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Εις άλλην θέσιν δημοσιεύο- 
μεν ολόκληρον την έφετεινήν 
έκθεσιν τοΰ Διοικητοϋ τής Ε
θνικής Τραπεζής κ. Ίω. Δρο- 
σοπούλου προς την έτησίαν 
γενικήν συνέλευσήν των Με
τόχων.

Ή έκθεσις αυτή πλήρης και 
εξονυχιστική, ώς πάντοτε, άπέ- 
βη έγκυρότατον μέσον κατατο- 
πισμοΰ παντός ενδιαφερομένου 
διά την θεσιν τής διεθνούς καί 
τής ελληνικής οικονομικής κα- 
ταστάσεως.

"Ο,τι διακρίνει την έκθεσιν 
τοΰ κ. Διοικητοϋ τής Εθνικής 
Τραπέζης είναι ή διεισδυτική 
διερεύνησις των οικονομικών 
φαινομένων καί ή διαυγής έμ- 
φάνισις τών εντεύθεν συναγο 
μένων συμπερασμάτων, ώστε 
ό μελετών τήν έκθεσιν νά μή 
πληροφορήται άπλώς, άλλα καί 
νά διδάσκηταΐ.

Είς τό μέρος τό άφορών τήν 
διεθνή οικονομικήν κατάστα 
σιν ό κ. Δροσόπουλος τονίζων 
τήν κατά τό έτος 1936 έπιδει- 
χθεΐσαν άνάτασιν τής διεθνούς 
οικονομικής καταστάσεως καί 
δίαγράφων τούς κινδύνους τών 
διεθνών προστριβών καθορί
ζει έπιγραμματικώς τήν προο
πτικήν μιας σταθερός οικονο
μικής βελτιώσεως, τήν οποίαν 
βλέπει παγίαν καί γενικήν «δ 
» ταν, έγκαταλειπομένων τών 
» νομισματικών ή άλλων πει 
» ραματισμών, περιοριζομένων 
» είς τό απολύτως άπαραίτη 
» τον τών προστατευτικών καί 
» λοιπών τών κρατών παρεμ- 
» βάσεων καί αίρομένων τών 
» παντοειδών εμποδίων εις τήν 
» κίνησιν τών εμπορευμάτων, 
» τών κεφαλαίων καί τών άν- 
» θρώπων, ή διεθνής οίκονο- 
» μία άφεθή νά άναλάβη φυ- 
» σιολογικώς καί αυτομάτως 
» διά τής έλευθέρας άναπτύ- 
» ξεως τών διεθνών συναλλα- 
» γών».

Είς τό μέρος τούτο τής έκ- 
θέσεώς του ό κ. Δροσόπουλος 
καταλήγει με τήν ελπίδα, δτι 
οί ιθύνοντες τάς τύχας τού κό
σμου θά κατανοήσουν, δτι «ό 
» κόσμος δέν θά εύτυχήση έ 
» ρίζων καί συγκρουόμενος, 
» άλλ’ όμονοών καί συνεργα- 
» ζόμενος».

Περαιτέρω έξετάζων τήν Ελ
ληνικήν οικονομίαν ό κ. Διοι
κητής τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ανατέμνει ένα προς ένα τούς 
κλάδους τής Εθνικής οικονο
μίας καί εμφανίζει άνάγλυφον 
τήν εικόνα αυτών τή βοήθεια 
«λήρων στατιστικών στοι
χείων, τά όποια έποικοδομούν 
τάς έκφερομένας κρίσεις καί 
συμπληρώνουν τήν αρτιότητα 
τού συνόλου.

Είς τό μέρος τούτο τής έκθέ- 
σεώς του ό κ. Διοικητής κατα
λήγει μέ τό συμπέρασμα, δτι 
ό απολογισμός τού 1936, παρά 
τήν μείωσιν τής γεωργικής πα
ραγωγής—μείωσιν, ή'τις ενέχει 
σπουδαιοτάτην διά γεωργικήν 
χώραν, ώς ή Ελλάς, σημασίαν 
—είναι έν τφ συνόλφ ευνοϊ
κός, αί δε προβλέψεις διά τό 
τρέχον έτος λίαν ευοίωνοι,

Καί καταλήγει ό κ. Δροσό
πουλος :

«Ή πολιτική σταθερότης, ή 
» κοινωνική γαλήνη καί τό 
» πνεύμα τής τάξεως, τής οί 
» κονομίας, τής εργασίας καί 
» τής προόδου, τά όποια έπι 
» κρατοϋσι σήμερον, δημιουρ 
» γούσι τήν ψυχολογικήν εκεί 
» νην ατμόσφαιραν καί τάς 
» πραγματικός έκείνας συνθή- 
» κας, ών ή ύπαρξις άποτελεΐ 
» απαραίτητον προϋπόθεσιν 
» διά τήν άπρόσκοπτον καί 
» γοργήν άνόρθωσιν τής χώ- 
» ρας καί τήν βελτίωσιν τών 
» βιωτικών συνθηκών τού έρ- 
» γαζομένου λαού».

Μεταφέρομεν αύτούσιον τον 
έπίλογον τού κ. Διοικητοϋ τής 
Εθνικής Τραπέζης, διότι είς 
τάς όλίγας γραμμάς του δια- 
φαίνεται ή πίστις του είς τήν 
ζωτικότητα τής 'Ελληνικής οί 
κονομίας, πίσης ένέχουσα ιδι
αιτέραν δλως σημασίαν, όταν 
έκφράζηται άπό προσωπικότη
τα τού κύρους καί τής πείρας 
τού κ. Δροσοπούλου, ό όποιος 
είναι καί Διοικητής τού μεγα
λύτερου πιστωτικού Ίδρυμα 
τος τής Χώρας, τοΰ κυριωτέ- 
ρου δηλαδή παραστάτου τής 
οικονομικής μας δραστηριότη
τας καί τοΰ σπουδαιοτέρου 
συντελεστοϋ τής πραγματο- 
ποιήσεως αξιόλογων οικονομι
κών αποτελεσμάτων έν τφ 
πλαισίφ τών δυνατοτήτων τής 
Ελληνικής οικονομίας.

Θά προσθέσωμεν όλίγας μό 
νον λέξεις διά τό μέρος τής έκ- 
θέσεως τού κ. Δροσοπούλου 
τό άφορών τάς εργασίας τής 
Τραπέζης, όχι διότι τό μέρος 
τούτο είναι όλιγώτερον σημαν 
τικόν, αλλά διότι ή συνεχής 
έξέλιξις τής Εθνικής Τραπέ 
ζης είναι έργον, τό όποιον μετ’ 
υπερηφάνειας παρακολουθεί 
καί γνωρίζει κάλλιστα πάς 'Έλ
λη ν.

Άνωτέρα πιστωτική άντίλη- 
ψις, έμπνευσις αληθώς εθνω
φελής, έμμονή καί κραταίωσις 
είς παράδοσιν ένός αίώνος, εί
ναι τά χαρακτηριστικά τού έρ
γου τούτου, τού όποιου διά
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Τό νά καμ,η τάς οικονομικά; 
προφητείας φαίνεται πάντοτε ολί
γον παρακεκινδυνευμένον. Υπάρ
χουν άλλως τε άτομα τά οποία 
ισχυρίζονται ακόμη, ότι πάσα 
«πρόβλεψις» αποτελεί και εν εί
δος άγυρτείας. Έν τοΰτοις πάσα 
επιχείρησις καθώς καί τά άτομα 
πρέπει νά προβλέπωσι νοερώς τήν 
μελλοντικήν άνάπτυξιν τών εργα
σιών των, εάν θέλουν νά εξασφα
λίσουν τήν ΰπαρξίν των. Έπι πλέ
ον, είναι πολύ εύκολώτερον νά 
διατυπώνη τις προγνωστικά είς 
το ευρύ πεδίον τών συλλογικών 
φαινομένων παρά είς εκείνο τής 
τύχης τοΰ ατόμου. "Ας σκεφθώ- 
μεν π.χ., τήν αρχήν τής άσφα- 
λίσεως" γνωρίζομεν ότι είναι δυνα
τόν να παράσχωμεν ακριβείς εν
δείξεις επί τοΰ μέσου όρου τής 
"ζωής, ένφ άντιστρόφως είναι μα- 
ταίοπονία νά θέληση νά προμαν- 
τεύση τις τήν χρονολογίαν τοΰ 
θανάτου ατόμου τινύς. Τό νά 
προΐδη τις το μέλλον μιας Εθνι
κής ; Οικονομίας είναι εργασία 
παρεμφερής καί είναι εύκολώτε
ρον ν’ άναχθή αυτή είς πάγκο- 
σμίαν έπισκόπησι ν. Διά νά έπι- 
τΰχωμεν τοΰ σκοπού μας, εννοεί
ται, πρέπει νά εΐμιεθα κάτοχοι 
πληροφοριών διεθνών, τάς οποίας 
άλλως τε κατέχομεν, καθόσον τό. 
διάφορα Κράτη έχουσιν ήδη πραγ
ματοποίηση μίαν αληθώς άξιο- 
θαΰμαστον συνεργασίαν είς τήν 
υπηρεσίαν τών οικονομικών πλη
ροφοριών.

Ήστατιστική υπηρεσία μάς άνοί- 
οΰτως είπεΐν το παράθυρου διά 
τοΰ οποίου διαβλέπομεν το μέλ
λον τής παγκοσμίου Οικονομίας.

Αί καθημερινοί διακυμάνσεις 
τών τιμών, τών χρεογράφων, τής 
παραγωγής, τής διανομής, τής κα- 
ταναλώσεως συμπλέκονται μεταξύ 
των μέ αποτέλεσμα τήν απόρ
ροιαν μιας περιοδικότητας ή τις 
εΐχεν ήδη παρατηρηθή καί κατά 
τήν έποχήν τοΰ Πλινί,ου. Είναι 
ο οικονομικός κύκλος, ου τίνος ή 

τής ετήσιας έκθέσεως τού κ. | μέση διάρκεια είναι 8 ετών καθ’ 
Διοικητοϋ τής ’Εθνικής Τρα έκαστον ήμισυ ή ακέραιον αιώνα, 
πεζής καλού μέθα νά θαυμάσω- Αί έθνικαί διακυμάνσεις,Ιάναπτύσ- 
μεν άπό έτους είς έτος τά θαυ- σονται κατ’ άνάλογον τρόπον εις 
μάσια αποτελέσματα. μίαν διεθνή κίνησιν, ήν ή έ.πι-

Θά ήτο άδικον νά μή άπο στήμη συνειθίζει νά άποκαλή 
δοθή ή προσήκουσα σημασία «μακρόν κΰμα» τής συγκυρίας, 
είς τήν συμβολήν τής προσωπι- καί οπερ εκτείνεται είς πολλάς 
κότητος τών κ. κ. Διοικητοϋ δεκαετηρίδας, 
καί 'Υποδιοικητού τής Έθνι- Άπό τής εποχής τοΰ πολέμου 
κής Τραπέζης είς τό συνεχώς 
προαγόμενονέργον.

Εμπνευσμένοι άπό τό πα- άπό πολλών δ’ έτών είς τήν
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ράδειγμα τόσων έπιφανών προ 
κατόχων των διευθύνουν μέ 
έμπνευσιν τάς έργασίας τής 
Τραπέζης. προσκομίζοντες είς 
αύτάς δλην τήν Ικανότητα καί 
τήν αναμφισβήτητου αυτών έμ- 
πειρίαν καί διακαιόμενοι άπό 
τήν τιμίαν φιλοδοξίαν νά πα 
ραδώσουν τό 'Ίδρυμα < άμείνω» 
είς τούς έπιγινομένους.

Ή έφετεινή έκθεσις τού κ. 
Δροσοπούλου συμπίπτει μέ τήν 
πεντηκονταετηρίδα αυτού είς 
τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης. 

Κατά τό ήμισυ τοΰ βίου τής

Διοίκησίν της.
Μία τοιαύτη συνεχής προσ

πάθεια αξιώνει τίτλου τιμής 
τον έπι κεφαλής τού Ιδρύμα
τος, τάς δ’ έπι τφ ίωβιλαίφ 
τού κ. Διοικητοϋ τής Εθνικής 
Τραπέζης εκδηλώσεις τής κοι
νής γνώμης, συμμερίζονται ό- 
λοψύχως καί οί λειτουργοί τής 
Τραπέζης, οί πλησι έστερον παν
τός άλλου παρακολουθοϋντες 
τήν γόνιμον δράσιν καί τήν αν
εξάντλητου έργατικότητα τού 
κ. Δροσοπούλου καί σεμνυνό 
μενοι ιδιαιτέρως διά τήν έκ

Τραπέζης ό κ. Δροσόπουλος I τών κόλπων των προέλευσίν 
εύρέθη είς τήν υπηρεσίαν της,! του.

ένόμ.ισαν ότι διεπίστωσαν, είδικώς 
εί; τάς Ηνωμένας Πολιτείας, έν 
σταμάτημα της πατροπαραδότου 
περιοδικότητος. ’Ακόμη καί 
διάσημοι εμπειρογνώμονες, ώς 
ό Σουηδός Γουσταΰος Κάσσελ, ε- 
φθασαν μέχρι τοΰ νά προείπουν 
τήν έλευσιν εποχής, ήτις δέν θά 
υ'πήγετο πλέον είς τον νόμον τών 
κυκλικών διακυμάνσεων. Καί έν 
τούτοις οκτώ ακριβώς έτη όιέρ- 
ρευσαν μεταξύ τής κρίσεως τοΰ 
1921—ήτις είχε χαρακτηρισθή μό
νον ώς έν φαινόμενον έπακόλου- 
θον τοΰ πολέμου καί εκείνης τοΰ 
1929. Ή κρίσις αΰτη έκάλυψε χρο
νικήν περίοδον τεσσάρων έτών, 
έσχε δηλαδή αντικανονικήν διάρ
κειαν" Ή ακανόνιστος αΰτη διάρ
κεια έδημιούργησε νέους προφή- 
τας, οιτινες ίσχυρίζοντο ότι ή ώ- 
ρισμένη διάρκεια τών κυκλικών 
διακυμάνσεων είχε πλέον παρέλθει" 
αλλά διά μίαν είσέτι φοράν τά 
προγνωστικά των διεψεύσθησαν 
υπό τών γεγονότων. Τουλάχιστον 
έσημειώθη μία τάσις προς άνάρ- 
ρωσιν τρία έτη μετά τήν έναρξιν 
τής περιόδου τής κρίσεως.Βεβαίως I 
πρέπει να ομολογησωμεν, ότι ή 
τελευταία κρίσις ύπήρξεν ή ισχυρό
τερα έξ όλων όσων είχε γνωρίσει 
μέχρι τοΰδε ή ιστορία.

Είς πολλάς χώρας ή οικονομική 
άνάρρωσις παρουσιάζει από τοΰδε 
τα σημεία μιας αληθούς ευημε
ρίας. Δέν θα ηδύνάτό τις όμως 
νά δεχθη ότι ή περίοδος αΰτη τής 
άνορθώσεως θά τελείωση έκ νέου 
κατά τήν λήξιν τής περιόδου τών 
οκτώ έτών, δηλαδή τφ 19.-17; Τό 
τοιοΰτον θά ίσοδυνάμει με δεισι- 
δαίμονα τυφλήν πί,στιν έπι τήν 
μαγείαν τών αριθμών καί όπερ καί 
χειρότερον, θά διέφευγεν ημών τό 
γεγονός ότι ή έν λόγω περιοδικό- 
της δέν ισχύει παρά διά τον μέσον 
ό'ρον μιας αρκετά μακράς περι
όδου.
II. Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ

ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 1929
ΚΑΙ 1937.- ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΣ.

Εξ άλλου ύπάρχουοι, τήν στιγ
μήν τούτην, πολλοί παράγοντες, 
οιτινες καταπολεμοϋσι μίαν τοι- 
αύτην ύπόθεσιν όφθαλμοφανώς 
έκ τοΰ πεσσιμισμοϋ έμιποτισμένή-ν.

Αί ιδιαίτεροι εσωτερικοί σχέσεις 
τών διαφόρων κινήσεων,έν ά'λλοις 
λόγοις, δ αστερισμός τής παγκο
σμίου οικονομίας, ον άντικρύζομεν 
ήδη, μάς επιτρέπουν νά έχωμεν 
πράγματι αισιοδοξίαν τινά.

Κατά πρώτον λόγον υπάρχει μία 
ιδιαίτερα σχεσις μεταξύ τών τιμών

και των επιτοκίων, ητις μάς επι
τρέπει νά έλπίζωμεν ότι ή ένε- 
στώσά κατάστασις θά παραταθή. 
Δυνατόν νά φανή ότι πρόκειται 
περί έξαιρέσεως τοΰ ακολούθου 
γενικού κανόνος, τής συγκυρίας: 
εάν ή συγκυρία πλησιάζη προς τήν 
κορυφήν, αί τιμαί έχουν τάσιν ση
μαντικής ίίψώσεως. Ή ιδία τάσις 
ύφίσταται καί διά τάς τιμάς τών 
επιτοκίων, άλλα μάλλον ηύξημένη. 
Αυτός είναι ο κανών, όστις δ μι ως 
έχει καί τάς εξαιρέσεις του. Ή τε
λευταία άνοδος τής συγκυρίας(άπό 
τοΰ 1925 μέχρι τοΰ 1929) χαρα
κτηρίζεται π.χ. άπό μίαν τοιούτου 
είδους ανωμαλίαν. Κατά τήν διάρ 
κειαν τής περιόδου τούτης τά ε
πιτόκια υψώθησαν αρκετά άκο- 
λουθοΰντα τον κανόνα, ένφ, άντι- 
θέτως προ; αυτά, αί τιμαί ύφί- 
σταντο βαθμιιαίαν πτώσιν.

Έν τή πραγμιατικότητι, ή ιδιαι
τέρα σχέσις, ήτις ύφίστατο κατά 
τήν εποχήν έκείνην μιεταξύ τών 
τιμιών καί τών επιτοκίων, ήτο ή 
συνέπεια μιιάς επικινδύνου πιέσεοις, 
δηλαδή μιιάς τεράστιας ύπερπαρα- 
γωγής: οί τόκοι ήσαν υψωμένοι καί 
ύψοΰντο συνεχώς, διότι υπήρξε νο
σηρά βουλιμιία κεφαλαίων προς 
ίκανοποίησιν αναγκών, αΐτινες 
βαθμηδόν έξητμίζοντο. Ή παρα
γωγή άνεπτύχθη μέ μίαν εντασιν 
α'νευ προηγουμένου καί έπέφερε τε- 
λικώς τήν κρίσιν.

Τήν στιγμήν ταύτην παριστάμε- 
θα θεαταί μιιάς έκ διαμέτρου αν
τιστρόφου ανωμαλίας: αί τιμά" 
αυξάνονται ένφ οί τόκοι πίπτουν!. 
Τό φαινόμενον τοϋτο δυνατοί νά 
έρμηνευθή κατά δύο τρόπους, καί 
διά νά τό εΐπωμεν ευθύς1, καί αί 
δύο αύταί έρμιηνεΐαι έχουσιν ευ
νοϊκήν έννοιαν. Θά ήδύνατό τις 
ν’ άρκεσθή κατ’ αρχήν είς τήν ο
κταετή διάρκειαν τοΰ κάθε κύ
κλου, καί. νά ίσχυρισθή ότι ή ένε- 
στώσα κατάστασις αποτελεί τό ά- 
νώτατον σημεΐον τής συγκυρίας. 
Άλλ’ αν διερωτηθώμεν αν πρέπη 
ν’ άναμένωμεΥ προσεχή πτώσιν, 
θά πρέπη ν’ άναγνωρίσωμέν ότι ή 
εσωτερική διάρθρωσις τής φάσεως 
ταύτης είναι τελείως διάφορος ε
κείνης τών έτών 1.925—1929.Ήδη 
ή σχέσις μεταξύ τιμιών καί έπιτο- 
κίων αρκεί νά δείξη ότι πόρρω 
άπέχομεν σήμερον άπό τήν κατά- 
στασιν τής υπερπαραγωγής. Τά 
συ μ π τώ μια τα δεικνύουν τον κίνδυ
νον ΰ π ε ρ κ α τ α ν α λ ώ σ ε ω ς,φαι- 
νόμενον αυτό καθ’ εαυτό λίαν σπά
νιον, τόσον σπάνιο ν μάλιστα, ώστε 
ό αναγνώστης θά ήδύνατο νά φαν- 
τασθή, δτι πρόκειται περί lapsus

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΣ 3 100 o)c Money ύττό I. Δημητριάδου

-> Τβ <5εκ«ετές πρόγραμμα τών μεγάλων παραγωγικών 
έργων.

7 Ή έκθεσις τβΰ Διοικητβΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης.
11 Ή τέχνη τών κήπων καί έ τουρισμός, ύπό Ν. Δ. Πε- 

τρούτσου.

» 13 Οίκονομικαί ειδήσεις εξωτερικού. Τά κυριώτερα εμπο
ρεύματα.

» 15 Έλληνικαί οίκονομικαί ειδήσεις.

Ιέ !ά κυριώτερα πολιτικά γεγονότα. Χρηματιστηριακά! 
ειδήσεις.
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'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

’Εσωτερικού 
Εξωτερικού 
Τιμή φύλλου

Δρχ.
Δολ.
Δρ.

60
2
5

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19

Τά εμβάσματα επ' όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Α'ι αποδείξεις δέον ν« φέρωαι 
την υπογραφήν τοΰ Διαχειριστοΰ 
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού.

Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Συνδρο
μή ..αί, δπως γνωστοποιωσιν εις 
τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν 
μεταβολήν τής διευϋύνσεώς των.

Δυνάμει τοΰ περί Τύπου Νόμου 
‘Υπεύθυνος επί τής “Υλης

Μ· ΧΑΜΨΑΣ Αμερικής 19
Ποοϊπτοιιενος Τυπογραφείου

Κ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κοιν. Ζωγράφου

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπ
calami και δτι θά ήθέλαμεν νά 
εΐπωμεν ΰποκαταναλώσεως.

’Αλλά θά γίνωμεν ευθύς αμέ
σως αντιληπτοί, αν σκεφθώμεν τό 
κΰμα των εξοπλισμών, τό όποιον 
εκτείνεται είς δλας σχεδόν τάς 
χώρας, ως και τάς άλλας μορφάς 
τής συνολικής καταναλώσεως, αϊ- 
τινες ανεπτύχθησαν υπό τήν έπί- 
δρασιν των νέων μορφών τής πο
λιτικής ζωής. Μεταξύ άλλων, ας 
άναφέρωμεν τάς δαπάνας, αϊτινες 
γίγνονται διά φιλάθλους σκοπούς.

Θά ήτο ϊσως δυνατόν νά παρά- 
σχη τις εύνοϊκωτέραν έξήγησιν, 
εάν έκαμνε συγκριτικόν παραλλη
λισμόν μεταξύ τών έτών 1932 καί 
1921. Έάν παρακολούθηση τις 
τον γραφικόν δείκτην, θά διαπι- 
στώση μετ’ έκπλήξεως, ότι όχι μό
νον ή σχέσις τιμαί—επιτόκια, αλλά 
καί άλλα ακόμη σπουδαία φαινό
μενα τοΰ παρόντος οικονομικού α
στερισμού παρέχουν τοσαΰτας ο
μοιότητας μέ τήν κατάστασιν τοΰ 
1921, ώστε θά έπρεπέ τις νά πα- 
ραδεχθή, δτι ό κόσμος εύρίσκεται 
είς τάς παραμονάς μιας ανόδου με
γάλης διάρκειας, πιθανώς δκταε- 
τοΰς, δηλαδή τής αυτής έκτάσεως 
μέ τήν τοΰ προηγουμένου οικονο
μικού κύκλου.

Άναμφιβόλως υπάρχει σημαν
τική διαφορά μεταξύ τών δύο 
εποχών. Ό γραφικός πίνας μας 
δεικνύει καθ’ δσον άφορμ τά 
stocks τών πρώτων ύλών, δτι 
ταΰτα αρχίζουν νά δγκοΰνται από 
τά τέλη τοΰ 1922 ένφ άντιστρό- 
φως βαίνουν έλαττούμενα κατά τό 
1934—35. Αυτή είναι μία ένδει- 
ξις τοΰ φαινομένου δπερ άπεκα- 
λέσαμεν ύπερκατανάλωσιν, καί 
επειδή ή παραγωγική δύναμις τοΰ 
κόσμου είναι πελώρια, έχομεν έκ 
τοΰ γεγονότος τούτου ένα λίαν 
ευνοϊκόν διά τήν οικονομικήν 
συγκυρίαν σύμπτωμα. Έν άλλοις 
λόγοις φαίνεται δτι εΐμεθα ακόμη 
πολύ μακράν άπό τήν υπερπαρα
γωγήν. Είναι αληθές δτι έν- εκ 
τών αιτίων τής έλαττώσέως τών 
αποθεμάτων τών πρώτων ύλών 
είναι δτι έσχομεν πολλάς πενι- 
χράς εσοδείας. Τοιουτοτρόπως, ή 
αιτιολογία τής ΰποκαταναλώσεως 
είς τήν γεωργικήν σφαίραν θά 
ήδύνατο νά θεωρηθή, ώς καθα- 
ρώς τυχαία. Άλλ’ είς δτι άφορμ 
τήν βιομηχανικήν παραγωγήν, 
ούδεμία απομένει αμφιβολία δτι 
ούδαμώς παρατηρούνται συμπτώ
ματα υπερπαραγωγής καί κατ’ 
ακολουθίαν ύπερεπενδύσεως.

Είναι κανών επιβεβαιωθείς κατ’ 
έπανάληψιν έκ τής πείρας, δτι ή 
άνοδος τής συγκυρίας φθάνει είς 
μεγαλύτερον ύψος άπό τήν αμέ
σως προηγουμένην άνοδον. Ή τε
λευταία κρίσις, π. χ., ένέσκηψε 
δταν ή παγκόσμιος παραγωγή είς 
τήν βιομηχανικήν σφαίραν ύπε- 
ρέβη κατά 66 ο)ο τό ΰψόμετρον 
τοΰ 1920 καί κατά 48 ο)ο τό τοΰ 
1913. ’Ήδη ό παγκόσμιος δείκτης

"Ας κάμωμεν μίαν άλλην σύγ- 
κρισιν. Ή σχέσις μεταξύ τής πα
ραγωγής τών ειδών καταναλώ
σεως καί μέσων παραγωγής, είναι 
ήδη απολύτως κανονική : Τώ 1929 
είχον εξογκώσει τάς «κινητοποιή
σεις, ενώ σήμερον ή ανάγκη αύτη 
γίνεται αισθητή μόνον είς τάς με
γάλος βιομηχανικός χώρας, καί 
είδικώς τάς Ηνωμένας Πολιτείας. 
Ή κατάστασις τής αγορά; τών 
ενοικίων είς τήν χώραν τούτην 
είναι χαρακτηριστική άπό τής 
άπόψεως ταύτης. Τά ενοίκια υψώ- 
θησαν κατά τό διάστημα τών 
δύο τελευταίων ετών αν καί ή 
οικοδομική βιομηχανία ανέπτυξε 
έν τφ μεταξύ τεραστίαν δραστη
ριότητα.

Έν πάσ[| περιπτώσει πρέπει νά 
όμολογήσωμεν δτι ή αισιοδοξία 
μειοΰται έκ τών γεγονότων, άφ’

έναρξιν τής ανόδου. Τώ 1929 
είσήρχοντο είς τό διεθνές εμπο
ρίαν τά 15- 20 εκατοστά τής 
παγκοσμίου παραγωγής' ήδη εισέρ
χονται μόνον τά 10—15 .εκατο
στά. Τό φαινόμενου τοΰτο είναι 
αυτό καθ’ εαυτό αρκετόν νά προ- 
καλέση ανησυχίας, τοσοΰτον μάλ
λον καθ’ δσον ουδέποτε άλλοτε 
είχε παρατηρηθή, καθόσον ό 
1.9ος αιών ύπήρξεν μία εποχή 
τής συνεχούς αύξήσεως τών διε
θνών ανταλλαγών. Είναι αληθές 
δτι καί τότε επίσης τό εξωτερι
κόν έμπόριον άνήλθε μέ πολύ 
βραδύτερον ρυθμόν από τήν πα
ραγωγήν είς τήν αρχήν τής κυ
κλικής ανόδου. ' Η βραδύτης αυτί] 
ή σημειωθεΐσα είς τήν παρακο
λούθηση' τής κινήσεως .υπήρξε 
διάρκειας βραχείας καί μικρά; 
σημασίας. <yO κατωτέρω πίναξ

’Άνοδος 1921 29
1921 (πτώσις) 100
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929

115 
122 
123 
135 
132 
139 
146 
150

’Άνοδος 1932 -36
τώσις 100 

108 
114 
123 
129

1932
1933
1934
1935
1936

Είναι δυνατόν νά φανή 
ρίσκεπτος ή προσπάθεια 
γειας μιας έξελίξεως ήτις 
σκέτοι ακόμη είς τήν αρχήν της. 
Άλλ’' αυτό ακριβώς κάμνομεν πι- 
στεύοντες δτι τό έμπόριον μετα-

100
112
114 
129 
137 
139 
153 
157 
163

100
101
105
110
115 

άπε-
ρμη-
εύρί-

Δέν κατοσρθωσαν μόνον ν’ ανα
πτύξουν τήν γεωργία ν καί ν’ αυ
ξήσουν τήν «ποδοτικότητα τοΰ 
εδάφους χάρις είς νέας μεθόδους 
ανατροφής ζώαιν καί καλλιέργειας 
φυτών. Κα τ(όρθωσαν επί πλέον 
ν’ απελευθερωθούν αλληλοδιαδό
χους. άπό ώρισμένας απαραιτήτους 
πρώτα; ύλας καί ν’ άνακαλΰψουν 
νέας τοιαύτας. Τοιουτοτρόπως 
λοιπόν δυνάμεθα νά διακρί,νωμεν 
τρεις ομάδας είς τήν βιομηχανο
ποίησή :

Α') Τής παραγωγής ειδών κα
ταναλώσεως .

Β ) Τής δημιουργίας μέσων πα
ραγωγής καί

Γ) Τής παραγοτγής πρώτων 
ύλών.

Ή τελευταία αυτή θά 
ειχεν πλήξει τάς παλαΐ'άς βιομη
χανικός χισρας κμτά τρόπον έξο-

ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΤΗΣ’ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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ενός λόγφίήςπυρετώδους αύξήσεως 
τών εξοπλισμών καί άφ’ ετέρου 
ένεκα μιας σχετικής στασιμότης 
τοΰ διεθνούς εμπορίου, ήτις έρχε
ται είς άντίθεσιν μέ τήν άνάπτυ- 
ξιν τών αγορών τοΰ εσωτερικού. 
’Ακόμη καί είς τά Κράτη τά ο
ποία είχον άρτίως έξοπλισθή τψ 
1928, ώς ή Μεγάλη Βρεττανία, ή 
Γαλλία, αί Ήνωμέναι Πολιτειαι 
τής Αμερικής, αί δαπάναι διά 
τούς πολεμικούς έφοδιασμ.ούς ηύ- 
ξήθησαν πλέον τών 50 ο)ο άπό 
τής εποχής ταύτης. Τις θά άρνη- 
θή δτι τό είδος αύτό τής παρα
γωγής—-το οποίον είναι ταύτο- ' piev κατά τάς διαφόρους περιόδους 
χρόνως καί κατανάλωσις, έπά-1 τών κυκλικών διακυμάνσεων 
γεται όχι μόνον πολιτικούς αλλά | Δε'
καί οικονομικού; κινδύνους; Έν
τουτοις ουτοι είναι μικρότεροι 
παρ’ δσον τούς φαντάζονται συ
νήθως' διότι αί δαπάναι τών εξο
πλισμών είς τάς μεγάλα; χώρας 
δέν υπερβαίνουν τά 5 -10 ο)ο. 
Καί άς μή λησμονώμεν δτι ή 
ύπερκατανάλωσις είναι είς τήν 
εποχήν μας τής τεχνικής προόδου 
πολύ όλιγιότερον έπικίνδυνος άπό 
τήν υπερπαραγωγήν.
ill Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ Ε
ΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟ
ΡΟΥΣ ΠΕΡΙΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΗ
ΜΕΡΙΑΣ

Άναφορικώς μέ τό παγκόσμιον 
έμπόριον, τοΰτο έχει ήδη μειωθή 

τής βιομηχανικής παραγωγής δέν | συγκρινόμενον μέ τήν παγκόσμιον 
ύπερέβη τό επίπεδον τοΰ 1929 παραγωγήν κατά τήν περίοδον 
περισσότερον τών 5 ο)ο καί δέν τής κρίσεως 1929—1932. Άλλ’ 
τό έφθασε μάλιστα ακόμη, αν ωσαύτως ή σχετική αυτή μείω- 
δέν λάβωμεν ύπ’ δψιν τήν Ρωσ- σις έξηκολούθησε άπό τής έπο- 
σίαν· χής εκείνης, δηλαδή μετά τήν

5ΐκται

Παραγωγής^) Έμπορίου(2)
Άνοδος 1901--1906

1901 (πτώσις) 100 100
1902 107 100
1903 108 106
1904 108 108
1905 118 118
1906 124 126
1907 122 129

Άνοδος 1908--13
1908 (πτώσις) 100 100
1909 108 104
1910 109 110
1911 111 121
1912 121 126
1913 121 130

(ή Παραγωγή κατά τούς ύπολογι-
σμούς τοΰ Car! 
1932)36.

Snyder διά τά έτη

( ) Στατιστική Έπετηρίς τοΰ Γερ
μανικού Κράτους, 1936, σ. 126 άπό
τοΰ 1932, πληροφορίαν τής Κοινωνίας 
τών Εθνών.

ΑΙ ΜΑΚΡΑΙ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

άποδεικνύει τοΰτο δι’ αριθμών.
IV Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟ
ΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ

Είναι έκτος άμφισβητήσεως δτι 
ή ανώμαλος άνάπτυξις τοΰ εμπο
ρίου, ήν σήμερον παρατηροΰμεν, 
προέρχεται άπό οργανικός διατα- 
ραχάς.

Άς προσπαθήσωμκν νά έρμη- 
νεύσωμεν τό φαινόμενον αύτό, 
έξετάζοντες τοΰτο άπό ύχρηλοτέ- 
ρας τής συγκυρίας, σκοπιάς.
Παγκόσμιος παραγωγή καί έμπό-

μορφοΰται καί θέλοντες νά πα- 
ραδεχθώμεν ότι ή Άνθρωπότης 
έν τή προσπάθεια της ν’ άπολευ- 
θερωθή έκ τών οικονομικών αναγ
κών, είσήλθεν είς νέαν οδόν. Έν 
πάση περιπτώσει, παρατηροΰμεν 
μίαν παράδοξον άντίδρασιν, αλλά 
λίαν εύνόητον εναντίον τών τό
σον χαρακτηριστικών προσπα
θειών τοΰ παρελθόντος αίώνος, 
οΐτινες συνίσταντο είς τήν τά- 
σιν τής βαθμιαίας άπομακρύνσεως 
τής βιομηχανίας άπό τά φυσικά 
μέρη. Ή άντίδρασις αύτη εκδη- 
λοΰται διά τής προσπάθειας προς 
πλουτισμόν τοΰ πατρώου έδάφους, 
προς έξασφάλισιν κατά τό δυνα
τόν τής ανεξαρτησίας έκαστη; 
χώρας από τό εξωτερικόν μέ τό 
όποιον αί εμπορικαί συναλλαγαί 
είχον δημιουργήσει μέχρι σήμε
ρον στενούς οικονομικούς δεσμούς. 
Ήδημιουργίαβιομηχανιώνπαραγω- 
γής είδώνκαταναλώσεως είς τάς πα
λαιός γεωργικάςχώρας καί τάς νέας 
χώρας σημειοΐ συνεχώς πρόοδον. 
Είς τάς περιοχάς ταύτας, όπου 
μέχρι πρό τίνος ύπήρχον δλίγοι j 
συστηματικοί έργολήπται καί έρ- 
γάται έσημειώθη ήδη λίαν σχε
τική οικονομική ωριμότης- ακόμη 
καί τό παλαιόν προνόμιον τό 
οποίον τά άρτίως έκβιομηχανι- 
σμένα Κράτη ένόμιζον δτι κατεί
χαν είς τδ πεδίον τής κατασκευής 
τών μηχανών τούς διαφεύγει ολί
γον κατ’ ολίγον. Άντιθέτως αί 
παλαιαί βιομηχανικά! χώραι προ
σπαθούν νά καταστώσιν ανεξάρ
τητοι. "Ο,τι έθεωρείτο ώς παρα
φροσύνη άπό τήν έλευθεριάζουσαν 
σκέψιν κατέστη πραγματικότης.

λοθρευτικόν, έάν δέν είχον κα
τορθώσει αύται νά άμυνθώσιν.

Αί τρεις αύται ομάδες διαψεύ- 
δουν δλας τάς άρχάς τής ιδιωτι
κής οικονομικής, διότι σχεδόν 
πάντοτε τοιαΰται εξελίξεις υπο
κύπτουν έξ αρχής είς τό πρόβλη
μα τών εξόδων. Άλλ’ ή κρίσις 
τής παγκοσμίου οικονομίας έμεί- 
ωσε τεραστίως τά έξοδα τής πα
ραγωγής διότι ταΰτα δέν είναι 
τίποτε άλλο άπό τά ημερομίσθια 
τών εργατών, τούς οποίους αντι
κατέστησε ή μηχανή.
V ΝΕΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ

ΕΘΝΙΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Οπως δι’ δλας τάς ήρωϊκάς 
κατακτήσεις τοΰ ανθρωπίνου' 
πνεύματος, ή «προμηθευτική» 
αυτή προσπάθεια δέν κατέστη 
δυνατόν νά έκπληρωχθή χωρίς πό
νους, διότι, ή ιστορία διανοίγουσα 
τον δρόμον της μέ βήματα γιγάν- 
τεια, συντρίβει πλήθος πραγμά
των δεξιά καί αριστερά. Ημείς, 
οΐτινες θεωμεθα τά θαυμαστά 
αυτά γεγονότα, δέν βλέπομεν πολ- 
λάκις παρά μόνον στερήσεις καί 
αθλιότητες, ενφ είς τήν πραγμα
τικότητα παριστάμεθα μάρτυρες 
τών σταθμών μιας θριαμβευούσης 
προόδου. Παραπονούμεθα π. χ. 
διά τον , βαθύν μαρασμόν εντός 
τοΰ οποίου εξακολουθεί νά είναι 
βυθισμένον τό παγκόσμιον έμπό
ριον και εν τούτοι; ή κατάστασις 
αύτη των πραγμάτων, δέν είναι 
κατα μεγα μέρος παρά ή έξωτε- 
ρικευσις τών νέων συνθηκών αϊ- 
τινες διατρέχουν τό στάδιον τής 

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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’Από τών πρώτων ημερών 
τοϋ τρέχοντος μηνός ήρχισαν 
— καί συνεχίζονται ακόμη— 
διεθνείς ζυμώσεις μεγίστου εν
διαφέροντος σχετικαί μέ την 
παγκόσμιον οικονομικήν συνερ
γασίαν και συνεννόησιν.

Τά χαρακτηριατικώτερα ση
μεία των άρξαμένων ζυμώσεων 
είναι ή συνελθοϋσα τη 5 τρέχ. 
εν Αονδίνψ «Δ ιάσκεψις τής 
ζακχάρεως», ή άνάθεσις εις τον 
Βέλγον Πρωθυπουργόν έντολής 
ύπό των Κυβερνήσεων ’Αγ
γλίας καί Γαλλίας, δπως διεξα- 
γάγη διεθνείς συνεννοήσεις διά 
την περιστολήν των ποικίλων 
εμποδίων τοϋ διεθνούς εμπο
ρίου είς έφαρμογήν τής τριμε
ρούς νομισματικής συμφωνίας 
τής 25 Σ)βρίου π. ε., αί άρ’ξά- 
μεναι έν Βρυξέλλαις συνεννοή
σεις εν αχέαει με τον υποβι
βασμόν των τελωνειακών δα
σμών, αί δηλώσεις τοϋ Dr Σάχτ 
έν Βρυξέλλαις, το πιθανολογού- 
μενον ταξείδιον τοϋ Βέλγον 
Πρωθυπουργού είς ’Αμερικήν 
καί τέλος αί πληροφορίαι περί 
πρωτοβουλίας τοϋ Προέδρου 
Ροϋζβελτ διά τήν αύγκλησιν 
παγκοσμίου οικονομικής δια- 
σκέ-ψεως.

Εΐναι πολύ πρόωρος άκόμη 
οίαδήποτε πρόβλεφις επί τής 
έκβάσεως τών άρξαμένων συν
εννοήσεων.

Τά μέχρι τής στιγμής θετικά 
δεδομένα εΐναι ή διάχυτος έπι- 
θυμία τών διαφόρων Κρατών, 
δπως έξευρεθή διέξοδος εκ τής 
χαώδους καταστάαεως, τήν ο
ποίαν έδημιούργηααν αί δοξα- 
σίαι περί αυτονόμου οικονομίας, 
αύταρκείας καί τών συναφών

ΕΒΛΟΜΑΣ ΕΡΓΑ
ΤΙΚΗΣ ΑΜΙΑΑΗΣ

'Η άποφάσει της Κυβερνήσεως 
καθιέρωσις της τελευταίας έβδομά- 
δος τοΰ ’Απριλίου έκαστου έτους ώς 
έβδομάοος έργατικης άμίλζης, άπο- 
τελεί μίαν νέαν επίσημον άναγνώ- 
ρισιν της άξίας τοϋ συντελεστοΰ της 
εργασίας είς τήν έθνικήν καί κοινω
νικήν δημιουργίαν.

Ό άσημος καί παρηγκωνισμένος 
μέχρι τοΰδε εργάτης, λαμβάνει συν- 
είδησιν της κοινωνικής λειτουργίας, 
τήν όποιαν έκτελεϊ καί αναβιβάζε
ται είς τήν θέσιν, τήν οποίαν κατέ- 
κτησε μέ τον ίδρωτά του.

Υπάρχουν καί εις τήν τάξιν τών 
εργαζομένων οί αφανείς ήρωες, οί 
παρέχοντες τήν ζωήν των είς τήν 
πραγματοποίησιν παντός κοινωνικού 
καί οικονομικού έργου.

Ή διά της τελευταίας άποφάσε- 
ως τής Κυβερνήσεως έξύψωσις τής 
εργασίας σημαίνει έπικράτησιν πνεύ
ματος κοινωνικής δικαιοσύνης καί 
επαναφέρει τον έργαζόμενον από τό 
περιθώριον, είς τό όποιον είχεν άπ- 
ωθηθή από τυφλώττουσαν άντίλη- 
ψιν τής σημασίας του καί κατά πα- 
ραγνώρισιν πάσης ηθικής αρχής, είς 
τόν στίβον τής ευγενοϋς δράσεως, 
διά τήν όποιαν είναι προώρισμένος.

ΜΙΑ ΔίΑΑΕΞΙΣ
Ή διάλεξις τοΰ κ. Θ. Λεκατζα-, 

Γενικού ΔιεΟυντοΰ τής ’Γονικής 
Τραπέζης καί Προέδρου τοΰ Συν
δέσμου ’Ανωνύμων Εταιριών απο
τελεί μίαν εμβριθή ανασκόπηση- 
τών διεθνών καί ελληνικών οι
κονομικών συνθηκών, πέραν δέ 
τούτου καί μίαν σειράν φωτεινών 
υποδείξεων, είς τάς οποίας προσ
θέτει ιδιαιτέραν σημασίαν τό κύ
ρος καί ή εγνωσμένη αξία τοϋ 
διακεκριμένου οικονομολόγου.

Λυποΰμεθα, διότι ελλείψει χώ
ρου δεν δυνάμεθα να δημοσιεύ
σωμε ν εις τό ανά χεϊρας φΰλλον 
τήν διάλεξιν τοΰ κ. Λεκατζα.

