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Καταστρώνοντες νοερώς έπί 
tfj λήξει τού 1934 τόν Απο- 
Χον^σμόν τών έντός αύτού έπι- 
τευχϋ'ειοών διά τό προσωπικόν 
τής ’Εθνικής Τραπέζη; γενικών 
βεΧτιώοεων, δοκιμάζομεν έκ πε
ριτροπής τά μάλλον ποικίλα 
^α1 τά μάλλον Αντίθετα των
ονναισθημά των.

Οϋτως άναμιμνησκόμενοι των 
κατά τό πρώτον τρίμηνον ανιόν 
γινομένων προαγωγών μεγάλον 
μέρονς τον προσωπικού έν συ
νεχείς καί εις σνμπλήρωσιν 
τβν άπό τον τέλους τον 1933 
Αρξαμένων τοιούτων, δόκιμά- 
ξομεν, ώς εύνόητον, έν αΐαόνμα 
σχετικής ίκανοποιήσεως έπί τή 
σχέψει, ό'τι οι προαχθέντες έ'- 
Μχυοαν τέλος κατεχόμενοι υπό 
τής δυσφορίας καί τής περί τής 
αϋρίον άγωνίας, ήτις κατά τόν 
τελευταϊον πρδ τής προαγωγής 
χρόνον εΐχεν άφαιρέαει άπό 
πολλούς έξ αυτών πάντα πρός 
τήν ύπηρεοίαν ζήλον. Τήν Ικα- 
νοποίηοιν δ'μως ταύτην μετριά
ζει μέχρι πλήρους σχεδόν έξα 
φανίσεως ή ακέψις, ό'ιι. χάρις 
εις τήν υπέρ παν ό'ριον έπιβρά- 
δυναιν τών έν λόγω προαγωγών, 
ούδείς σχεδόν τών ποοαχ Μέντων 
ήαθάνθη έπί τφ γεγονότι τής 
προαγωγής του τήν ψυχικήν 
εκείνην δόνπσιν τήν άνάμικτον 
εύγνωμοαύνης καί ένθουσια- 
σμοϋ, ήτις έπακολουθεΐ πάοαν

1 εγκαίρως έκδηλουμένην άνα- 
γνώρισιν καί ή όποια δημιουρ
γεί νέας πηγάς άφοσιώσεως κ*ΐ 
ζήλου και ένβουδίασμοΰ, κεν- 
τρίζοντος πρός πλονσιωτέραν 
καί ώραιοτέραν παραγωγήν. 
Οϋιω καί ή χειρονομία αϋτη 
τής προαγωγής ένός μεγάλον 
μέρους τοΰ προσωπικού, ήτις 
ύπό τήν προϋπόθεσιν τής έγκαι
ρου ένεργείας της θά έγίνετο 
Αφετηρία διά μέν τούς προα- 
χθέντας ποσοτικής καί ποιοτικής 
βελτιώσεως τής άποδοτικότητός 
των, διά δέ τους μήπω προα- 
χθέντας εύγενοΰς άμίλλη: πρός 
βελτίωαίν των, κατωρθώθη νά 
γίνη Αποδεκτή παρά μέν τών 
πρώτων ώς έξόφληαις πρό πολ- 
λοϋ Απαιτητόν δικαιώματος, 
παρά δέ τών δευτέρων ώς κατα
δίκη έκ προκαταβολής πάαης 
γενναιοτέρας τοΰ συνήθους προ
σπάθειας των.

Τουναντίον, αίσθημα Ανεπι- 
φυλάκτου ίκανοποιήσεως μας 
προκαλοϋσιν οί συντέλεσή είσαι 
κατά τό λήξαν £τος βελτιώσεις 
των όρων τής έν τφ Συνοικι- 
αμφ Νέας Αλεξάνδρειάς Αποκα 
ταστάαεως εις Ιδιοκτήιας μεγά 
λου μέρους άκτημόνων αννα 
δέλφων. Διά τάς έν τφ κεφα- 

i λαίω τούτω γενομένας σοβαρω- 
\ ιώτας έκ μέρους τής Τραπέζης 

■■ παραχωρήσεις όφείλεται, άναμ- 
'φιβόλως, βαθντάτη εύγνωμο- 
I αύνη πρός τήν Σεβ. Διοίκηαιν 
| αύτής, ήτις μετά τόσον πατρικής 
, αύτόχρημα πρός τό προσωπικόν 
'στοργής, ένεατερνίαθη καί ώθεϊ 
Ιπρός τήν όλοκλήρωσίν του ζή
τημα τόσον εύρ--ίας έκτάαεως 
καί σημασίας, δημιουργούσα 
\οϋτω, έν Αξιοθαύμαστου έ'ργον 
1πολιτισμού διά τήν χώραν μας. 
ι Έξ άλλου, ονχί βεβαίως ενχά- 
,ριστον συναίσθημα προεκάλεαεν 
εις τό προσωπικόν τό ό'τι καί 
|*ό έ'τος τούτο παρήλθε χωρίς νά 
\^δη εΐαέτι λαμβανόμενον μέτρον 
τι πρός ρύθμισιν τής μελλούαης 
αϋτοϋ σταδιοδρομίας, τήν όποιαν 
\ή έφαρμογή τού Ισχύοντος όρ- 
γανιομού όδηγεΐ εις πλήρες Αδι
έξοδον t δυνάμενον νά δικαιολο-

γήση τάς πλέον Απαισιοδόξους 
προβλέψεις διά τήν άπό ύπηρε- 
σιακής άπόψεως ποι τητα τού 
Μβοσωπικον, f^oigaicog έτιηρεά- 
ζουααν άναλόγως τήν έξέλιξιν 
τών έργασιών τής Τραπέζης, 
ήτις έπί τού προσωπικού τού
του στηρίζεται, έφ' όσον ή κα- 
τάατασις ουντόμως όέν θερα
πευτή. Πρόκειται περί τής έξαι- 
ρετικώς σοβαράς καταιττάσεως, 
ήν έδημιούργησαν βαθμηδόν 
καί κατ' ολίγον αί Αλλεπάλληλοι 
κατά τήν τελευταίαν δεκαπεντα
ετίαν μεταβολ αί τοΰ ’Οργανι
σμού τής Υπηρεσίας έν συνδυ- 
ααμφ πρός τό έκ διαφόρων λό
γων καθιερωθέν καί έφαρμοζό- 
μενον σύστημα προωθήαεως τού 
προσωπικού άπό τών κατωτέ
ρων πρός τάς άνωτέρας βαθμί
δας τής ίεραρχικής κλίμακος.

Δι όσους δέν Αντιλαμβάνονται 
τήν σοβαρότητα τής καταατάσε- 
ως ταύτης, θά εϊχομεν νά αυστή- 
σωμεν νά προσέξουν μόνον τήν 
έξής άπλήν σκέψιν: ‘Ότι δηλ. 
δέν είναι δυνατόν νά συνυπάρ
ξουν (<$ιά τόν λογιστικόν κλάδον) 
α) Ιεραρχική χλΐμαξ Αριθμού
σα 13 βαθμίδας, β) σύ
στημα προαγωγών μέ βάαιν 
τετραετή, πενταετή καί ϋπερ- 
πενταετή παραμονήν έν έκάστφ 
βαθμφ καί γ) όριον ήλικίας 61 
καί 62 έτών. Καί έφ’ όσον καί 
ή μάλλον πρόχειρος μελέτη τής 
άπλής ταύτης σκέψεως άγει εις 
τό συμπέρασμα, ότι. έάν δέν 
ληφθή πρόνοια μεταρρυθμίαεως 
τής ύφιαταμένης κατά τά Ανω
τέρω χαταστάσεως δ ύπηρεοια- 
κός βίος όλων σχεδόν τών ύπό 
τό κράτος τού καθεστώτος τού
του ύπαλλήλων τού ’Ιδρύματος 
θά τερματίζηται εις τά όρια τών 
βαόμών Λογιστοϋ Γ’ καί Β’ 
καί ότι ή εις τάς όργανικάς καί 
διοικητικός ταύτας βάαειςατη- 
ριζομένη κατάστααις προαναγ
γέλλει μέ μαθηματικήν σχεδόν Α
κρίβειαν διά τό προσεχές μέλ
λον ότι, τό σύνολον τοΰ προσω
πικού θά συμπυκν'οϋται εις τούς 
κατωτέρους βαθμούς, προκύπτει 
ώς Ασφαλές συμπέρασμα δ κίν
δυνος έρημώαεως τού *Ιδρύμα
τος άπό στελεχών, μέ τάς Απαραι
τήτους ψυχικός καί διοικητικός 
Ικανότητας.

Έκ τής οϋτω διαμορφουμέ- 
νης καταστάσεως, καθ’ ήν δια- 
γρίφεται προβληματική ή τύχη 
τοΰ προσωπικού έν τφ μέλλοντι, 
είναι προφανείς οί κίνδυνοι οί 
παρομαρτούντες είς τήν τοιαύ 
την άχρήστευσιν τού προσωπι
κού, καί προβάλλει ώς έπιτακτι- 
κή Ανάγκη ή μεταβολή άπό τοϋδε 
τών δημιουργικών τής καταστά- 
αεως ταύτης αίτιων, δι’ έκ βά
θρων άναθεωρήοεως τού Ό ρ 
γανισμού τής Υπηρε
σίας καί έκ θεμελίων μεταβο 
λής τού συστήματος τής έξελί- 
ξεως.

Ένφ δέ κατά τό διαρρεΰοαν 
έ'τος τό προσωπικόν έναγωνίως 
άνέμενε σημεΐον βελτιώσεως τών 
καιρών, άντ αυτού εϊδεν έμφα- 
νιζόμενον ώς μέτρον « ά ν α- 
κουφίσεώς» του τήν έπί 
θυσία ύποθηκεύσεως έπί έξαετί- 
αν είαέτι τών Αποδοχών του 
μετάθεσιν τής καταβολής όλί- 
γων δεκαδράχμων, παρακρα
τουμένων έκ τών μηνιαίων αύ- 
τού Αποδοχών. Τό προσ πικόν, 
άντιληφθέν ότι τό μέτρον τούτο 
έκ παρανοήαεως καί μόνον ήτο 
δυνατόν νά ληφθή, εσπευαε κα
τά μέγα μέρος νά θέση είς τήν 
διάθεσιν τού Συλλόγου τάς πα-
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II
Β μελέτησα μετά πολλής προ· 

σοχής^ το περισπούδαστον άρθρον 
τοΰ αγαπητού συναδέλφου κ. 
Βασ. Λιάντζουρα καί ένδιέτριψα 
πολύ είς τάς διαφόρους όρθάς 
παρατηρήσεις ας αναλύει τόσον 
λεπτομερώς.

Καί, πράγματι, ή ασάφεια τών α
ποτελεσμάτων τών ύπ)μάτων, άλλ’ 
εν πολλοΐς καί ή λόγψ τής έπιβα- 
ρύνσεως τών ύπ)μάιων διά τών 
τόκων τών όλων καταθέσεων των 
πολλακις αποχή τών υπευθύνων 
προς απόκτησιν καταθέσεων εκ 
τοί) φοβου μειωσεως των αποτε- 
λεσμάτων των καί ή μή σύγκρισις 
τής δράσεως τοΰ ύπ)ματος ώς 
προς τήν παρασχεθεΐσαν ωφέλειαν 
εις την οικονοιιικήν περιφέρειαν, 
εν η τούτο δρμ, εΐνε λόγοι σο
βαροί ώστε νά έπιζητηθή είς τρό 
πος κατάλληλος καί εύχρηστο:, μή 
άπαιτων μεγάλας δαπάνας διά 
τήν I ράπεζαν καί ό όποιος νά 
διδη σαφή εικόνα τών έργασιών 
εκείνων τοΰ υπ)ματο:, έξ ών προέ- 
κυψε πραγματική ώφέλεια καί διά 
τον τοπον και διά τήν Τράπεζάν 
μας ως 1 ράπεζαν καταθέσεων, με
τά την ιδρυσιν τής Τραπέζης τής 
'Ελλάδος.

Ασχέτως πρός το ανεξάρτητον 
τών εργασιών τών ύπ)μάτων τής 
1 ραπεζης μας, τουλάχιστον ει; τό 
ζήτημα τών κεφαλαίων, ή Τρά
πεζα δέον νά λαμβάνεται έν τφ 
συνολφ και ούχί τών έπί μέρους 
Καταστημάτων, ήτοι άπασαι αί 
καταθέσεις τών ύπ)μάτων νά θεω- 
ρώνται, δτι έγένοντο διά λ)σμόν 
τού Κ)κοΰ Κ)ματος ,άπαντα δέ τά 
διατιθέμενα είς παραγωγικός έρ- 
γασίας ύπό τών ύπ)μάτων κεφά
λαια να θεωρώνται ώς δανεισθέν- 
τα αύτοΐς παρά τοΰ Κ)κοΰ Κ)μα- 
τος έπί ώρισμένψ έπιτοκίφ καί 
τούτο διά νά χωρίσωμεν τάς εύ· 
θύνας ώ; πρός τά ύπ)ματα, ατι- 
να δανείζονται κεφάλαια καί τά 
ύπ)ματα τά μή έκμεταλλευόμενα 
τό σύνολον τών κεφαλαίων τών 
δια τών καταθέσεων των προσκτη- 
θέντων.

Διά τής άναγνωρίσεως τού α
νωτέρω βασικού δρου, δτι παν 
κεφαλαιον οπωσδήποτε περιερχό- 
μενον τφ ύπ)ματι ανήκει είς 
τό Κεντρικόν του, παύει ή α
νωτέρω διάκρισις τών ΰπ)μάτων 
καί μένει ή δράσις τού ύπ^ματος 
εν ταΐς καθ’ αύιό παραγωγικαΐς 
έργασίαις του, ώστε νά μή χωρή 
ασάφειά τις ώς πρός τά αποτε 
λέσματα καί τήν έν γένει έμπο-
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ριχήν δράσιν, ήας Οά εΐνε ή βά- 
ou αργοτερον τής κρίσεως ενός 
υπ)ματος άπό άπόψεως παραγω
γικότητας και άναπτύξεακ έργα- 
σιων.

ίά κεφάλαια τών ύπ)μάτων τά 
προσκτηθεντα διά καταθέσεων 
παρ αθτοΐς κυκλοφορούσι πολλά- 
κις τού μηνός μεταξύ τών άλλων 
υπ)μάτων καί τού Κ)κού διά τής 
κινήσεως τών κεφαλαίων έν γένει, 
δηλ. ^πληρωμής έπιταγών, έκδόσε- 
ως επιταγών, μεταφοράς κατα
θέσεων, έκκαθαρίσεως άΕιών κλπ., 
άπορροφώμενα ούτω πανταχόθεν 
δια τών συναλλαγών καί ανανεού- 
μενα διά τής άντλήσεως κεφα
λαίων έκ τού Κ)κού Κ)ματος είς 
το τέλος έκάστου μηνός διά τής 
μεταφοράς τών χρεωστικών υπο
λοίπων παρά τφ Κ)κφ Κ)ματι.

Ωστε δέν εΐνε δυνατή ή σύλ
ληψης ένός τρόπου καταλλήλου 
διά τήν δέσμευσιν αυτών καί στα- 
θεροποίησιν είς ένα κανόνα, βάσει 
τού οποίου νά ζητηθή καί τόκος 
άπό τό Α. ή Β. ύπ)μα ή εις 
άλλο ύπ)μα νά δοθή τόκος.

Καί πώς θά έγίνετο δΓ έν 
ύπ^μα μή έχον καταθέσεις, αλλά 
μόνον έντολάς πληρωμών έν γέ- 
νει, οπότε τούτο θά έλάμβανε 
τόκους άπό τό έντεΐλαν ύπ)μα καί 
θά έδιδε τόκους είς τό Κ)κόν 
Κ)μα διά τά κεφάλαια τά οποία 
θά ήντλει έξ αυτού ή θά έδανεί- 
ζετο έξ ά'λλου νπ)ματος;

’Αλλά καί τό προιεινόμενον 
δμως έντοκον τών μεταξύ τών 
Καταστημάτων τής Τραπέζης λο
γαριασμών, έκτος τών άτοπων τά 
όποια τόσον ένδελεχώς έξετάζει 
ο κ. Συνάδελφος καί τής καταπο- 
ν ή σε ως τού προσωπικού τών "Υπο
καταστημάτων καί τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος, βιβαίως δέν θά 
συμπλήρωσή ποτέ τόν ζητούμενον

είναι νά τηρηθή παρά τών ύπο- 
κατασιημάτων λεπτομερής λ)σμός 
τών κεφαλαίων, τά όποια έκαστον 
χρησιμοποιεί δια τας παραγοιγι- 
κάς εργασίας του καί έπί τών 
οποίων έχει μόνον ύποχρέωσιν 
να πληρώνη είς τό Κεν)κόν Κα
τάστημα τοκον άνάλογον καί νά 
μή πληρώνη δπως τώρα τόκους 
επι όλων τών κεφαλαίων τών 
προσκτηθέντων διά τών καταθέ
σεων του, τά όποια δμως δέν 
έχρησιμοποίησεν αύτό, αλλά τό 
Κ)κύν Κατ)μ« ή άλλα ύπ)ματα. 
c ^ πληρωμη τοκου ύπό τοΰ 
υπ)μιιτος ι σου προς τον κατα
βαλλόμενα διά τάς καταθέσεις 
ύπό τής Τραπεζης έπί τών κεφα- 
λαίων τών διατεθέντων ύπ’ αυ
τού είς παραγωγικός έργασίας καί 
δικαία είναι, αλλά καί έπιβεβλη- 
μενη πρός ακριβή έκκαθάρισιν 
τών αποτελεσμάτων του, οπότε 
θά δώση έκαστον ϋπο)μα τήν 
αληθή είκόνα τής δράσεως καί 
ζωτικότητάς του.

Κατόπιν τών άνωτέρω φρονώ, 
ότι το προτεινομενον σνπτηιια 
ίου χωρισμού των όπωσδήποτε 
κτηθέντων παρά τού ύπ)ματος
κιφαλαίων από των χρησιμοποιη- 
θέντων παρ’ αυτού είς παραγω
γικός έργασίας, μάς θέτει είς πλη- 
σιεστέραν μοίραν ακριβούς κρί
σεως τής δράσεως όλων τών 
υπ)ματων ομοιομορφως, καθόσον 
δέν θά χωρίζωνται ώς ήδη είς 
ύπ)ματα επιβαρυνόμενα διά πολ
λών καταθέσεων καί είς ύπ)ματα 
έκμεταλλευόμενα τά κεφάλαια τών 
άλλων υπ)μάτων τά προσκτη- 
θένια διά καταθέσεών των, δι* άς 
καταβάλλουσι τόκους τοΐς καταθέ- 
ταις των.

Οσον αφορμ τάς επιβαρύνσεις 
τών ύπ)μάτων δΓ έξόδων διαχει- 

. , , jvpbvuv ρίσεως ή τής χρησιμοποιήσεως με-
σκοπον της επιβαρυνσεως επακρι- γαλειτέρου προσωπικού διά τήν

toe διά -.7,........ <ι_______βώς τού "Υποκαταστήματος διά

ρ^ιτήσεις άπό τής Ασύμφορου 
δι’ αύτό άναχουφίσεως ταύιης, 
όαιις όμως όπέφυγε νά υποβά- 
λη είς τήν Τράπεζαν τάς παραι
τήσεις ταύτας, έλπίζων ότι κατά 
τό άρξάμενον έ'τος θέλει ληφθή 
γενικωιέρα καί σοβαρά ύπέρ 
τού προσωπικού μέριμνα.

Καί πράγματι διαπύρως εύ- 
χόμε&α, όπως τό έ'τος 1935 
σημείωση τήν Απαρχήν τής έπι- 
λύσεως τών μεγάλων ζητημάτων 
τού προσωπικού, ΐνα τούτο δυ
νάμενον πλέον νά ύπολογίζη 
έπί μιάς εύλόγου σταδιοδρομίας, 
στηριζομένης έπί των πρός τό 
’Ίδρυμα υπηρεσιών του καί τών 
μόχθων του, συνιελέση όλοψύ- 
χως καί άπεριαπάατως είς τήν 
πρόοδον αύτού καί κατά συνέ
πειαν είς τήν έξυπηρέτηαιν τής 
όλης έθνικής οικονομίας τής ό
ποιας ή Έόνική Τράπεζα Απο
τελεί ιόν άξονα κατά κοινήν 
άναγνώρ ισιν.

των τόκων των υπ αϋτου χρησι- 
μοποιηθέντων κεφαλαίων μόνον, 
τήν οποίαν ακριβώς ζητούμεν διά 
τήν έξέλεγξιν τής δράσεως τού 
"Υ ποκαταστήματος.

Έκ τού δεδομένου τής μετα
φοράς τών χρεωστικών υπολοίπων 
τών ύπ)μάτων κατά μήνα είς τό 
Κ)κόν Κατ)μα, όδηγούμεθα εις τό 
συμπέρασιια, δτι τό Κ)κόν Κατ)μα 
διά τών κεφαλαίων του καλύπτει 
είς τό τέλος τού μηνός τά παρ’ έ
κάστου ύπ)ματος έπί πλέον κατα- 
βληθέντα κεφάλαια διά λ)σμόν 
ά'λλου ύπ^ματος.

Συμπέρασμα δπερ μάς οδηγεί είς 
τήν σκέψιν, δτι, δλα τά κεφάλαια 
τής Ί ραπέζης, λαμβάνονται έν σύ
νολο) καί ετναλόγως τών παρουσι- 
αζομένων αναγκών μεταφέρονται 
πρός κάλυψιν τών ανοιγμάτων 
τών ύπ)μάτων της, τά όποια, άλ
λως τε, έν ω κατά τύπους είναι 
ανεξάρτητα, εργάζονται δμως διά 
λ)σμόν τού Κεν)κοΰ Κ«τ)ματος, 
άφ’ ον καί ό παρ’ αυτών καταρ
τιζόμενος ισολογισμό: δέν είναι 
αυτοτελής, άλλα τότε μόνον απο
κτά τήν ορθήν έννοιαν, όταν ένω- 
θή μέ τόν ισολογισμόν τού Κ)κοΰ 
καί γίνη έν δλον. Επομένως όρ- 
θώς ή Τράπεζα δέν επιβάλλει τό
κον έπί τών μεταξύ τών ύπ)μάτων

έξυπηρέτησιν τών καταθετών των 
ή τών άλλων έργασιών των, ένοί- 
κια κ.λ.π., άναπόφευκτα διά τήν 
κανονικήν λειτουργίαν τοΰ υποκα
ταστήματος, δέν είναι δυνατόν νά 
λεπτολογηθή τόρον ώστε νά κατα- 
νεμηθώσι ταύτα μέχρι πεντάρας, 
καθόσον νομίζω, δτι δέν είναι 
τούτο το όποιον ζητούμεν, έφόσον 
ή ε γασία όλων τών ύπ)μάτων 
αφορά αυτήν τήν Τράπεζαν, άλλα 
απλώς ζητούμεν έν σύστημα πλη- 
σιάζον περισσότερον πρός τήν 
ακρίβειαν καί έκ ιού όποιου νά 
μή διαταραχθή τό δλον λογιστικόν 
οικοδόμημα τής Τραπέζης, διότι 
ή εϋρεσις τού τελείου καί θεω- 
ρητικώς, δέν είναι δυνατόν νά 
έπιτευχθή.

Διά τά κεφάλαια τά οποία προ- 
σωρινώς κτώμενα ύπό τών υπο
καταστημάτων, διά τών εισπρά
ξεων έξ έκδόσεως έπιταγών κ.λ.π. 
καί έν γένει κινήσεως κεφαλαίων, 
ταύτα, ώς καθωρίσθη άνωτέρω, 
δέν δύνανται νά ιθεωρηθώσι μό
νιμα τφ ύπ)μπτι ώς τά έκ τών 
καταθέσεων έν γένει παρ’ αύτφ 
προερχόμενα, άφ’ ού άλλως τε 
ταύτα, άναλόγως άνιικαθίστανται 
καθ’ έκαστον μήνα διά τής χρεο- 
ώσεως τοΰ Κ)κθύ Ι<ατ)ματος 
καί ούδένα ρόλον παίζουσι σαφή 
είς τάς έν γένει έργασίας, έκτος

λ^σμών, θεωρούσα δλα τά κεφά- τής άποφυγής διά μερικιχ ύπ)μτας
/ n ι n urn τ'τΤντε 11 ττ 111 nr -r ->") r* cv .....................................     Ί ~ r.λαια καί τών ύπ)μάτων της έν 
συνόλφ ώς ίδικά της.

Εφόσον λοιπόν τά κεφάλαια 
δλα είν .ι ίδικά της καί ούχί τών 
έπί μέρους Καταστημάτων, αί δέ 
πράξεις τών ύπ)μάτων λαμβά· 
νονται έπί μέρους αυτών, ορθόν

διενεργείας χρηματαποστολών, ώς 
καί τών προμηθειών κινήσεως κε
φαλαίων, αϊτινες δέν άποφέρουσι 
καί μεγάλα κέρδη τφ ύπ)ματι.

Φρονώ δθεν, δτι άντί τού προ- 
τεινομένου συστήματος τού εντό
κου τών μεταξύ τών ύ.τ)μάτων



λ)σμών ώς καί τοϋ Κ)κοΰ λ)σμών,1 
δπερ πολλάς δυσκολίας και άσκο- 
πον κόπον και αλληλογραφίαν 
■θά συσσώρευση, έκτος τών αν
τεγκλήσεων και ερίδων δια valours 
και άλλα μικροπράγματα , προς 
πρόσκτησιν περισσοτέρων τόκων, 
θά ήτο προτιμότερον νά είση- 
γετο τό σύστημα τούτο ως αρχή ■ 
ότι πάσα κατάθεσις γιγνομένη 
παρ’ υπ)ματι θά θεωρήται ως 
κατάθεσις γενομένη διά λ)σμόν 
τού Κ)κοϋ Κ)ματος, λ)σμός κα
ταθέσεων του παρά τφ υπ)ματι, 
πάσα δέ χορήγησις τοϋ ύπ)ματος> 
ώς χρησιμοποίησις κεφαλαίων του 
Κ)κοΰ Κ)ματος νά άφαιρήται από 
τον άνω λ)σμόν Κ)σεων τοϋ Κ)χοϋ 
Κ)ματος.

Μέ τούς τόκους τού μη χρησιμο- 
ποιηθέντιις μέρους των καταθέ
σεων τοϋ ΰπ)ματος νά μή έπιβα- 
ρύνηται τό ύπ)μα, αλλα το Κ)κόν 
Κ)μα, θά έπιβαρυνηται όμως τό 
ύπ)μα ώς ανωτέρω, μέ τούς τό
κους των χρησιμοποιηθέντων παρ 
αύτοϋ κεφαλαίων δια τας παρα
γωγικός εργασίας Ιπ'ι ώρισμένω 
ευνοϊκή) και αναλογφ επιτοκίφ*

Κατ’ αυτόν τον τρόπον το 
ύπ)μα δεν θά έπιβαρυνηται αέ 
τόκους κεφαλαίων τα οποία δεν 
έχρησιμοποίησε και τα αποτελέ
σματα αύτοϋ θά είναι σαφή, δει- 
κνυοντα ακριβώς την δράσιν και 
την ζωτικότατα τοϋ ύπ)υατος.

Γό σύστημα τοϋτο είναι απλού- 
στατον και μη συνεπιφερον καμ- 
μίαν δυσχέρειαν εις την έφαρμο 
γην του, ώς μή απαιτούν τόσην 
εργασίαν όσην τό ετερον σύστημα, 
τοϋ εντόκου των λ)σμών των 
ύπ)μάτων, δπερ ούδέν νέον_ προσ
θέτει διά τήν άπόδειξιν τής δρά- 
σεως και ζωτικότητας των υπο
καταστημάτων.

Διά τήν χρησιμοποίησήν „ του 
νέου συστήματος, δέον νά ίδρυ- 
θώσιν οί κάτωθι λ)σμθί παρά τοΐς 
ύπ)μασι:
1. ’Εκκρεμείς λ)αμο\ Έσ)κοΟ 

«Κ,ενίκόν Κατάστημα 
Λ)σμός Καταθέσεων»

'Ο λ^σμός οΰτος θά χρεοπιστώ- 
νηται καθ εκαστην, αναλογως 
τής κινήσεως των καταθέσεων εν 
γένει παρά τφ ύπ)ματι, ήτοι τών 
εισπράξεων, αποδόσεων ως καί 
μεταφορών αυτών εις άλλα υπο
καταστήματα, χρεώσει ή πιστώσει, 
άναλόγως ετέρου ύπολογαριασμοϋ 
παρά τοΐς έκκρεμεσει λ)σμοΐς 
«Καταθέσεις εν γένει».
2. ’Εκκρεμείς λ)σμοί Έσ)*οΰ 

«ΔιατεΘέντα Κεφάλαια»
δ όποιος επίσης θά χρεοπιστώ- 
νηται άναλόγως με τα λαμβα- 
νόμενα καί χρησιμοποιούμενα 
κεφάλαια παρα τοϋ υπ)ματος, 
διά τοποθετήσεις του έν γένει, ως 
καί μέ τάς είσπραττομένας^ καθ’ 
εκάστην τοποθετήσεις, χρεώσει η 
πιστώσει άναλόγως τοϋ λ)σμοΰ

«Κεντρικόν Κατάστημα λ)σμός 
καταθέσεων».

'Ο παρ’ έκκρεμέσι λ)σμοις 
«Λ)σμός διατεθέντα κεφάλαια» 
δά δεικνύη επακριβώς τά λη- 
φθέντα παρά τοϋ ύπ)ματος κεφα
λαία καί χρησι μοποιηθέντα παρ 
αύτοϋ διά παραγωγικός εργασίας 
του, διά τά όποια θά πληρωνη 
τόκον επί ώρισμενφ έπιτοκίφ, λο 
γιζομένου τούτου κατά εξαμηνίαν.

“Ολοι οί τόκοι καταθέσεων εν 
γένει οί πληρωνόμενοι τμηματι- 
κώς παρά τοϋ ύπ)ματος, κατά, τάς 
εντός τής εξαμηνίας εξοφλήσεις 
καταθέσεών του, θά άγωνται^ εις 
χρέωσιν ενός νέου γεν. λ)σμοΰ .

" «Κεν)κόν Κατ)μα, πληρωτέοι 
τόκοι καταθέσεων» έν τώ ένεργη- 
ιικφ τηρουμένου παρά τοΐς υπο- 
καταστήμασι, δστις θα πιστοϋται 
εις τό τέλος τής εξαμηνίας, με 
τούς παρά τοϋ ύπ)ματος κατα
βλητέους τόκοτ'ς, διά τα παρ αύ
τοϋ χρησιμοποιηθεντα κεφαλαία,
ώς άνω.

’ Επίσης ό λ)σμός οΰτος : «Κ)κόν 
Κατ)μα, πληρωτέοι τόκοι καταθέ
σεων» θά χρεοϋται καί μέ τους 
τόκους τών έν γενει καταθέσεων, 
τούς λογισθέντας κατά τό τέλος 
τής εξαμηνίας.

Εις τό τέλος τής εξαμηνίας^ επί 
τή εξαγωγή τών τόκων τών δφει- 
λομένων τφ Κεν)κφ Κατ)ματι έπι 
τών διατεθέντων παρά τοΰ^ υπο
καταστήματος κεφαλαίων εις πα
ραγωγικός τοποθετήσεις του,^ θα 
χρεοϋται τό υπ)μα εις^τόν 1 ενι
κόν λ)σμόν : «Τόκοι οφειλομενοι 
εκ διατεθέντων κεφαλαίων» πι
στώσει τοϋ λ)σμοϋ «Κ)κον Κ)μα 
πληρωτέοι τόκοι καταθέσεων», 
τοϋ υπολοίπου τοΰ λ)σμοϋ τουτου 
«Κ)κόν Ιί)μα πληρωτέοι τόκοι 
κ)σεων», μεταφερόμενοι, εις το 
Κ)κόν Κ)μα χρεώσει αύτοϋ εις 
τό τέλος τής εξαμηνίας προς 
έξίσωσιν.

Οϋτω θά μένη ε’ις^ τό τέλος 
τής εξαμηνίας ή τοΰ έτους παρά 
τώ ύπ)ματι ό λ)σμός «Τόκοι δφει- 
λόμενοι εκ διατεθέντων κεφα
λαίων», δστις θά έξισοΰται κατα 
τον ισολογισμόν τοΰ ύπ)ματος 
άποσβεννύμενος εκ τοΰ λ)σμοϋ 

Κερδών καί Ζημιών».
Κατ’ αύτόν τον τρόπον, το 

ύπ)μα θά δίδη θετικά αποτελέ
σματα τών έργασιών του.

Γεννάται ήδη το ζητημα τής 
τηρήσεως τών λ)σμών τούτων ύπο 
τών ύπ)μάτων καί τοΰ τροπου 
αποφυγής τής άπαιτουμένης καθ 
εκάστην αλληλογραφίας επ^ι των 
μεταφερομένων κεφαλαίων έκ τών 
λίσμών καταθέσεων τοΰ ύπ)ματος 
εις τον λ)σμόν «Κ)κόν Κ)μα λ)σμος 
καταθέσεων» καί τάνάπαλιν. ^ =

Κατά τήν γνώμην μου, αν η 
Σεβαστή Διοίκησις σποφασίση να 
περιλάβη εις Γενικόν λ)σμον εν 
τή λογιστική καταστάσει τον λο-
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γαριασμόν : «Κ)κόν Κ)μα λ)σμος 
καταθέσεων παρ υπ)μασι,» διά 
νά γνωρίζη εις κάθε στιγμήν τα 
κεφάλαιά της έκ καταθέσεων έν 
γένει παρα τοΐς υπ)μασι, τότε 
θά δημιουργηθή μεγάλη καί πολύ 
ογκώδης αλληλογραφία καθ έκά- 
στην έξ δλων τών ύπ)μάτων της 
διά τά μεταφευομενα κεφαλαία εκ 
τών καταθέσεών των και τών ανα
λήψεων, ώς και τών διατεθέντων 
κεφαλαίων εις τάς χορηγήσεις τών 
ύπ)μάτων.

Έν φ ό λ)σμός «Κ)κοϋ Κ)ματος, 
λ)σμός καταθέσεων έν γένει»,^ αν 
τηρηθή μόνον παρ’ έκάσιφ υπο- 
καταστήματι ώς άνω, τή^ πιστή 
καί άγρύπνφ έπιβλεψει τοϋ Δ)τοϋ 
καί τοΰ προϊσταμένου τοΰ Λογι
στηρίου, καθόσον ό λ)σμός ουτος 
τό ύπ)μα κυρίως αφορά, ως εσω
τερική ύπόθεσις, ή έργασία ^αυτη 
θά άπλουστευθή μή έχουσα ανάγ
κην ιδιαιτέρας είδοποιήσεως τΦ 
Κ)κφ Κ)ματι ή αλληλογραφίας 
έκτος τής έγγραφής τών _ ημερη
σίων συμψηφισμών καί τής τηρη- 
σεως τών οίκείιον λ)σμών.

'Όσον αφορά τον διαχωρισμόν 
τών κεφαλαίων κατά τήν πρώτην 
τακτήν ημέραν τής ένάρξεως 
τών νέων λ)σμών εις μιετενεκτεα 
κατά τήν ημέραν ταύτην „ κεφά
λαια, δέον νά όρισθώσιν, ουχί τα 
εντός τής εξαμηνίας υπόλοιπα, 
αλλά τά κατά τήν έναρξιν τής 
εξαμηνίας τοιαϋτα, εύθύς αμέσως 
μετά τήν εξαγωγήν τοϋ προηγου
μένου ισολογισμού, καταρτιζομέ- 
νων εσωτερικώς τών λ)σμών μέχρι 
τής ημέρας ταύτης, άν, αϋτη όρι- 
σθή έντός τής εξαμηνίας, έν φ οι 
μέχρι τής ημερομηνίας ταύτης 
πληρωθέντες τόκοι παρά τού 
ύπ)ματος, χρεώσει τοϋ Γεν. λ)σμοϋ: 
«Πληρωτέοι τόκοι καταθέσεων» 
δέον νά άχθώσιν αμέσως εν συ 
νόλψ εις χρέωσιν τοϋ νέου πλέον 
λ)σμοϋ: «Τόκοι κ)σεων, πληρωτέοι 
τόκοι παρά τοΰ Κ)κοϋ Κ)ματος», 
διά τάς μέχρι τής ημέρας ταύτης 
έξοφληθείσας καταθέοεις. * X

Όσον αφορά τά υπ)ματα δι α 
ή Τράπεζα κέκτηται ίδια Κατα
στήματα έν οίς στεγάζονται ταυτα, 
έκτος τών εξόδων συντηρησεως 
ατινα" θά άποσβέννυνται εξ ολο
κλήρου έκ τών αποτελεσμάτων τοΰ 
ύπ)ματος, νά όρισθή δπως κατα
βολή τοϋτο καί έ’ν ποσόν κατα 
μήνα έν εΐδει ενοικίου ή χρεο
λυσίου επί τής αξίας, δπερ^ να 
άποσβέννυται εκ τής αξίας, η να 
άγηται εις πίστωσιν τοϋ Κ)κοϋ 
Κ)ματος, ώς εισοδήματος^ πλέον 
αύτοϋ έκ τής χρήσεως τών Κα
ταστημάτων του.

