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ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Μετά τινας ημέρας οι κ. κ. Συνάδελφοι θά 

κληθούν νά εκλέξουν την νέαν Διοίκησιν τοϋ 
Συλλόγου μας.

Τό γεγονός τοϋτο παρέχει καταλληλοτάτην 
ευκαιρίαν διά τήν μεταξύ μας συζήτησιν των 
συναφών πρός την έκτέλεαιν τοϋ απουδαιοτά- 
του τούτου καθήκοντος ζητημάτων.

ΚάΙ έν σιρώτοις είναι παοήγσρος ή διαπί- 
στωαις, ότι εις την ‘Ιστορίαν τοϋ Συλλόγου μας 
δεν υπάρχει ό συνήθης εις άλλαΣωματεϊα κομ
ματισμός, τών ολέθριων συνεπειών τοϋ όποιου 
εις πάσαν έκδήλωσιν της κοινωνικής ζωής πάν 

, τες έ'χομεν πίκραν πείραν.
Μακράν όμως οίουδηποτε κομματισμού δεν 

πρέπει νά άπολείπη τούς Συναδέλφους ή εύγε- 
νης καθ’ όλα φιλοδοξία της άναμίξεως είς την 
διαχείρισιν τών Συλλογικών πραγμάτων.

Οί παρακολουθούννες εγγύτερον τά Συλλο
γικά πράγματα γνωρίζουν καλώς, ότι ή Διοί- 
κησις τοϋ Συλλόγου δέν είναι προωρισμένη νά 
έλκύη τούς Συναδέλφους είς μίαν τοιαύτην ε
νεργόν ανάμιξιν διότι τά προ της έκάστοτε Διοι
κητικής ’Επιτροπής ζητήματα είναι όχι μόνον 
πολλά, άλλά καί άρκενά ακανθώδη, ώστε νά έ- 
πιφυλάασουν αυνηθέστατα απογοητεύσεις είς 
τούς διαχειριζομένους αυτά, πάντως δε κοπιώδη 
άπαοχόληαιν.

Υπάρχει έξ άλλου είς όλους μας μιά Αδη
μονία διά την έπίλυσιν τών διαφόρων ζητημά
των μας, άδημονία καθόλου εύλογος, έφ’ όσον 
τά υπό λύτην ζητήματα σχετίζονται άμεαώτατα 
με αυτήν τήν υπαρξιν καί τ&ς δικαίας απαιτή
σεις έκαστου.

Δέον, έν τούτοις, νά όμολογηθή, ότι τά προ 
τών έκάστοτε Διοικητικών Επιτροπών τοϋ 
Συλλόγου ζητήματα δέν είναι έξ εκείνων, τά 
όποια έπιλύονται άμέσως καί εύχερώς, άντιθέ-1 
τως απαιτούν σύντονον προσπάθειαν, διά τήν 
όποιαν πολλάκις δέν έπαρκεΐ ή ένιαυσία θη
τεία ένός Συμβουλίου.

Άναγκαΐον έπ ακολούθημα τής αλήθειας 
ταύτης είναι, ότι δέν πρέπει νά κρίνηται μεθ' 
όσης συνήθως γίνεται παρ’ ήμιν αυστηρότητας 
ή δράσις μι&ς Διοικητικής Επιτροπής, ή οποία 
δέν ηύτύχησε νά εμφάνιση θετικά Αποτελέσμα
τα, άλλά πρέπει νά κρίνηται ποια ύπήρξεν ή 
συμβολή της είς τήν ώρέμανστν τών έπχ,διώξε- 
ών μας, εάν δ ’ ή συμβολή αυτή ύπήρξεν αξιό
λογος αί διάδοχοι Διοικητικοί Επίτροποί θα 
έχουν νά προχωρήσουν τό έργον διά νά απο 
φέρη τούς καρπούς.

Πολλάκις αυνεζητήθη μεταξύ μας, ποιους 
Αφορά κυρίως τδ βάρος τής διαχειρίσεως τών 
Συλλογικών πραγμάτων, διότι μεταξύ τών με
λών τοϋ Συλλόγου υπάρχουν Συνάδελφοι έγγί- 
ααντες ή έγγίζοντες τό τέρμα τών βλέψεων των 
καί άλλοι πολύ μακράν τούτου είαέτι.

Νομίζομεν ότι τήν ορθήν άπάντησιν είς τδ 
Ανωτέρω ζήτημα δίδει αύτή ατίτη ή έννοια του 
Συλλόγου, ώς όργανώοεως περιλαμβανούαης 
πάντας τούς λειτουργούς τής Τραπέζης Αδιακρί
τως βαθμού.

Είναι έντενθεν αυτονόητον, ότι δια τ& ά- 
ναμφιοβητήτου γενικότητας ζητήματα δέν δύ- 
ναται νά πρόκυψη άμφιβολία.Πέραν τούτου όμως 
Ιοχυριζόμεθα,ότι καί τά ειδικά διά κατηγορίας συ 
ναδέλφων ζητήματα ύπάρχουν αυμπτωματικώς 
Ιιόνον έκάστοτε, διά νά δώσουν κατόπιν την 
δέοιν των είς άλλα ζητήματα άφορώντα άλλην 
κατηγορίαν Συναδέλφων καί ουτω καθεξής.

Εάν έπομένως τό ενδιαφέρον τών μελών έν- 
ΐτοπίζετο μόνον είς ζητήματα, είς τό διάγραμ
μα τών όποιων ευρίσκει έκαστος τήν προσωπι
κήν τον θέσιν θά ήτόνει ή ήθικη έννοια τον 
Συλλόγου καί θά άνετρέπετο ή βάσις, έπί τή; 
Οποίας οϋτος έστηρίχθη

Καταλήγομεν όθεν είς τό συμπέρασμα, ότι
ret ζητήματα τοϋ Συλλόγου είναι κοινά καί 

Ατι είναι έπιβεβλημένη ή ένεργός καί πρόθυ
μος άνάμιξις είς τήν διαχείρισιν των όλων έ- 
κείνων, τούς όποιους τό αισθητήριον της ου- 
^αδελφικής κοινής γνώμης θεωρεί καταλλή
λους είς τούτο.

‘Η σνζήτησις τών Ανωτέρω σκεψεων είναι 
νομίζομεν Απολύτως έπίκαιρος έπικειμενων 
τ<ϋν Αρχαιρεσιών τοϋ Συλλόγου, όπως νομίζο- 
Ιΐεν επίσης, ότι ή άναγνώριαις της αλήθειας 
των δέον νά άποτελέαη ζωηρόν κίνητρον τών 
Συναδέλφων πρός διεκδίκηαιν τοϋ τιμητικού βα- 
6ους νά προσφέρουν τάς υπηρεσίας των είς την 
ηροώθησιν τών σκοπών τοϋ Συλλόγου μας

Συμπληροϋντες τάς Ανωτέρω σκέψεις

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΛΕΥΙΙΙ 
ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ

Ύπό τοϋ κ. ΑΛ· ΧΑΜΨΑ

έπι

Αί Τράπεζαι δπως έξειλίχθη- 
σσν σήμερον δέν είναι πλέον 
άπλοι ιδιωτικοί οικονομικοί ορ
γανισμοί, οΐτινες εμπορεύονται 
τό χρήμα καί τήν πίστκν, επί τφ 
άποκλειστικω σκοπφ τοϋ κέρ
δους. Ή έξέλιξις τών οικονο
μιών καί ό στενός θεσμός τών 
Τραπεζών πρός πάντας τούς 
κλάδους της Εθνικής Οικονο
μίας καθιστά αύτάς άφ’ ένός 
μέν φύλακας καί δίαχειριστάς 
τοΟ λαϊκοΟ πλούτου, άφ’ έτέρου 
δέ μοχλούς πρός παραγωγικήν 
κίνησιν δλου τοϋ μηχανισμού 
τής παραγωγής.

Άντλοΰσαι, λοιπόν, αί Τρά- 
πεζαι τήν πρώτην ϋλην τών ερ
γασιών των εκ τοΟ βαλαντίου 
τών καταθετών, οΐτινες κατα- 
θέτουσι παρ’ τχυταΐς τό πλεό
νασμα τών'οικονομιών των τό 
μέν διά λόγους άσφαλείας τό 
δέ διά τήν άπόληψιν καί ποσο
στού τίνος τόκου, ενδιαφέρον 
ται άμέσως διά τε τήν άσφά 
λείαν καί έπικερδή τοποθέτησα/ 
τών κεφαλαίων των.

Ή τοιαύτη λειτουργία αυτών 
δημιουργεί στενούς δεσμούς άφ’ 
ένός μέν μεταξύ Τραπεζών καί 
καταθετών άφ’ έτέρου δέ μετα
ξύ Τραπεζών κάί χρηματοδο
τουμένων επιχειρήσεων. 1Η ά- 
-οφάλεια τών κεφαλαίων τών 
ηρώτων έξαρταται έκ τής κα
λής προόδου τών εργασιών τών 
Τραπεζών, ή τις πτάλιν εΐναι ά- 
ναποστΕάστως συνδεδεμένη μέ 
τήνκαλήν έξέλί,ξιν τών εργασιών 
τών χρηματοδοτούμενων επιχει
ρήσεων.

‘Η τοιαύτη ανάγκη τής άσφα
λείας τών κεφαλαίων τόσον 
τών 'καταθετών όσον καί τών 
μετοχικών τοιούτων τών Τρα-
..... ....................... linn..... mimimi...... .
θυμοϋ,μεν νάεϊπωμεν, ότι καί τέί 
λοιποί Συνάδελφοι, σι μή προ- 
τιθέμενοι νά άναμιχθοϋν ένερ- 
γώς είς τά τού Συλλόγου έχουν 
καί αυτοί έξ Ίσου σοβαρά καθή
κοντα, είς τήν έκπλήρωσιν τών 
όποιων Μέν δύνανται νά όκνή- 
& συν.

Τά καθήκοντα ταΰτα είναι 
ή άθρόα προαέλευσις είς τάς 
Αρχαιρεσίας τοϋ Συλλόγου, ή διά 
τής ψήφου των άνάδειξις τής 
κατά τήν κρίαιν των καταλληλο
τέρας Διοικητικής Επιτροπής, 
κατόπιν δέ ή παρακολούθηαις 
καί ό έλεγχος τοϋ έργου αύτής, 
ώστε νά ύπάρχη πραγματική 
συμμετοχή είς τήν έξέλιξιν τών 
κοινών καί μεγαλειτέρα έξασφά- 
λιαις τής καλλιτέρας αύτών έκ- 
βάσεως.

Η «Τραπεζιτική», τής όποιας 
ή ΐδρυαις καί ή σταδιοδρομία 
ταυτίζονται Ακριβώς μέ τήν ύπο· 
βοήθηαιν τής λύαεως τών ζητη
μάτων μας, έθεώρησε καθήκον 
της νά ύπομνήση τά ανωτέρω 
είς τούς Συναδέλφους, όχι βε
βαίως, διότι διαφεύγουν τήν 
προσοχήν των, άλλα διότι πι
στεύει, ότι είναι βλαπτικωτάτη 
οίαδήποτε αμέλεια ή Αδιαφορία, 
ή όποια έπι βραδύνει τόν ρυθμόν 
τών έπιδιωξεων μας και επισω
ρεύει άπογοήτευσιν, Ασυμβίβα
στον πρός τάς ύγιεΐς καί προ- 
οδευτικάς όργανώσεις.

πεζών, άγει ταύτας είς τήν πα
ρακολούθησή, έκ του σύνεγ
γυς καί δι’ εμπίστων οργάνων 
των, τής πορείας τών ύπ’ >αύ- 
τών χρηματοδοτουμένων επιχει
ρήσεων. Ούτως δμως ένεργοϋ- 
σαι έλέγχουν τό σύνολον σχε
δόν τής παραγωγής καί καθί
στανται οίκυριώτεροι καθόδηγη- 
ταί τών διαφόρων κλάδων τής 
Εθνικής Οικονομίας.

Καί έρωτάται ήδη: πώς είναι 
δυνατόν αί Τράπεζαι νά επιτύ
χουν τοϋ σκοπού των καί νά 
εκπληρώσουν πληρέστερον τήν 
υψηλήν τούτην άποστολήν των . 
έν τή κοινωνία;

Έκτος τών απαραιτήτων κε
φαλαίων διά τό μέγα τοϋτο έρ
γον τών Τραπεζών άπαιτεΐται 
δπως αυτοί ωσιν έφωδιασμέναι 
καί δΓ ένός άρτιου άψυχου καί 
εμψύχου όλικοϋ. ’Άνευ αυτών 
ούτε τά έν άδρανεία Γύρισκό- 
μενα κεφάλαια τών άποταμιευ- 
τών δύνανται νά συγκεντρώ
σουν έν τοΙ< ταμείοις των, ού
τε καί τάς τοποθετήσεις - αύτών 
νά διαψυλάττουν άπό τούς κιν
δύνους, τούς όποιους αυται δια
τρέχουν, ούτε νά επιτυγχάνουν 
τήν έγκαιρον ρευστοποίησιν αυ
τών, πράγμα ουσιώδες &ά τήν 
κανονικήν κάί άπρόσκοπτον λει
τουργίαν τών άκρως εύαισθή 
των οικονομικών τούτων οργα
νισμών.

Είς τό σημερινόν μας άρθρον 
θέλομεν έξετάση τόν ένα τών 
παραγόντων, οΐτινες συν
τελούν είς τήν καλλιτέραν 
λειτουργίαν τών Τραπεζών καί 
έπομένως είς τήν καλλιτέραν έ- 
ξυπηρέτησιν του συνόλου τής 
οικονομίας τής χώρας: τόν πα
ράγοντα του εμψύχου ύλικοϋ.

'Υπό τήν σημερινήν έξέλιξιν 
τών Τραπεζιτικών 'Ιδρυμάτων, 
καί τούς ύπάρχ»ντας περιορι
σμούς διά τήν σταδιοδρομίαν 
τών ύπαλλήλων εις τάς άνωτέ- 
ρας κάί άνωτάτας βαθμίδας τής 
ίεραρχικής κλίμακος, όπότε ή 
αμιλλα διά τήν κατάκτησιν τών 
άνωτέρων διοικητικών θέσεων 
διεξάγεται, κατά τεκμήριον, με
ταξύ τών άριστων, έάν υπάλ
ληλός τις, έχων τά προσόντα, 
δέν θέλή νά παραμείνη ό τε
λευταίος τροχός τής άμάξης, 
οφείλει νά άποδείξη κατά τό 
σχετικώς μακράν διάστημα τής 
σταδιοδρομίας του έν τή Τρα- 
πέζη, δτι κατέχει πολλά έξαι- 
ρετικά προσόντα, είδικώτερον 
δέ άρκετάς τεχνικός, λογιστι 
κάς, φορολογικός, νομικάς καί 
οικονομικός γνώσεις, αϊτινες 
νά τοϋ έπιτρέπουν νά ϊσταται 
έκάστοτε είς τό ύψος τής θέσε- 
ως, ή όποια τοϋ έχει έμπιστευ- 
θή καί νά είναι είς θέσιν νά 
προστατεύση κατά τόν καλλί- 
τερον δυνατόν τρόπον τά συμ
φέροντα τοϋ Ιδρύματος είς τό 
όποιον υπηρετεί.

Τό κεφάλαιον τοϋτο τών γνώ
σεων είναι σήμερον απαραίτη
τον διά κάθε Τραπεζιτικόν ύ- 
πάλληλον πρός πλήρη κατανό- 
ησιν ύπ’ αύτοϋ τής φύσεως, τοϋ 
άντικειμένου καί τών δρων τής 
διεξαγωγής τών Τραπεζιτικών 
έργασιών. Τάς θεωρητικός δ- 
(Ή συνέχεια εις τήν 4ην σελίδα)

Σκεφεις Km Κρίσεις
METR TRZ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

θεωροϋμεν έπιβεβλημένην ύποχρέωσιν νά 
ευχαριστήσωμεν τήν Σήν Διοίκησιν διά τήν χρο
νικήν άνεσιν, ήτις παρεσχέθη είς τούς προσ. ύ- 
παλλήλους κατά τήν δοκιμασίαν αύτών τής5 τρέ
χοντος μηνάς και νά ύποβάλωμεν είς αυτήν τήν 
παράκλησιν τής ταχείας έκδόσεως τών σχετικών 
άποτελεσμάτων καί τής όνομσσίσς τών έπιτυ- 
χόντων·

ΜλΛΛΟΗ ΤΟΜ ΗΟΕΜΒΡΙΟΠ

Έπί τή ευκαιρία ταύτη άς μας έπιτραπή νά 
εϊσηγηθώμεν τή Σή Διοικήσει τήν αλλαγήν τής 
χρονολογίας τών έξετάσεων αί όποΐαι ένεργού- 
μεναι κατά ’Ιανουάριον παρέχουσι μεγάλας δυ
σκολίας καί είς τούς υποψηφίους καί είς τήν ύπη- 
ρεσίαν, καθόσον είναι γνωστόν, δτι ό Δεκέμ
βριος, μήν Ισολογισμού, δέν έπιτρέπει περίσπα- 
σιν λόγω τοϋ δγκου τής έργασίας.

Άντ’ αύτοϋ φρονοϋμεν, δτι θά ήδύνατο οί 
προσωρινοί νά καλώνται κατά Σεπτέμβριον π.χ. 
αί δέ εξετάσεις νά έλάμβανον χώραν περί τά τέ
λη Νοεμβρίου, ϊνα ουτοι μετά ταύτας, εντελώς 
ήσυχοι έπιδίδωνται εις τήν έργασίαν των.

ΟΙ RNTflnOKPlTRI MRI
*Η Διοικητική Επιτροπή τοΰ Συλλόγου ευρε τός 

καταλλήλους λέξεις διά νά ευχαρίστηση είς τό «φορών 
τήν «Τραπεζιτικήν» μέρος τής έκθέσεώς της, τους 
κατά τόπους άνταποκριτάς μας.

Δέν θεωροϋμεν, έν τούτοις, περιττόν νά προσθέσω- 
μεν καί ημείς δύο λέξεις εύγνώμονος άναγνωρίσεως 
τής συμβολής τών εκλεκτών πράγματι ανταποκριτών 
μας είς τήν επιτυχίαν τοΰ Συλλογικού μας οργάνου-

Οί κ· κ. ανταποκριταί μας δικαιούνται νά είναι υ
περήφανοι διά τά άποτελέσματα τής «Τραπεζιτικής*, 
ή όποια είναι απολύτως βεβαία, ότι θά εύρη είς αυ
τούς καί εις τό μέλλον τόν ίδιον ενθουσιώδη ζήλον 
καί τήν ιδίαν καρποφόρον δραστηριότητα.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Ευχαρίστως έδημοσιεύσαμεν είςτό προηγούμενου 

ψύλλον μας τάς άνακοινώσεις τοϋ Οικοδομικού Συ
νεταιρισμού, ει’χαρίστως δ’ έπίσης δημοσιεύομεν είς 
τό παρόν ψύλλον μας τόν απολογισμόν του.

Δέον νά άναγνωρισθή, δτι τό Συμβούλων τοΰ Οι
κοδομικού Συνεταιρισμού είναι βεβαρυμένον μέ σοβά 
ρώτατον εκπολιτιστικόν καί κοινωνικόν εργον, ά- 
ψοΰ έκλήθη νά έξασφαλίση στέγην εις τούς Συνα
δέλφους καί νά δημιουργήση έκ τοΰ μηδενός μίαν 
συγχρονισμένην κοί ώραίαν πόλιν.

θά ήτο παράλειψις νά μή έξάρωμεν έπί τή εό 
καίρια τήν εύγενή χειρονομίαν,τήν όποιαν εκαμε 
πρός τό προσωπικόν της ή Τράπεζα διά τών σημε
ρινών Διοικητών της καί νά μή ύπογραμμίσωμεν 
τήν τελευταίαν ώπόφασίν της περί άνεγέρσεως νέ
ων 150 οικιών, τών όποιων μάλιστα ήρχισεν καί 
προχωρεί κανονικώς ή άνοικοδόμησις.

Ύποβάλλοντες θερμά συγχαρητήρια είς τό νέον 
Συμβούλων τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρισμού έχομεν 
τήν πεποίθησήν, δτι θά όλοκληρώση τό βαρύ έργον 
του εντός τής νέας θητείας του καί δτι δέ^ θά λη- 
σμονήση τούς Συναδέλφους τών Υποκαταστημάτων, 
οί όποιοι δέν πρέπει νά αισθάνονται εαυτούς απο
στερημένους τών πλεονεκτημάτων τής ευμενούς ά- 
ποψάσεως τής Σεβαστής Διοικήσεως, πραγματοποι
ούμενης τό ταχύτερον τής έκλογής οικοπέδων ύπό 
τούτων καί λαμβανομέν ης μερίμνης, ϊνα δυνηθοΰν 
νά αποκτήσουν καί οδτοι στέγην.

ΤΟ ΚΟΤλΣΤΗΜλ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Δέν δικαιούμεθα βεβαίως ήμεΐς νά σχολιάσωμεν 

τήν είς έκτακτον έκδοσιν τού Συλλογικού δελτίου 
δημοσιευθεΐσαν έκθεσιν τής Διοικητικής Επιτροπής 
του Συλλόγου, άψοϋ είς τήν Διευθύνουσαν 'Επιτρο
πήν τής «Τραπεζιτικής» μετέχουν τρεις Σύμβουλοι, 

Υπάρχει δμως έν αύτή εν σημεΐον άφορών τήν ά- 
πόκτησιν ιδιοκτήτου διά τόν Σύλλογον στέγης, τό ό
ποιον δέν πρέπει νά παραμείνη άπαρατήρητον.

Είναι γνωστόν, δτι διακαής επιθυμία σύμπαντος 
τοΰ προσωπικού είναι νά άποκτήση μόνιμον καί άξιο- 
πρεπή έγκατάστασιν ό Σύλλογος, έπιθυμία τήν ό
ποιαν καθιστά ζωηροτέραν τό δλως ανεπαρκές τής 
σημερινής του στεγάσεως,

’Αναμένει δθεν ό συναδελψικός κόσμος μετά ζωηροΰ 
ενδιαφέροντος τήν ίκανοποίησιν τής επιθυμίας του 
ταύτης καί ύποβάλλει θερμήν εΰχέν είς τήν Διοίκη- 
σιν τής Τραπέζης νά θελήση νά ύποβοηθήση τόν Σύλ
λογον είς τήν πραγματόποίησίν της.

Ή άποδοχή του αιτήματος τούτου υπό τής Σεβα
στής Διοικήσεως θά είναι καθ’ δλα ανάλογος πρός 
τήν άντίληψιν αύτής περί αξιοπρεπούς παραστάσεως 
τών λειτουργών τοϋ 'Ιδρύματος.

Είναι έν τούτοις βέβαιον, δτι πρέπει νά έμψανί- 
σωμεν είς τήν Διοίκησιν τής Τραπέζης τό αίτημα ώρι
μον καί πραγματοποιήσιμον καί άφοΰ, ώς τονίζει ή 
έκθεσις τής Διοικητικής "Επιτροπής τού Συλλόγου 
τήν προϋπόθεσιν ταύτην πληροί ό συνδυασμός Συλ-, 
λόγου καί Προμηθευτικού Συνεταιρισμού άναμένομεν 
παρά τών Συμβουλίων τών δύο τούτων άδελφών όρ-
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΕΚ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΣΕΟΝ

ΥΓΙΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΟΛΥΝΕΙΣ
ΚΑΙ Η ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΝΟΣΙΑ

‘Υπό τοϋ Λρος ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΗΑ. ΤΤΑΤΡΟΝΙΚΟΛΑ
Διδάκτορας Πανεπιστημίου Βιέγνης. Τ. ΈπιμελητοΟ Καθηγητοϋ Βιέννης 
W. Neuman Διευθυντοϋ τοϋ Διαγνωστικού Κέντρου τής «Σωτηρίας».

Είναι ήδη γνωστόν, υτι μέ σειράν 
ολόκληρον αυθαιρέτων νομοθετημά- 
των αι κατά τό τρέχον έτος Κυβερ
νήσεις έπληξαν καιρίως κεκτημενα, 
και διά τοΰ Συντάγματος τοΰ 1927 
ήγγυημένα δικαιώματα των γυναι
κών να εΐ,σέρχωνται και νά σταδιο
δρομούν εις τάς δημοσίας κ.λ·π. υ
παλληλικός θέσεις.

Ουτω : 1) Ή συντακτική πράξις 
«περί πολυθεσίας» απαγορεύει την 
είσοδον γυναικών εις τάς Δημοσίας 
διοικητικός χθέσεις ως καί τάς υπαλ
ληλικός θέσεις τών Δήμων, Κοινο
τήτων, Τραπεζών καί εταιριών παν
τός είδους πλήν τών κατωτατων θε- 
σεων καί τών υπηρετικών.

2) Τό Νομοθετικόν Διάταγμα τής 
27 Ιουνίου ε· έ. «περί τροποποιή- 
σεως τοΰ οργανισμού τοΰ Υπουρ
γείου Οικονομικών» ορίζει, οτι δι 
απλών Διαταγμάτων έ.κδιδομένων 
προτάσει τοΰ Υπουργού δΰνανται 
νά τροποποιηθούν αι ίσχύουσαι δια
τάξεις δσον αφορά την είσοδόν τών 
γυναικών εις τός θέσεις τάς εξαρτω- 
μένας εκ τοΰ Υπουργείου τουτου, 
τά προσόντα εισόδου ιός καί οί οροί 
τής αποδοχής των, αί θέσεις τάς ο
ποίας δΰνανται νά καταλάβουν καί 
δ βαθμός μέχρι τού οποίου δυναν- 
ται νά σταδιοδρομούν.

3) To Ν. Δ]γμα περί προσλήψε
ις δοκίμων υπαλλήλων τοϋΎπουρ- 
γείου Οικονομικών απαγορεύει ρη~ 
τώς την είσοδον τών γυναικών εις 
τάς θέσεις αΰτάς. Δυνάμει τοΰ νο
μού αυτού δεν προσελήφθησαν αι 
έπιτυχοΰσαι εις κοινόν διαγωνισμόν 
γυναίκες.

4) Ό νόμος «περί τροποποιήσε
ις εκπαιδευτικών τινων νομών» ο
ρίζει :

α) την αναλογίαν των διοριζόμε
νων ιός διδασκάλων Γαλλικής και 
’Ωδικής εις 1 γυναίκα απέναντι 2
άνδρών.

β) Καταργεί τάς ύφισταμένας 
διατάξεις, διά τών οποίων αι γυναί
κες καθηγήτριαι προτιμιόνται κατά 
τον διορισμόν εις τά γυμνάσια Θη- 
λέων.

γ) ’Απαγορεύει τον διορισμόν ή 
τον προβιβασμόν γυναικών εις την 
χθέσιν καί τών βαθμόν Γυμνασιάρ
χου.

Έν συνεχεία τόν ώς άνω νομών
ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
γανώσεων Αποτελεσματικήν συνεν- 
νόησιν καί συντονισμένην ένέργειαν.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συνεργάτης μας είχε τήν ευτυχή έμ· 

πνευσιν νά συγκέντρωση στοιχεία διά 
τήν σύνταξιν τής εις άλλην στήλην δη
μοσίευα μένης 'Ιστορίας τοΰ Συλλόγου 
μας. ,

Τό δημοσίευμα τοΰτο Θα τύχη, ειμε- 
Θα Θέβαιοι, τής δεούσης προσοχής τών 
κ. κ- Συναδέλφων, τινές των όποιων Θά 
αναπολήσουν ευχαρίστως τήν παλαιοτέ- 
ραν εις τόν Σύλλογον δράσίν των.

Δι' αυτούς εΰχόμεΟα νά αισθανθούν 
έκ τής άναπολήσεως ταύτης άνανεουμέ- 
νην τήν διάθεσιν, όπως προσφέρουν καί 
εις τό μέλλον τάς προς τόν Σύλλογον 
υπηρεσίας των.

Καί διά τους νεωτέρους όμως Συνα
δέλφους δέν είναι άνευ ενδιαφέροντος ή 
ιστορική αϋτη αναδρομή.

Θά άντιληφθοΰν, ότι καί δι’ αυτούς 
γεννμ υποχρεώσεις ή παράδοσις, τήν 
όποιαν μας κατέλιπαν υί έργασθέντες διά 
τά Συλλογικά πράγματα Συνάδελφοι, θά 
αισθανθούν τήν αξίαν τοϋ δεσμού, τόν 
όποιον τά νέα μέλη μιας όργανώσεως 
οφείλουν νά έχουν πρός τό έργον τών 
παλαιοτέρων τοιούτων καί θά φιλοδοξή
σουν νά προ σφέρουν τάς υπηρεσίας των, 
νέοι αυτοί κ αί ξεκούραστοι, εις τήν συνέ- 
χισιν μιας εύγε νους προσπάθειας.

Τάς ανωτέρω γραμμάς άπευθύνομεν 
ώς φόρον τιμής πρός τούς φιλότιμους 
έργάτας τοΰ μέχρι σήμερον έπιτελεσθέν- 
τος συλλογικοΰ έργου καί ώς παρόρμησιν 
πρός τούς νεωτέρους Συναδέλφους, τούς 
άποτελοΰντας τό νέον αίμα τής όργανώ- 
σεώς μας.

Τό ενδιαφέρον τών τελευταίων τού
των, οί όποιοι καί αποτελούν τήν μεγά- 
λην μάζαν τών μελών τοϋ Συλλόγου θά 
δώση τό άναγκαΐον έρεισμα διά τήν 
πραγματοποίησιν τών ήθικών μας 6λέ 
ψεων εις τούς διαχειριζομένους τά συλ- 
λογικάξ πράγματα καί θά απόδειξη, ότι 
ή όργάνωσις,είς τήν οποίαν μετέχομεν 
δικαίως διεκδικεΐ έν τή κοινωνία διακε· 
Κριμένην θέσιν.

καί δι’ ειδικής συντακτικής πράξεως 
άπελύθησαν αι δύο κατέχουσαι τήν 
Θέσιν γυμνασιάρχου γυναίκες.

Είναι προφανές δτι πρόκειται 
περί συστηματικού διωγμού τών γυ
ναικών, ό όποιος δ'χι μόνον εμποδί
ζει τήν είσοδον νέων γυναικών υ
παλλήλων, άλλα τείνει νά άπομα- 
κρύνη καί τάς ήδη ύπηρετούσας γυ
ναίκας υπαλλήλους διά τοΰ περιορι
σμού τής σταδιοδρομίας των καί τών 
λοιπών κατ’ αυτών μέτρων.

Κατόπιν τών ανωτέρω, αί Γυναι
κείοι ’Οργανώσεις τής πόλεώς μας, 
έν τή επιθυμία των νά λάβωσι μέ
τρα άμύνης κατά τού διωγμού αυ
τού, συνέστησαν «Επιτροπήν Γυ
ναικείας Εργασίας» εξ αντιπροσώ
πων αυτών, ή οποία εργάζεται εντα
τικά πρός τόν σκοπόν τούτον. Προέ- 
βη εις δημοσιεύσεις εις δλας τάς ε
φημερίδας τής πρωτευούσης καίέπε- 
σκέφθη δλους τους αρχηγούς κομ
μάτων καί πολιτευόμενους καί εζή- 
τησεν τήν ΰποστήριξίν των.

Ό αρχηγός τού Λαϊκού κόμμα
τος κ· II. Τσαλδάρη:, ό κ. Γ. Κα- 
φαντάρης, ό κ- I. Μεταξάς, ό κ· Θ. 
Σοφούλης, οί κ· κ. Παπαναστασίου 
καί 1 Ιαπανδρέου, ό κ. Μυλωνάς ό 
κ. Μάξιμος, ό κ· Στρέϊτ, οί Υπουργοί 
κ. κ. Λογοθέτης, Τριανταφυλλάκος 
καί Δεκάζος, δλοι άνεξαιρέτως έδή- 
λωσαν δτι ευρίσκουν δικαίας τάς γυ
ναικείας διαμαρτυρίας καί ύπεσχέ- 
θησαν, δτι Θά άντιδράσουν κατά τής 
εφαρμογής τών άναχρονιστικών αυ
τών μέτρων.

Ό Δικηγορικός Σύλλογος επίσης, 
άπηύθυνε πρός τήν Κυβέρνηση έγ
γραφον, διά τοϋ οποίου εκφράζει 
τήν κατάπληξίν του διά τά νομο
θετικά μέτρα τά όποια πλήττουν 
τήν εργαζόμενη ν γυναίκα καί τά ό
ποια χαρακτηρίζει '

α') 'Ως άντικείμενα εις πάσαν έν
νοιαν δικαίου ως καταργοΰντα κε- 
κτημένα ήδη καί ήγγυημένα συντα- 
γματικώςδικαιώματα,πλήττονταπτω- 
χάς γυναίκας βιοπαλαιούσας καί 
συντηρούσας τάς οικογένειας των.

β') ’Ανωφελή, διότι, άντί ν’ άν- 
τιμετωπίζουν διά γενικών μέτρων τό 
πρόβλημα τής άνεργίας, μεταθέτουν 
απλώς τήν εξ αυτής δυστυχίαν είς 
νέας οικογένειας καί

γ') Κοινωνικώς βλαβερά, διότι ή 
στέρησις τοϋ δικαιώματος τοϋ τίμι
ου βιοπορισμού τής γυναίκας άπο- 
τελεΐ κίνδυνον καί υποβιβασμόν τής 
άνθρωπίνης άξιοπρεπείας τής γυναι- 
κός είς τό ιιηδέν.

Είς τό έγγραφον αυτό τονίζεται 
ή λαμπρά επαγγελματική έπίδοσις 
τής γυναικός, ή οποία καί είς τό ε
πιστημονικόν επίπεδον είναι (Αξιό
λογος, καθ’ α είναι εις θέσιν νά εκ
τίμηση ό Δικηγορικός Σύλλογος, ως 
συγκαταλέγων καί γυναίκας μεταξύ 
τών μελών του-

Είς τό τέλος ζητεί άπό τήν Κυ- 
βέρνησιν νά προβή τό ταχύτερον είς 
τήν κατάργηση, δ'χι μόνον τοΰ 
περί Πολυθεσίας Νόμου, εις δτι α
φορά τήν γυναίκα, άλλα καί δλων 
τών άλλων σχετικών νομοθετημάτων, 
δπως τό ’Εκπαιδευτικόν, τό τοϋ Υ
πουργείου τών Οικονομικών καί 
άλλων.

Ή Επιτροπή Γυν. Εργασίας, 
ωργάνωσε τήν 22 π.μηνός Δ]βρίου, 
είς τό «Θέατρον ’Αλίκης »συγκέντρω- 
σιν, εις τήν οποίαν προσεκλήθησαν 
δλαι αί γυναίκες τής πόλεώς μας, 
τόσον αί διανοούμενοι Έλληνίδες 
δσον καί αί έργάτιδες.

Ό δγκος τής συγκεντρώσεως ή το 
πράγματι καταπληκτικός.

Κατ’ αυτήν ώμίλησαν αί δικηγόροι 
κυρίαι Πανσέληνου καί Ρουσοπούλου, 
ή καθηγήτρια κυρία Άμαριώτη, ή κ. 
Σβώλου καί μία άντιπρόσωπος τών 
εργατριών άναπτύξασαι δτι σκοπός 
τών συνεργαζομενών Σωματείων εί
ναι νά επιτύχουν τήν άμεσον άκύ- 
ρωσιν τών κατά τής εργασίας τών 
γυναικών Νόμων καί τήν έξασφά- 
λισιν διά τό μέλλον σταθερών δικαι
ωμάτων, διά τήν γυναίκα, διά τήν

"Αποδεχθείς ευχαρίστως τήν 
πρόσκλησιν τής «Τραπεζιτικής», 
δπως διά μικράς μελέτης συμ
βάλω καί εγώ κάπως είς τήν 
συμφιλίωση/ τών άναγνωστών 
της μέ τήν νόσον εκείνην, ήτις 
ώς έκ τής φύσεώς της ενδιαφέ
ρει αμέσως δχι μόνον τούς έκ 
ταύτης πάσχοντας καί τούς πε
ρί αυτούς άλλά καί δλόκληρον 
τήν κοινωνίαν, έξέλεξα ώς θέμα 
τό κεφάλαιον εκείνο πού ενδια
φέρει άμέσωςπάντας ήμάς, τούς 
διαβιοΰντας κυρίως έν ταΐς πό- 
λεσι καί ευρισκομένους ώς έκ 
τούτου είς διαρκή έπικοινωνίαν 
μετά του βακίλλου τής φυματιά- 
σεως" άφορα δέ τό κεφάλαιον 
τούτο τόν τρόπον τής μολύνσε- 
ως διά τοΰ βακίλλου τής φυμα- 
τιάσεως καί τό κατά πόσον ή έ- 
πελθούσα μόλυνσις προκαλεΐ 
καί εγκαταλείπει άνοσίαν είς 
τόν μολυνθέντα άνθρώπινον ορ
γανισμόν.

Επειδή δμως έπιθυμώ νά έ- 
πεκταθώ σήμερον κυρίως έπί του 
θέματος τής άνοσίας καί τών 
αιτίων έκείνων, άτινα είναι δυ
νατόν νά κάμψουν ταύτην, νά 
εξουδετερώσουν τούτέστι τήν 
κτηθεΐσαν έκείνην δύναμιν τού 
όργανισμού νά άντριδα κατά 
τής φυματιάσεως, θά μου έπι- 
τρέψητε νά άναφέρω ένταΰθα 
μόνον έν συντομία τάς σήμερον 
κρατούσας διεθνώς άντιλήψεις 
περί μολύνσεως διά βακίλλου 
Κώχ.

Ή εύρύτερον σήμερον κρα
τούσα γνώμη περί τού τρόπου 
τής μολύνσεως τού άνθρωπίνου 
οργανισμού είναι ή «διά τής κό- 
νεως μόλυνσις» Staubinfektion. 
Παραδεχόμεθα δηλαδή σήμερον, 
δτι οί ύπό τών άσθενών μέ τά
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

μη(έραν καί διά τό παιδί·
Άφ’ ετέρου συνέστησαν είς τάς 

γυναίκας νά πιστέψουν καί νά κα
τανοήσουν δτι δέν πρέπει νά προ- 
σέρχωνται είς τάς εργασίας των 
μέ τό συναίσθημα τής προσωρινό
τητας είς αυτήν, πράγμα πού τάς 
εμποδίζει νά άποκτήσουν επαγγελμα
τικήν συνείδησιν καί νά καθίσταν
ται ικανοί έργάται, άλλά έχουσαι 
ύπ’ ό'ψιν, τήν σημερινήν μεγάλη ν 
κρίσιν καί άνεργίαν ν’ άποβλέπουν 
μόνον είς τήν εργασίαν των διά 
τήν λύσιν τών οικονομικών των ζη
τημάτων καί νά μη Θέλουν νά γί- 
νωνται βάρη είς τήν οικογένειαν 
των, ή οποία, ως γνωστόν, δταν 
βλέπη νά έρχεται είς τήν ζωήν κό
ρη, δέν χαίρονται διά τήν άφιξιν 
τοΰ άνθρώπου, άλλά λυπούνται διά 
τό χρέος τό όποιον άναλαμβάνουν.

Τέλος, συνετάχθη ψήφισμα, περι- 
λαμβάνον δλα τά σχετικά αιτήματα, 
τό όποιον και υπεβλήθη εις τήν Κυ
βέρνηση.

Συνέπεια δλων τών άνωτέρω έ 
νεργειών ή το ή άναστολή μόνον τής 
εφαρμογής τών σχετικών διατάξεων 
τοϋ Νόμου περί Πολυθεσίας, εναπό
κειται δέ είς τήν γυναικείαν δράστη - 
ριότητα νά έξουδετερώση τελικώς καί 
όριστικώς ταύτας.

Ή ’Επιτροπή γυναικείας εργασί
ας έν τή επιθυμία της νά προσελκύ- 
ση περί τόν άγώνά της δσον τό δυ
νατόν περισσοτέρας γυναίκας, θά ε
ξακολούθηση νά δργανώνη παρό
μοιας συγκεντρώσεις, κατά τάς οποί
ας γυναίκες όμιλήτριαι Θά εμφανί
σουν τό έν μετά τό άλλο δλα τά γυ 
ναικεΐα ζητήματα.

Μία τοιαύτη συγκέντρωσις θά 
λάβη χώραν τήν 26ην τρέχοντος, είς 
τήν οποίαν έλπίζομεν, δτι δέν θά 
παραλείψουν νά παρευρεθοΰν δλαι 
αί συνάδελφοί μας, ένισχύουσαι 
διά τής παρουσίας των τήν προσπά
θειαν τών ολίγων άγωνιζομένων γυ
ναικών καί μορφωνόμεναι αί ΐδιαι 
εις τά επαγγελματικά καί κοινωνι
κά ζητήματα άπό τάς φωτιστικός ο
μιλίας τών όμιλητριών-

πτύελα καί κατά τόν βήχα άιτο- 
βαλλόμενοι βάκιλλοι τού Κώχ 
ευρισκόμενοι είς τήν έκτος τών 
πνευμόνων άτμοσφαΐραν ξηραί
νονται, μέ πρώτην δέ ευκαι
ρίαν—κατά τό σκούπισμα, ξε- 
σκόνισμα ή καί μέ τόν άέρα 
άπλώς κλπ.—αίωροΰνται καί 
είσπνέονται πλέον ευκόλως ώς 
άόρατος κόνις είς τούς πνεύμο 
νας, έγκαθιστάμενοι δέ είς τού
τους προκαλοΰν τήν πρώτην 
φυματιώδη έστίαν καί έν συνε
χεία προσβάλλουν τούς άντι- 
στοίχους τραχειοβροχικούς άδέ- 
νας, όπόταν έχομεν πλέον σχη- 
ματισθέν τό πρωτοπαθές σύμ
πλεγμα—πρώτη πνευμονική ε
στία μετά τών άντιστοίχων άδέ- 
νων. Τήν πρώτην ταύτην μό- 
λυνσιν τήν ύφιστάμεθα πάντες 
καί είς άλλους μέν—άναλόγως 
ήλικίας, οργανισμού κλπ. — γίνε
ται αισθητή, προκαλοΰσα διά
φορα νοσηρά φαινόμενα, είς 
τούς πλείστους δμως ούδέν τό 
ύποπτον καν σημειον παρουσιά
ζει.

Οι τόν άνωτέρω τρόπον μο
λύνσεως παραδεχόμενοι άπο 
κλείομεν κατά τό πλεΐστον τό 
δυνατόν τής μολύνσεως διά τών 
ύγρών σταγονιδίων, άτινα εκτι
νάσσονται κατά τόν βήχα είς 
τήν άτμόσφαιραν, όπόταν ή δυ 
νατότης τής μολύνσεως κατά 
τήν άμεσον ιδία έπικοινωνίαν 
τών ύγιών μετά τών φυ ματιών- 
των θά ήτο μεγίστη. Οί εκτινασ
σόμενοι δμως είς τήν ατμόσφαι
ραν βάκιλλοι άφ’ ένός μέν δύ
σκολος αίωροΰνται ώς ευρισκό
μενοι είς τά ύγρά σταγονίδια, 
άφ’ έτέρου δέ δυσκόλως είσπνέ- 
ονται, καθ’ δσον ώς ύγροί καί 
εύμεγέθεις έν τώ συνόλω των— 
μετά τού υπολοίπου έννοεΐται 
περιεχομένου τών σταγονιδίων 
—εύρισκόμενοι είς τά άνω άνα 
πνευστικά όργανα ρίνα, λάρυγ
γα κλπ. ή συλλαμβάνονται ύπό 
τού βλενογόννου τής ρινός καί 
έξουδετεροΰνται,ή φθάνοντες μέ
χρι τοΰ λάρυγγας προκαλοΰσιν 
άνακλαστικόν βήχα και έκπνέ- 
ονται, άποβάλλονται.

'Υπάρχουν έξ άλλου σήμερον 
έρευνηταί, οϊτινες ύποστηρίζουν 
δτι ή θύρα εισόδου τών βακίλ- 
λων Κώχ είς τόν άνθρώπινον 
όργανισμάν δέν είναι είς τόσον 
μεγάλην άναλογίαν οί πνεύμο
νες, ώς παρά τών πλείστων υ
ποστηρίζεται, άλλ’ δτι έπιτης 
είς μεγάλην άναλογίαν εισέρ
χονται οδτοι είς τόν οργανισμόν 
διά τής στοματο-έντερικής όδοΰ, 
τινές μάλιστα παραδέχονται ώς 
θύραν εισόδου καί αύτό τόδέρμα. 
Πάντως είναι βέβαιον, άγνω
στον δμως είς ποιαν άναλογίαν, 
διότι έπ’ αυτού έρίζουσιν έτι οί 
μεγάλοι έρευνηταί, δτι οί βάκίλ- 
λοι τού Κώχ εισέρχονται πολ- 
λάκις είς τόν οργανισμόν διά 
τής στοματοεντερικής όδοΰ, κυ
ρίως διά τού γάλακτος φυματι- 
κών άγελάδων. Εγκαθιστάμενοι 
ουτω έπί τού βλενογόννου τών 
εντέρων—πολλοί άνεΰρον τήν 
πρώτην έστίαν έν τώ στόματι 
είς αύτάς τάς άμυγδαλάς—προ- 
καλούσίν έκεΐ δχι μόνον τήν 
πρωτοπαθή έστίαν, άλλά καί διά 
τής μετέπειτα μολύνσεως τών 
άντιστοίχων μεσεντεριακών ά- 
δένων αύτό τούτο τό πρωτοπα
θές σύμπλεγμα, πού συνηντήσα 
μεν κατά τήν πρώτην μόλυνσιν 
τών πνευμόνων. Έκ τού πρωτο
παθούς τούτου κοιλιακού συμ
πλέγματος φθάνουν οί βάκιλλοι 
διά τής κυκλοφοριακής πλέον ό
δοΰ είς τούς πνεύμονας, ένθα 
δυνατόν νά προκαλέσωσιν πνευ- 
μονικήν φυματίωσιν. Καί οΰτω 
έξηγεΐται κάπως διατί ή φύμα· 
τίωσις άπαντάται τόσον συχνά 
είς άπομεμακρυσμένα τών πό
λεων χωρία καί δρη, ένθα οί

πάσης φύσεως δροι διαβιώσεως 
είναι τόσον ευνοϊκοί.

Τήν πρώτην φυματιώδη μό- 
λυνσιν ύφιστάμεθα πάντες άπό 
τών πρώτων τής ζωής στιγμών 
μέχρι τού 16ου έτους τής ήλικί
ας, όπόταν έχουν μολυνθή κατά 
τάς Αύστριακάς Στατιστικός τά 
96” 0, κατά τάς Γερμανικός τά 
94% καί κατά παλαιοτέρας 
Γαλλικάς τά 93% κλπ., τών ύ- 
πολοίπων στατιστικών τών άλ
λων χωρών κυμαινομένων μετα
ξύ 92—100%.Καί δμως ή είς τό
σον εύρεΐαν κλίμακα διά τού 
βακίλλου τής φυματιώσεως μό- 
λυνσις του άνθρωπίνου γένους, 
ή τόν τρόμον προκαλοΰσα είς 
τούς μή μεμυημένους είς τά τής 
νόσου τούτης, άποδεικνύεται 
σήμερον χρησιμωτάτη διά τόν 
άνθρώπινον οργανισμόν, ώς ά- 
ποτελοΰσα τό«φυσικόνέμβόλιον» 
τούτου! Διά νά έννοήση τις τού
το οφείλει νά γνωρίζη πρωτί- 
στως, οτι ή διά τοΰ βχκίλλου 
Κώχ μόλυνσις τοϋ άνθρωπίνου 
οργανισμού μικράν μόνον σχέ 
σιν έχει μέ τήν νόσησιν του
του, ήν είς όλίγας μόνον περι
πτώσεις συνεπιφέρει.

"Ολοι άνεξαιρέτως ύφιστάμεθα 
την πρώτην ταύτην φυματιώδη 
μόλυνσιν. Είς ελάχιστους δμως 
ή μόλυνσις αϋτη έξελίσσεται είς 
έκδηλον νόσον προκαλοΟσαν τά 
γνωστά έκεΐνα σαφή άντικείμε- 
νικά καί ΰποκειμενικά φαινό
μενα τής φυματιώσεως! Τούτο 
συμβαίνει διότι διά τής πρώτης 
ταύτης συντόμου καί επιπόλαι
ας έπικοινωνίας τοΰ οργανισμού 
μας μέ τόν βάκιλλον τοΰ Κώχ 
κατά τήν πρώτην μόλυνσιν συμ- 
φιλ ιού μέθα κάπως μέ τούτον. 
Επέρχεται δηλαδή έκ τής έλα- 
φρας ταύτης πρώτης μολύνσε
ως μία «σχετική άνοσία», μία 
ηύξημένη τούτέστιν άντίδρασις 
τού οργανισμού μας κατά τοΰ 
βακίλλου τής φυματιώσεως. Ό 
βάκιλλος τού Κώχ εισερχόμενος 
είς τόν οργανισμόν μας δρά 
διαφοροτρόπως καί ώς ξένον 
σώμα, προκαλεΐ τόν σχηματι
σμόν «άντισωμάτων» έντός τού 
οργανισμού. Ταΰτα άποτελοΰν 
τήν «άντίδρασιν» τού οργανι
σμού μας, γίνονται οί «στρατι- 
ώται φύλακες» τούτου. Καλώς 
έχόντων τών πραγμάτων είς τόν 
άνθρώπινον οργανισμόν ή «άν- 
τίδρασις», οί φύλακες τού όρ- 
γανισμοΰ μας, ύπερνικοΰν τήν 
δρασιν τού βακίλλου.

(Συνέχεια εις τήν 3ην σελίδα)

___ ΕΝΑ_ΚΑΟΕ ΜΗΝΑ

«Άπό Κυθήρων

εις Λεβάδειαν»

Τραπεζιτικόν άνέκόοτον

Πρό άρκετών δεκαετηρίδων ό 
διευθυντής τού Ύ]τος Κυθήρων 
άντιμετώπισε τό έξης τραγικόν... 
δίλημμα. Μίαν έξαμηνίαν τό 
'Υπίμα έδωσε ζημίας άντί κερ
δών. Συνειθισμένος νά μεταφέ- 
ρη πάντοτε τά έξαγόμενα κέρ
δη είς πίστωσιν Κεντρικού δέν 
κατώρθωσε παρ’ δλας τάς προσ
πάθειας του νά έννοήση τί θά 
κάμη τήν προκύψασαν ζημίαν. 
Ετηλεγράφησε λοιπόν είς τό 
Υπ]μα Λεβαδείας, τό όποιον 

έδιδε συνήθως ζημίαν καί ή σω· 
τηρία άπάντησις τόν έξήγαγεν 
έκ τής τρομερας άμηχανίας του!

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ
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A'. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ό Δεκέμβριος άρχισε μέ αληθές 
μουσικόν παραλήρημα. Καταιγισμός 
συναυλιών, recitals και μελοδραμα
τικών παραστάσεων.

Τό Βασιλικόν Θέατρον έξ άλλου 
αφιέρωσε τον τελευταΐον μήνα τοϋ 
έτους εις έπαναλήψεις παλαιών Επι
τυχιών του· Ή αρχή έγένετο τήν 3 
Δεκεμβρίου δι’ άναβιβάσεως τοΰ 
«Οίδίποδος Τυράννου». Ή παρά- 
στασις έπεΐχε θέσιν καλλιτεχνικού 
μνημοσύνου τοΰ αλησμόνητου πρώ
του σκηνοθέτου και στυλοβάτου τής 
Εθνικής Σκηνής Φώτου Πολίτη εις 
τον οποίον οφείλεται καί ή μετά- 
φρασις τής τραγφδίας καί τό ύπέρο* 
χον άνέβασμά της. Μετά τον «Οί- 
δίποδα» έπανελήφθησαν μέ επιτυ
χίαν τα κάτωθι έρχα τοΰ ρεπερτο
ρίου του: Φοιτηταί, Γάμοι τοΰ Φίγ- 
καρο, Βρυκόλακες, "Αμαξα, τό Φα
νάρι καί 2 έργα τοΰ Μπέρναρ Σώ.

Ό θίασος ’Αλίκης άφοΰ έδωσε 
τήν 250 παράστασιν τής κωμφδίας 
τοΰ κ. Σπ. Μελά «ό Μπαμπάς εκ
παιδεύεται» άνεχώρησεν προσωρι- 
νώς διά Θεσσαλονίκην δπου θά δώ- 
on παραστάσεις.

%*
I. ΘΕΑΤΡΟΝ : Μετά πολΰμηνον 

περιοδείαν άνά τάς επαρχίας Επα- 
νήλθεν εις τάς Αθήνας ή Ελληνική 
Κωμφδία Β. Άργυροποΰλου καί 
έγκατεστάθη εις τό επί τής όδοΰ Τπ- 
ποκράτους ομώνυμον νέον Θέατρον.

Έναρξις τών παραστάσεων έγινε 
τήν ΙΟην Δεκεμβρίου μέ τήν κωμω 
δίαν τοΰ κ. Θ. Ν. Συναδινοΰ «Παν
τρεύουν τήν αγάπη μου*.

Ό κ. Συναδινός ό όποιος προ 
δέκα ετών είχε πλουτίσει τό ρεπερτά- 
ριο τοΰ Νεοελληνικού Θεάτρου μέ 
δυνατά κοινωνικά έργα (Καραγκιό
ζης, Πίνες) ήρχισε από πενταετίας να 
άσχολήται μέ τό θεατρικόν είδος τής 
τής Κοσμικής κοινωνικής σάτυρας. 
Καί είναι μέν αληθές δτι πολλά έκ 
τών έργων του αύτοϋ τοΰ τύπου 
Ιση μείωσαν άξι άλογον επιτυχίαν, αλ
λά πάντοτε υπό τον ορον δτι θά πα- 
ρουσιάζοντο πρός τό Κοινόν άνευ 
αξιώσεων.

Εις τήν κατηγορίαν αυτών τών 
έργων ανήκει καί τό (<Παντρεύουν 
τήν αγάπη μου» καί μάλιστα δχι 
εις τά καλλίτερα δείγματά της. 
Έάγ έπρόκειτο νά δοθή ακριβής 
χαρακτηρισμός τοΰ έργου θά διετυ- 
ποΰτο ως εξής: Α·' πράξις λιμπρέττο 
vaudeville, Β.' πράξις σκηνή επι- 
θεωρήσεως πρόζας, Γ.' πράξις ρω- 
μαντική comedie. Έπί πλέον πα
ρουσιάζει τό ελάττωμα από τό οποί
ον υποφέρουν τά περισσότερα έργα 
τοϋ συγγραφέως, δηλαδή μήκος 
πράξεων μέ βραδύτητα εις τήν άνά- 
πτυξιν τοΰ μύθου καί «ρηχήν» φι
λοσοφίαν εις τάς tirades τών ηρώων

Είδικώτερον ή 6.' πράξις ή έχου- 
σα περιεχόμενον ηθογραφίας πόρρω 
απέχει από τοΰ νά τήν πλησιάζη, 
καθόσον τοιαΰται σκηναί δεν δια
δραματίζονται ευτυχώς ακόμη εις 
Ελληνικόν Δικαστήριον.

'Η Γ.' πράξις άναμφισβητήτως 
ή καλλίτερα θά ήτο τελεία αν 
ή το συντομωτέρα καί όλιγώτερον 
«ποιητική».

’Αλλά από τούς ολίγους εκλεκτούς 
συγγραφείς μας έχομενάξιώσεις δι’ύ- 
ψηλότερα καλλιτεχνικά ένατενίσματα

Ό κ. Άργυρόπουλος έδωσε μέ 
πιστότητα, ακρίβειαν καί ζωηρόν 
χρώμα τον τύπον τοΰ κομμωτοΰ Λα- 
λάκη. Ό μοναδικός brillante κωμι
κός μας δ,τι αναλαμβάνει τό φέρνει 
είς πέρας αίσιον. Δίπλα του αί κυ- 
ρίαι Γιώτα Λάσκαρη καί Γαϊτανάκη 
συνεπλήρωσαν ικανοποιητικά τό 
πρωταγωνίστοΰν τρίο τοΰ έργου.

II. ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ: Μία Εξαιρε
τική μελοδραματική παράστασις έ- 
δόθη είς τάς 4 Δεκεμβρίου είς τά 
«’Ολύμπια» μέ τον Ριγολέττον.

Είς τον ομώνυμον ρόλον ένεφα- 
νίσθη διά πρώτη ν φοράν ό κ Ε. 
Μαγκλιβέρας, ό όποιος, παρά τό νε
αρόν τής ηλικίας του καί τήν συντρι
πτικήν σύγκρισιν πού ό κάθε καλλι
τέχνης είς τον ρόλον αυτόν ύφίστα- 
ται σχετικώς μέ τον μεγάλον μας 
Άγγελόπουλον, κατώρθωσε καί φω
νή τικώς καί είς ύπόκρισιν νά άπο· 
δώση εξαίρετα τον δυσκολώτεςον 
ίσως ρόλον δλων τών Μελοδραμά
των.