Περίληχί'ΐν ταύτης θά δώσωμεν 
είς τό προσεχές φύλλον, διότι πι- 
στεΰομεν, δτι τοιαΰται αντικει
μενικοί καί ευσυνείδητοι ανασκο
πήσεις αποτείνουν τήν καλλιτέραν 
συμβολήν είς τήν άνόρθωσιν τών 
οικονομικών της χώρας καί βοη
θούν θετικώς πάντας είς οιανδή-!

άπομονωτικών οικονομικών μέ
τρων, ή διαπίατωσις τής πλή
ρους έξαρτήσεως τών οικονομι
κών άπό τών πολιτικών ζητη
μάτων καί ή ουνεχιζομέν\\ άσά- 
φεια τοϋ διεθνούς πολιτικού 
ορίζοντας.

Τά δεδομένα ταϋτα έμφανί- 
ζουν ταλαντευομένην άκόμη τήν 
πλάστιγγα τής διεθνοϋς οικο
νομικής ισορροπίας μεταξύ τής 
άνάγκης τής οικονομικής συν
εργασίας καί τής στενωτέρας 
άντιλήψεως τών συμφερόντων 
τών διαφόρων Κρατών.

Έν τφ μεταξύ ή ραγδαία ά- 
νατίμησις τών πλείστων πρώ
των υλών κρίνεται ώς έγκυμο- 
νοΰσα σοβαρούς κινδύνους διά 
τήν διεθνή οικονομικήν κατά- 
ατασιν, ή έν δράσει δέ πάντοτε 
έστία πυράς έν 'Ισπανία Απει
λεί νά δημιουργήση σοβαρά πο
λιτικά ζητήματα είς ολόκληρον 
τήν Ευρώπην.

Προ τοιαύτης καταστάαεως 
γενναται αυτομάτως ό σκεπτικι
σμός διά τήν επιτυχίαν τών 
διεξαγομένων διεθνών συνεν
νοήσεων επί τοϋ οικονομικού 
πεδίου, εκτός έάν ή εντασις τής 
καταστάαεως δημιουργήση τήν 
είς τάς περιπτώσεις ταύτας 
γεννωμένην φυσιολογικήν άντί- 
δρααιν.

Π κοινή γνώμη παρακολου
θούσα με άγωνίαν τήν έξέλιξιν 
τής καταστάαεως εύχεται όλο- 
•ψύχως τήν διεθνή οικονομικήν 
συνεννόησιν, διαβλέπουσα είς 
αύτήν έκτος τής ίκανοποι?ίσεως 
τών ατενών εθνικών συμφε
ρόντων καί τήν ύγιεστέραν έξυ- 
πηρέτησιν τών διεθνών τοιού- 
των.

ποτέ καί εάν έταχθησαν αρμοδιό
τητα διά τήν αρτιωτέραν .έκπλή- 
ρωσιν τής αποστολής των.

Η ΤΑΠΗΤΟΥΡΓΙΑ
’Έχομεν ύπ’ δψει μας τά μό 

λις δημοσιευθέντα στατιστικά 
στοιχεία τού Ελληνικού Ταπη 
τουργικοΓ> ’Οργανισμού διά τό 
έτος 1936.

Τά στοιχεία ταϋτα δεν άπο- 
δεικνόουν μόνον μίαν συνεχή 
άνάνηψιν τής ταπητουργίας μας, 
χειμασθείσης ώς γνωστόν δει
νότατα κατά τό παρελθόν έκ 
διαφόρων λόγων, άλλά καί πεί
θουν περί τοϋ ό,τι ό σημαντι
κότατος διά την έθνικήν μας 
οικονομίαν κλάδος τής ταπη
τουργίας εόρεν είς τόν ’Οργα
νισμόν του τόν άξιον ιτοδηγέ- 
την καί άντιλήπτορα.

Ό έκ τούτου έπαινος δίκαιον 
εΐναι νά άποδοθή είς τήν Διοί- 
κησιν τοΰ ’Οργανισμού, έπί κε
φαλής τής όποιας εύρίσκεται 
διακεκριμένος συνάδελφός μας, 
ό κ. Κ. Μαλαματιανός, καί είς 
τήν Διεύθυνσίν του, ή όποια έν 
τώ προσώπω τοϋ κ. X. Βαγια- 
νοϋ ευρε τόν κατάλληλον άν
θρωπον.

1 ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΩΝ 
ΓΕΩΡΓ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Είναι επιβεβλημένη ή έκδήλωσις 
πάσης συμπάθειας πρός τό έργον τοΰ 
Συνεδρίου των αντιπροσώπων τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών τής ’Επι
κράτειας.

Οΐ Συνεταιρισμοί έχουν νά έπιτε- 
λέσουν μέγα όχι μόνον οικονομικόν, 
άλλά και κοινωνικόν έργον καί νά 
παίξουν σπουδαιότατον ρόλον είς τήν 
γενικήν όργάνωσιν, τής όποιας τόσην 
έχομεν ανάγκην.

Είδικώτερον είς τούς Γεωργικούς 
Συνεταιρισμούς, γνωρίζοντας έκ τοΰ 
σύνεγγυς τά ζητήματα τής παραγω
γής, είναι άνατεθειμένη άποστολή 
διαπαιδαγωγήσεως τών μελών των 
είς έπαρκεστέραν άπόδοσιν καί βελ- 
τιώσεως τών γεωργικών συνθηκών 
μας.

Είναι όθεν άνάγκη νά συνειδητο- 
ποιηθή ή εύγενής αϋτη άποστολή καί 
νά τηρηθή εις ύγιεϊς κατευθύνσεις, 
πράγμα διά τό όποιον εΐναι θετική ή 
συμβολή τοΰ συνελθόντος Γεωργικού 
Συνεδρίου.

Έλπίζομεν καί εύχόμεθα, δτι οί 
ιθύνοντες τούς Συνεταιρισμούς έν γί
νει θά αφιερώσουν εις τό κοινωφελές

Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Ό Διοικητή; τής Τραπέζης μας έπΐ 
<rj ευκαιρία των εορτών τοϋ 
Πανεπιστημίου έπί τή συμπλη
ρώσει εκατονταετίας άπδ τής 
ίύρύσεώς του άπηύθυν'εν είς τόν 
πρύτανιν αύτοΰ τήν κατωτέρω 
επιστολήν.

Κύριε Ιϊρύτσ,νι,
Έξ ονόματος τής ’Εθνικής Τραπέζης
τής Ελλάδος έχω τήν τιμήν νά απευ
θύνω δι" Υμών πρός τό ’Εθνικόν 
καί Καποδιστριακόν Άθήνησι Πα- 
νεπίστήμιον θερμά έπί τή έκατονταε- 
τηρίδι Του συγχαρητήρια,

Τό βόθρον αίώνος, έφ’ ον καί ή ’Ε
θνική Τράπεζα τής Ελλάδος ϊστα- 
ται, επιτρέπει αυτή όπως άπό σκοπιάς 
παραλλήλου πρός τήν τοϋ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου αναμέτρηση τό έπι- 
τελεσθεν υπό τούτου έργον, καί όπως 
έν πληρει συναισθήσει τή.: υψηλής συν- 
ειδήσεως ήτις ένέπνευσε καί τά πλέον 
έιι μικρά των κατά καιρούς βημάτων 
Γου, απευθΐινη Α ύτο> χαιρετισμόν όχι 
μόνον βάθεος σεβασμού άλλά καί ίδια- 
ζούσης αγάπης.

Καθ όλα τά εκατόν ταϋτα έτη ή 
Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος συν- 
εμερίσθη μετά τοϋ ΈΘνίκοϋ Πάνε- 
ΤΐΙΟΤτας χαράς και τάς απο
γοητεύσεις τοΰ άναγεννωμένου Γέ- 
νους, προσπαθούσα όπως πράξη έπί 
τοΰ οικονομικού πεδίου ό,τι έπί τοϋ 
πνευματικού τοιούτου τό ’Εθνικόν 
Πανεπιστήμιον έπεδίωκε, πρός ανά
πλαση- τοΰ Ελληνικόν ’Έθνους, πρός 
άνασύνδεσιν τής Ελληνικής Φυλής.

Οθεν δικαίως ύ εορτασμός τής εκα
τονταετηρίδας τοϋ ΈΘνικοΰ Πανε
πιστημίου συγκινεϊ καί τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, καί ή συγ- 
κίνησις της αϋτη καθίσταται έτι μάλ
λον βαθεΐα έκ τοϋ γεγονότος ότι πα- 
ραοτάται τών ιδίων της προσπαθειών 
υπήρξαν μέγιστοι τών κατά καιρούς 
Διδασκάλων τής Πανεπιστημιακής "Ε
δρας.

Διοικηταί τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος υπήρξαν ό Μάρκος 
Ρενιέρης, ό Παϋλος Καλλιχάς, ό 
Στέφανος Στρέϊτ, ό ’Ιωάννης Ευ
ταξίας.

Νομικοί της Σύμβουλοι ό Μιχαήλ 
Πότλης, ό Ιωάννης Σοϋτσος, ό Πέ 
τρος Παπαρρηγόπουλος,ό Βασίλειος 
Οΐκονομίδης, ο ’Αλκιβιάδης Κρασ- 
σάς, ο Ξενοφών Ψαράς, ό Γεώργιος 
Στρέϊτ καί τόσοι άλλοι τοϋ ’Εθνικού 
Πανεπιστημίου Νομοδιδάσκαλοι.

Ιίαί σήμερον έτι Ιίαθηγηταί τού 
’Εθνικού Πανεπιστημίου, κατά τό 
πλεΐστον, τά Μέλη τοϋ Νομικού της 
Σ υμβουλίου.

Ευλαβούμενη τοϋ ’Εθνικού Πανε
πιστημίου, ή ’Εθνική Τράπεζα τής 
'Ελλάδος ευλαβείται καί των έξ Λυ
τού κατά καιρούς Ηγετών καί Συνερ
γατών της.

Λογίζομαι υπερήφανος, Κύριε Πρν- 
τανι, διότι έλαχεν είς εμέ ή τιμή τής 
είς τό ’Εθνικόν Πανεπιστήμιον δια- 
βιβάσειος τού χαιρετισμού τούτου τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος. 
Παρακαλώ όπως εύαρεστηθήτε νά ϋ- 
ποβάλητε τούτον είς τήν Πανεπιστη
μιακήν Σύγκλητον, όμοϋ μετά τής έκ- 
φράσεως καί τοΰ . ίδιου έμοϋ διά τό 
’Εθνικόν Πανεπιστήμιον σεβασμού, 
καί όπως δεχθήτε την διαβεβαίωση- τής 
εξαίρετου πρός Υμάς υπολήψεώς μου.

Μετά πάσης τιμής 
Ό Διοικητής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘ. ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
mini..... .
των έργον δλας των τάς δυνάμεις, 
έν έπιγνώσει τής μεγάλης άξίας, τήν 
όποιαν έχει διά τήν οικονομίαν μας 
ή άνάπτυξις τοΰ συνεταιρικού πνεύ
ματος καί ή καταπολέμησις τών άτο- 
μιστικών ροπών, αί όποΐαι δέν είναι 
άσυνήθεις ιδίως εις τήν ύπαιθρον, έπί 
ζημία καί τών ίδιων τών παραγωγών 
καί τοΰ συνόλου.

Η ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ
Μέ ιδιαιτέραν προσοχήν διεξήλθο- 

μεν τήν γνωμάτευση· τού ’Ανώτατου 
Οικονομικού Συμβουλίου περί τής 
βαμβακουργίας παρ’ ήμίν.

Τό Α. Ο. Σ. θέτει τά πράγματα 
απολύτως είς τήν θέσιν των καί δια
πιστώνει τήν ευρύτητα τής δράσεως, 
τήν οποίαν πράγματι έχει διά τήν χω
ράν μας ή βαμβακουργία.

Εύχόμεθα είλικρινώς νά υιοθετη
θούν έπισήμως αί όρθαί απόψεις 
τού Α.Ο.Σ. καί νά συντονισθή παντα- 
χόθεν ή προσπάθεια υπέρ ενός βιομη
χανικού κλάδου, ό όποιος υπέρ πάντα 
άλλον εΐναι εθνικός.

iOO°)o MONEY
Ύπό τό άνω παράδοξον εκ πρώ

της οψεως τίτλον ό διάσημος ’Αμε
ρικανός οικονομολόγος Irving Fi
sher, καθηγητής τής Οικονομικής 
’Επιστήμης εις τό Πανεπιστήμιον 
τοΰ Yale, έξέδωκε τφ 1935 βιβλί
ο ν, επανεκδοθέν τφ 1936, καιτοΰ 
οποίου μετάφρασιν, λόγφ τοΰ με
γάλου ενδιαφέροντος τό όποιον πα- 
ρουσίαζεν, έδημοσιευσεν ή «ΤΡΑ- 
ΙΙΕΖΙΤΙΚΗ» άπό τοϋ Σεπτεμβρίου 
1935 μέχρι τοΰ Μαρτίου 1937.

Χάριν τών αναγνωστών μας εκεί
νων οΐτινες δέν ήδυνήθησαν νά 
παρακολουθήσουν τήν άνω μετά- 
φοασιν άπό τής αρχής τής δημοσι- 
εΰσεώς της άλλά και εκείνων ο'ί- 
πνες άναγνώσαντες αυτήν ολόκλη
ρον, κατ’ ανάγκην δμως τμηματι- 
κώς καί επί μακράν χρονικήν πε
ρίοδον, δυσκόλως ένθυμοΰνται ως 
εκ τούτου τήν σειράν τών κυρίων 
επαγωγικών συλλογισμών τοΰ συγ- 
γραφέως, έκρίνομεν σκόπιμον, λη- 
ξάσης τής δημοσιεύσεως τοΰ έργου, 
νά δώσωμεν ενταύθα σύντομον 
άλλ’ ουσιαστικήν περίληψιν αίιτοΰ.

Κατά τόν καθηγητήν Fisher αί 
περιοδικώς παρατηρούμενοι είς τά 
οικονομικά φαινόμενα άνωμαλίαι 
(άκμαί καί υφέσεις) δέν οφείλονται 
ώς πολλοί νομίζουσιν είς υπερπα
ραγωγήν, ύποκατανάλωσιν, ΐιπερέν- 
τασιν άποδοτικότητος, δυσαρμονί
αν τιμών, υπερβολήν εμπιστοσύ
νης, ύπέρμετρον τάσιν πρός έπέν- 
δυσιν, άποταμίευσιν ή άντιθέτως 
πρός έξόδευσιν, άλλ’ ως προκύπτει, 
εκ τής βαθύτερος μελέτης τών κρί
σεων αϊτινες συνέβησαν εν ’Αμερι
κή τφ 1837, τφ 1873, τφ 1893, 
ιδία δέ κατά τά έτη 1929—1935, 
αΰται κυρίως οφείλονται είς τά ε
ξής δύο σπουδαιότατα αίτια : τήν 
άθρόαν δημιουργίαν χρεών (ύπερ- 
δανεισμόν) καί τήν μεταβολήν τοΰ 
όγκου τοϋ εθνικού μέσου κυκλοφο
ρίας (συνεπαγόμενης μεταβολήν τής 
αγοραστικής ίκανότητος τής νομι
σματικής μονάδος).

Τά δημιουργοΰντα τόν ύπερδα- 
νεισμόν αίτια είναι αί κατά περιό
δους εμφανιζόμενοι Ιξαΐρετικαί εύ- 
καιρίαι επενδΰσεως κεφαλαίων έπί 
τή προόψει άποκομίσεως λίαν με
γάλου κέρδους. Τό πλεΐστον τών 
δημιουργουμένων οΰτω χρεών πρός 
κερδοσκοπικήνεπένδυσιν άποτελοΰν- 
ται εκ Δανείων χορηγούμενων λίαν 
ευκόλως υπό τών τραπεζών.

Πρύ πολλών αιώνων, αί πρώ
τα ι τράπεζαι καταθέσεων έφύλατ- 
τον τόν χρυσόν τό όποιον εΐχον έμ- 
πιστευθή είς αύτάς οί πελάται των, 
διεβίβαζον δέ αυτόν διά χρηματο
γράφων αναλογών πρός τά σημε
ρινά τσεκ. Τά χρηματόγραφα τού
τα δμως άντεπροσώπευον χρυσόν 
υπάρχοντα πραγματικώς πάντοτε 
είς τά ταμεία τών τραπεζών καί ή 
αξία αυτών έκαλύπτετο οϋτω κατά 
100 ο)ο υπό χρυσού. ’Από τών μέ
σων τού 17' αίώνος τά πράγματα
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Ό καθηγητής τής Πολιτικής 
Οικονομίας έν τω Πανεπιστη- 
μίω Yale τών Ηνωμένων Πολι
τειών κ. Irving Fisher γνωστός 
ήδη είς τό ελληνικόν αναγνω
στικόν κοινόν, ιδιαιτέρως δέ είς 
τούς άναγνώστας τής «Τραπε
ζιτικής» έκ τοϋ έν μεταφράσει 
δημοσιευθέντος έργου του «100 
ο)ο Money» άνεκηρΰχθη ύπό τοΰ 
Έθνικοϋ Πανεπιστημίου μας 
επίτιμος διδάκτωρ αύτοϋ.

Ή προσγενομένη είς τόν σο
φόν καθηγητήν τιμή έκ μέρους 
τοϋ άνωτάτου εκπαιδευτικού 
μας Ιδρύματος αποτελεί ένδει- 
ξιν τής έκτιμήσεως καί τοΰ σε
βασμού, τόν όποιον ανέκαθεν 
ό ελληνικός λαός τρέφει πρός 
τούς ίεροφάντας τής επιστήμης 
καί γενικώς τής διανοήσεως.

Ή «Τραπεζιτική» δέν έχει 
παρά νά εύχηθή είς τόν σεβα
στόν καί φίλον καθηγητήν, τόν 
έορτάσαντα τόν παρελθόντα 
μήνα καί τήν 70ετηρίδα του, 
συνέχισιν τοϋ πολυτίμου έπιστη- 
μονικοΰ του έργου.

| μετεβλήθησαν. Αί τράπεζαι ήρχ1 
σαν βαθμηδόν τά δ,ινείζοισι τόν 
«άδρανοΰντα» είς τά θησαυροφυ
λάκιά των χρυσόν καί νά θέτωσιν 
είς κυκλοφορίαν τραπεζογραμμάτια 
άνευ επαρκούς καλύμματος. Τό κα
κόν τής μεγάλης δυσαναλογίας με
ταξύ καλύμματος είς χρυσόν καί 
κυκλοφοροΰντος χαρτονομίσματος 
έθεραπεύθη έν ’Αγγλία μεν τφ 
1844 διά Γης ύποχρεώσεως τής 
Bank of Kngancl νά έπανέλθη 
μερικώτ είς τό σύστημα καλύμμα
τος 100 ο)ο, έν Ήνωμέναις Πολι- 
τείαις δέ διά τής έκδόσεως εθνικών 
(National) καί βραδύτερον ομο
σπονδιακών άποθεματικών (Fede
ral Reserve) τραπεζογραμματίων 
τελούντων υπό τόν Κυβερνητικόν 
έλεγχον.

Αί Τράπεζαι, ίνα καταστρατη- 
γησωσι τότε τούς έπιβληθέντας πε
ριορισμούς έπί τοΰ κυκλοφορούν- 
τος χαρτονομίσματος, ήρχισαν νά 
δανείζωσι χρήμα είς τούς πελάτας 
των άνευ έπαρκών άποθεματικών 
τών καταθέσεών των έπ’ άνοικτώ 
λ)σμω. Τό εθνικόν μέσον κυκλοφο
ρίας περιελάμβανεν ήδη έκτος τοϋ 
χαρτονομίσματος καί σημαντικήν 
ποσότητα χρήματος βιβλιαρίου επι
ταγών θεωρουμένου ώς ύποκατα- 
στάτου τοΰ μετρητού χρήματος.

Έν ’Αμερική, ένφ κατά τό 1873 
—74 ή ποσότης τοΰ κυκλοφοροΰν
τος χαρτονομίσματος ήτο περίπου 
ίση πρός τήν ποσότητα τοΰ χρή
ματος βιβλιαρίου επιταγών, κατά 
τάς έπομένας δεκαετηρίδας ή ανα
λογία αΰτη μετεβλήθη είς βάρος 
τού χαρτονομίσματος, ούτως ώστε 
τφ 1929 κατά τήν εποχήν τοΰ 
πληθωρισμού ό δ'γκος τοΰ μέσου 
κυκλοφορίας τών U. S. Α. άνήρ- 
χετο είς $ 27 δισεκατομμ. έξ ών $ 
23 δισεκατομμ. χρήμα βιβλιαρίου 
επιταγών (cheques) καί $ 4 δισε
κατομμύρια μόνον χαρτονόμισμα.

Τήν οικονομικήν ταύτην ακμήν 
διεδέχθη ραγδαίως άπό τοΰ 1929 
ή ΰφεσις μέ συνέπειαν νά κατα
στροφή λόγφ άνακλήσεως Δανείων 
ποσότης χρήματος βιβλιαρίου επι
ταγών άξίας $ 8 δισεκατομμυρίων, 
καί τό Εθνικόν μέσον κυκλοφορί
ας νά περιορισθή τφ 1933 είς $ 20 
δισεκατομμύρια μόνον. Τούτο άπε- 
τέλεσεν άντιπληθωρισμύν έπιδεινο)- 
θέντα λόγφ τής έπιβραδυνθείσης 
ταχύτητας τής κυκλοφορίας, καί συ- 
νεπαγαγόντα πτώσιν τού επιπέδου 
τιμών (δηλαδί] ϋψωσιν τής άξίας 
τοΰ Αολλαρίου), μείωσιν τής άπο
δοτικότητος τών εμπορικών συναλ
λαγών, ζημίας, χρεωκοπίας, ανερ
γίαν, απόκρυψιν τοΰ χρήματος καί 
κλονισμόν εν γένει τής πίστεως.

Πάντα τά άνω κακά δφε λονται 
άποκλειστικώς κατά τόν κ. Irving 
Fisher είς τό υφιστάμενον σήμε
ρον έν U. S. Α. ασταθούς ισορ
ροπίας τραπεζικόν σύστημα, δπερ 
ούτος άποκαλεΐ σύστημα 10 ο)ο 
διότι συμφώνως πρός τά ϊσχύοντα 
έν ’Αμερική τά άποθεματικά τών 
τραπεζών δέν ύπερβαίνουσι τα 
10 ο)ο τής αξίας τοΰ τιθέμενου 
ύπ’ αυτών είς κυκλοφορίαν χρήμα
τος βιβλιαρίου επιταγών. Τό τόσον 
ευκόλως δημιουργούμενον ύπό τών 
Τραπεζών διά τής άθρόας παρο
χής Δανείων, είς έποχήν ακμής χρή
μα βιβλιαρίου επιταγών έξ ίσου 
ευκόλως καταστρέφεται ύπό τούτων 
όταν έν περιόδω ΰφέσεως αι τρά- 
πεζαι άξιοΰσιν έξόφλησιν τών χο- 
ρηγηθέντων Δανείων, άρνοΰνται 
τήν άνανέωσιν αυτών ή πωλοΰσιν 
χρεόγραφα ίνα άνταποκριθώσιν 
εις τάς απαιτήσεις είς μετρητά τών 
πανικοβλήτων καταθετών των.

'Υπό τό ίσχΰον όθεν σήμερον 
σήστημα άποθεματικών 10 ο)ο ό 
όγκος τοΰ κυκλοφοροΰντος χρήμα
τος βιβλιαρίου επιταγών (Καταθέ
σεις είς ανοικτόν λ)σμόν) συνδέε
ται άναποσπάστως πρός τόν δ'γκοι
τών χορηγουμένων υπό τών τρα
πεζών Δανείων, ούτως ώστε πλη
θωρισμός καί άντιπληθωρισμός 
τραπεζικών Δανείων συνεπάγεται 
άντίστοιχον πληθωρισμόν καί άν- 
τιπληθωρισμόν τοΰ χρήματος βι
βλιαρίου επιταγών, ήτοι οικονομι
κήν ακμήν ή ύφεσιν άδικαιολογή-



τως μεγάλην καί με καταστρεπτι
κά πάντοε αποτελέσματα.

Προς θεραπείαν τοΰ κακοΰ ό κ. 
Fisher συνιστά επάνοδον εις τό 
άρχέγονον τραπεζικόν σύστημα ά
ποθεματικών 100 ο)ο υπό την έξης 
τελειοποιημένην σΰγχρ νον μορφήν: 
Προτείνει τήν ΐδρυσιν μιάς Νο
μισματικής επιτροπής (Currency 
Commission) άνωτέρας τοΰ Fede
ral Reserve Board,ήτις εκδίδου- 
σα ίδιον χαρτονόμισμα (Commis
sion Currency) καί δημιουργούσα 
ουτω άναπληθωρισμόν^ νά άγοράση 
άπότάςύφισταμένας 12 Federal Re
serve Banks καί δια μέσου τού- 
των από τάς Member Banks επαρ
κή ποσότητα τοΰ ενεργητικού των 
(κατά προτίμησιν εθνικά χρεόγρα
φα) οίίτως ώστε αί καταθέσεις των 
Member Banks παρά ταΐς F. R. 
Banks, τά κυκλοφοροϋντα τραπε
ζογραμμάτια Federal Reserve, τά 
κυκλοφοροϋντα εθνικά τραπεζογραμ 
μάτια (National Bank Notes) 
καί αί καταθέσεις έπ’ άνοικτφ 
λ)σμω (χρήμα βιβλιαρίου επιτα
γών) των Member Banks νά κα
λύπτω νται δι’ άποθεματικών αναλο
γίας 100 ο)ο.

Προτείνει όπως εις τό εξής έκά- 
στη τράπεζα χωρισθή εις δύο τμή
ματα ανεξαρτήτως άλλήλων λει- 
τουργοϋντα : ε!ς τμήμα καταθέσε
ων έπ’ άνοικτφ λ)σμφ (Checking 
Department) καί εις τμήμα Κα
ταθέσεων Ταμιευτηρίου (ή επί 
προθεσμία) καί χορηγήσεως Δανεί
ων (ή επενδύσεων) (Loan Depar
tment). Διά τήν απώλειαν επικερ
δούς τμήματος τοΰ ενεργητικού 
των (εθνικά χρειόγραφα φέροντα 
τόκον) καί άντικατάστασιν αύτοΰ 
δι’ αδρανών άποθεματικών, αί τρά 
πεζαι δίκαιον είναι νά άποζημιω- 
θώσινέπιβαλλομένου όπως εισπράτ- 
τωσιν παρά τών καταθετών των έπ’ 
άνοικτφ λ)σμφ μικράν προμήθει
αν διά τήν τήρησιν τοΰ άνοικτοΰ 
λ)σμοΰ των καί τήν φύλαξιν τών 
κατατεθειμένων χρημάτων των.

Τούτου γινομένου τό μέσον κυ
κλοφορίας τοΰ έθνους (χαρτονόμισ
μα καί έπιταγαί) θά παραμείνη 
κατ’ ουσίαν άμετάβλητον εις όγκον, 
διότι τό έκδοθέν υπό τής Νομισμα

τικής ’Επιτροπής Χαρτονόμισμα 
(Commission Currency) καί πα- 
ραδοθέν εις τάς Federal Reserve 
καί Member Banks, θά παραμέ- 
νη ολόκληρον είς τά ταμεία τού
των, τό μέσον κυκλοφορίας όμως 
θά καλύπτεται ήδη είς άκέραιον 
υπό άποθεματικών 100 ο)ο. Ύπό 
τό νέον σύστημα ό όγκος τών Δα
νείων θά παύση νά έξαρτάται έκ 
τοΰ όγκου τών καταθέσεων έπ’ ά- 
νοικτφ λ)σμφ, καί τά Δάνεια θά 
άποτελοΰσι μόνον συνάρτησιν τών 
καταθέσεων Ταμιευτηρίου καί επί 
προθεσμία. Ή άντίστοιχος μεταβο
λή Δανείων καί καταθέσεων Ταμι
ευτηρίου θά αφίνη άνεπηρέαστον 
τον όγκον τοΰ χρήματος βιβλιαρίου 
επιταγών. Διά τής εξαγοράς μεγά
λης ποσότητας εθνικών χρεωγρά- 
φων υπό τής Currency Commis
sion τό Δημόσιον χρέος τών ‘Ηνω
μένων Πολιτειών θά μειωθή ση- 
μαντικώς, διά πράξεων δέ είς τήν 
έλευθέραν άγοράν (open market 
operations) έκάστοτε, ή Currency 
Commiss on άγοράζουσα ή πω- 
λοΰσα χρεόγραφα καί άναπροεξο- 
φλοΰσα είς τάς Member Banks 
(διά μέσου τών F.R. banks) γραμ
μάτια είς διαταγήν θά έπιτύχη νά 
διατηρήση είς κανονικόν δριον τον 
όγκον τοΰ έθνικοΰ μέσου κυκλοφο
ρίας, επομένως σταθερόν τήν άγο- 
ραστικήν ικανότητα τοΰ Δολλαρίου, 
τό επίπεδον τιμών τών προϊόντων, 
καί τον τιμάριθμον άκριβείας ζω
ής. ‘Η σταθερόποίησις αυτή θά ε
πιτρέψε είς τάς τραπέζας νά έργά- 
ζωνται άσφαλέστερον ή ύπό τό 
σύστημα 10 ο)ο, τά χορηγούμενα 
ΰπ’ αυτών Δάνεια θά δυνηθώσι νά 
αύξηθώσι, συναρτήσει τής αΰξήσε- 
ως τών καταθέσεων Ταμιευτηρίου, 
τό χρονικόν δριον τής προθεσμίας 
τών Δανείων θά δυνηθή νά αύξη- 
θή άκινδυνως, αί τοποθετήσεις 
τών Τραπεζών θά είναι άσφαλέ- 
στεραι καί επικερδέστεροι, ή ταχύ- 
τη: κυκλοφορίας τοΰ χρήματος θά 
αύξηθή, δ τόκος τούτου θά μειω
θή, γενικότερου δέ αί U. S. Α. θά 
βαδίσωσιν πρός τήν ευημερίαν ά'- 
νευ τοΰ κινδύνου άποτόμων άκμών 
καί υφέσεων μέ συνέπειαν κοινωνι
κήν έδραίωσιν τοΰ κεφαλαιοκρατι-

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 1937
(Συνέχεια έκτήξ 2ας σελίδας)

πραγματοποιήσεως. Έν τούτοις 
δυνάμεθα νά διαπιστώσωμεν * δτι 
τά εμπόδια πάσης φύσεως, τά 
παρεντιθέμενα είς τον ομαλόν

1) Είχον μεγαλοποιήσει τον ρα
σιοναλισμόν καί, άντιθέτως πρός 
δσα ίσχυρίζετο ή φιλελευθέρα θε
ωρία τοΰ συμψηφισμού, αί εργα
τικοί χεϊρες, καταστάσαι διαθέσι-

ροΰν τής οικονομικής ζωής δέν \ μοι έξ αιτίας τών μεθόδων τοΰ
είναι παρα εφήμερα, διότι αί 
πράξεις τής άνθρωπότητος, καθώς 
καί αί οικονομικά! θυσίαι διέπον- 
ταιύπόάκριβών νόμων,τοΰςόποίους 
όφείλομεν νά τηρώμεν, εάν θέλω- 
μεν νά μή εκτιθέμεθα είς άνεπα- 
νορθώτους ζημίας. Πρέπει, προ 
παντός άλλου, νά καταβάλλωμεν 
πάσαν φροντίδα καί πάσαν μέ
ριμναν διά νά έξεύρωμεν τήν καλ- 
λιτέραν μορφήν δργανώσεως, τά 
καλλίτερα όργανα τής Εθνικής 
Οικονομίας καίιδιαιτέρως νά προσ- 
έξωμεν τάς συμπεπυκνωμένας έν- 
εργείας, τάς οποίας αντιπροσω
πεύει ή εργασία, αί επιχειρήσεις 
καί αί οικονομικά! σχέσεις έν τή 
άγορμ τού εσωτερικού και εξωτε
ρικού. Δέν θά είναι πάντοτε ι υ- 
κολον νά εΰρωμεν υγιείς μεθόδους, 
διότι βαθεΐαι μεταλλαγαι τής 
διαρθρώσεως τής παγκοσμίου οι
κονομίας έθεσαν ένώπιον ωρισμέ- 
νων χωρών δλως νέα καθήκοντα.

Ούδείς πρέπει νά έκπλαγή, πι- 
στοποιών δτι μετά τήν κρίσιν, ή 
διευθυνομένη οικονομία καί ή οι
κονομική πολιτική ΰπέστησαν βα- 
σικάς μεταλλαγάς, παντοΰ δπου 
έξεδηλώθησαν τάσεις, αϊτινες (ο
δήγησαν είς τήν καταστροφήν.
’ Είδη, κατά τήν διάρκειαν τής τε
λευταίας περιόδου τής ανόδου τής 
συγκυρίας, κατόρθωσαν νά δια
κρίνουν, έν μέρει τουλάχιστον, με- 
ρικάς ενδείξεις επί τής νέας κα- 
τευθύνσεως τής οικονομικής έξε- 
λίξεως.’Ιδού αύται:

κοΰ Καθεστώτος καί αποτροπήν 
τής κομμουνιστικής απειλής. Τό 
σύστημα σταθεροποιήσεως 100 ο)ο 
τότε μόνον θά κατέρρεε εάν έξέσπα 
Μέγας τις Πόλεμος μακράς διάρ
κειας δτε μοιραίωςθά Ιδημιουργεΐ- 
το πληθωρισμό; τοΰ έθνικοΰ μέσου 
κυκλοφορίας. I. Δ.

ρασιοναλισμού, δέν κατόρθωσαν 
νά δημιουργήσουν μίαν νέαν αντί
στοιχον αγοραστικήν δύναμιν, έπι- 
τρέπουσαν νά ταίς παράσχη νέας 
δυνατότητας εργασίας. Τοιουτο 
τρόπως έλαχε σχεδόν όλοσχερώς 
είς το Κράτος ή φροντίς έξευρέ 
σεως εργασίας εις τους έργάτας 
αυτούς, οϊτινες έζων είς βάρος τών 
Ιδρυμάτων τής Κοινωνικής Πρό
νοιας ως άνεργοι. Ή έννοια τήί 
δημιουργίας εργασίας, συλληφθει- 
σα πρός τον σκοπόν αυτόν, χαρα
κτηρίζεται ύπό εντόνου δραστηρι
ότητας: κατασκευή οδών, έργα βελ- 
τιόσεως, εσωτερικός άποικισμός 
Πράγματι, έπρόκειτο καί περί έπ- 
αναχρησιμοποιήσεως τοΰ μεγα- 
λειτέρου δυνατού μέρους τών ά- 
χρησιμοποιήτων εργατικών χει- 
ρών. Ταυτοχρόνως, διά τοΰ τρόπου 
τούτου ικανοποιείτο είς μεγαλεί- 
τερον βαθμόν μία συλλογική α
νάγκη καί δή κατά τόν εύκολότε 
ρον τρόπον, τούτέστι διά τής εκ 
κλήσεως πρός τήν ιδιωτικήν πρω
τοβουλίαν

2) Είς στενήν σχέσιν μέ τά προ- 
εκτεθέντα φαινόμενα εύρίσκεται 
ή άντίθεσις τής οικονομικής ζωής 
είς τήν σφαίραν τής χρηματοδοτή- 
σεως. Είς τήν θέσιν τών διεθνών 
πιστωτικών σχέσεων,βλέπομενστα- 
θεροποιουμένην τήν αύιονομίαν 
τής εθνικής πίστεως, άναπτυχθεΐ- 
σαν διά τής μεθόδου τής ύπό τοΰ 
Κράτους χρηματοδοτήσεως τών 
έργων, ώς π,χ. έν Ήνωμέναις Πο 
λιτείαις, έν Ταπωνίρ καί Γερμα
νία. Ευκόλως έννοοΰμεν διατί τό 
σύστημα τοΰ ρασιοναλισμού ηύ- 
νόησε τήν άνάπτυξιν τών διεθνών 
πιστωτικών σχέσεων. Ό ρασιονα
λισμός, αύξάνων τήν παραγωγήν, 
έξησθένει τήν ζήτησιν είς τήν ε
σωτερικήν άγοράν καί ωθεί πρός
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τήν εξαγωγήν, άλλ’ αυτή πάλιν I δάφους.

συνήντα ανάλογα έμπόδια είς τάς 
αγοράς τοΰ εξωτερικού καί δέν ή- 
δύνατο νά έπιβληθή παρά διά πα
ροχής πιστώσεων είς τάς εισαγω
γικός χιόρας. Αί τοιαΰται μέθοδοι 
ηύνοοΰντο έτι μάλλον έκ τής δει- 
σιδαίμονο; ιδέας, γεννηθείσης έκ 
τής πλευράς τής ιδιωτικής οικονο
μίας, δτι τά λαβεϊν τών Τραπεζών 
εξωτερικού, φαίνονται πολύ περισ
σότερον καλλίτερα καί ασφαλέστε
ρα άπύ τά νομίσματα τών διαφό
ρων ’Εθνικών ‘Ιδρυμάτων. ’Αδί
στακτο.); έθεώρησαν ώς κάλυμμα 
τά τοιαΰτα- διαθέσιμα, άλλ’ όταν 
ή κρίσι; έσυρε τόν πέπλον από 
τήν επικίνδυνον αυτήν πανάκειαν 
τοΰ «συστήματος τών γραμματίων 
ευκολίας», έπανήλθον φρονίμως 
είς τάς μεθόδους δημιουργίας πί
στεως έκ τών ιδίων των προσό
δων, σύστημα εξυπηρετούν τάς έ- 
πειγούσας άνάγκας τής υγιούς οι
κονομίας τοΰ ’Έθνους.

3) ’Άλλο σύμπτωμα τοΰ μετα
σχηματισμού τής παγκοσμίου οι
κονομίας είναι ή απότομος 
ανακοπή τής έξελ ίξεως 
τοΰ εξωτερικού έ μ π ο- 
ρ ί ο υ. Ή αλματώδης αύξησις τών 
αριθμών τοΰ εξωτερικού έμπορίου, 
ή άπύ τοΰ 1921 καί εντεύθεν ση- 
μειωθεΐσα, ωφείλετο άποκλειστι- 
κώς είς τάς σχέσεις τής διεθνούς 
πίστεως άφ’ ενός καί εις τόν ρα
σιοναλισμόν, άφ’ ετέρου. Άλλ’ ό
ταν έγινεν αντιληπτόν, δτι αί διε
θνείς άνταλλαγαί ύπερέβησαν κατά 
πολύ τό κανονικόν, εΐδομεν νά 
διαγράφωνται κατά τό μάλλον καί 
ήττον παντοΰ έκδηλοιτάσειςαύταρ- 
κείας,γεννηθεΐσαι έκτης επιθυμίας 
τήςάπαλλαγής είςτό μέλλοντών ε
θνικών οικονομιών από στενάς έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ εξαρτήσεις.

Φαίνεται δτι ό άνθρωπος ευρί
σκει ψηλαφητά νέας οδούς διά ν’ 
απαλλαγή άπό τάς εξαρτήσεις, τάς 
οποίας τοΰ επιβάλλουν αί συνθή- 
και διαβιώσεως τοΰ πατρφου έ-

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

ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Α.Ε.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΑΟΓΙΣΝΙΟΣ ΤΗΣ 31"* 4ΕΚΕΜΒΡΙ0Υ 1936 - ΕΤΟΣ 11°"

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί Τράπεζαι
Χρειόγραφα ιδιοκτησίας μας
"Επιπλα, εγκαταστάσεις καί. αυτοκίνητα Γραφείου
’Ακίνητα
Λογαριασμοί πλοιοκτητών 
Γραμμάτια εισπρακτέα 
’Εμπορεύματα έν άποθήκαις 
Λογαριασμοί πελατών ήγγυημένοι 
Πελάται διάφοροι 
Τρέχοντες χρεωστικοί λογαριασμοί 
Λογαριασμοί τάξεως

I 127. 6. 4 
23.12. 9

2.547.12.10 
2.659. 1.10 
2.298. 1.10

20.681. 3. 8 
123.148.15. 4 

725.15. 7 
3.677. 8. 6 
5.821.19. 6
1.749.12.11

Δραχ. 235.023.40
13.000—

1.401.201.60
1.462.500.—
1.263.951.—

11.374.651.60
67.731.820.70

399.179.—
2.022.584.10
3.202.085.40

962.306.—

£163.760.11. 0 Δραχ. 90.008.302.80

Κεφ. Μετοχικόν καταβ. £ 5.000.0.0 Δρ. 2.750.000.— 
Κεφάλαιον’ΑποΟεματικόν Τακτικόν 2.275.869.60
Κεφάλαιον’ΑποΟεματικόν "Εκτακτ. 8.000.000.-
ΙΙροβλέψεις δΡ έπισφαλ. απαιτήσεις » 2.500.000.—
Κέρδη καί Ζημίαι άφιέμεναι είςΝέον 58.476.20

Πιστωτικοί λογαριασμοί: Καταθέσεις Μετόχων
Γραμμάτια πληρωτέα
Τράπεζαι : Προκαταβολαί επί άξιων
Λογαριασμοί ύπό έκκαθάρισιν
Τρέχοντες πιστωτικοί λογαριασμοί
Μέρισμα χρήσεως 1936
Φόρος μερίσματος καί άδιανεμήτων κερδών 1936 
Λογαριασμοί τάξεως

ΜΑΘΗΤΙΚΟΝ

£ 28.335. 3. 6 Δραχ. 15.584,346.80

26.016.10. 6 
2.254.· 9. 9 

69.092.19.10 
341. 7. 7 

2.939.15. 6 
1.500. 0. 0 
1.530. 3.11 
1.749.12.11

30.809.297.— 
1.239.968.— 

38.001.144.70 
187.758.80 

1.616.875.30 
825.000.— 
841.607.20 
962.306.—

£ 163.760.11. 0 Δραχ. 90.068.302.80

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΕ "ΚΕΡΛΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ,,

ΧΡΕΩΣΙΣ

"Εξοδα Διαχειρίσεως,Μισθοδοσίαι Διευθΰνσεως καί 
προσωπ., Φόροι, ‘Ενοίκια,Τόκοι,Γεν. ’Έξοδα κλπ. 

’Αποσβέσεις επί αξίας ακινήτων, εγκαταστάσεων 
καί διαφόρων λογαριασμών 

'Υπόλοιπον κερδών πρός διανομήν

£ 9.256.14.10 Δραχ. 5.091.205.90

1.039. 5. 7 
8.737.10.10

571.605.30
4.805.648.20

£ 19,033.11. 3. Δραχ. 10.468.459.40

'Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 
Κέρδη έκ πρακτορεύσεως ά)π, έξ εμπορικών επιχει

ρήσεων καί διάφορα άλλα κέρδη

ΠΙΣΤΩΣΤΕ

£ 101. 0. 4 Δραχ. 55.558.90

» 18.932.10.11 » 10.412.900.50

£ 19.033.11. 3 Δραχ. 10.468.459.40

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΟΝ ΚΕΡΔ9Ν ΕΚ ΔΡΧ. 4.805.648.20
Ινράτησις 10 ο)ο διά Ινεφάλαιον Τακτικόν Άποθεματικόν, συμφώνως τφ άρθρφ 37 τοΰ Καταστατικού
Μέρισμα Τακτικόν 6 ο)ο ήτοι σελλίνια 6 κατά μετοχήν ελεύθερον φόρου £ 300.0.0.Χ550
Μέρισμα "Εκτατόν 24 ο)ο ήτοι σελλίνια 24 κατά μετοχήν ελεύθερον φόρου £ 1.200.0.0.Χ550
Φόρος Δημοσίου έπί Τακτικού καί ’Εκτάκτου μερίσματος πρός 19.30 ο)ο
Φόρος Δημοσίου έπί άδιανεμήτων κερδών έκ Δρχ. 3.728.515.30X17.30. ο)ο
Κράτησις διά Κεφάλαιον Άποθεματικόν "Εκτακτον
Κέρδη άφιέμενα είς νέον

Δραχ. 480.564.80
165.000.—
660.000.—
196.574.—
645.033.20

2.600.000.—
58.476.20

Δραχ. 4.805.648.20

Τό έκ σελλινίων τριάκοντα (30) τακτικόν καί έκτακτον μέρισμα κατά Μετοχήν, ελεύθερον φόρου, πληρωθήσεται μετά 
την έ'γκρισιν τού παρόντος Ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων καί έν ήμέρφ καθορισθησομένη ύπό τοΰ 
Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛ.
ΕΥΓΕΝΙΟΣ Α. ΕΥΓΕΝΙΔΗΣ

Έν Πειραιεΐ τή 22 Μαρτίου 1987. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΙΜΟΥ

Ο ΠΡΟ-Ι-ΣΤΑΜ. ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
I. ΤΟΥΡΑΤΣΟΣ

ΣΗΜ.-Ή τιμή τής λίρας ί>πελογίσΘη πρός Δρχ. 55β.



