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ΕΝΔΕΙΚΝΥΤΑΙ ΤΟ ΕΝΤΟΚΟΝ
Θά η το άδικον νά μη άφιερώ- 

σωμεν δλίγας λέξεις εις την έν- 
θουσιώδη υποδοχήν, τήν οποίαν 

| επεφύλαξεν εις τήν «Τραπεζιτι
κήν» το προσωπικόν των Υπο
καταστημάτων.

Δεν πρόκειται μόνον περί μιας 
ένισχυιικωτάτης επιδοκιμασίας έκ- 
δηλωθείσηςδιά θερμών έπιστολών.

Οί συνάδελφοι των Υποκατα
στημάτων, πολύ πέραν τούτου,εύ- 
ρον τον τρόπον νά εκδηλώσουν 
ένεργώς τό ενδιαφέρον των άνα- 
λαβόντες μέ εξαιρετικόν ζήλον τήν 
διάδοσιν τής «Τραπεζιτικής» είς 
τάς επαρχίας.

Ούτως ειδομεν Διευθυντάςc Υπο
καταστημάτων άναλαμβάνονταςαύ- 
τοπροσώπως τήν αντιπροσωπείαν 
τής «Τραπεζιτικής», δπερ όλως 
ιδιαιτέρως έκτιμώμεν, δεδομένου 
δτι, ώς είναι είς δλους γνωστόν, 
είναι βεβαρυμένοι μέ τόσας ασχο
λίας, ώστε νά μή μένη διαθέσιμος 
χρόνος καί διά νέα βάρη.

"Αλλοι πάλιν Διευθυνταί ‘Υπο 
-καταστημάτων άδυναιοϋντες νά 
άναλάβουν οί ίδιοι τήν αντιπρο
σωπείαν, έσπευσαν νά υποδείξουν 
έτερον συνάδελφον, είς δν παρέ
χουν τήν πολύτιμον συνδρομήν 
ΐώ καί ούτω κατηρτίσθη όλόκλη- 
'ρον δίκτυον έπιλέκτων αντιπροσώ
πων, δ;ά τούς οποίους ή «Τραπε
ζιτική» είναι πραγματικώς υπερή
φανος.

Προς τούς έν ταϊς έπαρχίαις 
αντιπροσώπους μας άπευθύνομεν 
ήδη τάς θερμοτάτας ευχαριστίας 
μας.

Έπιθυμοϋμεν όμως καί δημο- 
σίφ νά έπαναλάβωμεν ταύτας, όχι 
διότι οί αντιπρόσωποί μας έχουν 
ανάγκην τούτων, αλλά διότι είναι 
καθήκον τιμής νά έξαίρηται ιό 
θερμόν συλλογικόν ενδιαφέρον, 
νά ύπογραμμίζηται ή πολύτιμος 
συμβολή τών συναδέλφων των 
‘Υποκαταστημάτων καί νά διαπι- 
στοϋιαι, δτι ό Σύλλογός μας εγ
κλείει ζωτικώτατα στοιχεία, τά 
οποία αποτελούν τήν καλλιτέραν 
Ιγγύησιν τού μέλλοντος του.

Είς μίαν άμιλλαν εγγραφής συν
δρομητών έν ταΐς έπαρχίαις, εϊδο- 
μεν τήν «Τραπεζιτικήν» ταχέως 
προαγομένην καί ευρύτατα διαδι- 
δομένην.

Ούτω τό ‘Υποκατάστημα Βόλου 
ένέγραψεν 100 συνδρομητάς, δ 
έν Καλάμαις αντιπρόσωπός μας κ. 
Οάνος Μσλοΰχος 79, δ έν Γρεβε- 
νοΐς αντιπρόσωπός μιας κ. Ιάκω
βος ’Ιωσήφ 38, δ έν Άλεξανδρου- 
πόλει αντιπρόσωπός μας κ. Β. 
Γιουβαλάκης 37, δ έν Μεσσήνη 
αντιπρόσωπός μας κ. Π. Σωτηρό- 
πουλος 32, ό έν Δράμα αντιπρό
σωπός μας κ. Δημ. Στολίγκας 30, 
τό έν Καστορίςι Υποκατάστημα 
21, ό έν Σητείφ αντιπρόσωπός μας 
κ. Σπ. Νικολάου 21, δ έν Βερροίςι 
αντιπρόσωπός μας κ. Γ. Χατζηνι- 
κολάκης 20 κλπ.
- Σημειωτέον, ώς γράφουν ήμΐν 
-αντες σχεδόν οί αντιπρόσωποι 

τήςβΤραπεζιτική;», πρόκειται περί 
πρώτης σειράς συνδρομητών, τήν 
οποίαν θά ακολουθήσουν καί 
ά'λλαι.

’Ιδού διά ποιου θετικού όντως 
τρόπου οί συνάδελφοί μας τών 
*Υποκαταστημάτων έκδηλώνουν τό

ϊ II
ένδιαφέρον των καί τήν συμμετο* 
χήν των είς τήν συλλογικήν δράσιν.
„ Αιά τήν ένίσχυσιν τούτην δέν 

ει'μεθα μόνον ευτυχείς, άλλα καί 
ευγνώμονες, διότι είς Σύλλογος 
τότε μόνον δύναται νά ζήση καί 
νά προαχθη, όταν τά μιέλη του 
συναγωνίζωνται μεταξύ των. ποιος 
θά άναλι βη τά περισσότερα βάρη 
χάριν τού συνόλου.

Iοιαυτην αποδιδοντες σημιασίαν 
εις την ενθουσιώδη συμμετοχήν 
τών συνάδελφων τών ‘Υποκατα
στημάτων είς τήν διά τής «Τρα
πεζιτικής» άναληφθεΐσαν προσ
πάθειαν δέν είναι- δυνατήν ν., 
κρατήσουμε- μόνον δΓ ημάς τήν 
χαράν έκ τής διαπιστώσεως τοιαύ- 
της συνοχής, αλληλεγγύης καί άνω- 
τέρας, πράγματι, άντιλήψεως τών 
συλλογικών υποχρεώσεων.

’Ιδιαιτέρας μνείας άξιον είναι 
τό ένδιαφέοον ώρισμένων κλητή
ρων καί νυκτοφυλάκων 'Υποκα
ταστημάτων, οί όποιοι έζή ησαν 
νά έγγραφούν συνδρομηταί.

Έπιλαμβανόμεθα ευχαρίστως 
τής παρουσιαζομένης ευκαιρίας διά 
νά τούς συγχαρώμεν καί νά τούς

Δημοσιεύομεν κατωτέρω μελέτην του 
Συναδέλφου κ. Β. Λιάντζουρα έπί 
ένδιαφέροντος ύπηρεσιακοΰ ζητή
ματος, τό όποιον Θά ήτο εύκταίον 
νά άπασχολήση καί άλλους συνα
δέλφους, ϊνα έκ τής συζητήσεως 
δημιουργηθή μία κοινή γνώμη καί 
διευκρινισθή τό θέμα είς δλας του 
τάς λεπτοιιερείας.

Ή Σύνταξις έπιφυλλάσσεται καί 
αυτή νά διατύπωση έν καιρω τάς 
γνώμας της έπί του ίδιου ζητή
ματος.

‘II ήμετέρα τράπεζα κατά τό 
κρατούν σύστημα έξάγει τά Ιτήσια 
αποτελέσματα τών εργασιών της 
κατά κλάδους, μη λαμβάνουσα δέ 
τά καταστήματα ώς αυτοτελείς μο
νάδας άποδόσεως, δέν αναγκάζεται 
νά έπιβάλη τόκον έπί τών μεταξύ 
των λ)σμών. ’Επίσης δέν εύρίσκε- 
ται προ τού απαραιτήτου τής έπι- 
βολής τόκοιι χάριν τού περιορι
σμού τών διαθεσίμων τών κατα
στημάτων είς τά έλάχιστα δυνατά 
όρια, έφ’ όσον ούτως ή ά'λλως δια-

Τό = - ·. ϊ . , I τηρεί, λογω των εν γενει συνθη-ερώτημα απασχολεί την ι JL . ,,Χ , , , . ,.1 κων, νεκρόν κεφαλαιον επαοκεςσυναοελφικην οικογένειαν και ιδι-, ~
«ΰέρως τούς συναδέλφους τών | *α1 διά άπροοπτους άνάγκας 
ύποκΤΤΠΤνΤΧζρινττ ένώ τείνουν νά όλων τών καταστΐμιάτων της. 
εξαντλήσουν κτ-θρπ<_τής δυνατής | ‘II ανάγκη τής επιβολής τόκου 
άναπτύξεως τραπεζιτΐ)ίών_ έργα 
σιών, έμιρανίζουσι εις τούς ϊσολο-]- 
γισμούς των έλάχιστα κέρδη ή ζη- ' , 
μίας λόγιο τού όγκου τών καταθέ- 
σεών τωτ. Έξ άλλου οί συνάδελ
φοι ύποκ)των, τών έκμεταλλευο 
μένων κεφάλαια υπέρ τάς κατα
θέσεις των, αναγνωρίζουν, δτι μέ
ρος τών κερδών των δέον νά κα- 
λύψη τά έξοδα τών μή έξ Ιδίων 
καιαθέσεων υπό έκμετάλλευσιν κε
φαλαίων. ί

επι των έν λόγω λ)σμών έμφανί- 
ται είς όργανιόσεις θεοιρούσας 

τά έπί μέρους καταστήματα ιός

Έν τή έρεύνη τού ζητήματος 
βεβαιώσωμεν, δτι δέν μάς διαφεύ- εμφανίζονται δύο βασικαί απόψεις, 
γει τό βαθύτερον νόημα μιά;πρά- Ή τής τραπέζης έν συνόλφ λαμ- 
ξεως, ή οποία τιμά και αυτούς καί βανομέχης καί ή τών έπί μέρους 
ημάς. καταστημάτων.

• · · · «««»< « «-«- ·-· · ΙΜΜΜ «
TO NEON ΧΡΗΜαΤΙΣΤΗΡ I ΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΩΝΣΤ- Δ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ 

ΠΒΝΕΠ)ΜΙΩΝ ΒΘΗΜΩΝ ΠΒΡΙΣΙΟΝ

αυτοτελείς παραγιυγικάς μονάδας, 
είς ας παρέχεται αρχικόν κεφά- 
λαιον κινήσεως καί πλήρης έλευ- 
θερία ένεργείας έν σχέσει προς 
τόν πορισμύν κεφαλαίων υπέρ τό 
έπίπεδον καταθέσεων, ώς έπίσης 
έν σχέσει προ; τήν έπωφελεστέραν 
διάθεσιν τού πλεονάζοντας μέ-· 
ρους αυτών.

Αί οργανώσεις αύται προύπο- 
θέτουσιν εύρείας αγοράς χρήματος, 
ένέχουσι 6έ έν τή έφαρμογή των 
είς περιωρισμένας,ώς αί παρ* ήμΐν, 
άγοράς τ* άκόλουθα μειονεκτή
ματα :

α) Τά καταστήματα ιός παραγω
γικοί μονάδες δυνατόν ν’ αγωνται 
χάριν τών ιδίων αποτελεσμάτων 
εις ένεργείας έπιβλαβεΐς διά τό 
σύνολον, ώς ή μή αποδοχή κατα
θέσεων, μή υπάρχοντας εδάφους 
περαιτέρω άναπτύξεως τών τοπο- 
θετήσειυν, ή αποφυγή έργασιών, 
τήν άπόδοσιν τών όποιων καρ- 
πούνται έτερα καταστήματα, πρός 

όμησιν γενικών έξόδων, ή 
λίαν περιωρισμένων 

διαθεσίμων με^Μίνέπειαν νά έκτί- 
θειαι ή Τράπεζα εΐ^^^μ. πρ ο ό π τ oys_

; ΕΚΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓίίΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ \
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άνάγκας μεγάλιον ποσοτήτιί>ν<^ζ,νε-

····«··
#·♦♦♦♦♦♦♦♦·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«·♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

• · «#«-« · # ·

στών κλπ.
β) Τό έντοκον τών μεταξύ τών 

καταστημάτων λογ)σμών απαιτεί 
πρόσθετον άπασχόλησιν άντιστοι-'
• · · ·-· »·····»«··«

Ή νέα αϊ&ουοα έν τώ ιοογείιρ τοΰ άνεγερ&έντος ύπο τής Έ&νικής Τραπέζης νέου χτιρίου έπ'ι τής όδοϋ Σοφοκλέους.
Ή αρχιτεκτονική διαρρύ&μιαις είναι λίαν επιτυχής όπως φαίνεται έκ τής ανωτέρω είκόνος. ’Εγκαταστάσεις μέ τήν τελευταίαν λέ£«ν τής 

Τεχνικής, αερισμός, ϋ-έρμαναις, φωτισμός, ενδειξις τής κινήσεως χω/ αξιών επί ήλεκιρικών πινάκων ΐκλπ-, εξασφαλίζουν
άνετον εργασίαν καί προικίζουν τόν τόπον με εν έργον πολιτισμού.



χοΰσαν (προκειμένου περί μεγάλου 
άριθμοΰ καταστημάτων) εΐς άξιό- 
λογον δαπάνην ΐσην προς την μι
σθοδοσίαν τουλάχιστον τών άπα- 
σχοληθησομένων υπαλλήλων.

Τ’ ανωτέρω μειονεκτήματα απο
φεύγονται διά τοΰ κρατούντας 
παρά τή Τραπέζη μας συστήματος, 
συγχρόνως δέ έπειδή απαλλάσσον
ται οί διευθυνταί τών καταστη
μάτων τής φροντίδας ιού έπωφε- 
λεστέρου πυρισμοΰ κεφαλαίων ή 
διαθέσεως τών πλεοναζόντων, επι
τυγχάνεται ή συγκέντρωσις τής 
προσοχής των εις τήν μεγαλειτέραν 
άνάπτυξιν τών κατά κλάδους εργα
σιών.

Διά τού άκολουθουμένου συστή
ματος αποφεύγονται μέν τά μειονε
κτήματα ταΰτα παραμένει όμως 
τό μειονέκτημα τής μή παροχής 
έμφανοΰς κριτηρίου τής άποδοτι- 
κότηιος έκάστης χρήσεως τών επί 
μέρους καταστημάτων, ή σημασία 
τοΰ οποίου θ’ άφήσωμεν νά προ- 
κύψη έκ τών έν συνεχεία συνεπει
ών τής έλλείψεώς του.

’Άνευ σαφούς ένδείξεως τών 
αποτελεσμάτων χρήσεως τών κα
ταστημάτων, αίρεται ή διηνεκής 
ψυχολογική πίεσις επί τών υπευ
θύνων, δπως εμφανίζουν πάντοτε 
ανώτερα αποτελέσματα καί σύν 
τφ χρόνφ αμβλύνεται δ ζήλος 
πρός δράσιν.

Τά δρια τής επιτυχούς άναπτύ- 
ξεως εργασιών είναι ήδη, διά τούς 
μή εξ υπηρεσιακής ΰποχρεώσεως 
άσχολουμένους, λίαν συγκεχυμένα 
καί ή αποτυχία ευρίσκει κρύπτην, 
διά τήν κοινήν συνείδησιν, εις τον 
πέπλον τής άσαφείας.

Διά τής έμφανίσεως έν ταΐς λε- 
πτομερείαις των καί τής μελέτης 
τών συντελεστών μειονεκτικοτητος 
θά έπετυγχάνετο, δπως καταβάλη 
άπαν τό προσωπικόν και εν τφ 
κύκλφ έκαστος τής αρμόδιό-. ,| τός 
του, συνειδητήν προσπάθειαν εξα- 
λείψεως ή τουλάχιστον ελαττωσεως 
τών συνεπειών τών συντελεστών 

τή ΜιΤν, επειδή δέ θά καθίστατο 
έμφανής ή έπιτευχθεΐσα κατά συ
νέπειαν μείωσις τών σχετικών έπι- 
βαρύνσεων, θά ύπεκινεΐτο μεγαλεί- 
τερος ζήλος πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην.

Αλλά καί έν σχέσει πρός τήν 
άπόδοσιν τών έργασιών υπάρχουν 
καταστήματα έξάγοντα κέρδη, τά 
οποία θά έξεμηδενιζοντο, ή θα 
άπέμενε παθητικόν αποτέλεσμα, 
έάν έπεβαρύνοντο δια τών αναλο
γούν των αύτοΐς έξόδων. Ηδη δεν 
αποκλείεται τά καταστήματα ταΰτα 
νά υποχωρούν εύχερώς υπό την 
πίεσιν τού ανταγωνισμού (πραγμα
τικού ή δ’ έπιτηδείων ενεργειών 
προκαλουμένου) ένω έν έπιγνωσει 
τής ζημίας, ήν θά προυξενουν θά 
προέβαλλον άναντιρρήτως ίσχυρο- 
τάτην αντίστασιν καί πιθανόν θά 
έπετύγχανον διά καταλλήλου και 
έπιμόνου ένεργείας, έπωφελεστερας 
τοποθετήσεις.

Οί λόγοι, συνεπώς, ο! συνηγο- 
ρούντες υπέρ τής ύπάρξεως ενδεί
ξεων τών έπιτυγχανομένων αποτε
λεσμάτων καί δή εις λεπτομερείς 
αναλύσεις είναι ισχυρότατοι καί 
ουσιαστικοί διά τράπεζαν καταθέ
σεων ώς ή ήμετερα, μετά την 
ϊδρυσιν τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, καί κυριωτέρα αίτια τής έλ- 
λείψεως τών ένδείξεων τούτων ει- 
νε τό άτοκον τών μεταξύ τών κα
ταστημάτων λ)σμών.

Είδικώτερον έξετάζοντες τό θέ
μα από τής άπόψεως τών έπί μέ
ρους καταστημάτων εύρίσκομεν, 
δτι δ σπουδαιότερος λόγος, δι’ ον 
οί ισολογισμοί αυτών δέν δίδουν 
πλήρη εικόνα τών αποτελεσμάτων, 
συνίσταται εις τό δτι τά μέν εκ
μεταλλευόμενα κεφάλαια υπέρ τάς 
καταθέσεις των μέ ούδέν έπιβα- 
ρύνονται έξοδον, τά δέ έπιτυγχά- 
νοντα μιικράς τοποθετήσεις έν σχέ- 
σει πρός τάς καταθέσεις των φέ
ρονται έπιβεβαρυμένα μέ τούς τό
κους καί τά έξοδα έξυπηρετήσεως 
τών πλεοναζουσών καταθέσεων, 
Ή έπιβολή τόκου έπί τών μεταξύ 
τών καταστημάτων λ)σμών είναι 
καί από τής άπόψεως ταύτης εις

τών ευχερών τρόπων πρός άρσιν 
τών ανωτέρω αλλοιώσεων.

Έν συμπεράσματι δθεν άπ’ άμ- 
φοτέρων τών άπόψεων παρατη- 
ρούμεν, δτι ισχυρότατοι λόγοι, έν- 
διαφέροντες τόσον τήν Τράπεζαν 
έν συνόλφ, δσον καί τά έπί μέρους 
καταστήματα έπιβάλλουσιν δπως 
ύφίστανται έντοκοι οί μεταξύ τών 
τελευταίων λ)σμοί, έκτος έάν κα
θίστατο έφικτός δ υπολογισμός 
τών έπιβαρύνσεων ή άπαλλαγών 
δΓ άλλου εύχερεστέρου τρόπου, 
ώς δ τών μέσων κεφαλαίων, περί 
τοΰ δποίου θ’ άσχοληθώμεν έν 
τφ μέλλοντι. Επειδή δμως καθ’ 
οίονδήποτε τρόπον υπολογιζόμενοι 
αί έπιβαρύνσεις και άπαλλαγαί 
δέν παύουν νά έξαρτώνται έκ τού 
ληφθησομένου καταλληλοτέρου 
επιτοκίου, ας μάς έπιτραπή νά 
έξετάσωμεν καί τό ζήτημα τούτο 
έν συνεχείψ.

Καί δσον μέν άφορά τά κατα
στήματα, ά'τινα δανείζονται κεφά
λαια, έπιβάλλεται δπως έπιβαρύ- 
νωνται διά τού έπιτοκίου τού άντι- 
στοιχούντος εις τό μέσον κόστος 
τών καταθέσεων τής Τραπέζης 
εις τόκους, ηύξημένου κατά πο- 
σοστον άναλογούν είς τά έξοδα 
έξυπηρετήσεως αυτών καί είς τάς 
λωπάς έπιβαρύνσεις τών υπό έκ- 
μετάλλευσιν κεφαλαίων (τών κα
ταθέσεων), ώς γενικά έξοδα, άπο- 
σβέσεις κ.λ.π.

"Οσον άφορά τά καταστήματα 
τά μή έκμεταλλευόμενα τό σύνο- 
λον τών καταθέσεών των δέν θά 
ήτο ορθόν, φρονοΰμεν, ν’ άπαλ- 
λάσσωνται τοΰ συνόλου τών άνω- 
τέρω έπιβαρύνσεων έπί ταυ δα- 
νειζομένου μέρους διότι θα 
προέκυπτε- υπέρ αυτών κέρδος ού- 
δένα εξυπηρετούν σκοπόν, ουδέ 
θά έβασίζετο έπί τής λογικής τό 
νά θεωρήται τό μέρος έπιτο
κίου, τό έμφανίζον τάς έπιβαρύν- 
σεις τών καταθέσεων τής Τραπέ
ζης (γενικά έξοδα, αποσβέσεις 
κ.λ.π.), ώς πηγή κέρδους τών 
καταστημάτων τούτων.

Δεδομένου δτι, δ άπώτερος σκο
πός τού λογισμού τόκου έπί 
τών μεταξύ τών καταστημάτων 
λογ)σμών θά ήτο ή έξεύρεσις τών 
δργανικώς παραγωγικών ή μή 
τοιούτων διά τού υπολογισμού 
καί τών έκ λοιπών λόγων έπιβα 
ρύνσεων ή άπαλλαγών, είς την 
περίπτωσιν τών καταστημάτων 
τής κρινομένης κατηγορίας δ λο
γισμός τόκου θ’ άπέβλεπε, είς τήν 
έξεύρεσιν τού έάν, μετά τήν άφαί- 
ρεσιν τών μή δεδικαιολογημένων 
έπιβαρύνσεων, ύφίσταται σύνθεσις 
έργασιών έπιτρέπουσα τήν άπό- 
δοσιν κέρδους. Ύπό τήν άποψιν 
ταύτην ώς καταλληλότερον έπιτό- 
κιον θεωρούμεν τό άντιστοιχούν 
είς τό μέσον κόστος τών καταθέ
σεων τού κρινομένου καταστήμα
τος, ηύξημένον κατά ποσοστόν ά
ναλογούν είς τά έξοδα έξυπηρετή
σεως αυτών.

Είς τό σημεΐον τούτο δέν λή- 
γουσι τά έπιχειρήματα τ’ άφορών- 
τα τό έπιτόκιον, τών χρεωστικών 
μεταξύ τών καταστημάτων λογ)- 
σμών, διότι αί πλεονάζουσαι κατα
θέσεις, τιθέμεναι ύπό έκμετάλλευ- 
σιν έκ μέρους τών λοιπών κατα
στημάτων, δίδουσι κέρδη, μέρος 
τών δποίων ανήκει είς τό συγκέν
τρωσαν ταύτας κατάστημα, έφ’ δ
σον δέν ύφίσταται μεγάλη προσ
φορά χρήματος.

Έάν, παρά τήν δΓ οίουδήποτε 
τρόπου διαπίστωσιν τού δργανι
κώς έπιζημίου ενός καταστήματος, 
συμφέρη ή διατήρησις αυτού,τούτο 
είναι ζήτημα άναγόμενον είς τήν 
γενικωτέραν κρίσιν τής Τραπέζης,

Βα ς. διαντζο υρας

Τοϋ Τμήματος Εργασιών "Υπ)μάτων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ ΗΜΕΡΟΔΕΙΚΤΗΣ 1935
cO κάτωθι ημεροδείκτης σχεδιαστείς παρά τοΰ συναδέλφου κ, Νικολάου Δ, Σκυλά, τοΰ 

Τμήματος Άξιων τοΰ Κεντρικού, διηρέθη είς δεκάδας ήμερών-
ΑΙ έντός κύκλου ήμέραι είναι αί Κυριακαί δλου τοΰ έτους.
Αί έντός 2 άγκυλών αί άργίαι καί αί φέρουσαι κάτωθι μίαν άγκύλην αί ήμιαργίαι πλήν 

τοΰ Σαββάτου.
*0 Πίναξ οΰτος έκτος τής χρησιμότητός του ώς έορτολογίοχι, έξυπηρετεΐ κυρίως:Α] Είς τήν εΰρεσιν τών λήξεων συναλ]κών καί γραμματίων άποδοχής 30, 45 , 

60, 90. κλπ. ήμερων. Οΰτω*.
Τήν 4ην -Ιανουάριου ζητοΰμεν τήν λήξιν άποδοχής μετά 30 ημέρας" πρός εΰρεσιν, λαμ- 

βάνομεν 3 σειράς [δεκάδας] μετά τήν σειράν είς ήν εύρίσκεται ή 1 ’Ιανουάριου καί έπειδή 
αΰτη είναι είς τήν πρώτην σειράν ή ζητούμενη ήμερα είναι είς τήν ·1ην σειράν [δεκάδα] 
καί άκριβώς καθέτως κάτωθι τής 4ης Ιανουάριου, ήτοι ή 3η Φεβρουάριου καί

Β) Πρός καταμέτρησιν ημερών άπό μιας ημερομηνίας είς άλλην.
Σημ Εις τήν πρώτην στήλην είναι ό αΰξων άριθηός τών δεκάδων 1 έως 37, μετά τήν 

όποιαν άκολουθοΰν αί σειραί τών ημερών κατά δεκάδας.
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« ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΩΝ »

ΔΙΑΓΡΑΦΑ!

, Παραφωνίαν εις τήν ενθουσι
ώδη υποδοχήν, τής οποίας έ'τυχεν 
η «Τραπεζιτική» άπετέλεσεν ή 
επιστροφή τοΰ φύλλου εκ μέρους 
δυο μελών τοΰ Συλλόγου και ευ
αρίθμων μελών τοΰ Συλλόγου τών 
έν τή Εθνική Τραπέζη εργαζό
μενων γυναικών, απάντων τοΰ 
Κεντρικού Κατ]ματος

, κ«ί διά τους μεν καί διά τούς 
δέ είναι απόλυτον δικαίωμα ή 
αδιαφορία, ή καί ή αποδοκιμασία 
τής νέας μιας συλλογικής προσπά
θειας.

Επομένως, ουδόλως μεμφόμεθα 
τούς έπιστρέψαντας.

Θά ηθελομεν μόνον να έρωτή- 
σωμεν, πρώτον, τά δύο μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας; ’Εάν ή ύπαρξις τοΰ 
Συλλόγου σημαίνη κατ’ ανάγκην 
καί ϋπαρξιν πλείστων ζητημάτων 
προς έπίλυσιν, διατί οί κύριοι Συ
νάδελφοι δέν αισθάνονται τήν 
ανάγκην νά βοηθήσουν καί αυτοί 
εις τήν λύσιν των ;

Ίσχυριζόμεθα, ότι ή βοήθεια, 
τήν οποίαν έζητήσαμεν από τούς 
κ. κ. Συνάδελφους δεν είναι κα
θόλου κουραστική.

'Εάν, λοιπόν, όκνοΰν εις μίαν 
τόσον εύκολον βοήθειαν, τί θά 
εκαμναν οί κύριοι Συνάδελφοι, 
εάν τό σώμια τών Συναδέλφων των 
τούς έπεστράτευε διά κοπιωδεστέ- 
ρας καί δυσχερεστέρας προσπά
θειας ;

Έάν οί κύριοι Συνάδελφοι διά 
τής επιστροφής τοΰ φύλλου ήθελον 
να υποδηλώσουν οίανδήποτε άν- 
τιρρησιν των διά τό όργανον τοΰ 
Συλλόγου, τότε τούς έρωτώμεν : 
Εις ποιον ανήκει ή «Τραπεζιτική»; 
Δέν ανήκει καί εις αυτούς, όσον

ακριβώς καί εις ήμάς καί εις πάν
τα Συνάδελφον ;

„ Καί έν τοιαύτη περιπτώσει, διατί 
°ΐ( κύριοι Συνάδελφοι δεν ήοκησαν 
τα εις τήν διάθεσίν των μέσα διά 
νά πείσουν καί τούς άλλους, άλλ’ 
ήσκησαν τόσον άρνητικώς τά συλ
λογικά των καθήκοντα;

Άπαντώντες ήδη εις τάς Συνα
δέλφους, αϊ όποΐαι έπέστρει|>«ν τήν 
<< 1 ραπεζιτικήν», έπιθυμοΰμεν νά 
ερωτησωμεν : Είναι άρά γε ανάγκη 
διά τής ένεργείας των ταύττις νά 
καθιστούν έ'κδηλον εις τούς συνα
δέλφους των τήν μή συμμετοχήν 
εις τήν γενικήν κίνησιν, ή οποία 
εάν κατέληγεν είς ικανοποιητικά 
αποτελέσματα—καί δ καλλίτερος 
προς τούτο τρόπος δέν είναι ή αρ
νητική έκδήλωσις τών περί ών 
πρόκειται Συναδέλφων—θά είχε 
νά ώφελήση πάντας καί επομένως 
καί αύτάς ;

Ή θά εϊχονϊσως τήν γενναιο- 
ψυχίαν νά παραιτηθούν τών αγα
θών αποτελεσμάτων, επειδή ήρνή- 
θησαν νά μετάσχουν εις τήν πρα- 
γμιατοποίησίν των ;

'Οπωσδήποτε δέν είναι ίσως 
υπερβολή νά ζητή τις περισσυτέ- 
ραν σταθμισιν εις τάς ένεργείας 
Συνάδελφων, οί οποίοι ζοΰν είς 
τό ίδιον ίδρυμα, διότι ούδείς δι
καιούται νά λησμονή, ότι ή συνα- 
δελφωσις επιβάλλει και ώρισμιένας 
υποχρεώσεις.

Έν προκειμένη),μ-άλιστα, αί υπο
χρεώσεις είναι τόσον άπλαΐ, όσον 
άπλά είναι καί τά ερωτήματα, τά 
όποια άνευ οίασδήποτε μνησικα- 
κίας δέν άπεφύγαμεν νά θέσωμεν 
είς τά μέλη καί τά μή μέλη τοΰ 
Συλλόγου μας, τά όποια ούτως 
έξεδηλώθησαν, χωρίς νά παύουν 
νά μάς είναι συμπαθή.
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Α. Κατσίγρα: "Ερως—Γάμος.
Franc. Nitti L’ inquietude du monde (la guerre—la cri- 
se-Γ etatl.
Abel Hermant Platon.

» » Le nouvel anacharsis (Promenade au
jardin des lettres grecques).

Walter Ripman Dent’s first English book.
> » » second > »

Rossger - Ja£er Handelskorrespondenz in Deutcher and 
Englicher sprache
P. Philippen -Mme Plantie Les lectures litteraires de Γ 
ecole.
"Εκδοσις Έφ. «Ν. Κόσμος» Λεξικόν Νομικής Διοικήσεως 
καί ’Αστυνομίας Τόμι. Α'. 1$'.

» » » » » Γ'.
> » » » » Δ'.
> » > » » Ε'.

* «Πρωΐα» Λεξικόν τής Έλλ. Γλοκτσης Τομ. Α . Α -ΕΜΦ 
» » » » » » > Β'. ΕΜΦ -ΟΨΩ
» , » » » » Γ.ΟΨΩ=Ω

Ν. Γ. ’Ιγγλέσης 'Οδηγός τής ‘Ελλάδος 1930.
■'Εκδοσις ΈλεοΟερουδάκη Παγκόσμιος Ιστορία Τόμος 1.

> » » > » 2ι.
» » » _» > 2β.
, » Ό Βίος τών Ζψων
> » Ιίαγ. Γεωγραφία Τόμον Ιο:.
> » » > » 2νς

Ν. Κοντοπούλου Λεξικόν Γαλλοελληνικόν.
, „ » ‘Ελληνογαλλικόν.

I. Περβάνογλου > Άγγλοελληνικόν.
, > » * Ελλη νι αγγλικόν .
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Π. Ήρειώτου 
Γ. Δυοβουνιώτου

Γ. Ήλιάδου 
Άντ. Σιγαλά 
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Έλληνογερμανικόν 
Ή Γαλλική δΓ εικόνων 
Ή 'Αγγλική » >
Ή Γερμανική » *
Σύστημα τοΰ ‘Ελλΐ)νικο0 Πτωχευτικού 
Δικαίου Τόμι. Λ'.

‘Η ταχύτης έν πάσι, Νόσος Κοινωνική 
‘Ιστορία τής ‘Ελληνικής Γραφής 

Ή Ίλιάς καί ό Τρωικός πόλεμος 
Τά Δημοκρατικά μας καθήκοντα 
Ή Οικονομική κρίσις, Αίτια καί άντιμε- 
τώπισις αυτής
‘Ελένη Άλταμούρα, (ή πρώτη ζωγράφος 
στήν ‘Ελλάδα μετά τό είκοσι ενα)
•Η Ίστορικότης τών Κοινωνικών θεσμών 

Α Μ ,,ετριν,, ‘Η -Αγροτική ΓΙίστις (θεωρία-έφαρμογή) 
Λ. Παπαντωνίβυ'Οθων καί ή Ρομαντική δυναστεία 

Ν. Λάσκαρη Θέατρο ν τόμος Ε'.
V» Μελά Ματωμένα ρασα (βιογραφίες)
• a Λ* ΤεοίΓάκη Ή Παρακμή τών σκληρών (μυθιστόρημα)
sleV’swIi Jeremie (trd. par 1, Ch. Baudouin)
Stef. Stxcig J Les Syst6mes monetaires
G. D. Perron-A. - contemporains 14 Λεκεμ-

βρίου 1934

2053 ΆΘηνάς Ταρσούλη

Γεωρ. I. Πίτσιου 
Δ. Π. Πετρίδη

TO NEON ΜΕΓΑΡΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Η προς την θάλασσαν πρόσοψις του νέου μεγάρου ή καί άνηκουσα είς τό ημΐτερον Υποκατάστημα. 
Τό βόρειον τμήμα κατέχει η Τράπεζα της 'Ελλάδος. Τό νέον μέγαρον ρυθμού Κορινθιακού άνη~ 

γέρθη επί σχεδίων τοΰ κ. Ν. Ζουμπουλίδον καί εστσίχιαε περί τά 50 έκατομ. δρχ. 
Περιλαμβάνει ιελειοτάτας εγκαταστάσεις θησαυροφυλακίων διά τίτλους, θυρίδας κλπ.

’ "το" ΓΡΑΦΕΙ 0 Ν * ΕΞΥIΠ Η Ρ ΕΤΗΕΕΩΣ
ΤΟΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΝ ΤΟΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ώς άνεκοινώθη είς τούς κ.κ. 
Συναδέλφους, είς τό προηγούμε- 
νον φύλλοντής «Τραπεζιτικής»,ήρ- 
χισε λειτουργούν από 1ης Δ)βρίου 
τό Γραφεΐον έξυπηρετήσεως τών 
Συναδέλφων τών Ύπ)μάτων, υπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ Συναδέλφου 
κ. Ν. Μπαστουνοπούλου

Ό Σύλλογος ίδρύων τό Γρα 
φεΐον τούτο άπέδειξεν, ότι έχει 
στερράν άπόφασιν νά έξυπηρετή- 
ση τούς μακράν τοΰ κέντρου Συνα
δέλφους, οί όποιοι συναντούν δυ- 
σχερείας είς τήν άμεσον παρακο- 
λούθησιν τών ύποθέσεών των έν 
’ Αθήναις.

Τό Γραφεΐον τοΰτο δέν θά 
παρέχη απλώς πληροφορίας είς 
τούς κ. κ. Συναδέλφους περί 
τής θέσεως τών ζητημάτων των 
είς τάς διαφόρους οργανώσεις τοΰ 
προσωπικού (Άλληλοβοηθητικόν 
Ταμεΐον κλπ.), άλλά θά άναλαμ- 
βάνη έπίσης τήν διεκπεραίωσιν

τών πάσης φύσεως υποθέσεων τών 
κ. κ. Συναδέλφων καί έξω τής 
Τραπέζης.

Οί κ. κ. Συνάδελφοι τών ύπ) 
μάτων αναθέτοντες είς τό Γρα
φεΐον τούτο τήν διεκπεραίωσιν 
τών ύποθέσεών των, δύνανται νά 
είναι απολύτως ήσυχοι, ότι τά ζη- 
τήματά των θά παρακολουτήηθοΰν 
κατά τον άριστον δυνατόν τρό
πον μέ πραγματικόν ένδιαφέρον 
καί πλήρη συναίσθησιν, ότι κα
θήκον τοΰ Συλλόγου είναι νά 
έκπροσωπήση διά τοΰ είδικοΰ 
Γραφείου τύν ένδιαφερόμενον, ώς 
έάν παρίστατο οντος αυτοπροσώ
πως καί έχειρίζετο μόνος του τό 
ζήτημα.

Εϊμεθιι ευτυχείς, ότι δυνάμεθα 
νά βεβαιώσωμεν τούς κ.κ. Συνα
δέλφους τών Ύπ)των περί τής τε
λείας δργανώσεως τοΰ ίδρυθέντος 
Γραφείου, είς τό όποιον απασχο
λούνται Συνάδελφοι, οί όποιοι κι

νούνται μέ ενθουσιασμόν, διότι πι
στεύουν είς τον Σύλλογον καί έχουν 
άνωτέραν άντίληψιν τών Συλλο
γικών των υποχρεώσεων καί κα
θηκόντων πρΰς Συναδέλφους, 
οί όποιοι ένφ τόσον συμβάλλουν 
είς τήν έξέλιξιν τοΰ Συλλόγου δέν 
έχουν, άτυχώς, τήν ευχέρειαν νά 
έπωφελοϋνται ώρισμένων πλεονε
κτημάτων καί υπηρεσιών, τάς ο
ποίας ούτο; προσφέρει είς τά έν 
’Αθήναις καί ΙΙειραιεΐ μέλη του.

