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ΕΤΡΤΘΜΙΑ
Μολονότι ξένοι αύστηρώς 

προς τάς πολιτικάς διαμάχας 
καί αντεγκλήσεις, νομίξομεν 
οτι εχομεν καθήκον κατά τήν 
στιγμήν ταυ την, ή όποια 
ασφαλώς αποτελεί ενα σταθ
μόν εις τήν πολιτικήν 
ιστορίαν τοΰ τόπου να εϊπω- 
μεν τήν γνώμην μας, επί μι
ας δραματικής καταστάσεως 
πού συνταράσσει από πολλών 
ήδη ετών τον ελληνικόν λα
όν.

Ό μελετών χωρίς πρόκατά- 
ληψιν τα ελληνικά πράγματα 
θά άντιληφθή αμέσως, ότι τήν 
προνομιοΰχον αυτήν χώραν 
κατοικεί λαός φιλόπονος, φι
λότιμος καί εΰγενής καί επο
μένως κατά λογικήν τάξιν θά 
έπρεπε νά εύημεροΰμεν καί 
νά άντιμετωπίξωμεν μέ ήρε- 
μίαν καί μέ θάρρος τήν μελ
λοντικήν μας έξέλιξιν.

Παρά ταΰτα ό τόπος δεν έ
παυσε νά ταλαιπωρήται καί 
νά χειμάζεται, μολονότι ό 
"Ελλην είτε ως βιομήχανος, 
είτε ως αγρότης, είτε ως ερ
γάτης, είτε ώς έμπορος καί έ- 
παγγελματίας, αναπτύσσει μί
αν θαυμασίαν παραγωγικήν έ- 
πίδοσιν κινούσαν τήν έκπλη- 
ξιν καί τον θαυμασμόν όλου 
τοΰ κόσμου.

Ποία ή αιτία; Άβίαστος 
καί εύκολος άναβλύζει ή ά- 
πάντησις. Ή εσωτερική μας 
πολιτική άπαθλίωσις, τά πο
λιτικά ψεύδη καί όλα εκείνα 
τά επακόλουθα μιας μικροπο
λιτικής πού προσβάλλει άναν- 
τιρρήτως τον σημερινόν ήθι- 
κόν καί οικονομικόν πολιτισ
μόν.

Καί όμως ό ατυχής αυτός 
λαός δεν ζητεί τίποτε τό ε
ξαιρετικόν άπό τούς πολιτι
κούς οδηγούς του. (3έλει μίαν 
ισοπολιτείαν καί δικαιοσύ
νην. Μίαν χρηστήν διοίκη- 
σιν καί ασφάλειαν τών πολι
τικών καί οικονομικών του ε
λευθεριών. Υπάρχουν όμως 
αυτά εις τήν Ελλάδα; Υ
πάρχει στοιχειώδης παιδεία 
καί κοινωνική πρόνοια;

Καί όμως ό λαός εργάζεται 
μέ ζέσιν καί άφοσίωσιν, μο- 
χθεΐκυριολεκτικώς διά νά κα- 
ταστή παραγωγικώτερος, καί 
δυνηθή νά προσφέρη εις τήν 
πατρίδα ό,τιαύτη απαιτεί είτε 
εις αίμα, είτε εις χρήμα, είτε 
εις εργασίαν

Είναι επομένως φυσικόν 
νά θέλή άνταλλάγματα έ
στω καί στοιχειώδη,τών πλου
σίων εισφορών του, τά όποια 
όχι μόνον δεν άπολαμβάνει, 
αλλά βλέπει καί μίαν άλυσ- 
σον αθλιοτήτων πολιτικών 
καί άντιοικονομικών πράξε
ων, πού πλήττουν κατά τρό
πον τραγικόν τήν ιδιωτικήν 
καί δημοσίαν οικονομίαν καί 
δημιουργούν ένα κατώτερον 
επίπεδον ζωής, εις ένα εκλε
κτόν λαόν, πού ήτο άξιος 
καλλιτέρας τύχης.

Ή τραγική όμως αυτή δυ
σαρμονία τών λογαριασμών 
τών σκέψεων καί τών βλέψε
ων μεταξύ λαού καί πολιτι
κών ηγητόρων πού φέρει τήν 
χώραν μας εις μίαν άφόρητον 
κακοδαιμονίαν εγκυμονούσαν 
γενικωτέρους κινδύνους, πρέ
πει πλέον νά σταματήσμ, διά 
νά σταματήσμ ό κατατεμαχι
σμός καί ή μείωσις τής αξίας 
τών εθνικών μας δυνάμεων. 

Πέριξ ημών γίνονται μεγά-

λαι πολιτικαί ζυμώσεις, νέαι 
δε συγκρούσεις απειλούνται 
εις τά πολεμικά πεδία.

Έκτος όμως τούτου μαίνε
ται εις τον κόσμον άγριώτα- 
τος οίκονομικόςπόλεμοςκαίνή 
δυστυχία ελλοχεύει διά νά ε
ξαπλώσει καί πάλιν τό πένθος 
εις τήν γήν.

Καί έν τούτοις ήμείς κατα- 
σπάταλώμεθα εις έριδας καί 
διαιρέσεις, αί όποΐαι μοιραίως 
θά υποσκάψουν τά θεμέλια τής 
εθνικής μας ζωής.

Μάς έχώρισεν, ό,τι μάς έχώ- 
ρισεν εις τό παρελθόν. "Ας τό 
λησμονήσωμεν καί ας τό καύ- 
σωμεν εις μίαν εξαγνιστικήν 
πυράν, διότι εις τήν ζωήν υ
πάρχει καί ή αύριον.

Εϊνε καιρός πλέον ή Χώρα 
μετά τήν τελευταίαν πολιτι
κήν καί πολιτειακήν μεταβο
λήν νά εύρη τήν όμαλότητα, 
τήν εύρυθμίαν, τήν γαλήνην.

Εϊνε γνωστόν, ότι ή Ελλάς 
έμεγαλούργησε πάντοτε οσά
κις κατά τήν διαδρομήν τής 
ιστορίας της έβκσίλευεν εις 
τήν Χώραν ή ομόνοια.

Οί κυβερνήταί μας τής σή
μερον ή τής αύριον υπέχουν 
ίστορικάς πράγματι εύθύνας 
άπέναντι τού θαυμάσιου τού
του λαού.

Βεβαίως αίμεταξύ τών πολι 
τικών κομμάτων άντιθέσεις, ό 
σάκις κινούνται άπό τήν εύ- 
γενή άμιλλαν, ποία πολιτική 
μερίς θά εξασφάλιση τήν με- 
γαλεΐτέραν εύμάριαν τού συ
νόλου, ούδόλως είναι επιβλα
βείς, υπάρχουν δέ ώς στοι- 
χεΐον προόδου καί εις τάς 
μάλλον προηγμένας Χώρας.

Δεν δύνανται όμως οί πολι 
τικοί ήγέται, άντλούντες τήν 
δύναμίν των έκ τού λαού, νά 
πολιτεύωνται κατά τρόπον ό
χι άπλώς διάφορον άλλ’ άν- 
τικρυς άντίθετον προς τούς 
πόθους καί τάς κατευθύνσεις 
τών έντολέων των.

’Αρκετά ώριμάσαμεν εις τήν 
δίνην τών πολιτικών περιπε
τειών.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΤΗΣΙΣ 
ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΕΩΣ

'Υπό τοΰ Καθηγητοΰ GUSVAT CASSEL

Εϊνε καιρός πλέον καί ό 
παραμικρότερος συντελεστής 
τής εύρυθμίας τής Χώρας νά 
εύρεθή εις τήν θέσιν του.

Οί Κυβερνήταί, εάν θέλουν 
νά είναι άξιοι τού ονόματος 
των, οφείλουν νά σωφρονή- 
σουν καί νά έξαρθοϋν είς ά- 
νωτέταν πατριωτικήν καί έθνι 
κήν άντίληψιν.

Ό λαός κατέβαλε πάντοτε 
τάς δαπάνας ‘τοΰ διχασμού. 
'Ο λαός λοιπόν αυτός, ό κυ
ρίαρχος εν τώ οϊκω του, πο
θεί τήν γαλήνην καί τήν τά- 
ξιν.

Οί ήγέται του οφείλουν νά 
έμπνευσθούν άπό τό παρά
δειγμά του καί νά σεβασθοΰν 
τά δικαιώματα τής εργασίας.

Ή Χώρα μας πρέπει νά με- 
ταβληθή πλέον είς έν άπέραν 
τον έργαστήριον, έν τώ ό- 
ποίω ύπό φωτεινήν καθοδήγη- 
σιν νά συντελήται εργασία ε
θνική, εργασία κοινωνική, ερ
γασία παραγωγική.

Τά πρόσωπα έρχονται καί 
παρέρχονται, ή Ελλάς όμως 
πρέπει νά ζήση έπιτελούσα 
τον ίστορικόντης προορισμόν, 
διότι άξίζει πολύ περισσότε
ρον άπό τά πρόσωπα καί τάς 
αθλιότητας αυτών.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ έ
τους τούτου εϊχομεν πλεΐστα δ- 
σα προγράμματα διά τήν κα- 
θιέρωσίν ένός σταθερού διε 
θνοΰς νομισματικού συστήμα
τος. Επί τοΰ ζητήματος τούτου 
άνεπτύχθησαν άπόψεις άπό ορ
γανισμούς, ώς ή τράπεζα Διε
θνών Διακανονισμών τής Βασι
λείας καί διαλέξεις, έγένετο ώς 
αί του Carnegie Foundation του 
Λονδίνου, του διεθνούς εμπορι
κού επιμελητηρίου τών Παρι- 
σίων καί τής συνδιασκέψεως 
τών οικονομικών εμπειρογνωμό
νων έν Άμβέρση. 'Αρμόδιοι έ- 
π^σης προσωπικότητες ώς έκ 
τής θέσεώς των, προέβησαν εις 
άνακοινώσεις έπί τοΰ ζητήμα
τος τούτου, αϊτινες προσείλκυ 
σαν μεγάλην προσοχήν.

Ή γενική έννοια τών προ" 
γραμμάτων τούτων συνίσταται 
εις τήν επαναφοράν του χρυσοΰ 
κανόνας (gold standart). Διαφέ- 
ρουσιν δμως ώς πρός τόν χρό
νον, τούς ορούς καί τούς τύ- 
Υ°υζ τής σταθεροποιήσεως, 
άλλ” ούδόλως εξετάζουν ώς αύ- 
τονόητον καί δεδομένο ν, δτι ό 
χρυσός θά άνακτήση μίαν ήμέ- 
ραν τήν θέσιν, τήν όποιαν κα
τείχε πρό τοΰ πολέμου είς τό 
παγκόσμιον νομισματικόν σύσ
τημα. Ή άποψις αδτη είναι ού- 
σιωδώς δογματική καί ούδόλως 
βασίζονται έπί μιας βαθειας ά- 
ναλύσεως του ζητήματος. Του
ναντίον επικρατεί μία άοριστία 
δχι μόνον δσον άφορα τήν ση
μασίαν, τήν επιθυμίαν καί τήν 
δυνατότητα τής έπιστροφής είς 
τόν χρυσουν κανόνα άλλ’ επί
σης δσον άφορα τά μέσα διά 
των όποιων πρέπει νά έπιτευ- 
χθή τούτο.

Ό προπολεμικός χρυσοΰς κα
νών ήτο ένα νόμιμον σύστημα, 
τό όποιον έξησφάλιζεν είς τά 
άτομα τό απεριόριστον δικαίω
μα νά άνταλλάσουν τό νόμι
σμα τής χώρας διά χρυσού έπί 
καθωρισμένη ισοτιμία. Τό νόμι
μον τούτο σύστημα, τό όποιον 
έν τή ουσία ήτο τό σύστημα 
τοΰ χρυσοΰ κανόνας, έξεμη- 
δενίσθη ήδη καί δέν δύναται 
ποτέ νά άποκατασταθή.

Η ιδέα δτι ή ειδική άξια τοΰ 
χρυσοΰ κανόνας συνίστατο είς 
τό νά παρέχη τήν εύκολίαν είς 
ό άτομον νά μετατρέπη τό 

-^ρήμά του έν πάση στιγμή είς

«κάτι χειροπιαστό» («something 
tanliible») έστερήθη παντελώς 
της βάσεώς της μετά τά πειρά
ματα τής πολεμικής καί τής με
ταπολεμικής περιόδου.

Προτάσεις επίσης έγένοντο 
πρός τόν σκοπόν δπως μόνον 
αί κεντρικοί τράπεζαι (έκδότι- 
καί) θά έπρεπε νά είναι εξου
σιοδοτημένοι πρός άπόκτησιν 
χρυσοΰ διά νομισματικούς σκο
πούς. "Οσον άφορα τάς προτά
σεις ταύτας όφείλομεν νά ε’ί- 
πομεν δτι εις τοιουτος χρυσοΰς 
κανών θά ήτο τελείως διάφορον 
νομισματικόν σύστημα άπό έ- 
κεΐνο τής προπολεμικής περιό- 
δουκαίδένθάέξησφάλίζε, έν πά
ση περιπτώσει, είς τά άτομα 
τήν άσφάλειαν τήν όποιαν ταΟ- 
τα συνδέουν μέ τόν δρον χρυ
σοΰς κανών. Ή σταθερότης τής 
αξίας τοΰ αότουσίου χρυσοΰ θά 
έξηρτατο πάντοτε έκ τής ζητή- 
σεως χρυσοΰ έκ μέρους τών 
Εκδοτικών τραπεζών καί γενι
κώς έκ τής πολιτικής έπί του 
χρυσοΰ τών κυριωτέρων χωρών. 
Ή διατήρησις λοιπόν ποίάς 
τίνος χρυσής ισοτιμίας δέν θά 
ήτο καμμιά έγγύησις σταθερό
τητας τής αξίας τοΰ νομίσμα
τος.

Έν ή περιπτώσει ήθελεν έ- 
πέλθη μεταβολή τις είς τήν α
γοράν τής άξίας τοΰ χρυσοΰ, 
αί καθωρισμέναι χρυσαΐ ισοτι
μία ι θά έγκατελείποντο άσφα- 
λώς καί τό διεθνές νομισματι
κόν σύστημα θά έκλονίζετο καί 
πάλιν, χωρίς νά είναι δυνατόν 
είς τόν ιδιώτην νά άποφύγη ζη
μίας καί μετά τήν τοιαύτην συσ 
σώρευσιν αποθεμάτων χρυσοΰ. 
Τό παγκόσμιον νομισματικόν 
σύστημα δέν θά άπέκτα, λοι
πόν, ούδεμίαν άνωτέραν σταθε
ρότητα διά τής τοιαύτης συνδέ- 
σεώς του πρός τόν μεταλλικόν 
χρυσόν.

"Οταν όμιλώμεν περί έπι
στροφής είς έν διεθνές σύστημα 
χρυσοΰ κανόνας, φανταζόμεθα 
τοΰτο συνήθως ώς στηριζόμε- 
νονείς ύποχρεωτικάς συμβάσεις 
μεταξύ τών δύο διαφόρων χω
ρών. Τό νά ύποχρεώσωμεν δ
μως τάς χώρας κατά τοιοΟτον 
τρόπον, είναι, ώς γνωρίζομεν 
πράγμα άδύνατον. Τό πλεονέ
κτημα λοιπόν τής άποκαταστά- 
σεως δΓ άλλην μίαν φοράν του 
διεθνούς νομισματικού συστή
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ματος έπί χρυσής βάσεως είναι 
πολύ άμφίβολον. Τό γεγονός δ- 
τι τά ένεργητικά (αί περιούσι
οι) θά ήδύναντο νά μετατρέ- 
πωνται είς χρυσόν, ήθελεν 
όδηιγήση κατά τάς κρίσιμους 
περ στάσεις είς μεγάλην ανάγ
κην ρευστότητας μέ άξιοσημεί- 
ωτον αΰξησιν ζητήσεως χρυσοΰ. 
Μία άνώμαλος ΰψωσις τής ά
ξίας τοΰ χρυσοΰ θά ήτο τότε ά- 
ναπόφευκτος καί ή αυξησις αυ
τή, ήτις θά έξεδηλουτο διά τής 
πτώσεως τών τιμών τών ειδών 
πρώτης άνάγκης, θά έπεδείδω- 
νεν είς μεγάλονβαθμόν τήν οικο
νομικήν κρίσιν. Έτι πλέον, ή 
δυνατότης τής πληρωμής είς 
χρυσόν θά έξηκολούθει νά ύπο- 
στηρίζη τήν παράλογον σημερι
νήν τάσιν τής έμπορικής πολιτι 
κής τής άρνήσεως πληρωμής είς 
έμπορεύματα. Πράγματι, δέν ύ- 
πάρχει καμμία άμφιβολία δτι 
ένας διεθνής χρυσοΰς κανών 
θά ένίσχυε έτι περισσότερον 
τάς σημερινός προστατευτικός 
τάσεις, αϊτινες, έχουν ήδη προ
ξενήσει άρκετάς ζημίας είς τήν 
παγκόσμιον οικονομίαν. Ένας 
ειδικός κίνδυνος ύπάρχει έκ του 
γεγονότος δτι αί μεγάλαι πι
στωτικά! χώραι, ώς άπέδειξεν 
ή πείρα, δύνανται είς πάσαν 
στιγμήν νά συγκεντρώσουν τε
ράστιας ποσότητας χρυσοΰ καί 
οϋτω νά αΰξήσουν τήν άξίαν 
αύτου μέ καταστρεπτικά άπο- 
τελέσματα διά τήν σταθερότητα 
τοΰ διεθνούς νομισματικού συ 
στήματος. Ό σοβαρός ουτος 
κίνδυνος συνοδεύει κάθε νομι
σματικόν σύστημα, διά τοΰ ό
ποιου τό παγκόσμιον νομισμα
τικόν καθεστώς στηρίζεται είς 
ένα μόνον εμπόρευμα, τόν χρυ
σόν, δστις δύναται νάσυσσωρευ 
θή είς άπεριορίστους ποσότη
τας .

Οί ύποστηρικταί τών πλέον 
έπιφανειακώ ν νομισματικών
προγραμμάτων άρκουνται νά 
όμιλουν πολύ γενικώς περί 
«σταθεροποιήσεως», Οί νομι
σματικοί δμως δροι τής παρού- 
σης κρίσεως έχαρακτηρίσθησαν 
κυρίως ύπό έλλειψιν ισορροπίας 
μεταξύ τής έξωτερικής καίέσω- 
τερικής άξίας τών νομισμάτων. 
Άλλ’ ή σταθεροποίησις ένός συ
στήματος τό όποιον στερείται 
εσωτερικής ισορροπίας είναι έ
να τέρμα (qoal) πού δέν δύνα- 
ται νά έπιτευχθή.Μία προσαρμο 
γή τών τιμών του συναλλά
γματος πρόςκαλλιτέραν συμφω
νίαν μέ τήν άγοραστικήν δύνα- 
μιν τής ισοτιμίας τών νόμισμά 
των είναι άπαραίτητος δρος 
διά πάσαν σταθεροποίησήν τοΰ 
παγκοσμίου νομισματικού συ
στήματος. ΕΥς τινα κέντρα κα- 
τεβλήθησαν προσπάθειαι νά έ- 
πιτύχουν τήν προσαρμογήν ταύ- 
την διά τής μεθόδου τοΰ άντι- 
πληθωρισμου, δστις θά ύψωνε 
τήν έσωτερικήν άξίαν τοΰ νο
μίσματος, είς έπίπεδον άνάλο- 
γον μέ τήν μέχρι τοΰδε άρκετά 
υψηλήν διεθνή άξίαν αύτοΟ. Δι’ 
οΰς λόγους έχω άλλοτε αναφέ
ρει, αί προσπάθειαι αδται δύ- 
νανται νά θεωρηθούν ώς άνευ 
έλπίδος επιτυχίας.

Ό άντιπληθωρισμός, έν πρώ- 
τοις, δύναται νά έχη τοιαυτα 
καταστρεπτικά άποτελέσματα 
ώστε, δπως εσχάτως συνέβη είς 
τό Βέλγιον, νά έγκαταλειφθή 
ουτος.
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Έάν δμως αί προσπάθειαι 
αδται έπετύγχανον, τό άποτέ- 
λεσαα θά ή το πιθανώς μιά νέα 
ϋψωσις τής διεθνούς άξίας τοΰ 
νομίσματος τής χώρας. Διά 
τοΰ τρόπου δμως τούτου υπάρ
χουν πολύ όλίγαι ελπίδες απο
τροπής τής επιβλαβούς ύπερτι- 
μήσεως.

Τό γαλλικόν νόμισμα κατά 
τό διάστημα τοΰ θέρους τούτου, 
ύπέστη διά τούς γνωστούς λό
γους, σοβαρόν κλονισμόν, 8στις 
έξεδηλώθη διά μικρας ύποτιμή- 
σεως τοΰ φράγκου έναντι τοΰ 
έξωτερικοϋ συναλλάγματος.

Διά τοΰ τρόπου τούτου ή 
πρώην ύπερτίμησις τοΰ Γαλλι 
κοΰ φράγκου έξηφανίσθη. Έάν 
δμως αϋτη ήτο ικανή νά φέρη εις 
πέρας τήν σημερινήν πολιτικήν 
τοΰ άντνπληθωρισμοΰ καί έάν 
ήδύνατο νά έπιτύχη οΰτω τήν 
άνάκτησιν τής πλήρους αυτής 
άξιοπιστίας, ό έξω κόσμος θά 
διεδήλου τήν άναγνώρισιν μιας 
τόσον σοβαράς επιτυχίας διά 
μιας σοβαράς ύψώσεως των τι
μών τοΰ έξωτερικοϋ συναλ
λάγματος πρός τό φράγκον καί 
ή ύπερτίμησις τοΰ φράγκου θά 
καθίστατο άκόμη μίαν φοράν ό 
πλέον άσταθής παράγων εις 
τήν παγκόσμιον οικονομίαν. Ι
διαιτέρως πρέπει νά άναμένε- 
ται δτι έκεΐναι αί χώραι, αϊτι- 
νες δέν ήδυνήθησαν νά φέρουν 
έπιτυχώς εις πέρας ένα άνάλο- 
γον άντιπληθωρισμόν, θά άπε- 
μακρύνοντο τοΰ χρυσοΰ κανό
νας .

Είς τά κέντρα δπου ή σημα
σία τής έπιστροφής είς τόν χρυ- 
σοΰν κανόνα έξητάσθη μετά 
μεγάλης προσοχής, ό λαός έ- 
δέχθη συνήθως τάς προτάσεις 
μιαο προσωρινής σταθεροποιή 
σεως. Ή πλειονότης τών έμπει- 
ρογνωμόνων τήζ Άμβέρσης συν- 
εφώνησαν έπΐ μιας τοισύτης συ- 
στάσεως .

Αί διακυμάνσεις τών τιμών 
τοΰ συναλλάγματος θά ήσάν 
τότε περιωρισμέναι είς τρόπον 
ώστε νά διατηρήται μεταξύ 
αύτών μεγαλείτερον περιθώριον 
άνω ή κάτω ισοτιμιών. Έάν 
μία ισοτιμία άπεδεικνύετο δτι 
είναι άκατάλληλος δέν θά έ
πρεπε νά γίνη καμμία άπόπειρα 
προσαρμογής πρός αύτήνδιά τής 
μεθόδου τοΰ άντίπληθωρισμοΰ 

άντιθέτως μία νέα, περισσότε
ρον κατάλληλος ισοτιμία θά έ
πρεπε νά καθορισθή.

Είναι δύσκολον νά ’ίδωμεν 
ποιον κέρδος θά εΐχομεν άπό 
ένα τοιοΰτον προσωρινόν χρυ- 
σοΰν κανόνα.Έν ιή πραγματι- 
κότητι ό χρυσός ΰπό τοιοΰτον 
σύστημα δέν είναι καθόλου έ
νας κανών πρός τόν όποιον ό- 
φείλει τό νόμισμα νά "προσαρ
μόζεται. Ό χρυσοΰς κανών διά 
τοΰ όποιου ή πραγματική άξια 
τοΰ νομίσματος προσδιορίζεται 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον είναι 
πράγματι κάτι τελείως διάφο
ρον, είναι ε’ίτε μία σταθερότης 
έν τώ έσωτερικώ έπιπέδω τών 
τιμών ε’ίτε μία άναλογία τών 
τιμών τοΰ έξωτερικοϋ συναλ
λάγματος πρός τήν άγοραστι- 
κήν δύναμίν τοΰ νομίσματος, 
"Ο,τι ό λαός όνομάζει χρυσοΰν 
κανόνα θά είναι άπλώς μία

προσωρινή έπιχρύσωσις τοΰ ση- 
μερινοΰ κανόνας.

Ή εισαγωγή δμως ένός τοι- 
ούτου προσωρινοΰ χρυσοΰ κα
νόνας είναι ζήτημα, |,τό όποιον 
κατ’ ούδένα τρόπον δύναται νά 
θεωρηθή άπηλλαγμένον παντός 
κινδύνου. Ή προσαρμογή τής 
χρυσής ίσοτιρίας έν τή πράξει 
θά είναι πάντοτε προσαρμογή 
πρός τά κάτω. Οϋτω έχομεν 
πολλάς πιθανότητας δτι ή χρυ
σή ισοτιμία τοΰ νομίσματος θάτ 
τον ή βράδιον νά ύποστή μείω 
ωσιν. Ή πιθανότης αυτή θά ό 
δηγήση είς άποθησαύρισιν χρυ
σοΰ, ήτις θά καταστή, φυσικώς 
πλέον άξιοσημείωτος είς οίαν- 
δήποτε περίοδον οικονομικής 
άσταθείας. Συνέπεια τούτου θά 
είναι ή ϋψωσις τής άξίας τοΰ 
χρυσού μέ άποτέλεσμα τήν πα- 
ρεαπόδισιν τής διατηρήσεως τής 
χρυσής ισοτιμίας, θά ήτο άκρι- 
βώς τό ίδιον ώς έάν ή μηχανή 
ήτο έφωδιασμένη μέ μία βαβλί- 
δα έργαζομένην πρός τήν έ- 
σφαλμένην διεύθυνσιν, Έν τοι
οΰτον νομισματικόν σύστημα θά 
έπέφερε άπό μίαν μεγάλην έλ- 
λειψιν εσωτερικής σταθερότη
τας, ήτις θ’ άπέκλειε έξ άρχής 
πάσαν ίδέαν προσφυγής είς ένα 
προσωρινόν χρυσοΰν κανόνα 
ώς μέσον έξόδου έκ τών σημε
ρινών δυσκολιών.

θά ήτο βεβαίως πολύ περισ
σότερον χρήσιμον έάν, άντί νά 
καταστρώνωμεν τό κατά μάλ
λον καί ήττον αύταρχικά προ
γράμματα διά τό μέλλον, άνα- 
λόγως τών έπιθυμιών μας, ν’ 
άφωσιούμεθα είς άμερόληπτον 
παρατήρησιν τοΰ δρόμου, έν τώ 
όποίω κινοΰνται αί σημερινοί ά- 
νελίξεις. θά εύρίσκομεν τότε δ- 
τι ή φυσική άνάγκη ένός στα- 
θεροΰ διεθνούς νομισματικού 
συστήματος έχει όδηγήσει είς 
τήν άποκατάστασιν ένός μπλοκ 
τής στερλίνας τό όποιον υπάρ
χει άπό τετραετίας. Τό μπλόκ 
τοΰτο τής στερλίνας έχει έν νο
μισματικόν σύστημα μέ πολύ 
σταθεράς τιμάς συναλλάγματος 
μεταξύ τών διαφόρων νομισμά
των τών άπαρτιζουσών αύτό 
χωρών καί μέ μίαν άξιοσημείω- 
τον σταθερότητα τής έσωτερι- 
κής άγοραστικής δυνάμεως τών 
νομισμάτων τούτων. Τό γεγο
νός δτι έν τοιοΰτον σύ
στημα άνεπτύχθη σήμερον, ά- 
ναιρεΐ τήν παλαιάν δογματικήν 
άποψιν δτι πάσα σταθερότης 
είς έν διεθνές νομισματικόν σύ
στημα είναι δυνατή μόνον έπΐ 
χρυσής βάσεως. Εκείνοι, οϊτι- 
νες άσπάζονται άκόμη τοιαύ- 
τας ιδέας, προσπαθοΰν ν’ ά- 
ποδείξουν δτι καί τό μπλόκ τής 
στερλίνας έχει τά τρωτά του. 
Χώραι, αϊτινες έξαρτώνται με- 
γάλως έκ τής έξαγωγής ώρισμέ- 
νων ειδικών έμπορευμάτων εί
ναι δυνατόν, λέγουν, ν’ άπο- 
μακρυνθοΰν ευκόλως άπό τάς 
σημερινάς ισοτιμίας πρός τήν 
στερλίναν, έάν οί δροι ύπό τούς 
όποιους έπετυγχάνετο μέχρι 
τοΰδε ή έξαγωγή αυτή έλάμ- 
βανονμίανΐδιαιτέρωςδυσμενήτρο 
πήν. Δέν είναι, τώ δντι, δύσκο
λον νά φαντασθή κανείς οίκο- 
νομικάς συνθήκας, αϊτινες θά 
έξηνάγκαζον, π.χ., τήν Δανίαν 
ή τήν Αύστρίαν ή τήν Νέαν Ζη
λανδίαν νά μειώσουν τάς ισο
τιμίας τών νομισμάτων των 
πρός τήν στερλίναν. Τοΰτο 8 
μως άποτελεΐ ένα κίνδυνον, δ- 
στίς είναι συμφυής μέ πάν δι
εθνές νομισματικόν σύστημα 
καί τόν όποιον δέν θά άπεμά- 
κρυνε κατ’ ούδένα τρόπον ή ει
σαγωγή τοΰ χρυσοΰ κανόνος. 
'Η ϋπαρξις τοΰ κίνδύνουτούτου 
είναι πράγματι μία σωτήριος 
ύπόμνησις δτι ποιά τις σταθε
ρότης είς τό παγκόσμιον έμπό- 
ριον καί είς τήν διανομήν τής 
παραγωγής είναι έκ τών sine 
qua non διά τήν σταθερότητα 
τοΰ νομισματικού συστήματος.

Ή συνεχής προσαρμογή τής 
οικονομίας τών χωρών τοΰ 
μπλόκ τής στερλίνας πρός τό 
σταθερόν νομισματικόν σύστη
μα έχει άναμφιβόλως ώς άπο
τέλεσμα τήν συνεχή αϋξησιν 
τής έσωτερικής δυνάμεως τοΰ

μπλόκ τής στερλίνας,
Ή έμπιστοσύνη πρός τήν 

στερλίναν ηυξησε πράγματι μέ 
τήν πάροδον τοΰ χρόνου, καί ή 
έμπιστοσύνη αϋτη ύπήρξεν ά
ναμφιβόλως ένας άπό τούς πρώ 
τους παράγοντας τής οικονομι
κής προόδου, τήν όποιαν έση- 
μείωσαν οί χώραι τοΰ μπλόκ 
τής στερλίνας. Αί χώραι αυται 
ηυξησαν είς έκτασιν καί άκόμη 
αί χώραι αϊτινες δέν συνέδε
σαν άπ’ ευθείας τά νομίσμα- 
τά των πρός τήν λίραν άκολου- 
θοΰν σήμερον μίαν νομισματι
κήν πολιτικήν ήτις συνεπάγεται 
κάποιαν προσέγγισιν πρός 
αύτήν.

Μία τών χωρών τούτων είναι 
αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι. Τό δολλά- 
ριον είναι σήμερον στενώς συν- 
δεδεμένον πρός τήν λίραν. Αί 
διακυμάνσεις τής λίρας έναντι 
τοΰ είς δολλάρια συναλλάγμα
τος διετηρήθησαν μεταξύ τοΰ 1, 
καί 2 ο)ο τής μέσης τιμής τοΰ 
συναλλάγματος καί τό δολλά- 
ριον έκπληροΐ οϋτω τάς αξιώ
σεις τάς όποιας έθεσαν γενικώς 
οί οπαδοί τής προσωρινής χρυ
σής ισοτιμίας δσον άφορά τήν 
έξωτερίκήν σταθερότητα ένός 
νομίσματος. 'Η ύπερτίμησις τής 
λίρας, ήτις πιθανώς ύπήρχε ό
ταν καθωρίσθη ή νέα είς χρυ
σόν ισοτιμία τοΰ δολλαρίου τόν 
’Ιανουάριον τοΰ 1934. φαίνεται 
τώρα δτι έχει προσαρμοσθή μέ 
τήν πτώσιν αυτής έναντι τοΰ 
δολλαρίου, άλλά κυρίως διά 
τής ύψώσεως τών τιμών έν ’Α
μερική. Αί προσπάθειαι πρός 
σταθεροποίησιν τών τιμών τοΰ 
συναλλάγματος μεταξύ λίρας 
καί δολλαρίου έδωσαν οϋτω μί
αν σταθερόν βάσιν. Καί αί δύο 
χώραι βοηθοΰνται είς τήν στα- 
θεροποίησιν διά τής άντιμετω- 
πίσεως κατά τόν ’Μιον έκάστη 
τρόπον, πάσης σημειωμένης 
μεταβολής είς τήν τιμήν τοΰ συ
ναλλάγματος. Οίαδήποτε ϋψω- 
σις τής τιμής τής λίρας έξουδε- 
τεροΰται άπό τής ’Αγγλίας διά 
τής πωλήσεως λιρών καί τής ά- 
γοράς χρυσοΰ ή έξωτερικοϋ 
συναλλάγματος καί οίαδήποτε 
πτώσις τής τιμής τής λί
ρας έξουδετερόΰται ύπό τής 
’Αμερικής διά τής προσφοράς 
δολλαρίων καί τής άγοράς χρυ
σοΰ ήάργύρου ή δΓ οίουδήποτε 
άλλου τρόπου. Έν περιπτώσει 
άνάγκης αί ’Αμερικανικοί άρ- 
χαί υψώνουν τήν τιμήν είς τήν 
όποιαν άγοράζουν τόν χρυσόν 
διά τής μειώσεως τής χρυσής 
ισοτιμίας τοΰ δολλαρίου έντός 
τοΰ περιθωρίου τών 60—60 ο)ο, 
τής προηγουμένης ισοτιμίας. 'Η 
κατάστασις αϋτη συνεπάγεται 
πρακτικήν τι να σταθερότητα
είς τάς τιμάς συναλλάγματος 
μεταξύ λίρας καί δολλαρίου, 

αϊτινες άπεδειχθησαν ώς μία 
βάσις έπί τής όποιας δύναται 
σήμερον τό οικονομικόν σύστη
μα νά λειτουργήση.

Συμφώνως πρός τό πρόγραμ
μα τοΰ Προέδρου τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών ή σταθερά άγο- 
ραστική δύναμις τοΰ δολλα
ρίου θ’ άποτελή τ ό κύριον μέ
λη μα τοΰ μέλλοντος. Έάν δ
μως έσημειοΰτο μικρά τις ϋψω- 
σις είς τήν ’Αγγλίαν, πράγμα 
δπερ διακαώς θά έπιθύμουν, εί
ναι άρκετά βέβαιον δτι ή £’Αμε-, 
ρική εύχαρίστως θά ήκολούθει 
Τοΰτο σημαίνει, λοιπόν, δτι ή 
διατήρησις έπί σταθεράς τιμής 
τής λίρας άποτελεΐ τόν πρα
γματικόν κανόνα διά τήν άνά- 
λογον ρύθμισιν τοΰ δολλαρίου. 
Έάν, έξ άλλου, ή ’Αγγλία εί- 
σέλθη είς ένα άκρατον πληθω
ρισμόν ή άκόμη είς μετριώτε- 
ρον άντιπληθωρισμόν, δέον ν’ 
άναμένωμεν δτι ή σχέσις μετα
ξύ δολλαρίου καί λίρας θά έ
κλειψη. 'Υπό τάς συνθήκας δ
μως ταύτας όλόκληρον τό 
μπλόκ τής στερλίνας θ’ άποσυ- 
νετίθετο είς τά έξ ών συνετέθη. 
Ή σταθερότης του έξαρτάται 
άποκλειστικώς έκ τής έξακο- 
λουθήσεως μιάς ύγιοΰς νομι
σματικής πολιτικής ύπό τής 
’Αγγλίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Ό Τόκος έν τη συγχρόνω Οικο

νομία.
Ύπό Άλ. Ί. Λοϋέοδου, Άθήνσι, 1935, 

σελ. 100.
Τελευταίως έξεδόθη ύπό τοΰ αγαπη

τός συναδέλφου κ" Άλ. I. Λοβέρδου, 
δστις σημειωτέον δεικνύει άκούραστον 
ζήλον περί τήν μελέτην των θεωρητι
κών οικονομικών ζητημάτων, επιμελη
μένη καί καλλιτεχνική ώς έμφάνισιν με
λέτη του υπό τόν ανωτέρω τίτλον

Τό έργον τοΰτο τοΰ συναδέλφου, μο
ναδικόν είτ τό είδος του, έρχεται νά 
πληρώση μίαν άπό τάς τόσας ελλείψεις 
τ ις ισχνής μας φιλολογίας έπί τών θε
ωρητικών οικονομικών ζητημάτων.

Ή σαφήνεια τοΰ λόγου καί ή έμβρί- 
ΘεΤα μεθ’ ών διαπραγματεύεται τό θέμα 
τοΰ Τόκου άπό τής έμφανίσεως του καί 
έντεΰθεν καί ή άνάλυσις τών σχέσεων 
αύτοΰ πρός τό κεφάλαιον καί τών έπι- 
δράιεών του έπί τών άλλων φαινομέ
νων τής οικονομικής ζωής (π.χ. τοΰ ει
σοδήματος, τής τιμής κλπ.) καθιστοΰν 
τό δλον έργον άριιον καί πολύτιμον 
βοηθόν διά πάντα άσχολούμενον μέ τά 
οικονομικά προβλήματα τοΰ τόπου μας.

Ή άρτια τυπογραφική καί καλλιτε
χνική έμφάνισις τοΰ βιβλίου, ή επιμελη
μένη κατάταξις τής ΰλης καθώς καί

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ
Βιομηχανική ΈπιΘεώρησις.

Έξεδόθη καί έκυκλοφόρησε τό Ιβον 
τεΰχος τής «Βιομηχανικής Έπιθεωρή- 
σεως» μέ έξαιρετικά ένδιαφέρουσαν ύ
λην, άρθρα καί μελέταο τών κ. κ. Γ. Ί. 
ΙΙέσμαζόγλου καί Λ. Καν ακάρη *, Ρούφου, 
Κ. Νέγρη, Δ. Κ. Ζάννου, ’Αποστόλου 
Πουλοπούλου, I. Χέλμη, Γ. Ν. Νάσλα, 
Γ. Λάμπρου κλπ.
Δελτίον Συνδέσμου ’Ανωνύμων 

Εταιριών.
Έλάβομεν τό 10ον τεΰχος τοΰ μηνι

αίου οργάνου τοΰ Συνδέσμου τών έν 
Έλλάδι ’Ανωνύμων Εταιριών, τό όποιον 
έκδίδεται υπό τήν φωτεινήν διεύθυνσιν 
τοΰ κ. Άθ. Μίχα.

Τό περιεχόμενον καί τοΰ τεύχους 
τούτου εΐνε πλούσιον εις πρωτοτύπους 
καί λίαν ενδιαφέρουσας μελέτας.

ή πλούσια σχετική βιβλιογραφία, ήν ό 
συγγραφεύς παραθέτει κατατάσσουν τό 
δλον έργον μεταξύ τών σπανίων εκδό
σεων, αϊτινες άποτελοΰν άπό κτήμα διά 
τοΰ; βιβλιόφιλους.

Ή «Τραπεζιτική» χαίρει ιδιαιτέρως 
διά τήν προσπάθειαν ταύτην τοΰ συ
ναδέλφου, ήτις τιμά όλόκληρον τό 
σώμα τών υπαλλήλων τής Τραπέζης 
μας καί εύχεται είς αύτόν σταθεράν 
καί είς τό μέλλον επιστημονικήν πρόο
δον καί έξέλιξιν.

Κατ’ ούσίαν, δμως τό παγ
κόσμιον νομισματικόν σύστημα 
εύρίσκεται πρός τήν όδόν τής 
σταθεροποιήσεως μέ βάσιν τήν 
’Αγγλικήν λίραν. Κατά τήν δι
άρκειαν τής έξελίξεως ταύτης 
τό συμφέρον τής εμμονής είς 
τόν χρυσοΰν κανόνα ύπό τών 
διαφόρων χωρών θέλει ολίγον 
κατ’ όλίγον μετατοπίζεται είς 
βάρος τής σκηνής, είδικώτερον 
σήμερον όπότε ό κόσμος άνα 
γνωρίζει δτι ό χρυσοΰς κανών 
έξαρτάται κατά μέγα μέρος ά- 
χό τήν νομισματικήν πολιτικήν 
τής ’Αμερικής καί δτι πολύ ά
σχημα ό κανών αύτός αντιστοι
χεί πρός τάς πεπαλαιωμένος 
ιδέας ένός καθωρισμένου ση
μείου δυναμικότητος τής παγ
κοσμίου οικονομίας.

Έάν δ,τι άνέφερον άνωτέρω 
είναι ή όρθή διερμηνεία τής τά- 
σεως τής νομισματικής έξελί
ξεως ύπό τάς σημερινάς περι
στάσεις, οί ιθύνοντες τής πρα
κτικής νομισματικής πολιτικής 
δέν θά έχουν νά έκλέξουν άλ
λά νά ύποστηρίξουν τήν έξέλι- 
ξιν ταύτην. Μία τοιαύτη στά
σις δέν συνεπάγεται κατ’ ούδέ
να τρόπον έκστρατείαν έναν· 
τίον τών χωρών αϊτινες προ
σπαθοΰν είσέτι νά παραμεί
νουν είς τόν χρυσοΰν κανόνα. 
Δύναται τις πλήρως νά έκτιμή- 
ση καί σεβασθή τούς λόγους 
διά τάς τοιαύτας προσπάθειας 
άν καί άναγνωρίζει δτι αδτα- 
δέν ,θά^όδηγήσουν είς πραγμα

τικήν λύσιν τοΰ παγκοσμί ου νο 
μισματικοΰ προβλήματος.

Τό μπλόκ τής στερλίνας θά 
έξετίμα μεγάλως τάς χώρας, 
αϊτινες θά ήθελον νά συνδέ
σουν τά νομίσματά των πρός 
τήν λίραν είς μίαν λογικήν ισο
τιμίαν καί ίδιαίτεραι προσπά- 
θειαι θέλουν καταβληθή νά 
πεισθοΰν αί χώραι αϊτινες ύπε- 
χρεώθησαν νά έγκαταλείψουν 
τό χρυσοΰν κανόνα δπως προσ
χωρήσουν είς τό μπλόκ τής 
στερλίνας έστω καί άν έκλέ- 
γουν μίαν νέαν χρυσήν ισοτι
μίαν καί έκτίθενται οϋτω δι* 
άλλην μίαν φοράν είς δλους 
τούς κινδύνους, τούς συμφυείς 
πρός ένα προσωρινόν χρυσοΰν 
κανόνα.

Είναι άκατανόητον ν’ άνα- 
βάλλεται ή οικονομική άπο- 
κατάστασις τοΰ κόσμου, λόγω 
τής έκκρεμότητος τής έπιστρο
φής είς ένα διεθνή χρυ
σοΰν κανόνα. 'Όσον ένωρίτε- 
ρον ή χίμαιρα αϋτη έγκαταλει- 
φθή καί ό κόσμος άναγνωρίση δ 
τι εύρίσκεται ήδη είς ένα άλλο 
καλλίτερον νομισματικόν σύ
στημα, τόσον ένωρίτερον θά 
καταστή δυνατόν νά συγκεν
τρωθούν πάσαι αίκαλαίδυνά
μεις διά τήν άναδημιουργίαν 
λογικών συνθηκών τής διεθνοΰς 
άνταλλαγής τών έμπορευμά
των καί τής έπαναφοράς οϋ
τω μιάς ύγιοΰς παγκοσμίου οι
κονομίας.

RADIO
"Ολαι αί τελευταΐαι τε

λειοποιήσεις.-Λιχνίαι ύ- 
άλιναι η μεταλλικαί
(κατ’ εκλογήν). Φΐ)31- 
κότπς άφδαστος.

Τά μοναδικά αμερικα
νικά ραδιόφωναμέ κολοσ- 
σιαΐον φωτεινόν πίνακα 
(Cadran Television) 18 εκ. 
Κάθε κ?άμαξ κύματος χω
ριστόν χρώμα,

Μοντέλα 4, 5, 6, 7, 9 
καί 12 λυχνιών μέ δι- 
πλοΰν μεγάφωνον.

"Ολα τά μοντέλα είναι 
έφωδιασμένα μέ λεπτο

δείκτην απαραίτητον διά τόν ακριβή προσδιορισμόν 
τών σταθμών βραχέων κυμάτων.

Διά μέρη χωρίς ρεύμα, τελευταίου τύπου ραδιόφω
να λειτουργοϋντα μόνον μέ μίχν μπαταρίαν 6 Volt.

ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΠΟΙΚΙΛΗ ΑΓΟΡΑ
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I ^κεψει5 Και Kpieeie I
Παρά ζκλείατων εκλεκτών Συ

ναδέλφων διαφόρων Τραπεζών 
δι’ επιστολών καί προφορικώς 
διατυπονται ή ζωηρά επιθυμία 
της ταχυτέρας αυμπήξεως 
Τραπεζιτικής'Ομοσπονδίας,περί 
της όποιας έπανειλημμένως η- 
αχολήθηααν τά Συμβούλια τών 
ύπαρχόντων Συλλόγων τώνΤρα- 
πεζικών υπάλληλων και ή «Τρα
πεζιτική».

Οί Συνάδελφοι υπενθυμίζουν, 
δτι παρίαταται επιτακτική ή ά- 
νάγκη τής ταχυτέρας πραγματο- 
ποιήαεως τής οκέψεως ταύτης, 
ό'ταν μάλιατα διαφαίνωνται νέ
οι κίνδυνοι διά τά άοφαλιατικά 
μας Ταμεία.

Είναι ιδιαιτέρως ικανοποιη

τικόν τό έκδηλούμενον ενδια
φέρον και άποδεικνύει πόσον ή 
ιδέα ώρίμασε τόσον εκ τών άνω, 
ό'αον καί εκ τών κάτω.

Εις τούς Συναδέλφους άπαν- 
τώμεν, δτι αί διεξαγόμενοι συν
εννοήσεις προήχθησαν έπαρ- 
κώς, μελετώνται δε τά συναφή 
με την πραγματοποίησιν τής 
σκέψεως τεχνικά ζητήματα.

'Οπωσδήποτε είναι βέβαιον, 
δτι είναι ζωηροτάτη πανταχό- 
θεν ή έπιθυμία διά την ιδρυσιν 
τής ‘Ομοσπονδίας, συντρέχον
τας δε καί τοϋ ύπερεπαρ- 
κοϋς πράγματι περιεχομένου 
τοϋ νέου "Οργανισμού, ή ϊδρυ- 
αίς του δέον νά θεωρήται προ
σεχής.

ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ
Καί νέα σοβαρά ΰψωσις τοΰ τιμαρί

θμου άνηγγέλθη υπό τής Στατιστικής υ
πηρεσίας τοΰ Υπουργείου Εθνικής Οι
κονομίας. ’Από 1955,4 τον Σεπτέβριον 
άνήλΙΙεν οΰτος εις 1983.7 τόν ’Οκτώβρι
ον. Ή αΰξησις αΰτη όφειλομένη κατά 
τό πλεΐστον είς τήν ΰψωσιν τών τιμών 
τών ειδών πρώτης άνάγκΐ|ς φαλκιδεύει 
αίσΟητώς τό πενιχρόν εισόδημα τών 
«δραχμοσυντήρητων». Άλλ’ εάν εξακο
λούθηση, όπως είναι λίαν πιθανόν, ή 
τοιαύτη άνιοϋσα τής'άκριΰείας τής ζωής 
ποϋ θά φθάσωμεν; Ήδη ή ζωή έχει 
καταντήσει αβίωτος διά τά πτωχά βα
λάντια τών εργαζομένων. Τά λαμβανό- 
μενα υπό τών έκάστοτε κυβερντ’ισεων διά
φορα σπασμωδικά μέτρα, δέν φέρουν 
κανέν αποτέλεσμα, εκτός από τήν ικανό· 
ποίησιν μερικών "θεσιθήρων διά τοϋ διο- 
ρισιιοΰ των είς δημιουργουμένας θέσεις.

Τό ζήτημα είναι σοβαροήτατον καί νο- 
μίζομεν, δτι πρέπει νά άπασχολήση τούς 
αρμοδίους, διότι ή έξανέμισις μεγάλου 
μέρους τοϋ πενιχρού εισοδήματος τών 
εργαζομένων έκ τής έξογκώσεως τοϋ 
ενός μόνον σκέλους τοΰ προϋπολογισμού 
των αποτελεί στυγνήν πραγματικότητα, 
ή οποία έχει ανάγκην συντόνου άντιμε- 
τωπίσεως.

ΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ 
ΚΑΙ H ΛΙΡΑ

Τάς προσφάτους βουλευτικά; έκλογάς 
έν Άγγλίφ παρηκολούθησεν ή διεθνής 
κοινή γνώμη μετά έξαιρετικοϋ δλως εν
διαφέροντος, κκθόσον έκ τοΰ αποτελέ
σματος αυτών θά έξηρτατο ή στάσις, ήν 
θά έτήρει έν τφ μέλλοντ; ή Μεγάλη 
Βρεττανία έναντι τής Ιταλίας. ‘Ως γενι
κώς προεβλίπετο τό αποτέλεσμα τών 
εκλογών άπέβη υπέρ τών κυβερνητικών 
κοιιμάτων, ήτοι τών συντηρητικών καί 
τών μετ’ αυτών συμπραττόντων έν τή ση
μερινή κυβερνήσει εθνικού συνασπισμού 
μικρότερων κομμάτων. Ή κυβερνητική 
παράταξής έξησφάλισε πλέον τοΰ διπλά
σιου τοϋ συνολικού άοιθμοϋ των έδρών.

Τά «Οικονομικά Νέα» τοϋ Λονδίνου, 
εις άρθρον των δημοσιευθέν ήμέρας τινάς 
προ τών εκλογών, προβλέποντα τήν έπι- 
κράτησιν τής κυβερνήσεως δπεστήριζαν,. 
ότι ή συγκέντρωσις μεγάλης πλειοψηφίας 
δπό τών συντηρητικών ήθελε, σύν τοΐς 
άλλο ις, άποτελεση άνατιμητικόν παμά- 
-γοντα διά τήν στερλίναν. Τόΰτο δέ κα
θόσον άφ’ ένός μέν θ’ άπεμάκρυνε τούς 
φόβους άντικαπιταλιστικών νομοθετικών 
μέτρων 6πό τής μελλούσης νά προέλθη 
έκ τών εκλογών κυβερνήσεως—φόβους 
οΐτινες θά έπηλήθευον ίσως έν περιπτώ- 
σει, λίαν άπιθάνφ άλλωστε, επικρατή- 
αεως τών έργατικών,— καί άφ’ έτέρου θά 
έμείωνε τάς πιθανότητας έμπλοκής τής 
Αγγλίας είς τόν ίταλο-αβησσυνιακόν πό
λεμον. Ή νίκη τών συντηρητικών έξασφα- 
λίζουσα μεγαλειτέραν σταθερότητα τής 
στερλίνας θά ένίσχυε συγχρόνως τάς έλ- 
πίδας περί προσεχούς—ίσως έντάς τοϋ 
1936—σταθεροποιήσεως αυτής.

0 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑ
ΔΕΛΦΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ιδιαιτέρως μας συγκινοϋν αί εκ
δηλώσεις τών Συναδέλφων μας τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος υπέρ τής 
«Τραπεζιτικής», τών όποιων γίνε
ται διερμηνεύς ό Πρόεδρος τοϋ 
Συλλόγου των κ. Α. Νεζερίτης διά 
τής κατωτέρω δημοσιευόμενης επι
στολής του πρός τόν Πρόεδρον τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου κ- Κ. Μαλαμα 
τιανόν:
Κύρι ον

Κ. Σ. Μαλαματιανόν 
Πρόεδρον Διευθυνούσης’Επιτροπής 

’Εφημερίδας Τραπεζιτική»
’Ενταύθα

’Αξιότιμε Κύριε Συνάδελφε,
’Τλαβον τήν άπό 6 Νοεμβρίου 

1935 επιστολήν σας, ήν ε’ίχετε τήν 
καλωσύνην νά μοί άπευθύνητε έπ’ 
εύκαιρία τής εισόδου τής «Τραπεζι
τικής» είς τό δεύτερον Ετος τής 
έκδόσεως.

’Επιτρέψατε μοι νά σας έκφράσω 
διά τό γεγονός τούτο τά θερμά 
συγχαρητήριά μου καί ' ά σας βε
βαιώσω. δτι ή «Τραπεζιτική», ση- 
Κειώσασα σταθμόν, είς τά χρονικά

τής εξελικτικής πορείας τής τά- 
ξεώα μας, επέτυχε πλήρως δσον α
φόρα τήν έξυπηρέτησιν τών τεθέν· 
των σκοπών κατά τό διαρρεϋσαν 
μέχρι σήμερον διάστημα.

Έκφράζων είς υμάς καί τους λοι
πούς αξιότιμους συνεργάτας σας 
διά τό τελεσφόρον τής προσπαθεί 
ας σας τήν άπειρον ευγνωμοσύνην 
μου είμαι βέβαιος, δτι διερμηνεύω 
έν προκειμένω τήν γνώμην άπάν 
των τών μελών τοΰ καθ’ ήμδς Συλ
λόγου.

"Οσον αφορά τήν σημειωθεΐσαν 
μέχρι σήμερον απουσίαν άπό τών 
στηλών τής -Τραπεζιτικής -, διαφό 
ρων άπόψεων καί γνωμών έπί θε 
μάτων ειδικού καί γενικού ένδιαφέ 
ροντος, μελών τοΰ ήμετέρου Συλ
λόγου, παρακαλώ νά σημειώσητε 
δτι διά σημερινής άνακηινώσεώς 
του, τό Δ. Συμβούλιου τοΰ Συλλό
γου ΰπέμνησε είς τά μέλη αυτού 
τόν σκοπόν τής «Τραπεζιτικής» 
►αί τήν έπιβαλλομένην συμμε
τοχήν

Ευχόμενος δπως ή -"Τραπεζιτική- 
έπιτύχη τήν πλήρη έπικρ’άτησιν τών 
έπιδιωκομένων σκοπών, διατελώ

Μετά θερμών συναδελ 
φικών χαιρετισμών 

Ό Πρόεδρος 
Α. ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ

Εύχσριστ ΰμεν θερμώς τούς ε
κλεκτούς Συναδέλφους τοΰ ’ κδό- 
τικοϋ Ιδρύματος καί εύχόμεθα νά 
’ίδωμεν συντόμως τήν συνεργασίαν 
των, ή όποια καί είς ήμάς καί είς 
τούς άναγνώστας μας θά είναι πο
λύτιμος.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΗΣ 'ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,

Ή είσοδος τής «Τραπεζιτικής 
είς τό δεύτερον έτος τής έκδόσεώς 
της παρέσχε τήν εύκαιρίαν είς τόν 
ημερήσιον καί περιοδικόν Τύπον 
τής πρωτευούσης καί τών επαρχι
ών, ως έπίση-ς είς τούς φίλους τής 
’Εφημερίδας μας καί γενικώς τούς 
Εχοντας Εγκυρον γνώμην είς τά οι
κονομικά ζητήματα, διά νά Εκδη
λώσουν τήν συμπάθειάν των καί 
τήν άναγνώρισιν τών προσπαθειών 
μας.

Είμεθα βαθύτατα εύγνωμονες 
διά τάς Εκδηλώσεις ταύτας, τάς ό
ποιας μεταφράζομεν ώς δημιουρ. 
γούσας βαρυτάτας δι’ υμάς ύπο 
χρεώσεις.

Τάς ύποχρεώσεις ταύτας εχομεν 
δλην τήν διάθεσιν νά εκπληρώσω^ 
μεν, άφου μάλιστα τούτο αποτελεί 
στοιχειώδες καθήκον πάσης έφημε 
ρίδος σεβόμενης έαυτήν καί τήν 
κοινήν γνώμην ή όποια τήν ενι
σχύει.

ΤΡΥΨΕΡΟΤΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΑ

Μία πρωινή καθημερινή έφημερίς είχε 
τήν ευγένειαν, ώς καί αί λοιπαί συνάδελ
φοι, νά σχολιάση εΰμενώς τήν εκδοσίν 
μας καί τήν εϋχαριστοϋμεν θερμώς διά 
τούτο.

Δέν δυναμεθα νά έννοήσωμεν, έν τούτοις, 
διατί έκδηλώνουσα τήν πρός ήμάς συμπά
θειαν της μετεχειρίσθη έπανειλημμένω; 
θωπευτικήν ΰποκοριστικήν εκφρασιν.

Άνεζητήσαμεν τήν δικαιολογίαν τής 
τρυφερότητας είς τό νεαρόν τής ηλικίας 
τής εφημερίδας μας καί έσκεφθημεν, δτι 
ή φράσις συγχωρείται ενίοτε εκ τής ποο- 
κεχωρημένης ήλικίας τοΰ ούτως έκδη- 
λοΰντος τήν τρυφερότητά του.

"Οταν όμως κατεφύγαμεν είς τά μέρος, 
όπου φαίνεται ή ήλικία τών έφημερίδων, 
παρετηρήσαμεν, δτι πρόκειται περί εφη
μερίδας έχούσης διαφοράν δύο έτων άπό

, , , „Κατόπιν τουτου εσκεφθημεν, οτι το 
υποκοριστικόν θά έσήμαινε μάλλον σύγ- 
κρισιν τών αξιώσεων κρίνοντας καί κρι- 
νομένου.

Καί τότε ήλθεν είς τόν νοϋν μκς μία 
κλασική φράσις τοϋ Corneille λύουσα 
απολύτως τά ζήτημα τοΰ ρόλου, τόν ό
ποιον παίζει ή ήλικία είς τήν δράσιν.

«’Ιδού αΰτη : Je suis jeune, il est 
vrai, mais aux ames bien nees la va- 
leur n’ attend point le nombre des 
annees».

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

IOO°)o MONEY
‘Υπό IRVING FISHER, Καθηγητοΰ τής Οίκο-
νομικής Έπιστήοης ric το ΤΤοΛ'ετππτηιιι,ην Yale

ΕΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙ 
Ή πρότασις συστήματος 

100 ο)ο εΐνε άκρως συντηρητι
κή. Κατ’ αρχήν ζητείται ή έγ- 
κατάληψις τοΰ σημερινού πα
ραδόξου καί ολέθριου συστή
ματος δανεισμού τοΰ αύτοΟ 
χρήματος οκτώ ή δέκα φοράς 
κατ' έπανάληψιν, καί ή επάνο
δος εις τό ασφαλές σύστημα 
καταθέσεων.τών παλαιών τρα
πεζιτών, πριν ή οδτοι άρχίσωσι 
νά δανείζωσιν άτόπως τό έμπε- 
πιστευμένον αύτοΐς χρήμα πρός 
φύλαξιν. Ή κατάχρησις αΰτη 
τής εμπιστοσύνης εΐνε έκείνη, 
ήτις γενομένη κοινώς παραδε
κτή, έξειλίχθη κατόπιν είς τό 
σύγχρονον σύστημα τραπεζιτι 
κών καταθέσεων. Άπό τής ά- 
πόψεως δημοσίας τάξεως, πρό
κειται πάντοτε περί καταχρήσε- 
ως, ούχί καταχρήσεως εμπιστο
σύνης, άλλά καταχρήσεως έν 
τή λειτουργία τών δανείων καί 
τών καταθέσεων.

Ή ’Αγγλία προέβη είς με- 
ταρρύθμισιν καί μερικώς έπα- 
νήλθεν είς τό σύστημα τών πα
λαιών τραπεζιτών, δταν προ 
αίώνος σχεδόν, έθέσπισε τό 
Banking act, δι’ ου καθωρίζετο 
κάλυμμα 100 ο)ο διά παν πέ
ραν τεταγμένου έλαχίστου τί
νος όρίου έκδιδόμενον ποσόν 
χαρτονομίσματος υπό τής Τρα
πέζης τής ’Αγγλίας (τοΰτ' αύτό 
ί'σχυε καί διό τάς λοιπός έκδι- 
δούσας τότε χαρτονόμισμα τρα- 
πέζας).

Τέλος, δι'ατί νά παραχωρήται 
δωρεάν είς τάς Τραπέζας έν 
αποκλειστικόν δικαίωμα τοΰ 
Κράτους ; Τό προνόμιον τούτο 
καθορίζεται ώς εξής έν τω συν 
τάγματι τών 'Ηνωμένων Πολι-

ΣΥΓΚΟΙΜΩΜΙΑ
Ό κ. ‘Υφυπουργός τής Συγκοινω

νίας και έν δημοσιογραφία συνάδελ- 
φός παρακαλεΐται θερμώς νά έξετάση 
τό ζήτημα τών μή έοτρώμένων ιδιωτι
κών λεωφοριακών γραμμών.

