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Π Ρ Ο Α Ε Γ Ο Μ Ε Ν Α

Ε κ α τ ό ν  ήδη έτη συνεπληρώΰησαν ά φ ’ ής ημέρας ό 
Π αλαιών Π ατρών Γερμανός καί οι περί αυτόν λογάδες 
άνεπέτασαν τήν σημαίαν της Ελευθερίας τή 25η Μ αρ
τίου τοΰ 1821, ήτις έπέπρωτο νά άποβή ή 'Α γ ία  καί 
Ευλογημένη ήμερα της άναστάσεως τοΰ άναξίως δεινοπα- 
θήσαντος Ελληνικού έθνους, ή ημέρα της δικαιώσεως 
καί ίκανοποιησεως τοΰ μαρτυρήσαντος γένους. Ούτε αί. 
καταπιέσεις, ούτε αι «ρπαγαι των παρθένων, οΰτε οι έξι- 
σλαμισμοί κατώρθωσαν νά έξαλείψωσι τά εύγενή ιδα
νικά καί τον άσβεστον προς τήν ’ Ελευθερίαν πόθον 
τοΰ Ελληνισμού, δστις ά φ ’ δτου ένεφανίσθη επί τής πο
λιτικής κονίστρας νπήρξεν ό φωτοβόλος φάρος τοΰ πολιτι
σμού καί τής προόδου. ‘Η  πτώσις τής Κωνσταντινουπό
λεως κατά τήν αποφράδα Τρίτην τής 29 Μαίου 1453 δέν 
άπέσβεσε τήν ελπίδα τής άναστάσεως, αλλά τουναντίον 
έγαλούχησε καί εξέθρεψεν αυτήν διά μέσου ολοκλήρων 
εκατονταετηρίδων. 'Η  υποταγή ήτο πρόσκαιρος, διδομένης 
ευκαιρίας, ό Έ λλην έξεδήλου τον πόθον του διά τών συ
χνών επαναστάσεων, ή τής διαίτηςτου εις τά δρη ώς αρμα- 
τωλός ή κλέφτης. Τ ό  κύμα έπ'ι τέλους διά τής επιμονής 
του κατέφαγε τά κράσπεδα τοΰ ύπερηφάνου βράχου, κατέρ- 
(>ιψεν αυτόν εις τά βάθη τής αβύσσου, ΐνα άναδυθή ό 
Σταυρός τοΰ Χριστιανισμού καί ή σημαία τής ελευθερίας. 
Π όσον  ωραία εΐκών ! Π όσον θαυμάσιος εις τό ποίημα καί 
τάς εικόνας του ό έξοχος εκ Αευκάδος ποιητής Βαλαω- 
ρίτης.

Ό  ‘ Ελληνισμός έσώθη. 'Η  έπανάστασις τού 1821 ύπήρ- 
ξεν ή τελευταία προσπάθεια προς άποτίναξιν τοΰ Τουρκι
κού ζυγού. Ό  βάρβαρος κατακτητής μετά πάροδον τεσ
σάρων αιώνων έφευγε διά παντός εκ τής Πελοποννήσου 
καί τής Στερεάς. 1 Ιοία όμως ήτο ή κατάστασις τής ελευθε- 
ρα> θείσης μικράς Ε λλάδος ; Πανταχοΰ ερείπια καί κατα
στροφή. Οί έλευθερωθέντες γιγαντομάχοι τοΰ 1821 έν μέσα) 
ερειπίων καί απελπιστικής ελλείψεως πόρων, χωρίς συγκοι- 
νωνίαν, χωρίς λιμένας, χωρίς σχολεία, σχεδόν χωρίς κατοι
κίας, μέ μόνην τήν Ελευθερίαν ω ς σύντροφον καί τήν γεν
ναιότητα τής ψυχής των, έπρεπεν ούχί μόνον νά άνορθώ- 
σωσι τά πάντα, νά δημιουργήσωσι κράτος, αλλά συγχρόνως 
νά προπαρασκευάσωσι τήν εθνικήν άποκατάστασιν διά τής 
άπελευθεροισεως τών ύποδοΰλων αδελφών. Τό έργον ήτο 
μέγα καί δυσκολώτατον.- Ή  κληρονομιά τήν οποίαν παρέ- 
διδον οι ήρωες τοΰ 1821 εις τούς διαδόχους των ήθελεν

ώμους στιβαρούς καί εντατικήν εργασίαν. Πράγματι α 
προσδοκίαι δέν διεψεΰσθησαν. 'Η  πρώτη ήδη έκατονταε- 
τηρις ευρίσκει τήν Ελληνικήν φυλήν άγωνιζομένην τον 
ύστατον αγώνα κατά τοΰ αίμοβόρου θηρίου, είς τήν καρ- 
δίαν τής Μ. Ά σ ία ς  τής οποίας τάς εκτάσεις από τοΰ 14<Χ> 
μ.Χ. δέν ετόλμησε νά πατήση εχθρικός στρατός.

Τάς προσπάθειας λοιπόν καί τον αγώνα τοΰ 'Ελληνι
σμού ολοκλήρου επί μίαν Εκατονταετίαν από τοΰ 1821—  
1921 εις δλους τούς κλάδους τής ζωής καί τάς ποικίλας 
εκφάνσεις έπιχειρούμεν νά έξεικονίσωμεν διά τοΰ έ*διδο- 
μένου «Πανελληνίου Λευκοίματος καί τής Χρυσής Βίβλου 
τής Ε λλάδος» . Α ΐσθανόμεθα δτι τό έργον εινε γιγάντιον 
άν μή άκατόρθωτον διά τήν έλλειψιν πηγών ά φ ’ ενός καί 
τήν ύπέρογκον δαπάνην ά φ ’ ετέρου. Π ρό τών δυσχερειών 
δέν έδειλιάσαμεν, διότι ή τοιαΰτη έκδοσις είναι ούχί μόνον 
έθνικώς ωφέλιμος, αλλά αποτελεί εν καθήκον προς εκεί
νους, οιτινες εΐργάσθησαν καί έθυσιάσθησαν, ΐνα προπα- 
ρασκευασθή τό ’Έ θ ν ος  εις τούς μεγάλους αγώνας τής σήμε
ρον καί τά ένδοξα κατορθώματα τών οποίων δρέπομεν 
ήδη τούς καρπούς. Ό  επιστήμων καί ό γεωργός, ό στρα
τιωτικός καί ό έμπορος, ό μεγαλοβιομήχανος καί ό μικροε- 
πιχειρηματίας, ό χειρώναξ καί ό μικρέμπορος πάντες έπε- 
τέλεσαν τό προς τήν πατρίδα καθήκον, δλοι εΐργάσθησαν 
κατά τό μέτρον τών δυνάμεων των, Ϊνα προαγάγωσι τάς 
πνευματικάς καί ύλικάς δυνάμεις τοΰ Έ θ ν ο υ ς , ώστε τούτο 
άνδροΰμενον νά γράψη τάς ενδοξοτέρας σελίδας τής συγ
χρόνου ελληνικής ιστορίας. Καί αύταί αί άποτυχίαι είναι 
άξιαι μνείας, διότι χρησιμεύουσιν ώ ς διδασκαλία, ώς μέσον 
δίαπαιδαγωγήσεως. Ό  άποτυχών ασφαλιστής έδημιούργησε 
καί εξησφάλισε τήν επιτυχίαν τών εργασιών τών μετέπειτα 
ίδρυθεισών ασφαλιστικών εταιρειών. 'Ο  ναυαγήσας έμπορος 
έδίδαξε διά τής πτώσεώς του ποια τά καλύτερα μεσα προς 
επιτυχίαν εις μεταγενεστέρας τοΰ αύτοΰ είδους έπιχειρή- 
σεως. Ποιους αγώνας καί ποίας θυσίας ύπέστη ό Έ λλη ν  
βιομήχανος, ΐνα δώση τήν πρώτην ώ&ησιν είς τήν τότε δη- 
μιουργουμένην ελληνικήν βιομηχανίαν ; Έ ά ν  άπέτυχε δέν 
πρέπει διά τοΰτο νά μείνη αφανής. Τό έθνος οφείλει είς 
αυτόν ευγνωμοσύνην διά τήν τόλμην καί τάς θυσίας του. 
Ή  άποτυχία δημιουργεί τό η μίαν της έπιτυχίας. Έ ά ν  
ό Α  άπέτυχε θά  επιτυχή ό Β διά τήν εθνικήν άνάπτυξιν 
καί πρόοδον είναι αδιάφορα τά πρόσωπα.

Τοιοΰτος ό σκοπος καί τοιοΰτον τό πρόγραμμα τοΰ
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«Πανελληνίου Λευκώματος» νά δώση πιστήν εικόνα της 
συντελεσθείσης έξελίξεως.

Τό δλον έργον εκ 14 τόμων θά  άποτελέση τον θησαυ
ρόν διά πάντα Έλληνα καί τάς έπερχομένας γενεάς, τό κά- 
τοπτρον τής Ελληνικής δράσεως και τών αγώνων τής τε 
έσωτερικής καί εξωτερικής διαπλάσεως καί προόδου τοΰ 
Κράτους.

Ήρχίσαμεν έκ τών οικονομολογικών διά τήν εύκολω- 
τέραν συλλογήν τών πληροφοριών, ΐνα εν τώ μεταξύ συλλε- 
γομένων τών αναγκαίων στοιχείων έπιτευχθή ή συμπλή- 
ρωσις τών υπό έκτΰπωσιν ήδη λοιπών τόμων. Περί τών 
περιεχομένων τοΰ άνά χεΐρας τόμου είναι περιττόν νά χςο- 
νοτριβήσωμεν.

Ό  Βος τόμος περιλαμβάνει τήν ιστορίαν τής Βιομη
χανίας— ’Εμπορίου— Βιοτεχνίας. Έ ν  τώ τόμω τοΰτφ 
τοΰ οποίου πλεΐστον μέρος εξετυπώθη θά  εύρη δ άναγνώ- 
στης τήν λεπτομερή Ιστορίαν έκάστης Ελληνικής Βιομη
χανίας, πώς ή Ιδιωτική πρωτοβουλία έξαλίχθη είς ανώνυ
μον Βιομηχανικήν Εταιρίαν* τους αγώνας καί τάς θυσίας 
τών 'Ελλήνων Βιομηχάνων, ΐνα δημιουργήσουν ιθαγενή 
βιομηχανίαν. Τάς ύπαρχούσας πρώτας ΰλας έν Έλλάδι, 
περί μεταλλείων, υδραυλικών δυνάμεων κτλ.

Ό  Γος τόμος υπό τον τίτλον Έπιοτημαι περιέχει τήν 
'Ιστορίαν τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου απο της ιδρυσεως 
μέχρι σήμερον μέ εικόνας τών Καθηγητών εκάστης Σχο
λής, καταλόγους τών πρυτάνεων, κοσμητόρων, στατιστικάς 
τών έγγραφέντων φοιτητών κατά οχολας, εικόνας τών ευερ
γετών" ιστορίαν τών παραρτημάτων καί εργαστηρίων τοΰ 
Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα άρθρα περί τής έξελίξεως έκά
στης επιστήμης έν Έλλάδι επί μίαν εκατονταετίαν, εΙκόνας 
τών έκλειψάντων καί σημερινών επιστημόνων, οϊτινες συνε- 
τέλεσαν εις τήν πρόοδον τής ελληνικής επιστήμης καί τέ
λος τήν ιστορίαν τοΰ Πολυτεχνείου (πλήν τών καλλιτεχνι
κών μαθημάτων.)

'Ο  Δος τόμος Ή  Καλλιτεχνία έν Έλλάδι. 'Ιστορίαν 
τής Μουσικής έν Έλλάδι, τοΰ Θεάτρου, Ζωγραφικής, Γλυ
πτικής, Φωτογραφίας, Περί τοΰ ’Ωδείου μετά στατιστι
κών, καί τέλος τάς έν Έλλάδι ’Αρχαιολογικός εργασίας καί 
τήν δρασιν τών ’ Αρχαιολογικών Σχολών.

Ό  Εος τόμος Περί παιδείας τήν έξέλιξιν τής Παιδείας 
έν Έλλάδι, πότε ιδρύθησαν τά διάφορα σχολεία, πόσοι 
μαι>ηταί έφοίτησαν τό πρώτον έτος καί πόσοι τώ 1921 
μετά καταλόγων τών έκάστοτε Σχολαρχών, Γυμνασιαρχών, 
Διευθυντών' Δημοσία καί ιδιωτική Έκπαίδευσις. ΓΗ νεω- 
τέρα Φιλολογική κίνησις.

Ό  ΣΤος τόμος περί ’Εκκλησίας περιλαμβάνιι την 
'Ιστορίαν καί δρασιν επί μίαν εκατονταετίαν τής ’Εκ
κλησίας Κωνσταντινουπόλεως, Ελλάδος, ’ Αλεξάνδρειάς, 
'Ιεροσολύμων, ’Αντιόχειας καί Κύπρου. Μετά καταλόγων 
επί μίαν εκατονταετίαν τών Πατριαρχών, Μητροπολιτών, 
Ε πισκόπων καί εικόνων αυτών. Εικόνες καί ίστορίαι τών 
Μονών.

Ό  Ζος περί Ναυτιλίας. Τήν Ιστορίαν καί έξέλιξιν τοΰ 
έμπορικοΰ μας στόλου' πώς ή ίστιοφόρος ναυτιλία έξειλί- 
χθη εις τάς υπερωκεανίους άτμοπλοϊας μας.

'Ο  Η ος περί Γεωργίας καί Κτηνοτροφίας.
'Ο  Θος ’Επίσημον Κράτος τήν πολιτικήν ιστορίαν τής 

'Ελλάδος, με εικόνας τοΰ Κυβερνήτου Καποδιστρίου, τών 
Βασιλικών Δυναστειών τής 'Ελλάδος, τών πολιτικών άν-

δ ρ ώ ν  'Ιστορίας τών κυριωτέρων Δήμων έπί μίαν εκατον
ταετίαν. Καταλόγους τών Βουλευτών κατά περιόδους.

'Ο  Ιος Στρατός— Ναυτικόν. Τάς εικόνας τών ήρά>ων 
μετά συντόμου βιογραφίας από τοΰ 1821— 1921.

'Ο  ΙΑος Τά έν Έλλάδι φιλανθρωπικά Ιδρύματα'
Ό  ΙΒος τήν έξέλιξιν τοΰ έ'ξω Ελληνισμού καί τήν δρά- 

σιν τών διαφόρων έν Ευρώπη, ’Αμερική κτλ. Ελληνικών 
παροικιών.

Ό  ΙΓ ος τήν δρασιν, έκπαίδευσιν, μόρ^ωσιν καί έξέλι- 
ξιν τής Έλληνίδος γυναικός.

'Ο  ΙΔος Εύρετήριον προς εΰκολον χρήσιν τών τόμων.
Πλέον τών εκατόν 'Ελλήνων λογίων καί συγγραφέων 

άνεγνωρισμένων ώς ειδικών έν έκάστω θέματι έγραψαν 
καί γράφουσι τά διάφορά άρθρα τοΰ Αευκώματος.

Τοιοΰτον έν επιγραμματική οΰτως εϊπεΐν περιλήψει τό 
υπό έκτΰπωσιν έργον, είς τό όποιον αντί τοΰ τίτλου τοΰ 
Λευκώματος (καί τοιοΟτος ήτο ό αρχικός σκοπός τής έκ- 
δόσεως άπλοΰν Λεύκωμα έν τή κυριολεξία) θά  προσηρμό- 
ζετο έπιτυχέστερον ό τίτλος «ή έξέλιξις τοΰ Ελληνισμού- 
έπί μίαν Εκατονταετίαν.» ΙΙρό τοΰ δγ ου τοΰ έργου καί 
τών ανυπερβλήτων δυσκολιών, ούχί μόνον από τεχνικής, 
καί οικονομικής άπόψεως αλλά πρό παντός διά τήν έλλει- 
ψιν τών πηγών προς συγγραφήν τόσων σπουδαίων θεμά
των, θά  έκάμπτετο πασα αγαθή θέλησις, πας ιδεολόγος" ή 
συναίσθησις δμως τοΰ καθήκοντος, δπως ανωτέρω γρά- 
φομεν, τόσον π ρ ο ς ’ Εκείνους, οϊτινες διά τών θυσιών καί 
τής αύταπαρνήσεως έθεσαν τά θεμέλια τής 'Ελληνικής 
’ Ελευθερίας καί τής Άναστάσεως τοΰ Έ θνους, δσον καί 
προς τάς μετέπειτα γενεάς, αϊτινες ούχί δι’ όλιγωτέρων θυ
σιών έςηκολουθησαν τούς αγώνας επί μίαν ολόκληρον εκα
τονταετίαν, μέχρις ού άνέτειλαν αί ένδοξοι ήμέραι από τοΰ 
1912— 1921 καθ ’ ας έγράφησαν σελίδες δόξης καί ηρωι
σμού είς τά Γιαννιτσά, Κρέσναν, Κιλκίς, Μπιζάνι, Σκρά, 
είς τάς ναυμαχίας τής Λήμνου καί τής "Ελλης, εις τήν Φι
λαδέλφειαν, τήν Θράκην, τό Τουλού-Μπουνάρ, Ά φιον -Κ α- 
ραχισσάρ, Κιουτάχειαν, Έσκή-Σεχήρ ούχί κατώτεροι τής 
άλώσεως τής Τριπολιτσας, τής έξόδου τοΰ Μεσολογγίου 
τής Γραβιας, τής ναυμαχίας τοΰ Γέροντα, άναδείξαοαι απο
γόνους ανταξίους ενδόξων προγόνων, έπεισεν ήμας δτι 
έπρεπε νά τολμήσωμεν' τό δύσκολον δέν εΐνε καί άκατόρ 
ϋ-ωτον.

Τήν άπόφασιν ένίσχυσεν έτι μάλλον ή σκοπιμότης τού 
έργου διά τάς έπερχομένας γενεάς, διότι δσω  μεγάλα καί 
ένδοξα τά κατορθώματα από τοΰ 1912 - 1921 τόσω βαρύ- 
τεραι αί υποχρεώσει; καί τά καθήκοντα τών μετά τό 1921 
γενεών, αϊτινες ούχί μόνον τήν συντελεσθεΐσαν εθνικήν 
άποκατάστασιν πρέπει νά διατηρήσουν άκεραίαν καί άλώ- 
βητον, αλλά καί τό μέγα εκπολιτιστικόν εργον τής ’Ανατο
λής όφείλουσιν είς αϊσιον πέρας νά άγάγωσιν καθιστάμε- 
ναι ό πρώτος παράγων έν ’ Ανατολή, ή εστία τών επιστημών 
καί τής μαθήσεως. Αί δυσίαι καί οί αγώνες τούτων θά  εί
ναι υπόδειγμα έν τή σταδιοδρομία τοΰ μέλλοντος.

Τέλος ή παρατηρουμένη παρ’ ήμΐν έλλευοις έργων τοΰ 
χαρακτήρος τοΰ έκδιδομένου «Πανελληνίου Λευκώματος* 
έν άντιθέσει προς τήν πληθώραν τών έν Εύρώπη τοιούτων 
έπεισεν ήμας, δτι έπρεπεν ούχί μόνον νά πληρώσωμεν τό 
ύπαρχον κενόν διά τής έκδόσεως, αλλά συγχρόνως καί έν 
έτι μεγαλήτερον βήμα νά κάμωμεν, ΐνα μή ύστερή δ Ε λ 
ληνισμός τών συγχρόνων Βαλκανικών Κρατών έν τή είδη-



-σεογραφία τής Δΰσεως νά έκδοθή δηλ. είς ένα τόμον, πε- 
ρίληψις τοΰ δλΟυ έργου παριστώσα τήν συντελεσθεΐσαν 
έξέλιξιν καί πρόοδον Γαλλιστί, ’Αγγλιστί, Γερμανιστί, ΐνα 
μή άδικοΰμεθα οσ ω  αφορά τάς προόδους μας υπό τών 
Ευρωπαίων καί σχεδόν μένωμεν άγνωστοι, καίτοι είργά- 
σθημεν, έπροοδεΰσαμεν έπί τέλους ε’ιμεθα άξιοι προσοχής 
και περισσοτέρας έκτιμήσεως καί διά τούς αρχαιολογικούς 
τόπους, αλλά καί διά τάς έπιστημονικάς, βιομηχανικός καί 
βιοτεχνικός μας προόδους, οί δέ ξηροί καί αίματοβαφεΐς 
βράχοι, οϊτινες άπετέλεσαν τό 'Ελληνικόν Κράτος υπήρξαν 
τ:ά θεμέλια έφ ’ ών απλοΰται ήδη υπερήφανος ή Ε λ λ ά ς ως

Έ ν Άθήναις ί !) Orj Αυηοΰατου 1921

κράτος διεκδικοΰν ήδη τήν πατρώαν κληρονομιάν. Είναι 
καιρός πλέον ή Ευρώπη νά εκτίμηση περισσότερον τήν 
αξίαν τής συγχρόνου Ε λλάδος, νά άντιληφθή, δτι δ Ε λ λ η 
νισμός είναι ό μόνος εκπολιτιστικός παράγων διά τήν ’ Α να
τολήν, ό έχων τά ιστορικά και απαράγραπτα δικαιώματα 
έπι τών χωρών, αϊτινες εγέννησαν τούς τιμήσαντας τό Ε λ 
ληνικόν δνομα καί φωτίσαντας τήν ανθρωπότητα.

Τοιοϋτος δ υψηλός ’ Εθνικός σκοπός καί τοιαΰτη ή πρό- 
θεσις ημών" τήν επιτυχίαν τοΰ έργου έξαρτώμεν εκ τής αν- 
ηλήψεως και ένισχΰσεως τών δρθώ ς άντιλαμβανομένων τών 
μεγάλων συμφερόντων τοΰ Έ θ ν ο υ ς .

Η ΔΙΕΤΘΥΝΣΙΣ
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Πρώτου Τόμου ή θά  επισυναφθώσιν εις τον Βον Τόμον περί ’ Εμπορίου, Βιομηχανίας, Βιοτεχνίας προτασσόμενα 
τής μελέτης τής εξεταζοΰσης τήν σχέσιν τών Τραπεζών και ’Ασφαλειών προς τό Έ μπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.

3 0 0 0 0 C

Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Τό περί τής ’ Εθνικής Τραπέζης εργον τοΰ I. Βαλαωρίτου. Τάς έτησίας εκθέσεις τών ελεγκτών τών ισολογισμών 
ίών διαφόρων Τραπεζών καί ’Ασφαλειών. Τά Καταστατικά τών Τραπεζών καί ’Ασφαλειών. Τούς ετησίους ’ Ισολογι
σμούς. Τό περί ’ Ασφαλειών έν 'Ελλάδι εργον χοϋ Α. Μάτεση. Τήν ’ Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως. Χρηματιστική 
Κλείς Γ . Ν. Νικολαΐδου.
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Τ Η Σ  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1 8 2 1 — 1 9 2 1  

“ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ Α . — Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
&

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

σονδήποτε ψύχραιμος καί αύστηρός κριτής 
ήθελεν εΐαθαι δ ιστοριογράφος τον μέλλοντος 
ό άςαλαμβάνων την έν σνντόμω έπισκόπησιν 
της κατά την λήγουσαν από τον ιερόν άγώνος  

εκατονταετίαν ίξελίξεως τής ’ Εθνικής ζωής, δεν εϊναι 
δυνατόν ή νά α:τοκαλυφθϋ έν ενλαβει θανμασμώ προ 
τον μεγάλου ργ ή ματ ος τοΰ εργον τοΰ έλληνικον πατρι
ωτισμόν και τον ‘Ελληνικόν πνεύματος, προ τον 
οικονομικού κολοσσού, τον παγκοσμίου κύρους και 
σεβασμόν πιστωτικόν Ιδρύματος, οπερ καλείται 
’ Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος.

Απαύγασμα τον ‘ Ελληνικόν πατριωτισμόν, πρ< ϊόν 
τής ελληνικής έπιμονής, τής ελληνικής τιμιότητος, τοΰ 
ελληνικόν δαιμονίου τής διαχειρίσιως και τών ευφνε- 
στάτων δσον και έθ) ωφελών οννδνασμών, έψ' ών  
ολων έστηρίχθη άμα τ·η γενέσει, τον, έξετράφη διά 
μέσον μνρίων δνσχερειών και έγιγαντώϋη τό Έ θ ν ι -  
κόν ίδρυμα, ΐνα άπεικονιζη σήμερον, ον μόνον τάς 
ελληνικός αρετάς, αλλά και τήν τεραστίαν πρόοδον  
ήν εχει να. παρονσίάση ενώπιον τοΰ πεπολιτισμένον 
κόσμου τό ‘Ελληνικόν "Εθνος.

Η  ’ Εθνική Τράπίζα εϊνε ή πλήρης καί πιατο
τέρα είκών τής ‘ Ελληνικής έξελίξεως.

ΟΙ θρνλλικοι ηρωες του Ιερόν άγώνος, οϊτινες 
ώνειρενθησαν 'Ελλάδα Έλενϋέραν, μεγάλην κο'ι 
Ιοχνράν θά άνεγνώριζον ίσως τά νπ ’ αυτών σνλλη- 
φθέντα τότε όνειρα ώς ύπολειπόμενα τής πραγματι
κότητας έάν, άναζώντες σήμερον, ευρίσκοντο προ 
τών μεγαλειωδών άποτελεσμάτων έκατονταετους τών  
άπογόχων αυτών εργασίας. Και θά ι)σθάνοντο δεδι- 
καιολογημένην έθνικήν υπερηφάνειαν, διαβλέποντες 
πρώτιστα πάντων τό μεγαλούργημα τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης, ίξασφαλίζον βαθμιαίως τον παγκόσμιον 
σεβασμόν προς τήν ‘Ελληνικήν πίστιν, ώς εξησφά-

λιζον αυτόν προς τον έλληνισμόν καθόλ.ου τά σωζό-  
μενα τον άρχ^αίου πολιτισμού έρείπια καί ή άθάνητος 
εποποΰα τοΰ 1821. Διότι, τώ δντι, τί αλλο εϊνε η 
Ε θνική Τράπεζα, ή αυτή αϋτη ή ‘Ελλάς ; Τι αλλο 
είναι ή ούτή ή ψυχή ταΰ Κράτους καϊ τον Έ θ ν ο υ ς  ;

Προϊόν τής άκαταδαμάστου επιμονής ενός ήρωος, 
έφαμίλλου εν τφ  κύκλω αυτόν προς τους άλλους 
ημιθέους Ιδρυτάς τοΰ Βασιλείου, και άγωνισθέντος 
νά θεμελιώσω έπϊ τών έρειπίων τής άναγεννηθείοηζ 
‘Ελλάδος, τον ασφαλή στυλοδάτην αυτής, έφ’ ον θά  
έοτηρίζειο ή ευτυχής έξέλιξις αύτοϋ. ιΩς υΐ άλλοι 
θεμελιωτααϊ τοΰ ’ Ελεύθερον Βασίλειον προσέφεραν 
τό οΐιια των, οντω προσέφερε και ό Γεώργιος Σταυ
ρος τό δαιμόνίον πνεύμα τον, ιήν σιδηράν επιμονήν 
τον, ΐνα Ιμψυσήση τήν ψυχήν εϊζ τό σώμα τό 
όποιον εκείνοι διέπλασαν. ΈκεΙνοι έκτισαν τό οικο
δόμημα, αυτός εθηκε τήν στέγην.

Πατριώτης μέγας, 0kv ώκνησε, δεν άπεγοητεύθη, 
δεν έδειλίασε, δέν άνεπανθη μέχρις ου έπεράτωσε τό 
εργον τον, ΐια τό παραδώαη είς χεϊρας απογόνων  
ανταξίων αντον διαδόχων.

Και νπό τηιοντον προορισμόν ή Εθνική Τράπεζα 
ίτα,νησεν ευθυς έξ αρχής τήν τύχην της μετά τον  
Κράτους εν αρχή, μετά τον 'Εθνους ολοκλήρου 
κατόπιν.

' Ο τύπος τής Ιδιωτικής έπιχειρήσεως ουδέποτε 
έπεσκίασε τήν ουσίαν. Έδοκίμασεν δλας τάς δνσχε-  
ρείας ας διήλθε τό Κράτος έν τfj διτπλάσει αντον, 
νπέστη διακυμάνσεις, έδοκίμασε χοινονς μετ' αντον  
κινδύνους, έπάλ.αισε δεινούς αγώνας, αδιάσπαστος μετ’ 
αύτοΰ έν αλληλεγγύη .

Και ιδου σήιιερον iv xfi άναστάσει τοΰ Έ θ ν ο ν ς  ολο
κλήρου, παρίοταται γίγας αληθής, συντελεστής δ πρώΐος  
και μέγιστος ή ’ Εθνική Τράπεζα τής άναστάσεως ταν-
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*»??, δνναμένη νά εϊπη νπ ερη φ ώ ω ; ώ ;  δ Λου
δοβίκος α Ίό Κράτος κα'ι το Έ θ νο ς  είμ εγο')», 
ενώ εν παραλλήλω καί δεδικαιολογημένω ίγωϊαμφ τό 
Έι?>ό£ δικαιούται νά νπερηφανενηται διά την Έ#ι·* 
Κην Τράπεζαν, τον μέγαν συντελεστήν, την χαλν - 
βδινην κινητήρων μηχανήν, δι ής παρεσκευάαθη και 
έπετεύχθη ή άνάατασις καί άπβλενθέρωσις ολοκλή
ρου τής Φυλής.

“Αί είναι ενλογημένον τό δνομα τον αειμνήστου 
Ιδρντον αυτής, ή δε ευγνωμοσύνη τής ένεστώσης 
γενεάς, εις ήν έπεφυλάσσετο νά φέρη είς πέρας τό 
νπ Ικείνον μετά τών άλλων ηρώων θεμελιωθΐν 
εργον, άς πλέξη στέφανον εκ δάφνης άπό τών άκτών 
τον Βοοπόρον και τών προπόδων τοΰ αθανάτου 
Πηλίον, άπό τών οχθών τοΰ Μέλητος και άπό τών  
χιονοσκεπών Λευκών δρέων ΐνα στέψη τον ανδρι
άντα τον Γεωργίου Σταύρον καί τών ανταξίων δια
δόχων αντοΟ, οϊτινες έν άνταξία αωφροσνιη και 
πατριωτιομω διαχειρισθέν τες τήν έντυλήν ανιών, 
κατώρθωοαν νά όδηγήοωσι τό ί'δρνμα είς τήν σημε
ρινήν αντον περιωπήν, διακηρνττον άνά χόν πεπολι - 
τισμένον ν,όομον τήν ελληνικήν μεγαλονργίαν, έπιβάλ· 
λον τον σεβασμόν προς τό Ελληνικόν πνενμα.

Θά ήτο βεβαίως ύπέρβασις τοΰ προορισμού τοΰ «Ιίκνελ* 
ληνίου Λευκώματος »ή απόπειρα πρός συγγραφήν τής ίσ:ο- 
ρίας τής Εθνικής Τραπέζης.

Τοιοΰτον εργον, λεπτομερές δηλονότι παρακολοΰθηοις 
τής ογδοηκονταετούς δράσεως του Έίΐνικοΰ 'Ιδρύματος καί 
τής βαθμιαίας έξελίξεως, δι’ η ; έγιγαντώθη είς τόν σημε
ρινόν οικονομικόν κολλοσσόν, ού μόνον θ ’  άποιέλει όγκω- 
δέστατον τόμον, άλλα καί θ ’ άπήιει μακράς καί είδικάς 
μελετάς τόσον σπό τής καθαρώς ιστορικής άπόψεως, δαον 
καί άπό εύρυτέρας οικονομολογικής τοιαύιης, έξ ης θά πα- 
ρείχετο αφορμή πρός άνάπτυξιν πολλαπλών οικονομολογι
κών ζητημάτων, αναγόμενων τόσον είς τήν επιστήμην, 
όσον καί είς τήν μελέτην *ής οικονομικής, πλουιολογικής 
καί δημοσιονομικής έξελίξεως του Κράτους.

Καϊ έπαφίεμεν είς άλλους τό σ.χουδαΰον δσον καί μέγα 
όμολογουμένως, έτι δέ καί εθνωφελές τοϋτο καθήκον.

Τοιαύτης άλλως τε εθνωφελούς τονίζομεν, εργασίας τά 
θεμέλια έχει ήδη θέσει ό αείμνηστος διοικητής τής Τρα
πέζης Βαλαωρίτης συγγράψας περιεκτικήν Ιστορίαν τών 
έργαοιών τής Τραπέζης άπό τής ίδρύσεως αύτή; μέχρι τοΰ 
1902, περιλαμβάνουσαν διαφωτιστικωτάτους συγκριτικούς 
πίνακας καί συγκεντροΰσαν πάντας τούς νόμους καί τά 
διατάγματα έφ’ ών έστηρίχθη πάσα τή; Τραπέζης ενέρ
γεια. Έτ3ρος έκ τών συγχρόνων, τών δυναμένων νά παρα- 
κολουθήσωσι τάς λεπτομερείας έν τη εσωτερική λειτουργία 
τής Τραπέζης. θά άναλάβχι βεβαίως νά συμπληρώσω τό 
έργον άπό τοΰ 1902 μέχρι τής όγδοήκονταετηρίδος τής 
Τραπέζης, ήτις συμπίπτει πρός τήν Έθνικήν 'Εκατονταε
τηρίδα. ' 1

Ούχ ήττον τό «Πανελλήνιον Λεύκωμα» καί μετ’ αύτοΰ ή 
«Χρυσή Βίβλος^, ήν προώρισται τοΰτο ν’ σποτελέσυ, θά 
ήδίκει έαυτήν έάν μή πειιελάμβανεν έστω καί χρονογραφι- 
κώς καί έν τφ έπιτρεπομένφ χώρφ Ιστορικήν περίληψιν πε
ρί τής Ιδρύσεως καί τής δράσεως τής Τραιιέζης, ήτις άναμ- 
φιβόλως δικαιούται νά καταλάβη τήν πρωτίστην θέσιν έν 
Βίβλφ πανηγυρική, άποσκοπούσυ νά περιλάβο δ,τι έπιφα- 
νές εχει νά έπιδείξχι κατά τήν εκατονταετηρίδα αυτής ή νέα 
Ε λλάς καθ’ άπαντοις τούς κλάδους.

