
AlEY8YN0YIft ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΑΝ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ 
ΓΕΠΡ. Τ. ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ 
ΙΩΑΝ. ΚΑΠΕΤΤΗί 
ΑΡΙΣΤ. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ 
ΣΤ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

A
ΑΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
========= ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΙΣ -----------------
===== ΜΕΤ’ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΡΙΜΗΝΟΝ —

TRAPEZITIKI „ - ORGANE DE L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DE LA BANQVE NATION ALE DE GRECE,

ΓΡΑΦΕΙΑ :
ΑΜΕΡΚΗΣ 19 - ΤΗΛ. 27-944

ΛΙΕΥΒΥΝΤΗΣ: Δ. ΣΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΑΛ. ΧΑΜΨΑΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1937 

ΕΤΟΣ Δ ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 40

I ι
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ

'Υπό ROBERT WOLFF- ("Λρθρον δημοσιευθέν

ΕΝΩ ΘΟΛΟΥΤΑΙ Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΙΖΩΝ

Η [ I

Ιον

’Από τοΰ 1931, δτε ύπετιμή- 
θη ή Στερλίνα ίδρύθησαν νέοι 
νομισματικοί οργανισμοί, τά 
λεγάμενα Ταμεία Ρυθμίσεως 
Συναλλάγματος. Έξ αιτίας τού
των πολλά καί διάφορα άρθρα 
έδημοσιεύθησαν εις εφημερίδας 
καί περιοδικά έξετάζοντα τά 
πλεονεκτήματα των Ταμείων 
Ρυθμίσεως Συναλλάγματος,συγ- 
κρίνοντα τόν ρόλον αυτών 
πρός τόν ρόλον των εκδοτικών 
Τραπεζών. Είδικώς δο ον άφορα 
το μυστηριώδες καί τρομακτι
κόν ώς παρουσιάζεται φαινό- 
μενον τό καλούμενον πληθω
ρισμός. Πολεμική διεξήχθη ώς 
πρός τό ζήτημα τούτο μεταξύ 
«ειδικών». Τό δέ σοβαρώτερον 
ή Κυβέρνησις τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών μετρίαν πιθανώς ε- 
χουσα εμπιστοσύνην εις τάς 
ικανότητας του ίδιου αυτής Τα
μείου Ρυθμίσεως Συναλλάγμα
τος εξήγγειλε κατά' Δεκέμβριον 
1935 νέα μέτρα σκοποΰντα νά 
έξασφαλίσωσιν τήν άποστείρω- 
σιν του χρυσοΰ.

Προτιθέμεθα νά έκθέσωμεν 
έδώ τόν τρόπον λειτουργίας 
ενός Ρυθμιστικού Ταμείου Συν
αλλάγματος καί τοϋτο μέ μίαν 
στοιχειώδη μέθοδον γενικώς 
αρκετά ικανοποιητικήν, τήν μέ
θοδον ήτις συνίσταται εις τήν 
λογιστικοποίησιν τών πράξεων.

Πρός καθορισμόν του πλαι
σίου τής εργασίας μας δηλοΰμεν 
έκ τών προτέρων δτι δέν πρόκει
ται νάμελετήσωμεν τήν έπίδρα- 
σιν ένός Ταμείου Ρυθμίσεως 
Συναλλάγματος έπί τής αξίας 
τοΰ νομίσματος ώς αυτή καθο
ρίζεται εις βάρος χρυσοΰ : Τό 
Ταμεΐον Ρυθμίσεως Συναλλάγ
ματος ένώ είναι άνίκανον νά 
ύψωση τήν αξίαν του νομίσμα
τος άνω ένός μεγίστου ορίου 
όριζομένου άφ’ ένός μέν ύπό τής 
σχέσεως μεταξύ έθνικοΰ εισο
δήματος καί παγίων οικονομι
κών βαρών, άφ’ έτέρου δέ ύπό 
τής σχέσεως μεταξύ τιμών εσω
τερικού καί διεθνών τιμών, εί
ναι άπ’ έναντίας ίκανώτατον 
νά προκαλέση ύποτίμησιν του 
νομίσματος. Ένσυνειδήτως ή 
άσυνειδήτως θέλει προκαλέσει 
προοδευτικήν ύποτίμησιν τοΰ 
νομίσματος δταν ένεργήση ώς 
«jobber» (κοινός χρηματομεσί
της) εξυπηρετούν γλίσχρως μέ 
κλιμακουμένας τιμάς, τήν ζήτη- 
σιν χρυσοΰ καί άπορροφοΰν 
άθρόως τάς προσφοράς χρυσοΰ 
χωρίς ν’ άφίση νά ύποτιμηθοΰν 
τά ξένα συναλλάγματα.

Ύπό τό πρόσχημα νά παρ- 
εμποδίση τάς ύψηλάς διακυμάν
σεις καί νά άφίση τό νόμισμα 
νά έπανέλθη εις τό «φυσικόν έ- 
πίπεδόν» του, έπίπεδον δπερ 
πραγματικώς δύναται νά καθο-

εις τήν Revue d’ Economic Politique).

ρισθή εις, οίοδήποτε σημεΐον 
κάτω τοΰ προαναφερθέντος με
γίστου ορίου, τό Αγγλικόν Τα
μεΐον Ρυθμίσεως Συναλλάγμα
τος λειτουργούν άπό τοΰ Α
πριλίου 1932 προεκάλεσεν οΰ 
τω διαδοχικώς τήν ύποτίμησιν 
τής άγγλικής λίρας» τήν Χσρή' 
λωσιν τοΰ διεθνοΰς επιπέδου τι
μών, τήν πτώσιν τοΰ Δολλαρίου, 
τέλος δέ καί τήν κατάρρευσιν 
τής όμάδος του Χρυσοΰ. Τοιου- 
ουτοτρόπως ενεργούν, Ταμεΐόν 
τι ρυθμίσεως Συναλλάγματος 
τότε μόνον σταματά δταν τά 
άλλα Κράτη άντιληφθώσι τό άνω 
Σύστημα νομισματικού Πολέ
μου. Ή τριμερής Συμφωνία τοΰ 
Σεπτ]βρίου 1936 έθεσε τέρμα εις 
τά παίγνια ταΰτα μεταξύ μεγά
λων Εθνών. Τοΰ λοιποΰ τά διά
φορα ρυθμιστικά Ταμεία Συ
ναλλάγματος θά διεξάγουσιν 
τάς έργασίας των εντός λίαν 
στενών ορίων τιμών.

Επίσης δέν πρόκειται νά έξε- 
τάσωμεν τήν περίπτωσιν καθ’ 
ήν Ρυθμιστικόν τι Ταμεΐον Συ
ναλλάγματος χάνει βαθμιαίως 
τό εις χρυσόν άπόθεμά του. 
Άρκεΐ νά εϊπωμεν δτι ό μηχα
νισμός λειτουργίας τότε είναι 
άκριβώς ό αντίθετος εκείνου 
τόν όποιον θέλομεν ήδη μελε- 
τήση. θεωροΰμεν μόνον τήν πε- 
ρίπτωσιν συνεχοΰς εισροής 
χρυσοΰ.

Τέλος, τιθέμεθα εις τήν περί- 
; πτωσιν -έπιφέροντες ένδεχομέ- 
! νως βραδύτερον τάς άναγκαίας 
| τροποποιήσεις—Κράτους έκδί 
;δοντος έλευθέρως γραμμάτια 
θησαυροφυλακίου. Γνωστόν εΐ- 

| ναι δτι εις τήν περίπτωσιν ταύ- 
; την παρουσιάζεται πανισχύρως 
! δρών τό φαινόμενον τοΰ «κυ- 
| κλώματος» (circuit), τούτέστιν

’Ενεργητικόν
’Απόθεμα εις χρυσόν 

(ή gold certificates έάν 
αί ράβδοι χρυσοΰ κατέ- 
χονται ύπό τοΰ θησαυ
ροφυλακίου)

Χαρτοφ)κιον καί χορηγήσεις 

Σύνολον

Παθητικό ν
Κεφάλαιον καί άποθεματικά 0.3 
Χαρτονόμισμα κυκλοφορούν 3.6 
Πιστωτικοί λογαριασμοί 6.6
Λογαριασμός θησαυροφυ

λακίου 0.5

Σύνολον 11

"Αντι.κρυς τοΰ άνω ισολογι
σμού θέτομεν τόν ύπό τήν αύ- 
τήν ήμερομηνίαν συνολικόν ι
σολογισμόν δλων τών πιστωτι
κών ιδρυμάτων τής χώρας,‘ώς 
κάτωθι (α):

Ενεργητικόν 
Χαρτονόμισμα εις Ταμεΐον 0.4 
’Εκδοτικόν "Ιδρυμα 5.-
Χαρτ)κιον καί χορηγήσεις 24.6 

‘ 30.-
Παθητικόν 

Κεφάλαιον 
Πιστωτ. Λογ)σμοί

3.5
26.5
30.-

κατα-θεωρήσωμεν ήδη τήν 
στάσιν μετά πάροδον τριμήνου, 
τή 30 Μαρτίου 1936, ύποθέσω- 
μεν δέ δτι κατά τήν άνω περί
οδον είσέρρευσε χρυσός αξίας 
200 έκατομμυρίων. Είς έκάστην

'Υπήρξαν έποχαί έν τώ παρελ- 
θόντι πατά τάς οποίας διεδραμα- 
τίσθησαν τοιαύτης σημασίας γε
γονότα, ώστε έξ αυτών νά κριθή 
ή τύχη ολοκλήρων πολιτισμών. Αί 
έποχαί αΰται άπετέλεσαν σταθμούς 
έν τή ανθρώπινη ιστορία.

Έάν τά γεγονότα τών ως άνω 
εποχών μελετήση κανείς έπιστα- 
μένως καί τά παραλληλίση πρός 
τά άπό τών αρχών τοΰ εικοστού 
αίώνος συμβαίνοντα θά πεισθή, 
δτι τό πρώτον ήμισυ τοΰ αίώνύς 
μας πρόκειται νά είναι ένας έκ 
τών μεγαλύτερων ιστορικών σταθ
μών, διότι κατ’ αυτό συνέβησαν, 
συμβαίνουν καί θά συμβοϋν ακό
μη τοιαύτης έκτάσεως γεγονότα, 
ώστε έξ αυτών νά κριθή ή τύχη 
ολοκλήρων λαών καί αυτοκρατο
ριών άν δχι καί αυτού τοΰ ευρω
παϊκού πολιτισμού.

'Ο παγκόσμιος πόλεμος τοΰ 1914 
διά τόν όποιον τόσαι θυσίαι άν- 
θρώπιναι καί*υλικάί κατεβλήθη- 
σαν όχι μόνον δέν έλυσε τά άπό 
μακροΰ άπασχολοϋντα τήν γηραιόν 
μας ήπειρον οικονομικά—κοινιονι
κά προβλήματα, αλλά τουναντίον 
τά περιέπλεξενέτι περισσότερον καί 
έδημιοΰργησε τάς προϋποθέσεις 
μιας νέας πανευρωπαϊκής αναφλέ- 
ξεως.

’Όντως χάριν τής αρχής τής αύ- 
τοδιαθέσεως τών λαών ύπήχθη- 
σαν συμπαγείς μειονότητες υπό 
τόν κυριαρχίαν άλλων Κρατών! 
Χάριν τής υπεροχής τώ ν-δυνάμει»ν 
τών νικητών έναντι τών ήττημέ- 
νων, αΰτοκρατορίαι διελΰθησαν 
καί άντ’ αυτών έδημιουργήθησαν 
κρατίδια οίκονομικώς ασθενικά, τά 
οποία από τής ίδρύσειός τι»ν δέν 
ήδύναντο νά ζήσουν παρά μόνον 
μέ δάνεια.

Έπί πλέον οί νικηταί έπέβαλον 
είς τούς ήττημένους τοιαΰτα βάρη 
ώστε οί λαοί ούτοι νά φθιίσουν 
ταχέως είς τήν οικονομικήν πτιό- 
χευσιν καί τήνκοινωνικήναποσύνθε 
σιν. Έσώθησαν δέ καί άνέλαβον 
κάπως οίκονομικώς μόνον χάρις 
είς τάς οικονομικός ενέσεις, τάς ό-

μικούς οργανισμούς των. ’Αλλά 
καίοί νικηταίδέν έπεβαρύνθησαν 
όλιγώτερον έκ τοΰ πολέμου εκεί
νου, διότι αί έξ αυτού ζημίαι δέν 
είναι δυνατόν νά πληρωθώσιν μέ 
επανορθώσεις, έπιβαλλομένας έπί 
ένός κατεστραμμένου οίκονομικώς 
καί ηθικώς εχθρού.

Άπόδειξις δέ, τούτου είναι δτι. 
μεταπολεμικούς παρατηρείται αύ- 
ξησις γενικώς τής κατά κεφαλήν 
φορολογίας τόσον είς τά Κράτη 
τών νικητών όσον καί τών ήττη- 
μένων. Επομένως είς τούς σημε
ρινούς πολέμους δέν υπάρχουν οί
κονομικώς —στρατιωτικώς βέβαια 
υπάρχουν—νικηταί καί ήττημένοι, 
άλλ’ άμφότεροι οί αντίπαλοι μετά 
τήν υπογραφήν τής ειρήνης εύρί- 
σκονται είς τό χείλος τής οικονο
μικής καταστροφής. Πρόσφατοι 
είναι ακόμη οί έξευτελισμοί τής 
αξίας τού Μάρκου καί τής Αυστρια
κής Κορώνας, γνωστοί δέ καί οί 
αγώνες τού Γάλλου πρωθυπουρ
γού Ποανκαρέ κατά τό 1926 διά 
τήν συγκράτησιν τού φράγκου.

Είς τήν άρχαίαν εποχήν οί νι
κήτα! εΐχον τουλάχιστον τό πλεο
νέκτημα έκτος τών έπανορθώσεων 
νά λαμβάνουν και μέγαν αριθμόν 
δούλων, ή ανέξοδος εργασία τών 
οποίων άνεπλήρωνε τάς έκ τού πο
λέμου ζημίας, αϊτινες άλλωστε 
δέν ή σαν καί τόσον τρομακτικοί 
δσον σήμερον. Τοιούτον τι όμως
σήμερον δέν συμβαίνει.

*
* *

Ούτω ό παγκόσμιος πόλεμός τού 
1914, μέ τά οικονομικά βάρη τά 
όποια έπεσσώρευσεν έπί τών νικη
τών καί ήττημένων δέν έκαμε τί
ποτε άλλο παρά νά μείωση αίσθη- 
τώς τήν αγοραστικήν δύναμιν τών 
εύρέων λαϊκών στρωμάτων καί νά 
εύρύνη τό χάσμα μεταξύ τής πα
ραγωγής— ήτις είρήσθω έν παρόδφ 
λόγω τών συνεχών ανακαλύψεων 
καί τελειοποιήσεων τής τεχνικής — 
δυσανάλογο); πρός τήν αγοραστι
κήν δυναμικότητα τών λαών καί

’ πάσαι αί νομισματικοί μονάδες ταί -παρά τώ Έκδοτικώ Ίδρύ-

είσαγομενην ποσότητα χρυσού
οί πωληταί χρυσοΰ πιστοΰνται I ^οίας οί νικηταί έκαμαν είς τους 
μέ τό άντίτιμον παρά ταΐς Τρα- 
πέζαις, αϊτινες πάλιν πιστοΰν-

αϊτινες καθίστανται διαθέσιμοι 
1 πέραν τοΰ ορίου τών αναγκών,
; της οικονομίας—αναγκών τρα- 
ί πεζογραμματίων καί αναγκών 
τρεχούμενων λ)σμών παρά τώ 

Ι Έκδοτικώ Ίδρύματι—έπενδύον- 
ται αυτομάτως είς γραμμάτια 
θησαυροφυλακίου.
I. Νομισματικόν Σύστημα άνευ 
Ρυθμιστικού Ταμείου Συναλ 

λάγματος
Θεωρήσωμεν πρώτον τήν πε- 

ρίπτωσιν καθ’ ήν δέν ύφίσταται 
Ταμεΐον Ρυθμίσεως Συναλλάγ
ματος, τοΰ ’Εκδοτικού Ιδρύμα
τος άσκοΰντος κανονικώς τήν 
προσδιορισμένην λειτουργίαν 
του. ’Έστω ώς άρχικός ισολο
γισμός ό τής 1ης ’Ιανουάριου 
1936, ώς κάτωθι (1) (είς δισεκα
τομμύρια νομισματικών μονά
δων).

μάτι διά τόν παραδοθέντα αύ- 
τώ χρυσόν. Δεχθώμεν δτι τά 
άντίστοιχα virements άντί νά 
κλιμακωθώοι καθ’ δλην τήν δι
άρκειαν τής ύπ’ όψει χρονικής 
περιόδου ένηργήθησαν πάντα 
ύπό άξίαν 31 Μαρτίου 1936.

Ό ισολογισμός (1) μεταβάλ
λεται τότε είς τόν ισολογι
σμόν (2).

’Ενεργητικόν 
’Απόθεμα είς χρυσόν 8,2
Χαρτ)κιον καί χορηγήσεις _ 3. -

Παθητικόν 
Κεφάλαιον καί άποθ)τικά 
Χαρτον)σμα κυκλοφοροΰν 
Πιστωτικοί Λογ)σμοί 
Λ)σμός θησαυρ)κίου

11,2

0.3
3,6
6,8
0,5

11.2
Άφ’ έτέρου ό ισολογισμός (α) 

μεταβάλλεται είς τόν ισολογι
σμόν (β):

(Συνέχεια είς τήν 2αν σελίδα)

τής καταναλώσεως.
’Αποτέλεσμα τούτου ύπήρξεν ή 

κατά τό 1929 έκσπάσασα παγκό- 
«σθενικούς καί αδυνάτους οίκονο- | σμιος οικονομική κρισις,

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΕΛΙΣ Β Ή δενδροκαλλιέργεια, κατατοπιστική έρευνα.

5 Περί καταβέσεως χρημάτων καί ανωνύμων χρεω- 
γράςρων έν τώ συγχρόνω Τραπεζικω Δικαίω. Υπό
ν,. ’Ιωάν. Λέδε, Δικηγόρον παρα τω Δικαστικφ τμηματι 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

» 7 Τά συμπεράσματα τοΰ έν @εα)νίκρ συνελθόντος Γε
ωπονικού Συνεδρίου (τά πρακτικάτων έργασιωντου).

—Άποταμίευσις καί άσκησιςτής πίστεως Έν Ι
ταλία συμςρώνως τω ΝομοΒετικω Διαταγματι τοΰ 
’Ιουλίου 1937.

9 Η Ιαπωνική Μεταλλουργία.

10

11

12

Οϊκβνομικαί ειδήσεις έξωτερικοΰ. 
πορεύματα.

Τά κυριώτερα έμ-

Έσωτερική οικονομική κίνησις.

Τά κυριώτερα πολιτικά καί οικονομικά γεγονότα.
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1 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΗΣΙΑ

Ξ Εσωτερικού Δρχ. 60
Ξ ’Εξωτερικού Δολ. 2

Τιμή φύλλου Δρ. 5
ΕϊΟικής έκδόοεως Δρχ· 10

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ :

X. ΧΑΝΔΑΝΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 19

Τά έμβάσματα επ’ όνόματι τής : 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ*

Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι : 
τήν υπογραφήν τοΰ Διαχειριατοΰ ί 
καί τήν σφραγίδα τοΰ Περιοδικού. :

Παρακαλοϋνιαι οί κ. κ, Συνδρο- :Ξ 
μηιαί, δπως γνωατοποιώσιν ε’ις: = 
τά γραφεία τοΰ Περιοδικού πάσαν : = 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των. ; =

Δυνάμει τού περί Τύπου Νόμου | 
‘Υπεύθυνος έπί τής "Υλης ;
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σας έπροξένησεν εις τήν ανθρω
πότητα οίκονομικάς καταστροφάς 
καί ήτις είναι καί ή κυρία αιτία 
των τε πολεμικών καί κοινωνικών 
διαταραχών, αΐτινες παρατηρούν
ται σήμερον εις τα διάφορα ση
μεία τής οικουμένης.

Ή ’Ιαπωνία επεχείρησε τήν κα- 
τάκτησιν—άδιάφορον υπό ποιον 
πρόσχημα—τής Μαντζουρίας κατά 
τό 1931, καθ’ ήν δηλαδή έποχήν 
ή κρίσις είχε φθάσει εις τό φόρ
τε της, τό 1933 ανέρχεται εις τήν 
Γερμανίαν το εθνικοσοσιαλιστικόν 
κόμμα τοΰ Χίτλερ χάρις εις τά ά- 
κρως δελεαστικά συνθήματα, τά 
όποια έριχνεν εις τόν οικονομικούς 
έξαθλιωμένον γερμανικόν λαόν κα
τά τούς επανειλημμένους λόγους 
του,διά τήν άναγέννησιν μιας νέας 
Γερμανικής αυτοκρατορίας. Τήν ά
νοδον τοΰ Χίτλερ εις τήν αρχήν 
επακολουθεί τό διαδοχικόν ξεκου- 
ρέλιασμα των διατάξεων τής συν
θήκης των Βερσαλλιών, ήτις εΐχεν 
υπογραφή ύπό τήν απειλήν των 
όπλων, πράγμα τό όποιον άποδει- 
κνύει διά πολλοστήν φοράν, ότι 
αί ύπό τό γυμνόν ξίφος των στρα
τηγών ύπογραφόμεναι συνθήκαι 
ειρήνης δέν είναι παρά προσωρι
νοί άνακωχαί πρός προετοιμασίαν 
τοΰ ήττημένου διά νέαν έφοδον.

Τόν ’Ιούλιον τοΰ 1935 αρχίζει 
ή κατάκτησες καί ή τελική διάλυ- 
σις τής Αίθιοπικής Αυτοκρατορίας 
ύπό τής ’Ιταλίας, ήτις εΐδεν ότι 
οί διεθνείς νόμοι παρέμεινον γράμ
μα κενόν διά τούς δύο προηγουμέ- 
νους ισχυρούς παραβάτας των.Λιατί 
τά πράγματα θά ήλλασσον δι’ αυ
τήν κατά τήν κατάκτησιν τής Αΐ- 
θιοπικής Αυτοκρατορίας; Τό άδο- 
ξον τέλος τών έπιβληθεισών εις 
αυτήν οικονομικών κυριόσεων. ά- 
πέδειξεν ότι δέν εΐχεν άπαιτηθή 
εις τάς προβλέψεις της. Οΰτω ή 
Αίθιοπική Αυτοκρατορία διελΰθη' 
και κατεκτήθη de facto ύπό τής 
’Ιταλίας παρά τήν θέλησιν τών 
διπλωματών τής Γενεύης.

’Ολίγον μιετά τήν λήξιν τοΰ Ί- 
ταλοαιθιοπικοΰ πολέμου έπακο- 
λουθεΐ ό εμφύλιος ισπανικός πό
λεμος, ασφαλώς παρά τήν θελη- 
σιν τής πλειονότητας τοΰ ‘Ισπανι
κού λαοΰ, ως συνέχεια καί αυτός 
τής άλύσεως τών γεγονότων, τά 
όποια, ως εΐπομεν ανωτέρω, έχουν 
ώς αφορμήν τόν παγκόσμιον πό
λεμον, τάς αδικίας καί τά βάρη 
τοΰ οποίου προσπαθούν οί αδικη
μένοι λαοί νά έπανορθώσουν, έ
στω καί διά πολεμικών περιπετειών 
αΐτινες δέν είναι «πιθανόν νά κα
ταλήξουν εις τό τέλος από μίαν 
ύπερτΐμησιν τών δυνάμεων των 
εις οικονομικήν καί στρατιωτικήν 
καταστροφήν των.

’Αλλά μία τοιαύτη καταστροφή 
οίουδήποτε τών Κρατών τής Ευ
ρώπης, ιδιαιτέρως δέ μιας τών με
γάλων Δυνάμεων σημαίνει δημι
ουργίαν μιας εστίας κοινωνικών 
διαταραχών, αΐτινες δέν είναι δυ
νατόν είμή νά έπιδράσουν έφ’ ο
λοκλήρου τής γηραιάς μιας ’Η
πείρου.

Επομένως ή Ευρώπη, έξεταζο- 
μένη αις σύνολον όχι μόνον δέν έ
χει κανέν συμφέρον νά έμπλακή 
εις ένα νέον καταστρεπτικόν πο
λέμιον, αλλά τουναντίον οί εκ τής 
Σινοϊαπωνικής συρράξεως δημιι- 
ουργονγενοι κίνδυνοι, έστω καί α
πώτεροι, τοΰ Ευρωπαϊκού πολιτι
σμού επιβάλλουν εις τούς ιθύνον
τα; τάς τύχας τών ευρωπαϊκών 
λαών νά σκεφθοΰν πολύ προτού 
ρίψουν αυτούς εις μίαν νέαν άλλη- 
λοσφαγήν, ήτις θά έφερεν ολόκλη
ρον τήν Ευρώπην εις τό χείλος 
τής άβύσου καί θά έδημιούργει εν
δεχομένως τάς προϋποθέσεις τής 
καθυποτάξεώς της εις τούς πολυ- 
πληθεστέρους λαούς τής ’Άπω ’Α
νατολής, οΐτινες τάς έπιστήμας 
καί τάς τέχνας από ημάς παραλα- 
βόντες αφυπνίζονται καί ετοιμά
ζονται πνρετωδώς πρός μίαν έξόρ- 
μησιν διά τήν παγκόσμιον ηγε
μονίαν,

Ή Σινοιαπωνική ρήξις. ήτις έ- 
λαβεν τοιαύτας διαστάσεις δέν έχει 
μόνον ’Αγγλικόν ή Γαλλικόν ή ’Α
μερικανικόν ένδιαφέρον, αλλά παγ
κόσμιον τοιοΰτον, ιδιαιτέρως δέ 
πανευρωπαϊκόν, διότι ή Ευρώπη 
είναι κυρίως εκείνη, ήτις θά ύποστή 
αμέσως τάς συνεπείας μιιας ήγεμο- 
νίας τής ’Ιαπωνίας έν τή Άσίφ.

"Οπως συμβαίνει εις τήν Ευρώ
πην, κατά τάς δηλώσεις άγγλωνπο
λιτικών, πάσα μιεταβολή τής ισορ
ροπίας τών δυνάμεων έν αυτή νά 
καναλήγη εις πόλεμον κατά τής 
’Αγγλίας, οΰτω καί πάσα μεταβολή 
τής ισορροπίας τών δυνάμεων έν 
τή ’Άπφ ’Ανατολή θά καταλήξη 
θάττον ή βράδιον εις πόλεμον με
ταξύ τής Ευρώπης καί τής δυνά- 
μεως εκείνης τής ’Ανατολής πρός 
όφελος τής οποίας μετεβλήθη ή ι
σορροπία.

Καί διερωτάται ‘κανείς, άφοΰ 
μοιραίους μίαν ημέραν ή Ευρώπη 
θ’ άναγκασθή ύπό τήν πίεσιν τών 
γεγονότων νά ένωθή πρός άντιμε- 
τώπισιν τοΰ εκ τής ’Άπω ’Ανα
τολής κοινού κινδύνου διατί νά 
διαιρείται σήμερον εις διαφόρους 
αξονας καί σχηματισμούς;

‘Υπάρχουνβέβαιαώρισμένοι με
γάλοι λαοί τής Ευρώπης οί όποιοι 
έξήλθον έκ τοΰ παγκοσμίου, πολέ
μου οικονομικούς κατεστραμμένοι 
καί έδαφικώς ακρωτηριασμένοι,έπί 
τή βάσει συνθηκών, αΐτινες ΰπε- 
γράφησαν ύπό τήν απειλήν τών 
όπλων. Ή διάρκεια όμως τών 
τοιούτων συνθηκών, ιός μάς διδά
σκει ή ιστορία δέν είναιαίωνΐα καί 
αντί νά περιμένουν οί νικήτα), τοΰ 
μεγάλου πολέμου πάλιν τήν κλαγ
γήν τών όπλων νά τάς προσαρ- 
μόση εις τάς σημερινάς συνθήκας 
καί τάς ζωτικάς άνάγκας τών δια- 
φόροιν λαών, οφείλουν διά τήν 

| σωτηρίαν τής άνθρωπότητος άπο 
μιας καταστροφής, νά προβοΰν, 
οικεία βουλήσει, εις (ορισμένος υ
ποχωρήσεις, ύπό (ορισμένους όρους 
καί προϋποθέσεις, αΐτινες θά έξη- 
σφάλίζον μίαν διαρκή τάξιν καί. 
ειρήνην εις τήν γηραιάν μας ή
πειρον, ήτις αρκετά μέχρι σήμε
ρον έχει υποφέρει από τήν άλλη- 
λοσφαγήν τών τέκνων της, τήν 
καταστροφήν τοΰ πλούτου της καί 
τών καλλιτεχνικών της θησαυρών.

Επειδή όμως διά τόν διαχωρι
σμόν δύο φιλονεικούντων ανθρώ
πων χρειάζεται, πολλάκις ή έπέμ- 
βασις τρίτου ή τής αστυνομικής 
άρχής, άναγκαΐον καθίσταται ό
πως διά τήν είρήνευσιν τής Ευρώ
πης έπέμβη κάποιον Τρίτον Κρά
τος μέ όλον τό κύρος τής δυνά- 
μεως καί ανιδιοτέλειας του. Καί 
τό Κράτος τοΰτο δέν είναι άλλο 
από τό τέκνον τής Ευρώπης, 
τοΰτέστι τάς’Ηνωμένας Πολιτείας.

Ευτυχώς ότι μίαν τοιαύτην έν- 
δειξιν μεσολαβήσεως έχομεν ήδη 
διά τών τελευταίων σαφών καί κα
τηγορηματικών δηλώσεων τοΰ 
Προέδρου Ροΰζβελτ. "Ας έλπίσω- 
μεν ότι ή ’Αμερική, έστω καί τήν 
τελευτά,ίαν στιγμήν, θά θέληση 
νά έγκαταλείψη τήν, καί έκ τών 
πραγμάτων αδύνατον άλλωστε, πο
λιτικήν τής ουδετερότητας τόσον 
διά τά έν Ευρώπη όσον καί διά 
τά έν ’Άπο.) ’Ανατολή διεδραμα-

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος] 

’Ενεργητικόν 
Χαρτονόμισμα είς Ταμεΐον 0.4 
Εκδοτικόν ‘Ίδρυμα 5.2
Χαρτ)κιον καί χορηγήσεις 24.6

30.2

Παθητικόν 
Κεψάλαιον καί άποθ)τικά 
Πιστωτικοί Λογ)σμ.οί

3.5
26.7
30.2

Τά πιστωτικά Ιδρύματα δια- 
θέτοντα 200 έκατομμ. έπί πλέ
ον παρά τώ Έκδοτικω Ίδρύ- 
ματι, ένω 5 δισεκατομμύρια τοϊς 
άρκοΰσιν, έγγράφονται είς έκ- 
διδόμενα γραμμάτια Θησαυρο
φυλακίου άξίας 200 έκατομμυ- 
ρίων. Επομένως ό ισολογισμός 
(2) μεταβάλλεται είς τόν ισο
λογισμόν (3) :

’Ενεργητικόν
’Απόθεμα είς χρυσόν 8,2
Χαρτ)κιον καί χορηγήσεις 3. -

11,2
Παθητικόν

Κεφάλαιον καί άποθ)κά 0.3
Χαρτ)σμα κυκλοφορούν 3.6
Πιστωτικοί Λ)σμοί 6.6
Λ)σμός θησαυρ)κίου 0.7

11.2
Άψ’ έτέρου ό ισολογισμός (β) 

μεταβάλλεται είς τόν ισολογι
σμόν (γ) :

’Ενεργητικόν 
Χαρτονόμισμα είς Ταμεΐον 0.4 
Εκδοτικόν ‘Ίδρυμα 5. -
Χαρτ)κιον καί χορηγήσεις 24.8

30.2
Π αθητικό ν 

Κεφάλ)ον καί Άποθ)τικά 3.5
Πιστωτικοί Λ)σμοί 26.7

30.2
Αί τελικαί δθεν συνέπειαι 

τής εισροής μιας ποσότητας χρυ- 
σοϋ άξίας 200 έκατομμ. είναι 
αί έξης:

Ιον. Είς τήν αϋξησιν κατά200 
έκατομμ. τοΰ είς χρυσόν άποθέ- 
ματος τοϋ Εκδοτικού ’Ιδρύμα
τος άντιστοιχεΐ ισόποσος αυξη- 
σις τοΰ παρά τω άνω Ίδρύματι 
πιστωτικού ύπολοίπου τοΰ Λ)- 
σμοΰ θησαυροφυλακίου.

2ον. Είς τήν κατά 200 έκατομ. 
αϋξησιν τοΰ άνω ύπολοίπου άν- 
τιστοιχεΐ ισόποσος αϋξησις τοΰ 
κυμαινομένου χρέους του Δημο
σίου. Τό όλικόν Δημόσιον χρέος 
παραμένει οϋτω άμετάβλητον 
δπερ είναι εύνόητον δεδομένου 
δτι τά έσοδα καί αί δαπάναι 
του προϋπολογισμού δέν έπη- 
ρεάζονται.

3ον. Αί ύπάρχουσαι έν τή χώ
ρα «νομισματικοί μονάδες» αυ
ξάνονται κατά 200 έκατομμύ- 
ρια ύπό μορφήν αύξήσεως τών 
πιστωτικών λογαριασμών παρά 
τοΐς πιστωτικοΐς Ίδρόμασιν ά- 
τινα ώς αντιστάθμισμα εχουσιν 
είς τήν κατοχήν των συμπληρω
ματικήν ποσότητα γραμματίων 
θηθαυροφυλακίου αξίας 200 
έκατομ. Πληθωρισμός έκ τού
του δέν προέκυψε, διότι ούδέν 
τεχνητόν εισόδημα, ούδεμία α
γοραστική ίκανότης δημιουργη- 
θεΐσα έκ τοΰ μηδενός παρουσι
άζεται καί διότι άν συμψηφι- 
σθώσιν άπαντες οί λογαριασμοί 
τά 200 ταΰτα έκατομμ. άντι-

τιζόμενα σοβαρά καί, τραγικά γε
γονότα καί ότι διά μιας ρητής 
καί κατηγορηματικής βεβαιώσεώς 
της ότι θέλει έπέμβη ένεργώς, σ υμ- 
πράττουσα μέ όλας έκείνας τάς 
δυνάμεις αΐτινες έμπράκτως εργά
ζονται υπέρ τής ειρήνης, ΐνα άπο- 
τρέψη τάς γενικεύσεις τής συρ
ράξεως τόσον έν Ευρώπη όσον καί 
αλλαχού και νά σώση οΰτω τόν 
σημερινόν πολιτισμόν από τής βε- 
βαίας καταστροφής.

κρύζονται ακριβώς διά ποσότη
τας χρυσού ίσης άξίας.