‘Ό,τι συμβαίνει εις τάς αφετηρίας 
τών αυτοκινήτων αυτών, αϊτινες εί
ναι είς τό κέντρον τής οτόλεως, κατά 
τάς μεσημβρινάς και έσηερινάς ιδίως 
ώρας, σιροοβάλλει κυρίολεκτικώς τόν 
πολιτισμόν μας.

Αι αναχωρήσεις κανονίζονται οικεία 
βουλήσει αϊτό κάποιον αόρατον επό 
πτην, ό δέ κόσμος καταδυναστεύεται 
κυρίολεκτ ικώς άπό τους ρυπαρούς 
είσοτράκτορας και τους αύΌ'άδεις ο
δηγούς.

Τά δρομολόγια τοϋ *Υπουργείου, 
τυπικώς άνηρτημένα, αποτελούν χάρ
την άγραφον διά τούς νέους αυτούς 
τυράννους τών ’ Α&ηνών.

CH σχετική ενεργός επέμβαοις τοϋ 
κ. 'Υφυπουργοϋ, ήν παρ' αύτοϋ έπεκ- 
δεχόμε&α, Ό'ά καταοτήοη αυτόν άξιον 
τής άλη&οϋς ευγνωμοσύνης τοϋ δείνο- 
πα'ΰ'οϋντος Κοινοϋ.

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ 
Τ Η Μ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

’Αγαπητή «Τραπεζιτική»
‘Ο νόμος περί προστασίας τοϋ Εθνι

κού Νομίσματος απαγορεύει τήν είς ξέ
νον νόμισμα συνομολόγησιν ασφαλειών 
έν Έλλάδι.

Μολονότι έπί εμπορευμάτων ευρισκο
μένων έν τή ’Ελεύθερα Ζώνη Πειραιώς 
θά έδει, κατ’ έξαίρεσιν, νά επιτρέπεται 
ή είς ξένον νόμισμα ασφάλεια αυτών, 
έφ’ δσον ταΰτα θά άνήκον είς δικαιού
χους ’Εξωτερικού, οΐιινες είς ξένον νό
μισμα θά κατέβαλαν τά ασφάλιστρά των, 
ούτε τοιοΰτόν τι προβλέπεται. Άλλά 
συμβαίνει προσέτι τό έξης παράδοξον.

Έν περιπτώσει πυρκαϊάς τό είς Αρα- 
χμάς ποσόν τής ασφαλείας τό καλΰπτον 
εμίματα ευρισκόμενα έν τή Ε.Ζ.Π. διά 
λ)σμόν δικαιούχου ’Εξωτερικού -δέν δύ- 
ναται νά έμβασθή είς αυτόν, άλλά πα
ραμένει μπλόκε έπ’ όνόματίτου ένταΰθα.

Είναι εύνόητον, δτι κατόπιν τούτου 
οί περισσότεροι Οίκοι εξωτερικού άπο 
φεύγουν νά δώσουν εντολήν άσφαλίσεως 
τών εμπορευμάτων των τών ευρισκομέ
νων έν αποταμιεύσει έν τή Ε.Ζ.Π. καί 
ανέρχεται είς τεράστια ποσά ή άξια 
έν τή Ε.Ζ.Π.ευρισκομένων εμπορευμάτων.

Τό τοιοϋτον καί άπό τάς έν Έλλάδι 
Ασφαλιστικός Εταιρείας άφαιρεΐ σε 
6αστόν μέρος εργασιών καί τάς Τραπέ- 
ξας αποστερεί τής έξ ασφαλιστικής με 
σολαβήσεω; προμήθειας.

Ταΰτα διά νά λάβουν γνώσιν οί αρ
μόδιοι καί διορθωθή έστω καί αργά έν 
μέτρον, τό όποιον στερεί εργασιών δύο j 
κλάδους τής ’Εθνικής Οικονομίας.

Μέ άπειρον έκτίμησιν
ΙΩΣΗΦ ΜΠΟΥΧΑΤΖΑΡ

ΆΘήναι τή 21 Νοεμβρίου 1935

τειών (άρθρον πρώτον. Τμήμα
8): «Τό κοινοβούλιον έξουξιοδο 
τεΐται νά κόπτη νόμισμα καί νά 
κανονίζη τήν άξίαν τούτου» 
άλλά, κατ’ ουσίαν, άν καί κατά 
τύπους, πασα Τράπεζα έκδί- 
δουσα χρήμα βιβλιαρίου έπιτα 
γών κόπτει νόμισμα καί αί Τρά- 
πεζαι έν τω συνόλω των κανονί- 
ζουσιν, έλέγχουσι καί έπηρρεά 
ζο σι τήν άξίαν δλου του ύπάρ- 
χοντος νομίσματος.

Οί ύπερασπισταί του σημερι
νού νομισματικού συστήματος 
δέν δικαιούνται νά λέγωσιν, 
δτι τούτο διά τήςύπάρξεως χιλι 
άδων μικρών ιδιωτικών νομισμα
τοκοπείων καλώς έλειτούργει.

’Εάν τούτο εΐχεν όμαλώς λει
τουργήσει δέν θά εϊχομεν εσχά
τως άπολέσει 8 δισεκατομμύρια 
έκ τών 23 δισεκατομμυρίων τοΰ 
χρήματός μας βιβλιαρίου έπι- 
ταγών.

’Εάν οί ήμέτεροι τραπεζΐται 
έπιθυμώσι νά διατηρήσωσι τό 
καθαρώς τραπεζικόν αυτών έρ- 
γον—τόν δανεισμόν—δπερ δύ- 
νανται καλλίτερον του Κράτους 
νά έκτελέσωσι, δέον προθΰμως 
νά άποδώσωσιν είς τό Κράτος 
τό καθαρώς νομισματικόν δι 
καίωμά του, δπερ δέν δύνανται 
τόσον καλώς, δσον τό Κράτος 
νά έξασκήσωσιν. ’Εάν κατανο- 
ήσωσι τούτο καί άπαξ διά παν
τός άπαντήσωσι «ναί», άντί 
«δχι», εις μίαν καινοφανή έκ 
πρώτης δψεως πρότασιν, τότε 
άλλη τις σοβαρά άντίρρησις 
πιθανόν νά μή παρουσιασθή.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Κατά τινα τρόπον θά’ λειτουρ -

γήση τό σύσιημα 100 ο)ο ' 
Κεφάλαιον τρίτον 

Τό πρόβλημα τών διαθεσίμων 
'Η Τράπεζα του Amsterdam καί 
τό παλαιόν Σύστημα 100 ο)ο

Είς τά δύο προηγούμενα κε
φάλαια έξετέθη έν γενικαΐς 
γραμμαΐς ή πρότασις περί τη- 
ρήσεως διαθεσίμων 100 °/0 πρός 
κάλυψιν τών καταθέσεων είς 
άνοικτόν λ)σμόν. Τό Κεφάλαιον 
Πρώτον άφορα οίονδήποτε πο
λίτην, τό Κεφάλαιον Δεύτερον 
άφορα είδικώς τόν νομοθέτην.

Πολλοί θά ζητήσουν περισσο- 
τέρας έξηγήσεις. Ταύτας παρέ
χουν τά Μέρη Δεύτερον καί 
Τρίτον. Τό παρόν κεφάλαιον 
άσχολεΐται μέ τό ζήτημα τώνδι- 
αθεσίμων,δσον άφορατήν σχέσιν 
της μέ τάς άρχάς καίτήν ιστο
ρίαν τής Τραπεζικής Τέχνης.

Τό άρχέγονον τραπεζικόν 
σύστημα ήτο, ώς φαίνεται, σύ
στημα 100 °/0. Προήλθεν έκ τής 
συνήθειας νά κατατίθεται χρυ
σός καί άλλα πολύτιμα αντι
κείμενα παρά τοΐς άργυραμοι- 
βοΐς καί άλλοις, οΐτινες εΐχον 
τά μέσα νά φυλάξωσιν ασφα
λώς τά έμπιστευθέντα. Ό οϋτω 
κατατεθείς χρυσός καί τά πο
λύτιμα αντικείμενα ήδύναντο 
νά μεταβιβασθώσι διά χρηματο
γράφων καλουμένων «τραπεζι
κόν χρήμα» καί τά όποια ήσαν 
πράγματι τσέκ. Έφ’ δσον χρό
νον τά 100 °/0 του χρυσοΟ έφυ- 
λάσσοντο έν θησαυροψυλακίω, 
τό ίσχΰον σύστημα ήτο προφα
νώς σύστημα 100 %, παρόμοιον 
πρός τό ήδη προτεινόμενον. Τό 
σύστημα ήρχισε νά μεταβάλλε
ται άφ’ δτου ήρχισαν νά δανεί- 
ζωσι τμήμα τοϋ κατατεθειμένου 
χρυσοΟ. Έν ’Αγγλία ή μεταβο
λή αϋτη έπήλθεπερίτό έτος 1645.

Ή Τράπεζα τοΰ Amsterdam 
(άνήκουσα είς τήν πόλιν του 
Amsterdam) ήρχισε κατά τόν 
ίδιον τρόπον καί μετέβαλλε τό 
σύστημα έργασίας της περίπου 
κατά τήν ιδίαν έποχήν. Ό μα
καρίτης καθηγητής τοΰ Πανε
πιστημίου Harvard, Charles F. 
Dunbar είπε περί τής άνω Τρα
πέζης τά έξής :

«Είναι φανερόν δτι ή αρχική 
μορφή τής Τραπέζης, ώς Τρα

πέζης καταθέσεων, δέν περιε- 
λάμβανε μεταξύ τών διαφόρων 
έργασιών της καί τήν χορήγη
ση/ Δανείων. Συσταθεϊσα άνευ 
κεφαλαίων, έθεωρεΐτο τόσον 
ύπότοΰ καταστατικού της δσον 
καί ύπό τοΰ κοινού ώς 'Ίδρυμα 
δπερ διετήρει πράγματι είς τά 
θησαυροφυλάκιά του τό σόνο- 
λον τοΰ μετρητού χρήματος δπερ 
άντεπροσωπεύετο ύπό τοΰ ευ
ρισκομένου έν κυκλοφορία τρα- 
πεζικοϋ χρήματος»1 2.

Αί έργσσίαι έπί Δανείων άνε- 
πτύχθησαν βαθμιαίως καί λα
θραίος. Έπρόκεΐτο περί κατα
χρήσεως, διευκολυνθείσης έκ 
του δτι δέν ύπεχρεοΰτο ή Τρά
πεζα νά άνακοινή τήν έκάστοτε 
οικονομικήν κατάστασίν της. Ό 
καθηγητής Dunbar λέγει σχε
τικός :

«Τό πόσον μυστικοί έτηροΰν- 
το αί διάφοροι συναλλαγαί καί 
ή κατάστασις τής τραπέζης ά- 
ποδεικνύεται έκ του δτι πάντες 
ήγνόουν τήν πραγματικήν έκτα- 
σιν τών έργασιών της»3 4 5.

«Κατά τόν τελευταιον αιώνα 
τής ζωής τής τραπέζης. άμψιβο- 
λίαι ήγείροντο κατά διαλείμ
ματα, περί τοΰ αν τά ύπό τοΰ 
«Τραπεζικού χρήματος» άντι- 
προσωπευόμενα μετρητά εύ- 
ρίσκοντο πράγματι είς τά Τα
μεία τής Τραπέζης, φαίνεται 
δμως δτι αΐ άμφιβολίαι αυται 
ευκόλως διεσκεδάζοντο ή καί 
δέν έλαμβάνοντο σοβαρώς ύπ’ 
δψιν, καίτοι σήμερον άποδει- 
κνύεται δτι εϊς τινας περιπτώ
σεις τουλάχιστον, έστηρίζοντο 
έπί ασφαλών δεδομένων»1.

'Οπωσδήποτε ούδεμία σοβαρά 
άνησυχία έξεδηλώθη ποτέ δσον 
άφορα τήν ασφάλειαν τής Τρα
πέζης μέχρι τών ετών 1/90 καί 
1791-δ·τε καί άπεκαλύφθη τέλος 
ή πραγματική κατάστασις'.

Ή Τράπεζα τότε έπτώχευσε 
«μετά βίον 182 έτών». Άπεκα
λύφθη δτι εΐχεν αΰτη δανείσει 
μετρητόν χρήμα είς τήν Πόλιν 
τοΟ Amsterdam, άντικαταστή- 
σασα τοΟτο δι’ όμολογιών κα- 
τατεθεισών ύπό τής Πόλεως, 
καί οτι ή τακτική αυτή εΐχεν 
έφαρμοσθή έπί ένα καί ήμισυν 
αιώνα έν πλήρει άγνοια τοΟ 
κοινού.

«Έπί γενεάς ή ειδική συγκρό- 
τησις τής τραπέζης έπέτρεψεν 
είς τούς ιθύνοντας αύτήν νά 
άποκρύψωσι τήν ένοχον πραξιν 
των καί νά καταπνίξωσι τάς 
υποψίας. Τοιουτοτρόπως έν χρη- 
σιμώτατον τραπεζικόν σύστη
μα, δπερ, υπό τιμίαν διοίκησιν, 
ούδέποτε θά έχρεωκόπει, κατέ- 
ληξεν είς τήν ανυποληψίαν καί 
τήν καταστροφήν άφ’ ένός λόγω 
του δτι ή πραγματική κατάστα- 
σις τών έργασιών, άς διεξήγε 
ούδέποτε έδημοσιεύετο, καί άφ’ 
έτέρου λόγω τοϋ δτι οί διευθύ- 
νοντες τούτο δέν ήσαν υπόλο
γοι τών πράξεών των έναντι 
τοΰ κοινοϋ”.

Κατά τήν ήμετέραν άντίληψιν 
ή μόνη σπουδαία διαφορά με
ταξύ τής καταχρήσεως, ήτις ή- 
γαγεν έν τελεί είς τό ναυάγιον 
τής τραπέζης τοΟ Amsterdam 
καί τής σημερινής μεθόδου δα
νεισμού του χρήματος τών κα
ταθετών (δπερ όλίγον έλειψε νά 
προκαλέση τό ναυάγιον τοϋ 
σημερινού κεφαλαιοκρατικού 
συστήματος), είναι δτι τό σημε
ρινόν σύστημα δέν τηρείται μυ
στικόν, άλλά φανερώς λειτουρ
γεί τή συγκαταθέσει πάντων 
τών ένδιαφερομένων, υποτίθε
ται δέ δτι έξασφαλίζεται τούτο 
διά νομικών ή άλλων περιορι
σμών, είδικώς δσον άφορα τά 
διαθέσιμα.

1. «θεωρία καί Ιστορία τών τρα
πεζών» ύπό Charles F, Dunbar Νέα 
Ύόρκη. (Putnam) 1901 σελίς 103.

2. "Ορα άνω εργον, σελίς 110.
3. "Ορα άνω εργον, σελίς 112.
4. “Γ.ρα άνω εργον, σελίς 113.
5. "Ορα άνω Εργον Σελίς 116.



Ό ΚΑΤ’ ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΔΑ
ΝΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙ
ΜΩΝ

'Υπό τό σημερινόν σύστημα 
10 %, τά μετρητά δανείζονται 
ούχί άπαξ άλλ’ άπειράκις. 
Έν τοΐς έπομένοις εκτίθεται 
επί τό άπλούστερον ό τρόπος 
καθ’ δν τούτο συμβαίνει μέ α
ποτέλεσμα τόν υπάρχοντα στε
νόν σύνδεσμον μεταξύ καταθέ
σεων καί δανείων, σύνδεσμον 
πολύ στενώτερον άπό έκεΐνον 
δστις ήγαγεν είς τό ναυάγιον 
της τραπέζης τού Amsterdam.

Ύποτεθείσθω δτι Τράπεζα τις 
άρχίζει τάς εργασίας της τήν 
Ιην ’Ιουνίου, ύποτεθείσθω δέ δτι 
ή Τράπεζα αυτή είναι ή μόνη 
ύπάρχουσα έν τη θεωρουμένη 
κοινότητι, καί μέ κεφάλαιον 
1.000.000 Δολλαρίων είς μετρη
τά έν τώ Ταμείω αύτής. Ή 
Τράπεζα άρχεται του δανει
σμού του χρήματος τούτου. Ό 
πρώτος πελάτης, δανείζεται 
φερ* είπεΐν $ 10.000 καί παρα- 
δίδει είς άντάλλαγμα είς τήν 
τράπεζαν έν γραμμάτων είς 
διαταγήν. Τά $ 10.000 ταΰτα, 
ύποτεθείσθω δτι καταβάλλον
ται πράγματι είς τόν πελάτην. 
Ουτος δμως αύθωρεί τά επι
στρέφει, «κ α τα θ έ τ ω ν» πλέον 
αύτά^είς τήν τράπεζαν. Τοΰτ’ 
αύτό πράττουσι καί πολλοί άλ
λοι πελάται, ούτως ώστε κατά 
τό τέλος τής πρώτης ήμέρας, 
όλόκληρον τό έκατομμύριον 
Δολλαρίων έχει δοθή ώς δά
νειον καί άνακατατεθή.

Μέχρι τής στιγμής ή τράπεζα 
έδάνεισεν είς τούς πελάτας αύ
τής μόνον τό κεφάλαιόν της. 
Καί οι λαβόντες τό έκατομμύρι
ον τούτο πελάται αύτής πάραυ- 
τα τό άνακατέθεσαν. Οι πελάται 
οδτοι θεωροΰσιν ήδη τό άνω 
ποσόν ώς χρήμα άνήκον αύ- 
τοΐς. Πράγματι δέ είς τό στά- 
διον τούτο ένεργείας, τό χρήμα 
τούτο, άν δχι νομικώς, πάντως, 
δμως πρακτικώς μάλλον είς αύ- 
τούς άνήκει. Καί τούτο διότι τό 
έπί τού στελέχους των βιβλια
ρίων έπιταγών των άναγραφό- 
μενον έκατομμύριον καταθέ
σεων καλύπτεται διά διαθεσί
μων 100°/ο·

Ή ύποθετική τράπεζα ήμών 
έχει οϋτω έν έκατομμύριον κα
ταθέσεων (παθητικόν όφειλόμε- 
νον είς τούς καταθέτας αύτής) 
καί έχει ένεργητικόν δύο έκα- 
τομμυρίων (έν έκατομμύριον 
μετρητών έν τώ Ταμείω καί έν 
έκατομμύριον είς γραμμάτια είς 
διαταγήν).

’Εάν τά έν τώ Ταμείω μετρη
τά δύνανται νά θεωρηθώσιν ώς 
άνήκοντα είς τούς καταθέτας, 
τά είς τό χαρτοφυλάκων γραμ
μάτια είς διαταγήν δέον νά 
θεωρηθώσιν ώς άνήκοντα είς 
τήν τράπεζαν. Τά άνω δύο έ- 
κατομμύρια άνήκουσιν άμφότε- 
ρα νομίμως είς τήν τράπεζαν, 
πρακτικώς δμως ώς ήδη έρρήθη, 
τό πρώτον έκατομμύριον, τό έν 
τοΐς Ταμείοις, άνήκει είς τούς 
καταθέτας. Δύναται δντως τού
το νά θεωρηθή ώς φυλασσόμε- 
νον διά λ)σμόν αύτών ύπό τής 
τραπέζης.

Οί καταθέται δύνανται δι’ 
έπιταγών νά μεταβιβάζωσι άπό 
άτόμου είς άτομο ν τό άναλο- 
γούν είς έκαστον αύτών μερί 
διον έπί τού ώς άνω έκατομμυ- 
ρίου Δολλαρίων καί νά πληρώ- 
νωσιν οϋτω τά άγοραζόμενα 
ύπ’ αύτών έμπορεύματα ώς καί 
δ,τιδήποτε άλλο ή πληρωμή 
τού όποίου κανονίζεται συνή
θως διά τσέκ. Μέχρι τής στι
γμής ή κατάστασις είναι άκρι
βώς όμοια ώς ή τής τραπέζης 
τού Amsterdam προτού αϋτη 
άρχίση τάς μυστικός δοσολη
ψίας της.

Τήν 2αν ’Ιουνίου έπαναλαμ- 
βάνεται δ,τι συνέβη καί κατά 
τήν Ιην ’Ιουνίου. Τουτέστιν ή 
τράπεζα άρχίζει νά δανείζη με
τρητά έκ τού ταμείου της είς 
τούς κατά τήν ήμέραν ταύτην 
έμφανιζομένους νέους πελάτας, 
δανείζει αϋτη δηλαδή τό «αύτό 
άκριβώς έκατομμύριον Δολλα
ρίων—δπερ πρακτικώς άνήκεν 
είς τούς καταθέτας τής προτε-1

ραίας, καίτοι τούτο νομίμως ά- 
νήκει είς τήν τράπεζαν. Οί ση
μερινοί δανειζόμενοι, άκριβώς 
ώς καί οί χθεσινοί, εύθύς ώς 
είσπράξωσι τό χρήμα, καταθέ- 
τουσι τούτο είς τήν τράπεζαν. 
Έστι δέ τό χρήμα τούτο «τό 
γνωστόν έν καί μόνον έκατομ- 
μύρων Δολλαρίων» Κατά τό 
τέλος τής ήμέρας τό παθητικόν 
τής τραπέζης άνέρχεται είς δύο 
έκατομμύρια (άναγραφόμενα ώς 
κατατεθειμένα, έπί τού στε
λέχους τών βιβλιαρίων έπιτα
γών) καί τό ένεργητικόν αύτής 
είς τρία έκατομμύρια (ήτοι : έν 
έκατομμύριον μετρητών είς τό 
ταμεΐον καί δύο έκατομμύρια 
είς γραμμάτια είς διαταγήν άν· 
τιπροσωπεύοντα τά δάνεια τών 
δύο ή μερών.

’Από τής στιγμής ταύτης ό 
κίνδυνος άρχεται. Αί καταθέ
σεις άνέρχονται ήδη είς δύο έ
κατομμύρια, άλλά τό ένεργη
τικόν καίτοι άνέρχεται είς τρία 
έκατομμύρια περιλαμβάνει έν 
μόνον έκατομμύριον είς μετρη
τά. Ή τράπεζα έκαμεν, δ,τι λα- 
θραίως έπεχείρησεν άλλοτε ή 
τράπεζα τού Amsterdam, άντι- 
κατέστησε δηλαδή τά μετρητά 
διά γραμματίων είς διαταγήν. 
Μόνον τό ήμισυ τών καταθέ
σεων καλύπτεται διά τών γραμ
ματίων τούτων. Τά δύο δμως 
έκατομμύρια τών καταθέσεων 
λογίζονται, δσον άφορα τούς 
καταθέτας, ώς πληρωτέα τοΐς 
μετρητοΐς όποτεδήποτε. Οί κα- 
ταθέται ουτοι έχουσιν, άναγε- 
γραμμένα έπί τού στελέχους 
τών βιβλιαρίων των έπιταγών,

δύο έκατομμύρια Δολλαρίων έν 
συνόλω, άποκαλοΰσι δέ τό πο
σόν τούτο καταθέσεις των είς 
μετρητά». Τό σύνολον τούτο 
κυκλοφορεί όλόκληρον μεταβι- 
βαζόμενον διά μέσου έπιταγών 
ώσεί έπρόκειτο περί πραγματι
κού μετρητού χρήματος καί μέ 
ταχύτητα, καθ’ ύπολογισμούς, 
ένός πλήρους κύκλου κατά δε
καπενθήμερον. 4j

Ή τράπεζα δέν είναι πλέον 
εΤς άπλοΰς θεματοφύλαξ. Άνέ- 
λαβεν ήδη μίαν πολύν βαρυτέ- 
ραν ευθύνην, νά καταβάλλη με
τρητόν χρήμα δπερ δέν έχει. 
'Ομοιάζει πρός άνθρωπον πω- 
λήσαντα βραχυπροθέσμως έμ- 
πόρευμα. Εμπιστεύεται είς τήν 
καλήν διαχείρισιν (καί είς τήν 
καλήν τύχην), ϊνα προμηθευθή 
τό έμπόρευμα, έν τή προκειμέ
νη περιπτώσει, τό μετρητόν 
χρήμα, δταν έμφανισθή ή άνάγ- 
κη. Ώς ήδη έλέχθη, ύπό νομι
κήν έποψιν, τό έκατομμύριον 
τών μετρητών δτιως καί πάντα 
τά άλλα στοιχεία τού ένεργη- 
πκού άνήκουσιν είς τήν τράπε
ζαν. Ή ιδιοκτησία τών κατα
θετών δσον άφορα τά δύο έκα
τομμύρια καταθέσεών των έπ’ 
άνοικτώ λ)σμώ, άποτελεί πλά
νην. Αί είς μετρητά καταθέσεις 
αδται είναι κατ’ οΰσίαν ά- 
νύπαρκτοι. Οί καταθέται δέν 
κέκτηνται δύο έκατομμύρια 
Δολλαρίων είς μετρητά, καίτοι 
οϋτω νομίζουσι καί τούτο λέ- 
γουσι τά βιβλία των. Τό μόνον 
δπερ κέκτηνται είναι τό δικαί
ωμα νά ζητήσωσι άπό τήν τρά
πεζαν δύο έκατομμύρια είς με

τρητά.
Ή Τράπεζα έπιτρέψασα είς 

τήν δευτέραν σειράν τών κα
ταθετών της νά θέσωσιν είς 
κυκλοφορίαν διά μέσου έπιτα
γών, χρήμα κατ’ ούσίαν άνύ- 
παρκτον, κατεσκεύασε πρά
γματι (δι’ απλής ύποσχέσεως νά 
καταβάλη μετρητά δταν άπαι- 
τήσωσι τούτο οί καταθέται) έν 
έκατομμύριον Δολλαρίων νέου 
κυκλοφοριακοΰ μέσου. "Εκα
στον Δολλάριον τών Καταθέ
σεων τούτων άποτελεί καθ’ έαυ- 
τό μίαν άπλήν ύπόσχεσιν κα
ταβολής ένός δολλαρίου είς με
τρητά δταν ζητήση τούτο οίοσ- 
δήποτε καταθέτης. Αί ύποσχέ- 
σεις αυται «άμέσου» πληρωμής 
τών καταθετών άρύονται έν μέ- 
ρει τήν ίσχύν των έκ τών άντι- 
στοίχων ύποσχέσεων τών δα- 
νεισθέντων νά πληρώσωσι «κά
ποτε» τήν τράπεζαν. Αί ύπο- 
σχέσεις αυται, δηλαδή τά γραμ
μάτια είς διαταγήν τών κατα 
θετών, καλύπτουσι τό ήμισυ 
τών καταθέσεών των, τού έτέ 
ρου ήμίσεος καλυπτομένου ύπό 
τού ύπάρχοντος μοναδικού έ- 
κατομμυρίου Δολλαρίων είς με
τρητά.

Τή 3η ’Ιουνίου ή τράπεζα διά 
τρίτην φοράν δανείζει τό μονα
δικόν έκατομμύριον Δολλαρίων 
καί δέχεται πάλιν τούτο άμα 
ώς οί δανεισθέντες άνακατα- 
θέσουν αύτό.

Έν τή πραγματικότητι έννο- 
εΐται, σπανίως τό χρήμα τούτο 
καταβάλλεται ύπό τού Ταμείου 
καί έπιστρέφει πάλιν είς αύτό, 
άπλώς παραμένει άκίνητον είς

τό θησαυροφυλάκιον. ’Εκείνο 
δπερ συνήθως συμβαίνει εΐνε 
δτι αί διαδοχικοί καταθέσεις 
(τό καθαρόν προϊόν τών Δα
νείων) καταχωροΰνται είς τό 
στέλεχος τών βιβλιαρίων έπι
ταγών τών καταθετών, έκαστος 
τών όποιων έχει τήν πεποίθησιν 
δτι δύναται νά σύρη έπιταγάς 
μέχρι τοΰ όρίου είς δ άνέρχε- 
ται ή κατάθεσις αυτού.

Τή 4η ’Ιουνίου, τό έκατομμύ
ριον Δολλαρίων δανείζεται καί 
κατατίθεται πάλιν διά τετάρ- 
την φοράν. Τή 5η ’Ιουνίου, διά 
πέμπτην φοράν, καί οϋτω καθε
ξής μέχρι τής 10ης ’Ιουνίου συμ- 
περιλαμβανομένης, όπότε αί 
καταθέσεις συμποσοΰνται είς 
$ 10.000.000, ένώ τά έν τώ 
Ταμείω μετρητά άνέρχονται 
πάντοτε μόνον είς $ 1.000.000, 
ή δέ άξία τών γραμματίων 
είς διαταγήν, είς S 1.0000.000, 
Τότε, άν ή τράπεζα δέν έστα- 
μάτησεν αύτοβούλως ένωρίτε- 
ρον τήν τακτικήν ταύτην, έπεμ- 
βαίνει ό Νόμος, διότι έπετεύχθη 
τό νόμιμον δριον διαθεσίμων 
10 °/0 \

Τό νόμιμον δριον διαθεσίμων 
έν Ήνωμέναις Πολιτείαις δέν 
είναι γενικώς 10 %, άλλά χά- 
ριν άπλουστεύσεως θά καλοΰ- 
μεν είς τό έξής τό νυν ίσχύον 
σύστημα τών περιωρισμένων 
διαθεσίμων: «Σύστημα 10 °/0».

1. Έν τή πραγματικότητι, τό έκτε* 
θέν ανωτέρω παράδειγμα δέν δύ- 
ναται νά έφαρμοσθή άκριβώς εις 
μίαν νέαν τράπεζαν έργαζομένην 
έν τώ πλαισίω κοινότητάς τίνος 
οπού ύφίστανται καί άλλαι τράπε- 
ζσι καταθέσεων...Τό δανεισθέν καί 
κατόπιν διαβιβασθέν διά τσέκ έκα
τομμύριον είς μετρητά, δέν θά άνα
κατατεθή όλόκληρον είς τήν ιδίαν 
τράπεζαν, καί αί λοιπαί τράπεζαι 
αμα ώς θά παραλάβωσι τό άναλο- 
γοΟν έκάστη τμήμα, θά είσαγάγω- 
σιν είς τά ίδια αύτών Ταμεία τμή
μα τοΰ είς τό Ταμεΐον τής νέας 
τραπέζης άρχικώς ευρισκομένου 
έκατομμυρίου. 'Η διαρροή τών δια
θεσίμων άπό τοΰ Ταμείου μιας τρα
πέζης είς τό Ταμεΐον άλλης, Απο
κρύπτει τό γεγονός τοΰ κατ’ έπανά- 
ληψιν δανεισμού τής αυτής ποσότη
τας μετρητού χρήματος, άποκρύ- 
πτει μάλιστα συνήθως τοΰτο καί 
άπό τόν ίδιον τόν τραπεζίτην. Ό 
πολλαπλούς δανεισμός καθίσταται 
έμφανέστερος αν θεωρήσωμεν μίαν 
μόνην τράπεζαν. Άλλά καί δταν 
πρόκειται περί πολλών τραπεζών 
τά γεγονός τοΰτο συμβαίνει καί πά
λιν, διότι θεωροΰμεν τάς τραπέζας 
ώς άποτελούσας ένιαίαν ομάδα. "Η 
διαρροή άπό μιας τραπέζης είς άλ· 
λας, άπλώς μεταβιβάζει είς έκά- 
στην τούτων τμήμα τού προσθέτου 
δανεισμού.

ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ α.ε.

ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ - ΚΑΙ IN ΙΚΑΡΕ ΑΣ

ΑΘΗΝΑΙ

Πρός τούς κ. κ. Υπαλλήλους τών Τραπεζών

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

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

ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΤΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΙΣΘΗΤΕ
-ψ:. χ. 4^4%—- 2*

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THS ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1935

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαθέσιμα :

1) Είς δραχμάς έν τφ Ταμείφ καί 
παρά τή Τραπέζι της 'Ελλάδος Δρ'. 440.619.339.41 

2 Είς χρυσόν, συνάλλαγμα καί
ξένα τραπεζικά γρ)τια Δρ. 209.286.073.88 Δρ. 649.905.413.29

Όμολογίαι ’Εθνικών Δανείων καί έντοκα γραμμάτια έλλη- 
νικοΰ Δημοσίου

Ιΐροσωρινά δάνεια πρός τό Ιλληνικόν Δημόσιον
Όμολογίαι έλληνικοϋ Δημοσίου έναντι κυκλοφορούντων έν

τοκων γραμματίων Έθν. Άμύνης.
Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσφυγας συμ· 

φώνως συμβάσεσιν 25)10)1926, 4)11)1926, 24)5, 
1927 καί 26)11)1928.

Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσφυγας συμ- 
φώνως συμβάσεσι 14)4)1928 καί 26)11)928.

Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσφυγας συμ- 
φώνως συμβάσει 21)12)1932.

Καταβολαί είς δικαιούχους ανταλλαξίμους πρόσφυγας συμ 
φώνως συμβάσει 22)12 1933.

Λογαριασμός διαχειρίσεως κτημάτων άνταλλαγέντων Μου
σουλμάνων.

Προεξοφλήσεις καί ανοικτοί λογαριασμοί έπί προσωπική 
άσφαλείφ.

Χορηγήσεις είς γεωργούς, κτηματίας καί γεωργικούς συνε
ταιρισμούς.

Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ χρηματο
γράφων.

Δάνεια καί ανοικτοί λογαριασμοί έπ’ ένεχύρφ εμπορευ
μάτων.

Δάνεια πρός νομικά πρόσωπα καί όμολογίαι νομικών προ
σώπων.

Μετοχαί Τραπεζών καί Εταιρειών.
Λογαριασμός έκκαθαρίσεως Τραπέζης τής ’Ανατολής.
Καταστήματα καί κτήματα Τραπέζης
Έξοδα έγκαταστάσεως.

» 1.877.597.801.07
» 200.376.240.06

> 4.500.000.—

> 540.208.765.91

» 435.161.000.82

» 9.278.977.20

* 1.735.742.25

» 343,295.546.32

> 3.224.022.799.31

» 146.234,347.36

» 832.144.732.01

» 1.791.504.457.44

» 953.731.510.20
» 488.368.948.95
» 441.131.671.05
> 283.807.667.80
» 1.356.744.77

Δρ. 12.224.362.365.81

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαια :

1) Κεφάλαιον μετοχικόν Δρ. 20.00θ·000.—
2) Κεφάλαια άποθεματικά > 247.000.000.—
3) Διαφορά έξ αναγωγής χρυσού 

καί συν)τος είς τιμήν σταθε-
ροποιήσεως » 938.393.789.21

Έντοκα γραμμάτια ’Εθνικής Άμύνης. ’Αποδοχή Τραπέζης 
έπί τών κυκλοφορούντων γραμματίων 

Υποχρεώσεις έν γένει :
1) "Οψεως δρ. 4.719.630.232.49
2) Έκ καταθέσεων ταμιευτηρίου » 2.701.303.371.88
3) Έκ καταθέσεων διαρκών καί

έπί προθεσμίφ » 2.500.494.207.77
’Εκκρεμείς λογαριασμοί
Υπόλοιπον κερδών Α’ ’Εξαμηνίας 1935

1,205.393.789.21

4.436.600.—

9.921.427.813.14
1.057.724.778.18

35.379.386.28

12.224.362.365.81

Ό Διοικητής 
ΙΩ Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ό Διευθυντής τοΰ Τμήματος Γεν. Λογιστηρίου 
Γ. Δ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



Η ΙΤΑΛΟΑΙΘΙΟΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΩΝ
ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ

Εις την πρώτην γραμμήν τής έ-ού δ εμία Ε θ
πικαιροτητος την στιγμήν ιαυτην 
είναι ή Ίταλοαιθιοπική ρήξις.

Είναι γνωστόν, δτι ό πόλεμος δεν 
είναι μόνον άναμέτρησις των μάχη 
τικών δυνάμεων των εμπολέμων, 
άλλα κυρίως οικονομική δυναμικό 
της και αντοχή.

Η πικρά πείρα τοΰ παρελθόντος 
μάς διδάσκει, δτι σήμερον ό πόλεμος 
είναι οίκονομικώς καταστρεπτικός 
τόσον δια τούς νικήτας δσον και διά 
τούς νικημένους, καί μάλιστα, δταν 
οΰτος παρατείνεται επί μακράν, κα
θιστά άμφοτέρους τούς εμπολέμους 
οικονομικά πτώματα με πληγάς, διά 
τήν έπούλωσιν των οποίων Θά χρεια- 
σθοϋν ή γόνιμος εργασία άφ’ ενός 
καί ή στέρησις των αγαθών υπό 
μιας ή καί περισσοτέρων γενεών.

Έκ τών κατωτέρω παρατ ιθεμέ- 
νων στοιχείων προκύπτει δτι ό πό
λεμος ήρχισε νά έξασκή τήν φθο
ροποιόν του έπίδρασιν επί τής οι
κονομίας τής Ιταλίας. Έκ τούτου 
συνάγομεν, δτι εάν ό πόλεμος παρα- 
ταθή επί μακρόν ως υπολογίζουν οί 
ειδικοί στρατιωτικοί παράγοντες καί 
εφαρμοσθοΰν καί αί οικονομικοί κυ
ρώσεις, τάς οποίας άπεφάσισεν ή 
Επιτροπή Συντονισμού τής Κ.Τ.Ε·, 
ή Ιταλία θά εύρεθή όσονούπιρ εις 
δυσάρεστον οικονομικήν κατάστασιν, 
μή άποκλείουσαν απρόοπτον στρο
φήν τών εσωτερικών πραγμάτων 
αυτής.

Όσον δήποτε καί αν ό ’Ιταλικός 
λαός έχει πιστέψει εις τήν προπα
γάνδαν τής ανάγκης εδαφικής επε- 
κτάσεως τή; ’Ιταλίας καί εις τον εκ
πολιτιστικόν χαρακτήρα τής εκστρα
τείας, αί στερήσεις αυτού διά τάς ά- 
νάγκας τού πολέμου έχουν ώρισμέ- 
να δρια, τήν ύπέρβασιν τών οποίων

νίκη αναγκη είναι ίκατή
να δικαιολογήση διότι, θά πρόκειται 
πλέον περί αυτού τούτου τού ζητή
ματος ύπάρξεως τού ’Ιταλικού λαού, 
περί τού ζητήματος τής αΰτοσυντη- I λουν υπό 
ρήσεως. Και είναι γνωστόν, δτι ου μορφήν.

λαοί δέν τρέφονται επί πολύ με 
ελπίδας διά τό μέλλον. Αί άνάγκαι 
τού παρόντος τούς είναι πλέον αδυ
σώπητοι καί καθημερινώς προβάλ- 

τήν πλέον στυγνήν αυτών

ΙΤΑΛΙΑ
Ή εκστρατεία τήν οποίαν άνέλα- 

βεν ή ’Ιταλία κατά τής Αιθιοπίας, 
είχεν ώς.εΐνε εύνόητον, καί τον σχε
τικόν οικονομικόν αντίτυπον εν τώ 
εσωτερική) τής χώρας. Οΰτω παρε- 
τηρήθη γενική αΰξησις τών τιμών 
τών προϊόντων ό δέ τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως κατά τά δεδο
μένα τού Οικονομικού Συμβουλίου 
τού Μιλάνου άνήλθεν εις 339,5 (6ά- 
σις 1913 = 100) κατά τά τέλη 
Σ)βρίου έ.έ. έναντι 272,9 κατά ’Ιού
λιον 1934.

Εις τήν βιομηχανίαν παρετηρήθη 
γενική αΰξησις τής παραγωγής συ
νέπεια τών άθρόων παραγγελιών 
τού Κράτους διά τούς πολεμικούς 
σκοπούς. Ή αΰξησις αυτή τής

βιομηχανικής παραγωγής 
τεινεν εις αρκετήν μείωσιν 
ριθμού τών ανέργων δστις

συνε
τού ά- 
κατήλ-

θεν εις 630 χιλιάδας περίπου. Ευ 
νόητον τυγχάνει, δτι ήμείωσις αυτή 
τών ανέργων δέν οφείλεται εξ ολο
κλήρου εις τήν αΰξησιν τής βιομη
χανικής παραγωγής καί εις τήν με
ρικήν έπιστράτευσιν τής χιό ο ας.

Τό Εξωτερικόν έμπόριον παρου
σιάζει καί εις τά δυο σκέλη, εισα
γωγής καί εξαγωγής, σχετικήν μεί- 
ωσιν μέ παθητικόν πάντοτε εμπορι
κόν ϊσοζύγιον. Ούτως ή κίνησις τοΰ 
εξωτερικού εμπορίου κατά τό από 
’Ιανουάριου μέχρι Αύγουστου ε·έ 
διάστημα εμφανίζεται ως κάτωθι

ταλίας από καιρού ύφίσταται συνε
χή πτώσιν λόγφ τών εις συνάλλαγμα 
υποχρεώσεων ως Ιεκ τής άθρόας ει
σαγωγής πρώτων υλών καί άλλων 
ειδών διά τάς άνάγκας τού πολέμου.

Ουτω τό κάλυμμα άνήρχετο τήν 
30)9)35 Lt 4644 έκατομμ. εξ ών 
χρυσός: 4251 έκατ. καί συν

άλλαγμα Lt 393 έκατομμ. Ή κυ
κλοφορία τών τραπεζογραμματίων 
άνήρχετο αντιστοίχους εις Lt 15. 
271 έκατ. ήτοι ή αναλογία τού κα
λύμματος προς τήν πραγματικήν 
κυκλοφορίαν έχει κατέλθει είς τά
30 %.

ΑΒΗΣΣΥΝΙΑ

εξωτερικού
περί της

Εισαγωγή Εξαγωγή
1935 ’Ιανουάριος—Αύγουστος Lt. 4,982 εκ. 3,242 έκ.
1934 » » » 5,094 » 3,432 »
Έπί έλαττον κατά τό 1935 Lt. 112 » 190 »
“Ελλε ιμμα Εμπορικού ισοζυγίου Lt. 1740 έκ.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τά έσοδα τής χρήσεως 1935-36 

υπολογίζεται είς Lt. 17.988 εκατ. 
έναντι εξόδων 19.645, ήτοι θά προ' 
κύψη έλλειμμα έκ Lt. 1657 έκατ.

Τά έσοδα τής χρήσεως 1934-35 
άνήλθον εις Lt. 17946 έκ- έναντι 
εξόδων 20.285 έκατ. ήτοι παρουσιά

ζουν έλλειμμα έκ Lt. 3.659 έκατ.
Τό εσωτερικόν δημόσιον χρέος ά

νήρχετο τήν 31)8)35 εις Lt. 107. 
185.000.000 τό δέ εξωτερικόν είς 
Lt. 82.033.000.000.
BANC A D’ ITALIA

To κάλυμμα τής Τραπέζης τής Ί

ΑΙ ΕΝ ΧΡΗΣΕΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

"Οτι είναι αναγκαίοι·, διά τούς 
“Ελληνας, ιδίως σήμερον, νά γνω
ρίζουν ξένας γλώσσας καί δτι α
ποτελεί τούτο σπουδαιότατον έφό- 
διον διά τήν ζωήν, (struggle for 
life), δέν αμφισβητείται, νομίζο- 
μεν, άπό κανένα. Έλέχθη ήδη, 
άλλωστε, άπό τον φιλόσοφον: «Ό 
γνωρίζων μίαν γλώσσαν έχει δύο 
μόνον οφθαλμούς, ό γνωρίζων 
δύο, έχει τέσσαρας» κ.ο.κ. Γεν- 
νάται δμως τό Ερώτημα : Ποιος 
είναι ό καταλληλότερος τρόπος, 
διά νά μάθη κανείς εύκολα, καλά, 
καί χωρίς μεγάλοι: δα πάνας, μίαν 

,ξένην γλώσσαν; ’Ιδού ένα σοβα
ρόν εκπαιδευτικόν ζήτημα.

Βεβαίως ό ιδεώδης τρόπος είναι 
νά ζήση κανείς είς τον τόπον ο
πού όμιλεΐται ως Εθνική, ή γλώσ
σα τήν οποίαν θέλει νά 
μάθη. Αλλ’ δ τρόπος αυτός, 
δέν είναι προσιτός είς πολλούς. 
Χρειάζονται μεγάλα οικονομικά 
μέσα, πολύςχρόνος καί ανεξαρτη
σία, διά νά μεταβή κανείς είς μίαν 
ςένην χώραν νά ζήση, μόνον καί 
μόνον διά νά μάθη τήν γλώσσάν 
της. Έξ άλλου, δ τρόπος ουιος 
παρουσιάζει τό μειονέκτημα δτι, 
κατα τήν πρώτην περίοδον, πού 
θά ζήση κανείς εκεί θά στενοχω- 
ρηθή καί θά ύποχρεωθή νά ζήση 
μίαν ζωήν μοναξιάς καί ερημιάς. 
Πρέπει ν’ άποκλεισθή, επομένως 
ό τρόπος αυτός, διότι δέν είναι 
διά τον πολύν κόσμον.

“Αλλος τρόπος είναι νά παίρ- 
γνη κανείς ιδιαίτερα μαθήματα μέ 
διδάσκαλον ειδικόν, διά τήν γλώσ
σαν πού θέλει νά μάθη. ’Αλλά 
καί ο τρόπος ούτος παρουσιάζει 
πολλά μειονεκτήματα. Πρώτον το 
ζήτημα τής δαπάνης. Διότι αν 
πρόκειται νά λαμβάνη κανείς ιδι
αίτερα μαθήματα επί 2—3 έιη, 
πού χρειάζονται διά νά μάθη τήν 
γλώσσαν κατ ’ αύτόν τον τρόπον, 
θά πληρώση δεκάδας χιλιάδων 
δραχμών. Καί πόσοι ή μπορούν νά 
πράξουν τούτο;

τό ζήτημα τής έξευρέσεως ενός 
καλού καί εύσυνειδήτου καθηγη- 
τοΰ, μέ σύστημα διδασκαλίας, μέ 
μεταδοτικότητα, μέ Ενδιαφέρον υ
πέρ τοΰ σπουδαστοΰ. Πράγμα που 
είναι, φυσικά, δύσκολον.

"Ετερος τρόπος είναι ν’ άκο- 
λουθήση τά μαθήματα μαζί μέ 
άλλους μαθητάς, είς φροντιστήρια 
ξένων γλωσσών, ή νά χρησιμοπο1 ή- 
ση τάς «άνευ διδασκάλου» μεθό
δους. Άλλ’ ώς προς μέν τό πρώ
τον, εμφανίζεται πάλιν το ζητημα 
τού χρόνου, τής δαπάνης, τού 
καλού καθηγητοΰ, κλπ. ’Εξ άλ
λου, ό καθηγητής δέν ήμπορεΐ ν’ 
άσχολήται αποκλειστικά μέ έ'να 
μαθητήν. “Επειτα προκύπτει τό 
ζήτημα τής προφοράς. Θ’ άκούση 
κανείς Εκεί τούς συμιιαθητάς του 
νά προφέρουν άσχημα, θά ΐδη τον 
καθηγητήν νά μή προσέχη νά τούς 
διορθώση, καί πάντως θ’ άπο 
μείνουν ϊχνη ελαττωματικής προ
φοράς, δση προσοχή καί άν κατα- 
βληθή. Καί θά παρουσιασθή οΰ
τω τό σύνηθες φαινόμενον, νά 
μάθη τις μίαν γλώσσαν, αν τήν 
μάθη, αλλά νά όμιλή αυτήν καί 
νά μή τόν Εννοούν. Όσον αφορά 
τάς «άνευ διδασκάλου» μεθόδους, 
είναι καλίτερον, να μη ειπωμεν τί
ποτε περί αυτών.

Διά τόν πολύν κόσμον, λοιπον, 
τούς εργαζομένους, τούς μή πλου
σίους, τούς μή ζώντας είς τά με
γάλα κέντρα, δέν ήμπορεΐ νά εί
ναι αποτελεσματικός κανένας Εκ 
τών τρόπων αυτών. Διότι είναι 
προφανές, δτι διά νά μάθη^ κανέ
νας καλά μίαν ξένην γλώσσαν, 
πρέπει νά εύρη έ'να καθηγητήν 
καλόν, νά τόν έ'χη πάντοτε εις τήν 
διάθεσίν του, (νύκτα, πρωί, με
σημέρι, απόγευμα, κλπ.) Καί αυ^ 
τός νά είναι υπομονητικός, να μη 
εχη νεύρα, νά είναι πρόθυμός καί 
εύδιάθετος πάντοτε, κλπ.

Άλλ’ υπάρχει τρόπος νά έ'χη 
κανένας αυτό τό πράγμα;^ Απαν- 

Επειτα έρχεται1 τώμεν άδιστάκτως. Ναι υπάρχει.

Καί είναι τό LINGUA PHONE 
Διότι ή θαυμασία αυτή μέδοδος 
Αγγλικής έμπνεύσεως κ.αί δημι
ουργίας, συγκεντρώνει δλ’ αυτά 
τά προσόντα πού εΐπαμεν, καί 
κλειστά άλλα ακόμη. Καί ακριβώς 
δι’ αυτό, εντός ολίγων Ετών, διεδό 
θη είς ολόκληρον τόνκόσμον. ’Όν
τως,ή μέθοδος LINGUAPHONE 
χρησιμοποιεί τούς καλλιτέρους 
καθηγητάς διά κάθε γλώσσαν, οί 
όποιοι τίθενται είς τήν διάθεσίν 
εκείνου πού θέλεινά μάθη καί είναι 
πρόθυμοι νά τόν διδάξουν μέ σύ
στημα καί υπομονήν δπου καί άν 
κατοική καί είς όποιανδήποτε ώ
ραν τής ημέρας ή τής νυκτός, 
προ παντός δέ μέ ολίγα έξοδα, τό 
1)10 Εκείνων τά όποια θά έξώ- 
δευε κανένας κατά οίονδήποτε 
άλλον τρόπον.

Μήπως, δμως, δλ’ αυτά είναι 
παραμύθια; ’Ίσως τό νομίζουν με
ρικοί, Επειδή είναι όντως κατα 
πληκτικά, δσα ανωτέρω λέγονται 
περί τής μεθόδου ταύτης,^ καί α
κριβώς διά τούτο μάλλον απίθανα. 
Άλλ’ εις αυτούς ενα πράγμα θά 
είχε τις νά εϊπη: Τό Ευαγγελικόν 
«έλθετε καί ΐδετε». "Οπως καί χι
λιάδες άλλων Ελάτε καί σείς νά ί- 
δήτε μέ τά μάτια σας, νά Εξετάσε 
τε προσωπικά τό πράγμα, διά νά 
πεισθήτε. Κάτι πλέον. Πάρετε στο 
σπίτ ισας ολόκληρη τή μέθοδο, 
Επί οκτώ (8) ημέρας, δωρεάν, καί 
δοκιμάσατε την.

Καί άν μέν ή Διεύθυνσις τού 
LINGUAPHONE δέν έλεγε αυτά 
τά πράγματα, θά Εδικαιούτο τις να 
«βάλη αρκετό νερό εις τό κρασί 
της» καί ν’ άμφιβάλλη γιά τήν 
ακρίβειαν τών βεβαιώσεων της. 
Άπό τής στιγμής δμως πού καλεΐ 
καί προσκαλεΐ δλον τόν κοσμον 
νά δοκιμάση δωρεάν τήν μ έ θ ο- 
δ ο ν LINGUAPHONE ούδείς εκ 
τών άγνοούντων αυτήν και επιθυ-
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ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Πλήρεις σιατιστικαί 

κινήσεως τού 
ρίου Ελλείπουσι. Κατά 
κήν δμως τής εταιρείας 
Τζιμπουτί—Άδδίς—Άμπέμπα δι’ 
ου εξυπηρετούνται τά 4)5 τής κι- 
νήσεως τοΰ εξωτερικού εμπορίου τής 
Αιθιοπίας, αί διά τού άνο) σιδ)μου 
γενόμεναι είσαγωγαί καί εξαγωγαί 
ανέρχονται εις τά κάτωθι ποσά :

Είσαγωγαί Εξαγωγαί 
1933 28.115 τόννοι 23.878 τόννοι
1932 34.290 » 26Ό99 »
1929 49.092 » 21.538 »

Ή Αιθιοπία Εξάγει κυρίως κα- 
φέν, δέρματα, σιτηρά, κηρόν κλπ. 
Εισάγει δέ άλας, βαμβακερά, οίκο
δομικάς ΰλας, πετρέλαιον, σάκχαριν, 
ποτά κλπ. Τό άλας προέρχεται εκ
τών αλυκών τού Τζιμπουτί, τά βαμ
βακερά είναι κατά 80 % ιαπωνι
κής προελεύσεως.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

Προϋπολογισμός δέν καταρτίζεται. 
Τά εκ φόρων έσοδα τού Θησαυρο
φυλακίου είναι μεγάλα. Ό εισαγω
γικός δασμός ανέρχεται κατ’ αρχήν 
είς 10 % ad valorem. Έπί πλέον 
άπό τού 1931, είς ώρισμένα είσα- 
γόμενα είδη (σάκχαρις, σάπων, οί
νος, ό'ρυζα, ζύθος κλπ.) επιβάλλεται 
δασμός 50 -80 °/ο·
ΝΟΜΙΣΜΑ

Άργυροΰν τάλληρον Μαρίας— 
Θηρεσίας αξίας Φρ. Γαλλ. 5.50—7· 
Τό είς νόμισμα άποθησαυρισμένον

απόθεμα υπολογίζεται εις 20 έκ. 
τάλληρα. Ή κυκλοφορία ανέρχεται 

εμπο- 35 Εκατομμ. αργυρά τάλληρα καί 
στατιστι- 2,9 έκατομμ. εις τραπεζογραμμάτια.
Συδ)μων ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

Αυτή ίδρύθη τφ 1931. Τφ 1933 
τ« άπό τής ϊδρύσεώς της συνολικά 
καθαρά κέρδη άνήρχοντο εις £ 
5.246. Μέρισμα δέν κατεβλήθη 
μέχρι τού δε.

ΑΝ ΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Ή εφημερίς «Ανεξάρτητος» 
προέβη είς δευτέραν άνατύπωσιν, 
συγχρονισμένην μέχρις Ίουλ. 1935, 
τού μοναδικού παρ’ ήμΐν λεξικού 
νομισμάτων, μέτρων καί σταθμών 
τοΰ συναδέλφου κ. Ίακ. Βελούζου 
«Νομίσματα καί Νομισματικά Συ
στήματα» (σελίδες 300) τό όποιον . 
διανέμει εις τούς άναγνώστας της 
άντί 30 δελτίων καί δρχ. 15.

Τή συστάσει μας ό κ. Βελούζος 
καί ή Εφημερίς έπρο θυμοπο ιή θη - 
σαν νά θέσωσιν εις τήν διάθε
σίν μας περί τά 500 τεύχη, άνευ 
δ ε λ τ ίων καί άντί δραχ. 10 "να 
καί οί κ· κ. συνδρομή ταί μας επωφελή - 
θώσι τής ευνοϊκής ταύτης εκδόσεως.

Οί επιθυμούντες τήν άπόκτησιν 
τοΰ έργου παρακαλοΰνται δπως ά- 
ποταθώσιν είς τά κατά τόπους Πρα
κτορεία τής Εταιρίας Ελληνικού 
Τύπου προς τά όποια διεβιβάσθη- 
σαν σχετικαί όδηγίαι.
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μούντων νά μάθουν ξενας 
σας δικαιολογείται.

γ/.ωσ

Νέα Μοντέλα τοΰ 19?6. — Μόλις πάρε 
λήφθηοαν ί) νέαι τελειοποιηθείς.—Με- 
ταλλικαί λυχνίαι θαύμα άποδόσεως.— 
Φωτεινός συντονισμός. —Ραδιοακροά· 
σεις δωρεάν 6-8 μ. μ. καθ’ έκάστην,

ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΣΛΑΝΙΔΗ
ΒΥΣΣΗΣ 7 - ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ. 20 - 207



Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟ 1934
Κατ’ άνακοινωθεΐσαν εσχάτως στατιστικήν τής Υπηρεσίας Οι

κονομικών Μελετών τής Κοινωνίας τών Εθνών, ή παγκόσμιος εμ
πορική κίνησις τψ 1934 ήτο ή εξής :

’Αξία εις έκατομμύρια χρυσών Δολλαρίων:
1934 1933' 1932 1931 1930 1929

Είσαγωγαί 12 011 12.484 13.972 20.795 29.076 35.585
ΈξαγωγαΙ 11.364 11.740 12.895 18.908 26.483 33.021

23.375 24.224 26.867 39/703" ""55,559 68.606
Ή κατά 34.1 ο)ο σημειωθεΐσα έλάττωσις τής αξίας τής παγκο

σμίου εμπορικής κινήσεως ως προς τήν τοϋ 1929, οφείλεται κατά τό 
πλεϊστον εις την πτώσιν τών τιμών υπολογιζόμενων διά τήν αντί
στοιχον περίοδον 1929—35 εις 56 ο)ο.

Απ εναντίας το quantum τής εμπορικής κινήσεως, δηλαδή ή 
αξία τών συναλλαγών μετά άπαλειφήν τής από τοΰ έτους βάσεως 
ασκηθείσης υπο τής μεταβολής τών τιμών έπιδράσεως, ήλαττώθη μέ
χρι τοϋ 1932 καί κατόπιν ηύξήθη, ώς κάτωθι:

Κίνησις τιμών καί quantums 
(Συνολον εισαγωγών καί εξαγωγών)

1934 1933 1932 1931 1930
Τιμαί (αξία εις χρ.) 44 47 53 67.5 87
Quantum 77.5 75.5 74 88 93

1929 (Βάσις) 
100 
100

είναι ή εξής :

Εϊδη διατροφής 
Πρώται ΰλαι 
Βιομηχαν. προϊόντα

1 τιμών κατ’ εΐδη άνταλλαγέντων

1934 1933 1932 1929
42 46 52.5 100
40 40.5 44.5 100
50 55.5 64 100

100 53 47 44

(Βάσις)

“ΕΝΟΣΙΣ ΕΑΑΗΝ^ΤΡΑΠΕΖΩΝ,,
Ειδοποίησις καταθετών είς 
ξένον συνάλλαγμα περί ύπο- 
βολήξ πιστοποιητικών προς 
έξαίρεσιν έκ της δραχμοποι- 

ποιήσεως

Εμπορική κίνησις κατά ’Ηπείρους (εις έκατομ. χρυσών Δολλαρίων).
1934 1933 1932 1929

Ευρώπη (μετά U.K.S.S.) 12.813 13.502 15.090 35.996
Β. ’Αμερική 3.030 3.144 3.825 12.104
Ν. ’Αμερική 1.865 1.837 1.924 5.874
’Αφρική 1.542 1.631 1.682 3.182
’Ασία (ανευ U.K.S.S.) 3.472 3.421 2.672 9.596
’Ωκεανία 653 689 674 1.854

23.375 24.224 26.867 68.606

’ Αν οί άνω παρατιθέμενοι αριθμοί τραπώσιν εις Λίρας ’Αγγλίας
(έτησία μέση τιμή) προκύπτει ή κάτωθι κίνησις

1934 1933 1932 1931
Συνολική κίνησις 55.1 51.9 54.4 62.1
εμπορίου (°/0)

Τιμαί 71 69 74 72

Ή παρατηρουμένη σημαντική έλάττωσις τών κινήσεων οφείλε
ται κυρίως εις τήν τάσιν τών περισσοτέρων χωρών νά έξυγιάνωσι τά 
οικονομικά των δι’ ίσορροπήσεως τών εισαγωγών καί εξαγωγών των. 
Τό φαινόμενον τούτο δπερ ή Κοινωνία τών ’Εθνών ώνόμασε cbila- 
teralisme» έσχεν ώς άπωτέραν συνέπειαν πτώσιν ή παρεμπόδισιν τής 
ύψοόσεως τοϋ διεθνούς έπι#τέδου τιμών.

1930
81.0

1929 (Βάσις) 
100

‘Η αναλογία τής κινήσεως κατ’ 
ται ώς εξής", (αξία εις χρυσόν)

Εϊδη διατροφής 
Πρώται ύλαι 
Βιομηχ. προϊόντα

87 100
είδη εμπορευμάτων έμφανίζε-

εΐναι ή εξής :

Εϊδη διατροφής 
Πρώται υλαι 
Βιομηχαν. προϊόντα 
’Ολικόν quantum

1934 133 1932 - 1929
26 27.5 30 25
37 35.5 32.5 35.5
37 37. 37.5 39.5

100 100. 100. 100.
τοΰ quantum κατ’ είδη εμπορευμάτων

1934 1933 1932 1929 (Βάσις)
84.5 82.5 89.5 100
88 87.5 81 100
64 59.5 58 100
77.5 75.5 74 100

ΔΥΝΑΜΩΤΙΚΗ - ΘΡΕΠΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΡΟΦΗ

ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

R. Β. DAVIS SALE! C°
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, 
ΑΝΑΡΡΩΝΥΟΝΤΑΣ, ΓΕΡΟΝΤΑΣ, 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ’ 

ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ ΒΙΤΑΜΙΝΑΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ : Εις τά καλά φαρμακεία, 
καί εδωδιμοπωλεία.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: ,Ομήρου 38 — ΑΘΗΝΑτ 
Τηλέφώνον 28104
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Παρασκευάζεται ΑΜΕΣΩΣ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΩΤΑΤΑ.

ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ..

0m
p;fe·__ _m?r' O

CbaNW

ΔΝΘΡΔΚΙΤΠΣ monon ΑΓΓΛΙΚΟΣ 
ΚΔΡΔΙΦ- KQK-NEWCA/TLE

ΜΕΓ ΗΛΕΚ.ΣΙΔΗΡ. 
ΠΕΙ RAIA ΤΗΛ.41.577

Ό Γάλλος Χημικός A. Thoma- 
sen, Σύμβουλος τών μεγαλυτέρων 
εργοστασίων, έδωκε τήν τελευταίαν 
έφεύρεσίν του σχετικώς μέ τήν κα
τασκευήν τών κραγιόν χειλέων εις 
τήν Αρωματοποιίαν «Cana».