Καί πολυτιμότατον πρός τοϋτο βοήθημα ^άνευρίσκομεν 
έν τή ώς εΐρηται Ιστορία, τή συγ/ραφείσΐ| υπό τοΰ άειμνή- 
στου καί έκ τών σπουδαιότερων συντελεστών τής γιγαντώ- 
σεως τής Τραπέζης Βαλαωρίτου.

Ν. Μ. ΣΗΦΑΚΗΣ

ΑΙ ΠΡΩΓΑΙ ΑΠΟΠΕΙΡΑ!

Ή  ελευθερία, ήτις μετά τούς επταετείς υπεράνθρωπους 
αγώνας κατά τής πανισχύρου αυτοκρατορίας, έπέπρωτο νά 
σκιάσ^ έστω καί μικράν μόνον γωνίαν τών ‘Ελληνικών 
χωρών, εΰρεν ώς ήτο επόμενον τάς χώρας ταύτας σχεδόν 

. ερήμους, άπό ποιβης άπόψεως.
Αί μάχαι, αί έπιδημίαι, οί έξανδραποδισμοί, αί σφα- 

γοί, ή πείνα, τό ψΰχος καί τά άλλα δεινά σκληροτάτου 
επταετούς άγώνος είχον ερημώσει τήν Ελλάδα άπό τοΰ 
πληθυσμού αυτής, άνερχομένου μόλις είς έξακοσίας χιλιά
δας κατά τήν άφιξιν τοΰ Κυβερνήτου. Ούδεμία πλουτοπα- 
ραγωγική δύναμις. Ούδεμία ζωή. Πανταχοϋ έρημία, παν- 
ταχοΰ άκανθο.ι, ερείπια.

Εύνόητον άρα ότι αί πρώται σκέψεις τής Κυβερνήοεω 
έστρέφοντο εί: τήν καταβολήν πάσης προοπαθείας, όπως 
άναζωογονηθί) οίκονομικώς ή χώρα διά τής καλλιεργείας 
τής γής καί τοΰ εμπορίου, τών δύο κλάδων, οϊτινες, μετά 
σύντομον όπωσοΰν εργασίαν, θά ήδύναντο νά έπιχύσωβι 
τάς πρώτας σταγόνας δρόσου πρ5ς τήν άποξηραμένην χώ
ραν. Καί έπί τά σκέψει taiixfl εν τών πρώτων αύτής μελη- 
μάτωνήτο ή σύστασή χρηματισ(ΐκής Τραπέζης διά ψηφί
σματος αυτής τής 2 Φεβρουάριου 1828, ο ίη εί Τραπέζης 
τοΰ Κράτους, έπί τή προοδοχία, δτι τά κεφάλαια ήθελον 
συρρεύσει δι’  αύτής έκ πατριωτισμού είς τό κενόν δημό
σιον ταμεϊον καί άνακουφισθώσιν οί έπείγουσαι καί πολ- 
λαπλαΐ αύτοΰ άνάγκαι, έξ αύτοΰ δέ διοχετευθώσι είς τόν 
πάσχοντα πληθυσμόν. Καί xipovxi τι α^λο εκχός τοΰ πα
τριωτισμού ή ’άηατο νά προτρέψο τά κεφάλαια κατά τήν 
τρικυμιώδη έκ*ίιην έποχήν νά μετάσ/ωσι τής ίδρύ εως 
τοιαύτης Τραπέζης ; Τήν φιλοπατρίαν δέ έπεκαλέσθη καί 
ό Κυβερνήτης, παρότρυνα; είς κ αταβολή  πρός τήν Τρά
πεζαν διά τή; ά>τό 5 Φεβρουάριου 1828 εγκυκλίου αύτοΰ 
πρό^ τούς εύκαταστάτους πολίτας άνά τό Αίγαΐον Πέλαγος 
καί τάς Έπαιχίας τής Πελοτοννήσου καί τής Στερεάς ' Ελ
λά 6 oc.

Διά διατάγματος τής 3 Φεβρουάριου 1828 άνέΟηκε τήν 
διεύθυνσιν τή, Τραπέζης είς τόν πρόβουλον τοΰ έπί τής 
Οικονομίας τμήματος τοΰ Πανελληνίου καί τούς δύο αύτοΰ 
συιεογάτας, κανονισθέντος συνάμα προχείρως διά τοΰ αύ- 
χοό διατάγματος τοΰ οργανισμού αύτής καί τοΰ τύπου τών 
έκδοτέων ύπό τής Τραπέζης εντόκων πρός 8 ο]ο ομολογιών 
ή μετοχών, άποτελονσών τήν κυρίαν και μόνην, δυνάμεθα 
νά εϊπωμεν τής Τραπέζης τήν βόσιν. Περί έκδόσεως τρα
πεζικών γραμματίων, ούδείς λόγος έγίνετο, άλλά τά έκδι- 
δόμενα υπό τής Τραπέζης άποδεικτικά εντόκων παρ* αύτή 
καταθέσεων ώρίζβτο ύπό τοΰ διατάγματος τής 2 Φεβρουά
ριου 1828, δτι ή :ίελον είναι δεκτά «χωρίς ξεπεσμόν» είς 
εις άγοράν προσόδων τή; Έπικρατεία,, είς λήψιν εθνικών 
φθαρτών κτημάτων, είς υποθήκην κατά τό περί υποθήκης 
έκδοθηβόμενον ψήφισμα βάσιν έχον τόν ύπ’ άριθ. ΝΑ' Νό
μον καί προσέτι είς άγοράν εθνικών γαιών, εάν ή μέλλουσα 
δσον οΰιτω νά συγχληθή Συνέλευσις άπεφάσιζε τήν έκποίη- 
σιν μέρους αύτών. ‘Ειτι τ ο ’ οϋτο/ δέ έταυτίζετο ή Ιδρυ- 
θεϊσα Τράπεζα μετά τοΰ Ταμείου τοΰ Κράτους, ώστε διά 
διατάγματος τής 7 Φεβρουάριου 1828 είς τήν έχί τής διευ
θύνσεις; τή; Εθνική; Χρηματιστική; Τραπέζης ’ Επιτρο
πήν άνετέθησαν πρόσω ρινώς τά χρέη τού Υπουργείου τής 
Οικονομίας, μέχρι; ού διά τοΰ διατάγματος τής 29ης Μαρ
τίου 1828 ώρίσθη, δτι τό τμήμα τή; Οικονομίας, ού τίνος 
μέλος κατά τήν ημέραν εκείνην είχε διορισθή ό βραδύτε- 
ρον ιδρυτής καί Διοικητής τής 'Είνική; Τραπέζης Γ . 
Σταύρος, περιλαμβάνει καί τήν Επιτροπήν τήν επιφορτι
σμένη» τήν "Εθνικήν Χρηματιστικήν Τράπεζαν καί τό 
'Υπουργεΐον τής Οικονομίας.

‘Αλλ’ δσον καί αν ήααν δειναί αί περιστάσεις, ή δέ πί- 
στις τοΰ άρτισυστάτου ιδρύματος άνευ σταθερός βάσεως 
ό τών άλλοεθνών φιλελληνισμός καί ό τών Ελλήνων πα
τριωτισμός υπήρξαν υπέρτερα τών δυσχερείων τούτων. 
Πρώτο; ό Κυβερνήτης καί οί περί αύτόν έδωκαν τό πα
ράδειγμα, έν τοίς δημοσιευομένοις δέ ύπό τής Γενικής 
Έφημερίδος καταλόγοις τών μετόχων ή δωρητών τής ’ Ε
θνικής Χρηματιστικής Τραπέζης εύρίσκομεν μετά τών 
ονομάτων τοΰ Βασιλέως τής Βαυαρίας, τοΰ Έϋνάρδου καί 
τόσων άλλων φιλελλήνων, τά ονόματα τών στρατηγών καί 
προυχόντων τή; 'Ελλάδος καί τών «ανταχόθεν Ελλήνων.

Ούτως έν τή άπό 11 ’Ιουλίου 1829 εκθέσει πεοί τών 
τής πατρίδος, ήν ό Κυβερνήτης ύπέβαλε πρός τήν έ* ’ Αρ
γεί Α' Εθνικήν τών 'Ελλήνων Συνέλευσιν, σημειοΰνται 
τά έκ τών καταθέσεων παρά τή Τραπέζυ κεφάλαια εις 
γρόσια τουρκικά 2.034.660, ή δέ ’Εθνική Συνέλευσις διά 
τοΰ Ψηφ. Γ ' τής 26 Ιουλίου 1829 εν άρθρφ 2 έθέσπισεν 
δτι «Τό κατάστηαα τή; 'Εθνικής Χρηματιστικής Τραπε
ζης καί τό περί αύτοΰ διάταγμα έπικυροΰνται. ’Ακόλουθοι 
όέ κανονισμοί θέλουν δώσει βαθμηδόν εις αύτό τήν ένδε- 
χομένην άνάπτυξιν καί ή Κυβέρνησις έχει τήν πληρεξου
σιότητα νά προσδιορίσω εν κτήμα 'Εθνικόν ώς υποθήκην 
άσφαλίζουσαν καί τούς όντας καί τούς επομένους μετόχους 
τής είρη^ένης Χρηματιηικής Τραπέζης.»

'Αλλά περί χρημάτων προκειμένου ό θερμότερος καί 
αγνότερος πατριωτισμός δέν δύναται νά άναπληρώβΐ) τόν 
μοχλόν τής πίστεως, δι’ ού καί μόνου μετακινούνται καί 
έλκύονται τά μεγάλα χρηματικά κεφάλαια. Τής πίστεως δέ 
ταύτης ά<ριβώς έστερεΐτο κατά τήν ταραχώδη εκείνην επο
χήν ή ίδρυθεϊσα Τράπεζα, ή δε έπί τής ‘Εθνική: Τραπέζης 
"Επιτροπή ήναγκάσθη έν τή άπό 29’ ΙάΛθυαρίου 1830 εκθέσει 
αύτής πρός χόν Κυβερνήτην, περί άναδιοργανώβεως τής 
Τραπέζης, νά ύποβίίλο «ότι, είτε διά τό νεοφανές τοΰ 
καταστήματος τούτου είς τήν ’Ελλάδα, είτε διά τάς παρ- 
ελθούσας δυσχερείς περιστάσεις, αϊτινες ένέννησαν τήν 
αταξίαν και άναρχιαν πριν τής σφίξ3ως τής Υ . Ε,, ή συν
δρομή τών μετόχων δέν εκαμε πρόοδον άνάλογον μέ τάς 
ελπίδας μας καί μέ τήν ακρίβειαν, μέ τήν οποίαν η Τρά
πεζα έξετέλεσε τάς υποσχέσεις της. Μ ’  όλα ταΰτα έλπίζσ- 
μεν, δτι ή πείρα τοΰ παρελθόντος καί at έγγυήοεις, τάς
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οποίας ήδη προσφέρει ή Τράπεζα, θέλουν παρακινήσει καί 
τούς ‘ Ελληνας καϊ αλλογενείς νά δείξουν τήν δικαίαν πρό; 
τήν Κυβέρνησιν εμπιστοσύνην των, συνεισφέροντες ίκανάς 
ποσότητας είς τήν άνανεουμένην καί έξαοφαλιζοιένην 'Ελ
ληνικήν Τράπβζαν. >

Δύο δέ υπήρξαν τά ύπό τής έπιτροπή; προταθέντα καί 
διά ψηφισμάτων τοΰ Κυβερνήτου κυρωθέντα μέτρα.

α ')  Διά ψηφίσματος τή; 3 Φεβρουάριου 1830, έδόθησαν 
είς υποθήκην καί παρεχωρήθησαν μετά τών εισοδημάτων 
αΰίών είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν οί σταφιδαμπελώνες 
τής Κορίνθου καί Βοστίτζη;, οί ελαιώνες τής Κορίνθου 
καί τών Σαλώνων, ή σμύρις καί άλυκή τή; Νάξου καί τά 
ορυκτά καί ή άλυκή τής Μήλου μέχρις αποπληρωμή; ΰλων 
τών μετόχων αύτής μετά τοΰ όφειλομένου αύτοϊς τόκου.

β ')  Δι' ετέρου ψηφίσματος τή; αΰιής ή χέρας κανονι- 
κώτερον έρρυθμίσθησαν τά τή; Τραπέζης, τής όλική; πο- 
αότητος τών μερίδων όρισθείσης είς 6172 άνά 500 φοίνι
κας ή 83 1]2 όίσιηλα έκαστη, ή coi τοΰ όλου κεφαλαίου τής 
Τραπέζης προσδιορισθένϊος είς φοί'ΐκας 3,2:56,000 ήτοι 
δίστηλα 539,333 1]3, ήιοι είς ποίόν ίσον τή έ*τιμήσει τών 
πρό: άσφάλειαν τή; Τραπέζης ύποθηκευθέντων εθνικών 
κτημάτων,τοΰ μέχρι τή; στιγμή; εκείνης κεφαλαίου άνερχο
μένου είς φοίνικας 602,195,40 ή δίστηλα 100,Β>>5.9ί).Συνάμα 
ό πληρωτέος τοΐς μετόχοις τόκος ώρίοθη είς 8 ο)ο,^ ώ ; 
πρότερον, ή δέ διάρκεια τή; Τραπέζη; πενεαετή;, ήοοι 
μέχρι 1 ’Απριλίου 1835.

Ό ιε  όμως μετά τήν έλευσιν τοΰ Βασιλέως Ό θωνος 
καί τήν έκδοσιν τοΰ περί νέου νομισματικού συστήχατος 
διατάγματος τής 8)20 Φεβρουάριου 1333, πολύς ή/έρθη 
θόρυβος περί τοΰ ζητήαατος τής παραδοχής τών χαρτονο
μισμάτων είς τά ταμεία τοΰ Κράτους, τό ζήτημα ^ελύθη 
μέν υπέρ τών κατόχων χαρτονομισμάτων διά τή; άπό 21 
Μαρτίου 1835 δηλοποιήιεως τή; έπί τών Οικονομικών 
γραμματείας τής Έπικρατείας, άλλ" ώ ; βάσις έλήφθη ή 
άρχικώς δοθεΐσα περιορισμένη νόμιμος κυκλοφορία διά 
τοΰ άπό 17 ’Ιουνίου 1831 ψηφίσματος τοΰ Κυβερνήτου, 
οΰχί δέ αί διατάξεις τοΰ άπό 4 ’χανουαρίου 1832 ψηφίσμα
τος τή; έν Ναυπλ'φ συνελεύσεως.

^ _

ΐαατι-
iW fill.

*11 Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα έξηκολούθησε cptf 
τοζφοΰσα, ά/Ιλ” ούδέποτε έξήλθε τής μαραίαώδους αύιή; 
καιαστάσεως, μέχρις οΐι διεκΰΆη καιά τό 1831 ύπο τή; 
Κιββρνήσεως τοΰ Βασίλέω; Ό θωνος, ήτοι καί ποό τή; 
ταχθείσης έν τφ ψηφίσμαη τή; 3 Φεβρουάριου 1830 διά 
τήν διάρκειαν αύτής, προθεσμίας, η τις ελη^ό τή 1 ‘Ν τρι
λιού 1835.

’Ολίγον μετά ταϋτα ή Κυβέρνηαις τοΰ Βασιλέο>ς ’’Ο ιω 
νός προέβη είς διαπραγματεύσεις περί ίδρύσεως Τραιέζης 
πρός δύο ομάδας, έξ ών ή μέν άποτελούμενη έξ ‘ Ελλήνων 
καί .Γάλλων κεφαλαιούχων υπέβαλε προτάσεις διά τοΰ 
Παραμυθιώτου, ή δέ έτέρα άποτελουμένη ύπό Άγγλων 
κεφαλαιούχων ύχέβαλε προτάσεις διά τοΰ "Αγγλου τραπε
ζίτου Wrigt, άποστείλαντο; πρός τοΰτο εί; Ελλάδα ώς 
αντιπρόσωπον αύτοΰ τόν Glass. Πρός τήν άποδοχήν τών 
προτάσεων τοΰ τελευταίου τούτου άτοκλίνασα ή Κυβέρνη- 
σις κατέληξε περί (ά τέλη τοϋ 1835 είς οριστικήν μετά 
τοΰ Glass συνβννόησιν περί τών δρων τή; ίδρύσεως τής 
Τραπέζης, έπί τή βάσει δέ αύτών έξέδοτο τόν άπό 25 Ία- 
νουαρίου 1886 Νόμον «Περί συστάσεως Εθνικής Τραπέ
ζης σκοπούσης, ώς έν προοιμίφ τοΰ Νόμου ά',αγράφεται, 
τήν άνάπτυξιν τής Γεωργίας, τής βιομηχανίας, τοΰ έμχο
ρίου καί τής ναυτιλίας. Ά λλ ’ ό Wrigt δέν άπεδέχθη τοΰ; 
ύπό τοΰ άντιπροσώπου Glass συμφωνηθέντας όρους, μετά 
νέας δέ διαπραγματεύσεις διεξαχθείσας ΰπό ετέρου αύιοϋ 
αντιπροσώπου, τοϋ Έλληνος Δρακάτου Παπανικόλα, ό 
W rigt έδήλωσε μηνάς τινας μετά τήν έκδοσιν τοϋ νόμου 
τής 2δ Ίανουαρίου 1835 πρός τόν έν Λονδίνω πρεσβευτήν 
τής 'Ελλάδος Τρικούπην, ότι άνέβαλε νά προβή είς τήν 
ΐδρυσιν τής Τραπέζης λόγφ τής άνωμάλου καταστάσ3ως 
τών ελληνικών πραγμάτων. Ούτως ό περί συστάσεως ’ Ε
θνικής Τραπέζης νόμος τοΰ 1836 ουδέποτε έξετελέσθη. 
"Αλλ αί πρός τήν ομάδα τών Άγγλων κεφαλαιούχων δια
πραγματεύσεις δέν διεκόπησαν όλοσχερώ:, οΰτοι δέ ™-ερί 
τέ τέλη τοΰ 1837 επεμψαν εις Ελλάδα νέον αντιπρόσωπον, 
τόν Βάλβδ , ή 'Ελληνική όμως ΚυβΙρνηΉς δέν έφίνη 
πρόθυμος νά προβή είς νέας συμφωνίας είτε δ απιστούσα 
πρός όμάδα δίςήδη άρνηθεϊσαν τήν έκτέλεσιν τών μετά τών 
άν «προσώπων αύτής συμφωνηθέντων, «ΐιε καί επηρεαζό
μενη ύπό τών άντιδρώντων κατά τή; ίδρύσεως ξένης Τρα
πέζης, έπί τφ λόγφ ότι τά ξένα κεφάλαια ήθελον άπομυ- 
ζήσο τούς πόρους τοΰ ‘Εθνους και καταστ^ση τοΰτο ύλι- 
κώς καί ηθικώς υπόδουλον είς ξένουο χοηματιστάς.

Καί μετά τήν άποτυχίαν όμως τοΰ Βίλβ&ιν δέν φαίνε
ται ότι Επαυσαν αί περί ίδρύσεως Τραπέζης διαπραγμα
τεύσεις, ώ ;  εξάγεται έκ φυλλαδίου, όπερ οί κ. κ. Άμμονδ 
καί Άλσϋδ έδημοσίευσαν κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1839 καί 
έν φ πειρώνται νά άνασκευάσωσι τά επιχειρήματα τών 
κατά τών προτάσεων αΰτ/>ν άντιδρώντων έντοπίω» Τρα
πεζιτών. ’Αλλ’ ό αείμνηστος φιλέλλην τραπεζίτης Έϋνάρ- 
δος δέν εΐ/.ε παύση καλλιεργών τήν περί συστάσεως έν 
Έλλάδι ’Εθνική; Τρατέζηί Ιδέαν. "Ηδη επί Κυβερνήτου, 
οΰτινο? διετέλει φίλος, είχε συμπράξει ύλικώς καί διά τών

συμβουλών αύιοΰ είς τήν ΐδρυσιν τής ’ Εθνική; Χρηματι- 
σηκής Τραπέζης ού μόνον έγ/ραφείς Id τών πρώτων αύ
τή; μετόχων, άλλά καί άνταλλάσσων έν τή μ ε τ ά  τοΰ Κυ
βερνήτου άλληλογραφί« σκέψεις περί ίδρύσεω; Τραπέζης. 
Μετά τήν Ϊδρυσιν δ ε τ ή ; Βασιλείκς τοϋ Ό θωνος, Ιχων ό 
Εϋ.άρδος έν Έλλάδι ρεκιην καί πεπειραμένον συνεργάτην 

τόν φίλον αΰιοϋ Γεώργιο/ 2ταϋοον, επεμψεν αύτφ είς κυ
κλοφορίαν κεφάλαιον δραχαών 500,000, όπως δοκιμάσ^άν 
ό τόπος ήιο ώριμος πρό; τραπεζικάς εργασία; καί παρα- 
σκευάση συνάμα βαθμιαίως τό πρός τοιαύτας εργασίας έ
δαφος. Εύϊύς δέ ώς έκριναν επίκαιρον, προέβησαν είς δι
αβήματα παρά τά Κυβερνήσει πεισθείσυ, όπως συνδράμω 
καί ύλικιός τό εργον, συμμετέχουσα διά χιλίων μετοχών. 
Άποιέλεαιια τών ενεργειών τούτοι ν ύπήρξβν ή κατάργησις 
του περί Τραπέζης νόμου τοϋ 1836 καί ή έκδοίις τοΰ 
Νόμου τής 3 0  Μάρτιον 1841, τοϋ πρώτου έκ τών νόμων 
δι’ ών συ^έστη καί δι’ ών θεμελιοϋται ή Εθνική Τράπεζα 
τή; "Ελλάδος. Διά τοΰ νόμου τούτου τό κεφάλαιον τής Τρα 
πέζης ώρίσθη είς πέντε εκατομμύρια καί παρεχωρήθη αύ
τή τό δικαίωμα πρός έκδοσιν τραπεζικών γραμματίων είς 
τόν κομιιτήν. Διά τοΰ <ϊίθροι·9 τοΰ νόμου, όρίζοντος ώς 
εργασίας τή; Τραπέζη; α ') τά έπί υποθήκη καί ένεχύρφ 
δάνεια, β ') τάς προεξοφλήσεις, εύθύς έξ άρχής καθιερώθη 
τό διφυές τή; Τραπέζη;, ώ ; κιηματικής δηλαδή καί προε
ξοφλητικής Τρατέζη; έκδόσεοις τραπεζικών γραμματίων. 
Οΰδέ ήτο δυνατή διάφορος λύσις. Μετά τό πέρας του υπέρ 
ανεξαρτησίας άγώνος. ή άστική όσον καί ή άγροτική ακί
νητος ιδιοκτησία είχον άπόλυτρν ανάγκην κεφαλαίων πρός 
άνόρθωσιν άπό τή; έπελθούσης φοβέρας καταστροφής. Ή 
όργάνωαις επομένως τής κτηματικής πίστεως έ,τεβάλλετο 
πρό πανΕός τή Κυβερνήσει καί ταύτην άπητει έπιμόνως 
διά τοϋ τύπου καί διά θορυβωδών έιι συλλαλητηρίων ή 
κοινή γνώμη. Ά φ ’ ετέρου άδύνατος άπέβαινεν ή ιδρυσις 
ίδιου πισίωηκοϋ ιδρύματος κτηματική; πίστεως έν έποχή 
τόσον άνωμάλω; πολιακώ; καί οίκονομικώς. Μόνον τό 
δέλεαρ τοΰ δικαιώματος πρός έκδοσ<ν τραπεζικών γραμμα
τίων ήτο δυνατόν νά ελκύση κεφάλαια καί εδει έαομένως 
τή παροχή τοϋ δικαιο'ιματος τού cou νά συνδυασθώσιν αί 
έργασίαι κτηματική; πίστεως.

Σαφώ ; μάλιστα έκ τών διατάξεων τοΰ νόμου εξάγεται 
ότι ό νομοθέτης έθεώρει τά έπί υποθήκη καί ένεχύρφ δά
νεια ώ ; τήν κυηωτέραν τή; Τραπέζης έργασίαν, άφοΰ 
έπέβαλλεν αύιή νά διαθέτη είί δάνεια επί ύτοθήκη καί 
ένεχύρφ τά τέσταρα πέμπτα τών χρηαατικών αύτής *εφα- 
λαί ον (άρθρ.11), έν δέ τφ περί προεξοφλητικών εργασιών 
άρθρφ (άρθ. 19), τό καί κατά τήν τάξιν επόμενον, ώριζεν 
ότι «ή Τράπεζα θέλει ενεργή καί προεξοφλητικός εργασίας, 
μείαχβιριζομένη πρός τοΰτο τό πβμπτημόριον τοΰ χρηματι
κού τη; κβ-οαλαίου. Όσάκις δέ μένει έ* τοΰ δι" ύποθήκας 
ή ενέχυρα ώρισμένου κεφαλαίου ποσόν τι διαθέσιμον, δύ- 
ναται νά τό μειταχειριίίΐή είς προεξοφλητικός εργασίας 
προσωρινώ: καί μέχρι σοϋ παρουσιασθώσιν αιτήσεις, δι’ 
ύ.τοθήκας ή ενέχυρα, ότε αμέσως μετά τήν λήξιν τών συναλ
λαγματικών τά άναγκαΐα κεφάλαια θέλουν μεταβαίνει είς 
τόν κύριον διορισμό'/ των.» Συγχρόνως τφ Νόμφ τής 30 
Μαρτίου 1841 έξβδόθη καί ό ύπό τήν αυτήν χρονολογίαν 
περί ασφαλεία? τοϋ τή; ύποθήκης δικαιώματος ώς πρός 
τά δάνεια τή; Εθνική; Τραπέζης ούιινος πάσα πρός 
έφαρμογήν άπόπειρα έματαιώθη δυστυχώς καί λό/φ  τής 
άτελεία; αύτοΰ καί λόγω τοϋ καινοφανοΰς τοΰ δι’ αύτοΰ 
καθιερουμένου συστήματος άντικρυς άντικειμένου πρός τάς 
περί κυριότητος διατάξεις τοϋ Ρωμαϊ<οϋ Δικαίον.

Εύθύς μετά τήν έκδοσιν τών νόμων τής 30 Μαρτίου 
1811, διά Βασιλικοΰ Διατάγματος τή; 8 ’Απριλίου 1841 ένε- 
κριθη Κανονισμός τής ’Εθνικής 'Ελληνικής Τραπέζης, περι- 
λαμβάνων τούς καταστατικούς όρους τής συστάσεως αύτής, 
καθορίζων τά δίκαια καί τάς υποχρεώσεις τών μειόχων, 
καί ρυθμίζων τά τής διοικήσεις καί εσωτερικής λειτουργί
ας τοΰ καταστήματος. Έτερον δέ διάταγμα τή; αύτής 
ήμέρας διώριβεν επιτροπήν έτιφορτιζομένην τάς προετοι- 
μαστικάς έργασίας τής Τραπέζης, τών πρός τοΰτο εξόδων 
προκαταβαλλομένων ύπό τοΰ Δημοσίου, είς τήν έπιτροπήν 
δέ ταύτην άνετέθη νά δέχηται καί τάς στελλομένας δηλών 
σεις τών θελόντων νά έγγραφώσι μέτοχοι είς τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν. Μέλη τής επιτροπή; ταύτης τακτικά ήσαν οί 
Ν. Σηλήβεργος πρόεδρος τοΰ Έλεγκτικοΰ Συνεδρίου, καί 
Θ. Ράλλης τραπεζίτη; άναπληρωτικοί δέ οί Γεώργ. Σταυ
ρος τοΰ "Ελεγκτικού Συνεδρίου Έμμ. Μεσθενεύς μεγαλέμ- 
πορος καί Άδόλφος Γράφ, έμπορος. Ά λλ ’ ή ψυχή τής επι
τροπής καί ό μοχλός πάσης ένεργείας ήτο ό Γεώργ. Σταυ
ρος ό καί απ' άρχή; έργασθείς καί δράσης ύ.τέρ τή; ίδρύ
σεως τή; Τραπέζης. Ά α α  τή δημοσιεύσει τών δύο Βασιλι
κών διαταγμάτων τής 8 Απριλίου 1841, ή έπί τών Ε σω τε 
ρικών γραμματεία τή; Έπικρατεία; έσπευσε διά γνωστο- 
ποιήσεως αύτής άπό 12 ’Απριλίου 1841 νά δώση μείζονα 
είς τά ληφθένία μέτρα διάδοσιν κα> εξσίρουσα τό ασφα
λές καί έπικερδέ; τής έτιχειρήσεως νά έπικαλεσθή τήν 
συνδρομήν τών ημεδαπών καί άλλοδαπών κεφυιλαίων.

'Η  προκήρυξις τήν οποίαν έπί τούτω έξέιωκε καί έδη- 
μοσίευσεν ή κεντρική Γραμματεία είχεν ώς εξής :

« Ή  έπί τών Εσωτερικών Γραμματεία τής *έπικοατείας 
Έν Άθήναις 12 ΆπριλίοΊ 1841.

Αί καθ' έκάστην είς τό Κράτος έΐΐαγόμεναι βελτιώσεις



Εθνικής Έκατονταετηρίδος

είς τούς διαφόρους κλάδους τής Γεωργίας, τοΰ ’ Εμπορίου 
χαΐ τής Βιομηχανίας αποκαθιστώ ν πρό χαιροΰ άναγκαίαν 
τήν σΰβτασιν δανειστικής Τραπέζης χαΐ τήν ανάγκην ταύτην 
έσπευσεν ή Δ . Μ. νά θεραπεύσω διά τοϋ άπό 30 Μαρτίου 
(12 Απριλίου) τρ. έ. Νόμου, θέσασα έν αύτφ τάς βάσεις 
τής ’Εθνικής 'Ελληνικής Τραπέζης.

Ή  Τράπεζα αΰτη, έδςεύουσα είς τήν Μητρόπολιν τοΰ 
Βασιλείου, θέλει δανείζη έπί υποθήκη καί ένεχύρφ, ενερ
γούσα καϊ προεξοφλήσεις συναλλαγματικών και εμπορικών 
γραμματίων. Τά κεφάλαια αυτή; προσδιορισμένα κατά τό 
παρόν είς πέντε εκατομμύρια, διαιρούνται εις 5,000 μετοχάς 
άνά 1000 δρ. έκαστη. Ή  Κυβέρνησις, λαμβάνουσα έκ τών 
μετοχών τούτων χιλίας, σκοπόν άλλον δέν εχει, εΐμή νά 
έμψνχώση έκ πρώτης άφετηρίας κατάστημα τόσο/ έθνικόν, 
άλλ’ οΰτε θεωρεί άλλως έαυτήν, είμή ώς Ιδιώτην μέτοχον 
ώς καί τοΰί λοιπού?, ύποκειμένη είς τά αΰτά δικαιώματα 
καί τάς αύτάς υποχρεώσεις. "Ελληνες και άλλοδαποί δύναν- 
ται άδιαφόρως να γείνωσι μέτοχοι τών λοιπών μερίδων 
τής Τραπέζης, ήτις θεωρείται ώ ;  συστημένη, άμα έ/γρα- 
φώσι μέτοχοι διά δύο εκατομμύρια καί έξακοσίας χιλιάδας 
δραχμάς, συμπεριλαμβανομένων είς τό ποσόν τοΰτο καί 
τών 1000 μετοχών τήί Κυβερνήσεως. Ό  Νόμος ούτος πι
στοποιεί Ινα έκαστον άποχρώντως ότι τίποτε δεν παρημε- 
λήθη διά νά άσφαλισθώσι τά συμφέροντα τών μετόχων 
δ ΐστίν ή ΰπαρξις καταστήματος τόσον κοινωφελούς καί 
τόσον αναγκαίου.

’Εκτός τοΰ πρώτου, υπάρχει καί δεύ ιερός νόμος κανο- 
νίζων Ιδιαζόντως πάν διι άφορφ τήν ασφάλειαν τοΰ τής 
υποθήκης δικαιώματος ώς πρός τά δάνεια τής Τραπέζης. 
Ό  νόμος οΰιος δημοσιευθείς διά τοϋ άριθ. 7 τής Βαίιλ. 
Έφημερίδος τοΰ 1841, δύναται δικαίως νά Οειορηθή ώς ή 
βάσις τών δικαιωμάτων τη£·, ώς άποκαθισιών προνομιοϋ- 
χον π αίαν υποθήκην τής Τραπέζης.

Ύ πό τήν κηδεμονίαν οΰτω τής πατρικής Κυβερνήσεως 
τής Λ. Μ. εΰρίσκουσαι ή Γεωργία, ή Βιομηχανία καί τό 
Έμπόριον ύλην άναπτύξεως καί προόδου, θέλουοιν εύηαε- 
ρήση άναμφιβόλως, πλατύνουσαι τάς έπιχειρήσειςτων είς 
τόπον τοΰ οποίου ή άρίστη γεωγραφική -θέσις «αί τό εΰ- 
κρατον τοΰ κλίματος παρέχουσιν όχι μικράς ώφελείας καί 
ευκολίας παντοίου είδους.