ΤΟ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓ1ΓΙΚΑ ΕΡΙΑ ΑΞΙΑ! 7.324 ΕΚΑΤΟΙΜΤΡΙΟΚ ΑΡΑΙΗΝ
Ό δημοσιευθείς αναγκαστικός 

νόμος «περί έκτελέσεως σει 
ράς έργων οδοποιίας καί υ
δραυλικών», διατών όποιων 
θέλει έπιτευχθή κατά ένα 
μέρος ό τεχνικός εξοπλισμός 
της χώρας, έρχεται νά επι
βεβαίωση την άπότών στη
λών μας κατ’ έπανάληψιν 
άναπτυχθεΐσαν ανάγκην τοΰ 
κρατικού παρεμβατισμού εις 
τα τής εθνικής οικονομίας, 
ανάγκην την όποιαν έδημι- 
ούργησεν όχι βεβαίως τό 
Κράτος, άλλ’ ή βαθμιαία ά 
νάπτυξις τών παραγωγικών 
σχέσεων έν τώ πλαισίφ τό
σον τής εθνικής όσον καί 
τής διεθνούς οικονομίας. 

'Υπό τάς σημερινός οικονομι
κός καί πολιτικός συνθή 
κας, ώρισμένα νευραλγικά 
σημεία τής Εθνικής Οικο
νομίας πρέπει νάεύρίσκων- 
ται ύπό τον άμεσον έλεγ
χον τού Κράτους, τό όποιον 
ώς Κράτος ύπεράνω τάξεων 
καί ατομικών συμφερόντων 
άπέβη πλέον ό κυριώτερος 
ρυθμιστής τών μεγάλων οί 
κονομικών καί κοινωνικών 
προβλημάτων τής χώρας. 

Έπί πλέον οί αυξανόμενοι κίν 
δυνοι διεθνών περιπλοκών 
επιβάλλουν σήμερον είς τό 
διάφορα Κράτη νά φροντί
ζουν διά την άνάπτυξιν (Β
ρισμένων βιομηχανιών καί 
παραγωγικών κλάδων, ο'ιτι- 
τινες συνδέονται άναποσπά- 
στως μέ τήν εθνικήν άμυ 
ναν καί τον επισιτισμόν τής 
χώρας, είς τρόπον ώστε αύ 
τη, έν περιπτώσει πολέμου, 
νά μή έξαρτάται απολύτως 
έκ τού εξωτερικού. 

’Ανεξαρτήτως όμως τών ανω
τέρω, τό έξαγγελθέν ύπό 
τής Κυβερνήσεως δεκαετές 
παραγωγικόν πρόγραμμα ε
νέχει όλως ίδιάζουσαν ση
μασίαν διά τήν χώραν μας 
καί πρόκειται ν’ άσκήση 
εύεργετικωτάτην έπίδρασιν 
έπί τής οικονομικής ζωής 
τού τόπου, διότι καί τήν 
ιιάστιγα τής άνεργίας θά ε
ξάλειψη καί τούς διαφόρους 
κλάδους τής εθνικής οικο
νομίας θά άναζωογονήση, 
αρκεί τά πρός τούτο άπαι- 
τούμενα κεφάλαια νά τύχουν 
καλής διαχειρίσεως καί νά 
έξευρεθούν είτε έκ τών τα 
κτικών πόρων τού κρατικού 
προϋπολογισμού, είτε έκ 
μακροπροθέσμων έσωτερι 
κών δανείων ύπό ευνοϊκούς 
όρους.

Τό άναλαμβανόμενον έργον εί
ναι όντως γιγάντιον καί ή 
Κυβέρνησις θά έχη ν’ άντι- 
μετωπίση πολλάς δυσχερεί- 
ας μέχρις ου φέρη είς πέρας 
τό παραγωγικόν τούτο πρό
γραμμά της. Ή μορφή όμως 
τής σημερινής Κυβερνήσε
ως, πού δεν δεσμεύεται πλέ
ον άπό τά δεσμά τού άπο- 
συντεθέντος κοινοβουλευτι
σμού, ε’ίμεθα βέβαιοι, ότι θά 
συντελέση πολύ είς τήν έκ 
πλήρωσιν τώντεθέντων ύπ’ 
αυτής σκοπών, πρός τό συμ
φέρον ολοκλήρου τής χώρας.

Ό έγκριθεις άπό τό 'Υπουρ
γικόν Συμβούλιον ’Αναγκαστι
κός Νόμος «περί έκτελέσεως 
σειράς έργων οδοποιίας καί υ
δραυλικών» άποτελεΐ τό πρώ
τον άπό τής ίδρόσεως του Ελ
ληνικού Βασιλείου, σαφές, συγ- 
κεκριμένον, μελετημένον καί

θετικόν πρόγραμμα τεχνικής ά- 
ναδιοργανώσεως τής Ελλάδος. 
Καί τό πρόγραμμα τούτο οφεί
λεται είς τήν σημερινήν Κυ- 
βέρνησιν Μεταξά, τήν Κυβέρ- 
νησιν τής, 4ης Αύγουστου, τής 
όποιας άποτελεΐ τό ΔΕΚΑΕ
ΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΝ.

Δύο είναι κυρίως αί έπιδιώ- 
ξεις του δεκαετούς αύτοΰ καί 
παραγωγικού προγράμματος 
πού θά διόρθωση τά σφάλματα 
τοΰ παρελθόντος, θά δώση ζω
ήν είς τήν Χώραν, θά άναπτύ- 
ξή τάς πλουτοπαραγωγικάς δυ
νάμεις της, καί θά καλλιτερεύ- 
ση τήν οικονομικήν κατάστα- 
σιν τών πολιτών καί τού Κρά
τους.

Πρώτη έπιδίωξις: Ή άνά- 
πτυξις τής Ελληνικής Γεωργί
ας, καί ή ένίσχυσις τού ’Αγρο
τικού πληθυσμού, διά τής προσ
θήκης εκτάσεων, δύο ολοκλή
ρων έκατομμυρίων στρεμμάτων 
είς τήν καλλιεργουμένην Ελλη
νικήν γήν.

Δευτέρα Επιδίωξις: Ή όρ-
γάνωσις τών συγκοινωνιών τής 
Ελλάδος διά τής .εφαρμογής ε
νός Εθνικού προγράμματος ο
δοποιίας, πού θά θέση τέρμα 
είς τήν καταστροφικήν άναρ- 
χίαν τού παρελθόντος, αναρ
χίαν πού έόημιούργησαν αί 
θλιβεραί κομματικοί έπιρροαί.

Λεπτομερέστερον. Μέ τό δε
καετές αύτό πρόγραμμα τής 
τεχνικής άναδιοργανώσεως τής 
Ελλάδος, πού θέτει άμέσως είς 
έφσρμογην ή Κυβέρνησις τής 
4ης Αύγούστου, θά γίνουν κυ
ρίως τά εξής:

σ' Συμπλήρωσις τού οδικού 
δικτύου τής χώρας. Δηλαδή ή 
Ελλάς θά άποκτήση βαθμηδόν, 
δπως έγένετο είς όλας τάς με
γάλος καί πολιτισμένος χώρας 
πλήρες δίκτυον δρόμων, μέ τό 
όποιον θά άναπτύξη τήν συγ
κοινωνίαν της μέσω τής όποιας 
θά έπεκταθοΰν καί θά αναπτυ
χθούν ή Γεωργία, τόΈμπόριον, 
καί ή Βιομηχανία, καί θά στε- 
ρεωθή ή Δημοσία ’Ασφάλεια. 
’Αλλά καί θά προαχθή ό πολι
τισμός είς τά άπόκεντρα καί 
στερούμενα σήμερον συγκοινω
νίας μέρη. Διά τής εφαρμογής 
τού δεκαετούς αύτοΰ προγράμ
ματος ή Ελλάς θά έχη έκτος 
τών καςασκευαζομένων, δρό
μους νέους, μήκους 3628 χιλιο

τήν Πελοπόννησον, θά έκτελε- 
σθοΰν έπίσης έργα λιμενικά.

Ή χρηματοδότησις τού δε
καετούς σχεδίου. Ή συνολική 
δαπάνη τών έργων τούτων τα
κτικών καί εκτάκτων τού δεκα
ετούς προγράμματος, θά άνέλ- 
θη είς 7.324 έκατομμύρια δραχ
μών. Διά τήν έξεύρεσιν τού ά- 
παιτουμένου αύτοΰ ποσού δέν 
πρόκειται νά γίνη, δπως κατά 
τό παρελθόν, κανένα έξωτερι- 
κόν δάνειον μέ τούς γνωστούς 
βαρείς τοκογλυφικούς δρους, 
πού πληρώνει ακόμη ό Ελληνι
κός λαός, ούτε καμμιά έπιβά- 
ρυνσις τών πολιτών.

Ή χρηματοδότησις τών με
γάλων αύτών τεχνικών καί πα
ραγωγικών έργων, θά γίνη διά 
τών τακτικών μεθόδων τού 
Προϋπολογισμού, καί διά τών 
τεραστίων κεφαλαίων τών δια
φόρων οργανισμών Δημοσίου 
Δικαίου, πού έλίμναζον μέχρι 
τοΰδε καί έμενον άδιάθετα ή 
έτοποθετοϋντο έπισφαλώς. Οί 
οργανισμοί ουτο,ι άντί νά δια
θέτουν τά συγκεντρωθέντα αυ
τά · κεφάλαια είς έπισφαλεΐς 
τοποθετήσεις, θά τά δανείσουν 
εις τό Κράτος πού θά τά δια- 
θέση είς έργα μέ παραγωγι
κούς σκοπούς.

Τά μεγάλα αύτά τεχνικά καί 
παραγωγικά έργα τού ΔΕΚΑΕ
ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΟΥ, πού πλήν 
των άλλων, θά δώσουν καί έρ- 
γασίαν είς δεκάδας χιλιάδας 
χειρών, καί θά έξαλείψουν τε
λείως τήν άνεργίαν, θ’ ΑΡΧΙ
ΣΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ, έξευρεθείσης 
καί τής πρώτης πιστώσεως διά 
τήν τριετίαν 1937—40, πιστώ- 
στώσεως έκ 691 έκατομμυρίων 
δραχμών, πού κατανέμεται καί 
ώς εξής : Διά δρόμους 793 έ
κατομμύρια. Διά Σιδηροδρό
μους 118 εκατομμύρια καί διά 
Λιμενικά έργα 500 έκατομμύ
ρια. ’Ανάλογα ποσά διατίθεν
ται διά τήν έκτέλεσιν παραγω
γικών έργων πρός άξιοποίησιν 
έδαφών καί έξυγίανσιν τής 
χώρας, έκ τής έγκριθείσης ύπο 
τού οικονομικού έτους 1937-38 
καί έπί μίαν δεκαετίαν εκτά
κτου πιστώσεως συνολικού πο
σού 4.414 έκατομμυρίων δραχ
μών.

Ό πίναξ τών έργων τού δε
καετούς σχεδίου. —Ό πίναξ τών 
έργων, τών όποιων προβλέπεται

μέτρων.
β') θά γίνουν άμέσως έργα 

άποξηραντικά, άντιπλημμυρικά 
καί άρδευτικά διά τήν αυξη- 
σιν τής ’Εθνικής μας παραγω
γής. Μέ τά έργα αύτά θά δο
θούν είς τήν καλλιέργειαν έκ- 
τάσεις δύο έκατομμυρίων στρεμ
μάτων. θά άπαλλαγοΰν οί χω
ρικοί μας καί οί άγρότάι μας 
άπό τάς καταστροφάς τών 
πλημμυρών. Καί θά σωθούν οί 
πληθυσμοί τών πόλεων καί τής 
υπαίθρου άπό τούς έλώδεις πυ
ρετούς πού οδηγούν χιλιάδας 
νέων είς τήν φθίσιν.

Πλέον συγκεκριμένως. Μέ 
τό τιθέμενον είς έφαρμογήν 
ύπό τής Κυβερνήσεως Μεταξα 
δεκαετές πρόγραμμα τεχνικής 
καί παραγωγικής άναδιοργα- 
νώσεως τής Ελλάδος θά γί
νουν, νέοι δρόμοι, 3628 χιλιομέ
τρων, υδραυλικά έργα είς τάς 
πεδιάδας θεσ)νίκης, Σερρών 
Δράμας, υδραυλικά και αρδευ
τικά έργα εις τήν Θεσσαλίαν, 
’Ήπειρον, Κρήτην, Κηφισσόν, 
έξυγίανσις έλών καί λιμνών 
καί άντιπλημμυρικά έργα είς

ή έκτέλεσις είναι ό κάτωθι: 
j 1) θά γίνη συμπλήρωσις τών 
I παραγωγικών έργων Μακεδο
νίας, δηλαδή έκχερσώσεις γαι- 
ών, έγκατάστασις 2 χιλιάδων 
οικογενειών, συγκοινωνίαι, κτη- 
ματολόγιον, έργα διευθετήσεως 

ι χειμάρρων, τό δευτερεΰον καί 
■ τριτεΰον άρδευτικόν δίκτυον καί 
τό δευτερεΰον άποστραγγιστι- 
κόν δίκτυον Σερρών —Δράμας.

; Συμπληρωματικά έργα Άματό- 
βου καί Σερρών —Δράμας, ένώ 

! ταύτοχρόνως ό προϋπολογισμός 
:έπρεπε νά συντηρή τά έργα αύ
τά, τοΰθ’ οπερ θά άπήτει δαπά
νην διά τήν δεκαετίαν έπτακο- 

j σίων έκατομμυρίων.’Ενώ διά τήν 
συντήρησιν τών έργων τούτων 
τής Μακεδονίας θά άπητοΰντο 
έτερα 622 έκατομμύρια, τά ό
ποια πρέπει νά διατεθούν εντός 
τετραετίας.

2) θά άποπερατωθουν τά υ
δραυλικά έργα, τά όποια είναι 
άνατεθειμένα είς τον οίκον 
Μπούτ καί τά όποια περιλαμ
βάνουν τά άντιπλημμυρικά έρ
γα τής Λαρίσης — Καρδίτσης 
καί τού Βοιωτικού Κηφισσοΰ,

τά άποξηραντικά έργα Λαψί- 
στης, Μαργαριτίου καί ’Αχέρον
τας έν Ήπείρω. Άντιπλημμυρι- 
ν?ά καί άποξηραντικά τοΰ Άρά- 
χθου καί τού Λούρου. Άντιπλημ- 
μυρΐκά τής Πλατανιας καί άπο
ξηραντικά Κουρνά Κρήτης καί I 
άρδευτικά Λαρίσης καί Καρ
δίτσης, διά τά όποια θά άπαι- 
τηθούν 876 έκατομμύρια περί
που.

3) θά ληφθή μέριμνα διά τήν 
κάλυψιν έλών καί λιμνών Μου
ριάς, Άγουλινίτσης, Καϊάφα, 
έγκιβωτισμός ’Αττικού, άντι- 
πλημμυρικά Γαστούνης, Άργο- 
λικού πεδίου, Σελινούντος καί 
χειμάρρων Πατρών. Άντιπλημ- 
μυρικά Μόρνου,Σκά καί Βαριάς, 
άντιπλημμυρικά ’Αχελώου, άπο- 
ξήρανσις Βρωμολίμνης έλους 
Χασάς-Κατή, Καστοριάς. Άντι- 
πλημμυρικά Ξεριά Υπάτης, έξυ- 
γίανσις έλών Κουνοφάδι καί 
Άντινιώτη Κερκύρας.’Αντιπλημ- 
μυρικά Σπερχειού, διάφορα έρ
γα διευθετήσεως χειμάρρων καί 
άποξηράνσεως μικρών έλωδών 
εκτάσεων, διά τά όποια θά α
παιτηθούν περίπου έτερα 524 
έκατομμύρια. Ταύτοχρόνως δι’ 
άλλα έργα έκτελούμενα παρά 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης έχρει-

άσθη ένίσχυσις 160 έκατομμυ
ρίων, είναι δέ τά έργα ταΰτα 
τά έργα τού Παμίσσου καί τά 
άποξηραντικά τής λίμνης Σαριγ- 
κόλ, άποξηραντικά έργα Εύ
βοιας— Νέας Άρτάκης (Χαλκί
δας), έλους Λιτοχωρίου (Κατε
ρίνης), συμπληρωματικά έργα 
Πλαταιών Αλμυρού, άρδευτικά 
Σκάλας Ναυπακτίας, Γιακάδων 
Καβάλλας, Χρωπίου (’Αλμυρού), 
Τριχωνίας, ’Ακαρνανίας, θοκνί- 
δας, Μεγαλοπόλεως, άρδευτικά 
Πέτα ’Άρτης, Φαφίδερη Κηφισ- 
σιάς, Σαγούλας Δωρίδος, Λυψί- 
στης Μακεδονίας, Νέας Σάντας 
Θεσσαλονίκης, άποστραγγιστι- 
κά Ζαυλακίου, Ζουλίνης, Κρο- 
νίτσης, Τουρνάβη καί Κριτσίνης 
Τρικκάλων. Έκτέλεσις ύδατοδε- 
ξαμενών έπί τών βοσκήσιμων 
έκτάσεων ’Ασβεστοχωρίου Μα
κεδονίας, Σιατίστης, Κρουτσό- 
βας Μακεδονίας, Ξηρομέρου Αι
τωλοακαρνανίας. Έκτέλεσις ά- 
ποστραγγιστικών έργων περι
φέρειας Λαρίσης καί Φαρσά
λων. Διευθέτησις χειμάρρων 
Μπογδάνου Λαγκαδά καί ένί- 
σχυσις μεμονωμένων γεωργικών 
οικογενειών πρός έκτέλεσιν άρ- 
δευτικών έργων.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ipanEZft ι mmi
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ 

Μέχρι. Δραχμών 125.000 3 3)4 ο)ο
| ΟΨΕΩΣ 3 1)2 ο)οΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ \ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 4 1)2 ο)ο—6 ο)ο

Ό τόκος του Ταμιευτηρίου άρχεται άπό της έπίμένης τής 
Καταθέσεως. "Αηασαι at ηαοά tfj ’Αγροτική Τραπέζι 
καταθέσεις ΕΙΝΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΓΓΥΗΜΕΝΑΙ 
ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ καί άηηλλαγμέναι τελών χαρτο
σήμου καί ένεργοϋνται είς :
Τό Κεντρικόν Κατάστημα : Έν Άθήναις όδοςΙΙανεπιστημίουΒΙ
Τά * Υποκαταστήματα : Έν Διδυμότειχό), Ξάνθη, Δράμα, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλλα, Σέρραις, Καρδίτση, Λαρίση, Άγρι- 
νίω, Λαμία, Ίωαννίνοις, "Αργεί, Ξυλοκάστρο), Γριπόλει, Μυτι
λήνη, Άγίω Νικολάω, Βζμιρ, Ηράκλειο), Ρεθύμνη, Χανίοις, 
Κέρκυρα, Κοζάνη, Κομοτινή, Τρικκάλοις, Λεβαδεία, Μεσσηνη 
καί Πύργω
Τά Πρακτορεία : Έν Σουφλίω, Ν. Όρεσπάδι, Άλεξανδρουπό- 
λει, Σάππαις, Κάτω Νευροκοπ ίω, Νικηφόρο), Προσωτσάνη, Ε
λευθέρου πόλει, Μεγαλουπόλει, Νιγρίττ , Ν. Ζίχνη, Αξιουπόλει, 
Πολυγυρω, Μουδανίοις, Μεσολογγίψ, Παραμυθία, Ναυπλίω, 
Κιάτω, Σητεία, Χίω, Λαγκαδά. Χρυσουπόλει, Σιδηροκάστρφ, 
Έλασσώνι, Τστιαία, Θήβαις, Ληξουρίω, Καλάμαις, Δελβιναχίω.
Τάς ’Αντιποοαωηείας : Είς ολας τάς έταρχιακάς πόλεις όπου 
άπάρχουν Υποκαταστήματα τής Εθνικής τα οποία καί την 
αντιπροσωπεύουν.
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ΕΤΟΣ: 1936

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ V ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 1
Κυλινδρόμυλος : ’Αρχική αξία του Αραχ. 25.000.000.—

Μειον : προϊόν πωλήσεως παλαιών μηχανημάτων » 411.529.—
Κεφάλαιον Μετοχικόν διηρημένον είς 400.000 Μετοχάς 

των Δρ. 100 έκάστης
Κεφάλαιον άποθεματικόν
Κρατήσεις τακτ, άποθεμ. μέχρι τέλους 1935 Αρ.
Κράτησις τακτ, άποθεμ. έτους 1936 »

Δραχ 40.000.000.—

Δαπανηθέντα διά νέας εγκαταστάσεις καί προσθήκας από 
τού έτους 1925 μέχρι τέλους 1936 έν όλω

» 24.588.471.— 1.592.000.— 
565.000— '» 2.157,000.— I

Δάνεια έπί ένεγγύω πιστώσει σιτηρών Λ.Α.Ε. 22001.8.0 
καί δολλάρ. 528002

Πιστωταί Εξωτερικού »
Πιστωταί Εσωτερικού ■»

Μεΐον : κρατήσεις δΓ αποσβέσεις μέχρι
31)12)1935 Δρ. 19.140.000.—
Κράτησις 1936 * 1.943.000.—

* 32.383.932.20

21.083.000. -Δραχ. 11.300.932.20

75.317.130.20 
13.769.013.— »

72.404.246.15

,89.086.143.20

Μερίσματα : ‘Υπόλοιπα
» κρατηθέντα έτ. 1936 Δρ. 9.895.111.—

Μεΐον : Φόρου Κ. Προσ. » 1.895.111.—

2.850.—

8.000.000.— ■
’Ακίνητα : αγρός εις Χαλάνδρι

οίκόπεδον εις Χαλάνδρι μετά δύο δωματίων 
οικία εις ’Αθήνας οδού Σύρου

»
10.000.
20.000.—

2.300.000. 2.330.000. -
8.002,850.—

Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου
Κράτησις ποσοστών Δ. Συμβουλίου »
Μεΐον : Φόρου καθ. Προσόδου

ΙΙλοΐον Ελπινίκη» : αρχική αξία 1 σιδηρού σκάφους 
άνευ μηχαν. κινήσεως

Δαπανηθέντα μέχρι τέλους 1936 δια ριζικήν ανακαινισιν 
του μετά προσθήκης πετρελαιοκινητήρος Ντίζελ δυ- 
νάμεως 400 "ίππων

» 125.381.·-
610.938.— 
117.008,- » 493.930.—-

» 2.329.959.60 > 2.455.340.60
Φόροι καΦ. προσόδου : Κρατήσεις ΙΙροσωπ. »
Φόροι Δημοσίου ».

44.144.20 
2.010.303.10 » 2.054.447.30

Αυτοκίνητα ; αρχική αξία 2 φορτηγών αυτοκινήτων
Κρούπ Αρ. 580.000.
Μεΐον : τ’ άποσβεννυμ. 1935 καί 36 » 191.400.—

Ζημίαι καί Κέρδη : "Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον » 221.630.70

* 388.600.

’Αρχική αξία 2 έπιβατ. αΰτοκιν. » 316.431.75
Μεΐον : τ’ άποσβεννυμ. 1935 καί 36 » 67.381.75

’Έπιπλα καί σκεύη
’Ανταλλακτικά : πετρελαιοκινητήρων

» μηχανημάτων Κυλινδρομύλου
»

248.600.—

209.710.—
34.260.—

»
637.200.—

801.—

243.970.—

*

Υαλικά Διάφορα :
Σάκοι Κενοί κ.λ.π.

* 69.200.—
295.113.— « 364.313.—

Σίτοι: άποθέματα 
’Άλευρα καί ΙΙίτυρα :

» 16.580.244.20
1.236.157.— »> 17.816.401.20

Προρωλήσεις σίτου α]π Παναγιώτης
Προπωλήσεις σίτου » Σταύρος

44.049.500.—
31.350.000.— » 75.339.500.—

Γραμμάτια εισπρακτέα
Χρεώγραφα i

719.085.50
153.084.45 » 872.169.95

Ταμεϊον
Τράπεζαι : καταθέσεις »

4.513.672.10
2.988.001.75 » 7.501.673.85

Προκαταβολή πυρασφαλίστρων μύλου
Χρεώσται διάφοροι είς λ)σμούς

» 223.143.—
95.274.802.55

ΣΥΝΟΔΟΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δρ. 214.420.247.35 ΣΥΝΟΔΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Δραχ. 214.420.247.35

αναλυςιις: μεριδος: ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

’Έξοδα Έκμεταλλεύσεως: ήτοι καύσιμος ύλη,
’Ορυκτέλαια, 'Υλικά, ’Ανταλλακτικά, Συν- 
τήρησις, Πυρασφάλιστρα μύλου, Μισθοί 
καί "Ημερομίσθια προσωπικού κλπ.έν ολω 

Ταμεϊον Άσφαλίσεως ’Αρτοποιών Αραχ.
« » ’Αρτεργατών »
» » Μυλεργατών »

Γενικά ’Έξοδα: ήτοι ταχ)κά, τηλ)φικά, τηλεφ)κά, δικά- 
στικά, φιλανθρωπικά, γραφική ύλη, δημοσιεύσεις κλπ. 
έν ολιρ >

Φόροι Επιτηδεύματος καί Έπιμελητ. »
Χαρτοσήμανσις Τιμολογίων καί Λ)σμών »

Προμήθ-ειαι καί ’Εκπτώσεις Λ)σμών »
’Έξοδα αποστολών Τσιφ κλπ. »

Ζημία έκ συναλ)τικής διαφοράς άποδόσεως 
δολλαρ. 15.691.10 κλπ.

1.818.144.50
1.358.228.—

761.896.40

Δραχ. 9.762.945.90 

3.988.268.90

1.505.386.35
118.228.—
122.968.25

7.469.368.05 
§37.980 35

1.746.582.60

8.307.348.40

24,
369.752.20
,124.898.—

’Αποσβέσεις :
Κυλινδρομύλου . . Δρ.
Αυτοκινήτων προς 8 ο)ο 
Επισφαλών Χρεωστών

32.383.932.20 1.943.000.— 
71.731.75 

718.239.Α0

Κέρδη Κ α * α ρ

2.732.971.15 
26.857.869.15

* 11.292.679.70

Αραχ. 38.150.548.85

"Υπόλοιπον Κερδών έτους 1935 
’Από Τόκους
’Από Μισθώματα ακινήτων "Εταιρείας 
’Από Εισπράξεις έξ έπισφαλών Χρεωστών 
’Από Διάφορα

λραχ. 468.104.
307.447.

5.724.
98.399.

Δραχ. 160.475.75
85
65

879.675.50

’Από ’Ακαθάριστα Κέρδη, 
καί λοιπά

έπιχειρήσεαις Κυλινδρομύλου
1.040.151.25

37.110.397.60

Λραχ. 38.150.548.85

Διανομή Καθαρών Κερδών έκ Αραχμ. 11.292.679-70

Κράτησις τακτικού άποθεματικοϋ 5 ο)ο συμφώνως τφ Καταστατικώ Δρ.
Μέρισμα τακτικού 5 ο)ο

» πρόσθετον πρός 15 ο)ο

Μεΐον: Φόροι Καθ. Προσόδου 19.152. ο)ο
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου

Μεΐον: Φόρου Καθαράς Προσόδου

Φόρος Καθ. Προσόδου μερίσματος 
Φόρος Καθ. Προσόδου ποσοστών Συμβ.

Υπόλοιπον Κερδών αφιέμενον εις νέον

Αρ. 2.473.778.- 
7.421.333.—

9.895.111. —
1.895.111. —

610.938.—
117.008.—

1.895.111. — 
117.008.—

565.000.—

8.000.000.—

493.930.—

2.012.119.— 

221.630.70
Δρ^ 11.292.679.70

’Εν Πειραιεϊ trj 9)3 ’Ιανουάριου 1936
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Γ. Κ. Άλφιέρης



ΕΚΘΕΣΙΣ
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ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1936
ΕΛΛΑΔΟΣ

Κύριοι Μέτοχοι,
’Έχομεν τήν τιμήν νά ύποβάλωμεν 

ύπο τήν κρίσιν Υμών συμφώνως τω 
Καταστατικά) τόν Απολογισμόν των 
κατά τό λήξαν έτος 1936 εργασιών 
τής Τραπέζης ώς καί τόν Ισολογι
σμόν τής 31 Δεκεβρίου 1936 μετά 
τών κατά τό έτος τοϋτο προκυψάν- 
των αποτελεσμάτων.

Ή "Ελληνική Οικονομία κατά τούς 
επτά πρώτους μήνας τοΰ λήξαντος 
έτους δέν ένεφάνισε σημαντικήν βελ- 
τίωσιν. Ή έκ τοΟπροηγουμένου έτους 
κλήρονομηθεΐσα πολιτική άστάθεια 
άφ’ ενός καί άφ’ ετέρου ή λόγω των 
δυσμενών καιρικών συνθηκών κακή 
εσοδεία τών κυριωτέρων γεωργικών 
προϊόντων άπετέλεσαν παράγοντας 
ούχί εόνοϊκόύς διά τήν οικονομικήν 
ζωήν τοΰ Τόπου. "Από τοΰ μηνός δ- 
μως Αύγουστου ή διά τής έπελ- 
θούσης μεταβολής δημιουργηθεΐσα 
άτμόσφαιρα γαλήνης καί εμπιστο
σύνης έπέδρασεν εύνοϊκώς καί έπί 
τής οικονομικής ζωής, ήτις κατά τό 
Β' έξάμηνον έξεδηλώθη ζωηροτέρα 
εις τρόπον ώστε νά δυνάμεθα νά 
χαρακτηρήσωμεν τά αποτελέσματα 
τοΰ έτους γενικώς ώς ικανοποιητικά 
διά τήν "Ελληνικήν Οικονομίαν.

Ή ’Εθνική Τράπεζα έξεπλήρωσε 
καί κατά τό παρελθόν έτος τό κα
θήκον της παρασχοΰσα τήν συνδρο
μήν της δπου παρίστατο άνάγκη

Αΐ έργασίαι τής Τραπέζης έσχον 
κατ’ αύτό τήν άκόλουθον έξέλιξιν :

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Τό σύνολον τών κατά τήν 31 Δε
κεμβρίου 1936 καταθέσεων άνήλθεν 
εις δρχ. 10.102 έκατ. έναντι δραχ. 
9.959 έκατ. κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 
1935, ήτοι ένεφάνισεν αϋξηοιν δραχ. 
143 έκατ.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Α') ’Εμπορικού έργασίαι
Τά εις εμπορικός εργασίας διατε

θειμένα κεφάλαια κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1936 άνήρχοντο εις δραχ. 5.570 
έκατ. έναντι 5.684 έκατ. κατά τήν 
31 Δεκεμβρίου 1935, ήτοι ένεφάνισαν 
μείωσιν δραχ. 114 έκατ. Ό μέσος 
δρος δμως τών κατά τό έτος 1936 
εις τάς έργασίας ταύτας διατεθέν- 
των κεφαλαίων ύπήρξεν άνώτερος 
κατά 252 έκατ. άνελθών άπό 5.363 
έκατ. κατά τό έτος 1935 είς 5.615 
έκατ. κατά τό έτος 1936.
Β ) Χορηγήσεις εις γεωργούς, κτη
ματίας καί γεωργ. συνεταιρισμούς.

Ή άπό τής συστάσεως τής ’Αγρο
τικής Τραπέζης άρξαμένη ρευστο- 
ποίησις τών είς γεωργοκτηματικάς 
έργασίας διατεθειμένων κεφαλαίων 
έξηκολούθησε καί κατά τό λήξαν 
έτος.

Τά κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1936 
άπησχολημένα είς τοιαΰτας χορηγή
σεις κεφάλαια άνήρχοντο είς δραχ, 
94 έκατ. έναντι δραχ. 164 έκατ. κατά 
τήν 31 Δεκεμβρίου 1935.

Γ') Δάνεια προς Νομικά Πρόσωπα 
καί όμολογίαι Νομικών Προσώπων.

Τά είς τόν κλάδον τούτον διατε
θειμένα κεφάλαια άνήρχοντο κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 1936 είς δραχ. 
1.323 έκατ. έναντι δραχ. 1.165 έκατ. 
έν τέλει τοΰ προηγουμένου έτους, 
ήτοι ένεφάνισαν αυξησιν δραχ. 158 
έκατ. Έπί τή βάσει δμως τών μέσων 
δρων τών άπασχοληθέντων κατά τά 
δύο έτη 1935 καί 1936 κεφαλαίων ή 
αϋξησις τοΰ λήξαντος έτους είναι 
κατά πολύ άνωτέρα άνερχομένη είς 
374 έκατ.

Ή έπί τών κινητών πίστις.
Τό είς ομολογίας ’Εθνικών Δανεί 

lev καί μετοχάς Τραπεζών και "Ε
ταιριών χαρτοφυλάκιον τής Τραπέ
ζης έμφανίζει αυξησιν 48 έκατ. όφει- 
λομένην κυρίως είς τήν εξαγοράν 
τοΰ άντιστοίχου χαρτοφυλακίου τής 
τέως Τραπέζης τής ’Ανατολής.

Καταβολαί είς δικαιούχους 
ανταλλαξίμους πρόσφυγας.

Αί κατά τό λήξαν έτος ένεργηθεΐ- 
σαι, συμφώνως τή μετά Δημοσίου 
Συμβάσει άπό 22)12)1933. καταβολαί 
είςδικαιούχους άνταλλαξίμους πρόσ
φυγας, έγγεγραμμένους είς τό A ' 
Μητρωον καί τά Παραρτήματα 
αύτοΟ, ώς καί είς τό Συμπληρωμα
τικόν Μητρωον καί τά Φύλλα, αΰ- 
τοΰ, άνήλθον είς δρχ. 12.204,214,40.

Οϋτω τό σύνολον τών καταβλη- 
θεισών άποζημιώσεων άπό τής ένάρ- 
ξεως τών πληρωμών (3 Νοεμβρίου 
1926) μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1936, συμ
φώνως ταϊς άπό 25)10)1926. 4)11)1926. 
24)5)1927,, 14)4)1928 καί 26)11)1928
Συμβάσεσιν, άνήλθεν είς δρχ. 6.707, 

'041,990,24.
"Ομοίως τό σύνολον τών καταβλη- 

θεισών μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1936 ά
ποζημιώσεων, συμφώνως ταϊς άπό

21)12)1932 καί 22)12)1933 Συμβάσε- 
σιν, άνήλθεν είς δρχ. 75.758.067,65.

ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ Δ1Α-
ΘΕΣ1Σ ΑΥΤΩΝ
Τά άνεκκαθάριστα 

κέρδη τής Τραπέζης 
κατά τό λήξαν έτος 
άνήλθον είς . .δρ. 738.442.782,61 
έναντι τών κατά τό 
έτος 1935 ... . ». 685.526.455,99
ήτοι διαφορά έπί πλέ
ον κατά τό έτος 1936 δρ. 52.916.326,62

Τά καθαρό κέρδη τής Τραπέζης 
άνέρχονται, περιλαμβανομένων καί 
τών διατιθεμένων είς άποσβέσεις καί 
προβλέψεις, είς δραχ. 214 έκατ. έναν
τι δραχ. 185 έκατ. τοΰ προηγουμένου 
έτους

Τήν αυξησιν ταύτην τών καθαρών 
κερδών τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
έκρινεν, δτι θά έπρεπε νά χρησιμο- 
ποιήση άφ" ένός μένεις αυξησιν τοΰ 
μερίσματος καί άφ’ έτέρου είς άπό- 
σβεσιν έκ τής ζημίας τής προκυψά- 
σης έκ τής ρυθμίσεως τοΰ ζητήματος 
τώνκαλλυμμάτων.

Κατά μήνα Αύγουστον τοΰ λήξαν
τος έτους ό ήμέτερος "Υποδιοικητής 

| κ. Άλέξ.Κοριζής έκλήθη δπως προσ- 
φέρη τάς υπηρεσίας αύτοΰ είς τήν 

| Κυβέρνησιν τής Χώρας διά τής άνα- 
λήψεως τοΰ ‘Υπουργείου Κρατικής 
"Υγιεινής καί Άντιλήψεως. Μολονότι 
ή στέρησις τής Διοικήσεως τοΰ 'Ι
δρύματος άπό συνεργάτου τόσον 
έκλεκτοΰ καί άφωσιωμένου θά ήτο 
καί υπήρξε λίαν αισθητή, ούχ’ ήττον 
ή σπουδαιότης τοΰ έργου, δπερ εκα
λείτο νά έπιτελέση είς στιγμάς μά
λιστα έθνικής άναδημιουργίας, νομί- 
ζομεν δτι έπέβαλλεν είς μέν τόν κ. 
Κοριζήν νά μή άρνηθή τό λίαν έπί- 
μοχθον τοΰτο έργον, είς δέ τήν 
Τράπεζαν νά ύποστή τήν θυσίαν 
ταύτην έν τή πεποιθήσει, δτι καί 
αυτή προσφέρει οϋτω υπηρεσίαν είς 
τόν Τόπον. Έλπίζομεν, δτι συντε- 
λουμένου ταχέως τοΰ ύψίστης κοινω
νικής σημασίας έργου, δπερ άνέλα- 
βε, δέν θέλει βραδύνη νά έπανέλθη 
είς τήν έν τή Τραπέζη θέσιν του, 
δπως συνέχιση τάςπρός τό "Ιδρυμα 
πολυτίμους υπηρεσίας του.

Τό προσωπικόν τής Τραπέζης, άό- 
κνως καί μετ’ άφοσιώσεως έργασθέν 
καί κατά τό λήξαν έτος, έδικαίωσε 
καί αΰθις τάς έπ’ αύτοΰ προσδοκίας 
μας καί τήν έμπιστοσύνην δΤ ής πε- 
ριβάλλομεν αύτό. Καλοΰμεν "Υμάς, 
κύριοι Μέτοχοι, δπως έκφράσητε αύ- 
τω καί τάς Ύμετέρας ευχαριστίας.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Κατά τό παρελθόν έτος ή παγκό
σμιος οικονομία έπετέλεσε σημαντι
κήν πρόοδον, θά έσημείου δ’ άσφα- 
λώς πολύ μεγαλυτέραν, έάν δέν ύφί- 
στατο τόν δυσμενή άντίκτυπον τής 
κρισιμότητας, είς ήν περιήλθε καί 
παρέμεινε καθ’ δλον σχεδόν τό έτος 
ή διεθνής πολιτική κατάστασις. Δέκα 
καί όκτώ μόλις έτη άπό τοΰ τερμα
τισμού τοΰ μεγάλου πολέμου, ιδού 
καί πάλιν ή Εύρώπη ένώπιον τής | 
άπειλής μιας νέας συρράξεως, ήτις, 
πραγματοποιουμένη τυχόν, θά κατέ- 
ληγεν είς γενικήν καταστροφήν καί ί 
έκμηδένησιν. Αί οικονομικά!, αί κοι
νωνικοί καί αί πολιτικοί συνέπειαι 
τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολέμου έδημιούρ- 
γησαν καί διατηροΰσι πολλαχοΰ 
Ατμόσφαιραν ζωηρας δυσφορίας, 
τήν όποιαν έπέτεινεν έπικινδύνως ή 
διεθνής οικονομική κρίσις, καί τής 
όποιας άπότοκοι είναι αί άνώμαλοι 
έσωτερικαί καταστάσεις καί αί πε
ριπετειώδεις έξωτερικαί επιδιώξεις, 
αϊτινες συνεχώς ματαιώνουσι πάσαν 
προσπάθειαν άποκαταστάσεως ομα
λών συνθηκών άνά τόν κόσμον.

Διαρκοΰντος τοΰ λήξαντος έτους 
άλλεπάλληλα καί σοβαρώτατα πο
λιτικά γεγονότα έξετυλίχθησαν καί 
ζητήματα άνεφύησαν, κατ’ άκολου- 
θίαν τών όποιων αί διεθνείς σχέσεις 
ένετάθησαν μέχρι ρήξεως καί τό φά
σμα τοΰ πολέμου έπανειλημμένως 
έτάραξε τήν ήσυχίαν τοΰ κόσμου. 
Είναι τόσον νωπά είσέτι τά διεθνή 
συμβάντα τοΰ έτους τούτου, ώστε 
νά περιττεύη πάσα έξιστόρησις αύ- 
τών. Άνασκοπών τις δμως τά γενό- 
μένα καταλήγει είς δύο λυπηρός 
διαπιστώσεις· άφ’ ένός μέν είς τήν 
έξασθένησιν τοΰ κύρους τής Κ.Τ.Ε., 
έπί τής.αγαθοποιού καί ειρηνευτικής 
δυνάμεώς τής όποιας τοσαΰται εί- 
χον-στηριχθή ελπίδες ύπό τε τών με 
γάλων καί τών μικρών κρατών, ίδια 
δμως ύπό τών τελευταίων, άφ’ έτέ
ρου δέ είς την συνεπεία τής έξασθε- 
νήσεως τούτης γενίκευσιν καί έπίτα- 
σιν τών έξοπλισμών.

Παρά ταΰτα όιιως καί τήν πικρόν 
πείραν τοΰ ύπό άνασκόπησι-ν έτους 
δέν έπιτρέπεται ν’ άπελπισθώμεν 
καταλαμβανόμενοι ύπό άπαισιοδο- 
ξίας. Έπανειλημμένως, άκόμη δέ καί

τελευταίως, κατεδείχθη δτι, έάν ή 
ώμή βία καί ή αύθαίρετος ένέργεια 
δύνανται, ύπό ώρισμένας προϋποθέ
σεις, ν’ άποδειχθώσιν άποτελεσματι- 
καί διά τήν λύσιν δυσχερών προβλη
μάτων καί τήν ίκανοποίησιν έθνικών 
διεκδικήσεων, έξ ίσου άποτελεσμα- 
τική, χωρίς δέ τάς άμεσους ή άπω- 
τέρας φοβερός συνέπειας τών μονο
μερών ένεργειών, δύναται ν’ άποβή 
ή ήρεμος έξέτασις τών ζητημάτων 
καί ή κοινή συμφωνία διευθέτησις 
αύτών, ήτις είναι πάντοτε δυνατή, 
οσάκις ή καλή θέλησις δέν άπολεί- 
πει τούς ενδιαφερομένους. Πρέπει 
δέ νά έλπίζη τις δτι, άφ’ ένός μέν ό 
γενικός πόθος τής ειρήνης, άφ’ έτέ
ρου δέ οί έκ τής προοδευτικής αΰξή- 
σεως τών εξοπλισμών δημιουργού- 
μενοι σοβαρώτατοι κίνδυνοι θά συ>- 
τείνωσιν, ώστε νά παραχθή ή καλή 
θέλησις πρός ειρηνικήν τακτοποίησιν 
όλων τών έναπομενουσών μεταξύ 
τών έθνών διαφορών.

