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1 ill!
Ο σοφός έπίτιμος Καθηγητής των I 

Οικονομικών Επιστημών έν τω 
Πανβπιστημίω Yale, Irving Fisher, 
εώηρεστήθη νά μας άποστείλη τό 
κάτωθι λίαν ενδιαφέρον αρθρον, ί 
τό όποιον δημοσιεύομεν μέ ζωηράν 
εύχαρίστησιν :

Συμβαίνει ηολλάκΐζ αΐ απον- 
δαιότεραι ειδήσεις νά μή δημο- 
αιεύωνιαι μέ τούς Αρμόζοντας 
είς αΰιά χτυπητούς τίτλους, πολ- 
λάκις δέ πάλιν συμβαίνει οί 
χτυπητοί τίτλοι νά παραπλανώ- 
αι ιόν άναννώστην ώς πρός τήν 

.σημασίαν τών μεγάλων ειδήσεων 
τάς όποιας άναγγέλλοναι.

Ούτως, εις χτυπητός τίτλος ά- 
νήγγβιλεν έσχάτως δτι ή Κίνα ά- 
πεφάσισε νά έγκαταλείψη τήν 
κατά τόν παρελθόντα Νοέμβριον 
γενομένην πρότααιν περί διευ- 
θυνομένου νομίσματος. ’Εν τή 
πραγματικό ιητι, τδ Αντίθετον Α
κριβώς συμβαίνει. "Ο,τι όέ ε' 
πραξεν ή Κίνα ένδιαφέρει αο- 
βαρώς τάς1·Ηνωμένας Πολιτείας, 
χαί τάς ένδιαφέρει πολύ περισ
σότερον άπό δ,τι έπιπολαίως νο- 
μίζεται.

Πρό τίνος καιρού, Αντιπρόσω
ποι τοϋ ‘Υπουργείου Οίχονομι-

Κίνα πρόκειται 
τόν χρυοοϋν κανόνα, τότεθά ουν- 
δέση τό νόμισμά της μέ τό Γαλ
λικόν Φράγκου, τό 'Ολλανδικόν 
guilder καί τό ‘Ελβετικόν φρόγ 
κον, καθ' 3 μέτρον ακριβώς ταυ 
τα είναι συνδεδεμένα μεταξύ 
των.

Παραδοχή Ανεξαρτήτου συστή 
ματος ούδέν Άλλο σημαίνει ή σύ
στημα άποοχοποΰν είς διατήρη- 
αιν τής αγοραστικής δυνάμεως 
τοϋ νομίσματος έν τω έσωτερικφ 
τής Κίνας.

Ό υπουργός των Οικονομικών 
Μοργχενιάου είπε σχετιχώς τά 
έξής Αξιοσημείωτα :

«Φρονώ δτι μόνον δι’ Ανταλ
λαγής γνωμών λεπτομερώς καί 
είλικρινώς έκφοαζομένων, θά 
καταστβ δυνατόν νά βελτιωθή ή 
εσωτερική εύατάθεια τών έθνι- 
κών νομισμάτων καί νά έπιτευ- 
χθή οϋτω μεγαλυτέρα διεϋ'νής 
α ιαθε^ότης».

Τό πρόγραμμα τοϋτο τοϋ κ. 
Μοργκεντάου, συνιστάμενον είς 
τήν ένθάρρυνσιν τής διεξαγωγής 
συνεννοήσεων μεταξύ τών Έ 
θνών, άνά δύο λαμβανομένων,

ΤοΟ ΚαθηνηΓοΟ IRVING FISHER
νά παραδεχτή ξαρτήτως νά σιαθεροποιήσουν τό 

Δολλάριον έν χαίρω καί υπό τόν 
δρον τό Δολλάριον τοϋτο νά δια 
τηρήση τήν Αγοραστικήν δύναμίν 
του Αμετάβλητον έπί μίαν γενεάν.

Ή αύτή κεντρική ιδέα τής τη- 
ρήαεως τής Ανεξαρτησίας μας 
εμφανίζεται καί είς τάς τελευ
ταίας δηλώσεις τοϋ κ. Μοργκεν- 
τάου δτε οΰτος έρωτηθ.ίς υπό 
τών δημοσιονράφων τί θά εχα- 
μνον at Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
«αν αί άλλαι χώραι αυνηαπίζον- 
%ο οΐκονομικώς έναντίον μας

ίΤΕΝΟΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
"Αρθρον τού κ. ΒΙΚΓΩΡΟΣ ΔΟΥΣΜΑΝΗ 
Συμβούλου τής ’Εθνική; Τρχπέζη; τής 
Ελλάδος, διά τήν “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

I
Στενότης νομίσματος είς τρα

πεζογραμμάτια καί είς συνάλ
λαγμα παρατηρεΐται άφ’ ής ε
ποχής έφάνη έπί τοϋ όρίζοντος 
δημοσιονομική, έμπορική καί έν 
γένει πλουτολογική ανώμαλος 
οικονομική κατάστασις. Πάσχει 
ό τόπος έκ τής έλλείψεως χρήμα
τος, πάσχει διότι δέν ευρίσκει ή 
έργασία αρκετόν κεφάλαιον ό
πως δυνηθή έκείνη νά δώση τά 
αποτελέσματα τής δράσεως αυ
τής, πάσχει διότι ουτε ή καλλιέρ
γεια δύναται νά είναι έντατική 

ρον Αλλά καί διά τό μέλλον. Ρω-1 διότι τά προϊόντα αυτής μένου- 
μαϊός τις φιλόσοφος αυνεβού- I σι έν ταΐς άποθήκαις τών γεωρ- 
λευσε φίλον του νά μή νυμφευ- γών καί έμπορων άζήτητα, πά- 
θή γυναίκα ξένης έθνικότ ιτος, σχει διότι ή άζητησία αυτή έ- 
διότι οϋίω θά έξετίθετο εις έν- ξαναγκάζει τούς κυβερνώντας 
δεχομένας δυσμενείς κ α κ ο τ υ- νά ζητώσι τόν περιορισμόν τής 
χίας* Έάν τό ’Αμερικανικόν ! παραγωγής ειδών τινων μενόν-

των άπωλήτων, πάσχει διότι ή

άπήντηαεν : «Εΐμεθα είς θέαιν 
νά ύ<τερααπίαωμεν έαυτούς».

Δέον πράγματι νά φροντίαω- 
μεν δι’ εαυτούς ού μόνον αήμε-

χώ* τής Κίνας έμελέτηααν έπι- °?Χι Υλικών συνεννοήσεων
τοπίως τό νόμισμά μας, τό τρα
πεζικόν μας σύστημα καί άν- 
τήλλοξα- γνώμης περί τών νομι
σματικών ζητημάτων, έκπληρώ- 
σαντες δέ τήν Αποστολήν των, έ- 
πέστρεψαν είς τήν χώραν των.

Μεταξύ άλλων έπέ υχον νά 
συναφθή καί σύμβασίς μειά τών 
TJ. S. Α , δυνάμει τής όποιας ά- 
γοράζομεν ήδη άργυρον έκ Κί
νας καί πωλοϋμεν χρυσόν είς 
αϋ ήν.

Τό γεγονός τοϋτο είναι, εκείνο 
δπερ έδημιούιγηοεν εις τινας 
τήν έσφαλμίνην ένιύπωαιν, δτι 
ή Κίνα έγκατέλειψε τήν Ιδέαν 
τοϋ παρελθόντος Νοεμβρίου πε
ρί διευθυνομένου νομίαματοζ 
καί δτι ήδη αϋτη παρεδέχθη πά 
λιν βάσιν πολυτίμου μετάλλου, 
χρυαοϋ αύιήν τήν φοράν καί δχι 
Αργύρου.

‘0 Κινέζος Πρέσβυς Sze έδή- 
λωοεν δτι κατόπιν τής κτηθεί- 
αης πείρας καί τής βαθντέρας έ- 
ίξετάοεως τών νομισματικών συν
θηκών ή Κίνα έπιθυμι ΐ νά προ- 
βή είς τάς κάτωθι μεταρρυθμί
σεις αυμφώνως μ έ % ό 
Διάταγμα . τής 3 Νο
εμβρίου 19 3 5.

«1. Θά συνεχισθή ή τακτική 
τής διατηρήσεως καλύμματος έκ 
χρνσοϋ, Αργύρου καί ξένου αν- 
ναλλάγμαιος, άναλόγου προς τό 
κυκλοφορούν χαρτονόμισμα.

2. Θά κοπώοιν Αργυρά νομί
σματα Αξίας οϋ 1 Δολλάριον, 
καί τών 50 cents.

3. Θά αύξηθή ή Αναλογία 
χρυαοϋ καί ξένου συναλλάγμα
τος είς τό κά ΐυμμι ιοϋ κυκλοφο 
ροϋντος χαρτονόμισμα ος».

‘Ο κ Sze προσέθ αεν δτι δι · 
συαπληρωμττι ών μέτρων θά έ 
ξασφαλιαθή έν Ανεξάρτητον νο
μισματικόν σύστημα έλεύθερον 
παντός δ αμοϋ πρός οίανδήπο ce 
ξένην νομιάματικήν μονάδα, ώ 
καί ή μόνιμος σταθερότης τοϋ 
Σινικού νομίσματος, μέ βέβαιον 
Αποτέλεσμα, τήν βελτίωσίν τής 
οικονομικής χαιαοτάοεως καί 
τήν μεγα,λυ έραν ευημερίαν τοϋ 
λαοϋ τής Κίνας.

Έν ή ηεριπτώαει πράγματι ή

μεταξύ πολλών συγχρόνως χω- άντιπληθωριομου) καί τό δολ- 
ρών ώς έγένειο έν tfj Οίκονομι- Λαριον θά Ανατι^ηθή, έαν πά-

ΰ Λονδίνου), μέ λιν τό φράγκον ύποτιμηθή (δι'

Δολλάριον σύναψη ήδη διεθνή 
γάμον, έπί παραδιίγματι, μέ τό 
γαλλικόν φράγκον, θά έκτεθή 
επίσης είς ένδεχομένην δυσ
μενή τροπήν τής τύχης του. 
Έάν τό φράγκον Αναζ·μηθή(διά

κή Διαθ<. ψει τοϋ
τόν σκοπόν νά έπΐιευχθή πρώ 
τον μέν εσωτερική στα
θεροποίηαις κατόπιν δέ θά σύρη τήν ’Αμερικήν έκ 
διεθνής οταθεροποί- 6*ν<$5

πληθωρισμόν) κιί τό Δ ιλλ ίριον 
τότε θά ύποτιαηθή. Ή Γαλλία

τής

Εάν θέλω μεν νά ννμφενθώ- 
ιιεν, δέον νά αυνάψοομεν μόνον 
γάμον δοκιμαστικόν.

Ό δέ γάμος τόν όποιον ήθέ- 
λομεν συνάψει μέ τό μέθυσον 
καί παραπαϊον χρυσοϋν γαλλι
κόν φράγκον θά ήτα ά υχέστα- 
ος. Προτιμόιερον θά ήχο νά έ- 

νυμφευόμεθα τήν Αγγλικήν λί
ραν, τήν «Σ ερλινγκάρια» καί 
τοϋτο διότι ή *Αγγλία εκαμεν δΐι 
πρό ολίγου έκαμε καί ή Κίνα, 
έχ.ινα τό όποιον ημείς άπολύ- 

Ή δήλωβις αϋτη διεααλπίσθη | έπικροτοϋμεν, συμφώνως 
πανταχοϋ καί άρχικώς ήρμην ύ- πρός τάς Αηλωσ ας τον Προέδρου 

‘ ^ ιφ 1933 καί Αργό ,ερον, καθώς
καί τάς άνω άναφερομένας άπό-

ησις, είναι νομίζω, τό μόνον 
πράγματι υγιές καί λογικόν πρό
γραμμα δπερ δέον σήμερον νά τη- 
ρηδη.

Ό κ. Μοργκεντάου εΐπεν δτι 
έπί έν έτος ούδέν σχόλιον έ’κα 
μεν έπί τών δυνατοτήτων στα- 
θεροποιήαεως τών νοαιομάτων 

’Ήδη δέ δηλσϊ δτι Sv τά άλλα 
Μθνη έπιθυυοϋν τήν σιαθερο- 
ποίηοιν αί Ηνωμέναι Πολιτεΐαι 
δέν πρόκειται νά παρεμποδίσω- 
σι τ,αντην.

θη ώς πρόακλησις τοϋ κ. Μορ ■ 
γκεντά ν πρός άμεσον σταθερο- 
ποίησιν τών συναλλαγμάτων, κα ψεις τοϋ Μοργκεντάου.^ 
τόπιν δαως νεωτέρων δηλώσεων \ 0 κ. Μοργκεντάον εί.είπε τά έ

προσφορά καί ή ζήτησις προϊ
όντων άλλοϋ μέν είναι παθητι
κή καί άλλοϋ ένεργητική πρός 
βλάβην τής γενικής ζητήσεως 
καί τής γενικής προσφοράς. Διό
τι όπου περισσεύει έπί παρα- 
δείγμάτι ή προσφορά τοϋ κα- 
πνοϋ, ελλείπει ή προσφορά δη
μητριακών καί άλλων προϊόν
των καί οϋτω παράγονται είδη 
άχρηστα καί έπιβλαβώς έπι- 
δρώντα έπί τής γενικής οικονο
μικής καί δημοσιονομικής λει
τουργίας τοϋ εμπορίου, τής πα
ραγωγής καί τής καταναλώ-" 
σεως. Αιτία κύρια τής καταστά- 
σεως ταύτης είναι ή αμέλεια 
τών διευθυνόντων τήν παραγω
γήν, διότι θά ήτο δυνατόν νά 
ίσορροπηθώσι αί άνάγκαι τής 
Χώρας. Άλλοτε όταν τό εμπο
ρίαν ήτο έλεύθερον, όταν παν
ταχοϋ τής γης ήφθόνει τα κε- 
ψάλαιον ή έργασία έπροστα- 
τεύετο καί χάρις είς σχετικήν 
τι να σπατάλην είς τήν χρήσιν 
τών διαφόρων παραγομένων 
προϊόντων έπήρχετο ικανοποιη
τική διάθεσις προϊόντων καί κε
φαλαίων. Σήμερον τά κεφάλαια 
σπανίζουσι, ή άμοιβή τής έργα-τυηίν η/cUJ lu v w * i c * e f r 1 ^ 1 \ ,

τΘϋΙκσΜοργκεντάοv xal x(bv είδΐ)~ · «UgofiΑ,έηα) μεζ έμ,ηΐύτο- ctiocq ττεριορίζεται είς τό ελάχι-
$ -τ- τ —A - — i” „ _ X .. . . ..λ.. —. „ Λ. γύτ A c Αι ι c \ ir\r> \ r>ri\r> rtrc.aeeuv περί ιών γενομέναίν έν U. 

s. Α. συσκέψεων μειά τών Κι
νέζων Αντιπροσώπων, συνάγε
ται σαφώς δτι ό κ. Μ,οργχιν άου 
είπε μόνον δτι ήμεΐς οί ‘Αμερι
κανοί άναμένομεν πρώ ον τά άλ
λα έθνη νά τακτοποιήαωαι τά 
τοϋ οίκου των.

Άφ" έιέρου ή έφημερίς «New 
York Herald Tribune» έδημοοί- 
ευσεν έσχάτως δτιό κ. Μοργ *εν- 
τάονείδε μετά χαράς συνάπτομε 
νην τήν μεταξύ U. S, Α. καί Κί
νας συμφωνίαν, Αποτελούσαν Ανα
πόσπαστου τμήμα τής νομιαμα-

σύνης είς τό νομισματικόν πρό 
γραμιιο, δπερ Ακολουθεί νϋν ή 
Κίνα, διότι ού μόνον τοϋτο εί 
ναι λογικώτατον Αλλά καί Απο
τελεί σπουδαίου βήμα πρός τό 
π θηιόν τέρμα τής οταθερο- 
ποιήσεως Απάντων τών νομι 
ομά των».

«Αί άγοραί Αργύρου έκ μέρους 
τών U. S. Α. άποβλέπουσιν είς 
τό νά ένιοχύσωμ ν τάς προσπά
θειας τής Κι* ας καί νά συνερ- 
γααθώμεν μετ’ αύιής διά τήν 
εύιδοοαιν τοϋ προγρ ·μμαιος νο
μισματικής μεταρρυθμίσεως καί

στον, ό εργαζόμενος λαός στε- 
νοχωρεΐται, διότι ύποχρεούμε- 
νος νά διάγη βίον μέ οικονο
μίαν καί γλισχρότητα δέν δύ- 
ναται νά καταναλώση όσα πε
ρισσεύματα αύτός ουτος ό ερ
γαζόμενος λαός παράγει έν 
πλεονασμω τής ανάγκης. Ή οι
κονομία φθάνει σήμερον είς τήν 
γλισχρότητα καί αυριον είς τήν

στέρησιν, έφ’ όσον δέ έπιτείνε- 
ται ή νοσηρά αϋτη τών οικονο
μικών κατάστασις, έπί τοσοϋτον 
ό έργάτης γενικώς πάσχει καί 
θά πάσχη έτι πλειότερον, έφ’ ό
σον ύφίσταται ή ανώμαλος αύ
τή νομισματική κατάστασις. Τό 
χρήμα κυκλοφορεί ήδη βραδύτα
τα, καί ή βραδΰτης αϋτη προέρ
χεται έκ τοϋ διατακτικού βαδί
σματος τοϋ κεφαλαίου, όπερ 
διστάζει νά μετακινήται μετά 
τής άναλογούσης πρός τήν πο
σότητα αύτοϋ ταχύτητας. Ή τα- 
χύτης τής κινήσεως τοϋ χρήμα
τος δέν πολλαπλασιάζει απλώς 
τήν αξίαν αύτοϋ άλλά τήν άγει 
είς τό τετράγωνον τής ταχύτη
τας αύτής. Έάν π. χ. ή ταχΰτης 
διπλασιάζεται, τό προϊόν τής έ- 
πιταχυνομένης ταχύτητας τετρα
πλασιάζεται έάν δέ ή ταχΰτης 
τετραπλασιασθή τό προϊόν τής 
έπιταχυνομένης ταχύτητας δε- 
καεξαπλασιάζεται καί οϋτω καθ’ 
έξής. Συμφέρον λοιπόν κυρίως 
εχει ή κοινωνία, όχι μόνον νά 
διαθέτη πολλά κεφάλαια άλλά. 
καί νά τά κινή μεθ’ όσης δυνα
τής μεγαλυτέρας ταχύτητας.

Έφ’ όσον δέ τό τοιοΟτον δέν 
κατανοεΐται, πασα προσπάθεια 
πρός βελτίωσίν τής νομισματι
κής ήμών καταστάσεως είναι, 
καταδικασμένη είς άπόόοσιν έ- 
λαχιστην. Πρέπει νά έπιταχύ- 
νηται διαρκώς ή κίνησις του κε
φαλαίου, νά μεταβαίνη όσον τό 
δυνατόν ταχύτερον άπό χειρός, 
είς χεΐρα ϊνα τό αυτό ποσάν 
χρήματος, άρδεύη πλειότερα 
χωράφια παραγωγό. Τοϋτο δέ 
θά &Ιναι δυνατόν νάκατορθωθή:.

α' — διά τής έλαττώσεως τοϋ 
τόκου.

β'—διά τής αύξήσεως τοϋ πι
στωτικού ήμών συστήματος.

γ'—διά τής καταλλήλου δια- 
θέσεως τοϋ πιστωτικού ήμών 
συστήματος καί

δ'—διά τής κατά τό δυνατόν 
έλαττώσεως τοϋ πιστωτικοϋ 
ΧΡόν°υ·

α Έλάττωσις τοϋ τοχου. Η
έλάττωσις αϋτη πρέπει νά φθά- 
ση είς ποσοστόν άνάλογον πρός 
τήν ταχύτητα ήν έπιδιώκομεν 
νά προσλάβη τό κεφάλαιον. Οϋ
τω έάν δανείζωμεν πρός έμπο
ρον ή διάρκεια τής πιστώσεως 
πρέπει νά είναι τό πολύ τρίμη
νος, διότι ό έμπορος οφείλει νά 
φροντίζη όπως μή διατηρή έν 
ταΐς προθήκαις ή άποθήκαις αύ
τοϋ τά εμπορεύματα πλέον τοϋ

τικής πολιτικής τών U. S. Α ώς νομισματικής οταθεροποιήοεως 
αϋ η δι μσρφώθη Α ό ής έπο- αύτής».
χής ής Οικονομικής Διποκέψεως Ποοοωπίχώς έφρδνουν δτι το 
τοϋ Αοιδίνου τφ 1933 Δέον έν πρόγ > τμαά μας έπί ιοΰ Αργύρου 
τούτο ις νά ένθυμηθώμεν δ.ιό ή ο άστοχου, προεϊπον *ι "Ζ
ΠρόεδροςΡούζβελc εϊχεν τότε ρί- 
ψει βόμβαν κα ά τής Διασκτψ ως 
έκ :ίνης, άπευθύνας αύτή δια οί 
νωαιν δι’ ής ήρνεϊτο νά προβή 
είς σ αθεροποίησιν τοϋ δολλα-

δέ κά
ποτε δ ι τό πρόγραμμ τ τοϋτο θά 
έβλ ιιτε τήν Κίναν δπερ καί έ- 
γένε ο.

Συχνά δμως συμβαίνει μία 
κακή καθ’ έ ιυτήν ταιτική είς Λ 

ρίου μέ βάαιν χρυσού, λόγφ τοϋ β ρος τινός, νά αυντελέση ώστε ! 5 
δτι ιθιώρει τήν οταθεροποίηοιν <$ Αδικούμενος νά άφυπνιαθή ϊ 
ταϋτην λίαν π >όω οον, χ·Ί έδή- χαί ζοοηρώς νά άναδράαη διά j 
λου δ ι αί Ηνωμέναι Πολιτ ΐαι χαταλ ήλον μέτρων. Έπί τοϋ § 
έποο-ίμων έλενθέρως καί Ανε- (Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα) .·,

ΣΕΛΙΣ 3 Ή φορολογία τών προϊόντων τίΐς έλχίας ύπό
Γ. Φιλιπποπούλου Τμημ. Υπουργείου Γεωργίας.

Π

13

15

Ή ανάγκη έπεκτάαεως τής παρά τή; ΚΕΠΕΣ προ
στασίας καί έπί τών λοιπών δημητριακών ύπό κ.
Τάκη Βούρβουλη, Διοικητικού Συμβούλου ΚΕΠΕΣ.

Νομική Στήλη.
Ή σύγχρονος μορφή τής Ελληνική; χρηματαγοράς
ύπό κ. Αλεξ. Λοβέρδου, τής ’Εθνικής Τραπέζης.
Τό πιστωτικόν σύστημα τής Σουηδίας ύπό|κ. Πετ. Α. 
Πολιτάκη, Συμβούλου ’Εμπορ. Έπιμ. Πειραιώς.
Τό Σιτεμποριον κατά τό Ιτος 1935 ύπό κ. Μήνα Γ. 
Κοτοπούλη, τής Τραπέζης τής ’Ελλάδος.
Ή οικονομική έξέλιξις τής Σοβιετική; Ρωσίας κατά 
τήν περίοδον 1917—1936 ύπό R J i'raptil.
Οικονομικά! ειδήσεις ’Εξωτερικού. Τά κυριώτερα εμ
πορεύματα.
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διμήνου άπό τής παραλαβής 
αϋτοϋ. ’Οφείλει νά προμηθεύη- 
ται μικρά ποσά καί νά έκτελή 
τάς παραγγελίας αύτοϋ δσον 
τό δυνατόν συχνότερα, νά ύπο- 
λογίζή δηλαδή εις δίμηνον τήν 
διάρκειαν τής καταναλώσεως, 
δπως κατά δίμηνον άνανεώνη 
τά εϊόη αύτοϋ εις τάς προθήκας 
ή τάς άποθήκας αύτοϋ. Πάσα 
πέραν τοϋ χρονικοϋ τούτου δια
στήματος παραμονή των ειδών 
αύτοϋ έν άποθηκεύσει φέρει ζη
μίαν διότι ή πολυχρόνιος άπο- 
θήκευσις άπαιτεΐ μεγάλα κε
φάλαια, πολλούς τόκους, πολ
λά ένοίκια καί έξοδα διαχειρί- 
σεως καί διοικήσεως. Ό τόκος 
έπομένως έλαττοϋται ούχί κυ
ρίως άρθμητικώς άλλά διά τοϋ 
περιορισμοϋ τοϋ διατιθεμένου 
διά τήν έπιχείρησιν κεφαλαίου 
καί τοϋ ταυτοχρόνου περιορι- 
σμοϋ τοϋ χρόνου κατά τόν ό
ποιον διατίθεται τό κεφάλαιον 
τοϋτο. Πάσα βραδύτης κινήσεως 
τοϋ κεφαλαίου, πάσα δηλαδή 
βραδύτης τής άποδόσεως τοϋ κε
φαλαίου άπό τόν δανεισθέντα 
πρός τόν δανειστήν έπιφέρει αϋ- 
ξησιν τής άξίας τοϋ τόκου, δη
λαδή δαπάνην έπιβαρύνουσαν 
τό έμπόρευμα, τήν άξίαν αύτοϋ, 
τήν ποιότητα καί τήν ένημερότη-

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Έαωιεριχοϋ 
Έξωϊρριχοϋ 
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ

Δρχ.
Δολ.
Δρχ.

50
2
6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :
X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 56 β

Τά έμβ ίομιιτα επ’ όνίματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί αποδείξεις δέον νά ςρέρωοι 
ΐήν υπογραφήν τοΰ Διαχειριοτοϋ 
καί τήν σφραγίδα τοϋ Περιοδικού.

Παρακιιλοΰνται οί κ. κ. Συνδρο
μή ιαί, δπως γνωστοποιώσιν εις 
τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.

Δυνάμει τοϋ πεςμ Τύπου Νόμου
‘Υπεύθυνος έπί τής “Υλης
ΑΛ· ΧΑΜΨΑΣ ΆκαΒημίας 56 β 

Προϊ ,τ ιιιενος Τυπογραφείου
Κ ΜΕΑΙΣΣΑΡΗΣ Αλκμήνης 18

τα τής χρησιμοποιήσεως αύτοϋ.
β'.=Αϋξησις τοΰ πιστωτικού 

ήμών συστήματος. — Αΰξησιν 
τοιαύτην δυνάμεθα νά έπιτύχω- 
μεν δταν αί πιστώσεις ήμών αύ- 
ξάνουσι. Άλλά αϋξησις τών πι
στώσεων έννοεΐται ή αϋξησις 
ούχί τοΰ ποσοϋ άλλά τοϋ χρό
νου καί ή έλάττωσις τοϋ σχετι
κού τόκου. ’Απαιτείται δμως 
πρός τοϋτο δημιουργία έμπορι- 
κής πίστεως καί έμπιστοσύνης 
τοϋ πιστωτοϋ πρός τόν πιστοϋ- 
χον. Οϋτως τή έγγυήσει μιάς 
Τραπέζης ό πιστοϋχος δύναται 
νά έπιτύχη μακροχρονιωτέραν 
τήν καταβολήν τοϋ κεφαλαίου 
άνευ ταυτοχρόνου αύξήσεωςτοϋ 
τόκου. Άν π. χ. ό πιστοϋχος έ
λαβε εϊδη έπί πιστώσει καί ύπο- 
χρεοϋται νά πληρώση μετά τρί
μηνον τό κεφάλαιον καίτόν τό
κον, νά δύναται ό πιστοϋχος νά 
άναβάλη αύτομάτως τήν πλη
ρωμήν τοϋ όφειλομένου ποσοϋ 
έπί ένα ή πλείονας μήνας άνευ 
ούδεμιάς έπί πλέον έπιβαρύν- 
σεως αύτοϋ. Σύστημα μικτόν αύ- 
ξήσεως τοϋ χρόνου καί έλαττώ- 
σεως συνεπώς τοϋ τόκου. Ή δι
αφορά βεβαίως δέν είναι ση
μαντική, άλλά ό πιστοϋχος έμ
πορος άποκτά κάποιαν έλαστι- 
κότητα εις τάς πληρωμάς αύτοϋ 
καί άνεσιν οικονομικήν διότι οί 
έμποροι όφείλουσι νά έχωσι τήν 
άνεσιν αύτήν δπως διορθώνουσι 
όλίγον κατ’ όλίγον τούς δρους 
τής προμήθειας τών έμπορευμά- 
των καί δπως έχωσι κάποιαν ά- 
νακούφισιν έν περιπτώσει καθ’ 
ήν κακώς ύπολογίσαντες τόν 
χρόνον τής διαρροής τοϋ έμπο- 
ρεύματος εύρέθησαν έχοντες 
(Stock) στόκ έμπορευμάτων άνώ- 
τερον τής καταναλωτικής αύτών 
δυνάμεως. Διότι κάθε έμπορος 
όφείλει νά γνωρίζη έπακριβώς, 
δσον είναι δυνατόν, ποια κατ’ 
εϊδη είναι ή καταναλωτική αύ
τοϋ δύναμις, ποια δηλαδή ή τα- 
χύτης τής διαρροής τοϋ έμπο- 
ρεύματος έν τώ πωλητηρίω αύ
τοϋ. Διά τόν λόγον τοϋτον ό έμ
πορος όφείλει νά διατηρή ειδι
κά βιβλία εις τά όποια θά έμ- 
φαίνηται ή ταχύτης αϋτη τής δι
αρροής καί ή εϋρεσις καί ό 
προσδιορισμός τοϋ συντελεστοϋ 
τούτου τής διαρροής τών έμπο
ρευμάτων αύτοϋ.

γ' Κατάλληλος διάθεσις τού 
πιστωτικού ήμών συστήματος. 
Αί πιστώσεις εις τό έμπόριον

αύξάνουσι τό κεφάλαιον τοϋ 
έμπορου. Ή αϋξησις δμως αϋτη 
πρέπει νά έχη δριόν τι τό όποι
ον δέν πρέπει νά ύπερβαίνη ό 
έμπορευόμενος έπί πιστώσει. 
Πρός τοϋτο θά ήτο κατάλληλος 
ή δημιουργία άποθήκης έμπο
ρευμάτων έν τώ τόπω τής κατα
ναλώσεως ύπό τών βιομηχανι
κών έργοστασίων πρός παροχήν 
καί ρύθμισιν τής χορηγήσεως 
τών διαφόρων ειδών. Άλλά ή 
άποθήκη αϋτη δέν πρέπει νά 
ίδρυθή είς βάρος τοϋ κατασκευ- 
αστοϋ ή τοϋ προμηθευτοϋ, διότι 
άλλως ουτος ήθελε δυστροπήση 
νά ίδρύση εις βάρος αύτοϋ τήν 
τοιαύτην άποθήκην δταν ό προ
μηθευτής δέν είναι καί αύτός 
έμπορος καταναλώσεως λιανι
κής. Πρός τοϋτο οί διάφοροι έμ
ποροι όφείλουσι νά συμψωνή- 
σωσι μεταξύ των δπως έν με
γάλη κλίμακι ένούμενοι νά σχη- 
ματίσωσι σοβαράν πελατείαν 
ώστε νά δύναται ό προμηθεύων 
τά εϊδη νά εύρίσκη συμφέρου- 
σαν τήν έν τώ τόπω τής λιανι
κής καταναλώσεως ϊδρυσιν ά
ποθήκης. Άφ’ έτέρου οί έμποροι 
θέλουσι συνδράμει τόν προμη
θευτήν εις τήν ϊδρυσιν τοιαύτης 
άποθήκης προμηθευόμενοι άπ’ 
αύτόν έπί πιστώσει τριμήνω ύ- 
πογράφοντες τά σχετικά γραμ
μάτια. Ό έμπορος δμως έφ’ ό
σον χρεωστεΐ τήν άξίαν όλικώς 
ή μερικώς τών προμηθειών του 
όφείλει νά διατηρή τά έμπορεύ- 
ματα αύτοϋ έν τή άποθήκη τοϋ 
προμηθευτοϋ, άπό τήν όποιαν θά 
λαμβάνη διαδοχικώς καί άλλε- 
παλλήλως ποσόν άνάλογονπρός 
τήνέβδομαδιαίαν αύτοϋ κατανά- 
λωσιν. Οϋτω ό μέν προμηθευτής 
είναι πλειότερον έξησψαλισμέ- 
νος καί δύναται νά κανονίζη 
τόν έφοδιασμόν τής άποθήκης 
του άναλόγως τής τοπικής όλο- 
κληρωτικής καταναλωτικής δι
αρροής τών έμπορευμάτων αύ
τοϋ, ό δέ έμπορος δέν διατρέχει 
τόν κίνδυνον νά μείνη άνευ έμ- 
πορεύματος καθ’ ήν περίπτωσιν 
ήθελε ύπολογίσει πλειότερον 
ταχεΐαν τήν διαρροήν τοϋ κατα- 
ναλισκομένου εϊδους. Αί πιστώ
σεις είς τήν περίπτωσιν αύτήν 
θέλουσι έλαττωθή κατά χρόνον 
καί ό τόκος τών ύπό πίστωσιν 
προμηθευομένων ειδών θά έπι- 
βαρύνη όλιγώτερον τόν έμπο
ρον. Έκτος τούτων ή άσφάλεια, 
ό τελωνισμός, ή φθορά καί τά
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προκβιμένου ή νομισματική πο
λιτική τής Κίνας Αποτελεί τυπι
κόν παράδ τιγμα τών άνω λεγο
μένων. Αί ήμέ εραι ΑγοραΙ άρ
γυρον άπεδ ίχθηααν ώ; αωτή- 
ριον φάρμακον διά τήν Κίναν. 
Έζημίωααν αύ.ήν διότι ό άργυ
ρος Ανετιμήθη πολύ καί ιό νό
μισμα τής Κίνας φυσικά έπίαης 
Ανβτιμήθη πολύ. Ή Κίναύπέ- 
φερεν έκ τής άναιτμήσεως τοϋ 
Αργύρου άκ ,ιβώς καθ’ δν τρό
πον, εΐχομεν ημείς προηγουμέ 
νως υποφέρει έκ τής Ανατιμή- 
αεοος τοϋ χρυοοϋ. Τό κακόν δ- 
περ έπροξενήοαμεν τότε είς τήν 
Κίναν τήν άφύπνισεν. "Ερρίψεν 
αϋτη τόν άργυροϋν κανόνα 
καί άαεφάσισε νά παραδε
χτή «δι ευθυνόμενον νότισμα». 
Τούτο πρό έξαμήνου. Ιΐρός στιγ
μήν έφινη δτι εύ-ιόλως «δέν θά 
τά έβγαζε πέρα» μέ τό δ,ευθυ- 
νόμε'ον νόμισμα. *Η 'Ιαπωνία 
έπιχείρηαε νά πορεμβάλη προ- 
οκόμμα α εις τήν Κίναν, ά 
πει λήαααα αύτήν 3ι" Αντι
ποίνων flv δέν ήθελε ανν- 
δέση ιό νόμισμά της μέ τό Ία 
ποινικόν. Ή Κίνα ήρνήθη νά 
νύμφευση διά τής βίας τό νόμι
σμά της μέ τό νόμισμα τής ’Ια
πωνίας, διότι θά έξετίθετο 
είς ένδεχομένην δυσμενή τρρ- 
πήν τής τύχης τοϋ νομίαματός 
της. Έατράφη τότε πρός τάς 
*Ηνωμένας Πολιτείας

Αί προθέσεις της αυνέπιπτον 
μέ .άς ίδικάς μας, συνάμα δέ έδί 
δετό ή ευκαιρία νά συγκροτήσω- 
μεν τόν Άργυρον τής Κίνας είς 
ώρισμένα όρια, άντί νά άφήαω-

μεν τούτον νά πλημμυρίαη τήν 
άγοράν πρός βλάβην τών συμφε
ρόντων τών δρυχείων Αργύρου, 
διά τά όποια οί πολιτικοί μας 
έδειξαν τρυφεράν στοργήν κατά 
τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν.

Συνεπώς τό Αποτέλεσμα τής 
πολιτικής μας έπί τοϋ Αργύρου 
ύπήρξε νά παραδεχθή μία Ακό- 
μη χώρα τό δίευθυνόμενον νό
μισμα, καί μιά Άλλη χώρα αί 
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι, νά έπιβε- 
βαιώοη τήν σταθερότητα τών 
Αρχών της.

Ή μικρά Σουηδία έκαμε τήν 
Αρχήν τφ 1931. «Παιδίον μι
κρόν θά είναι ό ό δη γός 
των». Ή ’Αγγλία τότε ήκολού- 
θηοε τήν Σουηδίαν, βτβιασμέ- 
νως κάπως ίσως διότι ήτο ύπο- 
Χρεωμένη νά παραδεχθή τήν 
προτεραιότητα τής Σουηδίας. 22 
έθνη περίπου, άποτελοϋντα τήν 
«Σι ερλιγκάρια» συνέδεααν τά 
νόμισμα τά των μέ τήν ’Αγγλίαν. 
°Η ’Αγγλία έπεχείρηοε νά προσ- 
ελκύση καί τήν Κίναν είς τήν 
δμάδα. Τφ 1935 άπέατειλεν είς 
Κίναν τόν Sir Frederick Leith- 
Rose, πρός τόν σκοπόν τούτον 
νο αυνδέαη τό yuan τής Κίνας 
μέ τήν Λίραν τής ’Αγγλίας, 'Αλλ’ 
δ έξυπνος Κινέζος άπίφυγε τόν 
γάμον τοϋτον ώς άπέφυγε καί 
τό συνοικέσιαν μέ τό Ιαπωνι
κόν yen. Πιθανώς τό ταξείδιον 
τοϋ Sir Frederick Leith-Ross νά 
συνετάλεσε είς τήν νομισματικήν 
με*αρρύθμισιν τής Κίνας. ’Άν ή 
Κίνα καί αί Ήνωμέναι .Πολι
τεία ι συνυπολογισθώσιν, τότε 
πλέον τοΰ ήμίαεος τήςοίκουμένης

προτιμά τό διευθυνόμενον νόμι
σμα Από τήν χρυσήν βάσιν. Τό 
έ'ιερον ήμισυ θά ύηοχρεωθή νά 
άκολουθήαη. Ή ψήφος τής ΚΙ 
νας έξηαφάλιαε τήν πλειοψη- 
φίαν. Ό χρόνος δέν θά άρνηση 
νά έλθη δπότε θά ύπάρξη πλή
ρης δμοφωνία.

Κατά τά τελευταία νέα, ζήτη
μα είναι Άν τό γαλλικόν φράγκον 
θά δυνηθή νά διατηρήαη τόν χρυ- 
αοΰν κανόνα. Ού μόνον δέ τό φρά
γκον άλλά καί TdguilderMai τό’Ελ
βετικόν φράγκον δεικνύουσι ση
μεία έξασθενίσεως.

Ό κόσμος όλόκληρος αίαθά 
νεται τήν Ανάγκην τής σταθερο- 
ποιήαεως. Άτυχώς πολλοί Ακό
μη φαντάζονται ότι σταθερό- 
ποίηαις σημαίνει έπάνοδος είς 
τήν χρυσήν βάσιν, καί τοϋτο 
διότι συγχέουν τήν έννοιαν τής 
διεθνούς συναλλαγματικής ατα- 
θεροποιήαεως(άπλής έαιφανεια· 
κής σταθεροπΟιήσεως τών δια
φόρων έθνικών νομισμάτων 
πρός Άλλη λα) μέ τήν πολύ βα- 
θυτέραν έννοιαντής οταθεροποι 
ήσεως τήςάγοραοτικής δυνάμεως. 
Τό μόνον ύγιές πρόγραμμα εί
ναι : άρχικώς μέν έκαστον έθνος 
νά έξααφαλίοη τόν δεύτερον τοϋ
τον όρον, μετά δέ, νά έξασφαλι- 
σθή καί ό πρώτος. ’Ως δ κ. Μορ- 
γκιντάου εϊπεν πρό έτους, όταν 
τά ά)1λα έθνη θά είναι έτοιμα 
ήμεΐς δέν θά παρεμβάλλωμεν 
έμπόδια.

Ως φαίνεται δέ προχωρούν ή
δη μάλλον ταχέως πρός τήν κατ- 
εύθυναιν τ α ύ τ η ν.

τοιαϋτα θά έπιβαρύνωσι τοϋ 
λοιποϋ, μετά τήν ϊδρυσιν τής ά
ποθήκης τόν προμηθευτήν, δστις 
έχων μεγαλυτέραν καί άσφα- 
λεστέραν πελατείαν θά δύναται 
νά άντιμετωπίζη ζημίας μικροτέ- 
ρας τών ζημιών άς θά είχον οί 
έμποροι άνευ τής ύπάρξεως τής 
άποθήκης.

δ'.—Έλάττωσις κατά τό δυ
νατόν τού πιστωτικού χρό
νου. Κυρίως πρέπει νά ληφθή 
φροντίς δπως κατά τό δυνατόν 
έλαττωθή ό πιστωτικός χρόνος 
κατά τόν όποιον ό έμπορος ύ- 
ποχρεοϋται νά διατηρή τό έμπό
ρευμα πρό τής τελικής αύτοϋ 
έκποιήσεως, Ό έμπορος κατά 
τό σήμερον έπικρατοϋν σύστη
μα έπιβαρύνεται πλειότερον έφ’ 
δσον τά έμπορεύματα μένουσι 
άπώλητα. Πρέπει έπομένως νά 
φροντίζη δπως πωλή τό ταχύτε- 
ρον τά έμπορεύματα αύτοϋ εϊτε 
άν τά έχη έπί πιστώσει, εϊτε 
τοΐς μετρητοΐς. ’Επειδή δέ δέν 
•δύναται νά αύξήση άφ' έαυτοϋ 
τήν ταχύτητα τοΰ χρόνου τής 
έκποιήσεως τών έμπορευμάτων, 
όφείλει νά έλαττώση τόν χρόνον 
καθ’ δν έχει ταϋτα έπί πιστώ
σει. Καί τοϋτο άκόμη πρέπει νά 
ρυθμισθή ούχί διά τής άπλής έ- 
λαττώσεως τοϋ χρόνου τής ά- 
ποπληρώσεως τής πιστωτικής ύ- 
ποχρεώσεως, άλλά διά τής σχε
τικής έλαττώσεως τοϋ ποσοϋ 
τών έπί πιστώσει προμηθευομέ
νων έμπορευμάτων, Οϋτω θά 
πληρώνη τόκους οϋς θά είσπράτ- 
τη ουτος άμέσως καί συγχρό
νως μετά τών πληρωνομένων 
ύπ’ αύτοϋ τόκων τών πιστώ
σεων. Τάξις, ρύθμισις, μέθοδος 
πρέπει νά βασιλεύη είς τάς έμ- 
πορικάς έπιχειρήσεις, άποφυγή 
μακροχρονίων άποθηκεύσεων, 
πληρωμή τόκων είς τούς πιστω- 
τάς κατά τό δυνατόν μικροτέ- 
ρων, άσφάλεια τακτικής καί τα
χείας καταναλώσεως, εϊσπραξις 
θετική καί άσφαλής τοϋτιμήμα-' 
τος τών πωλουμένων έμπορευ
μάτων. Αύτή είναι ή μέθοδος τής 
έλαττώσεως τών δαπανών έπί 
τών έμπορευμάτων. ’Εάν δέ ή 
ϋπαρξις τής άποθήκης συνδυα- 
σθή μέ τήν καταβολήν τών τε
λωνειακών δασμών, ώστε ουτοι 
νά πληρώνωνται έφ’ δσον τά έμ
πορεύματα έξάγονται έκ τής ά
ποθήκης, θέλει έπιτευχθή μείω- 
σις τών άναγκαίων πρός έμπο- 
ρίαν κεφαλαίων, έλάττωσις τών 
καταβαλλομένων τόκων, τμημα
τική καταβολή τών φόρων τοϋ 
Δημοσίου καί τοϋ Δήμου, μεθο- 
δικωτέρα ζήτησις συναλλάγμα
τος έκ τής Αγοράς. Καί γενικώς 
έφ’ δσον έλαττοϋται τό άπαιτού- 
μενον πρός έμπορίαν κεφάλαιον 
καί τά παρασιτικά αύτοϋ έξο
δα, έπί τοσοϋτον άμείβεται ή 
εργασία. Διά τών άνωτέρω 
προτάσεων φθάνομεν είς τό ζή
τημα τής στενότητας τοϋ νομί
σματος καί βλέπομεν δτι καλή 
διάθεσις τών υπαρχόντων νο
μισματικών κεφαλαίων δύναται 
νά φέρη έπάρκειαν αύτών. Ή δέ 
άφειδήςχρήσις νομισματικών κε
φαλαίων φέρει πραγματικήν 
στενότητα νομισμάτων είς άλ- 
λας έπιχειρήσεις, αϊτινες καί αύ- 
ταί διά νά εύδοκιμήσωσι άπαι- 
τοϋσι έπάρκειαν νομισματικήν 
καί χρήσιν άφθονων καί έπαρ- 
κών κεφαλαίων. Ή διάθεσις τών 
νομισματικών ήμών κεφαλαίων 
είναι τό κύριον ζήτημα τής νο
μισματικής πολιτικής χώρας τί
νος καί πρό παντός είς χώρας 
όπου τό νόμισμα είναι τεχνη
τόν, δπως παρ’ ήμΐν, δπου τό 
κυκλοφορούν νόμισμα είναι πο
σότητας ώρισμένης καί μή δυ- 
ναμένης ν’ αύξηθή δσον καί άν 
είσρεύση ξένον είς χρυσόν ή 
ύγιοϋς βάσεως συνάλλαγμα. Εϊ- 
μεθα πτωχοί άπό τής άπόψεως 
αύτής διότι άδυνατοΰμεν ν’ αύ- 
ξήσωμεν τό έν κυκλοφορία νό
μισμα, άνευ βλάβης τής δλης 
οικονομικής ήμών ύποστάσεως. 
Άλλά λαός ουτινος αί άνάγκαι 
είναι άπεριορίστως μεγάλαι, 
λαός δστις ύποχρεοϋται νά είσ- 
φέρη είς τό Δημόσιον Ταμεΐον

έτησίως δίς καί τρις όλόκληρον 
τό έν τή Χώρα, κυκλοψοριακόν 
νόμισμα αύτοϋ πρός άπότισιν 
τών άμέσων καί έμμέσων φό
ρων, χωρίς νά ύπολογίσωμεν τόν 
χρόνον καθ’ δν τά νομισματικά 
αύτά κεφάλαια παραμένουν έν 
άναμονή τής άποδόσεως αύτών 
είς τήν κυκλοφορίαν καί 6ή έπί 
σημαντικόν χρονικόν διάστημα, 
λαός δστις διαρκώς εύρίσκεται 

| έν παθητική δανειστική θέσει ά- 
| ξιοΐ και πρεπει νά άξιοι τήν αυ- 
{ ξησιν τοϋ κυκλοψοροϋντος κε
φαλαίου, άν μ ή είς ποσότητα, 
τούλάχιστον είς ταχύτητα. "Ε
πρεπε οηλαδή τά είς τά Ταμεία 
τοϋ Κράτους ύποχρεωτικώς είσ- 

■ ρέοντα νομίσματα νά άποόιόων- 
i ται άμέσως ώς κατατίθενται, άν 
μ ή προτοΰ άκόμη κατατεθώσι, 
καί νά τίθενται είς την διάθεσιν 

I τοϋ κοινοϋ, είτε διά τής ταχείας 
έκπληρώσεως τών χρεωστικών 
υποχρεώσεων τοϋ Κράτους, είτε 
διά τής άμεσου καταβολής είς 
κατάθεσιν δψεως παρά τή ’Εκ
δοτική Τραπέζη ήτις νά όύνα- 
ται νά διαθέτη ταϋτα είς τό έμ
πόριον καί τήν βιομηχανίαν ό
σον τό δυνατόν ταχύτερον καί 
άσφαλώς. ’Άν δέ ή μέθοδος αϋ
τη συνόυασθή μέ έτερον σύστη
μα, τής δι’ ειδικών κρατικών έ- 
πιταγών πληρωμής μέρους τών 
πρός τούς ίδιώτας καί τάς τρα- 
πέζας κρατικών υποχρεώσεων, 
θά έχωμεν νέαν αυξησιν κυκλο- 
φοροϋντος πιστωτικού νομίσμα
τος. Διότι έπί τέλους καί αύτό 
τό κακώς λεγόμενον χαρτονό
μισμα τραπεζιτικόν, δέν είναι 
τίποτε άλλο εΐμή κρατική όμο- 
λογία άνευ τόκου καί άνευ ώ- 
ρισμένου χρόνου πληρωμής.Καθ’ 
δσον ή όμολογία αύτή, τό τρα- 
πεζογραμμάτιον, έξεδόθη τότε 
δτε τό Δημόσιον λαβόν άπό 
τούς ίδιώτας τά χρυσά νομίσμα
τα αύτοϋ έθεσε είς υποχρεωτι
κήν κυκλοφορίαν τά όμόλογα 
αύτοϋ ύπό τύπον τραπεζογραμ
ματίου. Τό πραγματικόν Τραπε- 
ζογραμμάτιον είναι όμόλογον 
έξοφλούμενον είς χρυσόν έπί τή 
εμφανίσει, έφ’ δσον δέ τό Τρα- 
πεζογραμμάτιον δέν έχει τήν ι
διότητα αύτήν παύει νά είναι 
νόμισμα καί καθίσταται άπλοϋν 
όμόλογον άπέναντι τοϋ όποιου 
άναγνωρίζεται μέν ύπό τοϋ Κρά
τους ή ύποχρέωσις ήν έχει δπως 
τό έξαργυρώση ή τό άνταλλά- 
ξη μέ Ισότιμον καί Ισάριθμον 
χρυσοϋν νόμισμα, άλλά δέν ά- 
ναγνωρίζει τό Δημόσιον δι’ έαυ- 
τό τήν ύποχρέωσιν τής έπί τή 
έμφανίσει άποδόσεως τοΰ παρ’ 
αύτοϋ ληφθέντος ισοτίμου καί 
ισαρίθμου πρός τήν όνομαστι- 
κήν άξίαν τοϋ Τραπεζογραμμα
τίου χρυσοϋ νομίσματος, άκόμη 
δέ διαφέρει τοϋ κοινοϋ όμολόγου 
κατά τό δτι, δι’ δσον χρόνον τό 
όμόλογον τοϋτο δέν έξαργυ- 
ροϋται τό όμόλογον τοϋτο δέν 
άποδίδει τόκον είς τόν δανει
στήν.

Έκ τών δύο τούτων λόγων τό 
τραπεζογραμμάτιον, τό κρατι
κόν δηλαδή όμόλογον, χάνει 
τήν άξίαν αύτοϋ άνταλλασόμε- 
νον εϊτε μέ ξένα νομίσματα εϊ- 
τε μέ διάφορα έμπορεύματα κτλ. 
Έπομένως έάν τό Δημόσιον έκ- 
δώση έπιταγάς έπί τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος είς τήν όποιαν 
έχει καταθέσεις έν όψει καί έκ- 
δίδη τόσας έπιταγάς δσαι είναι 
αί είς δραχμάς καταθέσεις αύ
τοϋ, δέν κάμνει τίποτε πλειότε
ρον άφ’ δτι έκαμε έκδίδον τά 
κυκλοφορούντο Τραπεζογραμ
μάτια, μέ μίαν ύπέρ τών έπιτα- 
γών διαφοράν, δτι πληρώνονται 
είς δραχμάς έπί τή έμφανίσει 
είς τάς Τραπεζοθυρίδας τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Νομίζομεν άδιστάκτως, δτι ή 
σημερινή έμπορική οικονομία 
εύρίσκεται είς νηπιώδη κατά- 
στασιν καί δτι ή δλη λειτουρ
γία αύτής δέν δύναται ν’ άπο- 
δώση τά ώφέλη άτινα έπρεπε ν’ 
άποδίδη έάν ετίθετο κάποια τά
ξις καί έγίνοντο αί άναγκαϊαι 
έμπορικοοικονομικαί διαρρυθμί- 

(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα)



■ggg Zllimilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,in,,in,
ΠΗΪΪΪΗ E 1

=4 Σκεψεις και Κρίσεις
-lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll I lllllllllllimill II lllll II llllllliiiiiiimi milll Illlllllllll 11111111=

Φαίνεται, δτι τά ζητήματα ιών 
έργαζομένων τάξεων άρχίζουν 
καί πάλιν μετά μακράν παρα
μέλησή νά άπααχολοϋν καί παρ’ 
ήμΐν τούς Αρμοδίους.

‘Ο κ. Πρόεδρος τής Κυβερ- 
νήσεως διχθείς πρό τινων ήμε
ρων έκπροσώπους τοϋ έμπορι- 
κον και βιομηχανικού κόσμου 
εϊηρ τα εξής χαρακτηριστικά : 
» ’Οφείλω νά σας δηλώσω, διι 

ή Κνβέρνηαίς μου είναι κα- 
θα ώς Αστική Τούτο δμως 
όέν σημαίνει, δτι πρέπει ν’ 
άγντήση τήν δυστυχίαν τών 
πενεστέρων τάξεων καί κυρίως

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
3 ΤΩΝ ΠΡΟ Ϊ ΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ

τής έργατικής τοιαύτης. ‘Η 
» Αστική τάξις, έφόαον έπιθυ- 
» μεϊ νά συνεχισθή τό ύφιστά- 
> μενον κοινωνικόν καθεστώς, 
» πρέπει ν’ άκολουθήαη τό πα- 
» ράδειγμα τών άλλων Αστικών 
» αραιών, τά όποια διά θυ- 
» αιών β λτιώνουν τήν οίκονο- 
» μικήν θέσιν τών έργαζομένων. 
» Εκτός έάν θέλη διά τής άρ- 
» νήαεώς της νά παραδοθή εις 
» τόν κομμουνισμόν».

Έξ άλλου ή Κυβέρνησις είχε 
τ*ν πρωτοβουλίαν νά συαιήαη 
είδικτν ’Επιτροπήν, εις τήν ό
ποιαν μετέχει καί δ * Υποδιοι
κητής τής Τραπέζνς μας κ. Κο· 
ριζής, διά ιήν πληρεατέραν δρ- 
γάνωσιν τής κοινωνικής πρό
νοιας.

Είναι άξιαι Ιδιαιτέρας έξάρ- 
οεως at ένέργειαι αϋιαι τής υ
πευθύνου Κυβερνήαεως, διότι 
όφειλομεν νά όμολογήσωμεν, δτι 
ή παραγνώριοις τών δικαιωαά 
των τής έργοσίας καί ή ελλειψις 
καί τής μάλλον υποτυπώδους 
κοινωνικής πρόνοιας, Αφ’ έι-ός 
μέν ύποβιβάζουν Αξιο&ρηνήτως 
τό έπίπεδον τοϋ πολι· ισμοϋ τής 
χώρας μας, άφ’ ετέρου δ’ εκθέ
τουν, ώς όρθόιατα δ έγνωσεν ό 
κ. Πρωθυπουργός, είς προφανή 
κίνδυνον τό σημερινόν Αστικόν 
καθεστώς.

Ελπίζομεν, δτι δέν πρόκειται 
νά σταματήοη εις ώραίους μό
νον λόγους ή άρξαμένη Αξιέπαι
νος προσπάθεια, εύχόμεθα δ’ 
είλικρινώς ή προστασία τής έρ- 
γααίας καί ή κοινωνική Ανιίλη- 
ψις νά γίνουν πραγματική πί- 
ατις $tg τούς κληθέντας νά συν 
τρ> ξουν τό ϋργον τής Κυβ ρνή 
σεως, διότι εις τόν πολιτισμένον 
κόσμον ή μέριμνα διά τάς άαθε 
νεατέ ας οίκονομικώς τάξεις εί
ναι Αποτέλεσμα πραγματικής Αν 
θρωπιστικής καλλιέργειας, ού 
δέποτε δέ παραχώρησις, γιν< μέ 
νη ΰπολογιστικώς διά νά προ- 
ληφθή ή κατάρρευοις τής ύφι- 
αταμένης κοινωνικής τάξεως, ή 
διά νά ουγκρατηϋή οϋτη μετά 
τάς Αφυπνιατικάς έκδηλώαεις 
τοϋ έπικρεμαμένου κινδύνου.

I
ΥΠΟ κ· Γ. Κ.ΦΙΛΙΠΠΟΙ"!ΟΥΛΟΥ
Γεωπόνου, Τμηματάρχου 'Υπουργείου Γεωργίας

Η ΕΠΙΤΚΕΨΙΣΤΟΥ Dr SCHaCHT
Οί Ελληνικοί οικονομικοί 

κύκλοι εΐχον τήν ευκαιρίαν νά 
συνομιλήσουν μετά του επιφα
νούς ΔιοικητοΟ τής Reichsbank 
έπί τών οικονομικών σχέσεων 
τών δύο χωρών.