’Εννοείται δτι ή βελτίωσις αυ
τή τοΰ Θησαυροφυλακίου ούδε- 
μίαν σχέσιν έχει μέ τήν κατά- 
στασιν τών Δημοσίων Οικονο
μικών. ’Ενδέχεται νά συνυπάρ- 
χη κατά τήν Θεωρουμένην πε
ρίοδον έλλειμμα 1 δισεκατομ
μυρίου. Έν τή περιπτώσει ταύ- 
τη τά στοιχεΐον ένεργητικοΟ 

i«χαρτοφυλάκιον καί χορηγή
σεις» τών πιστωτικών Ιδρυμά
των θά ηϋξανεν άκόμη- κατά
1 δισεκατομμύριον γραμματίων 
θησαυροφυλακίου καί θά άνήρ- 
χετο είς 25,8 δισεκατομ. Άφ’ 
έτέρου οί πιστωτικοί λογαρια
σμοί τοΰ ’Ισολογισμού (γ) θά 
ηύξάνοντο άντιστοίχως είς 27,7 
δισεκατομμ. δημιουργουμένης 
διά τού άνω ελλείμματος συμ
πληρωματικής ποσότητας 1 δι
σεκατομμυρίου νομισματικών 
μονάδων άποτελουσών «ψευδή 
άποτομίευσιν». Τούτο άποτελεΐ 
τόν πραγματικόν πληθωρισμόν 
διότι έδημιουργήθη οϋτω 1 δι- 
σεκατομμύριον πλαστών εισο
δημάτων διανεμηθέντων είς τό 
κοινόν άτινα άνταποκρίνονται 
μόνον είς αϋξησιν τού Δημό
σιου χρέους.

Έκτος τούτου ύποθέσωμεν δτι 
κατά τήν άνω τρίμηνον περίοδον 
καθ’ ήν τό έλλειμμα άνήρχετο 
είς 1 δισεκατομμύριον, τό Κρά
τος έκδίδει δάνειον παγιοποιή- 
σεως 2 δισεκατομμυρίων. Έάν 
πρόκειται περί χώρας είς τήν 
όποιαν τό κοινόν έγγρά- 
φεται άπ’ εύθείας είς τά 
Εθνικά Δάνεια άνευ μεσολα
βήσεως άποκλειστικώς τών πι
στωτικών Ιδρυμάτων, ό ισολο
γισμός (γ) θά μεταβληθή άπαξ 
έτι : Τό στοιχεΐον ένεργητικοΟ, 
χαρτοφυλάκιον καί χορηγήσεις 
θά «ξεφουσκωθή κατά 2 δισε
κατομμύρια καί θά μειωθή είς 
23,8 δισεκατομμ. έκ παραλλή
λου δέ οί πιστωτικοί λογαρια
σμοί θά έλαττωθώσιν είς 25,7 
δισεκατομμ. καταστρεφομένων
2 δισεκατομμυρίων νομισματι
κών μονάδων. Ή «ψευδής άπο- 
ταμίευσις» δμως θά διατηρηθή 
ύπό μορφήν ράντας καί ό «πλη
θωρισμός» έξακολουθεΐ νά πα- 
ραμένη είς 1 δισεκατομμύριον, 
δηλαδή είς δ ποσόν ανέρχεται 
τό έλλειμμα τής ύπ’ δψει χρονι
κής περιόδου.

Έάν έπιμένωμεν είς τάς άνω 
λεπτομέρειας, τοΰτο πράττομεν 
διότι συχνότατα οί πολιτικοί 
άνδρες, είτε τής κυβερνητικής 
παρατάξεως, είτε τής άντιπο- 
λιτεύσεως, έρμηνεύουσι κατ’ άν- 
τίθετον έννοιαν πρός τήν λογι
κήν, τήν κίνησιν τοΰ «θησαυρο
φυλακίου», δηλαδή τάς διακυ
μάνσεις τού λογαριασμού τού 
θησαυροφυλακίου παρά τώ Έκ- 
δοτικώ Ίδρύματι. Οϋτω περί 
τό έτος 1930, ό κ. Clieron άπέ- 
διδεν άληθοφανώς είς τά προ
τερήματα τού συστήματος δια- 
χειρίσεώς του τών οικονομικών 
τής Γαλλίας τήν είς εικοσάδα 
δισεκατομμυρίων φράγκων αΰ- 
ξησιν τού «κουμπαρά» του πα
ρά τή Banqne de France, ένω ή 
αϋξησις αϋτη ήτο συνέπεια πα- 
λινοστήσεως κεφαλαίων καί ού- 
δεμίαν άμεσον σχέσιν εΐχε μέ 
τά πλεονάσματα προϋπολογι
σμού τής έποχής έκείνης. ’Άλ
λοι πάλιν Υπουργοί, Ϊνα μή 
ε’ίπωμεν πάντες, εύαριστοΰνται 
διά τήν ϋπαρξιν πλεονασμάτων 
καταθέσεων είς τά Ταμιευτή
ρια, άτινα πλεονάσματα προ- 
σεκτικώτερον θεωρούμενα δέν 
εΐναι παρά ένδειξις αύξόντων 
έλλειμμάτων τού προϋπολογι
σμού. Άντιστρόφως οί πολιτι
κοί άνδρες τής άντιπολιτεύσε- 
ως τήν προσφυγήν τοϋ Κρά- 
είς τάς χορηγήσεις τοϋ Εκδοτι
κού ‘Ιδρύματος θεωροΰσιν ώς 
φυσικήν συνέπειαν τών έλλειμ-

μάτων τοΰ προϋπολογισμού, ή 
ώς άπόδειξιν έλλείψεως έμπι- 
στοσύνης έκ μέρους τών συνή
θως έγγραφομένων είς τά γραμ
μάτια θησαυροφυλακίου, ένω 
ή πραγματική αίτια έγκειται 
είς τήν κίνησιν τού ισοζυγίου 
τών λ)σμών- Ή τοιαύτη έσφαλ- 
μένη έντίληψις πάντων, καί ήτις 
έν Γαλλία ύφίσταται άπο τού 
1918, συνεπάγεται καταστρεπτι- 

! κά άποτελέσματα διά τά δημό
σια οικονομικά.

ΛΟΙΠΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ. Δέ- 
; ον ήδη νά έξετάσωμεν τάς πε- 
1 ριπτώσεις καθ’ άς τό φαινόμε- 
νον τού κυκλώματος δέν έμφα- 
νίζεται δρών άπολύτως.
Ιον Αϋξησις τών αναγκών τρα

πεζογραμματίων καί τρεχού
μενων λ)σμών.

Έάν κατά τήν θεωρουμένην 
χρονικήν περίοδον, έκ τών πε
ριστάσεων ή λόγω κρατικών 
παρεμβάσεων προκληθή ϋψω- 
σις τιμών καί ημερομισθίων ή 
αϋξησις τής οικονομικής δρα- 
στηριότητος, αί άνάγκαι τραπε
ζογραμματίων καί τρεχουμένων 
λογ)σμών παρά τώ Έκδοτικω 
Ίδρύματι αύξάνουσιν άνα- 
λόγως.

Ή ιδιωτική οικονομία θά ίκα- 
νοποιήοη τάς συμπληρωματικός 
αΰτάς άνάγκας λαμβάνουσα τά 
άπαιτούμενα ποσά έκ τών πι
στωτικών λ)σμών αύτής παρά 
ταΐς Τραπέζαις.

Έάν 5 δισεκοταμμύρια (6ρα 
ένεργητικόν ισολογισμού (α) 
εΐναι τό έλάχιστον δριον κάτω 
τοΰ όποιου τά πιστωτικά Ιδρύ
ματα δέν θέλουσι νά πέση τό 
παρά τώ Έκδοτικω Ίδρύματι 
ύπόλοιπον πιστωτικού λ)σμού 
των, θά άχθώσιν είς τό νά πε- 
ριορίσωσιν, άναλόγως πάντοτε 
τών προσθέτων άναγκών τής ι
διωτικής οικονομίας τό χαρτο
φυλάκιον τών γραμματίων θη
σαυροφυλακίου, τά δέ θησαυ- 
ροφυλάκιον θά άναγκασθή νά 
λάβη ίσον ποσόν έκ τοϋ παρά 
τώ Έκδοτικω Ίδρύματι λ)σμοΟ 
του ϊνα έξοφλήση τά άνω γραμ
μάτια. θά λάβη χώραν οϋτω 
μία άνεξάρτητος κίνησις ήτις 
μερικώς θά αντιστάθμιση ή καί 
όλοκληρωτικώς θά άποκρύψη 
τήν έπίδρασιν τής εισροής χρυ
σού έπί τού θησαυροφυλακίου.

2ον Νομικαί Διατάξεις.—Εις 
τινας χώρας, π. χ. είς τάς 'Η
νωμένας Πολιτείας, τό έλάχι
στον δριοντοΰ πιστωτικού ύπο
λοίπου τών πιστωτικών'Ιδρυμά
των παρά τώ Έκδοτικω Ίδρύ- 
ματι άποτελεΐ άντικείμενον νο
μικών διατάξεων. Τό έλάχιστον 
τούτο δριον ύπολογίζεται συν
αρτήσει τής έπί τοΐς ο)ο ανα
λογίας τών πιστωτικών λ)σμών 
τής πελατείας τών άνω Τρα
πεζών, π. χ. είς τόν ισολογι
σμόν (α) ένθα οί λ)σμοί οδτοι 
ανέρχονται είς 26,5 δισεκατομ
μύρια, άναλογία 15 ο)ο θά έδι- 
δεν έλάχιστον δριον 3,975 δι- 
σεκατ. ένω έν τω ήμετέρω πα- 
ραδείγματι ώρίσθη άριθμός 5 
δισεκατομμυρίων, τοΰθ’ δπερ 
δίδει «πλεονάζοντα άποθεματι- 
κά 1,025 δισεκ..

Ή άναλογία αϋτη δύναται 
άπό καιρού είς καιρόν νά με
ταβληθή ύπό τών άρχών: κατά 
συνέπειαν τά πιστωτικά Ιδρύ
ματα έμποδίζωνται νά χρησιμο- 
ποιήσωσι τά πλεονάζοντα άπο- 
θεματικό ϊνα έγγραφώσιν είς 
γραμμάτια θησαυροφυλακίου.

("Επεται συνέχεια)

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Άτομιστικη καί οργανική άντί- 

ληψίξ της Κοινωνικής Οικονομίας,
ύπό Τωάννου X. Χασαποπούλου, Ά- 
θήναι 1937, σελ. 83. (Άνατύπωσις έκ 
τοϋ «’Αρχείου Οικονομικήν καί Κοι
νωνικών ΈπιστημΩν», Τόμος 17(1937) 
Τεϋχος Β'.)
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Σκεψεις και Κρίσεις
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Διά ΐοϋ παρόντος φύλλου 
ή «Τραπεζιτική» εισέρχεται είς 
τό τέταρτον έτος τής έκδόσε- 
ώς της, μέ άμείωτον τον ένθου- 
σιασμόν διά την συνέχισιν τών 
προσπαθειών της και έδραιω- 
μένην την πεποιθησιν διά την 
επιτυχίαν των σκοτών, τούς ό
ποιους έπιδιώκει.

Κατά τό τριετές διάστημα 
τής έκδόσεώς μας έμείναμεν 
αύστηρώς προσηλωμένοι είς 
την συναίσθησιν τών ύποχρε 
ώσεων, τάς όποιας έχει ό άξι
ος τοΰ ονόματος οικονομικός 
τύπος καί τάς οποίας επιβάλ
λει ιδιαιτέρως εις την έφημε- 
ρίδα μας τό γεγονός, ότι αύτη 
έκδίδεται άπό τό σύνολον τών 
λειτουργών τής Εθνικής Τρα- 
πέζης διά τοΰ Συλλόγου των.

"Οταν πράγματι προ τριών 
έτών ό Σύλλογος τών Υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης 
άπεφάσιζε την έκδοσιν τής 
«Τραπεζιτικής» δέν άπέβλε · 
ψεν είς έπιχείρησιν, άλλ' έκι- 
νήθη άπό την σκέψιν, ότι οί 
υπάλληλοι τοΰ πρώτου πιστω
τικού 'Ιδρύματος, οί όποιοι έν 
τφ συνόλφ των συμβάλλουν έ 
πί τοΰ έπαγγελματικοΰ πεδίου 
είς την κίνησιν τοΰ όλου οι
κονομικού μηχανισμού, έχουν 
την ύποχρέωσιν καί έπί τοΰ 
εύρυτέρου κοινωνικού πεδίου 
νά κομίζουν προθύμως την 
συμβολήν των είς την έξέτασιν 
καί προαγωγήν τών οικονομι
κών ζητημάτων τής χώρας.

Μέ τοιαύτας σκέψεις άνεμί 
χθη ή «Τραπεζιτική» είς τήν 
δημοσιογραφικήν ζωήν καί έν

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΕΙΣ
Είναι πολύ εύχάριστον, οτι 

τήν αξίαν τής άποταμιεύσεως 
κατενόησε καί ή Εκκλησία, ώς 
άποδεικνύει ή άπόφασις τής 
Ίερας Συνόδου, δπως έπ’ εύ- 
καιρία τής παγκοσμίου ήμέρας 
τής άποταμιεύσεως οί έφημέ- 
ριοι ύποδείξουν είς τον λαόν 
τήν μεγάλην έθνικήν καί κοι
νωνικήν σημασίαν τής άποτα
μιεύσεως.

Ή άποταμίευσις άποτελεΐ 
πράγματι τεραστίαν έθνικήν 
δΰναμιν ούδόλως ύπολειπομέ- 
νην είς σπουδαιοΓητα οίουοή- 
ποδε άλλου παραγωγικού κλά
δου τής ’Εθνικής οικονομίας, 
συνδυάζει δέ άριστα τήν πρό
νοιαν, χαρακτηριστικήν έκδή- 
λωσιν τού πολιτισμένου άν- 
θρώπου, πράς τήν έννοιαν τής 
ώφελείας τοΰ συνόλου, διότι 
τά άποταμιεύματα συγκεντρού- 
μενα είς τήν δεξαμενήν τών 
πιστωτικών ίδρυμάιων, διοχε
τεύονται ύπ’ αύτών συμμέτρως 
καί γονιμοποιοϋν πάσαν έκδή- 
λωσιν τής οικονομικής ζωής.

Ή καί παρ’ ήμΐν δθεν ση- 
μειουμένη προσπάθεια πράς ά- 
νάπτυξιν τής άποταμιεύσεως 
πρέπει νά έξαρθή ιδιαιτέρως, 
καίτοι πρέπει νά . όμολογηθή 
δτι έχουν νά γίνουν άκόμη 
πολλά έπί του σημείου τούτου 
διά νά φθάσωμεν είς τά ίκανο- 
νοποιητικά άποτελέσματα, τά 
όποια άλλαι καλλίτερον οργα
νωμένοι χώραι έπέτυχον.

Ώς είναι φυσικόν τά πιστω
τικά ιδρύματα πρέπει νά άνα- 
λάβουν έν προκειμένω ένεργόν 
πρωτοβουλίαν, διαφωτίζοντα 
τάς λαϊκάς ιδία τάξεις μέ ειδι
κά έντυπα, μέ διαλέξεις καί μέ 
συστηματικήν έν· γένει προπα
γάνδαν, ώστε νά ριζώση είς τήν 
ψυχήν δλων τό αίσθημα τής 
άποταμιεύσεως καί νά κατα- 
νοηθή εύρύτατα πόσον είναι 
εγκληματική καί διά τά άτομα 
καί διά τό σύνολον ή άπονέ- 
κρωσις τών περισευμάτων είς 
τά «σεντούκια».

Λί γεωργικά! συνθήκαι τής Ελ
λάδος είναι ευνοϊκά! διά την 
άνάπτυξιν τής δενδροκομίας. Ή 
άπόδοσις αυτής ανέρχεται είς πο
σό ν πολύ μεγαλύτερον τής άποδό- 
σεως έκ τής καλλιέργειας τών ετη
σίων φυτών έξ ού καί ή γνώμη ότι 
ή δενδροκομία επιστημονικών α
ναπτυσσόμενη είναι δυνατόν νά 
αύξηση σημαντικώς τό γεωργικόν 
εισόδημα τής χώρας. ’Ήδη ή μι
κρά παραγωγή ξηρών καί νωπών 
καρπών καταναλίσκεται κατά τό 
πλεΐστον ε,ΐ.ς τάς πόλεις, συνεπώς 
δ αγροτικός πληθυσμός άνερχόμε- 
νος είς τό 6Γ> ο)ο τοΰ συνόλου στε 
ρεΐται σχεδόντής υγιεινότατης καί 
θρεπτικωτάτης αυτής τροφής.

Παρά τήν μεγίστη ν σπουδαιό- 
τητα, ήν έχει διά τήν χώραν ή δεν- 
δροκαλλιέργεια τόσον άπό οικονο
μικής όσον καί υγιεινής άπόψεως, 
έφ’ όσον παρέχει μέσον συντηρή- 
σεως άνάλογον προς κλιματολογι- 
κάς συνθήκας υπό τάς οποίας ζή 
ό πληθυσμός, μέχρι τοΰδε δέν έπε- 
διώχθη συστηματικώς ή άνάπτυξις 
αυτής. ’Εσχάτως μόνον τό ’Υ
πουργείο ν τής Γεωργίας άνέλαβε

άκριβεί έπιγνώσει τοΰ όγκου 
καί τής πλοκής τών προ αυ
τής ζητημάτων ούδέποτε έφαν- 
τάσθη, ότι είς αύτήν άπέκειτο 
ή λύσις των, άλλ’ ότι άπλώς 
άνήκει καί είς αύτήν ή εύσυ- 
νείδητος μελέτη καί έξονύχι- 
σίς των έν στενή καί άδιακό 
πφ έπαφή μέ τούς σύνεργά 
τας καί άναγνώστας της καί 
μέ σταθερόν πάντοτε γνώ
μονα τάς άπαιτήσεις τής πρα- 
γματικότητος.

’Εμφανιζόμενοι καί σήμερον 
διά τών ολίγων αύτών γραμ
μών προ τών φίλων μας διά 
νά άναμετρήσωμεν τον μέχρι 
τοΰδεδρόμον μας, άνακόπτομεν 
προς στιγμήν τό βήμά μας διά 
νά τούς άποδώσωμεν τήν όφει- 
λομένην εύγνώμονα άναγνώρι- 
σιν τής πολυτίμου συνδρομής 
των καί διά νά έπαναλάβωμεν 
τήν προς αύτούς ύπόσχεσιν, 
ότι θά μείνωμεν σταθεροί είς 
τάς έπιδιώξεις μας ύπό τήν 
διαρκή ανησυχίαν τής βελτι- 
ώσεως καί τής εύρυτέρας έκ- 
πληρώσεως τής άποστολής μας.

Αί συμπάθειαι, τάς όποιας 
εύρεν ή «Τραπεζιτική» άπό 
τών πρώτων της βημάτων τής 
παρέχουν τό εύχάριστον αϊ 
σθημα, ότι δέν βαδίζει μόνη 
τόν δρόμον της καί ότι οί κα - 
θαρώς έπιστημονικοί καί κοι
νωνικοί σκοποί, τούς όποιους Ώς είναι γνωστόν, ή Ελληνική 
έπιδιώκει, έχουν πολυτίμους γή δέν παρουσιάζει τήν γονιμότητα 
παραστάτας όλους όσοι παρέ- άλλων γειτονικών χωρών 
σχον καί παρέχουν καθημερι- Τό γεγονός τούτο άποτελεΐ ένα 
νώς πρόθυμον ένθάρρυνσιν καί | προσέτι λόγον διά τόν πολλαπλα- 
ένίσχυσιν είς τάς προσπάθειας 1 σιασμόν τών προσπαθειών μας προς 
μας. κατανίκησιν τών φυσικών μειονε

κτημάτων τοΰ ελληνικού εδάφους, 
είς τούτο δέ ή φιλοπονία τών γεωρ
γών μας, ή χρησιμοποίησις επιστη
μονικών μέσων καλλιέργειας καί ή 
έκμετάλλευσις μέχρι σπιθαμής ό
λης τής καλλιεργησίμου έκτάσεως 
τής χώρας πρόκειται νά συμβάλουν 
θετικώς είς τήν διδομένην μάχην 
τής εντατικής καλλιέργειας τοΰ έλ- 
ληνικοΰ έδάφους.

Ευτυχώς ή κυβερνητική πολιτική 
ευρίσκει άπήχησιν είς δλας τάς τά
ξεις τής χώρας, ώς άποδεικνύει καί 
τό πρόσφατον Γεωπονικόν Συνέ
δρων τής Βορ. Ελλάδος, τό όποιον 
πράγματι κατέληξεν είς ουσιώδη 
καί πρακτικώς έφαρμόσιμα συμπε
ράσματα.

Μεταξύ τούτων είναι άξια ιδιαι
τέρας προσοχής ή υπόδειξις περί 
κοινοτικών καί έπαρχιακών γεωπό
νων οί όποιοι δχι άπό τά γραφεία 
άλλ’ είς τούς αγρούς θά καθοδηγούν 
τούς άγρότας καί θά τούς παρακο- 
κουθοΰν είς τήν καθημερινήν των 
γεωργικήν έργασίαν.

Διά τοΰ. τρόπου τούτου δλοκλη- 
ροΰται τό σχέδιον τοΰ Υπουργείου 
Γεωργίας περί γεωργικής άναπτύ- 
ξεως τής χώρας, όχι μόνον έπιτε- 
λικώς, άλλά καί έκτελεστικώς, τό 
τελευταίου δέ τούτο επιτρέπει τάς 
χρηστοτέρας έλπίδας διά τό τελι
κόν άποτέλεσμα.
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΙΣΤΙΣ

Μέ Ιδιαιτέραν ικανοποίηση· ε’ιδομεν 
τήν απόφαση· τής ’Αγροτικής Τραπέ
ζης, όπως περιλάβή είς τήν δρασίν 
της καί τήν αλιευτικήν πίστιν, μέ 
σκοπόν τήν οικονομικήν άνύψωσιν τής 
πολυπληθέστατης τάξεως τών άλιέων 
καί τήν ώθησιν τής αλιείας πρός συγ
χρονισμένος επιστημονικός μεθόδους 
παραγωγής, συντηρήσεως καί διοχε- 
τεΰσεως τών αλιευτικών προϊόντων.

Ητο πράγματι καιρός νά τεθή μία 
τάξις είς τά τής αλιείας τοΰ πράγματι 
έθνικοΰ τούτου κλάδου τής ελληνικής 
οικονομίας, ό όποιος εΤχεν έκπέσει 
μ έχρι τοΰ σημείου, νά γίνεται καί ει
σαγωγή νωπών ιχθύων έκ τοΰ εξωτε
ρικού.

Έν τή αξιέπαινα) πρωτοβουλία τής 
Αγροτικής Τραπέζης πρός ανύψωση· 

τής άλιείας έλπίζομεν, ότι δέν θά 
διαφυγή τήν μέριμναν αυτής ή όργά- 
νωσι,ς καί πύκνωσις τών καταναλω
τικών κέντρων τοΰ εσωτερικού, όπερ 
ενέχει σπουδαιοτάτην σημασίαν, διότι 
καί ή κατανάλωσις θά αύξηθή σημαν- 
τικοϊτατα καί κατά τρόπον έξόχως ε
πωφελή διά τήν αλιευτικήν παραγω
γήν καί είς τόν λαόν θά έίασφαλισθή 
εϊιθυνή καί θρεπτική τροφή.

ΑΠΟ MHNOS €IS WHNA

Η Δ€ΝΔΡΟΚΑΛΛΙ€ΡΓΕΙΑ
(€ΚΤΟΕ THE €ΛΑΙΑΕ)

ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
σοβαράν προσπάθειαν αΰξήσεως 
τής δενδροκαλλιεργείας διά κινητο- 
ποιήσεως τής Ιδιωτική; πρωτοβου- 
λίας, τών συλλόγων καί τών κοι- 
νοτήτων, καταλλήλως ένισχυομιέ- 
νων καί καθοδηγούμενων.

Το εισόδημα τής χώρας κατά 
το ΙίΗΒ έκ τών εσπεριδοειδών ό
πωροφόρων καί άλλων δένδρων 
εκτός τών ελαιών, βάσει τών στοι- 
χείων τών συγκεντρωθέντων υπό 
τής Στατιστικής Υπηρεσίας τοΰ 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 
άνήλθεν είς δρχ. 813.397.000 έ
ναντι γεωργικού εισοδήματος πε- 
ριλαμβανομένου καί τοΰ τών έλαι- 
ών έκ δρχ. 16.562.297.000 κατά 
τό 1935.

Τό εισόδημα τής αμέσως προη- 
γουμένης τετραετίας έκ τής πα
ραγωγής εσπεριδοειδών, όπωροφό- 
ρων καί άλλων δένδρων υπολογί
ζεται είς τά έξης ποσά:

Δρχ. 713.445.000 
730.746.000 

» 626.696.000
503.177.000

Ή συνεχής αΰξησις τοΰ εισοδή
ματος δέν άνταποκοίνεται είς άνά-

1935 
1934 
1933 
1932

λόγον αΰξησιν τής παραχθείσης 
ποσότητας άλλ’ οφείλεται είς τήν 
αΰξησιν τών τιμιών τής παραγω
γής. Οΰτω ή έξέλιξις τήςσυνολικώ; 
παραχθείσης ποσότητας εσπερι
δοειδών, όπωροφόρων καί άλλων 
δένδρωνεΐχενάπό τοΰ 1932 ώς έξης:

Έσπερ)δή Παραγωγή 
είς χιλιάδας όπωροφόρων 

τεμαχίων καί άλλων δέν
δρων είς χιλ)μα

1932 271.230 2.063.400
1933 344.500 1.885.000
1934 345.200 2.371.400
1935 351.300 2.080.000
1936 ΟΟ1-0*

CO-τ 1.933.900
Ήτοι ή μέν παραγωγή τών έσ- 

περιδοειδών βαίνει συνεχώς αύξα- 
νομένη άπό τοΰ 1932, σημειώσασα 
μάλιστα άλματικήν πρόοδον κατά 
τό 1936 ενώ ή παραγωγή τών ό- 
πωροφόρων καί άλλων δένδρων έν 
τώ συνόλαρ της μειοΰται άπό τοΰ
1934.

Κατωτέρω παραθέτομενσυγκρι
τικόν πίνακα τής παραγιογής κατ’ 
είδος άπό τοΰ 1932.

Συγκριτικός πίναξ παραγωγής εσπεριδοειδών, όπωροφόρων 
καί άλλων δένδρων' άπό 1932—1936

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

«Δέν ήμπορώ νά φαντασθώ 
Αίγυπτον χωρίς ’Έλληνας , έ- 
δήλωσεν είς τόν Ταχυδρόμον» 
τής ’Αλεξανδρείας, ό έν Έλλά- 
δι Πρεσβευτής τής Αίγύπτου, ή 
δήλωσις δέ αϋτη άποτελεΐ μίαν 
περιφανή καί έπισημον άναγνώ- 
ρισιν τής οικονομικής δρα- 
στηριότητος, τήν όποιαν άνα 
πτύσσει είς τήν Αίγυπτον τό έ- 
κεΐ έγκατεστημένον Ελληνικόν 
στοιχεΐον.

Μέ τοιούτους οικονομικούς 
πράκτορας, μέ τήν έγκαρδιότη- 
τα τών σχέσεων μεταξύ τών δύο 
χωρών καί μέ τά άλληλοσυμ- 
πληρούμενα έν πολλοΐς οίκονο- 
μικάτων διανοίγεται εύρΰτατον 
στάδιον έμπορικής έπικοινωνίας 
μεταξύ Ελλάδος καί Αίγύπτου, 
τά όποιον είναι άξιον δχι μό
νον μεγάλης προσοχής, άλλά καί 
συστηματικής καλλιέργειας.

ΓΕΩΡΓΙΑ
Παρακολουθούμε·/ μέ μεγάλην 

προσοχήν καί ένδιαφέρον τό συντε- 
λούμενον είς τό Υπουργείου Γεωρ
γίας αξιόλογου έργου διά τήν κα
θόλου άνάπτυξιν τής Ελληνικής 
Γεωργίας.

ΙΙρός τήν κατεύθυνσιν ταύτην 
πρόκειται νά προσφέρη μεγάλην 
οικονομικήν υπηρεσίαν ή τελευταίως 
άποφασισθεΐσα άξιοποίησις τοΰ ελ
ληνικού έδάφους είς τά ορεινά λε
κανοπέδια διά σειράς ύδρονομικών 
μέτρων, τά οποία θά έχουν άσφα- 
λώς ευεργετικήν έπίδρασιν είς τήν 
αΰξησιν τοΰ γεωργικοΰ εισοδήματος 
τών όρ εινών πληθυσμών.

Άποδεικνύεται ούτως άπαξ Ετι’ 
πόσον είναι συντονισμένη ή άντί- 
ληψις καί ή δρασις τοΰ ‘Υπουργείου 
Γεωργίας πράς τήν γραμμήν, τήν 
οποίαν χαράσσει δ κ. Ιΐρόεδρος 
τής Κυβερνήσεως είς τά γεωργικά 
ζητήματα καί τήν οποίαν προσφά- 
τως πάλιν ύπεγράμμισεν όμιλών 
πρός τούς άγρότας τών Σερρών διά 
τής φράσεώς του -Είναι άνάγκη 
» τήν γην αύτήν νά τήν κάμωμεν 
» άκόμη άποδοτικωτέραν καί ήμπο- 
» ροΰμεν νά έπιτύχωμεν νά μάς ά- 
» ποδίδη πολλά είδη».

1932 1933 1934 1935 1936
Εις χιλιάδας τεμαχίων

Λεμόνια 67.829 100.135 89.329 125.539 113.013
Κίτρα 4.826 5.093 6.971 5.166 4.943
Πορτοκάλλια 87.522 162.804 160.338 134.650 182.930
Μανταρίνια 106,046 73.150 86.833 83.308 133.247
Λοιπά έσπρ. 5.008 3.318 1.741 2.672 3.165

Είς μετρικούς στατήρας
Μήλα 60.506 51.761 60.546 119.981 35.741
’Απίδια 196.136 137.778 218.001 129.372 216.757
Σΰκα ξηρά 293.903 235.596 263.255 281.095 216.422

» χλωρά 94.597 103.121 114.684 125.792 122.517
Κάστανα 71.789 52.641 71.563 63.212 77.025
’Αμύγδαλα 63.632 68:233 70.468 59.861 35.784
Καρύδια 49.295 54.828 55.766 53.087 43.593
Λεπτακάρ. (ψουντ.) 4.697 2.680 2.161 3.306 3.930
—υλοκ. (χαρούπ.) 292.253 226.170 343.546 192.028 203.293
Μωρεοφυλλα 551.425 614.6ο1 821.778 725.711 645.721
Μοΰρα (καρπός ) 17.338 15.392 17.592 23.294 17.831
Βαλανίδια 234.617 146.718 172.055 140.345 178.239
Λοιπαί οπώραι 130.115 145.469 160.039 152.185 138.127

Είς τόν άνωτέρο) πίνακα παρα- 
I τηρεί τις μεγίστην αΰξησιν τής πα
ραγωγής πορτοκαλλίων κατά τό 
1936 έν σχέσει πρός τό προηγοΰ- 
μενον έτος. Έν συγκρίσει πρός τό 
1932 ή αΰξησις τής παραγωγής 
πορτοκαλλίων άνήλθεν είς 109 ο)ο, 
τών δέ λεμονιών είς 67 ο)ο.

Τουναντίον ή παραγωγή τών ο- 
πωρο (.όρων καί άλλων δένδρων έ- 
μιειώθη κατά τό 1936 ως ή τών 
μήλων, ξηρών σύκων, αμυγδάλων,

1) Στερεά Ελλάς καί Εύβοια
2) Πελοπόννησος
3) Κυκλάδες νήσοι
4) Ίόνιοι νήσοι
5) Θεσσαλία
6) Μακεδονία
7) ’Ήπειρος
8) Κρήτη
9) Νήσοι Αιγαίου
10) Θράκη

Συνεπώς κατά τόν ανώτερο) πί
νακα τό μεγαλύτερον εισόδημα κα
τά τετραγ. χιλίόμετρον έκ τών έσ- 
περιδοειδών, όπο/ροφόρων καί άλ
λων δένδρων έχουσι αί νήσοι τοΰ 
Αιγαίου, έπονται δέ κατά σειράν 
αί Ίόνιοι Νήσοι, ή Κρήτη καί ή 
Πελοπόννησος.Είς δλωςΰποδεεστέ- 
ραν μοίραν έρχονται αί Κυκλάδες 
ή ’Ήπειρος, ή Θεσσαλία, ή Στε
ρεά καί Εύβοια, ή Θράκη καί τε
λευταία ή Μακεδονία. Είναι προ
φανές δθεν τό υφιστάμενον περι- 
θώριον άναπτιίξεως τής τοιαύτης 
παραγωγής, ήτις ευδοκιμεί τόσον 
είς τά πεδινά δσον καί τά ορεινά 
μέρη, δεδομένου δτι τά μεγαλύτερα

ξυλοκεράτων καί βαλανιδιών. Ηΰ- 
ξήθη δέ ή παραγωγή άπιδίων, χλω
ρών σύκων, μιωρεοφύλλων καί 
μούρων.

Τό εισόδημα τοΰ 1936 έκ τής έν 
προκειμένψ παραγωγής κατανέμε- 
ται κατά γεωγραφικά διαμερίσμα
τα είς τόν επόμενον πίνακα, είς 
δν εξάγεται καί ή αναλογία τοΰ 
εισοδήματος κατά τετραγ. χιλιό
μετρο)'.
Εισόδημα ’Έκτασις ’Αναλογία

είς δρχ. εις τετρ. κατά τετρ.
χιλιόμ. χιλιόμ.

92.826.000 25.227 3.600
279.673.000 22.052 12.700

11.285.000 2.580 4.300
31.770.000 1.921 16.500
54.224.000 13.834 4.050
74.920.000 34.803 2.150
38.467.000 9.351 4.100

128.468.000 8.287 15.500
78.379.000 3.848 20.400
23.385.000 8.796 2.600

813.397.000 130.199
γεωγραιρικάδιαμιερίσματατήςχώρας 
εύρίσκονται μεταξύ τφν έχόντων 
τό μικρότερον εισόδημα.