Αίρομένων οϋτω τών έπιπροσθούν 
των εμποδίων καί τερματιζομένου 
ίδίατοΰ έν "Ισπανία έμφυλίουπολέμου 
κατά τρόπον έξυπηρετοΰντα τήν γε
νικήν ειρήνην, θά παραμείνη ελεύ
θερον τό έδαφος διά τήν τόσον άνα- 
γκαίαν καί τόσον επιθυμητήν συνερ
γασίαν τών λαών έν τω πλαισίω τής 
Κ. Τ. Ε., έπί τε τοΰ πολίτικου, του 
κοινωνικού καί τοΰ οικονομικού πε
δίου. "Η ιστορία διδάσκει δτι ούδέν 
ζήτημα, όσονδήποτε καί άν φαίνηται 
δυσεπίλυτον, είναι τελικώς άνεπίδε- 
κτον διευθετήσεως- δπου δέ τά κράτη 
ώρρώδησαν ή άπλώς καθυστέρησαν, 
άνέλαβεν ό χρόνος νά δώση τήν 
προσήκουσαν λύσιν. Τό τελευταΐον 
τοΰτο μαρτυρεί καί ή, παρά τάς 
άπειραρίθμους δυσχερείας, τάς άντι- 
ξόους πολιτικός περιστάσεις καί τήν 
έλλειψιν άξιολόγου συνεργασίας τών 
κυβερνήσεων, άπό τοΰ 1933 άρξαμένη 
καί εντός τοΰ 1936 ϊσχυρώς τονω- 
θεΐσα παγκόσμιος οικονομική άνόρ- 
θωσις, όφειλομένη κατά μέγιστον μέ
ρος είς τήν αύτόματον λειτουργίαν 
τών οικονομικών νόμων.

Τό γεγονός δμως δτι, παρά πάσαν 
δυσχέρειαν, ή διεθνής οικονομία 
καΐώρθωσεν άφ' έαυτής όπωσδήποτε 
ν’ άναλάβη, δέν σημαίνει δτι είναι 
όλιγώτερον Αναγκαία ή έκ μέρους 
τών άρμοδίων καταβολή πάσης δυ
νατής προσπάθειας πρός ένδυνάμω- 
σιν τής άνορθωτικής τάσεως. Τού- 
ναντίον μάλιστα ή . έπιδείνωσις τής 
διεθνοΰς πολιτικής καταστάσεως 
επιτάσσει τήν ταχείαν άνάληψιν σο
βαρός πρωτοβουλίας ύπό τών μεγά
λων' δυνάμεων πρός τακτοποίησιν 
τών οικονομικής φύσεως διαφορών 
καί κατάστρωσιν προγράμματος 
συνεργασίας πρός πλήρη έξυνίανσιν 
τοϋ νοσοΰντος είσέτι οργανισμού 
τής διεθνούς οικονομίας. Σύντονος 
καί άποτελεσματικη ενέργεια θά 
άμβλύνη τήν πολιτικήν όξύτητα, θά 
προλάβη ένδεχομένην σύρραξιν, θά 
συντελέση είς μείωσιν τών εξοπλι
σμών καί θ’ άποδιώξη τόν έφιάλτην 
τοΰ πολέμου· συνεχιζομένη δέ καί 
έπεκτεινομένη βαθμηδόν, θά ολοκλή
ρωσή καίθάσταθεροποιήσητήνοίκονο- 
μικήνάνόρθωσιντοΰ κόσμου,θά κατα- 
στήση περιττάςτάς ιδεολογικός συγ
κρούσεις, θά έπαναφέρη τήν εύημε- 
ρίαν καί θά άνυψώση τό βιοτικόν 
επίπεδον τών λαών.

Τοιουτοτρόπως καί ή κοινωνική 
γαλήνη άβιάστως θ’ άποκατασταθή 
καί αί μεταξύ τών κρατών διενέξεις 
θά έκλείψωσι καί αί έσωτερικαί έρι
δες θά καταπαύσωσι· διότι, κατά κα
νόνα, οικονομικά είναι, κυρίως καί 
πρωτίστως, τά έμφανή ή κεκαλυμμέ- 
να α’ίτια τών πάσης φύσεως προσ 
τριβών, αϊτινες βασανίζουσι καί διαι- 
ροΰσι τάς κοινωνίας καί τά έθνη. 
"Οθεν, παρά τάς άπογοητεύσειο τοΰ 
παρελθόντος έτους—τοΰ όποιου ό 
άπολογισμός ήδύνατο, άλλωστε, νά 
είναι άιτείρως τραγικός, έάν στοι
χειώδης φρόνησις και ή 'συναίσθησις 
τών τρομερών "ιστορικών εύθυνών 
δέν είχε συγκρατήση τούς ιθύνον
τας τά ισχυρά κράτη— πρέπει νά 
αίσιοδοξώμεν, έλπίζοντες δτι ή ει
ρήνη δέν θά διαταραχθή καί δτι συν- 
τόμως, πιθανώς δέ έντός τοΰ 1937, 
θά είσέλθη ή άνθρωπότης είς τήν 
όδόν τής συνεννοήσεως καί τής συν
εργασίας. Τά πρώτα βήματα πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην έγένοντο 
ήδη, πολλπχόθεν δέ έκδηλοϋται ή 
διάθεσις πρός συνεννόησιν καί ή 
τάσις πρός έπάνοδον είς όμαλωτέ- 
ρας πολιτικός καί οικονομικός σχέ
σεις!

Άπό οικονομικής άπόψεως τό 1936 
δύναται νά χαρακτηρισθή ώς έτος 
μεγάλης προόδου καί άποφασισ·ι- 
κής πρός τήν γενικήν άνάρρωσιν 
καμπής. Δύο είναι τά σπουδαιότερα 
γεγονότα τής περιόδου ταύτης- ό 
ύποβ.βασμός τής άξίας τών νομι
σμάτων εις τάς χώρας τής τέως ό 
μάδος τοΰ χρυσού καί ή—κατά τούς

τελευταίους ιδία μήνας τοΰ έτους — 
μεγάλη ϋψωσις τών τιμών χονδρικής 
πωλήσεως τών βασικών προϊόντων.

"Ως γνωστόν, ή πρό πολλοΰ θεω- 
ρουμένη ώς άναπότρεπτος μείωσις 
τής άξίας τοΰ γαλλικού φράγκου έ- 
λαβεν χώραν κατά τάς τελευταίας 
ήμέρας τοΰ Σεπτεμβρίου π.έ., άπο- 
φασισθέντος δτι, μέχρις οριστικού 
καθορισμού τής νέας είς χρυσόν ισο
τιμίας, ή τιμή τοΰ φράγκου θά κυ- 
μαίνηται μεταξύ ορίων άντιστοιχούν- 
των είς βάρος 49 κατ’ άνώτατον καί 
43 κατά κατώτατον δριον χιλιοστο
γράμμων χρυσού καθαρότητας 
900 ο)οο, αντί τοΰ μέχρι τότε βάρους 
τών 65,5 χιλιοστογράμμων. Ταυτο- 
χρόνως ή γαλλική κυβέρνησις συνέ
στησε ταμειον ρυθμίσεως τοΰ συν
αλλάγματος, τό όποιον έπροικοδό- 
τησε μέ ποσόν 10 δισεκατομμυρίων 
φράγκων. "Εκτοτε καί μέχρι τέλους 
τοΰ έτους τό φράγκον έδείκνυεν 
ύποτίμησιν άπέναντι τοϋ δολλαρίου 
άναλογοϋσαν πρός 30 ο)ο περίπου 
τής προτέρας άξίας του.

Τήν ύποτίμησιν τοϋ γαλλικού 
φράγκου έπηκολούθησεν ή κληθεΐσα 
«εύθυγράμμισις» διαφόρων άλλων 
νομισμάτων, υϋτως ύπεβίβασαν τήν 
είς χρυσόν άξίαν τοΰ νομίσματος 
των ή 'Ελβετία (μείωσις 26 ο)ο έως 
34,5 ο)ο), ή Ιταλία (40,9 ο)ο), ή Τσε
χοσλοβακία (16 ο)ο έως 18,7 ο)ο 
πλέον τής κατά 16,6 ο)ο ΰποτιμή- 
σεως τοΰ Φεβρουάριου 1934), άφήκε 
δέ τό νόμισμά της νά ύποτιμηθή άφ’ 
έαυτοΰ κατά 20 ο)ο ήΌλλανδία, χω
ρίς νάκαθορίση έπισήμως νέαν είς 
χρυσόν άξίαν τοΰ φλορινιού. ’Επί
σης ύπετίμησαν τό νόμισμά των ή 
Ρωσία, ή Ρουμανία καί ή Αεττονία, 
ήτις καί συνέδεσε τό λάτ πρός τήν 
στερλίναν, δπως έπραξαν ώσαύτως 
ή Τουρκία καί ή 'Ελλάς.

Ή ύποτίμησις τοΰ γαλλικού φράγ
κου συνεδυάσθη, ώς είναι γνωστόν, 
μέ τήν σύναψιν τριμερούς μεταξύ 
’Αμερικής, ’Αγγλίας καί Γαλλίας 
συμφωνίας, δΓ ής προβλέπεται ή 
υπ’ αύτών καταβολή πάσης προ
σπάθειας πρός διατήρησιν τής έκ 
τής ύποτιμήσεως τοϋ φράγκου προ- 
κυψάσης νέας ισορροπίας τών διεθ
νών συναλλαγμάτων. Ή συμφωνία 
αϋτη συνεπληρώθη κατ’ ’Οκτώβριον 
διά νέας συμφωνίας περί τεχνικής 
συνεργασίας τών άρμοδίων άρχών 
τών τριών χωρών καί περί διακανο
νισμού τώνμεταξύ τώνσυναλλαγματι- 
κών αύτών ταμείων δοσοληψιών διά 
τής έλευθέρας μεταφοράς χρυσού. 
Είς τήν συμφωνίαν ταύτην προσε- 
χώρησαν βραδύτερον ή "Ολλανδία, 
ή ‘Ελβετία καί τό Βέλγιον. Έκ τού
των αί δύο πρώται συνέστησαν καί 
αυται ρυθμιστικά τών έξωτερικών 
συναλλαγμάτων ταμεία. Ούτως αί 
κυριώτεραι χώραι—"Ην. Πολιτεΐαι, 
κράτη τής τέως όμάδος τοϋ χρυσού, 
Μεγ. Βρεττανία καί χώραι άκολου- 
θοΰσαι τήν στερλίναν—τείνουσι νά 
διαμορφώσωσι νέον καί έλαστικόν 
τύπον χρυσού κανόνας, άπηλλαγμέ- 
νον τών μειονεκτημάτων τοΰ κλασ
σικού τύπου.

Διά τών άνωτέρω νομισματικών 
άναπροσαρμογών καί μέτρων έπε- 
τεύχθη σχετική ισορροπία τών κυ- 
ριωτέρων έξωτερικών συναλλαγμά
των ένισχυθεϊσα διά τών προμνη- 
σθεισών συμφωνιών, τών όποιων ή 
σύναψις έχαρακτηρίσθη ώς σπου- 
δαϊον βήμα πρός τήν διεθνή νομι
σματικήν σταθεροπόίησιν καί ώς ά- 
παρχή χαλαρώσεως τών δεσμών τοΰ 
εμπορίου καί τών συναλλαγών. Εί
ναι βεβαίως δυσάρεστον δτι πολλά 
κράτη, έν οϊς καί μεγάλα, ώς ή 
Γερμανία καί ή ’Ιταλία, διατηροΰντα 
είσέτι αύστηρούς συναλλαγματικούς 
περιορισμούς δέν συμμετέχουσιν έπί 
τοΰ παρόντος είς τήν κίνησιν ταύτην’ 
πρός σταθεροποίησιν τών συναλλα
γμάτων καί άπελευθέρωσιν τών συν
αλλαγών. Πάντως είναι τοσοΰτον 
άποφασιστικός ό ρόλος, δν δια- 
δραματίζουσιν έν τή διαπλάσει τής 
οικονομικής ζωής τοΰ κόσμου αί 
μετέχουσαι τών προειρημένων νομι
σματικών συμφωνιών χώραι, ώστε 
νά έλπίζη τις βασίμως, δτι έκ τής 
συνεργασίας αύτών θά προκύψη 
ισχυρά τόνωσις τών διεθνών συναλ
λαγών καί άναζωογόνησις του έμ- 
πορίου. Έάν μάλιστα αί δύο μεγά
λοι χώραι, Τιν. Πολιτεΐαι καί ’Αγ
γλία, θελήσωσιν—άφοΰ άλλωστε 1 
διαθέτουσι τήν πρόςτοΰτο δύναμιν·—

άντί ν’ άχρηστεύωσι τόν είς τά θη
σαυροφυλάκιά των συσσωρευθέντα 
χρυσόν, νά βοηθήσωσι τάς έχούσας 
άνάγκην οικονομικής ένισχύσεως 
χρεωστρίας χώρας διά τής παροχής 
πιστώσεων είς αύτάς καί τής άγο- 
ράς τών προϊόντων των, ή σταθερο- 
ποίησις τών νομισμάτων καί ή άνά- 
νηψις τοΰ διεθνοΰς έμπορίου γεγά
λως θέλουσιν έπιταχυνθή.

Ή μετά τόν τερματισμόν τής κρί- 
σεως τών χρυσών νομισμάτων έπί- 
τευξις σχετικής ισορροπίας τών έξω
τερικών συναλλαγμάτων, άπομα- 
κρύνασα σοβαρόν αίτιον διαφορι- 
κότητος τών τιμών, ένίσχυσε τήν καί 
έξ άλλων λόγων ύψωτικήν αύτών 
τάσιν. Ώς έλέχθη δέ, ή μεγάλη υ- 
ψωσις τών τιμών, καί δή τών τιμών 
τών βασικών προϊόντων, ήτις χαρα
κτηρίζει τό 1936, άποτελεΐ τό δεύτε
ρον σπαυδαΐον γεγονός τοΰ έτους 
τούτου. "Η ϋψωσις αϋτη, όφειλομένη 
είς μείωσιν τών άποθεμάτων συνε
πεία πτωχών έσοδειών καί περιορισ
μών είς τήν παραγωγήν, ιδία δμως 
λόγω τής ζωηράς ζητήσεως, * ήν δη
μιουργεί ή ηύξημένη καταναλωτική 
δύναμις τών λαών, έν μέρει δέ καί ή 
γενίκευσις τών έξοπλισμών καί ή δη
μιουργία άποθεμάτων ύπό τόν φό
βον άνωμαλιών, έπισπεύδει τήν έπά
νοδον τής εύημερίας διά τής μεγά
λης βελτιώσεως, ήν έπιφέρει είς τήν 
οικονομικήν κατάστασιν τών χωρών 
παραγωγής βασικών προϊόντων καί 
διά τής έπακολουθούσης ζητήσεως 
ύπ’ αύτών βιομηχανικών προϊόντων, 
ζητήσεως, ήτις άφ’ έτέρου συνεπά
γεται αυξησιν τής χρησιμοποιήσεως 
βασικών προϊόντων διά βιομηχανι
κούς καί καταναλωτικούς σκοπούς. 
Τοιουτοτρόπως δίδεται συνεχής ώ- 
θησις είς τήν οικονομικήν τής ύφη- 
λίου δραστηριότητα, ήτις ήδη ού μό
νον έφθασεν άλλα καί ύπερέβη ενια
χού τά πρό τής κρίσεως έπίπεδα.

Είς τήν ϋψωσιν τών τιμών συνετέ- 
λεσεν, ώς άνωτέρω άνεφέρθη, ή μεί- 
ωσις τών άποθεμάτων. Πράγματι ό 
ύπό τοΰ γερμανικού Ινστιτούτου 
Ερευνών έπί τών Οικονομικών δια
κυμάνσεων (Institut fin- Konjunktur- 
forschung) συντασσόμενος γενικός 
δείκτης τών παγκοσμίων άποθεμά
των 12 βασικών ειδών (σιτηρών, σακ- 
χάρεως, καφέ, τεΐου, βάμβακος, με- 
τάξης, καουτσούκ, χαλκοΰ, μολύβδου 
ψευδαργύρου, κασσιτέρου καί πε
τρελαίου) κατήλθεν άπό 122 (βάσις 
1929 160) τόν Δεκέμβριον τοΰ 1935
είς 97,6 τόν "Οκτώβριον τοϋ 1936, 
ήτοι κατά 20 ο)ο. Έξ άλλου ό ύπό 
τοΰ αύτοΰ Ιδρύματος συντασσόμε
νος δείκτης τών τιμών 20 βασικών 
προϊόντων άνήλθεν άπό 64,8 (βάσις 
1929 100) τόν Δεκέμβριον τοΰ 1935
είς 76,7 τόν Δεκέμβριον τοΰ 1936, δη
λαδή κατά15,50 ο)ο. Έπίσηςόύπό τής 
Κ.Τ.Ε. δημοσιευόμενος δείκτης άπο- 
θεμάτων 13 βασικών ειδών κατήλθεν 
άπό 126 τόν Δεκέμβριον τοΰ 1935 
είς 108 τόν ’Οκτώβριον τοΰ 1936, έμ- 
φαίνων μείωσιν τών άποθεμάτων 
κατά 14,30 ο)ο.

Τήν ζωηράν άνάπτυξιν έξ άλλου 
τής οίκονομικής δραστηριότητας τοΰ 
κόσμου μαρτυροΰσιν οί στατιστικοί 
πίνακες τής κινήσεως τών διαφόρων 
κλάδων. Οϋτως ή παγκόσμιος βιομη
χανική παραγωγή φέρεται ύπερβάσα 
ήδη τήν τοΰ 1929 κατά 6 ο)ο περί
που. ’Εντός μόνου τοΰ 1936 ό σχετι
κός δείκτης τοΰ γερμανικού ’Ινστι
τούτου ’Ερευνών έπί τών Οικονομι
κών Διακυμάνσεων άνήλθεν άπό 
113,5 τόν Δεκέμβριον 1935 είς 123,2 
τόν Νοέμβριον τοϋ λήξαντος έτους.

"Η έπιτελεσθεΐσα άπό τοΰ 1932 
μεγάλη πρόοδος είναι καταφανής. 
’Ιδιαιτέρως δέ έντονος είναι ή έντός 
τοΰ 1936 αϋξησις τής βιομηχανικής 
παραγωγής ύπερβάσης ήδη κατά 
πολύ εϊς τινας περιπτώσεις τά έπί
πεδα τοΰ 1929, άτινα άπετέλουν ρε
κόρ διά τήν παγκόσμιον βιομηχανι
κήν παραγωγήν.

Άντιθέτως δμως πρός τήν γοργήν 
ταύτην αυξησιν τής βιομηχανικής 
δραστηριότητας, τό διεθνές έμπόριον 
έξηκολούθησεν άναλαμβάνον βραδέ
ως, ύπέλείπετο δέ είσέτι τω 1936 
κατά 14 ο)ο τοΰ έπιπέδου τοΰ 1929, 
ώς δεικνύει καί ό άκόλουθος πίναξ 
τοΰ προμνησθέντος ’Ινστιτούτου.

Παγκόσμιον Έμπόριον καί Παραγωγή.

’Έτος Έμπόριον Παραγωγή Σχέσις έμπορίου 
πρός παραγωγήν

1913 11 0 100 100

1929 130 139,5 93

1936 112 145 77



Είναι χαρακτηριστική ή άπό του 
1913 μείωσις τής άναλογίας του έ- 
ξωτερικού έμπορίου πρός τήν παγ
κόσμιον παραγωγήν. Ή βιομηχανική 
άνάπτυξις πολλών χωρών καί ή τά- 
σις πρός οικονομικήν αύτάρκειαν, _έ- 
πιταθείσαι συνεπεία τής οικονομικής 
κρίσεως, συνεπηγάγοντο τήν μείωσιν 
τοΰ διεθνούς έμπορίου, οδτινος ό 
όγκος συνεστάλη άπό 100 τό 1929 εις 
74 τό 1932. Έκτοτε, σύν τή βαθμιαί 
α βελτιώσει τής διεθνούς οικονομι
κής καταστάσεως, τό έμπόριον αρ
χίζει καί αύτό άναρρωνύον. Ό σχε
τικός δείκτης τής Κ.Τ.Ε. άκολουθει 
τήν εξής ανιούσαν πορείαν· 1932 : 74, 
1933 : 75, 1934 : 77, 1935 : 82,3, 1936 : 
85,4. "Ολαι αί ύπάρχουσαι ένδείξεις 
έπιτρέπουσι τήν πρόβλεψιν ότι τό 
τό διεθνές έμπόριον θά έξακολου- 
θήση βελτιούμενον ύπό τήν ώθησιν 
τής ύψώσεως τών τιμών εις τάς χώ
ρας παραγωγής βασικών προϊόντων 
καί τήν αυξουσαν ζήτησιν βιομηχα
νικών προϊόντων.

"Εν τών κυριωτέρων χαρακτηρι
στικών τής ύπό έξέτασιν περιόδου 
είναι ή γενίκευσις τής άνορθωτικής 
κινήσεως. Πράγματι ούδεμιάς σχε
δόν χώρας ή οικονομική ζωή παρέ- 
μεινεν άνευ σαφών ένδείξεων βελ- 
τιώσεως έν τέλει του 1936. "Ολοι οί 
κλάδοι τής οικονομίας έμφανίζουσιν 
ηύξημένην δραστηριότητα, συνεπεία 
τής όποιας άπησχολήθη μέγα μέρος 
τών άργούντων έργατών, ών ή δεινή 
θέσις έχει δημιουργήση σοβαρώτα- 
τον κοινωνικόν καί δημοσιονομικόν 
πρόβλημα εις πλεϊστα κράτη. Ό ά- 
κόλουθος πίναξ συνταχθείς ύπό τής 
γερμανικής στατιστικής ύπηρεσίας 
καί δημοσιευθείς εις τό ύπ' αύτής 
έκδιδόμενον περιοδικόν «Οικονομία 
καί Στατιστική» (Wivtschaft und 
Statistik) άπεικονίζει τήν γενίκευσιν 
καί τόν βαθμόν τής βελτιώσεως 
τών οικονομικών συνθηκών άνά τόν 
κόσμον.

Πρός τόν σκοπόν τούτον είναι άπα- 
ραίτητον όπως συγκρατηθή έντός 
τών έπιβαλλομένων ορίων ή ϋψωσις 
τών τιμών χονδρικής πωλήσεως, ά- 
ποφευγομένης άντιστοίχου ύψώσε- 
ως τών λιανικών τιμών καί τών εξό
δων παραγωγής, καί όπως προλη- 
φθή ή δημιουργία πληθωρισμού τών 
πιστώσεων. Δεδομένου, έξ άλλου, 
ότι ή βελτίωσις τών οικονομικών συν
θηκών είναι μέχρι τοΰδε κατά μέγα 
μέρος έσωτερικής φΰσεως, έν μέρει 
δέ οφείλεται, πού μέν περισσότερον 
πού δέ όλιγώτερον, εις έκτάκτους ή 
μή παραγωγικός δαπάνας τών κυ
βερνήσεων (δημόσια έργα, ίδια έξο- 
πλισμοί κ.τ.λ.), ένδείκνυται ή κατα
βολή πάσης προσπάθειας όπως τό 
διεθνές έμπόριον άναλάβη πλήρως, 
ϊνα ή καλλιτέρευσις τής οικονομικής 
καταστάσεως άφ’ενός μέν έπεκταθή 
εις όλους τούς κλάδους τής οικονο
μίας καί εις δλας τάς χώρας, άφ’ ε
τέρου δέ σταθεροποιηθή, διακόπτου- 
σα πάσαν έξάρτησιν έκ τής κρατι
κής άρωγής, ήτις καί πρόσκαιρος εί
ναι καί τά δημόσια οικονομικά εις 
επισφαλή θέσιν δύναται νά περια- 
γάγη.

Έν συντόμω ή οικονομική άνάρ- 
ρωσις τής άνθρωπότητος τότε μόνον 
θά όλοκληρωθή, γενικευομένη, καί 
παγιουμένη, τότε μόνον θά άποβάλη 
τόν έν μέρειτεχνητόνκαί άβέβαιονχα- 
ρακτήράτης,τότε μόνον θά συντέλεση 
εις τήν απαραίτητον διά τήν οικονο
μικήν εύημερίαν έξυγίανσιν τής δη
μοσιονομικής τών κρατών καταστά
σεως—ήτις ού μόνον έξακολουθεΐ 
οΰσα έπισφαλής, άλλά καί βαίνει 
άνησυχητικώς έπιδεινουμένη προκει- 
μένου περί πολλών χωρών—όταν, 
έγκαταλειπομένων τών νομισματι
κών ή άλλων πειραματισμών, περιο- 
ριζομένων εις τό άπολότως άπαραί- 
τητον τών προστατευτικών καί λοι
πών τών κρατών παρεμβάσεων καί 
αίρομένων τών παντοειδών έμποδίων 
εις τήν κίνησιν τών έμπορευμάτων

Ή θέσις τής έθνι-
κής οικονομίας 

λήγοντος τού 1936

Όριστικώςβελτιου
μένη ή διατηρούσα 
ηύξ. δρατηριότητα

Ελαφρά άνάρρω-
σις ή άναζωογό- 

νησις
Καχεξία

Βιομηχαν. χώραι Γ ερμανία
Μ. Βρεττανία 
Ιταλία
Νορβηγία
Σουηδία
Τ σεχοσλοβακία 
Ιαπωνία
Ήν.Πολιτ.Άμερικ.

Βέλγιον
Δάντσιγ
"Ολλανδία
Αύστρία
Ελβετία

Γ αλλία

Εύρωπαϊκαι γεωρ- 
γικαί χώραι

Δανιμαρκία
Εσθονία
Φινλανδία
Ιρλανδία
Λεττονία
Πορτογαλλία
Τουρκία
Ούγγαρία

Βουλγαρία
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Έκ τών μεγάλων καί σπουδαιο- 
τάτης σημασίας διά τήν έξέλιξιν τής 
διεθνούς οικονομίας χωρών άξιοση- 
μείωτον καί κατά μέγα μέρος φυσιο
λογικήν βελτίωσιν έχουσι καί πάλιν 
νά έπιδείξωσι, χάρις καί εις τήν έν 
αϋταΐς άφθονίαν εύθηνών κεφαλαί
ων, έντοπίων καί ξένων, αί Ήν. Πο- 
λιτεΐαι τής ’Αμερικής καί ή Μ. Βρετ- 
τανία. Έν μέν τή πρώτη ό συνολικός 
δείκτης τής οικονομικής δραστηριό
τητας ηύξήθη κατά 19 ο)ο περίπου, 
έν δέ τή δευτέρα κατά 6 ο)ο. Γενι
κώς είπεϊν όμως ή οικονομική δρα- 
στηριότης πολλών χωρών διέρχεται 
περίοδον όργασμοΰ, μέ αποτέλεσμα 
τήν υψωσιν τοΰ βιοτικού έπιπέδου 
τών λαών καί καθολικήν αΰξησιν τής 
καταναλωτικής δυνάμεως αύτών. 
Τοσοϋτον δέ έντονος είναι πλέον ή 
οικονομική κίνησις εϊς τινας έξ αυ
τών, ώστε άνησυχιαι ήρχισαν έκ- 
φραζόμεναι μήπως ή δραστηριότης, 
όπερβαίνουσα τά όρια τής ύγιοϋς 
ζωτικότητας, έκφυλισθή εις πληθω
ριστικήν τάσιν, δυναμένην νά παρα- 
σύρη εις νοσηρός ύπερβολάς, όμοι
ας έκείνων, αΐτινες ήγαγον εις τήν 
γενικήν κατάρρευσιν τού 1929 καί 
τήν έπακολουθήσασαν αύτήν παγκό
σμιον οικονομικήν κρίσιν.

Εύτυχώς ή πρόσφατος πείρα έδί- 
δαξε τούς ρυθμίζοντας τήν λειτουρ
γίαν τοΰ παγκοσμίου οικονομικού 
μηχανισμού καί πιστεύεται, ώς έκ 
τούτου, ότι έγκαίρως θά έμποδισθή 
πάσα τάσις πρός ύπέρμετρον άνά- 
πτυξιν τής παραγωγής καί γενικώς 
τής οικονομικής δραστηριότητος.
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τών κεφαλαίων καί τών άνθρώπων, 
ή διεθνής οικονομία άφεθή νά άνα
λάβη φυσιολογικώς καί αύτομάτως 
διά τής έλευθέρας άναπτύξεως τών 
διεθνών συναλλαγών. Δι’ αύτό άκρι- 
βώς άπαιτεϊται ή έν πνεύματι άλλη- 
λεγγύης, ειλικρινής δέ καί στενή, 
ρυθμιστική συνεργασία τών κυβερ
νήσεων, συνεργασία, ήτις θά συντε- 
λέση ώστε ν’ άποκατασταθή βαθμη
δόν ή άκώλυτος, ισόρροπος καί κα
νονική λειτουργία τού παγκοσμίου 
οικονομικού μηχανισμού. ”Ας έλπί- 
σωμεν ότι συντόμως οί ιθύνοντες τάς 
τύχας τών λαών θά κατανοήσωσι 
πάντες ότι ό κόσμος δέν θά εύτυχή- 
ση έρίζων καί συγκρουόμενος άλλ’ 
όμονοών καί συνεργαζόμενος.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣ1Σ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Ήδη προβαίνομεν εις την καθιε- 
ρωμένην βραχεϊαν έξέτασιν τής κι- 
νήσεως τών κυριωτέρων κλάδων τής 
ελληνικής οικονομίας ώς καί τών 
δημοσίων οικονομικών. ’Αναλυτική 
και συγκριτική περιγραφή θά περι- 
ληφθή, κατά τά είωθότα, έν τή ύπό 
τής ήμετέρας Τραπ,έζης έκδιδομένη 
Οικονομική Έπετηρίδι τής Ελλάδος, 
ής τό τεύχος διά τό 1936 θέλει κυ- 
κλοφορήση προσεχώς.

Γεωργία. Δυσμενείς καί άνώμα- 
λοι καιρικαί συνθήκαι έπεκράτησαν 
κατά τό γεωργικόν έτος 1935—1936, 
βλάψασαι τήν παραγωγήν γενικώς 
καί έπηρεάσασαι τήν ποσοτικήν καί 
ποιοτικήν άπόδοσιν τών περισσοτέ
ρων προϊόντων τής γής. Ή παρα-

I χθείσα ποσότης δημητριακών, κυ
ρίως δέ τού σίτου, ύπολογίζεται ότι 
ήτο αΐσθητώς μικροτέρα τής τού 
προηγουμένου έτους. ’Επίσης έμειώ 
θη ή παραγωγή έλαίου, σταφίδος, 
γλεύκους καί σταφυλών. Ή άπόδο- 
σις τοΰ καπνού φέρεται μέν ποσοτι- 
κώς μεγαλυτέρα, άλλά ποιοτικώς 
μέρος αύτής ήτο κατώτερον τής πα
ραγωγής τοΰ 1935. Εις άντιστάθμι- 
σμα έν μέρει τής μικροτέρας άποδό- 
σεως οί γεωργοί άπήλαυσαν ύψηλο- 
τέρων τιμών· συνεπικουρούσης δέ 
καί τής παντοειδούς προστασίας καί 
συνδρομής, ής τυγχάνουσιν έκ μέ
ρους τοΰ Κράτους, δέν εΐδον, έκτος 
ώρισμένων έξαιρέσεων, σοβαρώς 
έπιδεινουμένην τήν οικονομικήν αύ
τών κατάστασιν, ένίων δέ μάλιστα 
κατηγοριών, ώς λ. χ. τών καπνοπα
ραγωγών ηύξήθη σημαντικώς τό ει
σόδημα.

Ή παραγωγή σίτου ύπολογίζεται 
ύπό τοΰ "Υπουργείου Γεωργίας εις 
587.000 τόννους έναντι 806.000 τόν- 
νων τού 1935, ήτοι κατά 27 ο)ο έπί 
έλαττον. Δεδομένου ότι αί σπαρεΐ 
σαι έκτάσεις ήσαν περίπου αί αύ- 
ταί, ή διαφορά οφείλεται εις μείω- 
σίν τής κατά άτρέμμα άποδόσεως, 
κατελθούσης άπό 73 εις 53 όκάδας 
Άντιθέτως πρός τόν σίτον, τήν κρι- 
θήν καί τήν_ βρώμην, ή παραγωγή 
αραβοσίτου ήτο άνωτέρα, ύπολογι- 
ζομένη εις 329.000 τόννους έναντι 
παραγωγής 218.000 τόννων τοΰ προη
γουμένου έτους.

Κατ’ ακολουθίαν τής συνεχισθεί- 
σης βελτιώσεως τών τιμών τοΰ κα
πνού οί παραγωγοί ένθαρρυνθέντες 
έπεξέτειναν τήν καλλιέργειαν τοΰ 
προϊόντος τούτου. Ούτως αί καλλι- 
εργηθείσαι έκτάσεις ηύξήθησαν άπό 
857.000 είς 1.135.000 στρέμματα, ή δέ 
παραγωγή ύπολογίζεται ύπό τοΰ 
Συνδέσμου Γραφείων Προστασίας 
Ελληνικού Καπνού είς 64.000.000 πε
ρίπου όκάδας έναντι 35.376.UC0 οκά
δων παραχθεισών τό 1935.

Έξ άλλου ό Αύτόνομος Σταφιδι
κός ’Οργανισμός καθορίζει τήν πα
ραγωγήν σταφίδος είς 255.000.000 
ένετικών λιτρών. Ή κατά τό προη- 
γούμενον έτος παραχθεϊσα ποσότης 
ήτο 318.U00.000 περίπου ένετικών λι- 
τρών. Σημειωτέον δτι έπίσης μικρο- 
τέρα ήτο τω 1936 καί ή έσοδεία τών 
άλλων σταφιδοπαραγωγών χωρών. 
Σοβαράν μείωσιν ώσαύτως έμφανί- 
ζει καί ή παραγωγή σουλτανίνας, 
σταφυλών καί γλεύκους, ύπολογιζο- 
μένη δτι κατήλθεν, δσον άφορά είς 
τό γλεϋκος, είς 175.000 τόννους άπό 
495.000 τόννους τω 1935.

‘Ομοίως μικροτέρα ήτο καί πάλιν 
ή συγκομιδή έλαιών καί ή· παραγω
γή έλαίου ύπολογιζομένη διά μέν 
τάς βρωσίμους έλάίας είς 10.000 μέ
χρι 11.000 τόννων (έναντι 23.000 τόν
νων τοΰ 1935), διά δέ τό έλαιον εις 
60.000 έως (55 0 00 τόννους έναντι 
73.000 τόννων τού προηγουμένου 
έτους καί 110.000 τόννων παραγω
γής τού 1934.

Άφ’ ετέρου ή συγκομιδή βάμβα- 
κος ήτο μέν συνολικώς άνωτέρα τής 
τού προηγουμένου έτους (50.850 
τόννοι έναντι 47.400 τόννων), άλλ’ ή 
κατά στρέμμα άπόδοσις ήτο μικρο- 
τέρα λαμβανομένου ύπ’ oijiiv δτι αί 
καλλιεργηθεϊσαι διά βάμβακος έκτά- 
σεις ηύξήθησαν άπό 537.000 είς 
723.000 στρέμματα. Σημαντικώς κα
τώτερα τής τού προηγουμένου έτους 
ήτο, ποσοτικώς καί ποιοτικώς, ή 
παραγωγή σύκων, κατά τι μικροτέρα 
έπίσης ήτο ή παραγωγή όρύζης καί 
μεγαλυτέρα ή τών εσπεριδοειδών.

Ή εξαγωγή τών κυριωτέρων γεωρ
γικών προϊόντων ήτο ποσοτικώς μι- 
κροτέρα κατά τό παρελθόν έτος, 
όλλ' ή μείωσις αϋτη, όφειλομένη είς 
παροδικά μάλλον αϊτια, ούδεμίαν 
πρέπει νά προκαλέση σοβαράν άνη- 
συχίαν διά τήν άνάπτυξιν τού έξα- 
γωγικοΰ ήμών έμπορίου, τό όποιον 
βαίνει αύξανόμενον παρά τά παρ
εμβαλλόμενα αύτω ύπό τών διαφό
ρων περιορισμών προσκόμματα. Χά
ρις δέ είς τάς ύψηλάς τιμάς, είς ας 
διετέθησαν τά έν λόγω προϊόντα, ή 
είσπραχθεϊσα έκ τής έξαγωγής αύ
τών άξια μικράν μόνον μείωσιν έμφα- 
νίζει έν συγκρίσει πρός τό 1935. 
Έλάττωσιν τής έξαχθείσης ποσότη
τας δεικνύουσιν ό καπνός, ή σουλ
τανίνα, τό έλαιον καί τό γλεύκος, 
αϋξησιν δέ ή κορινθιακή σταφίς καί 
οί οίνοι. Άναλυτικώτερον ή έξαγωγή 
τών κυριωτέρων προϊόντων εΤχεν ώς 
άκολούθως :

Καπνός. Έξήχθησαν τόννοι 39. 
954 άξίας δρχ. 3.397.870.000 έναντι 
τόννων 50.430 άξίας δρχ. 3.568.634. 
000, ήτοι έπί έλαττον τω 1936 τόννοι 
10.476 καί δρχ. 170.764.0u0. Ή μείω- 
σις οφείλεται έν μέρει μέν είς έπι- 
βράδυνσιν τής έξαγωγής άγορασθέν- 
τος ήδη προϊόντοο, έν μέρει δέ είς 
μικροτέρας άγοράς διά λογαρια
σμόν τής άλλοδαπής, εϊτε λόγω 
προηγηθεισών κατά τό προηγούμε- 
νον έτος μεγαλυτέρων προμηθειών 
έπί τή προβλέψει ύπερτιμήσεως τού 
προϊόντος, ε’ίτε καί συνεπεία συμβα
τικών ή άλλων οικονομικής φύσεως 
αίτιων. Λαμβανομένης δέ ύπ’ δψιν 
τής εγχώριας καί τής ξένης παρα
γωγής τού 1936 ώς καί τών ύπαρ- 
χόντων άποθεμάτων, αί προβλέψεις 
διά τό τρέχον έτος, δσον άφορά τό
σον είς τάς τιμάς δσον καίείςτήνέξα- 
χθησομένην ποσότητα, είναι εύοίω- 
νοι, ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι δέν θά 
διαταραχθή ή ισορροπία παραγωγής

καί καταναλώσεως δι’ έπεκτάσεως 
τής καλλιέργειας. Βεβαίως δέ—και 
τούτο ισχύει δι’ δλα τά είδη τών 
έξαγωγών μας—δέον νά συνεχισθή 
έντατικώτερον ή προσπάθεια δια- 
θέσεως τού καπνού είς όλονέν εύ- 
ρυνόμενον κύκλον άγορών καί δή ά- 
γορών, αΐτινες καταβάλλουσι τό τί
μημα είς έλεύθερον συνάλλαγμα ή 
είναι πιστώριαι ήμών.

Σταφίξ. "π έξαγωγή τής μέν κο
ρινθιακής σταφίδος άνήλθεν είς τόν
νους 74,675 άξιας δρχ. 934.481.000 έ
ναντι έξαγωγής τόννων 69897 άξίας 
δρχ. 875.297.000, κατά τό 1935. τής δέ 
σουλτανίνας είς τόννους 26.156 ά
ξίας δρχ. 368.950.000 έναντι τόννων 
31.408 άξίας δρχ. 358.098.000

Ή κατάστασις τών άποθεμάτων 
έν ταϊς άγοραϊς καταναλώσεως καί 
ή βλάβη τής έσοδείας κορινθιακής 
σταφίδος έν Αύστραλία ηύνόησαν 
τήν έξαγωγήν τής ήμετέρας κοριν
θιακής σταφίδος. Έξ" άλλου ή πα- 
ρατηρουμένη έλάττωσις τής έξαγω
γής σουλτανίνας είναι άποδοτέα είς 
τήν μείωσιν τής παραγωγής καί είς 
τόν άνταγωνισμόν τών ξένων σουλ
τανινών, τών όποιων αί τιμαί ήσαν 
χαμηλότεροι καί ή ποιότης πολλά- 
κις καλλιτέρα. Πρό τού όσημέραι έν- 
τεινομένου ανταγωνισμού τών ξένων 
σταφίδων έπιβάλλεται ή έκ μέρους 
τών παραγωγών καί τών έξαγωγέων 
προσπάθεια πρός άποστολήν είς τήν 
αλλοδαπήν άψογου ύπό έποψιν ποιό
τητας, συντηρήσεως καί συσκευα- 
σίας προϊόντος. Τά μέτρα τοϋ Κρά
τους καί τοΰ Α.Σ.Ο. πρός ένίσχυσιν 
καί βελτίωσιν τοϋ κλάδου τούτου δέν 
δύνανται νά είναι τελεσφόρα, έάν 
αύτοί οί άμέσως ένδιαφερόμενοί δέν 
θελήσωσι νά έργασθώσι μεθοδικώς 
καί εύσυνειδήτω.ς πρός διατήρησιν 
τής πελατείας των καί άντιμετώπι- 
σιν τού διαρκώς συστηματοποιουμέ- 
νου ξένου άνταγωνισμοϋ.

’Ελαιόλαδα καί έλαΐαι. Έξήχθη
σαν 8.029 τόννοι έλαίου άξίας δρχ. 
275.241.000 έναντι 11.148 τόννων ά
ξίας δρχ, 304 670.000 τού 1935 καί 
15.195 τόννοι έλαιών άξίας δρχ. 
286.931.000 έναντι 15.185 τόννων ά
ξίας δρχ. 290.951.000. Κατά άκολο,υ- 
θίαν τής πτωχής παραγωγής τών 
δύο τελευταίων έτών ή έξαγωγή έ
λαίου, παρά τήν μεγάλην έκ τοϋ έξω- 
τερικού ζήτησιν καί σοβαράν αύτού 
ύπερτίμησιν, φέρεται μεμειωμένη 
Είς τούτο συνετέλεσε, φυσικά, καί ή 
μέριμνα τοϋ Κράτους δπως έξασφα- 
λισθώσιν αί άνάγκαι τής έσωτερικής 
καταναλώσεως καί δή είς προσιτάς 
τιμάς, δεδομένου δτι τό έλαιον άπο- 
τελεϊ άπαραίτητον είδος διατροφής 
τού λαού. Άπό τοϋ Δεκεμβρίου ό
μως, χορηγηθεισώνάθρόωςάδειών έξα
γωγής κατόπιν τής άποφάσεως δπως 
χρησιμοποιηθή έν μέρει σπορέλαιον 
διά τάς άνάγκας τοΰ πληθυσμού, 
άρχίζει διαγραφομένη ζωηροτέρα έ
ξαγωγή τού προϊόντος τούτου.

Oivei. Έξήχθησαν τόννοι 33.865 
άξίας δρχ, 157.068.u00 έναντι τόννων 
32.514 άξίας δρχ. 147.356.000- Μέχρι 
τέλους Αύγούστου ή έξαγωγή τού 
προϊόντος τούτου ύπελείπετο τής 
τού προηγουμένου έτους, μόνον δε 
άπό τού Σεπτεμβρίου έξεδηλώθη ζή- 
τησις έκ τής άλλοδαπής συνεπεία 
τής μικράς έσοδείας άλλων οινο
παραγωγών χωρών καί τής έν "Ισ
πανία άνωμάλου πολιτικής κατα- 
στσσεως. Πάντως τό ελληνικόν οί- 
νεμπόριον έξακολουθεΐ διερχόμενον 
κρίσιν, πρός έξοδον έκ τής όποιας 
δέον νά συντονισθώσιν αί προσπά- 
θειαι Κράτους καί ένδιαφερομένων

Σταφυλα!. Καί τοϋ προϊόντος 
τούτου ή έξαγωγή έμειώθη κατελ- 
θούσα άπό 10.205 τόννους άξίας 
δρχ. 47.885.000 κατά τό έτος 1935 είς 
8.750 τόννους άξίας δρχ. 44.375.000 
τω 1936.’Όψιμοι βροχαί έπέφεραν με
γάλος ζημίας είς τήν παραγωγήν, 
ώς έκ τούτου δέ διεκόπησαν προώ- 
ρως αί άποστολαί είς τήν άλλοδα- 
πήν.