Τζίλδα ήτο ή Κα Elvira de Hi
dalgo ή οποία δέν θά κριθή βέβαια 
από τό παρόν σημείωμα. Άναφέρο- 
μεν μόνον δτιδπως πάντοτε συνήρ- 
πασε μέ τήν φωνήν καί τήν τέχνην 
μης τό πολυπληθές καί εκλεκτόν 
άκροατήριον καί έπευφημήθη μέ έν 
Θουσιώδη bravissimo.

’Αξίζει ιδιαιτέρως νά έξαρθή ή 
Εξαιρετική σύσνθεσις καί πειθαρχία 
τής ορχήστρας και τών ανδρικών κό
ρων υπό τήν αύστηράν μπαγκέταν 
τοΰ μαέστρου κ. Βαλτετσιώτη καί ό 
καινουργής ιματισμός τών εκτελε
στών.

Είς τάς 22 καί 26 Δεκεμβρίου έπα- 
νελήφθη τό μελοποιηθέν από τον 
μουσουργόν κ" Α. Άλμπέρτην Κρη
τικόν έπος «Έρωτόκριτος» επί δια- 
σκευασθέντος από τον κ. Θ· Συναδι- 
νον κειμένου.Ή παράστασις επέτυχε 
αρκετά·
III. ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ: Τό Σάββατον 7 
Δεκεμβρίου Εδόθη υπό τής συμφω
νικής ορχήστρας τοΰ ’Ωδείου ’Αθη
νών φεστιβάλ μέ έργα τοΰ Γάλλου 
Συνθέτου Camille Saint Saens 
Ή Συναυλία αυτή δεδομένου δτι αί 
εϊσπράξειςτης προωρίζοντο πρός άνέ 
γερσιν μνημείου τοΰ Γάλλου μου- 
σουργοΰ είχε τεθή ύπό τήν προστα
σίαν τής πρεσβείρας τής Γαλλίας 
καί άπετέλεσε τό μεγαλείτερον κο
σμικόν γεγονός τής σαιζόν.

Ή ορχήστρα ύπό τήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Δ. Μητροπούλου απαράμιλ
λου πάντοτε, Εξετέλεσε τρία συμφω
νικά ποιήματα έμπνευσθέντα εξ Ελ
ληνικών θεμάτων, τον μακάβριον 
χορόν καί τό Ηρωικόν Εμβατήριον 
Ή δέ Γαλλίς πιανίστρια Λεφεμπύρ 
συνοδείφ ορχήστρας έπαιξε τό κον
σέρτο είς σολ έλ. καταχειροκροτη- 
θεϊ,σα.

Ή καλλιτέχνης τοΰ πιάνου κ. Αί- 
λα Λαλαούνη έδωσε είς τάς 11 Δε
κεμβρίου recital μέ έργα Συΰμαν 
Μπράμς Σοπέν Ντεμπυσσύ καί 
Στραβίνσκυ τά όποια απέδωσε μέ τήν 
γνωστήν δεξιοτεχνίαν της.

Ή Δ/ Συναυλία τής ορχήστρας 
εδόθη τήν Δευτέραν 16 Δεκεμβρίου 
εις τά «’Ολύμπια» μέ σολίστ τήν με
γάλη ν ‘Ελληνίδα άοιδόν Μαργαρί
ταν Πέρρα ή οποία καί πρό ετών 
εΐχεν εμφανισθή είς τάς ’Αθήνας 
καταθέλξασα τό κοινόν ως Τζίλδα 
είς τον Ριγολέττον. Τόσον εις τήν 
συναυλίαν δσον καί εις τά recitals 
της ή Δις Πέρρα έπευφημήθη ενθου
σιώδους ύπό τοΰ Κοίνοΰ.

’Από τής 15 Δεκεμβρίου τά μου
σικά ακροάματα έφθασαν πολλάκις 
εις δύο ημέρας. Ουτω τήν Τετάρτην 
18 Δεκεμβρίου είς τό Θέατρον «’Α
λίκης» έδίδετο συναυλία τών Φίλων 
τής ’Ακτής μέ έκτελεστάς τούς καλ- 
λιτέρους έκ τών νεαρών καλλιτεχνών 
μας, Ινώ είς τό «Κεντρικόν» ό ά'ρι
στός βαθύφωνος κ. Νίκος Μοσχονάς 
έδιδε recital τραγουδιού μέ συνο
δείαν πιάνου τοΰ μαέστρου κ. Βαλ
τετσιώτη.

Είς τάς 22 Δεκεμβρίου έξετελέσΟη 
είς τά «’Ολύμπια» ύπό τής ορχή
στρας τοΰ ’Ωδείου ’Αθηνών ύπό τήν 
Διεύθυνσιν τοΰ κ. Φ. Οίκονομίδου

συμπράξει τεσσάρων καλλιτεχνών έξ 
’Ιταλίας, τό Requiem Τοΰ Verdi.

Τέλος τό τρίο Βολωνίνη—Φα- 
ραντάτου—Κουρούκλη έδωσε περί 
τά τέλη Δεκεμβρίου τήν έτησίαν 
συναυλίαν του στεφθεΐσαν δ πως 
πάντοτε ύπό Επιτυχίας.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
ΑΛΚΗ ΓΙΑΝΝΟΠοΥΛΟΥ: 

Κεφάλια axil σειρά: Κάπως αργά 
περιήλθε στά χέρια μας τό κατά τον 
’Ιανουάριον τοΰ παρελθόντος έτους 
έκδοθέν βιβλίον τοΰ συναδέλφου κ. 
"Αλκή Γ ιαννοπούλου, «Κεφάλια 
στή σειρά* τό όποιον ή κριτική εί- 
χεν ύποδεχθή εύμενέσταττα, χαιρέ
τισα σα μ’ εγκαρδιότητα τήν έμφά- 
νισιν τοΰ νέου διηγηματογράφου. 
Γιατί τό βιβλίο τοΰ κ· Γιαννοπού- 
λου απαρτίζεται από σειράν 11 διη
γημάτων. Εκείνο πού ευθύς έξ αρ
χής κάμνει έντύπωσιν έκ τής άνα 
γνωσεως τών διηγημάτων τοΰ κ. 
συναδέλφου είναι πρωτοτυπίαν τοΰ 
ύφους, πηγγαΐον,χιοΰμορ καί αρκετόν 
φιλοσοφικόν βάθος. Αυτό γίνεται 
κυρίως καταφανές από τό πρώτο 
διήγημα από τό όποιον καί τιτλο
φορείται τό βιβλίον καί ολοκληρώ
νεται στο τέταρτο διήγημα «τρία 
κορίτσια σέ μιά μικρή πόλι» τό ό
ποιον είναι καί τό καλλίτερο κατά 
τήν γνώμη μας. Στο έκτενέστερο 
τών διηγημάτων «Χρονικά Ψελ- 
λοΰ τόμος Γ'·» ό συγγραφεύς προ
σπαθεί νά κάμη άνάλυσιν χαρα
κτήρων λεπτομερή αλλά νομίζομεν 
δτι έπεκτείνεται πέραν τοΰ δέοντος. 
’Αλλά αυτά δλα είναι λεπτομέρειες. 
Τό γεγονός είναι δτι ό κ. Γιαννό- 
πουλος μαζή μέ τον Άρκάδιο, επί
σης έκ Θεσσαλονίκης όρμώμενον α
ποτελούν τήν καλλιτέραν έμφάνισιν 
νέων ταλέντων τοΰ 1935. Τά βιβλία 
των δίδουν ύποσχέσεις πλούσιας. 
Είμαστε δέ βέβαιοι δτι ή μέλλουσα 
έργασία των συμπληρουμένη καί α
πό τήν ωριμότητα τής πείρας θά 
φέρη τά δνόματά των είς τήν πρώ- 
νην σειράν τής συγχρόνου Ελληνι
κής Λογοτεχνίας.

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Είς τό Παρίσι ένεΤειχίσθη ανα

μνηστική πλάξ είς τήν οικίαν τήν ο
ποίαν κατώκησε από τοΰ 1913 μέ
χρι τοΰ θανάτου του ό μέγας συγ
γραφεύς Eugene Brieux. Είς τήν 
τελετήν παρέστησαν μεταξύ άλλων 
ό κ- Fabre διευθυντής τής Come
die Francaise ό κ· Kistemaec- 
ker πρόεδρος τής Εταιρίας Συγ
γραφέων καί ό κ. Chiappe πρόε
δρος τοϋ Δημοτικού Συμβουλίου ύ- 
πογραμμίσας εις τον λόγον του τάς 
παρασχεθείσας είς τήν ’Ανθρωπό
τητα υπηρεσίας ύπό τοΰ έκλιπόντος. 
Είς τήν «Τήβεννον» του οφείλεται 
ή τροποποίησις τής Ποινικής Δικο
νομίας ή έπιτρέπουσα τήν παράστα- 
σιν τοΰ συνηγόρου τοΰ κατηγορου
μένου έξ αρχής τής δίκης. Ή προ
στασία τών μικρών παιδιών οφείλε
ται στο έργον του «Les Rempla- 
gantes». Ή οικογενειακή ομόνοια 
καί ειρήνη, ενισχύθησαν από τούς 
« A varies» του.

Ό Γάλλος ’Ακαδημαϊκός Paul 
Valery ώνομάσθη Πρόεδρος τοΰ 
Τμήματος ΈκΘέσεως τής Διανοήσε- 
ως, είς τήν Διεθνή έκθεσιν τών Πα- 
ρισίων τοΰ 1937·

Ό Γαλλικός οργανισμός Τουρι
σμού έξέδωσε σειράν καλλιτεχνικό 
τάτων εικονογραφημένων δελταρίων 
προοριζομένων διά τήν μετά τοΰ 
Εξωτερικού αλληλογραφίαν. Αριστε
ρά τοΰ δελταρίου ύπάρχουν αί φω- 
τογραφίαι ιστορικών μνημείων καί 
τό γραμματόσημον τών 90 centimes 
είναι μικρογραφία καλλιτεχνικών 
φωτογραφικών αναπαραστάσεων·

Παράδειγμα πρός μίμησιν καί από 
τον ήμέτερον όργανισμόνΤουρισμοΰ-

Έξ αφορμής σημειωΘείσης απα
γωγής μικρού παιδιού έν Μασσαλία 
κατά τό σύστημα τοΰ μικροΰ Λίντμ- 
περγκ σύσσωμος ό Γαλλικός τύπος 
ζητεί από τήν Κυβέρνησιν τήν ταχί- 
στην σύλληψιν καί τήν άμείλικτον 
είς θάνατον καταδίκην τών θρασέων 
κακοποιώ Λ

Ή περίφημος τσεχοσλοβακική φι
λαρμονική μέ έπί κεφαλής τον διά- 
σημον μαέστρον της Vaclar Talich 
έ'φθασεν είς Παρισίους δπου θά 
έκτελέση διάφορα έργα. Ή κυβέρ- 
νησις παρέθεσεν επίσημον γεΰμα 
πρός τιμήν τοΰ διευθυντοΰ της, τον 
όποιον προσεφώνησεν δ Υπουργός 
τής Παιδείας κ· Roustan.

Τήν 3 Δεκεμβρίου έτελέβθη έν 
Παρισίοις τό έτήσιον μνημόσυνον 
τοΰ μεγάλου συγγραφέως τής Γαλ
λίας Έδμόνδου Rostan.

Ό τέως Γάλλος Πρωθυπουργός 
κ. Έρριώ μετέβη είς Roabinp, δ
που θ’ άνακηρυχθή διδάκτωρ τοΰ 
Ομωνύμου Πανεπιστημίου.

Μέ έξαιρετικήν Επιτυχίαν ένεφα- 
νίσθη από τής σκηνής τής Παρισι
νής Opera Comique ή Έίληνής 
καλλιτέχνις τοΰ ά'σματος Δίς Odette 
Ζυγομαλά ύπό τό ψευδώνυμον He
lene Dosia. Είς τον δύσκολον ρόλον 
τής «Τόσκας* κατέθελξε καί συνεκί- 
νησε τό πολυπληθές καί εκλεκτόν ά
κροατήριον της.

Είς τάς 9 Δεκεμβρίου έγένετο είς 
τό Παρίσι ή πρώτη μύησις τοΰ Κοι
νού είς τήν μαγείαν τής τηλεορά- 
σεως. Είς διαφόρους αΐθούσας τής 
πόλεως έτοπο θετή θη σαν σχετικά 
πλαίσια —όθόναι έπί τών οποίων οι 
θεαταί εΐδον Εκτυλισσόμενα τά δσα 
κατ’ εκείνην τήν στιγμήν έλάμβανον 
χώραν εις τό Studio Τοΰ Πύργου 
τοΰ Άϊφελ.

Μία πρωτοφανής είς τά χρονικά 
τών καμπαρέ δλου τοΰ κόσμου πα- 
ράστασις έδόθη στο Παρίσι τής 10 
Δεκεμβρίου στήν αίθουσα τών 
« Ambassadeurs» μέ Επικεφαλής τον 
Μωρίς Σεβαλιέ. Μετέσχον ό Σασά 
Γκιτρύ έκτελέσας πρόγραμμα εύφυο- 
λόγων Εκπλήξεων, δ πρώτος καί ή 
πρώτη χορεύτρια τής Μεγάλης Όπε
ρας τοΰ Μιστενγκέτ καί ή περίφη
μος star Kate von Nagy.

To σπουδαιότερον δμως γεγονός 
ύπήρξεν ή διά πρώ την φοράν άνοδος 
είς τήν σκηνήν τοΰ Douglas Fair
banks, δστις Εξετέλεσε Γαλλιστί έ'να 
sketch μέ partenaire τον Σεβαλιέ. 
Αί περιφημότεραι όρχήστραι τής 
Γαλλική; πρωτευούσης έλαβον μέρος.

Είς τό Παρίσι άνεβιβάσθη ή ό" 
περέττα τοΰ Κάλμαν «Βιολέττα τής 
Μονμάρτρης», τήν οποίαν έπαιξεν 
έδώ πρό διετίας ό θίασος Οικονόμου. 
Ή παράστασις είς ήν πρωτηγωνί- 
στησεν ή περίφημος άοιδά; Lotte 
Schoene, τήν οποίαν ήκούσαμεν 
πρό Ετών έν Άθήναις, έστέφθη ύπό 
τής καλλιτέρας Επιτυχίας.

Στο Παρίσι παίζεται μέ επιτυχίαν 
τό νέον έργο τοΰ Μπερνστάϊν «Καρ
διά» δπου πρωταγωνιστεί ό γνωστός 
μας Victor Francen καί μία νέα 
ingenue τοΰ Γαλλικοί Θεάτρου: ή 
Αι; Perdriere.

Στάς 24 Δεκεμβρίου ένεφανίσθη 
διά δευτέραν φοράν από τής σκηνής 
τής Opera Comique ή Δις Ζυγο
μαλά· ΈΘριάμβευσε είς τήν«Μποέμ».

Μέ κάθε επιμέλεαν γυρίζονται έν 
’Αφρική τά Εξωτερικά τοΰ φιλμ «Le 
Roman d’un Spahi» ληφθέντος Εκ 
τοΰ ομωνύμου έ'ργου τοΰ Pierre 
Loti. Τήν νέαν ταινίαν είς τήν ό
ποιαν πρωταγωνιστεί ή νέα Γαλλίς 
star Mireille Balin Θά τήν δούμε 
τό φθινόπωρο καί στάς ’Αθήνας.

Ό Γαλλικός τύπος άσχολεΐται διά 
μακρών μέ τον άποθανόντα ’Ακα

δημαϊκόν Paue Bourget: Έξαίρει 
τό έργον τοΰ μεταστάντος ίδίφ είς 
το ψυχολογικόν μυθιστόμημα. Είς 
την κηδείαν του ήτις κατ’ Επιθυμίαν 
του έγένετο άπλουστάτη, τάς ταινίας 
τοϋ φερέτρου άνεΐχον ό κ. Doumic 
Ισόβιος γραμματείς τής ’Ακαδημίας 
ο κ. Henri Bordeaux ό στρατάρ
χης P6tain καί ό Taillandier. Οΰ- 
δείς λόγος έξεφωνήθη.
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ΦΥΜΑΤΙΩΔΗΣ ΜΟλΥΝΣΙΣ
(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας)
Οί είσελθόντες είς τόν όργα- 

νισμόν μας βάκιλλοι τοϋ Κώχ 
πολλαπλασιασθέντες καί πολ- 
λαπλασιαζόμενοι περιορίζονται 
κάπου, κυρίως είς τούς Αδέ
νας καί διά τής εύτυχοϋς 
παρουσίας των ύπενθυμίζουν 
πάντοτε είς τόν όργανισμόν μας 
τήν Ανάγκην τής διατηρήσεως 
καί Αναπαραγωγής τών «στρα
τιωτών φυλάκων» του, τών «Αν
τισωμάτων». Οϋτω ή έπ ερχομέ- 
νη μόλυνσις τοϋ Ανθρωπίνου 
όργανισμοϋ παραμένει είς τούς 
πλείστους όργανισμούς τη βοη- 
θείς* τών φυλάκων του «μόλυν- 
σις» μή έξελισσομένη είς έκδη- 
λον νόσον.

Δυστυχώς δμως δπως καί είς 
τήν Εξωτερικήν ζωήν οϋτω καί 
είς τήν Εσωτερικήν τά πράγματα 
δ Εν έχουν πάντοτε ώς τά Εξεθέ- 
σαμεν καί ώς θά ηύχόμεθα τώ 
δντι νά εΤχον. Ή «Αντίστασις 
τών φυλάκων» συμβαίνει καί νά 
καμφθή ύπό τών Εχθρών καί 
δπως καί τό «φρούριον» οϋτω 
καί ό Ανθρώπινος όργανισμός 
παραδίδεται Ενίοτε είς τήν διά- 
θεσιν τοϋ Εχθροϋ. Ή όλοσχερής 
τότε κατάκτησις τοϋ φρουρίου, 
ή κατανίκησις καί άφάνισις τοϋ 
Ανθρωπίνου όργανισμοϋ έξαρ- 
τδται άπό τήν ήλικίαν τούτου, 
άπό τόν χρόνον τής άντιστάσε- 
ώς του καί έπομΕνως καί τό πο- 
σόν τών δημιουργηθέντων «Αν
τισωμάτων» φυλάκων του. Έκ 
τούτου προέρχεται καί τό δτι 
άλλοτε μέν μερικαί ήμέραι, Ε
βδομάδες άρκοϋν διά τήν όλο- 
σχερή κατανίκησιν τοΰ όργανι- 
σμοϋ, άλλοτε δέ έτη, δεκάδες 
Ετών.

’Αλλά τι σπμβαίνει ώστε ή 
δημιουργηθεΐσα Αντίστασις τοϋ 
όργανισμοϋ νά καμφθή, οί«στρα- 
τιώται φύλακες» τούτου νικη- 
θοϋν ύπό τοϋ Εχθροϋ, ύπό τής 
νόσου; Έπί τής άπαντήσεως 
ταύτης θά έπεθύμουν νά έπι- 
στήσω τήν προσοχήν δλων Υ
μών, καθ’ δσον Ενδιαφέρει αϋτη 
τά μέγιστα πάντας. Είναι άλ
λωστε τούτο ή λύσις τοϋ δλου 
προβλήματος.

Όπως είς κάθε πόλεμον δύ· 
ναται ό αμυνόμενος νά άντιστή 
καλλίτερον είς τόν Εχθρόν δταν 
γνωρίζη έκ τών προτέρων τά 
μέσα, άτινα διαθέτει ό Εχθρός, 
τόν τρόπον τής έπιθέσεως κλπ. 
οϋτω βεβαίως καί ό άνθρώπινος 
όργανισμός δύναται νά άντιστή 
περισσότερον καί άσφαλέστε- 
ρον κατά τήν μάχην μετά τοϋ 
βακίλλου τοϋ Κώχ, δταν γνω
ρίζη ποια μέσα διαθέτει ό βά- 
κιλλος οδτος διά νά κατανί- 
κήση τόν Ανθρώπινον όργανι- 
σμόν. Έδώ δέ Ακριβώς έγκειται 
τό μυστικόν τής δλης νόσου, ή 
γνωστή «ύπουλότης» ταύτης. 
Ό Εχθρός—ό βάκιλλος τοϋ Κώχ 
—εν μόνον μέγα πλεονέκτησα 
έχει τήν Αφάντασταν άντοχήν.

(Ακολουθεί)
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(Συνέχεια έκ ΐοϋ προηγουμένου)
Κ. Μπέλλιας, Ι· Σΐνος, Φ- Διακουμό- 
πουλος, Φ. Ά μπελάς, Σ· Σαραντινός, 
Ε. Βοΐσχος, Δ· Κουκοΰλης, Ν. Λε- 
μπέσης, Α· Ράγκος- Γ. Άβδελόπου- 
λος, Κ. Άνδρουλιδάκης, Ζ. Πανώ- 
ρηος, Ν. Σημαντήρας, Κ Γιώτης, 
X. Άθανασόπουλος. Π. Βάπτισμας, 
Σ. Γιαννακόπουλος, Α. Παπαγεωρ- 
γόπουλος, Π. Ψαράς, Σ. Μόστρας, 
Κ. Τζώτζης, Γ. Λουΐζος, Γ· Κάλλι
ας, Λ. Μπερώτας, ΓΙ. Κυδωνιάτης, 
Α. Δαοΰτης, Θ. Άνδρεάδης, Κ. 
Παπαθεοφίλου, Δ. Άρώνης, Γ. 
Κοντογοΰρης, Κ. Γ ιαννέτσος, I. 
Καλυμάνης, Ν· Θεριανός, Τ. Μη- 
τσόπουλος, Σ. Κολιαλέξης, Σ· Σου
λιώτης, Γ. Κατσιφός, Σ. Βαφειά- 
δης, Α. Άνδρικίδης, Α. Λαζαρίδης, 
Α. Σπεράντζας, Χ· Δημητριάδης, 
Α. Παπανδρικόπουλος, Γ. Νώτας, 
Α. Ίγγλέσης, I. Μαύρος, Σ. Βρετ- 
τός, Κ. Τρίπος, Γ. Σιγάλας, Ρ. 
Κράους, Θ. Πλοΰμος, Λ. Χρυσο- 
σπάθης, Κ. Πάμπανος, Σ· Κολον- 
δοΰρος, Σ. Άναστασόπουλος, Α. 
Μαυρομάτης, Λ. Παλαμάς. I. Γο- 
νατάς, Δ. Πολίτης, Ν. Μεγαπάνος, 
I. Πικρός, Α. Παναγιωτίδης, 4. 
Γκιών, Σ. Κανακάς, Γ. Δημακό- 
πουλος, Ε. Καπερώνης, I. Άναστα
σόπουλος, Α. Δημητρακόπουλος, 
Μ. Ρεσμπίθας, Κ· Παπασωτηρίου, 
Ο· Λάντης, Π. Καλκανδής, Ν. Ζα
ρίφης, Ν. Καραμπέτσος. Γ. Άλεξιά- 
δης Λ. Δελένδας. I. Κορογιαννά- 
κης, Α. Δαρμός, Σ· Σιμαντώνης, 
Ν· Μαλλιαρής, Α. Πάλλης, Γ. Κα- 
λογερόπουλος, Β; Παντούλης, Ε. 
Γιαννόπουλος, Λ. Δημητριάδης, Τ. 
Μελετόπουλος, Α. Βολίδης, I. Κε- 
τσέας.

Την Ιδίαν ή μέραν διά πρακτι
κού υπογεγραμμένου υπό τών κ, κ. 
Φ. Καρβούνη, Δ. Καρατζά, Α. Νικο- 
λοπούλου, Π, Μεγαλίδη, Θ. Κανά
ρη, Α- Κοριζή, Λ. Γεωργιάδης, I. 
Ραυτοπούλου, Ν. Σταυροπούλου, 
Α. Γλαράκη. Γ. Μανσόλα, I. Περ· 
σάκη. Μ. Μαυρομιχάλη, Α. Παπα- 
δημητρίου, ΓΙ. Εΰστρατιάδη, Σ. 
Συρμοπούλου, Γ. Τσιμπουράκη, 
Ο. Κυριακοπούλου, Π. Λυκιαρδο- 
ποΰλου, Δ. Κωνσταντινίδη, I. Μα- 
λακάση, Κ. Μαλαματιανοΰ, Κ. Πα- 
παϊωάννου, Μ. Μιχαλακάκου, Α. 
Μυλωνάκου, Κ· Στρούμπου, Κ. Δια- 
μαντοπούλου, Γ. Α. Βλάχου, Ν. 
Πράτσικα καί Σ. Σουλιώτη, πι
στοποιείται ή σύνταξις τοϋ έξ 27 
άρθρων Καταστατικού καί ή εκλο
γή τοϋ πρώτου Διοικ. Συμβουλίου 
έκ τών κ. κ. Θ. Κανάρη Πρόεδρου 
Δ- Καρατζά ’Αντιπροέδρου, Άλ. 
Κοριζή Γεν. Γραμματέως, Ν. Σταυ
ροπούλου Ταμ ίου, καί Σ. ΓΙαπα- 
φράγκου, Λ. Γεωργιάδη, Φ. Καρ
βούνη, II. Μεγαλίδη, Α. Νικολο- 
πούλου καί I. Ραυτοπούλου Συμ
βούλων.

'Η οΰτω καταρτισθεΐσα Διοικ 
Επιτροπή καλείται τή 23 Μαΐου 
1917 εις πράιτην σύσκεψιν ώς έξης:

«Παρακαλοΰνται τά μέλη τής 
Προσωρινής ’Επιτροπής τοϋ «Συλ
λόγου τών Υπαλλήλων τής Εθνι
κής Τραπέζης, όπως παρευρεθώσι 
σήμερον Τρίτην, ώραν 7 μ. μ. έν 
τή οίκίφ τοϋ κ. ’Αλεξάνδρου Κοριζή 
οδός Πάρνηθας άρ. 40.»

Τήν 26 Μαΐου 1917 συντάσσε- 
ται τό ακόλουθον Πρωτόκολλου πα 
ρά τών ύπογραψάντων τό αρχικόν 
πρωτόκολλο ν τής 20)5)17.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
«ΙΊρός τόν σκοπόν τής διατηρή- 

»σεως τοϋ Συλλόγου τής ’Εθνικής 
’Τραπέζης επ’ άγαθφ τών μελών 
»αύτοΰ καί προς έξασφάλισιν τής 
»μεταξύ αυτών αλληλεγγύης, έπανα- 
»λαμβάνομεν δτι θέλομεν τη ρήση 
»τόν έν τφ άρχικψ ΙΙρωτοκόλλιρ τής 
»20ης Μαΐου 1917 λόγον τιμής.

«ΤΙ ύποχρέωαις αΰτη τής τιμής 
»λύεται μετά πάροδον τριετίας από
τής έγκρίσεως τοϋ Καταστατικού 

«τοϋ Συλλόγου.»
Διά τής ύπ’ άριθ. 1349)1917) 

άποφάσεως τοϋ Δικαστηρίου τών 
έν Άθήναις Πρωτοδικών ένεκρίθη 
τό Καταστατικόν τοϋ Συλλόγου καί 
έπεκυρώθη ή μέχρι 31)1) 1919 θη
τεία τής πρώτης Διοικητικής Έπι-

(1917-1935)
τροπής αυτού καταρτισθείσης ώς α
νωτέρω άνεγράφη.

Εις τάς 23 ’Οκτωβρίου 1917 ώ
ρα 6- μ μ. γίνονται τά εγκαίνια τοϋ 
Εντευκτηρίου τοϋ Συλλόγου επί 
τής δδοϋ Πειραιώς παρουσίφ τοϋ 
Διοικητοΰ κ. Άλ. Ζαΐμη, τοϋ Ύπο- 
διοικητοϋ κ. Ί. Δροσοπούλου, τοϋ Β. 
’Επιτρόπου, τών Διευθυντών κ· κ· Σ. 
Λοβέρδου καί Γ. ’Ιατρού καί τοϋ 
Γεν. Συμβουλίου τής Τραπέζης.

Εις τάς 6 Δεκεμβρίου 1917, δ 
Σύλλογος ιδρύει τόν Προμηθευτικόν 
Συνεταιρισμόν οΰτινος την Διβύ- 
θυνσιν αναλαμβάνει τριμελής προσω
ρινή ’Επιτροπή έκ τών κ. κ· Ν. 
Σταυροπούλου, Φ. Καρβούνη καί 
Α. Κοριζή.

Τήν 20)12)1917 ή πρώτη Διοικ. 
’Επιτροπή παρητήθη καί τφ 1918 
μέ Διοικ. Επιτροπήν έκ τών κ. κ. 
Δ. Καρατζά Προέδρου, Σ. ΓΙαπα· 
φράγκου Αντιπροέδρου, Μ. Ευλα
μπίου Γεν. Γραμματέως, X. Μαργα
ρίτη Ταμίου καί Θ. Κανάρη, Θ· Δη- 
μαρά, Α· Νικολοπούλου, Μ. Μαυ
ρομιχάλη, I. Περσάκη, καί Κ. Κιάπ- 
πε Συμβούλων, άρχονται συγκεν
τρώσεις ειςτό έντευκτήριον τοϋ Συλ 
λόγου καί τή 29)11)18 έκτυποΰται 
καί διενέμεται εις τά μέλη διά πρώ- 
την φοράν ή δμιλία τοϋ κ. Άνδρ. 
Παπαδη μητριού.

Ή Γενική Συνέλευσις τής 3)2) 
1919 τροποποιεί τό Καταστατικόν 
καί καθιερώνει τάς Επιμελητείας 
κατά τό μέχρι σήμερον ΐσχύον σύ
στημα. Αί τροποποιήσεις αυται έγ 
κρίνονται διά τής ύπ’ άριθ. 583)18) 
3)19 άποφάσεφς τοϋ Δικαστηρίου 
τών έν Άτθήναις Πρωτοδικών—Ή 
Διοικητική Επιτροπή τοϋ έτους 
1919 άπηρτίσθη έκ τών κ. κ. Δ. Νο
μικού ώς Προέδρου, Σ. Δυοβουνιώ- 
τη Αντιπροέδρου, Κ. Μπουκλάκου 
Γεν. Γραμματέως, Α. Άλεξοπού- 
λου Ταμίου καί τών κ· κ. Θ· 
Πλούμου, Κ. Στρούμπου, Μ. Μαυ
ρομιχάλη, Α. Παπαδη μητριού, Α. 
Παπανδρικοπούλου καί Κ. Τσαλίκη 
Συμβούλων.

Τή 30)9)1919 άποφασίζεται δ 
καταρτισμός Επετηρίδας τοϋ Προ
σωπικού μή πραγματοποιηθείς δ- 
μως.

Ή Διοικητική Επιτροπή τοϋ 
έτους 1920 κατηρτίσθη έκ τών κ. κ- 
Δ· Νομικού ώς Προέδρου, Π· Δε- 
σποτοπούλου Αντιπροέδρου, καί 
τών κ· κ. Α. Παπαδημητρίου, Π· 
Κουτσαλέξη, Σ. Καραπάνου καί 
Μ- Μαυρομιχάλη Συμβούλων καί 
τών κ. κ- Δ· Δίπλα Έπιμελητοϋ 
Έπαγ. Συμφερόντων, Κ· Μαλαμα- 
τιανοΰ Ψυχαγωγίας, Α. Παπανδρι- 
κοπούλου Καταστήματος, Ν. Θερια- 
νοϋ Β. Σ. Δ. καί Κ· Οίκονομίδη 
Γραφείου.

Κατά τό 1921 οΰδέν αξιον λόγου 
γεγονός συνέβη εις τόν Σύλλογον 
πλήν τής προϊούσης αύξήσεως τών 
μελών του καί τής προόδου τής 
Συλλογικής ’Ιδέας.

Τφ 1922 δι’ άποφάσεως τής Γεν. 
Συνελεύσεως τής 19ης Φεβρουάριου 
ένεκρίθησαν διάφοροι τροποποιή
σεις τοϋ Καταστατικού αυτού έγκρι- 
θεΐσαι διά τής ύπ’ άριθ- 3537) 10) 
9)22 άποφάσεως τοϋ Δικαστηρίου 
τών έν Άθήναις Πρωτοδικών.

Τφ 1924 γίνεται εις τό Έντευ- 
τήριον έκθεσις καλών τεχνών καί 
συναυλιών καί εορτών μέ έκτελε- 
στάς συναδέλφους.

Τφ 1925 δτε έξεδηλώθη κρατική 
παρέμβασις προς άπομάκρυνσιν τοϋ 
Διοικητοΰ κ. Α· Διομήδους δ Σύλ
λογος δι’ έγγράφου τοϋ από 15)12) 
25 πρός τόν Πρόεδρον τής Κυβερ- 
νήσεως συνετέλεσε τά μέγιστα εΐς τήν 
άναθεώρησιν τών άπόψεών της·

Τή 7 ’Απριλίου 1926 δ Σύλλογος 
συντάσσει υπόμνημα πρός τήν Σήν 
Αιοίκησιν βάσει τοϋ δποίου τό Γεν. 
Συμβούλιον τής Τραπέζης κατά τήν 
συνεδρίασιν αύτοΰ τής 29 ’Οκτω
βρίου 1926 ίδρυσε τό Ταμεΐον Αύ- 
τασφαλείας.

Δι’ ’Εγκυκλίου τοϋ Συλλόγου ά- 
πό 30)4)28 συνεστήθη έπιτροπή 
πρός Οργάνωσιν τοϋ μεταξύ τοϋ 
Προσωπικού εράνου, δστις απέδω
σε περί τό ε,κατομμύριον δραχμών 
δωρηθέν εις τήν Αεροπορικήν ’Ά

μυναν πρός αγοράν άεροπλάνου.
Τφ 1929 δ Σύλλογος προσήλθεν

άρωγός δι’ εισφοράς τών μελών 
του εΐς τούς πλημμυροπαθεΐς τής 
Βορείου Ελλάδος.

ΔΓ εγκυκλίου του άπό 16)12)31 
δ Σύλλογος προσήλθεν άρωγός εις 
τούς διενεργηθέντας έράνους υπέρ 
τοϋ Π. I. Π.

Ή τοιαύτη κοινωφελής δράσις έ- 
ξηκολούθησεν είς πάσας τάς μέχρι 
σήμερον προκυψάσας περιπτώσεις 
καί οΰτω τό Σώμα τών Υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης έφαίνετο 
δι’ αυτού ΙΙρωτοπόρον εις πάντα 
τά έργα Κοινωνικής ΙΙρονοίας καί 
προστασίας τών άναξιοπαθούντων.

Άναφέρομεν ενταύθα τούς Σει
σμοπαθείς Κορίνθου, τό Συσσίτιον 
τών άνεργων Τραπεζικών Υπαλλή
λων τήν ένίσχυσιν τών διαφόρων 
επιτροπών έράνων τών μετά τό κί
νημα τής 1 Μαρτίου 1935 αυστα- 
θεισών κλπ.

Δυνάμει άποφάσεως τής Γεν. Συ
νελεύσεως τών μελών του τής 20 
Δεκεμβρίου 1932, ό Σύλλογος άπο- 
φασίζει τήν,είσδοχήν τών γραφέων 
ως τακτικών μελών αύτοΰ, ήτις ύ- 
πήρξεν άπαρχή τής έπ’ έσχάτων κι- 
νήσεως προ; μετάταξίν των είς τό 
κύριον Προσωπικόν.

Τό 1934 δύναταί τις είπεΐν δτι 
υπήρξε τό σημαντικώτερον είς τήν 
ιστορίαν τοϋ Συλλόγου έτος. Κατ’ 
αυτό διά συσσώμου έξεγέρσεως τού 
Προσωπικού τής Τραπέζης άπετρά- 
πή δ κίνδυνος τής συγχωνεύσεως 
τών Ασφαλιστικών Ταμείων μας 
πρός τάς Κοινωνικός Ασφαλίσεις. 
’Εξ άλλου τόν ’Οκτώβριον τοϋ ίδιου 
έτους έξεπληρώθη παλαιός πόθος 
τοϋ Προσωπικού καί τών Διοική 
σεων τοϋ Συλλόγου διά τής έκδόσε· 
ως μηνιαίου οργάνου αύτοΰ υπό 
τόν τίτλον«Τραπεζιτική»ούτινος τήν 
διεύθυνσιν άνέλαβεν έπιτροπή έκ 
τών κ. κ. Κ. Μαλαματιανοΰ, Μ. 
Μ ιχαλακάκου, Β. Κυριακοπού- 
λου, II. Δελένδα καί Σ. Ήλιοπού- 
λου μέ τόν κ. Δ· Σαγκριώτην.

Αύτή]εΙναι έν συντομωτάτη περι- 
λήψει ή ιστορία τοϋ Συλλόγου κλπ. 
Έδρασθείς έπί βάσεων στερεών 
καί υγιών κατώρθωσε νά άναδειχθή 
είς τό άξιολογώτερον άστικόν έπαγ. 
γελματικόν Σωματεΐον. Άντιμετώ- 
πισεν πλείστας άντιξόους καί κρίσι
μους περιστάσεις, κατώρθωσε δέ 
πάντοτε χάρις είς τήν σύνεσιν τών 
διοικούντων αύτόν καί είς τάς υψη
λός άρχάς, ας τφ ένέπνεον αί πα- 
παραδόσεις τών υπαλλήλων τοϋ Ι
δρύματος νά κρατηθή εις ύψος 
περιωπής τοιοΰτον, ώστε ν’ άνα- 
γνωρίζηται υπό πάντων τών έπί 
κεφαλής τών διαφόρων οργανώσε
ων ώς πρωτοπόρον συντηρητικόν 
Σωματεΐονδιεκδικήσεως έπαγγελμα- 
τικών συμφερόντων έν αγαστή μετά 
τοϋ έργοδότου συνεργασίφ.

Μέ τοιοΰτον λοιπόν παρελθόν 
δέν δύναται παρά νά έξακολουθήση 
τήν αύτήν φωτοβόλον δράσίν του 
καί πρός τάς μελλοντικός κατευθύν
σεις. Άπό τάς έπερχομένας γενεάς 
τών υπαλλήλων έξαρτάται νά τελειο
ποιήσουν τό έργον αύτοΰ, τό όποι
ον τόσον οί προκάτοχοί των, αγά
πησαν.

Ν. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΒΑΣΙΛΟΠΗΤΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Τό απόγευμα τής πρώτης τοϋ 

νέου έτους 1936 έγένετο είς τό Κα
τάστημα τοϋ Συλλόγου η ετήσια 
συγκέντρωσις τών μελών αυτού 
καθ’ ήν έκόπη ή Βασιλύπηττα.

Είς τάς α’ιθούσας τής Λέσχης 
καταλλήλως διαρρυθμισμένος ήρ 
χισαν άπό ένωρίς προσερχόμενοι 
οι συνάδελφοι μετά τών οικογενει
ών των καί τών κεκλημένων των, 
μεταξύ τών όποιων οί Δίευθυνται 
Τμημάτων κ.κ. Μιχαλακάκος, Δί 
πλας, Δημητριάδης καί Ί'ρίπος οί 
Έπιθεωρηταί Κ.Κ. κκ· Παναγία) 
τίδης καί Δρεπανόπουλος, οί Τμη- 
ματάρχαι κ.κ. ΙΙολυκαρδιωτης καί 
Θεμενάκης, δ τέως Γενικός 1 αιτίας 
τής Τραπέζης καί Δημοτικός Σύμ
βουλος Άθηναία>ν κ. Μπουκλάκος 
καί άλλοι.

Τούς ι εκλημένους καί συναδέλ
φους ύπεδέχετο ή Διοικητική Επι
τροπή τού Συλλόγου με επικεφα
λής τόν Πρόεδρον αύτής.

Τήν 6ην μ.μ. άκριβώς προσήλ
θεν ό Διοικητής τής Τραπέζης κ. 
’Ιωάννης Δροσόπουλος καί εύθύς 
άμέσως δ Υποδιοικητής κ. Άλεξ. 
Κοριζής μετά τής έριτίμου κυρίας 
του καί τής Δος θυγατρός του.

Τήν 6 10' δ κ. Διοικητής έν 
συγκεντρώσει τών παρισταμενων 
προέβη είς τό κόψιμο της βασιλό- 
πηττας, τό νόμισμα τής οποίας ετυ- 
χεν είς τόν Πρόεδρον τοϋΣυλλόγου 
κ. Κ. Μαλαματιανόν.

Ό κ Διοικητής συνεχάρη τόν 
Πρόεδρον θεωρήσας ως καλόν οι
ωνόν διά τόν Σύλλογον τό γεγονός 
καί ηύχήθη δΓ ολίγων τούς παρε- 
στώτας.

Κατόπιν δ Διοικητής αετά τής 
Δ. ’Επιτροπής καί τών άνωτέρων 
υπαλλήλων άπεσύρθησαν έπ’ ολί
γον εις τό Κυλικείον οπού δ ΙΙρόε 
δρος τού Συλλόγου υψών κύπελλον 
καμπανίτου προσεφώνησε τήν Σεβ. 
Διοίκησιν ώς εξής:

Κύριε Διοΐκητά
Κύριε Ύποδιοικητά

Έπί τή σημερινή εορτή, εύχο
μαι έκ μέρους ολοκλήρου τού προ
σωπικού τής Τραπέζης μας, καί είς 
Υμάς καί είς τάς Οικογένειας Σας, 
άπόλυτον υγείαν, πραγματοποίηση· 
τών πόθων σας καί εύόδωσιν τών 
προσπαθειών σας.

Τό παρελθόν έτος, ύπήρξεν έ
τος δοκιμασιών διά τήν χώραν μας, 
αί δποΐαι όμως εύτυχώς παρήλθον 
μέ έλαχίστας σχετικώς ζημίας.

’Ήδη είσήλθομεν είς μίαν περίο 
δον κατασιγάσεως τών παθών τοϋ 
πολιτικοΰ μας διχασμού, δστις τό
σα δεινά έπεσώρευσεν είς τόν τό
πον καί ας εύχηθώμεν καί ας έλ 
πίσωμεν, δτι ή νέα αύ τή κατάστα· 
σις θάάπ βήπλέονδριστική είςώφε- 
λοςτήςΈλληνικήςΟίκονομίας, πρά
γμα δτερ θά έχη ώς φυσικόν έπα- 
κολούθημα καί τήν βελτίωσιν τών 
οικονομικό) νσυνθηκώντοΰ’Ιδρΰμα 
τοςκα'ι επομένως καί τοϋ κατωτέρου 
ίδίςι προσωπικού, ή δποία άπό τί
νος έμψανίζει πλείστας δσας δυσ- 
χερείας.

Επιθυμώ) έπίσης νά διαβεβαι
ώσω ’Υμάς δτι ολόκληρον τό προ
σωπικόν, έχον β αθεΐαν έπίγνωσιν 
τών σημερινών περιστάσεων, είναι 
έτοιμον νά άγωνισθή ύπό τήν έμ
πειρον καί σώφρονα υμών διοίκη- 
σιν διά τήν πρόοδον τής Τραπέζης 
μας ή δποία άπό πολλών δεκαετή 
ρίδων παρέσχε κ<>ί παρέχει άνεκτι-

Ό έν Φλωρίνρ Γεωργικός Σταθμός

μήτους μέχρι σήμερον υπηρεσίας 
καί είς τήν Πατρίδα καί είς τό 
σύνολον τήςΈλληνικής Κοινωνίας.

Μετά ταύτα ήγέρθη ό κ. Διοι
κητής δ όποιος άπαντών είς τήν 
πρόποσιντοΰκ.Προέδρουεΐπετάέξής

Εύχαριστώ τόν Κύριον Πρόε
δρον τοϋ Συλλόγου διά τούς κα
λούς λόγους,τούς όποιους άπηι'θυ- 
νε πρός τήν Τράπεζαν καί τούς 
διοικοΰντας αύτήν. Άναμφισβη- 
τήτως ή έσωτερική δμαλότης καί 
ησυχία είναι άπαραίτητοι προϋπο
θέσεις διά τήν οικονομικήν εύη- 
μερίαν τοϋ τόπου, ή οποία δέν δύ- 
ναται ή νά εύρη εύμενή έπίδρα- 
σιν καί έπί τής καθόλου Εθνικής 
Οικονομίας καί φυσικά καί έ πί τής 
Τραπέζης.

Έάν λοιπόν, δπως εύχόμεθα καί 
έλπίζομεν, τό1936 έπιβεβαιώση τάς 
προσδοκίας, τάς όποιας στηρίζομεν 
έπ’ αύτό δέν πρέπει νά ύπάρχη 
άμφιβολία, δτι ή Τράπεζα μερι- 
μνώυα υπέρ πάσαν άλλην έπιχεί- 
ρησιν υπέρ τοϋ προσωπικού αύτής, 
θά πράξη μετά μεγίστης χαράς τό 
πρός αυτό καθήκον της.

Πίνω εϊ, υγείαν τής Διοικ. Έ 
πιτροπής τοϋ Συλλόγου καίτών με
λών αύτοΰ καί εύχομαι είς δλους ύ ■ 
γείαν καί εύτυχίαν.

Περί τήν 8 μ. μ. άνεχώρησα ν 
οί κ. κ. Διοικηταί οπότε έπηκο · 
λούθησεν χορός ύπό τούς ήχους 
άρίστης zazz, δστις καί παρετάθη 
έν άδιαπτώτφ εύθυμίφ καί πέραν 
τής 10η; εσπερινής.

FlElirimira
ΪΟΚ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟ» ΤΒΚΑΑΙΑΙΗ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 
σον καί πρακτικός δμως ταύτας 
γνώσεις δέν δύνανται σήμερον 
οί νέοι νά τάς αποκτήσουν ά- 
ποκλειστικώς έν τή υπηρεσία δ- 
που ό καταμερισμός τής έργα- 
οίας συντελεί μάλλον είς τόν 
είδίκευσιν παρά είς τήν πολ 
πλευρον μόρφωσιν καί τεχνικήν 
κατάρτισιν του υπαλλήλου.

ΠοΟ δύναται λοιπόν νά εϋρη 
ό νέος σήμερον τά άνωτέρω έ- 
φόδια, ατινα του είναι άπαραί- 
τητα διά τήν άπρόσκοπτον καί 
κανονικήν έν τώ Τραπεζιτικό 
έπαγγέλματι πρόοδον καί έξέ- 
λιξιν αύτοΰ; Μήπως είς τά κλα
σικά γυμνάσια, άπό τά όποια 
καί τοοφοδοτοΟνται σήμερον κα 
τά τό πλεΐστον αί Τράπεζαι μέ 
νέον προσωπικόν; Άλλ’ έ'χομεν 
πικράν πείραν τών άποτελε- 
σμάτων τής τοιαύτης κλασικής 
μορφώσεως τών νέων.

Καί τά Πανεπιστήμια δμω,; 
καί αί Έμπορικαί Σχολαί δέν 
έξοπλίζουν σήμερον τούς σπου- 
δαστάς είμή μόνον μέ στοιχεία 
τινά τών διαφόρων έπιστημών 
καί θεωριών καί δέν παρέχουν 
είς αυτούς τ’ άπαραίτητα έφό· 
δια πρακτικής καί τεχνικής μορ
φώσεως, οϊαν άπαιτεΐ ή έν γέ· 
νει διεξαγωγή τών Τραπεζιτι 
κών έργασιών. Άφήνομεν δτι 
είς τά παρ’ ήμΐν άνώτερα ’Εκ
παιδευτικά Ιδρύματα ούτε καν 
σχετική μέ τόν κλάδον τής Τρα
πεζιτικής ’Επιστήμης έδρα ύ 
πάρχει, έν τή όποια ν’ άναλύε- 
ται ό ρόλος τών Τραπεζών άπό 
οίκονομικής καί κοινωνικής ά- 
πόψεως καί νά διδάσκεται ή τε
χνική τών διαφόρων Τραπεζιτι
κών έργασιών

Καί είς τάς ξένας χώρας, δ- 
που ύπάρχει δυνατότης διά τούς 
νέους ν’ άποκτήσουν τάς διά τό 
Τραπεζιτικόν έπάγγελμα άπαι- 
τουμένας βασικάς γνώσεις έν 
τοΐς Πανεπιστημίοις ή είς είδι- 
κάςΤεχνικάς Σχολάς, ή άνάγκη 
τής μετεκπαιδεύσεως τών Τρα
πεζιτικών ύπαλλήλων κατέστη 
άναπότρεπτος τόσον διά τούς 
πτυχιούχους άνωτέρων Σχολών 
δσον καί διά τούς τελειόφοιτους 
Σχολών μέσης έκπαιδεύσεως, 
λόγω τοΟ δτι ή τεχνική τών 
Τραπεζιτικών έργασιών ύπέστη 
κατά τά τελευταία έιη, λόγω 
τής εύρείας εφαρμογής τών άρ- 
χών τής Rationalisation, τερα- 
στίαν έξέλιξιν.
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ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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Κύριοι Συνεταίροι,
"Ως τυγχάνει ήδη γνωστόν ό ήμέ- 

τερος Οικοδομικός Συνεταιρισμός ά- 
πο τής συσιάσιώς του μέχρι 30 
Νοεμβρίου 1935 προέβη είς τήν άγο- 
ράν, διαφόρων εκτάσεων, συνολικής 
ίπιφανείας έκ πήχ. τετραγ. 3.559.93C. 
02, ιών όποιων το άντιτιμον άνέρχε- 
ται τή 30 Νοεμβρίου είς τό ποσόν 
Δρχ. 21.517,243.85 περιλαμβάνον τήν 
άρχικήν άξίαν τής άγορδς, τούς έν- 
άιαμέσους τόκους καί τ' άναλογοΰν- 
τα γενικά Εξοδα

’t-κ τής άνωτέρω έκτάσεως προκύ
πτει επιφάνεια οίκοπεδοποιημένη. ι
διοκτησίας Συνεταιρισμού, έκ Π2 1. 
328.433.87 η τις κατανέμεται βάσει 
τού ήοη ύφιστιιμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου, είς τέσσαρας οικοδομήσι
μους τομείς.

α) οικόπεδα, διατεθέντα είς τούς 
ήδη οίκοδομήσαντας οίκιστάς, συμ
περιλαμβανομένων καί τών οικοπέ
δων, εν οίς άνηγέρθησαν διάφορα 
κτίρια του Συνεταιρισμού.

β) Οικόπεδα διατεθέντα είς τούς 
άποτελέσαντας τήν Β’ σειράν εκλο
γής οικοπέδων οίκιστάς.

’Ήτοι σύνολον
Διά τήν έναπομένουσαν είσέτι 

πρός πώΛησιν οίκοπεδοποιημένην ε
πιφάνειαν έκ Π2 642 937.07 προβλέ- 
ιτεται, ότι ό Συνεταιρισμός θέλει είσ- 
πράξη βάσει τής καθορισθείσης 
καί νυν έν ίσχύϊ διατιμήσεως, κατά 
κατηγορίας οικοπέδων, δοχ. 37.850 
167-

Έκ τών άποτελούντων τήν εκτα- 
•criv ταύτην 410 οικοπέδων θέλει συν- 
τόμως διατεθή άνάλογος άριθμός 
ΐίς τούς όπαλκήλους τών "Υποκατα- 
στημάτων τής Εθνικής Τραπέζης.

Ή "Εθνική Τράπεζα τής "Ελλάδος, 
παρακολουθήσασα μετ' εξαιρετικής 
στοργής τό Εργον του Οικοδομικού 
Συνεταιρισμού καί τον κοινωνικόν 
αύτού σκοπόν, ού μόνον προθύμως 
έχρηματοδότησεν αύτόν διά τήν Α
γοράν τοϋ γηπέδου καί τήν έκτέλε- 
σιν τών άπσιτουμένων Εργων κοινής 
ώφελείας, άλλά προέβη συνάμα καί 
-είς τήν χρηματοδότησιν διά τήν ά- 
νέγερσιν άρχικώς οικιών 105 συνολι
κής άξίας δρχ. 63.284.176.—καί τε
λευταίως άπεφάσισε την χρηματο- 
δότησιν διά τήν ανέγερσιν ετέρων 
220 οικιών άξίας περίπου δρχ. 70.000 
000, έκ τών όποιων ήδη οικοδομούν 
ται 150 τοιαύται.

Διά τά ήδη συντελεσθέντα Εργα 
κοινής ώφεν.είας έδαπανήθη τό πο
σόν τών δρχ, 16.242.31450, βάσει δέ 
τών οικείων προϋπολογισμών πρό
κειται νά δαπανηθώσι διά τήν όλο- 
κλήρωσιν τών άπαιτουμένων είσέτι 
κοινωφελών Εργων δρχ. 25.000 000 
περίπου,

Είς τάς ώς άνω δαπάνας περιλαμ
βάνονται οί ενδιάμεσοι τόκοι καί τά 
γενικά Εξοδα.

Είδικώτερον διά τά Εργα Κοινής 
Ώφελείας σημειοϋμεν τά εξής:

α) ΟΔΟΠΟΙ ΙΑ
"Ινα αί όδοί του Συνοικισμού ε-

Συμφώνως πρός τό ήδη έφαρμο- 
ζόμενον ρυμοτομικόν, έπί τής άγο- 
ρασθείσης ώς άνωτέρω, συνολικής 
Επιφάνειας έκ Π2 3.559.036.52, Π2 1. 
328.433 87 άπετέλεσαν τήν καθαρόν 
οίκοπεδοποιημένην Εκτασιν, ιδιοκτη
σίας Οικοδομικού Συνεταιρισμού. 
Π2 190.754.97 κρατούνται διά τήν 
διαρρύθμισιν τών έντός τού γηπέδου 
ξένων ιδιοκτησιών, καί Π2 2.039.847. 
68 καταλαμβάνονται παρά τών όπερ- 
κειμένων τού Συνεταιρισμού, άναδα- 
σωτέων λόφων, όδών, πλατειών, 
πάοκων καί έν γένει κοινοχρήστων 
χώρων. Έκ τής έκτάσεως ταότης 
δύναντσι,,τροποπο1 ουμένου του ρυμο
τομικού, νά προκόψουν οικόπεδα συ
νολικής έπιψανείας Π2 480.782.78.

Ή μέχρι σήμερον διατεθεισα εκτα- 
σις άναλύεται ώς επεται.

ΓΗ 202.782.37 άντΐ Δρ. 6.486.010.65

Π* 482 714.43 άντί Δρχ. 27.734.023— 
Π8 685.496 80 άντί Δρχ. 35.220.033.65

χω τι τήν ένδεικνυομένην πρός τό ό
λο ν εργον έμφάνισιν καί διάρκειαν 
κατεσκευάσθησαν δΤ άσφαλτο3ρώ· 
σεως καί τά πεζοδρόμιά των έγένοντο 
με κράσπεοα μαρμάρινα

1 ήν αύτήν δέ κατασκευήν, θέλου- 
σιν Εχη καί αί ύπολειπόμεναι όδοί 
τών λοιπών τομέων.

β) ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πλησίον τής κρύπτης Ενθα κατά 
τήν παράδοσιν άπεβίωσεν ή όσιο- 
μάρτυς Φιλοθέη, κτήτωρ τής έκτά
σεως τού Συνοικισμού, είς Ενδειξιν 
σεβασμού καί έκ καθήκοντος, ό Συ
νοικισμός άνήγειρεν Ιερόν ναόν είς 
μνήμην τής "Αγίας.

γ) ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ—ΔΕΝΔΡΟΦΥ- 
ΤΕΥΣ1Σ

Διά τήν δημιουργίαν πρασίνου έ- 
φυτεύθησαν είς τόν οίκοδομηθέντα 
τομέα δένδρα 2.250, θάμνοι 4.300 καί 
διάφορά φυτά 20.500,

’Επίσης έδημιουργήθησαν δύο φυ
τώρια, άτινα διαθέτουν ήδη : Δένδρα 
33 650, θάμνους 6.800 καί διάφορα 
φυτά 1.000 διά τήν όλοκλήρωσιν τής 
δενδροφυτεύσεως καί άναδασώσεως 
τού Συνοικισμού.

δ) ΥΔΡΕΥΣΙΣ

Διά τήν ϋδοευσιν του Συνοικισμού 
ένεκρίθη ύπό τού Κράτους ή παρο
χή ΰδατος έκ τών παρά τή Ώμορ 
φη 'Εκκλησία διϋλιστηρίων τής Ελ
ληνικής "Εταιρείας Ύδάτων.

Καίτοι ή τιμή είς ήν τά Κράτος 
πσρεχώρησε τό ύδωρ τοΟτο είναι 
χαμηλή, έν τούτοις ό Συνεταιρισμός 
βασισθείς είς υποδείξεις ειδικών πε

ρί όπάρξεως υδροφόρων στρωμάτων 
είς τήν περιοχήν τοϋ Συνοικισμού, ά- 
νώρυξε δοκιμαστικώς δύο φρέατα, 
ών ή άπόδοσις σήμερον ΰπερβαίνει 
τά 1.000 κυβ. μέτρα ϋδατος ήμερη- 
σίως, ποσό ιητ όπεραρκούσα διά τάς 
άνάγκας ύδρεύσεως, άρδεΰσεως καί 
οίκοδομήσεως.

ε) ΗΛΕΚΤΡΟ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

'Επίσης τό κατασκευασθέν δίκτυον 
ήλεκτροφωτισμοΰ τυγχάνει άρτιον 
άπό πάσης άπόψεως, κατά τό αύτό 
δέ σύστημα θέλουσιν ήλεκ τροφωτι- 
σθή καί οί λοιποί τομείς.