Κατά τό τέλος έκάστης εξαμη
νίας καί έπί τή μεταφορά τών τό
κων τών πληρωτέων παρά τοϋ 
Κ)κοΰ Κ)ματος θά στέλληται τότε 
εις τό Κ)κόν Κ)μα καί πιστόν 
άντίγραφον τών λ)σμών τούτων, 
ώς άνω, παρ’ δλων τών ύπ)μάτων 
έκ τών οποίων τό Κ)κον Κ)μα, 
έκτος τοΰ ελέγχου τοΰ άν οι τό
κοι έλογίσθησαν δρθώς, θά δυ- 
ναται νά αρυσθή καί στατιστικά 
δεδομένα τής πορείας τών παρά

τοΐς ύπ)ματι κεφαλαίων του κατα 
μήνα, τρίμηνον ή έξάμηνον καί 
έτος, τά όποια δύνανται νά δώ
σουν πολλά διδακτικά , συμπε
ράσματα καί ωφελίμους οδηγίας.

Κατόπιν τής ρυθμίσεως ως 
ανωτέρω τών παρά τοΐς υπ)μασι 
θά λείψη πλέον ή μέχρι τοΰδε 
παρατηρουμένη ασάφεια τών απο
τελεσμάτων τωτ, ως ορθώς ανα
φέρει ό κ. Συνάδελφος, θά -φαί- 
νώνται δέ τά δρια τής επιτυχούς 
άναπτύξεως, ώστε ου μόνον^ ένδε 

,χομένη αποτυχία νά μι ή εύρίσκη 
I κρύπτην διά τήν κοινήν ^συνείδη- 
| σιν εις τον πέπλον τής άσαφείας, 
αλλά καί ή σαφής ενδειξις τών 
άποτελεσμάτων τής χρήσεως τών 
ύπ)μάτων θά επίδραση επί τών 
υπευθύνων, δπως εμφανίζουν 
ανώτερα άποτελέσμιατα καί ο ζή
λος αύτών θά όξυνθή πρός^ δρά- 
σιν, διά τής μελέτης, τής οικονο
μικής περιφέρειας ήν έξυπηρετεΐ 
έκαστος καί τής ύποδείξεως νέων 
έργασιών, αϊτινες θα φερωσι το 
υπ)μά των είς τήν σειράν τών 
αποδοτικών τοιούτων.

Δεν αμφιβάλλω, δτι τότε καί ,ό 
ζήλος προς άπόκτησ''ν μεγαίειτέ- 
ρων καταθέσεων, θά αύξηθή. άν 
καί τοϋτο σήμερον θά είναι λόγος 
είς μερικά ύπ)ματα νά μή φροντί- 
ζωσι είς τήν άπόκτησιν καταθέ
σεων πολλαίν έκ τοΰ φόβου τής μη 
έπιβαρυνσεά): των διά τόκων καί 
μειώσεως τών αποτελεσμάτων των, 
μιεθ’ όλος τάς συστάσεις καί πα
ροτρύνσεις προς τούτο τής Σεβα
στής Διοικήσεως.

ΕΥΘ· ΜΠΟΥΝΤΩΝΑΣ
Παρά τώ "Υπ)ματι Θεσσαλονίκης

ΜΙ.......11111....... ΙΙΙΙ1...... ΙΙΙΊΜΙΙΙΙΙ..........
► >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ι 1
ΚΩΝΣΤ- Λ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

I
Κ Λ Π

ΕΙΔΗ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ
ί ΚΟΥΖΙΝΕΣ-ΦΟΥΡΝΟΙ- iUVIl ΑΝΤΛ - ΓΥΑΛΙΑ Κ. Λ. Π |

I ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ,
I Χοίριν τών Υπαλλήλων 
I τής ’Εθνικής Τραπέζης

ί ΝΙΚ. Α. ΔΕΑΕΝΔΑΣ
1 ΟΔΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 13

I ENAPSIS ΠΡΟΣΕΧΩΣ |
i..,,,.,....1.1.-.--...-----·—-..—.. ...... ........... ............. ..........

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 
\ ΠΓ\ΜΕΠ)ίΛΙΩΝ ΗΘΗΝΩΝ - ΠΠΡΙΣΙΩΜ
I ΕΚ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 70Ε
ΤΗΛ, 26032

RADIO

Διά τούς υπαλλήλους τής 
Εθνικός Τραπέζης πωλοΰν- 
ται καί μέ μηνιαίας δόσεις.

Γεν. Άντιπρόοωιτοι 
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Παρά πλείστων αντιπροσώπων 
μας λαμβάνομεν καθημερινώς έ- 
πιστολάς, διά τών οποίων μάς α
ναγγέλλουν τήν εγγραφήν τών συν
δρομητών καί ζητούν νά άποστεί- 
λωμεν είς αύτούς δλα τά φύλλα 
τής «Τραπεζιτικής» από τής εκδό- 
σεώς της.

'Η χάρις είς τάς πολυτίμους όν
τως φροντίδας τών αντιπροσώπων 
μας μεγίστη διάδοσις τής «Τρα
πεζιτικής» έξήντλησεν δλα τά 
φύλλα, τά όποια εΐχομεν έκδόσει 
έπί πλέον.

Είναι αληθές, δτι ύπελείφθημεν 
είς τούς υπολογισμούς μας, δχι 
διότι παρεγνωρίσαμεν τον ζήλον 
τών αγαπητών Συναδέλφων, οι 
όποιοι τόσον εύγενώς άνεδέχθη- 
σαν τό βάρος τής αντιπροσωπείας 
μας είς τάς έπαρχίας, αλλά διότι 
τό ένδιαφέρον των ύπερεβαλε τους 
υπολογισμούς μος, χαί,τοι κατα- 
στρωθέντας μέ προεξόφλησιν τοϋ 
ενθουσιασμού των, ο οποίος το- 
σον μάς έδικαίωσεν εις τα πρά
γματα.

Παρακαλούμεν δθεν τούς κ. κ. 
αντιπροσώπους τής «Τραπεζιτι
κής» νά έχουν υπ’ οψει των τήν 
πλήρη έξάντλησιν τών προηγου
μένων φύλλων μας καί νά θεω
ρούν, επομένως, έγγραφομένους 
τούς νέους συνδρομητας από τοϋ 
τελευταίου κυκλοφορήσαντος φύλ
λου.

Ευτυχώς καί ή παϋσις τών έ· 
πιστροφών δεν μάς βοηθεΐ εις 
τήν ίκανοποίησιν τών αιτήσεων 
τών κ. κ. αντιπροσώπων μας.

Έπί τή εύκαιρίφ παρακαλούμεν 
τούς κ. κ. Συναδέλφους τών εν 
τφ έξωτερικφ καταστημάτων τής 
Τραπέζης, νά ένδιαφερθοΰν διά 
τήν είς τάς πόλεις των αντιπρο
σώπευσή τής «Τραπεζιτικής» καί 
τήν διάδοσιν αύτής.

Πιστεύομεν, δτι καί διά τούς 
Συναδέλφους μας τοΰ έξωτερικοϋ, 
μακράν τοΰ κέντρου ευρισκομένους, 
έχει ένδιαφέρον ή έκδοσις τοϋ 
περιοδικού μας. ’Ενδιαφέρον έχει 
έπίσης ή «Τραπεζιτική» καί διά 
τον Ελληνισμόν τού εξωτερικού. 
Εις τήν άντίληψίν μας ταύτην 
ένισχυόμεθα έκ τής εύμενεστάτης 
υποδοχής, τήν οποίαν έπεφύλαξαν 
είς τό περιοδικόν μας οί έν τφ 
έξωτερικφ 'Έλληνες Πρεσβευταί 
καί τών τιμητικωτάτων περί αύ
τοϋ κρίσεών των.

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝ0ΕΣΙΝ 

ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Με την λήξιν τον ετονς 1934 

έπήλΰον είς τήν ούν&εσιν τον προ
σωπικού τής Τραπέζης, κατά τας 
πληροφορίας τάς όποιας ήδυνη&η- 
μεν νά σνγκεντρώοωμεν, αι κάτω
θι μετ αβολαί.

’Λπεχώρηοαν από 1ης Ίανονα- , 
ρίον 1935, καταληφΰέντες υπό τον j 

I όοοίν ηλικίας, οι κάτωθι ■
~'0 κ. Δημ. Καλύβας, Διευθυντής (

> Τραπέζης.
01 κ κ. Κωνστ. Βρυζάκης, 1ω- j 

άνν. Δαγλαρίδης, Γεώρ. Καλλίας, 
Κωνστ. Σωτηρίου, Τμηματάρχαι.

Οί κ κ. Ίωάνν. Στυλιανού, ’I- 
ωάνν. Παπαχρήσιος, Νικολ. Σονλ-
τσε, Λογισταί. . ,

01 κ.κ. Άνδρ. Ροϊνός, Γεωρ. ’ί 
Δυμητριού, Σπνρ. Λάβδας, Χαρ. 
Ζώρας, Δημ. Μανονσος. Βασιλ. 1 
Κανάκης, Δημ. Λαμπαδάριος Κυ- | 
άγγ. Τοΐρος, Κωνστ. Κρεμέζης, 
Σπνρ. Πάγκαλος, Είσπράκτορες. _

Οί μή προαχθέντες κατά τάς | 
προαγωγάς τον Μάρτιον 1934 δεν 
εκρίϋησαν εϊαέτι υπό τής Διοική- 
σεως.

’Επίσης δεν εγένοντο προαγω- 
γαι τών σνμπληρωσάντων ήδη είς 
τον αυτόν βαθμόν χρόνον υπηρεσί
ας ληφθέντα ώς βάαιν κατά τάς 
προαγωγάς τοϋ 1933 και 1934.

Υπάρχει ή πληροφορία, δτι α.1 
προαγωγαι τούτων θά ένεργηθώσιΡ 
από 1ης Μαρτίου 1935.

Προήχθησαν οι παρα τφ Δικα- 
στικω τμήματι κ. κ. ’ Αγγελ. I οι- | 
τσεκλής και Νικολ. 1 αζής, μονι- 
μοποιηθένιες με τον βαθμόν τοϋ ζ 
Ύπολογιοτον Α' προ 1 1)2 περί
που έτους, είς τον βαθμόν τοϋ λο- 
γιστον Γ' κατ εκλογήν.

’Εξ άλλον ανεκλήθησαν έκ τής
καταατάσεως μονιμότητας οί προ έ- I

1Ηρλνός καί ήμίοεος περίπου έ'τους^μο- 
νιμοποιηθέντες έκτακτοι υπάλληλοι. S 
τής υπηρεσίας Μελετης επιχ,ειρηοε- . 
ων καί χρηματοδοσιών κ.κ. Κωνστ. , 
Καρανικάς, μονιμοποιηθείς με βα- Τ 
θμόν νπολ. Β’ Ίωάνν. Παρασκευ- | 
ύπουλος ομοίως νπολ. Β’, Κωνστ. | 
Παπαχαραλάμπονς βοηθού Α κατ 5; _ 
Νικ. Γραμματικός βοηθού Α . Η- 1 
δη επανέρχονται εις την καταατα- 1 
σιν τοΰ εκτάκτου υπάλληλον, αφοϋ | 
έτυχον μηνιαίας ανξήσεως μισθού | 
δραχ. 1200—1400.

’Ωνομάοθησαν Έπιθεωρηταί Ύ- » 
ποκαταστημάτων οί κ. κ. Λ ικολ 
Πορφνρογένης καί Χικ. ΜπουφΤ 
δης, λογισταί Γ'.

Ωνομάοθησαν προϊστάμενοι νπη- 
οεσιών .’ Ο κ. Ιΐανλος Κανακας, |
ταμίας Β\, τής υπηρεσίας ταμεί- ) 

φυλάξεως τίτλων Ζ—Α,ό κ. || 
Παν. Παγκάρας, λογιστής Γ., τής 
υπηρεσίας λ)ομών έξ εισπράξεων τα- | 
μείων τίτλων, δ κ. Ηλ. Σίδερης, 
λογιστής Γ'., τής υπηρεσίας συγκεν- | 
τρώσεως πληροφοριών, ό κ. ’Ιωάν. | 
Μπονάταος, λογιστής I ·, τής υπη
ρεσίας 'Ημερολογίου, καθολικού καί I 
λογιστικής καταατάσεως και 6 κ. | 
Νικ. Βαβέας, υπολογιστής Δ'., τής i 
υπηρεσίας Γενικού Αρχείου.

Άνετέθησαν καθήκοντα Συμπράτ
τοντας Αιαχειριοτοϋ τον Ταμείου 
Φυλάξεως Τίτλων Νομικών Προσώ
πων είς τον λογιστή·) Γ'. κ. Δημ. , 
Κατσαρέλλον.

Τό Τμήμα Υλικού κατηργήθη ύ- 
παχθέν είς τό Τμήμα Γενικής 
Γραμματείας.

Προϊστάμενος τής 'ί πηρεσίας: 
Υλικού ώνομάσθη ό κ. Ν. Άβου- 
ρης, λογιστής Β'.

ΤΥΠΟΙΣ Ζ Λ X
ΟΔΟΣ ΑΠΕΛΛΟΊ 2

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΔΟΣ 
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6ΠΟΧΟΡΗΣΙΣ ΔΙΕΥ0ΥΝΤΟΥ
Ό Διευθυντής τής Τραπέζης κ. 

Δημ. Καλύβας καταληφθείς ύπό του 
όριου ήλικίας άπεχώρησε τής ύπη 
ρεοίας τής Τραπέζης άπό 1 Ίανου- 
ορίου.

Ό κ. Καλύβας υπηρέτησε τήν 
Τράπεζαν άπό του Ιανουάριου του 
1899, ταχύτατα προαχθείς καί άνελ- 
θών μέχρι τών άνωτάτων βαθμιδών 
τής ιεραρχίας.

Ό άποχωρών Διευθυντής ύπη- 
ρέτησεν ώς Γενικός Ταμίας τής 
Τραπέζης, ώς Διευθυντής τοϋ Προ- 
οωπικοϋ καί τελευταίως ώς Διευθυν
τής του Ύπ)ματος Πειραιώς.

Ό κ. Καλύβας άπετέλεσε πάντοτε 
ϋπψδειγμα εύσυνειδήτου καί φιλόπο
νου υπαλλήλου τής Τραπέζης.

Άποχωρών τής υπηρεσίας ό κ. 
Καλύβας άπηύθυνε πβός τούς Συ
ναδέλφους τοϋ Ύπ)ματος Πειραιώς 
τήν κατωτέρω δημοσιευομένην έπι- 
οτολήν.

"Εν Πειραιεϊ τή 31 Δ)βρίου 1934

Πρός τούς Συναδέλφους μου 
του Ύπ)ματος Πειραιώς.
'Αγαπητοί μου Συνάδελφοι,

Άποχωρών σήμερον τής υπη
ρεσίας λόγω όρίου ήλικίας έ- 
πιθυμώ ν’ άπευθύνοο πρός ύ- 
μας μετά του άποχαιρετισμοϋ 
μου καί όλίγας περαιτέρω λέ
ξεις. Ή πείρα έργασίας 36 έτών 
εις βλας σχεδόν τάς υπηρεσίας 
τής Τραπέζης, ή κτηθεΐσα έν 
τή Τραπέζη θέσις μου καί ή 
ήλικία νομίζω δτι καί εις έμέ 
επιτρέπουν νά ποάξω τούτο 
καί εις ύμας νά μέ άκουσητε. 
Δέν άνήκει εις έμέ νά εϊπω,άν 
ή διαδρομή μου άνά τάς υπη
ρεσίας τής Τραπέζης ύπήρξεν 
έπιτυχής καί έπομένως νά προ
βάλω αυτήν ώς υπόδειγμα πρός

μίμησιν. Άλλ* ούδείς δύναταί 
νά μου άμφισβητήση δτι υπη
ρέτησα πάντοτε τήν Τράπεζαν 
καί τά συμψέροντά της μετ’ 
άπολΰτου άφοσιώσεως, εις 
τούτο δέ καλώ ύμας άνευ έν- 
δοιασμού καί συνιστώ νά μέ 
μιμηθήτε. Εφόσον συνεδέσατε 
τήν ζωήν σας μέ τήν Τράπε
ζαν όφείλετε δχι μόνον έκ κα
θήκοντος, άλλά καί έξ αυτού 
τού καλώς έννοουμένου συμφέ
ροντος σας, νά άφοσιωθήτε 
όλοψύχως εις αυτήν, νά τήν ά- 
γαπατε καί νά έργάζησθε μετ’ 
άπολΰτου ευσυνειδησίας καί 
προθυμίας, δντες βέβαιοι δτι 
τούτο πράττοντες έξυπηρετεϊτε 
πρωτίστως τό ίδιον συμφέρον, 
άποδίδετε δέ καί τήν πρός ύ- 
μάς στοργήν τής Τραπέζης μας. 
Τής τοιαύτης άλλως τε άφοσι- 
ώαεχας καί άγάπης σας ή Τρά- 
πεζά μας έχει σήμερον άνάγ- 
κην πλέον παρ’ άλλοτέ ποτέ, 
μόνον δέ δι’ εύσυνειδήτου καί 
άφοσιωμένης έργασίας δλων 
σας θά δυνηθή άνευ δυσχερειών 
νά παρακάμπτη τάς έκάστοτε 
έμφανιζομένας άντιξόους περι
στάσεις καί νά συνέχιση τήν 
καθόλου εύεργετικήν δρασίν 
της.

Σάς εύχαριστώ, άγαπητοί 
μου συνάδελφοι, διά τήν παρα- 
σχεθεΐσάν μοι βοήθειαν εις τήν 
έκτέλεσιν των καθηκόντων μου, 
καί σάς άποχαιρε ιώ εύχόμενος 
ύμΐν παντοτεινήν υγείαν καί 
χαράν.

Ό Διευθυντής σας
ΔΗΜ. ΚΑΛΥΒΑΣ

~ ~ τι || mmur _ΙΙ_ I ιι

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΛΕΣΧΗΣ
Οι Συνάδελφοί μας τής Τραπέ

ζης τής Ελλάδος άπέκτησαν επί 
τής όδοϋ Έδουάρδου Λώ ώραίαν 
Λέσχην, εντός κτιρίου τής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, τό όποιον αυτή 
παρεχώρησε δωρεάν εις τό προ
σωπικόν της.

Τά εγκαίνια τής νέας Λέσχης, 
ετελέοθησαν τή 31 Δεκεμβρίου 
μετά πάσης έπισημότητος, επί πα
ρουσία τών κ. κ. Διοικητοϋ καί 
Ύποδιοικητοΰ τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, τοΰ Γενικού Συμβουλίου 
τής Τραπέζης, τοϋ Διοικητικού 
Συμβουλίου τοΰ ήμετέρου Συλλό
γου καί πολλοΰ εκλεκτού κόσμου.

Ό Πρόεδρος τού Συλλόγου 
Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος 
κ. Άντών. Νεζερίτης προσφωνών 
τον Διοικητήν τής Τραπέζης κ. 
Τσουδερόν ηΰχαρίστησεν εκ μέ
ρους τών υπαλλήλων διά το ενδια
φέρον τής Τραπέζης υπέρ τοΰ 
προσωπικού, ώς έκδηλοϋται και 
έκ τής παραχωρήσεως τού οική
ματος καί Ιτόνισε τήν πρός τό 
ίδρυμα άφοσίωσιν τοϋ προσωπι 
κοϋ, τό όποιον έν τφ> καταστή- 
ματι τοΰ Συλλόγου έ)ά εύρη την 
ευκαιρίαν νά βελτιωθή έτι μάλλον 
έπ3 άγαΐΐφ αυτού καί τής Τρα
πέζης.

Ό κ. Διοικητής τής I ραπε-,ης 
τής Ελλάδος, άπαντών ειπεν, ότι 
ή Τράπεζα τό υπέρ τοΰ προσωπι
κού της ενδιαφέρον εκδηλώνει 
πάντοτε, ώς άποδεικνυει και η 
κατά τήν ήμέραν έκείνην κυινο- 
ποίησις προαγωγών.

Περαιτέρω είπεν ό κ Τσουδε- 
ρός, ότι ή νέα Λέσχη δέον να 
γίνη αφορμή ζωηρας πνευματι
κής καί καλλιτεχνικής κινήσεως 
μεταξύ τών μελών τού Συλλόγου.

Έπηκολοΰΰησε τό κι ψιμο τής 
π ήτας καί δεξίωσις τών κεκλη- 
μένων.

Μετά τήν άποχώρησιν _ τών Δι
οικητών, ό Πρόεδρός τοϋ Συλλο* 
λου κ. Νεζερίτης άνέγνωσε κατά
λογον τών νεοπροαχθέντων Συνα
δέλφων.

Συγχαίρομεν μέ αδελφικήν χα
ράν τούς αγαπητούς μας Συνα
δέλφους τής Ίραπέζης τής Ελλά
δος διά τήν άπόκτησιν τϋς Λέσχης 
των καί εΰχόμεόα συντόμως νά 
εχωμεν καί ημείς τήν ευκαιρίαν νά

καλέσωμεν τούτους εις τά εγκαίνια
καί ιής ΐδικης μας ιδιοκτήτου 
Λέσχης, διότι είναι καιρός πλέον 
νά ικανοποίηση ή ομόφωνος > ΰιη 
επιθυμία τών μελών τοΰ Συλλόγου 
μας καί νά κατανοηθή, ότι ό Σύλ
λογός μας μέ τάς σημερινός απαι
τήσεις του δέν είναι δυνατόν νά 
στεγάζεται πλέον εις τό όλ.ος ακα
τάλληλον οίκημα τής όδοϋ Ακα
δημίας.

Μενά τής αυτής ώς πάντοτε επι
σημότητας και. επιτυχίας έτελέσθη 
και εφέτος τήν Ιην τοϋ μηνός εις 
τήν Λέσχην τοϋ Συλλόγου ή εορτή 
τής κοπής τής πήτας ύπό τοϋ κ. 
Διοικητοϋ.

. Εις τήν εορτήν παρευβέθησαν 6 
κ. Διοικηιής, ό κ. Υποδιοικητής 
μετά τής Κας καί τής Δίδος Αορι- 
ζή. τό Προεδρείου τοΰ Συλλόγου 
'Υπαλλήλων τής Τραπέζης τής 'Ελ
λάδος, πλεΐατοι τών άνωτάτων συ
ναδέλφων τοΰ Κεντρικού, ό πρώην 
γενικός ταμίας κ. Μπουκλάκος, 
καθώς επίσης και πολλοί άλλοι συ
νάδελφοι.

Τό νόμισμα, διά πρώτην φοράν 
άπό τής καθιερώοεως ιής τελετής, 
έ'λαχεν εις τό τεμάχιον τής Τραπέ
ζης-

Μετά τήν κοπήν τής πήτας προ- 
σεφέρθηααν εις τούς επισήμους εκ 
τών παρευρεθέντων αναψυκτικά, δ 
δέ Πρόεδρος τον Συλλόγου κ. Μα- 
λαματιανός, ίγείρων πρόποσιν, προ- 
σεφώνησε τους κ. κ. Διοικητάς ώς 
εξής :

Κύριε Διοικητά
Κύριε Ύποδιοικητά,
’Επί τή σημερινή εορτή εύχομαι 

έκ μέρους τοϋ Προσωπικού τής 
Τραπέζης μας, καί εις Ύμας καί 
εις τάς οικογένειας Σας, υγείαν, 
πραγμάτωαιν τών πόθων καί εύό- 
δωσιν τών προσπαθειών Σας.

'Εξ άλλου επιθυμώ νά Σας δια
βεβαιώσω κατά τήν στιγμήν ταυ την, 
δτι δλοι ο'ι Συνάδελφοί μου αισθά
νονται μίαν άνέκφραστ ον χαράν 
καί μίαν απόλυτον συγκίνησιν, διό
τι εις τήν Διυίκησιν τοϋ ίσχυροτέ- 
ρου καί μεγαλ.ειτέρον οικονομικού 
οργανισμού τής Χώρας μας, άπό 
τον όποιον καί αυτοί άντλοΰν τάς 
ήθικάς καί ύλικάς των δυνάμεις, 
εύρίσκεσθε 'Υμείς άνελθόντες δλας 
τάς βαθμίδας τής ιεραρχίας λόγω 
εξαιρετικών, ητυχικών καί διοικητι
κών,χαρισμάτων καί μιας επιμόνου, 
επιπόνου, συνεχούς καί νονιμωτά- 
της εργασίας, άποτελοΰντες οΰτω 
ένα έμψυχον παράδειγμα καί εϊς η
μάς καί εις τους έπιγενομένονς, ένα 
έμψυχον παράδειγμα τιμώμενης α
ρετής.

Επιθυμώ επίσης νά Σάς διαβε
βαιώσω, δτι ολόκληρον τό προσω
πικόν, άπό τοϋ άνωτέρου μέχρι τοϋ

Re

κατωτέρου, έχον βαθεϊαν έπίγνω- 
σιν τών σημερινών οικονομικών 
καί κοινωνικών συνθηκών καί τών 
παρ ήμΐν κρατουντών όρων τής 
ζωής, αντιλαμβάνεται, δτι κάθε ευ
τυχία τής Τραπέζης πρέπει νά είναι 
καί Ιδική του ευτυχία, όπως άλλω
στε κάθε δυσχέρεια τής Τραπέζης 
μας καί κάθε κακοτυχία αυτής 
είναι καί ιδική του δυσχέρεια, εΐνε 
καί Ιδική του κακοτυχία, καί έπο
μένως είναι έτοιμον νά άγωνισθή 
μέ ζήλον καί ενθουσιασμόν διά τήν 
ευημερίαν τής Τραπέζης μας, όπως 
καί εάν ύπάιρξη ανάγκη εΐνε έτοι
μον ν άμυνθή μέ δλας τάς ύλικάς 
καί ηθικός του δυνάμεις κατά πά
σης Ικδηλώσεως ή καί κατά πάσης 
προσπάθειας δυναμένης νά δημιουρ- 
γήση πράγματα εις τήν σταδιοδρο
μίαν τον 'ιδρύματος, δπερ άπό πολ
λών δεκαετηρίδων τοααυτας καί τοι· 
αύτας ανεκτίμητους υπηρεσίας προ- 
σέφερε καί προσφέρει μέχρι σήμε
ρον καί εις τήν Πατρίδα καί εϊς τό 
σύνολον τής 'Ελληνικής Κοινωνίας ».

Άπαντών ό κ. Διοικητής, «ηύ- 
χαρίατησε έν αρχή τον κ. Πρόε
δρον τοϋ Συλλόγου δι ’ δσα είπε 
διά τό έργον τών Διοικητών καί 
ακολούθως έξέφρασε τήν χαράν του 
διά τήν πνευματικήν σύμπνοιαν καί 
τήν κατάρτισιν τοΰ προσωπικού τής 
Τραπέζης παρατηρήσας, δτι τό 
προσωπικόν τής Τραπέζης άπό πνευ
ματικής, ηθικής καί ψυχικής άπό- 
τρεως, είναι τό άριστον έξ όσων έχει 
νά παρουσιάση ή χώρα, δπερ απο
τελεί διά τούς Διοικονντας τήν Τρά
πεζαν τό καλ.λίτερον έρεισμα έν τή 
προσπάθεια αυτών όπως άντεπεξέλ- 
θονν είς τάς δύσκολους ατιγμάς, 
τάς όποιας διερχόμεθα πάντες λόγω 
τής κρίσεως.

Συνεχίζων ό κ. Διοικητής, άφοϋ 
ίβεβαίωαεν, δτι πρός άντιμετώπισιν 
τής κρίσεως ή Διοίκησις τής Τρα
πέζης χωρεΐ μετ’ ελπίδων, ηυχήθη, 
όπως τό Νόμισμα τό όποιον διά 
πρώτην φοράν έ'λαχεν είς τό τε μά
γιαν τής Τραπέζης, άποτελέση πρα
γματικόν δείγμα τής καλλιτερεύσεως 
τής θέοεως καί τής Τραπέζης καί 
τοΰ προσωπικού αυτής»>.

‘Π έορτή έαυνεχίσίέη μετά τήν ά- 
ναχώρησιν τών κ.κ. Διοικητών με
τά πολλής ευθυμίας μέχρι τοϋ με
σονυκτίου.

ΛΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

«ίί. V'*. .. . ■ >. ·' Γ· -

•Η Αίθουσα ου) αλλαγών τον Νέου Μεγάρου τοϋ ’Υποκαταστήματος Θεσσαλονίκης

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΞΞΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Έν ουνεχείφ τής άπό 2-1-1935 ά- 

νακοινώσεώς μας, γνωρίζομεν δτι 
κατόπιν ένεργειών μας έόέχθη ή "Ε
ταιρεία Linguaplione όπως παρα- 
ταθή ή προθεσμία *ηλώσεως έπί δε
καήμερον,

Οί έπιθυμοϋντες δθεν νά έγγρα- 
φώσι διά σειράν τινα coins, δέον νά 
ύποβάλωσι σχετικήν δήλωσιν τό βρα- 
δύτερον μέχρι τής 25ης τρέχ. μηνός.

Αί δηλώσεις δέον ν' άποοτέλλων- 
ται πρός τόν Σύλλογον «ΕΠΙΜΕΛΗ
ΤΕΙΑ Β. Σ. Δ.» καί ούχί πρός τήν 
«Τραπεζιτικήν»

Μέχρι σήμερον έλάβομεν τάς κά
τωθι δηλώσεις :
ΥΠθΚ)ΤΩΝ: '

"Αθηνών :
"1ω. ΨιλιανοΟ, 'Αγγλικής. 
'Ηρακλείου :
Έμμ. I. Μανιαδάκη, Γαλλικής. 
Σικυωνίας :
θεόδ. Κασημάτη, Γαλλικής καί 

'Αγγλικής.
Κων. Μπουγιατιώτη, Γαλλικής..
’ Αγγελ. Καυκά »
Χριστοφ, Σπανοϋ »
Παν. Διαμαντοπούλου, Αγγλικής. 
Ιθάκης:
Τάκη Μοντεσάντο1:, 'Αγγλικής. 
Χίου :
Τρύφ. Παϊδούση, Γερμανικής 
Ναυπλίου:
θεοδ. Πανταζοπούλου » 
θεοδ. Παβέλλα, Γαλλικής.
Παν Σπυροπούλου, Γερμανικής. 

ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΤ)ΤΟΣ :
"Αθαν. Κωτσοπούλου, Γαλλικής. 
Παν. "Αποστολάκη, Γαλλικής καί 

'Αγγλικής.
Άντ. Μαρκοπούλου, 'Αγγλικής. 
Μήνα Γιαμαλάκη. Γαλλικής. 
Σπυρ. Τσαμπρή, 'Αγγλικής.
Πατρ. Πρόκου »
Όδυσ. Κοντοπούλου, Γερμανικής. 
Σπυρ. Μπακατσέλου, Γαλλικής. 
Διον. "Αντωνιάδη »
Μαρ. Οίκονομίδου, Γερμανικής 

καί "Ιταλικής.
Κ. Καρανίκα, "Αγγλικής Ά και Β 
Γεωρ. Πέτρου, Γαλλικής 
Μιχ. Μιχαήλ »
Σπυρ. Βασιλοπούλου, 'Αγγλικής 
'Αγγελ. Βαλακάκη, Γαλλικής 
Παν. Κελαϊδή. Γερμανικής 
Ίω. Οίκονομίδου »
Τιμ. Άγγελοπούλυυ, Γερμανικής. 

"Εν'Αθήναις τή 18η Ιανουάριο” 1935.
"Ο "Επιμελητής 

Ν. Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΣΥΝΆΔΕΛΦΩΝ ΥΠ)ΤΩΝ

No 13.—"Οταν έλθετε ύμεϊς ή γνω
στός σας είς 'Αθήνας ζητήσατε 
τόν Διευθυντήν τοϋ Γραφείου 
ϊνα σας κατατόπιση σχετικώς.

No 14. — Ένεκρίθη βοήθημα 3000, ά- 
ποσταλέν ήδη.

No 15._Τόσον ύμεϊς δσον καί οι λοι
ποί κ. κ. Συνάδελφοι τών 
ύπ)των θέλουσι κληθή έν καιρώ 
δι" ειδικής έγκυκλίουτοϋ Οίκοδ. 
Συνεταιρισμού,

No 16. — Λυπούμεθα είλικρινώς μή 
δυνάμενοι νά σας φανώμεν 
χρήσιμοι, δεδομένου τοϋ έντε- 
λώς ειδικού τής περιπτώσεως 
σας.

No 17.—Καθ’ί,ά έδηλώθη^ήμΐν αί μέ-
"" χρι^σήμερον|·καταβολαί σας 

πλήν^τής^άξίας τής συνεταιρι. 
κής μερίδος θά σάς άποστα 
λώσι διά τοϋ αύτόσε Ύπ)τος

No IS. -Διά τό πρώτον μέρος τής 
"επιστολής σας ένηργήοαμεν τά 
δέοντα καί θά σάς άποστα- 
λώσι τό ταχύτερον· διά τό δεύ
τερον άναγνώσατε τήν άπάν- 
τησιν είς τόν άνωτέρω άρι- 
θμόν 15.

No 19. -Δυστυχώς ή περίπτωσίς σας 
δέν έμπίπτει είς τήν άρμοδιό" 
τητα τοΰ Γραφείου μας.

No 20.— "Απηντήοαμεν δι" ίδιας έπι- 
στολής.

No 21.—Ένηργήοαμεν καταλλήλως 
. και θά σάς άπαντήσουν σχε

τικώς.
No 22. —’Απηντήοαμεν δι" Ιδίας επι

στολής.
No 23. — ’Δπηντήσαμεν δΓ ιδίας επι

στολής.
No 24.—Ένεκρίθη βοήθημα 1500 δρ. 

άποσταλέν ήδη.
No 25.—'Απηντήοαμεν δι· ίδιας έπι- 

στολής.
No 26.—Άτυχώς προκειμένου περί 

ειδικής καί μελλοντικής περι- 
πτώοεως τό Γραφεϊον δέν δύ- 
ναται νά φανή ύμϊν χρήσιμον.

No 27.—’Απηντήοαμεν δΓ ιδίας έπι- 
στολής,

No 28.—θά άπαντήοωμεν δι ίδιας 
έπιοτολής.

No 29.—Έφροντίσαμεν δεόντως.
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Περί μειώσεως τών κρατήσεων τών 
προς το Προσωπικόν δανείων.

Περί τρόπου εφαρμογής τού Νό
μου 6382 «περί προστατευτικών 
μέτρων υπέρ οφειλετών εκ δα
νείων επ’ ένεχΰρφ χρηματογρά

φων.
Περί δημιουργία'* νέων γεν. λ)σμών 

(Κεντρικόν Κ)μα 1935 κ.λ.π.)
Περί αύξήσεως εισφοράς τού προ

σωπικού υπέρ τού Ταμείου 'Υ
γείας.

Περί ευχών τής Σ. Διοικήσεω; επί 
τφ νέφ έτει.

Περί ονομασίας Επιθεωρητών 'Υ
ποκαταστημάτων καί Προϊστα
μένων 'Υπηρεσιών Κ. Κ.

Περί διαφόρων λ^σμών Προσωπι
κού,

Διαταγαί.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακας 
εγκεκριμένων ασφαλιστικών Ε
ταιριών,

Περί τοπικής δικαιοδοσίας Υπο
καταστήματος Κυπαρισσίας.

Περί Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινη
τιστών.

Περί Καταθέσεων Ταμείων ’Αγρο
φυλακής

Περί καθορισμού ποσοστού προ
μήθειας Κινόσεως Κεφαλαίων 
τής Εμπορικής Τραπέζης.

Περί υποβολής καταστάσεως υφι
σταμένων καταθέσεων επ’ όνό- 
ματι Δημοσίων ’Αρχών,

Περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Περί κοινοποιήσεως εγκυκλίων τής 
Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών.

Περί κοινοποιήσεως εγκυκλίων τή: 
Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών

Περί μηνιαίας οικονομικής έκθέ- 
σεως.

Περί τρόπου καταρτισμού ισολογι
σμού Β' εξαμηνίας 1934.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακας 
εγκεκριμένων Ασφαλιστικών Ε
ταιριών.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακας 
εγκεκριμένων ’Ασφαλιστικών Ε
ταιριών.

Περί ορών συνεργασίας μετά Τρα
πεζών ’Αθηνών καί Ίονικής.

Περί κοινοποιήσεως εγκυκλίων τής 
Ένώσεως' Ελληνικών Τραπεζών.

Περί όρων είσπράξεως αξιών τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακας 
’Ανταποκριτών Ύπ)μάτων.

Περί μεταφοράς καταθέσεων υπέρ 
διαφόραιν οικοδομικών Συν)σμών 
οφειλετών ταχ(κοΰ Ταμιευτηρίου, ί

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1034-

’Ay. 1327.6. XII. 34 Περί τής νέας "Ελ- 
νοτουρκικής συμφωνίας διά τήν ά- 
ποδέσμευσιν τών εις τάς δΰj χώ
ρας ύπαρχουσών καταθέσεων μιτλοκέ.

Άρ. 1828. 10.ΧΙΙ.34 Περί συστάσεως 
τοϋ Γερμανικού Ταμείου Συμψηφι
σμών, μέσοι τοΰ όποιου θέλουν διε- 
ξάγεσθη τοϋ λοιποΰ αί μεταξύ Ελ
λάδος καί Γερμανίας έντολαί.

Άρ. 1829. 10. XII.34 Περί έξουσιοδο- 
τήτέως τής Ε.Ε.Σ. όπως έπιτρέπη 
τήν εισαγωγήν Essences πρός χρή- 
σιν τών αρωματοποιών καί ποτο- 
ποιών.