Σύκα. Παρά τήν έκ τού. έξωτερι- 
κού ζήτησιν ή έξαχθεϊσα ποσότης ύ- 
πελείφθη τής τού 1935 λόγω κακής 
έσοδείας συμποσωθεΐσα είς 15.476 
τόννους άξίας δρχ. 148.739.000 έναν
τι τόννων 17.914 άξίας δρχ. 163. 
268.000.

Ή πρόοδος τής γεωργίας ύπήρξε 
καί κατά τό παρελθόν έτος τό άντι- 
κείμενον ένδελεχοΰς μερίμνης τής 
Πολιτείας. Αί προσπάθειαι τών άρ- 
μοδίων έστράφησαν άφ’ ενός μέν 
πρός τήν έντατικήν έκμετάλλευσιν 
της γής καί τήν καταπολέμησιν τών 
νόσων καί έντόμων, άφ’ έτέρου δέ 
πρός διάδοσιν τού συστήματος τής 
ποικίλης καλλιέργειας, ήτις προφυ- 
λάσσει τόν άγρότην κατά τών έκ 
τής μονοκαλλιέργειας κινδύνων. Έξ 
άλλου είς διαφόρους περιφερείας έ- 
γένοντο πειράματα πρός έπέκτασιν 
ή έγκαινίασιν τής καλλιέργειας δια
φόρων φυτών, ώς τής καννάβεως, 
τού κρότωνας, τού πυρέθρου, τοΰ 
τε'ΐου καί τής σόγιας. Πρός τούτοις 
έπεδιώχθη ή αϋξησις τής παραγω
γής βάμβακος καί όρύζης, άπεφασί- 
σθη ό περιορισμός τής έπικινδύνου 
έπεκτάσεως τής καπνοκαλλιέργειας, 
έληφθη δέ μέριμνα διά τήν διάθεσιν 
καί έκμετάλλευσιν τών άποδιδομέ- 
νων είς τήν καλλιέργειαν γαιών διά 
τών άποξηραντικών καί άλλων έρ
γων, τά όποια συνεχίζονται καί συμ- 
πληρούνται μέ ταχύτερον ρυθμόν. 
Έκ παραλλήλου ένισχύθησαν αί ά-

γροτικαί τάξεις διά τής καταργήσε- 
ως ή μειώσεως φόρων, τής μειώσε- 
ως τού τόκου τών καλλιεργητικών 
δανείων, τής παροχής δανείων 
καί δώρων, ώς καί δι’ άλ
λων συνδυασμών άποσκοπούντων είς 
τήν αϋξησιν τής έξαγωγής τών προϊ
όντων είς τήν άλλοδαπήν ή τήν έξα- 
σφάλισιν τής καταναλώσεως αύτών 
έν τή ήμεδαπή έπί εύνοϊκαΐς τιμαΐς. 
Τέλος άνετέθη είς ειδικήν επιτροπήν 
ή μελέτη τού ζητήματος τών άγροτι- 
κών χρεών, έλπίζεται δέ δτι ή ρύθ- 
μισις αύτοϋ θά γίνη κατά τρόπον ά- 
νακουφίζοντα όσους έχουσι πραγμα- 
τικώς άνάγκην συνδρομής άγρότας, 
χωρίς νά ‘θιγώσι τά νόμιμα δικαιώ
ματα τών δανειστών καί γενικώτε- 
ρον ή πίστις, ήτις τοσοϋτον τυγχά
νει άπαραίτητος διά τήν ομαλήν λει
τουργίαν καί τήν πρόοδον τής έθνι- 
κής οικονομίας.

Κτηνοτροφία. Άντικείμενον τών 
φροντίδων τού Κράτους άπετέλεσε 
καί ή κτηνοτροφία κατά τό ύπό ά- 
νασκόπησιν έτος, τό όποιον άλλωστε 
ύπήρξεν εόνοϊκόν διά τόν κλάδον 
τούτον τής οικονομίας, διότι καί ή 
άπόδοσις τών κτηνοτροφικών προϊ
όντων ήτο ικανοποιητική καί αί τιμαί 
διαθέσεως αυτών ύψηλαί. Ή καλλιέρ
γεια κτηνοτροφικών φυτών έπεξετά- 
θη κατά τό έτος τούτο, ή δέ πρόλη- 
ψις ή καταπολέμησις τών μεταδοτι
κών νόσων ύπήρξεν άποτελεσματική, 
Πρός τούτοις έπεδιώχθη ή άνάπτυ- 
ξις τής ίπποπαράγωγής, τής οίκοσί
του κτηνοτροφίας καί τής πτηνοτρο
φίας, παρεσχέθησαν δέ τά οικονομι
κά μέσα είς τούς κτηνοτρόφους διά 
τήν ένοικίασιν χειμερινών βοσκών 
καί τήν έγκαιρον προμήθειαν τροφών 
πρός συντήρησιν τών ποιμνίων των 
Τάς οικείας άρχάς άπασχολεϊ σοβα
ρώς ή άνάγκη έξοικονομήσεως νέων 
λιβαδίων πρός άποκατάστασιν τών 
κτηνοτροφών, κατόπιν τής έπεκτάσε
ως τής σιτοκαλλιέργειας έπί μεγά
λων εκτάσεων βοσκήσιμου μέχρι 
τοΰδε γής.

Παραγωγικά ’Έργα. Καθ’ δλον τό 
παρελθόν έτος συνεχίσθη ή έκτέλε- 
σις τών μεγάλων άντιπλημμυρικών 
καί άποξηραντικών έργων είς τάς 
πεδιάδας Θεσσαλονίκης, Σερρών καί 
Δράμας, τά έργα δέ ταϋτα άποπερα- 
τοΰνται έντός τοΰ τρέχοντος έτους. 
Ή συντήρησις καί συμπλήρωσις αύ
τών θά γίνη διό τού έπί τούτω ιδρυ- 
θέντος Ταμείου "Υδραυλικών ’Έρ
γων Μακεδονίας. Έπίσης έξηκολού- 
θησεν ή έκτέλεσις τών άποξηραντι
κών έργων τοΰ Βοιωτικοϋ Κηφισού, 
έλπίζεται δέ ότι θά περατωθώσι καί 
ταϋτα έντός τοϋ 1937. "Ομοίως συνε
χίσθη ή έκτέλεσις τών ύδραυλικών 
έργων τής πεδιάδας Λαρίσης.

"Υπό τής Κυβερνήσεως κατηρτίσθη 
πρός τούτοις δεκαετές πρόγραμμα έκ 
τελέσεως σημαντικωτάτων έργων έγ
γειων βελτιώσεων. Μεταξύ τούτων 
περιλαμβάνεται καί ή έκτέλεσις δια
φόρων άντιπλημμυρικών καί έξυγι- 
αντικών έργων έν Ήπείρω, Κρήτη, 
Πελοποννήσω, κλπ., ώς καί όλων 
τών ύδραυλικών έργων τών πεδιά
δων Λαρίσης, Τρικκάλων καί Καρ- 
δίτσης. Ή συνολική δαπάνη διά τά 
νέα ταΰτα έργα ύπολογίζεται εις 1. 
400 εκατομμύρια δραχμών, είναι δέ 
περιττόν νά έξάρωμεν τήν σημασίαν 
των άπό ύγιεινής καί παραγωγικής 
άπόψεως.

Αλιεία. Ή άπόδοσις τής άλιείας 
έξακολουθεΐ οΰσα κατωτέρα, τών 
άναγκών τής καταναλώσεως, τής ό
ποιας σημαντικόν μέρος καλύπτεται 
διά τής έξωθεν εισαγωγής νωπών 
καί διατηρημένων ιχθύων. Ή εισα
γωγή αϋτη ηύξήθη κατά τό 1936, ά- 
νελθούσα είς 23.278 τόννους άξίας 
δρχ. 211.172.000 έναντι 20.075 τόννων 
άξίας δρχ. 202.782.000 είσαχθέντων 
τω 1935. Τροποποιηθέντος τοϋ κατα
στατικού τής Αγροτικής Τραπέζης, 
τή παρεσχέθη ή εύχέρεια προστασί
ας τής άλιείας καί πάσης συναφούς 
αύτή έπιχειρήσεως διά τής χορηγή- 
σεως δανείων ή πιστώσεων. Τό μέ- 
τρον τούτο δύναται νά θεωρηθή ώς 
απαρχή τής μελετωμένης γενικωτέ- 
ρας ρυθμίσεως τού αλιευτικού ζητή
ματος, περί ής ήσχολήθημεν είς προ- 
ηγουμένας ήμών έκθέσεις.

Μεταλλεία καί άλυκαί. Ή κατά 
τά τελευταία έτη παρα-τηρουμένη 
βελτίωσις τής μεταλλευτικής κινήσε- 
ως συνεχίσθη κατά τό 1936, καθ’ ό 
έξήχθησαν μεταλλεύματα βάρους 
627.229 τόννων καί άξίας δρχ. 371. 
079.000 έναντι τόννων 528.303 άξίας 
δρχ. 228.396.000 έξαχθέντων τό 1935. 
Διά τήν όργάνωσιν τής συστηματι
κής έκμεταλλεύσεως τών μεταλλείων 
καταβάλλεται ή προσήκουσα προ
σπάθεια ύπό τών άρμοδίων άρχών. 
Επίσης κατόπιν σοβαρών ένδείξεων 

περί ύπάρξεως πηγών πετρελαίου έν 
Θράκη ή ήμετέρα Τράπεζα χρηματο- 
τεΐ τάς σχετικός γεωτρητικάς έρεύ- 
νας μέ πολλάς έλπίδας άνευρέσεως 
αξιόλογων πετρελαιοφόρων στρωμά
των.

Εξ έτέρου ή περυσινή παραγωγή 
άλατος ήλαττώθη, συνεπεία δυσμε
νών καιρικών συνθηκών, είς 74.000 
τόννους έναντι 114.000 τω 1935. Ά- 
ποξηραινομένων τών περί τήν μεγά- 

j ^]Ίν άλυκήν Κίτρους (παρά τήν Κατε- 
| ρίνην) ελών, έλπίζεται ότι ή έτησία 
παραγωγή άλατος θ’ αύξηθή κατά 

: δέκα πέντε καί πλέον χιλιάδάς τόν- 
; νων, είς τρόπον ώστε, άφαιρουμένης 
ποσότητος 70.000 τόννων περίπου



διά τήν εγχώριον κατανάλωσιν, θά ! 
παραμένη σημαντικόν υπόλοιπον έ- 
ξακτέον είς τήν άλλοδαπήν. ι

Βιομηχανία. Έπί τη βάσει των 
ύπό του Άνωτάτου Οικονομικού 
Συμβουλίου συντασσομένων δεικτών 
ό όγκος τής βιομηχανικής παραγω
γής διά τό ένδεκάμηνον ’Ιανουάρι
ου- Νοεμβρίου π. έ. ήτο κατά 2,23ο)ο 
μικρότερος τής παραγωγής τής άν- 
τιστοίχου περιόδου του 1935. Ή μεί- 
ωσις αΰτη δέον ν’ άποδοθή κυρίως 
είς τήν ϋπαρξιν αποθεμάτων συνέ
πεια τής μεγάλως αύξηθείσης βιομη- j 
χανικής παραγωγής κατά τά δύο 
προηγούμενα έτη, έν μέρει όμως καί 
είς ύποκατανάλωσιν έν τή Οπαίθρω ! 
χώρα κατ’ άκολουθίαν της μικρό ιέ- ι 
ρας εσοδείας καί τέλος είς τήν με- 
γαλυτέραν εισαγωγήν ετοίμων βιο
μηχανικών ειδών έκ τού εξωτερικού.
’Αφ' ετέρου ή ολική άξια τής βιομη
χανικής παραγωγής υπολογίζεται 
προσωρινώς ύπό τής αρμόδιας υπη
ρεσίας του "Υπουργείου ’Εθνικής Οι
κονομίας είς δρχ. 10.854.500.000 έ- ' 
ναντι δρχ. 10.184.652.000 αξίας τής 
παραγωγής του 1935. Ή αυξησις των 
τιμών ειδών τινων αντανακλάται εις 
τους άριθμούς τούτους. Μείωσιν διά 
τό αυτό χρονικόν διάστημα κατά 
4,77 ο)ο παρουσιάζει επίσης ή εισα
γωγή πρώτων υλών έκ τής αλλοδα
πής, επίσης δέ κατά 10,56 ο)ο ή εξα
γωγή ελληνικών βιομηχανικών προϊ
όντων είς τήν άλλοδαπήν.

Όσον αφορά είς τήν εισαγωγήν 
πρώτων υλών έκ τοΰ εξωτερικού, 
ευχαρίστως διαπιστούται συνεχιζό
μενη σταθερά μείωσις αυτής όφει- 
λομένη είς τήν προϊοΰσαν χρησιμο- 
ποίησιν έγχωρίων πρώτων υλών, 
τών όποιων ή αναλογία έπί τοΰ συ
νόλου των χρησιμοποιουμένων πρώ
των όλων, άνήλθεν άπό 58,85 ο)ο τω 
1928 είς 63,11 ο)ο τω 1935 καί είς 
64,90 ο)ο τω 1936, ένω άντιστρόφως 
ή χρησιμοποίησις ξένων πρώτων 
υλών ήλαΐτώθη άντιστοίχως άπό 
43,15 ο)ο είς 36,89 ο)ο καί 35,10 ο)ο. 
Ή μικρότερα έξ ετέρου συνολική 
εξαγωγή ελληνικών προϊόντων οφεί
λεται είς τούς πανταχοϋ έπιβληθέν- 
τας περιορισμούς καί τήν γενικήν 
τάσιν βιομηχανοποιήσεως, είναι δέ 
βεβαίως δυσάρεστος. Ούχ’ ήττον 
δέν πρέπει νά λησμονήται, δτι ή 
βιομηχανική ήμών παραγωγή προορί
ζεται κυριώτατα καί πρωτίστως διά 
τός άνάγκας τής έσωτερικής κατα
ναλώσεως, ήτις είναι ικανή ν’ άπορ- 
ροφήση τό σύνολον τής παραγωγής 
τών περισσοτέρων βιομηχανιών, άρ
χει ή ποιότης καί αί τιμαί νά ύποκι- 
νώσι τόν αγοραστήν δπως προτιμά 
τά ελληνικά προϊόντα τών ξένων. 
Συναφώς χαρακτηριστική είναι ή 
κατά 5,54 ο)ο αυξησις τής εισαγω
γής έξωθεν έτοιμων βιομηχανικών 
προϊόντων, είς ήν θά συνετέλεσε 
κατά μέγα μέρος ή σμίκρυνσις τής 
διαφοράς μεταξύ τών έγχωρίων καί 
τών διεθνών τιμών.

’Αναλυτική έξέτασις τής βιομηχα
νικής παραγωγής τοΰ παρελθόντος 
έτους δεικνύει ότι ώρισμέναι βιομη
χανίας ώς αΐ κλωστοϋφαντουργικοί, 
αί χημικαί καί αί βιομηχανίαι κατερ - 
γασίας καπνού καί παραγωγής ήλεκ- 
τρικοΰ ρεύματος ηΰξησαν τήν παρα
γωγήν των κατά τό ύπό κρίσιν έτος. 
Μείωσιν έξ άλλου τής παραγωγής 
παρουσιάζουσιν ιδίως αί βιομηχα- 
νίαι διατροφής καί δέρματος. "Οπωσ
δήποτε ή ελληνική βιομηχανία δια
τηρεί έν τω συνόλω τά υψηλά έπί- 
πεδα παραγωγής, είς ά άνήλθεν άπό 
τοΰ 1928, έν συγκρίσει πρός τό ό
ποιον ή παραγωγή ηύξήθη κατά 
41 ο)ο. Σημειωτέον άλλωστε, ότι διά 
νομοθετικών μέτρων έχει τεθή φραγ
μός είς τήν ύπερβολικήν, διά τής 
ίδρύσεως νέων εργοστασίων ή τής 
εύρύνσεως τών ήδη υφισταμένων, 
έπέκτασιν τής εγχωρίου βιομηχανίας. 
"Οπωσδήποτε λαμβανομένων ύπ’ 
όψιν τών γενικών τής χώρας συνθη
κών κατά τό παρελθόν έτος, ή κίνη- 
σις τής βιομηχανίας δύναται νά 
θεωρηθή ικανοποιητική, ώς επίσης 
καί ή κατανάλωσις βιομηχανικών 
προϊόντων, ήτις ήτο σχεδόν ή αύτή 
μέ τήν του 1935 (1936: 113,17—1935: 
113,46).

Διά τήν ϊδρυσιν νέων βιομηχανιών 
καί βιοτεχνιών έχορηγήθησαν εντός 
τού παρελθόντος έτους 124 άδειαι, 
διά δέ τήν έπέκτασιν παλαιών βιο
μηχανιών 400 έν συνόλω άδειαι.

Ναυτιλία. Ή διεθνής οικονομική 
άνάρρωσις καί ή διαρκοΰντος τοΰ 
παρελθόντος .έτους δημιουργηθεΐσα 
ζήτησις χωρητικότητας πρός μεταφο
ράν σιτηρών, ιδίως έξ ’Αργεντινής 
καί Αυστραλίας, ώς καί άλλων ειδών 
λόγω τών στρατιωτικών παρασκευών 
καί τοΰ ισπανικού εμφυλίου πολέμου 
συνετέλεσαν είς ύψωσιν τών ναύλων, 
έξ ής έβελτιώθη ή οικονομική κατά- 
στασις καί τής ελληνικής ναυτιλίας. 
Ό γενικός ναυλοτιμάριθμος τοΰ άγ- 
γλικοΰ Lloyd’s άνήρχετο είς τό τέ
λος Δεκεμβρίου είς 99,48 (έτος βά- 
σεως 1923-=:! 00) έναντι 73,74έν τέλει 
τοΰ έτους 1935. Αί άκαθάριστοι εισ
πράξεις τής ήμετέρας ναυτιλίας διά 
ιό παρελθόν έτος ύπολογίζονται 
περί τός λίρας ’Αγγλίας 9.000.000 
καί δρχ. 275.000.000 έναντι εισπρά
ξεων κατά τό 1935 έκ λιρών ’Αγ
γλίας 7.750.000 καί δρχ. 250.000.000. 
’Αφ’ ετέρου τό είσαχθέν είς τήν 
χώραν ποσόν ξένου συναλλάγματος 
Αναβιβάζεται είς λίρας ’Αγγλίας

1.750.000 έναντι λιρών ’Αγγλίας 
1.500.000 του προηγουμένου έτους. ι

Μικράν βελτίωσιν έσημείωσεν έπί- ί 
σης ή σύνθεσις καί ή ποιοτική κα- I 
τάστασις τής φορτηγού ελληνικής 
ναυτιλίας. Είς τό τέλος τοΰ έτους ή 
δύναμις τής άτμήρους ήμών ναυτι
λίας άνήρχετο είς 599 πλοία ολικής 
χωρητικότητος 1.797.696 τόννων έ
ναντι 597 πλοίων όλικής χωρητικό
τητος 1.760.770 τόννων έν τέλει τοΰ 
1935. Ή δύναμις τής ναυτιλίας Ανα
βιβάζεται είς 603 πλοία όλικής χω
ρητικότητας 1.816.612 τόννων, άν 
συνυπολογισθώσι τά ύπό παραλαβήν 
τή 31-12-1936 πλοία. "Έλληνες έφο- 
πλισταί ήσαν επίσης συνιδιοκτήται 
εις 51 ξένην φέροντα σημαίαν σκάφη 
190.370 τόννων όλικής χωρητικότη
τος. Έν άντιθέσει προς τήν φορτη- 
γόν ή κατάστασις τής επιβατηγού 
ναυτιλίας ούδεμίαν παρουσιάζει 
πρόοδον. "Η ελληνική σημαία έξη- 
κολούθησε κατέχουσα κατά τό λή- 
ξαν έτος τήν ένάτην κατά σειράν - 
θέσιν μεταξύ τών ξένων εμπορικών 
στόλων.

Διά τήν έξυπηρέτησιν καί τήν 
πρόοδον τής φορτηγού καί τής έπι- 
βατηγοΰ ναυτιλίας, ώς καί διά τόν 
διακανονισμόν τών μεταξύ έργατών 
θαλάσσης καί πλοιοκτητών διαφο
ρών, καί τήν προστασίαν τών ναυ- 
τεργατών ίδρύθη έντός τοΰ παρελ
θόντος έτους τό "Υφυπουργεϊον ’Ε
μπορικής Ναυτιλίας, έλήψθησαν δέ 
καί τά ακόλουθα μέτρα : ίδρύθη έν 
Πειραιεϊ ναυτικόν έπιμελητήριον, τοΰ 
όποιου σκοπός είναι ή διά συνερ
γασίας τών μελών του προαγωγή 
τής ναυτιλίας· έφηρμόσθη ό θεσμός 
τών συλλογικών συμβάσεων εργα
σίας πρός καθιέρωσιν ενιαίου μισθο
λογίου καί έθεσπίσθησαν διά τοΰ 
ύπ’ άριθ. 306] 1936 άναγκαστικοΰ 
νόμου σοβαρά μέτρα διά τήν προ
στασίαν τών έξ ώρισμένων νοσημά
των (φυματιώσεως, καρδιακών νο
σημάτων) προσβαλλόμενων έργατών 
θαλάσσης· διά τού ΰπ’ άριθ. 192 
αναγκαστικού νόμου ώργανώθησαν 
έπί νέων βάσεων τά γραφεία εύρέ- 
σεως ναυτικής έργασίας, συγχρόνως 
δ’ έλήφθη σοβαρά μέριμνα διά τόν 
περιορισμόν τής ανεργίας είς τήν 
Ακτοπλοΐαν.

’Εξωτερικόν έμπόριβν. Έπί τρία 
συνεχώς έτη ή κίνησις τοΰ. έξωτερι- 
κοΰ έμπορίου βαίνει αυξανόμενη.Κα
τά τό 1936 ή τε ποσότης καί ή Αξία 
τών εισαγωγών καί τών εξαγωγών 
ύπερέβησαν καί πάλιν τάς τοΰ προη
γουμένου έτους.

ότι ή ήμετέρα χώρα εισάγει κατά 
κανόνα παλύ περισσότερα τών ύπ’ 
αύτής έξαγομένων ειδών.

Ή παρατηρούμενη έπί έλαττον ει
σαγωγή πρωτων ύλών καί ειδών 
οικοδομών καί οδοποιίας είναι ευχά
ριστος, έψ’ όσον Αποτελεί ένδειςιν 
ηύξημενης χρησιμοποιήσεως έγχω
ρίων ύλικών. Η συνεχιζομένη όμως 
ές Αντίθετου αυξησις τής εισαγωγής 
ειδών μη παραγωγικών, καίπερ πολ- 
λάκις άναποφευκτος, δέν είναι δι’ 
αυτό ολιγώτερον δυσάρεστος ύπό 
τάς σημερινός περιστάσεις, αϊτινες 
έπιβαλΛουσιν έντασιν τής έθνικής 
παραγωγής πρός άπορρόφησιν τοΰ 
πλεονάζοντας πληθυσμού καί έξοι- 
κονόμησιν εξωτερικού συναλλάγμα
τος έπι σκοπώ βελτιώσεως τού παθη
τικού ισοζυγίου τών μετά τής Αλλο
δαπής δοσοληψιών της χώρας.

"Η σύνθεσις τών εισαγωγών ύπο- 
δεικνύει τήν δυνατότητα τοΰ περιο- 
σμοΰ αύτών. Ούτως έπί συνολικής 
εισαγωγής τοΰ 1936 έκ δρχ. 11.808. 
884.uUU, ποσόν δρχ. 3.669.880.000, 
ήτοι 31,08 ο)ο, Αντιπροσωπεύει μό
νον τήν άξιαν είσαχθέντων ειδών 
διατροφής. Γοσοΰτον μεγάλη Αναλο
γία εισαγωγής τροφίμων δέν συγ- 
χωρείται είς χώραν γεωργικήν ώς ή 
Ελλάς. Χαρακτηριστική είναι ή αΰ- 
ξησις τής εισαγωγής σίτου καί Α
λεύρων κατά τά τρία τελευταία έτη: 
1934, τόννοι 260.956 Αξίας δραχμών 
744.126.000- 1935, τόννοι 444.160 Α
ξίας δρχ. 1.406.022.000’ 1936, τόννοι 
457.906 αξίας δρχ. 1.920.750.000. Ή 
μεγάλη αυτή αυξησις όφειλομένη 
εν μέρει είς μείωσιν τών έσοδειών 
τών δύο τελευταίων έτών καί έν μέ- 
ρει είς αΰξησιν τής καταναλώσεως, 
δέν καθιστα αμφίβολον τήν ορθό
τητα τής πολλαχόθεν ύποστηριζο- 
μένης γνώμης περί τής ικανότητας 
τής χώρας όπως κανονικώς παράγη 
τό μεγιστον μέρος τοΰ πρός διατρο
φήν τοΰ πληθυσμού της άπαιτουμέ- 
νου σίτου, άλλ’ απλώς ύποδεικνύει 
τόν Ανάγκην έντάσεως τής πρός έπί- 
τευξιν αύταρκείας είς τό είδος τούτο 
καταβαλλόμενης προσπάθειας, διά 
καταλλήλου ρυθμίσεως τής τε καλ
λιέργειας καί τής καταναλώσεως σί
του, είς τρόπον ώστε ή έξωθεν εισα
γωγή νά περιορισθή είς τό έλάχιστον 
δυνατόν όριον.

Εύρύ περιθώριον ένεργείας πρός 
έξασφάλισιν αύταρκείας υπάρχει άλ
λωστε καί είς τά λοιπά δημητριακά 
καί τρόφιμα έν γένει, £>ν ή εισαγω
γή Απαιτεί έτησίως σεβαστόν ποσόν 
άνελθόν κατά τό παρελθόν έτος είς

βαθμιαίαν ρύθμισιν τής έκμεταλλεύ- 
σεως τών κατα ξηραν ϋπερασιικων 
συγκοινωνιών, ώς καί έκτεκεσιν δια
φόρων έργων οδοποιίας καί συγκοινω
νίας, έπίσης δέ αναδιοργανωοιν των 
σιδηροδρόμων, δια τους οποίους ε- 
χορηγήθη οάνειον δραχ. 2UU.UUu.UuU 
υπό τής Τραπέζης της Έλλαόος. 
Μεταξύ τοΰ ύπουργού ιών Οικονο
μικών καί τών Ταχυδρομικών Ταμι
ευτηρίων ύπεγράφη αφ ετερσυ συμ- 
βαοις περί παροχής ύπό των δεύτε
ρων δανείου δρχ. 85U.UULI.UUU είς τό 
Ταμεΐον Εθνικής "Οδοποιίας.

"Η συγκοινωνιακή κινησις τής "Ελ
λάδος κατά τό ly3b ητο πυκνότερα, 
όσον άφορα είς τας διά σιδηροδρό
μων, δια τοΰ άέρος (πλήν τών εμπο
ρευμάτων) καί τάς εσω ιερικας θα- 
Λασσίας μεταφοράς, μικρότερα δέ 
προκειμενου περί της μετά του έξω- 
τερικου ναυτιλιακής κινησεως.

. Τουρισμός. Μικράν υψεσιν λόγω 
τών διεθνών Ανωμαλιών παρουσιά
ζει ή παρ’ ήμιν κινησις ξένων περιη
γητών κατα τό 1936. Συμφωνως πρός 
πληροφορίας έξ αρμοδίων πηγών οί 
άφιχθέντες κατα το πρώτον εξαμη- 
νον ξένοι περιηγηταί-—μη συμπερι
λαμβανομένων τών έκ του εξωτερι
κού έλθόντων ξένης ή ελληνικής υπη
κοότητας ομογενών—άνηλθον είς 

| 50.636 έναντι 51.831 περιηγητών άφι- 
| χθέντων κατά τό πρώτον εξάμηνον 
καί 110.063 καθ’ όλον το 1935. Ό α
ριθμός τών κατά καραβάνια έλθόν
των καθ’ όλον τό έτος ύπολογίζεται 
είς 25.000 περίπου έναντι 34.314 τοΰ 
1935. Έξ άλΛου οί έξ Αίγύπτου ξέ
νοι περιηγηταί—είς οΰς δέν συμπε- 
ριλαμβάνονται οί ομογενείς—ύπολο- 
γίζονται διά τό πρώτον εξάμηνον τοΰ 
1936 είς 5.368 έναντι 5.274 του αντι
στοίχου εξαμήνου καί 11.901 ολοκλή
ρου τού έτους 1935. Τά έκ τής ξένης 
τουριστικής κινήσεως έσοδα υπολογί
ζονται είς τό αυτό περίπου ώς καί 
κατά τό προηγούμενον έτος ποσόν, 
ήτοι είς λίρας ‘Αγγλίας 1.200.000. "Η 
έσωτερική τουριστική κίνηοις ήτο 
διαρκοΰντος τοΰ έτους ζωηροτέρα 
τής του 1935.

Τό πρό τινων μηνών ίδρυθέν "Υφυ- 
πουργεϊον Τύπου καί Τουρισμού, ά- 
πορροφήσαν τό Έλλην. ’Οργανισμόν 
Τουρισμού, έργάζεται συστηματικώς 
καί άποτελεσματικώς διάτήν κατάλλη
λον όργάνωσιν τής τουριστικής βιο
μηχανίας καί τήν προσέλκυσιν ξένων 
περιηγητών. Ι ό καθαρόν έσοδον έκ 
τής τουριστικής κινήσεως (εισπράξεις 
άπό ξένους περιηγητάς έν Έλλάδι 
μεΐον δαπανών έλλήνων περιηγητών

Κίνησις εξωτερικού
1935

εμπορίου.
1936

Εισαγωγή............................
Εξαγωγή......................

Πλεόνασμα εισαγωγής .

Αξία είς χιλ. 
δραχμών 
10.681.388 
7.101.289

3.580.099

Ποσότης 
είς τόν. 
2.402.944 

861.798

1.541.146

‘Αξία είς χιλ. 
δραχμών 
11.808.884 
7.371.143

Ποσότης 
είς τόν. 
2.586.227 

984.779

4.437.741 1.601.448

Έκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτου- 
σιν αί έξής διαφοραί μεταξύ τών έ
τών 1935 καί 1936 : Σύνολον Αξίας 
εξωτερικού εμπορίου 1935 δρχ. 17. 
782.677.000, σύνολον 1936 δρχ. 19.180. 
027.UU0, αυξησις κατά τό 1936 δρχ. 
1.397.350.000, Αναλογούσα πρός 7,85 
ο)ο. Σύνολον ποσότητας τω μέν 1935 
τόννοι 3.264.742, τω δέ 1936 τόννοι 
3.571.006, ήτοι αυξησις κατά τό 1936 
τόννοι 306.264 (*) αναλογούσα πρός 
9,38 ο)ο. ’Έλλειμα έμπορικού ισοζυ
γίου τω 1935 δρχ. 3.580.099.000 καί 
τω 1936 δρχ. 4.437.741.000, ήτοι αΰ- 
ξησις τοΰ έλλείμματος έκ δρχ. 857. 
642.000 Αναλογούσα πρός 23,95 ο)ο. 
Είδικώτερον ή μέν εισαγωγή ηύξήθη 
κατά δρχ. 1,127.496.000 (10,55 ο)ο) καί 
τόννους 183.283 (7,62 ο)ο), ή δέ εξα
γωγή κατά δρχ. 269.854,000 (3,80 ο)ο) 
καί τόννους 122.981 (14,27 ο)ο). Τοι
ουτοτρόπως ή Αναλογία τής εξαγω
γής πρός τήν εισαγωγήν έμειώθη ώς 
πρός τήν Αξίαν άπό 66,4 ο)ο διά τό 
1935 είς 62,4 ο)ο διά τό 1936 καί ηύ
ξήθη ελαφρώς ώς πρός τήν ποσότητα 
άνελθοΰσα άπό 36 ο)ο είς 38 ο)ο. 

Κατανομή τών είσαχθέντων ειδών 
είς κατηγορίας άναλόγως τής χρησι
μότητας αύτών καί σύγκρισις των ει
σαγωγών τών δύο τελευταίων έτών 
Αποκαλύπτει αΰξησιν τής είς τόννους 
ποσότητας καί τής Αξίας όλων σχε
δόν τών κατηγοριών, πλήν τών πρώ
των ύλών βιομηχανίας, ών ήλαττώ- 
θη μέν ή ποσότης, ηύξήθη όμως ή Α
ξία, καί τών ειδών οικοδομών καί ό-

δρχ. 1.749.130.000. Εντατική καί με
θοδική άνάπτυζις τής γεωργίας, τής 
κτηνοτροφίας καί τής Αλιείας, μετά 
προσηκούσης ρυθμίσεως τής κατανα
λώσεως, δύναται άναμφιβόλως νά 
περιορίση κατά πολύ τήν ύποτέλειαν 
τής χώρας είς τήν Αλλοδαπήν διά 
τά είδη διατροφής, όπως δύναται 
έπίσης νά πράξη τό αυτό διά διά
φορα άλλα εϊδη ή έθνική βιομηχα
νία δεόντως κατευθυνομένη. Τοιου
τοτρόπως δέ ή μόνιμος παθητικότης 
τοΰ έμπορικού ήμών ισοζυγίου θά 
έκλίπη, τοσούτω μάλλον καθ’ όσον 
τό έξαγωγικόν έμπόριον τής χώρας 
Ακολουθεί Ανιούσαν γραμμήν, ώς έμ- 
φαίνεται έκ τοΰ άκολουθοΰντος πί
νακας:

είς τήν άλλοδαπήν) αναβιβάζεται 
ύπό τής αρμόδιας ύπηρεσίας τής 
Κ. Τ. Ε. είς χρυσά προπολεμικά 
δολάρια 8.900.00U διά τό 1933, 4.500. 
000 διά τό 1934 καί 1.700.000 διά τό 
1935. Τό καθαρόν τούτον έσοδον δύ- 
ναται άναμφιβόλως ν’ αύξηθή διά 
τής καταλλήλου όργανώσεως τής 
χωράς καί διά τής Αμοιβαιότητας μέ 
τά ξένα κράτη, όσον άφορα είς τήν 
έλευθέραν κίνησιν τών περιηγητών.

Μετανκστευτικά εμβάσματα. "Υ
πό τής Τραπέζης τής Ελλάδος ύπο- 
λογίζεται ότι κατά τό παρελθόν έτος 
είσήλθε διά τών τραπεζών είς τήν 
χώραν έκ μεταναστευτικών έμβασμά- 
των ξένον συνάλλαγμα αξίας 55.377. 
000 χρυσών φράγκων. Τω 1935 εΐχον 
είσέλθη 32.331.000 χρυσά φράγκα, 
ήτοι έπί πλέον τω 1936 φρ. χρ. 23.046. 
000. Ή αϋξησις αΰτη οφείλεται είς 
πραγματικώς μεγαλύτερον ποσόν έμ- 
βασμάτων, ιδίως έκ τών "Ηνωμένων 
Πολιτειών, κατόπιν τής έν αύταίς 
σημειουμένης προϊούσης ευημερίας, 
οφείλεται όμως καί εις τά αυστηρά 
περί προστασίας του νομίσματος 
μέτρα, κατ’ άκολουθίαν τών όποιων 
έξεμηδενίσθη σχεδόν ή άπορρόφησις 
ξένου συναλλάγματος ύπό τής λα
θραίας αγοράς. Σημειωτέον ότι καί 
τά διά τής ήμετέρας Τραπέζης γε- 
νόμενα μεταναστευτικά έμβάσματα 
ηύξήθησαν είς φρ. χρυσά 19.068.820 
άπό φρ. χρυσά 14.022.080 τω 1935.

Χρηματιστήριο ν*. Έπιφυλακτικό- 
της καί πτώσεις τών τιμών έχαρα- 
κτήρισαν τήν χρηματιστηριακήν κί- 
νησιν κατά τούς πρώτους επτά μή
νας τοΰ έτους. "Η πρός στιγμήν άνα- 
φανεΐσα τάσις άναζωογονήσεως δέον 
ν’ άποδοθή είς τήν Από 1ης ’Απρι
λίου κατάργησιν τής άπαγορεύσεως 
ένεργείας προθεσμιακών πράξεων 
έπί τίτλων σταθερού εισοδήματος 
ώς καί είς τήν έπανάληψιν τών μετά 
τών ξένων ομολογιούχων διαπραγ
ματεύσεων πρός ρύθμισιν τοΰ έκ- 
κρεμοΰντος ζητήματος τής ύπηρε
σίας τοΰ έξωτερικοΰ χρέους. Κατά 
τό δεύτερον εξάμηνον όμως ή πολι
τική σταθερότης καί ή κατάπαυσις 
τών έργατικών Ανωμαλιών ήρχισαν 
έμψυχοϋσαι τήν Αγοράν εύνοϊκώς 
έπηρεασθεΐσαν καί ύπό τής μετά 
τών ξένων ομολογιούχων ύπογρα- 
φείσης συμφωνίας διά τήν ύπηρε- 
σίαν τοΰ δημοσίου χρέους. "Ο έπό- 
μενος πίναξ Απεικονίζει τήν έξέλιξιν 
τών τιμών κατά τό παρελθόν έτος 
καί τήνέντός τοΰ δευτέρου εξαμήνου 
άρξαμένην καί προϊοΰσαν βελτίωσιν 
αύτών.

Δεΐκται Χρηματιστηριακών Άξιων
(’Ανώτατον Οικονομικόν Συμβούλιον)

Πρώτη Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Ετήσιος δείκτης
Άξίκι τριμηνία τριμηνία τριμηνία τριμηνία 1935 1936

1) Σταθερού είσο-
δήματος 64,87 63,66 64,82 68,95 66,04 65,55

α) είς χρυσόν 57,67 58,49 61,77 65,99 59312 60,89
β) είς δραχμάς 72,9/ 69,30 60,03 72,05 72,84 70,56

2) Μεταβλητού είσο-
δήματος 52,94 50,82 48,82 54,33 56,61 51,68

Οί έτήσιοι δεΐκται τοΰ παρελθόν
τος έτους έμφανίζουσι μείωσιν έν 
παραβολή πρός τούς τού 1935, ό μέν 
τών μετοχών αναλογούσαν πρός 
8,7 ο)ο, ό δέ τών ομολογιών πρός 
0,8 ο)ο. Ή μείωσις αϋτη οφείλεται 
είς τό γεγονός ότι οί έτήσιοι δεΐκται 
τοΰ 1936 περιλαμβάνουσι καί τός 
μέχρι Σεπτεμβρίου χαμηλός τιμάς 
τών Αξιών. Ώς έκ τούτου τήν βελ- 
τίωσιν τών τιμών άντικατοπτρίζουσι 
μόνον οί δεΐκται τής τετάρτης τρι
μηνίας. ’Αξία προσοχής είναι ή στα
θερά ϋψωσις τοΰ δείκτου τών είς 

I χρυσόν ομολογιών έν άντιθέσει πρός

Κίνησις έξαγωγικοΰ εμπορίου 
1932 1933 1934

Ποσότης (είς τόννους) 511.842 667.422 776.484
’Αξία (εις έκατομμ. δρχ. 4.757

"Η δυσαναλογία αύξήσεως μεταξύ 
βάρους καί Αξίας κατά τό 1936 (αυ- 
ξησις βάρους 14,27 ο)ο, αυξησις ά- 
ξίας 3,80 ο)ο) οφείλεται είς μεγάλην 
εξαγωγήν μεταλλευμάτων, ών ή Αξία 
είναι μικρά έν σχέσει πρός τό βάρος. 
Ή έκ τοΰ Ανωτέρω πίνακος καταφαι- 
νομένη βελτίωσις τών έξαγωγών μας, 

! την όποιαν, ύπό τάς παρούσας συν- 
θήκας τού διεθνούς έμπορίου, εύνοεΐ 

ί ή πολιτική τών συμβάσεως άνταλλα- 
. _ _ ] γής, είναι, νομίζομεν, έπιδεκτική πο-

δοποιΐας, τών όποιων ήλαττώθη ή τε : χρ μεγαλυτέρας άναπτύξεως, έάν έμ- 
ποσότης καί ή Αξία. Ώς δέ καί έκ | καί παραγωγοί προσαρμοσθώσι
τών εις την προηγουμενην παραγρα-1 πρ£ς τάς ά£αιτήσεις Ητης Πλατείας

έκπληρώσι πιστώς τός Απέναντι αΰ

5.141 5.474

1935
861.798

7.101

1936
984.779

7.371

φον άναγραφομένων ποσοστών αύξή 
σεως προκύπτει, τό ποσοστόν αύξή 
σεως τής Αξίας τών εισαγωγών είναι 
άνώτερον τού τής ποσότητας είς τόν
νους (10,55 ο)ο έναντι 7,62 ο)ο), θά 
ένεφανίζετο δέ Ακόμη 
ώς πράγματι είναι, 
ύπ’ όψιν καί ή μείωσις εισαγωγής, ( 
έν συγκρίσει πρός τό 1935, τής είς 
τεμάχια καί κεφαλάς άναγραφομέ- 
νης έν ταΐς στατιστικαΐς ποσότητας. 
"Η διαφορά αϋτη μεταξύ Αξίας καί 
ποσότητας οφείλεται είς τήν υψω- 
σιν τών διεθνών τιμών, ήτις κατ’ 
Ανάγκην έπιδρά δυσμενώς έπί τοΰ 
έμπορικού ήμών ισοζυγίου λόγω τοΰ

* Αί είς τεμάχια καί κεφαλάς άνα- 
γραςρόμεναι ποσότητες έμειώθησαν.

τής άναλαμβανομένας υποχρεώσεις 
καί, μιμούμενοι είς μεθόδους τούς 
ξένους άνταγωνιστάς των, βελτιώ- 

- , | σωσι προσηκόντως, πρός τό ’ίδιον
9εΥα τερον, αρτ^ν συμφέρον καί έπ’ άγαθώ τής 

εαν c αμβανρτο | £ηνιΚης οικονομίας, τήν τε ποιότητα 
ει σανωνηο. ! , Ρ ~ ; 1 _ , - 1 ,και τήν συσκευασιαν τών εξαγόμε

νων προϊόντων.
Συγκοινωνία. Διά τήν καλλιτέραν 

όργάνωσιν τής σιδηροδρομικής συγ
κοινωνίας καί τόν αρμονικόν συνδυ
ασμόν τών διά σιδηροδρόμων καί 
αύτοκινήτων μεταφορών ίδρύθη έν
τός τοΰ έτους Ανεξάρτητον "Υπουρ
γεί ον Σιδηροδρόμων, οδτινος ή μέ
χρι τούδε δράσις έδικαίωσε τάς 
προσδοκίας τών ιδρυτών. Τό πρό
γραμμα τής Κυβερνήσεως προβλέπει

τόν δείκτην τών ομολογιών είς δραχ 
μάς. "Η ϋψωσις αϋτη δέον ν’ άπο 
δοθή είς την ζήτησιν ομολογιών τών 
είς χρυσόν δανείων τοΰ δημοσίου 
συνεπεία τών μετά τών ξένων ομο
λογιούχων διαπραγματεύσεων, α’ίτι- 
νες κατέληξαν είς τήν γνωστήν ρύθ- 
μισιν τής ύπηρεσίας τοΰ έξωτερικοΰ 
χρέους. "Η σημαντική έξ άλλου 
μείωσις τοΰ έτησίου δείκτου τιμών 
τών μετοχών, όφειλομένη είς γενικήν 
ύποχώρησιν τών τιμών, χάνει μέγα 
μέρος τής σημασίας της, έάν ληφθή 
ύπ’ όψιν ή κατά τό τελευταϊον τρί
μηνον έπελθοΰσα βελτίωσις, συνε
πεία τής όποιας ό τριμηνιαίος δεί
κτης έτεινε νά φθάση τόν ετήσιον 
δείκτην τοΰ 1935. Πάντως, ώς καί 
έκ τής διαδρομής τών δεικτών τού 
Ανωτέρω πίνακος συνάγεται, κατά 
τό ύπό κρίσιν έτος ή προτίμησις τοΰ 
κεφαλαίου έστράφη πρός τάς Αξίας 
σταθερού εισοδήματος καί δή τάς 
είς χρυσόν ομολογίας τοΰ Κράτους.