Τά μεγαλυτέρου εισοδήματος 
είδη δι’ έκαστον γεωγραφικόν δια
μέρισμα κατά τό 1936 είναι τά κά
τωθι :
1) ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Σΰκα ξηρά Δρχ. 117.571.000
Διάφ. όπώραι »
Πορτοκάλλια »
’Απίδια »
Λεμόνια 
Καρύδια 
’Αμύγδαλα 
Διάφ. έσπ)δοειδή »

»
»

»

28.502.000
27.877.000
27.265.000
19.462.000
13.742.000
9.318,000
8.315.000



Σΰκα χλωρά Δρχ. 6.733.000
Βαλανίδια » 6.393.000
Μωρεόφυλλα 6.163.000
2) ΣΤΈΡΕΑ ΕΛΛΑΣ
Διάιρ. όπώραι Δρχ. 19.640.000
Βαλανίδια » 19.38.1,000
Λεμόνια » 16.153.0911
Καρύδια » 7.618.000
’Αμύγδαλα » 6.913.000
’Απίδια » 6.046.000
Σΰκα χλωρά » Γ).81').0θ0
ΙΙορτοκάλλια 3.453.000
Σΰκα ξηρά 2.133.000
6) ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΝΗΣΟΙ
Λεμόνια Δρχ. 4.251.000
Λιάφ. όπώραι » 1.563.0.00
Σΰκα ξηρά Σ> 1.493.000
Βαλανίδια » ' 955.1 >00
4) ΙΟΝ ΙΟΙ ΝΗΣΟΙ
I Ιορτοκάλλια Δρχ. 10.537.000
Λεμόνια » 4.180.000
Διάφ. όπώραι » 4.181.000
’Αμύγδαλα » 3.953.01 >0
Σΰκα χλωρά » 3.890.000
’Απίδια » 1 574.000
Καούδια 1.153.000
Μανδαρίνια 951.000
ό) ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Μήλα Δρχ. 10.086.000
Μωρεόφυλλα » 10.049.000
Κάστανα » 8.816.000
Διάφ. όπώραι » 6.472.000
Λεπτοκάρυα » 4.286.000
Απίδια » 3.984.000
Σΰκα ξηρά » 2.652.000
ΙΙορτοκάλλια 2.375.000
Καρύδια » 2.278.000
’Αμύγδαλα » 1.124.000
Σΰκα χλωρά » 1.078.000
ι;) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Μίορεόφυλλα Δρχ. 29.764.000
Διάφ. όπώραι 16.056.000
Καρύδια 7.715.000
Κάστανα 4.625.000

Αμύγδαλα Δρχ.
Σύκα χλωρά
Μήλα
Απίδια
ΛεπτοΑάρύα
Βαλανίδια
7) ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΙΙορτοκάλλια Δρχ. 
Καρύδια
Σΰκα χλωρά
’Απίδια
Διάφ. όπώραι
Αμύγδαλα
Βαλανίδια
Λεμόνια
8) ΚΡΗΤΗ 
Ξυλοκέρατα Δρχ.
IΙορτοκάλλια
Κίτρα
’Αμύγδαλα
Μανδαρίνια
’Απίδια
Διάφ. όπώραι 
Λεμόνια 
Καρύδια 
Κάστανα
Σΰκα χλωρά »
Βαλανίδια »
9) ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Μανδαρίνια 
ΙΙορτοκάλλια 
Σΰκα ξηρά 
Κάστανα 
Βαλανίδια 
Λεμόνια 
’Απίδια 
Διάφ. όπώραι 
Σΰκα χλωρά 
Καρύδια
10) ΘΡΑΚΗ 
Μωρεόφυλλα 
Βαλανίδια 
Διάφ. όπώιραι 
Καρύδια 
Απίδια

3.#39.000 
3.18-3.000 
:175.00U 
3.434.000 
2.301.000 
1.239.000

10.939.000 
3.423.000 
3.117.000 
2.070.000 
2.427.000 
1.672.000 
1.283.000 

937.000

25.192.000 
24.482.000 
14.269.000 
14.224.000 
13.704.000 
8.036.000 
5.707.000 
5.535.01 )0 
5.402.0110 
2.674.000 
2.452.000 
2 352.000

Δρχ. 37.946.000
» Οο7 

1

» 8.27 1.000
3.382.000

» ,3.050.000
» 2.540.000
» 2.465.000

2.212.000
» 1.482.000
» 1.415.000

Δρχ. 12.01 7.000
» 3.363.000
» 2.903,000

2.148.000
» 820 000

Μήλα Δρχ.
’Αμύγδαλα » 

Η ανάπτυξις τή. 
εις τά πεδινά μέρη

729.000 
701.000 

δενδροκομίας 
απαιτεί ικα

νά; ποσότητας ύδάτων, ώς επίσης 
τεχνικήν καί οικονομικήν καθοδή- 
γησιν των παραγωγών. ΙΙροκειμέ- 
νου περί τής δενδροκαλλιεργείας 
εις τά ορεινά μέρη εκτός τών ανω
τέρω άπαιτουμένων προϋποθέσεων 
παρεμβάλλονται εμπόδια ώξ ή άν 
τιδικία προ; τήν κτηνοτροφίαν, α
ποτελούσαν την βάσιν τής οικονο
μίας τών πτωχών ορεινών οικογε
νειών καί ή έλλενψις συγκοινωνίας. 
Καί τό μέν πρώτον έμπόδιον πα
ρακάμπτεσαι διά τής καταλλήλου 
καθοδηγήσεως τοΰ πληθυσμού, 
έφ

δύναται νά περιορίζητάι εις μικρο- 
τέρα; σχετικώς εκτάσεις, ώστε νά 
μην στενοχιορή τήν κτηνοτροφίαν.. 
Τό δεύτερον έμπόδιον αναγκάζει 
τον ορεινόν πληθυσμόν νά περιο
ρίζεται εις τού; όλιγώτερον απο
δοτικούς ξηρούς καρπούς. Άλλα 
καί γενικώς ή ανάπτυξις τής δεν- 
δροκομικής παραγωγής είναι βρα
δεία απαιτούσα Ολόκληρον δε
καετίαν διά νά φθάσουν τά δέν
δρα εις τό μέγιστον τής άποδόσεώς 
των. Έν τούτοι; τελευταίως πα
ρατηρούνται εις δλας τάς περιφέ
ρειας τοΰ κράτους νέαι δενδρυφυ- 
τείαι δπερ σημαίνει δτι κανενοήθη 
ή συμφέρουσα αποδοτικότης αύ-

όσον μαλίστα ή δενδροκομία | τών.
Εξαγωγή εσπεριδοειδών καί ξηρών καρπών. Κατά τύ 1936 έξήχθησαν 

αί ποσότητες.

Εσπεριδοειδή
Σΰκα ξηρά
Κάστανα
Καρύδια
'Αμύγδαλα
Κεράτια

1936 
Χιλιόγρ. 

10.218.300 
15.476.000 

250.100 
107.800 
854.400 

10.002.000

Δραχμαί 
105.439.400 
148.739.000 

2.180.000 
3.393.500 

47.461Λ 00 
20.915.000

Χιλιόγρ.
5.288.000

17.914.000
156.5υ0
216.400

1.008.580
4.437.000

1935 
Δραχοί 

67.637.000 
163.263.000 

ι ,ΐυΟ.οΟΟ 
6.244.0U0 

43.953.000 
12.005.00ο

ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ

53 - 718
ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΠΑΣΑ 

ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΒΙΒΛΙ - 

ΟΔΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ή εξαγωγή περιορίζεται εις τά 
εσπεριδοειδή καί τούς ξηρούς καρ
πούς. 'Υπάρχουν δμως δυνατότη
τες σημαντικής εξαγωγής καί τών 
νωπών ελληνικών οπωρών ίδίατών 
πρωίμων αϊτινες παράγονται εις 
πολλά; περιφέρειας.
Ή παραγωγή τοΰ 1937

Ή παραγιυγή οπωροφύρων δέν
δρων τοΰ 1937 κατ’ άνακοίνωσιν 
τοΰ 'Υπουργείου Γεωργίας είναι 
ά'φθονος. Έσημειώθησαν έν τού- 
τοις ζημία ι εί; τά μήλα καί αχλά
δια έκ κερατίτιδας καί καρπο- 
κάψης.

Ώς πρύς τά εσπεριδοειδή ή κα- 
τάστασις είναι λίαν ικανοποιητι
κή. Έπί τοΰ παρόντος ή έσοδεία 
προβλέπεται ίκανοποιητικωτέρα 
τής περισυνής αν καί έσημειώθη
σαν προσβολαί από ψωριάσεις καί 
ψευδοκόκκου. ’Εναντίον αυτών έ- 
νηργήθησαν αί δέουσαι καταπο
λεμήσεις μέ καλά αποτελέσματα.

ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΔΕΛΦΟΙ (Λ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ «.€.

ΠΛΟΥΤΟΝΟΣ - ΚΑΠΝΙΚΑΡΕΑΣ
Α @ Η Ν A I

Πρός τούς κ. κ. Υπαλλήλους και Τραπεζών

Γνωςάζομεν ύμΐν δτι ό οίκος ημών χορηγεί άπαντα τα. είδη ιματισμού καί ύπο- 
δήσεως—ανδρικά, γυναικεία καί παιδικά—επί πιστώσει έναντι 15 μηνιαίων δόσεων. 
Σημειώσατε οτι ε’ίμεθα οί μόνοι πού δυνάμεθα νά σάς έξυπηρετήσωμεν. Έχομεν τά 
καλλίτερα εϊδη καί τάς χαμηλοτέρας τιμάς.
Αιά τήν καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τής πελατείας μας συνεβλήθημεν μέ τούς καλλιτέ- 
ρους ράπτας τών ’Αθηνών.

ΕΠίεΚΕΦΘΗΤΕ WAS ΚΑΙ ©Α ΠΕΙΣΘΗΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣΑ.Ε.
Συνοπτική κατάστασις τής 31 Μαΐου 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχύρο) χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων ’Εθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
Άθιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων Εθνικής Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α) δάνεια έπί υποθήκη £ 1,720,426,16, 8 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχω- 
ρήσει προσόδων £ 1,405,68Γ>, 8, 0 

γ) λήξασαι τοκοχρεο-
λυτικαί δόσεις £ 585,995,19, 8

δ) "Λλλο κάλυμμα :
Είς καταθέσεις παρά

τραπέζαις αξίας £ 188.000. 0, 0
Είς όμολ. £ 196,204,3,11 
μεΐον κρατήσεων £ 125,390. 0. 0

Όμοϋ £

Είς δραχμάς 
1.228.877,45 
1,933,645,90

21,297,225,30

30,755.311.79

Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχωρήσει προσόδων 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ ’Εθνικής 

Τραπέζης 'Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

Ό 'Υποδιοικητής 
1’., ΙΑΤΡΟΥ

4,025,498, 4 . 4 1,509,561,831,25 

255,825,843,90 

338,258,178.10 

278.010,417,40

39,794,306,50 
2,446,660,637,59

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
είς δραχμάς

Κεφάλαιυν Μετοχικόν 80,000,000.—
Κεφάλαια ’Λποθεματικά . 34,000.000,—
ΙΤρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς

τιμής έκδόσεως ομολογιών είς £ 24,107,819" -
Καταθέσεις :

α) έν όψει 12,664,512,08
β) δεσμευμένοι 121,915,446,13
γ) έπί προθεσμία 14,032,749,55
’Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπεί, έν Έλλάδι 26.420.565.56 
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας :
’Ονομαστική άξια τών έν κυκλοφορία ομο

λογιών £ 4,730.500. 0. 0
Μεΐον διαφοράς τι

μής έκδόσεως £ 420.112- 7- 0
υπόλοιπον £ 4,310,387-13- 01,616,395,368,75

'Υποχρεώσεις έκ μεταβιβάσεως παρά
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος 383,701,189,95 

Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 48,114,457,90
Διάφοροι λογαριασμοί 85,308,428,67

TR ΣΤΙΛΠΝΗ ΔΟΝΤΙΑ ΔΙΔΟΥΝ 
ΛΗΜΠΡΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ

W Ψ Μέ «ΚΟΛΥΝΟΣ καί σείς θά 
άποκτήσετε λαμπρό χαμόγελο.

Έτιμήθη είς τήν X καί XI 

Διεθνή "Εκθεσιν Θεσσαλο 

νίκης μέ Μέγα Βραβεΐον 

έκτος Συναγωνισμού.

Είναι τόσον εύκολο δταν'χρη- 
σιμρποιήτε "ΚΟΛΥΝΟΣ,,. 

Ή "ΚΟΛΥΝΟΣ,, προσδίδει είς 
τά δόντια γοητείαν εύχάριστον 
είς τό βλέμμα.
Μή λησμονείτε, ότι η "ΚΟΛΥ
ΝΟΣ,, είναι ή πλέον αποτελε
σματική. ΔιαρκεΤ δύο φοράς 
περισσότερον άπό τις ΚΟΙΝΕΣ 
όδοντοκρέμες, διότι χρησιμο
ποιείτε μόνον τό πμισυ τής πο- 
σότητος άπό οίανδήποτε άλ
λην. Δοκιμάσατε τήν τεχνικήν 
τής ξηρός ψήκτρας μέ έν καί 
πμισυ έκατοστόμετρον "ΚΟΛΥ
ΝΟΣ,,. Θά έκπλαγήτε άπό τό 
άποτελέσματα.

2,446.660,637,59

Ό Διευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΙΙΟΣ
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ΝΟΜΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Ή κατωτέρω μελέτη του συναδέλφου/ 
καί Δικηγόρου παρά τφ Δικαστ. 
Τμήματι τής Εθνικής Τραπέζης 
κ. Τωάν. Δέδε, έδημοσιεύθη εις 
την εφημερίδα των Ελλήνων Νο
μικών (τεύχος Δλ 1937 σελ. 396 
και επέκεινα), άναδημοσιεύομεν δέ 
ταύτην λόγιο τού εξαιρετικού εν
διαφέροντος, τό όποιον παρουσιά
ζει τό θέμα διά τό άναγνιοστικόν 
κοινόν τής «Τραπεζιτικής», προ- 
κειμένου περί νέου θέματος τρα
πεζικού δικαίου. Είς την αρχικήν 
μελέτην προσετέθησαν έπεξηγημα- 
τικαί τινες σημειώσεις.

1. Κατά&εοις χρημάτων και ανωνύμων 
χρεωγράφων κατά τό ν. δ. τον 1923 
περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων 

εταιρειών.

Τύ β. δ. τής 2)14 Μαΐυυ 1845 
περί αρμοδιότητας των έμποροόι- 
κείων, τό εχον, α>ς γνωστόν, ίσχύν 
νόμου, έν άρθρφ αιιτοΰ 2 (καί 6) 
όμιλεΐ περίδλων των τραπεζικών 
εργασιών, διά νά υποδειξϊ) απλώς 
ότι ανται περιλαμβάνονται έν ταίς 
έμπορικαΐς πράξεσιν. Ό 'νομοθέ
της τώψ ειδικών διατάξεων επί ά- 
νο)νΰμων εταιρειών (νμθ. δ. τής 
17 Ιουλίου/13 Αύγουστου 1923) 
ρυθμίζων κατ’ αρχήν τάς ανώτε
ρο) τραπεζικός εργασίας (1), ανα
γράφει διά τήν κυρίΓοτέραν τού
των, την των καταθέσεων, ϊδιον 
άρθρον 2. έ ν τφ κεφ. Β «περί κα
ταθέσεως χρημάτων καί χρεωγρά
φων.

Έφιστώμεν την προσοχήν τοΰ 
αναγνώστου επί τής διατυπιύσεως 
τοΰ άρθρου 2, διότι, ευθύς έν αρ
χή αυτός ουτος ό νόμος, άναφε- 
ρόμενος είς τήν ιδιαιτέραν τραπε
ζικήν εργασίαν των καταθέσεων, 
ως αΰτη γίνεται έν τή πράξει, ό
μιλεΐ περί αυτής καί μόνον, θέτει 
δέ ίδιους κανόνας δικαίου μόνον 
άφ’ ού άρχεται λέγων: α')=ΙΙρώ- 

-'τον. Ή υπό τοΰ νόμου ρυθμίζο
με νη τραπεζική εργασία εν τή 
πράξει έγίνετο προ τοΰ νμθ. δ)τος 
καί γίνεται καί ήδη οΰτω : Είτε 
προσέρχεται ό καταθέτης καί κα
ταθέτει υπέρ έαυτοΰ είτε κατα
θέτει ουτος υπέρ άλλου προσώπου. 
Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
έκδίδεται άπόδειξις καταθέσεως 
παρά τής εταιρίας έπ’ όνόματι τοΰ 
υπέρ ου έγένετο ή κατάθεσις δι
καιούχου. Ό νόμος, όμ'ιλών έν 
αρχή περί τής ανωτέρω εργασίας 
λέγει: «’Εάν παρ’ εταιρία έγένε
το κατάθεσις χρημάτων ή ανω
νύμων χρεωγράφων υπέρ τρίτου,
πρώτον ό τρίτος....». ΙΙεριλαμβά-
νονται συνεπώς άμφότεραι αί α
νωτέρω περιπτώσεις τής σχετικής 
τραπεζικής έργασίας, διότι είς 
καί μόνον είναι ό υπέρ ού τρίτος 
δικαιούχος καταθέσεως παρ’ εται
ρία έναντι αύτοϋ τοΰ όμιλοΰντος 
νόμου, 'καθ’ οίονδήποτε τρόπον 
καί αν έγένετο.

Κεφ. β' «περί καταθέσεως χρη
μάτων καί ανωνύμων χρεωγρά
φων». «’Άρθρ. 2.—1»C) ’Εάν

Σημ. 1. Βλ. γενικά περί τούτων 
έμπ. όίκ. Άναστασιάδου Lyon Caen 
βιβλ. 4ον.

2. Τό ανωτέρω άρθρον, εάν δέν 
έχη τις ύπ’ δψιν ότι ό νόμος όμιλεΐ 
περί τής (ορισμένης τραπεζικής έργα
σίας των καταθέσεων, αφήνει έκ 
πριότης ι’ίψεως τήν έντΰπωσιν ότι δί
δει ορισμόν συμβάσεως καταθέσεως 
υπέρ τρίτου προσώπου άνευ αποδοχής 
ότι, δηλαδή, ρυθμίζει μόνον τήν πε- 
ρίπτωσιν τής υπέρ τρίτου προσώπου 
καταθέσεως. Ρυθμίζεται όντως έν αν- 
πώ καί ή περίπτωσις αίίτη, άλλα δέν 
είναι, ώς εΰνόητον, τοϋτο καί μόνο)'. 
Τρίτον εννοεί ό νόμος πάντα δικαιού
χον καταθέσεως, διότι όντως έναντι 
τοΰ όμιλοΰντος νόμου τρίτος είναι ό 
υπέρ ου έγένετο ή κατάθεσις παρ’ ε
ταιρία, άδιαφόρως κατά τίνα τρόπον. 
Διότι πώς άλλως έδει νά ύμιλήση ό 
νόμος ; Νά έλεγε π.χ. εάν παρ’ έται- 
ρείιι έγένετο κατάθεσις υπέρ έαυτοΰ, 
τρίτου, τετάρτου, κλπ.; Τό αυτό πράτ
τει ό νόμος καί έν άρθρ. 35 καί 48 
τοΰ αύτοΰ νομοιθετικοΰ διατάγματος. 
Όμιλεΐ τουτέστι καί εκεί περί τής 
τραπεζικής έργασίας περί ής έν έκά- 
στφ τούτων πρόκειται καί κατόπιν 
θέτει ίδιους κανόνας δικαίου. Νομυ- 
τεχνικώς διατύπωσις όρθοτάτη, έφ’ ό
σον ρυθμίζεται ιδιαιτέρα τραπεζική

παρ’ έταιρείφ έγένετο, κατάθεσις 
χρημάτων ή ανωνύμων χρεογρά
φων υπέρ τρίτου,α-) ό τρίτος καθί
σταται δικαιούχος των κατατείΗν- 
των άμα τή κατα&έσει,μήάπαιτου- 
μιένης μνείας της αιτίας τής καταθέ
σεως Ίιήτε αποδοχής τον τρίτον 
β-) (Βλ.σημ. β) είναι εγκνρος δ εν 
τή κατα.'βέοεί όρος οτι ο τοίτος 
θέλει καταστή δικαιούχος τής 
καταθέσεως μετά θάνατον το^ι 
καταθέτου. Έν τή δεύτερα πε- 
ριπτώσει, εάν ο τρίτος αποβιώση 
προ τοΰ καταθέτου, οΐ κληρονό
μοι τοΰ τρίτου ουδεν δικαίοιμα 
έχουσιν επί τής καταθέσεως. 2. 
Έάν ή κατά τό προηγούμενο ν έ- 
δάφιον κατάθεσις προσβάλη νό
μιμα δικαιώματα άλλον, οΰτος ε- 
χει άξίωοιν άποζημιώσεως κατα 
τρίτον, άλλ’ ή τοιαύτη άξίωσις, 
έφ’ όσοι' δέν έγένετο κατάσχεοις 
είς χεΐρας τής εταιρίας, δεν κω
λύει την άπόδοοιν της καταθέ
σεως είς τον τρίτον».

Έκ τοΰ ανωτέρω άρθρου τοΰ 
έδαφ. 1 καί τής έν αύτώ πρώτης 
διατάξεως προκύπτει ότι ό υπέρ 
ού ή σύμβασις καταθέσεως καθί
σταται: α') Δικαιούχος τών κατα- 
τεθέντων χρημάτων καί ανωνύμων 
χρεωγράφων υπέρ έαυτοΰ (") ή υ
πέρ αύτοΰ άπ’ ευθείας (ipso jure) 
β') ότι δέν απαιτείται μνεία τής 
αιτίας τής συμβάσεως τής κατα
θέσεως, δηλαδή ποιος είναιό σκο
πός όν αποβλέπει ή κατάθεσις 
καί γ') έάν καί έφ’ όσον συντρέ
χει τοιαύτη τις περίπτωσις, ότι δεν 
απαιτείται αποδοχή τής συμβά
σεως τής καταθέσεως παρά τοΰ υ
πέρ ού κατηρτίσθη, Ή δικαιοπρα- 
ξία τής καταθέσεως, ώς ήν έπό-
iiiiiimmiimitmmiiiiillimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiimi

εργασία. "Αλλο τό ζήτημα ότι πρέπει 
νά έχη τις ύπ’ δψιν κατά τίνα τρόπον 
διενεργεΐται έν τή πράξει. Πρόκειται 
περί ειδικού νομοθετήματος. Δέν νο- 
μίζομεν δέ ορθόν, ώς ισχυρίζονται τι- 
νες, ότι ειδικόν νομοθετικόν διάτα
γμα, ρυθμ,ίζον τραπεζικός έργασίας 
καί έν ίδίω κεφαλαίο) καί άρθρο) περί 
τής κυριωτέρας τούτων, τών καταθέ
σεων, νά έλησμύνησε μέν νά θέση 
ίδιους κανόνας δικαίου, όταν ή σύμ- 
βασις καταθέσεως παρ’ εταιρία κατηρ
τίσθη υπέρ αύτοΰ τούτου τοΰ κατα
θέτου, ήτις είναι καί ή συνηθεστέρα 
τών περιπτώσεων, καί νά ένεθυμήθη 
μόνον τήν σύμβασιν καταθέσεως υπέρ 
τρίτου άνευ αιτίας καί αποδοχής. 
(Βλ. καί σημ. 11). Οί αυτοί νομοθετι
κοί λόγοι συνέτρεχαν καί συντρέχουν— 
πλήν έν μέρει καί μόνον τής αποδο
χής—νά ετίθεντο ώς έτέθησαν οί ί
διοι κανόνες δικαίου δι’ άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις, ώς διά πάσαν άλλην 
αρκεί νά πρόκειται περί καταθέσεως. 
Έν τή πράξει άλλως τε, έλάμβανον 
χώραν προ τοΰ νομ. δ. καταθέσεις 
υπέρ τρίτου άνευ αμέσου αποδοχής 6- 
σαΐ καί τήν σήμερον, διότι καί έγκυ
ροι ώς γνωστόν, ήσαν καί τότε αί συμ
βάσεις υπέρ τρίτου κατά τό νεώτερον 
δίκαιον καί αγωγήν είχεν οΰτος καί 
μάλιστα προκειμένου περί καταθέσεως, 
παρακαταθήκης, χρημάτων καί ανω
νύμων χρεωγράφων. ατινα κατά κανό
να έθεωροΰντο τή εντολή τοΰ τρίτου 
κατατεθειμένα καί προς τό συμφέρον 
του, ώστε δέν υπήρχε καί ανάγκη καν 
μόνον διά τόν λόγον τούτον ν’ άνε- 
γράφετο ολόκληρον άρθρον περί κα
ταθέσεως, έν ιδιαίτερο) μάλιστα κεφα
λαίο) περί αύτής.

3. Καί υπέρ έαυτοΰ, διότι ιός γνω
στόν, τά χρήματα καί ανώνυμα χρεό
γραφα έχουν νομίμους καί αληθείς δι
καιούχους. Έν τή πράξει έχει σημα
σίαν ή- διάταξις αίίτη. Διότι, δυνατόν, 
τά χρειόγραφα π.χ. νά προέρχονται έξ 
άπωλείας κλπ. ΤΙρβλ. Ένοχ. Καλλιγά 
περί παρακαταθήκης Βιβλ. Γ' Μέρος 
Β' § 175 καί Ένοχ. Παπαρρηγοπού- 
λου § 485, 199. Προς τούτους πρβλ. 
Dernpurg περί καταθέσεως ένοχ. σελ. 
318. Αί όντως έλάχισται έπ’ αύτοΰ 
άμφιβολίαι, έλύθησαν έν τφ νεωτέρφ 
δικαίω.Χρησιμεύει καί δι’ άλλας τινάς 
περιπτώσεις. "Εχει δέ καί άνάλονον 
σημασίαν καί συνέπειας διά τήν δλην 
ερμηνείαν τοΰ άρθρου. Ό -ζυριώτερος 
νομοθετικός λόγος είναι ϊνα έπί μετα
φοράς καταθέσεως χρήσιμεύη πρός λύ- 
σιν τής προτέρας ένοχης καί καταρτι
σμόν νέας ανεξαρτήτου, συμφώνως 
πρός τάς τραπεζικός συνήθειας καί 
τάς τών συγχρόνων συναλλαγών Διό
τι οΰτω γίνεται άπ’ ευθείας δανει
στής ό δικαιούχος τοΰ οφειλέτου από 
τής μεταφοράς τής καταθέσεως κα
ταρτιζόμενη: πράγματι (re).

μενον, κατά νομοθετικήν ανάγκην 
έφ’ όσον δέν έτέθησαν άλλοι ιδι
αίτεροι και περί αύτής κανόνες, 
άφέθη κατά τά άλλα νά ρυθμίζε
ται υπό τοΰ κοινού δικαίου. (*) 
Έάν, επομένως, αποτελεί ομαλήν 
παρακαταθήκην π.χ. ή κατάθεσις 
χρεωγράφων, ή ανώμαλον τοιαύ- 
την, ή χρηματική, ή ή τελευταία 
αποτελεί δάνειον, τούτο κρίνεται 
κατά τύ ίσχϋον ρωμαϊκόν δίκαιον. 
Τό νομοθετικόν τούτέστιν διάταγ
μα περιωρίσθη εις τύ νά κα-θο- 
ρίση τό δικαίωμα τοΰ δικαιούχου 
έπ’ αύτής ταύτης τής παροχής τής 
συμβάσεως τής καταθέσεως, απαλ
λάσσει τόν οφειλέτην της τής έ- 
ρεύνης τής πραγματικής αιτίας τής 
καταθέσεως καί επομένως μόνον 
αιτία καταθέσεως καταρτίζεται (* 2 * * 5 * * * 9 10 11) 
καί τέλος δέν απαιτείται αποδοχή 
τής συμβάσεως καταθέσεως, έάν 
καί έφ’ όσον έγένετο υπέρ άλλου 
καί ούχί υπέρ αύτοΰ τοΰ κατα
θέτου. (ι;)

Οι λόγοι δι’ οΰς ένομοθετήθη- 
σαν αί ανωτέρω εξαιρετικά! διατά
ξεις υπέρ τών (ορισμένων έκ τοΰ 
νόμου έξ επαγγέλματος οφειλετών 
καταθέσεων είναι ευνόητοι καί 
γνωστοί. (')
II. Προσωπική υποχρέωσις του δικαι
ούχον καταθέσεως άποζημιώσεως καθ' 
ήν περίτίτωοιν ή κατάθεσις προσβάλ

λει νόμιμα δικαιώματα άλλον.

Ό νομοθέτης έχων υπ οψιν του 
κυρίως ότι πλειστάκις αί πραγμα
τικοί αίτίαι εν τφ κοινώ δικαίφ. 
με θ’ ου, ώς έλέχθη, καί κατ’ ανάγ
κην συνδέεται καί ή δικαιοπραξία 
καταθέσεως παρά τοΐς ώρνσμένοις 
τούτοις νομικοΐς προσώποις, ότι 
είναι ίκαναί κατά τάς περιστάσεις 
καί δικαιοπραξίας δι’ έγκυρου ε
ξωτερικού τύπου περιβ.εβλημένα; 
ν’ άκυρώσουν, ώς π.χ. έάν έν δι- 
καιοπραξία δανείου, παρακαταθή
κης, καλύπτεται δωρεά μεταξύ συ
ζύγων, αναγράφει έν τ<7) αύτφ ιΐρ- 
θρφ καί έδαφίφ 2: Έάν ή κατά

4. "Οπου έν τφ ά,ρθρφ άναιρέρεται 
ή λέξις Κατάθεσις νοείται σύμβασις 
καταθέσεως, παρακαταθήκης τοΰ ρω
μαϊκού δικαίου, έφ’ ής ισχύουν κατ’ 
αρχήν οί περί αύτής κανόνες τοΰ κοι
νού δικαίου.

(Σημ. 5). Προφανής είναι ό Νομο
θετικός λόγος τής διατάξεως ταύτης, 
γνωστής οΰσης τής σημασίας ήν έχει 
τό κατ’ άρχήν έγκυρον τών Καταθέ
σεων τών Νομικών τούτων προσώπων 
δι’ αυτά τά Νομικά Πρόσωπα. Έξ άλ- 
λΰυ, είναι καί αδύνατον έν τοΐς πράγ- 
μασι νά έρευνώσι τά Νομικά ταΰτα 
πρόσωπα τά όποια άγνοοΰσι κατά κα
νόνα καί ποιος είναι ακόμη ό υπέρ ον 
ή κατάθεσις κ. λ. π. νά έρευνώσι π. χ. 
ποιος είναι ό σκοπός τής καταθέσεως 
καί διά ποιαν αιτίαν καταρτίζεται αίίτη, 
πόθεν προέρχονται τά χρήματα κ.λ.π.

6. Ή δεύτερα διάταξις τοΰ αύτοΰ έδ. 
1 εφαρμόζεται καθ’ ήν περίπτωσιν άλ
λος είναι ό καταθέτης καί άλλο: ό υπέρ 
οΰ δικαιούχος τή: καταθέσεως. ’Αποτε
λεί δ’ αυτή καθ’ έαυτήν ή δεύτερα διά- 
ταξις ιδιαιτέραν δλω: συμφωνίαν, όρον, 
όσης δέον νά σύμφωνηθή κατ’ αυτήν 
τήν κατάρτισιν τή: δικαιοπραξίας τής 
καταθέσεως, άλλως δέν δύναται νά τεθή 
παρά μόνου τοΰ καταθέτου, καθ’ όσον 
άποκόπτεται πας ενοχικός δεσμός τού
του άπό τής καταθέσεο):, λόγω τοΰ πε- 
ριεχοιιένου τής πρώτης γενικής διατά- 
ξεως τοΰ αύτοΰ εδαφίου 1. Περί τής ι
διαιτέρας ταύτης συμφωνία: δέν γίνεται 
λόγος έν τή παρούση.

7. Καί τό ριωκαϊκόν δίκαιον, ιός γνω
στόν, περιέχει ιδιαιτέρους κανόνας 
περί τών argentarii ο'ίτινες υπό δια
φόρους απόψεις ηύνοούντο. Βλ. Lyon

Caen γενικά περί τραπεζικών εργα
σιών Βιβλ. Ιον § 669 σ. 504 καί έν 
αύτφ παραπομπήν Deloume, Les nia- 
mieurs d’ argent a Rome.

Το σύγχρονον τούτο Ειδικόν Νομο- 
θέτημα απομακρύνεται' πως τοΰ συ
στήματος τοΰ πας)’ ήμΐν ίσχύοντος 
Ρω μ. Δικαίου, διότι, ό Νομοθέτης έ
χει ύπ’ όηιει του ανωνύμους τίτλους, 
χρηματιστήρια καί γενικώτερον τάς 
συγχρόνους συναλλαγάς καί τήν πραγ
ματικότητα ώς καί τά σύγχρονα 
Νομικά Πρόσωπα τούς κατ’ έπάγ- 
γελμα τούτους όφειλέτας καί συγ
χρόνως δανειστάς τοΰ Νεωτερου 
Δικαίου οί'τινες ούτε άπλοι οφείλε
ται έκ παρακαταθήκης τοΰ κοινού 
Δικαίου είναι άλλ' ούτε καί άπλοι 
άντικαταστάται τών argentarii

τό προηγούμενον έδάφ. 1 κατάθε- 
σις προσβάλη νόμιμα δικαιώματα 
άλλου, οΰτος έχει άξίωοιν αποζη- 
μιώσεως κ«τά τοΰ δικαιούχου τής 
καταθέσεως, άλλ’ ή τοιαύτη άξίω- 
σις άποζημιώσεως έκ μέρους τοΰ 
άλλου (*) έφ’ όσον δέν έγένετο κα- 
τάπχεοι.ς V) είς χεΐρας τής εταιρίας 
δέν κωλύει τήν άπόδοσιν τής κα
ταθέσεως είς τόν δικαιούχον».

Κατά συνέπειαν καί διά τάς πε
ριπτώσεις δι’ ά'ς έγένετο λόγος α
νωτέρω, ως και δι άλλας, ως όταν 
ή κατάθεσις έγένετο υπέρ έαυτοΰ 
καί δέν είναι αυτός οΰτος ο αλη
θής δικαιούχος τών κατατεθέντων 
καί έκ τής καταρτισθείσης συμβά
σεως καταθέσεως προσβάλλονται 
οπωσδήποτε καί και) οίονδήποτε 
τρόπον νόμιμα δικαιώματα άλλου 
προσώπου, ορίζεται η προσωπική 
ΰποχρέωσις άποζημιώσεως τοΰβλα- 
βέντος παρ’ αυτού τούτου τοΰ δι
καιούχου τής καταθέσεως, η τοι αυ
τή δ’ άξίωσις τοΰ ζημιουμένου δέν 
κωλύει τήν άπόδοσιν τής καταθε- 
σεως εις τόν υπέρ ού αυτή, πλήν 
κατασχέσεως. Τοϋτο είναι άζιον 
ιδιαιτέρας προσοχής καί χαρακτη
ριστικόν τοΰ όλου άρθρου τοΰ νό
μου καί επικουρικόν τής όλης «υ^ 
τοΰ ερμηνείας. Διότι ο νομος και 
εις αυτούς έτι τούς ζημιουμενους 
έξ αύτής ταύτης τής καταθέσεως, 
ούδέν δικαίωμα αναγνωρίζει επ 
αυτής. Διότι καί εις τούτους επι
βάλλει κατάσχεσιν, ώς θά συνέ- 
βαινε, τούτέστιν, καί εις πάσαν 
άλλην περίπτωσιν μέ δάνειστάς ές 
άλλων λόγων ελκοντας τά εαυ
τών δικαιώματα κατα τοΰ υπέρ 
ού ή κατάθεσις (ι0). Καί το δεύ
τερον έδάφιον προδήλως ισχυρο
ποιεί τά λεχθέντα περί τών τεθει
μένων κανόνων δικαίου έν τή πρώτη 
διατάξει τοΰ έδ.1,on δηλαδή ό νό
μος αναγνωρίζει ώς άπ’ ευθείας 
δικαιούχον (ipso jure) τών κατα
τεθέντων τόν υπέρ ού ή κατάθε- 
σις, καί ότι τήν σύμβασιν κατα
θέσεως τήν άπαιτεΐ μόνον αιτία 
ταύτης συναπτομένην έναντι τοΰ 
οφειλέτου της, πάντως δέ καί έν 
πάαη περιπτώσει έγκυρον καί ά- 
πρόσλητον ώς σύμβασιν καταθέ
σεως ό νόμος τήν άναγνωρίζει (Π).