Άναγνωρίζοντες τάς δυσχέ
ρειας τών ύπευθύνων παρ’ ή- 
μΐν κύκλων είς τάς διαπραγ
ματεύσεις των δέν έπιθυμοΰμεν 
νά έκφέρωμεν κρίσεις, αί όποιαι 
θά ήόύναντο νά παραβλάψουν 
τό έργον των.

"Εν δμως εΐναιβέβαιον: Ό Dr. 
Schachtδέν επιθυμεί νά προ- 
σφέρη έγγύησίν τινα δι’ ένόε- 
χομένην ύποτίμησιν του μάρ
κου, δπερ ή μέχρι του δε τακτι
κή τής Γερμανίας ουδόλως κα
θιστά άπίθανον.

Δέν απομένει παρά ή δυνατό- 
της τής καλύψεως του ένεργητι- 
κου μας ύπολοίπου διά προμη
θειών έκ Γερμανίας, καί είναι 
αυτονόητον, δτι μία τοιαύτη 
ενέργεια ύπαγορευομένη άπό 
άναπόδραστον άνάγκην δέν ε
πιφυλάσσει ήμΐν τήν άνεσιν τής 
ποιοτικής καί τιμολογικής επι
λογής.

”Ας γίνη τουλάχιστον αφορ
μή ή δημιουργηθεΐσα κατάστα- 
σις διά τήν είς τό μέλλον ρύ- 
θμισιν τών μετά τής Γερμανίας 
συναλλαγών μας.

‘Η Γερμανία άποτελεΐ έπιθυ- 
μητήν πράγματι άγοράν, αί με
τά τής όποιας δμως συναλλα- 
γαί λόγω τών έπιχειρουμένων 
αυτόθι παράτολμων οικονομι
κών πειραματισμών άπαιτοΰν 
μεγίστην πάντοτε προσοχήν καί 
προνοητικότητα προς αποφυγήν 
ώρισμένων απροόπτων.

πέτειαν ένός φιλελευθέρου λαοϋ έγ- 
καταλείπουν τό θέατρον συγκινη- 
μένοι μέν, άλλά καί περισσότερόν 
προσγειωμένοι εις τήν στυγνήν 
πραγματ1 κότητα,

ΤΙς δύναται νά εΐπη, ό'τι τό παι- 
χθέν έργον δέν ή το διδακτικόν ;

Κρίμα, ότι δέν διεφημίσθη «ώς 
είδικώς κατάλληλον δΓ ανηλίκους».

Είναι ίσως κ »1 τοϋτο άπό τά 
ανεξιχνίαστα μυστικά τών ιμπρε
σάριων τής διεθνούς σκηνής !

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Κρύπτει λοιπόν τό 'Ελληνικόν 
υπέδαφος τήν πολύτιμον ρευ >τήν 
καύσιμον ΰ ην, ή οποία αποτελεί 
αληθή πηγήν πλούτου ;

Θά αποδειχτεί) συντόμως Ικ τών 
διεναγουένων ερευνών.

Εις τήν περίπτωσιν, καθ’ ήν οί 
πειραματισμ· I στεφθοΰν ύπο επι
τυχίας, ή Ελλάς θά ε/η τήν τύχη, 
νά γίνη κέντρον διεθνούς άνταγω 
νισμοΰ μέ δλην τήν σκοτεινήν «δι 
πλωματίαν τοϋ πετρελαίου» ώς Λέ
γεται.

’Ελπίζομεν, δτι r ι σχόντες τήν 
πρωτοβουλίαν τής διεξαγωγής τών 
προς άνεύρεσιν πετρελαίου ερευνών, 
θά θέσουν τά τής εκμεταλλεύσεώ; 
του επί απολύτω- εδραίων οικονο
μικών βάσεων καί θά προφυλάξ 'υ 
τήν χώραν μας άπό ενόχους ορέ 
ξεις, τάς οποίας πάντοτε γεννφ τό 
πολύτιμον αΰτο ΰγ όν, έξασφαλί- 
ζοντες εξ ολοκλήρου διά τήν υικο 
μίαν μας τά (Τ'αθά μιας ανέλπιστου 
πράγματι τύχης.

01 ΕΠΑΓΓΕΛΛΙίΤΙΑΙ

Διά τής τίλίυταίας στροφής τής 
Αγγλίας προς άροιν τών κυρώ
σεων δίδεται τό «happy end» είς 
τό δράμα, τό όποιον μέ πρωταγω
νιστήν τόν ’Ιταλικόν ιμπεριαλι
σμόν συνετάραξεν άπό τινων μη
νών ό όκληοον τόν κόσμον.

Τά ότι τάς αίματηράς δαπάνας 
τής κωμικοτραγικής αυτής παρα- 
στάσεως ά εδέχθη έξ ολοκλήρου ή 
δυσ υχής Αβυτση ία οΰδεμ·'αν έχει 
σημασίκν διά τόν πολιτισμόν μας.

‘11 αυλαία έπεσε καί οί μικροί 
λαοί, οί όποιοι παρηκολούθησαν μέ 
άγωνίαν καί συμπάθειαν την περι-

Παρακολουθοΰμεν καί ημείς μέ 
ειλικρινή συμπάθειαν τήν διεξαγομέ 
νην εις τόν ήμερήσιον τύπον συζήτη- 
σιν δια τήν δυσχερή οικονομικήν θέ- 
σιν των έπαγγεΛματιών.

Πρόκειται περί μιας πολυπληθε- 
1 στάτης τάξεως, ή όποια, ελλείψει ει
δικής επαγγελματικής πίστεως παρ' 
ήμΐν αναγκάζεται νά δανείζεται ϋπό 
επαχθέστατους όρους καί νά δεινο- 
παθή κυριολεκτικός.

Καί όμως οί έπαγγελματίαι είναι 
έκ τών συνεπέστερων είς τάς φορο
λογικός των υποχρεώσεις τάξεων, 
άσκοΰν δέ λειτουργίαν πραγματικώς 
κοινωνικήν έξυπηρετοϋντες τάς πο- 
λυειδεΐς καθημερινός μας άνάγκας 
καί ίσορροποϋντες τήν άθλιότητα 
τών πενεστέρων τάξεων διά τών πι
στώσεων, τάς όποιας παρέχουν καί 
αί όποιαι πολλάκις πρόκαλοϋν τήν 
καταστροφήν των.

Πλήν τούτου οί έπαγγελματίαι 
εγγύτατα πρός τούς άσθενεστέρους 
οίκονομικώς εύρισκόμενοι, έκ τών ό
ποιων συνήθως στρατολογεί τούς 
πιστούς του ό κομμουνισμός, στοι-

Ύπό τήν πίεσιν τής προφα
νούς άνάγκης έγένοντο τά τε
λευταία έτη έπανειλημμέναι τρο
ποποιήσεις τής άπό πολλών ε
τών ίσχυούσης φορολογίας τών 
γεωργικών προϊόντων μας. Καί 
διά τινα μέν έξ αυτών αί μειώ
σεις αυται έφθασαν μέχρι παν
τελούς καταργήσεώς της, όπως 
π, χ, διά τά σιτηρά, έστω καί άν 
ή κατάργησις αυτή δίδεται ύπό 
μορφήν συνεχών άναστολών 
είσπράξεως του φόρου. Έξ ό
λων έν τούτοις τών παλαιότερον 
είσπραττομένων φορολογιώντών 
γεωργικών μας προϊόντων δύο 
κυρίως εξακολουθούν νά είναι 
βαρύτατοι : τού καπνού (ό έγ
γειος δηλ. φόρος) καί τών προϊ
όντων τής ελαίας. Διά τά τελευ
ταία μάλιστα ταϋτα συμβαίνει 
ότι φορολογούνται κατά δύο 
έντελώς διάφορα φορολογικά 
συστήματα, ατινα ισχύουν είς 
διάφορα τμήματα τής Χώρας 
μας. Εντεύθεν έκτος του λίαν 
έπαχθοΰς τής φορολογίας, δη- 
μιουργεΐται σειρά άνισοτήτων, 
αϊτινες, μετά τήν κρίσιν μάλι
στα τών τιμών τών έτών 1930— 
33, θά εΐχον πολύ μεγαλειτέραν 
έκδήλωσιν είς βάρος τής καλ
λιέργειας ταύτης, άν μή ή συν- 
τηρητικότης τών αγροτικών πλη
θυσμών καί τό δυσχερές τής ά- 
νανεώσεως τών δένδρων ήμπό- 
οιζον τήν εύρυτέραν έκρίζωσιν 
τών έλαιοδένδρων, ή όποια παρ’ 
όλα ταϋτα, έσημειώθ'^ άνησυ- 
χαστική εϊς τινας περιφέρειας.

Ό κατά τό 1934 Υφυπουργός 
τών Οικονομικών κ. Δ. Χέλμης 
ήθέλησε, μεταξύ άλλων, νά τρο
ποποίηση τήν ίσχύουσαν φορο
λογίαν τών προϊόντων τής Ε
λαίας καί πρός τούτο κατήρτι- 
σεν ειδικήν επιτροπήν, τής όποι
ας συμμετέσχομεν. Μετά τάς 
πρώτας όλίγας συνεδριάσεις ά- 
νετέθη είς ημάς ή γενική είσή- 
γησις έπί τής έν λόγω φορολο
γίας. Τής λεπτομερούς έπί τού 
προκειμένου μελέτης μας αυτής 
θά δώσωμεν κατωτέρω λεπτο
μερή περίληψιν.

"Οπως καί άνωτέρω εϊπομεν, 
ή εϊσπραξις τών έπί τοϋ έλαιο- 
λάδου επιβεβλημένων φόρων γί
νεται κατά δύο διαφόρους τρό
πους. Κατά τόν ένα ό φόρος 
είσπράττεται είς είδος είς τά ε
λαιοτριβεία κατά την έκθλιψιν, 
κατά δέ τόν άλλον κατά τήν ε
ξαγωγήν ή μεταφοράν τού ελαί
ου είς χρήμα, έπί τή βάσει τής 
αγοραίας τιμής αύτοϋ, όριζομέ- 
νης βάσει γνωματεύσεως τοπι
κής επιτροπής δΓ έκαστον μήνα. 
Ή φορολογία τού έλαιολάδου 
είς τά έλαιοτριβεΐα εφαρμόζε
ται είς τήν Πελοπόνησον, πλην 
τών Επαρχιών Οΐτύλου καί Λα
κωνικής, την Στερεάν Ελλάδα, 
τήν Θεσσαλίαν, πλήν τών 12 
τέως δήμων Πηλίου, τήν ’Ήπει
ρον,Χαλκιδικήν κλπ. περιφέρειας 
τής Μακεδονίας, πλήν τής Θά
σου. Είς άπάσας τάς λοιπάς πε
ριφέρειας ό φόρος του ελαίου

είσπράττεται είς τά τελωνεία 
κατά τήν μεταφοράν ή εξα
γωγήν αύτοϋ είς χρήμα.

Ή συνολική έπιβάρυνσις τού 
έλαιολάδου άποτελεΐται άπό 
τόν άρχικόν δημόσιον φόρον 
καί άπό πρόσθετα ποσοστά διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών αναγκα
στικών δανείων άφ’ ένός καί 
υπέρ παντοειδών Ταμείων καί 
σκοπών άφ’ ετέρου, τό σύνολον 
τών όποιων, κατά διάφορα πο
σοστά έπιβεβλημένων (τών προ- 
σθ. φόρων δηλ.), είναι συνήθως 
άνώτερον τού αρχικού δημοσίου 
φόρου. Διά τόν λόγον τούτον 
ή συνολική έπιβάρυνσις τού 
ελαίου είναι διάφορος, ένίοτε 
ούσιωδώς, ώς κατωτέρω θέλει 
έκτεθή, είς διαφόρους περιφέ
ρειας, ανεξαρτήτως τρόπου είσ
πράξεως τού φόρου.
1. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟ

ΛΑΔΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙ
ΒΕΙΑ
Τήν πληρωμήν του φόρου είς 

είδος κατά τήν έκθλιψιν είς τά 
έλαιοτριβεΐα, ή εϊσπραξις του 
όποιου άνατίθεται είς πλειοδο- 
τοΰντας ένοικιαστάς, χαρακτη
ρίζει :

α) "Οτι φορολογείται ολόκλη
ρος ή παραγωγή, άνεξαρτήτως 
ποσού παραγωγής ένός έκάστου 
ελαιοπαραγωγού, όμοιομόρφως 
εντός τής αυτής περιφέρειας.

β) "Οτι φορολογείται καί ή 
εργασία τών είς είδος (ελαιό
καρπον) άμειβομένων έργατών 
συλλεκτών έ?ναιοκάρπου, ένώ τό 
έκθλιπτικόν δικαίωμα είς είδος 
τών έλαιοτριβείων δέν φορολο
γείται.

γ) "Οτι ό καταβαλλόμενος ύ
πό τού ελαίου φόρος άπαλλάσ- 
σει τής φορολογίας τά έν ταΐς 
αόταΐς περιφερείαις λαμβανό- 
μενα ύποπροϊόντα (ελαιοπυρή
νας, πυρηνέλαιον, πυρηνοσά- 
πωνας κλπ.).

Είς τάς έν λόγω περιφέρειας 
ό αρχικός δημόσιος φόρος είναι 
5,25 ο)ο τής παραγομένης ποσό
τητας. Έπί πλέον τό Δημόσιον 
εισπράττει πρόσθετον φόρον 40 
ο)ο του άρχικοΰ δημοσίου διά 
τήν έξυπηρέτησιν τών άναγκα- 
στ. δανείων. Έπί τοϋ αρχικού 
δημοσίου φόρου υπολογίζονται 
καί είσπράττονται έπίσης οί 
διάφοροι ύπέρ ειδικών Ταμείων 
πρόσθετοι φόροι, οϊτινες έκυμαί- 
νοντο τόν Σ)βριον 1933 άπό 44 
ο)ο διά τήν περιφέρειαν Μαρα
θώνας είς 231 ο)ο διά τήν περι- 
φέρ. ’Αντικύρρας. Μεταξύ τών 
ειδικών τούτων Ταμείων συμπε- 
ριλαμβάνονται καί τινα ούδε- 
μίαν σχέσιν έχοντα μέ τήν ε
λαιοπαραγωγήν ή προσφέ- 
ροντα έξυπηρέτησιν τινα είς αυ
τήν (Κοινοτικά ’Έργα Κόριν
θου, Ταμ. Εκπαιδευτικής Πρό
νοιας, Ταμ. ’Έργων Κοινής ’Ω
φέλειας κλπ.).

Έπί τή βάσει τών επισήμων 
στατιστικών προκύπτει, δτι τό 
Δημόσιον Ταμεΐον έβεβαίωσε

κατά τό 1931—32 τά 66, 4 ο)ο 
καί είσέπραξε τά 45, 0 ο)ο τής 
αρχικής ύπέρ αυτού έπιβαρύν- 
σεως, καί δτι τό 1932—33 έβε
βαίωσε μέν τά 63, 3 ο)ο εί
σέπραξε δέ τελικώς τά 49, 9 ο)ο. 
"Ωστε, προκύπτει, πλέον τού ή- 
μισεος τού έπιβαλλομένου φό
ρου διαφεύγει είς έξοδα τών ε
νοικιαστών, κέρδη των, καί πρό 
παντός είς τούς μεταξύ των 
πολύ γνωστούς συνδυασμούς 
κατά τήν διενέργειαν τών δημο
πρασιών.

Γενικώτερον ή συνολική φο
ρολογική έπιβάρυνσις του έλαί- 
ου τών περιφερειών καθ’ ας ό 
φόρος είσπράττεται είς τά έλαι- 
οτριβεΐα έκυμαίνετο τό 1933-34 
μεταξύ τού 7,56 ο)ο διά τήν πε- 
ριφέρ. Μαραθώνας καί τού 17, 
37ο)ο διά τήν περιφέρειαν ’Αν
τικύρρας τής ά κα θαρίστου 
προσόδου τών παραγωγών.
2. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙ

ΟΛΑΔΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΛΩ
ΝΕΙΑ.
Είς τάς περιφέρειας καθ’ άς 

ισχύει τό φορολογικόν τούτο 
σύστημα (Κρήτην, Μυτιλήνην, 
Ίονίους Νήσους, Χίον, Σάμον, 
Κύθηρα, Έπαρχ. Οΐτύλου καί 
Λακωνικής, 12 τέως Δήμους Πη
λίου, Θάσον, καί Νομόν Εύβοι
ας) ή έκθλιψις τού ελαίου είς 
ούδένα ύπόκειται περιορισμόν 
καί ή άποκομιδή αύτοϋ άπό 
τούς παραγωγούς εΐναι ελεύ
θερα παντός φόρου. Είς τάς πε
ριφέρειας ταύτας ή πληρωμη 
τών φόρων (τού τε δημοσίου 
καί λοιπών προσθέτων, πολυα
ρίθμων έπίσης). γίνεται κατά τήν 
μεταφοράν του πλεονάζοντας 
τής τοπικής καταναλώσεως μέ
ρους είς τό εσωτερικόν ή τήν ε
ξαγωγήν του είς τήν αλλοδα
πήν, τήν χαρακτηρίζει δέ :

α) δτι, άντιθέτως πρός δ,τι ι
σχύει είς τάς αλλας περιφέρειας 
καθ’ άς τό έλαιον φορολογείται 
είς τά έλαιοτριβεΐα, είς τάς νή
σους κλπ. ώς άνω περιφέρειας 
φορολογούνται έπίσης καί τά 
υποπροϊόντα τής έλαίας (δηλ. 
οί έλαιοπυρήνες, τό πυρηνέλαι- 
ον, οί έλαιοσάπωνες καί πυρη- 
νοσάπωνες) έφ’ δσον ταϋτα εξά
γονται ή μεταφέρονται έξω τών 
παραγουσών αυτά περιφερειών.

β) δτι φορολογείται τό πλεο- 
νάζον μόνον μέρος τής δλης το
πικής καταναλώσεως μεταψε- 
ρόμενον ή έξαγόμενον μέρος τής 
παραγωγής. Διά τόν λόγον τού
τον έθεωρήθη ύπό του νομοθέ- 
του δτι τό ποσοστόν του άρχι- 
κοΟ δημοσίου φόρου πρέπει νά 
εΐναι μεγαλείτερον διά τάς πε
ριφέρειας ταύτας, άνερχόμενον 
είς 9ο)ο, πλήν τής Κερκύρας καί 
Μυτιλήνης δΓ άς ώρίσθη 8ο)ο 
διά τούς κατωτέρω έκτεθη σομέ- 
νους λόγους. Τά ποσά ταϋτα έ- 
λήφθησαν διότι έθεωρήθη ύπό 
τού Νομοθέτου δτι αί εισπρά
ξεις τής φορολογίας τού 9ο)ο 
καί 8ο)ο έπί τού έξαγομένου ή
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χεϊα δέ κατ' εξοχήν συντηρητικά, 
συντελούν σημαντικές είς τήν δια- 
τήρησιν τής κοινωνικής τάξεως, είς 
τήν όποιαν προσφέρουν άξιόλογον 
έρεισμα.

ΔΓ όλους τούς άνωτέρω λόγους 
εΐναι άξιοι όχι απλώς τής συμπά
θειας τής κοινωνίας, άλλά καί στορ
γικής έκ μέρους τών αρμοδίων άνη- 
λήψεως.

m ΡΑΑΙΝ 0 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

τά τοϋ λοιπού κόσμου καί διά τήν ά 
πόλυτον διευκόλυνσιν τών συναλλα
γών των.

Καί τό μέν πρώτον δύναται νά 
έπιτευχθή διά τής άρτιας όργανώ- 
σεως τών Ταχυδρομικών καί Τηλε
γραφικών γραφείων τών'τουριστικών 
μας κέντρων, τό δέ δεύτερον διά 
μιας έπιβεβλημένης προσπάθειας τών 
Τ ραπεζών.

Είς τάς Έλληνικάς λουτροπόλεις 
ή ελλειψις "Υποκαταστημάτων Τρα-

ρινών μηνών, εΐναι άνέφικτος λόγω 
τών μεγάλων δαπανών.

θά ήτο όμως δυνατόν διά τούς 
θερινούς μόνον μήνας νά λειτουργούν 
μικρά Τραπεζιτικά Πρακτορεία πε- 
ριοριζόμενα είς εργασίας συναλλάγ
ματος, πληρωμήν πιστωτικών έπιστο- 
λών καί εργασίας τουριστικών συν
αλλαγών.

Τά έξοδα τών τοιούτων Πρακτο
ρείων θά ήσαν ελάχιστα, διότι θά ή- 
δύναντο νά χρησιμοποιηθούν οί έπ’

Είς όσα έγράφομεν περί τού Του
ρισμού είς τό προηγούμενον ψύλλον 
μας έπιθυμοΰμεν νά προσθέσωμεν,
ότι ιδιαιτέρα δέον νά ληφθή μέριμνα , - Q
διά τήν άρτιωτέραν έξυπηρέτη πν , Τραπέζης εις μικρά κέντρα, παθητι- 
τής επικοινωνίας τών ξένων μας με-} κά δΓ όλον τό έτος έκτός ολίγων θε

πεζών εκθέτει τούς ξένους είς οίκ-I άδεια διά λουτροθεραπείαν όπ^άλλη- 
τράν έκμετάλλευσιν έκ μέρους αύτο- 
σχεδίων τραπεζιτών, όπερ καί τάς 
Τραπέζας ζημιώνει καί τήν τουριστι
κήν κίνησιν βλάπτει σοβσρώς.

Βεβαίως ή έγκατάστσσις μιας

λοι μέ μικράν πρόσθετον άποζημίω- 
σιν διά την συνέχισιν τής εργασίας 
των καί έπ’ άδεια.

Οϋτω καί οί ύπάλληλοι θά εξυ
πηρετούντο καί αί Τράπεζαι καί οί 
συρρέοντες είς τάς λουτροπόλεις 
ξένοι.



μεταφερομένου έλαιολάδου των 
περιφερειών τούτων άντιστοι- 
χοϋν εις φορολογίαν 5,25ο)ο πε
ρίπου έπί του συνόλου τής πα
ραγωγής των αύτών περιφε
ρειών.

Έπί τή βάσει έπισήμων στοι
χείων ύπελογίσαμεν εις τά κά
τωθι ποσοστά τής όλικής τοπι
κής παραγωγής τών άκολούθων

περιφερειών τό πλεονάζον με- 
ταφερθέν ή έξαχθέν έλαιόλαδον 
έκ τών ιδίων περιφερειών κατά 
τήν τετραετίαν 1931 —1935. Έκ 
τής άφαιρέσεως τού πλεονάζον
τας μέρους προκύπτει ή άκόλου- 
θος μέση κατ’ άτομον έτησία 
κατανάλωσις εις τάς αύτάς πε
ριφέρειας.

Περιφέρειαι Ποσοστά μεταφερ- Προκύπτουσα μέση 
θέντος καί έξαχθέν- έτησία κατ’ άτομον 
τος έλαιολάδου κατά κατανάλωσις έλαιο- 
τήν τετραετ. 1931-35. λάδου εις χιλιόγραμ.

1. Χίος 9. 24 ο)ο 13. 10
2. 12 τ.δήμοι Πηλίου 14. 27 ο)ο 22. 10
3. Κεφαλληνία 22. 97 ο)ο 13. 32
4. Σάμος 26. 10 ο)ο 26. 25
5. Ιθάκη 31. 61 ο)ο 31. 88
6. Λεύκάς 32. 85 ο)ο 55. 15
7. Κρήτη 35. 82 ο)ο 49, 69
8. Παξοί 38. 69 ο)ο 144. 05
9. Λακωνική 48. 41 ο)ο 28. 55

10, Κύθηρα 52. 75 ο)ο 15. 07
H. Ζάκυνθος 56. 25 ο)ο 20. 30
12. Θάσος 56. 32 ο)ο 37. 05
13. Μυτιλήνη 60. 01 ο)ο 54. 71
14. Κέρκυρα 75. 01 ο)ο 16. 07

Έκτοϋ άνωτέρω πίνακοςπρο- 
κύπτει άμέσως δτι έκ τών νήσων 
Παξών, Λευκάδας, Μυτιλήνης, 
Κρήτης, Θάσου καί ’Ιθάκης διε- 
νεργεϊται εύρεΐα λαθρεμπορική 
έξαγωγή έλαίου, καθόσον δέν 
δικαιολογείται άλλως ή τόσον 
ηύξημένη έκεΐ κατ’ άτομον κα- 
τανάλωσις. Ή γεωγραφική άλ
λως τε θέσις τών περισσοτέρων 
καί αΐ ύπάρχουσαι άποδείξεις 
πείθουν περί τούτου άκραδάν- 
τως.

’Ακόμη έκ τών ύπ’ οψει μας ά- 
ριθμών προκύπτει δτι τό φορο- 
λογούμενον ώς πλεονάζον μέ
ρος τής τοπικής παραγωγής έ
λαίου τών νήσων άνέρχεται εις 
45 ο)ο γενικώς.

Τήν φορολογίαν του έλαιολά- 
δου είς τά τελωνεία χαρακτηρί
ζει έπίσης :

γ) δτι αί πραγματοποιούμενοι 
έκ τής φορολογίας ταύτης εισ
πράξεις είναι έντελώς διά
φοροι τής έπί τών παραγω
γών έπιπιπτούσης έπιβαρύνσε- 
ως. "Η έπιβάρυνσις αϋτη τών 
παραγωγών είναι άκεραία καί

ίσοϋται μέ τό σύνολον τής έπί 
του έλαίου έπιβεβλημένης φορο
λογίας, ήτις έκπίπτεται έκ τής 
τιμής άγοράς τού προϊόντος άπ’ 
αύτούς, άσχέτως άν τό έλαιό
λαδον τούτο πρόκειται νά μετα- 
ψερθή έξω τών νήσων, όπότε θά 
καταβληθή ή φορολογία, ή θα 
καταναλωθή άπό μή έλαιοπα- 
ραγωγούς κατοίκους τών νή
σων, οϊτινες καί έπωφελοϋνται 
τής φορολογίας ώς καταναλί- 
σκοντες τό έλαιον ε’ις μικροτέ- 
ραν τιμήν κατά τό ποσόν τοϋ 
φόρου τούλάχιστον. Καί ή έπι- 
βάρυνσις αϋτη τών παραγωγών 
τών νήσων είναι πάντοτε ούσιω- 
δώς μεγαλειτέρα τών έλαιοπα- 
ραγωγών, δπου ό φόρος είσ- 
πράττεται κατά τήν έκθλιψιν. Ή 
άπόδοσις τής φορολογίας είς 
τάς νήσους είναι άνάλογος βε
βαίως προς τά έκτος αύτών με- 
ταφερόμενα ποσοστά τής όλικής 
παραγωγής. Οϋτω, έπί χιλίων ό- 
κάδων παραγομένου έλαιολά- 
δου, βάσει 25 δρχ. άγοραίας τι
μής, τό Δημόσιον είσέπραξε κα- 
τήν τετραετίαν 1931—35.

1. Είς Χίον 291.60 δρχ·
2. » 12 τ. δήμους Πηλίου 449.50 »
3. » νήσον Κεφαλληνίαν 723.55 Χ>
4. » Σάμον 822.15 »
5. » ’Ιθάκην 995.71 »
6. » Λευκάδα 1034.77 »
7. » Κρήτην 1128.33 »
8. » Παξούς 1278.73 »
9. » Οϊτυλον καί Λακωνικήν 1524.91 »

10. » Κύθηρα 1661.62 »
11. » Ζάκυνθον 1771.87 »
12. » Θάσον 1774.08 »
13. » Μυτιλήνην 1580.28 »
14. » Κέρκυραν 2100.28 »

"Εναντι τών ώς άνω πραγμα- 
τοποιουμένων εισπράξεων ή έ- 
πιβάρυνσις τών έλαιοπαραγω- 
γών τών νήσων Κρήτης κλπ., 
έάν πρός στιγμήν δέν λάβωμεν 
ύπ’ δψει τήν οικιακήν αύτών κα- 
τανάλωσιν δι’ ήν ούδένα πλη
ρώνουν φόρον, είναι δρχ. 3150, 
τών δέ τής Κερκύρας καί Μυτι
λήνης 2800 δρχ. Ό άριθμός βε
βαίως οΰτος είναι έπί τοσοϋτον 
θεωρητικός διά τούς παραγω
γούς, έφ’ δσον τό μεγαλείτερον 
μέρος τής παραγωγής συντελεΐ- 
ται άπό μικρούς ίδιοκτήτας, ώς 
κατωτέρω θά ίδωμεν. Έκ τών 
αύτών δμως χιλίων όκάδων έ
λαίου, παραγομένων εις τινα 
τών περιφερειών καθ’ άς ό φό
ρος είσπράττεται είς τά έλαιο- 
τριβεΐα, θά έπρεπε τό δημόσιον 
Ταμεΐον, βάσει τής αύτής τιμής 
τών 25 δρχ. κατ’ όκάν, νά είσ- 
πράξη τό 1932—33 θεωρητικώς 
1312.50 δρχ. έναντι τών όποιων 
θά έβεβαίωνε (τά 63. 3 ο)ο) δρχ. 
830.81 καί θά είσέπραττε πράγ
ματι (τά 49,9 ο)ο) δρχ. 655 πε
ρίπου.

Τήν φορολογίαν του έλαιο- 
λάδου είς τά τελωνεία κατά τήν 
μεταφοράν ή έξαγωγήν χαρα
κτηρίζει έπίσης,

δ) δτι οι έλαιοπαραγωγοί

δέν πληρώνουν φόρον διά τήν 
ιδίαν αύτών κατανάλωσιν, δπως 
έπίσης ούδένα πληρώνουν φό
ρον οί μή έλαιοπαραγωγοί (ά- 
στική τάξις) τών νήσων, ώς άγο- 
ράζοντες τό έλαιον είς τιμήν μι- 
κροτέραν κατά τό ποσόν τού 
φόρου τούλάχιστον. Τούτο δέ 
διότι αύτή είναι ή άγοραία τιμή 
τού έλαιολάδου είς τάς έν λόγω 
περιφέρειας, καί έπωφελοϋνται 
αύτής δλοι οί άστοί έκεΐ.

Καί διά μέν τούς μικροπαρα- 
γωγούς τό κέρδος τούτο εΐναι 
άκέραιον. Έφ’ δσον δμως ή πα
ραγωγή τών κτηματιών άρχίζει 
νά ύπερβαίνη τήν οίκιακήν αύ
τών κατανάλωσιν τό πλεονέ
κτημα τούτο συνεχώς μειοΰται, 
καί παύει νά ύφίσταται 
έφόσον, ώς ύπελογίσαμεν, ό πα
ραγωγός τής Μυτιλήνης μέν καί 
Κερκύρας παράγει τά 88 ο)ο 
πλέον τής οικιακής του κατα- 
ναλώσεως, τών δέ λοιπών νή
σων (Κρήτη, Σάμος κλπ.), έ
φόσον παράγει τά 71.5ο)ο πλέον 
τής οικιακής του καταναλώσε- 
ως. Διά τούς άνωτέρω ύπολογι- 
σμούς έλήφθησαν ύπ’ οψει μό
νον οί φόροι τού Δημοσίου. Συ
νεπώς οί παράγοντες πέραν τών 
ποσοστών τούτων παραγωγοί 
τών νήσων έπιβαρύνονται πε-

1 ρισσότερον τών όμοιων παρα
γωγών τής Παλ. Ελλάδος.

ε) τήν μεγαλειτέραν κατά τ’ 
άνωτέρω φορολογικήν έπιβάρυν- 
σιν τών έλαιοπαραγωγών τώννή- 
σων έπαυξάνουν οί πρόσ
θετοι ύπέρ ειδικών Τα
μείων φόροι, οϊτινες, ύπολο- 
γιζόμενοι έπί τού άρχικού δη
μοσίου φόρου, καί κατά μεγα- 
λείτερα ποσοστά είναι είς πολ- 
λάς νήσους έπιβεβλημένοι, καί 
έπαχθέστεροι εΐναι, ώς ύπολο- 
γιζόμενοι έπί μεγαλειτέρας βά- 
σεως. Οϋτω τό δημόσιον Τα
μεΐον π.χ. έπιβάλλον διά τήν έ- 
ξυπηρέτησιν τών άναγκαστ. δα
νείων πρόσθετον φόρον 40 ο)ο 
τού άρχικού δημοσίου, εισπράτ
τει, είς μέν τήν Παλ. Ελλάδα 
(5,25 ο)ο άρχ. δημ. φόρος) 2.10ο)ο 
τής άξίας τού έλαίου, είς Κέρ
κυραν καί Μυτιλήνην (8ο)ο άρχ. 
δημ. φόρος) 3.20ο)ο τής άξίας 
καί είς Κρήτην κλπ. νήσους (9ο)ο 
άρχ. δημ. φόρος) 3.60ο)ο τής ά
ξίας αύτοΰ.

Τήν διαφοράν, κατά τ’ άνω
τέρω, τής μικροτέρας φορολογι
κής έπιβαρύνσεως τών παραγω
γών Π. Ελλάδος, δπου τό έ- 
λαιον φορολογείται είς τά έ- 
λαιοτριβεΐα, έναντι τών παρα
γωγών τών νήσων, αύξάνει:

στ) ή δυνάμει τού Ν. 4624 δι- 
δομένη άπαλλαγή τού δημοσ. 
φόρου διά τά έξαγόμενα έλαιό- 
λαδα νήσων τινών μέ άντίστοι- 
χον έπιβάρυνσιν 50 ο)ο διά τά 
μεταφερόμενα είςτό έσωτερικόν 
έλαια τών αύτών νήσων.

Ή διάταξις αϋτη έφαρμόζε- 
ται άπό τής ισχύος τού νόμου 
(1930) μέχρι τούδε διά τάς κυ- 
ριωτέρας νήσους : Κρήτην, Κέρ
κυραν, Μυτιλήνην, Χίον, Λευ
κάδα, Ζάκυνθον, Σάμον. Ή έ- 
φαρμογή αύτής ά π ο β α ί ν ε ι 
είς μέγιστον όφελος 
τών έλαιοπαραγωγών τής Παλ. 
Ελλάδος κυρίως, οϊτινες διαθέ
τουν τό προϊόν των είς τήν έσω- 
τερικήν κατανάλωσιν, συντε
λεί είς τήν μερικήν, 
τούλάχιστον, έπίπτωσιν 
τής φορολογίας τού 
έλαίου άπό τούς π α
ραγωγούς είς τήν κ α- 
τανάλωσΐν, καί γενικώς 
έπιφέρει σημαντικήν άναστάτω- 
σιν τής καταστάσεως, τόσον ά
πό φορολογικής άπόψεως δσον 
καί τής εύχερείας διαθέσεως 
τού έλαίου τών διαφόρων περι
φερειών, διά τούς κάτωθι λό
γους.

Είναι γνωστότατον δτι ή τι
μή τοΰ έλαιολάδου είς τά έσω
τερικόν βυθμίζεται κυριώτατα, 
λόγω τοϋ πλεονάσματος τής έ- 
σωτερικής μας καταναλώσεως 
έκ τών διεθνών τιμών καί δτι ή 
πραγματική τιμή τού προϊόντος 
άνά πάσαν στιγμήν είναι ή διε
θνής αύτοΰ τιμή. Οί παραγωγοί 
τών έλαιοφόρων μας νήσων συ
νεπώς άπολαμβάνουν διά τό 
προϊόν των τού μέρους έκείνου 
τής διεθνούς τιμής δπερ άπομέ- 
νει μετά τήν άφαίρεσιν έξ αύ
τής τών δαπανών έν γένει, τού 
έμπορικού κέρδους καί τών φό
ρων, ’Αλλά μέ τήν διάταξιν τοΰ 
νόμου 4624, οί φόροι οΰτοι τής 
έξαγωγής μειούνται, καί, συνε
πώς ή παραγωγική τιμή έν τώ 
τόπω αύξάνει κατά τό ποσόν 
τής διδομένης μειώσεως τών φό
ρων. Ή νέα αϋτη παραγωγική 
τιμή άποτελεΐ τό κατώτερον δ- 
ριον πωλήσεως, τήν βάσιν τών 
τιμών πωλήσεως άφορολογήτου 
προϊόντος είς τό έσωτερικόν, ά- 
φοϋ αί περιφέρειαι αΰται συμ
πληρώνουν μέ 12 έκατομμύρια 
όκάδας έτησίως, ώς ύπελογίσα
μεν, τάς άνάγκας τής έσωτερι- 
κής μας καταναλώσεως. Καί τό 
συμπλήρωμα τούτο δέν είναι 
δυνατόν" νά προσφερθή είς τήν 
κατανάλωσιν τοΰ έσωτε'ρικοΰ 
παρά είς τήν ηύξημένην ώςάνω- 
τέρω παραγωγικήν τιμήν πλέον 
τούς ηύξημένους φόρους κλπ. 
(Διά νά δώσωμεν εικόνα τής 
διαφοράς αύτής τών φόρων με
ταξύ έξαγομένου είς άλλοδαπήν 
καί μεταφερομένου είς τό έσω

τερικόν έλαίου, άναψέρομεν έν- 
ταΰθα δτι τόν Δεκέμβριον 1935 
τό έκ Κερκύρας έξαγόμενον είς 
άλλοδαπήν έλαιον έπλήρωνε 
3.95 δρχ. κατ’ όκάν, τό δέ μετα- 
φερόμενον 7.87 δρχ. κατ’ όκάν 
ομοίως τό έκ Μυτιλήνης έξαγό
μενον έπλήρωνε 1.18 δρχ, τό δέ 
μεταφερόμενον 5.41 δρχ. κατ’ ό
κάν· ί) μεταξύ τών μεταφερομέ- 
\ων καί έξαγομένων διαφορά 
άποτελεΐ έσοδον τού Δημοσίου). 
Οϋτω τό έλαιον άνατιμάται έ-ν 
τώ έσωτερικώ. Καί ή επερχομέ- 
νη έκ τής φορολογίας αύξησις 
διά τήν έσωτερικήν μας κατα- 
νάλωσιν ύπέρ τά διεθνή έπίπε- 
δα, δηλ. τάς πραγματικός τιμάς 
τού προϊόντος, είναι δση, ή δια-! 
φορά τού φόρου μεταξύ μετα
φερομένου καί έξαγομένου έλαί
ου. Τό μέρος τούτο τού φόρου 
έπιβαρύνει τούς ώμους τής εσω
τερικής μας καταναλώσεως, δ
πως τήν έπιβαρύνει έπίσης ή δη-1 
μοτική, λιμενική κλπ. πολυπλη
θής άλλη φορολογία, έκτενώς 
άναφερομένηέν τή μελέτη ήμών.

Είς τά ύψηλότερα αύτά έπί- 
πεδα τιμών, είς τά όποια δυνα
τόν νά προσφερθή έν τώ έσω
τερικώ τό μέγα καί άπαραίτη- 
τον συμπλήρωμα έλαίου έκ τών 
μεγάλων έλαιοφόρων νήσων, 
πωλοΰν οί έλαιοπαραγωγοί τής 
Παλ. Ελλάδος (έλαιοτριβεΐα) 
τό προϊόν των. Οϋτω άπολαμ
βάνουν τιμών άνωτέρων τών δι
εθνών, δηλ. τών πραγματικών 
τιμών τοΰ προϊόντος των. Επει
δή δέ ή. έπί πλέον αϋτη δια
φορά τιμής εΐναι μεγαλειτέρα 
τής ύπ’ αύτών καταβαλλόμενης 
φορολογίας, οί παραγωγοί τών 
περιφερειών τούτων ούδόλως έκ 
τής φορολογίας έπιβαρύνονται 
ώς είσπράττοντες έκ. νέου· τήν 
καταβληθεΐσαν φορολογίαν έκ 
τής ηύξημένης τιμής τού προϊ
όντος των.

ζ) Ή όριζομένη διάφορος κα
τά περιφέρειας έκαστον μήνα 
φορολογική βάσις, δηλ. ή άγο-| 
ραία τιμή τού έλαίου, έπί τής I 
όποιας ύπολογίζονται οί έπιβε- ί 
βλημένοι φόροι, αύξομειώνει συ-; 
νήθως τόν καταβαλλόμενοι φό
ρον. Οϋτω είς τήν Χίον, όρίζε- 
ται ηύξημένη ώς άγοραία τιμή 
μέ. τόν προφανή σκοπόν τής αύ- 
ξήσεως τών εσόδων, δεδομένης 
τής πολύ μικράς μεταφοράς ή, 
έξαγωγής έλαιολάδου ή.τις γίνε
ται έκεΐθεν.

Τήν φορολογίαν, τέλος, τοΰ 
έλαίου τών νήσων χαρακτηρίζει 
δτι φορολογούνται καί τά υπο
προϊόντα, μέ άρχικόν δημόσιον 
καί προσθέτους ύπέρ ειδικών 
Ταμείων φόρους. Καθ’ ά ύπελο
γίσαμεν ό παραγωγός χιλίων 
όκάδων έλαίου είς τάς νήσους 
έπιβαρύνεται άκόμη μέ 142.80 , 
δρχ. διά δημόσιον μόνον φόρον , 
τών ύποπροΐόντων.
3. Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙ- ί 

ΜΩΝ ΕΛΑΙΩΝ.
"Όπως προκειμένου περί τού I 

έλαιολάδου, τού όποιου συνα
κολουθούν τό.ντρόπον είσπράξε- 
ως τοΰφόρου,αί βρώσιμοι έλαΐαι 
έπιβαρύνονται μέ φόρον άνερχό- 
μενον είς 1,5ο)ο τής όριζομένης 
άγοραίας τιμής τού έλαίου, καί 
μέ πρόσθετα ποσοστά ύπέρ δια
φόρων ειδικών Ταμείων κατά 
διάφορα έπίσης ποσοστά έπιβε- 
βλημένων. Ή έπιβάρυνσις τών 
παραγωγών βρωσίμων έλαιών 
εΐναι, κατά συνέπειαν, διάφο
ρος κατά περιφέρειας, Ύπελο
γίσαμεν δτι κατά τό 1932 ή έ- 
πιβάρυνσις αϋτη άνήρχετο άπό 
8, 6ο)ο έως 14, 9ο)σ τής άγοραί
ας παραγωγικής τιμής τών βρω
σίμων έλαιών.

Τά έσοδα τοΰ δημοσίου Τα
μείου έκ τού φόρου τού έλαίου, 
έλαιών κ.λ.π. συμπεριλαμβανο
μένων καί τών προσθέτων ύπέρ 
τών άναγκαστ. δανείων άνήλ- 
θον, κατά μέσον δρον διά τήν 
όκταετίαν 1927-28 έως 1934-35, 
είς 80.844.618.60 δρχ. Έκ τού
των 37.550.217.85 εΐναι ή άπό- 
δοσις τού φόρου κατά τήν εϊσ- 
πραξιν είς τά έλαιοτριβεΐα καί

ΣΤΕΝΟΤΗΣ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ
σεις πρός εύκολωτέραν καί έπω- 
φελεστέραν διαχείρισιν τού τε. 
διααθεμένου κεφαλαίου καί τού 
τρόπου καθ’ δν διενεργεΐται τό 
έμπόριον λιανικόν καί χονδρι
κόν. ’Απαιτούνται δμως διάφο
ροι έγκαταστάσεις είς κτίρια καί 
διάφοροι όργανισμοί. Βεβαίως 
δέν είναι άνάγκη νά θέσωμεν 
ύπ’ δψει τών έμπορευομένων τάς 
λεπτομέρειας τών έγκαταστά- 
σεων αύτών. Αί λεπτομέρειαι 
χρησιμώταται βεβαίως πρός 
πλήρηκαί άπρόσκοπτον λειτουρ
γίαν τού συστήματος, δοθή- 
σονται έν καιρώ, έάν κατανοη- 
θή ή. ώφέλεια καί χρησιμο- 
της τού συστήματος καί άρχί- 
ση ή συζήτησις πρός ϊδρυσιν 
καί λειτουργίαν αύτοΰ. ‘Ένα 
μόνον έχομεν νά παρατηρήσω- 
μεν δτι ή ϊδρυσις καί έγκατά- 
στασις τού ύποδεικνυομένου συ
στήματος, θ’ άπαιτήση κόπους 
καί ένεργείας άπαραιτήτους καί 
άναγκαιοτάτας. Μή. διστάσω- 
μεν δμως, πρέπει νά προχωρή- 
σωμεν, όφείλομεν νά έργασθώ- 
μεν καί νά έργασθώμεν άψιλο- 
κερδώς καί έποικοδομητικώς. Ή. 
νομισματική στενότης, ή παγ
κόσμιος αϋτη γάγγραινα τών 
μεταπολεμικών χρόνων, πρέπει 
νά κτυπηθή. Έάν δμως θέλωμεν 
νά· άρχίσωμεν νά έμποδίσωμεν 
τήν σήψιν όφείλομεν ν’ άρχίσω- 
μεν έγχειρίζοντες καί δη οι’ έ- 
πεμβάσεων χειρουργικών γεν
ναίων καί όλοκληρωτικών. Βε
βαίως ή πρότασις ήμών αϋτη 
δέν εΐναι ούτε άρκοΰσα ούτε ή 
μόνη δυναμένη. νά. ληφθή άπό- 
φασις, Χρειάζονται καί άλλαι 
μέθοδοι καί άλλα μέτρα περί 
τών όποίω.ν προ ετών έπελή- 
φθημεν διά. τού ήμερη.σίου τύπου 
νά καταδείξωμεν. ’Ατυχώς δέν 
είσηκούσθημεν καί σήμερον 
τολμώμεν νά εϊπωμεν δτι πά- 
σχομεν διότι δέν είργάσθημεν 
άπό καιρού δπως έτοιμασθώμεν 
διά, τήν έκτοτε. προβλεπομένην 
συμφοράν. Τώρα πρέπει νά έρ
γασθώμεν έντατικώτερον δπως 
διορθώσωμεν όχι μόνον, τήν έν 
γένει κατάστασιν, άλλά. καί τάς 
συνέπειας τής όλιγωρίας μας 
κ.αί τών σφαλμάτων.. Εϊμεθα δ,έ 
βέβαιοι δτι έργαζόμε.νο.ι καί έ- 
νεργούντες θέλομε.ν δυνηθή νά 
φθάσωμεν είς αϊσια. άποτελέ- 
σματα, διότι ή νόσος είναι ιά
σιμος, τά δέ. φάρμακα εύρίσκον- 
ται είς τήν διάθεσιν ήμών, έν 
αύτή ταύτη, τή χώρα. ήμών. Τό 
νά νομίζωμεν δέ δτι όψείλαμεν 
διαρκώς νάάρυώμεθα τά μέσα 
ήθικά καί ύλικά άπό τήν ξένην 
εΐναι πλάνη, ήν μέχρι ταϋδε άρ- 
κετά άκριβά έπληρώσαμεν. “Ε" 
χομεν άνάγκην τών φώτων τήζ 
ξένης, ούχί δμως πρός διαπαι
δαγώγησή ήμών είς τήν δρδσιν 
άλλά ώς βοήθημά πρός μελέτην 
καί άπόφασιν. "Ο "Έλλην είναι 
άρκετά εύφυής, δραστήριος και 
έπιμελής, έφ’ δσον όδηγεΐται- 
ύπό κεντρικής τίνος δυνάμεωζ 
δυναμένης νά διευθύνη τά βΤ 
ματα αύτοΰ, όχι τ’ άτομικά άλ
λά τά γενικά καί συντονισμένη 
πρός τά βήματα τών έχόντων τ 
αύτά συμφέροντα, τήν αύτήν κα- 
τεύθυνσιν καί τό αύτό έμιτ°Ρι" 
κόν πνεύμα. Μή άπελπιζώμεθα> 
άς δράσωμεν συμβοηθούμεν°| 
καί συντρέχοντες άλλήλους· ψ 
άλληλεγγύη, ό άλτρουϊσμός και 
τό γενικόν συμφέρον άς έμ·κνεΠ 
τάς σκέψεις καί άποφάσειςήμ^ν' 

Β. ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ
ΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ|Ι|Ι|ΜΙ"

43.294.400.75 δρχ. εΐναι διά ΐάς 
άλλας περιψερείας τών νήσων·

ΓΕΩΡΓ. Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ

Υ. Γ. Είς ιό επόμενον ψύλλον θ 
άναφέρωμεν τήν φορολογίαν τ 
προϊόντων τής ’Ελαίας είς τά κ 
ριώτερα έλαιοπαραγωγά Κράτη κ 
θά περιγράψωμεν τάς έπιβαλλομέν®’ 
παρ’ ήμϊν τροποποιήσεις τής Φ°Ρ° 
λόγιας ταύτης.



Η ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΕΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑ ΤΗΣ ΚΕΠΕΣ,, 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ

ΥΠΟ*· ΤΑΚΗ ΒΟΥΡΒΟΥΛΗ
Έπί αύτομάιως καί έξ έπιστημονικής 

αφετηρίας προβληθέντος εις τ6 Διοικη
τικόν Συμβούλιον τής ΚΕΠΕΣ ζητή
ματος, τοϋτέστιν, έάν είναι δυνατόν, ό
πως είς ώριομένας γαίας Μακεδονίας 
(άρτι άποστραγγισθέντα εδάφη καί έμ 
φανίζοντα κινδύνους άποπνίξεως τού 
σίτου από την καλαμιά) πεισθοΰν οί ά- 
γρόται μας νά σπείυουν έπί τινα έιη 
β ,ώμην, αντί σίτου, ιο. ένδείκνυται, με
τά όξονυχιατικήν μελέτην τοΰ ζητήμα
τος κατέληξα είς τά κάτωθι καταφατι
κά συμπεράσματα.

’Εμπράγματος παοακίνησις ιών α
γροτών παρά τής ΚΕΠ ΟΣ πρός επιδίω
ξιν τοΰ ώ; άνω αντικειμενικού σκοπού, 
χωρίς, διαστέλλομεν άλκά κα. τονίζομεν, 
νά έπεκταθη ή ΚΕΠΕΣ είτε είς συνολι
κήν είτε καί είς μερικήν συγκέντρωσιν 
και εξαγοράν καί έπί τής βρώιιης, οΰ)’ 
άλλως πως αμέσως (Κρατικό Προϋπο
λογισμός ή ό τής ΚΕΠΕΣ) ή εμμέσως 
(άλλοι κλάδοι ή έτερα γεωργικά μας 
προϊόντα) νά β ιρύνη τό ιοιοϋτον τήν 
Εθνικήν μας Οικονομίαν, κατά τήν 
γνώμην μ< υ οΰχί μόνον δυνατή γενέσθαι 
είναι, αλλά καί έπιβεβλημένη.

Τούτο δέ τόσον έκ λόγων γενικωτέ- 
ρας διά τήν Χώραν μας Οικονομίας (πα- 
ρεμπόδισι; έπεκτάσεως τής σιτοκαλ
λιέργειας καί είς έδάφη ακατάλληλα διά 
σίτον ή τής επαναληπτικής μονοκαλ
λιέργειας τού σίτου έπι των αΰ ών 6δα- 
φώ,) ό τον καί έκ λόγων Νομικών (Νό
μος 5686 άρθρον 3 έδ. στ', όρίζον, ότι 
μετσξύ ιών άλλων προορισμών τή; ΚΕ
ΠΕΣ περιλαμβ ινεται καί ή ΰποστηρι- 
ξις τών τιιιών κριθής και βρώμη )■

Καί ήδη πριν ή είσέλθω είς τήν ά- 
νάπτυξιν τοΰ συστήματος ΰπό τό όποιον 
νομίζω, ότι δύναται νά έμπραγματω- 
θοΰν καί μάλιστα μέ έναρξιν άπό τοΰ 
τρέχοντος έτους όλοι συλλήβδην οί ώ 
άνω αντικειμενικοί σκοποί, ας μοί έ τι- 
τραπή διά νά γίνω σαφέστερος, νά α
ναπτύξω έν ολίγοι; :

1) Τούς λόγους οΐτινες, κατά τήν 
γνώμην μου πειθαναγκάζουν ιόν αγρό
την μας, παρά τήν περί τού εναντίου 
π,ΐσάν του, νά τρέπεται τά τελευταία 
έτη πρός τήν επαναληπτικήν μονοκαλ
λιέργειαν τού σίτου, ώς καί είς τήν έ- 
πέκτασιν τής σιτοκαλλιέργειας καί είς 
αυτά έτι τά ακατάλληλα πρός τούτο 
εδάφη, καταλληλότατα ό ιως άντιστρό- 
φως πρός καλλιέργειαν δι’ ετέρου τινός 
δηιιητριακοϋ.

2) Τά συμπεράσματα δι" ών ήχθην 
είς τήν γνώμην, ότι ή τεχνικώς άρτιω- 
τέρα, αλλά καί άπό ιΰρυτέρας μας οι
κονομίας ή πλέ ιν ένδεδειγμενη αντίκρυ 
σις τού μερικού τούτου ζητήματος (άρτι 
άποστρογγισθέντα έ^άφη Μακεδονίας) 
δεν είναι δυνατόν νά ή άλλη, ή ή ιή. 
γενικι ύ ιεως τού ζη ηματος εις μίαν 
πλήρη καί δή άπό τού τρέχοντος προ
στασίαν παρά τής ΚΕΠΕΣ, εΰρύτερον 
μέν (δ,ά τρύ συστήματος, όπερ κατω
τέρω θ’ αναπτύξω) έπί τής κριθής κάί 
τή- βρώμης, μερικώιερόν δέ (τό απα
ραβίασταν τής δασμολογικής των προ
στασίας) καί έπί τών λοιπών δημητρια
κών.

3) Τάς βάσεις τού, κατά τά άνωτέ- 
ρω, συστήματος, έφ" ών θά δημιουργη- 
θή καί ό σχετικός Νόμος καί τροπο- 
ποιήτεις ετέρων, καί τήν πληθύν τών 
ευεργετικών άντικτύπων, οΰς μία νέα 
τοιαύτη ευεργετική γεωργοοικονομική 
έπέκτασις ιών καθη όντων τής ΚΕΠΕΣ 
φρονώ), ότι θά συνεπαγάγη καί έπι έτέ 
ρων τής "Εθνικής μας Οικονομίας Κλά
δων (τιμή άρτου, τιμάριθμος, συνολικόν 
γεωργικόν μας εισόδημα, εΰρυ.έρα του 
διασφάλισις, έξοικοιόμηαις έξαγωγής 
συναλλάγματος κλπ.).

Ιον
Καί έν πρώιοις. ώς αίτια άντιστρα- 

τευόμενα είς τήν ΰπό μελέτην μας επι
δίωξιν άνευρίακομεν.

Δ) Τήν πολλαπλως άντιοικονομικήν ν 
πεοπροοταοίαν παρά τοΰ Κράτους sm 
τοΰ σίτον, έκδηλουμβνην ο) διά τον χατ 
Μζος (ΐβ α τά τελευταία τοίαΰτα τών ο
ξειών πολιτικών διενέξεων) *ι {έοριοιτοΰ 
δτνρβ λινά μιγίίης τιμήί εξαγορά. διά 
τον οΐτον, άδιαφορως μει αφορίαν η 
ευφορίαν καί άδιαφόρως πάσης άντι- 
στοιχίας τής τιμής τούτης πρός τάς τρε- 
χούσας έκάστοτε τοιαύτας τών λοιπών 
δημητριακών. "Αφή1 ω δέ ^ κατα μέρος 
(ώ: άλλης δψ ω: ζή-ημ··) δει καί άδια
φόρως τής έπιδράσεως τή- τιμής ταυτης 
καί έπι τού κόστους τού άρτου καί συ
νεπώς καί τιμαρίθμου ώς καί τής κατ’ 
αντίκτυπον έπιβαρύνσεως τοΰ κόστους 
τών λοιπών πολυτελεαιέρων μας άγρο- 
τινών προϊόντων, δυσκόλως άνταγων.- 
ζομένων τά έξ άλλων Χωρών διά τήν 
έπικροίτησιν τής διαθέσεως των είς αλ- 
λο^απήν, ένχοπιζόμβνος εις το οχιείς
τής τακτική; ταύιης δημιουργιΐται δ ά 
τόν άγρότην ιό δβλεαρ τού με ζονος δια 
τού σίτου στρέμμαιικοΰ εισοδήματος, 
έστω καί ΰπό μικροτέραν ποσοτικώς και 
κατωτέραν ποιοτικώς είς σίτον αποδο- 
σιν, παρά διά τής καλλιέργειας ετέρου 
τινό δηι,ητριακι ΰ, προοιωνίζοντας επι 
τοΰ αΰτοΰ 
β’) Διά τής

Κράτους καθιερώαεως τής ουγκεντρώαεω; 
καί' εξαγοράς τοΰ οίτου παρά τής ΚΕΠΕΣ 
(έ’τοιμος μετρητοί; καί είς τήν καχλιτε- 
ραν τών τιμών ό άγοραστής, άμα τή 
συγκομιδή), χωρίς άντιστρόφως καί πρός 
έξουδετέρωσιν άντικτύπου έκ τοΰ τοιού- 
του έπί τών λοιπών δημητριακών (αντί 
μιας άντενβεικνυομένης έπεκτάσεως καί 
έπί τών ειδών αύτών τής συγκεντρώ- 
σεως) νά λυβη τουλάχιστον πρόνοιαν 
τό Κράτος, έστω καί τής δημιουργίας 
μιας οποιοσδήποτε άλλης παραλλήλου 
καί έπί ιών λοιπών δημητριακών προ
στασίας.

