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ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

'Αμέσως μετά τήν Αττελευθέρωσιν,
πολύ προτού έπανεκδοθή ή «Καθημε
ρινή» καί δημοσιευθή τό έμπνευσμένον
όρθρον τού διευθυντοΰ της διά τήν «Κα
τάθεσιν τής Στομάτας», μέ τρία μου
άρθρα είς τήν τότε έχδιδομένην Εφη
μερίδα «’Ανεξαρτησία» (18, 20 καί 22
Νοεμβρίου 1944) Εζήτησα νά Επισύρω
τήν προσοχήν τής Κυβερνήσεως Επί
των κοινωνικών καί οικονομικών συνε
πειών, τάς όποιας θά εΐχεν ό νόμος
18. 'Εκτατέ δε είς πλείστας όσας πε
ριστάσεις έπέμεινα Επί τού ζητήματος,
όταν μοί έδόθη ή άφορμή νά τό πράξω. Ή τοιαύτη όμως γνώμη, παρά
τάς έκάστοτε διδομένας δημοσία ύποσχέσεις, ούδέποτε έτυχε κατανοήσεως.
Συχνά μάλιστα συνήντησα εκφρασιν Ε
πιεικούς συμπάθειας,
μέ τήν όποιαν
άπαντά κανείς εις παιδικά όνειρα.
Ήδη, άφοΰ ή «Καθημερινή» Επανέρχε
ται/ Επί τού ζητήμοττος, άς μού Επιτρο
πή νά Επαναλάβω Εν συντομία τάς άπόψεις μου.
Ό νόμος 18 δεν έξεμηδένισεν, ώς
συνήθως πιστεύεται, τάς μέχρι τής
Εποχής Εκείνης δοσοληψίας. Έξεμηδένισε τάς είς δραχμάς άπαιτήσεις υπέρ
τών όφειλόντων δραχμάς καί όχι υπέρ
τού Κράτους. Έξεμηδενίσθησαν λοιπόν
τά χρήματα τών καταθετών καί έδημιουργήθησαν είς βάρος των, άνευ ούδεμιάς προσπάθειας, πλούσιοι καί συ
χνά κολοσσιαίοι περιούσιοι. Είναι φυ
σικόν, κατά συνέπειαν, οι μέν ζημιω
θέντες νά μή Εχουν καμμίαν έμπιστοσύ
νην, ούτε πρός τό νόμισμα, ούτε προς
τό Κράτος, νά κατέχωνται δέ άνεξαιρέτως πάντες άπό τό συναίσθημα ότι,
άποκρύπτοντες τά όσα περιέσωσαν ή
Εκέρδισαν καί δανειζόμενοι περισσότε
ρα, τουλάχιστον δέν έχουν νά χάσουν
τίποτε. Τό Κράττος, άφ’ Ετέρου, όχι
μόνον δέν βιάζεται νά ρυθμίση, άπό
συμφώνου μέ τούς όμολογ ιούχους καί
Εντός τών όρίων τού δυνατού τό δημόσ|ον χρέος, άλλά καί δέν Επιτρέπει είς
τούς Επιθυμοΰντας ή τούς δυναμένους
νά διακανονίσουν τά πρός τήν άλλοδα
πήν Ιδιωτικά των χρέη, ούτε κάν ύπό
τούς υφισταμένους συναλλαγματικούς
περιορισμούς.Ούτως άποκλείεται οίσδή
ποτέ προσπάθεια άποταμιεύσεως ή Ε
σωτερικού δανεισμού, κλονίζεται δέ
άνεπανορθώτως ή κρατική και ιδιωτική
μας πίστις άπένσντι τού Εξωτερικού.

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ

Δύο άρθρα τοϋ ΔιοικητοΟ ιης ’εθνικής Τραπέζης
κ. f. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ είς τήν 'Καθημερινήν,,
(Είς πρόσφατον ψύλλον τής έγκριτου έφημερίδος «Καθημερινή»
ό Διευθυντής αυτής κ- Γ. Α. Βλάχος έδημοσίευσεν άρθρον άναφερόμενον είς τάς Τραπέζας. Τό άρθρον τούτο έπροκάλεσεν έντύπωσιν, έγένετο δέ άψορμή δημοσίας συζητήσεως.
Ό Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης κ. Γ. Πεσμαζόγλου έδη
μοσίευσεν είς άπάντησιν δύο άρθρα είς τά φύλλα τής «Καθημερι
νής» τής 16ης καί τής 17ης Μαΐου. Τό έν έφερε τον τίτλον «Η πι
οτί ς» καί τό άλλο τον τίτλον «Αί Τραπεζαι». Τα δυο ταΰτα άρθρα
άναδημοσιεύομεν ώς αρχήν μιας γενικωτέρας συζητήσεως, έπιφυλλασσόμενοι είς προσεχή φύλλα νά ζητήσωμεν τάς γνώμας καί τών λοι
πών έγκριτων έκπροσώπων τοϋ τραπεζιτικού και οικονομικού έν γένει
κόσμου τής χώρας).
ποθησαυρισμένων κεφαλαίων, τά όποια |
Ανέρχονται είς 8—10 έκατ. χρυσών λι
ρών, άνευ δημιουργίας άποταμιεύσεως,
άνευ Ελπίδος προσελκύσεως ελληνικών
ή ξένων κεφαλαίων έκ τού Εξωτερικού,
είναι Αδύνατον νά άντιμετωπισθή ή Ε
φιαλτική μας οικονομική κατάστασις,
άκόμη δ’ όλιγώτερον νά έπιτύχη οίαδή
ποτέ προσπάθεια άνασυγκροτήσεως.
Οί περισσότεροι δέν εχομεν άκόμη σα
Φή συνείδησις τής
καταστάσεως είς
τήν όποιαν εύρισκόμεθα- άλλοι μέν διό
τι ή Αμερικανική βοήθεια καλύπτει σή
μερον τά πάντα, άλλοι δέ διότι έλπί
ζουν ότι αΰτη θά συνεχισθή καί μετά
τό 1952 ύπό ένα οίονδήποτε τρόπον.
Τοιαύται όμως έλπίδες δύνανται νά
στηριχθώσι μόνον έάν δώσω μεν τήν
θετικήν έντύπωσιν ότι ή έπί τι χρονι
κόν διάστημα παράτασις τής άμερικα
νικής βοήθειας θά συντελέση είς τήν
οριστικήν ρύθμισιν τού έλληνικού οίκο
νομικού προβλήματος, ρύθμισιν ή όποί άπό έλληνικής τούλάχιστον πλευ
ράς θά έξαρτηθή έκ τής άποκαταστάσεως τής πίστεως.
Δύο είναι τά κύρια σημεία — πλήν
τού δημοσιονομικού — έπί τών όποι
ων έπρεπε ν’ άποβλέψουν αί προσπά
θεια! μας: Άφ’ ένός μέν ή έγκραιρος
ρύθμισις τού δημοσίου χρέους καί τών
πρός τό έξωτερικόν ιδιωτικών μας χρε
ών, άφ’ Ετέρου δέ ή δημιουργία τής
πραγματικής πεποιθήσεως ότι τάς συν
επείας τού πληθωρισμού καί τών δυ
σμενών έθνικών περιστάσεων δέν θά ύφίστανται πάντοτε μόνον όσοι Επέδειξαν εμπιστοσύνην πρός τό Κράτος καί
τό έντόπιον νόμισμα. Πρό τής λύσεως
τών ζητημάτων τούτων οίαδήποτε προσ
πάθεια ρνθμίσεως τού τρόπου τών συν
αλλαγών ή προσελκύσεως ξένων κεφα
λαίων καθίσταται περιττή.

Τόν διακανονισμόν τού δημοσίου
χρέους καί τών πρός τό έξωτερικόν ι
διωτικών χρεών δέν Επιβάλλουν μόνον
λόγοι έπαναβιώσεως τής πίστεως, άλ
λά καί διότι είναι πιθανόν, ύπό τάς ση
μερινάς συνθήκας, οί δανεισταί μας
ΕΤναι, έν τούτοις, φανερόν ότι άνευ νά δεχθούν όρους συμβιβασμού συμφέ
τής παραγωγικής Επενδύσεως τών άροντος καί μή άντιτιθεμένους είς τάς
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Η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΔΙ
Εις προχθεσινόν του άρθρον ά διευ
θυντής τής «Καθημερινής» Εθιξε μίαν
ύπόθεσιν μεγάλης Εθνικής, κοινωνικής
καί οικονομικής σημασίας, ή όποια θα
επρεπεν από μακροΰ νά εΤχεν όριστικώς άντιμετωπισθή. Ή ΰπόθεσις αΰτη
άφορά τήν πίστιν καί τά όργανα τής
πίστεως: τάς Τραπέζας.

15 — 31 ΜΑΤΟΥ 1950
Έτος Δέκατον πέμπτον (Περίοδος Β')

υποχρεώσεις, τάς όποιας άνελάβομεν
Απέναντι τών ‘Ηνωμένων Πολιτειών.
Άντιθέτως, Εάν άναμείνωμεν νά βελτιωθή ή οικονομική μας θέσις, δέν είνε άπίθανον οί όροι οίουδήποτε διακα
νονισμού νά μάς θέσουν πρό τού σκλη
ρού διλήμματος τής άποκαταστάσεως
τής πίστεως ή τής άντιμετωπίσεως θυ
σιών, αί όποΐαι νά θέσουν έν κινδύνω
τήν έν τώ μεταξύ πραγματσποιηθεΐσαν
οικονομικήν προσπάθειαν.
Όσον άφορά τήν έπαναβίωσιν τών
Εσωτερικών ιδιωτικών χρεών δεν εί
ναι δυνατόν παρά ν’ άποβλέψωμεν είς
την άξιοποίησιν Ενός μέρους τής πραγ
υατικής άξίας τών άποταμιευτικών κα
ταθέσεων ή τών Απαιτήσεων Εκείνων,
αίτινες εΐχον ώς Αντίκρυσμα πράγματι
κάς Αξίας, άφ’ Ετέρου δέ είς τήν άξιοποίησιν μέρους τής Οφειλής έκείνων,
οί όποιοι άνέλαβον τάς εμπραγμάτους
έγγυήσεις των άνευ ούδεμιάς ουσιαστι
κής Αντιπαροχής. Ή τοιαύτη λύσις
δέν έπανορθώνει
βέβαια πάσαν έπιβληθείσαν έκ τής καταστάσεως άδικον
ζημίαν, δίδει όμως τό συναίσθημα τής
προσπάθειας τού Κράτους πρός Αποκατάστασιν τής κοινωνικής δικαιοσύ
νης, άφοΰ ή μερική άποκατάστασις
τής γενομένης ζημίας γίνεται είς βά
ρος τών ώψεληθέντων. Ή λύσις αΰτη
παρέχει καί άλλα πλεονεκτήματα. Δύναται να γίνη άζημίως διά τό Κρά
τος, διότι υπάρχει τρόπος, ώστε ή άξιοποίησις τού μέρους τής ζημίας, ήν ύπέστησαν οί δανεισταί, να έξισωθή μέ
όσα θά υποχρεωθούν νά καταβάλουν
οί ώφεληθέντες. Άν όμως πρέπει νά
Υίνη άζημίως διά τό Κράτος, δέν εί
ναι δυνατόν νά γίνη καί Επ’ ώφελείςι
του, διότι πάσα τοιαύτη Απόπειρα 6ά
κλονίση. Αντί νά έδραιώση, τήν πίστιν, έφ’ όσον θ’ Αποτελέση Αναδρομι
κήν φορολογίαν. Ή τοιαύτη λύσις εί
ναι καί πρακτικώς Εφικτή, διότι εί ι
ναι ευχερές νά υποχρεωθούν νά πλη
ρώσουν οί Αποδεδειγμένως ώφεληθέν- I
τε».
’Οφείλω νά προσθέσω ότι δέν πι
στεύω τά πιστωτικά ιδρύματα —πλήν
ελάχιστων έξαιρέσεων ίσως— νά Επω(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

Μελέτη τοϋ κ. Δ ΖΑΜΔΝΟΥ, Τμηματάρχου ’Εθνικής Τροπέζης
Β'.
Έάν ό πρωτόγονος άνθρωπος έπραγ
ματοποίησεν πρόοδον είς τήν άποταμίευσίν του κα! διά τής καταναλώσεως κατεσκεύασεν τό πρώτον του έργαλεΐον δέν έπέτυχεν μόνον μετά τήν
ένέργειάν του ταύτην νά έπανεύρη τάς
άναλωθείσας Αποταμιεύσεις του ύπό
νέαν πλεονεκ τηκωτέραν μορφήν. ’Επέ
τυχε τό μέγα όφελος διά τής κατα
σκευής αυτής ότι εφεξής έξέμαθε τόν
τρόπον καί τήν ευκολίαν τής πραγ μα
τ οποιήσεως άποταμιεύσεως ύπό άλ-Ι
λην μορφήν.. Τά έργαλείον είχε πράγ
ματι ώς σκοπόν νά διευκολύνη τόν έργάτην είς το εργο-ν ταυ. Άλλά όσσν
ή παραγωγή του έγένετο εΰχολωπέρα
καί ταχυτέρα τόσον ό Εργάτης έπραγματοποίει
Ατοταμίευσιν
δυνάμεων, I
|
χρόνου καί τροφίμων. Ύπό τήν τρίτην
ταύτην μορφήν ή άποταμίευσις στρέ
φεται είς τήν χρήσιν τών παραγωγι
κών δυνάμεων. Τούτο δέ Επιτυγχάνε
ται όταν δΓ ένα οίονδήποτε φυσικόν
λόγον ή έκ μιας έφευρέσεως ή Εφαρ
μογής μιας νέας μεθόδου μειοΰται ή
ποσότης τών
καταναλισκομένων δυ
νάμεων τών μέχρι τής στιγμής εκείνης
άπαιτουμένων δια τήν Επιτυχίαν ένός
δεδομένου άποτελέσματος. Ή μείωσις
αΰτη τής ποσότητας τών καταναλισκομένων δυνάμεων διά τής εφαρμογής
νέας μοθόδου έχει Αντίστροφον λόγον
μέ Την τής παραγωγικότητας καί τής
άποταμιεύσεως. Κατά συνέπειαν πάσα
αϋξησίς τής παραγωγ ι κότητος είναι
ταυτοχρόνως ό όρος καί ή πηγή άπο
τσμιεύσεως παραγωγικών υπηρεσιών.
Έάν έπρεπε νά δικαιολογήσωμεν ό
τι ή άποταμίευσις, ήτις ένεργείται εις
τάς παραγωγικός ύπηρεσίας είναι
πράγματι άποταμίευσις δέν θά' έδυσκολευόμεθα πρός τούτο. Διότι ή
μορφή αΰτη τής άποταμιεύσεως δια
φέρει τών δύο προγενεστέρων Εχτεθεισών, άπό τά ουσιώδη αυτής χαρα
κτηριστικά, άλλά τελικώς όλαι αί μορφαί τείνουν είς τόν αυτόν σκοπόν καί
τελικώς όλα τά Αποτελέσματα αυτών
εΐναι ταυτόσημα.
Δεδομένου ότι καπά τό άξίωμα τής
άποταμιεύσεως αΰτη στρέφεται είς τάς
άξίας τάς Επιδεκτικός καταναλώσεως
δέν βλέπομεν διατί αΰτη θά έχανε τά
χαρακτηριστικά της γνωρίσματα άν
αΰτη ήσκεΐτο είς τάς άξίας τάς προοριζαμένας διά κατανάλωσιν άναπαραγωγικήν. Και άν καταναλίσκοντες άνα
παραγωγ ικώς έν προϊόν ένεργοΰμεν
πρωτην όποταμιευσιν, διά τής μειώσεως τής καταναλώσεως αυτής κατά
Εν μικρόν είσέτι τμήμα προϊόντος πραγ
ματοποιούμεν νέοτν άποταμίευσιν άπό
τής στιγμής άφ’ ής έπιτυγχόνομεν τά
αυτό παραγωγικόν Αποτέλεσμα. Αυτή
είναι κατά βάθος ή μορφή τής Αποταμιεύσεως τών παραγωγικών υπηρε
σιών.
Εαν έδιστάζομεν νά Αφομοιωσωμεν
τάς παραγωγικός δυνάμεις μέ τάς ά

ξίας ή μέ προϊόντα θά ή'ρκει διά νΑ
πεισθώμεν νά παρατηρήσωμεν ότι με
ταξύ τών δυνάμεων, τάς όποιας ή άνθρωπότης χρησιμοποιεί διά τήν παρα
γωγήν, ένας ώρισμένος έξ αυτών Αριθ
μός ---- ή θερμότης, ό φωτισμός —
είναι προϊόντα τά όποια Απαιτούν διά
τήν άνάπτυξιν τής λανθανούσης δυνάμεώς των τήν κατανάλωσιν ώρισμένων
προϊόντων. Επίσης άλλαι δυνάμεις ώς
ή γονιμότης τού εδάφους,δέν αποδίδουν
τάς υπηρεσίας πού άναμένοιμεν έξ αυ
τών άνευ τής μεσολαβήσεως τών συν
τελεστών τής Εργασίας τού άνθρώπου.
"Αλλαι Επίσης αί'τινες εύρίσκσνται
έλευθέρως καί μάς δίδοιισιν έλευθέρως
τήν παραγωγικότητά των - βαρύτης δύναμις του άνεμου - καί αύταί άκόμη
Απαιτοΰσι τό όλιγώτερον τήν διευθέτησιν καί Εφαρμογήν συστήματος διά
νά καταστή δυνατή ή άποδοτικότης
των. Καί αυτός ό ’ίδιος ό άνθρωπος ή
καλύτερον αΐ πνευματικοί δυνάμεις
του καί αί φυσικοί του, αίτινες Απο
τελούν τό όλσν τής ικανότητάς του,
τάς δυνάμεις αΰτάς δέν τάς Αποκτά
παρά κατόπιν μακράς καί κοπιαστι
κής καλλιέργειας ήτις αποτελεί προϊόν
λίαν δαπανηρόν Μέ μίαν λέξιν διά νά
καταλήξωμεν είς συμπέρασμα ή χρησιμοποίησις φυσικών Ενεργειών δέν γί
νεται ποτέ άδαπάνως.
Ό άνθρωπος τήν συνδρομήν ταύτην
τήν Εξαγοράζει καί όταν πρόκειται νά
κάμη χορήγησιν — έν εϊδει δανείου—
πρώτων υλών, Εργασίας κ.τ.λ. είς τούς
παρεχόμενους αυτούς συντελεστάς ττεριέχεται ή αξία καί αυτή είναι ή τιμή
τής πληρωμής.
Τουτέστιν κατ’ αυτόν τόν τρόπον
πασα πραγματοποιουμένη Αποταμίευσις δυνάμεων (είς τήν παραγωγικήν
των έξυπηρέτησιν) Αναλύεται είς άποταμίευσιν άξίας άφοΰ καταλήγει είς
όλιγωτέραν κατανάλωσιν πρώτης ύ
λης. είς μείωσιν προσπάθειας ή εις
οικονομίαν χρόνου.
Η άποταμίευσις ή συντελουμένη

•

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Ή πίστις καί αί Τράπε
ζα: (δύο άρθρα τού κ. Γ.
Πεσμαζόγλου., — Ή άποταμίευσις, ύπό τού κ. Δ.
Ζαμάνου- — “Ενα ιστορικά
έγγραφο, ύπό τού κ. Ν.
Σταθάτου. — Ή διάλεξις
τού κ. Μεταξά. — Σκέψεις
καί γνώμαι.— Η όρυζοκαλλιέργεια. ύπό τού κ. Λ. Γ.
Κορόμηλά. — Ή λειτουρ
γία τού τραπεζ. συστήμα
τος, ύπό τού κ. Πόλιου —
Η όνομαστικοποίησις
τών
μετοχών τών Α.Ε., ύπά τού
κ.
Ανδρ. Δημητρακοπούλου. — Οικονομικοί
είδήσεις Εξωτερικού. — Τά κυριωτερα
Εμπορεύματα. —
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"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ IF
150ΗΜΕΡ0Σ ΕΚΔΟΣΙΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000
>
‘Εξάμηνος » 30.000
»
1 Ετήσια
» 50.000
Τιμή ψύλλου Δρχ. 1.000
Τά έμδάσματα έπ* όνόματι της
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
ΑΙ άιτοδείξεις δέον να ψέρωσι την υπο
γραφήν του Διαχειριστον και την σφρα
γίδα τής έψημερίδος
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρομηταϊ,
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της
έψημερίδος πάσαν μεταβολήν της διευθύνσεώς των
Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓ0Π0ΥΛ0Σ
’Ακαδημίας 60
Διευθύνσεις συμψώνως τφ έςθρω 6 § 1 τοΰ A. Ν. 1092) 1938
Υπεύθυνος έπί τής ϋλης:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΙΛΑΣ
*Α6ύδου 53 — Τηλ. 72.690
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Κολοκοτρώνη 116

