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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Τα μέχρι του δε γνωσθέντα 

στοιχεία διά τον καταρτιζό- 
μενον προϋπολογισμόν τής 
χρησεως 1936—1937 δεν εί
ναι είσέτι πλήρη, ώστε νά ε- 
χωμεν προ ημών ακριβή είκό- 
να τών δημοσιονομικών κα
τευθύνσεων τοΰ Κράτους.

Έν τοΰτοις εκ τών έξ αρ
μοδίων ανακοινώσεων δεδο
μένων φωτίζονται έπαρκώς αί 
δυσχέρειαι, τάς οποίας αντι
μετωπίζει ή Δημοσία Οικο
νομία μας.

"Ας μελετήσωμεν προσε- 
κτικώς την κατάστασιν.

Τό γενικόν ύψος τών εξό
δων τοΰ νέου προϋπολογι
σμού υπολογίζεται είς 12.500 
εκατομμύρια, το διπλάσιον 
δηλονότι και πλέον τοΰ κυ- 
κλοφοροΰντος χαρτονομίσμα
τος και τό τρίτον περίπου 
τοΰ όλου έθνικοΰ εισοδήμα
τος.

Έξ άλλου το σύνολον τών 
εσόδων τακτικών και εκτά
κτων δεν προβλέπεται άνω 
τερον τών 10500 εκατομμυ
ρίων.

Εις τούς ανωτέρω αριθμούς 
περιλαμβάνεται μέρος μόνον 
τών αϊτουμένων επιμόνως υ
πό τών στρατιωτικών κύκλων 
πιστώσεων διά τον πολεμι
κόν ανεφοδιασμόν τής Χώ
ρας, διά δέ τό δημόσιον εξω
τερικόν χρέος υπολογίζεται 
ποσοστόν μόνον 35 ο)ο.

Είναι αυτονόητον, ότι ©ί υ
πολογισμοί ούτοι ύπόκεινται 
είς σοβαράς επί τά χείρω αλ
λοιώσεις, διότι δεν είναι βέ
βαιον, ότι ή εξέλιξις τής διε
θνούς καταστάσεως θά επιτρέ
ψε τήν είς πλείονας χρονι- 
κάς περιόδους συμπλήρωσιν 
τοΰ πολεμικού μας ανεφοδια
σμού καί διότι δεν είναι κα 
θόλου έπίσης-βέβαιον, ότι οι 
ξένοι ομολογιούχοι θά δε· 
χθοΰν νά συμβιβασθοΰν μέ 
ποσοστόν 35 ©)©.

Άντιθέτως μάλιστα υπάρ
χουν ενδείξεις, ότι οί ομολο
γιούχοι θά έπιμείνουν είς με 
γαλύτερον ποσοστόν, -··*-ενδε
χόμενον, τό όποιον αντιμε
τωπίζουν ήδη οί αρμόδιοι.

Δεν ομιλούμεν περί τών 
άλλων επιτακτικών αναγκών 
τού Ελληνικού Λαού, ως ή 
υγεία, ή μόρφωσις, ή ασφά
λεια, ή συγκοινωνία, καί τών 
αντιστοιχώ ν έναντι τούτων 
ύποχρεώσεων τού Δημοσίου 
Προϋπολογισμού,διότι ή βου
λιμία τών ξένων ομολογιού
χων μάς άρνεΐτάι τό δικαίω
μα νά σκεπτώμεθα περί αυ
τών.

Πρό τοιαύτης καταστάσεως, 
τί δύναται νά yivri;

Νομίζομεν, ότι τρεις χω
ρούν λύσεις εν προκειμένω : 
Αϋξησις τής' φορολογικής έ- 
πιβαρύνσεως, δανεισμός έκ 
τού εξωτερικού, διακανονι
σμός τού δημοσίου χρέους 
μας.

"Ας άναλύσωμεν άπροκα- 
ταλήπτως έκάστην τών δυνα
τών τούτων λύσεων.

Καί πρώτον αϋξησις τής φο
ρολογικής έπιβαρύνσεως τού 
'Ελληνικού Λαού αποκλείε
ται απολύτως, θά άπετέλει δέ 
υπό τάς σμμερινάς κοινωνι- 
κάς μας συνθήκας άκρως πα- 
ρακεκινδυνευμένην ενέργει
αν'.

Κατά τελευταίους υπολο

γισμούς ό Βούλγαρος πολί
της επιβαρύνεται μέ Δρχ. 
514,20 κατά κεφαλήν, ό Ρου
μάνος μ| Δρχ. 680,5ο, ό Γι
ουγκοσλάβος μέ Δρχ. 1,204 
καί ό Έλλην μέ Δρχ.” 1,629.

Ας ληφθή ήδη υπ’ όψιν, 
ότι αί λοιπαί Βαλκανικαί χώ· 
ραι είναι άσυγκρίτως πλου- 
σιώτεραι ημών καί ότι ή θέ- 
σις καί ή έκμε.τάλλευσις τής 
καθόλου οικονομίας των εινε 
πολύ περισσότερον ημών προ
ηγμένη ·

'Υπό τοιαύτας συνθήκας καί 
με τήν' δυσμενή μάλιστα τρο
πήν τής τιμαριθμικής καμπύ 
λης προς τά άνω, ύποθέτομεν 
ότι δεν' δύναται νά γίνη λό
γος περί νέων φορολογικών 
επιβαρύνσεων.

"Οσον αφορά τον εκ τού ε
ξωτερικού δανεισμόν, προς 
τόν όποιον φαίνεται, ότι ά- 
ποβλέπομεν, κυρίως έκ τής 
προοιωνιζόμενης ένδοτικότη- 
τός μας προς τούς ξένους ο
μολογιούχους, δέν υπάρχει 
αμφιβολία ότι μέχρις ενός ο
ρίου τουλάχιστον, άποτελεΐ 
πράγματι λύσιν.

Τό όριον τού έκ τού εξωτε
ρικού δανεισμού άποτελεΐ ά- 
ναμφισβητήτως ή δυνατότης 
τί$ς χρησιμοποιήσεως τού προ
ϊόντος είς καθαρώς παραγω
γικούς σκοπούς διά τήν άνά· 
πτύξη' τής οικονομικής δρα 
στηριότητος τής χώρας, 

’Ανεξαρτήτως τών δυσχε· 
ρειών αί οποΐαι υπάρχουν διά 
τήν πραγματοποίηση' ενός 
δανειακού σκοπού, δυσχερει 
ών συναφών προς τήν εκκρε
μότητα τού διακανονισμού 
τού εξωτερικού μας χρέουςκαί 
τόν μοιραΐον εντεύθεν επη- 
ρεασμόν τής διεθνούς μας πί 
στεως, υπάρχει σοβαρός φό
βος ότι τό Κράτος δέν θά άν- 
τιστμ είς τόν πειρασμόν τής 
εντεύθεν έξοικονομήσεωςτών 
πιεστικών μή σαφώς παραγω
γικών αναγκών του.

Μία τοιαύτη τακτική ευρύ
τατα άτυχώς άσκηθεΐσα είς τό 
παρελθόν μέ τά γνωστά διά 
τά δημόσια οικονομικά μας 
θλιβερά αποτελέσματα είναι 
ολέθρια.

’Απομένει όθεν νά έξετά- 
σωμεν τήν λύσιν τού*διακα 
νονίομού τού δημοσίου χρέ
ους μας.

Είναι λυπηρόν όντως, ότι 
έφθάσαμεν νά συζητώμεν πε
ρί τής έκτάσεως τής έκπληρώ- 
σεως τών ανειλημμένων ύπο- 
χρεώσεών μας.

’Αλλ’ όταν ό προϋπολογι
σμός μας παρουσιάζω σοβαρόν 
έλλειμμα μέ πλήρη σχεδόν 
παραγνώρισιν καί τών στοι
χειωδέστερων αναγκών τού 
Ελληνικού Λαού καί μέ μει
ωμένο ν ποσοστον εξυπηρετή- 
σεως τού εξωτερικού μας χρέ
ους, ύποθέτομεν ότι δεν εί
ναι νοητή ή έμμονή τών ξέ
νων ομολογιούχων είς τήν 
έκπλήρωσιν εκ μέρους μας υ
ποχρεώσεων, τάς οποίας καί 

' άναλάβωμεν είναι άδύ-

Η ΜΕΤΛΡΡΥ0ΜΙΣΙΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΟΣ ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ
Ή Ιταλική Κυβέρνησις έδη- 

μοσίευσε τή 3.3.36 διάταγμα, 
διά του όποιου μετερρύθμίσε 
τελείως τήν όργάνωσιν τής π[- 
στεως καί τό τραπεζιτικόν συ _ 
στημα. ΑΕ κυριώτεραι διατάξεις 
τοΰ έν λόγω διατάγματος είναι 
αί έξης:

1) 'Η Τράπεζα τής Ιταλίας 
παύει νά είναι μία Τράπεζα ί 
διωτική, καί γίνεται Κρατική 
Τράπεζα. Αί μετοχαί τοΰ νυν 
ύφισταμένου κεφαλαίου θά έ- 
ξοφληθώσιν είς τιμήν, ήτις θ’ 
άνταποκρίνεται είς τήν τρέχου- 
σαν τοιαύτην.

Τό νέον κεφάλαιον, όρισθέν 
εις 300 έκατομ. λιρέττας, θά 
καλυφθή ύπό τών Ταμιευτηρί
ων, τών 'Ιδρυμάτων Δημοσίου 
Δικαίου καί τών Άσφαλιστι 
κών Εταιρειών,

Οί ίδιώται θ’ άποκλεισθώσι 
τής Διοικήσεως τής Τραπέζης 
τής όποιας τό Άνώτατον Συμ- 
βούλιον θ’ άποτελεΐται έκ 15 
μελών, έκ τών όποίων τά 3 θά 
ύποδειχθώσιν ύπό τής Corpo
ration τής Πίστεως καί τά 12 
ύπό τών Συνελεύσεων τών με
τόχων·

Τό διάταγμα όριζει δτι τό 
’Εκδοτικόν "ίδρυμα τό όποιον

τα σοβαρώς
των.

τας απαιτήσεις

αν
νατον θάττον ή βράδιον νά 
τηρήοωμεν.

Δέν συμφέρει καθολου εις 
τούς πιστωτάς μας νά είσπρά- 
ξουν διά μίαν ή δύο χρήσεις 
ηύξημένον ποσοστόν, νά γί
νουν δ’ οϋτω αίτιοι επικίνδυ
νου κάμψεως τήξ οικονομίας 
μας κατά τρόπον διακυβευον-

ατυγνη
πραγματικότης, ή παραγνώρι- 
σις τής όποιας θά φέρμ είς 
πραγματικόν όλεθρον.

Είναι όθεν συμφερώτερον 
καί διά τούς πιστωτάς μας νά 
συνεννοηθώμεν είλικρινώς, 
νά προσδιορισθμ, όριστικώς 
δέ πλέον, ή έξυπηρέτησις τού 
χρέους μας είς τά ύπό τής οι
κονομικής μας θέσεως καθορι
ζόμενα όρια καί νά άφεθή είς 
τήν καταθλιβομένην οίκονο 
μίαν μας ή άπαιτουμένη διά 
τήν άπρόσκοπτον άνάπτυξίν 
της απαραίτητος άνεσις.

Φυσικά είναι αυτονόητον, 
οτι έχομεν καί ημείς ρητήν 
ύποχρέωσιν νά περιστείλωμεν 
τάς δαπάνας μας μέχρι τού 
αύστηρώς επιβαλλομένου ο
ρίου, νά έπιδοθώμεν είς συ
στηματικήν άνασυγκρότησιν 
τών οικονομικών μας δυνά
μεων, νά άναστηλώσωμεν την 
πίστιν μας δι’ ανελλιπούς είς 
τό μέλλον έκπληρώσεως τών 
μετά τόν οριστικόν διακανο
νισμόν τού χρέους μας άνα- 
ληφθησομένων ύποχρεώσεων 
καί νά βαδίσωμεν μέλλοντι· 
κώς επί τμ βάσει πλήρους οι
κονομικού προγράμματος, έ- 
χοντες πάντοτε έν νώ, ότι ό
ριον τών εξόδων μιας υγιούς 
οικονομίας είναι τά έσοδα 
καί ότι είναι καιρός πλέον 
νά ύπάρξη πειθαρχία, καί έ- 
νότης είς τά δημόσια οικο
νομικά μας, κύριον γνώρισμα 
τής διαχειρίσεως τών όποίων 
άτυχώς μέχρι τούδε ήτο η 
πλήρης ακαταστασία καί ή 
προχειρότης.

Δέν βλέπομεν άλλην λύ
σιν είς τήν σημερινήν κατά
σταση· τών δημοσίων οικονο
μικών μας καί νομίζομεν, ότι 
μετά μίαν τοιαύτην έξέτασιν 
καί άναμέτρησιν τής θέσεως 
μας θά πρεπμ νά μεταβοϋν οί 
"Ελληνες αντιπρόσωποι πρός 
συνάντησην καί συνεννόηαιν 
μετά τών ξένων' ομολογιού
χων.

θά είναι "ίδρυμα, Δημοσίου Δι
καίου, τίθετοι έπί κεφαλής τής 
όργανώσεως τής Πίστεως.

2) Ό χαρακτηρισμός ώς πι
στωτικού Ιδρύματος Δημοσίου 
Δικαίου διατηρείται είς τήν 
Banca di Napoli, είς τήν Banca 
Nazionale del lavoro, είς τό 
Monte dei Faschi di Siena καί 
είς τό Istituto di San Paolo di 
Torino. Έπεκτείνεται δ’ έξ άλ
λου είς τήν Banca Commercia- 
le Italiana, είς τό Credito Ita- 
liano καί είς τήν Banca di 
Roma.

3) Δημιουργεΐται μία Επι
τροπή έξ 'Υπουργών, τελούσα 
ύπό τήν προεδρίαν τοΰ Duce 
καί περιλαμβάνουσα τούς 'Υ
πουργούς τών Οικονομικών,τών 
Συντεχνιών, τής Γεωργίας καί 
του Διοικητοϋ τήο Τραπέζηςτής 
’Ιταλίας.

Ή ’Επιτροπή αϋτη θά καθο- 
ρίζη τάς γενικός κατευθύνσεις 
τής οικονομικής πολιτικής, θά 
έπιβλέπη έπί τών Χρηματιστη
ρίων, θά έπιτρέπη τάς αύξήσεις 
τοΰ Κεφαλαίου καί τάς εκδό
σεις τών κινητών αξιών.

θά βοηθεΐται είς τό εργον 
της ύπό ενός Κρατικού Τεχνι
κού ’Οργανισμού καλουμένου 
Ispettorato per la difesa del ri- 
sparmio e V esercizio del cre
dito (Έπιθεώρησις διά τήν Προ
στασίαν τής άποταμιεύσεως καί 
τήν άσκησιν τής πίστεως.)

'Ο ’Οργανισμός ουτος θ’ α
σκί) έλεγχον:

α) Έπί τών Πιστωτ. 'Ιδρυμά
των καί Τραπεζών Δημοσίου 
Δικαίου, τών άναφερομένων ά 
νωτέρω.

β) Έπί τών Τραπεζών καί 
τών Πιστωτ, 'Ιδρυμάτων γενι
κώς, καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
καί άν έχουν συσταθή, τά ό
ποια δέχονται καταθέσεις δψε- 
ως ή μίκρας προθεσμίας είς τρε 
χούμενον λογαριασμόν ή ύφ ’ 
οίονδήποτε άλλον τρόπον ή ό- 
νομασίαν.

γ) Τά Filiales τών είς τήν Ι
ταλίαν ύφίσταμένων Πιστωτ. 
'Ιδρυμάτων τού ’Εξωτερικού τά 
όποια δέχονται καταθέσεις ό- 
μοίως ώς ή παράγραφος β) κα
θορίζει.

δ) Έπί τών Ταμιευτηρίων. 
Έπ’ αύτών ούδεμίσ μετατροπή 
έγένετο, δσον άφορα τήν νομι
κήν ύπόστασιν, τόν κανονισμόν 
καί τάς εργασίας αύτών.

ε) Έπί τών Ενεχυροδανει
στηρίων,

στ) Έπί τών ’Αγροτικών καί 
Γεωργικών Ταμείων.

4) Ή πίστίς μέσης καί μά
κρος προθεσμίας, θά παραχω-

ρεΐται ύπό του Istituto Mobi- 
liare Italiano, οδτινος τά δικαι
ώματα έπεκτείνονται, άναλαμ- 
βάνοντος έκ νέου τό Τμήμα Οί- 
κοχομικής ένισχύσεως τοΰ Isti- 
tuto per la Ricostruzione Indu- 
striale, δπερ είχε δημιουργηθή 
κατά τό 1933 διά ν’ άσχοληθή 
μέ τήν άναζωογόνησιν τών είς 
οικονομικός δυσκολίας εύρισκο- 
μένων επιχειρήσεων. Ή Προε
δρία του Istituto Mobiliare Ita
liano άνετέθη είς τόν ^Διοικητήν 
τής Τραπέζης τής ’Ιταλίας.

Τό 'Ίδρυμα τούτο θά έχη ύπό 
τόν έλεγχόν του :

α) 'Όλα τά 'Ιδρύματα κτημα
τικής πίστεως.

β) Τό Consorzio Nazionale 
per il credito Agrari o di Migli- 
oramento.

γ) To Istituto Mobiliare Ita
liano εις τήν νέαν του συγκρό
τηση/.

δ) Τό Consorzio di credito 
per le Imprese di Publica Uti
lity.

ε)Τό Istituto di credito per 
le Imprese di Publica Utilita.

στ) To Istituto di credito 
Navale.
ζ) To Istituto Nazionale di cre
dito per il lavoro Italiano all’ 
estero.

5) Οί δροι τής Διοικήσεως, 
τής Όργανώσεως καί τής έκ- 
καθαρίσεως τών Πιστωτ. 'Ιδρυ
μάτων τροποποιούνται καί κα
θορίζονται επακριβώς. Τίθενται 
κανόνες διάτήν κατάθεσιν σπου 
δαίων έγγυήσεων έκ μέρουςτών 
διευθυντών τών είρημένων Ι
δρυμάτων. ’Απαγορεύεται είς 
τούς Δημοσίους Υπαλλήλους 
νά συμμετέχωσιν είς τήν Διοί- 
κησιν Πιστωτ. 'Ιδρυμάτων καί 
είς τούς 'Υπαλλήλους τών τε
λευταίων νά διοικούν βιομηχα
νικός ή έμπορικάς έπιχειρή- 
ρήσεις.

Δέν δύναται ν’ ά μφίσβητηθη, 
δτι τό σύνολον -τών έν λόγω 
διατάξεων πραγματοποιεί μίαν 
έθνικοποίησιν τής πίστεως καί 
έν βήμα πρός τήν όδόν ενός 
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ΤΑ ΑΡΟΡΑ
TOY X. ΚΛ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Είς την συνάδελφον «’Ε
θνική» δημοσιεύεται σειρά 
άρθρων τού πρώην υπουργού 
τών Οικονομικών κ.Κ. Ι.’Αγ- 
γελοπούλου ύπό τόν τίτλον 
«Τά δήΒεν είς χρυσόν ένυπο- 
8ηκα δάνεια τήξ Κτηματικής»;

’Επειδή συνεχίζονται τά 
άρθρα ταύτα έπιφυλασσόμεθα 
νά έπανέλθωμεν έπ’ αυτών 
είς τό πρόσεχες φύλλον μας.

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΕΛΙΣ 3 Ή ’Εθνική μα; Οικονομία Εναντι τή; "χΥΖν 

ομίου* ύπό του /- Θεοδ- Λεκατζά.
ΣΕΛΙΣ 4 Σχέδιον αναδιοργανώσει); τών Γαλλικών I ρα- 

πεξών ύπό «. A. Dauphin Meunier.

ΣΕΛΙΣ 5 Ή σύγχρονο; μορφή τή; Ελληνική; χρπματαγο

ρας ύπό τοΰ π. Άλεξ. Λοβερδου.
ΣΕΛΙΣ 7 "Εκθεσι; τοΰ Διοικητοϋ τή; Τραπέζης τής Ελ/,α- 

X. Έμμ. Τουδεροΰ διά τό ετο; 1935. 

Άνασκόπησις εξωτερικού. Τά κυριωτερα εμπο
ρεύματα. Ελληνική οικονομική κίνησι;. κλπ.



"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Εσωτερικού 
Εξωτερικού 
ΤΙ ΜII ΦΥΛΛΟΥ

Δραχ. 50.— 
Δολ. 2.— 
Δραχ. 5.—

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :
X. X ΑΝ Χ ΑΝΟΥ

ΑΚΑ \ FIMIAV 56β

Τά έμβάοματα επ’ όνόματι της
“Τραπεζιτικής,,

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

Παρακαλοΰντα ι οί κ. κ. Συν- 
δρομηταί, δπως γνωστοποιώσιν ε’ις 
τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των

κρατικοΰ παρεμβατισμού, τοΰ 
όποιου γνωρίζομεν ήδη τάς 
προηγουμένας πρωτοβουλίας, 
κυρίως δέ εκείνην τής μειώσεως 
τών κερδών τών κυριωτέρων 
βιομηχανιών είς 6 ο)ο διά τής 
ύποχρεώσεως αυτών νά κατα
θέτουν τό πλεόνασμα τών κερ
δών είς τό Δημόσιον Ταμεΐον' 
είτε είς νόμισμα, είτε δι’ αγο
ράς κοατικών χρεωγράφων. Ή 
βιομηχανία δεν εργάζεται πλέ
ον παρά είς ένα κύκλον κλει
στόν. Ό χρυσός διαψυλάσσεται 
διά τάς έκ τοΟ εξωτερικού άγο- 
ράς τών άπολύτως αναγκαίων 
καί τό νόμισμα δέν είναι πλέον 
παρά τοιοΰτον εσωτερικής φύ- 
σεως. Ή ιδία πειθαρχία έπέ- 
πρωτο νά φθάση μοιραίως μίαν 
ήμέραν καί είς τήν πίστιν. Τού
το δέ, άφ’ ένός μέν διότι είναι 
είς τό σχέδιον τής φασιστικής 
αύταρκείας, άφ* έτέρου δέ, διό
τι έπεβλήθη άπό τά γεγονότα.

«Όφείλομεν, έδήλωσεν έπ’αύ- 
τοΟ τοΰ σήμείου ό Μουσολίνι νά 
φθάσωμεν είς τό maximum τής 
οίκονομικής αυτονομίας, άνευ 
τής όποιας έν έθνος δύναται 
αΰριον νά έκβιασθή άπό τήν 
αυθάδειαν τών πλουσιωτέρων 
έθνών».

Πράγματι δέν υπάρχει άμφί- 
[3ο λ ία, δτι ή νέα αϋτη πρωτο
βουλία όλοκλήρου τοΰ ’Ιταλι
κού έθνους έχει άφορμήν τήν 
δυσκολίαν τήν όποιαν αισθάνε
ται ή Κυβέρνησις τής Ρώμης νά 
κσλύψη τά έξοδα τής Αίθιοπι- 
κής εκστρατείας. ‘Υπό τό πρό
σχημα νά προστατεόση τήν ά- 
ποταμίευσιν θά προσπαθήση νά 
διοχετεύση τούς πόρους τής ά 
ποταμιεύσεως πρός τά Δημόσια 
Ταμεία. Τελικώς πρόκειται πε
ρί μιας ά γωνίας τοΰ Ίταλικοΰ 
κεφαλαιοκρατισμού παρά περί 
μιας άγωνίας τών κεφαλαίων.

Αύτό τό όποιον είναι άρκετά 
περίεργον, είναι δτι ό Φασιομός 
ό όποιος έδημιουργήθη διά νά 
καταπολεμήση τόν Κομμουνι- 

. σμόν, λαμβάνει ύπό τό Κράτος 
τής άνάγκης τά ίδια μέτρα μέ 
■αυτόν.
„Διότΐ δέν υπάρχουν παρά λε
πτομερειακοί διαφοραί μεταξύ 
τής νέας οίκονομικής ’Ιταλικής 
όργανώσεως καί εκείνης, ή ό 
ποία έχει ήδη έφαρμοσθή άπό 
μακροΰ είς τήν ΕΣΣΔ.

Τό μέλλον θά μάς δείξη κα
τά πόσον τά νέα αυταρχικά μέ
τρα τής Κυβερνήσεως τής Ρώ
μης θά προσαρμοσθώσιν είςτήν 
Ιταλικήν Οικονομίαν.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΙΣΤΕΠΣ α,ε.
Γενικός ’Ισολογισμός 31 Δεκεμβρίου 1935

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέσιμα

Μετρητά έν τφ Ταμείφ καί παρά Τρα-
πέζαις ένταύθα καί ΐξωτερικφ 22 203,534,66 

’Εμπορικόν Συνάλλαγμα προ; εισπραξιν
παρ’ Άνταποκριταϊς 1.834,324,70 24,042,859,36

Κατάστημα Τραπέζης 
’Ακίνητον γων. οδών Σταδίου καί Πε-

σματζόγλου 17,466,244,00
Μεΐον αποσβέσεων :

Παρελθυυσών χρήσεων 1,001,744,60
Τρεχοΰσης χρήσεω; 164,500,— 1,166 244,60 16,300,000

Χρεώγραφα
Χρεώγρ ιψα I ιοκτησίας Τραπέζης 5,870,22-7,30

Χορηγήσεις Διάφοροι 
Προεξοφλήσεις Εμπορικών Γραμ)τίων 42,367,450,30 
Αλληλόχρεοι Λογαριασμοί X ιεώσται 15,006,578,17 

Δάνεια καί ανοικτοί Λογαριασμοί επί
ένεχΰρο) χρεωγράφων 21,181,521,70

Δάνεια καί Εγγυημένοι Λ)σμοί επί υπο
θήκη άκιν. καί διαφ. ’Εγγυήσεων 21,760,383,—

Δάνεια καί Προκαταβολαί επί Φορτω 
πικών καί Εμπορευμάτων 

Εγκαταστάσεις
Αξία επίπλων, χρηματοκιβωτίων κλπ.

Κεντρικού καί ° Υποκαταστημάτων 1,421 435,—
Μεϊον άποσβεννυμένων 121,435,—■ 1.300,000,

6,195.443,55 106,511,376,7!

Λογαριασμοί Τάξεως Χρεώσται
154,024,463,38
253,460,209,86
-107,484,673,24

Κεφάλαια
Κεφάλαιο ν Με Γονικόν

» Άποθ. Τακτικόν καί Έκτ. 
Κέρδη καί Ζηαίαι τ’ άφεθέντα διά τήν 
έπομένην χρήσιν

Προβλέψεις
Προβλέψεις δΓ έι δεχομένσ,ί ζημίας έξ 

ύποτιιιήσεως χρεωγράφων
' Υποχρεώσεις έκ Καταΰ'έσεων 
καί Πιστωτικών Λογαριασμών

Καταθέσεις έν ’Όψει, έπι Προθεσμίρ 
καί είς Έγγύησιν 

Ταμιευτήρυιν
Άνταποκριταί ’Εσωτερικού καί ’Αλ

ληλόχρεοι Λογαριασμοί ΙΙιστωταί 
Άναπροεξοφλήσεις Έμπορ. Γρ)τίων 

' Υποχρεώσεις Διάφοροι 
Έπιταγαί καί Έντυλαί Πληρώ ιέαι 
Μερίσματα Πληρωτέα 
Διάφοροι Λ)σμοί καί Ύπυκ)στήματα

Λογαριασμοί Τάξεως Πιστωταί

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

15,000,000,—
10,400,000,—

105,498,53 25,505,498,53

1,600,000,-

60,033,970,85
43.923,823,80

15 434,337,95
3,124.570— 122,516,702,60

1,045,529,90 
905,517,— 

2,451,215,35 4,402,262,25
154,024,463,38

253,460,203,86

407,484,673,24

A Ν A Λ Υ Σ ί Σ ΜΕΡΙΔΟΣ « Κ Ε Ρ ΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ»

ΧΡΕΟΣΙΣ
Γενικά έξοδα, έξ. διαχειρίσ., γραφική ύλη, ένο κ. κλπ. 5,770,015,20
Φόροι δημοσίου, φόροι επιτηδεύματος, οικοδομών και

κύκλου εργασιών 326,842,40
Τόκοι υποχρεώσεων 6,700,551,70
Εισφορά Τραπέζ. υπέρ Ταμείου ΙΙρονοίας προσωπικού 129,168,— 

Αποσβέσεις και προβλέψεις 
Άπόσβεσις εξόδων έγκαταστάσεως 121,435,—

» επί αξίας Καταστήματος Τραπέζης 164,500,—
Προβλέψεις καί αποσβέσεις διαφόρ. Λ)σμών 379,139,35 665,074,35 
c Υπόλοιπον κερδών πρός διάθεσιν 2,305,458,53

15,897,150,18

'Υπόλοιπον προηγουμένη; Χρήσεως
Τόκοι Χορηγήσεων, Προμήθειαν, Συναλλαγματικοί
Διαφοραί, Πρόσοδοι Κ)στήαατος καί διάφ. Κέρδη

ΠΙΣΤΩΣΙΣ
172,422,72

15,724,727,46

15,897,150,18

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΕΚ ΔΡΑΧΜΩΝ
Είς Τακτικόν Άποθεματικόν; Κράτησες συμφώνω; τφ άρθρω 32 τού Καταστατικού Δρχ.

Προβλέψεις: Κράτησις 5Γ ενδεχόμενός ζημίας έξ ύποαιιήσεως Χρεωγράφων 
Μέρισμα πρός Δρχ. 6 —κατά μετοχήν επί Μετοχών 150,000 
Φόρον Καθαρά; προσόδου καί οδοποιίας επί ώς άνω μερίσματος 
Ποσοστά Διοικητο
Κέρδη καί Ζημίας υπόλοιπον είς Νέον

ικοΰ Συμβουλίου καί Διευθύνσεω ;

2.305 498.53
200,000,— 

585,000, - 
» 900,000,—
» 240,000 —
» 275,000,—
» 105,498,53

Δρχ. 2 305.498 53

Τό έκ Δρχ. 6.—κατά Μετοχήν μέρισμα Χρήσεως 1935, έλεύθερον φόρου Καθ ιοά ς προσόδου, πληρωθήσεται 
μετά τήν έγκρισιν τού πα ιόντος ’Ισολογισμού ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων.

Έν Άθήναις τη 20ή Μαρτίου 1936
'Ο Πρόεδρο; τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου 'Ο Γενικός Διευθυντής CQ Διευθυντής τού Λογιστηρίου

Γ. ΙΑΤΡΟΥ ΣΙΙΥΡ. I. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠ. ΑΛ. ΜΑΤΣΟΥΚΙΙΣ

EQNIKH ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ α.ε.

Άνακοίνωσις
'Η Εθνική Κτηματική Τράπε

ζα τής Ελλάδος είναι υποχρεω
μένη, κατόπιν τοΰ δημιουργη- 
θέντος θορύβου περί τό ζήτημα 
τών έκτελέσεων είς βάρος τών 
όφειλετών έξ ένυποθήκων δα
νείων, νά δηλώση δτΐ:

ΈπΙ συνόλου 15.000 καί πλέ
ον δανείων είς δραχμάς καί λί
ρας ’Αγγλίας τόσον τών μετα- 
φερθέντων παρ’ αυτή έκ τής

’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος, δσον καίέκ τών χορηγη- 
θέντων παρ’ αύτής άπό τής συ- 
στάσεώς της, ήτοι έπι έννεαετίαν 
όλόκληρον, οί πραγματοποιη- 
θέντες μέχρι σήμερον, επισπεύ
σει αύτής, πλειστηρίασμοί άνέρ 
χονται εις έκατόν είκοσι (120) 
έν δλω καί δτι διά τόν άρξάμε- 
νον μήνα ’Απρίλιον οι ένδεχο- 
μένως γενησόμενοι πλειστηρια- 
σμοί άνέρχονται είς ένα καί 
μόνον, ό όποιος μάλιστα ά 
φορά είς άναπλειστηρίασμόν 
κατά μή καταβαλόντος τό έκ- 
πλειστηρίασμα ύπερθεματιστοΰ 
κατόπιν πλειστηριασμοΰ γενο 
μένου έν έτει 1930 καί τούτου 
έπισπεύσει τρίτου.
Άθήναι τή 6 ’Απριλίου 1936. 
(Έκ τής Γραμματείας τής Τρ.)

Τ/ιΓνΕΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΠΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΝ ΤΠΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ 

ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Κατά τάς γενομένας έαχάτως 

Αρχαιρεσίας πρός άνάδειξιν Δ. 
Συμβουλίων τών Συλλόγων τών 
ύπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος, 
Άϋ'ηνών καϊ ’Αγροτικής έξελέ- 
γηααν οί κάτω&ι.
1) Διά τό Διοικητικόν Συμβού- 
λιον τοϋ Συλλόγου υπαλλήλων 
Τραπ. Ελλάδος.
Φωκίων Διακουμόπουλος Πρόε

δρος]
Λάμπρος Άναγνωστόπουλος 

[’Αντιπρόεδρος 
I. Ρωσσετίδης Γεν. Γραμματεύς 
θ. Τζανίδης ’Έφορος

Σύμβουλοι 
Άλεξ. Πετσάλης 
Δ. Παπαδοπούλας 
I. Μουρέλος 
Έλλη Ίακωβάτου

2) Διά τό Διοικητικόν Συμβού· 
λιον τοϋ Συλλόγου ύπαλλήλων 
Τραπ. ’Αϋ·ηνών.
Όδυσ. Ζωγράφός Πρόεδρος 
Γεώρ. Καβαλίνης Άντ)δρος 
Γεώρ. Λαμπρινός Γεν. Γραμ, 
Νικ. Σοΰτζος Ταμίας 
Ήλ. Κουρεντζής Έφορος 

Σύμβουλοι 
I. Κωστίδης 
Κουλά Κατογά 
Ε. Άνδρέου 
Γρ. Ζουγανέλης

3) Διά τό Διοικητικόν Συμβού - 
λιον ύπαλλήλων τής ΑΤΕ.

Γ. Μαραβελάκης Πρόεδρος 
Α. Σπυρόπουλος Άν)δρος 
Σ. Παπαπολυχρονίου Γεν. Γρ. 
Β. Λογοθέτης Ταμίας 

Σύμβουλοι 
Ν. Χριστοφόρου 
Κ. Πάμπανος
Χρ. Παπακωνσταντόπουλος

Η Γ' ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ
30 Μαΐου—1 ’Ιουνίου
(Άγιου Πνεύματος)

Είς
ΣΑΜΟΝ, ΧΙΟΝ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ 
διά τοΰ είδικώς ναυλωθέντος 
άτμοπλοίου «ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ» 
Πληροφορίαι καί δηλώσεις συμ
μετοχής είς τό Κατάστημα τοΰ 
Συλλόγου (’Ακαδημίας 56β Τηλ. 
27-954) καθ’ έκάστην 6—9 μ.μ. 
άπό τής 30 ’Απριλίου.

Δεδομένης τής μεγάλης ζητή- 
σεως εισιτηρίων συνιστάται ή 
έγκαιρος έξασφάλισις θέσεων, 
καθόσον ό άριθμός των, θά εΐ

άντί τής ορθής «άντελήφθημεν».
2) ’Εν τή 17η παραγράφω 

έτέθη ή φράσις «σωματεΐον συ
νεταιρικόν^ άντί τής όρθής «σω
ματεΐον συντηρητικόν».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ευχαρίστως άναγγέλλομεν τήν 

έκδοσιν καί νέας γεωοικονομικής 
μελέτης τού συναδέλφου κ. Γ. Μι- 
στάρδη, άναφκρομένης είς τήν Αυ
στραλιανήν ’Ομοσπονδίαν, τήν με- 
γαλυτέραν οίκονομικι'ιν δύναμιν 
τοΰ νοτίου ήμισφαιρίου. Είς τό 
έκδοθέν τεύχος έξετάζονται τά κά
τωθι θέματα : 1) 'II φυσική διά- 
πλασις τής χώρας. 2) Τ' άφορώντα 
τόν πληθυσμόν (αυτόχθονα καί μή) 
ζητήματα. 3) Ή πολιτεικαή όρ-
γάνωσις (θέσις έν τφ πλαισίψ τής 

ναι, ώς πάντοτε, άπολύτως ώρι-(Βρεττανικης Αυτοκρατορίας κλπ.) 
σμένος. , 14) Τά δημόσια οικονομικά ιδία τά

* μεταπολεμικά έν συγκρίσει όμως
καί πρός τά προπολεμικά). 5) Τ’ 
άφορώντα τά χρηματικά κεφάλαια. 
6) ‘Η παραγωγή (μεταλλεύματα, 
κτηνοτροφία, γεωργία καί βιομηχα
νία) καί 7) Τ' άφορώντα τήν ακτο
πλοΐαν ζητήματα άπί γεωοικονομι
κής άπόψεως.

Γενικώς τά έρευνώμενα θέματα 
εξετάζονται τόσον άναφορικώς 
πρός τήν ‘Ομοσπονδίαν (Commo
nwealth) δσον καί άναφορικώς 
πρός μίαν έκάστην τών πολιτειών 
(States).

HRPOPRMRTR
Έν τή δημοσιευθείση είς τό 

ψύλλον τής «Τραπεζιτικής» τοΰ 
μηνός Μαρτίου έ· έ. διατριβή 
τοΰκ.Παπαλέτσουύπότόν τίτλον 
«Σύλλογος καί Συλλογικόν εν
διαφέρον» παρεισέφρησαν είς 
τινα μέρη, έκ τυπογραφικής 
άβλεψίας τά κάτωθι λάθη, τά 
όποια άλλοιώνουν τό νόημα τής 
έν λόγω διατριβής.

1) Έν τή δεκάτη παραγράφω 
έτέθη ή λέξις «άντελήφθησαν»
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Χαιρετίζοντες με ένθουαια- 
ομόν τά νέα Συμβούλια τών 
Συλλόγων τοϋ προσωπικού των 
διαφόρων Τραπεζών ευχόμενα 
εις αυτά γόνιμον και πλουαίαν 
δρασιν.

Ό Σύλλογος των ύπαλλήλων 
τής 'Εθνικής Τραπέζης, ή άρ 
χαιοτέρα καί πολυμελεστέρα 
παρ’ ήμΐν όργάνωαις Τραπεζι
τικών ύπαλλήλων, δράττεται ευ
χαρίστως τής εύκαιρίας διά νά 
ύπενθυμίση διά τού δημοσιογρα
φικού του οργάνου εις τους ά- 
δελφούς Συλλόγους τήν άνάγ 
κην της στενής μεταξύ μας συν
εργασίας. διότι άποτελοϋμεν 
μίαν τάξιν πραγματικώς μο
χθούσαν διά την οικονομικήν 
εύημερίαν τής χώρας, παραγνω- 
ρισμένην όμως, άτυχοϋσαν καί 
άντιμετωπίζουσαν σοβαρόν κίν
δυνον τού επαγγέλματος της εκ 
τής άψυχολογήτου δημιουργίας

ποικιλωνύμων όργανιαμών τρα
πεζιτικού χαρακτήρας.

Ό Σύλλογός μας άπό τον 
παρελθόντος ήδη έτους έξεπό- 
νησε οχέδιον καταστατικού Τρα 
πεζιτικής δμοσπονδίας, το όποι
ον διένειμεν εις τά Συμβούλια 
τών άλλων Συλλόγων καί το 
όποιον έγένετο παρ αύτών δε
κτόν κατ αρχήν.

"Ας αυνεχίσωμεν τάς προσπά
θειας μας προς τήν κατενθυν- 
σιν ταύτην με τήν βεβαιότητα 
οτι προσφέρομεν υπηρεσίαν εις 
ημάς αυτούς, εις τά ιδρύματα τά 
όποια ύπηρετοΰμεν καί είς τήν 
κοινωνίαν όλόκληρον, ή όποια 
κα\ώς γνωρίζει τόν τρόπον, με 
τόν όποιον διαχειρίζονται τά 
ζητήματα τής πίατεως οι ειδικοί 
τραπεζιτικοί,ένφ άνχιθέτως αρ
κετά δοκιμάζεται καθημερινώς 
άπό τήν ειαόρμηαιν τών ερασι
τεχνών τραπεζιτικών.

TO ElWIEAftmTOIHMON
Ό Νόμος 6364 προβλέπων τήν 

ιδρυσιν Ταμείου άσφαΗσεως Έ 
παγγελμαςιών καί Βιοτεχνών, ώρι- 
οε μεταξύ τών πόσων αύτοΰ καί τό 
τέλος έκ τής έπικολλήσεως έπαγ 
γελματοσήμου έπί τών έν Έλ^άδι 
έκδιδομένων γραμματίων, συναλ 
λαγματικών καί τραβηχτικών.

Κο; τό μέν ένδιαφέρον του Κρα 
τους διά τήν άσφάλισιν μιας συμ
παθέστατης τάξεως ούδέν βεβαίως 
εχει τό ψεκτόν, έκτός ίσως της ανι 
σότητος, ή οποία δημιουργειται 
Εναντι άλλων Επαγγελματικών τά
ξεων ούχίόλιγώτερον παραγωγικών

Τό νά επιβληθούν δμως τοσον 
άβασανίστως νέαι πέδαι είς τάς 
συναλλαγάς, καταντά αληθώς άκα-
τανόητον. ,

Τό Κράτος δέον νά άντιληφθπ κα
λώς, οτι έν τή ρυθμιστική του λ ει
τουργία, δέν δικαιούται 'α διδη λυ
θείς σοβαρωτάτων κοινωνικών ζη
τημάτων μέ εκδηλον καΐ_ επιζημιω 
τατον Εμπειρισμόν διά να μετάθεση 
απλώς τήν δυσφορίαν από μ1 ας τα- 
ξεως είς άλλην καί νά Εξοικονόμηση 
προχείρως τά πράγματα.

Οταν μάλιστα ή ταξις των συν 
αλλασσομένων πολυειδως μέχρι 
τοΰόε έπλήγη έκ ττς παρεμβατικής 
πολιτικής τοϋ Κράτους, ή οποία 
άλλοτε μέν προεκλήθη έξ Εκτάκτων 
άναγκών. άλλοτε δέ, τό ^ και συνη- 
θέστερον, πρός άντιμ,.τωπισιν συν 
βηκών προελθουσών έκ κρατικής 
απρονοησίας, δέν Επιτρέπεται να 
ίπιβαρυνθή καί πάλιν δ α τουι περί 
οδ πρόκειται με-ρου, το οποίον 
βλάπτει καψίως την πιστιν και πε
ριπλέκει έτι μάλλον τά διεπουσας 
jolc πιστωτικούς τίτλους άντιεπι- 
στηαονι ας έν πολλοΐς διατυπώσεις

Τήν προχειρότητα του-έπιβληθέν
τος μέτρου μαρτυρεί και ή τρομ -

όποιον έπάγεται ή. παραλειψις της 
έπικολλήσεως του έπαγγελματο
σήΠισυτεύ0μεν, »τ, ή Κυβέρνησις θά 
έπανίδη τήν τραγελαφικήν τούτην
διάταξϊν καί θά συναισθανθη επι 
τέλους οτι ή πίστις και η όν «πτυ 
ξΓς τών συναλλαγών δέν δυνανται 
νά άνθέξουν χωρίς προφανή κ^ο- 
νον κάμψεως, εις μί«ν τοσ°ν 
καί άψυχοΜόγητον, συστηματ κήν 
κακομεταχείρισιν.

η κ. ττουδερος
Ό κ. Διοικητής τής Τραπεζης 

τής Ελλάδος περαίνων τήν εκιΗ- 
σίν του πρός τήν Συνέλευσιν των 
Μετόχων έπί τών πεπραγμένων
τοΰ έτους 1935 εΐ,πεν έπιγραμμα"
τικώτατα:

«Έν τή ανασυγκροτήσει της
Πολιτείας πρέπει νά στρέψωμεν 
δλοι τάχιστα τήν προσοχήν μας 
εις τά οικονομικά καί τό νόμισμα. 
Ή ευημερία τής χώρας και ή *°ι" 
νωνική μας ηρεμία έξάρτάται απ
αΰτα». _ ,

Διά τήν πραγμάτωσιν τής αναμ
φισβήτητου ταΰτης αλήθειας ο κ- 
Τσουδερός διά τοϋ επαναδιορισμού
του είς τήν Διοίκησιν τής Τραπε- 
ζης τής Ελλάδος καλείται νά 
προσφέρη τά προσόντα καί τάς 
γνώσεις του, ώς ενεργού θέσει 
συντελεστοΰ τής τόσον ποθητής 
οικονομικής ευημερίας τής Χώρας
μ«ς- , „ ,Γάς νέας προσπάθειας του κ.
Τσουδερον συνοδεύουν καί αί ίδι- 
καί μας ε νχαί μετά τής βεβαιότη- 
τος, ότι V διακεκριμένος Τραπεζί
της'θά βαδίση σταθερώς εις τό 
τραχύ έργον του.

Η OftMMR ΤΟΥ κ· AEKRTZfl
Είς άλλην οτηλην δημοσιι,ύομεν 

ηερίληψιν τής τελευταίας ομιλίας τοϋ 
Γενικού ΔιευΘυντοϋ της Γονικής 
Τραπέζης Ltd. καί Προέδρου του 
Συνδέσμου τών ’Ανωνύμων Ετοη 
ριών κ. θεοδ. Λεκατζά περί τής 
’Εθνικής μας οικονομίας, έναντι τής 
παγκοσμίου» ·

Συνιστώμεν θερμώς είς τους άνα- 
γνώστας μας τήν μελέτην τών παρα
τηρήσεων τοϋ έγκριτου Έλληνος 
Οικονομολόγου, διότι είναι διατυπω
μένοι μέ σπανίαν άντικειμενικόιητα 
καί άποτεΛοϋν ευτολμον καί διεισδυ
τικήν άνάλυσιν τής θέσεως τής οικο
νομίας μας έπεκτεινόμεναι πολύ πέ 
ραν τής ψύχρας διαπιστωσεως τών 
γεγονότων είς θετικός καί πρακτικάς 
ύποδείξεις.

Έλπίζομεν είς τό προσεχές _ ψύλ
λον σας νά τιμηθώμεν διζ ειδικής 
συνεργασίας τοϋ κ, Λεκατζά έπί του 
θιγέντος ύπ’ αϋ-οο στ,ουδαιοιάτου 
ζητήματος τής ένότηιος τοϋ κρατι
κού προϋπολογισμού καί τών προϋ
πολογισμών τών Δήμων.

θά μας έπιτρέψη ό κ. Λεκατζας νά 
τω άπευθύνωμεν από τοϋδε τάς θερ
μός εύχαριστίας μας διά τήν πολύ 
τιμον ταύτην συνεργασίαν.

TR ΓΕΓΟΓΙΟΤΒ 
TON KRARMQN

Το σταμάτημα τοϋ εν Καλά 
μαις εργοστασίου οίνων και οινο
πνευμάτων περιεπλεξεν επικινδυ- 
νως τήν κατάστασιν, λόγο) ^τής σο
βαρός έξεγέρσεως τών εργατών 
καί έπαγγελματιών.

Τό γεγονός, οτι έπυκνώθησαν 
εσχάτως πολύ κρούσματα τής μορ
φής τών γεγονότων τών Ιναλαμών 
νομίζομεν, οτι πρέπει νά εμβάλη 
είς σοβαράς σκέψεις την, Κυβέρ- 
νήσιν καί πρέπει να ένωση τους 
Πολιτικούς αρχηγούς είς κοινάς 
συσκέψεις, διότι προδίδει μίαν^νο- 
σογόνον αιτίαν, ή οποία είναι 
πολύ φυσικόν χρονίζουσα να δη
μιουργήσω ηοβαρούς κοινωνικούς 
κινδύνους. α r

Μη λησμονώμεν άλλωστε, οτι οί 
ποικιλώνυμοι προστάται, είναιάγρυ- 
πνοι καί δτι ή καλλιτέρα μέθοδος 
πρός άντίμετώπισιν τών απειλούμε
νων γενικωτέρων κινδύνων είναι η 
προσεκτική καί άνευ προκαταλη- 
ψεως έξέτασις τών αιτίων,τά όποια 
τούς προκαλοϋν καί ή ειλικρινής 
παρά πάντων άναγνώρισις τών 
δικαιωμάτων, τα όποια έχει η ερ
γασία ως συντελεστής καί στήριγ
μα τού σημερινού κοινωνικού κα
θεστώτος, είς θέσιν παράπλευρον 
άναμφιβόλως πρός τό κεφάλαιον.
Η ΗΠΟΓΡΒΦΗ

;ν εύχαρίστως, δτι γίνεται 
περί νέας άπογραφής τοϋ 
οϋ.
πογραφή γινομένη μέ πραγ- 
μέριμναν διά τήν έξασφο- 
πλήρους έπιτυχίας της, ε- 

ρτίαν' σημασίαν είς εποχήν 
ϊ Κυβερνητική λειτουργία ά- 
ιότστος μηχανισμός καί συ- 
ρό πόσης έκδηλώσεώς της 
(γΚην άκριβών στατιστικών 
ον καί συνεχών ύπολογι-

καί οίκονι μικώς ή άπογρα- 
ιενάλην σπουδα: ό ιητα, δταν
νώς λομβάνων-αι μέτρα τά 
,ίνουν μεγάλα οικονομικά 
Ια καί τά όποια μοιραιως
έκ τ-ροκατσβολής άστοχα, 

αννέλλωνται χωρίς_ άκριβή 
ν τής συνθέσεως του πληθυ-

ΕΓΚΥΡΟΙ ΓΝΟΜΑί

I ΜΙ Μί
Ο- ύπεσχέθημέν είς τό προηγοΰμενον 

φύλλον δ ί ho μεν κατωτέρω περίλη- 
ψιν τής έμβριθοϋς ομιλίας τοΰ δια
κεκριμένου οικονομολόγου κ. Θεοδ. 
Λεκατζά ποραύέτοντες αυτούσιας 
τάς χαρακτηριστικοιτέρας παρατη
ρήσεις αύτοΰ

Ό κ. Λεκατζας άρχόμενος τοϋ 
Λόγου του έπεσκόπησε τήν διεθνή 
οικονομικήν κατάστασιν διαπιστώ 
σας, δτι εύρισκόμεθα προ σταθε- 
ρας άναορωτικής καμπύλης τής 
παγκοσμίου κρίσεως καί οτι αί 
προγνώσεις τής συνεχ:σεως τής 
παγκοσμίου οικονομικής άναρρώ- 
σεως περιέχουν τήν έπιφόλαξιν τής 
μή ανακοπής της έζ άπροόπτων 
πολιτικών ή οικονομικών γεγονό
των.
Μετά τα0τα ό ομιλητής είσέρχεΓαι 
είς διεξοδικωτάτην άνάλυ_σιν_ τής 
Ελληνικής οικονομίας, μετά δέ τήν 
διαπίστωσιν τής ζωτικότητας, τήν 
όποιαν άνέπτυξεν δ_ τόπος κατ’ αύ 
τήν ταύτην τήν περίοδον τής κρί
σεως έκ διαφόρων γενικών ωφελί
μων επιρροών, ό κ. Λεκατζα': Εξε
τάζει άναλυτικώς «ποιον μέρος τών 
έπιρροών τούτων έκεψαλαιοποιή 

»θη κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε 
»νά άποτελέση κεφάλαιον μέλλον 
τικής σταθερδς άναπτύξεως καί 
βελτιώσεως.

. Τήν έξέλιξιν τής καλλιέργειας 
καί παραγωγής, ίδια _τών δημη- 

»τρια-,ών, ό κ· Λεκατζας θεωρεί» 
»τό φωτεινότεοον σημεΐον έν τή 
.«οικονομική εξετάσει τής χώρας 
»μας.

»Τό έπιτευχθέν εύχάριστον καί 
««εύοίωνον άποτέλεσμα, άποδεικνύ 
»ει Η δύναται νά γινη, δταν ή ίδιω 
»τική πρωτοβουλία, πιστωτικοί όρ 
*γανισμοί καί Κράτος συνεργά- 
»ζωνται πρός έπίτευξιν Ενός ένιαί- 
»ου Εθνικού σκοπού. Άποδεικνύει 
πόσον ώφέλιμος είναι ό παρεμβα 

-τισμός, δταν χειραγωγή καί δημι- 
»ουργή Εθνικώς συμφερούσας οί· 
««κονομικάς ροπάς.

»’Άν σημειώνω τοΰτο ιδιαιτέρως, 
»είναι διότι έν Έλλάδι, έκιός σπα- 
»νιωτάτων Εξαιρέσεων, ώς η^πα- 
»ροϋσα, δ παρεμβατισμός υπήρξε 
«σχεδόν πάντοτε opyavov, είτε 
»πρός πραγματοποίησιν ατομικών
• διοικητικών φιλοδοξιών, ειτε^προς
• έξυπηρέτησιν πολιτικών μάλλον

σμοϋ καί τών έκ τής ουνθέσεως 
ταύτης άνοιυπτουσών οικονομικών 
πραγματικοτήτων.

Επειδή έν τούτοις τά άγαθά τής 
επιτυχούς άπογροψής άνατρέπονται 
άρδην, έάν τά άποτελέοματα αύτής 
δέν είναι άπο',ύτως άκριβή,^ συνηγο- 
ροϋμεν καί ήμεΐς θερμώς ύπέρ τής 
διενεργείας μιας άπογραφής, άλλά 
συνιστώμεν έπιμόνως νά όργανωθή 
άρτίως καί είς τάς τελευταίας λεπτό 
μερείας της, διά νά γινη έτί τέλους 
καί παρ’ ήμΐν απαρχή συστηματικής 
καί διανοημένης άντιμετωπίσεως τών 
ποικίλων προβλημάτων, τά όποια 
άνέκυψαν έκ της προόδου τοϋ πολι
τισμού καί τών δυσχερών σημερινών 
περιστάσεων.

Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΗΠΕΖΒ
Τό τελευταίως δημοσιευθέν α

νακοινωθέν τής Κτηματικής Τρα
πέζης θέτει τέρμα εις τόν περί αυ
τήν εγερθέντα θόρυβον δι’ άθρό- 
ους δήθεν πλειστηριασμούς τών ε
νυπόθηκων αυτή ακινήτων.

Άλλά δέν εννοούν τέλος οί θο- 
ρυβούντες, εάν, εννοείται, τελούν 
έν καλή πίστει, δτι προσφέρουν 
χειριστήν είς τόν τόπον υπηρεσίαν 
εκ τής αχαλίνωτου αύτών διαθέ- 
σεως νά ευρίσκουν παντού σκάν
δαλα καί υπερβασίας καί δτι στοι
χειώδης αυτών ΰποχρέωσις είναι 
νά πληροφορώνται καλώς, προτού 
έπιδοθοϋν είς ευχερή επίκριση- 
καί νά μή θίγουν ιδρύματα, τα ο
ποία προσφέρουν μεγίστην είς τον 
τόπον ύπηρεσιαν και τα οποία, αν 
μή τι άλλο, δικαιούνται τουλάχι
στον είς τήν άναγνώρισιν τών υ
πηρεσιών των;
οι BftErmnz

Ή Ελλάς έδέχθη μέ ειλικρινή 
χαράν εκλεκτά τέκνα της ζώντα 
είς'τήν Αμερικήν καί επανελθόν- 
τα κατ’ αύτάς προ; επισκεψιν τής 
Πατρίδας των.

Χαιρετίζομεν καί ημείς τους ε- 
πανελθόντας είς τήν J Ιατρίδα μας 
"Ελληνας αδελφούς, οί όποιοι μα
κράν ημών τιμούν το Ελληνικόν 
όνομα, φορείς τών αθανατων χα
ρισμάτων τής φυλής μας·

ικοΝΒΐΐΑ mm m ιιπβιιιιϊ
Τοΰ κ ΘΕΟΔ. ΛΕΚΑΤΖ X. Γενινοΰ Διευίίυντοΰ τής 
Ίονικής Τραπέζης Ltd έ · Έλλάόι, Προέδρου τοΰ 
Συνδέσμου τών έν ‘Ελλάδι ’ Λνωνύαιον ‘Κτα ριών.

«>ή οικονομικών σκοπών.
•’Εκείνο δμως, τό οποίον πρέπει 

»νά έχωμεν ΰπ’ οψιν, δχι μόνον 
»πρός Εξαγωγήν εόχαρ στων καί 
•ικανοποιητικών συμπερασμάτων.
• άλλά καί διά τήν έξέτασιν τοϋ
• τρόπου, καθ’ δν θά άντιμετωπίσω 
»μεν τό μέλλον έν τώ οίκονομικώ 
»πεδίω είναι δτι κατά τό λήξαν
• Ετος' εϊχομεν τήν τρίτην κατά
• σειράν εξαιρετικήν συγκομιδήν δη
• μητριακών κΗ ιδία σ του

•Δεν υπάρχουν άκόμη δεδομένα
• διά νά γνωρίζωμεν, ποία θά είναι
• ή συγκομιδή τοΰ άρξαμένου ε- 
•τους.

• Αί πληροφορίαι είναι άντιφατι- 
»καί· ’Αλλά νομίζω, δτι κατά τό g
• τος τοΰτο θά είναι ίσως δυνατόν 
»νά κριθή όριστικώς, κατά πσίον
• περίπου ποσοστόν, αί συγκομιδαί
• τών τριών τελευταίων Ετών ώφεί 
•λοντο είς Εξαιρετικός καιρικού
• συνθήκας καίκατά ποιον ποσοστόν
• άποτελοΰν σταθερόν καρπ ν τής
• γενομένης έκ μέρους τών Κυβερ
νήσεων προσπαθε ας πρός έπέκ- 
•τασιν καί καλλιτέρευσιν τής
• καλλιέργειας καί σποράς.