Σήμερον τό Κραγιόν ΡΕΑ κατα
σκευάζεται μέ ό,τι τελειότερον ή 
επιστήμη έχει νά μάς έπιδείξη.

Εύρίσκεται εις 3 σταδερούς χρω 
ματισμούς: όταν τό φορήτε τά χείλη 
σας δέν φαίνονται ότι είναι βαμμένα. 
Τόσον εύκολος είναι ό συντονισμός 
του μέ τό χρώμα τού προσώπου σας.

Επί πλέον κρατά εις τά χείλη 
σας 48 ολόκληρες ώρες, πράγμα 
πού σάς κάμνει νά άποφεύγετε τό 
συχνό βάψιμο.

Δοκιμάσατε καί 8ά ίδήτε γιατί 
κάδε γυναίκα μέ γούστο είναι πάντα 
■φωδιασμένη μέ τό Κραγιόν ΡΕΑ

Ειδοποιούνται οί καταθέται είς 
ξένον νόμισμα ή συνάλλαγμα, Αλ
λοδαποί υπήκοοι, μή “Ελληνες τ6 
γένος, μονίμως κατοικοΰντες έν τή 
αλλοδαπή κατά τήν έναρξιν τής 
ισχύος τοΰ αναγκαστικού Νόμου 
περί δραχμοποιήσεως, ήτοι κατά 
τήν 29ην ’Ιουλίου 1932, δπως, πρός 
έξαίρεσιν τών καταθέσεών των έκ 
τής δραχμοποιήσεως, ύποβάλωσιν 
είς τήν παρ’ ή ή κατάθεσίς των 
Τράπεζαν, είς έκτέλεσιν τοΰ άρ
θρου 4 παράγρ. 4 τοϋ Νομοθετι
κού Διατάγματος τής 1ης Αύγου
στου 1935 «Περί κυρώσεως τροπο- 
ποιήσεως καί συμπληρώσεως τοΰ 
αναγκαστικού Διατάγματος τής 29 
’Ιουλίου 1932» περί μετατροπής 
είς δρα (μάς τών είς ξένον νόμισμα 
ή συνάλλαγμα οφειλών τά καθορι
ζόμενα πιστοποιητικά ΰπό τοΰ Δια
τάγματος «περί ύποβλητέων πιστο
ποιητικών διά τήν έξαίρεσιν έκ τής 
δραχμοποιήσεως καταθέσεων είς 
ξένον νόηισμα ή συνάλλαγμα κλπ.» 
τής 9ης ’Οκτωβρίου 1935 έν άρθρφ 
1 τοΰ Διατάγματος.

Τά πιστοποιητικά ταΰτα, κατω
τέρω άναψερόμενα, δέον νά εχωσι 
περιέλθειείς τήν παρ’ ή ή κατά- 
θεσις Τράπεζαν έντός Ανατρεπτι
κής προθεσμίας τριών (3) μηνών, 
άρχομένης άπό τής δημοσιεύσεως 
τοΰ ρηθέντος Διατάγματος, ήτοι 
άπό τής 9ης ’Οκτωβρίου 1935 καί 
ληγούσης τήν 8ην ’Ιανουάριου 1936 
συμπεριλαμβανομένης.

Τά κατά τό άρθρον 1 τοΰ Δια
τάγματος τής 9ης ’Οκτωβρίου 1935, 
ύποβληθησόμενα κατά τ’ ανωτέρω 
πιστοποιητικά είνε τά ακόλουθα:

α) Πιστοποιητικών τοΰ έν τή άλ- 
λοδαπή ’Εμμίσθου “Ελληνος Προ
ξένου τοΰ τόπου τής κατοικίας τοΰ 
καταθέτου, δΤ οδ νά πιστοποιήται 
ύπ’ εύθύνην τοΰ Προξένου καί έξ 
ίδιας άντιλήψεως τούτου, δτι ό είς 
δν άνήκει ή κατά τήν 26 ’Απριλίου 
1932 ΰφισταμένη παρά Τραπέζη έν 
Έλλάδι κατάθεσίς είς ξένον νόμι
σμα ή συνάλλαγμα έτύγχανεν : 1) 
άλλοδαπός ύπήκοος, 2) (ίιή “tλλην 
τό γένος καί 3) είχε μόνιμον κα
τοικίαν έν τή ά/ιλοδαπή κατά τήν 
29 ’Ιουλίου 1932.

β) Πιστοποιητικών τής ύπηρεσίας 
άλλοδαπών τοΰ ύπουργείου Εσω
τερικών, δι’ οδ νά βεβαιουται έάν 6 
κατά τ’ άνωτέρω καταθέτης εί- 
σήλθεν είς τό "ελληνικόν έδαφος 
καί έν καταφατική περιπτώσει, τήν 
χρονολογίαν εισόδου καί έξόδου 
του ώς καί τόν χρόνον παραμονής 
του έν Έλλάδι.

Προκειμένου περί τών έν Έλλάδι 
μελών τοΰ Διπλωματικού Σώματος 
καί τών ξένων άποστολών άπαιτεΐ- 
τοα σχετική βεβαίωσις τοΰ ’Υπουρ
γείου ’Εξωτερικών, δτι ό καταθέ
της έτύγχανε τήν 29 ’Ιουλίου 1932 
μέλος τοΰ Διπλωματικού Σώματος 
ή ξένης αποστολής.

Αί Τράπεζαι έπιψυλάσσονται δ
πως μετά τόν έλεγχον τών κατά 
τά άνωτέρω πιστοποιητικών κρίνω- 
σιν έάν ή κατάθεσίς, δι’ ήν τά ύ- 
ποβληθέντα πιστοποιητικά, είνε έ- 
ξαιρετέα ή οίί τής δραχμοποιήσεως. 

Άθήναι τή 15η Νοεμβρίου 1935 
(Έκ του Γραφείου τής «Ένώσε- 

ως Ελληνικών Τραπεζών»)

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΚΟΣΜΙΑΣ 
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΠΡΟ Ϊ ΟΝ

MOTH DEODORANT
Εξουδετερώνει τήν κακοσμίαν 

και απολυμαίνει την ατμόσφαιραν 
τών ΛΟΥΤΡΩΝ, ΑΠΟΧΩΡΗ 
ΤΗΡΙΩΝ, ΚΟΥΖΙΝΩΝ .κλπ. κλπ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ : Είς τά φαρμα
κεία, καλά εδωδιμοπωλεία, καί 
είς τό πρατήριον τοΰ Προμ. 
Συνεταιρισμού ’Υπαλλήλων Έθν. 
Τραπέζης.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ : 
‘Ομήρου 38 —Άθήναι 

Τηλεφ. 28-104

Τό τυπογραφεΐον μας αναλαμβάνει τήν] έκτύπωσιν 
παντός είδους βιβλίου, εφημερίδων καί περιοδικών, 

’Εργασία έπιμελημένη



ΤΕΧΝΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

01 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ
Τ© κατωτέρω άρθρον άπεατάλη ήμΐν 

είξ άπάντησίχ' δημοαιευ9είσης 
μελέτη; τοϋ συναδέλφου κ. Άλ. 
Χάμψα εις τά φύλλα των μη
νών Νοεμβρίευ καί Δεκεμβρίου 
π. ε. ύπό τόν τίτλον: «Ή μεί- 
ωσις τών κινδύνων των Τραπε
ζιτικών πιστώσεων, πρός τά συμ
περάσματα τής όποιας ό κ. I. 
Βαρβαρέσος εχει ώρισμένας ε
πιφυλάξεις, άτινας καί διατυ
πώνει κατωτέρω.

Ή -Τραπεζιτική» έχει τήν γνώ
μην, ©τι ή παράΒεσις άντι9έ- 
των γνωμών καί άντιλήψεων 
ως πρός τά συμπεράσματα εις 
α καταλήγουν οί άπό τών στη
λών αύτής διαπραγματευόμενοι 
διάφορα βέματα συνεργάται αύ
τής έπιβάλλεται πρός άρτιωτέ- 
ραν έξονύχιοιν τοΰ 9έματος 
καί πλήρη διαφώτισιν τών άνα- 
γνωστών μας.

Πρωταρχικός ώς γνωστόν δρος 
συνδυασμού καταθέσεων καί. 
τοποθετήσεων εΐνε, ή έπιβεβλη- 
μένη εις τήνΤράπεζαν κεφαλαι
ώδους σημασίας προνοητικότης 
δπως διατηρή έν πάση στιγμή 
ώρισμένον δριον ρευστότητας. 
Τό δριον τοΟτο αντικειμενικούς 
μέν έξαρταται έκ του χρόνου, 
του τόπου καί τών συνηθειών 
τοΰ έμπορικοϋ περιβάλλοντος, 
έν τώ μέσω τοϋ όποιου δρά ό 
τραπεζίτης, ύποκειμενικώς δ’ 
έκ τοϋ προσωπικού χαρακτήρας 
τούτου, έφόσον διακρίνεται είς 
συνετόν ή εΰτολμον. Καθ’ ήν 
στιγμήν ό τελευταίος οδτος έκ- 
τίθεται είς πλείονας κινδύνους 
τείνων δπως διά τής αύξήσεως 
τής δραστηριότητας του καλύ- 
ψητάς μεγαλειτέρας ζημίας του, 
ό πρώτος άρκεΐται είς μέτρια 
κέρδη διά νά εΐνε άπηλλαγμέ- 
νος ανησυχιών.

Μίαν έν τούτοις γενικήν άρ 
χήν θεωροϋμεν άξίαν ιδιαιτέρας 
προσοχής. Τήν προσηλωσιν 
τουτέστι τοϋ τραπεζίτου είς 
τήν συναίσΘησιν, δτι κατά κα
νόνα δεν διαθέτει καταθέσεις 
άλλα διαθέτει τοποθετήσεις. 
"Οσον καί αν έκ πρώτης δψεως 
φαίνεται παράδοξος ό κανών 
οδτος, περικλείει έν τούτοις 
έν τή περιληπτική του έκ- 
φράσει τόσον εΰρείας καί 
σταθερός άληθείας, ώστε κατά 
τήν γνώμην μας άποτελεΤ τόν 
άσφαλέστερον ρυθμιστικόν γνώ
μονα τοϋ ζητήματος άπό δογμα
τικής καί πρακτικής άπδψεως. 
Ένδεικνύει κατ’ άρχήν τήν 
φροντίδα τοϋ τραπεζίτου δπως 
διαπλάσση τήν φύσιν καί τόν 
καταμερισμόν τών τοποθετήσε- 
ών του, έκ τοϋ χαρακτήρας καί 
τοϋ δγκουτών τοποθετήσεών του, 
έκ τοϋ χαρακτήρας καί τοϋ όγ
κου τών καταθέσεων. Καθιστά 
έπιβεβλημένην τήν μελέτην, τήν 
παρακολούθησιν καί τήν πρό- 
βλεψιν τής καθολικής εισόδου 
καί έξόδου τών κεφαλαίων ούχί 
μόνον ώς άποτελεσμάτων άλλά 
καί ώς αιτίων. 'Υποβάλλει έν 
τέλει είς τόν τραπεζίτην τήν συ
νειδητήν άνάγκην, δπως είς έ- 
κάστην του τοποθέτησιν στα- 
θμίζη καλώς τό ρευστοποιήσι- 
μον άύτής, έξ οδ έξαρταται 
ή απρόσκοπτος καί λελογισμέ
νη άνάπτυξις, τήςδράσεώς του. 
"Οταν ό τραπεζίτης γνωρίζη 
νά διαθέτη ούχί μόνον καταθέ
σεις άλλ’ ιδία τοποθετήσεις,^ ή 
πιστωτική του δράσις δεν εΐνε 
συνέπεια τής άφθονίας ή τής 
έλλείψεως καταθέσεων, άλλά 
συγκρατεΐται πρός έξασφάλισιν 
μιδς κανονικής καί συνεχούς έ- 
νεργητικότητος, όχι μόνον είς 
τοϋτον χρησίμου, άλλά καί Απα
ραιτήτου είς τήν πελατείαν του, 
ήτις ύπολογίζει έπί μιας άδια- 
λείπτου συνδρομής του. Τούτων 
τηρουμένων σπανίως ό Τραπε
ζίτης Οά εύρεθή πρό ϊσχυροτέ- 
ρων έξωτερικών αιτίων, άτινα 
θά έπέβαλον περιστολήν τής 
πιστωτικής του δράσεως. Έξ 
άλλου κατά τάς όμαλωτέρας 
περιοδικός διακυμάνσεις,θά δύ- 
ναται δπως όφείλει, νά εΐνε 
αύστηρός κατά τάς εύτυχεΐς έ- 
ποχάς, όπότε εύκολώτερον καί

Τοΰ κ. ΙΩΑΝ. Σ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ
άβλαβέστερον δύναται ν’ άπαλ- 
λαγή τών ύποπτων του πιστώ
σεων, γενναιόψρων δέ κατά τάς 
δυστυχείς, όπότε καί Αποκα
λύπτεται ή άκριβής θέσις τών 
πελατών του, εύκόλως λανθά· 
νουσα δταν αΐ έργασίαι εΐνε 
εύχερεΐς.

*
* *

Τό πρώτον σημεΐον, είς δ 
προσκρούει τό άνωτέρω περιε- 
χόμενον διαφαίνεται είς τήν 
σπουδήν, μεθ’ ής τείνει νά έκ- 
δηλωθή ή πιστωτική ένεργητι- 
κότης τοϋ Τραπεζίτου ύπέρ τών 
έκάστοτε ΐδρυομένων έπιχειρή- 
σεων, πρίν ή αδται διέλθουν ώ
ρισμένον στάδιον δοκιμασίας. 
Οϋτω κατά κανόνα δλαι αί έ- 
πιχειρήσεις ύπολογίζουν έκ τών 
προτέρων είς τήν πιστωτικήν έ- 
πικουρίαν, πού θά προσελκύ- 
σουν τά ύλικά καί ήθικά των 
κεφάλαια, ώς έκ τούτου δ' εύ- 
θύς έξ άρχής δέν τηροϋν τήν α
παραίτητον διά τήν εύδοκίμησίν 
των άναλογίαν μεταξύ παγίου 
καί κυκλοψοροϋντος κεφαλαίου 
άλλ’ άφίνουν κενόν έπί τοϋ τε
λευταίου τούτου, πρός συμπλή
ρωσή/ του ύπό τών πιστώσεων. 
Αΐ οϋτω παρεχόμενοι ύπό τών 
Τραπεζών πιστώσεις εϊτε έκ 
πνεύματος ένθαρρύνσεως εϊτε 
έκ πνεύματος στενωτέρας προ 
σεγγίσεώς των πρός τάς χορη
γουμένας έπιχειρήσεις, ώς πι_ 
στώσεις ένέχουσιν έκ τής γενε

σιουργικής αύτών αιτίας τούς 
χαρακτηριστικούς κινδύνους τής 
άκινητοποιήσεως, δσον δέ κα ίάν 
εΐνε πεμιβεβλημέναι μέ τόν τύ
πον τών/ πιστώσεων, κατ’ ούσί 
αν καθίστανται σχεδόν συμμέ
τοχοι στερούμενοι μάλιστα καί 
τών έπί τοιούτων πλεονεκτημά
των καί δικαιωμάτων.

Είδικώτερονάνασκοποΰντεςτό 
ζήτημα τής έρεύνης καί τής έ· 
πιτηρήσεως τών κινδύνων εύρί- 
σκομεν τοϋτο συνοψιζόμενον είς 
τά Ακόλουθα κύρια σημεία. Ιον) 
Είς τήν άκρίβεστέραν δυνατήν 
διάγνωσιν τής οικονομικής θέ- 
σεως τοϋ πελάτου. Τά μέσα έ- 
ξακριβώσεως τούτου εΐνε είς τήν 
διάθεσιν τοϋ Τραπεζίτου άλλ’ ή 
οξύνοιά του δέον νά καθορίζη 
ώς άντικείμενον τά ούσιώδη 
πρός διαφώτισιν σημεία καί 
νά γνωρίζη τήν Αντιπαρα
βολήν καί διερμήνευση/ τοϋ 
συνόλου τών συλλεγομένωνπλη- 
ροφοριών. 2ον) Είς τήν παρα 
κολούθησιν τοϋ τρόπου, μέ τόν 
όποιον οΐ πελάται του διεξά
γουν τάς ύποθέσεις, τήν έκλο- 
γήν, ήν ουτοι κάμνουν έν τώ 
κύκλω τής πελατείας των καί 
τήν κανονικότητα πού καταβάλ
λουν κατά τόν διακανονισμόν 
τών μετ’ αύτής λ)σμών των.3ον) 
Είς τήν έπαγρύπνησιν έπί τής 
τύχης τών προεξοφληθέντων 
γραμματίων, καθ’ ήν ό Τραπε
ζίτης θά συναγάγη έντυπώσεις 
ένδεικνυούσας τήν διατήρησιν,

τήν άραίωσιν ή τήν ρήξιν τών 
μεθ’ έκάστου πελάτου σχέσεών 
του.

*
* *

Παρ’ δλην τήν έκτίμησιν, πού 
έχομεν είς τήν αυθεντικότητα, 
τοϋ κ. Χάμψα δέν δυνάμεθα ά- 
νεπίφυλάκτως νά συμμερισθώ- 
μεν τάς Αντιλήψεις του, («Τρα
πεζιτική», Δεκέμβριος 1934)καθ’ 
άς τόν άσφαλέστερον τρόπον 
έλέγχου τών έπιχειρήσεων, Αν
τιπροσωπεύει ή παρακολούθησις 
τής έκτελέσεως τοΰ προϋπολο
γισμού των, έξ’ ής άκριβέστερον 
καί έγκυρότερον κατατοπίζεται 
ήκριτική έπί τής πορείας τών έρ- 
γασιών, ένώ ό ισολογισμός δέν 
δύναται μετ’ άρκούσης βεβαιό
τητας νά παράσχη τ’ Αναγκαία 
στοιχεία. ‘Ημείς τούναντίον φρο 
νοϋμεν, δτι ώς βάσις άσκήσεως 
τοιούτου έλέγχου δέν δύναται 
νά χρησιμεύση άλλη έκτος τοϋ 
ίσολογισμοϋ καί δτι ό προϋπο
λογισμός έπιβοηθητικάς μόνον 
δύναται νά περιέχη ένδείξεις.

Ώς γνωστόν ό προϋπολογι
σμός έν τή έννοια του δέν δύ- 
ναται νά εΐνε ή σχέδιον ένερ- 
γείας περιέχον συγκριτικώς καί 
έκτιμητικώς τήν προοπτικήν τής 
έπιχειρηματικής δράσεως. Έάν 
άποβλέπη τις μετά σκεπτικισμού 
είς τήν ακρίβειαν, τήν γνησιότη
τα καί τήν ειλικρίνειαν τοϋ ισο
λογισμού, δστις Απεικονίζει ύ- 
πευθύνως μίαν πραγματικήν κα-

τάστασιν τού ένεργηακοΰ κα ί 
τοΰ παθητικού, έξ’ ής σαφώς 
διαφαίνεται ή σχέσις μεταξύ τών 
κυκλσφορούντων καί παγίων κε
φαλαίων, πολύ περισσότερον ό- 
φείλει ν’ άμφίσβητήση τά περιε- 
χόμενον ένός προϋπολογισμού 
δπερ έν προκειμένω εύλόγωςδύ- 
ναται νά εΐνε αυθαίρετον καί 
άσαφές.’Εξ άλλου μιά στενή πα
ρακολούθησή καί Αντιπαραβολή 
τήςέκτελέσεως ένός προϋπόλογι- 
σμοΰ κατά μήνα, καθ’ έβδομάδα 
καθ’ ήμέραν, μοιραίως θ’άποτε- 
λέση τήν έν μέτριο ού άνεκτώ δι
είσδυση/ τού έλέγχου είς τά τής 
έπιχειρήσεως παρακωλύουσαν 
τήν έλευθερίαν τής Αναπροσαρ
μογής, ύφ’ ήν διαρκώς εύρίσκον- 
ται αί επιχειρήσεις καί παραβι- 
άζουσαν τά έπαγγελματικά μυ
στικά τής μελλοΰσης δράσεως.

'Όσον άφορα τό τονιζόμενον 
πλεονέκτημα,καθ’ δ τό ισολογι
σμός έμφανίζει στοιχεία άναγό 
μένα είς τό παρελθόν, ένώ αί 
Τράπεζαι ένδιαφέρονται διά τήν 
μελλοντικήν δράσιν τών χρημα
τοδοτουμένων ύπ’ αύτών έπιχει
ρήσεων,χωρίς νά παραγνωρίζω- 
μεν τήν άξίαν του, φρονοΰμεν 
έν τούτοις δτι ή Πίστις, ήτις κα
τά κανόνα εΐνε απόρροια πα- 
ρελθούσης δοκιμασίας, έδραιώ 
τερον δύναται νά βασίζεται έπί 
στοιχείων θετικών καί δοσιλό- 
γων παρά έπί τοιούτων Αστα
θών, είκαζομένών καί άνευθύ-

έξετόηισε ό κηρός τό άλειματοκέρι,διότι είχε 
τό μεγάλο προσόν ότι μετεσχημάτιζε όλο τό 
υλικό σέ φώς, δίχως νά άφίνη ύπολείματα.

ΣΗΜΕΡΟΝ
Οί νέοι λαμπτήρες TUNGSRAM - Δέκα* 
λοϋμεν χάρις είς τό «διπλοστριμμένο σύρ
μα» κατόρθωσαν νά έλαττώσουν τήν άπώ- 
λειαν τοϋ ηλεκτρικού ρεύματος καί νά αύ- 
ξήσουν μέχρι 20% τπν φωτιστική τους άηό- 
δοσι, έν άντιθέσει πρός. τούς παλαιούς, οί 
όποϊοι σηαταλοΰν ένα μεγάλο μέρος τού 
άκριβοπληρωμένου ρεύματος δίχως νά τό 
μετατρέπουν είς φώς.

Επιμένετε πάντοτε νάσάςδώσουνλαμπτήρας
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Άν καί ή οικονομική κατάστασις 
συνέτεινε μεγάλως εις τήν δημι
ουργίαν τοΰ έθνικοσοσιαλιστικοΰ 
κινήματος, ό ίδιος ό Χίτλερ ένδιε- 
φέρετο πολύ όλίγον διά τόν οικονο
μικόν παράγοντα. Ίδεολογικώς, 
τό έθνικοσοσιαλιστικόν κίνημα 
είναι παιδί τής volkisclie Bewegung 
(κατά λέξιν τοΰ λαΐκοΰ κινήματος) 
καί τών πατριωτικών όργανώσεων, 
λαβόν τήν πρώτην (καί τήν τελευ- 
ταίαν) βοήθειαν άπό τήν γερμανι
κήν Ράϊχσβερ. Τό πλέον_ περίεργον 
πράγμα'είναι, δτι έκ τοΰ «Ό άγών 
μου» τοΰ Χίτλερ λείπει κάθε ιδέα 
δσον άφορά τήν οικονομικήν συγ- 
κρότησιν τής κοινωνίας.

Μόνον ό μηχανικός τοΰ Μονάχου 
Γκότψριδ Φέδερ κατέστρωσεν οικο
νομικόν πρόγραμμα τοΰ έθνικοσο- 
σιαλιστικοΰ κόμματος. Πολλάκις 
οί λόγοι τοΰ Χίτλερ ερχονται_είς 
άντίφασιν μέ τό πρόγραμμα τοΰτο, 
τό όποιον είναι ύπέρ τοΰ πεοιωρυ 
σμένου κρατικού καπιταλισμού, ένω 
ό Χίτλερ τάσσεται ύπέρ τοΰ lassez 
—Faire.

Ή μή άνάλυσις ύπό τοΰ Χίτλερ 
των οικονομικών προβλημάτων ο
φείλεται κατά πολύ εις τό _ζήτημα 
τών έβραίων, τό όποιον τοΰ άπερ- 
ρόφησε δλην τήν σκέψιν. Ό Ροδόλ
φος Γιούνγκ, άρ^ηγός των έθνικο- 
σοσιαλιστικών τής Βοημίας, άπό 
τόν όποιον ό Χίτλερ έσχημάτισε ά
πό τής νεανικής του ήλικίας τήν άν 
τίληψίν του περί τών έβραίων, έ- 
πέμενε δτι ό διεθνής σοσιαλισμός 
καί ό καπιταλισμός όφείλονται άμ- 
φότεροι εις τούς άρχηγούς τών έ 
βραίων καί τά κακά άμφοτέρων 
προήρχοντο έκ τοΰ τρόπου τοΰ οί 
κονομικώς σκέπτεσθαι τών έβραίων, 
τόσον τών έργατών δσον καί τών 
έπιχειρηματιών. Τό συμπέρασμα ώς 
έκ τούτου τοΰ Χίτλερ ήτο άπλοΰν: 
άπαλλαγήτε άπό τούς έβραίους 
καί θ’ άπαλλαγήτε τόσον άπό τόν 
«κακόν» καπιταλισμόν δσον καί ά
πό τόν - κακόν» σοσιαλισμόν.

Ό Φέδερ δμως δέν βλέπει τό ζή 
τημα τόσον άπλοΰν. ΕΙδεν δτι ό 
Χρηματιστικός καπιταλισμός, δέν 
ήτο δυνατόν νά έξουθενωθή μέ τό 
νά τόν άποκαλή κανείς άπλώς έ- 
βραΐκόν. Διά τοΰτο έκαμε μίαν λε
πτήν δίάκρισιν μεταξύ τοΰ raffendes 
(έκμεταλλευτικοΰ) καί τοΰ sckaffen 
des (δημιουργικού) κεφαλαίου. Αί 
έπιθέσεις τοΰ Φέδερ κατηυθύνοντο 
έναντίον τής γερμανικής Wall Street 
Αυτός ήτο έκεΐνος, δστις έδημιούρ- 
γησεν εν ριζοσπαστικόν οικονομι
κόν πρόγραμμα διά τούς μικροεπι 
χειρηματίας, ένα είδος Γερμανικής 
έκδόσεως τοΰ ’Αμερικανικού λαϊ
κισμού.

'Η πλέον καθαρά έ'κθεσις τοΰ οι
κονομικού προγράμματος τοΰ Ε
θνικοσοσιαλισμού περιλαμβάνεται 
είς ένα λίβελλον, έκδοθέντα ύπό 
τύπον λόγου διά τάς έκλογάς τοΰ 
’Ιουλίου τού 1932 άποκλιιθέντα: ’Ά
μεσοι οικονομικοί διεκδικήσεις τού 
Ν. s. . A. Ρ. (τοΰ Έθνικοσ. κόμμα 
τοςΧ

Έν αύτώ έκτίθενται τόσον τά γε
νικά δσον καί τά ειδικά σχέδια, εί- 
δικώς δέ τά μέτρα τής έλαττώσεως 
τής άνεργίας διά τής δημιουργίας 
έργασίας. Υποστηρίζει τήν άρχήν 
δτι ή έργασία καί δχι τό κεφάλαι- 
ον είναι ή πηγή παντός πλούτου, 
καί ζητεί τήν άμεσον έθνικοποίησιν 
τών τραπεζών καί δλων τών μονο
πωλιακών βιομηχανιών καί τράστ, 
άμεσον έγκατάλειψιν τής χρυσής 
βάσεως, έπέκτασιν τής χορηγήσεως 
κυβερνητικών πιστώσεων, αϋξησιν 
τών μικροκαλλιεργητών καί ένα τε
ράστιον πρόγραμμα άνοικοδομήσε- 
ως οικιών. Μίνιμουμ άμέσων διεκ 
δικήσεων: 400 000 έργατικάς οικίας 
μέ άρκετήν έκτασιν δι' άγροτικήν 
παραγωγήν.

Πλήρης κρατικός έλεγχος τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ συναλλάγματος, αύτάρ- 
κεια (έξαιρέσει τών άναγκαίων βα
σικών εισαγωγών όΓ είδη άτινα δέν 
παράγονται έν Γερμανία) καί άπορ 
ρόφησις τοΰ έκ τής μειώσεως τής 
έξαγωγής πλεονάσματος ύπό τής 
έσωτ .οικής άγορας. Παραδέχεται 
τό δυνατόν τούτου ύπό τήν προϋ

νων.
Κατά συμπέρασμα νομ(ζομεν, 

δτι τό ζήτημα άνάγεται όλιγώ· 
τερον είς τά μηχανικά μέσα καί 
περισσότερον είς τόν τρόπον, 
δι’ ου άσκεΐται ό έ'λεγχος τών 
έπιχειρήσεων. Τόν όξυδερκή καί 
πεπειραμένον ελεγκτήν,έξιχνιά- 
ζοντα ένα ισολογισμόν, τά" ά- 
ναλυτικά του παραρτήματα, τά 
στοιχεία τής κατατάξεώς του, 
τά κονδύλια τής συνθέσεώς του 
καί έν γένει είσδύοντα είς τό 
κύρος τών είς τήν διάθεσίν του 
πειστηρίων, φρονοΰμεν δτι δυ- 
σκόλως δύναται νά διαφύγη έ- 
νυπάρχουσα είκονικότης, ήτις 
καί άποτελεΐ τόν ούσιωδέστε- 
ρον άντικειμενικόν σκοπόν τοΰ 
έλέγχου.

πόθεσιν τής άπολαυής ύπό τών έρ
γατών πλήρους ήμερομισθίου άντί 
έπιδόματος άνεργίας.

Αύτό είναι κρατικός καπιτάλι 
σμός, ό όποιος, ώς τοιοΰτος, έχει 
πολύ όλίγους άντιπάλους έν Γερ
μανία. Ώς είδομεν, γιοΰγκερς, (με- 
γαλοκτηματίαι) τραπείίται. βιομή· 
χάνοι καί έργάται ώθήθησαν πρός 
τόν κρατικόν καπιταλισμόν άπό τήν 
άνάγκην τοΰ συστήματος των. Τό 
άποτέλεσμα ήτο δχι έάν έπρεπε 
νά έφαρμοσθη ό κρατικός καπιτα
λισμός άλλά ποιον κοινωνικόν 
στρώμα (τάξις) θά έξήσκει τόν έ
λεγχον έπ’ αύτοΰ καί πρός τό συμ
φέρον τίνας θά έφηρμόζετο- Τό έ- 
θνικοσοσιαλιστικόν,πρόγραμμα, άν 
καί έπανειλημμένως κατεδίκασε 
τήν ταξικήν πάλην, έμφανώς ήτο 
ύπέρ τών συμφερόντων τών μικροε- 
πιχειρηματιών καί είς τά λόγια καί 
τού Γερμανού εργάτου. Παρεδέχε- 
το τήν κακήν κατανομήν τοΰ πλού 
του καί προέτεινε τήν διανομήν του. 
Λύτά περί τοΰ Οικονομικού προ 
γράμματος τών Nazi.

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΣ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ.

Τά δύο έκδηλα χαρακτηριστικά 
τής γερμανικής νοοτροπίας άπό 
τόν πόλεμον καί έντεΰθεν ύπήρ- 
ξαν: α) ένα είδος εθνικού παραπό
νου καί β) μία έλλειψις πίστεως 
μεταξύ δλων τών τάξεων πρός τόν 
έλεύθερον καπιταλισμόν. Ό εθνικο
σοσιαλισμός ι-υνεκέρασε τά δύο 
ταϋτα είς τήν άντίληψιν, δτι ή Γερ 
μαιία κατήντησ ν έθνος -κουλί»,έκ 
μεταλλευόμενον ώς μιά άποικία 
άπό τόν διεθνή ιμπεριαλισμόν καί 
τήν στρατιωτικήν του δύναμιν. ’Ε
πέτυχε νά θεωρήται ή άπελευθέρω- 
σις τής Γερμανίας καί ώς κοινω
νική άπελευθέρωσις. Ό "ιστορικός 
του ρόλος ήτο νά θέση τόν γερμα
νικόν κοινωνικόν ριζοσπαστισμόν 
πίσω άπό τόν γερμανικόν μιλιταρι
σμόν,καί νά θεωρή τούτο ώς τό μέ
σον τής άποπερατώσεως τής νιέας 
κοινωνίας.

Ή μορφή τού Κράτους, τό όποι
ον θά έδημιουργεϊτο ύπό τάς περι
στάσεις ταύτας ήτο άκριβώς έκεινο 
τό όποιον έδημιουργήθη: έμπόλε- 
μος οικονομία. "Η έσωτερική κοινω
νική έπανάστασις δέν άπε-ελειώθη, 
άλλ’ άν άνεβλήθη καί ό γερμανικός 
λαός προπαρεσκευάσθη ν’ άγωνι- 
σθη δι* αύτήν πριν άκόμη αΰτη ύ- 
πάρξη. Οί έπαναστάται έθνικοσο 
σιαλισταί ήγωνίσθησαν διά τόν 
πλήρη έλεγχον τοΰ Κράτους.Πολλοί 
άπ’ αύτούς άπέβλεπον είς μίαν 
πραγματικήν έπανάστασιν έάν 
παραδεχθώμεν τόν Τζών Τσάμπερ- 
λαιν. ’Εκείνο τό όποιον έπραχμα 
τοποι θη σήμερον άπό τόν Χίτλερ 
δέν είναι τό έπαναστατικόν Κράτος 
άλλά ή όλοκλήρωσις Κράτους καί 
έθνικοσοσιαλισμοΰ, πράγμα τό ό- 
ποϊ ν δέν είναι τό ίδιον, οί πλέον 
έπαναστάται έθνικοσοσιαλισταί έ- 
γνώριζον τοΰτο άπό τής έποχήςποϋ 
ώμίλουν περί δευτέρας έπαναστά- 
σεως καί έπροκάλεσαν τό θεριν- 
τώρ τής 30 ’Ιουνίου τοΰ 1934, διά 
τής καταπνίξεως τής ιδέας διά μιας 
προληπτικής σφαγής.

’Εν τη πραγματικότητι ή ύπό τό 
έθνικοσοσιαλιστικόν καθεστώς ύφι- 
σταμένη κοινωνική καί οικονομική 
όργάνωσις είναι τόσον συνήθης, ώ
στε μόνον ή μή ϋπαρξις πολεμικών 
έχθροπραξιών προφυλάττει αύτήν 
άπό τοΰ ν’ άναγνωρισθή άμέσως 
δ,τι αϋτη είναι είς τήν πραγματικό
τητα: μία χώρα εύρισκομένη είς έμ 
πόλεμον κατάστασιν. Διακρίνεται 
διά τήν πλήρη συγκέντρωσιν τής έ 
ξουσίας, ήτις έπεκτείνει τόν έλεγ
χον έπί τής οικονομικής ζωής καί 
τής δημοσίας γνώμης, διά τόν πε
ριορισμόν τοΰ κεφαλαίου καί τής 
έργασίας έντός μιας άναγκαστικής 
κοινωνικής είρηνεύσεως, καί έπι- 
βολής ταύτης διά τής άπεριορίστου 
τρομοκρατίας διά τής έξουδετερώ- 
σεως τών στοιχείων π(ύ έπιζητοΰν 
τόν έλεγχον, διά τής έσωτερικής 
κατασκοπείας καί τών θανατικών 
έκτελέσεων διά λόγυς κατασκο
πείας διά πράγματα πού έν είρή 
νη γίνονται φανερά, διά τής έξάρ- 
σεως τής θυσίας καί τού ήρωΐσμοΰ 
ώς πρώτες άρετής, διά τής μετα- 
θέσεως τής πνευματικής μορφώσε- 
ως είς δευτερεύουσαν θέσιν διά τής 
στρατιωτικής έκπαιδεύσεως τής νεο
λαίας καί τής στρατιωτικοποιήσεως 
τής θρησκείας, διά τού ώργανωμέ- 
νου ένθουσιασμοΰ, διά τής άντιλή- 
ψεος περί τής παγκοσμίου άποστο- 
λής τής Γερμανίας διά τής δικτα
τορίας πρός τό συμφέρον ένός 
στρατιωτικού μηχανισμού. Πάντα 
ταύτα είναι τά χαρακτηριστικά πά- 
σης κοινωνικής οικονομίας κατά 
τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου, καί αύ- 
ιά είναι τά χαρακτηριστικά τοΰ 
Εθνικοσοσιαλισμού έν_τή πράξει.

Ψυχολογικώς όμιλοΟντες, πόλε
μος σημαίνει ΰπερέντασιν τοΰ έν- 
στικτώδους έρωτικοΰ πάθους πρός 
τόν θάνατον καί αύτό ίσως σημαί 
νει_ ή ψράσις τοΰ Χέρμαν Ρέχλινγκ, 
τοΰ βιομηχάνου τού Σάαρ:
«Ό "Εθνικοσοσιαλισμός στηρίζεται 
έπί τοΰ έρωτος».

“Αν καί ήτο φυσικόν τό δτι ή πο
λιτική τών Έθνικοσοσιαλιστών, μέ 
τόν ισχυρισμόν των περί ύποδουλώ 
σεως τής Γερμανίας είς τό ξένον 
ιμπεριαλισμόν καί δτι ή λύσις τοΰ 
εσωτερικού κοινωνικού προβλήμα
τος έγκειται είς τόν μιλιταρισμόν, 
θά έλάμβανε τήν κατεύθυσιν ταύ- 
την, δέν είχε τούτο προβλετθή άπό 
τάς μάζας, αϊτινες τούς ύπεστήρι- 
ζον. "Ενα “Έθνος τό όποιον ποοε 
τοιμάζεται ν’ άποτινάξη τόν ξένον 
ζυγόν δέν άρχίζει μέ τήν άποσύν- 
θεσιν τοΰ β ομηχανικοΰ του μηχα
νισμού δι’ έπαναστατικών μέτρων. 
Τό κύριον μέλημα τοΰ έθνικοσοσι- 
αλιστικοΰ Κράτους δέν είναι ή πα 
ραγωγή πρός τόν σκοπόν τοΰ κέρ 
δους, άλλ’ ούτε καί πρός ϋψωσιν τοΰ 
βιωτικοΰ έπιπέδου τών λαϊκών 
στρωμάτων. Τό κύριον μέλημά του 
3ίναι παραγωγή πρός πόλεμον.

Τά μεγάλα μονοπώλια, τράστ 
καί τράπεζαι, τών όποιων ή έθνικο 
ποίησις ήτο ή βάσις τοΰ έθνικοσο- 
σιαλιστικοΰ προγράμματος, δέν έ 
θνικοποιήθησαν. Έξ άλλου ό πλή 
ρης έλεγχος τοΰ έξωτερικοΰ συναλ 
λάγματος, καί συνεπώς τοΰ έξωτε 
ρικοΰ εμπορίου έτέθη είς ένέργειαν 
καί οϋτω καθοδηγείται όλό'ληρος 
ή βιομηχανία. Τό είδος τοΰτο δμως 
τής έθνικοποιήσεως δέν μετέβαλεν 
οϋτε τό καθεστώς τής ιδιοκτησίας 
οϋτε τήν διοίκησιν τών τράστ. Έ 
πέτυχεν άπλώς τόν έλεγχον αύτών 
ύπό τοΰ κυριωτέρου πελάτου, τοΰ 
Κράτους, ή καλλίτερον, τοΰ στρα
τού. Ώς κυριώτερος πελάτης τά 
Κράτος καθορίζει έ . ς ένα βαθμόν 
καί τάς τιμάς, παρ’ δλον τούτο ό
μως αί βιομηχανίαι κερδίζουν άρ 
κετά ώς έμφαίνεται δχι μόνον άπό 
τήν ϋψωσιν τών μετοχών τής βα
ρείας βιομηχανίας, άλλά καί άπό 
τόν τελευταΐον νόμον, δστις ύπο- 
χρεοΐ τάς τραστοποιημένας βιομη
χανίας ν’» έπενδύσουν πάντα τά 
κέρδη πέραν τού 6ιι „ είς κρατικά 
χρεώγραφα. "Οσον άφορά τούς φο 
ρολογουμέ ους, οΒτοι δέν ώφελή 
θησαν τίποτε είτε διά τής αύξήσε- 
ως τών μισθών καί ήμερομισθίων, 
είτε διά τής ύποτιμήσεως τών ε’ι 
δών πρώτης άνάγκης, τούναντίον 
μάλιστα εις πλείστας περιπτώσεις 
τά ήμερομίσθια έμειώθησαν καί αί 
τιμαί ύψώθησαν λόγω τής σπάνιος I 
αύτών.

Τη κρατική έπεμβάσει πολλαί βι· ! 
ομηχανίαι ύπεχρεώθησαν νά δανει- | 
σθοΰν διά τήν προσαρμογήν τοΰ
παραγωγικού μηχανισμού των πρός 
παραγωγήν άλλων ειδών άπό έ- 
κεϊνα τά όποια παρήγαγον μέχρι 
σήμερον άναλόγως τών οδηγιών 
τού Κράτους. Αί βιομηχανίαι έξα
γωγής υποφέρουν άπό έλλειψιν 
πρώτων υλών, διότι τό πλεόνασμα 
τοΰ εξωτερικού συναλλάγματος δι
ατίθενται άποκλειστικώς διά τάς 
βιομηχανίας πού παράγουν πόλεμε- 
φάδια. Ή έπέμβασις δμως αϋτη έ- 
γένετο δχι διά κοινωνικούς, άλλά 
διά στρατιωτικούς σκοπούς.Σκοπός 
αύτής δέν ήτο νά διαλύση τά τράστ 
άλλάνά τά ένισχύση περισσότερον.

Είναι άνάγκη νά έξετάσωμεν τήν 
ιστορίαν τών άποπειρών πρός «άλ- 
ληλοεξάρτησιν» τών όργανώσεων 
τών έπιχειρηματιών καί νά συγκρί- 
νωμεν καί ταύτας μέ τήν τύχην τών 
όργανώσεων τής μεσαίας τάξεως 
καί τών έργατών διά νά ίδωμεν είς 
ποιον μέρος εύρίσκεται ή πραγμα 
τική έξουσία.

Μετά τήν έπιτυχίαν τών "Εθνικό 
σοσιαλιστών είς τάς έκλογάς τοΰ 
Μαρτίου 1933 έγένετο άπόπειρα έκ 
μέρους αύτών νά είσέλθουν εις τό 
σωματειακόν Κράτος. Ό Δρ Λέϋ 
στηριζόμενος έπί τών έργατών κα 
τέλαβε τά συνδικάτα, ό Δρ Ρέντε 
λεν προσεπ»1 θει νά κατακτήση τά έ- 
μπορικά ’Επιμελητήρια.

Είς τήν πραγματικότητα δμως τό 
σον τά έργατικά συνδικάτα δσον 
καί αί όργανώσεις τών επιχείρημα 
τιών έτήρησανέπιφυλακτικήν στάσιν 
άπέναντι τής κυβερνήσεως μέχρις 
δτου ΐδουν τί πρόκειται αύτή νά 
κάμη.

Ή κατάληψις τών έργατικών συν 
δικάτων ήτο ή μόνη έπαναστατική 
πράξις τήν όποιαν έκαμαν οί Έθνι 
κοσοσιαλισταί έναντίον ένός Ισχύ 
ροΰ συγκροτήματος. Τά συνδικάτα 
δμως ύπεσχέθησαν τόσην συνεργα
σίαν μέ τό έθνικοσοσιαλιστικόν 
Κράτος δσην προσέφεραν καί αί 
όργανώσεις τών έπιχειρηματιών. 
Οΰχ’ ήττον δμως άνεδιωργανώθησαν 
πλήρως καί άντί νά γίνουν όργανα 
τής κυβερνήσεως κατέστησαν έξάρ 
τημα τοΰ Έθνικοσοσιαλιστικοΰ κόμ 
ματος.

Σήμερον οί πλεΐστοι έκ τών άρ 
χηγών τών έθνικοσοσιαλιστικων πυ
ρήνων είς τά συνδικάτα άπεστάλη 
σαν είς τά στρατόπεδα συγκεντρώ- 
σεως. Τά δνειρα τοΰ Λέϋ νά κάμη 
τά συνδικάτα τήν βάσιν ένός κρα' 
τικοΰ οίκοδομήματος άπέτυχαν, καί 
ή δύναμις έπέρασεν είς τά «τράστ 
έργασίας», τά όποια ύπέδειξεν ό 
Χίτλερ διά τήν προστασίαν «τών 
συμφερόντων τών έργατών» συμ 
φώνως πρός τάς όδηγίας τοΰ Ιίρά 
τους καί έν συνεργασία μετά τών 
μεγαλοβιομηχάνων.

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕ
ΩΡΓΙΑΣ

Είς τήν άναδιοργάνωσιν τής γε 
ωργίας ίσως ύπάρχει μικροτέρα ά 
πόστασις μεταξύτής έθνικοσοσιαλι- 
στικής θεωρίας καί τής πράξεως. 
Ή γεωργία θά ύπεβάλλετο κατά τό 
πρόγραμμα τών’Εθνικοσοσιαλιστών 
είς αύστηρότερον έλεγχον άπό τήν 
βιομηχανίαν, θά έθεσπίζοντο δμως 
ύπέρ αύτής διάφορα προστατευτι 
κά μέτρα διά τής άπαγορεύσεως 
τής εισαγωγής έκ τοΰ έξωτερικοΰ 
είδών άτινα, παράγονται έν Γερμα
νία καί θά έμειούτο αίσθητώς ό 
τόκος τών άγροτικών χρεών. ’Επί
σης θά έδημεύοντο τά μεγάλα ά- 
γροκτήματα διά κοινωνικούς σκο 
πούς, ιδίως διά τήν άγροτικήν άπο 
κατάστασιν άνέργων έργατών τής 
βιομηχανίας.

Πριν δμως ό Χίτλερ καταλάβη 
τήν έξουσίαν άπεμπόλησε τήν άνω 
τέρω παράγραφον περί δημεύσεως 
τών άγροκτημάτων έκ τοΰ προ
γράμματος του καί καθώρισεν δτι 
θέλουν ληφθή τά νόμιμα μέτρα διά 
τήν άφαίρεσιν άπό τών κατόχων 
τής παρανόμως κατεχομένης γης ή 
έκμεταλλευομένης κατά τρόπον ά- 
συμβίβαστον πρός τό κοινόν συμ
φέρον.

Τά μέτρα δμως ταΰτα άφεώρων 
μόνον τούς «κερδοσκόπους» έβραί
ους καί δχι τούς Άρίους Γέρμα 
νούς; Καί δταν Χίτλερ κατέλαβε 
τήν έξ» υσίαν ούδέν τών μεγάλων 
άγροκτημάτων έθιξεν (πλήν έννοεΐ- 
ται τών έβραίων) άλλ’ ύπεχρέωσε 
τάς γαιοκτήμονας νά προσλαμβά- 
νάυν Γερμανούς έογάτας άντί Πο 
λωνών-

Αί προσπάθειαι έπίσης τοΰΈθνι 
κοσοσιαλιστοΰ Walter Darre, άρχη- 
γοΰ :ής αγροτικής όργανώσεως τοΰ 
κόμματος, νά μειώση τόν τόκον τών 
άγροτικών χρεώνεις 2 0 „ άπέτυχον 
έξ αίτιας τής άντιδράσεως τού Δι- 
οικητοΰ τής Keichsbank Δ)ος Σάχτ 
καί τοΰ Σμίτ, δστις ήτο ό πρώτος 
ύπουργός τών Οικονομικών ΰπό τήν 
κυβέρνησιν τοΰ Χίτλερ. Ό Χούγκε 
μπερ δστις ήτο ό πρώτος ύπουργός 
τής Γεωργίας ύπό τόν Χίτλερ προ- 
σεπάθησε νά ύψώση τάς τιμάς τών 
άγροτικών προϊόντων πρός ώφελος 
τών μεγάλων γαιοκτημόνων. Πρός 
άποφυγήν δμως έξεγέρσεως τοΰ ά- 
στικοΰ πληθυσμού τών πόλεων ή- 
ναγκάσθη ό διαδεχθείς αύτόν είς 
τό ΰπουργειον τής Γεωργίας ύπουρ 
γός Βάλτερ Νταρέ νά έφαρμόση 
πλήρη έλεγχον έπί τών τιμών τών 
άγροτικών προϊόντων, τών φόρων 
καί τών έσοδειών.

Τό 1934 ό Γκότψριδ Φέδερ, δστις 
είναι ό κυριώτερος οικονομολόγος 
τοΰ έθνικοσοσιαλισμοΰ, άπηλλάγη 
τών καθηκόνων του άπό τό ύπουρ- 
γεϊον Οικονομικών ώς ύπέρριζο- 
σπαστικός καί άνζλαβε τήν έφαρ- 
μογήν τοΰ προγράμματος τής αγρο
τικής άποκαταστάσεως τών άνέρ
γων έργατών. Καί τό έργον δμως 
τοΰτο έν τή έφαρμογή του παρου
σίασε τεράστιας οικονομικός καί 
έδαφικάς δυσκολίας, Άπό τάς 400 
χιλιάδας άγροικίας, τάς όποιας ήλ- 
πιζον νά κατασκευάσουν οί έθνικο- 
σοσιαλισταΐ έλάχισται χιλιάδες κα- 
τεσκευάσθησαν,

Πρός δικαιολογίαν τούτου ό Χί
τλερ προβάλλει πάντοτε τό έπιχεί- 
ρημα τής άνεπαρκείας τοΰ έδάφους 
τής Γερμανίας δ,ά τάς άνάγκας τοΰ 
πληθυσμού, πράγμα δπερ δίκαιο 
λογεΐ, κατ’ αυτόν, καί τήν έξωτε- 
ρικήν πολιτικήν τοΰ Εθνικοσοσια
λισμού περί έδαψικης έπεκτάσεως 
πρός’Ανατολά; (Orang nach Osten — 
λέγει είς τό βιβλίον του: «Ό Άγών 
μου»).

***
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
τών έν τίί ’ESvixrj Τρκπέζρ 
της Ελλάδος, τη Έ8νική 

Κτηματική Τραπεζη τής 
Ελλάδος και τή Τραπε- 

ζη τής Ελλάδος ερ
γαζομένων Συν.

Π. Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άνακοινοΰται εις τά αξιότιμα 
μέλη τοΰ Συνεταιρισμού, δτι ό κ

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ
ΕΜΤΤΟΡΟΡΡΑΤΓΤΗΣ

Πανεπιστημίου 36

προσφέρεται νά ράπτη τού; κ. χ. 
Συνεταίρους άντί δραχμών χιλίων 
κατ’ ένδυμασίαν, εξοφλητέων διά 
μηνιαίων δόσεων. Έγγυάται ό ίδιος 
διά τήν έπιμέλειαν τών ραπτικών 
καί τήν καλήν ποιότητα τών ύλικών· 
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in the April, 1885, issue of The Century Illustrated Monthly. fit

Μια Διαφπμισις της Εταιρίας REMIN- Φ 
GTON την έηοχην πού δέν ύηήρχον άλλαι § 
γραφομηχαναί. (j)

Γρχφομαχαναί τοΰ ώ; άνω τύπου εύρί- φ 
ακονται ακόμη έν λειτουργία καί έν Έλλάδι. ^ 

Σήμερον ή REMINGTON έχει νά έπιδεί- Α 
ξη Είκοσι διαφόρους τύπους Γραφομηχανών. ^

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ REMINGTON 0
0 
0 
0

Π. ΣΟΛΟΜΟΣ
ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΓΤΙΔΟΥ 9
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Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΑΣ

Τά μορφωτικά προσόντα, τά όποια απαιτεί 
ή Τράπεζα διά τήν πρόαληψιν τον προσωπι
κού της περιορίζονται εις την έγκύκλιον έκ- 
παίδευαιν, στοιχεία ειδικών γνώσεων (λογι
στικής, πολίτικης οικονομίας) και τήν γνώ- 
σιν μιας γλώοαης.

Οί νεοπροσλαμβανόμενοι υπάλληλοι δοκι
μάζονται δι’ έξετάσεων, έάν κατέχουν τά προ 
σόντα ταϋτα, τούτου δέ διαπιστουμένου εισέρ
χονται εις την ιεραρχίαν τής Τραπέζης.

Είναι αρά γε άρκετά τά έφόδια ταϋτα διά 
την άπρόακοπτονσταδιοδρομίαν καί παρασκευά
ζουν έπαρκώς τον υπάλληλον, διά νά άνταπό
κρισή έν καιρω είς τα; Απαιτήσεις, τάς οποίας 
δημιουργεί ή Ανάθεσες είς αΰτδν άνωτέρων έν 
τή Τραπέζιι θέσεων; Άναμφιαβητήτως όχι, 
λόγφ τής φύαεως τοϋ Τραπεζικού επαγ
γέλματος, τής ραγδαίας έξελίξεως τής Τραπε 
ζικής έπιστήμης καί τής θέσεως, τήν οποίαν 
κατέχει είς τήν οικονομίαν τής χώρας ή ‘Εθνι
κή Τράπεζα.

Βεβαίως ό υπάλληλος έξελιααόμενος έν τή 
Τραπέζη Αποκτά τήν πολύτιμον πείραν, ή ό
ποια Αποτελεί σοφόν διδάσκαλον καί καθοδηγη
τήν. Δενείναι δμως έπαρκής αυτή διά τήν Αρτίαν 
άακηαιν τοϋ τραπεζιτικού έπαγγέλματος, είς τάς 
Ανωτέρας μάλιστα βαθμίδας τής ‘Ιεραρχίας, ό
πως πάλιν δεν είναι έπαρκής μόνη ή θεωρητι 
κή κατάρτιαις, έάν αϋτη δεν τύχη τής πρακτι
κής έφαρμογής.

Σήμερον ό Τραπεζιτικός έμπλέκεται είς 
τήν διαχείριαιν λεπτότατων ζητημάτων, τά 
όποια Αν έκυψαν έκ τής προόδου τής τεχνικής 
των συναλλαγών καί τής Ανωμάλου οικονομι
κής καταατάαεως, τήν όποιαν διερχόμεθα.

Είναι δθεν Ανάγκη νά εύρη τήν ευκαιρίαν 
νά συατηματοποιήση καί ταξινομήση τάς γνώ
σεις του, νά συμπληρώαη τά κενά των καί νά 
Αντλήση έκ τής έπιστήμης τά έφόδια τής πε
ραιτέρω πορείας του, διότι άλλως δυοΐν θάτ- 
τερον, ή δεν θά δυνηθή νά προχωρήαη, ή δέν 
θά δυνηθή νά προχωρήαη, ή έάν προχωρήαη 
αυνεργείρ. Ανωμάλων συντελεστών θά ύπολεί- 
πεται τής θέαεως, τήν όποιαν κατέλαβε, ζη
μιών τό "Ιδρυμα, Από τό όποιον Αποζή καί 
συν τελών κατά τήν Αναλογίαν του είς πλημ
μελή λειτουργίαν τοϋ οικονομικού μηχανι
σμοί.

Τήν λύσιν τοϋ ζητήματος παρέχει ή μετεκ- 
παίδευσις, δταν θά έχη Αποκτηθή ή έκ τής 
πράξεως εμπειρία καί όταν ή επαγγελματική 
δισνόηοις θά εχη προετοιμααθή διά νά Αφο- 
μοιώαη τάς χρησίμους είς τό έπάγγελμα καί τήν 
έν τή ιεραρχία θέαιν τοϋ υπαλλήλου θεωρίας.

Ό Σύλλογος τών ‘Υπαλλήλων τής ‘Εθνι
κής Τραπέζης εχων μεταξύ τών σκοπών του τήν 
έπαγγελματικήν μόρφωσιν καί έξύψωαιν τών 
μελών του είχε καθήκον νά έπιληφθή τοϋ 
σπουδαίου τούτου ζητήματος.

Καί έπελήφθη πράγματι ευρών τήν ένθερ
μον ύποοτήριξιν τής Διοικήσεως τής Τραπέζης, 
ή όποια πρός τό συμφέρον τοϋ Ιδρύματος καί 
τών υπαλλήλων του πολυειδώς ενισχύει πάσαν 
μορφωτικήν κίνηαιν.

•Ο Σύλλογος ήλθεν είς συνεννοήσεις μετά 
τής Παντείου Σχολής Πολιτικών ’Επιστημών, 
αΐ ώραι διδασκαλίας τής όποιας συμπίπτουν 
πρός τάς έλευθέρας ώρας τών υπαλλήλων τής 
Τραπέζης.

*Επί τοϋ παρόντος οί Συνάδελφοι πρόκει
ται νά παρακολουθήσουν μαθήματα Από κοι
νού μετά τών άλλων σπουδαστών τής Σχολής.

‘Η προοπτική δμως τοϋ σχεδίου τοϋ Συλλό
γου είναι νά διαμορφώση ιδιαίτερα καθαρώς 
τραπεζικά τμήματα, είς τά όποια εντός άπολύ 
τως ομοιογενούς περιβάλλοντος νά έπιδιώξη 
τήν μεθοδικήν μετεκπαίδευσιν τών ‘Υπαλλή 
λων τής Τραπέζης.

’Επί τοϋ παρόντος πρόκειται περί μιας αρ
χής, ή όποια Ασφαλώς θά καθοδηγήση πρός 
πληρεατέρας καί άποδοτικωτέρας λύσεις.

Ό Σύλλογος έχει Ακράδαντον τήν πεποίθη- 
σιν, οτι θά έπιτύχη είς τήν νέαν του ταύτην 
προσπάθειαν,ή όποια αποτελεί μίαν Ακόμη τρα- 
νήνάπόδειξιν τής Ανωτέρας συνδικαλιστικής αυ
τού Αντιλήψεως καί τής βαθυτάτης έπιγνώαε- 
ως τοϋ προορισμού του.

Είς τήν ψυχήν τών Συναδέλφων τών Υπο
καταστημάτων θά γεννηθή ίσως ή πικρία, οτι 
στερούνται τών πλεονεκτημάτων τών Συναδέλ
φων τοϋ κέντρου, ενώ έχουν ϊσην πρός τούτους 
μορφωτικήν διάθεσιν καί ισα δικαιώματα.

Πρέπει έν τούτοις νά είναι βέβαιοι οί Συ
νάδελφοί μας τών Ύπ)μάτων, ότι ό Σύλλογος

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΩΝ
Μέ ειλικρινή όντως χαράν ό 

κόσμος τών Γραφέθ)ν ή κότσε τήν 
άπόφασιν τής Σεβ. Διοικήσεω; 
τήν άναγγελθεΐσαν από τών στη
λών τοΰ συλλογικού δελτίου τού 
μηνός ’Οκτωβρίου περί μετατά- 
ξεως αυτών είς τό κύριον προσω
πικόν τής Τραπέζης κατόπιν δμως 
επιτυχούς δοκιμασίας των.

’Έστω καί αργά, διά τής άπο- 
φάσεως τούτης δίδεται πλέον μία 
λυσις είς ένα από τά φλέγοντα 
ζητήματα τού Προσωπικού, ως 
εΐνοι τό ζήτημα τού μέλλοντος 
τών Γραφέων.

Καί διά τούτο at Γραφείς πάν- 
τες δεν εύρίσκουσι παρά λόγους 
ευγνωμοσύνης νά ΰποβάλωσιν είς 
τήν Σεβ Διοίκησιν άποδεικνύον 
τες ούτοτ τήν ειλικρινή χαράν των.

"Ενα μόνον παράπονον έχουσι 
καί τούτο είναι βέβαιοι απολύτως 
οτι ή Σεβ. Διοίκησις, ή οποία ου
δέποτε έπαυσε νά είσα ιούη κάθε 
λογικού αιτήματος τοΰ Προσωπι
κού, θέλει τό αναγνώριση καί 
τροποποιήση εγκαίρως: Τό ζήτη 
μα τοΰ χρόνου τής δοκιμασίας 
των.

Φαντασθήτε ένα Γραφέα Α/ 
μέ κυρτωμένον τό σώμα ύπύ τό 
βάρος τών τεσσαράκοντα ετών 
του νά πέρνη τό καλαμάρι καί 
τόν χάρακα στο χέρι καί νά σπεύ 
δη ιίς τάς εξετάσεις. Είς τήν ηλι
αίαν αύιήν ο! πρύτανεις τοΰ πνεύ
ματος καί τής μαθήσεως δίδουσι 
συνήθως εξετάσεις διά τό βρα
βείου Νόμπελ. ’Ενώ οί Γραφείς 
θά δίδωσιν ακόμη εξετάσεις ώς 
μαθηταί τής μέσης έκπαιδεύσεως 
είς τά κεφάλαια τής Πολιτικής 
Οικονομίας: τί λέγεται πίστις, τί 
είναι Τράπεζα καί τάς σχέσεις κε
φαλαίου καί εργασίας.

Αυτό είναι τό παράπονον τών 
Γραφέων τό όποιον ή «Τραπέζι 
τική» διά τών γραμμών της διεί
δε ν, όρθώς, καί τό αναγνωρίζει 
ώς δίκαιον.

Καί διατί τάχα ή δοκιμασία αυ
τή ; Διά ν’ άποδειχθή έάν είναι 
ή όχι ικανοί οί Γραφείς νά κα 
ταλάβωσι βαθμούς καί πέραν τοΰ 
Γραφέως Α'; Έάν τό σκεπτικόν 
τής άποφάσεως είναι αυτό, οΰτοι 
είναι καθ’ δλα έτοιμοι νά υτο- 
στώσι τήν δοκιμασίαν αυτήν.