(Σημ. 8). «άλλος» έπί τοΰ προκει
μένου είναι καί αυτός ουτος ό καταθέτη: 
όταν εχει συμβληθή παρ’ εταιρεία ύπέρ 
άλλου δικαιούχου καταθέσεως, διότι, άπό 
τής συμβάσεως τής καταθέσεως άποκό- 
πτεται πά: ενοχικός δεσμός τούτου [ΐετ” 
αύτής καί επομένως καί ή σχέσις του με
τά. τής καταθέσεως ώς τοιαύτη: είναι οϊα 
καί οίονδήποτε άλλου ξένου πρός τήγ κα- 
τάθεσιν, λόγω τοΰ ότι, άπό τής καταθέ
σεως, καθίσταται δικαιούχος τών κατα
τεθέντων ό τρίτος (βλ έδάφ. 1). Διά τόν 
λόγον τούτον, διότι καθίσταται ό ύπέρ 
ού ή κατάθεσις δικαιούχος έξ αύτοΰ 
τοΰ νόμου δικαιούχος τών κατατεθέν- 
των καί άποξενοΰται ό καταθέτη:, καί ή 
2α διάταξις τοΰ εδαφίου 1 τοΰ άρθρου
2, ή ιδιαιτέρα, δηλαδή, συμφωνία, ό ό
ρος, άρχεται λέγοιισα: είναι έγκυρος ό έν
τή καταθέσει όρος.....Βλέπε καί σημ. 6.
Τρίτον δικαιούχον μόνον έν τή συμβά-
σει καταθέσεως αναγνωρίζει ό νόμος 
από τής καταρτίσεώς της, πας, πλήν τού
του,, είναι άλλος έναντι τής καταθέ
σεως. Τοΰπο γίνεται φανερόν ' έξ όλου
του άρθρου 2 περί καταθέσεως.

9. Βλ. άρθρ. 87 κ.ε. ιδίως άρθρ. 92 
τοΰ ν.δ. περί τοΰ τρόπου καθ’ δν κατά
σχεται τι είς χεΐρας τής εταιρίας.

10. ΤΙροβλ. Ένοχ. Καλλιγά περί Πα
ρακαταθήκης S 175 (έάν παρά τρίτου 
κινήται αγωγή, γίνεται άνακοίνωσις τής 
δίκη: παρά τοΰ θεματοφύλακος είς τόν 
παραθέμενον κλπ). ’Ιδίως πρβλ. τίνα ά- 
ποτελέσιιατα επιφέρουν αί πραγματικοί 
αίτίαι είς άναλόγους περιπτώσεις έπί συμ 
βάσεοιν τοΰ κοινού δικαίου, Μουκιάνει- 
ον τεκμήριον κλπ.

11. Ό νόμος, έχων ύπ’ δψιν ότι τά
ώρισμέναύπ’αΰτοΰ νόμι κ απρόσωπα δ έ χ ο ν - 
ται καταθέσεις βάσει τής άρχής ταύτης
κατέστησβ τήν περί τούτων δικαιοπρα- 
ξίαν μόνον αίτια καταθέσεως συνιατωμέ-
νην καί άπέκλεισεν, επομένως, πάσαν άλ- 
λην αιτίαν καί αφορμήν έκτος αύτής 
κειμένην. Δέν είναι συνεπώς ούτε Οειο- 
ρητικώς απολύτως ακριβέ: τό παρά τι- 
νων ύποστηριζόμενον οτι ή σύμβασις 
αΰτη είναι άναιτιώδης. Τοϋτο άντίκειται 
νομίζομεν, καί εις τάς γενικός άρχάς τοΰ 
δικαίου καί είς αυτήν ακόμη τήν νομι-

III. Μεταφορά καταΌ'έοεως είς
κατάΌεσιν, άνακατάΌεσις.

’Αλλά τί είναι μεταφορά κατα
θέσεως είς κατάθεσιν ή μάλλον 
πώς αΰτη ενεργεί ται έν τή πρά- 
ξει, άφοΰ καί τοϋτο ώς πραγμα
τικόν υλικόν προκειμένου περί τρα
πεζικής πράξεως ιδιαιτέρας έν ώ- 
ρισμένη τραπεζική εργασία δύνα- 
ται ίσως ν’ άποτελέση καί πραγμα
τικόν υλικόν έν μέρει διά τήν πε
ραιτέρω συζήτησίν.
Ευθύς έξ άρχής δέον νά λεχθή ότι 
άλλο μεταφορά καταθέσεως εις 
κατάθεσιν καί άλλο μεταφορά πι- 
στώσεως, γύρος,virement, διότι ή 
τελευταία λαμβάνει χώραν έν αλ- 
λη τραπεζική εργασία καί πρό
κειται περί μεταφοράς πιστώσε
ων (βλ. Lyon Caen et Renault 
βιβλ. 4ov σ. 569 § 977 καί σ. 
659 § 788, Έμπ. Δίκ. Άναστα- 
σιάδου 279β καί έπ., II). Μεταφο
ρά ί πιστώσεων περιορίζονται παρ’ 
ήμΐν σχεδόν μόνον μεταξύ τών 
Τραπεζών καί τών άνταποκριτών 
των. *

Μεταφορά! καταθέσεων είς κα
ταθέσεις λαμβάνουν χώραν, ώς 
γνωστόν, καθ' έκάστην πολυάριθ
μοι. Ή μεταφορά διενεργεΐται, 
έφ’δσον γνωρίζο) οΰτω : Ό ύπέρ ού 
ή κατάθεσις Α αιτεί ται τήν μετα
φοράν τής ληξάσης καταθέσεώςτου 
ήοψεως εις κατάθεσιν ύπέρ άλλου 
προσιόπου (12 * *): ’Επίσης ό ύπέρ ού 
ή κατάθεσις Α ζητεί νά μεταφερ-

) ΣΗΜ. ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙ- 
ΔΟΣ.—Παρ' ήμΐν τό σύστημα τώννϊτε- 
ment δέν έπεξετάθη μεταξύ τών ιδιω
τών αλλά περιωρίσθη μόνον μεταξύ τών 
Τραπεζών καί τών ανταποκριτών των 
έσωτερικοΰ καί εξωτερικού. Τοϋιο δέ 
διότι παρ’ήμΐνώςέκ τής καθυστερημένης 
μορφής τής οικονομίας μας υπήρξε βρα
δύς ό ρυθμός τής παρά Τραπέζαις άνα- 
πτιίξειος τών καταθέσεων καί ιδιαιτέρως 
τών έπ’ άνοικτώ λ)σμω τοιούτων, αί δέ 
άνάγκαι. τών συναλλαγών δέν ήσαν τοι- 
αΰται, ώστε νά δικαιολογώσι τήν δημι
ουργίαν καί νέων μέσων πληρωμής, εκ
τός τών γνωστών τραπεζογραμματίων.

Ούχ ήττον κατά τά τελευταία, μετα
πολεμικά ιδίως, έτη πότεαί άνάγκαιτών 
συναλλαγών έπέβαλλον τήν ταχυτέραν 
κυκλοφορίαν το)ν μέσων πληροιμής, εί- 
σήχθη καί παρ’ ήμΐν τό έν ’Αγγλία καί 
’Αμερική άπό μακροϋ χρόνου έφαρμο- 
ζόμενον σύστημα τών έπιταγόίν, συρόμε
νων έπί Άνοικτώ Λογαριασμφ, αϊτινες 
έπεκράτησαν ήδη ώς κυκλοφοριακόν μέ
σον καί έξυπηρετοΰσιν οΰτο) τά μέγιστα 
τάς συναλλαγάς.

Έν Γαλλία όπου έπικρατεΐ είσέτι τό- 
σύστημα τών virenients (συμψηφιστι- 
κών πράξεων) μεταξύ τών ιδιωτών έγέ
νετο τοϋτο πρόσκομμα είς τήν ταχειαν 
εισαγωγήν καί διάδοσιν τών επιταγών 
ώς μ,έσου πληρωγής.

«Έκ τών ήνεο>γμένυ)ν έν τή Γαλλική 
Τροπέζη λογαριασμώνείς τούς κυριωτέ- 
ρους εμπόρους καί έκτων γύροιν ο'ίτινες 
δύνανται νά τελιονται δι’ αύτών, εξηγεί
ται έν μέρει διατί έβράδυνεν έπί πολύ 
ή εισαγωγή έν τή γαλλική εμπορία τών 
επιταγών», λέγουν καί οί Ch. Lyon-Gaen 
καί L. Renault είς τό Σύστημα ’Εμπο
ρικού Δικαίου, Έλλην. μετάφρασις βιβλ. 
4ον § 677 σελ. 568—69).
:ίΙίίίΙίΙΙΙΙίΙίίί!»ΐ:ί!Ιί!ίί.Ί,·ίίίίΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙ!1

κήν φύσιν τής καταθέσεως, ήτις κατ’ α
νάγκην συνισταται re. Περί τής διακρΐ- 
σεως αίτιωδιον καί άναιτιωδών δικαιο- 
πραξιών βλ., πλήν άλλων, Dernburg. 
Γεν. άρχαί σ. 343 ένθα καί παράδειγμα 
μέ τό συζητούμενον,
Ή κατάθεσις τοΰ νεωτέρου δικαίου εί
ναι ιδιόρρυθμος, ο')ς καί έδει νά κατα. 
□τή. Τοϋτο συνάγεται σαφώς έκ τε τής 
πρώτης περί αύτής γενικής διατάξεως 
τοΰ έδαφ. 1 καί έξ ολοκλήρου τού έδαφ. 
2τοΰαύτοΰάρθρου2 τοΰν.δ. έν συνδυασμό) 
καί κατ’ ανάγκην μέ τάς γενικάς άρχάς 
τοΰ δικαίου. Ή κατάθεσις ήτο δυνατόν 
νά μετεβάλλε ο είς είδος συναλλαγματι
κής; Άλλο το ζήτημα έάν έν μια περι- 
πτώσει είναι έγκυρος ή κατάθεσις ώς 
τοιαύτη καί διά ρητής διατάξεως άνευ 
αποδοχής τοΰ ύπέρ ου κατηρτίσθη καί 
χωρίς ν’ απαιτητοί ώς στοιχεΐον αύτής 
τό κύρος τής αιτίας, ήτις τήν προεκάλε- 
σεν. έφ’ όσον δέν απαιτείται ού'τε 
μνεία τής τοιαύτης αιτίας, αυτή 
όμως ή σύμβασις καταθέσεως εί
ναι αιτιώδης, ώς συνιστωμένη πράγματι, 
καί δι’ αυτό μάλιστα τό πράγμα συτιστά- 
ται παρά τοΰ οφειλέτου της τουλάχιστον 
καί τήν μοναδικήν ταύτην αιτίαν συμ
βάσεως καταθέσεως αναγνωρίζει ό τό
μος είς πάσαν περίπτωσιν άποκλείωνπά- 
σαν άλλην. Συνέπεια τούτου είναι καί τό 
έδάφ. 2 τοΰ ιιύτοΰάρθρ. 2.

[Προφανώς, οί άποδίδοντες τή ν ϋεο>-



θή π.χ. ή λήξασα ύπέρ εαυτόν κα- 
τάθεσις έπ’ όνόματι τον και πά
λιν υπό τούς αυτούς ορούς ή καί 
άλλους. "Η από κατάθεσιν π. χ. 
δψεως αίτεΐται τήν μεταφοράν 
εις μακροπρόθεσμον τοιαύτην. Ι- 
να ένεργηθή παρά των (ορισμέ
νων τούτων κατ’ επάγγελμα οφει
λετών καταθέσεων ή ζητηθεϊσα 
μεταφορά, άναλαμβάνουσι τήν 
σχετικήν άπόδειξιν τής καταθέσε- 
ως έξωφλημένην, άνοίγουσιν επί 
τών βιβλίων ή δπου αλλού μερίδά 
καταθέσεως ανεξάρτητον τής πα
λαιός υπέρ τού νέου δικαιούχου 
τής καταθέσεως είτε αυτός ούτος 
ε;ιναι ό δικαιούχος ό υπέρ ου ή 
προηγουμένη κατάθεσις, είτε εί
ναι άλλο πρόσωπον ό επ' όνόματι 
τού οποίου Ινετάλη ή μεταφορά 
τής καταθέσεως τού Α, δηλαδή, 
έν συνάψει ενεργούν νέαν κατά- 
θεσιν, συμφώνως προς τήν δεδη- 
λωμένην βοΰλησίν των καί αρχήν 
να δέχωνται καταθέσεις, ή δέ με
ταφορά, αυτή καθ’ έαυτήν, είναι 
ήτ ραπεζική πράξις, ή άπόδειξις 
τής καταρτισθείσης νέας καταθέ
σεως.

ρητικήν σημασίαν τής «ναιτιώδους, ά- 
φηρημένης συμβάσεως εις τήν σνμβα- 
■σιν τής Καταθέσεως άναχωροΰσιν 
•άπό τής αρχής, δτι άφ’ ενός μέν τό αρ- 
θρον 2 όμιλε! μόνον περί συμβάσεως 
καταθέσεως νετερ τρίτον ετροσώηον 
καί όχι καί όταν τις έχει καταθέσει καί 
υπέρ εαυτού παραγνωρίζοντες ουτω τό 
τε γράμμα τού κειμένου τού Κεφαλαίου 
Βου τού Νομοθετικού τούτου Διατάγμα
τος τού όμιλοΰντος γενικώς «ΠΕΡΙ ΚΑ- 
ΤΑ ΘΕΣΕ ΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ
ΝΥΜΩΝ ΧΡΕΩΓΡΑΦΩΝ» άνευ, δη
λαδή, διακρίσεως «περί καταθέσεως χρη 
μάτων καί ’Ανωνύμων Χρεωγράφων «υ
πέρ τρίτον» ώς καί τό γράμμα καί τήν 
όλην διατύπωσιν τού άρθρου 2 (βλ. καί 
σημ. 2), καί άφ’ετέρου, διότι άποδίδου- 
σι ιπί τού περιεχομένου τού έδαφίου I 
καί τής έν αύτφ διατάξεως «μή άπαι- 
τουμένης μνείας τής αιτίας τής καταθέ
σεως» τήν θεωρητικήν έννοιαν τής άνευ 
αιτίας, άφηρημένης συμβάσεως. Τό πώς 
•συνάγωσι τούτο έκ τού «μή άπαιτουμέ- 
νης μνείας »r.c ani^c rrjc nVufi<ynvrnc nr 
xatatMmi » ότι είναι άφηρημένη καί 
άνευ αιτίας π.χ. ή σύμβασις καταθέσεως 
χρεωγράφων παρά τή Τραπεζική Έρ- 
γασίρ Φυλάξεως Τίτλων, αιτία καί μό
νον φυλάξεως πραγμάτων ήριθμη- 
μένων καί ώρισμένων καί συνάμα λάχει 
οφόρων,υποκειμένων είς κληρώσεις κλ.π. 
δέν δικαιολογοΰσιν έγγράφως τουλάχι
στον (Βλ. έν Γενικαϊς Άρχαϊς Συγγρ. 
’Αστικού Δικαίου περί Αιτιωδών καί Ά- 
ναιτιωδών Δικαι,οπραξιών). Ή σύμβασις 
καταθέσεως εκτός άλλων είναι σύμφω
νος πρός τάς παρά τών Τραπεζών κα
ταθέσεων καθημερινός καί διά τού τύ
που γνωστάς—προτάσεις συνάψεις (ορι
σμένης δικαιοπραξίας Προσκλήσεις; 
Δεχόμεθα καταθέσεις πρός φύλαξιν κλπ. 
κλπ. Τήν μοναδικήν αυτήν αιτίαν τής 
καταθέσεως αναγνωρίζει ό νόμος είς πά
σαν καί οίανδήποτε περίπτωσιν κατα
θέσεως καί. συνέπεια τούτου είναι καί οί 
εξαιρετικοί ορισμοί τού άρθρου 2. Τούτο 
συνάγετρι έξ άμφοτέρων τών εδαφίων 
τού άρθρου 2 περί Καταθέσεως. [Βλ. 
καί Σημ. 5.]

Οί τήν ανωτέρω έχοντες άντίληψιν ότι 
δηλαδή ή σύμβασις τής Καταθέσεως 
είναι άναιτιώδης καταλήγουοι
καί είς τό γενικόν ερμηνευτικόν 
συμπέρασμα ότι αί έξαιρετικαί Διατάξεις 
τοΰ άρθρου 2 τού Ειδικού τούτου Νομο- 
θετήματος, τοΰ κατ’ αρχήν Τραπεζικού 
παρ’ ήμΐν Κωδικός, ότι έφαρμογήν έ- 
χουσι μόνον έπί Καταθέσεως ύπέρ τρί
του προσώπου (άνευ αιτίας) καί όχι καί 
έπί συμβάσεως καταθέσεως καταρτιζό
μενης καί ύπέρ αυτού τούτου τού κατα
θέτου. ’Εν άλλαις λέξεαι χωρίζουσιν είς 
δύο τάς Όφειλάς έκ καταθέσεων τών, 
Νομικών τούτων Προσώπων είς κατα
θέσεις αίτινες καταρτίζονται ύπέρ αύτών 
τούτων τών καταθετών καί άς ύπάγουσι 
ύπό τό Ρωμ. Δίκαιον καί είς Καταθέσεις 
αίτινες καταρτίζονται ύπέρ άλλων προ
σώπων (τρίτων) καί ούχί αύτών τούτων 
τών καταθετών καί άς ύπάγουσιν ύπό 
τό εξαιρετικόν δίκαιον τού Νομ. τού
του Διατάγματος. "Αν δέν άπατώμεθα 
οΐίτε έν τή πράξει τά Νομικά πρόσω
πα διήρουν πρό τού Νομ. Διατάγματος 
ή καί διαιρούσι (διακρίνουσι) τάς κατα
θέσεις των κατά τόν ανωτέρω τρόπον. 
Εις καί μόνον φέρεται παρ’ αύταΐς δι
καιούχος, ό δικαιούχος Καταθέσεως. 
Καί αί Όφειλαί των έκ Καταθέσεων 
καίτοι οφείλονται πρός πολλούς καί δια
φόρους ώς πρός ένα φέρεται ’Οφειλή, 
ώς ’Οφειλή έκ Καταθέσεων.

Αυτά ακριβώς τά συμπεράσματα των 
είς τά όποια καταλήγουσιν,—ό χωρισμός 
τής συμβάσεως τής καταθέσεως κ.τ.τ. ή 
εφαρμογή άλλων αρχών Δικαίου έπί τών 
μέν καί άλλων έπί τών δέ—νομίζομεν, 
ότι καταδεικνύουν πολύ περισσότερον 
καί αυτού ακόμη τού γράμματος καί τής 
όλης διατυπώσεως τού άρθρου 2 τάς 
σκέψεις των ανακριβείς κατά βάσιν (Βλ. 
καί σημ. 2 ώς καί τά έν αρχή τοΰ κει
μένου λεχθέντα). Τό άρθρον 2 όμιλε! 
περί ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ καί όχι ώς έκ τής 
πρώτης όψεως εμφανίζεται περί κατα
θέσεως υπέρ τρίτου μόνον διά νά ήτο 
δυνατόν νά χωρέσουν τοιαΰται σκέψεις.

Έηϊ άνακαταθέαεως λύεται ή 
ηροτέρα ένοχή και συνισταται 
νέα αυθυπόστατος. ‘Ανανεωτι
κοί συμβάσεις έπί καταθέσεων 
τοΰ νεωτέρου Δικαίου κατά κα
νόνα δεν χωρούν.

Έρωτάτσ,ι : Λύεται ή προηγου
μένη ένοχή έκ καταθέσεως, αφού 
έν τοίς πράγμα σι δέν λαμβάνει 
χώραν solutio, πραγματική κατα
βολή, έν π'εριπτώσει μεταφοράς ;

Νομίζομεν ναί, έξ αυτού τοΰ 
νεωτέρου νόμου έν τή ιδιαιτέρα 
ταύτη σύμβάσει. Ήτοι δτι επέρ
χεται νόμιμο: έςόψλησις τής προ- 
τέρας ένοχης καί δτι καταρτίζεται 
νέα τοιαύτη, αυτοτελής.

Ό νεώτερος νομοθέτής έχο»ν 
ύπ’ δψει πλήν άλλων καί τάς ά- 
νάγκας τής πρακτικής, τάς συνή
θειας τών συναλλαγών καί δτι τά 
νομικά πρόσωπα,έφ’ ιαν έχει εφαρ
μογήν τό νμθ. διάταγμα, δέχον
ται μόνον καταθέσεις καί ένερ 
•γοΰν άνακαταθέσεις, ήτοι νέας καί 
αυτοτελείς δικαιοπραξίας κατα
θέσεως, ανέγραψε τό έν άρχήάνα- 
φερθέν άρθρον 2. Κατά τοΰτο 
(έδ. 1),ό ύπέρ ού ή κατάθεσις κα
θίσταται δικαιούχος άπ’ ευθείας 
τών κατατεθέντων, δχι απλώς τής 
ένοχης έκ καταθέσεως, άμα τή 
καταθέσει. Κατά τό ρωμ. δίκαιον 
δπερ έχει καί έπί καταθέσεως έ
φαρμογήν, έφ’ δσον δέν τροπο
ποιείται ύπό τοΰ νεωτέρου νμθ.. 
διατάγματος, ή κατάθεσις, παρα
καταθήκη ομαλή, ανώμαλος, δά
νειον, είναι σύμβασις συνιστωμέ- 
νη πράγματι (re) (*3). Έφ’ δσον 
έπομένως, ό δικαιούχος καταθέ
σεως έκ μεταφοράς καθίσταται 
καί δικαιούχος αυτών τούτων τών 
κατατεθέντων άμα τή καταθέσει 
ipso jure καθίσταται καί απ’ ευ
θείας δανειστής τοΰ οφειλέτου, 
άφοΰ ό τελευταίος ούτος οφειλέ
της έκ καταθέσεως τηρεί παρ’ έ- 
αυτφ αυτό τοΰτο τό αντικείμενου, 
χρήματα χρεόγραφα (re), ως παρ’ 
αύτοΰ τοΰ έκ μεταφοράς δικαιού
χου προερχόμενα. Έπαναδανείζε- 
ται, τούτέστιν, εάν π. χ. πρόκειται 
περί χρημάτων, καί έν τή ειδική 
ταύτη περιπτιόσει αποτελεί ή, κα- 
τάθεσις, κατά τό ρωμ. δίκαιον, δά
νειον, ή ανώμαλον παρακαταθή
κην, ό οφειλέτης άπ’ ευθείας άπό 
τόν ύπέρ ον μετεφέρθη ή κατά- 
θεσις άπό τής πράξεως τής μετα
φοράς (14) Κατά τοΰτο κυρίως ή 
κατάθεσις διαφέρει τής παρακα
ταθήκης τοΰ κοινού δικαίου καί 
τό παλαιόν άπό τοΰ Τραπεζικού 
νεωτέρου Δικαίου (*5).

(Βλ. σημ. 2).
12. Τάς συνηθεσιέρας περιπτώσεις ά- 

ναφέρομεν. Πάντως καί δι’ οίανδήποτε 
άλλην μεταφοράν καταθέσεως τό αύτό 
γίνεται.

15) Καί σήμερον, δτε απλή συναινέσει 
συγκροτείται πάσα σύμβασις, πρό τής 
παραδόεως τού πράγματος, δέν υπάρχει 
παρακαταθήκη, δάνειον (Καλλιγάς Ένοχ. 
σελ. 261, § 174). "Οπου ό νόμος έν τφ 
άρθρ. 2 λέγει κατάθεσις, νοεί σύμβασιν 
καταθέσεως, παρακαταθήκης τού Ρω
μαϊκού δικαίου

Κατά μέγα μέρος τό άρθρον 2 ανα
λύεται σχεδόν άφ’ έαυτοΰ εάν δπου έν 
τούτφι άναφέρεται ή λέξις «κατάθεσις» 
προτάσσεται ή λέξις «σύμβασις» ώς άλ- 
λως τε, κατά νομικήν ανάγκην πρέπει 
νά γίνή έφ’ δσον ή λέξις κατάθεσις α
ναγιγνώσκεται έν άρθρω Νόμου καί ού
χί έν άπλφ έντύπφ.Βλ.τάέντφέδαφ.1 λε
χθέντα περί τοΰ τί μόνον καθορίζει τό 
άρθρον 2 καί τό τί άφέθη νά καθορί
ζεται άπό τό Κοινόν Δίκαιον.

Σημ. 14. Ό τρόπος 8T ού καθίσταται 
τις δικαιούχος καταθέσεως εϊναι αδιά
φορος. Είτε, δηλαδή, προσέρχεται τις 
καί καταθέτει αύτοπροσώπωςύπέρ άλλου 
είτε έντέλλεται αυτός τήν μεταφοράν τής 
καταθέσεως του έπί όνόματι άλλου σύμ- 
βασις καταθέσεως καταρτίζεται τοΰ άρ
θρου 2.

15. Είναι αληθές ότι περί τών νο
μοθετικών λόγων τού διατάγματος ού- 
δαμοΰ γίνεται λόγος. ’Αλλά καί τί νά 
έλέγετο έν τφ κεφαλαία) τούτη): ότι αί. 
περ ών πρόκειται έταιρίαι έδέχοντο 
καί δέχονται μόνον καταθέσεις ; "Ητο 
γνωστόν. "Η νά άπηριθμοΰντο αί συ
νήθεια! τών σημερινών συναλλαγών 
καί νά έλέγετο περί τών κατ’ έπάγγελ- 

,μα τούτων οφειλετών καί δανειστών 
τοΰ νεωτέρου δικαίου ότι αί συνήθειαι 
λαμβάνονται δι’ έκάστην περίπτωσιν 
καί πρός έρμηνείαν τουλάχιστον ύπ’ 
δψιν;

[’Όπου υπάρχει θετόν Δίκαιον περί 
Τραπεζικών εργασιών έπί τή βάσει τών 
τραπεζικών συνηθειών καί συναλλαγών 
στηρίζεται, άλλά καί δπου δέν υπάρχει 
τοιοϋτον αί συνήθειαι λαμβάνονται ύπ’ 
δψει μέχρι τού σημείου ώστε νά έχουν 
διαμορφωθή καί ’ίδια έξ αυτών συναλ-

Λαμβάνομεν δύο διαφορετικά, 
παραδείγματα, διά νά χαρακτηρι- 
σθή ποιοι' συνάλλαγμα συνιστά- 
ται έν περιπτιόσει μεταφορά: κα
ταθέσεως είς κατάθεσιν επ’ άνο
μα τι άλλου δικαιούχου καί ούχί 
τοΰ αύτοΰ. "Ας υποτεθή δτι ό 
Α/' οφειλέτης, έφ’ ον έχει εφαρ
μογήν μόνον τύ κοινόν δίκαιον, 
έχει παρ’ εαυτώ απαιτητήν κατά- 
θεσιν, παρακαταθήκην ομαλήν, 
ανώμαλον, δάνειον τοΰ δανειστοΰ 
Β. Ό δανειστής Β' έντέλλεται 
τόν οφειλέτην του-Α νά μεταφέ- 
ρη. (νά ύποσχεθή) τήν ύπέρ αύτοΰ 
κατάθεσήν, παρακαταθήκην, έπ’ 
όνόματι νέου πιστωτοϋ Γ. Ό· ο
φειλέτη; Α. πράγματι υπόσχεται 
πρός τόν νέον δανειστήν Γ τήν ο
φειλήν ήν ώφειλε πρός τόν προη
γούμενοι» δανειστήν του Β· (“ή. 
Έπί τοΰ προκειμένυν έχομεν με
ταφοράν πιστώσεως, κατά δέ τό. 
ρωμαϊκόν δίκαιον συνισταται ά- 
νανέωσις δι’ άντιδόσεως, διότι είς 
τήν θέσιν τοΰ αρχικού δανειστοΰ 
Β· ύπεισήλθεν ό νέος τοιοΰτος 
Γ. Έν τφ. παραδείγματι τούτο,) 
υπεισέρχεται,, ως γνωστόν,, ό νέος 
δανειστής είς τά δικαιώματα τοΰ 
προηγουμένου δανειστοΰ έν τή 
ενοχική, δηλαδή, τοΰ προηγουμέ
νου δανειστοΰ σχέσει καί δέν ε
ξέρχεται καί καταβολή, ως. είναι 
καί επόμενον. Τό αύτό παρά
δειγμα έπί μεταφοράς καταθέσεως 
είς κατάθεσιν τοΰ νεωτέρου1 δι
καίου.

Ό Β, υπέρ ού ύφίσταται κατά- 
θεσις π.χ. δψεως παρά τφ όφει- 
λέτη του Α. έντέλλεται. τόν τε
λευταίων τούτον δπως μεταφέρη 
τήν κατάθεσιν του έπ’ όνόματι 
τοΰ Γ, εϊτε ό'ψ'εως είτε είς μα
κροπρόθεσμον κατάθεσιν. ’Από» 
τής καταθέσεως, μεταφοράς,, ό 
υπέρ ού έγένετο· δικαιούχος ήτοι, 
ό Γ, καθίσταται καί δικαιούχος 
αύτών τούτων τών κατατεθέντων 
ή, δπερ τό αύτό,. μεταφερθέντοη», 
τούτέστιν καθίσταται ό Γ, άπ’ 
ευθείας δανειστής τοΰ οφειλέτου 
Α, καί ό οφειλέτης Α, άπ’ ευ
θείας τοιοΰτος έναντι τοΰ νέου 
πιστωτοϋ Γ, έκ τοΰ νόμου (,* 16 17);.. 
Διότι δέν υπεισέρχεται απλώς καί 
μόνον 0· τελευταίος ούτος έν τή, 
ενοχική απαιτήσει τοΰ Β, άλλ’ 
άπό τής μεταφοράς τής υπέρ αυ
τού καταθέσεως καθίσταται έκ 
τοΰ νόμου καί διά ρητής αύτοΰ 
διατάξεως καί δικαιούχος συνάμα 
καί αυτής ταΰτης τής παροχής 
χρημάτων, χρεωγράφων, ήτις πα
ροχή παραμένει μέν είς χεΐρας 
τοΰ οφειλέτου καί δέν επέρχεται, 
πραγματική καταβολή, άλλά πα
ραμένει ώς τοιαύτη τής νέας ένο
χης (έκ καταθέσεως), ήτις κατ’ ί 
ανάγκην συνιστάται πράγματι (re) 
καί επομένως, ώς προερχόμενη απ’, 
ευθείας παρά τοΰ ύπέρ ου μετε
φέρθη ή κατάθεσις, άφοΰ αυτά 
τά χρήματα ή χρεώγραφα τής κα
ταρτιζόμενης συμβάσεως καταθέ
σεως ανήκουν είς τόν νέον πιστω
τήν. Είναι, τούτέστιν, τό αύτό ώς 
νά δανείζη τόν οφειλέτην αυτός 
ούτος ό καθιστάμενος έκ μετα
φοράς δικαιούχος καταθέσεως. ’ 
Συνεπώς, άποκόπτεται πάς ενο
χικός δεσμός τοΰ οφειλέτου μετά 
τοΰ πρώτου δανειστοΰ καί λύεται 
ή παλαιά ένοχή ipso jure καί συ-

λαγματα με αναΛογους ερμηνείας. ; 
Βλέπε Γάλλους ιδίως συγγραφείς ’Εμ-: 
πορικού Δικαίου καί δή έπί Καταθέ
σεων, ’Ανοικτού Λογαριασμού κ.λ.π. 
Βλ. Lyon — Caen είς τό Κεφ. ί 
περί Τραπεζικών ’Εργασιών πλήν τών 1 
όλως ιδιαιτέρως περί τούτων καί μό- j 
νον άσχοληθέντων]-

16. Έπί καταθέσειος, εκτός τού ότι 
τοιαύτη ύπόσχεσις κατ’ αρχήν δέν δί- ; 
δεται, άλλά καί εάν έδίδετο θά ήτο πε- | 
ριττή μετά τόν νεώτερον νόμον, άφοΰ . 
διά ρητής διατάξεως, άντιθέτως πρός 
τά κρατούντα έν τη) ρωμαϊκφ δικαίηη 
δέν απαιτείται ούδέν καν αποδοχή τής 
συμβάσεως, τής καταθέσεως παρά τοΰ 
ύπέρ οΰ μετεφέρθη νέου πιστωτού. Καί 
έκ τοΰ λόγου τούτου άνανέωσις δΓ άν- 
τιδόσεαις, όπου απαιτείται κατ’ ανάγ
κην καί σύμπραξις τού οφειλέτου κατά 
κανόνα δέν χώρε! έπί συμβάσεως κα
ταθέσεως τού νεωτέρου δικαίου Πρβλ. 
Dernburg Ένοχ. σ. 213 περί τών άπαι- 
τούμένων στοιχείων πρός σύστασιν 
delegatio nominis έπί συμβάσεων τού 
κοινού δικαίου.

17. Ό νόμος, λέγων «καθίσταται δι
καιούχος των κατατεθέντων χρημάτων, 
χρεωγράφων αμα τή καταθέσει*, νοεί 
συνάμα μέ τήν κατάρτισιν τής συμβά-1 
σεως καταθέσεως. Ό τρόπος τής κα- I

νάπτεται νέα ανεξάρτητος ένοχή 
τής πρώτης, αυθυπόστατος. Έν 
τφ δεύτερο) παραδείγματι προφα
νώς δέν υπάρχει άνανέοωις δι’άντι- 
δόσεως, (ό; έν το> προ'ιτ φπαραδει- 
γματι άλλ’ ιδιώνυμον συνάλ
λαγμα (lS). Ούτε καί έν τή πε- 
ριπτώσει καθ’ ή,ν ό δικαιούχος 
καταθέσεως έντέλλεται τήν μετα- 
φοράντής έπ’όνόματι,τουκαταθέσε- 
ωςκαί πάλιν,καί μεταφέρεται,συνι- 
στάται άνανέωσις τοΰ ρωμαϊκού δι
καίου (,:ι). Κατά το ρωμαϊκόν δί
καιον, απαραίτητον στοιχεϊον 
πρός τοΰτο είναι ή, ψυχή άνα- 
νεοΰντος εις άμφότερα τά συμ
βαλλόμενα μέρη. ’Ιδίως δ’ απαι
τείται αποδοχή έκ μέρους τοΰ ο
φειλέτου. Έπί τοΰ προκειμένου,. 
^κτός τοΰ ότι είναι γνωστόν δτι 
τά νομικά πρόσωπα οί έξ επαγ
γέλματος οφείλεται ούτοι τοΰ 
νεωτέρου δικαίου δέχονται νά κα
ταρτίζουν συμβάσεις καταθέσεως 
μόνον,, τοΰτο προκύπτει: κατ’ ά- 
νάγκην έξ αύτοΰ τοΰ νόμου, εξ. 
αυτής δηλαδή τής ιδιορρύθμου τοΰ- 
νεκοτέρου δικαίου συμβάσεως κα
ταθέσεως.. Διότι, καί έν τή πε- 
ριπτώσει >«ύτη καί διά τούς προα- 
ναφερθέντας: λόγους άπό τής νέας 
ύπέρ έαυτοΰ καταθέσεως καθί
σταται καί δικαιούχος νέας καί 
αυτοτελούς τοιαΰτης. Καί έπί τοΰ· 
προκειμένου κατά κανόνα δέν συ- 
νιστάται αίτίρ. καί σύμβάσει άνα- 
νεώσεως τοΰ ρωμαϊκού δικαίου;, ή, 
κατάθεσις,, άλλ’ αιτία καί συμ- 
βάσει άπό της ΙΙράξεως Μεταφο
ράς Καταθέσεως, καταρτίζεται^ 
Άνακα τάθεσις.

ι.. γ: χελες
Δικηγόρος

ταρτίσεώς της,, έάν δηλαδή καταρτίζε
ται άπ* ευθείας ή έκ μεταφοράς, είναι 
αδιάφορος.