Άρ. 1830. 11.ΧΙΙ.34 Περί μή πληρώ, 
μής ναύλων δΓ ελευθέρου συν)τυς 
δι’ άποστολάς Fob λιυέν α διαμετα
κομίσεων έκ χωρών μεθ’ ών υπάρ
χει σύμβασις κλήριγκ.

Άρ. 1831. 11. XII. 84 Κοινοποίησις 
έγκυκλ. Τραπ. τής "Ελλάδος άριθ. 
197313] 130J6.12.34 περί τοΰ τρόπου 
λειτουργίας τής νέας Έλληνοτουρ 
κικής συμβάσεως.

Άρ. 1832. 17.XII.34 Κοι· οποίησις τής 
ύπ’ άριθ. 101519 ύιουργ. άποφ. δΓ 
ής ρυθμίζονται τά τών αδειών ει
σαγωγών κτλ.

Άρ. 1833. 17.XII 34 Διόρθω.σι; ε
σφαλμένης αναγραφής έπί τής ύπ’ 
άριθ. 1831 εγκυκλίου Ε.Β.Τ.

"Αρ. 1835. 20.XII.34 Κοινοποίησις τύ
που εγγυητικής επιστολής Τραπε
ζών έπί εξαγωγής εμπορευμάτων 
διακανονισθησομένων δΓ ιδιωτικής 
άνταλλαγής.

Άρ. 1836. 21.XII.34 Περί εισαγωγής 
καί έκτελωνισμοϋ έμπ)των πληρω- 
τέων τοΐς μετρητοϊς ή προθεσμια- 
κώς δι* ελευθέρου συν)τος.

Αρ. 1837. 21.XI 1.34 Παράθεσις ύπο- | 
δειγμάτων συντάξεως αίτήσεων-έκ&ό— - 
σεως αδειών έκτελωνισμοϋ έμπ)των

προερχόμενων έκ χωρών μιθ’ ών υ
πάρχει σύμβασις κλήριγκ.

Άρ. 1838. 22.ΧΙΙ.34 Κοινοποίησις τη
λεγραφήματος Τραπ. τής "Ελλάδος 
καθ’ ό ορίζεται ώς νόμισμα διακα
νονισμοί ουγγρικών απαιτήσεων τό 
"Ελβετικόν Φράγκον.

Άρ. 1839. 22.ΧΙΙ.34 Κοινοποίησις τής 
ύπ’ άριθ. 101401 ύπ >υργ. άτοφ. δΓ 
ής ορίζεται ώς ημερομηνία ισχύος 
αδειών εισαγωγής διά τό α' τρίμη
νον 1935 ή 20.12.34.

Άρ. 1841. 28.XI 1.34 Περί παρατάσεως 
Ισχύος ταμιακών γρ)τίων Έλληνο- 
ρουμανικσΰ κλήριγκ μέχρι τή ;15Ά„3ο

Άρ. 1842. 31.XII.31 Περί καθορι
σμού τής εισακτέας ποσότητας βάμ- 
βακος κάτ ι ίξάμηνον 16.11.31—15. 
5.35 Ύπι.υογ. άπόφ. 93586)23.11.34.

Άρ. 1843. 3l.XII.34 Περί έξουσωδο- 
τήσεως τών ’Επιμελητηρίων δ πω; 
έπιφέρωσι τήν δέουσαν άλλαγήν 
δασμ. κλ. εις τί βιβλιάρια εισα
γωγής.

Άρ. 1844 31.XII.34 Περί έλευθέρας 
εισαγωγής σφαγίων, οσπρίων καί 
ξυλανθράκων υπό τάν δρον ολικής 
ή μερικής άνταλίαγή:. Ύπουργ. 
άποφ. 87657)22.10.34.

Άρ. 1845. 31.ΧΙΙ.34 Περί είσαγιογής 
τοΰ ποσοστού 60 ο)σ τής έτησ. εισα
γωγής υφασμάτων κατά τό εν έξά- 
μηνον. Ύπουργ. άποφ. 89551)30. 
10.34.

Άρ. 1846 31.XII.34 Κοινοποίησις τής 
ύπ" άριθ. 85128 ύπουργ. άποφ. δι’ 
ής τροποποιούνται αί ύπ’ άρ. 59590) 
16.7.34 καί 20444)20.4.34 αποφά
σεις.

Άρ. 1847. 31.ΧΙΙ.34 Περί εναλλαγής

Άρ. 1848. 31.XII.34 Κοινοποίησις τή 
ύτ’ άριθ. 85635 ύτουρ. άποφ. περί 

έξαιρέσεω; άνταλλαγής 50.000 τόννων 
σίτου προΐλεύσεω: Αργεντινής.

Άρ. 1849 31.ΧΙΙ.34 Κοινοποίησις τής 
ύπ’ άριθ. 81726 ύπουργ. άποφ. συμ- 
πληρούσης καί τροτοτοισύση; τήν ύπ’ 
άριθ. 74557 άπόρσσιν περί συστά- 
σεως Κεντρ. "Επιτροπής ’Ελέγχου 

Τιμολογίων
Άρ. 1850 31.XII.34 Κοινοποίησις τής 

ύπ’ άριθ. 96146 ύπουργ. άτοφ. περί 
εισαγωγής ελαιοπυρή νων οίαοδή - 
ποτέ προελεύσεως.

Άρ. 1851. 31.XII.31 Περί είστραττο- 
μένων δικαιωμάτων άναθεωρήσεως 
τιμολογίων παρά τής Κ. Ε. Ε. Τ. 
Ύπουσγ. άπόφ. 91756)17.11.34.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ Ε.Ε-Ϊ 
ΛΚΛΚΟΙΝΟίΕΟ! ΟΙΕΛΕΙΟΠ
Άρ. 1826. 4.ΧΙΙ.34 «Ή έξέλιξις τών 

τιμών έν τοΐς χρηιιατιστηρίοι; κατά 
τάς διαφόρους φάσεις τών οικονομι
κών διακυμάνοεων»Άρθρον Frank
furter Zeituug 21.Χ.34.

Άρ. 1834. 20.XII.34 «Αποτελέσματα 
τοϋ γαλλικού συστήματος εμπορικών 
συμψηφισμών». Περικοπή άρθρου 
Times Trade and Engineering 
Suppl. London. 14.VII.84.

Αρ. 1840. 28.XII.34 « Έξέλιξις παγ

2o 1 γ υτΓτ~είθίδν δασμ. κλ. 267 β. 
Ύπουργ. άπόφ. 87658.

κοσμίου εμπορίου 1929—1933» Άρ-
θρον Bulletin d’Information-Bque 
Nat. de Belgique 25.11.34.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αγελάδες 1844 » Τουρκίας όδηγίαι --- 1831
Άδειαι εισαγωγή; ισχύς 1839 Consignation 1836
Αίγες 1844 Κριοί 1844
’Αμνοί 1844 Κύαμοι 1844
Άποταμίευπις πρό 8-5-32 1846 Λάθυρον (φάβα) 1844
"Αργεντινή 1848 Μανούριον 1844

» σίτος 1843 Μόσχοι 1844
Αυτοκίνητα, ποδήλατα μετά πλαγίου κιβωτίου 1847 Μοτοσυκλέτες μετά πλαγίων κιβωτίων 1847
Βάμβαξ εισαγωγή 16-1 ί-34έως 15-5-35 1842 Μπιζέλια 1844
Βόες 1844 Μυζήθρα 1844
Βούβαλοι 1844 Ναύλοι από λιμένος διαμετακομίσεις μέχρι
Γαλλία 1829 προορισμού 1830
Γερμανία .1828 Ξυλάνθρακες 1844
Διακανονισμοί έπί ύπογραφή συν)κών 1836 Όσπρια 1844
Δαμάλεις 1844 Ουγγαρία 1838
Δασμολογικών κλάσεων αλλαγή 1843 Π ίσα 1844
’’Εγγραφα ένιολών μέσω Κλήριγκ τύπος καί όδηγίαι 1837 Πρόβατα 1844
"Εγγυητικής έπιστσλής τύπος 1835 Προθεσμιακοί διακανονισμό χωρών Κλήριγκ 1836

» » » καί όδηγίαι 1837 Ρουμανία 1841
Εισαγωγή δΓ έ/ευθέρου συν)τος 1836 Σίτος ’Αργεντινής 1848
Είσαγωγαί τριμήνου 1-1-35 έ'ω; 31-3-35 Σφάγια 1844
Έκτελωνισμός έμ)των χωρών Κλήριγκ πιστοποίησις 1836 Ταύροι 1844
’Ελαιοπυρήνες 1850 Τιμολογίων ’Επιτροπής δικά ιώματα 1851
’Ελεύθερα πληρωμής (franco) 1836 Τουλουμοτύριον 1844

> » » χωρών Κλήριγκ 1836 Τουρκία 1827 1831 1833
Έπιιροπή ’Ελέγχου τιμ λογίων 1849 » δεσμευμένοι καταθέσει; 1827
’Επιτροπής » » δικαιώματα 1851 Τράγοι 1844
Έρέβυ 8οι 1844 Τυρός έν άλμη 1844
Ερίφια 1844 Υφάσματα 60 ο/ο καί 40 ο/ο 1845

Essences 1829 » μάλλινα έξ ερίου 60 ο/ο καί 40 ο/ο 1845
Κασέριον 1844 » νηματοβαφή καί Ιεβαμμένα 60 ο/ο
Κεφαλοτύριον 1844 καί 40 ο/ο 1845
Κλήριγκ Γαλλίας 1829 Φάβα 1844

» Γιρμανίας λ)σμός παρ i Deutsche Φακή 1844
Verrechnungskasse 1828 Φασίολοι 1844

» Ουγγαρίας νόμισμα Έλβ. φράγκα 1838 Χοιρίδια 1844
» Ρουμανίας παράτασις bons de caisse 1841 Χοίροι 1844
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ΕΤΟΣ Α’. ΑΡΙΘ- A

ο κ. ΜΑΞΙΜΟΣ ΑΙΑ ΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
^ΒΑΡΥΣΗΜΑΝΤΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,
Αί οικονομικού βλέψεις τ% Ελλάδος και ή συνεργασία της μετά τών Βαλκανικών Κρα-

τ£>ν.— Ή Διαβαλκανική Τράπεζα.— Ενιαία βιομηχανική, γεωργική, συγκοινωνιακή πολιτική.·
«β ϊδρυσις τοϋ 'Ελληνοτουρκικού γραφείου καπνού.— Ή ρύθμισις τών τελωνειακών σχέσεων
καί ή καταπολέμησις τής άνεργίσς.

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
Tc Βαλκανικόν σύμρι>νον καί 

cj δι’ αύτοΰ έπιδιωκόμενοι σκοποί 
Λρούκάλεααν μακράς εις τήν Βου- 
χην καί τόν τύιτον συζητήσεις 

Προσφάτως συνεκλήθη ένταΰβα 
Οικονομικόν Συμβούλιου τοΰ 

βαλκανικού συμφώνου καί συνε- 
ζήτηαε τά οικονομικά ζητήματα 

Βαλκανίων.
Τό γεγοί'ός τούτο άιτοτελεϊ έκ- 

5ήλωσιν τής προΒέσεως των Βαλκα
νικών Κρατών, διτως έξεύρουν βά
ζεις συνεννοήσεως δι’ όλα τά άπα- 
εχολοΰντα τούς Βαλκανικούς λα
ούς μεγάλα ζητήματα καί όργανω 
8ούν οίκονομικώς.

Πόσον τό πράγμα είναι ένδιαφέ- 
ρον είναι περιττόν νά τονίσωμεν 
Ινταύθα, διότι είναι τοίς πάσι γνω- 
οτόν, οτι τά Βαλκάνια κατέχουν 
έχι μόνον εις την πολιτικήν, αλλά 
χαί την οικονομικήν συγκρότηαιν 
τής Ευρώπη; θέσιν ιδιαιτέρως έξέ- 
χουααν.

Συνεπείς εις τό πρόγραμμα της 
«Τραπεζιτικής», όπως ερευνά τά 
Ενδιαφέροντα τήν χώραν 6?.Α0ν«- 
μικά ζητήματα, έζητήσαμεν να 
έχωμεν τάς απόψεις τού 'Υπουργού 
τών ‘Εξωτερικών καί Προέδρου του 
Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συ
νεννοήσεως κ Δημ. ί*»αξίμ©υ επί 
τών συναφών μέ τό Βαλκανικόν 
σύμφωνον οικονομικών ζητημάτων.

‘Ο κ. Μάξιμος είχε τήν καλωσυ- 
νην νά δώση εις τόν Πρόεδρον του 
ήμετέρου Συλλόγου κ. Κ. Μαλα- 
ματιανόν τήν κατωτέρω δημοσι- 
ευομένην συνένιευξιν-

Έπωφελούμεθα ευχαριστώ; τής 
εύκαιρίας ταύτης <5toe νά έκψράσω 
μεν τάς εύχαριστίας μας εις τον 
διακεκριμένον τέως Διοικητήν μας, 
τόσον διά τήν προΒυμίαν, μεθ’ ης 
άπήντησεν εις τά έρωτήματά μας, 
δσον καί διά τούς έγισχυτικοΰς 
λόγους, τούς όποιους ευρε διά τήν 
«Τραπεζιτικήν» καί τήν Συλλογι
κήν μας προσπάθειαν.

χεσα-ν τήν προκαταρκτικήν 
εργασίαν καί έλπέζω ταχέ-
ω να εις συγ-φΟάσωμ,εν
κεκριμ-ένα άποτελέσ|αατα.

— Ποϊαι αΐ συναφείς οικονομικά! 
βλέψεις τής Ελλάδος καί ποια τά 
μέσα πραγματοποιήσεων τούτων;

— Α,ί οίκονομ-ικαί βλέψεις 
τής "Κλλάδος τείνουν προς

2.ΑΜ /■ ι · V ΡΧτέλε-τήν έφαρρ.ογήν και εκτέλε 
σιν τής πολιτικής ταύτης. 
* νπάρχουσι,βεβαίως,δυσχέ- 
ρειαι διά τήν πραγρ-ατο- 
ποίησιν τής πολιτικής αυ
τής, προερχόρ-εναι κυρίως 
έκ τού δτι τά Οαλκανικά 
Κ,ράτη έχουσι έπί τό πλεΐ-

καί άνόρβωσιν θά άποβλέ 
ψωαιν εις ι#.ίαν ενιαίαν 6ιο· 
ρ,ηχανικήν, γεωργικήν καί 
συγκοινωνιακήν πολιτικήν. 
Άπό βιορ,ηχανικής άπό 
ψεως θά ητο ευχής Εργον 
νά καταρτισΟή ένιαϊον βιο 
ρ-ηχανικόν πρόγραρ.ρ.α. Ή 
διά τούς γνωστούς νορισρ,α 
τικούς, οίκονορικούς καί 
κοινωνικούς λόγους έπερ 
χορ-ένη εις πλεϊστα κράτη 
γεωργικής άρχικώς υφής 
ανάπτυξις εθνικών βιορ,η 
χανιών, καθιστοι μ,ία,ν τοιαύ 
την προσπάθειαν επιτακτι
κήν σήρ-ερον. 4·>ά ήτο πρά-» ·1 W « V W .... r * π t

στον τήν αυτήν παραγωγήν, W·™ λυπηρόν,εαν αι σηρ,ε- 
έπορ-ένως δέή ρ-ετα-ξύ αύτών Ρ^αι συνΟηκαι, f αιτινες α-

***Τε
- — Ποιον το οικονομικού περιε- 
χόμενον τού Βαλκανικού συμ
φώνου:

—ΤΓό περιεχόρ.ενον τού 
βαλκανικού Χ,υρ-φώνουάπό 
οΐκονορ-ικής αεπόψεως, συ- 
νίσταται εις τήν συνεργασίαν 
καί σύρ-πραξιν τών συρ,βλη- 
θέντωνβαλκανικών Κρατών 
άπό έρ,πορικής, οικονορ-ι- 
κής, τραπεζιτικής καί συγ
κοινωνιακής απόψεως. Τό 
βαλκανικόν Χύρ.φωνον έδη- 
ρ,ιούργησε τάς προϋπούέ- 
σεις έκείνας,^ύφ’ άς μ-τοτ w 
στηρ,ατική έργασία προς ά

Τών 06H0V0JI<6X(*)V
σχέσεων τών βαλκανικών 
λαών θά είναι δυνατή. Βε 
βαίως δέν ήτο δυνατόν από 
τής πρώτης στιγρ-ής νά δω- 
αωρ.εν πρακτικάς λύσεις εις 
όλα τά λεπτότατα οικονο· 
μικά ζητήματα, άτινα ύφί 
στανται μεταξύ τών βαλκα
νικών λαών. Άλλ έΟέσα- 
μεν τάς βάσεις προς σοβα- 
ράν καί συστηματικήν με
λέτην αύτώ> διά τής ίδρύ- 
σεως τής οικονομικής επι
τροπής, τής προβλεπομενης
υπό τού καταστατικού τής 
βαλκανικής συνεννοήσεως 
τού έγκριθέντος υπό τής τε 
λευταίας διασκέψεω: τής 
Άγκύρας. ’Ήδη, οί αρμό
διοι έμπειρογνώμονες ηρ-

άνταλλαγή τών προϊόντων 
αύτών παρουσιάζει πολλας 
δυσκολίας. βαθύτερα, εν 
τούτοις,μελέτη τής οικονο
μικής ζωής τών βαλκανι
κών Κρατών πείθει, ο τ ι 
δ ύ ν α τ α ι. παρά ταύτα, 
νά ύπάρξη στάδιον 
εμπορικής μεταξύ 
των συνεργασίας, 
καί τούτο σαφώς προκύπτει 
έκ τών αριθμών κατόπιν τών 
έφαρμοζομένων συμφωνιών 
άνταλλαγής. Ή Ελλάς 
αίφνης θά ήδύνατο νά άνταλ- 
λάξη μέρος τών ύπ’ αύτής 
εισαγομένων γεωργικών
προϊόντων μετά διαφόρων 
προϊόντων τής βιομηχανίας 
της, ήτις είναι αναμφισβή
τητος μία τών πλέον ανε* 
πτυγμένων έν τοΐς βαλκα- 
νίοις. Επίσης δύναται νά 
πραγματοποιηθή κατάλλη 
λος μεταχείρισις καί έκμε- 
τάλλευσις τής εμπορικής 
της ναυτιλίας, ήτις θα 
ήδύνατο νά εξυπη
ρέτηση τάς ανάγ- 
κας όλων τών βαλ
κανικών Κρατών.

HSia πολύ ένδιαφέρουσα 
μορφή τής τοιαύτης συνερ
γασίας ήρχιοεν ήδη λαμβά- 
νουσα έφαρμογήν διά τής 
μελετωμένης μεταξύ Τουρ
κίας καί Ελλάδος ίδρύ- 
σεως τού γραφείου καπνού, 
τό όποιον θά ήδύνατο πολ- 
λάς υπηρεσίας νά προαφέρη 
εις τόν τόσον δείνοπαθή- 
σαντα τούτον κλάδον τής 
παραγωγής-

—Πώς τίθεται τό ζήτημα τής 
Διαβαλκανική; Τραπεζης;

— Vo ζήτημ·* ίδρύ-
αεως βαλκανικής Τραπέ- 
ζης θέλει μελετηθώ υπό τής 
Οικονομικής Επιτροπής 
εις ήν άφέθη ή εξέτασις απο 
όλων αύτοΰ τών πλευρών
τού σπουδαιοτάτου τούτου
θέματος.

-Πώς τίθεται τό ζήτημα τής 
ενιαίας βιομηχανικής, γεωργικής 
καί συγκοινωνιακή; «ολιτικη;,
— Γά βαλκανικά Κράτη έ- 

χοντα ώς σκοπόν τήν οικο
νομικήν αύτών όργ*·νωσιν

γΟυσι προς τήν έκβιομηχα- 
νοποίησιν πολλών κρατών, 
δέν έγέναντο άντικείμενον 
ρυθμίσεώς τίνος καί άφίετο 
ουτω νά έπεκταθή ή κρατή- 
σασα άπό τόν μεγάλον πό
λεμον άναρχία έν τή παρα
γωγή, ήτις, ώς γνωστόν, ύ- 

είς τών σοβαρωτέ-

Ή οικονομική άναστάτωσις πού 
συνταρήσσει. τόν κόσμον έπί μίαν 
δλόκληρον πενταειίαν, ήτο φυσικόν 
ν’ άφίση καί εις ιήν χώραν μας αι
ματηρά τά ϊχνη τής διαβάπεώς της.

'Όταν άπό τοΰ έτους 1930 ήρ- 
χισε ν’ αποκαλύπτεται νοσούσα ή 
Ελληνική Οικονομία, υπήρχαν πολ
λοί πού έφαντάζοντο τήν κρίσιν 
αυτήν ώς παροδικήν, τήν όποιαν 
ί)ά επηκολούθει φυσιολογική ή άν- 
τίδρασις καί προσεχής ή προσαρ
μογή τών σχέσεων μεταξύ τής προ
σφοράς καί τής ζητήσεως. "Ίσως 
ουδεις νά εφαντάζετο τότε τήν I- 
πακολουθήσασαν άνατροπήν ιών 
ίσχυόντων οικονομικών συστημά
των, ούτε τήν πίεσιν τής άνάγκης, 
υπό τήν οποίαν έχαλαρώθη εκτοτε 
ή προσήλωσις πρό; τά φιλελεύ
θερα δόγματα, μέ τήν στροφήν δ- 
λων προς τήν ανάγκην τών περιο
ριστικών μέτρων, εις τά όποια καί 
τών μεγάλων ακόμη χωρών αί κυ
βερνήσεις κατέφυγρν, διά νά προ
στατεύσουν τήν Εθνικήν Οικονο
μίαν των άπό τήν τελείαν κατα
στροφήν.

Ό Πειραιεύς, πόλις κατ’ έξο- 
χήν έμπορική καί βιομηχανική, ύ- 
πέστη κατά τή χρονικόν τούτο διά
στημα τής τελευταίας πενταετίας, 
περισσότερον ϊσο)ς κάθε άλλης 'Ελ
ληνικής άγοράς, σκληράν δοκιμα
σίαν, καί ό έπαγγελματικός υπερ
πληθωρισμός τών μεταπολεμικών 
έτών, ό όποιος παρετηρήθη και 
εις τόν Πειραιά εκτοτε, συνετέλεσε 
κατά πολύ ώστε νά αίσθανθή ή ά-

ΑΡ0ΡΟΝ ΤΟΥ / ΠΕΤΡΟΥ η.ητόΛιτηκΗ
(Συμβούλου τοΰ Έμκ."Επιμέλη t 1 ί . ,„nn -)

πηοξεν
ρων λόγων της δβιν-ης οί/ο
νορ.ιχη5 Χρίσεως. ’15πι ^τού | γ0ρά του ζωηρότερον τόν κλονισμόν

έκ τής παγκοσμίου κρίσεωςέπτπέδον τούτου τά β*λ- 
κχντχά χράτη εχτιυσι πολλά 
νά πράξωστ.

—Προβλέπεται ή ελευθερία οικο
νομικής δράσεως των κατοίκων ε
νός τών αυμβαλλομένων μερών εις 
τά λοιπά Κράτη τής Βαλκανική;,

—<»>ά χαταβληθη πάσα, 
προσπάθεια όπως, συν τώ 
χρόνωη άνωτέρω οργάνωσις 
συρ-πληρωθη διά διαφόρων 
συμ-βάσεων, διά τών οποίων 
οί κάτοιχοι τών 
συμ.6 άλλο μ,ένων 
Κ f > α τ ώ ν θά δύναν- 
ται νά έργάζωνται 
έλευθέρως ι ι ς τ(*. 
λοιπά βαλχανιχά 
Κράτη, θα ητο έπίσης 
εύχ-ης εργον νά έπεδιωχετο 
κατά τινα τρόπον η ελάτ — 
τωσις τών τελωνειακών βα
ρών μ,εταξύ τών βαλκανι
κών Κρατών καί, τέλος,διά 
συμ,βάσεως περί χαταπολε- 
μησεως της άνεργίας, η έκ 
τέλεσις μ-εγάλων δημ-οσίων 
έργων,έχόντων οΐχονομ.ΐχήν 
σημ-ασίαν δι’ άπαντα τά 
βαλκανικά Κράτη καί διά 
τών όποιων θά ο λ ο- 
κληρούτο η δια- 

•ρφωσις ενός οί- 
β α λ- 

ό λ ·ο υ.
μ. ο
κονομ-ΐαο^ 
κανικοΰ συ

Μετά τάς άνωτέρω έγκυρους 
γνώμας τοΰ κ. Υπουργού των- 
’Εξωτερικών, ό όποϊος_ εκτός .τής 
επισήμου ίδιότητος αύτοΰ είναι 
καί βαθύς γνώστης καί μελετητής
τών οικονομικών ζητημάτων, θα 
ζητήσωμεν τάς γνώμας και άλλων 
προσωπικοτήτων, ϊνα συμπληρωθη 
ή έρευνα καί συντελέαωμεν ούτως 
εις τήν διαφώτισιν τής κοινής 
γνώμης επί ζητήματος, τό οποίοχ- 
δίδει νέαν οψιν εις τήν Χερσοννη 
σον τού Αίμου.

Επιχειρήσεις σνθούσαι μέχρι 
τής έποχής έκείνης έκάμφθησαν υ
πό τό βάρος τών τρομερών διακυ
μάνσεων τών τιμών εις τά περισ 
σότερα τών έμπορευμάτων, και 
ή περιστολή τών πιστώσεων έπε- 
τάχυνε μέ τό μέρος της τό κακόν 
At πτωχεύσεις διεδέχοντο ή μια 
τήν άλλην καί παρουσίαζον είς τό 
πινάκιον τοϋ Πρωτοδικείου θλιβε
ρόν τήν εικόνα τής καταπτώσεω 
τοϋ εμπορικού καί βιομηχανικού 
κέντρου ολοκλήρου σχεδόν τής Ελ
λάδος.

Ό ρόλος τών Τραπεζών, ενερ
γητικός δσον καί καταστρεπτικός 
είς τήν οικονομίαν τοΰ τόπου, 
ήσκησε κατά τήν κρίσιμον έκείνην 
στιγμήν διττώς τήν έπίδρασίν του, 
καί άν ή Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος, πρώτη μεταξύ τών σο
βαρών πιστωτικών ιδρυμάτων τής 
χώρας δέν αντιμετώπιζε μετά θαυ
μαστής όντως ψυχραιμίας τήν κα- 
τάστασιν, ασφαλώς ή καταστροφή 
θά έπήρχετο πλήρη:, καί σήμερον 
θά έθρηνοΰμεν πρό τών ερειπίων 
μιας πρωτοφανούς διά τόν Πει
ραιά καταστροφής.

Ώς φυσικόν έπακολούθημα τής 
πρώτης έμφανίσεως τής παγκοσμν 
ου κρίσεως καί είς τήν αγοράν τοϋ 
Πειραιώς, ύπήρξεν ή κατάρςευσις 
δλων τών αμφιβόλου σοβαρότητος 
έπιχειρήσεων, ή οποία έπέφερεν 
αυτομάτως ούτως είπεΐν τήν έκκα- 
•θάρισιν τής αγορά: άπό τούς πα 
ρεισάκτους έπιχειρηματίας τών πε
ριστάσεων, μέχρι τής στιγμής πού 
κατέστη πλέον έκδηλος ή ανάγκη 
τής κρατικής έπεμβάσεως καί έν 
Έλλάδι. Μέ τήν βοήθειαν ταύτης 
ή κατάστασις ήρχισε, σύν τφ χρόνιο, 
νά προσλαμβάνη τήν μορφήν άνα 
χαιτίσεως τοϋ κακού

Δέν θά έξετασθοΰν έδώ ούτε τά

αίτια τοϋ διχασμού ^ivjrwiiaqpK- 
ρομένιυν διά τήν ώφι^Ααν ή μή 
τών περιοριστικών ούτε
άν ή συνέχισις τοϋ συστήματος ά- 
ποβαίνει πρός τό σΐ’|Τη*θΜυ τού έμ- 
πορίου καί τής βιομηχανιν. Τό 
θέμα τούτο πολλάκις έξΑασθεν έ
χει πλέον άποχρυσταλΛωθή είς ώ· 
ρισμένας αποφάσεις τού ιϊομυδίου 
Υπουργείου καί τών Επιμελητη

ρίων.
ΕΙνε δμως Αναμφισβήτητον/ ί'ι^. 

τό σύστημα τούτο τών έ|Γποτ((Γκων' 
περιορισμών καί τήν νομισματικήν 
καιάατασιν τοΰ τόπου έβελχίωσε 
σημαντικώς καί άνθοϋσαν βιομη
χανίαν άνέδειξεν είς δλα σχεδόν τά 
βιομηχανικά κέντρα τής χώρας μας.

*0 Πειραιεύς Ιδίως ύπερηφάνως^ 
κρατεί τό σκήπτρον τοΰ πρωτοπό
ρου εις τόν πρόσφατον βιομηχανι
κόν δργασμόν έν ΈλΥαδι, διά 
τοΰ οποίου καί τό έμ·πόριον έκι- 
νήθη αίσθητώς, και εργασία παρέ
χεται είς χιλιάδας άνέρχιον, καί ή 
κίνησις τοΰ λιμένας Πειραιώς ήρ- 
χισε πάλιν νά ένθυμίζη τήν πα
λαιόν έκείνην ζωηρότητα τοϋ πρώ
του λιμένας τής’Ανατολής.

Θά ήτο άσφαλώς δυσχερές να 
παρουσιασθή είς τήν σύντομον αυ
τήν έπιακόπησιν πλήρης ή είκων 
τής βιομηχανικής δημιουργίας τών 
τελευταίων έτών έν Πειραιεΐ. Γε
νικώς έξεταζομένη αυτή εμφανίζει 
αίσθητήν τήν πρόοδον τών τελευ
ταίων έτών.

Ή άλευροβιομηχανία, είς τών 
παλαιοίέρων βιομηχανικών κλάδων 
τού Πειραιώς, έξακολουθεΐ παρέ- 
χουσα ευεργετικήν τήν έπίδρασίν 
της εΐ; τήν καθόλου κίνησιν τής πό- 
λεως καί τοϋ λιμένος. Νέος τεράστι
ος κυλινδρόμυλος λειτουργεί άπό 
διετίας παρά τόν δρμον τοϋ Αγί
ου Γεωργίου, έφα,διααμένος μέ 
τάς τελειότερος συγχρονισμένα; 
μηχανικός έγκαταστάσεις, καί δλοι 
σχεδόν of παλαιοί κυλινδρόμυλοι 
τής πόλεως βελτιώνουν καί αυτοί 
συνεχώς τάς έγκαταστάσεις ταν καί 
νέοι προστίθενται εΐ; τούς υπάρ
χοντας.

Ή κλωστοϋφαντουργία έγιγαν- 
τώθη έσχάτως είς ζηλευτόν βα
θμόν, καί ή σπορελαιουργία συνε- 
χέντρωσεν είς τόν Πειραιά τά 3)4 
τής δλης παραγωγής. Μεγάλη χα- 
πνοβιομηχανική'έπιχείρησις έγκατέ- 
πτησε τελειότατον έργοστάσιον έν 
Πειραιεΐ καί παρέχει έργασίαν είς 
χιλιάδας πτωχών γυναικών καί, τέ
λος, ή γενινή άναδιοργάνωσις τών 
διαφόοων βιομηχανιών τοϋ Πειραι
ώς παρέχει τά μέσα καί είς τήν 
σιδηροβιομηχανίαν τής πόλεα)ς ν’ 
άναλάβη αίσθητώς άπό τον μαρα
σμόν, είς τόν όποιον είχε περιέλθει 
άπό τής έκδηλώσεως τής κρίσεως.

Hμπορεί άφόβως νά λεχθή, δτι 
δέν έμεινε βιομηχανία, ή όποια νά 
μή είσήνθη παρ’ ήμΐν, διά νά συμ
πληρωθούν τά κενά χάρις ε’ς τήν 
έπιμονήν καί τήν δημιουργικότητα 
τοϋ 'Έλληνυς έπιχειρηματυου, ό ό
ποιος μέ κίνδυνον πολλάκις παρέ
χει τήν συμβολήν του είς τήν προ- 
ώθησιν τών βιομηχανικών κλάδων, 
διότι παρά τόν θρύλον, ότι αί βιο
μηχανικοί έπιχειρήσεις έν Έλλάδι 
πλέουν είς πέλαγος ευδαιμονίας, 
πρέπει νά όμολογηθή, δτι είναι 
σκληρό; ό άγών δι’ αύτάς καί 
πολλάς άντικρύζουν δυσχερείας καί 
στενοχώριας είς τό έργον των αι 
βιομηχανίαι μσς.

Είς τό Εμπορικόν καί Βιομη-
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χανικόν ’Επιμελητήριου Πειραιώς 
έδόθη πολλάκις ή ευκαιρία νά υπό
δειξη τά τρωτά τής κακής έν πολ
λοί ς εφαρμογής εν τή πράξει τοϋ 
κρατικού παρεμβατισμού, πού α
ποθαρρύνει συχνά τήν ιδιωτικήν 
δραστηριότητα μέ τήν δημιουργίαν 
αδικιών καί υπερβασιών καί *τήν 
ανάγκην δπως τά κρατικά μέτρα ε- 
λέγχωνται από πρόσωπα εφωδια- 
σμένα μέ πείραν καί πρακτικόν 
πνεύμα, πού γνωρίζουν νά ρυθμί
ζουν τό κύμα τών άλληλοσυγκρου- 
ομένων απαιτήσεων καί αναγκών 
τής βιομηχανίας καί τού εμπορίου.

Ή συμβολή άφ’ ετέρου τών δι- 
ατρρων λιαενικών έργων τού Πει- 
ραιώςκαί ή λειτουργία τής Έλευ- 
άέρας Ζλνης ένίσχυσαν μέ τό μέ
ρος των τη. εμπορικήν κίνησιν τού 
Πειραιώς, π,ρά τήν σχετικήν επι
βάρυνση το'\ εμπι ρεύματος. Σή
μερον πλέο’ δλα τά ατμόπλοια, ξέ
να κ.ΐϊί Έληνικά, πλευρίζουν παρά 
τά' εύρείας προβλήτας τής μεσημ

βρινής πλευράς, κατά μήκος τής 
οποίας σειρά ηλεκτροκινήτων γερα- 
ιών διενεργεί τήν ίκφόρτωσιν τών 
εμπορευμάτων απ’ ευθείας εις τά 
νέα τελωνειακό συγκροτήματα, πού 
αντικατέστησαν τό σαθρόν έρείπιον 
τού παλαιού Τελωνείου.

'Η αγορά τού Πειραιώς προσέ-

Η TPUZJLl KAPPA
Ύπό James Ρ. Warburg άνιιπροέ 

6ρου τής Bank of the Manhattan, 
Co, New York, απόσπασμα προ- 
σφωνήσεω; κατά τήν πρώτην περί 
εκλογής σταδίου διάσκεψιν.
Τό Τραπεζιτικόν επάγγελμα ώς 

κερδοφόρος επιχείρησις άπέτνχε. 
Δύναται μάλιστα, νά λεχθή, δτι και 
ώς επάγγελμα είναι εις νηπιώδη 
κατάστασιν, η μάλλον δτι ακόμη 
δεν έγεννήθη.

’ Απεκλείσθησαν τής διασκέψεως 
ταύτης τά άνεγνωρισμένα επαγγέλ
ματα, ώς τοϋ δικηγόρον, τον ια
τρού, τοϋ αρχιτέκτονας. Τό Τραπε
ζιτικόν επάγγελμα συμπεριελήφθη 
ώς εν τών δυνατών βιοποριστικών 
μέσων. Κατά τήν έμήν γνώμην δεν 
έχει θέσιν εις διάσκεψιν περί τών 
διαφόρων δυνατών τρόπων διά νά 
κερδίση τις χρήματα.

Κατά τό παρελθόν οί πλεΐστοι 
τών πτνχιονχων κολλεγίου, οί 
όποιοι είσήλθον εις τήν Τραπεζιτι 
κήν έπιχείρηοιν έκαμον τούτο δι 
ένα έκ τών έξης δύο λόγων: είτε 
διότι ένόμιζον, δτι δλοι οί Τραπε
ζιτικοί γίνονται μέ αρκετήν ευκο
λίαν και ταχύτητα αρκετά πλούσιοι, 
είτε διότι ανέκαθεν ή ασχολία τοϋ 
Τραπεζιτικού ήσκει ιδιαίτερον κοι
νωνικόν γόητρον. ’Εν άλλαις λεξε- 
σιν ή εργασία τοϋ Τραπεζιτικού 
εθεωρεΐτο ώς κατ’ εξοχήν αξιοπρε
πής καί εις τον κύκλον τών γνωρι
μιών έκάστου υπήρχαν ώς επί το 
πλεϊστον φίλοι, αξιοπρεπείς εννο
είται φίλοι, οί όποιοι εϊχον ακο
λουθήσει τό ατάδιον τούτο.

Πολλοί έξ αυτών θά με θεωρή
σουν αιρετικόν, διότι λέγω δτι αι 
άνω αντιλήψεις επαλαιώθησαν καί 
κατέπεσαν πλέον. Έν τούτοις, τούτο 
ακριβώς θέλω νά τονίσω.

’Άν έπιθνμήτε νά γίνετε τραπε 
ζιτικός, διότι φρονείτε, δτι τούτο 
είναι πολύ αξιοπρεπής τρόπος νά

λαβε πλέον τήν σταθερότητα εκεί
νην, από την οποίαν μετά πεποιθη- 
σεως ήμπορούμεν ν’ ατενίζω μεν ε
φεξής προς μίαν καλλιιέραν αΰριον 
καί είς τούτο μάς ενισχύει περισσό
τερόν ή ιδέα, δτι εις τον τόπον μας 
ή ιδιωτική πρωτοβουλία πάντοτε έ- 
θριάμβευσεν.