Διά ταΰτα πιστεύομεν άδιστάκτως ότι αί πολυειδεΐς ώ· 
φέλειαι, τάς οποίας υπόσχεται σήμερον ή σύστασις τή; 
Τραπέζης, Ιγγυώνται καί είς αυτήν τήν ιδίαν καρπούς ά 
ναλόγους καί πρόοδον άδιαφιλονίκητον.

Ουτω κρίνοντες έπιστηριζόμενοι είς_τήν  ̂ πείραν δέν 
διστάζομεν παντάπαβι νά πιστεύσωμεν, δτι οί άπονταχόβε 
διαμένοντβς "Ελληνες καί άλλοδιποί κεφαλαιούχοι, οΐιινες 
αναγκάζονται πολλάκις νά άπασχολώσι τά κεφάλαιά των 
είς αμφιβόλους καί ενίοτε έπικυνδύνους επιχειρήσεις, θέ- 
λουσι προθυμοποιηθώ εξ αύ{ών τών ιδίων συμφέρονιων 
κινούμενοι νά γίνουσι μέτοχοι τής ’Εθνική; ‘Ελληνικής 
Τραπέζης, ήτις παρέχει είς αυτούς τόσας εγγυήσεις καί τόσα 
πλεονεκτήματα.

Άναγγέλοντες ταΰτα δεν λείπομεν νά προσθέσωμεν, ότι 
ή Α. Μ. πρός ευκολίαν τών γενησομένων μετόχων τής 
’Εθνικής Τραπέζης, διώρισεν ’Επιτροπήν συγκειμένην έχ 
τών Κ. Ν. Σιληβέργου, προέδρου τοϋ ’ Ελεγκτικού συνεδρί
ου, Θ. Ράλλη τραπεζίτου, καί ‘Ιουλίου Έσλιν ιιεγαλεμπό· 
ροΜ, ώς τακτικών μελών, καί έ* τών κυρίων^ Γ. Σταυρου 
μέλους τοϋ *Ελεγκτικοΰ Συνεδρίου, ’Εμμανουήλ Μεσθενέω; 
μεγαλεμπόρου καί Άδόλφου Γραφ. εμπόρου ώ ;  παραπλη
ρωματικών μελών αύτής.

Τά χρέη τής ’Επιτροπής ταύτης θέλουβιν είναι,νά δεχη- 
ται τάς σταλησομένας δηλώσεις τών θελόντων νά γίνωσι 
μέτοχοι τής Τραπέζης, νά λαμβάνη τάς συναλλαγματικάς, 
τάς οποίας κατά τόν γενικόν κανονισμόν^ τή; Τμαπεζης 
ΰποχρεοΰται έκαστος μέτοχος νά έκδώση αμα τη έγγραφή 
καΐ νά βυγκαλέση τήν πρώτην γενικήν συνέλευσιν τών με
τόχων κατά τό άρθρον 12 τοΰ αύτοΰ κανονισμού.

Είς τήν ’Επιτροπήν ταύτην προσκαλοΟνται επομένως νά 
διευθύνωσι τάς δηλώσεις των όσοι εαιθυμοϋν νά γίνωσι 
μέτοχοι τής Τραπέζης.

(Λ
Καί τωόντι, συμφώνως πρός τάς στηριχθείσας ελπίδας 

τά κεφάλαια έσπευσαν αρκούντως πρόθυμα, άναλόγως βε
βαίως τής εποχής καί τής καιαστάσεως εν ή διειέλει εί- 
σέτι ή 'Ελλάς, ού ί ολίγον έκ φιλελληνισμού καί πατι««τι· 
σμοΰ, έτι δέ χάρις είς τάς άκαμάτους προσπαθείας τοΰ Έ - 
ϋνάρδουκαί τοΰ Γ . Σταύρου, Πρώτος έγγρα9»είς_ μέτοχος 
τής Τραπέζης τή 24 q Απριλίου 1841, καθ’ α έκ τών βιβλί
ων ίξάγεται, ύπήρξεν ό Κ. Βράνης διά μετοχάς 150, έκτων 
πρώτων δέ μετόχων εκτός τοΰ Έυνάρδου, τοΰ Γ. Σταύρου 
καί τής Κυβερνήσεως, έγνραφείσης διά 1000 μετοχής συμ
φωνίας τφ άρθρφ 3 τοϋ Νόμου τής 30 Μαρτίου 1841, υ
πήρξαν καί 6 αείμνηστος τής Βαυαρίας Βασιλεύς Λουδο
βίκος διά μετοχάς 200, οί αδελφοί Ρότσιλδ διά μετοχάς 
100 καί ό Νικόλαος Ζ οσιμάς διά μ«τοχάς 500. Ό  περί 
συστάσεως 'Εθνικής Τραπέζης νόμος τής 30 Μαρτίου 1841 
ώριζεν δτι ή Τράπεζα θά έθεωρεϊτο συσταθεϊσα εύθύς ώς 
Ιγγραφώσι μέτοχοι διά δύο εκατομμύρια καί έξακοσίας 
χιλιάδας δραχμών, άλλ' ή βραδύτης περί τήν συμπλήρωσιν 
τοθ κεφαλαίου τούτου καί αί προτάσεις κεφαλαιούχων

τινών. οϊτινες έξέφρασαν τήν προθυμίαν νά γίνωσι μέτοχοι 
τής Τραπέζης, εύθύς ώ ;  δροι τινές τοΰ καταστατικού νό
μου καί τοΰ κανονισμού αύτής ήθελον τροποποιηθή, καθ’ 
ά  έν τφ προοιμίφ αύτοΰ ό “ Νόμος τής 19 Αύγούστου 1841 
αναφέρει έπεισαν τήν Κυβέρνησιν νά προβή είς τήν εκδο- 
σιν τοϋ Νόμου τούτου, δι’ ού εκτός ετέρων τινών τροπο
ποιήσεων έλάσσονος σημασίας, ώρίζετο ότι ή Τράπεζα θά 
έθεωρεϊτο ώ ; συστηθεϊσα εύθύς ώς έγγραφώσι μέτοχοι 
δι* εν έκατομμύριον καί πεντακοσίας χιλιάδας δραχμών, 
δτι έκ τοΰ όλικοΰ χρηματικού κεφαλαίου τής Τραπέζης 
τά μέν δύο τρίτα θέλουσι χρησιμεύση είς τά έπί υποθήκη 
ακινήτων κτημάτων δάνεια, τό δέ Ιν τρίτον είς τά επί 
ένεχύρφ χρυσού καί αργύρου δάνεια καί είς προεξοφλήσεις, 
δτι τά ταμεία τού Κράτους ύποχρεοΰντα» νά δέχωνται τά 
τραπεζικά αύιής γραμμάτια έπί τή βάσει τής ονομαστικής 
αξίας των, άντί μετρητών είς τάς παρά τών Ιδιωτών πρός 
αύτά γινομένας πληρωμάς, τό δέ πάντων σπουδαιότατον 
δτι τόπρίις έκδοσιν γραμματίων άπλοΰν δικαίωμα μετεβάλ- 
λεται είςάποκλειστικόν τήςΤραπέζης προνόμιον κυκλοφορίας 
τών τραπεζογραμματίων αύτής έπί είκοσι πέντε ετη.

Ή  εκδοσις τοΰ Νόμου τής 19}Αύγούστου 1841 καιέστη- 
σεν άναγκαίαν καί τήν τροποποίησιν τοΰ Κανονισμού τής 
8 Απριλίου 1841, ή ας καί έγένετο έγκριθεισών τών τρο
πολογιών τοϋ Κανονισμού τούτου διά τοΰ Βασιλικού Δια
τάγματος τή; 19 Αύγουστου 1841.

13 Νοεμβρίου 1841 συνήλθον οί μέχρι τής εποχής 
εκείνης μέτοχοι είς προκαταρκτικήν συνέλευσιν όπως κανο- 
νίσωσι τά τής επικείμενης ένάρξεως τής λειτουργίας τής 
Τραπέζης, αί δέ συνεδριάσεις τής συνελεύσεως ταύτης διήρ 
«εσαν μέχρι τέλους τοΰ 1841. ’Εκ τών πρώτων τής Συνε- 
λεύσεω: άπηφάσεων υπήρξε νά προσκληθώσιν οί έντός καί 
εκτός τής Ελλάδος μέτοχοι, όπως καιαθέσωσι τά κεφά
λαιά των καί πρό τής δοθείσης αύτοϊς τριμήνου προθε
σμίας, διά νά έπιταχυνθή ή Ιναρξις τών εργασιών τής Τρα- 
πρζη; καί γίνη αΰτη τό βοαδύτερον τήν 1 Ίανουαρίου 
1842. Ή  άπόφασις δέ αΰτη ένεκρίθη διά Βασιλικού Δια
τάγματος τής 18 Νοεμβρίου 1841 Ή  Συνέλευσις αΰτη έ- 
πβξεογάσθη τόν έσωτεριχόν Κανονισμόν τών συνεδριάσε
ων τή; Γενικής Συνελεύσεως καί Κανονισμόν λειτουργίας 
τής Τραπέζης. διά δέ Β. Δ. τής 10 Ίανουαρίου 1842 ένε- 
κρίθησαν αί διά τών κανονισμών τούτων /ενόμεναι τροπο- 
ποιή ’ εις καί προσθήκαι τοΰ προηγουμένου κανονισμοϋ. 
"Επίσης έν τή Συνελεύαει τσύτη έξελέγησαν Διευθνντής ό 
Γ. Σταυρος παμψηφεί, υποδιευθυντής β Κ. Βράνης, τα
κτικοί σύμβουλοι οί Α Ρουζιοϋ καί ‘Εμμ. Μεσθενεύς καί 
αναπληρωματικοί σύμβουλοι οί Γ. Μ. Άνιωνόπουλος καί 
Δ. Κυργούσιος. Είς έν^ειξιν δε εύγνωμοσύνης πρός τόν 
φιλέλληνα Ίππόιην Έ ϋ  άρδον καί τόν άείμνησ τον Ν. Ζω- 
σιμαν έξελέγησαν ουτοι επίτιμοι τής Τραπέζης Διοικηταί.

Οδεω τών πάντων προπαρασκευασθέντων καί έγγραφέν· 
των μετόχων δ ιί  κεφάλαιον δραχ. 3,402,000 ή 'Εθνική 
Τράπεζα τής 'βλλάδος ήρξατο τών εργασιών αύτής τή 22 
Ίανουαρίου 1842, τή δέ lu Ιουλίου 1842 έδημοσίευσε τόν 
πρώιον αύτής ισολογισμόν, όν παραθέτομεν, έν τή απέ
ναντι σελίδι, διότι σημειοΐ τό πρώτον βήμα τοΰ αρτισύ
στατου πισεωτικοϋ ίίρύματος.

Ό σον  όμως ενθαρρυντικοί καί άν υπήρξαν αί (ϊταρχαί 
τή; ίδρύσεως τής Τρααέζης αί ποώται φυσικαί δι-σχέρειαι 
δεν έβράδυναν ν' άναφανώσι. Καί ήρξατο αμέσως σχεδόν 
απ’ άρχή; ή αγωνιώδης προσπάθεια καί πάλη τής Διοιχή- 
σεως τής Τραπέζης, ά/ωνισιμένης νά στηρίίη τό οικοδό
μημα αύιής καεά τών κινδύνων οϊτινες αλλεπάλληλοι καί 
σοβαροί περιεκύκλουν καί ήπείλουν αύίό.

Ή  πρός εγκρισιν τοΰ ?ι.ρώτου Ισολογισμού συνελΟοΰσα 
Συνέλευσις ήναγκάσθ^ νά ψηφίση νέον καταστατικόν πα- 
ρατείνουσα τάς έργασίας αύτής έπί οκτώ περίπου μήνας 
Έν τέλει εξέλεξε καί πάλιν διευθυντήν τόν Γεώργιον Σταΰ 
ρον διά ψήφων 123, τού ετέρου τεθέντος υποψηφίου Θεοδ. 
Ράλλη λαβοντος αύτοΰ τρεις ψήφους, σύμβουλοι δ’  έξελέ
γησαν οί Λουκάς Ράλλης, 'Επαμ. Μεσθενεύς, 1. Μ. Άντω- 
νόπουλος, Κ. Δουρούτης, Παν. Λαζαρής. Ιω. Μπού^ρας,
Α. Περίδης, Π. Τζάλλας καί Ν. Μαυρομμάτης. Ουτοι άπε- 
τέλεσαν τό πρώτον Διοικητικόν Συμβοϋλιον; όπερ διηΰ- 
θυνε τά τής Τραπέζης έπί τή βάσει τοΰ νέου Καταστατι
κού, τοΰ καί σήμερον μ*τά των έν τφ μεταξύ γενομένων 
τροποποιήσεων διέποντος τά τής Τραπέζη?.

Καίτοι έν τούτης κατά τοσούτων δυΐχερειών είχε νά 
παλαίση ή Τράπεζα, εβαινεν ούχ ήττον ύπό τήν σοφήν Δι- 
εύθυνσιν τοϋ Διευθυνιού αύιής πρός-τήν πρόοδον επιτυγ/ά- 
νουσα βαθμιαίαν αΰξηξιν καί τοΰ κεφαλαίου καί τών κερδών 
αύιής. Τον ’ Ιούλιον το'ι 1847 είχεν ήδη συμπ^.ηρωθή τό 
ύπό τού Καταστατικού όριζόμενον κεφάλαιον τών 5,000,900 
δραχ. καί άποφάσει τής Γεν. Συνελεύσεως_τών^μετόχων 
προέβη είς τήν αΰξησιν αύτοΰ κατά εν ακόμη εκατομμύ- 
ριον. "Οσον δ ’ εύωδοΰντο αί έργασίαι τής Τραπέζης τόσον 
καί ή πίστις αύτής ήρξατο νά θεαελιοΰται, τά δέ γραμμά
τια αύτής έγένοντο περιζήτητα, διευκολύνοντα σοβα-
ρώς τίςσυναλλαγάς καί τάς μεταφοράς χρημάτων άπό τόπου 
είς τόπον. Τήν πίστην ταύτην ένίσχυσε σοβαρώς καί τό διά
ταγμα καί διάταγμα τής Κυβερνήσεως έν εχει 1844 δι’ ού 
ώρίζετο’ όπως τά γραμμάτια τών 25 καί 50 δραχμών έξ«ρ 
γυρούνται καί ύπό tiO Κεντρικού καί τών Επαρχιακών Τα
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τό 1788. Ή  μήτηρ του ώνομάζετο Μπαλάσιω έλκουσα τό γένο: έκ τής οίκογε%ει.ας Καρασάρη ( [Ο
ό πατήρ του δέ Ιωάννης Σταύρος ή Τσιαπάλομος η το προεστώς χής πόλεως, πολλά οημαίνων καί 
πολλά? παρασχων υπηρεσίας εις τήν υπόδουλον πατρίδα του καί τούς συμπολίτας αύτοΰ.

Ό  Γεώργιος Σταύρος τάς τιρώιας αύτοΰ σπουδάς διήκουσεν είς τήν Σχολήν τών Μπαλάνων 
καί είτα είς τήν τοΰ Καπλ.άνη μέ διευθυντήν τόν Ψαλλίδαν. Έ φηβος άνεχώρησεν εις Βιέννην, 
όπου είσαχθεΐς εΐί Λύκειον εξέμαθε τά Γερμανικά καί ελαβε τάς πρώιας εμπορικός γ\ώοεις Έ ζη  
σεν είτα έπί μακράν έν Βιένι^ διευθύνων τό εμπορικόν κατάστημα τοΰ πατρός του.

"Αμα Tfl έκκρήξει τοΰ υπέρ ανεξαρτησίας άγώνος κατήλθεν είς τήν ’Ελλάδα, προσληφΟείς κατά 
τό 1824 ώς ταμίας τοΰ Προέδρου τοΰ ’Εκτελεστικού Γ. Κουνιουριοηη. Βραδύτερσν έξελέγη πληρε
ξούσιος τών ‘Ηπειρωτών *ίς δύο Έ0νοσυ\ελεύσεις. 'Υπήρξε είς έκ τών μάλλον άφωσιωμένων 
φίλων τοϋ πρώτου Κυβερνήτου τής Ελλάδος Ίωάννου Καποδίστρια, εις τάς ‘ ένεργείας δέ αύτοΰ 
καί τήν πρωτοβουλίαν του οφείλεται καί ή ΰνέγερσις άνδριάντος εις τόν Κυβερνήτην.

Ίΐ όργάνωσις τών Οικονομικών τοΰ Κράτου.;, εΰρε παρά τώ Γεωργία) Σταύρίι) πολύτιμον παρά
γοντα. Μέλος τής ύπό τοΰ Καποδίσιρια έγκαταστάσης ειδικής Οικονομικής ‘ Κπιτροπής, ήτις έξε- 
τέλει καθήκοντα ‘Υπουργείου Οικονομικών, ύπήρξεν ό κυριιότερο; καί δημιουργικιότευος αύτής 
μοχλός, δικαίως δέ ό Σταυρος δύναται νά χαοακτηρισθή ώς πρώτος 'Υπουργός τών Οικονομικών 
τής Έλευθέρας ‘Ελλάδος.

Μετά τόν φόνον τοΰ Καποδίστρια άπέσχε τών κοινών, μόλις δέ κατά τό 18,!5 τόν έπανευρι- 
οκομεν έν δημοσίςι θέσει, ώς μέλος τοΰ ’Ελεγκτικού Συνέδριου. Τήν θέσιν ταύτην διετήρησε μέχρι 
τής Ιδρύσεως τής Εθνικής Τραπέζης, διά τήν παγίωσιν κα) τήν πρόοδον τής όποιας κατηνάλωσεν 
ολόκληρον αυτού τόν βίον.

Ή  δράσις αύτοΰ καθ’ δλην τήν μακράν ζωήν του ύπήρξεν επίζηλος. Έν παντι οχρελίμφ καί 
έθνικφ εργφ εύρίσκετο πρωτοστατών περί αύτόν δέ συνεκεντροΰτο πάσα δραιις /.αί πάσα κίνησις 
τείνουσα είς τήν πρόοδον καί τόν εκπολιτισμόν τοΰ νεαροΰ Βασιλείου.

Ό  Γεώργιος Σταύρος άπέθανε ύπερογδοηκοντοΰτης, τήν 31 Μαιου 180'.' Ό  θάνατος του 
έπήλθεν έκ συγκοπής, καθ’ ήν στιγμήν καταλιπών τό λουτρόν αύτοΰ, ένεδύετο όπως έξέλθη είς 
περίπατον.

Ή κηδεία του έγένετο μεγαλοπρεπής έκ τοΰ ναοϋ τής Μβτροπόλεως. Έπικήδειον λόγον έξε- 
φώνησεν ό ’Αρχιμανδρίτης Σωκράτης Κολιάτσος, διευθυντής τής Ριζαρίου Σχολής, έπ.ταφιον δέ 
έξεφώνηοεν ό Μάρκος Ρενιέρης, δστις «αί διεδέχθη αύτόν έν τή Διοικήσει τής Εθνικής Τ^οπέζης.
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Έ  ν e ο γ η t ι * ή

ΛΊνεια

Δρχ. ΙΛ. Π α θ η τ ι κ ή Δρχ. Λ.Ι

Μέτοχοι διά τάς λειπομένας hocei.
τών Μετοχών τα.ν ..............................

Ταμείον είς ιομίσματα ( 1 ) .................
Προεξοφλήσεις Συναλαγματικών καί 

Γραμματίων'ίίς διαταγήν..............
, I Κεφάλ.1523,270)
ένυποΟηκα ( Το^  1750,731)

Δάν. έπί έτεχύρφ χςυαοϋ καί αργύρου
ΧρεώσΕοι δ ι ίφ ο ρ ο ι .............................
"Εξοδα συνήφη...................... 14,688.4:!
Τά άνήκοντα είς τήν πρώχην

εξα μ η ν ία ν .......................  12,608.4:5
Ένοίκιον τοΰ καταστήματος

προπληρωμένον................................
Έ ξοδα έγκαταστάσεω; . . . 8.822.87 
Τά άνήκοντα εϊς τήν α ' εξα

μηνίαν............................ . . 500.—
Τα λειπ όμενα .......................................

1.468,000: 
358,367 84

I
719,837.50

3,274,001

4,145129] 
3,000

2 980

8.322,87 
5.837,754 501

Κ εφ ά λα ιον ............................................
Τραπεζικά γραμμάτια ιϊς κυκλοφορίαν
Παρακαταθήκαι . . . ' ....................
Πιστοταί δ ιά φ ορ οι..............................
Τόκοι προίξοφλή ιεων . 26.594.39
ΟΙ άνήκοντες είς τήν α'

εξαμηνίαν....................  20.661.22
Τά λειπόμενα διά τήν β'

εξαμηνίαν....................
Τόκοι ένυποθήκ.δαιείων 1,750,732.— 
Οί άνήκοντες εϊς τήν α'

εξαμηνίαν................   . 30,572.09
Τά λειπόμενα................
Τόκοι δαν. έπί ένεχύρφ 

χρυσού καί αργύρου . 301.99
Οί άνήκοντες είς τήν α

εξαμηνίαν...........................   92 6
Τά λειπόμενα.....................................
Κέρδη καί ζημίαι..............................

I

3,750 000 
285.4751 

37,272 541 
400

5,933 17

1,720,158 Μ

209 341 
38 305 54|

5,837,754 501

1) Ύπαρχο ν πρooeci *ίς Τραπεζικ» Γραμμάτια ..................................................  Δράχ. 152,525.—
Τά είς κυκλοφορίαν Τραπεζικά Γ ρ α μ μ ά τ ια .............................................................. » 285,475.—

Τό όλον τών έκδοθέντων Τραπεζικών Γραμματίων..................... » 438.000.—

Ό  Διευθυντής
Γ. Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ

Κ A T  Α Σ Τ Α Σ ί Γ
ΤΗΣ ΜΕΡΙΛΟΣ "ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΙΜίίΛΙ.. ΤΗΝ ι ΙΟΥΛΙΟΥ 18«  ΠΡΩΊ Α

Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή Δρχ. Λ Π α θ η τ ι κ ή Δρχ. Λ.

20 66 12,608 43

'Ομοίως Ενυπόθηκων Δανείων.............. 30.572 09 500
'Ομοίως Δανείων έπί ένεχύρφ χρυβοϋ Υπόλοιπον είς νέον μεταφερόμενον. . · . . 38,305 54

καί ά ργύ ςου ........................................... 92165

Κέρδη δ ιά φ ορ α ............................ ..............

ΟGOαο

Κέρδη διάφορα .......................................... 51,413 97 51,413 97

Τά πρός διανομήν κέρδη διά τήν α' έξαμηνίον ουμποσοΰνται εις δραχ. 38,305,54
Τό μέρισμα προσδιορισΟέν πρός 7 ο)ο έπί τώυ πληρωθ. δόσεων αποτελεί τό ποσόν 37.27?36 
Υπόλοιπον μετας,ερόμενον είς τήν ακόλουθον εξαμηνίαν 1 028,18

Ό  Διευθυντής
Γ.  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Σ

μείων καί ουνεπώ; ήρχισαν ταΰτα νά λαμβάνωσι θέσιν ψη
φίσματος πλέον. Τό 1?43 ίδρύθη έν Σύρφ Ύ)στη>ια προ- 
σέκρουσεν δμως έπί ιδιορρύθμων τοπικών εθίμων καί αί 
έργασίαι μετά τόσης δυσκολίας διεξήγοντο, ώστε έν έτει 
1847 ήναγκάσθη ή Διοίκησις τής Τραπέζης ν’ άποφασίση 
τό κλείσιμον τοΰ Πρακτορείου, ικανά δέ παρήλθον έτη, 
διά νά έπανιδρνθϋ τοϋτσ υπό καλλιτέρας συνθήκας, ύφ" ας 
λειτουργεί σήμερον.

Τόν Φεβρουάριον τοΰ 1846 ίδρύθη τό έν Πάτραις Υ π ο 
κατάστημα τοΰ όποιου δμως τό Ταμεΐον διηρπάργη έν ετει 
1847 υπό τών στασιαστών, δι’ ή» αρπαγήν ή Κυβέρνηαι; 
άπε£ηιιίωσε τήν Τράπεζαν καταβαλοϋσα τήν αρπαγήν πο τοϋ 
δρ. 120,708,50.

Τώ 1817 άπεφαοίσθη ή ιδρυσις τοϋ Ύ]βτήματο; έν Χαλ- 
κίδι πλήν μόνον τφ 1855 κατωρθώθη ή έκτέλεσις τής άπο- 
φάσεως ταύτης.

Τφ 1845 συνέστη τό Ταμιευτήο>ον τής Τραπέζης καί ήρ
ξατο τών εργατιών του Trj 4fl Φίβρουαρίου, λειτουργούν 
έκχοτε μέχρι σήμερον.

Τφ 1843 ή Συνέλευσις εξέλεξε τόν Γεώργιον Σταύρον δι
ευθυντήν διά μίαν έπταετίαν.

Η  Ι1ΡΩΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ Κ Ρ ΙΣ ΙΣ

Κατά τό 1848 ή Τρόπεζρ διήλθε δεηήν κρίσιν, διότι 
ενε ια τής έν Ευρώπη έκοαγείσης πολιτικής λαίλοπος άνε- 
στάλησαν at έξωτβρικαί πιστώσεις. Ένεκα τής έπελθούσης 
είς τό έμπόριον κρίσ^ως διεκόπη ή έκπλήρωοι; τών πρός 
τήν Τράπεζαν υποχρεώσεων, ταύτης δ ’ αποτέλεσμα ύπήρρ- 
ξβν ή δημιουργία πανικού, δν ένίσχυεν ή τακτική τών κβρ- 
δοσκόπων, οϊτινες άγοράζοντες Τραπεζικά γραμμάτια διά
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Τουρκικών νομισμάτων παρουοίαξον αϋιά πρός έξαργύρω- 
βιν είς τήν Τράπεζαν.

Κατά τοϋ κινδύνου, όοτις έκλόνισε τί,ν ύ,ιόστασιν τής 
Τραπέζης ώς έκ χής γενικεύοεως τοϋ πανικ >ϋ, άνχεπεξήλ- 
θεν ή διεύθυνοις δι’  όλων τών δυνατών μέσων, έπιτυχοϋσα 
έν τέλει παρά χής Κυββρνήοεως τήν ψήφισιν νόμου, δι’  οΰ 
άνεστέλλετο έπι πενταμη'ον ή υποχρεωτική ύπό τής Τρα
πέζη: έξαργύρωσις τών Τρα/ι3ζικών γραμματίων.

Κατά τό διάσιημα έν τούχοις τοϋτο τά γραμμάαα έγί- 
νοντο δεκτά elc τα δημόσια Ταμεία μέ ύπερτίμησιν 2 ο]ο 
είς βάροί τής Τραπέζη:.

Πάνεα ταϋτα τά μέτιια άνεκούφισαν τήν Τράπεζαν.ήας 
όμω ταΰτιχρό»ως ύπεχρεοΰτονά εφάρμοσα πιεστικά μέτρα 
διά τήν ίΐσπραξιν τών υπό τοΰ έμπορίου όφειλομένων αύιή 
ώσιε ta  δυνηΟή μετά τήν πσρέλευοιν τοΰ πενταμήνου νά 
άνταποκοιθή είς τάς απαιτήσεις τοΰ κοινοΰ δια τήν έξαρ- 
γι'ρωσιν "τών γοαμματίων της. Πρός άποσόβησιν τών ·δημι· 
οιιργηθειβών οϋτω δυσκολιών ήναγκάσθησαν οί εμπορικοί 
σύλλογοι καί τά επιμεληιήςια νά προτείνωοιν είς τήν Κυ- 
βέρνη-ιν τήν λήψιν ριζικών μέτρων πρός οριστικόν τερμα
τισμόν τής γενικής κρίσεως.

Οΰαος έπροτάθηνά δοθή είς τήν Τράπεζαν τό δικαίωμα 
τής εκδόσεως τριών εκατομμυρίων γραμματίων καί ν’ ανα
στολή έπι πολΰν χρόνον ή ύποχρέωσις τής έξαργυρώσεως, 
καθιστάμενου τοΰ γραμματίου ώς έπισήμου νομίσματος τοϋ 
Κράτους, τοιουτοτρόπως δέ νά λάβυ καιρόν ή Τράπεζα νά 
άναλάβΉ καί νά Ιλθη αρωγός είς τό έμπόριον.

Ή  Κυβέρνησις άπεδέχθη τάς προτάσεις ταύτας καί οΰτω 
έθεσπίσθη όπακ, άφ’ ένός μέν παραταθ£) ή άναστολή τής 
υποχρεωτικής έξαργυρώσεως τών τραπεζογραμματίων, άφ' 
ετέρου δέ αύξηθή τό ποοόν αύτών &ίς δύο εκατομμύρια.

Ή  κρίσις ονιω  παρήλθε καί αί έργασίαι έπατέλαβον 
μετ’  οΰ πολύ, καίτοι μετά δυσχεςειών, τήν πρός αΰξηςιν 
τάβιν αϋιών. Τό Ιστορικόν τής κρίσεως ταύιης ήν διήλ,θε 
ή ’Εθνική Τράπ3ζα, άναφέρων είς τήν συνέλευσιν τών με
τόχων ό διευθυντής έν τή έκθέσει του, έτόησε τό γεγονός 
ότι οί υπάλληλοι τής Τραπέζης δέν έδίστασαν νά θυσιάσω- 
σι μέρος τών μιαθών των υπέρ τοΰ ιδρύματος καί όπως 
αύξηθή τό μέρισμα τών μετόχων. ’Επί τή ανακοινώσει 
ταύτχι διβτυπώθη Ιν Γεν. Συνελεύαει ή πρότασις ν’ άποδο- 
θώσιν είς τούς υπαλλήλους τά έκ τών μισθών αύτών δο- 
θέντα ποσά. Ό  Διευθυντής όμως έν όνόματι τοϋ προσωπι
κού έδήλωσεν ότι οί υπάλληλοι δέν θά λάβουν έπιστρεφό· 
μενον, ό,τι έκουσίως προσέφεραν.

Μ Ε ΤΑ  Τ Η Ν  Κ Ρ ΙΣ ΙΝ  1 8 4 8 -1 8 5 8

Μετά τά θεσπισθένια κατά τής άπειλησάσης χήν Τρά
πεζαν κρίσεως. «I έργασίαι αΰιής έξηκολούθησαν κατά τό 
μάλλον καί ή(τον όμαλώς. Ή  οικονομική καχεξία, ή ας 
έμάατιζε τήν χώραν, δέν είχεν Ικλείψει, τό έμπόριον εϋρί- 
σκετο έν διηνεκεΐ κρίσει παρ' όλην τήν είς αύτό πσρεχο- 
μένην ΰκό τής Τραπέζης βοήθειαν καί αί έσοδείαι άπέβη- 
οαν ίσχνόταται λόγφ τών προηγηθεισών δυσ ερειών έκ τής 
κρ βεοος, ώς έκ τής οποίας οΰδεμία έσημειώθη πρόοδος είς 
τήν καλλιέργειαν. Είς τήν έξέλιξιν όλων τούτων τών δυ- 
σχερειών ή Τράπεζα ήτο τό μόνον σημεΐον άπό τοΰ οποίου 
άνεμένετ ο τόσον ύπό τοΰ εμπορίου και τοΰ λαοΰ Ιν γένει, 
όσον καί ύπό τής Κυβερνήσεως ή βοήθεια καί ή σωτηρία.

Παρ' αύιής άνέμενον καί ήξιουν οί πάντες τά πάντα. 
Παρ' αύιής τό έμπόριον άνέμενε πάσαν αρωγήν, όπως άντα- 
ποκριθή είς τάς άνάγκας τών εμβασμάτων διά τό έξωτερι- 
κόν, παρ’ αΰιής ήξίουν δάνεια οί ίδιοκτήιαι καί οί καλλι- 
εργηταί, παρ' οΰτής ήξίου έ»τονώτερον παντός άλλου ή 
Κι βέρνησις τήν κάλυψιν τών πολλαπλών καί ά’ εξαντλή- 
των αναγκών τοΰ Δηιιοσίου Ταμείου. Ούχί άπαξ ώς έκ 
τούτου ήλθον είς έντονους συζητήσεις Τράπεζα καί Κυβέρ
νησή. Οί διάφοροι Κνβερνήιαι ως έπί τό πλεΐστον θεω- 
ροϋντες τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν ώς αδιαίρετον τμήμα Ίοϋ 
Δημοσίου Ταμείου έφρόνουν ότι αΰιη έδει ν’ άναπληροΐ 
πάσαν αύιοΰ ανάγκην. Ή  Διοίκησις τής Τραπέζης άφ’ ετέ
ρου, κρίνουσά ώς πολύ ύψηλότβρον τόν άληθή προορισμόν 
τής Τραπέζης, έφρόνει λίαν όρθώς ότι έπρεπε νά βαδίζη 
μετ' έπιφυΛάξεως καί δι’ ασφαλών βημάτων, συμμεριζομένη 
μέν τάς στενογωρίας τοϋ Δημοσίου Ταμείου, άλλά καί μή 
έννοοΰσα νά έξαντληθή αμέσως, ρίπτουσα είς τόν πίθον 
τοΰτον τών Δαναΐδων τά πάντα πρός ίκανοποίησιν προχεί
ρου τινός άνάγκης, άπό τής όποιας έπεθύμει μέν νά απαλ
λαγή πας Κυβερνήτης, άλλ* είς ήν δέν ήννόει νά θυσιασθή 
ή Τράπεζα παρασύρουσα καί τό οικονομικόν μέλλον τοΰ 
άρτιγεννήτου κράτους.