18. ’Ανανεωτικοί: συμβάσεις δι’ άν- 
τιδόσεως έπί καταθέσεως τού νεωτέ
ρου δικαίου κατά κανόνα δέν χωρούν 
καί διά τούς εξής λόγους:. At ανανεω
τικοί συμβάσεις άναφέρονται κατ’ α
νάγκην είς άλλην ενοχήν,, ώς έπί τού1 
προκειμένου θά συνέβαινεν έπί κατα
θέσεως. Ή άνανέωσις δι’ άντιδόσεως 
είναι πράξις ενιαία, άκυρσυμένη. δέ τυ
χόν δι’ οΐονόήποτ*· λόγον, αποτέλεσμα 
έχει νά θεωρηθή ώς μή, π.αριχχθεϊοα ή, ί 
νέα ένοχή καί συνεπώς παραμένει Ε- ί

ι οχυρά ή προηγουμένη. "Αν ύποθέσω- 
μεν ό'τυ χώρε! τοιαύτη δίκαιοπραξία 
έπί μεταφοράς καταθέσεως είς κατά- 
θεσιν, θά. συμβή; νά θεωρηθή: κώ ή, 
έκ τούτης καταρτισθεϊσα νέα κατάθε- 
σις ώς μή παραχθεϊσα, έάν τυχόν ή ά- 
νανέωσις δι’ άντιδόσεως θεωρηθή ά
κυρος δι’ οίανδήποτε λόγον. Καί οΰτω 
θά εΐχομεν τόν μέν νεώτερον νόμον νά 
άπαιτή τήν κατάθεσιν μόνον καταθέ
σεως αίτια καταρτιζομένην, τήν δέ ά- 
νανέωοιν δι’ άντιδόσεως απαιτούσαν 
τό· αντίθετον καί άκυροΰσαν τού
την. Τοιαύτη τις δικαιοπραξία δέν 
συμβιβάζεται μετά τής ιδιορρύθμου συμ
βάσεως τού νεωτέρου^ δικαίου, διότι 
άλλως τε, λόγο) καί τής πληθώρας τών 
διενεργουμένων μεταφορών, θά μετε- 
βάλλοντο αί δικαιοπραξίαι καταθέσεων 
εις δικαιοπραξίας ανανεώσεων δι’ άν- 
τιδόσεων καί έν τή περιπτώσει ταύτΐ| 
δέν θά έπρόκειτο πλέον περί οφειλε
τών έκ καταθέσεων τοΰ νεωτέρου δι- 
καίου£Βλ.καί προηγ. σημ.16 ώς καί ση. 
μείωσιν 11.

19. Πρβλ. ΰπ’ άριθ. 536]1933 άπό- 
φασιν Ε.Α. Θέμ. ΜΔ- 727. έν όλο) όμως 
είδική τινί περιπτώσει. Καί ό γερμα
νικός κώδιξ δέν μνημονεύει ιδιαιτέρως 
τής συμβάσεως τής άνανεώσεως ούτε 
τό σχέδιον τού ύπό κατάρτισιν ήμετέ- 
ρου αστικού· κωδικός Βλ. διάγρ. ένοχ. 
σ. 4 καί πρακτικά άναθεωρ. έπιτρ. σ. 
32. είσήγ. Τριανταφυλλοπούλου.

ANQN. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
“ΓΚΛΑΒΑΝΗ^,,
ξξ== ΕΛΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΑ ξ==

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝ BOAQ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ MHXHNHMRTR ΠΗΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΑΙ — ΤΡΑΚΤΕΡ — ΘΕΡΙΣΤ1ΚΑΙ — ΑΡΟΤΡΑ 
ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΑΙ ΧΟΡΤΟΣΥΛΛΕΚΤΑΙ — ΧΟΡΤΟΠΙ- 
ΕΣΤ1ΚΑΙ, ΙΜΑΝΤΟΚ1ΝΗΤΟΙ, 1ΠΠΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟ
ΚΙΝΗΤΟΙ ΣΠΟΡΕΙΣ — ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙΑ κλπ- ==========

ΧΗΛΥΒΟΥΡΓΕΙΑ

Τά τελειότερα έν Έλλάδι Χυτήρια χάλυβος, διά εξαρτή
ματα πάσης φύσεως. — —■ 1 1

--------- ΤΖΛΗ/ΑΑ ΠΟΛΕ/ΛΙΧΟΝ KATASKEYQN ---------

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΝ ΤΓΕΙΡΑΙΕΙ (Άγ. Διονυσίου, 36)
ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Φράγκων, 28) 
ΕΝ ΛΑΡΙΣΗ



Τήν 18 Σ)βρίου συνήλθεν έν Θεσσαλο
νίκη τύ Γεωπονικόν συνέόριυν κα
τά to όποιον έΐβτέθησαν α'ι ώπό- 
,,-ι-ις τόσον ι(ην επισήμων όσον και 
των αρμοδίων παραγόντων τΐ|ς 
χωράς όσον αφορά τ ή ν καλλιτεραν 
γεωργικήν έκμετάλλευσι ν τής 
χώρας.

Κατωτέρω παραΰέτομεν περίληψιν των 
πρακΐικών τού συνεδρίου.

Πρώτος έλαβεν τον λόγον ο Γενικός 
ϊ'ραμματεϋς τυΰ Υπουργείου Γε
ωργίας και υποδιοικητής τής ’Α
γροτικής Τραπέζης κ. Μπ. ’Λλιβι- 
ςάτος είπών έν περιλήψει τά εξής:

Τήν παραμονήν έτόνισεν ό κ.’Αλι- 
βιζατος - τής ειρηνικής μάχης ή όποια 
δίδεται ύπό τήν έμπνευσμένην καθο- 
δήγησιν τοΰ προέδρου τής Κυβερνή
σεις κ. Ίωάννου Μεταξά διά τήν 
προαγωγήν τής έθνικής οικονομίας 
καί τήν εΰημερίαν τοϋ άγρότου, έπε- 
βάλλετο νά καλέσωμεν δλας τάς 
γεωργικάς δυνάμεις άπό τοΰ γεω
πόνου καί τοΰ τεχνικοϋ μέχρι τοΰ 
τελευταίου άγρότου, διά νά συνεν- 
νοηθώμεν μαζί του, νά τοΰ άναπτύ- 
ξωμεν τό πρόγραμμά μας, νά ζητή- 
σωμεν τήν ένίσχυσίν του καί νά συ- 
νεργασθώμεν μέ τάς γεωργικός υπη
ρεσίας τής περιφέρειας διά τήν πρα
κτικήν εφαρμογήν τοΰ γενικωτέρου 
κυβερνητικού προγράμματος».

ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Συνεχίζων δίδει παραστατικήν ει
κόνα τοΰ γεωργικού μας προβλήμα
τος, τό όποιον έκληρονόμησεν ή έπελ- 
θοΟσα τήν 4ην Αύγούστου μεταβολή, 
προβλήματος δυσχερούς έάν ληφθοΰν 
ύπ’ όψιν αί δχι πάντοτε εόνοϊκαί 
κλιματολογικαί καίέδαφολογικαί συν- 
θήκαι, ή αΰξησις τοϋ" πληθυσμού, τα
χεία καί εις ώρισμένας περιπτώσεις 
απότομος, ή σχετική στενότης τής 
γης, ή διασπορά καί ό κατατεμαχι
σμός τής έδαψικής ιδιοκτησίας, τά ά- 
ναχρονιστικά καλλιεργητικά συστή
ματα, ή ύποτυπώδης καί κάποτε ά- 
νύπαρκτος επαγγελματική μόρφωσις 
τού άγρότου, ό άτελής τέλος καί πε
παλαιωμένος έξοπλισμός τών γεωρ
γικών Επιχειρήσεων' «Αποτέλεσμα 
—είπε—τής τοιαύτης καταστάσεως 
είναι δτιεϊμεθα ύποτελεϊς εις τό έξω- 
τερικόν διά τά κυριώτερα γεωργικά 
προϊόντα, καθυστεροϋμεν εις γεωρ
γικός άποδόσεις καί έχομεν ατροφι
κός γεωργικός εκμεταλλεύσεις, μή 
δυναμένας πολλάκις νά διαθρέψουν 
ούτε τήν οικογένειαν τοΰ άγρότου, 
στρεψομένου οϋτω πρός. παρασιτικά 
αστικά έπαγγέλματα. 
i Εις τό σημεϊον τούτο ό ομιλητής, 
άφοΰ τονίζει δτι θά συνεχισθή ή προ
σπάθεια διά τήν κατ’ επιφάνειαν έπέ- 
κτασιν τών καλλιεργειών—ήδη άπό 
τής 4ης Αύγουστου 1936 άπεδόθησαν 
εις τήν καλλιέργειαν 630.00) στρέμ
ματα καί θά αποδοθούν καί άλλα— 
αναπτύσσει διά μακρών τάς βασικός 
άρχάς τής νέας γεωργικής πολιτικής. 
Αί άρχαί αδται συνίστανται: α’| Εις 
τήν προσπάθειαν καλλιτέρας έκμε- 
ταλλεύσεως τών άτελώς καλλιεργου-

μένων εκτάσεων διά τής έφαρμογής 
ιής εντατικής καλλιέργειας καί εις 
τήν καλλιτεραν έκμετάλλευσιν τής 
γεωργικής εργασίας, ήτοι τής εργα
σίας τού άγρότου, ό όποιος δυστυ
χώς σήμερον όέν διαθέτει πέραν τών 
100 ή 120 ήμερών εργασίας, χάνων 
οϋτω δι* εαυτόν καί τήν έθνικην οι
κονομίαν τά 2]3 τής έργασίας του β'] 
Εις την παρακολούθησιν τού παρα
γωγού ώς οικονομικής μονάδας άπό 
τής στιγμής τής σποράς τού προϊόν
τος μέχρι τής παραδόσεως αύτού 
εις τήν κάτανάλωσιν, καί γ | Εις τό 
δικαίωμα, τό όποιον αναγνωρίζει εις 
εαυτό τό κράτος νά έπεμβαίνη ώς 
ρυθμιστής τής παραγωγής, έξαναγ- 
κάζον τόν παραγωγόν νά έκτελέση 
τό καθήκον του μέ τήν όρθήν άντίλη- 
ψΐν τών ήγουμένων σήμερο,ν τής γε
ωργικής πολιτικής δτι ή καλλιέργεια 
τής γής άποτελεϊ άνωτεραν κοινωνι
κήν λειτουργίαν.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ
Διά τήν έπίτευζιντοΟέπιδιωκομένου 

σκοπού καί βάσει τών προαναφερθει- 
σών άρχών έλήφθη ή άναγκαία μέ
ριμνα άποτελεσματικής έπιδράσεως 
τοϋ κράτους έφ’ όλων έκείνων τών 
παραγόντων, οι όποιοι έπηρεάζουν 
τήν παραγωγήν καί οι όποιοι είναι τό 
φυσικόν περιβάλλον, τό έδαφος, ή 
έργασία έν τή γεωργική έπιχειρήσει, 
ό παραγωγός καί τό κεφάλαιον Ού
τως ώργανώθη όλοκληρωτικώς ή σπο
ροπαραγωγή καί έπεξετάθη εις δλα 
τά σιτηρά, έξησφαλίσθη ή άνανέωσις 
τών σπόρων πρός καταπολέμησιν 
τοΰ εκφυλισμού αύτών, έπεξετάθη ή 
δρασις τού ινστιτούτου καλλιτερεύ- 
σεως φυτών καί τών ειδικών έπιστη- 
μονικών ιδρυμάτων,ιδρύεται σταθμός 
δοκιμών καί έλέγχου τών σπόρων καί 
ένισχύεται τό δίκτυον τών μηχανικών 
έγκαταστάσεων καθαρισμού καί άπο- 
λυμάνσεως. Επίσης έχαράχθη πραγ
ματική πολιτική προωθήσεως καί δια- 
δόσεως τών χρησίμων τύπων λιπα
σμάτων καί ιδία καλής χρήσεως τών 
ζωικών λιπασμάτων πού ό Γδιος ό 
αγρότης διαθέτει, έλήφθησαν δέ μέ
τρα έπωφελοΰς χρησιμοποιήσεως ύπό 
τοΰ παραγωγού τοϋ ύδατικοΰ παρά
γοντος. Λαμβάνονται ώσαύτως μέ
τρα καλλιτέρας κατεργασίας τοΰ ε
δάφους. έναλλαγής τών καλλιεργειών 
ώστε νά προωθηθούν τά κτηνοτρο- 
φικά χάριν τής άναπτύξεως τής κτη
νοτροφίας καί ένισχύσεως τέλος τών 
χωρικών διά τήν έκτέλεσιν γεωργι
κών έργασιών ΰψίστης σπουδαιότη- 
τος, ώς είναι τά σβαρνίσματα,σκαλί- 
σματα, εμβολιασμοί κλπ. Τέλος ή 
Κυβέρνησις έμερίμνησε διά τήν ένί- 
σχυσιν τού γεωργικού κεφαλαίου ώς. 
άποδεικνύει ή ρυθμισις τών χρεών, ό 
ύποβιβασμός τών επιτοκίων τής Α
γροτικής Τραπέζης καί ή έκ μέρους 
αΰτής χορήγησις κατά τό λήξαν έ
τος καλλιεργητικών δανείων 1.546.000 
έναντι 1.286.000 τού προηγουμένου έ
τους.

Νέαν κατεύθυνσιν—συνεχίζει ό κ. 
Άλιβιζάτος—έρχεται νά δώση ή κυ- 
βέρνησις εις τήν όργάνωσιν τής έρ

γασίας έν τή γεωργική επιχειρήσει, ή 
όποια παραλλήλως εξοπλίζεται τε- 
χνικώς ένω έξ άλλου όλοκληροΰνται 
τά μέτρα άμέσου προστασίας τών 
προϊόντων καί τών τιμών αύτών διά 
τοϋ πολλαπλασιασμού τών μέσων 
άποθηκεύσεως καί έγκαταστάσεως, 
έγκαταστάσεως άποξηραντηρίων ά- 
ραβοσίτου καί διά τής παροχής ύπό 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης άφθονων 
τών μέσων συγκρατήσεως τών τι
μών καί καλλιτέρας διαθέσεως τών 
προϊόντων. Ή προστασία αϋτη τής 
Τραπέζης, ή όποια ήσκήθη πάντοτε 
έπιτυχώς, ηύξήθη ήδη σημαντικώς ά- 
,πρ τής 4ης Αύγούστου ώς άποδει- 
κνύεται έκ τοϋ γεγονότος δτι διετέ- 
θησαν δάνεια έπί ένεχύρω καπνών 
κατά τό παρόν έτος 920.U0u.000 έναν- 
470.000.000 διατεθέντων καθ’ δλας 
τάς παρελθούσας περιόδους.

Ή έπίδρασις τέλος—αναπτύσσει 
ό κ. γενικός γραμματεύς — έπί τού 
τελευταίου παράγοντος, τοϋ άνθρω- 
πίνου, θέλει πραγματοποιηθή δΠ ά- 
μέσων μέτρων ώς είναι ή γεωργική 
μόρφωσις καί ό πειθαναγκασμός εις 
ώρισμένας περιπτώσεις καί δι’ έμμέ- 
σων, ώς είναι τό κίνητρον τού ένδια- 
φέροντος τοΰ παραγωγού. Πρός τού
το προβλέπεται η οικονομική ένίσχυ- 
σις του κράτους διά μέσου τών γε
ωργικών ταμείων, ή πιστωτική ένίσχυ- 
σις έκ μέρους τής 1 Αγροτραπέζης, ή 
διδασκαλία διά τών έπαρχιακών καί 
κοινοτικών γεωπόνων, ή ΐδρυσις απο
δεικτικών άγρών εις έπαρχίας καί υ
ποδειγματικών κτημάτων είς κοινό
τητας, δπου μαζί γεωπόνοι καί καλ- 
λιεργηταί θά πειραματίζωνται. Πρός 
άνταμοιβήν τοϋ προοδευτικού χωρι
κού διά νέών νομοσχεδίων καθιε- 
ροϋνται παράσημα γεωργικής άξίας, 
δημιουργουμένης οϋτω νέας άριστο- 
κρατίας, τής άριστοκρατίας τών ρο
ζιασμένων χεριών τοΰ χωριού καί 
τής ύπαίθρου. Παραλλήλως δμως 
πρός διαπαιδαγώγησιν καί παραδει
γματισμόν δίδεται είς τούς γεωπό
νους τό δικαίωμα τοϋ πειθαναγκα
σμού πρόςέπιβολήν ώρισμένων καλ
λιεργειών καί έκτέλεσιν έργων κοι
νής ώφελείας. ’Ακόμη λαμβάνεται 
πρόνοια διά τήν έπέκτασιν τής ύπη- 
ρεσίας μηχανικής καλλιέργειας καί 
τήν όργάνωσιν νέας ύπηρεσίας άφο- 
ρώσης τήν καλλιτεραν έκμετάλλευσιν 
τόν έλεγχον τής λειτουργίας καί τήν 
κατασκευήν τών γεωργικών μηχανών 
ώστε ό αγρότης νά μή γίνεται άντι- 
κείμενον έκμεταλλεύσεως.

Διά τήν εφαρμογήν τής νέας γεωρ
γικής πολιτικής ό κ. Άλιβιζάτος 
προβλέπει χρονικόν διάστημα μιας 
πενταετίας, καθορισθέντος, ώς άνε- 
κοίνωσεν έν γενικαϊς γραμμαίς. τοΰ 
σχετικού προγράμματος, τό όποιον 
έχει ώς βάσιν : Πρώτον έξασφάλισιν 
καθαρισμού καί άπολυμάνσεως τών 
άπαιτουμένων 120.000.000 οκάδων σι- 
τοσπόρου. Δεύτερον, άνανέωσιν τών 
ποικιλιών σπόρων κατά διετίαν. Τρί
τον, εξοπλισμόν 500 γεωπόνων άπό 
τού προσεχούς, έτους δι’ δλων τών 
τεχνικών μέσων ώστε νά διαδώσωσιν 
τάς νέας μεθόδους καλλιέργειας είς 

(Συνέχεια είς τήν 8ην σελίδα)

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Συνοπτική Κατάστασις τής 31 Αύγούστου 1937

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Εΐ; δραχμάς ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 12 747.538 90 
Δάνεια έπ’ ένεχύρφ χρηματογράφων 1.934.748.85
Όμολογί «ι δανείων ‘Εθνικών καί πρός νο«

μικά πρ σωπα και Μετο/αί 21.186.125.30
‘Αδιάθετοι όμυλογίαι μετ ι βιβασθεντων λα-

χειοφόρ »ν ΰανείων Εθνικής Τραπέζης 30.361.896.79 
’Απαιτήσεις άταρτιζουααι τό κάλυμμά κτη

ματικών ομολογιών εις £ : 
β) Δάνεια έπί υποθήκη £ :1.695.614.19. 7 

> πρός νομικά πρόσω
πα έπί έκχωρήαει προσόδων» 1.398.086.18. 2 

V) Λήξασαί τοκοχρεολυτικαί 
δόσεις » 553.574. 9.11

δ) “ΑλΑο κάλυμμα:
Εις καιαθέσεις παρά τραπέ- 

ζαις άξίας » —.—·—·—
Εις ομολογίας Αίρας 

196.204.3.11 μεΐον κρατήσ. > 125 390, 0 0
ΌμοΟ £ 3.772 666.7. 8 1.414749.893.6ο

220.770.037.05Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 
Δάνεια έτί υποθήκη καί πρός νομικά πρό

σωπα έπ* έκχωρήσει προσόδων 403.163.601.—
Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά τής

Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 271.195 969.40
Καταστημα Τραπέζης, ,έγκαταστ. καί

κτήματα Τραπέζης 40.870.247.40

2.416.980.058.29

Είς δραχμάς

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80 000 000.—
Κεφάλαια άποθεμαιικά 34 000.000.—
Προβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς έκδόσεως ομο

λογιών εις Λίρας 28 886.050.—
Καταθέσεις:

α) Έν Όψει 12.455 126.75
β) Δεσμευμεναι 144.399.835.39
γ) Έπί προθεσμίφ _ 12.154 3tl6 4Ί
’Ανοικτοί λ] ιμοί παρά τραπέζαις έν Έλλάδι 19.978.213.45

Κτηματικοί όμολογίαι εί: £ :
’Ονομαστική άξια τών εν κυκλοφο

ρία ομολογιών £: 4.717 500 0 0
Μεΐον διαφ.τιμής έκδόσ. » 418-955 7-0

‘Υπόλοιπον »4·298-544 13.0 1.611.954.243.75
Υποχρεώσεις έκ μεταβιβ ισεως παρα τής

Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 381.143 433.55 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 21021.305 35
Διάφοροι Λογαριασμοί 70.987.493.65

ΕΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ

2.416.980.058.29

Ό Διευθυντής τοΰ Γεν. Λογιστηρίου 
Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ

Διά τοϋ έν έπικεφαλίδι διατάγ
ματος, τροποποιούντο? προγενέ- 
στε,ον τής 12 Μαρτίου 1936 κα
θορίζεται ότι ή συγκέντρωσις τών 
αποταμιευμάτων τοϋ Κοινοϋ και ή 
άσκηης τής πίστεως είναι λειτουρ- 
γίαι δημοσίου συμφέροντος. Πά- 
σαι αί δεχόμεναι τήν άποταμίευσιν 
τοϋ Κοινοϋ επιχειρήσεις καί αί ά- 
σκοΰσαι παρ’ αύτφ τήν πίστιν, τό
σον αί ιδιωτικού όσον καί αί δη
μοσίου δικαίου, υπάγονται ύπό τόν 
έλεγχον τοΰ ’Οργανισμού Ispetto- 
rato per il difenso di risparmio 
el esersizio di credito».

Αί λέξεις «Τράπεζα, Ταμιευτή
ριου, πίστις, άποταμίευσις, καθώς 
καί αί παρεμφερείς τοιαΰται δεν 
θά δύνανται έν υύδεμια περιπτώ- 
σει νά χρησιμοποιούνται διά νά κα
τονομάσουν ιδρύματα ή έπιχειρή 
σεις μή ύπαγομένας εις τόν έλεγ
χον τοΰ Ispettorato ή μή λαβού· 
σας παρ’ αύτοϋ σχετικήν άδειαν.

’ Αδεια τοΰ Ispettorato απαιτεί
ται επίσης διά πάσαν έκδοσιν καί 
εισαγωγήν έν τώ Χρηματιστηρίφ 
μετοχών, δμολογιών, χρεωστικών 
δμολόγων καί κινητών αξιών πά- 
σης φυσεως.

Ό έλεγχος τοϋ Ispettorato έπί 
τής συγκεντρώσεως τών αποταμιευ
μάτων ασκείται εις τά κάτωθι ιδρύ
ματα :

1) Τά πιστωτικά 'Ιδρύματα δη
μοσίου δικαίου καί τάς Κρατικάς 
'Γραπέζας.

2) Τάς Τραπέζα; καί τά Πιστω- 
στωτικά 'Ιδρύματα, άτινα δέχονται 
καταθέσεις δψεως καί βραχυπροθέ
σμους, ταμιευτηρίου, ανοικτού λο
γαριασμού, ή ύπό οίανδήποτε άλλην 
μορφήν καί ονομασίαν, μηδέ τών 
λαϊκών συνεταιριστικών Τραπεζών 
εξαιρουμένων.

3) Τά έν ’Ιταλία υποκαταστήμα
τα τών ξένων Πιστωτικών 'Ιδρυ
μάτων.

4) Τά Ταμιευτήρια.
5) Τά ενεχυροδανειστήρια, καί
6) Ιά Γεωργικά καί ’Αγροτικά 

Γαμεϊα.
Δημόσιοι ή ήμικρατικοί λειτουρ

γοί δεν δύνανται νά κατέχωσι θέ
σεις διοικητών ή διευθυντών πι
στωτικών Ιδρυμάτων ώς καί τινων 
Ιδρυμάτων ύπαγομένων ύπό τόν 

έλεγχον τού Ispettorato άνευ ρη
τής άδειας τής έξ 'Υπουργών Επι
τροπής διά τήν προστασίαν τής ά 
ποταμιευσεως.

ΙΙάντα τά σιοιχεΐα καί αί πλη- 
ροφορίαι αί άφορώσαι τά ύπό τόν 
έλεγχον τοΰ Ispettorato 'Ιδρύμα
τα προασπίζονται ύπό τοΰ έπαγελ- 
ματικοΰ απορρήτου, ακόμη και α
πέναντι τών Δημοσίων 'Υπηρε
σιών.

Τοΰ Ispettorato προΐσταται ε
πιτροπή έκ τών 'Υπουργών Οικο
νομικών, Γεωργίας καί Δασών καί 
τών Συντεχνιών ύπό τήν Προεδρίαν 
τοΰ’Αρχηγού τής Κυβερνήσεως. Ό 
Διοικητής τής Τραπέζης τής ’Ιτα
λίας είναι καί Διευθυντής τοΰ 
Ispettorato καί έφορα έπί τής 
χαρασσομένης κατευθύνσεως παρά

τής έξ 'Υπουργών Επιτροπής, είς 
τήν έκτέλεσιν τών σκοπών τοΰ 
Ispettorato και μετέχει είς τάςσυν- 
εδριάσει; αυτής αυτοπροσώπως ή 
δΓ αντιπροσώπου.

Ή εξ 'Υπουργών’Επιτροπή συν
έρχεται συνήθως άπαξ τοΰ μηνός. 
Είς τήν δικαιοδοσίαν αυτής περι
έρχονται πασαι αί μέχρι τοϋδε έκ 
τών Υπουργείων Οικονομικών, Γε
ωργίας καί Συντεχνιών άπορρέου- 
σαι αρμοδιότητες, αί άφορώσαι 
τήν άποταμίευσιν καί τήν πίστιν κα
θώς καί τήν έπίβλεψιν τών περί τήν 
πίστιν καί άποταμίευσιν άσχολουμέ- 
γων 'Ιδρυμάτων.

Ή Τράπεζα τής ’Ιταλίας καθί
σταται Τράπεζα Δημοσίου δικαίου 
μέ κεφάλαιον 300.000.000 λιρετών, 
διαιρούμενον είς δλοσχερώς έξο- 
φώημένας μειοχάς τών 1000 λιρών. 
Αί μετοχαί είναι όνομαστικαί καί 
δεν δύνανται νά άνήκωσι παρά : 
α) εΐς Ταμιευτήρια γ) είς Νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδρύ
ματα κοινής ώφελείας γ) είς Τα
μεία προνοίας καί δ) είς ’Ασφα
λιστικός 'Εταιρίας.

Ώς τράπεζαι κοινής ώφελείας α
ναγνωρίζονται έκεΐναι, αϊτινεςσυνε- 
στημέναι ύπό μορφήν ανωνύμων με
τοχικών Εταιριών καί έχουσαι εύ- 
ρεΐαν όργάνωσιν Ιθνικοΰ χαρακτή
ρας, έχουσιν άναγνωρισθ-ή ώς τοι- 
αΰται διά βασιλικών διαταγμάτων. 
Τράπεζαι μή έχουσαι τουλάχιστον 
τριάκοντα έπαρχιακά 'Υποκαταστή
ματα δεν δύνανται νά άναγνωρισθώ- 
σι κατά τά ανωτέρω. Αί μετοχαί 
τών Τραπεζών τούτων δέον νά ώ- 
σιν όνομαστικαί.

Τό διάταγμα ασχολείται λεπτο
μερώς με τήν ίεραρχικήν πειθαρ
χίαν τών ιδρυμάτων καί τήν έπίβλε
ψιν, ήν τό Ispettorato άσκεΐ έπ’ 
αύτών. Περιέχει διατάξεις σχετικάς 
μέ τήν συγχώνευσιν, τήν έκτακτον 
διοίκησιν καί τήν έκκαθάρισιν τών 
δεχομένων βραχυπροθέσμους κατα
θέσεις 'Ιδρυμάτων.

Τέλος τό διάταγμα περιέχει δια
τάξεις άφορώσας τάς χρηματικός 
ποινάς τάς έπιβαλλομένας είς τούς 
παραβάτας τών διατάξεων τοΰ νο- 
μοθετήματος.

Αί διατάξεις αί περιλαμβανόμενοι 
είς τούς ειδικούς περί Ταμιευτηρί
ων, ’Ενεχυροδανειστηρίων καί Γε
ωργικών Ταμείων νόμους, αί άντι- 
τιθέμεναι εις τάς διατάξεις τοΰ πε
ρί ού ό λόγος διατάγματος καταρ- 
γοΰνται.

Τέλος, πρός τό σκοπόν ϊ'να κα- 
τορθώσωσι τά Ταμιευτήρια τής Λι
βύης νά έκπληρώσωσι τάς σπουδαίας 
των λειτουργίας.είς τό πεδίον τής 
αγροτικής πίστεως, έλαβον εξουσιο
δότηση» τοΰ 'Υπουργικού Συμβου
λίου νά έκδίδωσι ειδικός ομολογίας 
άποφερούσας τόκον 5ο)ο, συνολικού 
κεφαλαίου 400.000.000 λιρετών.

Ή έκδοσις αΰτη θά κατανεμηθή 
είς 10 έτησίας δόσεις τών40έκατομ- 
μυρίων έκαστη καί ή έξόφλησις 
θά λάβη χώραν έντός εικοσαετίας, 
μετά πάροδον 5 ετών άπό τής έκ- 
δόσεως.
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ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1
ΓΙΑ

ΚΑΛΤΣΕΣ - ΓΑΝΤΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ: 25-591

ΑΟΗΝΑΙ:
Ββυκουρεατίου 8 — Έρμου 30 — Εύκγγελιατρίχς 21

Αιόλου 96 (Γωνία Σταδίου)

ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ : 
Γεωργίου Α' 23

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
Τσιμισκπ — Βενιζέλου
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(Συνέχεια έκ τής 7ης σελίδας)

τήν ύπαιθρον. Τέταρτον, δημιουργί
αν εις 2.000 σιτοπαραγωγικάς κοινό
τητας κέντρων προστατευτικής καλ
λιέργειας διό. τής ίδρύσεως αποδει
κτικών κτημάτων. Δια τήν έφαρμο- 
γήν του πενταετούς τούτου σχεδίου 
θά άπαιιηθοΰν, λέγει, 600.000.000, 
έκ των όποιων 200,000.000 θά 
διαθέση τό κράτος άνευ έπιβα- 
ρύνσεως τού προϋπολογισμού 
χάρις είς τά μέτρα οικονομικής περι
συλλογής, πού έλαβε τό ΰπουργεΐον 
Γεωργίας, καί τά 400.000.000 ή 'Α
γροτική Τράπεζα.

0 ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
Άναφερόμενος περαιτέρω εις τήν 

ανάγκην τής σιενής συνεργασίας τών 
γεωργικών όργάνων μέ τά όργανα 
τής τοπικής αύτοδιοικήσεως καί τής 
'Αγροτικής Τραπέζης, εξαιρεί τόν 
σπουδαιότερον ρόλον, τόν όποιον 
καλείται νά παίξη ή τελευταία αϋτη 
διά τήν έπιτυχίαν τού προαναφερθέν- 
τος πενταετούς γεωργικού προγράμ
ματος. Ή συνεργασία, έτόνισε, τού 
ιδρύματος τούτουκαθίσταται διά τών 
νέων νομοσχεδίων περισσότερον ή 
άλλοτε άπαραίτητος, καθίσταται ορ
γανική, διά τούτο δέ καί έπιβάλλεται 
χάριν τής έπιτυχίας τού έπιδιωκομέ- 
νου σκοπού, πρώτονμένέκ μέρους τής 
Τραπέζης ή παρακολούθησις τής α
γροτικής πολιτικής πού χαράσσει ή 
κυβέρνησις,δεύτερον δ’έκ μέρους τών 
γεωργικών ύπηρεσιών ό σεβασμός 
τής αύτοτελείας τού ιδρύματος καί 
τρίτον ή έξεύρευσις ένός οργάνου 
συντονισμού, τό όποιον θά έξευρεθή 
ασφαλώς διά τού νέου οργανισμού 
τού ύπουργείου καί τής νέας μορφής 
πού θά πάρουν τά έπαρχιακά συμ
βούλια.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΤΕΑΕΤΟΥΡΓΙΑ
Ό κ. Άλιβιζάτος έτερμάτισεν τόν 

έμπεριστατωμένων λόγον του, διά 
τού όποιου διέγραψε σαφέστατα τήν 
νέαν γεωργικήν πολιτικήν, μέ μίαν 
συγκινητικήν έκκλησιν πρός τούς γε
ωπόνους όπως αφιερώσουν τούς ε
αυτούς των είς τήν νέανόπέρ τού λα
ού τής ύπαίθρου προσπάθειαν. «Δέν 
ζητώ, εΐπεν, άπλήν έκτέλεσιν κα
θήκοντος, ούτε άπλήν συμμόρφωσιν 
πρός τάς όδηγίας τού κέντρου ή τών 
τοπικών προϊσταμένων, άλλά ψυχι
κήν προσαρμογήν πρός τήν νέαν κα- 
τεύθυνσιν, διότι τό εργον τού γεω
πόνου δέν είναι συνήθης λειτουργία. 
Είναι πραγματική λειτουργία». Καί 
περαιτέρω : «Ζητώ άπό όλους σας, 
καί είμαι βέβαιος ότι τό αίτημά μου 
θά σας εύρη προθύμους, νά έμπνευ- 
σθήτε άπό τό παράδειγμα τοΰ μεγά
λου μας αρχηγού, διά τόν όποιον δέν 
ΰπάρχει κόπος καί δέν ΰπάρχει ώρα 
τής ήμέρας καί τής νυκτός, τήν οποί
αν νά μή διαθέτη ευχαρίστως διά τό 
κοινόν καλόν. Έμπνευσθήτε άπό τό 
παράδειγμά του καί μέ τήν ψυχήν 
σας ύποβοηθήσατε τήν νέαν άγρο- 
τικήν πολιτικήν, τήν όποιαν χαράσει 
αί θέτει είς έφαρμογήν ή σημερινή

κυβέρνησις. Ζητώ άπό σάς όχι χέρια γάνων. 
άλλά ψυχήν, καί θέλω νά μείνω μέ 1~ Λ 
τήν έντύπωσιν ότι θά μού τήν δώ
σετε ! ».

Ιό τέλος τοΰ λόγου τοΰ κ. Άλι- 
βιζάτου έκαλύφθη άπό τά ενθουσιώ
δη χειροκροτήματα τών παρισταμέ- 
νων, έπιδοκιμαζόντων πλήρως τό γε
ωργικόν πρόγραμμα τής κυβερνή- 
σεως.

Ό

0 ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. KYPIMH
Ακολούθως ό πρόεδρος τοΰ συνε 

δρίου. γενικός διοικητής Μακεδονίας 
κ. Γ, Κυρίμητ κηρύσσει τήν έναρξιν 
τών εργασιών αύτοϋ. Ό κ. Κυρίμης 
έξεφώνησεν έπ’ ευκαιρία εύμπνευσμέ- 
νον λόγον απευθυνθείς πρός τούς 
γεωπόνους, οί όποιοι, ώς είπε, κα
λούνται σήμερον νά άποτελέσουν 
τούς ακρογωνιαίους λίθους του με
γαλειώδους οικοδομήματος, οΰτινος 
τά θεμέλεια έτέθησαν τήν 4ην Αύ- 
γουοτου καί νά εργασθουν υιτέρ του 
λαού τής βορείου Ελλάδος, τήν ό
ποιαν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς μετά τοϋ 
εθνικού κυβερνήτου κ. Ίωάννου Με- 
ταξά επιθυμούν νά καταστήσουν α
φετηρίαν τών έθνικών μας παλμών 
καί άξονα τών έθνικών παραδόσεων 
τής άναγεννωμένης Ελλάδος.