ΠΕΤΡΟΣ Α· ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ

0 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜ· ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ή άνάρρωσις τής Οι

κονομίας τής Ελλάδος, 
ήτις ήρχισε κατά τάς 
άρχάς τοϋ έτους 1933, 
έσυνεχίαθη καί κατά τό 
λήξοιν έτος 1934. Ό
δείκτης τής οι
κονομικής δρα
στηριότητας τής 
Χώρας, ό καταρτισθείς 
ύπό τού ’Ανώτατου Οι
κονομικού Συμβουλίου, 
περιλαμβάνων δώδεκα 
είδικωτέρουςδείκταςτών 
κυριωτέρων εκδηλώσεων 
τοϋ ρυθμού τών οικο
νομικών διακυμάνσεων', 
παρουσιάζει σταθεράν 
τήν βελτίωσιν τής οικο
νομικής ζωής: Έκ τής 
διαδρομής του δείκτου 
τούτου από τού 1926 
μέχρι τοϋ 1934 διαπι- 
στοϋται, ότι ή ‘Ελληνι
κή Οικονομία ήκολού- 
θησε μέχρι τέλους του1929 
φράν άχ'ΐοϋσαν
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έλα-
κα'τεύθυχ'σιν. ’Α

πό τοϋ έτους 1930 άρχεται ή προς 
τά ξκάτω πορεία τοϋ δείκτου τής 
οικονομικής δραστηριότητος. ’Ε
λαφρά κατ’ άρχάς, έντείνεται κα
τά τό έτος 1931 καί ίδίφ κατά τό 
1932, οπότε καί διαπιστοϋται ή όξυ- 
τέρα φάσις τής κρίσεως έχ' Έλλάδι. 
Αποτελέσματα τής τοιαύτης έπι- 
δεινώσεως τής Οικονομίας υπήρξαν 
τά κατά τό έτος τοϋτο ληφθέντα 
ριζικά μέτρα προς αντιμετώπιση'

τής κρίσεως, οια ή έγκαταλειψις 
τής χρυσής βάσεως, ή αναστολή 
τής υπηρεσίας τοϋ δημοσίου χρέ
ους καί οί περιορισμοί επί τών' 
έκ τοϋ έξωτερικοΰ εισαγωγών. ’Α
πό τών αρχών του 1933 σημειου- 
ται καλλιτέρευσις_ τών οικονομι
κών συχ'θηκών τής Χώρας, ήτις 
επιφέρει καί άχ'οδον τοϋ δείκτου 
δραστηριότητος συνεχιζομένην στα 
θερώς καί κατά τό έτος_ 1934. Ο 
δείκτης κατά τό έτος τούτο ανήλ- 
θεν είς 101,6 ύπερβάς οϋτω κατα τι

τήν βάσιν τοϋ έτους 1928 (1C0) ΰπο- 
λειπόμενος όμως τοϋ έτους 1929. 
οπότε καί άπαντάται τό άνώτατον 
σημείου ανόδου (103.5) τής δεκαε-
τίας 1925-1934.

Δ Ε 1 Κ Τ Η Σ
1925 99,1 1930 99,»
1926 93.2 1931 95,3
1727 98,6 1932 91,»
1928 100,- 1933 97,-
1929 103,5 1934 101,6
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κερδίσετεμερικά χρήματα,μήγίνετε.
’Άν θέλετε νά γίνετε τραπεζιτι

κός, διόιι τοιουτοτρόπως θά σννά- 
ψητέ σχέσεις μέ τήν καλλπέραν κοι
νωνικήν τάξιν καί θά άποκτήσητε 
γόητρον, μή γίνετε.

’Άν νομίζετε, δτι τό μόνον δπερ 
Απαιτείται διά νά γίνη τις τραπε
ζιτικός είναι πτνχίον κολλεγίου και 
δτι τό κύ’ριον προς τοϋτο προσόν, 
ώς κατά τήν εποχήν τοϋ εύκολου 
πλουτισμού, είναι μία ελκυστική 
φυσιογνωμία, μή γίνετε. Τό νά έχη 
τις ισχυρούς φίλους καί ώραίαν ο
δοντοστοιχίαν, ήτο άλλοτε επαρκές 
προσόν διά τήν πρόσληψιν εις 
Τράπεζαν. Τοϋτο πλέον δεν αρκεί.

Εκείνο τό όποιον πρέπει νά ■ 
έχετε τώρα είναι πολύ δυσκολώτε- j 
ρον. Έν πρώτοις δέον νά εχετε τα | 
εξής τρία πράγματα: Ωρισμενας 
ιδιότητας χαρακτήρας,ώρισμενας φι
λοσοφικός ιδέαςκαίείδικήνεξάσκησιν.

°Οσον αφορά τον χαρακτήρα α
παιτείται ευφυΐα άνωτέρα τής συ
νήθους, υπομονή μεγαλειτέρα τής 
συνήθους καί άκεραιότης μεγαλει- 
τέρα Τής συνήθοις. Έάν δεν εχετε 
βάσιμον λόγον νά νομίζετε, δτι ή 
δι άνοιά σας είναι άνωτέρα τοϋ μέ
σον δρον, έάν έχετε εξακριβώσει 
ότι εΐσθε φύσει ανυπόμονος, πρω- 
τιμότερον είναι νά τραπήτε προς 
άλλο επάγγελμα. ’Όσον άφορα τήν

άκεραιότητα, δεν νομίζω δτι δύνα- 
ταί τις νά κρίνη τήν ίδιαν αυτού εν
τιμότητα. Πάντως δμως, άσφαλώς, 
ονδείς άμφιβάλλων διά τήν δύνα- 
μίν του να άντισταθή, είς τον πει
ρασμόν, δέον νά έκλέξη τό Τραπε
ζικόν στάδιον.

Τέλος, δέον νά άγαπάτε τούς 
όμοιους σας και νά ένδιαφέρεσθε 
δΤ αυτούς. Δέον νά δίδετε προσο
χήν είς τά ζητήματα τά άποσχο- 
λ.οϋντα αυτούς καί είς τάς φροντί
δας των, δχι διότι ή εργασία σας 
επιβάλλει τοϋτο, άλλα διότι τοϋτο 
σάς ευχαριστεί πράγματι, καί διότι 
ούτως ενεργούντες αίσθάνεσθε συ
νάμα ενδιαφέρον καί ίκανοποίησιν.

®·
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•g παραγνώρισές, τήν όποιαν 
φίσιαται τό Τραπεζιτικόν έ- 
άγγελμα έν Έλλάδι, είναι αύ

titeV^a τοαγική.
■βΐς έποχήν καθ' ήν πανταχό- 

β,εν Αναγνωρίζεται, ό'τι κατά 
τΟ0θϋτ°ν είναι έπιτυχέβτερος ό 
^ηατι^ός παρεμβατισμός, ό ό

Ιος όλονέν γενικεύεται, καθ’ 
όσον οί τομείς τής έπαγγελμα- 

uHi δράσεως είναι σαφώς κα- 
Λ^ρίσμένοι, έν Έλλάδι ή είδι- 

ζτ1,ς τοΰ Τραπεζιτικόν θεω- 
*εΐται τελείως Αμελητέα, ώς έάν 
% Τραπεζιτικόν έπάγγελμα ήτο 
Α'λως τνχαΐον καί έπεισοδιακόν.

Atv είναι, βεβαίως, άμοιρος 
τής τοιαύτης πλάνης παί ή γε- 
νικώζ κρατούσα παρ' ήμιν προ- 
χειρολογία καί ή έντύπωοις, ό'τι 
§λοι έπαρκονμεν είς δλα.

"Ισως νά μή αισθάνεται τό 
Κράτος τήν Ανάγκην νά προστα- 
τεύση μίαν νάξιν Ανθρώπων, οί 
όποιοι άφιερωθέντες είς εν 
έπάγγελμα, προσφέρουν τούλά- 
χίατον όαας υπηρεσίας πρσαφέ- 
ggt χαΐ οίαδήποτε τάξις έπαγ- 
γελματιών είς τό σύνολον.

•Αλλά, τούλάχιοτον, δέν σκέ
πτονται οί άρμόδιοι, ό'τι γίνον
ται πρόξενοι μεγίστων ζημιών 
όιά τό σύνολον έκ τής τοιαύτης 
νοοτροπίας των καί δέν αισθά
νονται, ό'τι πρός αύτό, τούλάχι- 
ατον, έχουν σαφείς καί ρητάς 
ύποχφεώοεις;

Πράγματι ποιος θά ύποατή 
τάς συνέπειας τής κακαδιοική- 
βεοος τών ποικιλωνύμων οίκονο-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΙΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ
έσχάτως άνακύπτουν μεθ’ ό'αης 
εύκολίας καί τά μανιτάρια καί 
ή κατεύθυναις τών όποιων ά- 
παιτεΐ Τραπεζιτικήν πείραν 
καί έξάακηαιν;

Προξενεί όμως κατάπληξιν 
χαί ή ευκολία, μέ τήν όποιαν 
άναλαμβάνουν τήν διεύθυναιν 
καθαρώς Τραπεζιτικών όργανι- 
σμών, άνθρωποι καθ' όλα Αξιό
λογοι, άλλ' άνίδεοι τοϋ λεπτο- 
τάτου Τραπεζιτικού μηχανισμού.

Κατήντηαεν ή είδικότης αϋτη 
νά άποτελή τήν μπαγκέταν τού 
μαέστρου, τήν όποιαν θεωρών 
ώς τήν άκοπωτέραν άαχολίαν 
Αφελήςάλλά σημαίνων κομμα
τικός φίλοι, παλαιού πολιτικού, 
έζήτησε παρά τοϋ προστάτου 
του νά τόν διορίαη Αρχιμουσι
κόν, καίτοι ούδεμίαν εΐχεν έπί- 
δοαιν είς τήν μουσικήν.

Σκεφθήτε τώρα τιόαον θά 
πυκνωθή τό έ’ργον τών νεκρο- 

απτών, έάν τήν Ιατρικήν Α
σκούν αίφνης οί δικηγόροι, καί 
πόσον Ανεπαρκείς θά είναι οί 
δεσμοφύλακες, όταν οί Άσκλη- 
πιάδαι έπιδοθοϋν είς τήν νο
μικήν.

Είναι καιρός νά άναγνωρι- 
σθή καί εις τόν τόπον τούτον, 
ότι τά πράγματα δέν είναι δυ
νατόν νά βαίνουν μοιραίως καί 
ότι τό άαύγχιατον τών έπαγγελ- 
ματικών ειδικοτήτων είναι πρω
ταρχικός όρος τής άνααυγκρο- 
τήσεως μιας κοινωνίας, τήν ό
ποιαν τόσον βαρύνει ή έλλειψις

ΑΙΑΛΕΞΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ χ. κ. Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ
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((βι; ................................. . . , ,
μικών όργανισμών, οί όποιοι'οίαοδήποτε όργανωαεως

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ 
ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ^

'Η συνέντευξις τοΰ Υ πουργοϋ 
τών Εξωτερικών κ. Δημ. Μαξί- 
μου. τήν οποίαν δημοσιεύομεν 
είς άλλην θέσιν, θίγει και το ζή
τημα τής οικονομικής δργανώσεως 
τών Βαλκανικών κρατών.

Ό κ. Μάξιμο:, κατ’ εξοχήν ορ
γανωτικός, δέν ήτο δυνατόν _νά 
παρίδη τό σπουδαιότατον τούτο 
ζήτημα, είς εποχήν μάλιστα συν
τόνου οργανωτικού οργασμού, 
καθ’ ήν τά διάφορα κράτη άμιλ- 
λώνται μεταξύ των> ποιον, θα 
διάθεση τήν καλλιτέραν οργάνω
σή είς τά οικονομικά μάλιστα 
ζητήματα.

Ή οικονομική δργάνωσις είναι 
πράγματι δ άξιολογωτερος εξο - 
πλισμός, δ δποΐος εξασφαλίζει τήν 
νίκην εις παντα υστις μέριμνα 
είλικοινώς νά τόν άποκτήση.

Τά Βαλκάνια υστερούντα είς 
δργάνωσιν, ήτο όντως καιρός νά
ιό κατανοήσουν

Τό γεγονός, οτι δ Πρόεδρος τού 
Συμβουλίου τής Βαλκανικής Συ- 
νεννοήσεως χαρακτηρίζει ως σκο
πόν τών Βαλκανικών Κρατών τήν 
οικονομικήν αυτών δργάνωσιν και 
άνόρθωσιν, δέον νά χαιρετισθή ως 
απαρχή μιας εργασίας, η οποία 
καλώς κατευθυνομένη δύναται να 
|χη σπουδαιότατα αποτελέσματα.

Διότι πρέπει νά είναι τις τυφλός, 
ή νά τυφλώττη εθελουσίως διά 
νά μή αντιλαμβάνεται, οτι πα- 
ρήλθεν ή εποχή τής προχειρολο- 
γου έν πάσι τακτικής καί ότι αι 
μάχαι δέν δίδονται χωρίς σχέδια 
-καί χωρίς προετοιμασίαν, ή δποία 
απαιτεί μέθοδον και σύστημα.

ΕΛΕΥΘΕΡΑ Η ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΕΙΣ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Ek τήν ιδίαν συνέντενξιν ό κ. 
Μάξιμος εξετάζει καί το ζήτημα 
τής έλεν&έρας εργασίας τών κατοί
κων έκάστου Βαλκανικόν Κράτους 
εις τά λοιπά τοιαντα. , e „

Τούτο δεν είναι μόνον ο αρι 
στος τρόπος διά νά άποκτήση πρα
γματικόν περιεχόμενον ή βαλκανική 
συνεννόησις διά τής έκτιμήοεως, η 
δποία γενναται, όταν οί κάτοικοι 
μιας χώρας έχουν τήν ευκαιρίαν 
νά έπιδείξονν τά προσόντα των ερ
γαζόμενοι είς άλλην χώραν, _α/λιι 
διαγράφει καί μίαν λύσιν του δη-

μογραφικοϋ προβλήματος τής γώ~ 
ρας μας, τό όποιον είναι σοβαοώ~ 
τατον καί ίίξιον νά άπασχολήση 
ιδιαιτέρως τους αρμοδίους.

‘Η πολιτική εξ άλλον τής έκτε- 
λέσεως μεγάλων δημοσίων. έργων 
κοινής οικονομικής σημασίας δι’ 
απαντα τά Βαλκανικά Κράτη, ίνω 
συντελεί εις τήν καλλιτέραν οικονο
μικήν αυτών όργάνατσιν καί επάρ
κειαν, παρέχει καί τά πρακτικά μέ
σα έμπραγματώσεως τής ευκταίας 
λναεως.

ΕΠΑΞΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ
Ιδιαιτέραν αισθάνονται χα

ράν οί ύπάλληλοι τής ’Εθνι
κής Τραπέζης διά τήν προσγε- 
νομένην εις τό σώμά των τι
μήν διά τής άναθέσεως τής 
γενικής διευθύνσεως τοΰ ’Εθνι
κού ’Οργανισμού τοΰ έξωτε- 
ρικοΟ έμπορίου είς τόν Διευ
θυντήν τοΰ Τμήματος συναλ
λάγματος τής ήμετέρας Τρα
πέζης κ. Κωνστ. Τσαλίκην.

Ό κ. Τσαλίκης είναι δια
κεκριμένος άνώτερος λειτουρ
γός τής Τραπέζης μας καί κα
τέχει δσον όλίγοι τά ζητή
ματα τοΰ έξωτερικοΰ έμπορίου 
τής Χώρας.

Ή τοποθέτησίς του είς τήν 
άνωτάτην ταΰτην θέσιν άπο- 
τελεΐ πραγματικήν έπιτυχίαν 
καί έγγυδται άπολύτως διά 
τήν πραγμάτωσιν τών σκο
πών τοΰ σπουδαιοτάπου όρ- 
γανισμοΰ, ό όποιος καλείται 
νά φέρη τήν τάξιν είς τήν ση- 
μαντικωτέραν έκδήλωσιν τής 
οικονομικής μας ζωής, άφημέ- 
νην μέχρι τοΰδε άνευ κατευ- 
θύνσεως καί συντονισμοΰ τών 
καθ’ έκαστον προσπαθειών.

Ό κ. Τσαλίκης θά μεταφέρη 
είς τήν νέαν του θέσιν τήν 
συστηματικότητα καί τήν με- 
θοδικότητα, ή όποια διακρίνει 
τόν όργανισμόν τής Εθνικής
Τραπέζης. ,

Άλλ’ έκτος τούτου θα απο- 
τελή τήν ζώσαν άπόδειξιν τής 
δυναμικότητας, τήν όποιαν 
έγκλείει τό προσωπικόν της 
Τραπέζης μας. έπιλεκτα 
μέλη τοΰ όποιου κατα πα- 
λαιοτάτην παράδοσιν έκληθη- 
σαν πολλάκις νά υπηρετήσουν 
τήν Χώραν είς θέσεις μεγίστης 
σημασίας διά Γά συμφέροντά
της.

Ή ονομασία τής Πολιτικής Οι
κονομίας οφείλεται είς μίαν Γαλ
λικήν συγγραφήν, άνευ εξαιρετικής 
τίνος σημασίας, ή δποία έδημοσι- 
εύθη to 1616 παρά τού Antoine 
de Montchretien υπό τόν τίτλον 
«Traict0 d’ (Economic Poli
tique».

Ή λέξις, έν τούτοις, Οικονομία 
ήτο έν χρήσει εις τούς "Ελληνας 
συγγραφείς τής κλασικής έποχής 
καί μάλιστα έν από τά βιβλία τοϋ 
Ξενοφώντος φέρει τόν τίτλον «Οι
κονομικός», μέ την διαφοράν οτι 
τούτο άναφέρεται εις τήν οικονο
μίαν τοΰ οίκου καί παράγεται εκ 
τών λέξεων : οικος-νόμος. Τό έπί- 
θετον πολιτική επεκτείνει τήν τό
σον περιωρισμένην σημασίαν από 
τής εποχής τού Montchretien καί 
εμφαίνει, οτι ή συγγραφή άναφέ 
ρεται είς τά γενικώτερα οικονομικά 
προβλήματα τών ιδιωτών καί τής 
Πολιτείας.

Έν πάση περιπτώσει ή λέξι. 
Πολιτική δέν φρονοϋμεν, οτι είναι 
ή άτμόζουσα λέξις καί θά έπρετε 
μάλλον νά μεταχειριζώμεθα τόν 
ορον Κοινωνική Οικονομία ή ά 
πλώς ΟΙκονομική, δπερ τελειόιε- 
ρον καί άκριβέστερον, διότι ή Οι
κονομική Επιστήμη έχει_ πολύ γε- 
νικώτερον χαρακτήρα, ενδιαφερο- 
μένη πλέον δι’ δλα τά οικονομικά 
γεγονότα τής παγκοσμίου οίκονο 
μικής κινήσεως.

Πολλά έκ τών οικονομικών ζη 
τημάτων, δπως τά χρήματα, τά 
μέσα τοΰ πλουτισμού τών ατόμων, 
δ τρόπος τής άποκτήσεως καί ή 
κυριότης τής ιδιοκτησίας, ό κατα
μερισμός τών έργων, ή φύσις τοΰ 
νομίσματοςι τό έμπορων, οί φόροι, 
οι δασμοί κ.τ.λ. έπέσυρον άπό άρ· 
χαιοτάτης εποχής την προσοχήν 
τών ανθρώπων. Ό ’Αριστοτέλης, 
μάλιστα, έπελήφθη συστηματικότα
τα μέ τήν έρευναν σοβαρών οίκο- 
νομικών θεμάτων, δπως περί νομί
σματος, περί τών τύπων τής άπο- 
κτήσεω: τής κυριότητας, περί^ τού 
καταμερισμού τών έπιιηδευμάτων, 
τά δέ συμπεράσματα τών επ’ αυ
τών έργασιών του παραμένουν μέ
χρι σήμερον ουσιώδη καί αναμφι
σβήτητα, μέ τήν διαφοράν όμως, 
οτι ούτε αυτός ούτε οί μετ’ αυτόν 
ήδυνήθησαν νά παρατηρήσουν, 
τήν άλληλεξάρτησιν τών οίκονομι 
κών φαινομένων καί τάς φυσιολο
γικός συνέπειας αυτών, ώστε νά 
προσπαθήσουν να δημιουργήσουν 
εν έπιστημονικόν σύνολον.

Ή έπιστημονική ταξιθέιησις καί 
διερεύνησις τών οικονομικών προ
βλημάτων έπετεύχθη πολύ μετα- 
γενεστέρως, ήτοι μετά τας μεγά
λος άνακαλύψεις διαρκοΰντος τού 
16ου αΐώνος μ. Χ· καί ίδίως^ τοΰ 
Που, δπότε ή οικονομική σύνθε- 
σις τών κοινωνιών διαμορφοϋται 
επί τή βάσει νέων ιδεών καί νέων 
οικονομικών δεδομένων, αφ ενός 
μέν λόγφ της ανακαλυψεως της 
’Αμερικής, άφ’ ετέρου δέ λόγφ 
τής ίδρύσεως τών πρώτων μεγά
λων κρατών τής Δύσεως. Απο 
τής έποχής πλέον Ικείνης τα οι
κονομικά φαινόμενα δεν εξετά
ζονται ώς μεμονωμένα προβλή 
μ .τα, άλλ’ ώς σύνολον καί υπό 
μορφήν διδοκτκοί^ ιος ο*υοττ]^χ(χτι·* 
κής και μέ λογικά; συνέπειας.

Άρχικώς δημιουργεΐται ή δι
δασκαλία τού έμποροκρατικοϋ 
Συστήματος (Systeme Mercan
tile) διά τής θεωρητικής άποδο- 
χήςι διι τό μεταλλικόν XQVf*0- tl" 
ναι ό μόνος και 6 ποαγματικόζ 
πλούτος οίασδήποτε χώρας καί έ- 
πομένως μόνον ό προσπορισμός 
αυτού ενδιαφέρει ταυτην. ^ Οτι 
πρός τόν σκοπόν αυτόν καί όταν 
εν κράτος στερήται μεταλλείων 
χρυσού ή αργύρου, δέον νά προ- 
σπαθήση νά έξάγη (πωλή) δσον 
τό δυνατόν περισσότερα εγχώρια 
προϊόντα του, είς χωράς ^ έχουσας 
χρυσόν καί άργυρον καινά είσαγη 
(άγοράζη) δσον τό δυνατόν όλιγω-
τερα, ούτως ώστε νά, κατορχίώση 
έιιπορικόν ίσοζύγιον ευμενές, εξ ου

πλεονάσματα καί έπομένως θά ηΰ- 
ξανε τόν πλούτον αυτού είς βάρος 
τών άλλων χωρών.

Αί ανωτέρω άπλοϊκαί ίδέαι α
ναπτύσσονται κατά τήν έποχήν έ- 
κείνην εις τήν ’Ιταλίαν, τήν Γαλ
λίαν καί τήν ’Αγγλίαν, αϊτινες βλέ
πουν μέ ζωηρότατον φθόνον τόν 
εϊσρέοντα πλούτον είς τήν 'Ισπα
νίαν, έκ τών γονίμων χρυσωρυ
χείων καί άργυρωρυχείων τής προ 
ολίγου άνακαλυφθείσης ’Αμερικής.

Πρώτος δ Ιταλός Antonio S’er- 
ra δημοσιεύει τό 1613 σχετικόν βι- 
Ιλίον υπό τόν τίτλον «Περί τοϋ 
πώς δύναται νά άφθονήση ό χρυ
σός καί δ άργυρος είς τά βασίλεια 
δπου δέν υπάρχουν μεταλλεία». 
Ακολουθεί ή προαναφερθεΐσα 

Γαλλική συγγραφή τοΰ Antoine 
de Montchretien τοΰ1616 «Έγχει- 
ρίδιον Πολιτικής Οίκονομίας» καί 
τέλος τό 1664 δημοσιεύεται είς τό 
Λονδΐνον τό περίφημον πόνημα 
τοϋ ’Άγγλου Thomas de Mull υ
πό τόν τίτλον «Τό Έξαγωγικόν 
Εμπόριον δ θησαυρός τής ’Αγ

γλίας».
Έχαρακτηρίσαμεν τάς ανωτέρω 

αντιλήψεις ώς απλοϊκά;, διότι είναι 
προφανές, οτι ή έπιτυχία τοϋ έμ- 
ποροκρατικοΰ συστήματος δέν έξαρ- 
τάται μόνον άπό τήν θέλησιν τοϋ 
καθιερώνοντας κράτους, άλλα καί 
τοϋ ετέρου, πρός τό όποιον κατε”- 
θύνεται καί έπομένως δέν είναι ζή
τημα οίκονομικής έπιτηδειότητος, 
άλλά είναι καθολοκληρίαν ζήτημα 
πολιτικής δυναμικήςκαί κατά συνέ
πειαν μόνον Ισχυροί έπικράτειαι 
δύνανται νά καθιερώνουν άνάλογα 
συστήματα οικονομικών σχέσεων 
είς βάρος άσθενεστέρων κρατών.

Συνέπεια τοϋ Έμποροκρατικοϋ 
Συστήματος είναι ή προστατευτική 
πολιτική, ήν έφήρμοσαν είς μέν τήν 
’Αγγλίαν ό Cromwell είς δέ τήν 
Γαλλίαν δ Colbert.

Είς τό προστατευτικόν αύστη 
μα τό καθιερωθέν παρά τού Crom
well δφείλεται ή μέχρι πρό τίνος 
υπεροχή τής άγγλικής βιομηχανίας 
καί τό μεταγενέστερον μεγαλείον 
τοΰ Βρετανικού ναυτικού.

Περί τά μέσα δμως^ τού 18ου 
α’ιώνος παρατηρεΐται μία έντονος 
άντίδρασις καθ’ δλων τών τεχνη
τών συστημάτων, ήτις δημιουρ- 
γείται άπό τάς διδασκαλίας τών 
προδρόμων τής Γαλλικής Έπανα 
στάσεως τού Rousseau και τοϋ 
Montesquieu, ο δποΐος γράφει: 
«Οί νόμοι είνε σχέσεις άναγκαΐαι, 
αί όποΐαι πηγάζουν έκ τής «ρύσεως 
τών πραγμάτων» Είς δε τον πρό
λογον τοΰ αυτού έργου διακηςιυσ- 
σει, οτι: «ιάς άρχάς μου δέν ήντλη- 
σα έκ τών προλήψεων, αλλ έκ τής 
φύσεως τών πραγμάτων».

'Υπό τήν έπήρειαν άναλόγων φι
λελευθέρων πολιτικών άρχών, διά 
τών δποίων υποστηρίζεται ή φυ
σική κατάατααις καί κατακρίνεται 
διά τών ζωηροτέρων έκφράσεων οί- 
αδήποτε προσπάθεια, τεχνητής δι- 
ευθετήσεως τών πραγμάτων διά 
περιοριστικής πολιτικής, έπιβαλλο- 
μένη; άπό τήν κρατικήν ίσχύν γεν
νά tin ή ΟΙκονομική Ψυσιοκρατική 
Σχολή έν Γαλλίρ, περί τότράον τέ
ταρτον τοΰ 18ου αίώνος, ιμις ε- 
σχεν ώς οπαδούς δμιλον μορφωμέ
νων άνδρών τής εποχής εκείνης, οί 
δποΐοι έλαβον τό πρώτον τό δνομα 
«Οικονομολόγοι».

Ό«Οίκονομικό;πίναξ» tovQucs· 
nay (Κενοί) ή « λ παρξις τάξεως 
φυσικής καί άναγκαίας τών ανθρω
πίνων κοινωνιών» τοϋ Mcrcier de 
la Riviere καί τό«Δοκίμιον επί τής 
φύσεως τοϋ εμπορίου» τον Can- 
tillon, είνε τά πρώτα μεθοδικά 
καί σοβαρά πονήματα τής δημιουρ 
γουμένης πλέον συστηματικής οι
κονομικής Επιστήμης.

Ή Σχολή τών Φυσιοκρατών 
είσήγαγε δύο κυρίως αρχάς, αί 
τινες άντιτίθενται απολύτως ει, 
τάς άντιλήψεις τοϋ ‘Εμποροκρα
τισμού

Πρώτον. Τήν ϋπαρξιν μιας φυ
σιολογική: τάξεως (ίς τάς οικονο
μικός σχέσεις τών άνθραιπων και

ΙΤ'προσεπορ^ζε^ο0 τά νομισματικά' Δεύτερον . τήν άκολυτον υπερο

χήν τής γεωργίας έπί δλων τών 
άλλων οίκονομικών πόρων τής 
ζωής, τής βιοτεχνίας, τής βιομη
χανίας, τοϋ έμπορίου κ.τ.λ.

Ούτως είναι περιττόν νά κατα- 
Μλλωμεν προσπάθειας πρός έπινό- 
ησινσυστηματων καίκανονισμώντών 
οίκονομικών σχέσεων τών άτόμων, 
διότι ή φύσις ρυθμίζει πάντα ταΰτα 
μέ φυσικούς νόμους, τούς όποιους 
οί άνθρωποι δέν δύνανται νά με· 
ταβάλουν. Έξ άλλου ή γεωργία 
είναι ή μόνη πηγή πλούτου καί 
μόνη αυτή άποδίδει καθαρόν έσο- 
δον, άπασαι αί λοιπαί προσπά- 
θειαι καί τέχναι είναι παρασιτικαί 
καί άγονοι κατά βάσιν.

Ή πρώτη τών αρχών τούτων 
έχρησίμευσεν ώς ή δριστική βάσις 

ής μεταγενεστέρως δημιουργηθεί- 
σης Φιλελευθέρας Σχολής, ή δ
ποία έβελτίωσεν οΰσιωδώς τήν 
«Οικονομικήνr> καί έκυριάρχησεν 
έπί ένα δλόκληρον αιώνα διά τών 
’ιδεών της είς δλόκληρον τόν οίκο- 
νομικώς προηγμένον κόσμον.

Ή δευτέρα, καίτοι άντιδρώσα 
λίαν έπιτυχώς κατά τον έμπορο- 
κρατικ )ϋ συστήματος, είχεν άδοξον 
τέλος, μετά τήν δημοσίευσιν κατά 
τό έτος 1776, τής περιφήμου συγ
γραφής τοϋ Σκώτου καθηγητοΰ 
Adam Smith «Ή έρευνα τής φύ
σεως καί τών αιτίων τού πλούτου 
τών έθνών», ή δποία έδημιούργη- 
σεν ιστορικόν σταθμόν εί; τήν οί- 
κονομικήν έπιστημην, παρασχοϋσα 
συγχρόνως καί είς τόν δημιουργόν 
αύτής τόν τίτλον τοΰ «ΙΙατρός τής 
Πολιτικής Οίκονομίας».

Ό Adam Smith άποκρούει διά 
σοβαρών έπιχειρημάτων τήν άντί- 
ληψιν περί άπολύτου υπεροχής 
τής γεωργίας, άποδίδων είς τήν 
βιομηχανίαν τήν άρμόζουσαν είς 
αυτήν θέσιν έν τή παραγωγή τών 
οίκονομικών άγαθών, ένψ έπιβεβαι- 
ώνει καί υποστηρίζει τήν άςχήν 
τών φυσικών νόμων μέ μίαν κα- 
ταπλήσσουσαν έπιχειρηματολογίαν 
καί πειστικότητα.Είναι,άλλωστε,άπό 
άπόψεως παρατηρήσεως άσυγκρί- 
τως άνώτερος τών Φυσιοκρατών, 
διότι παραθέτει γεγονότα καί άν- 
τλεί διδάγματα έκ τής Ιστορίας, 
διευρύνων οδτω τά ίίρια τής οίκο- 
νομικής έπιστήμης είς ύπέρτατον 
βαθμόν.

’Ολίγον μεταγενεστέρως εμφανί
ζονται δύο έπίσης "Αγγλοι Οικο
νομολόγοι, τών δποίων αί θεωρίαι 
έσχον μεγίστην έπίδρασιν όχι μό
νον έπί τών οίκονομικών άντιλή
ψεων τής έποχής έκείνης, άλλά 
καί μέχρι σήμερον άκόμη. Ό Mal- 
thus μέ τό βιβλίον του περί γεω
μετρικής αΰξήσεωςτοΰ πληθυσμού, 
έν σχέσει μέ τήν άριθμητικήν αϋ- 
ξησιν τής παραγωγής (1803) καί δ 
Ricardo μέτόν νόμον αυτού περί 
έγγείου προσόδου (rente foneiere) 
τό 1817 καί τήν ποσοτικήν του θε
ωρίαν (thiorie quantitative).

Κατά τήν αυτήν περίπου χρονι
κήν περίοδον έδημοσιεύετο έν Γαλ- 
λίμ ή πρώτη συστηματική συγ
γραφή Πολιτικής Οίκονομίας παρά 
τού Jean - Baptiste Say τό 1808, 
ή δποία μολονότι δέν είσέφερεν 
ουσιώδη τινά είοφοράν είς τήν έ- 
πισιήμην, έσυοτηματοποίησεν έν 
τούτοις τήν διδασκαλίαν αυτής, δι
ότι διακρίνεται αϋτη, διά τήν τιι- 
ξινόμησιν τών ιδεών, τήν θαύμα 
στην διάταξιν τής ύλης και τήν έ- 
νάργειαν τή; άναπτύξεως τών θε
μάτων. Τότε διά πρώτην φοράν 
άναπτύσσεται ή άντίληψις, ότι δ 
άντικειμενικός σκοπός τής οικονο
μικής έπιστήμης δέον να είναι ή 
διάγνωσις τών βέσων, δΓ ών τά 
οίκονομικά άγαθά παράγονιαι, δια
νέμονται καί καταναλίσκονται.

Τό άνωτέρο) βιβλίον (1 raiti d 
Economic Politique) έοχε μεγί- 
ατην διάδοσιν, διότι μετεφράοθη 
είς δλα. τάς Ευρωπαϊκός γλώσ
σας καί έχρησίμευσεν κατα to πλεΐ- 
οτον ώς πρότυπον είς δλα^τά μ* 
ταγενεστέρως έπακολουθησ. ντα 
κλασικά έγχειρίδια περί Πολιτικής 
Οίκονομίας, ή δποία από τής επο
χής εκείνης δύναται νά θεωρηθή 

(Συνέχεια είς τήν 10πν σελίία)
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Χρυσός και Εξωτερικόν Συνάλλαγμα Δρ.
Δάνεια Δημοσίου εις Χρυσόν *
Έτερον Εξωτερικόν Συνάλλαγμα »
Κερματικά Ελληνικά Νομίσματα »
Συναλλαγματικά! και Γραμμάτια Εσωτερικού »
Πιστώσεις:

I. Πληρωτέαι εις Δραχμάς : 
α) Δημοσ. Δρχ. 1.361.305.697.92
β) Έτεραι » 963.899.686.79 Δρχ. 2.325.205.384.71

II. Πληρωτέαι εις Εξωτερικόν
Συνάλλαγμα » 1.978.233.35 »

Χρέος Δημοσίου *
'Επενδύσεις »
Κτίρια Τραπέζης και εγκαταστάσεις Δρχ. 164.331.865.99 

Μεΐον άποσβέσεως » 9.892.901.55 »
Αξία ‘Υλικού Τραπεζογραμματίων » 40.000.000.—

Μεΐον άποσβέσεως » 10.000.000.— »
Έκτακτος ζημία έκ τής έγκαταλεί- 

ψεως τής χρυσής βάσεως εκ 
μέρους τής ’Αγγλίας, αναγρα
φόμενη συμφώνως Νόμφ 5305
31/12/31 Δρχ. 101.298.052.30

Μεΐον άποσβέσεως 1/10 συμφώνως
Νόμφ 5305 31/12/31 » __ 14,471.150,30 »

Άποσβεννύμενον έκ τοϋ άποθεματικοΰ Τμήμα τής
εκ £ ζημίας, συμφώνως Νόμφ 5305 31/12/31 »

"Ετερα στοιχεία Ενεργητικού »
Δρχ.