------κατά την παραγωγικήν έξιπτηρέτησιν
<5πτό τών πρώτων στιγμών τής έμφανί.
σεως τής δημίΦυργικής ίκανότητος
τού άνθρώπου πραγματοποιείται ύπά
άνσριθμήτονς μορφάς.
Περισσότερον
άπό κάθε μορφήν άποταμιεύσεως ή πα
ραγωγική έξυπηρέτησις , συνετέλεσεν
είς τον πλουτισμόν τού άνθρωπον. Το·
σοΰτον γόνιμος είναι ή ένέργειά της
καί τόσον απέραντος ή σπουδαιοτης
της.
Έν τή πραγματικότητι δεν πρόκει
ται ένΤαύθα περί άποταμιεύσεως παρελθούσης,
άλλα περί μελλοντικής
τοιαύτης.
"Οντως ή έφεύρεσις μιας
μηχανής ή ή εφαρμογή μιας νέας με
θόδου δεν είναι απλή άποταμίευσις,
άλλα πηγή άποταμιεύσεως
άνανεουμένη όσάκις ό έφευρέτης κάμνει χρήσιν τοΰ έργαλείου ή τής μεθόδου καί
έκ τής χρήσεως τούτης αποταμιεύον
ται νέαι δυνάμεις διά νέαν παραγω
γήν. Κατά συνέπειαν, τό πρώτον άποτέλεσμα, δπερ παρατηροΰμεν είνοι
αϋξησις τής παραγωγής. Κατά δεύτε
ρον λόγον μειωμένη κατανάλωσις πα
ραγωγικών δυνάμεων
ϊσοδυναυει ώς
εί'δομεν, μέ μείωσιν τών εξόδων πα
ραγωγής καί άντιστοίχως μέ άνάλογον αί/ξησιν τοΰ κέρδους τοΰ παρα
γωγού.
Τό τρίτον άποτέλεσμα τοΰ είδους
αΰτοΰ τής άποταμιεύσεως, συνίσταται είς τό ότι δέν όφελεΐαι μόνον ό έ· I
φευρέτης. Τό κέρδος θά έξαπλωθϋ είς |
δλους τούς έργάτας, οΐτινες μετά άπό αυτόν θά κότας κευάσουν καί θά
χρησιμοποιήσουν τό έργαλεΐον του ή
θά χρησιμοποιήσουν τήν μέθοδόν του.
Τέλος τό κέρδος αυτό είναι προωρισμένον νά διανεμηθή άπό τήν τάξιν
τών παραγωγών, είς αυτήν τών κατα
ναλωτών, διότι ό παρεμθαίνων συνα
γωνισμός, θά έπιφέρη πτώσ.ν τών τι
μών τών προϊόντων καί ή μείω.τις αυ
τή τών τιμών θά άφήση είς τόν κατα
ναλωτήν περίσσευμα τών διαθεσίμων
πόρων του, διά νά τους χρησιιιοποιήση κατ’ άλλον τρόπον.
Ill
5.— Έκ τής σναλύσεως, ήτις προηγήθη, είναι δυνατόν τώρα νά έξαγάγωμεν τά κύρια στοιχεία τής έννοιας
τής άποταιιιεύσεως καί νά ύπογραμμίσωμεν τά ουσιώδη αυτής χαρακτη
ριστικά, έκ τών όποιων λαμβάνει τόν
χαρακτηρισμόν, ώς οικονομικού συντελεστοΰ.
Υπο οίανδηποτε μορφήν καί άν συν
τελήται άποταμίευσις, οί όροι τής ΰπάρξεώς της εύρίσκόνται είς τό πλε
όνασμα, δπερ πραγματοποιείται είτε
έκ προϊόντων μετά τήν κάλυψιν τών
άναγκών τής καταναλώσεως. είτε έκ
παραγωγικών δυνάμεων έξοικονομουμένων κατά τήν παραγωγικήν διαδι
κασίαν.
Ό άρχέγονος καί πρωταρχικός αυ
τής χαρσκτήρ, συνίσταται είς τήν κα
τά μέρος φύλαξιν μερικού ή όλικοΰ

πλεονάσματος ή τής χρησιμότητας
πού άντιπροσωπεύει. Ή διαφύλαξις
αΰτη δέν είναι σκοπός, άλλά μέσον.
*0 άληθής σκοπός τής άποταμιεύ
σεως είναι δχι ή άφαίρεσις μιας ά
ξιος άπό τήν κατανάλωσιν, άλλά ή
άντικατάστασις μιάς χρησίμου άξίας
(συνήθως άνσπαραγωγικής) μέ μίαν
όλιγώτερον χρήσιμον άπό τήν ματαίαν
καί άσκοπον κατανάλωσιν.
Διά νά έκπληρωθή ό σκοπός αυτός,
διά τής άποταμιεύσεως
φυλόιττεται
τό προϊόν, δηλαδή κατακρατείται δι’
άλλον καιρόν, ή δι’ άλλην χρήσιν, όπότε θά καταστή δυνατόν νά χρησιμαποιηθή έπωφελέστερον διά τήν δη
μιουργίαν νέων προϊόντων.
’Εάν παρίστατο άνάγκη νά δώσωμεν όρισμόν είς τήν άπστσμίευσιν, ά
πό τούς σκοπούς προς οί)ς άποβλέπει
θά έλέγωμεν δτι (άποταμίευσις είναι
ή λελογισμένη κατανάλωσις κατά τόν
βαθμόν τής χρησιμότητας της.
Τά άποτελέσματα τής άποταμιεύ
σεως είναι πολυπληθή καί δλα τείνουν
πράς μίαν κατεΰθυνσιν: είς τήν συγ
κέντρωση1 κεφαλαίων. Ώς πρός τήν
προέλευσίν της, ή άποταμίευσις είναι
πολύ διάφορος. Άπό δλσς τάς άποταμιεύσεις, σϊτινες συντελούν είς τόν
πλουτισμόν τοΰ άνθρώπου, αλλαι άπορρέουν άπό τήν προβλεπτικότητό
του καί στρέφονται έπί τών προϊόντων
καί άλλαι στρέφονται πράς τάς πα
ραγωγικός υπηρεσίας. Μεταξύ αυτών
συγκαταλέγονται έκεΐναι, αϊτινες εΐ.·αι καρπός τής ευφυΐας τοΰ άνθρώπου
καί τής έφευρετικότητός του. "Αλλαι
είναι εργον τής φύσεως καί αλλαι τό
άποτέλεσμα τής κανονικής έξελίξεως
ταΰ πολιτισμοΰ καί τής προόδου.
Θεωρουμένη, ώς συντελεστής τής
συγκεντρώσεως τών κεφαλαίων, ή άπο
ταμίευσι ς
έξέρχεται
άπεριορίστως
τοΰ κύκλου τών άτομικών συμφερόν
των. ’Ενταύθα ή αποστολή της είναι
εΰρυτάτη καί ό ρόλος της γενικώτερος, ή οικονομική της σπουδαιοτης άνωτέρα καί τά υλικά αυτής άποτελέ
σματα γονιμώτερα.
6.
’Αναγκαία προϋπόθεσις τής
άποταμιεύσεως είναι ή ΰπαρξίς πλεο
νάζοντας προϊόντος, μετά τήν κάλυψιν
τών άναγκών τοΰ παραγωγού. Τό πλε
όνασμα τούτο αποτελεί αυτήν τούτην
τήν ΰπόθεσιν τής άποταμιεύσεως. ‘Η
γενική αυτή θέσις απαιτεί μερικάς ε
ξηγήσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΕΝΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Τοΰ συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΙΤΑΘδΤΟΥ
*Η ίδρυαις Τραπέζης «ΰποθηκευτικής» υπήρξε τό δεύτερο όνειρο
τοΰ Καποδίστρια. Το πρώτο ήτοϊν
ή Εθνική Χρηματιστηριακή Τρά
πεζα (2 Φεβρ. 1828) για την ό
ποια έγράψαμε
σέ προηγούμενο
σημείωμα. Μετά δύο χρόνια περί
που (6 ’Οκτωβρίου 1830) άπό τό
Ναύπλιο διατυπώνει τό νέο του αχέ
διο και λίγο αργότερα, στις 9 ’Ο
κτωβρίου 1830, γράφει σχετικώς
στον πρίγκιπα Σοϋτσον, άπό τόν
όποιον ζητεί και οικονομική ένίσχυ
σι γιά τήν ϊδρυσι τής «ύποθηκευτικής». Ή σκέψις ήταν κατά τόν Δ.
Ζωγράφον «υπέροχος», άλλά παρέμεινε σκέψις. ‘Η άνάγκη όμως γιά
τό νέο ίδρυμα ήταν μεγάλη καί έπιτακτική. Τούτο διαπιστώνει κα
θαρά αυτό που παρατηρήθηκε α
μέσως μετά τήν ϊδρυσι καί τήν έναρξι τών εργασιών τής ’Εθνικής
Τραπέζης
(22 Ίανουαρ. 1842).
«Άπειροι αιτήσεις δανείων έπί υ
ποθήκη ύπεβλήθησαν πρός αυτήν
διά μεγάλας ποσότητας, γράφει έπΐ τοΰ προκειμένου ένας άπό τους
Ιστορικούς τής Τραπέζης,
άλλά
αί πλεΐσται παράτυποι δέν έγένοντο δεκταί». Γ ιά νά καθοδηγήση δέ
τό κοινόν ή ’Εθνική Τράπεζα αναγ
κάσθηκε νά έκδώση (4 Φεβρουαρ.
1842) μιά μεγάλη εγκύκλιο «πρός
τούς αϊτούντας ενυπόθηκα δάνεια»,
μέ τήν όποια καθόριζε όλες τις
σχετικές λεπτομέρειες.
Ήταν συνεπώς φυσικό όταν με
τά δέκα χρόνια (1852) έστάλη ό
Ε. Κεχαγιάς στην Ευρώπη, καθώς
γράψαμε στά προηγούμενα σημει
ώματα, νά μελετούσε καί τό ζήτη
μα αυτό. Τό προκείμενο μάλιστα
ζήτημα περί τών «Ευρωπαϊκών ύποθηκικών Τραπεζών» ήταν σπου
δαιότατο καί τόν άπησχόλησε πε
ρισσότερο άπ’ δλα τά άλλα. "Ο
ταν ό Κεχαγιάς έπέστρεψε στην
Ελλάδα υπέβαλε
στην Τράπεζα
μιά μεγάλη έκθεσι, στην οποία α
νέλυε τά πορίσματα του έπί τών
τραπεζιτικών ζητημάτων, πού έπί

H ΑΙΑΑΕΞΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ - ΜΕΙΣΗΗΕΖΗ
Τήν 12ην τρέχοντος έγένετο είς
τήν αίθουσαν τής ‘Αρχαιολογικής
"Εταιρίας ή προαγγελθεϊσα εναρξις
μιάς σειράς διαλέξεων, τήν όποιαν
οργανώνει ό Σύλλογος τών "Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης. "0μιλητής ήτο ό έκ τών παλαιών υ
παλλήλων τής Τραπέζης γνωστός
λογοτέχνης καί
ιστοριοδίφης
κ.
Νύσης Μεταξάς — Μεσσηνέζης καί
θέμα : «Ό Γεώργιος Σταύρος, άπό
τήν Επανάσταση έως την "ίδρυση
τής ’Εθνικής Τραπέζης».
Ο ομιλητής, στηριζόμενος στη
μελέτη ανεκδότων καί σημαντικών
επιστολών,
παρουσίασε αποκαλυ
πτικά στοιχεία τής ζωής καί τής
δρασεως τοΰ ίδρντοΰ
καί πρώτου
Δνοικητοΰ τής Τραπέζης αυτής κατα τήν πλέον δραματικήν περίοδον
τής "Ελλάδος. ’Ανέπτυξε δέ τό θέ
μα του μέ τόσην γλαφυρότητα, ι
στορικήν άκρίβειαν
καί ποιητικήν
πνοήν, ώστε ικανοποίησε πλήρως
τά έκλεκτόν άκροατήριον τής διαλέ
ξεώς του, δπερ άπετελεΐτο καί άπό
πολλούς άνθρώπους
τών γραμμά
των, έν οίς καί οι ’Ακαδημαϊκοί κ.
κ. Σωκρόσης Κουγέας καί Σπύρος
Μελάς.

σιν. θα έκδεθή συντόμως είς ιδιαί
τερον τεύχος, παραθέτομεν κατω
τέρω τόν έμπνευσμένον πρόλογον,
εύγενώς παραχωρηθέντα είς τήν
«Τοαπεζιτικήν» ύπά τού κ. Μεσσηνέζη :
«Μέ τήν άποκατάσταση τής είρηνης, άναζωογονήθηκε ή δραστηριότη
τα τού τόπου σέ κάθε κλάδο τής οι
κονομικής ζωής. Αυτό τό βλέπευμε
παραστατικά μέσα στήν "Εκθεση Έπιβιώσεως τού "Ελληνικού λαού, —
στήν έκθεση τού έτους τής Νίκης. Αεί _
πει δμως άπό κεϊ ή άπεικόνιση τής
άποδοτικότητας τοΰ τραπεζιτικού κλά
δου. ’ Ισως νά θεωρήθηκε.... περιττό
αυτό, άφού, δίπλα στήν ’Έκθεση, βρί
σκονται όλες οί Τράπεζες, δπου εί
ναι εύκολο να δή κανείς ζωντανό τόν
τραπεζιτικό οργασμό!
Προ πάντων αυτό είναι εύκολο μέ
σα στήν πιό παλαιό άπ’ όλες : την
Εθνική. Πραγμοτπκά, ή σημερινή κίνηση τής Εθνικής Τραπέζης είναι φα
νερή σέ κάθε έπισκέπτη της πού, μα
ζί με τό θόρυβο τών γραφομηχανών
και τή βοή τοΰ έργαζομένου κόσμου,
ακούει τά χτυπήματα τής σφύρας πού
χτίζει τή νέα μεγάλη αίθουσα τών
συναλλαγών, προέκταση τής παλαιός
Τής ομιλίας αυτής, ήτις, άπο- αιθούσης
μουσειοω, όπου οί προ
τελοΰσα
επιστημονικήν άνακοινω- τομές τών Διοικητών της, τών Έθνι

τόπου στο Παρίσι καί στο Λονδίνο
έμελέτησε. "Οπως έκθέτει στην άρ
χή, τά ζητήματα πού έμελέτησε ήσαν τά έξης: α) Έργασίαι καί έσωτερικος διοργανισμός τής γαλλι
κής προεξοφλητικής Τραπέζης, β)
Τό Ταμιευτήριον, γ) τά δημόσια
χρέη, δ) τό κτηματολόγιον, ε) τά
πυρασφαλιστικά καταστήματα και
στ) Αί ϋποθηκικαί Τράπεζαι ή κτη
ματική πίστις.
Τό πρώτο ζήτημα πού αναπτύσ
σει στην έκθεσί του είναι τό τελευ
ταίο, επειδή καθώς γράφει ό ίδιος,
«τά περί ύποθηκικών Τραπεζών εί
ναι τά μάλλον σπουδαία καί κατεπείγοντα». Ή προκειμένη έκθεσι ς
είναι μία συνοπτική άλλά άναλυτική, μεθοδική καί εμπεριστατωμένη
μελέτη τού τόσο σοβαρού ζητήμα
τος. 'Αποκαλύπτει πόσον κατείχε
τό θέμα ό Κεχαγιάς καί μέ πόσην
επιτυχίαν έκανε τό συνδυασμό θεω
ρίας καί πράξεως. Μπορεί νά πή
κανείς δτι άποτελεΐ μιά μονογρα
φία έπί τοΰ θέματος. Βέβαια πολ
λά σημεία άπ’ όσα αναπτύσσονται
έκεΐ σήμερα είναι πεπερασμένα.Ή
κτηματική Τρόπτεζα καί ή κτημοττι
κή πίστις σήμερα δέν είναι ούτε
σκέψις, ούτε σχέδιον, ούτε δνειρον.
Είναι πραγματικότης.
‘Υπάρχουν
όμως και άπόψεις πού είναι αιώνι
ες αλήθειες. Νά π.χ. μιά διαπίστωσι πού καί σήμερα έχει θαυμάσια
τή θέσι της και τώρα τελευταία με
τά τήν άπελευθέρωσι την έχουμε
κών άνδρών μέ τό πανελλήνιο κύρος,
άπάνω άπό τις όποιες είναι ή περί
φημη σειρά τών εικόνων τού ’Απελευ
θερωτικού ’Αγώνα.
Μέσα σ’ αυτό τά περιβάλλον, ένας
τέτοιος δημιουργικός
θόρυβος είναι
σά μιά μουσική πού έμπνέει τήν άναδρομή στο παρελθόν, Αύτή τήν αϊσθη
ση νιώθω τουλάχιστον έγώ, σαν «άν
θρωπος» αυτού τού «σπιτιού», ιδίως
άπό τότε πού έτυχε — πριν άπό
λίγους μήνες — ν’ άναδιφήσω διάφο
ρα παλαιό άνέκδοτα άρχεΐα άναφερόμενα, άλλα στή ζωή καί τή δράση τού
ΐδρυτοΰ κατά τήν έπανάστηση καί κα
τά τούς πρώτους μετεπαναστατικούς
χρόνους, καί άλλα στις περιπέτειες
τής οικονομικής ζωής τοΰ τόπου πού
προηγήθηκαν τής ίδρύσεως τής ’Εθνι
κής Τραπέζης.
Είναι συγκινητικό ν’ άνατρέχη κα
νείς στις ρίζες, ν’ άνιχνεύη τις πρώ
τες πηγές τής ιστορίας τέτοιων όργα
νισμών συνυφασμένων μέ την ιστορία
τού "Εθνους. Άλλα είναι καί διδακτι
κό, γιατί έδραιώνει μέσα μας μιά πί
στη : Οτι στή ζωή όλων τών όργανι
σμών, είτε άτομικών ε*τε ομαδικών,
άσκεί ευεργετική έπίδραση καί τονί
ζει τήν άξια τους ή Παράδοση, ή μακρά καί τίμια Παράδοση ,καϊ ότι τί
ποτα δέν είναι άξιο μεγαλύτερου σε
βασμού άπό τήν ικανότητα νά συνεχίζη κανείς καί νά προάγη — είτε άτο
μο, λέω, είτε όμάόα — τή λαμπρή
γραμμή τών προγόνων.
Μιά παλαιό μεγάλη οικογένεια εί
ναι ή Εθνική μας Τράπεζα. Γι’ αυτό
άξίζει νά γνωρίσουμε, καλύτερα, πλη
ρέστερα, τή μορφή τού γενάρχη της,
γιά νά έμπνευσταΰμε άπό τό πνεύμα
τού μεγάλου αύτοΰ άποστόλου τής
τραπεζιτικής ιδέας καί να παραδειγ
ματιστούμε άπό τις άρετές του, τό
άνώτερο ήθος του καί τόν άγνό του
πατριωτισμό.»