Ή  τοιαύτη πάλη ούχί σπανίως διεξήχθη μετά πάσης 
σφοδρότητος, τό δ' άποτέλεσμα ήτο όιι ή Τράπεζα έσωζε 
μέν πάντοτε τήν κατάατασιν, άλλά καί διετήρει τό κϋρος 
αύτής άπέναντι _ τών Υπουργών, οί όποιοι θά έδιδον τά 
πάντα διά τήν άποσόβησιν στιγμιαίας στενοχώριας.

Οΰιως ή Τράπεζα, εύρύνουσα βαθμηδόν τήν δρασιν αύ

τή;, άλλά ταυτοχρόνως καί τά δικαιώιιατα, καθίστατο ό 
κυριώιερος μοχλό; τής κινήσεως τοΰ Κμάτους, μέχρις οΰ 
έ-ειλίχθη εία τόν σημερινόν '^τλαντα τόν κρατούντα πάβαν 
δημοσίαν καί Ιδιωτικήν τοΰ Κράτους δύιαμιν. Καί υπήρξε 
βαθμηδόν ή Τράπεζα ή κυριωτέρα βασις πάσης προόδου.

Ή  Έδνική Τράπεζα ήτο ή έλθοϋσα άρωγός είς τό Δη
μόσιον Ταμεΐον καί έν άλλαις μέν κριοίμοις περιστάσεσιν, 
άλλά καί κατά τόν άποκ'εισμόν τών "Ελληνικών λιμένων 
τφ 1850 ύπό τοΰ “Αγγλου Ναυάρχου Πάρκερ, καταβαλοϋοα 
δραχμάς 330,000 είς τόν πρεσβευτήν χής Αγγλίας είς άπο- 
ζημίοιιιν τοΰ Πατσιφίκου καί τών Ίονων κατόπιν υποχω
ρήσεις τής 'Ελληνική; Κυβερνήσεως έν τφ άναπτυχθεντι 
ζητήμ,ατι, στηςιχθείσης έπί άποφάσεοος τής Βουλής έν μυ- 
σ ι*ή αύτή; σι>νιδρία τής 14ης ‘Απριλίου τοΰ 1850. Διά 
τήν τοιαύιην βοήθειαν τής Τραπέζης έξεφράσθη είς αΰ(ήν 
ή Β. εϋαςέσκεια.

Ή  ’ Εθνική Τράπεζα ύπήρξεν ό στύλος έφ' cv έστηρί- 
χθη ή ιδρυσις τή; έν Σύρφ 'Ελληνικής άτμοπλοΐας, ήτις 
παρέσχε πολυτιμοτάτσς κατά τά κατόπιν Ιτη ύ.τηρεσίας καί 
είς τό Κράτος καί είς τήν συγκοινωνίαν, τήν άνάπτυξιν 
τοϋ έμπορίου καί τών διαφόρων πλουτοπαραγωγών τής 
χώρας πόρων, πρό πάντων είς εποχήν καθ’ ήν διετέλει είς 
όλεθριώτατον μαρασμόν ή ίστιοφόρος ναυτιλία.

Α Ν Α Ν Ε Ω ΣΙΣ  Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ν Ο Μ ΙΟ Υ
Π ΡΟ ΊΌ ΥΓΑ  ΑΚΜΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Έ ν έτει 1861 ή Τράπεζα επέτυχε τήν άνανέωβιν τοΰ 
έχδοτικοϋ προνομίου αΰτής, στηριζομένου επί τών προη
γουμένων σχετικών νόμων, διά μίαν είκοσιπενταετίαν.

Διά τοΰ δημοσιευθέντος σχετικού νόμου περί παρατά- 
οεως τοΰ προνομίου διά μίαν βίκοσιπενταετίαν άπό τής 1ης 
Ίανουαρίοι 1867 μέχρι τοΰ 1891 καθωρίζοντο καί διάφορα 
άλλα κεφαλαιώδη σημεία τών περαιτέρω εργασιών τής 
Τραπέζης. “Επεξετείνετο δηλ. ή διάρκεια τών έπί υποθήκη 
χρεολυτικών δανείων μέχρι τριάκοντα έτών, τάδε  τόιαΰτα 
δάνεια μετά τών έπί ένεχύρφ ώρίζετο ότι δύνανται νά 
φθάσωσι μέχρι τοΰ τριπλασίου τοϋ μετοχικοΰ αΰτής κεφα
λαίου.

‘Επετράπη συνάμα είς τήν Τράπεζαν νά έκδώο]) δεκά
δραχμα τραπεζικά γραμμάτια μέχρι δύο εκατομμυρίων 
δραχμών, προσετέθη όμως ή ι'ποχρέωσις τής άγροτικής πί- 
σιεως καί έπερλήθη είς τήν Τράαε£αν ή σύστασις ΰποκα- 
τασιηΐλάτων είς τάς έδρας τών νομών, όπου δέν ΰπήρχον 
ακόμη τοιαΰτα. Διά τοΰ Νόμου τούτου έδόθη μία ώθηοις 
είς τάς έργασίας τής Τραπέζης, αϊανες ηΰξάνονιο άλματι- 
κώς, έξ οΰ καί ήναγκάσθη ό Διοικητής νά προτείνη τήν 
ΐδρυσιν θέσεων τριών Υποδιοικητών, διά τάς οποίας έξε- 
λέγησαν προτάσει τοϋ Διοικητοϋ οί κ. Γ . Α. Βασιλείου καί 
Εΰθ. I. Κεχαγιάς, μία δέ θέσις έμεινε κενή όπως καταλάβη 
αύτήν επανερχόμενος ό έν Εύρά>πη άπουσιάζων τότε Μ. 
ΡενιΙρης.

Κατά τό αύτό έτος άπεφασίσθη ή εκδοσις 2,000 μετοχών 
πρός αΰξησιν τοΰ κεφαλαίου, έξεδόθησαν δ' αΰται είς τήν 
τιμήν τών 1300 δριχμών. Τόση δ '“ήτο ή πρός τήν Τράπε
ζαν πίστις ώστε άντί τών δύο χιλιάδων μετοχών έγένοντο 
έγγραφα! διά 6594 ιο αύιας.

Κατά τό άμέσως επόμενον τή? άνανεώσεως τοϋ προνομί
ου έτος έξερράγη ή πρός έξωιιν τοΰ Βασιλέως Ό θωνος 
έπανάστασις, άλλ’ αί κατά τήν μεταπολίτευσιν τοΰ 1862 
άνωμαλίαι δέν διεσάλευσαν τήν πίστιν τής Τραπέζηο οΰδέ 
τήν πςόοδον αΰτής άνέκοψαν. παρέσχε δέ αΰιη μεγίστην 
πρός διατήρησιν τής τάξεως υπηρεσίαν, συνδραμοϋσα χρη- 
ματικώς τήν προσωρινήν τοΰ Κράτουε Κυβέρνησιν διά συμ
μετοχής κατά 500,000 δρχ. εις τό ’ Εθνικόν δάνειον τών 6 
έκατομμυρίων, διά χορηγήσεως δανείου 1,000,000 επί παρα
χωρήσει τής έκ τής σμύριδος προσόδου τοΰ Δημοσίου καί 
διά προεξοφλήσεως τελωνιακών ομολογιών 500,000 δραχ. 
περίπου. Έ κ τών λυπηρότερων όμως τής έμφυλίου διαμά
χης τοΰ ’Ιουνίου 1863 επεισοδίων ΰπήμξεν ή κατά τοϋ Κα
ταστήματος τής Τραπέζης έπίθεσις, ή ας άπεκρούσθη μέν 
ύπό τής στρατιωτικής δυνάμεω:, άλλά κατέστησεν άναγκαί
αν τήν έπέμβασιν καί άονδρομήν τών άντιπροσώπων τών 
τριών προστατίδων Δυνάμεων, τή προσκλήσει τών οποίων 
άγηματα τών ναυτικών μοιρών τής ’Αγγλίας, τής Γαλλίας 
καί τής Ρωσσίας έπί πολλούς μήνας έφρούρησαν τό Κατά
στημα τής ’ Εθνικής Τραπέζης. Ασφαλές δέ τεκμήριον δτι 
αί έκτακτοι αύιαι περιστάσεις δέν άνέκοψαν τήν άνάπτυξιν 
τών εργασιών τής Τραπέζης, οΰδέ τήν πίστιν αΰτής διεσά- 
λευσαν, αποτελεί τό γεγονός ότι ό ελάχιστος δέν «νέσκηψε 
πανικός, οΰδέ καν μείζων τής συνήθους προσαγωγή τραπε
ζογραμματίων πρός έξαργύρωσιν έσημειώθη. 'Ετι δε μεί- 
ζονα τούτων άπόδειξιν αποτελεί ή ύπό τής Γενικής τών 
Μετόχων Συνελεύσεως κατά τήν συνεδρίαν αΰτής τής 10 
Δεκεμβρίου 1863 άποφασισθεΐσα νέα αΰξησις τοΰ κεφαλαίου 
τής Τραπέτης κατά δισχιλίας έτι μετοχάς, αϊτινες καί έξε-

20



Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Ν  Λ Ε Υ Κ Ω Μ Α

δόί)ησαν κατά Μάρτιον τοϋ 1884 εις τήν τιμήν τών δραχμών 1350 
έκαστη.

Ταχέως δμως καί πάλιν ιΐ^έκτήςαύξήσεωςτώνέργασιώντήςΤραπέ- 
ζης καί τών αναγκών τοΰ γοργώς άναπτυσσομένου εμπορίου καί ιδία 
τής αστικής καί αγροτικής ιδιοκτησίας άπέβησαν άναγκαΐαι νέαι τρο
ποποιήσεις τοϋ Καταστατικού καί νέα τοΰ Μετοχικού κεφαλαίου τής 
Τραπέζης αΰξησις. Οΰτω δέ ένφ άφ’ ένός διά τοΰ Β. Διατάγματος 
τής 29 ’ Ιουλίου 1864 ένεκρίθη ή άπόφασις τής Γενικής Συνελεύσεως 
περί αύξήσεως τοϋ μετοχικού κεφαλαίου κατά δισχιλίας πεντακοσίας 
νέας μετοχάς, αϊτινες καί έξεδόθησαν εις τήν τιμήν δραχ. 1370 κατά 
μετοχήν, άφ’ ετέρου διά τοΰ Νόμου ΕΒ' τής 31 Αύγουστου 1864 έκυ- 
ρώθη ή άπό 13 Αύγουστου 1864 μεταξύ τοϋ Δημοσίου καί τή Ε θνι
κής Τραπέζης σύμβασις, ής αί κυριώτεραι διατάξεις είναι ακόλουθοι.
1) Προσδιωρίσθησαν άποκλειβτικώς είς δάνεια έν γένει έπί υποθήκη 
ακινήτων κτημάτων τά τρία τέταρτα μέχρι τών τεσσάρων πέμπτων 
τοϋ μετοχικού καί άποθεματικοϋ κεφαλαίου, (άρθρ. 1) 2)τ ό  ποσόν, 
δπερ ήΤράπεζα δικαιούται νά δανεισθή δι’όμολογιών πρός χορήγησιν 
ενυπόθηκων δανείων ηύξήθη μέχρι τοϋ πενταπλασίου τοϋ διά τά έπί 
υποθήκη δάνεια προσδιοριζομένου ώς ανωτέρω ποσοστού τού Μετο
χικού τής Τραπέζης κεφαλαίου, (άρθρ. 3) 3) επετράπη ή έκ τών παρά 
τή Τραπέζη άτοκων καί εντόκων καταθέσεων χορήγησις δανείων είς 
ανοικτόν λογαριασμόν έπί ένεχύρφ πολυτίμων μετάλλων, μετοχών ή 
ομολογιών τής ιδίας Τραπέζης ή καί άλλων άξιοχρέων έγχωρίοιν ανω
νύμων εταιριών, 4) προσδιωρίαθηείςβ ο)ο κατ’  άνώτατον δρον ό τό
κος τών χρεωλυτικών καί απλών έπί υποθήκη δανείων ώς καί τών έπί 
ένεχύρφ, όρισί)έντος συνάμα δτι ή πληρωμή τοΰ τόκου η^τοκοχρεω- 
λυσίου θά γίνεται κατ’  έτος καί ούχί καθ’ εξαμηνίαν (άρθρ. 4 καί
5) ως πρόσθετος δε εργασία έπιτραπεΐσα τή Τραπέζη δύναται νά 
θεωρηθή καί χορηγηθεΐσα αυτή άδεια τοΰ άρθρου 5 τού ΛΑ' Νό
μου τής 3 Φεβρουάριου 1864 περί έκδόσεως έντοκων γραμματίων 
τοϋ Δημοσίου Ταμείου, δπως προεξοφλή τοιαΰτα γραμματια, όρι- 
σθέντος συνάμα,δτι τά οΰτω προεξοφλούμενα ύπό τής Εθνικής Τρα- 
πέζης γραμμάτια μή ύπερβαίνοντα τήν προθεσμίαν τών τριών μηνών, 
κατατάσσονται είς τήν κατηγορίαν τών εμπορικών γραμματίων ή 
ομολογιών.

Κατά τό 1866 ή δαημέραι προβαίνουσα έπέκτασις τών έργασιών 
τής ’Εθνικής Τραπέζης ύπηγόρευσε τήν καί αύθις αυξησιν τοϋ μετο
χικού κεφαλαίου. Δι’  άποφάσεως επομένως τής Γενικής τών μετόχων 
Συνελεύσεως άπό 9 Φεβρουάριου 1866, άπεφασίσθη ή αΰξησις τοϋ με
τοχικού τής Εθνικής Τραπέζης κεφαλαίου κατά δισχιλίας καί πεντα- 
κοσίας μετοχάς ,συμπληρανθέντος οΰτωκεφαλαίουδραχμώνΐδ,000,000.

Q Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ j|j

Παραλλήλως έν τούτοις πρός τήν άπό τοΰ 1859 μέχρι τοϋ 1867 
περίοδον, καθ’ ήν ή·Τράπεζα παρίσταται άνδρωθεΐσα καί πρός ακ
μήν βαίνουσα, σημειοΰνται εντός τής αύτής περιόδου τά πρώτα επι
κίνδυνα συμπτώματα τής τάσεως τοϋ Κράτους δπως έν τή οικονο
μική ρώμη καί άκμή τής Τραπέζης έπιζητή διαρκώς στήριγμα τής 
ιδίας οικονομικής αδυναμίας. 'Ως εΐπομεν ήδη, καί πρό τής μετα- 
πολ.τεύσεως τοϋ 1862 εΐδομεν τήν Τράπεζαν τείνουσαν χεΐρα αρω
γόν πρός τό Κράτος έν στιγμαϊς χρηματικής στενοχώριας, καί τά 
Κράτος άφ’  ετέρου παρέχον τήν έπιβαλλαμένην ύποστηριξιν είς 
ΐδρομα, ούτινος ή λειτουργία ατενώς συνδέεται πρός τό γενικόν 
συμφέρον καί τόν οικονομικόν τοϋ τόπου βίον.

Τήν τάσιν ταύτην εύρίσκομεν μόνον από τής  ̂ μεταπολιτευσεως 
καί τών άπό ταύτης άρξαμένων ούχί μόνον έν έξαιρετικαΐς περι- 
ατάαεσιν, άλλά διαρκών οικονομικών τοϋ Κράτους δυσχερειών.

Βεβαίως ή Τράπεζα παρέσχεν επανειλημμένος είς τό Κράτος 
τήν χρηματικήν αύτής συνδρομήν έν αύτφ τφ γενικφ τοϋ τόπου 
συμφέροντι, φυσικώς δέ καί τφ  ίδίφ εαυτής, άλλ’ αί άνάγκαι 
τοΰ Κράτους £jiauvov αύξάνουσαι καί μετά τούτων και αι αξιώσεις 
«ιύτοϋ, παριστάμεθα δέ, διατρέχόντες τά πρακτικά τών Συνελεύσεων 
καί τούς άπολογισμοΰς τής Τραπέζης, είς τάς προσπαθείας αύτης 
πρός άντίστασιν κατά τοΰ ρεύματος καί αποφυγήν τοϋ κινδύνου, δν 
έγκριτα μέλη τοΰ Συμβουλίου τής Τραπέζης δέν έπαυον ΰποδει- 
κνύοντα είς τάς έκάστοτε Κυβερνήσεις, μέχρις ου αί έκτακτοι τοΰ 
1868 περιστάσεις καί αί έκ τούτων αξιώσεις τής Κυβερνήσεως έπή- 
νεγκον τήν μεταξύ Τραπέζης καί Κυβερνήσεως σύγκρουσιν, περί ής 
θά άναφέρωμεν κατωτέρω.

Έ κ τών σχετικών τής εποχής εκείνης πινάκων τώς έργασιών τής 
Εθνικής Τραπέζης βλέπομεν δτι ένώ έν τέλει τοΰ 1858 ούδέν ο>φεί- 
λετο υπό τοΰ Κράτους πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν, έν τέλει τοΰ 
1867 αί όφειλαί αύτοΰ πρός τήν Τράπεζαν άνήρχοντο εις δραχμάς 
9,521,943. Καί κατά μέν τό 1859 ώς καί κατά τό 1860 ούδεν έδα- 
νεισθη ή Κυβέρνησις ποσόν παρα τής Τραπεζης, καιτοι κατά το 
τελευταϊον τοΰτο έτος έξεδόΟη τό από 19 Ιουλίου 1860 Β. Διαταγ- 
μα έπιτρέπον έπί τή βάσει τοΰ Νόμου ΣΝΒ' τής 14 ’ Οκτωβρίου 
1853 τή Κυβερνήσει νά ά ν ο ιξ η  παρά τή Τραπέζη τρεχούμενον λογα
ριασμόν έπί ένεχύρω τών άνηκουσών είς το Κράτος 1000 μετοχών 
αύτής. Κατά τήν δευτέραν δμως εξαμηνίαν τοΰ 1861 έγενετο χρήσις 
τοϋ λογαριασμού τούτον, έν τέλει δέ τοϋ 1862 ευρισκομεν όφειλό- 
μενα ύπό τής Κυβερνήσεως, προφανώς εύρεθεισης έν χρηματικαΐς 
στενοχωριαις ώ ς έκ τών προηγηθεισών τής μεταπολιτευσεως στά-
οεων, έκ τοΰ ανωτέρω λ)σμοϋ . . . . ...................δραχμ. 1 ,000,000
έκ δανείου έπί υποθήκη τοΰ Έλαιώνος Άμφίσσης » 1,4 <5,342

Ή το· έν ολφ ’» 2,475,342
Καί κατά τήν μεσοβασιλείαν, ώς εΐπομεν άνωτέρω, ή Τράπεζα

προσήλθεν αρωγός τή προσωρινή Κυβερνήσει λαβοΰσα ομολογίας 
άξίας 500,000 δραχμών έκ τοΰ Έθνικοϋ δανείου τών εξ έκατομμ ο
ρίων καί χορηγήοασα δάνειον 1 ,000,000 δραχ. έπί παραχωρήσε' τής 
έκ τής σμύριδος προσόδου τοΰ Δημοσίου.

Έ τ ι  δέ καί κατά τό 1864 έβοήθησε χρηματικώς τήν Κυβέρνη
ση’ διά προεξοφλήσεως εντόκων γραιιματίων, οΰτως ώστε έν τέλϊΐ· 
τοΰ έτους τούτου τά έν συνόλω όφειλόμενα ύπό τοΰ Κράτους πρός 
τήν Τράπεζαν άνήλθον είς δραχ. 6,219,932 Το επόμενον ετος 1865 
ώς έκ τής προεξοφλήσεως καί ετέρων έντοκων γραμματίων αί όφει- 
λαί αύται ηύξησαν είς δραχ. 6,504,107 κατά δέ τό 1866 είς δραχ, 
8,022,314 ώς έκ νέου χρεωλυτικοΰ δανείου συνομολογηθέντος έπί 
παραχωρήσει τών προσόδων τοΰ Τελωνείου Κεφαλληνίας.

Κατά τό 1867 τό Κράτος έξέδοτο τό δάνειον τών 25 εκατομμυ
ρίων φράγκων (28,000,000 παλαιών δραχμών), ούτινος ού μόνον 
μετέσχεν ή Τράπεζα κατά 5,000 ομολογίας άξίας 1,120,000 δραχμών, 
άλλά καί συνέπραξεν είς τήν έκδοσιν, τών εγγραφών γενομένων κατά 
πλέον τοΰ ήμίσεος δι’αύτής. Συνάμα άνεδέχθη τήν ύπηρεοίαν αύ
τοΰ έκ τών παρ’ αύτή κατατιθεμένων υπεγγύων προσόδων προσ- 
ενεγκοΰσα οΰτω μεγίοτην τφ  Κράτει υπηρεσίαν έν ταΐς δυσχερε- 
στάταις έκείναις καί άνωμάλοις περιστάσεσιν.

Κατά τό έτος 1867 ή Εθνική Τράπεζα προέβη είς έπιβαλλόμε- 
νον καί ευεργετικόν μέτρον υπέρ τοΰ μετ’ άφοσιώσεως εργαζομένου 
προσωπικοί αύτής, σχοϋσα τήν πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεως Ταμείου 
συντάξεων τών υπαλλήλων αύτής καί προικοδοτήσαοα τοΰτο δι' 
έπιχορηγήσεως έπί έπταετίαν άρχομένην άπό τοΰ 1867 τοϋ 1)2 τοίς 
100 έπί τοΰ ποσοϋ τών καθαρών κερδών τής Τραπέζης τοΰ ύπερ- 
βαίνοντος τό καταβλητέον τοΐί μετόχοΐί τακτικόν μέρισμα. Ό  κα
νονισμός τσΰ Ταμείου τούτου, μετά τών κατόπιν είς διαφόρου? 
έποχάς γενομένων τροποποιήσεων, είναι ό έτι καί νίν έν ίσχύϊ.

<
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ΣΥΓΚΡΟΤΣΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΜΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τά τής έπελθούσης κατά τό 1866 ουγκρούσεως μεταξύ τής Κυ
βερνήσεως καί Τραπέζης έκθέτει ώς εξής ό αείμνηστος Βαλσωςί- 
της έν τή ιστορία αύτοΰ, έξ ής παραλάμβάνομεν έπί λέξει ώς ά.τ» 
αύθεντικωτάτου κειμένου τά πλεΐστα μέρη τής συνοπτικής ταύιης 
άνασκοπής περί τής έξελίξεως τής Τραπέζης.

«Είναι γνωστή, γράφει ό Βαλαωρίτης, η κατά τό 1868 ώς έ* 
τής Κρητικής έπαναστάσεως συγκονίσασα ούχί μόνον τό "Ελληνι
κόν Κράτος, άλλά σύμπαντα τόν Ελληνισμόν θύελλα εθνικών 
πόθων καί έλπίδων. ’Αρκεί δέ πρός ακριβή άντίληψιν τής τό te 
πολιτικής άνωμαλίας κοί τής έκ ταύτης ψυχολογικής καταστάσβιος 
τής Κυβερνήσεως, τοΰ Βουλευτικοΰ σώματος καί τοΰ Έ θνιυς 
ολοκλήρου νά προσθέσωμεν τό κείμενον τοϋ τή 13 Δεκεμβρίου 
1868 δημοσιευθέντος Νομού, έχον ώς ακολούθως

«’Άρθρ. Ιον. Χορηγείται είς τήν Κυβέρνησιν έκιακτος πίστωσις 
δραχ. 100,000,000 διά τάς παρούσας εκτάκτους περιστάσεις διά Β- 
Διαταγμάτων 3ίς τά διάφορα 'Υπουργεία άναλόγαις τών εκτά
κτων αναγκών.

»νΑρθρ. 2ον. Είς τήν Κυβέρνησιν, προνοοίσαν περί τής ύπίρα- 
σπίσεως τών συμφερόντων τής Πατρίδος κατά τάς εκτάκτους περι
στάσεις, επιτρέπεται νά συνομολογήση δάνειον δι’ ένεχυριάσεω; ή 
υποθήκης έθνικής έν γένει περιουσίας καί νά έξεύρη άλλους πόρου,,

»’ Αρθρ. 3ον. ’Επιτρέπεται είς τήν Κυβέρνησιν έκτακτος στρα
τολογία καί ναυτολογία άναλογως τών περιστάσεων τής Πατρίδος»,
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δι’ απλής νομοθετικής διατάξεως, έτι δυσχερέστερον παράγονταν 
πόροι καί κόπτεται νόμισμα. Ή  Κυβέρνηοις είχεν ήδη άπευθυν- 
θή καί πρό τής έκδόσεως τοΰ άνωτέρω νόμου έν ταΐς κρισίαοις 
έκείναις περιστάσεσι πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν, αΐ δέ μεταΐύ 
Κυβερνήσεως καί Έθνικής Τραπέζης διαπραγματεύσεις καί ό evf- 
ξεις, αϊτινες κατέληξαν είς τήν μεταξύ αύιών συμφωνίαν, τήν δια- 
τυπωθεϊσαν έν τή άπό 30 Δεκεμβρίου 1868 συμβάσει, άποτελοΰσιν 
εν έκ τών μάλλον ενδιαφερόντων έπεισοδιων τοϋ οίκονομικοΰ τής 
Τραπέζης βίου.

*Η Εθνική Τράπεζα δσον καί άν έπόθει νά έπέλθη αρωγός ι ή 
■ Κυβερνήσει—καί-είχε πράγματι βοηθήσβι ταύτην χορηγήσασα εν
τός τοΰ 1868 είς δάνειον δραχ. 6.256.331— δέν ήδύνατο, ψυχρό ι- 
μότερον άντιλαμβανομένη τών περιστάσεων, νά μή θεώρησή έπ· - 
βαλλόμενον έαυτή τό καθήκον τής έπιφυλακτικής. καί έν γενικφ 
ύπολογισμφ πάντοτε συζητήσεως διά τήν εφαρμογήν μέτρων άσκο
πων ένίοτε, ήν έπεζήτει ή Κυβέρνησις.

Ή  τοιαύτη τής Τραπέζης στάσις τιμά τήν τότε Διοίκησιν αύτήί Γ 
τά πράγματα δέ άηέδειξαν έκ τών ύστερων, δτι δέν έσφάλλετο. Τά 
περί τούτων δέ ό Διοικητής τής Έθνικής Τραπέζης Γ. Σταύρος 
έξέθετο έν τφ άπολογισμφ τ°ύ έτους 1868 πρός τήν συνελθούσαν 
τή 16 Ίανουαρίου 1869 τών μετόχων Συνέλευσιν ώς άκολούθως :

«Κατά τόν Μάρτιον τού λήξαντοςέτους 1868 ή Κυβέρνησις έ- 
ζήτησε παρά τής Τραπέζης δάνειον ένός εκατομμυρίου καί πεντα- 
κοσίων χ'λιάδων δραχμών, ή δέ Συνέλευσις τών μετόχων συνελ- 
θοΰσα τήν 27 τοΰ αύτοΰ μηνάς ΐνα άποφασίση έπί τής αίτήσεως 
ταύτης, ένέκρινε νά χορηγηθή δάνειον ένός εκατομμυρίου έπί τόκιρ- 
8 ο)ο καί χρεωλύτρω 2 ο)ο έπί έκχωρήσει άναλόγου ποσοϋ έκ τών 
εισπράξεων ένός τελωνείου τοϋ Κράτους. Έπέτρεψε δέ κάί τήν 
χορήγησιν τών λοιπών πεντακοσίων χιλιάδων, αν διά νόμου έπι- 
τραπή ή αΰξησις τοϋ χρεωλυσίου άπό 2 εις 10 ο)ο έφ’ όλοκληρον 
τοϋ δανείου τών 1.500.000.
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«Κατόπιν τής άποφάσεως ταύτης ή Κυβέρνησις ήρκέσθη είς εν 
έκατομμύριον καί συνωμολογήθη δάνειον διά τό ποσόν αύτό έπί 
εκχωρήσει άναλόγου ποσοϋ έκ τών εισπράξεων ταΰ Τελωνείου Κε
φαλληνίας.

«Κατόπιν, περί τά τέλη τοΰ ’Οκτωβρίου, δ τότε υπουργός τών 
Οικονομικών έπρότεινεν έ'- ονόματος τής Κυβερνήσεως, εύρεθείσης 
είς μεγάλας οίκονομικάς δυσχερείας, είς τόν Διοικητήν τής Τραπέ- 
ζης νά δανείστ) ή Τράπεζα πρός τήν Κυβέρνησιν δέκα εκατομμύρια, 
ών τρία κατεπει,γοντως εντός τοΰ μηνός Νοεμβρίου,, προσθείς ότι, 
αν ή Τράπεζα άρνηθβ, -θέλει άναγκασθή ή Κυβέρνησις νά προκα- 
λέσχ) λόαον περί έκδόσεως χαρτονομίσματος αναγκαστικής κυκλο
φορίας. Επειδή δέ ταύεοχρόνω; διεδόθη ή εϊδησις, ότι ή Κυβέρ- 
νησις κατεγίνετο πραγματικώς είς τόν καταρτισμόν νομοσχεδίου 
περί χαρτονομίσματος, τό Συμβούλιόν σας συνελθόν τήν Ιην καί 
7 |V Νοεμβρίου είς συνεδρίασιν, καί σκεφθέν μέν άφ’ ένός ότι δέν 
επιτρέπεται αύτφ, άνευ ρητής άδειας τής Συνελεύσεως τών μετό
χων, νά προβή είς χορήγησιν δανείου πρός τήν Κυβέρνησιν, άνα- 
γνωρίζον δ 'ά φ ’ έεέρου τάς τε άνάγκας τής Κυβερνήσεως καί ιδίως 
τάς δυσχερείας, ας έμελλε νά φέργ) ή έκδοσις χαρτονομίσματος 
καί νόμισαν καθήκον του νά προλάβη αύτάς, εστω καί μικράν 
τινα τής άρμοδιότητός του ύπέρβασιν, ένέκρινε :

α ')  Επειδή ή Τράπ-:ζα εχει νά λάβη άπό τήν Κυβέρνησιν δραχ.
1,150,000 εις άνοικτόν λογαριασμόν, έπί ενεχυριάσει τών χιλίων με
τοχών της, νά απαλλάξη τή; ένεχυριάσεως τάς μετοχάς ταύτας καί 
νά λάβχ) διά τό άνωτέρω ποσόν ομολογίας τεϋ Εθνικού Δανείου 
τών δρ. 28,000,000, δπως διινηίή ή Κυβέρνησις <5ιά τής έκποιήσεως 
τών μετοχών αύεών νά καλύψη έν μέρει τάς άνάγκας της.

β') Νά πραγματοπονήστ) ή Τράπεζα τό έκ δραχ. 500,000 υπόλοι
πον τοΰ κατά τήν 27 Μαριίου ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
με το/οιν ψηφισθέντος δανείου έκ δραχμών 1,500,000, αν ή Κυβέρ- 
νησις διά διατάγματος, ύποβληθησομένου είς τήν έγκρισιν τής Βου
λής, δεχθή τόν ύπό τής Συνελεύσεως τεθέντα όρον τής αύξήσεως 
τοΰ χρεωλύτρου άπό 2 είς 10 ο)ο έφ’ όλου τοΰ δανείου τών δραχ
μών 1,500,000.

γ') Νά έπισπευσΟή ή συγκάλεσις τή; Γενικής Συνελεύσεως τών 
μετόχων, ώσεε αΰτη νά συνέλθη τήν 16ην Ίανουαρίου 1869, όπως 
υποβληθή είς αυτήν ή π^ότασις τοΰ νά άναδεχθή ή Τράπεζα τήν 
ύποχρέωσιν νά καλύψτ) εντός δύο μηνών άπό τής ένάρξεως τής 
Συνελεύσεως το μένον έτι αδιάθετον μέρος έκ τοΰ δανείου τών
28,000,000 δραχμών άφοΰ διά νόμου άναβιβασθή ό τόκος αύτοΰ 
άπό 8 εϊς 9 υ)ο, ύποχρεουμένης τής Τραπέζης νά λάβη αΰτη 
διά λογαριασμόν της όλας τάς ομολογίας, όσαι ήθελον μείνει 
αδιάθετοι, καί ύπό τόν όρον 6 α  ή Τράπεζα δέν θέλει ενεργήσει 
τάς χορηγήσεις ταύτας, είμή έπί ρητή τής Κυβερνήσεως ύπο- 
σχεσει, ότι άχρι τής 16ης Ίανουαρίου 18ο9, ημέρας καθ’ ήν 
μελλει νά σύνελθε ή συνέλευσις τών μετόχων, ή Κυβέρνησις δέν 
θέλει προβή είς τό μέτρον τής έκδόσεως χαρτονομίσματος ή άλ
λων χρεωγράφιον έχονιων δικαίωμα αναγκαστικής κυκλοφορίας.

»Αί δυο άνωτέρω αποφάσεις τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου γενόμε- 
ναι δεκται ύπό τής Κυβερνήσεως έλαβον τήν πραγματοποίησίν 
των, δοθείσης είς τήν Τράπεζαν δι’ έγγραφου τοΰ Ύπουρνείου 
τών Οικονομικών τής 18η; Νοεμβρίου τής ύποσχέσεως, ότι ή Κυ- 
βέρνησις θέλει άναβαλει το έν τφ  εγγράφω τής Τραπέζης άναφε- 
ρόμενον μέτρον (ήτοι τήν έκδοσιν χαρτονομίσματος) μέχρι τής 
16ης Ίανουαρίου 1869. ’Αλλά μόλις παρήλθε μήν, καί νέα αΐτη- 
σις «αρουσιάσθη. ’Επειδή δέ μεταξύ τών άλλων τής Κυβερνήσεως 
αναγκών πρό πασών κατεπεί/οοσ.χ π ιρουιιάζετο ή πληρωμή μέρου; 
ι ού τιμήματος τοΰ έν Τεργέα ιη ναυπηγ0υμ1ν0υ θωρηκτοΰ, το Συμ
βούλιόν σας, έν τή συνεδριάσει τής 6ης Δεκεμβρίου, έχορήγησε διά 
τήν ναυπήγητιν τοΰ είρημένου πλοίου τό άναγκαιοϋν ποσόν είς 
συναλλαγματικήν λιρών σιερλννών δεκαοκτώ χιλιάδων περίπου, 
λιμβανούσης ώς ένίχυοον τής Τραπέζης άνάλογον αριθμόν μετοχών 
τής Κυβερνήσεως καί ύπο τόν όρον ότι τό καταβληθησόμενον 
τοΰτο ποσόν θέλει κρατηθή έκ τών πρώτων εισπράξεων τοΰ αντι
τίμου τών μετοχών αύτών, ών ή πώλησις είχε προκηρυχθή. Καί 
ή άπόφασις αΰτη τοΰ Συμβουλίου έξετελέσθη παραχρήμα.