Οί κ.κ. Συνάδελφοι τών Ύπ)- 
μάτων δέον νά άντιληφθοΰν, ότι 
τό ίδρυθέν Γραφεΐον έξυπηρετή- 
σεως τούς ανήκει έξ ολοκλήρου 
καί ότι δύνανται νά αναθέτουν 
είς αυτό πάσαν ύπόθεσίν των, δι
ότι οΰτω καί τήν καλήν καί ταχί- 
στην διεκπεραίωσιν τών ύποθέ
σεών των έξασφαλίζουν καί είς τον 
Σύλλογον παρέχουν τήν μεγίστην 
εύχαρίστησιν νά φαίνεται χρήσι
μος πρύς αγαπητά Μέλη του.

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΓΡΠΦΕΙΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ 

ΤΩΜ ΣΥΝΗΔΕΛΦΩΝ ΥΠ)ΤΩΜ

Κατόπιν τής αυστάοεως τον Γρα
φείου Έξυπηρετήσεως τών Συνα
δέλφων τών Υποκαταστημάτων, 
παρακαλοΰνται θερμώς οί κ κ. Συ
νάδελφοι τών Υποκαταστημάτων, 
ϊνα διά πάσαν πληροφορίαν ής ήΐ)ε- 
λον έχει Ανάγκην Απευϋύνωνται 
προς αυτό αντί νά άπευϋύνωνται 
προς τάς σχετικός ’Οργανώσεις του 
Προσωπικού (Άλληλοβοηθητικόν 
Ταμεΐον κλπ.) καθ’ (ίσον ή εκ πολ
λών προσώπων ταυτόχρονος αϊτη- 
σις πληροφοριών μεγάλως παρακω
λύει τήν διεξαγωγήν τών ανωτέρω 
υπηρεσιών.

Οί κ.κ. Συνάδελφοι δέον νά ώοιν 
Απολύτως βέβαιοι, δτι τό Γραφεΐον 
λειτουργούν με μεϋοδικότητα και 
σύστημα θέλει έξυπηρετή αυτούς 
μετά προθυμίας και ταχύτητος.

Έξ άλλου Ανακοινονιαι είς τους 
κ.κ. Συναδέλφους υτι προς τύρησιν 
έχεμυ&είας ϋέλονσιν Αναζητεί είς 
τήν στήλην ’Αλληλογραφίας έκάστου 
φύλλου τής «ΤΡΑΠΕΖΙ! IΚΗΣ» 
τήν Απάντησιν είς τά έρωτήματά των 
μέ τον αύξοντα άριϋμόν λήψεως τής 
ερωτώσης επιστολής των, οατις 
Αναγγέλλεται αύτοΐς αμέσως δΤ επι

στολικού δελταρίου καί ούχι μέ τό 
ονοματεπώνυμόν των.

Έν Άϋήναις τή ό Α)βρίου 1934 
Ό Διευϋυντής τοΰ Γραφείου 

Ν. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟνΑΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 
ΣΤΟΛΏΝ - ΔΙΠΛΕΞΕΩΗ

ΆνακοινοΟται είς τούς ένδιαψε- 
ρομένους νά έκμάθωσιν ξένας 
γλώσσας διά τού συστήματος Lin- 
guaphone, δτι έπετύχομεν παρά τοϋ 
αντιπροσώπου δπως παραχωρήση 
τοΰτο διά τούς κ. κ. Συναδέλφους 
είς τήν τιμήν τών δραχ. 2.808 έξο- 
φλητέων είς δώδεκα μηνιαίας δόσεις 
έκ δραχ. 234 (κανονική τιμή δραχμ. 
4200. έξ ών δραχ. 600 προκαταβολή 
καί 12 δόσεις έκ δραχ. 300), έφόσον 
συγκεντρωθώσι τούλάχιστον 50 έγ
γραφα!.

Οί έπιθυμοΟντες έκ τών κ. κ. Συν
αδέλφων τών Ύπ)των νά έφοδια- 
σθώσι μέ σειράν τινα έκ τοΰ άνω 
συστήματος, δέον νά ύποβάλωσι δη
λώσεις μέσω τής Διευθύνσεως τοϋ 
*Υπ)τος πρός τήν Επιμελητείαν Β. 
Σ. Δ. τό βραδύτερον μέχρι τής 15ης 
Ίανουαρίου 1935 γνωρίζοντες συνά
μα καί τήν γλώσσαν ήν έπιθυμοΰν 
νά έκμάθωσι.

Ή καταβολή τών δόσεων έγκρί- 
σει τής Διοικήσεως, θέλει γίνεται 
διά κρατήσεων έκ τής μισθοδοσίας, 
πιστώσει τοΰ παρά ταϊς καταθέσε
ων Κ)κοΰ Κ)τος λ)σμοΰ «Μιχαήλ 
Λεβύ» ΔιευθυντοΟ τοΰ έν Έλλάδι

Ύπ)τος Linguaphone.
Είς τούς τυχόν άγνοοΰντας τό σύ- 

οτημα Linguaphone παρέχεται ή 
πληροφορία δτι τοΰτο συνίσταται είς 
δίσκους γραμμοφώνου μετά βιβλίων 
καί άποτελεϊ τόν άπλούστερον καί 
οίκονομικώτερον συνδυασμόν έκμα- 
θήοεως ξένων γλωσσών είνε δέ άρι
στον άπό άπόψεως προφοράς. Ή 
χρησιμοποίησις τοΰ συστήματος 
Linguaphone προϋποθέτει ϋπαρξιν 
γραμμοφώνου. Διά πλείονας πληρο
φορίας ώς καί δι’ άπόκτησιν γραμ
μοφώνου δύνανται οί ένδιαφερόμε- 
νοι ν' άποταθώσιν είς τά Γραφεία 
τής ‘Εταιρείας (Σταδίου 48).

Έν ’Αθήναις τή 20 Δ)μβρίου 1934 
Ό 'Επιμελητής 

Ν' Φ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Είς Απάντησιν παραπόνων συνα · 
δέλφων εγγραφέντων είς τήν Έμπο- 
ρικι/ν 'Εγκυκλοπαίδειαν, γνωρίζο- 
μεν δτι πράγματι παρετηρήϋη μι
κρά καϋυστέρησις κατά τό βέρος, 
ήδη όμως έκδίδεται ρανονικώς. 
'Από ημερών κυκλοφορεί τό 33ον 
τεύχος εντός δέ τού Ίανουαρίου διά 
τού 3~>ου σνμπληρούται τό ~>ον 
ίπτάτευχον τομίδιο)’. Οί επιϋν- 
μοϋντες νά λαμβιΐ ■ ■ ήν κατά 
τεύχι/ δέον νά ζητή,, τοΰτο Απ’ 
ενϋείας άπό τήν Εμπορικήν ’Εγκυ
κλοπαίδειαν (’Οδός Παπαρρηγοπον· 
λον άριϋ. 9)

Έκ τΰς Επιμελητείας Β. 2. Δ.



ΤΕΧΝΙΚΑ Sc ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
I. Εγκύκλιοι

Νοεμβρίου 1934 
1 Τμ. Εργασιών

Ύπ)των άρ. 46

7 » Γ.Λογιστηρίου » 47

8 » Όργανώσεως * 48

14 » Γ.Λογιστηρίου » 49

20 Εργασιών
Ύπ)των » 50

20 » » » 51

20 » » 52

27 » » » 53

Περί επιτοκίων τοποθετήσεων επί 
καπνών παλαιός εσοδείας.

Περί καταργήσεως προμηθειών κι- 
νήσεως κεφαλαίων αμοιβαίως 
μετά τήςΤραπέζης τής Ελλάδος.

Περί προεξοφλήσεως απαιτήσεων 
εκ στεμφυλοπνεύματος.

Περί χρόνου καταλογισμού τόκων 
επί τών δανείων τού προσω
πικού.

Περί έγγραφης εις πιστωτικούς κα
ταλόγους τών μικροεπαγγελμα- 
τιών καί βιοτεχνών.

Περί καταργήσεως γρ)τίου όψεως 
εις τούς αν. λ)σμούς επί προσω
πική ασφαλεία.

Περί εγκαίρου αποστολής ειδοποιη
τηρίων επιταγών Εσωτερικού.

Περί μη χρησιμοποιήσεως υπό 
τών Διευθυντών τών ξενώνων 
τών cΥποκαταστημάτων.

II. Ήμερήσιαι Δι«ταγαΙ
35 Τμ. Όργανώσεως άρ. 35 Περί δημιουργίας νέου γενικού λο

γαριού παρ’ έκάστφ Τμήμαη.

III. Γενικαί Διατ«γα'ι
5 Τμ. ’Εργασιών

Ύπ)των άρ. 150

5 » » » 151

7 » Έξ. Συν)τος » 152

7 Τμ. Εργασιών
Ύπ)των » 153

7 » » » 154

12 » » >' 155

12 » » » 156

19 » Ταμείων χ._.η-
ματ.καί τίτλων » 157

21 » » » » 158

21 » Εργασιών
Ύπ)των » 159

21 » » » 160

26 » » » 161

27 » Τραπ.καί Δια-
θεσ.Έξ)κοΰ » 162

28 » Εργασιών
' Υ π)των » 163

29 » » » 164

Περί μηνιαίας οικονομικής έκθέ- 
σεως τών 'Υποκαταστημάτων.

Περί τροποποιήσεως πίνακας αν
ταποκριτών * Υπ)μάτων.

Περί κοινοποιήσεως διαφόρων εγ
κυκλίων τής Ένώσεως Ελληνι
κών Τραπεζών.

ΙΙερί μετοχικού Ταμείου πολιτικών 
υπαλλήλων,

Περί μέσιον επιτοκίων τοποθετή
σεων καί καταθέσεων.

Περί τρόπου άναλΰσεως χαρτοφυ
λακίου προεξοφλήσεων.

Περί Βρεττανογαλλικής Τραπέζης 
Προεξοφλήσεων.

Περί νέων Τραπεζογραμματίων 
τών 50 Λιρεττών καί πλαστών 
τοιούτων.

Περί πλαστών τραπεζογραμματίων 
Δολλαρίων.

Περί συναγωνισμού μεταξύ τών 
Τραπεζών.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακας 
εγκεκριμένων ασφαλιστικών ε
ταιρειών.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακας 
άνταποκριτών Ύποκ)των.

Περί τροποποιήσεως τού πίνακος 
τών άνταποκριτών τής Helle
nic Bank Trust Co.

ΙΙερί συναγωνισμού μεταξύ τών 
Τραπεζών.

Περί τοπικής δικαιοδοσίας Υπο
καταστημάτων.
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ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ ΣΥΝΙΦΩΝ ΥΠΟΙΟΤΩΝ
No 1).— Τό ζήτημα περί ου ή επι

στολή σας διηυθετήθη. 'Ότι δέν έ- 
κλήθητε τούτο δέν οφείλεται εις τόν 
γνωστόν λόγον.

No 2).— Άπηντήσαμεν δι’ ιδίας έ- 
πιστολής.

No 3).— 'Ομοίως.
No 4).— Ένεκρίθη βοήθημα δρχ.

1.500 άποσταλέν ύμϊν τή 24)11)34. 
No 5)·— Ούδέν νεώτερον είσέτι. 
No 6).— Άπεστείλαμεν ήδη.
No 7). — Άπηντήσαμεν δι’ ίδιας 

επιστολής.

No 8).— 'Ομοίως.
No 9).— 'Ομοίως.
No 10).— ΈνεργοΟμεν καί θά έ- 

πανέλθωμεν προσεχώς.

No 11).— Έγράψαμεν.
No 12).— ΈνεργοΟμεν σχετικώς.

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ 
ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1934
Άρ. 180G. 1. XI. 34. Περί παρατά- 

σεως τής Έλληίο-άλβανικής Έμ- 
μπορικής Συμφωνίας ανταλλαγής 
διά εξ μήνα; άπό 2.10.34.

Άρ. 1807. 2. XI. 34. Περί καθορι
σμού δικαιωμάτων Έμπορ. καί 
Βιομ. ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών ε
πί αιτήσεων πράς ανταλλαγήν ή 
διόρθωσιν δασμολογικών κλάσεων.

Άρ. 1808. 2. XI. 34. Τροποποίησις 
αποφάσεων 93870 καί 34534 περί 
’Επιτροπών ’Ελέγχου τιμολογίων 
σχετικώς μέ την σύστασιν τοιού- 
των ’Επιτροπών εις μέρη δπου 
δέν ύφίσταται Ύποκ)μα τής Τρα
πέζης τής Έλλ,άδος.

Άρ. 1809. 2. XI. 34. Κοινοποίησις 
τής ύπ.* άριθ. 76530 άποφάσεως 
καθ’ ήν καταργείτοι ή ύπ’ άριθ. 
50443 τοιαύτη περί έλευθέρας ει
σαγωγής σακχάρεως έξ Αίγυπτου 
καί επιτρέπεται ή είσαγωγή άνευ 
ανταλλαγής ποσότητας σακχάρεως 
ίση: πράς τά 5% τής δυναμικότη
τας έκαστου εισαγωγέα);.

Άρ. 1810. 3. XI 34.Περί παρατάσεω; 
τής 'Ελληνοτουρκικής συμφωνίας 
άνταλλαγής μέχρι τέλους Νοεμ
βρίου 4934.

Άρ. 1811. 5. XI. 34. Ιίοινοπ ήησις 
τής ύπ’ άριθ. 76480/13308/ 25—9 
—34 άποφάσεως περί τής έλ?.ηνο- 
γαλλικής Συμφωνίας ανταλλαγής 
καί τών εί; αυτήν -έτιτρεπομένων 
εξαιρέσεων.

Άρ. 1812. 5. XI. 34, Περί τής άνα- 
κλήσεω; τής ύπ’ άριθ. Ε. 8170]
9—7—34 δ]γής Ύπουρ. Οίκον, 
καί έπαναφ ιρά; εις τήν εφαρμο
γήν τοϋ άρθρου 2 τής άπό 8—10 
—34 άποφάσεως (’ Ενκ Ε. Ε. Τ. 
974) καί έπί φορ]κών έκδιδομένων 
επ’ όνόματι μιας τών έξουαιοδο- | 
τημ=νων Τραπεζών δι’ έμ]τα έ- > 
ξαγόμενα εις χώρας μεθ’ ών ύπάρ-

χει ούμβασις άνταλλαγής
Άρ. 1813. 12. XI. 34. Κοινοποίησις 

τής ύπ’ άριθ. 88432 άποφάσεως 
καθ’ ήν εξαιρούνται τών διατυ
πώσεων τής άνταλλ.αγής οί γαιάν
θρακες οι χρησιμοποιούμενοι ύπό 
πλοίων διά πλόας εξωτερικού καί 
πληρώνονται ύπό τών εφοπλιστών 
δΓ ίδιου συναλλάγματος.

Άρ. 1811. 12. XI. 34. Περί έκδόσε- 
ως πιστοποιητικών προελεύσεως 
έμπ]των είσαγομένων έξ Ελβετίας 
καί προερχόμενων έκ τής διαμετα- 
κομίσεως έν Τεργέστη.

Άρ. 1815. 14. XI. 34. Κοινοποίησις 
άποφάσεως 86297)24—10—34 περί 
τού τρόπον τής έπανακτήσεως τού 
δικαιώματος εισαγωγής ξυλεία; 
κιβωτοποιΐσς ύπό τών στερηθέν· 
των τούτ υ είσαγιογέων.

Άρ. 1816. 14. XI. 34. Περί τού 
τρόπου έκτελέσεως ιδιωτικών άνταλ- 
λαγών δι" είσαγωγάς ή έξαγωγάς 
καθ’ άς δέον νά ζητήται προηγου
μένως ή έγκρισι; τής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος.

Άρ. 1817 16. XI. 34. Κοινοποίησις 
τής ύπ’ άριθ. 75435/11—9—34 ά
ποφάσεως περί τού τρόπου εισα
γωγής Ρουμανικών έμπ] των.

Άρ. 1818. 16. XI. 16. 34. Κοινο- 
ποίησις τής ύπ’ άρ. 75415] 10—9— 
34 καθ’ ήν άπαγορεύεται ή είσα
γωγή φοινικοπυρήνων (δασμ. κλ. 
16κ;.

Άρ. 1819. 19. XI. 34. Περί τής 
παρατάσεως τής ‘Ελληνοτουρκικής 
συμφωνίας άνταλλαγής μέχρι τής 
15. 12. 34.

Άρ. 1620. 19. XI. 34. Περί τού 
τρόπου έκδύσεως άντιγράφων πι

στοποιητικών διά τήν χορήγησιν 
συναλλάγματος εις περίπτωσιν άπω- 
λεία: τού πρωτοτύπου.

Άρ. 1821. 22. XI. 34. Περί τής ύπ* 
αριθ. 82027 ύπουργ. άποφάσεως 
δι’ ής τροποποιείται ή ύπ’ άριθ. 
27402 άπόφασις περί δικαιωμάτων 
’Επιτροπής Ελέγχου τιμολογίων.

Άρ. 1823. 23s XI. 34. Κοινοποίησις 
έγγρ. ‘Υπ]ου Έθν. Οικονομίας άρ. 
82048] 24.10.34 δι ού διασαφηνίζε
ται ότι επιτρέπεται ή είσαγωγή έμ
πορ] ταιν χρεώσει βιβλιαρίων άλλων 
εισαγωγέων καί άν οΰτοι άνήκσυν 
ει; διάφορον έπιμελητηριακήν πε
ριφέρειαν.

Αρ. 1824. 23. XI. 34. Κοινοποίησις 
ύπουργ. άποφ. άρ. 74578 καθ’ ήν 
)] ’Επιτροπή άδειων δύναται νά 
χορηγήση άδειας δι’ ε’ίδη μικρας 
άξίας, ή δι’ αντικείμενα άποστελ- 
λόμενα δωρεάν.

Αρ. 1825. 29. XI. 34. Περί διακα
νονισμού έπιταγών έξωτερικοΟ μή 
πληρωνομένων έν τη άλλοδαπή.

ΙΗΕΛΕΤ1ΙΙ
Αρ. 1822. 23. XI. 34. Γενικά έ

ξοδα Τραπεζών καί διαφορά με- 
ταξύ χρεωστικών καί πι ιτωτικών 
έτιτοκίων τών Τραπεζών. - Άρ- 
θρον BANK ARCHIV, XXXIII- 
523.8.
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EYPETHf’ION ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Άδεια δι’ ιδιωτικά; άνταλλαγός 1816
Αλβανία 1806
Αλλαγή δασμολογικής κλάσεω; 1807
Άμύλον 1811
’Αμυλώδεις ούσίαι 1811
’Ανθρακικόν κάλλιον 1811
Άνθρσκασβέστια 1811
Άνθραξ θειούχος 1811
Αντίγραφα πιστοποιητικών τελωνείου 1820
Άπαγόρευσις υπαγωγής εις ίδιωίικάς άνταλλα- 
γάς εισαγωγών έκ τών υστέρων 1816
Άσβεστος χ) ω. ιοϋχος 1811
Βακαλά ς 1811
Βάμβαξ 1811
Βιβλία έντυπα 1811
Βιβλιάρια εισαγωγής χρέωσις άλλου είσαγωγεως 
είς ά .λην έπιμελητηριακήν περιφέρειαν 1828
Γαιάνθρακες διά πλόας εξωτερικού 1813
Γιίλα άπεστειρωμένον καί συμπεπυκνωμένον 1811 
Γλυκερίνη 1811
Γύψος 1811
Διαφημίσεως είδη 1824
Δασμολογικών κλάσεων έν ιλλαγή 1807
Είδη έμπεποτισμέια είς άντισηπτικά φάρμακα 1811 
’Ελβετικών έμπορευμάτων έκ Τεργέστης πιστο
ποιητικά προελεύσεως 1814
Είδη μικρά; άξίας 1824
’Εναλλαγή παράβολον οίιήσεως 1807
"Εντυπα βιβλία 1811
Έξαγωγαί, τελωνειακοί διατυπώσεις 1812
Έπιταγαί έξωτερικοϋ μή πληρώ όμεναι 1825
Επιτροπής ’Ελέγχου τιιολογίων δικαιώματα 1821 
’Επιτροπή έλεγχον τιμολογίων όίου δέν ύπαρχει 
ύπο)στημα ‘Ελλοιρασέζης 1808
’Ερέβινθοι 1811
Ζάκχαρις 1809
Ζακχάρεως Αίγυπτου 1809

» εϊσ.τραξι; διαφοράς τιμής άπό
Αίγυπτ. είς Τσεχοσλοβακίας 1809
Θειοΰχον νάιριον 1811
Θε οΰ/.ος ι’ίνθ.αξ 1811
’Ιαματικά υδατα 1811
Ίδ ωτικαί άνταλλαγαί 1816
Ίχθεΐ; έν γένει νωποί 1811
Καταθέσεις (δεσμευμένοι Τουρκία 1827
Κλήριγκ ’Αλβανίας παράνασις 1806

» Γαλλίας 1811
» » διακανονισμοί άευ έγκρίσ. 1811
» » » κατόπιν έγκρίσ. 1811
» > πιστοποιητικά διά παροχήν

έγκ ρήσεως 1811
» "Ελβετ’α; έμ)των έκ Τεργέστης πιστο-

πο ητικά, 1814
» έξαίρεσις γαιανθράκων διά πλόας

εξωτερικού 1813
Κλήριγκ Ρουμανίας άντίτιμον είς δραχμάς 

δεσμευμένα; 1817
* Ρουμανίας έμ)τα φορ)τα πρό τής

1^-8-34 καί άφιχθέντα μέχρι 20-8-34 1817
» Τουρκίας καταθέσεις δεσμευμένοι

(καί κατάστασις) 1827
» Τουρκίας παρ ίτασις 1810 1819

Κόλλαι —- 1811
Μοτύς 1811
Νάτριον θειοΰχον καί ύποθειώδε? 1811
ΰυλεία κιβωτόποιΐας είς στερ. τοιαύτης 1815
Οργανα έπιστημονικά, διδακτικά καί έπιστη- 

μονικής έρεύνης 1811
Οργανα έφαρμογών ηλεκτρισμού 1811

» μετρήσεως 1811
» σχεδιάσεως 1811

’Όρι ζα 1811
Παράβολον αιτησεω; άλλαγή; δασμολογικής 
κλάσεως 1807
Πιστ ιπ ηητικά προελεύσεως έμ)των ’Ελβετίας 
έκ Τεργέστης 1814
Πιστοποιητικών τελωνείου άν)φα εκδοσις 1820
Πάτασσα 1811
Ρέγγαι 1811
Ρουμανία 1817

καταθέσεις δεσμευσμέναι έμ)των 
είσαχθέντων μετά τήν 16 8-34 1817

Σπαρτόν 1811
Σόδα καυστική 1811,
Societe des Sucreries et raffineries d’Egypte 1809
Συσκευαί εφαρμογής ήλεκτρισμού 1811
Τελωνειακοί διατυπώσεις άκύρωσις έγκ 1710 1324--1812
Τζ'βα 1811
Τουρκία 1819--1827
Τσιμέντα 1811
"Υδατα Ιαματικά 1811
Ύδροξείδιον νατρίου 1811
Ύποθειώδε; νάτριον 1811
€\φάσματα διά φαρμακευτικά; γάζας 1811

* έμπεποτισμένα είς άντισηπτικά
φάρμακα 1811

Φαρμακευτικά έλαια 1811
Φαρμακευτικοί μορφΆ 1811 Ρ i
Φαρμακευτικά προϊόντα 1811
Φελοί 1811
Φοινικοπυρήνων άπαγόρευσις 1811
Χηιιικά προϊόντα μή κατονομαζόμενα 1811
Χλωριοΰχος άσβεστος 1811
Χορήγησις ουν)τος διά γαιάνθρακας πλοίων 
ών ναύλωοι; ε'ς δραχμάς 1813
Χρέοισις βιβλιαρίων εισαγωγής άλλου
είσαγωγέως 1823
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Ιί,ατά ϊάς μεγάλας έορ- 
τάς οί άνθρωποι άνταλλάσ- 
οουν μεταξύ ?των εύχάς καί 
έταν 5έν εινε τούτο μί* 
άπ>ή συνήθεια άπορρέουσα 
άπό τήν συνθήκην τής κοι
νωνικής διαβιώσεως εινε ψυ
χική ανάγκη ύπαγορευομέ- 
ννι άπό αγάπην προς τούς 
οικείους χαι φιλονς ρ,ας.

Μεταξύ τών εορτών ή 
κρώχ^Ι του έτους υπέρ πά
σαν άλλην δίδει αφορμήν 
νά έκφράσωμεν και νά δε- 
χθώμεν εύχάς.

Καί εινε φυσικόν τούτο, 
διότι οί άνθρωποι δέαιαιοι 
τών άδυναμιών των καί α
βέβαιοι διά την τύχην των 
διστάζουν νά διαβοϋν το κα- 
τώφλιον τού νέου Ετους,μια,ς 
νέας χρονικής περιόδου, ή 
όποία, τις οίδε, τι δύναται 
νά φέρη μεθ’ έαυτης, εάν 
δεν συνοδεύωνται μέ τάς εύ
χάς των άλλων.

"Ισως αί εύχαι αύται νά 
εξευμενίζουν την τύχην και 
νά εινε αύτη έπιεικεοτερα η 
νά την πείθουν νά χαρίση 
την πραγματοποίησιν τού 
πλήθους των πόθων μας, 
τούς όποιους μετά τόσης 
φειδοΰς αύτη συνήθως ικα
νοποιεί.

Ή πραγματοποίησις ό- 
μ,ως των πόθων έκάστου, α
νατιθέμενη συνήθως διά των 
ευχών εις μίαν άγνωστον 
δύναμιν, εινε πολλάκις έ- 
ξηρτημένη από την ιδίαν 
μας προσωπικότητα, αρκεί 
νά έκκαθαρίσωμεν εις την 
ψυχήν μας, τι ακριβώς θε- 
λομεν καί πώς δυνάμεθα νά 
τό έπιτύχωμεν.

Αιά τούτο φρονούμ,εν, ότι 
ή καλλίτερα άπασχόλησις 
κατά τάς παραμονάς τού 
νέου έτους, αντί τών συνή
θων εύχών, εινε ό απολογι
σμός τών αποτυχιών μας 
κατά τό δύον έτος, απολο
γισμός όμως ειλικρινής καί 
εύτολμος, χωρίς διστα
γμούς ή δειλίαν^ διά την ά- 
ναγνώρισιν καί ανομολόγη— 
σιν τών ιδίων σφαλμάτων.

"Γούτο εινε τό πρώτον βή
μα, ίνα ή καθαρά κρίσις 
δυνηθήνά εύρη τά αίτια τών 
αποτυχιών μας καί ίνα μετά 
τούτο έκλέξη τά καλλίτερα 
μέσα τής έπανορθώσεως 
αυτών.

Αιότι τί άλλο εινε ό χρό
νος, από μίαν σειράν προ
σπαθειών διά την προσέγ- 
Υΐσιν τών σκοπών τής ζωής, 
προσπαθειών, όμως, αί όποί- 
αι έάν δεν εινε συστηματι- 
Χαί καί μελε^η μ-έναι ολίγον 
διαφέρουν από τον λίθον, 
τον όποιον ή μοίρα κατεδί 
κασέ τόν Σίσυφον νά κυλίη 
απαύστως;

Επιβάλλεται όθεν, πρώ- 
tQv, ή ακριβής τοποθέτησις 
τοΰ σκοπού καί Επειτα ή δι
ηθημένη προσπάθεια προς 
επίτευξιν αυτού.

Βεβαίως, ή οδός προς τήν 
^Ραγματοποίησιν τών πό- 
^ων μας δέν εινε μία ωραία 
λεωφόρος, εις τήν όποιαν 
ε'^χαρίστως θά έκάμνομεν

περίπατόν μας. 1 θρωπος.

Εινε, άντιθέτως, στενή ά- 
ραπος, εις τήν όποιαν βαδί- 

ξομεν βραδυποροΰντες, μ0- 
χθοΰντες καί άαθμαίνοντες 
διότι εγείρονται πρό ήμ ~1 
δυσυπέρβληεμπόδια!

Οι υγιείς όμως όργ«.νι- 
ομοι δεν άπογοητεύονται
αι εαν μία. δύναμις μετά 

τοσον κοπιώδη δρόμον τούς 
φερη παλιν όπίσω, δέν έγκα 
ταλειπουν τόν σκοπόν, άλλ* 
επανέρχονται μέ μεγαλειτέ- 
ραν αποφασιστικότητα «αί 
ζωηροτέραν επιμονήν.

. “ μας βαδίζει καί
αυτή τον άνάντην δρόμον 
των επιδιώξεων της, αί ό- 

των ποιαι οεν εινε ούτε όλίγαι. 
ούτε ασήμαντοι.

ΙΙολλάκις είδε προσέγγι
ζαν τό τέρμα των, διά νά 
το χάση από τούς οφθαλ
μούς της καί έχρειάσθη καί 
παλιν νά έπαναλάβη τήν 
προσπάθειαν καί νά ούνεχί- 
ση καρτερικώς τόν δρόμον
τ»ις·

ι κ ω ς; ενεργού ν- 
Αταντός δ’ Εχον

’Ήδη διά τήν κατάκτησιν 
τών αναμφισβήτητων δικαί
ων της είνε «αλλίτερον πα- 
ρεσκευασμένη, διότι προά- 
γεται η άργάνωσίς της καί 
διότι κατεϊδε επαρκώς τούς 
κίνδυνους, ο?. οπο%^-* ά, 
πειλοΰν, έαν δέν φ θ ά σ η, 
όπερ καθιστά ποθητότερον 
τό τέρμα καί δέν επιτρέπει 
αναβολήν.

Ή «Τραπεζιτική», έξ άλ
λου,ταχθείσα ώς όργανον ό
χι στενώς μόνον τού Συλλό
γου μας, άλλά γενικώτερον 
τής τάξεως τών τραπεζιτι
κών, ενώνει καί αύτή τάς 
προσπάθειας της ένθαορύ- 
νυυσα καίεμψυχοΰσα τούς 
οδοιπόρους,

"Ας βαδίσωμεν όθεν μέ 
αύτοπεποίθήσιν ό μ α δ ι - 
κώς θέλρντες καίό- 
μ α δ
τ ε ς, πρό 
τες έν νώ, <^τι αί πράξεις ά· 
ξίζουν πάντοτε περισσότε 
ρον από τούς λόγους και 
τάς εύχάς.

’Ιδού τί πρέπει νά γίνη 
κατά τό 8 033, οπότε κα 
τά τάς παραμονάς. τού 
1936 8ά ξχωμεν τήν ίκα 
νοποίησιν ενός πλουσιωτέ 
ρου απολογισμού.

Έάν είνε ανάγκη νά κλεί- 
σωμεν καί ημείς τό άρθρον 
μας μέ τάς καθιερωμένας 
εύχάς, θά είχομεν νά εύχη- 
θώμεν εις τούς αγαπητούς 
συναδέλφους τής Τραπέζης 
μας καί τών άλλων Τραπε
ζών καί άπαντας τούς φί
λους τής «Τραπεζιτικής»έγ- 
καρτέρησιν εις τάς προσπά
θειας των καί γόνιμον εργα
τικότητα.

Αί εύχαί μας αύται δέν 
είνε μόνον ειλικρινείς, άλ
λά καί πραγματοποιήσιμοι 
καί, μάλιστα, από τήν ιδίαν 
μας θέλησιν.

Ας θελήαωμεν, λοιπόν, 
καί άς γίνη τούτο τό σάλπι
σμα, εις τό όποιον θά ύπα- 
κούαωμεν από τής πρώτης 
τού νέου Ετους ώς εις αν-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΕβΔΙΟΡΙΣβΕΝΤΛ ΔΙΕΥΙΥΝΤΗΚ
Κατωτέρω δημοσιεϋομεν Χίαν ένδια- 

φέρουσαν έπιστολήν παλαιού πε
πειραμένου διευθυντοΰ Οϊκου πρός 
νεοδιορισθέντα φίλον του, μέ κύ
ριον γνώρισμα τήν όξειαν παρατη
ρητικότητα.

Η επιστολή στηριζομένη εις τά ά- 
λάνθαστα διδάγματα τής πείρας 
περιέχει πολυτίμους πράγματι 
υποθήκας.

Τήν έπιστολήν μας άπέστειλε 
πρός δημοσίευσιν ό συνάδελφος κ, 
Μιχ. Μιχαήλ, είς τόν όποιον όφεί- 
λομεν πολλάς χάριτας.

’Αγαπητέ μου φίλε,
ΙΙροκειμένον ν’ Αναλάβης την 

< ιευθυναιν ενός Οίκου, μοϋ ζητείς 
να οοΰ δώοα) μερικός ονμβουλάς. 
Βασιζόμενος εις την μακροχρόνιον 
πείράν μου, σου αποστέλλω ευχα
ρίστως τάς κάτωθι σημειώσεις, εν 
τύχης έκ τών προτέρων εάν, είς 
δεδομένην στιγμήν, ήδύναντο νά 
σον είνε χρήσιμοι.

Τό κύριον προσόν ενός Διευθυν- 
τον δεν είνε ή ευφυΐα, άλλ’ ή κρί- 
οις. 'II ευφυΐα βέβαια δέν βλά
πτει. Θά έπρεπε νά προσδέσω καί 
τόν καλόν τρόπον, τήν θέλησιν, τήν 
τάξιν, τό πνεύμα οικονομίας, κά
ποιαν τόλμην συγκερασμένην με 
πολλήν σννεοιν, τήν προσήνειαν, 
ιήν δικαιοσύνην, τήν καλωσύνην, 
εν συνδυασμφ μέ τήν σταθερότη
τα, τήν ευγένειαν, τήν ηρεμίαν, τήν 
όμαλότητα είς τήν ψυχικήν διάθε- 
αιν, τήν τιμιότητα, τήν δραστηριό
τητα. τήν σαφήνειαν, τάς γνώσεις, 
τήν αρμοδιότητα, εί δυνατόν τήν 
πείραν κλπ. κλπ. Παραλείπω κ I 
αλλα προσόντα, τά όποια επίσης 
είνε σπουδαία.

'0 Διευθυντής, ό όποιος θά εΐ- 
χεν όλα τά προσόντα, δέν έγεννήθη 
ακόμη. Δέν πρέπει, λοιπόν, νά Απο
θαρρύνεσαι, εάν άντιληφθής κατά 
τήν δράαιν σου, ότι οοΰ λείπουν με
ρικά από τά προσόντα αυτά. 'Υ
πάρχουν μάλιστα Διευθννταί, που 
γνωρίζουν νά χρησιμοποιούν και 
τά ελαττώματα, των είς όφελος τής 
εργασίας, πού διευθύνουν. Αυτό 
βέβαια γίνεται, όταν δέν ήμποοεΐ 
κανείς νά κάμη διαφορετικά, διότι 
δέν υπάρχει κανένας λόγος νά α
ποκτά ελαττώματα διά νά τά μετα- 
τρέψη κατόπιν εις προτερήματα. 
Προτιμότερον τά περιορισθή α
πλώς είς τήν άνάπτυξιν τών προ
σόντων του.

Πρέπει νά γνωρίζης ποιον πρέ
πει νά εινε τό περιβάλλον σου. 'Υ
πάρχουν δύο διάφοροι τρόποι διε
ξαγωγής τής εργασίας. Κατά τόν 
πρώτον, ολαι αι πρωτοβουλίαι, όλαι 
αι αποφάσεις, λαμβάνονται από έ
να μόνον άνθρωπον, δ όποιος κα
ταλαμβάνει όλην τήν εξουσίαν, και 
ό όποιος έχει, ώς εκ τούτου, και 
όλας τάς εύθύνας. Αυτό βέβαια α
ποτελεί ενέργειαν λαμπράν, άλλ’ 
είνε γενικώς επικίνδυνον και Αστα
θές. Κατά τόν δεύτερον τ'ρόπον έ
νας και μόνος πάλιν λαμβάνει τάς 
Αποφάσεις, άλλ’ αι Αποφάσεις αύται 
τοΰ υποβάλλονται πρός έγκρωιν, 
προητοιμασμέναι εκ τών προτέρων 
Από άλλους. Αϊ υποδείξεις, άλλά 
καί αύται αΐ πρώτο βουλίαι, ή μπο
ρούν νά προέλθουν από οίανδήποτε 
βαθμίδα τής ιεραρχίας. Άναμφι- 
βόλως θά προτίμησης τόν δεύτερον 
τρόπον. Και τοιουτοτρόπως εκ τής 
έκλογής τών συνεργατών σου θά ε- 
ξαρτηθή κατά μέγα μέρος ήεπιτυχία.

Νά συμπεριφέρεοαι πάντοτε προς 
τό περιβάλλον σον μέ πολλήν ενμέ- 
νειαν, ή όποία, εν τούτοις, πρεπει 

’ άποκλείη τήν οικειότητα. Μή θε- 
ωρής τούς υπαλλήλους σου, και 
τούς τών κατωτέρων βαθμών Α

κόμη, ώς όντα υποδεέστερα. ’Από 
πολλοϋ έπαυσε νά ρέη είς τάς φλέ
βας τών Ανθρώπων τό κυανονν 
αίμα, καί εγνώριαα ταπεινούς Αν
θρώπους αέ Ανωτέραν ψυχήν καI 
μι διανοητικός και ψυχικός Αρετάς, 
πού έέά εζήλευαν οί κροϊαιάμενοίτων.