άκοΰσει τόσες φορές : «Τά κεφά
λα ια,^ γράφει στήν αρχή, θηρεύοντ? τ° κέρδ°ς'„ κσ' κοσμοπολιτικά
ούτως είττεΐν όντα, τρέχουσιν άπό
τών άπωτάτων τόπων έκεΐ δπου ά
νάγκη αυτών παρουσιάζεται, κα
θώς ό άήρ ρέει νά πλήρωσή τά έν
τή άτμοσφαίρςι κενά».
Μέ τήν πληρέστατη αύτή άνάπτυξι τοΰ θέματος καταλήγει στήν
είσήγησι νά γίνη δεκτόν τό γαλλι
κόν σύστημα τών ύποθηκικών Τρα
πεζών. Πρός τόν σκοπό τούτον προ
τείνει καί τις άπαιτούμενες μεταρ
ρυθμίσεις τοΰ Καταστατικού τής
Τραπέζης. Τό σχέδιο τών τροπο
ποιήσεων οτυνέταξε μιά έπιτροπή
άποτελουμένη άπό τούς I. Α. Σούτζου, Μ. Ρενιέρη, Σπ. Τριανταφύλλη καί τόν ίδιο τόν Κεχαγιά. Τό
άρθρο 1 καθώριζε ότι «έπιτρέπεται
είς τήν Τράπεζαν νά έκδίδη και
διαπραγματεύηται έξ υποθηκών ο
μολογίας πληρωτέας καί έκτος τού
Κράτους καί έμφαινούσας τήν άξίαν των είς ξένα νομίσματα» καί τό
τελευταίο άρθρο τοΰ σχεδίου, ύπ’
άριθ. 10, ότι «τό άντίτιμον τών έξ
υποθηκών ομολογιών θέλει άπασχο
λήται μόνον είς δάνεια έπί ύποθήκη». Μέ τά δύο αυτά άρθρα θά έτροποποιοΰντο τά όίρθρα 9 καί 16
τοΰ Καταστατικού, ώστε ή ’Εθνική
Τράπεζα νά άσκηση τή νέα έργασία της γιά τό καλό τής χώρας.
Τό επίσημο δμως κράτος ή δέ μπο
ροΰσε ή δέν ήθελε νά καταλάβη τί
τεραστία μεταβολή έπρόκειτο νά
συντελεσθή. Δέν έψάνη
καθόλου
πρόθυμο νά περί βοώ η τά προτεινόμενα μέ τό κύρος τοΰ νόμου. Καί
όχι μονάχα αύτό άλλά, ούτε γιά
πρώτη, ούτε γιά τελευταία φορά, έσκέφθηκε νά έκμεταλλευθή τήν Τρά
πεζά. Ό νέος υπουργός τών Εσω
τερικών Ίωάν. Άμβροσιάδης επι
φορτίζεται άπό τήν Κυβέρνησιν νά
ζητήση δάνειον άπό τήν Τράπεζα,
ή οποία δμως άρνεΐται. Τότε συνέ
βηκε τό έξης: Ή Κυβέρνησις μό
νη της υποβάλλει δικό της νομο
σχέδιο στή Βουλή καί στή Γερου
σία, πού έγινε μάλιστα και νόμος
(Ν. ΣζΓ τοΰ 1853). Ανεξαρτήτως
τοΰ τί έπεδίωκε ό νέος νόμος, ση
μασία έχει ότι τά νομοθετικά σώ
ματα, πού έψήφισαν τό νόμο τής
Κυβερνήσεως δέν έλαβαν καθόλου
ύπ’ όψει τους ούτε τήν έκθεσι τού
Κεχαγιά, ούτε τό σχέδιο τών τρο
ποποιήσεων, ούτε τάς άποψάσεις
τής Σ υνελεύσεως, ούτε έζήτησαν
τέλος πάντων τή γνώμη τής Τραπέζης.
Μέ τόν τρόπον αυτόν ή έκθεσι ς
τού Κεχαγιά καί όλη ή σχετική
προσπάθεια καί ή δική του καί τού
Γεωργίου Σ ταύρου δέν έφεραν τό
άποτέλεσμα, πού έπρεπε.
Αύτό,
βέβαια, έχει σημασία γιά τά πώς
άντιλαμβάνονται οί ‘άρμόίίοι και
τά πιό θεμελιώδη ζητήματα τής
χώρας μας. Δέν έχει δμως καμμιά
σημασία γιά την αξία τής έκθέσεως. Μπορεί μάλιστα νά πή κανείς
δτι έτσι γίνεται άκόμη σπουδαιό
τερη και άξιολογώτερη. Γ ιό
μιά
άκόμη φορά αποκαλύπτεται ή άποστασις στή διαφορά αντιλήψε
ων Κράτους καί Τραπέζης. Ένψ ή
Τράπεζα καμμιά θυσία δέν παρέλειπε γιά τό κράτος αύτό, όταν
παρουσιαζότανε ευκαιρία νά ένισχύση τήν προσπάθεια καί τό έρ
γο της, φοβότανε μήπως τής προσδώση προνόμια... Γ ιά όλους αυ
τούς τούς λόγους ή έκθεσις Κεχα
γιά είναι ένα άπό τά Ιστορικά έγ
γραφα τής ’Εθνικής μας Τραπέζης.
ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

Αί πρόοδοι της παραγωγής

Σ ΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ
Ή μετάβασις τού κ. Τσουδερού σιονομικόν πρόβλημα τής χώρας, έν
εις Παρισίους καί ή αυτοπρόσωπος συμ συναρτήσει προς τήν προσπάθειαν
μετοχή του εις τάς έργασίας τοΰ Συμ τής μεταπολεμικής άνορθώσεως. ΔΓ
βουλίου τού ’Οργανισμού Ευρωπαϊ αυτό ακριβώς είμεθα βέβαιοι οτι ό
κής Οικονομικής Συνεργασίας, παρέ "Ελλην υπουργός θά θέση σαφώς προ
χει την έλττίδα οτι πολλά θέματα ά- τοΰ ’Οργανισμού τό Ελληνικόν θέ
ναφερόμενα εις τήν άνασυγκρότησιν μα, θά είκονίση πλήρως τήν πραγμα
τής χώρας θά προωθηθούν καί πολλά τικότητα καί θά υπογράμμιση τήν ίδιά
προβλήματα θά έπιλυθούν. Ό υπουρ ζουσαν θέσιν είς τήν όποιαν εΰρίσκεγός τοΰ Συντονισμού είναι πλήρως ται ή Ελλάς άπό τής άπόψεως τής ά
κάτοχος τών θεμάτων πού
ένδιαφέ- νορθώσεως καί τής οικονομίας της.
Διότι ή ίδιάζαυσα αυτή θέσις έπιρουν τήν Ελλάδα καί έχει έγκύψει είδικώς εις τό οικονομικόν καί δήμο βάλλει ίδιάζουσαν μεταχείρισιν.

Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ

ν-

V'

‘Η τοποθέτη^ις Επικεφαλής τής
Γεν. Διοικήσεως Δωδεκάνησου τοΰ
μέχρι τοΰδε Νομυκοϋ Συμβούλου
τοΰ Τουρισμού καί πρώην προέδρου
της ΕΦ — ΕΞ κ. Ρ. Αγαθοκλή, άποτελεΐ παρήγορον γεγονός.Ό νέος
διοικητής Δωδεκάνησου έχειέσχη,μα
τισμένος άντιλήψεις περί τής όλης
πολιτικής πού
πρέπει νά άσκηθή
είς τήν ώραίαν καί πολύτιμον αύτήγ γωνίαν τής έλλη.νικής γής καί
ιδιαιτέρως άπο6λέπει είς τήν ένίσχυσιν τοΰ Τουρισμού.
Εύχάμεθα
κάθε έπιτυχίαν είς τή,ν άναληψθεΐσαν προσπάθειαν, ή όποια δύναται
ικαί πρέπει νά άποβή ύπέρ τής οι
κονομίας τής Δωδε-κανήσου.

τωμένης, κατά Σάββατον άπόγευμα
άργίας τών έμπορικών καταστημάτων.
Σημειωτέσν οτι καί αί δύο Αναπτυσ
σόμενοι Απόψεις έχουν υπέρ αυτών
ουσιώδη έπιχειρήματα. Άφ* ένός μέν
ΰφίσταται ή ουσιώδης καί ζωτική α
νάγκη τών έργαζαμένων είς τά κατα
στήματα δπως Απολαμβάνουν τήν Αρ
γίαν όπτό τοΰ Απογεύματος τοΟ Σαβ
βάτου, όπως καί οί Δημόσιοι, Τρα
πεζιτικοί κ.λ.π.
υπάλληλοι. Άφ’ έτέρου υπάρχει ή διαπίστωσις οτι έ
νας όλόκληρος κόσμος μισθοσυντηρήτων πληρώνεται κατά τό άπόγευμα
τοΰ Σαββάτου, όπότε καί μόνον δύναται νά κάμη τάς προμήθειας του.

Καί αί δύο άπόψεις είναι σεβαστοί
καί Αξιοπρόσεκτοι. "Ας έξενρεθή ό
Η ΑΡΠΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ
μως μία μέση λύσις, ή οποία θά δύΟί αρμόδιοι καλούνται νά προσέ ναται νά ικανοποίηση τάς έκατέρωξουν ιδιαιτέρως τό ζήτημα τής μελε- θεν ύποστηριζομένας Απόψεις.

Είς τό πλαίσιον της άνορρώσεως

ΕΙΔΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ
ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟΥ
Μία εκκλησιςτοΰ Γ. Γραμματέως της Γ.Α.Α. κ. Γ. ΚαΚΟΜΔNQAH
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Ό Γενικός Γραμματεύς τής
Γεν. Διοικήσεως Καστελλορίζου
κ. Γ. Κ. Κακομανώλης άπηύθυνε τήν ακόλουθον έκκλησιν προς
τούς άπανταχοΰ Δωδεκανησίους:
Π ρ ό ς
ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ
Σ ΙΟΥΣ

ΔΩΔΕΚΑΝΗ-

’Αγαπητοί Σνμπατριώται,
Η πολιτεία μοΰ έκαμε τήν τιμήν,
νά μοΰ άναθέση τήν Γενικήν Γραμμα
τείαν τής Γενικής Διοικήσεως Δωδεκανήσου, τήν όποιαν άπεδέχθην, κατεχόμενος άπό μίαν καί μόνην φιλοδο
ξίαν:
Νά διαθέσω τάς Ασθενείς μου
δυνάμεις διά τήν έπούλωσιν τών πλη
γών τών Νησιών μας.
Δέν Σάς είναι άγνωστον, οτι, αν ή
τελευταία πολεμική περίοδος καί ή
ξενική κατοχή έπέφεραν σημαντικός
είς έκτασιν καταστροψάς είς δλην τήν
χώραν, διά τά Καστελλόριζον, τόν Νό
τιον αυτόν 'Ακρίταν τοΰ "Εθνους μας,
ή καταστροφή υπήρξε, χωρίς υπερβο
λήν, ολοκληρωτική καί οί κάτοικοί
του, έκτος ολίγων έξαιρέσεων, εύρίπκονται είς έσχάτην ένδειαν καί άπόγνωσιν
Η Μητέρα
Πατρίδα,
παρά τάς
γνωστάς είς όλους μας Αντιξοότητα^,
έδειξεν ιδιαιτέραν, προνομιακήν, ήμπορεϊ νά πή κανείς, στοργήν γιά τήν Δω
δεκάνησον, διαθέσασα άπό τό ΰστέρημα της, όσα μπορούσε περισσότε

ρα, διά τήν έπούλωσιν τών πληγών
τών Νησιών μας, καί τήν άνακούψισιν τών κατοίκων των.
Είναι Αλήθεια, ότι στο τριετές διά
στημα τής
Ελληνικής Διοικήσεως,
βοηθαύσης καί τής ιδιωτικής πρωτο
βουλίας καί τών ξενιτεμένων παιδιών
μας. Αρκετά έγιναν καί σημαντική
πρόοδος έπετελέσθη είς όλους τους
τομείς. Υπολείπονται όμως νά γί
νουν (Ακόμη πολλά, -γιατί οί πληγές
είναι πολλές καί βαθειές.
Ο Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως κ.
Νικόλαος Πλαστήρας κατά τήν πρόσ
φατον είς Δωδεκάνησον έπίσκεψίν του,
έβεβαίωςτε ότι τό Κράτος θά έξακολουθήση
νά δείχνη σέ πιο μεγάλο
βαθμό τό στοργικόν ένδιαφέρον του.
Δέν Αρκεί όμως μονάχα ή Κρατική
μέριμνα. Γιά νά όλοκληρωθή τό έθνικόν έργον πρέπει νά συμβάλωμεν ό
λοι. Γιατί σέ τέτοιες Εξαιρετικές πε
ριστάσεις, Απαραίτητη είναι ή καθο
λική προσπάθεια. Γιά νά δείξωμεν
τήν έθνικήν καί κοινωνικήν μας Αλλη
λεγγύη πρέπει μαζί μέ τήν γενναίοτν
εισφοράν τού πλουσίου νά δσθή καί ό
οβολός τοΰ πτωχού.
Η Εθνική Ανάγκη καί Αξιοπρέπεια
έπιβάλλει νά βελτιώσωμεν τάς συνθήκας διαβιώσεως τών κατοίκων τοΰ
Καστελλορίζου, τών οποίων, ή οικονο
μική κατάστασις κατέστη Αφόρητος,
ι οΰτο θά έπιτευχθή μόνον μέ τήν ά(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

Η ΟΡΥΖΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ
ΟΜΙΛΕΙ 0 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ κ. X. ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΤοΟ συνεργάτου μας κ. Λ. Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Είς τό δεύτερο πάτωμα τού Υ
πουργείου Γεωργίας άνεκάλυψα
τόν
κ. X. Άναγνωστόπουλον, σ’ ένα γρα
φείο, τοΰ όποιου ή έπιγραφή έσημείωνε «Δ)τής Προστασίας Γεωργικών
Προϊόντων.» Είχα ζητήσει νά τόν Iδώ γιατί σέ μία άπό τις τελευταίες
συνεδριάσεις τής
’Ακαδημίας ’Αθη
νών, ό
‘Ακαδημαϊκός κ. Ίσαακίδης
άνεκοίνωσε
διάφορα
ένδιαψέροντα
σχετικά μέ τήν έπιτυχία τής Ελλη
νικής Όρυζοκαλλιεργείας. "Ολα δέ
τά ήρύσθη άπό τήν μελέτη πού έχει
έκδώσει ό κ, Άναγνωστόπουλος.
-—Δέν είμαι ό υπεύθυνος γιά τήν
καλλιέργεια τοΰ ρυζιοΰ, μοΰ έτάννσεν
ό Ανώτατος αύτός υπάλληλος.
—ΜΑ έσεΐς δέν έγ ράψατε τό σχε
τικόν βιβλίο;
—Αυτά δέν σημαίνει
ότι τό Ύπουργεΐον μέ
χρησιμοποιεί ώς ειδι
κόν έπι τοΰ θέματος, διότι άσχολοΰιιαι1 μέ τήν έν γένει προστασίαν τών
γεωργικών προϊόντων.
—Άφσΰ ή Ακαδημία ένδιαφέρθηκε μόνον μέ τήν δική σας έργασία,
θά είχατε άν’τίρρησι νά μοΰ έγνωρίζατε πώς έχει τό ζήτημα;
Φαίνεται λοιπόν ότι πριν άπό λί
γα σχετικώς
χρόνια,
κανείς στην
‘Ελλάδα δέν έβλεπε μέ καλό μάτι τήν
καλλιέργεια τοΰ ρυζιοΰ. ‘Ως καί τό
Κράτος άκόμη περιόριζε τήν σπορά
του μ’ ένα νόμο αρκετά αυστηρό. Τό
γεγονός είναι
ότι τά χωράφια που
καλλιεργούνται μέ ρύζι, έπειδή πρέ
πει νά σκεπάζονται μέ νερά,
βλά
πτουν. Πρώτα τόν
άγρότη ποΰ σα
πίζει' όλη μέρα
μέσα στά βοΰρκο.
Καί μετά,
κινδυνεύουν οί περίοικοι
λόγω τής έλονοσίας, ή όποια άπαραίτητα συνυπάρχει καί αυξάνεται μά
λιστα σημαντικά λόγω τών καταλ
λήλων συνθηκών ποΰ δημιουργοϋνται
δΓ αυτήν.
Φυσικά, μέ τά σύγχρονα καλλιερ
γητικά μέσα, ιδίως τώρα πού ή μη
χανή (Αντικατέστησε τόν έργάτη καί
τά Ντί - ντί - τί έξωλόθλεψε όλα τά
κωνωποειδή, ή όρυζοκαλλιέργεια πρέ
πει νά έπεκταθή διά
πολλούς λό
γους. Πρώτα, άπστελεϊ οπήν σύγχρο
νη
μεταπολεμική
πραγματικότητα,
μιά βασική τροφή άπσραίτητη σέ ό
λες τις ήλικίες καί ή οποία προσφέρεται σχετικώς φθηνά. ΓΓ αυτά
τά
περισσότερα κράτη διαθέτουν τό προ
ιόν, κΓ όταν άκόμη, δέν τό παρά
γουν, άλλα τά εισάγουν, πολύ φθηνό
τερα άπό τήν τιμή πωλήσεως τών άθηναϊκών παντοπωλείων.
Συγχρόνως,
ειδικά γιά τήν
"Ελλάδα, οιί φυτείες
τοΰ είδους αΰτοΰ θά προσφέρουν και
μίαν άκόμη θετικήν υπηρεσίαν.
"Εχομε σχεδόν
1.000.000 στρέμ
ματα, τά όποια είναι άκατόολληλα γιά
άλλες σπορές λόγω τών αλατούχων
συστοτπκών. τοΰ έδάφους των. ‘Η όρυζοκαλλιέργεια δέν ένοχλεΐται. Καί έπειδή πάνω άπό τά φύτρο πρέπει νά
περάσουν πολλά νερά, τό χώμα καθα
ρίζεται άσφαλώς διότι παρασύρρνται
τά άλατα, καί υστέρα άπό δύο του
λάχιστον χρόνια, όχι μόνον παύει νά
βλάπτη, άλλά ώφελεί τά δημητριακά,
τό βαμπάκν, τόν καπνό, καί τά άλλα

προϊόντα.
‘Η πρώτη σοβαρά κίνησις γιά τήν
καλλιέργεια τοΰ ρυζιοΰ στήν ‘Ελλάδα
έγινε το 1935 μέ μέτρια όμως άποτελέσμοττα, άφοΰ ή στρεμματική άπόδοσις μόλις έφθασε τά 110 κιλά. Δύβ
χρόνια άργότερα, μέ τήν τόνωσιν τοΰ 1
γεωργικού ένδιαφέροντος
λόγφ δια
φόρων μέτρων τοΰ ‘Υπουργείου, ή πα
ραγωγή άνήλθε στά 230 κιλά κατά
στρέμμα. Μά καί οι καλλιεργήσιμες
εκτάσεις «Ανέρχονται διότι ένώ τό πρώ
τον έτος έσπάρησαιν
11.000 μόνον
στρέμματα, τό 1938 ό άριθμός αυτός
ηυξήθη σέ 30.000. Λίγο περισσότε
ρα στρέμματα όρυζοκαλλιεργείας Ε
χομε καί δέκα χρόνια άργότερα, ποσον μεγάλο όταν συλλογισθή κανείς
ότι λόγω τοΰ πολέμου καί τής κατοχής, κάθε
προσπάθεια είχε έγκαταλειφθή. Πάντως, πέρυσι ό μέσος όρος
Αιιοδόσεως τών 75.000 στρεμμάτων
—■ διότι τόσα έοπάρησαν είς τήν
Ελλάδα, — άνήλθε
στά 260 κιλά
κατά στρέμμα.
Φέτος δέ δπως έλπίζουν οί ειδικοί, !
ή μέν έκτασις θά αΰξηθή σέ 120.000
στρέμματα ή δέ παραγωγή σέ 300 '
κιλά δι’ Ενα έκαστον έξ αυτών.
Τό ρύζι, λένε οί Κινέζοι, θέλει νε
ρό στά πόδια καί ήλιο στά κεφάλι.
Χρειάζεται δμως καί ειδική περιποίησι. Οι άγρόται μας παρά τήν ευ
φυΐαν πού τούς διακρίνει, έπιμένοιιν
δυστυχώς νά τό καλλιεργούν μέ τούς

δικούς των πρωτογόνους τρόπους. Έ
τσι, μειώνεται ή άπόδοσις ένώ αύξάνονται τά έξοδα.
«Χίλια κιλά κατά τήν
αναλογίαν
τοΰ στρέμματος παράγει ή ΊτοΔία,
μοΰ τονίζει ό κ. Άναγνωστόπουλος.
Εμείς, &ν φθάσωμε τά 300 καί αν
φυτέψωμε ή σπείρωμε 200.000 στρέμ
ματα, τότε άσφαλώς θά γίνωμε αύτάρκεις. ‘Υπολογίζω νά τό έπιτϋχωμε τό 1952. Τό δυστύχημα είναι οτι
οί τιμές λιανικής πωλήσεως δέν θά
παραβάλλωνται
μέ αΰτές τών ξένων
αγορών. Διότι τό έλληνικό ρύζι, έτσι
δπως παράγεται σήμερα, δέν μπορεί
νά κατέβη κάτω τών 9.000 δραχμών
τήν οκά. Φέτος, θά σπείρωμε μιά εκτασι 25.000
στρεμμάτων σέ αλα
τούχα εδάφη, στις περιοχές Ίωαννίνων, Ήγουμενίτσης, Νέστου, "Εβρου
καί Πηνειού, οπά Καλάβρυτα, τήν Άρ
καδία καί τήν Τίρυνθα. "Ισως δέ καί
στον Στρυμόνα».
Αΰτά τά ευχάριστα έμαθα στό Ύπουργείον Γεωργίας. Χρειάζονται δ
μως πολλά άκόμη, ιδίως τεχνικά μέ
σα, δηλαδή μηχανήματα καί έργα. Τό
τε μόνον είναι πιθανόν τό ‘Ελληνικό
ρύζι να τρεφη τόν άνθρωπο χωρίς νά
άδυνατίζη τά πορτοφόλι του. "Αν δέ,
φυτέψωμε τό ένα Εκατομμύριο στρέμ
ματα πού περιέχουν άττικόν άλας,
τότε άσφαλώς θά στείλαμε ρύζι καί
στήν Κίνα άκόμη.
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

Η ΒΔΣΙΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΝ
Ύποθ. Π3Α10Υ, Τμπματάρχου ΈΟν. Τραπέζης
Πολλάκκ}· άκούομεν ,περί
της
ταχείας έξυπηρετήσεως τών πελα
τών είς τάς Τραπέζας τής Άλλοδαπής καί περί τοΰ άπλουστέρου μη
χανισμού τή^ λειτουργίας αύτών.
Πολλάκις έπίσης έκαστος έξ ήμών
θα προσεπάθησε νά καλμάρη τόν
βιαστικόν πελάτην τής Τραπέζης
έπιστρέφοντα άπα τό Ταμεΐον καί
διαμαρτυρόμενον διότι τά χαρτιά
του δέν πήγαν άκόμη είς τόν ταμί
αν. ΚΓ άπό τάς στήλας τής «Τρα
πεζιτικής» υμνήθηκε ή ταχύτης, μέ
τήν όποιαν διεκπεραιοΰνται αί τρα
πεζικοί συναλλαγαΐ είς τήν Ευρώ
πην, πλην δεν ενθυμούμαι* νά μάς
έξήγησαν πώς τά καταφέρνουν έτσι
γρήγορα οί συνάδελφοι τών Ευρω
παϊκών Τραπεζών·
Έπί τοΰ θέματος αυτού πού εί
ναι υψηλού ένδιαφέροντος διά τάς
Τραπέζας καί τό Έμπόριον θά ή
θελα ν’ ασχοληθώ καί νά περιγρά
φω είς γενικάς γραμμάς πώς λει
τουργούν αί Τρα'πεζαι έν ’Αγγλία.
Πρώτον πρέπει νά σημειώσωμεν
την μεταξύ των Τραπεζών μας καί
τών Αγγλικών Τραπεζών βασικήν
διαφοράν, συνισταμένην είς τά γε
γονός ότι αί Άγγλικαί Τράπεζαι