• θά γνωρίζωμεν, νομίζω, έπί τέ 
»λους, έν τώ ύπολογισμώ τοϋ τα-
• κτικοΰ Εμπορικού μας ισοζυγίου,
• π- ίαν θέσιν καταλαμβάνει τό εί
• δος τοΰτο τής πρώτης ανάγκης.»

’Εν συνεχεία δ όμιλητής εξαιρεί 
τήν κατα τήν τελευταίάν έπταετίαν 
προσπάθειαν έπεκτάσεως τής βαμ 
βακοκαλλιεργείας, είς τό όποιον 
άπσδίδει Εξαιρετικήν σημασίαν, λό
γω τής σχέσεως τοϋ βάμβακοςπράς 
σπουδαιοτάτην βιομηχανίαν, τήν 
νημ ττουργίαν, καί τής δυνατότητας 
διεισδύσεως αύτής είς πλείστας 
γειτονικός αγοράς·

Όμιλών περαιτέρω ό κ. Λεκα- 
τζάς'πεοί τής βιομηχανίας μας, τής 
ότι ίος διαπιστώνει τήν ίκανοποιη 
τίκήν έξέλιξιν, παρατηρεί:

Προκειμένοι περί τών ζητημάτων 
τής ’Εθνικής Βιομηχανίας, ουδέπο
τε ύπήρξεν οίαδήποτε σταθερά καί 
μελετημένη οικονομική άλοκληρω 
τική κατεΰθυνσις έκ μέρους τών 
Ιθυνόντων. "Αν εχωμεν σήμερον 
μίαν σχετικώς άκμάζουσαν βιομη
χανίαν, τοΰτο οφείλεται άποκλει- 
στικώς είς τήν ιδιωτικήν πρωτοβου
λίαν καί είς τόν ταχύτητα τοϋ Ελ
ληνικόν πνεύματος νά προσαρμό
ζεται καί άκόμη περαιτέρω νά έκ 
μετολλεύεται. άν θέλετε, οίονδή- 
ποτε οικονομικόν γεγονός εύχάρι
στον ή δυσάρ'στον.

Έπιλαμβανό μένος έν συνεχεία 
τοϋ θ ματος της μελλοντικής άνα 
πτύξεως τής βιομηχανίας μας καί 
τής προστασίας αύιής παρατηρεί ό 
κ. Λεκατζας:

Είναι άνάγκη νά πειοθώμεν, δτι 
άκόμη καί αν είναι άληθές οτι ή 
βιομηχανία μας συναγωνίζεται τάς 
ξένας βιομηχανίας, άποκλειστικώς 
λόγω τής συναλλαγματικής ημών 
θέσε'ώο, τών περιορισμών ή οίωνδή- 
ποτε άλλων πλεονεκτημάτων, συν · 
δεομένων μέ τήν διεθνή κρίσιν, Εχο- 
μεν καθήκον και συμφέρον νά μή 
έπιδιώξωμεν οΰτε κάν τόν περ ορ - 
σμόντής ΰπαρχούσηςτάσεως.

Γνωρίζω τί θά μοϋ εΐπουν οί άν- 
τίθετα φρονοϋντες.

Πρέπει άράγε ή κατανάλωσις καί 
ό λαός νά δουλεύη άγοράζων ακρι
βά τά προϊόντα μιας βιομηχανίας, 
καθ’ ήν στιγμήν θά ήτο δυνατόν άλ- 
λαι άγοραί νά προμηθεύουν είς κα_ 
τωτέραν τιμήν: Άπανιώ. "Οσον καί 
αν φαίνεται παράδοξον, είναι καί 
τοΰτο ένας τρόπος κατανομής τοΰ
έθνικοΰ εισοδήματος.

fclvai άναμφισβήτητον, δτι εχομεν 
προϊοΰσαν αϋξησιν Εργατικών χει 
ρών, άπό δημογραψικής άπόψεως 
λίαν εύοίωνον. Αί Εργατικοί αδται 
χεΐρες πρέπει νά χρησιμοποιηθούν 
οπωσδήποτε, διό:ι αν εχωμεν νά 
έκλέξωμεν μεταξύ μιας πολιτικής 
άντιμετωπίσεως δι’ Επιχορηγήσεων 
τής Εργατικής άνεργίας, άφ’ Ενός, 
καί άφ' Ετέρου μιας χρησιμοποιώ 
σεως τών εργατικών χειρών, μέ τήν 
θυσίαν άκόμη Ενός μικρού βάρους 
τής καταναλώσεως, δέν υπάρχει 
άμφιβολ ία, δτι πρέπει νά Εκλέξω- 
μ ν τό δεύτερον.

Διότι, κοί αν άπό δυναμικής άπό
ψεως ή θυσία είναι ή ίδια, ή δευ- 
τέρα λύσις Εχει δύο πλεονεκτή 
ματα:

1) ’Αποτρέπει τήν άνάμιξιν τοϋ 
Κράτους δαπανηρόν καί άσύμφορον 
άπό πάσης άπόψεως.

2) ’Αποτρέπει τήν πρός οκνηρίαν 
Εξιν τών έπιχορηγουμένων τάξεων, 
άποτρέπει καί τήν άνάπτυζιν τών 
οφεων, τέκνων τής άργίας, μητρ ς 
πάσης κακίας .

Διά τό καπνεμπόρισν καί τήν 
καπναγοράν 6 κ. Αενιατζά: δια
πιστώνει Εξοδον έκ τής κρίσέως, 
Εξαιρεί τήν κροπικήν μέριμναν προς 

ι κατάπσυσιν τής άμελετήτου έπεκ 
I τάσ- ως τής καπνοκαλλιέργειας

καί έπίτευξιν ποιοτικής βελτιώσεως 
τής παραγωγής καί υπογραμμίζει 
τήν σηυασίαν τής Εξαγωγής κα
πνών είς Γερμανίαν καί Τσεχοσλο
βακίαν.

Περαιτέρω ό κ. Λεκατζας Εξαι
ρεί τάς προόδους τής έμπορ κής 
μας ναυτιλίας, έξετάζων δέ τήν 
θέσιν τοϋ Εξωτερικού μας Εμπορίου 
τονίζει ιδιαιτέρως, δτι τά 35ο)ο τής 
εισαγωγής μας άντιπροοωπεύουν 
είδη μή άμέσως παραγωγικά

Εισερχόμενος εΐτα ό όμιλητής 
είς τό παλιννοστήσαν Ελληνικόν 
κεφάλαιον, ένδειξιν τοϋ οποίου θε
ωρεί τήν συμαντικήν αϋζησιν τοΰ 
καλύμματος τής Εκδοτικής Τραπέ
ζης μεταξύ τών Ετών 1932 καί 1934, 
παρατηρεί, δτι «τό έν τώ έξωτερικώ
• Ενεργητικόν τής ήμετέρας οϊκονο-
• μίας δέν έξηντλήθη διά τής πραγ-
• ματοποιηθείσης παλιννοστήσεως».

Τόν παράγοντα τούτον αόξήσεως 
τοϋ καλύμματος ό κ. Λεκατζας θε
ωρεί έκτακτον παρατηρεί δ’ δτι 
«ή παλιννόστησις τοΰ ελληνικού
• κεφαλαίου φυσικόν είνα1 νά έπη- 
ρεάζη άρνητικώς τά μέλλοντα έ-

•τήσια ισοζύγια τών λογαριασμών
• μαςλόγω τήςέλαττώσεως τοϋ Εξω
τερικού εισοδήματος, τοΰ άντιστοι-

•χοϋντος είς τό παλιννοστήσαν κε
φάλα ιον.

•Βεβαίως ή σχετική άθρόα εισα- 
•γωγή τών κεφαλαίων τούτων ήτο 
•φυσικόν νά δημιουργήση μίαν έ-
• ξαιρετικήν άνεσιν καί Εντεύθεν φυ- 
•σικόν ήτο Επίσης ή εσωτερική οί- 
»κονομία νά χωρήση πρός έντονω- 
•τέραν δράσιν. Δυστυχώς δμως δχι
• μόνον ή Ιδιωτική πρωτοβουλία ά-
• ψέθη άχειραγώγητος έν προκειμέ- 
»νω, άλλά καί ή δημοσία πρωτο-
• βουλία. άντί νά προσπαθήση ζήλο 
»τύπως νά διατηρηθή ή ρευστότης 
•τών εκτάκτων τούτων κεφαλαίων,
• ένήργησεν έν τφ πλαισίω τής δρά-
• σεως της άνευ τής άπαιτουμένης
• δημοσιονομικής οικονομικής προ-
• νοίας».

Καί ή μέν ιδιωτική οικονομία 
έστράφη πρός οικοδομικήν άκινη- 
τοποίησιν ή όποια, κ σίτοι έί,ηγεί
ται κάπως λόγω τοΰ έκ τής χρεο
κοπίας κλεισίματος τής έπενδύσεως 
είς κρατικό χρεόγραφα, δέν είναι 
παραγωγική, δ ότι ό οικοδομικός 
οργασμός Εξυπηρετεί μίαν κατά 
ποιόν καί δχι κατ’ έ’κτασιν πραγ
ματικήν ανάγκη·' «6ί νέαι έγκατα-
• στάσεις άποτελοΰν έν τή εύρυτέρςχ
• αύτών Εμφάνιση έκδήλωσιν σπα-
• τάλης μέ χαρακτηριστικά τήν ά-
• κινητοποίησιν, τήν καταναλωτικήν
• έπανεξαγωγήν μέρους τοΰ είσα- 
•χθέντος κεφαλαίου δΓ άξίαν ξυ· 
•λείας, σιδήρου καί λοιπών άναγ-
• καιούντων ειδών καί τήν προπα-
• ρασκευήν μιας άνεπιθυμήτου, άλλ*
• άναποψεύκτου κρίσεως τής άκινή- 
»του ίδιο-ντησίας».

Ή δέ δημοσία οικονομία Εναντι 
τοΰ οίκονομικοΰ γεγονότος τής πα- 
λιννοστήσεως τών κεφαλαίων συνε- 
τέλεσεν, ώστε τό δημιουργηθέν λό
γω τής άγορας τοϋ είσρεύσαντος 
συναλλάγματος κεΦάΛαιον νά μή 
μείνη «κυκλοφορικόν», άλλά νά 
άκινητοποιηθή διά τών Ταχυδρομι
κών Ταμιευτηρίων ύπό μορφήν δα
νείων πρός αυτοτελή δημόσια νο
μικά πρόσωπο, δπερ δέν άποτελεΐ
• τίποτε άλλο, παρά λανθάνον κυ· 
»μαινόμενον χρέος, λίαν άνεπιθύ- 
»μητον ύπό τάς παρούσας συνθή- 
•κας, δυνάμενον άπό τής μιας στιγ-
• μής είς τήν ά'λην νά δημιουρχή- 
»ση μεγάλας διαταραχάς είς τήν 
οικονομίαν καί τήν συναλλαγματι
κήν θέσιν τής χώρας».

Ό κ. Λεκατζας θεωρεί, δτι λόγοι 
ηθικοί καί λόγοι καθαρώς οικονο
μικοί κοί εθνικοί Επέβαλλον μετά 
τήν κήρυξιν τής χρεοκοπίας, τήν 
άποφυγήν πάσης διογκώσεως τοϋ 
σκέλους τών Εξόδων τοϋ κρατικού 
προϋπολογισμού.

Ό όμιλητής άναγνωρίίει, δτι ήτο 
κατάλληλος ή στιγμή διά τήν γενο- 
μένην συίησιν τών φορολογιών, 
κακίζει δμως, δτι τό Κράτος στη- 
ριζόμενον είς τήν έκ τής Εκτάκτου 
δραστηριότητας τής οικονομίας έ- 
παύίησιν τών Εσόδων προήλθεν είς 
Επικίνδυνον έπαύξησιν τών τακτικών 
αύτοΰ δαπανών.

’ι ξετάζων ό κ. Λεκατζας τήν συ
ναλλαγματικήν θέσιν τής χώρας 
παρατηρεί, δτι «τό ίσοζύγιόν μας 
•περιέχει κεφάλαια Εντελώς σευ
• στοΰ κοί άσυλλήπτου χαρακτήρας 
•καί μάλιστα κατ’ Εκτασιν έν κλί- 
»μακι δυσαναλόγω πρός τό μέγεθος 
»καί τό είδος τής οικονομίας μας». 
»«Ώς έκ τούτου ή έξέτασκ κατ’ά- 
νάγκην ι·αθίσταται μάλλον έμπει- 
,ιρική, στηριζομένη ούσιαστικώς είς
• Εξωτερικός Ενδείξεις». Μέ τό κρα
τούν διαχειριστικόν σύστημα συ
ναλλάγματος θεωρη ικώς ^ τουλά
χιστον, τό καταληκτικόν υπόλοιπον 
τοΰ ισοζυγίου τών λογαριασμών 
μας εμφανίζεται διά τής σ άθμης
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ΣΧΕΔΙΟΝ

3ον καί τελευταίον
2) ΚΑΛΛΙΤΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
α) Τροπβποίησις τής τεχνικής.

Σήμερον αι πιστώσεις προς ίδιώ
τας τείνουν να καταστούν πιστιύ- 
σεις κολλι-κτιβιστικαί (προς ομά
δας). Εις την Γερμανίαν καί την 
ΕΣΣΛ αι πιστώσεις δέν χορηγούν
ται επί τη βάσει τής φερεγγυότητος 
τοϋ αίτοΰντος, άλλ έφ’ δσον καί 
καθ’ δσον ή χορηγούμενη πίστωσις 
άνταποκρίνεται εις άνεγνωρισμένην 
ανάγκην εθνικού συμφέροντος ή 
προβλεπομένην ύπό ενός Σχεδίου. 
Συμπτώματα τοιαΰτης έξελίξεως 
σημειοϋνται ακόμη καί εις την 
Γαλλίαν σήμερον. Αί πιστώσεις 
χορη/οϋνται σήμερον εις οικονο
μικά συγκροτήματα διά τήν πρόο
δον των οποίων ένδιαφερόμεθα δ- 
λοι καί τά όποια είναι ελεύθερα 
νά ανακατανείμουν τάς πιστώσεις 
μεταξύ των filiales των καθώς 
νομίζουν καλλίτεροι·.

Ό χαρακτήρ των πιστιυσεων 
τελευταίως εις δν βαθμόν παρε- 
χώρησε τήν θέσιν της καί ή πα- 
λαιά άτομικιστική οικονομία εις 
τήν οικονομίαν έν τή όποια αί συν- 
αλλαγαί ένεργοΰνται πλέον μεταξύ 
ομάδων καί όχι ατόμων.

Έξ ά'λλου, από τινων ετών, αί 
πιστώσεις δέν θεωρούνται απλώς 
ως τονωτικόν τής παραγωγής, ήτις 
αυξάνει συνεχώς δυνάμει τής ι
δίας αυτής φοράς, αλλά τείνουν 
νά καταστούν ό ρυθμιστής τής α
ναρχικής ταότης παραγωγής. Κατά 
συνέπειαν καθίσταται απαραίτητον 
νά τροποποιηθή ή οικονομική τε
χνική καί κατόπιν νά προσαρμοσθή 
ή τεχνική αυτή καί ό μηχανισμός, 
πού τήν θέτει εις κίνηση, εϊς τάς 
νέας απαιτήσεις τής Οικονομίας. 
’Αφού ή Οικονομία σήμερον είναι 
κατά πρώτον λόγον εθνική, πρέ
πει επί τή βάσει εθνικού σχεδίου 
νά όργανώσωμεν τάς τραπέζας καί 
τήν κατανομήν τών πιστώσεων. 
Τί σημαίνει νά όργανώσωμεν τήν 
κατανομήν τών πιστώσεων ; Τούτο 
σημαίνει διά νά μεταχειρισθώμεν 
τήν έκφραση ενός τών πλέον ει
δικών εις τά τραπεζικά ζητήμα
τα, τού κ. Roger Alheinc, νά έ- 
ξασφαλίσωμεν αστυνομικόν έλεγχον 
επί τών πιστώσεων καί νά έκτιμή-

ΒΜΜΙΟΡΓΛΝΩΣΕΩΣ ΤΩΜ ΓΜΛΛΙΚΩΜ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ύπο τού κ. a. DAUPHIN ■ MEUNIER
Δρος Πολιτικών καί Οίκον)κών Επιστημών

σωμεν τά στοιχεία τών συλλογικών 
κινδύνων Είναι καιρός πλέον νά 
τεθή τέρμα εις τήν κατάχρηση 
τών ατομικών πιστώσεων. Τοιαΰτα 
παραδείγματα είναι πολυάριθμα 
καί γνωστά εις πάντας τούς ειδι
κούς. Έξ αιτίας τής άτομιχιστικής 
καί αναρχικής όργανώσεως τών 
τραπεζών, υπέρ τό δέον βιομηχανι
κών, επιχειρηματικών καί κερδο
σκοπικών, οι ϊδιώται έτυχον δια
φόρων ευκολιών, τάς οποίας ή κα- 
τάστασίς των καί τών επιχείρησε - 
ών των δέν έδικαιολόγουν.

Αί Τράπεζαι ούτω τούς έδωσαν 
τά μέσα νά συγκρατηθούν επί τινα 
χρόνον καί νά συντείνουν εις τόν 
ύπερεκχειλισμόν τών αγορών, τάς 
οποίας ή τελική άποσύνθεσίς των 
άνέτρεψε βραδύτερου,

β) Σωματειακού Τράπεζαι.
Ή τράπεζα τών Ηαρισίων καί 

τών Κάτω Χωρών είναι γνωστόν 
δτι έδημιούργησε αριθμόν τινα ει
δικών Τραπεζών (Credit sucrier, 
Banque Cotonniere, Banque des 
Produits Alimentaires et Colo- 
niaux). "Εκαστος κλάδος τής βιο
μηχανίας θά έπρεπε νά έχη τήν 
ειδικήν του Τράπεζαν μέ ιδιαιτέ
ρας μεθόδους εργασίας καί κατα
νομής τών πιστώσεων. ’Ιδέα πρω
τότυπος, ήτις ιιακράν τού νά έχη 
άχθη εις αίσιον πέρας, αξίζει παρά 
πολύ νά έξετασθή έκ τού πλησίον.

Τό Σχέδιον τής Γ.Σ.Ε. ενστερ
νίζεται τήν ιδέαν ταύτην καί προ
τείνει ■ τόν καταμερισμόν τών προς 
τήν βιομηχανίαν βραχυπροθέσμων 
ή μακροπροθέσμων πιστώσεων επί 
συντεχνιακής βάσεως . Ούτω ό 
εθνικός τραπεζικός μηχανισμός θά 
περιελάμβανε συντεχνιακός τραπέ
ζας, ειδικευμένος κατά μεγάλος οι
κονομικός κατηγορίας. Ό ρόλος 
αυτών θά συνίστατο εις τό νά εξα
σφαλίζουν εις τάς εθνικοποιημέ
νος ή έλευθέρως λειτουργούσας 
βιομηχανίας τού αυτού είδους τάς 
άναγκαιούσας πιστώσεις μακράς, 
μέσης ή βραχείας προθεσμίας.

Έκάστη συντεχνιακή τράπεζα 
θά έγνώριζε τήν σημασίαν τών 
παραχωρουμένων πιστώσεων εις 
μίαν ήπιχείρησιν καί δέν θά έβλεπε 
κανείς, δπως σήμερον, εταιρείας, 
αϊτινες έχουν δανεισθή διά τόν 
αυτόν σκοπόν καί έναντι τών αυ
τών εγγυήσεων σοβαρά ποσά από

διαφόρους τραπέζας χωρίς καμμία 
τών Τραπεζών τούτων νά γνωρίζη, 
φυσικά, τάς επεμβάσεις τών άλ
λων. Ούτω ή αυτή έπιχείρτισις επι
τυγχάνει δυσαναλόγους πιστώσεις 
προς τήν κανονικήν πορείαν τών 
εργασιών της και συνήθως, εάν ή 
έπιχείρησις αυτή εύρεθή πρό δυσ- 
χερειών ή έκκαθαρισθή, αί πιστΑ* 
τριαι τράπεζαι, αϊτινες καταλαμ
βάνονται έξ απροόπτου τήν στιγμήν 
εκείνην, δέν επιτυγχάνουν τήν έξό- 
φλησιν τών προς αύτάς ύποχρεάι- 
σεων τής έπιχειρήσεως καί δοκιμά
ζουν, μέ τήν σειράν των, σοβαρός 
δυσχερείας.

Άναμφιβόλως, αί φιλικαί τρά- 
πεζαι, καί ίδιαιτέριυς αί τράπεζαι— 
μέλη τής Ένοόσεως τραπεζών, άν · 
ταλλάσσουν συνήθως τάς πληρο
φορίας των (κατάλογον άπληράιτων 
καί διαμαρτυρημένων γραμματίων). 
’Αλλά αί πληροφορίαι αύται δέν 
είναι πάντοτε ούτε ακριβείς ούτε 
κανονικαί καί πλήρεις.

Ή πλήρης γνώσις τών πληρο
φοριακών στοιχείων παρ’ έκάστης 
υπηρεσίας τών συντεχνιακών τρα
πεζών θά έπέτρεπε τήν ανά
πτυξη· τής ασφαλείας τών πιστό)- 
σεων, τούτέστιν τού πλέον ασφα
λούς μέσου διά τήν ρύθμιση· τής 
παραγωγής διά τών πιστώσεων.

γ) Αί Χορηγήσεις
Αί Τράπεζαι από τού πολέμου 

και εντεύθεν έξήλθον τού πλαισίου 
τής ιδιωτικής καπιταλιστικής Οικο
νομίας καί είσήλθον εις τήν κολ- 
λεκτιβιστικήν Οικονομίαν όμοΰ 
μετά τής Εκδοτικής τραπέζης καί 
υπό τήν καθοδήγηση αυτής εκλή- 
θησαν νά εξυπηρετήσουν δ'χι μόνον 
τήν πελατείαν αυτών αλλά ολό
κληρον τό ’Έθνος καί τό μέλλον 
αυτού. Αί επεμβάσεις των, κατά 
συνέπειαν, δέν πρέπει νά καθορί- 
Comai από ιδιωτικά ελατήρια, 
άλλ’ από τό εθνικόν συμφέρον.

Ή έκθεσις τού Σχεδίου βέβαιοί 
κατηγορηματικώς:

«Ή κατανομή τών πιστώσεων 
έχει ώς σκοπόν τήν ανάπτυξη τής 
γενικής δραστηριότητας καί τής 
γενικής ευημερίας καί ό'χι τήν αύ- 
ξησιν τών μερισμάτων τών Τρα
πεζών, αϊτινες τά διανέμουν .

Αί χορηγήσεις γίνονται σήμερον 
εις τήν Γαλλίαν κατά τρόπον «τα
κτόν καί χωρίς σπουδαίαν καί μα-

| κροχρόνιον παράτασιν. Άφ’ ενός 
μέντό Κράτος χρησιμοποιεί ένα μέ
ρος τών διαθεσίμων αυτού διά τήν 
χρηματοδότηση· τού σχεδίου «ε
θνικού εξοπλισμού» διά πολιτικούς 
λόγους, άφ’ ετέρου δέτάΐΐιστωτικά 
Ιδρύματα καθοδηγούνται άπόάπό- 
ψειςτελείως ιδιωτικού χαρακτήρας.

’Απομένει, λοιπόν, νά έφαρμό- 
σιομεν εις τήν Γαλλίαν έν τφ πλαί
σιο) μιας Διευθυνομένης Οικονο
μίας, μίαν εθνικήν πολιτικήν χο
ρηγήσεων καί χρηματοδοτήσεων 
τών επιχειρήσεων απολύτως ορθο
λογιστικήν διά τής καταλλήλου 
χρησιμοποιήσεως τών κεφαλαίων 
τού λαού μας.

Ή τεχνική τήν οποίαν όφεί- 
λομεν νά έωαρμόσωμεν προς τόν 
σκοπόν τούτον είναι ήδη γνωστή. 
Θά πρέπει άφ’ ενός μέν νά έμπνευ- 
σθώμεν από τάς μεθόδους τών 
υπό τών Σοβιέτ εφαρμοζόμενων 
πενταετών σχεδίων, άφ’ ετέρου δέ 
άπό τάς μεθόδους τής Γερμανικής 
κυβερνήσεωςμέ τό Arbeitsbeschaf- 
fungsplan (Σχέδιον δημιουργίας 
εργασίας).

«ΤΙ εθνικοποίησις τών πιστιό- 
σειον είναι τό μέσον τής χρηματο- 
δοιήσεως ενός σχεδίου μεγάλων 
έργων. Πάντως οί απαραίτητοι 
δροι διά τήν έκτέλεσιν ενός μεγά
λου προγράμματος δημοσίων έργων 
καθώς καί αί άνάγκαι καί αί πη- 
γαί υπάρχουν έν τή ήμετέρα χώ
ρα» (άπό τήν έκθεσίν τού Σχεδίου), 
δ) Ένίσχυσις τών μικρών 

επιχειρήσεων.
Από τήν αντίληψιν τών συντα

κτών τού σχεδίου δέν διέφυγε τό 
γεγονός δτι αί χορηγήσεις διά με
γάλα έργα, έάν προωρίζοντο νά 
αναζωογονήσουν τήν οικονομικήν 
δραστηριότητα καί συνεπώς νά θέ
σουν τέλος εις τήν άνεργίαν, δέν 
θά έπετύγχανον κατ’ άρχάς είμή 
ν’ ανορθώσουν τάς μεγάλας βιο
μηχανίας. Τοιουτοτρόπως όμως τό 
σχέδιον θά ήκολούθει μέ διάφορα 
άναμφιβόλως ελατήρια, τήν καί 
σήμερον έφαρμοζομένην πολιτικήν 
τών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Κα
θώς καί εις τό παρελθόν ούτω καί 
σήμερον θά επωφελούντο εκ τών 
τραπεζικών πιστώσεων μόνον τά 
Τράστ, τά διάφορα οικονομικά 
συγκροτήματα καί αί μεγάλαι άνώ- 
νυμοι έταιρεΐαι καί θά άπεκλείοντο

αί μεσαΐαι βιομηχανιαι, τό μικρόν 
έμπόριον καί ή βιοτεχνία. Είναι 
γνωστόν δτι εις τήν χώραν δπου δ 
φασισμός κατέλαβε τήν έξουσίαν, 
καί ιδίως εις τήν Γερμανίαν, έπέ- 
τυχεν ούτος νά πάρη μέ τό μέρος 
του τήν τάξιν τών αικροαστών 
διότι έξεμεταλλεύθη τήν άδιαφο- 
ρίαν τών μεγάλων Τραπεζών απέ
ναντι αυτών καί ύπέσχετο εις αυ
τούς νά θέση τέλος εις τήν κατά
σταση ταύτην.

Τό σχέδιον τής I’. Σ. Ε. επειδή 
άπευθύνεται τόσον εις τήν τάξιν 
τών μικροαστών δσον καί εις τούς 
έργάτας, λαμβάνει ύπ’ δψει του τήν 
όσημέραι αύξανομένην δυσαρέ
σκειαν ταύτην τών μικροβιομηχ,ά- 
νιον, τών μι κρεμπόρων καί τών 
βιοτεχνών, οΐτινες έγκατελείφθη- 
σαν εις τήν τύχην των άπό τά Πι
στωτικά Ιδρύματα.

Τό Σχέδιον δέν παραδέχεται 
δπως ό εδωδιμοπώλης, ό ξυλουρ
γός καί ό μηχανουργός κλείσουν 
τά καταστήματα αυτών ελλείψει 
πιστώσεων. Ούτω καθορίζει δτι αί 
λαϊκαί Τράπεζαι οφείλουν νά προσ- 
αρμοσθοϋν εις «τάς νέας άνάγκας 
τάς οποίας προιυρισται νά έξυπη- 
ρετήσουν». ΤΙδη αί Τράπεζαι αύ- 
ται διά τής συνθέσειυς τών Διοι
κητικών Συμβουλίων των καί τής 
πελατείας αυτών, διά τού είδους 
τών πιστώσεων, τάς οποίας χορη
γούν, εΰρίσκονται εις στενήν επα
φήν προς τούς κύκλους τών μικρο- 
παραγωγών τούτων, τούς οποίους 
πρόκειται νά σώσουν έκ τής κατα
στροφής καί νά τούς περιλάβουν 
κατά ορθολογιστικόν τρόπον εντός 
τής δλης Οικονομίας. Θά έπεβάλ- 
λετο ούτω ή αύξησις τού όγκου τών 
εις τήν διάθεση «υιών τιθεμένων 
χρηματικών μέσων καί ή ριζική έκ- 
μηδένισις τών εμποδίων τά όποια 
θέτουν τά διάφορα Πιστωτικά Ι
δρύματα εις τήν πρόοδον αυτών.

Ούτω, αί πιστοϊσεις προς τρίτους 
(εμπράγματοι ή επί προσωπική 
άσφαλείφ) έξαφανιζόμεναι βαθ- 
μιαίως άπό τούς μεγάλους Τομείς 
τής Οικονομίας, πράγμα δπερ θά 
συμβή άσφαλώς εις τήν Διε-θυνο- 
μένην Οικονομίαν, θά παίξουν ρό
λον τινά παντού, δπου θά εξακο
λουθήσει νά λειτουργή ή άτομική 
πρωτοβουλία, ή εργασία τού ανε
ξαρτήτου παραγωγού.

τοϋ καλύμματος τής ■ ραπέζης της 
Ελλάδος, ή έξέτασις δέ τής έξελί
ξεως τοϋ καλύμματος μέ τήν σημε
ρινήν μάλιστα στάθμην τής κυκλο
φορίας «δέν δύναται ■ νά δημιοορ- 
»γήση έίαιρετικήν άνησυχίαν».

Πάντως ή έξακολουθητική μείω- 
σις δεικνύει, δτι εύρισκόμεθα πρό 
άρνητικοΟ έπισήμου τούλάχιστον 
ισοζυγίου.

’Επιβάλλεται λοιπόν νά έξετασθή 
αν τό άρνητικόν τούτο (σοζύγιον 
άποτελή, οδτως είπεϊν, τόν τύπον 
καί τής περαιτέρω έξελίξεως τής 
συναλλαγματικής Ημών θέσεως καί 
έν γένει τών σχέσεων τής οικονο
μίας μας μετά του έξωτερικοΟ.

Επ’ αότοΰ ό όμιλητής παρατηρεί 
δτι τάς πλημμυρίδας άκολουθούν 
φυσικαί άμπ -,τιδες, έξ οδ έ'δει νά 
μή παρασυρθώμει εις σπατάλην, 
δ ι υπάρχει καί μία κίνησις συναλ
λάγματος, καθ’ ήν "Ελληνες έν τω 
έξωτερικω επενδύουν τό εισόδημα 
των εις τό έξωτερικόν καί δτι συν
τρέχει πρός τούτοις ό ψυχολογικός 
λόγος, έφόσον ή μείωσις τοΰ καλύμ- 
μαιυς έρμηνεύεται ώς συναλλαγμα
τική άδυναμία.

Υπάρχει δμως καί ένδειξις έντε 
λώς άντιθέτου μορφής, έξ ής «δύ- 
«ναται νά άντληθη ή πεποίθησις, δτι 
«τό "ελληνικόν συνάλλαγμα κέκτη- 
»ται λανθάνουσαν μεν. ολλ’ άναμ- 
«φισβ ,τητον έσωτερικήν δυναμικό
τητα.

«Πρόκειται περί τής όπολύτου 
«σταθερότητας τής έσωτερικής άγο- 
«ραστικής δυνάμεως τοΰ νομίσμα- 
»τός μας, ώς μαρτυρεί ή έξέλ.ξις 
«τής τιμαριθμικής καμπύλης, διόα 
«υπάρχει μέν στροφή τοΰ τιμαρίθ- 
«μου πρός τήν άνιοΰσαν. αυτή δμως 
«μαθηματικώς τούλάχιστον, υπήρξε 
«κατωτέρα, έάν ληφθοΰν ύπ’δψιν αί 
«εν τω μεταξύ φορολογικοί μεταρ- 
»ρυθμίσεις καί νέαι έπιβαρύνσεις».

Οϋτω δέν δόνα ιαί τις νά έπικρίνη 
ούδαμώς τήν άσκηθεΐσαν πολιτικι,ν 
σταθεροποιήσεως ντέ φάκτο, διότι 
έφ__ δσον άπεμακρύνθημεν τοϋ χρυ
σού κανόνος. έφ’ δσον δεν ύ 'άρχει 
έλευθερία συναλλαγών, κατ’ άνάγ- 
κην η έξωτερική άξία τοΰ νομίσμα-

τός μας είναι θετή. Καί ή παράλ
ληλος έξέτασις τής τιμαριθμικής 
καμπύλης άποτελεΐ έν τών ούσιω- 
δεστέρων μέσων, οίονεί τήν πυξίδα 
τής καθοδηγήοεως τοΰ συναλλαγ
ματικού ήμών σκάφους.

Τήν ρύθμισιν τών κυκλοφορικών 
ήμών άναγκών ό κ. Λεκατζάς θεω 
ρεΐ «άνωτέραν πάσης έπικρίαεως».

Έν τούτοις ή άσκηθεΐσα άπό άλ
λους κύκλους πολιτική άφήρεσεν έκ 
τού πεδίου δράσεως τής Τραπέζης 
τής’Ελλάδος σημαντικόν κεφάλαιον.

«’Εννοώ καί πάλιν, λέγει ό κ. Λε- 
«κατζάς, τήν ύπό τών Ταχυδρομι 
»κών Ταμιευτηρίων άντλησιν κεφα 
«λαίων έκ τής άποταμιεύσεως πρός 
«έκτέλεσιν δημοσίων έρ/ων.

»Άνευ τής πέραν παντός έπιτρε 
«πτοϋ όρίου άπορροφήσεως κατο- 
«θέσεων έκ μέρους τοΰ Όργανι- 
«νισμοΟ τούτου, δέν ύπάρχει άμφι- 
«βολία. δτι ή κυκλοφορία μας θά 
«εύρίσκετο εις πολύ κατώτερα έπί- 
»πεδα».

Τ'ϋτο έχει μεγάλην σημασίαν, 
κατά τόν όμιλητην. άπό άπόψεως 
ποσοστού δυναμικότητας τοΰ κα 
λύμματος, άπό απόψ:ως καταλλή
λου διακυβερνήσεως καί χειραγω- 
γήσεως έκ μέρους τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος τοΰ δλου Τραπεζικού 
συγκροτήματος καί Εν τινι μέιρω 
άπό άπόψεως στάθμης τών έ·>ιτο- 
κίων.

t ίς τό πεδίον τής έθνικής οικονο
μίας ό κ. Λεκατζάς φρονεί, δτι 
«πρέπει όλίγον νά νοικοκυρευθώ 
μεν» καί δτι «τό ιδιωτικόν κεφά 
«λαιον, τοΰ όποιου εύρέθημεν ι-ά- 
«τοχοι δέον νά τό διατηρήσωμεν 
»δσω τό δυνατόν ρευστότερου καί 
»άν τούτο δέν εΒαι δυνατόν, τοΰ- 
«λάχιστον νά μή τό καταναλίσκω- 
«μεν. Διότι τό κεφάλαιον τοΰτο 
«αποτελεί τό στήριγμα τής έργα- 
»σίας. αποτελεί την άπαραίτητοΛ· 
«προϋπόθεση· τής ευημερίας τής 
«οικονομίας μας».

Τό Κράτος, φρονεί ό ομιλητής 
άντί τοΰ άνεπιθυμήτου καί πιεστι
κού έκ τί. ν υστέρων παρεμβατισμού 
όφείλει νά χειραγωγή έπιτηδειως 
τήν άναμφισβήτητον δραστηριό

τητα τής χώρας πρός τάς έπιβαλ- 
λομένας κατευθύνσεις.

"Ο,τι είναι δυνατόν νά κατα- 
σκευασθή έν Έλλάδι, πρέπει νά 
καιασκευόζεται έδώ, άκόμη καίμε 
μικράν τινα θυσίαν.

Τό Κράτος όφείλει νά παρα 
σκευάση τό έδαφος καί διάνοιξη 
τάς όδούς πρός έκμετάλλευσιν έκ 
μέρους τής άκαμάιου Ελληνικής 
δραστηριότητος.

’Αλλά θά ήτο άτελεσφόρητος πά
σα πρός τήν κατεύθυνση ταύτην 
Ενέργεια, άν δέν έξασφαλισθή ή 
αρμονική συνεργασία τού κεφα
λαίου καί τής εργασίας πρός επί
τευξη τών έθνιχώυ οικονομικών 
έπιδιώξεων.

Τό κεφάλαιον πρέπει πάντοτε νά 
έχη ύπ’ δψιν του—κ >ί ελπίζω, δτι 
τό έχει ύπ’ δψιν του—δτι οί έργ * 
ται, άφανείς συντελεσταί καί οδτοι. 
τής οικονομικής προόδου καί εύημε- 
ρίας, έχουν δικαίωμα εις τήν εόη- 
μερίαν ταύτην, καί δτι ή κοινωνική 
καί έκπολιτιστική τών έργατών 
πρόοδος, ή ϋψωσις τού έπιπέδου 
τής ζωής των, άποτελεΐ εν τ«ν 
καλλιτέρων στοιχείου πρός έυίσχυ- 
σιν τής έθνικής παραγωγής.

Άφ’ ετέοου δυως οί έργάται 
πρέπει νά έννοήσουν. δτι κατασ'ρέ 
φουν έαυτούς μεταχειριζόμενοι τήν 
διαταραχήν τών μετά τών έργο δο
τών σχέσεων, ώς μέσον έξυπηρετή- 
οεως ούσιαστικώς άντιαστικών ρο
πών.

Καί τέλος τό Κράτος δέον νά πι- 
στεύση δτι ή λειτουμ /ία ώς διαιτη 
τοΰ καί ρυθμιστοΰ μεταξύ δύο φυ 
σικώς άντιτιθεμένων τάσεων είναι 
ιερά, ιερά δπως ή δικαστική λει
τουργία, δτι ή λειτουργία αΰτη 
πρέπει άπο«λειστικώς ν άποβλέπη 
καί έξυπηρετή τό οικονομικόν συμ 
φέρον της κοινής πατρίδας."Οτι δέν 
είναι μόνον άντιπατριωτικόν. άλλά 
καί άυήθικον νά γίνεται ή λειτουρ- 
Υ α αϋτη δργανον οίωνδήποτε πυλι 
τικών ή κομματικών έπιδιώξεων.

Έν τώ δημοσιονομικώ πεδίω πρέ 
πει νά άντιληφθώμεν δτι διά τήν 
συντήρηση τοΰ οίκου μας δαπα- 

I νώμεν όπωσδήποτε περισσότερα

άπό δσα έπρεπε νά δαπανώμεν τήν 
έπομένην μιάς πτωχεύσεως,

Πρεπει νά παύση, θά μεταχειρι- 
σθώ σκληροτάτην λέξιν, ή ψευτο 
οργάνωσις τοϋ Κράτους. Πρέπει νά 
παύση ή δημιουργία νέων υπηρε
σιών. Πρέ ει νά παύση τό σύστη
μα τυ..ν πολλαπλών αρμοδιοτήτων 
έπί ένός καί τού αύτού θέματος. Τό 
σύστημα τοΰτο καί σπατάλην έγ· 
κλείει, καί κουράζει καί εξαντλεί 
τήν δυναμικότητα τών εργ»ζο- 
μένων.

Πρέπει τό ταχύτερου νά έλθωμεν 
εις κάποιαν συμφωνίαν όριοτικήνμέ 
τούς δανειστάς μας, διά νά άνοστη 
λωθηή πίοτις τού Κράτους, διό-η 
φοβούμαι δτιπολύ γρήγορα θά έχω 
μεν άνάγκην τής πίστεως αυτής.

Αλλά καί δι’έσωτερικούς λόγους 
ύπάρχ ι ά άγκη μιας οίασδήποτε 
ρυθμ σεως τελικής καί ειλικρινούς 
τοΰ δημοσίου χρέους διά νά δη- 
μιουργηθούν δροι καλής διαβιώ- 
σεως τ Ο κεφαλαίου διευκολυνόμε
νης τής εις έλληνικά χρεόγραφα 
έπενδύσεώς του. Οϋτω δχι μόνον 
έξουδετερούται έν μεγίστη κλίμακι 
δ παράγων τής διαφυγής κεφαλαίων 
εις τό έξωτερικόν, άλλά καί θά 
δημιουργηύίϊ πιθανώτατα θετικ;ς 
παράγων βελτιώσεως.

'Ακόμη περαιτέρω, ή διαρρύθμι- 
σις τού δημοσίου χρέους, ήτις θά 
συνεπιφ ι η άσφαλώς μείωσιν τοΰ 
τόκου «εφαλαιοπο ήσεως, θ χ είσα 
γάγη ή μάς εις τόν δρόμον τής μελ 
λοντικης μετατροπής μεγίστου μέ 
ρους τοΰ δημοσίου ήμών χρέους 
ύπό καλλιτέρ- υς δρους.

Ας μοΰ έπιτρ ψη ό σημερινός 
"Υπουργός τών Οικονομικών, πα
λαιός ουνεργάτης ώραίων ή μερών, 
νά τοΰ κάμω μερικάς ύποδείίεις 
καθαρώς εχνικοΰ χαρ »κτήρος,άλλ’ 
ύψίστου ουσιαστικού περιεχομένου.

νΑς πρ >οτατεύση τόν προϋπο- 
λο ισμόν δι’ δλων τών δυνάμεών 
του, άπό τής όσημέραι αύξούσης 
διασπάσεως αύτοϋ καί ά; χωρήση 
μετά θάρρους πρός τήν ένότητα 
τοϋ πρου ολογισμου έπί τών βάσε 
ων, αί όποϊαι είχον τεθή κατά τήν 
έποχήν έκείνην.

Ό προϋπολογισμός του Κρά
τους πρέπει νά είναι ένιαιος, περι- 
λαμβάνων πάντα φόρον καί παν έ
ξοδον, είτε διά δημόσια έργα, είτε 
δι’ έττιχορήγησιν πρός Ταμεία Συν
τάξεως ή άλλους όργανισμούς, τών 
δποίων ή κρατι -ή βοήθει ι καθίστα
ται έπιβεβλημένη.

Ή ϋπαρξις ταμείων, μέ είδικάς 
φορολογίας δΤ είδικάς δαπά- 
νας είναι άναχρονιστική. Τό έ- 
σοδον αυτών, είναι, καί πρέπει νά 
είναι έσοδον οϋ .Κράτους, καί ά
ποτελεΐ μέρος τής συνολικής φο
ρολογικής έπιβαυύνσεως τοΰ λαοΟ. 
Φόροι είδικοί έπί τής καταναλώσε- 
ως υπέρ ώρισμένων έπαγγελματι- 
κών ταμείων άπυτελοΰν δημουιονο- 
μικόν όλίσθημα

καί τελευταίου, άς προσέξη δ 
Υπουργός τών Οικονομικών τήν 
τάσιν τών δήμων νά είσέλθ υν είς 
τό πεδίον τής δράσεώς του, δη η- 
ουργοΰντες προηγούμενου, καθι- 
στών είς τό μέλλον δύσκολου τήν 
έφαρμογήν οίουδήποτε πραγματι
κού προγράμματος καί πραγματι
κής διακυβερνήσεως τών δημοσίων 
οικονομικών.

‘Η φορολογική δικαι δοσ α τών 
δήμων Ιδίως παρ’ ήμΐν, δπου ή ά- 
στυνομία καί δημοτική έκπαίδευσις 
βαρύνει τό Κράτος, πρέπει νά με- 
λετηθή διά νά άποφύγωμεν άμεκε- 
τήτους φορολογικός αυθαιρεσίας 
είς βάρος τής δλης οικονομίας καί 
ίδ ως τής παραγωγής καί βι μηχο* 
νιας. Ut δήμοι δύνανιαι να έπι- 
βάλλουν τέλη διά τάς παρεχομέ- 
νας παρ' αυτών είδικάς ΰτη.’εσίας, 
καί φόρους διά τήν άντιμετώπισιν 
τών έξόδων αυτών γενικού χαρ®' 
κτήρος, άλλά οί φόροι υδτοι δέον 
να τυγχάνουν τής ειδικής ψήΦ°υ 
τοΰ κοινοβουλίου, διότι άλλως θά 
έδημιουργεί ο Κράτος έν Κράτει, 
καί θά ήτο άδύνατος ή Ενιαία δι- 
εύθυνσις ιών δημοσίων οί-ονομί- 
κών.



ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Η ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΜΟΡΦΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ

Toy ζ.· ΑΛΕΞ. ΛΟΒΕΡΔΟΥ- τής Εθνικής Τραπέζης

"Έκ τής υπό τής ’Ακαδημίας ’Αθη
νών βραβευθείσης έπιστημονικϋς 
μελέτης περί των έπιτοκίων έν 
τή '£ λληνικη Χρηματαγορά του 
συναδέλφου Άλ. Ί. Λοβέρδου ά- 
ναδημοσιεύομεν τήν κατωτέρω 
λίαν ένδιαφέρουσαν περικοπήν 
περί τής συγχρόνου μορφής τής 
Ελληνικής Χρηματαγοράς.

Γενικά
' Ανασκοποϋντες ήδη τήν κίνη- 

σιν τών έπιτοκίων χαθ’ δλην 
τήν περίοδον, τήν όποιαν έν ά
κρα συντομία διετρέξαμεν, δια- 
πιστοΰμεν μίαν έπαλήθευσίν τών 
έν τώ θεωρητικω ήμών έργω 
έκτεθεισών άρχών, αϊτινες διέ- 
πουν τήν φύσιν τοϋ τόκου. Βα· 
σικώς δηλαδή, μίαν σχετικήν ά- 
πέναντι τών άλλων χρηματαγο
ρών υψηλότητα τών έλ+ηνικών 
έπιτοκίων όφειλομένην εις τήν 
χρεωστικήν μορφήν τής έλληνι- 
κής οικονομίας λόγω τής φύ- 
σεως καί τών συνθηκών τής χώ
ρας ήμών.Τά επιτόκια ταϋτα κα
τά τάς περιόδους τών μεγάλων 
άπορροψήσεων εισοδημάτων διά 
δημοσίας ή ίδιωτικάς προσπά
θειας, αϊτινες παραλλήλως άν- 
τανακλώσι καί είς τήν άντοχήν 
του έθνικοΰ νομίσματος, άνέρ- 
χονται, ένώ κατά τάς περιόδους 
τής περισυλλογής καί τάς φά
σεις χαμηλού οικονομικού ρυθ- 
θμοΰ κατέρχονται. Ή κάθοδος 
δμως τούτων πέραν ενός ώρι- 
σμένου σημείου συναντά άνυ 
περβλήτους δυσχερείας είς τήν 
φύσιν τών εισοδημάτων τής ελ
ληνικής οικονομίας και είς τάς 
μεγάλας όργανικάς άνάγκας. 
αϊτινες συντρέχουσιν είς τήν 
άπορρόφησιν αύτών. Αΐ άνάγ 
και,αδταιέφ’δσον τά έλληνικάεί- 
σοδήματσ ήσσν άνεπαρκή,συνε-

πληροΰντο μέν διά προσφυγής 
είς ξένας χρηματαγοράς καί 
ύπό δρους τούς όποιους έπέβαλ- 
λον αί έν τή έλληνική χρηματα
γορά διαμορφούμεναι έκάστοτε 
συνθήκαι ζητήσεως χρήματος, 
τά εντεύθεν δμως βάρη, τά ό
ποια έπεσώρευσαν τά μεγάλα 
ιδίως γεγονότα τής τελευταίας 
περιόδου τής νεωτέρας ελληνι
κής ιστορίας, τά πολεμικά δη
λαδή χρέη καίτά έκ τής απο
τόμου έχκαταστάσεως του νέου 
ελληνικού πληθυσμού, άποτε- 
λοΰντα τόν μέγιστον παράγον- 
τατής ύπερχρεώσεως τής χώρας, 
έδημιούργησαν μίαν χρονιάν αι
τίαν άπορροφήσεως τών προσ
παθειών τής ιδιωτικής οικονο
μίας καί συναφούς κάμψεως 
τών δημοσίων προϋπολογισμών.
Ή άντίμετώπισις τούτου άπο- 
τελεΐτό μεγάλον πρόβλημα τής 
έλληνικής οικονομίας, ή έξέτα- 
σις τού όποιου έν σχέσει προς 
τήν έγγυτέραν σύνθεσιν καί δυ
ναμικότητα τής έλληνικής χρη
ματαγοράς άποτελεΐ τό άντι- 
κείμενον τών άκολούθων ολί
γων σελίδων.
Ποσοτική και ποιοτική 
σύνθεσις τών στοιχείων 

τής χρηματαγοράς.
Τήν καθόλου έλληνικήν χρη

ματαγοράν άποτελούν κατά 
πρώτον σήμερον τριάκοντα έν 
δλω τράπεζαι, έχουσαι καθ’ δ
λην τήν χώραν περί τά 370 υπο
καταστήματα, κατανεμημένα είς 
125 πόλεις τού έσωτερικοΰ,έκτος 
τών 2—3 τού έξωτερικού.

Διά τήν παρακολούθησήν δ
μως τών εκδηλώσεων τής χρη
ματαγοράς πρέπει νά διακρίνω-

Πίναξ τής σννθ'έαεως τών χρηματικών κεφαλαίων εν τη Έλληνική Χρηματαγορά

κατά την 31 Δεκεμβρίου 1933 είς εκατομμύρια δραχμών

μεν έξ αύτών κατά βαθμόν έπι- 
δράσεως: α ) τήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος, β') τάς πέντε μεγα- 
λειτέρας εμπορικός, ούτως εί- 
πεΐν, τραπέζας, μέ επικεφαλής 
τήν Εθνικήν, καί άκολουθού- 
σας, είς μεγάλην. έννοεΐται, 
άπόστασιν τήν ’Αθηνών, Ίονι- 
κήν, Λαϊκήν καί Εμπορικήν, γ') 
τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν, δ') 
τήν Κτηματικήν, λόγω τής απο
κλειστικότητας τών έργασιών 
της, καί ε') τάς υπολοίπους μι- 
κροτέρας τραπέζας, μεταξύ τών 
όποιων, λόγω δευτερευούσης 
σχετικώς άκτΤνος δράσεως, το- 
ποθετούμεν καί τάς ξένας, 
ώς καί τίνας τοπικάς τοι- 
αύτας. Παραλλήλως λειτουρ
γούν καί τινες οργανισμοί δημο
σίου δικαίου, ή έπί τής χρημα
ταγοράς δράσις τών όποιων ό- 
σημέραι αυξάνει, είναι δέ οδτοι 
τά Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, 
τό Ταμεΐον Παρακαταθηκών 
καί Δανείων, τό Ταμεΐον Νομι
κών, τά Μετοχικά Ταμεία, ώς 
καί τό τελευταίως ΐδρυθέν Ένε- 
χυροδανειστήριον.

Τήν έκτασιν τής έπιδράσεως 
τών ιδρυμάτων τούτων κατοπ
τρίζει ό έναντι πίναξ τής κινή- 
σεως τών κυριωτέρων λογαρια
σμών αύτών είς έκατομμύρια 
δραχμών.

Τό σύνολον οΰτω τής διά τών 
έν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων 
άναπτυσσομένης πίστεως άνέρ- 
χεταιείς 25 περίπου δισεκατομ
μύρια δραχμών. Είς ίσον περί- 
πον ποσόν συμπίπτει καί ή κατά 
Δεκέμβριον 1933 άξία τών έν τώ 
Χρηματιστηρίω Αθηνών έν δια- 
πραγματεύσει τίτλων, ύπολογι- 
ζομένη άναλυτικώτερον ώς κα
τωτέρω:

Κεωάλ)ον

Κ α τ α θ έ ο ε ι ς

ΙΙροεξ.καί Δάνεια

X

Δάνεια έπί

ο ρη γ ή σ ε ι ς

Διάφοροι
Μετοχ.καί’ΌψεωςΤαμιευΐ.
Άποθεμ.

Προθεσμ. Προκατ. era έμπυ ■ 
ρευμάτων

χρ)ψων Γεωργικά Υποθη-
κικά

Τρεχ. λο- 
γαρ)σμθί

466.7 5590 — 540 — 168 6 ’ — —
1205.4 3630 2578 2471 2889 1140 740 235 2742

709.9 1649 1679 717 864 511 470 '— 183 843
1147.8 275 193 82 ■— 491 — 851 5 —

100.5 9 — 122 — — 11 — 1485 —
363.9 625 250 119 391 280 209 8 202 ' —

3994.2 11778 4700 3511 4684 2422 1598 1100 1880 3285

’Ιδίας φύσεως

Τράπεζα Ελλάδος 
Εθνική Τράπεζα 
‘Αθηνών,’Ιονική, Λαϊ- 
κή^καί Εμπορική 
° Αγροτική Τράπεζα 
Κτηματική Τράπεζα 
Υπόλοιποι Τράπεζαι

Ταχ, Ταμιευτήριον 
Ταμεΐον Παρακατα
θηκών καί Δανείων 
Ταμεΐον Νομικών

(5) Ιίαρακαταθήκαι

‘Αξία τών έν διαπραγματεύοει τίτλων τοϋ Χρηματιατηρίον.
Άριθ. άξκΰν Τρέχ. τιμή 31)12)33

)μολογίαι έξωτ. είς χρυσόν δανείων 2.716.509 11.925.651.825
)μολογίαι έσωτ. εις δραχ. δανείων 47.475.196 5.962.757.026
ιετοχαί Τραπεζών καί Εταιρειών 12.103.089 5.998.918.6/9

62.294-794 23.887.327.530

Ιδίας φύσεως μακροπρόθεσμοι

107 1767 679

267
190.7

55.2 605.30
54.6

406
154

’Εκ τούτων ποσόν περίπου 
τριών δισεκατομμυρίων εύρίσκε- 
ται είς χεΐρας τών Τραπεζών 
ύπό μορφήν έπενδύσεως τμήμα
τος τού ενεργητικού των.
Ή ποσοτική άνάπτυξιςτής τρα
πεζιτικής πίστεως έν Έλλάδι, 
συγκρινομένη προς τό συνολι
κόν τής χώρας ετήσιον είσόδη 
μα άφ’ ενός καί προς τό παρά 
τή Εκδοτική Τραπέζη χρυσούν 
κάλυμμα άφ’ έτέρου παρουσιά 
ζει άμέσως μίαν άξιοσημείωτον 
μορφήν. ’Απέναντι τ. έ. χρυσού 
καλύμματος τραπεζογραμματί
ων, άνερχομένου έν τέλει Δε
κεμβρίου 19σ3 είς τέσσαρα πε- 
ρίπουδισεκατομμύρια δραχμών,

τό σύνολον τών έν τώ προηγη- 
θέντι πίνακι έμφαινομένων τρα
πεζιτικών χορηγήσεων άνέρ- 
χεται είς 16.208 έκατομμύρια. 
Προκύπτει δηλαδή μία άναλο- 
γία ί : 4 περίπου. Ή τοιαύτη 
έκτασις τής πίστεως θά ήδύνα- 
το έκ πρώτης δψεως νά θεωρηθή 
περιορισμένη, λαμβανομένου | 
ύπ’ δψιν δτι ή άνάπτυξις τής , 
καθαρώς τραπεζιτικής πίστεως 
σήμερον είς αλλας ώργανωμέ· 
νας χρηματαγοράς φθάνει τό 
δεκαπλάσιον τού πραγματικού 
νομίσματος. Ή σύγκρισις δμως 
πρός τό έτήσιον εθνικόν εισόδη
μα άποδεικνύει φυσιολογικήν 
ταύτην. Έάν λάβωμεν ύπ’ δψιν

τούς έπί τού έθνικοΰ ήμών εισο
δήματος υπολογισμούς, κατά 
τούς όποιους τούτο κατά τά τε
λευταία έτη κατέρχεται ώς έξής: 
41. ΟΟΟέκ ·37000έκ. 30000καί28000 
έκ.ήέκτασις τής τραπεζιτικής πί
στεως παρ’ ήμΐν συγκρινομένη 
πρός τό μέγιστον εθνικόν εισό
δημα τών 41.000 έκ. έμφανίζε- 
τάι έν άναλογία 1 : 2,5 περίπου, 
πρός τό έλάχιστον δέ έν άναλο
γία 1 : 1,75 περίπου. Καί οι ά- 
ριθμοί ουτοι διά χώραν περιω- 
ρισμένης οικονομικής άναπτύ- 
ξεως, ώς ή Ελλάς, είναι άρκε- 
τά χαρακτηριστικοί, λαμβανο
μένου ύπ' δψιν δτι, κατά τά 
νεώτερα δεδομένα τής οικονο
μικής έπιστήμης, ή έκτασις τής 
τραπεζιτικής πίστεως δέον νά 
μή ύπερβαίνη τό ήμισυ τού έτη- 
σίου έθνικοΰ εισοδήματος. Ύπό 
τοιαύτην σύγκρισιν έξεταζομένη 
ή τραπεζιτική πίστις έν Έλλάδι 
δύναται νά θεωρηθή ποσοτικώς

Ικανοποιητική. Αί περιοδικοί ε
νισχύσεις τών χρυσών άποθε- 
μάτων τήςΈκδοτικής Τραπέζης, 
συνήθης συνέπεια, ώς έξετέθη 
ήδη έν τή οικεία μελέτη ήμών, 
μετακινήσεων κεφαλαίων, δέν 
είναι ορθόν νά άποτελούν βάσιν 
πιστωτικής άναπτΰξεως, έφ’ 8- 
σον δέν συμβαδίζουν μέ ανάλο
γου αΰξησιν τών εισοδημάτων 
μιάς οικονομίας. ’Από τοιαύτην 
δέ αρχήν φαίνεται συνετώτατα 
έμπνεομένη ή τραπεζιτική ήμών 
πολιτική, ήτις μέ τήν άλάνθα- 
στον καθοδήγησιν τής πείρας 
τών ηγουμένων ταύτης ιδρυμά
των ύπήρξεν είς τοιούτον βαθ
μόν επιφυλακτική, ώστε τήν 
ύπερόγκωσιν τού χρυσού άπο-

θέματος τής Εκδοτικής Τραπέ
ζης νά παρακοΛουθήση περιορι
σμένη αΰξησις τής κυκλοφορίας 
καί, γενικώτερον, περιορισμένη 
πιστωτική διαστολή. Ό κάτωθι 
συνοπτικός πίναξ δεικνύει τήν 
σύγκρισιν τής κινήσεως τού κα
λύμματος τής κυκλοφορίας καί 
τού συνόλου τών κυριωτέρων 
λογαριασμών τών έν Έλλάδ 
τραπεζών κατά τό έτος 1933, 
κατά τό όποιον, άπέναντι ύπερ- 
διπλασιασμού τού καλύμματος, 
σημειούται αΰξησις κυκλοφο
ρίας μόνον κατά 15ο)ο καί πι
στωτικών χορηγήσεων χορηγή
σεων μόνον κατά 4ο)ο περίπου 
ήτοι:

Δεκέμβριος 1932 
Δεκέμβριος 1933

Χρυσός κσί σ)μα Κυκλοφορία 
παρά τή Έκδοτ. τραπεζοχραμ· 

Τραπέζη ■ ματιών

1821.5 4714.2
4018.5 5448.8

Προεξοφλήσεις 
καί πιστώσεις 

τραπεζών

14009
14612

Τήν συνετότητα ταύτην προ- 
σεπικμροΐ πλήρως ή παρακο
λουθούσα τήν τοιαύτην κίνησιν 
αΰξησις τών καταθέσεων, αϊτι- 
νες διά τάς αύτάς ώς άνω χρο
νολογίας κατά τήν ύπό τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος κατά-

Σεπτέμθρ

ταξιν στοιχείων άνήλθον άπό 
16235 έκατ- είς 18353 έκατομ
μύρια. Κατά τά νεώτερα συγ
κεντρωτικά δεδομένα τής Τρα
πέζης τής Ελλάδος ή σύνθεσις 
τών στοιχείων τούτων έχει ώς 
έξής διά τά τά έτη 1934 καί 1935:

1934 Σεπτεμβρ. 1935
Αναλογία Αυξ.(ν) 

Ποσόν πρός τό ή
’Αναλογία 

Ποοόν πρός τό 
ε’ς έκατ. σύνολον (

της

δραχ.) τώνύπο- 
χρεώσεων

δραχ.) των ύπο (εΐςέκατ. 
χρεώσεων δραχ.)