4,104.890.497,94
638.542.386.75

585.333.80
191.849.302.55
245.405.548.—

2.327.183.618.06
2.714.111.162.45

282.420.850.70

154.438.964.44

30.000.000.—

Κεφάλαιον καταβεβλημένον Δρχ.
Άποθεματικά :

I. Πρόβλεψις συμφ. άρθρφ
71 τοϋ Καταστατικού Δρχ. 19.226.607.05 

II. Τακτικόν Άποθεματ. » 51.900.000.— »
Τμήμα Τακτικού Άποθεματ. εις άντίκρυσμα άπο- 

σβεννυμένου μέρους τής έκ £ ζημίας, συμφώ
νως Νόμφ 5305 31/12/31 *

Τραπεζικά Γραμμάτια έν κυκλοφορία »
"Ετεραι υποχρεώσεις δψεως εις Δραχμάς :

Π Λογαριασμοί τρεχούμενοι και καταθέσεων: 
α) Δημοσίου Δρχ. 215 135.400.95 
β) Τραπεζών » 1.670.864.481.21
γ)Έτ. λ/μοί » 2.154.895.303.10
δ) Μέρ. 1934 » 32.000.000.— Δρ. 4.072.895 185.26

II. Γραμμάτια καί τραβηκτικαί
δψεως » 92.518.945.70 »

Υποχρεώσεις εις Εξωτερικόν Συνάλλαγμα και Χρυσόν :
I. Εξωτερικόν Συνάλλαγμα

εις χρυσόν (Κατ. αρθ. 62) Δρχ. 92.321.661.39 
II, "Ετερον Έξωιερ. Συν/μα » 585.333.80 »

"Ετεραι ‘Υποχρεώσεις »

400.000.000.—

71.126.607.05

30.000.000.—
5.686.350.100.—

4.165.414.130.96

92.906.995.19
1.212.844.757.23

χρεωςις:
ΑΝΑΛΥΕΙΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ “ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ,,

ΠΙΣΤΩΣΙΣ

ΕΞΟΔΑ

Εις έξοδα καί άποδ. Προσ. έν γένει δρχ. 90.971.571.95 
» λοιπά έξοδα Διαχειρίσεως 22.233.343.70 Δρχ.
» προμήθειας χρεωστικός »
» τόκους χρεωστικούς »
» πρόβλεψιν κατά κινδύνων χρηματαποστολών »

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Αξίας ‘Υλικού Τραπεζογραμ)τίων 
» Ακινήτων 

Εξόδων Έγκαταστάσεως 
’Απαιτήσεων Επισφαλών

Δρχ. 10.000.000.— 
» . 7.220.251.10 
» ' 2.672.650.45
» 5.138.913.25

Δρχ. 25.031.814.80
Άπόσβεσις 1]10 υπολοίπου έκτάκτου 

ζημίας έκ τής έγκαταλείψεως 
τής χρυσής βάσεως έκ μέρους 
τής ’Αγγλίας, άναγραφομένης 
συμφώνως Νόμφ 5305)31)12)31 14.471.150.30

113.204.915.65
939.249.17

1.674.596.50
1.000.000.—

39.502.965.10

ΕΙΣΦΟΡΑΙ ΕΙΣ

‘Υπέρ Ταμείου Συντάξεων 
» » Αύτασφαλείας
» » ’Αλληλοβοήθειας

ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Δρχ. 8.000.000.—
» 2.600.000.—
» 1.000.000.— » 11.600.000.—

167.921.726.42

ΚΑΘΑΡΑ

Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως Δρχ. 
Χρήσεως 1934

ΚΕΡΔΗ

1.494.343.74
38.041.145.26 39.535.489·— 

Δρχ. 207.457.215.42

‘Υπόλοιπον προηγουμένης Χρήσεως Δρχ.
’Από τόκους τών έν τφ έξωτερικφ Διαθεσίμων »

» » Επενδύσεων και όμολ. Έθν. Δανείων »
» » ’Οφειλών ‘Ελληνικού Δημοσίου »
» » καί προμήθειας έργασιών Τραπέζης »
» διάφορα Κέρδη. »

1.494.343.74 
3.230.758.95 

41.525.662.55 
12.576.482. ΙΟ 

148.343.706.54 
286.261.54

Δρχ. 207.457.215.42

ΔιάΘεΰΐς καθαρών κερδών έκ Δραχμών ?9·5?5·4·89·—
(Καταστατ. ’Άρθρον 71)

Είς πρόβλεψιν αυμφώνως ά'ρθρω 71 τοϋ Καταστατικόν 
» Μέρισμα 8 ο/ο έπϊ 80.000 Μετοχών 
» Τακτικόν Άπο&εματικόν Κεφάλαιον 
» Συμμετοχήν Δημοσίου
» 'Υπόλοιπον άφιέμενον διά τήν έπομένην Χρήσιν

Δρχ. 1.902.057.25 
» 32.000.000 —
» 2.500.000. —
» 2.500.000. —
» 633.431.75

Δρχ. 39535.489.-

Έν Ά&ήναΐς τή 31 Δεκεμβρίου 1934

Ό Διοικητής

εμμ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ό Τμηματάρχης τοϋ Γενικού Λογιστηρίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒΙΚΟΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΓΑΛΛΙΑ

Ι’ςνιχά. // / αλλία έξακολου- 
$ιϊ νά παλαιη κατα σοβαρών οίκο- 
yoi«x0ji’ δυσχερείων. Αί τιμαί χον- 
βοικήζ πωλήσεως έπεσαν συνε
χώς άπό του Αύγουστου 1934, ενώ 
1ν 'Αγγλία άπό τον 'Οκτωβρίου ή<1- 
χΐσαν νά αυξάνουν. Ή τιμή τον 'Αγ
γλικού συναλλάγματος νψώθη άπό 
[0ν 'Οκτωβρίου και το γαλλικόν 
φθάγχ°ν έφανη ότι ετεινε μάλλον νά 
π1ηαιάάη προς τό κανονικόν επίπε
δον ισοτιμίας, πλην το κόστος πα- 
οαγωΥ*ίζ δεν έμειώθη άναλόγως 
πρός την μείωσιν τών τιμών και ή 
κοίσις εν I αλλία ένετάθη ώς τούτο 
καταφαίνεται εκ τής αύξήαεως τής 
Ανεργίας. Έπί πλέον τό έξωτερι- 
■χόν εμπόρων τής χώρας έχει μειω- 
θή ώς προς πέρυσι. Πρός διατή- 
ρησιν επομένως τού φράγκου εις τό 
ννν επίπεδον ισοτιμίας του θά άπαι- 
%ηθή νά σννεχισθή ή σκληρά προσ
πάθεια προ; άντιπληθωρισμόν εξι- 
γ.νούμενον μέχρι τών Άκρων.

’Ανεργία.- Ό αριθμός τών 
άνεργων ηύξήθη άνελθιόν τή 15η 
Α-;κεμ1ρίου εις 395.630, έναντι 
285.000 περίπου· κατά την αντίστοι
χον περυσινήν ημερομηνίαν.

ftNFPrift- ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ. Λ. Π.
—Τό εξωτερικόν εμπόρων ίση- \ καοθή νά δανεισθή έως 11.000— 

μειώθη κατά Νοέμβριον ώς έξής: ί 12.000. έκατομμΰρ. φρ. δΤ έκδόσε- 
Είσαγωγαί: 1.792.000.000 φρ. I ως βραχυπροθέσμων Bons du Τνέ-
’Εξαγωγαί: 1 619.000.000 φρ. Συ- sor πρός άντιμετώπισιν τών έξόδων 
νολον κινήσεως: 3.411.000.000 φρ. 
έναντι 3.359.000.000 φρ. κατά 
'Οκτώβριον 1934.

— Κατά τους πρώτους 11 μήνας 
τον 1934 αί είοαγωγαί άνήλθον εις 
41,921.813 μετρ, τόννους αξίας 
φρ. 21.241 εκατομ. έναντι
44.470.359 τόν αξίας φρ. 26.129
εκατομ. αντιστοίχων εισαγωγών τώ 
1933, καί αί εξαγωγαί εις 
25.760.116 τόν. αξίας φρ. 16.243 
εκατομ. έναντι 22 934.882 τόν 
αξίας φρ. 16 841 εκατομ. αντιστοί
χων εξαγωγών τώ 1933.

Δημόσια οικονομικά.

τον. Κατά τόν κ. Caillaux ή Γαλ
λία νυν πληρώνει είς φόρους 75 000 
εκατομ. φρ. ετησίως ενώ προπολε- 
μικώς επλήρωνε μόνον 36.000 έκα- 
τομ. φρ. καί ή ετήσια κανονική φο
ρολογική επιβάρυνσις τού λαού δέον 
νά μή υπερβαίνη τά 45.000 έκα- 
τομ. φρ.

προϋπολογισμός έψηφίσθη υπό της 
Βουλής καί τής Γερουσίας. Ουτος 
Αναλύεται ώς κάτωθι:

Δαπάναι: φρ. 47.817 εκατομ.
"Εσοδα: φρ. 46.992 εκατομ.
"Ελλειμμα: φρ. 825 εκατομ.
— Κατά τό) *Υπουργόν τών Οι

κονομικών κ. Germain-Μαrtiα τό 
έλλειμμα ενδέχεται νά φθάαη τά 
3.000. έκατοιι. φρ. κατά τό τέ
λος τού 1935. Άφ' ετέρου ό κ. 
Joseph Caillaux. Πρόεδρος τής 
επί τών οικονομικών έπιτροπής 
τής Γερουσίας φρονεί, οτι τό έλλει/ι- 
μα,'θά φθάση τά 6.000 έκατομιιύ- 
ρια φρ. οπότε τό Κράτος θά άναγ-

Τράπεζα Γαλλίας. — Ίο είς
χρυσόν απόθεμα τής Banque de 
France ανξηθέ.ν τή 7-12-34 είς 
82.314.313.166 φρ. έμειώθη κατό
πιν τή 21 12 34 είς 82.123.266.721 

'(J Ψ8· Αί υποχρεώσεις ΰψεως αυτής
άνερχόμεναι τη 30-11-34 εις 
102.230.642.947 φρ. έμειώθησαν τή 
14-12-34 είς 101.557.162.269 φρ. 
Τή 21-12-34 άνήρχοντο εις 
101.707,347.491 φρ. Ή αναλογία 
τού καλύμματος πρός τάς υποχρε
ώσεις όψεως άνελθοΰαατή 14-12-34 
είς 80.97 ο)ο ύπεχώρησε τή 21-12-34 
είς 80.74 ο)ο.

Νόμισμα. — To Bloc του 
χρυσού διέρχεται δυσχερείς στιγμάς. 
Κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου τό 
Βέλγων συνήψε μετά ομίλου ’Ολλαν
δικών Τραπεζών Δάνειον Flor. 
100 έκατο/ι με τόν έπαχθή τόκον 
4 ο)ο δι’ έν έτος καί με τήν (?£>)/-

τραν τής ίξοφλήσε ως αύωΰ είς 
χρυσόν ή είς συνάλλαγμα είς χρυ
σόν. Τήν 13)12 τό Βέλγων έδή- 
λωαε είς τάς U.S.A. ότι άδυνατεΐ 
νά πληρώση τήν δόαιν τού πολεμι
κού χρέους τής 15-12-34. Κατά τά 
τέλη Δεκεμβρίου ή Βελγική Κυβέρ- 
νησις άπεφάαισε τήν γενικήν μείω- 
αιν τών μισθών τών δημοσίων 
υπαλλήλων. Κυκλοφοροΰσι πάν
τοτε φήμαι περί προσεχούς ύηοτι- 
μήαεως τού ’Ολλανδικού νομίσμα
τος, έντόνως διαψευδόμεναι, είναι 
αληθές, υπό τής ’Ολλανδικής Κν· 
βερνήσεως. Ή 'Ιταλία άπεγνωσμέ- 
νως άγωνιζομένη πρός συγχυάτη- 
σιν τής Λιρέττας διά παντός τρό
που, μετά τήν ύψωσιν τού προε
ξοφλητικού τόκου καί τήν λήψιν 
δραστικών μέτρων μειώσεως τής 
πιστωτικής κυκλοφορίας, έπ έβαλε 
τή 8-12*34 αυστηρόν έλεγχον έπί 
τού ξένου συναλλάγματος, Ιπιτάξασα 
τά ξένα κεφάλαια δλων τών ’Ιτα
λών, ατόμων καί νομικών προσώ 
πων, καί άξιώσασα τήν Άμεσον δή- 
λωσιν τού ένεργητικού είς ξένον 
νόμισμα τών Ιδιωτών ’Ιταλών υπη
κόων, τών εις τήν κατοχήν των 
ξένων χρεωγράφων ώς καί τών 
επί τού εξωτερικού Απαιτήσεων των. 
Τέλος ή ’Ελβετία άπεφάσισε νά 
έγκαταλείψη τό σύστημα τοΰ Άκρου 
προστατευτισμού καί νά άκολου- 
θήση τακτικήν εντόνου άντιπληθω-

UΠΥρίΟΣ,, A Ε. ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΠΛΕΡΩΘΗ Η ΕΚΔΟΣΙΣ KRI ΤΩΝ 24 ΤΟΜΩΝ = ΣΕΛΙΔΕΣ 23.260 - RP0PR 335.000

Διά την έκδοσιν τού έργου έδαπανήθησαν

Δ6χ· 39.454.000
Είς άμοιβάς συντάξεως............... Δρ.

» » υπαλλήλων............... »
» ήμε >ομίσ8ια έ( γατών .... »
» χάρτην, υλικά καί άλλα έξοδα »

ήτοι:
14.845.000
14.703.000
12.989.000
46.917.000

1

Σύνολο ι δαπανών Δρ. 89.454.000

Έξ αυτών είσ -πράχθησαν μέχρι σήμερον άπό συνδρο
μή τάς καί άγοραστάς

Δρχ. 58.142.000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ
ΥΦΑΣΜΑΤΟΔΕΤΟΣ . . . . ΔΡΧ. 7.500
ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟΣ .................... » 8.900
ΚΑΙ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΔΟΣΕΙΣ 200. 300 ή 500 ΔΡΑΧΜΩΝ
Ζητήσατε πληροφορίας είς τά Καταστήματα

“ΠΥρίΟΥ,, Α.Ε.
ΑΘΗΝΑΙ: Βουκουρεστίου 6 Τηλ. 21081 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: Τοιμισκή 54 —Τηλ. 30-20
και είς τονς εν ναΐς in ·ρχίαις άντιηροοώπους μας.

Τιμάριθμοι.—Ή πτώ
Μβ^■'ΐ-.ι»ϋΐ·,υιι·1ι..ϋ1αι^ι^ϋ^..ίνΐιι·.ϋΐι^.·.ί^ιΐι·μ.ιιι.n···!..!!.!)

morale de France, 6 τι
μάριθμος χονδρικής πω- 
λήσεως (Βάαις 1913—100) 
νπεχώρησε κατά τά τέλη 
Νοεμβρίου 1934 είς 356 
έναντι 357 καιά ’Οκτώ
βριον καί 365 κατά Σε
πτέμβριον. 5Επίσης ό τιμά
ριθμος λιανικής πωλήαεως 
(Βάσις 1914=100) εση- 
μειοΰτο κατά Νοέιιβριον 
1934 είς 464 έναντι 466 
κατά 'Οκτώβριον καί 467 
κατά Σεπτέμβριον.

Γεωργία.—Έν τώ εσ
χάτως ψηφισθέντι Νόμω 
περί σίτου λαμβάνεται πρό
νοια περί περιορισμού τής 
σιτοκαλλιέργειας. Πάντως 
κατά τους ειδικούς ή εφαρ
μογή τού μέτρου τούτου 
θά συνάντηση πολλάς δυσ
κολίας.

Βιομηχανία. — Ό γε
νικός δείκτης τής βιομη
χανικής παραγωγής ύπε- 
χώρηαε κατά 'Οκτώβριον 
1934 είς 94 έναντι 95 κατά 
Σεπτέμβριον 1934 καί 108 
κατά 'Οκτώβριον 1933.
Ή μείωσις τής παραγω
γής είναι γενική. Ελαφρά 
μόνον βελτίωσις παρατη- 
ρεΐται είς τήν υφαντουρ
γίαν. 'Επίσης ί] παραγω
γή χυτοσιδήρου ηύξήθη 
κατά τι.

i Έμπόριον.— Κατόπιν 
τή: ψηφίσεως υπό τής Βου
λής καί τής Γερουσίας τον 
Νόμου περί σίτου, ή ελευ
θερία είς τό σιτεμπόρων 
άποκατεατάθη. Διά τού 
νέου Νόμον άπεφασίσθη 
ή αγορά υπό τού Κράτους 
πάντων τών μελλόντων νά 
νπολειφθώσιν έν Γαλλία 
αποθεμάτων σίτου τή 
15 7-35 επί τιμή ίση πρός 
τήν μέαην τιμήν τού σίτου 
κατά τό πρώτον έςάμηνον 
τοΰ 1935. 'Επίσης επιβάλ
λεται φόρος επί τού πω- 
λουμένου σίτον υπό τών 
παραγωγών είς τούς άλεν- 
ροβιομηχάνους, ώς καί έπι 
τον άλεθομένου σίτον υπό 
τούτων. Συγχρόνως εψη- 
<ρίαθη νόμος μεριμνάτε 
άιά τήν απαλλαγήν τής α
γοράς άπό τό νπάρχον 
μέγα διαθέσιμον πλεόνασμα 
οίνου καί έπιβάλλων φόρον 
είς τούς οινοπαραγωγούς.

ρισμού. Γενικώς πάοαι αί χώραι 
του Bloc τον χρυσού υποφέροναιν 
εκ τής ύπερτιμήαεως τών νομισμά
των των, ίκ τής δυσαναλογίας τού 
διεθνούς επιπέδου τών τιμών ττσός 
τό κόστος τής παραγωγής εις τάς 
χωράς ταντας, Ικ τής μειώσεως τού 
έξωτερικοΰ έμπορίον των, /ιέ συ· 
νέπειαν έντασιν τής κρίσεως καί 
αΰξησιν τής ανεργίας.

Χρηματαγορά. — Πρός άντι· 
μετώπισιν τών Αναγκών τον (-) η - 
σαυροφυλακίου κατά τό 1935, τό 
Κράτος προτίϋεται νά Απενθυνθή 
έν μέρει είς τήν χρηματαγοράν διά 
τής ίκδόσεως βραχυπροθέσμων Bons 
(lit Trtsor, τό μέγιστον Άριαν ίκ- 
δόαεως τών όποιων περιοριαθεν 
είς 10.000 έκατοιι. φρ. θά αυξηθώ 
πάλιν είς 12.000 ή 15 <4)0 έκατοιι. 
φρ. ζΐίά τοΰ μέτρου τούτου πιστεύε
ται Άτι θά άποαοβηθή ή νψωοις 
τού τόκου, ον είχον λίαν ανξήαη 
επανειλημμένα κρατικά μακροπρό
θεσμα δάνεια.

Χρηματιστήριου.— Η ταχεία
φηφισις τού προϋπολογισμού υπό 
τών Βουλών, ό διακανονισμός τής 
ούγγρο-γωνγκοσλανϊκής διαφοράς, 
ή έξαοφάλισις τής ήοέ/ιον διεξαγω
γής τού δημοψηφίσματος τον Sarre 
καί ή γαλλοϊιαλική προσέγγωις 1(. 
ήσκησαν ευνοϊκήν έπίδρασιν έπί 

.τού Χρηματιστηρίου Παρίσιων. Αί

I lenten υψιόθοοαν λίαν 
πουοεγγιοαοαι rti ιίνοίτατα 
επίπεδα τού έτους. Αί μέ
τοχοί I οαπεζών μετά γε
νικήν χαλαριοσιν, πάλιν 
έλαφρώς ύψώθησαν Αί 
Βιομηχανικοί Αξιοι μετρί- 
ως έπηρεΑσθησαν έκ χής 
Λυαχερούς θέσεως είς ήν 
περιήλθεν ή ’Εταιρεία Αύ- 
τοκινήτων Citroen, άναγ- 
κασθεϊοα νά προσφυγή είς 
τά δικαστήρια πρός διακα
νονισμόν ιών Απαιτήσεων 
τών πιστωτών της. Πιστεύ
εται Άτι τελικώς θά έπιτευ- 
χθή συμβιβασμός, καί Άτι 
ή ΊΊταιρείαθά έπιζήση πε- 
ρωρίζυνοα όμως αίσϋητώς 
ιάς έργασίας της.

Μ

"Ολως έξαιρετικώς καί δι' ολίγον χρόνον θά πω- 
ληθή ιδιαιτέρως ό τελευταίως έκδοθείς Τόμος Γ

ΕΛΛΑΣ
Σελίδες 1096—Ύπερχίλια άρθρα & μελέται.

Τό Ελληνικόν θαύμα διά μέσου τών 
αιώνων είς χιλίας ένενήκοντά εξ σελί
δας παλλομένου ενδιαφέροντος καί ζω
τικής χρησιμότητας δι’ όλους.

■ ■
Τό νεώτερον όλων τών περί Ελλάδος 
έργων, είς τό όποιον εύρίσκονται πλη
ροφορίας γεγονότα καί στατιστικοί 
μέχρι τοΰ τέλους Αύγουστου έ. έ.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ I άδετου............. Δρ. 425
Γ . , . ύφασμστοδέτου ,, 500

<<lAAhZ>> J δερματόδετου . ,, 550
(δι’ επαρχίας καί τό εξωτερικόν έπί πλέον τά ταχυδρομικά).

■ ■
01 άγοράζοντες τόν I ομον ΚΑΛΑΣ δυνανται 
κατόπιν νά γίνουν αγοραστοί ολοκλήρου τής

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
οπότε ή άξια τοΰ Τομου ΕΛΛΑΣ ίΐα συιιψη- 
φίζεται εις την άξιαν τής ολοκλήρου σειράς-

Ι μηι ποιιιειιι
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Γενικά.— Of Άμερι
κανοί προσβλέπούσι τό νέον 
έτος μετ ε/ιπιατοοννης πα
ρά τήν Αβεβαιότητα, ήν συ
νεπάγεται ή νέα βουλευτι
κή περίοδος καί ή αΰξη- 
αις τών δαπανών τών άπαι- 
τουμένων προς έφορμογήν 
τού New Peal. Ιίαρατη- 
ρεΐται έλαφρά βελτίωσις 
τής καταστάαεως τόσον έν 
τώ ίμπορίω καί τή βιο/ιη- 
χανίμ Άαον καί έν τώ χρη- 
ματιατηρίτρ, δίδουοα τήν 
έλπίδα περί έτι μεγαλειτέ- 
ρας καί σταθε.ράς βελτιώ- 
σεως κατά τό 1935.

’Ανεργία. — 7'ά τνγχά-
νοΐ'τα κρατικής περιθάλ- 
ψεως Άτ ο μα υπολογίζονται 
είς 20 000 000 περίπου.

Τιμάριθμοι. Ό τι
μάριθμος Moody ειδών 
πρώτης Ανάγκης άπό 149 5 
τή 28] 11 ]31, άνήλθεν είς 
152,Οχή 2θ]12]34. Τή 20] 
12]33 ούτος Ανήρχετο. ιίς 
122.8.

Γεωργία.— Έν λόγφ 
έκφωνι/θέντι διά τηλεφώ
νου ένώπων τής συνελιάσε- 
ως τής 'Αμερικανικής Συ
νομοσπονδίας τών 1'εωργο- 
κτη/ιατιών ύ ΠρόεδροςΠθΟ· 
sevelt έτόιιοε τήν βελτίωοιν 
τής αγοραστικής δννάμεως 
τών γεωργών κατά τό 1934, 
παριϊ τήν έπικραιήοασαν 
ανευ προηγουμένου ξι/ραοί- 
αν καί έξέθεοε τάς'Από
ψεις του περί τον τρόπον



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
τής περαιτέρω βελτιώσεως τής κα- 
ταστάοεως τφ 1935. 'Ο Πρόεδρος 
έδήλωαεν, δτι τοιαύτη τις βελτίωσις 
είναι αδύνατος, αν δεν αύξηθή ε
παρκούς ή βιομηχανική παραγωγή 
πρός έπίτενξιν έπεκιάσεως τής άγο- 
ράς των γεωργικών προϊόντων, και 
αν δεν αυξηθώσιν αι είοαγωγαί, ϊνα 
συνάμα αύξηθή και ό δγκος των ε
ξαγωγών καί προσαρμοσθή όντως 
ή όλη γεωργική παραγωγή πρός 
τάς αγοράς ας διαθέτει.

Βιομηχανία. — Ιίαρατηρεϊται 
βελτίωσις έν τή βαρεία βιομηχανία. 
Ιΐροβλέπεται δέ δτι αυτή θά έντσ.θή 
κατά τάς άρχάς τον 1935. Ή δρα- 
σιηριότης τών χαλυβουργείων καί 
τής βιομηχανίας αυτοκινήτων ηϋ- 
ξήθη. ’Επίσης ή παραγωγή ηλε
κτρισμόν ηυξήθη κατά τάς τελευ
ταίας έβδομάόας.

’Επίκειται ή λήψις νομοθετικών 
μέτρων πρός άφαίρεαιν έκ τών «εμ
πόρων τον θανάτου» τών κολοσσι
αίων κερδών των εν ένδεχομένφ 
νέφ πολεμώ, ώς συνέβη κατά το 
1914 - 18. "

Έμπόριον.—Ιίαρατηρεϊται αν- 
ξησις τής κινήσεως τού χονδρικού 
καί τού λιανικού εμπορίου. ‘Π ε
ξαγωγή τών 11 πρώτων μηνών 
τον 1934 άνήλθεν εις δολ. 1.962.- 
731.090 έναντι εισαγωγής δολ. 
1.522.807.000, σημειωθέντος οϋτω 
πλεονάσματος έξαγωγής δολ. 439.- 
924.000. Τά ποσά τής Αντιστοίχου 
περιόδου του 1933 ήααν: Εξα
γωγή : δολ. 1.482.355.000. Εισα
γωγή δολ 1.316.041.000.

Δημόσια οικονομικά.—Αί
κατα τα μέσα Δ)βρίον νέαι εκδό
σεις του θησαυροφυλακίου άνήγα- 
γον τό αμερικανικόν δημόσιον 
χρέος εις τό πρωτοφανές ποσόν τών 
υολ. 28.400.000.000, πρός τό ό
ποιον μόνον τό καιά τον παγκό
σμιον πόλεμον σημειωθεν υψηλόν 
επίπεδον των δολ. 26.500.000.000 
θάνατοι νά συγκριθή. Ή πίστις του 
Κράιους έστερεώθη πολύ, διότι αί 
νεαι έκοόαεις ΰπερεκαλύφθηοαν οη- 
μαντικώς. Τό μέγεθος τών έκδοθέν 
των δάνειων (δολ. 2.000.000.000 
περίπου έξ ών δολ. 993.000.000 
Δάνειον τροπής) δίδει τό μέτρον 
τών κολοσσιαίων δαπανών, εις ας 
θά προβή ή Κυβέρνηαις κατά τήν 
διάρκειαν τού χειμώνας. ’Αναμέ
νονται μετ’ ενδιαφέροντος αί κατά 
τήν 7 ή 8ην ’Ιανουάριου γενησό- 
μεναι επίσημοι δηλώσεις τού Προ
έδρου Roosevelt έπί τού προϋπολο
γισμού καί τής τηρητέας φορολογι
κής πολιτικής.

Ν. R. Α.—Ό Στρατηγός John
son, τέως Πρόεδρος τής N.R.A 
έδήλωσεν εσχάτως, οτι ο οργανισμός 
ούτος άπενεκρώθη τελείως. Πάν
τως οι εις χιλιάδας Απερχόμενοι 
λειτουργοί, τούτον ασχολούνται ήδη 
δραατηρίως εις τήν σύνταξιν και εκ- 
δοσιν ολοκλήρου πλήθους κανονι
σμών ύπολογιζομένων μέχρι τούδε 
εις 10.269, πολλάκις άαυναρτή-^ 
των καί άλληλοσυγκρουομένων, αλλ ’ 
επεχόντων ίσχύν νόμου και τών ο
ποίων ή παράβασις συνεπάγεται αυ- 
στηροτάτας κυρώσεις. Προκειμένου 
νά συνέλθη αυντόμως τό νέον Κο- 
γκρέσσον άπειρα σχέδια τιπεριθαλ- 
ψεως καί άναρρωσεως» (Relic/ 
and Recovery) υποβάλλονται πρός 
εγκρισι,ν. Σνχνο. tkiqcxttjqgizcu ετιι- 
κίνδννος τάοις κρατικόν παρεμβα- 
τισμοϋ προκαλοΰσα τάς διαμαρτυ- 
οίας τής οντω πάρε μποδιζόμενης 
ίδιοιτικής πρωτοβουλίας, Μεγα εν
διαφέρον δεικνύεται διά την εφαρ
μογήν εύρέος προγράμματος ανε- 
γέρσεως οικιών, δεδομένου οτι ενώ 
ό πληθυσμός τής χώρας ηυξήθη 
άπό του 1929 κατα 4.000.000, νεαι 
οίκίαι έκτοτε δεν έκτίσθησαν, αντι
θέτους δέ μέγας αριθμός έκ τών υ
φισταμένων κοτεστράφη εκ πυρ- 
καϊών, παλαιότητος κλπ.

Νόμισμα. — Ή κατά ’Οκτώ
βριον άρχίσασα εισροή χρυσού ύ π ε
ρέβη τά δολ. 125 εκατομ. εξ ών 
δολ 112 εκατομ. είσέρευσαν κατά 
Νοέμβριον. Τό ήμισυ περίπου τού 
ποσού τούτου ήλθεν έκ I αλλιας. 
Κατά τους 11 πρώτους μήνας τού 
1934 τό είς χρυσόν απόθεμα ηνξή

θη κατά δολ. 1.250 εκατομ. έξ 
ών δολ. 75 εκατομ. προέρχονται 
έκ τής έγχωρίου έξορύξεως χρυσού- 
Τό εις χρυσόν Απόθεμα τού Θη. 
σαυροφυλακίου άνήρχετο κατά τά 
τέλη Νοεμβρίου είς δολ. 8.131 
εκατομ.

Χρηματαγορά. — ’Αφθονία 
χρήματος έπικρατει.

Κατά Δεκέμβριον τό Call money 
διετηρήθη έπιοήμως είς 7 ο)ο, άλλ.’ 
ήδύνατό τις νά προμηθευθή χρήμα 
καί πρός 1)2—3)4 ο)ο ‘Ο τόκος 
τών Bankers Acceptances 90 ημε
ρών διετηρεϊτο εις 3)16-1)8 ο)ο.

Κατά τάς άρχάς Δεκεμβρίου τό 
Θησαυροφυλάκιον προέβη είς τήν 
έκδοσιν τριών Δανείων συνολικού 
ποσού 2.000.000.000 περίπου έξ 
ών δολ. 992.000.000 άφεώρων 
τροπήν Δανείου 2 1)4 ο)ο, λή
γοντας τή 15-12-34, είς Δάνειον 
2 1)8 ο)ο προθεσμίας 4 1)2 ετών, 
δολ. 450 000.000, άφεώρων δά
νειον 3 1)8 ο)ο προθεσμίας 15-18 
ετών, καί δολ. 450.000.000, δά
νειον 1 1)8 ο)ο προθεσμίας 18 μη
νών. Τά δύο τελευταία δάνεια 
ύπερεκαλύφθησαν, καίτοι υπήρχαν 
άρχικώς άμφιβολίαι περί τής επι
τυχίας τού μακροπροθέσμου δα
νείου.

Χρηματιστήριον. — Γενικώς 
αισιοδοξία ένέπνενσε τό Χρηματι- 
στήριον Ν. Υ. κατά Δεκέμβριον 
Αί ημερήσιοι συναλλαγαί ϋπερέβη- 
σαν συχνά το Ι.ΟΟΟ.ΟΟΟ τίτλων 
κατά συνεδρίαν. Ευνοϊκήν επιρροήν 
έξήσκησαν έπί τού Χρηματιστηρίου 
ή βελτίωσις τού πολιτικού δρίζον- 
τος έν Ευρώπη, ή έπιτυχία τών 
έκδοθέν των υπό τού Θησαυροφυ
λακίου Δανείων, ή μεγαλειτέρα 
εμπορική καί βιομηχανική δραστη- 
ριότης, ώς καί ή διάθεσις τών 
Τραπεζών όπως στενώτερον συνερ- 
γασθώσι μετά τού Προέδρου Roose
velt διά τήν οικονομικήν άνάρ- 
ρωσιν. Άνησυχιαι πάντως έξεφρά- 
σθηααν έκ μέρους οικονομικών 
τινων προσωπικοτήτων διά τήν 
ύπερφόρτωσιν τού προϋπολογισμού 
μέ δαπάνας υπέρ τού Neu> Deal. 
ίκανάς νά έπιφέρωσι κλονισμόν 
τού δολλαρίου. Άφ’ ετέρου ή έκ- 
δηλα>θεΐσα τάσις άναλήψεως ΰπο 
τού Κράτους ή τών Δήμων τής 
έκμεταλλεύσεως τών δημοσίων υπη
ρεσιών, είδικώς τής παραγωγής 
ηλεκτρισμού, ουνεπήγαγε χαλάρω- 
αιν τών μετοχών τών ηλεκτρικών 
*Εταιρειών καί τών σιδηροδρόμων.

Τράπεζαι.— Ή εισροή χρυσού 
καί ή εφαρμογή τού προγράμμα
τος τού αργύρου ουνέτεινον είς 
αυξησιν τών Αποθεμάτων τών έμπο- 
ρικών Τραπεζών. Άπό τού τέλους 
Αύγουστου μέχρι 21-11-34 τά Απο
θέματα τών Member Banks ηύξή- 
θησαν άπό δραχ. 3.907 εκατομ. 
είς δολ. 4.196 εκατομ. Κατά τό 
άνω διάστημα τό είς χρυσόν από
θεμα ηυξήθη κατά δολ. 113 εκατομ.

ενώ τό κυκλοφορούν χαρτονόμισμα 
ηυξήθη δΓ έποχιακούς λόγους κατά 
δολ. 36 εκατομ. Κατά Σεπτέμβριον 
καί ’Οκτώβριον έξεδόθησαν silver 
certificates Αξίας δολ. 79 εκατομ. 
Αί καταθέσεις δψεως τών Member 
Banks ήσαν κατά τάς άρχάς Δε
κεμβρίου κατά δολ. 3.000 εκατομ. 
μεγαλείτεραι τών Αντιστοίχων περυ- 
σινών, ένώ άντιθέιως τά δάνεια 
καί αί χορηγήσεις τών Τραπεζών 
έμειώθησαν, παρά τον συνέπεια, τών 
αυξήσεων τών καταθέσεων αισθη
τόν υποβιβασμόν τών έπί παντός 
εΐδονς χρηματογράφων έπιτοκίων.

Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
Γενικά. — cO δείκτης δράστη- 

ριότητος έσημειώ θη κατά Νοέμ
βριον 1934 είς 112.5 έναντι 110.2 
κατά ’Οκτώβριον 1934 καί 104.3 
κατά Νοέμβριον 1.933, (Βάσις 
1924=100). Γενικώς, παρά τάς 
διακυμάνσεις τάς αημειωθείαας άπό 
τού έ’αρος, ή τάσις βελτιώσεως τής 
καταστάσεως έξακολουθεΐ.

’Ανεργία. — 'Ο Αριθμός τών 
ήσφαλισμένων εργαζομένων άνήρ- 
χετο τή 26-11 34 είς 10.212 000 
έναντι 10.206.000 κατά ’Οκτώ
βριον 1934 καί 9.960.000 κατά 
Νοέμβριον 1933.

Ό Αριθμός τών ήσφαλισμένων 
Ανέργων άνήρχετ ο τή 26-11-34 είς 
2,120.785 έναντι 2.119.635 κατά 
’Οκτώβριον καί 2.280,017 κατά 
Νοέμβριον 1933.

Τιμάριθμοι. — Ό τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως τού Board of 
trade διετηρήθη σταθερός κατά 
Νοέμβριον είς 104.1 έναντι 102.8 
κατά Νοέμβριον 1933, (Βάσις
1913=100).

Ό τιμάριθμος λιανικής πά λή 
σεως διετηρήθη σταθερός κατά 
Νοέμβριον είς 144 έναντι 143 κατά 
Νοέμβριον 1933. (Βάσις ’Ιουλίου 
1914=100).

Βιομηχανία. — Κατά Νοέμ
βριον ή παραγωγή γαιάνθρακος 
ά\ ήλθεν είς 23.336 μετρ, τόννους 
(πρώτη έκτίμησις) έναντι 19.858 
κατά ’Οκτώβριον.

'Η παραγωγή χάλυβας άνήλθεν 
άντιστοίχως είς 778.000 μετρ, τόν— 
νους έναντι 825.000 κατά ‘Οκτώ
βριον καί 706.000 κατά Νοέμβριον 
1933.

Ή παραγωγή χυτοσιδήρου έμει- 
ώθη, έπίσης δέ δι’ εποχιακούς λό
γους αί οικοδομικοί έργασίαι.

Ζωηρότητα έπίσης ένεφάνισαν αί 
βιομηχανίαι μηχανημάτων, αυτο
κινήτων, έρίων καί-βάμβακος.

Έμπόριον. — Ή αξία τών λια
νικών πωλήσεων κατά Νοέμβριον 
ήτο κατά 3 ο)ο μεγαλειτέρα τής 
αξίας τών κατά ’Οκτώβριον πωλή
σεων καί κατά 4 ο)ο περίπου με-

γαλειτέρα τής αντιστοίχου πέρυσι-, Τό έξωτερικόν έμπόριον σημει 
νής Αξίας. I οϋται ώς εξής: (Είς εκατομ. Λιρών)

Είοαγωγαί Έξ αγωγοί ’ Επανεξαγωγαί
Ν)βριος 1934 64,6 36,1 4,0
Οκ)βριος 1934 69,0 36,7 4,0
Ν)βριος 1933 63,7 34,4 3,6
Ναυτιλία. -Ό δείκτης τών1 Χρηματαγορά. — Κατά Δ)βρ·

ναύλων ύπεγ,ώρησε κατά Νοέμβριον 
είς 86,2 έναντι 87,5 κατά ’Οκτώ
βριον καί 85,5 κατά Νοέμβριον 
1933 (Βάσις 1898-1913=100).

Δημόσια οικονομικά.—Κατ’ 
άνακοίνωσιν τού Θησαυροφυλακίου 
τά μέχρι τών μέσων Δεκεμβρίου 
τακτικά δημόσια έξοδα είναι κατά 
λίρ. 8.000.000 καί πλέον μεγαλεί- 
τερα τών Αντιστοίχων περνσινών, 
καίτοι κατ \ τό 1933-34 λίραι 
3.300.000 κ ιτεβλήθησαν διά πολε
μικά χρέη, ενώ εφέτος τοιαύτη πλη
ρωμή δεν έγένετο. ’Αφ’ ετέρου καί 
τά έσοδα είναι μέχρι τών μέσων 
Δεκεμβρίου κατά λίρ. 3.000.000 
όλιγώτέρα τών περυσινών. Τά μέχρι 
τούδε έκτακτα έξοδα υπολογίζονται 
είς λίρ. 11.830.320, συμπεριλαμ 
βανομένων λίρ. 7.458.500 υπό ψή- 
φισιν εκτάκτων έξόδων διά τήν συν- 
τήρησιν τών Ανέργων καί τήν ένί- 
σχυσιν τών μαστιζομένων υπό τής 
κρίσεως περιφερειών.