συναλλάσσονται μόνον μετά πελα
τών έχόντων λογαριασμόν παρ’ αύταις. Τούτο σημαίνει ότι ό εισερ
χόμενος εις τήν Τράπεζαν είναι
γνωστός άπό πόσης άπόψεως καί
παρεχει ασφάλειαν τη Τραπέζη
διά τά περιθώρια τής παρ’ αυτή
πιστώσεώς του, έπίσης δέ διευκο
λύνει άπό τεχνικής πλευράς τήν Ε
σωτερικήν διεκπεραίωσιν τών Εγ
γραφών.
Δεύτερον, ό λογαριασμόν τόν ο
ποίον ο συναλλασσόμενος πελάτης
κινεί είναι είς, ούτος είναι ό «τρε
χούμενος λογαριασμός» δυνάμενος
νά είναι πιστωτικός (άτοκος
οπτό τού
1945) ή χρεωστι
κός (μέ έπιτόκιον 3!ά — 4:·4°ό)
μέχρι τών καθωρισμένων υπό τής
Διοικήσεως τής Τραπέζης περιθω
ρίων. Βεβαίως δυνατόν νά έχη τις
ταυτοχρόνως καί λ)σμόν Καταθέσεως έν όψει ή Ταμιευτηρίου, άλλ’
ή κίνησις τούτου ένεργείται άλλως
καί άφορά οϊονεί παγίας καταθέ
σεις. Ο κύριος οθεν λ)σμός είναι
ο τρεχούμενος λ)σμός. Οΰτος απο
τελεί τόν άςονα, περί δν στρέφε
ται ή όλη έμπορική
συναλλαγή.
(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
ΑΙ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΓΝΩΜΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
Αρθρον τοΰ κ.ΑΝΑΡ. ΑΗΜΗΤΡΑΚ0Π0ΥΑ0Υ προϊσταμένου της "Υππρ€θ»ας Φυλάζβως Τίτλων Έθν. Τραπέζπς
Οί ’Αμερικανοί έμπειρογνώμονες
οί παραστάντες εις τήν συνεδρίασιν
της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτι
κής τής 8ης τρέχ. μηνός, έθιξαν με
ταξύ άλλων καί τό Θέμα τής μετα
τροπής εις ονομαστικός των μέτοχων
τών ’Ανωνύμων έταιρειών,
Θέμα τό
όποιον καί άλλοτε είχε Θιγή διά την
Τΐή διαφυγήν τού φόρου εισοδήματος.
'Η εϊδησις αύτή δημοσιευθεισα εις
τόν τύπον, προεκάλεσεν, ώς ήτο έπόμενον, άνησυχίας
εις τούς κύκλους
των κεφαλαιούχων καί Αποταμιευτών
καί, είχεν ώς Αποτέλεσμα
κάποιαν
χαλάρωσιν των
τιμών των μετοχών
εις τό Χρηματιστήριου καί μικρόν έλαττωσιν τών έπ’ αυτών συναλλαγών.
Κατά την περίοδον
αυτήν, κατά
την οποίαν προκαλοΰν ζωηρός αμφι
σβητήσεις τά πλεονεκτήματα καί τά
μειονεκτήματα πού παρουσιάζουν τά
διάφορα είδη τών κινητών Αξιών, νομίζομεν, δτι παρουσιάζει Αρκετόν ένδιαφέρον ή μελέτη τοΰ τύπου, τον ό
ποιον πρέπει νό περί βληθούν μελλοντικώς αί μετοχαί τών Ανωνύμων έταιρειών, ινα άφ’ ένός μέν άποφευχθή ή
καταδολίευσις τού Δημοσίου διά τής
διαφυγής τού φόρεμ είσοδήμοπος καί
τής κληρονομιάς, Αφ’ έτέρου δέ νά
μή παρουσιασθή, Ακόμη μεγαιλυτέρα
τής σημερινής, έλάτττωσις τών συν
αλλαγών επί τών κινητών Αξιών, ή ό
ποια θά έχη
ώς άμεσον συνέπειαν
καί τήν έλάττωσιν τών τιμών.
'Ως γνωστόν οί τίτλοι, ένσωματοΰντες τα δικαιώματα τών μετόχων,
τών συνέταιρων ή τών πιστωτών (με
τοχή, συνεταιρική μερίς, ομολογία),
δύνανται νά περιβληθούν
τρεις τύ
πους: εις τόν κομιστήν, τον όνουαστικόν τύπον καί εις διαταγήν.
Οι τίτλοι
εις διαταγήν είναι έν
μεγάλη χρήσει μόνον εις τάς Ηνω
μένας Πολιτείας
καί
τάς Σκανδιναυίκάς χώρας,
οί δέ ονομαστικοί,
εις τάς πλείστας χώρας τού κόσμου,
κυρίως δμως εις τάς Άγγλοσαξωνικάς,
δπου πρστιμώνται τών Ανωνύ
μων, καί έν Γαλλία.
Έν Έλλάδι, έπεκράτησεν ά τύπος
τού Ανωνύμου τίτλου, λόγψ τών ευ
κολιών πού παρουσιάζει εις τήν μεταβίβασιν καί τήν διαπραγμάττευσίν
του εις τό Χρηματιστήριου, ώς πι
στωτικόν δέ μέσον προτιμάται ιδιαι
τέρως, διότι παρέχει εις τόν κάτοχόν
του τήν ευχέρειαν νά προμηθευθή Α
μέσως χρήματα
χωρίς διατυπώσεις
και βραδύτητας. (Έξαίρεσιν Απατε- (
λούν μόνον αί μετοχαί τής ΤροΤεζης
τής Ελλάδος, αί όποΐαι καίτοι είναι 1
όνομοκττικαί, οΰδεμίαν παρουσιάζουν
δυσκολίαν διά τήν μεταβίβασίν των).
"Υπήρχαν, δμως, Ανέκαθεν καί παρ’
ήμίν οί κεκηρνγμένοι κατά τών Ανω
νύμων τίτλων. Οί ανώνυμοι πιστωτι
κά! τίτλοι, είναι ή μορφή τού κινη
τού πλούτου, ή όποια διαφεύγει εύκολώτερον τόν έλεγχον
τών ’Αρχών,

λέγει, ό Αείμνηστος Καθηγητής Άν- ή Γενική Συνέλευσις Αποτελεί τήν Α- πρός τούτοις, έάν δηλοΰται δτι ή έμετοχών εις τόν κομιστήν έχει κόταδρεάδης, εις τά εισαγωγικά τον μα νωτάτην έξουσίαν εις τήν Διοίκησιν
ξαργύρωσις γίνεται διά λογαριασμόν δικασθή πλέον καί δτι πρέπει ινά άνθήματα τής Δημοσίας
Οικονομίας. τής έταιρείας, έν τούτοις στήν πρα
τρίτου, νά άρνηθοΰν ταύτην, έφ’ δσον τιμετωπισθή τό ζήτημα τής υποχρε
Μήπως δέν είναι σήμερον κοινόν μυ κτική τούτο εχει πολύ μικράν Αξίαν ό κομιστής αύτών δέν είναι πληρε
ωτικής
όνομαστικοποιήσεως αυτών,
στικόν,
ότι μερικαί Ανώνυμοιι έται
Σημασίαν έχει ά Δ)τής καί ιδίως ό ξεύσιος
Αποδεικνύων
δεόντως τήν σύστημα, τό όποιον
λειτουργεί ΰπό
ρεΐαι, οικογενειακής
μορφής, διανέ έντεταλμένος σύμβουλος, Ή έξασθέ- ταυτότητά του.
τούς καλυτέρους δρους εις τήν ’Αγ
μουν μέρισμα τηρούσαι προς τούτο νησις τής δυνάμεως τής Γενικής ΣυΤι γίνεται δμως εις τήν πραγμα- γλίαν, ’Αμερικήν καί Γαλλίαν.
ιδιαίτερα βιβλία;
Είναι ευχερής ή νελευσεως, οφείλεται κυρίως, εις τήν τικότητα; Οί κομισταί τών μερισμα
Μία βαθεΐα έξέτασις τού ζητήμα
εποπτεία τού Κράτους έπΐ τών Ανω Ανωνυμίαν τών μετοχών. Διότι ό κά ταποδείξεων,
άπανπες κατά κανόνα τος θά μάς πείση δμι, τά καθεστώς
νύμων έταιρειών
καί ποιος έλεγχος τοχος Ανωνύμου
μετοχής δεν έχει, ιδιωτικοί υπάλληλοι! ! !
ή ποόσωπα τών ονομαστικών τίτλων δύναται νά
έξασκείται έκ μέρους αυτού;
Κατά συνηθέστατα, τήν άντίληψιν δτι είναι αφερέγγυα προσάγουν πρός έξαργύ·
λειτουργήση άριστα καί παρ’ ήμίν.
ποιον τρόπον προστατεύονται σήμε μέλος τής έταιρείας καί δτι έχει τό ρωσιν, διά λογαριασμόν τών πραγμα
Αρκεί νά άπλουστευθή ή διαδικασία
ρον τά συμφέροντα τής μειοψηφίας δικαίωμα
νά
παρακολουθή ταύτην τικών μετόχων, μικρόν Αριθμόν μερι Γής μεταβιβάσεώς των. Τά γεγονός,
εις τάς διαφόρους
εταιρείας;
Εις καί νά ένδιαφέρεται
διά τά συμφέ- σματαποδείξεων, δηλοΰντες δτι αύται άλλωστε, δτι έν Έλλάδι ό Αριθμός
χειρας ποιων εΰρίσκονται οί Ανώνυ ροντά του. "Εχει τήν άντίληψιν, δτι Ανήκουν εις αυτούς καί, δχι εις τούς
τών έταιρειών είναι
μικρότερος καί
μοι τίτλοι; Εάν, ώς θά έπρεπε, έ- εχε* εις χειρας του
μίαν Αξίαν καί πραγματικούς μετόχους. Καί ναι μέν δτι οι τίτλοι είναι κατανεμημένοι με
κυκλοφόρει εις
τό Χρηματιστήριου δέν ένδιαφέρεται
διά τίποτε άλλο, προβλέπει ή νομοθεσία μας δτι, «κο- ταξύ όλιγωτέρων προσώπων — έπενδελτίον άπολεσθέντων τίτλων, διά νά είμή μόνον διά τήν εϊσπραξιν τοΰ με μισταί μερισματαποδείξεων καί τοκο
δύσεις εις μετοχάς
Ανωνύμων έται-1
προστατευωνται toc συμφέροντα τών ρίσματος του.
μερίδιων έν γένει, δηλοΰντες δτι τήν ρειών γίνονται
κατά κύριον λόγον
κομιστών, πόσην βραδύτητοο 8ά έπέΔιά τούς λόγους αυτούς, ή όνομα- έξαργύρωσιν ένεργοΰν δΓ ίδιον λογα παρά τών Νομικών Προσώπων καί
φερε τούτο εις τάς συναλλαγάς; Μή- στικοποίησις τών μετοχών,
θά προ- ριασμόν, θεωρούνται
-κατ’ άμάχητον τών κεφαλαιούχων καί ουχί τών μι
πως, δέν παρουσιάζει Ατελείας ή νο καλεση τό ένδιαφέρον τών ονομαστι τεκμήριον, δτι έχουν καί τό δικαίω*
κρών Αποταμιευτών — θά συντελέση
μοθεσία μας εις τό καθεστώς τών Α κών μετόχων, οί όποιοι θά ένδιαφέ- μα κυριότητας έ^ί τών τίτλων τών
εις τήν άνάπτυξιν τού νέου θεσμού,
νωνύμων τίτλων καί, κατά ποιον τρό ρωνται πλέον ώς συνεταίροι καί δχι μετοχών καί όμολογιών, εις τάς οποί
χωρίς σοβαρά προσκόμματα εις τάς
πον
προστατεύεται ό κάτοχός των ως απλοί καταθέται
χρημάτων εις ας αύται Ανήκουν, δικαιούμενοι νά
Χρηματιστηριακάς συναλλαγάς, Έφ*
έναντι Απώλειας, κλοπής ή κατάστρο μίαν έπιχείρησιν.
στραφούν διά τήν παράδοσιν τών δσαν σκοπός τής
ζητουμένης Αλλα
φής;
Μήπως, μεγα μέρος Ανωνύμων
Η κυριωτέρα έπίκρισις, ή όποια τίτλων τούτων
κοπά παντός τρίτου γής είναι νά
συμβιβασθοΰν αί νέαι
τίτλων εύρίσκεται εις χειρας υπηκό παρουσιάζεται κατά τής άνομοοστικο- κατόχου».
Τούτο, δμως, είναι: άνευ άνάγκαι τού
γενικού ένδιαφέροντος
ων τέως έχθρικών χωρών ή πλουτη- ποιήσεως τών Ανωνύμων τίτλων καί, πρακτικής Αξίας, είτε διότι οί κομιμέ τήν ϋπαρξίν ευκολιών ; μεταβιβάσάντων κατά τήν κατοχήν, οί οποίοι ή όποια τελικώς
δέν είναι δυνοιτόν σταί τών μερισματαποδείξεων τελούν σεως καί τήν συμπίεσιν τών Απαι
κρύπτουν τά
παρανόμως
κτηθέντα νά γίνη παραδεκτή, γίνεται διότι 5Γ έν Αγνοίςτ τής διατάξεως ταύτης, εί
τούμενων δι’
αυτήν έργασιών, τό
εις Ανωνύμους τίτλους; Κατά κανόνα αυτής θά καταστή Αδύνατος ή κατα- τε διότι ουτοι τελούν εις σχέσιν έξαρπρόβλημα δσον καί αν φαίνεται κατ*
πωλείται σήμερον Από τους υπερήλι δολίευσις τοΰ Δημοσίου, διά τής δια τήσεως πρός τόν πραγματικόν μέτο
Αρχήν δύσκολον,
Ασφαλώς θά λυθή,
κας ή Ακίνητος περιουσία των, Τνα φυγής έκ τοΰ φόρου κληρονομιάς καί χον, είτε έξαργυρώνουν 'τούτα, έναντι
αν ύπάρχη καλή διάθεσις. ’Αρκεί ή
έπενδυθή μέ Ανωνύμους τίτλους, προς εισοδήματος.
Τό πλείστον τών δια- προμήθειας, διά τών Χρηματιστών ή έφαρμογή τοΰ
νέου συστήματοίς νά
αποφυγήν τοΰ φόρου κληρονομιάς.
τυπωθεισών κριτικών έχουν. Αναμφι μεσιτών τού
Χρηματιστηρίου.
Διά είναι έκ τών προτέρων καλά μελετη
"Οταν Αρχίση ή πληρωμή
μερί βόλους, ώς Αρχήν τήν δυσαρέσκειαν τού τροπου αυτού, διά τής κατανομένη καί προσηρμοσμένη μέ τάς ει
σματος έκ μέρους
τού μεγοώυτέρου τών κεφαλαιούχων, ίσως καί τήν ά- μής δηλαδή τών μερισματαποδείξεων
δικός συνθήκας πού υπάρχουν εις τήν
μέρους
τών
Ελληνικών έταιρειών, γνοιοίν μερικών
Αποταμιευτών καί μεταξύ πολλών προσώπων, ή διά τής χώροτν μας.
κοοτά τάς έποχάς τής πληρωμής του, αυτό είναι τό κύριον σ η μ εί- είσπράξεώς των διά τών Χρ)τών, έπιΔιότι, άν ιτούτο δέν γίνη υπάρχει
οί κομισταί τούτων καί αί Τρόπτεζαι, ο ν,
τό όποιον δέν πρέπει νά μάς τι/γχάνοται ή διαφυγή έκ τοΰ φόρου κίνδυνος ν’ Αποτύχη,
δπως συνέβη
θά είναι
υποχρεωμένοι
νά άποκό- διαφυγή τήν προσοχήν, δτοον έξετά- εισοδήματος έπΐ τών κινητών Αξιών.
εις τήν ’Ιταλίαν, ή όποια Ανεπαρκώς
πτουν καί να εισπράττουν
σημαντι ζωμεν τάς διαφόρους έπτκρίσεις.
Βεβαίως, ή θεσμοθέτησις ΰπό τού προπαιρασκευασθεΐσα διά τήν μεταρκόν Αριθμόν μερισμαίταποδείξεων, ώς
θά μάς εΐπουν, δμως, οί ΰποστη- έν λόγω νόμου τής υποβολής κατα- ρΰθμισιν αυτήν, ήναγκάσθη νά μεταέπΐ τά πλείστον μικρός Αξίας, πράγ ρικταί τής θεωρίας
τής Ανωνυμίας στάσεως τών πληρωνομένων μέρισμά βάλη συχνά τήν σχετικήν νομοθεσί
μα τό όποιον συνεπάγεται πολλήν έρ- τών μετοχών, οί όποιοι διατείνονται των, Αποτελεί
σημαντικήν πρόοδον. αν καί νά προκαλούνται, ώς έκ τού
γασίαν καί κόστος διά τάς Τραπέ- δτι οί ονομαστικοί τίτλοι Αποτελούν Η μή επέκτασις δμως, τοΰ συστή
καί άταξίαι, αί ό
του βραδύτητες
ζας δυσανάλογον.
έμπόδιον τής κυκλοφορίας τών κεφα ματος τούτου
τοΰ έλέγχου εις τάς ποιοι ηύξήθησαν κατά τήν διάρκειαν
Είναι φανερόν πλέον, δτι τό κα λαίων: δέν είναι προτιμότερον νά όρ- έγγραφος πιστώσεων, έκ τού προϊόν
τού πολέμου.
θεστώς τού τίτλου εις τόν κομιστήν, γανωθή καλύτερον ή Εφορία συγκεν- τος μερισμάτων έπ’ όνόματι τών δι
Κυρίως πρέπει νά καταβληθή πά
εις τό όποιαν ό Έλλην έχει πρσσκολ- τρώσεως φορολογικών στοιχείων εις καιούχων λογαριασμών εις τάς Τρο
σα προσπάθεια διά νά διευκολυνθή ή
ληθή, καταδικάζεται σήμερον, ολίγον τρόπον, ώστε νά μή διαφεύγη ό φό τέζας, αί όποΐαι είναι, αν μή Ανώ
μεταβίβασις
τών
όνομαστικών τί
ή πολύ, διότι ένδιαφέρει, καπά τήν ρος τού εισοδήματος; (Διά τόν φό- τεροι, ίσαι εις αριθμόν μέ τάς πραγ
τλων καί ή διαπραγμόττευσίς των εις
παρούσαν στιγμήν όπως, εις τόν οι ρον κληρονομιάς, είναι άναμφισβήτη- ματοποιουμένας
πληρωμάς εις τάς τά Χρηματιστήριαν χωρίς βραδύτητας
κονομικόν τομέα, ό έλεγχος τών δια τον δτι ούδέν μέτρον δύναται νά λη- θυρίδας τών Τραπεζών καί όταιρεικαί έξοδα,
νά περιορισθούν εις τό
πραγματεύσεων καί τών
τιμών τών φθή). Τούς άπαντώμεν, άδιστάκτως, ών, Αποτελεί άλλην Ατέλειαν καί συ
έλάχιστόν αί Απαιτούμεναι διατυπώ
κινητών Αξιών έξασκήται εις τόν ί δχι.
νεπώς, διαφυγήν καί έκ τής αιτίας σεις καί νά καταστή ή έκπλήρωσίς
διον βαθμόν μέ τόν έλεγχον τών τι
Κατά τήν νομοθεσίαν μας, διά τόν ταΰτης, τοΰ φόρου εισοδήματος.
των εΰκολωτέρα.
μών τών άλλων κινητών Αγαθών, διά φόβον τής κατηγορίας Γ’ εισοδημά
Εξ άλλον ό Αριθμός τών ύποβαλΕις τήν Άγγλίοτν ή μεταβίβασις
νά άποφευχθή εις τό μέλλον ή Αχα των έκ κινητών Αξιών, αί ήμεδαπαί λομένων εις τήν 'Εφορίαν καταστάσε
ονομαστικών μετοχών γίνεται ώς έλίνωτος κερδοσκοπία.
Ανώνυμοι έταιρείαι ύποχρεοΰνισπ, δ- ων, δτοτν
άρχίση ή πληρωμή μερί ξής: Τά δνομα τού Αγοραστού δίδε
Είναι
Απαραίτητον
νά καταστή πως υποβάλλουν κοοτάστασιν έμφαί- σματος παρά τών έταιρειών, θά εί
ται υπό τού Αγοράζοντας
Χρηματιεύχερής ό έλεγχος τών Ανωνύμων έ- νουσαν τά όνοματεπώνυμον, επάγγελ ναι τόσον μεγάλος, ώστε αί Τράπεοσοΰ εις τόν πωλούντα Χρηματιστήν,
ταιρειών έκ μέρους τού αρμοδίου Υ μα καί διεύθυνσιν τών μετόχων, εις ζαι θά έπιβαρύνωνται μέ όγκον έρό όποιος καταρτίζει τήν πράξιν μετά
πουργείου καί νά σταματήση ή σύ- οΰς κατεβλήθη μέρισμα. ’Επίσης, ϋ- γασίας, χωρίς Αποτέλεσμα, διότι κά
βιβάσεως· ή πράξις αύτή υπογράφε
στασις τοιούτων οικογενειακής μορ ποχρεοΰνται, δπως έξακριβώνωσι τήν θε έλεγχος έκ μέρους Τής Διοικήσεως
ται, πρώτον Από τόν πωλητήν καί κα
φής πρός Απαλλαγήν έκ τής φορολο ταυτότητα καί
τήν διεύθυνσιν τής θά είναι Αδύνατος ή τουλάχιστον Α τόπιν παραδίδεται υπό τού πωλοΰνγίας.
κατοικίας τού έξαργυρούντος, τηροΰ- τελής, λόγω τού μεγάλου όγκου τών τος Χρηματιστοΰ εις τόν άγοράζοντα
Καίτοι νομοθετικώς
καί
εις τά σαι Ακριβή σημείωσιν τού ποσού καί καταστάσεων.
Χρηματιστήν, μαζί μέ τόν άνομαστιΚαταστατικά όλων Ανεξαιρέτως τών τοΰ είδους τών εις &ς Ανήκουν ταΰτα
Κατόπιν τών Ανωτέρω έκτεθέντων, κόν τίτλον
καί Αποστέλλεται παρ’
Ανωνύμων έταιρειών καθορίζεται δτι, μετοχών καί όμολογιών.
’Οφείλουν είναι πολύ φυσικόν δτι ό τύπος τών αυτού, Αφού προηγουμένως νπσγρα-

ψή και παρά τού Αγοραστού, εις τήν
Εταιρείαν προς έγγραφήν είς τά βι
βλία τών ονομαστικών
μετόχων τής
γενομένης μεταβιβάσεως καί Εκδοσιν
νέας μετοχής έπ’ όνόματι Το0 Αγοραστοϋ. Αί έπΐ τής πράξεως μεΚαβιβάσεως υττογραφσί, τόσον τον άγορα
στού όσον καί τού πωλητού, πρέπει
νά βεβαιωθούν ύπό μαρτύρων.
Η ευθύνη διά το Εγκυρον ή μή τής
μεταβιβάσεως βαρύνει
τόν πωλητήν
καί τον Χρηματιστήν, έν ούδεμιςι 5έ
περιπτώσει τήν έταιρείαν. Κατά τόν
Αγγλικόν Νόμον,
τό πρόσωπον τό
όποιον παρουσιάζει τήν μεταβίβασή
είς τήν έταιρείαν πρός έγγραψήν είς
τά βιβλία της είναι υπεύθυνον.