στ) ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

"Ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός ά- 
νήγείρεν ήδη τό κτίριον τής Κοινότη
τας, τό κτίριον τοϋ Σχολείου, πρό
χειρον άγοράν, περίπτερον άναμο- 
νήο καί άποθήκας.

"Υπό άνέγερ τιν εύρίσκεται Κέν ■ 
τρον Αναψυχής· θέλουσι δέ άνεγερ 
θη, σύν τή έξελίξει τής οίκοδομήσεως

τών διαφόρων τομέων, Κεντρική ’Α
γορά, κλπ. κτίρια κοινής ώφελείας.

"Ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός 
τών όπαλλήλων τής Ε.Τ.Ε. διά τής 
όργανώσεώς του ουνετέλεεεν δώστε 
ή ήδη ύφισταμένη αγορά τοϋ Συνοι
κισμού, καίτοι οΰτος περιλαμβάνει 
100 οικίας, νά άνταποκρίνεται πλή
ρως εις τάς άνάγκας τών οικιστών.

ζ) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διά τήν συγκοινωνίαν άναψέρομεν 
ότι εϋρισκόμεθα είς συνεννοήσεις 
μετά τής Εταιρείας Μεταφορών, 
προβλέπομεν δέ ότι ή δοθησομένη 
λόσις θά είναι ευνοϊκή διά τούς συ
νεταίρους.

Κύριοι Συνεταίροι,
Τό διαρρεΰσαν πενταετές χρονικόν 

διάστημα άπό τής έκλογής τού δευ
τέρου Διοικητικού Συμβουλίου, έ- 
δραίωσεν Ετι μάλλον τήν πεποίθησιν 
έπί τήν ζωτικότητα ήν ενέχει ό ήιιέ- 
τερος Συνοικισμός ένισχυόμενος πα
ρά τής ‘Εθνικής Τραπέζης, ε’ίμεθα

βέβαιοι δέ δτι καί είς τό μέλλον 
πάντα τά συμπαρομαρτοΰντα διάτήν 
εύόδωσιν τοΟσκοποΰστοιχεϊα,θέλουσι 
συντελέση,ώστε τόεργοννά άποδώση 
τάπροσδοκώμενα άγαθάάποτελέσμα- 
τα καί όΣυνοικιομός τών*Υπαλλήλων 
'Εθνικής Τραπέζης νά άποτελέση 
τόν πυρήνα Εργου κοινωνικού καί 
εκπολιτιστικού.

Έν τέλει ύπό τήν ύμετέραν Εγκρι- 
σιν θέτομεν λογιστικήν κα τάστασιν 
τού Οικοδομικού Συνεταιρισμού τής 
30ής Νοεμβρίου έ, ε. καί παρακαλού- 
μεν όπως έγκρίνητε τήν συντελεσθεΐ- 
σαν μέχρι τοΰδε εργασίαν.

Έν Άθήνσις τή 20 Δεκεμβρί )υ 1935

Τό Διοικητικόν Σ°μ3ούλιον

ΙΠ. ΔΡ0Σ0Π0ΥΛ0Σ Πρόεδρος
ΓΕΠΡΓ. ΙΑΤΡΟΥ 'Αντιπρόεδρο;
ΝΙΚΟΛ. ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Γραμματείς 
ΑΗΜ. ΑΙΠΛΑΣ Σύμβουλος.
ΒΑΣ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ

κατ’ αρχήν έδέχθη νά παραχώρηση 
τήν κατάλληλον ακτήν- Υπέδειξε 
μάλιστα ένα σημείο ν παρά τήν Κα- 
στέλλαν, τό όποιον είναι διατεθειμέ
νη νά παραχωρήση μετά τής παρ’ 
αυτό οικοδομής. Φυσικφ τφ λόγφ, 
ή «Ένωσις Φιλάθλων* θά έπιδιώ- 
ξη έπί τοϋ προκειμένου, νά τής πα- 
ραχωρηθή ακτή δσον τό δυνατόν 
καλλίτερα καί άπό άπόψεως συγκοι
νωνίας καί άπό άπόψεως υπήνεμου 
καί άπό πάσης έν γένει άπόψεως, 
καί διά τοϋτο έπεφυλάχθη νά άπο- 
δεχθή τήν άνωτέρω πρότασιν.

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

I
ΕΘΝΙΚΗΣ. ίΙΙΜί. Wilt lie

ΔΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΙ 
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ

Ή Ένωσις Φιλάθλων των Τρα
πεζών «Εθνικής, Ελλάδος, Κτηματι
κής καί ’Αγροτικής» κατευθύνει τήν 
στιγμήν ταΰτην τάς ένεργείας της 
πρός δύο κυρίως σκοπούς, ή πραγμα
τοποίησα; τών οποίων θά άποτελέση 
γεγονός έξαιρετικώς εύχάριστον διά 
τά μέλη της καί έν γένει διά τούς υ
παλλήλους τών τεσσάρων Τραπεζών- 

Α.—Ό εις έκ τών σκοπών τούτων 
είναι ή ΐδρυσις προτύπου γυμναστη
ρίου μετά αιθούσης ξιφασκίας καί 
δλων τών συγχρόνων οργάνων γυμνα
στικής είς τήν ταράτσαν τοϋ κτιρίου 
τής ’Εθνικής Τραπέζης. Ή μελέτη 
τοϋ γυμναστηρίου τούτου έξεπονήθη 
υπό ειδικής έπιτροπής ύπό τήν τεχνι

κήν καθοδήγησιν τοϋ προπονητοϋ 
τοϋ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. κ. Σίμιτσεκ. Τήν δέ 
άρχιτεκτονικήν μελέτην κατήρτισε τό 
Τεχνικόν τμήμα τής Εθνικής Τραπέ
ζης· Ήδη τό δλον ζήτημα υπεβλήθη 
ύπό τήν κρίσιν τοϋ Διοικητοϋ τής 
Εθνικής Τραπέζης κ· Δροσοπούλου.

Β. — Ό έτερος τών σκοπών τής 
Ένώσεως, τόν όποιον έπιδιώκει πσ- 
ραλλήλως πρός τό Γυμναστήριον 
είναι ή ιδρυσις «Ναυτικού κέντρου» 
τής Ένώσεως είς μίαν έκ τών πλη- 
σιεστέρων πρός τάς ’Αθήνας άκτών 
τοϋ Φαληρικοΰ δρμου- Πρός τούτο 
ή «Ένωσις» εύρίσκεται δι’ ειδικής 
έπιτροπής της εις συνεννοήσεις μετά 
τής «Θαλασσίας Ένώσεως», ή τις

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
&

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ

ΟΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 75
ΑΘΗΝ ΑΙ
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1935
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον Χ
Συνεταίροι—’Οφειλή Μερίδας 
Γήπεδα
Έργα Κοινής Ώφελείας 
Κτήματα Συνεταιρισμού 
’Αποθήκη 'Υλικών 
’Έπιπλα—Σκεύη—Έργα λεία 
'Ύδρευσις
Έξοδα Διαχειρίσεως 
A. Ε. «Τέκτων»
Διάφοροι Λογαριασμοί

Λογαριασμοί τάξεως.

Οϊκίαι Οικιστών Α. Σειράς 
Λοιποί Λογαριασμοί 
’Αξία διατ. οικοπέδων είς οίκιστάς Β. Σειράς

Δρ.

Δρ, 53,284.176.— 
3.668,818.50

Ό Προϊστάμενος τοϋ Εποπτικού 
ΑΛΕΞ. ΚΟΡΥΖΗΣ

270
987

21.517
16.242
4,851
5.461

177
4.388
2.134
5.173
2.602

.714.65 

.410 05 

.243.85 

.314.50 

.760.75 

.880.35 

.269.05 

.595.30 

.393.70 

.422.15 

.113.—

56.952.994.50 

27.734.023 —

Δρ. 148.494.133.85

Μερίδες Συνεταίρων Δρ.
Άποθεματικόν Κεφάλαιον 
Συνεταίροι έναντι άξίας οίκοπέδου 
Εθνική Τράπεζα
Πωλήσεις οικοπέδων είς οίκιστάς Α' Σειράς 
Διάφοροι Λογαριασμοί

Λογαριασμοί τάξεως.

Εθνική Τράπεζα—Λογαριασμός
Οικιστών Α. Τομέως Δρ. 50.782.632.85

Λοιποί Λογαριασμοί 6.170.361.65

Διατεθέντα οικόπεδα είς|Οίκιστάς?Α’ Σειράς

Ό|Διευθυντής 
ΒΑΣ. ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

3.125.000.—
4.860.—

1.358.656.55
50.792.910.25

6.486.010.65
2.039.678.90

56.952.994.50

27.734.023.—
Δρ. 148.494.133.85



ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

‘Ημερομηνία
'Εκδόσεως

3
7
8 
8

24
25 
28 
3,1

6
21

9
)

I i

Όκτ.

18
ρ »

19, *
»

31 %

21 Ίανουαρ. 
28 »

8 Μαρτίου 

19 »

ΗΜΕΡΗΣΙΑΙ 6ΙΑΤΑΓΑΙ ΕΤΟΥΣ 1935
Έκδόααν Ανξων Περίληψις

Τμήμα Ά ρι.'&μ.
Περί Καταργήσεως Τμήματος 'Υλικού Γραφείου 

» Μεταβολών εις προσωπ. Κ. Κ)τος.
» 'Ονομασίας Ελεγκτών.
» Κοινοποίησ. Όργαν. Έ,σωτ, Υπηρ. Τμημ. 

Έργασ. Ύ]των.
Κατσσχ. προς Δεσμ. λ)σμών διαφ. πελατών. 
Μετονομασίας Γεν. Λογαριασμών 
Όνομασ. Δ)τών καί Προϊστ. Υπηρεσιών 
Καθορ. ποσοστών προσωπ. έτους 1934 
’Αναστολής αδειών προσωπ. λογφ εκλογών 
Αύστηράς τηρήσεως διατάξ. έγκυκλ* 70)1926 
Μεταβολών εις προσωπ. Κ. Κ)τ©ς 
Υποβολή πιστοποιητ. στρατ. κ)σεως υπαλ. 
Μεταβολ. εις προσωπ. ΙΙροΐστ. Ύπηρεσ. 
Τών ύποχρεουμένων προς υποβολήν πιστο- 
ποιητ. στρατολογ. Καταστάσεως 
Μεταβολής ωρών εργασίας 
Συγχώνευσις Υπηρεσιών Κ. Κ)ατος 
Όνομ. κ. Γ. Στεφοπούλου Έπιθ. Κ. Κ)τος 

)> » Κούτρα άναπλ. Δ)τοϋ Δικαστικ.
Μεταβολών Διευθυντών Ύ)των.

» » »
» » είς Προσωπικ. Κ. Κ)τος

$ » * )> τών Ελεγκτών.
ρ Ταμείου Άσφαλ. Χρηματιστ. καί Μεσιτών 
»
» Μεταβολών Διευθυντών Ύ)των.
» Δικαιοστασίου 
> ’Ανταποκριτών Εσωτερικού 
» 'Ωρών εργασίας
» Πυρασφαλειών
» Μεταβολ. είς Προσωπ. τών Δ)τών Υ)τών 
» » » » Κ. Κ)τος
$ Διαβιβάσεως πινάκων ίσχυσάντων επιτοκίων 

μέχρι σήμερον επί τών τοποθετήσεων 
» ΙΙροσκλήσ. τών Προσ.Ύπαλλ. είς δοκιμασίαν 
» Νέου τύπου ’Επιταγών ’Εσωτερικού 
» Καταργήσεως κοπιαρίσματος εγγράφων 
» Κανον. έσωτ. 'Υπηρ. Τμήμ. Έπιθεωρ. Ύ)των 
» Συντάξεως συμβολαιογρ. συμβολαίων κ.λ.π. 
ρ Τρόπου εφαρμογής τών επί τή ευκαιρία τών 

κυρώσεων κατά τής ’Ιταλίας ληφθεν. μέτρων 
» Καταργ. 'Υπηρ. Συγχ. Τραπ. Ανατολ.
» ’Ονομασίας Προϊσιαμένων 'Υπηρεσιών 
» Δικαιοστασίου
p ’Ονομασίας ’Επιθεωρητών'Υ)των 
» Ευχών τής Διοικήσεως επί τφ νεφ ετει

11 3Ιαν. Όργανώσεως 1
1 Μαρ. Προσωπικού 2

19 » » 3
» Όργανώσεως 4

22 Γεν. Γραμμ. 5
Ρ » Γεν. Λογιστ. 6

29 » Προσωπικού 7
30 » Γεν. Λογιστ. 8
4 Μάνου Προσωπικού 9
7 > » 10

17 Ρ ιΐ
» » 12

18 > 2> 13
27 Ρ )> 14

29 » » 15
12 9Ιουν. Όργανώσ. 16
25 » Προσωπικ. 17
2 Αΰγ. ρ 18

17 » y> 19
21 5» ρ 20
53. Ρ » 21
31 > & 22

■s Σεπτ. Όργανώσ. 23
27 » 24

»

>

»

»
>
»

Προσωπικ. 
Δικαστικού 

Έργ. Ύ)των 
Προσωπικ. 
Όργανώσ. 
Προσωπικ. 

»
Δικαστικού

Νοεμ. Προσωπικ.
» Όργανώσ.

Δεκ. Γεν Γραμμ.
* ’Θργανώσ.
» Δικαστικού

Όργανώσ. 
Προσωπ. 
Δικαστικού 
ΙΙροσωπ. 
Γεν. Γραμμ,

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΤΟΥΣ 1935
Έξ. Σ)τος 

Έργ. Ύ]των

» » 

Όργανώσεως

1
2

3

4

5

22 » Γενικής
Γραμματείας 6

»

22 » Γ.Λογιστηρ. 7
29 * Προσωπικού 8 >
30 » Γ.Λογιστηρ. 9 »
17 ’Απριλίου Έργ. 'Υ]των 10 Σ>

18 ’Απριλίου Δικαστικού 11
4 Μα ίου Προσωπικού 

Έργ. 'Υ]των
12 »

6 » 13 »
7 » Προσωπικού 14 »

17 » >■ 15 »

27 » i 16 »

19 Ίουν. Όργανώσεακς
'Υπηρεσιών

17 »

29 Ίουλ. Έργ. Ύ}των 18 »
17 Αύγ. Προσωπικού 19 »
20 » 20 »

9 Σεπτ. Όργανώσεως
'Υπηρεσιών

21 »

27 » » 22 Ρ
3 Όκτωβρ. » 23 »

3 > Προσωπικού 24 »
7 » Δικαστικού 25
8 , » Έργ. 'Υ]των 26

24 » Όργανώσεως 27 »
25 » Προσωπικού 28 »

31 ». Δικαστικού 29 »

9 Νοεμβρ. Προσωπικού 30 a
16 » Όργανώσεως 31 »

Περί Νέων Έντυπων αγοράς καί πωλησεως Σ)τος.
» Παραλαβής διά λ]σμόν Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού κατατεθειμένων χρεογράφων υπό 
διαφόρων στρατ. αρχών.

» Μή άναλήψεως υπό τών Ύ]των τής εκκα- 
θαρίσεως κληρονομικών υποθέσεων πελατών 

» Ένάρξεως εφαρμογής τού Κανονισμού φυ- 
λάξεως τίτλων παρά τοΐς Υ]μασιν.

» Κοινοποιήσεως Κανονισμού Εσωτερικής 
'Υπηρεσίας Τμήμ. Έργασ. Υ[των. 
Κατασχέσεων καί δεσμεύσεων λ]σμών δια
φόρων πελατών.
Μετονομασίας Γεν. Λογαριασμών. 
’Ονομασίας Δ]τών καί Προϊστ. Κ. Κ]τος 
Καθορισμού ποσοστών προσωπ. έτους 1934 
Έξακριβώσεως προ πάσης φύσεως χορη- 
γήσεως μή τυχόν καί τό συναλλασσόμενου 
πρόσιοπον περιλαμβάνεται είς τούς κοινο- 
ποιηθ. πίνακας δεσμεύσεο'ς περιουσιών. 
Φορολογίας καθαρών προσόδων 
’Αναστολής αδειών προσωπικού λόγω έκλογ. 
"Ορων συνεργασίας μετά Λαϊκής Τραπες. 
Αύστηράς τηρήσεως τών διατάξεων τής υπ 
αριθμόν 70]1926 εγκυκλίου.
'Υποβολής πιστοποιητικών στρατολογικής 
καταστάσεως υπαλλήλων.
' Γποχρεώσεως προς υποβολήν πιστοποιητι
κών στρατολογικής καταστάσεως. 
Κανονισμού καταθέσεαιν τίτλων.

Εξόδων Διαχειρίσεως-'Υλικόν Γραφείου. 
Μεταβολών Διευθυντών Ύ]των.

» » »
Ταμείου Άσφαλίσεως Χρηματιστ.-Μεσιτών

» » » »
Τόκου δανείων, χορηγουμένων προς διακα
νονισμόν υποχρεώσεων τού προσωπικού 
προς Ταμεία Συντάξεων Αύτασφαλείας. 
Μεταβολών Διευθυντών 'Υ]των. 
Δικαιοστασίου.
’Ανταποκριτών Εσωτερικού. 
Πυρασφαλειών.
Μεταβολών είς τό Προσωπ. τών Δ]των 
'Υ]μάτων. ,
Διαβιβάσεως πίνακος ισχυσαντων επιτοκίων 
μέχρι σήμερον επί τών τοποθετήσεων. 
Προσκλήσεως τών προσωρ. υπαλλ. εις δοκ. 
Τοποθετήσεων επί εμπορευμάτων.

21 Νοεμβρ. » 32
30 » Έργ. Ύ)των 33

10 Δεκεμβρ. Όργ. Ύ)σιών 34

16 » Δικαστικού 35
17 » » 36

» » Λογιστηρίου 37

18 » Όργαν.‘Υπηρ. 38

19 > Δικαστικού 39
19 » Προσωπικού 40
31 » Γεν. Γραμμ. 41

Περί Νέου τύπου ’Επιταγών ’Εσωτερικού.
» ’Ανοίγματος ανοικτών λ)σμών έπ’ένεχύρφ 

ονομαστικών τίτλων
» Κανονισμού Εσωτερικής 'Υπηρεσίας Τμή

μ ατα Έπιθεωρήσεως Ύ)των 
ρ Συντάξεωςσυμβολαιογραφ.Συμβολαίωνκ.λ.π. 
» Τρόπου έφαρμογήςτών επί τή εύκαιρίφ τών 

κυρώσ.κατά τής’Ιταλιας ληφθέντων μέτρων 
» Δημιουργ. νέου Γεν. Λ)σμβύΚ.Κ)μα Τρ)κα 

λ)σμός 1936.
» Καταργήσεως Υπηρεσίας Συγχωνεύσεως_ 

Τραπέζης «’Ανατολής»
» Δικαιοστασίου.

» ’Ονομασίας ’Επιθεωρητών 'Υ)των.
» Ευχών τής Διοικήσεως επί τφ νέφ έτει.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΙΑΤΑΓΑΙ 1935
7 Ίαν. Έργ.'Υπ)των 1 Γ

9 Έξ. Συν)τος 2

11 Τραπ. Διαθ. Έξωτ. 3

14 » Έργασ. 'Υ)των 4
18 » Έξωτ. Συν]τος 5

18 » Ταμείων. Χρηματ. 
καί Τίτλων.

6

18 2> Τμϋμ. Καταθέσεων 7

21 » Έξ]κού Συν]τος 8
22 » Τμήμ. Καταθέσεων y

24 » Έργασ. 'Υπ]των 10

4 Φεβρ. Έξ]κού Σ]τος 11

8 » » 12

9 Έργ. Ύ]των 
‘Υπηρ. Έμπ.

13

9 » » 14

15 Έξ]κού Σ]τος 
Έργασ. 'Υ]των

15
15 » 16

18 Γεν.Αογιστηρ. 17
18 Τμήμ. Καταθέσ. 18

18 Έργ. Ύ]των 19

18 » » » 20

18 Ρ » 21
18 $ ■ » 22

19 Τμήμ. Καταθέσεων 23

19 Γεν. Λογιστηρίου 24

22 > [» 25

25 > Έξ. Συν]τος 26

25 Έργ. 'Υπ]των 27

27 » Τμήμ. Καταθέσεωχ 28
27 » Έργ. Ύ]των 29
27 Ρ » 30
27 » » 31

27 Φεβρ. Έργ. Ύπ]των 32

1 Μαρτ- Γεν. Λ°γιστηρ. 33
1 » Γεν. Έπιθεωρ. 34

5 Έξωτ.Σ]μα 35

4 Έμπ.έργασ. έξ. 36

12 Ρ Έξωτ.Σ]τος 37

13 Ρ Έργ- 'Υ]των 38

15 Έξ]κού Σ]τος 39

16 Γεν. Λογιστηρ. 40

16 Έξ. Συν]τος 41
19 > » » 42
20 Ρ Γεν. Λογιστηρ. 43

22 > Δικαστικόν 44

22 » Έργ. ‘Υΐτων 45
22 > Τραπ.Διαθ.Έξωτ. 46

27 Ρ Ταμ. Χρηματικ 47

27 Έξωτ.Συν]τος 48

άσφαλ. Εταιρειών.
» Κοινοποιήσεως εγκυκλίων τής Ένώσεως 

Ελληνικών Τραπεζών.
» Τροποποιήσεως τού πίνακος’Ανταποκριτών 

τής HELLENIC.
» "Ορων συνεργασίας μετά διαφόρων Τραπεζ. 
μ Κοινοποιήσεως εγκυκλίων τής Ένώσεως 

Ελληνικών Τραπεζών.
» Πλαστών Τραπ]τίων δολλαρίων.

» ’Αγοράς υπό τών 'Υ]των έπ]γών επί ανοι
κτών λογαριασμών τών καταθετών,

> Κοινοποιήσεως Εγκυκλίου Ένώσ. Τραπ.
» Τρόπου έκτελέσεως εντολών διά λ]σμόν τού 

Ναυτικού ’Απομαχικού Ταμείου.
» Τροποποιήσεως τού πίνακος εγκεκριμένων 

Άσφαλ. Εταιρειών.
» Κοινοποιήσεως ’Εγκυκλίου τής Ένώσεως 

Έλλην. Τραπεζών.
» Κοινοποιήσεως Εγκυκλίου τής Ένώσεως 

Έλλην. Τραπεζών.
» Εισπράξεως καί πληρωμών διά λ]σμόν Τα

μείου Συνταξ. καί αύτασφαλ. Ύγειονομ^
» Χρόνου υποβολής Καταστάσεων καί απαι

τήσεων έκστεμφυλο πνεύματος.
» Κοινοπ. έγκυκλ. Ένωσ. Έλλην. Τραπ.
» "Ορων έργασ. μετά τής Τραπέζ. Έλλ. ’Εμ

πορικής Πίστεως.
» Παραγραφής λαχνών Έθνικ. Δανείων.
» Μεταφοράς καταθέσεων υπέρ Φιλανθρωπ* 

'Ιδρυμάτων.
» Παύσεως υποβολής καταστάσεως άνελίξεως-

Προεξοφληθέντων γραμ]τίων.
» Τροποποιήσεως τού πίνακος εγκεκριμένων 

άσφαλ. Εταιρειών.
» Τροποποιήσεως πίνακος ’Ανταποκριτών.
» Ταμείου Συντάξ. καί αύτασφαλειών Ύ- 

γειονομ.
» Ταμείου Αλληλοβοήθειας ’Αξίωμα τ. καί 

Άνθυπασπιστών Στρατού. 
ρ Μερίσματος Μετοχών Τραπέζης τής Ελ

λάδος χρήσεως 1934.
> Τρόπου αποστολής Άντιγρ. κινήσ. 'Υπ]τος 

Πειραιώς.
» Κοινοποιήσεως τής Ένώσεως έγκυκλ. τής 

Ελληνικών Τραπεζών.
» Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών καί Ερ

γοληπτών.
ρ Πόρων προαγωγής Λουτροπόλεων.
» Καταθέσεων Νομικών προσώπων.
Ρ Τοποθετήσεων επί εμπορευμάτων, 
ρ Καταθέσ. υπέρ Δ]σεως Έθνικ. Σωμ. 

’Αγωγής.
ρ Καθορισμού διά την ΑΖ. Εξαμηνίαν τών 

επιτοκίων καταθέσεων Τραπεζών. 
ρ Επιτοκίου καταθέσεων τής Άγροτ. Τραπ. 
ρ Μή χαρτοσημάνσ. άποδείξ. καταθέσεων υ

πέρ Ταμείου Συντάξ. Μηχανικών.
» Κοινοποιήσεως διαφόρων έγκυκλ. Ένώ

σεως Τραπεζών καί ύπουργ. Δ]γών.
» Τροποποιήσεως τών δρων εργασιών τής Έ

νώσεως Έλλην. Τραπεζών.
» Κοινοποιήσ. έγκυκλ. Ένώσεως Ελληνι

κών Τραπεζών.
» Τροποποιήσεως πίνακος έγκεκριμ. ασφαλ.

εταιρειών. z
ρ Άνακοινώσεως έγκυκλ. Ένωσεως Τρα

πεζών 14—3—35 No 1964 σχετ. μέ 
Credit Confirm.

ρ ’Αναγγελίας υπολοίπου άποθέμ. Τραπ 
Ελλάδος.

» Κοινοποίησ. έγκυκλ. Ένώσ.Έλ. Τραπεζών 
» » » »' ■ *
» 'Υποβολής καταστάσεως είς Τράπεζ. Ελ

λάδος τών ήγορασμ. δια λ]σμον της το- 
κομ. χρυσού.

» Παρατάσεως προθεσμ. διαμαρτ.λη^αντων 
γραμ]τίων καί συναλ]κών. 

ρ ’Αξιών προς εΐσπραξιν
» Καθορισμού καταθέσ. παρ’ ημών Τραπ. 

Εξωτερικού.
ρ Άρσεως έκ τής κυκλοφορ.χαρτονομι σματ. 

Reichsbank
» Κοινοποιήσεως έγκυκλ. Ένωσεως Ελλην. 

Τραπεζών.



©

ΔΙΕΥ0ΥΝΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
Ν. ΛΕΜ1ΊΕΣΗΣ
Β. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Σ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
Ν. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ

TPAiieZITIKH
ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ^β ΤΗΛΕΦ. 27-944 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ | ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΑΛ. ΧΆΜΨΑΣ | ΕΤΟΣ^Β'^ΑΡ^^ΥΛΛΟΥ 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΙ ΤΟΥ ΛΗΞΑΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
Τό διαρρεΰσαν έτος υπήρξε τό 

-πλέον πολυκύμαντον και τό πλέον 
πλούσιον εις εσωτερικά και διεθνή 
γεγονότα κατά τήν μεταπολεμικήν 
περίοδον. Εις τό εσωτερικόν ή ό- 
ξυνσις των πολιτικών παθών μέ 
αποτέλεσμα τον εμφύλιον πόλεμον 
τον Μαρτίου καί τήν μετέπειτα 
■άνώμαλον έξέλιξιν τής πολιτικής 
καταστάσεως μέχρι τής πολιτεια
κής μεταβολής τοΰ παρελθόντος 
Νοεμβρίου εσχε δυσμενή έπίδρα 
σιν τόσον επί τής δημοσιονομικής 
καταστάσεως ώς εκ τής έπιβαρύν- 
σεως τοΰ προϋπολογισμού μέ α
προβλέπτους δαπάνας διά τήν αν
τί μετώπισιν καί καταστολήν τοΰ 
•ολέθριου εκείνου κινήματος, όσον 
καί επί τής έν γένει οικονομικής

κοινωνικών προβλημάτων, τά ό
ποια όσήμέραι συσσωρεύονται καί 
περιπλέκονται έπικινδύνως.

”Ας ίδωμεν ήδη τ’ αποτελέσμα
τα τής δραστηριότητας ενός έκα
στου κλάδου τής Εθνικής Οικο
νομίας.
ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Κατά τό λήξαν έτος αί καιρίκαί 
συνθήκαι υπήρξαν κατά τό πλεΐ- 
στον εύμενεΐςδιά τήν γεωργίαν, έξ 
Ον καί ή γεωργική παραγωγή υ
πήρξε ν ά'φθονος καί εκλεκτή. Βε
βαίως δεν δυνάμεθα ν’ αποδώσω 
μεν τήν -μεγαλειτέραν άπόδοσιν 
τών καλλιεργηθεισών έκ:άσεων α
πλώς καί μόνον εις τάς εΰνοϊκάς 
καιρικάς συνθήκας, αλλά καί εις 
τήν όσημέραι βελτίωσιν υπό τών

[Κίνησις τών διαφόρων στοιχείων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος. 
(Εις εκατομμύρια δραχμάς) 

Χρυσός καί έξωτ. 2υν]γμα =. ,. ... ,.. . .
Πιστώσεις Δημοσίου εις δρχ.=----------------------
"Ετεραι πιστώσεις » » ■-=.= " =-:= = =
Κυκλοφορία Γρ]τίων =-
Υποχρεώσεις έν οψει =

καπνού κατά τό λήξαν έτος καί ή 
εις υψηλάς τιμάς διάθεσις αυτών 
έθεσε τέρμα εις τήν από πολλοΰ 
μαστίζουσαν τάς καπνικάς περιφέ
ρειας κρίσιν, ή δέ έπακολουθήσα- 
σα σχετική οικονομική ευεξία τών 
καπνοπαραγωγών συνέτεινςν άφ’ 
-ενός μέι εις τήν αΰξησιν τής κατα- 
ναΜχσεως βιομηχανικών προϊόν
των άφ'" ετέρου δέ εις τήν ρευστο- 
ποίησιν μεγάλου μέρους τών προς 
τάς τραπέζας καί τούς ίδιώτας 
χρεών.

Έίκ-τών άλλων γεωργικών προϊ
όντων άνωτέρα ποσοτικώς νπήρ 
ξεν ti| παραγωγή τοΰ βάμβακος ά- 
νελθΌΰσα εις 37 έκατ. όκάδας έ< 
εκ τώνΛϊποίων 22 έκ. παρήγ«γεν ή 
Σϋε(?εά ' Ελλάς.

τό σύνολον τών αποτελεσμάτων 
τού λήξαντος έτους διά νά κρίνω- 
μεν περί τής έν γένει πορείας αυτής.

Συμφώνως προς τούς υπό τοΰ 
’Ανώτατου Οίκονομικοΰ Συμβου
λίου καταρτιζομένους δείκτας ή βιο
μηχανική δραστήριο της κατά τό 
ένδεκάμηνον χρονικόν διάστημα 
’Ιανουάριου - Νοεμβρίου 193ο πα
ρουσιάζει αΰξησιν έν συγκρίσει προς 
τό προηγούμενον έτος κατά 13, 
78°/0 (προσωρινοί αριθμοί) τοΰ γε
νικού δείκτου άνελθόντος από 
122,62 εις 144,07 (1928=100).

’Εξαιρετική αΰξησις τής παρα
γωγής παρατηρεΐται κατά τό πρώ
τον έξάμηνον τοΰ λήξαντος έτους 
εις τάς μηχανολογικός, ειδών δια
τροφής καί ηλεκτρικού ρεύματος

Εθνικής.

Κίνοσις τών καταθέσεων τών πέντε 
μεγάλων Τραπεζών εις έκατ. δραχμών.

καταστάσεως λόγφ τής δημιουρ
γίας μιας ατμόσφαιρας δυσπιστίας 
καί αβεβαιότητάς διά τήν μελλοντι
κήν ομαλήν έξέλιξιν τών πολιτικών 
μας πραγμάτων, εντός τής όποιας 
φυσικόν ή το νά δημιουργηθούν 
δυσμενείς συνθήκαι διά τήν ένερ- 
γητικωτέραν συμμετοχήν τοΰ κεφα
λαίου εις τήν περαιτέρω άνάπτυξιν 
τών διαφόρων κλάδων τής ’Εθνι
κής Οικονομίας.

Τό νέον έτος άνέτι ιλεν υπό καλ- 
λιτέρους οιωνούς διά τήν κατασί- 
Υασιν τών παθών καί θέλομεν νά 
έλπίζωμεν, οτι αί προσπάθειαι τών 
Χυβερνώντων προς τήν κατεύάυν- 
οιν ταύτην καθώς καί ή άντίδρα- 
οιν τής ύγιοΰς Κοινής Γνώμης 
κατά τών ολίγων έξ έπαγγέλματος 
Εκμεταλλευτών τοΰ διχασμού καί 
δημιουργών πάσης πολιτικής άρ- 
(Ψθμίας θά ευρουν τήν δικαίωσίν 
των εις τήν μέλλουσαν νά προέλθη 
εκ τών εκλογών νέαν κυβέρνησιν,ή- 
Τις έκτος τοΰότιθάέχηνάέκκαθαρί 
σϊ|,ένα κακόν παρελθόν, θά πρέπει 
«κόμη νά έπαναφέρη τήν τάξιν καί 
τήν γαλήνην, αϊτινες σήμερον εί
ναι υπέρ ποτέ άλλοτε απαραίτητοι 
τόσον διά τήν ψυχικήν ενότητα 
τού έθνους δσον καί διά τήν άντι- 
(τετώπισίν τών τόσων οικονομικά-

γεωργών μας τών μεθόδων καλλι 
εργείας διά τής χρησιμοποιήσεως 
βενζιναρότρων καί λιπασμάτων, 
άτι να ανέβασαν κατά πολύ τήν κα
τά στρέμμα άπόδοσιν τών αγρών.

Αί διά σίτου καλλιεργηθεΐσαι 
έκιάσεις κατά τό 1935 ανέρχονται 
είς 8,5 έκατομμ. στρέμματα έναντι 
8έκ«τομμ.κατά τό 1934, ή δέ συνο
λική παραγωγή άνήλθεν εις 783,8 
έκατομμ.χιλιόγραμμα έναντι 779,7 
έκατομ. κατά τό 1934.

Κατά τάτελευταΐατρία έτη παρε- 
ιηρήθησυνεχήςαΰξησις)τής σιτοπα
ραγωγής, ήτις ό'χι μόνον τήν κατα
ναλωτικήν δύναμιν τών γεωργών 
έτόνωσεν αλλά καί αρκετόν συνάλ
λαγμα εξοικονόμησε είς τήν χώ 
ραν μας διά τής μειώσεως τοΰ έκ 
τοΰ εξωτερικού είσαγομένου σίτου.

Έκ τοΰ γεγονότος τούτου συνέ- 
πεται οτι, εάν καταβληθούν αί δέ- 
ουσαι προσπάθειαι τόσον έκ μέ
ρους ιών καθοδηγητικών κρατι
κών οργάνων δσον καί τών ιδίων 
γεωργών μας είναι δυνατόν, ό'χι 
βέβαια νά καταστώμεν εντελώς 
αύτάρκεις είς σίτον, αλλά νά μειώ- 
σωμεν τήν έκ τοΰ Ιξωτερικοΰ είσα- 
γομένην ποσότητα είς τό έλάχιστον 
δυνατόν δριον, είς τρόπον ώστε εν 
περιπτώσει μελλοντικών περιπλο

κών νά μή άντιμετωπίζη ό λαός 
μας τό φάσμα τής πείνης, έκ τής 
οποίας τόσον ύπέφερε κατά τον 
αποκλεισμόν ΐίοΰ 1917.

Καί εις τήν παραγωγήν «σταφί- 
δος έπέδρασαν εύναϊκώς αί καιρι- 
καί συνθήκαι διότι ελάχιστα;, ύπήρ 
ξαν αί έκ παγετών καί /χαλάζης 
ζημίαι κατά τό διαρρεΰσαν έτος.

Ή %ρί·σις«$μως τήν· οποίαν διέρ
χεται τό προϊόν τούτο είς τάς άγο 
ράς τοΰ εξωτερικού κάμνει ώστε 
μία ά'φθονος εσοδεία νά θεωρήται 
δυστύχημα ι&ά τήν ;χώραν μας καί 
ό'χι φυσικόν δώρον τής ιμητέρας 
γής είς ανταμοιβήν τών τόσων κό
πων καί προσπαθειών μας.

’Από ούδενός τήν μνήμην δεν 
έσβυσαν ακόμη τα επαναστατικά 
γεγονότα, άτινα διείραματίσθησαν 
υπό τών χωρικών τών νοτιοδυτι
κών σταφιδοπαραγωγοί ών περιφε
ρειών τής Πελοπόννησου διά τον 
καθορισμόν υπό τοΰ συμβουλίου 
τοΰ Α.Σ.Ο. άνωτέρας τιμής εκεί
νης ήν είχε καθορίσει διά τήν πρός 
βιομηχανοποίησιν προοριζομένην 
κατωτέρας ποιότητας σταφίδα.

Ή σταφιδαγορά Λονδίνου κατά 
Σεπτέμβριον, ’Οκτώβριον καί 
Νοέμβριον υπήρξε χαλαρά, άφ’ ε
νός μέν λόγω τών υψηλών τιμών 
τής Ελληνικής σταφίδας έν συγ- 
κρ σει πρός τάς τιμάς τής Αυστρα
λιανής άφ’ ετέρου δέ λόγφ τών 
υπό τής Γερμανίας ληφθέντων 
περιοριστικών μέτρων διά τήν ει
σαγωγήν σταφίδος.

Παρά τάς δυσμενείς όμως ταύ- 
τας συνθήκας τό εκλεκτόν τούτο 
προϊόν κατώρθωσε, χάρις είς τήν 
καλήν ποιότητα αυτού νά συναγω- 
νισθή αποτελεσματικούς τά όμοειδή 
τών άλλων χωρών προϊόντα.

Οΰτω κατά ιό από 1 Σεπτεμ 
βρίου 1934 μέχρι 31 Αύγούστου 
1935 χρονικόν διάστημα ή εξαγω
γή σταφιδοκάρπου άνήλθεν .έίς 
143.425.463 ένετικάς λίτρας, ύπερ-
βάσα κατά 13 έκατ. τήν τοΰ προη-, „γούμενου έτους.

Κατά τό άπό 1 μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου π. έ. χρονικόν διάστη
μα ή έξαγωγή τής σταφίδος άνήλ
θεν είς H7.832.296 ;ένετ. λίτρας 
έναντι 117.680.989 τής αντιστοίχου 
περιόδου τοΰ 1934.

Ή παραγωγή ελαίου κατά τό 
λήξαν έτος υπήρξε μετριωτέρα τής 
περυσινής. Καθ’ υπολογισμούς τών 
ειδικών ή συνολική εσοδεία άνήλ
θεν είς 65-70.000 τόννους έναντι 
120.000 τόννων κατά τό 1934. ’Ο
μοίως ή παραγωγή βρωσίμων ελατ
ών υπολογίζεται κατά 15-20°/» 
κατωτέρα τής περυσινής. ’Εξαι
ρετική ήτο κατά τό λήξαν έτος ή 
παραγωγή καπνών δχι όμως τόσον 
είς μεγάλην ποσότητα δσον είς κα
λήν ποιότητα.

Αί διά καπνού καλλιεργηθεΐσαι 
εκτάσεις υπολογίζονται είς 811240 
στρέμματα έναντι 776.431 κατά τό 
προηγούμενον έτος, ή δέ παραγωγή 
άνήλθεν είς 33 έκατ. οκάδων περί- 
πουέναντι 33.294.122 οκάδων κατά 
τό έτος 1933—34.
Αί τιμαί τοΰ προϊόντος τούτου λό
γφ τοΰ ζωηρού ενδιαφέροντος τό 
όποιον έδειξαν αί άγοραί Γερμα
νίας, Τσεχοσλοβακίας καί ’Αμερι
κής έσημειώθησαν είς υψηλότερα 
επίπεδα, έν συγκρίσει πρός τάς τι
μάς τοΰ έτους 1934.

Τό σύνολον τής έξαχθείσης πο- 
σότητος καπνού κατά τό 1934—35 
άνήλθεν είς 48.315.552 όκάδας 
άξίας 2.868.202.062 δραχμών έ
ναντι 31.007.160 οκάδων) αξίας 
1.676.827-645 δραχ. κατά τό προη
γούμενον έτος.

Οΰτω ή έξαιρε:ική παραγωγή

Αθηνών
Ίονικής--------- ---------------
Έμ]κής.................-.............
Λαϊκής.................. - -., -

Ή παραγωγή τοΰ προϊόντος τού
του ηρχισε νά γίνεται συστηματι- 
κώτερον καί έλπίζεται, οτι αΰτη θά 
καλύπτη είς τό μέλλον μέγα μέρος 
τών είς τήν πρώιην ταύτην ύλην 
άναγχών τής βιομηχανίας μας. 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

βιομηχανίας, ένφ είς τάς μεταλ
λουργικά?, χάρτου καί ειδών ιμα
τισμού βιομηχανίας σημειοΰται αι
σθητή μείωσις.

Είς τά είδη τών βιομηχανιών, 
αιτινες έσημείωσαν μείωσιν τής 
παραγωγής παρατηρεΐται αΰξησις 
τής έκ τοΰ εξωτερικού εισαγωγήςΕπί τής βιομηχανίας δεν έχομεν

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΣ
ΣΕΛΙΣ

ΣΕΛΙΣ
ΣΕΛΙΣ

ΣΕΛΙΣ

ΣΕΛΙΣ

ΣΕΛΙΣ
ΣΕΛΙΣ
ΣΕΛΙΣ
ΣΕΛΙΣ
ΣΕΛΙΣ

3 "Η Γαλλία καί τό Φράγκον " Αρθρο ν Economist.
5 Ή Νομοθετική μέριμνα ύπέρ τοΰ Ιδιωτικού Υ

παλλήλου υπό Νομικού.
6 100 ο)ο Money υπό Irving Fisher.
» Ισολογισμός καί 'Ορολογία ύπό τού Λ. Βαλ- 

σαμοποΰλου.
7 Άπογραφη καί ’Ισολογισμός ώς επικουρικά μέσα 

τοΰ έργου τοΰ Τραπεζίτου, ύπό Michel Carsow.
9 Ή σημασία τής έλευθέρας ζώνης Πειραιώς καί 

τοΰ διαμετακομιστικοΰ εμπορίου.
11 Αί Ίμπεριαλιστικαί βλέψεις της ’Ιαπωνίας,
12 θά κλονιαθρ τό Μάρκον;
13 Οΐκονομικαί ειδήσεις τοΰ εξωτερικού
14 Τά κυριώτερα εμπορεύματα.
15 Τά Ελληνικά οικονομικά καί διάφοροι στατι

στικά! πληροφορίαν
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ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ
Εσωτερικού Δραχ. 50.—
Εξωτερικού Δολ. 2.—
ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 5.—

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: : 
ΓΕΩΡΓ. ΤΡΑΝΑΚΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 56β

Τά εμβάσματα έπ’ όνόματι της
“Τραπεζιτικής,,

At αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν υπογραφήν τού Διαχειριστοΰ 
καί τήν σφραγίδα τού Περιοδικού.

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συν
δρομή τα ί, όπως γνωστοποιώσιν εις 
τά γραφεία τού Περιοδικού πάσαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.

άποδοτέα κατά κύριον λόγον εις 
τήνσμίκρυνσιν τής διαφοράς μεταξύ 
ιών τιμών τού εσωτερικού καί 
τού εξωτερικού, εις τήν μείωσιν 
κατά συνέπειαν τής συναγωνιστι- 
κής ικανότητας των εγχωρίων βιο
μηχανιών.
ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Κατά τό χρονικόν διάστημα τών 
ένδεκα μηνών τού έτους 1935 ή 
μέν εισαγωγή άνήλθεν συνολικώς

Ή κατ’ είδος έξαγώγή κατά τό 
αυτό χρονικόν διάστημα τών ένδε
κα μηνών εμφανίζεται ως κάτωθι. 

Τόννοι ’Αξία
Καπνός
εις φύ λλα 44608 3 042.100.000
Σταφίς 
μέλαινα
Κορινθ. 67003 
Σταφίς
Σουλταν. 29024 
Σύκα ξηρ.17235 
Σταφυλαί 
νωπαί 9934 
Έσπεριδ. 3850 
Έλαΐαι 13613 
Έλ)λαδα. 1θ4θ1 
Πυρηνέλ. 7626 
Γλεύκος 1770 
Οιν.σταφ, 30ζ77 
Τερ)λαιον 3628 
Κολοφ. 13618 
Χημικά
Λιπάσματα 9934 
Ν ήματα 
βάμβακος 572

843.614.000

327.152.000 
154.858.000

46.618 000 
48.272.000 

2 9.136.000 
284.552.000 
108.267.000 
10.448.000 

135.694.000 
56.059.000 
76 702.000

16.203000

32.960.000 
Οί κυριώτεροι άγορασταί τών 

Ελληνικών προϊόντων κατά τό 
αυτό χρονικόν διάστημα είναι οί 
κάτωθι;
Γερμανία μέ αξίαν 1.847.729.000
Ήν. Πολιτεΐαι 
Μ. Βρεττανία 
’Ιταλία 
Σουηδία 
Κάτω Χώραι

960.150.000
870.591.000
423.442.000
271.866.000
250160.000

Κίνησις των μετοχών τών πεντε 
μεγάλων Τρζπεζών εις εκκτοστ ιαίαν

Ελλάδος ___________ ____
Εθνικής------------ -----'------- -
’Αθηνών ...................................
Έμ]κής __________ _
Λαϊκής —
είς τόννους 2.195.742 r’-ξίας δραχ. 
9.727.605.000 ή δέ εξαγωγή είς 
τόννους 782.234 αξίας δρχ. 6.305 
253.000 έν φ κατά τό αυτό χρονι
κόν διάστημα τού έτους 1934 ή ει
σαγωγή άνήλθεν είς τόνους 1.813 
045 αξίας δρχ. 8.035.371.000 καί 
ή εξαγωγή είς τόννους 683.662 
αξίας δρχ. είς 4.766.887.000.

Τά κυριώτερα είδη έν τή εισα
γωγή παρουσιάζουν τήν εξής κίνη- 
σιν κατά τό ένδεκάμηνον Ίαν αίθ
ριου-—Νοεμβρίου 1935.

πτώαινη ϋψωαιν.

Τόννοι
426489

24425
5418

58646

Σίτος 
’Όρυζα 
Καφφές 
Ζάκχαρις 
Δέρματα 
άκατέργασ. 4570 
Ξυλεία οί- 
κοδ. κ. μ. 414910 
Γαιάνθρ. 652581 
ΓΙετρέλ.
Ν. χωρών 8886 
Νάφθα 145042 
Όρυκτέλ. 10140 
Βενζίνη 49383 
Σίδηρος
άκατέργ. 78846 
Χημικά
λιπάσματ. 34541 
Βάμβαξ, 
έκκοκισμ. 7009

’Αξία
1.342.458.000

156.471.000
125.667.000
244.667.000

142.827.000

522.453.000
362.143.000

13.214.000
158.893.000
89.614.000

125.092.000

303.572.000

52.638.000

219.079.000

Αίγυπτος
Ρουμανία
Γαλλία
Γιουγκοσλαυΐα
Τσεχοσλοβακία

197.133.000
197.939.000
175.857.000
162.958.000
110.393.000

Α! δέ κυριώτεραι χώραι έξ ών 
είσήχθησαν έν Έλλάδι τά διά
φορα είδη είναι :
Γερμανία μέ αξίαν 1.762.206.000
Μ. Βρεττανία 
’Αργεντινή 
Ρουμανία 
Ήν. Πολιτεΐαι 
Ρωσσία
Γιουγκοσλαυΐα
’Ιταλία
Τσεχοσλοβακία 
Σουηδία

1.514.233.000
1.033.747.000

756.087.000
592.701.000
410.792.000
378.938.000
374.835.000
353.781.000
273.111.000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ή κίνησις τής Εμπορικής Ναυ

τιλίας κατά τό λήξαν έτος υπήρξε 
μάλλον σταθερά ώς πρός τό προη- 
γούμενον.

Καίτοι κατά τούς πρώτους μή
νας τού διαρρεύσαντος έτους ή 
κατάστασις τής ’Εμπορικής Ναυ
τιλίας έπεδεινούτο επί μάλλον και 
μάλλον ευθύς μετά τήν ϊταλοαιθιο- 
πικήν ρήξιν ήρχισε νά παρατηρή- 
ταιι αισθητή βελτίωσις ταύτης, ση- 
μειωθείσης σοβαράς μειώσεως είς 
τόν αριθμόν τών άργούντων πλοί
ων, Ούτω ένφ κατά τήν 1 ’Ιουνίου 
1935 τ’ άργοΰντα πλοία άνήρχοντο

είς 96 χωρητικότητας 195171 κό 
ρων κατά τήν 1 Όκταιβρίου δ 
ριθμός αύτιϋν έμειώθη είς 61 χω
ρητικότητας 103915 κόρων.

Κατά τήν περίοδον άπό^Ίανουα- 
ρίου μέχρι Νοεμβρίου 1935 κατέ 
πλευσαν έκ τού εξωτερικού έν 6λο„) 
πλοία έμφορτα 2897 χωρητικότη
τας κόρων 5.985.354 έξ ών υπό 
Ελληνικήν σημαίαν 958 χωρητι
κότητας κόρων 975.044 καί ύπο 
ξένας σημαίας 1939 χωρητικότητας 
κόρων 5.010.310, άπέπλευσα^δέ 
διά τό εξωτερικόν πλοία 2256 
χωρητικότητος κόρων 4,253.653 
έξ ών τά 409 χωρητικότητος κό
ρων 372.185 ή σαν υπό Ελληνικήν 
σημαίαν καί τά υπόλοιπα 1847 
χωρητικότητος 3.881.478 κόρων 
υπό ξένας σημαίας.

Έν συγκρίσει πρός τό 1934 
παρατηρεί ται γενικώς είς τούς κα
τάπλους κατά τό έτος 1935 αύξη- 
σις κατά 61 πλοία χωρητικότητος 
91304 κόρων είς δέ τούς απόπλους

λάγματος,καθ’ όσον τούτο ύστέρη- 
σιν αίσθητώς έν συγκρίσει πρός 
τά προηγούμενα έτη. Ιδιαιτέρως 
έμειώθη τό έκ τού Τουρισμού, τής 
Ναυτιλίας καί τής παλινοστήσεως 
κεφαλαίων είσαγόμενον συνάλ)γμα.

Ή κίνησις τού καλύμματος τών 
κυκλοφοροΰντων τραπεζογραμμα
τίων και τών λοιπών στοιχείων τής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος έξειλίχθη 
σαν ώς κάτωθι κατά τό διαρρεΰ- 
σαν έτος ως έν τφ σχεδιαγράμματι 
δείκνυται πρώτην:

'Ο τιμάριθμος κατά τό λήξαν 
έτος έκινήθη πρός ανιούσαν κατεύ 
θυνσιν. Είδικώτερον ό τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως άνήλθεν από 
1996 είς 2040, ο δέ τιμάριθμος 
ακρίβειας ζωής έν Άθήναις από 
2188,4 είς Σ209 6 καί θτιμάρι- 
θμος ακρίβειας ζωής 44πόλεων από 
1965 είς 1989.

Ή αύξησις αύτη τού τιμαρί
θμου μή όφειλομένη είς παραιτέρω 
έκπτωσιν : τή: .αγοραστικής αξία

"Εκατοστιαία’ΰψωσις ή 
τών κυριωτέρων

μείωσις μέν 93 πλοίων, άλ.Χ’ αύξη- 
σις τής χωρητικότητος τών άπο- 
πλευσάντων κατά 100058 κόρους
ΝΟΜΙΣΜΑ” “ ! .

Ή συναλλαγματική κατάστασις 
τής χώρας κατά τό λήξαν έτος χα- 
ρακτηρίζομένη από μίαν συνεχή 
πτώσιν τού καλύμματος καί αύξη- 
σιν τών κυκλοφορούν!ων τραπεζο
γραμματίων, δέν έκλόνισε τήν δια- 
συν)γματικήν τιμήν τής δραχμής.

Τό κάλυμμα έμειώθη κατά τό 
διαρρεΰσαν έτος από 4011,9 έ- 
κατ. είς 3260,8 ήτοι κατά 751,8 
έκατ. τά κυκλοφορούντο τραπεζο
γραμμάτια άνήλθον από 5686. 
350.100 είς 5.967.560.100 αί δέ υ
ποχρεώσεις δήιεως από 4,165,4 έ
κατ. είς 4784,2.

Ή μείωσις τού καλύμματος, δ- 
φειλομένη κατά κύριον λόγον είς 
τήν παθητικότητα τού εμπορικού 
ισοζυγίου καί τών δανειακών υπο
χρεώσεων τού Δημοσίου πρός τό 
εξωτερικόν δέν κατωρθώθη κατά 
τό διαρρεΰσαν έτος, νά ύπερφαλαγ- 
γισθή έκ τού έξ αδήλων πόρων 
είσαγομένου εξωτερικού συναλ-

πτωσις των μέτοχων 
εταιρειών,
τής δραχμής, άποδοτέα είς τήν αύ- 
ξησιν τής τιμής κυρίως τών ειδών 
πρώτης ανάγκης ώς έκ τής ύψώ- 
σεως τών τιμών τών γεωργικών 
προϊόντων καί τών άλλων συνα
φών πρός τήν διατροφήν τοιούτων, 
τόσον έν τφ εσωτερική) δσον καί 
έν τφ εξωτερική).

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΕ ΡΙΟΝ
Τό Χρηματιστήριον, τό όποιον 

έπειτ’ από μακράν απραξίαν είς 
τάς επί προθεσμίφ πράξεις, μόλις 
κατά τάς άρ/άς τού λήξαντος έτους 
ήρχισε κανονικώς τάς εργασίας 
του, έσημείωσε πλείστας δσας απο
τόμους διακυμάνσεις, όφειλομένας 
μάλλον είς ψυχολογικούς παράγον
τας ή είς φυσιολογικούς τοιούτους.

Αί αλλεπάλληλοι μεταπτώσεις 
τής εσωτερικής μας καταστάσεως 
από τής δμαλότητος εις τήν ανω
μαλίαν καθώς καί ή συχνή τροπή 
τής διεθνούς καταστάσεως επί τά 
χείρφ ή τά βελτίφ έδηιιιούργουν 
ψυχολογικός συνθήκας ύπερευνοϊ- 
κάς τόσον διά τήν υποτιμητικήν 
δσον καί διά τήν άνατιμητικήν

ΕΠΙ0ΕΟΡΗΣΙΣ ΤΥΠΟΥ
Είς τήν έπιθεώρησιν : Les Balkans 

τοϋ 1935 δημοσιεύεται άρθρον του κ· 
Slavko Sirichevitch υπό τόν τί
τλον : Posaibilitfes et perspe
ctives d’ une ligne denavigation 
interbalkanique.

Ό άρθρογράφος εξετάζει έν αρχή 
τήν πρότασιν τοΰ Έλληνος αντιπροσώ
που κ. Σπ. ’Αγαπητού είς τήν Βαλκα
νικήν Συνδιάσκεψιν περί δημιουργίας 
μιας κατ’ ευθείαν γραμμής ένούτης τά 
παράλια τής Μαύρης θαλάσσης μετ’ 
εκείνων τής Άδριατικής. "Η γραμμή, 
αυτή θά έδει νά έξυπηρετήται άπό πλοία 
δλων τών βαλκανικών Κρατών κατόπιν 
κοινής συμφωνίας.

Ή Βαλκανική συνδιάσκεψις κατέληξεν 
είς τό νά έκφράση τήν όμόθυμόν ευχήν 
της όπως μιά τοιαύιη γραμμή άποκα- 
τασταθή τό ταχύ ιερόν.

Αί αποφάσεις επίσης τής Βαλκανικής 
Συνεννοήσεως οίτινες έλήφθησαν είς 
τήν "Αγκυραν τόν Νοέμβριον τοΰ π. έ. 
συμπίπτουν έπί τό αυτό μετά τής ευχής 
τής Βαλκανικής Συνδιασκέψεως, διότι 
τό άρθρον 5 § β τοΰ καταστατικού τοΰ 
Οικονομικού Συμβουλίου τής Βαλκανι
κής Συνεννοήσεων διαπιστοΐ τήν ανάγ
κην «τής άναπτύξεως των δια βαλκανι
κών συγκοινωνιακών γραμμών καί ιδίως 
τών συγκοινωνιών, αϊτινες διά τής εκμε
ταλλεύσεων τοΰ Δουνάδεως καί τής 
Μαύρης Θαλάσσης θά έπέτρεπον τήν 
ένιατικοποίησιν τών συναλλαγών με
ταξύ τών Βαλκανικών Χωρών καί τής 
Κεντρικής Ευρώπης μετά τής ’Ασίας».

’Εξετάζουν ακολούθως τήν κίνη σιν τοΰ 
εμπορίου διά τών διαφόρων λιμένων τής 
Βαλκανικής Χερσονήσου ευρίσκει ότι 
τούτο είναι αναιμικόν, ένφ θά ήδύνατο 
κάλλιστα νά είναι πολύ μεγαλείτερον. Αί 
έμπορικαί συναλλαγαί διά τής θαλασσίας 
όδοΰ μεταξύ τών Βαλκανικών χωρών καί 
μαίνονται μεταξύ 400·—500 χιλιάδων 
τόννων. Τό ποσόν δέν είναι βεβαίως με- 
γάλον, άλλ" είναι αρκετόν να κίνηση τό 
ενδιαφέρον πλέον της μιας άτμοπλοϊκών 
εταιρειών. Τά εμπόδια διά τήν μεγαλει- 
τέραν άνάπτυξιν τών εμπορικών συναλ
λαγών μεταξύ τών Βαλκανικών χωρών 
συνίστανται, κατά τόν άρθρογράφον, είς 
τήν έλλειψιν εμπορικών συμβάσεων με
ταξύ τινων έξ αυτών, είς τήν πλήρη ή 
μερικήν έλλειψιν εμπορικού καί πολιτι
κού ενδιαφέροντος, είς τά κενά τήν συγ
κοινωνιών καθώς καί είς τήν άμοιβαίαν 
άγνοιαν τών αγορών των.