Νόμισμα-Πίστις-Τράπεζαι. Ή έ- 
ξωτερική Αξία τής δραχμής παρέμει- 
νε σταθερά καθ’ όλον τό παρελθόν 
έτος, μολονότι τό είς χρυσόν καί 
ξένον συνάλλαγμα κάλυμμα τής κυ
κλοφορίας συνεχώς έμειοΰτο κάτά 
τούς πρώτους επτά μήνας. Μετά τήν 
διάλυσιν τής όμάδος τών νομισμά
των χρυσού καί τήν ύποτίμησιν αύ
τών, άπεφασίσθη όπως, διακοπτομέ-

νου τοΰ συνδέσμου τής δραχμής 
πρός τόν χρυσφν, συνδεθή αϋτη πρός 
τήν αγγλικήν λίραν. Οϋτως άπό τής 
27ης Σεπτεμβρίου τό νόμισμα ήμών 
Αποτελεί τμήμα τής όμάδος τής στερ
λίνας, ής καί παρακολουθεί τάς δια
κυμάνσεις Απέναντι τών άλλων νο
μισμάτων καί τοΰ χρυσού.

"Οσον Αφορά είς τό κάλυμμα τής 
κυκλοφορίας, τούτο άνήρχετο τή 31η 
Δεκεμβρίου είς φρ. χρ. 90.352.542 
έναντι φρ. χρ. 106.202.378 έν τέλει 
τοΰ 1935. Σημειωτέον ότι τό ποσόν 
τοΰ καλύμματος είχε κατέλθη τόν 
Αύγουστον είς φρ. χρ. 57.970.199· 
χάρις όμως είς τά έφαρμοσθέντα 
έκτοτε αύστηρά περιοριστικά καί άλ
λα νομισματικά μέτρα, ίδια δέ είς 
τήν έμπνευσθεϊσαν έμπιστοσύνην και 
αισιοδοξίαν, ήρχισεν αύξανόμενον 
σταθερώς, καί τούτο παρά τήν μετα
φοράν φρ, χρ. 34.199.977 (έναντι φρ. 
χρ. 18.888.70/ τω 1935) διά τήν ύπη- 
ρέσίαν τού έξωτερικοΰ χρέους καί 
παρά τήν αΰξησιν τής παθητικότη- 
τος τοΰ έμπορικοΰ ήμών ισοζυγίου 
κατ’ άκολουθίαν τής αύξήσεως τών 
τε διεθνών τιμών καί τής ποσότητας 
τών είσαχθέντων έμπορευμάτων. 
Μόνον διά τήν προμήθειαν σίτου 
κατεβλήθησαν έντός τοΰ ύπολόγου 
έτους φρ. χρ. 15.956.288 έπί πλέον 
τού διά τήν αύτήν αιτίαν άπαιτηθέν- 
τος τω 1935 ποσού.

Έξ άλλου ή κυκλοφορία τραπεζι
κών γραμματίων ήτο, έν συγκρίσει 
πρός τό έν κυκλοφορία ποσόν τή 31η 
Δεκεμβρίου 1935, κατά τι άνωτέρα 
είς τό τέλος τού λήξαντος έτους: δρ. 
6.202.535.900 έναντι δρχ. 5.987.560.100. 
Οϋτως ή Αναλογία του καλύμματος 
πρός τήν κυκλοφορίαν κατήλθεν άπό 
54,47 ο)ο είς 51,15 ο)ο. Τό έπίσημον 
έπιτόκιον προεξοφλήσεως παρέμεινεν 
Αμετάβλητον καθ’ όλον τό έτος είς 
τά 7 ο)ο.

* Άξιόλογον συμβολήν είς τήν πα
ρακολούθηση- τής χρηματιστηριακής 
κινήσεως αποτελεί ό διά πρωτην φο
ράν δημοσιευόμενος διά τό 1936 ετή
σιο#; απολογισμός τοΰ Χρηματιστηρίου 
’Αθηνών περιέχων χρησιμωτάτας πλη
ροφορίας. "Η Διοικούσα Επιτροπή 
τοΰ Χρηματιστηρίου είναι αξία συγ
χαρητηρίων διά τήν καινοτομίαν 
ταΰτην.



Ή κίνησις τών Τραπεζών κατά τό 
παρελθόν Ετος ήτο σχετικώς ζωηρά, 
λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών κατά τά 
τελευταία Ετη δημιουργηθεισών δυσ
μενών διά τάς έμπορικάς Τραπέζας 
συνθηκών έργασίας. Τό σύνολον 
τών χορηγήσεων αυτών κατά τούς 
πρώτους 11 μήνας, δΓ οϋς Εχουσι 
συγκεντρωθή στοιχεία, ήτο άνότερον 
τοϋ τής άντιστοίχου περιόδου του 
1935 κατά δρχ. 791.500.000. Είδικ'ώτε- 
ρον αϊ μέν προεξοφλήσεις καί βρα
χυπρόθεσμοι χορηγήσεις ήλαττώθη- 
σαν κατά δρχ. 15.300.000, αί δέ χο
ρηγήσεις προθεσμίας μακροτέρας 
τών 3 μηνών ηύξήθησαν κατά δρχ. 
806.800.000. Ηύξημέναι έπίσης ήσαν 
καί αί εις δραχμάς καταθέσεις, τό
σον αί όψεως καί ταμιευτηρίου,, όσον 
καί αί προθεσμίας. Τό σύνολον αυ
τών άνήρχετο τή 30ή Νοεμβρίου 1936 
εις δρχ. 16.931.800.000 έναντι δρχ. 
15.802.700.000 εις τό τέλος Νοεμβρίου 
καί δρχ. 16.233.700.000 είς τό τέλος 
Δεκεμβρίου του 1935. Αί είς ξένα 
νομίσματα καταθέσεις ήλαττόθησαν 
άντιθέτως κατά δρχ. 196.900.000 με
ταξύ Νοεμβρίου 1935 καί Νοεμβρίου 
1936. Ή αναλογία τών ταμιακών 
διαθεσίμων τών τραπεζών πρός τάς 
ύποχρεώσεις αύτών όψεως είς δραχ
μάς άνήλθε διό τό αύτό διάστημα 
άπό 10,8 ο)ο εις 16,4 ο)ο.

Ή κίνησις άφ’ ετέρου τών συμψη- j 
φιστικών γραφείων ’Αθηνών. Θεσσα- j 
λονίκης καί Πειραιώς διετηρήθπ είς !

Δεκέμβριος 1935
2.307 
2.016 
1.935 
1.908

ικανοποιητικά οπωσδήποτε έπίπεδα 
! παρουσιάζουσα αΰξησιν μέν του ά- 
ι ριθμοΰ τών συμψηφισθεισών έπιτα- 
γών άπό 367.802 τω 1935 είς 381.208 
τω 1936, μείωσιν όμως τής ά- 
ξίας αύτών άπό δρχ. 11.073 εκα
τομμύρια είς δρ. 10.291 εκατομμύ
ρια. Τέλος κατά τό παρελθόν έτος 
ίδρύθησαν 151 άνώνυμοι έταιρεΐαι μέ 
συνολικά κεφάλαια δρχ. 635.701.000 
έναντι 142 άνωνύμων εταιρειών, 
συνολικών κεφαλαίων δρχ. 494.550. 
000, ίδρυθεισών τω 1935.

Τιμάριθμοι. Μετά^ συνεχή σχεδόν 
χαλάρωσιν μέχρι του ’Ιουλίου ό ύπό 
τοϋ Άνωτάτου Οικονομικού Συμ
βουλίου καταρτιζόμενος γενικός δεί
κτης τών τιμών χονδρικής πωλήσεως, 
ύπό τήν έπίδρασιν τής ύψώσεως τών 
διεθνών τιμών καί τής πτωχής γεωρ
γικής παραγωγής, σημειοί ϋψωσιν 
κατά τούς τελευταίους μήνας, διά 
νά άνέλθη τόν μήνα Δεκέμβριον εις 
2.113 έναντι 2.059 τοϋ μηνός Δεκεμ
βρίου 1935 δεικνύων ούτως αΰξησιν 
εντός τοϋ έτους κατά 2,62 ο)ο. Πα- 
σαι αί άπαρτίζουσαι τόν γενικόν δεί
κτην κατηγορίαι τιμαρίθμων είναι 
ηύξημέναι κατά τό έτος τοϋτο.

Ό μέσος Ετήσιος γενικός τιμάριθ
μος τοϋ έτους ήτο 2.038 έναντι μέ
σου έτησίου δρου τω 1935 έκ 2.003 
έμψανίζων αΰξησιν άναλογοϋ σαν 
πρός 1,7 ο)ο. Άνάλυσις τοϋ γενικοϋ 
τιμαρίθμου δεικνύει ϋψωσιν έντός 
τοϋ έτους τοϋ μέν τιμαρίθμου τών

Γεωργικά προϊόντα . . . . 
Ζωϊκά » ■,·,;!■·.-
Βιομηχανικά καί Χημικά .
Καύσιμοι ΰλαι.....................
Γενικός τιμάριθμος . ' . . 2.059

Δεκέμβριος 1936
2.391
2.031
1.981
1.969
2.113

Αΰξησις
84
15
46
61_
54
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112 Καταστήματα έν ΈΧλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν Αγγλία 

Αίγύπτω και Κύπρω).
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ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ! ΕΡΓΑΣΙΑΙ

εγχωρίων προϊόντων άπό 2.056 είς 
2.124. τοϋ δέ τών άλλοδαπών άπό 
2.061 είς 2.106. Σύγκρισις έξ άλλου 
τοϋ έλληνικοϋ τιμαρίθμου πρός τόν 
άμερικανικόν καί τόν άγγλικόν, οϊτι- 
νες δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς κατ’ 
έξοχήν άντιπροσωπευτικοί τής στάθ
μης τών διεθνών τιμών, άποκαλύπτει 
δτι, Ενω ό άμερικανικός τιμάριθμος 
ηύξήθη κατά 4,12 σ)ο καί ό άγγλικός 
κατά 10,24 ο)ο, ό Ελληνικός τιμάριθ
μος έμφανίζει αΰξησιν μόνον 2,62 ο)ο.

"Οσον άφορα είς τούς τιμαρίθ
μους άκριβείας τής ζωής έν Έ-λλάδι, 
ό μέν ύπό τής Γενικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας καταρτιζόμενος τιμάριθ
μος 44 πόλεων ηύξήθη άπό 1.996,4 
τόν Δεκέμβριον τοϋ 1935 εις 2.078,5 
τόν Δεκέμβριον τοϋ 1936, ό δέ τιμά
ριθμος ’Αθηνών τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος άπό 2.225,5 είς 2.319.2 δει- 
κνύοντες αΰξησιν έντός τού έτους 
άναλογοϋσαν εις 4.11 ο)ο καί 
4,21 ο)ο άντιστοίχως. Τά ποσοστά 
ταϋτα, άνώτερα τής άναλογίας της 
αύξήσεως τοϋ τιμαρίθμου χονδοικής 
πωλήσεως, ύποδηλοϋσι τάσιν ύπερ- 
μέτρου ύψώσεως τών τιμών λιανικής 
πωλήσεως. Πρός παρεμπόδισιν άδι- 
καιολογήτου ύψώσεως τών τιμών ή 
Κυβέρνησις έλαβεν ήδη καί έξακο- 
λουθεΐ λαμβάνουσα τά προσήκοντα 
μέτρα.

’Εργασία. Κοινωνική πρόνοια.
Τό στοργικόν ένδιαφέρον τής Κυβερ- 
νήσεως ύπέρ τοϋ εργάτου καί τά ύπ’ 
αύτής ληφθέντα μέτρα συνετέλεσαν 
είς τήν βελτίωσιν τών όρων έργα
σίας καί τήν έξασφάλισιν άρμονικω- 
τέρων σχέσεων μεταξύ έργασίας καί 
κεφαλαίου. Τά κυριώτερα τών έντός 
τοϋ τελευταίου τετραμήνου τοϋ 1936 
έφαρμοσθέντων μέτρων είναι ή ϋψω- 
σις τών ήμερομισθίων καί ή διά νό
μου καθιέρωσις τών συλλογικών 
συμβάσεων έργασίας καί τής ύπο- 
χρεωτικής διαιτησίας. Ή έντός τοϋ 
έτους έπιτευχθεΐσα βελτίωσις τής 
θέσεως τών έργατών έπιβεβαιοΰται. 
καί έκ τών συναφών στοιχείων τοϋ 
Α. Ο. Σ. καί τής Γενικής Συνομο
σπονδίας τών Έργατών. Ό μέν ύπό 
τοϋ πρώτου συντασσόμενος δείκτης 
τοϋ άπασχολουμένου ' είς βιομηχανι
κός έπιχειρήσεις έργατικοϋ προσω- 
πικοϋ ηύξήθη είς 102,35 (1928 -100")
έναντι 94,9 τω 1934 καί 99,75 τω 1935, 
ό δέ ύπό τής δευτέρ^ς μέ το αύτό 
έτος βάσεως ύπολονιζόμενος δείκτης 
τής ανεργίας κατήλθεν είς 97 έναντι 
216 τω 1934 καί 181 τω 1935. ‘Η αϋ- 
ξησις δέ τών έργατικών ήμερομισθί- 
ων άντικατοπτρίζεται είς τόν σχετι
κόν δείκτην τοϋ Α. Ο. Σ., δστις άν- 
ήλθεν είς 107,58 έν συγκρίσει πρός 
102,35 τω 1934 καί 102,97 τω 1935.

Τήν ύπό τοϋ Κράτρυς μέριμναν 
ύπέρ τών έργατών συμπληροϊ ή έπί 
εύρειών καί συγχρονισμένων βάσεων 
έναρξις όργανώσεως τής κοινωνικής 
πρόνοιας. Ό θεσμός τών κοινωνικών 
άσφαλίσεων, είσαχθείς ήδη, πρόκει
ται ν’ άρχίση έφαρμοζόμενος συντό- 
μως. Έπί πλέον ή ιατρική περίθαλ- 
ψις τών ένδεών καί απόρων καί ή έν 
γένει ύπέρ αύτών μέριμνα όργανοϋν- 
ται συστηματικώς Επιχορηγούμενοι 
δι’ έκατοντάδων εκατομμυρίων έκ 
τοϋ δημοσίου προϋπολογισμού, ύπό 
τήν φωτεινήν καί έμπνευσμένην 
κατεύθυνσιν τοϋ ύποδιοικητοϋ τής 
ήμετέρας Τραπέζης κ. Κοοιζή ώς 
ύπουργοϋ τής Κοινωνικής Προνοίας.

Δημόσια Οικονομικά. Ή άπόδο- 
σις τών δημοσίων εισπράξεων ήτο 
ικανοποιητική κατά τό λήξαν έτος. 
Ό. προϋπολογισμός τής χρήσεως 
1935—1936 προσδοκάται δτι θα κλεί
ση τελικώς μέ άνεπαίσθητον Ελλειμ
μα, τό δέ άρχικώς προβλεφθέν έλ
λειμμα δραχ. 660.000.000 διά τόν 
προϋπολογισμόν τής χρήσεως 1936— 
1937 έλπίζεται δτι, χάρις είς τάς προ
σπάθειας πρός περικοπήν τών δημο
σίων εξόδων, δέν θά ύπερβή τά 200 
εκατομμύρια δραχμών, παρά τήν 
αΰξησιν τών διά τόν στρατιωτικόν 
άνεφοδιασμόν τής χώρας καί τήν 
κοινωνικήν πρόνοιαν άπαιτουμένων 
μεγάλων δαπανών. Πρός χρηματοδό
τησή τοϋ προγράμματος κοινωνικής
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προνοίας κατέστη ούχ’ ήτταν άναγ 
καία, δεδομένου τοϋ μεγέθους τής 
άπαιτουμένης δαπάνης έκ δρχ. 500 
εκατομμυρίων, ή γενομένη είς τάς 
άρχάς τοϋ τρέχοντος Ετους αΰξησις 
ώρισμένων φόρων.

Κατά τό δεύτερον έξάμηνον τοϋ 
παρελθόντος έτους έπετεύχθη προσω
ρινή συμφωνία μετά τών αντιπροσώ
πων τών ξένων ομολογιούχων, δυνά
μει τής όποιας άνεβιβάσθη άπό 
35 ο)ο είς 40 ο)ο τό Εναντι τής ύπη- 
ρεσίας τοϋ εξωτερικού χρέος κατα- 
βλητέον ποσοστόν διά τά οικονομικά 
Ετη 1935 1936 καί 1936—1937. Ή
συμφωνία αυτή έσχεν εύμενή άντί- 
κτυπον έπί τής πίστεως τής Ελλά
δος έν τω έξωτερικω, αί δέ τιμαί 
τών δημοσίων χρεογράφων διέγρα
ψαν σημαντικήν ϋψωσιν. Συνεννοή
σεις διεξάγονται πρός τελικήν ρύθ- 
μισιν τής ύπηρεσίας τοϋ δημοσίου 
χρέους έπί βάσεως δυναμένης καί 
τούς ξένους ομολογιούχους νά ίκα- 
νοποιήση καί τήν δημοσιονομικήν 
άνόρθωσιν τής χώρας νά μή έπη- 
ρεάση,

Έκ τής ανωτέρω συντόμου άνα· ι 
σκοπήσεως συνάγεται δτι ή πρόοδος ί 
ήμών πρός τήν οικονομικήν άνόρθω- I 
σιν δέν ήτο μεγάλη κατά τό παρελ- j 
θόν Ετος. Τοϋτο όφείλεται άφ’ ενός j 
μέν είς τήν συνέπεια τών δυσμενών '

Ατμοσφαιρικών συνθηκών κακήν έσο- 
δείαν τών κυριωτέρων γεωργικών 
προϊόντων, πλήν τοϋ καπνού, άφ’ Ε
τέρου δέ εις τήν πολιτικήν άβεβαιό- 
τητα καί τάς Εργατικός άνωμαλίας, 
αϊτινες Επηρέασαν δυσμενώς τήν οι
κονομικήν ζωήν τής χώρας κατά 
τούς πρώτους Επτά μήνας 1936. 
Άπο τού μηνός Αύγούστου όμως ή 
κατάστασις μετεβλήθη έπί τά βελτίω 
χάρις είς τήν άποκατάστασιν ομα
λών γενικώς συνθηκών, ή δέ Εθνική 
οικονομία αρχίζει σταθερώς προο- 
δεύουσα. Τοιουτοτρόπως δέ, παρά 
τήν μείωσιν γεωργικής παραγω
γής — μείωσιν, ήτις Ενέχει σπου- 
δαιοτάτην - διά γεωργικήν χώραν 
ώς ή Ελλάς σημασίαν - ό άπολογι- 
σμός τοϋ!936 είναι έν τω συνόλω ευ
νοϊκός, αί δέ προβλέψεις διά τό τρέ 
χον έτος λίαν εύοίωνοι. Ή πολιτική 
σταθερότης, ή κοινωνική γαλήνη καί 
τό' πνεΰμα τής τάξεως, τής οικονομί
ας, τής Εργασίας καί τής προόδου, 
τά όποια έπικρατοϋσι σήμερον, δη- 
μιουργοΰσι τήν ψυχολογικήν Εκείνην 
άτμόσφαιραν και τάς πραγματικός Ε
κείνος συνθήκας, ών ή ϋπαρξις άπο- 
τελεϊ άπαραίτητον προϋπόθεσιν διά 
τήν άπρόσκοπτον καί γοργήν άνόρ- 
θωσιν τής χώρας καί τήν βελτίωσιν 
τών βιοτικών συνθηκών τοϋ Εργαζο
μένου λαοϋ,
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I ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ S
ΓΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ - ΓΑΝΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ: 25-591

ΑΘΗΝΑΙ :
Βουκβυρεστίου 8 — Έρμου 30 — Ευαγγελίστριας 21

Αιόλου 96 (Γωνία Σταδίου)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : 
Τσιμισκη — Βενιζέλου

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ :
Γεωργίου Α' 23
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Έτιμήθη είς τήν X καί XI 

Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλσ 

νίκης μέ Μέγα Βραβείον 

έκτος Συναγωνισμού.

Είναι τόσον εύκολο όταν χρη- 
σιμοηοιήτε "ΚΟΛΥΝΌΣ,,. 

Ή "ΚΟΛΥΝΟΣ,, προσδίδει είς 
τά δόντια γοητείαν εύχάριστον 
είς τό βλέμμα.
Μή λησμονείτε, ότι ή "ΚΟΛΥ
ΝΟΣ,, είναι ή πλέον άποτελε- 
σματική. ΔιαρκεΤ δύο φοράς 
περισσότερον άπό τις ΚΟΙΝΕΣ 
όδοντοκρέμες, διότι χρησιμο
ποιείτε μόνον τό ήμισυ τής πο
σότητας άπό οίανδηποτε άλ
λην. Δοκιμάσατε τήν τεχνικήν 
Ίής ξηράς ψήκτρας μέ έν καί 
ήμισυ έκατοστόμετρον "ΚΟΛΥ
ΝΟΣ,,. Θά έκπλαγήτε άπό τά 
άποτελέσματα.

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖΗ Α.Ε., ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 3 - ΑΘΗΝΑΙ
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
_Εϊς ανμπλήρωηιν τής κυκλοφο- 

ρησάσης ειδικής μας έκδό- 
αεως περί τονριβμοΰ άναγ- 
καζόμεθα νά παραθέσω μεν 
εις το φνλλον τοϋτο τάς μη 
εγκαίρως ληφθείσας Απαν
τήσεις τοϋ έν Αίγυπτο) Πρε- 
σβευτοϋ μας και τοϋ ενταύθα 
Εμπορικού ’Ακολούθου τής 
Γαλλίας καθώς και αρθρον 
τον κ. Ν. Δ. Πετρούτσου.

Ή «Τραπεζιτική» διά τής του
ριστικής έκδόαεώς της ένε- 
θουοίαοε τόσον πολύ τούς ά- 
ναγνώατας της ώστε κατα
φθάνουν καθημερινώς συγ
χαρητήριοι έπιστολαί διά 
την πρωτοβουλίαν ταύτην.

Προς τούς αγαπητούς άναγνώ- 
ατας τής «Τραπεζιτικής», οϊ- 
τινες τόσον έξετίμησαν τήν 
προσπάθειαν μας νά έξονυ- 
χίαωμεν δι’ ειδικών εκδό
σεων πάντα τά ζητήματα 
των διαφόρων κλάδων 
τής ’Εθνικής Οικονομίας I

ε’ίμεθα υποχρεωμένοι νά το
ν ίσωμεν δ τι ή «Τραπεζιτι
κή» δεν έξεδόθη απλώς καί 
μόνον διά νά προατεθή ακό
μη εν οικονομολογικόν πε
ριοδικόν είς τά ήδη υπάρ
χοντα τοιαϋτα. Ώς δργανον 
ένός τμήματος τών εργαζο
μένων τάξεων φιλοδοξεί νά 
έξονυχίαη τά διάφορα οικο
νομικά προβλήματα τής χώ
ρας, ϊνα οϋτω δοθή είς αυ
τά ή πρέπουσα λύσις προς 
τό συμφέρον τής δλης 1 Εθνι
κής Οικονομίας, πράγμα 
πού θά είναι καί πρός τό 
συμφέρον τών εργαζομένων. 
Καί είς τήν προσπάθειάν 
της ταύτην ή «Τραπεζιτική» 
θά διαθέση δλας της τάς δυ
νάμεις, έν τή πεποιθήσει 
δ τι θά εύρη καί έκ μέρους 
τών Αναγνωστών της άνά- 
λογον ϋποστήριξιν, ώστε τό 
άναλαμβανόμενον επίμο
χθον έ'ργον νά ελθη είς αί
σιον πέρας.

η ΤΕΧΝΗ TIN ΚΑΙ 0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ύπδ κ. Ν. Δ. ΠΕΤΡΟΥΤΣΟΥ Διπλ. Άνωτέρων Γεωπονικών Σπουδών

0 ΤΟΤΡΙΙΙΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΑΑΑΑΟΣ ΜΙ ΑΙΓΥ1Τ0Υ
Τοΰ έν Αΐγύπτω Πρεσβευτοΰ μας κ. ΔΕΛΜΟΥΖΟΥ

'Γελωνειακα'ι διατυπώσεις.— Σχε
δόν γενικόν είναι τό παράπονον έκ 
μέρους τών έξ Ελλάδος έπιστρεφόν- 
των ταξειδιωτών ομογενών καί ξέ
νων κατά τών συναντωμένων έν τω 
Τελωνείο Πειραιώς δυσκολιών εϊς 
τήν έξέτασιν τών αποσκευών τών ε
πιβατών, ώς καί κατά τής συμπερι
φοράς μερικών τελωνειακών ύπαλ- 
λήλων.

Νομίζομεν δτι οί τουριστικός έπι- 
σκεπτόμενοι τήν Ελλάδα, ώς είναι 
οί έντεΰθεν παραθερισταΐ καί έχον- 
τες μόνιμον εκεί κατοικίαν, δέν έ- 
,χουσι λόγον νά μεταφέρωσι μεθ’έαυ- 
τών είδη έμπορεύσιμα, μή όντα τής 
απολύτου ανάγκης αύτών.Διά τοϋτο 
θά έπρεπεν αί άποσκευαί αυτών νά 
μή γίνονται άντικείμενον τοιαύτης 
υποψίας καί έρεύνης, καθότι τοιαύτη 
έπιδεικνυομένη δυσπιστία είναι φυσι
κόν νά.προδιαθέτη δυσμενώς ανθρώ
πους προτιμώντας τήν ήμετέραν πα
τρίδα ώς τόπον παραθερισμοΰ, εϊς 
τόν όποιον είναι αποφασισμένοι νά 
έξοδεύσωσιν αρκετόν χρήμα. Διά 
τοϋτο δέν θά συνέφερεν νά άποκο- 
μιζωσιν οΟτοι τήν πρώτην κατά τήν 
είσοδόν των εϊς τήν πατρίδα μας 
δυσάρεστον έντύπωσιν, ήτις θά πα- 
ρήγετο είς αυτούς έκ τοϋ τρόπου 
τής έξελέγξεως τών αποσκευών των.

Βεβαίως θά ύπάρχωσιν όλίγαι ε
ξαιρέσεις ταξειδιωτών, οί όποιοι θά 
έκμεταλλευθώσι τήν παρεχομένην εύ- 
κολίαν, παρ’ όλα ταϋτα όμως έχο- 
μεν τήν ιδέαν ότι ή έκ τοιαύτης κα- 
ταχρήσεως τής έμπιστοσύνης προκΰ- 
πτουσα ζημία εΐναιμηδαμινή έν συγ- 
κρίσει πρός τό μέγα όφελος, τό ό
ποιον αποκομίζει ή πατρίς ημών άπό 
τήν έπιδεικνυομένην περιποίησιν πρός 
τούς έξωθεν έπισκεπτομένους αύτήν 
ομογενείς καί ξένους.

Άπλοποίηοις διατυπώσεων έπϊ 
τών διαβατηρίων.— Πολλά παρά
πονα έκφράζονται άναφορικώς μέ 
τόν έλεγχον τών διαβατηρίων, τοϋ 
όποιου ή άπλοΰστευσις τοϋ συστή
ματος έξαρτάται τελείως άπό τήν 
θέλησιν καί τήν καλήν όργάνωσιν 
τής άρμοδίας υπηρεσίας. Ό έλεγχος 
οδτος δέον νά γίνηται κατά τρόπον 
διευκολύνοντα τόν ταξειδιώτην καί 
συντομεύοντα είς τό έλάχιστον τόν 
χρόνον τών άπαιτουμένων άπαραι^ 
τήτων σχετικών διατυπώσεων. Σήμε
ρον, ώς πληροφορούμεθα, τά διάφο
ρα τμήματα τής υπηρεσίας θεωρή- 
σεως διαβατηρίων εύρίσκονται είς 
άφισταμένους άπ’ άλλήλων τόπους, 
έστιν δτε καί είς χωριστά οικήματα, 
ή μεταξύ τών όποιων μετακίνησις 
καί έπίπονος τυγχάνει διά τόν ενδια
φερόμενον καί συνεπάγεται άπώλει- 
αν χρόνου. Συμβαίνει δέ νά ζητήται 
αότόθι άπό τούς ταξειδιώτας, οί ό
ποιοι παρεθέρισαν είς διαφόρους έ- 
παρχίας τής Ελλάδος όπως έχουν 
ιά διαβατήριά των θεωρημένα άπό

τάς άρχάς τής έπαρχίας, είς ήν διέ- 
μειναν, πράγμα τό όποιον άγνοοΰν- 
τες πολλοί υποβάλλονται είς νέας 
ταλαιπωρίας διά τήν θεώρησιν ταύ
την. Επιβάλλεται δθεν ή συγκέντρω- 
σις δλων των υπηρεσιών τούτων είς 
’Αθήνας είς τόν αυτόν χώρον καί ή 
άπλοποίησις αυτών δσον τό δυνατόν 
περισσότερον ϊνα μή δείξωμεν ελ- 
λειψιν πρακτικοϋ καί όργανωτικοϋ 
πνεύματος.

Ευγενικοί τρόποι. -’Ενίοτε άκού- 
ομεν παρατηρήσεις έκφερομένας παρ’ 
ομογενών καί ξένων έπισκεπτών τής 
Ελλάδος σχετικώς μέ τήν συμπερι
φοράν τών κατωτέρων υπαλλήλων 
τών διαφόρων έκεΐ δημοσίων υπηρε
σιών. Έχομεν τήν γνώμην δτι αί 
σχετιζόμεναι μέ τούς τουρίστας ύπη- 
ρεσίαι δέον νά κατέχωνται ύπό προ
σώπων διακρινομένων διά τήν ευγέ
νειαν καί τήν γλυκύτητα τών τρόπων 
καί τήν γλωσσομάθειαν αύτών. Ειδι
κός δέ διά τήν διευκόλυνσιν τών Αι
γυπτίων θά ήτο εύχής έργον δπως 
τά γραφεία τουρισμού, καθώς καί 
τά μεγάλα ξενοδοχεία τών λουτρο
πόλεων διαθέτουν υπαλλήλους άρα- 
βομαθεϊς, ή πρόσληψις τών όποιων 
δέν είναι δύσκολος,δεδομένου δτι υ
πάρχουν σήμερον άρκετοί τοιοϋτοι 
είς τήν Ελλάδα. Οί τοιοϋτοι άραβο- 
μαθεΐς υπάλληλοι ή διερμηνείς τών 
γραφείων τουρισμού καί τών ξενοδο-

"Οσην σημασίαν έχει διά μίαν πε« 
πολιτισμένην χώραν ό Τουρισμός, τό
σην σημασίαν καί σπουδαιότητα έχει 
διά τόν Τουρισμόν ή Τέχνη τών Κή
πων.

Είς προηγούμενων αρθρον μας δη
μόσιε υΟ εν είς τήν ’Εφημερίδα . Βρά
δυ νή» έσυσχετίσαμεν τήν έννοιαν του 
Τουρισμού πρός τήν τής τέχνης τών 
κήπων. Άλλα διά τό θέμα τούτο δέν 
είναι ποσώς επαρκείς όλίγαι τινές λέ
ξεις ή τινές φράσεις, διότι, έάν έκ 
πρώτης όψεως δύναται τούτο νά έκ- 
ληφθη ώς άσήμαντον καί μικρόν, 
είναι έν τυύτοις ΰψίστης σημασίας, διά 
δέ τήν Ελλάδα τόσον φλέγον καί τό
σον κυλοσσιαΐον,ώστε αξίζει νά άσχο- 
ληθ ή κανείς καί μέ τάς λεπτομέρειας 
τον ακόμη.

Ώς είναι γνωστόν, ό Τουρισμός ση
μαίνει πολλά πράγματα, διά κάθε χώ
ραν, διότι δέν αποτελεί απλώς έ'ναν 
οργανισμόν, ό όποιος αναλαμβάνει νά 
καταστηση ταύτην περίβλεπτον καί 
άπαστοάπ τουσαν άπό πάσης άπόψεως, 
δέν είναι άπλώς ό μόνος τρόπος, διά 
τού όποιου διευκολύνεται ή γνωριμία 
τών κατοίκων πρός τά ενδιαφέροντα 
άπό αρχαιολογικής, ιστορικής, ή έστω 
απλής τουριστικής άπόψεως, τοπεΐα 
τής πατρίδας των, ούτε διότι προώρι- 
σται νά περιάγη ΰπερηφάνως έν τή 
ξένη τήν σημαίαν τού συγχρόνου πολι
τισμού αυτής, άλλα διότι έκτος τού
των προσφέρει άλλην ύψηλοτέραν διά 
τόν τόπον του υπηρεσίαν καί έκπλη- 
ροΐ άλλον ούσιαστικώτερον σκοπόν, 
όστις απορρέει έκ τοΰ γεγονότος, δτι 
κατέστη πλέον εις έκ τών θετικωτέ- 
ρων παραγωγικών κλάδων, μεγίστου 
ένδιαφέροντος διά τήν ’Εθνικήν Οι
κονομίαν.

’Επί τής άναπτύξεως ένός ακμαίου 
Τουρισμού επιδρούν πολλοί παράγον
τες λόγω τής φύσεώς του καί τών

πολλαπλών αυτού επιδιώξεων είς όλα 
τά πεδία τής ανθρώπινης όράσεως. 
Τής επιτυχίας του επομένως αναγ
καία προϋπόθεσης είναι ή πλήρωσις 
καί ϋπαρξις ώρισμένων συνθηκών. 
Μία όμως τών συνθηκών τούτων έ- 
ξέχουσα μεταξύ τών άλλων, είναι ό 
έξωραϊσμός όλων τών ενδιαφερόν
των άπό τουριστικής άπόψεως το- 
πείων διά φυτεύσεως δένδρων, θά
μνων. άνθέων κλπ., έξωραϊσμός, δη
λονότι, διά τού πρασίνου, ό όποιος, 
ώς γνωστόν, είναι τό αποκλειστικόν έρ
γο ένός τών ώραιοτέρων κλάδων 
τής επιστήμης, τής καλούμενης Τέχνης 
τών Κήπων (Art des jardius).

Καί αληθώς δέν άρκοΰν διά τόν 
Τουρισμόν ή μάλλον δέν πρέπει νά 
άρκοΰν μόνον τά περισπούδαστα ’Αρ
χαιολογικά κειμήλια. Δέν άρκοΰν μό
νον ή ιστορική τού τόπου αίγλη καί αί 
αμίμητοι καλλοναί αυτού, άλλ’ είναι 
ανάγκη παρά τά αθάνατα μνημεία τής 
ιστορίας καί τής τέχνης νά άκτινοβο- 
λή καί τό πράσινον, τό γλυκύ αθτό 
χρώμα τού συγχρόνου πολιτισμού.

Πρέπει ή χάρις καί ή αρμονία τών 
δένδρων νά πλαισιώνη μετ’ απαρά
μιλλου καλλιτεχνικού συνδυασμού, 
τάς περισσότερον ένδιαφερούσας, του
λάχιστον, τοποθεσίας. Πρέπει, ή τέχνη 
τών κήπων, ί) οποία έχει τόν τρόπον 
νά δημιουργή τά θαύμα τοΰ συγχρό
νου κήπου καί τό μεγαλείου τοϋ ση

ποι, τους οποίους σήμερον τά αρχαία 
μνημεία καί ή φήμη αναβιβάζουν είς 
τό ύψος τών μεγαλειτέρων τουριστι
κών κέντρων, δύνανται εξωραϊζόμενοι 
διά κήπων νά αποκτήσουν καί άλλο 
έτι μεΐζον ενδιαφέρον. Καί είναι τού
το φυσικόν, διότι, τόσον οί έκ τής 
'Ελλάδος όσον καί οί έκ τής ξένης έ- 
πισκέπται, θά πρυσελκύωνται τότε 
μετά μεγαλυτέράς ευκολίας, έφ’ όσον 
μετά τήν περιπλάνηση1 των έπί τών 
φλέγόμενων μαρμάρων, καί διά τών 
αυχμηρών τοπείων, υπό τήν ίσχυράν, 
κατά ιό θέρος ίδια, κάθετον ακτινο
βολίαν τού ήλιου, θά δύνανται νά άπο- 

| λαμβάνουν ύπό τά αρμόνικάς μορφάς 
τών δένδρων καί ύπό τήν δρυσεράν 
σκιάν των, τήν θέαν ωραιότατων από
ψεων καί τήν έκ τών περιηγήσεων τής 
ημέρας γλυκείαν άνάπαυοιν.

’Αληθώς εκτός τοϋ ζητήματος τής 
αισθητικής, ή τέχνη τών κήπων έχει 
είς την 'Ελλάδα νά μελετήση καί νά 
έπιλύση τ<> μέγα καθ’ ημάς πρόβλημα 
τής σκιάς.

Ή σκιά διά τό κλΐμά μας είναι ά 
παραίτητος. Οί σκιεροί τόποι πρέπει 
νά είναι πολλοί. ’Εάν ρίψωμεν έν 
βλέμμα είς τάς μετεωρολογικάς παρα
τηρήσεις τού "Αστεροσκοπείου μας, θά 
ίδωμεν, πόσον μέγας . είναι ό αριθμός 
τών ημερών πλήρους ήλιοφανείας είς 
ολόκληρον τήν Ελλάδα, έάν δέ άνα- 
ζήσωμεν τήν πορείαν τής θερμοκρα-

μερινοΰ πάρκου, νά έχη καταλάβει τήν ! αίας έπί τοΰ γυμνού εδάφους θά άντι-
έξαιρετικην αυτής και άρμόζουσαν 
θέσιν. Πρέπει νά έχη αποκτήσει ολό
κληρον τήν μαγικήν της ίσχύν, προ- 
κειμένου νά έξωραΐση καί νά δροσίση 
διά τής παχείας σκιάς τών δένδρων, 
τά άλλοτε φαλακρά καί ήλιοκαή το
πεΐα.

Πόσην, πράγματι, σημασίαν έχει τό 
δένδρον διά τήν χώραν μας άπό του
ριστικής άπόψεως ; Οί "Ελληνικοί τό-

)ν βαθμόν ψηνόμε- 
κ™ά τάς θερμάς

ληφθώμεν, είς ποιον 
θα κυριολεκτικώς 
έποχάς καί πόσην υγιεινήν έπίδρασιν 
θά είχεν έφ’ δλων μας ή ϋπαρξις έ- 
παρκώς σκιαζομένων χώρων.

”Ας σκεφθώμεν μόνον, δτι διά νά 
μεταβώμεν άπό μιας συνοικίας είς άλ
λην, ή άπό τι χωρίον είς άλλο, ή διά 
νά περπατήσωμεν κατά μήκος μιας 
παραλιακής λεωφόρου, εκτιθέμεθα
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χείων Θά ήδύναντο νά χρησιμεύσω- των καί νά μεταβώσιν είς ’Αθήνας 
σιν ώς οδηγοί καί σύμβουλοι τών ένεκα τής προσβολής ένός μέλους 
αίγυπτίων έπισκεπτών πρός διαφώ-; αύτών ύπόκοινής άσθενείας, ώς είναι
τισιν αυτών έπί τών διαφόρων συν
θηκών τοϋ τόπου, ΐνα μή πιπτωσιν οί 
ξένοι μας θύματα έκμεταλλεύσεως 
έκ μέρους ασυνειδήτων σωφέρ, μι- 
κροπωλητών κλπ. ένεκα τής άγνοιας 
τής γλώσσης καί τών συνηθειών τοϋ 
τόπου.

Υγειονομική έπίβλεψις.— Είς τά
άνωτέρω προσθέτομεν:

1) Τήν σύστασιν εφαρμογής εί δυ
νατόν αύστηροτέρας υγειονομικής έ- 
πιβλέψεως έπί τής καθαριότητας τών 
ξενοδοχείων, τών εστιατορίων καί 
τών λοιπών δημοσίων κέντρων καί 
δή τών έξοχικών τόπων παραθερι- 
σμοϋ.

2) Τήν ανάγκην έξασφαλίσεως τών 
συμβουλών καί τής περιθάλψεως κα
λών ιατρών εϊςτάς πλέον συχναζομέ- 
νας λουτροπόλεις, καθότι μάς άνε- 
φέρθησαν περιπτώσεις αίγυπτίων οι
κογενειών, αί όποΐαι ήναγκάσθησαν 
νά διακόψωσι τάς λουτροθεραπείας

0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
Τά σχετικά μέ τόν τουρισμόν ζη

τήματα καί ή όργάνωσις τής προπα
γάνδας είναι εμπιστευμένα είς τόν 
Γενικόν ’Οργανισμόν Τουρισμού, 6- 
στις έξαρτάται έκ τοϋ Υπουργείου 
Δημοσίων "Εργων. >

Ή δραστηριότης τοϋ 'Οργανισμού 
τούτου έκδηλοϋται είς πλείστα δσα 
ζητήματα άφορώντα τούς ξένους πε
ριηγητής, δπως :

Μείωσίς τοϋ καταβαλλόμενου πο
σού διά τήν άπόκτησιν δελτίου ταυ
τότητας, καθιέρωσις ειδικού τουρι
στικού δελτίου, άπηλλαγμένου παν
τός φόρου καί ίσχύοντος έπί έξάμη- 
νον, παραχώρησις εύκολιών κυκλο
φορίας είς ξένα αύτοκίνητα, διορι
σμός αντιπροσώπου τοϋ 'Οργανι
σμού Τουρισμού έν τω έξωτερικω, 
διεξαγωγή τουριστικής προπαγάνδας 
διά τού ασυρμάτου, όργάνωσις ομα
δικών εκδρομών ιατρών καί συγγρα
φέων έν τή χώρα.

’Εκτός τών άνωτέρω τό ΰφυπουρ- 
γεΐον τής Φυσικής αγωγής οργανώ
νει, μετά τήν καθιέρωσιν τής 40ώρου 
εργασίας καί τών πληρωνομένων 
άδειών, όμαδικάς έκδρομάς τών ερ
γατών καί υπαλλήλων.

’Επί τή ευκαιρία τής διεθνούς έκ- 
θέσεως τών Παρισίων παρέχονται 
είς τούς ξένους έπισκέπτας πλεϊσται 
δσαι εΰκολίαι, ήτοι έκπτωσης 50 ο)ο 
έπί τών εισιτηρίων τών σιδηροδρό
μων, τών άτμοπλοϊκών καί εναερίων 
συγκοινωνιών, είδικαί τιμαί είσητη- 
ρίων διά τά θέατρα, συναυλίας, κι
νηματογράφους, - μουσεία, ιστορικά 
μνημεία, ξενοδοχεία, εστιατόρια, 
κλπ.

‘Όταν οί ξένοι είσέλθουν είς τό 
γαλλικόν έδαφος έπί τή βάσει τοϋ 
τουριστικού δελτίου, τό όποιον τούς 
παραχωρεΐται, άπαλλάσσονται παν
τός φόρου έπί έξάμηνον.

‘Ομαδικά διαβατήρια δέν έκδίδον- 
ται διά τήν Γαλλίαν παρά μόνον είς 
εξαιρετικός περιπτώσεις καί κατόπιν 
άδειας τοϋ Υπουργείου ’Εξωτερικών.

Ή έκ τής τουριστικής κινήσεως 
συνεισφορά είς τό έθνικόν εισόδημα 
έσημείωσε τήν κάτωθι έξέλιξιν κατά 
τά τελευταία έτη :
1929 10 δισεκ. φραγκα
1933 3 » »

2,5 » »

ό διαλείπων πυρετός, μή ύπάρχοντος 
ίατροΰ διά τήν παρακολούθησιν τού 
άσθενοϋς.