«Τήν 12 η ν τοΰ αύτοΰ μηνός έόέησε νά συνενθη έκ νέου τό Συμ
βούλιόν σας. Καίτοι άναγνωρίζον πληρέστατα τάς άνάγκας τάς 
περιστοιχιζούσας τήν Κυβέρνησιν, βλέπον ούχ ήττον άφ ’: ενός μέν 
ανεπαρκή τά μέσα τής Τραπέζης πρός χορήγησιν τοσούτου ποσοΰ 
ή τις κυρίως ήθελε διαταρ^ξει σπου 5α(ως τήν σχέσιν τών εις κυ
κλοφορίαν γραμματίων καί ταΰ μεταλλικοΰ άποταμιεύματός της, 
νομίσαν δ ’ άφ ’ ετέρου ότι δέν τφ  επιτρέπεται ν’ άναλάββ καί 
τοιαύτην απέναντι υμών εύθΰνην, καθόσον μάλιστα έπρόκειτο νά 
συνέλθητε προσεχώς, ήτοι τήν Ϊ6ην Ίανουαρίου, είς Γενικήν Συ- 
νέλευσιν, άπεφάσισε μέ πολλήν λύπην του νά δοθή είς τήν Κυβέρ- 
νησιν αρνητική έκ μέρους του άπάντησις, μέχρις οΰ συννέλθ^ ή 
Γενική τών μενόχων Συνέλευσις.

»Μετά τρεΐ; ημέρας ό 'Υπουργός τών Οικονομικών έκαμε πρός 
τήν Τράπεζαν προφορικής καί έπειτα έγγράφως, τήν πρότασιν νά 
-δανείσο αΰτη πρός τήν Κυβέρνησιν πεντήκοντα εκατομμύρια δραχ
μών έπί άνοικτφ λογαριασμφ καί έπί έτησίω τόκιο 11)2 ο)ο ύπό 
τόν όρον τοΰ ν’ αύξήση τά ήδη έν κυκλυφορία τραπεζικά γραμ
μάτια κατά τεσσαράκοντα εκατομμύρια μέ τό δικαίωμα τής ά\·αγ- 
καστικής κυκλοφορίας αύτών μέχρ, νεωτέρας διαταγής, παρχχω- 
ρουμένης είς τήν Τράπεζαν ολοκλήρου τής έκ τών αλυκών τοΰ 
Κράτους προσόδου διά τήν πληρωμήν τών τόκων. Διά τής προ- 
τάσεως ταύτης ή Κυβέρνησις ήννόει νά λάβη όλον τό μεταλλικόν 
τής Τραπεζης, όπερ εξηγεί τήν διαφοράν μεταξύ τοΰ ποσοΰ τοΰ

ζητουμένου δανείου (50 εκατομμυρίων) καί τή ; αύξήσεως τών εϊς 
κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων κατά τεσσαράκοντα μονον 
έκατομμύρια.

Τήν προτασιν ταύτην έλαβεν ύπό σπουδαιοτάτην σκέψιν τό 
Συμβούλιόν σας έν τή συνεδριάσει τής 14ης Δεκεμγρίου καί έμ- 
μένον, ώ ;  ώφειλεν, είς τήν αρχήν ό α  δέν ήδύνατο οϊκοθεν καί 
καθ’ ύπέρβασιν τής άρμοδιότητός του ν’ αποφασίσΐ} έπί ζητήμα
τος άνήκοντος εϊς μόνης τής Γενικής Συνελεύσεως τών μετόχων 
τήν αρμοδιότητα, άπεφάσισε νά γνωστοποίησή είς τήν Κυβέρνη- 
σιν ό α  ή πρότασις αΰτη θέλει υποβληθή είς τήν προσεχώς συνερ- 
χομένην Συνέλευσιν, έπεφόρτισε δέ ταυτοχρόνους τήν Διοίκησιν 
νά ύποβάλη είς τήν Κυβέρνησιν έν αντιγράφω τών πρακτικών 
του τάς σκέψεις καί παρατηρήσεις του τάς μή συνηγορούσ«ς, 
κατά τήν γνώμην του, ύπερ τής έφαρμογής τοιούτου  μέτρου. ’Εν 
τή έκθέσει δέ ταύτη, τό Συμβούλιόν σας, πραγματευόμενον έν 
τέλει καί περί τοΰ ζητήματος τής έκδόσεως χαρτονομίσματος 
αναγκαστικήν έχοντος κυκλοφορίαν, άποφαίνεται ρητώς, ότι τό 
μέτρον τοΰτο ήθελε παραβιάσει ούσιώδη της Τραπέζη; προνόμια 
ήσφαλισμένα διά τοΰ κυρώσαντο; τό Καταστατικόν αύτής νόμοι* 
καί τής καλής πίστεως ολοκλήρου τοΰ ’ έθνους. Έ ν τούτοις αί 
άνάγκαι τής Κυβερνήσεως πασίδηλοι γενόμεναι, αί διάφοροι φή- 
μαι καί ιδίως π3ρί έκδοθησομένου χαρτονομίσματος, κυκλοφο- 
ροΰσαι είς τό κοινόν, προύξένησαν άνησυχίαν π>λλήν είς τά 
πνεύματα καί έ γέννησαν δυσπιστίαν όσημέραι αΰξάνου αν είς τάς 
συναλλαγάς. Έ ν  τοιαύταις περιστάσεσι το Συμβούλιόν σας ένό- 
μισε καθήκον του νά προφυλάξ-g τά έμπεπιστευμένα είς αύτό συμ
φέροντα απέναντι πάσης ένδεχομένης περιπετείας, και θεωρούν 
άναπόφευκτον νά ή ή Τράπεζα έτοίιιη πρός άκνίβή τών ύποχρεώ- 
σεών της έκπλήρωσιν καί ιδίως τήν έξαργύρωσιν τών είς κυκλοφο
ρίαν γραμματίων της, έλαβε τήν Ϊ7ην τοΰ αύτοΰ μηνός τό μέτρον 
νά κλεισθώσιν απασαι αί έπί άνοικτφ λογαοιασαφ είτε έπί ύπο- 
θήκΐ], είτε έπί ένεχύρφ τίτλων πιστώσεις. Γνωρίζετε, ότι παρά τΤ| 
Τραπέζι) εύρίσκονται κατατεθειμένα μετά τόκου καί άποδοτέα είς 
ώρισμένα; λήξεις διάφορα κληροδοτήματα εις τήν διάθετιν τοΰ 
έπί τών Εκκλησιαστικών 'Υπουργείου· εκτός δέ αύτών καί τό 
κληροδότημα Βαρβάκη, τό όποιον κατετέθη ύπό τών εκτελεστών 
τής διαθηκης Βαρβάκη ύπό τόν όρον τοΰ νά μένΐ} τό κεφάλαιον 
άΐοίως άνέπαφον παρά τή Τραπέζη, οί δέ τόκο·, ν’ άποδίδωνκκ 
καθ’ εξαμηνίαν είς τό έπί τών Εκκλησιαστικών κτλ. Ύπου*·- 
γεΐον. Διά Β. Διατάγματος τής 21ης Δεκεμβρίου 1868 διετάχθη. 
όπως όλα τά έντόκως ή άτόκως καί ύφ’ όποιου-δήποτε όρους καί 
προορισμόν παρά τή Τραπέζη έκ κληροδοτημάτων ευρισκόμενα 
κεφάλαια διατεθώσιν είς δάνειον τών 28 εκατομμυρίων, τηρον- 
μένοον τών άχρι τοΰδε όρων τή; χρήσεως τή; π >οκ)Λου «ΰτών 
καί φυλαΤτομένων τών ομολογιών αύτών παρά τή Έ 8ν. Τραπέζη. 
Τό Διάταγμα τοΰτο έκοινοποιήθη πρός τήν Διο.-κησ*ν ύπό τής 
Κυβερνήσεως, άπαιτούση; όπως τεθή είς τήν διόθεσιν τοΰ Υ πουρ
γείου τών Οικονομικών ολοσχερές τό κληροδότημα Βπρβάκη 
(ουνιστάμενον έκ κεφαλαίου δραχ. 1,485,2ϊ2) καί διά τ.Α "Ιερατικα 
Σχολεία ώρισμένον ποσόν έκ δρ. 100,ΟίΧ) μετά δεδουί^ευμένων 
τόκων. Συγχρόνως έζητήθη παρά τοΰ 'Υπουργείου τών Οικονο
μικών ή άμεσος άπόδοσις τοΰ έκ δραχ. τριακησίων πεντήκοντα 
χ'λιάδων περίπου κληροδοτήματος Τριανταφυλλ<δου.

«Είς ταΰτα τό Συμβούλιόν σας άπήντησ ν. <1 c  καθ’ όσον μέν 
άφορΐ τό κληροδότημα Βαρβάκη. επειδή τοϋτο κατετ«3η ύπό τών 
εκτελεστών, όπως διαμένη διαρκώς παρά τή Τρ^πέζϊ), ή δέ θέλη- 
σις αΰτη τών εκτελεστών έκυρώθη ρητώς καί ύπ’ αύτής τής Κυ
βερνήσεως, ώ ;  έμφαίνεται έν τφ άπό Φεβρουάριου 18 8  έγ- 
γράφφ τοϋ έπί τών ’Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργείου, ή Τρά
πεζα δέν δύναται κατ’  ούδένα λόγον νά θειη αύτό είς τήν διά- 
θεσιν τή; Κυβερνήσεως. Καθ’ όσον δ ’ άφορϊ τ » ύπέρ τών ιερα
τικών σχολείων κληροδότημα παρετηρήθη oci y. ti κατά τά με
ταξύ τής Κυβερνήσεως καί τ-ή; Τραπέζης περί αύτοΰ ουμπεφω- 
νημένα, τά χρήματα ταΰτα κατετέθησαν ύπό τόν διηλοϋν όρον ;

α ’) Νά μείνωσι κατ’ άρχάς έπί πενταετίαν ολόκληρον ανέ
παφα καί βΊ  Αηξάσης τής πενταετίας ν’ άποδίδωνται μετά μή
νας εξ άφ’ ής ημέρας ήθελεν άπαιτηθή ή άπόδοσις τ<ον οτι ή πεν
ταετής προθεσμία έληξε μέν, ό η οπωσδήποτε άπο τοΰδε, γενομέ- 
νης τής άπαιτήσεως, αρχεται ή έξάμηνος προθεσμία, άστε ή Τρά
πεζα καί αυτήν τήν άμεσον πληρωμήν δικαιούται νά άρνηθή. κα
θόσον μάλιστα τά χρηματικά μέσα της δέν τή έπιτρέπουσιν είς τάς 
παρούσας περιστάσεις τήν άπόδοσιν καταθέσεων πρό τής ώρισμκ- 
νης προθεσμίας. Καθ’ όσον δ ’ άφορϊ τό κληροδότημα Τριαντα- 
φυλλίδου, παρετηρήθη ότι συνεφωνήθη ρητώς κατά τήν έντοκον 
κατάθεσιν αΰτοΰ, oci δέν θέλει ζητηθή ή άπόδοσις τών χρημά
των τούτων, είμή μόνον πρός άμεσον πραγματοπο'ηστν τής ί>*α- 
θέσεως τοΰ κληροδότου, συμφώνως μέ τήν διαθήκην ής ά.ιόσπα- 
σμα υπεβλήθη συγχρόνως εί; τήν Κυβέρνησιν.
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«Έ ν τούτοις ή Κυβέρνησις, έπειγομενη ύπό τών αναγκών της, 
προέβη τήν 23ην τοΰ αύτοΰ, είς τήν έκδοσιν τοΰ γνωστοΰπερί χαρ
τονομίσματος Διατάγματος. ‘ Η κο>νοποίησ ς τοΰ μέτρου τούτοι» 
χαιεθορύβησε τό κοινόν. ’Από τής ημέρας έ*είνης ιδίως ήρξατο ί| 
συρροή τών κατόχων τών Τραπεζικών γραμματίων πρός εξαργύρω
σαν καί έπ[ τινας ημέρας τό κατάστημα τής Τραπ;ζης έπληροΰτο 
ανθρώπων συνωθουμένων καχ σπενδόνιων τί; πρώτος νά έξαργυ- 
ρώση τά γραμμάτιά του. Ά π ό τής 33η; μέχρι τή: 30ής Δεκεμβρίοι* 
έξηργυρώθησαν Τραπεζικά Γραμμάτια δραχ. 645.090 Λερίπου.
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Τήν εσπέραν της αύτής ημέρας τό έν γένει μεταλλικόν αποτα
μίευμα τή; Τραπέζης συνεποβοΰτο είς δρ. 8.860.000 περίπου. Εις 
τοΰτο δέον τά προστεθώσι, καί τά υπό τών έν τφ έξωτερικφ αν
ταποκριτών, καί ιδίως τοϋ οίκου Ρόισχιλ*}, είς πρώτην άναζήτη- 
οιν όφειλόμενα έ* δραχ. 1.460.800 περίπου. Τότε δέ καί τό Συμ- 
(>'ιύλ όν σας εχον ύπ’ όψιν τόν κίνδυνον, όν ηθελον διατρεξει τα 
συμφέροντα σας έκ της αναγκαστικής κυκλοφορίας τοΰ χαρτονο
μίσματος, ένόμιπεν δτι ούχί μόνον ήδύνατο, άλλά καί δτι ώ<τειλε 
νά έλθη είς νέας μετά τής Κυβερνήσεως διαπραγματεύσεις, έφ’ ω  
κ ιί έν τή συνεδριάσει τής 26ης διώρισε τρία έκ τών μελών αύ
τοΰ, τούς κ. κ. Λ. Μελαν, Π. Καλλιγάν καί Κ. ΙΙλατήν, ΐνα  ̂συ- 
βκέπτωντ·ιι καί συνεργώσι μετΑ τής Διοικήσεως. Ύπό τών αύτών 
δέ λόγων κινούμενος καί ό αξιότιμος Γενικός Δ'ευθυντής τής Ίο - 
ν<κής Τραπέζης κύριος Μέρλιν, έλαβεν άπό κοινού μέρος είς τάς 
διαπραγματεύσεις ταύτας, αϊτινες κατά συνέχειαν έπί τέσσαρας 
ημέρας άκολουθ ησασαι άπέληξαν εις τήν σύμβασιν τής 30ής Δε
κεμβρίου.

Διά τής άναφερομένης ύηό τοϋ Διοικητοΰ ώς άνωτέρω συμβά- 
σ?ως τή 30 Δεκεμβρίου 1868 αυθημερόν δ;ά Β. Διατάγματος 
κυρωθείσης : 1) ’Ανε»ληθη τό περί χαρτονομίσματος Β. Δ άταγμα.

2) Έδάνεισαν πρός τήν Κυβέρνησιν ή μέν ’Εθνική Τράπεζα
4.000.000 δραχ. είς μεταλλικόν καί 10.000.000 δραχ. είς τραπεζο
γραμμάτια, η δέ Ίονική 2.000.000 δραχ. είς μεταλλικόν καί 
ό.ΊΟΟ.ΟΟΟ είς Τραπεζικά Γραμμάτια.

3) Άνεσεάλη ή έξαργύρωσις τών τραπεζογραμματίων δοθεί- 
ση ; αύτοϊς συνάμα αναγκαστικής κυκλοφορίας καθ’ όλον τό Κρά- 
τος, ήτοι άνευ περιορισμού τής κυκλοφορίας ταύτης εντός τών 
τοπικών ορίων τοϋ προνομίου έκάστης τών δύο Τραπεζών.

4) Ώρίσθη οτι, έψ’ δσον δ'αρκή ή αναγκαστική κυκλοφορία ή 
μέν ’Εθνική Τράπεζα δέν δύναται νά έχη εις κυκλοφορίαν τρα
πεζογραμμάτια πλέον τών 36.000.0000, ή δέ Ίονική πλέον τών 
12.00!).000 δραχμών περιλαμβανόμενων είς τά ποσά ταΰτα καί 
τών δανεισθέντων τή Κυβερνήσει τραπεζογραμματίων καί σννο- 
μολογηΟέντο; προσέτι, δτ’ όσάκις ή Κυβέρνησις άποδίδη απέ
ναντι τοΰ χρέους τούτου είς τάς Τραπέζας τά ϊδια αύτών γραμ
μάτια κατ’  ίσον ποσόν έλαττοΰται ό άνιοτατος δρος κυκλοφορίας 
τραπεζογραμματίων, είς ον δικαιοΰται ή Τράπεζα.

<3=3

Καί αύται μέν αί κυριώτεραι διατάξεις τής άπό 30 Δεκεμβρίου 
συμβάσεως, άλλ’ εύΰύς ώς παρήλθον αί έκτακτοι περιστάσεις, 
αϊτινες υπηγόρειυαν τήν σύμβασιν ταύτην, ή Κυβέρνησις έσπευσε 
διά β .  Διατάγματος τής 8 ’Απριλίου 1869 :

1) Νά περιορίση τα προς αύτήν δάνεια τών Τραπεζών τής μέν 
Εθνικής Τραπέζης είς δραχ. 2.000.000 είς μεταλλικόν καί δραχ.
6.000 είς τραπεζογραμμάτια, τής δε Ίονικής είς 1.000,000 δρχ. 
εις μεταλλικά καί 3.000.000 είς τραπεζογραμμάτια.

H) Νά περιορίση τόν άνώτατον δρον τής κυκλοφορίας τών τρα 
πεζογραμματίων της ’Εθνικής Τραπέζης είς δρχ. 30.000.000. τής 
δέ Ίονικής είς δρχ. 9.000.000. Συνάμα ή Κυβέρνησις διά τοΰ 
Νόμου τής 29>ις Ιουλίου 1869 προύνόησε περί συνομολογήσεις 
δανείου φράγκων 9.000.000 πρός άρσιν τής αναγκαστικής κύκλο- 
φοβίας. ’ Α λ λ ά  καί πρί τής συνομολογήσεως αύτοΰ, κατορθωθεί- 
σης μόνον κατά τό έπόμενον έτος, πάσαν κατέβαλε προσπάθειαν, 
δ ΐιος άποδώση ταΐς Τραπέζαις τά μεγαλείτερον μέρος τών είς 
μεταλλικόν προκαταβολών αύτών, οΰτως ώστε έν τέλει τοΰ έτους 
δέν ώφειλϊ τι] ΈΟνικΓ] Τραπέζη έκ τοΰ εις μεταλλιχότ χρέους 
είμή μόνον δρχ. 770,000.

Έ κ παράλληλου τή συνετή ταύτη τής Κυβερνήσεως πολιτεία 
καί ή Τράπεζα ένήργησε μετά περισσής περισκέψεως, περιορίσαοα 
δ ιον τό έ ρικτόν τάς χορηγήσεις αύτής, δπως περιστείλη εντός 
τών δυνατών ορίων τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζογραμματίων, 
κατορθΛσασα ώσιε ό  μέγιστος δρος νά μή ύπερβή τά 26,440,000 
δραχμών έναντι άποταμιεύματος μεταλλικού δραχ. 9,034‘000 καί 
δραχ. 3,236,712 διαθεσίμων είς μεταλλικόν παρά τοΐς έν Εύρώπη 
άνταποκριταΐς.

’Αποτέλεσμα, τούτων ύαήρξεν ή μέν ύψωσις τοΰ συναλλάγματος 
νά μή ύπερβή τά 3 1)3 ο)ο, νά παρασκευασθή δέ ή κατά τό έπόμε
νον έτος άρσις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. ’Αλλ’ άν καί άναμ- 
φηρίστως ή ουνί τή τής Κυβερνήσεως οικονομική πολιτεία συνετέ - 
λισε τά μέγιστα είς τήν κατά τό 1870 άρσιν τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας, τό εύτυχές τοΰτο κατόρθωμα οφείλεται κυρίως είς 
την Τράπεζαν, είς τήν πίστιν καί οικονομικήν αύτής εύρωστίαν. 
Τ ώ  δνΐ',άφοΰ μάταιαι άπέβησαν αί τής Κυβερνήσεως πρός άλλους 
διαπραγματεύσεις πρός συνομολόγησαν δανείου φρ. 3,000,000 έπί 
τη βάσει τοΰ νομού τής 29ης ’Ιουλίου 1869, άπετάθη πρός τήν 
Τ ράπεζαν, αί δε πρός ταύτην διαπραγματεύσεις κατέληξαν είς τήν 
ύ.τό τής Γενικής τών μετόχων Συνελεύσεως έν τή συνεΟρίρ αύτής 
τής 4ης Μαρτίου 1870 έγκριθεΐσαν σύμβασιν μεταξύ Κυβερνήσεως 
καί Έθνικής Τραπέζης περί χορηγήσεως ύπό τής Τραπέζης δα
νείου 9,000,000 φράγκων.

Διά τής αύτής συμβάσεως συνωμολογήθη συνάμα καί διά τοΰ 
ά )θρ . 2 τοϋ Β. Διατάγματος τής 14 Μαΐου 1870 έκυρώθη ότι 
σ ινεπεία τών δρων τής συμβάσεως, έξοφλουμένου κατά τήν 15ην 
Ιουλίου 1870 τοΰ έκ μεταλλικού καί γραμματίων χρέους τοΰ Δη
μοσίου προς τάς Τραπέζας Εθνικήν καί Ίονικήν, άπό τής αΰτής 
ημέρας ήθελε παυσει, ή ισχύς τών περί αναγκαστικής κυκλοφορίας

Β. Διαταγμάτων καί «αί είρημεναι Τράπεζαι, Έ 8νική καί Ίονική, 
άναλαμβάνουσαι τήν έξαργυρακην τών ιδίων αύτών γραμματίων 
πρός τούς κατόχους αύτών, έπανέρχονται είς τά προνόμια καί τός 
υποχρεώσεις δαα άπονέμονται ή έ/«βάλλονται εϊς έκατέραν αύτών 
διά τών ιδίων καταστατικών καί διά τών πρό τής μνησθείσης 
συμβάσεως τής 30ής Δεκεμβρίου 1868 ίσχυόντων Νόμων καί 
Διαταγμάτων».

Τό δάνειον τών 9,C00,000 άνεδέχθη νά κατυβάλη ή Τρόπεία 
είς τρεις δόσεις, ήτοι φράγκα 6,000,000 τή 15η Μαρτίου, 1870, 
φρ. 1,500,000 τή Ιδη Μαΐου 18Ϊ0 καί τό ύ ,όλοιπον φρ. 1,500,000 
τή 15η Ιουλίου τού αύτοΰ έτους. Έ ν περίΛτώι-ει δέ άνεπαρκείος 
τοΰ δανείου πρός ολοσχερή έξοφλησιν τοΰ κατά τήν σύμβασιν 
τής 31ης Δεκεμβρίου 1868 χρέους τής Κυβερνήσεως πρός τάς Τρά
πεζας, ή Εθνική Τράηιζα άνεδέχετο δια τοΰ άρθρου ΙΓ ' τής άπ > 
14ης Μαρτίου 1870 συμβάσεως αύτής μετά τής Κυβερνήσεως ιά 
προεξοφλήση πρός συμπλήρωσιν τοΰ άπαιτουμένου ποσοϋ έντοκα 
γραμμάτια τοϋ Δημοσίου Ταμείου.
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Δύο ύπήρξαν τά μέτρα δι’ ών ή Τράπεζα έ,ιέιυχε τήν έκτέλε- 
σιν τών ύπ* αύτής άναληφΟεισών ύποχρεώσεων.

ΙΙρώτον προέβη συμφώνως προγενεστευα άποφάσει τής Γενι
κής Συνελεύσεως τών μετόχων τής 14ης 'Απριλίου 1869 είς τήν 
πωλησιν ομολογιών άξίας 6 ,000,000 φρ. έκ τών έν τφ χαρτοφυ- 
λακίω αύιής τοΰ δανείου τών 25,000,000 φρ.

Δεύτερον συμφώνως τή χορηγηΟείση αύιή άδεία ύπό τής Γ« - 
νικής τών μετόχων Συνελεύσεως έν τή ουνεδρία τής 4ης Μαρτίου 
1870 έξέδωκε 1000 νέας μετοχάς αύιής έ ·ί τιμήματι δραχμών 
2,050. Ούτως ένισχυθέντος άφ’ ένός τοΰ μεταλλικοϋ όποταμιει - 
ματος καί άφ’ ετέρου περιορισθείσης έπ  μάλλον τής κυκλοφορίας 
τών τραπεζογραμματίων, ή Τράπε'α ήδυνήθη κατά τήν 15^ν Ιο υ 
λίου 1870 άνευ κινδύνου καί κλονισμού νά έπαναλάβη τήν έξαρ- 
γύρωσιν τών τραπεζικών αύτής γραμματίων. C »3έ άπορον τοΰτο 
άφοϋ τη 31η Ιουνίου 1870 απέναντι κυκλοφορίας τραπεζογραμ
ματίων δραχ. 25,710,980 είχεν έν μέν τφ ταμείο) αύτής είς μεταλ
λικόν δραχ. 12,995,343, παρά δέ τοΐς έν τφ έξωτερικφ άνταποκρι- 
ταΐς αύτής, διαθέσιμα φραγκα 2,630,520, ήτοι ή άναλογία τοϋ 
άποταμιεύματος πρός τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζογραμματίου 
ήτο άνω τών 60 τοΐς ο)ο. Τών μέτρων δέ τούτων τήν επιτυχή 
έκτέλεσιν κατώρθωσεν ή Έθν. Τράπεζα, ενώ οί οίκονομικαί συνέ- 
πειαι τοΰ Γαλλογερμανικοΰ πολέμου έγένοντο καί έν Έλλάδι έπαι- 
σθηταί, στερηθέντος τοΰ έμπορίου πυλλών τών έν τή αλλοδαπή 
πιστώσεων αύτοΰ καί άναγχασ6είσης τής Τραπέζτς έ* τούτου νά 
έλθη είς αρωγήν αύιοΰ διά χορηγήσεων, καί ένώ υπεβλήθη έκ τών 
περιστάσεων τή Τραπέζη νά χορηγήση μικρός τινας προθεσμίας 
καί ευκολίας είς τούς άγοραστάς τών ομολογιών τοΰ δανείου τών 
25 εκατομμυρίων, άφ ’ ετέρου δέ μόνον περί τά τέλη τοϋ 1870 συν- 
επληρώθη ή διάθεσις τών χιλίων μετοχών.

Τόν Δεκέμβριον τοΰ 1870 εύ^ίσκομεν τήν Τράπεζαν μετά τήν 
άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφρρίας τής κατά τό 1868 είααχθίί
σης, κατ’ ούδέν άνακοι|ιασαν τήν πρόοδον αύιής, τάς έργασίας αύ
τής καθ’ δλους τούς κλάδους άναπιυχθείσας, μηδέν φέρουσαν ίχνος 
κοπώσεως έκ τής καταβληβείσης προς άρσιν τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας προσπαβείας, δαψιλώς δέ ικανοποιούσα τούς ίδιους 
μετόχους. Έ ν  μόνον νέφος άναφαίνεται έπί τοΰ όρίζοντος άκίνδυ- 
νον πρός το παρόν καί έκ τής ΰπερτάτης ανάγκης ποός άρσιν τής 
Αναγκαστικής κυκλοφορίας σχηματισ^έν, άλλά σημεΐον καί προάγ- 
γελος τής μελλούσης καταιγίδος. Τά υπό τής Κυβερνήσεως όφει- 
λόμενα ανήλθον έντός τριετίας άπό 9 1)2 περίπου εκατομμυρίων 
είς 17 1)2 εκατομμύρια πλέον. Ή  τίκονομική τής Τραπέζης ευη
μερία ήρξατο επομένως άπό τοϋδε στενοιτιρον συνδεόμενη τή 
οικονομική τοΰ Κράτους τύχη.

f Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  ΓΕΩΡΓΙΟΥ  Χ Τ Α Υ Ρ Ο Υ  JJ

’Ολίγον μετά τήν εισαγωγήν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, 
ήτοι τή 30ή Μαΐου 1869 ή Τράπεζα έστηρήθη τόν ιδρυτήν καί 
ισόβιον αύτής Διοικητήν Γ. Σταΰςον, δστις άφοϋ δι’ ακαμάτου 
έπιμονής καί δραστηριότητες κατώρθωσε τήν ΐδρυσιν τής Τραπέ
ζης, έπί είκοσιεπτά δλα έτη διηΐιθυνε τάς έργασίας αύτής έν μέσω 
τών δυσχερειών τών πρώτων βημάτων καί ονχί σπατίως ανωμάλων 
περιστάσεων τοΰ άρτισυστάτου Βασιλείου. Ευηαιδευτος, άχουρά - 
στως φίλεργος, εύπρόσιτος είς τάς έκ ιής μέλέιης καί πείρας γνώ- 
μας τών άλλων, Ιδίως δε κεκτημένος τό τραπεζικόν ένστικτον καί 
νοΰν έξόχως πρακτικόν, διά στιβαρας^ χειρός διηύθυνε τά τής 
Τραπέζης καί ήγαγεν αύτήν είς ακμήν, εύτυχήσας νά ϊδη τό έργον 
αύτοΰ ύπό τής επιτυχίας στεφόμενον.

Είς άντιχατάστασιν αύτοΰ ή γενική τών μετόχων Συνέλευσις, 
έν τή συνεδρρίρ. αύτής τής 7ης Ιουλίου 1869, έξελέξαιο παμψηφεί 
Διοικητήν τόν έκ τών υποδιοιηκητών Μάρκον Ρενιέρην, μή συμ- 
πληρωθείσης τής λόγφ τής έκλογής ταύτης κενωθείσης θέσεως τρί
του ύποδιοικητοΰ, ήτις καί κατηργήβη δι’ άποφάσεως τής γενικής 
Συνελεύσεως άπό 4ης Μαρτίου 1870. Δι’ άποαάσεως δέ χατά τήν 
αύτήν ουνεδρίασιν τής Γενικής Συνελεύσεως ληψθεισών, έγένοντα 
δεκταί καί έτεραι σχετικαί τή Συνελεύσει τής Τραπέζης καί τή 
Διοικήσει αύτής τροποποποιήσεις.

Έκ τών τροποποιήσεων ούσιωδεστάτη είναι η τών παραγράφων
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α  καί β ' τοΰ άρθρ. 58 τοΰ Καταστατικοΰ, τροποποιηθεισών ώς 
ακολούθως.

Ή  Τράπεζα διοικεΐται ύπό Συμβουλίου, συγκειμένου έκ τοΰ 
Διοικητοΰ, δυο υποδιοικητών, δώδεκα Συμβούλων καί τοΰ Β. Ε 
πιτρόπου. ‘Ο Διοικητής καϊ οί Σύμβουλοι έχουσι ψήφον οριστικήν, 
ό δέ Β. ’Επίτροπος καί oi ύποδιο κηταί μόνον γνωμοδοτοΰσιν. Αί 
λοιπαί τροποποιήσεις άφορώσιν εις τήν Γενικήν τών μετόχων 
Συνέλευσιν καί είς τούς Συμβούλους.

C 1 8 7 1  - 1 S V © 3
Κατά τό 1871 ό Γαλλογερμανικός πόλεμος προεκάλεσεν άναγ- 

καίως δυσχερείας τφ  έμπορίω καί μείζονα ζήτησιν προεξοφλήσεων, 
άλλ’  ή τράπεζα άκοπως άνταπεκρίθη είς τάς απαιτήσεις τοΰ εμ
πορίου, άρκεσθεΐσα μόνον είς τήν ΰψωσιν τοΰ τόκου προεξοφλή
σεως άπό 7 εις 8 ο)ο.