Ένθάρρυνε τούς συνεσταλμένους. 
01 θησαυροί είνε πάντοτε κρυμμέ
νοι· πρέπει νά θρανοθή τό περί
βλημα διά ν’ Ανακαλυφθή ό Αδά- 
μας. ’Η άνακάλυηης κεκρυμμένων 
θησαυρών είνε έκ τών πρωτίστων 
ρόλων παντός Αρχηγού. Είνε σπά
νιοι, πολύ σπάνιοι, αυτό άλλως τε 
Αποτελεί καί τήν Αξίαν των.

’Εχε πάντοτε τήν αυτήν ψυχικήν 
διάθεσιν, ιδίως δέ πρός εκείνους, 
μέ τούς όποιους έχεις συχνήν συνερ
γασίαν. Αί φροντίδες σου δέν πρέ
πει νά σέ κάμουν νευρικόν είς τάς 
σχέσεις σου μέ τούς πελότας ή τό 
προσωπικόν .’Εάν νομίζης ότι, έξαι- 
ρετικώς, είς μίαν στιγμήν κακής 
διαθέσεως, έθιξες κανένα Αδικαιο- 
λογήτως, έπανόρθωσε Αμέσως τό 
σφάλμα σου, είτε ζητών Απ’ ευ
θείας συγγνώμην, είτε δι’ ιδιαιτέ
ρως ευμενούς πρός αυτόν συμπε
ριφοράς. Μή οί μπεριφέρεοαι όμως 
ποτέ σκαιώς πρός τούς ύφιαταμέ- 
νους σου ϋποβάλλων αυτούς είς ψυ
χικήν ψυχρολουσίαν. Ίψυχρολου
σία είνε ίσως ωφέλιμος διά τήν 
σωματικήν υγείαν, Αναμφιβόλως 
όμως δέν ώφελεΐ είς τ θικόν. Ή 
επί τής αποδόσέως τής εργασίας έ ■ 
πίδρααις αυτής θά έγίνετο Αμέσως 
αισθητή.

Αποφευγε τούς κόλακας ώς πα- 
νωλην, «Το άπαισιώτερον δώρον, 
τό όποιον δύνανιαι νά κάμουν είς 
τους βασιλείς οί θυμωμένοι θεοί».
Εγ^ε πάντοτε πρό δφθαλμών τόν 

μύθον τού κόρακος τον Λά Φον 
ταίν. Αλλωστε τόν /1ά Φονταίν αέ 
συμβουλεύω νά έχης πάντοτε κάτω 
Από τό προακέφαλόν οοιι καί θά 
δυνηθής νά διακρίνης μετ’ ολίγον 
γύρω σου ποιοι οί λεονες, ποιοι 
οι ποντικοί, ποιοι οί όνο ι καί ποιοι 
αίπαντος είδους Αλωπεκές καί λύκοι.

Δέν είνε, βέβαια, Απαραίτητον νά 
έχης γύρω σου ανθρώπους μέ αυ
στηρόν ύφος ΑύτοΤ γρήγορα ΘΑ 
είχαν Αποξηράνει τήν αισιοδοξίαν 
καί ιήν καλήν διάθεσιν, πού είνε 
Απαραίτητα είς πάσαν εργασίαν καί 
αποτελούν τά κύρια προσόντα παν
τός Αρχηγού καί πανιός διαμορφω- 
τοΰ Ανθρώπων. Νά είσαι επομένως 
εύθυμος καί μή νομίσης, ότι ΘΑ 
μειωθή ή ΑξιοπρέπειΑ σου, έάν έλθη 
είς τά χείλη σου ένας καλός Αστεϊ 
αμός, Αλλ δ Αστεϊσμός αυτός νά 
είνε σύντομος. Νά ιιή γίνουν όμως 
τά αστεία συνήθειά σου, διότι τότε 
βέβαια έλα έμειώνειο τό κύρος τής 
θέοεώς σου.

Έάν σου τύχη — καί σού τό εύ
χομαι μέ όλην μου τήν ψυχή να 
συνάντησης κατά τήν σταδιοδρομίαν 
σου ένα τέλειοι νπαρχηγόν, (ένα
Bcrthier ή ένα ’Weygand) έκτίμη- 
σέ τον όσον τού πρέπει. Λ4ύτό είνε 
ΟΑίγον δνσκολον διότι, δυστυχώς, δέν 
γνωρίζομεν τήν Αξίαν τών πραγμά
των, παρά όταν τά χάοωμεν. Πρέ
πει ν’ Αρρωοτήση κανείς, διά νά 
καταλάβη πόσον ή υγεία, ή όποια 
μάς φαίνεται κάτι τόσον φυσικόν, εί
νε πολύτιμος.

‘ΤΙ ματαιοδοξία είνε τό μεγαλιίτε- 
ρον ελάττωμα έτος Αρχηγού. 'Η μα- 
ταιοδοξία, τό τονίζω, καί δχι ή 
λίαν φυοική ύπερηψιάνεια, ή όποία 
εντός λογικών ορίων, συνοδεύει κατ’ 
ανάγκην τήν ίπιτυχίαν. ’Αλλά μή 
ληομονής, ότι ή επιτυχία αύτη δέν

δφείλεται μόνον είς τήν ίδικήν σου 
αξίαν, ότι δέν είνε τό Αποτέλεσμα 
των ιδικών σου μόνον δυνάμεων. 
άλλ οιι Απορρέει άπό σειράν γεγο
νότων, συμπτώσεις, συρροήν περι
πτώσεων, άνευ τών όποιων καί ή 
ευφυΐα σου καί όλη σου ή δράστη- 
ριότης ΘΑ έμεναν άγονοι.

Μή λησμονής Ιπίαης, ότι τό πε
ριβάλλον σου συμβάλλει εις τήν ευτυ
χή πρόοδον τών ίργασιών τού οί
κον σου κατά μέγα μέρος πάντοτε 
σχεδόν μεγαλείτερον Ικτίνον, τό ό
ποιον ον είσαι διατεθειμένος νά τον 
δποδωσης. Σκέψου, ότι έάν Αληθενη, 
ότι ένας στρατός, χωρίς στρατηγόν 
δεν Αποτελεί παρά συρφετόν, ένας 
στρατηγός χωρίς στρατόν καταντμ έ
τος άσημος άνθρωπος.

"Εχε πάντοτε πρό δφθαλών, ότι 
έαν τίποτε δέν πρέπει νά γίνεται χω
ρίς έαέ, ίδιος όταν πρόκειται περί 
καινοτομίας ή τροποποιήσεως, έν τού
τοι ς, δέν ή μπορείς, ούτε νά ένερ- 
γήζ, ούτε νά παρακολουθής τά πάν
τα. Άφησε,λοιπόν, πρωτοβουλίαν είς 
τους οννεργάτας οου' άλλως θα τους 
άποθαρρύνης' διά πάσαν πράξιν 
των ΰά θελήσουν νά σέ σνμβουλευ- 
θούν. Καί θά φθάσης, Ααηιαλώς, εις 
Αδιέξοδον καί θά καταστρέψης πά
σαν καλήν θέλησιν γύρω σον.

Νά έμπιοτεύεοαι τήν διεξαγωγήν 
υποθέσεων είς τούς άλλους καί νά 
ζητήςτήν λογοδοσίαν των. Νά έπι- 
δοκιμάζης όσον ήμπορεις σι χνότε- 
ρον, καί όταν Ακόμη σν/αεΐά τινα, 
δεντερεύοντα, δέν συμφωνούν τε
λείως πρός τάς Αντιλήψεις σον.

Δέν πρέπει νά διαχειρίζεσαι τάς 
υποθέσεις μόνον Αφ’ υψηλού καί 
εις τάς γενικας γραμμάς, άλλά νά 
εισέρχεσαι είς τάς λεπτομέρειας. Ό 
Ναπολέων, ό όποιος άνεοτάτωνε 
τήν Ευρώπην καί έκέρδιζε μάχας, 
ένδιεφέρετο διά τήν κατάστααιν τών 
υποδημάτων τών στρατιωτών τον 
καί έξήταζε μόνος του τά τιμολόγια 
τών προμηθευτών. Τό ένδιαφέρον 
σου αυτό διά τάς μικράς λεπτομέ
ρειας, θά αννδέοη περισσότερον τους 
συνεργάτας σου μαζή σον. 'Ένας 

| Διευθυντής δέν είνε θεότης απροσ
πέλαστος καί Απομεμακρυο μένη.
Πρέπει νά γντορίζη πλήρως όλας 
τάς δυσκολίας τής καθημερινής έρ- 
γα αίας.

Νά έργάζεοαι μέ ηρεμίαν. Μή 
καταλαμβάνεσαι άπό τήν Ασθένειαν 
τής έποχής, σνγχέων ώς πλεΐστοι 
τών συγχρόνων μας τήν δραστηριό
τητα μέ τήν νευρικότητα. Μή λαμ- 
βάνης Αποφάσεις πριν ή σκεφθής 
έπ αύιων, άλλά καί μή παρατεί- 
νης έπί πολύ τήν σκέψιν σου, διό
τι δέν πρέπει νά κάμης τούς άλλους 
’ ά περιμένουν επί πολύ τάς Αποφά
σεις οου. Θά έδιδες εις τό περιβάλ
λον σου τήν έντύπωαιν άνθρωπον 
Αναποφασίστου. Μή σνγχέης έπίσης 
τήν σταθερότητα πρός τό πείσμα 
καί εις πρώτην ευκαιρίαν αναθεώ
ρησε «να μέτρον πού ίλαβες καί τον 
όποιον ή πείρα καί ή λογική ήθε
λαν Απόδειξη, τά άτνχή Αποτελέ
σματα. Δέν Απαγορεύεται, εις τοι- 
ηύτας περιπτώσεις, σπάνιάς άλλω
στε, νά αώσητις τά προσχήματα, 
ευρίακων ευκόλως δικαιολογίαν τών 
έων διαταγών.

Νά έπιμελήσαι τήν Αλληλογρα
φίαν σου· λέξις κακώς τεθειμένη, 
διατύπωοις υπεράγαν βραχεία, άρ- 
νηαις Απότομος, δύνανται νά είνε 
έξ ίσου βλαβερά όσον ή υπέρμετρος 
εμφαοις ή ή Αοριστία. Πρέπει είς 
τό έπάγγελμά μας νά λέγωμεν συχνά 
" ό'χι», άλλά πρέπει νά γνωρίζωμεν 
πώς νά · ) λέγωμεν τό «βχι». ΈΝ
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ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,
ΣΥΝΔΡΟΜΜ ΕΤΗΣΙΑ

Εσωτερικού Δρ. 50.— 
Εξωτερικού Δολ. 2.— 

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δρ. 5.—
I
Β ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

ΣΠΥΡ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 56

Τά έμβάσματα έπ’ όνό· 
μάτι τής “Τραπεζιτικής,,.

At άποδείξεις δέον νά 
φέρωσι τήν υπογραφήν 
του Διαχειριστοϋ καί τήν 
σφραγίδα του Περιοδικού.

ΠαρακαλοΟνται οί κ. κ. 
Συνδρομηταί, δπως γνω- 
στοποιωσιν εις τά γραφεία 
τοΰ Περιοδικού πάσαν με
ταβολήν τής διευθύνσεώς 
των.
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νίοτε πρέπει νά λέγωμεν και «ναΐ» 
και νά τό λέγωμεν εύμενώς. 'Ο 
τρόπος που δίδομεν αξίζει συχνά 
περισσότερον από δ,τι δίδομεν.

Βλέπεις, αγαπητέ μου φίλε, δτι 
πρέπει νά διατηρήσης μέσα σου α- 
βικτον καί νΐ ανάπτυξης την κρί- 
αιν, διά την όποιαν σου ώμιλούν 
εις την αρχήν τής επιστολής μου. 
Διότι ή κρίοις εΐνε εκείνη, ή όποια 
βά έμποδίση τά προτερήματα σου 
γινόμενα ύπερβολικά νά εξελιχβοϋν 
είς ελαττώματα, εκείνη ή όποια βά 
συγκράτηση τήν ύπερηφάνειάν σου 
Ιντεϋ&εν των όρίων τής αλαζονείας, 
εκείνη ήτις βά σέ προφυλάξη από 
τήν έπίφοβον επαγγελματικήν στρέ- 
βλωαιν και βά σου δώση τό άκρι-

ΑΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΥΙΑΣ
Ή προαγγελθεΐσα είς τμ φύλ-1 

λον τοΰ Νοεμβρίου διάλέξίς τοΰ 
Προέδρου των Συνελεύσεων τοΰ 
ήμετέρου Συλλόγου π. Άρ. Κού- 
μάρη, μέ θέμα «Ή ‘Ελληνική 
οίκονομική άπό παλαιοτάτων 
χρόνων», έγένετο τήν 4ην Δεκεμ
βρίου, ενώπιον έκλεκτοΰ κύκλου 
συναδέλφων καί κεκλημένων.

Έν προλόγφ ό ομιλητής έκ- 
θέτει, δτι δ διαπραγματευόμενυς 
■θέμα τοιαύτης έκτάσεως ως «ή 
Ελληνική οικονομική άπό πα- 
λαιοτάτων χρόνων», πρέπει νά 
γνωρίζη τήν πνευματικήν παρα
γωγήν έν γένει τών αρχαίων Ελ
λήνων, τον έκάστοτε ίσχΰσαντα 
πολιτισμόν, τήν οικονομικήν ζωήν 
τοΰ ελληνικού λαοΰ, τάς αντιλή
ψεις περί ηθικής, οικογένειας, 
κοινωνίας κάθε εποχής, νά είναι 
βαθύς γνώστης τής ελληνικής Ιστο
ρίας κλπ.

Έκ τούτων δέ, λέγει, δτι δεν 
επιχειρεί νά έξαντλήση τό θέμα, 
άλλ’ άνευ αξιώσεων νά παράσχη 
στοιχεία μόνον, ίσως χρήσιμα διά 
μελλοντικήν πληρεστέραν εργα
σίαν, βάσει κολοσσιαίας βιβλιογρα
φίας ξένων καί διακεκριμένων, 
σοφών '"Ελλήνων συγγραφέων.

Έξετάζων τήν ιστορίαν «τής 
οικονομικής», (ως είναι προτιμό- 
τερον νά λέγεται κατά τό'«Πολι- 
τική», «Ιατρική», «Ρητορική» κλπ.) 
εκθέτει, δτι ή ελληνική αΰτη «οι
κονομική», παρηκολούθησε πα- 
λαιόθεν τάς μεγάλας γραμμάς τοΰ 
πολιτικού βίου τοΰ ελληνικού γέ
νους, έπηρεασθεΐσα άπό τής άπό 
χιλιετηρίδων προσπάθειας τών 
Ελλήνων τοΰ νά συνενωθούν είς 
έν Κράτος ελεύθερον.

Διά τήν ιστορικήν έξέλιξιν ταΰ- 
την τής ελληνικής «οικονομικής», 
κύριοι συντελεσταί θεωρούνται ό 
Στσγειρίτης φιλόσοφος ’Αριστοτέ
λης, δ Πλάτων καί δ Ξενοφών.

Άνέπτυξεν ακολούθως, δτι ώς 
αί έν γένει έπιστήμαι δεν παρά- 
γονται άλλ’ εξελίσσονται, οΰτω καί 
ή ελληνική οίκονομική τοιαύτη 
άνεπτύχθη βαθμηδόν, έπιτελέσασα 
μεγάλα άλματα προόδου, άτινα ό 
κ. Κούμαρης διήρεσεν, είς τήν 
διάλεξίν του, είς τέσσαρας μεγάλας 
οικονομικός περιόδους, ήτοι:

Α'. Τήν άπό τών παλαιοτάτων 
χρόνων, μέχρι τής εποχής, καθ' ήν 
ή Ελλάς ύπετάγη υπό τήν κυριαρ
χίαν τής Ρώμης (146 π.Χ.).

Β'. Τήν κατά τήν Ρωμαϊκήν 
κυριαρχίαν (394 μ.Χ.).

Γ'. Τήν Βυζαντινήν τοιαΰτην 
(μέχρι τοΰ 1453) καί

Δ'. Τήν περίοδον τής Τουρκο
κρατίας (1453 μέχρι 1821).

Άναλύων έκάστην περίοδον, 
άνέφερεν, ώς προς τήν πρώτην, 
δτι προ τών Ελλήνων δεν δυνά- 
μεθα νά δμιλώμεν περί οικονομι
κής.

Άπό τής τρίτης καί δευτερας 
πρό Χριστού χιλιετηρίδας οί νο
μαδικοί τότε λαοί, οί προέλληνες 
οΰτοι πελασγικοί λαοί, μορφώ
νουν οικονομίαν περιωρισμένην, 
εντός τοΰ έκ πηλοΰ κατά τό μάλ
λον οϊκου των, καί έν σπηλαίοις, 
άνεγείροντες τείχη καί άκροπόλεις, 
καί άναπτύσσοντες τήν διά θαλάσ
σης συγκοινωνίαν, κατά σύστημα 
αποικιακόν προς τά παράλια τής 
Μ. ’Ασίας καί Αφρικής.

Έκ τής ζυμώσεως τών προελ- 
λήνων καί ’Αχαιών τούτων, έξήλ-βές μέτρον είς κάβε ζήτημα.
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I EBNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ THE ΕΛΑΑΔΟΐ
ΕΤΟΣ IΔ ΡΥΣΕΩΣ 1841

Κεφάλατον Μετοχικόν /at Ά*ο6εμ. Δμ. 1 - VΟίί.000-000 

Καταθέσεις (τή 30 ’Ιουνίου 1934) » 9.189.000.000

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

IΠΑΝ.Α. ΔΡΟΣΟΠΟΥΑΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ. ΚΟΡΙΖΗΣ
Κεντρικόν Κατάστημα έν Άθήναις 

Καταστήματα έν Έλλάδι:
Άγιος Νικόλαος (Κρήτη)
Άγρίνιον
Άγυιά
ΆΘήναι :

Ύπ)μα οδός Μητροπόζεως 9 
Πρακτορείου Καλλιθέας 
Πρακτορείου Νέας ’Ιωνίας 
Πρακτορείου Παγκρατίου 

Αίγιου
Άλεξαυδρούπολις
Αλμυρός

Θήβαι
©ήρα
’Ιθάκη

Άμαλιάς
Άμύυταιου (Σόροβιτς)
Άμφίκλεια 
’Άμφισσα 
Άνδρος 
’Αργοστολιού 
"Αρτα 
Άταλάυτη 
Βάμος (Κρήτη)
Βέρροια
Βόλος
Γρεβευά
Γύθειου
Δημητσάυα
Διδυμότειχου
Δράμα
"Εδεσσα
’Ελασσώυ
’Ελευθερούπολις (Πράβιον)
Ζάκυνθος
'Ηράκλειου
©εσσαλουίκη

Ίστιαία (Ξηροχώριου)
’Ιωάννινα
Καβάλλα
Καλάβρυτα
Καλάμαι
Καλαμπάκα
Καρδίτσα
Καρλόβασι (Σάμου)
Καρπευήσιου
Καρυαϊ ("Αγιου ’Όρος)
Καστόρια
Κατερίυη
Κέρκυρα
Κιλκίς
Κοζάνη
Κομοτιυή
Κόριυθος
Κύθηρα
Κύμη
Κυπαρισσία
Λαγκαδάς
Λαμία
Λάρισα
Λεβάδεια
Λεύκάς
Λήμνος
Λιμήν Βαθέος (Σάμου) 
Μεγαλόπολις 
Μεσολογγίου 
Μεσσήνη

Μυτιλήνη
Ναύπακτος .
Ναύπλιον
Νιγρίτα
Ξάνθη
Όρεστιάς
Παπάδος
Παξοί
Πάτραι
Πειραιεύς
Πλωμάριον (Μυτιλήνης)
Πόρος
Ποταμός
Πρέβεζα
Πύλος
Πύργος
Ρεθύμνη
Σέρραι
Σητεία (Κρήτη) 
Σικυωνία (Κιάτον) 
Σκιάθος 
Σουφλίον 
Σπάρτη·
Σύρος
Τρίκκαλα
Τρίπολις
Φάρσαλα
Φλώρινα
Χαλκίς
Χανιά
Χίος

θεν δ διαδεχθείς τον Μινωϊκόν 
τής Κρήτης πολιτισμός τών Μυ
κηνών, τυύτέστιν ή Ελλάς εκείνη 
τών εποποιιών, ’Αργοναυτών καί 
Τρωικού πολέμου.

Ό οικονομικός πλούτος τής 
έποχής ταύτης έμφανίζεται ήμΐν 
σήμερον διά τών τάφων, θησαυ
ρών, αριστοτεχνικών δοχείων, 
οπλών, τών πόλεων Μυκηνών, 
Τύρινθος, Όρχομενοΰ καί τών 
προηγουμέι ων Φαιστού καί Ιίνωσ- 
σοΰ, δεικνύων τήν ανθήραν οικο
νομίαν καί τήν διενέργειαν έμπο
ρε υ μεταξύ τών πόλεων τούτων 
καί βραδύτερον τοΰ ’Άργους, έμπο- 
ρικοΰ κέντρου τής έποχής έκείνης, 
τής άναπτυσσομένης καί έ'κτοτε 
έξαγαγούσης Κορίνθου, τής «Ά- 
φνιού», έν ή δ πολυτελής βίος έκ- 
δηλοΰται έκ τής ζωής τής ωραίας 
Λαΐδος, συγχρόνου τοΰ Περι- 
κλέους.

Η ομηρική αΰτη περίοδος, ώς 
έκθέτει ό ομιλητής, ένδιαφέρει άπό 
δημοσιονομικής άπόψεως, ώς προς 
τάς δημοσίας δαπάνας καί έσοδα, 
άτι να έν λεπτομερείς αναπτύσσει, 
άναφέρων, δτι έ'κτοτε έφηρμόζετο 
ή Ναπολεόντειος άρχή : «Vivez
sur I’enneni» καί δτι μεταξύ 
τών βασικών έσόδων ήσαν, ή λη
στεία καί ή πειρατεία, περί ών άνα- 
φέρει καί ό Θουκυδίδης καί ’Αρι
στοτέλης.

Αναλύει δ αγορητής, τάς βασι
λικός δαπάνας, μεταξύ τών οποί
ων τάσσεται ή «φιλοξενία», ώς 
ύποχρέωσις τοΰ Άνακτος.

Περαιτέρω, αναφέρει τά τής 
Σπαρτιατικής δημοσίας οικονο
μίας τής έποχής έκείνης. λέγει δέ 
δτι αΰτη αποτελεί σταθμόν ένδια- 
φέροντα μεταξύ τής δημοσίας οι
κονομίας τής ομηρικής έποχής καί 
τής τών Έλληνίδων έλευθέρων 
πόλεων.

Περιγράφει λεπτομερώς, ό κ. 
Κούμαρης, τήν λεπτότητα τής 
Σπαρτιατικής διαίτης, αλλά καί 
τό φιλοχρήματον τής τότε Σπάρ
της, γεγονός δπερ καί κατέστρε- 
ψεν αυτήν καί θεωρεί τήν οικο
νομίαν τής Σπάρτης τής έποχής 
έκείνης ώς άρχέγονον, υπόλειμμα 
τοΰ παρελθόντος, ιστορικόν στα
θμόν μεταξύ τής ηρωικής καί τής 
κλασικής έποχής.

Εισερχόμενος κατόπιν είς τήν 
ελληνικήν οικονομικήν κατά τού: 
κλασικούς χρόνους, έξετάζει άνα- 
λελυμένως τά τής Σπάρτης καί 
Θυθών, άπό άπόψεως φορολογι
κών δρων, συντάξεων, έμμέσων 
φόρων, καλούμενων καί τελών, 
εισφορών, περιγραφών τά τής σα
τραπικής οικονομικής καί τής δέ
κατης ή έκφορίου (τοΰ γερμανικού 
Ertrag).

Λέγει δτι, κατά τήν 8η> καί 7ην 
εκατονταετηρίδα πρό Χριστού, έκ

μα Άχαία, έκθέτει, δτι καί ή 
τών Ρωμαίων οίκονομική έπέδρα- 
σεν έπί τής τών Ελλήνων καί δτι 
βραδύτερον κατέπεσεν ή οικονο
μική αΰτη, παρ’ δλας τάς μεγάλας 
κατακτήσεις τών Ρωμαίων, τούτο 
δέ διότι έστερεΐτο έσωτερικοΰ καί | 
έξωτερικοΰ έμπορίου, άναμένουσ^χ 
έ'ξωθεν τόν σιτισμόν καί διότι έπη- 
ρεάσθη ούσιωδώς έκ τής διεισδύ- 
σεω; τοΰ Χριστιανισμού.

Έξετάζων έν συνεχείφ τήν Γ' 
περίοδον, τήν Βυζαντινήν, άπό 
τοΰ 394 έως 1453, μελετά τάς δη
μοσίας δαπάνας κυρίως, αϊτινες; 
αναφέρει, δτι ήσαν πάμπολλαι, ώς ί 
γραφειοκρατικοί, στρατιωτικοί, δι
πλωματικοί, δαπάναι τοΰ Παλα- ! 
τίου καί τής αυλής, κοινωνικοί, 
αλληλεγγύης, έκπαιδεύσεως καί δα
πάναι υπέρ τής Κωνσταντινουπό
λεως.

Έκθέτει ταύτας έν λεπτομερείς^ 
καί δή τάς δαπάνας τοΰ ζωπύρου 
τής έθνικής ελληνικής ψυχής, τοΰ 
Ναού τής Αγίας Σοφίας, ώς έπί- 
σης καί τάς τοιαύτας τών ’Εκκλη
σιών καί τών Μονών, τάς περισ
σότερον δικαιολογημένος, καίτοι 
κατά τούς ιστορικούς μάλλον κα- 
ταθλιπτικάς, καί υποστηρίζει, δτι 
ό άστοχο; περιορισμός ιδία τών 
δαπανών τών φρουρίων καί ή έξα-

τής αύξήσεως τοΰ κινητού πλού-
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του καί τής άναπτύξεως τής Ελ
ληνικής οικονομικής, έν Σπάρτη, 
Άθήναις καί έκ τών νομοθεσιών 
τοΰ Λυκούργου, Δράκοντας καί 
Σόλωνος, τό πνεύμα τών τότε Ελ
λήνων τρέπεται καί είς τήν έξέ- 
τασιν άνωτέρων θεμάτων τοΰ 
πλούτου, καί έξετάζεται ό Έλλην 
άνθρωπος ώς τοιοΰιος, μόνον ώς 
άνθρωπος, διότι ό μήΈλλην έθεω- 
ρείτο βάρβαρος.

Αναπτύσσει, περαιτέρω, τήν οι
κονομικήν ακμήν τών Θηβών 
έπί Κάδμου, καί τήν λαμπρότητα 
τών τότε Αθηνών, ήτοι τής ’Αττι
κής, έπί Περικλέους, μέ τόν χρυ- 
σοΰν αιώνα αυτών, και τά υπέ
ροχα κτίρια, Παρθενώνας κ.λ.π. 
Επίσης δέ καί τήν οικονομικήν 
λαμπράν περίοδον τής Έλευσΐνος.

’Ακολούθως άναφέρει τήν κατά- 
κτησιν καί οικονομικήν λαμπράν 
περίοδον τής δλης τότε γνωστής 
Ελληνικής Λεκάνης μέχρι καί τής 
Μ. ’Ασίας, υπό τοΰ Μ Άλε- 
ξάνδ ου καί τήν υπεροχήν καί 
οικονομικήν λαμπρότητα τής ’Αλε
ξάνδρειάς.

Εισερχόμενος κατόπιν ό κ. Κού
μαρης είς τήν Β περίοδον, καθ’ ήν 
άπό τό 146 π.Χ. μέχρι τοΰ 394 
μετά Χριστόν ή Ελλάς καθίστα
ται ρωμαϊκή έπαρχία, υπό τό ό'νο-

γορα τής στρατιωτικής θητείας 
ήσαι έν μέρει τά αίτια τής μετέ^ 
πειτα καταστροφής.

Ούτως ό κ. Κούμαρης, εισέρχε
ται εις τήν Δ' περίοδον, τήν τής 
Τουρκοκρατίας, άπό τδϋ 1453 μέ
χρι τοΰ 1821, έξετάζων τά τών 
φορολογιών, ίδίφ τοΰ Άλή Πασά, 
τής «άβανιάς», καί τά τών αναγ
καστικών φι, ρων-κΟαΤθασμών, εν 
ών έβασίζοντο τά οικονομικά και 
ό καταρτισμός τοΰ τουρκικού τότε 
προϋπολογισμού.

Άνακεφαλαιών ό ομιλητής λέ
γει, δτι μέχρι τοΰδε εΐδομεν τήι 
ελληνικήν οικονομικήν νά γεννά- 
ται δμοϋ μετά τής ελληνικής ψυ-ti 
χής' άπό τών άρχαιοτάτων πελα
σγικών χρόνων, νά έξελίσσεται είς 
τήν περίλαμπρον ηρωικήν μυκη
ναϊκήν περίοδον* άπό ταύτης να 
άναπτύσσηται εις τήν ώραίαν κλα
σικήν ομηρικήν τοιαύτην νά άν- 
δροΰται μετέπειτα, ίδίφ έν Σπάρ
τη, καί έν τώ χρυσφ αίώνι τών 
'Αθηνών* νά καθίσταται κατόπιν 
κυρίαρχος τοΰ δλου γνωστού κό
σμου, έπί Μ. ’Αλεξάνδρου* νά εΰ- 
ρίσκεται μετέπειτα έν καταρρεύί 
σει, άμα ώς έπέρχεται ή υποταγή 
τής ελληνικής χώρας υπό τήν Ροή 
μην καί νά φθάνη εις πλήρη πα
ρακμήν κατά τήν περίοδον τής 
Τουρκοκρατίας.

Ό κ. Κούμαρης κατέληξε δι 
αποστροφής, διά τής οποίας έπι- 
καλείται τήν συμβολήν πάντιοι 
είς τόν δυσχερή πατριωτικόν δρό
μον καί ζητεί νά αντλήσουν πάν- 
τες διδάγματα έκ τής Ελληνική; 
'Ιστορίας καί τ-ής άπό παλαιοτά 
των χρόνων Ελληνικής οίκονομι 
κής έπ’ άγαθφ τής Πατρίδας.

Δέον νά όμολογηθή, δτι ή διάλε- 
ξις τού κ. Κούμαρη υπήρξε μεστι 
έννοιών καί πολυτίμων ίστορικώι 
γνώσεων καί ήκούσθη μετά μεγά
λης προσοχής καί ένδιαφέροντος 
υπό τού άκροατηρίου, τό οποίοι* 
συνεχάρη θερμώς τόν ομιλητήν.

Τ ΥΠΟΙΣ Ζ A Κ Α
ΟΔΟΣ ΑΓΤΕΛΛΟΥ 2

Προϊστάμενος Τυπογραφείου 
Δ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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I Σκεψεις και Κρίσεις
SaaaasseaiBassiaaiaai

Me elUneivij ενθουσιασμόν ύπαλλήλων της Τραπέζης ’Αθη 
%CUeet^0fiE' T^V ^eV<TlV Συ λ- νών Arm.^3-7 ,
Ιόν°υ ^^ους T<Sv ^υναόέλ- 
_,ων μα? τ^? Τρηπέξηζ ’Αθη- 
ν&ν, °1 όποιοι λόγφ της σημα
σίας τοϋ Ιόρύματιίς των καί της 
ίχίεπτης δέσεως, τήν όποιαν κα
τέχουν εις τήν συναδελφικην οί- 
ΗΟγένειαν ποόκειται νά προσφέ
ρουν πολλά εις τήν κοινήν ύπό- 
θεβιν

Ό Σύλλογός μας, διανύσας 
άρκετά έτη είς τήν ώργανωμέ- 
νην δράοιν, αισθάνεται περισ
σότερον τήν χαράν, διότι γνωρί
ζει καλώς, ότι ή όογάνωαις τον 
προσωπικού των Τραπεζών καί 
ε1ς τά Ιδρύματα παρέχει ένα ά- 
νεκτίμντον φυσικόν βοηθόν εις 
τό δυσχεοές σήμερον έργον των, 
διόιι ούδείς Άλλος τά πονεϊ πε
ρισσότερον άπό τούς ύπαλλήλονς 
τ(ύν καί εις τήν έξύψωσιν τοϋ

νών άποτελεϊ μίαν νέαν νίκην 
τών υγιών τούτων Αντιλήψεων 
καί διά τούτο πληροί Ικανοποι- 
■ήσεως απαντας τούς Τραπεζιτι
κούς.

Ημείς βέβαιοι διά τήν Αξίαν 
τής νέας ταύτης όργανώσεως, έ· 
πιθυιιοϋμεν Ιδιαιτέρως νά έξά- 
ρωμεν τό μεγα βήμα, τό όποι
ον έγένετο προς τον άνώτερον 
σκοπόν, υπέρ τον όποιου άπό 
τόσων ετών Αγωνίζεται ό Σύλ
λογός μας καί είς τόν όποιον ά 
ποκτα νέους ουμμαχητάς.

Η «Τραπεζιτική >ι είς έκδήλω- 
σιν έκτιμήαεως τής νέας προσπά
θειας τίθεται Απολύτως είς τήν 
διάθεοιν τοϋ νέου Συλλόγου καί 
έπωφελεϊται ευχαρίστως τής ευ
καιρίας <5ιά νά έπαναλάβη, δτι 
οι υπάλληλοι τών Τραπεζών 
δυνανται καί πρέπει νά τήν θεω

{,παλληλου Αναμφισβητήτωςσυν- ροΰν ίδικήν των, οργανον τών
-ιελεΐ

Ή ίδρυαic του συλλόγου τών
άνωτέρων έπιδιώξεών των καί 
μέσον έπιτνχίας αυτών.

Harm El! ΤΗΜ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΙΣ TOY JIP0EAPOY ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ κ. Κ. Σ. ΜΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ

, Η ΠσλΓπκή Οικονομία είναι ή , φυσικά φαινόμενα, όπως είναι τά 
επιστήμη η εχουσα ως αντικειμε- μετεωρολογικά, διά νά έλθη επί 
ν.κον σκοπον την παρατήρησιν, τέλους καί ή ημέρα, καθ’ Γ,Λ Ζ- 
την παρακολουθήσω και την έξη- γαλή ιδέα τής φυσικής τών πόα- 
γησιν των οικονομικών ^ φαινομέ- γμάτων τάξεως είσέδυεν μετά αα- 
νων, των δημ,ουργουμενων άπό κρούς αιώνας καί είς τήν σφαίραν

τών ηθικών, τών πολιτικ~

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΝΤΙΛΗΨΙΣ

Ή Έ&νικη Τράπεζα τν? 'Ελλάδος 
ε&εσεν είς την διά&εσιν τον Ιΐατριωτι 
κον 'Ιδρύματος δργ. 500-000 διτ τά 
ονοσίτια και την ενίσχνσιν τών άνερ
γων καί απόρων.

Οι Υπάλληλοί της α?ο&άνονται πραγ- 
ματικην υπερηφάνειαν διά την νέαν 
ταυτήν χειρονομίαν τον 5Εθνικόν *Ιδού 
ματος, το όποιον, σννεχίζον τάς εύγε- 
νεΐς παραδόσεις τον, γνωρίζει νά ονγ 
κινήται από την δυστυχίαν και τάς στε
ρήσεις τής κοινωνίας, or αν μάλιστα ή 
δυστυχία αντη είς ημέρας μεγάλης 
χαράς γίνεται περισσότερον τραγική.

ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ
Μόλις εΐχομεν συνελθεί άπό τήν 

συμφοράν, ώς λέγουν καί τά κοι
νωνικά τών εφημερίδων, τής κακο- 
μεταχειρίσεως τών υπαλλήλων Τρα
πέζης άπό τόν κ. Σνκουτρήν, ιδού 
ό κ. Φορτοννιο παραθέτων είς εν 
χρονογράφημά του τήν έπίααχον 
περικοπήν.

Θέλομεν νά πιστεύωμεν, δτι ό κ. 
Φορτοννιο δεν είναι εκ προθέσεως 
συνένοχος τον κ. Σνκουτρή είς τόν 
τρόπον έκφράσεώς του δι’ ημάς.

Ιοω; 6 κ. Μελας περιελθών είς 
ευθυμίαν κατά τό ώραΐον συμπό- 
σιον, είς τό όποιον νοερώς μετέσχε, 
όεν κατώρθωσε νά Αποφυγή, δ,τι 
κάποτε συμβαίνει είς τούς μετέχον
τας είς τά φαγοπότια : νά αφήνουν 
όηλ. νά λέγουν πράγματα, τά όποια 
τν νηφαλιύτητι ουδέποτε θά έλ.εγον.

Διότι πώς είναι δυνατόν νά φαν- 
τασάώιιεν, δτι <5 κ. Φορτοννιο, ό 
οποίος είς πλημμύρισμα καλωσύνης 
*νρεν επιείκειαν καί δι’ αυτόν τόν 
Ιούδαν, ίλά t/το τόσον σκληρός, 

<οστε νά μάς άποκλείση ελλείψει 
ηνενματικοϋ ενδύματος άπό τό συμ- 
ποσιον, είς τό όποιον μετά τοϋ
^■νκοντρή είχε τήν τιμήν νά παρα- 
κα&ήη,] .

ΙΙμεΐς, άλλωστε, εάν παριστά

r μέθα, δεν θά ήτο δυνατόν νά πα- 
ρεξηγήσωμεν τόν κ. Μελάν έπανα- 
λαμβάνο ντα τήν φράαιν τοϋ κ. Συ- 
κουτρή, ούτε θά εσκεπώμεθα, δτι 
<είς τό πιοτό καί τό χαρτί βλέπεις 
όν άνθρωπον.»