Β) Τήν άντιστρόφως παντελή Ιλλειψιν 
παρά τοΰ Κράτους καί έπί τών λοιπών 
δημητριακών μερίμνης, έφ’ όσον τού ο 
ήρξατο τής προστασίας ενός τών δημη
τριακών (τοΰ σίτου) καί ή τις (άφιεμένου 
κατά μέρος, ώς προείπομεν, τού παρεμ
βατικού καί άντιοικονομικοΰ συστήμα
τος τής συγκεντρώσει»;) θά ήΐύνατο νά 
έκδηλωθή α) διά συστήματος διααφα- 
λίσεως «πατωτάτου ορίου τιμής πωλή- 
αετός» καί δι’ έκαστον τών λοιπών δη
μητριακών, όριζομένου τοΰ ορίου τού
του δι’ έκαστον μέν τούτων έν άντιστοι- 
χίςι πρός τά έτερο ώς καί πρός τά. νο- 
μάς καί παν άλλο κτηνοτροφικόν είδος, 
τού δέ μέσου όρου όλων έν άνιιατοιχίρ 
πρός τήν τιμήν έξαγοράς τού σίτου.

β') Διά τής παραλλήλου καί πρός έ- 
ξουδετέρωσιν τής ταμειακής διευχεράν- 
σεως τού αγρότου έκ τού σίτου λόγω 
τής άμεσου παρά τής ΚΕΠΕΣ εξαγοράς 
του δημιουογίας ενός εύχρηστου καί με- 
μελετημένου συστήματος δυνατότητας τα
μειακής καί διά τών λοιπών δημητριακών 
διτνχεράνοεως τοΰ αγρότου απο τή; συγ
κομιδής των καί μέχρι τής είς καλήν 
τιμήν διαθέσει»; των.

Γ'. Ώς τρίτον αίτιον άντιστρατευό- 
μενον είς τήν ΰπο μελετην μας επιδίω
ξιν (δηλαδή έκεΐ καί όποτε έκ λόγων 
άγροτοοικονομικών ένδείκνυται νά απα- 
ρή έτερον δημητριακόν, άντί σίτου, να 
μήν ύφίαταται διά τήν ιδιωτικήν οικο
νομίαν τού άγρότου ετερον τι αντιφυσιο- 
λογικόν κώλυμα, ελλείψει ενός πλή
ρους, μεμελετημένου καί μέ έναρμονι- 
σμόν δι’ όλα τά δημητριακά Κρατικού 
προγράμματος) άνευρίσκομεν άκριβώ. 
μίαν πολλάκις άντίθετον προς τού-ο 
Κρατικήν τακτικήν. Τ. έ. ένα συχνότατα 
άστοργαν καί επιβλαβή δια τα λοιπά δηιιη- 
τριακά Κρατικόν παρεμβατισμόν έ<δη· 
λούμενον α) διά τής καιά καιρούς^ χο
ρηγίας αδειών άτελοΰς εισαγωγής αρα
βοσίτου, κριθής καί έεέρωνείδών νοιιή , 
προθέσει μέν προστασίας ορεινών ή τε- 
νομένων πληθυσμών καί της κτηνοτρο
φίας, μέ άποτέλεσμα όμως, έλλείψει τε
χνικής δυνατότητας αποφυγής τή λα
θρεμπορίας καί τής κακής έκ ιεταλλεύ- 
οεως τών άτελειών τούτων, την εξου^ε- 
νωσιν ή έστω καί τήν τρομοκρατίαν των 
τολμούντων νά καταπιαοθ ιΰν μέ τήν 
παραγωγήν ή τήν τιμίαν καί σοβαρόν 
έμπορίαν έπί τών λοιπών δημητριακώ , 
λόγιο τού επιρρεπούς τούτων ^ από απο 
ψειος τιμής καί διαθεσεως, εις πολλα
πλά; ζημίας οΰχί μόνον λόγιο ιών φυσι
ολογικών έμπορικών κινδύνων, ^ άλλά 
καί Κρατική ΰπαιτιότητι. J3) διά τής 
έλλειψ ως μιά; εγγύτατης έπαφής Ορ
γανισμού ΰπευθύνως και συστηματικώς 
διευθύνοντος μίαν στοργικήν Κρατικήν 
πολιτικήν έπί ιών δημητριακών καί τού 
Στρατού, πρός έναρμονισμόν^ παρά τον 
Σ ρατοΰ τόσον τών έκ τοΰ εσωτερικού 
άγορών του, όσον και τών εκ τού ’Εξω
τερικού ατελών είσαγ ογών κτηνοτροφι- 
κών ειδών καί νομής.

2ον
Μετά τ’ ανωτέρω, ας έξετάσωμεν ήδη 

διατί (ώς προαναφέρω) κατέληξα είς τό 
συμπέρασμα, ότι άντίκρυσις τού προ- 
βληθέντος ζητήματος ("ών άποστραγγι- 
σθέντων έδαφών τής Μακεδονίας) ου ε 
διά τεχνικούς λόγου; δυνατή, αλλ’ ουδέ 
καί διά ποικίλους οικονομικούς τοιου- 
τους δέν θά εδει νά γίνη δια τού έ ντο- 
πιαμού τού ζητήματος είτε είς μερικήν 
είτε είς συνολικήν τινα προστασίαν παρά 
τούΚράτους έπί τής βρώμης.

Διότι άντιστρόφως : f
Α) Μερική μέν προστασία ταυτης 

θά ήτο εφαρμόσιμος μόνον διά δυ ■ 
τρόπων, ήτοι: α)ή διά τής τοπικής ουγκεν- 
τρώαεως είς τάς περιοχάς τών άιοστραγ 
γισθεντων έδαφών καί έξαγορά παρ 
τού Κράτου; (διά τής ΚΕΠΕΣ η τή 
ΑΤΕ) τής βρώμης-

β) Ή διά τής διαπιστωσεω;_ παρ ι 
τού Κράτους (διά τών Ύτηρεαιων τής 
Α.Τ.Ε. ή τών γεωπόνων του, αγροφυ
λάκων, κοινοταρχών κλπ.) τού ποιοι καί 
είς πόσα στρέμ.έπί το ιού των εδαφών έ
σπειραν βρώμην, διά να καταβ »Λ.η εί 
αυτούς είτε κατά στρέμμα είτε και ο α 
ε ν είδικόν δώρον (πρία ) α ν

"Ας μάς έπιτραπή όαως, οτω; ούτε 
ώς δυνατά, άλλ’ ου )έ συμφέροντα νά ευ 
ρίσκωμεν ούτε τό πρώτον ούτε το δεύ
τερον, ,

Διότι έπί μέν τσύ πρώτου προσκρουο-
μεν

α) Έπί τοΰ πολυδαπάνου και αντι- 
έδ φους ιό άντίθετον. οικονομικού συστήματος τής ουγκεντρτό- 
μονοπλεύρτος παρά τοΰ οεως καί έξαγοράς παρά -

(έστω καί έν μερικότητι έφαρμοζομένου) 
τ. έ. συστή τατος χρήζοντος μεγάλων ε
ξόδων διά συγκέντρωσιν, μεταφοράν, 
έναποΒή ιευσιν, τόκους, άσφάλιστρα, ε 
ξοδα διαφυλσξνω;, κινδύνους άλλοιώ- 
σεως, έλλειμματων κλπ. ίδια δέ εφ’ όσον 
όλα αύ ά γίνονται άπό Κρατικόν ’Ορ
γανισμόν, ώς καί δυσχέρειαι διαθέσεως 
(διότι έδώ δέν ΰπάρχει ό μυλω^ ά; βιά 
τήν δυνατότητα καθιερώσεω; ΰ.τοχρεω- 
κής διαθέσεως).

β) έπι τοΰ φόβου τής ευχόλου κατα 
οτρατηγήσετος του δια τής λαθραίας με
ταφορά, βρώμης είς τάς περιφέρειας 
συγκεντρώσει»;, πρός έξαγοράν παρα 
τού Κράτους, έξ άχλων περιφερειών μή 
τυγχανουσών τής προστατευτικής τιμή,.

γ) έπί τοΰ φόβου τών αξιώσεων, αΐα- 
νες βραδέως άλλ* άσφαλώς καί. ας μοι 
έπι ραπή νά εΐπω, ό-ι καί ευλόγως θά 
πρ βληθούν έξ άλλων πε0ιφερειών (διο 
τι ή όλοι ή κανείς τού αύ<·οΰ_ έπαγγελ- 
ματος έπιτρέπειαι νά μην άπολαμβα- 
νσυν έξ ίσου μιά; παρά τού Κράτους 
ειδικής προστασίας) όπως καί ε«εϊ επε- 
κταθή ή προστασία αύ η, αλλαχού μέν 
έπί τω αίτιολογικώ ότι έάν έδώ ένδει 
κνυται ή προστασία τής βρώμης λονω 
ιής καλαμιάς, έκεΐ όαως ^ένδείκνυται ^ 
λόγω άλκαλικότητος τών έδαφών η τη- 
άνάγκης έξαντλήσεως ωρισμενων εδα
φών δι’ άλλων δημητριακών πρό τής 
σποράς των διά σίτου ή άλλου ^ τίνος 
αίτιου. Ή έάν έδώ ένδείκνυται η προ
στασία τού κτηνοτροφικού δημητριακοΰ 
βρώμης διά λόγους άγροτοοικονομικους 
σ, έκεΐ όμως ένίείκνυται ή προστασία 
τής κριθής ή τής σικάλεως δι" άγροτο- 
οικονομικούς λόγου; β, π·Χ; εδαφολογι- 
κούς, χάριν τής άμειψισποράς άλλου τι- 
νός αιτίου, ή καί διά λόγους γ του
άραβ ισίτου. , „ -

δ') Π-ιήν όμως τών ανωτέρω εν έτε
ρον, άλλ" ίσως καί σοβαρότερον ερώ
τημα πρό τού οποίου και αυθις προσ- 
κρούομεν είναι τό, ποιον &α πρεπτι να 
έπιβαρννη ή προστατευτική επί τής βρώ
μη; διαφορά τ.ε· ή τοιαύτη άπο τής τρε- 
χούπη; εμπορική, χ^μή? βρώμης με 
χρι τής παρά τού Κράτους καθορισθη- 
σομένης τιμής έξαγοράς, .καθώς και τα 
εξ .δα συγ κεντρωσεως (α> ποικιλαι και 
πολυπληθείς ΰτηρεσίαι, τόκοι, αποθη- 
κευτρα, ασφάλιστρα, ζυγίσεις, μεταφο- 
ραι, φθορά σάκκων κλπ.), ως και εν γέ 
νει τή; πάσης ζημίας καί έπιβαρύνσεως 
μέχρι τής διαθεσεω;; _

Τον πρυϋτολογισμον τοΰ Κράτους και 
συμφώνω; τω λ)τμφ, ον θά τώ έκδοση 
ή Α.Τ.Ε., έάν είς ταύτην αναθεση τό ερ- 
γον τούτο τό Κράτος; Τόν πρου «λογι
σμόν τής ΚΕΠΕΣ καί πώς ; δια νέας 
έπιβαρύνσεως τού σίτου; τού τιμαρ θ- 
μου ; κλπ. κλπ. "Ή μήπως δια της κα- 
θιερώσεως, κατά τήν εισαγωγήν βρώ
μη, έξ αλλοδαπής, παράλληλος προ; 
τ.,ύ εισαγωγικούς δασμούς, και της πλη
ρωμής «ιΐδικοΰ δελτίου τής ΚΕ11Ε>,» 
(άντι τόσων λεπτών κατ ο άν) προς 
προστασίαν τής βρώμης ; Τουτεστιν εμ
μέσως μέν αύξηαει τού δασμού της 
βρώσης, αμέσως δέ (διότι το ^ελτίον 
τ ΰτο δέν θά διέρχεται δια του Α Ο.Εά 
δημιουργίας ειδικών πόρων τής Κε,ιΙΕώ 
πρός άντικρυσιν τοΰ ζητήματος τουτου^ , 

Άλλ" ας μ σι έπιτραπή καί αυθις, ό
πως ούτε το εν ουδέ το ετερον νά νομι- 
ζωμεν ώ; δυνατά ή μάλλον ω; λογικά 
γενέσθαι. Διότι ι-ΰ;ε νέα βάρη επι του 
άρτου καί μάλιστα πρό; προστασίαν 
κτηνοτροφικοϋ είδους η ειδών, νομιζο- 
μεν ότι επιτρέπονται, άλ. ουδέ δυνατή 
άτιμωρητεί διά εί'ος κτηνοτροφικον εί
ναι ή μονομερή: ούξησις τής τιμής του 
χωρίς νά προσ-όψη ‘οϋτο εις τον κινδυ- 
ν .ν τής ΰποκαταναλώσε ος (εφ οσον δια 
περίπτωσιν ώ; ή ανωτέρω άριστα^ δια 
τήν κτηνοτροφίαν δύναται να γινη αντι- 
κατάστοσι τή βρώμης, διά κριθής, πι- 
τύρων ή άλλων τινων συνδυασμών οια- 
θρέψεως τών κτηνών).

Άλλ’ ας I ιωμνν η δη και_ το έτερον 
δυνητικόν σύστησα εφαρμογής μερικής 
προστασίας τή; βρώμ ·ς. _ _

Μήπως θά ή ο δηλ. ευκολωτέρα η ε- 
ξακρίβωπς τού πόσα έπί τών έδαφών 
τούτων έστάοησαν διά β ,ώμη: ή τού τί 
ποσό, έκαστον τούτων είς βρώμην απέ
δωσε διά τήν κατοβ ίλήν είτε και" ο<άν 
εΪχρ κ«ιχ<χ 'χρβμμα ; t ^

Άο*»νονχρς χαχά μίυος και χο αυθις 
πρι β ίλλ-ιν ζή ημα τού τις θά πληρώση 
(ώ .θμα έξαντληθέν ανωτέρω) διερω- 
τώμεθ.ιοίναι δυνατή καί συζήτησι; καν, 
περί καθιε ιώσεωςτοιούτων συστημάτων, 
όταν πλήρη; κτηματογραφι«δς χά >της αας 
λείπει προς δέ: καί δργάνωαις αγρονόμων 
άρτια άπο άριθμη ικής καί άπό άπο- 
ψνως κύρους, καδως και απο αποψεως 
μέσων ; *αί όταν εις αντικαταατασιν 
τών ανωτέρω δέν θα διαθέτωμεν ή τας 
δηλώσεις ιών ενδιαφερομένων προσεπι- 
χυρουμένας άπό τού Προέδρους ιών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών, τούς Κοινο
τάρχη ή ίσως καί άπό ιόν Παππάν τής 
’Ενορίας των, είναι δυνατή καί ή συνέ- 
χίσις καν συζη ή ιεως περί εφαρμογής 
καί έν Έλλαδι μέτρου, όπερ μόνον εις 
ά'-λας, ίσως έλαχίοτας είς^ τόν Κοσαον 
r ' - .~ Αλ r*rt\ νΛ «VincnAriτοΰ Κράτουό ρας, θά ήδύνατο νά εύαταθήση

’Αφού λοιπόν ώς ανωτέρω καί διά τής 
είς άτοπον απαγωγής έξώφθαλμον φρο- 
νούμεν, ότι κατεατήσαμεν τό μή δυνα- 
τ ν τεχνικώς τής μερικής προστασίας 
τής βρώμης, α. έξετάσωμεν ήδη τήν Β’. 
περίπιω αν.

Β) Μήπως ϋ·:ι ήτο ενεφαρμοοτοτέρα μία 
συνολική προστασία έπί τής βρώμης ;

Άλλ’ α μά, έπιτραπή, χωρίς καί νά 
πολυεκταθώμεν καί έπί τού Β-. τούτου 
ζητήματος, νά έχωμεν αντίθετον γνώ
μην. Διότι τοιοΰτόν τι καί πάλιν άλλά 
έν μείζονι, ή 1) διά συνολικής συγκεν- 
τροισεως καί έξαγορά; τής βρώμης θά 
ήδύνατο νά έπιτευχθή ή 2) διά τής κα- 
θιερώ ιεως ειδικού δελτίου προστασίας 
έπι τής βρώμης πληρωνομένου παραλ- 
ληλωτ μέ τού, είσανωγικούς της δασ
μού:- ή 3) διά τής αύξήσεως τοΰ δασμού 
τή$ βρώμης, τών δασμών τών λοιπών 
δημητριακών παραμενόντων ιών Ιδίων.

Περιττόν ν’άναπτύξωμεν διατί άντεν- 
δείχνυται τό πρώτον διά τε τά κολοσ
σιαία βάρη κλπ., ως θέμα έξαντληθέν 
ανωτέρω, καί τονίζομεν καί αΰθις τούς 
ηνδύνους ύποκαταναλώσεως, οΰς διά 
τοΰ δευτέρου καί τρίτου θ’ άντικρύοη 
ή β 'ώμη.

Οδτω λοιπόν έχόντων τών πραγμά
των εΰνόητον καί έξώφθαλμον, ότι ώς 
μόνη δυνατή, λογική, άλλά καί πολλα- 
πλώς τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν τοΰ τό
που μας συμφέρο"σα άντίκρυσις τού με
ρικού τούτου ζητήματος δέν απομένει ή 
ή τής γενικεύσεως τού ζητήματος εί, 
μίαν μέν πλήρη καί δή άπό τού τρέχον
τος παρά τής ΚΕΠΕΣ προστασίας, ευ- 
ρύιερόν μέν έπί τής κριθής καί τή; 
β ιόμης (V έμπορικωτάτου καί εύχρη 
στοτάτου συστήματος, οΰ αί γενικαί 
γραμμαί θά τεθ.'ύν κατωτέρω), μερικώ- 
τερον δέ (διά τ. ύ απαραβίαστου παρά 
τού Κράτους τής δασμολογικής προστα
σίας) καί έπί τών λοιπών δημητριακών.

3 ιν
’Εάν λοιπόν, συμφώνως τφ προτεινο- 

μένφ καί άναπτυσσομένφ κα· ωτέρω συ- 
στήματι, τό Κράτος θελήση, οΰχί μό 
νον άκινδύνω; ή άζημίως, άλλά τ· ύ- 
ναντίον καί μέ πολλαπλως εό-ργετικού: 
αντίκτυπους διά πολλι ύς τών Κλά'ίο 
καί τό σύνολον τής Οί τονομία: μα., ώ 
κα ωτέρω άποδεικνύομεν, νά έπεκταθή 
καί είς μίαν λελογισμένην προστασίαν 
καί έπί ιών λοιπών δημητριακών.

Α) Διασφαλίζον διά τήν κριθήν καί 
τήν βρώμην «κατώτατον όριον πωλή- 
σειος» άφ" ενός μέν κατοχυρώσει (ϊπό 
άτελείας κλπ) τών εισαγωγικών έπ· 
παντός δημητριακοΰ δα μ όν, άφ’ ετέ
ρου δέ καθιερώσει, παραλλήλως τής 
πληρωμής τών είσαγ υγικών δασμών 
επί τή εισαγωγή έξ αλλοδαπής κρ,θή. 
και βρώμης καί ειδικού υπέρ τής ΚΕ
ΠΕΣ) δελτίου προστασίας καί έπί τώ.· 
ειδών τούτων (ώς π χ. τό δελτίον Β 
έπί σίτου καί αλεύρων), οΰ ή τιμή θα 
καθορίζηται ΰπό τή; ΚΕΠΕΣ τόση, 
ώ «τε μετά τό κόστος τών αντιστοίχων 
προϊόντΜίν τσιφ συν δασμώ νά συμπο- 
αώνη άθροισμα τό καθορισθέν κατωτα- 
τον όριον τιμής πωλήσεως·^

Μέ τήν διαφοράν όμως ότι καί πα
ραλλήλως}
α) τής ΚΕΠΕΣ ΰποχρεουμένης (χωρίς 
άνωτέρςι έπεμβ ίσει, πλην ελέγχου, νά 
δύναται ν’ ανατροπή ή ώς ανωτέρω βα 
σι.) νά καθοριζη τήν τιμήν τών δελτί
ων τούτων καί συνεπώς την τού κατιο- 
τάτου όριου πωλήσεως τών ειδών τού
των, έν μ ά λογική αντιστοιχία πρός 
τάς τρεχούμενα; έμπορικας τιμάς καί 
ιών έκτός καί τή; είδικωτέρας ταυιη. 
προστασία; δημητριακών, ω; και τών 
λοιπών κνηνοτροφικών είδώ.. 
β) τής ΚΕΠΕΣ κ ιτά μειζονα λόγον ύ 
ποχρε *υμ»νη, (Ν ’μ θετική τροποποιή
σει τοΰ Νόμου 5686 καί ιών ουμτλη- 
ρΓομαεικών τροίχοπ; ηηχιχών του τοιου- 
»χον) κατά τόν καθορισμόν της Προ
στατευτικής τιμή.: έξαγοράς τοΰ σίτο»», 
ούχί άτλώ u »vov β ισει 7ών έν τφ Νό- 
μφ 5686 άρθρο ν 6 έδ. 1 παρ. 1 χι·ί 2 
όριζοαβνιον. να τήν κανονίζη, άλλ’ έπι- 
ποοοθέτως χαΐ παραλλήλως καί^ εν πλη- 
ρβι ουσχετισμφ :ή.. εμπορικής αντιστοι
χίας τού κάτω ..ατού όριου πωληοεως καί 
τών λοιπών δημητριακών παρ’ «ϋτή: ω 
σαότως χοθονί Οησομ νων. Ούο επι 
προοθ’τως τό Ύιυυργι*όν Σ ■ .β ύλιον 
(σχετικώς τρ «ποποιουμένης Νομοθετι- 
κώς τής ' ΰχερε · τον) νά ^δύναται δυ
νάμει τού ίδιου Ν >ιιθυ και άρθρου έδ. 2 
παρ. 1, νά άνατρεπη τήν βάσιν ταύτη 
(δικαίωμα οΰ σχετικ ός έ ιαστοτε πιεζό- 
μενον το"το αναγκάζεται μέχρι τούδε νά 
χυάται) μόνον κοι ιιόνον δια να προα 
θέση καί τούτο ά ι έπί τής τιμής εξα
γοράς τού σι ου ή έ >τω τή:^ δυνατοί η 
τός του ταύτης' συνδυάζομε1 η; μόνον 
έπί φ όμφ «άν ι ττοίχψ προσαρμογή 
καί τού κατ,οτατου ορίου πωλη ιεως τώ. 
λοιπών δηοητοιακών».

γ) ή. ΚΕΠΕΣ υΰχ. άτλώς δικαιου- 
μένης αλλα <αί ΰτοχρειομένης πλέον ν’ 
αναθεώρηση και χειρουρνήση καί μερι
κός ΰτερ-προσ«ατευτικάς ακρότητας επι 
τού σίτου π. χ. 1) Το β mil μ » υιό τι- 
νων χηαΐκών καί γεωπόνων (παρασυρ- 
θεντων μάλλον άπό τό πνεύμα έπιδει-

ξεως ΰπεράγαν φιλοαγροτικής πολιτικής 
και ότερ άτυχώς καί διά τούς αυτούς 
λόγους ή φοβουμένη μή παρεξηγηθή 
διά τό αντίθετον, κακώς τό υίοθέτησεν 
ή ΚΕΠΕΣ καί ύπέρ παν δέον χρήσιν 
τοΰ όρου τούτου έκαμε) τών ελληνικών 
σίτων ώ; «ποιοτική; άνωτερότητος» 
τοιούτων, έναντι τών τοιούτων έξ αλλο
δαπής. 2) Ή δυνατοί η; παοά τής 
ΚΕΓΙΕΣ (έδαφ. 3 άρθρον 6 Ν. 5686) νά 
φθάνη μέχρι τής περισυλλογής καί σί
των αθλιας άρτοποιη-ικής ποιότητας 
καί άποδοσεως εί; άρτον καί άλευρα, 
μή άντεχόντων άλλωστε καί είς σχετικώς 
μακράν άποθήκευσιν, άλλ’ έ «προσθέ
τω; καί διεθνώς θεωρούμε-ων ώς μή 
άρτοποιησίμων (δι’ δ καί οΰδαμόθεν έ
στω καί ΰπό μειωμένην τιμήν ώς άρτο- 
ποιήσιμοι οί σίτοι οΰτοι ουδέποτε προα- 
φερονται ή άν ποτέ τυχόν φορτωθούν 
δέν παραλαμβ ινονται, άλλά 9Γ ειδικής 
δημοπρασία ώς κτηνοτροφικοί τοιοΰτοι 
κατά τιμήν καί διά χρήσιν διατίθενται) 
ώ οί τοιοΰτοι π. χ. σίτοι άπό 73—74 
χ)μων έκατολιτρικοϋ β ιρους έως 65, οί 
ευπαθείς άρχήθεν έστω καί άνω-έρου 
ειδικού β ιρους ευεπίφοροι &■ λ ηώσεως 
κλπ. καί · ϋ, ώ; γνωστόν όμως ή ΚΕ
ΠΕΣ, ίδ.α είς μείζονα κλίμακα κατά 
τό προη/ηθέν έτος, παρέλαβε καί ώ; 
ιίρτοποιηπίμους συνεπε ρ τούτου τό Κρά
τος τελικώς ιούς έπεβιλε.

Τά ανωτέρω λέγω, διότι διά μέν τής 
πρώτης πλάνης (ήν πιστεύω πλήρως δΓ 
εί 'ΐκοΰ έπί ού σίτου άρθρου μου ν’ α
πίδι ίξω) καί νέα έμμεσος αΰξησις τής 
τιμής εξαγοράς τού σίτου προστίθεται, 
διά δέ .ή; δευτέρας εις άκόμη λόγος 
έξ-ιυδετερούται είς τό νά μή προτιμά ό 
άνρότης, όπου δει, διά ποιοτικού; λό
γους, σποράς διά δημητριακών άλλά 
καί διότι το Κράτοτ άξιεταίνως δι’ άλ
λα) ί μεθόδων καί ’Οργανισμών μοχθούν 
νά Λώιη τήν καλλιτέραν εις τήν σιτο
καλλιέργειαν μα, ποιοτικήν βελτίωσιν 
άφ.νει διά τής τακτικής ταύτη; τήν δι
κλείδα έξου ιετερώσεω; τού ανωτέρω.

Β) Έξασφτλίξον (πυρ ιλλήλως πρός τ’ 
ανωτέρω λεχθέντα) διά τον ώ; κάτω&ι 
ά απτνσοομένου έμπορικωτάτου καί εν- 
χρήστον συστήματος, τό Κρά’Ος ά ια τή 
συγκομιδή τής κριδής καί τή; βρώμης 
μίαν ταμιακήν ευχέρειαν είς τον άνρό ην 
με τό να δύναται καί δια των ειδών αν
ιών νά έπιινχη παρ α τή; Α.Τ.Ε. δάνειον, 
όιαρκεία. μέν όση. τφ απαιτεί αι μέχρι 
τής είς καλήν τιμήν διαθέσεως ιών ει
δών τούτων, έπί τι ο ή οέ’ίση πρό τό κα- 
τώταπον διασφ ιλισθέν όριον πωλήσεως 
κριθή; κα βρώμης.

ι.) χορηγούμενης τής άδειας, είς τούς 
Γε οργιίού; Συνεταιρισμούς, τήςείς ίδιω- 
πικιιςάποθηκας συγκεντρώσεω. παροτών 
β ωλομένων καί δι" ίδιον αύτής λ)σμόν 
<ριθή; καί βοώμης, τή; ποιοτικής εξι
σώσει»; τοΰ παραηδομόνου πράγματος 
ροθιηζαμένου ώ, έςή :

Κιδοριαμδς ποιότητας. Παραλαμβ ινο- 
μενη (Μα την κριθήν π. χ ) κριθή ποι- 
ό-ητ«*ς έψοιμίλλου του τυπου υής χο*-" 
θή ( ετυαστοίχου) λευκής ή κίτρινης 
(έξ ή; τά 3)4 τουλάχιστον εί, ‘Ελλάδα 
στείρε mi) αέσης ( ίνά εσοδείαν) καλής 
ποιότη ος (F.A Q ) μέ ειδικόν β ιρος 
(έκατολιτρικόν) 63-64 χ)μων και άνώ- 
τατον όριον π ριεκτικοτητος είς ξενας 
5u; μεχ ι 3 ο)ο. Δι" έκαστον δέ χ)μον 
κριθής έ ιαιολιτρικ ιΰ βάρους έπι έλατ- 
τον ό άγρόιης νά προσθέιη καί άνά 
1 ο) ι π-ισότητος κριθή; έπί πλέον, δι’ 
έ .αστόν δέ ποσοστόν ο)σ καί κλάσμά 
του καί άνά 1 ο) ι ποσότητας κ,οθής 
έ. ί πλέον. Κάτω τώ 60 χ)σων, δΓ έκα
στον χ)μυν έκατ. β «ρ υς τό ποσοστόν 
προ θήκης νά δίπλα ιαζηται καθοριζό
μενου καί ορίου άπορρίψεω;.. Πέραν 
τών 5 ο) > τι ποσοστόν προσθήκης δΓ 
έκαστον έπί πλέον χ)μον νά διπλασιαζη- 
ται, πέραν ενός ποοοστοΰ π. χ. 7 ο)ο 
καί ι,ΰθις ν’ άπορρίπτεται. Π. χ. ό πα- 
ραδιόσας κριθήν βάρους 61 <)(*°>v Μ-ύ 
5 ο) ι ξένας ΰ ας διά νά νρη τίτλον 
ΙΠΟ )ιΐ")ν θά ποραδώση 61—63=2 καί 
3—5=2 ή«ιι 101 χ)μων.

β) επίσημουοίηοις 'ών τμηματικών 
τούτων παρ .λ ■ βών ως και τών ως ανω 
αποθηκών δ,ά τής άναθέσεως είς τάς 
Γενικά; ’Αποθήκης ώ έτοπτρίας^ καί 
θειιατοφυλακος, τοΰ έλ-'γχου ιών ανω
τέρω διά τήν δυνατότητα χορηγίας πα
οά ταύτης εί: έκαστον κοαιζ ντα προ
ϊόν, τίτλου (δνθμαστικΐ)ΰ ή άν ονύμου) 
δΓ άντίστο χ ιν ποσότητα κ,ιί ποιότητα 
(γιιυώρενι) ,ιληρωνομένων δικαιο.μανων 
Γ νικών "Αποθηκών ώ; γίνε αι μέ τον 
-imv αλλοδαπής είς τάς άπυθηκας ιών 

άλ)νιον. ,
ν) διά τής ά'·αθέοεως παρά τού Κρά

τους είς τήν Α.Τ Ε. χορηγία; δάνειου ε
πί τού τίτλου τούτου έπί τιμή ϊση^πρός 
τό κατώτατον (ώς προείπομεν) όριον 
πωλήσεως ,

δ') διά τής εισαγωγής και ελεύθερα; 
διαπραγματεύσεως ιών τίτλων ( -ουώ- 
ρεντς) τούτων είς τά Χρηματιστήρια 
εμπ ιρευμάτων καί πωλήσεως εις τό 
μ τόριον, Σ -ρατόν κλπ., ‘ή. μετατρο

πής των είς πράγμ τ γιννομενη. είς ιόν 
τελευταϊον κάτοχον τού τίτλου, δια τής



παραδόσεως αΰτφ ίσης ποσότητας καί 
αντιστοίχου ποιότητας, άφοϋ οΰιος κα- 
ταβάλη προηγουμένως εις τήν Α.Τ.Ε. τά 
πριμ μετατροπής (ιό γενόμενον τ.έ. εις 
τόν τίτλον, βάοει τοϋ κατωτά,του ορίου 
τιμής πωλήσεως κριθής καί βρώμης και 
δι όσην ποσότητα αντιπροσωπεύουν δά
νειον, τα άποθήκευτρα, τόκους, άαφάλι 
στρα, ανά μήνα έ ναποθηκεύσεως εις 
πέντε λεπτά περίπου κατ’ ό άν άν μπλοκ 
υπολογιζόμενα, ώ; καί τά έξοδα τής σι
δηροδρομικής μεταφοράς, έαν πρόκει
ται έξ ενός των πέντε Λιμένων Πειραι
ώς, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Στυλίδος καί 
Άλεξανδρουπόλεως αί Γενικαί Άτοθή- 
και νά τόν παραδώσουν) άφοϋ προηγου
μένως ό τελευταίος εις τόν προτελευ- 
ταϊον κάτοχον (καί γενικώς άπό χέρι σέ 
χέρι) θά εχη ως φυσικόν καταβάλη τήν 
διαφοράν άπά τής τοιαύτης των πριμ 
τοϋ τίτλου μέχρι τής τοιαύτης τής άγ ,- 
ραιας τιμής τοϋ τίτλου κατά τήν ήμε- 
ραν ποΰ τόν ήγόρασεν.

ε ) τή αΐτήσει τών αγοραστών καί μέ 
δικαίωμα παρά τών Γενικών Άπυθη 
κών εντός Ιδθημέρου ή μηνός παραιό- 
σεως τοϋ πράγματος εις τον τελευταίου 
κάτοχον (προσθήκη τών κομίστρων Σ. 
Ε. Κ ) τής ποσότητος τών Γουώρεντς 
του επί βαγονιού εις ένα τών Λιμένων 
Πειραιώς, Βόλου, Στυλίδος, Θεσσαλονί
κης καί Άλεξανδρουπόλεως.

Πρόδηλον όμως, ότι έκ τών 15—20 
κέντρων συγκεντρώσεως, διότι βεβαίως 
θά είναι ονομαστικός καί καθ ορισμένος 
ό αριθμός των, δ αγοραστής θα δικαι
ούται ν’ άγοράαη όποιας περιφέρειας 
πράγμα προτιμά, έφ’ όσον κάθε Ύπ)μα 
τής Α.Τ.Ε. θά δύναται νά προσθέτη καί 
ειδικόν διακριτικόν τίτλον έκδόσεώς του. 
Τοϋτο σημαίνει, ότι ό αγοραστής θά δι
καιούται καί θά δυνατοί, σέ περιφέ
ρειαν περισσότερον εϋνοηθεΐσαν είς τήν 
ποιότητα ή μέ μειζονα έπιμελειαν τών 
Συνεταιρισμών της χειρπθείσαν τό ζή
τημα τοΰτο, δίδων σόν τφ πριμ έξαγο- 
ράς^καί κάτι πλέον λόγφ ποιότητας, εί 
δικώς έξ ώρισμένης αποθήκης νά ζη- 
τήση τίτλον.

στ’) Τής Α.Τ.Ε. προφανώς επίσης δι- 
καιουμένης εντολή τοδ Σ,ρατοΰ καί τοϋ 
Κράτους ή άλλφ αίτίφ να προβή όπό- 
ταν θέλη είς άγοράν τίτλων πρός έξυ- 
πηρέτησιν ώρισμένων γενικωτέρων α
ναγκών.

Έαν λοιπόν, συμφώνως πρός τά ανω
τέρω, θεήήση τά Κράτος, έφ’ όσον τά 
κρίνη επαρκή, νά τά υιοθέτηση, αΰτο 
μάτως πλέον καί έμπραγμάτως θά πα- 
ρακινηθή ό αγρότης μας νά σπείρη ό
που καί όποτε καί ό,τι έκ τών δημη
τριακών ένδείκνυται, διά τήν "Εθνικήν 
μας Οικονομίαν είναι πασίδηλον, ότι θά 
Βημιουργηθοΰν.

1) Μία σημαντική ανξηαις τον αυνολι- 
Ηοΰ μας γεωργικοϋ εισοδήματος, έφ" όσον 
διά τής καταλλήλου γεωργικής κατα
νομής τών ξηρικών μεγάλης καλλιέρ
γειας σπορών μας, άπό κάθε χωράφι 
θά καταστή δυνατόν νά μάς αποδίδεται 
ή καλλίτερα ποσοτικώς καί ποιοιικώς 
άπόδοσις.

2) Ενρυτίρα διααφάλιαις τοΰ γεωργικόν 
μας εΐαοδήματος. Διότι δέν θά ρέπωμεν 
πλέον είς τό νά συγκεντρώνωμεν, μέ 
όλοέν αυξουσαν, τήν γεωργικήν μας έπί 
τών δημητριακών Οικονομίαν έπί ενός 
μόνον δημητριακοϋ (τοϋ σίτου,) τοΰ καί 
κλιματολογικώς διά τόν τόπον μας έπι- 
αφαλεστέρου, αλλά θά τήν διαμοιοάζω- 
μεν έπί πλειόνων πρωΐμωτέρας ή όψι 
μωτέρας τοϋ ένός ή τοΰ ά ,λου ώριμαν-

σεως καί διαφόρως υφισταμένων τήν έ- 
πίδυασιν τών αυτών Η'.ιματολογικών 
έν έ «,στφ έ ει διαδοομών.

3) Προφανέστατη, συνεπε-ρι τών ανωτέ
ρω, &/.λα δια τής νγιεστέρας καί ϋ-ετιχω- 
τέρας τών μεθόδων, ή προχνψονοα εξοι
κονόμησες συναλλάγματος καί οΰχί ώ; 
δια τής κακής κατανομής τής σήμερον, 
μέρος τοϋ έκ σίτου έξοικονομουμέ»ου 
συναλλάγματος νά μάς ξεφεόγη καί πά 
λιν δι’ εισαγωγήν αραβοσίτου, κριθής 
βρώμης, ψυχανθών (οσπρίων), τούτέστιν 
φυτών αμειψισποράς παραγκωνιοθεν- 
των έν τινι άναλογ.φ καί τούτων έκ τής 
μονοκαλλιέργειας τ ΰ σίτου, κρέατος, 
(περιορισθέντων εν τινι ποσοστφ και 
τών λειβαδιών καί τής καλλιέργειας 
κιηνοτριχρικών νομών) κλπ.

4) "// παράλληλος, σννεπείρ. τών ανω
τέρω, διεύρυναις και διασφάχιαις τής ιδι
ωτικής οίκονομίας τοϋ άγροτου μας. Μέ 
ι,ην διαφοράν, ότι δέν θά δύναται, ώ, 
καί δέν πρέπει, νά έ,τιδιώκη πλέον καί 
ό σιταγρότης νά έπιτύχη τό μείζον έκ 
τών έκτατικών του καλλιεργειών εισό
δημα πιέζων τού; Βουλευτάς του, πρός 
έξουδετέρωσιν τοϋ κακοΰ τής μονοκαλ
λιέργειας τοϋ σίτου, νά απαιτούν άπό 
το Κράτος καθορισμόν, κολοσσιαία δυ- 
σαναλόγως μέ τήν διεθνή τιμήν τοΰ σί
του καί υπερβολικά μεγάλης τιμής εξα
γοράς τοϋ εγχωρίου. "Αλλά διά τής καλ- 
λιτέρας κατανομής τών σπορών του καί 
διά τής έφαρμογής τών καλλιτέρων γε
ωργικών μεθόδων δι’ έκαστον τούτων 
τ έ. μοχθοΰντος καί κοπιάζοντας καί 
τοΰ σιταγρόιου μας ώς δι’ όλους τούς 
Κλάδους συμβαίνει, νά έναρμονίζη εφε
ξής οΰτος πρός τό γενικόν καλόν καί τό 
δι’ αυτόν κπλλίτερον.

5) Μία σημαντική (ίσως κατά μίαν ο
λόκληρον δραχμήν κατ' δ καν) ϋποβ βτοις 
τής τιμής τον άρτον με ταυτόχοονον τού
τον καί αΐο&ητήν βελτίωσιν τής ποιότη
τας. Διότι ούχι απλώς (τλήρως κατά τ’ 
ανωτέρω ή ιιολογημένον) τό δικαίωμα 
αλλά καί επιτακτική πλέον ή ΰποχρέω- 
σις τή; ΚΕΠΕΣ χάριν τής τιμής καί 
ποιότητας τοϋ ά >του καί συνεπώς καί 
τοΰ τιμαρίθμου ή μάλλον συνεπώς καί 
χάριν τών έργατικών μαζών καί τής ά- 
σ ,ικής φτωχολογιάς καί χάριν τοϋ κό
στους τών ετέρων μας πολυπληθεστέ- 
ρων αγροτικών προϊόντων τών έκ τή; 
αλλοδαπής είσκομιζόντων ήμΐν συνάλ
λαγμα καί τής άξιολόγου και άριθμητι- 
»ώ; καί ποιοτικώς αγροτική; ταύτη, τά- 
ξεως, αλλά χάριν τέλος καί αυτών τού
των τών σιταγροτών (ώ; είδικώτερον 
κατωτέρω θ’ αναπτύξω): 
α) νά καθορίζη -ήν τιμήν τής έξαγοράς 
τοΰ έγχωρίου σίτου κατά μίαν τουλάχι
στον δραχμήν κατ’ όκάν όλιγώτερον 
τής πέρυσι καί προπέρυσι καθορισθεισης, 

β) ν’ άναθεωρήοη καί είς λογικόν καί 
βάσει τών διεθνώς παραδεδεγμένων 
όριον νά προσαρμόοη τόν όρον τή; μό
δας τών τελευταίων έτών «ποιοτική ά- 
νωτερότης» τών ελληνικών σίτων,

γ) νά καταργήοη έξ έαυτής τό δικαί
ωμά της ώ; ΚΕΠΕΣ νά περιμαζενη καί 
τούς κατ’ ευφημισμόν σίτους τούς κάτω 
τών 73)74 χ)μων είβικοΰ (έκατολιτρικοϋ) 
βάρους, διά νά γλυτώση άπό τάς σχετι- 
τικάς πιέσεις πρός τό 5τοπον τοϋτο.

’Ενταύθα καί έπειδή ανωτέρω είπον, 
ότι παραλλήλως πρός τού. άλλους σκο
πούς καί πρός χάρινάκόμηαΰτών τούτων 
τώνσιταγροτών προτείνω ταΰτα,άλλά καί 
λόγφ τής σοβαρότητας τοΰ άλληλενδέ- 
του τούτου ζητήματος, ά; μοί έπιτρα- 

ή νά κάμω μίαν σημαντικήν παρέ- β,ι-

σιν καί έτέκτασιν.
Τοΰτο δέ τόσον διά νά μή μείνη έν- 

τύ.τωσις δξυμώρου λεκτικού σχήματος, 
όσον καί διά νά τοίς τό άτοδειξω καί 
τούς προφυλ ιξω άπό τήν έτήρειαν τών 
κακώ, ή κιί κακών προστατών των 
δυναμένων ν’ άνιιτοξουν, ότι είς τ’ ά
νω ιέρω μόνον έκ φ λ ιαστικοΰ πνεύμα
τος άγομαι (πράγμα όπερ θά ή το άδι
κον διά τό τε άαερόληπτον, όπερ προσ
παθώ ν’ ακολουθ ό είς τάς μελέτας μου, 
όσον καί δια μιαν ψυχικήν έγγύτητα, 
ήν μειά τούτων δέν είναι δυνατόν νά 
μη έχω, ώ; οπουδάσας Πρός πλουτισμόν 
τών έγκυκλοπαιδικών μου γνώσεων καί 
έργασθείς ίδιοχειρως τό άρ ιτρον υπό 
τήν καθοδηγίαν τοΰ Σ ιφοϋ μου Διευ 
τοΰ τότε τής Γεωργική; Σχολή Λαρί- 
σης καί ήδη φιλτατου μου Κου Σταύρου 
Παπανδρεου). Διά νά τούς ειπω ολίγα 
τινά. Καί έρωτώ τούς καλής πίατεως 
έκ τών σιταγροτών μας :

Γνωρίζουν ότι πέρυσι (ώ; καί πρό· 
πέρσι) όιε πιέσει των τοΐ; καθωρίσθη 
μέση τιμή έξαγοράς τοΰ σίτου 7.10 βρχ. 
και" όκάν, ή τις τή προσθήκη τής ποιο
τική; ύτεροχής έφθασε διά τήν α' κα
τηγορίαν είς τάς όραχμάς 7 80 καί επ» 
τών οποίων δι" έξοδα συγκκντρώσεως, 
άποθηκεύσεως. μεταφορά;, διαθέσεως 
κλπ. θελουμε και άλλα 1.05—1 20 δραχ. 
κατ’ όκάν, καί όταν δίδοντας κοντά στό 
καλό πράγμα καί τις σιιβ ιΰρες των μά; 
χειροτέρ<:ψαν καί τό ψ μί, ότι τό Άρ 
γεντινό σιτάρι τσιφ Πειραιά, συμφώ
νως τφ όπ ιίφ τοΐ; καθωοισθη ή τιμή 
έξαγοράς 7.10, έτιμάτο 3 70—3.75 μό
νον και’ όκάν τσιφ Πειραιά ;

Μάλιστα Κύριοι σιταγοόται μας, κα
λώς άνεγνώσατε 3.70—3,75, κερδίζοντας 
δηλαδή τσΰ σιταγρότου ’Αργεντινός, 
τοϋ μεσίτου, τοΰ σιτεμπόρου, τοΰ αιδη- 
ροδρομ >υ ποΰ τόν μεταφερει στό ’Αρ
γεντινό λιμάνι, τών σιλός, έλεβέίτορς, 
λιμενεργατών κλπ., τής Τραπεζης (προ
μήθειες, τόκοι κλπ.), τοΰ άτμοπλοίου 
τοϋ μεταφέροντος έκ χιλιάδων μίλλοιιν 
μακράν τόν σίτον τούτον, τοΰ ένταΰθα 
σιτεμπόρου κλπ. κλπ., διά μιά; τιμής 
τή; τών 3.75 τοΰ ’Αργεντινού σίτου 
τσιφ Πειραιά, έμεϊς διά τόν σιταγρό- 
την μας τοΰ έκανονίσαμεν τά διπλά 7.10 
μέσην καί 7 80' άνωτάτην, ένφ κατ' ά 
νώτατον δέν θά έδει νά τοΰ τήν έκα- 
νονιζααεν άνω των 5 86 έστω 6 δραχ. 
Διότι έστω καί έάν είς το 3.75 προαθί- 
σωμεν τόν δασμόν 2,02 (τρεϊ; φορές 
καί αυτόν έπί Οικουμενική, καί Βενι- 
ζέλου ύψωθέντα άπό τά 60 λεπτά βα
θμιαίος είς τάς δραχ. 2.02 κατ’ ό-άν, 
ι.ύχί έπί ταμιευτικφ αίτιιιλιγισμφ, αλλά 
χάριν τής προστασίας τή έγχωρίου πα
ραγωγής καί πρό τής ένάρξεως καί κα
τά τά πρώτα βήματα τής συγκεντρώ- 
σεως, αίτιολογιπμφ χάριν οϋ άπό τήν 
κατανάλωσιν οΰ ε ψίθυρος γογγυσμού 
ήκσύσθη) καί 9 λεπτά διά φόρον κύ
κλου έογασιών καί πάλιν έχομεν σύνο- 
λον 5.86 δραχ. κατ’ ό«άν, διά νά σκαρ- 
φαλώσωμεν άπό έκεΐ καί έπάνω είς τό.
7 10', διότι έπαναλαμβινομεν άπό έκεΐ 
καί έπάνω αρχίζει ή πρόθεσις υπέρ. Μ·α 
δραχμή έπάνω τό Διοικ. Συμβούλων- 
τής ΚΕΠΕΣ 6-86, νέαν οΰξησιν τό "Υ
πουργικόν Συμβ ιύλιον 7 10 Νέα αυ·;η- 
σις τής ποιοτικής υπεροχής άλλα 60—70' 
λεπτά κατ' όκάν, δραχ. 1.10 κατά μέσον 
όρον έξοδα συγκεντρώσεως, διαθέσεως 
κλπ. Μ ιζεμα μετά κ ιί τή; αιιβ ιύρας 
τών 70 χ)μων καί έως καί 65 χ)μων καί 
απορία μετά τοΰ Κου Μπακοπούλου 
γιατί έχειροιέρεψβ καί άκρ βηνε τό

ψωμί,
Τούτων λοιπόν οΰ ;ως έχόντων καί 

έάν έπιπροσθέτως ληφθή μέριμνα προ
στασίας καί τών λοιπών δημητριακών, 
έρωτώ τον καλή: πίστεω; σιταγρότη.ν, 
άσχημα τοϋ έρχεται νά τοΰ καθορισθή 
εφέτος τιμή εξαγοράς τοΰ σίτου του είς 
τάς δραχ. 6. Κ ιί ποοχωρώ είς τήν έρώ 
τησίν μου, δέν φοβτται μήπω:, έάν έ- 
,τιμείνη είς τά άνιιθετ.ιν τ. έ. νά άπαι- 
ιή έπ’ άπειρον νά τοΰ δημιουργούν τό 
μιΐζδν σιρεμματικόν του εισόδημα είς 
β ίρ ις άλλων (άφηνοντες κατά μέρος τό 
Κράιος και ’Εθσκην Οικονομίαν κλπ.) 
καί οΰχί καλλιτειρι κατανομή παρ’ αΰ 
τοΰ τούτου τών σπορών του μοχθψ καί 
β λιιώσει τών καλλιεργητικών του μ,θό - 
8ων, μήπως ξυπνήση καμμιά ημέρα ά
σχημα διά τόν σιταγοότην καί ή πε- 
νομένη γειτονιά καί οί άγρόται οί μο- 
χθοΰντες ν’ άνταγωνισθοΰν τά είς αλ
λοδαπήν έξαγόαενα προ ι’όντα των, διά 
νά ζητησουν οΰχί β β ιια τήν άνιιστρο- 
φήν ιών όρων τ. έ. άνταπόδοσιν έκ τών 
σιταγροτών τής μέχρι τοΰδε χορηγη- 
θείσης αυτοί; είς βαρο; των προστα
σίας, αλλά τουναντίον τήν κατάργησιν 
(οΰχί άφ αρέσει πλίον τής προθέσεως 
όπερ εκ τής προστασίας τοΰ οίτου) άλ- 
λά τήν πλήρη κατάργησιν πόσης έπί 
τοΰ σίτου καί τών δημητριακών προ
στασίας άν υ άλλου δι' αυτόν ανταλλάγ
ματα.-, ώ, συμβαίνει συχνά είς τό Ρω - 
μβ’Γκο, όπου συνηθίζομεν νά πετα- 
γώααστε άπό τήν μια άτρη στην άλλη ;

Νομιζων τ’ ανωτέρω ώς αρκετά δια 
νά πείσουν τόν σιταγρόιην μας, ΐνα μέν 
καί οΰιος, ώ; καί οί άλλοι άγρόται καί 
ιί αστοί έν τή ύπερ—προστασ ρ; του είς 
βάρος των, μέχρι τοΰδε δέν έγόγγυσαν, 
έστω και άτ' ώς νά μή δυαφορήαη καί 
μάλιστα ζητών συγγνώμην άπό τόν ά- 
ναγνώσιην μου διά τήν τόσης έκτάσεως 
παρέκβ-ισίν μου, δυνάιιει ή, ίσως και 
τόν έ κούρασα, θά προσθέσω τό άκροτε- 
λεύ ιον ωφέλημα, τό όποιον φρονώ, ότι 
διά τήν γενικήν μας οικονομίαν καί διά 
τοΰ συστήαατος τούτου δημιουργείται, 
διά νά τελειώσω τό παρόν άρθρον μου.

6) Ή φυσιολογική 9λαις, ήν δ ά τοϋ 
ουοτήματος τούτου εις ίκαατος ατόμων 
και κλάδων 0ά λάβη καί ή φυσιολογική 
ρύίλμιαις τής ipιατικής τιμής πωλήσεως 
τών ειδών τούτων διά τής φυσιολογικής 
μόνον επιδρασεως τοϋ Νόμου προσφοράς 
καί ξηιήοεως. α) Διότι ό παραγωγός κρι
θής καί βρώαης, όστις δέν έχει ανάγ
κην, άιια τή συγκομιδή, χρημάτων καί 
έχει τά μέσα ιδιωτική, άποθηκεύσεως 
δέν θά φοβάται νά κρατήση τό εμπό
ρευμά του διά νά τό πωλή ιη είς τό ε
λεύθερον έμτόριον, όταν κρίνη πώς εΰ- 
ρήκε τήν καταλληλοτέραν εποχή* και 
τιμήν, β) δ. αγρότης, όστις θά έχη α
νάγκην χρημάτων, αλλά θά χρειάζεται 
και πάλιν τό εμπόρευμά του δέν θ' α
ναγκάζεται νά τό πωλήση συνσλικώς 
καί νά τό ξαναγοράζη τμιιματικώς,άλλά 
διά τών ονομαστικών τίιλων θά δανεί- 
ζη,ται επί τοΰ όιου καί πληρώνων (τό
κους άποθήκευτρα, άσφαλιστρα περίπου, 
πέντε λεπτά μηνιαίως) θά δύναται νά 
τά ξαναπάρη τμηματικώς), γ) διότι όσο 
πράγμα διά ταμειακός άνάγκας τοΰ κα
τόχου. του θά έπεφτε απότομα πρός πώ- 
λησιν ήδη θά μετατρέπεται εις τίτλους 
ανωνύμους, δ) διότι τέλος καί ή όρι- 
στικήι τιμή τών προϊόντων τούτων, έξη- 
σφαλισμένης οϋσης τής κατωτάτης έκ 
τής πραγματικής διά φυσιολογικής λει
τουργίας τοΰ νόμου προσφορά: ναι ζηΓ 
τήσεως θι ρυθμίζεται εί; τό έμπόριον

άλλά κυρίως εις τά Χρηματιστήρια ’Ε
μπορευμάτων (Πειραιώς κυρίως καί 
Θεσσαλονίκης) μή πιεζομένη άπό εκτά
κτους άνάγκας λικινταρίσματος πράγ
ματος, ουδέ άπό τής πλευράς τής ζητή- 
σεως, πότε τοΰ Στρατού άθ γόω; άγορα- 
ζοντος καί άνεβιζοντος άντιφυσιολογι- 
κώς τάς τιμάς, πότε άποσυρι.μιινου άπο- 
τόμως έκ τής αγοράς διά νά κάλυψη τάς 
άνάγκας δι’ άτελοΰς εισαγωγής έξ αλ
λοδαπής, ε): διότι καθοριζομένου τοΰ 
πλεονάσματος συγκεντρωμένων ποσοτή
των κατεβασμάτων παραδοτέων είς τούς 
πέντε λιμένας Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, 
Βολου, Στυλίδος, "Αλεξανδρουπόλεως, 
διά τών Σ.Ε.Κ., ίσως καί έκι-ϊθεν δη- 
μιουργηθη εν προνομιακόν τιμολόγιον 
μεταφορά; των, πρόδηλόν πόση ίκανο- 
ποίησις πόθων κλάδων διά φυσιολογι
κών καί εμπορικώ ν μεθόδων καί πόση 
κ.νησις θά προελθη.

Διότι ό αγρότης υπό οΐασδήτοτε οϊ- 
κονομίκάς συνθήκας καί συντηρήσεις 
τοΰ προϊόντος του καί αν εύρίακεται, 
ευρίσκει ιόν τρόπον τόν είδικώς ένα έ
καστον ικανοποιούντο. ΟΙ συνεταιρισμοί 
τό μερικόν έργον τό μετατρέπουν εις 
καθολικόν. Αί Γενικαί Άποθήκαι ευρί
σκουν τήν φυσιολογικήν των θέσιν ώ; 
θεματοφύλακος καί έλεγκτοΰ. Οί Σ.Ε.Κ. 
μ ιζεμένο πράγμα νά μεταφέρουν 8ι’ οί- 
κονομικωτέρων συνδυασμών. Ή Α.Τ.Ε. 
ή καί άλλη τις Τράπεζα διαθέτουσα 
πλεονάσματα πρός τοποθέτησίν ευρί
σκει άαφαλεστάτην τοιαύτην. Τά Χρη
ματιστήρια εμπορευμάτων ευρίσκουν 
τον προορισμόν των Τό έμπόριον τών 
γεννημάτων καί αΰθις θά ζωντανεύση 
έπικρατούντων τών έντιμοτέρων καίδρα- 
στη ,ηωτέρων. ’Αλλά καί τό Κράτος τέ
λος θά εΰρη τήν φυσιολογικήν του θέ
σιν, ώς του ϋτερανω όλων δίκαιου καί 
εμπνευσμένου ρυθμιστοΰ καί καθσδη- 
γητοΰ καί. ούχί τυΰ κακοΰ καί άΛλοπρο- 
σάλλου παρεμβάτιστοΰ.