Θεωρούν μόνον τόν εαυτόν των 
θίγόμενου, διότι έπειτα από 15ετή 
συνεχή υπηρεσίαν έν τή Τραπέζη, 
κατά τό διάστημα τής οποίας ου 
τοι σφυρηλατηθέ ν τες μέ τάς εύ- 
γενεΐς παραδόσεις τοΰ Πρόσω 
πικού τής Τραπέζης απέδειξαν πε- 
ριτράνακ τήν ικανότητά των, κα 
λοΰνται ήδη είς νέαν δοκιμασίαν,

έξετάζει τό ζήτημα μετά μεγί
στου ένδιαφέροντος, έ’χει δε τήν 
Απόφασιν νά μεταδώαη καί είς 
τούς Συναδέλφους τών ‘Υποκα- 
τααχημάτων διά τής «Τραπεζιτι
κής > τά μαθήματα, τά όποια 
παρακολουθούν οί άλλοι Συνά
δελφοί των.

Ταϋτα πρός τό παρόν, διότι ή 
Αρξαμένη δοκιμαστική προσπά
θεια θά διέλθη ακόμη Από 
σταθμούς, οί όποιοι θά κρίνουν 
τήν οριστικήν όργάνωσιν τών 
τραπεζιτικών τμημάτων.

"Οταν πραγματοποιηθή τού
το ώς υπάρχει πάσα πρόβλεψις, 
οί Συνάδελφοι τών Υποκατα
στημάτων θά δυνηθοϋν νάέπω- 
φεληθοϋν, ώς καί οί λοιποί Συ
νάδελφοί των, τής έξ αύ τών 
μελλούσης νά προκύψη ώφελεί- 
ας, έγγύηοιν δέ τούτου Αποτελεί 
ή στοργή τής Διοικήαεως τής 
Τραπέζης πρός τούς έν τφ με
τώπηΑ ούτως είπεΐν, υπαλλή
λους αυτής καί τό ζωηρόν έν- 
διαφέρον τοϋ Συλλόγου δι’έκλε 
κτά μέλη του.

πράγμα τό όποιον περισπά τήν 
προσοχήν των καί φθίνει αυτούς 
ψυχικώς καί μέ μόνηχ τήν προϋ- 
πόθεσιν μήπως κατά τήν ημέραν 
τής δοκιμασίας εΰρίσκεταί τις είς 
τοιαύτην ψυχικήν διάθεσιν, ώστε 
ν’ άποτύχη.

Τί μεγαλειτέρα άπόδειξις τής 
ίκανότητος τών Γραφέων από τήν 
καθημερινήν δοκιμασίαν των έν 
τή πράξει ;

Είς τά Ύπ)ματα τής περιφέρει
ας μας τά 90 ι )ο τών υπαλλήλων 
είναι Γραφείς διαχειριζόμενοι ύ- 
πευθύνως δλας τάς εργασίας τής 
Τραπέζης καί δμως δχι μόνον ά- 
προσκόπτως καί όμαλώς διεξάγε
ται ή λειτουργία αυτών αλλά καί 
οι κ. κ. Διευθυνταί των, έχοντες 
λόγους νά πιστεύωσιν είς τήν ικα
νότητα αυτών, μέ πλήρη πεποί- 
θησιν έμπιστεύονται είς αυτούς 
τήν διεκπεραίωσίν των.

Ποία διαφορά προσόντων με 
ταξύ ενός υπαλλήλου τών κάτω 
τέρων βαθμών τοΰ κυρίου Προ
σωπικού καί ενός τοιούτου τών 
αντιστοίχων τού Βοηθητικού; Ού- 
δεμία, βεβαιούσι πάντες οί συνά
δελφοι.

Ή μόνη διαφορά έγκειται είς 
τούτο" είς τό δ τι οί σημερινοί Βο
ηθοί Α'. ή ‘Υπολογισταί Β ' εγ
καίρως εκλήθησαν νά δώσωσιν ε
ξετάσεις είς τό Λογιστικόν σύστη
μα τής Τραπέζης, ένφ οί Γραφείς 
ήτύχησαν ώς πρός τό σημεΐον 
αυτό.

Είς πολλούς μάλιστα Γραφείς, 
μεταξύ τών οποίων καί ό γράφων,
έξ εσφαλμένης προφανώς έρμη - 
νείας τότε τών διατεταγμένων δέν 
επετράπη ό δ.αγωνισμός όμοΰ με 
τά τών λοιπών όμοιοβάθμων συν
αδέλφων των διά τόν βαθμόν τοΰ 
Δοκίμου διά τόν λόγον, δ τι προσ- 
ελήφθησαν εις τήν υπηρεσίαν τής 
Τραπέζης τόν ’Οκτώβριον 1925, 
καίτοι ό διορισμός των έγένετο 
τόν Αύγουστον τοΰ αυτού έτους, 
(δικαίωμα συμμετοχής είς τόν δια 
γωνισμύν είχον οί προσληφθέντες 
μέχρι τής 15)9)35.—’Εγκύκλιος 
74)1925). Δέον δμως νά σημειω- 
θή ενταύθα, οτι ή καθυστέρησις 
αύτη τής προσλήψεώς των δέν ώ 
φείλετο είς αυτούς, ούδέν δμως 
τότε έξέφρασαν παράπονον, διότι 
ήλπιζον δ τι συντόμως θά κληθώ 
σι καί ούτυι είς νέον διαγωνισμόν 
διά τήν τακτοποίησιν τής θέσεώς 
των.

Τά μεσυλαβήσαντα δμως ρα 
γδαΐα γεγονότα έν τή ίστορίφ τής 
έξελίξεως τοΰ μεγάλου μας 'Ιδρύ
ματος, άπερρόφησαν τήν προσο
χήν πάντων τών μετά πεποιθή- 
σεως καί θάρρους ύπηρετούι των 
τούτο. Οί Γραφείς, πνίξαντες δ
θεν κάθε ατομικόν των παράπο
νον, άφωσιώθησαν είς τό έργον, 
καταβάλλοντες καί ούτοι δλην 
το>ν τήν ικανότητα πρός έπιτυχίαν 
τοΰ μεγαλοπνόου σκοπού τοΰ έπι- 
διωκομένου υπό τής Σεβ. Διοική- 
σεώς των πιστεύοντες, δτι δταν έλ- 
θη τό πλήρωμα τοΰ χρόνου πλου- 
σίιος θά άνταμειφθώσιν.

Διά τούτο καί δέν έπαυσαν ποτέ 
να πλουτίζωσι τάς γνώσεις των 
μελετώντες προ παντός τά ένδια- 
φέροντα κατά τόν ενα ή άλλον 
τρόπον τήν καρριέρα των, ούτως 
ώστε νά είναι καθ’ δλα πάντοτε έ
τοιμοι κατά τήν έκτέλεσιν τοΰ κα
θήκοντος των, από τήν εύόδωσιν 
τοΰ οποίου έξαρτάται ή πρόοδος 
έν τή κοινωνίφ τοΰ'Ιδρύματος, οΰ- 
τινος έτάχθησαν λειτουργοί καί 
συνεπώς ή έξασφάλισις μιας κα- 
λυτέρας αΰριον δι’ αυτούς, έφ’ ό
σον μετά τούτου συνεταύτισαν τό 
μέλλον των, τήν ζωήν των.

Πάντα τ’ ανωτέρω δίδουσ. τό 
θάρρος νά πιστεύη ή τάξις τών 
Γραφέων, δα ή Μεγαλοπράγμων

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΙΝ

Αά τής μειώσεως είς τριετίαν τοϋ χρόνου τής 
δοκιμασίας, τών προσωρινών υπαλλήλων, ή 
Σή Διοίκησις, παρέσχε μίαν ετι έκδήλωσιν τής 
εύμενείας καί τής στοργής, μεθ’ ής Αποβλέπει 
πρός τό νεαρόν Προσωπικόν τής Τραπέζης, τό 
μέλλον νά κατατάααηται είς τά στελέχη τής 
'Ιεραρχίας.

Ή τοιαύτη άπόφασίς της, έπιτραπήτω ήμϊν, 
νά θεωρηθή ώς πρόδρομος τής έν προσεχεϊ 
μέλλοντι, μειώσεως τοϋ Ανωτέρω χρονικού δια
στήματος είς διετίαν, Αρκετήν κατά τήν γνώ
μην μας, ϊνα ή Υπηρεσία μορφώαη γνώμην 
περί ένός έκάστου τών μελλόντων νά ύποστώσι 
τάς κατατακτηρίους των έξετάαεις, προσωρινών 
υπαλλήλων.

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ
Ή εύμέν ια τής Σής Διοικήαεως ή έκδηλωθεΐσα 

διά τής τακτοποιήσεως τοΰ ζητήματος τών γραφέων, 
μας δίδει τό θάρρος νά είσηγηθώμεν αΰτή τήν ύπό- 
θεσιν τών είσπρακτόρων, τών έχόντων .απολυτήριον 
Γυμνασίου ή άνωτέρων σχολών καί έκτελούντων υ
πεύθυνον διαχειριστικήν υπηρεσίαν.

Οί νέοι οΰτοι κατ’ ούδέν απολειπόμενοι είς μόρ- 
ψωσιν, ήθος κλπ. τών λοιπών συναδέλφων των αί- 
τοϋνται τήν είς τό κύριον προσωπικόν τής Τραπέζης 
μετάταξίν των. Δεδομένου δτι πρόκειται περί ευα
ρίθμων καλών συναδέλφων, άπεκδεχόμεθα παρά τής 
Σής Διοικήαεως τήν άποδοχήν του δικαίου αίτ μα- 
τός των.

ΔΙΚΑΙΟΝ ΑΙΤΗΜΑ
Οί κατά τάς εξετάσεις τής β ’Ιανουάριου έ. ε. άποτυ- 

χόντες είς τό, μάθημα των Γαλλικών προσωρινοί υπάλ
ληλοι τών Ύ)τω·) Θράκης, μάς παρακαλοναι δι’ επιστο
λές των, ΐνα μεαολαβήαωμεν παρά τή Σή Διοικήσει όπως 
αυτή ευαρέστησή καί διατάξη ϊνα ή επανεξέτασές των μή 
γίνη παρά τω ‘Υ)ματι Θεσσαλονίκης, άπέχοντι ώς γνω
στόν καί ή είς τό όποιον μετάβααίς των στοιχίζει, άλλά είς 
εν ‘Υ)μα τής Θράκης.

Εύρίακοντες λογικόν καί δίκαιον τό αίτημα τών κ.κ. 
Συναδέλφων αυνηγοροϋμεν ενθύμως πρός τόν Σήν Διοί 
κηαιν διά τήν άποδοχήν του.

ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
Ό Πρόεδρος τον ήμετέρον Συλλόγου έλαβε ν έπιατσ 

λήν τον Διευθυντοϋ τοϋ έν ’ Αμυνταίω ‘Υπόκαταατήμα 
τος τής Τραπέζης μας κ. Π. Θωμοποϋλου, ή όποια καί 
τοι τω απευθύνεται ίδιωτικώς ανήκει έκ τοΰ περιεχομέ 
νου της είς τήν δημοσιότητα τής ουναδελφικής οικογένειας

‘Ο Συνάδελφος κ. Π. Θοιμόπουλος γνωρίζει είς τόν κ 
Πρόεδρον τοϋ Συλλόγου, δτι ώργάνωαεν είς τό ‘Υποκα
τάστημα φροντιστήριον ξένων γλωσσών καί υπηρεσιακής 
καταρτίαεως τών νέων Συναδέλφων, τινες τών οποίων 
πρόκειται νά ύτοβίηθοΰν προσεχώς είς έξέτααιν.

Ό κ Θωμόπουλος, παρά τάς τόσας ασχολίας, τάς 
οποίας φυσικώς έχει έκ τής διευθύνσεως τοΰ Υποκα
ταστήματος ευρίσκει τόν χρόνον νά διδάσκη τους Συνα
δέλφους, νά αυμπληρώνη τά κενά των καί νά έπιατατή 
είς τήν μελέτην των, διότι ώς λέγει ό ίδιος <τπρέπει νά 
φροντίζωμεν ιδιαιτέρως διά τήν κατάρτισιν τών νέων, 
άπό τους οποίους θά προέλθουν τά στελέχη τής Τραπέ
ζης μας είς τό μέλλον καί οι όποιοι είς τά μικρά ιδίως 
μέρη, έάν δέν γίνη τοιαύτη εργασία ληαμονοΰν καί δαα 
έγνώριζαν*

‘Ο κ. Θωμόπουλος ζητεί έν συνεχεία νά τφ άποστα- 
λοϋν βιβλία ΰποβοηθηνικά τής προσπάθειας του.

’Επί τοΰ τελευταίου τούτου έλήφθη άπόφασίς τής 
Διοικητικής Επιτροπής καί έδόθη εντολή διά τήν άπο- 
στολήν τών άναγκαιούντων βιβλίων.

’Επωφελούμέθα δμως γενικώτερον τής παρουσιαζομέ 
νης ευκαιρίας διά νά έξάρωμεν τόν θερμόν ζήλον του κ 
Θωμοποϋλου, ή Αξιέπαινος πρωτοβουλία τοϋ οποίου μαρ 
τυρεΐ άνωτέραν άντίληψιν τών καθηκόντων του κα 
πνεύμα ουναδελφικής αλληλεγγύης, εύρούαης τόν καλλίτε 
ρον πράγματι τρόπον έκδηλώαεώς της.

Η ΥΓΕΙΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΗΛΗ
’Από τοϋ παρόντος φύλλου έγκαινιάζει ή «Τραπε

ζιτική» ειδικήν ΰγειονολογικήν στήλην, άπό τάς ό
ποιας θά Φροντίση νά μεταδώση είς τούς Συναδέλ
φους έγκυκΑ οπαιδικάς ίατρικάς γνώσεις καί εΐδικώ- 
τερον τοιαύτας προληπτικής κυρίως υγιεινής. Είναι 
βέβαιον, δτι ή υγεία άποτελεΐ τό πολυτιμότερον τών 
άγαθών, άγαθόν τήν άξίαν τοϋ όποιου έκτιμα τις 
ιδίως, δταν τό χάση.

Είναι έξ. άλλου γνωστόν, δτι είς τόν πεπολιτισμέ- 
νον κόσμον διεξάγεται πραγματική σταυροφορία διά 
διαλέξεων, διά τοϋ τύπου, διά τοϋ κινηματογράφου

καί άπό φιλόστοργα όντως αισθήματα διαπνεομένη 
πρός τό Προσωπικόν σημερινή Σεβ. Διοίκησις τής 
Τραπέζης μας, εύμενώς θά έπανεξετάση τό ζήτη
μά μας, ώς ιοΰτο διεμορφώθη μετά τήν πάροδον 
τόσων ετών καί θά όλοκληρώση τήν εύγενή Αυ
τής χειρονομίαν. Καί τούς μεν παλαιούς Γρα
φείς θά μετατάξη είς τό Κύριον Προσωπικόν βά
σει τής έπιδόσεως καί εγνωσμένης ήδη ικανότη
τάς των, ώς έπραξε προσφάτως καί δι’ ολίγους 
έξ αυτών, τούς δέ νεωτέρους θά καλέση καί πάλιν 
είς νέαν δοκιμασίαν είς πολύ συντομώτερον χρόνον.

Τήν ίεράν όσον καί δικαίαν αυτήν πράξιν οι 
Γραφείς ορκίζονται νά μή λησμονήσωσιν έσαεί, 
επί δέ τής ευγνωμοσύνης των θά στήσωσι βάθρον, 
ΐνα στηρίξωσιν αϊωνίαν τήν μνήμην τών Σεβα

στών Διοικητών των.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΓΙΩΤΕΛηΣ 

('Υποκ ιος Καβάλλας)



Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΣΦΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΣΧΟΛΗΝ

Τ OV 12 τοϋ μηνός ηρχισαν εις 
την ΙΙάντειον Σχολήν τών Πολι
κοί ν Επιστημών τά μαθήματα, 
τά όποια παρακολουθούν οί έγ- 
γραιρέντες διά τοϋ Συλλόγου εις 
την Σχολήν ταϋτην Συνάδ -λιροι.

Τό έναρκτήριον τοϋτο μάθημα 
παρηκολούθησεν δ κ. Πρόεδρος 
τον ήμετέρου Συλλόγου και άλλα 
μέλη τής Διοικητικής Επιτροπής.

Βροντής ένάρξεως τοϋ μαθήμα
τος έλαβε τον λόγον δ Διευθυντής 
τής Σχολής κ. Φραγκοΰδης, δ ό
ποιος έτόνισε τήν σημασίαν, τήν 
οποίαν έχει δια τήν Σχολήν ή φοί- 
τησις τών υπαλλήλων τής Τραπέ- 
ζη; μας, ύπεγράμμισε δέ τήν υ 
πηρεσίαν, τήν οποίαν παρέχει ή 
ΙΊ.ινιειος εις τούς εργαζομένους, 
τούς έχοντας έν τούτοις ανάγκην 
καί διάθεσιν εύρυτέρας μορφώ
σει·):, λειτουργούσα εις ώρας δι- 
ευκολυνούσας τήν φοίτησίν των.

'Ο κ. Φραγκοΰδης είπεν εν συ
νεχείς, δτι ή ΙΊάντειος δεν παρέ
χει μόνον άνωτέραν μόρφωσιν, 
άλλα μεριμνά συγχρόνως διά τήν 
είδίκευσιν τών σπουδαστών καί 
τήν διαπαιδαγώγησίν των διά νά 
άπ ιτελέσουν τήν ίθΰνουσαν έν τή 
Κοινωνίς καί τή Πολιτείς τάξιν.

Ιίαταλήγων ό κ. Διευθυντής 
τής Σχολής έξέφρασε τήν πεποί- 
θησίν του, δτι ή ΙΙάντειος θά 
εύρη έν τίρ προσώπψ τών Συνα
δέλφων εκλεκτόν υλικόν διά τάς 
επιδιώξεις της.

Μετά τον κ. Φραγιούδην έλαβε 
τον λόγον δ Πρόεδρος τού Συλλό 
γου μας κ. Κ. Μαλαματιανός, δ 
δπ >ΐος άφοϋ ηύχαρίστησε τον κ.
Διευθυντήν τής Σχολής διά τούς 
καλούς υπέρ τών Συναδέλφων μας 
λόγους του έτόνισεν, δτι ή σημε
ρινή διαμόρφωσές τή; ζωής κα- 
τέστησεν επιτακτικήν τήν ανάγ
κην τής είδικεΰσεως καί τη; πα- 
ρακολουτθήσεως τών προόδων τής 
επιστήμης.

Ό κ. Μαλαματιανός ΰπεστήρι- 
ξεν, δτι τό κρατούν έν τή ξένη 
σύστημα τής έκπαιδεύσεως τών 
εργαζομένων εις νυκτερινός Σχο 
λάς παρέχει μεγάλη ν κοινωνικήν 
υπηρεσίαν.

Τό σύστημα τούτο έφαρμόζουσα 
ή ΙΊάντειος καί παρ’ ήμΐν έχει νά 
έκπληρώση εύρΰτατον σκοπόν, ή 
παρουσία δέ σπουδαστών
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καί πλείστων άλλων μέσων διά τήν διαπαιδαγώγησίν 
τοΟ κοινού εις τά ζητήματα τής υγιεινής.

Ή «Τραπεζιτική» εΰρύνουσα διά τής νέας στήλης 
της τήν ΰλην τοΰ Συλλογικού Δελτίου φιλοδοξεί νά 
καταστή χρησιμωτέρα είς τούς Συναδέλφους καί έ
χει τήν πεποΙΘησιν, δτι θά έπιτύχη τόν σκοπόν της 
τούτον χάρις εις τήν συνεργασίαν διακεκριμένων έ 
πιστημόνων, οί όποιοι εύηρεστήθησαν νά άνταποκρι- 
θοΰν είς τήν πρόκλησίν μας.

Άρχίζομεν άπό άρθρον τοϋ διακεκριμένου Ιατρού 
κ. Σπόρου X. Μπαρτσόκα, Έπιμελητοΰ τού παιδιατρι 
κοΰ τμήματος τοΰ «Ευαγγελισμού».

Είς προσεχές ψύλλον θά δημοοιεύσωμεν άρθρον 
τοϋ έγκρίτου φυματιολόγου κ. Γερ. Ήλ. Πατρονικό
λα «περί τών σήμερον κρατουσών Αντιλήψεων περί 
φυματιώδους μολύνσεως καί ανοσίας».

Έκφρίζομεν τάς θερμάς ευχαριστίας τής «Τρα
πεζιτικής» πρός τούς δύο έκλεκτούς συνεργάτας μας 
διά τήν πολύτιμον συνεργασίαν των.

Ο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
Άναγκαζόμεθα νά έπανέλθωμεν κ«ί πάλιν επί τοϋ ζη 

τήματος τοΰ Οικοδομικού Συνεταιρισμού.
Πράττομεν δέ τοΰτο κατόπιν αλλεπαλλήλων οχλήσεων 

προφορικών καί έγγράφοις τών συναδέλφων ιδίως τών "Υπ)των 
διαμαρτυρομένων διά τήν αδιαφορών τήν όποιαν επιδει
κνύει ή Διεύθυνσις τοϋ Συνεταιρισμού μή άπαντϋίσα τάς 
περισοοτέρας φοράς είς τάς έπιστολάς τών έν ταϊς Έπαρ- 
χίαις Συνεταίρων, διά τών-όποιων ζητούν πληροφορίας περί 
τής πορείας τών εργασιών αύτοϋ ή δι’ άλλα ζητήματα καί 
διά τών όποιων κυρίως παραπονοΰνται διότι, παραγκωνί
ζονται συνάδελφοι καί συνεταίροι. Συγκεκριμένως διαμαρ
τύρονται ζωηρώς, διότι παρά πάσαν ύποχρέωσιν καί λογι
κήν ό Συνεταιρισμός δέν κατένειμε οίκόπεδον είς τά παλαιά 
έν ταϊς επαρχίαις μέλη του, τά όποια άδηλον εάν καί πότε 
θά κληθώσι νά έκλέξωσι τό οίκόπεδον των, ενώ) έν τω με
ταξύ υπάλληλοι μή συνεταίροι ηρχισαν ήδη καί νά οίκοδο- 
μοΰν.

Ή «Τραπεζιτική» πρό μηνών έτι'ίΐη είς τήν διάθεσιν 
τών διοικούντων τόν Συνεταιρισμόν, παρακαλέσασα αυτούς 
νά μεταχειρίζωνται έλευθέρως τά: στήλας της διά τόν κα- 
τατοπισμόν καί διαφιότισιν τών συναδέλφων. Πάσαι όμως 
αί εκκλήσεις της έμειναν άνευ άπηχήσεως.

Θέλομεν νά έλπίζωμεν, δτι καί ή νέα αυτή οχλησις τοΰ 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού, δέν Οά έχη τήν τύχην τών 
προηγουμένων.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ή Τραπεζιτική, έκτελοΟσα άπόφασιν τής 
ΔιευΘυνούσης αυτήν Επιτροπής περί άνακαινί- 
σεως καί διαρρυθμίσεως τής ύλης της, συμφώνως

7— 8 κ. Π. Κανελλόπουλυς: 
Συστηματική Κοινωνιολαγία (Λ' 
μέρος θεωρίας).

8— 9 κ. Δ. Καλλιτσουνάκης: 
Πολιτική Οικονομία.
Τετάρτη

6— 7 κ. Π. Κλίμης: Οικονομι
κή Γεωγραφία. (Ή 'Ελλάς καί τά 
Κράτη τοϋ Αίμου).

7— 8 κ. Α. Σίδερης: Δημοσία 
Οικονομία.

8— 9. κ. Δ. Καλλιτσουνάκης: 
Πολιτική Οικονομία.
Παρασκευή

5— 6 κ. Χρ. Σγουρίτσας: Πολι
τειολογία.

6— 7 κ. Β. Άρτεμιάδης: Εμπο
ρικόν καί Ναυτικόν Δίκαιον.

7— 8 κ. Π. Φωτήλας: Κοινωνική 
Πολιτική.

8— 9 κ. Α. Σίδερης: 'Ιστορία 
Οικονομικών Θεωριών.

Αί έ\τυπώσεις τώ)ν παρακολου- 
θοΰντων συναδέλφων είναι Ικα
νοποιητικά·, ώ; Ικανοποιητικοί υ
πήρξαν καί αί έντυπώ σεις τών διά 
πρώτην φοράν έπισκεφθέντων 
τήν Σχολήν.

Ή Σχολή έχει Ιπιβλητικήν 
πράγματι έγκατάστασιν μέ άνέ 
τους αίθουσας διδασκαλίας, βι
βλιοθήκην, αίθουσαν τελετών, εν
τευκτήρια κλπ.

Ελπίζομε»· καί εΰχόμεθα ή γε- 
νομένη αρχή νά άποτελέση τόν 
πρόλογον τής ολοκληρωτικής λΰ- 
σεως τοϋ ζητήματος τή; μετεκ 
παιδεΰσεως τών 'Υπαλλήλων τής 
Τραπέζης μας έν είδικφ τραπέζι - 
τικώ τμήματι, είς τό όποιον νά 
γίνη ή καταλληλοτέρα δυνατή χρη
σιμοποίησή τού χρόνου τών με- 
τεκπαιδευομένων καί ή συγγενε- 
στέρ τ πρός τό έπάγγελμά των ει
δική κατάρτισις.

Πληροφοροΰμεθα ότι διά τήν 
άργαζομένην προσπάθειαν ένδ.α 
φέρθησαν < ι Σύλλογοι τών 'Υπαλ
λήλων τής Τραπέζι); τής Ελλάδος 
τών Υπαλλήλων τής ’Αγροτικής 
Τραπέζης.

Πραγματοποιούμενη; τής συμ
μετοχής τών Συναδέλφων τών 
Τραπεζώ) Έλλάδ >ς καί ’Αγροτι
κή; είς τήν τάξιν τήν οποίαν παρα
κολουθούν οί Συνάδελφοί μας 
εξασφαλίζεται ή συντομωτάτη 
συγκρότησις ειδικού Τραπεζιτικού 
τμήματος.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ.
πρός τά είς τό προηγούμενου ψύλλον της άνα- 
γρσφέντα, καθιερώνει άπό τοΰ παρόντος φύλ
λου στήλην πνευματικής κινήσεως, είς ήν συν
τάκτης αύτής συνάδελφος θέλει προσπαθή νά 
δώση, είς τούς συναδέλφους κυρίως τών επαρ
χιών, τήν καλλιτέραν δυνατήν περιληπτικήν εικό
να τής πνευματικής ζωής τής πρωτευούσης εις 
τάς κυριωτέρας έκδηλώσεις της (θέατρον, Μου
σική, Διαλέξεις, Εκθέσεις, Βιβλία), ώς καί σύν
τομον άνασκόπησιν τών κυριωτέρωνγε γονότων 
τής διεθνούς διανοητικής κινήσεως. Εϊμεθα βέ
βαιοι δτι ή σχετική προσπάθεια θέλει έκτιμηθή 
παρά τών κ.κ. συναδέλφων οϊτινες θά δύνανται 
ν’ άποστέλλωσι καί τά πλέον ενδιαφέροντα νέα 
περί τής πνευματικής κινήσεως τών επαρχιών, 
καθώς καί τάς γνώμας των ή τάς διαφωνίας των 
έπί τών εκτεθειμένων άπόψεων, ώστε νά προ- 
καλήται ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική συζήτησις.

ΕΠΙ ΕΝΟΣ ΑΤΟΠΟΥ
Έλάβομεν άνυπίγραφον επιστολήν Συναϊέλφου, θίγουσαν 

ζητήματα άφορώντα τήν «Τραπεζιτικήν» καί τήν αρμοδιότητα 
τών είς αυτήν ασχολούμενων Συναδέλφων.

Εϊμεθα υποχρεωμένοι κατ’ άρχήν νά παρατηρήσωμεν, δτι 
ή ανυπόγραφος αλληλογραφία είναι απολύτως άτοπος.

’Εάν δ κ. Συνάδελφος εχη απόψεις, έπί των όποιων νομί
ζει, δτι δέον νά άσχοληθή ή «Τραπεζιτική», τάς απόψεις του 
ταύτας δέον νά άποστείλη ένυπογράφως χρησιμοποιών τήν 
έπανειλημμένως πρός τοΰτο γενομένην άπό τών στηλών μας 
πρδσκλησιν, καίτοι καί άνευ τής προσκλήσεως ταύτης θά 
ήσκει δικαίωμα του προσφεύγων είς τήν «Τραπεζιτικήν».

"Οσον άφορα τήν παρατήρησίν του περί επαφής μας μετά 
τών Συναδέλφων, τοϋτο αποτελεί έπιθυμίαν μας καί καθήκόνμας, 
άφοϋ δ’ αποτελεί καί ανάγκην διά τόν κ. Συνάδελφον εϊμεθα 
απολύτως είς τήν διάθεσιν του, ευρισκόμενοι καθ’ εκάστην 
είς τά γραφεία τής «Τραπεζιτικής».

ΧΙΟΥΜΟΡ
Έγκαινιάζοντες άπό τού παρόντος φύλλου μας στήλην 

εύθυ μογραφ ικοΰ ανεκδότου, άποβλέπομεν νά φέρω μεν τήν 
αιθρίαν έστω καί πρός στιγμήν εις τά συνοφρυωμένα πρό
σωπα, τών ανθρώπων, οί όποιοι κύπτουν άνω τών αριθμών.

Ή καλή διάθεσις είναι δυναμις έντείνουσα τήν παρα
γωγικότητα καί πρέπει νά άναζητήται ώς έπιβαλλομένη 
ψυχική δίαιτα, είς μίαν εποχήν μάλιστα, κατά τήν οποίαν 
τόσον σπανίο'ς μας δίδεται ή ευκαιρία νά άποβάλωμεν τήν 
βλοσυρότητα ....

Συνα

δέλφων άναμφισβητήτως θά το- 
νώση τούς σκοπούς τής Σχολής.

Συνεχιζων ό κ. Πρόεδρος τοϋ 
Συλλόγου είπεν, δτι ή μετεκπαί- 
δευσις ανθρώπων τής πράξεως, 
οί όποιοι έγνώρισαν τήν ζωήν είς 
τήν πραγματικήν της δψιν καί οί 
όποιοι συνδυάζουν τήν πείραν 
πρός τήν ώριμωτέραν λόγφ τής 
ηλικίας των κρίσιν είναι προωρι 
σμένη νά άποδώση άρίστους καρ
πούς.

Οί Συνάδελφοί μας, οί όποιοι 
θά μετεκπαιδευθοϋν εις τήν IIάν 
τειον, είπεν ό κ. Μαλαματιανός, 
πληρούν τάς ανωτέρω προϋποθέ
σεις καί ασκούν πρός τοΰτοις ε
πάγγελμα έν χφ όποίφ καθημερι
νώς διδάσκονται τήν τάξιν καί τήν 
μεθοδικότητα, στοιχεία άπαραίτη 
τα διά τήν επιτυχίαν των καί είς 
εύρυτέρους ορίζοντας.

Μετά τόν λόγον τοΰ κ. Προέ
δρου ήρχισε τό πρώτον μάθηιια 
τοΰ Καθηγητοΰ κ. Λακοποΰλου, 
ό όποιος έκαμε γενικήν εισαγω
γήν είς ιό δίκαιον, δώσας τόν ο
ρισμόν καί άναπτύξας τάς ΰποδι 
αιρέσεις αύτοϋ.

Είς τήν Πάντειον Σχολήν ένε- 
γράφησαν πρός παρακολούθησιν 
οί Συνάδελφοι κ.κ. ’Αλεξ. Άντω 
νίου, Βρασ. Βλαχάβας, IIλ. Γα- 
λανοΰδης, Μην. Γιαμαλάκης, ’Ι
ωάν. Δημητρακόπουλος, Αβρ. 
Τορδανίδης, ’Ιωάννης Ίωαννίδης 
Εύαγ. Καρκαζής, ΙΙαναγ. Λεκκός 
Νικολ. Μαυροαμάτης, Χαρ. Μι- 
χαλακέας, Έμμαν. Μπαροΰμης, 
Νικ. Νικολαΐδης,Γεώργ. Ξανάλα
τος, Άθαν. Παπαναστασίου , Νι- 
κολ. ΙΙαρώδης, Γεώργ. ΓΙασσάς, 
Ρέν. ΙΙερβαινάς, Νικόλαος Πουρ- 
ναρά;, Πάτροκλος ΙΙρόκος, Στέ
φανο: Ρητορίδης, Δημ. Σπετσέ
ρη , Ίωαν. Σταθόπουλος, ΙΙαναγ. 
Τοιμι <άλης καί Στυλ. Φωτεινός.

ΤΙ διδασκαλία είς την Πάντειον 
διά τούς Συναδέλφους θά γίνεται 
τρις τής έβδομάδος κατά τό έξης 
πρόγραμμα :
Τρίτη

5— Π κ. Ήλ. Λιακόπουλος: Γέ
νι καί άρχαί αστικού Δικαίου

(Αλ έξάμηνον).
6— 7 κ. Α. Σπουργίτη:! Τραπε

ζιτικοί' (όργάνωσις καί Τράπεζαι. 
Νόμισμα. Συνάλλαγμα. Χρημιτι- 
στήριον. ΙΙίστις).

ΥΓΕΙΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΗΛΗ

Η ΦΥΜΑΤΙΩΣΙΣ ΕΜ ΓΕΝΕΙ

'Η φυματίωσις αποτελεί τήν 
φοβερωτέραν νόσον, ή οποία λυ
μαίνεται δλον τόν κόσμον. Οί ά- 
ποθνήσκοντες έξ αυτής άνά τήν 
ΰη ήλιον υπερβαίνουν τά δυο εκα
τομμύρια κατ’έιος. Πάσαι αί φυ- 
λαί είναι ευπαθείς πρός ταΰιην 
τήν πάθησιν. ’Εν Ευρώ τη δμως 
ή φυματίωσις φαίνεται περισσότε
ρον διαδεδομένη. ’Επίσης μεγάλη 
είναι ή θνησιμότης έν ’Αμερική, 
έν ’Ιαπωνία καί έν Κίνα. Έν ’Α
φρική επί μακρόν ή to άγνωστος 
πρότερον, μετεφέρθη βραδΰτερον 
δμως εκεί υπό τών Ευρωπαίων. 
Γενικώς ή φυματίωσις είναι συ
χνότερα, δπου ό πληθυσμός είναι 
περισσότερος καί συνεπώς είναι 
πολύ μεγαλυτέρα είς τάς πόλεις 
παρά είς τήν ΰ ταιθρον χώραν. 
Προσβάλλει δλας τά; ηλικίας ά 
νεξαιρέτως. Ή έξάπλωσις αύτής 
μεταξύ τών κοινωνικών τάξεων έ- 
ξαρτάται εκ τών δρων τής ζωής, 
εύχερείας μολύντεως, δυστυχίας, 
έξαντλήσεως τοΰ οργανισμού, αν
θυγιεινού περιβάλλλοντος, έκ τοϋ 
επαγγέλματος, τοϋ τράτου γενι
κώς τής διαβιώσεως κ.τ.λ.

Ό ειδικός παράγων τής φυμα- 
τιώσεως είναι τό υπό τοϋ 'Ροβέρ
του Κώχ κατά τό έτος 1882 άνα- 
καλυφθέν μικρόβιον. Τοΰτο εγκα
θίσταται είς διάφορα ο'ργανα τοΰ 
ανθρωπίνου σώματος. ’Εκεί ανα
πτύσσεται καί προκαλεΐ διαφόρους 
βλάβας, τάς οποίας ύνομάζομεν 
άναλόγως τοΰ οργάνου ή,μέρους 
τοΰ σώματος μέ διάφορα ονόματα, 
δπως π. χ. ώς φυματίωσιν τών 
πνευμόνων, δταν ή βλάβη έίναι 
είς τού; πνεύμονας, ώς φυματίω- 
σιν τών εντέρων, δταν ή βλάβη 
είναι είς τά έντερα καί οΰ τω καθ 
εξής.

Τό μικρόβιον τού Κώχ παρου
σιάζει μεγάλος αναλογίας πρός τά 
μικρόβια τής φυματιώσεως τών 
διαφόρων ζιόων, διακρίνεται δμως 
τούτων, επειδή έχει διαφόρους 
διακριτικούς, χαρακτήρας. Περτι- 
σότερον πλησιάζει πρός τό μικρό- 
βιον, τό οποίον προσβάλλει τάς 
αγελάδας καί γενικώς τό βόειον 
είδος καί τό όποιον χρησιμεύει 
τήν σήμερον διά τόν άντιφυματι- 
κόν έμβολιασμόν τών ανθρώπων. 
Είς τόν οργανισμόν εισέρχεται τό 
βακτηριδίων τοϋ Κώχ διά τής α
ναπνευστικής καί πεπτικής οδού 
καί εγκαθίσταται είς τά διάφορα 
όργανα, ένθα σχηματίζει φυμάτια 
έξ οϋ καί φυματίωσις. Ή φυματί- 
ωσις τών πνευμόνων είναι περισ
σότερον διαδεδομένη. "Οταν είσ- 
έλθουν πολλά βακτηρίδια εντός 
τής κυκλοφορίας τοϋ αίματος α
ναπτύσσονται είς δλον τό σώμα 
φυμάτια, δηλαδή μικρά σχεδόν 
μικροσκοπικά ή καί μεγαλύτερα 
σωμάτια, δπου υπάρχουν έγκεκλει 
σμένα φυματικά βακτηρίδια. Ταϋ- 
τα τά φυμάτια λαμβάνουν συνή
θως τό μέγεθος καί τήν μορφήν 
κέχρου καί τότε ή φυματίωσις λέ
γεται κεχρ )ειδής φυματίωσις. "Ο

Τού κ. ΣΠΥΡΟΥ ΜΠηΡΣΤΣΟΚη,
(Έπιμελητοΰ τοΰ Παιδιατρικού τμήματος 

Ευαγγελισμόν).
ταν έγκατασταθή είς τούς αδένας 
τοΰ τραχήλου έπιφέρει τήν χαρά- 
δωσιν. Επίσης δΰναται νά έγκα
τασταθή εις τό δέρμα, ώς λύκος, 
είς τούς νεφροΰς, κύστιν, τά γεν- 
νητικά όργανα άνδρός καί γυναί
κας, είς τόν φάρυγγα, λάρυγγα, 
έντερα, είς δλους τούς βλεννογό
νους καί δραγόνους υμένας. Είς 
τόν ύπεζωκότα, ώς πλευρΐτις, είς 
τό περιτόναιον, ώς περιτονΐης, 
είς τάς μήνιγγα; ώς φυματιώδης 
μηνιγγϊτις καί τά όσια.

'Ο κΰρι ·ς τρόπος τής μεταδόσε- 
ως τής φυματιώσεως είς τούς αν
θρώπους είναι ή πρόσληψις τών 
βακτηριδίοιν έκ τών φυματικών 
ατόμων. Έπί φυματιώσεως τών 
πνευμόνοτν τό βακτηρίδιον εξέρ
χεται μετά τών πτυέλων, έπί φυ- 
ματιώσεως τών νεφρών καί τής 
κΰσιεως μετά τών ουρών, έπί φυ
ματιώσεως τών εντέρων μετά τών 
κοπράνων, έπί φυματιώσεως τών 
μαστών μετά τού γάλακτος καί οΰ- 
τω καθ' έξης.

Επειδή ή συνηθεστέρα μορφή 
τής φυματιώσεως είναι ή φυμα- 
τίωσις ταιν πνευμόνων ώς κύριον 
μέσον μεταδοσεως τής νόσου εί
ναι τά πτύελα τών φθισικύν. Ού- 
τοι κατά τήν ομιλίαν πολύ δέ πε
ρισσότερον κατά τόν βήχά εξακον
τίζουν είς αρκετήν άπόστασιν, μέ
χρι? 1 1)2 μέτρου ενίοτε, σταγο
νίδια περιέχοντα μικρόβια, τά ό
ποια είσπνεόμενα, υπό τοϋ υγι
ούς ανθρώπου δύνανται νά προ- 
καλέσουν τήν νόσησιν αύτοϋ.

Αλλ’ έκτος τής εισπνοής μι
κροβίων φυματιώσεως, ή οποία 
είναι ό κυριώτερος τρόπος μετα- 
δόσεως έπί τών ενηλίκων, είς τήν 
παιδικήν ηλικίαν επέρχονται μο
λύνσεις έκ τής επαφής μετά φθι- 
σικών πτυέλων ή ενδυμάτων ρυ- 
πανθέτων υπό τοιούτων. Τά παι
διά έγγίζουν τό υπό τών πτυέλων 
πανθέν δάπεδον καί κατόπιν φέ
ρουν τούς δακτύλους εις τό στό
μα. Λίαν επικίνδυνος είναι ή με
τά τών παιδιών συμβίωσις φυμα- 
τιώνιων γερόντων, γονέων τής 
μητρός ή τοΰ πατρός τοϋ παιδιού 
ή άλλων οικείων καί έν γένει ή 
συνδιαμονή μετ’ αύτοϋ παντός 
πρεσβύτου έν τή αυτή οϊκίς, καθ’ 
όσον ή γεροντική φυααιίωσις εί
ναι συχνή, χρονία δέ καί λανθά- 
νουσα ή πορεία αυτής.

Παρά τήν δι’ εισπνοής τών βα
κτηρίων μόλυνσιν τοΰ ανθρώπου 
κατά τήν παιδικήν ηλικίαν ό Be
hring, ό Calmette και άλλοι πα
ραδέχονται ώς συχνοτέραν τήν 
διά τής πεπιτικής οδού μόλυνσιν 
τών παιδιών, δτε συχνάκις ώς αί
τιον άνευρέθη ό βόειος τύπος τοΰ 
βακτηριδίου τοΰ Κοδχ. Τινές πα
ραδέχονται. δτι ή φυματίωσις με
ταδίδεται διά τή; κληρονομικό
τητας.

Διά τήν καταπολέμησιν τι)ς φυ- 
ματιώσεο>ς υπάρχουν διάφορα μέ
σα. Περί αυτών είς τό επόμενον.
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ΗΠΩΦΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝ ΗΘΗΝΗΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.

ΣΥ ΣΤΑΣΙΣ ΕΔΡΑ ΚΑΙ 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

’Άρθρον Ιον
Συνιστάται σωματεΐον, υπό των 

υπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος έδρεΰον εν Άθήναις, 
υπό την επωνυμίαν «ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Ε
ΘΝΙΚΗΣ 'ΓΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ».

Σκοπός αΰτοϋ είναι ή προστασία 
και ή προαγωγή των οικονομικών 
καί επαγγελματικών συμφερόντων 
τών μελών αύτοΰ.

Τα δέ μέσα δι’ ών δύναται να 
έπιδιωχθή ή πλήρωσις τοΰ σκοποΰ, 
είναι ή μελέτη καί ή παρακολού
θησή τών επαγγελματικών καί κοι
νωνικών ζητημάτων, ή διατήρησις 
Εντευκτηρίου Βιβλιοθήκης, Σχο
λής κλπ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
ΠΕΡΙ ΜΕΛΩΝ 

Άρθρον 2ον
'Ο Σύλλογος άποτελεΐται έκ τα

κτικών, εκτάκτων καί επιτίμων με
λών.

"Αρθρον 3ον
Τακτικά μέλη τοϋ Συλλόγου δΰ 

νανται νά είναι α) πάντες οί εκ τοΰ 
κυρίου Προσωπικού μόνιμοι ύπάλ 
ληλοι τής Τραπέζης καί β) οι έκ 
τοϋ βοηθητικού προσωπικού κατέ 
χονιες τον βαθμόν τοΰ Γραφέως. 
Πάντες οΰτοι δέον νά έχω σι συ μ 
πληρώσει τό Ιβον έτος τής ηλικίας 
των.

Έν περιπτώσει μεταβολής τοΰ 
οργανισμού τής υπηρεσίας τής Τρα- 
πέζης δικαιούνται νά ώσι τακτικά 
μέλτι οί κατέχοντες άναλόγους βα
θμούς εν τφ νέφ όργανισμφ.

"Εκτακτα μέλη δΰνανται, νά εί
ναι οί δόκιμοι, οί νομικοί σύμβου
λοι τής Τραπέζης καί οί συνταξι
ούχοι τέως τακτικά μέλη τοΰ Συλ 
λόγου. Δΰνανται επίσης νά γίνων- 
ται δεκτά ώς έκτακτα μέλη καί άλ
λα πρόσωπα μετά προηγουμένην ά- 
πόφασιν Συνελεΰσεως τών τακτι
κών μελών τοΰ Συλλόγου.

Επίτιμα μέλη δΰνανται νά όνο 
μασθώσι πρόσωπα διακεκριμένος 
παρασχόντα υπηρεσίας εις τον Σύλ
λογον, ή επωφελώς δράσαντα υπέρ 
τής ιδέας ήν ό Σύλλογος επιδιώκει 
κατόπιν άποφάσεως Συνελεΰσεως 
τών τακτικών μελών.

"Αρθρον 4ον
Τά τακτικά μέλη καταβάλλουσι 

δικαίωμα εγγραφής όριζόμενον υ
πό τής τακτικής Συνελεΰσεως, δυ- 
ναμένης νά τροποποιή τούτο άνα- 
λόγως, μηνιαίαν δέ -συνδρομήν ά 
νάλογον προς τάς ως υπαλλήλων 
τής Γραπέζης άποδοχάς των, δριζο 
μένην εις έν επί τοΐς εκατόν (1 ο)ο) 
έπί τών έν συνόλφ αποδοχών των 
ήτοι οργανικού μισθού, τακτικού 
επιμισθίου καί τών καθ’ εξαμηνίαν 
ποσοστών.

Οί υπάλληλοι τών Υποκαταστη
μάτων τής Τραπέζης, εξαιρέσει τών 
υπαλλήλων τοΰ ‘Υποκαταστήματος 
Πειραιώς, οϊτινες έν παντί έξομοι- 
οϋνται με τούς υπαλλήλους τοΰ 
Κεντρικού Καταστήματος, ύποχρε- 
οΰνιαι εις καταβολήν ήμίσεος επί 
τοΐς εκατόν (1)2 ο)ο) επί τών έν 
συνόλφ επίσης αποδοχών των.

Τά έκτακτα μέλη καταβάλλουσι 
μηνιαίαν συνδρομήν όριζομένην υ
πό τής Διοικητικής Επιτροπής, τά 
δέ επίτιμα είς ούδεμίαν ύπόκεινται 
κ χταβολήν.

Άποφάσει τής Διοικητικής Επι
τροπής, λαμβανομένης διά πλειοψη- 
φίας τών 2)3 τών παρόντων με
λών, δΰναται νά άποφασισθή ή αΰ 
ξησις τών ώς άνω όριζομένων συν
δρομών.

Παν μέλος παραιτοΰμενον δηλοΐ

τούτο . έγγράφως, ύποχρεοΰται δέ 
εις τήν καταβολήν τής συνδρομής 
ολοκλήρου τοΰ έτους καθ’ δ παρη- 
τήθη.

"Αρθρον δον
Τά έκτακτα καί τά έπίτιμα μέλη, 

στερούνται παντός δικαιώματος ψή
φου, καί ούδέν δικαίωμα έχουσιν ε
πί τής διοικήσεως, τής διαχειρίσε- 
ως καί τής περιουσίας τοΰ Συλ
λόγου.

"Αρθρον 6ον
ΤΙ Διοικητική Επιτροπή τού 

Συλλόγου δΰναται κατόπιν άποφά- 
σεώς της λαμβανομένης διά μυστι
κής ιβηφοφορίας τών 3)4 τών συνε- 
δρίαζόντων μελώγ αυτής νά έπίβά- 
λη πειθαρχικάς ποινάς είς τά μέλη, 
Αί αποφάσεις τής Διοικητικής Ε
πιτροπής περί επιβολής πειθαρχι
κών ποινών, ώς άνω, λαμβάνονται, 
επί τή βάσει σχετικών προτάσεων 
τοΰ υπό τής Δ. Επιτροπής όριζο- 
μένου καθ’ έκαστον Συλλογικόν έ 
τος τριμελούς Πειθαρχικού Συμ
βουλίου, δπερ ένεργεΐ είς πάσαν πε- 
ρίπτωσιν παραπτώματος τάς αναγ
καίας ανακρίσεις, καί αφού προη
γουμένως κληθή έγγράφως είς α
πολογίαν γραπτήν ή προφορικήν 
κατά τήν κρίσιν τής Διοικητικής 
Επιτροπής ύπ’ αυτής τό υπό κατη
γορίαν μέλος.

Αί επιβαλλόμενοι ποιναί δΰναν- 
ται νά είναι α) έγγραφοι παρατη
ρήσεις β) αποβολή από τοΰ Κατα
στήματος τού Συλλόγου προσωρινή 
γ) διαγραφή από μέλους τού Συλ
λόγου.

’Επί τής υπό τής Διοικητικής Ε
πιτροπής έπιβαλλομένης ποινής δΰ- 
ναται κατ’ έφεσιν ν’ άποφανθή ό- 
ριστικώς ή Γενική Συνέλευσις.

Διαγραφή μέλους γίνεται, έκτος 
ώς τό αρθρον 15 τού από 15 Μαί- 
ου 1920 Β.Δ. περί έπαγγελματι- 
κών σωματείων ορίζει, καί ένεκα 
ασυμβιβάστου προς τήν ιδιότητά 
του ώς μέλους τοΰ Συλλόγου δια
γωγής. Έν τή περιπτώσει ταΰτη ή 
Διοικητική Επιτροπή έντέλλεται τό 
Πειθαρχικόν Συμβούλων, δπερ έ" 
νεργεΐ ανακρίσεις καί καλεΐ έγγρά
φως τό υπό κρίσιν μέλος δπως εν
τός επτά ημερών έμφανισιθή ενώ 
πιόν του καί δώση τάς δέουσας έ· 
ξηγήσεις.

Τό Πειθαρχικόν Συμβούλων υ
ποβάλλει τό πόρισμα τών ανακρί
σεων μετά τών δοθεισών έξηγήσε 
ων είς τήν Δ· Επιτροπήν, ήτις α
ποφασίζει διά μυστικής ψηφοφορί
ας περί παραπομπής τοΰ μέλους υ
πό τήν κρίσιν τής Συνελεΰσεως 
προς διαγραφήν ή απαλλάσσει τού
το πάσης κατηγορίας.

Τακτικόν μέλος παϋοτ νά διατε- 
λή έν τή ΰπηρεσίφ τής Τραπέζης 
καί μή γενόμενον έργοδότης ή τρα- 
πέν είς άλλο επάγγελμα δΰναται νά 
έξακολουθή νά είναι τακτικόν μέ
λος έάν άποφασίση τούτο ή' Συνέ- 
λευσις διά μυστικής ψηφοφορίας, 
όριζοΰσης έν καταφατική περιπτώ- 
σει καί τό ποσόν τής συνδρομής 
τούτου.

"Αρθρον 7ον
Πόροι τού Συλλόγου είναι οί ε

ξής = ,
1) Τό δικαίωμα της εγγραφής 

καί αί συνόρομαί τών τακτικών με
λών.

2) Αί συνδρομαι τών έκτιίκτων 
μελών.

3) Αί δωρεαί, κληροδοσίαι ή 
κληρονομίαι, ώς καί πάσα άλλη 
οικονομική ένίσχυσις ή έκτακτοι 
πρόσοδοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Γ.
ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

"Αρθρον 8ον
Εις τήν Συνέλευσιν τών τακτι

κών μελών ανήκει ή άνωτέρα Διοί- 
κησίς τών τοϋ Συλλόγου.

Τά τακτικά μέλη συνέρχονται είς

τακτικάς καί έκτακτους Συνελεύσεις.
"Αρθρον 9ον

Κατ’ έτος καί έντύς τοΰ Β' 10η- 
μέρου τοΰ ’Ιανουάριου γίνεται ή 
Τακτική Συνέλευσις τών μελών 
καθ’ ήν τίθεται υπό τήν κρίσιν καί 
τον έλεγχον τών μελών :

1) Ό απολογισμός τής Διοικητι
κής Επιτροπής διά τήν λήξασαν 
χρήσιν καί ό προϋπολογισμός τής 
επομένης.

2) ΤΙ έκθεσις τών ελεγκτών τής 
διαχειρίσεως τής Διοικητικής Επι
τροπής.

3) ΓΙαν άλλο θέμα ύποβληθησό 
μενον ύπό τήν κρίσιν τής Συνελεΰ 
σεως.

Προς τούτο δέον τά ύποβληθη- 
σόμενα θέματα νά ύποβληθώσιν ύ
πό τύπον αναφοράς προς ταΰτην 
πέντε τουλάχιστον ημέρας πρό τής 
τεταγμένης διά τήν Συνέλευσιν, υ
πογεγραμμένης ύπό 1)20 τουλάχι
στον τών τακτικών μελών.

Ό απολογισμός τής Δ. Έπιτρο 
πής καί ή έκθεσις τών έλεγκτών 
έκτυποΰμενα τίθενται εις διάθεσιν 
τών μελών 6 ημέρας πρό τής Συ
νελεΰσεως.

Εντός οκτώ ημερών από τής 
Γεν. Συνελεΰσεως ένεργοΰνται κατ’ 
έτος αί έκλογαί τοϋ Τακτικού Προ
έδρου τών Συνελεΰσεωυ, τών Συμ
βούλων καί δύο έλεγκτών.

"Αρθρον ΙΟον
"Εκτακτος Συνέλευσις καλείται 

δταν κρίνη τούτο έπάναγκες ή Δι
οικητική Επιτροπή ή τό 1)20 τού' 
λάχιστον τών τακτικών μελών αί- 
τήσωνται τήν σΰγκλησιν αυτής δι’ 
εγγράφου προς τήν Επιτροπήν α
ναφοράς, όριζοΰσης τά προς συζή- 
τησιν θέματα. Διά τάς έκτάκτους 
Συνελεύσεις καί τήν απαρτίαν αυ
τών κρατοΰσι τά διά τάς τακτικάς 
οριζόμενα. Κατά ταΰτην ούδέν συ- 
ζητεΐται θέμα έκτος εκείνου ή ε
κείνων, άτινα άπετέλεσαν τό αντί- 
κείμενον τής συγκλήσεως αύτής.

Ή Διοικητική Επιτροπή οφεί
λει νά καλέση τήν Έκτακτον Συνέ- 
λευσίν έντός 5 τό πολύ ημερών από 
τής προς αυτήν έπιδόσεως τής πρός 
σΰγκλησιν αϊτήσεως.

"Αρθρον 11ον
Γάς τακτικάς καί έκτάκτους Συ

νελεύσεις, ως καί τά μέλη πρός έ- 
νέργειαν εκλογών καλεΐ ή Διοικη
τική Επιτροπή διά προσκλήσεων 
τοιχοκολλουμένων έν τφ Κατασιή- 
ματι τοϋ Συλλόγου πρό 3 ημερών 
προκειμένου τόσον περί τακτικών, 
δσον καί περί εκτάκτων Συνελεύ
σεων, πρό τής πρός σΰγκλησιν τής 
Συνελεΰσεως καθοριζομένης ημέρας.

Έν παραλήψει δέ καί άρνήσει 
ταΰτης προσκαλεΐ τήν Συνέλευσιν ή 
Εποπτική ’Αρχή ή αύτεπαγγέλτως 
ή έφ’ δσον ζητήσωσι τούτο τό 1)20 
τών έκπληρωσάντων τάς ύποχρεώ- 
σεις των μελών.

"Αρθρον 12ον
Δικαίωμα ψήφου έχουσι πάντα 

τά έν Άθήναις καί Πειραιεΐ Κα
ταστήματα ύπηρετοϋντα καί εις τάς 
πόλεις ταΰτας εύρισκόμενα τακτικά 
μέλη καί δσα παρίστανται αύτο- 
προσώπως έκ τών είς τά λοιπά Κα
ταστήματα ύπηρετοΰντων τακτικών 
μελών. Ψηφίζουσι δέ μόνον έφ’ δ
σον αύτοπροσώπως παρίστανται είς 
τήν Συνέλευσιν.

Ή Συνέλευσις θεωρείται εύρι- 
σκομένη έν απαρτία, δταν παρίστα- 
ται εις αύτήν, ό ύπό τοΰ Νόμου ά- 
παιτοΰμενος αριθμός τών έχόντων 
ψήφον μελών.

Έν περιπτώσει μή απαρτίας ή 
Συνέλευσις συγκροτείται κατά τάς 
διατάξεις τοΰ περί Σωματείων Νό
μου, οπότε θεωρείται έν άπαρτίφ 
όσαδήποτε καί άν παρίστανται μέ
λη (1).

(1) Λιά 'τήν απαρτίαν συνελεύσεων 
βλέπε άρθρον Β.Δ. Ιό Μαΐου 1920 είς 
τό τέλος τοΰ Καταστατικού.

Άρθρον 13ον
Τάς Συνελεύσεις διευθύνει ό τα" I 

κτικός αύτών Πρόεδρος βοηθούμε- 
νος ύπό δύο γραμματέων, οϋς κα
λεΐ παρ’ αύτφ έκ τών παρισταμέ- 
νων τακτικών μελών, ειδοποιούμε
νος παρά τής Διοικητικής Επιτρο
πής περί τής συγκλήσεως τής Συνε
λεΰσεως καί τών θεμάτων αύτής.

Τον τακτικόν Πρόεδρον τής Συ
νελεΰσεως άπουσιάζοντα αντικαθι
στά ή Διοικητική Επιτροπή όρί- 
ζουσα τοωΰτον έκ τών παρισταμέ- 
νων τακτικών μελών.

"Αρθρον 14ον
Αί έκλογαί ένεργοΰνται διά μυ 

στικής ψηφοφορίας διά ψηφοδελ
τίων έγκεκλεισμένων έντός φακέλ- 
λων ριπτομένων έντός έσφραγισμέ- 
νης ψηφοδόχου. Φάκελλος περιέχων 
πλείονα τοϋ ενός ψηφοδέλτια δέν 
λαμβάνεται ύπ’ δψιν.

Ή ώρα τής ένάρξεως τής ψηφο
φορίας ορίζεται έν τή αναγγελία 
τής συγκλήσεως πρός ένέργειαν έκ- 
λογών. Ή ψηφοφορία διαρκεΐ έπί 
τρίωρον, μεθ’ δ γίνεται ή διαλογή 
καί έκφωνοϋνται τά αποτελέσματα 
ύπό τοϋ Προέδρου τής Συνελεύσε- 
ως, δστις μετά τών γραμματέων έ- 
φσρεύει έπί τής διεξαγωγής τής έκ- 
λογής. ^

Ή έκλογή θεωρείται έγκυρος δ" 
ταν ό αριθμός τών ψηφισάντων εΓ 
ναι τούλάχιστον ό άπαιτοΰμενος 
πρός συγκρότησιν Συνελεΰσεως. 
"Αλλως ή έκλογή έπαναλαιιβάνεται 
κατά τό επόμενον Σάββατον οπότε 
όσοιδήποτε καί αν ψηφίσωσι ή έκ
λογή θεωρείται έγκυρος (]).

Άρθρον 15ον
Αί αποφάσεις τής Συνελεΰσεως 

λαμβάνονται διά μυστικής ψηφοφο
ρίας ή δι’ ονομαστικής κλήσεως ως 
τό άρθρον 23 τοϋ από 15 Μαΐου 
1920 Β. Δ. περί έπαγγελματικών 
Σωματείων ορίζει.

Άρθρον 16ον
Ούδέν ζήτημα πολιτικής φΰσεως 

δΰναται ν’ άποτελέση θέμα έπι- 
σήμου συζητήσεως τής Συνελεΰσε
ως τοϋ Συλλόγου τών μελών αύτής 
ή συνεδριάσεως τής Διοικητικής 
Επιτροπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ'· 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρον 17ον.
Ό Σύλλογος διοικεΐται ύπό Διοι 

κητικής Επιτροπής έκλεγομένης ύπό 
τής Γενικής Συνελεΰσεως τών τα
κτικών μελών, ής ή κανονική θητεία 
είναι έτησία.

Ή Διοικητική Επιτροπή άποτε- 
λεΐται από έννέα (9) Συμβούλους 
απαρτίζοντας τό Συμβοΰλιον καί 
τούς Έπιμελητάς, εΐδικώς έκλεγομέ- 
νους ώς τοιοΰτους. Ή Διοικητική 
Επιτροπή έκλέγει μεταξύ τών με
λών τοΰ έννεαμελοΰς Συμβουλίου 
τον Πρόεδρον καί τον ’Αντιπρόε
δρον. Ή Διοικητική Επιτροπή 
μετά τον καταρτισμόν της εις Σώμα 
έν τή πρώτη αύτής συνεδριάσει απο
φασίζει περί τής άναθέσεως έκάστης 
’Επιμελητείας είς τούς έκλεγέντας 
Έπιμελητάς.

Άρθρον 18ον.
Είς τήν Διοικητικήν Επιτροπήν 

ανήκει ή διαχείρισις καί διοίκησις 
απάντων τών συμφερόντων τοϋ 
Συλλόγου έκτος τών περιπτώσεων 
καθ’ ας δΓ ειδικών άρθρων απαι
τείται άπόφασις τής Συνελεΰσεως.

Άπαντες οί οϋτω κληθέντες έπί 
τήν Διοίκησιν τού Συλλόγου δέον 
νά ώσι πολΐται "Ελληνες, νά έχω σι 
συμπληρώσει τό 21 έτος τής ηλικίας 
των καί νά ασκούν τά πολιτικά αύ - 
τών δικαιώματα, προσέτι δέ νά έ- 
χωσι συμπληρώσει έτος ώς τακτικά 
μέλη τοΰ Συλλόγου καί νά ύπήρ- 
ξαν πάντοτε έν τάξει μέ τάς πρός

(1) Διά τήν απαρτίαν τής εκλογής 
βλέπε αρθρον 19 Β. Δ. 15 Μαΐου 1920 
είς τό τέλος τοΰ Καταστατικοΰ.