Τό πολύ πολύ, με δικαιολογη- 
ένην ατολαίαν εκ τής έλλ,είψεως 
>ΰ καταλλήλου ενδύματος, άπό τό 
Ιμπρόν περιβάλλον καί τήν άμά- 
ειάν μας, θά εύ ρίσκο μεν μίαν 
τιγμήν διά νά έρωτήσωμεν τόν κ. 
Ιελάν :

— ’Αλήθεια, κύριε Φορτούνιο, 
οί πνευματικοί Ανθρωποι» όέν
ροσέχονν τί λέγουν καί θίγουν, 
ποιον τύχη ;

ΠΙΣΤΟA ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΡΑΠΕΖΙΊΙΚΗΝ

Φίλε κ. Πρόεδρε,
Μετά μεγάλης χαράς εΐδον επί των 
ιερΟν σας πραγματοποιουμένην 
αν των παλαιών έπιδιώξεων του 
υλλόγου Σας, διά τής έκδόσεως τής 
Τραπεζιτικής», καί δι” ήμάς οΐτι- 
ίς άπεμακρόνθημεν (τύποις βέβαια) 
ής συναδελφικής Οικογένειας τής

_Εθνικής, αποτελεί ή εκδοσις της
πραγματικήν άνακούφισιν.

Άλλ’ άς μοϋ έτητραπή, Κε Πρόε
δρε, ή γνώμη, 35έι αί στήλαι τής 
«Τραπεζιτικής», )(ωρίς βέβαια ν’ Απο
βάλλουν τόν μορφωτικόν τους χα
ρακτήρα, δέον νά άποτελέσουν τήν 
κοιτίδα τής πράστασίας τών ύπαλ- 
ληλικών καί επαγγελματικών συμ
φερόντων καί οιά τούτων νά άκου- 
σθοΰν αί γνώμάι τόσω τών άνωτέ
ρων δσω καί τών κατωτέρων συνα
δέλφων, περί |ής . βελτιώσεως τής 
θέσεως τοΰ υπαλλήλου, τά εύλογα 
τυχόν παράπονά των, καί έν γένει νά 
παρακολουθηθή ή κοινωνική ούτως 
είπεϊν κίνησι: τ^ής Τραπεζιτικής μας 
ζωής, πράγμα τό όποιον, άναμφι- 
σβητήτως, θά άποτελέση πραγματι
κόν σύνδεσμον τοϋ συνόλου τοΰ 
Τραπεζοϋπαλληλικού κόσμου.

Ή δράσις ’Υμών καί ή έν γένει 
έπιτυχής διαχείρισις τοΰ δλου ζητή
ματος, διά τήν περιφρούρησιν τών 
δικαιωμάτων τοΰ Ταμείου μας Σύν- 
τάξεων, είναι πρόσφατος, είς τρό
πον ώστε νά έλπίζη της είσέτι, δτι 
έπί τών ήμερών Σας θά πραγματο- 
ποιηθή καί άλλη παλαιά ιδέα, ή τής 
έκδόσεως τής ύπαλληλικής «Επετη
ρίδας», ή έλλειψις τής όποιας το- 
σοΰτον παρέβλαψε τό υπαλληλικόν 
σύνολον.

Μετά συναδελφικών χαιρετισμών 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ. ΦΩΚΑΣ 

Λογιστής τής Τραπέζης Ελλάδος

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ ΗΜΑΡΤΗ-

τάς οικονομικός σχέσεις, τών έν 
κοιι ωνίμ βιοΰντων άνθ^ρώπων.

z II Πολιτική Οικονομία, δηλα- 
δη, ασχολείται με τας οίκονομικάς 
άνάγκας, μέ τάς «χρείας», όπως 
λέγονται συνήθως, πού δημιουρ- 
γοϋνται άπό τάς προσπάθειας τών 
ανθρώπων να αυιοσυντηροΰνται 
καί νά βελτιώνουν διαρκώς τούς 
<)^ους και τας συν'θ'ήχας της δια- 
βιώσεώς των. Καί επειδή αί «οί- 
κονομικαί Ανάγκαι» είναι συνέ- 
πειαι τών άνθρωπίνων πόθων οί 
όποιοι, λόγφ αυτής ταΰτης τής άν- 
θρωπίνης φΰσεως, άλλοιοϋνται καί 
μεταβάλλονται είς τό διηνεκές, ή 
ε’κτασις τών πεδίων παρατηρήσεως 
τής Πολίτικης Οικονομίας είναι 
άπροσδιόριστος καί άτελείωτος, 
όπως ά'λλωστε συμβαίνει καί μέ όλας 
τας υπολοίπους κοινωνικός επι- 
στήμας.

Ή Πολιτική Οίκονο)ΐία άντίκει 
είς τήν χορείαν τών νεωτέρων επι
στημών, μ ή αριθμούσα πραγματι- 
κή\ ηλικίαν μείζονα τοΰ ενός καί 
ήμίσεος περίπου αίώνος. Τοΰτο 
είναι εύεξήγητον, διότι δ άνθρω
πος δ δποΐος είναι φύσει παρατη
ρητικός, προσεπάθησε νά έξηγήση, 
άρχικώ:, όλα τά φαινόμενα τά 
υφιστάμενα καί τά εξελισσόμενα 
γύρω του. άναλόγω; τής έντονό- 
τητος μέ τή ν όποιαν ύπέπιπτον είς 
τάς αισθήσεις αύτοΰ καί κυρίως 
ήσχολήθη μέ τά φαινόμενα τά στε
ρούμενα ψυχολογικού παράγον
τος, τοϋ καθισταίντος πελύ δυσχε- 
ρεστέραν τήν παρατήρησιν, λόγφ 
τής φυσικής του άσταθείας.

Παρετήρησε δηλαδή δ άνθρωπος 
εις τά πρώτα βήματα τής διανοή- 
σεώς του, τά ουράνια σοίματα έ'νε- 
κεν τής λαμπρότητας αυτών, καί 
διεπίστωσε μίαν μαθηματικήν κα
νονικότητα είς τήν πορείαν τών 
άσιέρων, είς τάς φάσεις τής σελή
νης, είς τήν τροχιάν τοϋ ήλιου καί 
έδημιούργησε τήν άρχαιοτέραν πα
σών τών επιστημών, τήν αστρονο
μίαν, διαρκώς αύξάνων καί βελ- 
τιώνων τάς αρχικός παρατηρήσεις 
αύτοΰ.

Κατόπιν έστρ ίφη είς όλα τά έπί 
τής γής καί τά ύπ’ αυτήν άτομα 
τής ανόργανου καί οργανικής φύ- 
σεως καί έδημιούργησε τάς Φυσι- 
κάς Έπιστήμας, ών τά όρια είναι 
απολύτως συγκεκριμένα καί καθω- 
ρισμένα.

Δέον νά σηαειωθή, δτι όταν είς

ων και
των οικονομικών γεγονότων, τήν 
δε τοιαύτην άντίληψιν, τήν ϋπαρ- 
ξιν δηλαδή «φυσικών νόμων» καί 
είς τά οικονομικά ζητήματα άνε- 
γνώρισαν καί διεκήρυξαν άρχικώς, 
μετά πρωτοφανούς ενθουσιασμού 
και μετά πεισμονος θέρμης, οί 
I άλλοι Φυσιοκράται, περί τό τρί
τον τέταρτον τοϋ δεκάτου ογδόου 
αίώνος.

Πολλοί, εν τουτοις, υπάρχουν 
ακόμα, οί μ ή θέλοντες νά απο
δεχθούν έπιστημονικότητα είς τά 
πολιτικοκοινωνικά ζητήματα, ίσχυ- 
ριζόμενοι ότι εις τάς φυσικός έπι- 
στημας, ό γνώστης αύτών, όταν 
δοθούν ωρισμένα γεγονότα, δύνα- 
ται μετ.ι βεβαιότητας καί μαθημα
τικής σαφήνειας νά προΐδη καί τά 
λύση προκύπτοντα έκ τούτων προ- 
[j/.ηματα, όπως ένας αστρονόμος 
τήν μετά μίαν χιλιετηρίδα έ'κλειψιν 
τού ήλιου μετ ακρίβειας δευτερο
λέπτου, ό χημικός ποιον σώμα θά 
παραγάγη καί ποιας ιδιότητας θά

Π τούτο εκ τοϋ συτ'δυασμοϋ 
άλλων ουσιών, ό γεωπόνος τά απο
τελέσματα μιας βοτανικής διαστατ- 
ρωσεως κ.τ.λ. ενώ δ πολιτικός 
καί ό οικονομολόγος αποτυγχά
νουν συνήθως εις τάς προβλέψεις 
των καί τούτο διότι έν ώ είς τάς 
κοινωνικός έπιστήμας δεν υπάρ
χει επάρκεια «φυσικών νόμων», 
εξ άλλου είς αυτός ύφίσταται ή 
αστάθεια τοΰ ψυχολογικού παρά
γοντος, ή δρώσα διά τής λεγομένης 
«έλευθέρας ένεργείας» (libre ar- 
bitre).

Εννοείται οτι οί ανωτέρω ισχυ
ρισμοί είναι εντελώς αυθαίρετοι 
καί αναληθείς, διότι υπάρχουν πα
ραδείγματα διαφόρων μεγάλων πο
λιτικών καί οικονομολόγων, οί 
δποΐοι έ’σχον καταπληκτικός επι
τυχίας είς τάς προβλέψεις των, καί 
δη έπί δυσχερών οικονομικών καί 
κοινωνικών προβλημάτων.

Γας εν λογω έν τούτοις έπιτυ- 
χίας, οί άρνούμενοι έπιστημοτ ικό- 
τητα είς τάς κοινωνιολογικός έπι- 
στήμας, δεν αποδίδουν είς τόν επι
στημονικόν καταρτισμόν τών εξαι
ρετικών τούτων ατόμων, άλλ’ είς 
το εξαιρετικόν των τάλαντον και 
είς την εξαιρετικήν των μεγαλο- 
φυΐαν.

Ή περίεργος αυτή άντίληψις 
προέρχεται άπό μίαν διπλήν πλά
νην περί τής σημασίας τής φρά-

στηριακόν κώδηκα παρατηρήσεων 
όπως συμβαίνει μέ τά Ζητήματα 
τών Φυσικών Επιστημών. Δεν 
έπεται όμως έκ τούτου, δτι τά κοι
νωνικοοικονομικά προβλήματα δεν* 
πρεπει νά είναι αντικείμενα έπι- 
σττ)μονικής ερεύνης καί παρατη
ρήσεως.

Εξ άλλου η «ελεύθερα ενέργεια» 
(libre arbitre) δεν είναι δύνσμις 
ικανή νά δράση υπό μορφήν ασυ
ναρτησίας και α'νευ άποχρώντος 
λόγου, διότι τότε έχομεν άκριβώς 
ο,τι χαρακτηρίζει τήν κατάστασιν 
της ανθρώπινης ανισορροπίας, ή 
οποία δέν ένδιαφερει βεβαίως ούτε 
τόλ' κοιναινιολόγον οίπε τόν οικο
νομολόγον, αλλα τον ψυχίατρον. 
Τάς Πολιτικοοικονομικός 'Επιστή- 
μας ενδιαφέρει δ λογικός Ανθρω
πος, τοϋ οποίου αί ένέργειαι μολο
νότι υπό καθεστώτα φιλελεύθερα 
και δημοκρατικά, είναι συνέπειαι 
λογικών αιτίων, άλλά καί περιω- 
ρισμένα.ι έντός τών έκ τών προτέ- 
ρων καθοριζομέναιν πολιτικών καί 
κοινωνικών πλαισίων.

Επομένως κάθε νόμος κοινω
νικός ή οικονομικός δέν σημαίνει ή 
πρόβλεψιν τής κοινωνικής ή οικο
νομικής συμπεριφοράς τών σχετι- 
κώς ισορροπημένων ανθρώπων, ή 
δε επιστημονική α'Εία τών σίκηνσ-

έ'να τμήμα τών άνθρωπίνων γνώ- ι °εως «φυσικός νόμος

ΜΕΝΩΝ

Είς τό δημοοιευ&έν ίν τφ προηγού
μενα) φνλλω τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ» 
αρϋ-gov τοϋ συναδέλφου κ. Ν. Μπα- 
στουνοπούλου εχ τυπογραφικής αβλε
ψίας δέν εξετυπα>&η ή έπικεφαλίς τοΰ 
εν αυτω περιεχομένου συγκριτικού 
πίνακος, ήτις εϊχεν οϋτω : «ΕΠΙ ΔΙ
ΑΔΡΟΜΕΣ 325 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ, 
ΑΘΕΝΑΙ—ΚΛΛΔΜΑΙ ή ΑΘΗΝΑΙ— 
ΛΑΡΙΣΑ» καί άνευ τής οποίας δ 
πίναξ οΰτος καθίσταται ασαφής.

σεων άποδίδωμεν τόν τίτλον της 
επιστήμης, δέν έχομεν τήν πρόθε- 
σιν νά έξάρωμεν τήν σημασίαν του 
τιμής ένεκεν, άλλά βεβαιώνομεν 
ότι τά γεγονότα μέ τά όποια άσχο- 
λεΐται δ κλάδος ούτος τών παρατη- 
ρήσεών μας, συνδέονται προς άλλη- 
λα μέ Αναγκαίας σχέσεις, μέ σχέ
σεις έχούσας καθωριαμένας συνέ
πειας, αί δποΐαι άνεκαλύφθησαν, 
επιστοποιήθησαν καί καλούνται 
νόμοι.

Είναι εύνόητον, ότι καί τά φαι
νόμενα τών θετικών επιστημών, 
τά έκδηλούμενα έν τή συστάσει τών 
ανόργανων καί τών οργανικών σω
μάτων, δέν είναι βεβαίως τόσον 
απλά καί εϋλυτα, όπως καί ό ρυ
θμός καί ή εξέλιξες τής διαδοχής 
αύτών δέν είναι δυνατόν νά έννο- 
ηθή τόσον ευκόλως. Έχρειάσθη- 
σαν ευσυνείδητοι, κοπιώδεις καί 
μακραίωνες προσπάθειαι, διά νά 
κατορθώση δ διανοούμενος άν
θρωπος, νά άνακαλύψη τήν ένυ- 
πάρχουσαν ακρίβειαν καί τάξιν, 
τούς φυσικούς δηλαδή νόμους είς 
εύρέα τμήματα τής διαρκώς εξε
λισσόμενης ζωής διά νά δημιουρ- 
γήση τάς φυσικός, τάς χημι
κός καί τάς βιολογικός έπιστήμας.

’Ολίγον κατ’ ολίγον ή άντίλη- 
ψις περί ύπάρξεως σταθερός τά
ξεως είς τά γύρω μας συμβαίνοντα, 
έπεξετάθη καί είς τά πλέον ασταθή

» και περί 
τής σημασίας τής φράσεως «έ?.ευ- 
θέρα ένέργεια».

Οί φυσικοί νόμοι δέν είναι ανε
ξάρτητοι καί αυθαίρετοι επεμβά
σεις τής -ρύσεως, άλλά αναγκαίοι 
συνεπειαι εφοσον θά προϋπάρξοιιν 
προκαταρκτικοί όροι καί καθωρι- 
σμέναι συνθήκαι. Τά άιομα τοΰ 
οξυγόνου καί τοΰ τ-δρογόνού ένού- 
μενα δέν παράγουν πάντοτε ύδωρ, 
αλλά μονον υπό άρισμένας προϋ
ποθέσεις. Οταν έν άτομον τού 
πρώτου στοιχείου καί δύο τοϋ δευ
τέρου τεθώσιν είς μίαν χοάνην υπό 
είδικάς συνθήκας θερμοκρασίας καί 
πιεσεως τότε καί μόνον θά παρα- 
χθή ύδωρ, όπως καί θά δημιουρ- 
γηθή μία αγοραπωλησία, όταν συ
ναντηθούν δύο άνθρωποι ήναγ 
κασμένοι άπό ώρισμένας συνθήκας 
δ μέν νά πωλήση δ δέ νά άγοράση.

Είς τήν πρώτην πζρίπτωσιν δ 
χημικός, γνώστης τών συνθηκών 
αυτής θά καθορίση τήν ποιότητα 
καί τήν ποσότητα τοΰ ϋδατος. Είς 
τήν δευτέραν περίπτωση- δ οικο
νομολόγος, γνώστη; τών συνθη
κών αυτής, θά προΐδη τήν αγορα
πωλησίαν καί θά προσδι ορίση πε
ρίπου καί τήν τιμήν είς τήν δποίαν 
θά πραγματοποιηθώ αϋτη.

Άναντιρρήτως τά οικονομικά 
καί τά κοινωνικά προβλήματα δέν 
είναι δυνατόν, ώς έκ τής φύσεως 
αύτών, νά τεθούν υπό ένα έργα-

ιστημονικη αξία τών οίκονο 
μικών καί κοινωνικών προβλέψεων, 
εςαρτάται απο τοτ- αριθμόν τών 
περιπτώσεων, καθ’ άς αί προβλέ
ψεις αύται έπιβεβαιοϋντσι υπό 
τών γεγονότων.
^ Είναι αληθές, δτι ένίοτε αί προ

βλέψεις διαψεύδονται υπό τών 
πραγμάτων, τούτο όμως συμβαίνει 
καί είς τάς φυσικός έπιστήμας,διότι 
είναι άναμφισβήτητον, ότι είναι 
εύκολώτερον νά προΐδη τις τήν 
έλευσιν μιας εμπορικής κρίσεως ή 
την έλευσιν ενός κυκλώνας. ’Εάν 
«^προβλέψεις ημών έν τή Πολιτική 
Οικονομία είναι πολλάκις αβέβαιοι 
καί περιωρισμέναι, τοΰτο δέν 'δη- 
μιουργεΐται άπό τάς φαντασιοπλη
ξίας τής έλευθέρας ένεργείας (li
bre arbitre) άλλά πρέπει νά άπο- 
δοθή εις την έλλειψη- επαρκών φυ
σικών νομών, οί όποιοι ασφαλώς 
δέν έχουν ιιέχρι σήμερον άνακα- 
λυερθή καί τοΰτο διότι πρόκειται 
περί νεαρός έπιστήμ,ης, διά τήν 
όποιαν δεν κατηναλώθη ακόμη 
επαρκής παρατήρησις καί παρακο
λούθησή.

Οταν οί άνθρωποι μέ τήν πά
ροδον τοϋ χρόνου θά καταστώσιν 
εγκρατέστεροι από άπόψεως κοι
νωνικοοικονομικών γνώσεων, τότε 
και αι προβλέψεις αυτών περί τών 
κοινωνικοοικονομικών πρόβλημά 
των θά είναι θετικώτεραι καί θά 
ασκούνται μεθ’ όσης ασφαλείας 
ασκούνται ι αί είς τάς φυσικός έ
πιστήμας.

Τά όρια τών Πολιτικοοικονομι
κών ’Επιστημών συγχέονται πολύ 
περισσότερον, άφ’ όσον συγχέονται 
τά όρια τών Φυσικιΰν ’Επιστημών, 
διότι τα>ν δευτέρων αί έπιστημονι- 
καί έπ-διώξεις άναφέρονται είς αν
τικείμενα διάφορα, έν ω at πρώ
τοι έχουν πασαι τό αυτό άντικεί 
μενον παρατηρήσεως καί παρακο 
λουθήσεω:, τάς σχέσεις τών έν κοι
νωνία βιούντιυν ανθρώπων.

ΕΙ τοιαυτη μάλιστα ούγχυσις 
ύπήρξεν ή αιτία νά παραπλανηθή 
καί νά έκφέρη αδικαιολογήτους 
άψ ορισμούς ένα άπό τά μεγάλο- 
φυέστερα καί πολυμαθέστερα πνεύ
ματα τοϋ δεκάτου έννάτου αίώνος, 
έννοοΰμεν τόν Αύγουστον Κόντ 
(Auguste Comte 1798-1857) όσης 
φρονεί, ότι εφόσον τό άντικείμενον 
τής ερεύνης είναι δ κοινωνικός 
Ανθρωπος μία καί μόνον αδιαίρε
τος επιστήμη δέον νά ύπάρΕη προς 
τούτο, ή Κοινωνιολογία (Sociolo- 
gie) τής οποίας τό όνομα ό ίδιος 
έδωσεν, καταστάν έκτοτε κλασικόν. 
Κι-ριως έθεώρει ώς παραλονισμόν 
καί κατεδίκαζε πάσαν προσπά
θειαν, δυναμένην νά καταστήση 
τή\ Πολιτικήν Οικονομίαν ξεχω
ριστήν επιστήμην, διότι ταύτην 
έθεώρει ώς άναπόσπαστον τμήμα 
τής Κοινωνιολογία; του. Τάς τοι- 
αύτας όμως αντιλήψεις ούδείς άπε'



ί ίΗ ΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,
'Εξακολουθούν νά καταφθάνουν εις τά γραφεία μας θερμαί συγχαρητήριοι έπιστολαί επί τή έκδόσει τής 

«Τραπεζιτικής» μέ λίαν έιισχυτικάς έκδηλώσεις έκτιμήσεως τής άναληφθείσης προσπάθειας.
Πρός απαντας τούς τόσον εύμενώς ύποδεχθέντας τήν «Τραπεζιτικήν» άπευθύνομεν θερμός ευ

χαριστίας.

τέρας έπιστολής καί τού πρώτου φύλ- γ^|Σ ΕΝΩΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΦΟΡ" 
λου ιού έπ’ αίσίοις οίωνοϊς έκδοθέν- —, 
τος περιοδικού «Τραπεζιτική». ΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΩΝ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΙ

TOV ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΕ 
ΣΒΕΥΤΟΥ

Κύριοι,
"Εσχον τήν τιμήν νά λάβω, μετά 

τής φιλόφρονος ύμών έπιστολής, τόν 
πρώτον άριθμόν του περιοδικού «Τρα
πεζιτική», τό όποιον ήρχισε νά έκδί- 
δή ό ύμέτερος Σύλλογος καί τό ό
ποιον θέλω μετ’ ένδιαψέροντος πα
ρακολούθηση.

Ευχαριστών ύμας θερμώς διά τήν 
αποστολήν ταύτην, σάς παρακαλώ 
νά δεχθήτε τά θερμά συγχαρητήριά 
μου, διά τήν ύμετέραν συμβολήν εις 
τήν γενικήν προσπάθειαν εύημερίας 
τής Χώρας.

Μετά πάσης τιμής 
I. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΕΛΛΗΝΟΣ 
ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

Αξιότιμοι Κύριοι,
Έν απουσία τού πρεσβευτοΰ κ. Ί.

Πολίτου, ευρισκομένου έπ' άδείςι έν 
Άθήναις, λαμβάνω τήν τιμήν νά γνω
ρίσω μετά θερμών ευχαριστιών τήν 
λήψιν τής από 24ης παρελθόντος ύμε-
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Παρακαλώ νά δεχθήτε μετά των συγ
χαρητηρίων μου καί εγκαρδίους εΰχάς, 
διά τήν πλήρη επιτυχίαν τού ύμετέρου 
περιοδικού.

Μετά πάσης τιμής 
Ό Επιτετραμμένος 

A. ΚΥΡΟΥ

ΠΡΟΛΙΜΕΝΟΣ

ΤΟΥ ΕΝ ΒΡΥΞΕΛΛΑΙΣ ΕΛΛΗΝΟΣ 
ΕΠΙΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΥ

’Αξιότιμοι Κύριοι,
”Εχω τήν τιμήν ν’ αναγγείλω 6μΐν 

λήψιν τής άπό 24ης Όκτωβρ ου ύμετέ- 
ρσς έπιστολής ώς καί τοΰ πρώτου αν
τιτύπου τοϋ ύπό τού ύμετέρου Συλλό
γου έκδιδομένου περιοδικού «Τραπεζι
τική», όπερ προώρισται νά πλήρωσή 
μέγα κενόν εις τόν κόσμον των περιο
δικών.

Ευχαριστών υμάς θερμώς έπί τή α
ποστολή ταύτη, ήτις έπέσυρεν άμέρι- 
στον τό ένδιαφέρον μου, παρακαλώ νά 
δεχθήτε τήν έκφρασιν των πρός υμάς 
αισθημάτων μου τιμής καί ύπολήψεως.

Ό ’Επιτετραμμένος 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΛΤΑΦΕΡΑΣ

δέχθη έκτοιε, διότι άπό άπόψεως 
μεθόδου δέν δύναται τις νά άρ- 
νηθή, δτι αί κατά τμήματα έρευ- 
ναι καί παρατηρήσεις αποδίδουν 
σοβαρώτατα καί ασφαλέστερα απο
τελέσματα, δπως άλλωστε συνέβη 
καί εις τάς φυσικάς επιστήμας, αΐ 
δποίαι μολονότι άναφέρονται εις 
ανόμοια αντικείμενα, πολλάκις άλ- 
ληλοβοηθοΰνται καί συμπίπτουν 
εις τήν προσπάθειαν των.

Ή Βοτανική έχει σχέσιν μέ τήν 
Χημείαν, τήν Φυσικήν καί τήν Γε
ωλογίαν, δπως καί αυτή ακόμη ή 
'Αστρονομία μέ πολλάς έκ των θε
τικών έπιστημών, διότι μελειών- 
τες τόν όγκον τήν βαρύτητα καί 
τήν σύστασίν των ουρανίων σω- 

«yj-ων, δανειζόμεθα γνώσεις άπό 
τήν Φυσικήν καί τήνΧιιμείαν. Τού
το δμως δέν αποτελεί τεκμήριον, 
δτι δλαι αΰταί αί συγγενείς ένέρ- 
γειαι δέν αποτελούν ξεχωριστούς Ε
πιστημονικούς κλάδους.

Προβλήματα τινά τής Πολιτι
κής Οικονομίας, δπως ή κυριότης, 
ή μεταβίβασις, ή μισθαρνία κ.τ.λ. 
άνάγονται *αί εις τήν ’Ηθικήν 
καί τό Δίκαιον, αρκεί δμως νά δυ- 
νάμεθα νά προσδιορίζωμεν τάς 
πλευράς τής ερεύνης, πού αφορούν 
τόν ηθικολόγον, τόν νομικόν καί 
τόν οικονομολόγον. Τά ζητήματα 
τοϋ καθορισμού τών ημερομισθίων, 
ή κλασική άντίληψις περί ελευθε
ρίας τής εργασίας καί τών εργοδο
τών, τά υπαγάγει ύπό τόν άτεγκτον 
νόμον τής προσφοράς καί τής ζη- 
τήσεως. Ό Cobden, μάλιστα, έν
θερμος δπαδός τής άντιλήψεως 
ταΰτης έγραψεν : Αί εργατικαί 
άμοιβαί αυξάνονται δσάκις δύο έρ- 
γοδόται τρέχουν όπισθεν ενός Ερ
γάτου καί μειοϋνται δσάκις δύο 
έργάται τρέχουν όπισθεν ενός ερ
γοδότου. Τούτο μέχρι ενός ση
μείου είναι αληθές, μέ τήν διαφο
ράν δτι ή πτώσις τών ημερομι
σθίων δέν δύναται νά ύπερβή τά 
κατώτατα όρια, πού καθορίζει ή 
ηθική καί τό δίκαιον, άλλα καί 
αυτή αυτή ή πραγματικότης, τό 
κατώτατον δηλαδή δριον τής συν- 
τηρήσεως τοΰ εργάτου, δπως καί 
ή άνοδος αυτών δέν δύναται νά 
ύπερβή τήν καταναλωτικήν αντο
χήν τών αγοραστών, τών έκ τής 
τοιαύτης εργασίας παραγομένων 
προϊόντων.

Κατά συνέπειαν ή Πολιτική Οι
κονομία,μολονότι έχει φυσικήν συγ
γένειαν μέ τάς ύπολοίπους Κοινω 
νικάς Επιστήμας καί εμφανίζει 
σοβαράςίσως άτελείας παρατηρή- 
σεως, λόγο.) τής σχετικώς νεαράς 
ηλικίας της, άποτελεΐ ασφαλώς σο- 
βαρώτατον Επιστημονικόν κλάδον 
εντελώς ξεχωριστόν, τοΰ οποίου ή 
πληρότης θά έπιτευχθή μέ τήν 
πάροδον τοΰ χρόνου διά τής άνα- 
καλύψεως καί νέων φυσικών νό
μων, οί όποιοι μέχρι τής στιγμής 
παραμένουν άγνωστοι ακόμη εις 
ημάς.

(Συνέχεια εις τό πρόσεχες)

ΤΟΥ ΕΝ ΚΑΤΡΩ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΕ- 
ΣΒΕΥΤΟΥ

’Αξιότιμε Κύριε,
’Έχω τήν τιμήν νά γνωρίσω ΰμΐν 

τήν λήψιν τής άπό 24 ’Οκτωβρίου 
έπιστολής σας καί νά σάς συγχα
ρώ διά τήν έκδοσιν τής «Τραπεζιτι
κής», ήτις έρχεται νά πληρώση σπου- 
δαίον κενόν καί νά παράσχη πολύ
τιμον συμβολήν εις τήν άνάπτυξιν 
τής έθνίκής μας οικονομίας καί τήν 
έξυπηρέτησιν τών καλώς έννοουμέ- 
νων συμφερόντων τών πιστωτικών ι
δρυμάτων μας καί τών μοχθούντων 
διά τήν ευημερίαν αυτών ύπαλλή- 
λων των.

Σας παρακαλώ νά μοί άποστέλλη- 
τε τό ψύλλον τακτικώς, σάς δηλώ 
δέ δτι είμαι πρόθυμος δι’ έγκυκλίου 
έπιστολής καί νά τό συστήσω^ είς^ 
τάς έν Αίγύπτω λειτουργούσας Ελ
ληνικός Τραπέζας (’Εθνικήν, ’Αθη
ναϊκήν, Εμπορικήν), αν θεωρήτε 
τοϋτο σκόπιμον.

Μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως 
Ό Πρεσβευτής 

ΒΑΣ. ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ

Συνάδελφοι,
Μετ’ εύχαριστήσεως έλάβομεν τό 

πρώτον φύλλον τής έγκριτου εφημερί
δας «Τραπεζιτική», επισήμου δημο
σιογραφικού οργάνου τού ύμετέρου Συλ- 
λόγυυ.

Πεποιθότες ότι αΰτη θέλει συμβά- 
λη μεγάλως εις τήν δλην προσπάθειαν 
ιών εύγενών στελεχών τής υγιούς με
ρίδας τής έργατοϋπαλϊηλικής τάξεως 
πρός έξυγίανσιν τού δλου έργατοϋπαλ- 
ληλικοϋ τής Ελλάδος, χαιρετίζομεν 
τήν «Τραπεζιτικήν» καί τής εύχόμε- 
θα βίον μακροχρόνιον.

Έκτιμώντες ιδιαιτέρως τήν θερμήν 
καί ένεργόν συμβολήν τών Τραπεζιτι
κών 'Υπαλλήλων εις τήν δλην εργατι
κήν ύπόθεσιν τής χώρας μας καί βέ
βαιοι διά τ’ αγαθά αποτελέσματα τής 
πρασπαθείας αυτής,

Σάς στέλλομεν τούς θερμούς συνα- 
δελφικοΰς χαιρετισμούς.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΙΔΡΥΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

‘Η δργάνωσις τής τάξεώς μας 
απέκτησε νέον ανεκτίμητου έρει
σμα διά τή; ίδρύσεως Συλλόγου 
ύπό τών ύπαλλήλων τής Τραπέζης 
Άθηχ ών.

Ή ϊδρυσις τοΰ νέου Συλλόγου 
άνηγγέλθη εις τόν Σύλλογόν μας 
διά τής κατωτέρω δημοσιευομένη; 
έπιστολής άπό 17 Δ)βρίου :

Κύριε Πρόεδρε,
’Έχομεν τήν τιμήν νά φέρωμεν 

εις γνώσιν ύμών, δτι διά τής άπό 
4 ’Οκτωβρίου έ" έ. πράξεως τοΰ 
Δικαστηρίου τών έν Άθήναις 
Πρωτοδικών, άνεγνωρίσθη ή ϊδρυ- 
σις τοΰ ήαετέρου Συλλόγου ώς 
επαγγελματικού σωματείου καί ένε- 
κρίθη τό Καταστατικόν αύτοΰ, 
ούτινος καί διαβιβάζομεν ύμΐν, συ
νημμένους, έν άντίτυπον.

Άνακοινοΰντες ύμΐν τ’ άνωτέρω, 
Κύριε Πρόεδρε, λογιζόμεθα λίαν 
ευτυχείς, δτι άπευθυνόμεθα πρός 
αδελφόν σωματείου, ευρισκόμενον 
ήδη έν εύγενεί δράσει άπό ικανού 
χρόνου καί πρός τήν δράσιν άκρι- 
βώς τοΰ οποίου καί τούς σκοπούς 
αύτοΰ καί τό ήμέτερον Σωματείου 
αποβλέπει.

Δέν άμφιβάλλομεν, δτι διά τήν 
έκπλήρωσιν τών σκοπών τούτων, 
θά παράσχητε ήμΐν άκεραίαν τήν 
ύμετέραν συνδρομήν καί θά συμβά- 
λητε ϊνα, έν στενή σννεργασίςι καί 
διαρκεΐ Επαφή εύρισκόμενα τά Σω
ματεία ημών, βαδίσωσι τόν χαρα· 
χθέντα δρόμον, δσον άφορμ τήν 
προαγοογήν καί ευημερίαν τής τά
ξεως, ε!ς ήν άνήκουσι.

Μετ’ αδελφικών χαιρετισμών
Ό Πρόεδρος 

Τ. ΔΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ
Ό Γεν. Γραμματεΰς 

Γ. ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ

‘Ο Σύλλογός μας συγχαίρει άόελ- 
φικώς τούς αγαπητούς μας Συ
ναδέλφους τής Τραπέζης ’Αθη
νών διά τήν άπόκτησιν Ιδιου Συλ
λόγου, δ όποιος είναι βέβαιον, δτι 
διευθυνόμενος άπό τόν διακεκρι
μένου Συνάδελφον κ. Τ. Δαβιδό- 
πουλον καί λοιπά Επίλεκτα μέλη 
τοϋ Συμβουλίου θά έπιτελέση 
άριστα τόν προορισμόν του.

Τό γεγονός τής συλλογικής δρ- | 
γανοόσεως τοϋ προσωπικού τής
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ΤΟΥ ΕΝ ΡΩΜΗ ΕΛΛΗΝΟΣ ΠΡΕ- 
ΣΒΕΥΤΟΥ

Κύριοι,
Μετ’ εξαιρετικού ενδιαφέροντος άνέ- 

γνωσα τό φύλλον τής «Τραπεζιτικής», 
δπερ είχατε τήν εΰγενή σκιψιν ν’ άπευ- 
θύνητε πρός τήν Πρεσβείαν ταύτην, 
εΐλικρινώς δέ συγχαίρω υμάς διά τήν 
νέαν ταύτην πρωτοβουλίαν τού Συλλό
γου σας, ή όποια, λόγφ τής σημασίας, 
ήν άποπιώσι διά τήν Ελλάδα τά 
Τραπεζιτικά καί συναλλαγματικά καί 
οικονομικά έν γένει ζητήματα, μέλλει 
ν’ άποτελέση άξιόλογον συμβολήν εις 
τό γενικόν συμφέρον τής ήμετέρας Πα
τρίδας.

Μετ’ έξαιρέτου ύπολήψεως 
Α. ΜΕΤΑΞΑΣ

TOY ENTAY0R ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ R 
ΚΟΛΟΥΘΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Κύριοι,
Μετ’ άληθινοϋ ένδιαψέροντος πα

ρακολουθώ τό έντιμον περιοδικόν 
σας, τό όποιον εύρίσκω πολύ ωφέ
λιμον καί διδακτικόν. Περιέχει πολ
λά θέματα ένδιαφέροντα τόν οικονο
μικόν καί τραπεζιτικόν κόσμον.

Εις τό ώραΐον σας αυτό έργον εύ
χομαι λαμπρόν μέλλον καί είμαι βέ
βαιος, δτι θά τύχη τής πρός αύτό 
άρμοζούσης έκτιμήσεως.

Μεθ’ ύπολήψεως 
ΧΑΛΗΑ ΜΙΤΑΤ

ΤΟΥ κ. ΚΩΣΤΗ ΗΛΙΑΣΚΟΥ
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Κύριοι,
Έπανελθών έξ Εύρώπης εύρίσκω 

τήν άπό 24 παρελθόντος ’Οκτωβρίου 
έπιστολήν σας, ώς καί τό ύπό τού 
ύμετέρου Συλλόγου έκδιδόμενον πε
ριοδικόν «Τραπεζιτική».

Διά τήν έκδοσιν ταύτην σας συγ
χαίρω έγκαρδίως καί σάς εύχαρι- 
στώ θερμώς διά τήν αποστολήν αύ- 
τής, ήν μετ’ ιδιαιτέρου δλως ένδια- 
φέροντος άνέγνωσα, εύχομαι δέ εις 
αύτήν κάθε προκοπήν καί πρόοδον.

Διατελώ μεθ’ ύπολήψεως 
ΚΩΣΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ α.ε.
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ ΝΕΑ ΙΩΚίΑ ΚΑΙ ΠΑΤΗΣΙΟΙΣ

Η ΜΕΓΑΔΕΙΤΕΡΑ ΚΛΩΣΤΟ Υ ΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΑΔΟΙ : ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ - ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΡΙΟΥΡΓΙΑ:
Κααμήρια, Παλτά καί Καπαρτίνες άν-

δρών άνώτερα καί εν^ηνότερα πάντων.
Πωλοϋνται εις τά καλλίτερα καταστήματα Υφασμάτων και εις τάς άποΰ'ήκα?