Τό μόνον όπερ θά ήρύνατο είς χό· σύ
στημα τοΰτο νά μάς αντιλεχθή θά ή το, 
ότι πιθανόν ή: κτηνοτροφία μας, χάνου- 
σα ένα άντιφυσιολσγικον και άντιοικονο- 
μικόν έρεισμα εύθηνής αγοράς κτηνο- 
τροφικών ειδών (άιέ/ιειες εισαγωγής 
κλπ.) θά· φωναξη. Μά έρωτώμεν. Είναι 
δυνατόν ν ■ β ισισωμεν 5 ιαρξιν κλάδων 
στραγγαΛίσει έτβρω» Καί 8έν θά ή το 
καλλίτερον νά τής δώσωμβν διέξοδον 
κέρδους αυξήσει τών εισαγωγικών δα
σμών κρέατος καί λογι^φ. περιορισμφ 
άπό μεριπάς ακρότητας άγορανομικάς ; 
Τήν σχετικήν βέ ουξησιν έκ τοΰ λόγου 
τούτου τοΰ τιμαρίθμου δέν θά τήν έχω- 
μεν έξουδετερώσει ήδη διά τής ύποβι- 
βάσεως καί βελτιώσεως τής τιμής άρ
του Καί τό μείζον κέρδος, ότερ θ" ά· 
φήμωμεν είς τήν κτηνοτροφίαν μήπως 
θά είναι ή καλλίτερα ώθησις τής προό
δου της διά νά έπακολουθήση μετ’ οΰ. 
πολύ έκ τοϋ λόγου, τούτου βίλτίωσις καίι 
έπί τών τιμών κρέατος ;

Αυτά είχομεν διά το όλον τοΰ ζητή
ματος νά ειπωμεν. ζητοΰντες κ,.ί ια’,Πς, 
συγγνώμην διά τήν μακρυγορίαν μας,
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Εις αρκετά έπιμελημένην έκδοσιν 
έκυκλοφόρησεν εσχάτως ή ως άνω 
μελέτη τοϋ αγαπητού συναδέλφου 
τής οποίας τό περιεχόμενον ·9ά 
προσπα&ήτωμεν ν’ άναλύσωμενκα
τωτέρω.

Τό δλον έργον διαιρείται εις πέν
τε μέρη. Εις τό πρώτον μέρος δ 
αυγγραφείις αναφέρει τά πρώτα έν 
Έλλάδι, άπό τής άνακηρύξ^ώς της 
εις ανεξάρτητον κράτος, νομισματι
κά συστήματα, και αναφέρει την εν 
ειει 1867 γενομένη άντικατάστασιν 
τής δραχμής διά νέας μέ ηύξημέ- 
νην περιεκτικότητα άργυρου, καθώς 
και την εισαγωγήν τοϋ διμεταλι- 
σμοΰ.

Εις τό δεύτερον μέρος εξετάζει 
τάς διατάξεις περί νομίσματος άπό 
20 Σ)βρίου 1885 μέχρι τοϋ νόμου 
987. ’Αναφέρει την επιβολήν αναγ
καστικής κυκλοφορίας καί ενδια
τρίβει είς την ερμηνείαν τοϋ νόμου 
Α Σ Ο Γ, τοϋ οποίου αναλύει 
έκάστην διάταξιν καί Ιρμηνεύει 
αυτήν εν συνδυασμφ μέ τήν λοιπήν 
νομοθεσίαν καί ιδία μέ τάς περί 
νομίσματος διατάξεις τοϋ Ρωμαϊ
κού Δικαίου. Περαιτέρω προβαίνει 
είς τήν εξέτασιν τών αίτιων τής ε
πιβολής τής αναγκαστικής κύκλο 
φορίας καί παραθέτει τάς ύποστη- 
ριζομένας επί τοϋ ζητήματος τού
του θεωρίας καί γνώμας, καί άσχο- 
λεΐται άξιολόγως μέ τάς συνέπειας 
τής επιβολής τής αναγκαστικής κυ
κλοφορίας επί τής δημοσίας καί τής 
ιδιωτικής οικονομίας. Εΐτα εξετάζει 
τάς Ιν ταΐς συμφωνίαις τιθεμέναι 
διαφόρους ρήτρας, δι’ ών δ δανει
στής σκοπεί νά προστατευθή κατά 
τής ύποτιμήσεως τοϋ εγχωρίου νο
μίσματος (ρήτρα είς χρυσόν, εί; ξέ
νον νόμισμα, είς συ άλλαγμα κλπ.), 
τήν νομικήν φύσιν τής τοιαύτης ρή
τρας ύπό τήν αναγκαστικήν κυκλο
φορίαν καί τήν σιάσιν τής νομο
λογίας, Ελληνική; καί ξένης, έ 
ναντι αύιής. Εΐτα άσχολεΐται μέ 
τήν τύχην τών συμβάσεων αΐτινες 
περιέχαυν ρήτρ <ν άκυρον, ατε 
προσκρούουσαν εις τάς απαγορεύ
σεις τάς άπορρεούσα; έκ ιή: αναγ
καστικής κυκλ'Κρορία:, εξετάζει τήν 
ϊσχύν τών άνω συμφωνιών άπό ά- 
πόψεω; ίδ ωτικοϋ διεθνούς δικαίου 
τήν νομι*ήν φύσιν τών ύπό αναγ
καστικήν κυκλοφορίαν προαιρετι- 
κώς κυκλοφορούντων αλλοδαπών 
νομισμάτων, παραδεχόμενος οτι 
ταϋτα είναι «χρήμα» κ> ί οχι 
«πράγμα». Εΐτα προβαίνει εις τήν 
εξέτασ,ν τής έπιδράσεως τής ύ τοτι- 
μήσεως τοϋ νομίσματος επί τών 
ενοχών έκ περιοδικών παροχών 
(διατροφής κλπ.) παραθέτων τάς 
σχετικός διατάξεις τών πηγών κα 
τήν νομολογίαν καθώς καί τον 
ρυθμίσαντα είδικώ); τό άέμα τούτο 
νεαρόν νόμον 6439. Τέλος εξετάζε
ται κατά τήν τιμήν ποιας ημέρας 
θά λογι-θή ή τιμή τοϋ ξένου νομί
σματος, επί παροχών, έχουσών άν- 
τικείμενον ξένον νόμισμα, ποΐαι αι 
συνέπειαι τής ύπερημερίας ε <, αυ
τών καί αναφέρει τά μετά τον νό 
μον ΑΣΟΓ' μέχρι τοϋ νόμου 987 
νομοθετήματα.

Είς τό τρίτον μέρος εξετάζει τού. 
νόμους 987, 1414 καί λοιπούς σχε
τικούς μέ τό νόμισμα μεχ"ΐ τυΰ II. 
Δ. τής 5 Αύγο’σιου 1931. Κα- 
μνει ειδική έξ-τασιν τών νόμων 
987 καί ’ 4ΐ4, μετά τού ε ψηνευ- 
τικοϋ των νόμου 5451, δι,’ ω ν α-
πηγορεύθησαν καί έκηρύχθησαν ά
κυροι αί περί πλη ωμή; εις αϋτου- 
σιον χρυσόν συμφωνίοι καί επε- 
β ήθη ή διά τραπεζικών γραμμ^α- 
όίων είς τό άρτιον έξόφλησις τών 
συνομολογηθεισών εις αυτονσιον 
χρυσόν ύποχοεωσεων τού ν. δ. τή 
7 ’Ιανουάριου 1923 «περί τώτν εί. 
χρυσά έν γένει νομίσματα υποχρε

ώσεων» καί τού δι’ ού κ<τηργήθη 
νομ. διατάγματος τής 11)12 Μ α- 
ΐου 1923,καί έξετάζει έπίσης τό περί 
δραχμοποιήσεως αναγκαστικόν δι
άταγμα τής 29 ’Ιουλίου 1932 ως 
προς τήν έπίδρασιν αύτ >ύ επί τών 
ύπό τού νόμου 987 διεπομένων ι 
σχέσεων, καθώς καί τήν διά τοϋ 
νόμου 5424 γενομένην έν έιει 
1928 σταθεροποίη hv τής δραχμής,

Είς τό τέταρτον μέρος δ συγγρα· 
φεύς έξετάζει τήν έκ τής άρσεως 
τή; σταθεροποιήσεως δηαιουργη- 
θεϊσαν κατάστασιν προτασσόμενων 
τών προηγηθεισών αύτή; προστα
τευτικών τή; δραχμής μέτρων καί 
τών συνάλλαγμα ηκών περιορισμών 
ερευνά τά αίτια τής άρσεως τής 
σταθεροποιήσεως, πραγματεύεται 
τήν θεσπιθεΐσαν αναστολήν καί 
τμηματικήν έξόφάησιν τών προς 
τήν αλλοδαπήν όφειλών δυνάμει 
τοϋ άρθρου 4 τοϋ ν. 5422, ί)ν ά- 
ποκαλεΐ χρεωστάσιον, έρευνών τάς 
διαφόρους περιπτώσεις τών τοιού- 
των οφειλών. Εΐτα έξετάζει τήν 
διά τοϋ αύιοϋ νόμου γενομένην 
ρύθμισιν τή; έξοφλήσεως τών εν 
‘Ελλάδι πληρωτέων είς ξένον συν 
άλλαγμα κλπ. οφειλών, τήν έπι- 
βληθεΐσαν άπαγόρευσιν έξαγωγής 
δραχμών καί συναλλάγματος καί 
τέλος παραθέτει τά άπό τής άρ
σεως ’ή; σταθεροποιήσεως (26—4 
—1932) μέχρι τοϋ διατάγματος τής 
δραχμοποιήσεω; (29 —7—1932) με- 
σολαβήσαντα νομοθετήματα.

Είς τό πέμπτο ν καί τελευταίο ν 
μέρος έξετάζεται τό ένδιαφέρον καί 
επίκαιρον ζ> τη μα τή; δραχμοποι- 
ήσεως τών είς ξένων νόμισμα οφει
λών βάσει τοϋ άπό 29—7—1932 
νομοθ. δ)ματος και τοϋ άπό 1—8 
—1935 άναγκαστικοΰ νόμου, καί 
διά ιής μεθοδική; άναλύσεως τών 
νομοθετημάτων τι ύτων παρέχει με- 
γάλην συμβολήν είς τό τοσαύτης 
πρακτικής σημασίας θέμα τούτο. 
Έρευτά τό ζήτημα τής άντισυν- 
ταγματικότητος τοϋ νομοθ. διατάγ- 
ιχατος τή; 29 ’Ιουλίου 1932, καί 
αναφέρει τάς έπικρατησ ίσας άπό- 
ψεις ύπέρ τής συνχαγματικότητος 
λό)-φ τοϋ on τά άναγκαστικά ταϋτα 
διατάγματα προοριζόμενα νά θερα- 
πεύσωσι έπιτακτικάς καί ζωπκάς 
άνάγκας τής πολιτείας, είναι έγκυ
ροι καί πλήρ-ις νόμοι άπό τής έκ- 
δόσεώς των. Κατόπιν έξετάζει τά; 
εί; τήν δρ^χμοποίησιν περιλαμβ χ- 
νόμενας δφειλάς, καί ερευνά κατ’ 
ιδίαν τά; περιπτώσεις τών ύπό αΐ-

ρεσιν ένοχών, τών οφειλών τοϋ Ν. 
551 περί εργατικών άτνχημάτων, 
τών πρός τήν άλλοδ χπήν μή έμπο- 
ρικών οφειλών, τών ενοχών τοϋ ά- 
χρεωστήτων καί έξ άνανεώσεως,τών 
οφειλών εις χρυσά νομίσματα, έξ 
άλληλοχρέου λογ)σμοϋ καί τών εις 
δικαστικά; άποφάσεις έπιστηριζο- 
μένων οφειλών.’Ακολούθως έρευνφ 
τάς περιπτώσεις οφειλών εΐς ξένον 
νόμισμα, έν αΐς ύφίσταται ύπερη- 
μεςεία τοϋ δανειστοΰ, δεχόμενο δη 
καί αύται δραχμιποιοΰνται, μέ τήν 
ύπό τοϋ άναγκ. δ)ματος δρισθεΐσαν 
τιμήν, έκτος εάν ή τιμή τοϋ ξένου 
νομίσματος κατά τον χρόνον τής 
ύπερημερίας ήτο μικροτέρα τής δ 
ρισθείση; ύπό τοϋ άναγκ. δ)τος, 
δπόιε δέχεται δτι θά ληφθή αύτή 
ύπ’ δψει διά τήν μετατροπήν καί 
δχι ή τοϋ δ)ματος. Περαιτέρω δ χε- 
ται δτι είς τήν δραχαοποίησιν ύ- 
πάγονται καί αί κατά τήν 26 ’Α
πριλίου 1932 γεννηθεΐσαι όφειλαί, 
καί πραγματεύεται τήν περίπτωσιν 
οφειλών περιεχουσών ρήτραν εΐς 
χρυσόν, δεχόμενος δτι πασαι αί μετά 
τήν 26 -4—1932 συνομολογηθεΐ- 
σαι είναι άκυροι, έκ δέ τών προ τοϋ 
χρόνου τούτου έγκυροι έκεΐναι αι 
τινες περιέχονται εΐς συμβάσεις αι 
δποΐαι έξηρέθησαν τής δραχιχοποι- 
ήσεως, συμφώνως τφ άρθρ. 2 τοϋ 
άναγκαστ. δ)ματος τής 29 ’Ιουλίου 
1932. Καί τέλος έξετάζει κατ’ ιδίαν 
κυΐ μετ’ άξιο λόγου προσοχής τάς 
περιπτώσεις τών οφειλών αϊτινες 
έξηρέθησαν τής δραχμοποιήσεω 

Τό δλον έργον παρουσιάζει άρ
τιό τη τα, τά έν αύ,φ θέματα εξετά
ζονται εύρύτερον απ’ δη συνήθως 
συμβαίνει, καί τούτο οφείλεται είς 
τήν σύμπτωσιν παρά ιφ συγγράφει 
των τε οικονομολογικών καί τών 
νομικών γνώσεων. Αί διδομεναι λύ
σεις ιών έξεταζομένω-· ζηιημάτων 
είναι εύστοχοι, οί διάφοροι θεσμοί 
παρατίθενται μετά έπιμελημένης 
κριτικής έπί τών αιτίων, ατινα τους 
προεκάλεσαν καί έπί τών άποτελε- 
σμάτων, άτινα παρήγαγον. Παρα
τίθεται ή νομολογία καί αί γνώμ ι 
τών άλλων συγγραφέων, πολλαχοϋ 
δέ και ή ξένη νομολογία Παρά τήν 
πληθύν τών πραγματειών αΐτινες 
έχουσι γραφή έπί τοϋ θέματος τού
του μέχρι σήμερον, τό έ >γον δε 
παύει νά παρουσιάζη ένδιαφέρον 
καί παρέχη άξιόλογον συμβολήν, ε’ι^ 
τήν λύσιν τών διαρκώς είς τον καθ 
ή αέραν βίον παρουσιαζ ιμένων προ
βλημάτων. ΝΟΜΙΚΟΣ

r—------------------------^
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Μετοχικόν Κεφάλαιο ν Δραχμαί 14.600.000

’Εργοστάσια :
ΕΙς Δράσε σΰνα Πειραιώς 
«ΤΣΙΜΚΝΤ Λ. ΗΡίΚΑΗδ»

7j ο jo Τ. έ ίπαίως·
Έν Βέλω

«ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ» 
4. .coo Τ. έτηαΐ -,ς.

Τηλέφωνα:
Κεντρ. Γραφεία 25 101. ‘Αθηναι 
Πρατηρίου 25 191 ΆΟήναι 
Εργοστασίου 40 441-Πειραιευς 

Γραφεία BS'-ei> : 
Δηαητρυχδος 12S — Τ ηλέφ. 55. 
IlpatnpieV ©ίοσχλονί, πς : 

Στοά Παρθενών 8 — Τηλ. 89.18

Τπ εγραφική ΑιεύΒυν’σι; :

ΣΙΜΗΡΑΚΛΗΣ - ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΛΟΤΣΙΜΕΝΤ - ΒΟΛΟΝ

Αί ιιεναλείτεραι καί ιιέ τά πλέον αυγ.<ρο ιαμένα μηχανήμα
τα εγκαταστάσεις: ΤρεΙς περισ ροφικεΐ κ. ίβκνοι. Λρτιυτατα 
εργοστάσιά χημικών Η*ί βυμηχχνικων δοκιμών itxpxxjXeudfi- 
σε^ς ποιότητας προϊόντων. ·

Ό κ. Στυλ. Μαυρομμάτη; εί; 
τό περί Τραπεζιτικών εργασιών, 
σύγγραμιχά του σημηοΐ τά κάτωθι 
έν σχέσει μέ τήν ευθύνην ταΰτην:

«Είναι ανάγκη, νομίζομεν, δ 
πως θεωροΰμεν τήν Τράπεζαν εύ- 
θυνομένην δι’ αμέλειαν ή δόλον 
τού άνταποκριτοΰ της, καθ’ ου φυ
σικά θά είναι δυνατόν νά στραφή 
καί αΰτη διά τά άνωτέρω ελαττώ 
ματα. Διότι δέν ιΐναι δυνατόν μία 
Τράπεζα ν’ αξίωση άπό πελάτην 
,ης νά έκτελέση πλήρως τ »ς έναντι 
αυτής ύποχρεώ >ε·ς του είς στιγμήν 
κατά τήν όποιαν ή έντολή του δέν 
έξετελέσθη ως έδόθη, συνεπεία τών 
μεσολαβή 'άντων μεσαζόντων ή νά 
παραπέμψη ήΤρά.εζα τον πελά
την κατ’ ευθείαν είς τον άνταπο- 
κριτήν της πρός άνόρθωσιν ζημι
ών συνεπεία δόλου ή άμελείας αυ
τού. Τό γεγονός δτι έγκρίνει δ πε
λάτης διά τής συμφωνίας τον άν- 
ταποκριτήν τή; πι-ηωτρίας, δέν 
σημαίνει καί δτι τήν απαλλάσσει 
ατό πάσης ευθύνης. Διότι καί τήν 
ίδιαν Τράπεζαν εΐς ή προσέρχεται, 
κρίνει φυσικά ως καλήν, δέν ιήν 
άπαλάσσει δμως τών ευθυνών δό
λου ή άμελείας.

Τό άρθρον 30 δμως τοϋ περί 
έχενγύων πιστώσ1 ων κεφαλαίου 
τοϋ Ν. Δ. 17)7)923 περί ειδικών 
διατάξεων επί άνω \ Εταιριών ο
ρίζει δτι ή πισιώτρια εύθύνεται 
μόνον δι’ άμέλειαν περί τήν Ικλο- 
γήν τοϊ άνταποκριτοΰ.

ΈΕετάζων ό κ. Σ. Μαυρομμά- 
της ώς άνωτέρω τό ζήτημα τής ευ
θύνης τοϋ Ιντολοδόχου κρίνει, νο- 
μίζοαεν, αΰ ιτηρώς τήν Τράπεζαν.

Καί πράγματι, έάν μέν ή ενιο- 
λοδόχο; έξεπλήρω εν πλήρως τήν 
ληφθεΐσαν έντολήν μέχρι καί τής 
διαβ βχσεως ταύιης είς τον άντα- 
ποκρ τήν της έξέλεξε δέ έπί πλέον 
τούτον μεταξύ τών σημαινόν
των οίκων τοϋ τόπου τή; πα- 
ταβοΐή; τών χρημάτων, δέ - βλέ- 
ποαεν λογικόν δ τως ή έντολοδόχος 
αϋιηΤράπεζ ι έμπλέ-ηται εις δικα
στικόν μετά τοϋ έντολέως και άν- 
ταποκριτοΰ της άγώνα.

’Εξ άλλου αί κατά καιρούς εκδ )- 
θεΐσαι ύ ιό τών Δικαστηρίων μας 
αποφάσεις έπί τοϋ θέματος τούτου, 
νομίζομεν δη δικαιώνουσι τήν ά 
νωιέ ίο άποψίν μας.

Ή Νομολογία αΰτη έχει ώς κα 
τωτέοω :

Ή δι’ άλλου έχτέλεσις τής εντο
λής κατά κανόνα δέν άπαγορεύεται 
ό δ’ έντολοδόχος εύθύνεται μόνον 
διά κακήν εκλογήν τοϋ προσ οπού 
τοϋ ύποκαταστάτου, ή δ’ ευθυνη 
του εΐ αι άπεριόριστος δταν άπη- 
γορεύθη ρητώς ύπό τοϋ έντολέως 
ή ύποκατάσιασις.

Ό έντολοδόχος δ έχων τό δι
καίωμα ν’ ά να θέση τήν εκτελεσιν 
τής έντ ίλής εΐς ύποκατάσ ατον δέν 
εύθύνεται διά τήν μή προσήκου- 
σαν ύπό τούτου έκτέλεσιν ταύτης, 
εΐμή μόνον έάν ήθελεν συντρέχ ι 
καί ίδιον έαυτ ιϋ πταίσμα άναφερό- 
μενον εί; τήν έκλογήν τοϋ ποοσώ 
που τοϋ τοιουτου ύποκαταστάτου, 
τούτέστιν καθόσον έγνώριζ-ν ή έκ 
ραθυμίχς ήγνόει τήν άνεπιτηδειό- 
τητα αύτοϋ.

Ό έντολεύς, ένάγων τον έντολ )- 
δόχον πρός άποζημίωσιν, έ εκεν 
άμελείας ως πρός τήν εκτέλε ι τής 
εντολής, ά αφερομένης είς τό πρό
σω τον τοϋ τρίτου, δι’ ού εξετελεσθη 
ιιΰ ηκαί κιχθισιώ ης τόν τρίτον 
υπεύθυνον, καθ δ ύποκαταστα 
θέντα μέν ύπό τοϋ εντολοδο χου, εν 
δικαιώμιχπ δμως πρός τούτο δπερ 
παρεχώρησεν είς αυτόν ο ε-τολεύς, 
οφείλει νά προτείνη πρός θεμελίω- 
σιν τή; άξιώ εώς του ού μόνον τήν 
άνεπιιηδειότητα τοϋ ύποκαταστά
του, αλλά καί τήν γνώσιν περί <>ύ- 
τή; ή τήν έκ ραθυμίας ά/Όιαν 
τοϋ ΰτοκαταστήσαντος έντολοδ)- 
χου διότι τά γεγονότα ταϋτα είσίν 
αί π ιοϋτοθέσεις τών διατάξεων, 
έπί τή βχσει τών δποίων έξαιρετι-

κώς παρέχεται εΐς τόν έντολέιχ ή ά- 
ξίωσις κατά τοϋ έντολοδόχου, έ ε
κεν ύ ταιτίων πράξεων τρίτου, οΐος 
δ παρ’ αύτοϋ ύποκατ 'σταθείς.

'Οσάκις δ έντολεύ: δέν έπέτρεψεν 
είς τόν έντο^οδόχον τήν ύποκατά- 
στασιν, οΰτος έ-έχεται έναντι τοϋ 
έντολέως διά τήν κακήν έκτέλεσιν 
τής έντολή;, εύθυνόαενος διά πά
σαν αμέλειαν, είτε ιδίαν εΐ ε τοϋ ύ
ποκαταστάτου του, τών οφ ιλμάτων 
τούτων θεωρουμένων ώς παρ’ αύ
τοϋ τοϋ έντολ ιδόχου διαπραχθέν» 
των.

Οί ύποκαθιστάμενοι έντολοδόχοι 
εύθύνονται άπ’ εύθείας πρός τόν 
έντολοδόχον ώς άμεσοι έντολοδόχοι 
αύτοϋ διά τάς πρ 'ξεις των καί· ού- 
χί ποος τόν άρχικόν έντολέα.

Ό υποκατασταθεί; έντολοδόχος 
οφείλει λόγον δια τήν έκτέλεσιν τής 
έντολής υύχί τφ άρχικφ έντολεΐ άλ- 
λά τφ παρ’ ού έλ ιβε οΰτος έντολήν.

Ό έντολεύς δέν έχει κατά τοϋ ύ
ποκαταστάτου άπ’ εύθείας άγωγήν, 
άλλ’ δ άρχικός έντολοδ ίχος οφείλει 
νά εκχώρηση πρός τον έντολέα του 
τή' κατ’εκείνουάγωγήν, έάν εγένετο 
έκ μέρους τού ύποκαταστάτου πα- 
ράβασις τών δρων τής έντολής.

’Εάν δ έντ >λ δόχος έγκρί η τάς 
πράξεις τοϋ ύ τοκαιαστάτου του έν 
τολοδόχου, δέν έχει πλέον άγωγήν 
κατ’ αύτοϋ διά τήν παράβασιν τής 
έντολής καί κατά συνέπειαν μηθέ 
νά έκχωρήση αύτήν είς τόν έντολέα 
δύναται.

Συναφής άφ’ ετέρου προ; τό ζή
τημά μας είναι καί διατριβή τοϋ 
κ- Γ. Βάλληνδα ή - έν περιλήψει 
παραθέτομεν κατωτέρω :

Ή ένέγγυος πίστωτις, κατά τόν 
ποιοϋντα τήν διατριβήν ταύτην ά- 
ποτελεΐ παραγγελίαν ή απλήν έντο
λήν.

Και εΐς τάς δύο ταύτας περιπτώ
σεις ή ύποκατάστασις τοϋ έντολο
δόχου γίνεται έγκύρως δταν, έ ιτω 
καί σιωπηοώς, αΰτη επετράπη" τό 
το οΰτον άλλως τε έπιτρεπει καί 
το άοθρον 27 τοϋ Ν. Δ) ος.

Ό ’Αρχικός έντολοδ ιχος έπ'ι α
πλής έντ λή; ύποκαθιστών έ'τεοον 
τφ δηλοΐ ρητώς διά λ)σμόν τίνος 
πελάτου του ένεργεΐ και συνεπώς ή 
έντολή λογ ζ-:ται διδομένη ύπό τοϋ 
τελ-υταίου τ' ύτου.

Ωσαύτως δ αρχικός παοαγγελιΟ- 
δόχος, έπί τή; νομίμ >υ ύπ 'κατα- 
σιάσεώς του παύει έχων ευθύνην 
πρός τόν παραγγελέα του, έ· αντί 
τοϋ δποίου εύθύνεται έφ’ έξή, άπ’ 
εύθείας δ ύ τοκατάστ noc, τοϋ ά α
χινού παραγνελι· δόχου ιύθυνομέ- 
νου.έάν άαελώς εξέλεξεν ιό πρόσω- 
πον τοϋ ύποκαταστάτου του.

Τό Δικαστήριον άποφασίζει δτι 
δέν ύφίσταται αγωγή τοϋ έντολο
δόχου έναντίον τοϋ ύποκαταστάτου 
του δταν τάς πράξεις τοϋ τελευταί
ου τούτου ένέκρινεν δ π ώτος.

Έν ιή περιπιώσει ταύτη δ εντο- 
λεύς μή δυνάμεΌς β βαίως ιά πα- 
οαμείνη άνευ ίκανοποιήσεως παρ’ 
οί υδήποτε διά ιήν κακήν έκτέλεσιν 
τής έντολής, καί αή δυνάαενο; νά 
έγείρη άξίωσιν εναντίον τοϋ έντολο
δόχου κατόπιν τών άνωτέρω καί 
τοϋ ύτ’ άρ. 30 άρθρου θά στραφή 
έν 'ντίον τοϋ ύτ κ «ταστάιου, θεω
ρούμενου ώ; άμέοως έντολοδ χου 
και έναγοοένου άπ’ εύθείας δι’ ά- 
γωγή; ύπό τοϋ έντολέως.

Κ ιτά ταϋτα, ή έντ λο'ιόχο; Τρά
πεζα έναγομένη ύπό τυΰ έντολέως 
δια τήν κα-ήν έκηλεσιν τής σνμβά- 
σεως, τής κακή: έκτελεσ ως άπ· δι- 
δομένης εί. σφάλιια τοϋ άνταπο- 
κριτοϋ της, δέον, ΐνα μή έπισύρη 
εύθύ· ην, ν’ απόδειξη δα δ τοιοϋτος 
ύ τοκατάστατός της ■ υγκαταλ γετιχι 
μεταξύ τών σημαινόντων οίκων 
τοϋ τόπου τής έκιελέ 'εω; τή; ουα- 
βάσεω:, έκτελ σας πάντ ·τε μετ’ ά- 
κρ β-;ίης καί έπ τηδ-ιό'ητος τά: α
νατεθεί σας αΰτφ εργασίας, καί δα 
τινά τυχόν έλ ιττώ ιατα τούτου Λεν 
ή ο δυνατόν νά ύποτέσωσιν είς τήν 
άντίληψιν τή; Τραπέζη;.
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Συμμετοχα'ί είς Ύηοκαταατάτους Εταιρίας :

"Ηλεκτρική "Εταιρία Άθη νών-Πειραιώς "■
49J.396 μετοχαι © £ 1 έ<άσιη όλοσχερώς καταβληθεΐσαι 

’Ηλεκτρική Έταίρια Μεεαφυρών :
250.0UU μετοχαι © £ 1 έκάατιι όίοσχερώς καταβληθεΐσαι

5 *]„ °]0 Πρώτα Ένυπό&ηκα Δά'εια προς ‘Υποκατάστατους 
‘Εταιρία; :
"Ηλεκιρική "Εταιρία ’Αθηνών-Πειραιώς 

’Ηλεκτρική "Εταιρία Μεταφορών
ΠροκαταβολαΙ προς ’Ηλεκτρικήν ‘Εταιρίαν Άϋ·ηιών-Πει- 

ραιώς
’Έπιπλα καί σκεύη
Διάφοροι απαιτήσεις κατά ‘Υποκατάστατων ‘Εταιριών: 

Ηλεκτρική ‘τ,ταιρια ’Αθηνών-Πειραιώς 
’Ηλεκτρική Έταιρια Μεταφορών

Τόκοι εισπρακτέοι 
Ταμεΐον παρά Τραπέζαις

£ 490.396. 0. 0

£ 250.000. 0- 0 £ 740.396. 0.

£ 1.186.461, 7.10
£ 703.021.17. y £ 1.889 483. 5.

£ 1.501.662.12.
£ 38.11.

£ 31.126.19. 1
£ 154.425. 3. 0 £ 185 552. 2.

£ 195. 1.
£ 247.100.19.

4.564.328.12. 0

, ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν κιφάλαιον έγκριϋέν καί έκ&οϋ'έν :

750.υΟΟ μετοχαι © £ 1 έκαοιη όλοοχερώς κατοβληθεΐσπι 
Π >ώτ ιν έννπόίληκον ήγγνημένον ό μολογι κόν Δάνειον 5°]0 
ΠροκαταβολαΙ Whi.ehall Securities Corporation Ltd 
Πιστωτι-οι Λογαριασμοί 
Τακτικιν Άποϋ-εμαιικόν Κεφά αιον 
’Οφειλή προς ‘Υπο*ατάοτατον ‘Εταιρίαν:

’Ηλεκτρική "Εταιρια Μεταψο,,ων 
Λογαριασμός Κερδών καί Ζημιών :

‘Υπολουι,ιν 31 Δεκεμβρίου 1034 
Μεϊυν 3 °]0 Μέρισμα ε ονς 1934

£
£
£
£
£

Καθαρά Κέρδη ειους 1935

£ 143 533.16. 4
£ 22.5U0. 0. 0
£ 121033 16. 4
£ 46.736.17. 7 . £

750 010. 0. 0 
1.888 500. ιι 0 
1.675.857. 4. 9 

71.607.19. ι 
10.880 0. 0

1.712.14. 3

167.770.13.11

£ 4,564 328.12. 0

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 1935

ΧΡΕΩΣΙΣ

Έξοδα Διαχειρίαεως 
Τόκοι Δανείων
Τακτικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον 
‘Υπόλοιπον μεταφερόμενον είς ’Ισολογισμόν

Ό Γραμματεύς 
Δ. Ε. ΔΙΠΛΑΣ

ΠΙΒΤΩΣΙΣ

£
£

5.662. 7. 1 Τόκοι Δανείων πρός Ύ.τοκαταστάτους Έεαιρίας £ 222.025 2. 7
222 217.11. 3 Διάφοροι Τόκοι £ 15 042.14. 9

£ 2 460. 0. 0 Κέρδη έκ συναλλάγματος ι £ 777. 5. 0
£ 46.736.17. 7 Μερίσματα εΐσπραχθενια £ 39.231 13. 7

£ 277.076.15.11 £ 277.076.15.11

*0 ’Αντιπρόεδρος 
τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 

L. C. ΚΕΜΡ

Κατ’ εντολήν τοΰ Συμβουλίου 
Μ: Σύμβουλος 

Θ. ΥΨΗΛΑΝΤΗΣς

Σημ. Τά είς δραχμάς στοιχεία τοΰ ’Ενεργητικού καί Παθητικού μετετράπησαν είς λίρας στερλίνας πρός Δρχ. 528 τήν λίραν.
ιι..............mu...... ........................ ιιιιιι ιι ■ ι ιι ιιιιιιιι· ιι ·ι ιιιιιιιιιιι ιιιιιΐ|ΐιι ιι ιιιΐ|)ΐιι μ ιιιιιιιι ι ιι ιι ιι ιιιιιιι ι· ■ ....niimimiiiiiimwiiiiiiwiimmmmiimimiiiiiimiiimmiiiiimii .... ιιιιιιιιιιιιιιιιι...... ιιι ιιιιιι..... ιιιι ιιιιιι...... iimtiiiiiiiiiiiiiimtromiiimimiiiiiiimiimiiii

■1 ______κοΛνποι
ΚΡΕΜΔ ϊνΡΙΙΜΔΤΟΣ
ΐ^'ΜοβΙόμίίρον κρέμας 

ξυρίβμαίος koavnoz 
6C βρεγμένο βουρίβάκι 0 
αρκεί οι’ ένα εύκάριαΐο >

«ΓΚΡΕΚΑ»

αρκεί 
ξύριαμα.

ΤΑ Δ0ΜΤΙΑ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜ ΑΜΕΣΩΣ ΜΙΑΜ MEAN 
ΛΑΜΦΙΜ ΚΑΙ ΜΙΑΜ ΦΥΣΙΚΗΜ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ

Η επιστήμη έχει Ανακαλύψει δτι α! Αηδείς 
κηλϊδες καί η σήψις τών όδόντων, προ
έρχονται άπό τό μικρόβια τού στόματος.

Θέλετε νά καταστρέφετε αμέσως αυτά 
τά έπικίνδυνα μικρόβια, καθαρίζετε τά δόν- 
Τ!® σ°ζ Μέ την Αντισηπτικήν όδοντοκρέμαν 
ΚΟΛΥΝΟΣ. Μετά άπό κάθε βούρτσισμα 
θά παρατηρήσετε μίαν βελτίωσιν. Μετ’ολί
γον τά δόντια σας θά λάβουν μίαν λάμψιν 
καί μίαν φυσικήν λευκότητα, αΙ όποίαι θά 
δώσουν είς τό χαμόγελο σας ένα νέον 
θελχητρον.
Θέσατε έπί ξηρός ψήκτρας μίαν μικρόν 
ποσότητα ΚΟΛΥΝΟΣ καί θά έκπλαχήτε 
άπό τό αποτέλεσμα.

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

KOLYNOS
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ΜΕΑΕΤΗ ΤΏΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΟΡΦΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡ Η Μ AT Α ΓΟΡΑΣ

3
Μέ τά στοιχεία ταΰτα, τά ό

ποια ενδεικτικός παραθέσαμεν, 
δέν πρόκειται βεβαίως—πολλοϋ 
γε καί δει — νά έξαντλήσωμεντό 
θέμα τής φορολογικής ήμών α
νωμαλίας, ή έπί του όποιου, κα
τά τά τελευταία ιδίως έτη, βι
βλιογραφία είναι πλούσια καί 
γόνιμος. ΣημειοΟμεν άπλώς έν 
τή έρεύνη τοϋ άνά χεΐρας θέμα
τος την χαρακτηριστικωτέραν 
πλευράν αύτοϋ, τήν έκ τής φο
ρολογικής έπιβαρύνσεως δηλα
δή προκύπτουσαν άτακτον άνα- 
σύνθεσιν των ελληνικών εισο
δημάτων, ώς εμφανίζονται ταϋ- 
τα έν τή ελληνική χρηματαγο
ρά. Ή πλευρά δμως αυτή δέν 
είναι, ώς έλέχθη, καί ή μόνη. 
Πέραν ταύτης ή στενότης των 
ελληνικών εισοδημάτων, έγκει- 
μένη εις αυτήν τήν φύσιν τής 
ελληνικής οικονομίας, έχει έν 
συγκεφαλαιώσει διπλά τά αί
τια, πρωτίστως όλικά καί ακο
λούθως ηθικά.

Καί τά υλικά κατ’ άρχήν δέ
ον, ώς άνεφέρθη ήδη, νά άναζη- 
τηθοΰν εις αυτήν τήν είδικωτέ- 
ραν διάρθρωσιν τής ελληνικής 
οικονομίας, εις τήν διαμόρφω- 
σιν του έδάφους της καί εις τάς 
κλιματολογικάς της συνθήκας. 
Τά μειονεκτήματα, τά όποια έκ 
φύσεως παρουσιάζει άπό καθα- 
ρώς παραγωγικής άπόψεως ή 
ελληνική γή, καί αί λόγω τής 
πτωχείας αυτής συμπαρομαρ- 
τοΰσαι έλλείψεις, συγκοινωνια
κών καί γενικώτερον εκπολιτι
στικών μέσων έξωθοθν τους 
πληθυσμούς τής υπαίθρου προς 
τά άστικά κέντρα. Καί ενώ άφ’ 
ένός έξασθενεΐται ή έκμετάλ- 
λευσις τών φυσικών πλουτολο- 
γικών δυνάμεων του τόπου, δη- 
μιουργεΐται παραλλήλως μία 
πληθωριστική συμφόρησις εις 
τάς ελληνικός πόλεις, ένθα εκ
τυλίσσεται ή συνέχεια του οικο
νομικού δράματος. Αί κεντρικαί 
ιδία πόλεις, απροετοίμαστοι νά 
δεχθούν τάς περιοδικός πλημ
μυρίδας τών πληθυσμών τής υ
παίθρου, δοκιμάζουν δλας τάς 
κοινωνικός καί οικονομικός συ
νέπειας τών αποτόμων τούτων 
μετατοπίσεων. Έλλειψις στοι
χειωδών προληπτικών καί κατα
σταλτικών έγκαταστάσεων (ώς 
συγκοινωνιακών, υγειονομικών, 
πυροσβεστικών κ. ά.), νοσηρό- 
της με άνεπαρκή κοινωνικήν 
άντίληψιν, αΰξησις ενοικίων δυ
σανάλογος μέ τήν στάθμην τών 
άλλων ελληνικών εισοδημάτων, 
δημιουργούσα μίαν άτακτον 
καί άσύμμετρον άπορρόφησιν 
αυτών εις άκινηματοποιημένας 
αξίας μέ απατηλήν ΰψωστν τών 
άποδόσεών των, επαγγελματι
κός πληθωρισμός καί πνευματι
κός παρασιτισμός μέ συνέπειαν 
τήν πολυετή καθυστέρησιν και 
τήν άθλιότητα ολοκλήρου του 
υπαλληλικού κόσμου, αποτε
λούν τήν χρονιάν πλέον κραυ
γήν τής οικονομικής δυσφορίας 
μέ τήν όποιαν απαντούν· τά ά
στικά κέντρα εις τάς άπέλπιδας 
προς αύτά είσβολάς τής ύπαί- 
θρου. Καί έπονται ουτω δλα τά 
ήθικά έπακόλουθα μιας τοιαύ- 
της κοινωνικής και οικονομικής 
ατασθαλίας. ’Απαισιοδοξία καί 
κατήφεια, άοριστία καί άπώλεια 
χρόνου χρησιμοποίησις άπατη- 
λών μεθόδων εις τάς ατομικός 
καί ομαδικός συναλλαγάς, πτώ- 
σιςτου ύψηλοϋ φρονήματος τό 
όποιον διαπνέει τούς ύγιεΐς ορ
γανισμούς, καί γενικώτερον, Ε
λάττωσές, τής ικανότητας έσω- 
τερικής καί εξωτερικής άντιδρά- 
σεως, πάντα ταΰτα έμφανίζον- 
ται έν τελευταία καθολική είκό-

νι εις τάς συνήθεις έκδηλώσεις 
τής οικονομίας ήμών. Ή άπλή 
αυτή σκιαγράφησις τών κυρίων 
γραμμών τής οργανικής καί έκ- 
δήλου έσωτερικής δυσφορίας, 
τήν όποιαν έν τώ συνόλω της 
δοκιμάζει ή σύγχρονος ελληνι
κή οικονομία, μακράν του νά 
άποτελή ολοκληρωτικήν διαπί- 
στωσιν τής ένδημικής άσθενείας 
της, ήτις καθίσταται όσημέραι 
κοινόν κτήμα, έχει ένταθθα ένα 
καί μόνον σκοπόν τήν συμφώ- 
νως πρός τά έκτεθέντα άναγνώ- 
ρισιν τών άπωτέρων αίτιων τής 
οργανικής (καί ούχί περιοδικής) 
κακοδαιμονίας ταύτης καί την 
κατά ταΰτα ύποσημείωσιν τών 
δυνατών κατευθύνσεων, τάς ό
ποιας δέον νά άκολουθή μία εύ- 
ρυτέρα κοινωνική καί οικονομι
κή πολιτική. "Οταν τό κοινωνι
κόν εισόδημα είναι χαμηλόν, ό 
οίκειοθελής περιορισμός τής ά- 
τομικής καταναλώσεως χάριν 
του μέλλοντος δέν δύναται νά 
άποτελέση επαρκή βάσιν διά 
τήν πραγματοποίησιν σοβαρών 
αποδόσεων μεγάλων έργων ά- 
παιτούντων μεγάλα κεφάλαια, 
άνευ μιας κεντρικής διευθόν- 
σεως, τήν όποιαν μόνον τό ώρ- 
γανωμένον τραπεζιτικόν κεφά- 
λαιον καί μία κρατική πρωτο
βουλία δύναται νά άναλάβη. 
Δημιουργία πραγματικών εισο
δημάτων πρέπει νά άποτελέση 
τον κύριον άξονα πάσης σχετι
κής όμαδικήςκαί ατομικής προσ
πάθειας, παρακολουθουμένης ά
πό άρτίαν όργάνωσιν δημο- 
γραφικής υπηρεσίας.

'Όταν ή ελληνική οικονομία 
άντιμετωπισθή έν τώ συνόλω 
της μέ τήν προοπτικήν ταύτην, 
τότε δλα τά έκάστοτε άνακύ- 
πτοντα εις τήν επιφάνειαν χρό
νια προβλήματα αΰτής λαμβά
νουν τήν πραγματικήν των θέ- 
σιν. Ή διαρρύθμισις τής φορο
λογίας, έν συνδυασμω μέ τήν 
τακτοποίησιν του δημοσίου χρέ
ους, μόνον ύπό τό πρίσμα τού
το δέον νά έξετασθή. Ή μικρά 
ή μεγάλη οΰτω τιμή τών ομολο
γιών του Δημοσίου, ούδέν έδα
φος υπολογισμού δύναται νά ά
ποτελέση έφ’ δσον δέν έξετάζε- 
ται τό έπιτόκιον τής κεφα- 
λαιοποιήσεως αύτών, τό έκά
στοτε ύψος του όποιου δεικνύει 
τήν αναγκαστικήν έξίσωσιν τών 
εισοδημάτων τής οικονομίας. Αί 
έλληνικαί γενεαί πληρώνουν με- 
γάλον τμήμα του εισοδήματος 
των διά τήν έξυπηρέτησιν πα
λαιών δανείων, καί τοιουτοτρό
πως πτωχεύουν κατ’ εισόδημα 
εις δφελος τών έκάστοτε έλαχί- 
στων σχετικώς ομολογιούχων 
εσωτερικού καί έξωτερικοΰ. Ή 
έλάττωσις αυτή τοϋ εισοδήμα
τος δημιουργεί αυξησιν τών τρε
χόντων επιτοκίων, καί συναψώς 
ύποτίμησιν τής περιουσιακής ά- 
ξίαςτών τιτλούχων, οϊτινες κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον πληρώνουν 
καί αυτοί μέ τήν σειράν των 
τήν αναλογίαν των εις τήν γε
νικήν πτώχευσιν. Συνεπώς μία 
τεχνική μετατροπή τών εισοδη
μάτων τούτων έν τή ένοποιή- 
σει εις οίανδήποτε τιμήν, θέλει 
προσαρμοσθή πάραυτα πρός τά 
τρέχοντα έν τή αγορά έπιτόκια, 
ώστε οίαδήποτε μεταβολή αυ
τών νά έχη πάλιν τόν αντίκτυ
πον της εις τό έπιτόκιον κεψα- 
λαιοποιήσεως. Ύπό άνάλογον 
πρίσμα δέον νά έξετασθή καί 
πάσα προσπάθεια άναφορικώς 
μέ τήν άνάπτυξίν τής παραγω
γής μας. Έφ’ δσον αυτή δέν το
ποθετείται έν τώ συνόλω τών 
εισοδημάτων καί τών άναγκών 
της οικονομίας μας, ή προσπά-

Τοϋκ. ΑΛΕζ.. ΑΟΒΕΡΔΟΥ τής Εθνικής Τραπέζης

θεία τής επάρκειας, έν τή παρα
γωγή οίωνδήποτε προϊόντων μέ 
απώλειαν μεγαλειτέρων άλλων 
αποδόσεων, θά άποτελή έσαεί 
οικονομικήν χίμαιραν. Διά τήν 
δημιουργίαν όμως πραγματικών 
εισοδημάτων πρέπει νά συστη- 
ματοποιηθή κάθε ένέργεια άπο- 
βλέπουσαείς την έξεύρεσιν νέων 
πόρων. Πρός τοϋτο δε απαιτεί
ται συντονισμός ηθικών καί υ
λικών παραγόντων. Αί οικονο
μικοί καταστάσεις δέν διαμορ- 
φοϋνται μέ μεμονωμένα μέτρα, 
ούδ’ ύπακούουν είς άπό καθέ- 
δρας παραγγέλματα. Καί τά 
τρέχοντα έπιτόκια μιάς οικονο
μίας άποτελοΰν τήν χαρακτηρι- 
στικωτέραν τούτου έκδήλωσιν. 
Τά ύψηλά έπιτόκια είναι οΰτω 
ό κλήρος τών πτωχών οικονο
μιών, πάσα δέ προσπάθεια μει- 
ώσεως αύτών δέον νά τείνη είς 
τήν θεραπείαν τών αιτίων εκεί
νων, άτινα άποτελοΰν τάς συν
θήκας τής πτωχείας ταύτης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Περαίνοντες ήδη τήν σύντο

μον ταύτην έρευναν τών συνθη
κών έντός τών όποιων διαμορ- 
φοϋνται καί κινούνται τά έλλη- 
νικά έπιτόκια δυνάμεθα νά 
συνοψίσωμεν τά ώς άνω έκτε
θέντα ώς έξής :

"Οσον άφορά τήν άγοράν τών 
τραπεζιτικών διαθεσίμων, ύφ’ 
ήν έννοιαν κυρίως έννοοΰμεν 
τήν λεγομένην «άγοράν του χρή
ματος» καί έν ή τά διαμορφού- 
μενα έπιτόκια βραχυπροθέσμων 
χορηγήσεων (προεξοφλήσεων, 
δανείων κ.τ.τ.), ήγουμένου τοϋ 
έπισήμου προεξοφλητικοϋ έπι- 
τοκίου τής εκδοτικής τραπέζης, 
ώς καί τά έπιτόκια βραχυπρο
θέσμων καταθέσεων, ρυθμίζον
ται τεχνικώς άπό τήν έκάστοτε 
παροδικώς σχηματιζομένην ρευ
στότητα, ύφίσταται άναμψισβη- 
τήτως περιθώριον εύρείας έσω
τερικής όργανώσεως καί δημι
ουργίας συνθηκών άναπτύξεως 
σχέσεων μετά ξένων χρηματα
γορών πρός έλαστικωτέραν συρ
ροήν διαθεσίμων καί έπίτευξιν 
χαμηλοτέρας τιμής διαθεσίμοον 
χρηματικών κεφαλαίων.

’Όπισθεν δμως τής παροδικό- 
τητος ταύτης κεϊται ή αγορά 
τής πραγματικής άποδοτικής ά- 
ποταμιεύσεως, ή καλουμένη «α
γορά τών κεφαλαίων», ύφ’ ήν 
έννοιαν έννοοΰμεν τήν έπί μα
κροτέρα προθεσμία εισοδηματι
κήν έπένδυσιν κεφαλαίων καί 
είς ήν συναντώνται οί άποταμι- 
ευταί καί οί έπιχειρηματίαι, αί 
έταιρεΐαι καί τό Κράτος διά τών 
κρατικών δανείων. Τά έν τή ά- 
γορά ταύτη σχηματιζόμενα έπι
τόκια, έν ω έπηρεάζουν τήν 
προρρηθεΐσαν άγοράν τών βρα
χυπροθέσμων διαθεσιμοτήτων 
καί κατ’ άντίδρασιν έπηρεάζον- 
ται ύπ’ αυτής, έχουν βαθυτέρας 
αιτίας, τά έν γένει εισοδήματα 
μιάς οικονομίας. Ύπό τόν δρον 
δέ τούτον έννοοΰμεν είδικώτε- 
ρον τάς καθαράς άποδόσεις τής 
γής, τών ύπ’ αυτής άκινήτων, 
τών έργοστασίων κ.τ.τ. Καί ό 
μέσος δρος τών έπιτοκίων τής 
σπουδαιοτέρας καί βασικωτέρας 
δλων άγοράς ταύτης, διά τήν 
Ελλάδα, έφόσον τά εισοδήματα 
τοϋ τόπου είναι, ώς έξετέθη, χα
μηλά προκαλεΐται δέ λόγω άνε- 
παρκοϋς άποταμιευτικής δυνά- 
μεως έγκατάλειψις καί ύποτίμη- 
σις τής άξίας τών πηγών τού
των, παρουσιάζεται κατ’ άνάγ- 
κην παγίως καί κατ’ εξοχήν υ
ψηλός. Ή ύψηλότης αυτή τών 
έπιτοκίων άποδόσεών, ήτις χα
ρακτηρίζει τάς νέας καί άνορ-

γανωτους οικονομίας, κρατεί 
εύλόγως ύψηλά τά έπιτόκια κε- 
φαλαιοποιήσεως τής αγοράς τών 
εσωτερικών δανείων, ή έκάστο
τε τιμή τών όποιων καμπτομένη 
καί περιοόικώς ύπό τήν επή
ρειαν συνεχών πολιτικών 
καί νομισματικών άνωμαλιών, 
διαμορφώνει ύψηλά έπιτόκια μα- 
κροπροσθέσμου πίστεως καί 
κυκλικώς πλέον, ύψηλόν τόν 
«τρέχοντα τόκον» τής οικονο
μίας ήμών.

Ή έλάττωσις τοϋ τόκου, διά 
χώραν ώς ή ήμετέρα, έχουσαν 
άνάγκην πολλών καί ποικίλων 
παραγωγικών έργων, άποτελεΐ, 
άναμφισβητήτως, πρωτεύουσαν 
άνάγκην τής κοινωνικής ήμών 
οικονομίας, ήτις ούτε ώς γεωρ
γική ούτε ώς βιομηχανική δύνα- 
ται σταθερώς νά άναπτυχθή, 
έφ’ δσον αί άποδόσεις αυτής 
συναγωνίζονται πρός ύψηλά έ
πιτόκια.

Έλέχθη ήδη δτι διαγράφεται 
πτωτική καμπύλη τοϋ τόκου,τήν 
κατεύθυνσιν τής όποιας έσημεί- 
ωσεν ή άκολουθήσασα τήν πτώ- 
σιν τοϋ προεξοφλητικού τόκου 
άπόφασις τής Ένώσεως τών 
Τραπεζών περί μειώσεως τών έ
πιτοκίων τών παρά τραπέζαις 
καταθέσεων. Τήν κατεύθυνσιν 
δμως ταύτην θά προωθήση μό
νον ή σταθερά αΰξησις τών 
προσψερομένων έν τή χρηματα
γορά εισοδημάτων, προσφορά 
ήτις δέον νά μή προέρχεται έξ 
άτονίας τοϋ οίκονομικοϋ βίου, 
άλλ’ έξ ύγιοϋς άποταμιευτικοϋ 
πλεονάσματος, συγκεντρουμέ- 
νου καί διευθυνομένου κατά 
κλάδους ύπόάρτίαςτραπεζιτικής 
όργανώσεως, ήτις θά έφερεν έγ- 
γύτερον τόν δανειστήν πρός τόν 
οφειλέτην, θά διευκόλυνε τήν 
ταχύτητα τής κυκλοφορίας τοϋ 
χρήματος, καί θά καθίστα διά 
τής καταλλήλου διοικήσεως τών 
πιστώσεων παραγωγικωτέραν 
τήν κατανομήν του. Αί τραπέ- 
ζαι ήμών, πρός τό κοινόν συμ
φέρον, πρέπει νά ήγοϋνται μιάς 
οικονομικής προσπάθειας, ή Ο
ποία πέραν τής θεραπείας τών 
στενώς έπαγγελματικών συμφε
ρόντων θά είχεν ένα άνώτερον 
κοινωνικόν προορισμόν, τήν ά- 
νόρθωσιν τής οικονομίας τοϋ 
τόπου καί τήν βελτίωσιν τοϋ έ- 
πιπέδου τής διαβιώσεως. Διά τήν 
άνύψωσιν τής στάθμης μιάς οι
κονομίας άπαιτεΐται στενή καί 
συνεχής συνεργασία Κράτους— 
Τραπεζών καί πρό παντός κοι
νωνίας.

Πρός τούτο δμως ή κοινωνική» 
οικονομία ήμών δέον νά ύποστή 
μίαν αύστηράν καί αποτελεσμα
τικήν, οϋτως εΐπεΐν, δίαιταν. 
Πρέπει νά κατανοηθή δτι, μετά 
μίαν πιστωτικήν κραιπάλην, 
συνέχειαν μιάς έξ άπατηλών 
πληθωρισμών κτηθείσης συνή
θειας καταναλώσεως φανταστι
κών εισοδημάτων, έπανήλθομεν 
σύν τώ χρόνω εις μίαν κατά- 
στασιν έν ή ή τραπεζιτική πί- 
στις θά παίζη κατ’ άνάγκην 
διάφορον ρόλον, ή δέ έργασία 
του γεωργοϋ πρός βελτίωσιν

τών κτημάτων του, τά έκ τών 
έργασιών κέρδη καί αί πραγμα
τικοί άποταμιεύσεις θά άποκτή- 
σουν τήν άξιολογικην αύτών θέ- 
σιν άλλως δάνεια μέ χαμηλόν 
έπιτόκιον, δυσανάλογον πρός 
τήν φυσιολογικήν τιμήν τής χρη
ματαγοράς, έφ’ δσον δέν συν
τρέχουν οί ένδεικτικώς άνωτέρω 
άναψερόμενοι δροι, πρός γόνι- 

: μον άνάπτυξίν καί άπόδοσιν 
τής παραγωγής μας, άποτελοΰν 
άπατηλήν συνδρομήν.

Διά τοϋτο, καί πέραν τούτου, 
πρέπει γενικώτερον νά άρχίσω- 
μεν ώς σύνολον νά πειθαρχώ- 
μεν είς ώρισμένας βασικάς προ
ϋποθέσεις διά την όργάνωσιν 
τών πλουτοπαραγωγικών κλά
δων τοϋ τόπου. Πρέπει νά παυ- 
σωμεν νά ύποτιμώμεν ώρισμέ
νας ήθικάς καί οικονομικός 
πραγματικότητας- πρέπει δηλα
δή νά άντιμετωπίσωμεν τήν οι
κονομικήν κατάστασιν του τό
που δπως έχει, νά τήν μελετώ- 
μεν συστηματικά καί πρό παν
τός νά τόν έννοήσωμεν. Πρέπει 
όκατ’έξοχήνάτομικόςλαόςουτος, 
μέ τάς ΐκανάς έπιτηδειότητάς 
του, τών όποιων καθ’ δ?»ην τήν 
πρώτην έλευθέραν περίοδον τής 
νεωτέρας ιστορίας του ύφίστα- 
ται τήν δοκιμασίαν, νά άρχίση 
πλέον νά συναισθάνεται βαθύ
τερα τήν οικονομικήν αύτοϋ ϋ- 
παρξιν έν τώ πλέγματι τής με
ταπολεμικής γεωγραφικής συν- 
θέσεως, νά πιστεύση εις τάς ι
δίας αύτοϋ δυνάμεις καί έπιδι- 
δόμενος είς μίαν έντατικήν έ- 
σωτερικήν όργάνωσιν καί καλ
λιέργειαν, τή ν όποιαν κατά πρώ
τον έπιβάλλει ή βαλκανική αύ- 
τοΰ πραγματικότης, νά γίνη— 
άν δύναται νά χρησιμοποιηθή ό 
δρος— έσωτερικώτερος έν τή 
διαμορφώσει μιάς ίδικής του 
κοινωνικής οικονομίας, τής ό
ποιας ή γεωγραφική θέσις του 
καί διαμόρφωσις, τά φυσικά πα
ράλια τής χώρας, μέ τήν έξ αύ
τών ύποδεικνυομένην άνάπτυ- 
ξιν τής αλιείας καί τής ναυτι
λίας μας, καί αί άνεκμετάλλευ- 
τοι είσέτι βορειναί μακεδονι
κοί περιφέρειαι, διαγράφουν τάς 
συνθήκας.