474.5 2-50/° 513.6 2.70/'° +39.1

1.331.3 7.1% 533.3 2.9%--768.0

501.6
183.0

2.7%
1.0%

545.6
95.3

2.9°/0 
5.1°/°

+44.0
—87.7

1.652.1 8.8% 1.728.6 9.2% +76.5

Διαθέσιμα.
1) Ταμεΐον
2) Παρά τή Τραπέζη 

Ελλάδος
3) Χρυσός, ξένα τραπ. καί

συν)μα
4) Παρ’ αλλαις τραπέζαις
5) Χαρτ. τίτλων καί Όμο-

λογ. Έθν. Δανείων 
Χορηγήσεις καί τοηοϋ·ε- 

τ ή σεις.
6) Προεξοφλήσεις 2.633.6 14.1υ/ο
7) Βραχυπρόθ. 3 μηνών 7.278.8 38.8% 8 475.0
8) Μακροπρόθεσμοι πέραν
ess: 3 μηνών 6.210.4 33.1°/0 6.021.8
9) Συμμετ. είς επιχειρήσεις 944.3 5.0°/0 934.0

’ Υποχρεώσεις έν γένει
Καταθέσεις δψεως 

καί ταμιευτηρίου

2.501.1 13.4" 0—132.5 
45.3%+1.196.2

32.2%-
5.0%

-188.6
-10.3

Σεπτέμβριος 1934 
Σεπτέμβριος 1935 
Αΰξησις(+) ή μείωσις (—)
δ') Έκεΐνοοΰτω, κατά τό όποιον 
παρουσιάζει έκδηλον ιδιομορ
φίαν ή έλληνική χρηματαγορά, 
είναι ή εσωτερική δυσανάλογος 
έκτασις -τής μακροπροθέσμου ά- 
πέναντι τής βραχυπροθέσμου 
πίστεως. Οΰτω έπί είκοσι περί
που δισεκατομμυρίων καταθέ
σεων μόλις τό %, ήτοι 5 περί 
που δισεκατομμύρια, εύρίσκε- 
ται κατατεθειμένον έπί προθε
σμία. Ή αιτία τού φαινομένου 
τούτου έγκειται είς τήν φύσιν 
τών έλληνικών εισοδημάτων, 
ατινα είς περίοδον άνωμά- 
λων μάλιστα νομισματικών συν
θηκών δέν δύνανται νά άποτε- 
λέσωσι τήν βάσιν μακροπροθέ
σμων τοποθετήσεων.

Ή έλλειψις πλήρων στατιστι
κών στοιχείων δσον αφορά τήν 
ιδιαιτέραν σύνθεσιν τών εισοδη
μάτων τούτων δέν έπιτρέπει βε
βαίως ακριβή έκτίμησιν τών αι
τίων τής ιδιομορφίας ταύτης^τής 
έλληνικής χρηματαγοράς. Είναι 
δμως γνωστόν έκ τής έν τή πρά- 
ξει παρακολουθήσεως τής κινή- 
σεως τών παρά τραπέζαις βρα 
χυπροθέσμων καταθέσεων ότι 
αυται αποτελούν ώς έπί τό πλεΐ- 
στον προσωρινός άποταμιεύσεις 
έκ τού υστερήματος τών πενι
χρών ελληνικών εισοδημάτων,

Είς
δραχμάς

Είς ξένον Είς
νόμισμα δραχμάς

11.478.2 987.1 4 348.2
11.811.0 1.049.5 3.858.3

(—) +332.8 +62.4 —489.9

Καταθέσεις προθεσμίας 
καί ομολογιακά δάνεια

Εις ξένον 
νόμισμα

1.929.6 
1.969.2 
+39.6

προωρισμένας δΤ άμεσον μετα- 
γενεστέραν κατανάλωσιν. Ή 
πτωχότης των συνθηκών τής έλ
ληνικής οικονομίας, τής όποίας 
έσημειώθη έν συντομία ήδη κατ’ 
άρχήν ή άνεπάρκεια τών φυσι
κών ορών, δέν έπιτρέπει τήν ά- 
νεσιν τών μακροπροθέσμων κα
ταθέσεων, έν ω χρόνω ή χαρα- 
κτηρίζουσα πάσαν άνωργάνω- 
τον χώραν πληθώρα άναγκών 
παρουσιάζει πάντοτε επιτακτι
κήν καί διάχυτον τήν άνάγκην 
τού ρευστού χρήματος. Οΰτω 
δέ έξηγεΐται τό χαρακτηριστι
κόν φαινόμενον τής μεγάλης έπι
δράσεως τής προσωπικής παρά 
τραπέζαις ιδίως πίστεως. Ή 
στενότης δηλαδή τών ρευστών 
εισοδημάτων τής έλληνικής οι
κονομίας εΤναι κατά κανόνα τοι
αύτη, ώστε ή κυκλοφορία τών 
άγαθών νά μή συντελήται άνέ- 
τως είμή διά τής παρεμβάσεως 
τής προσωπικής πίστεως. Ή 
άπρόσωπος πίστις, ή έπί τών 
πραγματικών δηλαδή αξιών πί- 
στις, έρχεται είς δευτέραν μοί
ραν, έφ’ δσον ή παβαχώρησις 
είς ένέχυρον μιάς άξίας μειονε- 
κτεΐ έν τή άναζητήσει ρευστού 
χρήματος άπέναντι τής ύπογρα- 
φής φερεγγύου πιστόύχου. Αί 
συνθήκαι αυται χαρακτηρίζου-



σαι κυρίως μικρός καί ανοργά
νωτους χρηματαγοράς, έχουν 
φυσικόν τον αντίκτυπον εις τήν 
καθολικήν μορφήν τήν όποιαν 
παρουσιάζει τό σύνολον των 
τραπεζιτικών χορηγήσεων. Οϋ- 
τω επί 16 περίπου δισεκατομ
μυρίων είς ά άνέρχεται τό σύνο
λον των χορηγήσεων τούτων, 
τά ί γεωργικά δάνεια μόλις 
φθάνουν τό έν δισεκατομμύριον, 
ενώ αί προεξοφλήσεις καί προ- 
καταβολαί πλησιάζουν τά πέντε- 
Καί ιδού ή αιτία τών τοκογλυ. 
φικών ακολασιών τής έξωτρα- 
πεζιτικής πίστεως, ΘΟμα των 
όποίων κυρίως είναι ή ύπαιθρος 
χώρα. Προκύπτει κατά ταϋτα 
τό συμπέρασμα δτι, αν καί ύπό 
τάς σημερινός συνθήκας τής έλ- 
ληνικής οικονομίας περαιτέρω 
ποσοτική άνάπτυξις τής τραπε
ζιτικής πίστεως δέν δύναται νά 
θεωρηθή θεωρητικώς δυνατή, α
πέναντι δμως του περιορισμού 
τούτου ύφίσταται τό εύρύτατον 
περιθώριον τής ποιοτικής ρυθμί- 
σεως τής πίστεως έν Έλλάδι.

'Η ελληνική χρηματαγορά ύπό 
τήν έξαντλητικήν πίεσιν τών με
γάλων γεγονότων τής νεωτέρας 
έλληνικής ιστορίας, μέχρι του
λάχιστον του έτους 1928, ύπε- 
λείπετο τών βασικών έ κείνων 
δρων, οίτινες διευκολύνουν τάς 
συνθήκας τής ταχείας καί άρμο- 
νικής κυκλοφορίας τών εισοδη
μάτων τής οικονομίας ένός τό 
που. ’Αλλά καί άπό τής έποχής 
ταύτης δέν φαίνεται νά έδόθη 
είσέτι ή δέουσα κατεύθυνσις εις 
τήν σύγχρονον διαρρύθμισιν καί 
κατ’ ίδιαν όργάνωσιν τών παρα
γόντων καί τών τεχνικών μέσων, 
άτινα διαθέτει ή άγορά μας. 
Σποραδικοί άπόψεις περί διαφό
ρων συγχωνεύσεων τραπεζιτι
κών ιδρυμάτων δέν δύνανται νά 
άποτελέσουν βάσιν σοβαρας άν- 
τιμετωπίσεως του ζητήματος, 
έφ’ δσον τούτο δέν έξετάζεται 
έν τώ συνόλω του καί έν τώ 
πλαισίω τών συνθηκών, αϊτινες 
διαπλάττουν τήν σύγχρονον ελ
ληνικήν πραγματικότητα. 'Η πα 
ραγωγική στροφή, τήν όποιαν 
διαγράφει κατά τά τελευταία 
έτη ή ελληνική οικονομία, έμφα- 
νίζει επιτακτικήν τήν άνάγκην 
τής ώργανωμένης παρακολου- 
θήσεώς της ύ,τό τής χρηματα
γοράς. Τούτο βεβαίως είναι έρ- 
γον άπαΐτοΰν μακράν καί συ
στηματικήν προσπάθειαν, τής 
όποίας ούχ’ ήττον ή ανάγκη εί
ναι μοιραία. Ή άπομόνωσις τής 
έλληνικής χρηματαγοράς, τήν 
όποίαν άπειργάσθησαν ή φύσις 
άφ’ ένός τής έλληνικής οικονο
μίας, άλλά καί ή πρόσφατος καί 
άπωτέρα ιστορία άτυχών γεγο
νότων, δημιουργούν εΐςαύτήν έν 
πλαίσιον αυστηρών πραγματι
κοτήτων. 'Η έλληνική χρηματα
γορά φύσει ανήκει κατ’ άρχήν 
εις τάς όφειλετρίας. Άπό τών 
πρώτων ήμερών τής συστάσεως 
τού νεωτέρου Ελληνικού Κρά
τους τό ξένον κεφάλαιον άπετέ- 
λει πάντοτε τήν μεγίστην πηγήν 
τών παντοειδών άπορροφήσεων 
αυτής. Τούτο εΐχεν ώς συνέπει
αν τήν συνεχή ύψηλότητα τών 
επιτοκίων τής έλληνικής άπέ 
ναντι τών ξένων χρηματαγοράς, 
λόγω δέ τής περιωρισμένης άκτΐ- 
νος δράσεως τού έλληνος έπι- 
χειρηματίου είς τήν διεθνή χρη
ματαγοράν δέν είναι δυνατόν 
νά ύπάρξη εύρΰ περιθώριον άπο- 
δόσεων είς διεθνείς κινήσεις κε
φαλαίων καί χρήματος, ώστε νά 
έπέρχεται φυσιολογική έξίσωσις 
έπιτοκίων" οϋτω δέ κατ’ έξοχήν 
σήμερον τήν καθόλου δυναμικό
τητα τής αγοράς ήμών διαπλάτ
τουν αί έσωτερικαί αύτής συν
θέσεις. Καί είς τούτο δέον νά 
συγκεντρωθή έπί τού προκειμέ- 
νου ή προσπάθεια τών άρμοδίων.

Ή όργάνωσις τής έλληνικής 
χρηματαγοράς δέν πρόκειται βε 
βαίως νά άποτελέση τήν πανά
κειαν τών δεινών τούτων, τά 
όποια εύρίσκονται βαθύτερον 
είς τήν φύσιν τών έλληνικών 
εισοδημάτων, τούτων δμως άκρι- 
βώς θέλει διευκολύνει αυτή τήν

καλήν διανομήν καί κυκλοφο
ρίαν. Καί διά τήν όργάνωσιν 
ταύτην, αί λεπτομέρειαι τής 
όποίας θά άπετέλουν ’ίσως θέ
μα ίδιας μελέτης, άντιλαμβα- 
νόμεθα κα1 άναφέρομεν έν γε- 
νικαΐς γραμμαΐο ενταύθα τήν 
έπιτακτικήν άνάγκην τής κεν
τρικής διοικήσεως έν τή ρυθμίσει 
καί τή κατευθύνσει τής πίστεως 
καί δή ύπό τήν ήπιωτάτην μορ 
φήν, ύφ’ ήν κατ’ άρχήν, ή συγ- 
κέντοωσιο είο νεΐρας τής Εθνι
κής Τραπέζης τού μεγίστου τμή
ματος τής έλληνικής πίστεως 
διευκολύνει τούτο. Ή παρά τή 
Εθνική Τραπέζη συγκέντρωσις 
τού έν τώ πρόσθεν πίνακι έμ 
φανιζομένου μεγίστου ΐμήματος 
τής πιστωτικής δυνάμεως τής 
χρηματαγοράς παρέχει έκ τών 
πραγμάτων εξαιρετικήν εύκαΐ- 
ρίαν άλλά καί βαρύ καθήκον 
μιάς τοιαύτης ήγεσίας. Ή ευτυ
χής αυτή συγκυρία δύναταινά 
χαράξη τήν γραμμήν, καθ’ ήν 
ένδείκνυται γενικωτέρα κυβερ 
νητική μέριμνα, άποβλέπουσα 
είς τήν βασικήν νομοθετικήν άν- 
τιμετώπίσιν τών μεγάλων προ
βλημάτων, τά όποια θέτει ή έν 
τή συγχρόνω οίκονομίςτ κυρίαρ
χος έξέλιξις τής τραπεζιτικής 
δράσεως. Σύγχρονος άνάπτυξις 
σχέσεων μετά τών ξένων χρη
ματαγορών καί όνάλογοςόργά- 
νωσις τών ειδικών παρά ταΐς 
άρμοδίαις τραπέζαις ύπηρεσιών, 
χρησιμοποίησις κατηρτισμένου 
προσωπικού καί τεχνικών μέσων 
άναλόγων πρός τήν φύσιν τών 
χορηγήσεων, ώστε βραχυπρό
θεσμοι τοποθετήσει; νά είναι 
πραγματικώς τοιαΰται καί νά 
μή άποβαίνουν μακροπρόθε
σμοι διά τού δαπανηρού μέσου 
τών άνανεουμένων γραμματίων, 
ακριβής έν γένει έκτίμησις τών 
άναγκών καί συνθηκών τής βρα
χυπροθέσμου πίστεως, καί προσ
πάθεια ένθαρρύνσεως καί έ- 
ξοικειώσεως τού έλληνικού κοι
νού, ιδία τής ύπαίθρου, είς τήν 
τραπεζιτικήν κατάθεσιν, 6Τ ής 
ή έλληνική χρηματαγορά άπαλ- 
λασσομένη τής κυριαρχίας τού 
τραπεζογραμματίου θά είσέλθη 
σύν τώ χρόνω πλήρως είς τό 
σύγχρονον στάδιον ΐήςέπιταγής, 
πάντα ταύτα άποτελούν τάς κεν
τρικός γραμμάς τής έκ τών 
πραγμάτων έπιβαλλομένης είς 
τό σημεΐον τούτο ρυθμίσεοτς τής 
τραπεζιτικής κατευθύνσεως. Ή 
φυσικωτέρα δμως πρός τούτο 
ρυθμιστική παρέμβασις είναι 
εκείνη, ήτις έμπνέεται έξ αυτών 
τών δυνατοτήτων μιάς οικονο
μίας καί έντός αύτών κατευθύ
νει τάς ένεργείας της. 'Υπό τοι- 
αύτας δέ μόνον προϋποθέσεις 
δέον νά έξετασθή καί τό ζωηρό
τατα άπασχολήσαν καί απα
σχολούν έτι τήν έλληνικήν χρη
ματαγοράν ζήτημα τής δυνατό
τητας τής μειώσεως τής διαφο
ράς μεταξύ τών χρεωστικών καί 
πιστωτικών έπίτοκίωιν τών τρα
πεζών.

Διαφορά χρεωστικών 
και πιστωτικών τραπεζι

τικών έπιτοκίων.
Ή διαφορά μεταξύ χρεωστι

κών καί πιστωτικών τόκων δέν 
δύναται νά λυθή ώς μεμονωμέ
νη άριθμητική παράστασις δια
φοράς δύο άριθμών άλλ’ άποτε- 
λεϊ πρόβλημα περισσοτέρων 
άγνωστων, ή φύσις καί ό άριθ- 
μός τών όποίων έξαρτάται άπό 
ποικίλους παράγοντας τής οικο
νομικής ζωής μιάς χώρας. Καί 
κατ’ άρχήν μέν τό ιδρυτικόν κε- 
φάλαιον τής τραπέζης, έφ’ δ
σον ύφίσταται καπιταλιστική 
οικονομία, δέον νά έξυπηρετηθή 
μέ τό μέρισμα τό όποιον επι
βάλλει ή έν τώ χρηματιστηρίω 
διαμορφουμένη έξίσωσις τών ει
σοδημάτων διά τού έπιτοκίου 
κεφαλαιοποιήσεως. Τοιουτοτρό
πως τά έπιτόκια κεφαλαιοποιή- 
σεως άποτελούν τό πρώτον δε
δομένο ν, πρός τό όποιον κατά 
τό μάλλον καί ήττον προσαρ
μόζονται άναγκαστικώς, παρ’ 
οίανδήποτε προσωρινήν άπόκλι-

σιν, τά κέρδη τής τραπεζιιικής 
έπιχειρήσεως. Είς τήν διαμόρ- 
φωσιν δμως τών έπιπέδων τού
των συντείνουν, ώς γνωστόν, ή 
φύσις μιάς οικονομίας, αί ιδιω
τικοί καί δημόσιοι αύτής άνάγ- 
και, ή μορφή τών έπενδύσεων 
καί έντεΰθεν ή φάσιςτήν όποίαν 
διέρχεται ή οικονομία αϋτη. Αί 
συνθήκαι αδται έν τή συγχρόνω 
τραπεζιτική διοργανώσει, δια- 
μορφοΰσαι κατ’ άρχήν τά έπι
τόκια τών χορηγήσεων, καί 
ιδίως τής έκδοτικής τραπέζης, 
δημιουργούν τό πλαίσιον έντός 
τού όποιου κινούνται έν τώ συ
νόλω των αί τραπεζιτικοί έρ- 
γασίαι. Ταύτας δυνάμεθα ήδη, 
άπό τής άπόψεως τού ύπό κρί- 
σιν θέματος, νά κατατάξωμεν 
είς τρεις μεγάλας κατηγορίας: 
τάς εργασίας τών ■ πιστωτικών 
χορηγήσεων καί έν γένει τοπο
θετήσεων τών τραπεζών, τάς 
έργασίας τών παρ’ αύταϊς κατα 
θέσεων τών διαθεσίμων χρήμα 
τικών άποθεμάτων τής οικονο
μίας, καί τάς ύπολοίπους έργα
σίας, τάς όποίας ή σύγχρονος 
έξέλιξις τών τραπεζών ώς χρη
ματικών πυρήνων έδημιούργη- 
σεν (ώς έργασίας μεταφοράς κε 
φαλαίων, φυλάξεως περιουσια
κών στοιχείων, πληροφοριών 
κλπ.). Ή τράπεζα, διά τον ύπο- 
λογισμόν τών έπιτοκίων τών 
χορηγήσεών της, είναι ύποχρεω- 
μέντ να λάβη κατ’ άρχήν ύπ’ 
δψιν της διά μέν τάς βραχυπρο
θέσμους χορηγήσεις αύτής τό 
έπίσημον έπιτόκιον τής έκδοτι
κής τραπέζης, διά δέ τάς πέραν 
τής βραχείας προθεσμίας τοιαύ- 
τας τάς γενικωτέρας συνθήκας 
τών έν τή χρηματαγορά διαμορ- 
φουμένων έπιτοκίων κεφαλαίο- 
ποιήσεως. Ή ποικιλία δμως τών 
τραπεζιτικών χορηγήσεων, ού 
μόνον κατ’ είδος δανείου, άλλά 
καί κατά φερεγγυότητα όφειλέ 
του, εισάγει είς τόν υπολογι
σμόν τού έπιτοκίου τόν παρά
γοντα τού κινδύνου. Οϋτω δέ 
σχηματίζεται εις μέσος δρος τών 
έπιτοκίων χορηγήσεων, ή είς 
κέρδη δμως άποδοτικότης τού 
όποιου έξαρτάται ούχί άπλώς 
άπό τό έπίπεδον αύτοΰ, άλλ’ 
άπό τό είς είδος δανείων καί πο
σότητα αύτών ύψος τών έργα- 
σιών τής τραπέζης.

Παρά τόν μέσον τούτον δρον 
τών έπιτοκίων χορηγήσεων δέον 
νά ληφθή ύπ’ δψιν τό μέσον πο
σοστόν τών ώφελειών, τάς όποί
ας καρποΰται ή τράπεζα έκ τής 
είς διαφόρους χρηματιστηριακός 
άξίας έπενδύσεως μεγάλου μέ
ρους τού ένεργητικοΰ της, καί 
τό ποσοστόν τών ώφελειών τού 
των άναλόγως τής τιμής κτήσε
ως τών τίτλων, άποτελεΐ άμε
σον συνάρτησιν τού έν τή χρη
ματιστηριακή άγορά τρέχοντος 
μέσου έπιτοκίου κεφαλαιοποιή- 
σεως. Τό είς τοιαύτας έπενδύ- 
σεις διατιθέμενον τμήμα τού 
ένεργητικοΰ, έξαρτώμενον έκ 
τού είδους καί τής περιόδου τών 
έργασιών τού ιδρύματος, είναι 
ένίοτε σημαντικώτατον,δι’ δ καί 
τά ύψηλά έπιτόκια συμβαδίζον 
τα μέ νοσηρότητα μιάς οικονο
μίας συνεπάγονται διά τάς τρα- 
πέζας μεγάλας ζημίας έξ απο
σβέσεων έπισφαλών απαιτήσεων 
καί υποτιμήσεων χρηματιστη
ριακών έπενδύσεων.

’Απέναντι νΰν τών έκ τής 
πρώτης κυρίας ταύτης κατηγο
ρίας προκυπτόντων κερδών της 
ή τράπεζα έχει νά άντίμετωπίση 
τό σύνολον τών εξόδων της καί 
τήν είς τό έπίπεδον τών έπιτο
κίων κεφαλαιοποιήσεως έξυπη- 
ρέτησιν τού κεφαλαίου της. Ώς 
έξοδά της, ύπό τήν γενικήν εύ- 
ρεΐαν αύτών έννοιαν, δέον νά 
νοηθώσι τά έξοδα έγκαταστά- 
σεως έν τή έτησία αύτών άπο- 
σβέσει, οι μισθοί, τό ένδεικνυό- 
μενον ποσοστόν κρατήσεων καί 
αποσβέσεων τών έπισφαλών ά- 
παιτήσεων, οί φόροι, τό ποσάν 
τών έπί τών παντοειδών κατα
θέσεων άνηκόντων τόκων καί 
γενικώτερον τό σύνολον τών έν 
τή λειτουργία τής τραπεζιτικής 
έπιχειρήσεως έκ τών τριών γε

νικών κατηγοριών έργασιών αύ-1 ρευοντών παραγόντων τής δια-
τής άναλαμβανομένων βαρών 
Λαμβανομένου ήδη ύπ’ δψιν δτι 
οι μισθοί, τά έξοδα έγκαταστά 
σεως καί αί λοιπαί ζημίαι άπο- 
τελούν ποσότητας βραδέως με 
ταβαλλομένας, ό ύπολογισμός 
τών έπιτοκίων καταθέσεων άπο 
τελεί πλέον συνάρτησιν τού έπι 
τοκίου κεφαλαιοποιήσεως έν τώ 
σχηματισμό) τόσον τών έκ τών 
έπιτοκίων χορηγήσεων κερδών, 
δσον καί τού έκ τούτων διαμομ- 
φουμένου καθαρού τραπεζιτικού 
εισοδήματος. Έφ’ δσον λοιπόν 
διά τήν προσπάθειαν τής μειώ 
σεως τής διαφοράς μεταξύ χρεω
στικού καί πιστωτικού τόκου δέν 
είναι νοητή αύθαίρετος τροπο 
ποίησις τού ένός ή καί άμφοτέ- 
ρων τών δύο τούτων στοιχείων 
δέον νά έξετάζηται ή φύσις δ- 
λων τών συναφών άνωτέρω πα
ραγόντων. Οϋτω παρ’ήμΐν, έάν, 

'έπαναλαμβάνομεν, αί χορηγή
σεις τών τραπεζών παρουσιά
ζουν εύρύ περιθώριον ρυθμίσε- 
ως τής κατανομής αύτών, τά 
έπ’ αύτών έπιτόκια δέν εί
ναι οΰτε ήτο δυνατόν (λόγω 
τού συναγωνισμού έν τώ μηχα
νισμό) τών τιμών) νά είναι πο
λύ διάφορα τοΰ έκάστοτε μέ
σου έπιτοκίου κεφαλαιοποιή- 
σεως. 'Έν δμως μεγάλον ποσο
στόν τών ωφελειών τής τραπέ
ζης προέρχεται καί άπό άλλου 
είδους, έκτος τών τόκων, κέρδη, 
ώς συναλλαγματικοί διαφοραι, 
προμήθειαι κτλ. Άλλά καί τά 
κέρδη ταύτα είναι συνέπειαχτής 
έσχηματισμένης έν τή χρηματα
γορά θέσεως τής τραπέζης άπό 
άπόψεως πελατείας καί διαθε- 
σίμωνχρηματικών μέσων καί τής 
φάσεως τήν όποίαν διέρχεται ή 
οικονομία τού τόπου, ώστε ού- 
δεμία πέραν τών όρίων, τά όποια 
έπιτρέπει ό έλεύθερος συναγω
νισμός, ρυθμιστική έπίδρασις 
νά είναι νοητή. 'Όσον άφορά 
ήδη τήν διάθεσιν τού συνόλου 
τών ωφελειών τούτων έπί τού 
πρός έξυπηρέτησιν τού μετοχι
κού κεφαλαίου τής τραπέζης 
διατιθεμένου μερίσματος, τό όρι- 
ζόμενον πρός τούτο ποσοστόν 
καθορίζει, ώς έλέχθη, αύτη ή 
φύσις τής καπιταλιστικής οίκο 
νομίας. 'Η άνάγκη τής αύτοσυν- 
τηρήσεως τών τραπεζιτικών ιδρυ
μάτων έν τώ έμπομίω τού χρή
ματος διαγράφει τό δρια, έντός 
τών όποίων τά τραπεζιτικά κέρ
δη προσαρμόζονται πρός τά έν 
τή άγορά έπιτόκια κεφαλαιο- 
ποιήσεως Προκύπτει κατά ταΰ- 
τα δτι ό άπό καθέδρας ύπολο- 
γΐσμός τών τραπεζιτικών έπιτο
κίων άποτελεΐ έργασίαν έξόχως 
λεπτήν καί έκφεύγουσαν τών 
συνήθων στοιχείων, τά όποια 
έν τώ ύπολογισμώ τού κόστους 
διαγράφουν αί συνθήκαι τών 
άλλων έπιχειρήσεων. 'Υπό τοι
αύτας συνθήκας δέον νά έξετα
σθή παρ’ ήμΐν καί ή δυνατή 
έπίδρασις έπί τών άλλων δευτε-

φοράς μεταξύ χρεωστικού καί 
πιστωτικού τόκου τών τραπε
ζών. Καί δσον άφορά μέν τούς 
μισθούς τών τραπεζιτικών ύπαλ- 
λήλων, ουτοι κατά τήν μεγάλην 
αύτών κλίμακα, καθ’ ήν δύναν- 
ται νά θεωρηθούν ώς ρυθμιστι
κός παράγων τών έξόδων δια- 
χειρίσεως, είναι έξαιρετικώς 
χαμηλοί. Ύφ’ ας συνθήκας λει
τουργεί καί. έξελίσσεται σήμε
ρον ή τραπέζιτική έπιχείρησίς, 
χρησιμοποιούσα προσωπικόν ι
κανόν νά τηρήται ένήμερον τών 
παλμών καί τών άπαιτήσεων 
τής συγχρόνου οικονομίας, μέ 
τάς άλλεπαλλήλους μετσβολάς 
καί νομοθετικός παρεμβάσεις, 
παρ’ δλην τήν εύρεΐαν έπέκτα- 
σιν τών άριθμητικών μηχανών, 
οί πληρωνόμενοι μισθοί δόναν- 
ται νά θεωρηθούν ώς πολύ κάτω 
τού έπιπέδου τής χρησιμοποι· 
θυμένης πνευματικής έργασίας. 
'Όσον καί αν τό βιωτικόν έπί
πεδον έν Έλλάδι είναι χαμηλόν 
λόγω τού άνεπαρκοΰς κοινωνι
κού εισοδήματος, ή κατ* αύτό 
μέτρησις τών μισθών τών τρα
πεζιτικών υπαλλήλων (καί ούχί 
έν άπολύτω συγκρίσει πρός τόν 
τιμάριθμον ακρίβειας ζωής, 
δστις δέν δύναται ν’ άποτελή 
έν προκειμένω άκριβή θεωρητι
κήν βάσιν μετρήσεως) έμφανίζει 
έξαιρετικώς κατά μέσον δρον 
άσθενεΐς τούς μισθούς ού μό
νον τών τραπεζιτικών άλλά καί 
τών άλλων ιδιωτικών υπαλλή
λων, δταν ουτοι είναι ανεπαρ
κείς διά τήν άντιμετώπισιν τών 
Βιοτικών άναγκών, τάς όποίας 
δημιουργεί ή σημερινή στάθμη 
τής ζωής (Standard of 1ΐίε).Άφ* 
έτέρου ή ταχύτης τού ρυθμού, 
τόν όποιον έμφανίζει γενικώς 
σήμερον ή ζωή, είναι τόσον με
γάλη, ώστε οί παρομαρτοΰντες 
κίνδυνοι τών έπιχειρήσεων καί ή 
άστάθεια τών οικονομικών συν
θηκών έπιβάλλουν μεγάλας κρα
τήσεις δι’ έπισφαλεΐς άπαιτή- 
σεις καί άνανεώσεις τού χρησι- 
μοποιουμένου παντοίου ύλικοϋ. 
Υπό τοιαύτας συνθήκας τά έ

πιτόκια τών καταθέσεων περιο
ρίζονται αύστηρώς ύπό ώρισμέ- 
νων πραγματικοτήτων, έπί τών 
όπαίων ούδεμία αύθαίρετος 
έπέμβασις είναι, άνευ όδυνηρών 
συνεπειών, δυνατή, δταν μάλι
στα ή έπί τών τραπεζών φορο
λογία άποτελή έν άπό τά χαρα
κτηριστικότερα βάρη, ύπό τά 
όποια στενάζει τό ελληνικόν ει
σόδημα. Εις τοιοΰτον πλαίσιον 
συνθηκών τοποθετούμενον τό 
ζήτημα τής διαφοράς μεταξύ 
χρεωστικού καί πιστωτικού τό
κου τών έλληνικών τραπεζών, 
άποβαίνει έν τελευταία άναλύ- 
σει θέμα τήςέν τώ συνόλω συνθέ- 
σεως τών έλληνικών εισοδημά
των, ή έρευνα τών όποίων δέον 
νά άποτελή τό άλφα καί τό ώ- 
μέγα πόσης ρυθμιστικής έν τφ~ 
τόπω ήμών προσπάθειας, j
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Ε Κ Θ Ε Σ I Σ

ι moil ι τηι ι *, ini ιιιηι ιιι η ειβ 1935
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κύριοι Μέτοχοι,

’Από τοΰ έτους 1932 ήρχισαν νά έμφανίζωνται εις 
ώρισμένα κράτη (π.χ. την Μεγάλην Βρεττανίαν) ευοίωνα 
σημεία τά όποια έδήλουν ότι ή παγκόσμιος κρίσις είχε 
παυσει νά έπιδεινοΰται καί ότι Εβαινε προς τό τέρμα της. 
Ή βελτίωσις αΰτη ένταθεΐσα κατά τό 1934 έσυνεχίσθη 
καί τό 1935.

Εκεί Ενθα παρατηρεΐται ή μεγαλύτερα βελτίωσις 
είναι ή παγκόσμιος βιομηχανική παραγωγή, ήτις ύπερέβη 
τά προ τής κρίσεως επίπεδα. Ή τοιαΰτη βελτίωσις αφορά 
κυρίως τάς μεγάλαςβιομηχανικάς χώρας ιδίως δετήν Μεγά
λην Βρεττανίαν καί τάς Ήν. Πολιτείας όπου καί έμειώθη 
ή ανεργία (εις τήν τελευταίαν όμως από τοΰ ’Ιουνίου 1935 
ηΰξησενέκ νέου ή ανεργία), υπήρξε δέ ελάχιστη εις τάς 
χώρας συνασπισμού τοΰ χρυσοϋ κανόνος, μάλιστα δέ έν 
Γαλλία όπου έσημειώθη καί αΰξησις τοΰ αριθμού τής 
ανεργίας.

Ή θέσι ς τής παγκοσμίου γεωργίας έβελτιώθη κατά 
-τό λήξαν Ετος, συντελούσης καί τής μεκόσεως τής παρα
γωγής με προβλέψεις υποβιβασμού των παγκοσμίων γεωρ
γικών αποθεμάτων διά τό προσεχές θέρος εις ό επίπεδον 
εύρίσκοντο ταΰτα κατά τό φθινόπωρον τού 1929. Αί τι- 
μαί των γεωργικών προϊόντων ύψώθησαν εντός τοΰ 1935, 
ή αυξανόμενη δέ τοιουτοτρόπως αγοραστική ίκανότης των 
γεωργικών πληθυσμών αντανακλά ώς είναι επόμενον εύ- 
μενώς επί τής παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων καί 
γενικώς επί τής κινήσεως τών εσωτερικών καί διεθνών 
συναλλαγών.

Περί τών διεθνών εμπορικών συναλλαγών δεν δυνα
τοί νά λεχθή ότι έσημείωσαν πρόοδον. ΓΙοσοτικώς Εδει
ξαν στασιμότητα, κατ’ αξίαν όμως, τού υπολογισμού γε- 
νομένου είς τό εθνικόν νόμισμα τών καθ’ έκαστον χω
ρών, έσημεκόθη ποιά τις αΰξησις*

’Εκεί όπου ή βελτίωσις εμφανίζεται έναργέστερον 
είναι ή ΰψωσις ιών τιμών χονδρικής πωλήσεως.Ό σχετι
κός τιμάριθμος ύψώθη από 104,4 κατά Δεκέμβριον 1934 
εις 109,2 κατά Δεκέμβριον 1935 είς τήν Μεγάλην Βρεττα- 
\ίαν καί από 112,8 κατά Δεκέμβριον 1934 είς 121,9 κατά 
Σεπτέμβριον 1935 είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

'Η ΰψωσις υπήρξε μεγαλυτέρα είς τάς χώρας αϊτινες 
εγκατέλειψαν τήν προ τής κρίσεως χρυσήν ισοτιμίαν τών 
νομισμάτων των καί έφήρμοσαν τήν λεγομένην πολιτικήν 
τοΰ εΰθηνοΰ χρήματος" οΰτω ή ΰψωσις τών είς δολλάρια 
τιμών υπήρξε περίπου 7ο)ο τών δέ είς λίρας 8ο)ο. Η 
ΰψωσις τών τιμών ής επωφελούνται κυρίως αί παραγω
γικοί πρώτων υλών χώραι τής Νοτίου ’Αμερικής καί τής 
Βρεττανικής Αυτοκρατορίας, θεωρείται γενικώς ως υγιής. 
Έν τοΰτοις δέον νά τονισθή ότι είναι λίαν πιθανόν ό 
αριθμός τής ύψώσεως νά έπεταχύνθη κατά τούς τελευ
ταίους μήνας τοΰ παρελθόντος Ετους έκ τής προσπάθειας 
σχηματισμού αποθεμάτων έκ φόβου έκρήξεως πολέμου 
καί έκ τών αναγκών τών εξοπλισμών.

Ή εν γένει οικονομική βελτίωσις έσημειώθη κυρίως 
είς τάς χώρας τάς έγκαταλειψάσας τήν χρυσήν βάσιν, μέ 
βραδΰτερον δέ ρυθμόν εις τάς χώρας τού χρυσού κανόνος.

Τά νομίσματα τών χωρών τού χρυσού κανόνος έγνιό- 
ρισαν κατά τό Ετος 1935 δύσκολους στιγμάς.

Τό γαλλικόν φράγκον αντιμετώπισε δίς τον κίνδυνον 
τοΰ κλονισμού, κατά Μάϊον καί Νοέμβριον.^ Είς άμφοτέ- 
ρας τάς περιπτώσεις ή έκροη χρυσού και αι αμφιβολιαι 
περί τήν ικανοποιητικήν ρυθμισιν τών δημοσίων οικονο
μικών υπήρξαν τά κλονίζοντα την θεσιν τού νομίσματος 
αίτια. Ή Τράπεζα τής Γαλλίας επανειλημμένες ήναγκά- 
σθη ν’ άναβιβάση τον προεξοφλητικόν της τόκον είς τό 
επίπεδον τών 6ο)ο. Ή παροχή όμως νομοθετικής έξουσιο- 
δοτήσεως είς τήν κυβέρνησιν καί ή εκδοσις πολυαρίθμων 
νομοθετικών διαταγμάτων άφορώντων κοινωνικά καί 
ιδίως οικονομικά ζητήματα άπεμάκρυνε τούς άπειλούντας 
τό γαλλικόν νόμισμα κινδύνους.

Ή 'Ολλανδία καί Ελβετία δέν έδοκιμάσθησαν όλιγώ- 
τερον από τάς σημειωθείσας νομισματικός διαταραχάς. 
Ή εκροή χρυσού έξ άμφοτέρων προς τήν^ Γαλλίαν, εκ 
ταύτης δέ πάλιν προς τάς Ήν. Πολιτείας, υπήρξεν αίτια 
σοβαρών νομισματικών στενοχώριών, η δε αποκατάστασις 
ήρξατο διά τής βαθμιαίας ανακτήσεως τοΰ έξαχθέντος 
χρυσού είς άμφοτέρας τάς χωράς.

Ή άντιπληθωρική πολίτικη ην είχε προωθήσει εις το 
επακρον τό Βέλγιον καί ή παρά ταύτην εκροή χρυσού, 
άπέληξαν είς κρίσιν τήν 19ην Μαρτίου έκδηλωθεΐσαν 
διά τής παραιτήσεως τής κυβερνήσεως. Η νεα κυβέρνησις 
προέβη είς ύποτίμησιν τοΰ βελγικού φράγκου κατά 28ο)ο. 
Τήννομισματικήν ύποτίμησιν έπηκολουθησε σειρά όλη νο
μοθετικών μέτρων δΓ ών έπεδιώχθη να πραγματοποιηθούν 
όλα τά δτινατά έκ τής ύποτιμησεως ωφελήματα καί να 
ρυθμισθή ή οικονομία τής χώρας. Μεταξύ^ τών ληφθεν- 
των μέτρων περιλαμβάνονται ή μετατροπή τοΰ εσωτερι
κού δημοσίου χρέους, ό Ελεγχος τών τραπεζών καί η ανα
διοργάνωσή τής πίστεως. x ,

Κατά1 ώρισμένόυς βελγικούς επιστημονικούς κυκλους 
τό βελγικόν πείραμα επέτυχε πλήρως καθόσον εκτοτε ή 
οικονομία τής χώρας έσημείωσε βελτίωσιν. Αί λιανικαι τι- 
μαί ύψώθησαν μόνον κατά Ιθο)ο τούτο δε οφείλεται και 
είς τήν ΰψωσιν τών διεθνών τιμών χονδρικού εμπορίου,

ή θέσις τών τραπεζών έσταθεροποιήθη, τά φυγαδευθέντα 
κεφάλαια έπέστρει[ιαν, ό αριθμός τών άνέργα>ν έβελτιώθη 
σημαντικώς, ή κίνησις τών σιδηροδρόμων ηύξήθη κατά 
20ο)ο καί ή τοΰ λιμένος τής Άμβέρσης κατά ΐ5ο)ο. Ύ- 
πάρχουσιν όμως καί οι κρίνοντες δλιγώτερον εύμενώς τήν 
αξίαν καί τά αποτελέσματα τής βελγικής νομισματικής 
μεταρρυθμίσεως.

'Όσον αφορά τό σπουδαΐον ζήτημα τής σταθεροποιή- 
σεως τών νομισμάτων τών διαφόρων χωρών, ούτε ή οικο
νομική άλλ’ ούτε καί ή πολιτική κατάστασις έπιτρέπουν 
νά έλπίση τις ότι αΰτη δΰναται νά συντελεσθή προσεχώς. 
Τούτο άλλωστε Εξάγεται καί έξ επισήμων δηλώσεων είς 
τάς κυρίως ένδιαφερομένας χώρας.

Μετά τήν σύντομον ταύτην άνασκόπησιν τών έκτος 
τής χώρας ας έρευνήσωμεν έπιτροχάδην τήν θέσιν τής 
ελληνικής οικονομίας άρχίζοντες από τούς παραγωγικούς 
κλάδους(1).

ΓΕΩΡΓΙΑ

Τό σύνολον τής καλλιεργουμένης έκτάσεως άνήλθε 
κατά τό Ετος 1935 καί κατά προσωρινούς υπολογισμούς 
(τής Γενικής Στατιστικής Υπηρεσίας τοΰ Κράτους) είς 
22.368.000 στρεμμάτων, Εναντι 21.485.000 στρεμμάτων 
κατά τό 1934. Έξηκολούθησε δηλαδή ή έπέκτασις τών 
καλλιεργειών, είς ήν οφείλεται ή αΰξησις τής παραγωγής, 
χωρίς όμως νά συμβαδίζη μετ’ αυτής ή αΰξησις τής στρεμ- 
ματικής άποδόσεως. Ή αΰξησις τής καλλιέργειας έσημει
ώθη κυρίως είς τον σίτον, τά όσπρια, τον βάμβακα καί 
τήν σουλτανίναν.

Ή παραγωγή σίτου κατά τό 1935 υπολογίζεται είς 
718.500 τόννους, Εναντι 699.000 τοΰ 1934 καί 772.500 
τόννων τού 1933. Ή στρεμματική άπόδοσις κατά τό 
1935 ήτο 80 χιλιόγρ. Εναντι 88.34 κατά τό 1934, 111 
κατά τό 1933, 77 τό 1932 καί 50 τό 1931. Παρά όμως 
τήν αΰξουσαν κατά τά τρία τελευταία Ετη παραγωγήν δέν 
έσημειώθη ανάλογος μείωσις εισαγωγής σίτου καί αλεύ
ρων ήτις άνήλθεν είς 444,2 χιλ. τόννων διά τό 
1935 (ΐ3,2ο)ο τού συνόλου τών εισαγωγών) Εναντι 261 
χιλ. τόννων διά τό 1934 (8,δο)ο τοΰ συνόλου τών εισα
γωγών) καί 449,3 χιλ. τό 1933 (15,9ο)ο τοΰ συνόλου τών 
εισαγωγών). Οΰτω τό σύνολον τοΰ διά τήν κατανάλωσιν 
διατεθέντος ποσού σίτου καί αλεύρων άνήλθεν εΐςί 162,7 
χιλ. τόννους κατά τό 1935, 959,9 χιλ. τόν. τό 1934, καί 
1221,8 χιλ. τόν. τό 1933, ύπερβάν κατά τά Ετη 1933 καί 
1935 σημαντικώς τόν μέσον όρον καταναλιοσεως τής 
πενταετίας 1928—1932 όστις άνήρχετο εις 952 χιλ. τόν. 
έτησίως. Ή αΰξησις αΰτη οφείλεται είς τήν αΰξησιν τού 
πληθυσμού, εις τήν κατ’ ατομον αΰξησιν καταναλιόσεως, 
είς τήν έκ μέρους τών παραγωγών άποταμίευσιν ποσού 
τίνος, καί τέλος είς τήν μείωσιν τής παράγωγής τού αρα
βοσίτου.

Ό καπνός κατά τό Ετος 1935 όχι μόνον διετήρησε 
τήν θέσιν του ώς τοΰ πρώτου έξαγωγικοΰ είδους τής Ελ
λάδος αλλά καί έβελτίωσε ταύτην. Οΰτω κατά τό 1935 
ή έξαγωγή καπνού αντιπροσωπεύει τά 49,5 ο)ο τής όλης 
Εξαγωγής ένφ κατά τό 1934 άντεπροσώπευε τά 36,98 ο)ο 
καί κατά τό 1933 τά 30,88 ο)ο (1926 : 56,9 ο)ο, 1929 : 
56,5 ο)ο).
Ή έξαγωγή άνήλθεν είς 60.037 τόννους (Εναντι 37.382 
τό 1934, άλλά 53.420 τό 1927 καί 55.324 τό 1926). ’Α
ξία σημειώσεως είναι ή βελτίωσις τής μέσης τιμής έξα
χθέντος χιλιογράμμου είς ελβετικά φράγκα άνελθούσης 
είς 2,01 έλβ. φρ. τιμής άνωτέρας τής τών τριών προη
γουμένων έτών, κατωτέρας όμως τών τιμών τών έτών 
:.926—31 (άνωτάτη τιμή 5,38 έλβ. φρ. τό 1929). Αΰξη- 
σις τής Εξαγωγής καπνών έσημειώθη κυρίως είς τάς άκο- 
λούθους χώρας: Γερμανία 22.405 τόν. (1934: 15.306 
τόν.), Ήν. ΙΊολιτεΐαι 10.011 τόν. (1934: 8.050 τόν.), 
Γαλλία 2.670 τόν. (1934 : 82 τόν.), Τσεχοσλοβακία 1205 
τόν. (1934: 666 τόν.), Φινλανδία 1.072 τόν. (1934: 288 
τόν.), ’Αγγλία 30,375 τόν. (1934: 13.479), Πολωνία 
43.878 τόν. (1934: 10.153). Αί είς τό Εσωτερικόν τιμαί 
παραγωγής ηΰξήθησαν κατά τούς διαρρεύσαντας μήνας 
τού καπνικού Ετους 1935—36 έν συγκρίσει προς τούς πε- 
ρυσινούς κατά μέσον μόνον όρον άνω τοΰ 50 ο)ο, εις τι- 
νας δέ περιφερείας καί πλέον τού 100 ο)ο.

Κατά τάς δημοσιευθείσας υπό τής Καπνεμπορικής 'Ο
μοσπονδίας τής Ελλάδος πληροφορίας ή κατά τό 1935 
καλλιεργηθεΐσα είς καπνόν εκτασις άνήλθεν είς 811 χιλ. 
στρέμματα, άνωτέρα κατά 5 ο)ο τής καλλιεργηθείσης κα
τά τό 1934 (738 χιλ. στρέμματα). Καί δέν έλήφθησαν μέν 
νομοθετικά μέτρα προς περιορισμόν τής καπνοκαλλιερ-

(1) Περί τής ελληνικής οικονομίας κατά τό έτος J935 Θά έκ- 
πονήση ή υπηρεσία οικονομικών μελετών στατιστικήν άνασκόπησιν 
ήτις θά δημοσιευθή είς χωριστόν τεϋχος έκδιδόμενον ώς παράρ
τημα τοΰ Μηνιαίου Δελτίου τής Τραπέζης. Αί περί ελληνικής οικο
νομίας παρατιθέμεναι έν τή παρούση εκθέσει πληροφορίαι λαμβα- 
νονται έκ τής έργασίας ταύτης, έπειδή δέ τό στατιστικόν τεϋχος 
Θά δημοσιευθή βραδΰτερον τής παρούσηξ καί κατόπιν νέας^ επε
ξεργασίας τών"αριθμών, έφόοον σημειωθούν διάφοροί μεταξύ εκθέ- 
σεως καί τεύχους δέον νά Θεωρηθούν ακριβέστεροι οί άριθμοί τοΰ 
δευτέρου τούτου. Επίσης, εφοσον σημειοϋνται διαφοραι μεταξύ τών 
αριθμών τής παρούσης "έκθέσεως καί τών αριθμών τών προηγου
μένων έκθέσεων, δέον νά θεωρώνται ώς ακριβέστεροι οί της παρού- 

I σης, έξακριβωθένιες μεταγενεστέρως.

γειας, άλλά διά τής άσκηθείσης πιστωτικής πολιτικής καί 
τής καταλλήλου νουθεσίας παρά τών αρμοδίων οργάνων 
τοΰ κράτους καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης έπετεύχθη ό 
περιορισμός τής αύξήσεως Εντός λογικών ορίων. Μέ τά 
άδιάθετα καπνά τών προηγουμένων ή προσφορά καπνών 
κατά τό τρέχον καπνικόν Ετος 1935—36 άνήρχετο είς 
34.500.000 δκάδας κατά 13 ο)ο, μικροτέρα τής προσφο
ράς τοΰ Ετους 1934—35 άνελθούσης είς 40.000.000 πε
ρίπου δκάδας.

Ή θέσις τής καπνικής μας άγοράς είναι άπολύτως ι
κανοποιητική. Τούτο όμως δέν πρέπει νά ωθήση είς ύ- 
περαισιόδοξον αΰξήσιν τής καλλιέργειας, ήτις μόνον κιν
δύνους δύναται νά συνεπαγάγη διά τήν καπνοπαραγω
γήν. Ό Εργαζόμενος πληθυσμός τής υπαίθρου χώρας ο
φείλει νά άκούση μετά πολλής προσοχής τάς γνώμας καί 
τάς συστάσεις Εκείνων, οΐτινες μόνον τό πραγματικόν 
συμφέρον τοΰ καπνοπαραγίυγοΰ καί τής οικονομίας τής 
χώρας Εχουσι προ όφθαλμών.

Ή παραγωγή σταφίδας τοΰ Ετους 1935, ή πωληθη- 
σομένη κατά τό σταφιδικόν Ετος άπό 1 ης Σεπτεμβρίου 
1935 μέχρι 1ης Σεπτεμβρίου 1936, υπολογίζεται ότι ά- 
νέρχεται περίπου είς 315-00.000 ένετικάς λίτρας Εναντι 
283.587.957 ένετικών λιτρών κατά τό 1934 καί 238.150. 
695 τό 1933, ύπερβάσα τήν μέσην έτησίαν παραγωγήν 
όλης τής τελευταίας δεκαετίας (1925—36 325.042.612 
Ινετ. λίτραι). Ή έξαγωγή κορινθιακής σταφίδος, σουλτα
νίνας καί ροζακί άνήλθε κατά τό Ετος 1935 είς 101.304 
τόννους (38 ο)ο τής όλης παραγωγής) Εναντι 98.463 τόν
νων κατά τό 1934 (48 ο)ο τής όλης παραγωγής). Αί μέσαι 
τιμαίσταφίδος κατάτό σταφιδικόν Ετος 1934—5ήσαν κατά 
20ο)ο περίπου κατώτεραι τών τοΰ προηγουμένου Ετους 
1933—4, έκ τού λόγου δέ τούτου τό έξ Εξαγωγής σταφί
δας εΐσαχθέν συνάλλαγμα έμειώθη κατά 400 χιλ.£ περίπου. 
Αι μέσαι τιμαί κορινθιακής σταφίδος είς άνάλωσιν (έκτε- 
λωνισμένον Εμπόρευμα) έν τή σταφιδαγορά Λονδίνου κατά 
τούς μήνας Σεπτέμβριον, ’Οκτώβριον καί Νοέμβριον 
1935 ήσαν κατά τι κατώτεραι τών μέσων τιμών τοΰ προη
γουμένου Ετους 1934—35, αί δέ άντίστοιχοι τιμαί σουλ
τανίνας υπέστησαν μείωσιν 5 έως 10ο)ο.

Ή παραγωγή γλεύκους άνήλθε κατά τό 1935 είς 
395.888 τόννους, ών έξήχθησαν τά 9ο)ο ήτοι 34.566 τόν. 
ως γλεΰκος ή οίνος, Εναντι παραγωγής τοΰ Ετους 1934 
τόννων 357.813, ών έξήχθησαν 40.849 τόννοι ώς γλεΰκος 
ή οίνος ήτοι τά 11ο)ο. Αί τιμαί τών ελληνικών οίνων 
κατά τό Ετος 1935 υπήρξαν περίπου αί αΰταί τοΰ προη
γουμένου Ετους. Ή είς Γαλλίαν έξαγωγή ήτις κατά τό 
1934 ειχεν άνέλθει είς 7.477 τόννους, κατήλθεν είς 2.477 
καπά τό 1935.

Ή παραγωγή ελαίου κατά τά προσωρινά στοιχεία τής 
Γεν. Στατιστικής Υπηρεσίας άνήλθε κατά τό Ετος 1935 
είς 74.629 τόννους (Εναντι 122.580 τό 1934), ών έξήχθη
σαν 11.148 (Εναντι 6.871 τό 1934). Ή παραγωγή έλαιών 
τού Ετους 1935 άνήλθεν είς 41.437 τόννους(εναντι 35.834 
τοΰ 1934) ών έξήχθησαν 15.185 (τόν. 13.804 τοΰ 1934).

Διά τά ξηρά σύκα δέν εχομεν είσέτι τούς άριθμούς τής 
παραγωγής τού Ετους 1935, διαπιστούμεν όμως ότι κατά 
τό Ετος τούτο έξήχθησαν 17.914 τόννοι Εναντι 14.892 
κατά τό 1934.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Είς τήν βιομηχανίαν έξηκολούθησεν ή κατά τά τε
λευταία Ετη σημειουμένη βελτίωσις. Ό υπό τοΰ Άνωτά- 
του Οικονομικού Συμβουλίου Εκπονούμενος σταθμικός δεί
κτης τής βιομηχανικής παραγωγής κατά ποσότητας (Ετος 
Ιάσεως 1928=100) ήτο διά μέν τό 1933 111,79, διά τό 
7934 127.47 άνήλθε δέ κατά τόν Νοέμβριον 1935 είς 
141,14, σημειωθείσης αύξήσεως κατά τό Ετος 1935 κατά 
13,13ο)ο.

Κατά τάς ήμετέρας πληροφορίας ή συνολική άξια τής 
βιομηχανικής παραγωγής άνήλθε κατά τό Ετος 1935 είς 
10.076 έκατ. δραχμών,σημειωθείσης αύξήσεως κατά 1,6ο)ο 
έν συγκρίσει προς τήν άξίαν τής παραγωγής τοΰ 1934 
άνελθούσης είς 9.913 εκατ. δραχμών. Ή μεγαλυτέρα αΰ- 
ξησις έσημειώθη είς τάς χημικάς βιομηχανίας ( + 17,5ο)ο), 
τάς βιομηχανίας κατεργασίας ξύλου ( + 13,0ο)ο) καί τάς 
μηχανολογικός ( + 7,8ο)ο).