Η ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΚΑΛ)Γ£ΙΑ

ομιλητής δίδει ωμήν τήν . διότι άπέτυχε νά λύση τρία βασικά οργανισμού άνήρχοντο μόλις εις 220, 
θλιβεράν εικόνα τής καταστάσεως ί προβλήματα : Τό τής έντατικωτέρας | θά αύξανεται συνεχώς εως ότου 
τοϋ ύπουργείου Γεωργίας πρό τής I χρησιμοποιήσεως τών κεντρικών και | φθάσωμεν ώστε νά άντισιοιχή εις 
4ης Αύγούστου 1936. Ό βασικός νό- ιδία τών περιφερειακών ύπη ιεσιών, ! γεωπόνος άνα δύο κοινότητας. Ανα 
μΰς—λέγει—τού 1917—1918 μετερ-| τό τών σχέσεων κρατικής έξουσίας —■

καί όργάνων κρατικής αύτοδιοική- 
σεως καί τό τής παρακολουθήσεως 
τών αύτονόμων γεωργικών οργανι
σμών καί κατευθύνσεως αύτών έκ 
μέρους τού κράτους. ’Αποτέλεσμα 
ή το νά συγκεντρωθούν οί τεχνικοί, 
τών όποιων ή ύπαιθρος εΐχεν άνάγ- 
κην, είς τήν πρωτεύουσαν καί τά με
γάλα άστικά κέντρα διά τής δη
μιουργίας πρός έξοικονόμησιν θέσεων 
διαφόρων άχρήστων θεσμών, ώς ό 
θεσμός τής έπιθεωρήσεως Γεωργίας 
είς τάς 'Αθήνας, ΟΛίγον χρόνον με
τά τήν δημοοίευσιν νόμου άπαγο- 
ρεύοντος ρητώς τήν σύστασιν τοιαύ- 
της έπιθεωρήσεως δΓ άποσπάσεων 
κλπ. 'Αποτέλεσμα ήτο ότι τά 50 ο)ο 
τών γεωπόνων ήσαν άπεσπασμένοι 
ύπεράριθμοι. Κατόπιν εξέθεσε διά 
μακρών τάς άνωμαλίας καί τήν κα- 
κοδιοίκησιν τών ίδρυθέντων πολυω
νύμων αύτονόμων οργανισμών και
ιδρυμάτων. | ___^ _ _____ _

Εισερχόμενος εΐτα εις τό ζήτημα ; βαίνη είς' τά δικαιώματα 
των πραγματοποηθεισών' μεταρρυθ- ; σταμένου τής γεωργικής 
μίσεων έτόνισεν ό τι διά τού νέου όρ

ρυθμίσθη κατ’ έπανάληψιν, χωρίς 
σύστημα καί χωρίς έσωτέραν κεν
τρικήν γραμμήν. Ούτως έπήλθεν έλ- 
λειψις κάθε συντονισμού τής άγρο- 

I τικής πολιτικής, άνεπάρκεια ίσχυρας 
I κεντρικής διοικήσεως κλπ. Καί ώς 
συμπλήρωμα ρλης αυτής τής κατα
στάσεως διάσπασις ψυχική τοϋ 6- 
παλληλικοϋ προσωπικού, ή όποια ή
το μοιραΐον άποτέλεσμα τοΰ τρόπου 
καθ όν διωκήθη μέχρι τότε τό ΰ- 
πουργεΐον Γεωργίας. Έξεΐάζων πε
ραιτέρω τά αίτια τής τοιαύτης διοι
κητικής διασπάσεως τής ένότητος 

| τού ύπουργείου έτόνισεν ότι δέν ύ- 
πήρχεν έν πρώτοις κεντρικόν δργα- 
νον συντονισμού, δεδομένου ότι ή 
ίδροθεΐσα Γενική Διεύθυνσις Γεωρ
γίας, συγκεντρώσασα τό μεγαλείτε- 
ρον μέρος τών άρμοδιοτήτων τοϋ 
ύπουργείου είς βάρος τής δικαιοδο
σίας ύπουργοΰ καί γενικού γραμμα- 
τέως, κατηργήθη και αύτη λόγω μοι
ραίων συγκρούσεων μεταξύ αύτής 
καί τών έκπροσώπων τής πολιτικής 
έξουσίας. Έξ άλλου ό θεσμός τών 
τεχνικών συμβούλων δέν έλειτούρ- 
γησεν, άχρηστευθείς άπό τής πρώ
της στιγμής άφοΰ εΐχεν ίδρυθή όχι 
διά νά καλύψη πραγματικήν άνάγ- 
κην, άλλά πρός έξοικονόμησιν προ
σώπων. Τέλος τό προβλεπόμενον 
γεωργοοικονομικόν συμβούλιον ού- 
δέποτε συνεστήθη καί έλειτούργησε. 
Δεύτερον δέν ύπήρχε συντονισμός 
των έξωτερικών ύπηρεσιών μέ τό 
κέντρον, διότι ό ίδρυθείς πρός τόν 
σκοπόν τούτον θεσμός τών γενικών 
επιθεωρήσεων άπεδείχθη καί αύτός 
ατροφικός. Οί γενικοί έπιθεωρηταί, 
έξ άλλου, άνεπαρκεϊς άριθμητικώς.

Ό λόγος δίδεται είς τόν έκ τών εί- 
σηγητών διευθυντήν τοΰ ινστιτούτου 
καλλιτερεύσεως φυτών κ. ι. Παπα- 
δάκην, ό όποιος προβαίνει είς μα
κράν καί επιστημονικήν άνάλυσιν 
τ°0τ θέματος, ύποδείξας τά μέσα 
δι ών θά έπιτευχθή ή έντατικωτέρα 
καλλιέργεια τών φυτών μεγάλης καλ
λιέργειας καί ιδία τών σιτηρών έν ί ! , - ,___ „ ~Γ —
Μακεδονία καί Θράκη. Έπι τού ίδιου ί °τερούμενοι πάσης έξουσίας καί μή 
θέματος συνεχίζει κατά τήν άπογευ- ί λαμβάνοντες μέρος είς τά γνωμοδο- 
ματινήν συνεδρίασιν· τάς άνακοινώ- ' τικό συμβούλια, άπό τά όποια έξηρ- 
σεις του, έτερος τών εισηγητών κ. Ί. τ°·το ή τύχη τοΰ προσωπικού καί τών 
Μαντζϊκος προϊστάμενος τής γεωρ-1 ΥεωΡΥΐ·κών πραγμάτων, ήχρηστεύ- 
γικής ύπηρεσίας Ροδόπης, ό όποιος θησαν.
παρέχει ένδιαφερούσας στατιστικάς - Γρίτος λόγος τής διοικητικής χα- 
πληροφορίας σχετικώς μέ τήν καλ- ι λαρότητος ήτο ότι δέν ύπήρχε ούδε- 
λιέργειαν τών σιτηρών, άναπτύσσει | μία διοικητική παρακολούθησις καί 
τα9 ^“Pas του σχετικώς μέ τήν ί ούσιαστικός οικονομικός έλεγχος έ- 
προωθησιν τής έντατικής καλλιερ- πί τών παντός είδους γεωργικών όρ- 
γειας και υποδεικνύει διάφορα μέτρα γανισμών καί ιδρυμάτων. Είς τό ΰ·
διά τήν έπιτυχίαν τού έπιδιωκομέ- 
νου σκοπού τής αύξήσεως τής πα
ραγωγής.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ
Κατά τήν β' ήμέραν τοϋ συνεδρίου 

ό γενικός γραμματεύς τοΰ ύπουρ
γείου Γεωργίας προέβη εις μακράν 
άνακοίνωσιν επί τών οργανικών προ- 
βλημάτων τοΰ ύπουργείου καί ίδια 
έπί τής άκολουθουμένης πολιτικής 
συντονισμού τού έργου τών περιφε
ρειακών γεωργικών όργάνων καί λοι
πών τεχνικών ύπηρεσιών τού κρά
τους _ή οργανισμών γεωργικού χα
ρακτήρας. Εν άρχή ό κ. γενικός 
γραμματεύς τοΰ ύπουργείου έξήγησε 
πρός τούς κ.κ. συνέδρους ότι ή έ- 
φαρμογή τού γεωργικού προγράμ
ματος τής χώρας έχει άνάγκην όρ-

πουργεΐον Γεωργίας ούδεμία ειδική 
ύπηρεσία προεβλέπετο. Τά έργα τών 
οργανισμών αυτών εΐχον παραμείνη 
άκαθόριστα, έπί πλέον δέ εΐχεν |- 
πέλθη μία σύγχυσις μεταξύ ύπουρ
γείου καί οργανισμών ύπό τήν μορ- 
μήν τής συμμετοχής άνωτάτων διοι
κητικών ύπαλλήλων τού ύπουργείου τα οποία αν< 
είς τήν διοίκησιν τών οργανισμών, προϋπολογισμόν τοϋ 
Έν συνεχεία αναφέρει ότι ή διοικη
τική κακοδαιμονία ώφείλετο άκόμη 
εις τήν παράλειψιν τής πειθαρχικής 
έξουσίας, άφοΰ ό ύπουργός είχε μό
νον δικαίωμα προφορικής έπιπλήξεως 
έπί τών διευθυντών του, ό δέ γενι
κός γραμματεύς και οί διευθυνταί 
εΐχον πειθαρχικήν εξουσίαν έπι τών 
κατωτέρων ύπαλλήλων. Περαιτέρω 
έτόνισεν ότι ή έπιχειρηθεΐσα κατά τό 
παρελθόν τάσις πρός όργάνωσιν 
τής γεωργικής αύτοδιοικήσεως δέν 
έφερε τούς άναμενομένους καρπούς

ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ A Ε.
Συνοπτική κατάστασις τής 30 ’Ιουνίου 1937

πτύσσων τόν σπουδαιότατον ρόλον 
τού θεσμού τών γεωργικών ταμείων, 
τά όποια θά άποτελέσουν τήν οικο
νομικήν βάσιν διά τήν οικονομικήν 
άνασυγκρότησιν τής γεωργίας, έπε- 
κτεινομένης τής δράσεώς των είς τά 
δάση καί τήν κτηνοτροφίαν, καθορί
ζει τάς αρμοδιότητας τών γεωργι
κών έπιμελητηρίων, κατόπιν τής τρο- 
ποποιήσεως τής σχετικής νομοθε
σίας, καί τέλος διαγράφει τόν τρό
πον τής ομαλής συνεργασίας τών 
προϊσταμένων τών γεωργικών περι
φερειών καί τών διευθυντών τών 
γεωργικών ταμείων τονίσας-τά έξής : 
Διοίκησιν άσκεϊ μόνον ό προϊστάμε
νος τής γεωργικής περιφέρειας. Ό 
διευθυντής τού γεωργικού ταμείου 
δέν άσκεϊ τοιαύτην. Άμφότεροι συ- 
νεργάζονται διά τήν έκπόνησιν τοΰ 
γεωργικού προγράμματος, άλλ’ ό έ
νας έχει τήν έκτέλεσιν τήν ούσιαστι- 
κήν καί ό άλλος έχει άπλήν διαχεί- 
ρισιν, χωρίς νά δύναται νά έπεμ-

τοΰ προϊ- 
πολιτικής 

κρίνων τήν σκοπιμότητα τών πρά- 
ξεών του.

Οί ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Καθορίζων ό κ. γενικός γραμμα

τεύς έν τέλει τήν θέσιν των γεωπό
νων έναντι τοΰ νέου κράτους, είπε 
τά έξής : «Τό κράτος τής 4ης Αύ
γούστου έθεσεν ώς ένα άπό τούς 
κυριωτέρους, διά νά μή εϊπωμεν τόν 
κυριώτερον,. πού θά ήτο ίσως ή κυ
ριολεξία, προορισμόν του νά προω- 
θήση τήν γεωργίαν καί νά καταστή- 
ση βάθρον του τήν αγροτικήν τάξιν. 
"Όλες του αί φροντίδες, όλη του ή 
μέριμνοτ άπό του άνωτάτου άρχον- I 
τος, ό όποιος παρά τά ύψηλά .του 
καθήκοντα βρίσκει πάντα καιρόν διά 
νά ένδιαφερθή καί παρακολουθήση 
τά_ ύπέρ της γεωργίας μέτρα, μέχρι 
τού τελευταίου ύπαλλήλου, μέχρι 
τοΰ τελευταίου πολίτου πού έχει συ- 
ναίσθησιν τής άποστολής του. τό 
κράτος τής 4ης Αύγούστου σκέπτε
ται τήν γεωργίαν. ’Αλλά διά νά.γ.ίνη 
γεωργία έχομεν άνάγκην άπό όργα- j 
να καί όταν σκεπτώμεθα γεωργίαν I 
δέν είναι δυνατόν παρά νά σκεπτώ- I 
μέθα τούς άγρότας. "Ολες μας τις 
ελπίδες τις στηρίζουμε σέ σας τούς 
γεωπόνους, τούς τεχνικούς. ΕΙσθε τά 
άγαπημένα παιδιά τής 4ης Αύγού
στου. Γνωρίζομεν όμως ότι τό πα- ■ 
ρελθόν άφησε καί είς σας παρεξηγή- 
σεις, γνωρίζομεν ότι έσυκοφαντήθη- 
τε. ’Αλλά μήπως τό κράτος ολόκλη
ρον δέν έζησε μέσα είς μίαν τραγί- I 
κήν ποτρεξήγησιν έπί τόσα χρόνια ; 
Γνωρίζομεν ότι τό παρελθόν δέν σας 
εύθύνει ή τούλάχιστον δέν σας εύ- 
θύνεψ περισσότερον άπό όσον εύθύ- 
νει κάθε άλλον. Διά τούτο, όταν ό- 
μιλώμεν διά τήν έφαρμογήν τής ά- I 
γροτικής πολιτικής, είς τήν σκέψιν 
μας ΰπάρχει ή έφαρμογή μιας πολι
τικής διά τήν έπαγγελματικήν καί ά- ι 
τομικήν έξύψωσιν τού γεωπόνου. Ή 
αγροτική μας πολιτική πιστεύομεν ά- ί 
κραδάντως ότι δέν θά έπιτύχη παρά I 
όταν κατορθώσωμεν νά πυκνώσωμεν 
τάς τάξεις των γεωπόνων καί όταν 
κατορθώσωμεν νά τούς καταστήσω- ί 
μεν εύτυχεϊς.»

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 
Δάνεια έπ’ ένεχΰρτο χρηματογράφων 
Όμολογίαι δανείων Έθνικών καί πρός 

νομικά πρόσωπα καί μετοχαί. 
Άθιάθετοι όμολογίαι μεταβ. λαχειοφ.

δανείων Εθνικής Τραπέζης 
’Απαιτήσεις άπαρτίζουσαι τό κάλυμμα 

κτηματικών ομολογιών είς £ : 
α) δάνεια έπί υποθήκη £ 1,721,778, 3, 7 
β) » πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχοτ- 
ρήσει προσόδων £ 1,403,923, 6, 4 

γ) λήξασαι τοκοχρεο-
λυτικαί δόσεις £ 558,404,14, 5

δ) ’Άλλο κάλυμμα :
Είς καταθέσεις παρά 

τραπέζαις αξίας _
Είς όμολ. £ 196,204,3,11 
μεΐον κρατήσεων £ 125,390, 0. 0

Όμοΰ £ 3,997,496, 4, 4 1

Είς δραχμάς 
1.463,589,52 
1,939,645,90

21,297,225,30

30,755,311,79

£ 188,000, 0, 0

Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 
Δάνεια έπί υποθήκη καί πρός νομικά 

πρόσωπα έπ’ έκχωρήσει προσόδων 
’Απαιτήσεις έκ μεταβιβ. παρ’ ’Εθνικής 

Τραπέζης Ελλάδος 
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί 

κτήματα Τραπέζης

499,061,081,50

350.416.395.10

350.416.395.10 

283.328,562,90

40.090,394.40
2,447,080,050,31

Κεφάλαιον Μετοχικόν 
Κεφάλαια Άποθεματικά 
ΙΙρόβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς 

τιμής εκδόσεως ομολογιών είς £ 
Καταθέσεις : 

α) έν δψει 
β) δεσμευμένοι 
γ) έπί προθεσμία
Ανοικτοί λ)σμοί παρά Τραπέζ. έν Έλλάδι 
Κτηματικαι ομολογίαι εις λίρας : 
Ονομαστική αξία τών έν κυκλοφοοία όμο- 

λογιών £ 4,717,500,"0. 0
Ινίειον διαφοράς.τι

μής έκδόσεως £ 418.955- 7- 0
υπόλοιπον

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
είς δραχμάς 

80.000,000,— 
34,000.000,—

24,107,819,—
12,007,265,-1

122,326,567,25
14,032,749,55
51.029.916,56

£ 4,289,544-13 
Υποχρειόσεις έκ μεταβιβάσεως παρά 

τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος 
Ληξιπρόθεσμοι όποχρεώσεις καί τόκοι 
Διάφοροι λογαριασμοί

0 1,611,954,243,73

385,590,521,50 
29,684,167,70 
84,346,800,—

2,447.080,050,31
Ό Διευθυντής τοϋ Γενικού Λογιστηρίου 

Κ. ΣΤΡΟΥΜΠΟΣ .

γανισμοΰ τού ύπουργείου έδημιουρ- 
γήθη ισχυρά κεντρική διοίκησις, ώρ- 
γανώθη ό θεσμός τών τεχνικών συμ
βούλων, έδημιουργήθη ύπηρεσία κεν- 
τρική γεωργοοικονομτκών μελετών, 
άναδιωργανώθη καί συνεπληρώθη ό 
θεσμός τής γενικής έπιθεωρήσεως, 
ϋπαχθείσης ταύτης άπ’ εύθείας είς 
τόν ύπουργόν καί γενικόν γραμμα
τέα, ώστε νά καταστή ό οφθαλμός 
τής κεντρικής διοικήσεως είς τάς έ- 
παρχίας, έδημιουργήθη είς τό ύπουρ- 
γεϊον όργανον παρακολουθήσεως 
τών αύτονόμων οργανισμών καί με- 
τερρυθμίσθη το σύστημα τού πειθαρ
χικού έλέγχου. Επίσης ίδρύθη τό 
κεντρικόν ταμεΐον γεωργίας, κτηνο
τροφίας καί δασών καί κατηργήθη 
σεβαστός αριθμός αύτονόμων όργα- 
νισμών, έπελθούσης οϋτω οικονο
μίας, συνεπεία περιορισμού τών έ- 
ξόδων διοικήσεως καί άποζημιώσεως 
συμβουλίων, 9 εκατομμυρίων, μέ τά 
όποια κατέστη δυνατή ή πρόσληψις 
200 νέων κοινοτικών γεωπόνων άνευ 
έπιβαρύνσεως τού προϋπολογισμού.
Επί πλέον ή συγκέντρωσις τώνγεωρ- 

γικών μας πόρων μάς έπιτρέπει νά 
διαθέσωμεν διά τοΰ κεντρικού τα
μείου ένα προϋπολογισμόν 117 έκα- 
τομμυρίων, ό όποιος θά καταστή δυ
νατόν νά φθάση τά 20ι εκατομμύ
ρια, διπλασιαζομένου οϋτω εμμέσως 
τού ποσού τών 200 έκατομμυρίων, 
τά όποια αναγράφονται είς τόν 
προϋπολογισμόν τοΰ ύπουργείου 
Γεωργίας διά παραγωγικός δαπά- 
νας. Έκεΐ όπου όμως συνετελέσθη- 
σαν αί μεγαλείτεραι μεταρρυθμίσεις 
είναι είς ό,τι αφορά τάς περιφερεια
κός γεωργικάς ύπηρεσίατ. ^irnn άφ’ 
ένός μέν έπήλθε συγκέντρωσις αύ
τών διά τής ίδρύσεως τών Διευθύν
σεων Γεωργίας είς τάς γενικός διοι
κήσεις καί άφ’ ετέρου έπεδόθησαν οί 
γεωπόνοι είς τήν γην, όπου είναι ό 
προορισμός των. Τούτο πραγματο
ποιείται διά τής ίδρύσεως τοΰ θε
σμού τών επαρχιακών καί κοινοτι
κών γεωπόνων.

Έν συνεχεία αναφέρει ότι ό άριθ- 
μός τών κοινοτικών γεωπόνων, οι 
όποιοι μέχρι τής ψηφίσεως τού νέου
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Δεχόμεθσ παραγγελίας 
έπαρχιων. Ζητήσατε εϊκο- Ν 
νογραφημένον κατάλογόν ί 
μας.



Η ΙΑΠ5ΝΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
I Ή ’Ιαπωνία είναι υποτελής εις 
| χό έξωτερικόν κατά 90 ο)ο διά 

τόνόρείχαλκον,τόν μόλυβδον καί 
, Τό άλουμίνιον, κατά 75 ο)ο διά 
ί χό σιδηρομετάλλευμα, κατά 50 

ο)ο διά τόν τσίγκον καί 40 ο)ο 
διά τάς εις χαλκόν άνάγκας της.

Ή παραγωγή χάλυβος κατά 
τό 1936 άνήλθεν έν ’Ιαπωνία 
εις 5.150 έκατομμ. τόννους έ- 

. ναντι 4540 έκατομμ. τόννων κα
τά τό 1935. Διά τήν παραγω
γήν τής άνωτέρω ποσότητας 
χάλυβος ή ’Ιαπωνία έχρησιμο- 
ποίησε 2217 χιλιάδας τόννων 
χυτοσιδήρου, είσήγαγεν 1 έκατ. 
τόνων έκ του έξωτερικοΰ καί 
1300 χιλιάδας τόννων παλαιοϋ 
σιδήρου συγχρόνως δέ έχρησι- 
μοποίησε πρός τόν ’ίδιον σκο
πόν καί πλέον του ενός έκατ. 
τόννων ίδικόν της σίδηρον. 
Μέ άλλους λόγους εύρέθη εις 
τήν ανάγκην νά είσαγάγη πλέ
ον των 40 ο)ο πρώτας ϋλας έκ 
του έξωτερικοΰ ν’ άντιμετωπί- 
ση τάς άνάγκας τής μεταλλουρ
γικής βιομηχανίας της. ’Επί πλέ
ον κατά τό 1936 ή ’Ιαπωνία ι> 
πεχρεώθη νά είσαγάγη έκ του 
έξωτερικοΰ 3580 χιλιάδας τόν
νων σιδηρομεταλλεύματος, ήτοι 
87 ο)ο των άναγκών της. ’Εν 
συνόλω διά νά παράγη 5.150 
χιλιάδας τόννους χάλυβος Είσή
γαγεν 75 ο)ο των άναγκαιου- 
σών πρώτων όλων.

Κατά τάς τελευταίας τριμη
νίας του 1936 παρετηρήθη εις 
τήν ’Ιαπωνίαν μεγάλη έλλειψις 
χυτοσιδήρου, φθάσασα εις 120 
έως 130 τόννους. Έξ αιτίας 
τής έλλείψεως ταύτης τά χα
λυβουργεία τής Κουβάνας καί 
Καβαγκούτσι έμειναν κλειστά 
καί μερικά δημόσια έργα εις 
τό Τόκιο έσταμάτησαν. Ή κα
ταστροφή άπεφεύχθη χάρις εις 
τάς άγοράς χυτοσιδήρου πλέον 
των 350 χιλιάδων τόννων άπό 
τήν E.S.S.D. Τινές πιστεύουν, 
ότι ή σύναψις του Γερμανο'ία- 
πωνικοΰ συμφώνου θά έχη σο- 
βαράς οίκονομικάς συνέπειας. 
Αί γενόμεναι ύπό τής ’Ιαπω
νίας παραγγελίαι άκαθάρτου 
σιδήρου εις τήν E.S.S.D. θά 
παυσουν.προσεχώς, πράγμα τό 
όποιον θά προξενήση σοβαράν 
ζημίαν εις τά Σοβιέτ των ό 
ποιων ή παραγωγή σιδήρου 
αυξάνει συνεχώς.

’Από τάς άρχάς του 1937 οί 
’Άγγλοι έξαπέστειλαν πολυα
ρίθμους πράκτορας εις ’Ιαπω
νίαν διά νά πωλήσουν σίδηρον 
διά λογαριασμόν τών Ινδικών 
μεταλλουργιών. Οί ’Ινδοί πα- 
παγωγοί, χάρις εις τήν γειτνία- 
σίν των πρός τήν ’Ιαπωνίαν, 
είναι άσφαλώς είς τήν εξαιρε
τικήν θέσιν διά ν’ άιτικαταστή- 
σουν τούς Ρώσσους παραγω
γούς είς τήν ’Ιαπωνικήν άγο- 
ράν. Είναι γνωστόν έπίσης, 8τι 
ή ’Ιαπωνία ελέγχει ούσιαστικώς 
δ λα τά όρυχεΐα τής Μαλαισίας, 
τών όποιων ή παραγωγή ηϋ- 
ξησε κατά τό τελευταΐον έτος 
άπό 200 είς 1,612 χιλιάδας τόν
νων. Έκτος τής Μαλαισίας 

' τυγχάνουν προμηθευταί τής ’Ια
πωνίας είς σίδηρον, ή Κίνα, ή 
Κορέα, τό Μαντσουκοό, αί Φι-

λιπΐναι καί ή Αυστραλία. Είς 
τήν τελευταίαν ταύτην χώραν 
άνεκαλύφθησαν έσχάιως (Port
lands Boards Quennsland) άνεξάν 
τλητα κοιτάσματα σιδήρου. Ή 
Τασμανία θά προμηθεύση είς 
τήν Ιαπωνίαν έκ τών κοιτασμά
των της 200 έκατομ. τόννους 
σιδήρου. Ή τελευταία δέ έμπο- 
ρική σύμβασις ’Ιαπωνίας και 
Αυστραλίας συνήφθη τελευταί
ως ύπό τήν πίεσιν τών ζωτι
κών άναγκών τής ’Ιαπωνίας.

Μέχρι ποιου δέ σημείου άνησυ- 
χεΐ ή ’Ιαπωνία έπί του ζητή
ματος τούτου, τό βλέπει τις είς 
τήν ληφθεΐσαν άπόφαοιν κατά 
τόν τελευταΐον Απρίλιον περί 
άν τικαταστάσεως του σιδήρου 
διά Εύλου είς τά διά λογαρια
σμόν του Κράτους έκτελούμενα 
δημ.έργα. Διά του τρόπου τούτου 
έλπίζουν οί’Ιάπωνες νά πραγμα
τοποιήσουν τεράστιας οικονο
μίας σιδήρου όταν μάλιστα τό 
παράδειγμα τής κεντρικής Κυ- 
βερνήσεως τό άκολουθήσουν αί 
δημοτικοί άρχαί καί έπαρχια- 
καί διοικήσεις.

Ταυτοχρόνως μεγάλαι πα- 
ραγγελίαι χυτοσιδήρου έδόθη- 
σαν είς τάς Ήνων. Πολιτείας. 
Έπιπροσθέτως ή πολιτική τών 
έξοπλισμών ήνάγκασαν τήν ’Ια
πωνικήν Κυβέρνησιν άπό τών άρ- 
χών τοΰ’Ιουνίου νά έπιβάλλη αυ
στηρόν έλεγχον είς τήν άγοράν 
τοΰ σιδήρου,ήτις περιήλθεν άπο- 
κλειστικώς είς χεΐρας τοΰ Κρά
τους. Πρόςτόν σκοπόν τοΰτον 
δλοι οί έμποροι σιδήρου καί 
χάλυβος έδημιούργησαν έναν 
συνεταιρισμόν, δστις θά καθο- 
ρίζη τοΰ λοιποΰ τήν πολιτικήν 
τοΰ σιδήρου. Ό πρώην Υπουρ
γός τής Παιδείας ένας άπό 
τούς μεγαλυτέρους όργανωτάς

τής ’Ιαπωνίας έτέθη έπί κεφα
λής άπό τοΰ ’Ιουλίου τής Nip
pon Seitetson Ivaisha, Εται
ρείας ήμικρατικής. Ή Ιαπω
νία συγκεντρώσασα δλας της 
τάς μεθοδικάς προσπάθειας είς 
τήν άνάπτυξιν τής μεταλουρ- 
γίας επέτυχε ήδη άναμφισβή- 
τητα άποτελέσματα.

Άπό τοΰ 1931 έως τοΰ 1936 
ή παραγωγή χυτοσιδήρου ηϋξη- 
σε άπό 1.064.000 χιλιάδες τόν
νων είς 2.129.009 καί τοΰ χάλυ
βος άπό 1.883.000 είς 4.914.000 
τόννους.

Ό Ναύαρχος Godo έδήλωσεν 
τελευταίως είς τήν ’Ιαπωνικήν 
Δίαιταν δτι αί άνάγκαι τής ’Ια
πωνίας είς σίδηρον άνέρχονται 
είς 4,65 έκ. τόννων έτησίως,

Κατά τό 1941 αί άνάγκαι είς 
σίδηρον θά άνέλθουν είς 6.2 έ
κατομμ. τόνν. Ή εθνική παρα
γωγή θά καλύπτη έκ τοΰ ποσού 
τούτου μόνον τά 4 έκ. τόνν. τά 
δέ ύπόλοιπα 2, 2 έκ. θά τά είσα
γάγη έκ τοΰ έξωτερικοΰ.

Διά τήν παραγωγήν δμως τών 
4 έκ. τόνν. χάλυβος θά χρεια- 
σθή ή ’Ιαπωνία 2,65 τόν. άκα
θάρτου σιδήρου καί άλλους τό
σους παλαιών σιδηρικών.

Ή Nippon Seitetson Kaisha 
άνέλαβε νά προμηθεύση 2,5 έκ. 
τόνν. αί δέ άλλαι ΐδιωτικαί έ- 
ταιρίαι 400 χιλιάδες τόνν. Έξ 
άλλου ή Μαντζουρία θά προ
μηθεύση 220 χιλιάδες τόνν. καί 
αί άλλαι χώραι 600 χιλιάδες
τόνν.

Τά άποθέματα σιδηρομεταλ- 
λεύματος είς τήν Ιαπωνίαν καί 
Κορέαν ύπολογίζονται είς 90 
έκ. τόνν. έκμεταλλευόμενα με
ρικώς μόνον.

Είς τήν Μαντζουρίαν έπίσης 
υπολογίζονται νά ύπάρχουν

800 έκατ. τόννοι.
Πρός τό παρόν ή ’Ιαπωνία 

ώφείλει νά προμηθεύεται έκ 
τοΰ έξωτερικοΰ τά 2)3 τοΰ σι- 
δηρομεταλλεύματος, τά όποια 
επεξεργάζεται."Οσον άφορά τήν 
Εθνικήν παραγωγήν φαίνεται 
δτι αί τεχνικαί δυσχέρειαι ύπερ- 
επηδήθησαν, άλλά τό πρόβλημα 
τοΰ ύψηλοΰ κόστους τής παρα
γωγής παραμένει άκέραιον. 

j Ύπό τάς παρούσας περιστά- 
ί σεις δέον νά λάβωμεν ύπ’ δψιν 
μας που ευρισκετο ή Ιαπωνία 
όλίγον πρότερον. Ή άπομάκρυν- 
σις τών ξένων προμηθευτών ά- 
ποτελεΐ ένα σοβαρόν κίνδυνον 
διά τήν ’Ιαπωνίαν έν περιπτώ- 
πολέμου καί ένεκα τούτου άν- 
τιλαμβάνεταί τις τάς ύπ’ αύτής

καταβληθείσας προσπάθειας νά 
έπαρκέση είς τάς μεγάλας ναυ
τικός άνάγκας της. Είναι προ
φανές δτι ένας πραγατικός άπο- 
κλεισμός δέν θά έπέτρεπεν είς 
τήν ’Ιαπωνίαν νά άντισταθή 
έπί μακράν έξ αιτίας τής μεγά
λης έλλείψεως πρώτων ύλών.

Βλέπομεν λοιπόν δτι όχι μό
νον άπό τής δημοσιονομικής 
καί νομισματικής άπόψεως άλ
λά καί έπί τοΰ σχεδίου τής βα
ρείας βιομηχανίας ή ’Ιαπωνία 
παίζει ένα μεγάλο παιγνίδι 8- 
ταν άναλαμβάνει τοιαύτης έκ- 
τάσεως έχθροπραξίας, έστω 
καί άν αδται στρέφονται κατά 
τής Κίνας ήτις άποδεικνύει δτι 
δύναται ν’ άντιστή δσόν δέν 
έπίστευε τό ’Ιαπωνικόν έπιτε- 
λεΐον.

ΜΕΤΡΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΓΧΩΡΙΟΝ ΟΡΥΖΑΝ
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ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
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112 Καταστήματα έν Έλλάδι, 6 καταστή
ματα έν τώ έξωτερικω (έν ’Αγγλία 

Αίγύπτω και Κνπρω).

ι Τό Ύπουργεΐον τής Γεωρ
γίας επιθυμούν νά ύποβοηθή- 
ση τήν όρυζοκαλλιέργειαν έν 
συνδυασμό) πρός τήν βελτίω- 
σιν τής ποιότητας τής εγχω
ρίου όρύζης, έλαβε διαφόρους 
αποφάσεις αί όποΐαι θά τε
θούν λίαν προσεχώς είς εφαρ
μογήν. Αί αποφάσεις αΰται 
συνοψίζονται είς τά εξής :

Πάς έπιθυμών νά καλλιερ- 
γήση δρυζαν οφείλει άπό τοΰ 
μηνός Νοεμβρίου τού προη
γουμένου έ'τους νά δηλώση 
είς τόν αρμόδιον επαρχιακόν 
γεωπόνον, διά δηλώσεώς του, 
έφ’ απλού χάρτου, τήν έ'κτα- 
σιν ήν πρόκειται νά καλλιερ- 
γήση, τό όνομα τής τοποθε
σίας, τών πρός καλλιέργειαν 
αγρών, και τήν άπόστασιν πε
ρίπου τούτων έκ τών υδρολη
ψιών τού κυρίου αρδευτικού 
χάνδακας.
Ο ίλαμβάνοντεςάρμοδίωςάδειαν 
όρυζοκαλλιεργηταί και οί ύπό- 

1 χρεοι πρός καλλιέργειαν θά 
υποχρεωθούν νά προβοΰν εις 
τήν κατασκευήν τών προχωμά
των και τήν ίσοπέδωσιν τών 
ορυζώνων κατά τάς υποδεί
ξεις τών αρμοδίων γεωπονι
κών οργάνων μέχρι τέλους 
Μαρτίου τό πολύ, ώς έπίσης 
καί είς τήν άπό κοινού έπι- 
σκευήν καί καθορισμόν τών 
άρδρευτικών καί άποχετευτι- 
κών χανδάκων κατά τάς υπο
δείξεις τών αύτόΐν οργάνων.

Καθ’ έκαστον έτος ό προϊ
στάμενος γεωργικής υπηρεσί
ας τοΰ νομού θά καταρτίζη 
δι’ έκάστην όρυζοκαλλιερ-

γουμενην περιοχήν κανονι
σμόν άρδεύσεως δι’ ου θά 
ρυθμίζεται ό τρόπος τής έν γένει 
χρησιμοποιήσεως τών άρδευ- 
τικών ύδάτων. Οί καλλιερ- 
γούντες άνευ ειδικής άδειας 
καί μή συμμορφούμενοι πρός 
τάς υποδείξεις τού αρμοδίου 
γεωπόνου, ώς καί έκεΐνοι διά 
λογαριασμόν τών οποίων γί
νεται ή καλλιέργεια θά τιμω
ρούνται διά προστίμου άπό 
100 μέχρι 5000 δραχμών. 
Έν υποτροπή ή ποινή θά 
είναι μεγαλειτέρα.