Bank of England.—Τό είς
χρυσόν απόθεμα διετηρήθη κατά 
Δ)βριον σταθερόν είς λίρ. 192,2 ε
κατομμύρια, αύξηθέν τή 26] 12 είς 
λίρ. 192,3 εκατομμύρια. Ή κυκλο
φορία ηυξήθη άπό λιρ: 385,4 εκα
τομμύρια (5.12.34) είς λίρ. 405,2 
έκατομύρια (26.12.34). Αί κατα
θέσεις τών Τραπεζών αύξηθεισαι 
τή 5] 12/34 είς λιρ. 108,9 εκατομ. 
έμειώθησαν κατόπιν συνεχώς περι- 
ορισθεισαι τή 26] 12]34 είς λίρ. 
89,1 εκατόμμ. Αί καταθέσεις τού 
Δημοσίου μειωθεϊσαι τή 12]12]34 
είς λίρ. 7,9 έκατομμ. ηύξήθησαν τή 
26]12]34 είς λίρ. 9,9 έκατομμ.

Νόμισμα.—Λ'ατά τους πρώ
τους μήνας τού 1934 σημαντική 
ποσότης χρυσού είχε σνσσωρευθή εν 
’Αγγλία λόγω φυγής κεφαλαίων έκ 
Γαλλίας. Άπό τού Απριλίου 1934 
όμως παρετηρήθη συνεχής έκροή 
χρυσού ϋπολογιζομένη είς λίρ.70-80 
έκατομμ. Κατά συνέπειαν πιστεύ
εται δτι παρά τήν σταθερόν εισροήν 
χρυσού έκ Νοτίου ’Αφρικής καί 
Ίνδιών ή λίρα άπό τεχνικής άπό- 
ψεως είναι ήδη ασθενέστερα ή κατά 
τά τέλη τον 1933

Ό Καγκελλάριος κ. Neville 
Chamberlain, άγορεύων έν τή 
Βουλή τών Κοινοτήτων, έξεφράσθη 
υπέρ τής γενικής σταθεροποιήσεως 
τών νομισμάτων, άλλά προσέθεσεν 
δτι δεν επέστη ακόμη ή στιγμή διά 
τήν ’Αγγλίαν νά στερηθή τών πλε
ονεκτημάτων τά όποια δύναται να 
έχη έκ ιών διακυμάνσεων τής λίρας. 
'Η στοθεροποίησις ταύτης θά ήτο 
πρόωρος.
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HELLENIC BANK TRUST
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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Δέχεται καταθέσεις καί έκτελει πάσης φύσεως τραπεζιτικάς εργασίας ύπό 
λίαν ευνοϊκούς όρους.

©ί έχοντες συναλλαγάς καί συμφέροντα έν Αμερική δύνανται ν’ άποτεί- 
νωνται είτε απ’ ευθείας πρός τήν HELLENIC BANK TRUST C°> 51 Maiden 
Lane, New York, U. S. A. είτε πρός τήν ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 
ΔΟΣ> έν Άθήναις μέν είς τό Κεντρικόν Κατάστημα ('Υπηρεσίαν Εργασιών 
’Αμερικής) εν ταΐς Έπαρχίαις δέ είς τά κατά τόπους Υποκαταστήματα αύτήξ.

έπεκράτει Αφθονία χρήματος είς 
τήν Αγοράν λόγω τής καταβολής τού 
μερίσματος τού πολεμικού Δανείου 
κατά τάς άρχάς τού μηνάς. Ό τό
κος call money έσημειώθη είς 
1]4 - 1]2 ο]ο, καί ό τόκος βραχυ
προθέσμων Δανείων τών Clearing 
Banks είς 1/2-1 ο]ο. Ό τόκος 
προεξοφλήσεως γραμματίων Θησαυ
ροφυλακίου ύποχωρήσας άπό 15]32 
-1]2ο]ο τή 6] 12,είς 7/ 16-15J32 ο]ο 
τή 26 ] 12, ύψώθη πάλιν τή 27/12 
είς 15]32 - 1 ]2 ο]ο.

Χρηματιστήριον. — 'Η βελτί-
ωσις τού πολιτικού ορίζοντας έν 
Ευρώπη έξήσκησε μάλλον δυσμενή 
έπίδρασιν έπί ιού Stock Exchange 
διότι τά καιαφυγόντα είς ’Αγγλίαν 
ξένα κεφάλαια ήρχισαν πάλιν νά δι
αρρέουν πρός τάς Αγοράς δπόθεν 
ήλθον. Γενικώς ή Αγορά είναι ε
πιφυλακτική, πάντως δμως παρά 
τήν αυξησιν τών δημοσίων δαπα
νών καί τήν διάψευσιν τής ελπίδας 
περί μειώσεως τού income tax 
κατά τφ 1935, τό κοινόν είναι αί- 
σιόδοξον. Τά εθνικά χρεώγραφα έ- 
ζητούντο Παν. Ουτω τό πάγιον 
’Εϋν. Δάνειον (Consols) 2 1]2 ο]ο 
ύψώθη άπό 89 3]8 είς 91 1]4 ο/ο· 
καί τό Conversion Loan 3 1]2 ο/ο 
άπό 109 1]4 είς 110 3]8. Αί βιο
μηχανικοί άξίαι άρχικώς χαλαρω- 
θεισαι έκινήθησαν κατόπιν ζωηρό- 
τερον. Αί μέτοχοί χρυσωρυχείων 
παρά τήν άνατίμησιν τού χρυσόν 
λόγω τής νποχωρήσεως τής στερλί
νας, ήσαν μάλλον χαλαραί.

Τράπεζαι.— Ή καιάσταοις τών 
Clearing Banks κατά Ν)βριον ήτο 
(είς εκατομμύρια λιρών) ή κάτωθι:

Ν)βρ. 1924 Ό)βρ. 1934 Ν)βρ. 1933

206,6 210,2 213,0
Kami). 1.872,6 1.853,2 1.889,0
Χορηγ. 739,7 740,4 722,4
Προεξ. 230,8
Άποδοχ. 166,5
Δάνεια
πρός χρη-
ματιστάς
(Call

214,2 315,2
162,1 158,3

money) 130,2 132,1 94,0111II111111111111111111II111111) 1111111111111111111111Μ 11111111
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Ή άρίστη δυναμογόνος 
σννθεσις

εγκεκριμένη υπό τοΰ ’Ανώτα
του Ύγειον. Συμβουλίου τής 

Ελλάδος

Ενδείξεις :

Άναιμίαι
Ύποθρεψίαι

Χλωρώσεις
Χοιραδώσεις

Ραχίτις
Λεμφαδενί τις 

Ελονοσία. 
Νευρασθένειά 

Υστερία
Προφυματικά! καταστάσεις 
Σωματικαί καί πνευματικαί 

εξαντλήσεις 
Πρόωρος άνάπτυξις 

’Αναρρώσεις έκ βαρειών 
νόσων

Γεϋαις λίαν ευχάριστος

Ευρίσκεται είς ολα τά 
Φαρμ,ακεϊα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ:

ΖΩΓΡΑΦΟΣ, ΒΡ\ΚΗΣ« Σιη 
κανιγγος ίο 
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ΑΙ ΒΑΣ1ΚΑ1 ΓΡΑΜΜΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ

Π· ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ

Έν τφ Πιστωτικφ Σχεδίφ τί
θενται τά όρια έκάστης έπιχειρή- 
σεως, ατινα δεν δΰνανται να υπερ
πηδήσουν έν τη χορηγήσει πιστώ
σεων. Ούτως έδεσμεύθη ή αυτόμα
τος καί απεριόριστός χορήγησις 
πιστώσεων εις τάς επιχειρήσεις. 
Ένφ μέχρι τοΰ 1930 έπεκράτει ει- 
σέτι ή άντίληψις, δα ή Τράπεζα 
τών Σοβιέτ έδει νά τρέφη απεριό
ριστον εμπιστοσύνην προς απάσας 
τάς κολλεκτιβιστικάς επιχειρήσεις 
δεδομένου δτι δεν ήτο δυνατόν νά 
γίνη λογος περί αδυναμίας πλη
ρωμών τούτων, ήδη, εν έτος άρ- 
γότερον, ή κρατούσα άντίληψις 
ήτο δτι ή παρ’ οίουδήποτε προσ
βολή τής βασικής αρχής τής πλή
ρους αμοιβαίας εμπιστοσύνης χθά 
εΐχεν ώς συνέπειαν μεγίστας δυ- 
σχερείας καί περίπλοκός. "Ενεκα 
τούτου από τού Μαρτίου τοΰ 1931 
επετράπη διά Νόμου εις τάς Τρά
πεζας δπως έν περιπτώοει ανάγκης 
προβαίνωσιν εις αναγκαστικήν 
έκποίησιν έμπορευμάτων κλπ.

Ή σπουδαιότερα τών εις την 
διάθεσιν τών Τραπεζών πιστωτι
κών πηγών είναι αί Καταθέσεις" 
δι’ αυτών τό Τραπεζιτικόν σύστη
μα λαμβάνει την μορφήν οργανω
μένου Κεντρικού Ταμείου τής Λαϊ
κής Οικονομίας τής χώρας.

"Ετεραι πηγα'ι είναι τά έκ τών 
τεραστίων συναλλαγών τών Τρα
πεζών προερχόμενα Κέρδη καί ή 
αΰξησις τών Κεφαλαίων.

"Ενα τμήμα έκ τών συνήθων 
έργασιών τών 1 ραπεζών τής Δυ
τικής Ευρώπης έκφεύγει τής δρά- 
σεως τών Σοβιετικών τραπεζών, 
ή έχει άλλον τύπον. Αί Σοβιετι- 
καί Τράπεζα!, έπί παραδείγματι, 
δέν ένεργοΰσιν ούδεμίαν έργασίαν 
δι’ ίδιον λ)σμόν. Τούτο οφείλεται 
εις τό δτι σκοπός τών Τραπεζών 
τής Σοβιετικής Ένώσεως δέν είναι 
ή πραγματοποίησις μεγάλων Κερ
δών, αλλά ή πραγματοποίησις τών 
υπό τών Οικονομικών ’Αρχών τι
θέμενων σκοπών. "Ενεκα τούτου 
αί παρ’ αυτών παρεχόμενοι πιστώ
σεις χορηγούνται άναλόγως τής 
σκοπιμότητος αυτών.

Ένφ αί έργασίαι έπί χρεωγρα- 
φων κατέχουν σημαίνουσαν θέσιν 
εις τάς κεφαλαιοκρατικός χώρας, 
τουναντίον έν Ρωσσία ουδεμία 
αποδίδεται εις ταύτας σημασία. 
Συμφώνως προ; την τεθειμένην 
βασικήν αρχήν, καθ’ήν έν Ρωσσίφ 
δέον νά μη ύφίσταται εισόδημα 
άνευ εργασίας δέν δύνανται να 
λάβωσι χώραν κερδοσκοπικοί πρά
ξεις έπί χρεωγράφων. Ειρησθω εν 
παρόδφ, δτι πάντως η ανωτέρω 
αρχή παρεβιάσθη, ώς έκ τού γε
γονότος τής χορηγησεως τόκου επί 
τών εσωτερικών δανείων και επί 
τών καταθέσεων Ταμιευτηρίων. 
’Επίσης έξαίρεσιν αποτελεί η χο- 
ρήγησις προ; τάς επιχειρημεις πι

στώσεων έναντι ενεχυριασεως 
ρευστοποιήσεως αξιών.

Ώς ΰπεδείξαμεν ήδη αί πιστώ
σεις έπί έμπορευμάτων καί αί πι
στώσεις διά συν)κών δέον κατ’ αρ
χήν ν’ άντικατασταθώσι διά τής 
τραπεζιτικής πιστώσεως.

Δεδομένου δτι οί οφείλεται ιών 
Τραπεζών είναι σχεδόν άποκλει- 
στικώς Κρατικοί έπιχειρήσεις, αί 
Τράπεζαι απέχουν από τού νά κα- 
λύπτωνται δι’ έμπορευμάτων. Ή 
ένεχυρίασκ έμπορευμάτων καί ή 
συνεπείς. ταύτης άποταμίευσις εις 
Γεν. Άποθήκας ή Άποθήκας 
Τραπεζών ήθελον αποσύρει τά 
έμπορεύματα τής κυκλοφορίας καί 
θά έπέδρων δυσμενώς έπί τού 
συστήματος διανομής.

Μεγάλη σημασία αποδίδεται έν 
Ρωσσίμ είς τήν διενέργειαν πλη
ρωμών άνευ ρευστού χρήματος. 
Διά τού μέσου τούτου επιδιώκεται 
δ περιορισμός τής αύξούσης ζη- 
τήσεως μέσων πληρωμής καί άπο-

"Apdpev τοΰ Dr W AULER. χα8ηγητοϋ τοΰ Πανεπιστημίου filcMtii (Έχ τοΰ .............. flank - Archiv

ή | φεύγεται ή μεγάλη έκδοσις τρα- J παρά τή Τραπέζη δλα τά χρήματα
πεζογραμματίων.

Σπουδαίος συντελεστής προς | 
ύποβοήθησιν τής δράσεως τών 
Τραπεζών είναι ή παρ’ αυτών 
τηρουμένη στατιστική πιστώσεων 
συνδεομένη μέ άλλας μερικός στα
τιστικός. Τοιαύται είναι π,χ. ή 
Δημοσιοοικονομική Στατιστική, ή 
Στατιστική τών ’Ανταλλαγών ή 
υπολογιστική Στατιστική τών < ίκο- 
νομικών συγκυριών, ή Στατιστική 
τών διαφόρων οικονομικών κλά
δων καί ή Στατιστική τής χρησι- 
μοποιήσεως τών ΙΙιστώσεων. Τό 
Στατιστικόν υλικόν χρησιμεύει καί 
ώς βάσις διά τήν Πιστωτικήν Πο
λιτικήν καί τήν κατάστρωσιν τών 
Κρατικών σχεδίων Πιστώσεων.

Ό Σύνδεσμος μεταξύ τών Τρα
πεζών καί τής πελατείας αυτών 
έγένετο όλονέν στενώτερος. Τί 
Κρατικι'ι Τράπεζα συνεβλήθη συμ- 
βατικώς μετά διαφόρων πελατών 
αυτής, δπως ουτοι καταθέτα σι

αυτών, ή δέ Τράπεζα ένεργεί διά 
Λ)σμύν αυτών πάσας τάς πλήρω
μά; καί λοιπάς τραπεζιτικός συ- 
ναλλαγάς. Ή ιδιορρυθμία τών Σο
βιετικών Τραπεζών έγκειται έν τφ 
δτι δέν φέρουσι τόν χαρακτήρα 
απλού πιστωτικού Ιδρύματος άλλ" 
είναι τρόπον τινά υποκαταστήματα 
τού Θησαυροφυλακίου. Έν τή ίδι- 
ότητί των ταύτη παρέχουσι ηυ- 
χνάκις πιστώσεις, ή έξόφλησις τών 
οποίων είς πολλά; περιπτώσεις 
δέον νά μή άναμένηται.

’Ήδη ιίπασαι αί συναλλαγαί καί 
οί Λ)σμοΐ τής Ρωσσικής οικονο
μίας διευθύνονται υπό τών Σοβιε
τικών Τραπεζών. Ή περιουσία 
τοΰ κολλεκτιβιοτικού τομέως λαμ
βάνει τήν άγουσαν πρός τά λο
γιστικά βιβλία τών Τραπεζών, όν
τως ώστε αί Σοβιετικοί Τράπεζαι 
αντικατοπτρίζουν τρόπον τινά τήν 
δλην οικονομικήν κατάστασιν τών 
Κρατικών ’Επιχειρήσεων.

III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ
Έάν ρίψωμεν έν γενικόν βλέμ

μα έπί τής έξελίξεως τών Τραπε
ζών έν τή Σοβιετική Ενώσει, θέ- 
λομεν διακρίνη μίαν αμφιταλάν
τευσή μεταξύ συγκεντρώσεως καί 
άποκεντρώοεως, τής οποίας δμως 
ή γενική γραμμή τείνει σαφώς 
πρός τήν κατεύθυνσιν μιας συνε
χώς ίσχυροτέρας συγκεντρωτικό- 
τυτος. Ένφ κατά τήν πρώτην πε
ρίοδον τού κομμουνισμού, ή Ιδέα 
τής συγκεντρώσεως έμψανίζ«ται είς 
τήν μοναδικήν Κραιικήν Τράπε
ζαν, τήν Τράπεζαν τού Λαού, κατά 
τήν έναρξιν τή; περιόδου τής νέας 
οικονομικής πολιτικής τό Τραπεζι
τικόν σύστημα έχει άποκεντραιτι- 
κόν χαρακτήρα.

Κατά τόν μετέπειτα χρόνον, έν 
τούτοις, ή συγκέντρωσις κατακτςί 
όλο\ έν έδαφος.

Παρακολουθούμεν τόν διαρκή 
άγώνα τής Κρατικής Τραπέζης 
πρός διατήρησιν τής θέσεως αυτής 
ώς Κεντρικής καί Μονοπωλιακή; 
τρόπον τινά Τραπέζης. Κατά τήν 
Τραπεζιτικήν—νομισματικήν καί 
πιστωτικήν μετυρρύθμισιν τού 
1930 ή δημιουργία τής Μονοπω
λιακής Τραπέζης ώς κέντρου τών 
βοηθητικών χρηματικών πόρων 
τής χώρας κατέστη τό Leitmotin 
τού Ρωσσικοΰ πιστωτικού συστή- 
τος. Ή Κρατική Τράπεζα τής Σο 
βιετικής Ένώσεως κατέστ^ έκδο- 
τικόν ίδρυμα καί ίδρυμα χορηγή- 
σεως βραχυπροθέσμων πιστώσεων. 
Έπεχειρήθη μία έντονωτέρα διά- 
κριοις μεταξύ τών Τραπεζών χορη- 
γήσεαις βραχυπροθέσμων καί μα
κροπροθέσμων πιστώσεων. Αί Τρά-

οίκονομίαν τών σχεδίων κατέστη
σαν μέλη τής οικονομικής αυτής 
συναρμογής. cO κύκλος δράσεως 
αυτών ώς τμήμα τοΰ γενικού σχε
δίου προσχεδιάζεται καί καθορίζε
ται διά τού οικονομικού σχεδίου 
δΓ ολόκληρον σειράν έτών.

Είς τάς Σοβιετικά; Τρσπέζας 
άπόκειται τό έργον τής διοχετεύ- 
σεως τών έν τή χώρψ βοηθητικών 
πόρων είς τήν συγκεντρωτικήν λε
κάνην τών Κρατικών μέσων.

’Από τού σημείου τούτου αρχε- 
ται ή παραγωγή χρησιμοποιήσεαις 
αυτών, συμφώνως πρός τήν έν τφ 
σχεδίφ διατυπωθεΐσαν κρατικήν 
θέληθιν.

Ό έλεγχος τής χρησιμοποιήσεως 
τών μέ καθωρισμένον σκοπόν πι- 
στώσεων τούτων ανήκει είς τάς 
Τραπέζας. Ή Κρατική Τράπεζα 
έγένετο κεντρικόν οργανον έκκα- 
θαρίσεακ τής δλης οικονομίας.

’Αναλόγως πρός τήν θέσιν τών 
Τραπεζών έν τή οίκονομίφ τών 
σχεδίων διαμορφούται ό τύπος, αί 
μέτθοδοι καί αί έργασίαι τών Τρα
πεζών.

Έάν, τέλος, έπιχειρήσωμεν μίαν 
κριτικήν τού Ρωσσικοΰ Τραπεζιτι
κού οργανισμού, δέον καί πάλιν νά 
έπεκτείνωμεν συντόμως τάς παρα
τηρήσεις μας έπί τού δλου οικονο
μικού σχεδίου τής Σοβιετικής Ρωσ- 
σίας, λαμβάνοντες ύπ’ δψιν, ότι 
αί Ρωσσικαί Τράπεζαι είναι μέλη 
τής οικονομίας τών σχεδίων.

Ή Ρωσσία άνέλαβεν έν γιγάν
των έργον. Έπελήφθη ενός έργου, 
τό όποιον δέν θά δυνηθή νά φέρη 
είς πέρας διά τών πνευματικών

πεζαι διά τής μεταβάσεως εις την και των τεχνικών δυνάμεων αυτής
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Ή πρώτη
1 Γραφομηχανή ητο:
| REMINGTON
| κατεσκευάσθη άπό τό ό- 
| μώνυμον εργοατάαιον τών 
1 οπλών τό 1873 καί οημε- 
| ρον κατέχει τά σκήπτρα.

Ή έξέλιξίς της είς <$ια- 
| φόρους τύπους είναι ένδια- 
Ξ φέρονοα.

ΙΙεριγράφεται είς ειδικά 
= φυλλάδια άποστελλομενα δω- 
I ρεάν τφ αιτουντι απο τον 
I Γενικόν ’Αντιπρόσωπον

Π· ΣΟΛΟΜΟΝ 
ευριπιδΟΥ 9α ΑΘΗΝΑΣ

Τηλέφωνον 22-687 £Τς έκ τών νέων τύπων STANDARD
1........................... .....................mm........ I...... ...................... ..... ...... ..... ......................................... ......................................

Φυσική συνέπεια είναι μία λίαν 
δυσάρεστος έξάριηοις άπό έξωτε- 
ρικάς δυνάμεις, είς τάς όποιας 
εδέηοε νά προσφύγη χάριν τής ά 
νασυγκροτήοεώς τη:. Ή έξάρτησις 
αΰτη όξύνεται έτι μάλλον, λόγψ 
τών ανεπαρκών μεθόδων τεχνικής, 
έπιστημονικής καί λοιπής μορφώ 
σεως τής νεωιέρας γενεάς.

Τό Σοβιετικόν Κράτος, διά τό 
όποιον έχει αξίαν μόνον ο,τι ά μέ
σους αντιλαμβάνεται καί τό όποιον 
ουδόλως αντιλαμβάνεται ο,τι δέν 
είναι ά.ιτόν καί έξώφθαλμον, ύπ ο 
θάλπει τήν ήμ.μάθε.αν καί παρα
μελεί τήν αληθή μόρφωσιν, έκδη- 
λοΰν ούτω τόν υλιστικόν καί προ 
λεταριακόν χαρακτήρά του.

Ό ’Άν&ρωπος, κατά τήν Ρωπ- 
σικήν άντίληψιν. είναι πολύπλοκον 
τεχνικόν 'μηχάνημα, τό οποίον 
δέον νά ρυθμίζεται καί νά άνα- 
σχηματίζεται ώς καί πάσα άλλη 
μηχανή. Τά αποτελέσματα τής 
έκπαιδεύσεως είναι άντιστοίχως α
νεπαρκή.

Είς όλους τούς κλάδους τής 
Ρωσσικής ΟΙκανομίας προσκρούο- 
μεν είς απογοητεύσεις: Εϊ: τήν πα
ραγωγικήν οικονομίαν, είς τήν ά- 
γροτικήν οικονομίαν (αφάνταστος 
κατάστασις πείνηςΙ) είς τήν ουγ- 
κοιναινιακήν οικονομίαν (αυτοί ού- 
τοι οί Ρώσσοι θεωρούν τό συγ
κοινωνιακόν πρόβλημα ώς τόν 
γόρδιον δεσμόν τής χώρας), είς τό 
ζήτημα τής σιεγάσεως (άθλιότης 
κατοικιών!) καί είς τήν διανομήν.

Περί έκπληρώσεως καί περί ύ- 
περεκπληρώσεως τοΰ σχεδίου, ώς 
έπανειλημμένως τονίζεται διά μέ
σου τή; ένεργουμένη; τεράστιος 
προπαγάνδας, ουδείς βεβαίως δύ- 
ναται νά γίνη λόγος. Αί έπιχειρή- 
σεις έξαναγκάζονται νά κλείνουν, 
ή κάμνουν περιωρισμένας έργασίας. 
Πάντα ταύτα είναι συνέπεια τής 
μή πραγματοποιώ σεως τοΰ οικονο
μικού σχεδίου είς άλλας περιοχάς.

Έάν λάβη τις ύπ’ δψει τάς 
κατ' έτος προσγινομένας είς τήν 
Ρωσσικήν Οικονομίαν κατασιρο- 
φάς καί σπατάλας καί τήν έν τή 
γενέσει της κατάπνιξιν πόσης προ
σπάθειας, λόγψ άνεπαρκώς μορ- 
φαιμένου προσωπικού καί συγκοι
νωνιακών δυσχερειών, λόγφ έλλει- 
πούς τεχνικού καταμερισμού, λόγψ 
έλαττώσεως τού συναισθήματος 
τής ευθύνης, λόγφ κεκαλυμμένης ή 
καί έμφανοΰς άντιστάσεως τού κα- 
τατυραννουμένοτι καί τρομοκρατου
μένου λαού καί λόγφ τής ανεπαρ
κούς άπό άπόψεως ποιότητας πα
ραγωγής, δύναταινά κατανόηση τό 
παντελώς άνεπίτευκτον καί Σισύ- 
φειον έργον τών οικονομικών ήγε- 
τών καί κυβερνητών τής Μπολσε- 
βικικής Ρωσσίας, οϊτινες άνέλαβον

να συγκεντρώσουν είς άλίγους ίγ 
κεφάλους την Οικονομικήν καί π ο 
λιτικήν πρωτοβοχ'λίαν έτος λαού 
164 έκατομμνρίων.

Υπ αυτήν τήν άποψιν δέον τά 
γίνη ή κριτική μας περί τής συγ- 
κεντρωτικότητος τού Ρωσσικοΰ 
Τραπεζιτικού σνσιήμι,τος. Δεδομέ
νου δτι ή Λιοίκησις τής Ρωσσικής 
Οικονομίας δίν άνεπτύχθη έπαρ- 
κώς, έν σχέσει μέ τό άνοληηθϊν η- 
ράστιον έργον, δέν ήχο δυνατόν 

αποφευχθούν, λόγψ κακής κα- 
ταστροισεως σχεδίων, καί έσφαλμέ- 
νων κατευθύνσεων αδιαφορίας 
το ν έκτελεοτικών όργάνων, κατα- 
στροφαί καί εξατμίσεις κεφαλαίων. 
Συνέπεια τούτου είναι ή είς άλλους 
μέντομεΐς ύπερεπιίρκει ι κεφαλαίων, 
είς άλλους δέ έλλειψις τοιούτων. 
II τελευταία αΰτη δύναται άκρι- 

βώς νά θίξη τάς ύγιεΐς καί δραστι
κός δυνάμεις, αίτινες προμηθεύουν 
Κεφάλαια είς άνικάνους έΕελίξεως, 
χωρίς νά δύνανται κατά τάς περι
στάσεις νά χρησιμοποιήσουν ταύτα 
δι’ έαυτάς. Είναι καταφανές, δτι ή 
κατάστασις αΰτη δύναται ευκόλως 
να όδηγηση είς μίαν προτίμησιν 
τών άσθενεατέραιν δυνάμεων.

Έτέρα έν στενή άλληλουχία ευ
ρισκόμενη ελλειψις, είναι τό ότι ή 
ευθύνη τής οικονομικής διαχειρί- 
σεως τών κε’φαλαίων βαρύνει μίαν 
αρμοδιότητα. Τάς ύποδεεοτέρας 
αρμοδιότητας βαρύνει μόνον ή εύί 
θύνη τού τεχνικού μέρους τής δια
χειρίσεις. Ώς ύπερτάτη δμως 
αρχή παντός οικονομικού συστή
ματος δέον νά ίοχύη, δτι δέν πρέ
πει να δεσμεύεται ή άτομιχή πρω
τοβουλία καί άποφασιστικύτης καί 
δτι ή εύθύνη δέον νά κατανέμεται 
μέχρι τών κατωτάτων, άλλως κιν- 
δυνετίει αυτή αΰιη ή ύπόστασις τής 
οικονομίας. Ή ενΰ·ννη διά τήν 
έπιτνχίαν δέν δύναται ν" άντι- 
χατασταύή ύπό τοΰ έ'ατω καί 
ενσυνειδήτου, άλλά μή ένδιαφε- 
ρομένου διά τήν ίτιιτνχίαν υπαλ
λήλου. Είς ένίσχυσιν τούτου έρχε
ται καί τό γεγονός, δτι ή ευσυνει
δησία δύναται νά έπιτευχθή μόνον 
κατόπιν πολυετούς καί συστηματι
κής διαπαιδαγωγήσεως. Ή Ρωσ
σία, συνεπείρ τών ύλιστικάίν δοξα
σιών της καί τής άπαρνήσεως τών 
ηθικών αξιών συμφώνως πρός τήν 
Μαρξιστικήν—Λενιτ ιοτικήν θεω- 

δέν εύρίσκεται είς τήν θέσινριαν, 
ταύτην,

Ύπό τάς προϋποθέσεις ταύτας 
θεωρόνμεν άναγκαίαν μίαν άπο- 
κέντρωσιν τού Ρωσσικοΰ Τραπεζι
τικού συστήματος, καί δή ώς έξης 
Έκαστη οικονομική περιοχή δέον 
νά καλύπτη έξ ιδίων τάς είς κεφά
λαια ανάγκης της. Τά πλεονάζονια 
κεη άλαια δέον νά τίθενται είς τήν 
διάθεσιν τής Κεντρικής Διοικήσεως. 
Ό ’ Ελεγχος τής χρησιμοποιήσεως 
τών κεφαλαίων, δέον νά λαμβάνη 
χώραν διά Έποπτείας έπί τών ά
μεσων καταναλωτών κεφαλαίου.
II ύπό τοΰ Κρατικού Κέντρου 

διανομή κεφαλαίων θά έδει ν’ άν- 
τικατασταθή διά τοπικής τοιαύτης. 
Οΰτως ή πρωτοβουλία καί ή εύ
θύνη θά μετεβιβάζετο είς πρόσω
πα, ατινα θά συνεκέντρωναν τά ά- 
παιτούμενα προσόντα καί λόγψ 
στενωτέρου συνδέσμου μέ τά Γρα
φεία Κινήσεως Κεφαλαίων καί 
λόγψ καλλίτερων δυνατοτήτων έκ- 
παιδεύσεως. Διά τής μεθόδου ταύ
της θά ήδύνατο νά δημιουργηθή 
μία έπίδρασις εναντίον τής εσφαλ
μένης κατευθύνσεως κιφαλαίων 
καί τής έν Ρωσσίρ κρατούσης οι
κονομικής άναρχίας, ώς καί κατά 
τής άδιαφορίας καί νωθρότητος 
τών κατωτέρων όργάνων.

W- AULER
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Είς to περιβάλλον ένθα διεξά
γονται άνταλλαγαί μεταξύ των πα
ραγόντων, όταν πληρωθή ό όρος 
τοϋ Ισοζυγίου, δεν υπάρχει δηλ. 
πλέον λόγος διά την ενέργειαν ναι 
άλλων νεωτέρων ανταλλαγών, ή 
αναλογία καθ’ ήν εμφανίζονται τά 
διάφορα μέρη τοϋ ισολογισμού τού 
Tizio (καί άναλόγως δι’ όλους τούς 
άλλους παράγοντας) δέον νά είναι 
τοιαύτη, ώστε ή σταθμισθεΐσα 
χρησιμότης δι’ όλα τά άγαθά νά 
είναι ενιαία. 'Εάν δεν παρουσιά
ζεται τοιαύτη ίσότης χρησιμότητας, 
εάν ό Tizio διαπιστώση, ότι ή 
σταθμισθεΐσα χρησιμότης τού άρ
του είναι κατωτέρα της τού οίνου, 
ή διαπίστωσις σημαίνει, ότι δεν έ- 
πετεύχθη ή κατ^σις τού ισοζυγίου, 
οΰτω δε δ Tizio θά προβή είς 
,πωλήσεις άρτου καί αγοράς οίνου, 
πράξεις αΐτινες, άναλόγως των τι» 
μών έν τη αγορά, θά προκαλέσουν 
μετακινήσεις αγαθών προς όλους 
τούς άλλους παράγοντας.

Ή κρίσις αΰιη περί τής χρησι
μότητας των διαφόρων αμέσων α
γαθών, τά όποια φιγουράρουν είς 
την περιουσίαν τού Tizio άναψε- 
ρεται όχι μόνον είς την άμεσον 
άπόλαυσιν τών αγαθών, άλλα καί 
είς απολαύσεις παραβλεφθείσας έν 
χρόνψ : δ Tizio ευρίσκει άρμόζον j 
νά απόκτηση οίνον ακόμη καί επί 
τη προάγει τών απολαύσεων, τάς 
όποιας θά δοκιμάση πίνων αυτόν 
μετά ένα μήνα ή μετά εν έτος : αί 
συγκρίσεις μεταξύ τών σταθμιζο- 
μένων χρησιμοτήτων, γίνονται, ήδη 
επί προεξοφλήσει τών απολαύσεων, 
αί δποΐαι θά ήδύναντο είς διαφό
ρους χρόνους νά προκόψουν. Ή 
κρίσις συμπληοοΰται καί έν άπό- 
ψει τών οργανικών αγαθών, άνα
λόγως τής χρησιμότητας, ή οποία 
θά προκύψη από τά άμεσα άγαθά, 
τά όποια άποκτώνται βαθμηδόν 
έν χρόνφ διά τής χρησιμοποιήσει»; 
τών εμφανιζόμενων ήδη είς τον ι
σολογισμόν οργανικών άγαθών.

Μεταξύ τών άγαθών, τό χρήμα 
είναι τό κατ’ εξοχήν οργανικόν α
γαθόν: διά τού χρήματος, τό ό
ποιον υπάρχει είς τόν λ)σμόν Γιι- 
μεΐον, ό Tizio δύναται νά άπο- 
κτήση είς τό μέλλον ώρισμένας πο

σότητας οίουδήποτε άλλου αγαθού 
υπάρχοντας έν τη αγορά·

Κατά την στιγμήν, είς ήν άνα- 
φερόμεθα, ό Tizio δεν κάμνει τυ- 
χαΐον καθορισμόν τού ταμειακού 
του έφοδιασμού, άλλα καθ’ όν υ
πολογισμόν ωφελιμότητα; καθορί
ζει τά αποθέματα καί όλων τών 
άλλων άγαθώυ τού ισολογισμού του.

Διά τό χρήμα, όπως καί δι’ όλα 
τά άλλα άγαθά, ορίζει τούς περί 
ών έν τοΐς προηγουμένοις συγκριτι
κούς υπολογισμούς τής σταθμισμέ
νης χρησιμότητας, αμέσου ή εμ
μέσου.

ΓΙροκειμένου περί τού χρήματος 
έχομεν, βεβαίως, έμμεσον χρησιμό
τητα, ήτις θά έπιτευχθή είς μέλ
λοντα χρόνον δι’ ανταλλαγών (συμ- 
φοόνως προς προβλέψεις, αί όποΐ- 
αι θά ήδύναντο επίσης νά διαψευ* 
σθούν μεταγενεστέρους υπό τών 
πραγμάτων). ’Εάν έκ τού υπολο
γισμού τούτου προκύψη διά τόν 
Tizio, ότι τό stock χρήματος εί
ναι ήδη πλεονάζον καί όιι αί δια- 
θεσιμότητές του είς οίνον ή άκα- 
τέργαστον σίδηρον είναι έλλιπεΐς, 
δεν θά έχη παρά" νά δαπανήση 
απλούστατα χρήμα διά νά προμη- 
θευθή καί άλλας δόσεις οίνου ή 
σιδήρου: καθ’ όμοιι,ν τρόπον θά 
ένεργήση, έάν τό είς χρήμα άπόθε',ια 
είναι έλλιπές. Οί λ)σμοί ούτοι ως 
προς τά διάφορα άγαθά άναφέ- 
ρονται εις τό μέλλον, προσεχές ή

μεμακρυσμένον, είς τό όποιον θά 
συμβή ή σχετική χρησιμοποίησή 
τών άγαθών. Ή ποικίλλουσα χρο
νική άπόστασις (δι’ ήν ό Tizio 
κάμνει τήν προεξόφλησιν τών μελ
λόντων άγαθών) άνάγεται είς τόν 
υπό τού Tizio γενόμενον λ)σμόν 
ώφελιμότητος.

Είς τόν άτομικόν τούτον λ)σμόν 
ωφελιμότητας τό χρηματικόν πο- 
σόν, τό όποιον δέον νά καταχωρι- 
σθή είς τόν ισολογισμόν έκάστου 
παράγοντος, παρουσιάζεται ώς α
ποτέλεσμα συγκρίσεως έν τφ πα- 
ρόντι καί τφ μέλλοντι μεταξύ χρή
ματος καί τών άλλων άγαθών ('υ
φισταμένων ή μ ή υφισταμένων ήδη 
είς τόν ισολογισμόν), συγκρίσεως 
βασιζομένης επί τών νύν ή έν τφ 
μέλλοντι σχέσεων άνταλλαγής.

Ούτως ό ατομικός χρηματικός 
προϋπολογισμός είναι εις τήν άπό- 
λυτον έκτασίν τ< υ, τό άποτέλεσμα 
τής έξετάσεως τής άξίας, τήν ό
ποιον έχει ήδη καί τήν όποιαν 
συγχρόνως, υποτίθεται, ότι θά έχη 
είς τό μέλλον τό χρήμα.