’Έ τι  δέ μάλλον ηΰρυνε τόν κύκλον τών έργασιών αύτής ή Τρά
πεζα διά τής έν τή Γενική Συνελεύσει τής 8 Μαρτίου 1871 άπο- 
ψασισθείσης προσθήκης εις τάς εργασίας αύτής, δι’ ής έπετράπη- 
σαν αυτή έν μέτρφ έργασίαι σχετιζόμεναι τώ κλάδος τής έπί κινη
τών άξιων πίστεως, ήτοι έ/ιετοάπη αυτή ή συμμετοχή είς Ε τα ι
ρίας τών όποιων σκοπός είναι α ')  ή άνάπτυξις τών παρ’ ήμϊν μέ
σων συγκοινωνίας, β') ή άνάπτυξις καί ή ένίσχυσις έν γένει τής 
'Ελληνικής ναυτιλίας καί γ') ή άνάπτυξις τής έπί κινητών πραγ
μάτων πίστεως. Πρός τόν σκοπον δέ τοΰτον νά δύναται νά δια
ιρετή κατ’ άποφασιν τοϋ Γενικού Συμβουλίου τής Τραπέζης ποσόν 
μή υπερβαϊνον τό έν τρίτον τοϋ τακτικού καί έκτάκτου άποθεμα- 
ιικοΰ κεφαλαίου αύτής.
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Ή  ευάρεστος της Τραπέζη; κατάστασις καί άνάπτυξις τών έρ
γασιών αύιής έξηκολούθει καί κατά τό επόμενον έτος, δπως δέ 
tci μάλλον εύρύνη τάς ένυκυθήκους αύτής χορηγήσεις, έξέδοτο 
κατά τό 1872 δάνειον έ* φρ. 6.000.000 πληρωτέον χρεωλυτικώς 
ΐν  διαστήματι 30 ετών δι’ ομολογιών έκ 500 φράγκων έκάστην, 
ών τάς ήμισείας άποφερούσας τόκον 6 ο)ο, τάς δέ έτέρας ήμισείας 
Ιι ο)ο μετ’ άμοιβής κατα τήν κλήρωσιν 20 ο)ο. Ά λλ ' ή έπιτυχία τής 
έκδόσεα»ς τοΰ Οανείου τούιου δέν άνταπεκρίθη είς τάς προσδοκίας 
χής Τραπέζης, διότι ένώ άπο τής 25 ’Ιουλίου ·ή()ξ«.ντο αί έγγραφαί, 
αδ cai άνήλθον μέχρι τέλους του έτους είς μόνον δρχ. 383.040. 
Τούτο όμως δέον άναντιρρήτως νά άποδοθή ούχί είς δυσπιστίαν προς 
τήν Τράπεζαν, άλλ’ είς τήν μήπω είς τάς οίκονομικάς τοΰ τόπου 
4?ξεις εισαγωγήν τοΰ έντοκου έκ νόμου Ιδιωτικού χρεογράφου, τών 
κ«φαλαίων προτιμώντων τών μέν συντηρητικότερων τά χρεώγραφα 
τοΰ Κράτους ώς μείζονα τόκον άποφέροντα ή τάς εντόκους παρά 
τή Τροπέζη έπί (ορισμένη προθεσμία, ονομαστικός ώς έπί τό 
πλεΐσιον, καταθέσεις, αϊτινες κατά τό αύτό έτος 1872 άνήλθον είς
1.898.0 0 δραχ. τών δέ τολμηρότερων τάς μετοχάς Τραπεζών ή 
ετέρων επιχειρήσεων ιδία μεταλλευτικών, αϊτινες κατά τόν αύ[όν 
περίπου χρόνον ήρχυαν άθρόω ; νά άναφύωντα·. προσελκύουσαι 
τά κεφάλαια έπί π,ιοσίοκίςι μεγ.ιλων καί ταχύτατων κερδών. ’Εν 
sxeι 1872 ίδρύθη έν Κέρκυρα περί τά μέσα τής δευτέρας εξαμη
νία; υποκατάστημα τή; Τραπέζης συμφώνως τή ληφθείση άποφά- 
σει τή; Γενική; συνελεύσεως ιών μετόχων έν τή συνεδρία τής 23 
Φίβρου ιρίου 1872.

’Εν έτει 1873 νέα προσθήκη έγένετο είς τάς έργασίας τής Τρα- 
πέζης, ήτοι ^ροσετέθη ή χορήγη ιις δανείων έπί ένεχύρω όμολο- 
Vιών τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Εϊ.τομ;ν ήόη, ό.ι κατά τήν συνεδρίαν τής 4 Μαρτίου 1870 τής 
Γενικής τών μετόχων Συνελεύσεω; είχεν άποφασισθή ή έκδοσις 
τριοχιλίων νέων μετοχών τής Τραπέζης. έν ών χίλιαι μόνον έξεδό- 
βησαν. Ή  Γενική Συνέλευιις τών μετόχων έν τή συνεδρία αύ
τή ; τής 17 Μαρτίου 1874 έπέτρεψε καί τών υπολοίπων δισχιλίων 
τήν έκδοσιν, αϊτινες καί έξεδόθησαν πρός 3.000 δραχ. αύξηθέν- 
τος οΰτω τοΰ μετοχικοΰ τής Τραπέζης κεφαλαίου είς δρ. 18.000.000.

TO NEON ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΝ 2ΠΤΗΜ Α
Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ Ε Ν Π Ι Ι Σ

Διά τοΰ νόμου Σ  V  τής 10ης ’Απριλίου 1867 ή 'Ελλάς άπεδέ- 
χθη τό νομισματικόν σνσιημα τής Λατινικής ένώσεως, διά δηλώ- 
οόως δέ κατά τό έτος 1868 γενομένης προσεχώρησεν είς τήν περί 
τούτου μεταξύ Γαλλίας, Βελγίου, ’Ιταλίας καί ‘Ελβετίας διεθνή 
σύμβασιν τής 23ης Δεκεμβρίου 1865, είς ήν έδόθη νόμιμος ίσχύς 
ί>ιά του νόμου ΣΙΓ  τής 5ης Νοεμβρίου 1868. Ά λ λ ’ ή ίέκτέλεσις 
νομισματικής μεταρρυθμίσεως, καθ’ έαυτήν δυσχερής, έτι μάλλον 
π ιιοσέκρουσεν έν Έλλάδι πρός ποικίλα; ανωμαλίας τή; νομισματι
κή; κυκλοφορίας καί έτερα σχετιζόμενα τφ προΰπολογισμφ τοΰ 
Κράτους συναφή ζητήματα, δυσεπιλυτώτερα ώς έκ τής άνωμάλου 
οικονομικής αύτοΰ καταστάσεως. Ή  εφαρμογή επομένως τοΰ νέου 
νομισματικού συστήματος άνεβλήθη έπανειλημμένως, μέχρις οΰ ή 
μετά τήν νομισματικήν μεταρρύθμισιν τοΰ 1873 τής Γερμανικής 
Αυτοκρατορίας έπελθοΰσα ραγδαία τοΰ αργύρου έκπτωσις καί ή

είς τό Κράτος έπιδεινωθεισα έκ τούτου εισβολή πανσός είδους 
άργυρών νομισμάτων έπέβαλον τή Κυβερνήσει νά λάβ-Q μέτρα 
τινά προληπτικά καί νά προπαρασκευάσω συνάμα τήν πραγματο
ποίηση· τής νομοθετηθείσης νομισματικής μεταρρυθμίσεως. Ε ν 
τεύθεν άφ’ ένός έξεδόθη τό περί νέας διατιμήσεω; ξένων νομισμά
των Β. Διάταγμα τής 11ης ’Ιουλίου 1875, άφ’ ετέρου δέ ή Τρά
πεζα κατ’ ακολουθίαν συνεννοήσεως πρός τήν Κυβέρνησιν μετέ- 
τρεψεν, έκτυπώσασα έν τφ νομισματοκοπείο Παρισίων, μέρος τοΰ 
έν τφ ταμείο αύτής μεταλλικού είς ελληνικά νομίσματα τοΰ νέου 
τύπου. Συνάμα ή Τράπεζα οίκειοθελώς έπαυσε μέχρι τής ένάρ- 
ξεως τής ισχύος τής νέας διατιμήσεως (15 Αύγούστου 1875) νά 
ενεργή πληρωμάς διά τών έν ταύτη ώρισμένων νομισμάυων πρός 
αποφυγήν ζημίας τών μετ’ αύτής συναλλασσομένων, ύποστάσα 
αυτή τήν έκ τής διατιμήσεως ζημίαν τών έν τφ ταμείο) αύτής 
εύρεθέντων καί διά τής νέας διατιμήσεως ύποτιμηθέντων νομι
σμάτων. "Οπως προλάβη δέ κατά τό εφικτόν πάντα έκ νέας τυχόν 
διατιμήσεως, κατ’ άκολουθίαν περαιτερω ύποτιμήσεως τοΰ άργύ- 
ρου, κίνδυνον ζημίας, συνεφώνησε μετά τών έπ’ άνοικτφ λογα- 
ριασμφ πιστούχων, έφαρμόζουσα τό άρθρον 49 τοΰ Καταστατικοί» 
αύτή;, δπα>ς ένεργώσι τάς έπιστροφάς αύτών είς τραπεζογραμμάτια, 
Τόν αύτόν δέ δρον καθιέρωσε δυνάμει τής αύτής διατάξεως τοΰ 
Κατασταακοΰ αύτής έπί τών προεξοφλουμένων εμπορικών γραμμα
τίων καί τών πρός τού; γεωργοκτηματίας γενομένων χορηγήσεων.

<2=32
Κατά τό έπόμενον έτος 1876 ή Κυβέρνησις προέβη έτι περαι

τέρω, άπαγορεύσασα διά νόμου τήν είς τά δημόσια ταμεία παραδο
χήν τών έν κυκλοφορία άργυρών νομισμάτων ’Επικρατειών άλλων 
έκτος τής Λατινικής ένώσεως, ήτοι εκτός έκείνων τής Γαλλίας, ’Ιτα 
λίας, Βελγίου καί Ελβετίας.Κατ’άκολουθίαν δέ τούτου ή Κυβέρνησις 
ένήργησε τήν έν τοΐς ταμείοις αύτή; συγκέντρωσιν τών έκτος κυκλο
φορίας τιθεμένων νομισμάτων πρόςμετατύπωσιναύτώνείς νομίσματα 
του νέου τύπου.Έν τούτο δέ αύθις έβοήθησεν αύτή ή Τράπβ'α, έπι- 
μεληθεϊσα τήν μετά τοΰ νομισματοκοπείου τών Ιίαρισίων συνεν- 
νόησιν καί προκαταβαλοΰσα τή Κυβερνήσει πρός κοπήν τών νέων 
νομισμάτων τό ισότιμον τών παραθοθέντων πρός μετατύπωσιν.

Κατά τό έτος 1875 σπουδαίος άπησχόλησε τήν διοίκησιν τής 
Τοαπέζη; το ζήτημα τής ύπερμέτρου έπεκτάσεως τής εργασίας τών 
έπί ύποθήκτ) ανοικτών λογαριασμών καί <5ιά τών ληφθέντων προς 
περιστολήν μέτρων, έθηκε τας βάσεις τήν βαθμιαίας καταργήσεων 
τής έργασίας ταύτης. Τφ όντι έν τφ  ένεργητικώ τοΰ ισολογισμού 
τής Έθνικής Τραπέζης τής Α ' έξαμηνί ις τοΰ 1874 οί έπί υποθήκη 
ανοικτοί λογαριασμοί ανέρχονται είς 23,110,702 δραχ., έν δέ τώ  
ΐσολογισμώ τής Β' εξαμηνίας τοΰ αύτοΰ έτους είς δρχ. 21,510,420. 
Τά ποσά δέ ταΰτα παριστώσι τό έκ τών ποτώσεων χρησιμοποιηθέν 
ποσόν, ένφ τό σύνολον τών διαθεσίμων πιστώσεων ήτο ώ ς είκός 
άνώτερον. Περί τών ληφθέντων προς περιστολήν τής έργα
σίας ταύτης μέτρων καί τών λόγων, οϊτινες ΰπηγόρευσαν ταΰτα, 
ή Διοίκησις τής Τραπέζης έν τφ  πρός τούς μετόχους άπολογισμφ 
τών έργασιών τοΰ έτους 187 > ύπέβαλεν αύτοϊς τά ληφθένια ΰπο 
τοΰ Συμβολίου μέτρα, πρός περιορισμόν καί βαθμιαίαν κατάργη- 
σιν τών πιστώσεων τούτων,

Μετά τήν έγκλησιν τών προταθέντων μέτρων ή εργασία αΰτη 
έξηκολούθησε σταθερώς περιοριζομένη, μέχρις ού όρισχικώς κατηρ- 
γήθη ύπό τοΰ Συμβουλίου ή χρήσις τών κεχορηγημένων ήδη έπί. 
ύποθηκη ανοικτών λογαριασμών, έπιτραπεισών μονον έπιστροφών 
είς πίστωσιν τσΰ λογαριασμού. Οΰτως έν τφ ΐσολογισμώ τής Β' 
εξαμηνίας τοΰ 1898 εΰρίσκομεν τά έκ τής έργασίας ταύτης όφει- 
λόμενα περιορισθέντα είς δραχ. 1,870,34ο. Καί έληφθη μέν τό μέ
τρον έν έιει 1899 δι’ άποφάσεως τής Γενικής τών μετόχων Συνε
λεύσεως τής αύθις χορηγήσεως ενυπόθηκων δανείων είς ανοικτόν 
λογαριασμόν, άλλά δέν έπετρά,ιη ή χοή ιις τών παλαιών ύπό τόν 
τύπον τοΰτον δανείων καί λίαν περιωρισμένον ποσόν ώρίσθη ώ ;  
δυνάμενον νά διατεθΓ] είς τήν έργαοίαν ταύτην.

G=S

Κατά τήν Γενικήν τών μετόχων Συνέλευσιν τής 4ης Μαίον 
1876 άπεφασίσθη ή Εθνική Τράπεζα νά συμμετάσχη είς τήν ΐδρυ- 
σιν Εταιρείας πρός άποξήρανσιν τής Κωπαΐδος, τήν απόφασιν δέ 
ταύτην ένέκρινε Β. Διάταγμα τής 27ης Μαΐου 1876, άλλά μόνον 
βραδύτερον ή συμμετοχή αΰτη έπραγματοποιήθη.

Καί κατά τήν άπό τοΰ 1871 μέχρι τοϋ 1876 περίοδον έξηκο- 
λούθησαν αί μεταξύ τοΰ Κράτους καί τής Τραπέζης χρηματικοί 
ληψοδοσίαι.

Οΰτως έπιψηφισθέντος κατόπιν του ΥΓ' νόμου τής 29 ης Μαΐο» 
1871, έπιτρέψαντος τή Κυβερνήσει νά συνομολογήσω ύπό τούς 
δρου; τών άπό 12 ’Απριλίου 1867 περί δανείου 25,000,000 φράγ- 
κον Νομού νέον δάνειον φράγκων 4,000,000, αΰτη π ρ ο ύ τ ίμ η σ ε ν ,  
άντί νά ένεχυριάση τή Εθνική Τραπέζη ομολογίας Εθνικών 
φθαρτών κτημάτων, νά παοαχωρησg είς αύτήν ομολογίας τοΰ 
νέου δανείου. Άλλά καί οΰτω δέν άπέφυγεν ή Κυβέρνησις τό έπί 
έκχωοήσει ομολογιών Εθνικών φθαρτών κτημάτων δάνειον 1,000, 
000 δραχμών, δπερ ζητήσασα έλαβε παρά τής Τραπέζης κατά το  
έπόμενον έτος 1872.

Κατά τό έτος 1874 δ.ά τοΰ Νόμου ΦΕ’ τής 30ής Νοεμβρίου 
1874 περί δανείου τώΐ 26,000,000 φράγκων^ έκυρο> 9η νέα μεταξύ 
Κυβερνήσεως καί Τραπέζης σύμβασις καθ’ ήν ή Τράπεζα έλαβε* 
έκ τοΰ νέου δανείου ομολογίας δεκατεσσάρων περίπου έκατομμν-
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βίων φράγκων, συμψηφίσασα πρός τό τίμημα αύτών διάφορα αλλα 
χρέη τοΰ δημοσίου πρός αύτήν όμοΰ δρχ. 13,703,080.

Κατά τό έτος 1875 ή Κυβέρνησις έζήτησεν αι'ιθις παρά τής Έθν. 
Τραπέζης και τή έχορηγήθη δάνειον 1,000,000 δρχ. καί 500,000 
δρχ. πατά τό επόμενον έτος 1876, καθ’ 6 συνάμα διά συμβολαίου 
τής 7 Ίανουαρίου 1876, άντικατεστάθησαν αί ύπερ διαφόρων δα
νείων παραχωρηθεΐσαι εγγυήσεις τών εισπράξεων τής σμύριδος 
καί τινων τελωνείων διά τοΰ αντιτίμου ομολογιών φθαρτών 
κτημάτων.

Έν τέλει επίσης τοΰ έτους 1876, ψηφισθέντος τοΰ νόμου τής 17 
Δεκεμβρίου 1876 περί δανείου 10,000,000 νέων δραχμών «δι’  εκτά
κτους άνάγκας τής στρατιωτικής καί ναυτικής υπηρεσίας», ή Τρά
πεζα συμμετέσχε κατά 1 ,000,000 νέων δραχμών.
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Τό έτος 1877 ήρξατο ύπό ούχί αίσιους οίωνούς διά τήν Εθνικήν 
Τράπεζαν. Κατά τήν συνεδρίαν τής 14 Φϊβρουαρίου 1877 τής τα
κτικής έτησίας τών μετόχων συνελεύσεως, ό Δ>οικητής άνεκοίνω- 
οεν, ότι, ύποβληθέντος τή Βουλή Νομοσχεδίου, τή προτάσει τής 
έ.τί των Οικονομιών επιτροπής τής Βουλής, δι'ού έπεβάλλετο φό
ρος έπί τών καθαρών κερδών τής Έθνικής Τραπέζης 12 ο)ο, ή 
Διοίκησις τής Τραπέζης έθεώρησεν έπιβαλλόμενον έαυτή τό καθή
κον, δπως δι* έκθέσεως πρός τε τήν Κυβέρνησιν καί τήν Βουλήν 
Διαμαρτυρηθή, έπί τή βάσει τής καθιστώσης τό προνόμιον αύτής 
■συμβάσεως καί παραστήστ) τάς επιβλαβείς διά τε τόν τόπον καί 
τήν Κυβέρνησιν συνεπείας τοιαύτης εξαιρετική; φορολογίας, έν 
τέλει δέ νά ύποβάλτ) δτι, έάν αί περιστάσεις έπέβαλλον νά φορο- 
λογηθώσιν αί προσοδοι Γών κινητών κεφαλαίων, τοϋτο έδει νά 
γ.'νρ γενικώς· έν τή περιπτώσει δέ ταύτΐ] καί οί μέτοχοι τής ’ϋ,θνι- 
κής Τραπέζης προθύμω; ήθελον άποδεχβή εύλογον τινά φορολο
γίαν, ής τό ποσοσιόν ήθελεν όρισθή μετά προηγουμένην συνεννοη- 
οιν μεταξύ Κυβερνήσεως καί Τραπέζης. Ή  Γενική τών μετόχων 
Συνέλευσις ένέκρινε τό διάβηιχα τής Διοικησεως. Καί δέν έψηφί- 
<τθη μέν ό έν τή Βουλή υποβληθεί; δεσμευτικός οδτος νόμος, 
άλλά μετ’ ολίγον ή Εθνική Τράπεζα ήναγκάσθη νά ύποκύψτ) είς 
μέτρα, ών άμεσον αποτέλεσμα υπήρξε καί αΰθις νά νομοθετηθή 
ή αναγκαστική τών τραπεζογραμματίων αύτής κυκλοφορία.

Τά κατά τό 1876 μέχρι τοΰ 1878 έν τή 'Ανατολή πολιτικά καί 
πολεμικί γεγονότα δένήδύναντο νά παρασύρωσι τήν Ελλάδα είς 
πολεμικάς έν·εργείας καί δρασιν ζωηρώς ύπό τής κο νής αύιής γνώ
μης καί τοϋ έξεγερθέντος έν γένει Ελληνισμού έπιβληθεΐσαν.

Έντεΰθεν χρηματικαί άνάγκαι, ύπέρ ών ήδη άπό τοΰ τέλους 
τοΰ 1276 προσεπάθησεν ή Κυβέρνησις νά προνοήσ^ διά τοΰ ΦΙΙΓ' 
απ') 17 Δεκεμβρίου 1876 νόμου περί δανείου δέκα εκατομμυρίων 
δι’ εκτάκτους άνάγκας τής στρατιωτικής καί ναυακή; υπηρεσίας, 
•δι’ ετέρου δέ νόμου τή; 7 Μαρτίου 18Τ7 ηΰξησβ τό ποσόν τών 
όυναμένων νά έκδοθώσιν εντόκων γραμματίων είς 9,000,000.Άλλά 
ιό  δάνειον τών δέκα εκατομμυρίων έν μερει μόνον έκαλύφθη, ένφ 
αί οαγδαίως όγκούμεναι άνάγκαι τών πολεμικών παρασκευών χλι 
τόά νώμαλον τών περ στάσεων, καθισιών άδυνατον τήν εΰρεσιν 
τών άπαιτουμένων χρηματικών πόρων. Προήλθε* επομένως ή Κυ- 
βερνησις είς διαηραγματεύοεις πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν χαί 
τήν Ίονικήν Τράπεζαν, αϊτινες κατέληξαν είς τήν μεταξύ τής 
Κυβερνήσεως καί τών Τραπεζών υπογραφήν της άπό 19 Ιουνίου 
1877 συμβάσεως, δι’ ής άναστελλομένης τής έξαργυρ(ίισεως καί *·α- 
• ασσομένηςτής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών τραπεζογραμματίων 
αυτών, τών μέν τής Ίονικής Τραπέζης εντός τής Επτάνησου, τών 
δέ τής Έθνικής Τραπέζης εντός τοΰ έπ·λοίπου Κράτους, έδάνει- 
ζον τή Κυβερνήσει η μέν Εθνική δεκατέσσερα εκατομμύρια πα
λαιών δοαχμών, ών έπτα είς μεταλλικόν, η δέ Ίονική εξ εκατομ
μύρια, ών τρία εις μεταλλικόν.

Συγχρόνως δ ά Β. Διατάγματος τή; 19 Ιουνίου 1877, άναστέλ- 
λετο ή έξαργύρωσις καί διετάσαετο ή αναγκαστική κυκλοφορία 
τών τ ρ α π ε ζ ο γ ρ α μ μ α τ ί ω ν  μέχρι τή; 30 Ιουνίου 1877, έν τφ μεταξύ 
δέ έψηφίζετο ό άπό 27 Ιουνίου 1877 ΧΚΖ' νόμος περί δανείου εΐκο- 
σιν ε κ α τ ο μ μ υ ρ ίω ν  καί έκυροΰτο διά μεν τοϋ άπό 29 Ιουνίου 1877 
Χ Δ  λ ' νόμου ή μετά τών Τραπεζών σύμβασις, διά δέ τοϋ ύπό τήν 
αύτήν χρονολογίαν ΧΔΒ νόμου τό άπό 19 Ιουνίου περί άναγκα
στικής κυκλοφορίας Β. Διάταγμα. Διά τοΰ άρθρου 4 τής μετά τών 
Τραπεζών συμβάσεως ώρίζετο συνάμα δτι, διαρκούση; τής αναγ
καστική; κυκλοφορία;, ή μέν Έ θνκή Τράπεζα ήδόνατο νά έχβ είς 
κυκλοφορίαν γραμμάτια τραπεζικά μέχρι 47 εκατομμυρίων, ή δέ 
Ίονική μέχρι 12 εκατομμυρίων κατ’ άνώτατον όρον.

Ά λλ ’ αί χρηματικαί τοϋ Κράτους άνάγκαι ταχέως έ3ωκαν αφορ
μήν είς νέαν μετά τή; Τραπέζης εντός τοΰαύτοϋ έτους σύμβασιν, 
τήν άπό 7 Νοεμβρίου 1877, δι’ ή ; τόπρός τήν Κυβέρνησιν δάνειον 
τής Εθνικής Τραπέζη; ηύςήθη άπό 14,000,000 είς 21,000,000 έκ 
τών οποίων μόνον 7,000,000, ώ ;  καί κατά τήν προηγουμένην συμ- 
βασιν, ή Κυβέρνησις εδικαιούτο νά λάβη ώς μεταλλικόν. Καί έν 
δσω μέν αί πρός τήν Κυβέρνησιν καταβολαί τής Τραπέζη; πρός 
πραγματοποίησιν τοΰ δανείου ήσαν κατώτεροι τών 14,000,000, 
•ώρίζετο άνώτατος όρο; κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων 59000000.

Έ φ ’ δσον δέ έπραγματοποιοΰντο καταβολαί πέραν τών 14,000,000 
μέχρι συμπληρώσεως τοΰ δλου ποσοϋ τοΰ δανείου τών 21,000,000, 
έπί τοσοντον ηϋξανε τό άνώτατον δριον τής κυκλοφορίας χωρίς νά 
δύναται νά ύπερβή τά 66,000,000.

Συνάμα έπεβάλλετο τή Τραπέζη η ύποχρέιοσις νά εχΐ] μεταλλι
κόν άποταμίευμα ούχί κατώτερον τών 12,500,000 δραχμών. Αί είς 
μεταλλικόν δμως προς τήν Κυβέρνησιν έπί λογαριασμώ τοΰ δα
νείου χορηγήσεις τής Τραπέζης ήθελον λογίζεσθαι ώς αποτελούσα* 
μέρος τοΰ^ άποταμιεύματος, κατ’ ίσον ποσόν έλαττουμένου τοΰ 
άνωτάτου δρου κυκλοφορίας γραμματίων 66,000,000 δρχ.

Διετηροΰντο άφ’ ετέρου έν ίσχύϊ διά τής νέας ταύτης συμβά
σεως έκ τών πρό τής άναγκαστικής κυκλοφορίας συμβάσεων δια
τάξεις τινές σχετικαί τή αναλογία τοΰ παθητικού πρός τό μετο
χικόν καί άποθεματικόν κεφάλαιον καί τή έν γένει τοΰ παθητικού 
αντιπροσωπεύσει.

Καί αύθις δμως κατά τάς άρχάς τοΰ 1878 ή Κυβέρνησις διά 
νέας συμβάσεως άπό 29 Ίανουαρίου, κυρωθείσης δια τοΰ ΧΟΖ' 
Νόμου τής 25 Ίανουαρίου 1878 ηύξησε τήν πρός τήν Τράπεζαν 
οφειλήν αύτής διά δανείου δέκα εκατομμυρίων, κατ’ ίσον αύξη- 
θέντος ποσόν τοΰ άνωτάτου δρου κυκλοφορίας τών τραπεζογραμ
ματίων, κατά δέ τάς λοιπάς αύτής διατάξεις μή τροποποιηθείσης 
τής άπό 7 Νοεμβρίου 1877 συμβάσεως.

Κατά Μάϊον δε τοΰ αύτοΰ έτους διά συμβάσεως άπό 18 Μαΐου 
1878, ή Κυβέρνησις έπίίγομένη νά εύρη νέους πόρους έν απουσία 
τής Βουλή;, συλεφώνησε μετά τή; Τραπέζης τήν ύπό ταύτης άνα- 
δοχήν τοΰ έκ δρχ, 2,262,443 άδιαθβτου υπολοίπου τών ομολογιών 
τοΰ διά τών Νόμων τής 17 Δεκεμβρίου 1876 καί άπό 17 Μαρτίου 
1877 ψηφισθέντος δανείου τών 10 εκατομμυρίων, συνομολογηθέν- 
τος συνάμα ύπέρ τής Κυβερνήσεως τοϋ δικαιώματος τής έξωνή- 
σεως τών ομολογιών τούτων, εύθύς δ ’ ώς κυρουμένης τής συμβά
σεως διά νόμου, ήθελεν έπιτραπή τή Κυβερνήσει νά λάβτ) ίαον 
ποσον είς δάνειον πα^ά τής Τραπέζης κατά τούς δρους τών προη
γουμένων έπί αναγκαστική κυκλοφορία δανείων. Είς τό δάνειον δέ 
τοΰτο π^οσετέθη ετερον έκ δρχ. 5 έκατ. συνομολογ<ιθέν διά συ;ι- 
βάσεως μετά τής Τραπέζης άπό 15 Σεπτεμβρίου 1878. Ά μφοτέ- 
ραιν δέ τών συμβάσεων τούτων κυρωθεισών διά νόμου τής 7 Δε
κεμβρίου 1878, ή πρός τήν Τράπεζαν οφειλή τής Κυβερνήσεως 
ηύξησε κατ’ ίσον τοΐς άνωτέρω δάνειοι; ποσόν, συνάμα δε κατά 
το αύτό ποσόν καί ό άνώτατος δρος κυκλοφορίας τραπεζογραμμα
τίων. Ούτω κατ’ ακολουθίαν τής ύπό τής Κυβερνήσεως χρήσεω; 
πάντων τών άνωτέρω δανείων (εκτός ποιοΰ δρχ. 2 έκατ. περίπου) κηι 
τής πραγματοποιήσεως έκ τούτων είς μεταλλικόν δρ. 5,891,498.45, 
ό άνώτατος δρος, είς δν έπετρέπετο ν’ άνέλθη ή κυκλοφορία τών 
γραμματίων, ήτο τή 31 Δεκεμβρίου 1878 δρχ. 75 έκατομ. πε
ρίπου. Έν τούτοι; ή Τράπεζα, καίτοι ήλάττωσε κατά Νοέμβριον 
τοΰ αύτοϋ έιους τόν τόκον τής προεξοφλήσεως διά τάς κυριωτέ- 
ρας τοΰ τόπου αγοράς άπό 8 ο]ο είς 7 ο]ο, πάσαν κατέβαλε προσ 
πάβειαν, δπως περιορίση έντός τών εφικτών ορίων τήν κυκλοφο
ρίαν τών τραιιεζικών αύτής γραμματίων, ήτις κατά τήν αύτήν 
χρονολογίαν τής 31 Δεκεμβρ ου 1878 άνήοχετο είς δρχ. 60,500,000 
περ που, ήτοι είς ποσόν κατά 14,500,000 περίπου έλαττον τοΰ άνω
τάτου ορίου κυκλοφορίας. Διά τούτου προσεπάθησεν ή Διοίκ\σις 
τής ΤραπέΖη; καθ’ α έν τφ  άπολογισμώ αύτής πρός τούς μετό
χου; τοΰ έτους 1878 υπέβαλε, ν’ άνακόψΐ|, ώς καί έν μέρει κ.χτώρ- 
■θωσε, τήν ύπερβολικήν τοΰ συναλλάγματος ύπερτίμησιν.

σ.-------------------------------------------- -— — .α
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Τό έτος 1879 εϊνε κατά τοΰτο άξιοσημείωτον, δτι κατ’ αύτό 

ήρξατο, ούτως είπεΐν, ή περίοδος τών έξωτερικών του Κράίους 
δανείων. Μετά τήν τακτοποίησα' διά συμβιβασμού τών δανείων 
τοΰ 182L καί 1825, δέν ύφίστατο κώλυμα δπως μή άναπετασθώσι 
καί είς τήν Ελλάδα αί πύλαι τών Ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, 
ό δέ Νόμος τή ; 3ης Ίανουαρίου 1879 έπέτρεψε τήν έκδοσιν καί 
έκανόνισε τούς δρους δανείου έξήκοντα εκατομμυρίων φράγκων, όρι- 
ζομένου συνάμα διά τοΰ άρθρου 12ου τού Νόμου τούτου, δτι «τά 
έκ τής πραγματοποιήσεως τοΰ δανείου τούτου είσπραττόμενα χρή
ματα, κατααθέμενα έν τή Εθνική Τραπέζη ήθελον διατεθή πρό 
παντός πρός άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών γραμματίων 
τών Τραπεζών Έθνικής καί Ίονικής, τά δέ λοιπά ήθελον διατεθή 
είς δάνειον μέχρις οκτώ έκατομμυρίων εις τό  ταμείον τής ’Εθνι
κής οδοποιίας καί μετά τοϋτο τό υπόλοιπον είς άλλας άνάγκας 
τού Κράτους. Τφ δντι δέ έπί τή βάαει τοΰ νόμου τούτου έπραγ- 
ματοποιήθη, διά συμβάσεως άπό 2)14 Απριλίου 1879 μεταξύ τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως άφ ’ ένός καί τών «Gompton d ’ Es- 
compte de Paris*.Δ. Συγγρου καί Γ. Κορωνιοΰ, άφ ’ ετέρου δά
νειον εξήκοντα έκατομμυρίων, παραχωρηθείσης ώς έγγυήσεως τής 
προσόδου τοΰ χαρτοσήμου καί άναδεχθείσης τής Έθνικής Τρ"πέ- 
ζης δι’ έιέρας μετά τής Κυβερνήσεως συμβάσεως, τής άπό 28βς 
Απριλίου 1679, νά παραλαμβάνχ) τάς ύπό τών ταμιών τοΰ Δημο
σίου παραδιδομένας αύτή ύπεγγύους τφ  δανείω εισπράξεις εκ πω- 
λήσεως χαρτοσήμου καί έκ τούτων νά διαβιβάζω πρίς τήν έν Πα- 
ρισίοις Προεξοφλητικήν Τράπεζαν τά έκάστοτε πρός τήν υπηρεσίαν 
τοϋ είρημένου δανείου άναγκαιοΰντα ποσά, τοϋτο 1 έ άνευ πςομη- 
θείας ιινός, τής ’Εθνικής Τραπέζης κρινάσης έπιβαλλόμενον uu·.^, 
ώς έν πλείίταις περιστάσεσι, νά μή έπιδιώξΐ] ίδί ιν ωφέλειαν,
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π<>ο*ειμένου περί δινείου ύπέρ τό,ιω προφανούς γενικού συμφέ
ροντος συνομολογουμένου, άφοϋ ώς κύριος σκοπός αύτοΰ ώρίζετο 
ή άρσις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας.

Άτυχώς ό σκο.ιός οδτος δεν έπετεύχθη, ματαιωθείς ύπό των 
καί αύοις άναφυεισών πολιτικών περιστάσεων, αΐτινες κατέληξαν 
εις τήν πραγματοποίησιν τής ποοσαρτήσεως τής Θεσσαλίας καί 
τής μέχρις Άραχθου ’Ηπείρου. Ά λ λ ’ δηως δήποτε ή νομισματική 
έν γένει καί ή τής Τρβπέζης ιδία κατάστασις έβελτιο'ιθηοαν, κα- 
ταβληθεισών αυτή μέχρι τοϋ Δεκεμβρίου 1879 ΰπό τοΰ Δημοσίου 
εις μεταλλικόν μίε δραχμάς 6,772,746, εις τραπεζικά δέ γραμμά
τια δραχμάς 21,010,062."Μετά τάς καταβολάς δέ ταύτας παρέμεινε 
το δημόσιον όφεΐλον τή Τραπέζη μόνον δραχμος 11,585,446 εις 
τραπεζικά γραμμάτια.