τό Ταμεΐον τού Συλλόγου ύποχρε- 
ώσεις των ώς μελών.

Δέν δΰνανται νά μετέχουν τής 
Διοικητικής Επιτροπής πρόσωπα 
συνδεόμενα διά συγγένειας μέχρι 
4 βαθμού, έκτος έάν ό Υπουργός 
τής Εθνικής Οικονομίας τή αιτήσει 
τοϋ Συλλόγου παράσχη συγγνώμην 
συγγένειας.

Είς περίπτωσιν μακράς απουσίας 
ή παραιτήσεως τίνος έκ τών μελών 
τής Διοικητικής Επιτροπής προκη
ρύσσεται ειδική αναπληρωματική 
έκλογή, ένεργουμένη πάντοτε καθ’ 
ημέραν Σάββατον συμφώνως τφ 
άρθρφ 13φ. Ή προκήρυξις ειδικής 
έκλογής δέον νά γίνεται πρό οκτώ 
τούλάχιστον ημερών.

Άρθρον 19ον.
Αί Έπιμελητεΐαι ορίζονται ώς 

έξης :
1) Τών ’Επαγγελματικών Συμ

φερόντων 2) τών Εξωτερικών σχέ
σεων 3) τών Ύποκαταστημάταχν
4) τής μορφώσεως 5) τού Κατα
στήματος καί Ψυχαγωγίας καί Γ») 
τοΰ Γραφείου.

Αί Έπιμελητεΐαι δΰνανται ν’ αύ- 
ξηθώσι δι’ άποφάσεως Συνελεΰσεως 
τών τακτικών μελών συγκροτούμε
νης κατά τό 12ον άρθρον.

Η έκτασις τής άρμοδιότητος 
έκάστης Επιμελητείας, ώς καί τά 
καθήκοντα τών οικείων Επιμελη
τών ορίζονται έπίσης δι’ άποφάσεως 
Συνελεΰσεως ομοίως συγκροτουμέ- 
νης.

Άρθρον 20ον·
Διά πάσαν πράξιν απαιτείται εί- 

σήγησις τοΰ αρμοδίου Έπιμελητοΰ 
καί άπόφασις τοΰ έννεαμελοΰς Συμ
βουλίου.

Οί Έπιμεληταί οΐκοθεν ή καλού
μενοι ύπό τοϋ έννεαμελοΰς Συμβου
λίου είσηγούνταιτάςείςτάςοϊκείας Ε
πιμελητείας αύτών άναγομένας ύπο- 
Θέσεις έφ’ ών άποφαίνεται τό έννεα- 
μελές Συμβοΰλιον έπικυροΰν ή ά- 
πορρίπτον τήν είσηγουμένην πρό- 
τασιν.

Οί Έπιμεληταί έχουσι ψήφον 
κατά τάς συνεδριάσεις τής Λ. Επι
τροπής μόνον διά τά θέματα τής 
Επιμελητείας των.

ΤΙ έκτέλεσις τών άποφασισθέντων 
ένεργεΐται έπίσης ύπό τοϋ αρμοδίου 
Έπιμελητοΰ.

Άρθρον 2Ιον
Τό έννεαμελές Συμβοΰλιον δΰ- 

ναται νά ζητήση άνά πάσαν στι
γμήν άπό τήν Διοικητικήν Επιτρο
πήν τήν μεταξύ Επιμελητών έναλ- 
λαγήν τών Επιμελητειών. Δΰναται 
έπίσης νά ζητήση άνά πάσαν στι
γμήν άντικατάστασιν ενός ήπλειόνων 
Επιμελητών δι’ ειδικής έκλογής έ- 
νεργουμένης συμφώνως πρός τό 
13ον άρθρον.

Οί Έπιμεληταί συνεδριάζουσιν ά
πό κοινούς άποτελοϋντες τό Συμ
βούλων τών Επιμελητών .ύπό τήν 
Προεδρίαν ενός εντεταλμένου Συμ
βούλου δριζομένου δι’ άποφάσεως 
τής Δ. Επιτροπής. Κατά τάς συνε
δριάσεις του τό Συμβούλων τών 
Επιμελητών επεξεργάζεται τά διά
φορα ζητήματα προκειμένου νά εί- 
σαχθοΰν ταϋτα εις τήν Δ. Επιτρο
πήν, άποφασίζει περί λήψεως προ
σωρινών μέτρων έπί λεπτομερεια
κών ζητημάτων μέχρις ού έπιληφθή 
ή Δ. Επιτροπή καί έν γένει έχει 
πάσαν τήν ύπό τής Δ. ’Επιτροπής 
άνατιθεμένην αύτφ δικαιοδοσίαν.

Τή προτάσει Έπιμελητοΰ πρός 
τό έννεαμελές Συμβούλων δΰναται 
νά όρίση τούτο, βοηθόν αύτοΰ ένα 
ή καί πλείονας εις τινας τΰ>ν οποί
ων δΰναται ή Διοικητική Επιτροπή 
νά όρίζη καί άμοιβήν.

Οί βοηθοί ένεργοΰσι πάντοτε ύπ’ 
ευθύνην τών αρμοδίων Επιμελητών 
ύπό τάς αμέσους διαταγάς τών ο
ποίων ύπάγονται.

"Αρθρον 22ον
Τά μέλη τής Διοικητικής Έπι-



τροπής είναι προσωπικούς και άλ- 
ληλεγγΰως υπεύθυνα διά την έκπλή- 
ρωσιν των έκ τοϋ Καταστατικού 
τούτου ύποχρεώσεών των.

Οι Σύμβουλοι δεν εύθύνονται δΓ 
αποφάσεις ληφθείσας εις συνεδριά
σεις εις ας δεν παρίσταντο ή παρι- 
στάμενοι διεφώνησαν καί ή διαφω
νία των βεβαιοϋται έκ τών πρακτι
κών τής Επιτροπής.

Οι Έπιμεληταί εύθύνονται μόνον 
διά τάς εισηγήσεις τάς άφορώσας 
τήν άνατιθεμένην αύτοϊς Επιμελη
τείαν ώς καί διά τήν έκτέλεσιν των 
παρά τοϋ έπταμελοϋς Συμβουλίου 
λαμβανομένων αποφάσεων, άφορω- 
σών τήν άνατιθεμένην αΰτοϊς 'Επι
μελητείαν.

Αρθρον 23ον
Ό Πρόεδρος τής Διοικητικής Ε

πιτροπής εκπροσωπεί τον Σύλλογον 
καθ’ δλας αυτού τάς σχέσεις καί ε
νώπιον πάσης καθ' δλου ’Αρχής καί 
παντός Δικαστηρίου, συγζαλεΐ τήν 
Διοικητικήν ’Επιτροπήν εις Συνε
δρίας, διευθύνει τάς συζητήσεις, υ
πογράφει μετά τοΰάρμοδίου έκάστοτε 
Έπιμελητοϋ, άναλόγως τής φύσεως 
τού έγγράφου πάντα τά έγγραφα- 
καί τά εντάλματα πληρωμών, άπο 
δείξεις οίασδήποτε φύσεως, έφοροί 
καί προσκαλεΐ έκαστον μέλος εις 
τήν έκπλήρωσιν τών προς τον Σύλ
λογον καθηκόντων, φροντίζει περί 
τής εφαρμογής τών κανονισμών δύ- 
ναται δέ έκάστοτε νά έξελέγχη τήν 
παντός είδους περιουσίαν τού Συλ
λόγου γνωστοποιούν το αποτέλεσμα 
τού έλέγχου του εις τήν Διοικούσαν 
τον Σύλλογον Επιτροπήν.

Ό ’Αντιπρόεδρος άναπληροΐ-τον 
Πρόεδρον άπόντα ή οπωσδήποτε 
κωλυόμενου. ’Απάντων ή κωλυομέ- 
νων συγχρόνως τοϋ Προέδρου καί 
τοϋ ’Αντιπροέδρου, καθήκοντα Προ 
έδρου, έκτελεΐ εις έκ τών Συμβού
λων οριζόμενος ΰπό τής Διοικητι
κής Επιτροπής.

Αρθρον 24ον
Ή Διοικητική Επιτροπή συνέρ

χεται προς συνεδρίαν τουλάχιστον 
άπαξ τού μηνός, δύναται δέ νά συγ- 
κληθή καί εκτάκτως υπό τού Προ
έδρου αυτής τή πρωτοβουλία του ή 
τή εγγράφω αιτήσει τριών μελών 
τής Επιτροπής είτε έκ τών Συμ
βούλων είτε έκ τών Επιμελητών.

Καθ’ έκάστην σύγκλησιν ειδοποι
ούνται τά μέλη τής Επιτροπής υπό 
τής Επιμελητείας τοϋ Γραφείου 
έγγράφως καί επί αποδείξει άναφε- 
ρομένων τών θεμάτων τής συνε- 
δρίας.

Τών συνεδριάσεων τηρούνται πρα 
κτικά ύπογραφόμενα παρά τε τών 
Συμβούλων καί τών Επιμελητών.

"Αρθρον 2δον
"Ινα έχωσι κύρος αί αποφάσεις 

τής Διοικητικής Επιτροπής απαι
τείται ή παρουσία τουλάχιστον 8 
μελών έξ ών πέντε τουλάχιστον νά 
είναι Σύμβουλοι αί δέ αποφάσεις 
αυτής λαμβάνονται κατά πλειοψη 
φίαν τών έν τή συνεδριάσει παρόν
των Συμβούλων έξαιβέσει τών περι
πτώσεων τοϋ 17ου άρθρου. Έν ί- 
σοφία ή ψήφος τοϋ Προέδρου νικ$.

"Αρθρον 26ον
Ή Διοικητική Επιτροπή συν* 

τάσσει έφ’ δσον καί καθ’ δσον κρίνη 
τούτο άναγκαΐον έσωτερικούς τού 
Συλλόγου Κανονισμούς, τούς οποί
ους δημοσιεύει έπιμελουμένη τήν 
εις εμφανές μέρος τού Καταστήμα- 
τος τού Συλλόγου άνάρτησίν των.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 
ΓΕΝΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Αρθρον 27ον
Τά περισσεύοντα χρήματα συμ- 

φώνως τώ ά'ρθρψ 42 τού από 15 
Μαΐου 19 20 Β.Λ. περί Επαγγελ
ματικών Σωματείων, κατατίθενται 
είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής ‘Ελ
λάδος έξ ής άποσύρεται τό δλον ή 
μέρος τοϋ κατατεθειμένου ποσού, 
διά τάς τρεχούσας ή έκτάκτους ά- 
νάγκας τού Συλλόγου δυνάμει έγ
γράφου υπογεγραμμένου ύπό τοϋ 
Προέδρου, τής Διοικητικής Επιτρο
πής καί τοϋ Έπιμελητοϋ τοϋ Γρα
φείου.

Έκ τών περισσευμάτων δύναται 
ή Διοικητική Επιτροπή νά άγορά- 
ζη Εθνικά χρεώγραφα καί μετοχάς 
καί ομολογίας τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης, ατινα κατατίθενται προς φύλα- 
ξιν είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής

Το ’Αθλητικόν Τμήμα τής Ένώ· 
σεως μας άποβλέπον κατά τό τρέ- 
χον έτος είς έντονωτέραν δράσιν 
πρύς άνάπτυξιν καί προαγωγήν με
ταξύ τών μελών της καί τών φί
λων της τοϋ αθλητικού πνεύματος, 
καλεΐ πάντας τούς οπωσδήποτε εν
διαφερομένους διά τήν σωματικήν 
αγωγήν (γυμναστικήν, κλασ. αθλη
τισμόν, αθλητικός παιδιάς) όπως 
μέχρι τής 10ης προσεχούς μηνός 
δηλώσωσι τοΰτο είς τά γραφεία τής 
Ένώσεως ή είς τον αρχηγόν τοϋ 
’Αθλητικού τμήματος κ. Ν. Θεο- 
δοσιάδην (ύ)μα Μητροπόλεως) ά- 
ναφέροντες τό άθλημα είς δ έπιθυ- 
μοΰσι νά έπιδοθώσι.

Οϊκοθεν νοείται δτι έκ τού αρι
θμού τών συγκεντρωθησομένων δη-

Ό συναδελφικός κόσμος συγκα
ταλέγει έν αύτφ αρκετούς καλλι- 
τέχνας έκ τών οποίων of γνωστό
τεροι είναι δ κ. Κ. Μαλαματιανός 
(Ζωγραφική) δ κ. Ήλ. Κουματάκης 
(Σκιτσογραφία) δ κ. Ν. Χάγερ— 
Μπουφίδης (Λογοτεχνία) ή Δίς 
Φ. Φιλιππίδου (’Απαγγελία) δ κ. 
Μανώλης ΙΙετυχάκης κ. ά.

Μεταξύ τών ανωτέρω δ κ· "Αλ
κής Κωτσάκης, τοϋ δποίου τό πρώ* 
τον βιβλίον «Χαλασμός» ήρει.εν αρ
κετά προ τριετίας, έκυκλοφόρησε 
νέον έργον του ύπό τον τίτλον «Οι 
Κατακτητές».

Στο βιβλίο αυτό δ κ. Κωτσάκης

Ελλάδος, έξ. ής άποσύρονται προς 
πώλησιν δΓ άνάγκας τοϋ Συλλόγου 
κατόπιν άποφάσεως τής Διοικητικής 
’Επιτροπής.

"Αρθρον 28ον
Οι κατά τό αρθρον 9 έκλεγόμενοι 

έλεγκταί προσκαλούμενοι παρά τής 
Διοικητικής Επιτροπής μετά τον 
παρά ταύτης καταρτισμόν τού ’Α
πολογισμού καί ’Ισολογισμού διά 
τήν λήξασαν χρήσιν ένεργοΰσι τον 
έλεγχον έν γένει τής διαχειρίσεως 
τής ληξάσης χρήσεως. Είς τήν διά- 
θεσιν αυτών τίθενται τά πρακτικά 
τών συνεδριάσεων τής Διοικητικής 
Επιτροπής καί τών Συνελεύσεων, 

τά βιβλία διαχειρίσεως, ή αλληλο
γραφία καί τό άρχεΐον τού Συλλό
γου.

"Αρθρον 29ον
Ό Σύλλογος δύναται νά προσχω- 

ρή είς Ένωσιν προς έτερον Σωμα
τείου ώς καί προς Ενώσεις Σωμα
τείων κατόπιν άποφάσεως Γενικής 
Συνελεύσεως, συγκροτουμένης, ώς I 
τό 11ον αρθρον δρίζει. I

λώσεων θέλει έξαρτηθή καί ή 
περαιτέρω έξέλιξις τού έν λόγφ 
τμήματος.
ΔΕΛΤΙΑ ΤΑΥΤΟΊΉΤΟΣ.

ΙΙαρακαλοΰνται τά μέλη τής Έ
νώσεως δπως φέρουν είς τό γρα- 
φεΐον (’Ακαδημίας 56 β) μίαν φω* 
τογραφίαν τών 44-5 προς έκδοσιν 
δελτίου ταυτότητος απαραιτήτου 
διά τήν παροχήν εκπτώσεων ύπό 
τών Σ. Ε· Κ-, Σ. II. Α. Π καί ’Α
τμοπλοίων.
ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΡΟΜΑΙ

Κυριακή 1 Δ)βρίου—Άγ. 'Γριάς 
—Βελιάνι— ΙΙλατάνα.

Κυριακή 15 Δ)6ρίου 1935—Χατ 
σιά—Μονή Κλειστών—Φρ. Φυλής 
—‘Αγ. Παρασκευή.

πολύ καλός χειριστής τής Δημοτι
κής, σκιαγραφεί μέ τεχνοτροπίαν 
ένθυμίζουσαν αρκετά τον Knut 
Hamsun, ώρισμένους τύπους «κα- 
τακτητών», στις διάφορες εκδηλώ
σεις τής ζωής. μ

Ή εργασία αυτή άν κριΰή ώς 
esquisse μπορεί νά λογισθή αρκε
τά επιτυχημένη.

"Ομως γιατί δ κ. Κωτσάκης, νά 
μήν άφιερωθήήθογραφικόμυθιστό* 
ρημαστό δποΐο °ι τόσεςκαλές σελί
δες τών έργων του δείχνουν πώς 
θά προκόψη ;

"Ας δοκιμάση κανένα άρτιο θέμα 
καί θά δή πώς θά έπαληθεύση ή 
πρόβλεψίς μας. A. Ν.

Τό Συλλογικόν έτος άρχεται τήν 
I Ίανουαρίου έκάστου έτους καί 
λήγει τήν 31 Δεκεμβρίου τού αυτού 
έτους.

"Αρθρον 3Ιον
Ή σφραγίς τού Συλλόγου ορί

ζεται ύπό τής Διοικητικής Επιτρο
πής. "Αρθρον 32ον

Ό Σύλλογος διαλύεται δταν λη- 
φθήήπερί τούτου άπόφασιςένΓενική 
Συνελεύσει, είδικώς προς τοΰτο συγ- 
καλουμένη καί απαρτιζόμενη από τό
1)2 τών έχόντων δικαίωμα ψήφου 
μελών. Επτά τακτικών μελών πα
ρόντων έν τή Συνελεύσει καί δια- 
φωνούντων δ Σύλλογος δεν διαλύε
ται· Δικαιούνται δμως οί αίτοΰντες 
τήν διάλυσιν ν’ άποχωρήσωσι τού 
Συλλόγου καί νά ζητήσωσι τήν δια
γραφήν των ώς μελών αυτού.

Είς περίπτωσιν διαλύσεως τού 
Συλλόγου ή περιουσία του δωρεΐ- 
ται είς τό Ταμεΐον Συντάξεων τών 
ύπαλλήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΑΛΚΗ ΚΩΤΣΑΚΗ

ΟΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

Αρθρον 30όν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Άνακοινοϋται είς τούς κ. κ. Συ

ναδέλφους, δτι ή Διοικητική ’Επι
τροπή τού Συλλόγου άπεφάσισεν 
ΐνα κατά’Ιανουάριον έκάστου έτους 
γίνεται είς τό Κατάστημα αυτού δε- 
ξίωσις προς τιμήν τών αποχωρούν - 
των τής Τραπέζης μελών αυτού.

Ωσαύτως ή Δ. ’Επιτροπή κατά 
τήν αυτήν Συνεδρίασιν της άπεφά- 
σισεν, Ϊνα άναρτώνται είς μίαν τών 
αιθουσών τής Λέσχης αί εικόνες 
τών διατελεσάντων καί άποχωβη- 
σάντων τής ΰπηρεσίας τής Τραπέ

ζης, Προέδρων τού Συλλόγου.
‘Η ανωτέρω άπόφασίς θέλει έ- 

φαρμοσθή από τοϋ προσεχούς έ
τους 1936 δπότε έν σχετική τελετή 
θέλουσιν άποκαλυφθή αί εικόνες 
τών πρώην Προέδρων τοϋ Συλλό
γου Θεμιστοκλέους Κινάρη, Δημη- 
τρίου Καρατζά, Δημητρίου Νομι
κού, Σπυρίδωνος Δυοβούνιώτου, 
Άνδρέου Παπαδημητρίου καί Κων
σταντίνου Βλάχου.
Έν Άθήναις τή 1 Νοεμβρίου 1935 
ΌΠρόεδροςΚ. Μ Α Λ Α Μ ΑΤΙ Α ΝΟΣ

ENAIRcpEPOYZR RNRKOINQZIZ
ΠΡΟΣ ΑΠΑΜΤΑΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΗ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ή Εταιρία LINGUAPHONE 
ύπείκουσα είς πολυαρίθμους παρα
κλήσεις Ύπαλλήλων τής ΈΘν. Τρα
πέζης, τού τε Κέντρου καί τών επαρ
χιών, άφ’ ενός προμηθευθέντων ήδη 
διαφόρους Σειράς (COURS) μαθη
μάτων αυτής καί έπιθυμούντων νά 
προμηθευθοϋν καί άλλας' άφ’ ετέ
ρου δέ μή δυνηθέντων κατά τον 
συνδυασμόν δ όποιος έγινε ειδικώς 
διά τούς Υπαλλήλους τής Εθνι
κής Τραπέζης κατά τον παρελθόντα 
Ιανουάριον, νά προμηθευθοϋν τοι- 
αύτας διά διαφόρους λόγους, άπε- 
φάσισε τήν έκ νέου καθιέρωσιν, 
δΓ ώρισμένον χρόνον, ειδικών δρων, 
διά τούς έπιθυμοΰντας νά προμη- 
θευθοΰν σήμερον Σειράς LINGU
APHONE, Υπαλλήλους τής Έθν. 
Τραπέζης.

Οί ειδικοί οταοι δροι διά τούς Υ
παλλήλους τής Έθν. Τραπέζης συνί- 
στανται είς τήν ύπό τής Εταιρίας 
άποδοχήν μικρών μηνιαίων δόσεων, 
προς έξόφλησιν τών Σειρών.

’Αντί δηλαδή, τής καταβολής 1000 
δραχμών κατά τήν παραλαβήν τής 
Σειράς καί τής έξοφλήσεως τού υ
πολοίπου είς έξ 500δράχμους μην. 
δόσεις, οϊτινες ισχύουν δι’ άπαντας 
τούς πελάτας αυτής, καθώρισε .διά 
τούς ύπαλλήλους τής ’Εθνικής Τρα
πέζης 13 308δράχμους δόσεις, έκ 
τών οποίων ή πρώτη θά καταβληθή 
κατά τήν παραλαβήν τής σειράς 
(cours).

Οί ειδικοί ούτοι δροι ισχύουν διά 
τούς μέλλοντας νά δηλώσουν δτι έ- 
πιθυμοϋν νά προμηθευθοϋν Σειράς 
LINGUAPHONE μέχρι τής 31ης 
Δεκεμβρίου 1935- "Αμα τή παοε- 
λεύσει τής προθεσμίας ταύτης, Θ’ ά- 
ποσταλοΰν α! Σειραί είς τούς ένδια* 
φερομένους, επί τή ύπογραφή τών 
συναλλαγματικών καί τή καταβολή 
τής πρώτης δόσεως.

Οί έκ τών επαρχιών παρεπιδη- 
μοϋντες ή άφικόμενοι κατά καιρούς 
έν ’Αθήναις, Υπάλληλοι τής Έθν. 
Τραπέζης, καθώς καί οί τοϋ Κεν
τρικού μή γνωρίζοντες τό Σύστημα 
LINGU ΛΡΗΟΝΕ, ' δύνανται νά 
προσέρχωνται καθ’ δλας τάς εργα
σίμους ώρας, εις τά Γραφεία τής 
Εταιρίας—Πανεπιστημίου 6—οπού 
Θά παρέχεται αύτοϊς προθύμως, πά
σα σχετική πληροφορία.

Έξ ά'λλου παραθέτομεν κατάλο
γον τινών έκ τών Ύπαλλήλων τής 
ΈΘν. Τραπέζης προμηθευθέντων 
μέχρισήμερον,Σειράς LINGUAPH. 
ΟΝΕ, παρά τών όποιων δύνανται νά 
ζητήσουν πληροφορίας, περί τής ά- 
ποτελεσματικότητος τού παγκοσμίου 
ήδη καί σπουδαιοτάτου τούτου Συ
στήματος διδασκαλίας ξένων γλωσ
σών, πάντες οί μή δυνάμενοι νά δι- 
έλθουν έκ τών Γραφείων μας.

Αί Δηλώσεις έγγραφής γίνονται 
είς τά γραφεία τής Εταιρίας LIN- 
GPΛΡΗΟΝΕ Πανεπιστημίου 6, 
Αθήνας.

Μερικοί έκ τών προμηθευθέντων σειράς (cours) LINGUAPHONE 
ύπαλλήλων τής Έθν. Τραπέζης μέχρι σήμερον, είναι οί κάτωθι:

1) Άθαν. Κωτσόπουλος
2) Παν. Άποστολάκης
3) Σπϋρος Μπακατσέλος
4) Διον. Άντωνιάδης
5) Γεώργιος Πέτρου
6) Μιχ. Χρ. Μιχαήλ
7) Ινωνστ. ΙΙαπαΘεοφίλου
8) Λουκάς ’Αναγνώστου
9) Κα Άγγελ. Βολακάκη

10) Εύάγγ. Καρκαζής
11) Μηνάς Γιαμαλάκης
12) Σπυρ. Τσαμπρής
13) Άντών. Μαρκόπουλος
14) Πάτροκλ. Πρόκος
15) Ινωνστ- Καρανίκας
16) Σπυρ. Βασιλείου
17) Σπυρ. Βασιλόπουλο;
18) Άλεξ. Κατσιλίβας
19) Βασ. Λιάντζουρας
20) Φίλιππος Πέππας
21) Άθαν. Βακαλόπουλος
22) ’Ιωάννης Ψιλιανός
23) Όδυσσεύς Ιίοντόπουλος
24) Παν. Κελαϊδής
25) Τιμ. Β. Άγγελόπουλος
26) Άριστ. Βιδάλης
27) Π. Παυλίδης
28) Δίς Μαρία Δρόσου
29) Άνδρ. Άνδρίτσος
30) ’Ιωάννης Οίκονομίδης
31) Κος Δημητρακόπουλος
32) Δίς Καλ. "Εσλιν
33) Πλ. Δελένδας
34) Κος Μαργιολέας
35) Σ· Λούτσης
36) Θεόδ· Κασιμάτης
37) Κ. Μπουγιατιώτη
38) Άγγ. Καυκάς
39) Χριστ- Σπανός
40) Άπόστ. Μπουγάς
41) Τρ. Παϊδούσης
42) Θ. Πανταζόπουλος
43) Π. Σπυρόπουλος
44) Θεόδ. Παβέλλας
45) Άνδρ. Λεονάρδος
46) Ήλ. Ήλιόπουλος
47) Ε. Άναγνωστάκης
48) I. Ραφτόπουλος
49) Τ. Σταματίου
50) Τάκης Μοντεσάντος ’Ιθάκη

Κεντρικόν καί Ύπο)ματα Άθηνων.

Ύπο)μο Άνδρου
Σικυωνία

Χίου
Ναυπλίου

Λαρίσης
»

Κύμης
»
»
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Μέ τις πρώτες πνοές του φθι

νοπώρου ή πνευματική κίνησις 
τής πρωτευούσης, ή όποια άπο- 
νεκρουμένη άπό τΙς καλοκαιρι
νές ζέστες καί τήν έ'ξοδο του 
κόσμου πρός τις εξοχές σχεδόν 
έκμηδενίζεται, αρχίζει νά ά- 
ποκτά ταχύτερον παλμόν, ό ό
ποιος άποκορυφοΰται κατά τούς 
έπερχομένους μήνας διά νά 
σταματήση έντελώς κατά τά 
τέλη τής άνοίξεως.

"Η χειμερινή σαιζόν των ’Α
θηνών εγκαινιάζεται μέ τΙς έξής 
τρεις κυριώτερες έκδηλώσεις:

Ί) Τήν έναρξιν τών παραστά
σεων του «Εθνικού θεάτρου».

2) Τήν έκτέλεσιν ώρισμένων 
μελοδραματικών παραστάσεων.

3) Τήν έναρξιν τών συμφω-

κών συναυλιών τοϋ ’Ωδείου 
'Αθηνών.

Πλήν αύτών, δευτερευόντως, 
δέον νά άναφερθώσι αΐ παρα
στάσεις τών θιάσων τού έλευ 
θέρου θεάτρου, ή έναρξις τής 
λειτουργίας τών . Κινηματο
γράφων, τά verniss ages τών 
εκθέσεων καί άκόμη άργότερα 
αΐ διαλέξεις καί αΐ διάφοροι 
χορευτικοί συγκεντρώσεις. 
ΕΘΝΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ :

Ή έναρξις τών παραστάσεων 
τής Ε' θεατρικής περιόδου του 
έγινε τήν Δευτέραν 7 ’Οκτω
βρίου μέ κάθε έπισημότητα. Κα 
τόπιν έντατικής προεργασίας καί 
δοκιμών άνεβιβάσθη μέ άρί- 
στην σκηνικήν μεγαλοπρέπειαν 
τό δραματικόν ποίημα τοΰ 
Henrik Ibsen ό «Peer Gynt».

Βέβαια σκοπιμώτερον καί 
όρθώτερον θά ήταννά άρχιζε τό 
Θέατρον τάς παραστάσεις 
του μέ έλληνικόν κλασσικόν έρ- 
γον καί άκριβέστερον μέ μίαν 
άρχαίαν τραγωδίαν.

Μιά δμως καί αύτόδέν έγινε, 
θά έκθέσουμε τις γνώμες μας 
γιά τήν παράστασι τού έργου 
τού μεγάλου ΣκανδιναυοΟ δρα- 
ματογράφου, οί όποιες συμφω
νούν μέ τά ένθουσιώδη εγκώμια 
τά όποια όλόκληρος ό ’Αθηναϊ
κός τύπος έπλεξε διά τήν επιτυ
χία της.

Ό «Peer Gynt» είναι άπό 
τά θεαματικά έκεΐνα έργα τά 
όποια άποτελοΰν αθλον γιά νά 
άνεβασθοΰν έστω καί άπό θία
σον διαθέτοντα πλούτον στελε
χών καί άφθονα καλλιτεχνικά 
μέσα. ’Επιτυγχάνουν τότε μό
νον, δταν ύπάρχη ό έμπνευσμέ-

νος σκηνοθέτης καί ό δημιουρ
γικός σκηνογράφος καί άπόλυ- 
τα πειθαρχημένο σύνολον. Εύ- 
τυχώς δλα αύτά ύπήρξαν στό 
’Εθνικό καί έτσι ό κ. Ροντήρης, 
μέ τήν συνεργασίαν τών κ. κ. 
Κλώνη καί Φωκά διά τά σκηνι
κά καί τά κοστούμια καί τού κ. 
Γριμάνη μέ τό μπαλέτο του, κα- 
τώρθωσε—έκτος έλαχίστων πα- 
ρατηρηθεισών άναποφεύκτων 
μικροελλείψεων — νά δώση τό 
έργον σέ τρόπο πού τιμά τήν 
Ελληνική καλλιτεχνία. Παραλ- 
λήλως οί ήθοποιοί τού θεάτρου 
μέ έπικεφαλής τόν κ. Μινωντή 
ύποδυθέντα μέ δημιουργική μαε
στρία τόν τεράστιον ρόλον τοΰ 
ήρωος τοΰ έργου, συνετέλεσε 
στήν όλοκλήρωσι τής έπιτυχίας

τής παραστάσεως. ’Αφήσαμε τε
λευταία, νά έξάρωμε τή μονα
δική καί ανεκτίμητη συμβολή 
στήν έπιτυχία πού έδωσεν ή ορ
χήστρα ύπό τήν διεύθυνσιν τού 
μεγάλου μας Μητροπούλου. Ή 
τόσο ζωντανή καί παραστατική 
μουσική τοΰ Grieg πού παρακο
λουθεί δλους τούς θρύλους τών 
σκηνών τής δραματικοφιλοσοφι- 
κής φαντασίας τού Ibsen άντή- 
χησεν ώς τις ψυχές τών ακροα
τών καί τούς έχάρισε 5 ώρες 
αληθινής εύδαιμονίας.

Τά Έθνιικόν θέατρον έδω
σε τό β' έργον τής θεατρικής 
Περιόδου: τή Δωδέκατη νύχτα 
τοΰ Σαίξπηρ.

Ή σκέψις τοΰ νά δοθή καί 
μία κωμωδία τοΰ μεγάλου ’Άγ
γλου συγγραφέως ύπήρξε καλή. 
Τοσούτω μάλλον καθ’ δσον έ- 
πρόκειτο περί έργου άγνώστου 
έν Έλλάδι—είς τήν νέαν τού- 
λάχιστον γενεάν—καί περί κω 
μωδίας μέ άρκετόν φιλοσοφικόν 
βάθος καί μέ μίαν τραγικήν νό 
ταν τήν όποιαν έδιδε ό τρελλός 
του έργου, ό παληάτσος Φέστα. 
Πράγματι—δίπλα στήν εύθυμη 
καί μέ happy end ιστορίαν τοΰ 
Orsini καί τής Βιόλας καί τής 
Όλίβια καί τοΰ Σεβαστιανοΰ, 
παράλληλα μέ τήν ήθογραφία 
τοΰ κύρ Τόμπη καί τοΰ κύρ Άν- 
δρέα καί μέ τή σάτυρα τοΰ ά- 
περιγράπτου καί έξωφρενικοΟ 
Μαλβόλιο, ξεπετιέται κάθε τό
σο ό Φέστα ό σοφός τρελλός 
καί διανθίζει μέ ειρωνικό 
σαρκασμό τούς διαλόγους τοΰ 
έργου ώς που στό τέλος κλείνει 
τήν αυλαία μόνος του μέ τό 
σπαρακτικό τραγούδι του, πού

ξεχύνει δλη τήν άνήσυχη με
λαγχολική ψυχή τοΰ σοφοΰ συγ
γραφέα πού θά δώση άργότερα 
έναν Άμλετ. ’Όλοι οί «τύποι» 
τής κωμωδίας μέ έπικεφαλής τό 
διαβολοθηλυκό τή Μαρία είναι 
περίφημα πλασμένοι. Καί άπό 
κάθε σκηνή τοΰ έργου φαίνεται 
πώς ό συγγραφεύς του εΐναι 
«μεγάλος».

Στό πρόγραμμα τοΰ έργου 
προτάσσεται άνάλυσις του με- 
ταφραστοΟ κ. Β. Ρώτα. Είναι 
ή καλλίτερη εισαγωγή σέ έργο 
πού μας έτυχε νά διαβάσουμε 
καμωμένη μέ τήν έξαιρετική ευ
συνειδησία πού διακρίνει τόν ά- 
νωτέρω καλλιτέχνη μας στόν ό
ποιο οφείλεται καί ή ζωντανώ- 
τατη μετάφρασις τής κωμωδίας. 
Ή έκτέλεσις, σ’ ένα decor γε
μάτο χαρά καί φώς, προϊόν έ- 
πιτόχεστάτης έργασίας τών κ. 
κ. Ροντήρη καί Κλώνη ύπήρξε 
άριστουργηματική. Ό κ. Γλη- 
νός ώς Φέστα, ή Κα Μιράντα 
ώς Μαρία καί ό κ. Παρασκευάς 
ώς Μαλβόλιο προσέθεσαν είς 
τό ένεργητικόν των τήν καλλι- 
τέραν μέχρι τής στιγμής δημι
ουργίαν των. Έξ άλλου ό μεγά
λος μας Βεάκης μας έδωσε έναν 
περίφημο «μπέκρο» καί γενικά 
ένα λαμπρό κωμικό τύπο, πού 
τό μεγάλο καί πολυσχιδές τα
λέντο του, τοΰ έπέτρεψε νά δη- 
μιουργήση. Ή δλη διανομή τοΰ 
έργου ύπήρξε εύτυχής, έπιφυλ- 
λάξεών τινων γενομένων διά 
τούς κ. κ. Αύλωνίτην καί Κατρά- 
κην .

Τό μπαλέττο τού κ. Γριμάνη 
έγγίζει πλέον έκ του πλησίον 
τήν τελειότητα.
ΜΕΛΟΔΡΑΜΑ:
Πολύπλαγκτος’Οδυσσεύς στή θά 
λασσα τής Νεοελληνικής άδια- 
φορίας, τό Ελληνικό Μελόδρα
μα αγκυροβόλησε γιά λίγο κά
τω άπό τή στέγη τοΰ «Παλλάς» 
δπου κατά τήν άνακοίνωσιν 
«διάσημοι ξένοι καλλιτέχναι» 
θά έδιδον έν συνεργασία μέ 
τούς ίδικούς μας άριθμόν τι- 
να παραστάσεων.

’Έχουμε τόσο φοβηθή στήν 
Ελλάδα άπό τις ξένες δια- 
σημότητες ώστε έμείς τούλάχι 
στον μετά φόβου καί άμφιβολιών 
έρχόμεθα σέ έπικοινωνία μαζή 
τους. Ό κόσμος δμως τρέχει 
καί άπόδειξις εΐναι ή κοσμο
πλημμύρα πού έσημειώθηκε στό 
κομψό κινηματοθέατρο τής όδοΟ 
Βουκουρεστίου. ’Αντίθετα πρός 
δ,τι συνειθίζεται, θά άρχίσουμε 
πρώτον άπό τάς παρατηρηθεί- 
σας καθ’ ήμας, έλλείψεις τών 
παραστάσεων διά νά έξάρω- 
μεν είς τό τέλος τά εύτυχή των 
σημεία.

Πρώτον : τό ρεπερτόριον κα- 
τηρτίσθη μέ έργα χιλιακουσμέ- 
να καί παγκοίνως γνωστά: «Ai
da» «Τόσκα» «Κάρμεν» «Barbi- 
ere» καί «Φαουστ».—Ό «Σαμ
ψών καί Δαλ;δα» πού έδόθη τήν 
10 ’Οκτωβρίου «λόγω τεχνικών 
δυσχερειών» έδόθη ώς ορατό 
ριον.

Δεύτερον: Άπό τούς 4 καλλι- 
τέχνας μόνον ό τενόρος Άντζά- 
νι θά μπορέση ’ίσως νά άποκλη- 
θή είς τό μέλλον «διάσημος». Ό 
τενόρος Sullivan είς τάς δυ· 
σμάς τοΰ σταδίου του ύπήρξεν 
’ίσως κάποτε διάσημος άλλ’ ή 
δη δέν δύναται νά θεωρηθή πε
ρισσότερον άπό έπαρκής. Ή υ
ψίφωνος Μπρέκα δέν δύναται 
νά λογισθή άνωτέρα τών καλ 
λιτέρων τελειόφοιτων τών ’Ωδεί
ων μας, ή δέ contralto Schnei
der έσημείωσε τόσην έπιτυχίαν 
ώστε άνεχώρησε έπειγόντως τήν 
έπομένην τής παραστάσεως!...

Τρίτον : Τό λαμπρόν κατά 
τά άλλα κινηματοθέατρον στε
ρείται καταλλήλου σκηνής δΓ 
έργα μάλιστα ώσάν τήν «Aida» 
γεγονός άποβαϊνον είς βάρος 
τής παραστάσεως καί

Τέταρτον : Τά γυναικεία κό 
ρα μας καί τό μπαλέτο μόλις 
ήσαν άνεκτά. Έναντι αύτών 
τών μειονεκτημάτων—μέ άλη-

θινήν Εθνικήν ύπερηφανείαν 
παρετάξαμεν έπί τής σκηνής 
τά καλλιτεχνικά άναστήματα 
τής μεγάλης μας άοιδοΟ κυρίας 
Ταμπάση μοναδικής Aida καί 
ύπερόχου Τόσκας, τόν γλυκύ
τατο καί μουσικώτατο βαθύφω
νο κ. Μοσχονά, τόν μεγάλο 
μας Γιάννη Άγγελόπουλο, τήν 
θαυμασίαν contralto Διδα Έλ. 
Νικολαΐδου καί τήν λαμπρά 
μεσόφωνο Διδα Τσάκωνα.

Γιά τόν κ. Φαρδούλη, διορ
γανωτή τών παραστάσεων, έ
χουμε μερικές έπιφυλάξεις ιδίως 
στήν έρμηνεία τοΰ Scarpia στήν 
Τόσκα.

Ή ορχήστρα πειθαρχημένη 
καί άρτια ύπό τήν διεύθυνσιν 
τών καλών μας μαέστρων Κυ-

παρίσση, Βαλτετσιώτη καί Κα- 
ραλίβανου μέ έπί κεφαλής τόν 
πατέρα τοΰ Ελληνικού μελο
δράματος, παλαίμαχον καί σε
βαστόν κ. Λαυράγκαν.
ΣΥΝΑΥΛΙΑΙ

Τήν Δευτέραν 4 ’Οκτωβρίου 
έγινε ή έναρξις τών συμφω 
νικών συναυλιών τοΰ ’Ωδείου 
Αθηνών, καθ’ ήν ή ορχήστρα 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοΰ κ. Μη
τροπούλου έξετέλεσε τό άκό- 
λουθον πρόγραμμα :

1. Bach—Respighi Πρελούδιο 
καί φούγκα είς ρέ μειζ.

2. R. Strauss Symphonia Do- 
mestica.

3. Μπετόβεν Κονσέρτο είς Μί 
ύφ. άρ. 5.

4. J. Weber Εισαγωγή Εύρυ- 
άνθης.

Τά δύο πρώτα έξετελοΰντο 
διά πρώτην φοράν. Εις τό τρί
τον, σολίστ ήτο ό τυφλός πια 
νίστας Imre Ungar τόν όποιον 
ήκούσαμεν καί πέρυσιν είς έργα 
του Chopin τά όποια εΐναι καί 
ή είδικότης του. Τό Πρελούδιο 
τοΰ Each άρχικώς γραμμένο 
δΓ δργανον μετεγράφη ύπό του 
’Ιταλού μουσικοΰ Respighi δι’ 
ορχήστραν, έξετελέσθη δέ λαμ
πρά ύπό τήν σθεναρόν μπαγκέ
ταν του ύπερόχου μαέστρου 
μας.

Ή Οικιακή Συμφωνία τοΰ 
Strauss δέν ύστερεΤ άπό τά 
έκτελεσθέντα ύπό τής ορχή
στρας έργα του είς πλούτον 
χρώματος καί φαντασίαν καί 
είναι καλλιτέρα τοΰ έκτελεσθέν- 
τος πέρυσιν ποιήματος του 
«Aus Italien».

Καί τά άλλα έργα έξετελέ- 
σθησαν ύπό τής ορχήστρας μέ

τήν γνωστήν εύσυνειδησίαν καί 
έπιμέλειαν πού τήν διακρίνει καί 
έχειροκροτήθησαν άπό τό πυ
κνόν καί έκλεκτόν άκροατήριον.

ΕΚΘΕΣΙΣ Β. ΙΘΑΚΗ
ΣΙΟΥ: Στις 17 ’Οκτωβρίου έ 
γίνε στόν«Παρνασσό» τό vernis
sage τής έκθέσεως τοΰ ζωγρά
φου Β. ’Ιθακήσιου. Ή τεχνοτρο
πία τοΰ καλλιτέχνου αύτοΟ εΐ
ναι γνωστή καί άπό τις προη
γούμενες έκθέσεις του. Ό κ. 
’Ιθακήσιος εΐναι ζωγράφος του 
άνοικτοΰ φωτός καί τών λεπτο
μερειών. ’Ακολουθεί τήν παληά 
ειλικρινή καί πιστή τέχνη τής 
ζωγραφικής, τόσο άπόλυτα, 
πού ώρισμένοι πίνακες του μοι
άζουν μέ έγχρωμες φωτογρα
φίες. Ή τεχνοτροπία αύτή δσον

καί αν δέν θεωρείται «μοντέρ
να» δέν παύει άπό τοΰ νά μας 
συγκινεΐ. Αγνός καί άληθινός 
φυσιολάτρης ό κ. ’Ιθακήσιος, 
ξεχύνει μέ τό χρωστήρα του δλα 
τά αισθήματα άγάπης πρός τή 
Φύσι, πού τόν πλημμυρίζουν.

Στήν έκθεσί του αύτή, παρου
σιάζει 80 πίνακες, έκ τών όποι
ων οί μισοί άναφέρονται στόν 
’Όλυμπο δπου έπί μακρόν 
άσκήτευσε ζωγραφίζοντας— 
άλλοι 20 στά φωτοπλημ- 
μυρισμένα νησάκια τών Βορεί
ων Σποράδων (Σκιάθο καί Σκό-

ΕΝΑ ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ

«Τό άπό πάνω περνάει·
Τραπεζικόν ’Ανέκδοτον

Είς τήν μακαρίαν έκείνην ε
ποχήν δπου έφηρμόζετο ή λαϊ
κή παροιμία τοΰ «δένειν τά 
σκυλιά μέ τά λουκάνικα», είς έ- 
παρχίακόν ύποκατάστημα ό 
Προϊστάμενος του Λογιστηρίου 
βέλων νά άντιλογίση έσφαλμέ- 
νην ήμερολογιακήν εγγραφήν 
τοΰ μοναδικού ύφισταμένου του 
κατόπιν πολυημέρου σκέψεως, 
προέβη είς τήν κάτωθι ενέρ
γειαν.

Έγραμμογράφησε καλλιτε- 
χνικώς τεμάχιον χάρτου έπί τοΰ 
όποιου έγραψε τήν όρθήν έγγρα 
φήν. Τό τεμάχιον αύτό τό έπε- 
κόλλησε μέ δστιες (είδους πα
λαιού συνδετήρας) είς τήν θέσιν 
ήν κατεΐχεή έσφαλμένη έγγροιφή 
προσθέσας είς τήν ύποσημείω- 
σιν.

«Τό άπό πάνω περνάει τό ά
πό κάτω δέν περνάει»!

Ο ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ

"Ολυμπο;: - Όρ8οπλαγιά -
(Άπό τήν έκθεσιν τοΰ ορειβάτου ζωγράφου κ. Ιθακήσιου)

(Άπό τήν εκθεσιν τοϋ ορειβάτου ζωγράφου κ. ’Ιθακήσιου)



πελο) καί οΐ ύπόλοιποι στη Νά
ουσα, τήν Καστοριά καί άλλα 
Ελληνικά τοπεΐα.

Στην άπεικόνισι των κορυφών 
τοϋ Όλύμπου προσπάθησε νά 
άποδώση τήν ονομασίαν τοϋ 
βουνοϋ των άρχαίων θεών — 
"Ολυμπος : άλόφωτος, όλόχρο- 
σος, όλόλαμπρος—στά δέ το
πεΐα των Σποράδων μάς έδωσε 
τά χιλιοτραγουδισμένα άπ’ τόν 
Παπαδιαμάντη «ρόδινα άκρο- 
γυάλια» ('Άγιος Σώζων, Τό Πα- 
ληόκαστρο).

"Αλλοι πίνακες τούς όποιους 
ξεχωρίζουμε είναι : ή Χαράδρα 
τοΟ Βουραϊκοϋ, καί Μονή 'Α
γίου Διονυσίου τοϋ Όλύμπου, 
ή Όρθοπλαγιά Γκόλνας τοϋ Ό
λύμπου, ό "Αγιος Νικόλαος Να- 
ούσσης, καθώς καί δυό περίφη
μες συνθέσεις «'Όταν χιονίζει» 
καί «θερισμός».
Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
* Οί άναγνώσται μας πού πα

ρακολουθούν τήν άπό τών στη
λών τών έφημερίδων διεδαγομέ- 
νην μέ ούχϊ καί πολλήν άβρότη- 
τα μονομαχίαν Μελά—Μπαρλά 
άς μάθουν δτι αύτά συμβαί
νουν καί εις Παρισίους εις τάς 
χαλεπάς ήμέρας πού διερχό- 
μέθα. Στά Γαλλικά φιλολογικά 
περιοδικά τά όποια, δπως καί 
κάθε έκδή-λωσις τοϋ Γαλλικού 
Λαοϋ, σφύζουν άπό θάρρος καί 
επιθετικότητα διεξάγονται τα
κτικά έπιθέσεις άκόμη καί κατά 
συγγραφέων πού έχουν άποκτή 
σει δημοτικότητα καί έχουν το- 
ποθετηθή σ’ ένα κάποιο έπίπε: 
δο. "Ετσι στό τελευταίο «Ven- 
deniiaire» έδημοσιεύθη ποίημα 
παρωδία τοϋ ποιητοϋ Francis 
Janmies κοσμούμενον καί μέ 
σκίτσο του. Στό ’ίδιο φύλλο ό 
κ. Jaques de Lacretelle άποκα- 
λεΐται «κατά προσέγγισιν συγ- 
γραφεύς, τοϋ όποιου τά φιλο
λογικά νάματα προέρχονται ά
πό βρώμικες πηγές».

*Μέ κάθε έπισημότητα γιορτά
σθηκε στό Παρίσι ή έκατονταε- 
τηρίς τοϋ μεγάλου της μουσουρ
γού Camiclle Saint Saens (9 ’Ο
κτωβρίου 1935).

Ή Γαλλική Όπερα άνέβασε 
τό μελόδραμά του «Samson et 
Dalila», τό όποιον άκούσαμε καί 
έμεϊς έδώ ώς όρατόριο. Ό τύ
πος άφιερώνει άρθρα καί σελί
δας έξαίρων τήν φυσιογνωμίαν 
τοϋ τιμωμένου, ό όποιος φαίνε
ται πώς δέν αποτελούσε έξαί- 
ρεσιν άπό τούς καλλιτέχνας μέ 
τόν έγωϊσμό, τά έλαττώματά 
τους καί τίς κακίες τους.

*Γ ενικήν έντύπωσιν προεκάλε- 
σε στούς θεατρικούς κύκλους ή 
παταγώδης άποτυχία τοϋ/νέου

έργου τοϋ Sacha Guitry «Τό τέ
λος τοϋ Κόσμου». Ό συγγρα- 
φεύς enfant gate τοϋ Παρισιού 
δέν έθύμωσε καθόλου γιά τό 
κατέβασμα τοϋ έργου του άλλ’ 
έγραψε πνευματωδεστάτήν έπι- 
στολήν στό Διευθυντή τοϋ θε
άτρου, ή όποια έδημοσιεύθηκε 
έν μεταφράσει καί σέ ’Αθηναϊ
κή εφημερίδα.

*’Αντιθέτως φαίνεται πώς έ
νας νέος συγγραφεός ό Ρ. Α. 
Breal σημειώνει έπιτυχία μέ τό 
έργο του «Οί τρεις Σύντροφοι» 
στό θέατρο τοϋ Atelier.

*Τό Musicall μέ τήν έπιστρο- 
φήν σ’αύτό τοϋ Maurice Cheva
lier βρίσκεται στίς δόξες του. 
Τό Casino de Paris άνέβασε μία 
θαυμασία θεαματική έπιθεώ- 
ρησι τό «Parade de Monte» ό
που ό περίφημος Γάλλος καν- 
τσονετίστας θριαμβεύει.

*Ένα Γαλλικό περιοδικό ύπέ 
βάλε τήν έξης έρώτησι στούς 
άναγνώστες του:«θέλετε νά πε- 
θάνετε γιά τό Νεγκούς;» ’Ανα
φέρουμε έδώ τίς σπουδαιότερες 
άπαντήσεις: Ό άεροπόρος Ros
si: «Γιά τό Νεγκούς, δχι. Γιά 
τή Γαλλία, ναί. Γιά τήν άερο- 
πορία, δυό φορές». Ό κ. Claude 
Farrere: ’Όχι»: Ό περίφημος 
Maitre de Moro Giafferi κηρύσ
σεται άπροκαλύπτως ύπέρ τών 
Αϊθιόπωνκαίκατ’άκολουθίαν καί 
τών "Αγγλων. ’Επιτίθεται δρι- 
μύτατα κατά τής ’Ιταλίας τήν 
όποιαν κατηγορεί δτι έποφθαλ- 
μια τήν Τύνιδα,τήν Κορσική καί 
τή Νίκαια. Ό διάσημος άσσος 
τής άεροπορίας Codos δέν θέ
λει νά πεθάνη γιά τόν Νεγκούς. 
Άλλ’ ή είλικρινεστέρα άπάντη- 
σίς είναι τοϋ συγγραφέως Ro
land Dorgeles περίφημου άπό τό 
έργο του «οί Ξύλινοι Σταυροί» 
πού είδαμε καί στήν 'Ελλάδα: 
«Δέν σκοπεύω νά πεθάνω γιά 
τό Νεγκούς.Αλλά καί δέν θέ
λω νά στείλω τούς νεωτέρους 
μου νά σκοτωθούν γιά τούς έμ
πορους τών πετρελαίων, γιά 
τούς αδέξιους πολιτικούς, γιά 
τούς τυφλωμένους δικτάτορας, 
γιά τούς βουλιμιώντας χρημα- 
τοδότας πού άποτελοϋν τό κοι
νόν τών «θεωρείων» στον πόλε
μον».

*Ό Maurice Dekobra άγωνί- 
ζεται άπεγνωσμένως νά κρατή 
ση τό ενδιαφέρον τοϋ κοινοϋ 
γιά τό έργο του πού όλοένα 
σβύνει. Κι’ έτσι τό τελευταίο 
του βιβλίο, παρ’ δλη τήν ώμή 
ρεαλιστικότητα πού είναι γραμ
μένο δέν φαίνεται νά συνεκίνη- 
σε ούτε τό «πολύ Κοινόν».
*’Η έπιτροπή έορτασμοϋ τής έκα- 
τονταετηρίδος άπό τοϋ θανάτου 
τοϋ Γάλλου συγγραφέως Louis 
Desprez προσπαθεί νά έπιτύχη
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τοϋ είς ήλικίαν 24 έτών έκλι- 
πόντος πεζογράφου. Καταδι- 
κασθείς ό Desprez έξ αιτίας τοϋ 
θέματος ένός έργου του σέ ένός 
μηνός φυλάκισι, θέλησε νά τήν 
έκτίση μέ τούς κοινούς καταδί
κους, άλλά έπαθε καλπάζουσαν 
φθίσι καί πέθανε σέ ένα χρόνο 
μέσα. Ό θάνατός του έξήγειρε 
τό διανοούμενο κόσμο τής Γαλ
λίας τής έποχής έκείνης μέ έπι- 
κεφαλής τούς A. Daudet, Ε.Zo
la, Ε. Goncourt καί τόν Γεώρ
γιον Κλεμανσώ, οί όποιοι έχα- 
ρακτήρισαν μέ βαρειές φράσεις 
τήν «δολοφονία» ένός έργάτου 
τής σκέψεως άπό τήν «δημοκρα
τική» Κυβέρνηση

Ή περίφημη καί άγέραστη 
Mistinguett άρχισε νέα καρριέ- 
ρα! στήν όπερέττα. Εμφανίσθη
κε στό «Un coup de veine» σέ 
ρόλο γραμμένο γι’ αύτήν δπου 
έσημείωσε πολλή έπιτυχία.

*Μετά τήν αποτυχίαν τοϋ έρ
γου τοϋ Sacha Quitry καί άλλο 
έργο «ή Πριγκήπισσα ’Ισαβέλ
λα» τοϋ μεγάλου φιλοσόφου 
Μέτερλιγκ έπεσε άδόξως σέ μιά 
έδδομάδα. Σημεία τών καιρών! 
Έν τώ μεταξύ ό «Λελές» πού 
είδαμε άπό τά θίασο τής Μαρί- 
κας, θριαμβεύει.

Έπικειμένης τής άπονομής 
τοϋ βραβείου Nobel διά τήν φι
λολογίαν, ζωηραί παρατηρούν
ται συζητήσεις είς δλας τάς χώ
ρας. Παρά τά ύποστηριζόμενα 
ύπό τοϋ Τύπου τών διαφόρων 
χωρών ονόματα (Γαλλία: Paul 
Valery J. Η. Rosny 'Ελ
λάς : Κ. Παλαμας) φαίνεται 
πώς ό έκλεκτός θά είναι ό Φιν- 
λανδός συγγραφεύς Sillanpaa.

Έξ άλλου τό βραβεΐον No
bel τής «ειρήνης» φαίνεται πώς 
θά άπονεμηθή έφέτος στον κ. 
Benito Mussolini «άνθ’ όσων, 
ό ’Ιταλός δικτάτωρ, ύπέρ αύτής 
έπραξε»!!...,

*Ό Αγγλικός Τύπος έπεφύλα- 
ξε θερμήν ύποδοχήν εις τό τα- 
ξείδιον τοϋ στρατάρχου Petain 
έν Λονδίνω. 'Υπεγράμμισε τούς 
Ακαδημαϊκούς τίτλους τοϋ νι* 
κητοϋ τοϋ Verdun ό όποιος ύ- 
πήρξε καί στενός φίλος τοϋ 
Ρ. Kipling.

* Ή Έλληνίς καλλιτέχνις 
τοϋ άσματος Μαργαρίτα Πέρρα 
μετέσχε ώς σολίστ τής Συμφω
νικής ’Ορχήστρας Παρισίων.

* Εντός όλίγων έβδομάδων 
θά δοθή είς τό Hollywood ή 
«πρεμιέρα» τοϋ νέου φιλμ τοϋ 
Σαρλώ «Καινούργια χρόνια».— 
Καί είς τήν τήν ταινίαν αύτήν 
ό Ch. Chaplin δέν όμιλε! δπως 
καί είς τά «Φώτα τής Πόλεως».

ΝΙΚΟΜΠΑΣ

ΠΙΝΑΞ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΟΥ

Τήν παρελθ. Παρασκευήν συνήλ
θαν εις τόν Σύλλογον αρκετοί Συνά
δελφοι έκπροσιοποΰντες κυρίως τό 
μεσαΐον καί τό νεώτερον Προσωπι
κόν τής Τραπέζης καί συνεζήτησαν 
παρουσία τοϋ I Γροέδρου τοϋ Συλλό
γου κ. Κ. Μαλαματιανοΰ διάφορα 
■θέματα οικονομικής καί έπαγγελ- 
ματικής φυσεως άφορώντα τό Προ
σωπικόν.

Άπεφασίσθη ή έπανάληψις τής 
συσκέψεως διά τήν προσεχή Τετάρ
την 27 τρεχ. οπότε καί θά ύπο-

βληθή εις τήν Διοίκησιν τοϋ Συλ
λόγου καί τούς Διευθυντάς τής 
Τραπέζης σχετικόν υπόμνημα.

, Επίσης άπεφασίσθη δπως πα
ρόμοια! συγκεντρώσεις εξακολουθή- 
σωσι καί είς τό μέλλον, προς εΰρυ- 
τέραν έ'ξέτασιν τών άπασχολοΰντων 
τό προσωπικόν ζητημάτων.

Υπομιμνήσκεται είς τούς κ. κ. 
Συναδέλφους, δτι κατά τήν σΰ- 
σκεψιν τής Τετάρτης δέον να παρα- 
στοΰν άνά δυό τουλάχιστον αν
τιπρόσωποι έξ έκάστης υπηρεσίας.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ
των έν τη ΈΘνικη Τραπέζη τής Ελλάδος 

τη ’Εθνική Κτηματική Τραπέζη της ‘Ελ
λάδος και τη Τραπέζη της Ελλάδος 

εργαζομένων Συν. Π.- Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Άνακοινοΰται είς τά μέλη τοΰ ήμε- 
τέρου Συνεταιρισμού, δτι τό Πρατή- 
ριον ύφασμάτοον θέλει μεταφερθή 
εντός τών ημερών είς τήν αίθουσαν 
συνεδριάσεων τοΰ Παλαιού Χρη
ματιστηρίου καταλλήλως διασκευα- 
σθεΐσαν, προς άνετωτέραν εξυπη
ρέτησήν τών κ. κ. Συνεταίρων.

(’Εκ τοΰ Γραφείου.)

Καθίσταται γνωστόν είς τούς, χξ 
κ. Συνεταίρους, δτι είναι απαραί
τητος ή επίδειξις τοΰ δελτίου ταυ
τότητας διά τήν προμήθειαν φαρ
μάκων έκ τοΰ φαρμακείου, λόγφ 
τών περιορισμών, οϊτινες έτέθησαν· 
παρά τοϋ αρμοδίου ’Υπουργείου» 
(Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ Προμηθ» 

Συνεταιρισμού.)

ΤΕΙΟΙΙ ΪΙΕΙΙΙ ΚΡΟΚΗ ΚΒΪ Ε1ΙΚΙΣ ΤΡΟΗίΖΒΣ ΤΗΣ ΣΜΜ8Σ
Συγκεντρωτική Λογιστική Κατάστασις τοΰ ΤΥΠΕΤ 

κοΰ τών τριών Ταμείων ’Αλληλοβοήθειας 
τής 31 ’Οκτωβρίου 1395.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
Διαϋ'έοιμα
Καταθέσεις παρ’ Έθν. Τραπέζη 983.575.65 
’Εκκρεμείς Λογαριασμοί 119.953.—
II α ρ ο χ α ί 
I'ενικά έξοδα

1.103.228.6$ ί] 
4.001.157.351 

85.615.50 1

2.596.-
188.036.-

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ 
Λογ)ομοϊ υποχρεώσεων
Δικαιούχοι ύπό εκκρεμότητα
Έπιταγαί και Έντολαί
Πόροι
Είσφοραί Μελών 
Διάφορα "Εσοδα 
Συνδρομή Ε-Τ.Ε.
Περιουσία

5.190.001.50 I—.. |

190.632.-

1.796.159.45
7.500.—

3.000.000.— 4.803.659.4» 
195.710.05 

■ 5.190001 50

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ 
Α’.