Πάντα ταΰτα δμως προϋπο
θέτουν ομαλήν πολιτικήν κατά- 
στασιν, συνεχή προσπάθειαν 
καί έντατικήν έργασίαν.

«Διά τούς λαούς έκείνους, έ- 
γραφεν ό Desamps, οϊτινες δέν 
έχουν ακόμη τήν ικανότητα νά 
παράσχουν ώς έγγύησιν τής πι
στέ ώς των ύλικάς πραγματικό
τητας, καί δι' έκείνους τούς ό
ποιους ή τύχη ύπέβαλεν είς δο
κιμασίας καί έρριψεν είς τήν 
δυστυχίαν, εις μόνον τρόπος ύ- 
πάρχει διά νά άντικρύσουν τήν 
μοίραν ταύτην και νά έκβιά- 
σουν τήν έμπιστοσύνην νά έρ- 
γάζωνται καί νά οικονομούν. 
’Εργασία καί οικονομία, ταΰτα 
εΐναι τά βασικά φάρμακα, άτι
να θά έπιτρέψουν τήν άποκατά- 
στασιν τής οικονομικής αύτών 
τάξεως, τής νομισματικής των 
ύγείας καί τής συναλλαγματι
κής ισορροπίας των».
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IHIIIK ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΗΜΙΚΗΝ ΠΡΒΙΟΝΤΡΗ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΟΣ 1935 (ΕΤΟΣ 266ν)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χημ. Πρ ιϊόντων. Λιπασμάτων, Υαλουργείου,

Λιγνιτωρυχείων καί Μεταλλείων : Παλαιαί 22.723 875.75
Νέαι 425.555.274.40

Δρχ. 448.279.150.12
Εργαλεία καί κινητά αυτών διάφορα 33.307 558 35

’Αποσβέσεις παρελθουσών χρήσεων 213 036 132.25
Άποσβ. παρούαης χρήσεως 40.200.000
ΠΡΟ ΙΌΝΤΑ εν αποθηκαις

Χημικά Προϊόντα καί Λιπάσματα 
‘Υπό κατεργασίαν υλικά αυτών
Είδη 'Υαλουργείου
‘Υπό κατεργασίαν υλικά αυτών

35.712.479 50 
13.123.919.60
40.040.072.—
26.192.595.20

Λιγνίτης καί Σιδηροπυρίτης έν Άποθήκαις 
ΠΡΩΤΑΙ ΥΛΑΙ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧ)ΤΛ ΕΝ ΑΠΟΘΗΚΑΙΣ 
Α' υΛαι καί υλικά συσκευασίας 49.353 985.20
Μηχανήματα καί έξαρτήματα μηχανημάτων 19.715i309.20
‘Υλικά έν Άποθήκαις Λιγνιτωρυχείων καί Μεταλλείων 
ΠΡΟΜΗΘ Ε ΥΤΑΙ —Χρεώσται 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΑΙ-Χρεώσται 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ—Χρεωστικοί
Διαφορά καί έξοδα τοποθετήαεως ομολογιών 

δανείου Λιρ. Άγγλ. 601.000 
Μεϊον άπόσβεσις τρεχούσης χρήσεως
ΜΕΤΡΗΤΑ ΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑ : ’Εργοστασίου Λι

γνιτωρυχείων κοί Μεταλλείων 
ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:
71.800 Μετοχαί ‘Αν. Διεθνούς ‘Εταιρ Μεταλ

λείων καί ‘Εμπορίας Μεταλλευμάτων 
150 όμολογ. Δανείου πόλεως Πειραιώς 

1.000 μ=τοχαί Άτμοπλοϊχής ‘Εταιρ. «ΕΛ
ΛΗΝΙΚΗ»

1.425 όμο/ογίαι Δανείου μας £ 600.000— 
= £ 28.500 © Δρ. 435.062

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

481.586 708.50

253.236.132.25 Δρχ. 228.350.576 25

48.843.399.10

66.232.667.20
4 686-811.50 » 119.762.877.80

69,069.294.40

16.207.381.05 » 85.276 675.45
» 7.183.588.45
» 169.355.793.10
» 116.484.235.—

11.500.000—
750.000.— » 10.750.000.—

» 3.258.480.65

12.469 500— 
75.000.—

1.000.000.—

12 399.267.— » 25.943 767.—

» 4 983.294.55
Δρχ. 771.349.288 25

Κεφίλαιον Μετοχικόν
» Άποθεματικόν:

Τακτικόν παρελθουσών χρήσεων 9 206.477 25
Τακτικόν τρεχούσης χρήσεως 1.751.580.95
"Εκτακτον παρελθουσών χρήσεων

Δάνειον δι’ ομολογιών εις Λίρας ’Αγγλίας όμολογίαι 26.975 = 
£ 519.500 © 375—

Καταθέσεις επί προθεσμίφ 
Ταμιευτήοιον υπαλλήλων 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΓΑΙ - Πιστωτικοί 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΚΑΙ ΠΕΛΧΤΑΙ — Πιστωτικοί 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΙ — Πιστωτικοί 
Μερίσματα παρελθουσών χρήσεων μήπω ζητηθέντα 
Μερίσματα χρήσεως 1935
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 
Κέρδος εις Νεον 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
28.366.500.—

10.958.067.20

105.103.760.85 Δρχ. 144 428 328.05

15.869 95 
29.772 922—

» 194.812.500__
» 23.220687.30
* 2.272.102 85
» 22257.569.55
» 9.245.846.95
> 339.076.902.10

» 29.808 791.90
» 1.200.000.—
* 41.265—
* 4.983.294.55

Δρχ. 771.349.288 25

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑΙ,,
ΧΡΕΩΣΙΣ

Άντιμιαθίαι προσωπικού καί ποσοστά Διευ ■ 
θύνσεως

"Εξοδα αυντηρήσεως κτιρίων καί έγκαταστ. 
’Εργοστασίου

Γενικά έξοδα διαχειρίσεως (ταχ)κά, τηλεφ)κά, 
τηΛ.)κα, γραφική ύλη, δικαστικά, φωτισμός, 
θέρμανσις κ.λ.π.)

Εξοδα διαδόσεως προϊόντων 
Τόκοι
Δωραιαί υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών 
Περίθαλψις άαθενούντων εργατών μας 
Ασφάλιστρα κατ’ άτυχημάτων εργατών μας 
Είσφοραί υπέρ Ταμείου Περιθάλψεως έργατών 

μας Μεταλλείων 
Συναλλαγματικαί διάφοροί 
Διάφοροι Φ υροι Δημοσίου 
Κράτησις προς άπόοβεσιν ’Εγκαταστάσεων 
Πρόβλεψις δι’ επισφαλείς απαιτήσεις 
Απόσβεσις πρός κάλυψιν εξόδων καί διαφοράς 

τοποθετήαεως ομολογιών Δανείου £ 600.000.— 
Καθαρά κέρδη πρός διάθεσιν

17.272.515.75

4.569.530.20

4.622.002.60 Δρχ.

913 154.90 
393.912 10 
729.41980

432 377.35

40.200 000 — 
2.000.000·—

750.000.—

26.464.048 55 
4.500.792.25 

37.671 99J.75

2.468.S94.75 
6.282 200— 

421 3U6.45

42 950 000 — 
32 785 776 95

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

‘Υπόλοιπον παρελθηύσης χοήσεω; Δρχ. 38 032 40
ΚΕΡΔΟΣ ΕΚ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΪΌΝΤΩΝ: ‘Υαλικών, Λιπασμάτων, ’Ο

ξέων, Χημικών Προϊονιων και Μετακλευματων » 150.634.976.70
Μέρισμα Άνων. Δι θνούς ‘Εταιρίας Μεταλλείων καί ’Εμπορίας Μεταλλευμάτων 

επί Μετοχών 71.800 © 40.— » 2.872.000—

Δοχ. 15 1.545.1 09 10 Δρχ. 153 545 0 <9 10

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ 32.785.776.95
Είς Τακτικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον 

» Μέρισμα τακτικόν © Δραχ. 6 κατά Μετοχήν 
» » πρόσθετον © Δραχ. 99.02 κατά Μετοχήν

Μεϊον Φόρ. Καθ. Προσόδ. καί οδοποιίας © 19.0697 ο)ο
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 
Μεϊον Φ. Καθ. Προσόδ. καί οδοποιίας 
Φόρος Δημοσίου έξ μερίσματος καί ποσοστών 
‘Υπόλοιπον άφιέμενον είς Νέσν

Δραχ. 1.701.990.— 
28-09 1.932.—

Δραχ. 1.751.589.95

29.792.932.—
5.681.397.— 24.111.525 —
1200.000— 

228 837 — 971.163.—
9 5.910 234— 

41.265.—

ΦΟΡΟΙ

32.785.776.95

Τελωνειακοί δασμοί καί δημοτικοί φόροι 
Φόρος κύκλου εργασιών

» έ] μερίσματος καί, ποσοστών χρήσεως 1934 
» καθ. προσόδ. μισθωτ. υπηρεσιών καί χαρτόσημα 

Διάφοροι φόροι ώς ανωτέρω

Έν Άθήναις τη 11η Μαΐου 1936
Ο ’Εντεταλμένος Σύμβουλος Ό Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

ΛΕΩΝ. ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Δραχ. 6.578.582.—
» 4.957.679—
» 6.312 706—
» 1.864.3ΐ>9·40

__»_______ 421 ·3ι 6.45
Δραχ. 20 134.582 85

Ό Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου 
ΛΕΩΝ ΚΑΛΦΙΩΤΗΣ

Τό έκ Δρχ. 85.= μέρισμα, ελεύθερον παντός φόρου, πληρωθήσεται μετά τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος ’Ισολογισμού ΰπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων 
και εν ημέρφ ορισθησομένη υπό τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου επί τη προσαγωγή τής ύπ’ άριθ. 29 Μερισματαποδειξεως.



TO ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ
γ·ΓΎ/Λ TTPTOOV Α ΤΤίΛ A ΐΤ A ΤΖΤΤ Προξίνου Σουηδίας, Συμβούλου τοϋ Έμπο 
1 11U ^ 11 Ej 1 1 U 1 Α . 11UAI 1 Αΐνπ ρικοϋ καί Βιομηχαν. "Επιμελητηρίου ίΐείραιώ

Β'.
Έν Σουηδία δεν ΰφίσταται πα

ρά ταΐς Τραπέζαις τό σύστημα τής 
χορηγήσεως πιστώσεων άνευ έξα- 
σφαλίσεως. Τά ενυπόθηκα δάνεια 
αντιπροσωπεύουν τά 44υ)) τών χο
ρηγούμενων πιστώσεων. ’Ακολου
θούν τά επί κινηιών αξιών μέ α
ναλογίαν 30υ)ο, τά δάνεια επί εμ
πορευμάτων μέ 15 >)ο καί τά λοι
πά επί ένεχύρω χρεωγράφων 
δάνεια μέ αναλογίαν 11 ο)ο.

Τά τραπεζιτικά επιτόκια εν Σου
ηδία ποικίλλουν αναλογώ; τής φύ- 
σεως τής εργασίας. Κατά τά έτη 
1933—1935 δ προεξοφλητικός τό
κος ή το 2 1)2ο)ο,ό τόκοςκαταθέσεων 
2ο)ο, καί επί τών επιταγών 1)2)), 
τά δέ εμπορικά βραχυπρόθεσμα 
γραμμάτια προεξοφλοΰνται μέ τον 
επίσημον παοεξοφλητικόν τόκον.

Προς τον σκοπόν τή; εξευρέσεως 
τών αναγκαίων κεφαλαίων διά την 
ένίσχυσιν τής σουηδικής βιομηχα
νίας, α! Τράπεζαι επέτυχαν έν Σου
ηδία τεραστίαν εμπιστοσύνην τού 
κοινοΰ, τοϋ οποίου αί καταθέσεις 
παρά Τραπέζαις, έν άντιθέσει προς 
την πρακτικήν την ΰφισταμένην εϊς 
πλείστας αλλας χώρας, συνίσταται 
εις μακροπροθέσμους τοιαύτας ή ά- 
νάληψις τών οποίων εΐνε δυνατή 
συνήθως μόνον μετά τετράμηνον 
προειδοποίησιν.

°0 αριθμός τών τρεχούμενων λο
γαριασμών εΐνε προς τό παρόν λί
αν περιωρισμένος -περίπου 12ο)ο 
μόνον—έν συγκρίσει πρός τήν ’Αγ
γλίαν, δπου οΰτοι αντιπροσωπεύ
ουν τά 60ο)ο τοϋ συνόλου τών κα
ταθέσεων.

’Επί πλέον αί σουηδικά! Τράπε- 
,ζαι εφαρμόζουν μεγαλειτέραν τών 
αγγλικών ποικιλίαν επί τών λογά 
ριασμών τών καταθέσεων. Οΰ:ω;

■ αντί τών δύο μόνον λογαριασμών 
^καταθέσεων τών ΐσχυόντων έν Άγ- 
-γλία, υπάρχουν εξ τοιοϋτοι έν Σου
ηδία: α) Τρεχούμενος λογαριασμός, 

if)) Λογαριασμοί 14 ημερών εΐδο 
ποιήσεως. γ) Ταμιευτήριον. δ) Ε
νός μηνός προειδοποιήσεως. ε)Τεσ
σάρων μηνών και στ) Έξ μηνών 
προειδοποιήσεως. Έκ τούτων δέ

οί συνηθέστεροι εΐνε οι δύο τελευ
ταίοι συγκεντροϋντες τά 80 )) τών 
καταθέσεων παρά Τραπέζαις έν 
Σουηδία.

Διά τών διαφόρων τούτων τύ
πων τών καταθέσεων τούς οποίους 
προσφέρουν πρός τό κ, ινόν αί 
Τράπεζαι κατώρθωσαν νά εξυπη
ρετήσουν τάς διαθέσεις καί τάς ά- 
νάγκαςιών πάσης φύσεως καταθε
τών, καί τό φυσικόν επακολούθημα 
ύπήυξεν δ τι αί κατά κεφαλήν κατα
θέσεις παρά Τραπέζαις έν Σουη- 
δ ql νά υπερβαίνουν τό ποσοστόν 
πάσης άλλης χώρας, πλήν τών εν 
’Αγγλία καταθέσεων εις πρώτην 
ζήτησιν.

'Ω; πρός τάς καταθέσεις ταύτας 
τού κοινού, αί Έμπορικαί Τράπε- 
ζαι έν Σουηδία αντιμετωπίζουν 
τόν συναγωνισμόν τών διαφόρων 
Ταμιευτηρίων, τά όποια μολονότι 
τοπικού χαρακτήρας κατά τό σύνο- 
λον, παρουσιάζονται μέ ποσόν μα
κροπροθέσμων καταθέσεων παρ’ 
αύτοΐς μή υστερούν ποσώς τών 
συγκεντρουμένων τοιούτων παρά 
ταΐς έμπορικαΐς Τραπέζαις. *0 ορ
γανισμός τών Ταμιευτηρίων έν 
Σουηδ,φ περιλαμβάνει 500 περίπου 
ιδρύματα, καί τό σύνολον τών παρ’ 
αύτοΐς καταθέσεων υπερβαίνει τά 
3.000 000.000.—κορωνών, έκτος 
τού Ταμιευτηρίου τού Ταχυδρο
μείου τού οποίου αί καταθέσεις υ
πό ογίζ >νται είς 500.000.000. — 
κορωνών.

Τήν κτηματικήν πίστιν έν Σου
ηδία εξυπηρετούν από μακροΰ χρό
νου κυρίως δύο κεντρικά συγκροτή
ματα τραπεζιτικά, τό έν διά τά α
γροτικά δάνεια καί τό άλλο διά τά 
αστικά, επιχορηγούμενα άμφότερα 
ύπο τοϋ Κράτους.'Υπό τό πρώτον μέ 
τόν τίτλον «Sveriges Allmanua 
Hypotelcsbank» υπάγονται 10 
ύ τοθηκευτικοί συνεταιρισμοί έργα- 
ζόμενοι καθ’δλην τήν χώραν. 'Ο άλ
λος οργανισμός δ,υμάζ-ται «Κο- 
nungariket Sveriges Stadshypo- 
tekskassa» καί συγκεντρώνει 22 
ύποΟηκευτικούς συνεταιρισμού, τών 
μεγαλειτέρων πόλεων τής Σουηδίας.

Τά δάνεια χορηγούνται συνήθως

εις τούς κτηματίας διά μακροπρο
θέσμων συμβάσεων έπί πρώτη υ
ποθήκη καί μέ τόκον κατά το δυ
νατόν χαμηλόν, κατά τήν τελευταί- 
αν δέ στατιστικήν τού παρελθόντος 
έτους τό σύνολον τών μέν αγροτι
κών κτήμα οδανείων υπερβαίνει τά 
500.000.000. — κορωνών, τών δέ 
αστικών τά 800.000.0J0.—κορω
νών, διά τά όποια έχουν έκδοθή 
υπό τών ανωτέρω δύο ΰποθηκευτι- 
κών οργανισμών ίσης αξίας όμολο- 
γίαι ήχγυημέναι ύπο τού Κράτους.

Δια τήν έπιβάρυνσιν τών αση 
κών κτημάτων διά δευτέρας υπο
θήκης λειτουργεί έν Σουηδίφ είδι 
κόν πιστωτικόν ίδρυμα ή «Sven- 
ska bostadskreditkassan», διά δέ 
τά θαλασσοδάνεια ή «Svenska 
skeppshypotekskassan». Αι oao- 
λογίαι καί τών δύο τούτων οργανι
σμών εΐνε επίσης ή 'γυημέναι υπό 
τοϋ Κράτ )υς. Θά λειτουογή’ουν έ- 
πίσης εντός τού τρέχοντος έτους άλ
λοι δύο πιστωτικοί οργανισμοί, διά 
τήν σύστασιν τών οποίων τό σου
ηδικόν Κράτος εύρίσκεται είς δια
πραγματεύσεις μετά τών μεγάλων 
Τραπεζών. Ό ει, έξ αυτών θά ά- 
σχοληθή αποκλειστικούς μέ τήν α
γροτικήν πίστιν προ; χορήγησιν 
δανείων διά τήν κίνησιν τών αγρο
τικών εργασιών, ό δέ άλλος πρός 
ένίσχυσιν τής βιομηχανική; πίστε- 
ως διά μακροπροθέσμων καί ούτης 
δανείων πρός βιομηχανίας σκοπού
σα; τήν έπέκτασιν τών βιομηχανι
κών των έγκαστάσεων.

Είς τήν ένγασίαν τών ένυποθή- 
κων δανείων ένδιαφέρονται επίση; 
έν Σιυηδίφ καί αί άσφαλιστικαί έ 
ταιρεΐαι, αί όποϊαι διαθέτουν μέ
γιστα χρηματικά ποσά" έννοεΐται δέ 
δτι δλαι αί άλλαι εμπορικοί Τρ ι- 
πεζαι καί τά Ταμιευτήρια λαμβά
νουν σοβαρόν μέρος αναλογίας τό
σον είς τά αγροτικά όσον καί είς 
τά αστικά κτηματοδάνεια τή; πελα
τείας των.

'Ο έφοδιασμός τοϋ έμπορίου καί 
ιή: βιομηχανίας μέ ρευστά κεφά
λαια διενεργεΐται άποκλειστικώ; 
υπό τών εμπορικών Τραπεζών έ- 
πειδή δέ οϊ τραπεζιτικοί νόμοι έν

Σουηδία, εϊ; άκρον λεπτομερειακοί, 
περ ιόρισαν τό δικαίωμα τών Τρα
πεζών νά κατέχουν μετοχάς εται
ρειών, καί οί πλεΐστοι τών μικρό- 
κεφαλαιούχων δεν έπενδύουν ποτέ 
σχεδόν τά; οικονομίας των εις με- 
τοχά;, διά τούτο άπέμεινεν εις τάς 
Τραπέζας τό έργον τή; χρηματοδο- 
τήσεως τών βιομηχανιών, είτε έμ
μεσους διά τής διαπραγμαιεύσεως 
τών εκδόσεων μετοχών αυτών, ή 
καί αμέσως διά τής προκαταβολή; 
χρημάτων διά τάς τρεχούσας άνάγ- 
κας τών έπιχειρήσεων.

Οί διοικηταί τών Τραπεζών έν 
Σουηδία: φημίζονται διά τήν μεθο- 
δικότητά των καί τήν προσκτηθεΐ- 
σαν πείραν εί; τά προβλήματα τών 
βιομηχανικών χρηματοδοτήσεων, 
καί τούτο κατά τά τελευταία έτη 
ύτήρξεν έπωφελές έπίσης είς τάς 
διεθνείς διαπραγματεύσεις παρεμ 
φερών δανείων.

’Ιδιαιτέρως αξιοσημείωτος εΐνε 
ή κατά τά τελευταία έτη έκτασις 
τής έπενδύσεως τοϋ ξένου κεφα
λαίου εΐ; σουηδικά; επιχειρήσεις. 
Μόλις προ ολίγων έτών ακόμη ού- 
δεμία σουηδική μετοχή διαπραγμα- 
τεύετο είς οϊονδήποτε χρηματιστή- 
ριον αξιών έκτος τής Σουηδίας. 
Σήμερον, τών πλείστων σουηδικών 
εταιρειών αί μετοχαί εϊσήχθησαν 
εϊς τά χρηματιστήρια αξιών τής 
“Αγγλίας, Γαλλίας, Γερμανίας, 'Ολ
λανδίας, Ελβετίας, καί έν Ν.-φ 'Υ 
όρκη ακόμη. Κατά τό τέλος τού 1928 
ή αγοραία αξία τών σουηδικών με
τοχών ή αναγραφόμενη έν τφ χρη- 
ματιστηρίφ τοϋ Λονδίνου άνήρχετο 
εϊς λίρας ’Αγγλίας 113.000.000·— 
Φυσικά μικρόν μόνον μέρος τών 
αξιών τούτων κατέχεται είς τό έξω- 
τερικόν, είναι όμως οί αριθμοί αυ
τοί χαρακτηριστικοί τής σημασίας 
τών σουηδικών έπιχειρήσεων, αί 
όποϊαι κατά τά τελευταία έτη προ- 
σήλκυσαν τόσον πολύ τό ένδιαφέ- 
ρον τοϋ ξένου κεφαλαίου.

Έκ παραλλήλου αί σουηδικά! 
Τράπεζαι έλαβον έσχάτως ένδιαφέ- 
ρ ιν μέρος εί; άριθμόν δανείων ξέ
νων Κρατών, πόιεων, σιδηροδρο 
μικών εταιρειών, καί βιομηχανικών

Οίκων. Τούτο εΐνε τοσούαρ μάλλον 
άξιον παραιηρήσεως, καθόσον μέ
χρι τοϋ 1922 τό σουηδικόν χρήμα 
μόνον συμπτωματικώς έπενεδύετο 
εις άλλας Σκανδιναυϊκάς μόνον 
χώρας.^

‘Η έξαγωγή τοϋ σουηδικού κε- 
ςιαλαίου διά τήν αγοράν ξένων χρε
ωγράφων ηύξήθη σταθερώς κατά 
τά έτη 1922—1927,ύ τολογιζομένου 
τούτου διά τό τελευταΐον μόνον έτος 
είς λίρας ’Αγγλίας 9.800.000.—, 
μολονότι έκτοτε ήλαττώθη αϊ- 
σθητώς.

Ή έκτίμησις τής κινήσεως τοϋ 
έξερχομένου έκ τής Σουηδίας κεφα
λαίου πρός τά εϊσερχόμε νον τοιοΰ- 
τον εΐνε αρκετά δυσχερής, ως έξ 
αυτή; ταύτης τής φύσεως τοϋ προ
βλήματος. 'Η μεταφορά όμως κε
φαλαίων είς τήν Σοιηδίαν έκ τοϋ 
εξωτερικού καί τάνάπαλιν, εΐνε εν
διαφέρον χαρακτηριστικόν τής νε- 
ωιέρας σουηδικής οικονομίας, καί ή 
έπιρρ ή της έπί ιής διεθνούς δρά- 
σεως τής σουηδική; βιομηχανίας 
δεν δύναται νά παραγνωρισθή.

’Από πεντηκονταετίας αί Τράπε- 
ζαι έν Σουη ιίςι ΰπόκεινται υπό τόν 
έλεγχον τού Κράτους διά τής ’Em- 
freeοοήοεως των Τραπεζών, ή ο
ποία έπαγρυπνεΐ διά τήν τήρησιν 
καί έφαρμογήν τών νόμων τών ά- 
φΟρώντων γενικώς τήν τραπιζιτι- 
κήν έργασίαν, έπεξεργάζεται συνά- 
μ« πάντα τά σχετικά νομοσχέδια 
προ τής υποβολής των εϊς τήν Βου
λήν καί δημοσιεύει μηνιαίως έκθέ- 
σεις έπί τή; έν γένει κινήσεως τών 
Τραπεζών.

Μεταξύ όλων σχεδόν τών εμπο
ρικών Τραπεζών ΰφίσταται "Ενα»- 
αις «Svenska Bankforeningen», 
πρός τόν σκοπόν τής έπιβπέψεως 
τών κοινών συμφερόντων, διά τήν 
ρύθμισιν τής ομοιομορφίας έφ’ ό
λων τών συμβάσεων τών άφυρω- 
σών τήν τραπεζιτικήν κίνησιν, καί 
τόν κανονισμόν τών έκάσιοτε επι
τοκίων, καί τραπεζιτικών προμη
θειών.

ΠΕΤΡΟΣ Α. ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ
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Τραπεζα Αθηνών
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

111 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή 
ματα έν τω έξωτερικω (έν ’Αγγλία 

Αίγύπτω και Κύπρω).

’Οργανισμός ίδρυθείς ύιτό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

THE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY 

205 Weet 33rd Street — NEW YORK

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ

EOlliKimiiKH ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A. Ε.
β' τακτική mum i\miui το.ι μέτοχων

ΤΗΣ 27 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1936
Συμφώνως τω Νόμω καί τω Κατα

στατικά) τής Τραπέζης, τό Διοικητι 
κόν Συμβούλιον προσκαλει τούς κ. 
κ. Μετόχους τής 'Εθνικής Κτηματι
κής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος είς την 
Η' τακτικήν Γενικήν Συνέλευσιν αώ
των διά την 27ην Ιουνίου έ. ε., ήμέ- 
ραν τής εβδομάδας Σάββατον καί 
ώραν 12.30' μ. μ. έν ’Αθήναις καί έν 
τω Καταστήματι τής Τραπέζης, οδός 
Σταδίου 22 β-.

"Η 'Ημερήσια Διάταξις τών θεμά
των τής Συνελεύσεως έχει ώς εξής :

1) Άνακοίνωσις τής έκθέσεως τοϋ 
Διοικητικού Συμβουλίου καί τών 
'Ελεγκτών έπί τών πεπραγμένων τής 
χρήσεως 1935-

2) Έγκρισις τοΟ ’Ισολογισμού τής 
31ης Δεκεμβρίου 1935 καί διανομή 
τών καθαρών κερδών.

3) ’Απαλλαγή τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου καί τών ’Ελεγκτών άπό 
πάσης ευθύνης διά τήν χρήσιν τού 
έτους 1935.

4) ’Εκλογή Συμβούλων.
5) ’Εκλογή τακτικών καί αναπλη

ρωματικών ’Ελεγκτών διά τήν χρη- 
σιν τοΰ έτους 1936 καί καθορισμός 
τής αμοιβής αύτών.

Είς τήν Συνέλευσιν ταύτην δικαι
ούνται νά μετάσχωσι καί νά ψηφί- 
σωσιν είτε αυτοπροσώπως, είτε δι’ 
άντιπροσώπων οί κάτοχοι δύο του
λάχιστον μετοχών. Πρός τούτο πρέ
πει νά καταθέσωσι τάς μετοχάς αύ
τών έπί άποδείξει είς τό Ταμεΐον τής 
Τραπέζης ή είς τό Ταμεΐον Παρακα
ταθηκών καί Δανείων ή παρ’ οίαδή- 
ποτεένΈλλάδι’Ανωνύμω Τραπεζιτική 
Εταιρεία, παραδώσωσι δέ τάς σχε
τικός άποδείξεις καταθέσεως καί τά 
έγγραφα άντιπροσωπείας είς τήν 
Γραμματείαν τής Τραπέζης τούλά- 
χιστον πέντε ήμέρας πρό τής διά τήν 
Συνέλευσιν ώς άνω όρισθείσης.

’Εν 'Αθήναις τή 6η ’Ιουνίου 1936.
Έκ τής Γραμματείας

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ 3 3)4 1=
ΟΨΕΩΣ 3 1)2 ο)ο

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 4 1)2 ο)ο-6 ο)ο
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

I
ί

Ό τόκος τού Ταμιευτηρίου αιχεται από τή; ετομένη; τής 
καταθέσεως. ΑΠΑΣ ΑΙ ΑΙ ΠΑΡΑ ΤΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ
ΖΙ! ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΕ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΓΓΥΗ- 
ΜΕΝΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΗΛΛΑΓΜΕΝΑΙ 
ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ καί έν ργούνται είς :

ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ. ’Εν ’Αθήναις οδός Πανε
πιστημίου 31.

ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. Έν Διδυμοτείχφ, Ξάνθη, Δράμι?, 
Θεσσαλονίκη, Καβ ιλλςι, Σέρραις, Καράτση, Λα- 
ρίση, Άγρινίφ, Λαμία, Ίωαννίνοις, "Αργεί, Ξυ- 
λοκάστρφ, Τριπόλει, Μυτιλήνη, °Αγ. Νικολάφ, 
Σάμφ, Ήρακλείφ, Ρ-θύμνη, Χτνίοις, Κερκύρφ, 
Κοζάνη, Κ ιμοτινή, Τρι-κάλοις, Λιβαδε'ςι, Μεσ
σήνη καί Πύργφ.

ΤΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ. Έν Σουφλίφ,Ν. Όρεστιάδι, Άλεξανδρου- 
πόλει, Σάππαις, Κάτω Νευροκοπίφ, Νικηφόρφ, 
Προσωτσάνη, ’Ελευθέρουπόλει, Νιγρίτη,Ν. Ζ χνη, 
Άξιουπόλει, Πολογύρφ, Μουδανίοις, Άρναίμ, 
Μεσ λογγίφ, Παραμυθιφ, Ναυτλίφ, Κιάιφ, Με 
σολογγίφ, Σητείφ, Χίφ καί Λαγκαδφ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ. Είς δλας τάς ά'λλας ’Επαρχιακά; πόλεις 
δπου υπάρχουν ‘Υποκαταστήματα τής ’Εθνικής 
τά όποια καί τήν αντιπροσωπεύουν.



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ “Δ. & Α. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ,,
ΕΔΡΑ ΕΝ ΓΓΕΙΡΑΙΕΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1935

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΝ

Κτήματα ώς ή άπογραφή
Μεϊον ’Αποσβέσεις παρελθ. χρήσεως

10 ο)ο παρ. *
158152 — 
142.337.—

1.581.520.—

300.489.— Δρχ. 1.281.031.—
Μηχανήματα ώ; ή άπογραφή
Προσθήκη νέων μηχανημάτων

3.488.508.—
16.u88.50 3 504.596.50

Μεϊον Αποσβέσεις παρελθ. χρήσεως
10 ο)ο παρ. »

453.506.—
305.lu9.50 758-615.50 » 2.745 981,—

“Ιπποι καί άμαξαι
Μεϊον ’Αποσβέσεις παρελθ. χρήσεως

6 ο)ο παρ. »
1800.-
1.710·—

36.000.—

3.510.— 32.490.-
Έγκαταατ. πλοίων ώς ή άπογραφή
Προσθήκη νέων εγκαταστάσεων

270.148.30
27.516.—

Μεϊον ’Αποσβέσεις παρελθ. χρήσεως
10 ο)ο παρ. »

27.01430
27.064.— 54 078.30 » 243.586 —

‘Υλικά
Αγορά υλικών έτους 1935

244920.—
124.704.30 369.624.30

Μεϊον Αποσβέσεις παρελθ. χρήσεως
30 ο)ο παρ »

12 246.— 
107.213 30 119.459.30 » 250.165.—

Σύνολον Άκινητοποιημένου "Ενεργητικού Δρχ· 4.553.253.—

ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟΝ
’Εμπορεύματα κατά την άπογραφήν
Ταμεΐον

Κυρι-θέντα μετρητά
Χρεώγραφα

Ώ ή άπογραφή
Χρεώοται

Ώς ή άπογραφή
Φορτωτικά! πρός είσπραξιν

7.728.414.80

590.753.35

250.000.-

469.770.85 
179.4ο3.— 9.218342.—

Λογαριασμοί τάξεως » 434.450.—

Σύνολον ’Ενεργητικού Δρχ. 14.206.045.—

ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιον Μετοχικόν

6 000 μετοχαί πρός Δραχ. 1000 έκαστη 
Κεψάλαιον Τακτικόν Άπο&εμαζικόν 

Παρελθούσης χρήσεως 
Παρούσης χρήοεως 5 ο)ο

Κεφάλαιον ”Εκτακτον Άποϋ-εματικόν 
Παρελθούσης χρήοεως
'Υπόλοιπον μερίδας 'Αποτελεσμάτων χρήσ. 1934

‘ Αποϋ·εμ· ’Επισφαλών 'Απαιτήσεων
Μεϊον ’Αποσβέσεις παρελθούσης χρήοεως 

παρούσης »

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Γραμμάτια ϋληρωτέα 

Ώς ή άπογραφή 
Καταϋ-έται Χρεωγράφων 

Ώς ή άπογραφή 
Έιατωταί

Ώς ή άπογραφή 
Πρ:·καταβολαι επί Φορτωτικών 

Ώ, ή άπογραφή 
Δημητριος Στανριανός 
‘Αλέξανδρος Στανριανός

Λογαριασμοί τάξεως

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
‘Υπόλοιπον μεταφερόμενον εις νέον

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,,
ΧΡΕΩΣΙΣ

Ζημίαι διάφοροι 
’Αποσβέσεις 

Κτημάιων 
Μηχανημάτων 
■Ίπποι-"Αμαξαι 
'Υλικά

1.423.368 — X 10 ο)ο 
3.051.090.50 X 10 ο) ι 

34 2 10— X 5 ο)ο 
357.378 30 X 30 ο)ο

44-056.—

142 337.—
305.109 50 

1.710.—
107.2ν3 30 556.369.80

'Υπόλοιπον προγενεστέρας χρήσεως 
Εΐοπραξις έπισφαλ. χρεωστών 
Μικτόν κέρδος έξ εμπορευμάτων

Άσφάλειαι, Τόκοι, 'Ημερομίσθια 
Γενικά έξοδα Έργ)σιου, Διαφοραί καί ’Εκπτώσεις! 
Γενικά εξσδα, Προμήθειαι, Καύσιμος ίίλη J

Κεφάλαιον Τακτικόν Άπο&εματικόν 
’Επί Δραχμών 152.501.95 X 5 ο)ο

Κεφάλαιον ‘Έκτακτον ‘An· θεματικόν
Μεταφερθέν πιστωτικόν υπόλοιπον έκ τής μερίδας 
αποτελεσμάτων

Κέρδη μεταφερόμενα εις νέον

4 397.059.35

7 625.—

1.459.762—
Δραχ. 148.876.95 Δρχ. 6.579 749 10

Έν Πειραιεϊ ιχ\ 31 Δεκεμβρίου 1935

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δρχ. 6.030.000.—

85.868 15
7.625.- > 93.493.15

171 736.—
1 459 762.— » 1.631.498__

140 367 05
6.172.40

78.9σ5.7υ 85 168 10 « 55.198.95-

Σύνολον Κεφαλαίων Δρχ. 3.780 19υ.10

150.000.—

250.000.—

4.069.090.90

177 437.05 
6U0 ΟΟι».— 
60U.OOU.— 5.816.527.95·

434.450.—

144.876.95

Σύνολον Παθητικού Δρχ 14.206 045.—

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

4.833 40 
5.115.153 70

Δρχ. 1.459.792.—

5.119.987.10

Δργ. 6.579.749.10

Ό Συμπράττων Σύμβουλος Ό Πρόεδρος τού Διοικ. Συμβουλίου Ό Διευθ. τού Λογιστηρίου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΤΑΓΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΓΡΙΑΝΟΣ ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΓΚΙΩΝΗΣ

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIHIIIUlilllNIIIliriMillllllllllllllllllllllllMlllllllllllIlllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIMIllllllllMllllllllllllllllllllllllllllllillllllllMlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIMMlilllllllMlIIIIIIIIIIIIMIIMlimmll

ΓΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ “ΜΕΝΕΛΑΕΙΟΝ., ΣΠΑΡΤΗΣ!\

ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΩΤΑΤΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δ οο μάτια Λούξ μετά λου ιροϋ, τρεχούμενον θερμόν καί ψυχρόν ΰδωρ, καλορι
φέρ, βέράνιες δροσόλουσιες, σαλόνια πολυτελή, αίθουσα αναμονής, 

τηλέφωνα, δλα τα μοδέρνα κομφόρ.

ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΨΗΦΙΔΩΤΑ
ΠΕΙΡΑΪΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ Α.Ε.

Ζ7mi4ykS^dcfi ξ&ρβταβίάν
α&ϊ/ρζψνήόζο. €&$ 6Ζφ£σύΜ& exicfuk Kcj'zqzda

£JL

ΑΠΤΠΠηίΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.
ΑΘΑ//Μ/ Γ/£/ΰΡ/QV 26 7/74, 24-Θ79
Π£/ΡΑ/£ΥΣ rfAVAP/A'QY /6 7///]. 40-240
____ φόρτουfiAi π/mjzipn·;/

j

r ·\
ΛΑΧΕΙΟΝτονΣΤΟΛΟΥ

ΚΛΗρΩΣΕΣ 3θ ΙΟΥΝΙΟΥ 6 ΙΛ. /η=

Ό πρώτος λαχνός κερδίζει 
Ό δεύτερος λαχνός »
Ό τρίτος λαχνός »
15.240 άριϋ'μοι κερδίζουν

Δρχ. 500.000 
» 300 ΟΟΟ
» 200.000

3 300.000
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Γενικαι παρατηρήσεις έπί τής

παγκοσμίου παραγωγής σίτου.

Γνωστόν είναι ότι, τελευταίως 
έπί σειράν ετών ή έκάστοτε παγκό
σμιος εσοδεία τοΰ σίτ υ,παρουσίαζε 
-τό χαρακτηριστικόν δτι πάντοτε 
ύπερέβαινε σημαντικώς την κατα
νάλωσή μέ αποτέλεσμα την συνεχή 
αΰξησιν των αποθεμάτων εις τό τέ
λος έκάστη; εσοδείας καί έπομένως 
την δημιουργίαν οξείας κοίσεως εις 
τό διεθνές σιτεμπόριον καί πτώσιν 
μεγάλην των τιμών τοΰ προϊόντος.

Ή βελτίωσις τής καταστάσεως 
έπεδιώχθη διά του περιορισμού τής 
καλλιέργειας εις τάς έξαγωγικάς 
χώρας, πράγμα τό όποιον εΐχεν ώς 
αποτέλεσμα συνεπικουρούντων καί 
τών δυσμενών καιρικών συνθηκών 
την κατά τι μείωσιν τής παγκο
σμίου έσοδείας έν τφ συνόλω κατά 
τό έτος 1933 (99 έκατομμ. Γαλ. 
Τόννων έναντι lOl έκατομμυρ. τοΰ 
1932 έκτος τής Ρωσσίας, Κίνας, 
Τουρκίας καί Περσίας). Έν τούτοις 
τοΰτο δέν ωφέλησε πολύ τάς έξα
γωγικάς χώρας διότι τό ώ; άνω α
ποτέλεσμα έξουδετέρωσεν ή έξαιρε- 
τικώς άφθονος έσοδεία τής Εύρώ- 
πης κατά τό έτος 1933 ήτις ώς 
γνωστόν απορροφά τά 70—80°/0 
τοΰ όλου έξαγομένου παγκοσμίως 
ποσοΰ.

Την μετρίαν γενικώς παγκόσμιον 
έσοδείαν τοΰ 1933 διεδέχθη ή πολύ 
κατωτέρα ταύτης έσοδεία τοΰ 1934 
ήτις ό'χι μόνον εις τάς έξαγωγικάς 
χώρας ύπελείφθη σημαντικώς τής 
τοΰ 1933, ύπό τάς γνωστάς έξαιρε- 
τικ&ς δυσμενείς κα’ρικάς συνθήκας 
τής μερικής ξηρασίας τοΰ έτους τού
του, αλλά καί εις αυτήν τήν Εύρώ- 
πην ήλαττώθη αί-θητώς, άφ‘ ένός 
μέν έκ τοΰ περιορισμοΰ τής καλ- 
λιεργηθείσης έκτάσεως κατά τό Β / 
ίκατομμύριον περίπου έκταρίων καί 
άφ’ ετέρου έκ τής μειώσεως τής 
άποδόσεως έκ τών δυσμενών καιρι
κών συνθηκών.

Ό περιορισμός εις τό έλάχιστον 
τών υπαρχόντων παρά ταΐς έξαγω- 
γικαΐς χώραις προς έξαγωγήν, πλεο
νασμάτων εΐχεν ώς συνέπειαν την 
άνατίμησιν τοΰ σίτου, ήτις ήρξατο 
σημειουμένη άπό τών αρχών τοΰ μη- 
νός Σεπτεμβρίου 1932 καί έντεΰθεν 
μέ έλαφράς κατ’ άρχάς διακυμάν
σεις τόσον προς τήν μίαν δσον καί 
πρό; τήν έτέραν κατεύθυνσιν, πάν
τως όμως μέ άνατιμητικήν τάσιν. 
Καί θά ήδύνατό τις άνεπιφυλάκτως 
νά υποστήριξή οτι τά μέτρα τών 
’Αμερικανικών Κυβερνήσεων συνετε- 
λεσαν ώστε άν ό'χι βεβαίως νά πα- 
ρέλθη ή σημειωθεΐσα κρίσις παντε 
λώς, τουλάχιστον νά άμβλύνωσι 
ταυ την, είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε 
■νά δύναται νά έφαρμοσθή καί επί 
τοΰ προϊόντος τούτου άκινδύνως ο 
νόμος τής προσφοράς καί ζητήσεως, 
ίέάν δέν παρουσιάζοντο Ιτερα αίτια 
έξ ίσου σοβαρά άτινα νά προκαλέ- 
σωσι νέαν δλως κρίσιν αντίθετον 
προς τήν άρχικώς σημειωθεΐσαν τοι- 
αυτην, ήτοι τήν ^χγδαίαν ανατίμη- 
σιν τοΰ προϊόντος τούτου.

Έκ τής γενομένης έρεύνης πρός 
έξακρίβωσιν τών αιτίων άτινα πρου- 
κάλεσαν τήν ανωτέρω άνατίμησιν 
τοΰ σίτου είναι έν γενικαι ς γραμ- 
μαϊς τά έξής :

Α'. Ή έλαττωματική έσοδε’α 
τών "Ηνωμένων Πολιτειών ήτι·, ή - 
■νάγκασε ταύτας νά προσφύγωσιν 
ιείς τήν άγοράν τοΰ Καναδά διά την 
προμήθειαν ύγιοΰς σίτου πρός πρόσ
μιξήν.

Βλ Ή περιωρισμένη έσοδεία τών 
Γαλλικών Αποικιών Μαρόκου καί 
‘Άλγερίου ήτις δέν έπέτρεψεν είς 
-τάς χώρας ταύτας νά ένισχύσωσι 
σημαντικώς τό παγκόσμιον έξαγω- 
γικόν άπόθεμα.

"Ενεκα δέ τοΰ λόγου τούτου ή 
Γαλλία έξήγαγε ελάχιστα ποσά 
-έν συγκρίσει πρός το έτος 1934.

,Γ'. Ό περιορισμός είς τό ήμισυ

τών πρός έξαγωγήν πλεονασμάτων 
Αύστραλιανοΰ σίτου.

Δ'. Τό >ύριον όμω: αίτιον δπερ 
προύκάλεσε τήν ραγδαίαν άνατίμη- 
σιν τοΰ σίτου κατά τό τελευταΐον 
τρίμηνον ήτο ή καταστροφή τής έ
σοδείας ’Αργεντινής κατά τά 75ο)ο.

ΙΙρο τής καταστάσεως ταύτηςή 
’Αργεντινή Κυβέρνησι; ήναγκάσθη 
νά έπιβάλη είς τον ’Οργανισμόν 
καθορισμού τών τιμών τοΰ σίτου, 
έπικαλουμένου Iunda, όπως έγγυ- 
ηθή εί: τούς παραγωγούς δτι θέ
λει έξαγοράση τάς παρ’ αυτών 
προσφερομένας ποσότητας έπί τή 
βάσει τιμή; τών 10 ρ ;sos τά 100 
κιλά έναντι 5 1)2 pesos προηγούμε
νης, τής τιμή; ταύτης θεωρουμένης 
ώς τοΰ χατωτάτου ορίου.

Ώ; ήτο έπόμενον ή άνατίιησις 
τοΰ ’Αργεντινού σίτου δέν ήτο δυ
νατόν ν’ άφίση άνεπηρεάστους καί 
τάς λοιπάς έξαγωγικάς χώρας, το 
σούτω μάλλον καθόσ ν αί είσαγω- 
γικαί τοιαΰται έκ φόβου νέας ΰπερ- 
τιμήσεως τοΰ σίτου έσπευσαν ν ά 
γοράσασι μεγάλας ποσότητας σί 
του. Τοιαύτη ζήτησις έσημειώθη 
έκ μέρους τής ’Αγγλίας καί άλλων 
εισαγωγικών χωρών.

Ή Αύστραλία έπωφελουμένη τής 
άνατιμήσεως ταύτης ηυξησε καί 
αύτή τάς τιμάς τοΰ σίτου, εί, μι 
κροτέραν δμως άναλογί ιν, άνατιμή 
σασα τον Γαλλ. τόννον κατά 16 
σελλίνια. Μετ’ αότήν άκολου^εΐ ή 
Ρωσσία καί ή Ρουμανία. ‘Ως πρός 
τήν τε^ευταίαν ταύτην δέον νά ση- 
μειωθή δτι καίτοι είχε προηγηθή 
συμφωνία μετά τής ήμετέρας Κυ- 
βερνήσεως διά τήν προμήθειαν

50.000 τόνν. Γαλ. Ρουμανικού σί
του έπί τιμή πολύ κατωτέρα τοΰ 
’Αργεντινού, οί έξωγωγικοί οίκοι

τοΰτο διότι άφ’ ένός μέν αί τιμαί 
τοΰ Καναδικού σίτου ήσαν τότε ση
μαντικώς άνώτεραι τής διεθνούς 
parite καί άφ’ έτέρου διότι κατό
πιν τών τελευταίων έκλογών καί 
τής άλλαγής τής διευθύνσεως τών 
Grain Board ή Κυβέρνησ ς μετέ
βαλε τήν πολιτικήν τοΰ σίτου άπο- 
φασίσασα νά προσφέρη πρός πώλη- 
σιν τά υπάρχοντα πλεονάσματα είς 
τάς τιμάς τοΰ συναγωνισμού χωρίς 
νά πιέζη τήν άγοράν. Ουτω ή τιμή 
^Manitoba No 2 δέν ύπερέβη τήν 
τιμήν τών $ 3,88 τα 100 κιλά ΟΙΓ 
Ελληνικόν Λιμένα μέ βάσιν option 
Winnipeg Μάΐον 1936 $ 0.89.

Είς τον κάτωθι πί ακα φαίνεται 
ή έξέΠξις τής σιτοπαραγωγής είς 
τάς διαφόρουχώρας, τών άριθμών 
τοΰ τελευταίου έτους έκπροσωπούν- 
των προκαταρκτική έκτίμησιν Έν 
τοσούτω καί οί αριθμοί τής οριστι
κής έκτιμήσεως έάν δεν συμπέσω” 
σιν άκριβώς πρός αύτούς δέν θέλου 
σιν άνατρέψη τό γενικόν άποτέλε- 
σμα, άλλ’ απλώς θέλου σιν άκριβέ 
στερον προσδιορίση τοΰτο μέ ποιαν 
τινα μείωσιν ή αΰξησιν αύτοΰ.

Ύπό κ, ΜΗΝΑ Γ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ τής Τραπέζης της Ελλάδος 

Ετήσιοι άνάγκαι τής καταναλώσεως είς Δημητριακά (*)έν γένει. 

(Είς χιλιάδας τόννους Γαλλικούς)

μησιν τοΰ ίτου, ήρνήθησαν νά έκ- Παραγωγή Δη- Εισαγωγή Δημητρια- ’Ετήσιοι
τελέσωσι τάς παραγγελίας έπί ταΐς Έτη μητριακών κών καί άλεύρων έκ άνάγκαι κατα-
άρχικώς προταθείσαις τιμαΐς καί- 
τοι τινές τών ένταΰθα άλευροβιομη-

έν γένει τοΰ έξωτερικοΰ ναλώσεως

χάνων εΐχον άνοίξει σχετικάς πι- 1932 1058 762 1820
στώσεις. 1933 1527 476 2003

Ή μόνη χώρα ήτις δέν ή θέλησε 1934 1339 265 1604
νά έπωφεληθή τής άνατιμητικής 
ταύτης τάσεως είναι ό Καναδάς καί

1935 1462 (Πρόβλεψις) 509 1971

Παγκόσμιοι έσοδεΐαι σίτου.

1935—36 1934—35
Qrs. Qrs.

ΕΥΡΩΠΗ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΑΦΡΙΚΗ
ΑΣΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

350.962.000
135.435.000
16.067.000
63.165.000
17.230.000

ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 900.000 

Όλικόν σύνολον 583.759.000

345.190.000 
134.149.000 
18.682 000 
59.990.000 
16.797.000 

813.000

1933—34
Qrs.

356.749.000 
146.038.000 
14 949.000 
59.441.000 
21.915 000 

1.130.000

575.621.000 599.952 000

Σύνολον παραληφύείσης ποσότητος ξένου σίτου παρά 

τών άλευροβιομηχάνων κατά τό έτος 1935.

Διά χορηγήσεως συναλλάγματος 
άνευ » »

Έκ τοΰ πίνακος τής παραληφθείσης 
ποσότητος ξένου σίτου διά χορηγή
σεως συν)τος προκύπτουσι τά έξής Τ 

α) Ή αναλογία τοΰ χορηγηθέν- 
νος συν)τος κατά Γαλλικόν τόννον 
γενικώ; διά τήν εισαγωγήν ξένου 
σίτου άνέρχεται είς Φράγκα Ελβε
τία; 81 : 503 ήτοι Frs. Fr. 401, 
.36 ή £ 5.8.1 ή $ 26, 543.

Ή άνωτέρω άναλογία άντιπρο- 
σωπεύει τήν αξίαν τοΰ σίτου Cif 
έλληνικόν λιμένα μειωμένην κατα 
ποσοστόν 10 ο)ο—20 ο)ο τής αξίας 
τοΰ ναύλου, άναλόγως τής έθνικό- 
τητος τοΰ κομίσαντος τον σίτον 
άτμοπλοίου, ποσοστόν διακανονισθέν 
εί; Δραχμάς καί συνεπώς μή συμ- 
περιληφθέν είς τήν άνωτέρω άναλο-

Τ. Γ.
είς δραχμάς 

Σύνολον

441.884
449

442.333

γίαν τής είς συν)μα άξίας τοΰ σίτου.
β) Ή άξία τοΰ ληφθέντος ξέ'ου 

σίτου άνέρχεται έν συνόλιρ κατά τό 
έτο, 1935 είς F. S. 36 015.090 ή 
τοι είς Δραχμάς. 1.260.528.150.

Σημ. Διά τήν άνωτέρω μετα
τροπήν είς Δραχμάς τοΰ χορηγηθέν 
τος συναλλάγματος, ύπελο|ίσ η τό 
Ελβετικόν Φράγκον έπί τιμή πω- 
λήσεως τής 31]12]36 πρός Δρχ. 35.

γ) ’Από άπόψεως τιμών κόστους 
κατά Γαλλικόν τόννον τοΰ σίτου, 
έπί ταΐς όποίαις ήγοράσθη έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ κατά τό έτος 1935, κα- 
ταλήγομεν είς τήν κατωτέρω σει
ράν κόστους, άρχόμενοι έκ τών εύ- 
θυνοτέρων σίτων πρός τού; άκριβω - 
τέρους τοιούτους.

1) ΙΙροελεύσεως
2) »

3) »
4) »
5) »
6) »
7) »

F.ΓΑΛΛΙΑΣ 
ΑΛΓΕΡΙΟΥ 
ΜΑΡΟΚΟΥ 
ΟΥΡΑΓΟΤΑΗΣ » 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ » 
ΡΩΣΣΙΑΣ 
ΚΑΝΑΔΑ >

S.
»

66.68 
71.77 
72.40 
76.30 
78.98 
97 68 

122.27

Δέον νά σημειωθή οτι ή παρου · 
σιαζομένη διαφορά μεταξύ τών τι
μών τών σιτηρών προελεύσεω; Αλ
γεριού, Μαρόκου καί Γαλλίας έναντι 
τών τιμών τών σιτηρών Ούραγου- 
άης, ’Αργεντινής, Ρωσσίας καί Κα

ναδά διΧαιολογεΐται ώς έκ τθϋ μι
κρού ναύλου μέ τον όποιον έπιβαρύ- 
νοντα τά πρώτα, έναντι τών δευ
τέρων καί είς τήν καλλιτέραν ποιό
τητα τών τελευταίων τούτων.

5386

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος προκύ
πτει δτι ό μέσος δρος τών κατ’ έτος 
άναγκών τών τριών έτών 1932—33 
καθ’ ά τά στοιχεία έχουσι βεβαιω- 
Θή άνέρχεται είς Τόνν. Γαλλ. 1802 
χιλιάδας.

Βεβαίως δέν δυνάμεθα νά Θεωρή- 
σωμεν ώς άκριβές τό ποσόν τ'-ΰ έ
τους 1935 δεδομένου δτι τό ποσόν 
τής π ραγωγής Δημητρ'ακών Τον 
Γαλ. 1462 χιλιάδων άντιπροσωπεύει 
είσέτι ποσότητα μή βεβαιωθεΐσαν

2012 7398

(*) Σ η μ ε ί ω σ ι ς. Διά τής λέξεως 
Δημητριακά έννοοΰμεν τά έξής 
είδη : Σίτον, κριθήν, αραβόσιτον, σμι
γόν, βρώμην καί σίκαλιν.

καί συνεπώς μεταβλητήν, οπωσδή
ποτε δμως έκ τής συγκρίσεως τοΰ 
συνόλου τών έτησίων άναγκών τοΰ 
έτους 1935 πρός τον μέσον δρον 
τών τριών προηγουμένων έτών, συ
νάγεται δτι αί άνάγκαι τής κατα
ναλώσεις ηΰξησαν κατά ποσοστόν 
8°/ο-ΐΟ°/,.

Ή αύξησις αΰτη δύναται ευκόλως 
νά άποδοθ»):

α) είς τήν παρατηρηθεΐσαν τε
λευταίως αστυφιλίαν

β) εί; τήν άνάπτυξιν τής Μακα- 
ρονοποιΐας καί

γ) είς τήν σταθεράν αΰξησιν τοΰ 
πληθυσμού άπό έτους είς έτος

Παραγωγή Δημητριακών πατά τό έτος 1935.

Είδη

Σίτος
Κριθή
Σμιγός
Αραβόσιτος
Βρώμη
Σ καλις

(Κατά προσέγγισιν)
Καλλιεργηθέντα

στρέμματα

8.925.557
2.253.359

608.829
2.085.828
1.605.079

747.260

Παραγωγή είς 
χιλιάδας τόννους

718
193

30
173
100

58

Σύνολα 16.225.912

Άντιστοίχως τά βεβαιωθέντα ά- 
ποτελέσματα τής παραγωγής μα; 
δημητριακών κατά τά προηγούμενα
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έτη 1927—1934 έκ τής αυτής ώς 
άνω πηγής προερχόμενα φαίνονται 
είς τον έπόμενον πίνακα.