Έπίσης άπεφασίσθη δπως 
έπιτρέπεται κατόπιν έγκρί- 
σεως τού Υπουργείου Γεωρ
γίας ή ύπό τού γεωργικού 
ταμείου τού νομού έπιχορή- 
γησις έκτελουμένων ύπό τών 
ένδιαφερομένων κοινοτήτων, 
συνεταιρισμών, ομάδων Γεωρ
γών είτε άπ’ ευθείας, είτε διά 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης, άρ- 
δευτικών καί άποστραγγιστι- 
κών έργων ώς καί μικρών 
τοιούτων συγκοινωνίας πρός 
βελτίωσιν ή καί έπέκτασιν 
τής όρυζοκαλλιεργείας ώς καί 

j άλλων καλλιεργειών μέχρι τού 
ποσού.30 ο)οτήςδαπάνηςαύτών.

Τό Ύπουργεΐον Γεωργίας 
ένδιαφερόμενον διά τήν διά- 
δοσιν καλών ποικιλιών σπό
ρου όρύζης οπότε παρίσταται 
άνά.γκη θά άναθέτη είς τήν 
’Αγροτικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος νά προμηθεύη σπό
ρους όρύζης είς τούς καλλιερ- 
γητάς έπί ήλαττωμένη τιμή 
μέχρι 5 ο)ο τοΐς μετρητοΐς.

"Οργανισμός ίδρυθείς ύπό τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
THE BANK OF ATHENS TPUST COMPANY 

205 West 33rd Street—NEW YORK
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ΓΑΛΛΙΑ
Ό επίσημος δείκτης της βιομηχα

νικής παραγωγής έξηκολούθησε νά 
υποχωρεί κατά τό θέρος, παρέμεινεν 
όμως εις ύψηλότερον κατά τι επίπε
δον τού αντιστοίχου περυσινοΰ. Ή 
άξια των τε εισαγωγών καί εξαγω
γών επίσης έμειώθη κατά τό θέρος. 
Κατά Σεπτέμβριον άφ’ ετέρου αί τι- 
μαί χονδρικής πωλήσεως έξηκολού- 
θησαν νά άνέρχωνται. Τά δημόσια 
οικονομικά ύπό τήν καθοδήγησιν τοΰ 
κ. Bonnet έμφανίζουσι ποιαν τινα 
βελτίωσιν. Συμφώνως δηλώσει τοΰ 
άνω ύπουργοΰ, γενομένη τή 20)9)37, 
6 προϋπολογισμός τοΰ έτους 1938 θά 
εμφάνιση πραγματικόν πλεόνασμα 
1600 εκατομμυρίων φράγκων, Έπί 
πλέον ύπάρχουσιν ελπίδες οριστικής 
διευθετήσεως τών διαφορών μεταξύ 
εργοδοτών καί έργατών εργοστασί
ων κατά τρόπον ίκανοποιοΰντα άφ’ 
ενός τούς έργάτας άφ’ ετέρου δέ έ- 
πιτρέποντα τήν δημιουργίαν περιθω
ρίων κέρδους καί τήν αΰξησιν τής 
παραγωγής. Κατά τό παρελθόν θέ
ρος καί τό άρξάμενον φθινόπωρον 
παρετηρήθη σημαντική αϋξησις τής 
τουριστικής κινήσεως άποδοτέα εις 
τήν νέαν ύποτίμησιν τοΰ φράγκου καί 
εις τήν «Έκθεσιν τών Παρισίων». 
Ούχ ήττον ή εμπιστοσύνη πρός τήν 
σημερινήν κυβέρνησιν δέν είναι από
λυτος, θά άπαιτηθή δέ αρκετός χρό
νος ϊνα ή βιομηχανία καί τό έμπόρι- 
ον άναθαρρήσωσιν.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Έν άντιθέσει πρός τήν άβεβαιαν 

ε’ισέτι βιομηχανικήν κατάστασιν τής 
Γαλλίας, ή βιομηχανική κίνησις τής 
Γερμανίας εμφανίζει ζωηράν δραστη
ριότητα. 'Ως καί έν ’Αγγλία, ό όγ
κος τής βιομηχανικής παραραγωγής 
ύπερβαίνει κατά πολύ τό προπολε
μικόν επίπεδον. Ή μεγαλύτερα δρα- 
στηριότης παρατηρείται ιδίως εις τήν 
σιδηροβιομηχανίαν καί τήν χαλυβουρ- 
γίαν,τήνβιομηχανίανμηχανημάτωνκαί 
τήν οικοδομικήν βιομηχανίαν. Λόγω έν 
τοάτοις έλλείψεως πρώτων υλών καί 
πεπειραμένων τεχνιτών περαιτέρω 
μεγάλη αΰξησις δραστηριότητας δέν 
προβλέπεται έπί τοΰ παρόντος. Κα
τά Αύγουστον ό άριθμός τών άνέρ- 
γων ήλαττώθη είς 509.000. Κατά τό 
τελευταΐον δωδεκάμηνον τό έξωτερι- 
κόν έμπόριον τής Γερμανίας έσημεί- 
ωσεν ταχείαν αΰξησιν.

—Κατά Σεπτέμβριον έκυκλοφόρη- 
σαν έπιμόνως φήμαι περί παραιτή- 
σεως τοΰ Dr Schacht άπό τό Ύπουρ- 
γείσν ’Εθνικής Οικονομίας καί τήν

Διοίκησιν τής Reichsbank. 'Ο Dr Scha
cht παραμένει πάντως είς τάς άνω 
ύψηλάς θέσεις, φαίνεται όμως ότι 
διαφωνεί ριζικώς πρός τήν σπάτα- 
λον δημαγωγικήν πολιτικήν τής ’Ε
θνικό σοσιαλιστικής Κυβερνήσεως, είς 
δέ τόν έν Essen πρόσφατον λόγον του 
ενώπιον τής διασκέψεως τών γερμα
νικών ταμιευτηρίων διεκήρυξεν ότι 
άπαξ ή Γερμανική Κυβέρνησις έ- 
χρησιμοποίησε τήν λαϊκήν άποταμί- 
ευσιν διά τήν χρηματοδότησιν τών 
έπανεξοπλισμών, άνέλαβε διά τής 
πράξεως αυτής καί τήν ευθύνην νά 
διατηρήση άμετάβλητον τήν άξίαν 
τών άποταμιευμάτων του γερμανικού 
λαοΰ καί νά άποφύγη τόν πληθωρι
σμόν καί τήν ύποτίμησιν τοΰ νομί
σματος είς ήν θά κατέληγε μοιραίως 
έάν έπρόκειτο νά συνέχιση τήν έκτέ- 
λεσιν τών πολυδαπάνων προγραμμά
των κατασκευής π.χ. μή άπολύτως 
άπαραιτήτων πολυτελών κτιρίων καί 
δημοσίων ή δημοτικών έργων.

HNDMENAI ΠΟΛΙΤΕΙΑ!
Κατά τούς τελευταίους μήνας πα- 

ρετηρήθησαν άνησυχαστικά σημεία 
μειώσεως τής οικονομικής δραστηρι
ότητας τής χώρας. Οϋτω λόγω άπο- 
τόμου ύψώσεως ημερομισθίων καί 
δαπανών υλικών ή μεταξύ κόστους 
καί τιμών άναλογία είς τά βιομηχα
νικά προϊόντα διεταράχθη. Ένεφα- 
νίσθησαν λόγω διστακτικότητος τοΰ 
κεφαλαίου δυσχέρειαι χρηματοδοτή- 
σεως τών βιομηχανιών. Ή οικοδομι
κή δραστηριότης λόγω αύξήσεως τών 
τιμών έμετριάσθη. Οι σιδηρόδρομοι 
λόγω έλαττώσεως τών εσόδων των 
περιώρισαν τάς δαπάνας των διά νέ
ας έγκαταστάσεις. Πάντα τά άνω 
φαινόμενα, προδίδοντα οικονομικήν 
έπιβράδυνσιν, έπροκάλεσαν κατά Σε
πτέμβριον απότομον πτώσιν τών ά- 
ξιών εις τήν Wall Street. Πρόςκατα- 
πολέμησιν τής χαλαρώσεως τών ερ
γασιών ή Διοίκησις τοΰ Federal Re
serve Board άπεφάσισε νά τονώση 
τήν πίστιν έλευθεροΰσα $ 300 έκα- 
τομμ. «άπεστειρωμένου» χρυσοΰ καί 
μειοΰσα τόν προεξοφλητικόν τόκον 
είς 1 ο)ο.

ΙΤΑΛΙΑ
Ή βιομηχανική δραστηριότης τής 

χώρας σημειοϊ ταχείαν αΰξησιν. 
Τούτου κυρίως έπωφελοΰνται αί βιο
μηχανικοί έπαρχίαι τής Βορείου Ιτα
λίας. Ό άριθμός τών έργαζομένων 
είς τά εργοστάσια ώς καί ό δείκτης 
ωρών εργασίας είς αύτά παρουσιά- 
ζουσιν αΰξησιν. Άντιθέτως είς τά 
δημόσια έργα καί είς τάς γεωργικός

επιχειρήσεις ό άριθμός τών έργαζο
μένων παρουσιάζει μείωσιν.

—Έκ τής έξετάσεως τής έμπορικής 
κινήσεως μετά τοΰ έξωτερικοΰ κατά 
τούς εξ πρώτους μήνας τών τελευ
ταίων πέντε έτών προκύπτει ότι τό 
υπόλοιπον υπέρ τών εισαγωγών αύ- 
ξάνει συνεχώς. Πάντως λόγω τής ά- 
θρόας συρροής περιηγητών πιστεύε
ται δτι τό δυσμενές έμπορικόν ίσο- 
ζύγιον θά άντισταθμισθή ύπό τοΰ 
είσαχθέντος έξωτερικοΟ συναλλάγ
ματος κατά τόν άνω τρόπον. Ή κα- 
τάστασις τών 23 clearings τής ’Ιτα
λίας μετά διαφόρων χωρών παρου
σιάζει τή 30)7)37 καθαρόν υπόλοιπον 
υπέρ τής Ιταλίας 28,/ έκατομμ, λι- 
ρεττών περίπου. Πλήν τό κύριον πρό
βλημα δέν είναι τόσον ή ίσορρόπη- 
σις τών διεθνών πληρωμών όσον ή 
ϋψωσις τοΰ έπιπέδου τής έμπορικής 
κινήσεως δπερ παραμένει λίαν χαμη
λόν. Χάρις είς τήν τελευταίαν ύπο- 
τίμησιν τής λιρέττας κατά 41ο)ο, ή 
έξαγωγική κίνησις άρχικώς έτονώθη, 
έν συνδυασμώ μέ τήν άρσιν τών κυ
ρώσεων. Πλήν τά εύνοϊκά ταΰτα ά- 
ποτελέσματα σύν τω χρόνω έξηλεί- 
φθησαν πρό τών ηύξημένων τιμών 
τών είσαγομένων έμπορευμάτων.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Κατ’ άνακοίνωσιν τοΰ "Υπουργοΰ 

τών Οικονομικών κ. Γκούνεφ κατά τό 
διαρρεΰσαν οκτάμηνον ’Ιανουάριου 
—Αύγούστου 1937 αί πραγματοποι- 
ηθεϊσαι κρατικοί πρόσοδοι έπί τοΰ 
τακτικοΰ προϋπολογισμού καί έπί 
τοΰ χωριστοΰ προϋπολογισμού τών 
σιδηροδρόμων καί τών λιμένων ά- 
νέρχονται είς τό ποσόν τών 5.522,8 
έκατομμ. λεβίων. Έν συγκρίσει πρός 
τάς άντιστοίχους περυσινάς αί άνω 
πρόσοδοι είναι μεγαλύτεροι κατά 
834 έκατομμ. λεβίων, έάν δέ μάλι
στα ληφθώσιν ύπ’ δψει και αί πρό
σοδοι έκ διαφόρων δανείων τότε αί 
τακτικοί κρατικαί πρόσοδοι διά τούς 
οκτώ πρώτους μήνας τοΰ 1937 είναι 
κατά 891 έκατομμ. λέβια μεγαλύτε
ρα! τών πραγματοποιηθεισών κατά 
τήν άντίστοιχον περίοδον πέρυσιν. 
’Έναντι δμως τών προβλεφθειοών 
προσόδων διά τό ύπ’ δψει οκτάμη
νον έπί τοΰ τακτικοΰ προϋπολογι
σμού καί έπί τοΰ χωριστοΰ προϋπο
λογισμού τών λιμένων καί σιδηρο
δρόμων αί πραγματοποιηθείσαι πρό
σοδοι είναι όλιγώτεραι κατά 252 έκα- 
τομμύρια.

'Όσον άφορδ τάς δαπάνας έπί τών 
άνω δύο προϋπολογισμών, αΰται ά- 
νέρχονται διά τούς οκτώ πρώτους 
μήνας τοΰ 1937 είς 5.679,9 έκατ. λε
βίων. ’’Αρα, κατά τό πρώτον οκτά

μηνον τοΰ 1937 παρουσιάζεται έλ
λειμμα 156 έκατομμυρίων λεβίων. Δε
δομένου δμως δτι κατά τούς θερι
νούς μήνας αί κρατικαί πρόσοδοι 
συνήθως έλαττοΰνται ένω κατά τό 
φθινόπωρον αύξάνουσιν ό 'Υπουργός 
Οικονομικών κ. Γκοΰνεφ φρονεί δτι 
μέχρι τέλους τής χρήσεως θέλει έπι- 
τευχθή ίσοσκέλισις καί δτι αί κρα
τικοί πρόσοδοι θά φθάσωσιν είς τά 
προβλεφθέντα ύπό τοΰ προϋπολογι
σμού όρια.

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΎΑ
Ή έκβιομηχανοποίησις τής χώρας 

προχωρεί μέ γοργόν ρυθμόν φανε- 
ρουμένη έκ τής μειώσεως τής εισα
γωγής έτοιμων προϊόντων καί έκ 
τής εξαγωγής βιομηχανικών προϊόν
των ατινα άλλοτε άπετέλουν άντι- 
κείμενον εισαγωγής έκ τοΰ εξωτερι
κού. Τήν πρώτην θέσιν έν Γιουγκο- 
σλαυΐα κατέχει ή βιομηχανία τής ξυ
λείας. Ή βιομηχανία τών ειδών δια
τροφής εύρίσκεται ήδη είς θέσιν νά 
καλύπτη τό σύνολον σχεδόν τών έν- 
τοπίων άναγκών. Ή ύφαντουργία 
κατέχει σημαντικήν θέσιν έν τή γι- 
ουγκοσλαυϊκή βιομηχανία. Σπουδαί
ος κλάδος αύτής είναι ή βαμβακουρ
γία ή πρόοδος τής οποίας καταφαί
νεται έκ τοΰ δτι ή έπί τών εισαγω
γών έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναλογία τών 
υφασμάτων έπεσεν άπό 55 ο)ο τω 
1934 είς 10 ο)ο τω 1936 ένω άπ’ έναν- 
τίας · ή άναλογία έπί τοΰ συνόλου 
τών εισαγωγών τοΰ άκατεργάστου 
βάμβακος ηύξήθη άπό 18ο)ο είς 51 ο|ο. 
"Ηδη ή έγχώριος γιουγκοσλαυϊκή 
βαμβακουργία καλύπτει τά 90ο]ο τών 
έγχωρίων άναγκών.

Ή έριουργία άφ’ έτέρου λόγω τών 
πολλών ποιμνίων τής Γιουγκοσλαυΐ- 
ας, κατέχει τήν δευτέραν θέσιν εις 
τήν ύφαντουργικήν κίνησιν τής χώ
ρος. ’Από άπόψεως ποιότητας δμως 
τά γιουγκοσλαυϊκά έριοΰχα ύστε- 
ροΰν. Διά τά μεταξωτά ή παραγωγή 
έγχωρίου μετάξης άρκεί. Ή τεχνη
τή μέταξα είσάγεται έκ τοΰ έξωτε- 
ρικοϋ καί συναγωνίζεται τήν εγχώ
ριον βαμβακουργίαν. Ή βυρσοδεψία, 
λό /ω τής ΰπάρξεως άφθονου πρώτης 
ϋλης άνεπτύχθη εύρέως. Μόνον τά 
δερμάτινα προϊόντα πρώτης ποιότη
τας είσάγονται ήδη έκ τοΰ εξωτερι
κού. Σημαντικήν άνάπτυξιν έμφανί- 
ξοι έπίσης ή βιομηχανία φυτικών έ- 
λαίων, ήτις περιλαμβάνει έπιχειρή- 
σεις μέ ταλείας έγκαταστάσεις. 'Ό
σον άφορδ τήν μεταλλευτικήν βιομη
χανίαν, παρά τά πλούσια μεταλλεύ
ματα τής χώρας, αΰτη τώρα μόλις, 
χάρις είς τήν συμβολήν τών γερμα
νικών κεφαλαίων, ήρχισενά άναπτύσ- 
σηται. Μέχρι τοΰδε τά 80 ο)ο τών

έντοπίων άναγκών χυτοσιδήρου εΐσή- I 
γοντο έκ τοΰ έξωτερικοΰ.

Ή Εμπορική κίνησις μετά τοΰ εξω
τερικού παρουσίασε μεγάλην ζωη
ρότητα κατά τό πρώτον έξάμηνον 
τοΰ 1937. Έσημειώθη έξαγωγικόν 
πλεόνασμα 400 έκατομ δηναρίων. , 
Τό έξαγωγικόν πλεόνασμα σίτου τρε- 
χούσης εσοδείας υπολογίζεται είς 
25.000—30.000 τόννους.

Κατά τό πρώτον έξάμηνον 1937,-τά 
κρατικά έσοδα άνήλθον είς 10326 |
έκατ. δηνάρια καί αί δαπάναι είς 
9538 έκατ. δηνάρια, ήτοι έπραγματο- 
ήθη περίσσευμα 788 έκατ. χρησιμο- 
ποιηθέν πρός διακανονισμόν προη
γουμένων λογαριασμών καί κάλυψιν 
έκτάκτων δαπανών.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Κατά τούς πέντε πρώτους μήνας; 

|1)4—31)8] τής τρεχοόσης χρήσεως 
τά δημόσια έσοδα άνήλθον είς 10. 
246,7 έκατ. λέϊ, έναντι 9.229 έκατ. πε- 
ρυσινών έσόδων τής αύτής χρονικής 
περιόδου. Τά πραγματοποιηθέντα με
γαλύτερα έσοδα έπέτρεψαν τήν αΰ- 
ξησιν τοΰ ποσοΰ τών υποχρεώσεων 
μέχρι τοΰ ορίου τών προβλέψεων καί 
τήν άντιμετώπισιν δλων τών αιτήσε
ων εξόδων διά τήν άνω έξάμηνον 
περίοδον. "Οσον άφορδ τόν προϋπο
λογισμόν 1936—37 οϋτος έκλεισε μέ 
περίσσευμα 98 έκατομ. λέϊ.

—Κατ’ έγκυρους πληροφορίας ή 
Ρουμανική Κυβέρνησις λαμβάνει μέ-, 
τρα διά τήν δημιουργίαν άποθεμά- 
των πρώτων υλών. Συγκεκριμένος ό- 
υπουργός τής Βιομηχανίας έζήτησε 
τήν εισαγωγήν 7500 βαγονίων άκα
τεργάστου σιδήρου έπί πλέον τής 
κανονικώς άγοραζομένης ποσότητας 
τοΰ προϊόντος τούτου.

— Κατά πληροφορίας ή παραγωγή, 
πετρελαίου παρουσιάζει έσχάτως α
νησυχαστικήν μείωσιν. Κατά τινας 
ειδικούς τό περιεχόμενον τών γνω
στών πετρελαιοπηγών θά έξαντληθή, 
έντός έπταετίας.

ΤΟΥΡΚΙΑ
Ή έφετεινή έξαγωγή σταφυλών έκ. 

Τουρκίας άπέτυχεν. ’Αφ’ ένός μέν 
ή γεωγραφική θέσις τής Τουρκίας 
είναι μεμακρυσμένη άπό τά μεγάλα: 
εύρωπαϊκά κέντρα καταναλώσεως, - 
άφ’ έτέρου δέ αί Τούρκοι στερούνται, 
καταλλήλων πλοίων (μετά ψυγείων)· 
πρός έξαγωγήν σταφυλών τής περιο
χής Σμύρνης. Πάντως οί Τούρκοι 
έξαγωγεϊς δέν άποθαρρύνονται, έλ- 
πίζουσι δέ νά έπιτύχωσι μελλοντικώς 
κατά τήν περίοδον έξαγωγής στα
φυλών καί νά έξάγωσιν ήμερησίως 
τούλάχιστον 70 τόννους.

ΠΠΜίΠ
minmmi
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ΣΙΤΟΣ

Κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ Σεπ)- 
βρίου λόγω ιδίως ζητήσεως έκ μέρους 
Άγγλων βιομηχάνων καί τής βελτιώ- 

σεως τών ναύλων ή παγκόσμιος σι- 
ταγορά ήτο σταθερά. Τιμαί 20]9]37 
Chicago, παράδοσις Σεπτεμβρίου 1υ4 
7)8 c. τό buchel, Winnipeg παράδοσις 
’Οκτωβρίου 126 3)4 c, Liverpool πα- 
ράδοσις ’Οκτωβρίου 8]8 3)8 sh. τό 
cental. Λήγοντος τοΰ μηνάς λόγω 
τής τεταμένης διεθνούς καταστά- 
σεως νέα ϋψωσις έσημειώθη συνεχι- 
σχεϊσα μέχρι τών πρώτων ήμερών 
τοΰ ’Οκτωβρίου. Chicago: παράδοσις 
Δ[βρίου τή 28[9 108 1)4 c. Winnipeg 
παράδοσις ’Οκτωβρίου τή 28]9 132 7)8 
c.,Liverpool παράδοσις ’Οκτωβρίου 
τή 4] 10 9]3 3)8 sh. τό cental. Κατά 
τά τέλη τοΰ πρώτου δεκαημέρου τοΰ 
’Οκτωβρίου δμως λόγω άθρόων 
προσφορών Ρωσικού σίτου και λόγω 
τοΰ δτι οί ’Άγγλοι βιομήχανοι καλό 
ψαντες τάς άνάγκας των άπεσύρθη- 
σαν τής άγοράς, έσημειώθη Ικανή 
πτώσις τιμών. Chicago: Παράδοσις 
Δεκεμβρίου τή 11-10-37 96 1)2 c. τό 
bushel, Winnipeg: Παράδοσις ’Οκτω
βρίου τή 11)10. 122 5)8 c. τό bushel. 
Liverpool: Παράδοσις 1ι) ’Οκτωβρίου 
τή 12)10, sh. 8)7 1)2 τό cental. "Οσον 
άφορδ τό πραγματικόν έμπόρευμα 
αί τιμαί έν Λονδίνω διετηροϋντο 
σταθεροί. No 1 Northern manitoba 
57 s. 6d. τάς 496 lbs. τή 6)10, έναντι 
55 s. d- τή 29)9 καί No 2 Northern 
Manitoba 56 s. 3 d. τή 6)10 έναντι 54 
s. 9 d, τή 29)9. Ό σίτος ’Αργεντινής 
παλαιδς εσοδείας άνετιμήθη άπό 
232 sh. είς 235)9 sh. cif Πέιραιά καί 
ό τής νέας έσοδείας άπό 192 sh. είς 
196)3 sh. Ό Ρουμανικός σίτος έπί
σης άνετιμήθη άπό 170)0 sh. είς 176)0— 
178)0 κατά τάς άρχάς ’Οκτωβρίου. 
Ό ουγγρικούς σίτος έφθασε τά 203)0 
sh. Κατά τά τέλη τοΰ πρώτου δεκα

ημέρου τοΰ ’Οκτωβρίου αί προσφο- , 
ρα-ί ρουμανικού καί ούγγρικοΰ σίτου , 
έπαυσαν,

Όσον άφορδ τήν πορείαν τών έ- 
σοδειών έγνώσθη δτι έν Αργεντινή 
έπεσαν καλοί βροχαι, καί δτι άντι
θέτως έν Αύστραλία σημειοΰται ξη
ρασία εϊς τινας περιοχάς. Έν Εύρώ- 
πη αί έργασίαι τών άγρών διά τήν 
σποράν νέας έσοδείας προοδεύουσιν.

ΒΑΜΒΑΖ

Ή ύποτίμησις τοΰ προϊόντος τού
του είς τήν άγοράν τής Ν. Ύόρκης 
έξηκολούθησε συνεχώς καί άδιαλεί- 
πτως κατά τόν διαρρεύσαντα μήνα. 
'Η κατώτερα τιμή έσημειώθη είς τά 
7.96 cents διά παρσδοσιν Δεκεμβρίου 
τιμή 11)10)37 καί καθ’ ήν στιγμήν γρά
φονται αί γρσμμαί αΰται, ή άγορά 
έξακολουθή νά εΓναι υποτιμητική. Τά 
αίτια τής τοιαύτης καταστάσεως εΓ
ναι πολυποίκιλα ένδεικτικώς δέ δύ- 
ναται νά άναφερθώσιν ή προβλ<ιπο- 
μένη μεγάλη έσοδεία λόγω ιδεωδών 
καιρικών συνθηκών, ή άποχή τής ’Ια
πωνίας άπό τήν άγοράν ώς καί αί 
σοβαραί υποχωρήσεις τών χρεωγρά- 
φων είς τήν Wall Street.

Κατόπιν τών άνωτέρω είναι φυσι
κόν έπακόλουθον ή χαλάρωσις τών 
τιμών καί τοΰ Ελληνικού βάμβακος, 
κυμανθέντος άπό 48.50 έως 49.50 
δραχμών χωρίς καί είς τάς τιμάς αύ· 
τάς νά σημειωθώσι πολλαί πράξεις, 
διότι οί νηματουργοί είναι εφεκτικοί 
άναμένοντες τήν πλήρη συγκομιδήν 
τοΰ προϊόντος καί τήν συνέπεια ταύ- 
της, έτι μεγάλυτέραν πτώσιν τών τι
μών. Έν τω μεταξύ αί άρχικαί προ
βλέψεις διά τήν νέαν Ελληνικήν έ- 
σοδείαν αΐτινες άναβίβαζον αυτήν 
είς 71 περίπου εκατομμύρια όκάδας 
άπεδείχθησαν ύπεράγαν αισιόδοξοι

καί ήδη αϋτη άποτιμαται είς 68 εκα
τομμύρια κατά προσέγγισιν.

ΖΑΚΧΑΡΕΙΣ

Τό έπί σειράν μηνών σημειωθέν 
ζωηρόν άγοραστικόν ένδιαφέρον έπί 
τής ζακχάρεως ύπεχώρησε κάπως 
άρχομένου τοΰ μηνός ’Οκτωβρίου 
άφ’ ένός λόγω προσφορών έκ μέρους 
τής κερδοσκοπίας σπευδούσης νά έκ- 
καθαρίση συμβόλαια προαγορών 
της λόγω τής διεθνούς άνωμαλίας 
άφ’ έτέρου λόγω τοΰ δτι τό συν- 
ελθόν κατά τάς 4—6 ’Οκτωβρίου 
έν Λονδίνω διεθνές συμβούλιον τής 
ζακχάρεως άπεφάσισεν ΐνα τά καθο- 
ρισθέντα πρός έξαγωγήν ποσά (quo
tas) τοΰ προϊόντος παραμείνωσιν ώς 
καθωρίσθησαν κατά τόν παρελθόν
τα Μάϊον μετά τήν κατ’ Απρίλιον 
συνελθοΰσαν διάσκεψιν τής ζακχά
ρεως.

Ή σημειωθεϊσα περί τήν ΙΟην τοΰ 
μηνός έν Νέα'Υόρκη ύποχώρησις τών 
τιμών (113 1)2 cents διά παράδοσιν 
Μαρτίου) άνεκόπη· ή ζήτησις ζακχά
ρεως έκ μέρους τοΰ παγκοσμίου έμ- 
πορίου υπήρξε μεγάλη καί τά άπο- 
θέματα τοΰ είδους έβαιναν διαρκώς 
μειούμενα.

Ζήτησις έσημειώθη καί είς τήν ά
γοράν τοΰ Πειραιώς ένθα έγένοντο 
πράξεις είς τήν τιμήν τών £, 11.5.0 
cif.

Ή έφετεινή έσοδεία έν Ευρώπη 
έξελίσσεααι μετρίως καί ή τευλοπα- 
ραγωγή τής Γαλλίας καί Αγγλίας 
δπου υπάρχει ποιά τις ελλειψις υ
γρασίας, δέν άναμένεται ικανοποιη
τική. Έν Γερμανία, Τσεχοσλοβακία 
καί Πολωνία τό βάρος καί ή περιε- 
κτικότης είς σάκχαρον τών τεύτλων

ύστεροΰν τών περυσινών.

QIN0I
Μετά τό πέραν τοΰ τρυγητού διε- 

ψεύσθησαν αί έλπίδες τών ειδικών 
καθ’ οϋς ή έφετεινή έσοδεία θά ήτο 
κατά 20 ο)ο άνωτέρα τής περυσινής 
καί αϋτη έφθασε περίπου τά 2.000. 
000 έκατόλιτρα ύπολειφθεΐσα κατά 
πολύ τής μέσης κανονικής. Τοιουτο
τρόπως αί τιμαί τοΰ γλεύκους διε- 
τηρήθησαν σταθερώταται άρχίσα- 
σαι περί τά τέλη Σεπτεμβρίου εις 
τάς δρχ. 9 τήν μπότσαν διά νά φθά- 
σουν σήμερον τάς 14 δρχ. (περιοχή 
Άι τικής).

Άναλόγως ηύξημένη είναι ή τιμή 
τοΰ μούστου καί είς τάς λοιπάς πε 
ριφερείας, άπόρροια δέ τής τοιαύτης 
ύψώσεως τών τιμών θά’εΓναι καί ή 
διατήρησις τών τιμών τοΰ οίνου είς 
υψηλά έπίπεδα καθόσον κάί ή Γερ
μανία έξακολουθεΐ ένδιαφερομένη 
ζωηρώς διά τό προϊόν καί ή Ελβε
τία προσφέρει ικανοποιητικός τιμάς. 
Έξ άλλου ύπάρχουσιν έλπίδες δτι 
θά σημειωθή ποιά τις κίνησις μέ 
τήν Γαλλίαν—παλαιάν άγοράν κατα
ναλώσεως—καί δτι έν πάση περι- 
πτώσει ή προσεχής εξαγωγή ' θά ύ- 
περβή τούς 30.844 τόννους δσους 
έφθασεν ή κατά τό 1937 πραγματο- 
ποιηθεΐσα τοιαύτη.
ΚΑΦΕΔΕΣ

Κατά Σεπτέβριον καί άρχάς ’Ο
κτωβρίου αί άγορά Νέας Ύόρκης

Τιμαί.

Σονλτανίναι.

ι καί Λονδίνου διετηρήθησαν σταθε
ί ραί. Έν New York ή άμεσος παράδο- 
ί σις έτιματο 9 cents τήν λίβραν (Rio- 
No 7)·
ΕΛΑΙΑ

Κατά προσφάτους πληροφορίας ή. 
παραγωγή ελαίων θά ,φθάση τούς 
15U.OOO τόννους, ύπερβαίνσυσα οϋτω 
τήν παραγήν τών τελευταίων δέκα 
έτών. 'Η ζήτησις έλαιολάδου ακόμη 
δέν ήρχισεν, αί τιμαί δμως είναι ι
κανοποιητικοί μεταξύ 50—52 λιρών 
κατά τόννον.

Είς τάς άλλας ■ έλαιοπαραγωγούς 
χώρας ή παραγωγή είναι καλή πλήν 
τής 'Ισπανίας διά τήν όποιαν δέν ύ- 
πάρχουν ειδήσεις. Είς τήν άγοράν’Α- 
θηνών-Πειραιώς τό έλάιον Μυτιλή
νης έτιματο κατά τάς άρχάς ’Οκτω
βρίου Δρχ, 60—80 κατ’ όκαν οξύτη
τας 1 1)2 ο)ο καί τό έλαιον οξύτη
τας 2 ο)ο Δρχ. 57.50—59.30 κατ’ όκαν. 
Τό έλαιον Κερκύρας έτιματο 57.40— 
59 30 άναλόγως όξύτητος.
ΣΤΑΦΙΔΕΣ

Λήγοντες τοΰ Σεπ)βρίου ή άγορά 
Λονδίνου παρουσίαζεν άρκετήν βελ- 
τίωσιν κυρίως διά Κορινθιακός έν 
πλω. Κατά τό πρώτον δεκαήμερον 
τοΰ ’Οκτωβρίου όλίγαι πράξεις περί 
Κορινθιακών έγένοντο. Αί τιμαί δμως 
διετηροϋντο σταθεροί. Διά σουλτα
νίνας παρά τήν χαλάρωσιν τούτων 
έν Σμύρνη ή άγορά Λονδίνου δέν ε- 
δειξεν ένδιαφέρον ;

Πύργου 31)—32)-.
Πατρών 31)—32)6 (κοιναί), 36-37)6 (Σκιάς).
Κορφου 35)6—37 (κοιναί), 40-41 (Σκιάς).
Αίγιου 48)—56)- (πράξεις έλάχισται).

Πελοποννήσου 70)— (έν πλώ).
Κρήτης 54)—65-
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ—ΤΡΑΠΕΖΑΙ—ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ—ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

■ιιιιιιιιιιιιιιιιιι ιιιιιι· ΒΙΙΙΙΙ ιιιιιιιιιιιιιιιιιι·

ΣΥΓΚΡ1Σ1Σ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

7-9-1937 ΚΑΙ 7-10-1937
Κατά τό άνωτέρω χρονικόν διάστημα έσημειώθησαν at ακόλουθοι 

αλλοιώσεις τών λ)σμώνείς εκατομμύρια δραχμών.

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1. Αΰξησις διαθεσίμων.
Μεΐον Αύξ. υποχρεώσεων είς Συνάλ)μα 2,1

δρ. 210

Μείωσις Δανείων δημ. είς χρυσόν 
» κερματικών νομισμάτων

6,6 .
4.4 13,1 166.9 έκατ.

II. Αΰξησις τοποθετήσεων
Εμπορικού συναλ)κοΰ δρχ· 18.—
Γραμματίων δημοσίου » 3,9
Πιστώσεων » »; 122,6
Έτέρων πιστώσεων » 117,5δρχ 262.— »

III: Αΰξησις χρέους Δημοσίου
VI. » κτιρίων καί εγκαταστάσεων

5,9
0,5

Σύνολον 465,3

Τά άνωτέρω ποσά προέκυψαν ώς έξης:
.1. Έκ τής Αϋξήσεως τής κυκλοφορίας 
JI.. Έκ τής αϋξήσεως τών καταθέσεων

Δημοσίου δρχ.
'Ετέρων λογ)σμών καταθ. »
Γρ)τίων καί Τρ)κών »

δρχ. 215.1 έκ.

38,5
141.9

18,2

Μείωσις καταθέσεων 1 ραπεζών

111. Έκ τής αύξ. τών ετέρων ύποχρ.
Μεΐον αΰξησις έτέρων στοιχ. ένεργ.