Τό πρώτον έμπόδιον τείνει ήδη νά έ- 
ξαφανισθή καί παραμείνει κυρίως τό 
πρόβλημα τών συγκοινωνιών, διά ξηράς 
καί θαλάσσης, άνευ τής λύοεως τού ο
ποίου δέν είναι δυνατή ή στενωτέρα οι
κοδομική συνεργασία των Βαλκανίων.

Έξετάζων ίδιως τό πρόβλημα τών θα
λασσίων συγκοινωνιών μεταξύ τών Βαλ
κανίων καταλήξει είς τό συμπέρασμα τής 
δημιουργίας ειδικής γραμμής άπό "τούς 
λιμένας ‘Αδριατικής είς τούς λιμένας 
τής Μαύρης Θαλάσσης. Τήν έξυπηρέ- 
τησιν τής γραμμής ταύτης, νομίζει δ 
άρθρογράφος ότι θά έπρεπε νά τήν ά· 
ναλάβουν πλοία κατά πρώτον λόγον 
"Ελληνικής καί κατά δεύτερον λόγον 
Γιουγκοσλαυϊκής έθνικότητος λόγφ τής 
σπουδαιότητος τοΰ ’Εμπορικού στόλου 
τών χωρών τούτων έν συγκρίσει πρός 
νάς υπολοίπους.

Επειδή όμως ή τοιαύτη λύσις θά 
συνήντα πολλάς δυσκολίας προτείνει τήν 
έν κοινή συνεννοήσει τών Κυβερνήσεων 
τών Βαλκανικών Κρατών δημιουργίαν 
μιας όμάδος διαβαλκανικών άτμοπλοϊ- 
κών εταιρειών, αϊτινες θά ύπέκειντο 
είς τόν έλεγχον μόνον τών μετόχων αυ
τών.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
"Ο Τουρισμός έν Έλλάδι ύπό Άθ. 

Π. Μάνου, έκδ· Πυρσού, Άθήναι, 1935, 
σελ. 78, δρχ. 100

Ύπό τού Συλλόγου τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος έξεδόθη βιβλιογραφία τών έρ
γων τού κ. Έ. Τσουδεροϋ, τέως Διοι- 
κητοΰ τής Τραπέζης τής "Ελλάδος, μετά 
συντόμου βιογραφικσΰ σημειώματος |αό- 
τού.

Ή έκδοσις έγένετο, τιμής ένεκεν, εις 
άνάμνησιν τής Διοικήσεως τού κ. Τσου- 
δεροΰ.

Ημερολόγιου "Ελληνικών χρεο
γράφων 1936. ‘Υπό τού Τμήματος Γε
νικής Γραμματείας τής ’Εθνικής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος έξεδόθη' κυκλοφό
ρησαν κατ’ αϋτάς, τό» Ήμερολόγιον ‘Ελ
ληνικών Χρεογράφων» περιλαμβάνον 
τάς λήξεις τοκομεριδίων καί ομολογιών 
έτους 1936 κατά χρονολογικήν σειράν.

"Η αξιόλογος αΰτη εργασία συνε- 
χΐζομένη άπό ετών, αποτελεί σπουδαιό- 
ταιον βοήθημα, τόσον διά τούς έν ταϊς 
Τραπέζαις εργαζομένους, ό σον καί διά 
τούς κατόχους "Ελληνικών χρεογράφων.

κερδοσκοπίαν.
’Ιδιαιτέρως άνετιμήθησαν αί 

μετοχαί τ<7)ν εταιρειών,τών όποίων- 
α! βιομηχανίαι έχουν άμεσον ή 
έμμεσον σχέσιν πρός τούς εξοπλι
σμούς. Αί μετοχαί τών τραπεζών 
έκι,νήθησαν είςΰποτιμημέναμάλλον 
επίπεδα,πλήν τών μετοχών τής Ε
θνικής Τραπέζης, αϊτινες διετηρή- 
θησαν σιαθεριί (δρα ανωτέρω 
σχεδιαγράμματα. X.
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To Οικονομικόν Συμβούλιον 
τής Βαλκανικής Σννεννοήσεως 
ήβχιαε πρό τινων ήμερων τάς 
έργασίας τον εν Βουκονρεατίφ.

ΕνΌ'ύς άπό τής υπογραφής 
τον Βαλκανικόν συμφώνου κα- 
τενοήϋ'η υπό των μετεχόντων 
εις αύτό Βαλκανικών κρατών, 
δτι τά οικονομικά ζητήματα υ
πέρ παν άλλο συνδέουν τούς λα
ούς μεταξύ των καί δτι δίδουν 
ούσιαατικόν περιεχόμενον είς 
μίαν συμφωνίαν, ή όποια άλλως 
καταντή, κα&αρώς πλατωνική.

‘Η άναγνώριαις τής άδιαφιλο 
νεικήτον ταύτης άλη&είας έ'δωσε 
τήν πρώτην ώ&ησιν είς τάς έρ- 
γααίας τοϋ Οικονομικού Συμ
βουλίου τής Βαλκανικής Συνεν- 
νοήσεως, τό όποΐογ συνήλθε 
προαφάτως είς Βονκουρέατιον.

Είναι βέβαιον, δτι τό Συμβού-
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λισν εχει πρό αυτού όγκωδεατά- 
την καί πολύπλοκον έργασίαν, 
επιφορτιαμένον νά έξεύρη βάαιν 
σννεννοήσεως καί νά συνδυάαη 
πλεϊστα συμφέροντα τά όποια 
έν πολλοΐς είναι καί άντίϋ'ετα.

‘Η προσωπικότης όμως των 
άντιπροαώπων τών διαφόρων 
Βαλκανικών Κρατών πείβει, δτι 
Ά'ά έξεταστλοϋν μετά τής δεού- 
αης προσοχής τά υπό τοϋ Οικο
νομικού Συμβουλίου ζητήματα 
καί δτι παρά πάσαν δυσχέρειαν 
ύ'ά έπιδιωχϋ'ή ή έμφάνιαις ύλετι- 
κών Αποτελεσμάτων, διά τών 
όποιων ή Βαλκανική ·&ά κατα- 
ατή υπολογίσιμος οικονομικός 
παράγων είς τήν σνντελουμένην 
παγκοαμίως σήμερον ζύμωσιν 
τών οίκονομικώνάνταγωνισμών.

Ημείς τό εύχόμεϋ'α καί τό έλ 
πίζομεν.

Η ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μέ ιδιαιτέραν Εκανοποίησιν 
εϊδομεν τήν σύστασιν ειδικής 
προπαρασκευαστικής επιτροπής 
πρός έξέτασιν των σταφιδικών 
ζητημάτων, ή όποία μελετόϊσα 
τό δλον ζήτημα έν συνδυασμω 
πρός τό οίνικόν τοιοΰτον θά 
θέση ύπ' δψιν άλλης συσταθη- 
σομένης μεγάλης σταφιδικής Ε
πιτροπής προσχέδιον περί των 
κατά τήν κρίσιν της ληπτέων 
συναφως μέτρων.
Είναι παρήγορον,δτι άνεγνωρί- 

σθη διά τής ιένεργείας ταύτης ή 
μεγάλησπουδαιότης,τήν όποιαν 
έχει διά τήν οικονομίαν μας ή 
πλήρης μελέτη τών σχετικών μέ 
τό πολύτιμον Ελληνικόν προϊ
όν προβλημάτων.

Ή Ελλάς διαθέτουσα προϊ
όντα πολύτιμα , μέν καί έκλεκτά, 
ούχί δμως πρώτης άνάγκης, έ
χει πρός τούτοις τό άτυχη μα νά 
συναντά όξύν συναγωνισμόν έκ 
μέρους όμοειδών προϊόντων άλ
λων χωρών, αί όποΐαι μάλιστα 
έμφανίζονται έμπορικώς πολύ 
καλλίτερον ήμών όργανωμέναι.

Ήτο καιρός έπομένως νά 
προσέξωμεν τόν γεωργικόν μας 
πλούτον καί είναι άνάγκη ή άρ 
ξαμένη διά τήν σταφίδα μελέττ 
νά έπεκταθή δι’ ειδικών Έπι 
τροπών καί είς άλλα προϊόντα.

‘Η γενομένη άπαρχή είναι ά 
τιολύτως ικανοποιητική, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν βεβαίως, δτι τά 
πορίσματα τής Επιτροπής δέν 
θά πλουτίσουν άπλώς τήν φίλο 
λογίαν τών προϊόντων, άλλ’δτι 
θά λάβουν συντόμως διά τής 
άρμοδίας Κρατικής υπηρεσίας 
τήν όδόν τής πραγματσποιήσεως 
καί τής Αποδοτικής διά τήν Ε
θνικήν οικονομίαν έφαρμογής.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΠ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΜΟΜ

μετά τήν Μικρασιατικήν καταστρο 
φήν. Δέν έβράδυνεν έν τούτοις νά 
έγκλιματισθή τιαρ’ ήμϊν, συμπαρο- 
μαρτούσης δέ καί τής δργανώσεως 
του ΤαπητουργικοΟ ’Οργανισμού δί
δει σήμερον έργασίαν είς σημαντι
κόν άριθμόν έργατών καί τείνει νά 
άποβή άξιόλογον έξαγωγικόν είδος 

"Η Ταπητουργία έξελίσσεται στα- 
θερώς πρός _ μίαν άΨθοΰσαν βιοτε
χνίαν, είς τήν έξέλιξίν της δέ τού
την τήν παρακολουθοΰμεν μετά με
γάλου ενδιαφέροντος, έπιφυλασσό 
μενοι_νά έμφανίσωμεν προσεχώς 
άπό τών _στηλών μας αναλυτικήν 
έ'κθεσιν τής σημερινής της θέσεως 
καί τής προοπτικής, τήν όποιαν 
ακολουθεί ύπό τήν καθοδήγησιν 
συμβούλων άγαπώντων τό έ'ργον 
καί γνωριζόντων νάιέργασθοϋν.

ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΑΓΚΟΝ
Έκ τοΰ Economist τής 21ης παρελ

θόντος μηνός παραλαμβάνομεν τό 
κάτωθι ενδιαφέρον αρΘρον σχετικόν 
μέ τήν θέσιν τοΰ Γαλλικού φράγκου. 
Καθ’ δλον το διάστημα τής 

Γαλλικής οικονομικής κρίσεως 
τών τελευταίων τεσσάρων ετών 
παρουσιάσθησαν μερικά φαινόμε
να επαναλαμβανόμενα μέ κατα 
πληκτικήν κανονικότητα. Όχι μό
νον οί άγρόται, οί είσοδηματίαι 
καί οί βιομήχανοι αντιδρούν ό- 
μοιομόρφως είς τήν «κρίσιν εμπι
στοσύνης» (crise de confiance) 
άλλ’ ακόμη αναγκάζονται νά 
χρησιμοποιούν πρός τόν σκοπόν 
τούτον καί . δλον τόν οικονο 
μικόν καί, τραπεζιτικόν μηχανι
σμόν τής Γαλλίας. ’Εάν δέν έ
χουν Ιμπιστοσύνην είς τάς Τρα 
πέζας δυνανται, ά'νευ σχεδόν δια-

τι εις τήν Γαλλίαν γίνεται σπα- 
νίως χρήσις τής επιταγής. ’Εάν 
δυσπιστούν πρός τό νόμισμα δι'·· 
νανται νά μετατρέπουν τούς τί
τλους των εις καταθέσεις παρά 
Τραπέζαις, τάς καταθέσεις εις 
χαρτονόμισμα καί τό χαρτονόμισμα 
είς χρυσόν άπό τήν τράπεζαν τής 
Γαλλίας. Καί τότε πλέον δυνανται 
ν’ ασφαλίσουν ή νά έξαγάγουν 
τόν χρυσόν των εις τό εξωτερικόν, 
όπόθεν ουδέποτε θά τόν επανα
φέρουν,εάν δένάποκατασταθή πλή
ρως ή εμπιστοσύνη πρός τήν μέλ- 
λουσαν εις χρυσόν περιεκτικότη 
τα τού φράγκου. Κατωτέρω πα- 
ραθέτομεν αριθμούς τινας, οΐτι- 
νες αντανακλούν τά αποτέλεσμα 
τα τής «κρίσεως εμπιστοσύνη;» 
κατά τήν διάρκειαν τών ετών 
1934 και 1935.ταραχής vJ άποθησαυρίζουν, διό

Τά κυριώτερα στοιχεία τοΰ ενεργητικού καί παθητικού 
τών τεσσάρων (1) μεγάλων Εμπορικών Τραπεζών 

ΐ ή j Γαλλίας.
(εις εκατομμύρια φράγκα)

Στοιχεία 

α) ’Ενεργητικόν

Τέλος Τέλος Τέλος
Ιανουάριου ’Ιανουάριου Αύγούστου

ΤΟ ΣΙΤΥ
KRI RI ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ

Διαθέσιμα έν τοΐς 
ταμείοις καί παρ’ 
αλλαις Τραπέζαις 
Προεξοφλή σεις 
γρ]τίο>ν καί Συ
ναλλαγματικών 
£5) Παθητικόν

1934

7079

19031

1935

6584

17857

Οί αρμόδιοι δέον νά προσέξουν 
ολως ιδιαιτέρως, δτι ή Γιουγκο- 
σλαυΐα έπέτυχεν ήδη ανταλλάγμα
τα άπό τήν ’Αγγλίαν εις άντιστά- 
θμισμα τών ζημιών αύτής έκ τής ε
φαρμογής τώ$ κατά τής ’Ιταλίας οι
κονομικών κυρώσεων.

Ή Ελλάς διετήρει, ώς γνωστόν, 
μέ τήν ’Ιταλίαν ικανοποιητικός οί 
κονομικάς σχέσεις, τάς οποίας επη
ρέασε δυσμενώς ή νομιμοφροσύνη 
της καί ή προσήλωσίς της είς τό ι
δεώδες τής κοινωνίας τών Εθνών-

Έλπίζομεν δτι ή κυβέρνησις Θά 
επιτυχή νά έκτιμηθή ή στάσις αΰτη 
τής χώρας μας καί νά έξουδετερώση 
τάς ζημίας, τάς οποίας ΰφίσταται 
συνεπεία τών κυρώσεων ή Εθνική 
μας οικονομία.

Πρός τήν κατευθυνσιν ταύτην τό 
προηγοΰμενον τής Γιουγκοσλαυΐας 
βεβαίως δέν άποτελεϊ εύκαταφρό- 
τον επιχείρημα.
01 ΕΛΛΗΠΙΚΟ! ΤΑΠΗΤΕΣ

Χάρις είς τάς άποτελεσματΐ“άς 
ένεργείας του νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ ' Ελληνικού Ταιτη- 
τουργικοΰ ’Οργανισμού, οί Ελληνι
κοί τάπητες ευρίσκουν τήν θέσιν 
των είς τήν εθνικήν μας οικονομίαν.

Τό ώραϊον Έλληνικ ν προϊόν εΐ 
ναι νέον μεταφυτευθέν παρ’ ήμΐν

Είς τήν άρθρογρ«φίαν έγκυρων 
οργάνων τού ’Αγγλικού Οίκονομι 
κού Τύπου διαφαίνιται έσχάτως μία 
ευνοϊκή διάθεσις τοΰ Σίτυ διά τάς 
οικονομικός του σχέσεις μέ τήν χώ
ραν μος. Ή διαπίστωσις αύτη δη
μιουργεί εύχάριστον ίντύπωσιν παρ’ 
ήμΐν, διότι οί οικονομικοί δεσμοί 
μας μέ τήν’Αγγλίαν είναι παλαιότα- 
τοι, άλλα καί διότι υπάρχει εύρύτα- 
τον έδαφος περαιτέρω προαγωγής 
τών δεσμών τούτων ©ίς στιγμήν 
μάλιστα καθ’ ήν τό Σίτυ επανέρ
χεται γοργότατα εις τήν προτέραν 
ίθΰνουσαν θέσιν έν τή διεθνεΐ χρη
ματαγορά.

Εύχόμεθα άπό τό ευνοϊκόν τούτο 
πνεύμα τών άγγλικών οικονομικών 
κύκλων νά έμπνευσθούν καί οί 
Αγγλοι όμολογιούχοι,κατανοοΰντες 

επί τέλοι*ς - δτι ή Ελλάς καταβάλλει 
ειλικρινή προσπάθειαν διά τήν εύ- 
ρυτέραν δυνατήν έκπλήρωσιν τών 
ΐποχρεώσεών της καί δτι ή π-ίεσίς 
της επί μόνψ τφ λόγφ, δτι αρχίζει 
νά εμφανίζεται καλλίτερα οικονομι
κή κατάστασις παρ’ήμΐν, δέν εξυπη
ρετεί ούτε τό ίδιον αυτών συμφέρον.
ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΝ

’Ήρχισε νά συζητήται ευρύτατα 
εις τούς διεθνείς διπλωματικούς 
κύκλους ή έπέκτασις τών οικονομι
κών κυρώσεων κατά τής ’Ιταλίας 
καί είς τό πετρέλαιον.

"Οταν καί ανευ τού πετρελαίου 
αί οικονομικά! κυρώσεις έσχον ικα
νοποιητικά άποτελέσματα δι’ αι
σθητής κάμψεως τής οικονομικής 
άντοχής τής ’Ιταλίας, είναι άφ’ 
εαυτού νοητόν ποιαν δραστικήν Ιπί- 
δρασιν θά έχη ό άποκλεισμός τοΰ 
πετρελαίου.

Είναι έξ άλλου γνωστόν, δτι γύ
ρω άπό τό πετρέλαιον άσκεΐται διε
θνώς μία πολυσύνθετος διπλωματία 
μέ άντικειμενικόν σκοπόν τήν έξα- 
σφάλισιν υπέρ έκάστης χώρας πλή
ρους άπό άπόψεως πετρελαίου εφο
διασμού διά τάς βιομηχανικός καί 
πολεμικός άνάγκας.

Είναι δθεν εύλογος ή συγκίνησις 
τής διεθνούς κοινής γνώμης έν σχέ- 
σει μέ τό πολύκροτον τούτο ζήτημα, 
διότι δικαίως πιστεύεται, δτι τό 
άκράτητον πολεμικόν μένος τής ’Ι
ταλίας, τό όποιον άπειλεΐ νά αίμα- 
τοκυλίση τόν κόσμον διά μίαν ίδιο 
τελή καί άδικον ύπόθεσιν, θά κατα- 
πέση μοιραίως.... άπό δίψαν πετρε
λαίου.

Σύνολον καταθέ
σεων όψεως καί ε
πί προθεσμίφ 32809

ϊ) Societe GcmeTtile, Credit 
Credit Comm.

To σύνολον τών καταθέσεων 
έμειώθη κατά 4.ϋΘ0 περίπου 
εκατομμύρια φράγκα κατά τό 
διάστημα τών είκοσι τελευταίων 
μηνών (31-1-34-31-8-35),, έκ τών 
οποίων 2.200 h ατ. άπεσύρθησαν 
κατά τούς οκτώ πιρώτους μήνας 
τοΰ ] 935. Ένφ τό σύνολον τών 
προεξωφλημένων γραμματίων καί 
συναλλαγματικών έμειώθη μόνον 
κατά 2000 έκ. καθ’όλην τήν περίο
δον ταύτην, κατά τούς οκτώ πρώ
τους μήνας τού 1934 ©μειώθη κα
τά 1200 έκατ. Είναι γνωστόν δτι 
μεταξύ Αύγουστου 1934 καί Αύ 
γούστου 1935, ένφ τό χαρτοφυλά
κων έμειώθη κατά ΐ 47 έκατ. 
φράγκα ή σύνθεσις αυτού ήλλ,αξε 
πρός ό'φελος τών Ταμειακών 
γραμματίων. Τούτο ωφείλετο έν 
μέρει μέν είς τήν αύξησιν ύπό τής 
Κυβερνήσεως τού άνωτάτου ορίου 
ταμειακών γραμματίων άπόΐθ.000 
είς 15.000 έκατ. φράγκα, έν μέρει 
δέ είς τάς απεγνωσμένος προσπά

3Θ846

1934

6«59

17-849

31164

Τέλος
Αύγούατου

1935

5709

..lyonnais, Comptoir Kat. d’

17102

28589
Escompte καί

τερώση τήν αρνησιν τής Τραπέ- 
ξης τής Γαλλίας όπως παραχώρη
ση είς τήν Κυβέρνησιν πιστώσεις 
κατά τήν περίοδον ταύτην.

Είς τό Παρίσι είναι πλέον γνω
στόν δτι αί εμπορικοί Τράπεζαν 
κατέχουν ταμειακά γρααμάτια καί 
τίτλους βραχυπροθέσμων κυβερ
νητικών δανείων μέχρι τού άνω
τάτου ορίου· τής δυναμικότητας 
των, ’Εν τέλει τά διαθέσιμα τών 
τραπεζών κατά τόν παρελθόντα 
Αύ'γουστον παρουσίαζαν μείωσιν 
έκ 11.50 έκατ. φράγκων ήτοι 
1.7 ο]ο έν διαστήματι ενός έτους. 
Κατά τόν Σεπτέμβριον καί 'Οκτώ
βριον «! καταθέσεις ηύξήθησαν 
άμοιβαίως είς 28684 καί 2*740 
εκατομμύρια φράγκα, ό μόνος δ
μως τρόπος ν’ άνακαλύψη κανείς 
πώς έκινήθησαν τά διαθέσιμα τών 
τραπεζών είναι νά ρίψη έν βλέμ
μα είς τάς τελευταίας συνοπτικός 
καταστάσεις τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας. ’Ιδού πώς εμφανίζονται 
αύται:θείας τού κ. Φλαντέν νά έξουδε-

Τράπεζα της Γαλλίας
(είς εκατομμύρια φράγκα)

Στοιχεία Δεκεμ. 8 Αύγονατ. 31 Δεκέμ. 7 Αύγ. 30 Δεκεμ. 6
1933 1934 1934 1935 1935

Ενεργητικόν 
Κάλυμμα είς χρυ
σόν
Δάνεια έπ’ένεχύ- 
ρφ χρεωγράφων 
Προεξοφλήσ ε ι ς 
γ]ίων καίσυν]κών 

Σύνολον 
Παθητικόν

77079

3899

3726
99.878

Τραπεζογραμμά
τια ένκυκλοφορίφ 80.904 
Καταθέσεις όφει»;

169 

2298 

13857

α) Δημοσίου 
β) Caisse d’ Α- 
mortissement 
γ) ’Ιδιωτών καί 
Τραπέζών

82037 82314 71742 65905

35 40 3220 3103 3392

3058 3120 7357 9878
104.349 103.985 98.211 95.827

81.732 81.290 82.240 81.689

850 1412 128 82

3034 2666 3116 2751

16659 16286 10480 8640
Προεξοφλητικός 
τόκος 
Κάλυμμα 
τοΐς ο)ο

επι
2 1]2

79,1

2 1]2

80,0
Οί άνωτέρω άριθμοί δεικνύουν 

δτι ή μεγαλειτέρα πτώσις έσημειώ- 
θη όχι είς τό κάλυμμα—αν καί 
έμεώθη τούτο κατά 10 μονάδας 
έν διασχή ιατι ενός έτους—άλλ είς 
τάς καταθέσεις παρά τή τραπέζη 
τής Γαλλίας. Ή πτώσις αΰτη δέν 
οφείλεται άπλώς είς άναλήψεις 
ιδιωτών άπό τάς Τραπέζας, καί

2 1]2 3 6

80,8 74,6 70,6
τούτων έκ τής τραπέζης τής Γαλ
λίας, άλλ* άντανακλφ τήν γενικήν 
άνάληψιν καταθέσεων άπό τά τα
μιευτήρια καίέκεΐθεν διά τή Caisse 
desDepdts et deConsignations εκ 
τής Τραπέζης τής Γαλλίας. Μολο
νότι μέγα μέρος τοΰ χρυσού άνελή - 
φθη, ή κυκλοφορία τών τραπεζο

γραμματίων διετηρήθη είς τό αύ
τό επίπεδον, διότι τό χαρτοφυλά
κων προεξοφλήσεων έτριπλασιά- 
σθη σχεδόν είς τό διάστημα τών 
δύο τελευταίων ετών. ’Επί πλέον 
άναφέρεται έν ΓΙαρισίοις δτι καί ή 
Τράπεζα τής Γαλλίας είναι σήμε
ρον «ύ;ιερκορεσμένη$άπό ταμειακά 
γραμμάτια κ χί δτι τό αύξηθέν ύπό 
τής Κυβερνήσεως είς 15000 έκατ. 
άνώτατον δρων έκδόσεως τοωύτων 
γραμματίων έχει ήδη έξαντληθή. 
Βεβαίως ή φαινομενική αΰξησις 
τοΰ χαρωφυλακίου τής τραπέζης 
τής Γαλλίας δέν οφείλεται μόνον 
είς εμπορικός τοποθετήσεις. Ό κ. 
Ρενιέ παραδέχεται, δτι ή Τράπεζα 
τής Γαλλίας κατέχει 4000 έκατομ. 
φράγκα ταμειακών γραμματίων 
άπό πολλάς εβδομάδας καί ή πλέον 
τών 2500 έκατομ. αΰξησις κατά 
τούς τελευταίους δώδεκα μήνας 
έσημειώθη άπό τοΰ τέλους Αύγου
στου (1935).

Ή κλασσική ΰψωσις τού προε
ξοφλητικού τόκου τής Τραπέζης 
τής Γαλλίας πρός άνακοπήν τής 
εκροής χρυσού επιδεινώνει τάς τα
μειακός δυσχερείας τοΰ Κράτους 
καί αυξάνει τά έξοδα τού ηύξημέ- 
νου καί συνεχώς αυξανόμενου κυ
μαινόμενου χρέους.Οΰτω τό έλλειμ
μα αυξάνει έκ νέου καί ή εμπιστο
σύνη κάμνει πάλιν πτερά. Ό κίν
δυνος λοιπόν έκ τοΰ ελλείμματος 
τοΰ προϋπολογισμού μετεβλήθη είς 
κίνδυνον δι’ ολόκληρον τό τραπε
ζιτικόν σύστημα.

ΙΙοΐα είναι τά μέσα διά τών ο
ποίων θά καταστή δυνατόν νά 
σταματήση ή περαιτέρω έπίδείνω- 
σις ·τύς οικονομικής καταστάσεως; 
Εν πρώτοις ό κ. Φλαντέν άπο- 

βλέπει είς τόν κατάλληλον χειρι
σμόν τοϋ χρηματιστηρίου καί τής 
χρηματαγοράς, είς τό «εύθηνόν 
χρήμα»καί τήν διατήρησιν τής χρυ
σής βάσεως.

Ή Τράπεζα τής Γαλλίας είναι 
υπεύθυνος διότι ήρνήθη κατά τήν 
παρελθοϋσαν άνοιξιν νά έλθη είς 
βοήθειαν διά τήν τεχνικήν εφαρμο
γήν τής λύσεως ταύτης καί σήμε
ρον τούτο είναι άδύνατον. Δεύτε
ρον εάν έπέλθη μία τοιαύτη ευη
μερία είς τάς 'Ην. Πολιτείας καί 
ολόκληρον τόν κόσμον, ώστε νά 
έπιφέρη αΰτη τήν ΰψωσιν δχι μό
νον τών τιμών τών πρώτων υλών, 
άλλα και τών ύπό τής Γαλλίας ε
ξαγομένων βιομηχανικών προϊόν
των. 'Η λύσις δμως αΰτη είναι εν
τελώς άδύνατον δπως δυνηθή καί 
έξαγάγη εντός βραχέως χρονικού 
διαστήματος τό Γαλλ. Θησαυρο
φυλάκων καί τήν Κυβέρνησιν άπό 
τό δίλημμα είς τό όποιον εύρί- 
σκονται. ’Απομένει λοιπόν ή λύσις 
τής έγκαταλείψεω; τής παρούσης 
«έλευθέρας» χρυσής βάσεως τοϋ 
φράγκου, είτε διά συναλλαγματι
κών περιορισμών—άπαγόρευσις ά· 

ναλήψεως καί εξαγωγής χρυσού— 
εΐτ£ διά τής πλήρους ύποτιμήσεως 
τοΰ φράγκου είς χαμηλοτέραν είς 
χρυσόν ισοτιμίαν.

’Εάν ή Γαλλία μεταστή είς ένα 
καθεστώς συναλλαγματικών περιο
ρισμών ανευ ούδεμιάς μετοβολής 
είς τήν χρυσήν βάσιν τοΰ φράγκου 
ή οικονομική άγωνία θά παραταθή. 
Τό παράδειγμα τής Γ ερμανίας τής 
Γαλλίας καί τής Κεντρικής Ευρώ
πης μάς πείθει, δτι μία άπό πείρα 
επιβολής περιορισμών επί τοΰ συ
ναλλάγματος καί τής μεταφοράς 
τών κεφαλαίων άπαιτεΐ τόν κρατι
κόν έλεγχον έφ’ όλης τής οικονο
μικής ζωής τοΰ τόπου. Είς εκατέ- 
ραν τών περιπτώσεων ό κίνδυνος 
τόν όποιον αντιμετωπίζει ή Γαλλία 
έγκειται είσέτι είς τήν έλλειψιν 
«εμπιστοσύνης», διότι ή μεγάλη 
συσώρευσις χρυσού καί ξένων τρα
πεζογραμματίων οφείλει νά μετα- 
μορφωθή είς μίαν οικονομικήν λει
τουργίαν καί τά είσέλθη είς τήν πα
ραγωγήν. Πιθανώς νά παρατηρηθή 
καί είς τάς δύο περιπτώσεις μία 
τάσις πρός άπόκτησιν «πραγμα
τικών άξιών», καί κατά συνέπειαν 
ή ύποτίμησις τού φράγκου είς κα
τά) τερον επίπεδον,δπως τό Μπέλγ-



κας, φαίνεται οχι είναι επιθυμητή 
έν Γαλλίφ. Μία τοιαύτη λΰσις εμ
φανίζεται ώς «χρμόζουσα καλλίτε- 
ρον καί Ικανή να επιφερτ) ανα- 
κούφισιν εκ τής πιέσεως επί τοΰ 
συναλλάγματος, παλινόστησιν των 
φυγαδευθέντων κεφαλαίων,ν απο- 
μακρύνη τήν ανάγκην των περιο
ρισμών επί των εισαγωγών καί νά 
κάλυψη τάς ταμειακός άνάγκας 
καί το έλλειμμα τοΰ προϋπολογι
σμού διά τοΰ έπιτευχθησομένου 
κέρδους έκ τοΰ αποθέματος χρυσού 
καί τής έκ τής ύποτιμήσεωςτοΰ.φρά- 
κου πιθανής αύξήσεως τών εσό
δων τοΰ Κράτους. Τούτο θα είχεν 
ώς συνέπειαν νά έκλειψη ή αβεβαί
ωτης ώς προς το μέλλον τοΰ φρά
γκου καί θά έδιδε τήν δυνατότητα 
εις τήν Κυβέρνησιν νά μεκόση τον 
προεξοφλητικόν τόκον, καί τά βά
ρη έκ τοΰ δημοσίου χρέους καί νά 
ενθαρρυνη οϋτω τήν επένδυσιν 
-νέων κεφαλαίων έν τη παραγωγή.

"Υπό τάς σημερινός πολιτικός 
συνθήκας τής Γαλλίας, προ τών 
επικειμένων γενικών έκλογών, ον- 
δεΐς βουλευτής ή όμάς βουλευτών 
έπιθυμοΰν νά άναλάβουν τήν ευ
θύνην διά τήν ύποτίμησιν τοΰ 
φράγκου. Τούτο μημαίνει, οτι η 
«ισχύς» τοΰ Λαβάλ είναι έν τή 
πραγματικότητι ή άντανάκλασις 
τής αδυναμίας τών αντιπάλων του. 
Σημαίνει ακόμη, δτι ή ύποτίμησις 
τοΰ φράγκου δεν δύναται νά επι- 
χειρηθή, ώς φαίνεται,κατά τρόπον 
«ψυχρόν καί έν πλήρει τάξει», ως 
τόν έννοεϊ, ό κ. Paul Regnaud. 
’Εάν δέ τό σημερινόν αδιέξοδον 
εξακολούθηση καί κατά τόν ’Ιανου
άριον, μέ τό Δημόσιον ταμεΐον εις 
μάτην άναμένον εις τάς κιγκλί- 
δας τής Τραπέζης τής Γαλλίας, 
καί ταύτης μί| δυναμένης νά δώση 
τήν συμβουλήν «όχι ύποτίμησις», 
τότε ή Τράπεζα πιθανόν νά εύρε 
θή εις τήν ανάγκην, εις τό πολύ 
προσεχές μέλλον, νά άπευθυνθή 
εις τήν Κυβέρνησιν καί νά τής 
είπή: «Διά τήν σωτηρίαν τών
Τραπεζών — καί ημών αυτών— 
δέον δπως άναστείλητε τήν ύπο- 
χρέωσιν τής Τραπέζης προς ανταλ
λαγήν τών τραπεζογραμματίων διά 
χρυσού ή άλλως νά ύποτιμιήσητε 
τό φράγκον». "Ο τρόπος ούτος τής 
ύποτιμήσεως τοΰ φράγκου δεν 
πρόκειται νά γίνη βεβαίως ήσύχως, 
αλλά δίκην «στρατού έφορμώντος 
υπό τάς σημαίας». Κατά τό διά
στημα τούτο τό εις χρυσόν από 
θέμα τής Τραπέζης τής Γαλλίας 
θά ύποστή τόσην μικράν μείωσιν, 
ώστε ν’ άπαιτήται διά τήν έξα- 
σφάλισιν μεγαλειτέρου κέρδους έκ 
τού εις χρυσόν αποθέματος, οχι 
μικρά, αλλά μεγάλη ύποτίαησις τού 
νομίσματος.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
&

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Ν. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓA

ΟΔΟΣ ΑΔΡ1ΑΝΟΥ 75
ΑΘΗΝ ΑΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΟΓΔΟΟΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31ης Δεκεμβρίου 1935.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Χρυσός καί Εξωτερικόν Συνάλλαγμα Δρ.
Δάνεια Δημοσίου εις Χρυσόν 
"Ετερον Εξωτερικόν Συν)μια
Κερματικά Ελληνικά Νομίσματα _ *
Συναλλαγματικοί καί Γραμμάτια Εσωτερικού 
Πιστώσεις :

I. Πληρωτέοι εις Δραχμάς : 
α) Δημοσ. Δρχ. 3173.604.700 3ο
β) "Ετεροι » 1.354327.990.64 Δρχ" 4.527.732.690.94

3.489.568.013.89
567.200.160.70

465.457.45
180.339.260.35
305.653.594.45

II. Πληρωτέοι εις ’Εξωτε
ρικόν Συνάλλαγμα

21.492.559.30
56.900.000.00

1.099.261.15 »
Χρέος Δημοσίου 
Επενδύσεις
Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις Δρχ 

Μεΐον άποσβέσεως »
’Αξία Υλικού Τραπεζογραμματίων »

Μεΐον άποσβέσεως »
’Έκτακτος ζημία έκ τής έγκαταλεί- 

ψεως τής χρυσής βάσεως έκ 
μέρους τής ’Αγγλίας, άναγρα- 
φομένη συμφώνως Νόμφ 5305 
31/12/31 Δρχ.

Μεΐον άποσβέσεως 1/10 συμφώνως 
Νόμφ 5305 31/12/31 

’Αποσβεννύμενον έκ τού άποθεματικοΰ Τμήμα 
ζημίας συμφώνως Νόμφ 5305 31/12/31 

Έτερα στοιχεία ’Ενεργητικού

187.577.45959 
12.416.884-20 
30.000.000 — 
10.000.000.—

86.826-902 —

14-471.150.30 
τής έκ £

4.528.831.952.09 
2.714.111.162.45 

. 299.426 898.05

175.160.575.39

20.000.000.—

72.355.751.70

30 000.000.— 
366.586.886.14

Δρχ. 12.749.699.712.66

Κεφάλαιον Ιίατα6ε6λημένον 
Άποθεματικά :

Ι· ΙΙρόβλεψις συμφ. άρθρφ 
71 τού Καταστατικού Δρχ.

II. Τακτικόν Άποθεματικόν »
Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ εις άντίκρυσμα άπο- 

σβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμφώνως 
Νόμφ 5305 31/12/31 

Τραπεζικά Γραμμάτια έν κυκλοφορίφ 
"Ετεραι 'Υποχρεώσεις όψεως εις Δραχμάς:

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων: 
α) Δημοσίου Δρχ. 204.937.788 58 
β) Τραπεζών 453.007.976.88 
γ) Έτ. λ/μοί » 4.002.625.792.46 
δ) Μέρ. 1935 32.000.000 — Δρχ. 4.692.571.557.92

II. Γραμμάτια καί τραβηκτι-
καί δψεως ____

Υποχρεώσεις εις ’Εξωτερικόν Συνάλλαγμα καί Χρυσόν1 
I. ’Εξωτερικόν Συνάλλαγμα

εις χρυσόν (Ιίατ. άρθ. 62) Δρχ. 228.293.147 94 
II. Έτερον Έξωτερ. Συν)μα » ^____465457;4»

Έτες-αι Υποχρεώσεις

Δρχ- 400.000.000—

78.392559.30

30.000.000·—
5.987.560.100.—

91.660.899.60 4.784.232.457 52

228.758.605.39
1.240.755.990.45

Δρχ. 12.749 699.712 66

ANALYSIS ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,

ΧΡΕΩΣ1Σ
ΠΙΣΤΩΣΙΣ

€ Ξ Ο Δ Α
Εις έξοδα καί άποδοχάς Προσωπ. έν γενει Δρχ-96 589:356.90

λοιπά έ'ξοδα Διαχειρίσεως 22.403 88102 Δρχ.118.993—31 92
πρόδλεηιιν κατά κινδύνων χρηματαποστολών * 1.000.000-

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙ:
’Αξίας Υλικού Τραπεζογραμματίων 

» ’Ακινήτων 
’Εξόδων Έγκαταστάσεως 
’Απαιτήσεων ’Επισφαλών

Άπόσδεσις 1]10 υπολοίπου έκτάκτου ζη
μίας έκ τής έγκαταλείψεως τής χρυ
σής βάσεως έκ μέρους τής ’Αγγλίας 
άναγραφομένης συμφώνως Νόμφ)

Δρχ. 10.000.000.— 
» 8.444.380.75
» 3.972.503.45
» 12.524.056.90

Δρχ. 34.940.941.10

5305)31.12.931

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ
'Υπέρ Ταμείου Συντάξεων 

» » Αϋτασφαλείας
» » ’Αλληλοβοήθειας

Δρχ. 14.471.150.30 Δρχ. 49.412.091.40

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δρχ. 7.177.000.—

>» 2.700 000 —
> 1.050.000.— Δρχ. 10.927.000.—

» 18θΓ332Γ329.32

Υπόλοιπον προηγουμέιης Χρήσεως 
’Από τόκους τών έν τφ Έξωτερικώ διαθεσίμων 

» ι. Έπε) δύσεων καί ομολογιών ’Εθνικών Δανείων
» :> ’Οφειλών Ελληνικού Δημοσίου
» » καί προμήθειας ’Εργασιών Τραπέζης
» διάφορα Κέρδη

Δρχ. 633.431.75 
3.767.110.35 

35.478-701.85 
12.509.902.90 

173.646.626.85 
249 031.92

- ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ
Υπόλοιπον προηγούμενης χρήσεως Δρχ. 633.431.75 

Χρήσεως 1935 ' 45.319.044.55 Δρχ. 45.952 476.3ο 
Δρχ. 226.284.305.62 "Δρχ. 226.284.805.62

ΔιάΒεσις καθαρών κερδών έκ Δραχμών 45.952.476.30.—
(Καταστ. Άρθρον 71).

Εις προβλεψιν συμφώνως άρθρω 71 τοΰ Καταστατικού 
> Μέρισμα 8 °/ο έπί 80.000 Μετοχών 
» Τακτικόν Άποθεματικόν Κεφάλαιον 
» Συμμετοχήν Δημοσίου
» Υπόλοιπον άφ ιέ μενον διά τήν έπομένην Χρήσιν

Δρχ. 2.265.952.25 
» 32 000.000.— 
» 5.000.000.—
» 5.000.000 —
» 1.686.524.05

Δρχ. 45.952.476.30

Ό Υποδιοικητής
ΚΥΡ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ

Έν Άθήναις τή 31 Δεκεμβρίου 1935.
Ό Τμηματάρχης τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 

ΓΕΩΡ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ

ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ α.ε.

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΚΑΠΝ1ΚΑΡΕΑΣ

ΑΘΗΝ ΑΙ

Πρόξ τούς κ. κ. ’Υπαλλήλους τών Τραπεζών

Γνωρίζομεν ύμΐν δτι ό οίκος ημών χορηγεί άπαντα τά είδη ιματισμού καί 
ύποδήσεως - ανδρικά, γυναικεία, καί παιδικά - έπί πιστώσει έναντι μηνι
αίων δόσεων.

Σημειώσατε δτι εϊμεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. 
Έχομεν τά καλλίτερα είδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς,

ΕΠ1ΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣΘΗΤΕ

ΧίΡΤΟΠΠΑΕΙΟΝ - ΧΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ν. ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗ & Σ,ΑΣ

ΕΡΠΣΙΟΝ: πραξιτελους & χαβριου ίο 

ΤΤΡΑΤΗΡΙΟΝ: ΟΔΟΣ ευριπιδου m 

ΑΡ, ΤΗΛΕΦ. 23.671 ΑΘΗΝΑΙ
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ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΚΗΣ

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΙΑΙΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
"Η προσταοία τού ιδιωτικού ϋ 

παλλήλου διά εΐτ ικ<2>ν τομών, παρ' 
ήμίν, δέν χρονολογείται άπό πολλυϋ. 
1 Ιράγμαιι κι ρίως μόλις άπό του 
1920 ήρχισε λομβανομένη ιίδική πρό
νοια ύπό του νομοθέτου άναφερομέ- 
νη εις τήν προστασίαν τού ιδιωτικού 
υπαλλήλου, όιά του νόμου 2112 πε- 
ρίύποχρεωτικήικαταγγελίας τής συμ- 
βάσεως Εργασίας, δστις ισχύει ώς 
έτροποποιήθη μεταχενεστέρως. Με 
τά ταΰτα δέ έξεδόθησαν κ χί άλλοι 
νόμοι, προβλέποντες διά τά χρονικά 
δρια τής έρχαοίσς των υπαλλήλων, 
διά τάς άδειας αύιών, διά τό άκα- 
τάσχετον τού μισθού των κ.λ.π.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩ 1 ί-

ΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Προτού προβώμεν έ!ς τήν 

έξέταοιν τών ρυθμιζόντων τά ά
νω θέματα νόμων, πρέπει νά παρα- 
τάξωμεν τό" χαρακτηρισμόν τόν ό
ποιον ό νόμος δίδει εις τόν ίδΐιοτι 
κόν ύπάλληλον. Ό χαρακτηρισμός 
του Ιδιωτικού ύπαλλήλου δίδεται 
είς τό άρθρον 10 τού νόμου 1234 
Καιά τό όρθρον τοΟτο καί τήν δια 
οαφηστικήν αύτοΰ έγκόκλιον τού "V 
πουργείου Εθνικής Οικονομίας,θεω- 
ρεϊ-αι Ιδιωτικός ύπάλληλος παν 
πρόσωπον άσχολούμενον καιά κύ
ριον έπόγγελμα είς ύπαλληλικην ύ· 
πηρεσίαν Ιδιωτικού καταστήματος, 
γραφείου ή έν γένει έπιχειρήσεως 
καί παρέχον έργασίαν άποκλειστι 
κώς ή κατά κύριον χαρακτήρα μή 
σωματικήν. Δέν θεωρούνται Ιδιωτι
κοί υπάλληλοι, οί ήμερομίσθιοι, οί 
ΰπηρ ται πόσης κατηγορίας, καθώς 
καί παν πρόσωπον τό όποιον χρησι
μοποιείται ώς έργάτης οίασδήποτε 
φύσεως ή παρέχει ϋπηρετικάς έν 
γένει έργασίας. Τό κύριον δηλονότι 
γνώρισμα τού ύπαλλήλου ιΓναι ή 
άσχολί είς έργασίαν φύσεως μάλ
λον πνευματικής παρά σωματικής, 
έν πάοη περιπτώσει δέ μή έχοόσης 
τόν μηχανικόν έκεΐνον χαρακτήρα 
τόν όποιον έχει ή έρ/ασία τού έρ)ά 
του, ούτε καί άνηκει ό Ιδιωτικός ύ· 
πάλληλος είς τήν ύπηοεσίαν προσώ
που, έξαρτώμενος άπ' ούτοΰ όπως 
ό καθ' αύτό ύπηοέτης. Είς τήν ύπη 
ρεσί χν τήν οποίαν έκτελεΐ ό Ιδιωτι
κός ύπάλληλος ένυπάρχει καί σχέ- 
<χις σιωπηρας έντολής, ώς έπί τό 
πλεΐτον έμπιστευτικής φύσεως, πρός 
δισχείρησιν τών ΰηοθέσεων τού έρ- 
γοδότου, παρεχομένη παρά τούτου 
πρό'ς τόν ύπάλληλον. Οϋτω π. χ. I 
διωτικοί ύπάλληλοι είναι οί ύπάλ- 
ληλοι τών Τραπεζών, τών έταιρειών, 
τών ποτ τός είδους γραφείων έμπορι- 
κών χρηματιστικών, μεσιτικών κλπ, 
τών, έμπορικών καταστημάτων, δχι 
δμως καί οί κλητήρες κ χΐ θυρωροί 
τούτων. Τά δικαστήρια δμως πάρε- 
δέχθησαν δτι οί κλητήρες εΤναι ύ 
πάλληλοι, έάν εΓναι έπιφορτισμένοι 
μέ τήν καταχώρισιν καί διαξαγωγήν 
άλληλογραφίσς καί τήρηοιν β-βλίων.

Οί προσλαμβανόμενοι ώς ημερομί
σθιοι, δέν θεωρούνται Ιδιωτικοί υπάλ
ληλοι, κατά τήν έφσρμογήν τού νό
μου, κσί έάν άκόμη άσχολούνται μέ 
έργασίαν ύπαλλήλου ώς άνωτέρω 
προσδιωρίοθη. Επειδή δμως ήτο Εν
δεχόμενον νά προσλαμβάνονται ύπό 
τών έργοδοτών ύπάλληλοι ώς ημερο
μίσθιοι, πρός καταστρατήγησιν τοΰ 
νόμου, ό νομοθέτης έπεοίμνησε καί 
διά νεωτέρας διατάξεως (άρθρ.7 τοΰ 
ν. 4558) καθώρισεν δτι ό χαρακτηρι
σμός τοΰ ύπαλλήλου ώς ημερομι
σθίου, έάν έγένετο πρός αποφυγήν 
ύπό τών έργοδοτών τών εκ τού νό
μου συνεπειών ή δέν άνταποκρίνεται 
«ίς τήν άλήθειαν, είναι άνευ άποτε 
λέσματος. Τοιαύτη περίπτωσις ύπάρ- 
χει π,χ. έόν ό ύπάλληλος προσλαμ
βάνεται ώς όμερομίσθιος είς εργα
σίαν ένθα άπασχολεΐτοι έπί μακρόι 
χρόνον, εργαζόμενος κανονικώς καί 
άνευ διακοπών, καί πληρώνεται κατά 
μήνα, διεξάγων έργασίαν μόνιμον 
καί άπαιτοϋσαν παρακολούθησιν έκ 
μέρους του-
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡ

ΓΑΣΙΑΣ
"Η καταγγελία τής συμβάσεως ερ

γασίας τοΰ ύπαλλήλου, δταν αυτή 
συνήφθη διά χρόνον μή ώρισμένον— 
ή συνηθεστέρα δηλ, περίπτωσις - ρυ
θμίζεται είδικώς ύπό τοΰ νόμου 2112 
(1920). δπως οΰτος έτροποποιήθη ύπό 
τού νόμου 4558 (1930)(*).Ή σχέσις τοΰ 
ύπαλλήλου ό όποιος προσελήφθη δΓ 
ώρισμένον έκ τών προτέρων χρόνων

(*) Αί διατάξεις τών νόμων τούτων 
ήρμηνεΰθησαν συνεπληοωθησαν,^ καί ε 
τροποποιήθησαν, καί ύπό προσφάτου νό
μου, τοΰ άπό 19) 19 Νοεμβρίου 1935 
αναγκαστικού νόμου« τερι τροττοιτοιησεως 
και συμπληρώσεως εργατικών τινοον νο· 
μων» έκδοθέντος ύπό τής Κυδερνήσεως 
ίίονδύλη, κατά τήν διάρκειαν τής τελεί- 
ταΐας άντιδασιλείας. Επειδή ή παραι- 
τέρω τύχΐ) τοΰ νόμοι’ τοπίου, ως και 
πάντων τών ύπο τής Κυβερνήσεως ταυ- 
της έκδοΟέντων νομοθετηματων, έλέχχ)η 
δτι θά ρυθμισθή τελικώξύπό τής μελλού- 
σης Βουλής, ποραλείπομεν τας διατάξεις 
τοΰ νόμου τούτου έν τω κειμενφ, πσρα- 
θέτοντιχ αΰτάς έν υποσημειώσει εις τα 
οίκεΐα μέρη.

διέπεται ύπό τών διατάξεων τοΰ κοι
νοί) δικαίου, δ ,λ. του ίοχύονιος παρ’ 
ήμίν ρωμοΐ,ςου δικαίου, περί μιοθώ- 
σεως υπηρεσιών. Κατα ταΰτα όύτάλ- 
ληλος ά υλυόμενος πρό τής λήξεως 
του χρόνου δι 6 j προσελήφθη, δι
καιούται ν'άιταιτήτη ολόκληρον τόν 
ουμψωνηθένια μιοθόν μέχρι τής λή
ξεως τού ώριομένευ χρόνου, έν ώ 
άποΛυόμενος άμα τή λήξει τούτου 
είς οόδεμίαν άποζημίωοιν δικιχ.οΰ- 
ται. *

Κατά τό πρό τοΰ νόμου 2112 I- 
σχόον δίκαιον, ό ύπάλληλος ό προσ 
ληφθε ς έπί άορίστω χρόνω ήνύνα- 
το νά άπολυθή ύπό τού έργοδότου 
έλευθέρως οποτεδήποτε, καί είς ού- 
δεμίαν έδικαιοΰτο άποζημίωσιν. Προ
φανής δθεν ήτο ή άνόγκη νά ληφθή 
μέρμνσ, ϊνα ιιροστατευθή ό ύπάλ
ληλος άπό αίφηδίας άπολύσεως, έξ 
ής έκινδύνευε να παραμείνη άνευ 
έργασίας καί βιοποριστικών μέσων 
καια τό διάστημα το όποιον άπητεΐ- 
το νά ,έξεύρη νέαν έργασίαν. "Ηδη ό 
Εργοδότης ύποχρεοΰται νά είδοποιή 
ση τόν ύπάλληλον περί τής άπολύ
σεώς του προ ώρισμένου χρόνου,δ 
στις ποικίλλειάναλόγως τώιέιών τής 
υπηρεσίας τού υπαλλήλου είς τήν έρ- 
γασ αν αύτού. ’Απαιτείται δμως ό 
ύπάλΛηλος νά εχη ύπηρεσίαν πλέον 
ιών δύο μηνών, διότι άλλως, πρό 
τού χρόνου τούτου, άπολύεται άνευ 
προειδοποιήσεως και άποζημιώ- 
σεως.

Ό οριζόμενος ΰιτό τεΰ νόμου 
χρόνος πρό τοΰ όποιου πρέπει "ά 
είδοποιήται ό ύπάλληλος περί τής 
άτολύσεώς του, εΐνσι ό άκό.νουθος:

30 ήμέραι πρό τής άπολόοεως, 
διά τούς ύπαλλήλους τούς έχοντας 
ύπηρεοίαν άνω τών δύο μηνών μέχρι 
έιός έτους.

60 ήμέραι πρός τής άτολύσεώς 
διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν άνω 
τού ένός έτους άλλ’ δχι καί πλέον 
τών τεσσάοων έτών *.

3 μήνες ** πρ τ τη; άπολύσεως 
διά τούς συμπληρώσαντας τετραετή 
ύπηρεσίαν.

4 μήνες ** πρό τής άπολύσεως 
διά τούς συμπληρώσαντας εξαετή 
ύπηρεσίαν.

5 μήνες ** πρό τής άπολύσεως διά 
τούς συμπληρώσαντας όκταετή ύ
πηρεσίαν,

6 μήνες ** πρό τής άπολύσεως 
διά τούς συμπληρώσαντας δεκαετή 
ύπηρεοίαν.

Είς τούς έχοντας δέ ύπηρεοίαν 
ΰπέρ τήν δεκαετίαν, είς τήν προθε
σμίαν τών έξ μηνών ** προστίθινται 
καί άνά 30 ήμέραι διά παν έτος ύ- 
πηρεσίας ύπέρ τήν δεκαετίαν, μέχρι 
τό πολύ δμως δύο έτών.

Ό έργοδότης ό όποιος άπολόει 
τόν ύπάλληλον χωρίς νά τόν είδο- 
ποιήση περί τούτου πρό τού ώς ά
νωτέρω χρόνε υ, ύποχρεοΰται νά 
πληρώση είς αύτόν λόγω άποζημιώ- 
σεως, τόν μιοθόν ολοκλήρου τού 
χρόνου τής προειδοποιήσεως. "Ο έρ
γοδότης ό καταγγείλας τήν σύμβα- 
σιν έμπροθέσμως, κατά τά άνω, δέν 
ύιιοβάλλεται είς τήν πληρωμήν τής 
άποζημιώσεως ταότης, άλλά δέν ά- 
παλλάσσεται καί τελείως άτό τήν 
πληρωμήν άποζημιώσεως, διότι ύ 
ποχρεούται νά πληρώση είς τόν ύ 
πάλληλον τό 1/4 τής άποζημιώσεως 
τήν όποιαν θά έπλήρωνε ε[ς τήν πε- 
ρίπτωσιν κατά τήν όποιαν δέν θά εί
χε καταγγείλει έμπροθέσμως τήν 
σόμβασιν. Δηλ. ό ύπάλληλος λαμ
βάνει τό *//, τού μισθού ολοκλήρου 
τού χρόνου τόν όποιον ό νόμος ορί
ζει διά τήν προειδοποίησιν περί τής 
άπολύσεώς του, άναλόγως τοΰ χρό
νου τής ύπηρεοίας του. Π. χ. ό ύ
πάλληλος ό έχων ύπηρεσίαν έξ μη
νών πρέπει να είδοποιηθή πρό 30 ή- 
μερών, Έάν ό έργοδότης τόν άπο· 
λύση άνευ προειδοποιήσεως θά κα- 
ταβάλη είς αύτόν τόν μισθόν τών 
30 ήμερών. Έάν τόν ειδοποίηση πρό 
30 ήμερών, δτι τόν άπι.-λύει, ό ύπάλ 
ληλος θά παραμείνη εργαζόμενος 
είσέτι τάς 30 ήμέρας, θά πληρωθή 
τόν μισθόν τών ήμερών αότών και 
μετά τήν πάροδον αότών, φεύγων έκ 
τής ύπηρεοίας θά λάβη έπί πλέον 
τό ν4· η tot μισθόν 7 V, ήμερών, λό
γω άποζημιώσεως.

' Έάν δμως έχει συμφωνηβή μετα
ξύ έργοδότου καί ύπαλλήλου μεγα- 
λειτέρα άποζημίωοις ή έάν ύπάρχη 
έθιμον πληρωμής μεγαλειτέρας άπο 
ζημιώσεως, ό έργοδότης ύποχρεοϋ- 
ται είς τούτην.

■U μισθός δστις καταβάλλεται 
λόγω άποζημιώσεως άιτοτελεϊται ά 
πό τάς τακτικός άποδοχάς τού ύ 
ιταλλήλου καί άτό πάσαν άλλην

(*) Ό άνωτέρω μνημονευτείς αναγκα
στικός νόμος τής 19 Νοεμβρίομ 1935 
έτροποποίησε τήν παρούσαν περίπτωσιν 
ώς εξής 1) G0 ήμέραι πρό τής απόλυσε· 
ως διά τούς έχοντας ύπηρεσίαν πλέον 
τοΰ έτους άλλ’ δχι καί πλέον τών δυο 
έτών 2) 3 μήνας πρό τής άπολύσεως διά 
τούς έχοντας συμπληρώσει διετή υπηρε
σίαν μέχρι 4 έτών.

( ) Προσετέθη εις άκόμη μήν^ διά 
τοΰ αναγκαστικού νόμου τής 19 Νοεμ
βρίου 1935.