άλλα καί
τής
κανονικότητας τής
πράξεως. Διά πάσαν πράξιν θά τί
θεται 8ήμερος προθεσμία, πέραν τής
οποίας θά
ύποχρεούται ό πωλήσας
Χρ)τής εις τήν καταβολήν άποζημιώσεως. Ή τακτοποίησις τής μεταφο
ράς Επ’ όνόματι τού άγοραστοΰ θά
γίνεται τη φροντίδι τού πωλήσαντος
Χρηματιστού.
3) Νά καθιερωθή ό θεσμός τού πι
στοποιητικού ιδιοκτησίας, προαιρετι
κού μέν διά τάς άπλάς μεταβιβάσεις,
υποχρεωτικού όμως δι’ όλας τάς έχούσας άνάγκην
νομικών διατυπώ
σεων (κατόπιν θανάτου,
μεταβολής
τής προσωπικής καταστάσεως κλπ.)
τό πιστοποιητικόν τούτο, θά συντάσσεται
παρά
Συμβολαιογράφου,
Γραμματέως τών
Πρωτοδικών, Είρηνοδίκου ή Προξένου διά τούς κατοί
κους τού Εξωτερικού. Τό πιστοποιη
τικού ιδιοκτησίας,
παρουσιάζει τά
Εξής πλεονεκτήματα:
α) Δεν παρίσταται
άνάγκη συγκοντρώσεως Εκ μέρους
τού μετόχου
πολλών εγγράφων, διά νά τά παρου
σίαση είς κάθε ένδιαφεραμένην έκδότριαν τών μετοχών έταιρείαν, διότι
τούτο είναι άρκετόν.
6) Άπό τής
πλευράς τής
έτσιρείας δέν παρέχε
ται άνάγκη νά έξετάση αντη λεπτο
μερώς τούς φαικέλλους, δεδομένου ό
τι ή ευθύνη τής μετατροπής τού τί
τλου βαρύνει άποκλειστικώς τόν συν
τάκτην τού πιστοποιητικού, όπότε Εχομεν μεγάλην οικονομίαν χρόνου καί
διατυπώσεων.

Είναι όμως άληθές,
ότι είς την
’Αγγλίαν ή πρακτική τών «ΝΟΜΙ"

NEES» καί τά «TRUSTEES», τά
οποία διαχειρίζονται τάς περιουσίας
τών ανικάνων, τάς κληρονομιάς, ώς
καί τάς μεγάλος ιδιωτικός περιου
σίας Εχουν Ελαττώσει
είς μεγάλην
Αναλογίαν τό ποσοστόν τών Εγγε
γραμμένων ονομαστικών μετόχων.
Είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας, ή
μετοχή υπογράφεται παρά τού όνομα
οτικού μετόχου είς τήν όπισθίαν ό'■ψιν της Ενώπιον μάρτυρας, τού όποι
ου τήν υπογραφήν Εγγυάται μία Τρά
πεζά. Συγχρόνως, υπογράφεται παρά
τού όνομαοττικού μετόχου καί εν Εν
τυπον
έκχωρήσεως,
τό όποιον δεν
συμπληροΰται, άλλ’ υπογράφεται μό
νον ΰπό τού πωλητοΟ καί βεβαιοΰται
ή Επ’ αυτού υπογραφή παρά τής ι
δίας Τροτπέζης.
Είς τήν Γαλλίαν
άπό τού 1941
ίμετετράπησαν υποχρεωτικός είς ονο
μαστικός αί μετοχαϊ όλων τών άνωνύμων Εταιρειών, ή όσοι ήθελον νά
τάς διατηρήσουν άνωνύμους νπεχρε•ώθησαν νά τάς καταθέσουν είς ένα
-αυτόνομον
συγκεντρωτικόν ’Οργανι
σμόν (CAISSE CENTRALE DE
DEPOTS ΕΤ
DES TITRES),

VIREMENTS

μέσω τού όποιου
καθιερώθησαν οί τρεχούμενοι
λογα
ριασμοί τίτλων, λειτουργοΰν)τες διά

"VIREMENTS·
Χωρίς νά γνωρίζωμεν τά μέχρι σή
μερον Επιτευχθέντα πρακτικά άποτελέσματα τού
'Οργανισμού τούτου,
δυνάμεθα νά εΐπωμεν,
ότι άποτελεϊ
σοβαρόν πρόοδον είς τήν Τραπεζιτικήν
καί
Χρηματιστηριακήν όργάνωσιν.
Κατόπιν τών άνωτέρω έκτεθεντων,
■νομίζομεν, ότι ή μεταβίβασις τών ο
νομαστικών μετοχών
εΐναιι δυνατόν
νά γίνεται ώς έξης:
1) Διά τάς άπλάς
μεταβιβάσεις
®ά συντάσσεται εν πινάκιον μεταβιβάσεως, τό όποιον
θά υπογράφεται
ύπό τού πωλητού καί θά εΐνακ τού
Ιδιου τύπου δΓ όλας τάς Εταιρείας.
χΟ Χρηματιστής θά είναι ίτποχρεωμένος νά φροντίση νά κατοχυρωθή μέ
δλας τάς βεβαιώσεις, τάς όποιας άπαιτεΐ ή ζητουμένη πράξις π. χ. άπό
ίναν άγνωστον πελάτην
θά ζητήση
πιστοποιητικάν ταυτότητος, διεύθυνι
σιν κ.λ.π.
’Από τόν άντιπρόσωπον
μιάς Εταιρείας τό καταστατικόν καί
δλα τά άλλα
Εγγραφα νομιμοποιήσεως, τών όποιων ή προσαγωγή είναι
άπαραίτητος, άπό Ενα Επίτροπον έ·
νεργούντα διά λογαριασμόν άνηλίκου
ή Ανικάνου τήν άπόφασιν τού συγγε
νικού συμβούλου κ.λ.π.
2) Ό πωλών Χρηματιστής θά εί
ναι υποχρεωμένος νά διαβίβαση είς
τήν Εταιρείαν τήν μετοχήν συνοδευομενην άπό τό σχετικόν πινάκιον με
ταφοράς νπογεγραμμένον παρ’ αώτου.
*Η ύπογραφή τού Χρηματιστού θά Εχη τήν Εννοιαν όχι μόνον βεβαιώσεως τής ταυτότητος
τού πωλοϋντος.
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4) Είς περίπτωσίν καθ’ ήν όπάρχουσιν είς τά βιβλία τής Εταιρείας οίαιδήποτε ρήτραι
άπαγορεύουσαι τό
δικαίωμα τής άπαλλστριώσεως, τότε
ή τακτοποίησις τής μεταφοράς θά γί
νεται άπό τόν πωλητήν Χρηματιστήν,
ό όποιος δέν θά δύνοται νά άπαιτήση
τήν πληρωμήν τού Αντιτίμου τής με
τοχής, εϊμή μόνον Εναντι παραδόσεως
τού τίτλου
μεταγεγραμμένου,
είτε
Επ’ όνόματι τού άγοραστοΰ πελάτου,
είτε Επ’ όνόματι
τοΰ Χρηματιστού
του, εις περίπτωσίν καθ’ ήν αί Απαιτηθησόμεναι διατυπώσεις διά τήν μεταβίβασιν, πρόκειται
νά βραδύνουν.
Δηλαδή ό πωλών Χρηματιστής θά εί
ναι Επιφορτισμένος ·νά παρακολουθήση τήν μετατροπήν του τίτλου.
Διά τών άνωτέρω
έκτεθένιτων δέν
λύεται, βεβαίως, ενα τόσον σοβαρόν
ζήτημα, τό όποιον θά έπιφέρη έπανάστασιν είς τό καθεστώς τών κινη
τών άξιών είς τήν χώραν μας.

‘Η μελέτη τών λεπτομερειών του
πρέπει νά άνατεθη
είς ’Επιτροπήν
Εξ ειδικών, κυρίως Χρηματιστών καί
Τραπεζιτικών υπαλλήλων, διά νά ύ
παρξη Ούτως ή έγγύησις, ότι ή Ε
.
δέν θά έπιφέρη προ
φαρμογή του
σκόμματα είς
τάς σνναλλαγάς καί
δυσπιστίαν είς τούς κύκλους τών κε
φαλαιούχων καί Αποταμιευτών, συνέ
πεια τής όποιας θά είναι ή έλάττωσις τών συναλλαγών Επί τών κινητών
άξιών καί έν γένει τής κυκλοφορίας
τών κεφαλαίων.
Άθήναι, 19)4)) 50,
ΑΙ ΩΡΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΘΗΝΩΝ
Κατόπιν άποφάσεως τού υπουργεί
ου Εργασίας, αί ώραι Εργασίας τών
Εμπορικών
καταστημάτων
Αθηνών
διά τήν περίοδον Από 16ης Μαιου
μέχρι 15ης Όκτωβρίχψ, Ιόρίζσνται
άπό 8 π.μ. — 1.30 μ.μ. καί άπό
5 — 8 μ.μ. Τά Σάββατον άπό 8 π.μ.
— 2 μ.μ., τό δε άπόγευμα θά παρα
μένουν κλειστά.

Η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
φελήθησαν τού νόμου 18. Πάντως δύ
ναμαι νά βεβαιώσω ότι ή ’Εθνική Τρά
πεζα μόνον ζημίας Απεκόμισεν έκ τών
συνεπειών του, άφοΰ, πλήν τού συνό
λου τών καταθέσεών της, είχε διαθέσει
είς τοποθετήσεις καί Ενα μέρος τών άποθεματικών της. Πράγματι αί κατα
θέσεις τής 'Εθνικής Τραπέζης άνήρχον
το είς 11.277 έκατ., αί δε τοποθετή
σεις της καί τά είς δραχμάς διαθέσιμα
είς 11.313 έκατ. ’Εάν πρέπει νά έπικριθώσι τά πιστωτικά ιδρύματα διά τά
μέρισμα το όποιον διένειμαν, πρέπει
ίσως νά έπικριθώσι δι’ άλλους λόγους
Άλλ’ οΰτω, είσερχάμεθα είς τό τραπε
ζικόν ζήτημα, μέ τό όποιον θ’ Ασχολη
θώ αυριον.

Β'.
“Ενα άπό τά άριστα ώργανωμένα συστήματα ποΰ είχαμεν εις τόν
τόπον αστόν πρό τοΰ πολέμου ήτο
ικαί τό πιστωτικόν μας
σύστημα.
Εντός μόλις μιδς Εκατονταετίας ά
πό τήν άπελευθέρωσιν ό τραπεζι
κός μας όρψανισμός άνεπτύχθη καί
έξειλίχθη είς Επίζηλον σημεΐον. Κατώρθωσε νά Εξυπηρέτηση ευθύς Εξ
άρχης τό Εμπόριον, τήν γεωργίαν
καί τήν κτηματικήν πίστιν και αρ
γότερα Εδωσε τά άπαιτοάμενα μέ
σα Είς τήν βιομηχανίαν ν’ άναπτυχθή. Κατόρθωσε νά δημιουργήση έκ των περιωρισμένων οι
κονομικών μας δυνατοτήτων, ικα
νήν άποταμίευσιν
καί έπολλαπλασίασε τά είς τήν διάθεσίν του
μέσα, διά της δημιουργίας τραπε
ζικού χρήματος, μόνον όπως μία
άρτίως ώργανωμένη οικονομία ονναται νά τό πράξη. Κατόρθωσε νά
Εμπνευση τήν άπαιτουμένην έμπιστο
σύνην είς τό Εξωτερικόν, οΰτω δέ
διά της προσελκύσεως ξένων κεφα
λαίων νά συμπληρώντ] τήν έκάστοτε άνεπαρκή. Εσωτερικήν μας άποταμίευσιν διά ν’ άντοοιοκρίνεται
πλήρως είς τάς άνάψκας της όλονέν άναπτυσσομένης παραγωγικής
μας δραστηριότητας καί νά χρηματαδοτήοη, κατά μέγα μέρος, τούς
Απελευθερωτικούς μας
αγώνας.
Παρά τούς τόσους πολέμους, τούς
-όποιους ΰπέστηιμεν, τάς Εσωτερικός
μας διαμάχας καί τάς πτωχεύσεις,
τό Εκδοτικόν μας προνόμιον έλειτούργησεν όσον ήτο δυνατόν Ικα
νοποιητικότερα καί τό νόμισμά μας
έγνώρισε περιόδους Ακμής. Τάς
σταθερός του βάσεις άπέδειξεν Α
κόμη ό τραπεζικός μας όργανισμός
δταν άντιμετόπισεν, άνευ πτωχεεύσειων, τήν φόβε pen κρίσιν τοΰ 1932,
ή όποια παρέσυρεν Εκατοντάδας
πιστωτικών ιδρυμάτων είς τάς οι
κονομικός ΐσχυροτέρας χώρας τοΰ
κόσμου. Πρό τοΰ δευτέρου πολέμου
ή Τράπεζα τής Ελλάδος, παρά τό
σφάλμα τής ίδρύσεώς της, μέ τά
σχετικός περιορισμένα της Εξοδα,
ήσκει τό Εκδοτικόν προνόμιον καί
■έπενέβαινε λελογισμένως είς τήν Α
γοράν. Ή ’Εθνική Τράπεζα καί με
τά τόν άπώλειαν τοΰ έκδοτιχοΰ της
προνομίου, δέν Εχασε τόν κοινωφε
λή της χαρακτήρα· έδάνειζε τό
Κράτος, δταν τοΰτο δέν ήδύνατο νά
καταφυγή είς τήν ’Εκδοτικήν Τρά
πεζαν· διά τών κεφαλαίων της ουνετέλεσεν είς τήν άποπεράτωοιν
τών μεγάλων παραγωγικών μας
Εργων· διά τών συναλλάγμ.χτικών
της διαθεσίμων έβοήθησε τό Εκδο
τικόν ίδρυμα νά στήριξή τό νόμισμα
τό 1931· ήσκει Επιτυχώς τάς γενικωτέρας χρηματοδοτήσεις τοΰ κα
πνού, τής σταφίδος καί τοΰ σίτου,
έδημιούργει βιομηχανίας καί άκμαζούσας Εμπορικός Επιχειρήσεις καί
ήγγυάτο τά έκ τοΰ έξωτεριικσΰ με
γάλα ιδιωτικά μας δάνεεια. Αί λοιπαί μας Εμπορικοί Τράπεζοα, ένίσχυον τήν βιομηχανίαν καί τά Εμπό