Κατά τούς υπολογισμούς τοΰ Άνωτ. Οίκον. Συμβου
λίου ή ελληνική βιομηχανική παραγωγή έκάλυπτε κατά τό 
1928 τά 58,60ο)ο τής όλης Εθνικής καταναλώσεως βιομη
χανικών προϊόντων, ήδη ή άναλογία αΰτη άνήλθεν είς 
75,03ο)ο- έξ άλλου δ δείκτης είσαγιογής ετοίμων βιομηχα
νικών προϊόντων άνήλθε κατά τό J.935 είς 70,14 Εναντι 
60,95 τό 1934 (Ετος βάσεως 1928 = 100), δ δέ τής Εξα
γωγής εις 118,71 Εναντι 131,14 τό 1934 (Ετος βάσεως 
1928=100). ήτοι κατά τό 1935 έσημειώθη αΰξησις είς 
τήν εισαγωγήν καί έλάττωσις είς τήν εξαγωγήν. Έκ τοΰ 
συνόλου τών πληροφοριών αυτών προκύπτει ότι ή βιομη
χανία μας άπέδειξεν ικανότητα άναπτύξεως προς κάλυψιν 
τών αναγκών τής Εσωτερικής καταναλώσεως, δέν ήδυνήθη 
όμως νά έπιβληθή είς εύρυτέραν κλίμακα είς τό Εξωτερι
κόν, καί τούτο δέον νά ληφθή υπό σπουδαίαν Εποψιν 
προκειμένου περί ίδρύσεως ή έπεκτάσεως εγκαταστάσεων. 
Μέγα μέρος τής προόδου τής βιομηχανίας οφείλεται εις τήν 
προστασίαν ήν τής παρέχουν ή ύποτίμησις τής Εξωτερικής 
άξίας τής δραχμής καί τά δασμολογικά καί περιοριστικά



μέτρο,|τό γεγονός δέ τοΰτο δημιουργεί ανάλογους υπο
χρεώσεις αυτής έναντι τής καταναλιόσεως, τόσον δσον 
αφόρα τήν ποιότητα των προϊόντων δσον καί την διατή- 
ρησιν τών τιμών εις λογικά επίπεδα. Βεβαίως έχει καί ή 
βιομηχανία ζητήματα εις τήν λΰσιν τών όποιων δικαιού
ται αυτή νά ζητήση τοΰ Κράτους τήν ύποστήριξιν, καί από 
τήν όρίΐήν λΰσιν τών οποίων δΰναται νά κανονισθή κατά 
τρόπον άσφαλέστερον καί τό ζήτημα τοΰ κόστους τών 
προϊόντων της, από τύ όποιον επηρεάζεται ή τιμή αυτών.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ

Εις τήν εμπορικήν ναυτιλίαν έξηκολούθησεν έν συγ- 
κρίσει προς τά έτη τής κρίσεως βελτίωσις τόσον δσον 
αφορά τήν χωρητικότητα δσον καί τήν άπόδοσιν. 'Η παγ
κόσμιος χ'ίέσις τής Ελλάδος επί τή βάσει τής σχέσεως με
ταξύ τής χωρητικότητας τοΰ εμπορικού της ναυτικού άφ’ 
ενός καί τοΰ πληθυσμοΰ της άφ’ ετέρου, ήτις ήτο ή έκτη 
κατά τό 1933,· ή πέμπτη δέ κατά τό 1934, έγένετο ή τε· 
τάρτη μεταξύ δλων τών εθνών κατά τό 1935, μέ συνολι
κόν αριθμόν πλοίων 629 καί χωρητικότητα 1.878.760 τόν- 
νων, έναντι 615 καί 1.808.234 κατά τό 1934. Τό ακαθάρι
στον εισόδημα τόσον εις £ δσον καί εις δραχμάς εβελτιώ- 
θη κατά τι, μειωθέντος δμως τοΰ είσαχθέντος συναλλάγ
ματος. Άντιθέτως ηύξήθη από 550.000 £ κατά τό 1934 
εις 700.000 £ κατά τό 1935, τό έξοικονομηθέν συνάλλαγ
μα συνεπείς* πραγματοποιήσεως μεταφορών (σίτου καί άν
θρακας, σμύριδος καί μεταλλευμάτων)δι’έλληνικών πλοίων. 
Ι& Συνεπείφ τών έν τή χώρς* πολιτικών ανωμαλιών Ιση- 
μειώθη μείωσις τής κινήσεως τών ελληνικών λιμένων, 
μειωθέντος τοΰ απόπλου καί κατάπλου ατμόπλοιων 
καί ιστιοφόρων τόσον εις αριθμόν σκαφών δσον καί εις

χωρητικότητα. Έμειώθη επίσης ή κίνησις επιβατών άλλ 
ηύξήθη ή κίνησις εμπορευμάτων.

Ή ζωηρότερα κίνησις τής δλης οικονομίας απεικόνιζε 
ται καί εις βελτίωσιν τινα τής θέσεως τών σιδηροδρόμων 
Αί εισπράξεις τών Σιδηροδρόμων τοΰ Ελληνικού Κράτους 
έφθασαν κατά τήν πρώτην τριμηνίαν τοΰ έτους 1935—36 
(δηλαδή ’Απριλίου—’Ιουνίου 1935, καθόσον μεταγενέ 
στερα στοιχεία δυστυχώς λείποΐ’ν) εις 76.εκ. δρχ. έναντι 
71.3 έκ. δρχ. διά τήν αντίστοιχον περίοδον τοΰ 1934—35 
αύξηθέντων ωσαύτως τών τόννων εμπορευμάτων καί έπι 
βατών, απολύτως καί χιλιομετρικώς. Έτίσης καί ό Σιδη 
ρόδρομος Πειραιώς —’Αθηνών—ΓΙελοπονήσουέσημείωσεν 
αΰξησιν εισπράξεων (162.1 εκ. δρχ. καθαραί εισπράξεις 
κατά τό 1935 έναντι 152.4 έκ. δρχ. κατά τό 1934) καθώς 
καί αΰξησιν τής κινήσεως εμπορευμάτων καί επιβα 
τών απολύτους καί χιλιομετρικώς.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ

Αί είσαγωγαί μας άνήλθον κατά τό 1935 εις 10681 
έκ. δρχ. (έναντι 8792 τό 1934) αί δέέξαγωγαί εις 7101εκ 
δρχ. (έναντι 5474 τό 1934)' τό έλλειμμα τοΰ εμπορικού 
μας ισοζυγίου άνήλθε κατά τό 1935 εις 3580 έκατ. δρχ. 
(έναντι 3318 τό 1934). Επειδή τό εμπορικόν ισοζύγιο,ν 
έχει ίδιάζουσαν δλως σημασίαν διά τήν οικονομίαν τής 
χώρας καί τήν νομισματικήν ισορροπίαν θεωροΰμεν σκό
πιμου νά παραθέσωμεν τον κατωτέρω πίνακα έμφαίνοντα 
από τοΰ έτους 1920 τήν κίνησιν τών εξαγωγών, εισαγω
γών, τοΰ εμπορικού ελλείμματος καί τής αναλογίας εξα
γωγών προς είσαγωγάς, πάντων τών στοιχείων τούτων 
τιμαριθμημένων διά τήν εύχερεστέραν έκτίμησιντής έξελί- 
ξεως αυτών κατά τά διαρρεύσαντα έτη.

Ειδικόν έμηόριον τής Ελλάδος μετά τών ξένων έπικρατειών.
(Άξια είς εκατομμύρια δραχμών σταθεροποιήσεως)

Έξαγωγαί Είσαγωγαί Έλλειμμα
'Γιμαρ. 'Γιμαρ. Τιμαρ. Αναλογία

’Έτη Αξία κλΐμαξ Αξία κλΐμαξ Αξία κλΐμαξ έξαγωγώνοοΤ-ΙII

ο(ΜΟ
ί 1920=100 1920=100 πρός είσαγωγάς

1920 7.515,1 lQO- 23.843,9 100,— 16.328,8 100,— 31,52°/,,
1925 5.489,1 73,04 12.212.1 51,21 6.723,0 41,17 44,95°/ο
1929 6.960,4 92,61 13.276,0 55,67 6.315,6 38,06 52,43%
1930 5.985,6 79,64 10.524,2 44,13 4.538,6 27,79 56,88%
1931 4.203,5 55,93 8.763,3 36,75 4.559,8 27,92 47,96%
1932 2.726,1 36,27 5.083,4 21,31 2.357,3 14,43 53,63%
1933 2.197,6 29,24 3.607,0 15,12 1.409,4 8,63 60,92%
1934 2.329,6 30,99 3.744,3 15,70 1.414,7 8,66 62,21%
1935 3.017,3 40,14 4.538,3 19,03 1.521,0 9,31 66,48%

Έκ τοΰ πίνακος τούτου προκύπτει δη κατά τά έτη 
1932 έως 1935 κατεβλήθη σοβαρά προσπάθεια διά τήν 
βελτίωσιν τοΰ εμπορικού μας ισοζυγίου έκδηλωθεΐσα είς 
τήν μείωσιν τοΰ ελλείμματος καί τήν αΰξησιν τής αναλο
γίας τών εξαγαιγών προς τάς είσαγωγάς. Τά αποτελέσματα 
ταΰτα άποδεικνύοντα δτι διά καταλλήλου χειρισμού δύ· 
ναται νά έπηρεασθή ή εμπορική μας κίνησις πείθουν 
περί τής ανάγκης όπως ή προσπάθεια αυτή συνεχισθή, 
καί“εϊς τό μέλλον.

Ε ί Σ Α Γ Ώ Γ A 1
(Αξία είς έκατομ. δραχμών)

Άναλογ. 
Διαφορά διαφοράς 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Εϊ δ η 1935 1934 +ή προς ει- 
σαγ.1935
47.08% 
93.37 °/0 
6.827ο 

15.237ο 
15.857ο 
1.707ο 

23.097ο 
25.407ο 

— 21 175.—7ο 
+ 35 5.527ο

+662 
+ ι69 
+•104 
+201 
+314 
+ 34 
+234 
+157

1) Σίτος καί άλευρα........... 1406 744
2) Λοιπά δημητριακά .... 181 12
3) |Τρόφιμα έν γένει.......... 1523 1419
4) Είδη απαραίτητα .... 1319 1118
5) Λοιπά αναγκαία είδη . . 1980 1666
6) ΙΙρώται ύλαι βιομηχανίας 1995 1961
7) Είδη οίκοδ. καί όδοπ. . . 1013 779
8) Μηχαν. καί έξαρτ. αυτών 618 461
9) Πλοία καί έξαρτήμ.αύτών 12 33

10) Πολυτελείας είδη .... 634 599
Έκ τοΰ πίνακος τών εισαγωγών τοΰ δημοσιευομένου 

εις τό Δελτίον τής Τραπέζης καί εις τον όποιον τά εϊσα- 
γόμενα είδη υποδιαιρούνται είς δέκα κατηγορίας, παρατη- 
ροΰμεν αΰξησιν είς τάς εννέα εξ αυτών καί έλάττωσιν 
μόνον είς τά πλοία καί τά εξαρτήματα τούτο)ν. 'Η μεγί
στη αΰξησις εισαγωγής έσημειώϋη είς τον σίτον καί τά 
δημητριακά, τά μηχανήματα καί τά εξαρτήματα τούτων, 
τά είδη οικοδομικής καί οδοποιίας. Ή εισαγωγή ειδών 
διατροφής άνήλθε κατά τό έτος 1935 είς 662.954 τόν- 
νους (έναντι 351.808 κατά τό 1934), ή τής ξυλείας οικο
δομής είς 434.866 (έναντι 294.809 τό 1934) καί τών μη
χανών είς 8.605 τόννους (έναντι 3.870 τό 1934). Ή σχέ- 
σις τής αξίας τών είσαγομένων ειδών πολυτελείας προς 
τήν αξίαν τής εισαγωγής τοΰ σίτου καί λοιπών τροφίμων 
δεν δύναται παρά νά μάς κίνηση τό ενδιαφέρον.

Θά προβώμεν νΰν είς τήν σύντομον άνασκόπησιν τής 
κινγ'ισεως τών συμψηφιστικών γραφείων ανταλλαγών.

Ή Ελλάς είχε κατά τό τέλος τοΰ 1935 επισήμους 
συμψηφισμούς διαφόρων παραλλαγών ολοκληρωτικούς, 
μερικούς καί στατιστικού^ μέ δέκα επτά χώρας. ’Αλλά 
καί μέ τάς πλείστας τών χωρών μεθ’ ών τό εμπορικόν ί· 
σοζύγιόν μας είνε παθητικόν έχουν καθιερωθή μονομε- 
ρώς συμψηφισμοί, υποχρεωτικοί ή δυνητικοί, είς τρόπον 
ώστε τά μόνα κράτη μεθ’ ών αί συναλλαγαί μας διέπον- 
ται από τό παλαιόν σύστημα διακανονισμού είναι ή Με
γάλη Βρεττανία, αί Ήν. Πολιτεΐαι, αί Κάτω Χώραι καί 
ή Αίγυπτος.

Ή κατάστασις τής 31ης-12-35 τών δέκα πέντε κυ- 
ριωτέρων λ)σμών επισήμων Κλήριγκ ένεφανίζετο ως εξής:

Τέσσαρες λ)σμοί παρουσιάζουν ενεργητικόν υπέρ τής 
χώρας μας υπόλοιπον συνολικού ποσοΰ Φ. Ε. 29.901,746

έξ ών τό μέγιστον ήτοι Φ. Ε. 27.018.754 προέρχεται έκ 
τοΰ Γερμανικού Κλήριγκ.

Οί υπόλοιποι ένδεκα λ)σιιοί ήσαν παθητικοί διά συ
νολικόν ποσόν Φ.Ε. 37.000.958, έξ ών Φ. Ε. 11.098.456 
είς δραχμάς bloqnees Φ. Ε. 1.599.567 είς Bons de 
Caisse έν κυκλοφορίςρ, τά δέ υπόλοιπα είς ξένον συνάλ
λαγμα.

Ουτω ή μεταξύ τών ενεργητικών καί τών παθητικών 
υπολοίπων διαφορά άνήρχετο τήν 31-12-35 είς Φ. Ε. 
7.099.212, έμφανίζουσα σημαντικήν βελτίωσιν έν συγ- 
κρίσει πρός τήν 31-12 34, οπότε τά ένεργητικά υπόλοι
πα άνήρχοντο.είς Φ. Ε. 16.000.000, τά δέ παθητικά είς 
Φ. Ε. 26.300.000, καί επομένως ή μεταξύ των διαφορά 
είς Φ. Ε. 10.300.000. Δέον όμως καί νά σημειωθή δτι ή 
τοιαύτη ίσοζύγισις τών ενεργητικών καί παθητικών υπο
λοίπων τών συμψηφιστικών λ)σμών, μόνον πληροφορια
κήν αξίαν έχει εφόσον δέν έφαρμόζεται ή αρχή τών τρι
μερών συμψηφισμών, οϊτινες έν πολλοΐς καθίστανται α
δύνατοι.

Είναι προφανές δτι ή ΰπαρξις σημαντικών δεσμευμέ
νων διαθεσίμων εν τή αλλοδαπή έξ εμπορικών απαιτή
σεων, ανεξαρτήτως τών κινδύνων οΰς δημιουργεί λόγτρ 
τής διεθνούς νομισματικής άσταθείας, άφαιρεΐ από τής 
οικονομίας μας τήν άναγκαίαν ελαστικότητα καί διατα- 
ράσσει τήν εύρυθμον λειτουργίαν τών μετά τής αλλοδα
πής συναλλαγών.

Άφ’ ετέρου είναι ανάγκη νά τονισθή δτι ή Ελλάς 
δέν έσχε τήν πρωτοβουλίαν τής εισαγωγής τοΰ συστήμα
τος τών συμψηφισμών. Τοΰτο έπεβλήθη κατ’ αρχήν έκ 
τής πολιτικής ισχυρών οίκονομικώς χωρών, αίτινες άπο- 
τελοΰσι κυριώτατον καταναλωτήν τών πλείστων προϊόν
των τής εγχωρίου παραγωγής καί έγένετο αποδεκτόν πρός 
διατήρησιν τών σπουδαίων τούτων αγορών καταναλώ- 
σεως.

’Εκείνο τό όποιον πρέπει νά τονισθή επίσης είναι 
δτι διά τήν χώραν μας τά μειονεκτήματα τοΰ συστήματος 
υπήρξαν σύνολικώς μικρότερα από τά πλεονέκτημα τά του. 
Διά τήν ύπεράσπισιν τοΰ συναλλαγματικού μας αποθέ
ματος διά τήν διευκόλυνσιν τών συναλλαγών μας μέ χώ
ρας συναλλαγματικώς αδυνάτους τό σύστημα τών ανταλ
λαγών παρέσχε είς τήν Ελλάδα σημαντικός 
υπηρεσίας. Αί διά τών συμψηφιστικών γραφείο»· 
διακανονιζόμενοι έμπορικαί συναλλαγαί μας σημειοίνουν 
από έτους είς έτος σημαντικήν πρόοδον, Οΰτω κατά τό 
1935 οί επίσημοι συμψηφιστικοί λ)σμοί μας μετά τών 
δέκα τεσσάρων κυριωτέρων χωρών έσημείωσαν κίνησιν 
εισαγωγών μέν 4.670.121 χιλιάδωνδραχμών, έναντι 4.081. 
427 χιλιάδων δραχμών κατά τό 1934, έξαγωγών δέ 
4.521.796 χιλιάδων δραχμών, έναντι 3.136.252 χιλιάδων 
δραχμών κατά τό 1934. ’Ήτοι έσημειώθη εις μέν τάς διά 
τών κλήριγκ είσαγωγάς αΰξησις 586.694 χιλιάδων δραχ
μών, είς δέ τάς έξαγωγάς αΰξησις 1.385.544 χιλιάδων 
δραχμών.

Καί αί ιδιωτικοί άνταλλαγαί έσημείωσαν έπίσης κατά 
τό 1935 σημαντικήν αΰξησιν. Ή κίνησις είς μέν τάς εί
σαγωγάς άνήλθε είς Φ. Ε. 12.145.693.25 έναντι Φ. Ε. 
6.729.980,20 κατά τό 1934, είς δέ τάς έξαγωγάς Φ. Ε.

13.649,314,90 έναντι 6.554.396 κατά τό 1934.
Έν πάση περιπτώσει δεδομένου ότι ή διεθνής πολιτι* 

κή καί οικονομική κατάστασις δέν επιτρέπει τήν πρόβλε- 
ψιν προσεχούς απαλλαγής τοΰ διεθνούς εμπορίου από 
τών οχληρών δεσμών τοΰ συστήματος τούτου, παρίσταται 
ανάγκη συστηματικής μελέτης αυτού πρός ά'ρσιν ή άμ- 
βλυνσιν τών έλαΐτωμάτων του καί επιτυχίαν όσον τό δυ
νατόν άπλουστέρας καί εύρυθμοτέρας λειτουργίας του.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κατά τά μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1935 αποτελέ
σματα, ή διαχείρισις τών από τοΰ 
1933 μέχρι καί τής χρήσεως 1934-
35. χρήσεων κατέλιπε πλεόνασμα Δρχ. 137.434.239— 

'Υπάρχουν όμως στοιχεία μεταβολών τοΰ λογαριασμού 
τών ένεργητικών καί παθητικών υπολοίπων (διαγραφή 
ένεργητικών καί προσθήκη παθητικών) διά τής ένεργείας. 
τών όποιων τό πλεόνασμα τούτο σχεδόν μηδενίζεται.

Ή έκτελεσις- τοΰ Προϋπολογισμού 1935—36 παρου
σιάζει τήν εξής εικόνα :

ΕΞΟΔΑ:

Ένεκρίθησαν πιστώσεις- 
Έκπίπτονται τά άντικρυστικά 
έσόδων
Πιστώσεις διάπραγματικάέξοδα 
Φαίνεται βεβαία ή ανάγκη χο
ρηγίας πιστώσεων

Δρχ. 12.636.000.000,-

Δρχ 9.754.000.000, ■

» 1.642.000.000,—
Δρχ. 10.994.000.000,—

*■ 40.000.000,—
Δρχ. 11.034.000.000,—

Πρός εΰρεσιν τών οριστικών υποχρεώσεων τής χρή
σεως ταύτης, είναι αρκετόν επί τή βάσει τής πείρας επί 
τών προηγουμένων χρήσειον καί τής πορείας άναλήψεως 
τών ύποχρειόσεων ταύτης, νά
έκπέσωμεν Δρχ. 250.000.000,—

Οπότε αί υποχρεώσεις τής
χρησεως θά είναι Δρχ. 10.784.000.000,—

ΕΣΟΔΑ :
Κατά τούς πρώτους 10 μήνας τής χρήσεως είσεπρά- 

χθησαν έκ τακτικών έσόδων
πλήν έξ έπιστροφών χρημάτων Δρχ. 7.942.000.000,— 

Αν, καθ’ ά μετά βεβαιότητας προβλέπεται, είσπρα- 
χθώσι κατά τούς μήνας Φεβρουάριον καί Μάρτιον, όσα 
κατά τούς αντιστοίχους περυ-
σινούς, ήτοι Δρχ, 1,742.000.000,—

επί τή βάσει τοΰ τμήματος τών εισπράξεων τής χρή
σεως 1935—36, αί εισπράξεις 
θά άνέλθουν είς

'Υπάρχουν όμως έσοδα, μή 
περιλαμβανόμενα είς τά ανωτέρω 
άπόληψις από 'Αγροτικήν Τρά

πεζαν, από Εταιρείαν 'Υδάτων, 
εισφορά Αυτονόμου ’Οργανισμού 
Σταφίδος κλπ.) ών ή εϊσπραξις.
θεωρείται βεβαία, άνερχόμενα είς Δρχ. 160.000.000,—

9.914.000.000, —
Τά είσπραχθησόμενα έξ ένερ

γητικών υπολοίπων τής χρήσεως 
ταύτης, θά άνέλθουν κατ’ άνώτε-
ρον υπολογισμόν τουλάχιστον εί; Δρχ 100.000.000,— 
εις τρόπον ώστε αί έκ τακτικών 
εσόδων εισπράξεις είναι βέβαιον 
ότι θά άνέλθουν είς

Προστιθεμένων τών εισπρά
ξεων έξ έκτάκ. έσ. τοΰ Προϋπ. εκ 

Αί εισπράξεις τής χρήσεως 
1 935—36 έκ πραγματικών έσό
δων τοΰ Προϋπολογισμού τακτι
κών καί εκτάκτων, θά άνέλθουν είς Δρχ. 10.504.000.000,—

'Ο Προϋπολογισμός όμως θά 
έμφαίνη καί έσοδα, εξ. έπιστροφών 
χρημάτων έκ Δρχ.

'Οπότε θέλει έχει εισπράξεις, 
έν συνόλφ έκ Δρχ.
έναντι υποχρεώσεων ώς άνω έκ »

’Ήτοι πιθανόν έλλειμμα Δρχ.
Καί τό έλλειμμα όμως τοΰτο θά καλυφθή, διότι είναι 

βέβαιον,, ότι έκ τών περαιτέρω εισπράξεων έκ τών ένερ
γητικών υπολοίπων θά εϊσπραχθοΰν τό όλιγώτερον 200 έκ.. 
καί έν διαστήματι μάλιστα ούχί μεγαλειτέρφ τής διετίας.

Κατά ταΰτα δυνάμεθα νά εΐπωμεν, ότι τά αποτελέ
σματα των μέχρι καί τής 1935—36 χρήσεων, θά δώσουν 
ίσοζύγιον εσόδων καί έξόδων.

Άλλ’ αν οί μέχρι τοΰδε Προϋπολογισμοί κατώρθωσαν 
νά ισοζυγίσουν μέ τήν έλάττωσιν τής υπηρεσίας τοΰ Δη
μοσίου Χρέους κατά τά τέσσαρα τελευταία έτη καί περιω- 
ρισμένην χρηματοδότησιν τών παραγωγικών έργων, 
άγνοιαν δέ σχεδόν τών δαπανών τής Εθνικής Άμύνης 
θά είναι δύσκολον νά έπιτύχη τοΰτο ό Προϋπολογισμός 
τής χρήσεως 1936—37.

Αί δαπάναι κατά τό 1935—36 διακρίνονται είς χον
δρικός κατηγορίας ώς εξής:

1. Μισθοί, συντάξεις,άμοιβαί Δρχ.
2 Δημόσιον χρέος (υπηρεσία 

καταβαλλομένη). Δρχ.
3. ’Έξοδα λειτουργίας υπη

ρεσιών Δρχ.
4. Κτίρια (κατασκευαί κυρίως

σχολικών, έπισκευαί). Δρχ.
5. 'Υλικά συντηρήσεως »
6. Συνδρομαί, αποδόσεις έκ

τών εσόδων, χορηγίαι Δρχ.
7. Πρόσφυγες καί σεισμοπ. »
8. Αποζημιώσεις πολεμοπα

θών έν γένει

10.014.000.000,-

490-000.000,-

60.000.000,—

10.584.000.000,— 
10.784.000.000,— 

220.000.000,—

4.270.000.000,—

1.755.000.000,—

527.000.000,—

170.000.000,—
1.400.000.000,—

680.000.000,—
210.000.000,—

Δρχ. 120.000.000,-
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01/ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΗΜΕΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΟΣ
Η Γ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΉΜΕΡΑ

" «Τραπεζιτική»
Την Τετάρτην 1 Απριλίου έγέ- 

νετο εις τό Κατάστημα τοΰ Συλλό
γου συγκέντρωσις τών μελών καθ 
ήν συμφιονως τή σχετική ανακοι
νώσει συνεζητήθη τό θέμα περί 
«Τραπεζιτικής -.

Ό εισηγητής κ. Β. Γιαννόπου- 
λος έλαβε τον λόγον έκθέσας διά 
μακρών τάς αντιλήψεις του επί 
τής λειτουργίας τής «Τραπεζιτικής 
■υπό την διμερή ένιαίαν έμφάνισίν 
της: οικονομολογικόν περιοδικόν 
καί συλλογικόν δελτίον. Τελευτών 
συνώψισε τάς γνώμας του ως εξής^

1) Ή «Τραπεζιτική» πρέπει νά 
γίνη κυρίως επαγγελματικόν ψύλ
λον καί δευτερευόντως οίκονομι- 
κοτραπεζικόν.

2) Τό Συλλογικόν δελτίον δέον 
νά παρέχη τήν ευχέρειαν εξωτερι- 
κεΰσεως τής επί τής επαγγελματι
κής θέσεως άντιλήψεως των συνα
δέλφων.

3) ’Επιβάλλεται νά γίνεται κρι
τική επί τών μέτρων ή τών προ
γραμματικών κατευθύνσεων τής 
Διοικήσεως καί να σχολιάζωνται 
κατά θαρραλεώτερον τροπον αι 
παραλήψεις της-

4) Κριτικοί συναδέλφων άποστελ- 
λόμεναι προς δημοσίευσιν να δη 
μοσιεύωνται άνευ τής υπογραφής 
των.

δ) Ή Διευθ. Επιτροπή τής 
«Τραπεζιτικής» θά πρέπη νά ανα
μέτρηση τάς δυνάμεις της και να 
λάβη θέσιν, έν περιπτώσει κατα 
φατικών προς τήν είσήγήσιν από 
φασιν τών παρεστωτων.

Μετά τον κ. Γιαννοπουλον ώμι- 
λησε διά μακρών ο τέως Πρόεδρός 
τοϋ Συλλόγου κ. Μαλαματιανός 
έξαίρων τήν χρησιμότητα τοϋ συλ 
λογικού δελτίου όταν τ®ΰτο συν- 
τάσσεται μέ συνεσιν και προσοχήν.

"Οσον αφορά τήν κυρίως Τρα
πεζιτικήν» καί αυτής η αποστολή 
είναι μεγίστη καί σημαντικότατη. 
ΔΓ αυτής -θά Ιπιδειχθή η αξία τοϋ 
σοΐματος τών τραπεζικών υπάλλη
λων καί θά διεκδικηθοϋν αί έναντι 
τήο Κοινωνίας και τοϋ Κράτους 
αξιώσεις του.

"Τέλος συνιστώ ενθερμως την 
κατά δεκαπενθήμερον εκδοσιν τής 
«Τραπεζιτικής». e ,

Μετά ταϋτα δίδεται δ λογος εις
τον κ. Παπαλέτσον, όστις λεγει 
τά κάτωθι: _ x

Οί παρακολουθοϋντες την « 1 ρα- 
πεζιτικήν» διεπίστωσαν μετά χαράς 
δτι τείνει νά καταλάβη μιαν καλήν 
θέσιν μεταξύ τών κυριωτερων εν 
τώ τόπω μας περιοδικών τοϋ εί
δους της.

Οί συντελεσταί τής προόδου της 
συνάδελφοι είναι άξιοι θερμών 
συγχαρητηρίων. ,

Εις τήν προσκλησιν όπως ελΐτω- 
μεν βοηθοί εις τό έργον των, σπεύ
δω νά Εκφέρω σκέψεις ηνάς, οσον 
αφορά τήν βελτίωσιν και την πρόο
δον τοϋ περιοδικοΰ μας, υπό την 
προϋπόθεσιν δτι ή « Γραπεζιτικη» 
θά εξακολούθηση έκδιδομένη υπό 
τήν διπλήν ως μέχρι σήμερον μορ
φήν της, διακρινομένη δηλαδη εις 
περιοδικόν οικονομολογικόν με πα
ράρτημά τό συλλογικόν δελτίον.

ΪΙροβαίνων είς τήν διατύπωσιν 
σκέψεων δεν φρονώ δτι παρουσιά
ζω μελέτην τελείως άρτιαν, ήτις 
δέον νά ληφθή καθ’ δλα ύπ οψιν.

’Άς μοί έπιτραπή όμως νά προσ^ 
θέσω:—μακράν παντός εγωισμού 
καί αξιώσεων—δτι θά ύπάρξωσιν

συζήτησις καί άνάπτυξις γνωμών 
φρονώ δτι θά άποβή χρησιμίοτάτη.

Αισθητή λίαν είναι ή έλλειψίς 
ανταποκριτών καί συνεργατών τό
σον έν τφ έσωτερικφ δσον καί έν 
τφ εξωτερικφ.

Διά τήν άπόκτησιν ανταποκρι
τών καί συνεργατών προτείνω τά 
έξης:
1) ΑΝΤΑΠΌΚΡΙΤΑ1 ΕΣΩΤΕ

ΡΙΚΟΥ.
Είς τά κυριώτερα ύποκαταστή 

ματα τής Τραπέζης μας νά διορι- 
σθή μόνιμος ανταποκριτή;, εκ τών 
παρ’ αύτοΐς ύπηρετοΰντων συνα
δέλφων, δστις θά κατατοπίζη τήν

Τραπεζιτικήν» μέ τά άπασχολοΰν- 
τα αυτήν ζητήματα, δταν θά προ- 
κύπτωσι τοιαΰτα είς τήν περιφέ- 
ρειάν του, ούτως ώστε νά δίδηται 
αφορμή έπισταμένης έρεΰνης ζη
τημάτων τοπικοϋ ή γενικού ενδια
φέροντος, επί τών οποίων καί θά 
άκούωνται αί γνώμαι τών κατά τό
πους παραγόντων—προέδρων εται
ρειών, συλλόγων εμπορικών, επιμε
λητηρίων, κλπ.—μεταδιδόμεναι διά 
τοΰ άνταποκριτοΰ.

’Εκτός τών μονίμων ανταποκρι
τών δέον νά άποκτήσωμεν καί εκ
τάκτους τοιοΰτους, τούς Οποίους 
θά άναζητήσωμεν είς τά συγγενή 
μας επαγγέλματα, τή υποδείξει 
πάντοτε τών κατά τόπους κ. κ. 
διευθυντών τών υποκαταστημάτων 
τής Τραπέζης μας.
2) ΣΥΝΕΡΓΑ ΤΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙ

ΚΟΥ
Οΰτοι ώς τακτικοί η έκτακτοι 

δέον νά άναζητηθώσι μεταξύ τών 
υπαλλήλων, τής Τραπέζης μας, τών 
άλλων Τραπεζών καί τών είδικώς 
ασχολούμενων μέ τά οικονομικά 
ζητήματα, διά τήν εκλογήν τών 
οποίων θά άσχολήται ή Διοικητική 
’Επιτροπή
3) ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝ- 

ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ.
Ή έν ’Αμερική καί Αίγύπτω ά- 

πόκτησίς των καθίσταται εύκολος, 
λόγφ τής ύπάρξεως εις τάς χώρας 
αύτάς υποκαταστημάτων τής Τρα
πέζης μας καί μόνον δια τας λοι- 
πάς χώρας μεθ’ ων εμπορικούς συν- 
δεόμεθα θά παρουσιασθή δυσκο
λία, διότι δημιουργεΐται ζήτημα 
εκλογής καί άποζημιώσεως, άλλ’ 
είς τήν λύσιν τοΰ ζητήματος αύτοΰ 
θά μάς βοηθήση δ γνωστός τρό
πος άποκτήσεως τοιούτων ανταπο
κριτών παρά τών λοιπών περιοδι
κών τοΰ τόπου μας.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ.
’Απαραίτητος επίσης τυγχάνει ή 

πρόσληψις τοιούτου συντάκτου.
Καθημερινώς παρουσιάζονται 

υπό μελέτην καί κρίσιν φλέγοντα 
διά τον τόπον ζητήματα επί τών 
οποίο:>ν ή «Τραπεζιτική» έκτος τών 
άντιλήψεών της δέον να αναφερη 
καί τάς γνώμας άλλων ειδικών, 
ούτως ώστε ή διαφωτισις τοϋ ανα- 
γνωστικοΰ της κοινοΰ να είναι 
πλήρης. ,

Τούς είδικώς μέ τα εν Λογ.φ -η- 
τ η ματα ασχολούμενους είναι γνω- 
στον πώς καί ποϋ πρέπει νά άναζη- 
τήσωμεν.

Άλλ’ έρωτάται: εχομεν τόν και
ρόν ;

Οί περί τήν διεύθυνσιν καί σύν
ταξιν αρμόδιοι απασχολούνται το 
πλεΐστον τής ημέρας είς τήν 1 ρά- 
πεζαν καί μαλιστα τας ο)ρας κατα 
τάς οποίας θά ήδύναντο νά ελθω- 
σιν είς επικοινωνίαν μετά τών ώς 
εΐρηται προσώπων.

Διά τοΰτο επιβάλλεται ή προσ-
όσ-άρισμένα σημεία τής παρουσης, τα _

οποία θά έπισύρωσι τήν προσοχήν ληψις του ειδικού συντάκτου, 
τών αρμοδίων, ως καί τών λοιπών τις έκτος της προαναφερθεισης ερ- 
ένδιαφερομένων, ή δέ επ’ αυτών γασιας με την οποίαν θα ασχολί}-

ται, θά είναι καί ό εντεταλμένος 
διά τήν παρακολούθησιν τής κινή- 
σεως σοβαρών οικονομικών οργα
νισμών, συνεδρίων παραγωγικών 
τάξεων (ώς καί πάσης κινήσεως 
προς λύσιν ζητημάτων, επί τών ο
ποίων επιβάλλεται ή έρευνα τής

Τραπεζιτική;».
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Γενική άπαίτησις όλων τών συν
αδέλφων είναι όπως γίνηται σοβά 
ρωτέρα έρευνα τών άπασχολούντων 
τόν τόπον, κατά τόν τελευταΐον 
ιδία καιρόν, μεγάλων προβλημάτων 
επί τής επιλύσεως τών οποίων ή 
συμβολή τής «Τραπεζιτικής» δέον 
νά είναι ή παρ’ όλων μας άναμε- 
νομένη.

Ή «Τραπεζιτική» . έκτος τής ε- 
ρεύνης, τήν οποίαν βεβαίως θά εν
εργή επί τών έκάστοτε προκυπτόν- 
των ζητημάτων, έκθέτουσα γνώμας 
καί ύποδεικνύουσα μέτρα, έχει καί 
σπουδαιοτέραν αποστολήν.

Ή «Τραπεζιτική» ' δέον νά ήγή- 
ται πάσης οικονομικής κινήσεως 
έν τή χώρα, τό δέ ενδιαφέρον της 
υπέρ τών παραγωγικών τάξεων 
δέον νά έκδηλώνηται υπό τύπον 
δημιουργικής εργασίας, διά τής 
έξετάσεως καί μελέτης παντός ζη
τήματος (συμβάσεων κλπ.).

Ή «Τραπεζιτική» δέον νά άνα- 
λαμβάνη τήν έξέτασιν καί μελέτην 
παντός παραγωγικού θέματος, νά 
προκαλή έπ’ αύτοΰ συζητήσεις, νά 
ζητή γνώμας, νά προτείνη μέτρα, 
διότι ή σοβαρά δημοσιότης, έκτος 
τοϋ ότι θά ωφελήση συμβάλλουσα 
είς τήν λύσιν σοβαρών προβλημά
των, θά δώση εις τήν «Τραπεζιτι
κήν» τήν αΐγλην, ή οποία θά τής 
ανήκει καί τήν ίκανοποίησιν, ότι ώς 
όργανον τοΰ συλλόγου μας έξεπλή- 
ρωσε τόν σκοπόν δι’ όν εξεδόθη.

Κοινός πόθος έξεδηλιόθη,όπως ή 
«Τραπεζιτική» ως όργανον σωμα
τείου συντηρητικοϋ παρακολου- 
θή καί βοηθή τά συγγενή προς 
αυτό σωματεία καί έργασθή υπέρ 
τής έπιτεύξεως μιας συνομοσπον
δίας τών τραπεζιτικών υπαλλήλων, 
διά τήν οποίαν πλεΐστοι έγκριτοι 
συνάδελφοι εϊργάσθησαν κατά τό 
παρελθόν.

Οί τραπεζιτικοί υπάλληλοι—ά- 
ποτελοϋντες οικογένειαν άνή- 
κουσαν είς τάξιν συντηρητικήν, 
έδραζομένην επί βάσεων ηθικών, 
δυναμένην νά παρακολουθή άγρυ
πνους, λόγο.) καταρτίσεως καί θέ- 
σεως, πάσαν κοινωνικήν καί οίκο- 
μικήν κίνησιν τής χώρας — δεν 
είναι δίκαιον νά μείνωσιν α- 
νευ τής συνδρομής τής «Τραπεζι
τικής». Ή τάξις αύτη περικλείου- 
σα δυνάμεις «λκίμους, έχει ανάγ
κην οδηγού, ό όποιος θά τής δεί- 
ξη τόν καλόν δρόμον καί είς τήν 
ανάγκην αυτήν πρέπει νά άνταπο- 
κριθή ή «Τραπεζιτική».
ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ

Ή έπεξήγησις τοϋ τίτλου τού 
περιοδικού μας οργανον τοΰ 
συλλόγου τών υπαλλήλων τής 
’Εθνικής Τραπέζης» φρονώ ότι 
δέον νά τίθηται είς τό μέλλον.

Ή «Τραπεζιτική» ως όργανον 
τοΰ συλλόγου μάς δέον νά φέρη 
υπό τόν τίτλον της τήν παραλει- 
φθεΐσαν εσχάτως, διά λόγους κυ
κλοφορίας ώς έδήλωσαν, έπεςήγη- 
σίν της.

Περιοδικόν έκδιδόμενον υπό 
τοΰ συλλόγου μας έκτος τοΰ ότι 
αποτελεί καύχημα δι’ αυτόν πρέ
πει νά φανεριόνη καί τήν προέλευ- 
σίν του. Τό κοινόν θά παρακολου
θή μετ’ ενδιαφέροντος γνώμας εκ
τεθειμένος διά τής «Τραπεζιτικής» 
όταν γνωρίζει ότι αύται άπηχοΰ- 
σιν αντιλήψεις τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης μας, διότι αναγνω

ρίζει, ότι ούτοι άποτελοΰσι μέρος 
τών παραγόντων εκείνων τών 
μοχθούντων, άνευ υπολογισμού 
τινός, υπέρ τής οικονομικής άνα- 
συγκροτήσεως τής χώρας καί ότι 
ή κατάρτισίς των ή επιστημονική 
καί ή πείρα των τούς κατατάσσει 
είς τήν πρίότην γραμμήν τών άρ 
μοδίων διά μίαν ήρεμον καί αντι
κειμενικήν έξέτασιν παντός ζητή 
ματος.
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ

Τό συλλογικόν δελτίον, απαραί
τητον παράρτημα τοΰ φύλλου, 
πρέπει νά καταστή τό ελεύθερον 
βήμα διά πάντα επιθυμούντο, ό
πως μετά σοβαρότητας καί αξιο
πρέπειας άναπτύξη τά άφορώντα 
τήν τάξιν μας ζητήματα καί ή έ
κάστοτε είς αυτό δημοσιευόμενη 
ύλη δέον νά άναφέρηται μόνον 
είς ζητήματα κοινοΰ ενδιαφέρον
τος τοΰ προσωπικού ή συντελοΰν- 
τα εις τήν πνευματικήν άνάπτυξιν 
καί επιστημονικήν κατάρτισιν 
αύτοΰ. _ΧΧ*Γί,. | * Ά.

’Απαραίτητον όμως τυγχάνει, 
όπως, επί τής είς τό δελτίον τοΰτο 
δημοσιεύσεως διατριβών, άποψαί- 
νηται ή διοικητική τοΰ συλλόγου 
επιτροπή, ώς μόνη άρμοδία καί 
υπεύθυνος διά τήν έμφάνισίν 
αυτών.
ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ^ΓΟΥ ΦΥΛΛΟΥ

Προσπάθεια δέον νά καταβληθή 
διά τήν κατά Ιδθήμερον τοΰλά· 
στον έμφάνισίν τοΰ περιοδικού μας 
(μέ όλιγωτέρας πάντως σελίδας), 
ΐνα καί τά εξεταζόμενα θέματα έ
χω σι τήν έπικαιρότητά των.
06 Διά νά όλοκληρωθή τό έργον 
τής «Τραπεζιτικής» δέον νά συν- 
τελεσθώσι τό ταχύτερον τά ακό
λουθα :

1) Νά διορισθοΰν ειδικοί μόνι
μοι άνταποκριταί εσ)κοΰ καίέξ)κοΰ.

2) Νά διορισθοΰν συνεργάται
έσ)κον.*ηϋ||^:“·“·ή; _

3) Νά προστεθή υπό τόν τίτλον 
τής «Τραπεζιτικής» ότι έκδίδεται 
υπό τοΰ Συλλόγου ’Υπαλλήλων 
Εθνικής Τραπέζης.

4) Νά ήγήται πάσης οικονομι
κής κινήσεως έν τή χώρα, τό ένδια
φέρον της δέ νά έκδηλοΰται υπό 
τύπον δημιουργικής εργασίας διά 
τής έξετάσεως ζητημάτων καί πα
ραγωγικών θεμάτων.

δ) Νά έπιδιωχθή ή σύμπηξις 
ομοσπονδίας τραπεζιτικών υπαλ
λήλων.

6) Νά άποφασισθή ή δεκαπεν
θήμερος έκδοσις.

7) Νά τονωθή έτι περισσότερον 
τό συλλογικόν δελτίον.

Ό Πρόεδρος τοΰ Συλλόγου κ. 
Δρεπανόπουλος λαμβάνων τόν λό
γον συμφιονεΐ σχετικώς μέ τό ζή
τημα τοΰ τίτλου τής «Τραπεζιτι
κής». Επίσης άνομολογεΐ ότι δέον 
νά γίνεται σοβαρά έρευνα τών άπα
σχολούντων τόν τόπον οικονομι
κών ζητημάτων καί νά ήγήται πά
σης σχετικής κινήσεως. Συνεχίζων 
δηλιόνει ότι καί αυτός τάσσεται 
ύπέρ της 'Ομοσπονδίας Τραπεζικών 
'Υπαλλήλων. Διά τήν κατά δεκα
πενθήμερον εκδοσιν νομίζει ότι 
αύτη δύναται νά καθσρισθή από 
. ης προσεχούς ’Οκτωβρίου αφού 
γίνη πλήρης μελέτη τοΰ οικονομι
κού μέρους καί έφαρμοσθή ό ’Ορ
γανισμός τής εσωτερικής διοικητι
κής όργανώάεώς της.

Οί κ. κ. A. Ζ. Δημητρακόπουλος 
καί Παπαμιχάλης εκφράζουν τήν 
γνώμην ότι δεν έπρεπε νά λείπουν 
από τήν σημερινήν συγκέντρωσιν 
οί σύμβουλοι τής «Τραπεζιτικής».

Οί κ.κ. Άνεμογιάννης καί Ρουμ- 
πάνης συμφωνούν μέ τήν είσήγη- 
σιν τοΰ κ. Ιίαπαλέτσου καί επιμέ-

ΕΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΝ_ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Προκειμένου ό Σύλλογος νά 

διαθέση κατά τάς ημέρας τών 
έορτώντό μικρόν κονδύλιον βοη
θημάτων τοϋ προϋ πολογισμοϋ 
του πρός διαφόρους οργανώσεις, 
ή Διοικητική’Επιτροπή άπεψάσι- 
σε νά διαθέση τοΰτο, ύπ’ όψιν 
έχουσα καί τήν μικράν σύνταξιν 
ής έτυχον, αί άπορφανισθεΐσαι 
οίκογένειαι τών προώρως έκλι- 
πόντων συναδέλφων Ίακώβ0{_ 
’Ιωσήφ καί Γαβρ. Ίζάκ, πρ5ς 
τάς ώς άνω οίκογενείας ήτ0ί. 
είς τήν οικογένειαν Ί. ’’Ιωσήφ 
δραχ. 8000 καί πρός τήν γραίαν 
καί ανάπηρον μητέρα τοΰ Γ. 
Ιζάκ δρχ. 4000 πρός άντιμετώ- 

πισιν τών επειγουσών άναγκών 
των.

νουν οτι πρέπει νά δημοσιεύονται 
γενικϋς φύσεως ζητήματα.

Όμιλοΰν κατόπιν οί κ. κ. Μπα- 
στουνόπουλος, Α. Χάμψας, Σαγ- 

’κριώτης καί Ν. Νικολαΐδης καί ή 
συγκέντρωσις διαλύεται τήν 10 μ.μ. 
διά νά συνεχισθή τήν 3 Απριλίου.

Ορίζεται θέμα τής συγκεντρώ- 
σεως τής 1 δ|4 «Συλλογικά ζητή
ματα» μέ εισηγητήν τόν συνάδελ
φον, τέως Επιμελητήν τών Έπαγγ. 
Συμφερόντων, κ. Ν. Μπαστουνό- 
πουλον.
II ΛΥΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΑ (3)4)

Ο κ. Νικολαΐδης θεωρεί ότι ή 
«Τραπεζιτική» δέον ν’ αποβλέπω 
κυρίως είς τήν επαγγελματικήν έξυ- 
πηρέτησιν τών συναδέλφων. Επί
σης δέον νά εξυπηρέτηση τους συν
αδέλφους μορφωτικώς. Νά γίνη 
προπαγάνδα ώστε οί συνάδελφοι νά 
εκθέτουν τάς αντιλήψεις των επί 
τών άπασχολούντων αυτούς ζητη
μάτων. Νά στραφή ή προσοχή τής 
Επιτροπής είς τήν πρόσκτησιν 

συνεργατών άνεγνωρισμένων. Ν’ 
απευθύνεται δέ ή «Τραπεζιτική» 
είς τήν τάξιν τών συναδέλφων καί 
των τοιούτων τών ομόρων οργα
νώσεων.

__ Νά γίνη συχνότερα ή έκδοσις τοΰ 
Συλλ. Δελτίου, νά εκτίθενται δέ αί 
απόψεις τών συναδέλφων άδιαφό- 
ρως αν συμφωνοΰσι πρ·ς τας από
ψεις τής Διευθ. ’Επιτροπής.

Ό κ. Τσακάκης νομίζει ότι όρ- 
θώς ταξινομείται ή ύλη τής «Τρα
πεζιτικής» εις το καθαρώς οίκονο- 
μικοτραπεζικόν μέρος διά τοΰ κυ
ρίου σώματος καί είς τό καθαρώς 
επαγγελματικόν διά τοΰ Συλλογι
κού Δελτίου. Δεν ευρίσκει δέ τόσον 
απαραίτητον τήν συνεργασίαν τών 
ξένων ειδικών, δεδομένου ότι καί 
οί τραπεζιτικοί υπάλληλοι περιλαμ
βάνουν αρκετά στοιχεία μέ τά 
απαραίτητα εφόδια διά τήν έξέτα- 
σιν τών διαφόρων οίκονομ ικοτρα- 
πεζιτικών προβλημάτων.

Ό κ. Καραράς ευρίσκει ότι ή 
«Τραπεζιτική» έπλήρωσε κενόν είς 
τόν τόπον μας ως περιοδικόν μέ 
την πλουσίαν καί πρωτότυπον ύλην, 
τήν οποίαν δημοσιεύει.

Προτείνει τήν μεταβολήν τοΰ 
σχήματος τής «Τραπεζιτικής» ώστε 
νά είναι μάλλον εύχρηστος καί νά 
δύναται νά βιβλιοδετηθή.

Ακολούθως κ. Α. Χάμψας λαμ
βάνων αφορμήν εκ γενομένων σχο
λίων έκ μέρους δύο συναδέλφων επί 
τοΰ λεκτικού ενός αρθριδίου τοΰ 
Συλλογικού Δελτίου είπε τά εξής;
« Οφείλω νά καθορίσω ποια είναι, 
κατά την γνώμην μου, ή θέσις τοϋ 
συντακτικού προσωπικού τής «Τρα

Ο ’Επιμελητής 'Ιατρός του 
Σανατορίου Πάρνηϋ·ος κ. Κ. I. 
ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ δέχεται ·: Δεν - 
τέραν—Τετάρτην —Πέμπτην — 
Σάββατον 4—6 μ.μ. Πλατεία 
Κολωνακίου 15. ’Ακτίνες Rot- 
gen Τη λ. 20 333.



πεζιηκής δσον άφορά τό περιεχό- 
μενον τής ύλης τοΰ Συλλογικού μας 
’Οργάνου, ήτις είνοα, ώς αντιλαμ
βάνεστε καί ή πλέον «έπώδυνος».

Κατά την άντίληψίν μου, λοιπόν, 
δ,τι γράφεται εις τό Συλλογικόν 
Δελτίον δεν είναι δυνατόν εί μή 
ν’ άπηχή τάς σκέψεις καί την πο
λιτικήν γραμμήν τής Διοικητικής 
Επιτροπής τοΰ Συλλόγου. Ή Δ.Ε. 
τοΰ Συλλόγου, ώς μόνη άρμοδία νά 
χαράσση έκάστοτε τάς κατευθυν
τηρίους γραμμάς, άναλόγως των 
προκυπτόντων ζητημάτων και τοΰ 
τρόπου καθ’ δν αΰτη σκέπτεται νά 
τ’ αντιμετώπιση, πρέπει νά είναι 
καί ή μόνη υπεύθυνος διά παν δ,τι 
δημοσιεύεται έν τφ Δελτίο.) άφοΰ 
άλλωστε διά τής Δ. Ε. τής «Τραπε
ζιτικής·, εις ήν έχει τήν πλειοψη" 
φίαν, ελέγχει, λογοκρίνει καί προσ
αρμόζει τά έν τφ Δελτίφ θίγόμενα 
θέματα προς τάς αντιλήψεις αύτής 
καί προς τήν πολιτικήν γραμμήν 
τήν οποίαν ακολουθεί έκάστοτε διά 
τήν προώθησιν τών ζητημάτων τοΰ 
προσωπικοΰ.

Βεβαίως τό συντακτικόν προσω
πικόν τής «Τραπεζιτικής» έχει καί 
τήν Ιδιότητα τοΰ μέλους τοΰ Συλ
λόγου, τοΰ οποίου δργανον είναι ή 
«Τραπεζιτική», καί επομένως είναι 
δυνατόν νά πιστευθή δτι έφ’ δσον 
εξακολουθεί νά εργάζεται εις αυ
τήν αποδέχεται πλήρως καί επικρο
τεί τον έκάστοτε χειρισμόν υπό τής 
Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου τών άναφυομέ- 
νων ζητημάτων τοΰ προσωπικοΰ.

Τοΰτο είναι, κατά τήν γνόίμην 
μου, μεγάλη πλάνη, διότι τό συν
τακτικόν προσωπικόν τής ( Τραπε
ζιτικής διατελεΐ μάλλον εις μι
σθωτικήν σχέσιν καί ούχί είς άπό- 
λυτον ιδεολογικόν δεσμόν προς τήν 
έκάστοτε Δ. Ε. τοΰ Συλλόγου.

Καί πράγματι είναι δυνατόν νά 
προκόψουν ζητήματα, ό χειοισμός 
τών οποίων υπό τής Δ.Ε. τοΰ Συλ
λόγου νά μή συμπίπτη απολύτως 
προς τάς αντιλήψεις ενός έκ τών 
συντακτών τής «Τραπεζιτικής». Τί 
θά γίνη λοιπόν τότε ; Ό συντάκτης 
αυτός, μή παριστάμενος είς τά 
συμβούλια τοΰ Συλλόγου ΐνα έκ- 
φέρη τήν γνώμην του καί μή έχων 
ούδένδικαίωμα ψήφου,εάν τον θεω- 
ρήσωμεν υπεύθυνον διά τά δημοσι
ευόμενα, τότε τό μόνον μέσον τό 
όποιον θά εΐχεν οΰτος προς έκδή- 
λωσιν τής διαφωνίας του θά ήτο 
ή παραίτησίς του από συντάκτου 
τής «Τραπεζιτικής .

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον όμως, 
εάν οΰτος κατείχε τήν θέσιν τοΰ 
διευθυντοΰ ή τοΰ αρχισυντάκτου 
τής Τραπεζιτικής , οϊτινες ούχί 
ευκόλως άναπληροΰνται, θά έκρά- 
δαινε τήν παραίτηση του ώς δα- 
μόκλειον σπάθην επί τής Δ.Ε. τοΰ 
Συλλόγου καί τής Δ.Ε. τής ( Τρα
πεζιτικής καί επομένως θά είχε 
τό απόλυτον βέτο έπί τών έκά
στοτε προκυπτόντων ζητημάτων. 
Μία όμως τοιαύτη ύποδούλωσις 
τής Δ.Ε. τοΰ Συλλόγου είς τά τε
χνικά όργανα τής «Τραπεζιτικής 
κατ’ εμέ είναι ακατανόητος.

Έπί πλέον εάν κάποτε άποδο- 
κιμάζεται ήΔ.Ε. τοΰ Συλλόγου υπό 
τακτικής ή εκτάκτου συνελεύσεως 
τών μελών αύτοΰ, θά έπρεπε ή α
ποδοκιμασία αΰτη νά στρέφηται 
καί κατά τοΰ συντακτικού προσω
πικού τής «Τραπεζιτικής», τό 
όποιον θά έσπευδε νά παραιτηθή 
όμοΰ μετά τής Λ.’Επιτροπής.’Αλλά 
κατ’ αυτόν τόν τρόπον δέν βλέπω 
μακρόν τόν βίον τοΰ Συλλογικού 
μας οργάνου.

Διά τών ανωτέρω θέλω νά το
νίσω δτι τό προσωπικόν τής «Τρα
πεζιτικής δέν είναι δυνατόν νά 
φέρη εύθύνας διά τήν έκάστοτε 
πολιτικήν γραμμήν τής Δ. Ε. τοΰ 
Συλλόγου καί επομένως οσάκις τυ
χόν διαφωνεί προς αυτήν δέν ύπο- 
χρεοΰται ν’ αποχώρηση τής «Τρα
πεζιτικής, έκτος έάν πρόκειται περί 
διαφωνίας έπί τών βασικών αρχών 
καί έπιδιώξεων τοΰ Συλλόγου.

’Επίσης προτείνω δπως ή «Τρα
πεζιτική» χρησιμεύση ώς σύνδε
σμος μεταξύ δλων τών Τραπεζιτι
κών Υπαλλήλων καί προπαγαν
δίση τήν ιδέαν τής συμπήξεοος υπό 
τών υπαρχόντων συλλόγων μιας 
ενιαίας ’Ομοσπονδίας Τραπεζιτι

κών ’Υπαλλήλων. Έπί τοΰ παρόν
τος θεωρώ εύθετον τήν στιγμήν 
καί πρόσφορον τό έδαφος διά μίαν 
τοιαύτην ένωσιν τών συλλόγων 
τών υπαλλήλων τών Τραπεζών 
’Εθνικής, ’Ελλάδος, Κτηματικής 
καί ’Αγροτικής, έφ’ δσον καί έκεΐ- 
θεν έξεδηλώθησαν ήδη τοιαΰται 
διαθέσεις.

Εΐτα δίδεται ό λόγος εις τόν 
συνάδελφον κ. Δημ. Σαγκριώτην, 
Διευθυντήν τής «Τραπεζιτικής , ό 
όποιος είπε τά εξής:

Οί εργαζόμενοι είς τήν «Τραπε
ζιτικήν» παρηκολούθησαν μετ’ 
ιδιαιτέρας χαράς καί προσοχής τάς 
διεξαχθείσας ένταΰθα προχθές καί 
σήμερον συζητήσεις έν σχέσει μέ 
τό δημοσιογραφικόν δργανον τοΰ 
Συλλόγου μας. Καί είναι τοΰτο 
εύλογον, διότι ήσθάνθημεν εαυτούς 
άπεστερημένους μέχρι τοϋδε—ίσως 
διότι δέν έδόθη ευκαιρία — τοΰ 
στοργικού ένδιαφέροντος τοΰ συν- 
αδελφικοΰ κόσμον, τοΰ οποίου έν 
τούτοις έχομεν ανάγκην είς τό τρα
χύ καί έπίπονον έργον μας.