Παραγωγή Δημητριακών καύ’

μητριακών καθ όλον τό Κρά- όλον το Κράτος κατά τά έτη

τος κατά τά έτη 1927 — 1934. 1927—1934

(Είς έκατομμύρια Στρέμματα) (Είς χιλιάδας Γαλλ. Τόννους)

Είδη 1932 1933 1934 Είδη 1932 1933 1934

Σίτος 6069 6933 7918 Σίτος 464 772 699
Κρ θή 2169 2243 2130 ΚΡ θή 193 229 196
Σμιγός 559 553 549 Σμιγός 35 46 31
Άραβόσ. 2655 2616 2396 Άραβόσιτ. 213 273 209
Βρώμη 1341 1381 1359 Βρώμη 99 134 99
Σίκαλις 683 744 738 Σίκαλις 53 71- 62

13476 14470 15090 1057 1525 1296

Ή μεγάλη έσοδεία τών τριών 
τελευταίων έτών καί είδικώς τοΰ 
1933 εΐχεν ώ; φυσικήν συνέπειαν 
τήν έλάττωσιν είς τό κα- 
τώτατον μέχρι σήμερον ση-

μειωθέν έπίπεδον τής εισαγωγής 
δημητριακών καί ιδίως σίτου 
κατά τό έτος 1934 ώς δεικνύει ο 
Ιπό ιενος συγκριτικός πίναξ εισα
γωγής.

Εισαγωγή Δημητριακών και αλεύρων κατά τά έτη 
1933, 1934 καί 1935.

(Είς τόννους Γαλλικούς)

ΕΙΔΗ 1933 1934

Σίτος 448625 260082
Κριθή 882 238
’Αραβόσιτος 26744 3942
Λοιπά Δημη τρ. 19 72
"Αλευρα είς σίτου 691 874

Σύνολα 476971 265208

1935

442897
7993

54230
3213
1263

Πρόβλεήης είσαχθησομένου σι- 
του έκ τού έξωτερικοΰ διά τήν
κάλυψιν τών αναγκών κατα
ναλώσεως άπό πρώτης Ιανου
άριου— 31 Δεκεμβρίου 1936.

Έκ τοΰ άνωτέρω πίνακος προκύ 
πτει δτι τό ύπάρχον κατά τήν 31- 
12-35 άπόθεμα έγχωρίου σίτου δπερ

509596

θά είσαχθή είς άνάλωσιν κατά το 
έτος 1936 ανέρχεται είς Τόννους 
Γαλ. 65160.

Δεδομένου δτι αί κατά μήνα ά- 
νάγκαι τής καταναλώσεως ανέρχον
ται κατά μέσον δ;ον είς Το>■ Γαλ. 
45000, επεται δτι τό άπόθεμα τ'ϋ 
εγχωρίου σίτου θά έπαρκέση πρός 
πρόσμιξιν μέχρι τής 28 Μ ρτιου 
1936 έφόσον έννοεΐται έξακολου-



θήσγ, ίσχϋον ώς μέχρι σήμερον πο- 
σοστόν προσμίξεως 100 τοΐς 100. 
Συνεπώς άπό τής ημερομηνίας ταύ- 
της 28)3)35 μέχρι τής νέας έσο- 
δείας (1)9)36) οπότε θά έπαναρχίση 
ή πρόσμιξις μετ’ εγχωρίου σίτου 
θά χρησιμοποιήται παρά των ά. 
λευροβιομηχάνων μόνον ξένος σί
τος.

Κατόπιν των ανωτέρω καί έφό- 
σον ή εγχώριος παραγωγή1936 — 37 
είναι τοιαυτη ο'ία ήτο ή έφετεινή ή 
καί μεγαλειτέρα ταύτης, ώστε νά 
έπιτραπή καί πάλιν ή κατά ποσο- 
στόν 100 τοΐς 100 πρόσμιξις μετ’ 
έγχωρίου σίτου, ή έκ του Έξωτερν 
εΐσαχθησομένη κατά τό 1935 ποσό - 
σίτου θά άνέλθη καθ’ υπολογισμόν 
είς Τόν. Γαλ. 384,840. ώς τιίνοζ 
έπομένης σελίδος.

i
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Πρόβλεψις είσαχθησομένου σί-
του έκ τοϋ εξωτερικού διά την
κάλυψιν των αναγκών κατανα- 
λώσεως άπό πρώτης Ιανουά
ριου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1936.

Έκ τοϋ προηγουμένου πίνακος 
προκύπτει ότι τό όπάρχον κατά τήν 
31)12)35 απόθεμα έγχωρίου σίτου 
όπερ θά είσαχθή είς άνάλωσιν κατά 
τό έτος 1936 ανέρχεται είς Τον. 
Γαλ. 65.160.

Δεδομένου ότι at κατά μήνα ά- 
νάγκαι τής καταναλώσεως άνέρχων· 
ται κατά μέσον όρον είς Τον. Γαλ. 
45.000. έπεται ότι τό άπόθεμα του 
έγχωρίου σίτου, θά έπαρκέση προς 
πρόσμιξιν μέχρι τής 28 Μαρτίου 
1936 έφ’ όσον έννοεΐται έξακολου- 
θήση ίσχϋον ώς μέχρι σήμερον πο- 
σοστόν μίξεως 100 τοΐς 100. Συνε
πώς άπό τής ημερομηνίας ταύτης 
28)3)35 μέχρι τής νέας έσοδείας 
( 1)9)36 ) οπότε θά έπαναρχίση ή 
πρόσμιξις μετ’ εγχωρίου σίτου, θά 
χρησιμοποιήται παρά τών άλευ- 
ροβιομηχάνων μόνον ξένος σίτος.

Κατόπιν τών ανωτέρω καί έφ’ ό 
σον ή έγχώριος παραγωγή 1937 
είναι τοιαύτη οΐα ήτο ή έφετεινή ή 
καί μεγαλυτέρα ταύτης ώστε νά 
έπιτραπή καί πάλιν ή κατά ποσα
στόν 100 τοΐς 100 πρόσμιξις μετ’ 
έγχωρίου σίτου, ή εκ τοϋ έξωτερι- 
ρικοϋ είσαχθησομένη κατά τό 1935 
ποσότης σίτου θά άνέλθη καθ’ υπο
λογισμόν είς Τον. Γαλ. 384.840.

Ειδικά μέτρα ύπέο τής Ελλη
νικής παραγωγής Δημητριακών.

ί
ΕΓΓΠ ΑΝΑΤΟΛΗΣ α.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕ1ΡΑΙΕΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΩΝ

SVENSKA ORIENT LINIEN
SOVIEY MERCANTILE ELEET

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA 
ZEGLUGA POLSKA S.A.

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΤΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Εισαγωγείς τής Σουηδικής πυλείας EVGE 
Καί τής ΈρυΘράς Ξυλείας ’Αρχαγγέλου RUSS

Μεγάλαι παρακαταΰήκαι δλων τών ειδών ξυλείας ήτοι .·

ΕΡΥΘΡΑΣ, ΛΕΥΚΗΣ, ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ 
ΤΡΑΒΒΕΤΩΝ ΔΡΥΟΣ, ΟΞΥΑΣ, ΠΙΤΣ-ΠΑΤΝκ. α.

ΚΟΝΤΡΑ-ΠΛΑΚΕ
Άπομονωτικαί Πλάκες «INSULITE»

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι τών Σουηδικών Αυτοκινήτων

VOLVO
Ειδικόν τμήμα άναπτυξεως εμπορικών σχέσεων 

Σκανδιναϊκών Χωρών—Έγγυς ’Ανατολής

Τήλ)καΙ Διευθύνσεις :

Ναυτικού Τμήματος ΣΝΚΑΛ
Τμήματος Ναυλώαεων KYCKN
Εμπορικού Τμήμαιος ΕΛΚΟ
Αποθηκών ΕΥΓΕ

Τηλέφωνα :

Διευθύνσεως καί Γραφείων : 41.331, 41-332 
Διαχειρίσεως ’Αποθηκών : 40.747, 41 621 καί 42.880

Ή κρατική προσπάθεια διά τήν 
παραγωγήν καί βελτίωσιν τής γεωρ
γίας έσυνεχίσθη έπίσης σύντονος 
καί κατά τό λήξαν έτος 1935. Σο- 
βαρώτατος συντελεστής είς τοϋτο 
ύπήρξε καί ή Κρατική ’Επιτροπή 
Προστασίας Έγχωρίου Σίτου (ΚΕ 
ΠΕΣ) ήτις έξασφαλίσασα είς τόν ά- 
γρότην Τιμήν σίτου 6,60—7,80 
δραχμών κατ’ όχάν, είς έποχήν καθ’ 
ήν ό άργεντινδς σίτος έκόστιζε 
δραχμάς 5.82 άπό τοϋ ’Ιουλίου μέ
χρι τών άρχών Νοεμβρίου, ήτοι τι
μή μέχρι Πειραιώς Δραχ. 3,71 π>έον 
εισαγωγικών τελών 2.11, συνεκέν- 
τρωσε κατά τό λήξαν έτος 150 έ 
κατομ. οκάδων σίτου.

Διά νά είναι όμως τό Κράτος βέ 
βαιον οτι οί σιτέμποροι καί ο: άλευ- 
ροβιομήχανοι δεν θά κερδοσκοπήσω- 
σΐ έπΐ τής διαφοράς ταύτης τής τι
μής, τής ύφισταμένης μεταξύ τοϋ 
ξένου σίτου καί τοϋ έγχωρίου τοιού- 
του, καθιέρωσε τήν ύποχρεωτικήν 
πρόσμιξιν έγχωρίου σίτου έφ’ έ*ά- 
στης . ποσότητας έκτελωνιζομένου 
σίτου κατά ποσοστόν κυμαινόμενον 
άναλόγως τών υπαρχόντων παρά 
τή ΚΕΠΕΣ άποθεμάτων έγχωρίου 
σίτου καί οριζόμενου παρά τοϋ έπί 
τών Εσωτερικών Υπουργείου.

Μ ΕΤΑΞΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡ ΓΕΙΟΝ
Η

// ΧΡΊΓΣΑΛΛΙΣ //

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Η, ΠΑΠΑΔΟΠΟ/ΛΟΥ α.ε.

Κεφάλαιον όλοσχερώς κατ)νον Δρχ. 50 000.000 
Κεφάλαια Άποθεματικά )) 17.600 000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ * <π=δονίφτη)καί έν Γουμεχ ίταμ (Μακεδονία;)

ΓΡΑΦΕΙ! ΚΑΙ ΑΠΟΟΗΚΗ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ " Taxu6pet,l>lil ΓΡTP ® υΗς_68Τηλεγραφική ΜΕΤλΕΟΧΡΥΕαΛΔΙΣ ’Αβάνας

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ’Εργοστ. Ποδονίφτη άριθ. 80 034—Άποθήιης 20.248

ΕΙΔΗ TINA ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ

Κρέπ-Σίν — Φουλάρ —Ζωρζέτ — Κρεπόν — Μαροκαίν 
Σατέν—Σεμιζιέ

ΚΡΕΠ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΤΥΠΩΝ

Μαλλομέταξα έπανωφορίων, Σετακροϋτες, Κουκου
λάρικα, φόδρες ραπτών, φ ίδρες καπέλλων, 

Μουαρέ τσαντών, Υφάσματα επίπλων,
Στόφες κλαδωτές, Εμπριμέ.

ΠΑΝΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΓΙΑΝ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΕΜ1ΙΚ1 IIP
ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ

Ζ. ΚΑΝΕΤΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α ΚΑΙ ΚΑΡΑΊ ΣΚΟΥ- ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΝ 1923

Παραλαβή τών πλέον μοδέρνων σχεδίων απ’ ευθείας 
έκτων προμηβτυτικών μας οίκων τών κυριωτέρων βι

ομηχανικών κέντρων τής Ευρώπης.

KIHTP1K0! ΙΜΜΕΪΤΙΠ OTO - LEEDS ΗΓΓΛΙΑΙ]

ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΙΙίίΓΕΙΙ ΙΟΙ ΕΚΛ’ΚΤΟΝ ΠΜΗΡΙΟΝ
U ΚΑΝΕΤΕΞ,,

£πμχ ΚκτατεΘέν

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τηλεγραφική Διεύθυνσις : “ΚANGTE —,, 
Τηλέφωνον : 40.428

ΕΠΙΠΛΑ
ΜΕ ΑΟΖΕΙΖ
Idiac τιμάε τοϊε μετρτποισ

ικθειιι ΠΕΙΡΑΙΠ120

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ εν ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΟΛΑ-ΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛΛίΙΑΑ

ΥΙΟΣ Ε
1H ΠΡ0Ί1ΤΙ

Μετοχικόν Κεφάλαιον 
*Αποθεματικόν καί κρατήσεις

28.366.500
327.346.000

Τηλεγραφική Διεύθυνσις 03ΕΑΛ ’Αθήνας—Πειραιά

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ: ΚΟΡΑΗ 1
Εμπορική Διεύθυνσις καί Έρ yoa :αοικ έν Πειραιεί (Δραπετσώνα)

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ

ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ, (θεϊκό*. ‘Υόρ χλνορικον, Νιτρικόν, θ ωδές. "Ανυ- 
όοον). ΘΕΪΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΣ. ΘΕΪΚΟΝ ΝΑΤΡΙΟΝ, Φ->ΟΡΙΟ ΠΥ
Ρ II IKON ΝΑΤΡΙΟΝ, ΖΩ I ΚΟΣ ΑΝΘΡ \Ξ, ΥΔΡΥΑΑΟΣ.

ΧΗΜΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

ΑΠΛΑ ΑΤΤΤΑΣΜΑΤΑ, ΥΠΕΡΦΩΣΦΟΡΙΚΑ ΠΑΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ, 
ΦΩ1ΦΟΡΙΝΗ, AM >.ΩΝ1Α (ΑΖΩΙΟΦΩΣ) Σύν&ιτα παντός τύπον.

ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Έντομοπτόνα παΐ υταοαοίτυκτ.ν (θεϊκός χαλκός, Περοσπορίνη, Θειοχαλ- 
κίνη, Μελινκρίνη, ΑανλντΕη, Ηετοελα-οσαπ<ον, Θ ιιασβέστιον, Ν-κο- 
τινονχα, Άροενικονχα, Διϋ· αούχος "Αν&'ρ ξ, Ψ&οριοπνριτικόν Νατριον.

ΥΑΛΟΥΡΓΕΙΟΝ

ΦΙΑΛ4Τ Π4ΝΤΟΣ ΕΙΔΟΥΣ Δ 4ΜΙΖ ·Ν >1 ΠΛ ΕΚΓΑΙ, ΥΑΛΟΠΙΝΑ
ΚΕΣ ΚΟΙΝΟΙ (Κάαι a) Υ ΙΔΟΠΙΝΑΚΕΣ Μ ιΤ, Υ ΙΛΟ ΙΝΑΚΕΣ 
ΔΙ4 MAN ΓΕ Υ ιΑΙΚΑ ΟΙΚΙΑ <ΗΣ ΧΡΗϊΕΩΣ, 11 ι Φ νΡΑ ΚΑΛ
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Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
Ή άρχίσασα τφ 1928 τρίτη 

ψάσις είναι γνωστή ώς ή περίο
δος των πενταετών σχεδίων, 
ή σύλληψις των όποιων καίτοι 
άρξαμένη ευθύς άπό τής σοσια- 
λιστικοποιήσεως, μέχρι του 1928, 
παρέμενεν ώς έν άνέφικτον ι
δεώδες, κυρίως λόγω τής έλ- 
λείψεως νομισματικής μονάδος 
προς προϋπολογισμόν των έπι- 
χειρηθησομένων καί καταμέτρη- 
σιν τών αποτελεσμάτων.

Πάντως άπό του 1924 μέχρι 
του 1927 λόγω σταθερότητας 
τών τιμών έόημιουργήθη μία 
στατιστική βάσις υπολογισμού. 
Επι πλέον ή Σοβιετική Κυβέρ- 
νησις ήσθάνθη τήν αϋξουσαν 
άνάγκην νά έξοπλίση βιομηχα- 
νικώς τήν χώραν ώστε νά στε- 
ρεωθή έπαρκώς ή πολιτική αυ
τής άνεξαρ τησία καί νάόυνηθή 
αϋτη νά άντιστή νικηφόρως ε
ναντίον μιας έπιθέσεως.

Συγχρόνως έγένετο άντιλη- 
πτη ή άνάγκη νά έξασφαλισθή 
ή ουσιαστική αΰξησις τής γεωρ
γικής παραγωγής πρός διατρο
φήν του αύξανομένου πληθυ
σμού τών πόλεων. Αί τεράστιοι 
αυται έπιδιώξεις τελικώς άπε- 
κρυσταλλώθησαν εις τά πεντα
ετή σχέδια άτινα έγένοντο τότε 
παραδεκτά.
Αλ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ
Ή προσπάθεια νά έξοπλισθή 

ταχύτατα βιομηχανικώς ή "Ρω
σία ώστε νά φθάση καί νά προ- 
σπεράση μάλιστα τάς καπιτα
λιστικός χώρας, άπήτησε τερα- 
στίαν συσσώρευσιν κεφαλαίων 
έντός ελάχιστου χρονικού δια
στήματος. Ή δαπάνη διά τήν 
εφαρμογήν τού πρώτου πεντα
ετούς σχεδίου ύπελογίσθη άρχι- 
κώς εις 90 δισεκατομμ. ρούβλια, 
πραγματικώς δμως άνήλθεν εις 
120 δισεκατομμ. λόγω πολλών 
καί μεγάλων άρχικών σφαλμά
των καί σπατάλης.

Τά πρός χρηματοδότησιν τού 
σχεδίου άπαιτηθέντα κεφάλαια 
■άπεκτήθησαν διά καταναγκα- 
στικής άποταμιεύσεως, ύπό τήν 
,μορφήν αύξήσεως τών τιμών ί- 
σοόυναμούσης πρός έμμεσονφο- 
ρολογίαν.

Πάσαι αί καταβληθεΐσαι προ- 
σπάθειαι άπέβλεψαν εις τήν ά- 
νάπτυξιν τής βαρείας βιομηχα
νίας, ή δέ παραγωγή ειδών κα- 
ταναλώσεως οπωσδήποτε παρη- 
,μελήθη.

Ή προσπάθεια πρός διά- 
δοσιν τού κομμουνισμού εις τά 
χωρία εΐχεν ώς έπακολούθημα 
τόν τυφεκισμόν καί τήν έκτό- 
πισιν τών κουλάκων, τουτέστιν 
τών εύπορων χωρικών. Τό άπο- 
τέλεσμα ύπήρξεν μείωσις τών 
εσοδειών δημητριακών καί σο
βαρά έλάττωσις τού δγκου τών 
ποιμνίων, λόγω τού δτι πολλοί 
χωρικοί, έπροτίμησαν νά σφά- 
■ξωση μάλλον τά ζώά των παρά 
νά τά παραδώσωσι εις τά κολ- 
λεκτιβικά άγροκτήματα.

'Η συμβασα τότε (1929 — 
1932) πτώσις τών παγκοσμίων 
τιμών ήνάγκασε τούς Ρώσσους 
νά έξαγάγωσι πολύ μεγαλύτε- 
ρον ποσόν πρώτων ύλών, γεωρ
γικών, άκόμη καί βιομηχανικών 
προϊόντων, άπό δ,τι άρχικώς 
,εΐχον ύπολογίσει, ϊνα άποκτή- 
-σωσι τό άναγκαΐον ξένον συ
νάλλαγμα πρός πληρωμήν τών 
■άπαραιτήτων μηχανημάτων τά 
σποϊα έδει τότε νά άγοράσωσιν 
άπό τό εξωτερικόν.

Τό γεγονός τούτο, κακώς τότε 
άπεκλήθη Ρωσσικόν dumping, j 
Κατά βάθος, ή θέσις τών Ρώσ- j 
σων βλεπόντων τάς τιμάς τών 
«εξαγομένων προϊόντων των νά

πίπτουν, ήτο αύτόχρημα τραγι
κή, είναι όέ βέβαιον δτι ουδέ
ποτε ουτοι διενοήθησαν νά προ- 
καλέσωσι πτώσιν τιμών, άπλώς 
μονον ήσαν ήναγκασμένοι νά 
πωλοΰν προϊόντα τών όποιων ή 
διεθνής τιμή έπιπτε.

Οί παράγοντες τής ηύξη- 
μένης φορολογίας, τού περιορι
σμού τής παραγωγής τών είοων 
καταναλώσεως, και τής μειώ- 
σεως τών άποθεμάτων εσωτερι
κού, συνετέλεσανείς ϋψωσ«ν των 
τιμών εσωτερικού, συγχρόνως 
ηύξήθη ήέκόοσις χαρτονομίσμα
τος. Πάντως του to οέν προεκά- 
λεσεν ή μερικόν πληθωρισμόν, 
διότι αί ανωτέρω έκνεθεισαι οι
κονομικοί μεταβολαί συνεπήγα- 
γον ως είκος ηύξημένην ζήτησιν 
χαρτονόμισμα ιος.

Ύπό τοιΟϋτους ορούς, ή άγο- 
ραστικη ούναμις τού ρουβλιού 
οέν ήόύνα to παρά νά πέση πο
λύ. Εις τάς λαθραίας άγοράς 
τού έξωτερικού, κατά το θέρος 
1933, ή τιμή τού ρουβλίου έπε- 
σεν εις 33 χάρτινα ρούβλια 
πρός 1 όνομασ ακόν χρυσόν ρού- 
βλιον. Είς τινα καταστήματα 
όπου τά εϊόη διετιμώντο είς 
χρυσά ρούβλια, ή Ρωσική Κυ- 
βερνησις έπισημοποίησε την 
πτώσιν τού νομίσματος, παρα- 
δεχθεΐσα (τώ 1932) άναλογιαν 
50 χάρτινων ρουβλίων προς εν 
χρυσόν ρούβλιον.

Τών πραγμάτων ούτως έ- 
χόντων, άπό τού 1929 μέχρι τού 
1932 έπενοήθη έν Ρωσία πολύ- 
πλοκον σύστημα άποβλέπον είς 
τό νά ρυθμισθή ή κατανάλωσις 
προϊόντων βάσει τών έλαττω- 
θέντων άποθεμάτων, καί νά έ- 
ξασφαλισθώσιν εις τούς έργά- 
τας, αί άνάγκαι τών όποιων έ- 
τέθησαν είς πρώτην μοίραν έν 
συγκρίσει πρός τάς άνάγκας 
τών λοιπών κατηγοριών τού 
πληθυσμού, τά άπαραίτητα εϊόη 
πρός συντήρησίν των. Έφευρέθη 
τότε καί σύστημα διανομής δελ
τίων τροφίμων χάρις εις τό ό
ποιον ώρισμέναι κατηγορίαι πο
λιτών ήόύναντο νά προμηθευ- 
θώσιν είδη πρώτης άναγκης είς 
λίαν χαμηλάς τιμάς. Έπί παρα- 
δείγματι, ό χειρώναξ έόικαιοϋτο 
800 γραμμάρια άρτου ήμερη- 
σίως καί ό κληρικός 400 γραμ
μάρια, ύπεχρεοϋντο δμως άμφο- 
τεροι ϊνα προμηθευθώσι τόν άρ
τον γούτον νά σχηματίσωσιν 
ούράν έξωθεν ώρισμενου συνερ
γατικού καταστήματος δπου έ- 
πωλεΐτο ό άρτος, έκ φόβου μή
πως ουτος έξαντληθή. Συμπλη
ρωματικός ποσότητας άρτου ώς 
καί άλλα είδη έπρομηθεύετό τις 
έξ άλλων καταστημάτων, γνω
στών ύπό τό όνομα «κρατικά 
εμπορικά καταστήματα», τά ό
ποια δμως ήσαν ολιγάριθμα, 
άνεπαρκώς έφωδιασμένα μέ 
εϊδη τών όποιων αί τιμαί πωλή- 
σεως ήσαν πεντάκις ή δεκάκις 
ύψηλότεροι τών τιμών είς άς τά 
αυτά εϊδη έπωλοΰντο ύπό τών 
co—operatives. Τέλος, ώρισμένα 
γεωργικά προϊόντα καί τινα 
βιομηχανικά εϊδη παραγωγής 
τών co—operatives··, έπωλοΰντο 
είς τήν έλευθέραν άγοράν, δπου 
αί τιμαί ήκολούθουν κατά τό 
μάλλον ή ήττον τούς οικονομι
κούς νόμους. Είς τήν άγοράν 
δμως ταύτην, λόγω τής σπάνεως 
τών περισσοτέρων ειδών αί τι- 
μαί έφθαναν είς δυσθεώρητα 
ϋψη.

Τρεις διάφοροι κατηγορίαι 
τιμών ύφίσταντο. Υπήρχε καί 
τετάρτη κατηγορία τιμών ίσχύ- 
ουσα είς τά Torgsins, καταστή
ματα έξαρτώμενα έκ τού Κομ- 
μισσαριάτου τού ’Εξωτερικού 
Εμπορίου. Είς τά καταστήματα 
ταΰτα έπωλοΰντο εμπορεύματα 
(είσαγόμενα τότε ώς έπί τό πλεΐ-

στον έκ τού έξωτερικού) διατε- 
τιμημένα είς χρυσά ρούβλια καί 
πληρωνόμενα είς χρυσόν, άργυ
ρον, ή ξένον νόμισμα. Τά άπο- 
θέμαια τών torgs ns ήσαν σχε- 
τικώς άφθονώτερα πλήν μόνον 
οί έν Ρωσία εύρισκόμενοι ξένοι 
ήόύναντο νά προμηθευθώσι ν 
είδη έκ τούτων, διότι όιά τό μέ- 
γισ cov μέρος τών Ρώσων ήσαν 
άπρόσιτα. Ύπήρχον τέλος καί 
καταστήματα, λεγάμενα nisnabs, 
συσ ταθέντα είδικώς χάριν τών 
ξένων, καί τά όποια έπώλουν 
εϊόη τά όποια άπηγορεύετο είς 
τούς Ρώσους νά άγοράζωοιν.

Ύπό καθεστώς δυσχερούς 
προμήθειας τών διαφόρων είόών 
τό χρήμα ταχέως άπώλεσε τήν 
κοινήν σημασίαν του, κατέστη 
δέ πολύ μάλλον σπουδαΐον τό 
νά άποκτώσι τούτο οί είς εύνο- 
ουμένην κατηγορίαν πολιτών ά- 
νήκοντες ύπο μορφήν Δελτίων 
προμήθειας ειδών, παρά ώς χαρ
τονόμισμα καταβαλλόμενον ώς 
μισθός. Κατά συνέπειαν ή χά
ρις είς τήν θεσπισθεΐσαν μισθο
δοσίαν είς χρήμα, καί τήν δια- 
κύμανσιν τών τιμών είσαχθεΐσα 
είς τό οικονομικόν σύστημα τών 
Σοβιέτ έλαστικότης, καί ή δημι- 
ουργηθεΐσα δυνατότης οικονο
μικής άναπροσαρμογής, κατε- 
στράφησαν οϋτω εντελώς.

Είς τήν ύπαιθρον, ή νέα ά- 
γροτική έπανάστασις έσχεν ώς 
συνέπειαν τά 65 ο)ο τών άγρο- 
τών νά προσχωρήσουν είς τό 
κολλεκτιβικόν σύστημα. Πλήν, 
μετά τήν δραματικήν όντως κρί- 
σιν τών έτών 1930—1932, μό
νον κατά τό 1933 ή γεωργική 
παραγωγή έπανήλθεν είς τήν 
προπολεμικήν άπόδοσίν της, έ- 
νώ ό συνολικός άριθμός τών ύ- 
παρχόντων ‘ίππων, βοών κλπ. 
περιωρίσθη είς τό ήμισυ τού προ
πολεμικού έπιπέδου άνευ ούόε- 
μιάς έλπίδος βελτιώσεως τής κα- 
ταστάσεως έπί πολλά έτη.

'Η περίοδος τού πρώτου 
πενταετούς Σχεδίου, ύπήρξε 
πράγματι διά τήν Ρωσίαν, ό 
αιών τού Σιδήρου αύτής. Παρά 
τάς σκληροτάτας δοκιμασίας 
τού πληθυσμού, καί πλείστας 
δυσχερείας τό ζωτικόν σημεΐον 
τού Σχεδίου, ή δημιουργία μιάς 
ίσχυροτάτης βαρείας βιομηχα
νίας, ήχθη είς αίσιον πέρας. Τώ 
1933, ή καθ’ όλοκληρίαν σοσια- 
λιστικώς όργανωμένη βιομηχα
νία τών Σοβιέτ ένεφάνιζε παρα
γωγήν τετραπλασίαν σχεδόν τής 
προπολεμικής, μέ άναλογιαν 
συμμετοχής είς τό σύνολον τής 
Εθνικής Οικονομίας, ηύξημένην 
είς άνω τών 70 ο)ο έναντι τού 
προπολεμικού 42 ο)ο.

"Η Ρωσία εΐχε πλέον καταστή 
μία βιομηχανική χώρα.

Κατά την διάρκειαν τής έ- 
φαρμογής τού πρώτου πενταε
τούς Σχεδίου ή άτάραχος στα- 
θερότης τού Στάλιν ήρνήθη νά 
ένδώση είς τάς πιέσεις τών με
τά δέους άτενιζόντων τά έμ- 
πόδια τά όποια έπρεπε νά ύ- 
περνικηθούν. Έπέμεινεν είς τήν 
εισαγωγήν μηχανημάτων έκ τού 
έξωτερικού πρός έξοπλισμόν τής 
Βιομηχανίας, εμμέσως δέ καί 
τής γεωργίας, ϊνα οϋτω κατα
στή ή Ρωσία οίκο.νομικώς άνε- 
ξάρτητος τών καπιταλιστικών 
χωρών. Μία άκαμπτος θέλη- 
σις πρός έπίτευξιν τού έπιδιω- 
κομένου σκοπού έν συνδυασμω 
μέ αυξουσαν μέριμναν διά τήν 
άνθρωπιστικήν δψιν τού οικο
νομικού προβλήματος ύπήρξαν 
τά κύρια γνωρίσματα τού 
Σταλινισμού, τού νέου δόγματός 
δπερ ϊσχυσε κατά τήν περίοδον 
τού δευτέρου πενταετούς Σχε
δίου.
(Β) ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΠΕΝΤΑΕ

ΤΕΣ ΣΧΕΔΙΟΝ
’Ήδη τώ 1931 ό Στάλιν εΤ-

Υπά R. J.TRUPTIL
χεν έκφράσει τήν δυσφορίαν 
του διά τήν ύπερβολικήν κατα
πίεσή τών διανοουμένων καί 
τών έπιστημόνων μηχανικών, 
ύπό τής Γκεπεοΰ. Τώ 1933, είς 
έν περίφημον άρθρόν του, συνί- 
στα μεγαλυτέραν μετριοπά
θειαν είς τάς άκολουθουμένας 
μεθόδους πρός κολλεκτιβοποί- 
ησιν τών χωρίων.

Κατά τήν τελευταίαν τριε
τίαν, συνεχείς προσπάθειαι κα- 
τεβληθησαν πρός έξανθρωπι- 
σμόν τού συστήματος. Οί Μπολ
σεβίκοι άντελήφθησαν τέλος 
«την ύφισταμένην άναγκαίως 
ζωτικήν σχέσιν μεταξύ τών συμ- 

I φερόντων τής καθ’ δλου έθνικής 
, οικονομίας καί τής βελτιώσεως 
τών ύλικώνσυνθηκών τών έργα- 

! τών καί τών κολλεκτιβικώςόργα- 
νωμένων άγροτών» (Μολότωφ). 
Κατά τήν έμήν γνώμην, ή άνω 

| σχέσις έξησφαλίσθη διά τής έ- 
ί πανόδου είς ύγιές νομισματικόν 
! σύστημα- καί δτι ήδη πρέπει νά 
|εύρεθή τρόπος πρός συμβιβα- 
I σμόν τών κρατικών συμφερόν- 
j των μέ τά άτομικά συμφέροντα.

Τό πρώτον στάδιον τών έ- 
νεργειών πρός τήν άνω κατεύ- 
θυνσιν ύπήρξεν ή αυξησις τών 
άποθεμάτων κατά τήν περίοδον 
τού δευτέρου πενταετούς σχεδί
ου. Ή βαρεία βιομηχανία εΐχεν 
ήδη έπαρκώς άναπτυχθή ώστε 
νά άποόοθή μεγαλυτέρα προ
σοχή είς τάς έλαφράς (Βιομηχα
νίας, οίον τήν ύφαντουργίαν, 
τήν κονσερβοποιΐαν, τήν άρω- 
ματοποιΐαν, τήν ζαχαροπλαστι
κήν κλπ. Ταυτοχρόνως διεπι- 
στώθη δτι αί έξαγωγαί θά ήόύ
ναντο νά περιωρισθούν άρκετά, 
άπαξ, τών πλείστων μηχανημά
των κατασκευαζομένων έν τή 
χώρα, δέν ύφίστατο πλέον ά
νάγκη νά είσάγωνται ταΰτα έκ 
τού εξωτερικού. Μέ ευνοϊκόν 
εμπορικόν ίσοζύγιον άπό τού 
1934, τά Σοβιέτ έξάγουσιν ήδη 
κυρίως βιομηχανικά προϊόντα 
καί κρατούσι πρός ιδίαν χρήσιν 
τά παραγόμενα τρόφιμα.

Χάρις είς τήν έπιτευχθεΐ- 
σαν βιομηχανικήν πρόοδον κα
τέστη δυνατόν νά έφοόιασθώ- 
σιν οί κολλεκτιβικώς οργανω
μένοι άγρόται (κολχόζοι) διά 
γεωργικών μηχανών καί διά βι
ομηχανικών προϊόντων. ’Εκ πα
ραλλήλου άντί νά πιέζηται ώς 
άλλοτε, ό χωρικός νά παραδώ- 
ση έαυτόν έξ ολοκλήρου είς τήν 
κοινότητα, τό κολλεκτιβικόν χω- 
ρίον άνεπτύχθη συμφώνως πρός 
τό πρόγραμμα τού «Άρτέλ», 
συστήματος έπιτρέποντος είς 
τόν χωρικόν νά διατηρή μικρόν 
κήπον, μίαν άγελάδα καί δύο 
μόσχους, χοίρους τινάς, μερικά 
πρόβατα ή αίγας, άριθμόν τινα 
όρνίθων, κονίκλων, ώς καί μέ
λισσας. Έπί πλέον ό χωρικός 
δύναται νά πωλή άκωλύτως είς 
τήν έλευθέραν άγοράν ού μό
νον τά Ίδια αύτού προϊόντα 
άλλά καί τό άναλογούν αύτώ 
μερίδιον κολλεκτιβικών προϊόν
των, άφοΰ προηγουμένως τό 
Κράτος καί ό γεωργικός σταθ
μός έλαβον δ,τι τοΐς άναλογεΐ 
καί παρεκρατήθησαν τά αναγ
καία άποθέματα. Τοιουτοτρό
πως, μετά τάς ύπερβολάς τού 
1930—32, ή κολλεκτιβοποίησις 
τής γεωργίας έσυνεχίσθη έκτοτε 
μέ φιλειρηνικόν πνεύμα καί κα
τά τό 1935 εΐχεν αυτή έπεκτα- 
θή είς τά 90 ο)ο τού χωρικού 
πληθυσμού καί είς τά 94 ο)ο τής 
γεωργικής παραγωγής. Κατά 
τόν ήπιον τούτον τρόπον ή κολ- 
λεκτιβοποίησις τής υπαίθρου έ- 
πέτυχεν άπολύτως, ώς τούτο 
καταδεικνύεται τρανώς έκ τών 
άριστων έσοδειών τών τελευ
ταίων έτών καί έκ τής ταχείας 
άναδημιουργίας ποιμνίων.

Τά άποθέματα βιομηχανικών 
προϊόντων καί τροφίμων ηύξή- 
θησαν λίαν κατόπιν τούτου, καί 
ένώ πρό διετίας είς τάς ρεγά
λας πόλεις προθήκαι καταστη
μάτων ούδαμοΰ σχεδόν διεκρί- 
νοντο, μία πρόσφατος περιοδεία 
άνω τών 3.000 μιλιών έν Ρωσία 
διαπίστωσε τό γεγονός δτι είς 
δλας τάς μεγάλας πόλεις άπαν- 
τώνται καθ’ δλον τό μήκος τών 
κυρίων οδών πολυάριθμα κατα
στήματα άνάλογα πρός τά υ
πάρχοντα είς τά προάστεια τού 
Λονδίνου. Είς τά καταστήματα 
ταΰτα παρετηρεΐτο συρροή πε
λατών χωρίς δμως καί νά σχη- 
ματίζωνται ούραί.

Τό δεύτερον στάδιον ενεργει
ών άπετέλεσεν ή ένοποίησις τών 
τιμών. Τοσαύτη πρόοδος έση- 
μειώθη πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην, ώστε κατά τά τέλη τού 
1934,κατέστη δυνατόν νά κα- 
ταργηθώσι τά δελτία άρτου καί 
λοιπών δημητριακών.

Τό πρόγραμμα τής ένοποιή- 
ήσεως τών τιμών έσυνεχίσθη 
περαιτέρω διά τής καταργήσεως 
κατά ’Ιούλιον 1935 τών«ίηβ iabs» 
δηλαδή τών ειδικών καταστημά
των διά τούς ξένους, καί διά 
τού βαθμιαίου κλεισίματος τών 
«Τοργκσίν» τά τελευταία τών 
όποιων έκλεισαν τόν ’Ιανουά
ριον 1936, ϊνα άμέσώς πάλιν ά- 
νοίξουν ύπό μορφήν πλέον κοι
νών καταστημάτων. Ή έξέλιξις 
τών Cooperatives ύπήρξε πολύ 
μάλλον σπουδαιοτέρα. Πρό τί
νος καιρού αί Cooperatives έ
παυσαν νά είναι καταστήματα 
όλίγους μόνον εξυπηρετούντο 
καί έγιναν προσιτά είς οΐονδή- 
ποτε, πλήν έλαχίστων τινών 
σπανίων έμπορευμάτων τά άπο
θέματα τών όποιων προορίζον
ται μόνον διά τά μέλη τών Co
operatives. Μέ τήν κατάργησιν 
δμως τών άτομικών Δελτίων 
κατά ’Οκτώβριον 1935, άπώλε- 
σαν αί Cooperatives τάς θεμε
λιώδεις ιδιότητάς των, ή σημε
ρινή δέ τάσις είναι νά μεταφυ
τευτή ή συνεργατική όργάνω- 
σις είς τά χωρία έπ’ ώφελεία 
τών άγροτών, οϊτινες κερόίζον- 
τες ήδη, περισσότερα δύνανται 
νά προμηθεύωνται καί περισσό
τερα βιομηχανικά προϊόντα.

Σημειωτέον δτι κατά τό 1935 
αί καταθέσεις τών Κολχόζ 
(γεωργών κολλεκτιβικώς όργα- 
νωμένων) παρά τή Κρατική Τρα- 
πέζη άνήλθον άπό 275 είς 1000 
εκατομμύρια ρούβλια.

— ’Από τής 1 Φεβρουάριου 
1936 ή ένοποίησις τών τιμών 
σχεδόν όλοκληρώθη είς τό Κρά
τος τών Σοβιέτ. Μολονότι εν
δέχεται ή τιμή νά διαφέρη 
κατά τι άπό ένα διαμέρισμα είς 
άλλο τής άχανούς αυτής χώρας, 
έν τούτοις είς τό αύτό διαμέ
ρισμα αί τιμαί είναι αί αύταί 
είς όλα τά καταστήματα καί 
τάς cooperatives τού διαμερί
σματος. Τό αύτό ισχύει καί είς 
τήν έλευθέραν άγοράν, δπου οί 
χωρικοί πωλοΰν τά προϊόντα 
των, λόγω τού δτι τά κρατικά 
έμπορικά καταστήματα είναι 
ήδη άφθόνως έφωδιασμένα μέ 
τοιαύτα προϊόντα καί αί τιμαί 
πωλήσεως τούτων άναγκαίως 
περιορίζουσι καί τήν διακύμαν- 
σιν τών τιμών προσφοράς τών 
χωρικών.

Έκ τού κατωτέρω πίνακος 
άντιλαμβάνεταί τις άμέσως 
δτι αί άνω ένοποιημέναι έμπο- 
ρικαί τιμαί περιλαμβάνονται με
ταξύ τών παλαιών τιμών τών 
cooperatives, πλησιάζουν δέ 
πολύ μάλλον πρός τάς τελευ
ταίας. Δέον νά τονισθή δτι αί 
νέαι τιμαί άφορώσιν προϊόντα 
πράγματι καλυτέρας ποιότητας 
καί ποσότητας ίκανοποιούσης
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Λευκός άρτος 
Βούτυρον 
Γ εώμηλα 
Κρέας βόϊειον 
Σάκχαρις 
Σάπων 
Ώά (τά 10) 
τήν ύφισταμένην ζήτησιν.

—’Η τακτική ένοποιήσεωςτών 
τιμών έτηρήθη έν στενοτάτη σχέ- 
σει μέ τήν τακτικήν αύξήσεως 
τής αγοραστικής δυνάμεως του 
ρουβλίου. ’Ήδη έδείχθη δτι ή 
ύποτίμησις του ρουβλίου κατά 
τήν περίοδον τοϋ πρώτου πεν- 
ταετοϋς σχεδίου ώφείλετο έν 
μέρει εις τήν σπάνιν ειδών κα- 
ταναλώσεως καί έν μέρει εις 
τήν γενομένην σπατάλην καί! 
εις τό ύψηλόν κόστος τής παρα
γωγής. Προσέτι έδείχθη δτι τά 
ύπάρχοντα άποθέματα τών εί- j 
δών καταναλώσεως, γεωργικών 1 
τε καί βιομηχανικών, συνεχώς 
αύξάνονται.

"Ηδη δέον νά έξηγήσωμεν τί- 
νι τρόπω οίΜπολσεβΐκοι ένίσχυ- 
σαν τά οικονομικά των διά κα- 
λυτέρας λειτουργίας του νομι
σματικού των συστήματος καί 
διά μειώσεως του κόστους πα
ραγωγής.

— Τό κύριον γνώρισμα λοιπόν 
του Δευτέρου Πενταετοϋς Σχε
δίου είναι ή βαθμιαία έπάνοδος 
εις ύγιές νόμισμα. Πρό τινων έ- 
τών, ό Στάλιν προσπαθών νά 
δικαιολογήση τόν κατά τό πρώ
τον πενταετές σχέδιον σημειω- 
θέντα νομισματικόν πληθωρι
σμόν,, είχε χαρακτηρίσει τόν χρυ
σόν ώς τό Εϊδωλον τοϋ Καπι
ταλισμού καί διεκήρυξεν, δτι αί 
βιομηχανικαί έγκαταστάσεις ά- 
πετέλουν τήν πραγματικήν ύγιά 
βάσιν του νομίσματος. Μολονό
τι ή γνώμη αϋτη δύναται σοβα- 
ρώς νά συζητηθή, έν τούτοις σή
μερον αί ρυθμίζουσαι τά νομι
σματικά ζητήματα Σοβιετικοί 
άρχαί παραδέχονται άπαντα τά 
ορθόδοξα δόγματα του κεφα
λαιοκρατισμού περί νομισματι
κής πολιτικής.

— Έν πρώτοις ή έξόρυξις χρυ- 
σοΟ εις τά Ουράλια καί εις τήν 
Σιβηρίαν προχωρεί έντατικώς 
καί ή U. R. S. S. έρχεται ήδη 
δεύτερα εις τήν σειράν τής παγ
κοσμίου παραγωγής χρυσού μέ 
έτησίαν άπόδοσιν 162 μετρικών 
τόννων σημερινής άξίας £ 36 ε
κατομμυρίων. Κατά τινας έκτι- 
μήσεις ή παραγωγή 1935 ύπολο- 
γίζεται εις £ 41 έκατομμύρια. 
Αί γενόμεναι έξαγωγαί χρυσού 
έν συνδυαύμώ μέ τό ευνοϊκόν 
έμπορικόν ίσοζύγιον άπό τού 
1933, κατέστησαν δυνατήν τήν 
μείωσιν τού έξωτερικοΰ χρέους 
άπό 1.400 έκατομμ. ρούβλια κα
τά τό τέλος τού 1931 είς 139 έ
κατομμύρια ρούβλια κατά ’Οκ
τώβριον 1935. Κατά συνέπειαν 
καί τό ίσοζύγιον πληρωμών κα
τέστη εύνοϊκόν τώ 1935 καί ήδη 
ολόκληρος ό έξορυσσόμενος χρυ
σός παραμένει έν Ρωσία ώς κά
λυμμα τού χαρτονομίσματος. 
Ή αϋξησις τής ποσότητας τοϋ 
κυκλοφοροϋντος χαρτονομίσμα
τος περιωρίσθη πολύ, ήδη δέ 
αυτή είναι πολύ βραδυτέρα τής 
άντιστοίχου άναπτύξεως τών 
έμπορικών έργασιών.

'Έτερος λόγος τής έξασθενή- 
σεως τού ρουβλίου ύπήρξεν έν 
τώ παρελθόντι ή έπί πολύν 
χρόνον έπιτρεπομένη κυκλοφο
ρία έν Ρωσία ξένου χαρτονομί
σματος τής μέσου πληρωμής χρη- 
σιμοποιουμένου ύπό τών περιη
γητών, καί είς τά «Τοργκσίν» 
άκόμη καί ύπό τών Ρώσων. Έξ 
αίτιας τής άνοχής ταύτης, κατέ
στη άδύνατον νά άποφευχθή ή 
δημιουργία «λαθραίας άγορας 
ξένου συναλλάγματος». Πάντες 
οί κατά τά τελευταία έτη έπι- 
σκεφθέντες τήνΡωσίαν ξένοι έν- 
θυμούνται δτι ήτο εύκολώτατον 
νά προμηθευθή τις ρούβλια καθ’ 
όδόν πρός 140 τήν λίραν ένώ ή 
Κρατική Τράπεζα καί ό ’Οργα
νισμός Τουρισμού παρεχώρουν 
ρούβλια βάσει τής έπισήμου τι

ΧΥΧ.R. 3.5 0.60 0.85
» 25.— 1.10 1.70
» 40.— — 16.50
» 2.50 0.20 0.30
» 20.— 2.12 7.50
» 10.— 2.30 4.50
» 10—15. 0.50 3.40
» 30.— 1.— 7.—

μής, δηλαδή πρός 5,60 ρούβλια 
μόνον τήν λίραν.

Τό άνακόλουθον τούτο σύ
στημα ήδη κατηργήθη. ’Άλλος 
τις έκτος τής Κρατικής Τραπέ- 
ζης δέν δύναται νά κατέχη ξέ-; 
νον συνάλλαγμα. Επίσης οί 
Ρώσσοι παρεδέχθησαν δτι ή 
θεωρητική χρυσή ισοτιμία τού 
1922 δέν ήδύνατο πλέον νά δια- 
τηρηθή. Άπό 1)1)1936 καθωρί- 
σθη νέα τιμή 3 γαλλικών φράγ
κων τό Ρούβλιον (25 ρούβλια ή 
λίρα).

Αληθές είναι δτι ή βελτίωσις

τού ρουβλίου ύπήρξε σημαντι
κή. Τώ 1933 τό χάρτινον ρού- 
βλιον έτιμάτο 1]53 του χρυσοϋ 
ρουβλίου είς τάς ξένας λα
θραίας άγοράς, κατά τά τέλη 
τού 1935 δμως ή τιμή αύτοΰ ηύ- 
ξήθη είς 1]26 τού χρυσού ρου
βλίου, τουτέστιν ή τιμή αύτού 
ηύξήθη κατά 100 ο)ο έντός διε
τίας. Τρανή άπόδειξις τής αύ- 
ξούσης έμπιστοσύνης τών Ρώσ- 
σων πρός τό ρούβλιον είναι ή 
σημαντική αϋξησις τών καταθέ
σεων Ταμιευτηρίων. Τώ 1935 
αί νέαι καταθέσεις άνήλθον είς 
700 έκατομμύρια ρούβλια, άνελ- 
θόντος τού συνόλου αύτών είς 
2.400 έκατομμύρια ρούβλια.

Ούχ ήττον ή χρυσή ισοτιμία 
τού ρουβλίου (1 ] 10 τού τσερβό- 
νες, καθορισθεΐσα τώ 1922) ήτο 
άκόμη πολύ ύψηλή καί ή έπίση- 
μος άρχή έλαβεν έσχάτως μέ
τρα ύποτιμήσεως τού ρουβλίου 
1922 κατά 77 ο]ο τής άξίας του. 
Οϋτω άπό 1)4)36 ή τιμή τών

τριών Γαλλικών φράγκων κα
τά ρούβλιον ήτις ήδη ϊσχυε διά 
τούς περιηγητάς θά ισχύει καί 
δι’ δλας τάς έμπορικάς συναλ- 
λαγάς μετά τού έξωτερικοΰ καί 
τά άποθέματα είς χρυσόν καί 
ξένον νόμισμα τής Κρατικής 
Τραπέζης. θά άποτιμηθώσι βά
σει τής νέας αύτής τιμής. 'Όταν 
τούτο γίνη,ήΡωσία θά έχει κόμη 
έν έπί πλέον βήμα πρός τήν ό- 
μαλότητα, τής ένοποιήσεως τού 

|νομίσματος συμπληρούσης καί 
j ένισχυούσης τήν ένοποίησιν τών 
: τιμών. Νυν δτε οί Ρώσοι μετά 
] πάροδον δεκαπενταετίας, άνε- 
γνώρισαν βαθμηδόν πλήρως 
τούς άπαραιτήτους κανόνας 
πρός ρύθμισ.ν τού νομίσματος 
είναι δυνατόν νά έλπίζη τις δτι 
τό νέον ρούβλιον πρός φρ. 3, 
θά άποτελέση έν ύγιέστατον 
πλέον νόμισμα.

Πιθανώτατον είναι δτι είς 
προσεχές μέλλον, ή Κρατική 
Τράπεζα μιμουμένη δ,τι έγένετο

έν Αγγλία τώ 1928, θά άποσύ- 
ΡΤ1 τής κυκλοφορίας τά γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου, θα έκ- 
δώση τραπεζογραμμάτια μικρο- 
τέρας άξίας καί θά δημιουργή- 
ση κάλυμμα τής όλης κυκλοφο
ρίας 40 ο)ο είς χρυσόν, τού ύπο- 
λοίπου τού καλύμματος συνι- 
σταμένου είς έμπορικά γραμμά
τια καί ίσως είς έθνικά χρεό
γραφα. Τούτου συντελουμένου 
άσφαλώς τό ρούβλιον θά κατα- 
στή είς τήν διεθνή άγοράν- 
συναλλάγματος, έξ ίσου στε
ρεόν δσον καί τά άλλα ξένα νο
μίσματα. Πάντως έκτος τής ά- 
ποκτήσεως φήμης, φρονώ δτι 
δέν ύπάρχει πρακτικός λόγος έ- 
πιβάλλων έπειγόντως τήν άνω 
μεταρρύθμισιν, δεδομένου δτι, 
ώς έκ τής πλήρους κρατικής μο- 
νοπωλήσεως τού έξωτερι.,οϋ 
έμπορίου, δλαι αί έμπορικαί 
συναλλαγαί δύναται νά διεξά- 
γωνται είς ξένον νόμισμα.

'■i **
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Κατά στατιστικήν του New Υοι k 
Evening bun οί ικανοί πρός μόνιμον 
εργασίαν έν U. S. Α. ύπολογίζονται 
είς 51.00J,000 έπί πληθυσμού 127,500. 
000. Είς τούς 30-100.000 έκ τούτων 
συμπεριλαμβάνονται πάντες εκείνοι 
οϊτινες δέν είναι γεωργοί, ύπηρέται 
καί έπαγγελματίαι. 'Εκ τοϋ άνω α
ριθμού πάλιν 16,600.000 μόνον είναι 
έργάται βιομηχανιών, δεδομένου δέ 
δτι ό αριθμός των νυν εργαζομένων 
εργατών βιομηχανιών ανέρχεται είς 
14.9^0.000 περίπου, ό αριθμός τών ά
νεργων έργατών βιομηχανιών είναι

Εϊσαγωγαί $ 580 έκατομ. ένα'
Έξαγωγαί $ 575 » »

Τό εμπορικόν ίσοζύγιον του έτους 
1935 παρουσίασε καθαρόν περίσσευ
μα $ 234.000.000.
ΑΓΡΟ 11ΚΗ Π1ΣΤΙΣ

Τό νομοσχέδιον Frazier Lemke πε
ρί έξοφλήσεως τών αγροτικών ενυ
πόθηκων δανείων συζητηθέν είς τήν 
Βουλήν τών ’Αντιπροσώπων άπερ- 
ρίφθη τελικως ΰπ’ αύτής, λόγω τοϋ 
δτι διά τήν έξόφλησιν τών άνω χρεών 
θά άπητεΐτο εκδοσις χαρτονομίσμα
τος $ 3,000 εκατομμυρίων καί επο
μένως τό μέτρον τοϋτο θά είχε χα
ρακτήρα πληθωριστικόν, άντικείμε- 
νον πρός τήν θέλησίν τοϋ Κογκρέσ- 
σου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τή 15)6)36 πρόκειται νά έκδοθή 
κυβερνητικόν Δάνειον $ 2 050 εκα
τομμυρίων (3 2 3)4 ο jo λήξεως 15 ε
τών τό πολύ. Έκ τοϋ άνω ποσοϋ $ 
1.050 έκατομ. θά διατεθώσι πρός έ- 
■ξόφλησιν ληξιπροθέσμων υποχρεώ
σεων τοϋ θησαυροφυλακίου καί $ 
1.000 έκατομμ. πρός έξόφλησιν όμο-

όλιγώτερος τών 2.UOO.OJO. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

‘Η βιομηχανική δραστηριότης ήτις 
είχεν παρουσιάσει ϋφεσιν κατά τούς 
τρεις πρώτους μήνας τοϋ 1936, ηύ- 
ξήθη πάλιν κατά 'Απρίλιον καί Μά- 
ϊον αίσθητώς. Έσημειώθη αΰξησις 
παραγωγής χάλυβος, κατασκευής 
αύτοκινήτων καί μηχανών.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Τό εξωτερικόν έμπόριον τών U.S.1. 
κατά τό πρώτον τρίμηνον τοϋ 1936 
έκινήθη ώς εξής :

496
524

εκατ.
»

κατά τό πρώτον 
τρίμηνον 1936

λογιών επιδόματος παλαιών πολεμι 
στών. 1 ό άμερικανικόν δημόσιον 
χρέος θά άνέλθη οϋτω είς $ 32.500 
έκατομμ. Σημειωτέον δτι κατά πρόσ
φατον δήλωσιν τοϋ κ. Morgenthau τό 
τρέχον οικονομικόν έτος θά παρου
σίαση έλλειμα $ 6.000 έκατομμ. 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1935 

Συμφώνως εκθέσει τοϋ 'Υπουργεί
ου Εμπορίου U.S.A. κατά τό 1935 
είσέρρευσαν είς U.S.A. καθαρά $ 
970 έκατομμ. έκ βραχυπροθέσμων 
τραπεζικών καταθέσεων (κατά 1)3 
παλινοστήσαντα αμερικανικά κεφά
λαια καί κατά 2)3 ξένα κεφάλαια) 
καθαρά $ 442 έκατομμ. έξ αγοράς ά- 
μερικανικών χρεωγράφων ΰπό ξένων 
καί καθαρά $ 286 έκατομμ., τόκοι 
καί μερίσματα έκ τοποθετήσεων είς 
τό εξωτερικόν. Επίσης είσέρρευσε 
χρυσός άξίας $ 1741 έκατομμ. καί 
άργυρος $ 336 έκατομμ. Έξήχθη με- 
ταναστευτικόν συνάλλαγμα $ 100
έκατομμ. περίπου. Επίσης έξήχθη 
σαν καθαρά $ 264 έκατομμ. διά δα 
πάνας είς τό έξωτερικόν τών ’Αμε
ρικανών περιηγητών.

ΓΑΛΛΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ

"Ο άριθμός τών ήσφαλισμένων ά- 
νέργων δστις τή 22)2)36 άνήρχετο 
είς 489.639 έμειώθη διαδοχικώς είς 
452.818 τή 11)4)36 καί είς 434.077 τή 
16)5)36.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Συμφώνως πρός τά μηνιαίως άνα- 
Χοινούμενα στοιχεία τής Statistique 
Generate de France ό δείκτης τής βιο
μηχανικής παραγωγής (βάσις 1913— 
100) ύψώθη άπό 97 κατά ’Ιανουάριον 
1936 είς 99 κατά Φεβρουάριον καί 
είς 100 κατά Μάρτιον, έναντι 93 
κατά Μάρτιον 1935. Ή αϋξησις τής 
παραγωγής είναι σημαντική δσον α
φορά τήν βιομηχανίαν σιδήρου καί 
χάλυβος, τήν κατασκευήν μηχανη
μάτων, αυτοκινήτων, τήν χαρτοποιί
αν, την βυρσοδεψίαν καί τό καου
τσούκ. Ί ά μεταλλεία καί τά' υφαν
τουργεία παρουσιάζουν άντιθέτως 
στασιμότητα παραγωγής, άπό τοϋ 
Δεκεμβρίου 1935. ‘Η οικοδομική δρα
στηριότης εμφανίζει μικράν- μόνον 
αΰξησιν.