!?U
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ί ■

Κααμηρίων : Ε. Λεονάρδθ\> Πλατεία ’Αγίας Ειρήνης 7. — Μ. Όχανιάν κα- 
Αίόλου 29. — Αδελφών Μ. Γρηγοριάδν) Πλούτωνος 1. — Χτεφατνάκΐή όδόϊ 
Μ.ο\>τσθδόντν) όδός Πλούτωνος 6.

Ζητήαατέ τα έπίαης είς τά Καταστήματα άνδρικών ειδών :
Αδελφών νΧα-ΐ^-προπούλου κλπ. κλπ·
Κουβέρτες, Παλτά κυριών φαντεζί, ντρά 

καί βελούρ ντέ λαί ν. Υφάσματα χειμερινά 
θερινά κυριών καί παίδων. ’Υφάσματα 

διά βιοτεχνικά; χρήσεις (ύποδηματοποιΐα 
πιλοποιία, οίκιακαί άνάγκαι κλπ.)

ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΙΑ:
Κρέπ-ντέ-αίν, Ζωρζέτ, Μαροκέν, Σα

τέν, Φουλάρ, Κρέπ ρομέν, Σιμιζε κλπ.

Πωλοϋνται εις τά καλλίτερα Καταστ-ήμ,ατα Ι’υναικείων ειδών.

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ;
Νήματα βαμβακερά, απαλά ήμίστριφα, 

έστριμμένα πάσης κατηγορίας. Όξφόρντ, 
κάμποτ, σινδονόπανα πλεκτά, ντόκ, άδιά- 

βροχα, λευκασμένα παντός είδους.
ΚΕΝΤΡ. ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ : Πλ. Μητροπόλεως 2 Άθήναι

ί

’/Λ,γοράζοντες τά τιροϊόντα τ^ς ‘Ελληνικές ’Εριουργίας Λ.. 
έχετε συμ.φέρον χαί κάνετε οικονομίαν.

Ε.

-ΟI



«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ. Ι\. Π.

ΓΑΛΛΙΑ
Γενικά. — “Ο νέος πρωθυπουρ

γός κ. Flandin έδήλωσεν, ότι τό 
σύστημα των οικονομικών περιορι
σμών ηπέινχι: πανταχοϋ και ότι δέον 
ή I αλλ'α να έπανέλθη βαθμηδόν 
εις την ελεύ θερα ν οικονομίαν, (ορ
γανωμένη ν καί έποπιενομένην, με 
προσαρμογήν τής γεωργικής και 
βιομηχανικής παραγωγής προς την 
κατανάλαιαιν, μετατροπήν των υπό 
των Νομών και Δήμων συναφθέν- 
των υπέρογκων δανείων, προστασίαν 
τής εργασίας τών Γάλλων πολιτών, 
τόνωσιν τής πίστεως, εφαρμο
γήν σχεδίου κατασκευής μεγάλων 
δημοσίων έργων και αποικιακού 
προγράμματος.

ΙΙαρά ταντα ή εμπιστοσύνη τής 
κοινής γνώμης προς την ευστάθειαν 
τής Κυβερνήσεως είναι μικρά, υπάρ
χουν δ ’ ανησυγίαι διά τον έξοπλι- 
σιιόν τής Γερμανίας και τό δημο
ψήφισμα τον Sarre.

Ανεργία. — Οι άνεργοι ηϋξή- 
θησαν εκ 862.140 τή 17jll]34 
έναντι 252.210 τή 25] 11]33. Οί εν 
Γαλλία εογαζόμενυι ξένοι έργάται 
περιωρίαθησαν εις 800.000 έναντι
1.500 000 τ φ 1932.

Τιμάριθμοι. — Ή πτώσις τών 
τιμών συνεχίζεται. Ό τιμάριάμος 
χονδρικής πωλήαεως έση- 
μειοντο κατάτά τέλη ’Οκ
τωβρίου εις 352 έναντι -- 
360 κατά Σεπτέμβριον. Ό 
τιαάοιθμος τής ακρίβειας 
τής ζτοής έν Παρισίοις έ- 
σημειώθη εις 511 δια τό 
τ σίτον τρίμηνον τον 1934 
έναντι 522 και 526 κατά 
τό β’ και α τρίμηνον.

Γεωργία. — Ή νέα 
Κυβερνήτης αποβλέπει εις 
προστασίαν τής"'γεώ'ργίας 
διά περιορισμού τής σιτο
καλλιέργειας και άιιπελονο- 
γίας. ΤΙ δνσφοοία τών 
παραγωγών διά την γεωρ
γικήν κοίσιν, ιδία εκ τής 
πτώσεως τών ημών τον 

σίτον και οίνου είναι με
γάλη . Κατά τάς άογάς Δε
κεμβρίου έποόκειτο >ά συγ- 
κροτηθή έν Παρισίοις ογ
κώδες συλλαλητηρίου 10000 
γιορικών συροενσάντων εξ 
όλων τών επαρχιών τής 
Γαλλίας.

Βιοαηχανία.—'Ο γε
νικός δείκτης τής βιοιιη- 
γανικής παραγωγής εξα
κολουθεί νά πίπτη, σηιιει- 
ωθεις κατά Σεπτέμβριον 
1934 εις 95 έναντι 97 κατ' 
Αύγουστον 1934. (Βάσις 
1913 — 100). Μεγαλει τέ
ρα μείωσις τής παραγωγής 
εις τά δέρματα και την 
χαρτοποιίαν. Αντίθετος 
έλαφράν αυξησιν εμφανίζει 
ή παραγωγή τών μεταλλεί
ων και αισθητήν τοιαύτην 
ή τών ανθρακωρυχείων.

Έμπόριον.—Τό έξαπε- 
ρικόν έιιπόριον έσηαειώθη 
κατά ’Οκτώβριον ώς εξής: 
Είσαγωγαί 1 795.000.000 
φρ. Έξαγωγαί 1.564.000.
000 φρ. Σννολον κινήσεως 
3.359^000.000 φρ. έναντι 
3 171.000.000 κατά Σεπ
τέμβριον 1934.

Κατά τους πρώτους 10 
μήνας τοϋ 1934 αί εισαγω- 
γαΐ δνήλθον εις 38.288.522 
μετρ, τόννους αξίας Ft.
19.449 εκ. έναντι 40 522.
723 μετρ, τόννων αντιστοί
χων εισαγωγών τώ 1933, 
καί αί. έξαγωγαί εις 23.
240.639 μετρ. τόν. αξίας 
Fr. 14.624 έκ. έναντι 20.
895.177 μετρ. τόν. τώ!933.

Δημόσια οικονομι
κά . — Ή συζήτησις επί 
τοϋ προϋπολογισμού 1935

έ.συνεχίαθη εις την Βουλήν. Κα
τόπιν τών αποκαλύψεων περί 
έξοπλισμών τής Γερμανίας κατετέθη 
πρότασις ψηφίσεως ειδικής π.στώ- 
σεως 800.000.000 φρ. διά στρατκο- 
τικάς προπαρασκενάς.

Τό δημόσιον χρέος, μή συμπε
ριλαμβανομένων τών Πολεμικών 
Χρεών, ή πληρωμή τών οποίων 
ανέσταλη, ηνξήθη από 298. 746.000. 
000. φρ. (30 9.33) είς311 019.000. 
000 φρ. (31.8.34), (μή συμπεριλαμ
βανομένων 8000 έκ. Fr. χρέους 
1,1.1. καί 17.500 έκ. Fr. χρέους 
Σιδηροδρόμων) εξ ών 4.011.000. 
000 φρ. εξωτερικού χρέους. ΤΙ έξυ- 
πηρέτηαις τοϋ δημοσίου χρέους ά- 
νέρχεται διά τό 1935 έξ 11.049.000. 
000 φρ. επί προβλεπομένων ολικών 
δαπανών τοϋ προϋπολογισμού 1935, 
47.500. 000.000 φρ. Εάν εις τό 
προς έξυπηρέτησιν τοϋ δημοσίου 
χρέους ώριαμένον ποσόν προσιεθώ- 
αιν αί συντάξεις καί αί έκτακτοι 
στρατιωτικοί δαπάναι, ή πιθανό- 
της ίαοσκελίσεως τοϋ προϋπολογι
σμού τοϋ 1935 καθίσταται εηί μάλ
λον καί μάλλον αβέβαια, μί έλλειμ
μα άνω τών FΤ. 2000 έκ. έναντι 
προϋπολογισθέντος Fr. 600 έκ. φρ.

Τά έσοδα τοϋ Δημοσίου εξακολον- 
θοϋσι νά έλάττώνωνται. Οϋτω τά 
τακτικά έσοδα τοϋ γ’ τοιμήνου τοϋ 
1934 άνήλθον εις 8.692.559.000

ΰποχωρήσασα πάλιν είς 80.44ο] ο 
τή 23]11]34. Σημειωτέου, διι τό 
είς τΐ/ν κατοχήν τής Τραπέζης Γαλ
λίας ξένον συνάλλαγμα άνήρχετ ο 
κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου 1934 
εις 709.000.000 φρ. fiovovt ίνω 
κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου 1933 
άνήρχετο εις 1.978.000 000 φρ. 
καί κατά τάς άρχάς Νοεμβρίου 1931 
εις 25.258,000.000 φρ.

Νόμισμα. Κατά τάς τελευταίας 
δηλώσεις τοϋ κ. Flandin, έπ) 80. 
000.000.000 φρ. κνκλοφοροϋνιος 
νϋν χαοτονομίσματος,τά 40.000.000. 
000 φρ. έχουσιν άποθησαυριοθή 
υπό τοϋ κοινού, ίίπερ υποδεικνύει 
έλλειψιν εμπιστοσύνης είς τά οικο
νομικά τής χώρας.

’ Εξεδηλώθηααν ανησυχίαι διά τήν 
τύχην τής Belgil. ΟΙ βελγικοί βιο
μηχανικοί κύκλ.οι έπιθυμοϋσιν νπο- 
τίμησιν τοϋ νομίσματος τής χώρας 
των.

Παρά τάξ έν Βελγίω καί 'Ολλαν
δία Αντιδράσεις κατά τοϋ υπερτιμη
μένου νομίσματος καί τήν υπόνοιαν 
ΰποτιμήσεως τοϋ 'Ελβετικού, ή Γαλ
λία εμμένει στερρώς είς τόν χρνσοϋν 
κανόνα. Σημειωτέου ότι ή διατήρΐ)- 
αις τοϋ blue τού χρυσού ένιαχύεται 

είς 101.915.000.000 φρ. (23.11.34) υπό τών ’Ηνωμένων Πολιτειών καί 
καί ή αναλογία τοϋ καλύμματος j τής ‘Αγγλίας εξ ίδιου συμφέροντος, 
προς τάς υποχρεώσεις όψεως άνήλ- Έν τούτοις, ο εφαρμοαθεις έν 
θεν είς 80·.. 74ο]σ τή 16J11J34, I αλλία άντιπληθωρισμός έκούρασε

φρ., ήτοι κατά 1.056.882.700 φρ. 
επί έλασσον από τοϋ π.έ. Διά τούς 
9 πρώτους μήνας τον 1934 αί εισ
πράξεις τού Δημοσίου άνελθοϋααι 
είς 25.522.000.000 φρ. είναι κατά 
699.000.000 φρ. μικρότεραι τών 
αντιστοίχων περνσινών Είδικώς αί 
εισπράξεις έξ έμμέσων φόρων κατά 
τούς 9 πρώτους μήνας του 1934 
είναι κατά 2.711.000.000 φρ. μι
κρότεροι τών προβλεπομένων καί 
κατά 971.000 000 φρ. μικρότεροι 
τών Αντιστοίχων περνσινών.

Τράπεζα Γαλλίας.— Κατά Νο
έμβριον κατόπιν Αθρόας διαρροής 
χρυσού είς 'Ηνυχμένας Πολιτείας 
λόγφ υψώσεως τού Δυλλαρίου άνω 
τοϋ gold point έξαγοτγής 15,18 τό 
είς χρυσόν απόθεμα ήλαττώθη κατα 
550.000 000 φρ. περίπου. ΙΙρά- 
γματι τή 2α Νοεμβρίου 1934 τό εις 
χρυσόν απόθεμα άνήρχετ ο εις 82. 
524,757.694 φράγκα καί τή 28η 
Νοεμβρίου μόνον είς 81.976 307. 
838 φρ. Ουχ ήττον ή Τράπεζα τής 
Γαλλίας άντέδρασεν Αμέσως διά πε
ριορισμού τής κυκλοφορίας κατά 
ΐ.059.000.000 φρ., οπότε αί υπο
χρεώσεις οψεαις αυτής έμειώθησαν 
από 102.597.000 000 φρ (2.11.34)
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*· ΠΥΡΣΟΣ,, A Ε. ΕΚΔΟΣΕΩΝ & ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ
ΤΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΙΑΣ 

ΣΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ Η ΕΚΔΟΣΙΣ KRI ΤΩΝ 24 ΤΟΜΩΝ = ΣΕΛΙΔΕΣ 23.260 - RP6PR 335.000

Διά την έκδόσιν τοϋ έργου έδαπανήΰησαν

Δ&χ 89.454.000
Είς άμοιβάς συντάξεως............... Δρ.

» » Λπαλλήλων............. »
» ήμερομίσύια εργατών .... »
» χάρτην, ήλικά καί άλλα έξοδα »

ήτοι:
14.845.000
14.703.000
12.989.000
46.917.000

Σύνολο ν δαπανών Δρ. 89.454.000

Έξ αύτών εφεπράχθησαν μέχρι σήμερον από συνδρο- 
μητάς καί άγοραστάς

Δ^χ. 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

“ΠΥρΣΟΥ,, Α.Ε.

ΑΘΗΝΑΙ: Βουκουρεστίου 6— Τη λ. 21 081 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ : Τοιμισκή 54 - Τη λ. 30-20
καί είς τους έν ταίς έπ ·ρχΐΛΐς αντιπροσώπου; μας.

τοσον τήν χωράν, ώστε εν περίπτω · 
αει ά νασταθεροποι ήσεως τον νομί- 
σιιατος τών Χυτρών, αί όποιαι ίγ- 
κατέλειψαν τήν χρυσήν βάαιν, είζ τό 
νέον έπίπεδυν, ι Ιναι Ινδεχόμενον αί 
Χώραι τοϋ lilac νά έκαμνον ανα
προσαρμογήν τον νομίσματύς τιον 
εις τήν νέαν parite τών Αλλων νο
μισμάτων.

Χρηματαγορά. -- Τό σννολον 
τών κατά τό έτος 1931 ίκδοθέντατν 
κρατικών Δανείων Ανέρχεται είς 
21.119.000.900- φρ. έξ ών 8 770. 
000.000 φρ. άνήκονσιν είς τό τι - 
λευταΐον (24.9.34) Δάνειον έκδό- 
σεως Bonn dll Trhor 3, 5, καί 10 
έτών προς 41]2ο]ο.

Κατά Νοέμβριον ή Αγορά ήιο 
άδριινής καί τό χρήμα έσπάνιζε 
λόγφ τής μεγάλης έπιφυλακηκύτη- 
τος τών άποθησαυριζόντυτν.

Χρηματιστήριον.— ΊΊΑνώμα 
λος διεθνής πολιτική κατάστασις, ή 
νψωσις τοϋ προεξοφλητικού τόκου 
Από 3 είς 4ο]ο εν 'Ιταλία καί αί 
οικονομικοί δνσχέρειαι τοϋ Βελ
γίου έπέδρασαν όναμι νώς έπ) τών 
Αξιών. Αί rentes μετά διακυ/ιιιναεις 
άνετιμήθησαν πάλιν κατά τό τέλος 
τοϋ μηνάς. Αί μέτοχοί Τραπεζών 
καί έταιρειών ΰπεχώρηααν από τής 
19)11]34.'Επί των ελληνικών έθνι- 
κών χρεωγράφωι επικράτησε πλή

ρης Απραξία.

Τράπεζαι. — Έκ τών
καταστάσεων τών τεσσά
ρων μεγάλων Τραπεζών 
Socirlt· (irnerale, Credit 
Lyonnais, Comptoir Nati
onal (Γ ’ Fncn m pte καί Cre
dit Industrial κατά τά τέα- 
σαρα τελευταία έτη, συνά
γεται μείωσις τών διαθε
σιμοτήτων των από τοϋ 
1932 μέχρι επικινδύνου διά 
τήν ρευστότητα των έπιπέ- 
δο\>. Άντιθέτως αί γορηγ,', 
σεις ηυξήθησαν έλαφρώς Α
πό τον 1932 ■—■ 1933, $·
περ είναι δείγμα σχετικής 
βελ.τιωσεως τής οικονομικής 
καταστάσεως. Γενικώς αί 
γαλλικοί Τράπεζαι άντε- 
πεξήλθον ίπιτυχώς κιιτά 
τής κρίσεως, νϋν δε πα
ρουσιάζονται υγιέστεροι καί 
μέ τάσιν μεγαλειτέρας Ανα- 
τιχνζεοος το)ν tQyaoii7>ν tcov.

"Ολως έξαιρετικώς καί δΓ ολίγον χρόνον Θά πω- 
ληθή ιδιαιτέρως ό τελευταίως έκδοθείς Τόμος Γ

ΕΛΛΑΣ
Σελίδες 1096—Ύπερχίλια άρθρα & μελέται.

L·-t-
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iDEHI ΠΟΜΤΕΙΑΙ

To Ελληνικόν θαύμα διά μέσου τών 

αιώνων είς χιλίας ένενήκοντά έξ σελί

δας παλλομένου ενδιαφέροντος καί ζω

τικής χρησιμότητας δΓ όλους.

■ ■
Τό νεώτερον όλων τών περί 'Ελλάδος 
έργων, είς τό όποιον εύρίσκονται πλη- 
ροφορίαι, γεγονότα καί στατιστικοί 
μέχρι τοϋ τέλους Αύγουστου έ. έ.

ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ I άδετου....................Δρ. 425
Γ , ί ύψασματοδέτου ,, 500

(< L Λ Λ A Ζ υ I δερματόδετου . „ 550
(δι’ επαρχίας καί τό έξωτεριχόν έπί πλέον τά ταχυδρομικά).

Οί άγοράζοντες τόν Τόμον ΚΛΛΑΣ δυνανται 
κατόπιν νά γίνουν άγορασταί ολοκλήρου τής

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ
οπότε ή άξια τοΰ Τόμου ΕΛΛΑΣ άά συμψη
φίζεται είς τήν άξιαν τής ολοκλήρου σειράς-

1 ενικά.— Αί έκλογαί 
τής 6ης Λ οεμβρίου άπετέ- 
λεσαν πραγματικόν θρίαμ
βον τοϋ Δημοκρατικού Κόμ
ματος (τό 2)3 ιών εδρών 
τοΰ νέουΚογκρέσσον)ή μάλ
λον τοϋ «New Deal» καί 
τοϋ Προέδρου Roosevelt, 
χάρις είς τήν ΰπ ’ αύτοΰ έ- 
πιτευχθεϊααν βελτίωσιν τής 
οικονομικής καταστιίοεως 
τής χώρας.

Ό Πρόεδρος φαίνεται 
διατεθειμένος νά άκολου- 
θήαη μάλλον συντηρητικόν 
σύστημα διά στροφής πρός 
τήν έλενθέραν οικονομίαν.

’Ανεργία.—Ό Πρόε
δρος Roosevelt πρόκειται 
νά προτείνη είς τό Κογκρέο- 
σον τήν σύστασιν 'Ομο
σπονδιακού Ταμείου άσηια- 
λείας κατά τής ανεργίας.

'Ο Πρόεδρε,ς τής N.R.A. 
κ. Ilichberg έκηρύχθη κα
τά τών χορηγήσεων έπιδο- 
μάτων ανεργίας είς μετρη
τά, λέγεται δ‘ ότι ή Κ<- 
βέρνησις σκοπεύει νά μετά 
βιβάση μέγα μέρος τών βα
ρύ νοναών αυτήν υποχρεώ
σεων έπιδομάτων Ανεργίας 
είς τάς διαφόρους Πολι
τείας καί τούς Δήμους.

Τιμάριθμοι.—Οί τι
μάριθμοι ειδών χονδρικής 
καί λιανικής πωλήαεως έμ-

(Συνέχτια είς 6ην στλίδα)



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδας) 

φανιζονται ιός έξης :
Χονδρική Λιανική 

Βάαις 1913=100 1928=100
1932 92.8 77.7
1938 Ό)βριος 102 0 78.0
1934 Σ)βριος 111.2 ; 81.0

’Ο τιμάριθμος Moody ειδών 
πρώτης ανάγκης από 142.7 τη 31-
10- 34 άνήρχετο εις 149,5 τη 28-
11- 34.

Βιομηχανία.—Μετά την από 
Μαΐου μέχρι Σεπ)βρίον 1934 πα· 
ρατηρηθείσαν αισθητήν μείωσιν τής 
βιομηχανικής παραγωγής, κατά 
’Οκτώβριον παρετηρήθη αϋξηοις 
τής παραγωγής χυτοαιόήρον, -χάλυ
βας, άνθρακας, ηλεκτρικής δυνά- 
μεως και οικοδομικών υλών.

Κατόπιν άπαγορεύοεως τής φορ 
ιώσεως εις τους σιδηροδρόμους του 
παρανόμως παραγομένου πετρε
λαίου εις Texas, ή παράνομος αυτή 
παραγωγή πετρελαίου έπαυσε και 
αί τιμαί τού είδους καί τών προϊ
όντων του άνήλθον.

Έμπόριον.— Κατά Όκώβριον 
καί άρχάς Νοεμβρίου παρετηρήθη

Αφθονία χρή-

μικρα αυξηοις των εργασιών. Το
λιανικόν έμπόριον έκινήθη ζωη
ρότεροι·.

Κατά τό τρίτον τρίμηνον τοΰ 1934 
αί έξαγωγαί υπερέβησαν τάς είσα- 
γωγάς κατά $ 147 έκ. ενώ κατά τό 
άντιστοιχον χρον. διάστημα τοΰ 
1933 αί είσαγωγαί υπερέβησαν τάς 
έξαγωγάς κατά % 10 έκ.

Κατά ’Οκτώβριον 1934 αί έξα
γωγαί άνήλθον εις $ 200 έκ. καί αί 
είσαγωγαί εις $ 129 έκ.

N.R-A.—Ό άμερικανός υπουρ
γός τών Εσωτερικών Harold Ic- 
kes ώμίλησε περί τον ενδεχομένου 
τής άνεγέρσεως εύθηνών οικιών 
υπό τής Κνβερνήοεως εις μεγάλην 
κλίμακα ανευ προκαταβολής, εις 
πολλάς ετήσιας δόσεις καί επί τόκφ 
ούχί μεγαλειτέρω τών 3ο)ο.__

Ό Moffett διευθυντής τοΰ 
’Ο.ργανισμοϋ άνεγέρσεως οικιών, κα- 
τέκρινε την λήψιν τοιαύτης κυβερ
νητικής άποφάσεως, ίσχυριζόμενος 
δτι το αν ον μέτρο ν θά ίίαραλνση την 
υποθηκικήν πίστιν ,ιαί θά εξασθέ
νιση τον προηγούμτνον νόμον περί 
άνεγέρσεως καί ανακαινίσεως οι
κιών.

Υπάρχει πρότααις τοΰ Προέδρου 
τοΰ Έμπορ. ’Επιμελητηρίου τών U. 
S.A. περί άνεγέρσεως εντός ΙΟετίας 
7.500.000 οικιών αξίας $ 2.000 
έκάατη διά χρηματοδοτήσεως υπό 
τοΰ ίδιωτ. κεφαλαίου.

Δημόσια Οικονομικά.— Τό
έλλειμμα τοΰ προϋπολογισμού άνήρ
χετο τή 30-10-34 εις $ 1.026.000. 
000. Είς την προσεχή σύνοδον τοΰ 
Κογκρέσοου πρόκειται νά υποβλη
θούν προτάσεις δαπανών πολλών 
δισεκατομμυρίων δολλαρίων. Ση- 
μειωτέον, ότι έγκριθεν ποαόν $ 
6.000.000.000 περίπου, δεν έδαπα- 
νήθη είσέτι.

Τό σύνολον τών Δημοσίων εισ
πράξεων κατά τούς 4 πρώτους μή
νας'(1)7— 31)10) τοΰ οικονομικού 
έτους 1934—1935 άνήλθεν είς $ 
1.015,000.000, έναντι $ 777.000. 
000. κατά την αντίστοιχον περυσι- 
νήν περίοδον.

Νόμισμα,— Οί πειραματισμοί 
επί τού νομίσματος φαίνεται ότι 
έληξαν. ’Ηδη άπό έτους σχεδόν τό 
Δολλάριον έχει «de facto» σταθε- 
ροποιηθή είς βάσιν gold bullion 
standard προς $ 35. τήν ούγγίαν 
τοΰ χρυσού. Πάντως νόμιμος στα 
θεροποίησις δεν πρόκειται νά γίνη 
κατά τό 1935.

Άθρόα εισροή χρυσού παρετη
ρήθη κατά Ν)βριον είς U· S. Α. έκ 
Γαλλίας, Βελγίου καί Ολλανδίας, 
παρά τάς παρεμβάσεις τού Αμερι
κανικού Συναλλαγματικού Ταμείου 
(Am. Stabilisation Fund) υπο
στηρίζοντας εμμέσως διά τών αγο
ρών του τά νομίσματα τού Bloc τον 
χρυσού. Περί τήν 20)11 μάλιστα 
διεδόθη, δτι προς νποβοήθηαιν τών 
χωρών του χρυσού όπως έμμείνω- 
σιν είς τον χρυσονν κανόνα, αί 
Federal Reserve Banks άπειφάσι
σαν νά χορηγήσωαιν είς τό Βέλγιον 
πίστωσιν $ 25.000.000. Τούτο ό
μως θεωρείται άπίθανον.

’Οπωσδήποτε αί U.S.A. αΐτινες 
κατά τούς 10 πρώτους μήνας τού 
1934 είσήγαγον $ 973,2 έκατομμ. 
χρυσού, έξήγαγον δε μόνον $ 52,3 έ
κατομμ. ουδόλως ήδη έπιϋυιιούσιτήν 
αννέχισιν εισροής χρυσού είς αυτάς, 
διότι ουτω θά καθυστερεί ή πρα
γματοποίησή μεταλλικούάποθέματος 
με άναλογίαν τον άργυρον προς τον 
χρυσόν 1 : 3. εν ή δε περιπιώσει τό 
Bloc τού χρυσού κατέρρεε, τά άπο- 
κομιζόμενα ωφελήματα έκ τής νπο- 
τιμήσεως τού Δολλαρίου ώς προς 
τά χρυσής βάσεως νομίσματα θά 
έξηφανίζοντο. 'Εκτός τούτου τό 
Bloc τής Στερλίνας θά ένισχύετο 
διά τής προσκολλήαεως είς αυτό 
τινών έκ τών άνηκονσών πριν είς 
τό Bloc τού χρυσού χωρών, δπερ 
δεν αναφέρει είς τήν Αμερικήν. 
Εξηγείται ουτω διατί αί ’Ηνωμέ
νοι Πολιτείαι έξεδήλωσαν παράδο
ξον έκ πρώτης δψεως ένδιαφέρον 
προς νποστήριξιν τού Bloc τού 
χρυσού.

Χρηματαγορά.
ματος έπικρατεΐ.

Τό κυκλοφορούν χαρτονόμισμα 
τή 31)10)34 άνήρχετο είς $ 5,454 
έκατομμ. έναντι $ 5.456 έκατομμ. 
τή 30)9)34 καί $ 5.635 έκατομμ. 
τή 31)10)33. Τό Call money κατά 
Νοέμβριον διετηρήθη είς 1ο)ο καί 
ό τόκος τών Bankers acceptances 
90 ήαερών έμειώθη άπό 1)4— 
3)16 ο)ο είς 3)16 — 1)8ο)ο.

Άπό τής 12)11 προς παρεμπό- 
δισιν τής περαιτέρω εισροής χρυσού 
κατηργήθη έπισήμως τό σύστημα 
τών αδειών διά τήν έξαγωγήν κεφα
λαίων, τό όποιον είχε τεθή έν ισχύει 
τον Μάρτιον 1933.

Έγνώσθη δτι ή Φινλανδία συ
νήψε δάνειον $ 10.000.000, έν
Ήνωμέναις Πολιτείαις

Χρηματίστήριον. — Ή κατα
πληκτική έπιτυχία τού Δημοκρατι
κού Κόμματος είς τάς έκΛογάς 
έσχεν ώς αποτέλεσμα άνατίμησιν 
τών βιομηχανικών άξιων είς τό Χρη- 
ματισιήριον Νέας Ύόρκης. Βραδύ- 
τερον αί άξίαι Σιδηροδρόμων ύπε- 
γώρηααν λόγω φημών, δτι ή Recon
struction Finance Corporation θά 
έθετε τούς σιδηροδρόμους υπό δικα
στικόν έλεγχον καί δτι θά άναδιωρ- 
γάνωνε τάς κλονισμένος Σιδηροδρο- 
μικάς ’Εταιρείας. Αί άξίαι δημο
σίων υπηρεσιών (public utilities) 
έχαλαρώθησαν μέ τό ενδεχόμενον 
άναπτύξεως τών υπό τών δήμων 
άναλαμβανομένων δημοσίων υπηρε
σιών. Αί άξίαι πρώτων υλών ήσαν 
έπίσης χαλαροί. Λήγοντας τού Νο
εμβρίου ή άγορά έτονώθη καί ή 
ήμερησία κίνησις ϋπερέβη τό 1 000. 
000 τίτλων, λόγω τού δτι ή Κυβέρ- 
νηαις έδειξεν εύμενεστέρας διαθέσεις

Ί ράπεζαΐ. — Δημόσιον χρήμα 
χιλιάδων εκατομμυρίων Δολλαρίων 
διετέϋη κατά τήν τελευταίου διετίαν 
υπό τών ’Οργανισμών Reci nstru- 
ction Finance Corporation, Farm 
Credit Administration καί Home 
Owner’s Loan Corporation προς 
ένίσχυσιν τών ιδιωτικών έπιχειρή- 
σεων, ένώ τούτο είναι κυρίως έργον 
τών Τραπεζών. Άφ’ ετέρου διά 
τού Banking Act τού 1933 ή δι
καιοδοσία τον Eederal Reserve 
Board επί τών Federal Reserve 
καί Member Banks ηύρύνθη καί 
διά τού Gold Reserve Act τού 1934 
ή περιφρούρησις καί ή διαχείρισις 
τών άποθεμάτων χρυσού άφηρέθη- 
σαν άπό τάς Federal Reserve 
Banks καί άνετέθησαν είς τό Θη 
σαυροφυλάκιον. Πάντα τά μέτρα 
ταΰτα έγέννηοαν τήν υπόνοιαν δια- 
λνσεως τού συστήματος τών Fede
ral Reserve Banks καί ίδρύσεως 
Κεντρικής Εκδοτικής Τραπέζης υπό 
τήν άμεσον έπίβλεψιν τής Κυβερνή- 
σεως. Λέγεται δτι τό σοβαρόν τούτο 
μέτρον θά συζητηθή είς τήν προ
σεχή σύνοδον τοΰ Κογκρέσσου.

Κατά τήν τελευταίαν διετίαν τά 
καθ’ υπέρβασιν τών υπό τού νόμον 
άπαιτονμένα,ν αποθέματα τών Mem
ber Banks ηύξήθησαν καταπληκτ: 
κώς, ώς καί αί καταθέσεις των. Τά 
αποθέματα ταΰτα πιθανώς θά χρη
σιμοποιηθούν προς άνάπτυξιν τής 
πίστεας, δταν ή έμπιστοσύνη έπα- 
νέλθη.

Κατά τούς ένδεκα πρώτους μή
νας τού 1934 ήνοιξαν τάς θυρίδας 
των 1294 Τράπεζαι. Ουτω τό σύ
νολον τών έπαναλαβοναών τάς ερ
γασίας των Τραπεζών άνήλθεν είς 
15.936 έξ ών 5540 National καί 
10 396 State-Banks. Όλαι περί
που αί Τράπεζαι αύται είναι ανα
διοργανώσεις ’Ιδρυμάτων, ατινα εί
χαν άναστείλει τάς πληρωμάς των 
τώ 1933, ή νέα ’Ιδρύματα άντικα 
ταστήσαντα τά υπό έκκαθάρισιν.

Τιμάριθμοι.— Ό τιμάριθμος 
χονδρικής πωλήσεως τον Board of 
Trade ύπεχώρησε κατά ’Οκτώβριον
είς 104.1 έναντι 105,2 κατά Σεπτέμ
βριον 1934 καί 102.6 κατά ’Οκτώ
βριον 1933. (Βάσις 1913=100)

Ό τιμάριθμος λιανικής πωλή- 
σεως άνήλθε κατά ’Οκτώβριον είς 
144 έναντι 143 κατά Σεπτέμβριον 
1934 καί 143 κατά 5Οκτώβριον 
1933. (Βάσις Ιουλίου 1914 —100)

Βιομηχανία. — Κατά ’Οκτώ
βριον ή παραγωγή γαιάνθρακας 
άνήλθεν είς 17.909 μετρ, τόννους 
(πρώτη έκτίμησις) έναντι 18.079, 
κατά ”Σεπτέμβριον 1934.

Ή παραγωγή χάλυβας άνήλθεν
άντιστοίχως είς 824.000 μετρ, τόν-

νονς έναντι 746.000 κατά Σεπτέμ
βριον 1934.

’Η παραγωγή χυτοσιδήρου ηϋ- 
ξήθη ίκανώς, ιός καί ή παραγωγή 
ηλεκτρισμού (Δείκτης ’Οκτωβρίου 
229).

Ζωηρότητα έπίσης ένεφάνισαν αί 
βιομηχανίαι μηχανημάτων, αυτοκι
νήτων, βάμβακος καί ερίων.

Έμπόριον. — Τό λιανικόν έμπό
ριον έξηκολούθησε νά κινήται ζωη- 
ρώς κατά ’Οκτώβριον. Ό σχετι
κός δείκτης άξίας λιανικών πωλή- 
σεων άνήλθεν είς 105 έναντι 97 
κατά Σεπτέμβριον καί 102 κατά 
’Οκτώβριον 1933.

Γο έξωτερικόν έμπόριον σημει- 
ονται ώς εξής ;

Είσαγωγαί
Όκ)βριος 1934 £ 69,0 έκατομ.
Σ)βριος 1934 £ 59,ί

Έξαγωγαί Έπανεξαγιυγαί 
£ 36,7 έκατομμ, £ 4,0 έκατομμ.
£ 34,0. £ 3,1

Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ

απέναντι ιων

Γενικά.—Ό δείκτης δράστηριό- 
τητος έσημειώθη κατά ’Οκτώβριον 
1934 είς 109.5 έναντι 108.1 κατά 
Σεπτέμβριον 1934 καί 100.4 κατά 
’Οκτώβριον 1933. (Βάσις 1924= 
100). Προβλέπεται δτι ή ζωηρότης 
αυτή τών έργασιών θά συνεχισθή 
καί κατά τούς προσεχείς μήνας.

Ανεργία. — Κατ’ έπίσημον άνα- 
κοίνωσιν τον ’Υπουργείου Εργα
σίας ό άριθμός τών ήσφαλισμενών 
εργαζομένων άνήρχετο τή 22)10)34 
είς 10.206.000 έναντι 10.233.000 
κατά Σεπτέμβριον 1934 καί 9 925. 
000 κατά ’Οκτώβριον 1933.

Ό άριθμός τών άνεργων έν
δηροδρόμων καί ί νει άνήρχετο τή 22)10)34 είς 2.181. 
ιεαιών, καί επειδή 599 έξ ών 2.119.140 ησφαλισαένοιτών δημοσίων υπηρεσιών, και επειόή j ο99 έξ ών 2.119.140 ήσφαλισμένοι 

ουδεν πληθωριστικόν μέτρον επί τον έναντι 2 080.336 άνεργων ήαφολι- 
νομίσματος πρόκειται, ώς φαίνεται, ! σμένων κατά Σεπτέμβριον 1.934 καί 
να ληφθή κατά τόν χειμώνα. 2 334.554 κατά ’Οκτώβριον 1933.

Ή άπό 1)11)34 ίαχύονσα νεα 
Άγγλογερμανική συμφωνία πλη
ρωμών (Payment agreement) προ
βλέπει τήν έλενθεραν χορήγησιν 
συναλλάγματος υπό τής Γερμανίας 
διά τήν εισαγωγήν ’Αγγλικών 
προϊόντων μέχρι τού 55 ο)ο τής ά
ξίας τών κατά μήνα γερμανικών ε
ξαγωγών μή συμπεριλαμβανομενών 
τών έπανεξαγωγών είς Γερμανίαν.

Έν περιπιώσει άνεπαρκείας τού 
55ο)ο περιορίζεται προσωρινώς ή 
χορήγησις συναλλάγματος έκτος γαι
ανθράκων, Coke κλπ.

Ελήφθη μέριμνα διά τήν σιπ'έ- 
χισιν τής καταβολής τού τόκου τών 
δανείων Dawes καί Young είς τούς 
’Άγγλους ομολογιούχοι ς καί μετά 
τήν 31)12)34 καί διά τήν έντός δω
δεκαμήνου έξόφλησιν τών παλαιών 
έμπορικών χρεών υπό τής Γερμα
νίας,

Τό παρά τή Reichsbank υπόλοι
πον 18,8 έκ. Sonclermarks επ’ δνό- 
ματι τής Bank of England θέλει 
πωληθή υπό τής τελευταίας μέχρι 
1)2)35 διήί λογαριασμόν τών "Αγ
γλων έξαγωγέων.