παροχήν, τήν όποιαν λσμβάνα άνά 
μισθού. Κατά τήν ερμηνείαν τήν ό
ποιαν παρεδέχθησαν τα δικαστήοια 
είς τάς τακτικας άποδοχάς περιλαμ
βάνεται, ό τακτικός μισθότ, τά πα 
τάς είδους Επιμίσθια, τά ποσοοτά 
έπί τών κερδών (ταΰτα δμως μόνον 
δίαν δίδωνται άνιί μισθού πρός συμ- 
πόήρωσιν ούχί κανονικής άμοιβής 
τοΰ ύπαλλήλου), τά έξοδα παραστά- 
υε..ίς (παροχή άντί μισθού), τό ύπό 
τύπον δώρου διδομενον κατ' έθιμον 
έν άρχή έκάστου έτους, ό λεγόμενος 
13ος μισθός, αί προμήθεια! τών ύ- 
παλλήλων έπί τών πωλουμένων παρ’ 
αύιών ειδών ή έπί συναπτομένων 
παρ’ αότών συμβάσεων (άσφαλειών 
κλπ.), τά παρά τρίτων διδόμενα φίλο 
δωρήματα είς τόν ύπάλληλον.

Ό νόσος άπαιτεΐ δπως ή προ.-ι- 
δοποίησις *ϋ υπαλλήλου γίνεται 
έγγράφως. "Αλλως αϋτη δέν είναι 
έγκυρος ώς τοιαύτη καί δέν δύναται 
ό έργοδότης νά ίσχυρισθή δτι κα
τήγγειλε τήν σόμβασιν έμπροθέσμως 
όποχρεούμενος είς τήν πληρωμήν ό 
λοκλήρου τής άποζημιώσεως. ‘Ο 
τύπος τού έγγράφου δέν είναι ώρι- 
σμένος, δύναται επομένως ή καταγ
γελία νά γίνη δι’ οίασδήποτε έγγρα
φου είδοποιήσεως, π. χ. καί δι’ ά· 
πλής έπιστολής. Ό έργοδότης δμως 
καλόν είναι, όιά νά είναι είς θέσιν 
νά άποδείξη τήν έγγραφον καταγ
γελίαν, νά έφοδιάζηται μέ έγγραφον 
άπόδειξιν περί τούτου.

Διχογνωμίαν έγ έννησεν είς τά δικα
στήρια άν άνευ τηρήσεως τών δια
τυπώσεων τού νόμου άπόλυσις τοΰ 
ύπαλλήλου, ιδία ή προφορική δήλω- 
σις τοΰ έργοδότου, έπιφέρει τήν λό 
οιν τής ΰπαλληλικής συμβάσεως. 
Ύ'πεστη ίχθη, δτι ή τοιαύτη καταγ 
γελία είναι άκυρος καί δτι ή οόμβα- 
τής έργασίας έξακολουθεΐ ύ- 
φισταμένη έφ’ δσον ό ύπΟλκηλος 
δέν άποδέχεται τήν λύσιν τής συμ
βάσεως. Ό "Αρειος Πάγος δμως 
διά προσφάτων άποφάσεών του έ- 
δέχθη, δτι ή σόμβασις λύεται, τον 
έργοδότου ύποχρεουμένου είς τήν 
ύπό τοΰ νόμου όριζομένην άποζη- 
μίωσιν. *

Ή άπόλυσις άπαξ γενομένη, δέν 
δύναται νά άνακληθή, άνευ συναινέ- 
σεως τοΰ ύπαλλήλου. ** Καί μετά 
τήν προειδοποίησιν ό ύπάλληλος ύ- 
ποχρεούται νά προσφέρη τάς ύπη 
ρεσίας του καθ’ δλον τόν χρόνον 
τής προθεσμίας τής καταγγελίας τής 
συμβάσεως, διότι άν άπόσχη τής 
έργασίας του πρό τής παρόδου τής 
προθεσμίας, δέν δικαιούται άπο
ζημιώσεως.,

Ό έργοδότης δύναται ν" άπολό- 
ση τόν ύπάλληλον άνευ προειδοποι- 
ήσ; ως καί άνευ άποζημιώσεως, μό
νον είς περίπτωσιν καθ’ ήν ένανιίον 
τοΰ ύπαλλήλου ύπεβλήθη μήνυσις 
δι’ άξιόποινον πράξιν διαπραχθεϊ- 
σαν έν τή έξασκήσει τής ύπηρεοίας 
του ή άπηγγέλθη κατ’ αύτοΟ κατη
γορία έπί πλημμελήμαα ή κακουρ
γήματα Άλλ’ έάν ό ύπάλληλος ά 
παλλαγή τής κατηγορίας, δικαιοΰται 
νά ζητήση τήν νόμιμον άποζημίωσιν, 
ώς έΟν άπελύθη άνευ προειδοποιή- 
σεως.

Κατά τήν διάρκειαν τής ύπαλλη- 
λικής συμβάσεως, 6 ύπάλληλος ύ- 
ποχρεοΰται νά προσφέρη τάς έργα
σίας του είς τόν έργοδό ,ην. Έάν ά- 
ιτόσχη άδικαιολογήτως, ή σόμβασις 
λύεται ύπαιτιότητι του, καί δεν δι
καιούται άποζημιώσεως, τούναντίον 
μάλλιστα είναι ύπόχρεως είς άπο- 
ζημίωσιν του έργοδότου, έάν δέν 
καταγγείλη τήν σόμβασιν έμπροθέ
σμως. Ό έπιθυμών νά λύση τήν 
σόμβασιν ύπάλληλος πρέπει νά είδο- 
ποιήση τόν έργοδότην, πρό ώρισμέ
νου χρονικού διαστήματος,άναλόγως 
τοΰ χρόνου τής ύπηρεοίας του, Τό 
χρονικόν τούτο διάστημα τής προει- 
δοποιήσεως είναι τό ήμισυ έκείνου 
τό όποιον έχει όρισθή διά τόν έργο
δότην· πάντως δμως δέν δύναται νά 
είναι μεγαλείτερον τών τριών μηνών.
Ό μή καταγγείλας έμπροθέσμως τήν 
σόμβασιν ύπάλληλος, ύποχρεοΰται 
είς άποζημίωσιν τού έργοδότου, ή ό
ποια είναι τό ήμισυ τής διά τόν έρ
γοδότην ώρισμένης, άλλ’ έν πόση 
περιπτώσει δέν δύναται νά είναι με-

* Ό αναγκαστικός νόμος τής 19 
Ν]βρίου 1935 περιέχει διάταξιν ερμη
νευτικήν τοΰ νόμου 2112 ή οποία λύει 
τό ζήτημα σύμφωνα μέ τήν αποψιν τοΰ 
άνωτάτου δικαστηρίου.

** Τοΰτο ιυρισε ρητως ό άναγκαστ. 
νόμος τής 19 Ν]βρίου 1935 διά διατα 
ξεώς του ερμηνευτικής τοΰ νόμου 2112.

*** Ό αναγκαστικός νόμος τής 19 
Ν)εμβρίου 1935 καθορίζει δτι διαρκοΰν- 
τος τοΰ χρόνου τής καταγγελίας, ό υπάλ
ληλος δικαιοΰται ν’ άπουσιάζη επί δύο 
ώρας ήμερησίως ή έπί 4ωρον^ ανά πά 
σαν δευτέραν ημέραν, πρός άναζήτησιν 
έργασίας, ειδοποιών σχετικώς τόν έργο 
δότην άπό τής προτεραίας. Επίσης δτι 
ό ύπάλληλος καί άν άποχωρήση πρό τής 
παρόδου τής πραθεσμίας, δικαιοΰται νά 
λάβη τήν άποζημίωσιν. Ή τελευταία 
αϋτη διάταξις αναιρεί πλήρως ώς^ πρός 
τό σημεΐον τοΰτο τό μέχρι τοΰδε ισχυον 
δίκαιον, ώς τοΰτο διατυπονται έν τω 
κείμενο).

γαλειτέρ ι τού συνόλου τών τακτι
κών άποδοχών 3 μηνών τού ύπαλλή
λου.

Έάν ό ύπάλληλος παύοη νά 
προσφέρη τάς ύπηρεοίας του λόγω 
άσθενείας, δέν λύεται ή σόμβασις 
τής έργαοίας, έάν ή άιιοχή του ό· 
φείλεται είς άσθένειαν βραχείας 
σχειικώς διάρκειας ‘Ως βραχείας 
διάρκειας άσθένεια θεωρείται ύπό 
τού νόμου ή διαρκοϋσα ένα μήνα 
δι" ύπαλλήλους έχοντας ύπηρεσίαν 
μέχρι τεσσάρων έτών, τρεις μήνες 
δι" ύπαλλήλους άνω τών τεσσάρων 
μέχρι δέκα έτών, τέσσαρας μήνας 
δΓύπαλλήλους άνω τών 10 μέχρι 15?- 
τών καί έξ μήνας δι’ ύπαλλήλους έ
χοντας ύπηρεσίαν άνω τών δέκα πέν
τε έτών. Πρός άσθένειαν κατά τά ά* 
νω ό νόμος έξομοιώνει τήν λοχείαν 
τών γυναικών. *

Έάν ό ύπάλληλος άπολυθή ένε
κα δ.ακοπής τής έργασίας, ή ας ο
φείλεται είς πυρκαίάν ή άλλο περι- 
στατικόν άνωτέρας βίας, διά τά ό 
ποια είναι ή τφαλισμένος ό έργοδό
της, δικαιούται είς τά 2]3 τής άπο 
ζημιώσεως. ***

Έάν ή σόμβασις λυθή συνεπείςτ 
πτωχεύσεως τής έπιχειρήσεως ό ύ
πάλληλος δικαιούται είς τό ήμισυ 
μόνον τής άποζημιώσεως. Δια τό 
ποσόν τούτο τής άποζημιώσεως κα
τατάσσεται προνσμιακώς, προηγού
μενος τών άλλων δανειστών τής 
πτωχεύσεως. Σύμφωνα μέ ιό ά )θρον 
646 τυΰ έμπορικού νόμου, είς τάς 
διατάξεις τού οποίου παραπέμπει ό 
νόμος 2112, ό ύπάλληλος κατατάσσε 
ται προνομιακώς, είς τήν σειράν 
τής παραγράφου 4 του άρθρου 940 
τής Πολιτικής Δικονομίας, μόνον ό
μως διά τούς όρειλομένους μισΰούς 
τών έξ πρό τής πτωχεύσεως 
μηνών. **

Αί άποδοχσί, αϊτινες υπολογίζον
ται πρός καθορισμόν τής όφειλομέ- 
νης άποζημιώσεως είναι αί τού τε
λευταίου μηνός καθ’ δν έγένετο ή 
προειδοποιησις ή ή άπόλυσις τού 
ύπαλλήλου, έκτός έάν ό έργοδότης 
δολίως ήλαττωσε προηγουμένως, ό
χι άπό μακρρΰ πάντως χρόνου, τόν 
μισθόν, ΐνα καταστρατηγήση τόν 
νόμον καί πληρώση μικροτέραν ά- 
ποζημίωσιν. Έάν είς τάς άποδοχάς 
περιλαμβάνωνται καί ποσοστά ή άν 
αί άποδοχαι άποτελοΰνται άπό αύ- 
ξομε'ουμένας παροχάς, τά δικαστή
ρια έδέχθησαν δτι λαμβάνεται ύπ’ 
όψιν ό μέσος ΰρος κατά ιιή/α τού 
τελευταίου πρό τής άπολύσεως 
Ετιυς. ***

Πάσα μεταβολή τών δρων τής ύ 
παλληλτκής συμβάσεως, γενομένη 
μονομερώς παρά τού έργοδότου, 
έφ’ δσον βλάπτει τόν ύπάλληλον, 
θεωρείται ώς καταγγελία τής συμ
βάσεως, καί ύποχρεοΰται ό έργοδό 
της νά πληρώση εις τόν ύπάλληλον 
ολόκληρον τήν άποζημίωσιν τήν ό
ποιαν δικαιούται οδιος είς τήν περί- 
πτωσιν τής άπροειδοποιήτου άπολύ
σεώς του. Ή νομολογία τών δικα
στηρίων δέχεται διι μονομερής με
ταβολή βλάπτουσα τόν ύπάλληλον, 
είναι :

Ή έλάττωσις τών άποδοχών του.
Ό ύποβιβασμός του είς βαθμόν 

κατώτερον ή είς θέσιν κατωτέραν.
Ή ήθική μείωσις τού ύπαλλήλου 

(έστω καί άν δέν ύπάρχη ύλική ζη
μία δπως είς τάς άνωτέρω περι- 
πτώσ.ις) διά τής μετατάξεώς του είς 
τάξιν καί ύπηρεσίαν κατωτέραν 
καί μή άρμόζουσαν.

Ήπαράλειψις τής προαγωγής τού 
ύπαλλήλου δέν ύπόκειται είς Ελεγ
χον καί δέν θεωρείται μονομερής 
μεταβολή βλαπτική τού ύπαλλήλου.

(*) Ό αναγκαστικός νόμος τής 19 
Ν)6ρίου 1935 καθορίζει ότι έάν ή ασθέ
νειαν διαρκέση πέραν τών χρονικών τού
των ορίων καί ή σΰμβασις λυθή έξ αύ- 
τοΰ τοΰ λόγου, ή λόγιο προβεβηκυίας ή- 
λικίας 55 έτών καί άνω, ό ύπάλληλος δι 
καιοΰταιείς τό ήμισυ τής άποζημιώσεως. 
’Επίσης ότι έν περιπτώσει θανάτου τοΰ 
ύπαλλήλου, ό έργοδότης ύποχρεοΰται είς 
τήν καταβολήν τοΰ ήμίσεος τής άποζη
μιώσεως, πρός τούς συγγενείς τοΰ άπο· 
θανόντος.

V"*) Ό αναγκαστικός νόμος τής 19 
Ν)βρίου αίρει τόν περιορισμόν τών έξ 
μηνών, καί παρέχει τό προνομίαν διά 
τήν όφειλομένην κατά τά άνωτέρω άπο- 
ζημίωσιν, είς ό σουσδήποτε μήνας καί αν 
ανέρχεται αϋτη.

(***) ό άναφερθείς άναγκαστ. νόμος 
τής 19 Ν)βρίου 1935 περιέχει ερμηνευ
τικήν τοΰ νόμου 2112 διάταξιν καθ’ ήν 
διά τόν ύπολογισμόν τής άποζημιώσεως 
λαμβάνεται ύπ’ όψει ό μισθός τοΰ τε
λευταίου πρό τής άπολύσεως μηνός, έφ’ 
όσον όμως έμειώθη οϋτος άπό δωδεκα
μήνου λαμβάνεται ύπ’ όψιν ό μή μειω
θείς, προκειμένου δέ περί αύξομειουμέ- 
νων παροχών ό μέσος όρος κατά μήνα 
τοΰ τελευταίου πρό τήν άπολύσεως έτους 
καί ότι ή άποζημίωσις είναι ακατάσχε
τος καί άσυμψήφιστος.

Εκτός έάν διά τής ύπαλληλικής 
συμβάσεως προβλέπω rai. ή προαγω
γή καί δέν τηρείται. Πάντως δμως ή 
διά τοΰ opyaviaucC· ιής έπιχειρήοεως 
μονομερής άνΰψωσις τοΰ βαθμού 
άλλων τέως, ύποδκεσιέρων ή Ισοβά
θμιον θέσεων, θεωρείται μονομερής 
μεταβολή βλάττουσα τόν ύτιάλ- 
ληλον.

Ή άτιό σκοπού μή χορήγησις έρ 
γασίας, είς τόν άμε'βόμενον ήμερη 
σίως ή κατ' άποκοπήν ύπάλληλον.

Ή μεταβολή τού τρόπου τών ά- 
ποδοχών τού ύπαλλήλου έπί δυσμε- 
νέστερον (π. χ. άπό μηνιαίως πλη- 
ρωνόμενον είς ήμερομίσθιοι).

ΓΙασα κακοβουλία τοΰ έργοδότου 
ιείνουσα είς έξαναγκασμόν του ύ
παλλήλου πρός παραίτησιν ή δυσχε- 
ραίνουσα τήν έκτέλεσιν τής συμβά
σεως παρ’ αύτού.

Ή τροποποίησις έν γένει τής άρ- 
χικήο συμβάσεωο διά προσθήκης 
νέων δρων οί ότοΐοι βλάπτουν τόν 
ύπάλληλον,

Οίαδήποτε μονομερής μεταβολή, 
φύσεως ώς άνωτέρω, θεωρείται κα
ταγγελία τής συμβάσεως, δίδουσα 
είς τόν ύπάλληλον δικαίωμα άπο
ζημιώσεως. Έάν δμως παραμείνη 
έργαζόμενος, ό ‘Αρειος Πάγος έδέ- 
χθη δτι θεωρείται δτι άποδέχεται 
τήν μεταβολήν καί άποσβέννυται τό 
δικαίωμά του πρός άποζημίωσιν.*

Ό νόμος κηρύσσει άκυρον πά
σαν ούμβασιν καί παν έθιμον άντί- 
θετον πρός τάς διατάξεις ιου, έκτός 
έάν τούτα είναι περισσότερον εύνοϊ- 
κά διά τόν ύπάλληλον.

'Όπως προείποοεν, ό νόμος περί 
καταγγελίας τής συμβάσεως έφαρ- 
μόζεται μόνον είς τάς άορίαιου χρό
νου ΰπαλληλικάς συμβάσεις, ούχί 
δέ καί είς τάς μέ ώρισμένην χρονι
κήν διάρκειαν συμβάσεις. Έάν δμως 
άπό τήν φύσιν τής ύπα\ληλικής συμ
βάσεως, δέν δικαιολογείται ό καθο
ρισμός της ώς ώρισμένης διάρκειας 
άλλά τίθεται πρός καταστρατήγησιν 
τοΰ νόμου περί καταγγελίας τής 
συμβάσεως, τοιε καί έπ* αότών τών 
συμβάσεων εφαρμόζονται αί διατά
ξεις τοΰ νόμου τούτου.

Άπόφασ-ς δικαστική (Πρωτοδι
κείου ’Αθηνών ύπ’ άριθ. 7692)1934) 
παρεδέχθη δτι ή σόμβασις έργασίας 
ύπαλλήλων Τραπεζών καί εταιρειών, 
αι όποΐαι Εχουσι κανονισμούς διέ- 
ποντσς τήν προσωπικήν κατάστασιν 
καί τήν θέσιν τών παρ’ αύταΐς ύ
παλλήλων, άποτελεΐται άπό -ό πε- 
ριεχόμενον τού κανονισμού· έάν δέ 
κατά τόν κανονισμόν ό ύπάλληλος 
έξέρχεται τής ύπηρεοίας αμα τή 
συμπληρώσει ώρισμένον όρίυυ ήλι- 
κίας, ή ύπαλληλική σόμβασις τότε, 
δέν είναι άορίοτου χρόνου διάρκειας 
άλλά άνηθέτως ώρισμένης διάρκει
ας, ήιοι μέχρι τής καταλήψεως τοΰ 
ύπαλλήλου ύπό τοΰ όρίου ήλικίας. 
Συνέπεια τής Εκδοχής αύιής είναι 
δτι ό άδικαιολογήτως άπολυόμενος 
ύπάλληλος δικαιούται ούχί τήν ά- 
ποζημίωσιν τοΰ νόμου 2112, άλλά 
δλους τούς μισθούς άπό τής άπολύ
σεώς του μέχρι τής έποχής καθ’ ήν 
θά κατελαμβάνετο άπό τό δριον τής 
ήλικίας.

"Ο έργοδότης ύποχρεοΰται, έάν 
ζητήση ό ύπάλληλος, νά τόν έφο- 
διάση μέ πιστοποιητικόν περί τής ύ- 
πηρίοίας του.

Ό νόμος δέν έφαρμόζεται έπί ύ
παλλήλων νομικ-Τν προσώπων δημο
σίου δικαίου, καίτοι είς αύτούς δυ
νατόν νά ύπάρχωσι τά γνωρίσιιατα 
τοΰ ιδιωτικού ύπαλλήλου. Κατά 
μείζονα λόγον δέν άφορα τους δη
μοσίους ύπαλλήλους, ούτε τούς δη- 
μοτικούς καί κοινοτικούς ύπαλλή
λους. Διά νέου νόμου (ν. 5511)1932) 
έξηρέσησαν τής έψαρμογης τού νό
μου 2112κχί οί ύπάλληλοι Εταιρειών, 
οί Εργαζόμενοι είς Εργα άπολογι- 
στικώς Εκτελούμενα διά λογαρια
σμόν τού Δημοσίου.

Επίσης δέν ύπάγονται είς τάς 
διατάξεις τού νόμου 2112 οί ύπάλ- 
ληλοι ιδιωτικών επιχειρήσεων έφ' δ
σον δΓ αύτού ; Εχει ληφθή μέριμνα 
διά κανονισμών, οϊτινες παρέχουσιν 
είς τούς ύπαλλήλους ΐσην ή μεγα- 
λειτέραν προστασίαν άπό τήν^ ύπό 
τού νόμου προβλεπομένην. Ή Εννοια 
τού νόμου έν προκειμένω, δπως έδέ- 
χθη ή νομολογία τών δικαστηρίων, 
είναι δτι ή διά τών κανονισμών πα
ρεχομένη προστασία πρέπει νά άφο- 
ρά είδικώς τήν περίπτωσιν τής άπο 
λύσεως τού ύπαλλήλου. Δηλ. μόνον 
Εάν διά τού κα νονισμοΰπροβλέπεται, 
δνι ό άπολυόμενος ύπάλληλος θά

(*) Κατόπιν όμως τοΰ αναγκαστικού 
νόμου τής 19 Ν)6ρίου 1935, ό όποιος ο
ρίζει έν αρθρω 6 ότι «οίαδήποτε συμφω
νία, συναπτομένη έστω καί μετά τήν λύ
σιν τής μισθώσεως έργασίας, είναι αΰτο- 
δικαίως άκυρος, πλήν άν είναι εύνοϊκή 
διά τόν ύπάλληλον», είναι ζήτημα άν 
δύναται νά ύποστηριχθή πλέον ότι ή πε
ραιτέρω παραμονή τού υπαλλήλου απο
τελεί αποδοχήν έκ μέρους του και άπό- 
σβεσιν τοΰ δικαιώματος του. Διότι ό νο 
μος κηρύσσει αυτοδικαίως άκυρον οΐαν- 
δήμοτε συμφωνίαν, επομένως καί πάσαν 
σιωπηράν αποδοχήν τοΰ ύπαλλήλου. οπο
τεδήποτε γενομένη ν.
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Παρά τή A. Ε.

Πολλα'ι καταθέσεις δημιουργοΰν- 
ται κατά τον άνω έκτεθέντα περί
εργον τρόπον, ήτοι διά τοΰ δανει
σμού. Ενίοτε μικρά τις ποσότης 
μετρητών διέρχεται πράγματι την 
θυρίδα τοΰ ταμείου τής τραπέζης, 
καταβαλλόμενη ή είσπραττομένη, 
π. χ. δανειζομένη εις πελάτην και 
άποσυρομένη παρ’ αυτού προς πλη
ρωμήν ημερομισθίων, ή κατατιθε- 
μένη υπό τίνος έπιχειρήσεως λιανι
κού εμπορίου εργαζομένης τοΐς με- 
τρητοΐς. Κατά κανόνα όμως, καί 
ως επί τό πλεΐστον, αί έπ ανοικτή) 
λ)σμφ καταθέσεις δημιουργοΰνται 
εκ χορηγήσεως δανείων κατά τό έν 
τοΐς προηγουμένως έκτεθέν τυπικόν 
παράδειγμα- Έν άλλαις λέξεσι, τά 
9)10 των καταθέσεων των καταθε" 
των δΰνανιαι νά δημιουργηθώσιν 
έκ των υποσχέσεων αυτών εις την 
Τράπεζαν νά έξοφλήσωσι τά δάνεια 
νά όποια αύτη δέχεται νά τοΐς χο- 
ΦΊΥΒ-

Έκτος τών δανείων (γραμματια 
εις διαταγήν) καί τών μετρητών, τό 
ενεργητικόν τής Τραπέζης περιλαμ
βάνει συνήθως καί «επενδύσεις» ,τού- 
τέστιν ομολογίας. Αί άνιοτέρω έκ- 
τεθεΐσαι άρχαί εφαρμόζονται καί εις 
τάς επενδύσεις ταύτας, ακριβώς ό
πως καί εις τά δάνεια. Πράγματι 
δέ, μία τράπεζα δύναται νά άγο- 
ράζη τάς ομολογίας διαφόρων επι
χειρήσεων άνοίγουσα απλώς λ)σμόν 
καταθέσεων έπ’ δνόματί των, τούτέ- 
στιν «έπεκτείνουσα τήν πίστιν» καί 
εις τάς επιχειρήσεις αΰτάς άνευ ού- 
δεμιάς χρησιμοποιήσεως μετρητών 
ακριβώς καθ’ δν τρόπον γί 
νεται ή χορήγησις δανείων. Τό α
ποτέλεσμα είναι δτι αί επί ανοικτή), 
λ)σμφ καταθέσεις αΰξάνουσι, αυξα
νόμενων τών επενδύσεων ακριβώς 
καθώς αυται αύξάνουσι, αύξανομέ 
νωντών δανείων, τούτέστιν αί κα 
ταθέσεις αΰξάνουσι συναρτήσει τής 
αΰξήσεως τών τε επενδύσεων καί 
δανείων. Κατά τήν αντίθετον δέ 
έννοιαν, αί καταθέσεις επί άνοικτώ 
λ)σμφ έλαττούνται, έλαττουμένων 
τών επενδύσεων, έλαττουμένων τών 
δανείων, τοΰτέστι συναρτήσει τής 
έλαττώσεως τών τε έπενδύσεων καί 
δανείων.

Τά δάνεια (καί τάς έπενδύσεις 
θά πραγματευθώμεν εις τό Κεφά
λα ιον V· Ενταύθα έκεΐνο τό όποιον 
κυρίως μάς ένδιαφέρει είναι αί επί 
ανοικτή) λ)σμή> καταθέσεις, αί «δ ή· 
θ ε ν» «καταθέσεις εις μετρητά πα 
ρά τραπέζη», τό άλλως λεγόμενον 
«χρήμα βιβλιαρίου επιταγών», καί 
τό κατά πόσον τό μετρητόν τούτο 
χρήμα είναι πράγματα μετρητόν.

λαμβάνη Από τήν έπιχείρησιν άπο 
ζημίωσιν—ή όποια πρέπει νά είναι 
ίση ή μεγαλειτέρα τής ύπό τοΰ νό 
μου προβλεπομένης—ένεκα τής άπο 
λόοεώς του, θεωρείται δτι ό υπάλ
ληλος άπολαμβάνει ύπό τοΰ κανονι
σμού προστασίας τοιαύτης ήτις Απο
κλείει τήν έφσρμογήν τοΰ νόμου2Π2. 
Εις πάσαν άλλην περίπτωσιν δικαι
ούται τής άποζημιώσεως. ’Ιδίως έάν 
διά τών υπαρχόντων κανονισμών 
προβλέπεται παροχή συντάξεως ή 
άλλης παροχής καί βοηθήματος, έξ 
ειδικού ταμείου π. χ. Ταμείου Συν
τάξεων, ’Αλληλοβοήθειας, Αύτασφα- 
λείας κλπ., δέν θεωρείται δτι ύπάρ- 
χει ή προστασία περί ής όρίζει ό νό
μος, δι’ δ ό υπάλληλος δικαιούται 
τής νομίμου άποζημιώσεως διά τήν 
άπόλυσίν του, άνείαρτήτως τών πα
ροχών τών όποιων δικαιούται άπό 
τά άναφερθέντα ταμεία.

Αί διάφοροί αί άφορώσαι άξίω- 
σιν τού ΰπαλλήλου διά τήν πληρω
μήν τής άποζημιώσεως τοΰ νόμου 
2112, έφ' δσον δέν ύπερβαίνουν τάς 
5000 δραχμάς. δικάζονται εις τό Εί- 
ρηνοδικείον κατά τήν διαδικασίαν 
τών έργατικών διαφορών, ή όποια 
είναι άπλουστέρα, συντομωτέρα καί 
όλιγώτερον δαπανηρά τής συνήθους 
διαδικασία. Αί άνω τών 5000 δρα
χμών διαφοραί υπάγονται εις τακτι
κήν διαδικασίαν καί Αρμοδιότητα 
τών δικαστηρίων.

ΝΟΜΙΚΟΣ

Ώς ήδη έρρήθη, έκαστος κα
ταθέτης άποκαλεΐ είσέτι τήν «κατά- 
θεσίν» του, τά «παρά τή Τραπέζη 
μετρητά» του.Άλλ ή μόνη δικαιολο
γία τής ονομασίας ταύτης είναι, δτι 
είναι βέβαιος, δτι δύναται, ο
ποτεδήποτε θέληση, νά σύρη «τά 
μετρητά», όντως δέ τούτο είναι 
δυνατόν, αρκεί πολλοί άλλοι 
καταθέται νά μή θελήσωσιν έπίσης 
νά άποσύρωσι ταυτοχρόνως τά «με
τρητά των», ή καί νά έ'χωσι κατατε- 
θή έπαρκή μετρητά ύπό άλλων κα
ταθετών. Έφ’ δσον χρόνον ή Τρά
πεζα είναι εις Θέσιν νά καταβάλη δ- 
λα τά μετρητά τά όποια ζητοΰσιν οι 
καταθέται, τά $ 10.000-000 κατα
θέσεων δύνανται νά κυκλοφορώσι 

ι έπιταγών έξ ίσου ευκόλως ωσάν 
πράγματι υπήρχε τό μέγα τούτο 
ποσόν δπερ άντιπροσωπεΰουσι τά 
τσέκ. Τά άπό καταθέτου εις καταθέ· 
την, έν τω πλαισίφ τής ιδίας Τρα
πέζης, μεταβιβαζόμενα τσέκ, μετα- 
βιβάζουσιν απλώς καταθέσεις, του- 
τέστιν δικαιώματα προς άμεσον πλη
ρωμήν, χωρίς τά έν τφ Θησαυρό' 
φυλακίφ μετρητά ποσώς νά θιγώσι, 
δσον αφορά δέ τά μεταξύ καταθε
τών διαφόρων Τραπεζών τσέκ, ταύ- 
τα άκυροΰνται ώς έπί τό πλεΐστον 
άμοιβαίως μεσολαβήσει τού Συμψη- 
φιστικού Γραφείου (Clearing Hou
se). Αιθρίας δθεν έπικρατούσης, 
τόσον μεταξύ τών καταθετών τής 
αυτής Τραπέζης, δσον καί μεταξύ 
τών καταθετών διαφόρων Τραπε 
ζών, έλάχιστον μετρητόν χρήμα α
παιτείται προς διακανονισμόν τών 
συναλλαγών των.

Ούτω, άπηλλαγμένη ως έπί τό 
πλεΐστον, δταν έπικρατή καλοκαιρία, 
τής ίμίτήσεως έκ μέρους τών κατα
θετών της μεγάλης ποσότητας με
τρητού χρήματος, ή ληφθεΐσα ώς 
παράδειγμα Τράπεζα ήδυνήθη νά 
έπιτελέση Θαύμα. Κατόρθωσε νά 
«φυτρώσουν», $ 1.000.000·, έκεΐ
δπου προηγουμένως ύπήρχον μόνον 
| 1.000·000'· Έν άλλαις λέξεσιν, 
αύτη έδημιούργησε πληθωρισμόν 
εις τά μέσα κυκλοφορίας. Έκ γραμ
ματίων εις διαταγήν καί χρεών κα- 
τεσκεύασεν αύτη $ 9-000.000. Εις 
τό «χρήμα» τούτο έδόθησαν διάφο
ρα ονόματα; πάντα τήν αυτήν έν
νοιαν έχοντα·- «πίστωσις», «πιστω
τικόν νόμισμα», «χρήμα καταθέσε 
ων», «μετρητά παρά Τραπέζη», «τό 
παρά Τραπέζη χρήμά μου», «κατα
θέσεις εις πρώτην ζήτησιν», «κατα
θέσεις έπί άνοικτώ λ)σμφ» καί ώς 
έν τφ Κεφαλαίφ I, έλέχθη, «χρήμα 
βιβλιαρίου έπιταγών».

—Μέ διαθέσιμα 10 ο)ο, μόνον τά 
10 ο)ο τοΰ χρήματος βιβλιαρίου έ 
πιταγών δύνανται νά κληθώσιν 
πραγματικαί καταθέσεις εις μετρητά 
Τά λοιπά 90 ο)ο τού χρήματος βι 
βλιαρίου έπιταγών άποτελοΰσιν ΰ- 
ποκατάστστον τοΰ κοινού μετρητού 
χρήματος, δημιουργηθέντα ούτως 
είπεΐν διά ταχυδακτυλουργία! Ό 
πελάτης νομίζει, δτι έπέτυχε δάνειον 
έκ χρήματος προϋπάρχοντας εις τήν 
Τράπεζαν καί δτι κατόπιν τό άνα- 
κατέθεσε. Ούτος δέν αντιλαμβάνε
ται δτι τό ύπ’ αυτού κατατεθέν 
«χρήμα» είναι πράγματι χρήμα τό 
όποιον ή Τράπεζα κατεσκεΰασε έξ 
αυτού τούτου τού Δανείου του, δη
λαδή τοΰ προς τήν Τράπεζαν χρέ
ους του.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑ
ΤΟΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΕΠΙΤΑΓΩΝ 

Πλήν αί έμπορικαί Τράπεζαι δέν 
κατασκευάζουσι μόνον το ιού τον ει
κονικόν χρήμα, δύνανται έπίσης νά 
καταστρέψωσι τούτο ένεργοΰσαι άν- 
τιστρόφως- Θεωρήσωμεν έστω τον 
πρώτον έκεΐνον πελάτην, δ στις τή 
1η ’Ιουνίου έδανείσθη $ 10-000. 
Τή 1η Σεπ)6ρίου, άφοΰ έχρησιμο- 
ποίησε τό ποσόν τούτο εις τό έμ
πορων, τουτέσΤιν άφοΰ έδαπάνησεν 
αυτό διά πληρωμήν έργατικών,πρώ
των υλών καί τεχνικών έγκαταστά- 
σεων, άπέκτησε πάλιν αυτό διά τού 
αυτού τρόπου άποκομίσας καί κέρ
δος, καταθέτει δέ τότε τό είσρεΰσαν 
χρήμα (συνιστάμενον ιδίως εις τσέκ) 
εις τήν Τράπεζαν. ’Ήδη εξοφλεί τό 
έκ $ 10.000 δάνειόν του δι’ έπιτα- 
γής ήν σύρει έπί τής Τραπέζης έ
ναντι τής παρά τή Τραπέζη καταί 
θέσεώς του. Διά τής πληρωμής ταύ
της καταστρέφονται $ 10-000. Έκ 
τού πληθωρικού κυκλοφοριακοΰ μέ
σου τών Ηνωμένων Πολιτειών, καί 
τούτο διότι τό έπί τοΰ στελέχους 
βιβλιαρίου έπιταγών τοΰ άνω πελά
του άναγεγραμμένον υπόλοιπον μει- 
ούται κατά $ 10.000, χωρίς καί νά 
αυξάνεται άντιστοίχως τό υπόλοιπον 
βιβλιαρίου έπιταγών άλλου τίνος 
πελάτου. Κατά συνέπειαν αί κατα
θέσεις έλαιτοΰνται κατά $ 10.000, 
τούτέστιν καθ’ δ ποσόν έλαττούνται 
έπίσης καί τά δάνεια.

Εν συμπεράσματι, καθ’ δν τρό
πον διά χορηγήσεως δανείων δη- 
μίουργεΐται χρήμα βιβλιαρίου έπι
ταγών, κατά τον αυτόν τρόπον τού
το καί καταστρέφεται διά τής έξο- 
φλήσεως τών δανείων τούτων.

Επί τή. βάσει τών άνω έστη- 
ρίξαμεν τον έν ιφ Κεφαλαίφ I δια- 
τυπωθέντα ισχυρισμόν μας, δτι καθ 
εαυτό αί Τράπεζαι είναι ιδιωτικά 
νομισματοκοπεία. Ουχ’ ήττον, ό κ. 
Edmund Platt, πρώην υποδιοικη
τής τοΰ Federal Reserve Board 
υπομιμνήσκει ήμΐν (New York 
Herald Tribune, 2 ’Ιανουάριου 
1935) δτι άπαιτούνται δύο συμβαλ
λόμενοι, ϊνα λάβη χώραν δάνειόν τι. 
«Αί Τράπεζαι είναι άνίσχυροι, λέγει 
οΰτος, αν λόγφ έλλείψεως έμπιστο- 
σύνης ή άλλης τίνος αιτίας, οί πέ- 
λάται δέν έρχωνται νά ζητήσω σι δά
νεια». Τό έπιχείρημα τούτο είναι δρ- 
θότατον άλλά καί άτυχέστατον διό
τι άποδεικνύει δτι ή τύχη τοΰ κυ
κλοφορ ιακού ημών μέσου δέν έ- 
ξαρτάται απλώς έκ τών 14,500 ιδι
ωτικών νομισματοκοπείων, αλλά καί 
έκ πολλών εκατομμυρίων δανειζο- 
μένων άτόμων, καί ό κ. Platt άνα 
φέρει τον "Αγγλον οικονομολόγον 
Keynes είπόντα, ότι είναι λίαν δυ 
σάρεστον οί καταθέται νά δύνανται 
αΰτοβούλως νά μεταβάλωσι τον δγ- 
κον τοΰ χρήματος τοΰ κοινωνικού 
συνόλου».

Τό σπουδαΐον δμως είναι, ότι 
άκριβώς τό τραπεζικόν τούτο σύ
στημα διαθεσίμων 10 ο)ο, είναι έ
κεΐνο δπερ παραχωρεί εις τούς δύο 
εκατέρωθεν συμβαλλομένους, τήν 
Τράπεζαν καί τον δανειζόμενον, τήν 
δύναμιν νά δημιουργώσι πληθωρι
σμόν ή άντιπληθωρισμόν εις τό κυ- 
κλοφορισ.κόν μέσον, δύναμιν άλογε 
στον, τοιαύτην ώστε ή άβλαβής κα
τά τά άλλα συναλλαγή νά συνεπά
γεται άφύσικα άποτελέσματα.

Λαμβάνων αφορμήν άπό τό άρ· 
θρον τοΰ συναδέλφου κ. Χρ. Ε. Χρι- 
στάκη, τό όποιον έδημοσιευθη είς 
τό ύπ’ άριθ. 15 φύλλον τής «Τραπε
ζιτικής, θεωρώ σκόπιμον νά ζητή
σω τήν φιλοξενίαν τοΰ έγκριτου όρ· 
γάνου ύμών, ίνα αναπτύξω μερι
κός Ιδέας δυναμένας νά__συντελέ 
σουν είς τήν έπίτευξιν τοΰ σκοπού, 
πρός όν άπέβ*επεν ό νομοθέτης διά 
τοδ νόμου 2190.

"Οτι ή 'Ορολογία είς τήν λογι
στικήν εΐνα άπαραίτητος διά τήν 
πραγματική ν άπεικόνισιν των κα
θημερινών πράξεων καί τήν καθο
λικήν άποκρυστάλλωσιν κατά τόν 
Γενικόν ’Ισολογισμόν, περί τούτου 
ούδείς έκ τών συναδέλφων θά εχη 
τήν έλαχίστην άντίρρησιν.

Τό νά ίσχυρισθη τις δμως, δτι ή 
ορολογία θά λύση τό πολύπλοκον 
ζήτημα τής διατυπώσεως _τών λο
γιστικών πράξεων, φρονοΰμεν δτι 
τό τοιοΟιον άποτελεΐ ύπέρμετρον 
πίστιν είς τό γράμμα μαλλογ παρά 
είς τό πνεύμα μιας λογιστικής καθ’ 
δλα τελείως συμφώνου πρός τάς 
διατάξεις τοΰ προμνησθέντος Νό
μου 2190 ·

Διά νά γίνωμεν περισσότερον 
καταληπτοί θά λάβωμεν εν.απλού- 
στατον παράδειγμα άναλύοντες έν 
Κεφάλαιον τής έν γένει λογιστικής, 
τοΰ όποιου ή ορολογία δέν έπιδέ- 
χεται καί τήν έ ιαχίστην αμφιβολί
αν ώς λ. χ. τούς χρεώστας.

Είς τούς χρεώστας συμπερι- 
λαμβάνονται δλοι έν γένει οί λ)σμοί 
οί όποιοι παρουσιάζουν^ ώς έπί 
τό πλεΐστον, χρεωστικά υπόλοιπα, 
κατά συνέπειαν καί_ προσωπικοί 
λ)σμοί,οί όποιοι χρεοΰνται μέ τάς 
έκάστοτε άπολήψεις διατελοϋν χρε 
ωστικοί μέχρι τής λήξεως τής χρή- 
σεως, οπότε έάν υπάρξουν Κέρδη 
είς τήν έπιχείρ ησιν πιστοϋνται μέ 
τό άνάλογον ποσοστόν καί μετά 
βάλλονται τότε άπό χρεωστικοί είς 
πιστωτικούς- Ύποθέσωμεν δτι τοι- 
οΰτοι λ)σμοί υπάρχουν είς τήν έπι^ 
χείρησιν, τήν όποιαν διέπει ό περί 
Α. £. Νόμος 2190.

Ο Νόμος οδτος δίν άπα χορεύει, 
ύποθέτομεν, τήν σύναψιν ύποχοεώ- 
σεων έναντι Τραπεζών πρός^ έπέ· 
κτασιν τών εγκαταστάσεων ή άρ 
τιωτέραν έκμετάλλευσιν τής προ- 
κειμένης έπιχ ιιρήσεως.

Αί ύποχρεώσεις αδται άπεικονί_ 
ζονται είς τον ’Ισολογισμόν τής Α 
χρήσεως είς τό Παθητικόν καί ό έ- 
πιθυμών νά έμβαθύνη είς τήν ου
σίαν ένός 'Ισολογισμού θά ρίψη έ 
πίμονον καί άνιχνευτικόν βλέμμα 
είς τό δεξιόν σκέλος ή Παθητικόν 
μέ τήν πρόθεσιν ν’ άνακαλύψη τάς 
άνειλημμένας ύποχρεώσεις παρά 
τής 'εταιρίας, τάς όπ_οίας θά έκ- 
τιμήση άναλόγως τής σημασίας 
τών άλλων λ)σμών, οί όποιοι άνα- 
παρίστανται εις τό αυτό πάντοτε 
σκέλος.

Έάν τώρα, μετά πάροδον ένός Ε
τους, ό αύτός παρατηρητής ρίψη 
τό ίδιον Ερευνητικόν βλέμμσ_ είς 
τόν ’Ισολογισμόν τής αύτής Εται
ρίας τελούσης ύπό τήν αυτήν Διεύ- 
θυνσιν, είς μάτην δέ άναζητήση 
τάς υποχρεώσεις, αϊτινες άπεικονί 
ζοντο μέν κατά τόν Ισολογισμόν 
τής παρελθοΰσης χρήσεως έξέλι- 
πον δέ τελείως άπό τόν ’Ισολογι
σμόν τής τρεχούσης, τότε θά συμ- 
περάνη δτι προσοδοφόρα άποτε
λέσματα τής ύπό κρίσιν χρήσεως 
συνετέλεσαν είς τήν άπόσβεσιν τών 
άλλοτε ύποχρεώσεων.

Τό συμπέρασμα τοΰτο Εξάγεται 
έκ τής λογιστικής είκόνος τοΰ Ι
σολογισμού μέ όρολογίαν άνταπο 
κρινομένην πλήρως πρός τήν κα
θολικήν τών λογιστών Επιθυμίαν, 
μέ άλλους λόγουςκρίνεται τό γράμ
μα τοΰΝόμου ικανοποιητικόν.

Άλλ’ άς έπανέλθωμεν τώρα_ είς 
τό πνεΰμα τοΰ Νόμου 2190 δστις 
άπαιτεΐ δπως ό ’Ισολογισμός είναι 
συντεταγμένος μέ άπόλυτον σαφή
νειαν είς τρόπον ώστε νά δύναται 
νά έξάγηται έξ αύτοΰ ευκόλως καί 
άσφαλτος ή άληθής οικονομική κα- 
τάστασις τής Εταιρίας.

"Ας ζητήσωμεν νά μας έπιτραπη 
ή φυλλομέτρησις τών μερίδων τοΰ 
Καθολικού δπου καταγρσφονταγ λε 
πτομερώς, οί χρ ε ώ σ τ_α ι, οί ό 
ποΐοιάναφέρονταιώς τοιοΰτοι διά τό

Κλωστήριον καί Ύφαντήριον θεσ)ν(κης;&
ποσόν X είς τόν ’Ισολογισμόν, μετά 
τήν άνάλυσιν καί τήν Αντιδιαστο
λήν εί πραγματικούς χ ρ ε ώ σ τ ας, 
θά φέρωνται ώς τοιοΰτοι διά τό 
ποσόν Χ+Κ (τοΰ Κ παριστάνοντος 
τό σύνολον τών καταθέσεων άς 
ένήργησαν οί Διευθύνοντες τήν έ- 
πιχείρησιν πρός άπαλλαγήν τής 
'τοταιρίαξ έκ τών Τραπεζικών ύπο
χρεώσεων.

Άλλ’ ίσως προβληθή ώς άντίρ- 
ρησις τό όξύμωρον τής παρεμβο· 
λής Πιστωτικών λ)σμών έν μέσφ 
χρεωστών (Πελατών καί λοιπών).

Ώς άπάντησιν Απλώς έπανα- 
λαμβάνομεν τήν Ανωτέρω εκτεθεΐ- 
σαν περίπτωσινπροσωπικώ,ν λ)σμών, 
οί όποιοι είς τάς άρχός είναι χρε
ωστικοί διά νά Εξελιχθούν είς Πι- 
στοτικούς.

Καί τοΰτο μέν δέν Εχει μεγάλην 
σπ χυδαιότητα,έφ’ δ τον δέν γίνεται 
σκοπίμ ος πτός έ,μετάλευσιν μιας 
προσκαίτου προνομιούχου θέσεως 
έν τή Επιχειρήσει .

Άνλ’ έάν έξαιρέ τωμεν καί τήν 
περίπτωσιν τής λογιστικής σκοπι
μότητας καί περιορισθώμεν είς 
τήν μελλοντικήν έςέλιξιν τών δια
φόρων χ σε ωστικών λισμών, τής πε
λατείας π. χ. φρονοΰμεν δτι ή πα
ρεμβολή είς τούς χρεωστικούς 
λισμούς τοιοΰτων μέν πιστωτικά 
ύπόλοιπα. τα όποια υποβιβάίουσι 
άντιστοίχως καί κατ’ ίστν ποσόν 
τό Ενεργητικόν τής Εταιρίας άνά- 
κειται προς τό πνεύμα τοΰ Νόμου 
52199, δστις άπαιτεΐ τήν προμνησθεϊ- 
σαν σαφήνειαν.

Έάν τώρα προβληθή ώςάντίρρη- 
σις, δτι δέν Εχει άπολύτως καμμί- 
αν σημσσίτν ή περίπτυζις αδτη ■ 
ιών Πιστωτών πρός τούς Χρεώ
στας, θά άντικρούσωμεν σθεναρώς 
τον συλλογισμόν τοΰ τον ίσχυριζό- 
με«οι, δτι ή ^με-ωσις τών πραγμα
τικών υποχρεώσεων μιας Εταιρίας 
διά τής παρεμβολής Πιστωτικών 
λ)σμών Λαί κατά συνέπει χν ή πρα
γματική Εκτίμησές τοΰ Ένερ/ητικοΰ 
τής Έταιρ ας άντίκειται είς τό 
πνεΰμα το σ Νόμου 2190. Καί ιδού 
πώς:

Έν τη σταδιοδρομία τής Εταιρί
ας κατά τό Ρ Εταιρικόν Ε τος Επέρ
χεται ενδεχομένως άβαρ α τοΰ Ε
νεργητικού αύτή; διά τής έμψανί- 
σεως τών λεγομένων έ τισψαλών 
Χρεωστών, οί όποιοι θά άπορροφή.· 
σουν μίαν ήμέραν, Ελλείψει Επαρ
κών κερδών πρός άπόσβεσιν αυ
τών, Αντίστοιχον μέρος τών Κε
φαλαίων, τά όποια Αντιπροσωπεύ
ονται διά Μετοχών.

Άλλ’ οί όξυδερκεΐς διαχειρισται, 
οί όποιοι προβλέπουν έν τη Εκτι
μήσει τοΰ Ενεργητικού άναπόφευ- 
κτον κατήφορον, είς δν θά εύρεθη 
ή Εταιρία, άφοΰ προηγουμένως α
ποσύρουν βαθμηδόν τάς καταθέσεις 
των αί όποΐαι συνεχέοντο είς τόν 
μέγαν Αριθμόν τών χρεωστών, τήν 
πραγματικήν εικόνα τών όποιων 
συνεσκότιζον ώς προαναφέρομεν 
σκοπίμως, θά Απαλλαγούν καί αυ
τί* ν τούτων τών Μετοχών των διά 
τής κατά άραιά διαστήματα δια- 
θέσεως αύτών είς τό χρηματιστή- 
ριον, οϋτω δέ μίαν ώραιαν πρωίαν 
θά προκύψη δυσ ιιστία ώς πρός τήν 
εύρυθμίαν τής έπιχειρήσεως καί ή 
πτώσις τών Μετοχών θά έπακολου- 
θήση μέ μαθηματικήν Ακρίβειαν.

θά έρωτήσωμεν τώρα τούς ΰπερ- 
μάχους τής ξηρας όρολογίας κατά 
πόσον θά ήτο δυνατόν νά άποσο- 
βηθή ή καταστρατήγησις τοΰ ^ Νό
μου 2190, δστις άπαιτεΐ δπως ό Ι
σολογισμός είναι συντεταγμένος, 
μέ άπόλυτον σαφήνειαν.

Άλλ’ Επ’ αύτοΰ θά όμιλήσωμεν 
είς προσεχές φύλλον.

ΠΑΝ. ΜΠΕΤΣΑΚΟΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡ ΑΠΤΗΣ
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'Υπό π. MICHEL CARSOW

*H κστάστσσις μιας έπιχειρή- 
σεως, εϊτε ιδιώτης είναι είτε
έταιρεία, παρουσιάζεται διά τοΟ
ισοζυγίου άφ’ένός μέν των υπο
χρεώσεων καί τών οφειλών της, 
σφ’ έτέρου δέ τών πιστώσεων 
καί τών άπαιτήσεών της. Ή κα- 
τάστασιςδένεΐναιάλλωςδυνατόν 
νά έξακριβωθή εί μη διά τής με
θόδου τής έκτιμήσεως τών δια
φόρων στοιχείων τά όποια Α
παρτίζουν τό ενεργητικόν καί 
παθητικόν της. Όφείλομεν λοι
πόν νά προβώμεν,έν πρώτοις,είς 
τήν άνασυσχέιισιν δλων τών Α
ξιών του ένεργητικοΰ καί παθη
τικοί) έμφανίζοντες ταύτας έν 
πλήρη λεπτομέρεια.
1.— Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Ή άπογραφή εκφράζει έν πό
ση λεπτομερεία πάσας τάςκατε- 
χομένας ύπό τής έπιχείρήσεως 
αξίας καί τάς πιστώσεις αύτής 
προς τούς τρίτους,αϊτινες απαρ
τίζουν τό ένεργητικόν καί τάς 
ί ποχρεώσειο, αϊτινες Απαρτί
ζουν τό παθητικόν καί τέλος τό 
Αποτέλεσμα τής χρήσεως, δη
λαδή όλοκλήρου του διαστήμα 
τος περιλαμβανομένου μεταξύ 
δύο διαδοχικών άπονραφών μέ 
maximum έν έτος, πράγμα δπερ 
Αποτελεί τόν γενικόν κανόνα.

Ή λογιστική άπογραφή (1) 
περιλαμβάνει τάς κάτωθι λογι
στικός πράξεις.

α) Κατάστρωσιν του προπα
ρασκευαστικού ισοζυγίου ή ισο
ζυγίου έπαληΡεύσεως, τό όποιον 
έχει ώς σκοπόν τήν έπιβεβαίω- 
σιν τής πίστης έγνραφής δλων 
τών ποσών καί τό όποιον συνο
ψίζεται είςένα πίνακα: τόΚαθολι- 
κόν.

β) Τακτοποίησιν τών λ)σμών 
(έγγραφα! καθαρώς άπογραφί- 
καί) τής όποιας τελικός σκοπός 
είναι ή έξαγωγή τών κερδών 
καί ζημιών τής χρήσεως. Τό 
πρόχειρον ίσοζύγιον καί ή έξω- 
λογιστική άπογραφή παρέχουν 
ώς πρός αύτό τάς άπαιτουμένας 
ένδείδεις.

γ) Κλείσιμον τού Καθολικού 
καί ‘Ημερολογίου. Μετά τήν με
ταφοράν τών έγγραφών εις τό 
Καθολικόν, κλείονται οί λ)σμοί 
αύτοΰ καί έξάγονται τά ύπόλοι- 
πα είς νέον.

δ) Κατάστρωσιν τού ισοζυ
γίου τής άπογραφής.

ε) Σύνταξιν τού ισολογισμού 
δστις θέλει φανερώση τήν οικο
νομικήν κατάστασιν καί τ’ Απο
τελέσματα τής έπιχείρήσεως,

στ) Άνάλυσιν τού λ)σμού : 
Κέρδη καί Ζημίαι, έκ τής όποίας 
έμφάίνεται ή δύναμις τών κερ
δών, έάν ύπάρχουν, καί τού 
όποίου μόνον τό ύπόλοιπον, πι

1) Υπάρχει καί άπογραφή έξω 
λογιστική (extra comptable) ήτις έ
χει ώς σκοπόν νά κάμνη τόν συσχέ^ 
τιαιν των άξιων του ενεργητικού 
καί παθητικού της ^ έπιχείρήσεως 
καί νά καταστρώνη έν λεπτομερεία 
μίαν περιγραφικήν κατάστασιν, πα
σών τών άξιων τών σημειουμένων 
έν τώ βιβλίω τής άπογραφής.

Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ Μ
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μέΚΑΤΑΥΓΑΣΤΗΡΑ
εχει διπλήν άπόδοσιν από οιονδηποτί 
συιήΟη λαμπτήρα καί οικονομίαν 50°/ο 
λόγω τής ειδικής του κατασκευής. Πω 
λοϋνται fIc τό κατάσιημα Ηλεκτρικών 
ΐίδων καί Πολυφώτων.

ΦΑΝΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ
‘Οδός Γλάδστωντς 4 Β'

στωτικόν ή χρεωστικόν, έμφανί- 
ζεται είς τόν ισολογισμόν.

Είς τ’ άνωτέρω πρέπει νά

προσθέσωμεν τό έκ νέου άνοι
γμα τών λ)σμών διά τήν έπομέ- 
νην χρήσιν.

Γραφικός Πίναξ No 1

Γραφικός Πίναξ No 4
______ Δαπάναι έχμεταλλεώοεως

ΆνεκκαΘάριστα κέρδη επί τών πωλήαεων 
(επί τοΐς έκατόν)

Δαπάνοα έκμεταλλεύσεως 
"ΑνεκκαΘάριστα κέρδη εκμεταλλεύσεις 

(επί τοΐς εκατόν)

Δυσμενής! κνηο | γραμμής

Γραφικός Πίναξ No 2
ΚαΘαρά κέρδη (είς χιλιάδας φράγκων)

Ευμενής κίνησις της γραμμής

Γραφικός Πίναξ No 3
ΚαΘαρά κέρδη 

Δαπάναιέκμεταλλεύσεως 
(έπί τοΐς εκατόν)

Εύμενής κίνησις τής γραμμής

(Δυσμενής πρός τά άνω κίνησις τήςγραμμης)
2) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ «ΚΕΡΔΗ 

ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ»
Ό λ)σμός «Κέρδη καί Ζημίαι», 

είναι τό Αποτέλεσμα άφ’ ένός 
μέν τών συνοπτικών καταστάσε
ων τών γενικών έξόδων,τώνέξό- 
δων πωλήσεως, καί τών διαφό
ρων ζημιών άφ’ έτέρου δέ τών 
άνεκκαθαρίστων κερδών.Ή δια
φορά μεταξύ τών κερδών καί

τών ζημιών Αποτελεί τά καθα
ρόν κέρδος, έάν τό ύπόλοιπον 
είναι πιστωτικόν, τήν ζημίαν δέ 
έάν τά ύπόλοιπον εΐναι χρεω
στικόν. Άναγκαΐον καθίσταται, 
δπως τά έκ τού ισολογισμού 
έξαγόμενα Αποτελέσματα δικαι
ολογούνται έν τώ λ)σμώ «Κέρδη 
καί Ζημίαι».