Ο ΰ .... κατ' ακολουθίαν τής πληρωμής υπό τοΰ Δημοσίου πρός 
την Τράπεζαν ολοκλήρου τής είς μεταλλικόν οφειλής, ύπήχθτ] πά
λιν αΰιη είς τήν δυνάμει των συμβάσεων περί α ναγκαστ ικήςκυκλο- 
φορίας υποχρέωσιν, δπως διαρκούσας ταύτης διατηρή έν τφ ταμείο) 
αότής κατ’ έλάχισcov δρον μεταλλικόν δραχμάς 12,500,000, ύπο- 
χρέωσιν, ήν καί πέραν τοϋ έπιβαλλομένου έ\ηρησεν ή Τράπεζα, 
ώ ς  εξαγόται έκ τοΰ ισολογισμού αυτής τής 31ης Δεκεμβρίου 1879, 
έν φ  αναγράφεται μεταλλικόν έν τοϊς ταμείοις αυτής δραχμών 
19,\23,171, συνάμα δέ περιέστειλεν αΰτη κατά τό δυνατόν μετρον 
τ^ν κυκλοφορίαν τών τραπεζογραμματίων ι.ύτής, άνερχομένων έν 
τω  αύτώ ισολογισμοί είς δραχμάς 51,510,878, ένφ κατά τάς περί 
αναγκαστικής κυκλοφορίας συμβάσεις εδικαιούτο είς κυκλοφορίαν 
δραχμάς 56,585,446, ήτοι 45,000,000 δι’ ϊβιον λογαριασμόν πλέον 
τών ύπ.ι τοΰ Δημοσίου όφειλομένων είς τραπεζογραμματνα δραχ
μάς 11,585,446.

Καί οέν κατωρθώθη μέν ή έκ τών πόρων τοΰ δανείου τών 60 
εκατομμυρίων άρσις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας,, ούχ ήττον 
οιιως «»ί προς τοΰ ο προσπάβειαι έξηκολούίίησαν κατά τό πρώτον 
τοΰ επομένου έτους 1880 έξάμηνον υπό τών διαδεχθεισών άλλήλας 
Κυβερνήσεων, τής κοινής γνώμες άδημονούο^ς έπί τή παςατεινο- 
μένη διαρκεία τής αναγκαστικής κυκλοφορίας καί έπιτακτικώς 
άπαιιούσης τήν άρσιν αύιής. ’Αλλά τό Κράτος έστερεΐχο τών πρός 
τοΰτο χρηματικών πόρων, ώς έκ τών υφισταμένων δέ οικονομικών 
και ποΛιτ'κών ανωμαλιών καί τής προσφάτου έτι είς άλλας τοϋ 
Κ ·άτους άν.ϊγκας οιαθέσεως μέρους τοΰ Εθνικού δανείου τών 60 
εκατομμυρίων, τοϋ πρός άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας συν- 
ομολογηθέντος, αί περιστάσεις δέν ήσαν εύνοΐκιί πρός συνομολό- 
γητιν έξωτερινοΰ δανείου. Έπεζητήθη επομένως υπό τής Κυβερ- 
νήσ.ω ; πρός άρσιν τής αναγκαστικής κυκλίφορίις ή αρωγή τής 
’εθνικής Τραπέζης, γενομένων δέ τη Ίθνική Τραπέζη προτάσεων 
κ ιτά  Φεβρουάριον τοϋ 1880 περί συνομολογήσεως λαφειοφόρου δα
νείου 6 ι εκατομμυρίων πραγματικοϋ κεφαλαίου, ύπεγράφη μεταξύ 
τής Εθνικής Τραπέζης καί τοϋ έν Άθήναις αντιπροσώπου δμα- 
,-,ος κεφ,λαιθύ/ων έν οις καί ή Γαλλοαιγυπτιακή Τράπεζα ή από 
l i  Φεβρουάριου 1880 προκαταρκτική σΰμβασις περί τοΰ λαχείο^ό
ρου δανείου, ή; δμως ή ισχύς ήρτήθη άπό τής έγκρίσεως τής ορι
στικής συμβάσεως ύπό τε τοΰ Γενικού Συμβουλίου τής Τραπέζης 
καί ύ.ιό τής δμάδος τών κεφαλαιούχων. Έπίλθούσης έν τούτοις τή 
10 Μαρτίου 1880 κυβερνητικής μεταβολής, έκ τών προιτων μελη- 
μάτων τής νέας Κυβερνήσεως ύπήρξε νά προκαλέση τήν υπό τής 
Βουλής ψήφισιν τοΰ Νόμου τής 18 ’Απριλίου 1880 περί συνομο
λ ογή σω ; δανείου 21.0u0.000 φράγκων πρός άρσιν τής αναγκαστι
κής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων, άφοϋ ήδη ή ΈΟν. 
Τράπϊζα διά τής υπογραφής τής μετά τής «Γαλλοαιγυπτιακής Τρα
πέζης» συμβάσεως περί αναδοχής ύ.τό ταύτης ιοϋ έκδοθησομένου 
λι^ειχρόρ )υ δανείου (αί περί τούτου άνταλλαγεϊσαι έπιστολαί φέ- 
ρουσι χρονολογίαν άμφότεραι 7)19 ’Απριλίου 1880' είχεν ασφά
λιση τήν έκτέλεσιν τών διατάξεων τοϋ περί άρσεως τής αναγκα
στική; κυκλοφορίας Νόμου καί εΤχεν αναγγείλει τοΰτο δι’ έ γράφου 
ποις τον Πρόεδρον τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.

S=S?

Άνατραπέντιον, έν τούτοις, ώς εΐπομεν, υπό τών περιστάσεων 
περί τά τέλη τοΰ έ;τους 1880, τών περί άρσεως τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας σχεδίων, ή Διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης ήρκέ- 
σθη νά άναφέρο έν τώ  πρός τήν τακτικήν τών μετόχων Συνέλευσιν 
τού 1881 απολογισμοί τής διαχειρίσεως τοϋ 1880 ετέρους, συντρέ
χοντας τή έκδόσει τοϋ λαχειοφόρου δανείου λόγους, διά τών έπομέ- 
νων:«Διά τοΰ δανείου τούτου είσάγομεν έν τώ τόπο) σπουδαΐον ποσόν 
εις μεταλλικόν καί άπεκτήσαμεν τό μέσον, δπως άνταποκριθώμεν 
έπαρκώς είς τάς πολλάς αιτήσεις δανί ίων, ένυποθήκων ιδιωτών καί 
τών πρός ταϋτα άφομοιωθ«ντων είς άνάγκας συγκοινωνίας καί άλλας 
πτιραγοογικάς χρήσεις».Καί προσετέθη μέν ή εργασία τών χορηγήσεων 
είς δήμου; καί άλλα πρόσωπα μεταγενεστέρου τή συνομολογήσει του 
λαχείο ι όρου δανείου, ήτοι διά τοΰ άρθρ. 8 τής άπό 8  ’Οκτωβρίου 
1883 κιιρ,ι»ί+είσης συμβάσεως μεταξύ τοΰ Κράτους καί τής ’Εθνικής 
Τρχπέζης, άλλ’ ή προσθήκη αΰτη είς τάς εργασίας τής Τραπέζης 
εί/εν ήδη έγκριθή υπό τής Γενικής τών μετόχων Συνελεύσεως έν 
τή συνεδρία αύτής τής 8 Μαΐου 1880, έν ή ένεκρίθη συνάμα ή 
ΰ.τ» τοΰ Γεν. Συμβουλίου άποφασιαθεΐσα έκδοσις δισχιλίων τής 
Έ θν  κής Τραπέζης μετοχών, ώς μέσον περιστολής τοϋ ποσοϋ τών 
κυκλοψορούντων τραπεζικών γραμματίων πρός ΰποβοήθησιν τής 
άρσεως.

Οΰτω προπιρασκευασθέίσης τής Έθν. Τραπέζης διά τοΰ συνο- 
[κΛογ^έντος λαχειοφόρου δανείου είς μεταλλικόν, δ.τως παράσχη

τή Κυβερνήσει τά μέσα πρός άρσιν τής αναγκαστικής κυκλοφορίας 
καί ψηφισθέντος τοΰ Νόμου τής 18 ’Απριλίου 1800 περί συνομο- 
λογήσεως δανείου έκ φρ. 21 ,000,000 πρός άρσιν τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας, ήδυνήθη ή Έθν. Τράπεζα νά συνομολογήοη μετά 
τοΰ Κράτους τήν άπό 3 Μαΐου 1880 σύμβασιν δι’ ής :

Α ') Έκ τών 42,000 ομολογιών, ών έκάστη έτιμάτο δραχμών 
νέων 500 έπί τόκο) έτησίω 6 ο)ο τοϋ έκδοτέου δυτάμει τοΰ νόμου 
τής 18 ’Απριλίου 1880 Έθνικοΰ δανείου, ή Εθνική Τρόπεζα άνε- 
δέχετο 35,097 ομολογίας είς τήν πραγματικήν τής έκδόσεως τιμήν 
τϋν 425 ν. δραχμών, συμψηφιζομένου τοΰ αντιτίμου τών ομολο
γιών τούτων απέναντι τών όφειλομένων αύτή ύπο τοΰ Κράτους 
έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία. Συνάμα ή Έθν. Τράπεζα άνελάμ- 
βανε τήν ΰποχρέώοιν νά μή διαΰέοη τάς ΰπ’ αύτής άναδεχθείσας 
ομολογίας έπί μίαν εξαμηνίαν άπό 1 Ίανουαρίου 1881, εΐ μή μό
νον κατ’ αΐτησιν καί διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως.

Β ') Πΰν τυχόν υπόλοιπον (μετά τόν ονωτέρω συμψηφισμόν) 
τού έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
χρέους ήθελεν έξοφληθή τή 31 Δεκεμβρίου 1880, όπό 1 Ίανουα- 
ρίου 1881 αιρόμενης τής αναγκαστικής κυκλοφορίας τών τραπεζι
κών γραμματίων.

Τήν σύμβασιν δέ ταύτην ένέκρινεν ή Γενική τών μετόχων Συνέ- 
λευσις έν τή συνεδρία αυτής τής 8 Μαΐου 1880, έν ή συνάμα άπε- 
φάσισε καί περί τής υπό τής Διοικησεως προταθείσης έκδόσεως έν 
άνάγκη δισχιλίων νέων μετοχών, έγκρίνασα καί τοΰτο τό μέτρον.

Τάς υπολοίπους 6,303 ομολογίας τοΰ δανείου τών 21,000,0(10 
άνεδέχετο ή Ίονική Τράπεζα, έπί συμψηφισμφ επίσης τών όφει- 
λομένων αύτή έπ’ αναγκαστική κιικλοφορία. αίρομένης καί τής τών 
τραπεζικών αύτής γραμματίων αναγκαστικής κυκλοφορίας άπό 1ης 
Ίανουαρίου 1881.

Οΰτω διά τοΰ μετσλλικοϋ, δπερ ή ’Εθνική Τράπεζα έπρόκειιο 
νά πς>ομηθευ8ή δια τής έκδόσεως τοΰ λαχειοφόρου δανείου, ήσφα- 
λίσθη ή άροις άπό 1ης Ίανουαρίου 3881 τής αναγκαστικής τών 
τραπεζικών γραμματιο>ν κυκλοφορίας. Πρός τοΰτο δμως βαρείας 
ή Έθν. Τράπεζα άνείιέχϋη ύποχρεώοεις, διότι ώς έκ τοΰ ανωμά
λου τών πολιτικών καί οικονομικών τής χώρας περιστάσεων βαρείς 
υπήρξαν καί οι δροι, ύφ’ οΰς συνωμολογηοε τό λαχειοφόρον δά
νειον. Τό πραγματικόν κεφάλαιον τοϋ δανείου ώρίσθη είς 60 εκα
τομμύρια φράγκα, δ δε τόκος είς 6 ο)ο καί τό χρεωλύσιον είς 1)2 ο)ο 
περίπου κατ’ έτος έπί τοϋ πραγματικοϋ κεφαλαίου, καταβλητέον 
είς ϊσας εξαμηνιαίας δόσεις κατά τό σύστημα τής συνθέτου χρεο
λυσίας, συμπεριλαμβανομένων έν ταΐς δόσεσι καί τών λαχνών. Έπί 
τή βάσει δέ ταύτη έξεδόθη δάνειον ονομαστικού κεφαλαίου έκ 
φρ. 72,716,400 πρός 4 ο)ο έπί τοϋ κεφαλαίου τούτου, διαιρούμε- 
νον είς 181,791 ομολογίας άνοινύμους έκ φρ. 100 έκάσιη, έξοφλη- 
τέον έντός 41 ετών άπο τής πλήρους τοϋ δανείου καταβολής. Τά 
δύο τρίτα δέ τών ομολογιών τοϋ δανείου τούτου (ακριβώς 121,191 
ομολογίας) άνεδέχΟη ώρισμένως ή έν Παρισίοις «Γαλλοαιγυπτιακή 
Τράπεζα» πρός φρ. 330 έκάστην ομολογίαν, έπιφυλαχθεΐσα νά 
δρίσχ) τήν άνω τής τιμής ταύτης τιμήν τής έκδόσεως, τής έπί πλέον 
διαφορίις ΰπ’ αύτής κερδαινομένης ού μόνον έπί τοϋ ποσοϋ ομολο
γιών, δπερ άνεδέχετο ώρισμένως, άλλά καί έπί τοΰ τυχόν έπί πλέον 
έγγραφησομένου ποσοϋ. Επίσης ή «Γαλλο-Αίγυπτιακή Τράπεζα» 
έπεφυλάσσετο τό δικαίωμα, δπως έντός τριών άπό τής εγγραφής 
μηνών δηλώση άν άνεδέχεται είς τήν αύτήν τιμήν καί τάς τυχόν 
υπολοίπους μη έγγραφείσας ομολογίας. Τό δάνειον έξεδόθη είς 
δημοσίαν εγγραφήν τή 22 Μαΐου (3 Ιουνίου) καί 23 Μαΐου (4 
’ Ιουνίου) 1880 έν Έλλάδι παρά τή Έθν. Τραπέί,η καί τοΐς Ύ πο- 
καταστήμασιν αύτής, έν Κωνσταντινουπόλει παρά τοΐς κ. κ. Ζα- 
φειροπούλω καί Ζαρίφη, έν ’Αλεξανδρεία παρά τή Γαλλο-Αίγυ- 
πτια/.ή Τραπέξη καί παρά τοΐς κ. κ. Συνοδινφ, Ράλλη καί Σα  καί 
έν Ζυρίχη τής Ελβετίας παρά τή «Πιστωτική Ελβετική Εταιρία», 
ή τιμή δε τής έκδόσεως ώρίσθη ύπό τής «Γαλλο-Αίγυπτιακής Τρα
πέζης» είς φρ. 362.50 ήτοι κατά φρ. 32.50 άνω τής τιμής, είς ην 
εΐχεν άναδεχθή αβτη ώρισμένως τά δύο τρίτα τοΰ έκδοθέντος 
δανείου. Κατά τήν έκδοσιν ένεγράφησαν, έκ τών 181, 791 ομολο
γιών, 139,286 δμολογίαι. άλλ’ ή «Γαλλο-Αίγυπτιακή Τράπεζα» μετά 
τών συμμέτοχων αύτής έσπευσαν νά έγγράψωσι τάς υπολοίπους 
42,505 ομολογίας, οΰτω δέ ολόκληρον τό δάνειον έκαλύφθη έκτής 
σχετικής τής έκδόσεως επιτυχίας, καταδειχθείσης μέν τής ύπολή- 
ψεως, ής ή Έθν. Τράπεζα άπήλαυεν, άλλά συνάμα δτι οι δροι 
ήσαν μέν βαρείς, άλλ’ έν άρμονία πρός τάς περιστάσεις.

Ά λ λ ’ «ί κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν τού 1880 γεννηθεΐσαι ελ
πίδες περί έκτελέσεως τής άποφάσεως τοΰ έν Βερολίνο) Συνεδρίου, 
αί καί αισίως, αν καί έν μέτρω μόνον άτυχώς πραγματοποιη- 
θεΐσαι, άλλην έ'δοσαν καί είς τά οικονομικά τής Κυβερνήσεως 
μέτρα τροπήν, ένώ συνάμα τή Τραπέζη έξ ιΎψίστου έπεβλτ)θη έθνι- 
κοΰ καθήκοντος νά παράσχη τήν άρωγήν αύτής πρός πραγματο- 
ποί))αιν τών Εθνικών πόθων. Τά περί άρσεως τής αναγκαστικής 
κυκλοφορίας μέτρα έματαιώθησαν επομένως. Τουναντίον δέ συνω- 
μολογήθησαν μετά τής Τραπέζης διά τών ύπό τοΰ Νόμου άπό 8 
καί 26 ’Οκτωβρίου 1880 συμβάσεοιν, δάνειον 62 εκατομμυρίων 
παλαιών δραχμών, ή παράτασις τής αναγκαστικής κυκλοφορίας 
τών τραπεζογραμματίων καί ή άνανέωσις τοΰ προνομίου τής Τρα
πέζης, άκυρωθείσης διά τής αύτής συμβάσεως τής προηγούμενης 
τοιαύτης άπό 3 Μαΐου 1880 περί δανείου 21 έκατομμυρ. καί άρσεοις 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. Έκτακτος δέ Γενική τών μετό
χων τής Εθνικής Τραπέζης Συνέλευσις, συγκληθεΐσα τή 9 Νοεμ
βρίου 1880, ένέκρινε τάς ανωτέρω συμβάσεις, ώς άναγράφεται 
έν τοΐς πρακτικοΐς τής Συνελεύσεο»ς ταύτης. Μεθ’ δ τοΰ κ. Προέ
δρου (I. Α. Σούτσου έρωτήσαντος τήν Συνέλευσιν αν έ'/κρίνη τήν
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Έλβΐτός, έκ Γενεύης, γχλλικής δμως καταγωγή;, γεννηθείς ές Λυϊν τό 1775. Φιλέλλην OoOjiorctxor, παρασχών 
άπειρους καί πολυτίμους υπηρεσίας εις τήν Ελλάδα καί κατά τόν υπέρ ανεξαρτησίας άγώνα καί μετά τήν άπελευ- 
Οέρω jiv αυτής.

Ό  πχτήρ του διετήρει μέγαν εμπορικόν οίκον εις Λυόν, τήν πόλιν δμως ταύτην ήναγκάσθη νά εγκατάλειψη 
με it’ ολοκλήρου τής οίκογενείας του κατά τούς θρησκευτικούς διωγμούς. Ό  Έΰνάρδος ύπήρξεν εκ των ΰ ιερασ/αστών 
τής Αυόν κατά τήν πολιορκίαν αυτής τύ 1793, μετά δέ τήν πτώσίν της έγκατέλειψεν αυτήν, εγκατασταθείς εις Γέ
νουαν, δπου ϊδρυαε μέγαν εμπορικόν οίκον. Το 1800 τόν εΰρίσκομεν ύπηρετοΰντα μέ t j v  βαθμόν τοΰ άντισυνταγμα- 
τάρχου Οπό τον Μασσέναν, πολιορκούμενον εις Γένουαν ύπο τών Άγγλων καί των Αύιτριηκών.

Το 1"O1 μετέβη εις Λιβόρνον, δπου δ·.επραγματεύθη δάνειον προς τόν βασιλέα τής Έτρουρίας, κε"δίσας μέγιστα 
χρηματικά ποσά. To 1810 έπανέκαμψεν εις τήν Γενεύην, κχτά τό 1814 δέ άντε.ιροσώπευσε τήν Ελβετικήν 'Ομοσπον
δίαν εις τό συνεδριον τής Βιέννης, δπου έγνώρισε τόν Καποδίστριαν, άντιπροσωπεύοντα τότε τήν Ρωσσίαν έν αύτω, 
συνδεθείς μετ’ αυτού δια στενής φιλίας. Το 1818 άντεπροσώπευσε τον Μέγα Δούκα τής Τοσκάνης έν τφ  συν*δρίω τοΰ 
Άκυϊσγράνου, όιορισΟεις έκεΐ ύπj τού Δυυκός σύμβουλος τής Αυλής καί λαβών τίτλους εύγενείας.

Το 182', έπιστρέψας εις Γενεύην, άφωσιώθη εις τόν “Ελληνικόν αγώνα έιραγέντα ήδη. Ώ ς μέλος τού Ελληνικού 
Κομιτάτου μειέβί] τό 1825 εις Παρισίους, πολιτογραφήσεις 'Έλλην καί άνακηρυχΟείς πολίτης ’Αθηνών ΰ .ο τής έν 
Άργει Έθνοαυνελεύσεως. Εις Παρισίους παρχμένων διετέλει έν αλληλογραφία μετά των απανταχού επιφανών φιλελ
λήνων, υπηρετών μετά ζήλου τά ελληνικά συμφέροντα. Το 1827 μετέβη εις Λονδΐνον, δπου παρέμείνεν επί διετίαν, 
καλλιεργών τήν διάδοσιν τοΰ φιλελληνισμού έν ’Αγγλία καί σΟεναρώς αμυνόμενος τών ελληνικών δικαίων. Τό 1829 
έ.τανέκαμψεν εις Παρισίους, έφιοδιασμένος μέ πληρεξούσια έγγραφα υπό τοΰ Καποδίσιρια, δπως έπιτύχη έγγύησιν 
τής Γαλλικής Κυβερνήσεως, δι ί τήν σύναψιν νέου έλληνικοΰ δανείου. ’Αποτυχών εις τά διαβήματά του ταΰτα, άηέ- 
στειλεν εις Ελλάδα 700,000 φράγκων άνευ ούδεμιάς έγγυήσεως.

Άργότερον διά σειράς υπομνημάτων του έπρωτοστάτησε παρά τοϊς ’Ανακτοβούλιοις τής Εύρώπης πρ ς εκλογήν 
βασιλέως διά τήν Ελλάδα, κατά δέ τήν Κρητ.κήν έπανάστασιν τοΰ 1841 κατέβαλε μεγάλας προσπαθείας διά ν’ άνα- 
ζωπυρήυη τόν φιλελληνισμόν τής Ευρώ της καί νά έπιτύχη τήν άπελευθέρωσιν χής μεγαλονήσου άπό τοΰ Τουρκικού ζυγού.

’Απέθανεν εις ’Αθήνχς τήν 6 Φεβρουάριου 1SG3, έν ηλικία 88 έτών, συνοδευθείς εις τήν τελευταίαν του κατοικίαν 
άπό τό βαθίι πένθος ολοκλήρου τής Ελλάδος. Μαρμάρινος άνδριάς αύτοΰ έχει στηθή έντός τοΰ ’Ανακτορικού Κήτοι-, 
μαομαρίνη δέ προτομή του κοίμεϊ τήν μεγάλην αίθουσαν τής ’Εθνικής Τραπέζης.





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Σύμβασιν, τή πρόταση, τοΰ κ. Ξενουδάκι» παρατηρήσαντος, ότι 
scsqi τών ύψίστων συμφερόντων τοΰ Έθνους πρόκειται, η Συνε- 
λενσις παμψηφεί ένέκρινε τήν ύποβληθεΐσαν σύμβασιν.

Σχεδόν ταύτοχρόνως ή Ελληνική Κυβρένησις συνωμολόγησε 
νέον εξωτερικόν δάνειον 120 εκατομμυρίων φράγκων διά συμβά
σεως άπό 16 Δεκεμβρίου 1880, εις τήν έπί τοΰ δανείου δέ τούτου 
προκαταβολήν τής όμάδος τών Τραπεζιτών μετέσχε και η Έ θνκή 
Τράπεζα κατά 6.000.000 φράγκα πραγματικού κεφαλαίου, άναδε- 
χΦεΐσα δπως έν καιρφ σνμΛΐ>τι<·ηίστ| το atooov τούτο αντί ισοτίμου 
ποσοΰ ομολογιών (κατά τήν πραγματικήν αύτών τιμήν) τοΰ έκδο- 
θησομένου δανείου. Λεπτομερέστερον τά συνομολογηθέντα διά 
τών ρηθε·σών συμβάσεων άπό 8 καί 26 Όκτωβρίου 1880 έχουσιν 
ώς άκολούθως :

1) Τό αποκλειστικόν πρός έκδοσιν καί κυκλοφορίαν τραπεζο
γραμματίων δικαίωμα τής Τραπέζης, όπερ έληξε τή 31 Δεκεμβρίου 
1891, παρετάθη έπί είκοσιπενταετίαν, ήτοι μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
1916, ώρίσθη δέ ότι έπεκτείνεται έφ’  όλον τό Κράτος, πλήν τής 
'Επτάνησου, ύπό τόν όρον τής διατηοήσεως είκοσιπέντε έμμισθων 
ύποκαταστημάτων. Καί έπεξετάθη μέν διά τοΰ άρθρ. 7 τής άπό 8 
’ Οκτωβρίου 1880 συμβάσεως τό προνόμιον τοΰτο καίείς τάς προσ- 
αρτηθησομένας επαρχίας ύπό τόν δρον τής εντός εξ μηνών άπό 
τής προσαριήσεως ίδρύσεως έν αΰταΐς πεντε ύποκαταστημάτων, 
άλλ' ό όρος ούτος άπηλείφθη διά τής συνάμα ταύτη κυρωθείσης 
συμβάσεως τής 26 ’ Οκτωβρίου 1880, παρεχωρήθη δέ διά τοΰ άρθρ. 
Γ '" τής περί τοΰ δανείου τών 120 εκατομμυρίων συμβάσεως εις 
τούς μετά τοΰ Δημοσίου συμβληθέντας περί τοΰ δανείου τούτου 
«τό δικαίωμα νά ίδρύσωσιν είς τάς παραχωρηθησομέναςτή Έ λ- 
λάδι επαρχίας Τράπεζαν, έχουσαν έπί είκοσιπέντε έτη τό αποκλει
στικόν προνόμιον τής έκδόσεως καί κυκλοφορίας τραπεζικών γραμ
ματίων, άπολαύουσαν παντός δικαιώματος καί προνομίου παρακε- 
χωρημένου μέχρι τοΰδε είς τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος 
(πλήν τοΰ τής άναγκαστικής κυκλοφορίας τών γραμματέων τούτων) 
καί ύποβαλλομένην είς όσας υποβάλλεται μέχρι τοΰδε υποχρεώσεις 
καί ή είρημέν’η ’Εθνική Τράπεζα. Τούτοις δέ προσετέθη διά τοΰ 
κυρώσαντος τήν περί δανείων σύμβοκτιν Νόμου καί ή επομένη 
παράγραφος : «Ή  συσταθησομένη έν ταΐς προσαρτηθησομέναις 
επαρχίαις Τράπεζα υποβάλλεται είς πάσας τάς μέχρι τοΰ νΰν διά 
Ονμβάσεων ή νόμων έπιβαλλομενας είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
■υποχρεώσεις, επομένως καί είς τήν άπόδοσιν τοΰ τεταρτημορίου 
τής προκυπτούσης έκ τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών γραμματίων 
ώφελείας άπό 1 Ίανουαρίου 1892>. Έπί τή βάσει τούτων συνέστη 
«Προνομιούχος Τράπεζα Ήπειροθεσσαλίας», είς τήν ΐδρυσιν τής 
όποιας συμμετέσχε καί ή Εθνική Τράπεζα, καθ’ ήν άναλογίαν με
τείχε τοΰ δανείου τών 120 εκατομμυρίων, ήτοι κατά 6.026 μετο
χάς, ας όμως έξεποίησεν έπ’  ώφελεία δρχ. 100 κατά μετοχήν (έκτος 
μόνον 500 μετοχών, πωληθεισών καί τούτων βραδύτερον).

2 ) Ό  τόκος τών πρός ίδιώτας χορηγούμενων δανείων ήλαττώθη 
εις 7 ο)ο άπό τής ένάρξεως τοΰ νέου προνομίου, ο! δέ δανειζό
μενοι παρά τής Τραπέζης έπί τριτεγγυημένοις γραμματίοις, άπηλ- 
λάγησαν τής υποχρεώσεως τοΰ νά εϊναι είς έξ αύτών εγκατε
στημένος έν τή πολει, ενθα εδρεύει τό ένεργοΰν τήν προεξόφλησιν 
Υποκατάστημα.

3} Συνωμολ,ογήθη ή άπό τής ένάρξεως τοΰ νέου προνομίου συμ
μετοχή τοΰ Κράτους κατά 25 τοΐς εκατόν είς τάς ώφελείας τάς 
προκυοιτούσας τή Τραπέζη έκ τής κυκλοφορίας τών τραπεζικών 
αύτής γρα,ματίων, άφαιρέσει τοΰ ποσοΰ τοΰ καλυπτομένου ύπό τοϋ 
μεταλλικοί» τής Τραπέζης άποταμιεύματος καί τοΰ μεταλλικοΰ τοΰ 
κεχορηγημένου τή Κυβερνήσει είς δάνειον έπ’  άναγκαστική κυκλο
φορία τών τραπεζογραμματίων. Έ ν  άρθρφ δέ Τφ τής άπό 8 ’Οκτω
βρίου 1880 συμβάσεως ώρίσθη λεπτομερώς ό τροπος τής έξευρέ- 
σεως ιής ώφελείας ταύτης.

4) Προσετέθη είς τάς έργασαίς τής τραπέζης ή χορήγησις δα
νείων, έπ’  άνωτάτφ 5ρφ τόκου 7 ο)ο, είς τούς δήμους, είς τάς 
λιμενικάς έπιτροπάς, είς τό ταμείον τής οδοποιίας καί έν γένει 
εις πχν νομικόν πρόσωπον έχον εκ τον νόμου είδικάς προσόδους 
έπί εκχωρήσει δημοτικών ή λιμενικών ή άλλων έκ τοΰ νόμου είδ·- 
κών προσόδων.

5) Ύπεχρεώθη ή Τράπεζα νά μεταβιβάζη άνεξόδως είς τό κεν
τρικόν ταμείον όσα χρήματα ήθελον παραδίδεσβαι άπό τούς ταμίας 
καί τούς τελώνας τοϋ Κράτους είς τά 'Υποκαταστήματα αύτής 
καί νά έκδίδη άνευ προμήθειας τινός έπιταγάς ύπέρ τοΰ Δημοσίου 
έπί τών Υποκαταστημάτων αύτής, καθ’  όσον ύπάρχουσι παρ’ 
αύτοϊς διαθέσιμα χρή[ΐατα.

6) Άκυριοθείσης τής άπό 3 Μαΐου 1880 Συμβάσεως μεταξύ 
Κυβερνήσεως καί Έθνικής Τραπέζης περί άρσεως τής αναγκαστι
κής κυκλοφορίας, ώρίσθη δτι ή αναστολή τής έξαργυρώσεως καί ή 
άναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων κατά τάς 
διατάξεις τοΰ άρθρου 8 τής άπό 19 Ιουλίου 1877 συμβάσεως θέ- 
λουσιν εξακολουθεί, έως ού ή Κυβέρνησις άποδώση είς τήν Τρά
πεζαν όλοσχερώς τά δυνάμει τής νέας συμβάσεως καί τών προη
γουμένων συνομολογηθέντα δάνεια. Συνάμα ή Τράπεζα έχορήγησε 
πρός τήν Κυβέρνησιν δάνειον είς τρεχούμενοι' λογαριασμόν είκοσι 
πέντε εκατομμυρίων παλαιών δραχμών είς μεταλλικόν καί είκοσιν 
ίπ ιά  εκατομμυρίων είς τραπεζικά γραμμάτια, άνεδέχθη δέ τήν 
ΰποχρεωσιν νά χορηγήσει τή Κυβερνήσει κατά τήν 1 Αύγουστου 
18S1 η βραδύτερον, κατά βούλησιν τής Κυβερνήσεως, ετερον δά
νειον έκ δέκα εκατομμυρίων παλαιών δραχμών κατ’  άνώτατον δρον 
ή τήν έγγύησιν τής Τραπεζης πρός συνομολόγησα τοιούτου δα
νείου, άφίεμεντκ τή Τραπέζτ| τής επιλογής μεταξύ τής χορηγή-

σεως τοΰ δανείου ή τής έγγυήσεως.
7) Έκανονίσθη δτι, διαρκούσης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, 

τό ποσόν τών έν κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων, πλήν τών 
ύπό τής Κυβερνήσεως όφειλομένων, καί τό ποσόν τών παρά ή 
Τραπέζη άτοκων καταθέσεων όμοΰ δέν δύνανται νά ίπερβώσι 
τριπλάσιον τοΰ μεταλλικού άποταμιεύματος, λογιζομένου όμως ώς 
μέρους του άποταμιεύματος τούτου τοΰ ποσοϋ τοϋ όφειλομένοΰ 
ύπό τής Κυβερνήσεως είς ιιετα>>·κό·ι έκ τών είς μεταλλικόν δανιι- 
σθέντων αύτή ύπό τής Τραπέζης είς τςεχ«ύμ3νον λογαριασμόν 25 
εκατομμυρίων. Πάσα ετέρα περιοριστική δνάταξις τών καταστα
τικών τής Τραπέζης Νόμων, ώρίσθη δτι θά άργή, έφ’ δσον διαρ- 
κεΐ η αναγκαστική κυκλοφορία. Εκτός τούτων διά τοΰ άρθρου 
13 τής άπό 8 ’Οκτωβρίου 1880 συμβάσεως έχορηγήθη τή Τραπέζη 
τό φορολογικόν πλεονέκτημα, δτι διαρκοΰντος τοΰ χρόνου τοΰ προ
νομίου αύτής δέν δύναται νά αύξηση ή ήδη έπιβαρύνουσα αύτήν 
φορολογία, ούτε νά έπιβληθώσιν αύτή νέοι φόροι. Πρόνοια νπά- 
γορευθεΐσα έκ τής έν έτει 1877 γενομένης, ίπό τό πρόσχημα φο
ρολογίας, δημευτικής άποπείρας καί πλεονέκτημα πλέον ή έπαρ- 
κώς αίτιολογούμενον έκ τής συνομολογηθείσης, ύπό τόν τύπον 
συμμετοχής τοΰ Κράτους είς τά κέρδη, ειδικής φορολογίας.