— υγχρόνως \έ μονογ ραψήθη σύμ- 
βασις συμψηφισμού (clearing ag
reement) τιθεμένη αυτομάτως έν 
ίσχύϊ ’ένα μήνα -μετά τήν καταγγε
λίαν τής συμφωνίας πληρωμών.

Ναυτιλία.— Ο δείκτης τών ναύ
λων ύπεχώρησε τόν Ό 
κατά 2.7ο)ο είς 87.5, έ 
κατά ’Οκτώβριον 1933. (Βάσις 
1898—1913=100).

Πρόκειται νά ζητηθή άπό τήν 
Βουλήν τών Κοινοτήτων έγκριαις 
πιστώσεως μέχρι £ 2.000.000 διά 
τήν έπιχορήγησιν τής φορτηγού ναυ
τιλίας τώ 1935, ώς καί μέχρι £ 
10.000 000 διά τήν κατασκευήν ή 
άνακαίνισιν έμπορικών πλοίων.

Bank of England.—Τό είς
χρυσόν άπύθεμα ηνξήθη είς £ 
192,1 έκατομμ. (28.11.34) έναντι 
£ 192,0 έκατομμ. (31.10.34). Ή 
κυκλοφορία έλαττωθεϊσα τή 21.11.

34 είς £ 376,9 έκατομμ., ηύξήθη 
πάλιν τή 28)11)34 είς'£ 379,7
έκατομμ. έναντι £ 378,4 έκατομμ.
(31.10.34).

Αί καταθέσεις τών Τραπεζών αύ-
ξηθεΐσαι τή 7)11)34 είς £ 107,2
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έμειώθησαν τή 28.11.34 είς £ 89,1 
έκατομμ. Αί καταθέσεις τού Δήμο- 1 
σίου άντιθέτως μειωθεϊααι τή 7)11) 
34 είς £ 10.0 έκατομμ. ηύξήθησαν 
τϊ\ 28)11)34 είς £ 27,7 έκατομμ. \

Νόμισμα.— Ή Αγγλική νομι- ί 
σματική πολιτική συνίσταται ήδη | 
είς διατήρηοιν τής στερλίνας είς 1 
το όσον τό δυνατόν σταθερώτερον j 
επίπεδον έπεμβάσει τού Exchange ί 
Equalisation Fund δι’ άγοράς ή | 
πωλήσεως λιρών. Ουτω κατά τάς 1 
άρχάς τοΰ φθινοπώρου ό ανωτέρω ] 
οργανισμός προς μετριασμόν τής έξ | 
εποχιακόόν λόγων ϋποχωρήσεως τής 3 
στερλίνας προέβη είς άγοράν λ.ιρών 
καί κατά τήν χαλάρωσιν τοΰ φράγκον j 
λ.όγφ τής πολιτικής κρίσεως καί τήν j 
κάμψιν τού belga είς πωλήσεις λι- 1 
ρών.Λήγοντας τοΰ Νοεμβρίου πάρε- 1 
τηρήθη έξοδος κεφαλαίων 
χώρας, λόγω συνεχούς ζητήσεως 
δολλαρίων καί έξασθένησις τής λί
ρας επομένως.

Ή παραγωγή τών χρυσωρυχείων 
Transvaal κατά Οκτώβριον άνήλ.- 
θεν είς 885.621 ούγγίας καθαρού 

„ , . χρυσού έναντι 857.442 ούγγιδΚ
κτα)β9ι°1(*--παραγωγής Σεπτεμβοίου. 

ναντι 84.1
Χρηματαγορά.—Κατά τό πρώ

τον δεκαπενθήμερον τού Νοεμβρίου 
έπεκράτει άφθονία χρήματος, τού 
τόκου call money αημειωθέντος 
είς 1 ]2ο)ο καί τού τόκον βραχυ
προθέσμων δανείων τών Clearing 
Banks έξ 1]2— 1ο)ο. Κατά τήν 
τρίτην εβδομάδα τού Νοεμβρίου 
τα δίνω έπιτόκια υψώθησαν άντι- 
στοίχως είς 1)2 — 3]4ο)ο καί είς 
1ο)ο λόγω μειώσεως τής κυκλοφο
ρίας καί ανξήσεως τών παρά τή 
Τραπέζη Αγγλίας καταθέσεων τοΰ 
Δημοσίου. Ο τόκος προεξοφλή- 
σεως γραμματίων Θησαυροφυλα
κίου έπίσης νψώθη άπό 1]4ο)ο 
είς 3J8 — 7] 16ο)ο τή 29.11.34, 
λόγω τού δτι ό δγκος τών κυκλο- 
φορονντων γραμματίων Θησαυρο
φυλακίου ηνξήθη άπό £ 423.7 
έκατομ. είς £ 433.7 έκατομ. Τή 
1.12.34 έπρόκειτο νά καταβληθή 
τό μέρισμα τού Πολεμικού Δανείου.

■: Η
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Δέχεσαι καταδόσεις καί έκτελεΐ πάσης φύσεως τραπεζιτικά? εργασίας 
λίαν ευνοϊκούς όρους.
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Οι εχοντες συναλλαγάς καί συμφέροντα εν ’Αμερική δύνανται ν’ άποτεί- 
νωνται είτε άπ’ ευθείας προς τήν HELLENIC BANK TRUST Co, 5i Maiden 
Lane, New \ ork, U. S. A. είτε πρός τήν ΕΘΝΙΚΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ 
ΔΟΣ, εν Άθήναις μεν είς τό Κεντρικόν Κατάστημα ('Υπηρεσίαν Εργασιών 
Αμ.ρικής) έν ταΐς Επαρχίαις δέ είς τά κατά τόπους Υποκαταστήματα αυτής.
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Χρηματίστήριον. — Κατά τό 
πρώτον δεκαπενθήμερον τού Νοεμ
βρίου παρετηρήθη λ.όγω άφθονίας 
ενθηνού χρήματος καί ζητήσεως 
έκ τού εξωτερικού ζωηρά αγορα
στική κίνησις είς τό Stock Ex
change μέ σημαντικήν άνατίμησιν 
τών εθνικών χρεωγράφων (gilt ed
ged), τών ξένιον τοιοντων καί τών 
κυριώτέρων βιομηχανικών αξιών. 
Τό πάγιον έθνικόν Δάνειον (Con
sols) 2 1]2ο)ο ϋιρώθη άπό 82 5]8 
είς 91 1)4 καί τό Conversion Loan 
3 1)2ο)ο είς 110 7)8.

• Ή πραγματοποίησις κερδών έπέ- 
I φερε κατά τήν τρίτην έβδομάδα του 
Νοεμβρίου φυσικήν άντίδρασιν μέ 
χαλάρωση· τών εθνικών χρεωγρά
φων καί τών κυριωτέρων βιομη
χανικών άξιων, είς τσ τέλος δέ τού 
μηνός ή άγορά ήτο ήρεμος με τά- 
σιν έλαφρώς υποτιμητικήν.

Κατά Νοέμβριον σ.ί μετοχαί χρυ
σωρυχείων Νοτίου ’Αφρικής υψώ-



ΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΝ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΡΩΣΣΙΑ

ΙΙ· ΤΟ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
• Apdpcy τού Dr W AULER, καΒηγητο» τού ΠανΕπιστημίου Giessen (Έχ τοΰ περιοΜχου Bank - Archiv)

Καθ’ δμοιον τροπον πρός τήν | τεΐχεν ευρέως έκτεταμένον τρα- 
δλην ρωσικήν οικονομίαν έξει-1 πεζιτικόν δίκτυον, περιλαμβά 
λίχθη καί τό Σοβιετικόν Νομι
σματικόν καϊ Πιστωτικόν Σύ
στημα. Ένω μέχρι τοϋ 1921 
έγένετο άπόπειρα εφαρμογής 
•πλάνων εις δλα καί ΰποκατα 
στάσεως τοϋ άντιστοίχου ειδι
κού μέρους τοΰ πλάνου εις τό 
Νόμισμα καί τήν Πίστιν, κατά 
τήν περίοδον τής Νέας Οικονο
μικής Πολιτικής (Ncp) έπανήλ- 
θον εις τήν εθνικήν οικονομίαν.
At κατά τό χρονικόν τοϋτο διά
στημα άφθόνως ίδρυθεΐσαι κρα- 
τικαι καί λοιπαί Τράπεζαι, διά 
συνεχούς άναδιοργανώσεως, έ
χαβαν συγκεντρωτικήν μορφήν.

’Αμέσως μετά τήν έπανάστα- 
σιν (Δεκέμβριος 1917) δλαι αί 
Τράπεζαι έδημεύθησαν, τής πε
ριουσίας αυτών περιελθούσης 
εις τήν ίδρυθεΐσαν μοναδικήν 
Κρατικήν Τράπεζαν, τήν «Τρά
πεζαν τοϋ ΛαοΟ», ήτις έκλεισε 
τώ 1920, διά νά έπανσρχίση 
τάς έργασίας της κατά Νοέμ
βριον τοΰ 1921.

Κατά τήν περίοδον ταότην 
τής νέας οικονομικής πολιτικής 
ίδρύθησαν καί άλλαι διάφοροι 
Τράπεζαι κρατικού χαρακτήρας 
(Βιομηχανίας, Έξ)κοΟ Εμπορί
ου, ’Ηλεκτρισμού, Συνεταιρι
σμών κλπ.).

Κατά τά έτη 1922—24 έφηρ- 
μόσθη νομισματική μεταρρό- 
θμισις μέ σύστημα χρυσής βά- 
σεως, τοϋ προνομίου έκδόσεως 
τραπεζογραμματίων άνατεθέν- 
τος ύπό τής Ε.Σ.Σ.Δ. εις τήν 
Κρατικήν Τράπεζαν, ήτις άπό 
τοΰ 1922 ήρξατο έκδίδουσα 
τσερνοβέτς άξίας 10 χρυσών 
προπολεμικών ρουβλίων (κεκα- 
λυμμένων κατά τό 1]4 μέ χρυ
σόν καί κατά τό υπόλοιπον διά 
διαφόρων άξιών).

Άπό τοΰ 1924 έξεδόθησαν 
Γραμμάτια θησαυροφυλακίου 
εις Ρούβλια (Parite: 1 Ρούβλιον 
=zRM. 2.16) καί έκόπησαν διά
φορα άργυρά καί χάλκινα καί 
άπό τοΰ 1932 καί νικέλινα νο
μίσματα.

Έν έτει 1925 ή Ρωσσία κα-
ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ11
δησαν κατόπιν εξνγιάνοεως τής τε
χνικής αυτών δέσεως.

Τράπεζαι. — Ή κατάστασις
κατά ’Οκτώβριον τών μετεχονοών
τοϋ Γραφείου Συμψηφισμόν Ay-
γλικών Τραπεζών ήτο (είς εκατομ-
μνοια λιρών) ή ν.άτωδι :

Όκϊος 34 Σεπ]ος 34
Μετοητά ένΤαιιείοις 210.2 203.9
Καταδόσεις 1853.2 1821.1
Χορηγήσεις 740.4 738.6
Προεξοφλήσεις 214.2 210.9
Λποδοχαι 162.1 156.5

Δάνεια προς χρη
ματιστής (call
money) 132.1 133.2

νον τήν Κρατικήν Τράπεζαν μέ 
450 ύποκαταστήματα, 6 έμπο- 
ρικάς Τραπέζας μέ 114 ύποκα
ταστήματα, 5 άγροτικάς Τρα
πέζας, 1 Κεντρικήν Κοινοτικήν 
Τράπεζαν καί 21 Κοινοτικός 
Τραπέζας, 2 Τραπέζας Συνε
ταιρισμών, 15 Κοινοτικά Ιδρύ
ματα παροχής δανείων, 108 
έταιρείας άμοιβαίας πίστεως 
καί 49 τοιαύτας άμοιβαίας 
άγροτικής πίστεως καί 4 Τρα
πέζας έν τώ έξωτερικώ (Λονδΐ- 
νον, Παρίσιοι, Βερολΐνον καί 
Τεχεράνη).

'Άπαντα τά ιδρύματα, έξαιρέ 
σει τών ’Εταιρειών άμοιβαίας 
πίστεως, εύρίσκοντο εις χεΐρας 
τοΰ Κράτους, ή δέ χρηματοδό- 
τησις τών συνεταιρισμών κατα- 
ναλώσεως έγίνετο ύπό τής Κεν
τρικής Τραπέζης Συνεταιρι
σμών, τών Κοινοτήτων ύπό τών 
Κοινοτικών Τραπεζών, τοΰ έ- 
ξωτερικοΰ εμπορίου ύπό τής 
Τραπέζης έξωτερικοϋ εμπορίου 
άπό κοινού μετά τής Κρατικής 
Τραπέζης καί τών Αγροτικών 
’Οργανισμών ύπό τής Κεντρι
κής Άγροτικής Τραπέζης.

Κατά τήν περίοδον τής νέας 
οικονομικής πολιτικής ή Κρα
τική Τράπεζα ήγωνίσθη διά τήν 
έξασφάλισιν τής θέσεως κεντρι
κής καί μοναδικής Τραπέζης, 
χωρίς δμως νά τό έπιτύχη, 
λόγω άντιδράσεων τών άλλων 
Τραπεζών, αί όποΐαι έζήτουν 
νά έχη τήν μορφήν Τραπέζης 
τών Τραπεζών καίνά παρέχη 
τάς πιστώσεις μέσω τών άλ
λων μεγάλων Τραπεζών. Άπό 
τών μέσων δμως τοΰ 1927 ή θέ- 
σις τής Κρατικής Τραπέζης 
ήδραιώθη καί ηύρύνθη τό πε- 
δίον δράσεως αύτής, άνάτεθεί- 
σης εις αυτήν τής έποπτείας καί 
κατευθύνσεως τών πιστώσεων. 
Ούτως άπό τοΰ 1928,ή Κρατική 
Τράπεζα τίθεται έπί κεφαλής 
τών λοιπών, μέ άποκλειστικό-

τητα χορηγήσεως βραχυπροθέ
σμων πιστώσεων.

Εις τάς πιστωτικός σχέσεις 
τών κρατικών έπιχειρήσεων με
τά τών χρηματοδοτουμένων ορ
γανισμών, έχρησιμοποιήθησαν 
αί συνήθεις μορφαί τής βραχυ
προθέσμου πιστώσεως διά τήν 
βιομηχανίαν καί τό έμπόριον, 
καί τής μακροπροθέσμου τοιαύ- 
της πρός τήν γεωργίαν, συγκοι
νωνίαν καί τά οικοδομικά έργα.

Ή πιστωτική μεταρρύθμισις 
τοΰ 1930 άποτελεΐ καμπήν εις 
τήν τραπέζι ιικήν — νομισματι
κήν — καί πιστωτικήν λειτουρ
γίαν καί τήν δλην οικονομίαν 
τής Σοβιετικής Ένώσεως. Άνα- 
γνωρισθέντος δτι ή έπίτευξις 
τοΰ διά τοΰ σχεδίου έπιδιωκο- 
μένου σκοπού είναι δυνατή μό
νον διά περιεσκεμμένης καί 
μέχρι τών καθ’ έκαστον λεπτο
μερειών άκριβοΰς καταστρώ- 
σεως αύτοΰ (τοΰ Σχεδίου), προ- 
ήλθεν ή άνάγκη τής έπί τό ένι- 
αΐον διαμορφώσεως τοΰ τραπε
ζικού συστήματος τών βραχυ
προθέσμων πιστώσεων καί τής 
δημιουργίας μοναδικής Τραπέ
ζης. Τοϋτο έκδηλοΰται διά τής 
έν έτει 1930 μεταρρυθμίσεως τής

ύπαλλήλων αύτής, 1)4ο)ο δΓ έκ- 
τάκτους άποζημιώσεις καί τό 
υπολοιπον εις άνίσχυσιν τών 
άποθεματικών. " Ετερα Ιδρύ
ματα βραχυπροθέσμων πιστώ
σεων είναι: ή Τράπεζα τοΰ 
’Εξωτερικού ’Εμπορίου (Wnes- 
chtorg Bank) καί ή Mosgorbank 
(Τράπεζα τής Μόσχας). Μέ τάς 
μακροπροθέσμους πιστώσεις ά- 
σχολοΰνται: ή Τράπεζα B.D.K. 
(Τράπεζα ’Εμπορίου, Βιομηχα
νίας καί ’Ηλεκτρισμού), ή Κεν
τρική Αγροτική Τράπεζα, ή 
Κεντρική Κοινοτική Τράπεζα 
(Zekombank) καί ή Πανρωσική 
Τράπεζα Συνεταιρισμών (Wse- 
kombank).

’Επίσης ύφίστανται εις τάς 
διαφόρους Δημοκρατίας τής 
Ενώσεως ϊδιαι Τράπεζαι, το

πικά πιστωτικά ιδρύματα (Κοι
νοτικοί Τράπεζαι) καί ιδρύ
ματα άμοιβαίας παροχής πι
στώσεων, είς τό έξωτερικόν δέ 
ύπό μορφήν ιδιωτικών ιδρυμά
των ή «Moscow Narodny Bank» 
καί ή «Bank for Russian Trade» 
έν Λονδίνω, ή «Garantie und 
Kreditbank fiir den Os ten» έν 
Βερολίνω, ή «Banque Comnicr- 
ciale pour T Europe du Nord» έν

Κρατικής Τραπέζης.Τά δρια με- Παρισίοις καί άλλαι Τράπεζαι 
ταξύ τών ιδρυμάτων παροχής έν Κοπεγχάγη, Στοκχόλμη καί 
βραχυπροθέσμων πιστώσεωνκαί Ρήγα 
μακροπροθέσμων τοιούτων κα
θίστανται σαφέστερα. Ή Κρα
τική Τράπεζα ώρίσθη ώς ’Εκδο
τικόν "Ιδρυμα και "Ιδρυμα πα
ροχής βραχυπροθέσμων πιστώ
σεων, συμφωνως δέ τώΚαταστα- 
τικώ τοΰ Ιουνίου 1929 έπαυσε 
ν’ άποτελή τμήμα τής έπί τών 
οικονομικών Επιτροπείας καί 
κατέστη άνεξάρτητος. Κατά τό 
τέλος 1931 είχε πλέον τών 2.500 
ύποκαταστημάτων. Τό άρχικόν 
κεφάλαιον αύτής ώρίσθη είς 40 
έκατομ. τσερνοβέτς, τά δέ κα
θαρά κέρδη αύτής διατίθενται 
ώς εξής: 50ο)ο διά τό Δημόσιον 
Ταμεΐον, 5ο)ο διά τήν βελτίω 
σιν τών βιοτικών όρων τών
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*Η πρώτη
| Γραφομηχανή ήτο:

| REMINGTON
| κατεσκευάσθπ άπό τό ό"
! μώνυμον έργοοτάσιον τών 
| όπλων τό 1873 καί σήμε- 
! ρον κατέχει τά σκήπτρα.
§ Η έξέλιξίς της είς δια-
| φόρους τύπους είναι ένδια- 
| ψέρουσα.
1 Περιγράφεται είς ειδικά
Ξ φυλλάδια άποστελλόμενα δω- 
= Ρεάν τώ αΐΐοϋντι άπό τον
| Γενικόν ’Αντιπρόσωπον

π. ΣΟΛΟΜΟΝ
1 Ευριπιδου 9α ΑΘΗΝΑΣ
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Σπουδαίος έπίσης συντελε
στής τής Σοβιετικής Οικονο
μίας είναι τά Ταμιευτήρια, μέ 
50.000 περίπου Καταστήματα.

Μέθοδοι καί Έργασίαι 
τών Σοβιετικών Τραπεζών.

Ώς είναι διάφοροι αί έπιδιώ- 
ξεις τής κεφαλαιοκρατικής καί 
τής σοσιαλιστικής οικονομίας, 
διάφορος είναι καί ή διαμόρ- 
φωσις τών μεθόδων καί τών 
τραπεζιτικών έργασιών είς τά 
συστήματα ταΰτα. ’Ενώ αί Σο
βιετικοί Τράπεζαι διοχετεύουν 
τάς χρηματικός πηγάς τής χώ
ρας είς τήν συγκεντρωτικήν λε
κάνην τών κρατικών πόρων, οι 
όποιοι χρησιμοποιούνται συμ- 
φώνως πρός τήν θέλησιν τοΰ 
Κράτους καί τούς σκοπούς τοΰ 
πλάνου, άντιθέτως είς τά κε
φαλαιοκρατικά Κράτη αί χρη
ματικοί πηγαί εϋρηνται κυρίως 
είς χεΐρας ιδιωτών. Ή παλαιά 
μερική όμοιότης τών Σοβιετι
κών Τραπεζών πρός τάς Τρα
πέζας τών κεφαλαιοκρατικών 
Κρατών έξαφανίζεται όσημέ 
ραι. Ό Sobolew καθορίζει ώς 
έξής τήν φύσιν καί τά καθή
κοντα τών Σοβιετικών Τραπε
ζών: Δέν είναι συγκεντρωταί 
καί διανομείς δανειστικών κε
φαλαίων, ούτε άνεξάρτητοι οι
κονομικοί οργανισμοί παρέχον- 
τες πιστώσεις κατά τήν ιδίαν 
αύτών άντίληψιν καί συμφώνως 
πρός τό άτομικόν αύτών συμ
φέρον. Αί Σοβιετικοί Τράπεζαι

Κράτους μοχλοί τής οικονομι
κής πολιτικής...Τό έργον αυτών 
έγκειται είς τήν κινητοποίησιν 
τών πόρων τοΰ Κράτους διά 
τεχνικών τραπεζικών μεθόδων 
καί ταυτοχρόνως είς τήν συγ
κέντρωσης άπλοποίησιν καί όρ- 
θολογιστικήν όργάνωσιν τής 
έκκαθαρίσεως τών μεταξύ τών 
οικονομικών οργάνων τοΰ Κρά
τους λογαριασμών.

Έν άντιθέσει πρός τάς κε
φαλαιοκρατικός Τραπέζας αί 
Σοβιετικοί Τράπεζαι πορίζον
ται τά μέσα των διά κρατικών 
έπιχορηγήσεων, ή ύπό μορφήν 
άναγκαστικών εισφορών τής 
κρατικής βιομηχανίας, τοΰ έμ- 
πορίου καί τών τοπικών κρατι
κών οργανισμών. Τά συγκεν- 
τρούμενα δθεν είς τάς Τραπέ
ζας μέσα έχουσι δημόσιον χα
ρακτήρα. Είς τάς έργασίας των 
δέν παίζει τόν κύριον ρόλον ή 
πραγματοποίησις κερδών καί ή 
φερεγγυότης τοΰ πελάτου,άλλά 
ή σημασία διά τό οικονομικόν 
σχέδιον, έν συνδυασμώ μέ τήν 
πραγματοποίησιν τοΰ διά τοΰ 
σχεδίου τεθέντος σκοπού. Διά 
τοϋ μέσου τής παροχής πιστώ
σεων έδόθη είς τάς Τραπέζας 
ή δυνατότης νά έξασκοΰν έπί- 
δρασιν έπί τής οικονομικής 
δραστηριότητας τών έπιχειρή
σεων. Έν τούτοις δέν άνήκει 
είς αύτάς τό έργον τής διευ- 
θύνσεως τών οικονομικών έπι
χειρήσεων. Διά τοΰ Τραπεζιτι
κού έλέγχου είναι είς θέσιν νά 
έποπτεύουν έπί τής χρησιμο- 
ποιήσεως τών πιστώσεων καί 
τής έφαρμογής τών Σχεδίων. 
’Ιδιαιτέρως ή Κρατική Τράπε
ζα έξασκεΐ τόν έλεγχον έπί 
τής πιστωτικής κυκλοφορίας, 
τοΰ έφοδιασμοϋ τών έπιχειρή
σεων μέ πρώτας ϋλας, τήν κα
νονικότητα καί τήν σκοπιμό
τητα τής έκκαθαρίσεως τών 
άλληλοσυνδεομένων ,έπιχειρή
σεων ώς καί τήν έφαρμογήντών 
οικονομικών σχεδίων είς τάς 
έπιχειρήσεις, τά trusts καί τάς 
ένώσεις· έποπεύει οϋτω τά οι
κονομικά έκάστου πελάτου καί 
μεριμνά διά τήν σκόπιμον χρη- 
σιμοποίησιν τών οικονομικών 
πηγών τοΰ κολλεκτιβιστικοΰ 
τομέως.

Διά τής πιστωτικής μεταρ
ρυθμίσεως τοΰ Ιανουάριου τοΰ 
1930 τήν θέσιν τών μέχρι τότε 
πιστώσεων διά συναλλαγματι
κών και έπί έμπορευμάτων κα- 
τέλαβεν ή άμεσος τραπεζική 
πίστωσις. Ένω πρότερον ό 
άγοραστής τοΰ έμπορεύματος 
ύπέγραφε συν)κήν, τήν όποιαν 
ό πωλητής προεξώφλει παρά 
τη Κρατική Τραπέζη, έφεξής ή 
πληρωμή τοΰ έμπορεύματος γί
νεται τοΐς μετρητοΐς, έάν δέ 
ό άγοραστής δέν δύναται νά κό
μη τοϋτο, τώ παρέχεται άμεσος 
τραπεζική πίστωσις, καί έπομέ- 
νωςδέν μεσολαβεί ό πωλητήςκαίείνε είς χεΐρας τοϋ Σοβιετικού
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
Γ.

Άλλ’ ή Τράπεζα, γενομένη πι
στωτικόν ίδρυμα, δεν έπαυσε νά εί
ναι οργανισμός έπιδρών έπί τής κι- 
νήσεως τών μέσων πληρωαής και 
επί τής αξίας τών κυκλοφοριακών 
μέσων.

‘Η Τράπεζα ώς κάτοχος και 
ώς παράγων κατανομής.

Η Τράπεζα ως και οίοσδήποτε 
άλλος παράγων έν τή αγορά είναι 
είς μίαν οίανδήποτε στιγμήν κάτο
χος χρήματος καί λαμβάνει έκά- 
στοτε χρήματα (χρήματα τά οποία 
άφ’ ής είσπραχθούν άφαιροϋνται 
pro tempore από τήν κυκλοφορι- 
ακήν λειτουργίαν) καί δαπανά, δια
νέμει χρήαατα (χρήματα τά οποία 
ούτως επανέρχονται είς τήν κύκλο- 
φοριακήν λειτουργίαν). Ή οίκονο - 
μική δράσις (πιστωτική), τήν οποίαν 
ανέπτυξεν ή Τράπεζα εν χρόνο), 
δηλ. ή θέσις τήν οποίαν κατέχει 
είς ώρισμένην στιγμήν, εν άναλογίρ 
προς ιήν δράσιν ή τήν θέσιν τών 
άλλων παραγόντων, επενεργεί επί 
τής κυκλοφοριακής ταχύτητας τοΰ 
έν τή αγορά υφισταμένου όγκου 
τοΰ χρήματος καί ουιως επί τής 
αξίας τοΰ χρήματος.

Ό υποδηλωθείς όρος εμφανίζε
ται χαρακτηριστικούς είς μίαν αγο
ράν, είς τήν δ ιοίαν υπάρχει μόνον 
μεταλλικόν νόμισμα καί δέν υπάρ
χουν πιθανότητες μεταβολών είς 
τον δλικόν όγκον αυτού (διά νέας 
παραγωγής ή χωνεύσεω. νομισμά
των ή διά κινήσεων μεταξύ άλλων 
αγορών). Ή πιστωτική λειτουργία 
τής Τραπέζης—αί ενεργητικά! καί 
πταθητικαί έργασίαι της—σημαί
νουν άνάληψιν καί επαναφοράν 
χρήματος- είς τήν κυκλοφορίαν.

Φυσικά καί £Ϊ.ς μίαν τοιαύτην α
γοράν, ή ενέργεια' *ών δκχφόοων 
Τραπεζών επί τής αγοραστικής ικα
νότητας τοΰ χρήματος παρουσιάζει 
εκδηλον διαφοράν εν σχέοει πρός 
τού; άλλους παράγοντας, ε.ΐτε λόγω
urn................... ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΒιιιιιιιιιιιιι»)
ή συνναλλαγματική,<,Ηπίστωσις 
παρακολουθεί τό. εμπόρευμα 
άπό της πρώτης' ύλης μέχρι 
τών κατωτάτων βαθμιδών τής 
διανομής ( Conveyer System). 
Αί σχέσεις μεταξύ Τραπέζης 
καί πελάτου άναπτύσσονται 
μέσω ένός ένιαίου τρεχουμένου 
λ)σμοΰ, έν τφ όποίω καταχω- 
ροϋνται άπασαι αί εισπράξεις 
καί πληρωμαί. Πιστώσεις δικαι
ούται νά παρέχη μόνον ή Τράπε
ζα· αίπιστώσε,ς μεταξύ έμπορι 
κών καί βιομηχανικών έπιχειρή- 
σεων άπαγορεύονται. Ούτως ή 
Κρατική Τράπεζα καθίσταται 
Κεντρικόν δργανον έκκαθα- 
ρίσεως τής Οικονομίας. Ή πα
ροχή πιστώσεων είς τούς δια
φόρους πελότας τών Τραπε
ζών γίνεται βάσει τοΰ οικονο
μικού σχεδίου έκάστης έπιχει- 
ρήσεως.

Έν τούτοις ή π·στωτική με- 
ταρρύθμισις του 1930 δέν άντα- 
πεκρίθη είς τάς προσδοκίας, εξ 
οΰ κατά τό 1931 έξεδόθη σειρά 
όλόκληρος Δαταγμάτων άτινα 
έπέφεραν βελτίωσιν τών υφι
σταμένων δρων. Συνεπεία τού
των πιστώσεις χορηγούνται 
έφεξής μόνον άναλόγως τής 
πραγματ.κής εφαρμογής του 
Σχεδίου. Αί έπιχειρήσε ς κλπ. 
ΰποχοεοϋνται νά συνάπτωσι 
μεταξύ των συμβάσεις διά τάς 
τιμάς παραδόσεως, λήξεις καί. 
λοιπούς ορούς, μόνον δέ έπί τή 
βάσει τών συμβάσεων τούτων 
έγκρίνοντάι μέσω τών Τραπε
ζών πιστώσεις. Οί άγορρσταί 
δέον νά «άποδέχωνται» απαν- 
τας τούς λ)σμούς. ’Ενώ μέχρι 
τοΰδε άπαντα τά οικονομικά 
μέσα του κάτοχου κατεχωροΰν 
το άνευ διακρίσεως εις τόν κατά 
Νοέμβριον του 1931 κάτάργη- 
θέντα ένιαΐον τρεχούμενον λο
γαριασμόν, έφεξής κατόπι ει
δικού Διατάγματος τού ’Ιουλίου 
τοΰ 1931 τά μέσα ταΰτα έδει 
να χωρίζονται τελείως άπό τών 
ξένων τοιούτων.

[Ή συνέχεια είς τό προσεχές]

τής ιδιαιτέρας ουσίας τών πιστω
τικών εργασιών, είτε λόγο,) τής φύ- 
σεως τών Τραπεζικών οργανισμών. 
Έν τούτοις, ακόμη καί είς αγοράν 
με κυκλοφορίαν αποκλειστικούς με
ταλλικήν, πρός τήν πιστωτικήν ε
νέργειαν τής Τραπέζης είναι ατε
νώς συνδεδεμένη ή νομισματική ε
νέργεια : αί μεταβολαί είς τήν αξίαν 
τοΰ νομίσματος έν χοόνφ έξαρτών- 
ται κατά μέγα μέρος άπό τήν πο
λιτικήν τών Τραπεζών.

Παραγωγή Τραπεζικού χρή
ματος

Ή νομισματική δμως έπίδρασις 
τής Τραπέζης είναι περισσότερον 
έ'κδηλος εις εν περιβάλλον—οίον 
διεμορφώθη βαθμηδόν είς πλείστας 
χώρας—ένθα τό μέταλλον έξωστρα- 
κίσίΐη ήδη άπό τήν ενεργητικήν 
κυκλοφορίαν, ή οποία περιορίζεται 
έν τή πράξει μόνον είς άντιπροσω- 
πευτικά σύμβολα διαφόρων τύπων.

Ή έκθεσίς μου περί τών Τραπε
ζικών εργασιών είναι τόσον ταχεία 
καί γενική, ώστε κατ’ ανάγκην δέον 
νά θυσιάση πάσαν άνάλυσιν και 
παν ίώάζον, είς τά καθ’ έκαστον 
ιδρύματα καί έργα, χαρακτηριστι
κόν.

Δύναται δέ νά προχαιρήση τις τό
σον είς τήν άφαίρεσιν ακόμη καί 
έπί νομισματικών ζητημάτων, ώστε 
νά φθάρη μέχρι τοΰ νά άγνοήση 
τήν διάκρισιν μεταξύ αντιπροσω
πευτικών ιιέσων μεταβιβασίμων δ’ 
απλής παραδόσεως καί τοιούτων 
μεταβιβασίμων δι’ εγγράφου έκχω- 
ρήσεως, δι’ οπισθογραφήσει»;, α
κόμη δέ νά άγνοήση καί τήν άν- 
τίστοιχον διάκρισιν—ώς πρός τήν 
δημιουργίαν νομισματικών μέσων 
— μεταξύ εκδοτικών Τραπεζών και 
τών καλουμένων «συνήθων» τοιού
των. Δύναμαι νά άναφερθώ προ- 
κειμένου περί νομισματικών ζητη
μάτων είδικώς είς τάς τελευταίας 
ταύτας, καί νά ομιλήσω περί τών 
Τραπεζών ώς παραγωγών Τραπεζι- 

S κοΰ χρήματος (come produttrici

di «moneta bancaria»).
Ή Τράπεζα ώς πιστωτικόν ίδρυ

μα, ώς παράγων κατανομής πί- 
στεως, δέν κάμνει—ώς είς τήν 
προηγουμένως ύποδειχθεΐσαν περί- 
πτωσιν—κατανομήν μεταλλικού χρή 
ματος,—τό όποιον συνήθροισε πρό- 
τερον—άλλά παράγει Τραπεζικόν 
χρήμα. Άπλοποιοΰνιες καί άγνο- 
οΰντες τάς έν τή πράξει έμωανιζο- 
μένας ποικίλας τεχνικάς παραλλα- 
γάς, δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν τήν 
κατανομήν τής πίστεως, τήν τυπι
κήν δηλονότι ένεργητικήν πράξιν, 
ώς παραχώρησιν ένός carnet des 
cheques δι’ ώρισμένην ποσόν che
ques, τά όποια θά τεθούν είς πρα
γματικήν κυκλοφορίαν υπό τής πι- 
στωθείσης φίρμας : ή έν τφ ενερ
γητική) έκδοσις τίτλων, περί ών ά- 
νωτέρω, εισάγει τάς πράξεις, α 
όποΐαι άγουν διαφοροτρόπως είς 
τόν μετασχηματισμόν τιών ρευσταίν 
μέσων είς κεφάλαιον. "Αντιθέ- 
τως, ή έπιστροφή τού Τραπεζικού 
χρήματος διεξάγεται διά τής τυπι
κής παθητικής πράξεως, τής τών 
καταθέσεων.

Αί παθητικοί καί ενεργητικοί 
πράξεις, τάς οποίας έν τοΐς πρόσθεν 
έξητάσαμεν ώς δργανον συγκεντρώ
σει»; καί εΐτα κατανομής τής άμορ
φου άποταμιεύσεως, ώς άντιπρο- 
σωπεύουσαι τόν μηχανισμόν τής 
πιστωτικής διαχειρίσεως, είναι πρά
ξεις έκ τών οποίων προκύπτει τό
σην ή έξοδος καί ή επάνοδος τού 
Τραπεζικού χρήματος, όσον καί ό 
όγκος τού τοιούτου χρήματος, τό 
όποιον είς δοθεΐσαν στιγμήν εύ- 
ρίσκεται είς τήν άγοράν.

Έάν είς τήν άγοράν έκυκλοφό- 
ρει άποκλειστικώς μεταλλικόν χρή
μα, αί παθητικοί δέ καί ενεργητι
κοί έργασίαι τής Τραπέζης διεξή- 
γοντο άποκλειστικώς είς μεταλλικόν 
νόμισμα, ή έκτασις τών παθητικών 
έργασιών θά άπετέλει άντικειμενι- 
κόν δριον Περιοριστικόν διά τά 
ενεργητικός πράξεις . ή είς εκταοιν

άπόστασις μεταξύ τών δύο τούτων 
τάξεων τών έργασιών θά έποίκιλλεν 
έν χρόνιο, διότι θά έποίκιλλε κατά 
διαφόρους έποχάς τό μέγεθος τού 
μεταλλικού αποθέματος, τό όποιον 
ή Τράπεζα θά έθεώρει έπάναγκες 
νά διατηρή έκάστοτε εις τά χρημα
τοκιβώτιά της.

Έάν είς τήν άγοράν άντΐ τού 
μεταλλικού νομίσματος, κυκλοφορή 
Τραπεζικόν χρήμα, υπάρχει άκόμη 
ή κατά προσέγγισιν σχέσις μεταξύ 
δυναμικής παθητικών καί ένεργη- 
τικών πράξεων, ή τοιαύτη δέ σχέσις 
θά έγέννα ίσως τήν ύπόθεσιν, δτι 
ή έκτασις τών ένεργητικών έργα
σιών θά περιωρίζετο υπό τής τών 
παθητικών τοιούτων, δα δηλ. ή 
Τραπεζα χορηγεί δάνεια εφόσον δέ
χεται καταθέσεις, και δτι αυτή εί
ναι πάντοτε καί άποκλειστικώς α
πλούς διανομεύς άμορφου άποτα
μιεύσεως· διανέμει χρήμα, διότι χρή
μα συρρέει είς τάς θυρίδας τη:. ’Αλ
λά υπό καθεστώς Τραπεζικού χρή
ματος ή σχέσις έν χρόνω μεταξύ 
τών δύο τάξεων τών πιστωτικών 
έργασιών είναι συνθετωτέρα καί 
πολυμερεστέρα.