ΛΟΓ)ΑΣΜΟΣ «ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ» 
ΧΡΕΩΣΙΣ ΠΙΣΤΩΣΙΣ

I. Γενικά έξοδα
(ένοίκιον, φόροι, φωτισμοί, μι
σθοί, άσφάλειαι, Αποσβέσεις 
κτλ.) . . .

II. ’Έξοδα πωλήσεως 
(προμήθειας μεταφορικά, δη
μοσιεύσεις συσκευασίαι κλπ.)

III. Διάφοροι ζημίαι
Καβαρά Κέρδη (έάν τό υπό
λοιπον τού λ)σμοΰ ΚΖ εΐναι 
πιστωτικόν) . . .
Σύνοδον είς έξίσωσιν . . . .

I. Άκκαθάριστα κέρδη έπί τών 
νέων πωλήσεων . . .

II. Διάφορα κέρδη
(τόκοι δανείων, τόκοι καταθέ
σεων παρά τραπέζαις, προμή- 
θειαι κλπ.) . . .
Ζημίαι τής χρήσεως (έάν τό 
υπόλοιπον τού λ)σμοΰ ΚΖ 
είναι χρεωστικόν) . . . 
Σύνολον είς έξίσωσιν. . .

‘Η μελέτη τού λ)σμοΰ: «Κέρ
δη καί Ζημίαι», ιδίως μιας τρα- 
πέζης εΐναι πολύ διδακτική διό
τι έπιτρέπει νά διακρίνωμεν τάς 
κυριωτέρας πηγάς τής προόδου 
αύτής. Είναι δμως πολύ σπά
νιον νά δίδουν αί τράπεζσι ολας 
τάς λεπτομέρειας τού λ)σμοΰ 
τούτου. ’Αναγράφουν γενικώς 
τ’ ΑνεκκαΘάριστα κέρδη καί τά 
γενικά έξοδα άτινα δέον νά έκ- 
πεσθούν έξ αυτών. Ενίοτε ανα
μιγνύουν τούς έκ τών προεξο
φλήσεων τόκους μέ τούς τόκους 
άπλών δανείων καί διά τούτο 
δέν πρέπει νά κάμνωμεν συγκρ(-, 
σεις έπί έσφαλμένων βάσεων. 
"Εχει λοιπόν μεγάλην σημασίαν 
τό νά δυνάμεθα νά προσδιορί
σω μεν τάς διαφόρους πηγάς τών 
έσόδων τού προϋπολογισμού 
μιας τραπέζης: π.χ. προμήθειας, 
μεσητείας, μεταφοράς, τόκους 
προεξοφλήματα, τοκομερίδια καί 
μερίσματα καθώς καί τάς λε
πτομέρειας τών γενικών έξόδων. 
Πάντα ταϋτα θά μας έπιτρέψουν 
νά διακρίνωμεν, έάν καί κατά 
πόσον αί έργασίαι τής Τραπέ
ζης Αντιστοιχούν πρός τούς τε- 
θέντας σκοπούς.

Οίονδήποτε καί αν εΐναι τ° 
είδος τής έξεταζομένης έπιχει-

ρήσεως ή άνάλυσις τού λ)σμοΰ 
«Κέρδη καί Ζημίαι» είναι άρκετά 
παραδειγματική. ‘Η σχηματική 
άναπαράστασις δύναται νά γί- 
νη κατά τόν ακόλουθον τρόπον:

Αί ζημίαι καί τά έξοδα Απο
τελούν τάς δαπάνας έκμεταλ
λεύσεως, τά κέρδη, αποτελούν 
τό άνεκκαθάριστον ώφελος τής 
έκμεταλλεύσεως. Τό ίσοζύγιον 
τών δύο τούτων στοιχείων καί 
ή στατιστική συσχέτισις αύτών 
έμφανίζουν τήν πραγματικήν 
κατάστασιν, έκ μιας σειράς οέ 
τοιούτων συσχετίσεων γενομέ- 
νης κατά διαφόρους έποχάς άν· 
τιλαμβανόμεθα τήν γενικήν πο
ρείαν, τήν τάσιν τής έπιχειρή
σεως.

Οϋτω αί σχέσεις ·
Δαπάναι Εκμεταλλεύσεως__________

άνεκκαθάριστα κέρδη έκμεταλ
λεύσεως

ή
Γενικά έξοδα + εξοδα πωλήσεως

άνεκκαθάριστα κέρδηπωλήσεων 
-{-Διάφορα Κέρδη

έμφανίζουν έάν ή έπιχεί- 
ρησις δέν έμγάζεται μέ άρ 
κετόν περιθώριον κερδών ή 
άντιστρόφως έάν Από έτος είς



έτος τό περιθώριον τούτο τείνή 
πρός μείωσιν ή αΰξησιν. Εΐ <αι 
προφανές, δτι μία αΰξησις των 
πωλήσεων ή των όγκων των έρ- 
γασιών δέν δύναται νά θεωρη- 
θη ώς εύμενής, εί μή μόνον έάν 
ή σχετική αΰξησις των έξόδων 
έκμεταλλεύσεως δέν μειώνη ου
δόλως τόν απόλυτον αριθμόν 
των καθαρών κερδών. Παρατη- 
ροΰμεν, άλλωστε, δτι ή σχέσις: 
Δαπάναι έκμεταλλεύσεως

Άνεκκαθάριστα κέρδη έκμεταλ
λεύσεως

δύναται κάλλιστα νά έμφσνί- 
ζη εις δεδομένην στιγμήν διά τής

μειώσεώς της, μίαν ευνοϊκήν 
πορείαν τών έργασιών χωρίς 
τοϋτο νά σημαίνη, δτι έξασκεΐ- 
ται μία συνετή πολιτική πωλή 
σεως. Ή αΰξησις δμως του συν- 
τελεστοϋ τής σχέσεως:
Γενικά έξοδα + εξοδα πωλήσεως

Άνεκκαθάριστα κέρδη έκ πωλή
σεων.
θά φανέρωση άντιθέτως, τήν 
έλαττωματικότητα τής όργανώ- 
σεως. Διάφοροι άλλοι συνδυα
σμοί είναι έπίσης δυνατόν νά 
γίνουν. Έπίσης δέον νά λαμβά- 
νωμεν ύπ’δψιν τά εΐςάπολύτους 
άριθμούς έκφραζόμενα στοιχεία.

"Ενας πολύ υψηλός συντελεστής 
δύναται κάλλιστα νά έκφράζη 
μηδαμινούς άριθμούς. "Ενα 
συγκεκριμένον παράδειγμα θά 
μας άπιτρέψη νά διασαφηνίσω 
μεν καλλίτερον τήν διαπίστωσιν 
τούτην.

’Έστω λοιπόν μία έταιρεία, 
τής όποιας έχομεν τά δεδομένα 
του λογαριασμού «Κέρδη καί 
Ζημίαι» διά τά έτη 1929, 1930, 
1931, 1932, 1933, πλήν του λο- 
γαριασμοϋ«Διά φορά Κέρδη». "Ας 
ύποθέσωμεν δτι ό λ)σμός «Κέρ
δη και Ζημίαι» Αναλύεται ώς 
κάτωθι:

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Ζημίαι 1926 1927 1928 1929 1930

Γενικά έξοδα 200.000 210.000 220.000 240.000 250.000
’Έξοδα πωλήσεως 50.000 30.000 60.000 60.000 70.000
Καθαρά κέρδη 20.000 30.000 50.000 70.000 80.000

στίνολον 270.000 300.000 330.000 370.000 400.000

Κέρδη

Άνεκκαθάριστα κέρδη έκ πωλήσεων 180.000 150.000 100.000 50.000 40.000
Διάφορα κέρδη 90.000 150.000 230.000 320.000 360.000
Άνεκκαθάριστα κέρδη έκμεταλλεύσεως 270.000 300.000™ "330.000 370.000 400.000

]. Ή σχέσις ή ένδεικνύουσα 
τόν συντελεστήν έκμεταλλεύ
σεως (*).

Δαπάναι έκμεταλλεύσεως

Άνεκκαθάριστα κέρδη έκμεταλ
λεύσεως

δηλαδή :
Γενικά έξοδα+εξοδα πωλήσεως
Άνεκκαθάριστα κέρδη πωλήσε- 
ων+Διάφορα κέρδη

καταλήγει ώς έπεται

τήν τήν σχέσιν (τότε ό Αριθμη
τής θά ίσοΟται πρός:’Έξοδα πω 
λήσεως+ένα μέρος τών γενικών 
έξόδων). θά διατηρήσωμεν δ
μως Αμετάβλητον τόν άνωτέρω 
Αριθμητήν πρός άπλοποίησιν 
τής άποδείξεως·.

’Έτη

1926

1927

1928

Σχέσις Έπί τοΐς % ’Έτη Σχέσις
250000 92 1929 3000J0
270000 370000
270000 90 320000
300000 1930 400000

280000 84
330000

ΈπΙ τοΐς °/·ο 
81

80

‘Η μείωσις τοϋ ποσοστού έπί 
τοΐς έκατόν δεικνύει τήν σταθε
ρόν μείωσιν τών έξόδων έκμε- 
ταλλεύσεωςέν συγκρίσειπρός τό 
σύνολον τών κερδών. Ή ένδει 
ξις αυτή είναι καθαρώς ευνοϊκή 
(δρα γραφικόν πίνακα No 1).

II. Τά καθαρά κέρδη εις Απο
λύτους άριθμούς λαμβανόμενα 
δεικνύουν τήν Ακόλουθον πο-

’Έτη
1926
1927 
1929

Φράγκα
20000
30000
50000

ρείαν, τής όποιας ή τάσις εΐναι 
έπίσης εύνοϊκή (και τοϋτο βε
βαίως ύπό περιστάσεις καθ’ ας 
τό νόμισμα είναι σταθερόν, άλ
λως ύπό Ασταθές νόμισμα τά 
ονομαστικά ταϋτα δεδομένα, 
άνκαϊπσρουσιάζουν μεγάλακέρ- 
δη, είναι πιθανόν νά εκφράζουν 
έντή πραγματικότητι δλως τό
Αντίθετον).

’Έτη Φράγκα
1929 70000
1930 80000

Τά γενικά Αποτελέσματα τής άντί 280000. κέρδη έκμεταλ-
έπιχειρήσεως. φαίνονται ικανο
ποιητικά (γραφικός πίναξ No 2). 
Τό μειονέκτημαέν τή περιπτώσει 
ταύτη τών δεδομένων, τών έκ- 
φραζομένων είς έκατοστά, προ
έρχεται έκ τοϋ γεγονότος, δτι 
τελείως διάφοροι Απόλυτοι ά
ξιοι εΐναι δυνατόν νά έκφρα- 
σθοϋν διά τών αύτών έκατο- 
στών, ύπό τόν δρον τής μετα
βολής κατά τήν αύτήν Αναλο
γίαν τοϋ άριθμητοϋ καί παρονο- 
μαστοϋ. Άς παραδεχθώμεν, 
λοιπόν, δτι τώ 1931, συνεπεία 
δυσμενών συνθηκών, ύπεχρεώθη 
ή έταιρεία νά μειώση τά Γενικά 
έξοδα κατά τήν αύτήν Αναλο
γίαν καΐνάπαρουσιάσηκέρδη'ίσα 
πρός τό τέταρτον τών άνωτέρω 
έξαχθέντων, ήτοι:
’Έξοδα έκμεταλλεύσεως=70000

λεύσεως=82500 άντί 330000. 
Καθαρά κέρδη (82500—70000)= 
12500 άντί 50000, άλλά τό πο- 
σοστόν θά παραμείνη τό αύτό:

280000 70000 υ,ο4
330000 82500

Έτη
1926

1927

1928

Σχέσις
250000

Έπί τοΐς °/0 
138

Έτη
1929

Σχέσις
300000

180000 50000

270000 180 1930 320000
150000 40000

280000
100000

280

Τό Αποτέλεσμα τοϋτο έμφανί- 
ζεται διά τής Ανησυχητικής τά- 
σεως τοϋ γραφικού πίνακοςΝο 4. 
Έάν συγκρίνωμεν τά έξοδα 
πωλήσεως πρός τά καθαρά κέρ
δη πωλήσεων, θά έξάγωμεν εν 
Αρκετά ενθαρρυντικόν Αποτέλε
σμα, μίαν προοδευτικήν αΰξησιν 
άπό 27 εις 40, 60, 120 καί 175 
τοΐς έκατόν.

Τό σχετικά δεδομένα τοϋ λο- 
γαριασμοϋ «Κέρδη καί Ζημίαι» 
σχετικώς μέ τό διατιθέμενα έ- 
τησίως ποσά δΓ Αποσβέσεις καί 
άποθεματικά εΐναι ιδιαιτέρως 
πολύτιμα. Τό αύτό συμβαίνει 
καί διά τ’ άναφερόμενα είς τά 
γενικά έξοδα, τ’ άναλογοϋντα 
είς έκαστον κλάδον τών έπιχει- 
ρήσεων, αϊτινες έχουσι τήν έκ- 
μετάλλευσιν πολλών βιομηχα
νιών. Αΐ συγκρίσεις μεταξύ τών 
στοιχείων τούτων καί τών Αντι
στοίχων πιστωτικών τοιούτων 
τοϋ λ)σμοϋ «Κέρδη καί Ζημίαι» 
διευκολύνουν τούς Απολογι
σμούς δσον άφορα τά έπιβαλλό- 
μενανά ληφθοϋν μέτρα διά τήν 
έπιτυχίαν καλλιτέρας άποδό- 
σεως.

Διά τά πιστωτικά στοιχεία τοϋ 
λ)σμοϋ «Κέρδη καί Ζημίαι», δέν 
εΐναι άνευ ένδιαφέροντος ή έξέ- 
τασις, δσον άφορα τάς έταιρεί- 
ας έκείνας, αϊτινες μετέχουν είς 
άλλας έπιχειρήσεις, ιδίως τάς 
έταιρείας holding (1) τών προ
σόδων έκτών τοιούτων συμμετο
χών καί έκ τοϋ χαρτοφυλακίου 
τίτλων, έμφανιζομένων γενικώς 
είς τόν ισολογισμόν είς τ^ν τι
μήν κόστους (+ πράγμα δπερ 
σημαίνει,δτι ή άξια αύτών εΐναι 

Έπί τοΐς % 
600

800
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111. Πρέπει δμως τά καθαρά 
κέρδη έν σχέσει πρός τά έξοδα 
έκμεταλλεύσεως νά μήδεικνύουν 
μείωσιν, έν έναντία περιπτώσει 
τοϋτο θά έδείκνυε μίαν ταχυτέ- 
ραν αΰξησιν τών έξόδων καί θά 
έπέτρεπε νά διαπιστώσωμεν έ- 
νιοτε, δτι αΐ συμπληρωματικοί 
προσπάθειαι, τά γενόμενα νέα 
έξοδα, ουδόλως δικαιολογοϋν- 
ται άπό τά έπιτευχθέντα Αποτε
λέσματα. Οί Αριθμοί μας δει
κνύουν άλλωστε μίαν θετικήν 
τάσιν (γραφικός πίναξ No 3):

’Έτη
1926

Σχέσις
20000

ΈπίρΤΟΐς
8

7ο Έτη 
1928

Σχέσις
50000

Έπί τοΐς' 
16

250000 280000

1927
30000 11 1929

1930

70000 20
270000 300000

80000
320000*

(1) Διάφοροι συντελεσταί τούς IV. Ή σχέσις:

°ι / ο

όποίους όφείλομεν . 
δύνανται νά προσδιοριοθοΰν τή βοή
θεια συνοπτικών καί συγκεντρωτι
κών έγγραψών. διά τής άπλής με 
θόδου τών τριών, ιδιαιτέρως δέ οί 
συντελεσταί: 1) πραγματικόν κό
στος τών πωληθέντων έμπορευμά- 
των, 2 έξοδα πωλήσεως, 3) έξοδα 
έκμεταλλεύσεως, 4) άνεκκαθάριστα 
κέρδη, 5) έμπορικόν κέρδος 6) κα 
θαρά κέρδη.

Δαπάναι έκμεταλλεύσεως

Άνεκκαθάριστα^κέρδη έκ τών 
πωλήσεων "
δεικνύει άντιθέτως, είς τό παρά
δειγμα τοϋτο, μίαν Αντίθετον 
τάσιν. θά ήδυνάμεθα ίσως μό
νον ένα μέρος τών γενικών έξό
δων νά συσχετίσωμεν πρός αύ

7T3/V/.,
'tCtortpOA' 'fytU

Σάς φαίνεται άσήμαντο,
11^ είναι όμως ένα κολοσιαϊον βήμα εις 

τά χρονικά τής κατασκευής τών 
λαμπτήρων.
Χάρις είς αύτό τό «άσήμαντο συρ- 
ματάκι» έχετε μιά οικονομία μέχρι
20% γιατί μετασχηματίζει τό ρεύμα
σέ φώς μέ μικροτέραν άπώλειαν

Επιμένετε πάντοτε νά σάς δώσουν 
λαμπτήρας

TU NGSRAM
-ΔΕ ΚΑΛΟΥΜ Ε Ν - Μ Ε ΤΟ ΔΙΠΛΟΕΤΡΙΜ Μ ΕΝΟ ΓΥΡΜΑ

δυνατόν νά εΐναι άνωτέρα τής 
πραγματικής.

‘Η κεφαλαιώδης σημασία τοϋ 
λ)σμοϋ «Κέρδη καί Ζημίαι» έγ
κειται είς τό γεγονός, δτι ή ύπό 
τοϋ ίσολογισμοϋ έκφραζομένη 
έξαιρετικώς ευχάριστος κατά- 
στασις, μέ μεγάλα άποθεματικά 
καί κρατήσεις δι’ Αποσβέσεις 
δύναται νά προέρχηται άπό κα
λήν διαχείρισιν άλλά πάντως 
άνήκουσαν είς τό παρελθόν. Ε
κείνο δμως δπερ ένδιαφέρει ή- 
μάς εΐναι ή έκτίμησις τής άρμο- 
διότητος καί τών πιθανοτήτων 
έπιτυχίας τής παρούσης διαχ-13 
ρίσεως τών σημερινών Διευθυν
τών. Δέν δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
τήν έπαγγελματικήν ταύτην ι
κανότητα τών διοικούντων,εί μή 
μόνον κατόπιν έξετάσεως τών 
έπιτευχθέντων Αποτελεσμάτων 
έκ τής έπιχειρήσεως, τούτέστιν 
διά τής άναλύσεως τοϋ λ)σμοϋ 
«Κέρδη καί Ζημίαι» καί δχι άπό 
τά έμφανιζόμενον ύπόλοιπον έν 
τώ ίσολογισμώ. Ή λεπτομερής 
άνάλυσις τών λ)σμών δίδει ώς 
πρός τό ζήτημα τοϋτο πολυτί
μους πληροφορίας. «Καθημερι
νώς διαπιστώνομεν έκ πείρας 
δτι ό τρόπος τοϋ ύπολογισμοϋ 
δέν εΐναι τιάλλο,εί μή ό τρόπος 
τοϋ σκέπτεσθαι», είπε κάποτε ό 
Courcelle-Seneuil.

Π) Έταιρεΐαι holding είναι αί έ- 
χουσαι ώς άποκλεισηκ"ν σκοπόν 
τ ν συμμετοχήν εί, άλλας έπιχει- 
ρήσεις ύπ οίανδήποτε μορφήν, κα
θώς καί είς τήν διοίκησιν αύτών, μέ 
τήν διαφοράν δτι αί ΐδιαι δέν έχουν 
ιδίας βιομηχανικάς έγκαταστάσεις 
καί δέν διατηρούν έμπορικά κατα
στήματα.

(2ι Παρ'ήμΐν οί τίτλοι της περιου
σίας τών έταιρειών έμφανίζονται 
είς ιόν ίσολΟγισμ ν μέ τήν τιμήν 
κτήσεως, μόνον έφ’ δσον αΰτη είναι 
κατώτερα τής τρεχούσης έν τό> 
χρήμα ,ιστηρίω τιμής, άλλως γίνε
ται άναπροσαομογή αύτών πρός 
'ή.ν τιμήν του τελευταίου κλεισίμα
τος τοϋ χρηιιατιστηρίου πρδ τής 
συντάξεως τοΰ ισολογισμού. (Σ Μ.)



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΕ ΤΑΚΟΜΙ ΣΤΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Παραθέτομεν ευχαρίστως κατωτέρω α

πόσπασμα έκ τής είς ιδιαίτερον τεύ
χος κυκλοψορησάσης έκθέσεως τοΰ 
Συναδέλφου τής Τραπέζης τής Ελ
λάδος κ. Άριστ. Στυμφαλι,άδου πε- 

„ ρί τής Έλευθέρας ζώνης Πειραιώς. 
Συνιστώμεν θερμώς είς. τούς άναγνώ- 

στας μας τήν μελέτην τοΰ κ. Στυμ- 
φαλιάδου διά τό έμπεριστατωμένον 
αύτής καί διά τήν ιδιαιτέραν σημα
σίαν, τήν όποιαν ενέχει ό θεσμός τής 
Έλευθέρας ζώνης Πειραιώς.
Κατά τάς πληροφορίας, τάς ό." 

ποιας συνέλεξα άπό τάς αρμόδιας 
ΰπηρεσίας, ή κίνησιςΕ.Ζ.Π.κυμοιίνε- 
tai μεταξύ 1 ο)ο έως 3 ο)ο τής συ
νολικής κινήσεως εμπορευμάτων τοΰ 
λιμένας.

Σχετικώς προς τήν αναγκαιότητα 
Χαι χρησιμότητα τοΰ θεσμού τής 
Έλευθέρας Ζώνης τοΰ Πειραιώς 
εμφανίζονται άντιτιθέμεναι γνώμαι. 
Γνώμη τις, συναντωμένη εις τελώ 
νειακούς κύκλους, υποστηρίζει ότι 
δέον νά καταργηθή. ΓΙαρασΰρεται 
άπό τό γεγονός ότι πάσας τάς προ
σόδους τής Έλευθέρας Ζώνης κα- 
ταναλίσκει σήμερον ο ’Οργανισμός 
Λιμένας μέ τά μεγάλα του γενικά 
έξοδα· Αυτό βεβαίως είναι αληθές, 
άλλ° άφ’ ενός αντιμετωπίζεται μέ 
μίαν βελτ ίωσιν τής καταστάσεως τού 
’Οργανισμού, άφ’ έιέρου δέ, και 
«ν τούτο ακόμη δεν ή το έπιτευκτόν, 
δεν θά ή το ορθόν νά καταργηθή 
$κ τού λόγου τούτου θεσμός, όστις 
είναι τεταγμένος νά εξυπηρέτηση 
βαθύτατα συμφέροντα τής Εθνικής 
μας Οικονομίας.

Αντιθέτους ό εμπορικός κόσμος 
'είναι υπέρ τής διατηρήσεως της, ό'χι 
όμως τόσον διά τήν έκπλήρωσιν τοΰ 
πραγματικού προορισμού της,όσον 
διότι ή Έλευθέρα Ζώνη τον εξυπη
ρετεί άπό άπότ|ιεως ασφαλείας 
των εμπορευμάτων του ασύγκριτα); 
περισσότερον άπό τάς τελωνειακός 
άποθήκας.

Καί έν τούτοις ή άναγκαιότης τής 
Έλευθέρας Ζώνης κεΐται άλλαχοΰ, 
είς τήν εξυπηρέτησιν τής διαμετα
κομίσει»;, ή τις έδει νά άποτελή ση
μαντικήν πηγήν διά τήν οικονομίαν 
τής χώρας μας.

Τούτο γίνεται άμέσως δήλον δι’ 
εκείνον ό όποιος έχει καί τήν πλέον 
έλαχίστην ιδέαν διά τήν οικονομι
κήν ιστορίαν τής χώρας μας καί τής 
φυλής μας άπ’ αυτών των αρχαιό
τατων χρόνων. Είναι γνω
στόν ότι ή χώρα μας, εύρεθεΐσα 
είς ευνοϊκήν γεωργικήν θέσιν, επί 
τού Θαλασσίου δρόμου μεταξύ Νο
τιάς Ευρώπης καί τών ακτών τοΰ 
’Ατλαντικού άφ’ ενός καί τής Α
σίας άφ’ ετέρου, τού μοναδικού 
δρόμου διεξαγωγής τού εμπορίου 
τοΰ άρχαίου κόσμου, άπετέλεσε τήν 
βάσιν τής διαμετακομιστικής κινή- 
σεως τών δύο τούτων ηπείρων, αΐ

οποΐαι καί μόναι άλλωστε άπετέλε - 
σαν τον άρχαΐον κόσμον καί συνε- 
κέντρωσαν τον πολιτισμόν, είς τρό
πον ώστε μέγιστον μέρος τών προ
σόδων τών άρχαίων ελληνικών εμ
πορικών Κρατών νά προέρχεται άπό 
τά κέρδη τής διαμετσκομίσεως-ΙΙοί- 
αν γιγαντιαίαν σημασίαν άπέκτησεν 
ή διαμετακόμισις διά τό Κράτος τών 
άρχαίων ’Αθηνών, τό άντιλαμβάνε- 
ται κανείς άναγιγνώσκων τό είς τήν 
«Ιστορίαν τής ελληνικής δημοσίας 
οικονομίας» τοΰ άειμνήστου καθη- 
γητού τοΰ πανεπιστημίου Α. Άν- 
δρεάδου κεφάλαιον «ΙΙερί τών δη
μοσίων οικονομικών τών ’Αθηναί
ων», εις τό όποιον γίνεται κατάδη
λος ή δημοσιονομική σημαντικότης 
διά τό κρατικόν προϋπολογισμόν 
τών έκ τής διαμετακομίσει»; προερ- 
χομένων δασμών, δικαιωμάτων, τε
λών κλπ.,χωρίς νά λαμβάνωνται ΰπ’ 
ό'ψει εκεί τά έκ τής διαμετακομίσει»; 
πηγάζοντα έμπορικά κέρδη, διότι 
ταύτα ενδιαφέρουσι κυρίως τον μέ 
τήν Πολιτικήν Οικονομίαν καί οΰχί 
τήν Δημοσίαν Οικονομίαν άσχολού- 
μενον· Είναι τόση ή οικονομική 
σημασία, πού ή διαμετακόμισις ά" 
πέκτησε διά μέσου τών αιώνων διά 
τήν ελληνικήν φυλήν, ώστε οΰδείς 
δύναται νά άρνηθή ότι καί αυτός δ 
χαρακτήρ καί αί ικανότητες τής φυ
λής μας έπηρρεάσθησαν άπό τής ά" 
πόψεως αυτή;, καθώς άλλωστε συνέ
βη καί μέ τούς υπό συγγενείς συν
θήκας, άπό ομοιότητα γεωγραφικής 
θέσεως, ίστορικώ; έξελιχθέντας Ε
δραίους, Σκώτους καί λοιπούςεμπο- 
ρικούς λαούς.

Βεβαίιος θά είναι υπερβολή νά 
παραδεχθώμεν ότι ή γεωγραφική 
θέσις τής χώρας μας άπό τής άπό
ψεως τής διαμετακομίσεως δύναται 
νά έ’χη σήμερον τήν αυτήν άξίαν, 
ήν καί άλλοτε είς τον άρχαΐον κό
σμον μέχρις αυτών τών μέσων πε
ρίπου τού παρελθόντος αΐώνος. ”Η 
ιστιοπλοΐα τής Μεσογείου, μέ τάς 
γνωστά; της συνθήκας, εΐχεν ανάγ
κην, κινουμένη μεταξύ Νοτίου Ευ
ρώπης ή καί αυτών ακόμη τών α
κτών τού ’Ατλαντικού καί τών πα
ραλίων τής Πρόσω ’Ασίας καί Βο
ρείου ’Αφρικής, ένδιαμέσου στα
θμού, καί τοιοΰτος άναμφιβόλω; έ- 
νεφανίζετο ή Ελλάς. Τήν Θέσιν τής 
χώρα; μας όμως ως τοιούτου στα
θμού άναμφισβητήτως τήν περιώ- 
ρισεν είς τό έλάχιστον ή έμφάνισις 
τής άτμήρους ναυτιλίας. Καί αυτοί 
ακόμη οι γεωγραφικοί παράγοντες, 
δεν έ'χουν α ιωνίαν άξίαν διά τον 
κόσμον αυτόν, πού τον χαρακτηρί
ζει άένναος μεταβολή τής τεχνικής 
τής συγκοινωνίας. ’ Αν όμως ή έξέ- 
λιξις καί πρόοδος τής συγκοινωνίας

περιώρισε σημαντικώτατα σήμερον 
τήν άνάγκην τής διαμετακομίσεως 
γενικώς καί κατά συνέπειαν τήν αν
τίστοιχον διαμετακομιστικήν σημα
σίαν τής χώρας μας, πάντως τήν 
σήμερον, υπό τάς συνθήκας τής κα
τά μάζας παραγωγής εμπορευμάτων 
καί τής γιγαντιαίας άποστάσεως, ή- 
τις χωρίζει τάς σήμερον είς εμπορι
κήν έπικοινιονίαν εύρισκομένας χώ
ρας, εμφανίζεται είς έτερος σημαν
τικός παράγων, δ όποιος καθιστά 
άναγκαίαν τήν διαμετακόμισιν- 

Έκαστη έξαγωγική χώρα εδρί- 
σκεται είς άνυπέρβλητον τεχνικήν δυ
σκολίαν άφ ενός μέν νά κλείνη άπ’ 
ευθείας συμβάσεις αγοραπωλησίας 
μετά τών μακρυνών άγορών τής κα- 
ταναλώσεως, άφ’ ετέρου μετά τό 
κλείσιμον τοιούτων συμβάσεων νά 
έξασφαλίζη τήν άμεσον αποστολήν 
τοΰ πωληθέντος έμπορεύματος. 'Γού
το ακριβώς καθιστά άναγκαΐον τρό
πον τινά, κείμενον είς ευνοϊκήν πλη
σίον θέσιν έν σχέσει μέ τήν μικρό
τερα; ή μεγάλειτέρας έκτάσεως πε
ριοχήν, ή τις αποτελεί τήν άγοράν 
καταναλώσεως, είς τον όποιον νά γί
νεται συγκέντρωσις ποσοτήτων έκ 
τών συνήθως διατιθεμένων είς τήν 
άγοράν ταύτην έμπορευμάτιον καί 
έκ τοΰ οποίου τόπου νά μεταφέ
ρω νται, τό ταχύτερον διάφορα πω- 
ληθέντα εμπορεύματα εις τά διάφο
ρα σημεία τής αγοράς καταναλώσε- 
ως> -κατόπιν τής συνάψεως συμβάσε
ων άγοραπιολησίας άπό μέρους τών 
διαφόρων είς τον τόπον τής συγκεν
τρώσει»; τών έμπορευμάτων συνή
θως υπαρχόντων έμπορικών αντι
προσώπων τών έπιχειρήσειον τής 
παραγούσης χώρας. Ουτος άκριβώς 
δ παράγων είναι ή βάσις τής συγ
χρόνου διαμετακοσμικής κινήσεως.

Λέγομεν ή βάσις, διότι καί άλ
λοι παράγοντες συντελούν είς τήν 
ΰπαρξιν τοΰ διαιτετακομιστικοΰ έμ- 
πορίου. ‘Η έκ πλείστων λόγων, τα
χύτητας, κόστους κλπ.,αδυναμία τών 
άτμοπλοίων νά προσεγγίσουν είς 
πάντα; τούς λιμένας, μεταβάλλει με- 
γάλον τινά λιμένα εις προσωρινήν 
άποθήκην έμπορευμάτων, τά όποια 
πρόκειται νά μεταφερθοΰν ου μόνον 
είς άλλους λιμένας τής ημεδαπής, 
αλλά καί τοιούτους χωρών τής αλ
λοδαπής, πλησίον ημών κειμένους. 
Έν τούτοι; είναι σαφές, ότι μόνον 
ό πρώτος παράγων είναι ο βασικός 
καί αποφασιστικός·

Ό βασικός ουτος παράγων ένι- 
σχύεται καί άπό τήν προς τούς πε
ριορισμούς τοΰ έλευθέρου εμπορίου 
κλίσιν τών διαφόρων Κρατών, διότι 
δ προστατευτισμός καθιστά βραδυ- 
τέραν τήν έμπορικήν συναλλαγήν 
καί επιβάλλει μεγαλειτέραν τήν ά_
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Δραχμαί ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ Δραχμαϊ

νάγκην τόπων άναμονής τού εμπο
ρεύματος. Δύναται όμως άπό τής 
άπόψεως ταύτης δ λιμήν τοΰ Πει
ραιώς νά παίζη τον ρόλον κέντρου 
δ ιαμετακο μίσεως;

Βεβαίως ή σημασία του είναι 
έλαχίστη άπό τής άπόψεως τών χω
ρών τής Δυτικής Μεσογείου, διότι 
εκεί υπάρχουν σημαντικοί άλλοι λι 
μένες δυνάμενοι νά παίξουν καί 
παίζοντες τον ρόλον αυτόν. ’Επίσης 
ή σημασία του είναι τελείως περιω- 
ρισμένη έν σχέσει προς τό διαβαλ- 
κανικόν έμπόριον, τό έξικνούμενον 
μέχρι τής κεντρικής Ευρώπης, τό ό
ποιον φυσικά απορροφά δ" λιμήν τής 
Θεσσαλονίκης. Ή σημασία του 
όμως είναι μεγίστη διά τό έμ
πόριον τών άλλων χωρών τών 
γειτνιαζουσών μέ Τήν ’Ανα
τολικήν Μεσόγειον, ιδία δέ διά τό 
έμπόριον τών χωρών τής Πρόσω 
Δσιας (Τουρκίας, Συρίας κλπ·), δι

ότι ο Πειραιεύ; αποτελεί τον Ο

φθαλμόν τής Μεσογείου έπί τών 
χωρών τής περιοχής ταύτη;.

Δεν ε’ίμεθα έξ έκείνων οί όποιοι, 
υφιστάμενοι τήν έπίδρασιν αίσθη - 
ματικών παραγόντων, προβλέπουν 
τεράστιον τό διαμετακομιστικόν μέλ
λον τού Πειραιώς, άλλ’ ούτε καί έξ 
εκείνων οί όποιοι τό βλέπουν ως α
μετάβλητον.

Ο λιμήν τοΰ Πειραιώς δύναται 
να συγκεντρώση άφ’ ενός μέν τό 
διαμετακομιστικόν έμπόριον τών 
χωρών τής άνατολικής λεκάνης τής 
Μεσογείου, τό όποιον σήμερον διε
ξάγεται δΡ άλλων μεσογειακών λι
μένων, άφ’ ετέρου δέ τήν μελλοντι
κήν αύξησιν τούτου, ή τις Θά έμ- 
φανισΘή συνεπεία τό μέν τή; γενι
κής αΰτήσεως τών έμπορικών συ
ναλλαγών, τό δέ τής ιδιαιτέρας δρα
στηριότητας τών Ελλήνων εμπόρων-, 
αντιπροσώπων έξαγωγικών χωρών, 
ιδία άπο με μακρύ σμένων, τής άλλο- 
δαπής, τόσον καταλλήλων άπό άπό 
ψεως ικανοτήτων δ’ά τό είδος αυτό 
τοΰ εμπορίου έ'νεκεν τής έκ τής ι
στορίας παραδόσεως.

Ή οικονομική σημασία τή; συγ
κεντρώσει»; έν Πειραιεΐ τού άνωτέ- 
οω διαμετακοιιιστικού έμπορίου δεν 
έγκειται, ώς είναι ευνόητο'·, είς τάς 
εισπράξεις τοΰ λιμένας. ’Έγκειται 
κυρίως είς τό ότι ή διάθεσις τών 
υπό διαμετακόμισιν συγκεντρουμε
νών είς τον λιμένα εμπορευμάτων 
είς τάς διαφόρους χώοα; θά γίνεται 
κατ’ άνάγκην υπό Ελλήνων εμπό
ρων έν Έλλάδι διαμενόντων καί 
κατά συνέπειαν τά μεγάλα έμπορικά 
των κέρδη Θά εισρέουν εις τήν χώ
ραν καί Θά άποτελοΰν παράγοντα

τοΰ ενεργητικού τοΰ οικονομικού 
της ισοζυγίου-

Ή μεγάλη σημασία, τήν οποίαν 
νομίζω, ότι δύναναι νά συγκέντρω
ση τό διαμετακομιστικόν έμπόριον 
καί ή εξυπηρετούσα τούτο Ελεύθε
ρα Ζώνη, ή άληθινή φύσις τής ό
ποιας είναι τόσον συνδεδεμένη μέ 
αυτό, είναι εκείνη ή όποια μέ ώθη
σε νά υποδείξω άνωτέρω, είς τό κε- 
φάλαιον τών έσόδων, τήν μεγίστην 
έλάφρυνσιν τών έμπορευμάτων τής 
διαμετακομίσει»;.

Βεβαίως, διά νά έ’χωμεν ελπίδας 
έπιτεύξεω; τού σκοπού τούτου, δεν 
αρκεί ή τοιαύτη οικονομική έλά- 
φρυνσις. Αΰτη πρέπει νά συνδεθή 
καί μέ μέτρα βελτιάισεως τών συν
θηκών άσφαλείας, διατηρήσει»; κλπ' 
τών ύπό διαμετακόμισιν έμπορευμά
των, διά τό είδος καί τήν έκτασιν 
τών όποιων πρέπει νά σκεφθή ή 
αρμόδια υπηρεσία. Άπό τή; άπό
ψεως μάλιστα ταύτης είναι έξετα- 
στέον καί τό ζήτημα τής άπομα- 
κρύνσεως τών γραφείων τοΰ ’Οργα
νισμού Λιμένας έκ τής περιοχής τής 
Έλευθέρας Ζώνης, πράγμα όπερ 
άφ’ ενός μέν Θά έπιτρέψη τήν αύ- 
στηροτέραν έποπτείαν αυτής, άφ’ 
ετέρου δέ είναι ζήτημα αν είναι 
ζημιογόνον καί διά τά στενάοίκονομι- 
κά συμφέροντα τοΰ ’Οργανισμού, 
διότι εις τό ένοίκιον, όπερ 0 ί διά
θεση, θά έχιομεν ως άντίκρυσμα τήν 
πρόσοδον τής άποθήκης, ήν σήμε
ρον άπασχολοΰν τά γραφεία τοΰ 
’Οργανισμού.

’Αλλά βεβαίως θά είναι υπερβο
λή νά φαντασθώμεν,ότι μέ τά άνω
τέρω έγινε τό παν άπό τής άπόψεως 
μέτρων διά τήν άνάπτυξιν τοΰ λι
μένας Πειραιώς ώ; κέντρου διαμε- 
τακοσμικού έμπορίου. Έγινεν ίσως 
παν ο,τι έξαρτάται άπό τήν υπηρε
σίαν τού λιμένος. Ή άνάπτυξις ό
μως τούτου είναι ζήτημα πολύ γε- 
νικώτερον, ενδιαφέρει ολόκληρον 
τήν Εθνικήν Οικονομίαν καί χρή- 
ζει τής λήψεως γενικωτέρων μέτρων 
διά τον καθορισμόν καί τήν πρα- 
γμάτωσιν τών όποιων δεν είναι μό
νον ό ’Οργανισμός Λιμένος αρμό
διος.

Ό ’Οργανισμός όμως, ό όποιος 
άρχίζει μίαν προσπάθειαν άνασυγ- 
κροτήσεώ; του, νομίζω ότι δύναται 
νά άναλάβη τήν πρωτοβουλίαν μιας 
τοιαύτης κινήσεως, τής οποίας τήν 
σημασίαν ουδέ τυφλός δύναται ν’ 
άρνηθή, καί ή οποία νά τείνη νά 
άποδ,ώση είς τον απλώς εισαγωγι
κόν σήμερον ελληνικόν λιμένα τοΰ 
Πειραιώς τον μεσογειακόν του χα
ρακτήρα.

ΆριΘ, Τηλεψ. 28-526

ΧΑΡΤΟΤΤΩΛΕΙΟΝ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ

Γαμεΐον και διαθέσιμα παρά τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί Μετοχαί 
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 
’Αδιάθετοι όμολογίαι μεταβιβασθέντων 

λαχειοφόρων δανείων Ε,Ινικ. Τραπ. 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχωρήσει προσόδων 
"Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α) Δάνεια έπί υποθήκη £ 2.064.979 10.4 
:β) Δάνεια πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχω
ρήσει προσόδων » 1.408.288-10.il 

Αήξασαι τοκοχρεολυτι·
καί δόσεις » 696.316 9.10

Όμοΰ £ 4.169.584-11.1
'Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά τής 

’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, εγκαταστάσεις 

καί Κτήματα Τραπέζης

Ό "Υποδιοικητής
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

51.080.721.30
5.418.340.55

65.842.144.—
142.118.019.25

34.013.626.79

159.560.995.80

1.563.594.207.80

363.143.130 20

35.226.991.90
2.419.998.177.59

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80.000 000.—
Κεφάλαια Άποθεματικά 25 000 000.—
Πρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς Λίρας 20.561.069.—

Καταθέσεις

α) Έν όψει 21.485.848.40
β) Δεσμευμέναι 80.031.168.27
γ) Έπί προθεσμία 14.848.808.10
’Ανοικτοί λογαριασμοί παρα Τραπέζαις

έν Έλλάδι 36.145.124.04
Κτηματικαί όμολογίαι είς £ :

Ό'·ομαστική αξία τών 
έν κυκλοφ.ομολογιών £ 4.766.940-0-0 

Μείον διαφοράς τιμής 
έκδόσεως » 423.355-10 0

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ & Σ.........................................................................ιιιιι.....

Είδικότης διά έντυπα άκριβείας, πολύτυπα, πίνακας κλπ.

ΙΑ :ξ

ΟΔΟΣ ΚΑΡΥΤΣΗ 14 
Έδουάρδου Λώ γωνία

‘Υπόλοιπον £ 4.343.584-10 0 1.628.844.187.50
"Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά 
τής Εθνικής Τραπέζης τής" "Ελλάδος 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφοροι λογαριασμοί

420.521.172.—
45.440.705.90
47.120.094-38

2.419.998.177.59

Έν ’Αθήναις τή 31 ’Οκτωβρίου 1935
"Ο Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου

Κ. STPOYMnOS

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΓΚΑΣ
| ΕΜΠΟΡΟΡΡΗΠΤΗΣ

I nRNEniZTHMIOY 30 τηλ. 27.215 R0HNRI

ΐ1ίΙΙΙΙ!ΙΙίίΙΙΙΙΙ!ΙΙΙ1ΗΙΙΗΙΙΗΙΙΙΙ!!ΙΙΙΙ1ΙΠ1ΙΠΙ!]Ιΐ™. . . Ill



ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΜΑΣ

01 ΟΡΟΙ EPmZIRZ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΤΕΙΘΑΡΧΙΚΑΙ ΠΟΙΝΑΙ

7 ον
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Εις τούς έν ^Reichsbank κα. 
ταΐς ίδιωτικαΐς Τραπέζαις ισχύ 
όντας κανονισμούς, διατάξεις 
καί κλίμαξ πειθαρχικών ποινών 
δέν περιλαμβάνονται. 'Ο μ ή έκ 
τελών τό καθήκον του ύπάλλη 
λος τιμωρείται έκαστοτε άνα 
λόγως. Είς τήν Τράπεζαν του 
Braunschweig ή παράβασις κα 
θηκόντων τιμωρείται δΓ έπιπλή 
ξεως, προστίμου κλπ.
ΑΥΣΤΡΙΑ.

Είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
ή άμέλεια ώς πρός τήν έκτέλε 
σιν τών καθηκόντων καί ή πα- 
ράβασίς τών κανονισμών συνε
πάγεται άπλήν έπίπληξιν, δταν 
πρόκειται μόνον περί ελαφρών 
πταισμάτων. Έάν ό υπάλληλος 
έπιπληχθή τρίς εντός έτους ύ 
πόκειται είς πειθαρχικήν τιμω
ρίαν.

Αΐ πειθαρχικοί ποιναΐ είναι αί 
έξης: 1) Γραπτή έπίπληξις παρά 
τής Διευθύνσεως. 2) Γραπτή έ- 
πίπληξις μετά μειώσεως ή όλο- 
σχεροΰς στερήσεως τής προσε
χούς κανονικής αύξήσεως. 3) 
Μείωσις τών άποδοχών κατά 
10 ο)ο τό πολύ καί διά περίο
δον τριών ετών τό πολύ. 4) ’Α
ποκλεισμός έκ τών κατ’ άρχαι 
ότητα προαγωγών δύο φοράς 
τό πολύ. 5) ’Αποκλεισμός έκ 
τών κατ’ Αρχαιότητα προαγω
γών μετά μειώσεως τών άποδο
χών. 6) Υποβιβασμός του ύ- 
παλλήλου είς βαθμόν κατώτε 
ρον ή είς κλιμάκιον μισθοδοτι- 
κόν κατώτερον έν τώ αύτώ βα- 
θμώ καί 7) θέσις αύτεπαγγέλ- 
τως του ύπαλλήλου ύπό σύντα
ξιν ή άμεσος άπόλυσις αύτοΰ 
έν περιπτώσει καθ’ ήν τά έτη υ
πηρεσίας είναι όλιγώτερα τών 
δέκα. Έν τή περιπτώσει καθ’ 
ήν πρόκειται περί Αδικήματος 
καί ποινικώς ύπό του Νόμου διω· 
κομένου, έπιβάλλεται τούλάχι- 
στον ή ύπ’ άριθ. 7 κύρωσις.

Είς τούς τιμωρητέους συντα
ξιούχους τής Έθν. Τραπέζης έ- 
πιβάλλονται αί κάτωθι ποιναί :

1) Γραπτή έπίπληξις. 2) Προ
σωρινή ή διαρκής μείωσις τών 
άποδοχών των. 3) Στέρησις τών 
χορηγουμένων προσθέτων ευερ
γετημάτων (έπιδομάτων λόγω 
γάμου τέκνων κλπ.)

Αί ποιναί έπιβάλλονται κα 
ιόπιν έπισήμου άποφάσεως τοΰ 
πειθαρχικού συμβουλίου. Αί έ- 
πιβληθεΐσαι ποιναί άναγράφον 
ται είς τό φύλλον μητρώου τού 
ύπαλλήλου.Έάν δμως έπί τριε
τίαν άπό τής έπιβολής τής ποι
νής ή διαγωγή τοΰ ύπαλλήλου 
ύπήρξεν Ανεπίληπτος, ή ποινή 
διαγράφεται άπό τό φύλλον 
μητρώου, έκτός αν πρόκειται 
περί τών ύπ’ άριθ. 6, καί 7, 
ποινών. Ή πειθαρχική διαδικα
σία, (ένέργεια Ανακρίσεων κλπ.) 
αρχεται κατόπιν διαταγής τής 
Δ)σεως. Τήν ένέργειαν Ανακρί
σεων δύναται έπίσης νά ζητήση 
άπό τήν Δ)σιν καί ό ’ίδιος ό ύ- 
πάλληλος διά λ)σμόν τού όποι
ου θά ένεργηθώσιν αδται.

Ή άπόφασις νά τεθή υπάλ
ληλός τις είς διαθεσιμότητα δέν 
άποτελεΐ τιμωρίαν, άλλ’ Απλώς 
προληπτικόν μέτρον διοικητικής

’ίμδσεως.
'Υπάλληλος τίθεται είς δια

θεσιμότητα μόνον κατά δίατα 
γήν τής Διοικήσεως έγγράφως 
κοινοποιουμένης είς τόν ένδια- 
φερόμενον, μόνον δ’ έν έπει 
γούση Ανάγκη, ύπό τού Αρμο
δίου Τμηματάρχου ή του Διευ- 
θυντοΰ Ύ]ματος καί ύπό τήν 
έπιφύλαξιν τής έκ τών ύστέρων 
έγκρίσεως ύπό τής Δ)σεως.

'Υπάλληλος τίθεται είς δια
θεσιμότητα διά τούς κάτωθι λό
γους.

1) 'Όταν ή οικονομική δια- 
χείρισίς αύτοΰ παρουσιάζει Α
ταξίαν ή δταν διεξάγεται άνά- 
κρισίς είς βάρος του ποινικής ή 
πειθαρχικής φύσεως.

2) 'Όταν βαρέως προσέβαλεν 
άνώτερόν του, παραβάς τόν 
κανονισμόν έσωτερικής πειθαρ
χίας τού 'Ιδρύματος.

3) Όταν άπαιτώσι τούτο ή 
άσφάλεια τής ύπηρεσίαο καί ή 
περιφρούρησις τών συμφερόν
των τής Τραπέζης.

Κατά τόν χρόνον καθ’ δν ύ- 
πάλληλός τις είναι είς διαθεσι
μότητα καταβάλλεται αύτώ ό 
μισθός του, διατηρεί δέ οΰτος 
τά δικαιώματα προαγωγής κατ’ 
αρχαιότητα αύτοΰ. Έξαίρεσις 
τών άνω γίνεται δταν ό υπάλ
ληλος είναι βασίμως ένοχος 
πρόξεως Αξιοποίνου, όφειλομέ- 
λ ης είς πλεονεξίαν καί ικανής 
νά προκαλέσή σοβαρόν ζημίαν 
είς τήν Τράπεζαν·

Έν ιή περιπτώσει ταύτη δύ- 
ναται νά κρατηθή όλόκληρος ό 
μισθός ή μέρος μόνον αύτοΰ, 
λαυβανομένων πάντως ύπ’ δ- 
ψει τών βιωτικών άναγκών τής 
οικογένειας τού ύπαλλήλου. 
Έν περιπτώσει άθωώσεως τού 
κατηγορουμένου τά κρατηθέντα 
ποσά έ ιτιστρέφονται είς αύτόν 

Τό έν Βιέννης έδρεΰον πει
θαρχικόν Συμβούλιον άποτελεΐ- 
ται έκ τοΰ ύπό τής Διοικήσεως 
όριζομένου Προέδρου, έκ τού 
Αντιπροέδρου, 6 μελών καί 6 
Αναπληρωτών. Τού πειθαρχι
κού Συμβουλίου Αποκλείονται 
οί συγγενείς τού κατηγορουμέ
νου, οί άμεσοι προϊστάμενοι ή 
ύφιστάμενοι αύτοΰ, οί Αμέσως 
ένδιαφερόμενοι είς τήν διεξα- 
γομένην άνάκρισιν καί οί έν 
γένει άποδεδειγμένως προκατει
λημμένοι ύπέρ ή κατά τού κατη
γορουμένου.

Ή πειθαρχική ένέργεια περί 
λαμβάνει προκαταρκτικήν Ανά
κρισην κατόπιν δέ δίκην ένώπι- 
ον τοΰ Συμβουλίου. Ό κατηγο
ρούμενος δύναται νά έκλέξη ώς 
ύπέρασπιστήν του ένα τών συ
ναδέλφων του.

Αί Αποφάσεις γενικώς λαμ- 
βάνονται παμψηφεί, ή περίπτω- 
σις δμως διαφωνίας τών μελών 
τού Συμβουλίου θεωρείται ώς 
άπόφασις ύπέρ τού κατήγορου 
μένου.

'Η άπόφασις δέν έφεσιβάλλε- 
ται ούδ’ ό πειθαρχικώς τιμω
ρηθείς υπάλληλος δύναται νά 
προσφύγη είς τά κοινά δικα
στήρια
ΒΕΛΓΙΟΝ.

Αί έν τή Εθνική Τραπέζη τού 
Βελγίου έπιβαλλόμεναι είς τούς 
τιμωρητέους ύπαλλήλους ποι- 
ναί είναι αί έξής :

1) Ή έπίπληξις.
2) Ή στέρησις μισθού.
3) Ή όργια.
4) Ό ύποβιβασμός κατά ένα 

ή πλείονας βαθμούς.
5) Ή άπόλυσις.
Αί ποιναί έπιβάλλονται άφοΰ 

άπολογηθή ό κατηγορούμενος. 
’Αναγγέλλονται αδται δι’ήμερη- 
σίας διαταγής,

Αί έπιβληθεΤσαί ποιναί κατα 
χωροΰνταί είς τό φύλλον μη
τρώου τού τιμωρηθέντος. Αδται 
δύνανται νά διαγραφώσι μετά 
πάροδον ώρισμένου χρόνου, άν 
ό ύπάλληλος έπιδείξη άμεμπτον 
διαγωγήν. Ό τιμωρηθείς τρίς 
έντός τού αύτοΰ έτους Απολύε
ται τής θέσεώς του.

Ό ύποβαλών ψευδή Αναφο
ράν ή έπιζητήσας νά έξαπατή- 
ση τήν Δ)σινέπί γεγονότος δπερ 
έδει αϋτη νά πληροφορηθή ύ
πάλληλος, τιμωρείται δΓ Αργί
ας ή άπολύσεως.

Ή άργία δύναται νά διαρκέ-

φάσεως τού Διοικητικού Συμ
βουλίου.

Αί άποδοχαί τού είς άργίαν 
τεθέντος ύπαλλήλου όρίζονται 
ύπό τής Διοικήσεως. Μετά τό 
πέρας τής περιόδου άργίας ό 
ύπάλληλος Απολύεται όριστι- 
κώς, ή Ανακαλείται είς δν βα
θμόν καί θέσιν θέλει όρί
ση τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
κατά τήν Απόλυτον κρίσιν αυ
τού.

Είς τήν Caisse Generale d’ 
Epargne et de Retraite, μετ’ Α
πολογίαν τού κατηγορουμένου 
έπιβάλλονται αί κάτωθι ποιναί, 
άναλόγως τής σοβαρότητας τής 
τιμωρητέας πράξεως: 'Απλή έ- 
πίπληξις, μομφή, στέρησις ά
δειας, άνάκλησις έκ τής θέσεως 
μετά προστίμου. 'Υποβιβασμός 
μετά μειώσεως άποδοχών. ’Αρ
γία, παύσις. Πάσα έπιβαλλο- 
μένη ποινή διά σοβαρόν παρά
πτωμα κοινοποιείται είς τό προ
σωπικόν δι’ήμερησίας διαταγής.
ΓΑΛΛΙΑ

Είς τήν Banque de France έν 
περιπτώσει καθ’ ήν υπάλληλός 
τις διαπράξη κατ’ έπανάληψιν 
σφάλματα, παραβή τήν πειθαρ
χίαν, έκτελέση κακώς τήν άνα- 
τεθειμένην σύτώ υπηρεσίαν ή 
τηρή κακήν διαγωγήν, έπιβάλ- 
λονται άναλόγως αί κάτωθι ποι- 
ναί:

1) Προειδοποίησις καί έπίπλη-

ξις. 2) Μομφή. 3) Μετάθεσις 
πρός τιμωρίαν. 4) Διαγραφή έκ 
τού πίνακας τών κατά τό τρέ- 
χον έτος προακτέων. 5) ’Αργία 
άνευ καταβολής μισθού έπί ένα 
μήνα. 6) ’Αργία άνευ καταβο
λής μισθού έπί διάστημα μεγα- 
λείτερον τοΰ μηνός. 7) 'Υποβι
βασμός είς θέσιν καί βαθμόν 
μετά μειώσεως τού μισθού. 8) 
Διαγραφή έκ τών στελεχών καί 
άπόλυσις. £·

Η πρός τιμωρίαν διατασσο- 
μένη μετάθεσιο δύναται νά γ(- 
νη άνευ παροχής χρηματικής ά- 
ποζημιώοεως διά τήν μετάθεσιν 
ταύτην. 'Η Απεριόριστος άργία 
καί ή διαγραφή έκ τών στελε
χών συνεπάγονται τήν χορήγη
σην βοηθήματος ίσου πρός ένα 
μηνιαΐον μισθόν άπό τής χρονο
λογίας τής διακοπής τής ύπηρε- 
σίας τού τιμωρηθέντος.

Αί έπιβληθεΤσαί κυρώσεις αί
ρονται ύπό τής Διοικήσεως έν 

περιπτώσει συμφώνως δηλώ
σει τού οικείου Τμηματάρχου ή 
Διευθυντού Ύπ)ματος ό τιμω
ρηθείς ύπάλληλος έπέδειξεν έπί 
έν έτος άμεμπτον διαγωγήν 

Πάσης έπιβαλλομένης κυρώ- 
σεως, έξαιρέσει τής έπιπλήξεως 
καί τής μομφής, δέον νά προη- 
γηθή άνσνκαίως σχετική άνά-

κατόπιν δέ έντός προθεσμ(σ{, ^ 
ήμερων, δέον νά άπθλονηθίϊ 
έγγράφως. Τάς ποινάς έπιβάλ^ 
λει τό έπί τούτω συνερχόμενο^ 
Πειθαρχικόν Συμβούλιον τής 
Τραπέζης άποτελούμενον 
πέντε μελών μέ Πρόεδρον τόν 
Γεν^Γραμματέα τής Τραπέζης. 
Αι Αποφάσεις τού Συμβουλίου 
λσμβάνοντσι κατά πλειοφηφίσν 
και άνακοινοΰνται είς τήν Δι- 
οίκησιν.

Ο κατσδικσσθείς ύπό τών 
ποινικών δικαστηρίων είς Ατι
μωτικήν ποινήν Απολύεται αύ- 
τομάτως τήο Τραπέζης.

Είς σοβαράς καί Λ-------, . έπειγούσης
Φυσεως περιπτώσεις ό Διοικητής
η δ Αρμόδιος τμηματάρχης καίL 
διευθυντής ύπίματοο δύνανται 
νά θέσωσιν είς διαθεσιμότητα 
τόν κατηγορούμενον ύπάλληλον 
προ τής λήψεως πάσης κυρώσε- 
ως έναντίον του.