Άλλ* ό υπολογισμός, έκ τού ο
ποίου άπορρέει ή έπίτευξις ισοζυ
γίου δι* έκαστον κάτοχον περιου
σίας, ή έπίτευξις έκείνου, τό ό
ποιον θά ήδύνατο νά άποκληθή 
«ως ό άριστός ισολογισμός», ώς 
«ό ίδειόδη; ισολογισμός» δι’ έκα
στον παράγοντα, καί, επομένως, ή 
ποσότη; χρήματος, τήν οποίαν έ·
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

55 'Οδός ’Ακαδημίας Τηλεφ. 67—68 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έν Άθηναις, Πειραιεϊ, Πάτραις, Θεσσαλονίκη, Β)λφ, Κσβάλλα 
Καλάμαι; Κέρκυρα, Ζάκυνθο., Πύργφ, Σύρω.

ΕΡΓΛΣ1ΑΙ : , , , ,
Παραλαβή καί άκοθήκευσις εμπορευμάτων ελεύθερων και ωτο 

διαμετακόμισιν.
Έκτελωνισμοί, Άσφάλειαι κατά τοΰ πυράς. _ ,
Προνομιακή έκδοσις αποδείξεων άποΰηκεύσεως καί ενεχυρογρα- 

φων μεταβιβασίμων δι’ όπισθογραφήσεως. _ ,
Δάνεια υπό πασών τών έν Έλλάδι Τραπεζών υπο συμφερωταιους 

όρους δι’ απλής όπισθογραφήσεως τών ένεχυρογράφων. (Νομος ΒιΙΗ 
10 ’Απριλίου 1895).
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ α.ε.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣ10ΙΣ
Η ΜΕΓΑΛΕΙΤΕΡΑ ΚΔΩΣΤΟ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΑΔΟΙ ’ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΊ'ΟΝΤ A
ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ:

Κασμήρια, Παλτά καί Καπαρτίνες Αν
δρών άνώτερα καί εύϋ·ηνότερα πάντων,

Πωλοννται εις τά καλλίτερα καταστήματα Υφασμάτων καί είς τάς άποϋ·ήκαS 
Κασμηρίων Ε. νΧεονάρΒου Πλατεία 'Αγίας Ειρήνης 7.-Μ. Όχαντάν *α- 
Αίάλου 29. — Αδελφών Μ. Γρηγοριάδν) Πλούτωνος 1. —Χτεφανακη όδόζ
14.ο\>τβοδόντγ) δδός Πλοντωνος 6.

Ζητήσατέ τα έπίαης είς τά Καταστήματα Ανδρικών ειδών :
Αδελφών τΧαμ,προπούλου κλπ. κλπ·
Κουβέρτες, Παλτά κυριών φαντεζί, ντρά 

καί βελούρ ντε λαίν. 'Υφάσματα χειμερινά 
θερινά κυριών καί παίδων. 'Υφάσματα 

διά βιοτεχνικός χρήσεις (υποδηματοποιία 
πιλοποιία, οίκιακαί άνάγκαι κλπ.)

^ ΕΤΑ — ν Κρέπ-ντέ-οίν, Ζωρζέτ, Μαροκέν, Σα
τέν, Φονλάρ, Κρέπ ρομέν, Σιμιζε κλπ.

Ιΐωλοΰντατ είς τά. καλλίτερα Ιίαταστήμ,ατα Ι’υνατκείων ειδών.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ:, QΝήματα βαμβακερα, απαλα ημιστριφα, 
έστριμμένα πάσης κατηγορίας. Όξφόρντ, 

κάμποτ, σινδονόπανα πλεκτά, ντόκ, αδιά
βροχα, λευκασμένα παντός είδους.

ΚΕΝΤΡ. ΓΙΡΑΤΗΡΙΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΓΙΩΛΗΣΕΩΣ : ΙΙλ. Μητροπόλεως 2 Άθήναι
’Λγοράζοντε; τά προϊόντα τίής 'Ελληνικής ’Εριουργίας A. Ε. 

Εχετε συμφέρον καί κάνετε οικονομίαν.
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καστος ευρίσκει επαναγκες να τηρη 
είς τά χρηματοκιβώτιά του είς δο- 
θείσαν στιγμήν, δεν επιλύει καθ’ 
εαυτό τό πρόβλημα, τό όποιον μάς 
άπασχολεϊ, . τής ποσότητας τού 
Τραπεζικού χρήματος, τό όποιον αί 
έργαζόμεναι έμπορικώς Τράπεζαι 
δύνανται νά παραγάγουν διά νά 
εφοδιάσουν τήν αγοράν μέ έν κα
λόν καί οικονομικόν χρήμα.

Τό ποσόν τών κυκλοφορούνε ow 
μέσων, τά όποια ό Tizio βλέπει 
έμφανιζόμενα είς τόν καθημερη όν 
ισολογισμόν του εκφράζεται δι’ ά- 
ριθμών (100, 1000, 1.000.000),— 
όχι μόνον έν σχέσει προς τούς άρι- 
θμούς, χρονικήν διάρκειαν, βάρος, 
όγκον δι’ ών έμφανίζονται είς τόν 
ισολογισμόν τούτον τά άλλα άγα
θά, άλλα καί έν άπόψει των σχέ
σεων ανταλλαγής, σι όποΐαι ήδη 
ύφίστανται έν τή άγορρί μειαξύ

τού χρήματος καί όλων τών άλλων 
άγαθών καί τών άλλων έκείνων 
σχέσεων, αί όποΐαι, ώς πιστεύει ό 
Tizio, θά διαμορφωθούν καί είς 
τό μέλλον.

Αί σχέσεις αυτοί άνταλλαγής κα
θορίζονται άπό στιγμής εις στι
γμήν, όχι μόνον έκ ιού όγκου 
τών άγαθών, τά όποια άνταλλάσ- 
σονται έν τή άγορα—καί έκ τών 
άνσγκαίων προσπαθειών διά τόν 
σχηματισμόν τών τοιούτων άγαθών, 
ώς καί τής έντάσεως τών επιθυμιών 
προς άπόλαυσιν τών τοιούτων άγα
θών— άλλα καί άπό τήν ποσότητα 
τών νομισματικών μέσων, τών υ
φισταμένων έν τή άγορα καί άπό 
τήν κυκλοφοριακήν των έπάρκειαν.

R. BACHI
(Άκολον&εΐ)

-^)1

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETA I PE IΔ — ΕΤΟΣ IΔΡΥΣΕΩΣ 1893

108 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
6 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΤΩ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩ 

(έν ΑΓΓΛΙΑ, ΑΙΓΥΠΤΩ καί ΚΥΠΡΩ)

’Οργανισμός ίδρυΒείς ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ:

THE BANK OF ATHENS TRUST COMPANY
205, Weet 33rd Street - NEW YORK
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Κεφάλαιον καί άπο&εματικά Δραχ. 70 έκατομμύρια
Εδρα έν ’Αϋ'ήναις. Μέγαρον Μετοχικού Ταμείου

Κλάδοι έργοσταοίων : Οικονομικός, Τεχνικός, Εμπορικός 
Τεχνικά Γραφεία : Έν Θεσσ]νίκη, Καβάλλφ, Ίωαν- 

νίνοις, Λαρίση, Πάτραις καί 'Ηρακλείφ.
Μελέτη, ’Αναδοχή καί Χρηματοδότησις τεχνικών έρ- βί 
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ru ροδρομικού υλικού καί ηλεκτρικών ειδών έν γένει. Μηχα- jfl 

νολογικαί καί ήλεκτρικαί έγκαταατάαεις. 
jjj Διαρκής παρακαταθήκη θερμής καί ψύχρας άσφάλ- nJ 
tfi του. "Επιστημονική καί τεχνική καθοδήγησις δι’ όλα τά - 
™ άσφαλτικά συστήματα. Μελέτη διά τήν έφαρμογήν τού β
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UWU ΕϊΙΙΡί! ΚΟΜΠΑΝΥ INK
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΕΝ Ν. ΥΟΡΚΗ 65 BROADWAY

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 1 Σταδίου 23α
( Πλατεία Συντάγματος

ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΪ 'Οδός Φίλωνος 44

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΔΡΑΧΜΑΣ

ΟΨΕΩΣ
ΕΠΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΓΕΛΕΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΤΑΞΕ ΙΔΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Πλατεία Συντάγματος
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«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΤΑ ΦΑΕΓΟΝΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ
II σημερινή παγκόσμιος 

κρισις μαρτυρεί, ότι αί αυνέ· 
πειαι του πολέμου θά εινε έπϊ 
πολύ άκομη αίαθηταί διά την 
παρούσαν γενεάν. ”Ολος δ 
κοαμος^ εγινε σήμερα πτωχό
τερος' ό πτωχός έγινε ακόμη 
πειο πτωχός και ο πλούσιος δεν 
έχει πλέον, εκτός ελάχιστων 
βέβαια εξαιρέσεων, τα πολλά 
και εν κόλα μέσα, τά όποΐα 
δίεΟ'ετεν άλλοτε. Και το κακόν 
τής κρίσεως επαυξάνει τε- 
ραστιως άπό τό γεγονός, δτι 
V ίιεγαλειτέρα σήμερον μερ'ις 
τής κοινωνίας, διεθνώς λαμ- 
βανομένης, έχει συνηθίσει εις 
εν επίπεδον πολιτισμού πολύ 
άνώτερον εκείνου, το όποιον 
είχε κατα τό πρόσφατον πα
ρελθόν και ούτω, μοιραίως, 
αί ανάγκαι έκάστου έξ ημών 
παντού, τοσον εις τάς πόλεις 
όσον και τά χωριά, έχουν 
αύξηθή καταπληκτικώς, δημι- 
ουργούσαι τά καθημερινά.δρά- 
αατα. ΙΙού θά πάη αυτό τό 
κακό; ΙΊοιά λύσις επιβάλλεται;

Ενας Γάλλος οικονομολό
γος, δ κ. Jacques Budoin, 
πρώην 'Υφυπουργός των Οι
κονομικών τής Γαλλίας φρονεί 
εις πρόσφατον αρθρον του, 
δημοσιενόμενον εις τό οικονο
μολογικόν περιοδικόν, «Βαη- 
que», δτι ή μόνη σωτηρία 
έγκειται εις την διοργάνωσιν 
τού «Δικαιώματος τοϋ άν- 
ϋ'ρώπου έπϊ τής έργασίας».

Τό αρθρον τού Γάλλου οι
κονομολόγου πλήρες παρατη
ρητικότητας έχει ώς εξής :

«’Εάν ηχό πενθίμως ό κώ
δων της οικονομικής ελευθε
ρίας, τοΰτο οφείλεται, άποκλει- 
στικώς, είς τό γεγονός, ότι έ
λα ττοϋ τα ι ή αγοραστική δυνα- 
μικότης τής μάζης».

«Μεταξύ τών αναγνωστών, οί ο
ποίοι μοΰ κάμνουν την τιμήν νά 
μοί γράφουν, υπάρχουν μερικοί, 
οί οποίοι, δίπλα εις τάς φρονίμους 
σκέψεις καί την αναγραφήν ενδι
αφερόντων παραδειγμάτων, φαί
νονται νά υποπίπτουν είς λυπη- 
ράν συγχυσιν επί τής αγοραστικής 
δυναμικότητας καί επί τοΰ πρω
τεύοντος ρόλου, τον όποιον αυτή 
παίζει επί τών οικονομικών μας 
δυσκολιών. Διά νά συνεννόησή 
κανείς πρέπει νά έξηγηθή. "Ας τό 
δοκιμάσωμεν με σαφήνειαν.

Διά νά δυνηθή ό άνθρωπος νά 
έξέλθη τής αθλιότητας τών πρώ
των γενεών, ήςχισε νά εργάζεται 
προς τον σκοπόν νά δημιουργήση 
δ,τι τοϋ έλειπε. Παράγει λοιπόν ό 
άνθρωπος μόνον καί μόνον διά

νά καταναλίσκη. Ή παραγωγική 
δΰναμις τοΰ ανθρώπου είνε σήμε
ρον σχεδόν απεριόριστος, χάρις εις 
τήν επιστήμην. Άπό ενός καί ή- 
μίσεος αίώνος, ή άνακάλυψις καί 
ή χρήσις εξωτερικών δυνάμεων (έ- 
ξηγμένιον άπό τόν γαιάνθρακα, 
τό πετρέλαιον, τήν πτώσιν τών ύ- 
δάτων) έπέτρεψαν νά χρησιμοποι
ηθούν ύπερφυά σύνεργα, χάρις είς 
τά όποΐα επιτυγχάνεται ομαδική 
παραγωγή δλων τών χρησίμων ει
δών. Καί καθόσον αί δυνάμεις 
αύται έπενέβαινον, επί τοσοΰτον ό 
άνθρωπος διεπίστωνεν, δτι ή πρα
γματική εργασία τών βραχιόνων 
του καθίστατο όλονέν δλιγώτερον 
αναγκαία. Εϊργάζετο επί 15 ώρας 
τήν ημέραν είς τήν αρχήν τοΰ αί
ώνος, κατόπιν επί 12 ώρας, κα
τόπιν επί 10 ώρας καί επί τέλους 
επί 8 ώρας, μεταπολεμικώς. Σήμε 
ρον, είνε ευτυχείς εκείνοι, ποΰ ή- 
μποροΰν ακόμη νά έργασθοΰν επί 
ώρας τινάς, καθότι ό αριθμός τών 
ανθρώπων, οί όποιοι δεν έχουν 
πλέον όριστικώς εργασίαν, δέν θά 
παύση νά αύξάνη, έφ’ δσον αί ώς 
άνω δυνάμεις θά έρχωνται ν’ άν- 
τικαθιστοΰν τούς βραχίονας τών 
ανθρώπων.

Έάν ή παραγωγική δυναμικό- 
της εινε σχεδόν απεριόριστος, έ- 
πεται δτι ή καταναλωτική δΰνα- 
μις ώφειλε νά αύξάνη άναλόγφς. 
"Αλλως ή παραγωγή προϊόντων 
θ’ άπέβαινεν άσκοπος καί θά πα- 
ρίστατο ανάγκη νά καταστρέφεται, 
εκείνο τό όποιον έκουράσθηκεν ό 
άνθρωπος διά νά παραγάγη. Ον
τως, ή καταναλωτική δΰναμις, εις 
τάς συγχρόνους κοινωνίας μας, με- 
τράται μέ τήν αγοραστικήν δυνα
μικότητα, δηλαδή μέ τά οικονο
μικά μέσα, τά όποΐα έκαστος έξ 
ημών διαθέτει διά νά ήμπορή νά 
άγοράζη εκείνο, τό όποιον τοΰ 
χρειάζεται.

‘Η αγοραστική δυναμικότης εΐ- 
νε: αί μισθοδοσίαι έν γένει, τά 
κέρδη, τά εισοδήματα κλπ. "Οταν 
λέγη κανείς, δτι ή αγοραστική δυ
ναμικότης ώφειλε νά αύξάνη, έφ’ 
δσον αύξάνει καί ή παραγωγή, δια
τυπώνει μίαν πασιφανή αλήθειαν. 
Πράγματι δεδομένου, δτι τά πα- 
ραγόμενα αγαθά διανέμονται σύμ
φωνα προς τήν αγοραστικήν δυ
ναμικότητα τών πολιτών, δσφ με- 
γαλειτέρα είνε ή παραγωγή, τόσφ 
μεγαλειτέρα ώφειλε νά είνε καί ή 
αύ'ξησις τής αγοραστικής δυναμι
κότητας. Έάν συμβαίνη τό αντί
θετον, τοΰτο μαρτυρεί δύο τινά. 
Πρώτον υπερπαραγωγήν τών χρη
σίμων πραγμάτων, τών οποίων ή 
πώλησις καθίσταται αδύνατος, καί 
δεύτερον αθλιότητα, είς τήν τάξιν 
τών καταναλωτών, οί όποιοι δέν

ΛΑ'ΓΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΛΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

ήμποροΰν νά αγοράσουν. Καί έ- 
ρωταται: "Ωστε παρίσταται α
νάγκη νά αύξηθή ή αγοραστική 
δυναμικότης; Βεβαιότατα, καί α
κριβώς ή μή αϋξησις τής αγορα
στικής δυναμικότητας είνε ή αίτ.α 
δλων τών παρατηρουμένων κακών. 
Αύτός εινε ό λόγος διά τόν όποιον 
υπάρχει κρίσις.Τό γεγονός, δτιζώ- 
μεν μέσα είς έ'να πολίτευμα, είς τό 
όποιον δέν ήμπορεΐ νά έπιτευχθή 
αύξησις τής αγοραστικής δυναμι
κότητας είνε εκείνο, τό όποιον εμ
ποδίζει τήν λήξιν τής κρίσεως καί 
δημιουργεί τήν έπαύξησιν αύτής. 
Διά νά έπιτευχθή ή έκ τής κρίσε
ως έξοδος, δέον ν’ άντικατασταθή 
ή αγοραστική δυναμικότης δι’ άλ
λου τινός πράγματρς. Θά δεήση 
νά γίνεται ή διανομή τών παρα- 
γομένων αγαθών δι’ άλλου τινός 
τρόπου. Αύτός δ Άλλος τρόπος 
αποτελεί τήν κοινωνικήν μετα- 
μόρφωσιν, ή όποια συντελεΐτσι 
είς δλας τάς χώρας, δπου ή οικο
νομική άνάπτυξις έπιτρέπει τήν ό- 

,λονέν μεγαλειτέραν παραγωγήν, μέ 
καθημερινώς δλιγωτέραν χρησιμο- 
ποίησιντών εργατικών χειρών. Βε
βαίως, είνε δυνατόν νά έπιτευχθή, 
διά νομισματικών καί φορολογικών 
μέτρων, ή αύξησις τής αγοραστι
κής δυναμικότητας προνομιούχων 
τινών. Άλλ’ αύτό κατά τί θά ω
φελεί; Οί προνομιούχοι αύτοί 
χρησιμοποιούν έν μέρος μόνον τής 
αγοραστικής των δυναμικότητας 
καί θησαυρίζουν σήμερον τό υ
πόλοιπον. Εκείνο, τό όποιον θά 
έχρειάζετο θά ήτο ν’ αύξηθή ή 
αγοραστική δυναμικότης τοΰ όγ
κου τών καταναλωτών! τών έρ- 
γατών, τών υπαλλήλων, τών μι
κρεμπόρων, τών μικροϋπαλλήλων, 
τών χωρικών κλπ. καί τοΰτο 
διότι μόνον ό όγκος τών κατα
ναλωτών ήμπορεΐ ν’ άπορροφήση 
τήν παραγωγήν διά τόν επόμενον 
απλούστατον λόγον : ότι ό όγκος 
τών καταναλωτών διά νά ζήση, 
χρησιμοποιεί άπασαν αύτοΰ τήν 
αγοραστικήν δυναμικότητα. Μία 
χώρα, ή όποια θά έκατοικεΐτο 
άπό 100 εκατομμυριούχους καί 
10.000 πτωχούς, δέν θά είχε 
καμμίαν οικονομικήν ζωήν. Τε
λείως διαφορετική θά ήτο ή κα 
τάστασις μιας χώρας, είς τήν ο
ποίαν ό όγκος τών πολιτών θά 
είχε λογικά μέσα συντηρήσεως 
άλλ’ δπου δέν θά υπήρχε κανείς 
εκατομμυριούχος. Έάν κανείς τών 
άναγνωστών, θά διετύπωνε, δη
μαγωγικούς, άντίθετον γνώμην, θά 
τοΰ άπήντων, δτι, άν άλλοτε αί 
μεγάλαι περιουσίαι ωφελούν κοι

νωνικούς, σήμερον δέν ώφελοΰν 
πλέον διά τόν λόγον, ότι ένας άν
θρωπος, πολύ πλούσιος, κατανα- 
λίσκει έν μέρος μόνον τών είσο- 
δημάτων του καί θησαυρίζει τά 
υπόλοιπα, διότι δέν ήμπορεΐ νά 
εύρη μίαν έπωφελή χρησιμοποίη
σήν αύτών. ’Αντιθέτους, 10.000 
πολιτών, οί όποιοι κατέχουν μίαν 
ιιέσην αγοραστικήν δυναμικότητα, 
καί οί όποιοι χρησιμοποιούν τήν 
δυναμικότητα ταύτην όλοαχερώς 
δημιουργούν ένα τόπον εύτυχι- 
σμένον.

Οί λόγοι διά τούς οποίους ή ά- 
γοραστική δυναμικότης τοΰ όγκου 
δέν δύναται ν’ αύξηθή, άνεπτύ- 
χθησαν πολλάκις, ούτως ώστε νά 
περιττεύη νά άσχοληθώμεν έπί 
τοΰ ζητήματος τούτου. Κάθε άν
θρωπος τοΰ οποίου ή πραγματική 
έργασία δέν είνε πλέον αναγκαία, 
χάρις είς τήν έπιτευχθεΐσαν πρόο
δον, παύει νά είνε καταναλωτής. 
Διά νά μή τόν άφήσουν νά άπο- 
θάνη τής πείνης, τφ χορηγούν 
μίαν έλαχίστην δυναμικότητα άγο- 
ραντικήν, άφαιρουμένην έκ τοΰσυ- 
νόλου τής άγοραστικής δυναμικό
τητας τών πολιτών. Αύτό αποτε
λεί τήν έπιχορήγησιν τοϋ Κρά
τους διά τήν άνεργίαν, έπιχορή- 
γησιν καταβαλλομένην έκ τοΰ 
προϊόντος τών φόρων.

Καί άπό τινων έτών ( άπό τής 
έποχής τής περίφημου κρίσεως ) ό 
κόσμος ζητεί τό μέσον τής αύξή- 
σεως τής άγοραστικής δυναμικό
τητας τών μαζών. Ή άποτυχία 
είνε παντού πλήρης καί τοΰτο 
διότι ή άδυναμία τής έπιτεύξεως 
είνε συνυφασμένη προς αύτό τοΰ
το τό κοινωνικόν καθεστώς τό ό
ποιον ήμπορεΐ ν’άναπτυχθή μό
νον κατά τόν χρόνον, καθ’ δν θά 
ήτο είς θέσιν νά δώση έργασίαν 
έπωφελή είς δλους τούς ανθρώ
πους.’Έχουν προεξοφλήσει τήν μελ
λοντικήν δυναμικότητα τών έρ- 
γατών. Αύτό υπήρξε τό σύστημα 
τοΰ προέδρου Χοΰβερ. Κατέληξεν 
είς τό κραχ τοΰ 1929, δπου κατε- 
βυθίοθη ή άμερικανική οικονομία.

Ή ’Αγγλία ένόμισε, καθώς καί 
οί ίδικοί μας οίωνοσκόποι, δτι τό 
κακόν ήτο περαστικόν καί δτι έ
χρειάζετο απλώς υπομονή μέ τήν 
παροχήν μιας άγοραστικής δυνα
μικότητας είς τούς άνέργους. Ά 
πό 12 ήδη έτών διαρκεΐ ή δοκιμή 
αύτή καί όμως ή άνεργία έξακο- 
λουθεΐ άκόμη καί ή Λίρα άνετι- 
νάχθη καί δέν έπαυσε νά ύποτι- 
μάται. Αύτό όμως δέν έμποδίζει 
τούς διακεκριμένους οίκονομολύ-

^35ΜΗ5Β5=5ΜΗ5Ε5Η5Ε5Β5Ε5Β5Ξ5Β5Β5Β5Β5Ε5Β5=5Β5^

Κεφάλοαον Μετοχικόν Αρχ.Ιΐί,ΟΟΟ,ΟΟΟ»— 
Άιτοβεμ. αττικά 2,643,Τ71,—
Μ-οττατΟεαεις καί Πτστ.νΑ)σμ.οί 600,000,000,—
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Μακρά Στοά. Τηλ. 1-21 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΡΩΝ

ΠΛΗΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΩΝ ΕΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
----------©----------

Οάσης φύσεως Τραπεζικοί έργααίαι 
ΚΑΙΆΗΙΪΪΙ ΙΪ ΕΙ* ΓΕΛΙΕΙ 

Εις Αρατχμ,άς καιί είς ξένοι ϊνναλλάγματε 
ύπό τούς πλέον καλλιτέρους ορούς

ΤΑΜ IΕ Ι’ΤΙΙΙΊ Ο X
Μέχρι Δραχμών 100.000 προς 3 ο)ο άπηλλαγμένον φόρου
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9 ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
._ΚΑ£ΑΒΑΣΙΛΗ α.ε·8
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ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ : ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ Σ A NT Α ΡΟΖ A 3
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΠΥΡΓΟ

ΆνταποκριταΙ είς δλας τάς πόλεις
'Εσωτερικού καί ’Εξωτερικού

Πααα Τραπεζική εργασία ύπο τούς 
καλλίτερους ορούς

^5Η5ΒΞΒΞΞΏΞΒ5Έ5Ξ5Β5ΓΞ555Β5Ξ5Η53.·ϊΒΞΕ5ΗΞΗ5ΞΞΞ5Β/^

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A. Ε.
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΝ 1916 

ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Τηλεγραφ. Διεύθυνσις .«Πειραιοτράπεζα»
Πααα Τραπεζιτική έργασία υπό συμφέροντος δρους 

Ειδική 'Τπηρεσία Αποθηκών.—
•Εμπορικοί ΙΙληροφορίαι 

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΙ’Χ. ΚΑΙ 5ΕΛΙΑ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ 3°)ο J

γους μας νά μας έκθειάζουν τήν 
άνόρθωσιν τής ’Αγγλίας. .

ΙΙαντοΰ έδοκίμασαν τό φάρμα- 
κον τών μεγάλων έργων κοινής 
ώφελείας ή τών δλοις ανωφελών. 
1 ά επιδεκτικά έπιδιορθώσεων με
γάλα έργα, απορροφούν όλίγην 
χειρωνακτικήν έργασίαν, αλλά έ- 
πειδτ) ταΰτα άποτελοΰν έξαίρεσιν 
καί τό κακόν είνε χρόνιον ή άπο- 
τελεσματικότης αύτών είνε μηδα
μινή. Το παράδειγμα ιών ’Ηνω
μένων 1 Ιολιτειών, τής Γερμανίας 
καί τής Ιταλίας, τής Τσεχοσλο
βακίας, τής ’Αγγλίας κτλ. δέν επι
τρέπει καμμίαν παραίσθησιν έπί 
τοϋ ζητήματος τούτου.

Εδοκίμασαν νά ύπεισέλθουν 
εις τό νομισματικόν έδαφος καί 
είτα είς τό φορολογικόν τοιοΰτον.
Η άπλουστέρα σκέψις άποδεικννει 

οτι τά μέσα ταΰτα μόνον μερι
κούς ήμποροΰν νά ωφελήσουν 
ούχί όμως καί τήν μάζαν ιΤύν πο
λιτών. Επαναλαμβάνω, δτι έχεί- 
νος πρός τόν όποιον πρέπει ν’ ά· 
ποβλεψουν είναι ό λαϊκός δγκος, 
καί μόνον αυτός, έάν θέλουν ν’ ά- 
πορροφηθή ή σύγχρονος παρα
γωγή τών αγαθών.

Ας άντιπαρέ)>ν τ.1 πολι
τικός άποπείρας. Μία μεταβολή 
είς τήν σύνθεσιν, μία δικτατο
ρία, δέν ήμποροΰν νά λύσουν 
ταχυδακτυλουργικώς τό πρόβλημα 
Αυτό θά ήτο πράγματι υπερβολικά 
άπλοΰν.

Η άνάλυσις τών πραγματικών 
αίτιων τής ένδειας τών ανθρώ
πων καταλήγει είς τό συμπέ
ρασμα, δτι καθίσταται αδύνατος 
ή θεραπεία αύτής μέ τά κλασικά 
φάρμακα τής έλευθέρας οικο
νομίας. ’Αναγνωρίζεται ή έπιτα- 
κτική άνάγκη τής προσαρμογής 
κοινωνικού καθεστώτος πρός τάς 
προόδους τής συγχρόνου παρα
γωγής. Έπί ιοΰ σημείου τούτου 
τό πρώτον μέτρον είναι ή διορ- 
γάνωσις τού δικαιώματος είς 
τήν έργασίαν, χάρις είς τό ό
ποιον θά έπιτευχθή ή δικαία δια
νομή τής έργασίας καί τής άνα- 
παύσεως. Τό μέτρον τοΰτο θά 
είχεν ώς αποτέλεσμα τήν λογικω- 
τέραν καί άποτελεσματ ικωτέραν 
διανομήν τών προσόδων τοΰ 
’Έθνους. Έν τέλει, σήμερον ό 
άντιπληθωρισμύς είναι είς τήν 
ήμερησίαν διάταξιν, έχων ώς πό
ρισμα τήν πτώσιν τής αγοραστι
κής δυναμικότητας. Καί άν άκόμη 
παραδεχθή κανείς, δτι είναι δυ
νατόν νά έπιτευχθή μία παράλ
ληλος πτώσις τής ακρίβειας τής 
ζιοής χωρίς μίαν νέαν πτώσιν τών 
μισθών, καί πάλιν προβάλλουν τά 
επόμενα έροιιήματα:

α) Πώς θά καταστή δυνατόν 
νά κρατηθούν αί πρό τοΰ άντι- 
πληθωρισμοΰ άναληφθεΐσαι υπο
χρεώσεις (χρέη, ενοίκια κ.τ.λ...) 
καί

β) Πώς θά δοθή εργασία είς 
έκείνους, οί όποιοι στερούνται 
τοιαύιης, καθ’ ήν στιγμήν ή βιο
μηχανική καί άγροτική παραγωγή 
είναι ήδη πληθωρικαί ;

Δεδομένου, δτι ήρχισεν ήδη ή 
δοκιμή, δς τήν άφήσωμεν νά άκο- 
λουθήση τόν δρόμον της. Ό Θεός 
νά δώση νά άπατώμαι».

Καί αύτά μέν τά σοφά φρονεί 
καί λέγει δ Γάλλος Οικονομολόγος.

ΙΙοιός δμως θά λάβη σήμερον 
τήν πρωτοβουλίαν νά είσηγηθή 
τήν λήψιν διεθνώς τών μέτρων 
έκείνων, τα όποια θά έπιτρέψουν 
είς δλον τόν κόσμον ν’ άσκήση 
τό δικαίωμα τής έργασίας διά 
ν’ αύξηθή ούτως ή καταναλωτική 
δυναμικότης; ΙΙοΐος διεθνής Ορ
γανισμός θά λάβη μίαν τοιαύτην 
πρωτοβουλίαν σήμερον, οπότε ή 
συσσώρευσις τοΰ ηλεκτρισμού είς 
τήν ατμόσφαιραν φαίνεται κα
θαρά, δτι οδηγεί είς τήν τελείαν 
καταστροφήν τοΰ σημερινού Πο
λιτισμού;

ΑΡ. ΕΛΕΑΔΗΣ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΝ
(Συνέχεια έκ τής Ηης σελίδος) 

ω; συγκροτηθκΐσα πλέον υπό τήν 
κλασικήν αύιής μορφήν, μολονότι 
μετέπειτα., ήγέρθησαν όίπειροι δια- 
φωνίαι περί των οικονομικών προ
βλημάτων καί τών οικονομικών 
σχέσεων τών εν κοινωνία βιθυνιών 
ανθρώπων.

Ή Φιλελεύθερα Σχολή εις ήν α
ποδίδεται καί δ κάιτω; υπερβολικός 
τίτλος «Κλασική», διότι ειχεν ως 
δπαδούς τούς θεμελιωτής τής οι
κονομικής, ούτως είπεϊν, επιστή
μης : Stuart - Mill, Dunoyer, 
Bastiat, Leon Say, Mac - Leod, 
Senior, Cairnes, Ferrara, Carey, 
Walker κτλ. διείδε καί διε- 
κήρυξεν ώς αρχήν άδιάψευστον, οτι 
ή οικονομική πρόοδος τής κοινωνίας 
δφείλεται εις τήν άνάπτυξιν τής Α
τομικής πρωτοβουλίας καί δρα
στηριότητας, αί όποΐαι εΐνε συνέ-

πειαι τής ατομικής άμίλλης, πού εΐ
νε φυσική συνέπεια τής ανθρώπι
νης φΰσεως. Επομένως κάθε πα
ρέμβασις δυναμένη νά περιορίση 
τήν Ατομικήν δρασιν, εΐνε πραξις 
άντιβαίνουσα προς τό κοινωνικόν 
συμφέρον καί τήν κοινωνικήν οΐ- 
κ,ονομίαν. Διά τούτο ή Φιλελευθέ- 
ρα Σχολύ καλείται καί «Αζομιατι- 
κή» (lnclividualiste).

Αί κυριώτεραι αντιλήψεις αυτής, 
έκτος τών ανωτέρω, δΰνανται νά 
συγκεφαλαιωθούν εις δυο τινά:

1) Αί άνθρώπιναι κοινωνίαι κυ
βερνιόνται υπό φυσικών νόμων, 
τούς όποιους δεν είμποροΰμεν νά 
μεταβάλωμεν, επειδή εΐνε άνώτιροι 
τών δυνάμεων μας, αλλά καί διότι 
δέν εΐνε συμφέρον εις ημάς τούτο. 
Επομένως τό έργον τών οικονο
μολόγων πρέπει νά περιορίζεται είς 
τήν άνακάλυψιν τής λειτουργίας

ΤΖΕ-ΕΜ-
ΠΡΟΤΟΝΤΑ

GENERAL MOTORS
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ΓΕΝ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΑ
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ΑΘΗΝΑ,, Α Ν Ω Ν· ΕΤΑΙΡΙΑ |
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| ΟΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ — ΟΔΟΣ ΜΥΛΛΕΡΟΥ 23 §

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

τών φυσικών νόμων, διά νά καθί
σταται εΰχερεστέρα καί όμαλωτέρα 
ή άνάπτυξις τών οικονομικών σχέ
σεων, αϊτινες δημιουργούνται έκ 
τής έπιδράσεως αυτών.

2) Ή έλευθέρα οικονομική δρά 
σις τού ατόμου όχι μόνον δέν ανα
τίθεται εις τούς φυσικούς νόμους, 
αλλά τουναντίον εΐνε ή έκφρασις 
τών σχέσεων, αϊτινες παράγονται 
αυτομάτως μεταξύ κοινωνικών αν
θρώπων, βουλομένων νά ενεργή
σουν κατά τά συμφέροντα αυτών, 
δ δέ φαινομενικός ανταγωνισμός 
εΐνε απαραίτητος διά κάθε κοινω
νικήν πρόοδον, καί επομένως,αποτε
λεί μάλλον φυσικήν συνέπειαν τής 
ανθρώπινης ζωής. Επομένως τό 
έργον τού νομοθέτου, δέον νά ανά
πτυξη δσον τό δυνατόν έντονώτε- 
ρον τάς άτομικάς πρωτοβουλίας 
καί νά άπομακρΰνη παν δ,τι δυνα
τοί νά μειώση ταύτας, άν θέλη νά 
διασφάλιση τήν κοινωνικήν τάξιν 
καί πρόοδον Κατά συνέπειαν κάθε 
κρατική παρέμβασις (Intervention) 
δέον νά μειωθή εις τό έλάχιστον 
καί μόνον δι’ δτι αφορά τήν πολι
τικήν ασφάλειαν τών ατόμων.

Κ- Σ- ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΕΙΪΜΟΙΙΕ λί·
ΙΔΡΥΟΕΙΣΑ Τίϊ 1888

Κεφάλαιον φράγκα Γαλλικά
30.000.000 όλοσχερώς κα- 

ταβληάάέν.

Προκαταβολαί έναντι εμπο
ρευμάτων καί φορτωτικών. 
Δάνεια έπ’ ένεχύρω χρεογρά
φων. Προεξοφλήσεις συναλ
λαγματικών καί γραμματίων 
είς διαταγήν. Εϊσπραξις γραμ
ματίων καί φορτωτικών. Πι
στωτικά! έπιστολαί καί έν γέ- 
νει πασα τραπεζιτικής φύσεως 
έργασία ύπό τούς μάλλον συμ
φέροντος όρους.

Δέχεται καταθέσεις είς δρα- 
χμάς έν δψει ή έπί προθεσμία 
ύπό τούς πλέον επωφελείς 
όρους.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΩΝ μέχρι
100.000 δρ. πρός 3 ο]ο 

έτησίως.

S “ΠΕΙΡΑΐΚΗ-ΠΑΤΡΑΤΚΗ,,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ α.ε.
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Κεφάλαιον όλοσχερώς καταβεβλημένον Δραχ. 50.125.000
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ΕΜ ΠΕΙΡΑΙΕΙ, ΚΗΛΛΙΘΕΗ και ΠΗΤΡΗΙΣ
Π Ρ Ο ·|· Ο Ν Τ A :

Νήματα βιομηχανίας, νήματα εμπορίου,
Κάμποτ, Χασέδες, ’Αλατζάδες, Όξφόρ,

Σινδονόπονα, Τραπεζομάνδηλα, Πετσέτες,
Φανελλότσιτα, Ντοκ, Κουβέρτες κ.λ.π.
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ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΙΟΛΟΥ 26 — ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ ΜΑΚΡΑΣ ΣΤΟΑΣ & ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 114

’Αντιπρόσωπος έν Θεσσαλονίκη Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΤΣ ΙΟΣ 
Μητροπόλεως καί Κομνηνών
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΒΦΙΒ
ΧΡΗΜΑ—ΝΟΜΙΣΜΑ

Geldpclitih und Weltwirts- 
chaft. Eine Untersuchun£ der 
Weltwirtschaftl. Konsequenzen 
mcnetarer Kcnjunkturpolitib.