"Οταν άναπτύσσεται είς Τραπε
ζικήν εργασίαν ή παραγωγή Τρα
πεζικού χρήματος άναπτύσσεται έ- 
πίσης — μετά τινα χρόνον—ή συρ
ροή τοιούτου χρήματος είς τάς θυ
ρίδας τής Τραπέζης, αί ενεργητικά! 
δέ έργασίαι δέν περιορίζονται άπό 
τάς παθητικά;, άλλά μάλλον ή ά- 
νάπτυξίς ή ό περιορισμός τών ένερ
γητικών προκαλεϊ άντίστοιχον με
ταβολήν είς τάς παθητικά;.

Ή ζητησις χρήματος
Δέν υπάρχει, λοιπόν, δριον είς

τήν λειτουργίαν τής Τραπέζης ώς 
παραγωγού χρήματος ;

Τό δριον τούτο έκ πρώτης δψεως, 
φαίνεται, δτι άπορρέει έκ τού ποσού 
τής ζητήσεως τού χρήματος, ή ο
ποία έκάστοτε προκαλεΐται ύφ’ ό
λων τών παραγόντων τής άγοράς 
καί έκ τής συνθέσεως τών καθ’ έ
καστον χρημ. προϋπολογισμών ό
λων έκείνων, οί όποιοι έπιδρώσιν 
έπί τής άγοράς.

Εις ώρισμένος παράγων είς ώρι- 
σμενην στιγμήν, έχει τήν ευχέρειαν 
νά διαθέτη χρήματα ώς καί ποικίλα 
άλλα άγαθά. Έκαστον άτομον (ή 
οικογένεια ή Εταιρεία ή ίδρυμα) 
σύν τοΐς άλλοι; αγαθοί;, έχει είς 
τήν κατοχήν του καί ώρισμένην 
ποσότητα χρήματος, ήτις άντιπρο- 
σωπεύει ποσοστόν ώς πρός τήν ά- 
ξίαν τής περιουσίας τού ίδιου πα
ράγοντος,

Ή ποσότης αύτη δέν καθορίζε
ται τυχαίως : τά υπόλοιπα όλων 
τών λ)σμών είς τό καθολικόν τού 
άνθρώπου—τύπου, τόν όποιον ά- 
ποκαλούμεν Tizio ώς καί τό υπό
λοιπον τοΰ λ]σμοΰ ταμεΐον, έ/ουν 
τήν έκτασιν ή όποια άνταποκρίνε- 
ται είς ώρισμένον υπολογισμόν ω
φελιμότητας. Όπως δέ υφίσταται 
δρος ισοζυγίου δι’ ένα καταναλω-; 
τήν, εφόσον ούτος εις ώρισμένον 
χρόνον διαθέτει τάς προσόδους του ; 
εις τήν ίκανοποίησιν τών διαφόρων * 
άναγκών του, οΰταις υπάρχει καί δ
ρος ισοζυγίου διά τόν κάτοχον 
μιάς περιουσίας, εφόσον ούτος, είς ΐ 
δοθεΐσαν στιγμήν, καθορίζει τόν > 
συνδυασμόν τών άγαθών, τά όποια 1 
άποτελούν τήν περιουσίαν του.

R. BACHI
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Κεφάλαιον καί άποΰ'εματικά Δραχ. 7Ο εκατομμύρια 

"Εδρα έν ’Αϋ·ήναις. Μέγαρον Μετοχικού Ταμείου
Κλάδοι έργοστατίων : Οικονομικός, Τεχνικός, Εμπορικός. 

Τεχνικά Γραφεία : Έν Θεσσ]νίκη, Καβάλλα, Ίωαν- 
νίνοις, Λαρίση, ΓΙάτραις καί Ήρακλείφ.

Μελέτη, ’Αναδοχή καί Χρηματοδότησις τεχνικών , έρ
γων, ‘Οδοποιίας, αποξηράνσεων, άρδεύσεων κλπ. Όργάνω- 
σις καί οίκον. συν)σμοι επιχειρήσεων. Προμήθεια πόσης 
φύσεως όδοποιητικών καί άσφαλτικών μηχανημάτων, αυ
τοκινήτων επιβατικών, λεωφορείων καί φορτηγών ελαστι
κών, πετρελαιομηχανών, γεωργικών μηχανημάτων, σιδη- 

ί(! ροδρομικοϋ υλικού καί ηλεκτρικών ειδών έν γένει. Μηχα
νολογικοί καί ηλεκτρικοί εγκαταστάσεις.

Διαρκής παρακαταθήκη θερμής καί ψυχράς άσφάλ 
του. Επιστημονική καί τεχνική καθοδήγησις δι’ δλα τά 
άσφαλτικά συστήματα. Μελέτη διά τήν έφαρμογήν τού 
καταλληλοτέρου έκάστοτε τοιούτου καί διά τήν τεχνικήν 
αυτού έκτέλεσιν.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1893

108 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔ1 
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ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

55 "Οδός ’Ακαδημίας Τηλεφ. 67—68 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Έν Άθήναις, Πειραιεϊ, Πάτραις, Θεσσαλονίκη, Βόλιο, Καβάλλα, 
Καλάμαις, Κέρκυρα, Ζακύνθω, Πύογω, Σύρω.

ΕΡΓΑΣΙΑΙ :
Παραλαβή καί άποίΐήκευσις εμπορευμάτων έλευδέρων καί υπό [ 

διαμετα/όμισιν. |
Έκτελωνισμοί, ’Ασφάλειαι κατά τοΰ πυρός. |
Προνομιακή έκδοσις αποδείξεων άποΟηκεύσεως καί ένεχυρογρά- 

φων μεταβιβασίμων δι’ όπισθογραφήσεως.
Δάνεια υπό πασών τών έν Έλλάδι Τραπεζών υπό συμφερωτάτους 

όρους δι' απλής όπισθογραφήσεως τών ένεχυρογράφων. (Νόμος ΒΥΙΗ' 
10 ’Απριλίου 1895).
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II ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ! ΠΙΣΤΟΣΕΙΙ HI H ΜΕΙΟίΙΪ TOH KIHiVHDH ΑΥΤΟΝ
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Hotel είναι οί όροι οί χαρα-
«τηρίζ°ντε5 τά5 υγιών
βάοεων έδραζομένας Έται
ρεί«5·

Δεδομένου ότι αί καθαρώς πί
θηκοί Τράπεζαν δφείλουσι νά 
,ΤηΠ πάντοτε εις θέσιν ν’ αντιμε
τωπίζω01 τάς βραχυπροθέσμους υ
ποχρεώσει; αυτών καί κατά τάς 
πλέον άντιΕόους περιστάσεις, ή εύ-

ρής καί ή έγκαιρος ρευστοποίη- 
χ ’ιοΰ ενεργητικού αυτών, εν 
σχετικΉ πάντοτε άναλογίφ προς τάς 
βρ,,χυπροθέσμους υποχρεώσεις αυ
τών είναι ε* τών sine qua non 
τής ΰπάρξεώς των. Τούτου ένεκα, 
ή πρόσθετος ασφάλεια τών χορη- 
ουμένων ύπ’ αυτών έκάστοτε βρα

χυπροθέσμων πιστώσεων εις δια
φόρους επιχειρήσεις, όι* υποθήκης 
|πί τών ακινήτων καί τών μηχα
νημάτων, ουδόλως δύναται νά 3ε- 
ωοηθή ώς υγιής έξασφάλισις τών 
πιστώσεων, διότι εν παρουσιασθη- 
σομένη αδυναμία τών οφειλετών 
ν' άνταποκριθώσι προς τάς υπο
χρεώσεις αυτών απέναντι τών Τρα
πεζών, θέλουσι άχθη αυται εις την 
άνάπόδραστον ανάγκην, προς εϊσ- 
ποαΕιν ιών άπαιτήσεών των, νά ύ- 
ποκατασταθώσι εις κατά το μάλ
λον καί ήττον επισφαλείς επιχειρή
σεις, πράγμα όπεο άφ’ ενός μέν ή- 
θελεν επιβάλει εί; αύτάς νά παρε- 
κλίνωσι τού καθαρώς Τραπεζιτικού 
προορισμού των, διά τής άναλή- 
ψεως καί διαχειρίσεως ύπ’ αυτών 
τών επιχειρήσεων, άφ’ ετέρου δε 
ήθελεν επιφέρει τήν παγιοποίησιν 
μεγάλου μέρους τών βραχυπροθέ 
σμων πιστώσεών των, καί τούτο 
θά ήδΰνατο νά έχη πολύ δυσαρέ- 
ο»·ους συνέπειας διά την πίστιν αυ
τών κατά τάς περιόδους τών οικο
νομικών κρίσεων, οπότε, λόγφ τού 
κλονισμού διαφόρων Τραπεζών, 
δημιουργεΐται πανικός καί οί κατα- 
θέται σπεύδουσι ν’ άναλάβωσι τάς 
καταθέσεις των.

Ή καλώς εννοούμενη, λοιπόν, α
σφάλεια ιών βραχυπροθέσμου πι
στώσεων τών Τραπεζών δέον νά 
βασίζεται έπί τών κάτωθι δρων :

1) Ή δανειζόμενη έπιχείρησις 
νά διαθέτη σοβαρά κεφάλαια.

Ώς γνωστόν, τα κεφάλαια εκά- 
στης έπιχειρήσεως συνίστανται εκ 
δύο μερών :

α) Έκ τού σταθερού (ή άκινη- 
τοποιημένου) κεφαλαίου, το όποιον 
περιλαμβάνει τά μέσα παραγωγής, 
τουτέστιν γήπεδα, ακίνητα, εγκα
ταστάσεις, μηχανήματα, εργαλεία 
καί τά έξοδα τής πρώτης εγκατα- 
σιάσεως καί β) έκ τών κεφαλαίων 
κυκλοφορίας, διά τών οποίων ένερ- 
γοΰνται αί άγοραί τών πρώτων υ
λών καί αντιμετώπιζαν ναι τά γε
νικά έξοδα μιχρις ού άρχίσωσιν αί 
εισπράξεις έκ τών πωλήσεων. Ού- 
δεμία σύγχυσις δέον νά γίνεται με
ταξύ τών κεφαλαίων τής προηης 
καί δευτέρας κατηγορίας. Κατ’ α
κολουθίαν αί πιστώσεις τών Τρα
πεζών δέον ν* άφορώσιν άποκλει- 
στικώς τήν δευτέραν κατηγορίαν 
καί έν ούδεμιδ περιπτώσει την πρώ- 
την. Τό σταθερόν κεφάλαιον πά- 
σης έπιχειρήσεως δέον νά κατατί
θεται έξ ολοκλήρου ύπό τών μετό
χων ή νά εξευρίσκεται διά τής συ- 
νάψεως μακροπροθέσμων ομολο
γιακών δανείων. Αί βραχυπρόθε
σμοι πιστώσεις τών Τραπεζών δέον 
νά έρχωνται εις ένίσχυσιν μόνον 
τών κεφαλαίων κυκλοφορίας, διότι 
τότε καθίσταται δυνατή ή έγκαιρος 
ρευσιοπ-ιίησις αυτών.

2) Ή έπιχείρησις οφείλει ν’ α
ναπτύσσεται.

Διά τού δρου τούτοι^ δεν έννο- 
ούμεν δτι ή έπιχείρησις πρέπει νά 
επεκιείνεται συνεχώς καί άλογίστως. 
ίουναντίον τό νά γνωρίζη ό επιχει- 
οηματίας νά έπιβραδύνη έν μέτριρ 
την έπέκτασιν τής έπιχειρήσεώς του 
καί νά προσαρμόζη τούτην προς 
ιον όγκον τών δυναμένων νά πρα- 
Υματοποιηθώσι εργασιών, επί ifj 
βάσει τού μέσου δρου τών καλών 
και δυσμενών εποχών, τούτο είναι 
απόδειξις φρονήσεως καί ούχί ελ-

ΤΟΥ X. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΧΑΜΨΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗ2
λειψις διοικητικού καί επιχειρημα
τικού πνεύματος. Ή καλώς εννοού
μενη πρόοδος μιάς έπιχειρήσεως 
έγκειται εις τήν βελτίωσιν τού κό
στους παραγωγής καί ούχι εις τήν 
συνεχή καί αλόγιστον έπέκτασιν 
τών έργασιών, διότι ή υπερβολική 
έπένδυσις κεφαλαίων τής έπιχειρή
σεως εις εγκαταστάσεις άνευ ανά
λογου άναπτύξεως τών έργασιών, 
δύναται ν’ άνάγη ταύτην εις δυσά- 
ρεσιον οικονομικήν κατάστασιν, μο
λονότι αί βάσεις έκμεταλλεύσεως τής 
έπιχειρήσεως είναι υγιείς.

3) Τά έσοδα έκάστης περιόδου 
δέον νά ώην ανώτερα τών αντι
στοίχων υποχρεώσεων.

Ό σκοπός τής ίόρύαεως οίασδή- 
ποτέ έπιχειρήσεως είναι ή πραγμα- 
τοποίησις κερδών. Πολλάκις δμως 
συμβαίνει ώστε, καίτοι αί έπιχει- 
ρήσεις παρουσιάζουσι ζημίας εις 
τούς ίσολογ,σμούς των, νά παρα- 
τείνεται ή λειτουργεία αυτών, καί 
τούτο διότι δεν είναι δυνατόν έκ 
μιάς έλλειμματικής χρήσεως νά 
συμπ-ράνωμεν απολύτως, διι ή έ- 
πιχείρησις νοσεί άθεραπεύτιος. Τό 
έλλειμμα οίασδήποτε έπιχειρήσεως 
είτε οφείλεται εις προσωρινός αν
τίξοους περιστάσεις είτε εις σφάλ
ματα έν τή διευθύνσει ταύτη: είτε 
εις αίτια έπιζημίου έκμεταλλεύσεως. 
Εις τάς δύο πρώιας περιπτώσεις 
δυνάμεθα διά μιάς λελογισμένης 
διαχειρίσεως καί όργανώσεως τής 
έπιχειρήσεως ν’ αντιμετωπίσω μεν 
έν ή καί περισσότερα έλλείμματα 
χρήσεων. Εις τήν τρίτην δμως πε- 
ρίπτωσιν, καθ’ ήν ή νόσος είναι 
βαθυιέρα, ώς άναγομένη εις δυσμε
νείς οικονομικούς δρους έκμεταλ
λεύσεως, ή πρέπει νά γίνη γενική 
άναδιοργάνωσις τιής έπιχειρήσεως, 
έφ’ δσον αΰτη πρόκειται νά έχη 
μόνιμα έξυγια'-τικά αποτελέσματα, 
ή νά παύση αΰτη νά λειτουργή.

Αί Τράπεζαι διά νά έξακριβώσω- 
σιν εάν καί κατά πόσον πληροΰν- 
ται οί ανωτέρω δροι έν τη λειτουρ
γία τών διαφόρων έπιχειρήσεων 
άναθέτουσιν εις ένα τών πεπειρα
μένων λογιστών των (πραγματο- 
γνώμονα - λογιστήν) τήν συγκέν- 
τρωσιν πάντων τών άναγκαιούντων 
αύταΐς στοιχείων διά τήν μόρφωσιν 
γνώμης, .τόσον διά τήν παρούσαν 
οικονομικήν κατάστασιν, δσον καί 
διά τήν μέλλουσαν τοιαύτην τής 
έπιχειρήσεως καί άναλόγως τών 
συμπερασμάτων,τά όποια έξάγουσιν 
έκ τής μελέτης τών στοιχείων τού
των ρυθμίζουσι καί τάς πιστωτικός 
συναλλακτικός σχέσεις μετ’ αυτών.

Μέθοδος έξετάσεως καί ε
λέγχου τών επιχειρήσεων.

5 Ας ίδωμεν ήδη ποΐαι είναι <4 
μέθοδοι, αί ό ποΐαι δέον ν’ άκολου-

θώνται διά τήν παρακολούθησιν 
τών έπιχειρήσεων καί κατοχύρωσιν 
τής ασφαλείας τών πιστώσεων τών 
Τραπεζών.

Εΐπομεν ανωτέρω, δτι αί έρευναι 
τών Τραπεζών επί τών διαφόρων 
έπιχειρήσεων έχουσιν ώς αφετηρίαν 
τον ισολογισμόν αυτών. Τό ντοκου
μέντο δμως τούτο, ώς καί ανωτέρω 
κατεδείξαμεν, είναι πολλάκις πλα
στόν καί τά στοιχεία, τά όποια έμ- 
φανίζει, άπέχουσι πολύ τής πρα- 
γματικόιητος. ’Έπειτα ό ισολογι
σμός εμφανίζει στοιχεία αναγόμενα 
εις τό παρελθόν, ένφ έκεΐνο, τό ό
ποιον ένδιαφέρεικυρίως τάς Τράπε
ζας διά τήν ασφάλειαν τών πιστώσε- 
ών των, είναι ή μελλοντική έξέλιξις 
τώνέργασιών τών χρηματοδοτουμέ- 
νων ύπ’ αυτών έπιχειρήσεοιν. Καί 
είναι μέν δυνατόν διά τής συγκρίσε- 
ωςτών άποτελεσμάτοχνπαρελθουσών 
χρήσ-ων νά συναγάσωσι συμπερά
σματα κατά τό μάλλον καί ήτττν 
ακριβή, πάντως τά ύπό τού ισολο
γισμού διδόμενα στοιχεία δεν είναι 
εις θέσιν νά φανερώσωσιν αύταΐς 
έκ τών προτέρων τήν τυχόν απρόο
πτον δυσμενή έξέλιξιν τών έργα
σιών. Διά τής μελέτης τών στοι
χείων τού ισολογισμού δεν δύνανται 
αί Τράπεζαι νά έπέμβωσιν εγκαί
ρως καί νά δώσωσιν ενδεχομένως 
τάς δεούσας κατευθύνσεις,ή νάύπο- 
δείξωσι τά έπιβαλλόμενα έξυγιαν- 
τικά διά τήν έπιχείρησιν μέτρα καί 
νά προλάβωσιν ουτω τήν κατάρρευ- 
σιν τής έπιχειρήσεως. ’Εκείνο τό 
οποίον δίδει εις αύτάς τήν δυνατό
τητα ταύτην είναι ή μελέτη καί ό 
έλεγχος τής έκτελέσεως τών προϋ
πολογισμών τών έπιχειρήσεων. Διά 
τού έλέγχου των προϋπολογισμών 
αί Τράπεζαι έλέγχουσι αύτήν ταύτην 
τήν παραγωγήν καί διά τών οικο
νομικών αύτών επιρροών έπί τών 
καθέκαστα έπιχειρήσεων δίδουσι 
σχεδόν τήν γενικήν κατεύθυνσιν τής 
δληίς πορείας τών διαφόρων κλά
δων τής Εθνικής οικονομίας καί 
σύν τφ χρόνψ γίνονται ό γενικός 
ρυθμιστής αύτής.

Έλεγχος τοΰ Προϋπολογι
σμού τών έπιχειρήσεων.

Προϋπολογισμός, δυνάμεθα νά 
εϊπαιμεν γενικώς, είναι μέθοδο:, 
διά τής όποιας προκαθορίζεται ή 
γενική κατεύθυνσις μιάς έπιχειρή
σεως έπί τή βάσει σχεδίου, στηρι- 
ζομένου έπί τών δεδομένων τού πα
ρελθόντος καί τών προβλέψεων τοΰ 
μέλλοντος, δυναμένου δέ νά τροπο- 
ποιηθή άναλόγως τών επιδράσεων 
ειδικών είτε γενικών οικονομικών 
παραγόντων.

Κατά γενικόν κανόνα, πάσα ε- 
πιχείρησις οφείλει νά έχη τον προ
ϋπολογισμόν της διά νά γνω- 
ρίζη έκ τών προτέρων πού βα

δίζει. Ή παρακολούθησις τής έκ
τελέσεως τού προϋπολογισμού κα 
τατοπίζει τύν έπιχειρηματίαν έπί 
της καχθ ημέραν εξελιξεως τών έρ
γασιών του, τφ φανερώνει τό μέρος 
εις τό όποιον ούιαι χωλαίνουσι καί 
τφ δίδει υλον τον άπαιτούμενον 
χρόνον νά έρευνήση καί νά έξακρι- 
βώση τά δημιουργικά της τυχόν 
δυσμενούς έξελίξεως αύτών αίτια 
καί νά λάβη τά άπαιιούμενα μέτρα 
προς άντιμετώπισιν τής καταστά- 
σεως ταύτης.
_Αί μεγάλοι επιχειρήσεις, λόγφ 

τής πολυσχιδούς άναπτύξεως τών 
εργασιών των, δεν άρκοϋνται εις 
τον καταρτισμόν, ενός γενικού προ
ϋπολογισμού, αλλά κατορτίζουσιν 
ειδικούς τοιούτους δι’ έκαστον 
τμήμα έργασιαιν. Το σύνολον τών 
ειδικών τούτων προϋπολογισμών α
παρτίζει τον γενικόν προϋπολογι
σμόν τής έπιχειρήσεως, δστις πα
ρουσιάζει τό γενικόν πρόγραμμα 
δράσεως έπί ώρισμένφ χρονικώ δι- 
αστήματι.

’Εκείνο τό όποιον δίδει μεγάλην 
αξίαν είς τήν μέθοδον ταύτην, είναι 
ή δυνατότης τής στενής παρακο- 
λουθήσεως τής έκπληρώσεως τών 
ιν τφ προϋπολογισμφ άναγραφο- 

j μόνων προβλέψεων κατά τήν διάρ
κειαν τής χρήσεως. Κατά μήνα, 
καί) εβδομάδα καί καθ’ ημέραν 
«κόμη εξάγονται στατιστικοί αρι
θμοί τής πορείας τώ>ν διαφόρων έρ- 
γασιιΤιν καί συγκρίνονται προς τάς 
αντιστοίχους προβλέψεις τού προϋ
πολογισμού τής τρεχούσης χρήσεως 
καί προς τάς πραγματοποιηΰείσας 
τοιαύτας προηγουμένων τοιούτων. 
Ευθύς ώς ήθελε παρουσιασθή αι
σθητή διαφορά μεταξύ τών προβλέ
ψεων καί τών πραγματικών αρι
θμών, άναζητούνται καί ανευρίσκον
ται τα αίτια, λαμβάνονται τ’ αναγ
καία μέτρα προς εξάλειψιν ή μεί- 
ωσιν τής διαφοράς ταύτης καί, έν 
άνάγκη, γίνεται νέα αναπροσαρ
μογή του προϋπολογισμού πρός τά 
πραγματικά δεδομένα διά τήν μ ή 
διαρρεύσασαν εισέτι περίοδον τής 
χρήσεως.

Ό έλεγχος καί ή παρακολούθη
σή τής έκτελέσεως τού προϋπολο
γισμού, καίτοι άναγκαστικώς θέλει 
άπαιτήση πρόσθετον εργασίαν καί 
κατά συνέπειαν μεγαλειτέρας δα- 
πάνας, είναι αναγκαίο:, διότι τά έκ 
τού έλέγχου τούτου πλεονεκτήματα 
διά τε τήν έπιχείρησιν καί. τήν χρη
ματοδοτούσαν τούτην τράπεζαν
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ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΙΔΡΥΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ

Κεφχλαιιον Μετοχικόν Αρχ.Ιο,ΟΟΟ,ΟοΟ,— 

ΆποΘεμ,ατικά 1»—
14.αταΟεσείς καί Πιστ./ν)σμ.οί 600,000,000,—

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ: Λεωφόρος Πανεπιστημίου 59 
Τηλέφ. Λαϊκής 90 — Τμήμ. Συναλλάγματος 7—46 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ : Μακρά Στοά. Τηλ. 1-21 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1ΙΑΤΡΩΝ

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

ΙΙάσης φύσεως Χρα,πεζεκαί έργασίαι 

KATA0ESF1X ΕΛΪ ΓΕΛΙΕΙ 

Εις Αραχμάς καί εις ξένα. Χυναλλάγμ,ατα. 
υπό τούς πλέον καλλίτερους ορούς

X AM ΙΒΙ’ΤΙΙΡΙΟΛΙ
Μέχρι Δραχμών 100.000 πρός 3 θ)ο απηλλαγμένον φόρου

Λ

είναι τοιαύτα, ώστε νά δικαιολο- 
γώσι πλήρως τήν πρόσθετον τυύττιν 
μικρόν δαπάνην.

Διά τού προϋπολογισμού καταρ- 
γεΐται ό έμπειρισμός είς τήν διε
ξαγωγήν τών έργασιών καίτό υλον 
πρόγραμμα εργασίας τίθεται ύπό 
τον έλεγχον τών αριθμών. Ουτω 
καθίσταται δυνατόν είς τήν έπιχεί- 
ρησιν νά προσανατολίζεται έκά- 
σιοτε άναλόγως τών περιστάσεων 
καί νά μή παρασύρεται έκ τυ
χόν προαωρινοιν ιύνοϊκών απο
τελεσμάτων παρελθουσών -/^ι'ισεων 
εις την υπερβολικήν καί πρόωρον 
έπέκτασιν τώιν έργασιών της, καί 
των γενικών της έξόδων, πράγμα 
δπερ ήθελε τήν άγάγει είς αδυνα
μίαν ν’ άνιαποκριθή πρός τάς βα
ρείας οικονομικός υποχρεώσεις της 
κατά τάς προκαλουμένας ύπό τών 
έκάστοτε κυκλικών οίκονομικώιν κρί
σεων δυσμενείς οίκονομ, συνθήκας.

Τήν Ί ράπεζαν ένδιαφέςονσι κυ
ρίως τρεις έκτιόν ειδικών προϋπο- 
λογισμώιν έκάστης έπιχειρήσεως: α) 
ό ειδικός προϋπολογισμός τών δυ
νατών πωλήσεων, β) τών κερδών 
καί γ) τών χρηματικών μέσων.

’Εκ τής ένδελεχούς μελέτης τών 
στοιχείων τών τριών ανωτέρω προϋ
πολογισμών ή Τράπεζα δύναται νά 
συναγάγη πολύτιμα συμπεράσματα 
καί νά κοθορίση έπί τό άσφαλέστε- 
ρον τήν μετά τής δεδομένης επι- 
χειρησεως περαιτέρω πιστωτικήν 
πολιτικήν αύτής έπί τη βάσει τών 
έξηλεγμένων στοιχείων.

1 ο δια τιυν ανωτέρω έΕεταζόμε- 
νον θέμα είναι βεβαίως έν έκ τών 
πλέον σπουδαίων καί πολ.υμορφών 
ζητημάτων, τιΰν άψορώντων τόσον 
τας 1 ραπέζας όσον καί τά όργανα 
αύτών, άτινα, παρ’ όλους τούς 
ύπάρχοντας περιορισμούς έν τή 
πρωιοβουλίμ αύτών, είναι έν πολ- 
λοΐς σπουδαίοι παράγοντες διά τήν 
ορθήν εφαρμογήν τής πιστωτικής 
πολιτικής τώ>ν Τραπεζών.

Διά τούτο δεν θεωρούμεν ώς 
εξαντλούμενων τό θέμα διά τού ανώ
τερα) άρθρου, άλλ απλώς θίγόμε
νο ν. Έλπίζομεν, όμως, ότι διά τοιν 
ανωτέρω θέλομεν δώση άφορμι'ιν 
καί είς άλλους συναδέλφοτ’ς, νά έκ- 
θέσωσι τά πορίσματα τής πολυετούς 
πείρας αύτώιν έν τή διαχειρίσει τού 
λεπτού όσον καί σπουδαίου τούτου 
ζητήματος, έκ τή: έξονυχίσεως τού 
οποίου τά μάλα έχουσι νά ώφελη- 
θώσι πάντες οί ένδιαφερόμενοι.

Α. ΧΑΜΜΆΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A. Ε.
ΕΤΟΣ I Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ' 1916 

' ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

Τηλ.εγραφ. Διεύθυνσις .«Πειραιοτράπεζα»
Πάσα Τραπεζιτική έργασία υπό αυμφέροντας δρους 

Εΐδιχή ‘Χπηρεαία Αποθηκών.—
Έ{ί.πορτκαί ΙΙληροφορία,τ 

14.ΕΧΕΙΣ ΕΙΧ IPX. ΚΑΙ ΞΚΧΑ 
X Ο Μ 1 X Μ A Γ Α

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ 3°)ο
.J

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
Μετοχικόν Κεφάλαιον Δραχμαι 14.000.000

ΕΔΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
Ό5ός ΙΙαπαςιρηγοπούλου (Μέγαρον ’Λφθονίόου)

Έργοστάοιβν εις Δραπετσώνα Πειραιώς ΤΧΙΜΕΝΤΑ «ΗΡΑΚΛΗΧ»| 
70.000 Τ. έτησίως

Έργβστάσιβν έν Βόλω ΤΣΙΜΕΝΤΑ «ΟΛΥΜΠΟΣ»
35.000 Τ. έτησίως

Τηλεγραφική Διεύϋυνσ,ς; ΣΙΜΗΡΑΚΑΗΣ — AflHHflZ, ΒΟΑΒΤΣΙΜΕΝΤ—ΒΟΑΟΜ
Τηλέφωνα: Κεντρικά Γραφεία: 25.101, *Α&ήναι 

9Εργοστάσια 40-441 Πειραιενς, Πρατήριον 25,191 "Afrrjvai. Γραφεία 
1 ραφεία Βόλον: Δημητριάδος 128—Ύηλ. 3—72.

ΤΙρατήριον Θεσσαλονίκης; Στοά ΤΙαρέ^ενων 8—Τηλ. 39.18

Γεν,χός Διτνβνντ* ΑΝΔΡΕΑΣ X ΑΤΖ Η Κ Υ ΡIΑ Κ 0 Σ
Ό πρώτος είσαγαγών είς Ελλάδα καί ’Ανατολήν

ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΝ ΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
Αί μεγαλείτεραι καί διά τών τελειοτέρων μηχανημάτων έγκατα-| 

στάσεις έν Έλλάδι καί ’Ανατολή.



I ΕΤΤΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΗΦΙΗ
(’Εκ τον Economiste Fran
cois αρ&ρην τον Andre 
Liesse περί προϋπολογισμόν 
και αετιπλη&ωρισμον).

*0 άρθρογράφος επαινεί ιήν 
Κυβέρνησιν Doumergue διά την 
στερράν άπόςρασίν της νά επιδίω
ξη την έξυγίανσιν τοϋ προϋπολογι
σμού διά πολιτική; άντιπληθωρι- 
σμοΰ, αντί νά καταφυγή εις τό α
πατηλόν φάρμακον τοϋ πληθωρι
σμού δΓ άπαξιώσεως τοϋ φράγκου.

Ή εφαρμογή τοϋ πληθωρισμοϋ 
είναι εύκολος διά την Κυβέρνησιν 
αλλά θά συνεπήγετο καταστρεπτι
κά αποτελέσματα διά την χώραν, 
διότι θά έπληττε καιρίως τού: δα- 
νειστάς, εις οϋς συγκαταλέγονται τά 
εκατομμύρια τών καταθετών τών 
Ταμιευτηρίων, αί καταθέσεις τών 
οποίων ανέρχονται εις 45 δισεκα
τομμύρια φράγκων, ως καί τούς 
κομιστάς τίτλων μ-: σταθερόν πρό
σοδον, οϊτινες θά άπεγυμνοϋντο έπ’ 
ωφελεία τών δφειλεταιν των. 'Η 
έκ τοϋ πληθωρισμού ά'μεσος άνα- 
ζωπύρωσις τών εργασιών θά ήτο 
προσωρινή, θά επηκολούθει δέ 
μαρασμός οικονομικός μεγαλείτε- 
ρος, ικανός νά άγάγη εί: άθερά- 
πευτον αθλιότητα καί εις έπανά- 
στασιν.

Ή αγαθοποιός έπίδρασις τοϋ 
άντιπληθωρισμοΰ είναι απ’ εναν
τίας βραδυτέρα, αλλά καίτά αποτε
λέσματα αυτής άπτώτερα καί δι
αρκή. Ή Κυβέρνησις Doumer
gue δέον μετ’ αΰστηρόττιτος καί 
επιμονής νά έφαρμόση τό σωτή
ριον οίκονομ.κόν πρόγραμμά της. 
Πράγματι παρά τάς διά νόμων καί 
διαταγμάτων, §q αρμοσθέντων, δυ
στυχώς, άτελώς πραγματοποιηθεί- 
σας από ’Απριλίου μέχοις ’Ιουνίου 
έ,έ. οικονομίας 2.700 εκατομμυρί
ων, τό έλλειμα τοϋ προϋπολογι
σμού χρήσεως 1934 υπολογίζεται 
ήδη εις 3 δισεκατομμύρια.

Τούτο οφείλεται κατά πολύ εις 
την αισθητήν μείωσιν διαφόρων 
εσόδων τοϋ Δημοσίου. ("Εμμεσοι 
φόροι άποδόσαντε: κατά τό Ιον 
έξάμηνον 1934 1.550 εκατομμύρια 
δλιγώτερα, κληρώσεις, νομισματο
κοπία).

'Οπωσδήποτε, αξιόλογος προσπά
θεια κατεβλήθη μέχρι τοϋδε προς 
εφαρμογήν άντιπληθωρισμοΰ. Με
γάλοι δυσκολίαι απαντιόνται ιδίως 
εις τό ζήτημα τοϋ Νόμου τών

Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων καί 
τούτο λόγφ τοϋ δημαγωγικού αυ
τού χαρακτήρας, τών έκάστοτε Υ
πουργών Οικονομικών άποφευ- 
γόντων έπιμελώς νά τό θιξωσι. 
Διά τής ψηφίσεως τού τερατώδους 
τούτου Νόμου κατά ’Απρίλιον 
1930, (δρα L’ Economiste Fran- 
9ais 29)9)34: Andre Liesse: Les 
assurances sociales la mutualite 
et 1’ Etatisme) τό Κράτος άνέ- 
λαβε, πράγματι, ιήν βαρείαν καί 
επικίνδυνον ευθύνην τής αποκλει
στικής ύπ’ αυτού τοϋ ίδιου δια- 
χειρίσεως τών εντός ολίγων ετών 
συσσωρευθησομένων κολοσσιαίων 
Κεφαλαίαιν. Ίδρύθη ούτως ή πο
λυάριθμον, άλλ’άκατάρτιστον προ
σωπικόν περιλαμβάνουσα Admi
nistration des Assurances So
ciales, συνεχώς δι’ οδηγιών άσυ- 
ναρτήτων, επεμβάσεων καί ελέγχων 
παρενοχλοϋσα τά από καιρού υφι
στάμενα καί θαυμασίως μέχρι τοϋ- 
δε λειτουργοΰντα Ταμεία ’Αλλη
λοβοήθειας, μέ προφανή σκοπόν 
νά άποθαρρύνη τούς υπάρχοντας 
28.000 ιδιωτικούς Συλλόγους κοι
νωνικής προνοίας καί έπιτύχη τήν 
συχχώνευσίν των εις τον Κρατικόν 
’Οργανισμόν. Ένδεχομένη, δμως, 
αποτυχία τού συστήματος θά ύ- 
ποχρεώση τό Κράτος νά καλύψη 
έξ ίδιο)ν τάς ζημία:, ας εξ ύπαιτιό- 
τητός του θά ύφίσταντο τά Τα 
μεΐα Ο! Σύλλογοι Αλληλοβοή
θειας παρεπονέθησαν, είναι αληθές, 
κατά τήν εσχάτως γενομένην γενι
κήν Συνέλευσίν των καί έζήτησαν 
τήν τροποποίησιν επί τό ήπιώτε- 
ρον τοϋ πολυθρύλητου Νόμου. 
ΙΙλήν τό Κοάτος, προ πάντων δέ 
ή υπό τήν επήρειαν τών σοσιαλι
στών τελούσα Βουλή δέν φαίνονται 
διατεθειμένοι νά υποχωρήσουν.

Οίκονομίαι, λοιπόν, επί τοϋ πε
δίου τούτου δέν φαίνονται πιθα
νοί, τοϋ Κράτους προτιθεμένου 
μάλιστα νά χρησιμοποίησή τά τε
ράστια κεφάλαια τών Κοινωνικών 
’Ασφαλίσεων εις τήν κάλυψιν τών 
έξόδων τής κατασκευής Εθνικού 
Τεχνικού υλικού, περιοριζομένης 
οΰτω τής ανεργίας, τό Κράτος θά 
έπενδύση τουτέστιν τά κεφάλαια 
ταϋτα εις έργα άποδόσεως μικρά:, 
άβεβαίας καί πάντω: νρονικώς λί
αν μεμακρυσμένης.

Ή κατά τήν άποκάλυψιν τών 
σκανδάλαιν Stavisky ύπεράγαν ε

πιπόλαια άποδειχθείσα επένδυσις 
εϊς χρεώγραφα αμφιβόλου αξίας, 
ήγαγεν ίσως είς τήν άπόφασιν 
ταύτην.

Επίσης τά έκ τού προοδευτικού 
φόρου επί τού εισοδήματος έσοδα 
δέν πρόκειται νά αυξήσουν αίσθη- 
τώς, παρά τάς έπενεχθείσας τροπο
ποιήσεις είς τό επικρατούν σύστη
μα, προς προσδιορισμόν κατά τρό
πον άπλούστερον τοϋ εισοδήματος 
των φορολογουμένων καί προς 
πρόληψιν δαλίας καταστρατηγή- 
σεως.