Διά τούς είσπράκτορας, κλη- ; 
τήρας, καί έργατικόν προσωπι
κόν αίαύταί ποιναί προβλέπον- 
ται ώς καί διά τό κύριον πρόσω- j 
πικόν τοΰ Ιδρύματος 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ

Είς πολλσς άγγλικάς Τραπέ- 
ζσς οί τμημστάρχσι ύποχρεοϋν- ί 
ται νά ύποβάλωσι περιοδικώφ > 
Αναφοράν σχετικήν πρός τήν 1 
διαγωγήν τών ύπαλλήλων έντός

KPt°l<’ ·. Ο κατηγορούμενος ύ· ί κσί έκτός τής Τραπέζης, τών ί- 
παλληλος λαμβάνει γνώσιν τού | διωτίκών αύτών Ασχολιών κλπ„ 
περιεχομένου τού φακέλλου του (Έπετσι συνέχεια)
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ση έπί διετίαν παρατεινομένή ί) 
είς τετραετίαν κατόπιν άπο-^^^·

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Κεφάλαιον Μετοχικόν καί Άποθεματικόν Δραχ, 
Καταθέσεις (τή 31 ’Ιουλίου 1935) »

1.205,000,000
9,887,000,000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ I. ΚΟΡΥΖΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

"Αγιος Νικόλαος, (Κρήτη)
Άγρίνιον
Άγυιά
ΆΟήναι:
Πρακ)ρεΐον Μητροπόλεως 9 

» έν Καλλιθέςι
» έν Ν. Ιωνίςι
» έν Παγκρατίφ

Ύπ) μα Αΐγιον 
‘Αλεξανδρούπολη;
’Αλμυρός
’Αμαλίας
Άμύνταιον (Σόροβιτς)
Άμφίκλεια
Ά μφισσα
Άνδρος
Άργοστόλιον
Άρτα
’Αταλάντη
Βάμος (Κρήτης)
Βέρροια
Βόλος
Γρεβενά
Γύθειον

Δημητσάνα
Διδυμύτειχον
Δράμα
Έδεσσα
Έλασσών
Έλευθεροόπολις (Πράβιον)
Ζάκυνθος
Ηράκλειον
Θεσσαλονίκη
Θήβαι
Θήρα
'Ιθάκη
Ίστιαία (Ξηροχώριον)
’Ιωάννινα
Καβάλλα
Καλάβρυτα
Καλάμαι
Καλαμπάκα
Καρδίτσα
Καρλόβασι (Σάμου)
Καρπενήσιον
Καρυαί (Άγιον Όρος)
Καστόρια
Κατερίνη

Κέρκυρα
Κιλκίς
Κοζάνη
Κομοτινή
Κόρινθος
Κύθηρα
Κύμη
Κυπαρισσία
Λαγκαδάς
Λαμία
Λάρισα
Λεβάδεια
Λεύκάς
Λήμνος
Λιμήν Βαθέος (Σάμου) 
Μεγαλόπολις 
Μεσολόγγιον 
Μεσσήνη
Μυτιλήνη
Ναύπακτος
Ναύπλιο ν
Νιγρίτα
Ξάνθη
Όρεστιάς

Παξοι
Παπάδος (Μυτιλήνης)
Πάτραι
Πειραιεΰς
Πλωμάριον (Μυτιλήνης) 
Πόρος
Ποταμός (πρακ.) 
Πρέβεζα 
Πόλος 
Πύργος 
Ρεθύμνη 
Σέρραι,
Σητεία Κρήτης
Σικυωνία (Κιάτον)
Σκιάθος
Σουφλίον
Σπάρτη
Σΰρος
Τρίκκαλα
Τρίπολις
Φάρσαλα
Φλώρινα
Χαλκΐς
Χανιά
Χίος
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΒΩΤΕΡΙΚΩ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ4 Rue Stambeul Νσ 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ KATPQ Rue Emad El Dine Νσ 

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ ΖΑΓΑΖΙΚ: Rue Tewfiki 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ είς ΰλας τάς χώρας τοϋ έξωτερικον

HELLENIC BANK TRUST COMPANY, NEW YORK 51 Maiden Lane
Τδρυθεΐσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολιτείας 

τής Νέας Ύόρκης πρός έξυπηρέτησιν τών εν ’Αμερική Ελλήνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ όλοοχερως καταβεβλημένα Δολ. 1.500.000



εις ΤΗΝ ΑΝΗΣΤΧΟΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ

ΛΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΑ! ΒΛΕΨΕΙΣ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ 
ΑΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΟΓΗΝ ΕΝΟΣ ΚΑΤΑΚΤΗΤΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Ή χώρα του άνατέλλοντος ή-f 
λ(ου καί των λουλουδιών, ή χώ
ρα μέ τά παράδοξα ήθη καί έ
θιμα, μέ τούς καταστρεπτικούς 
σεισμούς καί καταποντισμούς, 
άπό τούς όποιους συγκλονίζε
ται άπό καιρού εις καιρόν καί 
λικνίζεται ώσάν βενετσιάνικη 
γόνδολα εις τήν βορειοδυτικήν 
εσχατιάν του άτιθάσσου «Ειρη
νικού» ώκεανοΰ, ήρχισεν άπό 
τάζ άρχάς του αίώνος καί Ιδί
ως μετά τήν νικηφόρον έκβασιν 
του Ρωσσο ιαπωνικού πολέμου 
τοΟ 1905 νά γίνεται ό πλέον 
σημαίνων παράγων του Ειρηνι
κού ώκεανοΰ μετά τήν θαλασ- 
σοκράτειραν ’Αγγλίαν.

’Από τό 660 π.χ., έτος ίδρύσε- 
ως του Ιαπωνικού Κράτους υ
πό του Αύτοκράτορος ΤζιμιμοΟ 
άπογόνου τής θεάς "Αμα-Τα- 
ράζου μέχρι του 1854, όπότε ή- 
νοιξε τό πρώτον τούς λιμένας 
της εις ευρωπαϊκά πλοία παρέ
μενε τελείως άπομονωμένη άπό 
■τοΟ ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σύν τώ χρόνω δμως ήρχισεν 
<χϋτη ν’ άποβάλλη τήν πατριαρ 
χικήν αυτής μορφήν, νά δέχε
ται καί ν’ άψομοιώνη διά τής 
τακτικής επικοινωνίας της μετά 
τών Ευρωπαίων καί ’Αμερικα 
νών τάς τέχνας καί τάς έπι- 
στήμας αυτών.

Ή οικονομική έξέλισίς της 
καί ή άφομοίωσις ύπ’ αυτής έν 
πολλοΐς του Εύρωπαϊκοΰ πολι
τισμού ύπήρξε ραγδαία χωρίς 
ίδμως ό τοιοΰτος έξευρωπαϊσμός 
της νά έξαφανίση καί τάς πα- 
λαιοτάτας θρησκευτικός καί 
κοινωνικός παραδόσεις, αϊτινες 
εξακολουθούν νά τηρούνται με
τά πρωτοφανοΰς θρησκευτικής 
■εύλαβείας.

Ή νεαρά αύτής βιομηχανίαν 
’ήτις διεδέχθητή^ οικιακήν βιο
τεχνίαν εΐχε τό πλεονέκτημα νά 
δημιουργηθή κατά τήν πολεμι
κήν καί μεταπολεμικήν κυρίως 
περίοδον καί ώς έκ τούτου τής 
τδόθη ή ευκαιρία νά έξοπλισθή 
διά τών πλέον μοντέρνων μηχα
νημάτων, χάρις εις τά όποια έ- 
"πιτυγχάνει σήμερον τόμάξιμουμ 
τής άποδοτικότητος τής έργα 
αίας. 'Η τοιαύτη πλεονεκτικό 
της αύτής άπέναντι τών πεπα
λαιωμένων κατά τό πλεΐστον 
βιομηχανιών τής Ευρώπης καί 
τό χαμηλόν επίπεδον τών ημε

ρομισθίων τών ’Ιαπώνων εργα
τών έδωσαν εις αυτήν τήν δυ
νατότητα νά καταστή ό πλέον 
επικίνδυνος συναγωνιστής τό 
σον εις τάς Αγοράς τής ’Ασια
τικής ’Ηπείρου δσον καί είς τήν 
’Αφρικήν, τήν ’Αμερικήν καί 
τήν Εύρώπην.

Ή έκσπάσασα δμως άπό του 
1929 παγκόσμιος οικονομική 
θύελλα καί τά συνεπεία ταύτης 
ληφθέντα ύπό τών διαφόρων 
χωρών περιοριστικά καί συναλ
λαγματικά μέτρα διά τήν έλευ- 
θέραν κίνησιν του εμπορίου εΐ- 
χον καί έπί τής οικονομίας αύ
τής δυσμενή άντίκτυπον, τόν ό
ποιον ήθέλησε κατά τό 1931 ν’ 
Αντιμετώπιση άφ’ ένός μεν δι’ 
ένός ντάμπιγκ τών προϊόντων 
της, άφ’ έτέρου δέ δι’ ένός κα
τακτητικού πολέμου κατά τής 
Κίνας καί του τεμαχισμού τής 
άπεράντου ταύτης «Δημοκρατί
ας» τοΟ Τσάγκ-Κάϊ-Τσέκ είς μι
κρός Αυτοκρατορίας, τύποις 
μόνον άνεξαρτήτους, ώς ή 
τής Μαντζουρίας, ούσιαστικώς 
δμως έξηρτημένας πολιτικώς 
Καί στρατιωτικώς άπό τήν με- 
χάλην αυτοκρατορίαν του Μι
κάδου Χιροχίτο.

'Η ιμπεριαλιστική δμως αυτή 
τάσις τής ’Ιαπωνίας πράς έπέ- 
κτασίν της έπί τής ’Ασιατικής 
Ηπείρου καί τής δημιουργίας

ένός νέου εϊδουςδόγματος Mon
roe διά τήν "Απω 'Ανατολήν 
μέ τά νά διακηρύττη: «Ή ’Ασία 
είς τούς Άσιάτας» καί ή manu 
militari έπιδίωξις τής έφαρμο- 
γής του δόγματος τούτου παρά 
τήν θέλησιν τόσον τών Κινέζων 
δσον καί τών Εύρωπαίων καί 
’Αμερικανών, τών όποιων δια
κονεύονται τεράστια οικονομι
κά συμφέροντα, δημιουργεί ένα 
νέον κόμβον διϊμπεριαλιστικών 
άντιθέσεων, δστις προώρισται 
νά μεταβάλη εις τό πολύ προ
σεχές μέλλον τόν Ειρηνικόν ώ- 
κεανόν είς θέατρον τής μεγα- 
λειτέρας πολεμικής συγκρούσε- 
ως, έξ δσων έγνώρισε μέχρι σή
μερον ό κόσμος.

Δεδομένου δέ δτι ή τύχη του 
μέλλοντος πολέμου θά κριθή 
έκ τών τεχνικών καί οικονομι
κών μέσων τών άντιπάλων, θε
ωρού μεν σκόπιμον νά έξετάσω- 
μεν τήν έν γένει οικονομικήν 
κατάστασιν τής ’Ιαπωνίας έν 
δψει του μέλλοντος πολέμου εις 
τόν όποιον θά κατέχη τήν θέ- 
σιν του κυριωτέρου πρωταγωνι- 
στοΰ.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

’Από του 1931 καί έντεΰθεν, 
άφ’ δτου τούτέστιν ή ’Ιαπωνία 
ήρχισε τήν προέκτασιν αύτής 
είς Κίναν διά τής στρατιωτικής 
καταλήψεως τής Μαντζουρίας 
καί τών νοτίως πρός ταύτην έ- 
παρχιών τής βορείου Κίνας, αΐ 
πολεμικοί δαπάναι δλων τών 
στρατιωτικών ύπουργείων ηυ- 
ξησαν καταπληκτικώς. Ή άντι- 
μετώπισις τών έκτάκτων τούτων 
δαπανών, αϊτινες έδημιούργουν 
τεράστια έλλείμματα είς τόν 
προϋπολογισμόν δέν έπετεύχθη 
μέχρι σήμερον είμή διά τήςπροσ- 
φυγής είς τήν έκδοσιν όμολογι- 
κών έσωτερικών δανείων, όνο- 
μασθέντων «δανείων ίσοσκελί- 
σεως τοΟ προϋπολογισμού».Οϋ- 
τω τό δημόσιον έσωτερικόν χρέ
ος τής ’Ιαπωνίας άνήρχετο τήν 
Ιην ’Ιουνίου π. έ. είς 8.363.000. 
000 γιέν, έκ τών όποιων 668 έκ. 
γιεν βραχυπρόθεσμον χρέος.Είς 
τό ποσόν τούτο, έάν προσθέσω- 
μεν καί 1.403.934.000 γιέν 
έξωτερικοΟ χρέους, έχομεν σύ
νολο ν δημοσίου χρέους έξ 9. 
765 έκατ. γιέν, τό όποιον υπο
λογίζεται κατά τό τέλος του 
λήξαντος έτους νά ύπερβή τά 
10 δισεκατομμύρια.

Ή συνεχής αυτή αυξησις τοϋ 
δημοσίου χρέους καί ή διά του 
προχείρου δανεισμού κάλυψις 
τών έκ τών έκτάκτων πολεμι
κών δαπανών δημιουργουμένων 
καθ’ έκάστην οικονομικήν χρή- 
σιν έλλειμμάτων τοΰ προϋπολο
γισμού, ήρχισε τελευταίως ν’ Α
νήσυχη ζωηρώς τούς οικονομι
κούς κύκλους του Τόκιο, ιδιαι
τέρως δέ τόν υπουργόν τών 
Οικονομικών Τακαχάσι Κορε- 
κιΐο, δστις κατά τήν συνεδρία- 
σιν του Υπουργικού Συμβουλί
ου τής 26ης ’Ιουνίου π. έ. ύπέ- 
δειξεν είς τούς συναδέλφους 
του, δπως κατά τήν σύνταξιν 
τών ειδικών κατά Ύπουργεΐον 
προϋπολογισμών πρυτανεύση 
τό πλέον αύστηρόν πνεύμα οι
κονομίας είς τάς δαπάνας,καθ’ 
δσον πάσα περαιτέρω έξακο- 
λούθησις τής καλύψεως τών 
έλλειμμάτων τοϋ προϋπολογι
σμού δι’ έσωτερικών δανείων θά 
έδημιούργει τόν κίνδυνον τής 
γενικής πτωχεύσεως τής χώ
ρας.

Ύπό τάς σημερινός δμως 
περιστάσεις τής έντάσεως τών 
σχέσεων μεταξύ ’Ιαπωνίας καί 
Κίνας καί του έκ τής Ίτα 
λοαιθιοπικής ρήξεως άπειλου 
μένου κινδύνου γενικωτέρας 
συρράξεως είς τήν Εύρώπην κα

θίσταται. άδύνατον νά είσακου- 
σθή ή έπίκλησις τοΰ κ· Τακα
χάσι περί έπιτεύξεως οικονομι
ών άπό τούς μιλιταριστικούς κύ
κλους τών πολεμικών Ύπουρ
γείων, οΐτινες έπι μένουν νά ζη
τούν αυξησιν τών πιστώσεων 
διά τήν προώθησιν είς τό έπα- 
κοοντών κατά ξηράν, θάλασσαν 
καί άέρα έξοπλισμών τής χώ
ρας. Πλέον τούτου δμως καί ή 
στρατιωτική κατοχή τής Μαν
τζουρίας καί τών καταληφθει- 
σών έπαρχιών τής Βορείου Κί
νας άπαιτεΐ προσθέτους έκτά- 
κτους δαπάνας, αϊτινες έρχον
ται νά έπιδεινώσουν έτι περισ
σότερον τήν δημοσιονομικήν κα- 
τάστασιν τής χώρας.

’Ιδού τί έγραφεν ένας άπό 
τούς πλέον όρθοδόξους οικονο
μολόγους τής ’Ιαπωνίας, Dr. S. 
Basio είς τό Japan Advertiser 
τής 23)1)35. «Δέν βλέπει κανείς 
άπό ποιον κεφάλαιον τών δα 
πανών θά ήτο δυνατόν νά έπι*

, τευχθοΰν οίκονομίαι, έκτος έάν 
| άπεφασίζετο ή περικοπή τών 
μισθών καί τών συντάξεων καί 
ή μετατροπή τώνέθνικών δανεί
ων έπί χαμηλοτέρω έπιτοκίω 
Κανέν, λοιπόν, έκ τών μέτρων 
τούτων δέν φαίνεται πιθανόν 
νά έφαρμοσθή. ’Ακόμη καί ό ύ 
πουργός τοΰ άντιπληθωρισμοΰ 
Χαμαγκούχι—δστις σημειωτέον 
έπλήρωσε μέ τήν ζωήν του τήν 
περικοπήν κατά 10 °/0 τών μι
σθών—δέν ήδυνήθη νά θίξη τάς 
συντάξεις. Γενικώς δλοι οί Υ
πουργοί έχουν περιορίσει αί- 
σθητώς τάς δαπάνας τών Ύ
πουργείων των, ϊνα έπιτρέψουν 
τήν αυξησιν τών πολεμικών δα 
πανών καί οδτω δέν άπομένει 
πλέον περιθώριον νέας περικο
πής τών δαπανών.

»ΔΓ άκόμη μίαν φοράν, λοι 
πόν, ή κλείς τής καταστάσεως 
εύρίσκεται είς τό κεφάλαιον τών 
δαπανών «έθνικής άμύνης», Ή 
αυξησις δμως τών πιστώσεων 
διά τόν στρατόν καί τό ναυτι 
κόν φαίνεται άναπόφευκτος 
κατά τό τρέχον καί τά έπόμενα 
έτη. Τό παρελθόν έτος (1934) 
αί τακτικοί πιστώσεις τοΰ Υ
πουργείου Ναυτικών άνήρχοντο 
είς 250 έκατ. γιέν. Κατά τό τρέ- 
χεν έτος (1935) θ’ άνέλθουν είς 
400 έκατ. μέ τήν προϋπόθεσιν 
τής διατηρήσεως τοΰ αύτοΰ ρυ
θμού μέ τό προηγούνενον έτος 
τών ναυτικών έξοπλισμών, διό
τι ή διεθνής κατάστασις κσί ή 
καταγγελία τής συμφωνία,; τής 
Βασιγκτώνος, τής άφορώσης 
τόν περιορισμόν τών ναυτικών 
έξοπλισμών καί ήτις λήγει κα
τά τό 1936, θά έξαναγκάση πι
θανώς τήν ’Ιαπωνίαν λ ά τούς 
αύξήσή πέραν τών μέχρι σήμε
ρον έπιτετραμμένων όρίων, πρά
γμα δπερ θά άπσιτήση τήν αυ· 
ξησιν τών πιστώσεων διά τό ύ- 
πουργεΐον Ναυτικών έως 700 έκ. 
γιέν !»

"Ομοίως τά 48 εκατομμύρια, 
άτινα διατίθενται σήμερον διά 
τήν άεροπορίαν θ’ αύξηθοΰν αί- 
σθητώς κατά τά έπόμενα δύο 
έτη διά τήν μεγαλειτέραν άνά- 
πτυξιν αύτής, ό δέ στρατός θ 
άπαιτήση κατά τό αύτό διάστη
μα περί τά 500 έκατ. γιέν

τήν συμπλήρώσιν τών έξοπλι- 
σμών του. Καί τά ποσά ταΰτα 
είναι έκτος τών τακτικών πι
στώσεων. Ούτως ό στρατός καί 
τό ναυτικόν όμοΰ θ’ Απαιτή
σουν μιάν έκτακτον δαπάνην 
έκ 1.200 έκατ. γιέν περίπου, τά 
όποια θά ύποχρεωθή ό Υπουρ
γός τών Οικονομικών έκών ά- 
κων νά έξεύρη.

Ή Αναλογία τών στρατιωτι

κών δαπανών πρός τό σύνολον 
τοΰ προϋπολογισμού άνήλθεν 
άπό 27 % κατά τήν χρήσιν 
1930—1931, είς 46 °/0 κατά τήν 
τρέχουσαν χρήσιν (1935—1936). 
Ένώ τό σύνολον τοΰ προϋπο
λογισμού άπό τοΟ 1930 ηΰξησε 
κατά 37 °/ο> αί στρατιωτικά! 
δαπάναι ηΰξησαν κατά 130“/»· 
Ιδού αί δαπάναι αύται κατά 
τά τελευταία έξ έτη.

’Έτη
Υπουργεία : 
Στρατιωτικών Ναυτικών

1931—32 γιέν 227.480.000 227.120.000
1932—33 » 311.630.000 307.590.000
1933—34 447.680.000 403.770.000
1934—35 » 453.220.000 488.500.000
1935—36 » 492.950.000 529.580.000
1936—37 χ> 500.000.000 700.000.000’

διά

Κατά τήν χρήσιν 1936—1397 
τό σύνολον τών τακτικών έξό- 
δων τοΰ προϋπολογισμού υπο
λογίζεται, δτι θ’ άνέλθη είς 
1.680.000.000 γιέν καί τό σύνο
λον τών τακτικών έσόδων είς 
1.480.000,000. ’Εάν είς τό σύ
νολον τών τακτικών δαπανών 
προσθέσω μεν καί 1.200.000.000 
γιέν έκτάκτους δαπάνας, ώς έ- 
λέχθη Ανωτέρω, έχομεν σύνο
λον τακτικών καί έκτάκτων δα
πανών 2.880 έκατ. γιέν, ήτοι ό 
προϋπολογισμός θά παρουσίά- 
ση έλλειμμα έκ 1.400 έκατ. γιέν 
τό όποιον, μή ύπ άρχοντας 
ούδενός άλλου πόρου, θά κα- 
λυφθή δπως κα! τά προηγούμε
να έλλείμματα, δι’ έσωτερικών 
δανείων.

Τήν τοιαύτην δμως δημοσιο
νομικήν πολιτικήν δχι μόνον ό 
Υπουργός τών Οικονομικών Α
ποκρούει, άλλά καί αί Τράπε
ζα ι καθ’ δσον ό κορεσμός τοΰ 
ένεργητικοΰ αύτών καί τών λοι
πών έπιχειρήσεων διά τής έπεν- 
δύσεως μεγάλου μέρους τών δι
αθεσίμων κεφαλαίων των είς 
κρατικά χρεώγραφα έχει φθά- 
σει προ πολλοΰ είς τά άνώτα- 
τον δριον, δεδομένου δτι τά διά 
τήν κάλυψιν τών έλλειμμάτων 
τών προϋπολογισμών έκδοθέν- 
τα κατά τά τελευταία έτη έσω- 
τερικά δάνεια Ανέρχονται είς τό 
ποσόν τών 3.400 έκατ. γιέν.

Τοιαύτη έν συντόμω παρου
σιάζεται ή δημοσιονομική κατά- 
στασις τής ’Ιαπωνίας. Καί έφ’ 
δσον ό καιρός παρέρχεται καί 
αί δαπάναι τοΰ προϋπολογι
σμού αύξάνουν δυσαναλόγως 
πρός τά έσοδα.

'Η λογική δμως τών Αριθμών 
δέν είναι καί λογική τών στρα
τιωτικών, οΐτινες προκειμένου 
δΓ έξοπλισμούς άπαιτοΰν coiite 
que coute τά άναγκαιοΰντα πο
σά, άδιαφοροΰντες διά τόν οι
κονομικόν άντίκτυπον τόν ό
ποιον προώρισται νά έχη μία 
τοιαύτη δημοσιονομική πολιτι 
κή

Οδτω καί οί στρατιωτικοί κύ
κλοι τής ’Ιαπωνίας κατ’ ούδένα 
τρόπον δέχονται μείωσιν τών 
διά τήν «έθνικήν άμυναν» αί- 
τουμένων πιστώσεων, πράγμα 
δπερ θέλει έπιδεινώση έτι πε
ρισσότερον τήν άπό πολλοΰ 
λανθάνουσαν δημοσιονομικήν 
κρίσιν.

(*προϋπολογιζόμενα)
Ύπό τοιαύτας συνθήκας πρό

δηλον καθίσταται, δτι ή ’Ιαπω
νία έν περιπτώσει συρράξεως 
αύτής είς τό προσεχές μέλλον 
μεθ’ ένός τών ισχυρών Αντα
γωνιστών της (’Αμερικής, ’Αγ
γλίας, Ρωσσίας), συρράξεως ή- 
τις άναμφιβόλως θά είναι με
γάλης διάρκειας τόσον λόγο) 
τής ισχύος τών συναγωνιστών 
της δσον καί τής έντάσεως τών 
έπιχειρήσεων, θά εύρεθή είς Α
δυναμίαν νά Αντιμετώπιση ά- 
ποτελεσματικώς τά έκ τής τοι- 
αύτης συρράξεως άνακύψοντα 
δημοσιονομικά καί λοιπά οικο
νομικά προβλήματα καί θά προ- 
ετοιμάση τόσον τήν στρατιωτι
κήν δσον καί τήν οικονομικήν 
αύτής κατάρρευσιν.

θά άντιληφθή άρά γε ό ’Ια
πωνικός λαός τό οικονομικόν 
ϊάραθρον, τό όποιον Ανοίγεται 
έ μπρος του έκ τών κατακτητι
κών βλέψεων τών ίμπεριαλιστι- 
κύκλων τοΰ Τόκιο;..
ΕΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
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ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΑΤΣΧΕΡΕΙΑΙ ΤΟΥ Γ ΡΑΙΧ

ΘΑ ΚΛΟΝΙΣΘΗ ΤΟ ΜΑΡΚΟΝ;
Αί οικονομική! δυσχέρειαι τοΰ 

τρίτου Ράιχ έχουν ενοι χαρακτήρα 
πολύ σοβαρώτερον από εκείνον πού 
εμπίπτει εις την άντίληψιν τοΰ πλέ
ον αμερόληπτου παρατηρητοϋ.

Αί βραχυπρόθεσμοι συνάλλαγμα 
τικαί διά των οποίων τό Κράτος έ- 
πλήρωσε τάς υποχρεώσεις του έκ 
πολεμικών προμηθειών έληξαν κα
τά τον Σεπτέμβριον κα! ’Οκτώβρι
ον, πράγμα δπερ έπεδείνωσε την δη 
μοσιονομικήν κατάστασιν τής Γερ
μανίας και εκλόνισεν ολόκληρον τό 
οικονομικόν σύστημά της.

Ό αγών τοΰ συναγωνισμοΰ με
ταξύ των διαφόρων βιομηχανιών 
διά την έξασφάλισιν υπέρ αυτών 
τών παραγγελιών τοΰ Κράτους ώ- 
ξύνθη εις τό έ'πακρον τά δέ γλίσ 
χοα συναλλαγματικά αποθέματα τής 
Reichsbank χορηγοΰνται σχεδόν 
άποκλειστικώς διά την εισαγωγήν 
πριυτων υλών τής πολεμικής βιομη
χανίας. Ώς έκ τούτου παρατηρεΐται 
μεγάλη έλλειψις επί τών ειδών δια
τροφής, (βουτύρου, ώών, λίπους, 
πατατών κ.λ.π.), πράγμα δπερ έχει 
δυσμενή άπήχησιν εις τά λαϊκά 
στρώματα.

Οι διευθύνοντες δμως τό τρίτον 
Ράιχ δικαιολογούν την τοιαύτην 
πολιτικήν των έκ τοΰ δτι> έάν επι
τρέψουν την εισαγωγήν ειδών δια
τροφής, θά υπήρχε κίνδυνος νά 
κλείσουν τάς θύρας των πολλά ερ
γοστάσια τής βαρείας βιομηχανίας, 
έλλείψει πρώτων υλών πράγμα δ
περ θά ε’χεν ώς συνέπειαν την από
τομον αύξησιν τής ανεργίας. Καίτοι 
ή δικαιολογία αύτη φαίνεται έκ 
πρώτης ό'ψεως εύλογοφανής, εν τοΰ- 
τοις ή πολιτική αύτη τοΰ τρίτου 
Ράϊχ, υπαγορεύεται από απώτερους 
πολιτικούς και στρατιωτικούς σκο
πούς.

"Υπαγορεύεται από τήν αδήριτον 
ανάγκην τής πραγματοπο ιήσεως τών 
Ιμπεριαλιστικών ονείρων μέ τά ό
ποια έγαλουχήθη έπι μίαν δεκαπεν
ταετίαν ή νέα γεννεά τής Γερμα
νίας.Καί δσον μεγαλώνουν αίοικονο- 
μικαι δυσχέρειαι τόσον οί ιθύνοντες 
εντείνουν τήν πολεμικήν προπαρα- 
βκευήν τής χώρας ϊνα αυτή κατα- 
στή τό συντομώτερον έτοιμη προς 
διεξαγωγήν τοΰ έν τφ άρτι έκδοθέν- 
τι βιβλι'ιρ τοΰ Λούντεντορφ υπό 

τον τίτλον: «"Ολοκληρωτικό; πόλε
μος* περίγραφομένου πολέμου, δστις 
νομίζει δτι ή μόνη πολιτική, τήν ο
ποίαν πρέπει ν’ άκολουθήση σήμε
ρον ή Γερμανία είναι ή πολιτική 
τοΰ πολέμου καί δι’ αυτόν πρέπει 
νά προπαρασκευάζεται έντατικώς 
από πάοης πλευράς, (στρατιωτικώς 
πολιτ'κώς, ιδεολογικώς κ.λ.π.), τοΰ 
πολέμου νατά τύν όποιον θά παι- 
χθη όχι μόνον ή τύχη τών διαφό
ρων Κρατών αλλά καί ολοκλήρων 
λαών (άνδρεΰν γυναικών καί παι
διών).

Πώς λοιπόν νά μή διαθέτη σή
μερον ή Χιτλερική Γερμανία καί τό 
τελευταΐονοεηΐ8 τοΰ συναλλάγματος 
διά τάς πολεμικός άνάγκας της; Εις 
τον πόλεμον τόν όποιον προετοιμά
ζει θά- παιχθή δχι μόνον ή ζωή τοΰ 
Γερμανικού λαού αλλά καί τών λα
ών εκείνων εναντίον τών όποιων 
θά εκσπάση ή καταστρεπτική αυτή 
λαΐλαψ.

Ό Γκαΐριγκ εις λόγον έκφωνη- 
θέντα είς τό Άμβοΰργον είπε μετα
ξύ τών άλλων καί τά εξής χαρακτη
ριστικά διά νά δικαιολογήση τήν 
παρατηρουμένην έλλειψιν τών τρο- I 
φίμων: «Θά προετίμων νά μή 
βάλω ποτέ βούτυρο είς τό στόμα 
μου έάν διά τοΰ τρόπου τούτου έ
διδαν είς τό τρίτονΡάϊχ μας καί τόν 
Φύρερ τά μέσα νά κάμη τήν Γερ
μανίαν έλευθέραν καί ίσχυράν».

Ιδού ποιον είναι τό πνεύμα τής 
Χιτλερικής Γερμανίας—αν δχι τοΰ 
γερμανικού λαο —τουλάχιστον τών 
Ιθυνόντων εθνικοσοσιαλισιών- 

11λογικήν όμως τών λόγων δεν είναι 
καί λογική τών αριθμών. Καί ό Δι
οικητής τής Reichsbank ιδού πώς 
έζωγράφισεν είς εσχάτως έκφω- 
νηθέντα λόγον του εις τό 
Μόναχον τήν οικονομικήν κα τάστα- ί

σιν τής Γερμανίας από τής άπόψεως 
τών έξωτ. χρεών καί τών πρώτων 
υλών: «Εις τό εξωτερικόν δεν έχο- 
μεν διαθέσιμα υπό μορφήν πιστώ 
σεων διά τήν έξυπηρέτησιν τών χρε 
ών μας προς τούς ξένους. Μόνον 
διά τοΰ πλεονάσματος τοΰ εμπορι
κού μας ισοζυγίου καί τών εισοδη
μάτων έκ τών« υπηρεσιών» μας προς 
τό έξωτερικύν (έμβάσιιατα Γερμανών 
μεταναστών, μεταφοραί κεφα
λαίων κλπ.) θά ήδυνάμεθα νά έκ- 
πληρώσωμεν τάς προς τό έξωτερικύν 
υποχρεώσεις μας. ’Επειδή όμως 
έχο μεν ανάγκην εισαγωγής πρώτων 
υλών, τών οποίων αί τιμαί ύ- 
ψοΰνται διαρκώς εις τάς χώρας πα· 
ρ ιγωγής καί έξάγομεν βιομηχανικά 
προϊόντα τών οποίων αί τιμαί πί
πτουν λόγφ τοΰ συναγωνισμού εις 
τό εξωτερικόν, τό πιστωτικόν υπό 
λοιπον τοΰ εμπορικού μας ισοζυγίου 
ελαττώνεται. Μέ τί θά πληρώσωμεν;

Ό μόνος τρόπο: θά ήτο νά μάς 
παραχωρηθή χρεωστάσιον από τούς 
πιστωτάς μας ή νά δεχθούν οΰτοι 
νά πληρωθούν είς έμπορεύματα, 
άλλως πρέπει νά διαγράψουν αυτά 
πού έχουν νά λάβουν!».

Σήμερον ούτος παλαίει άπε- 
γνωσμένως, προσπαθών μέ δια
φόρους συνδυασμούς,—οί ό 
ποιοι τό μόνον πλεονέκτημα ποΰ 
έχουν είναι ότι γίνονται κατά πρώ
τον λόγον είς βάρος τών πιστωτών 
τής Γερμανίας,—νά συγκράτηση τό 
κλονιζόμενου μάρκον είς τήν σταθε
ρόν τιμήν διότι άλλως ό οικονομι
κός σάλος ό όποιος θά έπήρχετο θά 
παρέσυρενόλόκληρον τόέθνικοσοσια-

λιστικόν οικοδόμημα ώς χάρτινον 
πύργον. Προ τοΰ κινδύνου τούτου ό 
Δρ. Schacht καί τό περιβάλλον του 
επιμένουν είς τήν άμεσον έλάττωαιν 
τών δαπανών, έκτος τών άναφερο- 
μένων είς τούς πολεμικούς έξοπλι 
σμούς. Ή άπαίτησίς των δμως αΰιη 
προσκρούει εις τά κατώτερα στρώ
ματα τών έθνικοσοσιαλιστών, τά 
οποία αποκρούουν πάσαν τοιαύτην 
έλάττωσιν τόμέν διότι θίγονται ταΰ 
τα ως τρόφιμοι είτε τοΰ προϋπολο
γισμού τών διαφόρων ήμιστρα- 
τιωτικών οργανώσεων, τό δέ 
διότι αύτη θά εΐχεν ώς α
ποτέλεσμα τήν έτι μεγάλε ιτέραν 
νέκρωσιν τών συναλλαγών καί επο
μένως τήν έπ,κίνδυνον αύξησιν τής 
ανεργίας καί τήν δυσφήμησιν τοΰ 
έθνικοσοσιαλιστικοΰ καθεστώτος.

Ούτω δ αγών μεταξύ τών συντη
ρητικών καί τών αριστερών στοιχεί
ων εξακολουθεί νά είναι οξύς, καί 
πολλάκις έχει ώ; άμεσον συνέπειαν 
τήν αλληλοκατηγορίαν μεταξύ αυτών 
έπ’ έσχάτη προδοσίφ καί λιποταξίρ

Ποΰ θά καταλήξη ή αδυσώπητος 
αυτή πάλη μεταξύ τών άνωτέρων 
στοιχείων είναι αδύνατον νά προ- 
βλέψη κανείς διότι ό Φύρερ, δστις 
είναι ανώτερος διαιτητής τών πάν
των εν Γερμανία, δεν άνέλαβεν ακό
μη ό ίδιος νά συμβιβάση τά άσυμ 
βίβαστα. Καί δΡ αυτό έχει τόν λό
γον του. ’Εάν ταχθή μέ τό μέρος 
τών συντηρητικών καί έφαρμόση τά 
ύπ’ αυτών προτεινόμενα οικονομικά 
μέτρα θά έλθη άναποφεύκτως είς 
άντίθεσιν μέ τήν βάσιν τοΰ κόμμα
τός του καί τό γόητρόν του θά τρι

ΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐιΠίΐΐΐΐΐΜΐΐΐΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι,ι,  *

ΕΞΕΑΙΞΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Είς τό τε λευταΐον διαγωνισμόν προμήθειας Καρμπόν παρά τής 

’Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών, μεταξύ 24 ύποβληθέντων δει
γμάτων ξένης προελεύσεως,τά ελληνικά Καρμπόν «ΡΕΞ» καί «ΑΣΤΟ 
ΓΙΑ» κατά την έπισταμένην έ'ξέτασιν άποδόσεως αντιγράφων γρα
φομηχανής ήλθον 2ον καί 3ον είς τήν τελικήν κατάταξιν μετά αύστη 
ρότατον έλεγχον παρά τοΰ Χημείου. "Η τιαή των δέ ήιο ούσιωδώς 
μικρότερα δΓ δ καί προεκρίθη τό «ΑΣΤΟΡΙΑ». Κατά τό παρελθόν 
έτος είχε προκριθή τό «ΡΕΞ».

Εις τό ύπουργεΐον Στρατιωτικών κατόπιν μακρών δοκιμών 
διαρκείας μεταξύ τών 10 προσφερθέντων δειγμάτων, δεύτερον κατε- 
τάχθη τό «ΑΣΤΟΡΙΑ», δπερ καί προ έτους χρησιμοποιεί τό ύπουρ
γεΐον. Ητο δέ εύθηνότερον τών ξένων προελεύσεων. Παραθέτυμεν 
καί σχετικόν πρακτικόν.

^Τοιαυτη ποιοτική έξέλιξις είς διάστημα μικρότερον τής διετίας 
τής εγχωρίου βιομηχανίας Καρμπόν εΐνε είς άκρον ενθαρρυντική τό
σον μάλλον, δσον έξήγαγε κατ’ επανάληψιν ήδη είς Τουρκίαν, 
’Αλβανίαν καί ακόμη είς Αυστραλίαν χάρις είς τόν πατριωτισμόν τοΰ 
έκεΐ εγκατεστημένου Έλληνος κ. Λ. Καμπά.

Λρι*. ΐΓρ«τ . ϊ49θ&
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βή έπικινδύνως, έάν πάλιν προσε- 
ταιρισθή τ’ αριστερά στοιχεία διά 
δημαγωγικούς σκοπούς κινδυνεύει 
νά όδηγήση τήν Γερμανίαν είς τό 
πλέον σύντομον χρονικόν διάστημα 
είς τό οικονομικόν αδιέξοδον έκ τοΰ 
οποίου θά είν ε αδύνατον νά έξέλθη 
άλόβητος καί τότε πλέον τά κατα
κτητικά σχέδια καί ή παγκόσμιος 
αυτοκρατορία τοΰ τρίτου Ράιχ θ’ 
αποδειχθοΰν φροΰδαι ελπίδες, ουδέ 
ποτέ προοριζόμεναι νά λάβουν σάρ
κα καί όσια διά νά ικανοποιήσουν 
τάς ίμπεριαλισακάς φιλοδοξίας τής 
χιτλερικής νεολαίας, ή οποία έγα
λουχήθη με τό: «έγεννήθημεν διά 
ν’ άποθάνωμεν υπέρ τής μεγάλης 
Γερμανίας».

ΤΙ τοιαύτη δμως illusion τής 
νεολαίας θά ήτο θανάσιμος εχθρός 
τοΰ έθνικοσοσιαλιστικοΰ καθεστώ
τος -δεδομένου δτι έσωτερικώς τό 
τρίτον Ράιχ μέ τά μέτρα τά οποία 
έλαβεν δχι μόνον δεν έβελτίωσεν τήν 
οικονομικήν θέσειν τών εύρέων I 
λαϊκών στρωμάτων αλλά τουναντίον I

έμείωσε τό βιωτικόν επίπεδον αύτί^
"Ως μόνη διέξοδος από τάς οίχ0 

νομικός αύτάς συμπληγάδας πέτρβ. 
προτείνε.ται υπό τινων ιελευταίω; j 
εφαρμογή παρόμοιας νομισματική 
πολιτικής προς τήν τής Αγγλίας χ0: 
τής ’Αμερικής. "Η ύποτίμησις το{, 
τέστιν τοΰ μάρκου καί ό ΰτό κραη 
κόν έλεγχον πληθωρισμός,δστις θ’α· 
πετέλει διά uva χρόνον μίαν αυμ 
πληρωματικήν πηγήν άντλήσεως χΕ. 
φαλαίων διά τό Κράτος. Έάν δμμ,. 
οί αιώνες τής ιστορίας άντιγράφοιιί 
άλλήλους δέν συμβαίνει τό ίδιοι 
καί διά τά οικονομικά πειράμα^ 
τά όποια διέπονται από ιδιαιτέρου; 
νόμους καί στηρίζονται είς διάφορ8 
οικονομικά δεδομένα κατά τόποι 
καί χρόνον.

Τό εγγύτατον μέλλον θά μάς δεό 
ξη έάν τό τρίτον Ράϊχ θά έξακολου· 
θήση τη πεπατημένην όδόν ή, μ, 
πεΐκον είς τήν άδήρητον καί πραγ
ματικήν ανάγκην θά τάμη νέους δρό· 
μους καί θά επιχείρηση νέα οικονο
μικά καί νομισματικά πειράματα.

Τράπεζα Πθημωμ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

109 καταστήματα έν Έλλάόι, 6 καταντή
ματα έν τώ έξωτερικφ (έν ’Αγγλία 

Αίγύπτω καί Κΰπρω).
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ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑ! 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Γενική αΰξησις δραστηριότητας 
π0ιρατηρεΐται. Ό δείκτης βιομηχα
νικής παραγωγής τοΰ Federal Re
serve Board (Βάσις 1923—25=100) 
ίνήλθεν άπό 87 καί 89 κατ’ Αύγου
στον καί Σεπτέμβριον 1935 είς 94 
κατά ’Οκτώβριον, προεβλέπετο δέ 
δτι θά φθάση είς 97-98 κατά Δ)βριον. 
Σημειωτέον'οτι ό μέσος έτήσιος δεί 
κτης διεκυμάνθη ώς έξης κατά την 
τελευταίαν πενταετίαν: 1931 : 81, 
1932 : 64, 1933=76, 1934=79 καί
1935 90 (Κατά προσέγγισιν) Παρα 
τηρείται σημαντικωτάτη αΰξησις 
τήο ΐ'ατασκευής αύτοκινήτων.
νόμισμα

Καθ’ υπολογισμούς χρυσός αξίας 
§ 1.250 έκατομ. είσέρρευσεν είς 
U. S. Α. κατά τό 1935 έναντι χρυ
σού άξίας $ 1.000 έκατομ είσαχθέν- 
τος τώ 1934. Τά είς χρυσόν αποθέ
ματα των U. F. Α. ύπερβαίνουσιν 
ήδη τά g 10.000 έκατομμύρια- Αίφνι- 
δίως άπό τής 9)12)53 τό Άμερικανι 
κόν θησαυροφυλά·<ιον, δπερ δυνά
μει τής άπό 19 6'34 άποφάσεως τοΰ 
Κογκρέσσου ειχεν έξουσιοδοτηθή νά 
άγοράζη άργυρον έν U. S λ . καί έν 
τφ έξωτερικώ διέκοψεν έπί διήμε 
ρον τάς άγοράς τοΰ λευκοΰ μετάλ
λου είς Λονδΐνον, μετά δέ έπανέ- 
Χάβε ταύτας άλλ’ είς λίαν περιω · 
ρισμένην κλίμακα. "Η τιμή τοΰ άρ- 
γύρου ξένης προελεύσεως ύπεχώ- 
ρησε άπό 65 cents τήν ούγγίαν είς 
55 καί 50. Ή τακτική αυτή, ήν οι 
’Άγγλοι άποδίδουν είς υπουλον 
άμερικανικήν πρόθεσιν δπως πλήξη 
τήν άγοράν Λονδίνου, ή άσυναγώ- 
νιστος διεθνής θέσις τής οποίας έ

κίνησε πάντοτε|τήν ζηλοτυπίαν των 
’Αμερικανών, οφείλεται ώς έπισή- 
μως έδηλώθη, είς τήν επιθυμίαν τοΰ 
άμερικανικοΰ θησαυροφυλακίου δ
πως πατάξη τήν κερδοσκοπίαν καί 
διακόψη τήν λαθρηαν έξαγωγήν 
άργΰρου έκ Κίνας. Σύγκλησις διε
θνούς Διασκέψεως τοΰ άργΰρου δεν 
προβλέπεται έπίτου παρόντος. 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ

Κατά τάς άρχάς Δ)βρίου έξεδόθη 
κρατικόν δάνειον g 930 εκατομμυ
ρίων πρός κάλυψιν δαπανών έκτε- 
λουμένων δημοσίων έργων καί άν 
τιμετώπισιν τών ταμιακών άυαγκών 
τοΰ Δημοσίου- ’ κ τοΰ άνω δανείου 
g 450 έκατομ- έξεδόθησαν είς δμο- 
λογίας πρός 23/4 °/0 δεκαετούς διάρ
κειας καί g 450 έκατομ. είς γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου πρός 2‘/s°/o 
διάρκειας πέντε ετών. Οί κάτοχοι 
γραμματίων θησαυροφυλακίου g 
418 έκατομ. πρός 21/, % ληγόντων 
τήν 15)12-35, ήδυνήθησαν νά άλλά- 
ξωσι ταΰΐα. Τό χρηματιστήριου 
Νέας Ύόρκης συνεπεία τής βελτιω
μένης οικονομικής καταστάσεως 
τής χώρας εμφανίζεται σταθερόν. 
Γενικώς τά χρεώγραψα άνετιμήθη 
σαν κατά 50°/0 άπό τών άρχών 1935. 
ΤΡΑΠΕΖΑ1

Τά πλεονάζοντα ταμιακά άποθέ 
ματα τών Τραπεζών άνελθόντα κα 
τά τάς άρχάς Δ'βρίου είς g 3.310 
έκατομ. είναι πολύ μεγάλα καί οί 
συνελθόντες Διοικηταί τών Federal 
Reserve Banks άπεφάσισαν νά λά 
βωσι μέτρα μειώσεώς των. Κατόπιν 
άποφάσεως τοΰ Federal Reserve 
Board, άπό 1)1)36 τά έπιτόκια κατα
θέσεων έπί προθεσμία μειοΰνται είς 
τά έξής άνώτατα δρια: 1% έπί κατα

θέσεων 90 ήμερων τό πολύ, 2°/0 έπί 
καταθέσεων 6 μηνών τό πολύ δια
τηρούμενου τοΰ 21/, °/ο έπί καταθέ
σεων άποδοτέων μετά έξάμηνον 
τουλάχιστον προειδοποίησιν.

Ό τόκος τών ταχυδρομικών τα
μιευτηρίων παραμένει άμείωτος είς

ρωςςια
Ν-Α ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Κατόπιν κυβερνητικής άποφάσεως 
κατηργήθησαν τά περίφημα κατα 
στήματα Τοργκσίν. ατινα είχον μ_έ· 
χρι σήμερον τό μονοπώλιον τής 
έίαργυρώσεως τοΰ έκ τοΰ έξωτερι 
κοΰ είσαγομένου συναλλάγματος 
καί τής πωλήσεως είς του_ς ξένους 
τών άναγκαιούντων αύτοΐς διαφό 
ρων ειδών είς τιμάς πολύ άνωτέρας 
άπό έκείνας είς ας διέθετον αί διά
φοροι κοοπερατίβαι τά προ’όντα 
των είς τούς Ρώσσους έπί τή βάσει 
δελτίου διανομής.

Οϋτω άπό τής 1ης τρέχοντος 
παύει πάσα συναλλαγή εντός τής 
Ρωσσίας μέ έξωτερικόν άυνάλίμα 
καί πάντες οί όπωσδήποτε 
κάτοχοι ξένου συναλλάγματος θα 
έξαργυρώνουν τούτο είς, τάς ^ θυρί
δας τής Κρατικής Τραπέζης έπί τη 
βάσει καθορισθείσης τιμής 1 ρου 
βλίου πρός 3 γαλλικά φράγκα και 
άναλόγως διά τά άλλα νομίσματα.

Οί λόγοι τής τοιαύτης νομισματι
κής μεταρρυθμίσεως Ανάγονται είς 
τήν μ ίωσιν τών είς έξωτερικόν 
συνάλλαγμα άναγκών τής Ρωσσίας 
διά τάς έκ τοΰ έξωτερικου εισα 
γωγάς της καί είς τήν σημαντικήν 
ένίσχυσιν τών είς χρυσόν Απόθεμά 
των τής Κρατικής Τραπέξης έκ τής
συστηματικωτέρας έκμεταλλεύσεως
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ΜΕ ΠΛΗΡΕΙΕ & Nt-QTATAE ΕΓΚΑΤΑ£ΤΑ£ΕΙ:Ε
Δωαάτια Λούξ μετά λουτρού, τρεχοΰμενον θερμόν καί ψυχρογ ύδωρ, καλορι

φέρ βεράντες δροσόλουστες, σαλόνια πολυτελή, αίθουσα αναμονής, 
τηλέφωνα, όλα τα μοδερνα κομφορ.
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IΛΟΓΙΣΤΙΚΑ- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ! ΜΗΧΑΜΑ!

Burroughs
Χρηοιμοπβιβύνται καί εις ϊλας τά; «ν Έλλάδι Τράπεζας 
Δημββίκ; -Υπηρεσίας. Άν. Εταιρείας, Εργοστασ.α κλπ.

Ή δ,άδοσίς της άνό τόν Κόσμον είνε ή Με&ς της ίπεροχής της
500 BAS1KOI ΤΥΠΟΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟΙ EIS ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

•Επίόειξις παρ’ ήμών άνευ ύποχρεωσεως σας.
ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ

ΚΙΚΙΖΑΣ, ΤΡΑΚΑΣ & Σ·*
ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 8α-ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 21657

τών χρυσοφόρων φλεβών τής χώρας.
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Αί τιμαί χονδρικής πωλήσεως πα 

ρέμειναν σταθεραί κατά τό πλεΐστον 
τοΰ Δ^βρίου. Κατά τό δεύτερον Π01- 
συ τοΰ άνω μην’ς τά είδη τιολυτε 
λείας άνετιμήθησαν άποτόμως μέ. 
χρι_ς 100% άνω τών κατά τάς άρχάς 
τοΰ 1935 τιμών των. Τά λαθραίως 
πωλούμενα είδη διατροφής άνετιμή 
θησαν έπίσης. ’Εξακολουθεί ή σπά 
νις ^βουτύρου, ώών, λαρδιού, πουλε
ρικών καί κρέατος. 'Η κυβέρνησις 
συνιστά είς τόν ύποφέροντα λαόν 
έγκαρτέρησιν, διώκει δέ άμειλίκτως 
τους κερδοσκοποΰντας παραγω- 
γούς. Κατά τούς 11 πρώτους μήνας 
τοΰ 1935 τό έξωτερικόν έμπόριον 
εκινήθη ώς έξής: Είσαγωγαί ΜΙ, 
3.774.9 έκατομ. ΈξαγωγαίιΚΜ 3 852.1 
έκατομ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣ1Σ 

ν έκφωνηθένη κατά τάς άρ 
χάς Δ)βρίου λόγω του πρός τήν Γερ 
μανικήν Νομικήν ’Ακαδημίαν ό Δ6- 
κτιορ Schacht καΤέκρινε τός κατά 
τοΰ καπιταλισμού ίδ-ίας τοΰ Έθνι 
κοσοσιαλιστικοΰ Κόμματος καί δή 
τήν έκδηλωθεΐσαν τάσιν: πρός κα 
τάργησιν των άνωνύμων έταιρειών, 
προς περιορισμόν των δικαιωμάτων 
τών μετόχων έπ’ ώφελεία τής δι
καιοδοσίας τών Διευθυντών Εται
ρειών, πρός παρεμπόδισιν τής μετά· 
βιβάσεως τών Μετοχών κλπ κλπ. 
Ό Δόκτωρ Schacht έτόνισε'ν, ότι 
πρός κανονικήν λειτουργίαν’ τοΰ 
πολυπλόκου σημερινοΰ οικονομικού 
μηχανισμού ή διατήρησις τοΰ καπι
ταλισμού είναι άπαραίτητος καί ότι 
τό Κράτος δεν δύναται νά τόν άπο- 
καταστήση 
ΝΟΜΙΣΜΑ

Άπό τοΰ Δ)βρίου άπηγορεύθη αύ 
στηρώς ή εισαγωγή τραπεζογραμ 
ματίων τής Keichsbank έκ τοΰ έξω 
τερικοΰ, Μόνονοί περιηγηταί οί έ ρ 
χόμενοι είς Γερμανίαν επιτρέπεται 
νά είσαγωσι μέχρι RM, 30 έκαστος.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Γενική βελτίωσις τής οικονομικής 
καταστάσεις τής χώρας παρατη- 
ρεΐται. Ή έσοδεία δημητριακών ήτο 
λί^ν ικανοποιητική καθώς καί ή έ 
σοδεια^καπνών. Ή κίνησις τοΰ έξω 
τερικοΰ εμπορίου κατά τούς 10 
πρώτους μήνας τοΰ 1935 ένήόθεν είς 
Levas 2557 έκατομ. (έίαγωγή) κοί 
1 evas 2.365 έκατομ. (είσαγ.) έναντι 
αντιστοίχου περυσινής κινήσεωο 
Levas 1916 έκαιομ. (εξαγωγή) καί 
Levas 1.840 έκατ. (ιίσαγ )„ Τό χρή 
μα είναι άφθονώτερον καί ό έπίση

μος προεξοφλητικός τόκος ήλατ* 
τωθη άπό τοΰ Αύγούστου 1935 άπ& 
7ο ο έναντι 6ο)ο. Τό χρεωστάσιον 
παρετάθη έπί έξάμηνον κατόπιν- 
συμφωνίας μετά τών ξένων Αντι
προσώπων ομολογιούχων. Τό μετα- 
Φερόμενον ποσοστόν τών τόκων 
ώρίσθη είς ]5ο)ο ένώ 17V5°)o θά 
κατατεθώσιν είς λέβα παρά τή ’Ε
θνική Τραπέζη είς δεσμευμένον 
λ σμόν πρός μεταφοράν έν καιρώ.

Τό Σερβοκροατικόν ζήτημα ση- 
μειώσαν πρόοδον έσχάτώς έδυσχε- 
ράνθη πάλ,ν λόγω τής άπαιτήσεως 
τοΰ Κροάτου άρχηγοΰ Δόκτορος 
Μάτοεκ όπως ή Γιουγκοσλαυΐα ά- 
ποτελέση ομοσπονδίαν μέ "ισοτιμίαν 
Σέρβ ■ ν καί Κροατών καί ιδιαιτέραν 
διά τήν Κροατίαν Βουλήν, ή πρό- 
τασις όμως αυτή είναι απαράδε
κτος διά τούς έν τή Κυβερνήσει Έ- 
νωτικούς.

ΓίΟΥΓΚΟΣΛ Αγ·ΙΆ
Ή οικονομική κατάστασις τής 

χώρας έμφανίζει σημαντικήν βελτί- 
ωσιν κατα τό τελευταΐον τρίμηνον. 
Κακ* τούς 10 πρώτους μήνας τοΰ 
1935 τό έξωτερικόν έμπόριον έκινή- 
θη ώς έξής: ’c ξαγωγή: Δηνάρια 
3.268.9 έκατομ. Εισαγωγή Δηνάρια: 
3,006.4 έκατομ. έναντι Αντιστοίχου 
περυσινής έξαγωγής Δηνάρ· 3.042-4 
έκατομ. καί εισαγωγής Δηνάρια 
2,963.0 έκατομ. Ό ύποβληθείς είς 
τήν Βουλήν πρός έγκρισιν νέος προ
ϋπολογισμός συμποσοΰται είς Δη
νάρια 10.307 έκατομ. ήτοι είναι κατά 
Δηνάρια 57 έκατ. μεγαλείτερος τοΰ 
περυσινοΰ.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Συμφώνως πρός τά αποτελέσμα

τα τή; ένεργηθείσης πρό διμήνου 
άπογραφής ό πληθυσμός τής Τουρ
κίας Ανέρχεται ήδη είς 16.000.000 
αύξηθεΐς έντός οκταετίας κατά 21/, 
έκατομ. Ή αΰξησις αϋτη όφείλεται 
κυρίως είς τόν εποικισμόν τής Θρά
κης διά Τούρκων προερχομένων έκ 
Βουλγαρίας και Ρουμανίας. 500.000 
γεωργοί πρόκειται νά έγκαταστα- 
θώσιν ε’ις τήν άνω επαρχίαν.

Δύο νέαι σιδηροδρομικοί γραμμαί 
έγκαινιάσθησαν έσχάτως. Ή πρώτη 
400 χιλ. μήκους άγει άπό Φίλκος είς 
Ίρμάκ καί Αποτελεί διέξοδον τής 
άνθρακοφόρου περιοχής Ποντοη- 
ρακλείας είς τήν Μαύρηνθάλασσαν. 
Έστοίχισεν αϋτη £ 2.000.000.Ή δεύ
τερα, άγουσα άπό Άγκύρας είς 
Διαρβερκίρ έξυπηρετεΐ τό κρατικόν 
μεταλλεΐον χαλκού τοΰ Ergam. Τρί
τη γραμμή άπό Άφιόν—Καρά—Χισ· 
σσρ είς ’Αττάλειαν πρόκειται νά 
κατασκευασθή διά τήν έξυπηρέτη- 
σιν στρατηγικών σκοπών.