Συνεζητήθη ένταΰθα, έάν ή 
«Τραπεζιτική άποτελή μίαν ή δύο 
έφημερίδας.

Τό ζήτημα τοΰτο νομίζω, δτι 
έχει θεωρητικήν μόνον αξίαν, διότι 
είναι βέβαιον, δτι τό κύριον μέρος 
τής «Τραπεζιτικής» καί τό Συλλο
γικόν Δελτίον αποτελούν δύο ίδιο- 
τύπους μεν έκδόσεις, ένουμένας 
όμως από άπόψεω; σκοπών καί 
κατευθύνσεων είς ένιαίαν οντότητα 
καί δυναμένας νά συνυπάρχουν 
άρμονικώτατα χωρίς ή μία έκδοσις 
νά θίγη είς τίποτε τήν άλλην.

Οί λόγοι οί όποιοι έπέβαλον πα- 
ραλλήλως προς τήν έκδοσιν τοΰ 
Συλλογικού Δελτίου καί τήν έκδο- 
σιν τοΰ κυρίου μέρους τής «Τρα
πεζιτικής», ανάγονται είς αυτήν 
ταύτην τήν φύσιν τοΰ Σύλλογοί' 
μας, δ όποιος, ώς άπεδείχθη καί 
έκ τών κοινωνικών ασφαλίσεων, 
έχει ανάγκην καί εξωτερικής, ως 
ώνομάσθη, πολιτικής διά τήν καλ- 
λιτέραν έπίτευξιν τών σκοπών αύ- 
τοΰ.

Ζητήματα άσχετα πρός τήν θέ
σιν μας έν τή Ίραπέζη στενώς 
νοουμένην έχομεν καί θά έχωμεν 
πλεΐστα.

Είναι δθεν ανάγκη νά γίνωμεν 
ώς Σύλλογος γνωστοί είς διαφό
ρους κοινωνικά; τάξεις, αί όποΐαι 
θά αποκτήσουν την έξιν νά μάς 
διαβάζουν καί θά καταστούν διά 
συνεχούς καλλιέργειας επιδεκτικοί 
έπηρεασμοΰ έκ μέρους μας έν δε
δομένη στιγμή.

Εντεύθεν ανακύπτει αυτομάτως 
τό ζήτημα τής εύρυτέρας δυνατής 
κυκλοφορίας τής «Τραπεζιτικής 
τήν οποίαν έπεδιώξαμεν εντατικώς 
μέ ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Τήν σχετικήν μας προσπάθειαν, 
έκτος τής μεγίστης καί άποδοτικω- 
τάτης ένισχύσεως τών συνάδελφων 
τών υποκαταστημάτων, εστηριξαμεν 
είς τήν άνάλογον συγκρότηση τών 
στηλών μας, έπί τφ τέλει της ευ- 
ρυτέρας ίκανοποιήσεως τοΰ ετερο
γενούς αναγνωστικού μας κοινού 
καί είς σύντονον προπαγάνδαν.

Διά τήν διάδοσιν τών ιδεών 
τοΰ Συλλόγου μας άποστελλομεν 
σημαντικό)' αριθμόν φύλλων δω
ρεάν είς διακεκριμένα και σημαί
νοντα πρόσωπα τής Κοινωνίας, 
τής ευμενούς διαθέσεως τών ο
ποίων έχομεν ανάγκην εις πάν 
βήμα.

Είς δσα εΐπον προηγουμένως 
ευρίσκετε καί τήν δικαιολογίαν, 
διατί ένίοτε παρίσταται ανάγκη να 
έκδιδώμεθα είς περισσοτέρας σελί
δας τοΰ κανονικού, διά τό οποίον 
έπεκρίθην ώς σπάταλος.

Άναδέχομαι έξ ολοκλήρου τήν 
ευθύνην -τής κατηγορίας ταύτης, 
άλλ’ όταν λάβητε ύπ’ δψιν, ότι 
χώρος 4—5 σελίδων καταλαμβά
νεται από διαφημίσεις καί δτι χώ
ρος ίσων περίπου σελίδων κατα
λαμβάνεται από ύλην κυρίως πλη
ροφοριακήν καί κατατοπιστικήν, 
ή οποία κοστίζει μέν είς τούς συν- 
εργάτας μου κοπιώδη καί φιλότι
μου εργασίαν, δέν δύνατάι δμως νά 
θεωρηθή ώς πρωτίστου ένδιαφέ
ροντος, βλέπετε αμέσως διατί εϊ- 
μεθα υποχρεωμένοι νά αύξάνωμεν

κάποτε τάς σελίδας μας.
Δέν περιορίζονται ένταΰθα αί 

προσπάθεια! μας διά τήν συνεχή 
αύξησιν τής κυκλοφορίας μας.

’Έχομεν πλήρες σχέδιον ύπερδι- 
πλασιασμοΰ τουλάχιστον τής κυ
κλοφορίας μας, αλλά τοΰτο είναι 
έξηρτημένον από τήν σύμπηξιν τής 
Τραπεζιτικής ’Ομοσπονδίας, η 
πραγματοποίησις τής οποίας άπό- 
κειται είς τήν πολιτικήν τής νέας 
Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ Συλ
λόγου καί ή περί τής οποίας συ- 
ζήτησις έκφεύγει τοΰ απασχολούν
το; ήμάς θέματος.

Τήν αΰξησιν τής κυκλοφορίας 
θά έπιδιώξωμεν καί διά συχνοτέ- 
ρας έκδόσεως, ζήτημα τό όποιον 
απασχολεί ήδη τήν Διοικητικήν Ε
πιτροπήν τοΰ Συλλόγου καί την 
Διευθύνουσαν ’Επιτροπήν τής 
«Τραπεζιτικής .

Είς τό σημεΐον δμως τοΰτο βαί- 
νομεν μετά μεγίστης περισκέψεως, 
διότι ύπάρχουν ώρισμένοι έποχια- 
κοί φραγμοί εις τήν αλλαγήν τή; 
συχνότητας τής έκδόσεως ενός πε
ριοδικού, διότι ύπάρχουν τεχνικοί 
λόγοι άπορρέοντες από τήν λήξιν 
τών συνδρομών, διότι ή έπιτυχία 
μιάς έφημερίδος απαιτεί ιδιαιτέρως 
λεπτόν χειρισμόν καί διότι τέλος 
έχομεν ανάγκην νά εξασφαλίσομε)·, 
προτού προχωρήσωμεν, μίαν σχε
τικήν υλικήν άνεσιν, ή όποια δεν 
είναι ευχερές νά έξασφαλισθή άμέ- 
σως, δταν μάλιστα ληφίίή ύπ’ 
δψιν, δτι τελοΰμεν υπό ιδιότυπου 
δλως κατάστασιν έχοντες ιδιόκτη
τα; τρόπον τινά όλους τούς ύπαλ- 
λήλους τής Τραπέζης, οί οποίοι 
άλλοτε μάς απειλούν μέ διαγραφάς 
καί άλλοτε μάς βομβαρδίζουν μέ 
παρατηρήσεις καί ποικίλα παρά
πονα.

Είς τάς διεξαχθείσας ένταΰθα 
συζητήσεις έγένετο συσχέτισις τής 
τονώσεως τοΰ Συλλογικού Δελτίου 
καί έξεδηλώθη ανησυχία, μήπως 
αδικείται τοΰτο έκ τής συνυπάρ- 
ξεώς του μετά τοΰ κυρίου μέρους 
τής «Τραπεζιτικής .

Άπαντώμεν, δτι είναι πλάνη 
μία τοιαύτη συσχέτισις, διότι είθε 
νά κατακλυζώμεθα από σωρείαν 
συνεργασιών έν τφ Συλλογικφ 
Δελτίφ) έπί διαφόρων συλλογικών 
καί έπαγγελματικών ζητημάτων !
Οταν εύρεθώμεν προ τοιαύτη; 

καταστάσεως πρέπει νά εί ναι βέ
βαιοι οί κ. κ. Συινάδελφοι, ότι θά 
προσαρμόσωμεν αμέσως τό Συλλο
γικόν Δελτίον αύξάνοντες τάς σελί
δας του καί πυκνώνοντες τήν έκδο- 
σίν του, ώστε νά έπαρκεσωμεν είς 
τάς νέας απαιτήσεις τών συναδέλ
φων αναγνωστών του.

’Έρχομαι ήδη εις τήν ύλην τής 
«Τραπεζιτικής».

ΙΙαρετηρήθη σήμερον παρά τοΰ 
συναδέλφου κ. Νικολαιδου, ότι η 
ύλη μας θά έδει νά είναι όμοιογε- 
νεστέρα έντοπιζομένη κυρίως είς 
τά τραπεζιτικά ζητήματα-

Τήν σκέψιν ταύτην εΐχον καί 
έγώ κατά τήν έκδοσιν τής «Τραπε
ζιτικής», πιστεύων, δτι ό τόπος θά 
ήδύνατο έκ τοΰ έκ Τραπεζιτικών 
καθαρώς αναγνωστικού κοινού νά 
συντηρήση έν ειδικόν καί τό μόνον 
άλλωστε τραπεζιτικόν περιοδικόν

Ή πείρα μάς άπέδειξεν, δτι ή 
σκέψις αΰτη ήτο πεπλανημένη, διό
τι εϊχομεν σαφείς παρά τών αντα
ποκριτών μας υποδείξεις περί τής 
ανάγκης τής στροφής μας^ πρός 
σύνθεση ύλης γενικώτερον οικονο
μολογικής, τοΰτο δ’ άναγνωρίσαν- 
τες, άφοΰ άλλωστε οί μή Τραπεζι
τικοί άναγνώσται μας είναι περισ
σότεροι από τούς Τραπεζιτικούς, 
έκάμαμεν τήν δέουσαν προσαρμο
γήν από τοΰ δευτέρου έτους τής 
έκδόσεώς μας.

Έπεκρίθημεν ακόμη, διότι δέν 
ένεφανίσαμεν μέχρι τοΰδε άξιολό- 
γους συνεργασίας.

’Λναφέρομαι έν προκειμένη) είς 
μακράς συνεργασίας, τάς οποίας 
προ έτών ύπό τήν ιδιότητά μου ώς 
Βοηθού τής Επιμελητείας Μορ- 
φώσεως εΐχον μετά τών έν τή Ε
πιμελητεία ταύτη συναδέλφων μου 
μετά τοΰ καθηγητοΰ κ. Γ. Χαρι- 
τάκη, ό όποιος κατά γενικήν άνα 
γνώρισιν αποτελεί εϊδικωτάτην πε
ρί τά οικονομολογικά καί ειδικό

τερου τά τραπεζιτικά ζητήματα 
προσωπικότητα.

Έ/ιρόκειτο τότε περί τής μιετεκ- 
παιδεύσεως τών ύπαλλήλων τής 
Τραπέζης μας καί ό κ. Χαριτάκης 
υποδεικνύω ν τήν ανάγκην τήε ύπο- 
βοηθήσεώς της καί δι’ είδικοΰ 
δελτίου έτόνιζεν, δτι ή κάτατόπι- 
σις τών ένδιαφερομένων έπί τής: 
θέσεως τών διαφόρων ζητημάτων 
διά καλών μεταφράσεων 1 ή περί" 
λήψεων καί ή διά τοΰ τρόπου 
τούτου διαμόρφωσις παρ’ ήμΐν κρι
τηρίου έπί τών οικονομικών ζητη
μάτων αποτελεί επαρκές περιεχό
μενο)· διά τήν πρώτην περίοδον 
τής έκδόσεως τοΰ δελτίου τούτου.

’Αλλά πλήν τούτου ή έπιδίωξις 
συνεργασιών έκ μέρους προσωπι
κοτήτων, τάς όποιας συνήθως άπο- 
καλοΰμεν «φίρμες» ήτο δυσχερε- 
στάτη, αν μή αδύνατος είς τά 
πρώτα βήματα τής «Τραπεζιτικής» 
διότι οί επιβεβλημένοι ήδη οικονο
μολόγοι φυσικώς άποστέργουν νά 
δημοσιεύσουν άρθρα των είς έφη
μερίδας, αί όποΐαι δέν είναι ακόμη 
εδραιωμένοι καί διά τάς οποίας 
δέν γνωρίζουν ποιαν θά ακολου
θήσουν τακτικήν.

Επωφελούμαι τής εύκαιρίάς διά 
νά διατυποόσω παράπονον δι’ αρ
κετούς συναδέλφους μας, οί οποίοι 
καίτοι δημοσιογραφοΰν είς άλλας 
οικονομολογικά; έφημερίδας πολύ 
κατωτέρας ήμών κυκλοφορίας, ού
χί δ’ άνωτέρας ήμών, νομίζω, πε
ριωπής άποστέργουν νά άποοτεί- 
λουν είς ήμάς τάς έργασίας των, 
οίονεί θεωροΰντες τήν «Τραπεζι
τικήν» κατωτέραν έαυτών.

’Οπωσδήποτε είναι γεγονός, δτι 
ή καλή φήμη τής «Τραπεζιτικής» 
ήδραιώθη ήδη έπαρκώς, δσοι δέ 
μάς λαμβάνουν είς χεΐράς τωνάνα- 
γνωρίζουν, δτι άποτελοΰμεν μίαν 
ειλικρινή, τιμιίαν καί άξιόλογον 
προσπάθειαν.

Είναι δθεν καιρός νά έπιδιώξω
μεν συνεργασίας καί συνεντεύξεις 
καί τοΰτο θά κάμωμεν μετά πολ- 
λοϋ ζήλου άναγνωρίζοντες καί 
ήμεΐς τήν άνάγκην των.

Συναφώς έθίγη ένταΰθα παρ’ 
αγαπητών συναδέλφων ή άνάγκη 
τής ένισχύσεως τοΰ προσαιπικοΰ 
τής «Τραπεζιτικής» παρ’ είδικοΰ 
μή ύπαλλήλου τής Τράπέζης συν
τάκτου, ό όποιος διαθέτων δλας 
τάς ώρας τής ήμέρας καί μάλιστα 
τάς μάλλον γονίμους πρωϊνάς τοι- 
αύτας, θά ήδύνανο νά έπιδιώξη 
συστηματικώς τήν λήψιν συνεντεύ
ξεων καί τήν έξασφάλισιν επιθυ
μητών συνεργασιών.

Προσωπικά»; φρονώ, δτι ή πρόσ- 
ληψις τοιούτου συντάκτου θά άπε- 
τέλει ολίσθημα μέ επιζήμιους ίσως 
συνέπειας, διότι δέν ύπάρχουν 
παρ’ ήμΐν ειδικοί οικονομικοί συν- 
τάκται, διότι ή «Τραπεζιτική» απο
τελεί συλλογικήν λειτουργίαν, ή 
οποία λόγφ τών ειδικών συλλογι
κών κατευθύνσεών μας εις πάν 
ζήτημα δέν άνέχεται τήν άνάμιξιν 
προσώποον ξένων πρός τήν οΐκογέ· 
νειάν μας καί διότι τέλος ο ξένος 
συντάκτης θά ήδύνατο νά άναλάβη 
πρωτοβουλίας, αί όποΐαι ένδεχομέ- 
νως θά έξέθετον τόν Σύλλογον.

Έάν γινόμενοι συχνότεροι—διό
τι ήδη, άκόμη δέ καί μέ δεκαπεν
θήμερον έκδοσιν έπαρκοΰμεν άπο- 
λύτως — εύρεθώμεν πρό άνυπερ- 
βλήτου άνάγκης, τότε βεβαίως θά 
άναζητήσωμεν ειδικόν συντάκτην, 
άλλά κατά τήν γνώμην μου πάν
τως μεταξύ ήμών τών ιδίων κατα- 
φεύγοντες είς κατάλληλον πρόσω- 
πον έκ τών Συνταξιούχων τής 
Τραπέζης.

Δέν έξήντλησα άκόμη τό θέμα 
τής ύλης τής «Τραπεζιτικής».

Είναι άνάγκη νά εϊπω, δτι μάς 
απασχολεί σοβαρώς ή τόνωσις τής 
ύλης μας.

Καί ταύτην μεταξύ άλλων έν 
μέν τφ Συλλογικφ Δελτίφ έπιδιώ- 
κομεν διά τής καταρτίσεως είδικοΰ 
φροντιστηρίου παρά τών άρμοδια)- 
τέρων έν τή Τραπέζι) καί έξω αύ
τής προσώπων πρός διευκόλυνση 
τών ύποβαλλομένων είς έξετάσεις 
συναδέλφων καί πρός μετάδοσιν 
στενώτερον έπαγγελματικών καί 
τεχνικών γνώσεων είς τούς συνα
δέλφους.

Έν δέ τφ κυρίφ μέρειτής «Τρα
πεζιτικής» έπιδιώκομεν τήν τόνω
ση τής ύλη; καί διά τής έκδόσεως 
ειδικής τραπεζιτικής εγκυκλοπαί
δειας, άνυπάρκτου έν Έλλάδι, τήν 
οποίαν φιλοδοξοΰμεν νά θέσωμεν 
έπί έδραιοτάτων βάσεων προκα- 
λοΰντες συνεργασίας τών αύθεντι- 
κωτέρων δΓ έκαστον κύκλον ζητη
μάτων Ελληνικών καί ξένων άκό
μη προσωπικοτήτων.

Αί σκέψεις αύται δέν άποτελοΰν 
άπλοΰν νεφέλωμα, άλλ’ εϊσήλθον 
είς στάδιον έπιμελοΰς μελέτης.

’Εννοείται δμώς, δτι πρόκειται 
περί κολοσσιαίας προσπάθειας καί 
δαπανηρά; ένεργείας, τήν οποίαν 
δέν δυνάμεθα νά άποτολμήσωμεν 
άμέσως, άφοΰ θά άπαιτήσ.η πρόσ
θετον μικράν υλικήν επιβάρυνση 
τών συναδέλφων, είναι δέ λυπη
ρόν, δτι δέν σπανίζουν αί μεμψι- 
μοιρίαι καί διά τήν ήδη ΰπάρχου- 
σαν επιβάρυνση καί δτι έχομεν 
ακόμη άνάγκην νά άσχοληθώμεν 
διά τήν έδραίωσιν τής «Τραπεζιτι
κής» καί μεταξύ ιμιών τών ιδίων.

Τήν πρός τοιαύτην κατεύθυνση 
τόνωση τής ύλης τής «Τραπεζιτι
κής πλήν τών άλλων αίσθανόμεθα 
καί ώς καθήκον πρός τούς συνα
δέλφους. μας τών ύποκαταστημά- 
των, οί οποίοι άποστεροΰνται πλεί- 
στων έναντι ήμών πλεονεκτημά
των καί τούς οποίους πρέπει οπωσ
δήποτε νά ύποβοηθήσωμεν είς τήν 
γενικωτέραν αυτών μόρφωση.

Έγένετο λόγος καί περί τοΰ τό
νου τής ύλης τοΰ Συλλογικού Δελ
τίου.

Καίτοι τό ζήτημα τοΰτο άφορμ, 
τήν πολιτικήν τής έκάστοτε Διοι
κητικής Επιτροπής τοΰ Συλλόγου, 
έν τούτοις ώς μέλος τοΰ Συλλόγου 
δύναμαι νά εϊπω τήν γνώμην μου, 
δτι δέν ώφελεΐ είς τίποτε μία νευ
ρική ή βεβιασμένη ένέργεια.

Ή πλήρης διαφώτισις τής συνα- 
δελφικής κοινής γνώμης έπί τών 
άπασχολούντων ήμάς πλείστων ζη
τημάτων καί ή ευπρεπής καί έξο- 
νυχιστική τούτων έμφάνισις δέν 
άποτελεΐ άναξιόλογον, νομίζω, 
έργον.

Τό Συλλογικόν Δελτίον βεβαίως 
συντελεί είς τήν ώρίμανσιν καί 
τήν καθοδήγηση·, όπου παρίστα- 
ται άνάγκη," τής κοινής γνώμης.

Ταΰτα δέν σημαίνουν, δτι δέν 
πρέπει νά συζητώνται, νά παρου
σιάζονται καί νά προάγωνται πρός 
λογικά; καί πραγματοποιήσιμους 
λύσεις τά ζητήματά μας.

Καί έπειδή έγένετο λόγος περί 
τής ευθύνης τοΰ συντακτικού προ
σωπικού τής «Τραπεζιτικής» διά 
τά δημοσιεύματα τοΰ Συλλογικού 
Δελτίου, είμαι υποχρεωμένος νά 
διαφωνήσω καί πρός τόν θίξαντα 
τό θέμα άγαπητόν συνεργάτην μου 
κ. Άλ. Χάμψαν καί πρός τήν όμο- 
φώνως παραδεχθεΐσαν τό άνεύθυ- 
νόν μας σύναδελφικήν συγκέντρω
ση.

Ό κ. Χάμψας έστήριξε τό άνεύ- 
θυνον τοΰ συντακτικού προσωπι
κού τής «Τραπεζιτικής» είς τήν 
«μισθωτικήν», ώς είπε, σχέσιν 
αύτοΰ μετ’ αύτής.

Ή σχέσις μας πρός τήν « Τραπε
ζιτικήν δέν είναι μισθωτική, διότι 
ή ελάχιστη άμοιβή, τήν όποιαν 
έκαστος λαμβάνει θά ήδύνατο ευ
χερέστατα νά έπιτεύχθή από οίαν- 
δήποτε άλλην έργασίαν, «λαμβανο- 
μένου ύπ’ δψει τοΰ δυσαναλόγως 
μακροΰ χρόνου, τόν όποιον διαθέ- 
τομεν καί δοθέντος, δτι δέν εΐμεθα 
διανοητικώς άνάπηροι.

Τήν άσχολίαν μας είς τήν «Τρα
πεζιτικήν» βλέπομεν μέ ιδεολογι
κήν βάσιν, άφιερώνομεν δ’ δλας 
μας τάς δυνάμεις είς αυτήν, διότι 
τήν άγαπώμεν είλικρινώς, διότι 
πιστεύομεν είς αυτήν καί διότι τήν 
άπασχόλησίν μας θεωροΰμεν ώς 
Συλλογικόν καθήκον, εφόσον φυ
σικά κριθώμεν ικανοί πρός τοΰτο 
καί μάς ζητηθή ή έκπλήρωσις ενός 
τοιούτου καθήκοντος.

Δέν είναι δθεν δυνατόν νά μή 
έχωμεν τάς εύθύνας μιας έκ τής 
άπασχολήσεώς μας ταύτης καί όφεί- 
λομεν μάλιστα νά τάς άναλαμβά- 
νωμεν άνδρικώς καί εύθαρσώς.

Έξητάσθη έάν τό Συλλογικόν 
Δελτίον είναι ελεύθερον βήμα διά

(Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα)
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Μετά τους χορούς καί τάς δια
σκεδάσεις των Άποκρεω έπανήρ- 
χισε πάλιν έντατικώ; ή πνευμα
τική ζωή τής πρωτευούσης, ή 
•οποία από τού προσεχούς μηνός 
-θά άρχίσχι δλοέν νά μειοΰται διά 
τής έξοδου τοΰ Κοινού εις τό ΰπαι 
θρον.

'Από τάς πρώτ <ς ημέρας τού 
Μαρτίου έπανήρχισε ζωηροτάτη η 
Μουσική κίνησις, ή τις είχε κατά 
τόν προηγούμ,-νον μήνα τελείως 
νεκρωθεί. Οί διάφοροι διπλωμα
τούχοι καί σολΐστ των ωδείων 
μας άμφοτέριον των φύλων σπεύ
δουν νά δώσουν τά ρεσιτάλ καί 
τάς συναυλίας των. Ιδιαιτέρως 
άναφέρομεν τό τρίο Σαραντατου 
Βολωνίνη—Κουροόκλη, τήν πια- 
νίστραν Ρέναν Κυριάκού καί τη ν 
Λδα Ήρώ Τσόχα (άσμα). ^

Έκ παραλλήλου ή ορχήστρα 
τού ’Ωδείου έπανέλαβε τ ς εκτε
λέσεις της τήν 9 Μαρτίου μέ μαέ
στρον τόν κ. Ι ζωρτζέσπ >υ, γνώ
ριμον μας από πέρυσι, και σολΐστ 
τόν λαμπρόν Ελληνα βιολονίσταν 
κ„ Λυκούδην.
I. ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ.

Μετά τας παραστάσεις τού πα
ρελθόντος ’Οκτωβρίου το Ελλη
νικόν Μελόδραμα έπεσε εί; χειμε- 
ρίαν νάρκη τήν οποίαν διεκοψε 
είς τάς 12 Μαρτίου δώσαν τήν 
κΛουκίαν» μέ τήν διαπρεπουσαν 
εις τόν ομώνυμον ρόλον αοιδον 
Λδα Παπαναστασίου.

Τό κατ’ έτος επιτεινόμενο ν ψυ- 
,χορράγιιμα του Μελοδράματος καί 
ή φοβερά κρίσις τήν οποίαν αντι
μετωπίζει το ελαφρόν μουσικόν 
Θέατρον από τό όποιον αποζούν 
πλεϊσταί οικογένειαι ηθοποιών, 
μουσικών και τεχνιτών, εκίνησεν 

••ολίγον τήν προσοχήν τνν αρμο
δίων. Έλπίζομεν ότι αί άνταλλα- 
χθεϊσαι σκέψεις θά αποκρυσταλ
λωθούν είς αποφάσεις θετικής ένι- 
σχύσεως τού χειμαζόμενου κόσμου 
των ανθρώπων τού θεάτρου καί 
τής Μουσική; καί παροχή; σ βα- 
ροϋ καί αξιοπρεπούς θεάματος 
καί ακροάματος εις το Κοινον, τό 

«όποιον απέδειξε κατ’ έπανάληψιν 
ατι διψά διά καλλιτεχνικός εκτε
λέσεις και συρρέει εις τας αξίας 
σχετικός προσπάθειας.
II. ΘΕΑΤΡΟΝ.

ΓΙαρελθούσης τής χειμερινή; 
περιόδου ή «κρίσις* ήρχιτε καί 
πάλιν νά μαστίζη τό Θέατρον τή: 
πρόζας καί οΰτω καί οί τρεις Α

θηναϊκοί θίασοι ήναγκάσθησαν 
νά μκτέλθουν το παν διά νά τήν 
•αντιμετωπίσουν. Ουτω ο Θίασος 
’Αλίκης κατέφυγε ατό κοσμοπολι 

Χικό έργο τοΰ Ν τεκομπρά «Λεφτά 
απ’ τό Σικάγο», τό όποιον όμως 
δέν έσωσε τήν κατάσταση δοθέν- 
τος ότι ό Γάλλος συγγραφεύ; 

=έπαυσε πλέον νά είναι en vogue 
^καθόσον καί τά θέματά του έξην- 
τλήθησαν. ΜΙ Κα Μαρίκα Κοτο
πούλη κ ατέφυ,εν είς «100 ο)ο Λο- 
γοθετίδην» όπως διεκήριξ-·' εκ 

• πελώριας διαφημίσεις τή; προ δω
δεκαετίας θριομβευαάσης φάρσας 

'«Τράβα τό Κορδόνι». Τέλος ό κ. 
ΆργΌρόπουλος έν διαστήμαιι μιας 

ιίβδομαόος άνεβίβασε δύο κρυψώ- 
νυμα ©ς προς συγγραφέα έργα, τό 
«Πέτρος, Παύλος καί Σία» καί 
«Ό κ. Πρωθυπουργός» διά τά 
οποία δέν αξίζει ν’ άσχοληθή τι;

■ ιδιαιτέρως.
Άντιθέτως τό Βασιλικόν Θέα

τρον άνεβίβασεν επί τή εΰκαιρίμ 
τής Εθνικής Εορτής τήν βυζαν
τινήν τραγωδίαν τοΰ κ. ’Αγγέλου 
Λ. Τερζάκη «Αύτοκράτωρ Μι- 
χαήλ»·'0 συγγραφεύ; έγένετο γνω
στός είς τό πολύ κοινόν μέ δύο του 
«ου μυθιστορήματα: «Δεσμώτες»

1933) και «Ή παρακμή τών 
Σκληρών» (1935). Άποφασίσας 
νά άσχοληθή καί μέ τό Θέατρον 
εξέλεξε τό άχαρισττότερον καί δυσ· 
κολώτερον είδος του: τήν τραγω
δία. Καί γιά θέιία του πήρε έναν 
βυζαντινό αύτο ράτορα «ούτε με
γάλο, : ύ:ε ένδοξο». Σχεδόν άγνω
στο. ’Όχι δμω; κι’ ασήμαντο.

Ό συγγραφεύ; μάς εισάγει μέ 
αρκετή δεξιοτεχνία στην ύπόθεσι: 
στην εκπληκτική σταδιοδρομία 
ενός Παφλαγόνος νέου, δ όποιος 
μέ τό σωματικόν του κά'λος γίνε
ται ερωμένος τής περίφημου Αν 
τοκρατείρας Ζωή; τής Πορφυρο
γεν νή ταυ, φονεύς τοΰ συζύγου της 
Ρωμανού καί σύζυγος τη; καί Αύ. 
τοκράτωρ τοΰ Βυζαντίου.

’Από τό σημείο αυτό αρχίζει ή 
τραγωδία τού) Μιχαήλ. Μιά τρο
μερή πάλη συναισθημάτων, βουλή 
σεως καί αδυναμίας," καθήκοντος 
καί τύψεως, μεγαλοψυχίας καί 
καταπτώσεως. Ψυχική κατάστασις 
ολίγον παρεμφερής μέ τήν τού 
Φιλίππου τής 'Ισπανίας καί τοΰ 
Ίβάν τοΰ Τρομερού.

Μ’ αυτό τόν τρομερό ιμυχικό 
κλυδωνισμό ό Μιχειήλ πότε άβου
λος, πότε ώπλισμένος μέ υστερικόν 
σθένος περνά τόν τελευταίο καιρό 
τής ολιγόχρονης βασιλείας του γιά 
νά καταλήξη ύστερα από μιά νίκη 
του εναντίον τών Βουλγάρων στο 
μοναστήρι τών Άγιων ’Αναργύ
ρων, δπου παραδίνει εξιλεωμένος 
τό πνεύμα.

Ό κ. Τερζάκη; αγάπησε τό 
θέμα του καί έΟούλεψε μέ προ
σοχή καί ευσυνειδησία. Οί χαρα 
κτήρες τών ηρώων του, ανάμεσα 
στούς οποίους εξέχει ή μυστικοπα
θής φυσιογνωμία τού Μιχαήλ, 
είναι αδρότατα διαγεγραμμένοι. 
Ό διάλογός του γοργός, ζωηρό:, 
—μέ μόνον μειονέκτημα ολίγων 
μακρυγοριώι—είναι θεατρικώτα- 
τος· eH ψράσις του είναι εύηχος, 
ποιητική, γλαφυρά. 'Η εικόνες του 
στις διάφορες αφηγήσεις ζωηρό
τατες. Σέ μερικά σημεία ό λογοτέ 
χνης προδίδει τόν συγγραφέα, ή 
βυζαντιν. λογία επιβραδύνει τή 
«δράσι». Άλλα αυτά δλα είναι μι- 
κρολεπτομέρειαι. Σέ αντιστάθμι
σμα υπάρχει ή περίφημη τέλι -,η 
σκηνή τής Βλ είκόνος τής A . 
πράξεως μέ τήν εξαίρετη προσευ
χή καί τό triomiale τής Β . είκό 
νος τής Γ' πράξεως.

Ό κ. Τερζάκης έδωσε τήν καλ 
λιτέρα ΰπόσχεσι γιά τό μέλλον τού 
ιό τον στείρου νεοελληνικού Θεά- 
τρικοΰ δραματολογίου.
'ό Μινωιή; ό οποίος άνέλα- 

βε τόν καλλ'τεχ'ΐκόν αθλον jrj;
ύποδύσεως τ ·ΰ προσώπου τοΰ ε
πιληπτικού καί θρησκόληπτου 
Βυζαντινού αύτοκράτοοο:, δι 
καιούται να είναι υπερήφανος 
διά τήν δημιουργίαν του. Ε u 4 
ώρας, διαρκώς παρών επί χύ)ς 
σκηνής, διερχόμν.νος συγκλονιστι
κά; αεταπτώσει:, δέν ελιποψύχηο. 
διόλου. Τού αξίζει δίκαιος έπαινο 
διότι αυτός έόημιούργησε τήν ατ· 
μόσφαιρ <ν τού έργου είς τήν οτοι 
αν έκινήθησαν μέ δλως εςαιρεη- 
κήν επιτυχίαν : ό κ. Δενδραμης, 
6 κ. Κωτσόπουλος καί ή Κα Πα- 
ξινοϋ.

Ό κ. Γληνός στις σκηνές της 
βιαίας έκρήξεως τού θυμού του, 
υστέρησε καταπληκτικά»;.

Τό βεστιάριου δφειλόμενον στο 
καλλιτεχνικό γούστο τοΰ κ. Φωκά, 
άκριβέστατον. 'Η σκηνοθεσία καί 
αί σκηνογραφίαι έν τφ συνόλφ 
των άξιαι καλλιτεχνών ώς οί κ.κ. 
Ροντήρης και Κλωνης. 11 αυτό 
δέν θέλομεν νά παραδεχθώμεν 
πώς τό σκηνικόν «Δάσος στ ή

Βουλγαρία»—ένα χάρτινο βραχώ
δες ξέφωτο—Ιστήθηνε έν γνώσει 
των στη σκχινή,

Άναγνώσται μας μάς παραπο 
νοΰνται καί άναφερόμεθα είς τήν 
Διεύθυνσιν τοΰ Θεάτρου :

1) Διά τήν πτωχότητα τού πε
ριεχομένου τών προγραμμάτων.

2) Διά τήν μι) καθιέρωπν απο
γευματινή; παραστάσεω; καί έκά- 
στην Τρίτην, ιδίως κατά τούς χει 
μερι ούς μήνας.

3) Διά τό φοβερόν μωσαϊκόν 
τών ενδυμασιών τών θεατών τών 
«πρώτων» παραστάσεων, τό ότοΐ- 
ον θά έλειπεν αν καθιεροΰιο κατ’ 
αύτάς τό επίσημον ένδυμα).
III. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝΔΙΔΦΕ 

ΡΟΝΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ :
Henri Bordeaux : Verdun 

1qi6.
Francis de Miomandre ; Le 

cabinet Chinois.
Nicolas Segur: Iv appel du 

desir.
Henri Ardel : Le raal d’aimer. 
Pierre Benoit . Axelle (Νέα 

έκδοσις).
Jean de la Brete · Les Tour 

nants.
Emile Fabre : Le Theatre.

IV. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ TOY ΞΕ
ΝΟΥ ΤΥΠΟΥ

Ή Φασισ ική Κυβέρνησις προσ
παθούσα νά δείξη δη ή Άφρι

Δέ>' θά έπρεπε αρα γε ή Come- 
die Frangaise διά ν’ «ν;ιμετω
πίση τόν όσημέροα αύξανόμενον 
μαρασμόν της νά περιορίση τάς 
παραστάσεις τη; είς μίαν ή δύο 
μηηαίας σειράς κατ’ έτος ; Τότε 
δέν θά εΐχεν ανάγκην εμμίσθων 
πρωταγωνιστών οί διάσημοι ηθο
ποιοί καί συγχρόνως αστέρες θά 
μετείχαν δωρεάν είς τό «Μάαϋ- 
ρι.ϋτ» αυτό τής δρ ιματικής Τε- 
χ>ης·
(Άπό τό Γαλλικόν Je suis par- 
tout).

Ό αφανή: η ο ως τών γεγονό
των τής 26 Φεβρουάριου είναι ό 
κ. Denzu Matsui γχιναικάδελφος 
τού πρωθυπουργού Okada. “Οταν 
οί αιφνίδιοι έπισκέπται είσήλθον 
είς τόν άνηθάλαμον ό κ. Matsui 
ύ.τεχρέωσε τόν ναύαρχόν νά κρυ- 
φθή διά νά σώση τήν πολύτιμον 
διά τόν αντοκράτοοα ζωήν του.

Καί ήρωϊκώ", βεβαιόνων τούς 
«εκτελεστά; του δ τι αύ ιός ή το υ 
Πρωθυπουργός, έπεσε ν ύπό τός 
σφαίρας των.

(Άπό το ’Ιαπωνικόν «Osaka 
Pakkouu

Μπορεί ίσως τά ενδιαφερόμενα 
γιά τι) συνθήκη τών Βερσαλλιών 
Κράτη, νά ά πάσχουν. Αξίζει 
πράγματι νά σημειωθή δτι ή Γερ
μανία ή το ή δργανώτρια τών 
Ολυμπιακών αγώνων κατά τό έ·

κανική εκστρατεία δέν ανακόπτει το? τή; κηρυξεως τοΰ Εΰρωπαι
τήν έκτέ.λεσιν μεγάλων έργων έν 
τφ Έσωτερικφ, άπεφάσισε τήν ι- 
δρυσιν ιιεγά/η; κίνημα τογραφου- 
πόλεως πλησίον τής Ρώμη:. Τά 
σχετικά σχέδια ένεκρίθησαν κ a αί 
έργασίαι ά'ρχοντ u κατ’ αύτ^,ς. Τό 
δλον έργον θά είναι έτοιμον τήν 
21 Απριλίου 1937.—Ή έκτασίς 
του θά είναι 600.000 τ. μ. Θά πε- 
ριλαμβάνη 9 studios, έργ ιστήρια, 
βοηθητικά οίκήιιατα, κατοικίας 
τού προσωπικού, εχτιατόρια κλπ. 
—Διά τοΰ τρόπου αυτού ή Ίτα 
λία θά καταστή αυτάρκης καί είς 
τό κεφάλαιον αυτό.

(Άπό τό Βελγικόν Metropole)

κοΰ πολέμου. Μήτως άραγε ανα
βληθούν καί εφέτος δπως καί τό 
1914 ; Ας ευχώμεθα έν πτίση πε- 
ριπτώ τει νά μήν είναι γιά τόν 
ίδιο λόγο,
(Άπό τόΓ χλλικόν Vendemiaire >) 

Ό Ελευθέριος Βενιζέλος άνή- 
κεν, ως «ξένος εταίρος» είς τήν 
Ακαδημίαν τών ’Ηθικών καί 
Πολιτικών Επιστημών, καθώς 
και ο κ. Πολίτης Τοιουτοτρόπως 
ή Ελλάς ή το τό καλλίτερον αντι
προσωπευόμενο ν Κράτος.'Ο Κρής 
πολιτικός άτέδιδε μεγάλη ν σημα
σίαν είς τόν τίτλον ανιόν πού τόν 
έκαμνε αθάνατον «in partibus».

«Τί θαυμασία χώρα ή Γαλλία, 
είπε μιά μέρα, δπου μπορεί, σ’έ'να 
επίσημο δργανισμό, νά συνταυτί
ζεται ή ’Ηθική μέ τήν Πολιτική!»

(Άπό τό Γαλλικόν «Nouvelles 
Litteraires») Ν. Μ.

ΕΝΑ ΚΑΟΕ ΜΗΝΑ
Ό πλανόδιος ισολογισμός

Τραπεζιτικόν ανέκδοτον

Έτος 189... είς τό 'Υποκατά
στημα Α... περί τά τέλη Δεκεμ
βρίου,

Ισολογισμός έπί Θύραις, ό 
Προϊστάμενος τοϋ Λογιστηρίου 
άσθενής, ό Διευθυντής άθώος 
περί τά λογιστικά, ένας νεαρώ- 
τατος μόλις προσληφθείς δόκι
μος αποτελούν τό προσωπικόν 
τοΰ Ύπ)τος.

Τηλεγρ)μα πρός τό Κέντρον:
«’Αποστείλατε πάραυτα ύ- 

πάλληλον».—Ό υπάλληλος έρ
χεται καί κατάπληκτος μανθά
νει τήν αίτίαν τής προσκλήσεώς 
του. «Δυστυχώς είς τό Κεντρι
κόν έπί έπταετίαν έξέδιδα έπι- 
ταγάς» ήτο ή άπάντησίς του.

Πάραυτα σόσκεψις τών τριών 
καταλήξασα είς τήν άκόλουθον 
άπόφασιν:Νά μεταφερθοϋν πάν
τα τά βιβλία είς τό Ύπ)μα Λ -, 
διά νά συνταχθή έκεΐ ό Ισολο
γισμός. Άμ’ έπος αμ’ έργον. 
Δίτροχον κάρρον άπάγει βιβλία 
καί λογιστάς πρός τήν άνωτέρω 
κατεύθυνσιν.

Έν τφ μεταξύ ή Διοίκησις 
λαμβάνει τηλ)μα διαμαρτυρίας 
διά τήν διάλυσιν τοΰ Ύπ)ματος, 
Έκ παραλλήλου ό Διευθυντής 
παραμείνας μόνος έν Α.,πολιορ- 
κεΐιαι άπό τάς ερωτήσεις τών 
άγωνιώντων κατοίκων προς οΰς 
δίδει καθησυχαστικάς βεβαιώ
σεις, άπαντα δέ δίδων εξηγήσεις 
καί είς τήν Διοίκησιν.

Τήν μεθεπομένην ή συνοδεία 
επανέρχεται έκ Λ... μέ τρόπαιον 
τόν Ίσολ)σμόν συντεταγμένονί

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

ΠΙΝΑΞ
Μονιμοποιήσεις προσωρινών υπαλλήλων εις Γραφεία Δ' 

άπό 1)3)36 Διαγωνισμός 5)1)36.

(Διαγωνισμός 5)1)36)
1) Νικ. Τσούκας Αλμυρού
2) Άντ. Βουτσινάς Ζακύνθου
3) Άποστ. Σακελ/αρίου Βόλου
4) Άριστ. Μανιατάκος Γυθείου
5) Νικ. Κατσάνος Βόλου
6) Θωμάς Δημόπαυλος Λαρίσης
7) Κων. ΜαντσΓη; Λαγκαδά 
δ) Γεώργ. Τσόχας Θεσ)νίκη 
9) I οάν. Αήμινρακόπουλοι. Κ.Κ.

10) Νικ. ’Ολύμπι· ς Ναυπλίου
11) Κυρ. ΓΙε ρινός Κομότινής
12) Εύ ιγγ. Στεφάνι δη ς Θεσ)νίκη;
13) Γί ιναγ. Δούσμανη; Πειραιώς
14) Άθ. Κουτσοσίμος Αμυνταίου
15 Εύθ. Κολυβάς ’Ιθάκης
16) Λ ιυκ. Άπ)λόπουλο: Χίου
17) Δ. Άντωνάιος Αργοστολιού 
LB) Κων. Σοφιανό τουλος Πύργου
19) ΙΙαρασκ. Διίρμος Σπάρτης
20) Κ. Κωτσόπουλος Κέρκυρας
21) Ν. Τζοσκούνογλου Λιμ. Βα

[θέο; Σάμου
22) Φιλ Κεσίσογλου Λαγκαδά
23) Γεώργ. Ζάβαλης Κοζάχη;
24) ’Εμμ. Καπετανάκης Σηνεία;
25) Σωχηρ- Μουλά; 'Αλμυρού
26) Νικ. Ιίαυλόπουλος Κ.Κ.
27) Γ. Πετρουνάκος Καλλιθέας
28) Μιχ. Κοκολογιάννη; Χανίων
29) Δημ. ΙΙόλιος Θεσ)νίκης
30) Γεωργ. Σαραντίδης »
31) Θεοδ. Άστρεινίδης Σερρών
32) Ίωαν. Βιρβιδάκης Χανίων
33) Ίωαν. Βασιλείου Λαρίση
34) Άστ. Λαλαγιάννη; ΙΙαγ)τίου

35) Κωνστ. Βρυσιώτης Πειραιώς 
361 Άλεξ. Μαίακιώσης ’Αθηνών
37) Ίωαν. Λαιζώνης Άλαυροϋ
38) Άντιγ. Σώχος Θετ)νίκης
39) Μάχκος Κορρές Ναυπάκτου
40) Νικ. Κάσσαρης Αίγιου
41) Στυλ. Μαλεφάκης X ινίων
42) Άριστ. Μυλωνάς Καρυών
43) Χρ. Μάνος Μυτιλήνης
44) Νικ. Θτομαΐδης Θεσ)νίκης
45) Ίωαν. Γραμματίκας Παΐρών
46) Δημ. Νάσκος Θεσ)νίκης
47) Παν. Άλαμανι,ώτης Βόλου
48) Δημ. ’Όμφαλος Αμυνταίου
49) Γεωρ. Δερμετζόπουλο; Άλεξ)-

]πόλεως
50) Στυλ, Ζαντανίδης Κομοτινή,
51) Δημ. Λυγκιάρης Κ.Κ.
52) Ξεν, Αουκίδης Βόλου
53) Άλεξ. Τσαρούχης Τριπόλεως 
54 Ινων. Καραγκιόζη: Σερρών
55) Π.ΧατζηγιαννάκηςΠλωμαρίου
56) Δεοντ, Μπαχάς Χίου
57) ΓΙολυν. Σεϊλόγλου Ξάνθης
58) Μαρίνος Κοσμετάτος Άργο

[σχολίου
59) Γεωργ. Κεχαγιάς Χαλκίδα;
60) Ζήσης Χασιρτζόγλου Σερρών
61) "Αγγ. Μαύρος Βόλου
62) Γεω.ΤσιτσιρίδηςΆγ.Νικολάου
63) Παν. Ζαννόπουλος Σπάρτης
64) Λυκ. Μανουσάκης Καστόρια;
65) Θεαγ. ΙΙαρίδης ’Εδέσσης
66) Άχιλ. Λαδάς Γρεβενών
67) Μιχ. Μυσιρλόγλου Θεσ)νίκης
68) Νικ. ΣταματόπουλοςΠειραιώς

Άνα κοίνωσις
Επειδή τά παραχωρηθέντα 

είς τόν Σύλλογόν μας 500 τεύχη 
τής λαϊκήςέκδόσεως τοΰλεξικοΰ 
«Νομίσματα καί Νομ. Συστήμα
τα» τοΟ συναδέλφου κ. I. Βε- 
λούζου (ώς ή σχετική άνακοί- 
νωσις τοΰ Συλλόγου) διετέθη- 
σαν έξ όλοκλήρου είς τό Κ)κόν 
Κ)μα καί διετυπώθησαν ώς έκ 
τούτου ώρισμένα παράπονα έκ 
τών Ύ)μάτων, ό κ. Βελοϋ- 
ζος ένόμισεν έπιβεβλημένον νά 
διαθέση διά τούς κ.κ. συναδέλ
φους τών Ύ)μάτων 200 τεύχη 
τής νεωτέρας άνατυπώσεως 
πρός δρχ. 15 τό τεύχος, (άρχική 
τιμή δρχ. 75).

ΟΕ έπιθυμοΰντες συνεπώς τήν 
άπόκτησιν παρακαλοΰνται δπως 
έγγραφώσιν είς τάς άποστα- 
λείσας καταστάσεις είς τούς κ- 
κ. άνταποκριτάς μας.______
69) Βλιαμ. Άνδρεάδη; Λιμ. Βα-

[θέος Σάμου
70) Κωνστ.Κιάντος Θεσ)νίκης 
7 I) Μιχ. Στρατηγάκης Ηρακλείου
72) Δημ. Τασμαλής Διδυμοτείχου
73) Θεοδ, Κιτροέφ Κ.Κ.
74) Κων.Καραβασίλης Τριπόλεως
75) Γεωργ. Φανταρά; Πρεβέζης
76) Εύαγ. Δουλίδης Βόλου

ΤΥΠΟΙΣ
ΝΙΚ. Δ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΙΆ 

Όδός Άδριανοϋ 75 
ΑΘΗΝΑΙ



ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΦΙΑΙΑΟΣ
Το Διοικητικόν Συμβούλων τοΰ 

Τ.Υ.Π.Ε.Τ. από αυτής τής ίδρύ- 
οεώς τον έδωσε Ιδιαιτέραν προ
σοχήν είς την ασθένειαν ταύτην. 
Παρά πάσαν δμως προσδοκίαν 
παρετηρήθη δτι σχεδόν ούδείς πα
σχών έκ συφιλίδος προσέτρεχεν είς 
τό Τ.Υ.Π.Ε.Τ. Τό γεγονός τοϋτο 
δεν ήτο δυνατόν νά άποδοθή είς 
άλλο τι ή είς την επιδίωξιν άπο- 
κρύψεως τής άσθενείας ταΰτης.

Ούτως εύρέθη τό Δ. Σ. είς τήν 
ανάγκην νά έφαρμόση τό λεγόμε 
τον εχέμυθου σύστημα, ούτινος ή 
από των μέσων τοΰ 1933 εφαρ
μογή ε'φερεν Ικανοποιητικά απο
τελέσματα.

Καί κατά τό λήξαν έτος έλει- 
τούργησεν έπιτυχώς τό σύστημα 
τούτο. 'Ως γνωστόν οϊ έκ συφιλί
δος πάσχοντες λαμβάνουν ειδικόν 
αύξοντα αριθμόν υπό τόν όποιον 
καί μόνον εμφανίζονται είς πάσας 
τάς μετά τοΰ ΤΥΠΕΤ σχέσεις καί 
συναλλαγάς των, ούτως ώστε ού- 
δείς άλλος πλήν τοΰ ειδικού Ια
τρόν καί τοΰ Προέδρου τοΰ ορ
γανισμού μας γνωρίζουν τό γεγο
νός τής άσθενείας των. Τό σύ-

ΠΙΝΑΞ

στημα τούτο άρχικώς έφηρμόσθη 
μόνον εις τό προσωπικόν και τάς 
συζύγους, από τοΰ 1935 δμως ε- 
πεξειάθη καί εις τά μέχρι 16 ε
τών τέκνα. Ώς είκός έκαστος των 
ανωτέρω λαμβάνει ίδιον αριθμόν, 
ύπ’ δν εινε γνωστός είς τήν υπη
ρεσίαν τοΰ ταμείου. Π. χ. ασθε
νής ύπ’ άρ. 7.

Ευχής εργον θά ήτο νά μ ή έδι
δαν τόσφ μεγάλην σημασίαν είς 
τήν μυστικότητα οί έκ τής άσθε
νείας ταΰτης πάσχοντες. Άτυχώς 
εξακολουθούν νά ήπάρχουν άσθε 
νεΐς προτιμώντες νά μή υποβλη
θούν εις θεραπείαν παρά νά ομο
λογήσουν τήν πάθησίν των. Άπό- 
δειξις δτι ένφ κατά τήν πρώτην 
τριετίαν τής λειτουργίας τοΰ ΤΥ- 
ΠΕΤ οί διά θεραπείαν συφιλίδος 
καταφυγόντες εις τούτο ήριθμοΰν- 
το εις τά δάκτυλα τής μιας χειρύς, 
άπό τής έφαρμογής τοΰ έχεμΰθου 
συστήματος οί τεθέντες υπό θερα
πείαν άνήλθον έν τέλει τοΰ 1933 
είς 15, έν τέλει τοΰ 1934 είς 36 
καί έν τέλει τοΰ 1935 εις 50.

Παραθέτω 2 πίνακας μέ σχετι
κά άπσλογιστικά στοιχεία:

Α\

1) ’Αθηνών καί Περ,
2) Επαρχιών

Μή ένεργήσαντεςκαθ’ 
ώρισμένον τι έτος θε
ραπείαν
1) ’Αθηνών
2) ’Επαρχιών

μισθός ειδικού ιατρού

1933
άτομα Δρ.

12 1 
3 ί

15 12.602

1934 1935
άτομα Δρ. άτομα Δρ. Σύνολον

5 26 22.441 29 32.699 63.965
7 8 14.659 13 50.850 69.286
2 34 37.100 42 83.549

2 — 7 —
— — 1 -

1 36 37.100 50 83.549 133.251
12.00ο 12.0001

4Ξ Β'
95.549 145.251

Μέσος δρος δαπάνης και
ασθενή.
’Επαρχιών.
’Αθηνών.
’Αντιμισθία είδ. ιατρού. 
Διαφορά δαπάνης κατ' 
ασθενή μεταξύ ’Αθηνών 
κιαί/Επα ρχιών.
Άριθμίός άσθενών έν’Α- 
θήναις.
Προκύπτει συνολική οι
κονομία έν Άθήναις έν 
σχέσει προς τάς επαρχίας.

*Η οικονομία αΰτη οφείλεται 
εις τό δτι έν Άθήναις ή θεραπεία 
ένεργεΐται κατά τό πλεΐστον άπό 
Ιατρόν άμειβόμενον μηνιαίως.

Έκ τών πινάκων τούτων καί 
έξ άλλων στοιχείων προκύπτουν 
καί τ’ ακόλουθα:

α) Κατά τό 1933 ένοσηλεύθη- 
σαν 12 έν Άθήναις καί 3 εις ’Ε
παρχίας, έδαπανήσαμεν δέ δροχ.

1933 1934

Δρ. 1.259 Δρ. 1.840
735 » 863

» 524 977

12 26

[ Δρ. 6.288

1
Δρ. 25,402.

Δρ.
»

1935

3.911
1.127

413

2.371

29

Δρ. 68.759

12,602 ήτοι κατά μέσον δρον κατ’ 
ασθενή Δρχ. 1.259, έν Έπαρχί- 
αις καί 735 έν Άθήναις.

β) Κατά τό 1934 ένοσηλεύθη- 
σαν 26 έν Άθήναις καί 8 έν Έ- 
παρχίαις, δεν έσυνέχισαν δέ τήν 
θεραπείαν των δύο έν Άθήναις. 
Έδαπανήθησαν δέ Δροχ. 37.100, 
καί δή κατά μέσον δρον έν Έπαρ- 
χίαιο Δρ. 1.840, καί έν Άθήναις

863.
γ) Κατά τό 1935 ένοσηλεύθη- 

σαν 29 έν Άθήναις καί 13 έν Έ- 
παρχίαις ένώ έξ άλλου διέκοψαν 
τήν θεραπείαν των 7 έν Άθή- 
ναις καί 1 έν Έπαρχίαις. Έδα 
πανήθησαν δέ Δραχ. 83.549 (πλέ 
ον Δρ. 12.000 μισθοδοσία ειδικού 
ιατρού) καί κατά μέσον δρον κατ 
άσθενή Δραχ. 3.911 έν Έπαρχί
αις καί 1.127 έν Άθήναις. Καί 
άν άκόμη μέ τήν έκ Δραχ. 12.000 
έτησίαν άντιμισθίαν τοΰ έν Άθή 
ναις ιατρού έπιβαρύνωμεν μόνον 
τούς έν Άθήναις ασθενείς, ό μέ
σος δρος τών Αθηνών θ’ άνέλ- 
θη εις Δρ. 1.540. (1.127+413)

δ) Έκ τής συγκρίσεως τών μέ
σων όρων τών δαπανών διά τούς 
έν Άθήναις καί τούς έν ταΐς Έ- 
παρχίαις άσθενεΐς προκύπτει οι
κονομία κατ’ άσθενή υπέρ τών έν 
Άθήναις διά μέν τό 1933 έκ δραχ. 
524, διά τό 1934 δραχ. 977, καί 
διά τό 1935 Δρ. 2.784 ή Σ:.371 
έαν ή μισθοδοσία τού ιατρού βα
ρύνει είς άκέραιον τήν θεραπείαν 
τών έν Άθήναις μόνον άσθενών, 
δπερ δέν είναι ορθόν, άφοΰ παρα
κολουθεί ούτος καί τούς έν ταΐς 
έπαρχίαις τοιούτους.

ε) Κατά τό 1934 δέν έξηκολού- 
θησαν θεραπείαν δύο έκ τών έν 
Άθήναις άσθενών (άριθ. 4 καί 25) 
καί κατά τό 1935 έν Άθήναις μέν 
7 (άρ. 4, 7, 17, 18, 21, 28, 30,)
καί έν ταΐς έπαρχίαις 1 (άριθ. 19).