Dr. Hans Gestrich ’'Εκδ'. Junker 
und Dtinnhaupt—Berlin —1934— 
Rtn. 3,50.

Wahrungspelitih.
T. F. Gregor}', Paris 1931.
Der Kapitalverhehr im deul- 

schert Devisenrecht, insbesonde- 
re die Verwaltung auslandischer 
Verme^en in Deutschland.

(Πεοιλαμβάνον άπανιας τούς Νόμου:, 
Διατάγματα, τροποποιήσεις κλπ. μέχρι 
20 ’Ιουνίου 1934)—Dr Heinrich Troe- 
ger.—“Εκδ. Hess—Stuttgzart 1934 
Σελ. 178—R.M. 5,80

Economie liberate et Ecene- 
mie dirigee (rapport de G. de 
Leener) L* etalon or (rapport de 
No^aro) μετά ποιιλόγου ύπό Jean 
Lescure—“Εκδ. Donnat—Montchre- 
tien—Paris—1933 (travaux du cong- 
res des Economistes de langue 
Frampaise). Σε?.. 189—Frs 30.—

Ni inflation, ni deflation. Une 
solution au probleme financier—
Andre Thiers—’Έκδ. Riviere—Paris 
—1934—Frs. i2.

ΤΡΑΠΕΖΑ!
ΓΕΝΙΚΑ

Das Franzosische Banbxvesen 
und die Wirtschaftsbrise (Mar- 
burger Sezialohonomische Fors-
chun^en).

Di Wolfgang Sintenis—“Εκδ. Πα
νεπιστημίου Λειψίας —1934—Σε?. 125.

Treasuries and Central Banks 
— David W. Dodxvell —"Εκδ. P. S- 
King and Son Ltd, London—Σελ, 
218-Sh. 10)6.
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

La Banque Naticnale Suisse 
re^ulatrice du marche monetaire 
de 1924 a 1931—Jean Golay-Έκδ. 
La Con:orde—Lausanne—1934—Σελ. 
202.

ΟΡΓΑΝΩΣΙΣg ΤΡΑΠΕΖΩΝ— 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Das Liquiditatsproblem der 
Kreditbanben (Tiibin^er wirts- 
chaftswissenschaftliche Ab- 
handlun^en —Tiibin^er staats- 
wissenschaftliche Abhandlun- 
4en — Werner Braun — “Εκδο >ις 
kohlhammer, Stuttgart—1984—Σελ. 
164—Rm. 6,60.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
"Η κρίσις τοϋ παγκοσμίου νομισμα

τικού συστήματ· ς —Gustav Kassel— 
μεταφρ. Ν. Π. Κωνσταντινίδου— 
“Εκδ- Γκοβόστη—Άθήναι—1935. Σελ. 
128.

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΒ
ΤΡΑΠΕΖΑΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Concentration of Banking, ύπό

καθηγητοϋ John Μ. Chapman 
(New-York) έκδ. Columbia Uni
versity Press. Σελ. 388 σελήν. 25—

Ή συμμετοχή τοΰ αμερικανικού τρα
πεζικού συστήματος είς τήν παρστασιν, 
αν μή είς τήν αιτιολογίαν, τής παγ
κοσμίου οικονομικής κρίσεως, είναι 
τόσον μεγάλη, ώστε τό ενδιαφέρον διά 
τάς περί μεταρρυθμίσεων αύτοϋ συ
ζητήσεις εκτείνεται κ Γι πέραν τοϋ ό- 
ρίζοντος τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Εΐνε δέ αρκετά περίεργον τό γεγονός, 
δτι οί έπί τών Τραπεζικών ζητημάτων 
’Αμερικανοί συγγραφείς φαίνονται νά 
ένδιαφέρωνται περισσότερον διά τήν 
διευκρίνισιν τοϋ συστήματος τούτου 
παρά διά τήν βελτίωσίν του, ιίίστε αί 
σχετικαί προτάσεις νά προέρχωνται έ
ξωθεν. Τόσον ό συγγραφεύς οΰτος, δ
σον καί ό Laughlin Currie πραγμα
τευτείς σχετικόν θέμα είς τό βιβλίον 
του The Supply and Control of Mo
ney in the United States, έχουν έπί- 
γνωσιν τής ζωτικής καί έπειγούσης α
νάγκης τής με ταρρυθμίσεως τιιύτης, 
άμψότεροι δμως προτιμούν νά θέσουν 
τό ζήτηιια τοΰτι κατά μέρος, ποιούμε
νοι μόνον μνείαν αύτοϋ παρεμπιπτόν
τως. Άμφοτέρωνή έρευνα έπί τοϋ προ- 
κειμένου στρέφεται μάλλον πρός τά ό- 
πίσω ή προ; τά εμπρός.

Ό καθηγητής Chapman έγραψε 
μίαν αναλυτικήν καί έπίπονον μελέτην 
περί τής προόδου, ήτις έσημειώθη διά 
τής άπομακρύνσεως έκ τής παλτάς θε
ωρίας περί ύπάρξεως άπολύτως ανε
ξαρτήτων κατά μέρος Τραπεζών, τό 
βιβλίον του δέ θά εΐνε έπ’ άρκετόν ή 
καταλληλοτέρα πηγή διά τήν μελέτην 
τών γεγονότων, άτινα άναφέρονται είς 
τό θέμα τοΰτο. Τό μεγαλείτερον μέρος 
τοΰ βιβλίου είνε άψιερωμένον ιίς τό ζή
τημα τών Υποκαταστημάτων τών Τρα
πεζών. Ειδικόν κεφάλαιον άσχολειται 
περί τών πρώτων ‘Υποκαταστημάτων 
άτινα ίδρύθησαν, καί ών τό σύστημα 
φαίνεται, δτι ήτο διαδεδομένον κατά τό 
πρώτον ήμισυ τοΰ παρελθόντος αίώνος. 
Ούδαμοΰ δμως εξηγεί δ καθηγητής 
Chapman προκειμένου μάλιστα περί μή 
’Αμερικανών άναγνωστών, πώς άκριβώς 
έγεννήθη ή πεποίθησις, δτι τό σύστη
μα τών Τραπεζών μέ υποκαταστήματα 
είναι άκατάλληλον, άνήθικον καί «μή 
αμερικανικόν*. Ό ίδιος φαίνεται είς 
μερικά σημεία νά τείνη νά πιστεύση 
δτι τό σύστημα τοΰτο άποτελεϊ οργα
νισμόν ανώμαλον, δ όποιος έχει άνάγ- 
κην ειδικής συνηγορίας πρός ύποστή- 
ριξίν του. Τά υπόλοιπα κεφάλαια έπί 
τοΰ ίδιου θέματος δίδουν λίαν σαφή 
εικόνα τής παρούσης θέσεως τοΰ ζη
τήματος. Καί εκείνοι ακόμη οί όποιοι 
γνωρίζουν αρκετά καλώς τό Αμερικα
νικόν τραπεζικόν σύστημα θά έκπλα- 
γοϋν μέ τήν έκτασιν τών περιορισμών. 
’Εκτός τών ύτοκαταστημάτων άτινα 
έχουν ίδρυθή εντός τής ιδίας πόλεως 
έν ή είναι εγκατεστημένη ή Τράπεζα 
(εϊ: τινας μάλιστα πολιτείας, ιός τό 
Illinois Απαγορεύεται καί τοΰτο) μό
νον είς 18 έκ τών 48 Πολιτειών επι
τρέπεται ή διατήρησις υποκαταστημά
των έντός τών πολιτειών τούτων καί 
μόνον είς μίαν έξ αυτών, τήν Ιναλι- 
φορνίαν, υπάρχει πραγματικόν σύστη-
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ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗί ΕΑλΑΑΟΣ 1.1.
ΕΚΊΈΛΕΙ ΠΑΣΑΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ : (London 17 St 
Helen’s Place Bishopsgate E. G. 3) COMMERCIAL BANK 
OF THE NEAR EAST LTD μέ Ύπ)ματα ΕΙΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΔΡΕΙΑΝ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΝ

·······»········*············· · · · ·

RADIO

Ζ- Ε. Ν ΙΟ α,Πο^β&εως 
ΖΕ.ΝΙΘ <jv&i4i0b]hi
ΖΕ.ΜΙΟ ιιβμψβΐηίος 

Ληφί,ς 'ς)\ων των κυμάτων. Ι6-2000ρ. 
μι νψ τιΜνταιαν τΐ^ιιοτΜ'ψιτν: το ΤΡΙΠΛΟΥΙΝ ΦΙΛΤΡΟΝ

αντιπροζωποι : ΠΟΙ Κ!ΑΗ ΑΓ0 ΡΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ S8, - ΤΗΛΕώ: 2&154..-



ΓΕΝΙΚΑ I ΣΤΑΤIΣΤΙΚΑI ΓΓΛΗΡΟΦΟΡ1ΑΙ
ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Κ Α Λ V Μ Μ Α ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΥΠ1ΧΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΚΑΛ1ΜΑΤΟΣ npnr κ νκ ΛΠΦΟΡΙΑΝ
Δεκέμβριος 34 Δεκέμβριος 33 Δεκέμβριος d4 ί Δεκέμβριος 33 Δεκέμβριος 34 Δεκέμβριος 33 Δεκέμβριος 34 Δεκέμβριος 33

Είς έκατ. £ 'Χρυσός 192.2 (26]12) 190.7 (27)12) 405.2 (26)12) 392.0 (27)12) 135.5 (26)12)1 159.9 (27)12) 47.4 % 48 6 7ο

> > $ ‘Ολικόν απόθεμα 5.354.1 (26J12) 3778.1 (28)12) 3288.0 (26)12) 3291.2 (28)12) 4316.9 (26)12) 2829.1 (28)12) 162.8 % 114.7 7ο
» Frs Χρυσός S2124.1 (28] 12) 77098.0 (29)12) 83412.3 (28)12) 82613.3 (29)12) 19076.2 (28)12) 1573.6 (29)12) 98.4 7ο =>3.3 7ο
» > Rm. Χρυσός καί συν]μα 83.7 (3Ι]12) 395.6 (30)12) 3900.6 ( 31)12) 3645.0 03012) 983.5 (31)12) 639.8 (30)12) 2.1 7 „ 10.8 7°
» » Lit Χρυσός καί συν]μα 5837.1 (20)12, 7398.4 (20)12) 12756.5 (20)12) 12803.5 (24)12) 2663 3 (20)12) 3342.7 (20)12) 45.7 7ο 57.7 7ο
* » FI. Χρυσός καί άργυρ. 860.5 (17J12) 947.5 (18)12) 872 3 (17)12) 898.1 (18)12) 183.6 (17)12) 239.9 (18)12) 98.6 7ο 105.5 7ο
» * » F.S. Χρυσός 1909.8 (22)12) 1998.0 (23)12) 14C2.S (22)1)2 1465.9 (23)12) 616.6 (22)12) 693.4 (23)12) 136.1 7ο 136.2 7ο
» » F.B. Χρυσός 2504.7 (27112) 2733.5 (26)12) 3530.0 (27)12) 3418.6 (28)12) 233.6 (27)12) 601.1 (28)12) 70.9 7ο 79.9 7ο

> » Din. Χρυσός καί συν]μα 1932.1 (22)12) 1902.4 (22)12) 4237.9 (22)12) 4177.1 (22)12) 1215.5 (22)12) 1192.1 (22)12) 45.5 7ο 45.5 7ο
» » Lei Χρυσός καί συν]μα Τ Ε Λ Ε Υ Τ A I Α ΔΗ Μ Ο Σ I ΕΥ Θ Ε I Σ Α Κ AT ΑΣ Τ α Σ I ν 24)12)34
» » Lev Χρυσός καί συν]μα 1546.6 (23)12) 1537.9 (23)12) 2396.6 (23)12) 2854.6 (23)12) 1855.1 (23)12) 1670.7 (23)12) 64.5 °/„ 53.8 7ο
> > Ltqs 'Ολικόν απόθεμα 25.0 (6)12) 29.8 ( 7)12) 159.6 ( 6)12) 160.7 ( 7)12) 28.5 ( 6112) 26.5 ( 7112) 15.6 7ο 18.5 7ο
» » Δρ. Χρυσός καί συν]μα 4104.8 (31)12) 4018.5 (31)12) 5686 3 (31)12) 5448.8 (31)12) 4165.4 (31)12) 5483.8 (31)12) 70.5 7ο 72.6 7ο

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 
FEDERAL RESERVE

BANKS
ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΑΛΛΙΑΣ 
REICHSBANK 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΕΛΓΙΟΥ 
ΕΘΝΙΚ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΓΚΟ- 

ΣΛΑΥΙΑΣ 
ΕΘ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
Εθ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 
KENT. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΝΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΜΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιιίΜΙΙΙΙιιιιιΐΗίπιιι,,ιι,ιι,ιιιιι,ι,ιιιι,ι,ιιιιμιι,ιιιίΗΜΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΐηΐυΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΜίηΐΙΙΙΙΗΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΠΙΙΜΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΜ

ΊΠ I ΓΜ Α Ξ
Έμφαίνων τάς ύψισταμένας καταθέσεις εις τάς έμιτορικάς Τράπεζας των κάτωθι χωρών.

X Ω Ρ A I Νόμισμα
30 ΙΟΥΝΙΟΥ ή 934 34 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 4 933
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καταθέσεων 
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Σύνολον

’Αγγλία £ 954 _ 888 1842 15,535 28615 1016 900 1916Γαλλία Franc 16711 13204 — 904 — 30819 0,20275 6249 17946 12827 862 32635Γερμανία R. Mark — 3481 — 3811 ____ 7292 1,155 8422 ,------- 3262 _____ 3885 7147
Γιονγκοσλανία Dinar 966 2324 — — 1957 5247 0,0618 324 879 2375 — — 2252 5506Δανία Krone 580 547 899 ____ 2026 0,6925 1403 — 569 521 901 — 1991
Ελβετία Franc — 1179 619 510 1239 σ547 — 3547 — 1306 677 528 1349 3860
'Ελλάς Δραχμή 1024 6364 2223 3536 — 13147 0,028 368 1014 6189 2121 3512 — 12836
* Εαϋ·ονία E. Krone 42 — — 14 2 58 0,77 42 36 ■— — 13 2 51
Ην. ΙΙολ. "Αμερικής $ — 16988 — 9710 — 26698 3,065 81829 — 14567 — 9078 — 23645

Ιαπωνία Yen 3316 — — 6501 405 10222 0,85 8689 3233 — — 6149 409 9791
Ιταλία Lira 12047 —-- — 3732 15799 0,263 4150 12638 — — — 3510 16148
Λεττονία Lat 45 4 — 6 — 55 0,77 42 41 5 — 6 — 52
Νορβηγία Krone — 84 — 981 — 1065 0,779 830 — 85 — 1019 — 1104
Ουγγαρία Pengo 648 — 738 ■------- — 1386 0,616 854 775 — 731 — — 1506
Πολωνία Zloty 161 301 142 346 — 950 0,579 550 176 • 285 128 313 — 902
Σουηδία Krona 443 2239 661 216 — 3559 0,7995 2845 437 2312 643 237 — 3629
Φινλανδία Markka 1870 — 927 — 5131 7928 0,0645 411 1766 838 4894 7498

(α) Οι διά τάς *Ηνωμένας Πολιτείας 3Αμερικής άρι&μοι περιέχουν τάς καταϋ-έσεις ra$ ΰφισταμένας παρά ταΐς Τραπέζαις ταΐς ουμπεριλαμβανομέναις εις το σύστημα των Federal Reserve Banks.
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝΤΙΜΑ! ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΟΝΔΙΝΟΥ, ΖΥΡΙΧΗΣ

ΚΑΤΑ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ 1934

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

αοηνο,ν ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΖΥΡΙΧΗΣ

Parite 
είς χρυσόν

Τιμή
τής 31.12.34

Parite 
εις χρυσόν

Τιμή
της 31,12;34

Parite 
είς χρυσόν Άνωτάτη Κατωτάτη Τιμή

τής 31)12)34

’Αγγλίας Λίρα 1 Λ. = 375,— 526,— 1 £ = 25,22 15,34 15,215 15,215
Αίγυπτου Λίρα 1 LEg. = 384.— 539.20 1 £ — 0,975 0,975 1Κ£ = 25,62 15,7334 15,60513 15,60513
Αυστρίας Σελλίνιον 1 Sh. = 10.842 » 34,58 26.62 lsh = 0,7292 0,5760 0,5730 0,5755
Βελγίου Φράγκον 1 fr. = 2,143 4,97 » 175.— 21,02 lfr =0,14412 0,7240 0,7190 0,7240
Βουλγαρίας Λέβα 1 leva = 0,5567 1,30 » 673,659 415.- lleva=0,0374 ■0.035 0,035 0,035
Γαλλίας Φράγκον i fr, = 3.019 7.03 » 124,21 74,65 1 fr = 0,203 0,3038 0,2029 0,2038
Γερμανίας Μάρκον 1 M. = 18,355 41,50 » 20,43 12,255 1 Μ. = 1,2345 1,2395 1,235 1,239
Γουγκοσλαυίας Δινάριον 1 din = 1,3571 2,48 > 276,316 217,50 1 din= 0,0918 0,0698 0,0698 0,0698
‘Ελβετίας Φράγκον 1 fr = 14,868 34,55 » 25,22 15,212
‘Ελλάδος Δραχμή » 375.— 517.— ΙΔρχ.=0,0672 0,027 0.027 0,027
'Η. Πολ. * Αμερικής Δολλάριον 1 $ = 77,056 106,- « 4,867 4,9356 1 $ = 5,18 3,09 3,775 3,0820
"Ιταλίας Λιρέττα 1 Lit = 4,055 • 9j09, » 92,46 57,59 ILit. —0,2727 0,2641 0,2623 0,2641
Καναδά Δολλάριον 1 $c = 77,056 106.— » 4,867 4,9075 1 $c = 5,18
‘Ολλανδίας Φλορίνιον 1 fl. = 309.73 72,05 » 12,107 7,2875

ClCCCOo_cTII 2,0889 2,081 2,088
Ρουμανίας Λέϊ 1 lei — 0.4609 1,10 » 813,588 492.- 1 lei = 0,031 0,0308 0,0305 0,0308
Σουηδίας Κορώνα 1 K.S. = 20,64 27.— > 18,16 19,393, 1 KrS=l,3888 0.7905 0,785 0,785
Τουρκίας Λίρα 1 Ltq = 338,78 86.- > 1,10 6,10 1 Ltq = 22,78 2.45 2,45 2,45
Τσεχοσλοβακίας Κορώνα 1 Kr.C = 2,28 4,50 161,25 117,93 1 KrC=0,1279 0,1291 0,1284 0,1291

ΧΩΡΑΙ
ΠΡΟΕΞΟΦΛ- 1 

ΤΟΚΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ Ο/Οΐ

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

"Ελλάς 7 14-10-33
"Αγγλία 2 30-6-32
"Αλβανία 7 1)2 16-11-33
Αυστρία 4 1)2 27-6-34
Βέλγιον 2 1)2 28-8-34
Βουλγαρία 7 3-1-34
Γαλλία 2 1)2 31-5-34
Γερμανία 4 22-9-32
Γιουγκοσλαβία 6 1)2 16-7-34
Δανία 2 1)2 1-12-38
‘Ελβετία 2 22-1-31
Εσθονία 5 1-10-34
"Ην. Πολιτεΐαι 1 1)2 1-2-34
’Ιαπωνία 3.65 2-7-33
"Ιταλία 4 26-11-34
"Ισπανία 6 26-10-32
Λεττονία 5 1)2 1-1-33
Λιθουανία 6 1-1-34
Νορβηγία 3 1)2 24-5-33
Ουγγαρία
‘Ολλανδία

4 1)2 17-10-32
2 1)2 18-9-33

Πολωνία 5 26-10-33
Πορτογαλία 5 13-12-34
Ρουμανία 4 1)2 15-12-34
Ρωσία 8 22-3-27
Σουηδία 2 1)2 1-12-33
Τουρκία 5 1)2 2-3-33
Τσεχοσλοβ. 3 1)2 25-1-33
Φινλανδία 4 3-12-34

........................................................
μα υποκαταστημάτων. Καί έκεΐ δμως, 
επιτρέπεται εις τάς Τραπέζας μόνον 
νά αναλαμβάνουν ύπαρχούσας Τραπε
ζιτικός επιχειρήσεις καί όχι να ι
δρύουν νέα υποκαταστήματα. Εις οΰ- 
δεμίαν Τράπεζαν επιτρέπεται νά εχτ) 
υποκαταστήματα έκτος τής Πολιτείας 
εις ήν ανήκει,

Αί συνεχείς πτωχεύσεις μικρών Τρα
πεζών κατά τήν παρελθούσαν δεκαε
τηρίδα έκαμαν τήν κοινήν γνώμην νά 
δεχθή τό σύστημα των Τραπεζών μέ 
υποκαταστήματα. Λόγιο άντιδράσεως 
δμως τών City Banks ή είς τό ζήτη
μα τούτο πρόοδος άνεκόπη καί ό περί 
Τραπεζών νόμος τού παρελθόντος έ
τους έπέτρεψε μόνον είς τάς National 
Banks νά έχουν τήν ίδιαν έλευθερίαν 
ώς καί αί State Banks τής Πολιτείας 
εις ήν είναι έγκατεστημέναι. Έν τφ 
μεταξύ έκεΐ όπου απαγορεύεται ή δια- 
τήρησις υποκαταστημάτων," αί Τράπε- 
ζαι όργανοϋνται είς «ομάδας» (groups) 
καί «άλύσσεις* (chains) διά τής άπο- 
κτήσεως τώνμετοχών των από κοινήν 
holding company ή από μεγάλον μέ
τοχον ή δι’ αμοιβαίας ανταλλαγής κε
φαλαίων Τά συστήματα ταΰτα φυσικφ 
τφ λόγψ, αντικαθιστούν λίαν άτελώς 
τό σύστημα τών Τραπεζών μέ ‘Υποκα
ταστήματα. (Economist)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ

(ΑΓΓΛΙΑ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΧΡΥΣΟΥ

ΕΞΑΓΩΓΗ

Έβδομ. ληξ. Εις ράβδους Εις νόμισμα Εις ράβδους Εις νόμισμα
6.12.34 £ 1.874.987 £ 25.268 £ 357.779 £ 252.100

13.12.34 2.558.995 22.798 869.854 110.421
20,12.34 2.939.932 56.625 2.055.850 169.086
27.12.34 1.148.606 46.210 360.160 10.500

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ
( Α Γ

ΕΞΑΓΩΓΗ
Γ Λ 1 Α )

ΑΡΓΥΡΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

Έβδομ. ληξ. Εις βάβδους Εις νόμισμα Εις ράβδους Είς νόμισμα

6.12.34 £ 272.408 £ 27.749 £ 279.321 £
13.12.34 109.375 375.834 127.158 100
20.12.34 178.172 115.153 532.916 7.828
27.12.34 37.477 193.079 39.716 161.975

ΤΙΜΑ 1 ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Λ
Ο

Ν
ΔΙ

Ν
Ω

Χρυσός 
Σελλ. & Πέν.

6-12-34 13-12-34 20-12-34 27-12-34

διά μίαν ούγ- 
γίαν troy κα- 
θαρ. μετάλλου

“Αργυρος 
Πένναι διά

140 s. 7 d. 140 s. 8'/, d. 140 s. 8 </sd. 140 s. 107» d.

Ζ
Η

μίαν οΰγγίαν 
troy, τίιλου 
0,925

24 s/4 d. 24 V,6 d. 24 s/16 d. 24 V8 d.

Μ
Χρυσός 

φράγκα δι" 1
6-12-34 12-12-34 19-12-34 26-12-34

Ο
Μ
ε
<3
Η

χγρ. καθαρού 
μετάλλου

"Αργυρος 
Φράγκα δι" 1

16.650 fr. 16.650 fr. 16.650 fr. 16.650 fr.

ΖΜ χγρ.καθαρού 
μετάλλου

260 fr. 260 fr. 255. fr. 250 fr.
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΤΊΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΤΙΜλΙ ΤΟΝ ΚΑΤΩΘΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ Τ» ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

(ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ)

ΕΙΔΟΣ
Ποσον

τίτλων έν

’Ονομα
στική αξία

ΠληρωΘέν 
μέρισμα 

χρήσ. 1933
Δ ε κ έ μ β ρ ι ο $ 1934

Τιμή
Γής 30-12 34κυκλοφοφίςτ κατά

τίτλον
η τελευτ. 
τοκ)διον Άνωτάτη Κατωτάτη

αί
Γ Τραπεζών

Τραπέζης ‘Ελλάδος 80.000 5.000.— 400.— 8.210.- 8.100.— 8.180.-
Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
Τραπέζης Αθηνών

» Έλλ. Έμπορ. Πίστεως

20.000 1.000.- 2.500.— 60.450.— 59 000.— 60.000.-
1.008.000 100.— 6.- 279.— 226.— 279.—

150.000 100.— 8.- Ούδεμία πράξ. έγένετο 115.—
’Εμπορικής Τρατ. τής Ελλάδος 
Καπνοβιομηχανίας καί Τραπ. Κα-

500.000 100.— 22.— 489.— 425.—

πράξ. έγένετο

489.-

2.160.—ραβασίλη
’Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης

15.000 1.000.— Ούδεμία

1.590.—τής Ελλάδος 80.000 1.000.— 40.-- 1.625.— 1.625—
Λαϊκής Τραπέζης
Τραπέζης Λακωνίας

21.429 700.— 350.— οΰδεμί α πράξ. έγένετο 6.400.—
200.000 100.— 4.— 79.- 75.- 75.—

Τραπέζης Πειραιώς 100.000 100.— 5.— ούδεμία πράξ. έγένετο 250.—
Τραπέζης Χίου 40.000 100.— — ούδεμία πράξ. έγένετο 225.—
2' Των κυριωτέρων Βιομηχανι
κών και άλλων ° Εμπορικών

1Εταιρειών
527.—Έλλην. Ήλεκτρ. Σιδηοοδρόιιων 570.243 £. 1 -/- 25.- 480.— 492.—

“Εθνικής Άτμοπλοΐας τής ‘Ελ
λάδος 212.755 Φ. Χρ.32.427 — 243.— 207.- 221.-
Έταιρ. Χηβ*. Προϊόντων καί
Λιπασμάτων
‘Εταιο. ‘Ελλην. Πυριτιδοποιείου

283.665 Δρ. 100.—

« 100.—

60.- 1.450.—

1.900. -

1.360.-

1.825.—

1.450.—

καί Καλυκοποιείου 75.000 1.900.—
Έταιρ. Χρωματουργείων Πει
ραιώς
Έταιρ «Ελληνικής Εριουργίας»

105.000 « 100.— 42.- 893.— 830.— 893.—
400,000 £. 0.15.0 15.— 337.—

327.-

303.—

310.—

337.-
Άνων. Πειραϊκη ‘Εταιρεία Έπι-
χειρήσεων
Μβταξοϋφαντ. «ή Χρυσαλλις»

140.000

500.000

100.- 17,50 327·—

299.- 298.—Στ. Παπαδοπούλου
Άνων Γεν. Έταιρ. Τσιμέντων

100.— 15.— 294.-

1.220.— 1.145.—«Ηρακλής»
Έλλην. Έταιρ. Οίνων καί Οί-

146.000 100.— 65.- 1.185.—

1.295.— 1.040.—νοπ νευμάτων
β) Όμολογίαι

200 000 100.— 50.— 1.285.—

1. Εις Χρυσόν
Έθν Δαν. 120.000.000 5ο)ο 1881 140.979 Φ.Χρ. 500.— £. 0.3. 0,12 ούδεμία πράξ. έγένετο 3.500.—

, » 500.000.000 5ο)ο 1914 583.300 » » 500.— * 0.3. 5,65 3.475.— 3.360 — 3.375.—
η » Προσφυγικόν 7ο)ο1924 471.050 £. 20.-/- » 0.9. 9. 6 4.600.— 4.500.- 4.600.-
> * Σταθεροποιήσεως6ο)ο 1928
> » Παραγωγικόν 6ο)ο 1928

198.534 » 20. -/— » 0.4. 2, 4 ούδεμία πράξ. έγένετο 3.675.—196.587 » 20.-/— » 0.4. 2, 4 > » > 3.640.—
» » 6 ο) ο 1931 229.157 » 20.- -/— » 0.4. 2, 4 4.035.- 3.830.- 4.035.—

2. Εις τραπεζογραμμάτια
3 Εθν. Δαν. 750.000.000 Έντοκ. 68.5C 67.- 68.-8ο)ο 1926 4.479.000 100.- 6.-

» ,, 800.000.000 Έλλ. Ύ- 323. — 315,5( 323.—πηκ. 8ο)ο 1927 1.528.800 500.- 30.—
» 6.000.000.000 Άνταλ-

λαξ. 8ο)ο 1926 3.505.140 1.000.- 30.- 714.- 703 - 707.50
» » 1.650.000.000 Άνταλ- 22,50 7U6.— 699.5 3 700.—λαξ. 6ο)ο 1928 787.485 1.000.-
> > 300.000.000 5ο)ο 1920 1.350.102 200.- 3,75 137.- 127.- 128.—
> » 1.570.000.000 Α' Ά-

ναγκ. 6. 1J2 1922 10.730.119 100.- 4,875 69.7 5 66,7 5 68.75
> > 1 230.000.000 Β' *Α-

ναγκ ,6ο]ο 1926 9.959.514 100.- 4,60 66.7 5 63,7 5 65.—
Έϋν. Κτημ.Τρ. 200.000.000

7ο)ο 1925 721.460 250.- 8,75 322.- 316.- 322.—
Έθν. Κτημ.Τραπ.200.000.000

7ο)ο 1926 734.410 250.- 8,75 312.- 310,50 311.—

οd
Ρνοι Ί= 

Ο *"cc ίζ;Ο-

ΤΤΙΝΑΞ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ
Επίσημος προεξοφλητι

κός τόκος.
Συμβατικός τόκος 

(άνώτατον δριον) 
Νόμιμος τόκος 
Τόκος υπερημερίας

ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ

7 ο]ο

από 14—10—33
10 ο]ο 

9 ο]ο 
9 ο]ο

’Επιτόκια καταδόσεων εις Δραχμάς
’Επί τή βάσει κοινής συμφωνίας ιών κυ ιιωτέρων Τραπεζών 

τής "Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών).

Καταθέσεων δ'ψεως 
Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 
(άνώτατατον δριον ποσοϋ : 

Δρχ 100.000)

από 1 — 12 -33

από 14-

2 ο]ο

από 1—1-
Καταθέσεων επί προθεσμία 

Διάρκειας 6 μηνών
» 1 έτους
» 2 ετών
» 4 Ιτών καί πλέον »

»

»

6 -33 3 ο]ο

34 2 1)2 ο]ο
» 3

3 1)2 ο]ο
» 4 οΐο

HIM: ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 1)111 Μ1ΦΙί« 111 ΙΚΤΙΙΙΠ 
ΚΑΙ ΚΥΚΑ0Φ3Ρ0ΥΚΤ0Ν TAHI1KQN ΓΡ)ΒΗ TH 31)12)34

Αυστρία
Βέλγιον
Γαλλία
Γερμανία
"Ελβετία
Νορβηγία
Ουγγαρία

Σουηδία
Τσεχοσλοβακία
Φινλανδία

ΕΝΕΡΓΗΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

F.S.

Rm.

I Hf
I Κ,

Hfl.
S.

F.S.

F.S.

769.131.—

10.611.631.—

325.877.— 
165.539.— 
642.609.69

331.148.31

ΠΑΘΗΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

F.B. 9.720.561.16 
F.F. 66.09i.387.—

F.S.
F.F.

991.093.—
1.749.344.—

Kc. 31.707.792.—

nnmwi ramin rmm ibe be eiissei
Γιουγκοσλαυΐα
Ρουμανία

Τουοκία

Δρχ. 40.976.476.—
2.666.433.65

22.788.993.80
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ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΙΣ ΧΙΛΙΑ4ΑΪ ΔΡΑΧΜΩΝ)
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ΕΤΗ

ΜΗΝΕΣ

Ζωοκομίας
και

αλιευτικής
προϊόντα

Γεωργικά

προϊόντα

Κηπουρικής
προϊόντα

και
αποικιακά

’Ελαιώ
δη προϊ
όντα καί 
κηρώδεις 

ύλαι ί

Πνευμα
τώδη
ποτά

Ζάκχαρ. 
καί τά 

έκ ταύ- 
της προ

ϊόντα.

Δέρματα 
καί είδη 

έκ
δέρματος

Δασικά 
προϊόντα 
καί εϊδη 
έκ ξύλου

’Ορυκτά
Μέταλλα 
καί είδη 

έκ
μετάλλων

Χημικά
καί

φαρμα
κευτικά
προϊόντα

Κλωστικής
καί

‘Τφαντουρ-
γικής

προϊόντα

Μεταφο
ρικά

όργανα
Διάφορα ΣΥΝΟΔΟΝ

1923
1930
1931

1 105.369 3 551.104 344.542 171.547 35.595
Ε 1

366.591
Σ Α
355.710

Γ Ω
655.609

Γ Η
1.273.830 1.482.274 441.960 2.059.271 421.207 1.011.488 13276.097

855 699 2.494.399 277.377 79.200 11.541 282.455 242.713 558.419 853.139 1.284 207 332.713 1.857.683 382.817 1.012.883 10.525.245
860.164 1.739.1S6 217.085 81.643 8.460 208.354 246.259 464.954 756.975 1.086.946 323.493 1.566.779 263.515 9ί1.503 8.763.320

1932
1933

587 516 1.981.254 193.613 76.384 5.037 275.420 120.468 412.043 824.484 923.354 356.334 1.233.147 75.497 775.438 7.869.986
567.047 1.666.145 209.390 128.369 4.137 338.431 263.337 369.299 901.195 985.554 507.750 1.614.058 103.935 772.884 8 431.531

1934 μην. 8 
1933 » 8

387 944 619.828 137.645 90.881 6.234 217.726 203.044 284.075 606.348 803,180 298 941 1.244.634 104.478 544.319 5.549.227
272.951 1.243.659 136.246 79.614 1.802 227.562 151.453 214.588 597.132 6υ 1.889 339.867 1.033.237 62.110 492.573 5.454.683

1929
1930
1931

40.280 13.197 5 251.341 438.480 622.694
ε :

3.109
Ξ Α
151.152

Γ Ω. 1
78.972

~ Η
136.419 28.755 68.450 66.814 4.525 56.256 6.960.414

‘->4 098 20.808 4.584:551 232.642 294.561 1.773 144.619 73.008 164.178 237.674 68.468 95.424 3.191 40.691 5.985,686
13 763 17.749 3.297.955 233.271 198.739 2.644 97.324 55.460 125.819 56 978 33.463 31.227 2.752 36.447 4.203.591

1932 27 951 4.751 3.352.772 611.681 193.609 1.663 65 641 75.532 71.036 225.819 42.783 38.558 2.264 43.326 5.757.385
1933

1934 μην. 8 
1933 » 8

63 254 10.299 3 389.345 644.132 348.739 6 167 128.050 124.606 162 415 53.143 52 298 88.413 9.655 60.650 5.141.066
28.675 5.771 1.404.284 287.574 147.129 3.065 94.383 124.209 130.899 47.234 36.567 59 534 1.561 61.470 2.432.355
33.976 5.075 1.363.087 531.675 256.726 2.125 94.138 85.826 99.989 44 035 23.373 53.850 6.050 34.716 2.631.639

ΚΙΝΗΣΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΜΗΝ
’Εργάσιμοι ’Αριθμός

παρουσιασθ.
Ποσόν εις δραχμάς 

παρουσιασΌ". έπ]γών
ημεραι επιταγών πρός συμψηφισμόν

Δεκέμβριος 1934 23 Α.
22 Π. 28.885 868.121.828.98

Νοέμβριος » 26 28.690 808.128.526.01
Δεκέμβριος 1933 21 Α.

23 Π. 22.289 633.793.737.15

ΐΥΓΚΡίτικοι mil: ιοί mm m kypiqtepdn uniM mi τριπεζηι ειιαλος
( ΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΩΝ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

τή 31)12)1934 
τή 30)11)1934 
τή 31)12)1933

Διαθέσ. είς χ’ρυ-
σόν καί έξωτ. 

συν)μα
Χαρτοφυλάκιο ν 

είς Δραχμάς
Πιστώσεις
έμπορικαί

Πιστώσεις
Δημοσίου

Σύνολον
Πιστώσεων

Χρέος
Δημοσίου

4.104,9 245,4 965,9 1361,1 2.327,2 2.714,1
4.057,3 246,8 936,5 1007,8 1.944,3 2.714,1
4.018,5 187,0 — — 3.131,7 2.714 1

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

τή 31)12)1934 
τή 30)11)1934 
τή 31)12)1933

Τρ ιπεζ. γραμ
μάτια έν κυ

κλοφορία
"Υποχρεώσεις 

δψεως έν γένει Σύνολον

5.686,4 4.165,4 9.851,8
5.644,5 3.811,7 9.456.2
5.448,8 5.423,8 9.872,6

Σχέσις διαθεσίμων είς χρυσόν καί Συν]μα πρός
"Υποχρεώσεις δψεως την πραγμ. κυ κλοφορίαν

40,7 ο]ο 70,5 ο Ο
41,5 ο]ο 69,6 ο 0
36,4 ο]ο 72,6 ο 0