Προπαγάνδα. Τήν σκοπιμότητα 
ήν θά εϊχεν ή κατά τάς παραμονάς 
έκάστης θερινής περιόδου δημοσίευ- 
σις, διά τ.οΰ ημερησίου ένταϋθα ελ
ληνικού, άραβικοϋ καί γαλλικού τύ
που, προπαγανδιστικών άρθρων δια- 
φωτιστικών περί τών πλεονεκτημά

των τοϋ έν Έλλάδι παραθερισμοΰ. 
Τήν αυτήν διαφημιστικήν ενέργειαν 
εφαρμόζει πάντοτε ό γαλλικός του
ρισμός καί άλλοι.

Οϋτω συμπληροϋμεν τό κεφάλαιον 
τών κυριωτέρων υποδείξεων, τάς ό
ποιας έκρίναμεν σκόπιμον νά ύπο- 
βάλωμεν, άντλήσαντες αύτάς άπό 
τάς εντυπώσεις προσφάτων επισκε
πτών τής ‘Ελλάδος μέ τήν ελπίδα δτι 
θέλουσι ληφθή ύπ’ δψει κατά τήν δι- 
οργάνωσιν τής προσεχούς παραθερι- 
στικής περιόδου.
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ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΑ

ΣΤΕΓΝΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΠΙΛΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΒΑΦΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

1934
1935 καί 1936 2 περίπου

I Στο ‘‘ΜΑΓΙΚΟ,,
Στεγνοκαθαρίζονται τά ενδύματα έντος μιας ώρας χω
ρίς βενζίνην καί χωρίς τρίψιμον μέ βούρτσαν.===========
Μόνον μέ 60 δραχμάς. 10 ο)ο έκπτωσις διά τούς Τρα
πεζιτικούς. Παραλαβή καί παράδοσις κατ’ οίκον Δωρεάν

------------ Τηλεφωνήσατε 32-592 —-——- -----------
Κεντρικόν θ)κλέους 48 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
’Αχαρνών 118. Τηλ. 82-324 

Λιοσίων 197 Νέας 'Ιωνίας—Ήρακλέους 18
Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ



καί. έπί ώρας ενίοτε εις τήν φρίκην 
των κυνικών καυμάτιον.

’Εάν ο μ ως υπήρχαν δενδροστοιχίαι 
(ιέ κατάλληλα διά τό κλίμα μας, καί 
τάς έκασταχοΰ τοποθεσίας, αειθαλή ή 
φυλλοβόλα δένδρα, πόση ζωηρότης καί 
πόση κίνησις, δέν θά έδίδετο εις τάς 
•δοϋς έκείνας ή τάς λεωφόρους ή τάς 
πλατείας, καί όλους τούς τουριστικούς 
μας τόπους ;

Ή βλάστησις pa τούς έξωράϊζεν 
τότε μετ’ απερίγραπτου κάλλους, θά 
τούς έξηυγένιζεν, θά τούς καθίστα 
ευχάριστους τόπους ά ναηιυχής πρός 
τούς οποίους θά εϊλκυντο μετά πολ
λής προθυμίας τά βήματα των περι
πατητών.

Βεβαίως δέν είναι δυνατόν νά άρ- 
νηθώμεν ότι ήρχισεν καί παρ’ ήμΐν 
μία κίνησις ύπέρ τοϋ πρασίνου. Ή 
«ρχή ήτις εγένετο, είναι πολύ ευχά
ριστος καί πολύ τιμητική διά τούς έ
χοντας τήν πρωτοβουλίαν εις τήν διά- 
δοσιν τού πρασίνου.

’Άλλως τε ε’ίμεθα βέβαιοι, ότι τό 
νίον Ύπουργεΐον, τό όποιον διευ
θύνει τόν Τουριστικόν μας μηχανι
σμόν καταβάλλει μεγάλας προσπά
θειας διά τήν όργάνωσιν ειδικής υπη
ρεσίας, ή οποία θά προαγάγη ακόμη 
περισσότερον τήν έν Έλλά&ι κηπο- 
τεχνίαν καί θά ύψωση έτι πλέον παρ’ 
ήμΐν τήν ιδέαν τού πρασίνου

Καί θά είναι τούτο φυσικόν διότι 
ουδέποτε ή αφθονία τά>ν δένδρων, οί

κήποι, τά πάρκα, αί δενδροστοιχίαι 
κλπ. καί ιδιαιτέρως εκεί ένθα ή έξέ- 
λιξις καί αί κοινωνικά! συνθήκαι, άπε- 
μάκρυναν τό δένδρον καί έθαψαν υπό 
τά πυκνά οικοδομικά έργα, καί τήν 
συμπαγή άσφαλτον τά τελευταία σπέρ
ματα της φυτικής ζωής, ουδέποτε 
υπήρξαν παθητικά. Άπετέλεσαν πάν
τοτε, αποτελούν καί θά αποτελούν 
αιωνίως, τά ίδανικώτερα στοιχεία τής 
καλαισθησίας καί τού πολιτισμού.

Εξ άλλου διά νά. λάβωμεν μίαν 
ακριβή ιδέαν επί τοϋ προκεψένου, δέν 
έχομεν, εΐμή νά ρίψωμεν έν ερευνη
τικόν βλέμμα πρός τάς προηγμένος 
χώρας τής Ευρώπης, διά νά ίδωμεν 
πόσον εκεί η Τέχνη των κήπων άπο 
τελεί ένα έκ των σοβαρότερων τεχνι
κών καί επιστημονικών κλάδων, καί 
πόσον τά κηποτεχνικά έργα έχουν 
κατακτήσει τά πάντα.

Ή πείρα των τόπων εκείνων άπέ- 
δειξεν ό,τι ημείς άλλαις λέξεσιν διετυ- 
πώσαμεν ανωτέρω, ότι δηλ. τά δένδρα 
δια τής δαψιλούς αυτών βλαστήσεως, 
διά τοϋ ζωηρού καί στίλβοντας χρίσ
ματός των, καί χάρις εις τήν ακτινο
βολίαν καί τό κάλλος τής αρμονικής 
των μορφής, αποτελούν τό ιδεώδες 
πλαίσιον, εντός τού οποίου τόσον οί 
κοινοί, όσον και οί τύποι εκείνοι, ύπε- 
ράνω των οποίων πτερυγίζει ό θρύλλος 
τής αρχαίας δόξης, αποκτούν έ:τι μεί- 
ζονα αξίαν, φωτιζόμενοι πλήν τού

κλέους τού παρελθόντος' καί υπό ακτι
νοβολίας τού παρόντος πολιτισμού.

’Αλλά προσοχή. Προσοχή είς ένα 
πολύ λεπτόν σημεΐον. Τό έργον τής 
Τέχνης των κήπων, δέν είναι έργον 
τού τυχαίου πρακτικού κηπουρού. ”Ας 
προσέξώμεν πολύ, διότι ή κηποτεχνία 
δέν έχει καμμίαν σχέσιν μέ τήν άνευ 
μελέτης, τήν άνευ σχεδίου, τήν πρόχει
ρον καί τήν τραγελαφικήν φύτευσιν 
δένδρων. Ή τέχνη των κήπων είναι, 
όπως είς τό μνημονευθέν άρθρον μας 
διετυπώσαμεν, τέχνη όμού καί επιστή
μη. "Εχει άρχάς, περιλαμβάνει κανό
νας καί απαιτεί από τόν κηποτέχνην 
γνώσεις ειδικός, μόρφώσιν ειδικήν, 
πλήν δέ τούτων καί φυσικά χαρίσματα 
εξαιρετικά.

Μ ή νομίσωμεν ότι, όταν ομιλώ μεν 
περί κήπων καί πάρκων καί έξαίρυμεν 
τήν σημασίαν αυτών διά τόν τουρισμόν 
μας, έννοοϋμεν τούς συνήθεις κήπους, 
οί όποιοι γίνονται υπό τό πνεύμα τού 
πρακτικού κηπουρού, τού στερούμενου 
καθ’ολοκληρίαν γενιxάντερων επιστη
μονικών γνώσεων καί αισθητικών ικα
νοτήτων. "Οχι αυτούς. Έννοοϋμεν 
τούς κήπους, τούς οποίους δύναται νά 
δημιουργήση ό επιστήμων κηποτέχνης, 
βάσει τών αρχών καί των σχετικών 
δεδομένων τής επιστήμης τού δένδρου 
καί τής επιστήμης τού καλού.

Έννοοϋμεν τούς κήπους, τούς ά
ξιους τού προορισμού των, τούς προ- 
δΐδοντας τήν τάξιν καί τήν αρμονίαν

καί τούς έ.ξυπηρετοΰντας «πάσας τάς 
πρακτικάς τού περιβάλλοντος των 
απαιτήσεις. Είναι όμως πολλαί καί 
όχι τόσον ευχάριστοι ίσως αί τεχνικά! 
λεπτομέρεια! τού ζητήματος αυτού 
καί δέν έπιθυμούμεν νά έπεκταθώμεν 
έν τφ παρόντι άρθρο) περισσότερον 
άλλ’ εκείνο, τό όποιον πρέπει νά ξε- 
χωρισθή τών άλλων, νά τονισθή καί 
νά ηιυλλαχθ ή ιός Ιερόν είναι, ότι τά 
Κηποτεχνικά έργα μας πρέπει νά 
είναι ανάλογα τών έργων τής 
αρχιτεκτονικής. αδρά είς τάς 
γραμμάς των, καλλιτεχνικά είς τήν 
θέαν καί πρακτικά είς τήν διαρρύθμι
σή1 των. Πρέπει οΰ μόνον νά μή υ
στερούν τών λοιπών έργων τής τέ
χνης, αλλά εϊ δυνατόν καί νά υπερ
βάλλουν ταύτα. 'Ως έργα δέ μόνιμα, 
έργα πρό τών οποίων θά παρέλθουν 
άρκεταί γενεαί, και τά όποια θά κρί- 
νωνται υπό πληθύος ήμετέρων αλλά 
καί ξένων επί μακρότατον χρόνον, 
είναι επιτακτική ανάγκη ή μάλλον 
επιβάλλεται έκ λόγων εθνικών, νά 
δημιουργούνται απαράμιλλα. ’Εάν λοι
πόν τοιούτου είδους έργα εξωραΐζουν 
πολύτελώς άπαντα τά τουριστικά μας 
κέντρα καί τάς λεωφόρους, αΐτινες τά 
συνδέουν, τάς πλατείας μας κλπ.. εάν 
οίίτω κοσμείται διά τού πρασίνου ή 
χώρα μας, πώς είναι δυνατόν νά μή 
άναμένωμεν ευεργετικήν τήν έπίδρασιν 
τής τέχνης τών κήπων καί έπί τού 
τουρισμού μας : ΙΙώς είναι δυνατόν 
νά μή έπιτύχωμεν έτι μεγαλυτέραν

τουριστικήν κίνησιν και πώς είναι δυ
νατόν νά μή προαγάγωμε ν είς έτι 
σπουδαιοτέρας σημασίας οικονομικόν 
παράγοντα τόν νεοσύστατον οργανι
σμόν μας, τόν Τουρισμόν ;
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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Σ0Φ0ΚΑΕ0ΥΣ 6
450Σ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1936

Κατάστασις της 31 Δεκεμβρίου 1936.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Δραχμαί ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Διάφορα Χρεώγοαφ«
Δάνεια ενυπόθηκα 
Κτηματική περιουσία 
Ταμείο ν
Τράπεζαι, Καταθέσεις έν όψει 

Είς Δραχμάς
Είς ξένα νομίσματα καί συν)μα

Γενικά Πρακτορεία 
Έγγυοδοσίαι 
Διάφοροι Λογαριασμοί 
'Έξοδα έγκαταστάσεως

Δρχ. 13.674.130.95. 
» 13.172.215,45

24.624.651.15 ί 
7.608.265,20 J 

59.289.827.95 || 

765.759.90 i

26.846.346.40 !
9.579.835.80 1 

137.761.50 | 
726.883.80 
66.185.85 :

129.645.517.55 j

Μετοχικόν κεφάλαιον όλοσχερώς καταβεβλημένου 
Άποθεματικόν κατά τό Καταστατικόν

» έκ διαφοράς έκδόσεως νέων μέτοχων
» διά ζημίας εκκρεμείς
» Μαθηματικόν διά κινδύνους έν ίσχύϊ
» προνοίας
» άποσβέοεως Κτιρίων

Άντασφαλισταί 
Έγγυοδόται 
Διάφοροι Λογαριασμοί 
Μερίσματα παρελθόντων ετών 
Μέρισμα του 1936
Κέρδη καί Ζημίαι. Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1936

ΕΣΟΔΑ Δραχμαί

ΔΡΧ·
. »

2.920.481.70
3.597.662.30

διά

Υπόλοιπον τής χρήσεως 1935
Τοκομερίδια καί τόκοι 
Πρόσοδοι κτημάτων

Άποθεματικόν κρατηθέν κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1935 
ζημίας εκκρεμείς

» Μαθηματικόν κρατηθέν κατά τήν 31 Δεκεμ
βρίου 1935 διά κινδύνους έν ίσχύϊ

» Προνοίας
’Ασφάλιστρα καί δικαιώματα ληξάσης χρήσεως 1936 μετ’ ά 

φαίρεσιν τών άντασφαλίστρων Πυρασφαλειών 
Προμήθειαι είσπραχθεϊσαι άπό άντασψαλείας. ληξάσης χρή 

σεως 1936
Συναλλαγματική Διαφορά

573.140.

'6.518.144,

2.400.000. -

47.000.000.
7.000.000.

14.713.760.05

7.929.867.40
5.447.754.70

ΕΞΟΔΑ

91.582.666.15

Προμήθειαι Πυρασφαλείων', έξοδα Πρακτορείων, Φόροι καί 
Γενικά έξοδα διαχειρίσεως

—ημίαι Πυρασφαλείων' πληρωθείσαι κατά τήν λήξασαν χρή-
σιν μετ’ άφαίρεσιν τών είσπραχθειοών άπό Άντασφα- 
λισιάς

Άποθεματικόν' διά ζημίας εκκρεμείς
» Μαθηματικόν διά κινδύνους έν ίσχύϊ
» Προνοίας
» άποσβέσεως κτιρίων

Απόσβεσις έκ τών έξόδων Εγκαταστάσεως 
Εισφορά ύπέρ ταμείου Συντάξεως Προσωπικού 
Φόροι Δημοσίου
’Απόσβεσις διαφοράς άποτιμήσεως Χ)φων
Κέρδη καί ζημίαι. Τά διανεμόμενα 
Κέρδη καί ζημίαι. Τ’ άφιέμενα είς νέον

ΔΙΑΘΕΣ1Σ ΚΕΡΔΩΝ
Αποθεματικόν' κατά τό Καταστατικόν

Τακτικόν μέρισμα 
Πρόσθετον

Μεΐον φόρου δημοσίου

Φόρος μερίσματος
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου

Διευθύνσεως καί Προσωπικού 
Κέρδη καί ζημίαιΥπόλοιπον άφιέμενον είς ν

Μέρισμα πρός δρχ. 175.- -έπί μετοχών 40.000 ελεύθερον παντός φόρου

ΕΚ ΔΡΑΧ. 13.000.000.—
20 ο)ο έπί Δρχ. 12.427.000. Δρχ. 2.485.400 

Δρχ. 600.000.
» 8.046.901. » 8.646.901.

» 1.646.901. — » 7.000.000. -

Έν Άθήναις τή 20 Φεβρουάριου 1937.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Λ. ΝΙΚΟΛΑΤΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Ε. X. ΔΡΟΣΙΝΗΣ

Δραχμαί

15.000.000.
17.079.972.

750.000. 
5.125.614. 

47.000.000.— 
7.000.000, 

13.000.000. 
11.516.992.70 

309.157.50 
5.426.238,35 

64.500.- 
7.000.000. 

373.043.-

129.645.5.17.55

Δραχμαί

15.893.342.85

288.
5.125

47.000.
7.000
2.000

26
5.000

687.
62.

12.626
373.

190.25 
.614. - 
.000. - 

.000. 

.000. - 

.057.65 

.000.— 

.075.40 

.386.— 

.957.— 

.043. -

91.582.666.15

» 1.646.901.
» 840.744.
» 653.912.-
» 373.043.

Δρχ. 13.000.000.- 

Δρχ. 7X100000."

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

φ. I. ΠΑΤΣΗΣ
Εγκριθέντος τοϋ παρόντος Ισολογισμού παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τής 27ης 

Μαρτίου έ.έ., τό μέρισμα πληρώνεται έπί τή προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 1 μερισματαπο- 
δείξεως άπό τής 29ης Μαρτίου 1937 έν Άθήναις, παρά τω Ταμείω τής Εταιρίας,
Σοφοκλέους άριθ. b π.μ.

(Δημοσιευθήτω μόνον κατόπιν εγγράφου εντολής τής Εταιρίας)



ιιιιιμιιμιββπ

■I111ΙΗ111! 1111 111 1111111II111111II11111! 1111111 ■

OIKONOMIKAI ΕΙΔΗΣΕΙΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ—ΕΜΠΟΡΙΟΝ—ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π.

iiiimminmiimmiBi ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι

■miniiiiiiiii

ΑΙΓΑΙΑ
Ή βιομηχανική δραστηριότης ένε- 

τάθη κατά Φεβρουάριον καί Μάρτιον, 
πιστεύεται δέ ότι ή έντασις αϋτη θά 
διαρκέση μέχρι τοϋ ‘Ιουνίου. Εις τήν 
σιδηροβιομηχανίαν καί χαλυβουργί
αν ή ζήτησις μετάλλων, ιδίως λόγω 
τών μεγάλων εξοπλισμών, τόσον ηΰ· 

I ξησεν ώστε τά εργοστάσια μολονότι 
i φθάσαντα εις τό δριον τής άποδοτι 

κότητός των δέν προλαμβάνουσι νά 
άνταποκρίθώσι εις τάς άθρόας πα- 

ι ραγγελίας λόγω άνεπαρκείας εγκα
ταστάσεων, εργατικού προσωπικού

Εϊσαγωγαί : £ 147 139.000
!Ι

ι Η λήξασα τή 31)3)37 οικονομική 
χρήσις 1936—1937 παρουσίασεν έλ
λειμμα έκ £ 5.597.000: Τά δημόσια 
έσοδα άνήλθον εις £ 797.289.000 καί 
τά δημόσια έξοδα εις £ 802.886.000. 
Σημειωτέον ότι εις τά έξοδα περι
λαμβάνονται καί £ 13.127.000 άποτε- 
λοΰσαι κράτησιν πρός άπόσβεσιν μέ
ρους τοΰ Δημοσίου χρέους (Sin King 
Fund).

καί έλλείψεως πρώτων ύλών. ’Ανα
μένεται δθεν άνατίμησις των μετάλ
λων εις τήν άγγλικήν άχοράν. Ί ή 
15)3)37 ό άριθμός τών ήσφαλισμένων 
εργαζομένων άνήρχετο εις 11.242.000 
καί ό άριθμός τών άνεργων είχε μει- 
ωθή είς 1 601.201.

Αί τιμαί χονδρικής πωλήσεως ση- 
μειούσι συνεχή αΰξησιν. 'Από τών 
αρχών ’Ιανουάριου μέχρι 31)3)37 ό 
δείκτης χονδρικής πωλήσεως τοϋ 
Economist έσημείωσεν ϋψωσιν κατά 
9.9ο)ο.

Κατά τό πρώτον δίμηνον τού 1937 
τό έξωτερικόν έμπόριον έκινήθη ώς
έξης:

( Έξαγωγαί £ 77.656.000
( Έπανεξαγωγαί £ 12 030.000

Ό προϋπολογισμός 1937—38 προ
βλέπει διά τήν άεροπορίαν δαπάνας 
£ 82.500 0„0 έναντι £ 50.700.000
προβλέψεων 1936—37,καί £ 17.671 000 
δαπανών χρήσεως 1934—35. όκ τής 
άνω αΰξήσεως κατά £ 31.800 000,
μόνον £ 5.800.000 θά καταβληθώσιν 
ύπό τών φορολογούμενων. Αί ύπό- 
λοιποι £ 26.000.000 θά έξευρεθώσι 
διά Δανείων.

Ή οικονομική δραστηριότης πα
ρουσιάζει βαθμιαίαν αΰξησιν. Μετα- 

-ξύ Αύγουστου 1936 καί Ιανουάριου 
1937 ό επίσημος δείκτης βιομηχανι

κής παραγωγής ηύξήθη άπό 66,7

(Βάσις 1929-7100) είς 72,0. Τή 20)3)37 
ό άριθμός τών όνέργων άνήρχετο είς 
393.581 έναντι 470.460 πέρυσιν.

Ή κίνησις τοΰ εξωτερικού εμπο
ρίου κατά τούς 2 πρώτους μήνας τοΰ 
1937 ήτο ή εξής:

Ιανουάριος—Φεβρουάριος 1937 
Εϊσαγωγαί 11.112.080 τόννοι άξίας <ρρ. 7,000.912
Έξαγωγαί 3.788,932 » » » 3.468.839

’Ιανουάριος—Φεβρουάριος 1936
Εϊσαγωγαί 7.551.419 τόννοι άξίας φρ. 4.065.257
Έξαγωγαί 4.900.204 > » » 2,431.909

Ή ϋψωσις τών τιμών χονδρικής 
καί λιανικής πωλήσεως συνεχίζεται. 
Τή 13)3)37 ό επίσημος δείκτης χον
δρικής πωλήσεως τής Statistique Ge
nerate άνήρχετο είς 533 έναντι 515 
,τή 6)2)37 καί 372 κατά Ιούνιον 1936, 

Κατόπιν τής ψηφίσεως ύπό τής 
Βουλής καί τής Γερουσίας τού νέου 
Δανείου ’Εθνικής Άμύνης έκ φρ. 10.

mm

Ή οικονομική δραστηριότης σημειοϊ 
■αΰξησιν. Είς τήν βιομηχανίαν μετάλ 
λων είδικώς παρατηρεΐται μεγίστη 
-εντασις παραγωγής. Ό τιμάριθμος 
■άκριβείας ζωής συνεχώς αύξάνει, έ-

I 500.000 πρός 4 1)2 ο)ο έξοφλητέου εν
τός 60 ετών, τό έκ φρ. 5.0. 0.000 πρώ- | 
τον τμήμα (tranche) αύτοΰ έτέθη είς 
δημοσίαν εγγραφήν τή 12)3 και ύπε- 
ρεκαλύφθη άμέσως. Τό δεύτερον 
τμήμα έκ φρ. 3.000 000 ύπερεκαλύφθη 
έπίσης τή 16)3. Τό τρίτον τπήμα θά 
έκδοθή μετά τινας μήνας. ' Ή τιμή 
έκδόσεως τού Δανείου είναι 98 ο)ο.

πίσης ή σπάνις τροφίμων πρώτης ά- 
νάγκης, οίον βουτύρου καί ώών, ε
ξακολουθεί, πμοκακουμένης οϋτω 
δυσφορίας μεταξύ τοϋ κοινού.

Ιο ίσοζύγιον πληρωμών τής Γερ
μανίας διά τό 1936 άνέρχεται κατά 
τήν Deutscher Volkswirt είς τά κάτω
θι ποσά: (έκατομμ. μάρκων).

Τρεχούμενος Λογαριασμός
υπόλοιπον

Έξωτερικόν έμπόριον (Εάτετγωγαί - 4.768
4.218 + 550

Έξυπηρέτησις Δανείων + 450
Τόκοι (Καταβληθέντες 600

(Είσπραχθέντες -ψ- 100 — 500
πλεόνασμα + 500

Λογαριασμός μετακινήσεως Κεφαλαίων
‘Υπόλοιπον

Χρυσός καί ξένον συνάλλαγμα + 15
Κεφάλαια (έξαχθέντα — 900

(είσαχθέντα -(- 430 — 470
Λοιπά

’Έλλειμμα
— 45

' — 500

mum ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Ή οικονομική δραστηριότης ση- 

μειοι αΰξησιν, Ώς πρός πέρυσιν 
τό τρέχον έπίπεδον οικονομικής δρα
στηριότητας ύψώθη κατά 15—20ο)ο. 
Ή βιομηχανία μετάλλων παρουσιά
ζει σημαντικώς ηύξημένην παραγω
γήν καί τάσιν έπεκτάσεως τών έγκα- 
ταστάσεων πρός αΰξησιν τής άποδο- 
τικότητος. Γενικώς ή σημερινή οικο
νομική κατάστασις τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών, συνέπεια του προγράμ
ματος δαπανών καί άναπληθωρι- 
σμοΰ, παρουσιάζειδλα τά γνωρίσμα
τα τής άκμής καί δημιουργεί άνησυ- 
χίας είς τούς οικονομικούς κύκλους 
τής χώρας. Μετά τήν ϋψωσιν τών 
τιμών τών κυριωτέρων προϊόντων πα- 
πατηρείται ήδη αϋξησις ήμερομισθί- 
ων καί ϋψωσις τών τιμών λιανικής

πωλήσεως μέ συνέπειαν ϋψωσιν τού 
τιμαρίθμου.

™ϊ
Ή σημερινή οικονομική κατάστα- 

σις τής χώρας είναι άκμαία. Ή κί- 
νησις εξωτερικού εμπορίου κατά τό
1936 ένεφάνισεν έξαγωγικόν πλεό
νασμα 535,7 έκατομμ. pesos, έναντι 
έξαγωγικού πλεονάσματος 394,3 έ
κατομμ. pesos τω 1935 καί 328,5 έκα
τομμ. pesos τω 1934. Ή αϋξησις τής 
έξαγωγής έσημειώθη κατά τό 2ον έ- 
ξάμηνον τοΰ 1936. Κατά Ιανουάριον
1937 ή άθρόα έξαγωγική κίνησις έσυ- 
νεχίσθη άνελθοΰσα είς 280,1 έκατομ. 
pesos έναντι 143,4 έκατομμ. εξαγω
γών ’Ιανουάριου 1936. Σημειωτέον δτι 
κατά τάς 6 πρώτας έβδομάδας τοΰ 
1937 έξήχθησαν 1.066.961 τόννοι σί
του (έναντι 143.115 τόν. τω 1936 καί 
722.466 τω 1935), 1.351.008 τόννοι άρα- 
βοσίτου (έναντι 1.016,782 τω 1936) καί 
328.793 τόννοι λιναρόσπορου (έναντι 
246.395 τω 1936)

ΑΙΓΥΠΤΟ!
Κύριον μέλημα τής παρούσης Κυ- 

βερνήσεως είναι τό ζήτημα τής κα
ί 936

Έξαγωγαί 32.979.204 Λίραι Αιγ. 
Εϊσαγωγαί 31.515,816 » »

Ή μείωσις τών έξαγωγών κατά τό 
1936 όφείλεται κυρίως είς τήν μείω-

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ό προϋπολογισμός τού 1937 ανα
βιβάζει τά δημόσια έσοδα καί έξοδα 
είς 6,913 έκατ,μμ. λεβίων, έναντι 
6.163 έκατομμ. τω 1936. Ή άναμενο- 
μ : νη αϋξησις έοόδων στηρίζεται έπί 
τής βελτιωμένης οικονομικής κατα- 
στάσεως τής χωράς καί έπί νέων θε- 
σπισθέντων φόρων.

Κατά τούς τρεις τελευταίους μή
νας τοϋ 1936 ή κατάστασις τής Έ-

ταργήσεως τών διομολογήσεων καί 
ό έπανεξοπλισμός τής χώρας.

Τό έξωτερικόν έμπόριον έκινήθη 
κατά τό 1936 ώς εξής:

1935
35.693.162 Λίραι Αίγ,
32.238.859 » »

σιν τών έξαγωγών βάμβακος κατά 
8,8 ο)ο.

θνικής Τραπέζης τής Βουλγαρίας έ- 
βελτιώθη σημαντικώς άπό άπόψεως 
έξωτερικοϋ συναλλάγματος. Ή Τρά
πεζα ήγόρασεν έκ τού έξωτερικοϋ 
χρυσόν άξίας 87 έκατομμ. λεβίων. 
Τό άπόθεμα είς χρυσόν αύτής ηύξή
θη οϋτω άπό 1 618 έκατομμ. λεβίων 
κατά τά τέλη Νοεμβρίου 1936 είς 
1.705 έκατομμ. κατά τά τέλη ’Ιανου
άριου 1937,

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΤΑ
Κατόπιν τής αύξήσεως τοΰ γερμα

νικού έμπορικοΰ παθητικού υπολοί
που κατά τάς άρχάς Μαρτίου έ. έ.

είς 84 έκατομμ. μάρκα καί τής άπο- 
φάσεως τής Κυβερνήσεως νά περιο- 
ρίση κατά τό ήμισυ τάς έξαγωγάς 
είς Γερμανίαν, ή γερμανική Κυβέρ- 
νησις έδέχθη νά μειώση τό έμπορι- 
κόν χρέος της διά γενικού περιορι
σμού τών εισαγωγών έκ Γιουγκο- 
σλαυΐας είς μάρκα 10 έκατομ. έντός 
λογικού χρονικού ορίου. ’Ανεξαρτή
τως τούτου δμως ή Γερμανία θά 
προμηθευθή έκ Γιουγκοσλαυΐας 50 
χιλ. τόννους σίτου ή άραβοσίτου ά
ξίας 6 έκατομμυρίων μάρκων.

Εσχάτως ΰπεγράφη μετά τής Ιτα
λίας έμπορική σύμβασις πενταετούς 
διάρκειας, δυνάμει τής οποίας ή ’Ι
ταλία μεν παραχωρεί συμπληρωμα
τικά ποσοστά εισαγωγής νοτιοσλαυϊ- 
κών προϊόντων, ή δέ Γιουγκοσλαυΐα 
δέχεται δπως ή Ιταλία πληρώνει 
μέσω λογαριασμού κλήριγκ τήν ά- 
ξίαν προϊόντων τινών καταβαλλόμε
νων μέχρι τοΰδε είς συνάλλαγμα.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατ’ έπίσημον άνακοίνωσιν ή κίνη- 

σις τοΰ έξωτερικοϋ έμπορίου υπήρξε 
λίαν εΰνοΐκή τω 1936. Αί έξαγωγαί 
άνήλθον είς λέϊ 21.699 έκατομμ. καί 
αί εϊσαγωγαί είς λέϊ 12.541 έκατομμ. 
Τό έκ 9.158 έκατομμ. λέϊ έξαγωγικόν 
πλεόνασμα είναι πρωτοφανές άπό 
τής εποχής τού πολέμου.

—Αί διαπραγματεύσεις μετά τών 
ξένων ομολογιούχων έν Λονδίνω έξα- 
κολουθοΰσιν. Ή Ρουμανική Κυβέρ- 
νησις ζητεί άναστολήν τού χρεωλυ- 
σίου τοΰ Δανείου 4 1)2 ο)ο 1913 εις 
χρυσόν, τού Δανείου Παγιοποιή- 
σεως 4 ο)ο 1922 καί τού Δανείου 
4ο)ο 1933, προτείνει δέ τήν πληρω
μήν 45 ο)ο—60 ο) a τής άξίας τών 
τοκ)δίων είς ξένον νόμισμα.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Λόγω τής έπικινδύνως σημαντικής 

θέσεως ήν κατά τά τελευταία έτη 
κατέκτησεν ή Γερμανία είς τό έξω
τερικόν έμπόριον τής Τουρκίας (40— 
41ο)ο) τών εισαγωγών καί έξαγωγών 
κατά τό 1935 έναντι 23 ο)ο τών εισα
γωγών καί 13 ο)ο τών έξαγωγών τοΰ 
1932, μέ πιθανήν άναλογίαν διά τό 
1936 60 ο)ο) προσφέρουσα μεγαλυτέ- 
ρας τιμάς διά τά τουρκικά προϊόντα 
ή οίαδήποτε άλλη χώρα, άλλά καί 
ΰψώνουσα τάς τιμάς τών πωλουμέ
νων γερμανικών προϊόντων είς τήν 
Τουρκίαν, ή Τουρκική Κυβέρνησις 
πρόςάποσόβησιντήςοίκονομικής αύτής 
άπομονώσεως άπό τάς λοιπάς χώ
ρας άπεφάσισε νά άραιώση τάς 
έμπορικάς συναλλαγάς μέ τήν Γερ
μανίαν, άντιθέτως δέ νά ένισχύση 
τήν έμπορικήν κίνησιν μετά τής ’Αγ
γλίας καί τής Γαλλίας ’Ήδη άναμέ- 
νεται ή άφιξις είς "Αγκυραν γαλλι
κής οικονομικής άποστολής ύπό τόν 
κ. Louyriac.
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ΣΙΤΟΣ
Κατά Μάρτιον καί άρχάς ’Απρι

λίου ή κατάστασις τής χειμερινής έ- 
σοδείας είς Ηνωμένας Πολιτείας 
ένεφανίζετο Ικανοποιητική. Ή έκ 
τοΰ δριμέος ψύχους καθυστέρησις 
έξουδετεροϋτο ύπό τής έπαρκοΰς 
συνεπεία βροχών ύπεδαφιαίας υ
γρασίας. Ίδιωτικαί προβλέψεις έσο
δείας: 655 έκατομμ. bushels έναντι 
519 έκατομμ. περυσινής έσοδείας. 
Είς Καναδόν έπεσαν εύεργετικαί 
βροχαί. Είς ’Αργεντινήν καί Αύστρα 
λίαν ό καιρός εύνοεΐ τάς σποράς 
νέας έσοδείας. Είς Γαλλίαν, μετά 
δυσμενείς βροχάς, ό καιρός έβελτι- 
ώθη καί αί έαριναί σποραί ήρχισαν. 
Είς ‘Ιταλίαν καί Γερμανίαν ή κατά- 
στασις τών έσοδειών είναι καλή, άν
τιθέτως είς Αύστρίαν καί Ουγγα
ρίαν ύφίστανται δυσμενείς καιρικαί 
συνθήκαι. Είς τά Βαλκάνια καί είς 
τήν Ελλάδα αί έσοδεΐαι εΰρίσκον- 
ται είς λίαν ικανοποιητικήν κατάστα- 
■σιν. Είς τήν Ρωσίαν αί έαριναί σπο- 
,ρσί καθυστεροΰσι.

Αί παγκόσμιοι φορτώσεις μέχρις 
25)3)37 άνήλθον είς 46.585.000 qrs 
πρός κάλυψιν τών είς 70.000.000 qrs 
ύπολογιζομένων μέχρι 31)7)37 παγ
κοσμίων άναγκών καταναλώσεως· ά- 
παιτοΰνται δθεν είσέτι 23.415.000 
qrs. Τά ορατά άποθέματα τών U.S.A. 
καί τοϋ Καναδά έμφανίζονται αίσθη- 
τώς μειωμένα ώς πρός πέρυσιν.

Λόγω άθρόων άγορών ’Αργεντινού 
καί Βαλκανικού σίτου ύπό τής Γερ
μανίας, τής Ιταλίας καί τής Ισπα
νίας, καί αύστραλιανοϋ σίτου ύπό 
τής ’Αγγλίας ζδ είδος άνετιμήθη αί- 
σθητώς είς τήν διεθνή άγοράν. Είς 
τήν άγοράν Chicago ή παράδοσις 
Μαΐου έφθασετά 144 c. κατά τάς άρ
χάς ’Απριλίου έναντι 133 c. κατά 
τάς άρχάς Μαρτίου, είς τήν άγοράν

Winnipeg τά 148 1)2 c. έναντι 126 1)2 
c. κατα τάς άρχάς Μαρτίου καί είς 
τήν άγοράν Liverpool τά 10(7 1)8 
sh. κατά cental έναντι 8)8 7)8 sh. 
κατά τάς άρχάς Μαρτίου 1 ή 12)4)37 
ή παράδοσις Μαΐου έσημειοΰτο εις 
τά 137 1)2 c. είς Chicago καί 142 3)4 
c. είς Winnipeg.

ΚΑΦΕΔΕΣ
Μετά τήν χαλαρότητα τιμών κατά 

τάς άρχάς Μαρτίου, τό είδος εις την 
άγοράν Νέας Ύόρκης άπστόμως ά
νετιμήθη κατά τόν ύπόλοιπον Μάρ
τιον φθασαν τά 7.44 c. διά τήν πα 
ράδοσιν Μαΐου τή 11)3 (maximum 
τιμής) καί τά 7.36 c. τή 22)3. Τή 
9)4)37 ή παράδοσις μηνάς Μαΐου 
έσημειοΰτο είς 7.94 c. τήν λίβραν. Ή 
στατιστική κατάστασιςτοϋεϊδουςέχει 
ούσιωδώς βελτιωθή. Τά άποθέματα 
είς τό έσωτερικόν τής Βραζιλίας έ- 
χουσι μειωθή σημαντικώς. Δεδομέ
νου δέ δτι τό έμπόριον δέν έχει κα
λύψει πλήρως τάς άνάγκας του, νέα 
άνατίμησις τού είδους είναι πιθανή. 
Σημειωτέον δτι άπό 1 ]7]36 μέχρι 
31)1)37 κατεστράφησαν συνολικώς έν 
Βραζιλία 3.913 000 σάκκοι καφέ. Είς 
τήν άγοράν Πειραιώς τό έμπόριον 
είσέτι τροφοδοτείται διά καφέδων 
έξ άνταλλαγής πρός δρχ. 46 κατ’ ό- 
κάν No 3 τράνζιτο Έλευθέραν Ζώνην.

ΖΑΚΧΑΡΕΙΣ
Τό κυριώτερον γεγονός τό ένδια- 

φέρον λίαν τήν παγκόσμιον άγοράν 
σακχάρεως είναι ή άρχίσασα τή 
5)4)37 τάς συνεδριάσεις της Διεθνής 
Διάσκεψις τής σακχάρεως έν Λον
δίνω. Ή πορεία τών διεξαγόμενων 
συζητήσεων είναι εύνοική, ή δέ διε
θνής άγορά, προεξοφλούσα τήν κα
λήν έκβασιν τής Διασκέψεως, έξεδή-

I λωσε τήν αισιοδοξίαν της δι’ άνατι- 
μήσεως τοΰ είδους, σημειωθέντος 
είς 1.31 cents τή 6)4)37 διά τήν πα- 
ράδοσιν Μαΐου έν New York έναντι 
1.18 cents κατά λίβραν τή 1)3)37 καί 
είς sh. 6)10 διά τήν αύτήν ημερομη
νίαν καί παράδοοιν έν Λονδίνω έ- 

! ναντι sh. 6)4 3)4 τό cwt. τή 1)3)37. 
Έν Ήνωμεναις Πολιτείαις άπεφαοί- 
σθη ή έπιβολη δασμού έπί τής άκα- 
τεργάστου σακχάρεως 0,75 cents 
κατά λίβραν. Είς τήν άγοράν Πει
ραιώς κατά Μάρτιον έσημειώθη άρ- 
κετή κίνησις. ’Απερροφήθησαν σακ- 
χάρεις 1 σεχοσλοβακικαί φορτώσεως 
Απριλίου μέσω Hamburg πρός Κ.Τ. 
150 ό τόννος cif Πειραιά καί μέσω 
Τεργέστης διά τάς επαρχίας πρός 
Κ. Γ. 155. Έπίσης έγένοντο άρκεταί 
πράξεις έπί έτοιμων άγγλικών σακ- 
χάρεων e £ 10.12.0 έν τή Ε.Ζ.Π. καί 
έπί ετοίμων τσεχοσλοβακικών e 
Κ. Τ. 148.

ΕΛΑΙΑ
’Από τών μέσων Μαρτίου είς τήν 

διεθνή άγοράν έλαίων έπικρατεΐ 
στασιμότης. Είς τήν ιταλικήν άγο
ράν κατά τό πρώτον δεκαήμερον 
τού ’Απριλίου έσημειοΰντο αί κά
τωθι τιμαί : ’Έλαια ραφινέ £ 87=88 
ό τόννος cif λιμένας Μεσογείου καί 
έλαια λαμπάντε πεντάβαθμα £ 80 — 
81 ό τόννος cif λιμένας Μεσογείου 
μέ έπιστροφήν κενών βαρελίων fob. 
λιμένα προορισμού. Είς τήν ελληνι
κήν άγοράν μετά τήν κατάργησιν 
άπό 1)4)37 τού πενταδράχμου έξα- 
γωγικοΰ τέλους κατ’ όκαν τό είδος 
έκινήθη ζωηρότερον σημειωθείσης 
άνατιμήσεως είς τήν άγοράν Μυτι
λήνης Δρχ. 5—6 κατά λαγήνιον καί 
οξύτητα (όξύτης 1—15 δρχ. 320—270). 
Είς τήν άγοράν Πειραιώς κατά Μάρ
τιον, λόγω έλλείψεως έλαιολάδων

καί στροφής τής καταναλώσεως 
πρός τά σπορέλαια, πράξεις δέν 
έ-, ηργήθησανγ

Ή Πορτογαλία άπηγόρευσε τήν 
εξαγωγήν έλαιολάδων είς τό έξωτε
ρικόν πλην τών προοριζομένων διά 
τήν Βραζιλίαν καί τάς πορτογα
λικός κτήσεις. Έκ τού ισπανικού 
λιμένος τής Tarragone σημειοΰται 
εξαγωγή έλαιολάδων είς Μασσα
λίαν. Ή έσοδεία ’Αλγεριού έμφανί- 
ζεται κατωτέρα τής κανονικής. Ή 
εσοδεία τής Τύνιδος άναμένεται 
καλή.

BAMBAS
Κατόπιν τού γενικού άνατιμητικοΰ 

ρεύματος τού έπικρατήσαντος λόγω 
τών έντατικών εξοπλισμών τών δια
φόρων χωρών, ό βάμβαξ ήρχισε στα- 
θερώς νά άνατιμάται είς τήν διεθνή 
άγοράν. Είς τήν άγοράν New York 
άπό 12.90 c. τήν λίβραν κατά τάς 
άρχάς Μαρτίου ή παράδοσις Μαΐου 
έφθασε τά 14.65 c. τή 30)3)37. Τή 
12)4)37 αϋτη έσημειοΰτο είς 13.89 c. 
Ή κυβέρνησις Ηνωμένων Πολιτειών 
έπωφελουμένη τής ύψώσεως τών 
τιμών ήρχισεν έκποιοϋσα τά άποθέ- 
ματά της. Μέχρι τέλους Μαρτίου 
άνω τών l.OOj.OOO δεμάτων εϊχον 
πωληθή. Είς τήν ελληνικήν άγοράν 
ό βάμβαξ Λεβιχδείας κυμαίνεται 
γύρω τών δρχ. 60 κατ’ όκάν καί ό 
βάμβαξ Γυθείου περί τάς δρχ, 61.50.

ΟΙΝΟΙ

Λόγω τών ήπιων καιρικών συνθη
κών κατά τόν λήξαντα χειμώνα αί 
άμπελοι είς δλας τάς οινοπαραγω
γούς χώρας έβλάστησαν ένωρίτερον 
τοΰ συνήθους καί έξετέθησαν ώς έκ 
τούτου είς τούς κατά Μάρτιον έμφα-

νισθέντας παγετούς, μέ κίνδυνον 
σημαντικών ζημιών είς τάς βορείους 
περιφέρειας τής Εύρώπης. Είς τήν 
διεθνή άγοράν τό είδος διατηρείται 
σταθερόν, έπικρατεΐ δμως γενική 
σχεδόν άπραξία. Έν Γαλλία,αί τιμαί 
κυμαίνονται μεταξύ φρ. 14.50 καί 16 
κατά βαθμόν καί έκατόλιτρον. Ιτα
λικοί καί ουγγρικοί οίνοι έξήχθησαν 
είς Γερμανίαν ένθα έπίσης είσήχθη- 
σαν οίνοι ελληνικοί πρός άπόσταξιν 
ώς καί μοσχάτοι Σάμου. Ή Ούγ- 
γαρία έξήγαγε 10.000 έκατόλιτρα 
μέχρι τοΰδε είς Γαλλίαν. Ή ελλη
νική άγορά οίνων έσωτερικής κατα
ναλώσεως διατηρείται σταθερά.