Ή τυχοϋσα τής ψήφου έμπιστοσύ- 
νης τής Βουλής τή 6)6)36 νέα σοσια
λιστική κυβέρνησις τοϋ κ. Blum εύ- 
ρέθη κατά τήν άνάληψιν τής άρχής 
όπ’ αύτής είς έξαιρετικώς δυσχερή 
θέσιν λόγω τοϋ πρωτοφανοϋς άπερ- 
Υιακοϋ κύματος πολλών έκατοντά- 
6ων χιλιάδων έργατών διαφόρων

’Ιανουάριος-’Απρίλιος 1936
Εϊσαγωγαί ποσότης 

» άξια
Έξαγωγαί ποσότης 

» άξια

ΝΟΜΙΣΜΑ

15.648,311
8.154.490.000

τοννοι 
φρ.

9.762.667 τόννοι

' βιομηχανιών αίτούντων αΰξησιν ή- 
μερομισθίων, τήν τεσσαρακοντάωρον 
εργάσιμον εβδομάδα, ομαδικά συμ 
βόλαια καί καλυτέρους δρους εργα
σίας κλπ. Κατά τήν κρίσιν τοϋ Άγ- 
γλικοϋ τύπου αί άπεργίαι δέν οφεί
λονται τόσον είς κομμουνιστικός 
εισηγήσεις δσον είς τάς δυσχερείς 
οικονομικός συνθήκας τής χώρας έν 
γένει. Τό πλεΐστον τών άπεργησάν 
των άνέλαβε πάλιν έργασίαν πρό 
τινων ήμερών κατόπιν άποδοχής τών 
αιτημάτων των έκ μέρους τών έργο 
δοτών, Έν τω μεταξύ ή Γαλλική 
Βουλή συζητούσα πέντε σοσιαλιστι
κά νομοσχέδια τοϋ κ. Blum, έν οΐς 
περιλαμβάνεται καί ή έθνικοποίησις 
τών πολεμικών βιομηχανιών, έπρό- 
κειτο τελικώς νά ψηφίση ταϋτα. Κα
τά τόν ύπουργόν τών Οικονομικών 
κ. Βενσάν Ώριόλ δμως ή έκ τών νέ
ων νόμων έπιβάρυνσις τοϋ προϋπο
λογισμού θά φθάση τά 600.000.000 
φρ. μέ έλλειμμα φρ. 4 1)2 δισεκα
τομμυρίων καί αί τιμαί τών έξαγο- 
μένων βιομηχανικών προϊόντων ύ- 
ψούμεναι λίαν, θά καταστήσωσι δυσ
χερή τόν συναγωνισμόν έν τή διε 
θνεϊ άγορά μέ τά προϊόντα τών άλ
λων χωρών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡιΟΝ

Κατά τούς τέσσαρας πρώτους μή
νας τοϋ 1936 τό έμπόριον τοϋτο έκι- 
νήθη ώς έξης:

’Ιανουάριος-’Απρίλιος 1935 
14,540.232 τόννοι 

7.107.449.000 φρ.

4.871.193.000 φρ.
9.413.385 

5.39 7.704.000
τοννοι
φρ.

Τό άδιέξοδον είς τό όποιον περι- 
ήλθον τά δημόσια οικονομικά τής 
Γαλλίας: Δημόσιον Ταμεϊον έξην- 
τλημένον, τεράστιοι άκάλυπτοι δα- 
πάναι έπανεξοπλισμών, σιδηροδρό
μων καί μεγάλων δημοσίων έργων, 
■έλλειψις έμπιστοσύνης έκ μέρους τοϋ 
κοινοϋ καί ώς έκ τούτου άδυναμία 
έκδόσεως εσωτερικών δανείων, ϋπερ- 
ψόρτωσις τής Banque de France μέ 
γραμμάτια θησαυροφυλακίου φρ. 
10—12.000 έκατομμ., μοιραίως θά ά- 
γάγωσι θάττον ή βράδιον τήν Γαλ
λικήν κυβέρνησιν είς ΰποτίμησιν τοϋ 
Γαλλικοϋ φράγκου, παρά τάς άντι-

θέτους δηλώσεις τοϋ κ. Blum. Εύνοϊ- 
κώς διατεθειμένοι πρός τήν ύποτί- 
μησιν φαίνονται συγχρόνως οί συν
τηρητικοί, οί ριζοσπαστικοί καί οί 
σοσιαλισταί, πλήν τών κομμουνιστών. 
Επίσης ή Banque de France, πρός 
περίσωσιν τοϋ χρυσοϋ άποθέματός 
της καί άποφυγήν χορηγήσεως δα
νείου είς τό Κράτος, ευνοεί έπίσης 
τήν ύποτίμησιν. Πάντως ό κ Blum 
άντιτίθεται κατά τής «devalua ion a 
froid» (δηλαδή τής άνευ άμεσου ά 
νάγκης ύποτιμήσεως) οϋτως ώστε 
πρό τοϋ προσεχοϋς φθινοπώρου, 
κατά τόν «Economist» ύποτίμησις τοϋ 
φράγκου δέν πρόκειται νά γ'ινη.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΓΕΝΙΚΑ

Ή άπό μηνών υπό τής άριστεράς 
(Goebbels, Keppler κλπ) τοϋ Έθνικο- 
σοσιαλιστικοϋ Κόμματος ένεργηθει- 
σα συστηματική έπίθεσις κατά τοΰΌτ. 
Schacht έσχεν ώς συνέπειαν τήν επί
σημον άνάθεσιν τής διαχειρίσεως τών 
ζητημάτων πρώτων ύλών καί ξένου 
συναλλάγματος είς τόν στρατηγόν 
Goring. Κατ’οόσίαν ό Dr Schacht πα

ραμένει ό πραγματικός οικονομικός 
δικτάτωρ τής Γερμανί-ς, ή δέ σημε
ρινή περιοδεία αύτοϋ άνά τά Βαλ
κάνια σκοπεί τήν πολιτικήν καί οικο
νομικήν διείσδυσιν τής Γερμανίας 
είς δλην τήν Ν. —Α. Ευρώπην. ‘Ο έπι- 
κρατήσας κατά τά μέσα Μαΐου φό
βος περί άποχωρήσεως τοϋ Dr. 
Schacht καί ένδεχομένης κατόπιν 
τούτου ύποτιμήσεως τοϋ μάρκου 
έσχεν ώς συνέπειαν την άθρόαν ά-

γοράν στερεών^βιομηχανικών άξιών 
ύπό τοϋ κοινοϋ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Σταθερά αΰξησις τής βιομηχανι
κής παραγωγής παρατηρεΐται άπό 
τοϋ Φεβρουάριου. Έκ παραλλήλου 
ό άριθμός τών άνέργων περιωρίσθη 
κατά ’Απρίλιον άπό 1.937.000 άτομα 
είς 1.763.000.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Κατά τούς 4 πρώτους μήνας τοϋ 
1936 αί έξαγωγαί είς τό έξωτερικόν 
άνήλθον είς Rm. 1 499.7 έκατομμ. 
καί αί άντίστοιχοι εϊσαγωγαί είς 
Rm. 1.413.5 έκατομμ.

ΝΟΜΙΣΜΑ

Λόγω τής σημαντικής μειώσεως

τοϋ είς χρυσόν καί ξένον συνάλλαγ
μα άποθέματος τής Reichsbank δρα
στικά μέτρα έλήφθησαν εσχάτως 
πρός περιφρούρησιν τοϋ νομίσματος. 
Οϋτω μάρκα είς κέρματα έξαχθέντα 
έκ Γερμανίας ύπό ταξειδιωτών,μόνον 
ύπό περιορισμούς δύνανται πάλιν νά 
είσαχθώσιν είς Γερμανίαν. Οί ξένοι 
περιηγηταί μόνον 60 μάρκα είς κέρ
ματα δύνανται νάείσαγάγωσιν. Κέρ
ματα είσαχθέντα άνευ άδειας έπι- 
στρέφονται είς τόν άποστολέα ή κα
τατίθεται είς δεσμευμένον λογαρια
σμόν έπ’ όνόματί του. Επιτρέπεται 
ή έξαγωγή έκ Γερμανίας Rm. 10 = 
μηνιαίως μόνον διά τήν διατροφήν 
στενών συγγενών διαμενόντων είς 
τό έξωτερικόν καί οΰχί διά τήν άγο- 
ράν ξένων προϊόντων. Τέλος ή έξα
γωγή άντικειμένων περιεχόντων χρυ
σόν είς δυσανάλογον ποσότητα ά- 
παγορεύεται

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τά τακτικά έσοδα του οικονομι

κού έτους λήξεως 31J3J36 άνήλθον 
είς λέϊ 21.083,7 έκατομμύρια. Τά άν- 
τίστοιχα έξοδα άνήλθον είς λέϊ 20. 
967,8 έκατομμύρια. Οϋτω διά πρώ- 
την φοράν άπό ετών έπετεύχθη πλεό
νασμα 100 περίπου εκατομμυρίων 
λέϊ. Χάρις είς τήν βελτίωσιν τών 
οικονομικών δρων τής χώρας καί τήν 
τελειοποιηθεΐσαν μέθοδον είσπρά- 
ξεως τών φόρων τά τακτικά έσοδα 
τής χρήσεως 1935—36 ύπερέβησαν 
τά περυσινά κατά 8,1 ο)ο.

—Τά έκτακτα έσοδα τής χρήσεως 
1935—36 ύπολογίζονται είς λέϊ 3.049 
έκατομμ. έξ ών λέϊ 700 έκατομμ. συμ- 
περιελήφθησαν είς τά ώς άνω τα
κτικά έσοδα καί λέϊ 2 346,2 έκατομμ. 
έχρησιμοποιήθησαν διά τήν πληρω
μήν παλαιών χρεών. Έπί πλέον πα
λαιό χρέη, 1.600· έκατομμ. λέϊ έξω- 
φλήθησαν διά συμψηφισμού καί 5. 
643,5 έκατομμ. λέϊ, διά τοϋ έκδοθέν- 
τος Παγίου Δανείου 3 ο[ο. Έτερα 
991 έκατομμ. λέϊ παλαιών χρεών 
πρόκειται νά πληρωθώσι διά τής έκ
δόσεως καί άλλων όμολογιών τοϋ 
άνω Δανείου.

— Τό Πάγιον Δημόσιον χρέος άνήρ
χετο τή 1J4J36 είς λέϊ 108.042,5 έκατ. 
έξ ών λέϊ 79.389,2 έκατομμ. έξωτερι- 
κοϋ χρέους καί λέϊ 28.653,3 έκατομμ. 
έσωτερικοϋ χρέους. Μέγα μέρος τοϋ 
κυμαινόμενου χρέους έπαγιοποιήθη 
συμπεριληφθέν είς τό ώς άνω έσω- 
τερικόν χρέος.

— Ό κατατεθείς πρός έγκρισιν κα
τά τά τέλη ’Απριλίου 1936, προϋπο
λογισμός 1936—37 άνέρχεται είς λέϊ 
22.972,4 έκατομμύρια. ‘Ο ειδικός 
προϋπολογισμός τής Εθνικής Άμύ- 
νης 1936—37 άνέρχεται είς λέϊ 2.600 
έκατομμ. ’Έναντι λέϊ 2.ΐ;00 έκατομμ. 
τοϋ περυσινοϋ προϋπολογισμού.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Κατά προσφάτους έπισήμους δη- , 
λώσεις τοϋ ‘Υπουργού τής Βιομηχα- ! 
νιας καί τοϋ Εμπορίου κ. Costinesco 
κατά τούς τελευταίους οκτώ μήνας ! 
τοϋ 1935 τό έμπορικόν ίσοζύγιον τής 
Ρουμανίας ένεφάνιζε περίσσευμα λέϊ 
5.568 έκατομμ. τά διαθέσιμα τοϋ ό- j 
ποιου δμως άπετελοϋντο κυρίως έξ 
έξωτερικοϋ συναλλάγματος άσθε- j 
νών νομισμάτων. Κατά τούς τέσσα- \ 
ρας πρώτους μήνας τοϋ 1936 τό έμ- ! 
πορικόν ίσοζύγιον παρουσίασε πε
ρίσσευμα λέϊ 953 έκατομμ,
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Λόγω τοϋ σημαντικού περιορισμού 
τών εισαγωγών αί τιμαί εξωτερι
κού συναλλάγματος είς τήν λαθραίαν 
άγοράν έπεσαν λίαν, κατά Μάϊον 
δέ διεδόθη δτι πρός οριστικήν έξόν- 
τωσιν τής λαθραίας άγοράς ή Έθνι- ■ 
κή Τράπεζα έσκόπει νά ύψωση τήν ! 
καταβσλλομένην ύπ’ αυτής prime δΓ \ 
άγοράν ξένου συναλλάγματος, ΐνα \ 
οϋτω ένθαρρυνθώσι καί αίέξαγωγαί

ΓΙΟΥΓΚΟΣΑΑΥΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

‘Η προσπάθεια τής Γερμανίας δ- 
πως προσελκύση τήν Γιουγκο- 
σλαυΐαν είς τήν τροχιάν της έξεδη- 
λώθη καί έπί τοϋ οικονομικού πεδίου. 
Οί Γερμανοί έπωφεληθέντες τών 
δυσχερειών τής Γ ιου γκοσλαυΐ ας 
έσπευσαν νά άγοράσωσι μέγα μέ
ρος τοϋ συσσωρευθέντος πλεονά
σματος πρός εξαγωγήν τής Γιουγκο- 
σλαυΐας μέ άποτέλεσμα ό χρεωστι
κός αύτών λογαριασμός νά άνέλθη 
είς Δηνάρια 500 έκατομμ. μέ δεκά- 
μηνον καθυστέρησιν τοϋ διά τοϋ 
clearing διακανονισμού τοϋ χρέους. 
Πρός ρευστοποίησιν μέρους τούλά- 
χιστον τών κατεψυγμένων αύτών 
πιστώσεων ή Γιουγκοσλαυϊκή Κυ- 
βέρνησις άφ’ ένός μέν άπεφάσισε 
νά άναθέση είς Γερμανικός Επιχει

ρήσεις τήν έκτέλεσιν έργων έν Γιουγ- 
κοσλαυΐα, οΐον είς τόν οίκον Krupp 
τήν άνέγερσιν τών χυτηρίων σιδή
ρου τής Zenica, κατασκευήν γεφύρας 
έπί τοϋ Σαύου είς Ζάγκρεμπ, ώς καί 
προμήθειας σιδηροδρομικού ύλικοΰ, 
άφ’ έτέρου δέ παρεδέχθη σύστημα 
έλέγχου τής εισαγωγής βιομηχανι
κών προϊόντων έκ τοϋ έξωτερικοϋ, 
ώστε ή άναλογία τών έκ Γερμανίας 
εισαγωγών νά αύξηθή. ’Όντως, κα
τόπιν προσφάτου αύξήσεως τών ει
σαγωγών έκ τής Γερμανίας καί 
μειώσεως τών έξαγωγών είς αυτήν, 
τό χρέος τών Γερμανών είς τόν λο
γαριασμόν clearing περιωρίσθη είς 
δηνάρια 420 έκατομμύρια.

—Σημειωτέον δτι τό έμπορικόν 
ίσοζύγιον διά τούς τέσσαρας πρώ
τους μήνας 1936 παρουσίασεν έλ
λειμμα δηνάρια 287 έκατομμύρια έ
ναντι άντιστοίχου περυσινοϋ περισ
σεύματος δηνάρια 140 έκατομμύρια.

- "Ηδη ό έπιβληθείς έλεγχος έπί 
τών εισαγωγών άφορά τά ίκάτωθι 
εϊδη : Όρυζαν, καφέν, γαιάνθρα
κας, βάμβακα, νήματα, έρια, μέτα- 
ξαν, μέταλλα, μηχανήματα πάσης 
φύσεως κινητήρας αύτοκινήτων κλπ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κατά τό οικονομικόν έτος 1935— 
1936 τά δημόσια έσοδα άνήλθον είς 
δηνάρια 9.757 έκατομμ. καί τά έξοδα

είς δηνάρια 9.202 έκατομμ. Τό έκ 
δην. 535 έκατομμ. πλεόνασμα είναι 
δμως φαινομενικόν καί δέον νά μειω- 
θή λόγω τών γενομένων άπροβλέ- 
πτων έκτάκτων δαπανών.

—Τό έσωτερικόν χρέος άνήρχετο 
τήν 1]4]36 είς δηνάρια 5.400 έκατομμ. 
μειωθέν έντός έτους κατά δηνάρια 
102 έκατομμ. Πρός έπιτάχυνσιν τής 
ρευστοποιήσεως τοϋ κυμαινομένου 
χρέους ή Κυβέρνησις έξέδωκε γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου άξίας 500 
έκατομμ. δηναρίων πρός 4 ο)ρ.

— Κατόπιν τής προσεχώς*τιθεμέ- 
νης έν ίσχύϊ νέας διετούς συμφω
νίας μετά τών ξένων όμολογιούχων, 
πρός ρύθμισιν τής ύπηρεσίας τοϋ έ- 
ξωτερικοϋ χρέους, προβλέπεται πλη
ρωμή κατά 15 ο]ο είς έξωτερικόν συ
νάλλαγμα καί κατά 55 ο)ο είς τοκο- 
χρεωτικάς ομολογίας έξοφλητέας 
έντός 25 έτών μέ 5 ο)ο, τοϋ ύπολοί- 
που 35 ο)ο, τοϋ όφειλομένου ποσοϋ 
χρησιμοποιηθησομένου πρός εξαγο
ράν ύπό τής Κυβερνήσεως ομολο
γιών αύτής έν τω χρηματιστηρίω.

ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ
Κατόπιν ύπογραφείσης συμφωνίας 

μετά τής πιστωτρίας Γαλλίας διάρ
κειας πέντε έτών (1936—1940), έκα
στον έτος κατά τήν άνω περίοδον ή 
Τουρκία ύποχρεοΰται νά καταβάλλη 
είς έξωτερικόν συνάλλαγμα 50 ο)ο 
τών έτησίων δόσεων (φρ. Γαλλ. 
42.500.000) διά τήν έξυπηρέτησιν τοϋ 
έξωτερικοϋ δημοσίου χρέους της, τό 
δ’ ύπόλοιπον 50 ο)ο καταβαλλόμενον 
είς άδεσμεύτους Τουρκικός λίρας 
θά χρησιμοποιήται πρός άγοράν έμ- 
πορευμάτων έν Τουρκία άτινα θά 
πωλοϋνται είς Γαλλίαν καί μέ τό 
προϊόν τών όποιων θά πιστώνωνται 
οί όμολογιοϋχοι είς οϋς θά δοθώσιν 
όμολογίαι άντιστοιχοϋσαι όνομαστι- 
κώς πρός τό ποσόν τό μή άμέσως 
καταβαλλόμενον είς έξωτερικόν συν
άλλαγμα. Ή άνω μέθοδος πρόκειται 
νά ίσχύση καίδιά τάς λοιπάς πιστω- 
τρίας χώρας, πλήν τής Γερμανίας.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Κατόπιν τής άνω γαλλοτουρκικής 

συμφωνίας ίδρύθη έν Παρισίοις άνώ- 
νυμος έμπορική έταιρεία πρός άγο
ράν τουρκικών προϊόντων, μέ κεφά- 
λαιον 500.000 φράγκων.
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10 ΣΥΝΕΧΕΙ Ε1ΡΙΡΙΙΕ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΚΟΝ 111 ΤΗΝ 

ΕΟΙΡΜΙΙΙ
Πολλαί γυναίκες νομίζουν 

δτι πρέπει νά πουδράρωνται 
συνεχώς διά νά Ιμπ δίζουν 
τήν μύτην τους νά γυαλίζη. 
Δέν σκέπτονται τό άποτέλε 
σμα δπου δύναται νά £χχ| 
αυτό επί τή; επιδερμίδας.

Μία νέα καί έξυπνη Ιδέα 
επιτρέπει τώρα σέ κάθε γυ
ναίκα νά πουδράρεται μόνον 
μιά φορά τό πρωί γιά δλην 
τήν ήμέρα. Μικρά ποσότης 
Mousse de Creme, προστι- 
θεμένη είς τήν πούδρα τής 
προτιμήσεως κάθε γυναικός, 
τήν κάμνει νά κρατφ, παρά 
τόν ήλιον, τόν άνεμον καί 
τήν βροχήν, ακόμη καί είς 
τάς ΰπερθερμασμένας αίθού- 
σας χορού.

Είς τήν πούδραν Τοκαλόν 
ή Mousse de Creme εινε έπι- 
στημονικώς αναμεμιγμενη είς 
τήν πλέον λεπτήν έξαερουμέ- 
νην πούδραν. Γι’ αυτό, ή 
πούδρα Τοκαλόν εΐνε ή μόνη 
πούδρα μέ Mousse de Creme 
Ενεργεί ως μυστηριώδες το
νωτικόν διά τήν επιδερμίδα, 
τονώνει τούς ϊ ιτούς καί δέν 
φράσσει ποτέ τούς πόρους, 
δπως μπορεί νά συμβή όταν 
πουδράρεται κανείς συχνά.

Χρησιμοποιήσατε αΰριον 
πρωΐ επί τού προσώπου σας 
τήν πούδραν Τοκαλόν καί πα
ρατηρήσατε τά αποτελέσματα. 
Γεν. ‘Αντ., Α. Π. Ρεμπου- 
τζάκος, οδός Πραξιτέλους 42, 
Άθήναι.
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ΣΙΤΟΣ

Εις τήν ’Αργεντινήν μέχρι τών άρ- 
χών Ιουνίου καλοκαιρία.

Εις Αύστραλίαν εις πολλάς άκόμη 
περιοχάς ξηρασία.

Εις Ηνωμένας Πολιτείας μέχρι 
των άρχών ’Ιουνίου έξέλιξις ευνο
ϊκή μέ έκτίμησιν εσοδείας χειμερινού 
σίτου τη 10-6—36 482.000.000 όκ. έ
ναντι 433.447.000 όκ. τελικής περυσι- 
νής άποδόσεως.

Είς Καν,δάν κατά τάς άρχάς Ι
ουνίου λίαν θερμός καιρός καί ξη
ρασία. Κατ’ επίσημον έκτίμησιν 9— 
6 - 36 ή κατάστασις τής εσοδείας υ
πολογίζεται είς 95 ο)ο τής κανονικής 
έναντι 97 ο)ο πέρυσιν καί 79 ο)ο τώ 
1934.

Αί έσοδειαι σίτου τής Ευρώπης γε
νικώς προοδεόουσιν εύνοίκώς μέ πε
νιχρόν έμφάνισιν είς τήν ‘Ισπανίαν 
καί Πορτογαλλίαν καί είς τήν μεσημ
βρινήν Γαλλίαν.

Είς τάς παραδουναβείους χώρας ή 
κατάστασις εΐνε ικανοποιητική. Κίς 
τήν Ρωσίαν ή χειμερινή εσοδεία έ 
ξελίσσεται καλώς καί αί έαριναί σπο- 
ραί προχωροΰσι δραστηρίως. "Οσον 
άφορά την ‘Ελληνικήν έσοδείαν σί
του, συμφώνως πρός πρόσφατον έ- 
πίσημον άνακοίνωσιν, λόγω δυσμε
νών καιρικώνσυνθηκών καί μειώσεως 
τής σπαρείσης έκτάσεως ώς πρός 
πέρυσιν κατά 150.000 στρέμματα πε
ρίπου, προβλέπεται γενικώς άπόδο- 
σις μικροτέρα τής περυσινής, ιδίως 
είς Θράκην, ’Ανατολικήν καί Κεντρι
κήν Μακεδονίαν ίσως δέ καί είςθεσ- 
σαλίαν. Άντιθέτως είς Κρήτην, Πε
λοπόννησον, Δυτικήν Μακεδονίαν 
καί "Ηπειρον προβλέπεται ηύξημένη 
άπόδοσις.

Ή διεθνής άγορά τοΰ σίτου ύπήρ-

ξε κατά Μάϊον γενικώς χαλαρά, 
λόγω τής αίσιοδόξου μάλλον έξελί- 
ξεως τών εσοδειών παγκοσμίως, λό
γω τής παντελούς έλλείψεως άγο- 
ραστικοΰ ένδιαφέροντος έκ μέρους 
τής ’Αγγλίας καί τής ’Ηπειρωτικής 
Εύρώπης, ώς καί λόγω τής έκδηλω- 
θείσης πιέσεως Καναδικών προσφο
ρών. Έν Chicago καί Winnipeg ελά
χιστη τιμή παρετηρήθη τή 26—27)5 
)36. δτε ή παράδοσις Μαΐου κατήλ- 
θεν είς 90 3)8 c. (Chicago) καί 73 5)8 
c (Winnipeg) τό hush 1, ένω συγχρό
νως έν Liverpool τή 27—5—36 έσημει- 
οΰτο ελάχιστη τιμή τής optio ι Μαΐου 
sh. 5)6 1)2 τό cental.

Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ 
’Ιουνίου καί όή τήν 4ην τοΰ μηνός ή 
διεθνής άγορά ένεφανίζετο σταθερό
τερα μέ τάς έξης έν τέλει τιμάς πα- 
ραδόσεως ’Ιουλίου : 84 1)2 c (Chi 
cago) καί 77 c. (Winnipeg) τή 12—6— 
36, καί sh. 5)8 1)4 τή 9-6-36 έν Li
verpool.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ

Είς τό Χρηματιστήριον Ν. Ύόρκης 
μετά άπότομον ύποτίμησιν τοΰ είδους 
σημειωθεΐσαν τή 14—5—36 (παράδο- 
σις Μαΐου No 7 4.10 c.) παρετηρήθη 
βραδεία άλλά συνεχής άνατίμησις 
μέ maximum τή 26—5—36 : Παράδο 
σις ’Ιουλίου 4.71 c Κατά τάς πρώτας 
12 ήμέρας τοΰ ’Ιουνίου, ή άγορά χα- 
λαρωθεϊσα ιδίως ώς πρός τήν παρά- 
δοσιν ’Ιουλίου μέχρι τής 8—6—36, πα- 
ρέμεινε κατά τάς λοιπός ήμέρας στα
θερά. Τή 12—6—36 ή παράδοσις ’Ιου
λίου έσημειοΰτο είς 4.58 ο.

Είς τήν άγοράν Πειραιώς λόγω 
συσσωρεόσεως άποθεμάτων 20.000 
σάκκων καί δνω, ή τιμή τοΰ είδους 
ϋπεχώρησε άπό δρχ. 28.75 κατά Α
πρίλιον είς δρχ. 26.50—27 κατ’ όκαν

τράνζιτο Ε.Ζ.Π. κατά Μάϊον, άδεια 
εισαγωγής Τραπέζης Ελλάδος είς 
βάρος πωλητοϋ.

ΣΑΚΧΑΡΕ1Σ

Ή συνολική εξαγωγή έκ Κούβας 
μέχρι 19)5)36 άνήλθεν είς 1.041.000 
τόν. έναντι 859.000 τόν. άντιστοίχου 
περυσινής.

Κατά πρόσφατον έκτίμησιν τοΰ 
κ. Lie lit τό σύνολον τής σπαρείσης 
έκτάσεως έν Ευρώπη πλήν Ρωσίας 
υπολογίζεται κατά ’Ιούνιον είς 
1.618.000 εκτάρια έναντι 1.619.700 ε
κταρίων έκτιμήσεως Μαΐου. ‘Ο Δό- 
κτωρ Mikusch εκτιμά άφ’ έτέρου τήν 
παραγωγήν Ευρώπης 1935—36 μετά 
τής Ρωσσίας είς 8.997.000 τόν. έναντι 
8.493.0' ί0 τόν. παραγωγής 1934 -1935,

— Κατά Μάϊον τό Χρηματιστήριον 
Νέας Ύόρκης διετηρήθη σταθερόν 
μέ τάσιν ύψωτικήν, σημειωθέντος 
maximum τή 12)5 (παράδοσις Μαΐου: 
3.00 c.), λόγω τών θεσπισθέντων ει
σαγωγικών περιορισμών. Τή 19)5 ή 
παράδοσις Μαΐου έσημειώθη έκ 2,99 
c., μετά δέ τό εΓδος έχαλαρώθη ελα
φρώς, παραμεϊναν είς σταθερόν πάν 
τως επίπεδον καί κατά τό πρώτον 
δεκαήμερον τοΰ ’Ιουνίου. Τή 12)6 ή 
παράδοσις ’Ιουλίου έσημειοΰτο είς 
2.90 c. καί ή παράδοσις Σεπ)βρίου 
είς 2.88 c.

— Τό ΧρηματιστήριονΛονδίνου ήτο 
χαλαρόν κατάΜάϊον (minimum τιμών 
25)5, παράδοσις Μαΐου sh. 4)7,) λόγω 
προσφορών 'Αποικιακών καί Κουβα'ι- 
κών σακχάρεων, λόγω μικρας ζητή- 
σεως καί εύνοϊκών νέων περί τής 
πορείας τών Εύρωπαϊκών έσοδειών. 
Κατά τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ 'Ι
ουνίου ή άγορά Λονδίνου διετηρεΐτο 
χαλαρά: Παράδοσις ’Ιουλίου sh. 4)8.

— Είς τήν άγοράν Πειραιώς άρ-

κετή κίνησις έσημειώθη κατά Μάϊον 
λόγω τής ικανοποιητικής ζητήσεως 
έκ μέρους τής καταναλώσεως καί 
τών επαρχιακών άγορών. 'Αφίχθη- 
σαν έκ τοΰ έξωτερικοΰ 2246 τόννοι 
(1351 έκ Πολωνίας καί 895 έξ ’Αγ
γλίας). ’Επίσης ήγοράσθησαν 600 
τόννοι άγγλικών σακχάρεων ® £ 
6.15.0—6.16.6 καί 400 τόννοι Τσεχο
σλοβακικών <3 Κορ. 101.50—105.— 
μέσω ’Αμβούργου καί Τεργέστης.

ΒΑΜΒΑΞ

—Έν U.S.A. αί καιρικοί συνθήκαι 
υπήρξαν κατά Μάϊον μάλλον εύνοϊ- 
καί. ‘Η σπαρεΐσα έκτασις υπολογί
ζεται ύπό τών ειδικών είς 32.000.000 
acres μέ πιθανήν άπόδοσιν 12.000.000 
δεμάτων.

— Κατά Μάϊον παρά τήν άθρόαν 
προσφοράν άποθεμάτων τών Pools 
τό είδος είς τό Χρηματιστήριον Νέ
ας Ύόρκης παρουσίασε σταθερό
τητα ένταθεΐσαν κατά τό πρώτον 
δεκαήμερον τοΰ ’Ιουνίου ιδίως διά 
τάς μελλοντικός παραδόσεις. Τή 
12)6)36 ή παράδοσις ’Ιουλίου εϊχεν 
άνατιμηθή είς 11.70 c. καί ή παρά- 
δοσις ’Οκτωβρίου είς 11.14 c. τήν λί
βραν. Άναλόγως διεκυμάνθη ό άμε- 
ρικανικός βάμβαξ καί είς τό χρημα- 
τιστήριον Liverpool.

— Είς τήν ελληνικήν άγοράν ήρε- 
μία κατά Μάϊον. Ή τιμή βάμβακος 
Λεβαδείας έσημειώθη είς δραχ. 50-51 
καί ή τοΰ βάμβακος Γυθείου — Παλα
μών είς δραχ. 52.50. Τά υφιστάμενα 
άποθέματα είς χεϊρας παραγωγών 
καί έμπορων είναι άκόμη μεγάλα 
καί παρεμποδίζουσι τήν ϋψωσιν τών 
τιμών. Αί 40.'.000 όκάδες βάμβακος 
παραγωγής τής εταιρείας Κωπαΐδος 
έπωλήθησαν πρός δραχ. 51. - τήν ό-

κάν κατά τάς άρχάς ’Ιουνίου είς 
τήν A. Ε. ‘Αδελφοί Ρετσίνα.

ΚΑΠΝΑ

— Αί εύνοϊκαί καιρικοί συνθήκαι 
αϊτινες κατά τό τελευταιον δεκαή
μερον τοΰ Μαρτίου καί τά δύο πρώ
τα δεκαήμερα τοΰ ’Απριλίου είχον 
έπιτρέψει τήν ταχεϊαν άνάπτυξιν τών 
καπνοφύτων είς Θράκην, Μακεδο
νίαν καί Θεσσαλίαν^ έπαυσαν άτυ- 
χώς νά ϋφίστανται κατά τό διά
στημα άπό 20)4 μέχρι 20)5. ’Αλλε
πάλληλοι καί άφθονοι βροχαί έσχον 
ώς συνέπειαν τήν λόγω μεγάλης ά- 
ναπτύξεως δυσχέρειαν μεταφυτεύ- 
σεως τών καπνοφύτων, τήν λόγω, 
ΰπερμέτρου ύγρασίας άκαταλληλό- 
τητα τών καπναγρών καί τήν άνά- 
πτυξιν είς τά σπορεία διαφόρων μυ
κητολογικών άσθενειών. Πάντως 
μετά τήν κατάπαυσιν τών βροχών ή 
μεταφύτευσις ήρχισε καί προώδευσε 
ταχέως, μέ πρόβλεψιν περατώσεως 
έντός τών πρώτων ήμερών τοΰ ’Ιου
νίου.

— Κατά τό διάστημα άπό 21)4 
μέχρι 20)5)36 ή άγοραστική κίνησις 
έπί χωρικών καπνών έσυνεχίσθη κα[ 
εϋρίσκεται ήδη είς τό τέρμα της. Έν 
συνόλω μέχρι 20)5)36 ήγοράσθησαν 
32.880.386 όκ. ’Αδιάθετα χωρικά κα
πνά έσοδείας 1935 άπομένουσιν είσέτι 
2.555.569 όκάδες. Έπί έτοιμων έπε- 
ξεργασμένων καπνών άξιόλογοι πρά
ξεις δέν έσημειώθησαν. ’Ενδιαφέρον 
έδειξαν μόνον τά γερμανικά έργο 
στάσια.
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ΕΤΟΣ ΕΝΑΤΟΝ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

’Εγκαταστάσεις Δρχ. 62.265.445.51
Δοχεία 4.581.337—
Ψυγεία, ’Ανταλλακτικά υλικά » 1.354 562—
Προϊόντα » 16.117.125—
Πρώτοι ΰλαι » 17.322.878.40
Ταμεϊον » 1.318.717.80
Τίτλοι έν χαρτοφυλακίφ > 19.034.108.50
Χρεώσται » 5.688.72 ).20
Δάνεια πελατών > 3.725.035.30
Διάφοροι χρεωστικοί λογαριασμοί » 27.101.383.25

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Μετοχικόν κεφάλαιον Δρχ. 65.454.000—
Άπυθ ματικόν τακτικόν

Παρελθ,ιυοών χρήσεων Δ0Χ· 5.819.283.25
Παρού ιης χρήσεως 666.374— » 6.485.657.25

’Αποθεαατικόν έκτακτον » 21.700.000__
Π ιρβ νεψις δΓ ένδεχομένας ζημίας » 6.000.000.—
Προβ/ιεψις ύπέρ ταμείου αΰτασφαλείας 10.0 Ο.υΟΟ.—
Πιστωταί » 36.200.651.95
Μερίσματα πληρωτέα

Πιιρελόουσών χρήσεων Δρχ. 7 90ΐ—
Παρυύοης χρήσεως » 7.854.480— * 7.862.380—

Φόρος Δημοσίου , 2.135.785.—
’ \μοιβαί Διοικητικού Συμβουλίου καί Διευθύνσεως » 1.418.840—
Κέρδη καί ζημιαι

"Υπόλοιπον είς νέον » 1.251.998.75
Δρχ. 158.5ι >9.312.95 Δρχ. 158-509.312.95

“ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑΙ,,

ΧΡΕΩΣΙΣ
Άποσβ?σεις

Έπί έγκαταστάσεων 
» έπισφαλών άταιτήσεων

Ύτοτίμησις τίτλων συμμετοχών μας 
Πρόβλεψις ύπέρ Ταμείου Αύιασφαλείας

Κέρδή καθαρα
‘Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως

Χρήσεως 1935

Δρχ. 12.454.666,90
» 3.785.572.80 Δρχ. 16.210.239.70

» 2.333.962—
» 10.000.003—

» 2.351.292—
» 10.976.185.75 » 13.327.477.75

‘Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως 
’Ακαθάριστον κέρδος έκ προϊόντων
Διάφορα

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
Δρχ. 2.351.292—

> 37.679.683.95 
» l-97u.8u3.50'

Δρχ. 41.9,11.679.40 Δρχ. 41.901.679.45

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ 13-327.477 75
Άποθεματικόν τακτικόν 
Μέρισμα
Μεϊον Φόρος Δημοσίου 3 18.72 ο)ο

Λρ. 666.374—
Δρ. 9.1,63.485—

* 1.809.0)5—
Μέρισμα κυθτρόν <3 δρ. 30 κατά μετοχήν 
Φορος έπί τοΰ μερίσματος ώ: άνω 
Άιιοιβσί Δ. Συμβουλίου και Δ’-ευθύνσεως 
Μεϊον Φόρος Δημοσίου & 18.72 ο)ο

1.745.620.— 
326.780. -

7.854.480—
1.809.005—

1.418 840—
Φόνος έπί αμοιβών 
"Υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον

» 326.780—
» 1.251.998.75

Δρχ. 13.327.477.75

‘Ο Πρόεδηος τοΰ Διοικ. Συιιβουλ ίου 
IQ ΝΝΗΣ Κ. ΦΙΞ

Έν Άθήναις τη 25 Μσΐου 1936 
‘Ο Δι· υθΐινοιν Σύ β ,”λος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ. ΦΙΞ
Ό προϊστάμενος τοΰ Λογιστηρίου
Δ. Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Υό έκ δρ«Χ· 3θ·— κατά μετοχήν ελεύθερον φόρου μέρισμα είναι καταβλητέον μετά τήν έγκρισιν τοΰ παρόντος Ίσολογισμοΰ ύπό τής Γ. Συνελεΰσεως καί είς χρόνον όριοθησόμενον ύπό τοΰ Δ. Συμβουλίου-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ—ΤΡΑΠΕΖΑΙ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
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’Ελέγχου άνήλθον εις δρχ. 1.233,4 έκ. 
έναντι, δρχ. 1.110,7 έκ. τής αύτής πε
ριόδου του παρελθόντος έτους.
Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Τό κάλυμμα τής κυκλοφορίας κα
τά τήν διάρκειαν του τ3τραμήνου έ- 
μειώθη κατά ποσοστόν 5, 62 ο)ο 
κατελθόν άπό 3261, 1 έκατ. (1 Ιανου
άριου 1936) εις 3078 (30 ’Απριλίου 
1936). Δέον νά σημειωθή, ότι κατά 
τό τετράμηνον τοϋτο ή μείωσις του 
καλύμματος όπήρξε μικροτέρα τής 
σημειωθείσης κατά τό αντίστοιχον 
τετράμηνον τοϋ προηγουμένου έτους 
ήτις άνήλθεν εις ποσοστόν 11, 52ο)ο.

Ή κυκλοφορία των τραπεζογραμ
ματίων κατά τό πρώτον τετράμηνον 
του έτολς έμειώθη κατά 3,29 ο)ο, πε- 
ριορισθεΐσα εις 5790 έκατ. (30 'Απρι
λίου 1936) έναντι 5987,5 έκατ. (1 ’Ια
νουάριου 1936).
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7—5—1936 καί 7—6—1936 
Κατά τό ανωτέρω μηνιαΐον χρονικόν διάστημα έσημειώθηοαν αΐ έξής 

αλλοιώσεις των περιουσιακών στοιχείων τής τραπέζης :
I Μείωσις χρυσού καί έξωτερ. συναλ)τος δρχ. 149,1 έκατ.

» ύποχρεώσεων εις έξωτ. συναλ)μα » 16,7 »
Αϋξησις Κερματικών έλλ. νομισμάτων

δημοσιά Οικονομικά

Κατά τό διαρρεΟσαν α' τρίμηνον 
1935 ή πορεία τών εισπράξεων έξ έ- 
σόδων α' κατηγορίας ένεφάνισεν, έν 
συγκρίσει πρός τό άντίστοιχον τρί
μηνον τοϋ προηγουμένου έτους αϋ- 
ξησιν κατά 27, 23 ο)ο.

Ή αϋξησις αϋτη οφείλεται κυρίως 
εις τούς φόρους καταναλώσεως (11, 
2 ο)ο) κατά δεύτερον δέ λόγον εις 
τούς άμέσους φόρους. Ωσαύτως καί 
τά λοιπά τακτικά έσοδα ώς καί τά 
έκτακτα έσημείωσαν λίαν αισθητήν 
αϋξησιν.

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΓΓΥΩΝ 
ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Αί εισπράξεις τών ύπεγγύων προ
σόδων άπό 1 ’Ιανουάριου μέχρι 30 
’Απριλίου έ. έ. κατ’ άνακοίνωσιν τής 
ύπηρεσίας τοϋ Διεθνοϋς Οίκονομικοϋ
ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

δρχ. 132,4 έκ. 
5—

II Αϋξησις δυναμικής κυκλοφορίας 
ήτοι : Αϋξησις ύποχρεώσεων 

Μείωσις Κυκλοφορία

127,4 » 
69,7 »

133,6
63,9
69,7

Σύνολον δρχ. 197,1 έκ.

Τό άνωτέρω εις δραχμάς ποσόν τό προκύψαν έκ τής μειώσεως τοϋ είς 
χρυσόν καί έξωτερικόν συναλ)μα άποθέματος καί τής αΰξήσεως τής δυνα 
,μικής κυκλοφορίας διετέθη ώς έξής :
I Αϋξησις τοποθετήσεων
II » Κτιρίων καί έγκαταστάσεων
III Αϋξησις "Ετέρων στοιχείων ένεργητικοϋ

» » υποχρεώσεων
209 — 

59,8
Σύνολον

δρχ. 47,7 έκ. 
» 0,2 έκ.

» 149.2 έκ.
197,1 έκ,

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κατά τήν άνακοινωθεΐσαν έκθεσιν 
τοϋ Α.Ο.Σ, ό γενικός δείκτης βιομη
χανικής παραγωγής όκαταρτιζόμενος 
κατόπιν ειδικής έρεύνης μεταξύ 102 
,μεγάλων βιομηχανικών έπιχειρήσεων 
άντιπροσωπευουσών τά 79 ο)ο τής 
■όλης παραγωγής παρουσιάζει κατά 
τό α'τρίμηνον 1936 έν συγκρίσειπρός 
τό α' τρίμηνον 1935 αϋξησιν είς πο- 
-σότητας κατά 9,53 ο)ο τοϋ σχετικοϋ 
■δείκτου άνελθόντος άπό 126,26 είς 
138,28 (έτος βάσεως 1928=100).

Έν σχέσει πρός τό άμέσως προη- 
γούμενον τρίμηνον του όποιου ό δεί
κτης ήτο 144 παρουσιάζει μείωσιν, 
ήτις είναι έποχιακή, παρατηρεϊται δέ 

■καί είς προηγούμενα έτη.
Ό δείκτης τής εισαγωγής έτοιμων 

ιβιομηχανικώνπροϊόντων παρουσιάζει 
κατά τό α' τρίμηνον 1936 έν συγκρί- 
σει πρός τό άντίστοιχον 1935 αΰξη- 
άπό 59, 62 εις 77, 0,4 ήτοι 29, 22ο)ο 
ι(έτος βάσεως 1928=10 I) όφειλομένων 
ΐίς μεγαλειτέραν εισαγωγήν έτοιμων
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ^

"Η κίνησις τοϋ έξωτερικοϋ έμπο-
Είσαγωγή τόννοι 170.653 
Εξαγωγή » 72.112
"Έλλειμμα έμπορικοϋ ισοζυγίου

προϊόντων όλων σχεδόν τών βιομη
χανικών κλάδων πλήν τών οικοδο
μικών.

Ίδια ηΰξήθη ή εισαγωγή τών κλω
στοϋφαντουργικών προϊόντων κατά 
51, 45ο)ο τών μηχανολογικών κατά 
35,1υο)ο καί τών χημικώνκατά22,44ο)ο.

"Ο δείκτης τής έξαγωγής έλληνι- 
κών βιομηχανικών προϊόντων παρου 
σιάζειμείωσιν άπό 100,10 τοϋα'τριμή- 
νου 1935 είς 73, 51 τοϋ 1936. "Η μεί- 
ωσις οφείλεται είς τήν μικροτέραν ε
ξαγωγήν ίδια πυρηνέλαιων, χημικών 
λιπασμάτων, σάπωνος, τερεβινθελαί- 
ου, κονιάκ καί τσιμέντων.
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ
Ή αϋξησις τής βιομηχανικής παρα
γωγής, εϊχεν ώς συνέπειαν τήν αϋξη- 
σιν τών έκ τοϋ έξωτερικοϋ είσαγο- 
μένων πρώτων ύλών άνελθουσών 
κατά 5, 16ο)ο έπί πλέον τοϋ α' τρι
μήνου 1935 τοϋ σχετικοϋ δείκτου αΰ- 
ξηθέντος άπό 117, 86 είς 123,94 (έτος 
βάσεως 1928=100).
ρίου κατά τόν μήνα ’Απρίλιον έ.έ 
άνήλθεν:

άξια δραχ. 862,6 έκατ.
» » 481,5 »

381,0

Κατά τό διερρεϋσαν τετράμηνον 
τοϋ τρέχοντος έτους έξογκώθη έτι 
περισσότερον τό έλλειμα τοϋ έμπο- 
ρικοϋ μας ισοζυγίου άνελθόν είς 
δραχ. 1551,4 έκ. έναντι 1113,4 έκ. κα
τά τό άντίστοιχον χρονικόν διάστη
μα τοϋ έτους 1935 ήτοι αϋξησις τοϋ 
ελλείμματος κατά 438,0 έκ.

"Όλα τά μέτρα, λοιπόν, όλοι οί πε
ριορισμοί τών εισαγωγών μας άπε- 
δείχθησαν άνίκανοι νά περιορίσουν 
αίσθητώς τό έλλειμα τοϋ έμπορικοϋ 
μας ισοζυγίου. ’Οφείλεται τοϋτο ά
ραγε είς τήν ’ιδιοσυστασίαν τής οικο
νομίας μας ή είναι άποτέλεσμα ά- 
σκουμένης κακής έμπορικής πολι
τικής ;

Σχετικώς τό Α.Ο.Σ. διαπιστώνει, 
ότι αί έπί πλέον είσαγωγαί είναι έν 
μέρει άποτέλεσμα όργανικής άνάγ- 
κης τής Ελληνικής Οικονομίας, έφ’ 
όσον ή μεγαλυτέρα βιομηχανική πα
ραγωγή έχει άνάγκην ηύξημένων 
πρώτων ύλών καί ήμικατεργασμένων 
προϊόντων. Καθίσταται, όμως σύν 
τω χρόνω αίσθητοτέρα καί ή αϋξη- 
σις τιμών έν τω έξωτερικω, Διά τήν 
εισαγωγήν σίτου κατά τό α' τετρά
μηνον 1936, ήτις ήτο μειωμένη κατά 
18000 έχομεν αϋξησιν άξίας κατά 39 
έκατομ.

"Η έξαγωγή τοϋ αύτοϋ τετραμήνου 
παρουσιάζεται ηύξημένη κατά 70497 
τόννους καί είς άξίαν κατά 55,4 έκατ. 
μόνον.

Χωρίς νά παραγνωρίζωμεν τά 
μειονεκτήματα τά όποια παρουσιά
ζουν τά εύγενή προϊόντα τής χώρας 
μας διά τήν έν τω έξωτερικω έξαγω- 
γήν των καί τήν άνάγκην, ήτις μάς 
πιέζει διά τήν εισαγωγήν έκ τοϋ έξω- 
τερικοΰ ειδών πρώτιστης άνάγκης 
νομίζομεν δτιτό φαινόμενον τοϋ στα
θερού ελλείμματος τοϋ έμπορικοϋ 
ισοζυγίου δέν εϊναι άπολότως άθε- 
ράπευτον.

Ό Δωο Σάχτ κατά τήν όλιγοήμε- 
ρον ένταϋθα διαμονήν του, όμιλών 
διά τήν χώραν του, ήτις στηρίζεται 
πλέον είς τάς ιδίας της δυνάμεις καί 
καλύπτει σχεδόν πάσας τάς άγοράς 
της έκ τού έξωτερικοϋ δΓ άντιστοί- 
χων έξαγωγών, μάς έδειξε τόν δρό
μον τόν όποιον πρέπει νά άκολου- 
θήσωμεν.

Πρέπει λοιπόν καί ήμεϊς τό συντο- 
μώτερον νά ρυθμίσωμεν τάς μετά 
τοϋ έξωτερικοϋ έμπορικάς συναλ- 
λαγάς μας κατά παρεμφερή δυνατόν 
τρόπον διότι ή συνεχής διαρροή τοϋ 
είς χρυσόν άποθέματος τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος, ήτις παρατη- 
ρεϊται τελευταίως, δέν θ’ άργήση ν’ 
έπιφέρη τάς καταστρεπτικός αύτής 
συνέπειας έπί τής όλης οικονομίας 
μας.

ΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΛΚΑΙ ΔΙΑΚΥ
ΜΑΝΣΕΙΣ.

Κατά τό λήξαν *α' τετράμηνον τοϋ 
1936 οί δεϊκται τών χρηματιστηρια
κών άξιών οί καταρτιζόμενοι ύπό τοϋ 
Άνωτάτου Οίκονομικοϋ Συμβουλίου 
μέ βάσιν 1928=100 παρούσιάζουσι 
πτώσιν συγκρινόμενοι πρός τό άντί- 
στοιχον τετράμηνον τοϋ 1935.

Οί μέσοι τετραμηνιαΐοι δεϊκται τοϋ 
1935 καί 1936 μετεβλήθησαν ώς έξής:

ΜΕΤΟΧΑΙ
α' τετράμηνον 1935 60, 22

ΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ 
‘Η έξέλιξις τών λ)σμών τών κυριω- 

τέρων έν Έλλάδι Τραπεζών άπό 31

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Ταμεϊον
Παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος 
Παρ’ αλλαις Τραπέζαις

Σύνολον διαθεσίμων είς δρχ. 
Χρυσός, ξένα τρ)κα καί συναλ)μα 

Σύνολον
ΤΗΠΟΘΕΤΗΣΕ1Σ 

Χαρτοφυλάκιον τίτλων 
Προεξοφλήσεις
Δάνεια βραχυπρόθεσμα (3 μηνών)

» μακροπρόθεσμα (πέραν 3 μηνών) 
Συμμετοχαί είς έπιχειρήσεις

Σύνολον
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

’Όψεως καί Ταμιευτηρίου είς δρχ.
» » » είς ξέν. νόμ.

Προθεσμίας καί όμολ. δάνεια είς δρχ, 
» » » »είς ξέν. νόμ.

Σύνολον

Δεκέμβριος 1935 54, 50
α' τετράμηνον 1936 52, 66

Ιανουάριου μέχρι 31 Μαρτίου έ. έ. 
έχει ώς άκολούθως είς εκατομμύρια 
δραχμών :
31 Ίαν. 29 Φεβ. 31 Map. 31 Map.

1936 1936 1936 1935

463,4 423.5 470.7 466.6
984. 935.8 892.6 1367.1
2· 4. 257.4 423.2 364.9

1.651.4 1.61b.7 1.786.β 2.198.6
357.7 586.3 615.6 492.5

2.209.1 2.203.0 2.402.1 2691.1

1707.— 1.704.1 1.705.1 1.743.5
2.299.8 2.352. 2.436.6 2.306.7
8.127.9 8.180.7 8.438.8 7.731.7
6.541.1 6.491.5 6.348.9 6.015.1

936.9 944.1 950.4 986 6
19.612.7 19.672.4 19.879.8 18.783,6

12.420.9 12.392.7 12.331.8 11.912.5
1.010.3 997.8 978.1 964,2
3.779.5 3.781,7 3.865,7 3.944.1
1.942.3 1.951,8 1.954.5 1.986.8

19.153, 19.124. 19,130.1 18.807.6
Αί σημαντικώτεραι μεταβολαί τών 

λ)σμών τών κυριωτέρων έν Έλλάδι 
Τραπεζών άπό 29 Φεβρουάριου μέ
χρι 31 Μαρτίου 1931 είναι α) ή αΰ- 
ξησις τών βραχυπροθέσμων ( 3μηνών)

ΥΠΟΛΟΙΠΑ
ΓΕρμκνίκς
Φινλανδία;
Σουηδίας
Ιταλίας ( Λ)σμός έμπ)των Lits 

( » παλ. οφειλών »

δανείων κατά 258,1 έκατ. καί β) ή αΰ- 
ξησις τών παρ’ αλλαις πλήν τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος καταθέσεων 
κατά 165,8 έκατομ.

ΚΛΗΡΙΓΚ 31)5)36

156.725.27
493.753.90

Lite 650.479.17
Τσεχοσλοβακίας
Αυστρίας
Νορβηγίας
Βεζγίου
’Ελβετίας
Γαλλίας
Ουγγαρίας
Γιουγκοσλαυΐας :
Bons de Caisse έν κμκλοφορία 
"Υπόλοιπον τοϋ παρ’ ήμΐν λ)σμοΰ έπ’ όνόματι 
Έθν. Τραιτ. Γιουγκοσλαυΐας (τριμερείς λ]σμοί). 
Ρουμανίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
"Υπόλ. λ)σμοϋ No 1 έπ’ όνόματι 
Έθν. Τραπέζης Ρουμανίας 
"Ομοίως λ)σμός Α 
Ύπόλ. λ)σμοϋ No 2 (Τριμερείς 
λίσμοί)
"Ομοίως λ]σμοΰ Β 
Ύπολ. Είδικοϋ λ]σμοϋ (τριμερ.)

Τουρκίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ]σμός Special (τριμερείς λ]σμοί)

» Α 
» Β 
» Γ

Σύνολον ένεργητικών υπολοίπων 
» παθητικών »

Τή 31J5J36 Stock

ΣΗΜ. Ή τροπή έλαβε χώραν έπί ταϊς μέσαις 
τιμαΐς τοϋ δελτίου τής ήμετέρας Τραπέζης τής 
31 —5—36.

Stock RM 33.576.627.—
» BS 493.841.—
» 7> 3.891.379,—

Lits 650 479.—
’Άνοιγ. KC 53.535.729.—

» Δολλ. 91.131.—
» ΛΑ 2.326.-
» eb 12.599.440:—
» FS 108.905.—
» BE 56.610.497.—
> ΔΡΧ· 4.521.943.—

» 43.364.151.—

Δην. 42.021.795.—

Δρ. 109.151.-

62.344.274.—

52.806.001.—
14.435.608.—

Δρχ. 129.695.034.-

» 100.416.—

LTQS 86.755,—
» 27.103.—

FF 247.780·—

Δραχ. 1.534.518,143.—
» 992 272.989.—

Δραχ. 542.245.154 —

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (ιής 7ης Ιουνίου 1936)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Χρυσός καί έξωτερικόν συνάλλαγμα
2. άάνεια Δημοσίου είς χρυσόν
3. "Έτερον εξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικα ‘Ελληνικά νομίσματα _
■6. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού:

I. Εμπορικά! συν)καΐ και γραμμάτια 
II. Γραμματια Δημοσίου

■6. Πιστώσεις :
I. Π -,ηρωτέαι είς Δραχμάς :

α'Δημοσίου Δρχ. 3 968.307.374 55
β' Έτεροι » -96 597 398.35

II. Πληρωτέοι είς έξωτερικόν συνά/ιλαγμα
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί έγκαταστάσεις 

10 Έτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού

Δρ.

Δρχ. 284.177.144.05

4.964.904.772.90

1.099.261.15

Προεξοφλητικός τόκος 7 ο)ο
I παρούσα δημοσίευσις γίνεται δια λο
γαριασμόν τή; Τραπέζης μόνον κατό
πιν έγγράψου εντολής αύτής.

3.193.344.129 19 
566 696.639 20 

4 831 534 30 
191.255.166.25

284.177.144.05

4.966.004.034.05
3.605 111.162.45 

299.354.901.05 
176 204 395 19 

'848 904 658.85

Δρχ. 14.135 883 76458

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. Άποθεματικά :

I. Πρόβλεψις συμψ. άρθ. 71 Καταστ. 
II. Τακτικόν άποθεματικόν

13

Δρ.