Αιτήσεις Κατά τόν μήνα 
’Οκτώβριον 1935

’Από 1 Ίαν. - 31 Όκτωβρίβυ 
1935

Είσήχθησαν 331 3137
Έξεδικάσθησαν 319 2869

Διαφορά 12 278

ΣΥΛΛ0Γ0Υ KRTR ΊΆ ΕΤΗ 192Μ935

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Δ. Νομικός
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ. Δυοβουνιώτης
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ : Κ. Μαλαματιανός

» Σ. Συρμόπουλος
» Δ. Μουσαγιάς
» Θ. Πλοϋμος

Δ. Νομικός
Σ. Δυοβουνιώτης
Μ. Μαυρομιχάλης 
Κ. Οίκονομίδης
Κ. Μωραΐτης 
Παπανδρικόπουλος 
Τ. Μελετόπουλος

Σ. Δυοβουνιώτης 
X. Δημητριάδης
Κ. Μωραΐτης
Κ. Ζέρβα;
Τ. Μελετόπουλος 
Σ. Βαφειάδης

Α. ΙΊαπαδημητρίου 
Κ. Ζέρβας
Μ. Μιχτκοβίδης
Τ' Μελετόπουλος
Α. Σπεράντζας
Κ. Τσαλίκης
Θ. Πλοϋμος

Α. Παπαδημητριού 
Ν. Κουτσογιάννης 
Μ. Μιχαλακάκης 
Παπανδρικόπουλος 
Δ. Μπούζα;
Ν. Σαρσέντης
Α. Κούμαρης

Α. Παπαδημητρίου 
Κ. Βλάχος
Σ. Συρμόπουλος
Ν. Σαρσέντης
Κ. Άνδρουλιδάκης 
Γ. Ρεμβΐκος
Δ. Μπούζας

Κ. Βλάχος
Θ. Πλοϋμος
Η. Κουμετάκης 
Σ. Σαραντινός
Μ. Μιχαλακάκος 
Γ. Νομικό;
Τ. Μελετόπουλος

1928
Κ. Βλάχος 
I. ’Αρβανίτης 
Μ. Μιχαλακάκος 
Σ. Σαραντινός 
Η Κουμετάκης 
Α. Μυλωνάκο;
Δ. Διακουμύ.τουλο;

1929
Μ. Μαυρομιχάλης, 
Κ. Στροΰμπος 
Η. Κουμετάκης 
Δ. Λεουσόπουλος 
Α. Μυλωνάκος 
Σ. Σαραντινός 
Κ. Τσαλίκης

ΕΠΙΜ. ΕΠ. ΣΥΜ Ε. Σκαρλάτος 
» ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ. Οίκονΰαίδης 
» ΒΙΒΛΙΟΘ. Κ. Γρίπος 
» ΚΑΤΑΣΤΗΜ. Α. Γλαράκης 
» ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ Παπαγεωργόπουλος

Α. Ζάρας

Γ Λουϊζος 
Α. Δεσύλλας 
Σ, Σαρανανός

Ν Πράτσικας Ν. ΓΙράτσικας
θ. Μεϊντάνη; θ. Μεϊντάνη;
I'. Λοίξος Α Ρηγίδης
Παπαγεωργόπουλος Η. Κουμετάκης
Λ. Βαφειάδης Δ Βαφειάδης

Θ. Μεϊντάνης 
Θ· Πατρινέλης 
Λ Ρηγίδης 
θ. Καρυωτάκης 
Α. Φωκάς

Ν. Πράτσικας Κ. Μόνος Κ. Μάνος Γ. ΡΤτσος
Π. Ιίομνηνός Δ. Διακουμόπουλος Γ. Καρράς Γ. Μαραβελάκηο
Λ. Ρηγίδης Μ. Ααμπρίδης Κ. Άποστολόπουλος Σ. Ήλιόπουλος
Δ. Βαφειαδης Θ.Κωνσταντόπουλος Ν. Καραγιαννάκης Γ. Άφεντάκης
Ν. Χρυσανδόπουλος Α. Φωκάς Α. Φωκάς @. ’Ιατρός

ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

1930
θ. ΓΙλοΰμος 
Μ. Μιχαλακάκος 
Δη μητρακόπουλος 
Λ Οίκονομιιπουλος 
Α. Μυλωνάκος 
II. Κουμετάκης 
Δ Λεουσόπουλος

1931
Δ. ΓΙετυχάκης 
Α. Μυλωνάκος 
Α. Βεκιαοέλης 
Π. Δρέττας 
II Δελένδας 
Η. Χατζηανδρέου 
Α. Μαλαγαρδής

1932
Θ. Θεμενάκης 
Α. Άνδρτΐσος 
Σταμαόιουδάκης 
Σ. Καπάνταης 
Γ. Β. Παπαδόπουλος 
X. Δαμήλος 
Σ. Ήλιόπουλος

ΕΠΙΜ ΕΙΙ. ΣΥΜ. 
» I'ΡΑΦΕΙΟΥ 
» ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 

> ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!’. 
» ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ

Τ. ’Αγγελόπουλος Β. Χατζόπουλος 
Α. Χάμψας Α. Χάμψας
Σ. Ήλιόπουλος Σ. Ήλιόπουλος 
Β. Χατζόπουλος Α. Τσακόπουλος 
Ν.Μπαστουνό.πουλος Π. Παγκάρας

Α. Χάμψας 
Π. Μουτοΰσης 
Γ. Κοττορός 

ιΓ. Τρανάκος 
ίΧ. Χρυσοχοΰ

ΒΙίΙΕ I0H ΠΡΟΕΔΡΟΙ! ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1917-1935

1917— Ιδεμ. Κανάρης
1918— Δημ. Καρατζάς
1919— 1922 Δημ. Νομικός
1923— Σπ. Δυοβουνιώτης
1924— 1926 Άνδρ. Παπαδημητρίου
1927— 1928 Κωνστ. Βλάχος
1928— 1929 Μιχ. Μαυρομιχάλης
1930— Θεοδ. Πλοϋμος
1931— 1932 Δημ. Πετυχάκης
1932— θωμάς θεμενάκης
1933— ©εοδ. ΠλοΟμος

| 1934—1935 Κωνστ. Μαλαματιανός

1933
Θ. Πλοϋμος 
Ε. Ιίαρΰδης 
Ν. Δρεπανόπουλος 
Ηλ. Κεχαγιάς 
Α. Φουστάνος 
Π. Σταμαΰιουδάκης 
Γ.Β. Παπαδόπουλος

1934
Κ. Μαλαματιανός Κ. 
Β. Λεονάρδος Σ.
Ν. Λεμπέσης Β.
Ε. Παπανικολάου Β. 
Γ.Β. Παπαδόπουλος Ε. 
Π· Δελένδας I.
Α. Άνδρίτσης Σ.

1935
Μαλαματιανός
Σουλιώτης
Κυριακόπουλος
Λεονάρδος
Παπανικολάου
Χαρίσης
Ήλιόπουλος

Γ. Μιστόρδης 
X. Χανδάνος 
Ν. Φωτόπουλος 
I Τερζάκης 
Κ. Χαύτας

Σ. Ήλιόπουλος 
Γ. Κοττορός 
Ν. φωτόπουλος 
X. Δαμήλος 
Β, Άνεμογιάννης

Ν .Μπαστουνόπουλος, 
Η. Κόνδης 
Β. Ζωτιάδης 
Α. Σακελλαρίου 
Γ· Μωραΐτης



ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΒΑΡΙΑΙ ΚΑΙ ΧΤΝΕΙΧΦΟΡΑΙ
τοΰ κ. ΙΑΚΩΒΟΥ Α. ΒΕΛΟΥΖΟΥ, τής Εθνικής Τραπέζης

Β'
Μερική άβαρία είνε αί άκον- 

tnac ζημίαι, καί τά γενόμενα έξοδα 
διά μόνον τό πλοϊον ή διά μόνον 
τό φορτίον και προελθοΰσαι είτε έξ 
«νωτέρας βίας ή τυχαίου συμβάντος 
είτε έξ ΐδίου τοΰ πλοίου ή τοΰ φορ
τίου ελαττώματος είτε καί έκ πταί
σματος τοΰ πλοιάρχου, πληρώματος, 
πλοιοκτήτου ή κυρίου τοΰ φορτίου. 
Π. χ. Πλοϊον λόγφ κακοΰ ύ πολογ ι- 
σμοΰ περί την ναυσιπλοΐαν προσα 
ράττει καί ύφίσταται βλάβας είς τά 
υφαλα' αί βλάβαι αΰται, συνέπεια 
ατυχήματος, είνε μερική άβαρία καί 
την ύφίσταται ό πλοιοκτήτης. Λόγφ 
ύπερθερμάνσεως έκρήγνυται πυρκαϊά 
εις τό φορτίον πλοίου τίνος καί κα- 
ταστρέφεται μέρος τοΰ φορτίου' ή 
εκ τής πυρκαϊάς ταύτης απώλεια εϊ- 
νε μερική άβαρία καί βαρύνει τον 
κύριον τοΰ καέντος εμπορεύματος.

Τά χαρακτηριστικά επομένως τής 
μερικής άβαρίας είνε, δτι οφείλε
ται έκ τυχαία γεγονότα ή άνωτέραν 
βίαν καί δτι ταύτην ύφίσταται ό κύ
ριος τοΰ πράγματος τοΰ ύποστάντος 
τήν βλάβην ή τοΰ πράγματος τοΰ 
δημιουργήσαντος τήν άφορμήν εις 
τήν έκτακτον δαπάνην, ενώ άντιθέτως 
ή γενική άβαρία προϋποθέτει α) ζη
μίαν έκουσίαν 6) γενομένην διά τό 
κοινόν δλων συμφέρον γ) καί 

•διά τήν οποίαν ζημίαν συνεισφέρουν 
άπαντες οι μετέχοντες τής έπιχειρή
σεως. Συνήθεις περιπτώσεις μερικής 
άβαρίας, ας καί ό ήμέτερος νομοθέ- 
της άναφέρει ένδεικτικώς είνε αί κά
τωθι 1) Οίαδήποτε άπώλεια ή ζη
μία τήν οποίαν ύπέστησαν τά εμπο
ρεύματα έκ τρικυμίας, πυρκαϊάς, λη- 
ΐσεως, ναυαγίου, προσαράξεως, διαρ- 
ρήξεως ή ά'λλου τυχαίου συβεβηκότος 
ή άνωτέρας βίας 2) ή άπώλεια ιστών 
καμήλων, άγκυρών, ιστίων καί σχοι
νιών ως καί οίαδήποτε ά'λλη ζημία 
έπελθοΰσα είς τό πλοϊον έκ τών έν 
τφ προηγουμένου έδαφίψ αιτιών 
3) οίαδήποτε ζημία έπελθοΰσα εις 
τό πλοϊον ή τό φορτίον έξ ίδιου ε
λαττώματος (κακή κατασκευή τοΰ 
πλοίου ή κακή ποιότης τών υλικών 
άπό τά όποια είνε κατεσκευασμένον, 
κακή στοιβασία ή κακή συσκευασία 
τοΰ φορτίου) 4) τά έ'ξοδα οίασδήπο- 
τε προσορμίσεως, προελθούσης έξ 
ΐδίου έλαττώματος τοΰ πλοίου, έξ 
εισροής ύδατος προελθούσης έκ πα- 
•λάιότητος, έξ έλλείψεως προμηθει
ών τοΰ πλοίου καί έξ οίασδήποτε 
ά'λλης αιτίας καταλογιστέας είς τον 
πλοιοκτήτην ή τον πλοίαρχον. 5) Ό 
μισθός καί ή τροφή τοΰ πληρώμα
τος κατά τήν διάρκειαν είτε τής συ
νήθους καθάρσεως είτε τών έπι- 
σκευών, τ«>ν προελθουσών έξ έλατ 
τώματος ή παλαιότητος τοΰ χιλοίου 
ή άλλης αιτίας καταλογιστέας είς τον 
πλοιοκτήτην ή τον πλοίαρχον είτε 
κατά τήν διάρκειαν έμποδίσεως ή 
διαμονής έν λιμένι άφορώσης μό
νον τό πλοϊον ή τό φορτίον, ώς καί 
τά έν τοιαύτη περιπτώσει άπαι- 
τούμενα έξοδα διά τήν απελευθέρω
ση- τοΰ ενός ή τοΰ άλλου (!) τά έ
ξοδα τά γενόμενα διά τήν διατήρη- 
σιν τών φορτωθέντων έμπορευμά- 
των ή διά τήν έπιδιόρθωσιν τών 
περιεχόντων αυτά βυτίων, κιβωτίων 
ή δεμάτων, δταν τά έξοδα ταΰτα δεν 
προέρχωνται άπό ζημίας θεωρουμέ
νας ως κοινάς άβαρίας 7) τό ύπερ- 
βάλλον τοΰ ναύλου (πλοϊον τι κατά 
τον άπό Πειραιώς είς Σάμον πλοΰν 
καθίσταται άνίκανον νά έξακολου- 
θήση τό ταξείδιον καί άναγκάζεται 
νά προσορμισθή εις Σΰρον. Έκεΐό 
πλοίαρχος ναυλώνει άλλα πλοϊον διά 
τήν άποπεράτωσιν τοΰ ταξειδίου, 
επί ναύλφ μεγαλειτέρφ τοΰ άρχι- 
κώς συμφωνηθέντος μεταξύ τοΰπλοι- 
άρχου τοΰ πρώτου πλοίου καί τών 
ναυλωτών. Ή έκτακτος αΰτη δαπά
νη διό τό ύπερβάλλον τοΰ ναύλου 
είνε μερική άβαρία). 8) Αί ζημίαι αί 
έπελθοΰσαι εις τό φορτίον άπό γε
γονότος δπερ προήλθεν έξ άμέλειας 
τοΰ πλοιάρχου ή τοΰ πληρώματος, ό 
πλοίαρχος όμως καί τό πλήρωμα, 
δεν δύνανται ν’ άπαλλαγάίσι τής ευ
θύνης διά τήν έπιδειχθεΐσαν άμέλει- 
αν, ό δέ ύποστάς τήν ζημίαν έχει α
γωγήν κατ’ αυτών π. χ. έάν ό πλοί

αρχος ή τό πλήρωμα τοποθετή- 
σωσι κακώς τά έμπορεύματα εις τό 
κΰτος, θέσωσι τά βαρέα έπί τών ε
λαφρών ή άλλα υγρά έμπορεύματα 
ύποκειμένα είς διαρροήν, έπί κιβωιι
δίων, αί ζημίαι αΰται προελθοΰσαι 
έξ άμέλειας είναι μερικαί άβαρίαι, 
άλλ’ ό πλοίαρχος ή τό πλήρωμα δεν 
δύνανται νά άπσλλαγώσι τής ευθύ" 
νης έκ τής κακής στοιβασίαςτών έμ- 
πορευμάτωι.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΙ
Άνεπτύξαμεν ήδη άνωτέρω, δτι 

μερικαί άβαρίαι είνε αί άκούσιαι 
ζημίαι καί τά γενόμενα έξοδα διά 
μόνον τό πλοϊον ή διά μόνον τό 
φορτίον. Ώς έκ τής φύσεώς των συ
νεπώς λογικόν είνε, νά βαρύνωσι,καί 
πράγματι,κατά τον ήμέτερον νόμον 
βαρύνουσι τον κύριον τοΰ πράγματος 
δπερ ύπέστη τήν ζημίαν καί έδωκεν 
άφορμή είς τό έξοδον. Έξ άντιθέ- 
του αί γενικαί άβαρίαι, ζημίαι ε
κούσιοι καί έξοδα γενόμενα προς 
κοινήν σωτηρίαν πλοίου καί φορ
τίου δίκαιον είνε νά τύχωσιν έπα- 
νορθώσεως παρ' έκείνων ούς ωφέ
λησαν, διότι άνευ τής θυσίας ταύ- 
της ούτε τό πλοϊον ούτε τό φορτίον 
θά έσώζοντο καί αί ζημίαι τών ένδια- 
φερομένων Θά ήσαν κατά πολύ μεγα- 
λείτεραι. Τήν άρχήν ταύτην τήςάπο- 
ζημιώσεως καθιέρωσε καί παρ’ ήμΐν 
ό νομοΘέτης, όρίσας δτι «αί κοιναί 
άβαρίαι διανέμονται κατ’ άναλογίαν 
μεταξύ τοΰ φορτίου καί τοΰ ήμί- 
σεος τοΰ πλοίου καί τοΰ ναύλου»· 
Ή συμμετοχή τών ώφεληθέντων έκ 
τής κοινής άβαρίας προς έπανόρθω- 
σιν τών ζημιών καλείται έν τφ 
ναυτικώ δικαίφ συνεισφορά. Ό 
καταλογισμός, καί ή διαδικασία κα
νονισμού άβαριών διενεργεΐται βά
σει τών κατωτέρων έν γενικαΐςγραμ- 
μαΐς έκτιθεμένων άρχών.

Τό πλοϊον συνεισφέρει κατά τό ή - 
μισι τής άξίας του. Λαμβάνεται ύπ’ 
οτβει ή αξία τήν οποίαν έχει έν τφ

τόπφ τής έκφορτώσεως ή τό τίμημα 
τής πωλήσεως άφαιρέσει τών μερι
κών άβαριών.

Ό ναΰλος συνεισφέρει έπίσης κατά 
τό ήμισυ αύτοΰ. Υπόκειται δέ είς 
συνεισφοράν μόνον ό ναΰλος έκεΐ- 
νος ό όποιος έκινδύνευσε κατά τήν 
στιγμήν τής θυσίας καί έσώθη δι’ 
αυτής. Κατά τον ήμέτερον έμπο- 
ρικόν νόμον έάν έπέλθη ναυάγιον καί 
άπώλεια τοΰ φορτίου ναΰλος δεν ο
φείλεται, άποδίδεται δέ καί δ προ- 
καταβληθείς έάν δεν ύπάρχη έναν- 
τία συμφωνία. Συνεπώς ό ναΰλος 
τής ψύσεως ταύτης διατρέχει κίνδυ
νον καί υπόκειται είς συνεισφοράν.

Έάν δμως ύπάρχη συμφωνία περί 
μή άποδόσεως τοΰ ναύλου έν περι- 
πτώσει ναυαγίου, ό ναΰλος οΰτος 
θεωρείται πλέον κεκτημένος υπέρ 
τοΰ πλοιοκτήτου καί ώ; τοιοΰτος δέν 
υπόκειται είς συνεισφοράν, διότι ου
δόλως κινδυνεύει έκ τής άπωλείας 
τοΰ έμπορεύματος, καί συνεπώς παν 
μέτρον σωτηρίας πλοίου καί φορτίου 
ουδόλως ωφελεί αυτόν.

Τό φορτίον συνεισφέρει δι’ δλην 
του τήν άξίαν· Είς τήν άξίαν ταύ
την συμπεριλαμβάνονται δχι μόνον 
τά διασωθέντα άλλά καί .τά Θυ- 
σιασθέντα πράγματα, καί τοΰ το 
διότι δέν θά ή το δίκαιον οί κύριοι 
τών θυσιασ&έντων πραγμάτων ν’ ά- 
ποζημιωθώσι έξ ολοκλήρου. Τά τρό
φιμα τοΰ πλοίου καί αί άπ'οσκευαί 
τοΰ πληρώματος καί τών έπιβατών 
δέν συνεισφέρουσιν είς τήν κοινήν 
άβαρίαν, έάν έσώθησαν, έχουσιν δ
μως δικαίωμα είς συνεισφοράν έάν 
έξεβλήθησαν ή έβλάβησαν. Τά έμπο
ρεύματα περί ών δέν υπάρχει φορτω
τική ή δηλωτικόν τοΰ πλοιάρχου, 
δέν πληρώνονται έάνέξεβλήθησαν,(δύ- 
ναται μάλιστα ό πλοίαρχος νά τά 
προτιμήση κατά τήν έκ βολήν, μή 

I έχων υποχρέωση· νά φυλάττη πρά 
γματα' φορτωθέντα παρά τον νόμον). 
Τουναντίον δέ συνεισφέρουσι έάν 
διεσώθησαν. Τό έπί τοΰ καταστρώ

ματος τοΰ πλοίου φορτωθέντα έμπο
ρεύματα συνεισφέρουσι πάντοτε έάν 
διεσώθησαν. Έάν έκβληθώσι ή 
βλαβώσιν έκ τής έκβολής ό κύριος 
αυτών δέν δύναται νά έ'χη άπαίτη- 
σιν συνεισφοράς, δύναται δέ μόνον 
νά έγείρη αγωγήν κατά τοΰ πλοιάρ
χου έάν οΰτος ά'νευ τής συγκαταθέ- 
σεως τοΰ φορτωτοΰ έτοποθέτησε 
ταΰτα έπί τοΰ καταστρώματος.

"Ινα γεννηθή ύποχρέωσις συνει
σφοράς δέν άρκεΐ μόνον νά γίνη 
έκβολή έπί σκοπφ κοινής σωτηρίας, 
πρέπει νά πραγματοποιηθή καί ό 
σκοπός οΰτος, ήτοι νά σωθή τό 
πλοϊον. Έάν επομένως τό πλοϊον 
μετά τήν έκβολήν έβυθίσθη, κατορ- 
θοΰται δέ ή διάσωσίς του κατόπιν, 
ή μεταγενεστέρα διάσωσίς δέν έχει 
πλέον σχέσιν μέ τήν έκβολήν, διότι 
Θα έπήρχετο καί άνευ αυτής, τά δέ 
διασωθέντα έμπορεύματα δέν ύπό- 
κεινται είς πληρωμήν ή άποίημίωσιν 
τών προ τής βυθίσεως έκβληθέντων 
ή βλαβέντων Έξ αντιθέτου έάν ή 
έκβολή σώση τό πλοϊον καί τοΰτο 
έν συνεχεία τοΰ ταξειδίου άπο 
λεσθή, τά τυχόν διασωθέντα πρά
γματα συνεισφέρουσι, κατά τήν άξίαν 
ήν έ'χουσι μετά τήν διάσωσιν, άφαι- 
ρέσεί έννοεϊται τών έξόδων διασώ- 
σεως. Έάν μετά τήν έκβολήν έ
πέλθη βλάβη είς τά διασωθέντα έκ 
τοΰ ναυαγίου πράγματα, διά τήν 
βλάβην ταύτην ουδέποτε συνεισφέ
ρουν τά έκβληθέντα πράγματα. 
Έπίσης τό φορτίον δέν συνεισφέ
ρει έάν τό πλοϊον άπολεσθή ή κατα- 
στή άνίκανον προς πλοΰν. Έάν τά 
έμπορεύματα τά τεθέντα είς λέμβους 
προς κουφισμόν τοΰ πλοίου δχι βέ
βαια έ'νεκα κινδύνου, άλλά μάλλον 
διά λόγους ευκολίας αύτοΰ άπολε- 
σθώσι, συνεισφέρουν ολόκληρον τό 
πλοϊον (καί ούχί τό ήμισυ ως ό γε
νικός κανών ορίζει) καί ολόκληρον 
τό φορτίον (ήτοι τό είς τάς λέμβους 
καί τό έπί τοΰ πλοίου έναπομεΐναν). 
Έάν μετά τήν μεταφόρτωσιν, είς

τάς λέμβους άπολεσθή τό πλοϊον με
τά τοΰ υπολοίπου φορτίου, τά έπί 
τών λέμβων τεθέντα έμπορεύματα 
δέν συνεισφέρουν καί έάν διασω
θώ σι.

Ό κύριος τών έκβληθέντων έμπο- 
ρευμάτων δέν χάνει τό δικαίωμα 
τής κυριότητας, έάν συνεπώς μετά 
τήν διανομήν τής συνεισφοράς, τά 
έκβληθέντα πράγματα διασωθώσιν, 
οί κύριοι τούτων δικαιούνται νά τ’ 
άναλάβωσιν, έφόσον δμως άπεζημιώ- 
θησαν ήδη ΰποχρεοΰνται νά έπι- 
στρέψωσι τήν ληφθεΐσαν άποζημί- 
ωσιν, άφοΰ άφαιρέσωσι τάς ζημίας 
τάς προξενηθείσας έκ τής έκβολής 
καί τά έξοδα άνακτήσεως.

"Ας σημειωθή δτι οσάκις ή έκβο
λή καθίσταται άναγκαία, έκβάλλον- 
ται πρώτον τά πράγματα τά όλιγώ- 
τερον άναγκαία, τά βαρύτερα καί 
τά μικροτέρας άξίας, έφόσον τοΰ
το είνε δυνατόν, άκολούθως τά τοΰ 
άνωτέρου καταστρώματος καί δια- 
δοχικώς τά λοιπά.

Τό γένος, τό είδος καί ή ποιότης 
τών έμπορευμάτων, ά'τινα συνεισφέ- 
ρουσιν ως καί τών έκβληθέντων ή θυ- 
σιασθέντων κανονίζεται διά τής 
προσαγωγής τής φορτωτικής καί 
τών τιμολογίων, έλλείψει δέ τούτων 
δι’ άλλων αποδεικτικών μέσων. Έάν 
εις τήν φορτωτικήν άναφέρεται ποι
ότης ή άξια τών φορτωθέντων έμ
πορευμάτων κατωτέρα τής άλη- 
Θοΰς συνεισφέρουν ταΰτα κατά τήν 
άληθή αυτών αξίαν, άν διεσώθησαν, 
καί πληρώνονται συμφώνως προς 
τήν έμφαινομένην ποιότητα καί ά
ξίαν των έάν έξεβλήθησαν ή έβλά
βησαν. Έάν τουναντίον άναφέρεται 
εις τήν φορτωτικήν ποιότης ή άξια 
άνωτέρα τής άληθοΰς, τά φορτωθέν: 
τα έμπορεύματα συνεισφέρουν κατά 
τήν έμφαινομένην ποιότητα ή άξίαν 
των, έάν διεσώθησαν καί πληρώ
νονται κατά τήν πραγματικήν αυ
τών άξίαν έάν έξεβλήθησαν ή έβλά- 

(Συνέχεια είς τήν II σελίδα)
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Είς τήν Reichsbank ή κανονι

κή διάρκεια τής έργασίας είναι 
τό όκτάωρον μή συμπεριλαμβα
νομένων των αναπαύσεων. Είς 
τήν περίπτωσιν καθ’ ήν παρί- 
σταται ανάγκη παρατάσεωςτής 
διάρκειας έβδομαδιαίας έργασί
ας είς τινα υπηρεσίαν πέραν 
των 48 ωρών, οί υπάλληλοι ύ- 
ποχρεοΰνται νά έργάζωνται 
άνευ ιδιαιτέρας τινός άμοιβής 
μέχρι 54 ώρών καθ’ έβδομάδα. 
Πέραν του όρίου τούτου ή Τρά
πεζα άποζημιώνει τούς ύπαλλή- 
λους διά χορηγήσεως μεγαλει- 
τέρας άδειας κατά τό τρέ- 
χον έτος.

Είς τάς ιδιωτικός Τραπέζας 
ή διάρκεια τής ήμερησίας έργα
σίας άνέρχεται είς όκτάωρον 
ανευ των άναπαύσεων καί είς 
έξάωρον κατά τό Σάββατον. 
Μόνον έν περιπτώσει άνάγκης 
έπιτρέπεται ή προσωρινή αΰξη- 
σις των ώρών έργασίας μέχρι 
54 ώρών έν συνόλω καθ’ έβδο
μάδα, έπ’ ούδενΐ λόγω δμως 
έπιτρέπεται ή αϋξησις τής διάρ
κειας τής έργασίας κατά τό Σάβ
βατον πέραν του όκταώρου.

'Η διεύθυνσις έκάστης Τρα- 
πέζης καθορίζει τό ώράριον έρ
γασίας δπερ δύναται νά διαφέ- 
ρη κατά ύπηρεσίαν. Κατ’ έπίση- 
μον στατιστικήν του 1934, τά 
92,2ο)ο τών έν Βερολίνω έργα- 
ζομένων τραπεζικών υπαλλή
λων, «έργάζονται 46 ώρας καθ’ 
έβδομάδα» τά 7ο)ο άνω τών 46 
ώρών καί τά 0,8ο)ο κάτω τών 
46 ώρών.

Αί ύπερωρίαι δέον νά άπο- 
φεύγωνται κατά τό δυνατόν. Οί 
εργαζόμενοι υπάλληλοι άμεί- 
βονται ιδιαιτέρως διά τήν ύπερ- 
βαίνουσαν τάς 96 ώρας είς πε
ρίοδον δύο συνεχών έδβομά- 
δων, έργασίαν. Ή αμοιβή καθο
ρίζεται ώς έξής: 1)400 του μη
νιαίου μισθού κατά πρόσθετον 
ώραν άπό τής 97ης μέχρι τής 
102ας ώρας, 1)200 τοΟ μηνι
αίου μισθοϋ σύν 25ο)ο, κατά 
πρόσθετον ώραν άπό τής 103ης 
ώρας καί πέραν.

Ή κατά τάς Κυριάκός καί 
έπισήμους έορτάς συμπληρωμα
τική έργασία άμείβεται διά του 
1)100 του μηνιαίου μισθοϋ καθ’ 
ώραν.
ΑΥΣΤΡΙΑ

Είς τάς μεγάλας τραπέζας 
τής Βιέννης αί ώραι έργασίας 
τών άνωτέρων υπαλλήλων (λει
τουργών) Ανέρχονται είς 7 έως 
7 1)2 μή συμπεριλαμβανομένης 
ήμιώρου άναπαύσεως κατά τήν 
μεσημβρίαν. Κατά τό Σάββατον 
αί έργάσιμοι ώραι τών άνωτέ
ρων υπαλλήλων Ανέρχονται είς 
51)2. Διά τούς κατωτέρους ύ- 
παλλήλους αί ώραι έργασίας ή- 
μερησίως Ανέρχονται είς 71)2-8 
μή συμπεριλαμβανομένης ήμιώ 
ρου άναπαύσεως κατά τήν με
σημβρίαν. Κατά τό Σάββατον αί 
εργάσιμοι ώραι τών κατωτέρων 
υπαλλήλων Ανέρχονται είς 6, 
τής έργασίας ληγούσης είς τάς 
2 μ. μ. τό βραδύτερον.

Ύπερωρίαι γίνονται μόνον έν 
άπολύτω άνάγκη,όπότε καίπρο- 
βλέπεται χορήγησις ιδιαιτέρας 
άμοιβής είς τό προσωπικόν. Ό- 
λως έξαιρετικώς δύνανται νά 
κληθώσιν οί υπάλληλοι νά έρ- 
γασθώσι τήν Κυριακήν ή είς η
μέραν άργίας.

Είς τάς ιδιωτικός τραπέζας 
ή κανονική έβδομάς έργασίας 
εχει καθορισθή είς 48 ώρας, έ- 
πιτρέπεται δμως ή συμπληρω
ματική ιδιαιτέρως άμειβομένη 
έργασία μέχρις 190 ώρών έτη- 
σίως άνευ ιδιαιτέρας πρός τοϋ- 
το κρατικής έγκρίσεως. Κατόπιν 
ιδιαιτέρας συμβάσεως μεταξύ 
τραπέζης καί προσωπικού δύνα- 
ται ή έβδομάς έργασίας νά φθά- 
νΠ μέχρι 56 ώρών έν συνόλω 
(κανονικά! ώραι καί ύπερωρίαι). |

ΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
| ΒΕΛΓΙΟΝ
I Αί ώραι έργασίας τής ’Εθνι
κής Τραπέζης του Βελγίου έ- 
χουσιν όρισθή άπό 8 3)4 π. μ. 
μέχρι 4 1)4 μ. μ. Κατά τό Από
γευμα τοϋ Σαββάτου ή τράπε
ζα δέν έργάζεται. Έν περιπτώ- 
σει άνάγκης οί ύπάλληλοι ύπο- 
χρεοΰνταί είς συμπληρωματι
κήν έργασίαν έκτος τών άνω ώ 
ρών. Πας αύθαιρέτως άπουσιά- 
ζων κατά τάς έργασίμους ώρας 
τιμωρείται διά προστίμου.

Είς τήν Caisse Gcnerale d’ Ε- 
pargne et de Retraite αί ήμερή 
σιαι ώραι έργασίας είναι 7 κα
τά τόν χειμώνα καί 6 κατά τό 
θέρος. Αί ύπερωρίαι Αμείβον
ται ιδιαιτέρως.
ΙΣΠΑΝΙΑ

Είς τάς 'Ισπανικός Τραπέζας 
ισχύει κανονικώς τό όκτάωρον 
έργασίας. Κατά τό Σάββατον 
αί έργάσιμοι ώραι όρίζονται είς 
5 1)2. Κατά τό τρίμηνον ’Ιουλί
ου—Αύγούστου--Σεπ)βρίου ή έρ- 
γάσιμος ήμέρα περιλαμβάνει έξ 
συνεχείς ώρας έργασίας. 'Η 
κανονική ήμέρα έργασίας δέον 
νά περιλαμβάνη ένδιαμέσως 
τουλάχιστον δίωρον άνάπαυ- 
σιν.

Αί άνευ άμοιβής ύπερωρίαι 
δέν δύνανται νά ύπερβαίνωσι 
τάς 30 ώρας καθ’ έξάμηνον. Αί 
ύπερβαίνουσαι τόν άνω Αριθμόν 
ύπερωρίαι δέον νά άμείβωνται 
ιδιαιτέρως βάσει τοϋ μισθοϋ τοϋ 
υπαλλήλου. Αί ύπερωρίαι Απα
γορεύονται κατά τό Απόγευμα 
τοϋ Σαββάτου.
ΓΑΛΛΙΑ

Είς ώρισμένας τραπέζας ι
σχύει τό όκίάωρον έργασίας. 
Τό Απόγευμα τοϋ Σαββάτου εί
ναι έλεύθερον. Σύνολον" ώρών 
έργασίας έβδομαδιαίως: 44. ^Ω- 
ραι έργασίας προσωπίκοϋδ 1)2- 
12 π. μ. καί 1 3)4 - 6 1)2 μ. μ.

Είς τό Credit Lyonnais οί 
υπάλληλοι εργάζονται άπό τής 
8. 30 μέχρι τής 18. 30 με διακο
πήν 1 3)4 ώρας διά τό πρόγευ
μα. 'Η άνσχώρησις έκ τής τρα
πέζης έπιτρέπεται μετά τήν 6. 
30' μ. μ. μόνον άνή έργασία έ- 
νημερώθη. Κατά τό Σάββατον 
καί τάς παραμονάς έορτών τά 
γραφεία άργοΰσιτό Απόγευμα.

Είς τήν Societe Generale 
αί ώραι έργασίας όρίζονται ώς 
κάτωθι :

Κεντρικόν Κατάστημα: 8 1)2—
1 2 π. μ. καί 2—6 μ. μ.

Πρακτορεία: 9—12 π. μ. καί 
2—6 .1)2 μ. μ.

Κατά τό Απόγευμα τοϋ Σαβ
βάτου καί τών παραμονών έορ-

I τών τά γραφεία άργοΰσι. ΣΟ
Ι νολον έβδομαδιαίας έργασίας: 
41 ώραι.

Είς τάς Τραπέζας: Credit 
Commercial de France καί Ban- 
que Nationale de Credit αί έ- 
βδομαδιαΐαι ώραι έργασίας Α
νέρχονται είς 48.
ΑΓΓΛΙΑ

Ή διάρκεια τής έβδομαδιαίας 
έργασίας ένέρχεται είς 45ώρας. 
Εργάσιμοι ώραιΤραπεζών Λον
δίνου: 9—17,15. Εργάσιμοι ώ- 
ραι Τραπεζών ’Επαρχιών: 9.30 
—16.30. Κατά τό Απόγευμα τοϋ 
Σαββάτου τά γραφεία άργοΰσι.
ΙΤΑΛΙΑ

Είς τήν Banco di Roma ή ή- 
μερησία έργασία έχει όρισθή 
είς 8 ώρας διά τούς υπαλλήλους 
(λογιστάς καί ταμίας καί 9 ώρας 
διά τό βοηθητικόν προσωπικόν.

Κατά τό Σάββατον, καί κατά 
τάς παραμονάς μεγάλων έορ
τών ή διάρκεια τής έργασίας ό- 
ρίζεται είς 4 ώρας διά τούς ύ- 
παλλήλους καί είς 5 ώρας διά 
τό βοηθητικόν προσωπικόν. Έν 
περιπτώσει έργασίας κατά τό 
άπόγευμα τοϋ Σαββάτου οί ύ- 
πάλληλοι είτε άποζημιοϋνται 
χρηματικώς εϊτε Αναπαύονται 
κατά τήν πρωίαν τής έπομένης 
Δευτέραν. Έν περιπτώσει έργα
σίας είς ήμέραν άργίας, οί έρ- 
γασθέντες ύπάλληλοι δικαιούν
ται, ώς Αντάλλαγμα, άναπαύ
σεως είς μίαν άλλην ήμέραν τής 
έβδομάδος.
ΠΟΛΩΝΙΑ

Είς τήν Πολωνικήν Τράπεζαν 
ό είς ύπερωρίας έργαζόμενος ύ- 
πάλληλος Αμείβεται ιδιαιτέρως. 
Ό προϊστάμενος ύπηρεσίας· δέν 
Αμείβεται ιδιαιτέρως διά τάς ύ
περωρίας του.

Είς τάς λοιπός Τραπέζας, ό 
κανονικός αριθμός έργασίμων 
ώρών καθ’ έβδομάδα άνέρχεται 
είς 40. 'Η έργασία διαρκεΐ άπό 
τής 8. 30 π. μ. μέχρι τής 3. 30 μ. 
μ. μέ ένδιάμεσον άνάπαυσιν 1)4 
τής ώρας κατά τάς 5 πρώτας 
ήμέρας τής έβδομάδος. Κατά τό 
Σάββατον ή έργασία διαρκεΐ ά
πό τής 8. 30 π. μ. μέχρι τής 1. 
30 μ. μ. Τό κοινόν είναι δεκτόν 
είς τάς θυρίδας άπό τής 8. 30 
π. μ. μέχρι τής 1. 30 μ. μ. καί 
κατά τό Σάββατον άπό τής 8. 
30’ π. μ. μέχρι τής 12ης.

Αί ύπερωρίαι Αμείβονται ιδι
αιτέρως. Διά τάς 2 πρώτας ώ
ρας συμπληρωματικής έργασίας 
ό ύπάλληλος λαμβάνει τόν Αν
τιστοιχούντο είς ταύτας μισθόν 
ηύξημένον κατά 25 ο)ο. Διά τάς 
έπομένας ώρας ή αϋξησις είναι

| 50 ο)ο. Κατ’ άρχήν αί Τράπε- 
! ζαι πριν ή ύποχρεώσωσι τό προ
σωπικόν είς ύπερωρίας δέον νά 
λάβωσι σχετικήν έγκρισιν τοϋ 
έπιθεωρητοϋ έργασίας.
ΕΛΒΕΤΙΑ

Ή διάρκεια τής έβδομαδιαί
ας έργασίας άνέρχεται είς 45 
ώρας.

Τά γραφεία άργοΰσι κατά τό 
Σάββατον άπό τής 1 μ. μ.

Τό ώράριον τής έργασίας κα
θορίζεται ύπό τής Διευθύνσεως 
έκάστης τραπέζης άναλόγως 
τών Αναγκών καί τών τοπικών 
συνθηκών.

Τό προσωπικόν ύποχρεοϋται 
νά έργασθή συμπληρωματικώς 
καί κατά τό άπόγευμα τοϋ Σαβ
βάτου έν ή περιπτώσει ύφίστα- 
ται καθυστερημένη έργασία ώς 
καί τάς καθωρισμένας έποχάς 
κλεισίματος λογ)σμών καί ισο
λογισμού.

Αί ύπερωρίαι Αμείβονται ι
διαιτέρως δταν ύπερβαίνωσι τάς 
24 ώρας κατά τριμηνίαν. 'Όταν 
έξ ίδιας ύπαιτιότητος τοϋ προ- 
σωπικοϋ ύφίσταται καθυστέρη- 
σις, αί ύπερωρίαι πρός διεκπε
ραίωση/ τής έργασίας δέν Αμεί
βονται ιδιαιτέρως.

ΑΔΕΙΑΙ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Είς τήν Reichsbank, μετά πεν" 
τατή ύπηρεσίαν ή διάρκεια τής 
χορηγούμένης άδειας είναι ή έ 
ξήζ:
Κατη- Μέχρι. 'Ηλικί 'Ηλικί
γορίαι ήλικί- ας 30- ας άνω
μ ι σ- ας 30 40έτών τών 40
θοϋ. έτών. έτών.

III 16 21 28
IV-VI 18 25 31
VII-IX 21 28 35
Χ-ΧΙΙ 25 31 37
XIII καί

άνω 29 37 42
'Η άδεια έλαττοϋται κατά

8 ήμέρας αν ή διάρκεια υπηρε
σίας τοϋ υπαλλήλου άπό τής 
προσλήψεώς του είς τήν τρόπε 
ζαν είναι έλάοσων τοϋ έτους. 
Ή άδεια έλαττοϋται κατά 5 ή
μέρας αν ή διάρκεια υπηρεσίας 
είναι 1-3 έτών, καί κατά 3 ήμέ 
ρας άν ή διάρκεια υπηρεσίας 
είναι 3 μέχρι 5 έτών.

Αί άδειαι χορηγούνται κα
τά τήν περίοδον άπό 1)4 μέχρι 
31)10. Ή μεγίστη παραχωρου- 
μένη παράτασις άδειας είναι 
7 ήμέραι. "Άδεια, καταβαλλομέ- 
νου τοϋ μισθοϋ, χορηγείται έπί- 
σης πρός άσκησιν έκλογικών ή 
άλλων πολιτικών καθηκόντων, 
δταν ή έκπλήρωσις τούτων δέν 
δύναται νά γίνη έκτος τών ώ

ρών έργασίας,
’Άδειαι, άνευ καταβολής μι- 

σθοϋ, διάρκειας ένός έτους 
κατά μέγιστον δριον χορηγούν
ται είς ύπαλλήλους Βουλομέ
νους νά τελειοποιηθώσι δι’ άνω
τέρων σπουδών.

'Η τράπεζα καταβάλλει ό- 
λόκληρον τόν μισθόν των είς 
τούς ύπαλλήλους αύτής δταν 
λόγω άσθενείας ή Ατυχήματος 
δέν δύνανται νά έργασθώσι ή 
κατά τήν διάρκειαν καθ’ ήν εύ- 
ρίσκονται ύπό θεραπείαν ώς κά
τωθι:

Χορηγείται μισθός :
Διά ύπηρεσίαν παρά τή τρα- 

πέζη έλάσσονα τών 4 μηνών: 2 
έβδομάδων τό πολύ.

Διά ύπηρεσίαν παρά τή τρα- 
πέζη τούλάχιστον 4 μηνών: 6 
έβδομάδων τό πολύ.

Διά ύπηρεσίαν παρά τή τρα- 
πέζη τούλάχιστον 3 έτών: 7 έ
βδομάδων τό πολύ.

Διά ύπηρεσίαν παρά τή τρα- 
πέζη τούλάχιστον 5 έτών: 8 έ
βδομάδων τό πολύ.

Διά ύπηρεσίαν παρά τή τρα- 
πέζη τούλάχιστον 8 έτών: 10 έ
βδομάδων τό πολύ.

Διά ύπηρεσίαν παρά τή τρα- 
πέζη τούλάχιστον 10 έτών: 13 
έβδομάδων τό πολύ.

'Η δυνάμει άποφάσεως ασφα
λιστικού οργανισμού χορηγηθεΐ- 
σα είς ύπάλληλον άδεια πρός 
λουτροθεραπείαν δέν έκπίπτεται 
έκ τής έτησίας άδειας, ής οδτος 
δικαιούται.

Είς τάς ιδιωτικός τραπέζας 
αί κάτωθι άδειαι χορηγούνται 
είς τούς ύπαλλήλους άμφοτέ- 
ρων τών φύλων:

Μένρι 3 έτών ύπηρεσίας 12 
έργάσιμοι ήμέραι.

Κατά τό 4ον καί 5ον έτος ύ
πηρεσίας 15 έργάσιμοι ήμέραι.

Άπό τού 6 μέχρι τού 12 έ
τους 18 έργάσιμοι ήμέραι.

Άπό τού 13 έτους ύπηρεσίας 
καί πέραν 21 έργάσιμοι ήμέραι.

Είς τούς Αναπήρους πολέ
μου ύπαλλήλους χορηγείται τά 
μέγιστον δριον άδειας 18—21 
ήμερών.

Αί άδειαι χορηγούνται κα
τά κανόνα μεταξύ 1)4 καί 31) 
10. Ό έκτός τής περιόδου ταύ- 
της λαμβάνων άδειαν δικαιούν
ται τριών έπί πλέον ήμερών ά
δειας.

Ό άποχωρών ούχί έξ ύπαι- 
τιότητός του τής Τραπέζης, καί. 
δικαιούμενος άδειας ύπάλληλος 
λαμβάνει είς Αντάλλαγμα 1)25 
τού μηνιαίου μισθού κατά έρ- 
γάσιμον ήμέραν άδειας.BllllinillWIIINIUIWnilllHillHIIIHIIIIIIIUI!0IHIIIIiailUlllllHlllllimilUimil»UIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIllllllIllllllllinilllllllIllllllininillUniHIIIIIUHIII[HIIIINIIIUinil1IHIIIIIUIIIIlIllfnNIIII(lilHIIIIUnHllltnilIHIIIIIIINnilinilllllNllllliltl

ματα και σημεία. Ή μόνη Έλληνο- 
γαλλική γραφομηχανή, δίγλωσσος- χω

ρίς αλλαγήν τών ψηφίων.

Ή ’Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος παρήγγειλε 35 ADLER No 17 
με το NEON Clavier καί θά μετα- 

τρέψη 60 παλαιός είς τό νέον clavier.

Ν. €. ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΙΣ
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Έν περιπτώσει άσθενείας 
ό ύπάλληλος λαμβάνει πλήρη 
μισθόν έπί έξ εβδομάδας. Ό έ- 
χων δεκαετή ύπηρεσίαν έν τή 
τραπέζη Ασθενής ύπάλληλος 
λαμβάνει πλήρη μισθόν έπί τρί
μηνον. Υφισταμένου ταμείου ύ>- 
γείας έπιδοτοΰντος τόν άσθε- 
νούντα ύπάλληλον, ό μισθός 
παύει καταβαλλόμενος μετά 
τήν άνω προθεσμίαν καί κατα
βάλλεται μόνον έπίδομα ύπό, 
τής τραπέζης τόσον, ώστε προ
στιθεμένου τού έπιδόματος τού 
Ταμείου Υγείας νά άποτελήται 
σύνολον ίσον πρός τά 95 ο)ο> 
τοϋ μηνιαίου μισθοϋ. Τό άνω έ
πίδομα καταβάλλεται έπί τρί
μηνον μετά τήν παϋσιν τής κα
ταβολής ταϋ Ακεραίου μισθοϋ. 
Έν ή περιπτώσει δέν καταβάλ
λεται έπίδομα Ταμείου 'Υγείας 
τό έπίδομα τής Τραπέζης Ανέρ
χεται είς τά 50 ο)ο τοϋ πλή
ρους μηνιαίου μισθοϋ.

Αί λόγω άσθενείας άπου- 
σίαι δέν έκπίπτονται έκ τής ά
δειας ής δικαιούται ό ύπάλλη
λος.
Συνέχεια: ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ



ΑΒΑΡΙΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ
(Συνέχεια έκ τής 9ης σελίδος) 

βησαν- Ό νομοί)έτης διά τοϋ κα
θορισμού τοΰτου άπέβλεψεν εις τό 
νά ματαιώση δολίας προθέσεις των 
φορτωτών σκοπούντων διά τών 
ψευδών δηλώσεων ή νά έπιτΰχωσι 
ελάττωσιν τής συνεισφοράς καί κα
ταβολήν δλιγωτέρου ναΰλου ή νά 
λάβωσι μεγαλειτέραν άποζημίωσιν 
έν περιπτώσει βλάβης τών εμπορευ
μάτων των.

Προς κανονισμόν τών άβαριών 
τηρούνται αί κάτωθι διατυπώσεις :

Ό πλοίαρχος μόλις φθάση εις 
τον τόπον τής έκφορτώσεως τοϋ 
πλοίου, οπού περατοΰται ή συμβα 
σις τής ναυλώσεως, ζητεί τον κανο
νισμόν τής άβαρίας, δηλαδή τήν πε
ριγραφήν, έκτίμησιν κα'ι διανομήν 
τών απωλειών καί ζημιών. Έάν δ 
πλοίαρχος αμελήση τοΰτο δΰναται 
νά ζητήση τον κανονισμόν τής άβα" 
ρίας πας ενδιαφερόμενος. Ό κα
νονισμός δυνσται νά γίνη. 1) Έξω 
δίκως (συμβιβαστικώς) αρκεί μόνον 
νά συναινέσωσι προς τοΰτο πάντες 
9ΐ ενδιαφερόμενοι. Έν τή περιστά- 
οει ταΰτη οί ενδιαφερόμενοι ή κα- 
νονίζουσι μόνοι των μεταξύ των 
τάς διαφοράς ή άναθέτουσιν εις 
τρίτους ειδικούς προς έκτίμησιν τών 
πραγμάτων. 2) Δικαστικώς: δ πλοί
αρχος ως αντιπρόσωπος τών ενδια
φερομένων, απευθύνει προς τον 
Πρόεδρον τών Πρωτοδικών καί έν 
ελλείψει προς τον Είρηνοδίκην (έν 
τή αλλοδαπή προς τον "Ελληνα Πρό
ξενον καί έν έλλείψει προς τήν έπι- 
τόπιον αρχήν) αΐτησιν κανονισμού 
άβαρίας, βάσει τής οποίας διορίζον
ται πραγματογνώμονες κανονισταί 
οΐτινες περιγράφουσι, έκτιμώσι καί 
διαμένουσι τάς απώλειας ή ζημίας 
4ν τψ τόποι τής έκφορτώσεως τοϋ 
πλοίου.

Ο! πραγματογνώμονες υπολογί
ζουν 1) τό ποσόν τών γενομένων 
θυσιών καί δαπανών, τό όποιον δι
καιούται νά άποζημιωθή καί τό ό
ποιον ποσόν αποτελεί τήν ενερ
γητικήν ομάδα' 2) τήν α
ξίαν ήτις ύποχρεοϋται νά συνεισφέ- 
4>ΐ1 καί ήτις αποτελεί τήν π α θ η τι' 
κ ή ν δ μ ά δ α" 3) τό ποσόν τό ο" 
ποιον έ'καστος τών ένδιαφερομένων 
δικαιούται νά λάβη ή ίποχρεοϋ- 
ται νά δώση. Ό κανονισμός τών 
άβαριών συνταχθείς υπό τών πρα- 
γματογνωμόνων κανονιστών υποβάλ
λεται εις τήν έπικΰρωσιν τού Πρω
τοδικείου εις δέ τήν αλλοδαπήν καί 
εις τήν έπικΰρωσιν τού "Ελληνας 
Προξένου καί έν έλλείψει, τής αρμό
διας έπιτοπίου αρχής. Μετά τήν 
-έπικΰρωσιν τού κανονισμού δ δι
καιούμενος εις συνεισφοράν, έφ’δσον 
δεν άποζημιωθή έγείρει αγωγήν προς 
πληρωμήν τού ποσού κατά τών δια
φόρων ύποχρέων. Διά τό ποσόν 
τής συνεισφοράς δ πλοίαρχος καί 
τό πλήρωμα έχουν προνόμιον έπί 
τών έμπορευμάτων καί τού τιμή
ματος αυτών, δεν δνναται δμως νά

Συνεπώς
Το πλοΐον μετά τού ναΰλου 
Τό φορτίον 123.500 )
Τό » (έκβληθέν) 7.500 )

παρακρατησωσι τα εμπορεύματα και 
νά ζητήσωσι τήν μεσεγγΰησιν αυ
τών, έάν δ παραλήπτης δίδει έγγΰη- 
σιν διά τήν πληρωμήν τής συνει
σφοράς.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 

ΑΒΑΡΙΩΝ
Τστιοφόρον μεταφέρει κριθήν έκ 

Θεσσαλονίκης είς Πειραιά μέ συμ
φωνίαν πληρωμής, τοϋ ναΰλου έν 
Πειραιεΐ. Κατά τον πλοΰν σφοδρά 
τρικυμία συντρίβει τον πρωραΐον 
ιστόν, δστις πίπτων έπί τής μιάς 
πλευράς τού καταστρώματος δημι
ουργεί έπικίνδυνον διά τό πλοΐον 
κλίσιν. Ό πλοίαρχος προ τού κιν 
δΰνου ανατροπής τού πλοίου έκ- 
βάλλει εΐς τήν θάλασσαν τον συν- 
τριβέντα ιστόν, μίαν λέμβον, τήν 
μίαν τών αγκυρών μετά τής άλυσ- 
σέως καί μέρος τού φορτίου. Τό 
πλοΐον Ισοστάθμισαν καί έλαφρω- 
θέν σώζεται καί καταπλέει μέ τό 
ύπόλοιπον φορτίον εις Πειραιά. Ή 
κατιίταξις τών κοινών άβαριών Θά 
γίνη ως εξής :

Α'. Ενεργητική Όμάς.
’Αξία ιστού έν καταστάσει συν

τρίμματος (δεδομένου δτι ή εκού
σια Θυσία του έγένετο δταν πλέον 
είχε συντριβή ή δέ αποκοπή του έκ 
τυχαίου γεγονότος αποτελεί μερι
κήν άβαρίαν) Δραχ. 1000
’Αξία θυσιασθείσης άγ- 

κΰρας μετά τής άλΰσ- 
σεως.

’Αξία λέμβου 
’Αξία θυσιασθέντος φορ

τίου μετά τού ναΰλου 
’Έξοδα πραγματογνωμο

σύνης καί κανονισμού 
άβαριών

Σΰνολον 
Β'. Παθητική Όμάς.

’Αξία πλοίου έν κατα- 
στάσει άβαριών.

Άξια κοινών άβαριών 
πλοίου (ήτοι αξία 
ιστού, άγκΰρας μετ’ 
άλΰσσεως, λέμβου, 
ως ανωτέρω 

’Αξία ναΰλου
Σΰνολον

Έκ τοϋ όποιου λαμβά- 
νεται ύπ’ δψει τό ή- 
μισυ, δεδομένου δτι 
δ ναύλος καί τό 
πλοΐον συνεισφέ
ρουν κατά τό ήμισυ »

’Αξία διασωθέντος φορ
τίου ά'νευ ναΰλου »

’Αξία έκβληθέντος φορ
τίου μετά τήν άφαί- 
ρεσιν τοϋναΰλου » 7.500

Σΰνολον » 200.000
Αί θυσίαι καί ζημία τών 12000 

δρχ. θά καλυφθώσι κατ’ αναλο
γίαν, έκ τών 200.000—ήτοι τό πο- 
σοστόν συνεισφορά ανέρχεται είς 

12000)

(200.000)

1.500
1000

8 000

500
12000

120.500

3.500
14.000

138.000

Η RFIO ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΕΩΣ ΘΕΣΙΣ 
ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΙΝΔΙΚΩ

ΚΑΙ ΤΩ ΕΙΡΗΝΙΚΩ ΩΚΕΑΝΩ

69.000

123.500

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
"Ότε δμως κατά τόν δον π. λ. αιώνα έσχηματίσθη 

υπό τών Περσών μεγάλη αυτοκρατορία δεσιτόσασα δ 
λης σχεδόν τής δυτικής 'Ασίας προσεπάθησε νά έπε- 
κτείνη τήν κυριαρχίαν της καί έπί χωρών έκ τών περί 
τόν "Ινδικόν "Ωκεανόν κειμένων.Οϋτω κάτέκτησαν οί Πέρ- 
σαι τό δυτικώτερον μέρος τών "Ινδιών (Ήροδ. Δ,44) προ- 
σεπάθησαν δέ ν’ άφαιρέοωσιν έκ τών 'Αράβων μέρος 
τούλάχιστον τού θαλασσίου έμπορίου (*) χωρίς δμως νά 
έπιτΰχωσι πλήρως το0 τελευταίου τούτου.

4 Ό 'Αλέξανδρος κατακτήσας τό Περσικόν Κρά 
τος, έπανέλαβε τά; προσπάθειας τών Περσών πρίς άμ 
φοτέρας τάς κατευθύνσεις, μάλιστα δέ μετά μεγαλυ- 
τέρας έπιτυχίας. Ρϋτω τό μέν έγένετο κύριος μεγαλυιέ· 
ρου ή οί Περσαι τμήματος τών "Ινδιών είς δ έκτισε 
καί τινας νέας πόλεις (*) είς άς έγκατέστησε καί Έλ 
ληνας, τό δέ διά τοϋ ναυάρχου αύτοϋ Νεάρχου έξη 
σφάλισε τήν κυριαρχίαν έπί τοϋ Περσικού κόλπου. (3) 
Δέν έπραγματοποίησεν δμως ώς έκ τοϋ έπελθόντος 
αύτοϋ θανάτου τήν κατάκτησιν τής Άραβιας_ ('*) δι' 
ής θά έπετύνχανε τήν πλήρη έπικράτησιν έν τω Ίνδι- 
κω Ώκεανω.

Τά μεια τόν θάνατον τοΰ ‘Αλεξάνδρου σχηματι 
σθέντα ισχυρά Ελληνιστικά Κράτη τής Συρίας καί τής 
Αίγύπτου ένέτειναν Επ πλέον τάς προσπάθειας των 
πρός έπικράτησιν έν τω Ίνδικω. Ό τής Συρίας βασι 
λεΰς Σέλευκος, ώς συνάγεται τούλάχιστον έκ τινων 
χωρίων (Πλιν. yi 17)21, Στράβ Xy, 698) έγένετο τρός 
σ ιγμήν κύριος καί μέρους του άνατολικοϋ τμήματος 
τής ’Ινδικής. ’Εντούτοις έκρινε σκόπιμον νά έγκατα 
λειψή τό πλεΐστον τούλάχιστον τών έν ’Ινδική κτήσεων 
διά τής συνθήκης τοϋ 303 (6) ήν συνήψε ^ετά τοϋ
Σανδροκόττου, καθόσον, ώς έκ τοϋ άναζωογονηθέντος 
τότε, πλήν τών άλλων καί ένεκεν τής έπικρατήσεως 
τών Βουδιστών, έθνικισμοϋ τών Ινδών, ή διατήρησις 
αύτών ώς έκ τής έχθρότητος τών πληθυσμών καί δυσ 
χερής θά ήτο καί οίκονομικώς άούμφορος. Τοΰναν· 
τίον ή συνέπεια τής συνθήκης τούτης καταστάσα δυ 
νατή διατήρησά φιλικών σχέσεων πρός τούς Ινδούς 
έπέτρεπεν είς τό Συριακόν Κράτος ν' άντληση μεγάλα 
οικονομικό ωφελήματα, δεδομένου δτι ήτο κύριον τόσον 
τής χερσαίας πρός τήν Ινδικήν όδοΰ, δσον καί τής 
θαλασσίας διά τοϋ Περσικού Κόλπου (”). Τό Αιγυπτια
κόν άφ’ ετέρου κράτος προσεπάθησε νά πραγμ ,τοποι- 
ήοη τό σχέδιον τοϋ'Αλεξάνδρου περί κατακτήσεως τής 
"Αραβίας καί Αιθιοπίας, ΐνα οϋτω δεσπόζον τής Ερυ
θρός θαλάσσης καί τών κατά τήν έξοδον αύτής (Αύ 
αλίτην κόλπον, Ίππάλου πέλαγος κλπ.) παραλίων 
τοΰ ’Ινδικού κατωρθώση νά συγκεντρώοη μέγα μέρος 
τοϋ ύπερθαλασσίου έμπορίου τών περί τόν Ωκεανόν τοΰ- 
τον χωρών. "Ηρξατο δέ κυρίως ή έκτέλεσις τοΰ σχε
δίου τούτου περί τό 265 ή 260 π, X. ύπό Πτολεμαίου 
τοϋ Β' (7) δστις κατέκτησε μέρος τής Αιθιοπία: καί 
τής "Αραβίας. "Ιδρύθησαν δέ ϋπό τών Λαγιδών καί αρ
κετά κτίσματα είς έπίκαιρα σημεία κατά τά νοτιώτερα 
τής Ερυθρας θαλάσσης (8) ίσως δέ καί έξω αύτής 
(9) άποτελοϋντα κέντρα εμπορίας δχι μόνον τών παρα 
κειμένων Αίΐιοπικών καί 'Αραβικών χωρών, άλλά καί 
άλλων έκ τών πιρί τόν Ινδικόν, ^ο)

5. Μετά τήν πτώσιν τών δύο τούτων 'Ελληνιστι
κών κρατών I11) περιέρχεται κοί πάλιν είς τούς Άρα
βας τό πλεΐστον τοϋ έ| ιπορίου τών περί τόν Ινδικόν 
χωρών. Τό Ρωμα'κόν Κράτος δέν ήτο δυνατόν νά δε 
σπόση είς τόν Ινδικόν, δχι μόνον διότι τό κέντρον 

44)

η 0 /Ο /ο·

δφείλουσι

Τό πλοΐον δικαιούται λαμβάνειν 
(ενεργητική όμάς) δραχ. 3.500. 'Υ- 
ποχρεούται νά καταβάλη δραχ. 
4.140 άρα συνεισφέρει 640· Τό 
φορτίον δικαιούται λαμβάνειν 8000- 
ύποχρεούται νά πληρώση 7.860— 
ά'ρα έχει λαμβάνειν 140.640—140 
^δραχ. 500—σΰνολον συνεισφοράς.

’Ανεφέραμεν ήδη, δ'τι αιάβαρίαι 
κανονίζονται εΐς τόν τόπον τής έκ
φορτώσεως και κατ’ ανάγκην βέβαια 
-σύμφωνα μέ τήν ΐσχΰουσαν νομο
θεσίαν τοϋ τόπου τούτου, ήτις κατά 
τό πλεΐστον εΐνε διάφορο? τής νο
μοθεσίας τοΰ τόπου φορτώσεως — 
Αυτονόητοι αί εντεύθεν προκΰ-1
............................................ .