ΚΑΠΝΑ
Κατά τό διάστημα άπό 26)2)37 

μέχρι 25)3)37 ήγοράσθησαν ύπό τού 
καπνεμπορίου 4.220.041 όκάδες χωρι
κών καπνών. Συνολικώς μέχρι 25)3)37 
εϊχον άγορασθή 44,128.446 όκάδες έκ 
τής είς 64,120.711 όκάδας άνελθού- 
σης παραγωγής τού 1936. Άπέμε- 
νον είσέτι άδιάθετοι είς χεϊρας τών 
καπνοπαραγωγών 19.992.265 όκάδες 
καπνών τής άνω έσοδείας, έξ ών 
17.700.000 όκ. είς Μακεδονίαν, Θεσ
σαλίαν—Φθιώτιδα καί Αιτωλοακαρ
νανίαν. Αί τιμαί διεκυμάνθησαν με
ταξύ 22 καί 75 δρχ. είς ’Ανατολικήν 
Μακεδονίαν, 16 — 90 δρχ. είς Δυτ. 
Θράκην, 10—120 δρχ. είς Κ. καί Δυτ. 
Μακεδονίαν, δραχ. 25—38 είς Θεσ
σαλίαν καί Φθιώτιδα καί δρχ, 10—82 
είς τάς λοιπάς περιφέρειας. Κατά 
Μάρτιον ή άγοραστική κίνησις έπί 
έτοιμων έπεξειργασμένων καπνών 
ήτο περιορισμένη.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
’Εγκαταστάσεις :
Άξίαι. γηπέδων; κτιρίων, καί μηχανικών εγκαταστάσεων έν 

γένει, Χημικών ΙΊυοϊόντων, Λιπασμάτων, 'Υαλουργείου, 
Λιγνιτωρυχείων καί Μεταλλείων.

Παλαιαί . . . 22.723.875.75
Νέαι .... 474.578.843.90 497.302.719.65

Κινητά
Μηχανήματα. ’Όργανα μεταφοράς, ’Έπιπλα, καί σκεΰη, ’Εργα

λεία καί Ανταλλακτικά 38.753.129.25 
Γεωργικά μηχανήματα καί ’Εργαλεία Γεωρ

γικών ’Εφαρμογών 2.452.599.55 41.205.728.80

538.508.458.45
’Αποσβέσεις παρελθου-

σών χρήσεων 253.236.J 32.25
Άποσβέσεως παρούσης

χρήσεως " 36.000.000.— 288.336.132.25

Προϊόντα έν Άποθηκαις καί ύπό κατεργασίαν :
Χημικά Προϊόντα καί Λιμάσματα 49.835.391.20
Είδη ‘Υαλουργείου 61.189.816.45
Σιδηροπυρίτης έν άποθήκαις Μεταλλείων 6.375.043.55

Πρώται ύλαι, ύλικά καί ανταλλακτικά μηχ]των έν άπο- 
θήζαις :

’Εργοστασίου Λιπασμάτων 69.108.847.40
Μεταλλείων καί Λιγνιτωρυχείων 16.461.116.35

ΙΙρομηϋευταί : Χρεώσται 
’Αντιπρόσωποι καί πελάται : Χρεώσται 
Διάφοροι τρεχούμενοι : Χρεωστικοί 
Διάφοροι Λ)σμοί Χρεωστικοί
Διάφορα καί έξοδα τοποθετήσεως ομολογιών δανείου μας λ.’Λγ. 

600.000. Μεΐον Αποσβέσεις τρεχούσης 
χρήσεως 10.750.000.

750.000.-

ΠΑΟΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαιον άποθεματικόν :

Τακτικόν παρελθουσών 
χρήσεων 10.958.067.20

Τακτικόν τρεχούσης
χρήσεως 1.802.463.

28.366.500.

12.760.530.20

105.103.760.85

Μετρητά εις Ταμεία :
’Εργοστασίου, Λιγψιτυρυχείω ν καί Μεταλλείων
Χρε«γραφα ιδιοκτησίας :
84800 Μετοχαί Άν. Διεθνούς Έτ. Μεταλλείων καί εμπορίας

Μετ)των 16.369.500.
150 Όμολογίαι Δανείου ΙΙόλεως Πειραιώς 75.000.
1000 Μετοχαί Άτμοπλοϊκής Έτ. ΕΛ

ΛΗΝΙΚΗ 1.000.000.
425 Όμολογίαι Δανείου μας λ.

στ. 600.000] λ. στ. 8500|Χ425.062 3.698.027.—
2000 Μετοχαί Γεωργικής Εταιρίας

ΛΕΣΣΙΝ] 1.000.000.

Λογαριασμοί τάξεως

250.272.316.20

117.400.251.20

85.569.963.75

9.311.531,80
184.315,348.60
65.067.661.10
69.258.494.75

10.000.000.

4.659.746,70

22.142.527. 

15.112.706.40 

Δραχ. 833.110.547.50

’Έκτακτον παρελθουσών χρήσεων

Δάνειον 6Γ ομολογιών εις λίρ>ς ’Αγγλίας
Όμολογίαι 24975 -λ. στ. 499500] Χ375 
Καταθέσεις επί προθεσμία 
Ταμιευτήριον υπαλλήλων :
ΙΙρομηϋευταί : Πιστωτικοί 
’Αντιπρόσωποι καί πελάται : Πιστωτικοί 
Διάφοροι τρεχούμενοι : Πιστωτικοί
Προκαταβολαί έ) φορ)τικών καί παραγγελιών υπό έκτέλεσιν 
Διάφοροι Λογαριασμοί : Πιστωτικοί
Τοκομερίδια πληρωτέα.—Τοκομερίδιου No 12 Β' έξαμ. 1936 
Μερίσματα παρελΌουσών χρήσ. μήπω πληρωθέντα 15.869.90- 
Μερίσματα χρήσεως 1936 Μετοχαί 283.565 X85 24.111.525.-

ΙΙοσοστά Διοικητικού συμβουλίου, διευίΐυνύντων συμβούλων, 
διευθυντών καί προσωπικού :

Φόροι Δημοσίου πληρωτέοι :
Κέρδος εϊς νέον.:
Λογαριασμοί τάξεως

146.230.791.05

187.312.500.-
18.575.198.95
2.327.347.40

25.568.349.75
22.271.554.30 

327.885.680.40
31.552.674.10
12.153.329.75
10.307.747.30

24.127.394.80

3,224.421.- 
6.406.976.— 

53.876.20 
15.112.706.40

Δραχ. 833.110,547.50

ΑΝΑΛΥΣ1Σ /ΛΕΡΙΔΟΣ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗ/ΛΙΑΙ,,
ΧΡΕΩΣΙΣ 
’Έξοδα διαχειρίσεις :
Άντιμισθίαι Προσωπικού 18.552.128.55
Άποδοχαί Γεωπόνων καί ’Άξοδα Διαδόσεως

προϊόντων 6.754.564.75
Διάφορα έξοδα : Ταχ)κά, Τηλ)κά, Τηλεφ)κά,

’Λοφ)τρα, Ενοίκια Γραφείων, Γραφική 
ύλη, Δικαστικά, Φωτισμός Θέρμανσις κλπ. 7.290.320.95

Λαπά ναι συντηρήσεως Κτιρίων καί Έγκαταστάσ. 2.601.189.50 
Φόροι Δημοσίου 1.269.317.15

Είαφοραί :
Δωρεαί υπέρ Φιλανθρ. σκοπών 886.483.40
ΓΙερίθαλψις άσθενούντων εργατών μας 702.759.30
’Ασφάλιστρα κατ’ άτυχημάτων εργατών μας 1.266.917.85
Είσφοραί υπέρ Ταμείου περιθάλψεως έργατών μας

Μεταλλείων 543.250.80
Εισφορά υπέρ Επικουρικού Ταμείου εργατών Μετάλ. 23.092.10 
Εισφορά υπέρ συσσιτίου προσωπικού Εργοστασί

ων καί Σχολείου Εταιρείας 808.124.20

Τόκοι :
Συναλλαγμ,ατικαί διάφορά!
’Αποσβέσεις
’Αποσβέσεις εξόδων Μεταλλευτικών ερευνών 
Κράτησις πρός άπόσβεσιν εγκαταστάσεων 
Άπόσβ. έπισφαλόίν απαιτήσεων 
Άπόσβ. πρός κάλυψιν εξόδων καί διαφοράς τοπο

θετήσεως ομολογιών Δανείου Λιρ. 600.000).

Καθαρά κέρδη πρός διάθεσιν

36.467.520.90

1.847.463J0 
35.003.000.- 
2.000.000.

750.000.
Δραχ.

1.190.627.65

42.508.120.55
5.710.090.

39.597.463.30

35.599.261.20
164.073.083.60

'Υπόλοιπον παρελΟούσης χρήσεως
Κέρδος εκ πωλήσεως προϊόντων : ‘Υαλικών, Λιπασμάτων, ’Ο

ξέων, Χημικών Προϊόντων καί Μεταλλευμάτων 
Μέρισμα Άνων. Διεθνούς Εταιρίας Μεταλλείων καί έμπορ. 

Μεταλλευμάτων καί Μετοχών 84.809X40

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
41.265.—

160.639.618.60

3.392.000.-

Δραχ. 164.073.088.60

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΟΝ KEPAQN APAXMQN 32.599.261.20
Εϊς τακτικόν άποθεματικόν κεφάλαιον

- μέρισμα τακτικόν πρός Δρχ. β.—κατά μετοχήν 1.701.990.— 
μέοισμα πρόσθετον πρός Δρχ. 99.02 κατά 
μετοχήν ' 28.090.932. -

Δραχ. 29.792.922.—
Μεΐον φόρος καί). προσόδου · 5.681.397.

Εις ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 1.200.000. -
Μεΐον φόςιος καθ. προσόδου ■ 228.837.

Ποσοστά διευθυνόντων συμβούλων, διευθυντών
καί προσωπικού > 2.750.000.

Μεΐον φόρος καί), προσόδου 496.742.—

Φόρος δημοσίου επί μερίσματος καί ποσοστών
Υπόλοιπον άφιέμενον εις νέον

Ο Συμπράττων Σύμβουλος 
Λ. ΑΡΑΠΙΔΗΣ

1.802.463;—

24.111.525.-

971.163.

2.253.218.-

6.406.976.
53.876.20

Δραχ. 35.599.261.20

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΟΙ 
Τελωνειακοί Δασμοί καί Δημοτικοί Φόροι 
Φόρος Κύκλου ’Εργασιών
Φόρος επί Μερίσματος καί ποσοστών χρήσεως 1935 
Φόρος Καθα,ράς προσόδου Μισθωτών Υπηρεσιών 
Διάφοροι Φόροι ώς ανωτέρω

Δρ. 8.640.447.-
5.996.730.—
6.411.580-
1.202.141.—
1.269.317.15

Δρ.23.520.215.15

Ό Διευθύνων Σύμβουλος 
Ε. ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Ο Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου 

Λ. ΚΑΛΦΙΩΤΗΣ

Τό εκ Δραχ. 105.02 Μέρισμα μετά Φόρου, ήτοι καθαρόν Δρχ. 85. -κατά Μετοχήν πληρωθήσεται μετά 
τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος Ισολογισμού υπό τής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων καί έν ημέρα 
όρισθησομένη υπό τού Χιοικ. Συμβουλίου, επί προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 30 Μερ)ξεως.
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ΤΑΙΥΓΚΕΙΤΡ1ΙΕΗΤΑΣΤΙΙΙΕΙΑΤΙΣ ΓΕΙΡ.ΙΑΡΑΓΟΓΙΐ
"Υπό τής Γενικής Στατιστικής 

"Υπηρεσίας τοϋ Υπουργείου Ε
θνικής Οικονομίας συνεκεντρώθη- 
σαν τ’ αναλυτικά προσωρινά στοι
χεία τής γεωργικής παραγωγής

τον έτους 1936 καταρτισθέντα 
μέν βάσει προβλέψεων, ελάχιστα 
έν τούτοις άπέχοντα των οριστι
κών.

Καλλιεργηθεΐσαι εκτάσεις καί παραχθεΐααι ποσότητες

Vτρεμματα Παραγωγή εις μετρι- 
κούς στατήρ. 100 χιλ.

1935 1936 1935 1996
Σιτηρά

Σίτος 8.461.810 8.610.788 7.397.27! 6.043.538
Κοιθή 2.061.116 2.216.781 1.937.953 1.653.751
Σμιγός 515.149 588.< 90 295.184 380.010
’Αραβόσιτος 2.231.694 2.271.672 1.914.769 2.341.593
Βρώμη 1.318.398 1.565.845 1.001.974 1.018.506
Σίκαλις 733.802 716.497 554.467 508.549
"Όρυξα 12.873 — 18.300 ' #-
Κεχρί 13.310 — 9.987 —
Λοιπά σιτηρά 23.041 41.155 —

15.371.193 15.969.673 13.171.06s 11.945.947

’Όσπρια

Φασίολοι 103.847 199.05 76.842 155.379
Κύαμοι 167 323 199.134 131.480 162.284
Έρέβυνθοι 174.707 179.233 74.850 92 028
Φακή 75.700 86.184 31,518 49.726
Λοιπά όσπρια 259.856 516.148 171.509 390.251

781.433 1.179.704 486.199 849.668
Προϊόντα Ααχανοκήπ.
Γ εώμηλα 188.580 190.218 1.042.000 1.200.972
Πεπονοειδιή
Λοιπά προϊόντα λαχ.

219.152
211.586

| 329.647 1.726.784
1.651.411

|υ.270.662

619.318 519.865 4.420.195 3.471.634
Βιομηχανικά καί αρω

ματικά προϊόντα
Καπνός 8.02.929 986.138 160.622 724.603
Βάμβαξ 445.394 557.516 353.360 458.882
Σησάμιον 285.523 323.040 64.509 122.922
Γλυκάνισον 9.462 8.858 3.666 4.247
Μαστίχα 22.716 — 2.74S 3.018
Αοιπά βιομ. προϊόντα 8.377 • — 6.523 _—

1.574.401 1.875.552 891 428 1.313.672
Ζωοτροφίχά προϊόντα

Σανός 395.362 506.841 908.356 1.153.735
Ξηρά τριφύλλια 105.124 44.070 653.286 590.999
Xάρτον 447.226 447.000 1.076.795 1.244.026
Αχυρον -- .—■ 1 ■ 14.260.986 12.266.471

947.712 997 911 16.899.423 15.255.231
’Άμπελοι

Γλεϋκος 1.505.056 1.526.305 4.946.172 1.711.766
Σταφυλαί φαγητού 188.129 190.674 1.027.955 435.048

1.693.185 1.716.979 — —

Σταφίς •
Κορινθιακή 643.394 633.477 1.763.363 1.539.976
Σουλτανίνα 88.096 135.885 298.330 225.727
Ροζακιά 26.118 69.076 ■-'Γ— Λ

757.608 769.362 2.130.769 1.765.703
Έλαιον 881.861 678.349
Ελαΐαι — ■ ■ — 333.571 144.285

Σύνολον 21.744.850 23.027.046

Έκ των στοιχείων τούτων έλ- 
λείπουσι μόνον τα τοϋ νομού Ρε- 
θύμνης.

Έκ τοϋ άνωνέρω πίνακος προ
κύπτει δτι κατά το 1936 κατε- 
βλήθη σοβαρωτάτη προσπάθεια 
αύξήσεως τής γεωργικής παραγω
γής, έφ’ δσον έπετεύχθη αύξησις 
των έν συνόλφ καλλιεργηθεισών 
εκτάσεων κατά 1.284.000 στρέμ
ματα.

Ή αΰξησις αυτή κατανέμεται 
ως εξής:

Αι διά σιτηρών καλλιεργηθεΐσαι 
εκτάσεις επί πλέον τοϋ 1935 άνήλ- 
θον εις 598.480 στρέμματα έξ ών 
αι διά σίτου ηυξήθησαν κατά 
148.978 στρέμματα, αι διά κριθής 
κατά 155.665 στρέμ. καί αι διά 
βρώμης κατά 247.447 στρέμματα.

Αί δΓ οσπρίων καλλιεργηθεΐσαι 
εκτάσεις επί πλέον τού 1935 άνήλ- 
θον εις 398.271 στρέμματα έξ 
ών αι διά φασολιών ηύξήθησαν 
κατά 95.158 στρέμματα, αί δέ διά 
λοιπών οσπρίων κατά 256.292 
στρέμματα.

Εις τά λοιπά όσπρια περιλαμ
βάνονται φάβα, ρόβη, βίκος, μπι
ζέλια, λούπινα, λαθούρι.

Αί διά βιομηχανικών καί αρω
ματικών προϊόντων καλλιεργηθεϊ- 
σαι εκτάσεις επί πλέον τού 1935 
άνήλθον εις 301.151 στρέμματα 
έξ ών αί διά καπνού ηυξήθησαν 
κατά 183.209 στρέμματα, αί διά 
βάμβακος κατά 112.122 στρέμ
ματα καί αί διά σησαμιού κατά 
37.517 στρέμματα.

Τέλος αί διά σανού καλλιεργη

θεί σαι επί πλέον κατά τό 1935 
εκτάσεις άνήλθον εις 101.479 
στρέμματα.

Παρά την αυξησιν τών καλλι- 
εργηθεισών εκτάσεων λόγφ τών 
δυσμενών καιρικών συνθηκών, αι- 
τινες έπεκράτησαν κατά τό -θέρος 
τοϋ 1936. δεν έπετεύχθη αύξησις 
τής παραγωγής τών σιτηρών, τών 
οποίων ή παραγωγή ύπελείφθη 
τής τού προηγουμένου έτους κατά 
1.225.121 μετρικούς στατήρας τών 
100 κιλών.

Διά τόν αυτόν λόγον υπήρξε 
μειωμένη ή παραγωγή τής σταφί
δας καί τών προϊόντων τής αμ
πέλου.

Οΰτω ή παραγωγή κορινθια
κής σταφίδας τό 1936 υπήρξε 
μειωμένη κατά 223.387 μετρικούς 
στατήρας, ή παραγωγή σουλτανί
νας κατά 72.603 μετρικούς στα
τήρας, ή παραγωγή σταφυλών φα
γητού κατά 592.907 μετρικούς 
στατήρας καί ή παραγωγή γλεύ- 
κους κατά 3.234,406 μετρικούς 
στατήρας.

Τουναντίον ανάλογος προς την 
αυξησιν τών καλλιεργηθεισών εκ
τάσεων ίιπήρξεν ή παραγωγή βιο
μηχανικών καί αρωματικών προϊ
όντων, αυξηθείσα κατά 422.244 
μετρικούς στατήρας καί ή παρα
γωγή οσπρίων αυξηθεί σα κατά 
363.469 μετρικούς στατήρας.

Έκ τών βιομηχανικών καί α
ρωματικών προϊόντων ή παραγω
γή καπνού έν συγκρίσει προς τό 
προηγούμενον έτος ηύξήθη κατά 
263.981 μετρικούς στατήρας, ή 
παραγωγή βάμβακος ηύξήθη κατά 
105.522 μετρικούς στατήρας καί 
ή παραγωγή σησαμιού κατά 
58.413 μετρικούς στατήρας.

Τέλος ή αύξησις τής παραγω
γής οσπρίων κατά τό 1936 κατα- 
νέμεται: Αύξησις φασολιών κατά 
78.537 μετρικούς στατήρας, κυά
μων κατά 30.804 μετρικούς στα
τήρας καί λοιπών οσπρίων κατά 
218.742 μετρικούς στατήρας ήτοι 
προκειμένου περί τών οσπρίων ή 
παραγωγή ηύξήθη κατά 74 ο)ο 
επί αύξήσεως τών καλλιεργηθει- 
σών εκτάσεων κατά 50 ο)ο.
Ή πορεία τής γεωργικής παραγω

γής τοΰ 1937
Αί ύπάρχουσαι πληροφορίαι έξ 

όλης τής Ελλάδος περί τής πο
ρείας τών διαφόρων καλλιεργειών, 
κατόπιν ιδία τών τελευταίων βρο
χών είναι λίαν εύνοϊ,καί.

Εκ τής ΙΙελοποννήσου ή πορεία 
των σπαρτών φέρεται άρίστη. Ή 
ανθοφορία έπίσης τών έλαιών έξε- 
λίσσεται κανονικώς, παρέχουσα 
βάσιμους έλπίδας διά την έφε- 
τινήν εσοδείαν.

ΕΙΙΜΕΕΙί VUErrYON Ρ010Α01
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Υπηρε

σίας τού Δ.Ο.Ε. αί εισπράξεις τών 
υπεγγύων εις τό εξωτερικόν χρέος 
προσόδων κατά τόν Φεβρουάριον 
1937 άνήλθον εις δρ. 268.830.534 
έναντι δρχ. 318.089.393 τοϋ Φε
βρουάριου 1936.

Ή έκ δρ. 49.2 έκατ. μείωσις 
οφείλεται εις τήν μείωσιν τών εισ
πράξεων έκ τοϋ καπνού κατά 
41.3 έκατ. καί εις τήν μείωσιν 
τών εισπράξεων τών τελωνείων 
κατά 11.5 έκατ. Άντιθέτως ηύ
ξήθησαν αί εισπράξεις χαρτοσή
μου κατά 6,5 έκατ.

Αί υπέγγυοι εις τό προσφυγι- 
κόν δάνειον εισπράξεις άνήλθον 
κατά τόν Φεβρουάριον 1936 εις 
δρχ. 26.970.569 έναντι δραχμών 
34.193.258 τοϋ Φεβρουάριου 1935.

Συνολικώς αί εισπράξεις τοΰ 
Φεβρουάριου 1937 άνήλθον εις 
δραχμάς 295.801.103 έναντι 
352.282.652 τοΰ Φεβρουάριου 
1936. .

’Από τής 1 ’Ιανουάριου μέχρι

H ΕΞΑΓΟΓΗ IYK.S1N
Ύπό τού Γραφείου Προστα

σίας Σύκων διεξάγονται άπό και
ρού διαπραγματεύσεις μετ’ άντι- 
προσώπων τών τούρκων έξαγωγέ- 
ων σύκων, άποβλέπουσαι εις τήν 
σύναψιν συμφωνίας προς κατά- 
παυσιν τοΰ παρατηρουμένου ήδη 
συναγωνισμού εις βάρος τών έξα- 
γωγέων καί τών δύο χωρών.

Αί διαπραγματειίσεις αϋται φαί
νεται, δτι εύρίσκονται εις τό τέρ
μα των δεδομένου δτι έγένετο ήδη 
δεκτόν υπό τών έξαγωγέων Κάλα
μων τό προσχέδιον τής συμφω
νίας. ΔΓ αύτής άναλαμβάνουν υ
ποχρέωση' οί έξαγωγεΐς σύκων 
τών δύο χωρών, δπως μη συναγω- 
νίζωνται άλλ ήλους εις τήν διεθνή 
αγοράν καί παρέχονται έκατέρω- 
θεν διάφοροι διευκολύνσεις.
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28 Φεβρουάριου 1937 αί εισπρά
ξεις άνήλθον εις δρχ. 664,5 έκατ. 
έναντι δρχ. 688,6 τής αύτής χρο
νικής περιόδου τοϋ έτους 1936.

mmm κιηηειι
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ. Σ. Υ. του "Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 

ή ναυτιλιακή κίνησις τής "Ελλάδος μετά τού έξωτερικοΰ κατά τόν Φε
βρουάριον έ. έ. εΐχεν ώς άκολούθως :

Κατέπλευσαν πλοία 221
Άπέπλευσαν » 156

Έξ ών ύπό έλληνικήν σημαίαν 
κατέπλευσαν πλοία 91
άπέπλευσαν » 28

Κατά τόν Φεβρουάριον 1936
κατέπλευσαν πλοία 205 
άπέπλευσαν » 157

Έξ ών ύπό έλληνικήν σημαίαν 
κατέπλευσαν πλοία 70 
άπέπλευσαν » 28

κορών

κορών

κορών

κορών

330.003
290.115

83.580
28.179

239.386
286.644

67.764
25.790

ΔΑΝΕΙΑ mi ΣΥΚΟΠΙΡΑΓΟΓΟΉ
Κατά πληροφορίας έκ Μεσσηνίας 

ήρχισεν ή χορήγησις μεσοπροθέ- 
σμων δανείων πρός τούς συκοπα
ραγωγούς τών περιφερειών, οΐτι- 
νες έπλήγησαν έκ φυλλοπτώσεως. 
Ή πληρωμή θά γίνηται ύπό συν
εργείων τής ’Αγροτικής Τραπέζης 
καί έπί παρουσίφ άντιπροσώπου 
τοΰ Γραφείου Σύκων.

Κατά τόν Φεβρουάριον 1937 έν συγκρίσει πρός τόν τοΟ 1936 παρατη- 
ρειται αΰξησις εις τούς κατάπλους κατά 16 πλοία καί μείωσις εις τήν χω
ρητικότητα κατά 19.383 κόρους, εις δέ τους άπόπλους μείωσις τοΰ άριθ- 
μοΰ κατά 1 πλοίον καί αΰξησις εις τήν χωρητικότητα κατά 3471 κόρους.
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Γερμανίας
Σουηδίας

...................mi.............................

STOCK RM 22.228.704— 
RMOITMR F-S 2014.147—

Φινλανδίας » FS 325.041 —
Ιταλίας » Lits 1.472.516—
Τσεχοσλοβακίας » Κ C 61.272.750—
Βελγίου » FB. 10.886.680—
Αυστρίας > $ 615.918—
‘βΛβετίας » FS 833.555—
Ουγγαρίας » ΔΡΧ· 16.807.721 —
Γαλλίας » KF 45.466.088—
Νορβηγίας » ΛΑ 22.898—
Ρωσσία; » ΔΡΧ· 5.887.837—
Ρουμανίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 86.527.— 
Λ]σμός Α'. (Έμ)τα) ‘ » 65.577.034—

Λ|σμός Β'. (Τουρ. καί οίκ. άνάγκ.)» 2.005.443.—

Τουρκίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία

» Α (Έμ]τα) LTyS 2.426—
» Γ (Γαιάνθρακες) » 63.791.—

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

(TRIPARTITE)

Σύνολον ένεργητικών υπολοίπων 
» παθητικών »

"Υπόλοιπον Τή 31J3J37 ’Ενεργητικόν
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
23 Μάρτιον 1937

Ό κ. Μουσσολίνι επ’ ευκαιρία 
τοΰ εορτασμού της 18ης επετείου 
τής ίδρυσεως των φασιστικών συν
δέσμων απαγγέλλει εν Ρώμη σφο- 
δρότατον φιλιππικόν κατά τής ’Αγ
γλίας,

24 Μαρτίου
Έν τή Γαλλική Βουλή διεξάγε

ται ζωηρά συζήτησις επί των γε
γονότων τοΰ Κλισύ καί τίθεται 
ζήτημα εμπιστοσύνης τής Κυβερνή- 
σεως Μπλοΰμ, ής καί έτυχεν αυτή 
διά ψήφων 362 κατά 21;>.

25 Μαρτίου
'Υπογράφεται έν Βελιγραδίφ οι

κονομική καί πολιτική συμφωνία 
μεταξύ τής ’Ιταλίας καί Γιουγκο- 
σλαυΐας, δι’ ής άποκαθίστανται 
φιλικαί αι σχέσεις μεταξύ των δυο 
χωρών.

30 Μαρτίου
Ή ’Αγγλία διαμαρτύρεται προς 

τον αρχηγόν τών επαναστατών εν 
'Ισπανία στρατηγόν Φράνκο λόγψ 
τών ένεργηθεισών νηοψιών επί 
βρεττανικών πλοίων εντός τής αί- 
γιαλίτιδος ζώνης τής 'Ισπανίας.
1 "Απριλίου

Έναρξις έν Βελιγραδίοι τών ερ
γασιών τής διασκέψεως τής Μι
κρός Άντάντ,
5 ’Απριλίου

’Έναρξις έν Λονδίνψ τών εργα
σιών τής πρωτοβουλία τής Κ.Τ.Ε. 
συγκληθείσης διασκέψεως τής ζακ- 
χάρεως, έν τή οποία καταβάλλεται 
προσπάθεια προς αρσιν τών περιο
ρισμών τοΰ διεθνούς εμπορίου.
6 ’Απριλίου

Αί κυβερνήσεις ’Αγγλίας καί 
Γαλλίας απευθύνουν πρότασιν 
προς τον βέλγον πρωθυπουργόν κ.

Βαν Ζέελαντ, όπως ένεργήση έρευ
ναν επί τών δυνατοτήτων τής έλατ- 
τώσεως τών περιορισμών τών διε
θνών εμπορικών συναλλαγών.

8 ’Απριλίου

Εις τούς Διεθνείς οικονομικούς 
κύκλους σημειοϋται ζωηρά κίνησις 
προς έπίτευψιν οικονομικής συνερ
γασίας καί άποκατάστασιν τής ε
λευθερίας τών έμπορικών συναλλα
γών.

10 ’Απριλίου

Ή τράπεζα τής Γαλλίας λόγιο 
τής άνατιμήσεως τής λίρας αναγ
κάζεται νά ύψιόση την τιμήν τοΰ 
χρυσοΰ.
11 ’Απριλίου

Κατά τήν διεθνούς ένδιαφέροντος 
αναπληρωματικήν έκλογήν τών 
Βρυξελλών άναδεικνύεται νικητής 
ό Πρωθυπουργός κ. Ζέελαντ, ήττη-

θέντος τοΰ άρχηγόΰ τών 'Ρεξιστών 
κ. Ντεκλέρ.
12 ’Απριλίου

’Έναρξις τών εργασιών τής δια- 
σκέψεως τοΰ Μοντραί προς κα- 
τάργησιν τοΰ διομολογικοΰ καθε
στώτος έν Αιγύπτιο.
14 ’Απριλίου

Ό Dr Σάχτ εις ανακοινώσεις 
του τονίζει τήν επιθυμίαν τής Γερ
μανίας προς διεθνή συνεργασίαν 
διά τήν οικονομικήν άνοικοδόμη- 
σιν καί σταθεροποίησιν τών νομι
σμάτων.

16 ’Απριλίου

Παραιηρεΐται χαλάρωσις τής 
διεθνούς πολιτικής έντάσεως συνέ
πεια τής υπό τής ’Επιτροπής μή 
έπεμβάσεως έν 'Ισπανία ληφθείσης 
άποφάσεως όπως μελετηθή τό ζή
τημα τής άνακλήσεως τών ξένων 
εθελοντών έκ τής σπαρασσομένης 
ακόμη 'Ισπανίας.
19 ’Απριλίου

"Αρχεται ό υπό τής επιτροπής 
μή έπεμβάσεως άποφασισθείς ναυ
τικός έλεγχος εις τήν 'Ισπανίαν 
προς κατάπαυσιν τοΰ έμφυλίου 
σπαραγμού.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

23 Μαρτίου
Έκ τού 'Υπουργείου Συγκοινω

νίας άνακοινοϋται ή άπόφασις τής 
Κυβερνήσεως περί προσεχούς ά- 
νοικοδομήσεως τών νέων σιδηρο
δρομικών σταθμών Άθηνών-Θεσ- 
σαλονίκης.
25 Μαρτίου

Ή έθνική εορτή εορτάζεται 
καθ’ απασαν τήν Ελλάδα μετά έ- 
ξαιρετικής λαμπρότητας καί ευ
πρέπειας.
26 Μαρτίου

Λήξις τών εργασιών τού έν ’Α
θηναίε συνελθόντος Οικονομικού 
Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συν- 
νενοήσεως.

27 Μαρτίου
Δι’ αναγκαστικού νόμου ρυθμί

ζεται ό τόκος τών εις λίρας ’Αγ

γλίας βιομηχανικών δανείων καί 
παρατείνεται ή προθεσμία έΕο- 
φλήσεως τών δανείων τούτων επί 
μίαν δεκαετίαν.
7 ’Απριλίου

Διά νόμου κυροϋται ό προϋπο
λογισμός τοΰ λήξαντος οικονομι
κού έ'τους 1936—37.

—Τό Άνώτατον Οικονομικόν 
Συμβούλιον διά γνωμοδοτήσειός 
του περί τής ακολουθητέας υπό 
τής Ελλάδος βιομηχανικής πολι
τικής συνισια τήν ένίσχυσιν της 
βιομηχανίας καί κυρίως τής βαμ- 
βακοϋφαντουργίας.

9 ’Απριλίου

Δι’ αναγκαστικού νόμου λαμ- 
βάνονται έξαιρετικά μέτρα προς 
προστασίαν τής σπογγαλιείας καί 
έξασφάλισιν αρμονικής συνεργα
σίας μεταξύ τών σπογγαλιευτικών 
επιχειρήσεων καί τών πληρωμάτων 
αυτών.

—Διά νόμου προς έξύψωσιν τής 
εργασίας καθιεροΰται ή τελευταία 
εβδομάς τοΰ ’Απριλίου ώς «έβδο
μός εργατικής άμίλλης» ή δέ 1η 
Μαΐου ώς έθνική έορτή τής εργα
σίας.
12 ’Απριλίου

Ό κ. Πρωθυπουργός κατά τό 
παρατεθέν υπό ,ταΰ βιομηχανικού 
καί εμπορικού κόσμου τού Πει
ραιώς προς τιμήν του γεύμα εκ
θέτει διά μακρών τήν οικο
νομικήν καί εμπορικήν πολιτικήν 
τής κυβερνήσεως.
14 ’Απριλίου

"Εναρξις τών έργασιών τού συν
εδρίου τών Γεωργικών Συνεται
ρισμών τής Χώρας.
16 ’Απριλίου

Μετά θριαμβευτικήν άνά τήν 
Πελοπόννησον περιοδείαν ή Α. 
Μ. ό Βασιλεύς έπιστρέφει εις ’Α
θήνας.
18 ’Απριλίου

Μεγαλοπρεπεστάτη έναρξις τού 
εορτασμού τής εκατονταετηρίδας 
τοΰ ’Εθνικού Πανεπιστημίου Α
θηνών.
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Κ ΛΗΡΩΣΕΙΣ

Τόν έρχόμενον μήνα Θά ένεργη-
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Θοΰν αί κάτωθι κληρώσεις :
1)Τήν Την Μαΐου.—Ή 22α_κλήρωσις 
όμολογιών, πληρωτέων τή 1)7)193J, 
τού Δάνειον ’ Εταιρίας ‘Ελληνικών 
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων £ 200.000 
7 ο)ο 1926.

2) Τήν 8ην Μαΐου.—Ή δηκληρω- 
σις όμολογιών μετά λαχνού εις τό 
άρτιον, πληρωτέων τή 8)7)1937,^τού
Λαχειοφόρου Δάνειον Αυτόνομον Ορ
γανισμού Σεισμοπαθών Κορινθίας όρχ.
210.000.000 6 ο)ο 1931.

3) Τήν 15ην Μαΐου.—Ή 100ή κλη- 
ρωσις όμολογιών μετά λαχνού, πλη
ρωτέων τή 13)7)1937 καί ή 20ή κλή- 
ρωσις όμολογιών εις τό άρτιον, πλη
ρωτέων τή 14)7)1937. τού Λαχειοφό- 
ρον Δάνειον ’Εθνικής Τραπέζης τής 
’Ελλάδος 6ρχ. 30.000.000 2 1)2ο)ο 1912.

4) Τήν 16ην Μαΐου.—Ή 76η κλήρω- 
σις όμολογιών, πληρωτέων τή 29)3) 
1937, τού Δάνειο» ’Εταιρίας Σιδηρο
δρόμων Π. Α . Π. δρχ. 2.600.000 5 ο)ο 
1898.
II. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ

Κατά τόν έρχόμενον μήνα πληρώ
νονται τά κάτωθι τοκομερίδια :

1) Τήν Μην Μαΐου.—Τοκομερίδιο» 
ΰπ’ άριθ. 90 δρχ. 5.50 τοΰ δάνειον 
’Εταιρίας Σιδηροδρόμων Άδηνών-Πει-

1892ραιώς δρχ. 1.500.000 5 1 )2 ο)ο 
(Προεκτάσεως).

2) Τήν Μην Μαΐου.—Τοκομερίδιου 
ϋπ" άριθ. 84 δρχ. 5 τοΰ Δανείου Έ- 
ταιοία; Σιδηροδρόμων Ά&ηνών-Πει- 
ραιώς δρχ. 800.000 5 ο)ο 1895 (Προε
κτάσεως).

3) Τήν 28ην Μαΐου.—Τοκομερίδιου 
ϋπ’ άριθ. 76 δρχ. 5 τοΰ Δανείου Έ- 
ταιοίας Σιδηροδρόμων Π. Α. ΤΙ. δρχ. 
2.600.000 5 ο)ο 1898.

2ΗΜ.—Εις τήν άνωτέρω στήλην 
δέν άναφέρονται τό λήγοντα κατά 
Μάϊον τοκομερίδια τών εις χρυσόν 
’Εθνικών Δανείων, καθότι ή πληρω
μή των άνήκει εις τήν χρήσιν 1937— 
1938, δι' ήν δέν ύφίσταται συμφωνία 
μετά τών ξένων όμολογιούχων.

III. ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ
Τόν έρχόμενον μήνα άρχεται ή έ- 

ξόφλησις τών κάτωθι κληρωθείσών 
εις προηγουμένας κληρώσεις, όμολο- 
γιών :

1) Τήν 11 ην Μαΐου. —Τών κληρω
θεί σών κατά τήν κλήρωσιν τής 11)4) 
1937 όμολογιών μετά λαχνού τοΰ ’Ε
θνικόν Δάνειον δρχ. 30.000.000 1885 
("Ατοκον-Πατριωτικόν).

2) Τήν Μην Μαΐου.—Τών κληρω- 
θεισών κατά τήν κλήρωσιν τής 14)4) 
1937 όμολογιών τού Δανείου Εταιρίας 
Σιδηρόδρομον ’Αθηνών- Πειραιώς δρχ.

1.500.000 5 1)2 ο)ο 1892 (Προεκτά
σεως).

3) Τήν Μην Μαΐου. —Τών κληρω- 
θεισών κατά τήν κλήρωσιν τής 14)4) 
1937 όμολογιών τοΰ Δανείου ’Εταιρίας 
Σιδηροδρόμου ’Αθηνών-Πειραιώς δρχ, 
800.000 5 ο)ο 1895 (Προεκτάσεως).

4) Τήν 29ην Μαΐου.—Τών κληρω 
θησομένων κατά τήν κλήρωσιν τής 
16)5)1937 όμολογιών τοΰ Δανείου ’Ε
ταιρίας Σιδηροδρόμων Π. Α. Π. δρχ 
2.600.000 5 ο)ο 1898.
IV. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1) ’Από 2 ’Απριλίου 1937 ήρξατο 
ή πληρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 
1936 (άριθ. μερισματαποδείξεως 96α) 
τής ‘Εθνικής Τραπέζης έκ δρχ. 3.000 
κατά μετοχήν.

2) 'Από 5 ’Απριλίου 1937 ήρξατο 
ή πληρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 
1936 (άριθ. μερισματαποδείξεως 70) 
τής Τραπέζης Άάηνών έκ δρχ. 12 
κατά μετοχήν.

3) ’Από 5 ’Απριλίου 1937 ήρξατο 
ή πληρωμή τού μερίσματος χρήσεως 
1936 (άριθ. μερισματαποδ. 59) τής 
’Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
έκ δρχ. 30 κατά μετοχήν.

4) ’Από 15 'Απριλίου 1937 ήρξατο 
ή πληρωμή τού μερίσματος χρήσεως 
1936 (άριθ. μερισματαποδ. 40) τής 
Τραπέζης Πειραιώς έκ δρχ. 40 κατά 
μετοχήν.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(τής Της "Απριλίου 1937)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

===== TYnois ===== |

‘ΑΚΡΟΠΟΛΕΠΣ, |
Δ. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ Ξ

1. Χρυσός καί εξωτερικόν συνάλλαγμα Δρ.
5. Δάνεια Δημοσίου εις χρυσόν »
8. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα *
4. Κερματικα Ελληνικά νομίσματα _ _ *
Β. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού:

I. Εμπορικοί Ουν)καί και
γραμμάτια Δρχ. 315.299.454

II. Γραμμάτια Δημοσίου » 232 218 690-65 »

6. Πιστώσεις:
I. Πληρωτέοι είς Δραχμάς : 

α' Δημοσίου Δρ. 1.249.48 1.748-23 
β' Έτεροι » 1.432.283.01218 » 2.681 763.760.41

II. Πληρωτέοι είς εξωτερι
κόν συνάλλαγμα » ____ —_________ *

7. Χρέος τοΰ Δημοσίου *
8. ’Επενδύσεις *
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις »

10 Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού *

Δρχ.

Προεξοφλητικός τόκος 6 ο)ο
*Η παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λο

γαριασμόν τής Τραπέζης μόνον κατό
πιν έγγράφου έντολής αυτής.

3.434.166.88876
548.947.786.65

168.569.795.72

547.518144.65

2.681.763.760.41 
3.605.111.162.45 

475.426.772.20 
184 262 728.44 

1.320 823 014.83

12.966 590.054.11

11. Κεψάλαιον καταβεβλημένου Δρ.
12. Άποθεματικά :

I. ΙΙρόβλεψις συμφ.άρθ. 71 Και Δρ. 24 570.149 55 
II. Τακτικόν άποθεματικόν » 70.900.000"— >

13. Τμήμα τακτικού Άποθεμ. είς άντί- 
κρυομα άποσβεννυμένου μέρους
της έκ £ ζημίας συμψώνως Ν 5305 »

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκ/ιοψοριςι >
15. Έτεραι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων
α' Δημοσίου Δρ. 198 989 994 34 
β' Τραπεζών > 1.612.204 688.14
γ' Έτ.Λ)ομοί » 2,631.322.867.30 Δρ. 4 442.517.549.78

II. Γραμμάτ. καί τραβηκι. δψεως » 88.220.647.94 Δρ. 4 530.738.197.72

16. Καιαθέσ· είς δραχ. ΰπό προθεσμίαν :
I. Δημοσίου »

II. Τραπεζών »
III. Έτεροι Λογαριασμοί » >

17. ‘Υποχρεώσεις εις εξωτερικόν συν)μα
καί χρυσόν :

I. Έξ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ.
άρθρ. 62) Δρ. 147.075.686.43

II. Έϊίρυν εξωτερικόν συνάλλαγμα » — » 147.075.686.43
18. Έτεραι υποχρεώσεις » 1.410.437 420.41

Δρχ. 12.966.590.054.11

400.000.000.—

95.470.149.55

30.000.000.—
6.352.868.600.-

Έν Άθήναις τή 7η ’Απριλίου 1937

Ό Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμημ)χης τον Γεν. Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ

Α\αΓ€Ρ 18 - ΤΗΛ. 53718

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ MOOTS ΧΟΡΟΝ
ΧΩΡΑΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0)0 I ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

'Ελλάς 6 4- 1-37
Αγγλία 2 30- 0-32
'Αλβανία 6 1)2 2- 1-37
ϊνοτρία 3 1)2 10- 7-35
Β^λγιον 2 14- 5-35
Βουλγαρία 6 15- 8-35
Γαλλία 4 28- 1-37
Γερμανία 4 22- 9-32
Γιονγκοολανΐα 5 1- 2-35
Δανία 3 1)2 21- 8-3ο
r Ελβετία 2 9- 9-36
Εσθονία 4 1)2 11-10-3Ο
‘Hr. Πολιτεΐαι 1 1)2 1- 2-34
* Ιαπωνία 3,285 7- 4-39
‘Ιταλία 4 1)2 18- 5-36
‘Ιαπανία Ο 15- 7-35
Αεττωνί α ο 1)2 1- 1-33
Λιθουανία 5 1)2 1- 7-36
Νορβηγία 4 7-12-36
Ουγγαρία 4 28- 8-30
’Ολλανδία 2 2-12-36
Πολωνία 5 26-10-33
Πορτογαλλία 4 1)2 5- 5-36
Ρουμανία 4 1)2 15-12-34
Ρωοοία 8 22- 3-27
Σουηδία 2 1)2 1-12 33
Τουρκία 5 1)2 2- 3-33
Τσεχοσλοβακία 3 1- 1-36
Φινλανδία 4 3-12-34