*

Κατά τό λήξαν δίμηνον τοΰ 
τρέχοντος έτους προσήλθον 7 νέ
οι άσθενεΐς. Πάντα τ’ άνωτέρω 
έπιτρέπουν είς ημάς νά φρονώ- 
μεν δτι τό έφαρμοζόμενον σύστη
μα ικανοποιεί τάς ψυχικός άδυ- 
ναμίας τών άσθενών μας καί δτι 
ή σχετική υπηρεσία τοΰ Ταμείου 
μας λειτουργεί τόσον άπό ιατρι
κής δσον άπό διοικητικής άπόψε- 
ως ίκανοποιητικώς.
Αν Άθήναις τή 20 Μαρτίου1936 

'Ο Διευθυντής 
Κ. ΤΡΙΓΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝίΙΣΙΣ ΤΥΠΕΤ
Ασφάλεια Προσωπικού της 

Τραπέζης κατ’ ατυχημάτων
Έπεξηγοΰντες τήν ύπ’ άριθ. 33 

έ. έ. έγκύκλιόν μας καί είδικώτε- 
δον τήν έν τή πρώτη σελίδι πα- 
ράγραχον Α «ειδικοί δροι ασφα
λιστηρίου» γνωρίζομεν ύμίν, δτι 
ή έ'ννοια τής παραγράφου ταΰτης 
είναι ή έξης :

Έκ τών υπαλλήλων τών Κατα
στημάτων Αθηνών, Πειραιώς 
καί Περιχώρων ή άσφάλεια προ
στατεύει μόνον ώρισμένα πρόσω
πα, μέχρι 150 τόν άριθμόν, υπό 
τάς έν τή άνω παραγράφφ μνη- 
νονέυομένας προϋποθέσεις.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ 
ΟΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΑΕΕΠΝ

ραδόσεων τοΰ 'Ιδρύματος, goov 
άφορ ά τήν μεταχείρισιν τοΰ Προ
σωπικού, προερχόμενη δέ καί αυ
τή ή ίδια έκ τών κόλπων τ0$ 
Προσωπικού τούτου, δέν είναι 
δυνατόν παρά νά ένδιαφέρ8Ται 
διά τήν βέλτίωσιν τής τύχης αξ_
τού. Πρέπει δμως ή είσήγησιςτών 
'Υπαλληλικών ζητημάτων νά 
νεται καταλλήλως, μέ δλην τήν λε
πτότητα καί δλον τόν σεβασμόν 
πού έπιβάλλουν αί άνάγκαι τής πει
θαρχίας, χωρίς τήν οποίαν ούτε 
τό "Ιδρυμα ούτε οί Υπάλληλοί του 
είναι δυνατόν νά προοδεύουν καί 
νά ευτυχούν.

Τό καταλληλότερον όργανον διά 
τόν σκοπόν τούτον είναι ή «Τρα
πεζιτική» έκ τής οποίας ή Διοί- 
κησις θά δύναται νά λαμβάνη 
γνώσιν τών παρουσιαζομένων έ
καστο τε υπαλληλικών ζητημάτων, 
έξεταζομένων μετά προσοχής |ν 
αυτή καί άναπτυσσομένων κατό
πιν έπισταμένης μελέτης τών λε
πτομερειών των έκ μέρους τής 
Διοικητικής ’Επιτροπής τοΰ Συλ
λόγου.

Αλλά καί οί υπάλληλοι ως μέλη 
τοΰΣυλλόγου έχουν ύτοχρέωσιν* νά 
ένισχύσουν τήν Διοικ. ’Επιτροπήν 
είς τό βαρύ εργον της. ’Οφείλουν 

τακτικώς νά προσέρχωνται είς τάς 
συγκεντρώσεις τοΰ Σωματείου των* 
κατά τάς οποίας θά έπρεπε νά γί
νεται σοβαρά καί έξονυχισιική 
συζήτησις τών έπαγγελματικώνζη- 
τημάτων, ΐνα έκ τής συζητήσεως 
ταΰτης έξευρίσκεται ή καλλιτέρα 
δυνατή λύσις των. Ή λύσις αυτή 
θά ύπάρχη οΰτω ή έγγύησις δτι 
θά άνταποκρίνεται καί προς τδ 
πνεύμα τής πλειονότητας τών με
λών τοΰ Συλλόγου.

Διά τούτο, πιστεύομεν, δτι ένα 
άπό τά σπουδαιότερα σημεία τοΰ 
προγράμματος τής Διοικητικής 
’Επιτροπής τοΰ Συλλόγου πρέπει 
νά είναι ή έπιδίωξις τής δσον to ί 
δυνατόν στενωτέρας έπαφής με- ; 
ταξύ τών μελών τοΰ Συλλόγου καί 
ή τόνωσις τοΰ αισθήματος τής 
συνεργασίας μεταξύ των διά τήν 
έξυπηρέτησιν τών συαφερόντων 
αυτών. Χωρίς τό αίσθημα τούτο» 
τίποτε δέν θά είναι δυνατόν νά 
έπιδιωχθή υπέρ τοΰ συνόλου. *Β 
Διοικητική ’Επιτροπή χωρίς τήν 
συνεχή ύποστήριξιν τών μελών 
τοΰ Συλλόγου δέν θά είναι δυνα
τόν νά έπιτύχη είς τάς προσπά
θειας της. Μόνον ή στενή συνερ~· 
γασία καί ή κοινή ένέργεια θά άπο- 
δώση ικανοποιητικούς καρπούς,

Η Τραπεζιτική φύλλον καθα- 
ρώς έπαγγελματικόν καί όργανον 
τοΰ Συλλόγου τών 'Υπαλλήλων 
τής ’Εθνικής Τραπέζης, κύριον 
σκοπόν αυτού πρέπει νά έχη τήν 
τόνωσιν τού αισθήματος τής συ
νεργασίας μεταξύ τών 'Υπαλλή
λων καί τήν παρακίνησιν τοΰ έν- 
διαφέροντος αυτών διά τόν Σύλ
λογον.

Πρέπει δηλαδή, νά συντελέση 
είς τήν άρτιωτέραν δργάνωσιν τών 
Υπαλλήλων οίνευ τής οποίας εΐ 
ναι καταδικασμένη είς άποιυχίαν 
οίαδήποτε προσπάθεια προς έπι 
τυχίαν τών έπαγγελματικών των 
επιδιώξεων.

'Η αδιαφορία καί μάλιστα εκ 
μέρους τών άνωτέρων ή παρατη 
ρουμένη διά τόν Σύλλογον, ή ο
ποία έκδηλοΰται ποικιλοτρόπως 
ιδιαιτέρως δμως κατά τάς έτησί 
ας άρχαιρεσίας προς άνάδειξιν Αι 
οικητικής Επιτροπής άποδεικνύει 
δτι έχομεν περιπέσει ώς σύνολον 
είς ιό στάδιον μιας παθητικής κα- 
ταστάσεως. Τό πρόσφατον παρελ
θόν μάς άπέδειξεν δτι μόνον διά 
τοΰ ένθουσιώδυυς ενδιαφέροντος 
όλων τών ‘Υπαλλήλων κατώρθω 
σεν ο Σύλλογος νά άντιμετωπίση 
έπιτυχώς τό ζήτημα τών κοινωνι
κών ασφαλίσεων.

ΙΙοΐος δύναται νά άποκλείση 
δτι παρόμοια ζητήματα δέν θά 
μάς άπασχολήσουν καί είς τό μέλ
λον καί δτι δέν θά άπαιτηθή καί 
πάλιν ή συντονισμένη προσπάθεια 
δλων τών μελών τού Συλλόγου 
διά νά έπιτύχωμεν τήν Ικανοποι
ητικήν λύσιν των; Ποιος δέν βλέ
πει τούς καθημερινώς έπιτεινομέ- 
νους καταιγισμούς τών κρατικών 
έπεμβάσεων είς τήν Τράπεζαν είς 
τούς οποίους ή όργάνωσίς μας δέν 
προβάλλει καμμίαν άντίστασιν;

Ή «Τραπεζιτική» πρέπει έπίσης 
νά ποδηγετή τούς υπαλλήλους είς 
τήν άντίληψιν τοΰ καλώς έννο- 
ουμένσυ συμφέροντος των, εις 
τρόπον ώστε νά μή ζητούν οΰτοι 
πράγματα άδύνατα.

Είς τάς έπαγγελματικάς επιδιώ
ξεις των πρέπει οί υπάλληλοι νά 
λαμβάνουν ύπ’ δ'ψει τάς γενικός 
οικονομικός συνθήκας, άπό τάς 
οποίας διέρχεται ή Χώρα καί νά 
φροντίζουν δπως αί απαιτήσεις 
των μή γίνωνται έμπόδιον εις τήν 
πρόοδον τοΰ 'Ιδρύματος. Διότι 
αυτή παίζει τόν σπουδαιότερον 
ρόλον είς τήν σταδιοδρομίαν των. 
Εύημεροϋν αυτοί έφ’ δσον καί τό 
"Ιδρυμα εύημερεΐ. Ούτε είναι δυ
νατόν νά έννοηθή άλλως πως ή 
προστασία τών συμφερόντων τών 
Υπαλλήλων ανεξαρτήτως τοΰ 
συμφέροντος τοΰ ‘Ιδρύματος.

Ή Διοίκησις τής Τραπέζης έ- 
χομένη στερρώς τών ώραίων π α

συνέχεια έκ τής 2ας σελίδος)
τάς γνώμας τών συναδέλφων.

Βεβαίως είναι, αρκεί αί διατυ- 
πούμεναι γνώμαι νά μή είναι δυ
νατόν νά βλάψουν τόν ίδιον τόν 
γραφοντα, ή τόν Σύλλογον γενικώ- 
τερον.

Μόνον τότε ή Διευθύνουσα Ε
πιτροπή τής Τραπεζιτικής» θά 
έπέμβη έπεξηγοϋσα δμως είς τόν 
συνάδελφον τούς λόγους τής έπεμ 
βάσεοός της.

Βεβαίως αί σ ννεργασίαι τών συν
αδέλφων πρέπει νά είναι ενυπό
γραφοι, άκόμη καί διά λόγους άρ- 
χήζ, νομίζω, διότι δέν πρέπει ό 
Σύλλογος νά ύποβοηθή τυχόν έκ- 
δηλουμένην τάσιν αποφυγής ευθυ
νών, ή έλλιποΰς άναμετρήσεως τών 
διατυπουμένων γνωμών.

Ίϋτονίσθη ή άνάγκη τής δργα- 
νωσεως τοΰ δικτύου τών άνταπο- 
κριτών μας.

Ο άσχοληθείς μέ τό ζήτημα 
τούτο αγαπητός συνάδελφος κ. Πα- 
παλετσος δεν εΐχεν ύπ’ δψει του τό 
ύπαρχον παρ’ ήμΐν σύστημα.

Πληροφορώ τήν συναδελφικήν 
ουγκέντρωσιν, δτι διαθέτομεν άρ- 
τιώτατον δίκτυον συναδέλφων αν
ταποκριτών είς δλας «ας πόλεις,

’Ανδρέας Δημητρακόπουλος 
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πεζά μας, εϊμεθα δ’ ύπερήμανοι δι’ 
αυτούς καί εύγνούμονες, διότι κα
ταβάλλουν άοκνους προσπάθειας, 
εις τάς οποίας ή «Τραπεζιτική» 
οφείλει τό μέγιστον μέρος τής επι
τυχίας της.

Βεβαίως οί άνταποκριταί μας 
είναι έπιφορτισμένοι καί μέ τήν 
άποστολήν ήμΐν άνταποκρίσεων 
επί διαφόρων τοπικών ζητημάτων 
καί τήν επιδίωξιν συνεργασιών.

Καί είναι μέν άληθές, δτι άπ’ 
αυτής τής πλευράς δέν έχομεν άκό
μη ικανοποιητικήν άπόδοσιν.

Δέν παΰομεν δμως νά ενεργώ 
μεν καταλλήλως, προσπαθοϋμεν 
δε συνεχώς νά διατηρώμεν τόν άκ- 
μαΐον άλλωστε ενθουσιασμόν τών 
άνταποκριτών μας δι’ άπαύστου 
μετ αυτών επικοινωνίας.

Είς τοΰτο δΰνανται νά εΰρουν 
άπάντησιν οί διαποροΰντες, διατί 
ασχολούμεθα τόσας ώρας καθ’ έκά- 
στην μέ τήν «Τραπεζιτικήν», μο
λονότι πρόκειται περί μηνιαίας μό
νον έκδόσεως.

Έκτος τής τρεχοΰσης υπηρεσίας 
καί τής άπορροφώσης πολύν χρό
νον έπιμελοΰς συντάξεως τοΰ φύλ
λου έχομεν εργον αποστόλου διά 
νά έμπνέωμεν ενθουσιασμόν ειςTf y - — r uu/JAV Ψ yj y \F

«που είναι εγκατεστημένη ή Τρά- τούς συναδέλφους καί

μεν διά τήν διατήρησιν τής περιω- ; τής ίιατυπιυσεως τής
πής τής έφημερίδος μας.

Έθίγησαν τέλος δύο ζητήματα 
ιόν τό μέν αφορά τήν άπάλειψιν έκ 
τοΰ τίτλου τής «Τραπεζιτικής» τής 
φράσεως «’Όργανον Συλλόγου 'Υ
παλλήλων Έθν. Τραπέζης», τό δ’ 
έτερον τό σχήμα τοΰ φύλλου μας.

Καί ώς' προς μέν τό πρώτον έχω 
νά εΐπω, δτι μάς ύπεδείχθη παρ’ 
αρκετών ανταποκριτών καί άλλων 
συναδέλφων, διότι ύπήρξαν συνά
δελφοι μή άνήκοντες εις τόν Σύλ
λογόν μας, οί όποιοι έπεθΰμουν νά 
βλέπουν τήν «Τραπεζιτικήν» ώς 
όργανον πάντων τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης καί διότι ύπήρξαν 
τρίτοι συνδρομηταί θεωροΰντες, 
δτι έν τοιοΰτον όργανον, μέ στενάς 
κατ’ αυτούς κατευθύνσεις, δέν ήδΰ- 
νατο νά ένδιαφέρη πάντα μή υπάλ
ληλον τής Τραπέζης.

Διά τούς λόγους τούτους ή Διευ- 
θύνουσα επιτροπή άπεφάσισε τήν 
άπάλειψιν τοΰ σχετικού ύποτίτλου.

Δέν είναι δυνατόν έν τοΰτοις νά 
λησμονηθή εντεύθεν ή προέλευσις 
καί ή ίδιότης τοΰ οργάνου μας, 
διότι ήδη έγενόμεθα άρκετά γνω
στοί, ώστε νά μή ύπάρχη τις ά- 
γνοών, δτι εϊμεθα δργανον τοΰ

ύλης μας ύ- 
καί συνεχώςπευθυμίζομεν ρητως 

τήν ιδιότητά μας.
"Οσον αφορά τό σχήμα είναι 

άληθές, δτι εϊχομεν πολλάς υπο
δείξεις διά τήν έμφάνισιν είς σχή
μα έπιθειορήσεως, δπερ καθιστφ 
εύχερεστέραν τήν φύλαξιν καί τήν 
βιβλιοδέτησιν τοΰ φύλλου.

Τό θέμα μάς άπησχόλησε προ 
τής έκδόσεως μας καί έκρίθη τότε, 
δτι είναι προτιμότερον τό σχήμα 
έφημερίδος, ώς μάλλον προσιδία
ζαν προς τόν χαρακτήρα μας καί 
διότι ό άναγνώστης μιάς έπιθεω- 
ρήσεως σχήματος βιβλίου έχει μάλ
λον τήν προδιάθεσιν τοΰ μελετη- 
τοΰ, ένώ ημείς έχομεν ανάγκην 
αναγνώστου, ό όποιος νά μάς λαμ- 
βάνη είς χεΐράς του μέ τήν ειδικήν 
διάθεσιν τοΰ άναγνώστου μιάς έφη
μερίδος.

Εις τήν «Τραπεζιτικήν», Κύριοι 
Συνάδελφοι, δίδομεν τό άπαντον 
τών δυνάμεων μας, ουδόλως φει- 
δωλευόμενοι είς τήν διάθεσίν των.

Δέν ζητοΰμεν ευσημον διά τοΰ
το, διότι ούδέν πέραν τοΰ καθή
κοντος μας, ώς τό άντιλαμβανό- 
μεθα, έπιτελοΰμεν.

Είναι άρκετή δι’ ημάς ικανό
να μεριμνώ- Συλλόγου μας, άλλα καί διότι έκ ^ οίησις, δτι ή «Τραπεζιτική» συνε

χώς έξελίσσεται, άποδεικνύουσΐι. 
οΰτω τήν ζωτικότητα τοΰ οργανι
σμού της.

’Εάν δέν ζητοΰμεν δμως εΐίση- 
μον, ζητοΰμεν τόν έλεγχόν σας καί 
μάλιστα έλεγχον αυστηρόν.

Οί διαμένοντες ενταύθα συνά
δελφοι μάς ευρίσκουν είς τό γρα- 
φεΐόν μας έως άργά τό βράδυ καί 
θά μάς ευχαριστήσουν πολύ, νά 
μάς έπισκέπτωνται διά νά μάς. 
ύποδεικνύουν τάς ελλείψεις. μας. 
καί νά μάς διαφωτίζουν είς τάς 
πλάνας μας.

Τήν συνεργασίαν ταΰτην Ιπιζη- 
τοΰμεν ζωηρώς, διότι συναισθανθώ 
μέθα καί έκτιμώμεν τήν χρήσιμό* 
τητά της είς τό κοινόν εργον μας.

Παρακαλώ μόνον τούς κ. κ„ Συ
ναδέλφους νά είναι δίκαιοι είς τήν 
έπίκρισίν των, νά αναγνωρίζουν 
δτι δέν ήδυνάμεθα να κάμωμεν τήν 
«Τραπεζιτικήν» τούς Οίκονομν 
κούς «Τάϊμς» τής Ελλάδος 
δτι τό τραχύ εργον μας δέν έχει 
μόνον άνάγκην τών φροντίδων μας, 
αλλά καί τής στοργής καί τοΰ έν- 
διαφέροντος πάντων τώ,ν συνα
δέλφων.

Β>
χα*.



9. Παραγωγικά έργα » 957.000.000, —
10. Εθνική ’Άμυνα » 697.000.000,—
11. Παρελθουσών χρήσεων » 64.000.000,—

Δρχ. 10.850.000.000,—
Έξ απλής θεωρήσεως των κατηγοριών τούτων, σχη

ματίζει τις τήν έντΰπωσιν, ή τις άνταποκρίνεται καί εις τήν 
πραγματικότητα, δτι αί δαπάναι αΰται είναι δλαι αναπό
φευκτοι. Δέν είναι δμως αΰται μόνον.

Αί δαπάναι μισθών καί συντάξεων διά τής κατά τό 
1936—37 έκδηλώσεως τής σχετικής νομοθεσίας θά δη
μιουργήσουν αΰξησιν δαπάνης Δρχ. 100 έκ. Τά παραγω
γικά έργα θ’ απαιτήσουν ένίσχυσιν τών πιστώσεων κατά 
Δρχ. 120 τουλάχιστον έκ. ή δέ Εθνική ’Άμυνα αποκλείε
ται νά περιορισθή μέ οίονδήποτε συνδυασμόν εις τήν τρο- 
φοδότησιν έκ τοΰ Προϋπολογισμού μέ 697 έκ. έτησίως 
μόνον έν ή μάλιστα περιπτώσει έπανέλθη καί ή διετής 
στρατιωτική θητεία. Πρέπει λοιπόν νά θεωρήται βέβαιον, 
δτι θά απαιτηθούν πιστώσεις Δραχμών 450 έκ. κατ’ ελά
χιστου ήτοι έν δλφ (10.850+450) Δρχ. 11.300 έκ. έναντι 
εσόδων 10.500 έκ. δσα καί τά περυσινά. ’Επί μεγαλειτέ- 
ρας άποδόσεως τών εσόδων κατά τό 1936—37 δέν δυνα
τοί τις νά υπολογίση διότι άντιθέτως ή σΰστασίς των είναι 
λίαν ευπαθής, άφοΰ δοαχμαί 236 έκ. προέρχονται έκ τοΰ 
δτι είσήχθησαν κατά τό οικονομικόν έτος 1935—36 162 
χιλ. τόννοι σίτου έπί πλέον τοΰ 1934—35, λόγφ κατώτε
ρος εσοδείας.

'Υπάρχουν βεβαίως πόροι τινες έκτος Προϋπολογι
σμού (προϊόν δραχμοποιήσεως, υπεραξία καλύμματος, α
ξία παρακρατήματος εξαγωγής, δάνειον μάρκων) άλλ’ έπί 
τούτων, πλήν τής αξίας τοΰ παρακρατήματος, δέν οφείλει 
νά ύπολογίζη δ τακτικός προϋπολογισμός, δοθέντος ο τι 
καλούνται έν μέρει νά αντιμετωπίσουν τον έκτακτον προ
ϋπολογισμόν έφοδιασμοΰ τής Εθνικής Άμύνης.

Έκ τών ανωτέρω προβάλλει τό συμπέρασμα δτι πα
ρά τάς οίασδήποτε προσπάθειας αϊτινες έπιβάλλε- 
ται νά γίνουν καί προς τήν διεύθυνσιν τών εσό
δων καί πρός τά έξοδα, τό ισοζυγίαν τοΰ προϋπολογισμού 
«θά άναβληθή διά τάς έπομένας χρήσεις, διότι προσπά
θεια άναβιβάσεως τής άξιοθρηνήτως χαμηλής άποδόσεως 
τών αμέσων φόρων (δραχ. 270 κατά κεφαλήν κατά μέσον 
«ετήσιον όρον τής τελευταίας έννεαετίας καί δραχ. 330 διά' 
τήν χρήσιν 1935—36) θά έχη έκδήλωσιν εις τό μεθεπόμε
νον οικονομικόν έ'τος καί τά έξοδα έξ αιτίας τής μή έλα- 
■στικότητός των(7.952 έκ. μισθοί, συντάξεις, Δημόσιον χρέ
ος, έξοδα λειτουργίας υπηρεσιών) δέν επιτρέπουν ελπίδας 
«ελαττώσεώς των κατά τό 1956—37. Τό Κράτος θά έπρε
πε κατά συνέπειαν ν’ άποβλέψη εγκαίρως είς άνάλογον 
-περιορισμόν τών δαπανών του.

ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΧΡΕΟΣ

Τουρκ. 101.332,68 
Δρχ. 5.609.412,—

Δρχ. 901.102.370,22 
» 5.609.412,—

Δρχ. 906.711.782,22 
’Έναντι υπηρεσίας διά τό 1934—1935.

Δρ. ' 11.816.917,—
£. 1.050.059,30
$ 1.431.587,23
Fr. Ετ. 9.455.944,74
Fr. S. 951.698,62
Λ. Τουρκ. 118.569,80 Δρχ. 840.678.061,10

Καί διά τό 1935—1936 ένεγράφη έν τφ ΤΙροϋπολογι- 
σμφ πίστωσις διά τό μή καταβαλλόμενον μέρος τής υπη
ρεσίας τών είς ξένον νόμισμα δανείων κατ’ αναλογίαν τής 
συμφωνίας διακαν)σμοΰ τοΰ 1933, έκ δρ. 1.314.204.249,— 
έναντι δραχ. 1.333.501.053,—τοΰ 1934—1935.

’Έναντι τών ανωτέρω έτέθησαν υπό τοΰ Ελληνικού 
Δημοσίου είς τήν διάθέσιν τών κομιστών παρά ταΐς Τρα- 
πέζαις τά κάτωθι ποσά μέχρι 15ης Μαρτίου 1936:

Διά τά υπό στοιχεΐον α εξυ
πηρετούμενα υπό τής Δ. Ο. Ε. Δρχ. 498.672.118,85 
τής έπί πλέον διαφοράς δραχμών 
(498.672.118,85-496.355.457.27)
2.316.661,58 άπαιτηθείσης διά 
συναλλαγματικήν διαφοράν.

Διά τά υπό στοιχεΐον β άπ’ 
ευθείας υπό τοΰ Δημοσίου έξυ-
πηρετούμενα. Δρχ. 186.484.526,15

Διά τά υπό στοιχεία γ καί δ » 33.149.905,85
Διά τά όπό στοιχεΐον ε » 2.819.908,35

’Ήτοι έν όλφ » 721.126.459,20
ΙΙληρωθ. διά τών παθ. ΰπολ. » 185.585.323,02

Δρχ. 906.711.782,22

Fr. Fr 
Fr. S. 
Δρχ.
L. T.

Διά τήν ΰπηρ. Δημ. 
Δ. Ο. Ε. 
760.424-/8 

1.026.408,58 
1.445.929,92

Χρ. τοΰ 1934—35 κατεβλήθησαν: 
Ήγγ. 1898 Έξυπ. Δημοσίου 
.... ’ 2X8.653,89

244.620 —
2.707.018,—

1.000.000,

951.698,62 
2.138.917,—

51.191,18
Άντίτιμ. είς Δρχ. 529.226.911,50 
20.805.454,80 222.099.023,30 Δρχ. 
Δι’ υπηρεσίαν Ήγγυημένου τοΰ 
1898 τό υπόλοιπον ήτοι »
Δι’ υπηρεσίαν λοιπών άπ’ ευθεί
ας παρά τοΰ Δημοσίου έξυπηρε- 
τουμένων πληρωθησομένων διά 
παθητικών υπολοίπων Δρχ.

772.131.389,60

35.825.350,—

32.721.321,50
840.678.061,10

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΧΡΕΟΣ

Ή διά τό εις δραχμάς δημόσιον χρέος, ήγγυημένον καί 
μή, πρόβλεψίς τοΰ προϋπολογισμοΰ τής χρήσεως 1935— 
36, άνήλθεν είς Δρ. 834.250.300, έναντι Δρ. 832.737.725 
διά τό 1934—35.

Οΰτω ή διά τήν. έξυπηρέτησιν τοΰ δημοσίου χρέους 
έπιβάρυνσις τοΰ κρατικοΰ προϋπολογισμοΰ συνεποσώθη
είς τά έξής ποσά:

Χρέος είς δραχμάς Δρχ. 834.250,300,—
Χρέος είς ξένον νόμισμα » 906.711.782.22

» 1.740.962.082,22
Μή καταβαλλόμενον μέρος 

έξωτερικοΰ χρέους »
Δρχ.

1.314.204.249
3.055.166.331,22

"Εξοδα διαχειρίσεως Δ.Ο.Ε »
καί διάφορα άλλα έξοδα » 14.672.430,—

Δρχ. 3.069.838.761,22 
Ή υπηρεσία τοΰ 1934—35 άνήλθεν:

Χρέος είς δραχμάς Δρχ. 832.737.725,—
Χρέος είς ξένον νόμισμα » 840-678.061.lQ

Δρχ. 1.673,415.786,10
Μή καταβαλλόμενον μέρος υ
πηρεσίας εξωτερικού χρέους Δρχ. 1.333.501.053,—

Δρχ. 3.006.916.839,10
ΤΡΑΠΕΖΑ! ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Κατά τό έτος χ935 άνεκόπη ή κατά τά έτη 1933 καί
1934 συνεχισθεΐσα αΰξησις τών καταθέσεων τών μεγά
λων εμπορικών τραπεζών καί μάλιστα κατά τό έτος
1935 αί καταθέσεις αΰται έμειιοθησαν από 10.486 έκατ. 
δραχμών κατά Δεκέμβριον 1934 είς 10.463 κατά Δεκέμ
βριον 1935.

Άφ’ ετέρου αί προεξοφλήσεις καί αί βραχυπρόθεσμοι 
πιστώσεις τών μεγάλων έμπορικών τραπεζών ηΰξάνυντο 
σχεδόν συνεχώς καθ’ όλον τό έτος 1935" άπό 10.535εκατ. 
δραχ. κατά Δεκέμβριον 1934 άνήλθον είς 11.742 έκατ. 
δραχ. κατά Δεκέμβριον 1935.

Ή συνδεδυασμένη μείωσις τών καταθέσεων καί αΰ- 
ξησις τών πιστώσεων τών μεγάλων έμπορικών τραπεζών 
προεκάλεσε κατά τό έτος 1935 τήν ταχεΐαν μείωσιν τών 
διαθεσίμων αυτών άπό 2.247 έκατ. δραχ. κατά Δεκέμβρι
ον 1934 είς 1.153 έκατ. δραχ. κατά Δεκέμβριον 1935.

Ή μείωσις τών διαθεσίμων τών μεγάλων έμπορικών 
τραπεζών έσχεν ως συνέπειαν τήν κατά τό έτος 1935 βα- 
θμιαίαν ΰψωσιν τοΰ προεξοφλητικού τόκου αυτών άπο 
7 ο)ο κατά Δεκέμβριον 1934 είς 8 ο)ο κατά Δεκέμβριον 
1935.

Είς τον κατωτέρω πίνακα έχομεν τήν έξέλιξιν τής ό
λης θέσεως τών τραπεζών κατά τό 1935,

Διά τήν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσίου χρέους έν τφ προϋ- 
ίτολογισμφ τοΰ Κράτους έγένετο πρόβλεψίς έπί τή βάσει 
"τών ποσοστών τοΰ 1934—35 ήτοι 35 ο)ο.

Αί διά τήν υπηρεσίαν ταύτηνάναγραφεΐσαι πιστώσεις 
«άνήλθον είς τά έξής ποσά διά τά εξής νομίσματα :

•α) ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΥΠΟ 
ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΤΟΚΟΙ

*6 παλ. Δάν. είς χρ. £ 217.574.07Χ525=Δ. 114.226.386 < 5 
Νέα δάν. είς χρυσ. » 549.435.32X525— 288.453.543—

| 757.610.26X110==» 83.337.12860
Fr Fr 1.445.929.92X7,15==» 10.338.39892

Δρχ. 496.355.45727

13*) ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΑΙΓ 
ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗ
ΜΟΣΙΟΥ ΤΟΚΟΙ :

£ 192.342.17 X 525 = Δρ.
$ 160.557.94 X 110 = »

Fr. S. 2.439.604.30 X 35 = »
Λ. Τουρκ. 33.953-68 X 8ι =: »

Δρχ.

Υ) ΛΟΙΙΙΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΙΡΟΚΑ- 
ΤΑΒΟΛΑΙ ΕΙΣ ΞΕΝΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑ.
ΤΟΚΟΙ:

(Ήγγυημένον τοΰ 1898, Δάνει
ον 1833,' Υδρεύσεως Ν. Συμβάσεως,

•Speyer, Σμύρνης-Κασαμπά ^ καί 
‘Θεσσαλονίκης Μοναστηριού, Spe
yer Scoda Λιμεν. μηχανήματα.)

Fr. Fr. 12.347.449,95 X 7.15 = Δρ. 88.284.267,64 
Φ 824.464,—X 110 = » 90.691.051

λιρ. 4.310,56 X 525 = » 2.296.339,—
Λ. Τουρκ. 67.379,— X 87 = » 5.861.945,—

Διά συναλλαγματικήν διαφοράν π. ετών » 4.275.808,—

δ') ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙ
ΚΩΝ ΕΤΩΝ » 2.270.000,—

Δρχ. 897.016.001,22

s') ΧΡΕΟΛΥΣΙΑ:

‘Υδρεύσεως $ 62.093.70X 110= Δ. 6.830.307,—
-Λιμεν. μηχανήματα £ 2.863.31 X 525= » 1.531.870,
Διά συναλλαγματικήν διαφοράν πα
ρελθόντων έτών » 1.333.604,

Δρχ. 906.711.782,22
“ Ητοι έν όλω διά τό 1935—1936 

£ ’ 966.525,43
$ 1.804.725,90

Fr. Fr. 13.793.379,87 
Fr. S. 2.439.604,30

100.979.639.25
17.661.373,40
85.386.150,50

2.953.970,16
703.336.590,58

1 2 3 4 5 6
Καταθέσεις τρα· Πιστώσεις Ιν Καταθέσεις δ- Βραχυπρόθεσμοι Διαθέσιμα τών 

Κυκλοφορία πεζών παρά τή γένει τής Τρα- ψεως τών 5 με- καί μακροπρό- αυτών τραπεζών 
Τραπέζη τής πεζής τής Έλ- γάλων έμπορι· θεσμοί τοποθε- είς δραχ. (*). 
Ελλάδος λάδος κών τραπεζών τήσεις τών αυ

τών τραπεζών
Είς εκατομμύρια δραχμών

Δεκέμβριος 1934 5.686 1.671 1 211 10.486 10.535 2.247
’Ιανουάριος 1935 2.268 1.624 1.168 10.279 10.423 2.148
Φεβρουάριος » 5.221 1.510 1.144 10.569 10.551 2.085
Μάρτιος » 5.541 1.183 1.228 10.210 10.559 1.664
’Απρίλιος » 5.664 961 1,252 10.229 10.680 1.557
Μάιος > 5,319 938 1.245 10.279 10.736 1.457
’Ιούνιος » 5.417 757 1.221 10.420 11.223 1.322
’Ιούλιος » 5.366 670 1.206 10.481 11.305 1.212
Αύγουστος 5.493 325 1.280 10.333 11.538 824
Σεπτέμβριος » 6.078 261 1.630 10.109 11.843 895
’Οκτώβριος » 6.215 195 1.726 10 151 11.793 939
Νοέμβριος » 5.910 268 1.701 10.058 11.652 939
Δεκέμβριος » 5.988 453 1.661 10,463 . 11.742 1.153

(1) Είς τήν στήλην ταΰτην συμπεριλαμβάνονται καί οί άρι-Θμοί τής στήλης 2.

Κατά τάς υπό τοΰ Άνωτάτου Οικονομικού Συμβουλί
ου παρασχεθείσας πληροφορίας ό μέν δείκτης τών τιμών 
τών άξιών σταθερού εισοδήματος έν τφ Χρηματιστηρίφ 
’Αθηνών μέ έτος βάσεως 1928 ήτο κατά τό έτος 1935 
66,04 έν συγκρίσει πρός 66,47 τό 1934 καί 54,17 τό1933, 
ό δέ δείκτης τών τιμών τών άξιών μεταβλητού εισοδήμα
τος έν τφ αύτφ Χρηματιστηρίφ καί μέ τό αυτό έτος βά
σεως ήτο κατά τό έτος 1935 56,61 έναντι 57,69 τό 1934 
καί 41,17 τό 1933. Δηλαδή ή θέσις τών άξιών ήτο κατά 
τό 1935 ή αυτή περίπου οί'α καί κατά τό 1934 καί κατά 
τι μειωμένη.

ΤΙΜΑΙ

Ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσεως, όν καταρτίζει τό 
Άνώτατον Οικονομικόν Συμβουλιον, ήτο δια τό 1935, 
2003 έν συγκρίσει πρός 1969 κατά τό 1934. Ό τιμάρι
θμος άκριβείας ζωής 44 πόλεων ό καταρτιζόμενος υπό 
τής Γενικής Στατιστικής 'Υπηρεσίας τής 'Ελλάδος ητο 
κατά τό 1935 1956, 5 έναντι 1936,9 κατά τό 1Θ34. Τέ
λος δ τιμάριθμος άκριβείας τής ζωής έν Αθήναις ό κα
ταρτιζόμενος υπό τής 'Υπηρεσίας Μελετών τής Τραπέζης 
ήτο 2189,7 έναντι 2145,6 κατά τό 1934.

Ή μικρά αΰξησις καί τών τριών τούτων τιμαρίθμων 
εξηγείται έκ τής αΰξήσεως τών παγκοσμίων τιμών αϊτινες 
δέν ήτο δυνατόν παρά νά έπηρεάσουν τήν κίνησιν τών τιμών

καί έν Έλλάδι ή τις τόσα σπουδαία εφόδια τής οικονομίας 
της εισάγει έκ τοΰ έξωτερικοΰ.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙ
ΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

■ 'Υπό τής 'Υπηρεσίας Μελετών τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος καταρτίζεται δείκτης τής γενικής οικονομικής δρα- 
στηριότητος τής χώρας, βασιζόμενος έπί έξ βάσεων δεδο
μένων λαμβανομένων ποσοτικώς καί άπεικονιζόντων έπαρ- 
κώς τήν οικονομικήν μας ζωήν, ήτοι: εξαγωγής γεωργικών 
προϊόντων, βιομηχανικής παραγωγής, εισαγωγής σιδήρου 
καί μηχανημάτων, σιδηροδρομικών μεταφορών, ναυτιλια
κής κινήσεως καί τραπεζικών συμψηφισμών. Ό μέσος ό
ρος τών ένδεκα πρώτων μηνών τοΰ έτους" 1935 τοΰ δεί
κτου τούτου άνέρχεται είς 111,5 έναντι 97,9 τό 1934,88,9 
τό 1933 (έτος βάσεως 1928=100).

ΙΣΟΖΥΓΙΟX ΙΙΛΗΡΩΜΩΝ.

Τό έφετεινύν ίσοζύγιον πληρωμών άνελθόν είς 378. 
850.000 F. S. είς έκάτερον τών σκελών του ήτο κατά πο- 
σόν κατά τι άνώτερον τοΰ περυσινοΰ άνελθόντος είς 356. 
295.000 F. S. καί μικρότερου τοΰ ισοζυγίου τοΰ έτους 
1933 άνελθόντος είς 420,768.000 F. S.

Τό ίσοζύγιον πληρωμών τοΰ έτους 1935 ύπήρξεν είς 
Χιλιάδας ελβετικών φράγκων τό άκόλουθον είς τά καθ’ έ
καστον κονδΰλιά του.



ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
(Είς χιλ. Έλβετ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Ι· Κίνηαις έμπορευμάτων καί υπηρεσιών.

1) Εξαγωγή έμπορευμάτων 202.952
2) Μεταναστευτικά εμβάσματα 32.331
3) Συνάλλαγμα είσαγόμενον είς Ελλάδα έκ 

των εισπράξεων τής εμπορικής ναυτιλίας 22.684
4) Δαπάναι ξένων ταξειδιωτών έν Έλλάδι 19.962
5) Τόκοι διαθεσ. έκδοτ. ιδρύματος 102
£>) Τόκοι διαθεσίμων τραπ. 500
7) Τόκοι καί μερ. τών έν τώ έξωτ. έλλ.

κεφαλαίων ‘ 35.000
8) Τοκομ. έθν. δανείων πληρ. έν Έλλάδι 10.221
9) Λογαριασμός Δημοσίου 6.043

II Κίνηαις κεφαλαίων.
1) Μείωσις του είς χρ. καί συν. άποθέματος

τής Τραπέζης τής Ελλάδος 21.736
III. Λοιποί πόροι μη δννάμενοι νά καΦο- 
ριο&ωοιν έπακριβώς ώς λ.χ. μεταναστευτι
κά έμβάσματα είσελΰ’όντα άλλως ή διά 
των τραπ. κλπ. 27.292

Σύνολον 378.850

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1935 
Φράγκων)

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
I. Κίνηαις έμπορευμάτων καί υπηρεσιών. 
Είσαγωγή έμπορευμάτων 305.270
’Ασφάλιστρα 1.000
’Έξοδα Ελλήνων ταξειδιωτών 10.285
Τόκοι καί μερ.των ένΈλλάδι ξένων κεφαλ. 17.000 
Υπηρεσία δημοσίου χρέους 18.889
Λοιποί άνάγκαι Δημοσίου 12.606

II. Κίνηαις κεφαλαίων.
Έξόφλησις παλ. έμπορ. οφειλών 5.000
Άνάκλησις τραπεζιτικών πιστώσεων 1,600
Αΰξησις τών διαθεσίμων συν)τος τών τραπ. 4.000 
Μείωσις τής παθητικότητος τών κλήριγκ 3.200

Σύνολον 378.850

'Η άνισοσκέλεια παθητικού καί ενεργητικού, παρου-1 
σιάζουσα έλλειμμα τό όποιον έκαλύφθη κυρίως διά τής 
μειωσεως τού είς χρυσόν ή συνάλλαγμα άποθέματος τής 
Τραπέζης κατά 22 έκ. F. S. περίπου. ’Αξία σημεκόσεοτς 
είναι ή πτώσις τών μεταναστέυτικών εμβασμάτων, τών 
εισπράξεων έκ τού τουρισμού καί τών εισπράξεων έκ τής 
εμπορικής ναυτιλίας.

ΝΟΜΙΣΜΑ

"Οσον άφορμ τήν θέσιν τού εθνικού μας νομίσματος 
κατα τό έτος 1935 έκ τού κατωτέρω παρατιθεμένου πίνα- 
κος, είς ον Αναγράφεται ό μηνιαίος μέσος όρος τής δραχ
μής κατα το έτος 1935 έναντι τεσσάρων σπουδαίων διε
θνών νομισμάτων προκύπτει ότι ή δραχμή υπήρξε σταθερά. 
Κατά τό χρονικόν τούτο διάστημα ή δραχμή έκινήθη έν 
συγκρίσει μεν προς τά δυο νομίσματα τά βασιζόμενα έπί 
τού χρυσού κανόνας άναλογως προς τάς διακυμάνσεις τού
των περί τά σημεία τού χρυσού, έναντι δε τής στερλίνας 
καί τού δολλαρίου άναλόγως προς τάς διακυμάνσεις του 
των έναντι τού χρυσού.

Μήνες F. S. F. F. £

’Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
’Απρίλιος
Μάϊος
’Ιούνιος
’Ιούλιος .
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
’Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

34.55
34.55
34.55
34.55
34.55
34.53
34.55
34.55
34.55
34.55
34.50
31.50

7.03
7.04
7.03
7.04
7.04
6.99
6.99
7.—
7.—
7.—
7.—
7.02

523.15
520.58
507.17
516.46
522.36
522.64
523.30
524.96
524.08
520.88
523.44
524.70

$

106.35 
106.35 
105.69 
106.46 
106.48 
105.43 
105.13 
105.23 
105.98 
106.— 
106.— 
106.—

ΓΙρός έξασφάλισιν τής σταθερότητας τής αξίας τού 
καλύμματος τής δραχμής τό μέγιστον μέρος τούτου έχει 
ήδη ώς γνωστόν μετατροπή είς αύτούσιον χρυσόν, κατά 
το πλεΐστον τηρουμενον εις τά ενταύθα θησαυροφυλά
κια τής Τραπέζης.

χ 'Όσον αφορά τήν λεπτομερεστέραν κίνησιν αγοράς 
καί πωλήσεως συναλλάγματος αυτή αναλύεται ώς ακο
λούθως :

ΑΝΑΛΥΣ1Σ ΑΓΟΡΩΝ

Ελληνικόν Δημόσιον Ε. S. 6.043.285_
Τοκομερίδια ’Εθνικών Δανείων » 12.697.297^ —
Έξαγωγικύν συνάλλαγμα άπ’εύθείας » 27.865.016,’—
Μεταναστευτικόν συνάλλαγμα » ■ 2.863.164’,_
Ελ. τράπεζσι (έξαγωγαί καί λοιπά) » 38.692.111,’_

Λοιπαί πηγαί » 8.126.055',’-
. . , F. S. 96.286.928i-

Αυτουσιος χρυσ. καί χρυσ. νομ. » 2.780.793,-
F. S. 99.067.721,’- 

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΓΙΩΛΗΣΕΩΝ 

F. S.

Εκ τού ποσού τού συναλλάγματος τό όποιον διαθέτει 
τό Ελληνικόν Δημόσιον καί τό όποιον αντιπροσωπεύει 
τα 26ο)ο τού συνολικού πωληθέντος ΰπό τής Τραπέζης 
συναλλάγματος, ποσόν ίσον προς 18.896.517 F. S. αντι
προσωπεύει τό διατεθέν συτ'άλλαγμα διά τήν πληρωμήν 
τού ηλαττωμένου εις 35ο)ο τόκου τών εξωτερικών δανείων.

Αι Γράπεζαι (πλήν τής Τραπέζης τής Έλ/άδος) ήγό-

ρασαν κατά τό 1935 συνάλλαγμα αξίας 136,870.980 (εξ 
ών έξ έξαγωγών 49.365.419 F.S.) έποόλησαν δέ 129.912. 
207 F.S. (έξ ών δΓ είσαγωγάς Τ13.490.192 F.S.). Οί 
αντίστοιχοι οριστικοί αριθμοί διά τό έτος 1934 ήσαν Αγο- 
ραί 165.024.512 Ρ.8.(έξ ών έξ εξαγωγής 62.667.360F.S ), 
πωλήσεις: 115,632.935 F.S. (έξ ών δι’ είσαγωγάς 100.’ 
761.394). Δηλαδή κατά τό 1935 έν συγκρίσει πρός τό
1934 αί εισπράξεις έξ έξαγωγής ήλαττώΰησαν αύξηθεισών 
τών καταβολών δΓ είσαγωγάς.

’Ως προκύπτει έκ τού έν τελεί παρατιθεμένου Γ’ Πί
νακας κατά τό έτος 1935 ή Τράπεζα ήγόρασε συνάλλαγμα 
99.067.721 F.S. έπώλησε δέ 120.830.293 F.S. διέθεσε 
δηλαδή έκ τού ίδιου άποθέματος 21.762.572 F.S. έπί 
πλέον τού άγορασθέντος. Οΰτω δεδομένου ότι τήν 31 
Δεκεμβρίου 1934 τό άπόθεμα τής Τραπέζης (ανευ τού 
χρυσού δραχμοποιήσεως) άνήρχετο εις 99.599.582 F S. 
ότι κατά τό 1935 ήγοράσθη συνάλλαγμα άξίας 99 067.721 
F.S., έπωλήθη δέ συνάλλαγμα άξίας 120.830.293 F.S. 
προκύπτει ότι τό άπόθεμα τής Τραπέζης έμειώθη κατα 
τό έτος 1935 είς 77.837.010 F.S. (31 Δεκεμβρίου) έναντι 
99 599.582 κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1934, ήλαττώθη δη
λαδή κατά 21.762.572 δρχ. ήτοι κατά τά 21,85ο)ο αυτού. 
Ή σχέσις τού άποθέματος είς χρυσόν καί εξωτερικόν συ
νάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένου καί τού χρυσού τής 
δραχμοποιήσεως άνερχομένου εις F.S. 28.365.728, ότε τό 
όλον άπόθεμα Ανέρχεται είς F.S. 106,202.738) πρός μεν 
τήν κυκλοφορίαν ήτο τήν 31 Δεκεμβρίου 1935 5.4,47ο)ο 
έναντι 70.56 τό 1934 πρός δέ τό σύνολον τών υποχρεώ
σεων όψεως καί τήν κυκλοφορίαν ήτο τήν 31 Δεκέμβριον
1935 42·92ο)ο (έναντι 47.26ο)ο τό 1934 . Ή δευτέρα ανα
λογία, έξ ής προκύπτει καί ή πραγματική τής Τραπέζης 
δυναμικότης, έμειώθη όχι σημαντικώς, πολύ δέ όλιγώτε- 
ρον τής προότης. Λεπτομέρειας περί τούτων περιέχει ό> 
κατωτέρω πίναξ.

ΣΧ ΕΣΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
(Είς χιλιάδας δραχμών '

Χρονολογία
Καθαρόν άπόθε
μα ε’ς χρυσόν 
καί εξωτερικόν 

συνάλλαγμα

, Σύνολον υπο· Απόθεμα πρός
Κυκλοφορία υποχρεώσεις χρεωσεων όψεως Σχέσις πρός κυ- ύποχ. όψεως καί 

Οψεως και κυκλοφορίας κλοφορίαν κυκλοφορίαν,

Δεκέμβριος
’Ιανουάριος

1934 4.012.569 5.686.359 2.804.109
1935 3.886.271 5.267.790 2.883.800

Φεβρουάριος 3.840.233 5.220.856 2.892.642
Μάρτιος 3.616.501 5.541.098 2.431-345
’Απρίλιος » 3.550.331 5.663.739 2.251.013
Μάϊος s> 3.489.803 5.319408 2.563.472
’Ιούνιος 3.414.347 5.417.428 2.301.133
’Ιούλιος 3.398.312 5.365.683 2.175.918
Αύγουστος 3404.862 5.493.427 1.751.319
Σεπτέμβριος 3.491.621 6.077.951 1.614.902
’Οκτώβριος 3.500.531 6.215.316 1.654.193
Νοέμβριος » 3.354.790 5.909.963 1.774.201
Δεκέμβριος 3.261.275 5 987.560 1.610.628

8490.459
8151.590
8113.498
7972.443
7914.752
7882.880
7718-561
7541.601
7244.746
7692.853
7869.509
7684.164
7598.188

70.56 
73.77
73.56 
65.27 
62.69 
65.61 
63.03 
63.33 
61.98 
57.45 
56.32 
56.76 
54.47

47.26 
47.68 
47.33
45.38 
44.86
44.27 
44.24 
45.06 
47.—
45.39 
44 48 
43.66 
42.92

Ελληνικόν Δημόσιον (1). 
Έμπόριον δι’ είσαγωγάς 

» διά σίτον
Έταιρ. Διαχειρίσ. ΎπεΥ. ΙΙροσ 
Ναύλοι Έλ-Ρο>σ. Κλήριγκ κλπ 
Παλαιαί έμπορικαί όφειλαί 
Όμολ. δάνεια Άνων. Έταιρ. 
Οίκονομικαί άνάγκαι 
Είς τραπ. έσ. δι’ έμπόριον κλπ. 
Λοιπαί άνάγκαι

F. S.

31.495.164,— 
28.785.205,— 
12.632.975,— 

1.291.613,— 
5.428.178,- 
1.595.121,-- 
1.381.769,— 
5.648.708,— 

29.471.404,— 
2.100.156,— 

120.830.293,—
Εκ τού πίνακος τούτου Αξιοσημείωτος είναι ή αύξησι, 

τ.οΰ διατεθεντος διά τήν είσαγαιγήν σίτου συναλλάγματος 
ανελθοντος εις 13.632.975.Ε .S.κατά τό 1935 έναντι μόνον 
3.574 747 F.S. κατάτό 1934.Σημειωτέονότι κατά τό 1935 
δια την συνολικήν Αγοράν είσαχθέντος σίτου διετέθησαν 
36.015.090 P.S. (εξ ών 29.414 F.S. διά Clearing) 
έναντι 19.342.019 F.S. κατά τό 1934.

J1) Έκ τού ποσού του διατεθεντος πρός κάλυψιν τών αναγκών 
του Δημοσίου F.b. le.889.000,- άντιπροσωπεύουσι τό διατεθέν 
συνάλλαγμα πρός εξυπηρετησιν τού Δημοσίου Χρέους.

Εκ τών υποχρεώσεων όψεως τού άνω πίνακος έχουν 
άφαιρεθή αί πρός τό Δημόσιον προκαταβολαί έπί τού 
μέρους έκείνου τών καταθέσεων τού Διεθνούς Οικονομι
κού Ελέγχου τού έπιστρεφομένου είς αυτό.

Η μείωσις τού είς χρυσόν άποθέματος τής Τραπέζης 
οφείλεται κατά τό μέγιστον μέρος είς τήν μείωσιν τής 
προσφοράς καί ούχί είς τήν αύξησιν τής ζητήσεως. Ώς 
αίτια τής μειιόσεως ταύτης τής προσφοράς δύνανται νά 
θεωρηθώσι τά εξής:

α) Ή κατά τά έτη 1933 καί 1934 προεξόφλησις τμή
ματος τής εισαγωγής συναλλάγματος, όπερ είς όμαλάς 
συνθήκας θά έπραγματοποιεΐτο κατά τό 1935. Ή άθρόα 
είσαγωγή συναλλάγματος κατά τά προηγούμενα τού 1935 
έτη μφείλεται βεβαίως κατά τό μέγιστον αυτής μέρος είς 
παλλινόστησιν κεφαλαίων, ά'τινα, ά'νευ τών ασταθών διε
θνών νομισματικών συνθηκών δεν θά είσήγοντο είς τήν 
χωράν, οφείλεται όμως εν μέρει καί είς τήν έπίσπευσιν 
της εισαγωγής διαθεσίμων πρός εξυπηρετησιν αναγκών, 
άτι να θά είσήγοντο μέν, άλλα βραδύτερον καί βαθμιαίος, 
λιναι φυσικόν ότι τμήμα τής προεισαγωγής ταύτης έγέ- 

νετο εις βάρος τού 1935.
β) Η κ.ατά τό λήξαν έτος έπικρατήσασα όλως έκτα

κτος πολίτικη ανωμαλία, ήτις δεν ήδύνατο παρά νά άνα- 
κοψη πάσαν προθεσιν μετατροπής διαθεσίμων έν τή αλ
λοδαπή είς έθνικόν νόμισμα καί χρησιμοποιήσεως αυτών 
διά σκοπούς παραγωγικούς ή καί καταναλωτικούς. Είναι 
μάλιστα ένισχυτικόν τής πίστεως περί τήν σταθερότητα 
τού εθνικού νομίσματος τό γεγονός, ότι γεγονότα συντα- 
ράξαντα την χώραν καί άπειλήσαντα τήν έννομον τάξιν, 
μικράν μόνον έπίδρασιν έσχον έπί τής νομισματικής καί 
συναλλαγματικής καταστάσεως.

γ) II ένίσχυσις τών έξαγωγών ημών είς χώρας μεθ’ 
ών συνδεόμεθα διά συμβάσεων Ανταλλαγών καί ή αύξη- 
σις τού ενεργητικού ημών ύπολαίπου είς νόμισμα τινών 
τών χοτριον τούτων. Τά υπόλοιπα ταΰτα άποτελοΰσι μέν 
διαθέσιμον συνάλλαγμα εν τή Αλλοδαπή προς πλήρωσιν 
τών αναγκών τής εισαγωγής έκ τών χωρών τούτων, δεν 
περιλαμβάνονται όμως, ώς έκ τής φύσεώς των, είς τό είς 
χρυσόν απόθεμα, ουδέ λαμβάνονται ύπ’ όψει κατά τόν 
υπολογισμόν τής συναλλαγματικής κινήσεως.

δ) ΤΙ είς εύρυτέραν πως κλίμακα λειτουργία έλευθέ- 
ρας αγοράς, ήτις διά τής παρανόμου Αγοραπωλησίας συ
ναλλάγματος τροφοδοτεί τήν παράνομον συναλλαγήν με
τά τής αλλοδαπής είς έμπορεύματα καί λοιπάς άξίας καί 
στερεί ουτω τήν χώραν τού Αντιστοίχου συναλλάγματος, 
οπερ θα εχρησιμοποιεΐτο διά τάς νομίμους άνάγκας τής 
χώρας, αίτινες, άνευ τούτου, ίκανοποιήθησαν κατ’ Ανάγ
κην έκ τού άποθέματος τής Τραπέζης. Δεν δυνάμεθα 
παρά νά ειπωμεν σαφώς ότι ή άντιπατριωτική αυτή ε
νέργεια εκείνων οί όποιοι συνεργάζονται, διά μικρά κέρ

δη, είς τήν καταστρατήγησιν τών νόμων περί συναλλάγ
ματος δεν Απέχει ηθικώς Από τήν έν πολέμφ προδοσίαν 
τών έθνικών συμφερόντων.

Ποιούμεθα θερμήν έκκλησιν πρός τόν έργαζόμενον 
πληθυσμόν νά θέληση νά άντιληφθή ότι μόνον ή πει
θαρχία πρός τούς νόμους δύναται νά Ασφάλιση τήν οι
κονομίαν τής χάιρας Από τών άπειλούντανν αυτήν κινδύ
νων. Οί νόμοι οΰτοι έπιβάλλουσι κατ’ ανάγκην στερήσεις 
καί περιορισμούς είς τήν έλευθέραν άσκησιν τής επιχει
ρηματικής δραστηριότητας, άλλ’ οί περιορισμοί ούτοι I- 
πιβαλλόμενοι έκ τής Ανάγκης τών πραγμάτων έχουσι σκο
πόν καί αποτέλεσμα τήν προστασίαν τών κοινών συμφε
ρόντων καί επομένως καί τών πραγματικών συμφερόντων 
αυτών τούτων, οΐτινες δυσφορούσιν έκ τής εφαρμογής 
αυτών. "Ας κατανοήσωμεν ότι αί μικραί ή μεγάλαι στε
ρήσεις έκ τών περιορισμών δεν ζυγίζουν τίποτε απέναντι 
έκείνου πού θά έπέπιπτεν είς τόν τόπον, αν ή νομισματι
κή μας σταθερότης άνετρέπετο περαιτέρω καί επομένως 
έπήρχετο ή γενική έξάτμισις τού έθνικοΰ πλούτου άρα 
καί ή δυσβάστακτος πενία έκ τής σμικρύνσεως τού εισο
δήματος ενός έκάστου έξ ήμών. ’Από ήμάς αυτούς έξαρ- 
τάται τού νομίσματος μας ή σταθερότης, τό οποίον έπί 
τού παρόντος δέν Απειλούν παρά αί παραβάδεις τών νό
μων περί προστασίας αυτού καί ή ύποπτος δυσπιστία δ- 
λίγων κερδοσκόπων έπιζητούντων πλούτον έν τή κοινή' 
πενίφ.

Ό κατωτέρω παρατιθέμενος πίναξ δεικνύει τήν κατά 
τό έτος 1935 κίνησιν τού καλύμματος, τών παρά τή Τρα- 
πέζη τής Ελλάδος καταθέσεων τών άλλων τραπεζών, 
τών πιστώσεων τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί ττής κυ
κλοφορίας.

(Εις εκατομμύρια δραχμών),
ΚαταΘέ-

Δεκέμβριος 1934

Κάλυμμα
(1)

4.013

σεις τρα Πιστώ- 
πεζών πα- σεις τής 
ρά τή Τρ. Τραπ. τής Κύκλο- 
Ελλάδος Ελλάδος φορία

(2) (3) (4)

1.671 1.21 1 5.686
’Ιανουάριος 1935 3.886 .1.624 1.168 5.268
Φεβρουάριος » 3.840 1.510 1.144 5.221
Μάρτιος » 3.617 1.183 1.228 5.541’Απρίλιος 3.550 961 1.252 5.664Μάϊος 3.490 938 1.245 5.319
’Ιούνιος 3.414 757 1.221 5.417’Ιούλιος 3.398 670 1.206 5.366
Αύγουστος » 3.405 325 Ε280 5.493
Σεπτέμβριος 3.492 261 1.630 6.078
’Οκτώβριος » 3.501 195 1.726 6.215
Νοέμβριος 3.355 268 1.701 5.910
Δεκέμβριος » 3.261 453 1.661 5.988



'0 κατωτέρω παρατιθέμενος πίναξ δεικνύει την κατά 
ιό έτος 1935 κίνησιν τής κυκλοφορίας εν αντιπαραβολή 
προς την κίνησιν τοϋ τιμαρίθμου χονδρικής πωλήσεως. 
Εις την πρώτην στήλην τοΰ πίνακος τοΰτου ως αριθμοί 
τής κυκλοφορίας δι’ έκαστον μήνα παρατίθενται οί ανα- 
φερόμενοι εις τό τέλος τοϋ προηγουμένου μηνάς, εις δέ
τήν δευτέραν παρατίθεται ό τιμάριθμος y
λήσεως.