Προσπάθειαν, επίσης, προς άν- 
τιπληθωρισμόν καταβάλλει ή Γαλ
λική Κυβέρνησις, επιζητούσα νά 
ύποβιβάση τάς τιμάς λιανικής πω- 
λησεως, διατηρουμένας ακόμη είς 
υψηλόν έπίπεδον, είς τάς μεγα- 
λουπόλεις ιδίως. Ή τιμή τοϋ άρ
του, είδικώς υπολογιζόμενη βάσει 
τής νομίμου τιμής τού σίτου, εί- 
?οα λίαν {ψηλή έν σχέσει προς τήν 
πραγματικήν τιμήν, εϊς ήν οϊ πα
ραγωγοί πωλοϋσι τον σίτον των. 
Άφ’ ετέρου οι κ. κ. Herriot καί 
Tardieu άνέλαβον νά μελετήσωσι 
τό ζήτημα τοϋ κόστους τής ζωής 
καί μάλιστα τών τιμών τοϋ κρέα
τος καί τού γάλακτος.

(ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΙΜΙΙΕ Ι Ε-
ΙΔΡΥ©ΕΙΣΑ TS2 1SSS

| Κεφάλαιον φράγκα Γαλλικ ί
30.000.000 όλοαχερώς κα

ταβλητέε.

Προκαταβολαΐ έναντι έμπο- | 
ρευμάτων καί φορτωτικών. | 
Δάνεια έπ’ ένεχϋρω χρεωγρά- | 
φων. Προεξοφλήσεις συναλ
λαγματικών καί γραμματίων' 
είς διαταγήν. Εϊσπραξις γραμ
ματίων καί φορτωτικών. Πι
στωτικά! έπιστολαί καί έν γέ- 
νει πάσα τραπεζιτικής φύσεως 
εργασία όπό τούς μάλλον συμ
φέροντος ορούς.

Δέχεται καταθέσεις είς δρα- 
χμάς έν οψει ή έπί προθεσμία 
όπό τούς πλέον επωφελείς 
ορούς.

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ μέχρι
100.000 δρ. πρός 3 ο]ο 

έτησίως.

Ε1Ε, 1311013

ΓΤΕΙΡΑΤΚΗ - ΠΑΤΡΑ ΓΚΗ,,
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ α. ε.
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Κεφάλαιον όλοσχερώς καταβεβλημένον Δραχ. 50.125.000

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ:

EM HEIPRIEI, ΚΒΛΛΙΘΕΒ και ΠΆΊΡΆ\1
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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Μητροπόλεως καί Κομνηνών

ΙΐΙΒβΞΙκΚΧΙΕΙΚ

ΤΡΑΠΕΣΑΙ
ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

History ot the principal public 
banks accompanied by extensive 
bibliographies of banking and 
credit in eleven European coun
tries, collected by J.G. Van Dil- 
len Έκδ. Martinus Nijboff, the Ha
gue, 1934, Σελίδες 480, τιμή φιορίνια 
12 (πανόδετον, φιορίνια 14).

Ό κ. J. G. Van Dillen τυγχάνει 
γραμματεύς τής επιτροπής τής συστα- 
θείσης υπό τοΰ συνεδρίου ιστορικών 
επιστημών τοΰ ’Όσλο πρός ιστορικήν 
μελέτην τής έξελίξεως τών τραπεζών 
καί τοΰ θεσμοΰ τής πίστεως από τοΰ 
15ου μέχρι τοΰ τέλους τοΰ 18ου αίώνος. 
ΑΙ έν τή ύπ’ οψει έκδόσει άναφερόμε- 
ναι μελέται ύπεβλήϋησαν παρά μελών 
τής εν λόγφ επιτροπής κα ιά τό ακο
λούθησαν έν Βαρσοβία συνέδριον.

At συλλεγεϊσαι μελέται άναφέροντα1 
εϊς τήν Ισπανίαν, τήν Τράπεζαν τοΰ 
San Giorgio (συγΥραφεϋς Sieveking), 
τάς δημοσίας τροτέζας τής Βενετίας, 
(συγγραφεύ; G. Luzzato), τήν Τρά
πεζαν Άμστελοδάμου (Van Dillen), 
ιήν Τράπεζαν Αμβούργου (Sieveking), 
τήν Τράπεζαν τής Σουηδίας (Hecks- 
eher), τήν Τράπεζαν τής ’Αγγλίας 
(Richards), τήν Τράπεζαν τής Γαλ
λίας, τήν Τράπεζαν τής 'Ολλανδίας, 
τήν Πολωνίαν καί τήν Ρω-ίσια ν.

Εκτός τοΰ κατ’ εξοχήν ιστορικού εν
διαφέροντος τής εκδόσεως, έκ τής άνα- 
γνώσεω; ιών μελετών τούτών πηγάζουν 
ωφέλιμοι σκέψεις έν σχέσει μέ τόν διε
θνή χαρακτήρα τών μεγάλων τραπε
ζών (οΤαι ήσαν αΐ δημόσιοι τράπεζαι 
έν τή αρχή τών νεωτέρων χρόνων), 
ών ή δράσις τείνει νά πλησιάση λαούς 
καί χώρας μέ θετικούς δεσμούς κοινής 
συνεργασίας. ’Επίσης γίνονται παρα- 
τηρήιεις άναφορικώς μέ τάς σχέσεις 
καί τήν αγνή επίδρασιν τών δύο μεγά
λων κατηγοριών τραπεζών, δηλαδή 
τών έκδ.ιτι.κών καί «ιδιωτικών» (μή κρα
τικών) τοιούτων, τάς τάσεις των, τό 
ωφέλιμόν τής συνυπάρξεώς των άπό 
τοϋ τέλους τοΰ Μεσσίωνος καί άπό τής 
πριότης δημιουργ ac Κρατών υπό τήν 
σημερινήν των έννοιαν. Μεταξύ τών 
σφαιρών ένεργείας τών δύο τύπων τού
των Ιδρυμάτων δέν δύναται νά ύπαρξη 
εΐμή ζήτημα καθορισμού ορίων, ό δέ 
καθορισμός ουτος όσον ακριβέστερος 
τόσον καί ώφελιμώτερος.

Ή αξία τοΰ βιβλίου δέν περιορίζε
ται είς τάς δώδεκα μελετάς περί ών 
ανωτέρω : περιέχει τούτο έπί πλέον 
ένδεκα έξοχους βιβλιογραφίας είδικάς 
δι’ έκάοτην τών κατ’ ιδίαν χωρών καί 
διά τούτου, γίνεται βάσις, καί σημείο ν 
απαρχής διά μίαν νέαν άνάπτυξιν τής 
Ιστορικής μελέτης τών τραπεζών καί 
τής πίστεως.

(Rivista Bancaria- Gian Franco 
Calabresi).

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Herbert GaedicUc—Gert V. Ey- 
nern : Die preduUtionsxvirt — 
schaftliche Integration Europas. 
Bine Untersuchun£ fiber die Aus- 
senhandelsverflechtunf; der eu- 
ropaischen Lander.

«Arbeiten zur europaischen Pro- 
blematik». 3 Heft. Junker und Dun- 
nhaupt, Berlin, 1933. Textband, pag. 
179, Tabelleband, σελί'ες 37.

Τό Ίνστιτοΰτον κοινωνικών επιστη
μών τοΰ Πανεπιστημίου τοΰ Heidel
berg έπεδόθη είς μίαν συστηματικήν 
μελέτη ν τής υφιστάμενης οικονομικής 
συγκροτήσεως τής Ευρώπης: έδημο 
σιεύθη δ τρίτος τόμος τής συλλογής, 
ής ή απαρχή άνηγγέλθη κατά τό 
1932. Καί ό νέος τόμος βασίζεται έπί 
άφθονου στατιστικοΰ ύλικοΰ μη προ- 
σιτοΰ είς πάντας, κ ιί τά συμπεράσματα 
τής έρεύνης είναι ενδιαφέροντα. Αί 
χρησιμοποιηθεΐσαι στατιστικοί σταμα- 
τοΰν είς τό 1928—29, αλλά τοΰτο δέν 
βλάπτει, όσον θά ή'ύνατο νά υπόθεση 
τις διότι οί συγγραφεί; έρευνοΰν πε
ρισσότερον τούς σταθερούς συνθετι
κού; χαρακτήρας καί όλι-,'ώτερον 
τάς καθ’ έκαστον συ> θήκης. Οί 
συγγραφείς βλέπουν τόν ολοκληρωτι
κόν χαρακτήρα τής παραγωγική; ευ
ρωπαϊκής οικονομίας είς τό γεγο'ός, 
ότι at εύρωπαϊκαί χώραι προμηθεύον
ται κατά πρ >τίμησιν άμοιβαίως πρώτας 
ή ή μ κατηργασμένας ύλας, είς τρόπον 
ώστε ή παραγωγή νά πραγματοποιή- 
ται εκεί όπου ύπάρχουν αί πλέον εύ-

ΧΡΗΜΑ —ΝΟΜΙΣΜΑ
Essai sur le Geld Exchange 

Standard J J. Le Branchu.
"Εκδ. Sirey—Paris 1933. Σε λ. 270
Standische Tlieerie des Geldes 

iDcutsche Beitr. :ur Wirts- 
chafts und Gesellschaftslehre).

F. Ottel —Τόμο: 2ος—Έκδ. G. Fi
scher—Jena—1934.—Σελ. 192—

Die Technib des Zahlun^sver- 
hehrs in England —Paul M. Blii- 
chcr

Έκδ. Spaeth und Linde—-Berlin— i 
Σελ. 152.

Money, Foreign Trade and Ex 
change from a national point of 
view — .

II. J. Welch—Έκδ. G. Allen and -j 
Unwin Ltd., London. Σελλήν. 4/6.

The Role of Money.
Fred Soddy—’Έκδ. G. Rent!edge ; 

and Sons Ltd., London. Σελ. 222— 
Σελλήν. Ιό -

The World Crisis and the Pro
blem of the field Standard.

K. Thomas—"Εκδ. Simpkin Mar- 
schall Ltd., London. Σελ. 32—πέν- 
νες, 6

La crise de la mennaie an- 
Blaise.

Ρ. I. Catiforis (ouvrage couron- 
ne par la Facnlte de Droit de Pa
ris 1934). Έκδ. 2α άναθεωρη θείσα, 
β λτιωθείσα καί ένημερωθι Ισα—Έκδ. 
Sire;% Paris—1934—Frs 3° —·

Die Entwichlung der auslan- 
dischen Wechsellmrse in Grie- 
chenland von 1877 bis 1928—Ver- 
such einer Analyse.—

Dr Joannis Chassapopoulos—έκδ.
A. Kouloumpis, Patras-1934-Σελ. 193

Histoire monetaire de la Fran
ce depuis 1914.

Paul Boiffin—"Εκδ. Loviton—Pa
ris 1933. Σελ. 191

ΤΡΑΠΕΖΑΙ
ΘΕΩΡΙΑ—ΙΣΤΟΡΙΑ

La Liquidate dans les Banques
ύπό Franpois Radot,—Διδάκτορας Νο
μικής.

Librairie du Recueil Sirey 22, Rue j 
Soufflot Paris.
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ— 
ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

The Economics of saving.
. Harris Jones—’Έ«Δ----R-eedr-Omiv-

don, 1934. Σελ. 171 —Σελλήν, 4/6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ή Οικονομική κρίσΐξ, αίτια καϊ;ί 

άντιμετώπισις αύτής.
Άλεξ. Β. Κόκκαλης, υφηγητής Πάνε-1 
πίστημίου Θεσσαλονίκης—έκδ. ’Αλεξίου| 
καί ΙΤκόπουλες, Θεσσαλονίκη—1934 — 1 
Σε.λ 158.—

Germany’s Default.
Τά οικονομικά τοϋ Χιτλερισμοϋ

ύπό Paul Einzig—Mac Millan & Co.11 
Sa Martin’d Street Loudon W.C. 2. :

ιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι
νοϊκαί τοπικοί συνθήκαι. Οίτοι διακρί- 
νουσι ένα κεντρικόν πυρήνα (Kerneu- I 
ropa) βιομηχανικόν καί μίαν περιφε
ρειακήν γεωργικήν ζώνην (Randeu- 1 
ropa) καί παρατηρούν, ότι αί τήνπρώ- I 
την ομάδα άποτελοΰσαι χώραι είναι ! 
άμοιβαίως αί καλλίτεροι πελάτιδες, έν 
φ αί τής δευτέρας όμάδος δέν άλληλε- 
ξαρτώνται μεταξύ των, άλλ* έξαρτών- 
ται διά τάς είσαγωγάς ώς καί διά τάς 
έξαγωγάς έκ τόίν χωριόν τής βιομηχα- j 
νικής όμάδος. Ούτω καθίσταται δυνα
τόν ν’ άπομονώσωμεν έν τή παρατηρή
σει διαφόρου; σφαίρας ή ζοινας έντα- ; 
τικωτέρας αμοιβαίας συνδέσεως.

Ή έξέλιξις τής ευρωπαϊκής οίκονο- ! 
μικής όλοκληρώσεως, σταματήσασα 
κατά τόν πόλεμον, έπανελήφθη μετα
πολεμικούς, άλλ’ έδωκε τόπον είς μίαν 
τοπικιοτικήν καί συνεπώς διαχωριστι- 
κήν τιίσιν κατά τά έτη τής κρίσεως. 
Τοΰτο είναι ακρως βλαβερόν διά τήν 
θέσιν τής Ευρώπης έναντι ετέρων η
πείρων. Τό συμπέρασμα δέν είναι νέον, j 
άλλ’ ένισχύεται έτι πλέον έκ τής μαρ
τυρίας τών αριθμών.

(Rivista Bancaria)
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ΡΘΝΙΚ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΟΥΓΚΟ- 
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V0 ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 
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Νοέμβριος 34 Χοι μβριος §3
| Εις εχατ.£ ’Χρυσός 192.1 (23)11) 190.6 (29)11) 379.7 (28)11) 370.2 (29)11) 154.9 (28)11)1 157.0 (29)11) 50.5 %

$ ‘Ολικόν άπόθεμα 5.315.6 (21J11) 3802.9 (23)11) 3185.4 (21)11) 3170.9 (23)11) 4387.7 (21111) 2867.7 (2:1) 11) 166.8 " οΡ rs Χρυσός 81976.3 (23] 11) 77822.4 (24] 11) 79956.5 (23)11) 80367.9 (24)11) 21958.8 (23)11) 17971.4 (24)11) 102.5* * Rm. Χρυσός καί συν]μα 82.5 (24)11) 406.5 (23)11) 3526.0 (24)11) 3285.5 (23)11) 935.0 (24)11) 488.5 (23)11) 2.3 "Ιο* * Lit Χρυσός καί συν]μα 6044.4 (10] 11) 7365.9 (10)11) 13124.1 (10)11) 13104.4 (10)11) 2335 6 (10)11) 1613.0 (10)11) 46.0 "* > FI. Χρυσός καί άργυρ. 873.7 (26)11) 948.4 (27[11) 881.9 26)11) 902.6 (27)·1) 186.9 (26)11) 243 5 (27111) 99.0 “/,* F.S. Χρυσός 1909.8 (23)11) 1982.4 (23)11) 1321.5 (23)11) 1347.7 (23)11) 693.5 (23)11) V
· 144.5 °/„F.B. Χρυσός 2507.8 (22)11) 2720.1 (23)11) 3479.8 (22)11) 3396.8 (23)11) 207.1 (22111) 606.3(23)11) 72.0 °/ο

» > Din. Χρυσός καί συν]μα 1986.5 (22J11) 1921.5 (22)11) 4226.2 (22)11) 4200.9 (22)11) 1361.6 (22)11) 1213.0 (22]11) 47.0 "Ι„* * Eei Χρυσός καί συν]μα Τ Ε Λ Ε Υ Τ A I Λ Δ II Μ Ο Σ I ΕΥ Θ Ε I Σ A Κ A Τ ΑΣ Τ Λ Σ I Σ 18)10)34» Lev Χρυσός καί συν]μα 1546.6 (15)11) 1522.0 ( 3)11) 2544.0 (15)11) 2793.8 (3)11) 1853.2 (15)11) 1672.0 (3)11) 60.7 °.
* * Ltqs "Ολικόν απόθεμα 26.7 (15)11) 31.2 (16)11) 157.8 (1δ]11) 160.9 (16] 11) 28.9 (15)11) 24.8 (36)11) 16·9

» » Δρ. | Χρυσός καί συν]μα 4057.3 (30] 11) 3885.9 (80)11) 5644.5 (30)11) 5425.6 (30] 11 3811.7 (30)11) 4969.6 (30)11) 69.6 "Ιο

51 4 ···,

119.9 
96.8 "/ο
12.3 Τ
56.2 "Ιο 
1C5. °/„ 
147. Vo
8C. "Ιο

45.7

54.4 %
19.3 Vo

82.1 Vo
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Parite 
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’AyyMaS Λίρα 1 Λ.= 375.- 530.— 1 £ = 25,22 15,42 15,285 15,34
AiyvJtzov Λίρα 1 LEg.= 384.- 543,20 1 £ ==■ 0,975 0,975 1Κ£= 25,62 15,8154 15,6769 15,7334
Αυστρίας Σελλίνιον 1 Sh. = 10.842 19,85 » 34,58 27.— lsh == 0,7292 0,5745 0,5710 0,5740
Βελγίου Φράγκον 1 fr. = 2,143 4,95 » 175.— 106,60 lfr =0,14412 0,1439 0,14315 0,1438
Βουλγαρίας Λέβα 1 leva = 0,5567 1,30 > 673,659 413.- 1 leva =0,0374 0.035 0,035 0,035
Γαλλίας Φράγκον I fr. = 3.019 7.01 » 124,21 75,50 δίοII 0,20345 0,202125 0,20315
Γερμανίας Μάρκον 1 M. = 18,355 41,50 > 20,43 12,395 1 Μ. = 1,2345 1,24 1,233 1,2365
Γίθυγκοαλαυίας Δινάριον 1 din = 1,3571 2,48 > 276,316 219,50 1 din= 0,0918 0,0699 0,0698 0,0699
*Ελβετίας Φράγκον 1 fr = 14,868 34,55 » 25,22 15,34
‘Ελλάδος Δραχμή » 375.— 526.— ΙΔρχ.=0,0672 0,027 0.027 ' 0,027
Ή. Πολ. Αμερικής Δολλάριον 1 $ = 77,056 106,— « 4,867 4,9763 1 $ = 5,18 3,085 3,0675 3,08
"Ιταλίας Λιρέττα 1 Lit = 4,055 9,07 » 92,46 58,31 1 Lit. 4), 2727 0,2636 0,2624 0,2629
Καναδά. Δολλάριον 1 $c = 77,056 106.— » 4,867 4,8575 1 $c = 5,18 3,135
‘Ολλαιόιας Φλορίνιον 1 fl. = 30,973 71,95 » 12,107 7,3625 1 fl = 2,0832 2,0865 2,0755 2,083
Ρουμανίας Λέϊ 1 lei — 0,4609 1,10 » 813,588 497.50 1 lei = 0,031 0,0307 0,0305 0,0307
Σουηδίας Κορώνα 1 K.S.= 20,61 27,25 18,16 19,395 1 KrS—1,3888 0.794 0,7875 0,7905
Τουρκίας Λίρα 1 Ltq= 338,78 86.- » 1,10 6,15 1 Ltq = 22,78 2.45 2,45 2,45
Τοεχοσλοβακίας Κορώνα 1 Kr.C= 2,28 4,50 » 164,25 119,06 1 KrC=0,1279 0,1288 0,128 0,1286

ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΧΩΡΑΙ
ΠΡΟΕΞΟΦΑ

ΤΟΚΟΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0 0

ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

Ελλάς 7 14-10-33
’Λγγλια 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
Γιουγκοσλαυία 6 1(2 16-7-34
Δανία 2 1)2 30-11-33
Ελβετία 2 22-1-31
’Εσθονία 5 1-10-34
Ήν. Πολιτείας 1 1)2 1-2-3
’Ιαπωνία 3 65 2-7-33
’Ιταλία 3 11-12-33
‘Ισπανία 6 26-10-32
Λεττονία 5 112 1-1-33
Λιθουανία 6 1-1-34
Νορβηγία 3 1)2 22*5-83
Ουγγαρία 4 1)2 18-10-32
‘Ολλανδία 2 1)2 18-9-33
Πολωνία 5 26-10-33
Πορτογαλία 5 1)2 11-12-33
Ρουμανία 6 5-4-3...
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 1)2 20-12-33

«IlllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllillllllllllllillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllillllllllllimillllllllllllllllllllllllllll  llllllllllllllllimilllllllllllllllimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllliillllilliililliil

ΓΡΑΦΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ
ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 

ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΧΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΊΡΙΩΤΕΡΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΧΡΥΣΟΥ 

(ΑΓΓΛΙΑ)

ΕΚ ΊΩΝ ίΠΟΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΩΝ

«■ 4-4-V4- Η-Μ-4-*

I 13 + 5 6 Τ 8 9 ΙΟ ιι α

‘ too ΧΡΥΣΗ

ΕΛΛΑΣ - - - - - - - - - - - -

ΑΓΓΛΙΑ ---------------

ΑΥΣΤ Ρ1Α »ί«ιι;ιΐΨ'Λ.·ι^Ju·".■

βαςιγ

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑ wwwwawvw 

ΗΝ.ΤΓΟΛ. AMePUCHI------— —

ΤΣ£Χ0ΣΛ0βΑΚΙΑΡ4 44ΗΗ + + + 44

ΕΙΣΑΓΩΓΙΙ ΕΞΑΓΩΓΙΙ
‘Εβδομ. ληξ. Εις ράβδους Εις νόμισμα Εις ράβδους Εις νόμισμα

8.11.34 £ 1.573.372 £ 326.088 £ 47.757 £ 91.813
15.11.34 4.389.152 85.790 271.440 458.100
22.11.34 4.328 838 30.224 2.230.780 344.022
29.11.34 2.926.158 34.639 1.132.548 384.944

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΡΓΥΡΟΥ 
(ΑΓΓΛΙΑ)
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ

‘Εβδομ. λπ§. Εις ράβδους Εις νόμισμα Εις ράβδους Εις νόμισμα
8.11.34 £ 585.383 £ 58.471 £ 847.250 £ 19017

15.11.34 190Λ07 666.159 197.140 75
22.11.34 56.556 ' 6.348 155.002 2.916
29.11.34 213.223 1.552.412 32.090 3.936

ΤΙΜΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
—

Χρ υσος 7-11-34 14-11-34 21-11-34 28-11-34
α Σελλ. & Πέν.

139 s. 7 7s dζ διά μίαν ούγ- 139 s. V/= d 139 s. 5‘/a d. 139 s. 5 7,d.
< γίαν troy κα-
"Λ
ο

θαρ.μετάλλου
< ’Άργυρος

Η
Πένναι διά 

μίαν ούγγίαν 
troy, τίτλου

23 »/u d 24 Vt d- 24. d. 24 */. d

0,925

Χρυοός 7-11-34 14-11-34 21-11-34 2811-34
Μ
δ

φράγκα δι’ 1 
χγρ. καθαρού 
μετάλλου

16.650 fr. 16.650 fr. 16.650 fr. 16. 650 fr.

Μ
ε
<
C
ζ

’Άργυρος 
Φράγκα δΡ 1 
χγρ. καθαρού

250 fr. 255 fr.
265. fr. 260 fr.

Μ μετάλλου
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑΙ ΤΤΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

(ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ)

ΕΙΔΟΣ
Ποσόν

τίτλων έν 
κυκλοφοφίι*

’Ονομα
στική άξια

ΠληρωΘέν 
μέρισμα 

χρήσ. 1933 
π τελευτ. 
τοκ)διον

Νοέμβριος 1934

κατά
τίτλον Άνωτάτη Κατωτάτη Τιμή

Τής 30-11 34

α] Μετοχαί
Γ Τραπεζών

Τραπέζης ‘Ελλάδος 80.000 5.000.— 400.— 8.207.- 8.075.— 8.150.-
Εθνικής Τραπέζης τή; ‘Ελλάδος 20.000 1.000.- 2.500.— 61.150.— 59 200.- 60.500.—
Τραπέζης "Αθηνών 1.008.000 10).— 6.— 280.- 268.- 268.—» Έλλ. Έμπορ. Πίστεως 150.000 100.— 8.— Οϋδεμία πραξ. έγένετο 115.—
"Εμπορικής Τραπ. τής ‘Ελλάδος 500.000 100.- 22.- 490.— 463.- 4β3.—
Καπνοβιομηχανίας καί Τραπ. Κα- 
ραβασίλη 15.000 1.000.— Ούδεμία πραξ. έγένετο 2.150.—Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης 
τής ‘Ελλάδος 80.000 1.000.— 40.— 1.765.- 1.640.— 1 .ίί40·Λαϊκής Τραπέζης 21.429 700.— 350.— 6.500.— 6.250.— 6 5ΠΠΤραπέζης Λακωνίας 200.000 100.— 4.— ούδεμία

ούδεμία
πραξ. έγένετο 80.Τραπέζης Πειραιώς 100.000 100.— 5.— πραξ. έγένετο 245 —Τραπέζης Χίου 40.000 100.— — ούδεμία πραξ. έγένετο 225' —

2’ Τών κυριωτέρων Βιομηχανι
κών και άλλων 3 Εμηορικών 

* Εταιρειών
Έλλην. ’Ηλεκτρ. Σιδηροδρόιιων 570.243 £■ I. -]- 25.— 545.— 522.— 522.—
’Εθνικής Άτμοπλοΐας τής 'Ελ
λάδος 212.755 Φ. Χρ.32.427 — 218.- 186.- 211.—
‘Εταιρ. Χημ. Προϊόντων καί 
Λιπασμάτων 283.665 100.— 60.- 1.455.— 1.400.- 1.425.—
Έταιρ. ‘Ελλην. Πυριτιδοποιείου 
καί Καλυκοποιείο ) 75.000 100.— — 1.930. - 1.815.- 1.875.—Έταιρ. Χρωματουργείων Πει
ραιώς 105.000 100.— 42.- 850.— 825.— 835.—
Έταιρ. «‘Ελληνικής ’Εριουργίας» 400.000 £. 0.15.0 15.— 330.— 297.— 308.-

1Ανων. Πειραϊκη Εταιρεία Επι
χειρήσεων 140.000 100.— 17,50 336.- 309.— 318·—
Μεταξοϋφαντ. «ή Χρυσαλλίς»
Στ. Παπαδοπούλου 500.000 100;— 15.— 307.— 285.- 294.—
Άνων, Γεν. Έταιρ. Τσιμέντων 
«Ήοακλής» 146.000 100 — 65.— 1.265.- 1.180.— 1.190.—Έλλην. Έταιρ. Οίνων καί Οι
νοπνευμάτων 200 000 100.— 50.— 1.015.— 860.— 1015.—
β) "Ομολογίαι

1. Είς Χρυσόν
Έθν. Δαν. 120.000.000 5ο)ο 1881 140.979 Φ.Χο. 500.— £. 0.3. 0,12 3.570.— 3.530.— 3,570.—

3.480.—
4.535.—
η (; -,Π

, » 500.000.000 5ο)ο 1914 583.300 » » 500.— » 0.3. 5,65 3.510.— 3.410 —
» » Πρισφυγι«όν 7ο)ο1924 471.050 £. 20.-/- » 4.535.— 4.420.-
» » Σναθεροποιήσεως6ο)ο 1928 198.534 » 20.-/— » 0.4. 2, 4 ούδεμία πραξ. έγένετο
» » ΙΙαοαγωγικόν 6 >)ο 1928 196.587 * 20.-,- » 0.4. 2, 4 > » >
» » 6>)ο 1931 229.157 » 20.- -/— » 0.4. 2, 4 3.950.— 3.625.— s!92o!—

2. Είς τραπεζογραμμάτια 
Έθν. Δαν. 750.000.0)0 Έντοκ. 

8ο)ο 1926 4.479.000 100.— 6.— 67.- 66,25 67. —
1) 800.000.000 Έλλ. Ύ-

πηκ. 8ο)ο 1927 1.528.800 500.— 30.- 316.50 310,50 316.50
» > 6,000.000.000 Άνταλ-

* - λαξ. 8ο)ο 1926 3.469.219 1.000.- 706,50 693 — 705.—
» » 1.650.000.000 Άνταλ-

λαξ. 6ο)ο 1928 728.850 1.000.- 22,51 703.5C 693.- 702.50
» » 300.000.000 5ο)ο 1920 1.350.102 200.- 3,75 139.— 134.- 135,50
» » 1.570.000.000 Α' Ά-

ναγκ. 6. 1)2 1922 10.730.119 100.- 4,877 70.27 68,27 69.50
» > 1 230.000.000 Β' Ά·

ναγκ ,6ο]ο 1926 9.959.514 100.- 4.6C 67.- 65,51 ι 66,75
Έ6ν. Κτημ.Τρ. 200.000.000 

* 7ο)ο 1925 707 580 250.- 8,77 316.- 309,5( ) 316.—
Έθν. Κτη α .Τρα π,200.000.000

7ο)» 1926 721.460
1 250.--1 8,7Ε 311.- 307,5<) 311.—

ΤΤΙΝΑΞ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ
Επίσημος προεξοφλητι-

> d < Ρ» ο» ίζ
ο co ^ ο>Ί=

Ο

κος τοκος.

Συμβατικός τόκος 
(άνώτατον δριον) 

Νόμιμος τόκος 
Τόκος υπερημερίας

7 ο]ο

, από 14—10—33
10 ο]ο 

9 ο]ο 
9 ο]ο

Επιτόκια καταθέσεων εις Δραχμάς
’Επί τή βάσει κοινής συμφωνίας των κυριωτέρων Τραπεζών 

τής Ένώσεως Ελληνικών Τραπεζών),

Καταθέσεων όψεως 
Καταθέσεων Ταμιευτηρίου 
(άνώτατατον δριον ποσοϋ : 

Δρχ 100 000)

Καταθέσεων επί προθεσμία 
Διαρκείας 6 μηνών 

» 1 έτους
» 2 ετών

από 1 —12 —33

από 14— 6 -33

2 ο]ο

3 ο]ο

από 1—1—34 
» » » »
» » » »

4 ετών καί πλέον » »

2 1)2 ο]ο
3
3 1)2 ο]ο
4 ο]ο

Μ: ΥΙΕ* »)« ΕΥΜΦΙΜ HI ΑΚΙλΑΛΑΓΚΣ 
HI ΚΥΚΑΟΦΟΡΟΥΝΤΟ» ΤΑΜΙΑΚΟΝ ΓΡ)0Ν III 30)11)34

Αυστρία
Βέλγων
Γαλλία
Γερμανία
'Ελβετία
Νορβηγία
Ουγγαρία

Σουηδία
Τσεχοσλοβακία
Φινλανδία

ΕΝΕΡΓΗΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

F.S.

Rm.

310.949.—

8.370.215.—

Hfl.
F.S.
F.S.

352.032.—
82.386.—

553.084,69

F.S. 322.860,69

ΠΑΘΗΤ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ

F.B. 8.159.719.36 
F.F. 62.961.956.--

F.S. 744.802.- 
F.F. 1.580.902.-

Kc. 36.234.253.—

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΑΜΙΑΚΟΝ ΓΡ1ΤΙ0Ν (BOMS DE CAUSE)
Γιουγκοσλαυΐα
Ρουμανία

Τουοκία

Δρχ. 41.303.882.—
6.441.102,25

22.616.435,90

ΚΙΝΗΣΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μ Η Ν
εργάσιμοι
‘Ημέραι

αριθμός
παρουσιασθ.

επιταγών

Νοέμβριος 1934 26 30.154

’Οκτώβριος » 26 30.121

Νοέμβριος 1933 26 23.165

Ποσόν είς Οραχμάς 
παρουσιασθ. έ πίνων 
πρός συμψηφισμόν

837.291.897.01 »>
Efi

836.101.906.75

693.531.577.77

«
D

ιί
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ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
ΕΚ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΤΟΥ ΑΝΏΤΑΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Βάσις 1913-14=100

Ήμερομπνίαι

Μέσος δρος
»
»
»

Α' εξ.
(1) Σεπτ. 
Ίαν.
Άπριλ.
(2) Μάιος 
Ίαν. 
Φεβρ.. 
Μαρτ. 
Άπριλ. 
Μαϊ,ος 
Ίουν. 
Ίοΰλ. 
Αΰγ. 
Σεπτ. 
Όκτ. 
Νοεμ. 
Δεκ.
Ίαν.
Φεβρ,
Μαρτ.
Άπριλ.
Μάιος
Ίουν.
Ίουλ.
Αΰγ.
Σεπτ.
Όκτ.
Νοεμ.

1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1931
1932 
1932
1932
1933

1934

Γένι
κος
Γιμάρ
ι9μος

Γεωρ
γικών
Προϊ
όντων

1720
1811
1646
1471
1766
1997
1948
1420
1419
1619
1829
2020
2032 
2017
2033
1987
1988
2007
2008 
1985 
1963 
1957 
1963 
1975 
1970 
1945 
1936 
1928 
1936 
1956 
1684 
2001 
2005 
1994

Ζωι
κών 
Προϊ- 
ό ντων

Βιομ.
καί

Χημι
κών

(Ό
(2)

"Αροις

2137 
2180 
1894 
1667 
1940 
2Π67
2138 
1581 
1588 
1781 
2018 
2106 
2091 
2045 
2059 
2006 
2029 
2037 
2078 
2142 
2044 
2069 
2105 
2215 
2199
2154 
2094 
2083 
2082 
2102
2155 
2203 
2217 
2183

χρυσής βάσεοος £. 21 
» » Δραχμής

1558
1669
1591
1528
1724
1908
1876
1548
1580
1717
1754
1951
1979
1906
2003
1986
1920
1928
1903
1854
1830
1833
1803
1894
1860
1836
1869
1885
1910
1944
2008
2019
1991
1943

1527 
1627 
1501 
1316 
1647 
1957 
1861 
1262 
1252 
1449 
1713 
1949 
1986 
2004 
2004 
1940 
1959 
2003 
1978 
1943 
1925 
1899 
1899 
1860 
1 «72 
1853 
1872 
1855 
1855 
1881 
1883 
1886 
1893 
1897

Καύ
σιμοι
ϋλαι

Έγχώ
ρια

Προϊ
όντα

Άλλο
δαπά
Προϊ
όντα

1637
1691
16+0
1532
1866
1954
1846
1520
1494
1837
1915
2034
1992
2001
1990
1989
1947
1885
1921
1937
1939
1907
1908
1869
1853
1854 
1812 
1833 
1854 
1832 
1859 
1859
1870 
1865

Σεπτέμβριον 
26 'Απριλίου

1806
1926
1676
1541
1719
1907
1881
1493
1506
1620
1746
1926
1927 
1893 
1932 
1912 
1886
1912 
1909 
1900 
1875 
1897
1913 
1931 
1921 
187Π 
1847 
1866 
1853 
1885 
1917 
1941 
1956 
1923
1931
1932

1665
1738
1626
1424
1799
2058
2000
1375
1363
1617
1889
2084
2105
2105
2102
2034
2057
2072
2075
2043 
2022
1998 
1997 
2007 
2006
1999 
2002 
1987 
! 996 
2007 
2031
2044 
2040 
2039

iimiiiiHiiiuMmmimmiimmimimmiiitimmm,,,,,,,,,,,

imm hie im «iiraz mn κϊριοτερμ aodimsh τμ τραπεζης εμηιοι
(ΕΙΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΩΝ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

τή 30)11)1934 
τή 31)10)1934 
τή 30)11)1933

Διαθέσ. είς χρυ
σόν καί έξωτ. 

συν]μα
Χαρτοφυλάκ ιον 

εις Δραχμάς
Πιστώσεις 
εμπορικά ί

Πιστώσεις
Δημοσίου

Σύνολον
Πιστώσεων

Χρέος I
Δημοσίου

4.057,3 246,8 936,5 1007,8 1.944,3 2.714 1 }
4.085,4 245,7 892,4 872,7 1.765,1 2.7144.1.885,9 ■ 192,7 526— 2.156.5 2-682,5 2.714 1

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

τή 30)11)1934 
τή 31)10)1934 
τή 30)11)1933

Τριιπεζ. γραμ
μάτια έν κυ

κλοφορία
Υποχρεώσεις 

όψεως έν γένει Σύνολον

5.644,5 3.811,7 9.456,2
5.918,6 3.487,6 9.406.2
5.425,6 4.969,4 10.395,2

Σχέσις διαθεσίμων εις χρυσόν καί Συν]μα πρύς
‘Υποχρεώσεις όψεως τήν πραγμ. κυκλοφορίαν

41,5 ο]ο
41.9 ο]ο
42.9 ο]ο

69.6 ο]ο
66.6 ο|ο 
82,1 ο] ο

ον
Μ
α

• · · · · · -« I I
&
μ,

ΙΥΚΟΠΠΚΗ Κ9Τ1ΙΜ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ Μ ΤΟΥ ΟΑΟΗΤΙΚΟΥ 
T01S ΕΑ ΕΜΜΙ ΤΡΙΒΕΙ (MBA ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ)

18 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 1014 11 ίϊΙΙΡΙΙίΙ ΟΡΟΙ Μ II 1ΙΒΡΙ0Υ 1933

at
οι
έλ
αί

Είς χιλιάδας δραχμών (μή συμπεριλαμβανομένων τών μεταξύ αυτών δοσοληψιών)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
31 Δ)βπ 

ου 
1933

30 ’Ιου
νίου 
1934

"Επί πλέ
ον (+)

Π
’Επί έ- 

λαττον
(-)

■

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
31 Δ)βρ ί

ου 
1933

30 ’Ιου
νίου 

1934

’Επί πλέ
ον (-+- 

Π
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