ριον δι’ Ενός λελογισμένου μεταξύ πέζης, δταν τό 1926 προέκυψε τό
των συναγωνισμού. ‘Η Κτηματική ζήτημα. Άντετέθημεν, διότι ύπεστηΤράπεζα έξυπηρέτησεν άρτίως τήν ρίξαμεν δτι παντού τό Εκδοτικόν
κτηματικήν πίστιν -καί χόορις είς τά προνόμιον έχει άνατεθή είς όργαδάνεια, τά όποια έχόρήτγησεν, έλα- νισμούς διαμορφωθέντας έκ τής ι
βον τήν σημερινήν των δψιν αί Ά στορίας καί τής ιδιοτυπίας τής οι
θήναι καί τά λοιπά μας άστικά κέν κονομίας κάθε χώρας. Ή Τράπεζα
τρα. Ή ’Αγροτική Τράπεζα διεδέ- τής Αγγλίας, ή Τράπεζα τής Γαλ
χθη τήν Εθνικήν είς τήν νορήγη- λίας, ή Ραϊχσμάνκ καί ή ("έντεσιν γεωργικών δανείων καί έξυπη- ραλ Ρεζέρβ, ικαίτοι καταστατικός
ρέτει τήν ύπαιθρον. Οϋτως, άβιά- ουσιαστικά διαφέρουν μεταξύ των,
στως καί φυσιολογικός, τά τραπε διαχειρίζονται άρτίως τό Εκδοτικόν
ζικόν μας σύστημα έξειλίχθη καί προνόμιον, δπως τό διεχειρίζετο καί
κατένειμε τήν πολυμορφίαν τών πι ή Οδική μας ’Εθνική Τράπεζα. Ή
στωτικών μας λειτουργιών, αί ό δήμιουριγία, κατά συνέπειαν, νέου
ποιοι ώδήγησαν δλας τάς οικονο Εκδοτικού Ιδρύματος, Ενώ δέν ήτο
μικός άνεπτυγμένας χώρας είς τήν Επιβλαβής, θά συνετελει είς τήν με-διαμόρφωση ώρισμένων συστημά γίστην αΰξησιν τών Εξόδων, τά ό
των όργανώσεως καί πίστεως, διά ποια Επιπίπτουν Επί τής Απονομής
τών όποιων Αντιμετωπίζοντας άπο- τής πίστεως.
Καίτοι Εξακολουθώ νά πιστεύω
τελεσματικώτερα οί κατά τής κοι
νωνίας καί τής όί-κονομίας κίνδυνοι. είς τήν όρθότητα τής τοιαύτης άΤό άρτιον αυτό σύστημα, δέν έ πόψεως, ή όποια έδιικαιώθη καί έκ
ξη ρθρώθη μόνον έκ τοΰ πολέμου τών πραγμάτων, δέν δΰναυαι ν’ άνκαί τών συνεπειών του, αλλά καί τιπαρέλθω τό γεγονός, δτι ή Εκδο
ήμεΐς οί ίδιοι έκάμαμεν άτυχός δ, τική μας Τράπεζα, ύφίσταται καί
τι ήτο δυνατόν διά νά τό καταβα- λειτουργεί άπό είκοσι καί πλέον Ε
ραθρώσώμεν δΓ αλλεπαλλήλων ά- τών. Διά τοΰτο νομίζω, δτι ·?’ άπεμελετήτων νομοθετικών καί άλλων τέλει άποτελεσματ ικωτέσαν άπό πά
μέτρων, ιμέ τήν καλήν ίσως πρόθε σης άπόψεως λύσιν ό περιορισμός
ση νά λύσωμεν τά δυσχερέστατα τής Τραπέζης τής "Ελλάδος, είς τήν
μεταπολεμικά μας κοινωνικά καί άσκησιν τοΰ ΕκδοτυκοΟ προνομίου,
οικονομικά προβλήματα. Ουτω, διά είς τόν ρόλον της.
ώς Τοαπέζης
τοΰ άναγκαστ. νόμου 233)1945, ό τών Τραπεζών, όπότε δέν θά ύφϊόποιος Επέρασεν ώς έντεΛώς προ σταντο πλέον οί δημιουργούμενοι
σωρινόν μέτρον, εκτοτε όμως άνα- σήμερον κίνδυνοι διά τήν νομισμα
νεοΰται τακτικά, παρεσχέθη ή ευ τικήν της λειτουργίαν, θά τής παρεί
χέρεια είς τό Εκδοτικόν ίδρυμα ιά χοντο τά μέσα ν’ άσκήση άδιαβλήΕκτελή πάσαν Εργασίαν συνεπαχο- τως πραγματικόν Ελεγχον έπί τής
μένη-ν οίονδήποτε κίνδυνον καί έξέ- πίστεως καί τών Τραπεζών καί θά
ψυγε τής κυριαρχίας του ό πραγ ήλαττοΰντο τά σηιμερινά της κολοσ
ματικός Ελεγχος τής έκδόσεως- έ- σιαία γενικά έξοδα. “Οσον άφορα
θεσπίσθη, ή πιστωτικός απαράδε τή,ν Εθνικήν Τράπεζοη καί τάς λοι
κτος καί γενικώς Επικίνδυνος άρ- πός Τραπέζας δέν θά ήτο δύσκοχήί τής άσκήσεως Εμπορικής καί λον, μέ όλίγη-ν καλήν θέληση, νά
βιομηχανικής πίστεως ΰπό τής ’Α τάς Επαναφέρωμεν είς τόν προπο
γροτικής Τραπέζης, μέ τή,ν Ελπίδα λεμικόν τών ρόλον, διά τοΰ όποιου
ότι θά διηυκολύνετο ούτως ή διά- Εξυπηρετήθη τόσον άποτελεσμοττιθεσις καί :έξαγκοΙγή τών συγκεν- κά ή χώρα μας, διότι, μολονότί δέν
τρουμένων προϊόντων μας· ή Κτη ώφελήθησαν έκ τοΰ νόμου Iti, καματική Τράπεζα έξηναγκάσθη νά τώρθωσαν ευτυχώς νά περισώσουν
άσκή μακροπρόθεσμον βιομηχανι ένα μέρος τών άποθεματικών των.
κήν πίστιν άνευ τών ρητός προβλε- ’Εξακολουθούν κατά συνέπειαν νά
πομένων ύπό τοΰ καταστατικού της Αποτελούν ύγιεΐς όργανισμούς, οίέγγειων ύποθηικικών Ασφαλειών καί τινες είναι εΰκολον νά συγχρονικατεβλήθη πραγματικός άγών, διά σθοΰν μέ τήν σημερινήν διαμόρφω
νά μή ψηφισθή Ετοιμον νομοσχέδιον, ση τής οικονομίας μας.
Ιδιά τοΰ όποιου
έξετρέπετο σΰτη
ΓΕΩΡΓ. I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
τελείως τοΰ προορισμού της. Τό μό
------- · -----νον πράγμα, είς τό όποιον δέν άΑΝΕΒΛΗΘΗ
πέβλεψεν ή άλλοπρόσαλλος και πο
ΔΙΑ ΤΗΝ 10ijv ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
λυσχιδής αϋτη
νομοθεσία είνα- ή
δημιουργία καταλλήλου όργάνου ΤΟ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
πρός κατανομήν καί παρακολούθη
ση τών ύπό τάς σημερινός συνθήΠαρουσία τοΰ Απεσταλμένου τής
κας χορηγουμένων πρός τάς βιομη Διεθνούς Συνομοσπονδίας Ελευθέρων
χανίας πιστώσεων καί τών δΓ αύ- Εργατών κ. Μπράουν συνεκροτήθη
τών δήμιουρίγουμένων άποθεμάτων. σύσκεψις τής Γενικής Συνομοσπονδί
Οϋτως, άφήκαμεν δλας μας τάς ας ,Εργατών ’Ελλάδος, κατά τήν όποι
Τραπέζας, άπό τής ’Εκδοτικής μέ αν έλήφθη Απόφασις Αναβολής τής
χρι τής Ελάχιστης ιδιωτικής Τραπέ
συγκλήσεως τοΰ
10ου πανεργατικοο
ζης, νά έκτραπώσιν είς Ενα άνευ
συνεδρίου διά τήν 1 Οην Σεπτεμβρίου.
προηγουμένου μεταξύ τών αρνητι
Ή Διεθνής Συνομοσπονδία θά συνκόν συναγωνισμόν, συνεπεία τοΰ ό
ποιου ηύξήθησαν ίλιγγιωδώς ι ά Ε εργασθή μέ τήν διοίκησιν τής Γ. Σ.
ξοδα τοΰ τραπεζικού μας συστή Ε. Ε. καί θά βοηβησς διά τήν Επιτυ
ματος, οΰτοις ώστε, παρά τούς είσ- χή προπαρασκευήν καί διεξαγωγήν
προΓΓτομένους υψηλούς τόκους και τοΰ συνεδρίου.
’Επίσης ό κ. Μπρά
προμήθειας, τά πιστωτικά μας ι ουν άνέλαβε νά είσηγηθή είς τήν Εκ
δρύματα κατορθώνουν, μόλις τώρα
τελεστικήν Επιτροπήν
τής Διεθνούς
καί μετά δίας νά καλύπτουν κατά
Συνομοσπονδίας, τήν Αποστολήν αν
τά 90)100. τά καθοριζόμενα ύπό
τής ύφισταμένης νομοθεσίας γενικά τιπροσώπου της είς τήν Ελλάδα, 6
όπςίος νά παραμείνη μέχρι τής λήτων Εξοδα.
"0 διευθυντής τής «Καθημερι ξεως τών Εργασιών τοΰ πατεμγατινής», διά τοΰ άρθρου του τής παρελ κοΰ συνεδρίου.
θούσης Κυριακής, άναζητεΐ τήν λύΚατά τήν αυτήν ώς άνω σνσκεψιν
σιν τοΰ προβλήματος είς τήν συγ διεκηρύχθη ή Απόφασις δπως xrρόστα
χώνευση τών Τραπεζών καί δή τών τευθή ή Ανεξαρτησία τής Γ.Σ.Ε.Ε. και
δύο μεγάλων Τραπεζών. Ή λύσις έν γένει τών έργατούπαλληλ ικών συν
αΰτη θά Επρεπε νά μοϋ είναι Εξαι
δικάτων Εναντι
οΐασδήποτε Απόπει
ρετικά συμπαθής, διότι Ενθυμείται
βέβαια, δ κ. Βλάχος, δτι μαζί του ρας παρεμβάσεως ή άνσμίξεως τού
καί μέ τόσους άλλους άντετέθημεν Κράτους ή τών πολιτικών κομμάτων
είς τήν ίδρυσιν νέας έκδοτχκής Τρα ή Εργοδοτών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π.
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
200.000 τόν. τόν άριθμόν τοΰ Ίοννί- ξακολουθήσουν ΰφιστάμενοι, καί
τά νικής πωλήσεως τών άγαθών ήσαν μι* "Ομοσπονδιακής Κυβερνήσεως όπται_______
ου 1939
άλλο ήμισυ εις έκτάκτους παράγον κρώτεραι τό 1949, όλίγη ήτο ή δια τοΰσα τήν καταβολήν τοίς μετρητοΐς
Ή παραγωγή τών βρεταννικών βιοΉ σημασία του καταφαίνεται δταν τας. Εις τήν έκθεσιν υπογραμμίζεται φορά είς τήν ποσότητα τήν διατεθεΐ- τών 50 % είς πάσαν άγοράν χρεογρά
μηχανιών κατά Δεκέμβριον 1949 ΰπε- υπολογισθη δτι έχάθησαν βρεταννικά τό γεγονός δτι αί εις δολλάρια έξα- σαν ΰπό τών έπιχειρήσεων αυτών.
φων άποτρέπει έπανάληψιν τής κερβο
ρέβη κατά 8 μονάδας τήν τοΰ άντι- εμπορικά πλοία συνολικής χωρητικότη γωγαί τής Μεγάλης Βρεταννίας ηΰξή
— Μέ τήν είσοδον τής Άμερικανι- σκοπικής άγοράς τοΰ 1929.
στοίχου μηνάς τοΰ 1948. Μέ βάσιν τος 11.3 έκατομμ. τόννων κατά τήν θησαν μετά τήν ΰποτίμησιν τής λί κής οικονομίας είς τό δεύτερον τρί
Τό περιοδικόν «Μπίζινες Οΰήκ» Ερ
100 τοΰ 1946, 6 δείκτης τών παρα- διάρκειαν τοΰ πολέμου,
μηνεύει
ώς Εξής π. χ. τήν κατάσταρας, δχι δμως άρκετά διά νά άντι- μηνον καί μέ δλους τούς δείκτας τής
γωγικών βιομηχανιών τον παρελθόν'Ανάλογος μέ τήν υψηλήν παραγω- σταθμίσουν τήν χαμηλοηέραν συναλ οικονομικής δραστηριότητας
σιν
τής
άγοράς:
έμφανίτα Δεκέμβριον άνήλθεν εις 134
έν γήν τοΰ παρελθόντος Ίανουαρίου ήτο λαγματικήν τιμήν της. Διά τάς "Ηνω ζοντας σαφή άνοδον, πλείστοι οικονο
«Ή άγορά αυτή ένδιαφέρεται είς
συγκρίσει πρός 125 τοΰ Δεκεμβρίου καί ή κίνησις τών πλοίων, τά οποία μένας Πολιτείας μόνον ή εις στερλί μολόγοι συμφωνούν μέ τόν όπουργόν άπόληψιν μερασμάτνώ. Αί έταιρίαι,
1948.
: άπέφεραν κέρδη πλέον τών 8 έκατομ. νας άξια τών έξαγωγών τής Μεγάλης τοΰ ’Εμπορίου κ. Τσάρλς Σόγιερ έπϊ τάς όποιας άντιπροσωπεΰουν τά χρε
Ή παραγωγή γάλακτος κατά τόν λιρ. Το ποσάν αυτό είναι το μεγαλύ- Βρεταννίας ήτο κατά 78% μεγαλυτέ- τοΰ δτι ή προοπτική τής ’Αμερικανι όγραφα αυτά άνεμένεται δτι θά δώ
μήνα 'Ιανουάριον 1950 ύπερέβη κάθε τερον, τό οποίον έχει πΐτέ έπιτευ- ρα άπό δ,τι τό προηγούμενον τρίμη κής οικονομίας διά τό δεύτερον έξά- σουν τά αυτά ή καί μεγαλύτερα μερί
προηγουμένην, Τά αγροκτήματα τής χθή έν συγκρίσει πρός τά 4 έκατομ. νον καί ή εις δολλάρια άξια κατά 24 μηνον τοΰ τρέχοντος έτους είναι «Ε σματα άπ’ δ,τι τό παρελθόν έτος —
'Αγγλίας καί τής όύαλλίας έπώλη- λιρ. τοΰ Ίανουαρίου 1949 καί
τάς % μεγαλυτέρα. Διά τήν αΰξησιν αύ- ξαιρετική». Ό κ. Σόγιερ έδήλωσε παρ’ δλον δτι τά κέρδη πιθανώς νά
σαν 132 έκατομ. γαλόνια γάλακτος, όλιγώτερσν τοΰ ένός έκατομ. λιρών τήν μεγάλην σημασίαν εΐχον αΐ διά πρός τούς δημοσιογράφους δτι προ ελαττωθούν είς ώρισμένας περιπτώ
δηλ. 16 έκατομ. γαλ. περισσότερα τοΰ Ίανουαρίου 1948. Τά έξαχθέντα πρώτας ΰλας συναλλαγαί προσωρινού λέγει τούτο μετ* Εμπιστοσύνης. "Ολοι σεις. Μία τοιαύτη άγορά άποβλέπουάπό δσα έπώλησαν τόν Ιανουάριον πλοία ήσαν χωρητικότητος
100.218 χαρακτήρας, κυρίως διά έρια και κασ οί δισταγμοί, τούς οποίους είχε κα σα εις μερίσματα δεν είναι κατάλλη
τοΰ 1940, όπότε πάλιν ή παραγωγή τόννων. Μεγαλυτέρα έξαγωγή πλοίων σίτερον. Αΐ έξαγωγαί εις άλλος πε- τά τό τέλος τοΰ 1949 περί τής οικο λος διά κερδοσκόπους.
γάλακτος ήτο άνωτέρα τής τοΰ 1948. είχε σημειωθή μόνον τόν Νοέμβριον ριοχάςί, κατά τό τέταρτον τρίμηνον νομικής δραστηρ ιότητος, ήν θά ένκ«Οί σημερινοί άγορασται δέν δει
Έν συγκρίσει πρός τό προπολεμικόν 1930, οπότε τά πωληθέντα εις τό έ- τοΰ 1949 ήσαν κατά 16 % άνώτεραι φάνιζε τό δεύτερον
έξάμηνον τοΰ κνύουν πολύ Ενδιαφέρον διά ταχέα
έπίπεδον, ή παραγωγή ηϋξήθη κατά ξωτερικόν πλοία ήσαν 18.800 τόννων. τοΰ τρίτου τριμήνου εις άξίαν στερ 1950 διελύθησαν, είπεν οΒτος, άπό κέρδη. Πολλοί έκ τών άγοραστών είναι
53 έκατομ. γαλόνια. Αυτό σημαίνει J
Τά υπό τοΰ Βρεταννικοΰ Ναυαρχεί- λίνας καί κατά 20 % κατώτεροι εις τόν ρυθμόν τής οίκο νομικής κινήσεως μεγάλα τράστ Επενδύσεων και άλλα
οτι κάθε Βρεταννός πολίτης κατανα· : ου άνακοινωθέντα στατιστικά στοι- άξίαν δολλαρίων τών Ήν. Πολιτειών. κατά τό πρώτον τρίμηνον τού τρέχον ιδρύματα, τά όποια άγοράζουν
μέ
λώνει τώρα 1 γαλόνι γόλα περισσό- χεία εις τάς άρχάς Μαρτίου δεικνύουν
τοποθετή,
τος Ετους. "Ο δείκτης τής βιομηχανι προοπτικήν μακροχρονίου
τερο άπό δ,τι προπολεμικώς.
| δτι καθ’ δλον τό 1950 θά έξακολουθήΗΝΩΜΕΝΑI ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
κής παραγωγής του Συμβουλίου "Ομο οεως».
Ή αΰξησις δέν έπετεύχθη μέ άνά- ση νά δίδεται μεγάλη σημασία εις
------ · -----σπονδιακής Τραπέζης, δστις τόν Φε
λογον αΰξησιν τών ποιμνίων,
άλλά τήν ναυπήγησιν πλοίων. Τόν Ίανου— Ή ‘Εθνική "Ομοσπονδία ’Αμε βρουάριον άνήρχετο εις 180 μονάδες
ΥΠΟΤΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΛΙΡΑΣ
κυρίως μέ τήν καλυτέραν λειτουργίαν άριον έγινε ήδη καλή άρχή διότι τά ρικανικής Ναυτιλίας άνεκοίνωσεν δτι (μέ βάσιν 100 τήν μέσην παραγωγήν
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
τών άγροκτημάτων, χάρις εις τήν ό- 70 % τών ναυπηγήσεων προωρίζοντο ό είς ίδιώτας άνήκων Εμπορικός στό τών έτών 1935 — 39) άνήλθε τόν
ποιαν ηύξήθη ή έτησία παραγωγή γά- διά τό έξωτερικόν.
λος τών "Ηνωμένων Πολιτειών έφθασε Μάρτιον είς 183 καί άνω. ΑΙ προκα ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ
λακτος κάθε άγελάδος.
‘Η αΰξησις
— Κατά τήν τελευταίαν τριμηνίαν κατά τό τέλος τοΰ 1949 τόν προπολε ταρκτικοί εκθέσεις Εμφανίζουν έπίσης
Αί έξαγωγαί γης Μεγάλης Βρε
αυτή κατά μέσον δρον υπολογίζεται τοΰ παρελθόντος έτους τό εις χρυσόν μικόν άριθμόν τών 1.206 ποντοπόρων περαιτέρω άνοδον διά τούς μήνας Α
ταννίας
είς τήν περιοχήν τοΰ δολδτι θά είναι κατά 620 — 650 γαλ. καί δολλάρια έλλειμμα τής περιοχής πλοίων συνολικού Εκτοπίσματος 14. πρίλιον καί Μάϊσν. Ή εΰνοϊκή άτμόλαρίου κατά τούς πέντε μήνας με
έτησίως άνωτέρα τής προπολεμικής, τής στερλίνας έμειώθη εις 31 έκατ, 300.000 τόννων. ’Εντός τοΰ 1949 προ σφαιρα καί αί Ενθαρρυντικοί έκθέτά τήν ύποτίμησιν τής λίρας, έσηΉ επιτυχία αυτή έχει· άκόμη μεγα- ι δολλάρια (11 έκατομ μύρια λίρ.) άπό σετέθησαν είς τόν στόλον 66 σκάφη ί σεις Εμφανίζουν Επίσης περαιτέρω ά- μείωσαν
αΰξησιν περίπου 41 %,
λυτεραν σημασίαν, δεδομένου δτι εις 539 έκατομ. δολλάρια (131 έκατομ. μεταφοράς ξηρού φορτίου καί Επιβα νοδον διά τούς μήνας ’Απρίλιον καί διά τό τελευταΤον τρίμηνον τοΰ πα
πολλάς άκαλλιεργήτους μέχρι
τοΰδε λίρ.) πού ήτο κατά τήν τρίτην τρι· τικά, Εκτοπίσματος 703.000 τόννων. Μάϊον. "Η ευνοϊκή άτμόσφαιρα καί αί ρελθόντος έτους, ήσαν δέ 19 % άνομάς έκαλλιέργησαν είδικώς
χόρτα μηνίαν τοΰ 1949, καί 632 έκατ. δολ. "0 άριθμός τών Εμπορικών πλοίων, Ενθαρρυντικοί Εκθέσεις Επί τών κερ νώτεραι τοΰ μέσου δρου τών αντι
βοσκής, τά όποια άλλοτε είσήγοντο
157 έκατ. λιρ.) κατά τήν δευτέραν πού άνηκουν είς τόν Εφεδρικόν στόλον δών τοΰ πρώτου τριμήνου εΐχον Επί στοίχων πέντε μηνών τοΰ έτους
έκ τοΰ έξωτερικοΰ.
τριμηνίαν. Τό σύνολον τοΰ Ελλείμμα ηύξήθη διαρκοΰντος τοΰ 1949
άπό σης άντίκτύπον είς τήν άγοράν χρεο 1948—49.
Ή βρεταννική βιομηχανία ραιγιόν, τος διά τό 1949 ήτο 1.531 έκατομ. 1901 πλοία 19.000.000 τόννων περί γράφων. "Η μέση τιμή 30 κυρίων βιο
Τ’ ανωτέρω άνηγγειλεν είς τήν
τής οποίας ή παραγωγή είχε φθάσει δολλ. έναντι 1710 έκατ. δολλ. τό που είς 2135 πλοία 22.000.000 τόν. μηχανικών χρεογράφων γνωστών
ώς Βουλήν τών Κοινοτήτων ό κ. Χάεις Εξαιρετικόν έπίπεδον κατά τά πα 1948 καί 4.131 έκατ. δολλ. τό 1947.
— Εις τάς "Ηνωμένας Πολιτείας ή βιομηχανιών «Ντάου — Τζόνς» έφθηρολντ Ούΐλσον, υπουργός ’Εμπορί
ρελθόν έτος, επέτυχε νέαν μεγίστην Οί άριθμοί αΰτοί έδηιμοσιεύθησαν τήν άξια τών πωλήσεως τών καταστημά σεν είς τό ύψηλότερον Επίπεδον άπό
μηνιαίαν άπόδοσιν
τόν Ιανουάριον
5ην Μαρτίου είς "Εκθεσιν Επί τών των λιανικής πωλήσεως καί τών οϊ- τοΰ ’Οκτωβρίου 1930 Ενώ ή μέση γε ου. Προσέθεσεν δτι ένφ δέν υπήρ
1950 μέ παραγωγήν ραιγιόν άξίας κατα τό σύμφωνον οικονομικής συνερ κων πωλήσεων διά τοΰ ταχυδρομείου νική τιμή έπί δλων τών χρεογράφων χαν άριθμοί διαθέσιμοι διά νά δεί
29,5 έκατομ. λιρών. Ό άριθμός αυ γασίας μεταξύ Μεγ. Βρεταννίας καί εφθασαν τό 1949 τά 27.260.000.000 έπλησίασε τό άνώτατον έπίπεδον τοΰ ξουν τόν όγκον τών έξαγωγών είς
τός υπερβαίνει τήν μεγίστην προηγου Ηνωμ. Πολιτειών Εργασιών.
δολλάρια, ποσόν τό όποιον υπελείφθη 1946. Οί οικονομολόγοι λέγουν δτι οί τήν περιοχήν τοΰ δολλαρίου, ήτο
Η έκθεσις — έκτη κατά σειράν — κατά 2 τοΐς Εκατόν περίπου τών πω άγορασται χρεογράφων ένδιαφέρονται φανερόν δτι έχει έπιτευχθή σημαν
μένην παραγωγήν (Νοέμβριος 1949—
27,8 έκατ. λιρ.) κατά 6%. ’Επίσης άναφέρει δτι τό ήμισυ περίπου τής λήσεων τοΰ 1948. Τό ’Αμερικανικόν σήμερον είς τήν εΐσπραξιν μερισμά τική αΰξησις είς τόν όγκον τών έ
σηιμαντικώς έπεξετάθη τό έξωτερικόν 6ελτ ι ωσεως όφΐιίλεταΐι είς παράγον ύπουογεΐφ τοΰ Εμπορίου άνεκοίνο- των καί ούχί είς τήν κερδοσκοπίαν. ξαγωγών άπό τής έποχής τής ύτας, οί όποιοι άναμένεται δτι θά έ- σε σχετικώς δτι Επειδή αί τιμαί λια- ΟΟτοι τονίζουν δτι μία διάταξις τής ποτιμήσεως τής λίρας.
έμπόριον.
Ή Βρεταννική βιομηχανία χάλυβος
«ΦΤ·
ι**
ϋπερέβη διά μίαν άκόμη φοράν
τό
ρεκόρ παραγωγής. Ή παραγωγή τοΰ
μηνάς Φεβρουάριου ήτο ή μεγαλυτέρα
έπιτευχθεΐσα μηνιαία παραγωγή. "Αν
καί ό Φεβρουάριος είναι ό μικρότερος
μην, τά χαλυβουργεία άνήγγειλαν δτι
ή παραγωγή τους πλησιάζει τούς 17
έκατ. τάννους. Κατά 500.000 τόν. σχε
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841
δον μεγαλυτέρα
τής προγενεστέρας
μεγίστης παραγωγής τής σημειωθείσης τόν παρελθόντα Μά'ον.
Ή τεραστία προσπάθεια τής Μεγ
Βρεταννίας όπως ναυπηγήση έκ νέου
τόν έμπορικόν της στόλον, κατόπιν
τών καταστροφών τοΰ πολέμου, είχε
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.011)
Επιτυχίαν δπως έμφαίνεται εις τάς
τελευταίας στατιστικός τής έταιρίας
110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Λόϋδ.
Αί στατιστικά! αΰταί, αί όποϊαι
περιλαμβάνονται
εις
τήν έκδοσιν
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ:
1949 — 50 τοΰ «Ρέτζιστερ Μπούκ»
ΚΑΙ ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
τοΰ Λόΰδ, ή οποία έγένετο εις τάς άρ·
χάς Μαρτίου, δεικνύουν δτι τά πλοία
ΑΛΕΞΑΝΑΡΕΙΑ (Rue de f’Ancienne Bourse 4)
τά όποια ήσαν καταγεγραμμένα εις
τήν Μεγ. Βρεταννίαν καί τήν Βόρειον
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΑΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Ιρλανδίαν τήν 30ήν Ιουνίου 1949
παρουσίαζαν συνολικήν χωρητικότητα
άνω τών 18 έκατομ. τόννων. "Ο άριθ
μός αυτός υπερβαίνει περίπου κα
*
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΛΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8.1949) Δρχ. 1.323.370.350.582