1 2
1935 Κυκλοφορία Τιμάριθμος χονδρ.

Ιανουάριος 5.686 1.996
"Φεβρουάριος 5.268 1.986
Μάρτιος 5.221 1.998
’Απρίλιος 5.541 1.987
Μάϊος 5 664 1.974
’Ιούνιος 5.319 1.966
’Ιούλιος 5.417 1.986
Αύγουστος 5.366 1.998
Σεπτέμβριος 5.493 2.008
Όκτα')βριος 6.078 2.040
Νοέμβριος 6.215 2.040
Δεκέμβριος 5.910 2.059

Έκ των στοιχείων τοϋ πίνακος τούτου δεν δύναταί 
να συναχθή δτι ή ϋι^ωσις τοϋ τιμαρίθμου χονδρικής πω
λήσεως οφείλεται είς αϋξησιν τής κυκλοφορίας- τά αίτια 
τής ύψώσεως τούτης δέον νά άναζητηθοϋν εις την υνξη- 
σιν των διεθνών τιμών ως δεικνύει ό κατωτέρω παρατι
θέμενος πίναξ περιέχων την κατά τό έτος 1935 κίνησιν 
των εις χρυσόν άναχθέντων τιμαρίθμων χονδρικής πω
λήσεως έν Έλλάδι, ’Αγγλία καί cHv. ΙΙολιτείαις τής ’Α
μερικής (κοινή βάσις 1913-1914=100).

1935
Έλλη ν. τιμάρ. Άγγλ. τιμάρ. Άμερ. τιμάρ
χονδρ. πωλήσ. χονδρ. πωλήσ. χονδρ- πωλήσ.

(Α. Ο. Σ. (Board of Trade) (Fisher)

’Ιανουάριος 57.0 63.2 69.1
Φεβρουάριος 56.7 62.6 69.8
Μάρτιος 57.1 60.3 69.0
’Απρίλιος 56.8 61.7 69.4
Μάιος 56.4 63.0 70.2
’Ιούνιος 56-2 63.5 69.7
’Ιούλιος 56.7 63.3 69.6
Αύγουστος 57.1 63.8 71.0
Σεπτέμβριος 57.4 64.6 72.4
’Οκτώβριος 58.3 65.3
Νοέμβριος 58.3 65.6
Δεκέμβριος 58.9 65.7

Εκ τής διερευνήσεως τοϋ ανωτέρω πίνακος προκύ
πτει δη τόσον ό ελληνικός δσον καί ό αγγλικός καί αμε
ρικανικός τιμάριθμος, υπολογιζόμενοι είς χρυσόν, ύψώ 
θησαν κατά τό έτος 1935" άλλ’ ή ΰψωσις αυτή υπήρξε 
παράλληλος είς τρόπον ώστε ή μεταξΰ τοϋ έλληνικοϋ καί 
τών ξένων τιμαρίθμων άπόστασις νά διατηρηθή είς τό 
«ύτό περίπου επίπεδον τοϋ έτους 1934.

Ή κυκλοφορία εν Έλλάδι ηΰξήθη κατά τά τρία τε
λευταία έτη κατόπιν τής ά'κρως άντιπληθωρικής πολιτικής 
τών ετών 1931 καί 1932 (ήτις ά'λλως τε είς ού- 
θέν ΐσχυσε ϊνα έμποδίση την ίσχυράν τότε τοΰ καλύμμα
τος μείωσιν), αλλά ή αυξησις αΰτη υπήρξεν άπολΰτως 
ήγιής καί ανάλογος προς την αϋξησιν τής οικονομικής κι- 
νήσεως. Συγζρίνοντες μάλιστα τήν κυκλοφορίαν προς 
τορισμένα ουσιώδη καί βασικά στοιχεία τής οικονομίας 
■ως και προς τήν αϋξησιν τής τιμής τοϋ συναλλάγματος 
τύρίσκομεν δτι ή αυξησις εκείνης ύπελείφθη σημαντικώς 
τής αυξήσεως τούτων, Ούτα) εάν λάβω μεν ώς βάσιν τό 
έ'τος 1928=100 ή τιμαριθμική διαβάθμισις τής κυκλο
φορίας κατά ττήν 31ην Δεκεμβρίου 1935 ή το 103,8 εις τι
μαριθμικός δραχμάς μόνον 88,7 άφ’ ετέρου ή τιμαριθ
μική διαβάθμισις Τοΰ αυξηθένΐος πληθυσμοΰ ήτο 108 τής 
αϋξηθείσης καλλιεργούμενης έκτάσεως 140,0 τής αϋξηθεί- 
ττης αξίας τής βιομηχανικής παραγωγής 141,6 τής μέσης 
Ίτησίας τιμής τοϋ επί Λονδίνου συναλλάγματος 141,9. 
Συμπέρασμα δτι ή κυκλοφορία είναι κατώτερα εκείνης 
τήν οποίαν θά ΰπεδείκνυον αί ανωτέρω αυξήσεις.

Τοιαΰται είναι αί γενικοί μας παρατηρήσεις Κύριοι 
Μέτοχοι, επί τής οικονομίας τής χώρας, επί τών δημο
σίων οικονομικών, τοϋ νομίσματος καί τής κυκλοφορίας. 
Δέν δυνάμεθα νά ε’ίμεθα απαισιόδοξοι έκ τών συμπερα
σμάτων τά όποια άντλοϋνται έκ τών αριθμών τους οποί
ους παρεθέοαμεν. Δέν διστάζομεν δμως μετά παρρησίας 
νά συστήσωμεν μείζονα προσοχήν προς δλας τάς έκδηλου 
σεις τών δαπανών, δημοσίανν καί ιδιωτικών, διότι διαφο
ρετικά δέν αποκλείεται νά εΰρεθώμεν προ στενοχώριών, 
αί όποΐαι διά νά θεραπευθοϋν θ’ απαιτήσουν τότε περισ- 
σοτέρας θυσίας. Έκαστος έξ ημών έν τφ κύκλή) του οίκο
νομών καί περισυλλέγων, συμβάλλει ώστε τό έργον αυτό 
νά παρουσιασθή άρτιον καί πλήρες έν τφ συνόλφ του. 
Οϋτω αι θυσίαι έκάστου θά είναι μικραί, καί θά μάς 

-δώσουν τό εϋχάριστον αίσθημα δτι έξεπληρώσαμεν τό 
•καθήκον μας.

Τώρα πλέον, οτε ή εσωτερική διαίρεσις καί αί πολίτι
κοι επαναστάσεις ανήκουν όριστικώς είς τό παρελθόν, τό 
οποίον ας κρατήσαιμεν πάντες ώς άνάμνησιν, κακήν μέν 
άλλ άναγκαίαν, διά νά μάς καθοδηγή όρθώς είς τό 
μέλλον, εΐμεθα βέβαιοι δτι έξέλιπεν ένας κύριος παράγων 
επικίνδυνος διά τά οικονομικά καί τό νόμισμα τής χώρας.
Η άποκατάστασις έν τή χώρφ τοΰ ’Ανώτατου ’Άρχοντος 

αυτής τής Α. Μ. τοϋ Βασιλέως Γεωργίου Βλ αποτελεί 
εγγΰησιν τής όμαλότητος καί τής γαλήνης, καί από τό 
παράδειγμα τό όποιον έκπέμπεται από τάς πράξεις Του 

•ας αρυσθώμεν δυνάμεις διά τήν έκπλήρωσιν τών προς 
τήν χώραν καθηκόντων μας. Έν τή ανασυγκροτήσει τής 
Πολιτείας πρέπει νά στρέψωμεν δλοι τάχιστα τήν προσο
χήν μας είς τά οικονομικά καί τό νόμισμα. 'Η ευημερία 
Τήζ χώρας καί ή κοινωνική μας ηρεμία έξαρτάται άπ’ 
-αυτά.

Ήδη ας έρευνήσωμεν έν ταΐς λεπτομερείαις του τά 
διάφορα κεφάλαια τοΰ Ίσολογισμοϋ τής Τραπέζης.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΙΉΣΕΩΣ

Ή κίνησις τών κυριωτέρων λ)σμών τής Τραπέζης κα
τά τήν υπόλογον χρήσιν έχει ώς ακολούθως:

ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ.

Κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1935 τό εις αυτούσιο ν 
χρυσόν, έξ)κόν συν)μα καί ξένα τραπεζογραμμάτια από
θεμα τής Τραπέζης έκφραζόμενον είς τό είς δραχμάς άν- 
τίτιμον αύτοΰ άνήλθεν είς δραχμάς 3.489,568.013,89 ά- 
λύεται δέ ώς εξής:
1) Χρυσός είς νομίσμ. καί ράβδους Δρχ
2) Έξωτ. σΰν)μα καί ξένατραπ)τια »
3) Χρυσός καί έξωτερικόν συν)μα 
έκ τήςέφαρμογής τοϋ αναγκαστικού 
Διατάγματος τής 29ης’Ιουλίου1932
4) Έξωτερικόν συν)μα εις άντίκρυ-
σιν υποχρεώσεων »

Σύνολον Δρχ. 3.489.568.0!3,89
Κατά τ’ ανωτέρω τό καθαρόν είς 

χρυσόν καί έξιοτερικόν συν)μα α
πόθεμα (μετ’ άφαίρεσιν τών υπο
χρεώσεων) άνήρχετο κατά τήν εΐρη - 
μένην ήμερομηνίαν είς Δρχ. 3.261.274.865.95
έναντι καθαρού αποθέματος κατά 
τήν αντίστοιχον ήμερομηνίαν τοϋ 
προηγουμένου έτους έκ »

’Ήτοι έπήλθεν έλάττωσις αΰτοΰ 
κατά τό υπό κρίσιν έτος Δρχ.

Είς τον συνημμένου τή παρούση εκθέσει πίνακα έμτ 
φανίζεται ή κατά μήνα άπόκτησις καί διάθεσις συν)τος, 
παρά τής Τραπέζης καθ’ δλον τό έτος.

έναντι τοποθετήσεων προηγουμέ
νου έτους έκ »
’Ήτοι αυξησις κατά τό έ'τος 11>35έκ Δρχ.

965.877.920.14
389.349.331,65

2.627.626.127,46
49.202.586,—

584.446.152,49

228.293.147,94

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

Τό υπόλοιπον τοΰ παρά τή Τραπέζη λογαριασμοΰ τοΰ 
Δημοσίου τή. 31-12-35, άνήρχετο εις Δραχ. 3.173.604. 
700,30 έναντι Δραχ. 1.361.305.697,92 κατά τό τέλος Δε
κεμβρίου 1934.

Είς προηγουμένας έκθέσεις έξηγήθη ή συσχέτισις τοϋ 
λογαριασμού τούτου προς τον παρά τή Τραπέζη λογαρια
σμόν τών εισπράξεων έξ υπεγγύων προσόδων.

Ή κατά μήνα άντιπαράθεσις τών υπολοίπων τών δύο 
τούτων λογαριασμών είναι αϋτη εις εκατομμύρια 
Δραχμών :

Πλήρωμα!
Λιίγαρ. Δημοσ. Διαφορά υπό τοΰ 
Χρεωστικός κατά μήνα Δη μ. ύπηρ.

Δαν. Δ.Ο.Ε.
1985

Λογαρ. υπεγγύων 
προσ. Πιστωτικός

4.012.568.835.55 

751.293.970,60

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΚΑΙ ΙΈΩΡΠΚΑΙ.

Τό έκ τής προεξοφλήσεως εμπορικών συν)των καί 
γεωργικών γραμματίων χαρτοφυλάκων τής Τραπέζης πε
ριλαμβάνει κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1935

Δρχ.

Εμπορικά συναλλάγματα Δρχ.
Γεωργικά γραμμάτια αξίας »

Σύνολον Δρχ.
έναντι χαρτοφυλακίου προηγουμέ
νου έτους συνολικής αξίας 
Ήτοι διαφορά επί πλέον 
αναλογούσα είς ποσοστόν 19.70 ο)ο 
επί τής αξίας αυτών.
Αί προκύψασαι καί υφιστάμενοι 
κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1935 
καθυστερήσεις έκ τής κινήσεως τοϋ 
κλάδου τούτου τών έργασιών ά- 
νήρχοντο εις
αντιστοιχοΰσαι εις ποσοστόν 5.38 
ο) ο επί τού συνόλου τής κινήσεως, 
έναντι καθυστερήσεων προηγουμέ
νου έτους
’Ήτοι διαφορά επί πλέον

295.274.185.55
10.379.408.90

305.653.594.45

245.405.548,—
60.248.046,45

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
’Απρίλιος
Μάιος
’Ιούνιος
’Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
’Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

1.661
1.320
1.583
1.864
1.869 
2.212 
2.408 
2.645
2.870 
3.023 
3.114 
3.368

1.210
759

1.338
1.510
1.210
1.619
1.778
2.018
2.309
2.427
2.545
3.173

451
561
245
354
659
593
630
627
561
596
569
195

74
74
74
74
74

166
220
239
314

Δρχ. 54.894.128,30

Δρχ.

ΛΟΙΠΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Αί είς δάνεια καίάνοικτούς λίσμούς 
έπ’ ένεχύρφ χρεωγράφων καί λοι
πών εγγυήσεων τοποθετήσεις τής 
Τραπέζηςάνήρχοντο κατά τήν 31ην

33.711.950,—
21-x82.178.30

Δεκ)ρίου 1935 είς

Δημόσια Ταμεία

α
β'

Τάξεακ 64
96
20

180

Πόλεις είς ας 
εδρεύουν

44
89
20

153

Δρχ. 1.355.227.251,79
Διά Πρακτόρων 
εγκατεστημένων 
είς τά Δημόσια 

Ταμεία

Λαμβανομένου ύπ’ δψει, δτι ή υπηρεσία τοΰ υπό τής 
λ.Ο.Ε. υπηρετούμενου χρέους άνήρχετο διά τό 1935—36 
είς δρχ. 496 έκ. προκύπτει έκ τών ανωτέρω δτι καί αν ή 
Δ.Ο.Ε. απέδιδε κατά μήνα είς τό Δημόσιον, ώς πλεονά
σματα τών υπεγγύων προσόδων ολόκληρον τό κατά μήνα 
άνοιγμα τοϋ Δημοσίου προς τήν Τράπεζαν, τά είς τήν 
διάθεσίν της άπομένοντα ήσαν πάντοτε ικανά προς κάλυ- 
ψιν τής υπηρεσίας τών ύπ’ αυτής υπηρετούμενων δανείων. 
Κατά μείζονα δέ λόγον αν ληφθή ύπ’ δψει, δτι τό Δημό
σιον κατέβαλε τήν υπηρεσίαν τών δανείων τούτων, ώς έν 
τφ άνοχτέρω πίνακι εμφανίζεται.

ΧΡΕΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Τό χρέος τοΰ "Ελληνικού Δημοσίου έκ,τής παλαιάς 
αναγκαστικής κυκλοφορίας καί έξ άλλων δανείων είς χρυ
σόν καί κατά τό υπόλογον έτος έμειώθη μόνον κατά 
Δραχμάς 7.866.309,90 έκ συμψηφισμού τής είς τά κέρδη 
τής Τραπέζης χρήσεως 1934, συμμετοχής αύτοΰ, ώς καί 
τοϋ υπολοίπου τοΰ έκ φόρων καί τελών Εθνικής Τραπέ
ζης εσόδου, ύποβιβασθέν οϋτω από Δραχμών 3.152.905. 
631.60 είς δ άνήρχετο τή 31η Δεκεμβρίου 1934 είς Δραχ
μάς 3.145.039.321.70.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 
ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Καί κατ<ι τό 1935 ή εξυπηρέτησις τοΰ Δηαοσίου είς 
τήν συγκέντρωσιν τών εισπράξεων καί πληρωμών έγένετο 
διά τών αυτών ώς καί κατά τό 1934 καταστημάτων μας, 
τών 40 Πρακτορείων μας έν Δημοσίοις Ταμείοις τοΰ 
Κεντρικού καί τών 20 ’Υποκαταστημάτων καί Πρακτο
ρείων τής Τραπέζης.

Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει τό δίκτυο ν έξυπηρετή- 
σεως τοΰ Δημοσίου.

24
16

40

’Εξυπηρέτησις διά 
διαχειριστών τής Τραπ.. 
εγκατεστημένων είς τά 

Δημόσια Ταμεία

23

23

Ύπό_τώνέν τή έδρρ Διά τών 
των 1 αμειων 

Ύπ)των
Ύπ)το>ν 

‘Εθνικής

17
7

24

73
20
93

"Οπου δέν έχομεν ιδίαν υπηρεσίαν ή έξυπηρέτησις γί
νεται διά τών'Υποκαταστημάτων τής Εθνικής Τραπέ
ζης είς δτι αφορά κυρίως τήν κίνησιν κεφαλαίων τοΰ Δη
μοσίου καί τών Νομικών ΙΙροσωπων.

Διά τών Πρακτορείων τούτων, άνευ ούδεμιάς αύξήσε- 
ως τοϋ προσωπικού των, κατέστη επίσης δυνατή από 1ης 
Μαΐου 1935 καί ή διεξαγωγή τής υπηρεσίας πληρωμής 
τών τόκων τών Εθνικών Δανείων διεξαγόμενη πριν υπό 
τών Υποκαταστημάτων τής Εθνικής,Τραπέζης επί προ
μήθεια καταβαλλόμενη υπό τής Τραπέζης μας.

Αί πράξεις ταμειακής Διαχειρίσεως ανέρχονται εις α
ριθμόν πλέον τού 1.800.000 έτησιως.

Ή κίνησις τής συγκεντρώσεως κατά τό 1935 έν συγ- 
κρίσει προς τό 1934 έχει ως εξής:

1934 1935
Είς εκατομμύρια Δραχμών 

Είσπρ.—Πληρωμ. Είσπρ.—Πληρωμ.

Παρ’ Ύποκαταστήμασι 
καί ΓΙρακτορείοις 
Παρά Πρακτορείοις έν 
Δημοσίοις Ταμείοις 
Παρά τφ Κεντρικφ

4.786 2.680 5.589 3.097

1.224
6.651

12.661

1.157
7.582

11.419

1.269
4.521

11.379

1.243
8.851

13.191

Έκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι η κίνησις τών Εισ
πράξεων κατά τό 1935 υπήρξε κατώτερα τοΰ 1934. κατά 
Δρχ. 1.282 έκ., ένφ άντιθέτως τών πληρωμών ΰπήρξεν 
ανώτερα κατά Δρχ. 1.772 εκ. /

Ή έξυπηρέτησις τοΰ Δημοσίου διά τήν συγκέντρωσιν

τών Τελωνειακών εισπράξεων, γενομένη κατά παράκλη- 
σιν τοΰ Δημοσίου, περιωρίσθη κατά τό 1935 είς τά δρια 
τοΰ 1934, ήτοι έγκατεστάθησαν μόνον διαχειρισταί είς τά 
τέσσαρα έκ τών πέντε Τελωνειακών Ταμείων τοΰ Πει
ραιώς, είς τό Τελωνειακόν Ταμεΐον ’Αθηνών καί είς έν 
τών τεσσάρων Τελωνειακών Ταμείων Θεσσαλονίκης.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟ
ΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Ό μηνιαίος μέσος δρος υπολοίπων 1935 τών ύφ’ η
μών έξυπηρετουμένων λ)σμών Νομικών Προσώπων ά
νήλθεν είς Δραχμάς 244.4 έκατ. έναντι 192.9 έκατ. πα
ρελθόντος έτους ήτοι έπί πλέον 51.5 έκατ. Κατά τήν 3ΐην 
Δεκεμβρίου 1935 εξυπηρετούντο παρ’ ημών λ)σμοί 441 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου έναντι 432 τοϋ 
έτους 1934.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΔΑΝΕΙΩΝ

Ή αξία τών επενδύσεων τής Τραπέζης κατά τήν 31ην 
Δεκεμβρίου 1935 άνήρχετο είς Δρχ. 299.426.898.05 
Έναντι αξίας αυτών κατά τήν 
31ην Δεκεμβρίου 1934 » 282.420.850.70
παρουσιαζομένης οϋτω διαφοράς Δρχ. 17.006.047.35

ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ό λ)σμός οΰτος παρουσιάζει κατά τήν 31ην Δεκεμ·*.



βρύου 1935 έν συγκρίσει προς την αντίστοιχον ημερομη
νίαν τοϋ προηγουμένου έτους, μή υπολογιζόμενων των 
κανονικών αποσβέσεων, αΰξησιν έκ Δρχ. 33.138.495.15 
οφειλομένην κυρίως εις την άπόκτησιν ακινήτου προς έ· 
πέκτασιν τοΰ υπό άνοικοδόμησιν Κεντρικού Κτιρίου τής 
Τραπέζης ως και εις την μεταφοράν έκ τοϋ προσωρινού 
λ)σμοΰ εις τόν οριστικόν τοιοΰτον τών Κτιρίων καί 
Εγκαταστάσεων» τής αξίας τοϋ άποπερατωθέντος Κτι
ρίου τοΰ έν Βόλφ Υποκαταστήματος.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Κατά την 31ην Δεκεμβρίου 1935 
τό ποσόν τών έν κυκλοφορίμ τρα
πεζικών γραμματίων άνήρχετο εις Δρχ. 5.987.560.100.— 
Ένφ ή κατά την αντίστοιχον ημε
ρομηνίαν τοΰ προηγουμένου έτους 
κυκλοφορία ήτ'ο 5.686.350.100,—
Ητοι αΰξησις κατά τό υπόλογον 

έτος Δρχ, 301.2l0.0C0,—
'Ο μηνιαίος μέσος ορος τής κυκλοφορίας, κατά τό 

έτος 1935 εΐχεν ώς εξής εις χιλιάδας Δραχμών.
Ιανουάριος 
Φεβρουάριος 
Μάρτιος 
‘Απρίλιος 
Μάϊος 
’Ιούνιος 
Ιούλιος 

Αύγουστος 
Σεπτέμβριος 
’Οκτώβριος 
Νοέμβριος

Δρχ
»

5.318.107.737,— 
5.202.162.087,— 
5.551.338.962,— 
5.563.549.850,— 
5.334.781.800,— 
5.295.767.125,— 
5.409.042.225,— 
5.386.195.193,— 
5.798.282.902,— 
5.180.620.075, 
6.011.320.548,— 
5.935.569.025,—

Δρχ. 6.229.532.400,-

Δεκέμβριος »
Τό μέγιστον ποσόν τής κυκλο

φορίας εσημειώθη τή 23η ’Οκτω
βρίου 1935 άνελθόν εις

Τό έλάχιστον ποσόν τής κυ
κλοφορίας εσημειώθη τή 23η 
Φεβρουάριου 1935 άνελθόν εις 

Ό ετήσιος μέσος δρος τής 
κυκλοφορίας ήτο

Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά 
ται κατά έκδόσεις ώς κατωτέρω :

Τών 5000 έκδόσεως Α Τραπέζης Ελλάδος 
» 1000 » Ε Εθνικής Τραπέζης

500
100
10ο
50
50

Α Τραπέζης Ελλάδος 
ΙΓ Εθνικής Τραπέζης
1Δ
Ε
ΣΤ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝ ΟΨΕΙ 
ΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

At έν όψει εις τραπεζικά γραμ
μάτια υποχρεώσεις τής Τραπέζης 
άνήρχοντο κατά την 31ην Δεκεμ
βρίου 1935 εις Δρχ.

αναλυόμενοι κατά κατηγορίας 
ώς κάτωθι :

1) Καταθέσεις Δημοσίου, Δη
μοσίων έπιχειρήσεων καί Δημο
σίων διαχειριστών κλπ.

2) Καταθέσεις Τραπεζών
3) Καταθέσεις Δ.Ο.Ε. Νομι

κών προσώπ·ν Δημοσίου Δι
καίου, Υπηρεσία Εθνικών Δα
νείων κλπ.

Σύνολον Δρχ.
έναντι συνόλου υποχρεώσεων 

είς τραπεζικά γραμμάτια έκ Δρχ. 
Ητοι αΰξησις κατά τό υπό

λογον έ'τος Δρχ.

Δρχ. 3.707.110.35

35.478.701,85

12.509.902,90

4.784.232.457,52

204.937.788,58
453.007.976,88

4.120.286.692,06
4.784.232.457,52

4.165.414.130,96

618.818.326,56

ΣΥΜΨΗΦ1ΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

ζης κατά την διαρρεύσασαν χρήσιν έχει κατά τήν έν τφ 
συνημμένα) πίνακι τοΰ ’Ισολογισμού περιλαμβανόμενης 
σχετικήν άνάλυσιν ώς έξης:
1) ’Από τόκους τών έν τφ εξωτε
ρική) διαθεσίμων
2) ’Από τόκους έπενδύσεων καί 
ομολογιών Έθν. Δανείων
3) ’Από τόκους οφειλών Ελληνικού 
Δημοσίου
4) ’Από τόκους καί προμήθειας έρ. 
γασιών Τραπέζης
5) ’Από διάφορα κέρδη 
Σύνολον ακαθαρίστων ώφελειών 
'Υπόλοιπον προηγουμένης χριμτε- 
ως 1934

Γενικόν Σύνολον 
Διατεθεισών είς

1) Μισθοδοσίας προσωπικού, ενοί
κια,ασφάλιστρα κατά κινδύνων χρη
ματαποστολών καί λοιπά έξοδα 
διαχειρίσεως
2) ’Αποσβέσεις, προβλέψεις καί εισ
φοράς είς ταμεία προσωπικού

> 173.646.626,85
» 249.031,92

Δρχ. 225.651.373,87

Δρχ.
633.431,75 

226.284.805,62

Δρχ. 119.993.237,92

» 60.339.091,40
Δρχ. 180.332.329.32 

45.952.476,30 κατανεμό-

Δρχ. 2.265.952,25

.166.059.050,—

» 5.498.894.700,— 
γραμμάτια κατανέμον-

Αί μέσφ τών λειτουργούντων 
έν Άθήναις, Θεσσαλονίκη καί 
Πειραιέϊ γραφείων συμψηφι- 
σθεΐσαι κατά τό υπόλογον έτος 
έπιταγαί άνήλθον είς 367802 συ
νολικού ποσού Δρχ. 11.072.779.831,72

II ανωτέρω κίνησις αναλύεται κατά γραφεία ώς κα
τωτέρω :
Γραφεΐον ’Αθηνών έπιτ. 202.069 Δρχ. 6.614.540.231,07 

Θεσ)νίκης » 16.658 » 453.232-926,—
•ζ Πειραιώς » 149.075 4.005-006.674,65
Είς τούς συνημμένους πίνακας Α—ΙΕ εύρίσκονται 

λεπτομερέστεροι αναλύσεις τής κινησεώς των.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Τό σύνολον τών ακαθαρίστων ωφελειών τής Τραπέ-

32.000.000,—
5.000.000,—

» 5.000.000,—

"Ητοι καθαρά κέρδη Δρχ. 
μένα ώς ακολούθως:
1) Είς πρόβλεψιν συμφώνως ά'ρθρσ>
71 τού Καταστατικού
2) Είς μέρισμα 8 ο)ο έπί 80.000 με
τοχών
3) Είς τακτικόν άποθεματικόν
4) Είς συμμετοχήν Ελληνικού Δη
μοσίου
5) Υπόλοιπον άφιέμενον διά τήν
έπομένην χρήσιν »

Τοιοΰτος είναι, Κύριοι Μέτοχοι, ό :
Ί ραπεζης. 1 ά αποτελέσματα δεν διστάζω νά χαρακτηρίσω 
ικανοποιητικά, προτείνω δ’ είς τήν Συνέλευσιν, έχουσαν 
κατά το καταστατικόν τό δικαίωμα τούτο, όπως έγκρίνη 
τόν ισολογισμόν^ καί όρίση διά τό 1935 τό προτεινόμενον 
8^ο)ο μέρισμα. Είς τά αποτελέσματα σπουδαίαν συμβολήν 
είχον οι υπάλληλοι τής Τραπέζης, έργασθέντες μετά ζή
λου καί άφοσιωσεως. Θεωρώ καθήκον νά σάς παρακαλέ- 
σω νά έκφρασθή είς αυτούς ή ευαρέσκεια τής Συνελεύ- 
σεως.

1.686.524,05 
Ισολογισμός τής

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΟΝ 4 ΕΛΛΗΝ. ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΡΑΠΤΩΝ

Ζ. ΚΑΝΕΤΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α & ΚΑΡΑΊ ΣΚΟΥ-ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1923

Παραλαβή τών πλέον μοδέρνων σχεδίων 
απ’ ευθείας έκ τών προμηθευτικών μας ©ϊ- 
κων τών κυριωτέρων βιομηχανικών κέν

τρων τής Ευρώπης-

1 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ: LEEDS (ΑΓΓΛΙΑΣ)

01 ΜΟΝΟΙ ΕΙΙΑΓΟΓΕΙΣ ΤΟΝ ΕΚΛΕΚΤΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ
‘ΚΑΝΕΤΕΞ,,it.

Σήμα κατατεΒέν

ΤΙΜΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τηλ)ζή ΔιεύΒυνοις : “Κ ΑΝΕΤΕ Ξ„ 
Ί’ηλέφωνον : 4C.42S

Τό τυπογραφεϊον μας άναλαμβάνει τήν έκτύπωσιν 
παντός είδους βιβλίου, εφημερίδων καί περιοδικών, 

’Εργασία έπιμελημένη

WtVSr .etlGt Π Si. 0^8^^

μέΚΑΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
έχει διπλήν άπόδοσιν από οίονδήποτϊ 
συ)ήΤΣη λαμπτήρα καί οικονομίαν 50°/ο 
λόγω τής ειδικής του κατασκευής. Πω· 
λοΰνται είς τό κατάστημα Ηλεκτρικών 
«ίδών και Πολυφώτων.

KDEMA ΓΥΡΙΣΜΑΤΟΣ
Ι^'Σι^αΙοδΙόμεΙρον κρέμας ]
^υρίομαίος κολν/νος

ΦΑΝΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
’Οδός Γλάδστωνος 4 Β'

ΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΕΕΥΠ1ΡΕΤΕ1ΤΕ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΜΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΛΜΙΙΙΙΚΟΝ ΚΑΡΜΠΟΝ

ΡΕΞ
Κατόπιν ποιοτικής συγκρίσεως 

—-Προμηθεύονται δλαι αί Τράπε- 
ζαι. — Υπουργεία. — Κρατικοί 
ΙΙρομήθειαι. — Πλεΐστοι μεγάλοι 
Οργανισμοί καί δλοι δσοι συνέκρι
ναν.

ΤΙΜΗ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕΝΤΟΝΟΣ ΑΙΙΟΔΟΣΙΣ

Αντιπρόσωποι :
Α)Φ0Ι- Π-Χ. 0ΙΚ0Ν0Μ0Π0ΥΛ0Ι

ΑΘΗΝΑΙ ΣΤΟΑ ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΤΗΛ- 23 766 
BEDNIKH ΤΣΙΜΙΣΚΗ 26 » 39 84

’Ιδιαίτεροι τιμαί εξαγωγής.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΪΟΝ
&

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Ν.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ

ΟΔΟΣ ΑΔΡ1ΑΝΟΥ 75

ΑΘΗΝΑΙ

6C βρεγμένο βουρίβάκι ίΰ
αρκεί όι’ ένα εύχαριαίο \
ξύρίβμα. ”

ΑΠΟΔΩΣΑΤΕ ΕΙΣ ΤΑ ΔΟΠΤ1Α ΣΑΣ 
ΦΥΣΙΚΗΝ ΤΩΝ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ

Υπάρχει τώρα ένα νέον σύστημα διά νά 
άποδοθή είς τά δόντια η φυσική των λευ- 
κότης. Αρκεί νά επιθέσετε έπί ξηρός ψπκ 
τρας μίαν μικράν ποσότητα ΚΟΛΥΝΟΣ. 
Αμέσως ή ΚΟΛΥΝΟΣ θά άφαιρέσΐ) τάς 

άηδεϊς κιτρίνας κηλίδας καί θά καταστρέ- 
φη τά μικρόβια, τά όποια είναι ή αιτία τών 
κηλίδων καί τής σήψεως. Εάν επιθυμείτε 
νά διατηρήσετε ύγιά δόντια, λευκά φυσι- 
κώς καί νά λάμπουν όταν χαμογελάτε, χρη
σιμοποιείτε ΚΟΛΥΝΟΣ. Οά έκπλαγήτε καί 
θά ένθουσιασθήτε άπό τό άποτέλεσμα. 

ΟΔΟΝΤΟΚΡΕΜΑ

KOLYNOS
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΙΟΠΟΙΙ

ΜΩΡΙΣ ΦΑΡΑΤΖ 
ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 3-ΑΘΗΝΑΙ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.ΤΤ.

$

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
ΑΝΕΡΓΙΑ

Κατά ο ιατιστικήν του Συμβουλίου 
τής Εθνικής Βιομηχανικής Δισσκέ 
ψεως ό άριθμός τών άνεργων άνήρ- 
χετο κατά 'Ιανουάριον είς 9.715.000. 
Κατα Μάρτιον ό Πρόεδρος Roose
velt δια διαγγέλματος του προς τό 
Κογκρέσσον έζήτησε τήν Εγκρισιν 
τής διαθέσεις όολ. 1 500 έκατ. πρός 
έκτέλεσιν δημοσίων έργων ΐνα κατα- 
πολεμηθή ή ανεργία. Τό ποσόν τοΰτο 
προστιθέμενον etc δολ. 1.000 έκατ. 
έγκριθέντα κατά Ιανουάριον καί εϊς 
τινα άλλα ποσά μή δαπανηθέντα, 
προερχόμενα εκ προηγουμένων χρή. 
σεων, ώναβιβάζι ι τό πρός καταπολέ
μησή τής ανεργίας διατεθησόμενον 
χονδύλιον κατά τό φορολογικόν Ετο;

1936 —1937 είς δολ. 3.500. έκατ.

ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
Τό έξαγωγικόν έμπόριον τών U-S-A 

έκινήθη κατά τό 1935 έν συγκρίσει 
πρός τά προηγούμενα Ετη ώς έξης: 
(είς έκατομ. Δολλαρίων)
1935 ·Εξαγ. 2242 Είοαγ. 2039 
1934 > 2100 » 163C
1933 » 1576 » 1323

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Κατά το τρίτον δεκαήμερον τοϋ 

Ίανουαρίου υπεβλήθη πρός Εγκρισιν 
είς τό Κογκρέσσον ό προϋπολογισμός 
1936—3/. ΟΟτος Εχει ώς έξής, έν 
συγκρίσει πρός τά δύο προηγούμενα 
οικονομικά Ετη (Χήξεως 30 Ιουνίου)

Χρήσις 1935
3 800 00 X000 
7,376.000.01X1

"Εσοδα δολ.
"Εξοδα »

Τη 3)3)36 πρός αΰξ "σιν της φορο- 
λογίκής αποδόσεως ό 1 ίρόεδρος Roo
sevelt άπηύθυνε διάγγελμα πρός τό· 
Κογκοέσαον δΓ οδ συνέστησε τήν 
κατάργησιν τών σημερινών φόρων 
έιτί τοϋ εισοδήματος τών Εταιρειών 
(corporate income tax), του μετοχι
κού κεφαλαίου (capital stock tax), 
καί τών καθ* ΰπέρβ-ισιν κεοοων τών 
"Εταιρειών (excess profits tax) έζη 
τησε 6i τήν αντικα ιάστάσιν αύτών 
δια φορολογίας 30ο)α περίπου έπι 
τών αδιανέμητων κε δων (indistri- 
bitted corporate earnings; τών ’Εται
ρειών καί υπαγωγής εις την τακτι
κήν (4ο)ο) καί πρόσθετον φορολογίαν, 
τών μερισμάτων τών μετοχών τών 
Εταιρειών. Διατών νέων τούτων μέ
τρων τά Εσοδα τοϋ /αημοσίου 6α αύ- 
ξήσουν χατά δολ. 602 έκατομ. Το 
νομοσχεοιον του to 6utp μεταβάλλει 
άρδην τήν φορολογίαν τών ’_ιαι- 
ρειών είναι είσέτι ύπό συζήτησιν είς 
το Κογκρέσσον.
ΝΟΜΙΣΜΑ

Ή παρά τήν αρνησικυρίαν τοϋ 
Προέδρου Roosevelt τελική ψήφισις 
ίΐΈό τοϋ Κογκμέσσου τοϋ Bonus Bill 
συνεπαγόμενου τήν καταβοχην βοη
θήματος δολ. 2.000 έκατομ. είς τούς 
It κλοιούς πολεμιστάς ώς και ή άσκου- 
μένη προπαγάνδα ΰπέρ τού πληθω- 
ρισμοϋ έδημιοόργησε κατά τάς άρ- 
χας Φεβρουάριου τήν έ/τύπωσιν δα 
ή 'Αμερικανική Κοβέρνησις θά άναγ- 
κασθή πρός άντιμετώπισιν τών αύ- 
ξανομένων δαπανών νά ύτιοτιμήση 
τό Δολλάριον Εως τά 50ο)ο της αρ
χικής αύτοΟ άξίας. Κατόπιν τούτου 
άθρόα έκροή χρυσοί) πρός τήν Γαλ- 
Χΐον Ιδίως καί "Ολλανδία1 παρετη-

Προϋπολ. 1936 
δολ. 4.411.000.000 

» 7.645.000.000

Προϋπολ. 1937 
δολ. 5.654.000.000 

» 6.753.000.000
ρήθη, βραδύτερον δμως ή έκροη 
αυτή διεκόπη. Κατά Ιανουάριον 1936 
είσήχθη είς U.S Α. χρυσός άξίας δολ. 
46 έκατομ. καί κατά Φεβρουάριον 
άξίας δολ. 7 έκατ. Κατά Φεβρουά
ριον δμως άντιθέτως έξήχθη χρυσός 
άξίας δολ, 34 ίκατ. Κατά τούς 2 
πρώτους μήνα-; τοϋ 1936 είσήχθη 
άργυρος άξιας οολ. 76 έκατ.

ΧΡΗΜαΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Κατά τάς άρχάς Μαρτίου πρός 

έξόφλησ1 ν δολ. 450 έκατ. βραχυπρο
θέσμων ομολογιών ληγουσών τή 15)3 
καί δολ, 560 έκατομ. γραμματίων 
θησαυροφυλακίου ληγόντων τή 15 
4)36, ή Αμερικανική Κοβέρνησις έξέ· 
δωκεν ομολογίας δολ. 650 έκατομ, 
2 3)4d)o διάρκειας 12 — 15 έτών και 
έντοκα γρσμμάιια δολ. 600 έκατομ. 
e 1 1 )2ο)ο διορκ^ίας 5 έτών ήτοι δολ. 
1.250 έκατομ. έν συνόλω, Τό δάνειον 
τούτο έκαλύφθιη επτάκις τούτο 6έ 
θεωρείται ώς χαρακτηριστικόν δείγ
μα τής έμπιοτασύνης ής άπολαύει ή 
Κοβέρνησις.

ΤΡΑΠΕΖΑΙ
Κατόπιν συστάσεως τοϋ Όμο- 

σπονδιακυϋ ΓνωμοδοτικοΟ Συηβοο- 
λίοη (Federal Advisory Council) τό 
Federal Reserve Board προέβη σιω ■ 
πηρώς είς έλαττωσιν τών πλεο 
νσζοντων διαθεσίμων τών Member 
Banks πρός άποφογήν τοϋ κινδύνου 
ύπερθολικής άναπτύξεως τών τρα
πεζικών πιστώσεων. Οϋτω τά είς 
δολ. 6.040 έκατομ. άνερχόμενα ιή 
11)12)35 άπρθεματικά τών Member 
Banks περιωρίσθησαν είς δολ. 5.784 
έκατομ. τή 12)2)36.

ΓΑΛΛΙΑ
Βιομηχανία

Κατά τους πίνακας τής Statistique 
Generale ό δείκτης τή; Βιοοηχονί
κης παραγωγής ύψώθη άπό 96 κατά 
Δεκέμβριον 1935 είς 97 κατά Ιανουά
ριον 1936. Ή συξησις τής Βιομηχα
νικής παραγωγής είναι γενική, ίδιοι- 

1 τέρως δμως σημαντική είς τήν κατα

σκευήν αυτοκινήτων καί καουτσούκ 
Κατ' έξαίρεσιν, ή οικοδομική δρα 
στηριότης είνοι μικροτέρα τής περυ 
σινής-
ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Αί τιοαι χονδρικής καί λιανικής 
πωλήσεως ύψώθησαν σταθερώς κατά 
Μάρτιον άφ ένός λόγω ζωηροτερας

έμπορικής κινήσεως καί άφ’ Ετέρου 
λόγω τάσεως τών άποθησαοριζόν- 
των χρήμα νά χρησιμοποιήσιμοι τά 
διαθέσιμά των είς αγοράν έμπ.ιρεο- 
μάτων έκ φόβου ύποτιμήσεως τυχόν

Δύο πρ.Ττοι μήνες 1936
i (ποσότης 7.557.779 τόννοι Είσαγωγαι (άεία 4.074 624 000

»r:c , (ποσότης 5.203.178Εξαγωγαι |άξίο. 2.446.478.000

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Ή Γαλλική Βουλή διελύθη τή 21 

3)36 καί αί έκλογαί θά λάβωσι χώ
ραν τή 26)4 καί 3)5)36. Πριν ή διαλυ- 
θή ή Βουλή έψηφισε Νόμον έπιτρέ- 
ποντα τήν αΰξησιν τοϋ ορίου έκδό- 
σεως βραχυπροθέσμων γραμματίων 
τοϋ θησαυροφυλακίου άπό φρ. 15.
000 έκατομ. είς 21000 έκατομ. Η 
κατά φρ. 6.000 έκατομ. αϋξησις αυΓη 
άνταποκρίνεται είς τάς έκτακτους 
στρατιωτικάς δαπάνας αϊτινες κατέ
στησαν άναγκαϊαι μετά τόν αίφνί 
διον έπανεξοπλισμόν τής Ρηνανίας 
ύπό τών ι ερμανών. Ή Banque de 
France θά άναλάβη νά προεξοφλή 
τά έκδοθησόμενα ώς άνω νέα γραμ
μάτια.

τοϋ φράγκου.
Τό Εξωτερικόν έμπόριον τής Γαλ

λίας έκινήθη κατά τούς δύο πρώ
τους μήνας τοϋ 1936 ώς έξής

Δύο πρώτοι μήνες 1935 
7.300.78! τόννοι 

φρ. 3.698.292.000 φρ.
τόννοι 4.709.054 τόννοι

φρ. 2.767,667.000 φρ.
ΝΟΜΙΣΜΑ

Λήγοντας τοϋ Μαρτίου τό φράγ- 
κον παροοσίασεν αίφνίδιον χαλάρω- 
σιν είς τήν άγοράν τοϋ Λονδίνου. 
Έν Παριοίοις άφ ετέρου διάφοροι 
φήμαι διαδιδόμεναι όπτ τών κερδο- 
σκόπων περί ένδεχομένης ύποτιμή
σεως τοϋ φράγκου ουνέτεινον είς 
φυγήν κεφαλαίων έκ Γολλίσς. 
Ό υπουργός τών Οικονομικών Mar
cel Regnier διέψευσε τάς κυκλοφο- 
ρούσας διαδόσεις, ή δέ Banque de 
France πρός πάιαξιν τής κεροοσκο- 
πίας ϋψωσε τόν έπίσημσν προεξο
φλητικόν τόκον τή 28)3)36 άπό 3 1)2 
είς 5ο)ο καί τόν τόκον δανείων έπ' 
ένεχύρω χρηματογράφων άπό 5 είς 
6ο)ο.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΤΟΥΡΚΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Τό έξωτερικόν έμπόριον έκινήθη 

κα ΐά τήν τελευταίαν πενταετίαν ώς 
έξής (είς χιλιάδας τουρκικών Λιρών)

1931
Είσαγωγαι

126.660
Εξάγω ναι 

127 275
1932 85.984 101.301
1933 74 675 96.161
1934 86.790 92.149
1935 88.823 95.861

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Ό προϋπολογισμός 1936—37 ύπε 

βλήθη προς Εγκρισιν είς τήν Έθνο1 
συνέλευσιν. "1 ό σονολον αύτοΰ άνερ- 
χόμενον είς Λ Τ, 196 000.000 ύπερ- 
βαίιει καά Λ. Τ, 12.000,000 τό σύνο 
λον τοϋ πέρυσινοϋ προϋπολογισμού.

Τά 40ο)ο τών Εσόδων τοϋ προϋ
πολογισμού προορίζονται νά κα> ύ- 
ψωσι τάς δαπάνας τής Εθνικής άμύ- 
νης τής χώρας.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣ. ΧΡΕΟΣ 

Κατόπιν άποφάσεως τής Κυβερνή
σεις τριμελής Επιτροπή μετέβη κατά 
Μάρτιον είς Λονδή-ον Ϊνα διεξαγάγη 
διαπραγματεύσεις μετά τών ξένον 
πιστωτών τής Βουλγαρίας, Τή 19)3 
36 ύπεγράφη πράγματι έν Λονδινω 
προσωρινή συμφωνία μετά τών όρ- 
γανώσεων τών ξένων όμολογιούχων 
δι* ή. ή Βουλγαρία συγκατετέθη 
δπως αύξηση άπό 15ο)ο είς 21 1)2->)ο 
τό είς έξωτερικόν συνάλλαγμα πλη- 
ρωνόμενον ποσοστόν τοϋ τόκου τοϋ 
Βουλγαρικού έξωτερικοϋ χρέους_ 
Άπεφασίσθη Επίσης δπως έκτός τοϋ 
άνω ποσοστού, Ετερον ποσοστόν 
11ο)ο τής ύπηρεσίας τών τόκων κατσ- 
τίθηται είς λέβα παρά τή 'Εθνική

!ΙΐΙΙΙΙΙ!ΙΙΙι!
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ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΕ & ΝΕΩΤΑΤΑ5 ΕΓΚΑΤΑΕΤΑΕΕΙΕ
Δεμάτια Λούξ μετά λουτρού, τρεχούμενον θερμόν και ψυχρόν ύδωρ, καλορι

φέρ, βεράντες δροσόλουστες, σαλόνια πολυτελή, αίθουσα αναμονής, 
τηλέφωνα, όλα τά μοδέρνα κομφόρ.

Ιραπέζη τής Βουλγαρίας, τό δέ υπό
λοιπον τής υπηρεσίας Εξωτερικού 
Δημοσίου χρέους (ήτοι 67 1)2ο)ο τής 
ύπηρεσίας τών τόκων καί όκοκληρος 
ή χρεωλυτίκή δόσις) έξοφλήται ώς 
καί πριν δΓ άτοκων γραμματίων τοϋ 
Θησαυροφυλακίου. Ή νέα Συμφωνία 
Θά ίσχύση άπό 1)4)36. Κατά τήν διάρ- 
κειαν τών διεξαχθεισών διαπραγμα
τεύσεων οί Βούλγαροι άνηπρόσωποι 
άνεγνώρισαν δ τι ή χώρα των θά 
ήδύνατο νά καταβάλλη ποσοστόν 
32 1)2ο)ο άνά 21 Ι)2ο)ο, έάν ή το βέ
βαια δ τι ή Εξαγωγή τών δημητριακών 
της. έξ ης καθ’ όλοκληρ αν σχεδόν 
έξσριάται διά τόν πορισμόν Εξωτε
ρικού συναλλάγματος, θά είναι άπο- 
λύτως έξησφαλισμένη,πλήν ό Απαραί
τητος αυτός δρος δέν φαίνεται νά 
πληροϋται πρός τό παρόν. Έν τω 
μεταξύ τό παρά τή Τραπέζη τής 
Βουλγαρίας κατατεθειμένον υπόλοι
πον είς λέβα τής ύπηρεσίας τών τό
κων άνέρχεται ήδη είς 150.000.000 λέ
βα, γίνεται δέ σκέψις δπως χρήσιμο- 
ποιηθή τοΰτο διά τάς άναγκας τοϋ 
Επί συμψηφισμέ» έξωτερικοϋέμπορίου.

ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ '
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜ)ΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Κατόπιν τής βελτιωθείσης οικονο

μικής καταστάσεως τής χώρας οί 
ίσχύοντΓς συναλλαγματικοί περιορι-ι 
σμοί έχαλαρώθησαν. Οϋτω κατά τάς 
άρχάς Μαρτίου, διά διαταγής τοϋ 
Υπουργείου Οικονομικών, οί Γιουγ- 
κοσλαϋοι έξαγωγεϊς ύποχ.ιεοϋνται 
νά πωλώσιν είς τήν "Εθνικήν Τρά
πεζαν μόνον τό 1)3 τοϋ έξ έξαχθέν- 
χων προϊόντων άποκτηθέντος έξωτε- 
ρικοϋσυναΑλάγματος,ένωμέχρι τοϋ δε 
ύπεχρεοϋντο νά παραδίδωσι τά 50ο)ο 
τοϋ περιερχομένου είς τήν κατοχήν 
των έξωτερικοϋ Συναλλάγματος. 
Ήδη, διά τοϋ θεσπισθέντος νέου μέ
τρου θά δύναντσι οί έξαγωγεϊς νά 
διαθέτωσιν έλευθέρως τά 2)3 τοϋ 
συναλλάγματος τούτου, άναμένεται 
δέ, χάρις είς τήν χαλάρωσιν τών 
συναλλαγματικών περιορισμών, οΰ- 
ξησις τής κινήσεως του έξωτερικοϋ 
έμπορίου.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κατ' άνακοίνωσιν τοϋ ‘Υπουργού 

Οίκονομικώνκ.ΠβΙϊΙζ30 έσχάτως ύπς- 
βληθείς είς τήν Βουλήν πρός έγκρι- 
σιν νέος προϋπολογισμός άποβλέπει 
είς τό νά συνεχισθή ή κατά τό 1934 
έγκαινιασθεΐσα δημοσιονομική πολι
τική πρός άνόρθωσιν τών οικονομι
κών τής χώρας. Καιά τό 1935 ούδε- 
μίοι νέα φορολογία εΤχεν έπιβληθήι 
άπ’ έναντίας οί άμεσοι καί οί κτημα
τικοί φόροι ήλαττώθησαν κατά Δη
νάρια 300 έκατομ. έν συνόλω. Κατά 
τό οικονομικόν Ετος 1936—37'ή μείω- 
σις τής φορολογίας θά συνεχισθή 
είς μεγάλην κλίμακα. "Ο Ύπουργός 
Οίκονομικών έπίσης έδήλωσεν δτι ή 
κάλυψις τών προβλεπομένων δαπα
νών είναι πλέον έξησφαλισμένη ή 
τιρότερον, διά τών τακτικών Εσόδων, 
χωρίς νά ύφίσταται άνάγκη προσφυ
γής είς Εκτάκτους πόρους. Κατά τήν 
περίοδον 1936—37 νέαι σιδηροδρομι
κοί γραμμαι πρόκειται νά χαρ χθώ- 
σι, διά τήν χρηματοδότησιν δέ τών 
\ έων τούτων Εργων ή Κοβέρνησις 
έξουσιοδοτήθη ύπό τής Βουλής νά 
συνάψη δάν. μέχρι Δην 500.000.000.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ή Κοβέρνησις άνενέωσε τήν άπό 

τινων έτών παρεχομένην έπιχορήγη- 
σιν Δηναρίων 59 έκατομ. έτησίως είς 
τάς ύφισταμένας πέντε άτμοπλοΐκάς 
Εταιρείας. Συνήφθη έπίσης συμφωνία 
μεταξύ Κράτους καί τών άνω Εται
ρειών διάρκειας δέκα έτών πρός όλο- 
κλήρωσιν τοϋ σχεδιασθέντος ναυτι
λιακού προγράμματος.

ΜΕΤΗΞΟΎ ΨΒίπΟΥΡΓΕΙΟΜ

ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ,,
ΣΤΥΛ. Η. ΠΗΠηΔΟΠΟΥΛΟΥ η.Ε.

u

Κεφάλοαον όλοαχερώς χ«τ)νον 
Κεφάλαια Άποθεματιχά

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ

Δρ. 50.000.000 
,) 17.600.000

ΕΝ ΑΘΗΝΑ1Σ (ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ)
ΚΑ! ΕΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 

,[ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ
AICYQVMTCIT ."ταχυδρομική γραμματοθυρις 68
ΙΐΙΕ * ϋ ι HfcLifc ι ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤηΞΟΧΡΥΣΛΛΛΙΣ ΒΘΗΜηΣ

ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 48

3 ΤΗΛΕΦΩΝΑ Έργοστ. Ποδονίφτη άρ. 80.034 - ’Αποθήκης 20.248

ίίΕΙΔΗ ΤΙΝΑΓΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
Κρέπ-Σίν—Φουλσρ-—Ζωρζέτ—Κρεπόν—Μαροκαΐν 

Σατέν—Σεμιζιέ.

ΚΡΕΠ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΤΥΠΩΝ
Μαλλομέταξα έπανωφορίων, Σεταχροΰτες, Κου

κουλάρικα, φόδρες ραπτών, φόδρες καπέλλων 
Μουαρέ τσαντών. 'Υφάσματα επίπλων, 

'Στόφες κλαδωτές, Εμπριμέ.

ΗΠΒΜΤΗ ΦΕΡΟΥΠ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΓΙΗ 
ΤΟ 0Ν0ΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ



ίΐ»
ο mw*m ΤΑ
ΣΙΤΟΣ

Ή στατιστική κατάστασις τοΰ είδους 
έν ’Αργεντινή ήτο κατά τά μέσα τοΰ 
Μαρτίου ή έξης :
Πλεόνασμα τή 1)1)36 9,5 έκ. qrs.
Εσοδεία 18.0 » >

Σΰνολον 18.5
τι, - (σίτος εντοπίων αναγκών 12.0
Μειον (φορτώσ. 1)1)36-15)3)36 1.4.13.4 
Πλεόνασμα πρός έξαγ. τή 15)3)36 5.1 

Εις τήν Αυστραλίαν έπεσαν άρκεταί 
βροχαί κατά Μάρτιον εις πλείστας περι
φέρειας τής σιτοπαραγωγού ζώνης. At 
ουνθήκαι γενικώς είναι εύνοϊκαί διά τήν 
καλλιέργειαν τών αγρών καί τήν σποράν 
τής νέας έοοδείας. Κατά τόν Broom- 
hall ή στατιστική κατάστασις τοΰ είδους 
έν Αυστραλία εμφανίζεται τή 20)3)36 
ως εξής: (είς έκατομ. bushels).
Εσοδεία 1935 140
Πλεόνασμα πρός μεταφορά ντή 1)12)35 8

Σΰνολον 148
(άνάγκαιεντοπίων 
(άλευροβιομηχάνων 31

- (Σπορά 17
(Σίτος οια τροφήν κτηνών 5 5ο 

Υπόλοιπον 95
Μειον φρρτώσεις 1)12)35 20)3)36 45
Πλεόνασμα πρός εξαγωγήν τή 
20)3)36 50

ήτοι 6.300.000 quarters. 
Εάν είς τά άνω πλεονάσματα πρός 

εξαγωγήν τής "Αργεντινής καί τής Αν 
«τραλίας, προστεθή καί τό κατά τά μέσα 
Μαρτίου υφιστάμενον πλεόνασμα πρός 
εξαγωγήν 29.600.000 qrs. Καναδικού 
σίτου (έκτίμησις Broomhall) προκύπτει 
συνολικόν πλεόνασμα πρός εξαγωγήν

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ^
ΚΑΠΝΟΣ - ΣΤΑΦΙΣ - ΕΛΑΙΟΛΑΔΑ - ΣΙΤΟΣ - ΚΑΦΦΕΣ - ΒΑΜΒΑΞ Κ. Τ. Λ. ί

τών τριών τούτων μεγάλων έξαγωγικών 
χωρών, 41 έκατομ. qrs τών 480 lbs κα
τά τά μέσα Μαρτίου 1936. Σημειωτέου 
ότι τό αντίστοιχον περυσινόν πλεόνασμα 
άνήρχετο είς 56,7 έκατοιι. qrs. 'Όσον 
αφορά τάς ευρωπαϊκός έξαγωγικάς χώ 
ρας (Ρωσία, Ουγγαρία, Γαλλία, Πολω
νία, Πορτογαλλία, Σουηδία), τό πλεόνα
σμα πρός εξαγωγήν αυτών είναι έν 
συγκρίσει λίαν μικρόν καί ή άπό 1)4)36 
31)7)36 συνολική εξαγωγή αυτών δεν προ- 
βλέπεται μεγαλύτερα τών 1.700-000 qrs.

Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας ή εσο
δεία χειμερινού σίτου αναπτύσσεται κα· 
νονικώς. Αί έκ τών παγετών ζημίαι εί 
ναι άναλόγως μικραί εξαιρέσει τοΰ Δυ 
τικοΰ Kansas, δπου έν τούτοις έλπίζε- 
ται ότι ή έσοδεία θά είναι διπλάσιά τής 
περυσινής. Άνατολικώς τοΰ Mississippi 
είς "Ανατολικόν Kansas καί "Ανατολικόν 
Texas ή κατάστασις τής έσοδείας είναι 
άρίστη.