Δρ. 21.492 559 30 
66.900.000·—

Τμήμα τακτικού Άποθεματικού είς άντίκρυσμα άποσβεν- 
νυμένου μέρους τής έκ £, ζημίας συμφώνως Ν. 5305

14. Τραπεζικά γραμμάτια εν κυκλοφορίρ
15. Έτεραι υποχρεώσεις όψεως εις δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 132 082.417,14
β' Τραπεζών » 550 831 888 48
γ' Έτεροι Λ)σμοί » 5.497.0L0.271.87 Δρ. 6.179.924.577.49

II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί όψεως
16. Καταθέσεις είς δραχμάς ύπό προθεσμίαν ;

I. Δημοσίου 
II. Τραπεζών 

III. Έτεροι Λογαριασμοί
17. ‘Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συν)μα καί χρυσόν:

I. Έξ. αυν)μα είς χρυσόν (Καταστ. άρθρ. 62) 
II. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα

18. Έτεραι ΰποχρεώσεις

70.696.990.04

400.003.000.—

78.392.559.30

30.000.000.—
6.681.086.800.—

6.250.621.567.53

234.259.147.09
4.831.531-30 239 090.681.39 

1.456.692.156.36

Δρχ. 14135.883.76458

Έν Άθήναις τή 7ρ ’Ιουνίου 1936

Ό Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

‘Ο Τμημ)χης τον Γεν. Λογιοιηρίου 
Γ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ
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ΤΑ ΚΪΡΙΩΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
25 Μαΐον

Λήξις των εργασιών τής μενά- 
λης σταφιδικής Επιτροπής, ή τις 
κατέληξε εις τα πορίσματα. 1) Β τ- 
θμιαία δ σκι μαστική εφαρμογή τής 
μονοπωλιακής διαχειρίσεως. 2) Κα
θορισμός ικανοποιητικής τιμής ε
ξαγοράς τής εφετεΐ'ής εσοδείας. 3) 
Καταργησις συναλλαγματικού πα
ρακρατήματος. 4) Βελτίωσις τής 
ποιότητας καί 5) άπαγόρευσις νέων 
φυτειών σταφιδαμπέλων.
2 Ιούνιον

Αιματηροί συγκρούσεις εις Βό
λον μεταξύ χωροφυλακής καί απερ
γών καί φόνος ενός έξ αυτών.
3 'Ιουνίου

Κηρύσσεται 24ωρος εργατική α
περγία είς Θεσσαλονίκην.

Έγκρίνεται πίστωσις 100 εκατ· 
διά τήν υπό τής Φαουντέσιον έκ- 
τέλεσιν αποστραγγιστικών έργων 
μεταξύ Θεσσαλονίκης καί Γιαννι
τσών.
7 ’Ιουνίου

"Εναρξις τού γ'. συνεδρίου τών 
Εμπορικών ’Επιμελητηρίων τής 
‘Ελλάδος εν Πάτραις.
9 ’Ιουνίου

Έκδίδεται τό πόρισμα τής 15με- 
λούς επιτροπής δοον άφορσί τήν 
τιμήν εξαγοράς τής σταφίδας τής 
επί θύραις εσοδείας Κατά τό πό
ρισμα ΰπεραντιχρνζεται τό άπαι- 
τούαενΟ'ν διά τήν εξαγοράν ποσόν 
επί ελάχιστη τιμή δρχ. 3000 κατά 
χιλιόλιτρον, επιτύγχαναμένης μειώ- 
σεως τών εξαγωγικών βαρών κατά 
650 δραχμ ές.'Γαύτα υπό τήν ποοϋ 
πόθεσιν τής καταργήσεως τού εγ
γείου φόρου καί τού συναλλαγμα
τικό1" παρακρατήματος 
ΙΟ 'Ιουνίου

Άποφασίζεται δπως από 1 "Ιου
λίου πωλείται δ άρτος τήν επομέ- 
νην τής παρασκευής του.

Κατά ληφθεΐσαν άπόφασιν ή 
Τράπεζα τή Ελλάδος θά παράσχη 
δάνειον 20() Ικατομ. εις τούς Κρα
τικούς Σιδηροδρόμους. Διά τό δά
νειον θά έκδ>θ >ΰν δαολογίαι επί 
τόκφ 4 ο) >, αιανες θά διαπραγμα
τεύονται είς τό χρηματιστήριον.
13 ’Ιουνίου

Άφικνεΐται είς "Αθήνας δ Γερ
μανός υπουργός τών Οικονομικών 
κ. Σάχτ προερχόμενος εκ περιοδείας 
άνά τάς βαλκανικάς πρωτευόύσας 
μέ σκοπόν νά έπιτύχη τήν εΰρυνσιν 
τών εμπορικών σχέσεων μεταξύ 
Γερμανίας καί βαλκι νικών χωρών.

"Αντιπροσωπεία τού Γ' Συνεδρί
ου τών "Εμπορικών "Επιμελητή 
ρίων υποβάλλει είς τον Πρωθυ
πουργόν τά πορίσματα τού συνε
δρίου. ‘Ο πρωθυπουργός συνιστά 
είς τήν εμπορικήν καί βιομηχανικήν 
τάξιν νά συμβάλουν θετικώς είς τήν 
ενίσχυσιν τού «οινωνικού καθεστώ 
τος διά τής ΰψώσ ως τού βιωτικοϋ 
επιπέδου τών εργατών των.
14 ’Ιουνίου

"Εναρξις τών εργασιών τού συ
νεδρίου παλαιών πολεμιστών.
19 ’Ιουνίου

"Αμερικανικός δμιλος προτείνει 
τήν εκμετάλλευσιν τών πιπτόντων 
ύδάτων ωρισμένων περιφερειών τής 
Στερεάς Ελλάδος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

22 Μαΐου
‘Η Κυβέρνησις Μπάλντουϊν εν 

Άγγλίφ λαμβάνει ψήφον εμπιστο
σύνης.
24 Μαΐου

Διά τών εκλογών εν Βελγίψ Ινι 
σχύονται τά κόμματα τής άκρας 
άριστεράς.

Αιματηροί σ* ρράξεις εν Παλαι
στίνη μεταξύ "Αράβων καί αστυ
νομικών.
28 Μαΐου

Κηρύσσονται άπεργίαι είς τά με
ταλλουργικά εργοστάσια τών Πα- 
ρισίων, έμφανίζ ιυσαι πολιτικόν χα
ράκτη ια.
30 Μαΐου

Άνακοινοΰται δτι ή κατόπιν αϊ- 
τήσεως τής τουρκικής Κνβερνή 
σεως Διάσκεψις, ή ας θά σι ζητήτη 
επί τής έπανοχυρώσεως τών στενών 
Δαρδανελλίων καί τού Βοσπόρου 
θά συνέλθη τήν 22 "Ιουνίου έ. ε. 
έν Μοντραί.

Ή "Αργεντινή ζητεί τήν σύγ- 
κλησιν τής Κ.Τ.Ε. τήν 16 "Ιου
λίου ε: έ.
3 ’Ιουνίου

*Ο Νεγκούς άφικνεΐται είς Λον- 
δίνον.
4 Ιουνίου

Ή Γαλλική κυβέρνησις Σαρρώ 
υποβάλλει παραίτησιν καί ανατί
θεται είς τον κ. Λέων Μπλούμ δ 
σχηιιατισμός κυβερνήσεως.

Σημαντική πτώ-ις τού γαλλικού 
φράγκου εν Λονδίνφ, προβληθεί α 
εκ τής άναλήψεω; τής Γαλλικής 
Κι β ρ'ήσεως ύ,ιό τών αριστερών.
5 ’Ιουνίου

Ή άπεργιακή κίνησις έν Γαλλία 
επεκτείνεται ραγδαίως είς πλείστας

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
βιομηχανικάς, έμπορικάς, καί ασφα
λιστικός επιχειρήσεις.

Ή Κυβέρνησις τής Καντώνος 
κηρύσσει δλως αϊφνιδίως εναρξιν 
τού αγώνας προς απαλλαγήν τών 
επαρχιών τής Β. Κίνας από τής 
"Ιαπωνικής επιρροής. 
β 'Ιουνίου

‘Η πτώσις τού γαλλικού φράγκου 
δημιουργεί κινδύνους διά τά νομί
σματα τών χωρών τού χρυσού κα 
νονός ( Ελβετίας, Βελγίου καί "Ολ
λανδίας).

Η Κυβέρνησις Μτλούμ λαμ

‘Ο κ. Μπλούμ ποιείται εκκλησιν 
προς τούς έργάτας καί έργοδότας, 
δπως επιδιώξουν τήν συνδιαλλαγήν.
11 ‘Ιουνίου

"Εναρξις τού συνεδρίου τού Βαλ
κανικού τύπου έν Β ιυκουρεσιίφ.

"Εναρξις έμμυλίου πολέμου με
ταξύ Βορείου καί Νοτίου Κίνας.
6 ’Ιουνίου

"Εναρξις δ ασκέψεως τής Μικράς 
Άντάντ έν ΒουΛουρεσιίφ.
15 °Ιουνίου

Έκρηξις γενικής απεργίας είς 
βάνει ψήφον έμπιστοσύνης εν τή δ λα τά μεταλλευτικά κέντρα τού
Γαλλική Βουλή διά ψήφων 384 
κατά 206.
7 ’Ιουνίου

Βελγίου.
— Κυβερνητική κρίσις έν Σουη- 

δίφ.

— "Αρχονται έν Βουκουρεστίφ 
αί έργασίαι τή. συνήθ υς εξαμη
νιαίας διασκέψεως τών ’Επιτελείων 
τή; Μ. Άντάντ.
17 ’Ιουνίου

Ή ’Αγγλία αποφασίζει τήν άρ- 
σιν τών κατά τή, ’Ιταλίας κυρώ
σεων.
18 ’Ιουνίου

Θάνατος τού μεγάλου Ρώσου 
συγγραφέας Μαξίμου Γκόρκυ έν 
Μόσχα.

19 ’Ιουνίου
‘Η Γαλλία αποφασίζει τήν άρ- 

σιν τών κατά τής ’Ιταλίας κυρώ
σεων.

Till ΤΟΝ Κ1Τ88Ι ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ» Eli ΤΟ ΧΡΗΜΙΤΙΠΗΡΙΟΝ ΜΗ (ΕΚ TOT ΕΒΙΙ811ΔΕΑΤΙΟΪ ΤΙΜ
ΕΙΔΟΣ

A) METCXAI
1. Τραπεζών

Τραπίζης Ελλάδος
‘Εθνικής Τραπίζης της Ελλάδος
Τραπίζης Ά {ληνών

* 'Ελλ. Έμπορ. Πίατεως 
Εμπορικής Τραπίζης τής ‘Ελίάδος 
Κηηη βιομηχανίας και Τραπίζης Κάρο βαισίλη 
ΈΟνινής Κτηματικής Τραπίζης τής Έκλαδος 
Λαϊκή Τραπίζης 
Τραπίζης Λακωνίας 
Τραπτξης Πειραιώς 
Τραπίζης Χίου

2, Τών κυριωτέρων Β «μηχανικών χαΐ άλλων 
έμποριχών ‘Εταιριών

Έλλην. ‘Πλεχτρ. Σιδηροδρόμων
Έδ ικής Άτμοπλιιας τής ‘Ελλάδος
Έταιρ. Χημ. Προϊόντων καί Λιπασμάτων
Έταιρ. ‘ Κλλην. Πυριτιδ ,ποιείον καί Καλυκοποιείου
Έταιρ. Χρωματουργείων Πειραιώς
‘Εταιρ. «‘Ελληνική.- *Εριουργίας*
‘Αν. ' 8τ. «Πειραϊ«ή — Πατριϊκή* Βιομηχανία Βάμβαιος 
Μετοξ ΰφαντ υργινή *ή Χρυοαλλί. > Στ. Πα ταδοπονλον 
‘Αν. Γεν. Έταιο. Τοιμένιων «‘Ηρακλής*
Έλλ. Έταιρ. Οίνων καί Οινοπνευμάτων
Β1) CMOAcriAI

1 Ε ς χρτσόν
Έδνικον Advetov 120.000 000 5 )ο 1881 Φ Χο, 500.-

> » 500 000 000 5ο), 1914 » 500 —
» > Προσφυγιά. 7 ) > 1924 £ 20.-)-
> » Σταδευοπ. 6ο)ο 1928 » 20 —)—
> > ΙΙαραγωγ. 6 ) » 1928 2 20.—) —
» » > 6 ο) ο 1931 * 20.—)—

2. Elg Τραπε ,ογραμμκτια
Έ&νικον Δάνειον 750 000 000 Έντόκ. Γοαα 8 ·)ο 1926 10\—

» > 800 000 000 Έ·.λ. ‘Υπηκ. 8 )ο 1927 500 —
> » 6 000 000 000 *Ανταλλάξ. 8 )ο 1926 1 000.—
» 1.650 000 000 Άιταλλαξ 6 ο) ο 1928 1 0()0 —

» 30 > 000 000 5 )ο 1920 200 —
» » 1.570 000 000 Α' Ά·ανι. 6 1)2ο)ο 1922 100.—
» » 1 230 000 000 Β' Άναγχ. 6ο)ο 1926 W0-—

‘Ε&ν. Κτημ. Το- 200 000 000 7 )> 1925 250.—
"JEIftp. Κιηα. Τρ 200 000 000 7,)ο 1926 250.—

ονομαστική 
άξια κατά 

τίτλον

5 000. 
1.000. 

100 — 

100 
100 — 

1 000 
1 000.— 

700. 
100. 
100.— 
100.

£ 1-) 
Φ.Χι. 24 027 

100 — 
100 — 

100.— 
250.— 
500 — 
100.— 
100- 

100.-

ΜΑ-Ι-βϋ 1936

Άνωτάτη

7.060.— 
59 400 

192 
Ον εαία 

386. 
Ον δε μία 
1 400, 
5.700. 
Οΰδεμία

568 — 
145.— 

1.445 — 
2 495 — 

955.— 
291.— 

1110.- 
171.— 

1.385.— 
1.075.—

Κατωτάτη

6.630 — 
58.000.— 

183.
πράξ. έ ίνειο

365.
πράξ. έ ενετό

1 350.— 
5 700.

πράξ. έγένιτο

3 100.
3 120.— 
4.300.—
Ο ν I·-'/ ία
3 450. - 
4.475.—

62.- 
313- 
691. - 
689 — 
123 50 

64 75 
57. 

304. 
301 —

548- 
116 -

1 365 -
2 270 

924- 
277.- 
955.- 
158.-

1.310.-
930.-

3.000.— 
2.970. 
4.090 

πράξ. γίνε ο
3 450 —
4 280.

61.— 
305 50 
6S7. 
683 
11850 

63 
55 25 

300.— 
298 —

Τιμή τής
30- 5-36

6 630.— 
58.000 — 

190 — 
105 — 
367.- 

8 500.— 
1 370 — 
5 700 — 

75.— 
220 — 
220.—

551.— 
118- 

1 395.— 
2.435 — 

930 — 
284 — 
96<\— 
158.— 

1.345 — 
1 045-

3 005.— 
2.290.—
4 100 - 
3 100.- 
3450.— 
4.300 —

61 — 
305.50 
688 - 

685.— 
119 50 
63 — 
55 25 

303 — 
299 —

ThlUAI TON KATQ0! ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΖΥΡΙΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΊΌΝ 1936

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΆνΥ' ίας Λίρα 
Αί /ύητου Λ ρα 
Χύιτρί <ς Σ ελήνιον
Β; yi U Φιαγ ον 
Β υλγκρι«ς Δ·βα 
Γχλ, ί ,<ς Φράγχον 
Γερμανίας Μάρκον 
Γι υ γκοθλαυΐκς Αινάριον 
Έ 0-τί *5 Φραγκον 
"Κ Αά>ος Δραχμή 
Ή -. Πολ ’Αμτρικής Αολλάριον 
I α ία- Αιρ ττα 
Καναδά Αολ*άρτον 
Ό>λ ν,Ίαΐ Φλιρίνιον 
Π / Μ Ιας Ζ/.οτυ 
Ρουμαν lag Αέΐ 
Σ jνηδίας Κορώνα 
Τουρκίας Λίρα 
Τατχοα/οβακίας Κορώνα

ΑΘΗΝΩΝ AC-NAINCY

Pa<"it0 Τιμή rfjc Pari, e Τιμή τής
Είς χρυσόν 30-5-36 Είς χρυσόν 30-5—36

1 £. =375.- 536.- £ - 1
L LEg =384.— 549.— . 0 975 0 975 1
1 Sh = 4 8423 — • 34 58 26 500 1
1 FrsB = 2.143 3 62 * 175.— 147 305
1 Leva = 0.5567 130 * 673 659 400 — 1
1 FrsF. = 3 019 7.06 * 124 21 75 800 1
1 Rm. = 18.355 — . 20 43 12.410 1
1 Din. = 1357 — * 276 316 218 — L
1 FrsS. = 14.8681 34 65 * 25 22 15 460 1

— * 375.— 533 -
1 $. = 77 056 107 25 » 4867 4.995 1
1 Lit. = 4 055 — * 92 46 63 400 1
1 $G. = 77.056 106 50 * 4 867 4 988 1
1 FI. — 30.973 72.40 . 12107 7372 1
1 Zloty = 8.644 20 40 * 4338 26 750 1
1 Lei = 0.4609 0.80 * 813 588 575 000 1
IKS. = 2 64 27 55 * 1816 19.392 1
1 Ltqs =318 78 — * 1 10 6 150 t
1 K.C. = 2 08 * 164 25 119 620 1

ΖΥΡΙΧΗΣ

Ραπιέ 
Εις χρυσόν

£·
LEg.
Sh.
FrsB.
Leva
FrsF.
Rm.

2522 
25 62 
0 7292 
01441 
0 0374 
0 203 
1 2345 
0.0918

Frs 3. = —

$
Lit.
$C.
HI.

0.0672 
5.18 
0 2727 
5 18 
2 0832

Lei
K.S.

K.C. =

0 031
1 3S88
2 27 
0.1279

Άνωτάτη

15 47 
15 8667 
0 577 
0.524b 
0 035 
0 2037 
1.245 
0 070

3.095
0243

2 091

0.0222 
0 797 
245 

012821

Κατωτάτη

15195 
15 5846 
0 5725 
0 5197 
0.035 
02024 
1235 
0.0698

Τιμυ τήι
30-5—36

3 075 
0.2415

2 084

0.022 
0 783 
2 45 
0127

15.47 
15 8667 

0 577 
05235 
0 035 
02037 
1.2450 
0.0698

3.095
0243

2.091

0 0222 
0 7970 
2 45 
0128

ΕΠ ΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΛΙΛΦΒ»0Ν ΧΟΡΟΙ
ΧΩΡΑ1 Ιεπι ΤΟΙΣ 0)0 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

"Ελλάς 7 14 10 33
ΆγγΆα 2 30 6 32
'At βανία 7 1)2 16 11 33
4νστ ρΐα 3 1)2 10 7 35
Β λγιον 2 14■ 5 35
Βην/>γαρία 6 15■ 835
Γ αλΰα 6 6· 5-36
Τ εσμηνία 4 22 9 32
Γ^νγκοολαυΐα 5 1 2 32
Δανία 3 1)2 21- 8 35
Έλβιτία 2 1)2 2- 5 35
Έ >ι>υ»' ία 4 1)2 11 10 35
Ήν. Πολιτεΐαι 1 1)2 1- 2 34
I, «ώνια 3285 7- 4 36
’Ιταλία 4 1)2 18 5 36
* ΙσηανΙσ 5 15- 7-35
Λ ττωνία 5 1)2 1 1-33
Anϊουανία 6 1. 1 34
Νορβηγία 3 1)2 24 5 33
Οΰγγα Λα έ 28 8 35
Οιλανδία 4 1)2 4- 6 36

Πολωνία 5 26-10 33
| ορτογαλλία 4 D2 5 5 34
1 Ρ υμανία 4 1)2 15 12 34

Ρωοσία 8 22 3 27
Σ νηδία 2 1)2 1-12 33

1 ΤουρπΙχ 5 1)2 2 3 33
\ Τ βχ· σλ βχχία 3 1 1 36
1 Φ λλκνδια 4 3 12 34

r
ι
Lbs:
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Η ΠΝΕΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ
ΘΕΑΤΡΟΝ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Ή πνευματική ζωή τής πρωτευ- 

ουση, κατά τον μήνα Μάϊον ύπήρ- 
ξεν αληθώς πτωχότατη παρά τήν 
καιρικήν κατάστασιν ή όποία δεν 
Ιπαυσε νά εύνοή τάς έν κλειστφ 
χώρψ συγκεντρώσεις.

Το Βασιλικόν Θεατρον έκλεισε 
τάς πύλας του ληξασών των πα
ραστάσεων τής Ε' θεατρικής περιό
δου τής όποιας ό απολογισμός ύ- 
πή,,ξεν άτυχες πτωχότατος. Έ*ν 
έξαιρέση τις τήν «Δωόεκάτην Νΰ- 
,χτα» καί τό«ΡββΓ Gyui» κανένα 
άλλο έκ των δοθέντων διά πρώτην 
φοράν έργων δέν θά διατηρηθή έπι 
πο ,ύ εις τήν μνήμην των θεατών. 
Η Διεύθυνσις καί ή Καλλιτεχνική 

Επιτροπή τοϋ θεάτρου άς έργα 
■σθοΰ i τό καλοκαίρι διά νά καταρ
τίσουν καλύτερον ρεπερτόριον εις 
τήν κατ’ ’Οκτώβριον άρχομένην 
ΣΤ' Θεατρικήν περί δον.

Τά υπόλοιπα 'Αθηναϊκά θέατρα 
μουσικής καί πρόζας Ιζακολούθη
σαν τήν νεκρανάστασιν παλαιών 
έργων σημειώσαντα ταμειακήν κυ
ρίως επιτυχίαν. Ή καθαυτό καλο
καιρινή θεατρική κίνησις ήρχισεν 
ήδη μέ πλήθος συγκροτηθέντων θι
άσων καί έγκνχινιασθέντων νέων 
ώπα.θρίων θεάτρων.

Είς τήν καλλιτεχνικήν αύχμηρό- 
τητα τοϋ μηνος αληθής ό'ασις 0 
πή,-ξεν ό εγκατασταθείς εις τό 
-«ινεντρικόν» Βιεννέζικος όπερεττι- 
κός θίασος, Ούτε καλλίτερος, οΰτε 
χειρότερός άπό τον περυσινόν τοϋ 
Φαλήρου υπήρξε καί αύτος υπό
δειγμα πειθαρλημένου καλλίτεχνι 
κοϋ συνόλου καί άπό πασης πλευ
ράς ευπροσώπου έμφανίσεω,. Μου
σικώς δέ—άπό άπόψεως ορχήστρας 
δηλαδή παρουσιάσθη άψογος χάρις 
•είς τήν μπαγκέταν τοϋ μαέστρου 
κ. Wcuzlar καί τούς διαπρεπείς 
καί εκλεκτούς Έλλη ας έκτελε- 
στάς.

Ή συρροή πυκνοΰ καί ποικιλό
μορφου ακροατηρίου απέδειξε διά 
μίαν έτι φοράν, ότι τό κοινόν διψά 
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιι
τούτου δέον να λαμβανειαι ύπ δψιν 
•Οχι μόνυνή τοπική καιάσιασι,,αΛΛα 
καί ή γενική τοιαύιη καί ή ήλικία. 
Έξ άλλου ή πρόγνωσις έςαριάιαι 
έκ τής στιγμής καθ’ ήν επεμβαίνει 
ή οποθεραπεία καί έκ τοΰ τρόπου 
aij.0’ δν ιιΰιη όιενεργεΐται.

Η προφΰλαξις συνισταιαι εις 
τήν αΰοτηράν άπομόνωσιν τοϋ αρ

ρώστου και τήν κατάλληλον άπο- 
λύμαναιν τών πτυέλων, τών δοχεί
ων φαγητού, πόσεως, λινυσιολιας 
-κλπ. Μετά τό πέρας τής νοσου ά- 
σιαιτεΐιαι ή άπολυμανι ις τών δω
ματίων, ένθα ύιέμεινεν ό άρρω
στος. Τά παθόνια παιδία δέον νά 
•απέχουν τής είς τό σχολείο ν ψοιτή 
οεω, μέχρις δίθυ δια τή, μικρο
βιολογικής έξετάοεως άπυδειχθή, 
ότι εξηψαιί τιη ,αν τεκειως εκ τοΰ 
στόματός αυτών τα μικρόβια τής 
διφθερίτιδας ή τουλάχιστον 4 εβδο
μάδάς μετά τήν απόπιησιν των 
μεμβρανών. Έν καιρφ επιδημίας 
Οιφοερίτιδος ένερ , οΰμεν προφυ-α- 
κτίκώ, είς τά ύ,ιά παιδία 5—10 
κυβ. ύφ. άντίδιφθεριτικι ΰ ορού. 
Δια δέ τήν άνοαυποιΐαν δλω, τών 
παιδιών ενεργού μεν τον προψυλα- 
κτικόν εμβολιασμόν δια τής ανα- 
τοξίνης Ramon άπό ήλικιας 12 
μηνών καί διά τού όποιου επιτυγ
χάνομε ν ανοσίαν 9d υ)ο.

‘Η θεραπεία τής διφθερίτιδας 
συνίσταται είς την ένεσιν τού αντι- 
διφθεριτικυΰ ορού. ‘Η όρυθερα 
πεία δέον νά είναι πάντοτε πρωί 
μο; καί ανάλογος τών κλινικών 
μορφών.

διά επιμελημένα μουσικά ακροά
ματα, γεγονός όπερ πρέπει νά ένθαρ - 
ρύνη τού; αρμοδίους ιΐς τήν πραγ
ματοποίησή τοϋ Έθνικοϋ μελο
δράματος καί όπερέττας.
Ειδήσεις, σκέψεις καί κρίσεις

έπΙ τής διεθ·νοϋς πνευματι
κής ζωής.

— Είς τό Γαλλικόν «Nouvelles 
Eitteraires δημοσιεύθη εύμενεστά- 
τη κριτική διά τήν ποιητικήν συλ- 
λο,ην τοΰ κ. Θ. Γρίβα έκδοθεΐσαν 
Γαλλιστί ύπό τοΰ βιβλιοπωλεί υ 
Kauffman. ‘Ο σχολιαστής εκφρά
ζεται έπί τή ευκαιρία εύφήμως έ- 
ξχίρων τάς αιωνίους καλλιτεχνικά; 
άρχάς αΐτινες έσημε ώθησαν ύπό 
τής Έλλάδ ς.

I — Τό Συνδικάτον τών ανταπο
κριτών τοΰ ξένου τύπου τής Στοκ 
χολμης όργάνωσεν είς τό Palais de 
Sport τής Σουηδικής πρωτευουσης 
άξέχασπον έορτήν συμμετοχή τής 
πρώτης υψιφώνου τής Metropoli- 

i tan τής Ν. ‘Υόρκης, τής πρώτης 
υψιφώνου τής ό'περχς τής Στοκχόλ
μης, τοΰ Σουηδοΰ πρωταθλητοΰ 
τοΰ κολυμβήματος μέ έκατόν πε
ρίφημους μαθητάς καί μαθήτριας 
του. Είς τήν μεγάλην δεξαμενήν

μετά τάς έπιδείξεις, άνεπαρεστάθη 
βενετΐιάν'κο κανάλι καί έπάνω είς 
γόνδολαν οί καλλιτέχναι τοΰ άσμα
τος έτραγουδησαν τήν βαρκαρόλαν 
τοΰ Χόφμαν άποθεωθέντες. Έπη- 
κολούθησε souper καί χορός μέ πα
ρουσίαν όλου τοΰ διπλωματικοΰ 
σώματος.

— Είς τό άρχαΐον θέατρον τών 
Συρακουσών έδόθησαν κατά τάς 
3—7 Μα ίου κλασσικαί παραστά
σεις τοΰ δραματολογίου αΐτινες έ- 
πέτυχον άτολύτως χάρις καί είς 
τάς ιδιαιτέρας φροντίδας τοΰ Ίτα- 
λιχοΰ Τουρισμοΰ.

— Συνισχώμεν τήν άνάγνωσιν 
τών νεοεκδοθέντων ξένων βιβλίων : 
C. F. Kamuz: Perborence.

G. Bernaros: Journal d’ un 
cure de campagne.

—‘Ο Εύρωπαϊκός τύπος άσχο- 
λεΐται διά μακρών μέ τό αποτέλε
σμα τών Γαλλί κών έκλογών καί 
αναμένει έναγωνίω; τήν άνάληψιν 
τής εξουσίας ύπό τοΰ κ. Blum διά 
νά ΐδη αν θά έφαρμοσθή τό πρό
γραμμα τών «αριστερών» θεωρη 
τικώς περίφημον άλλά ολίγον δύσ- 
κολον είς τήν έφαρμογήν. Τό Βελ
γικόν περιοδικόν «Cassandre» ανη
συχεί μήπως ή αντιφασιστική τα
κτική τοΰ σοσιαλιστικοΰ υπουρ

γείου φέρει προστριβάς μέ τήν Ιτα
λίαν καθ’ ήν στιγμήν διά τής συν
τριβής τής Αιθιοπίας ή ειρήνη τεί
νει νά παγιωθή.

— Στήλας ολοκλήρους αφιερώνει 
ό ’Αγγλικό; τύπος διά τήν ύπόθε- 
σιν τοΰ υπουργού τών ’Αποικιών 
J. Η Thomas κατηγορηθέντος ώς 
γνωστόν δΓ άποκάλυψιν μυστικοΰ 
τοΰ προϋπολογι ΐμοΰ. Είς τήν διε- 
ξαγομένην εύρυτάτην άνάκρισιν, 
σπουδαΐον ρόλον έπαιξε καί ή κα- 
τάθεσις τοΰ "Ελληνο; κ. Π. Βερ- 
γωτή.

— Τό ύξ ’Αμερικής έθιμον τοΰ 
ν’ άποκτο ν οί κοινοί θνητοί φωτο
γραφίας όμοιαζούσας μέ τάς τών 
διαφόρων αστέρων έπεκράτησε καί 
εν Άγγλ'φ. Τεράστιαι διαφημίσεις 
είς τάς εφημερίδα; σάς ύπόσχονται 
άντί 2 λιρών νά βρήτε φωτογρα
φίαν τοΰ «άστέρος» μέ τον όποιον 
ομοιάζετε. Aviso διά τού, "Ελλη
νας έπιχειρηματίας.....

Β ΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

10 ΑΓΓΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ..
ΡΟΥΛΑΣ ΒΑΡΕΛΛΑ ΠΑΠΑ&ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ύπό τον ανωτέρω τίτλον έξεδο-
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΓΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙ :::::::

ΤΑΞΕΙΔΕΥΟΝΤΑΣ

/ΛΥΤΙΛΗΝΗ
Εντυπώσεις τοΰ κ. Ν. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μόλις περάαη ό χειμώνας καί ό 
άγριος βυρηάς παύση τις ολονύχτιες 
ηχητικές συναυλίες τον καί ή θάλασ
σα ακύμαντη ξαπλώση οτϊς θωπείες. 
τον ήλιον τήν άρυιίόωτη έτιφάνειa 
της, νοσταλγία μεγάλη καί επιτακτι
κή συναρπάζει τον άνθρωπο νά δια- 
πλεύση τά ((ϋγρά κέλεύθα» γιά νά 
θρέψη τήν άκορεοτη περιέργειά τον 
μέ άλλα τιάστεα καί νόαςν.

"Ετσι μοιραία σάν καί κάθε χρό
νο, γοργοτάξειδο βαπόρι μας έφερε 
εφετος προς ιό ‘Ελληνικό Αρχιπέ
λαγος δπον κοντά στη δοξασμένη 
Χιο, ένα άλλο διαμάντι τον, άφίνει 
τα γαλανά τοϋ Αιγαίου Κύματα νά 
τό άφροατεφανωνονν : ή Μυτιλήνη.

“Οπως τά έμψυχα, έτσι καί τά 
άψυχα ακόμη στέκονται στη ζωή 
άπ’ τήν άρχή τους τυχερά ή άτυχα. 
'Εφαρμόζεται καί σ’ αυτό ή παροι
μία τον ((άλλος έχει τ’άνομα κι’ άλ
λος τή χαρι», καί κάτι τέτοιο συμ
βαίνει μέ τή Μυτιλήνη που είμαστε 
υποχρεωμένοι να βρυντοφωνήαονμε'.

Η ΛΕΣ ΒΟΣ ΕΙΝΕ ΑΔΙΚΗΜΕΝΗ

Τό ωραιότερο ‘Ελληνικό νησί, 
μετά τήν Κέρκυρα, μέ τήν πλούσια 
βκαστηοι του, τήν καταπληκτική ευ
φορία τον, μέ τίς υπέροχες φυσικές 
καλλονές τον, εΐνε δυστυχώς άγνω
στο άπ’ τή πλειονότητα τοϋ *Ελ
ληνικού Λαού τον όποιου έπρεπε ν ’ 
άποτελή αληθινό καύχημα.

1 ιατί ή Λέσβος, αιχμαλωτίζει κυ
ριολεκτικά τόν ταξειδιώιη που τήν 
πλησιάζει καί τήν ατενίζει, ντυμένη 
τό πολύχρωμο καί πολύπτυχο φό
ρεμά της, άπ' το κατάστρωμα τοϋ 
πλοίου. Καί αϊ έντνπώαεις αϋιές 
δέν εΐνε έ ιιφανειακές, *Ο Απέραν
τος αταχτοχαλαζος έλαιώνας στους 
κυματιστούς λοφονς, μ’ Ινδιάμεαη 
πλούσια βλάατηαι σ' άλες τίς ποι
κιλίες τον πράσινου, κόλποι γραφι
κοί μέ καθρέφτες τή λεία έπιφά- 
νειά τους χωριά “καί κωμοπόλεις

περιποιημένες, καθαρές μέ πληθυ
σμό νομοταγή καί φιλήσυχο.

Νησί που Αποδίδει στην ‘Εθνική 
Οικονομία περίπου ένα δκίέκατομ- 
μύριο τό χρόνο από τό κνριώτερο 
προϊόν του τό λάδι καί στο όποιο 
Ανθεί ή Βιομηχανία καί ή ποικίλη 
Ακόμη καλλιέργεια. Νησί που φέρνει 
•ή σφραγίδα τοΰ εΛηνικοΰ πολιτι
σμού, τελευταίο κομμάτι τής Ευρώ
πης Αντίκρυ στην ‘Ασιατική ‘Ή
πειρο.

Καί τό μόνο ποϋ παρατηρεί κα

προαέξονν καί ένδιαφερθονν, θά 
μπορέση να γίνη ή τελευταία σκο
πιά τής Αύσεως προς τήν ’Ανατο
λήν, όπως εΐνε ή Κέρκυρα τής Α
νατολικής πρός τήν Δυτική Ευρώ
πη. Θά μπορέση νά προσέλκυση σέ 
μιά τουριστική Saison έντατικώτε- 
ρα τους εξ ΑΙγύπτου καί Συρίας 
ξένους. Θά μπορέση νά γίνη τό κυ- 
ριώτερον κέντρον δπον θά σφυρη- 
λατηθοϋν τά δεσμά τής ‘Ελληνο
τουρκικής φιλίας μέ Αμοιβαίες έκ- 
δρομές Απαραίτητες γιά τή προσέγ-

θη έν Θεσσαλονίκη μελέτη τής Κας 
Ρούλας ΰαρελλά—Παπαδη μητριού 
άναφερομένη είς τήν Ιστορίαν τον 
Αγγλικόν Θεάτρου Από τήν εμ
βρυώδη κατάοταοι τών πρώτων 
θεατρικών θεαμάτων μέχρι τής έν- 
τελώς συγχρόνου έποχής.

"Οπως εΐνε φυσικόν ή αυγγρα- 
φεύς Ινδιατρίβει κυρίως εις τήν έ- 
πνχήν τής πλήρους Ανθήαεως τοϋ 
’Αγγλικού Θεάτρου, τό στερέωμα 
τής όποιας κατηύγασε αελαγίζων δ 
φωτεινός αστήρ τοΰ Wi liam Sha- 
kespare.

Είς τό έργον τοΰ μεγαλειτέρου 
θεατρικού ουγγραφέως τής μεταχρι- 
ατιανικής έποχής Αφιεροΰνται αί 
περισσότεροί και καλλίτεροι σελίδες 
τοϋ βιβλίου, τό έργον δέ τοΰ Σαιξ- 
πηρ Αναλύεται μέ συντομίαν μέν 
άλλά μέ πλονοίαν Documentation, 
Ακρίβειαν καί παρατηρητικότητα. 
’Αξιόλογοι έπίαης εΐνε καί αί σελί
δες αί Αφιερωμέναι είς τόν Μπέν 
Τζόνσον, τόν συγγραφέα τοϋ περί- 
φήμου ((Βολπόνε» καί γενικώς έπαι
νοι μόνον πρέπει ν’ Απονεμηθώαι 
είς τήν συγγραφέα διά τήν θετικήν 
συμβολήν της είς τήν μελέτην τοϋ 
ξένου Θεάτρου, είς έποχήν μάλιστα 
καθ' ήν τούτο τόσον σκληρώς παγ- 
κοομίως χειμάζεται. Ν. Μ.
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ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

ΕΞΑΚΡ,ΒΟΣΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ» AHLKAPTOH

Ό Διευθυντής τού υποκαταστή
ματος Λ..,, περί τού οποίου ήσχο- 
λήθηαεν καί είς α^λο ανέκδοτον, ε- 
δέχθη κατά τά τελευταία έτη τής υ
πηρεσίας του, είς τό γραφεΐόν του 
τήν έτίσκεψιν ενός κυρίου :

«Καλημέρα σας Κύριε Διευθυντά. 
Λ... ’Επιθεωρητή ».

«Πώς είπατε; Λ...; Περιμένετε». 
Έν τφ με.αξύ άφίνων πάντοτε όρ
θιο ν τόν Επιθεωρητήν, εκάλεσε 
τόν Προϊστάμενον τού Λογιστη
ρίου :

«Δέν μοΰ λές έχουμε κανένα ’Ε
πιθεωρητήν Λ

Ίδών δέ τόν Προϊστάμενον ΰπο- 
κλινόμενον καί χαιρετώντα τόν ’Ε
πιθεωρητήν καί λέγοντα :

«Μ ι βίβαια, εΐνε δ κ. Λ...», ά- 
πήντησε στρεφόμενος προς τόν Ε
πιθεωρητήν :

«Τό ε μπορείτε νά καθήσετε!...»
’Εννοείται ότι κατόπιν αυτού 

διηυκολύνθη ή έκ τής υπηρεσίας 
έξοδός του.

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

νείς έδώ εΐνε άτι καί στις άλλες νέες 
χώρες : Ή Κρατική αδιαφορία καί 
έγκατάλειψις. Μία οΰσιαστικώς κα- 
ταργημένη Γενική Αιοίκησις, μέ 
κατά συνήθειαν ατελή Κρατική έκ- 
προοώπηοι, μέ εισιτήρια Ατμοπλοϊ- 
κά είς τιμάς απροαπελάατους χωρίς 
καμμίά διαφήαΐαι Τουριστική ή 
Μυτιλήνη περιμένει καρτερικά καί 
βασιζόμενη ατήν Αξία της τήν Ανα- 
γνώρισί της.

Τά ξενοδοχεία της εΐνε ευπρόσω
πα καί καθαρώτατα, τό κλίμα της 
έξαίρετο, τό οδικό της δίκτυο Αρ
κετά καλό, τό κόστος τής ζωής μάλ
λον φθηνό, "Αν οί αρμόδιοι τήν

γιοι τών δύο Λαών. Θά μπορέση νά 
χαλυβδώοη τό ‘Εθνικό φρόνημα 
διά τής μεταθέσεως έκεΐ τών ίκανω- 
τέρων καί ζωτικωτέρων Κρατικών 
’Οργάνων καί λειτουργών είς δλους 
τους κλάδους. Θά βοηθήση τήν ι
διωτικήν οικονομίαν καί τήν Αγρο
τικήν πολιτικήν ή όποια τόσα έπε- 
τέλεσε μέ τήν φωτισμένη καθοδή- 
γηαι καί τήν οικονομική Αρωγή 
τής ’Εθνικής Τραπέζης κυρίως, καί 
θά τή τοποθετήση, έκεΐ ποϋ τής Α
ξίζει : Πολύτιμη πέτρα ατό διάδημα 
τής *Ελληνικής Πατρίδος.

Ν. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΛΙΓΟΙ ΤΟΝ ΥΠΜΛ ΛΟΝ ΤΗΣ 
Ε8ΚΙ1Η! ΤΡΑΠίΖΗί ΤΗΣ ΕΛΛΙΛΟί

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΑΝΑΚ01ΝΩΣ1Σ

Ή Γερμανική Σχολή (Άραχώ- 
βης 11) μά; πληροφορεί ότι προσε
χώς θά - ειτουργήσουν παρ’ αύτή 
κατά τήν θερινήν περίοδον COURS 
διά γερμανικήν έμπορικήν άλληλο- 
γραφίαν.

Οί ένδιαφερόμενοι δόνανται νά 
λαμβάνουν πληροφορίας απ’ ευθείας 
άπό τό γραφεΐόν της Σχολής μέχρι 
τέλους τρέχοντος μηνός καθ’ έκά- 
στην άπό 9—12 π.μ. καί 5—7μ.μ.

(ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ 
ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ)



ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ».

0000
οοοο

ΑΠΟ TO NEON ΤΕΛΕΙΟΤΑΤΟΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΤΡΟΝΙΜΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΝ)ΣΜΟΥ. —Φωτο-Κουτουλάκη

ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ
ΟΟΟΟΟΟΟΟΟΟ

τας τούς μετασχόντας εις τι,ν 
έορτήν τού Συλλόγου καί συν- 
τελέσαντας διά της παρουσίας 
των εις τήν επιτυχίαν αύτής.

Ό έκψωνηθείς παρά του κ. 
’Αντιπροέδρου κατά τήν πανή- 
γυριν λόγος έχει ώς έξης:

«Κύριοι συνάδελφοι,
«’Απευθυνόμενος εις ύμας εξ 

»ό νάματος του Διοικητικού Συμ- 
»βουλίου τού Συλλόγου μας, τό 
»όποΐον έχω τήν τιμήν νά εκ
προσωπώ κατά τήν στιγμήν 
»ταύτην, άπευθύνω εις τά πα- 
»ρόντα μέλη του Συλλόγου, κα- 
»θώς καί εις πάντας δσους έτι- 
»μησαν διά τής παρουσίας των 
»την έορτήν μας, τούς έγκαρ- 
»δίους μας χαιρετισμούς καί 
»τάς θερμάς καί ειλικρινείς 
»μας εύχάς, εύχόμενοι, δπως ό 
»Κύριος χαρίζη εις ύμας καί τάς 
»οίκογενείας σας ύγείαν καί 
«ευημερίαν, καταξίωση δ’ ύμας, 
»ϊνα είς μακράν σειράν ετών 
»συνεορτάζωμεν έν άγάπη καί 
«όμονοία τήν Πανήγυριν του 
«Συλλόγου μσς.

«’Επίσης έγκαρδίους χαιρετι- 
«σμούς καίεύχάς άπευθύνομεν 
«είς τούς άπανταχοϋ αγαπητούς 
«μας συναδέλφους, τούς άπου- 
«σιάζοντας έκ τής Πανηγύρεως 
«ταύτης, ιδιαιτέρως δέ είς τούς 
«παρά τοΐς Ύποκαταστήμασι 
«τών έπαρχιώγ έργαζομένους, 
«μετά τών όποιων έπικοινωνοΰν- 
»τες τήν στιγμήν τούτην πνευ- 
«ματικώς, έκφράζομεν τήν άγά- 
«πην μας καί τό ειλικρινές μας 
«ενδιαφέρον.

«Χαίρομεν,αγαπητοί συνάδελ-

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
τού Συλλόγου Είσπρακτόρων 
καί Κλητήρων Εθνικής καί Κτη
ματικής Τραπέζης τής Ελλάδος, 
γνωστοποιεί είς τά άπανταχοΟ 
μέλη αύτοΰ, δτι ό Σύλλογος έ- 
ώρτασεν τήν επέτειον τής ίδρύ- 
σεώς του, συμφώνως τή άνακρι- 
νώσει, τήν 31ην Μαΐου ημέραν 
Κυριακήν, είς τό έν Λιοσίοις 
κατάλληλον Κέντρον «Ροσινιόλ» 
ένθα έψάλη δοξολογία μετ’ άρ- 
τοκλασίας είς τον έκεΐσε Ιερόν 
Ναόν τών 'Αγίων Ταξιαρχών.

Ευθύς μετά τήν άπόλυσιν τής 
’Εκκλησίας, έγένετο ή παρά του 
Καταστατικού όριζομένη κλή- 
ρωσις, έπιμελεία τής έπί τούτο 
όρισθείσης επιτροπής, έξαχθέν- 
των έκ τής κληρωτίδας 2 λαχνών 
φερόντων τά όνόματα τών τυ- 
χηρών συναδέλφων κ. κ. Νικ.
Κάγκα Ύπο)τος ’Αθηνών καί 
Κωνσταντίνου Παναγοπούλου 
Ύπο)τος Τρικκάλων οϊτινες έ- 
κέρδισαν άνά δραχμάς δισχι- 
λίας.

Κατά τό έπακολουθήσαν γεύ
μα έξεφωνήθη παρά τού κ. ’Αν
τιπροέδρου, άντιπροσωπεύσαν- 
τος τόν μή προσελθόντα είς τήν 
έορτήν, λόγω ασθένειας, Πρόε
δρον κ. Γ. Μακρήν, ό κατάλλη
λος λόγος τής ημέρας, προκαλέ- 
σας τά ένθουσιώδη χειροκροτή
ματα καί έπευφημίας τών έορ- 
τασάντων, ύπέρ τής Διοικήσεως 
τής Τραπέζης καί τού προσωπι
κού αύτής.

Γενικώς ή έπιτυχία τής έορ- 
τής ύπήρξεν άρκούντως ικανο
ποιητική, όφειλομένη είς τήν έ- 
παινετήν προσπάθειαν τής έπί
τού έορτασμοΰ έπιτροπής, ήχις »φοι, καί ή χαρά μας αυτή εΐν 
δικαίως άπέσπασεν τά συγχα- «απολύτως δικαιολογημένη, διό- 
ρητήρια τών έορτασάντων με- j «τι εύρισμόμεθα είς κύκλον ατε
λών. «νότατα συναδελφικόν, ε’ς τόν

Τά Διοικητικόν Συμβούλιον, j «όπο ον έπικρατοι ν τά εύγε ή 
συγχαίρει καί ευχαριστεί πάν- «αισθήματα τής' άγάπης καί τής «πεισμένοι, δτι ύπό τό κρατούν

«πνεύμα τής δικαιοσύνης καί 
«συμπάθειας τής Σ)στής μας Δι- 
«οικήσεως καί τών έξοχων συν- 
«εργα^ών αύτής ύπέρ τής τά- 
«ξεώς μας, πάντα θέλουσι λυθή 
«εύνοϊκώς καί ίκανοποιητικώς 
»δι’ ήμας.

«Καί συγκεκριμένως ή άνα- 
«μενομένη τροποποίησις τού 
«Καταστατικού Ταμ. Συντάξε- 
»ξεων, ώς έλπίζομεν, θέλει κατά 
->πολύ βελτίωση τήν θέσιν μας, 
>έφ’ δοον μάλιστα έχει κατανο
μή θή έπαρκώς παρά τής πλει- 
«ονότητος τών κ. κ. Συμβούλων 
>τού έν λόγω Ταμείου, ή άνάγ- 
»κη καί τό δίκαιον τής τοιαύ- 
>της έπί τά βελτίω τροποποιή- 
«σεως.

»Μέ τήν ψυχήν μας δθεν πε- 
«πεπληρωμένην αισιοδοξίας διά 
«τήν αίσίαν έκβασιν τών άφο- 

I «ρώντων ήμας καί τήν Έλλη-
Ξ Έκ τής Π<χνηγύρεωξ του Συλλόγου Είσπρακτόρων καί Κλητήρων | «νικήν Πατρίδα ζητημάτων σας

Φωτογραφία Κ. Κουτουλάκη «προσκαλούμεν ν’ άναψωνήση-
1 »τε μεθ’ ημών.

»Ζήτω τό ’Έθνος.
«Ζήτω ό Βασιλεύς.
«Ζήτωσαν οι Διοικούντες τήν 

«Εθνικήν Τράπεζαν τής Έλλά- 
»δος.

«Ζήτωσαν τά μέλη τού Συλ- 
«λόγου Είσπρακτόρων καί Κλη- 
«τήρων ’Εθνικής καί Κτηματι
κής Τραπέζης τής Ελλάδος.

«Ζήτω τό Διοικητικόν Συμ- 
«βούλιον αύτού.

«Ζήτω ό άγαπητός μας πρόε- 
«δρος κ. Γεωργ. Μακρής.
Μετά συναδελφ. χαιρετισμών 

Ό Πρόεδρος κ. α. α.
ΕΥΣΤΡ. ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ 

Ό Γ. Γραμματεύς 
Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«άλληλεγγύης.
«Είναι άνάγκη δμως νά κατα- 

«νοηθή έπαρκώς άπό δλα τά 
«μέλη τού Συλλόγου ή σημασία 
«καί ό σκοπός τών Συλλογικών 
«Πανηγύρεων, άτινα είναι ή 
«καλλιέργεια καί ή άνάπτυξις 
«κάθε εύγενοΰς αισθήματος διά 
«τήν ούσιαστικήν έξύψωσιν, τού 
«πνεύματος τής συναδελφωσύ- 
«νης, καί ή έπιδίωξις γνωριμιών 
«καί φιλικών σχέσεων μεταξύ 
γ>τών οικογενειών μας, τοσούτω 
«χρησίμων άπό κοινωνικής άπό- 
»ψεως.

«’Αλλά διατί νά μήν ύπάρχη 
»ή προθυμία είς τήν συμμετοχήν 
«τού έορτασμοΰ, τών μελών τοΰ 
«Συλλόγου μας ; Μήπως δέν έ- 
«χομεν κάθε λόγον διά νά εϊ- 
»μεθα ευχαριστημένοι άπό τήν 
«έργασίαν μας;

«Ούδείς δύναται ν’ άμφισβη- 
»τήση τό έ ξ έ χ ο ν τής έργα- 
«σίας μας παρά τή ’Εθνική Τρα- 
»πέζη έν σχέσει μέ τάς περισ- 
«σοτέρας τών λοιπών τραπεζών 
«καί έπιχειρήσεων.

«Τό έξησφαλισμένον καί μό- 
«νιμον τής έργασίας μας, ύπό 
«τάς σημερινός μάλιστα δυσκό- 
»λους περιστάσεις, ή πρόνοια 
«τών Ταμείων μας, Συντάξεων, 
«Αύτασφαλείας, καί Ταμ. Υγεί
ας τό όποιον τόσον εύδοκίμως 

«έργάζεται, πάντα ταύτα, μάς 
«παρέχουν τό συναίσθημα τής 
ασφαλείας καί διαθέτουν ήμας 

«προθύμως είς τήν έπιτέλεσιν J 
«τών καθηκόντων μας.

«Βεβαίως υπάρχουν καί ζητή- 
«ματα ατινα άπησχόλησαν καί 
«άπασχολούν τό Διοικ. Συμβού- 
«λιον τού Συλλόγου μας, καί 
«τοιούτον ζήτημα είναι πρό 
«παντός ή βελτίωσις τής θέσεώς 
«μας έν τώ Ταμείω Συντάξεων. 

«Εϊμεθα δμως άπολύτως πε-

ΕΝΛΣΙΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ, ΕΛΛΑΔΟΣ, ΚΤΗΛΑΤΙΚΗΣ Μ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 5 6 Β ---- ΤΗΛ. 27“954

ΕΚΔΡΟΜΗ
ΕΙΣ

ΒΕΝΕΤΙΑΝ, ΜΟΝΑΧΟΝ, ΛΕΙΨΙΑΝ, ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΥΚΑΙΡ Α Τ9Ν ΟΛΥΛ\ΠΙΑΚ9Ν ΑΓ9Ν9Ν

23-7-36 - 15-8-36

Ή Ένωσις οργανώνει έπί τή ευκαιρία τών ’Ολυμπιακών α
γώνων, εκδρομήν είς Βερολΐνον, μέσφ Βενετίας.

ΠαραΟέτομεν κατωτέρω λεπτομερές πρόγραμμα τής εκδρομής, 
ως τούτο κατηρτίσΟη τελικώς, κατόπιν αίτήσεως πολλών ενδιαφε
ρομένων, προς έξασφαλισιν πόσης ανέσεως καί πλήρους επιτυχίας 
τής εκδρομής.

ΠΡΟΓΡβ/ν\/ν\Α
23-7-36 μεσημβρία. 

26-7-36 πρωία.

26- 7-36 7.55’ μ. μ.
27- 7-36 πρωία.

29- 7-36 πρωία.
» απύγ. 3.47’

30- 7-36 άπόγ. 3.57’
> » 6.30’

Άναχώρησις έκ Πειραιώς διά τοΰ πολυτελούς 
πλοίου τής Adriatica Navigazioni «Ρ. Foscari». 
’Άφιξις είς ΒΕΝΕΤΙΑΝ.
Παραμονή καθ’ οληντήν ημέραν.
Άναχώρησις σιδηροόρομικώς.
Άφιξις είς ΜΟΝΑΧΟΝ.
Παραμονή έπί 2 ημέρας.
Άναχώρησις έκ Μονάχου.
’Άφιξις είς ΛΕΙΨΙΑΝ.
Παραμονή έπί 24ωρον.
Άναχώρησις έκ Λειψίας 
Άφιξις είς ΒΕΡΟΛΪΝΟΝ
Παραμονή έπί II ημέρας προς παρακολούθη
ση' τών αγώνων κ.λ.π.

Ή έκκύβευοις τοΰ Λαχείου κατά τήν έορτήν τοώ Συλλόγου Είσπρα
κτόρων καί Κλητήρων ’Εθνικής Τραπέζης.

Φωτογραφία Κ Κουτουλάκη

’Ενοικιάζεται μόνον είς όλι-
γομελή οικογένειαν διαμέρισμα 
έκ 4 δωματίων πλησίον Πλα
τείας Συντάγματος. Ένοίκιον 
2.800. Πληροψορίαι Κ. Τρίπον 
’Εθνικήν Τράπεζαν.

10- 8-36 πρωία Άναχώρησις έκ Βερολίνου
11- 8-36 πρωία Άφιξις είς ΒΕΝΕΤΙΑΝ

Παραμονή έπί 24ωρον
12- 8-36 πρωία Άναχώρησις έκ Βενετίας διά τοΰ α]π Ρ. F os carl
15-8-36 Άφιξις είς Πειραιά.

ΕΞΟΛΑ
α) Διαβατηρίου, β) Έκδρομικοΰ εισιτηρίου μετά κλίνης καί 

τροφής άπό Πειραιώς είς Βενετίαν διά τοΰ α)π. <ςΡ. Foscari» 
μετ’ έπιστροφής, γ) Εισιτηρίου III θέσεως άπό Βενετίας είς Μο
νάχον, Λειψίαν καί Βερολΐνον μετ’ έπιστροφής καί δ) Διαμονής είς 
Βερολΐνον είς δωμάτια τής μιας καί δυο κλινών καί είς Βενετίαν, 
Μονάχον καί Λειψίαν είς ξενοδοχεία: Έν δλφ .... Δραχ. 7.750

Τά έξοδα διατροφής κατά τήν είς Βενετίαν, Μονάχον, Λει
ψίαν καί Βερολΐνον διαμονήν προϋπολογίζονται κατ’«τομον περίπ υ 
είς δραχ........................................Λ. 2.750

Δηλώσεις συμμετοχής: Γίνονται δεκταί μέχρι τής 25ης 'Ι
ουνίου τό βραδύτερου καί έπί προκαταβολή Λρχ. 2500 είς τά 
Γραφεία τής Ένώσεως (Ακαδημίας 56β) έκάστήν Τρίτην, Πέμπτην 
καί Σάββατον 7—9 1)2 μ.μ. ώς καί παρά τοΐς κ. κ. I. Οΐκονομίδη 
(Κεντρικόν Κατάστημα), Δ. Μπαρμπάτη (Παράρτημα Γ' Σεπτεμ
βρίου), Ν. Βαμβακρ (Ύπ)μα Μητροπόλεως) καί ΆΟ. Γκιζίκη (Τρά
πεζα Ελλάδος).

Διά πάσαν σχετικήν πληροφορίαν άπευ&υντέον είς τά Γραφεία 
τής Ένώσεως κατά τάς ώς άνω ώρας.