Εκτελοΰνται ολαι αί Τραπεζκαϊ έργασίαι ΰπο τούς μάλλον συμφέροντος ορούς

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

έν σάτητες μπαχαρικών έκ Καλκούτας μέ μειώθησαν μέ τά φορτηγά «θεμωνη»
Τό δεκαπενθήμερον τής έμποραγο έκ Πορτογαλίας αΐ πρώτοι ποσότητες σιτισμόν τής χώρας εΰρίσκονται
ρός τού Πειραιώς κατά τό δεύτερον σαρδελλών. ΑΙ δοθεϊσαι σχετικοί ά πλφ τέσσαρα μεγάλα φορτία, έξ ών I τό κατσπλέον είς Πειραιά τάς πρώτας I καί εΣίϋ Μίνστερ».
Ή ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ: Ποιά τις άνατίήμισυ τού μηνός Μαΐου διέρρευσε μέ δειοι προβλέπουν τήν εισαγωγήν 500 τό πρώτον έκομίσθησαν πρό ήμερών ήμέρας τού Ιουνίου αιγυπτιακόν φορμησις παρατηρείται είς τούς ναύλους
όμαλότητα καί άνευ ιδιαιτέρου τινός τόννων, τά δέ ποσόν τούτο θεωρείται μέ τά λίμπερτυ «Ελληνική ’Ακτή» έξ τηγόν «Πόρτ Σάϊδ»,
ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ : Είς πετρέλαια καί ήτις όμως δέν είναι γενική, άλλα σνμ
καί χαρακτηριστικού ένδιαφέροντος. ύπερκαλνπτον τάς άνάγκας τής κατα- 9.000 τ. σίτου. Τά κτηνστροφικά είδη
βενζίνας
έξησφαλίσθη ή Επάρκεια, δε τττωματική διά τινας τομείς. Γαιάν
έν
έκπεσμώ,
λόγω
άφθονίας
τών
άπουπάρχουν
Κυρίαρχον σχόλιο* ήτο ή μή είσέτι ναλώσεως, δεδόμένσυ δτι
θεμάτων.
δομένου,
δτι υπάρχουν έν πλώ διά θρακες έκ Γερμανίας διά Πειραιά
διαθέσιμοι
καί
μεγάλοι
ποσότητες
άπαροχή Ελευθερίας εις τάς είσαγωγάς
δύο λιμένας
έκφορτώσεως
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: Τιμαί χαλαροί Πειραιά έκ Περσικού Κόλπου 35.000 27)—,
ζαχάρεως, όρύζης καί καφέδων.
Ή λιπάστων Ελληνικής παραγωγής. Τά
28)
6.
"Η
Μαύρη
Θάλασσα
μέ μικράν
τόννοι μέ τά δεξαμενόπλοια «Όρα»,
υπουργείου καί ζήτησις μέτρια.
προκήρυξις μάλιστα τής νέας μειο κοστολογηθέντα ϋπό τού
Εργασίαν.
Έπληρώνοντο
διά
ρωσικά
«Μπρίττις
Χόλυ»
καί
«Νέλλυ
ΜύΑ
ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ:
Παρά
τό
γεγονός,
Εγχώρια
άλίπαστα
άναφέρονται
μέ
τι
δοσίας διά τήν προμήθειαν 30.000
στάρια
άπό
‘Οδησσόν
ή
Νικολάΐτς
δι’
ερσκ».
Διά
τούς
γαιάνθρακας
συνεχί
δτι
υπάρχει
Επάρκεια
μπαχαρικών
διά
μήν
52.980
δραχμών
κατά
δοχεΐον
τόννων ζαχάρεως Φορμόζης παρέσχε
λαβήν εις διαμαρτυρίας τής « Ενώσε- τών 11 κιλών, τό δέ κέρδος διά τους δύο καί πλέον ετη, τά μαύρα πιπέρια ζεται ή έκ Γερμανίας μεταφορά 25. ‘Αγγλίαν 32)— καί διά μεταλλεύμα
διετηρήθησαν, είς τό υψηλόν Επίπεδον 000 τ. μηνιαίως. Τελευταίοι άψίξεις τα άπό Νοβωροσίσκυ διά Βόρ. ‘Αμε
ως ΕΙσαγωγέων Ζαχάρεως», ήτις ά- βιοτέχνας ώρίσθη είς 8 %.
ΟΣΠΡΙΑ:
Λόγψ
τής
έποχής
παρατών 91.600 δρ. ‘Αναμένονται ναι πο- φορτίων 18.000 τ. γαιανθράκων έση- ρικήν δολλ. 3 45 κατά τόννον.
νέμενε τήν έπάνοδσν τού είδους τουτου
σειράς
εις χεϊρας τού ιδιωτικού
έμπορίου. τηρεΐται άπραξία. Φασόλια
Εις νέο» παρά τή κυβερνήσει διάβημα •προσεφέροντο γύρω τών 2160 δραχ.
παρεσχέθη ή διαβεβαίωσις, 8τι
τό ανευ ένδιαφέροντος. Άζήτητα καί τά
θέμα τούτο θέλει άποτελέσει άντικεί- λοιπά όσπρια. Ώς πρός τάς ζημίας
μενον προσεκτικής μελέτης πριν ή άπό τήν εισαγωγήν τών 4000 τόννων
16 ΜΑΊΌΥ: Εις σύσκεψιν ΰπό γιάρ Εκλέγεται Πρόεδρος τής Τουρ τικών ύποσχέσεων ή άπεργία άναληψθοΰν έπ’ αυτού όριστικαί αποφά τουρκικών φασολιών, έγνώσθη δτι ταύ- τήν προεδρίαν του Βασιλέως, άπε- κικής Δημοκρατίαςστέλλεται.
σεις. Κατ’ είδη έμπορενμάτων ή άγο- τας θά καλύψη τό Δημόσιον, διότι έ- φασίσθη ή κύρωσις τοΰ Συντάγμα
27 ΜΑΊΌΥ: Ή Βουλή ψηφίζει
26 ΜΑΊΌΥ: Παραιτεΐται ή Ε.
ρά ένεφάνισε, άναλυτικώτερον,
τήν πρόκειτο περί κρατικής εισαγωγής Ε τος καί τών ψηφισμάτων.
Ε. τής Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καί Εκλέγεται τήν σύστασιν άνου<ριτικής ‘Επιτρο
πί τή βάσει διμερούς συμφωνίας καί
κατωτέρω εικόνα :
17 ΜΑΊΌΥ: Τό Δημοκρατικόν νέα τοιαύτη. Κατόπιν τών κυβερνη πής διά τήν ΰπόθεσιν τών καυσίμων.
ΖαΧΑΡΕΙ Σ : Τά υπάρχοντα άπο- συνεπώς θά ήτο άδικον νά ριφθοΰν εις Κόμμα κατήγαγε συντριπτικήν νί
θέματα έκ τής πρώτης ιταραγγελίας τήν καταστροφήν οί άνεύθυνοι ιδιω κην εις τήν Τουρκίαν.
άπό τήν Φορμόζαν, πρόκειται νά έξαρ τικοί παράγοντες.
18 ΜΑΊΌΥ: Συνήλθεν είς Λον
ΤΥΡΟΣ : "Η Επάρκεια τών τυρών δΐνον ή Διάσκεψις τοΰ ‘Ατλαντικού.
κέσουν διά τάς άνάγκας τής χώρας
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας)
μής καί τό γραμμάτιον είσπράξεμέχρι καί τού Ιουλίου. Έν τ$ μετα ιταλικού τύπου Εξακολουθεί νά πιέζη
— Ό κ. Τρίκβε Λή έγένετο
ως (συμπλήρωσις Επιταγής καί
"Άμα τφ άνοίγματι Ενός τρεχουμέξύ παρεσχέθη ύπό τής Ε.ΚΑ. νέα τήν άγοράν καί νά διατηρή τάς τιμάς δεκτός ύπό τοΰ κ. Στάλιν,
Βιβλιαρίου Καταθέσεων) καί
τά
]ξ) ΜΑ.| 0Υ: Αί δημοτικά! έκλο- νου λ)σμοΰ παρά τινι Τραπέζη ό παρουσιάζει είς τόν ταμίαν έτοιμα' είστωσις διά τήν προμήθειαν έτέρων είς χαμηλά Επίπεδα. Νέα φθασίματα |
πελάτης Εφοδιάζεται παρ’ αυτής
30.000 τόννων, ή δέ σχετική δημαπρα μικροπαρτίδων έκ Δανίας και ‘Ολ γαί ώρίσθησαν διά τήν 3ην Σεπτεμ
πρός πληρωμήν άνευ μεσολαβήσεδιά στελέχους Επιταγών καί
βι
λανδίας
έσημειώθησαν,
αί
δέ
κομιως ούτε προϊσταμένου τμήματος,
σία προεκηρύχθη διά τήν 31ην Μαΐου.
βρίου.
βλιαρίου Καταθέσεων, βάσει τών
Έγνώσθη, ότι οΐ έξαγωγεΐς τής Φορ σθεΐσαι ποσότητες είσήχθησαν είς τά
— Ό Άρειος Πάγος Εκρινε συν όποιων άναλαμβάνει ή καταθέτει ούτε Διευθυντού. Πόση οικονομία
Καί πόση έξοικονόμησις
μόζης θά είναι οί μόνοι, οϊτινες θά ψυγεία. Είς τήν άγοράν έκνκλοφόρη- ταγματικόν τόν νόμον περί άκυρώ- παρ’ αυτή χρήματα, Ερχόμενος είς χειρών!
χρόνου! Αύτή είναι ή άπλή κίνησις
σαν
καί
τυριά
Φινλανδίας
μέ
τιμήν
υποβάλουν προσφοράς. Τήν φοράν
σεως τών άγοραπωλησιών τής κα άπ’ εύθείας Επαφήν μετά τοΰ τααυτήν θά μετάσχουν εις τον διαγωνι 28.000 δραχ. κατ’ όκάν.
μίου ανευ τής πρός τούτο μεσολα- τοΰ Τρεχουμένου Λ)σμοΰ. Πώς τώ
τοχής.
ΝΩΠΟΙ ΙΧΘΕΙΣ: Τό χαρακτηριστι
σμόν καί διάφοροι οίκοι τής Κούβας
20 ΜΑΊΌΥ: Τό Δημοκρατικόν βήσεως τοΰ Λογιστηρίου. Τούτο ά- ρα γίνεται μία προεξόφλησις ή έ
να έκτακτον προσωρινόν δάνειον υ
κώτερον γνώρισμα τής άγσράς υπήρ- Κόμμα άνέλαβε τήν Εξουσίαν
καί τής Περουβίας.
έν παλλοίσσει αυτόν νά προσέλθη αύ
πέρ τά περιθώρια τής πιστώσεως;
τοπροσώπως είς τήν Τράπεζαν παΚΑΦΕΔΕΣ: Τούς ένδιαψερουμένους ξεν ή ανευ προηγουμένου άφθσνία τών Τουρκίςι.
Γίνεται πάλιν χρήσις τοΰ Τρεχου
κύκλους άπησχόλησεν ή κατά λιμένας ψαριών είς τάς Ελληνικός θαλάσσας.
21 ΜΑΊΌΥ: Ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ύ- ρέχων αύτώ τήν ευχέρειαν νά Ενερ μένου Λ)σμοΰ τοΰ πελάτου. Πιστού
διαφορά κοστολογήσεως τού δεσμευ ‘Αρκεί νά σημειωθή δτι ή χονδρική πώ- πέβαλε τά αιτήματα τών δημοσίων γή πληρωμάς άπό τοΰ Γραφείου ται ουτος μέ τό προϊόν τοΰ Προετου έκδίδων Επιταγάς Επί τοΰ λο
μένου εις διάφορα Τελωνεία καφέ. *0 λησις γόπας λ.χ. μέτριου μεγέθους! υπαλλήλων.
ζοφληθέντος Γραμματίου ή μέ τό
γαριασμού του ή άποστέλλων άν
Πειραιεύς έκοστύλόγει μέ 26.000 δρ. κατήλθεν είς τάς 20.000 δραχ. κατά
προϊόν τοΰ χορηγηθέντος δανείου
22 ΜΑΊΌΥ: Καταρτίζεται τό
θρωπον τής Εμπιστοσύνης του είς καί χρεοΰται ό πελάτης είς πρόσω
καί ό Βόλος μέ 28.500 δρ. Προήλθεν κασέλλαν καί έπωλεΐτο πρός 5.000 δρ. σχέδιον ψηφίσματος διά τήν κύρωτήν Τράπεζαν μέ τά πρός κα- ρινόν λογ)σμόν Προεξοφλήσεων ή
έκ τούτου μία άνωμαλία εις τήν άγο· τήν όκάν. Μικρότερα ψάρια διατίθεν σιν τοΰ Συντάγματος κλπ.
τόίθεσιν ποσά, άτινα καταχωρεί Δανείων. Κατά τήν λήξιν τοΰ προράν καί τά έκ Βόλου φθασίματα τού ται καθημερινώς είς τήν κατανάλωσιν
23 ΜΑΊΌΥ: Οί δημόσιοι ύπάλπροηγουμένως είς τό Βιβλιάριον εξοφληθέντος γραμματίου ή χορη
μέ
2
000
δρ.,
Ετι
δέ
καί
1000
δραχ.
έκεϊ έκτελωνισθέντος καφέ ήσαν άκρι·
ληλοι άπεργοΰν.
Καταθέσεών του, δπερ τοΰ έπιστρέ
τήν
όκάν,
ένώ
καί
τά
χονδρά
Εκλεκτά
βώτερα καί έπηρέασαν τήν άγοράν ά·
24 ΜΑΊΌΥ: Ή Κυβέρνησις ύ- φεται υπογεγραμμένου παρά τοΰ γηθέντος δανείου χρεοΰται ό τρε
χούμενος λ)σμός καί πιστοΰται ό
τήν πόσχεται δτι άπό 1ης ’Ιουλίου θά
νατιμητικώς. Νέα φθασίματα μικροπο ψάρια έπωλούντο έλειθέρως είς
ταμία τής Τραπέζης, θέτοντος Επ’ λ)σμός Προεξοφλήσεων ή Δανείων
άγοράν
πρός
24.000
δραχ.
Διά
πρώ·
σοτήτων καφέδων έξ Αφρικής
καί
βελτιωθή τό μισθολόγιον τών ΰπαλ- αύτοΰ τήν σφραγίδα αυτής. Τούτο Πριν κλείσωμεν τό Κεφάλαιον τοΰ
{ δεν εφθασαν εις Πειραιά, ένηργήβη την φοράν παρετηρήθη καί τό φαινό- λήλων.
πάλιν σημαίνει δτι ό πελάτης μό Τρεχουμένου Λ)σμοΰ θά ήθελα χρο
δέ καί ή προαγγελθεΐσα νέα δημοπρα μενον νά «πεταχθούν» είς τήν θάλασ
25 ΜΑΊΌΥ: Ό κ. Τζελάλ Μπα νος του Εκδίδει τό ένταλμα πληρώ- νογραφικώς νά σημειώσω δτι καί
σία διά 500 τ. καφέδων. ‘Η δοθεΐσα σαν μεγάλοι ποσότητες ψαριών, διό
οί μισθοί άκόμα τών Άγγλων συ
πρόσφορά άνήρχετο εις 35,10 δολλά- τι δέν ήδύνατο νά τάς άπορροφήση ή
ναδέλφων άγονται είς πίστωσιν τοΰ
τρεχουμένου λ)σμοΰ των, έξ οδ άρια κατά στατήρα, ένώ ετεραι μικρο- κυριολεκτικώς κορεσθείσα κατανάλωπαρτίδες έκ Κένυας έκλείσθησαν ήδη σις. "Ως ήτο Επόμενον ουδέ σκέψις έ
ναλαμβάνουσι τά άναγκαιοΰντα αύ
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδας)
|‘Ελληνικήν ψυχήν πού αισθάνεται 6α- τοϊς ποσά έκδίδοντες έπιταγάς.’Ε
γένετο διά τήν μεταφοράν φορτίων
εις τά 296 σελλίνια τά 50 κιλά.
„ .................
_ Κων)πολιν, τό νασυγκρότησιν τών
κλάδων Εκείνων, I θειά τόν πόνον τού Κεστελλοριζου πίσης προϊόντα τοκομεριδίων, με
ιχθύων άπό τήν
ΟΡΥΖΑ: Τά όατοθέματα όρύζης τής νωπών
έγχωρίου παραγωγής ήρχισαν έξαν- Μαρόκον καί τήν Καζαμπλάγκαν. Καί πού θά δώσουν μόνιμον Εργασίαν καί ζητούμεν τήν συμβολήν όλων τών ρισμάτων, καί άξιών ή πιστώσεων
’Ελλήνων γιά τήν άνασυγκρότησιν τού δΓ έξαχθέντα Εμπορεύματα άγον
τλούμενα, τά δέ έκ των έπαρχιών φθα Ενα «φαιδρόν» σχόλισν : Οί έπαγγελ-1 ατούς κατοίκους.
ται είς πίστωσιν τοΰ Τρεχουμένου
νοτίου αυτού Εθνικού Προμαχώνας.
Διά
τήν
Επιτυχίαν
τού
σκοπού
αυ
ματίαι
άλιείς
«έβεβαίωναν»,
δτι
ή
άαίματα καθημερινώς όλιγοστεύουν.Ε
Ή άποστολή τών μέν χρημάτων δέ Λ)σμοΰ, άναλαμβανόμενα ώς άνωπί τή βάσει ιδιωτικών άνταλλαγών Ε- φθονία τών ψαριών πού παρατηρείται τού, χρειάζεται συντονισμός προσπα
άνάθεσις τής έκτελέσεως ον νά γίνεται- είς τό έν Ρόδψ "Υποκα τέρω. Ή παρακολούθησις τής κινήχομίσθησαν περί τούς 200 Τ. Ιταλν είς τάς Ελληνικός θαλάσσας προοιω θειών καί
νίζεται....
βαρνταΤαν
χειμώνα
καί
με
τού
Εργου
τής
άνασυγκροτήσεως τοΰ τάστημα τής ’Εθνικής Τραπέζης τής σεως τών Τρεχουμένων Λ)σμών και
κής όρύζης, ένηργήθη δέ ή δημοπρα
γάλος
τρικυμίας!...
Καστελλορίζου
είς Ενα καί μόνο ορ- Ελλάδος, είς -πίστωσιν τοΰ παρ" αΰ- πρό παντός τής μή ύπερβάσεως
σία διά τήν έξ ‘Ηνωμένων Πολιτειών
τφ λογαριασμού τού Ταμείου Άνα- τών περιθωρίων, άποτελεΐ έν τών
ΕΛΑΙΑ: Τιμαί σταθεραί, άποθέμα γανον.
προμήθειαν 5.000 τόννων όρύζης. ΑΙ
κυριωτέρων μελημάτων τών Διευ
του
Καστελλορίζου,
"Ενεκα τούτου δι* άποφάσεώς μας σνγκροτήσεως
Τά
τιμαΐ τής έγχωρίου όρύζης έποίκιλον τα Επαρκή καί ζήτησις ήρεμος.
θυντών. Τά μικρά Ύποκοτταστήμαδημοσιευθείσης τών δέ ειδών έπ’ άνόματι τοΰ Προ τα τηροΰσι πρός τούτο τό καλούμε
άπό 7.800 Εως 9.200 δρ. άναλόγως Εξαιρετικά Ζακύνθου προσεφέροντο είς τής 6ης Μαΐου έ. Ε
τάς 10.600 δρ., τά δέ τών Καλαμών είς τήν Εφημερίδα τής Γενικής Διοι- έδρου τής Διοικούσης Επιτροπής κ. νου OVERDRAETS BOOK (Βι
ποιότητας καί τόπου προελεύσεως.
" ΒΑΚΑΛΑΟΣ:
Μέ τό ισλανδικόν είς τάς 11.400 δρχ. Τά κατώτερα έ- κησεως, ίδρύσαμεν όργανισμόν ΰπό Δημητρίου Βασιλείου, Διευθυντού Ε βλίου υπερβάσεων), είς δ καταχωφορτηγάν «Άρναφγιελλ» έκομίσθησα κυμαίνοντο γύρω τών 9.600 — 9.800 τόν τίτλον «Ειδικόν Ταμεϊον Άνασυγ- σωτερικών παρά τή Γενική Διοική ροϋσι τούς πελότας, οϊτινες έδημιούργησαν ύπερβάσεις τών περι
άπό τήν Ισλανδίαν 2000 τ, βακαλά- δρ. καί τά βιομηχανικά έπεσαν είς κροτήσεως Καστελλορίζου» τήν διοίκη σει.
Βέβαιοι δτι ή παρούσα Εκκλησίς θωρίων των
καί παρακολουθοΰσι
σιν Τού όποιου άναθέσαμεν είς άου, έκ τών όποιων 1500 τ. έξεψορτώ- τάς 8.800 δραχ.
μας
θά
εύρη
τήν
δέουσαν
άπήχησιν
τήν
τακτοποίησιν
αυτών- Είς τά με
νωτέρους
ύπαλλήλους
τής
Διοικήσεως
ΑΛΕΥΡΑ : Παρατηρείται ποιά τις
βησαν είς Πειραιά καί 500 τ. εις τάς
γάλα Υποκαταστήματα καί είς τό
καί
κατανόησιν,
παρακαλοΰμεν
νά
δεκαί
είς
Καστελλοριζίους
πολίτας.
άνατίμησις,
διότι
Εξαντλούνται
τά
έγ
Πάτρας. Μέ τό όη>ωτέρω φορτίον τά
Καί ήδη δέν υπολείπεται παρά ή χθήτε έκ τών προτέρων τήν εκφρασιν Γραφεϊον τής Διευθύνσεως αυτών
ΐ>πάρχοντα άποθέματα ηΰξήθησαν είς χώρια όατοθέματα. Πρός τό τέλος δτηρούνται RISK CARDS ένημερούάπόκτησις
τών μέσων πού θά Επιτρέ τών θερμοτάτων ευχαριστιών μας.
4.100 τόννους. Σκέψεις προς τό πα μως τοΰ 15θημέρου έκομίσθησαν Ικα
μενα καθημερινώς καί μονογραφόΜετ’ έξαιρέτου τιμής
ρόν διά τήν τοποθέτησιν νέας παραγ νοί ποσότητες άμερικανικών άλεύρων ψουν είς τήν Διοίκησιν τού Ταμείου
μενα παρά τής Διευθύνσεως, ήτις
*0
‘Αναπληρωτής
Γενικού
ν’ άνοπττύξη τήν δραστηριότητα καί
γελίας δέν έγένσντο, δεδομένου
δτι καί ή άνατιμητική πορεία άνεκόπη.
οΰτω βεβαιώνει δτι έτηρήθη ενήμε
Διοικητοΰ Δωδ)σου
ΛΟΙΠΑ ΣΙΤΗΡΑ : Τιμαί σταθε- πρωτοβουλίαν της, για τό καλό τοΰ
ύπάρχει είσέτι έν πλψ Ενα άκόμη φορρος τών υπερβάσεων τών πελατών
Γενικός Γραμμστεύς
Ερειπωμένου
Καστελλορίζου.
ρώς ότναλλοίωτοι μέ κανονικήν τήν προ
καί μεριμνή διά τήν τακτοποίησιν
τίσν 800 τόννων.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΚΑΚΟΜΑΝΩΛΗΣ αυτών.
Άπευθυνόμεθα λοιπόν πρός κάθε
ΑΛΙΠΑΣΤΑ: Ήρχισαν κομιζόμεναι αφοράν καί τήν ζήτησιν. Διά τόν έπι-
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Ο ΝΟΜΟΣ 2112
ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Καβ’ & πληροφορούμενα ίπτο τοΰ
υπουργεί ον Εργασίας
καταρτίζεται
σχέδιον νόμου δια τοΰ όποιου τροπο
ποιείται ό νόμος 2112)20 «περί κα
ταγγελίας συμβάσεως έργασίας.»
Αιά των έπενεχβησομένων τροποποι
ήσεων έπιδιώκεται δπως ό νόμος οδτος προσαρμοσβή προς τάς σήμερον
■ροπούσας συνβήκας καί είδικώτερον
όπως άποβη άπστελεσματικώτερος εις
5,τι άψορφ τήν προστασίαν των