Αί Εύρωπο ϊκαί έσοδεΐαι γενικώς έξε- 
λίσσονται εΰνοΐκώς λόλφ τής αισθητής 
δελτιώσεως τοΰ καιροΰ.

Κατά τά τέλη τοΰ πρώτου δεκαημέ
ρου τοΰ Μαρτίου λόγω τοΰ Γερμανικού 
πραξικοπήματος τής στρατιιοτικής κατα 
λήψεως τής Ρηνανίας αί άγοραί τοΰ 
σίτου παρουσίασαν απότομον ύψωτικήν 
τάσιν (maximum τιμών: έν Λονδίνιρ τή 
12)3 έν Chicago καί Winnipeg τή 13) 
3)36). Κατά τόν υπόλοιπον μήνα λόγοι 
τής σχετικώς βελτιωθείσης διεθνούς 
καταστάσεως, τής απροθυμίας τών άγο- 
ραστών ‘Ηπειρωτικής Ευρώπης καί 
"Αγγλίας καί τής αίσιοδόξου έξελίξεως 
τών εσοδειών τοΰ Βορείου 'Ημισφαι

ρίου ή διεθνής τιμή τοΰ είδους ύπεχώ- 
ρησε συνεχώς.

Κατά τάς άρχάς "Απριλίου τά Χρη
ματιστήρια New York καί Winnipeg 
έσημείωσαν απότομον ύποχώρησιν τής 
option Μαιου είς 94 1)2 καί 79 cents 
κατά bushel σντιστοίχως (Τιμαί 3ης 
’Απριλίου). Τό χρηματιστήριον Liver
pool παρακολούθησαν τήν μείωσιν 
έκλεισε τή 3)4)36 μέ sh. 5.11 7)8 διά 
παράδοσιν Μαιου. Η χαλάρωσις αίίτη 
ώφείλετο κυρίως είς τήν σταθερώς έ 
φαρμοζομένην τακτικήν πωλήσεων έκ 
μέρους τοΰ Καναδά. Κατά τήν Μεγάλην 
Εβδομάδα λόγω καλών αγορών έκ μέ
ρους τής "Ιταλίας καί ζητήσεως έκ μέ
ρους τών "Άγγλων βιομηχάνων ή διε 
θνής τιμή τοΰ είδους άνήλθεν αίσθητώς 
(παράδοσις Μαιου είς New York: 95 
cents, είς Winnipeg: 80 1)2 cents καί 
είς Λονδίνον (κατά cental) είς sh. 6 27).
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΙΤΑΓΟΡΑ

Έκ τών 192 000 τόννων εγχωρίου σί
του ους ή ΚΕΙΤΕΣ συνεκέντροισε κατά 
τό 1935, κατώρθωσε νά διάθεση μέχρι 
μέσωνΜαρτίου διάτώνέπιλιμενίων μύλων 
11 δ.ΟΟΟτόννους (έναντι135.000προ6λεπο- 
μένων) δι’ υποχρεωτικής προσμίξεως 100 
μονάδων εγχωρίου σίτου μετάΙΟΟ μονά
δων έκτελωνισθέντος ξενικοΰ.Ήδη λόγιο 
του ότι ή ολοκληρωτική διάθεσις τών 
υπολοίπων 57.000 τόν. διά τών κυλιν- 
δρομύλων ένδοχώρας δεν κατέστη δυνα
τόν νά πραγματοποιηθή, ή ΚΕΠΕΣ ά- 
πεφάσισε τή 23)3 νά αύξηση τό ποσο 
στον προσμίξεως τών έπιλιμενίων μύλων 
είς 200 μονάδας εγχωρίου σίτου μετά 
100 μονάδων έκτελωνισμένου ξενικού.

ΣΑΚΧΑΡΕΙΣ
Κατ’ έκτίμησιν Lamborn et Co ή 

παγκόσμιος σακχαροπαραγωγή 1935 36 
υπολογίζεται είς 27.654.000 long tons 
(είς 27.65L000 long tons κατ’ έκτίμησιν 
τοΰ Dyer) έναντι 26.191.000 long tons 
παραγωγής 1934—35 (26.133.000 long 
tons κατά τήν έκτίμησιν Dyer). Τφ 
1930—31 ή παγκόσμιος σακχαροπαρα- 
γωγή είχεν άνέλθη είς 28.921.000 long 
tons. Ή παγκόσμιος κστανάλωσις σακ- 
χάρεως κατα τό έτος λήξεως 31)8)35 
άνήλθε κατά τόν Lamborn είς 27.188 
000. long tons (είς 27.321.000 long 
tons κατά τον Dyer) ή δέ κατανάλωσις 
1935—35 προβλέπεται είς 28.163.000 
long tons (είς 28.859.000 long tons 
κατά τόν Dyer) Τά παγκόσμια αποθέ
ματα υπολογίζεται ότι θά άνέρχωνται 
τή 1)9)36 είς 8.484.000 long tons έναντι 
8.993.000 τή 1)9)35 καί 12.362 000 long 
tons τή 1)9/31.

Καθ' όλον τόν μήνα Μάρτιον τό 
Χρη ματιστήριον Νέας Ύόρκης έσημείω 
σε σταθερόν άνατιιιητικήν τάσιν (maxi 
mum τιμών τή 30)3 άφ’ ενός λόγω τής 
διατηρήσεως υπό τοΰ Νόμου τών υφι
σταμένων περιορισμών τής σακχαροκαλ 
λιεργείας καί άφ’ ετέρου λόγω μεγάλων 
αγορών έκ μέρους τών βιοιιηχάνων καί 
τών έμπόρων.Κατά τάς άρχάς "Απριλίου 
ή αγορά Νέας 'Υόρκης διετηρεΐτο στα 
Θερά-

Τό Χρηματιστήριου Αονδίνρυ, πλήν 
παροδικής χαλαρώσεως τή 19 καί 20 
Μαρτίου όφειλομένης είς άρκετάς προσ
φοράς αΐτινες δέν κατέστη δυνα
τόν νά άπορροφηθοΰν, διετηρήθη στα-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΡΠΟΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ A, Ε,

Έτος 4ον Trj 31ri Δεκεμβρίου 1935
1) Εγκαταστάσεις 315507.50
Μεΐον άποσβ. προηγ. χρήσεων 49ο893.40

» χρήοεως 1935 14.756.25 64649.65 250857.85
2) Άπόθ. είδ. έργαλ_ συσ)ας 967492.80
Μεΐον άποσβ. λόγω άποτιμ. 300.668.50

> διαγραφή φθορεν. "υUk. 36,681,60 337350.10 630142.70
3) "Επιπλα 52705.10
Μεΐον άποσβ. προηγ. χρήσεων 13.323.50

* » χρήσεως 1935 3.938.15
4) Έμπ)τα παρ’ άντιπ. έξωτ. λ)σμός Έστιερ.

17261.65 35443.45
205591.40

5) Χρεώσται 57562 80
Μεΐον άποσβέσεις 13076.40 44486.40
6) Άντ)ποι έξωτ. Λ)σμός Ξ. Ν. 605543.60
7) Είσπρακτέον Βραβ. εξαγωγής 1935 500000. -
8) Γραμ. Εισπρακτέα 2953.75
9) ΑΤΕ λ)σμός καταθέσεων , 1787115.75
10) Ταμεΐον 13919.— 4.076.053.90

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑ!
"Υπολ. ζημιών προηγ. χρήσεων 2479178.85
Μεΐον καθ. κέρδη Χρήσεως 1935 1041618.20 1.437.560 65

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ
Εγγυητικοί έπιστολαί είς δραχμάς 200000 -

» » » Συν)μα 1 — 200.001.-

ΑΝΑΑΥΣΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
5Τ713 615.55

Α' ΕΞΟΔΑ
1) Μισθοδρσίαι 475.682.40
2) Γενικά έξοδα 335 325.05 812 007.45

Β' ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
1) ’Επί ΧΡΕΩΣΤΩΝ 13.076.40
2) » ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 14.756.25
3) » ΕΠΙΠΛΩΝ 3.938.15
4) » ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛ. ΣΥΣκΕΥΑΣ.ΑΣ 337.35010 369.120 90

Γ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Κράτησις διά έπισφ. άπαιτήσεις .20 654.75

Δ' ΖΗΜΙΑΙ
’Υπόλοιπον ζημιών προηγ, χρήσεων 2 479.178.85

3.680.961.95

"Ο Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

Μετοχικόν κεφάλαιον 
Προβλέψεις δι" έπισφαλείς άπαιτήσεις 
’Εκκρεμείς λογαριασμοί 
"Εκκρεμείς Λογαριασμοί είς Συν)μα 
Παραγωγοί
Άντιπροσωπεΐαι εσωτερικού

5.009.030. — 
24.254.75 

346.836.60 
3.038.20 

38 811 10 
100.673.90

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ: 
Καταθέται έγγυήοεων είς δραχμάς 

» » » Συν)γμα
200.000-

1.

5.513 414.55

200.001.-

ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΑΙ
ί) ’Εκπτώσεις, προμήθειαι καί βραβεία έξανωγής
2) Κέρδη έκ πωλήσεως νωπών καρπών έν τφ έξωτ.
3) Συναλλαγματικοί διάφοροί

Υπόλοιπον είς νέον:
"Υπόλοιπον ζη ιών προηγουμένων χρήσεων 
Μειον καθ. κερδών χρήσεως 1935

2.479.178 85 
1.041.618.20

5.713.615.55

713.127.30 
1.521 188 60 

9.085 40

2.243.401.30

1.437.560.65
3.680.961.95

"Ο Διευθυντής 

Γ. ,Χ. ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ
"Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

ΑΑ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

—is»*.*.'

θέρον καθ' όλον γενικώς τόν άνω μήνα 
ΈσηιιειώΘηάρκετή ζήτησις έκ μέρους 
τής βιομηχανίας καί τοΰ εμπορίου· «ατά 
τό πρώτον δεκαήμερον τοΰ ’Απριλίου τ®, 
Χρη ματιστήριον Λονδίνου διετηρείχο 
σταθερόν λόγω τής μειώσεως τών είς 
χεϊρας τών έργοστασιαρχών ευρισκο
μένων αποθεμάτων κατειργασμένης σακ- 
χάρεως.

‘Η αγορά Πειραιώς βεβαρυμένη μό 
αποθέματα έν τή "Ελεύθερα Ζώνη 
4 500 τόν. (πλέον 3.500 τόν. έν πλφ) έ ση
μείωσε κατά Φεβρουάριον συνεχή ΰπο- 
χώρησιν τιμών άπό λίρ. 9.0.0 είς λ. 8.60 
(συμπεριλαμβανομένου καί τοΰ 20ο)ο 
υπέρ τοΰ Ταπητουργικοΰ ’Οργανισμού) 
διά τάς άγγλικάς σακχάρεις· Κατά Μάρ
τιον παρά τήν ικανοποιητικήν ζήτησιν 
έκ μέρους τής καταναλώσεωτ, λόγω τής 
ύπάρξεως έν τή Ε.Ζ Π μεγάλων ακόμη 
αποθεμάτων (4.000, τόννοι) ή όποχώρη- 
σις έσυνεχίσθ η (λίρ. 7.16,0 διά τάς ετοί
μους άγγλικάς κατά τήν πρώτην εβδο
μάδα τοΰ ’Απριλίου).
Κα,ΦΦΕΔΕΣ

Κατά στατιστικήν τής Coffee Tra
de Association τοΰ Amsterdam ή 

αγκόσμιος έσοδεία καφψέ 1935—36 
ύ τολογίζεται είς 29 080,000 σάκκους 
(-.ξ ών έσοδεία Βραζιλίας 17.270 000 
σάκκοι, Κολομβίας 3 250 00 1 σακκοι, 
"Ολλανδικών Ί,νδιώι: 1.760 009 σάκ . 
κο) καί ή άνιίσιο χος Εξαγωγή είς 
24.4C0.000 σά<κοος (έξ ών έξαγωγη 
Βραζιλίας 13-500X00 σάκκ η). Κατά 
συνέπειαν 4 000.000 σάκκοι περίπου· ; 
Ηά προστεθώσιν είς τούς ήδη πλεο
νάζοντας έκ προηγουμένων έσοδειών 
4.000 000 σάκκους έν Βραζιλία.

Κατά Φεβρουάριον καί Μάρτιον ή 
αγορά καφφέδων Νέας "Υόρκης ήτο 
ήρεμος αέ τάσιν υποτιμητικήν. Ή 
ζήτησις ήτο πτριωρισμένη.

Είς τήν άνοράν Πειραιώς αί τιμαί 
ποιότητας Rio No 3 αΐτινες κατά 
Φεβρουάριον εϊχον ανέλθη άπό δρχ,_ 
27 ή όκδ cif είς δρχ 29.50, ύπεχώρη- 
σαν κατά Μόρπον είς δρχ. 28—28 50,_ 
Άοκετά φορτία καφφέδων άφιχθη- . 
ο αν κατά Μάρτιον'. Τά άποθέμαπχ 
υπολογίζονται ήδη είς 19.500 σφκ· 
κους έναντι 7.500 σάκκων κατα τά 
τέλη Φεβρουάριου.

ΚΑΠΝΑ
Κατά στατιστικήν τών Γραφείων 

Προστασίας Ελληνικού ΚαπνοΟ ή 
παραγωγή καπνού έν Έλλόδι κοτά ) 
τό 1935 άνήλθεν είς 35.376.382 όκά- 
δας (857.065 καλλιεργηθέντα στρέμ
ματα) έναντι 31.294 122 όκάδων άν· 
τιστοίχσυ περυσινής παραγωγής (Τ7& Ί 
991 καλλιεργηθέντα στρέμματα). 
Κατά Φεβρουάριον καί Μάρτιον ή 
άγορά χωρικών καπνών έσνδ. 1935 
έσυνεχίσθη ζωηρώς ιδίως έν "Ανστ, 
Μακεδονία καί Θράκη. Άπό τής έ- 
νώοξεως τών άγορών μέχρι 20)3136 1 
έπωλήθησαν συνολικώς 27.613.876 όκ, 
χωρικών καπνών.

Κατά τό δεύτερον 15θήμερον τοΟ 
Φεβρουάριου κατόπιν τής απροόπτου 
άποφάσεως τής Τραπέζης τής "Ελ
λάδος δπως παύση νά προαγοράζη 
μάρκα ή έμπορική κίνησις έχαλαρώ 
θη σημαντικώς. Μετά τήν γνωστήν 
δμως παρέμβασιν τοΟ Κράτους ή χί— ; 
νησις έπί έτοιμων καπνών έπανελή- 
φθη κα’ά Μάρτιον ζωηροτέρα καί 
μέ αίσιοδόξους προβλέψεις,

Κατά στατιστικήν τοΰ Λελτίου 
Συνδέσμου Γραφείων Προστασίας 
"Ελληνικού καπνού κατά τούς μήνας 
’Ιανουάριον—Φεβρουάριον 1936 έξή- · 
χθησαν συνολικώς 7.961.299 χγρ, κα
πνών άξίας δρσχ. 624.892.660 έναντι 
άντιστοίχοο περυσινής έξαγωγής 
11.952.853 χγρ. άξίας δρχ.818.553.343. :

Ή Τουρκική έσοδεία καπνών 1935 
διετέθη σχεδόν όλόκληρος είς τιμάς 
κατά 20 —25ο)ο άνωτέρας τών περυ- 
σινών. Έν Βουλγαοία ή άγοραστική 
κίνησις έπί χωρικών καπνών 1935 
υπήρξε λίαν ζωηρά.

ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ α.ε

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ!

Πρός τούς κ. κ. Υπαλλήλους τών Τραπεζών

Γιωρίζομεν ύμΐν δτι 6 οίκος ημών χορηγεί άπαντα τά είδη ιματισμού καί 
ύποδήσεως - ανδρικά, γυναικεία, καί παιδικά - έπί πιστώσει έναντι μηνι
αίων δόσεων.

Σημειώσατε δτι εΐμεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. 
Έχομεν τά καλλίτερα είδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς.

ΕΠ1ΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΘΗΤΕ
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ΙΟΙ ΓΕΙίίΚΒ ΕΤΙΙΡΙΙ ϊίΕΜΤΙ
...................... .

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΦΘΟΝΙΔΟΥ - 2ος "Όροφος 

'Οδός Παπαρρηγοπούλου 9

Μετοχικόν Κεφάλαιον Δραχμαι 14-600-000
’Εργοστάσια:

Εις Δραπετσώνα Πειραιώς 
ΤΣΙΜΕΝΤΑ «ΗΡΑΚΛΗΣ» 

70.000 Τ. έτησίως

’Εν Βόλοι
.ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ» 

40.000 Τ. έτησίως

Τηλέφωνα:
Κεντρ. Γραφεία 25.101; "Αθήναι 
Πρατηρίου 25.191, Άθήναι 
"Εργοστασίου 40.441, ΙΙειραιεύς 

Γραφεία Βόλου:
Δη μητριάδος 128—Τη λ. 55.

Πρατήριον Θεσσαλονίκη??
Στοά Παρθένων 8—Τη λ. 39.18

Τηλεγραφική ΔιεύΘυνσις:
ΣΙΜΗΡΑΚΛΗΣ — ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΛΟΤΣ1ΜΕΝΤ — ΒΟΛΟΝ 

Αί μεγαλείτεραι καί μέ τά πλέον συγχρονισμένα μηχανήμα
τα έγκαταστάσεις: Τρεις περιστροφικοί κλίβανοι. ’Αρτιότατα 
εργοστάσια χημικών καί βιομηχανικών δοκιμών παρακολουθή- 
σεως ποιότητος προϊόντων.
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡ1ΓΚ 31 3 1936 
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ STOCK R Μ.
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ » F.S·
ΣΟΥΗΔΙΑΣ » » »
ΙΤΑΛΙΑΣ
ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ "Ανοιγμα
ΑΥΣΤΡΙΑΣ >
ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 
ΒΕΛΓΙΟΥ 
ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Γαλλίας
ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 
ΓίΟΥΓΚΟΣΛ ΑΥ Ι ΑΣ

Bons de caisse έν κυκλοφορία 
'Υπόλοιπον του παρ’ ήμϊν λ)σμοΰ 
έπ’ όνόματι Έθν. Τραπέζης Γιουγ- 
κι σλανΐας (Τριμερείς Λ)σμοί)

ΡΟγΜΑΝΙΑΣ
Bons de caisse έν κυκλοφορία Δραχ. 109.151,20

1 Υπολ. λ)σμοΰ No 1 έπ’ όνο-
υατι Έθν. Τ ραπ. Ρουμανίας » 163.039.499.80
"Υπόλ, λ)σμο0 No 2 (τριμε
ρείς σ·:μ)σμοί) » 85.656.550.—

LITS. 
K.C. 
Δολλ. 
Λ Α. 
F.B. 
F.S. 
F.F. 
Δραχ.

34 109.274.— 
854 4·τ3.— 
973.429.— 
128 101.— 

62 357.788. - 
10.842.— 

' 8.287 — 
15 495 293.- 

470.273.— 
59 613.557.— 
2.181.565.—

49.941.862.—

Δην. 43.577.143.-

ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Bons de caisse έν κυκλοφορία 

Λ)σμός Special (Τριμερείς 
Συμ)σμοί)
Λ)σμός Γ 

» A 
» Β

Σΰχ ολον ένεργητικών όπολοίπων » 1.463.079 318 —
ιι παθητικών » 1.188.426.915.—

Τή 31 3-36 STOCK » 274.652403.-
ΣΗΜΕιΩΣΙΣ.—Ή τροπή έλαβε χώραν έπί ταΐς 

δελτίου τής όμετέρας Τραπέζης τής 31-3-36.

Δραχ.

LTQS

F.F.

248.805.201.—

822.041 —

46.51 
124. - 

86.261.66 
46.475.14

μέσαις τιμαις του

ΣΥΓΚΡΙΣίΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
7-3 1936 καί 7-4-1936

Ή Τράπεζα τής Ελλάδος άπό 7-3 36 μέχρι 7 4 36 διέθεσε τά κά 
τωθι κεφάλαια :

Εις χρέος Δημοσίου ' δρα <.
1 ίς έιέρας πιστώσεις εις δραχμάς »
Μείον είσπραχθέντα άπό πισιώσεις »
Δημοσίου εις δραχμάς 582,5
’Από Συναλ)κάς καί γραμ)ιια ‘Εσωτερικού 3,6 »
Εις κτίρια Τραπέζης καί έ.γκαταστάσεις »

Σύνολον δραχ.
Τά κεφάλαια ταΰτα έπορίσθη ή Τράπεζα ώς έξης :

4.—Άπό διαθέσιμα
Μείωσις χρυσού καί άξιών συναλ)τος 17,8 
Αΰξησις έτέρου Έξωτ)κο0 συναλ)τος

891 έκ.
9/0,1 έκ.

1861,1 έκ.

586,1 έκ.
1,775 έκ.
1275,3 έκ.

Ο-
1,9 , 15,9 

4,5 
22 8

καί πιστώσεων εις Έξωτ)κόν συνάλλαγμα 
Μείωσις "Ελληνικών κερμάτων 
Αυξησιο ύποχρεώσεων εις έξωτ. συναλ)μα 
"Αρα μείωσις καθαρού άποθέματος εις 

’Εξωτερικόν συνάλλαγμα
II. — Άπό δυναμικήν κυκλοφορίαν

Αΰξησις Τρ)ων έν κυκλοφορία 
Αΰξησις. ύποχρεώσεων δψεως

III. —Άπό ετερα στοιχεία
Αΰξησις ετέρων ύποχρεώσεων 
’Από μείωσιν ετέρων στοιχειών ένεργητικοΟ

Σύνολον

δραχ.

231,7
455,6

453,1
91,7

43,2 εκ.

687,3 εκ.

544, έκ.
δραχ. 1275,3 έκ.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει, δu ή δυναμική κυκλοφορία τής Τραπέ
ζης ηϋξήθη κατά δραχ. 687,3 έκατ. Επίσης αί ετεραι Οποχρεώσεις κατΟ 
δραχ. 453,1 έκατ. άνηΰέτως δέ τό καθαρόν απόθεμα εις ’Εξωτερικόν 
συνάλλαγμα έμειώθη κατά δραχ. ο8,7 έκατ.

Α1 ΕΝ ΕΛΑΑΔ1 ΓΡΑΠΕΖαΙ
Παραθέτομεν κατωτέρω συγκριτικώς τούς κυριωτέρους λ)σμούς τών 

έν Έλλάδι Τραπεζών έν τέλει τών έτών 1933, 1934 καί 1935, εις εκατομ
μύρια δραχμών :
Διαθέσιμα

Ταμεΐον
Παρ ϊ τη Τραπέζη τής "Ελλάδος 
Παρ’ άλλαις Τραιιεζαις

Σύνολον διαθεσίμων έκ δραχ.
Χρυσόν, ξένα Τρ)κά καί συναλ) /μα

Σύνολον
Τοποθετήσεις

Χαρτοφυλάκιον τίτλων 
Προεξοφλήσεις
Δάνεια βραχυπρόθεσμο (3 μηνών)
Δάνεια μακροπρόθεσμα (τέραν 3 μηνών) 5,803,9 
Σομμετοχαί εις επιχειρήσεις

Σύνολον 16,354 I 8 804,3 19,723,5
Καταθέσεις

’Όψεως καί ταμιευτηρίου εις δραχμάς 10,783,4 
"Οψεως καί ταμιευτηρίου εις ξένον νόμ. 1,01b 5 
Προθεσμίας καί όμολ- δάνεια εις δραχ. 4,/18.5
Προθεσμίας καί όμολ. > είς ξένον νΟμ. 1.946,1___________

Σύνολον 18.464,5 19,376,2

12,323,6 
989,4 

4,067,6 
1.995,6

12,194,6 
1,029,7 
4,039.1 
1,938,2

Έκ τής άντιπαροβολής τών άνω 
τέρω στοιχείων προκύπτει δα άπό 
τού 1933 μέχρι τού 1934 ηύξήθησαν 
αί τοποθετήσεις τών κυριωτέμων 
Τραπεζών ώς έξης ;

Προεξοφλήσεις 44,5 έκ.
Βραχυπρόθεσμα δάνεια 

(3 μηνών) 678 6 έκ.

Μμκροπρόθεσμα δάνεια 
(πέραν 3 μηνών) 

Χαρτοφυλάκιον 
Συμμέτοχοι ε(ς έ~ιχει· 

ρήσεις

I9.2UI ,6

619,6 έκ. 
80,6 έ<.

1,450,3 έκ.
Έ τούτων δραχ. 911,7 έκ. προέρ

χονται έκ τής αϋξήσεως τών κατα-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “ΠΡΟΜΗΟΕΥΣ..
Έτος 12ον. Κατάστασις τής 31ης Δεκεμβρίου 1935

καί Συμμέτοχα! ε[ς

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ 
Ταμεΐον καί Τράπεζαι 
Χρεόγραφα, Χρηματόγραφα 

"Επιχειρήσεις 
Κτήματα Εταιρείας
"Έπιπλα, Σκεύη, Εγκαταστάσεις Κεντρικού, "Υπο

καταστημάτων, Τεχνικών Γραφείων καί ’Απο
θηκών καί Επιστημονικά "Οργανα 

Εμπορεύματα 
Γραμαάαα Εισπρακτέα

Ή >’γυημένοι Λογαριασμοί:
Δ1-- ένεχύρω ι καί έκχ υρησεων 
Έπί ύποθήκη

’"Επ’ αύτ >κινή των καί μηχανημάτων

13.613.103,69

3.803.23C 10 
7.701.112.-

4 688.662.50

10. - 

4.795.577.90

13 403.294. - 
3 175.840.65

5.404,120 45 21-980.255.10 26.668.917,60
Άνταποκρ.ταί ‘Εξωτερικού 

-Χρεώσται Διάφοροι
"Ανώνυμος Εταιρεία ’Εκδόσεων καί Γραφικών 

Τεχνών «ΠΥΡΣΟΣ»
Λογαρισσυοί Διάφοροι 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Αξία έκτελεσθέντων καί πιστοποιηθέντων "Εργων 

Εθνικής 'Οδοποιίας υπό έκκαθάρισιν 
Έργα ’Οδοποιίας Δήμου ’Αθηναίων.

Λογαριασμοί Τάξεως

2 707.598.40
6.768.845 91 9 476 445 31

1.694.227 — 
410 892.15

64.889.480-26
5.921.09Q.4 > 70 810.570.72

138.974.086.47 
113 027 225.90 
252.001 312 37

Μετοχικόν Κεφάλ. διηρημένον είς 89.009 Μέτοχός 
Άπίθ;ματικά Κεφάλαια 
Πρόβλεψις δΓ επισφαλείς Λογαριασμούς 
Άνταποκριταί Έξωτ. πρ σσορινοί Λσ)σμοί 

ΣΕΛΑ ΚΟΜΠΑΝΥ ΕΛΛΑΣ ΛΙΜΙΤΕΔ 
Πιστωταΐ Διάφοροι

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ
Λογαριασμοί ’Έργων Τεχνικού Κλάδου μήπω έκ- 

καθαρισθέντες
Ύπεογολάβοι Εθνικής Όδοποιΐας

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέτοχοι, ύπόλοιπον έπιστροφών κεφαλαίων μή
πω ζητηθέν

Μερίσματα προηγουμένων χρήσ. μήπω ζητηθέντα 

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Διανεμόμ. κατά τήν παρούσαν χρήσ. 4.009.551,20 
Άφιέμενα διά τήν έπομένην 106.898.18

ΠΑΘΗ ι ιΚΟιτ
33.375.030,

17.491.140.1Q 
3 921.830.80 21.412.970.90 

5Π-550 80 
3.501.127.85 
4.758 160.70 8.773.839.35

48.001.150.98 
22 925.241.46 70.926392.44

299.825.-
69.609.40

4.116 449.38 4.485.883.78

Λογαριασμοί Τάξεως
138.974.686.47 

113.027.225.90 
252.001 312 37

ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΜΕΡΙΔΟΣ «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ))
ΧΡΕΩΣΙΣ 
ΕΞΟΔΑ

Μισθοδουίοι Προσωπικού έν γένει 10.127.603 15
’Οδοιπορικά καί άηοζηυιώστις τού έκτός έδρας

Τεχνικού Προσωπικού 1 573 724 90
Ενοίκια Κεντρικού Γραφείου, ’Υποκαταστημάτων;

Τεχνικών Γ ραφείων, ’Εκθέσεων χαί ’Αποθηκών 1.131.039.10 
Διάφορα έξοδα, ήτοι:Ταχυδρομικά, Τηλεγραφικά,

Τηλεφωνικά, Φωτισμός,Δικαστικά, Δημοσιεύ
σεις καί Διαφημίσεις κλπ. 3-513.742.55 16.346.309.70

’Αποζημιώσεις άπολυθέντος Προσωπικού 112.500.—
Φόροι Δημοσίου Διάφοροι 717 064 85

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Πρός έπαύξησιν προβλέψεων δι’ έπισφαλεΐς λογ.
Ά.πόσβεσις έπί Κτημάτων Εταιρείας πρός 5ο),σ 
Απόσβεσις υπολοίπου άξίας έπίπλωυ, σκευών, 

έγκαταστάσεων Κεντρικοΰ,'Υποκαταστηυάτων,
Τεχνικών Γραφείων καί ’Αποθηκών καί ’Επι
στημονικών όργάνων 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ

Διατιθέμεν τ πρός έπαύξησιν τού τακτικού άπο-
θεματικοΰ 216.655.20

Διανεμόμενα κατά τήν παροΰσ. χρήσιν 4 003.551.20
Αφιέμενα διά τήν έπομένην χρήσιν 106 898.18 4 116.449.38 4.333.104.58

1.200 000.— 

405.321 65

491 336.70 2.096.658.35,

23.605.637.48

’Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως 
"Εσοδα Εμπορικού Κλάδου 
“Εσοδα Τεχνικού Κλάδου 
Τόκοι και ώφέλειαι έκ τοποθετήσεως

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

143.924.06
8,332.972,94

12,140.471,17
κεφαλαίων 2,983,269,31 23,461,713 42

θέσεων.
Άπό τού 1934 μέχρι 1935 μει> Ον- 

•αι αί καταθέσεις κατά δραχ. 174,6 
έκατ αυξάνονται δέ αί τοποθοτήσεις 
κατά 921,6 έκατ. Τό ούνολον τών 
κεφαλ'ίων τούτων προήλθε έκ τών 
δι .θεσίμω , ατινα έμφανίζουσ. μεί- 
τσσιν 1161 έκατ.

Κ ιτά κατηγορίας τοποθε ήσεως ά
πό τού 1934 μέχρι τον 1935 ηύξήθη
σαν :

1933 1934 1935
490,5 563,2 503,5

1,636,7 1,916 825,8
308.3' 261.9 188,1

2,435,5 2,741,1 1,517,4
. 700.6 495,3 553
3,156,1 3,236,4 2,υ75.4

1,577,6 1,658,2. 1,714,7
2,459,9 2,504,4 2,331,1
6,579,6 7,258,2 8,148,3
5,803,9 6,423 5 6,627,7

933 660 933,8

Τά βραχυπρόθεσμα δά
νεια 890,1 έκ,

Τά μακροπρόθεσμα δά. 
ιεια (3 μηνών) 201,2 έκ.

Τό Χαρτοφυλάκιον (πέ
ραν 3 μηνών) 56,5 έκ.

Άφ’ έτέρου έμειώθη- 
σαν αί προεξοφλήσεις 203,3 έκ.
αί συμμέτοχοι είς έπιχει- 
ρήσεις 26,2 έκ.

23,605,637,48

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧ. 4.009.551.20
κεφαλαίου Δρχ.- 2.007,500,—

» 1,846,487,20 Δραχ,
Πρώτον μέρισμα πρός 6ο)ο έπί τού μετοχικού 
•Πρόσθετον μέρισμα 

Μείον Φ. Κ. Π. δανείων καί οδοποιίας 
"Ητοι μέρισμα καθαρόν πρός Δραχ. 35—κατά μετοχήν
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου κατά τό άρθον 39 τού Καταστατικού Δραχ, 160 564,—
Μείον Φ. Κ. Π., δανείων καί όδοποιΐας » 30.751,20

•φόρος Καθαρά; Προσόδου, Δανείων καί 'Οδοποιίας έπί μερίσματος
Δραχ, 4^009,551,20

Τό μέρισμα έκ Δραχ. 35,—κατά Μετοχήν άπηλλαγμένον φάρου Καθαρας προσόδου πληροθή τεται μετά τήν έγκρισιν χού παρόντος 
Ισολογισμού παρά τής Γενικής Συνελεύσεως τών Μετόχων έν ήμέρα καθορισθησομένη ύιτό τού Διοικητικού Συμβουλίου έπί προσαγωγή τής 
*π* άριθ. 8 μερισματαποδείξεως

Έν Άθήναις τή 30η Μαρτίου 1936 Ό Διευθυντής τών Οικονομικών
Ό ’Εντεταλμένος Σύμβουλος ’ Ό Διευθόνων Σύμβουλος καί Λογιστικών 'Υπηρεσιών ·

Δ, I. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Π, Γ, ΜΑΚΡΗΣ Λ, I. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

3.848, 987,20 
733,987,20 

3 113 000,—

129,812.80
764,738,40

Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖ Σ

Τό Συμβούλιον τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης ένέκρινε τόν ΰπό τής Διοι- 
κ ήσεως ϋποβληθέντα ισολογισμόν 
τού διαρρεύσαν.ος έτους, τού όποιου 
τά άποτελέσματα έμφανίζονται ώς 
κάτωθι.

Αί άνεκκαθάρ στοι ώφέλειαι τής 
Τραπέζης άνήλθον κατά τό 1935 είς 
193,925.625 δραχυάς, αί δέ έπιβαρύν- 
σεις 6Γ έξοδω διαχειρίσεως, τόκους 
καιαθέσεων καί άλλων δανείω. κα
θώς καί 5Γ άποσβέσεις, είς 145,400. 
458 δραχμάς. Έκ τούτου προκύ
πτει δτι τα καθαρά κέρδη άνήλθον 
είς 50.525.167 δραχμάς. Έκ τυϋ ισο
λογισμού έχει άποσβεσθή ή άξια δ- 
λων τών κτιρίων τής Τραπέζης καί 
δλων τών έγκαταστασεων. Τά καθα- 
ρ ί κέρδη κατόπιν άποφάσεως του 
διοικητικού συμβουλίου κατανέμον- 
T-.U ώς έξης : ΔΓ άποθεματικόν 25. 
000.000 δραχμών. Τό κεφάλαιον αύτό 
διά τής ’ έας έγγραφης άνέρχεται 
ήδη είς 146.000 000. Διά κρατήσεις 
πρός κάλυψιν ένδεχοαένων έπισφα- 
λών άπαιτήσεων 15.000.000, του συ
νολικού κονδυλίου άναβιβαζομένου 
είς 95.000.000, Διά τήν ένίσχυσιν τών 
ταμείων συντάξεων, υγείας καί τού 
συλλόγου υπαλλήλων 9 350.000 καί 
διά τήν ένίσχυσιν τής προπαγάνδας 
ύπέρ τής συνεταιρικής όργανώσεως 
τών άγροτών 1.000 000. Αί καταθέ
σεις τής Τραπέζης άνήλθον κατά ιό 
1935 είς 940.000.000, ή δέ ϋψωσις αΰ 
τη συνετέλεσεν, ώστε νά δυνηθή ή 
Τράπεζα νά χρηματοδοτήση τάς δια
φόρους έργασίας καί τήν συγκέν- 
τρωσιν τού σίτου χωρίς νά δανεισθή 
έκ τών Τραπεζών ‘Ελλάδος καί ’Ε
θνικής έκτός 200.000.000 δραχμών αί 
όπιίαι έπεστράφησαν άμέσως. Επί
σης ή ρευστοποίησις τών άπαιτήσε- 
ων τής Τραπέζης έγινε έφέτος έντα- 
τικώς λόγω τής καλής οικονομικής 
καταστάσεως τών άγροτών. Τό συμ
βούλιον ένέκρινε όμοίως τήν μείωσιν 
τού έπιτοκίου - ών χορηγήσεων πρός 
τούς συνεταιρισμούς καί τάς ενώσεις 
αυτών, κατά 1 ο)ο. Κατόπιν τούτου 
τό έπιτόκιον άπό 9 ο)ο καί 8 1)2ο)ο 
τών συνεταιρισμών καί τών ένώσεων 
αύτών τής Παλαιός Ελλάδος, ύπο- 
βιβάζεται είς 8 ο)ο καί 7 1)2ο)ο, τό 
δέ έπιτόκιον διά τούς συνεταιρι
σμούς καί τάς ενώσεις αύτών τών 
ό'έων Χωρών άπό 7 ο)ο καί 6 1)2ο)ο 
ύποβιβάζεται είς 6 ο)ο καί 5 1)2ο)ο.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

Ή έν τω χρηματιστηρίω έπικρα- 
τοΰσα άπραξία διετηρήθη μέχρι τέ 
λ. υς τού παρελθόντος Μαρτίου. 
"Εκτοτε αί έπιτραπεΐσαι έπί προθε
σμία πράξεις ήρχισαν ν* ζωογονούν 
τήν όγοράν και νά προωθούν τάς 
τιμάς τών πλείσιων άξιών είς άνώ- 
τερα έπίπεδα. Ή βελτίωσις αϋτη 
έπεξετάθη καί είς τα είς χρυσόν δά
νεια, λόγω τών πληροφοριών περί 
έπικειμένης ένάρξεως τών διαπραγ
ματεύσεων μετά τών ξένων όμολο* 
γιούχων πρός διακανονισμόν τού 
έξωτερικοΰ Δημοσίου χρέους.

Ιδίως μετά τάς έορτάς τού Πά
σχα έσημειώθη αισθητή αΰξησις τών 
συναλλαγών καί έπί τών μάλλον 
κερδοσκοπουμένων μετοχώντής πολε
μική βιομηχανίας,ώς τών Λιπασμά
των, Πυριτιδοποιείου καί Εριουργίας 
αϊτινες έκέρδισαν άρκετάς μονάδας.

Ου -ω αί μέτοχοί Λιπαστάτων ά* 
νετιμήθησαν άπό δραχ. 1235 είς δρ. 
1400, αί Πυριτιδοποιείου άπό δραχ. 
2225 είς δραχ. 2385 καί αί τής Έρι- 
ουογίας άπό δραχ. 272 είς δραχ. 
285.

Έκ τών λοιπών βιομηχανικών ά
ξιών αί χρωματουργείων άνετιμήθη- 
σαν άπό δραχ. 923 είς δραχ. 965 καί 
αί Τσιμέντων Ήρακλέους άπό δρχ. 
1365 είς δραχ. 1385.

At οίνοποιητικαί μετοχαί παρέμει- 
ναν στάσιιιοι.

Τά δάνεια είς χρυσόν άνετιμήθη- 
σαν: 188ι καί 1884 άπό δραχ. 27U0 είς 
δραχ. 3175, Μονοπωλίου άπό δραχ. 
2320 είς δραχ. 2530 τού 1914 άπό 
δρχ. 2715 είς δραχ. 3125 καί Προσ- 
φυγικοϋ 7 ο)ο άπό δραχ. 3725 είς 
δραχ. 4250,

Τελευταίως ήρχισαν βελτιούμεναι 
καί αί όίΛολογίαι Ανταλλαξίμων ση· 
με'ώσασαι τήν τιμήν δραχ. 690,50 
έναντι δραχ, 685.
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
19 Mapricu

Έγκρίνεται υπό τοΰ 'Υπουργι
κού Συμβουλίου πρότασις χοϋ γε- 
νικι ΰ συμβουλίου τής Τθαπέζης 
τής 'Ελλάδος περί άναδιορισμοΰ 
ε?ς την θέσιν τοΰ Διοικητοΰ αύ 
τής τοΰ κ. Έμμ. Τσουδεροϋ.

22 Μαρτίου
’Άρχειαι τών εργασιών του το 

μικτόν Πανελλήνιον συνεδρίαν 
κτηματιών, έπαγγελματιών, βι ά
τεχνων, εμπόρων,πολυτέκνων κλπ.

26 Μαρτίου
Εις συσκεψιν τώς αρμοδίων αρ

χών αποφασίζεται ή διαρρΰθμισις 
τής φορολογίας τοΰ ελαίου κατά 
τρόπον ώστε νά έφσρμόζηται ένι- 

αΐον σύστημα δι’ δλην την Έλ 
λοδα, καταργονμένης τής φορο
λογίας έν τοΐς έλαιοτριβείοις.

■—Τό συμβοΰλιον τοΰ Α.Σ.Ωί 
αποφασίζει την χορήγ ησιν πρίμ 
εις τούς έξαγωγεΐς, οΐ τινες θά έ- 
ξαγάγουν σταφίδα διά Οΰραγουά- 
ην, Χιλήν, Μεξικόι, ’Αβησσυνίαν, 
Μαδαγασκάρην, ’Ιάβαν, Νέαν 
Ζηλανδίαν, Κεϋλάνην καί Νότιον 
Αφρικήν.

29 Μαρτίου
Ενταφιάζεται ό νεκρός τοΰ Ε 

Βενιζέλου εις τό Άκρωτήρι τής 
Κρήτης.

30 Μαρτίου
"Αποφασίζεται, δπως έπιτρα- 

ποΰν εις τό Χρημ)ριον αί πρά 
ξεις επί προθεσμίφ έφ’όλων τονν ά- 
ξιών.

— Ή Γερμανική κυβέρνησις ε
πιτρέπει προσωρινώς τήν εισαγω
γήν άπεριορίστως 'Ελληνικής Κο
ρινθιακής σταφίδας, σουλτανίνας 
καί σύκων.

ΙΙαρατείνεται επί ένα μήνα ή

ισχύς τής ύφισταμένης μεταξύ 
Ελλάδος κοί Νοτιοσλαυίας ’Εμ
πορικής Συμφωνίας.

1 ’Απριλίου
—’Υπογράφεται νέα Έλληνο- 

ουγρική ’Εμπορική Σύμβασις.
— Διαπιστοΰται δτι καθίσταται 

δυσχερής ή εξεύρεσις δανείου διά 
τάς άνάγκας τοΰ ΑΣΟ δεδομένου 
δτι αί υποχρεώσεις του μέχρι -30) 
-β 1936 υπολογίζονται εις δρχ. 471. 
500.00 έναντι τών οποίων διαθέ 
τει τά έν ταΐς άποθήκαις πλεο
νάσματα σταφίδας καί τας πραγ- 
ματοπηηθησομένας εισπράξεις υ
πολογίζομε νας εις 7δ έκατ.

— 24ωρος απεργία τροχιοδρομι- 
κών.

— Ορκίζεται ‘Υφυπουργός τής 
Εργασίας ό κ. Γρηγ. Κασιμάτη:.

2 "Απριλίου
—’Υπογράφεται Διάταγμα περί 

παροχής δύο δωδεκατημορίων μή 
επιτευχθείσης τής καταθέσεως τοΰ 
πρι ί-πολογισμοΰ τοΰ κράτους.

5 ’Απριλίου
— Αμικνοίνται έξ ’Αμερικής 

645 ομογενείς εκδρομείς τής όρ- 
γανώσεως Άχέπα.

— Συλλαλητήριον τών χρεωμέ
νων ιδιοκτητών υπέρ τών εκκρε
μών ζητημάτων των

6 "Απριλίου
Εκλέγεται πρόεδρος τοΰ Διοικ. 
Συμβουλίου τοΰ Ιδρύματος τών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων δ κ. 
Σπυρ. Κορώνης.

12 ’Απριλίου
Θάνατος τοΰ πρωθυπουργού 

Κων. Δεμερτζή.
13 ’Απριλίου

Ορκίζεται πρωθυπουργός ό κ. 
"Ιωάν. Μεταξας.

14 ’Απριλίου
’Έναρξις τών εργασιών τοΰ Διε
θνούς ’Ιατρικού Συνεδρίου εν Ά- 
θήναις.

18 ’Απριλίου
‘Υπό τοΰ συμβουλίου Οίκονομ. 

Άμύνης αποφασίζεται νά επίβλη 
θή έλεγχος εις τούς ’Οργανισμούς 
τοΰ Δημοσίου Δικαίου, δσον αφο
ρά τήν τοποθέτησιν τών κεφαλαί
ων των.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
19 Μαρτίου

’Υπογράφονται νεαι οίκο νομι
κοί καί δημοσιονομικοί συμφωνίαι 
μεταξύ ’Ιταλίας καί ’Αλβανίας ά- 
φορώσαι τήν άκνρωσιν τοΰ προς 
τήν ’Αλβανίαν δανείου 100 έκατ. 
τοΰ 1931, τήν παραχώρησιν νέας 
πετρελαιοφόρου ζώνης εις τήν Ί 
ταλίαν έναντι ανταλλαγμάτων και. 
τον προσωρινόν διακανονισμόν 
τών εμπορικών σχέσεων.

20 Μαρτίου
Ή ’Αγγλία και ή Γαλλία άπε- 

δέχθησαν τήν έπιτευχθεϊσαν εις τό 
Λονδΐνον συμφωνίαν μεταξύ τών 
ύπογραψάντων τό Λοκάρνο κρα
τών.

’Αποφασίζεται ή άπέλασις έξ 
’Αμερικής τών παρά τόν νόμον εγ- 
κατασταθέντοιν.

24 Μαρτίου
‘II Γερμανία απορρίπτει τάς 

προτάσεις τοΰ Λονδίνου καί απο
δέχεται μόνον τήν διεξαγωγήν 
διαπραγματεύσεων επί νέωνβάσεων.

25 Μαρτίου
Υπογράφεται ναυτική συνθήκη 

μεταξύ ’Αγγλίας Γαλλίας καί ’Α
μερικής καθορίζουσα τά ανώτατα ! 
όρια εκτοπίσματος πολεμικών 
πλοίων καί διαμέτρου τηλεβόλων,

ισ)ύοντα έφ’δσον θά προσχωρή
σει σιν εις τήν συνθήκην καί αί 
λοιποί χώςαι αί ύπογράψασαι τήν 
ουνβηκην τής Ούασιγκτώνος.

26 Μαρτίου
Ή Αγγλική κυβέρνησις μετά 

τήν δημιουργηθεΐσαν συνεπεία τοΰ 
Γερμανικού πραξικοπήματος διε
θνή περιπλοκήν καθορίζει, δτι ή 
Αγγλία έχει ι γγυηθεΐ τήν συνθή
κην τοΰ Λοκάρνο καί έχει άναλά- 
βει σαφείς υποχρεώσεις τάς οποίας 
θά έκπληρώση.

28 Μαρτίου
Ή Τράπεζα τής Γαλλίας ύψο)- 

νει τόν τόκον προεξοφλήσεως από 
3 1)2ο)ο εις 5ο)ο, τόν τόκον προ
καταβολών επί τίτλων από 5ν)ο 
εις 6ο)ο καί τα>ν προκαταβολών 
τριάκοντα ημερών από 3 1)2ο)ο 
εις 5ο)ο.

29 Μαρτίου
Ένεργοϋνται εκλογαί εις τήν 

Γερμανίαν καθ’ ας τό Έθνικοσο- 
σιαλιστικόν κόμμα τοΰ Χίτλερ 
λαμβάνει τήν παμψηφίαν τών ψή
φων. Εις ά'λλο κόμμα δέν επετρά
πη ή συμμετοχή εις τάς έκλογάς.

Η πόλις τι ΰ Χαρράρ καταστρέ- 
φεται έκ θεμελίων υπό στολίσκου 
"Ιταλικών ’Αεροπλάνων.

30 Μαρτίου
Διαψεύδονται υπό τοΰ 'Υπουρ

γού τών Οικονομικών τής Γαλλίας 
ι,ί φήμαι περί ύποτ·μήσεως τοΰ 
γαλλικού φράγκου.

1 ’Απριλίου
Η Γερμαι ία επί τών προτά

σεων τών Δυνάμεων τοΰ Λοκάρνο. 
απορρίπτει τήν άνάληψιν μονομε
ρών ύποχρεοισεων. Προτείνει τήν 
σύναψιν συνθήκης έν ισοτιμίμ.

Νέα ήττα τών Αίθιόπων παρά 
τήν λίμνην Άσάγκι.

3 ’Απριλίου

Ή K.T.E. άναλσμβάιει πρωτο
βουλίαν διά τήν σύναψιν ειρήνης 
μετοξύ ’Αβησσυνίας καί ’Ιταλίας. I

6 ’Απριλίου
Διάβημα τών κρατών τής Μ. 

Άντάντ διά τήν παροβίασιν τών 
συνθηκών υπό τής Ουγγαρίας, ... 
ήτις καθιέρωσε τήν υποχρεωτικήν ) 
στρατιωτικήν θητείαν.

Ή ’Ιταλία αποκρούει τόν Ιλεγ- 1 
χον τής Γενεύης εις τάς "Ιταλό- ;1 
Άβησσυνιακάς διαπραγματεύσεις ζ 
περί ειρήνης.

8 ’Απριλίου

Εις τάς προτάσεις τής Γέρμα- | 
νιας ή Γαλλία άπαντά, ότι θεωρεί ή 
ώς μόνην έγγύησιν τής Εύρωπαϊ- i 
κής ειρήνης τόν παροπλισμόν τής % 
Ρηνανίας.

10 ’Απριλίου

Έκδηλοΰται σοβαρωτάτη Άγ- | 
γλο-Γαλλική διαφωνία εις τήν δε- j 
κατριμελή επιτροπήν τής Κ.Τ.Ε. 1

13 ’Απριλίου

Ή Τουρκία 5Γ αίιήσεως προς | 
τό Συμβούλιον τής Κ.Τ.Ε.ζητεί νά ) 
τής έπιτρέψη τήν έπανοχύρωσιν | 
τών Στενών.

17 ’Απριλίου

Ναυαγούν αί προσπάθειαι τής 
Κ.Τ.Ε. διά τήν έναρξιν διαπραγ- ζ; 
ματεύσεων ειρήνης μεταξύ Ιτα
λίας καί ’Αβησσυνίας.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί έξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου εις χρυσόν
3. "Ετερον εξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού:

I. ’Εμπορικοί αυν)καί καί γραμμάτια 
II. Γραμμάτια Δημοσίου

6. Πιστώσεις:
I Πληρωτέοι εις δραχμάς: 

α' Δημοσίου Δρχ. 4.064.375.153.90
β' “Ετεροι > 971.115.806-68

II. Πληρωτέοι είς έξωτερικόν συνάλλαγμα 
ϊ. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. 'Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέξης καί εγκαταστάσεις 

10. Έτερο στοιχεία τοΰ ένεργητικοϋ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (τής 7ης ’Απριλίου 1936)

Δρ. 3.335.096 794 34 
567.202.260.70 

2.210.584.15 
185.34T.638.15

Δρχ. 286.422.654.95
286.422.654.95

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Δρχ-

5.035.490.960.58
1.099.261.15 5.036.590.221.73 

3.605.11 Τ.162-45 
299 426.901.05 
175.961.648.14 
576 697.865Ί2

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. ΆποΟεματικά:

I ΓΙοόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Καταστ.
II Τακτικόν άποθεματικόν

13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ είς άντίκρυσμα 
άποσβεννυμενού μέρους τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία.
15. Έτεραι υποχρεώσεις όψεως είς δραχμάς:

I Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρχ. 187.061 864,54 
β' Τραπεζών » 597.263.156.55
γ' "Ετεροι Λ)σμοί » 5.156.727.159.32

Δχ. 400.000.000.-

21.492.559.30
56.900.000.— 78.392.559.30

5305 30.000.000—
-.780.773.360.—

16.

Δρ. 14.070.061.730.78

II Γραμμάτια καί τραβηχτικοί δψεως 
Καταθέσεις είς δραχμάς υπό προθεσμίαν:

I Δη μοσίου »
II Τραπεζών ,

III Έτεροι Λογαριασμοί
17. "Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συνάλλαγμα καί χρυσόν:

I Έξωτ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ. άρθρ. 62)
II "Ετερον έξωτερικόν συνάλλαγμα

18. Έτεραι ύποχρεοτσεις

Δρχ. 5.941.052.180.41
108.272.181— 6.049.324.361.41

Δρχ- 256.992.433.79
2.210.584.15 259.203.017.94

1.472.368.442.13

Δρ. 14.Q7.0 061.730.78-

Προεξοφλητικός τόκος 7 ©)© Έν ’ΑΘήναις τη 7η ’Απριλίου 1936
Η παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν

τής Τραπέζης μόνον κατόπιν εγγράφου ® Διοικητής Ό Τμηματάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου
εντολής αυτής). ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ Γ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ

ΤΙΜΑΙ TQN ΚΑΤΠΘΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΟΗΝΩΝ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΖΥΡΙΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΝ 1936

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ

Parite
Είς χρυσόν

Τιμή
τής 31)3)36

Parite
είς χρυσόν

Τιμή
τής 31)3)36

Parite 
είς χρυσόν Άνωτάτη Κατωτάτη Τιμή

τής 31)3)36

'Αγγλία Λίρα 1 £. =375.— 526.— = £ — — 1 £. = 25,22 15,215 15,095 15,215Αίγυπτου Λίρα 1 LEg. =384.— 539.— » 0,975 0,975 1 LEg. = 25.62 15,605 15,482 15,6051
Αυστρίας Σελλήνιον 1 Sh. = 4 8423 — » 34,58 26,37 1 Sh. = 0,7292 0,572 0,571 0,572Βελγίου Φράγκον 1 FrsB. = 2.143 3,58 > 175.— 146,275 1 FrsB. = 0,1441 0,519 0,5155 0,5195Βουλγαρίας Λέβα 1 Leva = 0.5567 — * 673,659 400.- 1 Leva = 0,0374 0,035 0,035 0,035Γαλλίας Φράγκον 1 Frs F. — 3.019 6 99 » 12421 75,10 1 Frs F. = 0,203 0,2025 0,20205 θ'2025
Γερμανίας Μάρκον 1 Rm. = 18.355 — > 20,43 12,365 1 Rm. = 1,2345 1,2325 1,2385 1,23Γιουγκοαλαυΐας Δινάριον 
Ελβετίας Φράγκον
Ελλάδος Δραχμή

1 Din. = 1 357
1 FrsS. = 14 8681 34 55

» 276,316
» 25,22
» 375.—

216,50
15,225

520,—

1 Din. = 0,0918 
1 FrsS. =

— = 0,0672

0,0698 0,0698 0,0698

Ήν. Πολ.’Α μερικής Δολλάριον 1 I- = 77.056 106.- . · 4,867 4,950 1 $■ = 5,18 3,075 3,0 ?25 3,075‘Ιταλίας Λιρέττα
Καναδά Δολλάριον

1 Lit. = 4.055
1 $C. = 77.056 105-—

92,46
» 4,867

62,56
4,971

1 Lit. = 0,2727
1 S'C. = 5,18

0,2415 0,241 0,2415
"Ολλανδίας Φλορίνι ον 1 FI. = 30.973 71 85 » 12,107 7,316 1 FI. — 2,0832 2,084 2,0785 2,08

0,578
0,022
0,784
2,45
0,127

Πολωνίας Ζλότυ 1 Zloty = 8.644 19,90 , 43,38 26,31 1 Zloty 0,578 0,571
Ρουμανίας Λέϊ 1 Lei — 0,4609 — , 813,588 575,— 1 Lei = 0,031 0,022 0,022Σουηδίας Κορώνα 1 K.S. — 20,64 27.05 , 18,16 7,395 1 K.S. — 1,3888 0,784 0,778Τουρκίας Λίρα 1 Ltqs 338.78 — > 1,10 6.15 1 Ltqs = 2.27 2,45 . 2,45
Τσεχοσλοβακίας Κορώνα 1 K.C. — 2.08 — 164,25 119,37 1 K.C. = 0,1279 0,127 0,1267

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΑΗΤ. ΤΟΚΟΣ ΑΙΑΦ0Ρ91 1Ρ1
ΧΟΡΑΙ

Ελλάς 
’Αγγλία 
’Αλβανία 
Αυστρία 
Βέλγων 
Βουλγαρία 
Γ αλλία 
Γερμανία 
Γιουγκοσλαυΐα 
Δανία 
Ελβετία 
‘Εσθονία 
Ήν. Πολιτεΐαι 
’Ιαπωνία 
Ιταλία 

‘Ισπανία 
Λεττωνία 
Λιθουανία 
Νορβηγία 
Ουγγαρία 
'Ολλανδία 
Πολωνία 
Πορτογαλλία 
Ρουμανία 
Ρωσσία 
Σουηδία 
Τουρκία 
Τσεχοσλοβακία 
Φινλανδία

επι τρις οτο am ann
7
2
7 1]2
31)2
2
6
5
4
5
3 1)2 
2 1]2
4 1)2
1 1]2
3.65
5 
5
5 1)2
6
31)2
4
21)2

4 1)2 
8
2 1)2
5 1|2 
3

14-10-33 1 
30- 6 32 
16-11-33
10- 7-35
14- 5-35
15- 8-35 
28- 3-36 
22- 9-32

1- 2-35- 
21- 8-35 

2· 5 35
11- 10-35
1- 2-34
2- 7-33 
9- 9 35 .

15- 7-35 
1- 1-33 
1- 1 34 

24- 5-33 
28- 8-35 

4- 2 36 
26-10-38 
13 -12 34 
15 -12 34 
22- 3-27

1- 12-33
2- 3-33 
1- 1-36
3- 12-34