ΜΕΤΑΞΟΎΦΑΠΤΟΥΡΓΕΙΟΠ
Η

UΧΡΥΣΑΛΛΙΣ,,
ΣΤΥΛ. Η. ΠΒΠηΔΟΠΟΥΛΟΥ η.Ε.

Κεφάλαιον όλοσχερώς κατ)νον 
Κεφάλαια Άποθεματικά

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ

Δρ. 50.000.000 
,ι 17.600.000

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: ΕΝ ΑΟΗΝΑΙΣ (ΠΟΔΟΝΙΦΤΗ)
ΚΑΙ ΕΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
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ΤΗΛΕΦΩΝΑ Έργοστ. Ποδονίφτη άρ. 80.034 - ’Αποθήκης 20.248

ΕΙΔΗ TINA ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΑΣ
Κρέπ-Σίν—Φουλάρ-—Ζωρζέτ—Κρεπόν—Μαροκαίν 

Σατέν—Σεμιζιέ.

ΚΡΕΠ ΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑΝ ΤΥΠΩΝ
Μαλλομέταξα έπανωφορίων, Σετακροΰτες, Κου

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

Στόφες κλαδωτές, Εμπριμέ.
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&ΙΤΟΣ
Κατά στατιστικήν τοΰ'Διεθνοΰς Γεωρ 

χικού ’Ινστιτούτου ή παγκόσμιος σίτο 
παραγωγή του 1935 άνήλθεν εις 915. 
OQO-000 μετρ, στατήρων (εξαιρέσει Ρω
σίας, Κίνας, Τουρκίας καί ’Ιράκ) έναντι 
912.Q00 00ο μετρ. στατ. παραγωγής 1934 
"Εκ τής άνω ποσότητας 419 έκατ. πα· 
ρήγαγεν ή Ευρώπη, 240 έκατ. ή Β. ’Α
μερική, 61 έκατ. ή Νότ. ’Αμερική, 121 
έκατ. ή ’Ασία, 35 έκατ. ή ’Αφρική καί 
39 έκατ- ή ’Ωκεανία. Εις τήν’Α ρ γ ε ν 
τ ιν ή ν κατά Δ)6ριον έπεσαν ελαφροί 
6ροχαί βελτιώσασαι αίσθητώς τήν κα- 
τάστασιν τής εσοδείας. Κατ’ επίσημον 
άνακοίνωσιν επί σπαρείσης έκτάσεως 
14.202.000 στρεμμ. 11.908 000 στρεμμ. 
μόνον Οέλουσιν συγκομισθή έναντι 
17.200.000 περυσινών. Εις τάς U. S. Α. 
ή εσοδεία τοΰ χειμερινού σίτου προχω
ρεί κανονικώς. Μέχρι 1)12)35 ειχον σπα 
ρή 47.529.000 στρέμματα έναντι 44.336. 
000 στρεμμ. αντιστοίχου περυσινής έκ
τάσεως. Εις τήν Αυστραλίαν ό 
Θερισμός προχωρεί κανονικώς μέ λίαν 
ϊκανοποιητικάς αποδόσεις. ‘Η εσοδεία 
υπολογίζεται εις 17.500,000 quarters.Εις 
τήν Ρωσίαν ή εσοδεία προοδεύει 
καλυπτομένη υπό σιριόματος χιάνος. 
Εις τάΒαλκάνιαή σπαρεΐσα έκ 
τασις είναι γενικώς μικροτέρα τής πε· 
ρυσινής.

Κατά τόν ’Εμπορικόν Φύλακα αί 
μέχρι 19)12)35 παγκόσμιοι φορτώσεις 
άνήλθον εις 21.995.C00 qrs. έναντι παγ
κοσμίων αναγκών μέχρι τέλους Ίου U- 
ου 1936 έκτιμωμένων εις 63 000.000 
qrs καί παγκοσμίου πλεονάσματος 
92.000.000 qrs.

Κατά τάς άρχάς Δ βρίου καί συγκε 
κριμένως μέχρις τΰς 12ης τοΰ μηνός αί 
άγοραί τοΰ σίτου ήταν μάλλον χαίαραί 
λόγον προσφορών έκ μέρους τής ’Ηπει
ρωτικής Εύρώπης καί ιδία, τής Γαλλίας 
ώς καί λόγοι τής άναμενομένης καλής 
Αύστραλιανής εσοδείας. Άπό τής 13ης 
όμως άνατίμησις απότομος παρετηρή- 
θη ένταΟεΐσα άπό τής 17ης εις τήν α
γοράν Liverpool όπου καί έσημειώθη, 
maximum τιμών τη 30)12)35 καί τή 
2)1)36. Ό λόγος τής άνατιμήσεως τού

της ή το ή ληφΟεΐσα άπόφασις τής Κυ- 
βερνήσεως τής ’Αργεντινής νά ΰψώση 
τό κατώτατον δριον τιμών εγχωρίου 
σίτου άπό 5 75 pesos εις 10 pesos τά 
100 κιλά. Ύπελογίσθη πράγματι, δτι τό 
έφετεινόν έξαγωγικόν πλεόνασμα τής 
"Αργεντινής δέν θά υπερβή τούς 1.500. 
000 τόν νους (τό .1)3 τοΰ περυσινού) έξ 
ών μόνον 750.Q30 τόν. Θά έξαχθώσιν 
εις τήν Ευρώπην. Λόγιο τής ύψώσεως 
τόν Άργεντινιόν σιτηρών, τό σιτεμπόρι
ο ν ’Αγγλίας καί Ηπειρωτικής Εύρώ
πης έστράφη προς τά σιτηρά Αυστρα
λίας καί Καναδά Εις τήν Ελληνικήν 
αγοράν τά σιτηρά ’Αργεντινής προσεφέ- 
ροντο κατά τά τέλη Δ)βρίου καί άρχάς 
"Ιανουάριου εις 155 σελήνια cif Πειραιά 
τά Bahia καί 156)6 τά Necochea. Τά 
ρωασικά σιτηρά προσεφέροντο εις 153 
153)6 σελίνια τσιφ Πειραιά. Οί Ρώσσοι 
πάντως ήσαν επιφυλακτικοί εις τάς πω 
λήσεις των.

Ιίατ ί τά τέλη Δ)6ρίου 1935 τό ορα
τόν απόθεμα τών U.S Α άνήρχετο εις 
84.149.000 bu καί τό τοΰ Καναδά εις 
258 600.000 bu.
Β ΧΜΒΑΞ

Κατά στατιστικήν τοΰ New York 
Cotton Exchanga ή παγκόσμιος βαμ
βακοπαραγωγή 1935—36 υπολογίζεται 
εις 25.362 000 δέματα έναντι 22.605.000 
δεμ. τω 1934-35· Ή έπίσημος έκτίμησις 
τής 9ης Δ 6ρίου άναβιβάζει τήν έσοδεί 
αν βάμθακος τών V. S. Α. εις 10.734000 
δέματα έναντι 1 χ.141.000 δεμάτων τής 
έκτψήσεως Ν)6ρίου καί 11.464.00q δε
μάτων τής έκτιμήσεως "Οκτωβρίου. Ή 
πρός συγκομιδήν έκτασις άνέρχεται εις 

”27 331 (ΙΟΟ acres έναντι 27 872.0οΟ acres 
σπαρείσης έκτάσεως. Μέχρι τής 15ης 
Δ)βρίου ειχον έκκοκκισθή 9.758.000 δέ
ματα. Κατά τό νέον πρόγραμμα ρυθμί- 
σεως τής βαμβακοπαραγωγής τοΰ Υ
πουργείου Γεωργίας, δπερ μέλλει νά ί- 
σχύση έπί μίαν τετραετίαν, 0 ά ληφθή 
ώς ϋάσις σποράς έκτασις 44.590.000 
acres ήτις άναλόγcnc τών προβλέψεων 
θά έλατοΰται κατά 30—45 ο)ο ήτοι εις 
31.150 000 — 24.475.000 acres,ούτως ώσ
τε ή εσοδεία νά κυμαίνηται μεταξύ 
11.000.000—12.000.000 δεμάτων- Ή ά·

ποζημίωσις τών περιοριζόντων τήν βαμ 
βακοκαλλιέργειαν παραγωγών ύπελογί
σθη εις 5 cents κατά lb. ($ 8.5 κατά 
acre). Τή 611)36 τό άνώτατον Δικαστή 
ριον τών U.S.A. έκήρυξεν άντισυντα- 
γματικήν τήν γεωργικήν πολιτικήν τοΰ 
Προέδρου Boose ve It. Οί Νόμοι οθεν 
περιορισμοΰ τής σποράς κινδυνεύουν νά 
ΘεωρηΘώσιν επίσης αντισυνταγματικοί, 
πάντως ή Κυδέρνησις διά τής μή πα
ροχής προκαταβολών εις τούς τυχόν άρ- 
νουμένους νά συμμορφωθώσιν πρός αυ
τούς γεωργούς θά δύναται πάντοτε νά 
περιορίζη τήν βαμβακοκαλλιέργειαν. Ή 
’Ινδική έσοδεία βάμβακος υπολογίζεται 
κατ’επίσημον έκτίμησιν είς 5 352 000 
δέματα έναντι 4.555.000 δεμάτων τής 
παρελθούσης εσοδείας. ‘Η έσοδεία 
1935—1936 τής Βραζιλίας υπολογίζεται 
είς 1.500.000 δέματα. Ή έσοδεία τής 
Κίνας είς 2.700.000 δέματα καί ή τής 
Ρωσσίας είς 2.000.000 δέμ. Ή Αιγυ
πτιακή έσοδεία υπολογίζεται έπισήμως 
είς 8.445.000 καντάρια (κατ’ άλλας έκ- 
τιμήσεις είς 8.100.C0Q κάντ.) Ή Ελλη
νική παραγωγή 1935 άνήλθεν είς 
37.000.000 περίπου δκ. συσπόρου βάμ
βακος έπί συγκομισθείσης έκτάσεως 
537.000 στρωμμάτων καί 580 000 στρεμ. 
σπαρείσης τοιαύτης. Ή παραγωγή τοΰ 
1931 δέν εΐχεν ύπερβή τάς 9.800.000 όκ. 
ΕΑΑΙΑ

Μετά τήν κατά Ν)6ριον 1935 σημειω- 
θεΐσαν κάμψιν τών τιμών είς τάςάγοράς 
Μασσαλίας καί Νίκαιας, τό είδος πάλιν 
άνετιμήθη κατά Α)6ριον λόγιο τής έξαν 
τλήσεως τών αποθεμάτων καί τής βελ- 
τιωθε ίσης ποιότητας τής παραγωγής, 
προσελκυούσης τούς άγοραστάς. Αί 
έργασίαι είναι ζωηραί είς ιήν αγοράν 
Νίκαιας. Είς τήν Τύνιδα ή έσοδεία είναι 
καλή άλλ" ή εξαγωγή είς ’Ιταλίαν λόγφ 
τών κυρώσεων έπαυσε καί τοΰτο ενδέχε
ται νά συντέλεση είς πτώσιν τών τιμών. 
Η 'Ισπανική αγορά τής Malaga πα- 
ρουσίσζεν αστάθειαν κατά Δ)6ριον. ‘Η 
έκθλιψις τών έλα ιών καθυστερεί λόγω 
βροχών. Τά ραφινέ καί πεντάβαθμα 
έλαια εξωτερικού άτινα μέχρι τών μέ
σων Λ)βρίου έτιμώντο άντιστοίχως φρ. 
38Q—385 καί 335—340 φρ. τά 100 κιλά

(cif λιμένας Μεσογείου) ύπετιμήθησαν 
κατόπιν είς φρ. 365—370 καί φρ. 320— 
325. Τά εσωτερικά έλαια ραφινέ καί 
πενταβαθμα έπηρεάσθησαν έκ τούτου 
καί έχαλαρώθησαν επίσης άπό Δρχ 38,50 
καί 35 Δρχ. κατ’ όκάν είς Δρχ. 38— 38, 
50 καί 34.50—35 Δρχ. (cif λιμένας ’Ε
σωτερικού Βαρέλια πωλητοΰ έπιστρε- 
πτέα).
ΣΤΑΦΙΣ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Κεντρικής Έ 
πιτροπής Διαχειρίσεως Στσφίδος αί έξα- 
γωγαί σταφίδας άπό 1 Σ)6ρίου. μέχρι 
31 Δεκεμβρίου 1935 άνήλθον:

1935)36 Λ.Ε. 113. 142 256
έναντι 1934)35 » 117 833 296

» 1933)34 » 93 719 517
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΣΤΑ ΦΙΔΑΓΟΡΑΣ 

ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΑ I

Ή κατάστασις τής σταφιδαγοράς πα- 
ρέμειτε στάσιμος. Αΐ τιμαί διατηρούν
ται σταθεραί τόσον έπί τών 'Ελληνικών 
δσον καί τών Αυστραλιανών σταφίδων. 
Αί πραγματοπο ιη θεΐσαι έργασίαι έγέ- 
νοντο κυρίως έπί καλών ελληνικών ποι
οτήτων Βοστίτσης καί Κόρφου, είς πε-
ριωρισμενας ποσότητας. 
ΤΙΜΑΙ

ΚΑΠΝΑ
Κατά στατιστικήν τοΰ Διεθνούς p6. 

ωργικοΰ "Ινστιτούτου ή παγκόσμιος Χα, 
πνοπαραγωγή 1934 άνήλθεν είς 1866 4 
έκατ. χ)γρ έναντι 2117.5 έκατ. χγρ. μ£. 
σης έιησίας παραγωγής 1928 -1932.

Κατά Δ)6ριον 1935 αί άγοραί χω, 
ρικών καπνών εσοδείας 1935 έσυιεχί»

Η ΪΥΓΧΡ0Η0Σ 
ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΧ

II ΑΝΑΓΚΗΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

<c>Yxy x

ΑΠΟΤΑΟΜΤΕ: ΕΙΣ. TO
I ΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ 
ΟΡΓΑΜΩΙΕΩΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

REMINGTON RAND INC
Τό οποίον αναλαμβάνει νά μελε- 
ιήση τά προβλήματα aac καί νά 
προτείνη τάο καλυτέραε λύσειβ

ΑΠί/ΠΕΙΑ ΛΙΑΤΜΠ ΕΛΛΑΛΑ II. ΣΟΛΟΜΟ). ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 9 ΑΘΗΝΑ!

Πύργου 3θ)6—31—, Ζακύνθου 31)— 
32)61 Άμαλιάδος 31)—32—, Πατρών 
32)3 — 33)—, σκιάς 35)—37)—· Κόρφου 
33,9—34)6, σκιάς 36)—38) —καί διάκλή 
ματα σκιάς τιμαί ΰψηλότεροι, Βοστίτσης 
40)—45)—, κλήματα 45)—50)—, μέτρια 
36)—39)—καί ψιλά (μέτριας ποιότητας) 
34)—37) , Αυστραλίας 25)—33)—. 
ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑ!

Ή άγορά σουλτανινών έπαρουσίασε 
ζωηρότητα, γενομένων πράξεων έπί 
καρπών εύθηνών ιδία ποιοτήτων. Ή 
προσφορά Αυστραλιανών ήτο μικρά 
λόγφ έκφορτώσεως στοκ έξ ’Ηπειρωτι
κής Εύρώπης. Ή ζωηρότης τής αγοράς 
προβλέπεται, ότι Θά εξακολούθηση μέ
χρι τών αρχών προσεχούς μηνός Φε
βρουάριου, οπότε αναμένονται αί πρώ
τα ι αφίξεις Περσικών Σταφίδων. Τήν 
διατήρησιν τής ζωηρότητας ύποβοηθεΐ 
καί ή άνατίμησις τών Σμυρνάίκών, α'ί- 
τινες άπορροφώνται υπό τής Ήπειρω· 
τικτς Εύρώπης.

Αί γενόμενσι εργασία ι έ σημείωσαν τάς 
κάτωθι τιμάς: Αυστραλίας άπό 4Θ)— Καί 
άνω, Σμύρνης άπό 36)— 45)—, Κρήτης 
άπό 38) — 60)—. Κορίνθου 41)6—75)—, 
Περσίας 30)—38)—, Νέας ’Αφρικής 32) 
—36)—, Καλλιφορνίας άλεύκαστοι 35) 
—35)6 καί λευκαομέναι 39) —43)—

σθησαν ζωηρώς. Μέχρι 30)11'35 είχόν 
άγορασθή έν συνόλφ 14.992.690 όκ. κα( 
κατά τό διάστημα 1 — 20 ] 12}35 
ήγοράσθησαν έ'τεραι 3.132.296 Σύ» 
νολον μέχρι 20)12 35=18.125.616 οκά
δες. Τό Τσεχοσλοβακικόν Μονοπώλιον 
προέβη είς άγοράν 985.000 ΧΥΡ- κα
πνών πρός Δρχ. 96-15— Δρχ. 202.66 διά 
καπνά Μακεδονίας διαφόρων ποιοτήτων 
καί πρός Δρχ.59—99.90 διά καπνά Θεσ
σαλίας καί Παλ. 'Ελλάδος. ’Ενδεχομέ
νως τό άνω Μονοπώλιον θά άγοράσ·β 
συμπληρωματικώς έτέρας 95.000 όκ. 
καπνών Θεσσαλίας καί παλαιάς Ελλά
δος. Κατ’ επίσημον στατιστικήν, κατά 
τούς 11 πρώτους μήνας τοΰ 1935 έξή- 
χθησαν έκ τών Ελληνικών τελωνείων 
διά τό "Εξωτερικόν 45.184.430 χγρ κα
πνών άξίας Δρχ. 3 072,0 έκατομ. έναντι 
αντιστοίχου περυσινής έξαγωγί" ς 30.102. 
641 χγρ. άξίας Δρχ. 1.588,8 εκατό μ μ, 
Κατ’ άκριβή στατιστικήν ή τουρκική έσο
δεία 1935 άνήλθεν είς 33.256.652 χγρ. 
Ειδικώσ ή παραγωγή περιφερείας Σμύρ
νης (5 106.347 χγρ.) είναι κατά 35 ο)ο· 
μικρότερα τής περυσινής. Ή ποιότης 
τής εσοδείας είναι κατωτέρα τής κανό» 
νικήσ. Αί άμερικανικαί Έταιρεΐαι είσέ- 
τι δέν ήρχισαν άγοράσ χωρικών καπνών 
έν μεγάλη κλίμακι Τό Τσεχοσ)οβακι- ι 
κόν Μονοπώλιον ήγόρασεν 1.000.000 
χγα. καί τό Γαλλικόν Μονοπώλιον. 
100.00Θ χγρ. τουρκικών έμπορικών κα
πνών. Ή άγορά Βουλγαρικών κβπνών 
έσοδ. 1935 άνεπτύχθη ευρέως κατά 
Δίβριον. Έντόο ολίγων ημερών ήγορά
σθησαν 2.000 000 χγρ. ικανός ποσότη
τας ήγόροσαν οί άντιπρόσωποι γερμα
νικών εργοστασίων καί τό Αυστριακόν 
Μονοπώλιον, 160.000 χγρ. έπεξειργα· 
σμένων Βουλγαρικών καπνών ήγοράσθη 
σαν εμμέσως ύπό τού Σουηδικού Μονο- 
πωλείου. Ή καπνοπαραγωγή 1935 τών 
Ήνωμ. Πολιτειών(9 μήνες) άνήλθεν είς 
572.825.250 χγρ. έναντι 470.547.q00 χγρ. 
συνολικής παραγωγής 1934, άντιστοίχως 
έξήχθησαν τφ 1935 101 7 έκατομ μ. χγρ. 
έναντι 198,4 έκατ. τώ 1934 Τώ 1930 η 
εξαγωγή είχεν άνέλθει είς 2β0>8 έκατομ ι 
χγρ. "Εκτατέ θύτη περιωρίσθη συνεχώς.

ΣΚΑΝΑΙΝΑΥΤΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ 
ΕΓΓΥΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ α,ε.

ΕΔΡΑ ΕΝ ΤΤΕΙΡΑΙΕΙ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟ ΙΩΝ 

SVENSKAr ORIENT,’ LINIEN
soviet;[mercantile fleet

NAVIGAZIONE LIBERA TRIESTINA
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Εισαγωγείς τής Σουηδικής Ξυλείας EVGE 
Καί τής Έςΐ'δςΰς Ξυλείας1/Αρχαγγέλου RUSS

Μεγάλαι παρακαταδήκαι δλων τών ειδών ξυλείας ήτοι: 

ΕΡΤΟΡΑΣ, ΛΕΥΚΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ&ΡΩΣΣΙΑΣ, 
ΤΡΑΒΒΕΤΩΝ ΔΡΥΟΣ, ΟΞΥΑΣ, ΠΙΤΣ-ΠΑ Ι·Ν κ.α

ΚΟΝΤΡΑΠΛΑΚΕ
Άπομονωτικαί Πλάκες “INSULITE,,

Γενικοί ’Αντιπρόσωποι τών Σουηδικών Αυτοκινήτων

V O'L V ο
Ειδικόν τμημ«[άναπτΰξεως έμπορικών σχέσεων

Σκανδιναυϊκών Χωρών—Εγγύς ’Ανατολής

Τηλ)καί Διευθύνσεις:
Ναυτικού Τμήματος 
Τμήματος Ναυλιόσεων 
’Εμπορικού! Τμήματος 
’Αποθηκών tan

ΣΝΕΑΛ
BYGbN
ΕΛΚΟ
ΕΥΓΕ

Τηλέφωνα:
Διευθύνσεως καί Γραφείων : 41.331, 41.332 

Διαχειριειως ’Αποθηκών Dfj : 40.747, 41 621 καί- 42.880
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
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D

t

λΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κατ’ άνακοίνωσιν τής Διεθνούς Οικο

νομική? 'Επιτροπής αί εισπράξεις τών 
ν^γγΰων προσόδων κατά ιό ^ από 
Ίσνουαρίου μέχρι τέλους ^ Νοεμβρίου 
1935 χρονικόν διάστημα άνήλθον είς 
5ρχ. 3448,6 έκατ. έναντι 3095,4 κατά τό 
αύτό χρονικόν διάστημα τοϋ 1934, ήτοι 
παρουσιάζουν πλεόνασμα έκ δρχ. 353,1 
όφειλόμενον εις τήν αΰξησιν τών προσό- 
§αιν έκ τοϋ καπνοΰ κατά 74. έκατ., καί 
tiJv εισπράξεων τών τελωνείων κατά 274
έκ<*τ- , ,At εισπράξεις των εις την υπηρεσίαν 
τοϋ Προσφυγικοΰ δανείου υπεγγύων προ
σόδων κατά τό αυτό χρονικόν διάστημα 
άνήλθον εις 6ρχ. 464.679.745 έναντι δρ. 
512.821.777 κατά τό αυτό χρονικόν διά 
οιημα τοϋ 1934.

Ήτοι αί εισπράξεις αΰται υπελείφθη- 
σαν τών τής αντιστοίχου περιόδου τοϋ 
προηγουμένου έιούς κατά δρχ. 48.145. 
032 λόγφ τής μειώσεως τών είσπράξε- 
<ον έκ τοϋ οινοπνεύματος κατά 35 έκατ. 
καί ιών τοϋ καπνοΰ κατά 23 έκατ.

Γενικόν σύνολον εισπράξεων :
1—1— 30—11—1934 δρχ. 3.608.314.634 
1 » 30 »—1935 » 3.913.341.716
Τελική ΰπέρβασις κατά «
Τό 1935 » 305.027.082
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗ-

2ΕΩΣ
Κατ’ άνακοίνωσιν τής υπηρεσίας τοϋ 

Ανώτατου Οικονομικού Συμβουλίου ό 
τιμάριθμος χονδρικής πωλησεως τοϋ μη
νάς Δεκεμβρίου 1935 άνήλθεν εις 2059 
έναντι.2040 τού μηνός Νοεμβρίου.

Οί κατά κατηγορίαν τιμάριθμοι έχουν

τ°ΰ ζητήματος τών έξοπλισμών αί μετο- 
χαί Πυριτιδοποιείου, αϊτινες είχον έπη- 
ρεασθή έκ τής παραιτήσεως τής κυβερ 
νήσεως Κονδύλη.

Σύν τφ χρόνιο ό κύκλος τών πραγμα- 
τοποιουμ svcov πράξεων καθίστατο μι
κρότερος καί άπό τών μέσων τοϋ μηνός 
ήρξατο έκδηλουμένη χαλαρότης τιμών 
έπεκταϋεϊσα έφ’δλων γενικώς τών χρεο
γράφων. Έπί πλέον λόγω τής έπιδεινώ- 
σεως τής έξωτερικής πολιτικής κατα- 
στάσεως καί τής διά διαλύσεως τής Έ- 
θνοσυνελεύσεως έγκαινιασθείσης προε
κλογικής περιόδου, έδημιουργήθη ατμό
σφαιρα αβεβαιότητας, έξ ής ηύνοήθη ή 
περαιτέρω χαλάρωσις τών τιμών. Είς τ' 
ανωτέρω δέον νά προστεθή καί ό συνή
θης κατά τάς παραμονάς τών έορτών 
περιορισμός τών συναλλαγών συντελέσας 
έπίσης είς τήν όποχώρησιν τών τιμών, 
τήν παρασύρασαν τά είς δρχ. καί χρυσόν 
ομολογιακά δάνεια, τάς τραπεζιτικός 
μετοχάς, τάς μετοχάς Σιδηροδρόμων 
καί άτμοπλοϊκάς, τάς βιομηχανικός

έκτος τοϋ Πυριτιδοποιείου, τάς μετοχάς 
Ήρακλέους καί έν μικροτέρα κλίμακι 
τάς ύφαντουργικάς.

Υπόλοιπα ClKAKINGs 31]12]35
Stook F Μ. 

» F.S.
Γερμανίας 
Φινλανδίας 8
Σουηδίας »
Ιταλίας 8
Τσεχ)κίας "Ανοιγμα 
Αυστρίας »
Νορβηγίας *
Βελγίου »
Ελβετίας *
Γαλλίας 8
Ουγγαρίας 8
Γιουγκοσλαυίας 
Bons de Caisse έν 
κυκλοφορία 
"Υπόλοιπον τοϋ παρ’ 
ήμΐν λ)σμοΰ έπ" ό- 
νόματι Εθνικής Τρ. 
Γιουγκοσ λ α υ ΐ α ς 
(τριμερείς συμψηφι
σμοί) Δην.

pits.
Κ.ό.

$
£

F.B.
F.S,
F.F.
Δρχ-

21.859.833.- 
538.294.42 

1.512,148.73 
3 377.479.— 

65.592.333.— 
182.154.77 

17.250.— 
16.009.619 — 

687.086.- 
61.401.353.— 
4.380.108.9ο

Δρχ. 51.806.848.—

44.680.376.44

<ος ακολούθως.
Νοέμβρ. Δεκέμβ. Διαφορά

1) Γεωργ.
προϊόντα 2276 2307 + 31

2) Ζωικά 1983 2016 + 33
5) Βιομηχ. καί

Χημικά 1924 1935 + Μ
4) Καΰσ. ϋλαι 1908 1908 0
5) Εγχώρια

προϊόντα 2021 2056 + 35
€| 'Αλλοδαπά 2053 2061 + 6
Γεν. Τιμάριθ. 204β 2059 + 19

Ή κατά 0> 9 ο)ο αυξησις του γενικού
τιμαρίθμου οφείλεται είς τήν αΰξησιν
των τιμών των περισσότερων προϊόντων 
ίδίή; 6ε τών γεωργικών καί ζωικών.

Οϋτω τών Γεωργικών ή αΰξησις α
νέρχεται είς 1, 4 ο)ο, τών Ζωικών είς 
I, 7 ο)ο καί τών Βιομηχανικών καί Χη
μικών είς 0, 6 ο)ο. Αί τιμαί τών Καυ
σίμων υλών διετηρήθησαν σχεδόν στα
θεροί.

Γενικώς δΓ ολόκληρον τό λήξαν έ
τος ό τιμάριθμος χονόρικήο πωλήσεως 
άνήλθεν είς 2003 έναντι 1969 τοϋ προη
γουμένου έτους 1934.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΩΤΕΡ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Ή κίνησις τοϋ εξωτερικού έμπορίου 
«ατά τόν μήνα Νοέμβριον 1935 συμφώ- 

πρός τά έξαχθέντα αποτελέσματα 
ϋ.το τής Γενικής Στατιστικής "Υπηρεσίας 
τ°ϋ "Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
=εχει ώς έξης:

1935
Έίσαγωγ. τόν. 222704 αξίας 1.037.851.000 
Έξαγωγ. > 79122' » 1.056.942000

1934
Είσαγωγ. τόν. 188.148 αξίας 848 753.000 
Έξαγωγ. « 51681 » 613.479.000
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ή έπικρατήσασα κατά τόν προη- 
γούμενον μήνα άνατιμητική κίνησις δέν 
διετηρήθη καί κατά τόν Δεκέμβριον π.έ. 
Είς τάς άρχάς τοϋ μηνός τούτου ή κί 
νησις ήτο σχετικώς ικανοποιητική, ΰψώ- 
θησαν δέ κατά τι, έπί τή ιάνακινήσει,

Μεταχειρίζεστε αυτή τήν ειδική οδον
τόκρεμα ή όποια άφαιρεί τις

κίτρινες κηλίδες. '_____ _

Σείς που φοβεϊσθε νά γελάσετε, 
μάθετε ότι τά θαμπά καί κιτρινι- 
ομένα δόντια μετασχηματίζονται α
μέσως σέ κάτασπρα καί γυαλιστε
ρά, άληθηνά μαργαριτάρια, χάρις 
είς τήν ΚΟΛΥΝΟΣ

Τ’ αποτελέσματα είνε απροσδό
κητα. 'Ένα μόνο βούρτσισμα μέ 
ΚΟΛΥΝΟΣ έπί ξηρός ψήκτρας

λαμβάνουσα ΰπ' οψιν τήν τιμήν 
αυτών.

Μέ μιά καταπληκτική ταχύτητα 
τά δόντια σας θά πάρουν μιά και
νούργια λάμψι καί λευκότητα ποϋ 
δέν είχαν ποτέ, τά δε ούλα σας θά 
έξυγειανθοΰν.Βεβαιώσατε σείς ή ίδι
ες τό καταπληκτικόν αποτέλεσμα 
τής ΚΟΛΥΝΟΣ.
Άπό σήμερα χρησιμοποιήσατε τήν 
οδοντόκρεμαθά σάς πείση περί τής σπουδαιότη- __ __ ,

τος τής αντισηπτικής αυτής κρέ- .» λ α ΧΖ Κ I V"
μας. Η ΚΟΛΥΝΟΣ χρησιμοποιεί Κ fj /_
συστατικά πρώτης ποιότητας μή(Α

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ , Μ Ω Ρ 1 Σ

Ρουμανίας :
Bons de caisse έν
κυκλοφορία Δρχ" 111.546.20
"Υπόλοιπον λ)σμοΰ 1
έπ’ όνόματι Εθνικής
Τραπ. Ρουμανίας 171-847.735 51
'Υπόλοιπον λ)σμοϋ
No 2 (τριμερείς συμ

ψηφισμοί) 94.152.180.Δρ.266.111.461.71 
Τουρκίας:
Bons be caisse έν
κυκλοφορία » 3.706.548.30
Λ)σμός Special
(τριμερείς Συμ)σμοί) Ltqs. 131.93
Λ)σμός Γ'. 8 . 22.767.28
Λ)σμός Αλ » 97.569.09

TO NEON ΣΥΣΤΗΜΑ LINGUAPHONE
ΘΑ ΣΑΣ ΜΑΘΗ ΤΑΣ ΞΕΝΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

ΕΥΚΟΛΩΤΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ

Μία άπό τάς δυάχερείας διά 
τήν εκμάθησιν τών ξένων γλωσ
σών είναι ή προσπάθεια, 
τήν οποίαν αυταί συνεπάγονται 
καί ή οποία κατά τό πλεΐστον πη
γαίνει χαμένη. "Οταν εισθε υπο
χρεωμένος νά σκέπτεσθε πώς πρέ
πει νά προφέρετε τούς ξένους 
φθόγγους και πώς νά συναρμολο
γήσετε τάς λέξεις διά νά σχηματί
σετε φράσεις, δέν κατορθώνετε 
ούτε εύχερώς νά όμιλήτε, ούτε όρ- 
θώς νά προφέρετε καί νά τονίζετε.

Μέ τό LINGUAPHONE άπό- 
φεΰγετε τήν φάσιν τής π ρ ο- 
σ π α θ ε ί α ς, δηλ. εκείνην κατά 
τήγ οποίαν δοκιμάζετε
νά μιλήσετε τήν ξένην γλώσσαν ά- γλώσσα δπως όμιλεΐται, ή προφο- 
ποφεύγετε τούς δισταγμούς, τά 0«j ό τονισμός δέν μαθαινονται με 
τραυλίσματα, τά ανωφελή τεχνά-
σματα που μεταχειριζεσθε δια να vm τό κΰριον δργανον διά νά μά. 
έκφρασΟήτε, αποφεύγετε δλα τά θης μίαν γλώσσαν. ’Αλλά καί αύ- 
αΐηα τής άποθ-αρρύνσεως, είς τά τοί ακόμη πού δέν έχουν μουσικό 
δτοΐα προσκόπτουν καί σταμα
τούν οί περισσό ;εροι άπό τούς αρ
χαρίους.

maurice dekobra;;£1
«"Οταν3!' ήιιην νέος, μάς “έδίδα- 

σκαν τάς ξένας γλώσσας μ’ εκείνο 
τό βασανιστήριον πού λέγειαι 
Γραμματική. Έπήγαινες εις τό 
Λονδΐνον, καί δλος δ κόσμος γε
λούσε μέ τά αγγλικά σου... Ή

'ΦΑΡΑΤΖΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 8 - Α0ΗΝΑΙ

Μέ τό LINGUAPHONE μαν
θάνετε τήν ξένην γλώσσαν τόσον 
εύκολα, καί τόσον φυσικά, δσον 
έχετε μάθει τήν μητρικήν σας 
γλώσσα ·.

αυτί καί αποκοιμούνται δταν τούς 
παίζουν τήν Τετρατολογίαν τού 
Βάγνερ, καί αυτοί, αφού ακού
σουν δέκα φορές μίαν φράσιν αγ
γλικήν γερμανικήν, ισπανικήν, θά 
συγκρατήσουν τήν προφοράν καί 
τόν τονισμόν της.

«Τό κατ’ εμέ φρονώ, δτι οποίος, 
μεταχειρίζεται τό LINGUAPHO
NE άποδεικνύεται πώς εΐνε έξυ
πνος'άνθρωπος». Μ. DEKOBRA

ΔΟΚΙΜΑΣΑΤΕ ΤΟ LINGUAPHONE
:ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙ 8 ΗΜΕΡΑΣ

Σάς προτρέπομεν νά δοκιμάσετε μόνος σας τό#σύστημα LINGUA
PHONE. Τίποτε δέν είνε τόσον πειστικόν δσον μία προσωπική δο
κιμή. Κ-Π. σάς ύπενθυμίζομεν τί έγραφε τελευταίως δ περίφημος ουγ- 
γρα,ρεύς Μ. Μαίτερλιγκ διά ιό σύστημά μας: «’Εντός δκτώ ημερών 
έκαμα περισ σοτέρας προόδους παρ δσας είχα κάμει κατά τό διάστημα 
τής επί ολόκληρον μήνα διαμονής μου είς τόΛονδΐνον εντός περιβάλ
λοντος όπου δέν ώμιλεΐτο παρά αποκλειστικούς καί μόνον ή Αγγλική».

LINGUAPHONE
ΛΕΩΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 6

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (τής 7ης Ίανόυαρίου 1936)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
1. Χρυσός καί εξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Δάνεια δημοσίου είς χρυσόν
3. "Ετερον εξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
5. Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια έσωτερικοϋ:

I Έμπορικαί συν)καί καί γραμμάτια 
II Γραμμάτια Δημοσίου 

'S. Πιστώσεις:
I Πληρωτέοι είς δραχμάς:

Δημοσίου Δρχ. 3.277.564.267.95
» 1.299.609.641.65

Δρ.

β' "Ετεροι
II Πληρωτέοι είς έξωτερικόν συνάλλαγμα

7. Χρέος τοϋ Δημοσίου
8. Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

40. "Ετερα στοιχεία τοϋ ένεργητικοϋ

Δρχ. 303.032.420.60

4.577,173.909.60
1.099.261.15

3.456.542.587 14 
567.200.160.70 

481.802.80 
175.809.456.—

303.032.420.60

4.578.273.170.75 
2.714Ί11.162.45 

299.426.898.05 
175.184.636.39 
496.786 009.19

Π Α0ΗΤ1ΚΟΝ
11. Κεφάλαιον καταβεβλημένοι·
12. ΆποΘεματικά:

I Ιΐρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Καταστ. Δρχ.
II Τακτικόν άποθεμάτικόν 1 __

13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοϋ είς άντίκρυσμα _ 
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν. 5305

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία.
15. "Ετεραι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς:

I Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρχ. 197.458.910.88 
β' Τραπεζών 8 501.764.183.44
γ' Έτεροι Λ)σμοί 8 4.162.372.695.75 Δρχ.

Δχ. 400.000.000.-

21.492.559.30
56.900.000.—

II Γραμμάτια καί τραβηκτικαί δψεως »
16. Καταθέσεις είς δραχμάς υπό προθεσμίαν:

I Δημοσίου
II Τραπεζών _ *

III Έτεροι Λογαριασμοί 1
17. 'Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συνάλλαγμα καί χρυσόν:

I Έξωτ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ. άρθρ. 62) Δρχ.
II "Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα

18. "Ετεραι υποχρεώσεις

4.861.595.790.07
102:970.840.75

78.392.559.30

30.000.000.—
5.829.655.450.—

4.964.566.630.82

229.471.673.49
481.802.80 229.953.476,29

1.234.280.187.66

Προεξοφλητικός τόκος 7 ο)ο
~’·Η παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν 

τής Τραπέζης μόνον κατόπιν έγγραφου 
έντολής αυτής).

Δρ. 12.766.848.304.07

Έν ΆΘήναις τη 7η Ίανουσρίου 1936
Ό 'Υποδιοικητής 

ΚΥΡ. Β ΑΡ ΒΑΡΕΣΩ Σ

Δρ. 12.766.848.304.07

'C Τμημκτάρχης τοϋ Γεν. Λογιστηρίου 
Γ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ



ΤΑ KVPIDTEPA ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

19 Δεκεμβρίου
"Αγγλία. Ή κυβέρνησις Μπάλν-

τουϊν μετά δραματικήν συνεδρίασιν 
τής Βουλής τών Κοινοτήτων λαμβά
νει ιβήφον εμπιστοσύνης επί τής τη- 
ρηθείσης ύπ’ αυτής πολιτικής προς 
ειρηνικήν διευθέτησιν τής Ίταλοαι- 
θωπικής ρήξεως.

20 Δεκεμβρίου
Ή Βρεττανική Κυβέρνησις κά 

μνει ταυτόσημα διαβήματα παρά 
ταΐς κυβερνήσεσι τών μεσογειακών 
Κρατών διά τον καθορισμόν ύπ’ 
αυτών τών στρατιωτικών και ναυτι
κών δυνάμεων, τάς οποίας θά είναι 
διατεθειμένα νά παράσχουν εις τήν 
Κ. Τ. Ε. προς υπεράσπισιν μέλους 
αυτής έκ τυχόν έπιθέσεως τής ’Ιτα
λίας λόγω τών κατ’ αυτής λαμβανο- 
μένων οικονομικών κυρώσεων.

"Αβησσυνία. Συνεχίζεται ή αι- 
θιοπική έπίθεσις καί συνάπτονται 
σφοδρότατοι μάχαι εις τήν περιφέ
ρειαν τοΰ Τιγκρέ.

21 Δεκεμβρίου
‘Αγγλία. *0 κ. "Εντεν διορίζεται

υπουργός τών εξωτερικών εις άντι- 
κατάστασιν τοΰ παραιτηθέντος κ. 
Χόαρ.

Κίνα. Σημειοΰται εισβολή Ίαπω- 
νοματζουριανών στρατευμάτων εις 
Μογγολίαν. Οί φοιτηταί τής Σαγκά- 
ης και τών άλλων κινεζικών Πα
νεπιστημίων συγκροτούν διαδηλώ
σεις κατά τής Ίαπωνοφίλου πολιτι
κής τής κυβερνήσεως τοΰ Νανκίν.

27 Δεκεμβρίου 
Γαλλία. *Η κυβέρνησις Λαβάλ, 

κατόπιν συζητήσεως εν τή βουλή επί 
τών γενομένφν προτάσεων διά τήν 
ειρηνικήν διευθέτησιν τής Ίταλοαι- 
θιοπιχής διαφοράς λαμβάνει ψή- 
Ίφον εμπιστοσύνης,

31 Δεκεμβρίου
‘Αβηαννία. Οί ’Ιταλοί βομβαρ

δίζουν εις Ντόλο νοσοκομεΐον τοΰ 
ΈρυΘροΰ Σταυροΰ καί φονεύουν 
πολλούς τραυματίας καί τινας έκ τοΰ 
προσωπικού.

’Ιταλία. Κατ’ ανακοινώσεις, αϊ- 
τινες έγένοντο εις τό Υπουργικόν 
Συμβούλων τό έλλειμμα τοΰ προϋ- 
πολογισμοΰ διά τό έτος 1934—35 
θ' άνέλθη εις 2.130 εκατομμύρια λί- 
ρέττας.

2. Ίανουαρίου 1936
Ήνωμέναι Πολιτεΐαι. Ό πρό

εδρος τών Ηνωμένων Πολιτειών 
περιβάλλεται με έκτακτα δικαιώμα
τα υπό τοΰ Κογκρέσου καί έν διαγ- 
γέλματί του καταφέρεται κατά τών 
δικτατορικών καθεστώτων ώοισμέ- 
νων Κρατών τής Ευρώπης οί κυ- 
βερνήται τών οποίων δεν ακολου
θούν τήν ειρηνικήν οδόν προς δι- 
ευθέτησιν τών διαφορών των, αλλά 
προετοιμάζουν τό έδαφος προς νέαν 
γενίκευαιν τοΰ πολέμου.

9 Ίανουαρίου

"Ιταλία. Ιδρύεται νέονύφυπουρ- 
γεΐον υπό τήν άμεσον διεύθυνσιν 
τοΰ Πρωθυπουργού εις τοΰ οποίου 
τήν αρμοδιότητα υπάγονται 1) αί 
οικονομικοί σχέσεις μετά τοΰ έξ)κοΰ 
2) ή ρύθμισις τών εισαγωγών καί 
εξαγωγών καί 3) Ή προς τό συμ
φέρον τοΰ Κράτους ενέργεια τών έν 
τφ εξωτερικά) προμηθειών.

7 Ίανουαρίου
Αίγυπτος. ’Ιθαγενής πολίτης 

τραυματίζεται υπό "Αγγλου αξιωμα
τικού, καί δημιουργεΐται έξαψις 
τών πνευμάτων μεταξύ τοΰ Ιθαγε
νούς πληθυσμού κατά τής ’Αγγλίας.

10 Ίανουαρίου
Ιαλλία. Τό συμβούλων τής

Τραπέζης τής Γαλλίας μειώνει τον 
προεξοφλητικόν τόκον από 5 εις

ΤΤ IN ΑΞ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

ω ιΟ Π'd ρ > ο
< **

από 14—10—3?

Επίσημος προεξοφλητ. τόκος
Συμβατικός τόκος
•■(άνώτατον δριον)
Νόμιμος τόκος 
Τόκος υπερημερίας

’Επιτόκια καταθέσεων εις δραχμάς
(’Επί τή βάσει κοινής συμφωνίας τών κυριωτέρων Τραπεζών 

τής Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών.)

7 ο)ο

10 °)ο 
9 ο)0 
9 ο)ο

Καταθέσεων δψεως 
Καταθέσεων Ταμιευτηρίου

άπό 1 —-12--33 2 ο)0

(άνώτατον όριον ποσοΰ:
Δραχμ. 100.000 άπό 14--6--33 3 ο)ο

Καταθέσεων επί προθεσμίςι
Διάρκειας 6 μηνών άπό 1--1--34 21)2 ο)0

» 1 έτους » » 3 ο)0
» 2 έτών » » » 31)2 ο)0
» 4 » καί πλέον » » 3> » 4 ο)0

4%
11 Ίανουαρίου

Ρουμανία. Γίνεται απόπειρα
δολοφονίας τοΰ Ραββίνου έν Βου- 
κουρεστίφ υπό όπαδοΰ τοΰ κόμμα
τος Κούζα.

12 Ίανουαρίου 
Τσεχοσλοβακία. ’Αρχίζουν δια

πραγματεύσεις προς παραχώρησιν 
εις τήν Σοβιετικήν Ρωσσίαν νέων 
πιστώσεων διά τήν αγοράν Τσεχοσ
λοβακικών προϊόντων.

Πνωμ. Πολιτεΐαι. Τό Κογ- 
κρέσσον έγκρίνει τήν χορήγησιν 
συντάξεως εις τούς παλαιούς πολεμι- 
στάς καί ή εκ τούτου έπιβάρυνσις 
τοΰ προϋπολογισμού υπολογίζεται 
νά άνέλθη εις 3669 έκατ. δολλάρια. 

15 Ίανουαρίου 
"Ιαπωνία

σωποι εκθέτουν τάς γνωμας των 
εις τήν έν Λονδίνφ διεθνή ναυτικήν 
διάσκεψιν καί αποφασίζουν κατ’-· 
εντολήν τής κυβερνήσεώς των ν’άπο- 
χωρήσουν ταύτης.

Γερμανία. *0 γερμανικός τύπος 
κατόπιν τής έπιτευχθείσης συμφω-

Οί ’Ιάπωνες άντιπρό-

νίας μεταξύ Γαλλικού καί ’Αγγλι
κού έπιτελείου άξιοι τήν κατάληψιν 
τής ούδετεροποιημένης ζώνης τοΰ 
Ρήνου.

17 Ίανουαρίου
Ρουμανία. Συνέρχεται εις Βου- 

κουρέστιον τό Οικονομικόν Συμβού
λων τής Βαλκανικής συνεννοήσεως 
προκειμένου ν’ άσχολήθή μέ ζητή
ματα εμπορικά, τουρισμού καί συγ
κοινωνιών τών Βαλκανικών Κρα
τών.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
13 Δεκεμβρίου 1935

Ο! έν Πάτραις βωμήχανοι άπο- 
φασίζουν νά κατέλθουν εις άπερ- 
γίαν λόγφ τής έπιβολής βαρείας 
φορολογίας επί τών εξαγομένων 
βιομηχανικών προϊόντων.

29 Δεκεμβρίου
’Αποθνήσκει δ Πατριάρχης Φώ

τιος.
3 Ίανουαρίου 1936

Έπαναρχίζει δ άνταγωνισμός 
μεταξύ τών διαφόρων άτμοπλοϊκών 
εταιρειών λόγιρ τής διαλύσεως τοΰ

κοινού μεταξύ αυτών ταμείου.
7 Ίανουαρίου

Κηρύσσεται δίωρος άπεργία υπό 
τών άρτοποιών λόγφ τής μή ικα
νοποιητικής άποδόσεως τών πάρε- 
χομένων εις αύιούς υπό τών άλευ- 
ροβωμηχάνων, άλεύρων.

11 Ίανουαρίου
’Ανατίθεται εις γερμανικά έργο- 

στάσια ή κατασκευή είκοσι δτομο- 
τρίς, εκατόν φορτηγών βαγονίωγ 
καί τριών μεγάλων άτμομηχανών 
διά τούς σιδηροδρόμου Πελοποννή~ 
σου καί χορηγείται εις τούςΣΠΑΙ I. 
δάνειον εξ 110 έκατ. υπό τής Ε
θνικής Τραπέζης τή έγγυήσει τον 
Κράτους.

17 Ίανουαρίου

Ό Μητροπολίτης Ήρακλείας 
Βενιαμίν εκλέγεται Οικουμενικός 
Πατριάρχης Κων)λεως.

ΤΙΜΑΙ ΤΠΝ ΚΑΤΩΘΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΑΤίΟΥ ΤΙΜΩΝ)

ΕΙΔΟΣ

A ) ME.TCXAI
1. Τραπεζών

Τραπέζης Ελλάδος
.Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
Τραπέζης "Αθηνών

» Έλλ. Έμπορ. ΙΊίστεως 
Εμπορικής Τραπ" τής Ελλάδος 
Καπνοβιομηχανίας καί Τραπ. Καραβασίλη 
Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Λαϊκής Τραπέζης 
Τραπέζης Λακωνίας 
Τραπέζης Πειραιώς 
Τραπέζης Χίου

2. Τών κυριωτέρων βιομηχανιών καί άλλων 
εμπορικών Εταιρειών

Έλλην.Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων 
‘Εθνικής Άτμοπλοΐας τής 'Ελλάδος 
Έταιρ. Χημ. Προϊόντων καί Λιπασμάτων 
Έταιρ. Έλλην. Πυριτιδοποιείου καί Καλυκοποιείου 
Έταιρ. Χρωματουργείων Πειραιώς 
Έταιρ. «Ελληνικής Εριουργίας»
Άν- Έτ. «Πειραϊκή—Πατραϊκή» Βιομηχανία Βαμβακος 
Μεταξοϋφαντ. «ή Χρνσαλλις» Στ. ΙΙαπαδοπουλου 
Άνων. Γεν. Έταιρ- Τσιμέντων «Ηρακλής»
Έλλ. Έταιρ" Οίνων καί Οινοπνευμάτων
Β) ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ

Εις χρυσόν
Εθνικόν Δάνειον 120.000.000 5ο)ο 1881 

,, » 500.000 000 5ο Ιο 1914
» » Προσφυγικ. 7ο)ο 1924
» » Σταθεροπ. 6ο)ο 1928
» » Παραγωγ. 6ο)σ 1928
» % » 6ο)ο 1931

2. Εις τραπεζογραμμάτια
Έθν. Δαν. 760.000.000 Έντοκ. 8ο)ο 1926 

» » 800.000.000 Έλλ. Ύπηκ. 8ο)ο 1927
» » 6.000 000.000 Άνταλλάξ.
» » 1.650.000.000 Άνταλλάξ.
» » 300.000.000
» , 1.570.000.000 Λ Άναγκ.
» » 1.230.000.000 Β' Άναγκ.

Έθν. Κτηματικ. Τρ· 200.000.000 
*ΕθνΉίττ^μ<«ικ^Γρ^20θ0004)00^ _

8ο)ο 1926 
6ο)ο 1928 
5ο)ο 1920 

6 1)2ο)ο 1922 
6ο)ο 1926 
7ο)ο 1925 
7ο)ο 1926

’Ονομαστική 
αξία κατά τί
τλον

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1935

’ Ανωτάτη Κατωτάτη Τιμή
τής 31-12 35

5.000.— 7.825 — 7.300— 7625—
1.000.— 61.300— 58.600— 58.600—:

100.— 232— 200— 208— ,
100.— Ούδεμία πράξ. έγένετο 105—ί
100.— 412— 384— 394—

1.000.- Ούδεμία πράξ. έγένετο 8.500— ί
1.000.— 1.630— 1.575— 1.575—

700.— Ούδεμία πράξ. έγένετο 6.100—
100.- » » 75—
100.— » » 220—
100·- * * 220—

£■ 1 -)- 578.- 531.— 533—
Φ. Χρ. 25.097 263— 234— 239—

Δρ. 100.— 1.370— 1.310— 1.320 —
100.— 2.280— 2.200.— 2.220.—
100.— 947 — 940— 943— :
250.— 370.— 315— 325—
500— 1140.— 1040— 1090__
100— 225.— 210— 211—
100.— 1.265.— 1.250— 1.260—
100.— 1.215— 1.180— 1190.—

Φ- Χρ. 500.— 3.026 — 2960— 2.990— 1
> » 500— 3.100— 2850— 2.935— ;
£ 20.-)- 4.150— 4.000— 4.000—
» 20.-)- Ούδεμία πράξ. έγένετο 3.100—
» 20.-)— » » » 3.700—
» 20.-)— 4.400.— 4.200— 4.250—

100— 66..— 64.50 64 50
500.— 330— 316— 322.50

1.000— 724.— 699— 720—
1.000.- 729.— 700— 719—

200.— 131.— 122.— 122.50— ;
100— 70 50 67— 67— .
100.- 66.75 6150- 61.50:
250.— 308.- 300— 300— 1
250.— 302 — 295— 300—

ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α0ΗΝΠΝ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1935

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

’Αγγλία Λίρα 
Αίγυπτου Λίρα 
Αύστρίας Σελλήνιον 
Βελγίου Φράγκον 
Βουλγαρίας Λέβα 
Γαλλίας Φράγκον 
Γερμανίας Μάρκον 
Γιουγκοσλαυΐας Δινάριον 
'Ελβετίας Φράγκον 
'Ελλάδος Δραχμή 
Ήν. Πολ.’Α μερικής Δολλί 
’Ιταλίας Λιρέττα 
Καναδά Λολλάριον 
Όλλανδίοις Φλορίνιον 
Πολωνίας Ζλότυ 
Ρουμανίας Λέϊ 
Σουηδίας Κορώνα 
Τουρκίας Λίρα 
Τσεχοσλοβακίας Κορώνα

ΑΟΗΝΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Barite
Εις χρυσόν

Τιμή
τής 31)12)35

Parit6 
είς χρυσόν

Τιμή
ιής 31)12)35

1 £. =375.— 524.— 1 £=~ __ —
1 LEg. =384.— 537— > 0,975 0,975
1 Sh. = 10.842 -- 1 > 34,58 26,50
1 FrsB. = 2143 3,59 > 175— 146,25
1 Leva 0.5567 -- . » 673,659 400—
1 Frs F.= 3.019 7.01 ί> 12421 74,56
Ί Rm. = 18.355 — 20,43 12,25
Τ Din. = 1357 — » 276,316 216,50
1 FrsS. = 14 8681 34 55 25,22 15,152

— — 375— 519—
1 St. = 77.056 106— » 4,867 4,928
1 Lit. = 4.055 — > 92.46 61,37
1 f c. 77 056 105— > 4,867 4,973
1 Ft. = 30 973 72— 12,107 7,257
1 Zloty = 8.644 19,90 > 43.38 26,12
1 Lei = 0 4609 — > 813,588 535,-
1 K.S, = 20,64 26.95 » 18,16 19,395
1 Ltqs =338.78 — » 1,10 6.15
1 kL = 2.08 — » 164,25 118,93

ΖΥΡΙΧΗΣ

Barite 
εις χρυσόν

£.
LEg. 
Sh. 
FrsB. 
Leva 
Frs F. 
Rm. 
Din. 
Frs S.

1 Lit. 
1 fC 
1 FZ.

Lei
K.S.
Lt.qs
KC.

25,22
25.62

0,7292
0,14412

0,0374
0,203

1,2345
0,0918

0,0672
5,18

0,2727
5,18

2,0832

0,031 
1,3888 

= 2.27,
; 0,1279

Άνωτάτη

15,25
15,64103
0,575
0,5225
0,035
0,20375
1,243
0,0698

3,0925
0.2480

2,0935
0,5815
0,02375
0,7855
2,45
0,12775 1

Κατωτάτη

15,145
15,5333
0,5725
0,5175
0,035
0,2026
1,236
0,0698

3,0725
0,246

2,0865
0,5790
0,022
0,7805
2,45
0,12725

Τιμή
τής 30)12)35

15,145
15,5333
0,5735
0,5180
0,035
0,20305
1,236
0,0698

3,0525
0,2465

2,0865
0,5805
0,022
0,7b05
2,45
0,1275

ΕΟΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤ. ΤΟΚΟΣ ΑΙΑΦΟΡΟΚ Χ9Ρ0Κ
XQPAI ΕΠΙ ΤΟίΣ 0)0 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

Ελλάς 7 14-10-33
Αγγλία 2 30- 6 32
’Αλβανία 7 ,1]2 16-11 33
Αύστρία 31)2 10- 7-35
Βέλγιον 2 14- 5-3δ
Βουλγαρία 6 15- 8 35
Γαλλία 4 9- 1-36.
Γερμανία 4 22- 9-32
Γιουγκοσλαυία 5 1- 2-35
Δανία 3 1)2 , 21- 8-36
Ελβετία 2 1]2 2 15 35
’Εσθονία 4 1)2 1- 0 35
Ήν. Πολιτεΐαι 1 1]2 1- 2-34
’Ιαπωνία 3.65 2- 7-33
Ιταλία 5 9- 9 35

'Ισπανία 5 15- 7 35
Λεττονία 5 1]2 1- 1 33
Λιθουανία 6 1, 1 34
Νορβηγία 3 1]2 24- 5 33
Ούγγαρία 4 28- 8-36-
"Ολλανδία 31]? 14 11-35
Πολωνία 5 26 10-33
Πορτογαλία. 5 13-12-34
Ρουμανία 4 1]2 15 12-34
Ρωσσία 8- 22- 3-27
Σουηδία 2. 1)2 1-12-33
Τουρκία 5 1]2 2- 3 33
Τσεχοσλοβακία 3 1- 1-36-
Φινλανδία 4, 3-12-34.