έρ-

γαζσμένου.
Μεταξύ των

τροιποποιήσεων περι

λαμβάνεται διάταξις, διά τής όποιας
Αποσαφηνίζεται 6 άρισμος περί
Ιδιότητος τοΰ

ιδιωτικού

τής

υπαλλήλου,

καί λαμβάνεται πρόνοια δπως εις περίπτωσιν καταγγελίας συμβάσεως λόγψ μακράς ασθενεί ας
καταβάλλεται εις

τοΰ

αυτόν

μισθωτού
σχετική ά-

ποζημίωσις. ΔΓ άλλης έπίσης διατάξεως τοΰ νομοσχεδίου
ή ίδιότης τοΰ

Αναγνωρίζεται

ύπαλλήλόιυ

προσθέτους Αστυφύλακας.

εις τούς

*■

ι

Τελευταίοι Ειδήσεις
______________ __ _ — _ —______________

Η ΝΟΜΙΜΟ ΠΟΙΗΣΙΣ

ΤΩΝ

ΕΙΣ

Τό ζήτημα τής λήψεως μέτρων
διά τήν μείωσιν τοΰ κόστους τού
χρήματος, τό όποιον άνεκινήθη έπ’
έσχατων, προσελκύει ζωηρόν τό έν
διαφέρον των άρμοδίων παραγόν
των
τής χώρας. ’Αναγνωρίζεται
σχετικώς δτι ή έπιβάρυνσις τόσον
των έκ τοΰ έξωτερικοΰ είσαγομένων ειδών όσον καί των παραγομένων εις τήν χώραν
βιομηχανικών
καί γεωργικών προϊόντων, μόνον α
πό τούς τόκους τοΰ χρησιμοποιού
μενου χρήματος φθάνει τα 4—5 %,
ποσοστόν άκρως υπερβολικόν. Ό
βαρύς αύτός τόκος συντελεί
εις
την διαμόρφωσιν υψηλών τιμών εις
βάρος τόσον τής καταναλώσεως ό
σον καί τής παραγωγής.
Διά τήν θεραπείαν τής τοιαύτης
καταστάσεως προτείνεται ήδη
ή
καθιέρωσις τής ρήτρας τοΰ χρυσού,
ήτοι ή νομιμοποίησις των είς χρυ
σόν συναλλαγών, καί γενικώτερον
ή άναθεώρησις τής πιστωτικής καί
νομισματικής πολιτικής, ήτις έφαρ
μόζεται σήμερον έπί τφ σκοπφ δ
πως έξασφαλισθη έπαρκές καί εύθηνόν χρήμα διά την πιστοδότησιν
τής παραγωγής γεωργικής καί βι
ομηχανικής, ακόμη δέ καί τοΰ εμ
πορίου.
Ή ανάγκη τής άντιμετωπίσεως
τοΰ προβλήματος τής χρηματοδοτήσεως τής οικονομίας διά τήν προ

ΧΡΥΣΟΝ

ώθησιν τής άνορθώσεως αυτής ανα
γνωρίζεται τόσον ύπό της Κυβερνήσεως, δσον καί ύπό τής ’Αμερι
κανικής ’Αποστολής. Ή σύμπτωσις
αΰτη των απόψεων αν καί δχι πλή
ρης,^ αποτελεί ιδιαιτέρως ικανοποι
ητικόν γεγονός καί προοιωνίζεταιτήν
ταχεΐαν έπίλυσιν τοΰ σοβαρωτοίτου τούτου διά τήν οικονομίαν μας
ζητήματος. Ή σημειουμένη διαφο
ρά αντιλήψεων μεταξύ των Ελλή
νων καί ’Αμερικανών άρμοδίων άφορφ μόνον τά ένδεικνυόμενα μέ
τρα. Οΰτω κατά τούς ’Αμερικανούς
εμπειρογνώμονας ή καταβληθησομένη προσπάθεια πρέπει νά τείνη
είς τήν ένίσχυσιν τής επισήμου άγοράς τοΰ χρήματος, διά τής Νο
μισματικής Επιτροπής
πάντοτε,
είς τρόπον ώστε νά έπιτευχθή βαθμιαίως μείωσις τοΰ ρόλου αύτής
καί τελικώς ή πλήρης έξουδετέρωσίς της. Κατά τήν άποψιν δέ 'Ελ
λήνων άρμοδίων, μη προβληθεΐσαν
δμως έπισήμως, ό έπηρεασμόςτής
έλευθέρας άγοράς
τοΰ χρήματος
δέον νά έπιδιωχθή διά τής άναγνωρίσεως των είς χρυσόν συναλλα
γών, όπότε δέον νά (αναμένεται
μείωσις τοΰ τόκου είς τήν έλευθέραν αγοράν καί προσφορά χρήμα
τος έπενδεδυμένου είς χρυσός λί
ρας, δπερ σήμερον παραμένει άργόν.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Έπί τού άνακινηθέντος σοβαρωτάτου ώς άνω θέματος, έ^έθεσαν
ήδη τάς απόψεις των, πλεΐστοι ό
σοι οικονομικοί παράγοντες
τής
χώρας.
Καί πρώτος ό διοικητής
τής Εθνικής Τραπέζης κ. Γ. Πεσμαζόγλου, όμιλών έπί τής μετα
βολής τής πιστωτικής πολιτικής
καί τής άναγνωρίσεως τής ρήτρας
τοΰ χρυσού, έτόνισεν δτι άπό μακροΰ καί κατά διαστήμοττα ύπεστή
ρίξε μετ’ επιμονής την άνάγκην
τής εύρυτέρας πιστοδοτήσεως τής
παραγωγής ύπό μορφήν βραχυπρο
θέσμων πιστώσεων καί δτι έχει ύποβάλει προς τήν Κυβέρνησιν καί
την Νομισματικήν ’Επιτροπήν σχε
τικόν υπόμνημα καί δτι έθιξε τό
σπουδαιότατον αυτό θέμα καί είς
τήν /τελευταίαγ ΐπρός τούς μετό
χους τής Τραπέζης έκθεσίν του.Έν
αυτή έτόνιζε δτι έφ’ δσον θά ύπάρξη έλεγχος καί παρακολούθησις διά την παραγωγικήν χρησιμο
ποίησή των παρεχομένων βραχυ
προθέσμων πιστώσεων, θά έξησφαλίζετο ή μεγαλυτέρα δυνατή παρα
γωγή άγαθών, οΐαδήποτε ποσότης
νομίσματος έξ ύπαρχούσης ή νεοδημιουργηθησομένης
άγοραστικής
δυνάμεως, δεν δύναται νά θεωρηθή
υπέρμετρος, έφ’ δσον καί καθ’ δ
σον θά έξησψαλίζετο ή έντός τών
έπιβαλλομέντον χρονικών ορίων έπα

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Ευθύς άπό τών πρώτων συνεδρι ταξύ άπολεσθέντων έπιπέδων τών
άσεων τοΰ Χρηματιστηρίου, κατά τιμών των ή καί νά κλείσωσι κατά
τό ύπό έπισκόπησιν χρονικόν διά πολύ βελτιωμένοι, έν συγκρίσει
στημα (5—22)5)50), παρετηρή- προς τό προηγούμενον κλείσιμον.
Αί συναφθείσαι τοΐς μετρητοΐς
θη έλαφρά μεταστροφή τής άγοράς
χρεογράφων έπί τά βελτίω, συνε- συναλλαγαί, κατά τό ύπό έπισκό■ηείφ μικρός, έν άρχή, ζητήσεως, ή- πησιν χρονικόν διάστημα, ήσαν αρ
τις, άσημέραι καθίστατο ζωηροτέ- κετά ζωηροί, είς όγκον, συγκρινόρα, ώστε άρκεταί έκ τών σοβαρών μεναι προς έκείνας τοΰ προηγουμέ15)θημέρου, διεκυμάνθησαν δέ
άξιων, κρατικών καί έταιρικών, νά
κατα κατηγορίας
άνατιμηθώσιν είς σημεϊον ώστε νά ώς ακολούθως,
έπανακτήσουν μέρος τών έν τφ με τίτλων:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον τά έξής διακυμανθέντα ώς άκολούθως:
Κατωτάτη
Άνωτάτη
Κλείσιμον
Ι88Τ — 1884
41.500
35.000
46.000
39.500
Μονοπωλίων — Παγίου
37.000
40.500
41.000
41.000
Λαρίσης
37.000
40.000
60.000
Έλλην. Σιδηροδρόμων
40.000
8.000
8.500
Άμύνης
8.000
38.000
37.500
1910 110 έκατομμ.
33.000
55.500
1914 500 έκατ.
50.000
59.000
60.000
60.000
Προσφυγικοΰ
52.000
4.500.000
4.260.000
"Υδρεύσεως
4.050.000
Παραγωγικού 1931
51.000
47.000
46.000
Κτηματικής 4 3Λ %
105.000
135.000
120.000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Τά κυ ριώτερα έκ τούτων διεκυμάνθησαν
ώς έξής :
Κατωτάτη
Άνωτάτη
Κλείσιμον
2.200
Εντόκων γραμματίων
2.200
2.500
2.700
3.000
3.000
’Ανταλλάξιμα 8 %
3.000
2.900
3.000
Ανταλλάξιμα 6 %
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ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ! ΑζΙΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασσο
μένους αί έξης, διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως:
Κατωτάτη
Άνωτόττη
Κλείσιμον
Ί.350.000
1.200.000
1.120.000
Ελλάδος
52.000
58.500
52.000
’Αθηνών
10.220.000
9.890.000 10.960.000
Εθνικής
86.500
93.000
Εμπορικής
81.000
295.000
280.000
Κτημοττικής
240.000
495.000
.. 460.000
460.000
Λαϊκής
ΒΙΟΜΗΧΑΝΓΚΑΙ ΚΛΠ. ΑΞΙΑ I. Έκ τών μάλλον κερδοσκοπούμε
νων άξιών τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς
άκολούθως :
Κατωτάτη
Άνωτάτη
Κλείσιμον
'Ηλεκτρ. Σ ιδ) μων
109.000
125.500
113.000

ΣΠΑΠ
Λιπασμάτων
Πυριτιδοποιείου
Χημικής Βιομηχ.
Χρωματουργείων
Εριουργίας
Πειρ. — Πατραϊκή
ΕΤΜΑ
Χρυσαλλις
Κέκροψ
Πρώτη Θεσ)νίκης
"Ατλας
'Ηρακλής
Τ ιτάν
Τσιμέντων Χαλκίδας
Έπιχειρ. έν Έλλάδι
Βασιλειάδης
Χαλυβδοφύλλων
Καμπάς
Οινοπνευματοποιίας
Οίνων
ΖΑΑΕ
Φιξ
’Ηλεκτρικής
Χαρτοποιίας
ΒΙΟ
Εθνικής Άσφαλ.
"Ιπποδρομιών
Λα’μψα

18.000
216.000
215.000
15.000
300.000
51.500
230.000
135.000
80.000
76.000
2.000
21.000
167.000
84.000
38.000
40.000
1.200.000
37.500
110.000
20.000
47.000
75.000
128.000
16.000
137.000
27.500
700.000
37.000
300.000

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Κατά τό ύπό έπισκόπησιν χρο
νικόν διάστημα έγένοντο άρκεταί
άγοραπωλησίαι έπί τών «άποδεικτικών συναλλάγματος» πέριξ τών
δραχμών 22.000, διά τά είς λίρας
στερλίνας «μπόν» καί δραχμών 10.
000, διά τά είς δολλάρια Η.Π.Α.
τοιαΰτα, χρηματιστηριακής αξίας
πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.

20.000
249.000
240.000
17.000
332.000
59.000
260.000
150.000
82.000
82.000
10.000
23.700
190.000
89.000
39.000
43.000
1.400.000
38.000
120.000
22.500
53.000
80.000
146.000
20.000
165.000
31.000
780.000
50.000
330.000

18.000
231.000
235.000
15.000
315.000
52.500
230.000
138.000
80.000
78.000
10.000
21.000
178.000
84.000
38.500
40.000
1.200.000
38.000
120.000
21.500
49.000
75.000
146.000
16.000
161.000
29.000
780.000
50.000
300.000

διάστημα, μεταξύ κατωτάτης τι
μής 221.400 καί άνωτάτης 224.
500, μέ κλείσιμον 222.000 δραχ
μών δι’ έκάστην χρυσήν λίραν ’Αγ
γλίας. Έν δέ τή έλευθέρςι αγορά
διεκυμάνθη αΰτη μεταξύ κατωτάτης
τιμής δραχμών 221.000 καί άνωτά
της 225.200, μέ κλείσιμον 222.400
δι’ έκάστην χρυσήν λίραν.
ΟΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

Οί ημερήσιοι μεταφορικοί
τό
κοι, κατά τό άπό 5—22)5)50 χρο
νικόν διάστημα διεκυμάη/θησαν, έν
τή έλευθέρςι άγορά μεταξύ δραχ
Έν τφ Χρηματιστηρίφ ’Αθηνών
έγένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι, μών 0,10—0,11 %.
κατά τά άπό 5—22)5)50 χρονικόν Β ,ήν τΛΤ .Κ .
Η ΑΓΟΡΑ
ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ

νεισροή του είς την πηγήν, άπά
τήν όποιαν προήλθεν.
Οσον άφορά τήν πρότασιν περί
άναγνωρίσεως τής ρήτρας του χρυ
σού, ό κ. Πεσμαζόγλου έτόνισεν ό
τι έφ’ δσον δέν θά ύπάρξη έλεγχος
καί παρακολούθησις τών πιστώσε
ων, τότε είναι δυνατόν νά άναζητηθοΰν άλλα μέτρα καί τρόποι πλέον
αυτόματοι, δπως είναι ή άντιμετώπισις τοΰ δανεισμού είς νόμισμα α
ναμφισβήτητου σταθερός αξίας.
Ό Πρόεδρος τοΰ Εμπορικού καί
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πει
ραιώς κ. Π. Κάντζιας, άναψερόμενος είς τό θέμα τής άναγνωρίσεως
τών είς χρυσόν συναλλαγών, διετύπωσε τήν άποψιν δτι δέν πρόκει
ται περί νέου μέτρόυ, αλλά περί
άναγνωρίσεως
τής
ύφισταμένης
πραγματικότητος. Δέν εύσταθεί δέ
κατ’ αυτόν ό φόβος δτι τό μέτρον
δύναται νά έπιδράση δυσμενώς έπί
της χρυσής λίρας, άλλα άντιθέτως
θά έχη ευεργετικήν έπίδρασιν έπί
τής τιμής τής δραχμής καί
έπί
τής Ελληνικής παραγωγής.
Μέ τήν ώς άνω άποψιν συμφωνεί
είς δηλώσεις του καί ό Πρόεδρος
τών κλωστοϋφαντουργών κ. Τεγόπουλος. Ό αντιπρόεδρος, έξ άλλου,,
τοΰ Χρηματιστηρίου Άθηνών κ. Π.
Ζερβός, είς σχετικός δηλώσεις του,
αναλύει διά μακρών τά ύπέρ καί
τά κατά τοΰ μέτρου στοιχεία, τήν
έπιτυχίαν δέ τυχόν τής έφαρμογής
του έξαρτφ άπό ώρισμένας προϋ
ποθέσεις.
Πλήν τών ανωτέρω δμως προσω
πικοτήτων τοΰ οίκονομ ικοΰ μας κό
σμου καί νέοι καθημερινώς παρά
γοντες λαμβάνουν μέρος είς τήν
συζήτησιν, είς τρόπον ώστε
νά
θεωρήται δτι τούτο έφθασεν
είς
τήν πρώτην γραμμήν τής έπικαιρότητος.
Οί πλέον έγκυροι οικονομικοί
παράγοντες καί οί έκπρόσωποι τών*
λοιπών ενδιαφερομένων τάξεων διετύπωσαν τάς έπί τοΰ σημαντικωτάτου τούτου θέματος απόψεις των.
’Απομένει ήδη νά όλοκληρώση τήν
έπ’ αύτοΰ μελέτην της καί ή Κυ~
βέρνησις καί νά έξαγγείλη τάς σχε
τικάς άποφάσεις της. Ημείς εύχόμεθα δπως τά ληφθησόμενα μέτρα
είναι τά πλέον ένδεδειγμένα
διά
τήν έπίλυσιν τοΰ προβλήματος καί
δπως ή εφαρμογή αυτών έχη τήν
πλέον ευνοϊκήν έπίδρασιν έπί τής.
οικονομίας τής χώρας καί προώθη
ση τήν άνόρθωσιν και τόνωσιν αυ
τής.
ΕΠΙΣΠΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ
Ό κ. υπουργός τοΰ Συντονισμού
προεδρεύσας συνεδριάσεως τής Κεν
τρικής Επιτροπής Δανείων, συνέ
στησε τήν έπίσπευσιν τής χορηγήσεως δανείων δΓ άνασυγκρότησιν,
ώστε μέχρι τέλους τοΰ οικονομικού
έτους, ήτοι μέχρι τής 30 ’Ιουνίου
νά διατεθούν τά άπομένοντα' σο
βαρά υπόλοιπα είς δραχμάς και
συνάλλαγμα.
Άφ’ έτέρου κατηρτίσθη Επιτρο
πή έκ τοΰ διοικητοΰ τής Τραπέζης
τής Ελλάδος κ. Μαντζαβίνου καί
τών κ. κ. Γκάρντεν καί Γκρέγκορυ,
ή όποια θά μελετήση τό ζήτημα
τής χορηγήσεως μακροπροθέσμων
πιστώσεων είς τάς βιομηχανίας έ
κείνας, αί όποΐαι δεν πρόκειται νά
χρηματοδοτηθούν έκ τοΰ Σχεδίου
Μάρσαλ.