(69000Χ6)=4.140 
131,000X6=7.860 

Σΰνολον 12.000
πτουσαι δνσχέρειαι. “Ινα ύπερπη- 
δηθώσιν αί δυσχέρειαι αΰται συνήλ
θαν κατά καιρούς διάφορα διεθνή 
συνέδρια, κατά τά όποια συνετάχθη- 
σαν κανόνες άναγνωρισθέντες διε
θνώς βάσει τών όποιων γίνεται 
δ κανονισμός εις οίονδήποτε τόπον 
έκφορτώσεως. Οί ΐσχΰοντες σήμε
ρον τοιοΰτοι κανόνες διατυπωθέν- 
τες τελικώς κατά τό διεθνές ναυτικόν 
συνέδρων τής Στοκχόλμης τό 1924, 
εΐνε γνωστοί ύπό τό όνομα κα 
νόνες Ύόρκης— Αμβέρσης- 

Πεοί τούτων εις τό προσεχές.

ΙΑΚΩΒΟΣ Α. ΒΕΛΟΥΖΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΡΑΓΚΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΠΤΗΣ I

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 30 τηλ. 27.215 ΑΘΗΝΑΙ
1

1) Ό Ηρόδοτος (Δ, 44) αναφέρει δτι ά Δαρεΐος άπέ 
στείλε Σκύλακα τόν Καρυανδέα καί άλλους όπως έρευνήσω 
σι τήν παρά τάς έκβολάς τοϋ Ίνδοϋ Θάλασσαν. Οντοι δέ 
πλεύσαντες ακολούθως πρός δυσμάς (κατά μήκος των πα
ραλίων τής νοτίου ’Αραβίας) έφθασαν είς τήν Ερυθρόν Θά
λασσαν.

2) Τήν Νίκαιαν καί τά Βουζέφαλα έπί τοΰ Ύδάσπους 
(Στράβ. XV, 698-9, Curtins IX. 1, 6, Στέφ. Βυζαντ. έν λ. 
Βοός Κεφαλαί, Διοδ. XVII, 89), τήν 'Αλεξάνδρειαν τήν έπί 
τοϋ Άκεσίνου, τήν 'Αλεξάνδρειαν τήν παρά τόν ’Ινδόν ("Αρ- 
ριαν. VI, 15, 2), τήν 'Αλεξάνδρειαν έν Σόγδοις κλπ.

3) Είς τά παράλια τοΰ κόλπου τοΰτου δέν φαίνεται νά 
ιδρύθησαν αξιόλογα κτίσματα ώς έκ τοΰ ώς έπί τό πολύ 
ακαταλλήλου αύτών (καί νΰν ακόμη δέν άπαντώσιν αξιόλο
γοι πόλεις) πλήν ίσως τής ύπό τοΰΐίλινίου (VI, 31/27) IIτο 
λεμαίου καί "Αμμιαν. Μαρκελλίνου (XXIII. 6. 49) άναφε 
ρομένης 'Αλεξάνδρειάς (έν τφ Περσικφ). Τούναντίον έν ταΐς 
παρά τάς έκβολάς τοΰ 'Ινδοϋ περιοχαΐς άναφέρονται αρκετά 
τοιαΰτα 6λ. σχτ. Droysen J. Ίστορ. Επιγόνων, έλλην. με 
ταφρ. Β' σελ. 273 277).

4) Άρριαν. VII, 19 Σχτ. μέ τούς σκοπούς κατακτή 
σεως τής "Αραβίας Θλ.καί Korneman Β Die letztenZie 
le der Politik Alexanders (Klio Xyl, 1919 σελ. 227) 
Ό "Αλέξανδρος είχε στείλει καί δύο ναυτικός άποστολάς 
πρός έξερεΰνησιν τών παραλίων τής "Αραβίας ("Αρριαν. Ίνδ 
43, 7, Στράβ. XVI 768.)

5) ‘Αππιαν. Συριακ. 55, Στράβ. χν, 724 Ιουστ. Χν 
4. 6λ. σχτ- καί Β e ν a n Β. The house of ' eleukos. I, 
London ι902 σελ. 296, N i e s e B. Geschichte der grie- 
chiscben und makedouischen Staaien seit der Schlacht 
bei Chaeronea I. Gotha 1893 σελ. 341 D r o y s e η I 
Ίστορ. Επιγόνων Α'σελ. 101-103.

6) Μέχρι κυρίως τών μέσων τοΰ II π. X. αίώνος.
7) Διοδωρ. 1,37, ΓΙλιν-χ/Ι 34 6λ. σχτ. καί DroysenJ. 

Ιστορία τών "Επιγόνων Α' σελ. 77καί Β'422 423 Τ a r η W 
Ptolemy II and Arabia είς Journ. Egypt. Arch. Xy 1927 
σ. 9-25.

8) Τοιαΰτα νέα κιίσματα ή καί έξελληνισθέντα κατά 
τό μάλλον ή ήτταν παλαιότερα, ώ; τούλάχιστον τεκμαίρεται 
έκ τών ονομάτων των ήσαν, έπί τής ’Αφρικανικής παραλίας 
όλιμήν ’Αντιφίλου (Στράβ. ίΣΤ. 771) τοποθε
τούμενος παρά τόν κόλπον Amphila (γεωγρ. πλ. 14ο 43), 
ή Βερενίκη ή κατάΣαβάς (Στράβ- ΙΣΤ. 771 βλ. 
καί Droysen έ . ά. Β'σελ. 421) κείμενη μάλλον νοτίως τοΰ 
κόλπου τής "Αδούλης, ίσως παρά τό Ras Billoui) ή‘Αρσι
νόη (ΣτράΒ. ΙΣΤ 775 Πτολ. IV, 7) είς τόν πορθμόν τήςΔειρής 
(νΰν Βαβ ελ Μαν-δέ6 γεωγρ πλ. 12υ 30), ό λ ι μ ή ν Π υ- 
Οαγγέλου (Στράβ.ΙΣΤ. 773) _παρά τόν αύτόν πορθμόν 
κείμενος ή Βερενίκη ή έπί Δειρής (Πλιν. ΥΙ, 34) παρά τόν 
πορθμόν τοΰ Βαβ -ελ—Μανδέβ κλπ.
"Επί δέ τής έναντι ’Αραβικής άναφέρεται λιμήν τοΰ Σω- 
σίππου τοποθετούμενος παρά τήν Μόκκαν ώς καί νήσος τοΰ 
Διόδωρου (νΰν Perim) είς τόν πορθμόν τής Δειρής ("Ανω 
νύμου—"Αρριανοΰ—ΙΙερίπλους "Ερυθρας σελ, 260 καί 275 
έκδ. Miiller Geogr. Graeci Minores)

9) Είς τήν νήσον τοΰ Διοσκορίδου (νΰν Σοκότραν) οί | 
κατοικοΰντες ήσαν έπίμικτοι ’Αράβων καί ’Ινδών καί Ελ
λήνων (Περίπλους "Ερυθρός Θαλάσσης, 30). "Ονόματα ‘Ελ
ληνικά ή Αιγυπτιακά έ'φερον έπίσης ό λιμήν τοΰ Δαφνοΰν- 
τος (Στρ. ΙΣΤ. 774) έν τώ Αύαλίΐϊ) κόλπο), αί νήσοι τοΰ 
Ζηνοβίου (νΰν Kuria Muria), Σαράπιδος (νΰν Massira) (Πε· 
ριπλ. 33) κλπ. παρά τήν μεσημβρινήν παραλίαν τής "Αρα
βίας."

10) Περί τοΰ μετά τών πέραν τής έξόδου τής "Ερυθρας 
Θαλάσσης χωρών έμπορίου βλ. ιδία Περίπλουν 6 καί 14.

αύτοϋ άφίστατο ποκύ τούτου, άλλ* κα! διότι οΰτε τοΰ 
Περσικού κόλπου ήιο κύριον, άνασχηματισθέντος έν 
τφ μεταξύ ίσχυροϋ Πίρσικοϋ Κράτους (‘9, οΰτε τής έ
ξόδου τής "Ερυθρας θαλάσσης.

"Ομοίως καί ή Βυζαντινή Αύτοκρατορία "ώς μή οδ· 
σα κυρία τοϋ Περσικού Κόλπου, έπί πλέον δέ άπο τών 
Δρχών τοϋ 7ουαίώνος άτ ολέσασα ijai τάς περί τήνΈρυ· 
θράν θάλασσαν Επαρχίας της δέν ήδυνήθη νά έπε· 
κτείνη άξιολόγως τήν οικονομικήν έπιρροήν της είς τάς 
περί ιόν Ινδικόν Ωκεανόν χώρας. ΓΙαρέμειναν δθεν δε
σπόζοντες ένταϋθα οί "Αραβες, κύριοι άπό τοϋ 7ου 
αίώνος πλήν μεγάλου, μέρους τής Μεσογείου, καί τής 
"Ερυθρας θαλάσσης καί τοϋ Περσικού Κόλπου, μέχρι 
τοϋ τέλους τοϋ 15ου αίώνος.

6. Από τών άρχών τοϋ 16ου χρησιμοποιοϋντα τήν 
διά τοϋ περίπλου της "Αφρικής θσλασσίαν όδόν τά 
ισχυρά ναυτικώς κράτη τής Εύρώπης έγκαινιάζουν νέ· 
ον σύστημα έν τώ ζητήμ ττι τών βάσεων πρός έπιβο- 
λήν ι ίκονομικής έπιρροής έπί τών περί τόν "Ινδικόν Ω
κεανόν χωρών. 'Αντί, ώς άλλοτε τά περί τήν άνατολι- 
κήν Μεσόγειον κράτη, νά έπιδιώξουν τήν έπί τής Έ· 
ρυθράς θαλάσσης καί τοϋ Περσικού Κόλπου κυριαρ
χίαν καί έκ βάσεων έπ’ αύτών κειμένων, νά συχκενί 
τρώσωσι τό έμπόριον τών περί τόν "Ινδικόν "Ωκεανόν 
χωρών, δπερ άλλως τε λίαν δυσχερές ώς έκ τής γεω
γραφικής αύτών θέσεως, ίδρυσαν βάσεις είς αύτάς ταύ- 
τας τά,; πρός οικονομικήν έκμεταλλεοσιν χώρας.

Καί και’ άρχάς μέν αί βάσεις αΰται δέν ήσαν ή 
Εμπορικά πρακτορεία (comptoirs) συνιστάμενα είς 
έπίκαιρα σημεία τών παραλίων, εί τε άκευ τής συγκα· 
ταθέσεως τών είς ους άνήκον αί περιοχαί αΰται, ώς 
ήσαν πολλά πρακτορεία τών Πορτογάλων ίδρυθέντα 
κατά τόν 16ον ίδίφ αιώνα, είτε καί τή συ/καταθέσει 
τών ήγεμόνων έξ ών έξηρτώντο αϊ περιοχαί είς άς συν. 
ιστώντο, ώς ήσαν τα κατά τόν 17ον αιώνα έμ,χορικά 
πρ ικτορεΐα τών έν Γαλλία, "Αγγλία καί ‘Ολλανδία 
συσταθεισών έιαιρειών (<») αΓτινες μονοπωλιακώς διε- 
νήργουν τό μετά τών περί τόν Ινδικόν 'Ωκεανόν χω
ρών έμπόριον.

Άλλ" ώς κατέστη σύν τω χρόνω κατάδηλον τοι· 
αΰται βάσεις δέν έπέτρεπον οικονομικήν έκμετάλλευ- 
σιν τών χωρών τούτων είς εύρείαν κλίμακα. Τούτου 
ένεκεν καί άπό τοΰ 18ου αίώνος τά μεγάλα ναυτικά 
κράτη τής Εύρώπης έγκαινιάζουν τό ούοτημα της κα
τακτήσεως τών έν λόγω χωρών, οϋτως ώστε, κύρια 
πολιτικώς αύτών νά δύνανται νά τάς έκμεταλλευθώ- 
σιν οίκονομικώς δσον τό δυνατόν έπικερδέστερον.

Καί κατ' άρχάς μέν τήν κατακτητικήν πολιτικήν 
εφαρμόζουν έμμέσως διά τών "Εταιρειών περί ών άνω- 
τέρω. Οϋτω ή Γαλλική Εταιρεία κατώρθωσε περί τά 
μέσα τοΰ 18ου, αίώνος νά κυριαρχήση στρατιωτικώς 
μεγάλου μέρους τοΰ Δεκάν τών ‘Ινδιών! Κατά τό δεύτε
ρον δέ ήμισυ τοϋ Ιδίου αίώνος ή "Αγγλική ’Εταιρεία 
έξετόπισε κατά μέγα μέρος τήν ΓαλΧικήν έκ Δεκάν, 
ετι δέ πλέον έπεκράτησε πολιτικώς καί τών παρά τόν 
Γάγγην Ινδικών περιοχών.

'Ακολούθως δμως την θέσιν Γών Εταιρειών τούτων 
κατέλαβαν τά κράτη, άηνσ έπεξέτεινον διά κατακτή. 
σεων, συχνά δέ καί διά πολέμων μεταξύ των τήν πολ. 
τικήν αύτών κυριαρχίαν βαθμηδόν έπί όλων σχεδόν τών 
περί τόν Ινδικόν Ωκεανόν χωρών άς κατέστησαν ά- 
ποικίας ή προτεκτοράτα των.

7. Ή έπί τών περί τόν ’Ινδικόν ’Ωκεανόν χωρών 
έπιβολή τής πολιτικής κυριαρχίας τών εύρωπαϊκών 
ναυτικών δυνάμεων καί ή οικονομική έκμετάλλευοις 
αύτών είναι και’ άρχήν έφικταί έφ’ δσον ΰφίσταται με
γάλη διαφορά μεταξύ τοϋ πολιτισμού τών μέν καί τών 
δέ, τούλάχιστον άπό ώρισμένων άπόψεων (όργανώσεως, 
τεχνικής κλπ.). Έφ' δσον δμως ή διάφορά σμικρύνεταΐ 
αδται καθίστανιαι έπί μάλλον καί μάλλον προβλη
ματικοί.

Έν τοιαύτη περιπτώσει είς εύνοϊκο τέραν θέσιν διά 
την έκμετάλλευσιν ιών περί τόν 'Ινδικόν Ωκεανόν χω
ρών θά εύρίσκωνται έκεϊνα τά κράτη, άτινα θά δεοπό- 
ζοι ν τής Έρυθράς θαλάσσης, τοϋ Περσικού Κόλπου 
καί τών στενών τής Μαλαισίας. Τά ναυτικά δμως κρά. 
τη τής δυτικής Εύρώπης ώς έκ τής γεωγραφικής αύ
τών θέσεως είναι δυσχερές νά όιαιηρήσωσι τήν ύπε- 
ροχήν έπί τών έν λόγω θαλασσίων βραχιόνων.

Τήν μειονεκτικήν τούτην θέσιν των τά κράτη τής 
δυτικής Εύρώπης θά ήδΰναντο νά παρακάμψωσι κατά 
μέγα μέρος, έάν ήδύναντο νά έγκατασταθώσιν είς με- 
γάΛην κλίμακα είς περιοχάς τών περί τόν Ινδικόν 'Ω
κεανόν χωρών. Αί πολυάνθρωποι αδται άποικοίαι λευ
κών, άποτελοϋσαι βάσεις είς αύτάς ταύτας τάς έν λό
γω χώρας, θά έπέιρεπον είς τά ναυτικά κράτη τής δυ
τικής Ευρώπης νά διατηρώσιν έμμέσως τήν οικονομικήν 
αύτών έπιρροήν έπί τούτων. Τό κλίμα δμως τών έν λό· 
γψ χωρών δέν είναι κατάλληλον δια μόνιμον έγκατά- 
στασιν Εύρωπαίων, ή κυρίως είς τρία τμήματα, τά ΰψί- 
πεδα τής Αβησσυνίας, τό νοτιώτερογ "μέρος τής 'Αφρι
κής καί μέρος τής Αυστραλίας.

Άλλ' είς μέν τα ύψίπεδ χ τής 'Αβησσυνίας ύφί- 
στατοι παλαιά αυτοκρατορία μέ άρκετά καλήν στρα
τιωτικήν όργάνωσιν, ή ας βεβαίως δεν είναι διατεθει
μένη νά παραχωρήση τά εδάφη της είς εύρωπαΐκόν 
άποικισμόν. Είς τό νοτιώτερον μέρος τής 'Αφρικής 
σφ’ ετέρου ναι μέν αί κλιματικά, συνθήκαι δέν είναι 
δυσμενείς, αί έδαφικαί δμως δέν είναι καί εύνοΐκαί δι* 
έγκατάστασιν μεγάλων μαζών. "Αλλως τε καί ό όπάρ- 
χων ένταϋθα αΰτόχθων πληθυσμός είναι άρκετά πο
λυάριθμος (περί τά 5 έκατομ. Εναντι 1 */, λευκών), θ* 
άντιδρά δέ πάντοτε ίσχυρώς είς τήν επιβολήν τών 
Εύρωπαίων. "Ετι πλέον δέ άμέσως πρός βορράν 
γειτνιάζουν πολυάριθμα φΰλα, άτινα άμα ώς έκπολιτι- 
σθώσι θέλουσι καταστή διαρκής άπειλή κατά τής εις 
τα νοτιώτερα τής "Αφρικής εύρωπαϊκής βάσεως.

Μόνον ή Αυστραλία ώς έκ τής έκτάσεώς της, τοϋ 
νησίζοντος αύτής καί τής έλλείψεως άξι ιλόγου ιθαγε
νούς πληθυσμού, κέκτηται δλα έκεϊνα τά πλεονεκτή
ματα, άτινα δέον νά χαρακτηρίζωσι μίαν τοιαύτην 
Βάσιν.

IV
1. "Έτι πλέον ώς έκ τής θέσεως αύτής ή Αύστρα- 

λία άποτελεΐ καί άρίστην βάσιν έξασκήοεως πολιτικής

11) Τό Αιγυπτιακόν κατεκτήθη ύπό τών Ρωμαίων κατά 
τό 30 π. Χ-, τό δέ Συριακόν τό 64 π. X. Τό τελευταΐον δμως 
τοΰτο ήδη άπό τοΰ τέλους τοΰ II π. X. αίώνος εύρίσκετο 
κατά τό μάλλον ή ήττον έν παρακμή.

12) "Ηδη άπό τών μέσων τοΰ II π. X. αίώνος (Μιθρι 
δάτης Α' κλπ.), κυρίως δμως άπό τοΰ έπομένου αίώνος (6λ.- 
σχι. καί Η u a r t C. La Perse antique, Paris 1925, σελ. 
130—132)

13) Ή "Αγγλική ‘Εταιρία τών Ινδιών συνέστη κατά τό 
[599, ή 'Ολλανδική κατά τό 1602, ή δέ Γαλλική άρχικώς άς 
συνεταιρισμός έμπορων τοΰ St. Malo κατά τό 1604, άνασυν- 
κροτήθη δέ’ κατά τό 1719.



ΦΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΖΟ'ΓΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
Τού χ. ΓΑΣΤΤ. ΜΙΣΤΑΡΔΗ, τής ’Εθνικής Τραπέζης

1. Γενικώς εις τό μεγαλείτερον μέρος τής Αΐθιοπικής 
Αυτοκρατορίας ή βλάστησις είναι πλούσια εις είδη, πολλα- 
χοΰ δέ και πυκνότατη σχηματίζουσα εκτεταμένος λόχμας ή 
και παρθένα δάση. ’Αλλαχού δμοτς, ιδίςτ κατά τά βορειοα
νατολικά και νοτιοανατολικά, επικρατούν εκτάσεις γυμναι 
βλαστήσεως κατά τό μάλλον ή ήττον (έρημοι Ντανακιλ καί 
Όγκαντέν — Hand).

Ό εις πολυάριθμα είδη πλούτος τής έν τω συνόλφ βλα- 
οτήσεως τής χώρας οφείλεται κυρίως εις τάς διαφεροΰσας 
από τμήματος εις τμήμα αυτής κλιματικός συνθήκας. Ουτω 
ενώ) εις τάς όρεινάς περιοχάς τό κλίμα είναι αρκετά ψυχρόν 
υπενθύμιζαν τό των ορεινών περιοχών τής νοτίου Ευρώπης, 
εις τά χαμγ[λότερα επικρατεί κλίμα θερμόταταν, αλλαχού μέν 
ξηρόν, αλλαχού δέ υγρόν.

2. Δυνατοί τις νά διακρίνη έν τή χόϊρα τάς ώς κατωτέ
ρω 3 μεγάλος καί 2 μικροτέρας ζώνας βλαστήσεως.

α') Την ζώνην Δεγκάς
6') » * Βόϊνα Δεγκάς
γ') » '* Κολλά
δ ) Την κατά τά δυτικώτερα προς τό Σουδάν (Bobele, 

Guratscha κλπ.) χθαμαλήν ζώνην καί
ε'} τάς δύο ερήμους Ντανακιλ καί Όγκαδέν Hand.
Αΐ ζώναι αύται βλαστήσεως είναι έν ταύτφ ως επί τό 

πολύ καί κλιματικοί τοιαύται Ο, άνταποκρίνονται δέ κατά 
τό μάλλον ή ήττον προς τό από τής θαλάσσης ύψος αυτών.

3. Ή ζώνη Δεγκάς (Degas) περιλαμβάνει τάς 
άνω τώιν 2500 ή 2700 μ. περιοχάς άποτελουμένας έκ τών 
ήφα ιστειογενών όγκων τών ύψουμένων κατά διαστήματα με 
ταξύ Τιγκρέ και τής χώρας τών Γκαλλά (1 2).Χαρακτηριστι

(1) ’Ελαφρού κλιματικοί διάφοροί ΰφίοτανται κατ’ αρχήν με
ταξύ τών κατά τά βορειότερα καί τά νοτιώτερα τμημάτων των. 
(γενικώς με τό κλίμα τής χώρας βλ. πλήν άλλων καί Marion- 
n e Ε. Traite de Geographie Physigue, I, Paris _192δ σελ. 
258. Knox A. The climate of the Continent of Africa, Cam
bridge 1911) τά μέν ώς έκ τής διαφόρου αυτών άπό τοΰ Ιση
μερινού άποοτάσεως, τό δέ ώς έκ τής έπιδράσεως ή μη τών Μουσ- 
σώνων τοΰ ’Ινδικού.

(2) Κυριώτεροι είναι ό τού Semien μεταξύ Τιγκρέ καί Αμα-
ρά (κορυφή Ras Dascien 4 620 μ., κορυφή Berok Waha 4500 μ.), 
οί Λ buna Joseph (4195 μ.), Kollo (4300 μ.), Amba Farit 13975 
μ.) κλπ. κατά τ’ ανατολικά τοΰ Άβησσυνιακοΰ υψιπέδου, Guna 
(4250 μ.) άνατολικώς τής λίμνης Τσάνας, ό Tsoke (4150. μ.) εν τφ 
ύψιπέδω τής C< ggiam, τέλος δέ ή οροσειρά τών A russi^ (κορυφή 
Cilalo ή tiagatu 4127 μ.) καί τό όρος Gamo (κορυφή Gughe 
4200 μ.) κατά τά νοτιαιτερα είς τάς περιοχάς Γκαλλά καί Καφφας.

κόν τής ζώνης ταύτης είναι τό σχετικώς ψυχρόν τού κλίμα
τος. Αί μέσαι θερμοκρασίαι κυμαίνονται μεταξύ 5° καί 14" 
(Ankober ύψος ά'.τ.θ. 2780 μ., μέση θερμοκρασία 13°8). Τά 
υψηλότερα τμήματα καλύπτονται κατά σημαντικόν μέρος 
τού έτους υπό χιόνων, αΐτινες μάλιστα ένιαχού (Guna κλπ.) 
παρά τάς κορυφάς διατηρούνται καθ’ δλον σχεδόν τό έτος.

Αί βρρχαί είναι επίσης σχετικώς άφθονοι. Παρά ταύτα 
όμως κατά την ξηράν περίοδον ύδωρ δέν υπάρχει ή κυρίως 
μόνον εΐς τάς βαθείας κοιλάδας. Τά έν άναγλύφφ τμήματα

Γεωλογικός χάρτης Αιθιοπικής Αυτοκρατορίας καί γει
τονικών χωρών.

A — ‘Ηφαιστειογενή πετρώματα
1 Κρυσταλλοπαγή πετρώματα, 2 Παλαιοζωικά, 3 Τριαδικά, 4 Ί- 

ουράσια, 5 Ίουράσια — Κρητιδικά, 6 Κρητιδικά, 7 Παλαιογενή καί 
Τεταρτογενή

α Λίμνη Τσάνα, β λίμνη Ροδόλφου, γ Κυανούς Νείλος, δ Τακα- 
ζε — Σείτε Άουας (Hawash), ζ Scembell η Τζιούμπα, θ Όμο.

ως έκ τής έξ ήφαιστεισγενών πετρωμάτων συστάσεώς των 
δέν διατηροΰσι κατ’ αρχήν ύδωρ. Τούτου έ'νεκεν δέ καί είς 
αυτά συνήθως μόνον χλόη καί Θάμνοι άπαντώσιν έξ ειδών 
ούχί υγρόφιλων.

Ή βλάστησις δέν είναι πολύ πλούσια είς είδη έν τή ζώ
νη ταύτη. Εις τά άνω τών 3500 μ. τμήματα άπαντα κυρίως Lo
belia Rynchopetala (μέχρι 4200 μ.), φυτόν οπερ μετά τήν

άνθησιν ξηραίνεται" είς τά χαμηλότερα τμήματα έπικρατοΰ- 
σι δενδρώδεις έρείκαι (ύψους αρκετών μέτρων), Εύφόρ- 
βιον τό Άβησσυνιακόν (Kulkual) ούτινος τό ξύλον χρησι
μοποιείται ποικίλως καί Άγενία ή Άβησσυνιακή ής τά 
άνθη γνωστά ώς Κούσσον ή Κόσσο άποτελοΰσι φάρμακον 
καθαρτικόν καί άνθελμινθικόν (ή.

4· Ή ζώνη Βόϊνα Ντεγκάς (Woi’na Degas^ 
περιλαμβάνει τάς μεταξύ 1500 ή 1700 μ. καί 2500 μ. κειμένας 
περιοχάς, ήτοι τό πλεΐστον τής κυρίως ’Αβησσυνίας, τάς 
προς νότον αυτής περιοχάς Kaffa καί Galla καί τήν νοτιο
ανατολ ικώς προς τήν ’Αγγλικήν Σομαλίαν γειτονεύουσαν πε
ριοχήν Χαρράρ .

Έν αύιή τό κλίμα δέν είναι ούτε ψυχρόν, ούτε πολύ 
θεομόν. Αί μέσαι Θερμοκρασίαι κυμαίνονται μεταξύ 14° καί 
20° (Άδδίς Άμπέμπα, δψ. ά. τ. θ. 2500 μ. μέση Θερμοκρ- 
14°, Γκοντάρ ύψ. ά· τ. θ. 2200 μ., μέση Θερμοκρ. 19°) πα
ρουσιάζουν δέ μικράς διακυμάνσεις κατά τήν διάρκειαν τον 
έτους ("').

Αί δροχαΐ είναι άφθονοι (Γκοντάρ 1,02 μ., λίμνη Τσάνα 
1,30 μ., Άδδίς Άμπέμπα 1,20 μ.), ιδία κατά τά νοτιώτερα. 
Πίπτουσι δέ μόνον κατά τό άπό Απριλίου ( ) μέχρι τέλους 
Σεπτεμβρίου διάστηαα, δπερ αποτελεί τήν ύγράν εποχήν , 
(kararat), ένώ κατά τούς λοιπούς μήνας έπικρατεΐ ξηρασία 
(ξηρά περίοδος—baga), πλήν κατά τά νότια (περιοχαί νοτίου 
Schoa, Arussi, κλπ.) δπου πίπτουσι βροχαί τινες καί μετά 
τόν ’Οκτώβριον ιδία δέ προς τό έαρ.

Γενικώς τά έν άναγλύφφ τμήματα καί δή αί κλιτύες αί 
έκτεθειμέναι πολύ εΐς τόν ήλιον είναι πτωχαί είς βλάστησης 
δίδουσαι πολλαχοΰ, ΐδίςτ κατά τά βορειοανατολικά τής χώρας 
(Άγκαμέ, Ανατολικήν Τιγραίαν κλπ.), τήν έντύπωσιν μάλλον" 
στέππης μετ’ άραιών θάμνων" τά εΐς τά τμήματα δέ τούτα 
άπαντώντα φυτά είναι δλα σχεδόν ξηρόφιλα-

Τουναντίον είς τά έγγλυφα τμήματα (χαραδρώσεις), δπου ί 
διατηρείται μεγαλύτερα υγρασία, ιδία δέ είς τά οπωσδήποτε 
σχετικώς σκιαζόμενα, ή βλάστησις είναι άφθονος, δέν άπο- 
τελείται δέ καθ’ ολοκληρίαν έκ φυτών ξηρόφιλων. Συχνά μά
λιστα άποτελεΐ εΐς τινας κλιτεϊς καί άξιόλογα σχετικώς δάση.

(Συνέχεια είς τό προσεχές)

1) ’Απαντα μέχρις ύψους 3570 μ.
(1) Είς Bakr—dar—Giyorgis παρά τήν λίμνην Τσάναν εις Τ. 

ψος 1800 μ. έχομεν μέσην θερμοκρασίαν ’Ιανουάριου 15° καί μέ
ση ν ’Απριλίου 22°.

(2) Εΐς τινας περιοχάς (Schoa) κυρίως άπό τού ’Ιουνίου.
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................mmmiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiimiiimiimiiimiiiim.!tmtiii&
καί οικονομικής έπιρροής καί έπί τών χωρών τών είς 
τό νοτιοδυτικόν ήμισυ τοΰ Ειρηνικού ’Ωκεανού ή παρ’ 
αύτω κειμένων. Καί αδται είναι πλουσιώταται, ώς έκ 
τής ν αταστάσεως δέ είς ήν εύρίσκονται οί υίκοϋντες 
αύτάς λαοί άπετέλεσαν ώς έπί τό πολύ, ιδία κατά 
τούς τελευταίους αιώνας, πεδίον οικονομικού ανταγω
νισμού τών μεγάλων Εύρωπαϊκών καί Αμερικανικών 
κρατών.

2. Κατά τήν ’Αρχαιότητα καί τ? ν Μεσαίωνα αΐ 
χώραι αδται διεξέφογον άξιολόγων έπιρροών τών περί 
τήν Μεσόγειον καί τό Ιράν ίσχυοών έκάστοτε κρατών, 
πρός α όμως τινές τούτων και Ιδία ή Κίνα διετήροον έμ- 
πορικάς σχέσεις. Τούτου ένεκεν δέ καί τά έκάστοτε 
Ισχυρότερα έκ τούτων, Ιδία τ’ άνατολικώτερα, προσεπά- 
θουν νά δεσπόσωσι πολιτικώς της μεταξύ ΚασπΙας καί 
Thian Chan χώρας δΓ ής διήρχοντο οί σπουδαιόιεραι 
πρός Κίναν χερσαία! έμπορικαί όδοί (').

Ουτω οί Πέρσαι κατά τόν 6ον π. X. οίώνσ κατέ- 
κτησαν τάς μέχρι τοΰ Ί ιξάρτοο (νΰν Syr Daria) χώ
ρας, ών αΐ πλεϊσταί άπετέλεσαν τήν 16ην οατραπεί· 
αν τής Σογδιανής κλπ. (*Ηροδ. Ill, 93). Είς σημεία δέ 
δεσπόζοντα τής έν λόγτρ όδοΰ έκτισαν όχυράς πό
λεις (2)-

Κατά τό 329 π. X. ό Αλέξανδρος όφαιρέσας 
άπό τών Περσών τάς χώρας ταύτας ϊδρυσεν έν μόι η 
τή Σογδιανή καί Βακτριανή 8 πόλεις κατά Στράβωνα 
(XII, 517) ή 12 κατά "Ιουστίνον (XII, 5) (3) είς ας έγ- 
κατεστάθησαν καί "Ελληνικοί πληθυσμοί. "Ακολούθως 
έπί τών Σελευκιδών καί άν δέν έκτίσθησαν νέαι πόλεις 
πάντως ή έξελλήνισι.; έχώρησεν έτι πλέον, περί τά μέ
σα δέ τοϋ III π. X αίώνος καί αύτοτελή "Ελληνικά 
κράτη έσχηματίσθησαν (■*). Μέχρι τού 140 π. X. δτε οί 
μεταξύ Κασπίας καί "Αλταίων περιοχαί περιήλθον είς 
τούς Σκύθας ό "Ελληνικός κόσμος έδέσποζε τής πρός 
Κίναν διά Τουρκεστάν όδοΰ.

Κατά τούς Νεωτέρους Χρόνους ή Ρωσία διά τής 
κατοκτήσεως τής Σιβηρίας καί του δυτικού Τούρκε 
στάν δεσπόζει τών χερσαίων πρός τόν Ειρηνικόν "Ω
κεανόν 'Ασιατικός χώρας οδών. Έκ τούτων όμως 
ή διά Τουρκεστάν δέν κέκτηιαι πλέον, τούλάχι- 
στον μέχρι τής κατασκευής οιδηοοδρομικής γραμ
μής, μεγάλην σπουδαιότητα άηό οικονομικής άπόψεως, 
ύποσκελισθεϊσα ϋπό τής βορειοτέρας, τής διά Σιβηρίας 
καί Μαντζουρίας, ήν άκολουθεϊ άπό τών όρχών τοΰ 
παρόντος αίώνος σιδηροδρομική γραμμή καθ' δλον 
αύτής τό μήκος,

3. Τό έμπόριον τινώυ τών παρά τό νοτιοδυτικόν 
ήμισυ τού Ειρηνικού "Ωκεανού χωρών ήρχισαν νά σογ- 
κεντρώσιν έν μέρει οί "Αραβες κατά τούς Μέσους Αί 
ώνας, χρησιμοπυιοΰντες τήν θαλασσίαν όδόν τοΰ Ιν
δικού. ’Από τοΰ 16ου όμως αίώνος οί ναυτικοί λαοί 
τή; δυτικής Ευρώπης χρησιμοποιούντες τήν διά τού 
περίπλοο τής 'Αφρικής θαλασσίαν όδόν συνεκέντρω- 
σαν αύτοί πλέον είς χεΐράς των (οί Πορτογάλοι καί 
Ισπανοί κατ’ άρχάς, οί Γάλλοι, οί "Αγγλοι κλπ. ώκο- 
λούθως) τό έμπόριον τών έν λόγω χωρών. ΕΓτα, κατά 
τούς τελευταίους αιώνας, διά τής καταλήψεως διαφό
ρων περιοχών (τής άνατολικής Ινδοκίνας ύπό τής Γαλ 
λίας, πολλών νήσων ύπό τής "Ολλανδίας, τής ’Αγγλίας 
κλπ.) καί είς γενικωτέραν έκμειάλλευαιν ούτών προ. 
έβησαν.

1) Χωροΰσαι διά τών μεταξύ Παμίρ καί Thian Chan 
διόδων (Kind shaba,i κλπ.) καί διά τοΰ "Ανατολικού Τουρκε
στάν

2) Τοιαιπη ήχο ή Κυρούπολις (Άρρ. ιν, 3) παρά τόν 
ποταμόν Ταξάρτην.

,il II χατα τα θορειοανατολικώτερα ή το ή Άλεξάν· 
δυεια Έσχατη ΙΙτολ. VI, 126_ Curtins νΐ[, 26, Άλεξανδρέ- 
σχατα κατα Αππιανόν (Συρ. 57) παρά τήν σημερινήν Ιίίιο- 
gend (έπί τοΰ Ίαξάρτου). "Λλλαι πόλεις ή σαν ή ’Αλεξάν
δρεια κατά Βάκτρα (Στεφ. Βυζ.), ή Άλεξάχδρεια Ώξειανή, 
(η ’Αλεξάνδρεια έν τή Σογδιανή.) κλπ.

4) "Υπό τόν'Διόδοτον, κλπ. (Βλ. σχτ. Droysen "Ιστορία 
των Επιγόνων. Λ' σελ. 433—448).

Άπό τού τέλους όμως ιδία τού παρελθόντος αίώ
νος τά ναυτικά κράτη τής Εύρώπης ήρχισαν νά συναν- 
τώσι δυσχερείας έν τή οικονομική έκμεταλλεύσει τών 
πλείστων έκ τών παρά τό νοτιοδυτικόν ήμισυ τού 
Ειρηνικού ’Ωκεανού χωρών ώς έκ τής έμφανίσεως δύο 
νέων ισχυρών ανταγωνιστών, τών "Ηνωμένων Πολι
τειών άφ’ ενός, αΐτινες μάλιστα άπό τοΰ 1898 έγκατε- 
στάθησαν καί έν ταϊς Φιλιππίναις, καί τής "Ιαπωνίας, 
ή τις κατά τό 1895 προσήρτισε τήν Φορμόζαν, κατά τό 
1905 έγκατεστάθη ίσχυρώς είς Κορέαν καί Πόρτ—Άρ- 
θούρ, μετά δέ τόν πόλεμον τοΰ 1914—1918 έπέτυχεν έν- 
τολήν έπί τών βορείως τού Ίοημερινοΰ Γερμανικών ά- 
πόικιών.

’Απέναντι τών δύο τούτων ίσχυροτάτων οίκονομι- 
κώς άνταγωνιστών τά ναυτικό κράτη τής Εύί ώπης χά- 
vcuv διαρκώς έδαφος είς τό πρός βορραν τοΰ Ισημερι
νού τμήμα τοΰ Ειρηνικού, ώς έκ τής γεωγραφικής δέ 
ούτών θέσεως θά εύρίσκωνται πάντοτε είς μειονεκτικήν 
έναντι τής Ιαπωνίας ίδια θέσιν. Μόνον εμμέσως διά τής 
ίδρύσεως πολυανθρώπων έξ Εύρωπαίων άποικιών θά 
ήδύναντο νά διατηρήσωσι καί έπαυξήσωσιν άκόμη τήν 
θέσιν αΰτών. Τήν τακτικήν ταύτην άκολουθεϊ άπό τοϋ 
παρελθόντος ίδίςτ αίώνος καί ή Ρωσία, ήτις βαθμηδόν 
έγκατέστησε μεγάλος σχετικώς μάζας Ρώσων είς τάς 
άνατολικωτέρας περιοχάς τ ής Σιβηρίας.

Τά ναυτικά όμως κράτη τής δοτικής Εύρώπης δέν 
δΰνανται ώς έπί τό πολύ νά προβώσιν είς παρόμοιας ι
δρύσεις πολυανθρώπων έξ Εύρωπαίων άποικιών καθό
σον αί έκτός τής άκτΐνος έπιρροής τής Ιαπωνίας χώ- 
ραι κέκτηνται ώς έπί τό πλεΐστον κλίμα λίαν δυσμενές 
διά τούς λευκούς. Μόνον έν Αυστραλία άπαντώσι με
γάλοι έκτάσεις είς ας αί κλιματικοί σννθήκσι έπιτρέ- 
πούσι μόνιμον εύδόκιμον έγκατάστασιν Εύρωπαίων.

V
Τό γεγονός^ ότι είς μόνην τήν Αύστραλίαν έξ ό

λων τών περί τόν Ινδικόν ’Ωκεανόν καί τών κστάτόνοτιο- 
δυτικόν του Ειρηνικού χωρών άπαντώσι μεγάλοι έκτά- 
σεις μέ κλίμα μή δυσμενές διά τούς Εόρωπαίουο, κέ- 
κτηται μεγίστην σπουδαιότητα διά τήν χώραν ταύτην, 
καθόσον τή έππ-ρέπει νά κατσστή ή πλέον άξιόλογος 
βάσις τής λευκής φυλής δι" έπικράτησιν τούλάχιστον οί 
κονομικήν.

Είς τούτο συμβάλλει επίσης τά μέγιστα καί ή άρί- 
στη αύτής γεωγραφική θέσκ, έτι δέ καί ό μέγας φυ- 
σικόο πλούτος δν κέκτηται όστις, τή έπιτρέπει νά έξε- 
λιχθή είς μεγάλην οικονομικήν δύναμιν. Τούτων δέ έ· 
νεκεν καί υπερέχει τής γειτονικής Νέας Ζηλανδίας έν 
ή είναι μέν οί κλιματικοί συνθήκαι πολύ καλαί διά 
τούς Εΰρκπαίους. οΰτε όμως ή γεωγραφική θέσις τής 
χώρος είναι ευνοϊκή, οΰτε ό φυσικός αύτής πλούτος 
τόσον άφθονος, ώστε νά δύναται ν’ άποτελέση σϋτη 
βάοινδυναμένην νά συγκριθή πρός τήν τής Αυστραλίας.
Γ Ή Αυστραλιανή "Ομοσπονδία γεωοικονομικώς έξε- 
ταζομένη άποτελεϊταί:

σ) Άπό τάς 6 όμοσπόνδους πολιτείας καί τό- 
Northern Territory κατσλαμβανούσας τήν Αύστραλίαν 
καί τήν παρακειμένην αύτή κατά τά νοτιοανατολικά 
νήσον Τασμανίαν, αΐτινες έν τω συνόλω αητών είναι 
γνωσται ουνήθως μέ τό όνομα Α ύ σ τ p α λ ί α.

β) Άπό τός έξορτωμένας έκ τής "Ομοσπονδίας άλ
λος χώρας αΐτινες είναι:

α' Τό νοτιοανατολικόν τμήμα τής Νέας Γουινέας 
(Papua).

β" Αί πρώην Γερμανικοί Λποικίαι Kaiser Wilelmland 
(βορειοανατολικόν τμήμα τής Νέας Γουϊνέαοή "Αρχι
πέλαγος Βίσμαρκ(νήσοι Ν.Πομμιρανία vCv Ν Βρεττανία,
Ν. Μικλεμβι ΰργον νΰν Ν. ’Ιρλανδία. Ναυαρχείου κλπ.) 
καί οί δυτικώτερσι ιών νήοττν τού Αρχιπελάγους Σο 
λομώντος (Bougainville κλπ.) έφ’ ών έδόθη αύτή έντο- 
λή ϋπό τής Κοινωνίας τών ’Εθνών.

γ" Ή νήσος Nauru πρώην Γερμανική έπίσης άποι- 
κίο ήτις κατά τήν συμφωνία τοΰ 1919 διοικεΐτσι κοινής 
υπό τής Αύοτρολίος, τής Ν. Ζηλανδίας κοί τής Μ 
Βρεττανίας. · \ν

'Μεταχειρίζεστε αύτή τήν είδιπή οδον
τόκρεμα ή όποια άφαιρεΐ τις 

κίτρινες κηλίδες.

Σεις πού φοβείσθε νά γελάσετε, 
μάθετε ότι τά τθαμπά καί κιτρινι- 
σμένα δόντια μετασχηματίζονται α
μέσως σέ κάτασπρα καί γυαλιστε
ρά, άληϋηνά μαργαριτάρια, χάρις 
είς τήν ΚΟΛΥΝΟΣ

Γ’ αποτελέσματα είνε άπροσδό- 
κητα. "Ενα μόνο βοΰρτσισμα μέ 
Κ Ο Λ Υ Ν Ο Σ επί ξηράς τρήκτρας
ύά σας πείση περί ττ')ς σπουδαιότη- 
τος τής αντισηπτικής αύτής κρέ
μας. II ΚΟΛΥΝΟΣ χρησιμοποιεί 
συστατικά πρώτης ποιύτητος μή

ΔΙΑΡΚΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ Μ Ω Ρ I Σ

λαμβάνουσα ύπ* όψιν njv τιμήν 
αυτών.

Μέ μιά καταπληκτική ταχύτητα 
εά δόντια σας θά πάρουν μιά και
νούργια λάμψι καί λευκότητα πού 
δέν είχαν ποτέ, τά δέ ούλα σας θά 
έξυγειανθούν.Βεβαιώσατε σείς ή ίδι
ες τό καταπληκτικόν αποτέλεσμα 
τής ΚΟΛΥΝΟΣ.
’Από σήμερα χρησιμοποιήσατε τήντ 
όδοντοκρέμα

ΚΟΛΥΝΟΣ
ΦΑΡΑΤΖΗ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 8 - ΑΘΗΝΑΙι

ΕΠΙΠΛΑ
ΜΕ Λ0ΖΕΙΖ
Idiac τιμάτ xoic μετρητοίο

ικθειιι ΠΕ1ΡΑΙΠΙ20
Ε,ρΓΟΙΤΑΙΙΑ ΕΗ ΚΑΛΛΙ0ΕΑ
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ΓΑΛΛΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ ΙΑύγουστον, και 3.913.356 τόν.

Ό αριθμός των άνεργων κατά τήν Σετι)βριον 1934. 
έβδομάδα λήξεως 19)10 άνήρχετο ΕΜΠΟΡΙΟΝ 
εις 415.738 έναντι 371.865 τή 5)10)35.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

"Η παραγωγή γαιάνθρακας κατά 
Σεπ)βριον 1935 άνήλθεν εις 3.787.454 
τόννους έναντι 3.759.119 τόν. κατ’

κατα

Ό τιμάριθμος χονδρικής πωλήσε- 
ως άνήλθεν είς345 κατάΣεπ)βριονέ· 
ναντι 343 κατ’ Αΰγουστον καί 334 
κατά Ιούλιον. Παρατηρεΐται Ιδίως 
αυξησις τής τιμής των τροφίμων. 

Κίνησις έξωτερικοϋ έμπορίου κατά τούς 9 πρώτους μήνας τοΰ 1935: 
’Εννέα πρώτοι μήνες 1935 Εννέα πρώτοι μήνες 1954

) Ποσότης 33.412.104 τόν. 34.670.947 τόν.
) Άξια 15.552.241.000 » 17.631.719.000 φρ.
) Ποσότης 21.754.769 τόν. 20.916.203 τόν.
) ’Αξία 11.414.105.000 >

Εισαγωγή 

’Εξαγωγή

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
Τά τακτικά έσοδα έξ είσπράξεως 

φόρων κατά Σίβριον 1935 άνήλθον 
είς 2.271.378.400 φρ. έναντι 2.465-304. 
100 φρ. κατά ΕΣεπ)βριον 1934. Κατά 
τούς έννέα πρώτους μήνας τής 
χρήσεως 1935 τά τακτικά έσοδα ά
νήλθον εις 19.657.820.000 φρ. έναντι 
23.150.273.700 φρ. προϋπολογισθέν- 
των έσόδων καί 20 571.452.200 φρ. 
άντιστοίχων περυσινών έσόδων.
BANQUE DE FRANCE

Τό είς χρυσόν άπόθεμα έλαττώ- 
θέν τή 18)10 είς 71.962.569.000 φρ. 
άνηλθε τή 25)10 είς 72.157.945 000 φρ. 
Αί ύποχρεώσεις δψεως τής Ranque 
de France άνήρχοντο τή 18)10)35 είς 
φρ. 95.816.829.000. Ή άναλογία τοΰ 
καλύμματος πρόςτάς υποχρεώσεις 
δψεως έμειώθη τή 25)10 είς 74.9°/ο. 
ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ 

Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ κ. Regnier, 
'Υπουργού Οικονομικών τήςΓαλλίας,

13.080.669.000 φρ. 
τό γαλλικόν θησαυροψυλάκιον θά

κα·δανεισθή έκ της χρηματαγοράς 
τά τό τελευταΐον τρίμηνον 1935 καί 
κατ’ ’Ιανουάριον 1936, 3.000.000.000 
φρ. Τό άρτι έκδοθέν Δάνειον 720.000 
000 φρ. 5‘Vo διάρκειας 39 έτών, τής 
Πόλεως Παρισίων εΰκόλως έκαλύ- 
φθη. Γό Δάνειον τούτο άφορόί τήν 
χρηματοδότησιν διαφόρων έκτελε- 
σθησομένων δημοτικών έργων. Ά- 
νηγγέλθη έπίσης ή έκδοσις Δανείου 
τής ’Αλγερίας 600.000000 φρ. πρός 
5% καί Δανείου Σιδηροδρόμων 
1.250.000.000 φρ. πρός 5 1)29/0. Είς τό 
Χρηματιστήριον Παρισίων αί γαλλι
κοί rentes έσημείωσαν ύποχώρησιν 
ΤΡΑΠΕΖΑΙ

Αί καταθέσεις τών 4 μεγάλων 
Τραπ εζώνΟτεάίί Lyonnais jSociete Ge
nerate Cumptoir d’ Escompte καί 
Credit Industrie! et Commercial έ 
μειώθησαν τή 31)7)35 είς φρ. 28.8 δι- 
σεκατομμ. έναντι φρ. 30.7 δισεκα- 
τομμ. τή 31)12)34.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ

Τή 23)9)35 ό άριθμός των ησψα 
λισμένων έργαζομένων άνήρχετο 
είς 10.435.000 έναντι 10.243-000 πέ- 
ρυσιν. Ό άριθμός τών ήσφαλισμέ 
νων ανέργων άνήρχετο τή 23)9)35

είς 1.958 610 έναντι 2.081.987 κατά 
Σεπ)βριον 1934.
ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Τό έξωτερικόν έμπόριον τής ’Αγ
γλίας ίκινήθη κατά Σεπ)βριον 1935 
ώς εξής: .

(Είς έκατομμ. Λιρών)

Σεπ/βριος 1935 
Αύγουστος » 
Σεπ/βριος 1934

Είσαγ.
60.8
59.1
57.9

Έξαγ.
34.1
34.9
34.0

Έπανεξ.
3.8
4-2
3.2

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ό δείκτης τής βιομηχανικής πα
ραγωγής άν.;ρχόμενος είς 91 κατά 
Ιανουάριον 1935 έμειώθη κατόπιν 
συνεχώς μέχρι τού Μαΐου 1935 δτε 
έσημειοΰτο είς 85. Κατά τό τρίμη
νον ’Ιουνίου - ’Ιουλίου - Αύγούστου 
1935 διετηρήθη σταθερός είς 86. 

<Βάσις 1923-25=100).
ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Κατά τούς έννέα πρώτους μήνας 
τοΰ 1935 τό έξωτερικόν έμπόριον 
τών ϋ. S. Α. έκινήθη ώς εξής (εις 
ΐκατομμ. Δολ λαρίων).

Εμπορεύματα: Εισαγωγή: 1.502
Εξαγωγή: . 1.568
Χρυσός καί άργυρος: Υπό

λοιπον ύπέρ τής εισαγωγής: 1.204 
ΤΡΑΠΕΖΑΙ

Από τοΰ τέλους Αύγούστου μέ
χρι τών μέσων ’Οκτωβρίου 1935 τό

είς χρυσόν άπόθεμα τών Reserve 
Banks ηύξήθη άπό φ 9.197 έκατομμ. 
είς $ 9.584 έκατομμ. Ή έκδοσις τών 
gold certificates ηύξήθη άντιστοίχως 
άπό $ 6.482 έκατομμ. είς $ 6.899 έ- 
καιομμ. Αί καταθέσεις δψεως τών 
member Banks ηύξήθησαν άπό $ 
15.952 έκατομμ.εις $ 16.376 έκατομμ. 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ 

"Η συνεχής βελτίωσις τής οι
κονομικής δραστηριότητας τής χώ
ρας καί ή άθρόα εισροή κεφαλαί
ων έξ Εύρώπης έπηρέασαν εύνοϊ- 
κώς τό Χρηματιστήριον τής Νέας 
"Υόρκης κατά ’Οκτώβριον. Αί κατά 
συνεδρίαν συναλλαγαί άνήλθον 
συχνά είς 2-3 έκατομμ. τίτλων. Κα 
τά τά τέλη ’Οκτωβρίου ό τόκος call 
money τών τραπεζών Νέας Ύόρκης 
ΰψώθη άπό 1)4 είς 3)1°/0. Ό τόκος 
δανείων διάρκειας μέχρις 6 μηνών 
ΰψώθη έπίσης άπό 1)4 είς 1 °/0

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Κατά τό Αον έξάμηνον (1/4/35— 

30/9/35) τής τρεχούσης χρήσεως τά 
τακτικά έσοδα άνήλθον £ 286.899. 
959 έναντι £ 273.833.086 άντιστοίχων 
περυσινών έσόδων. Τά τακτικά έ
ξοδα άνήλθον άντιστοίχως είς £ 
346.347.079 έναντι £ 328.526.930 πε- 
ρυσινών δαπανών.
BANK OF ENGLAND

Κατά ’Οκτώβριον τό είς χρυσόν 
άπόθεμα ηύξήθη άπό £ 193.7 έκα 
τομμ. τή 9/10 είς £ 194.7 έκατομμ. 
τή 30/10. Ή κυκλοφορία μειωθεΐσα 
τη 23/10 είς £ 397.0 έκατομμ. άνήλ- 
θε τή 30/10 εις £ 399.9 έκατομμ. Ή 
άναλογία έπί τοΐς υ/0 τοΰ καλύμ 
ματος μειωθεΐσα είς 34.9 υ/0 τή 9,10, 
άνήλθεν είς 38.4 ο)ο τή 23/10.

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Ό τόκος βραχυπροθέσεων Δανεί 

ων τών Clearing Banks διετηρήθη 
σταθερός κατά ’Οκτώβριον είς */,— 
1 ο)ο. Τό έπιτόκιον προεξοφλήσεως 
γραμματίων θησαυροφυλακίου δι 
εκυμάνθη μεταξύ 9/,6 καί 19/32 %-

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ 
ΉέκρηξιςτοΟ Ίταλοαιθιοπικοΰ πολέ 
μουέπροκάλεσεποιάντινανευρικότη- 
τακαίγενικήνύποχώρησιν τών άξιών 
είς τό Stock Exchange κατά τάς άρ- 
χάς ’Οκτωβρίου. Βραδύτερον ή είς 
τήν Βουλήν Κοινοτήτων δήλωσις 
τοΰ Sir Samuel Hoare, δτι δέν πρό
κειται νά έπιβληθώσι στρατιωτικοί 
κυρώσεις έναντίον τής ’Ιταλίας 
προύκάλεσεν άρίστην έντύπωσιν 
είς τήν Αγγλικήν κοινήν γνώμην καί 
συνετέλεσεν είς ϋψωσιν τών άξιών 
είς τό χρηματιστήριον Λονδίνου. 
Ούχ ήττον λόγφ τής βραδείας έξε- 
λίξεως τών πολεμικών έπιχειρή 
σεων έν Αιθιοπία ώς καί λόγω τής 
ένάρξεως τοΰ προεκλογικού Αγώ
νας έν ’Αγγλία οί χρηματιστηριακοί- 
κύκλοι τηρουσιν έπιφυλακτικήν στά
σιν.

Τά έθνικά χρεώγραφα καί αί βιο- 
βηχανικαί άξίαι μικράν μόνον δια- 
κύμανσιν σημειοΰσιν. Έκ τών άξιών 
πρώτων υλών μεγάλην σταθερότη
τα δεικνύουν αί άξίαι χαλκού καί 
πετρελαίων. Αί άξίαι καουτσούκ 
καί_ χρυσωρυχείων μάλλον παραμε- 
λοϋνται.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΑΝΕΡΓΙΑ

Ό άριθμός τών Ανέργων κατά τά 
τέλη Σεπ)βρίου 1935 άνήρχετο εις 
1.714.000 έναντι 1.706.000 κατά τά 
τέλη Αύγούστου.
ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Σοβαρά έλλειψις κρέατος καί 
βουτύρου παρετηρεϊτο κατά ’Οκτώ
βριον είς Βερολΐνον. Τούτο όφείλε
ται άφ’ ενός μέν είς τήν ίσχύου- 
σαν διατίμησιν τροφίμων, ήτις ήγα- 
γεν είς άπόκρυψιν τών τροφίμων 
υπό τών δυσαρεστημένων παραγω
γών, άφ’ έτέρου δέ είς τήν έλάττω- 
σιν τών εισαγωγών κρέατος, βου
τύρου, τυροΰ καί ώών έκ τοΰ έξω- 
τερικοΰ (Δανίας κλπ.Ι. Αί γερμανι- 
καί έψημερίδες συνιστώσιν είς τόν 
λαόν νά κάμ;) ύπομονήν διότι «ή 
σπάνις τροφίμων έχει πολύ μικρο- 
τέραν σημασίαν άπό τήν καταβαλ·

λομένην προσπάθειαν πρός άνόρθω- 
σιν τής ισχύος τής Γερμανίας». Κα 
τά τούς πρώτους έννέα μήνας 1935 
αί είσαγωγαί έκ του έξωτερικοϋ 
άνήλθον είς RM. 3092.9 έκατομμ. 
καί αί έξαγωγσί είς Rm. 3.062.0 έ 
κατομμ.

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ
Συνεπεία έξοφλήσεως βραχυπρο

θέσμων Δανείων του Reich καί 
γραμματίων τής Gold Diskonto Bank, 
Αφθονία χρήματος έπικρατεΐ Ό 
Αγοραίος ήμερήσιος τόκος χρήμα- 
τοςδιεκυμάνθη μεταξύ 3—3Συ 
νεπεία Αγορών πρώτων υλών έκ 
τοΰ έξωτερικοϋ τό είς χρυσόν άπό 
θέμα τής Reichsbank ήλαττώθη άπό 
RM. 94.308 έκατομμ. τη 7/10 είς 
88.797 έκατομμ. τή 15)10)35.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
Ή οικονομική δραστηριότης τής 

χώρας μικράν πρόοδον έσημείωσεν 
άπό πέρυσιν. Ή έσοδεία σίτου ήτο 
μέτρια έφέτος καί τό πρός έξαγω- 
γήν πλεόνασμα θά είναι μικρότε- 
ρον τοΰ συνήθους. Κατά τό πρώ
τον όκτάμηνον τοΰ 1935 ή εισαγω
γή άνήλθεν είς Dinars 2.323,2 έκα
τομμ. καί ή έξαγωγή είς Din. 2.391, 
1 έκατομμ.έναντι Αντιστοίχου περμ.· 
σινής είσαγωγής Din. 2302,6 έκα 
τομμ.καί έξαγωγής Din. 2249,5 έκατ 
Τό κράτος, λόγω τής έκ τής μειώ- 
σεως διαφόρων φόρων έλαττώσεως 
τών έσόδων του, προέβη είς Αντι
στάθμισμα, είς περικοπήν άπό 1/10/ 
35 τοΰ μισθοΰ τών δημοσίων ύπαλ 
λήλων κατά 7 ο)ο. Τό μέτρον τού
το δυσηρέστησε γενικώς τούς υ
παλλήλους τόσονμάλλον,καθ’δσον δ 
τιμάριθμος Ακρίβειας τής ζωής ΰ
ψώθη έσχάτως.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατά τό πρώτον,, έπτάμηνον τοΰ 

1935 τό έξωτερικόν έμπόριον έκι- 
νήθη ώς έξής:

1935
Είσαγ. = ποσότηε 262.660 τόν" 

άξια Lei 5.940.210.000
Έξαγ. == ποσότης 4.989.849 τόνί 

άξια Lei 8.008.513.000
1934

Εΐσαγωγ ποσότης 330.478 τόν. 
άξια Lei . 7.220.527.000

Έξαγ. ποσότης 4 859.383 τόν, 
άξα Lei 7.183.134.000

Ή Ρουμανική Κυβέρνησις κατα
βάλλει άξιολόγους προσπάθειας 
πρός αΰξησιν τών έξαγωγών της, 
καί ήδη έπέτυχεν ικανοποιητικά Α
ποτελέσματα, λόγφ δμως τοΰ δτι 
ΰφίστανται συμφωνίαι clearing μετά 
διαφόρων χωρών, ή άμεσος οικονο
μική ωφέλεια τοΰ Κράτους είναι μι
κρότερα.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
&

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Ν.ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΑ

ΟΔΟΣ ΑΔΡΙΑΝΟΥ 75

ΑΘΗΝ ΑΙ
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ΜΕΤΗΞΟΎΦΗΝΤΟΥΡΓΕΙΟΝ
Η

α ΧΡΥΣΑΛΛΙΣ,,
ΣΤΥΛ. Η. ΠΑΠΒΔΟΠΟΥΛΟΥ μ.

Κεφάλαιον όλοσχερώς κατ)νον Δρ. 50.000.000
Κεφάλαια Άποθεματικά » 17.600.000

ΕΔΡΑ ΕΝ AOHNAIS

ΡΡΓΠΥΤΑVIA · ΕΝ αθηναις (ποδονιφτη)
ΕΠ UL I Μ4ΙΑ . ΚΑΙ ΕΝ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΗ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΡΑΦΕΙΑ & ΑΠΟΘΗΚΗ: Χ°ϊίΜϊ^οπΛ^ΩΣ
ΛΙΕΥΙΊΥΝΥΕΙΥ * ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ γραμματοθυρις 68
11IlIUM14lI£ . ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΤΑΞΟΧΡΥΣΑΛΛΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ’Εργοστ. Ποδονιφτη <χρ. 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, Ιίετακροΰτες, Κου

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

Στόφες κλαδωτές, Εμπριμέ.

ΞΕΝΟΔΟ^ΕΙΟΝ «ΣΕΜΙΡΠΜΙΣ’ ΤΡΙΠΟΛΙΣ
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ΑΠΑΝΤΑ ΦΕΡΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΓΙΑ 
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΜΕ ΠΛΗΡΕίε & NEQTATAS ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
μ Δωμάτια Λούξ μετά λουτρού, τρεχοΰμενον θερμόν και ψυχρόν ΰδωρ, καλορι- 

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



ΤΑ ΚΤΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ I
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ΖΑΚΧΑΡΕΙΣ
Κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου κυκλών 

ένέσκηψεν εις Κούβαν, έπενεγκών κατά 
πληροφορίας μεγάλας ζημίας εις τάς φυ
τείας σακχαροκαλάμου.