198,6
83,-

178,2
43,6

» 115,6 »

» 134,6 »

Σύνολον » 465,3 »

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ
Ή κίνησις τού εξωτερικού εμπορίου I Άπόΐ Ίανουαρίου μέχρι 31 Αυγού" 

«ατά τόν μήναΑυγουστ. έ.έ. είχεν ώς . στου 1937 άνήλθεν
ακολούθως :

Είσαγ. τόν. 211,507 άξια 1,276,537.000 
Έξαγ. » 99,040 » 37 0,193.000

Έλλειμ. έμπορ.ϊσοζ. 906.344.000 
Κατά τόν Αύγουστον 1936 εϊχομεν
Είσαγ. τόν. 216,651 αξία 876,601,000 
Έξαγ. » 79,884 » 283,103,000

"Ελλειμμα έμπορ.ίσοζυγ. 593,498,000

Είσαγ. τόν. 1,851,829 άξ. 9,909,248.000 
Έξαγ, » 877,004 » 4,771,702,000

’Έλλειμ, έμπορ. ΐσοζυγ. 5,137,546,000 
Από 1 Ίανουαρίου μέχρι 31 Αύγού- 

στου 1936 εϊχομεν
Είσαγ, τόν. 1,661,632 άξ. 7,556,275,000 
Έξαγ. » 552,052 » 3,090,107,000
’Έλλειμ. έμπορ. ΐσοζυγ. 4,466,168,000

■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH ill!
I. ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

Τόν ερχόμενοι· μήνα θά ένεργη- 
| θοΰν αί κάτωθι κληρώσεις :

1) Τή 14η Νοεμβρίου.—Ή 102α κλή- 
ρωοις ομολογιών μετά λαχνού, πλη
ρωτέων τή 12)1)1938, τού Λαχειοφό- 
ρου Δάνειον Έϋ·νικής Τραπέζης της 
‘Ελλάδος δρχ 30.000.000 2 1)2ο)ο 
1912.

2) Τή 16η Νοεμβρίου.—Ή 77η κλή- 
ρωσις ομολογιών, πληρωτέων τή 29) 
11)1937, τού Δάνειον ‘εταιρίας Σιδη 
ροδρόμων II. Α. Π. δρχ 2.600.000 
5ο)ο 1898.

II. ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΑ

. Τόν ερχόμενον μήνα πληρώνονται 
τά κάτωθι τοκομερίδια :

1) Τή 1η Νοεμβρίου.—-Τοκομερίδι- 
ον ύπ' άριθ. 26 έκ £ 0.14.0 ιού Έ- 
&νικοΰ Δανείου £ 10.000 ΟΟΟ 7ο)ο 
1924 (Προαφνγικόν—‘ Εκληνοαγγλιπόν 
Τμήμα). Καταβάλλεται όπό τής Τρα
πέζης τής "Ελλάδος τό 40 ο)ο τού
του έκ £ 0.5.7,2 εις δραχμάς.

2) Τή 1η Νοεμβρίου.— 1 οκομερίδι- 
ον ύπ’ άριθ. 26 έκ $ 17,5ϋ του Έ&νι- 
Ηον Δάνειον $ 11 000.000 7ο)ο 1924 
(Προαφυγικ ον — ’Αμερικανικόν Τμή
μα). Καταβάλλεται όπό τής Τραπε- 
ζης τής Ελλάδος τό 40ο)ο τούτου έκ 
$ 7,- εις δραχμάς.

3) Τή 14η Νοεμβρίου.—Τοκομερί- 
διον ύπ* άριθ. 91 έκ δραχ. 5,50 του 
Δανέ.ου Εταιρίας Σιδηροδρόμων Ά&η- 
νών—Πειραιώς δρχ. 1.500.000 5 1)2 
ο)ο 1892 (Προεχτάσεως).

4) Τή 14η Νοεμβρίου.—Τοκομερί-
διον ύπ’ άριθ. 85 έκ δρχ. 5,—τοΰ Δα
νείου Έταιρ.ας Σιδηροδρόμων Ά&η- 
νών—ιίειραιως δρχ 800.000 6 ο)ο
1895 (Πρυεκτάαεως).

5) Τή 28η Νοεμβρίου.— Τοκομερί- 
διον ύπ’ άριθ. 77 έκ δρχ. 5,— τοΰ Δα
νείου ‘Εταιρίας Σιδηροδρόμων Π.Α.Π 
δρχ. 2.600.000 5ο)ο 1898.

!!!! βιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιί
III. ΟΜΟΛΟΓΙΑΙ

Τόν ερχόμενον μήνα άρχεται ή έ- 
ξόφλησις τών κάτωθι, κληρωθεισών 
εις προηγουμένας κληρώσεις, ομο
λογιών :

1) 1 ή 11η Νοεμβρίου.—Όμολογίαι 
κληρωθεϊσαι τή 11)10)1937 μετά λα- 
χνοϋ τού Έ&νικοΰ Δανείου δρχ. 30. 
ΟΟΟ ΟΟΟ 1885 ("Ατοκον—Πατριωτι
κόν).

2) Τή 14η Νοεμβρίου.—Όμολογίαι 
κληρωθεϊσαι τή 14)10)1937 τού Δάνει
ου ‘Εταιρίας Σιδηροδρόμου Ά&ηναν 
—Πειραιώς δρχ. 1.500.000 5 1)2 ο)ο 
1892 (Προε κ τάοεως).

3) Τή 14η Νοεμβρίου.—Όμολογίαι 
κληρωθεϊσαι τή 14)10)1937 τοΰ Δανεί
ου ‘Εταιρίας Σιδηροδρόμου Άδηνών—- 
Ιίειραιώς δρχ. 800.000 5ο)ο 1895 
(Προεκτάσεως).

4) Τή 29η Νοεμβρίου.—Όμολογίαι 
κληρωθησόμεναι τή 16)11)1937 τοΰ
Δανείου ‘Εταιρίας Σιδηροδρόμων
Π. Α. Π δρχ. 2.600.000 5ο)ο 1898.

IV. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1) ‘Από τής 28)9)37 ήρξατο ή πλη

ρωμή τού προμερίσματος χρήσεως 
1937 έκ δρχ. 175.-— τής Λαϊκής Τρα
πέζης (άριθ. μερισματαποδ. 63).

2) Άπό τής 16)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 1936 
έκ δρχ. 12.— τής Άνων. ‘Εταιρίας 
Χημικής Βιομηχανίας (άριθ. μερισμα- 
ταποδ. 11).

3) Άπό τής 20)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 1936 
έκ δρχ. 5.— τής Άνων. Παγοηοιητι- 
κής Εταιρ. Πατησίων (άριθ. μερισμα- 
ταποδ. 11)

4) Άπό τής 20)9)37 ήρξατο ή πλη
ρωμή τοΰ μερίσματος χρήσεως 1936 
έκ δρχ. 12.— τής Άνων. ‘Εταιρ. Ψυ
γείων Θεο)νίκης ν’Επαμ. Χαρίλαος»
(άριθ. μερισματαπ. 14).

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
Άπέπλευσ. πλοία 59 κόρ. 37,874 
Άπό 1 Ίανουαρίου-31 Αύγούστ. 1937

Κατ’ άνακοίνωσιν τής Γ.Σ.Υ. τοΰ 
"Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ή 
εμπορική ναυτιλιακή κίνησις τής 'Ελ
λάδος μετά τρΰ έξωτερικοϋ κατά τόν 
μήνα Αύγουστον 1937 είχεν ώς έξής: 
Κατέπλεσ. πλοία 288 κόρων 539.558 
Άπέπλευσαν » 222 » 455,899

Έξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 98 κόρων 79,625 
Άπέπλευσ. » 50 » 30,048
Κατά τόν μήνα Αύγουστον 1936 
Κατέπλευσ. πλοία 254 κόρ. 464,957 
Άπέπλευσ. » 218 » 464,061

Έξ ών όπό 'Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία ,88 κόρων 81,365

Κατέπλευσ. πλοία 2018 κόρ. 3,463,504 
Άπέπλευσ. » 1467 » 3,001.002

Έξ ών υπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 729 κόρ. 628,265 
Άπέπλευσ. » 310 » 259,284
Άπό 1 Ίανουαρίου-31 Αύγ)στου 1936 
Κατέπλευσ. πλοία 1919 κόρ. 3,377,406 
Άπέπλευσαν » 1382 » 2,825,485

Έξ ών ύπό Ελληνικήν σημαίαν 
Κατέπλευσ. πλοία 727 κόρων 663,669 
Άπέπλευσ. » 311 » 276,970
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΛΗΡΙΓΚ 30.9.37
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Γερμανίας
Σουηδίας
Φινλανδίας
’Ιταλίας
Τσεχοσλοβακίας
Βελγίου
Αυστρίας
'Ελβετίας
Ουγγαρίας
Γαλλίας
Νορβηγίας
Ρωσσίας
Ρουμανίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία Δρ. 86.527.— 
Λ]σμός Α*. (Έμ)τα) » 32.136.868.—
Λ|σμός Β". (Τουρ. έξ σίκ. άνάγκ.)» 483.037.—

Τουρκίας
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός Α (Έμίτα) LTQS. 11.173.—

» Γ (Γαιάνθρακες) » 110.353.—

ΓιουγκοσλαυΤας :
Bons de Caisse έν κυκλοφορία 
Λ)σμός έπ’ όν. ΈΘ.Τρ. Γιουγκοσλαυΐας 

(TRIPARTITE)

Σύνολον ένεργητικών υπολοίπων 
» παθητικών » 

"Υπόλοιπον Τή 30J9J37 Παθητικόν 
ΣΗΜ. Ή τροπή έλαβε χώραν επί ταΐς μέσαις 

Όμαΐς τοΟ δελτίου τής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος 
τής 30—9—37 .

STOCK RM 15.974.382. 
RMOITMA ES 4.536.884. 

» FS 511.559.
» Lits 11.147.025.-
» Κ C 33.007.061.—
». Τ'.Β. 9.532.992.—
» 1)01 ,S 2.069.853.—

F.S. 1.507.570.—
» ΔΡΧ· 37.675.161.—

FF 36.276.204.-
> Λλ 102.282.—
» Δρχ. 26.441.808.—

Δραχ. 32.706.432.—

Δρ. 49.462.—

LTQS 121.526.—

Δ'ρ· 59.280.102.—

DIN. 26.036.900.—

Δραχ. 654.949.662.—
» 1 054.219.464.—

Δραχ. 399.269.802.—

H ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ή κίνησις τών κυριωτέρων λ)σμών τών έν Έλλάδι Τραπεζών άπό 

τοΰ Μαΐου 1937 κατά τήν δημοσιευθεΐσαν κατάστασιν έν τω δελτίω τής 
Τραπέζης τής Ελλάδος είχεν ώς έξής:

Μάιος ’Ιούνιος Ιούλιος Ιούλιος
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1937 1937 1937 1936

Ταμεΐον 525,2 563,1 433.7 405,1
Παρά τή Τραπ. τής Ελλάδος 1.785.7 1.693,- . 1.232,9 944.9
Παρ’ άλλαις Τραπέζαις 792.9 536.- 454,5 303,9

2.103,8 2.792,1 2.121,1 1.853,9
Χρυσός καί ξένα τρ)κά 4,881 764.3 663,8 592,-

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
Χαρτοφυλάκιον
Προεξοφλήσεις

1.730. - 
.2.671,5

1.762,7
5.642,1

1.754,4
2.692,7

1.732,5 
2.532,-

Δάνεια καί πιστώσεις 
βραχυπρόθεσμα (3 μηνών) 
μακροπρόθ. (πέραν 3 μηνών) 
Συμμέτοχα! καί επιχειρήσεις

8.991.1
6.578,4
1.067,5

9.696,7
7.512.2
1.315.3

9.564.8
7.629.8 
1.319,6

8.642,4
6.263,3
1.004,-

21.038,5 22.929,0 22.991,3 20.174,2
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 13.798,6 17.994,9 13.794.- 12.329.5

Ύποχρ. οψ, καί ταμιευτ. δρχ. 997,8 1.448,8 1.359,6 1.025,2
» » » » συναλ. 4.032,6 3.887,1 3.928,6 3.902,3
» προθ. » όμολ. δάν. δρχ. 1.817,5 2.613,9 2.609,8 1.926,3·
» » » » » συν. 20.646,5 21.944.7 21.692.- 19.183,3

*

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

ΥΠΕΓΓΥΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

Κατ’ άνακοίνωσιν τής ύπηρεσίας 
τοΰ ΔΟΕ αί εισπράξεις τώνύπεγγύων 
εις τό έξωτερικόν χρέος προσόδων 
τοΰ μηνός Αύγούστου έ.ε. άνήλθον 
εις δρχ. 329.435.489 έναντι δρχ. 322. 
824.429 τοΌ Αύγούστου 1936.

Άπό 1 Ίανουαρίου μέχρι 31 Αύ
γούστου 1937 άνήλθον εις δρ.2.678.779. 
870 έναντι δρχ. 2.556.022.195 τής αύ- 
τής περιόδου τοΰ 1936.

Αί εισπράξεις αί προοριζόμεναι διά 
τήν έξυπηρέτησιν τοΰ προσφυγικοΰ 
δανείου άνήλθον εις δρχ. 55.145.312 
έναντι δρχ. 40.315.600 τοΰ Αύγούστου 
1936.

Σύνολον εισπράξεων

1)1)1937-31)8)1937 Δρχ. 3.091.615.396 
1)1)1936-31)8)1936 » 2 869.432.549

ΤΥΠΟΙ5

‘ΑΚΡΟΠΟΛΕΒΙ,
Δ. ΔΕΛΗΔΗΜΗΤΡΗ

ΙΛΑΓΕΡ 18 - ΤΗΛ. 55718
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Α.
Ε·ΕΘΝΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ Ε ΑΛΑΛΟΣ

Συνοπτική Κατάστασις τής 31 Ιουλίου 1937
Εις δραχμάςΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ Εί; δραχμάς

Ταμεΐον καί διαθέσιμα παρά Τραπέζαις 9 222 857.81
Δάνειά έπ’ ένεχνρφ χρηματογράφων 2. 010 681.90
Όμολογίαι δανείων "Εθνικών καί πρός νο

μικά πρόσωπα καί Μετο/αί 21.186.125.30
Αδιάθετοι όμολογίαι μετοβιβασθέντων λα-

χειοφόρων δανείων ‘Εθνικής Τραπέζης 30.754.711.79 
’Απαιτήσεις άπαρτιζουσαι τό κάλυμμά κτη

ματικών ομολογιών εις £ :
β) Δάνεια επί υποθήκη £ :1.739.144.19.10 

» πρός νομικά πρόσω
πα επί εκχωρήσει προσόδων 

ν) Λήξασαί τοκοχρεολυτικαί 
δόσεις 

δ) "Αλλο κάλυμμα:
Εις καταθέσεις παρά τραπέ-

ζαις αξίας » —.—.—

Είς ομολογίας Αίρας 
196.204.3.11 μεΐον κρατήσ. > 125.390, 0. 0

Όμοϋ £ 3.829.409.13. 8 1.436 028..631.25
Κτηματικοί όμολογίαι είς λίρας 218.585 825 90
Δάνεια επί υποθήκη καί πρός νομικά πρό

σωπα έπ’ εκχωρήσει προσόδων 361.670.616.10
'Απαιτήσεις έκ μεταβιβάσεως παρά τής

’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος 272.871.514.40
Κατάστημα Τραπέζης, έγκαταστ. καί

κτήματα Τραπέζης 40.312.346.60

1.419.734. 2.10 

545.143.11 0.

2 392.673 261 05

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Κεφάλαιον Μετοχικόν 80 000 000.—
Κεφάλαια άποθεματικά 34 000.000.—
Προβλεψις πρός άντίκρυσιν διαφοράς έκδόσεωε ομο

λογιών είς Λίρας 28 886.050.—
Καταθέσει ς:

α) Έν Όψει 12 732 529.40
β) Δεσμευμένοι 117 .796.684.74
γ) Έπί προθεσμία 12.849 -76.85
Ανοικτοί λ)αμοί παρά τραπέζαις έν "Ελλάδι 19.987.213.46 

Κτηματικοί όμολογίαι εί, £ :
’Ονομαστική άξια τών έν κυ-λοφο- 

ρίφ ομολογιών £: 4.717 500 00
Μεΐον διαφ. τιμής έκδόσ. » 418.955 7.0

Υπόλοιπον >4.289 544 13.0 1.611.954.243.75
"Υποχρεώσεις έκ μεταβιβ,ιαεω, παρα τη;

’Εθνικής Τραπέζης τής "Ελλάδος 383.201 660.36 
Ληξιπρόθεσμοι υποχρεώσεις καί τόκοι 21 431 639.36
Διάφοροι Λογαριασμοί 66 841.963.26

2.392.673.261.06

"Ο Διευθυντής τοΰ Γεν. Λ ιχιστηρίου 
MIX. ΡΕΣΜΠΙΘΑΣ



Τ« ΚΥΡΙΠΤΕΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
16 Σεπτεμβρίου 1937

Τό γαλλικόν φράγκον έσημειώ- 
θη εις την τιμήν των 144 δΓ έ- 
κάστην στερλίναν.
21 Σεπτεμβρίου

Παραιτεΐται ό πρωθυπουργός
τής Τουρκίας κ. Τσμέτ Ίνονοΰ, 
την δέ κυβέρνησιν θά σχηματίση 
ο Υπουργός τής Έθν. Οικονομί
ας κ. Τζελάλ Μπαγιάρ.
22 Σεπτεμβρίου

Σοβαρόν έπεισόδιον μεταξύ 
Καλλών καί Ιταλών ναυτών συ
νέπεια έπιθέσεως τών τελευταίων 
εναντίον αντιφασιστικής εφημερί- 
δος εν Τΰνιδι.
25 Σεπτεμβρίου

Ό κ. Μουσσολίνι έπεσκέφθη έ- 
πισήαως εις Μονάχον τον άρχη- 
γόν του Γερμανικού Ράϊχ Άδόλ-

φον Χίτλερ.
26 Σεπτεμβρίου

Υπογραφή εν Βερολίνφ συμβά- 
σεως ρυθμιζοΰσης τάς εμπορικάς 
συναλλαγάς Ελλάδος καί Γερμα
νίας.
29 Σεπτεμβρίου

Εκλογή τοΰ Βελγίου ώς μέλους 
τοΰ Συμβουλίου τής Κοινωνίας 
τών Εθνών.
30 Σεπτεμβρίου

Ό Υπουργός τών Οικονομικών

4 ’Οκτωβρίου
Ή Ουγγαρία άπεφάσισε νά πλή

ρωσή τό προς την ’Αμερικήν χρέ
ος > της.
5 ’Οκτωβρίου

Κατά τήν έθνικοσοσιαλιστικήν 
εορτήν τής συγκομιδής εις Μπού- 
λεμπεργκ ό Φΰρερ έζήτησε τήν ά- 
πόδοσιν τών αποικιών εις τήν 
Γερμανίαν.
7’ Οκτωβρίου

Ό Πρόεδρος Ροϋσβελτ εκφωνεί 
εν Σικάγφ βαρυσήμαντοι1 λόγον

τής Γαλλίας^κ. Μποννέ διέψευσε διαδηλών *τήν σταθερόν άπόφασιν 
την φημην οτι πρόκειται να επι- τών =Ηι,_ Πολιτειώννα επι-
βληθή έλεγχος επί τοΰ συναλλάγ-1 να προασπι-

σωσι την ειρΐ|νην. 
ματος. , 9 ’Οκτωβρίου
3 Οκτωβρίου ^ Ό ’Άγγλος Πρωθυπουργός κ.

Έπίδοσις εις την Ιταλικήν Κυ- j Τσάμπερλαιν, εις λόγον του έκφω- 
°” ’Λ ι.,νηη χ.-----  νηθέντα εις τό συνεδρίαν τοΰ συν-βέρνησιν Άγγλογαλλικής διακοι- 

νοίσεως διά τό ’Ισπανικόν τηρητικοΰ κόμματος, διεδήλωσε

Η ΑΠΟΔΟΣ IΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Τά εις χρυσόν Εθνικά Δάνεια αποδίδουν τους εξής τόκους μέ τό 40 ©)© τών άρχικών τόκων, τό όποιον 
λαμβάνουν ΣΗΜΕΡΟΝ, εις τάς τρέχουσας τών ημερών αυτών τιμάς

’Αρχικός

5 ο)ο τοΰ 1881, 1884 
4 ο)ο » 1887 (Μονοπωλίων)
4 ο)ο » 1889 (Πάγιον)
·! ο)ο 1893 (Κεφαλαιώσ.)
3 ο)ο » 1883 (Μοναστ. Θεσ.)

3 ο)ο » 1883 (Θεσ. Κων]ως)
δ ο)ο » 1907 (Άμύνης)
4 ο)ο » 1910 (110 έκατομ.)
δ ο)ο » 1914 (500 » ' )
7 ο)ο 1924 (ΙΙροσφυγικ.)
4 ο)ο » 1925 (Ύδρεύσεως)
0 ο)ο » 1928 (Σταθεροπ.)
6 ο)ο » 1928 (Παραγωγική
6 ο)ο » 1931 (Παραγωγ. Β-.)

Τιμή Τοκομερίδιον

». 3560 Ίαν)ου καί’Ιουλ. άνά Δρ. 104,40
2860 Ίαν)ου καij,Ioυλ. »

, » 2700 Άπριλ.καί 8]βρίου »
» 3450 άνά τριμηνίαν »
» 1575 Ίαν]ου καί Ίουλ. »

προσθετέου έτησίως μέχρι Ίαν]ου

» 250 Άπριλ. καί 8]βρίου»
720 Ίαν]ου καίΊουλίου 

» 2725 Άπριλ.καί 8]βρίου
» 3850 Μαρτ. καί 7]βρίου »
» 5200 Ν]βρίου κοί Μαΐου »
» 79500 Άπρ. καί 8]βρίου » Δ
» 4600 Φεβρ. καί Άπριλ. »
» 4700 ’Ιουνίου καί Λ]βρ. »
»■ 5600 ’Ιουνίου καί Δ]βρίου»

8 ο)ο Άπαλλοτριώσεως 
8 ο)ο ’Εντόκων Γραμματίων 
8 ο)ο Ελλήνων Υπηκόων 
8 ο)ο Ανταλλάξιμα 
6 ο)ο Μεταναστεΰσεως
5 ο)ο τών 300 έκατομ. Λαχ.
6 ο)ο Πολεμοπαθών
6 1]2ο)ο Αναγκαστικά Α' Λαχ. 
6 ο)ο Αναγκαστικά Β’ Λαχ.

70 Άπριλ. καί 8]βρίου » 
65 1]2 14ην Απριλίου » 

337 1J2 Άπριλ. καί 8]βρ. 
742 1)2 Ία]ου καί Ίουλ. » 
257 Ίαν]ου καί Ίουλ. » 
125 Ίαν]ου καί Ίουλ. » 
521)2 Άπριλ. καί 8]βρ. » 
64 1)2 Άπριλ. »
62 1)2 Φεβρουάριου »

104,40 - 209,66 : 58,57
87,35 174,72 — 6,05
82,12 - 164,24 6,07
52,42 : 209,68 6,07
39,31 78,(52

ι 18.41 45 7,84
12 24 = 9 1)2
21,84 43,68 6,06
86,67 173,34 6,36

108,28 = 216,56 = 5Λ7
152,88 . 305 7(5 5,88
120 40— 4400 5,53
131 262 5,69
131,04 262,08 5,57
176,32 356.74

l μέ τήν τιμήν
του Φλωρινίου 6,30

ει ώς εξής
3 (> 8.1)2
6 9,10

15 30 9
30 = 60 8,85

11,25 22'], 8,70
3,75 7,50 6
2.25 : 4,50 81)2

4,87j]2 7,60
4,50 71)2

Άπόδββις
ο)ο
ο)ο
ο)ο
ο)ο

ο)ο

ο)ο
ο)ο
ο)ο
ο)ο
ο)ο
ο)ο
ο)ο
ο)ο

ο)ο

ο)ο

ο)ο

τήν θέλησιν τής ’Αγγλίας όπως 
προάσπιση διά παντός τρόπου τήν 
παγκόσμιον ειρήνην.
10 ’Οκτωβρίου

Αΐ Γαλλικοί δημοτικοί έκλογαί 
δέν έσημείωσαν αξίαν λόγου με
ταστροφήν τής γαλλικής κοινής 
γνώμης.
13 ’Οκτωβρίου

Άνανέωσις τοΰ συμφώνου φιλί
ας Γαλλίας καί Γιουγκοσλαυΐας.
14 ’Οκτωβρίου

Ή Γαλλία αποδέχεται τήν πα
ραπομπήν τοΰ ζητήματος τής ά- 
νακλήσεως τών έν Ισπανία εθε
λοντών εις τήν ’Επιτροπήν μή Έ- 
πεμβάσεως εξωτερικού.

Ό 'Υπουργός τών ’Εξωτερικών 
τής Γερμανίας έπέδωσεν εις τόν 
Βέλγον πρεσβευτήν δήλωσιν περί 
τοΰ απαραβίαστου τών συνόρων 
τοΰ Βελγίου έκ μέρους τής Γερ
μανίας.
15 ’Οκτωβρίου

Ό Υπουργός τών Εξωτερικών 
τής ’Αγγλίας κ. Ήντεν εις βα- 
ρυσήμαντον λόγον του ενώπιον τής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σημ. Διά τό ακριβέστερου, ό κεφαλαιούχος ας ύπολογίση τάς λήξεις καί τούς δεδουλευμένους τόκους.

Έκ τοΰ Γραφείου I. I. ΜΙΝΕΤΤΑ

ΆΘήναι τμ 8 Ό)βρίου 1?37
Σοφοκλέους 7

συνελευσεως τοΰ Συντηρητικού 
κόμματος εκθέτει τήν εξωτερικήν 
πολιτικήν τής χώρας του καί δή 
έν σχέσει μέ τούς συνεχιζομένους 

!δυο ακήρυκτους πολέμους.
1 —Συμφώνως προς τάς αποφάσεις 
τής Διασκέψεως τοΰ Μοντρέ λήγει 
ή ισχύς τοΰ έν Αιγύπτιο διομολογι- 
κοϋ καθεστώτος.
— Οί Αγγλοι προς «ποκατάστα- 
σιν τής έν Παλαιστίνη ανωμάλου 
καταστάσεως λαμβάνουν σκληρά 
μέτρα κατά τοΰ αραβικού στοιχείο υ.
19 ’Οκτωβρίου

Εις τά Χρηματιστήρια τής Ν. 
Υόρκης σημειοΰται χρηματιστη

ριακός πανικός λόγιο ύποτιμήσεως 
όλων τών αξιών είς επίπεδα έξαι- 
ρετικώς χαμηλά, δφειλομένης είς 
υπερπαραγωγήν βάμβακος καί τών 
άλλων πρώτων υλών.
20 ’Οκτωβρίου

_ Κατόπιν υποβολής υπό τής ’Ιτα
λίας είς τήν επιτροπήν μή έπεμβά- 
σεως αντιπροτάσεων προς άντιμε- 
τωπισιν τοΰ έκ τοΰ 'Ισπανικού ζη
τήματος δημιουργηθέντος αδιεξό
δου διαπιστοΰνται ελπίδες ομαλής 
εξελίξεως τής διεθνούς καταστά
σεως.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(τής 7ης ’Οκτωβρίου 1937)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1. Χρυσός καί εξωτερικόν συνάλλαγμα
2. Δάνεια Δημοσίου είς χρυσόν
3. Έτερον έξωτερικόν συνάλλαγμα
4. Κερματικά Ελληνικά νομίσματα
5· Συναλλαγματικοί καί γραμμάτια εσωτερικού:

I. Εμπορικοί συν)καί και
γραμμάτια Δρχ. 333.861.220 50

Δρ.

II. Γραμμάτια Δημοσίου 
Πιστώσεις :

I. Πληρωτέοι είς Δραχμάς :
’ Δημοσίου Δρ. 2.819.218.740.03 
β’ Έτεροι » 1.827.473.730.77

269.595.167.25

4.647.367.448.20

3.435.691.072 87 
521.134.983.85

158.619.485.50

603.456,388.50

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

11. Κεφάλαιον καταβεβλημένον
12. Άποθεματικά :

Δρ.

II. Πληρωτέοι είς έξωτερι
κόν συνάλλαγμα »

7. Χρέος τοΰ Δημοσίου
8. ’Επενδύσεις
9. Κτίρια Τραπέξης καί εγκαταστάσεις 

1θ Έτερα στοιχεία τοΰ ένεργητικοΰ

4 647.367.448.20 
3.855 263.657.55 

460.395.725.60 
187.415376.19 

1.029 407.050.55

Δρχ. 14.898.751.188 81

I. Πρόβλεψις συμφ.αρθ. 71 Κατ Δρ. 24.570.149 55 
II. Τακτικόν άποθεματικόν > 70.900.000’_»

13. Τμήμα τακτικού Άποθεμ. είς άντί- 
κρυσμα άποσβεννυμένου μέρους
τής έκ £ ζημίας συμφώνως Ν ήβΟδ >

14. Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφαρίφ >
15. Έτεροι υποχρεώσεις δψεως είς δραχμάς :

I. Λογαριασμοί τρεχούμενοι καί καταθέσεων 
α' Δημοσίου Δρ. 332.545.716.29 
β' Τραπεζών » 589.633.738.38
γ' Έτ.Λ)σμοί » 4.648.286.866.25 Δρ. 5 570.466.320.92

400.000.000.—

95.470.149.55

30.000.000.-
6.775.200100.-

II. Γραμμάτ. καί τραβηκτ. δψεως ·

16. Καταθέσ. είς δραχ. ΰπό προθεσμίαν :
I. Δημοσίου ,

II. Τραπεζών >
III. Έτεροι Λογαριασμοί »

17. "Υποχρεώσεις είς έξωτερικόν συν)μα 
καί χρυσόν :

I. Έξ. συν)μα είς χρυσόν (Καταστ.

89.933.111.68 Δρ. 5 660.399.432 60

άρθρ. 62)
II. Έτερον εξωτερικόν συνάλλαγμα » 

18. Έτεροι υποχρεώσεις

Δρ. 129.760.536.44
____  » 129.760.536.41

» 1.807.920.970.22 
Δρχ. 14.898.751.188.81

Ηροεξοφλητ ιχύς τάχος 6 ο)ο
& παρούσα δημοσίευπι: γίνεται διά λο

γαριασμόν τής Τρο έξης μόνον κατό
πιν έγγράφου εντολής αυτής.

Έν Άθήναις τή 7η 'Οκτωβρίου 1937.

*0 Διοικητής 
ΕΜΜ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ

Ο Τμημ)χης τον Γεν. Λογιστηρίου
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΕΜΒ1ΚΟΣ

16 Σεπτεμβρίου
’Επάνοδος έκ Κέρκυρας τής Α. 

Μ. τοΰ Βασιλέως.
18 Σεπτεμβρίου

Δυνάμει ’Αναγκαστικού Νόμου 
πάσαι αι οφειλαί τοΰ Δήμου ’Α
θηναίων πλήν τών προς τήν ’Ε
θνικήν, τήν ’Εθνικήν Κτηματικήν 
Τράπεζαν καί το Δημόσιον, αι πρό 
τής 31)4)34 γεγενημέναι εξοφλούν
ται όΓ ομολογιών.
19 Σεπτεμβρίου

Ό νομικός σύμβουλος τού 'Υ
πουργείου Έθν. Οικονομίας απο- 
φαίνεται οτι ολαι αί εγκύκλιοι at 
ρυθμίζουσαι τήν προϋπηρεσίαν 
τών τραπεζικών υπαλλήλων, έχου- 
σι νόμιμον ίσχύν.
23 Σεπτεμβρίου

Εγκαίνια τής υπό τοΰ 'Υφυ
πουργείου Τύπου καί Τουρισμού 
ίδρυθείσης Σχολής Τουριστικών 
επαγγελμάτων.
25 Σεπτεμβρίου

Κατάπλους τής’Αργεντινής φρε
γάδας «Πρόεδρος Σαρμιέντο κο- 
μιζούσης χαλκίνην αναμνηστικήν 
πλάκα τοΰ Υδραίου Ναυάρχου Γε
ωργίου Κολινιάτη.
4 ’Οκτωβρίου

Καθ’ άρμοδίαν ά να κοινά) σι ν, 
είσ ήχθησαν κατά τύ β’ δεκαπεν
θήμερον τοΰ Σεπτεμβρίου 13616 
τόννοι σιτηρών προελεύσεως ’Αρ
γεντινής, Ρωσσίας, Ουγγαρίας καί ·ι 
Ρουμανίας.
7 ’Οκτωβρίου

Έναρξις τής λειτουργίας τοΰ | 
θεσμού τών Κοινωνικών ’Ασφα
λίσεων.
9 ’Οκτωβρίου

Δι άποφάσεως τών Υπουργών 
Οικονομικών καί Έθν. Οικονομίας 
έχορηγήθησαν προσωπικά δελτία 
εισαγωγικού δικαιώματος είς τούς I 
υφαντουργούς διά νήματα καί κλω- i 
στάς έξ ερίου.
15 ’Οκτωβρίου

Δι’ αναγκαστικού νόμου τροπο
ποιείται ή διέπουσα τον Α Σ.Ο. 
νομοθεσία σχετικώς μέ τήν οργά- 
νωσιν τής εξαγωγής σταφίδας.
16 ’Οκτωβρίου

Αναχώρησις είς ’Άγκυραν τοΰ . 
Πρωθυπουργού κ. I. Μ έταξα.
17 ’Οκτωβρίου

Παρουσία τής Α.Μ. τοΰ Βασί
λειος γίνεται ή όρκομωσία τών 
κληρωτών.
18 ’Οκτωβρίου

Καταρρακτώδεις βροχαί πρόκα- ,. 
λοϋν μεγάλας ζημίας είς Αθήνας 
καί Ηράκλειον Κρήτης.

Ο Έλλην πρωθυπουργό; κ. : 
Ιωάν. Μεταξάς γίνεται ένθουσιω- 

δώς ^δεκτός κατά τήν έπίσκεψίν I 
του εν Κων)πόλει υπό τοΰ τΟυρκι- ί 
κοΰ λαοΰ.
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ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΟ ΝΧΟΡΟΝ
ΧΩΡΑΙ 1 ΕΠΙ ΤΟΙΣ 0)0 ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ

Ελλάς 6 4- 1-37
Ά γγλία 2 30- 6-32
'Αλβανία 6 1- 4-37
Λνοτρία 3 1)2 10- 7-35
Βέλγιυν 2 14- 5-35
Βουλγαρία 6 15- 8-35
Γαλλία 31)2 2- 9-37
Γερμανία 4 22- 9-32
Γιουγκοσλανΐα 5 1- 2-35
Δανία 4 79-11-36
*Ελβετία 1 1)2 25-77-36
Έσ&ονία 4 1)2 1-10-35
*Ην. Ιΐσλιτεΐαι 1. 26- 8-37
*Ιαπωνία 3285 7- 4-33
*Ιταλία 4 1)2 18- 5-36
'Ισπανία 5 15- 7-35
Αεττωνία δ 1)2 7-11-36
Λιθουανία 5 1)2 7- 7-36
Νορβηγία 4 7-12-36
Ουγγαρία 4 28- 8-35
*Ολλανδία 2 2-12-36
Πολωνία 5 26-10-33
Πορτογαλλία 4 11- 8-37
Ρουμανία 4 1)2 15-12-34
Ρωοοία 8 22- 3-27
Σουηδία 2 1)2 1-12 33
Τουρκία 5 1)2 2- 3-33
Τσεχοσλοβακία 3 1- 1-36
Φινλανδία 4 3-12-34