— Κατά πληροφορίας τοΰ κ. Licht ή 
συγκομιδή τών τεύτλων προΰχο'ιρει, υπό 
ευνοϊκός συνθήκας εις τήν Ηπειρωτι
κήν Εΰροιπην κατά το δεύτερον ήμισυ 
τοΰ ’Οκτωβρίου.

Κατά τάς άρχάς Ν βρίου έπεσαν εις 
τήν Γερμανίαν καί εις τήν Τσεχοσλοβα
κίαν ίσχυραί βροχαί έμποδίσασαι τήν 
συγκομιδήν. Εις τήν ’Αγγλίαν, Γαλλίαν 
καί Γερμανίαν τό βάρος τών τεύτλων 
είναι αρκετόν, άλλ’ ή περιεκτικότης εις 
σάκχαρον δέν είναι ικανοποιητική 
Εις τήν Τσεχοσλοβακίαν ή περιεκτι 
κότης κυμαίνεται μεταξύ 15 1)2—18ο)ο 
Αί έσοδεΐαι τής Αυστρίας, τοΰ Βελγίου 
τής Ουγγαρίας, τής I ίολωνίας καί τής 
Τσεχοσλοβακίας είναι μικρότεροι τών 
περυσινών.

—Κατά τήν Meinralh Brokerage Co 
τοΰ Chicago ή παραγωγή σακχάρειος έκ 
σακχαροτεύτλων 1935—3G τών T7.S.A. 
υπολογίζεται εις 1.094 300 long tons έ
ναντι 1.034.300 long tons παραγωγής 
1934-35.

—‘Η διεθνής αγορά τής σακχάρεω; πα
ρουσίασε σταθερότητα*κατά τά μέσα Ό 
κτωβρίου με maximum τιμών τή 18/10, 
βραδύτερον όμως ή βελτίωσις τής πολι 
τικής καταστάσεως έν Ευρώπη προύκά- 
λεσε χαλάρωσιν τιμών. Κατά τάς άρχάς 
Νοεμβρίου ηρεμία έπεκράιει εις τό 
είδος.

—Εις τήν άγοράν Πειραιώς ζωηρά ζή 
τησις παρετηρήθη έκ μέρους τής κατα 
ναλώσεως ’Αθηνών και Πειραιώς ώ; καί 
διαφόρων επαρχιών. Πάσαι αί άφικνού 
μεναι ποσότητες έκ τοΰ έξωτερικοΰ ά· 
πορροφώνται άμέσως καί τά υπάρχοντα 
αποθέματα είναι ελάχιστα. Αί προσφο
ρά! έκ Τσεχοσλοβακίας σπανίζουν.
ΒΑΜΒΑΞ

Κατά τό πρώτον 15)0ήμερον τοΰ ’Ο
κτωβρίου βροχαί έσημειώθησαν εις τάς 
άνατολικάς βαμβακοπαραγωγούς Πολι
τείας τών T7.S.A. ώς καί δριμύ πρόωρον 
ψΰχος εις τάς βόρειας Πολιτείας. Εις 
τήν περιοχήν τής Oklahoma τό δριμύ

ψΰχος έπροκάλεσε ζημίας. Ή συγκομι
δή κατόπιν τούτου καθυστέρησεν.

— Καθ’ όλον τόν μήνα ’Οκτώβριον αί 
τιμαι τοΰ ’Αμερικανικού Βάμβακος έ 
τοιμοπαραδότου καί έπί προΟεσμίφ ή · 
σαν λίαν σταθεροί. Τοΰτο οφείλεται εις 
τήν ζωηράν ζήτησιν έκ μέρους τοΰ έμ- 
πορίου καί τής βιομηχανίας τών τε 
U.C>.A. καί τοΰ έξωτερικοΰ, λόγφ τοΰ 
οτι τό. άποθέματα είναι περιοϊρισμένα. 
Εις τήν Νέαν Ύόρκην έπικρατεΐ γενική 
αισιοδοξία διά τό μέλλον τοΰ είδους, καί 
η άνατιμητική κερδοσκοπία έχει άναθαρ- 
ρήσει.

— Ή έφετεινή εσοδεία τής Αίγύπτου 
έκτιμαται έπισήμως εις 8.085.000 καντά
ρια έναντι 7 390.000 κανταρίων περυσι- 
'ής άποδόσεως. Ή έκτίμησις όμως αίίτη 
θεωρείται ύπό τών ειδικών ώ; λίαν αί 
σιόδοξος. ‘Η ποιότης βάμβακος Σακελ- 
λαρίδη άνετιμήθη κατά τάς άρχάς 
Ν-βρίου καί ζητείται έντατικώς.

— Ό έγχοιριος βάμβαξ ήρχισε ταχέως 
συγκεντρούμενος εις χεΐρας τών παρα
γωγών, ή πίεσις δέ αΰτη τής νέας έσο 
δείας προίικάλεσε χαλάριοσιν τιμών μέ
χρι 52—53 δραχ. -κατ’ όκάν. Οί βαμβα 
κόσποροι άντιθέτως ύψώθησαν λόγιο μι- 
κράς προσφοράς.

ΚΑΠΝΑ
Αί άγοραί χωρικών καπνών έφετεινής 

έσοδείας έσυνεχίσθησαν γοργώς κατά 
’< Ικτώβριον. Κατά τόν άνω μήνα ήγορά. 
σθησαν εις άπασαν τήν Ελλάδα 7,006. 
300 οκάδες χωρικών καπνών, τό δέ συ· 
νολικώς άγορασθέν ποσόν μέχρι 31/10/ 
>5 άνήλθεν εις 10.401.000 όκάδας έναν 

τι 3.334 700 μέχρι 30/9/35.
•—Τά εις χεΐρας τοΰ ελευθέρου καπνεμ- 

πορίου υφιστάμενα διαθέσιμα καπνά έ 
σοδειών 1931 καί 1932 είναι άσημάν- 
του ποσότητος. Μεγάλα έπίσης ποσά 
καπνών έσοδείας 1933 διετέθησαν κατά 
Σεπ/βριον καί Όκτιόβριον. Έλπίζεται 
ότι τά ύπολειπόμενα εις χεΐρας καπνεμ- 
πόρων καπνά έσοδ. 1933 ώς καί τά έ
σο δ. 1934 θά διατεθώσι ταχέως λόγω 
τού ότι άθρόως ζητούνται ύπό τής ξένης 
καταναλώσεως. Υπάρχουν έπίσης άρκε- 
ταί ποσότητες καπνών έσοδ. 1930 καί 
παλαιοτέρων, ών όμως ή άπορρόφησις 
είναι δυσχερέστερα.

—Κατά τους 9 πρώτους μήνας τοΰ 
1935 έξήχθησαν έξ Ελλάδος 32.198.045 
χγρ. κατνών άξίας δρχ. 1.959,4 έκατομμ.. 
έναντι άντιστοίχου περυσινής έξαγωγής 
20.020.384 χγρ. άξίας δρχ. 1.072,5 έκα 
τομμ.

—Ή έφετεινή τουρκική εσοδεία είναι 
άρκετά καλής ποιόΐητος, υπολογίζεται 
δέ αΰτη εις 35.000.000 χγρ. έξ ών 
20.000.000 χγρ έσοδεία περιφέρειας 
Σαύρνης. Ή έπί καπνών έσοδ. 1934 έμ- 
πορική κίνησις είναι λίαν Ικανοποιητι
κή, έπικρατεΐ δέ αισιοδοξία καί διά τήν 
ευχερή καί ύπό Ικανοποιητικούς όρους 
διάθεσιν τής νέας έσοδείας

—Ή ίΐέσις τών καπνών έν Βουλγαρία 
έβελτιώθη σημαντικώς έφέτος λόγιο με 
γάλης αύξήσεω; τής έξαγωγικής κινήσεω; 
Κατά τούς 7 πρώτους μήνας τοΰ 1935 
έξήχθησαν lfi.223.000 χγρ. άξίας 913 έκα- 
τομ. levas έναντι 9.893 000 χγρ. αντι
στοίχου περυσινής έξαγωγής άξ>ας 488. 
έκατομ. levas.
ΕΛΑΙΑ

Ιίοτά τόν μήνα Όκτοίβριον ζωηρά 
κίνησις έπί τών ραφινέ καί πενταίά- 
Ομων κατά τό πρώτον δεκαήμερον τού 
Νοεμβρίου λόγιο τής άπαγορεύσεως 
τής έξαγωγής ελαίων εις τό εξωτερικόν.

—Αί τιμαί τών εξωτερικώνρ ιφινέ δια- 
δοχικώς ύψώθησαν άπό φρ. 390—95 
τά 100 κιλάείς φρ.410 καί415—420. Τά 
εξωτερικά πεντάβαΟ-μα έπίσης ύψώθη
σαν άπό φρ. 345—350, εις φρ. 370—375 
καί 375—380. Τά εσωτερικά ραφινέ 
διεκυμάνθησαν πέριξ τών δραχ. 38— 
39,50 κατ’ όκάν καί τά έσωτερικά πεν- 
τάβαθμα πέριξ τών Δρχ. 36—37 κατ’ 
όκάν.

—Αί τιμαί αΰται νοούνται διά μέν τό 
εξωτερικόν εις λιμένας ’Ιταλίας ή Γαλ
λίας, διά δέ τό έσωτερικόν εις λιμένας 
εσωτερικοί, βαρέλια έπιστρεπτέα.
ΣΤΑΦΙΣ

Ή έξαγωγή σταφίδων έξ Ελλάδος 
παρουσιάζεται ιός εξής.

1)9/35—10)11)35 Λ. Ε. 102.117.336 
1)9)34—10,11)34 » 109.864.021
1)9)33-10)11)33 » 83.706.919
Τήν πρώτην θέσιν είς τήν εισαγωγήν 

Ελληνικών σταφίδων έ'χει ή 'Αγγλία, 
μετ’ αυτήν δέ έρχονται κατά σειράν ή

‘Ολλανδία, ή Γερμανία, αί ‘Ηνωμέναι 
Πολιτεϊαι, ή ’Ιταλία, ή Πολωνία κλπ.

Ή εί; τάς χώρα; ταύτας έξαγωγή α
ντιπροσωπεύει τά 99ο)ο περίπου τής συ
νολικής έξαγωγής.

Άπό άτόψεως λιμένων έξαγωγής τήν 
προοιην θέσιν μέ αναλογίαν 50 ο)ο έπί 
τοΰ συνόλου κατέχουν αί Πάτραι, έτον- 
ται δέ κατά σειράν τό Αϊγιον, ό Πει- 
ραιεύς, ή Ζάκυνθος, τό Ληξούριον κλπ.

Τό παρακράτημα είς ξηράν σταφίδα 
κατά τό άπό 1/9— 31],10)35 διάστημα ύ- 
πολογιζεται είς Λ Ε. 27.939.800. Είς 
ίσον δέ ποσόν περίπου τό έκ μετατρο
πής χλωρά;.

Ή αγορά έπί τών Κορινθιακών είναι 
μάλλον ήσυχος. Αί τιμαί έν Λονδίνο) 
κατά άγγλικόν στατήρα είς άνάλωσιν 
κυμαίνονται μεταξύ Sh. 30)6, -31/- διά 
Πύργου καί Sh. 52 -διά Αίγιου εκλεκτό. 
Ή διαφορά μεταξύ τών άνωτέρω τιμών 
και τιμής fob. ‘Ελληνικόν λιμένα ύπο- 
λογίζεται είς Sh. 7]6 περίπου κατά στα 
τήρα.

’Επί τή προσεγγίσει τώ ’ εορτών τών 
Χριστουγέννων αναμένεται έντασις τής έ- 
ξαγωγικής εργασίας.
ΣΙΤΟΣ

Κατά στατιστικήν τού Δελτίου του 
Διεθνούς Γεωργικού ’Ινστιτούτου ή σι
τοπαραγωγή 1935 τού Βορείου Ημι
σφαιρίου—εξαιρέσει τής Κίνας, τής Ρω
σίας, τοΰ Ιράκ καί τής Μαντζουρίας — 
ανέρχεται είς 838 έκατομμ. μετρ, στατή
ρων έναντι 811 έκατομμ. μετρ, στατήρων 
σιτοπαραγωγής 1934. Ειδικούς ή έσο
δεία τής Ευρώπης ύπολογίζεται είς 419 
έκατομμ. μετρ, στατ., ή τής Βορ. ’Αμε
ρικής είς 244 έκατ. μετρ., στατ. ή τής 
Ασίας είς 145 έκατ. μετ. στατ., καί ή 
τής Βορ. Αφρικής είς 30 έκατ. μετ. 
στατ.

Κατά ’Οκτώβριον άφθονοι βροχαί έ
πεσαν είς Αργεντινήν βελτιώσασαι τήν 
κατάστασιν τής εσοδείας, ήτις ύπολογίζε- 
ται ότι θά άνελΟη είς 23.000.000 quar 
ter« περίπου, μέ πλεόνασμα πρός έξα
γωγή ν 7—9 έκατομμ. quarters. Ή έ
σοδεία τής Αυστραλίας εξελίσσεται λίαν 
ικανοποιητικώς. Αΰτη έκτιμαται είς 135 
— 14θ έκατ. bushels.

Ή έαρινή έσοδεία τών U.S.A. έκτι- ί

μαται έπισήμως εί; 107.000.000 bu. κα|_ 
τό σύνολον τής έφετεινής σιτΟπαραγοι- 
γής είς 599.000.000 bu. έναντι 490 έ- 
κατ; 469 χιλ. bu. περυσινής άποδόσεως.

Κατά τόν «’Εμπορικόν Φύλακα» τό 
παγκόσμιον πλεόνασμα μέχρι 1)8)30 υ
πολογίζεται εί; 91.000.000 grs., αί παγ. 
κόσμιαι άνάγκαι είς 63.000.000 grs. καί 
αί μέχρι 24)10)35 φορτώσεις είΓ 
13.325.000 grs. ζ

Ή διεθνής αγορά παρουσίασε γενι
κήν χαλάρωσιν τιαών κατά τό τρίτον 
δεκαήμερον τοΰ Ό «ωβρίου συνεχισθεΐ- 
σαν καί κατά τάς πρώτας ημέρας τού 
Νίβρίου, μέ μικρός διακυμάνσεις. Ή 
αγοραστική κίνησις είναι περιωρισμέιη. 
Ή Ρωσία είναι σοβαρός πωλητής είς 
τάς Ευρωπαϊκά; αγοράς ώς καί είς τήν 
Εγγύς ‘Ανατολήν. Κατά τάς τρεις τε
λευταία; εβδομάδας μεγάλοι φορτώσεις 
- γένοντο έκ τών λιμένων τής Μαύρης 
Θαλάσσης. "
ΚΑΦΕΣ

Ή Βραζιλιανή παραγωγή καφέ 1935 
—36 υπολογίζεται είς 18,5 έκατομμ. σάκ
κους, ή δέ παγκόσμιος είς 26—27 έκατ. 
σάκκων. Κατά τό πρώτον Ιδθήμερον 
τού Οκτωβρίου τό Nationale Coffee 
Department τή; Βραζιλίας κατέστρεψε ■ 
53.000 σάκκους καφέ. Κατά Σεπ)6ριον 
είχον καταστραφή 143.000 σάκκους. ’Α
πό τού Ιουνίου 1931 κατεστράφησαν 
συνολικά); 35.420.000 σάκκοι.

Τό χρηματιστήριον Νέας Ύόρκης έ· 
σημείωσεν έλαφράν ΰψωσιν τιμών κατά 
τήν περίοδον 3—16ην Οκτωβρίου, λό
γω σταθερότητας τού milreis, έχαλαρώ- 
θη κατόπιν καί διετηρήθη ήρεμον άνει>- 
σοβαρών διακυμάνσεων. Ή αγοραστική 
κίνησις είναι πολύ περιωρισμένη.

Αί έλληνικαί άγοραί ή σαν σταθεραί 
κατά τό πρώτον δεκαπενθήμερον τοΰ 
’Οκτωβρίου καί ίκαναί προμήθειαι έκ 
φόβου άνατιμήσεως έσημειώθησαν. Κα
τά τό δεύτερον δεκαπενθήμερον τοΰ μη
νάς έσημειώΟη απραξία. Κατά τάς τε
λευταίας όμως ή μέρας τοΰ ’Οκτωβρίου 
ή αγορά ήρχισε νά δεικνύη μεγαλείτεοον 
ενδιαφέρον. ΙΙολλαί προπωλήσεις έγέ· 
νοντο είς τάς επαρχιακός άγοράς μέ τι- 
μάε ίημηλάς : Δρχ. 38 39 transit?: αί 
τιμαί έλευθέρου εμπορεύματος έκυμαί- 
νοντο είς τάς 64—66 δραχ. κατ' όκάν.
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REMINGTON RAND INC

ΪΡΒΠΕΖη Ηθηνωμ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡ}. ΣΕΩΣ 1893

109 καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικώ (έν ’Αγγλία 

Αιγΰητω και Κύηρω).

’Οργανισμός ίδρυθεις ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΟΗΝΩΝ

THE BANK OF ATHENES TRUST COMPANY 

205 Weet 33rd Street — NEW YORK

ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τά οποίον αναλαμβάνει νά μελε.· 
τάση τά προβλήματα oat. καί νά 
nporeivn rat καλυτέραο. λύσΕΐΰ

ΑΝΤ/Π ΕΙ Α ΔΙΑ TUN ΕΛΛΑΔΑ Π. ΣΟΛΟΜΟΣ
■ ΤΗΛ. 22-6871

6ΥΡΙΠΙΔ0Υ 9 ΔΘΗΜΑΙ 
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΜΕΓΑΡΟΝ ΑΦΘΟΝΙΔΟΥ - 2ος Όροφος 

ΟΔΟΣ ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ9

Μετοχικόν Κεφάλαιον Δραχμαι 14-600-000
Έρνοστάσιοι:

g Εις Δραπετσώνα Πειραιώς 
^ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» 

70.000 Τ. έτηαίως

Έ ν Βόλω
1 ή «ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΟΛΥΜΠΟΣ» 
____ 40.000 Τ. ετησίως

Τηλέφωνα:
Κεντρ. Γραφεία 25.101, Άθήναι 
Πρατηρίου 25.191, Άθήναι 

’Εργοστασίου 40.441, Πειραιεύς 
Γραφεία Βόλου: 

Δημητριάδος 128—Τη λ. 55. 
Πρατηριον Οεσσαλονίκπς: 

Στοά Παρθένων 8—Τηλ. 39.18
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Τηλεγραφική Διεύβυνσις:

ΣΙΜΗΡΑΚΛΗΣ ΑΘΗΝΑΣ, ΒΟΛΟΤΣΙΜΕΝΤ — ΒΟΛΟΝ
Αί μεγαλείτεραι καί μέ τά πλέον συγχρονισμένα μηχανήμα

τα εγκαταστάσεις: Τρεις περιστροφικοί κλίβανοι. Άρτιώτατα 
εργοστάσια χημικών καί βιομηχανικών δοκιμών παρακολουθή- Δ 
σεως ποιότητος προϊόντων. ψ
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ΓΕΩΡΓΙΑ
Ή έφετεϊνή παραγωγή σίτου, επί τή 

βάσει τών αριθμών τοΰ υπουργείου Γε
ωργίας, άνήλθεν εις 650 έκατομμ. όκά- 
δας, έναντι 620 έκατομμ. οκάδων τοΰ 
παρελθόντος έτους, Εις Μακεδονίαν καί 
Θράκην ή παραγωγή άνήλθεν εις 85 
έκατομμ. όκάδας έναντι 30 έκατομ. τοΰ 
έτους 1934. Τό ποσόν τοΰ μέχρι τοΰδε 
συγκεντρωθέντος σίτου ύπερέβη τά 140 
έκατομμ. όκ., υπολογίζεται δέ δτι τελι- 
κώς θ’ άνέλθη εις 150—160 έκατομμύ- 
ρια όκάδας. Ή άπόδοσις τής έφετεινής 
εσοδείας ελαίου έλπίζεται επίσης καλή, 
καθ’ όσον αί τελευταίοι καιρικαί συν 
θήκαι ωφέλησαν τήν ελαιοπαραγωγήν. 
Ή ζωηρά κίνησις τής άγοράς έλαίου 
κατά τόν ’Οκτώβριον προεκάλεσεν ΰψω- 
σιν τών τιμών, άναγκάσασα τήν κυβέρ- 
νησιν νά προβή εις άπαγόρευσιν τής ε
ξαγωγής τοΰ προϊόντος τούτου. Ή θέ- 
σις τών σταφιδοπαραγωγών παρουσιά
ζει ωσαύτως μικράν βελτίωσιν κατόπιν 
τής αισθητής ύψώσεως τών τιμών έν τή 
"Ελληνική αγορά καί τής ζωηρό τέρας 
αγοραστικής κινήσεως έν τή σταφιδα- 
γορρ. Λονδίνου. "Οσον αφορά τέλος τόν 
καπνόν, έν παραγωγή ύπήρξεν έφέτος 
εξαιρετικούς ικανοποιητική από άπόψεως 
ποιότητας, ή δέ συγκομιδή έπερατώθη 
υπό ευμενείς καιρικάς συνθήκας. Ή ά- 
γοραστική κίνησις καπνού συνεχίζεται 
ζωηρά. Έξηντλήθη ολόκληρος σχεδόν 
ή έσοδεία 1984, οί δέ αγοραστοί έστρά- 
φησαν ήδη πρός τήν έφετεινήν παραγω
γήν.

ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΞΩΤΕΡ. ΜΠΟΡΙΟΥ
Συμφιόνως πρός τά υπό τής Γ.ΣΎ. 

τοΰ υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
«υγκεντρωθέντα στοιχεία ή εισαγωγή 
κατά τόν μήνα Σεπτέμβριον άνήλθεν 
εις τόν. 193.710 αξίας 855.538.000 δρχ. 
καί ή εξαγωγή εις τόν. 119-044 άξιας 

:918.266.000 δραχμών. Κατά τόν αντί
στοιχον μήνα τοΰ 1934 ή μέν εισαγωγή 
είχεν άνέλθει εις τόν. 182.722 αξίας 
782.850.000 δρχ., ή δέ έξαγωγή είς τόν. 
98.461 αξίας 1.031.544.000 δρχ.

Συνολικώς κατά τούς έννέα πρώτους 
μήνας τοΰ 1935 ή μέν εισαγωγή άνήλ
θεν είς τόν. 1.774.444 αξίας 7.707.086. 
000 δρχ., ή δέ έξαγωγή είς τόν. 577. 
538 άξίας δρχ. 4.201.287.000. Κατά τό 
«ύτό χρονικόν διάστημα τοΰ π. έ. ή μέν 
εισαγωγή είχεν άνέλθει είς τόν. 1.432. 
678 άξίας 6.332.077.000 δραχ., ή δέ έ
ξαγωγή είς τόν. 549.475 άξίας 3.464. 
299.000 δραχ. "Επομένως ή παθητικό- 
της τοΰ έμπορικοΰ ημών ισοζυγίου κατά 
τούς έννέα πρώτους μήνας τοΰ τρέχον
τος έτους άνήλθεν είς 3.505.799.000 δρχ., 
έναντι 2.867.778.000 δραχ. τής αντιστοί
χου περιόδου τοΰ παρελθόντος έτους. 
Τήν μεγαλειτέραν αύξησιν εισαγωγής 
παρουσιάζουν ό σίτος, ό άραβόσιτος καί 
ή ξυλεία, τής δέ έξαγωγής ό καπνός, αί 
έλαΐαι καί τά έλαιόλαδα. Άντιθέτως μεί- 

-ωσιν τής έξαγωγής παρουσιάζουν ή στα- 
tpic, τό γλεΰκος καί ό οίνος.

Οί κυριώτεροι άγορασταί έλληνικών 
προϊόντων ή σαν ή Γερμανία μέ αξίαν 
είς δραχ, 1.368.104.000, αί Ήν. Πολι- 
τεΐαι μέ 574.007.000 δραχ-, ή Μεγ. Βρε
τανία μέ 522.662.000 δρχ. καί ή "Ιταλία 
ιιέ 319.701.000 δραχμάς.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ. τοΰ 
"Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας η 
ναυτιλιακή κίνησις τής 'Ελλάδος μετά 
τοΰ έξωτερικοΰ κατά τόν μήνα Σεπτέμ
βριον είχεν ώς άκολούθως: Κατέπλευ
σαν έν όλφ πλοία έμφορτα 263 χωρητι
κότητας 488.414 κόρων (έναντι πλοίων 
287 χωρητικ. 487.387 κόρων τοΰ άντι
στοί χου μηνός τοΰ 1934), άπέπλευσαν δέ 
233 πλοία χωρητικ. 430.074 κόρων (έ
ναντι 279 πλοίων χωρητικ. 462.209 
κόρων.

Κατά τό έννεάμηνον "Ιανουάριου

Σεπτεμβρίου τά καταπλεύσαντα έμφορτα 
πλοία άνήλθον είς 2.366 χωρητικότητας 
4.165.317 κόρων (έναντι πλοίων 2.284 
χωρητ. 4,091.473 κόρων τής άντιστοί- 
χου περιόδου τοΰ 1934), τά δέ άποπλεύ- 
σαντα είς 1.822 πλοία χωρητικότητας 
3.448.880 κόρων (έναντι 1.908 πλοίων 
χωρητικ. 3.369,142 κόρων). Ήτοι κατά 
τό τρέχον έτος παρατηρεΐται αΰξησις 
γενικώς είς τούς κατάπλους κατά 82 
πλοία καί 73.845 κόρους, μείωσις δέ είς 
τούς άπόπλους ώς πρός τόν άριθμόν 
τών πλοίων κατά 86, άλλά αΰξησις ώς 
πρός τήν χωρητικότητα κατά 79,738 
κόρους.
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Κατά τήν υπό τής Γενικής Διευθυν- 
σεως τοΰ Δημοσίου Λογιστικού δημο- 
σιευθεϊσαν προσωρινήν κατάστασιν τό 
σύνολον τών είσπραχθέντων εσόδων τοΰ 
κράτους κατά τό άπό 1ης "Απριλίου 
μέχρι 31ης Αύγούστου διάστημα άνήλ
θεν είς 3.925.037 272 δρχ. επί προϋπο- 
λογισθέντων δι" ολόκληρον τήν χρήσιν 
1935-36 δρχ. 11.173.401.253 καί βε- 
βαιωθέντων δρχ. 6.135.963.391. Τά κατά 
τό αντίστοιχον πεντάμηνον τής χρήσεως 
1934—35 είσπραχθέντα έσοδα εΐχον ά- 
νέλθει είς 3.405.078.882 δρχ. έπί προϋ· 
πολογισθέντων 10.391.753.107 δρχ. καί 
βεδαιωθέντων 4.120.613.352 δρχ. Τό 
σύνολον τών πληρωθέντων έξόδων κατά 
τό αυτό πεντάμηνον τής τρεχούσης χρή
σεως άνήλθεν είς 3.636.774.467 δρχ. έπί 
συνόλου πιστώσεων 11.165.201.846 δρχ. 
καί άναληφθεισών υποχρεώσεων 10.220. 
300.480 δρχ. Κατά τό άντιστοιχον χρο
νικόν διάστημα τής χρήσεως 1934—35 
εΐχον πληρωθή έξοδα 2,645.603·245έ π 
συνόλου χορηγηθεισών πιστώσεων 10. 
733.488.027 δρχ. καί άναληφθεισών υπο
χρεώσεων 9.652.978.106 δραχμών. Επο
μένως αί μέν εισπράξεις κατά τήν τρέ- 
χουσαν χρήσιν παρουσιάζουσιν αΰξησιν 
έκ 519.958.390 δρχ. τά δέ έξοδα έκ 
991.171.222 δραχμών.

Έξ άλλου αί άκαθάριστοι εισπράξεις 
τής Δ-Ο.Ε. έξ υπεγγύων προσόδων κατά 
τό έννεάμηνον ’Ιανουάριου—Σεπτεμ
βρίου 1935 άνήλθον είς 3.107.777.378 
δρχ. έναντι 2-833.000.041 δρχ. τοΰ αν
τιστοίχου χρονικού διαστήματος τοΰ 
1934, παρουσιάσασαι αΰξησιν είς 274. 
777.337 δραχμών. Τήν μεγαλειτέραν 
αΰξησιν, έξ 78 έκατομμ. περίπου, έ σημεί
ωσαν αί έκ καπνού εισπράξεις. Αί εισ
πράξεις τών κυριωτέρων τελωνείων ήτοι 
Πειραιώς, 'Αθηνών, Λαυρίου, Πατρών, 
Βόλου, Ιίερκύρας, Θεσσαλονίκης καί 
Καβάλλας άνήλθον έν συνόλφ είς 1.295. 
761.140 δρχ. έναντι 1.065.840.666 δρχ. 
τής άντιστοίχου περιόδου τοΰ παρελθόν
τος έτους.

Αί έξ υπεγγύων προσόδων εισπράξεις 
τοΰ μηνός Σεπτεμβρίου άνήλθον είς 
360.583.075 δραχμαί ύπερβάσαι τάς τοΰ 
άντιστοίχου μηνός τοΰ 1934 κατά 35. 
094’872 δραχμάς.
ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Κατά πληροφορίας τής αρμόδιας υπη
ρεσίας τής Εθνικής Τραπέζης ή κίνη- 
σις τών άνων. εταιριών κατά τό Α', έ- 
ξαμ. 1935 εμφανίζεται ώς εξήςJ Ίδρύ- 
Θησαν έν συνόλφ 70 άν. έταιρ. έναντι— 
67 (Β-. έξαμ. 1934) καί 48 (Α-. έξάμ. 
1934). Αί ίδρυθεϊσαι 70 έταιρ. κατανέ- 
μονται λόγφ φύσεως εργασιών είς 23 
βιομηχανικός, 28 έμπορικάς, 3 τεχνικός, 
7 μεταφορών, 5 γεωργικός, 3 ξενοδοχει
ακός, 1 διαφόρους.

Αί ίδρευθεΐσαι 23 βιομηχαν.^ έταιρίαι 
κατανέμονται είς 4 τροφίμων, άνά 3 είς 
μεταλλουργικός, κλωστοϋφαντουργικός, 
ένδυμάτων καί κατεργασίας ζωικών ύ- 
λών, άνά 2 είς ηλεκτρισμού καί ψύχους 
καί έκτυπώσεως χάρτου καί άνά 1 ^ είς 
χημικός, κατεργασίας ορυκτών και ξυ
λουργικός.

Έκ τών ίδρυθεισών 70 ανων. Εται

ριών αί 46 έχουν κεφάλαιον 1—5 έκα
τομμ. Δρχ. αί 11 κάτω τοΰ 1 έκατομμ· 
Δρχ. καί οί λοιπαί 13 άπό 5—50 έκα
τομμ. Δρχ.

Τά συνολικόν κεφάλαιον τών 70 νέων 
άνων. έταιρ ιών άνέρχειαι είς 257 έκα
τομ. Δρχ., έξ ών εισφορά είς είδος (άκι
νητά, μηχανήματα, έμπορεύματα κλπ.) 
Δρχ. 91,2 έκατομμ. περίπου.

Ή έδρα τών 40 έκ τών νέων Εται
ριών είναι αί ΆΘήναι, τών 15 ό Πει- 
ραιεύς, τών 6 ή Θεσσαλονίκη καί τών 
λοιπών διάφοροι άλλαι πόλεις.

Διελύθησαν 12 Άνων. Έταιρίαι, 
έναντι 10 (Β'. έξ. 1934) καί 14 (Α-. έξαμ. 
1934).
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ή άπό τοΰ δευτέρου δεκαημέρου τοΰ 
"Οκτωβρίου σημειωθεϊσα βελτίωσις τών 
τιμών τών άξιων έν τφ χρηματιστηρίφ 
τών ’Αθηνών συνεχίσθη μέχρι τέλους 
τοΰ μηνός. "Ιδιαιτέρως ύπεστηριγμέναι 
ή σαν αί τιμαί των δημοσίων χρεωγρά- 
φων. Έκ τών βιομηχανικών αξιών τήν 
μεγαλειτέραν ζωηρότητα συναλλαγών 
παρουσίασαν αί μάλλον κερδοσκοπούμε- 
ναι έξ αύτών, ώς αί μετοχαί τού Πυρι
τιδοποιείου καί αί τών Λιπασμάτων. 
Είς τήν τόνωσιν τής άγοράς συνετέλεσεν 
ή μετά τό δημοψήφισμα επικρατήσασα 
σχετική πολιτική όμαλότης έν τφ εσω
τερική) και ή αίσιοδοξοτέρα τροπή τής 
διεθνούς καταστάσεως κατόπιν τοΰ ομο
φώνου αποκλεισμού έν Γενεύη τής έ- 
φαρμογής πολεμικών κατά τής "Ιταλίας 
κυρώσεων. Κατά τό πρώτον δεκαήμερον 
τοΰ Νοεμβρίου έσημειώθη μικρά ϋι|ιω 
σις τών τιμών τών άξιών άποδοθεϊσα 
είς φυσιολογικήν reactum τής άγοράς, 
μετά τήν συνεχή ΰψωτικήν τάσιν τοΰ 
προηγουμένου μηνός. Εκ τών δημοσίων 
χρεωγράφων σταάερώτεραι ήσαν αί ό- 
μολογιαι τών είς χρυσόν δάνειων, έκ δέ 
τών λοιπών άξιων αί βιομηχανικοί. 
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής στατιστικής

υπηρεσίας τοΰ υπουργείου "Εθνικής Οι
κονομίας, ό τιμάριθμος κόστους ζωής, 
τοΰ κράτους κατά τόν μήνα ’Οκτώβριον 
άνήλθεν είς 1983.7 έναντι 1955,4 τοΰ 
Σεπτεμβρίου.

Ή ΰψωσις αυτή ώφείλετο είς άνατί- 
μησιν τών ειδών διατροφής—πλήν τοΰ 
οίνου,—τών ειδών φωτισμού, θερμάν- 
σεως καί ιματισμού.
ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩ- 

ΛΗΣΕΩΣ
Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ "Ανωτάτου Οι

κονομικού Συμβουλίου, ό γενικός τι
μάριθμος χονδρικής πωλήσεως κατά

τόν μήνα ’Οκτώβριον άνήλθεν είς 2040, 
έναντι 2008 τοΰ Σεπτεμβρίου. Ή κατά 
1.6 ο)ο ίίψωσις τοΰ τιμαρίθμου δέον ν’ 
άποδοθή είς άνατίμησιν τών περισσοτέ
ρων πρϊοόντων, ιδία δέ τών έκ τοΰ 
έξωτερικοΰ είσαγομένων. Τήν μεγάλειτέ- 
ραν ίίψωσιν (2.3 ο)ο) έ σημείωσαν τά γε
ωργικά προϊόντα—άραβόσιτος, κριθή, 
έλαιον, δρυζα, καφές, τέϊον, ζάκχάρις 
κ.λ.π.—ώς καί αί καύσιμοι υλαι. Μικρο- 
τέραν ΰψωσιν (1.4 ο)ο) έ σημείωσαν τά 
βιομηχανικά καί χημικά προϊόντα—σί
δηρος, μόλυβδος, λινέλαιον, βάμβαξ, 
θειίκόν οξύ, θειϊκός χαλκός κ.λ.π.

ΚΙΝΙΙΣΙΣ CLEARING?
Τά υπόλοιπα clearings καί τά έν κυκλοφορία bons de caisse τή 31 "Οκτω

βρίου 1935 έμφκνίζονται ώς άκολούθως :
Γερμανίας Stock R.M.
Φινλανδίας » F.S.
Σουηδίας »
’Ιταλίας >
Τσεχοσλοβακίας "Άνοιγμα
Αυστρίας »
Νορβηγίας »
Βελγίου

Lits
K.C.
F.F.
Ε.
F.B.
F.S.
F.F.
Δρχ.

'Ελβετίας 
Γαλλίας 
Ουγγαρίας
Γιουγκοσλαβίας:
Bons de Caisse έν κυκλοφορία »
'Υπόλοιπον τοΰ παρ’ ήμΐν λ)σμοΰ έπ’ όνό- 

ματι Εθνικής Τραπέζης Γιουγκοσλαυ- 
ίας (τριμερείς συμ)σμοί). Δην.

Ρουμανίας:
Bons be Caisse έν κυκλοφορίρ Δρχ. 117.154.65 
'Υπόλοιπον λ)σμοΰ No 1 έπ’ ό-

νόματι "Εάν. 'Γραπ.Ρουμανίας » 165.963.548.35
Υπόλοιπον λ)σμοΰ No 2 (τρι

μερείς συμ)σμοί). >
Τουρκίας:
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
λ)σμός Speciat (τριμερείς λ)σμοί)

» Γλ » » »
» Α'. » » »
» Βλ » » F.F.

17.251.123— 
794.256— 
644.062 — 

10.260.577. - 
53.582.215— 
5.186.053— 

14.823— 
18.411.663— 

699.965— 
62.216.784— 

2.132.430—

88.491.275-75 Δρχ.

Ltqs

48.055.034—

46.35S.819—

254.571.978.75

6.712.844— 
12.998 — 
21.483— 
22.845— 

276.637—

I ΙΙΙ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι1!1ΙΙΙΙΙ)ΙΙ1ιΠ»ΙΙΙΙΐηΐΙΙΙ1ΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΗΗ(ΜΠΝΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ η. Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚλΤηΣΤηΣίΣ 31ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1935
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά τραπέζαις 
Δάνεια έπ' ένεχύρφ χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων "Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί Μετοχαί 
Κτηματικαί όμολογίαι είς λίρας 
"Αδιάθετοι όμολοβίαι μεταβιβασθέντων 

λαχειοφόρων δανείων Έάνικ. Τραπ. 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 
"Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α) Δάνεια έπί υποθήκη £ 2.048.380.17.9 
β) Δάνεια πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχω- 
ρήσει προσόδων » 1.385.444.14.3

Λήξασαι τοκοχρεολυτι-

καί δόσεις * 721.806.5.0
Όμοΰ £ 4.155.631.17.0

"Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 

Κατάστημα Τραπέζης, έγκατσατάσεις 
καί Κτήματα Τραπέζης

Ό 'Υποδιοικητής
Γ. ΙΑΤΡΟΥ

Δραχμαί

50.610.985.45
5.535.916.15

65.794 244— 
139.290.886.25

34.151.676.79

148.641.839.90

1.558.361.943.73

369.206.445.20

35.269.839.60
2.406.863.777.09

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Άποθεματικά 
ΙΙρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς Λίρας

Ιναταθέ σεις

α) "Εν δψει 
β) Δεσμευμένοι 
γ) Έπί πδοθεσμία
Ανοικτοί λογαριασμοί παρά Τραπέζαις 

έν Έλλάδι
Κτηματικοί όμολογίαι είς £ : 

’Ονομαστική άξια τών 
έν κυκλοφ.όμολογιών £ 4.766.940 0-0 

Μείον διαφοράς τιμής 
έκδόσεως » 423.355-10 0

Δραχμαί

80.000.000.—
25.000.000—

20.561.069—

3.559.577.35
77.158.890.3·
14.874.696.10
48.818.410.64

1.628.844.187.50

‘Υπόλοιπον £ 4.343.584-10-0

'Υποχρεώσεις έκ μεεαβιΟάσεως παρά 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδας 
Ληξιπρόθεσμοι ύωοχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφοροι λογαριασμοί

424.196.118— 
56.320-,124.15 
27.530.704.05 

2.406.863.777.09

Ό Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου
Κ. STPOY/ΛΠΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ (της 7ης Νοεμβρίου 1935)

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

•I Έμπορικαί συν)καί καί γραμμάτια 
II Γραμμάτια Δημοσίου 

•6. Πιστώσεις:
I Πληρωτέοι είς δραχμάς: 

α' Δημοσίου Δρχ. 2.540.081.982.67
β’ Έτεραι * 1-451.541.593.86

II Πληρωτέοι είς έξωτερικόν συνάλλαγμα
7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέζης καί εγκαταστάσεις 

3.0. "Ετερα στοιχεία τοΰ ένεργητ ικοΰ

Δρ. 3.620.961405.94
» 567.168.789.80
» 712.313.55
» 177.334.542.40

Δρχ. 325.562.806.25

3.991.623.476.53
1.342.213.25

355.562.806.25

3.992.965.689.78 
2.714Ί11.162.45 

176.211.302.05 
180.073.241.94 
667.670.344.06

Δρ. 12.522.771.598.22

Π ΑΟΗΤΙΚΟΝ
11. Κεφάλαιον καταβεβί.ημένον
12. Άποθεματικά:

I ΙΙρόβλεψις συμφ. άρθ. 71 Καταστ. Δρχ.
II Τακτικόν άποθεματικόν

13. Τμήμα Τακτικού Άποθεματικοΰ είς άντίκρυσμα , 
άποσβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν.

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

I Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Λίι ιιοσίου Δρχ. 208.067.832.43

Δχ. 400.000.000—

19.226.607.05 
51.900.00 —

5305

α Δημοσίου 
β' Τραπεζών 
γ' Έτεροι Λ)σμοί

168.521.407.46
3.816.575.171— Δρχ.

16.

17,

18.

II Γραμμάτια καί τραβηκτικαί δψεως »
Καταθέσεις είς δραχμάς ίιπό προθεσμίαν:

I Δημοσίου 
II Τραπεζών

III Έτεροι Λογαριασμοί *
'Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συνάλλαγμα καί χρυσόν:

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

'Έτεραι υποχρεώσεις

4.193.164.410.89
106.034.146.70

157.382.065,94
712.313.55

71.126.607"05

30.000.000—
.6.148.195350—

4.299.198.557.59

158.094.379.49
Γ419.156-704.09

Δρ. 12.522.771.598 22

Προεξοφλητικός τόκος 7 ©)©
παρούσα δημοσίευσις γίνεται διά λ)σμόν 
τής Τραπέζης μόνον κατόπιν έγγράφου 
εντολής αυτής).

Έν ΆΘήναις τη 7η Νοεμβρίου 1935
Ό 'Υποδιοικητής 

ΚΥΡ. BAPBAPESOS

Ό Τμημκτάρχης τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
Γ. ΡΕΜΒΙΚΟΣ



ΤΑ KTPIQTEPA ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

22 ’Οκτωβρίου 
‘Ολλανδία.—Αί τράπεζοι προ

βαίνουν εις νέαν μείωσιν των επι
τοκίων καταθέσεων δψεως από 
21/, εις 2%.

23 ’Οκτωβρίου 
’Ιταλία- ’Αβησσυνία.—'Η ’Ιτα

λία υποβάλλει εις την ’Αγγλίαν 
προτάσεις συμβιβασμού μέ τήν ’Α
βησσυνίαν, αΐτινες δμως κρίνον 
ται απαράδεκτοι.

29 ’Οκτωβρίου 
’Αγγλία.—Άνακοινοϋται ή ε

πίσημος έ'ναρξις τής εφαρμογής 
υπό τής Μεγάλης Βρεττανίας των 
κατά τής ’Ιταλίας πιστωτικών κυ
ρώσεων.

Ιταλία.—Λόγιο τής παρατη
ρούμενης μεγάλης ζητήσεως τρο
φίμων υπό τοΰ Ιταλικού κοινοϋ 
έπί τΓ προόψει προσεχούς οικονο
μικού αποκλεισμού τής ’Ιταλίας, 
ή κυβέρνησις προβαίνει εις τήν 
λήψιν αυστηρών μέτρων προς πε
ριορισμόν τής καταναλώσεως (ορι
σμένων ειδών διατροφής καί προς 
άναχαίτισιν τής ύψώσεως τών 
τιμών.

31 ’Οκτωβρίου 
Ήν. Πολιτεΐαι.—"Υψωσις τού 

call money εν Νέφ Ύόρκη από
V/ις

της
Οί ϊ

% %·
2 Νοέμβριοι».

Κ.Τ.Ε.—Ή ’Επιτροπή Συντο
νισμού τής Κοινωνίας τών ’Ε
θνών αποφασίζει δπως αί οικονο
μικά! κατά τής ’Ιταλίας κυρώσεις 
εφάρμοσθώσιν από τής 18ης τρέ 
χοντος. 'II ’Αβησσυνία ζητεί τήν 
οικονομικήν ένίσχυσιν τής Κ.Τ.Ε. 

4 Νοεμβρίου.
Κίνα—,Καταργεΐται ή «αργυ

ρά βάσις», καθιερουμένης 
αναγκαστικής κυκλοφορίας, 
διώται κάτοχοι αργύρου ύποχρε- 
ούνταινά τον παραδώσωσιν εις τήν 
Κεντρικήν Τράπεζαν τής Κίνας, 
λαμβάνοντες αντί αυτού χαρτονο
μίσματα. Αί υποχρεώσεις έκ συμ- 
βολαίωνάναγραφόντων τήν ρήτραν 
τής πληρωμής εις άργυρον θά ε
ξοφλούνται εις χαρτονομίσματα. 
’Επίσημος τιμή τού χάρτινου δολ- 
λαρίου έναντι τής αγγλικής λίρας 
ώρίσθη 1 σελ. καί 2 Γ2 πένναι. 
Οί παρανόμως κατέχοντεσ άργυ
ρον θά διώκωνται εις τό εξής έπί 
εσχάτη προδοσία

Βουλγαρία. Οί αντιπρόσωποι 
τών "Αγγλων κατόχων ομολογιών 
βουλγαρικών* δανείων δέχονται 
τήν πρότασιν τής βουλγαρικής 
κυβερνήσεως δπως αύτη καταβά- 
λη 15 ο)ο τής υπηρεσίας τού εξω
τερικού χρέους, υπό τον δρον δτι 
ή πληρωμή αύτη δεν θά θεωρή- 
ται ως οριστική έξόφλησις τών 
τοκομεριδίων.

’Ιταλία.—Δημοσιεύεται διάτα
γμα άπαγορεΰον τήν άναγραφιμ· 
γεγονότων ή τήν δημοσίευσιν στοι
χείων άναφερομένων εις τήν οι
κονομικήν ζωήν τού τόπου.

7 Νοεμβρίου
Κ.Τ.Ε.— Άποφασίζεται ή ά 

νάθεσις εις ειδικήν υποεπιτροπήν 
τής έξετάσεως τών έν έκτελέσει 
εμπορικών συμβολαίων μετά τής 
Ιταλίας, προς καθορισμόν τών 

περιπτώσεων, καθ’ ά'ς θά επιτρέ
πεται ή μή εφαρμογή τών Οικονο
μικών κυρώσεων.

S Νοεμβρίου
Ούγγαρία.— Έ Εθνική Τρά 

πεζά τής Ουγγαρίας αποφασίζει

τήν διαγραφήν τού γερμανικού 
μάρκου έκ τού επισήμου δελτίου 
τών τιμών συναλλάγματος.

9 Νοεμβρίου
Χόγκ—κόγκ. — Ή κυβέρνη- 

σις μιμούμενη τό παράδειγμα τής 
Κίνας προβαίνει εις άπαγόρευσιν 
τής έξαγοννή; 'ργύοου.

11 Νοεμβρίου
’Ιταλία.—ΤΙ Ιταλική κυβέρνη- 

σις επιδίδει διακοίνωσιν διαμαρ
τυρίας πρός τάς χώρας, αΐτινες 
άπεφάσισαν τήν εφαρμογήν τών 
κατ’ αυτής οικονομικών κυρώ
σεων.

14 Νοεμβρίου
Μ. Βρεττανία. — Διεξαγωγή 

τών βουλευτικών εκλογών
Αίγυπτος. — Σημειοΰνται αι

ματηροί ταραχαι έν Καΐρφ, κα
τόπιν τής κηρύξεως απεργίας υπό 
τών φοιτητών.

‘Ολλανδία.— Ή τράπεζα τής 
'Ολλανδίας προβαίνει εις νέαν 
μείωσιν τού προεξοφλητικού αυ
τής τόκου από 4 ο)ο εις 3 1)2 ο)-ι.

Γαλλία — Ή Τράπεζα τής 
Γαλλίας προβαίνει εις ύψωσιν τοΰ 
προεξοφλητικού αυτής τόκου 
από 3 ο)ο εις 4 ο)ο.

15 Νοεμβρίου
Μ. Βρεττανία.— Τά άποτελέ

σματα τών εκλογών φέρουν έπι- 
κρατούντας τούς συντηρητικούς.

Τά Διοικητικόν Συμβούλιον 
τής Τραπέζης τής ’Αγγλίας συνι- 
στά εΐ.ς τούς μετόχους τήν επανε
κλογήν τού κ. Μ. Norman ως δι· 
οικητοΰ τής Διεθνούς Τραπέ-
ζη; ·

Ρωααία.— Τό συμβούλιον τών 
επιτρόπων τού Λαού αποφασίζει 
τον υποβιβασμόν τής αξίας τοΰ 
ρουβλίου κατά 77.15 ο)ο έν συγ- 
κρίσει πρός τήν παλαιάν ισοτι
μίαν καί τήν σταϋεροποίησιν τού 
ρωσσικοΰ νομίσματος εις τήν τι 
μήν τών 3 "γαλ. φράγκων κατά 
ρούβλιον.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

28 ’Οκτωβρίου
Άρσις το”1 στρατιωτικού νόμου.

3 Νοεμβρίου
Διενεργεΐται δημοψήφισμα κυ

ρωτικόν τής άποφάσεως τής Έ 
θνοσυνελεύσεως περί επαναφοράς 
τής Βασιλείας.

4 Νοεμβρίου
'Η κυβέρνησις άνακοινοΐ δτι 

κατά τό δημοψήφισμα άνω τών 
95 ο)ο τών Ελλήνων ψηφοφό
ρων έψήφισαν υπέρ τής Βασι
λείας.

6 Νοεμβρίου
Δημοσιεύεται διάταγμα καθό

ριζαν τον τρόπον τής εφαρμογής 
τών κατά τής ’Ιταλίας κυρώσεων 
καί έπιβάλλον ποινάς φυλακίσεως 
μέχρι 2 ετών καί χρηματική; ποι
νής 50.000 μέχρι 1.000.000 δρα
χμών διά τούς παραβάτας τών δια
τάξεων αυτού.

7 Νοεμβρίου
'Η ’ΕθνικήΓράπεζαέξεχώρησεν εις 
τόΜετοχικόν Ταμεΐον Στρατού τάς 
υπό τήν κατοχήν της μετοχάς τής 
'Ελληνικής Εταιρείας Εναερίων 
Συγκοινωνιών.

8 Νοεμβρίου ^
Άποφασίζεται ή παράτασις 

τού ίσχύοντος συστήματος τών ει
σαγωγών καί κατά τό πρώτον έ- 
ξάμενον τού προσεχούς έτους.

16 Νοεμβρίου 
Δημοσιεύεται τό Διάταγμα πε

ρί πολυθεσίας μέ έφαρμογήν από 
1 Ίανουαρίου 1936.

18 Νοεμβρίου 
Άρχεται ή εφαρμογή τών κα

τά τής ’Ιταλίας οικονομικών κυ
ρώσεων έκ ιιέρους τής Ελλάδος.

25 Νοεμβρίου
’Επανέρχεται εις τήν Ελλάδα 

δ Βασιλεύς.

ΠΙΝΑΞ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

12Λ ο
ω ΐ-
> Ο 

<\ *·■

Επίσημος προεξοφλητ. τόκος
Συμβατικός τόκος 

I άνώτατον δριον)
Νόμιμος τόκος 
Τόκος υπερημερίας

’Επιτόκια καταθέσεων

7 ο)0

απο 14—10—33 10 ο)ο 
9 ο)0 
9 ο)ο

εις δραχμάς
(Έπί τη βάσει κοινής συμφωνίας τών κυρ κότερων Τραπεζών 

τής Ένώσεως 'Ελληνικών Τραπεζών.)

Καταθέσεων δψεως 
Καταθέσεων Ταμιευτηρίου

από 1 —12—33 2 ο)0

(άνώτατον δριον ποσοΰ :
Δραχμ. 100.000 από 14—6—33 3 ο)0

Καταθέσεων επί προθεσμίφ
Διάρκειας 6 μηνών από 1—1—34 21)2 ο)0

» 1 έτους » » » » 3 ο)ο
» 2 ετών » » » » 31)2 ο)0
» 4 >καί πλέον » » » » 4 ο)ο

Kinmn γριφειοιι ιμιφιιιε noil heipie j βίπι*ιΐϊ
ΙΑ Η Ν Εργάσιμοι

ήμέραι
’Αριθμός

παρουσιασθ.
επιταγών

Ποσόν εις δραχμάς 
παρουσιασά. επιταγών 

πρός συμψηφισμόν

Σεπτέμβριος 1935 24 28.791 932.542.955,07
Αύγουστος 1935 26 30.033 984.909.354,66
Σεπτέμβριος 1934 24 25.014 689.565.990,67

ΤΙΜΑΙ ΤίΙΝ ΚΑΤΠΘΙ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΛΤίΟΥ ΤΙΜΠΝ)

ΕΙΔΟΣ
’Ονομαστική 

αξία κατά τί-
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

1
1935

Τιμή
τής 31-10 35τλον Ανωτάτη 1 Κατωτάτη

A ) ΜΕΤΟΧΑΙ
1. Τραπεζών

Τραπέζης Ελλάδος 5.000.— 7.400 — 7.150.— 7.350—
’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος
Τραπέζης ’Αθηνών

» Έλλ. Έμπορ Πίστεως

1.000 — 57.500.— 56700.— 57.100.—
100.— 190.— 170.— 188.—
100.- Οόδεμία πράξ. έγένετο 105. —

’Εμπορικής Τραπ" τής Ελλάδος 100.— 380.— 340.— 370.—
Καπνοθιο μη χανία ς καί Τραπ. Καραδασίλη 1.000.- Ούδεμία πράξ. έγένετο 8.500—
Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης τής Ελλάδος 1.000.— 1-600.— 1.450.— 1.500—
Λαϊκής Τραπέζης 700.- Ούδεμία πραξ. έγένετο 6.100—
Τραπέζης Λακωνίας 100.— > 7 δ.—
Τραπέζης Πειραιώς ίου.— » » 220—
Τραπέζης Χίου 100"— » 220.—

2. Τών κυριωτέρων βιομηχανιών καί άλλων 
εμπορικών' 'Εταιρειών

Έλλην. Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων 
’Εθνικής Άτμοπλοΐας τής Ελλάδος

£. 1 -)- 520. ~ 505.— 514—
Φ. Χρ. 25.027 270.- 240 — 260—

Έταιρ. Χημ. Προϊόντων καί Λιπασμάτων
Έταιρ. Έλλην. Πυριτιδοποιείου καί Καλυκοποιείου

Δρ. 100.— ■ 1.210.— 1.13J.— 1.180.—
100.— 2.220.— 2.190.— 2.280.—

Έταιρ. Χρωματουργείων Πειραιώς
Έταιρ. «Ελληνικής Εριουργίας»

100.— 920 — 890.— 900.—
2σ0.— 341.— 313.— 338—

Αν Έτ. «Πειραϊκή — ΙΙατραϊκή» Βιομηχανία Βάμθακος 500.— 980.— 930.— 970.—
Μεταξοϋφαντ. «ή Χρυσαλλίς» Στ. Παπαδοποΰλου
Άνων. Γεν. Έταιρ" Τσιμέντων «Ηρακλής»
Έλλ. Έταιρ" Οίνων καί Οινοπνευμάτων

100.— 215 — 200.— 209—
100.— 1.290.— 1.205 — 1.235.—
100.— 1.195.— 1.160.- 1-170.—

13 ) ΟΜΟΛΟΓΙΑ!
Εις χρυσόν

ΕθνικόνΔάνειον 120.000.000 δο)ο 1881 Φ" Χρ. 500.— 2.74ο- 2610.— 2.740.—
» » 500.000 000 5ο Ιο 1914 » » 500.— 2.810.— 2500.— 2.800.—
» » Προσφυγικ. 7ο)ο 1924 £ 20.—) — 3.790.— 3-550.— 3.780—
» » Σταθεροπ. 0ο)ο 1928 » 20.—) — Ούδεμία πραξ. έγένετο 3.000.—
» » Παραγωγ. 6ο)ο 1928 » 20.-)- » » » 3.700.—
» » » 0ο)ο 1931 » 20.-)— 4.200.— 3.925.— 4.150—

2. Εις τραπεζογραμμάτια
Έθν. Δαν. 750.000.000 Έντοκ. 8ο)ο 1926 100.- 64.50.— 62— 64.—

» » 800.000.000 Έλλ. Ύπηκ. 8ο)ο 1927 500.— 314.- 302.— 308—
» » 6.000 000.000 Άνταλλάξ. 8ο)ο 1926 1.000.— 688.- 664.— 684—
» » 1.650.000.000 Άνταλλάξ. 6ο)ο 1928 1.000.— 670.— 610.— 680.— .
» » 800.000.000 5ο)ο 1920 200.— 121.— 110— 121.—
» » 1.570.000.000 Λ' Άναγκ. 6 1)2ο)ο 1922
» » 1.230.000.000 Β' Άναγκ. 9ο)ο 1926

100.— 66.— 56— 65.—
100.— 62.50.= 58— 60 50—

Έθν. Κτηματικ. Τρ· 200.000.000 7ο)ο 1925 250.- 380.- 290— 310.—
1 Έθν. Κτηματικ. Τρ. 200.000.000 7ο)ο 1926 250.— 260.— 240.— 250—

ΤΙΜΑΙ TON ΚΑΤΟΠΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΟΗΝΟΝ. ΛΟΝΔΙΝΟΥ. ΖΥΡΙΧΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ 1935

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ

Paritii
Εις χρυσόν

Τιμή
τής 31)10)35

Parite 
εις χρυσόν

Τιμή
τής 31)10)35

Parite 
είς χρυσόν Άνωτάτη Κατωτάτη Τιμή

τής 31)10)35

’Αγγλία Λίρα 1 £. 375— 522.— 1 £ 1 £, —- 25,22 15,135 15,02 15,135
Αίγυπτου Λίρα 1 LEg =348.— 535.— 0,975 0,975 1 LEg, — 25.62 15,52308 15,40513 15,52308
Αυστρίας Σελλήνιον 1 Sh. 10.842 — 34,58 26.25 1 Sh, 0,7292 0,5755 0,574 0,574
Βελγίου Φράγκον 1 FrsB. 2143 3.58 175— 146,125 1 FrsB = 0,14412 0,51825 0,5165 0,518
Βουλγαρίας Λέβα 1 Leva 0.5567 — 673,659 395— 1 Leva = 0,0374 0,035 0,035 0,035
Γαλλίας Φράγκογ 1 Fes F 3.019 7— 124.21 74.62 1 Frs E = 0.203 0.2C28 0,2023 0,2028
Γερμανίας Μάρκον 1 Urn. 18.355 — 2n,43 12,23 1 Bin, 1,2345 1,2375 1,234 1,2375
Γιουγκοσλαυΐας Δινάριον 1 Din. = 1 3571 — 276,316 216 — 1 Din, 0,0918 0,0698 0,0698 0,0698
'Ελβετίας Φράγκον 1 FrsS. 14 868 34 55 25,22 15,135
'Ελλάδος Δραχμή — -- ' — 375— 516,— 1 Δρχ. = 0,0672
Ήν. Πολ.’Α μερικής Δολλάριον Ί 8- - 77.056 1

V
Do > 4.867 4.9181 1 $, = 5,18 3,0775 3,07 3,0775

Ιταλίας Λιρέττα 1 Lit. 4.055 —■ 92.46 60,46 1 Lit, — 0,2727 0,2504 0,24875 0,2498
Καναδά Δολλάριον 1 SC. 77056 103— > 4,867 4,9875 1 £C, — 5,18
'Ολλανδίας Φλορίνιον 1 FI. = 30973 72— 12,107 7.2475 1 El, = 2,0832 2,089 2,0755 2,088
Πολωνίας Σλότυ 1 Zloty — 8.644 19,85 43.38 26.125 0,5795 0,5775 0,5785
Ρουμανίας Λέϊ 1 Lei = 0.4609 — > 813.588 530,- 1 Lei == 0,03l 0,0306 0,0235 0,0235
Σουηδίας Κορώνα 1 K.S, = 20.64 26.85 » 18,16 19,395 1 K,S, = 1.3888 0,78 0,774 0,78
Τουρκίας Λίρα 1 Ltqs =338.78 — » 1.10 6,12 1 Ltds = 2.27. 2,45 2.45 2.45
Τσεχοσλοβακίας Κορώνα 1 K.C. = 2 08 — » 164,25 118,87,1 KS, = 0,11279 I 0,1273 0,1270 1 0,1272

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤ. TOO )Σ ΔΙΑΦΟΡΟΝ mm
ΧΟΡΑΙ ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0)0 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

'Ελλάς 7 14-10-33
"Αγγλία 2 30- 6 32
Αλβανία 7 1]2 16-11-33
Αυστρία 31)2 10- 7-35
Βέλγων 2 14- 5-33
Βουλγαρία 6 15- 8 35
Γαλλία 3 8- 8-35
Γερμανία 4 22- 9-32
Γιουγκοσλαβία 5 1- 2-35
Δανία 3 1]2 21- 8-35
Ελβετία 2 1]2 21- 8-35
’Εσθονία 5 1-10-34
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- 8-35
"Ολλανδία 4 1]2 21-1ο-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]2 25- 1-33
Φινλανδία 4 8-12-34