Επίσης έπετράπη τή Τραπέζη νά κυκλοφορή δεκάδραχμα τρα
πεζογραμμάτια μέχρι δώδεκα εκατομμυρίων, έφ’ δσον διαρκεΐ 
ή άναγκαστική κυκλοφορία, μέχρι δέ τεσσάρων έκατομυρίων με\ά 
τήν άρσιν αύτής (άρθρ. 16 Συμβ. 8 ’Οκτωβρίου 1880).

Έ ν τέλει έχορηγήθησαν τή Τραπέζη δύο βελτιώσεις τοΰ δικο- 
νομικοϋ ημών νόμου (άρθρ. 14 καί 15 Συμβ. 8 ’Οκτωβρίου 188C), 
ήτοι ή άπόλυτος μέν άπαγόρεύσις άναστολής έκτελέσεως έπί -. ή 
βάσει διεκδικητικής άνακοπής τρίτου, έν ταΐς λοιπαΐς δέ περιπτά- 
σεσιν ή άπαγόρεύσις τής άναστολής άνευ άποφάσεως τοϋ αρμοδίου 
πρωτοδικείου, καί τό δικαίωμα όσάκις γίνεται κατάσχεσις παρ’ 
αύτή ώς τρίτοι νά προσαγάγη καί βραδύτερον τής δηλώσεως, μέχρι 
τής έπ’ άκροατηρίφ συζητήσεως τής κατά τής δηλώσεως γενομένης 
άνακοπής, τά πρός νποστήριξιν τής δηλώσεως ή πρός άπόκρουοιν 
τής άνακοπής δικαιολογητικά έγγραφα, πλεονέκτημα, όπερ βραδύ
τερον ό Νόμος ΚΖ' τής 20 Μαρτίου 1881 έπεξέτεινεν είς πάντα 
έν γένει διάδικον, προκε·μένου περί δημοσίων έγγράφων ή ιδιωτι
κών έχοντων βεβαίαν χρονολογίαν.

Οΰτω τό έτος 1880 ύπήρξεν έκ τών σπουδαιότερων έν τφ βία>. 
τής Τραπέζης.

Τά αποτελέσματα τών κατά τό 1880 συμβάσεων ήρχισαν προ - 
κύπτοντα ώς είκός μόνον κατά τό επόμενον έτος. Κατά τοϋιο. 
εσπευσε τό Συμβούλων τής Τραπέζης έπί τή βάσει τής χορηγηθεί- 
σης έν έτει 1873 ύπό τής Συνελεύσεως τών μετόχων άδειας νά 
άναβιβάση είς είκοσι καί επτά τόν άριθμόν τών εμμίσθων 'Υποκα
ταστημάτων διά τής άπό άμισθων είς έμμ'σθα τροπής τεσσάςο.ν 
έξ αύτών έκτελεσθείσης οΰτω τής ύπό τής Τραπέζης διά τοϋ άρθρ. 
7 τής άπό 8 ’Οκτωβρίου 1880 Συμβά«κως άναληφθείσης ύποχρεώ- 
σεως περί διατηρήσεως 25 Υποκαταστημάτων κατ’ έλάχιστον όρον- 
’Αλλά πολλών αιτήσεων ύποβληθεισών τή Τραπέζη έκ τών προσ- 
αρτηθεισών επαρχιών τής Θεσσαλίας καί Ηπείρου, τή θερμή δέ 
καί τής Κυβερνήσεως συστάσει, ή Τράπεζα άπεφάσισε τήν έν τα ί- 
ταις σύστασιν τριών Υποκαταστημάτων, ήτοι έν Βύλφ, Λαρίσση 
καί Ά ρτη , έπιτραπεϊσαν διά Β. Διατάγματος άπό 31 ’Οκτώβριοι» 
1881.

Δ ΑΝ ΕΙΑ ΚΑΙ Σ Υ Μ Β Α Σ Ε Ι Σ

Έ ν τφ ίσολογισμφ τής Α ’ , εξαμηνίας τοΰ 1881 κατά πρώτον*- 
αναγράφονται τά είς δήμους καί ετερα νομικά πρόσωπα δημοσίας 
τάξεως δάνεια διά ποσόν δραχμών 4.995.789. Έ ν τέλει δέ τοΰ 
έτους 1881 εύρίσκομεν τάς πρός τήν Τράπεζαν όφειλάς τοΰ Κρά
τους ούσιωδώς ηύξημενας καί άνερχομένας είς τά εξής ποσά.

31 Δεκεμβρίου 1881 
Όμολογίαι τοΰ Δημοσίου 28.299.921.64
Ιδιαίτερα δάνεια Κυβερνήσεως 2.078.698.58
Δάνειον άναγκ. κυκλ. είς μεταλλικόν 21.985.681.72

τ> τ> » » τραπεζογραμ. 48.772.268.88
Κατά τό αύτό έτος ή Τράπεζα συνέδραμεν είς τό έργον τής 

τομής τοΰ ισθμού τής Κορίνθου, μετασχοΰσα είς τήν επιχείρησήν 
ταύτην διά κεφαλαίου 500.000 φράγκων. Καί κατά τό έτος 1882· 
δέν ΰστέρησεν έν τή δράσει αύτής ή Τράπεζα. Οΰτως άντί νά 
έκτελέση τήν έν έτει 1881 ληφθεΐσαν άπόφασιν περί ίδρύσεως 
Ύποκαταστημάτων έν Λαρίσση Ά ρτη  καί Βόλφ, έκρινε προτι
μά ιερόν, άναμένουσα τήν τακτοποίησιν έν ταΐς νέαις επαρχίαις 
τής περί τήν κυριότητα καί τά πραγματικά δικαιώματα νομοθε
σίας, νά δεχθή τήν πρότασιν τής νεοσυστάτου Τραπέζης Ήπει- 
ροθεσσαλίας, δπως άναβάλη μέν ή Εθνική Τράπεζα έπί τριετίαν 
τήν σύσι:ασιν τών λόγφ 'Υποκαταστημάτων, μετάσχη δε τών 
κατά τό χρονικόν τοΰτο διάστημα χορηγηθησομένων ύπό τής, 
Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας ένυποθήκων δανείων. Ή  συμμετοχή 
δέ αύτη συνωμολογήθη ύπό τούς επομένους όρους, ήτοι νά συμ- 
μετέχη ή Εθνική Τράπεζα κατά τό ή'μισυ εκάστου τών έντός τής 
τριετίας, από 1ης Ιουλίου 1882 λογιζομένης, χορηγηθησομένων 
ύπό τής Τραπεζης Ήπειροθεσσαλίας ένυποθήκων δανείων μέχρι 
συμπληρο'ισεως ποσοΰ συμμετοχής έν όλω ν. δρχ. 5 .000.000, άλλ’
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£« ’  εύθύνην'τής Τραπέζης ταύτης, έπί έκδόσει δέ ομολογιών της 
^δίας ϊσου έκάστοσε ποσοΰ τή εις έκαστον δάνειον συμμετοχή τής 
’Εθνικής Τραπέζης καί έπί τόκφ έτησίφ 6 1)2 τοϊς εκατόν πλη- 
ρωτέφ καθ’ εξαμηνίαν.

Έ ν ή δέ περιπτώσει ήθελε δοθή έν τφ μεταξύ τή Τραπέζι) 
Ήπειροθεσσαλίας ή άνασιολή τής εξαργυρώσεως καί ή αναγκα
στική κυκλοφορία τών τραπεζογραμματίων αύτής (μή ίσχυούσης 
έν τοΐς προσαρτηθείσαις έπαρχίαις τής άναγκαστικής κυκλοφορίας) 
άνελάμβανεν ή Τράπεζα αΰιη τήν υποχρέωσιν νά έπιστρέψτ) τή 
’Εθνική Τραπέζι ένιός μηνός ολόκληρον τό ποσόν ιής εις ενυπό
θηκα δάνεια συμμετοχής αύιής μετά παντός δεδουλευμένου τόκου 
εις χρυσόν, μεθ’ ο νά άρχίσ^ αύθις ή εις ενυπόθηκα δάνεια συμ
μετοχή διά τό υπόλοιπον μέχρις έκπνεύσεως τής τριετίας χρονικόν 
διάστημα, άλλ’ εις τραπεζικά γραμμάτια.

’Εντός τοΰ έτους 1882 συνωμολόγησεν ή Τράπεζα διά τής άπό 
19 Μαρτίου 1882 Συμβάσεως μετά τοΰ ‘ Υπουργού τών Οικονομι
κών, ώς έκπροσωποΰντος τό ταμεΐον τής οδοποιίας, δάνειον χρεω- 
λυτικον πρός τό ταμεΐον τοΰτο 20 εκατομμυρίων παλαιών δραχμών 
παραληπτέον υπό τού αϋτοϋ ταμείου κατά δόσεις ύπ’ αύτοΰ πάν
τοτε όριστέας έντός πενταετίας καί άνευ ύποχρεώσειος πρός παρα
λαβήν τοΰ όλου τοΰ δανείου ποσοΰ, άλλ’ έντός τοΰ έτους 1882 
δέν έγένετο άρχή έκτελέσεως τής Συμβάσεως.

’Εκτός δέ τούτων συμμετέσχεν ή Τράπεζα τών επιχειρήσεων 
τής κατασκευής καί έκμεταλλεύσεως τών Σιδηροδρόμων Θεσσα
λίας καί τοΰ Σιδηροδρόμου ΙΙελοποννήσου, έχουσα κυρίως ύπ’ υψιν 
τό κοινωφελές καί έξόχως συντελεστικον είς τήν Οικονομικήν τοΰ 
τόπου άνάπτυξιν τών δύο τούτων έργων.

Έρρήθη άνωτέρω περί τή; έν έτει 1870 ύπό τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης τή Κυβερνήσει χορηγηθείσης συνδρομής έν ταϊς προπαρα- 
σκευαστικαΐς εργασίας προς εισαγωγήν τοΰ διά τοΰ Νόμου Σ Δ ' 
τοΰ 1857 ψηφισθέντος νομιστατικοΰ συστήματος τής λατινικής 
ένώσεω;, άλλ’ ή έναρξις τή; εφαρμογής τής νομισματικής μεταρ- 
ρυθμίσεως είχεν άνασιαλή δι’ επανειλημμένων νόμων, μέχρις ού 
ώιά Β. Δ. άπο 23 ’Οκτωβρίου 1882 έτέθη είς εφαρμογήν άπό 1 
Νοεμβρίου 1882. ’Εντεύθεν έπεβάλλετο καί τή ’Εθνική Τραπέζι 
νά λάβΐ) ώς βάσιν τών εργασιών αύτής τήν νέαν, δς>αχμήν καί. νά 
τρέψΐ] τάς έν τοΐς λογιστικοΐς αύτοϊς βιβλάης δοσοληψίας είς τήν 
νομισματικήν μονάδα του νέου συστήματος, ά}Λ’ άπαιτουμένου 
.πρός τοΰτο χρονικού τινός διαστήματος, ή τροπή έγένετο μόνον 
από 1 Ίανουαρίου 1883, oficoi δέ ό τή 31 Δεκεμβρίου 1882 όημο 
ΛίΕυθείς ισολογισμός τής Τραπεζης είναι ό τελευταίος συνταχθείς 
είς παλαιάς δραχμάς. Ταυτοχρόνως ώς έπεβάλλετο, τό κεφάλαιο* 
τής Τραπεζης ηύξήθη δυνάμει άποφάσεως τής Γενικής ΣυνελεύΓ 
(Τεως τών μέτοχων άπό 18.000.030 παλαιών δραχμών εις 18.00O.OfXi 
νέας δραχμάς ληφθέντος τοΰ πρ>ς συμπλήρωσιν ποσοΰ έκ τοΰ 
Εκτάκτου άποθεματικοΰ.

Γ
ι

αρχις τμχ

Κατά τήν έν έτει 1848 εΐσαχθεϊσαν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν 
ή τοΰ συναλλάγματος ύπερτίμησις ύπήρξεν άσήμαντος καί δλως 
εφήμερο;· τουναντίον κατά τήν έν έτει 1868 καί μέχρι τοΰ 1870 
διάρκέσασαν αναγκαστικήν κυκλοφορίαν ή τιμήτοΰ έπί Παρισίων 
συναλλάγματος άνήλθε μέχρις 117 1)2. ’Επίσης κατ’ ακολου
θίαν τής άπό 1876 είσαχθείσης αναγκαστικής κυκλοφορίας ή έπι- 
καταλλαγή τοΰ χρυσοΰ καί τοΰ εξωτερικού συναλλάγματος ύπερέβη 
τό άρτιον, άλλ’ αί μέχρι τοΰ Νοεμβρίου 1882 σημειούμεναι 
τιμαί τοΰ έπί Παρισίοιν συναλλάγματος κατ’ ούσίαν έμφαίνουσιν 
,πολλφ ήσσονα ύπερτίμησιν τής πραγματικής, λόγ<ι> τής διαφοράς 
τής νομισματικής μονάόος (της όραχμής τοΰ Ό θωνος πρός το 
ίρράγκον). ’Οπωσδήποτε ή τιμή τού φράγκου κατά Δεκέμβριον 
τοΰ 1882, ήτοι μετά τήν εισαγωγήν τοΰ νέου νομισματικού συστή
ματος ήτο περί τά 114, καίτοι ή ’Εθνική Τράπεζα συστηματικώς 
κατέβαλε π ίσαν προσπάθειαν, δπως τηρή — καί έτήρει— τό ποσόν 
ιών διά λογαριασμον αύτής κυκλοφορούντων τραπεζογραμμα ϊίων 
?,ατά πολύ όπό τόν άνοιcuxov επιτρεπόμενον αυτή δρον κυ
κλοφορίας.

Έκ τής ύπερτιμήσεως δέ ταύτης καί έκ τοΰ φόβου μείζονος, 
4>τι δέ έκ τής καταλαβούσης τούς πάντας άδημονίας, κατ’ ακολου
θίαν τής. έπί θύραις καί κατά το αΰτό έτος έκραγείσης οικονομι
κής κρίσεως τής άγορϊς, προσδοκώσης τήν σωτηρίαν έκ τής άρ- 
οεως τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, είχε σχηματισθή ρεύμα γνώ
μης ύπέρ ταχείας άντί πάσης θυσίας λήψεως τοΰ μέτρου τούτου.

Τή γνο'ίμΐ] ταύτνι συνετάχθη καί ή Κυβέρνησις. Έ ν τή συζητή
σει τών ληπτέων μέτρων έκρίθη δτι έπρεπε καί ήρκει νά άποδο- 
θώσι ταΐς Τραπέζαις τά έπ1 αναγκαστική κυκλοφορία όφειλόμενα, 
ΐνα οΰτο»ς αιρόμενης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας έπανακτήσχι 
ή χο>ρα έδραίαν κυκλοφορίαν μεταλλικών νομισμάτων.

Σ ’,’ντόνως επομένως ήσχολήθη ή Κυβέρνησις εις τήν "συνομο- 
λόγησιν έξωτερικοΰ δανείου, δι’ ου νά άποκτήση τό πρός άρσιν 
τής άναγκαστικής κυκλοφορίας άναγκαϊον ματαλλικόν, αί δέ πρός 
τοΰτο διαπραγματεύσις κατέληξαν είς τήν υπογραφήν, μεταξύ τής 
Ελληνικής Κυβερνήσεως άφ’ ενός καί τών Τραπεζών Κωνσταντι- 
νουπόλεο»ς καί Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας άφ* 
ετέρου, ιής άπό 24 Νοεμβρίου. 1883 Συμβάσεως περί δανείου 
170 έκατομμυρίων πρός 5 ο)ο. Τοΰ δανείου τούτου μετέσχε καί ή 
Εθνική Τράπεζα τή αιτήσει τής Κυβερνήσεως, έπικληθείσης τήν

έκτέλεσιν τοΰ άρθρου 8 τής άπό 8 ’Οκτωβρίου 1880 αχμβάσεΜς 
περί άνανεώσεως τοΰ προνομίου, δι’  ου ή Τράπεζα είχεν άναλάβτ| 
τήν ύποχρέοισιν νά χορηγήση τή Κυβερνήσει δάνειον μέχρι δρα
χμών παλαιών 10.000.000. Πρός τοΰτο δέ διά συμβάσεως είδικιί; 
άπό 24 Νοεμβρίου 1883, συνωμολογήθη μεταξύ Κυβερνήσεως καί. 
Εθνικής Τραπέζης ή συμμετοχή ταύτης είς τό νέον δάνειον κατά
9.000.180 δρχ. νέας πραγματικού κεφαλαίου, έπιφυλαχθείσης δμως 
τής Κυβερνήσεως τό δικαίωμα νά άποδώστ) τό ποσόν τοΰτο τϊ| 
Τραπεζη. έάν τό δάνειον ήθελε καλυφθή, ή νά έξαγοράση παρά 
τής Τραπέζης τάς ύπολειπομένας έκ τής συμμετοχής αύτής ομολο
γίας έν περιπτώσει μή καλύψεως τοΰ δανείου. "Η κατάστασ·ς τώ τ  
ύπό τοΰ Κράτους όφειλομένων τή Τραπέζι έκ τών έπ' αναγκαστική 
κυκλοφορία δανείων ήτο τή 31 Δεκεμβρίου 1883
είς μεταλλικόν δραχμάς................................................  22.347.805.—-
είς Τραπεζ. γραμμ. » ................................................ 44.149.612.20

Ή  Τράπεζα ήτο έτοιμη, ώς ειπεν έν τή Συνελεύσει ό F. 
Διοικητής, πρός άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, Ά λ λ ’ δπως 
δμως έτι μάλλον ένισχυθή, αποφυγή δέ τόν περιορισμόν τών προ
εξοφλήσεων καί έπί ένεχύρω χορηγήσεων αύτής έν στιγμή οοβαρας 
εμπορικής καί ιδία βιομηχανικής κρίσεως τής ήμειέρας αγοράς, προ- 
έβη είς έκτέλεσιν προηγουμένως ληφθείσης, άπό S Μαΐου 1880, 
άποφάσεως τής Γενικής τών μετόχων Συνελειίσεως περί έκδόσεως 
δισχιλίων έτι μετοχών πρός αύξησιν τοΰ μείοχικοΰ τής Τραπέζης 
Κεφαλαίου. ‘Εκάστη μετοχή τής Τραπέζης «τιματο άρχικώς αντί 
χιλίων παλαιών δραχμών, άλλά μετά τήν έν έτει 1883 τροπήν τών 
λογαριασμών τής Έθν. Τραπέζης είς δραχμάς νέας απεφασίσθΐ| 
έν τή Γεν. Συνελεύσει τής 14 Φεβρουάριου 1883, «πως άναβιβασθϊί 
ή άξία αύτών εις δραχ. νέας χιλίας, τοΰ έπί πλέον πρός σβμπλή- 
ρωσιν ληφθέντος έκ τοΰ άποθεματικοΰ. Μετά τήν άπόφασιν δέ 
ταύτην τής Συνελεύσεως, έγκριθεΐσαν διά Β.Διατάγ.τής 11 Μαρτίου 
1883 τό μετοχικόν τής Τραπέζης κεφάλαιον άνήλθεν είς 18.000.00ll 
νέας δρ.καί μετά τήν έκδοσιν τών νέων 2.000 μετοχών είς 20.000.090 
νέας δραχμάς, δσον καί νΰν παραμένει. Άλλά τών μετοχών έκδο- 
θεισών πρός 3,750 δρχ. νέας εκάστην ή υπεραξία, ώς έγένετο καί- 
κατά προηγουμένας έκδόσεις, πρόσετέθη εις τά έκτακτον τής Τρα- 
ιιέζης άποθεματικόν κεφάλαιον. Οΰτω τή 31 Δεκεμβρίου 1884, 
τής Έθν. Τραπέζης
τό )ΐέν μετοχικόν κεφάλ. ήτο δρ. ν. 20-800.093
τό τακτικόν άποθεματικόν . . . »  °  4.000.000
τό δέ έκτακτον άποθεματικόν . .  '■> 10.848.220

Ή το ι έν συνόλω . . .  » » 34.848.220
εφ ’ ών άσφαλώς έθεμελιοΰτο ή πίσπς αύτ^ς, ίήτις ιδία έπεβάλλετο 
νά τηρηθή ακμαία έν τή καιρύα στιγμή τής άρβεως τής αναγκα
στικής κυκλοφορίας.

Συνάμα καί τό Δημόσιον προέβαινε βαθμιαίοις είς τήν εφαρ
μογήν τών πρός άρσιν τής αναγκαστικής κβκλοφορίας μέτρων., 
άποδίδον τή Τραπέζι τά έπ’ αναγκαστική κυκλοφορία όφειλόμενα. 
Ή δη  έν τφ Ίσολογισμφ τής 30 Ίανουαρίου 1884 παρίσταντο ταΰτα 
ήλαττωμένα τά είςμεταλλικόν είς . . .  δρ. ν. 21.700.919.22 
τά δε είς τραπεζογραμμάτια . . . . .  -» a 33-292.751.90

Τήν δέ 31 Δεκεμβρίου 1884, μή ΰπάρχοντβς πλέον υπόλοιπο* 
είς χρέωσιν τοΰ Δημοσίου έκ τών έν λβγσ» βφειλών, έδχμοαιευθτι 
τή αύτή ήμερα τό Β. Διάταγμα, Si" ο» ή άναγκαβτική Κυ
κλοφορία τών τραπεζικών γραμματίων τής Έβνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος καί τής Ίονικής.

ΤΙίναζ έκϋόαειας νω ν  Λ ίετοχάτ 7 ^; 
' Ε θ ν ι κ ή ς ,  Τ ρ Λ Ί τ ε ζ  -ης 

’’Ονομαστική τιμη  εκάστης μετοχή ς &ραχμ%ς ν . ΙΟΟΟ

Έ τ ο ς  έκδόσεως Ά ριθ. έκδοθεισών 
Μετοχών

Τιμή εκδοσεως

1841 5 0 0 0 1000
1848 1000 1025
18(52 2000 1300

. 18154 200 0 1350
1864 25 0 0 1370
1866 25 0 0 1525
1870 1000 2050
1874 2000 3 0 0 0
1884 2000 3 7 5 0

'Ολικόν ποβόν Μετοχών 20.000 
Ά π ο 8εματ«κοϋ κεφαλαίο» 20.000.000 δραχμών.

 -----------

'Αλλά προηγουμένως τό Δημόσιον νέον σβνωμολ,όγησε πρός τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν δάνειον. Κ αθ’ α τφ  δντι ανωτέρω έξεθέσαμεν, 
τό Δημόσιον έζήτησε παρά τής Τραπέζης τήν συμμετοχήν αυτής 

εις τό δάνειον τών 170 εκατομμυρίων, καί συμμετέυχεν αυτή είς;
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Τνγκττήίίτ| είς τήν Σμύρνην τφ  1814, έκ πατρός Κεφαλλήνος, τοΰ Παναγή Καλλιγα, καί μητρός Σμυρναίας τής 
Haqjctc; ΐν&αίΐ>ογΐ)(_>&«.του.

Ή  οικογένεια, τοΰ Καλλιγα έγκατεστάθη κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 1821 εις Τεργέστην, ΰπου ύ πατήρ ήρχισεν 
έμπορευάμενος, ά δέ υιός συμπληροίσας τάς έγκυκλίους σπουδάς είς τήν 'Ελληνικήν Σχολήν Τεργέστης, άπήλΟεν είς 
Γενεύη/ι' oxmv διηννοε τά γυμνασιακά μαθήματα άπό τοϋ 1827 μέχρι τοΰ 1830.

Ο  IΙαϋλος Καλλιγίς, έπανελθών είς Τεργέστην, ήρχισεν ασχολούμενος είς τό Έμπόριον. Μετά τόν θάνατον 
»μο«ς τοΰ πατρβς του, συμβάντα κατά τό 1832, έγκαταλείψας τό έμπόριον ένέκυψεν είς τήν σπουδήν τής Νομικής, φοι- 
τήσας είς. τά Πανεπιστήμια Μονάχου, Βερολίνου καί Αϊδελβέργης, έκ τοΰ οποίου καί άνηγορεύθη διδάκτωρ τοΰ Δι
καίου τ φ  1S3T. Καπελ-Οών είς ’Αθήνας έξήσκησε τό επάγγελμα τοΰ δικηγόρου. Τφ 1839 έγένετο υφηγητής τοΰ Φυσικού 
ζαί "Αλλι ί̂χτΟ*οΰς Δικαίου, τήν δέ 14 Μαρτίου 1842 καί τών Πανδεκτών κατά τήν έν ’Ελλάδι ίσχύν αύτών. Τό έπό- 
π.:-'\τορ §τος 1843 δαορίσθη επίσημος καθηγητής τοΰ 'Ρωμαϊκού Δικαίου, απολυθείς τφ 1845 διά πολιτικούς λόγους. Γω 
185»1 διιωρίαΟί} άττεισαγγελεΰς τοΰ Άρείου Πάγου, παραιτηθείς τφ 1854 διά νά διορισθή καί αύθις επίτιμος καθηγη
τής. τοϋ ’Ρΐο,μοεικηδ Δικαίου προαχθεις είς τακτικόν τή 1η ’Οκτωβρίου 1862. Δίς έχρημάτισε κοσμητωρ τής Νομικής 
Σχολ% , πρύτανις δέ τοΰ Πανεπιστημίου κατά τό ακαδημαϊκόν έτος 1869—1870.

°Η δφΐσις του Καλλιγα ύπήρξε πολυμερής καί πολύμορφος. Υπουργός τής Δικαιοσύνης εν τφ ύπό τόν Μαυρο- 
κιιρδάτοτι (1854) Ύπουργείω, Πληρεξούσιος έν τή Β' Έθν. Συνελεύσει τοϋ 1862. 'Υπουργός τών Εξωτερικών τφ 1863 
ζζά taxkg. τ φ  1864 καί της Δικαιοσύνης τφ 1865, ‘Υπουργός τών Οικονομικών τφ 1882 ύπό τόν Χαρίλαον Τρικούπην, 
δίς πρόεδρος τής Βουλής κατά τήν βουλευτικήν περίοδον 1882-1885.

Υποδιοικητής τής Εθνικής Τραπέζης έξελέγη τό 1885 και Διοικητής αύτής τφ 1890 μέχρι τοΰ 1896. Νομικός 
ούμβουλος αύτής ύπήρξεν άπό τής ίδρύσεως (1844) μέχρι τοΰ 1885. Ό  Παΰλος Καλλιρής άπεβίωσεν έν Νέφ Φαλήρω 
τΓ\ lari Σεπτεμβρίου 1896.

Π Α Υ Λ Ο Σ  Π.  Κ Α Λ Λ Ι Γ Α Σ





, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

τοΰτο κατά 9.030.180 νέας δραχμάς πραγματικού κεφαλαίου. ’Εκτός 
τούτου ή Κυβέρνησις έζήτησε παρά τής Εθνικής Τραπέζης κατά 
Ιανουάριον τοΰ 1885, εύθύς δηλαδή μετά τήν άρσιν τής αναγκα
στικής κυκλοφορίας, τήν προεξόφλησιν εντόκων γραμματ. 4.000.000 
δραχμών, άλλά τό Γενικόν Συμβούλων τής Τραπέζης περιωρίσθη 
νά έγκρίνη τήν προεξόφλησιν 3.000.000 δραχμών.

Ύπό τοιούτους όρους ήρθη τή 31 Δεκεμβρίου 1884 ή άναγκα
στική κυκλοφορία. ’Εν τούτοις ή Τράπεζα δέν ωκνησε νά λάβα 
πάντα τά έν το·αύτη στιγμή έκ τής φρονήσεως επιβαλλόμενα αύτή 
μέτρα, ώς δέ έν τφ'ίσολογισμφ αύτής τής 31 Δεκεμβρίου 1884 έμ- 
φαίνεται, ή θέσις αύτής ήτο ισχυρότατη, διότι τήν είς τραπεζικά 
γραμμάτια κυκλοφορίαν αύτής, άνερχομένην είς 69.648.623 δραχ. 
έκάλυπτον αποταμίευμα μέν εϊς μεταλλικόν . . . δρχ. 34.357.635 
διαθέσιμον δέ μεταλ. παρά τοΐς άνταποκριταΐς αύτής » 13.610.583

Ή τοι έν σ υ ν ό λ φ ...............................» 47.960.218
εϊς μεταλλικόν. Ουτω; ώστε ακάλυπτος μέν ύπελείπετο κυκλοφορία 
τραπεζογραμματίων δρχ. 21.680.505 μόνον, ή δέ άναλογία τοΰ 
διαθεσίμου μεταλλικού πρός τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμά
τια ήτο πλέον τών 68 τοΐς εκατόν.

]  01 ΚΙΝΛΥΝΟΙ ΤΟΪ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ [
<5 φ* +φ ψψ ψ* ** ·· ' ··" 99 ■· ·» '■ *

*Αλλ’ ή Τράπεζα ήτο ισχυρά, διά τών ληφθέντων ύπ’ αύτής 
μέτρων, το σύνολον τών οικονομικών τοΰ τόπου περιστάσεων δέν 
ήτο ευνοϊκόν πρός άπότομον άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Ή  άπό τής δευτερας εξαμηνίας 1883 έκραγεΐσα εμπορική καί βιο
μηχανική κρίσις εύρίσκετο είσέτι έν τή ακμή αύτής, ένφ άφ’ ετέρου 
οί μεταβληθέντες δροι τής νομισματικής κυκλοφορίας έπέβαλλον 
πολλφ μείζονα περίσκεψιν. Κατά τφ 1883 ή έπισυναλλαγή είχεν 
άνελθει είς 1δ καί πλέον λεπτά κατά δραχμήν, ένφ ή άρσις τής άναγ
καστικής κυκλοφορίας προσεδοκΐτο, κατ’ αύτήν δέ τήν προτεραίαν 
τής άρσεως, ήτοι κατά Δεκέμβριον τοΰ 1883, ή έπισυναλλαγή ήτο 
.είσέτι πλέον τών επτά λεπίών κατά δραχμήν, σημεία αναμφισβή
τητα βαθείας διαταράξεως τής νομισματικής ισορροπίας, ένφ 
άφ ’ ετέρου αί έν τφ έξωτερικφ καί έπομένα>ς είς μεταλλικά άνα- 
ληφθεΐσαι ύπό τοΰ Κράτους, τών Τραπεζών καί τραπεζιτών υπο
χρεώσεις καί ή άναπτυχθεΐσα έν τφ ήμετέρφ χρηματιστηρίω κερ
δοσκοπία τών έν τή αλλοδαπή χρηματιζομένων εΐχον καταστίζει 
■δυσχερέστερον τό ίσοζύγιον τών πληρωμών κατά τά; διεθνείς τοΰ 
τόπου συναλλαγάς καί υποκείμενον είς βιαιοτέρας διακυμάνσεις. 
"Άλλ’ έκτός τούτων οί έν γένει δροι τής διεθνούς'νομισματικής κυ
κλοφορίας εΐχον εκτοτε ούσιωδώς άλλοιωθή. ’Από τοΰ 1873 ήρξατο 
καί έβη μέχρι σήμερον διαρκώς έπιδεινουμένη ή ύπό τινων καλού
μενη διεθνής κρίσις τής έπικαταλλαγής, περί τών αιτίων τής 
■όποιας δύναται νά ύπάρχη άμφισβήτησις, άλλά περί τής ύπάρξεως 
τής οποίας ούδείς άμερολήπτως κρίνων δύναται νά άμφιβάλλη. Τφ 
■ΰντι άπ > τοΰ έτους 1873 ήρξατο άλλοιουμένη ή μεταξύ χρυσοΰ καί 
άργύρου άναλογία αξίας διατηρηθεΐσα μέχρι τής εποχής έκείνης 
είς τήν αύτήν ή ολίγον διαφέρουσαν αναλογίαν τήν ύπ') τής Λατι
νικής ένώσεως αποδεκτήν γενομένην (1:1]2).

Καί εΐ τε τοΰτο ύπήρξεν αποτέλεσμα τής αύξήσεως τής παραγω
γής τοΰ αργύρου καί τής ώς έκ τών τελειοποιηθέντων μέσων τής 
εκκαμινεύσεως αύτοΰ μειώσεως τών δαπανών τής παραγωγής, 
είτε συνεπζία τής γενομένης μεταβολής νομισματικού συστήματος 
κρατών τινων, είτε καί άμφοτέρων τούτων, οπωσδήποτε έπήλθεν 
£.< τούτου βαθεία διατάραξις τών όρων τής νομισματικής κυκλο
φορίας πολλών έκ τών κρατών, μεθ’ ών ή Ελλάς συναλλάσσεται, 
ούσιώδεις δέ μεταβολαί έγένοντο είς τό δ ’έπον αύτήν νομισματι
κήν σύστημα.

Το ύπί τής Ελλάδος γενόμενον άποδεκτόν νομισματικόν σύ- 
Ότημα τής Λατινικής ένώσεως στηρίζεται έπί διπλής βάσεως, ήτοι 
τοΰ χρυσοΰ καί αργύρου, έπί βάσει σταθερΐς αναλογίας 1 (χρυσός) 
15 1]2 άργυρος, άλλ’ ή μεταβολή τοΰ νομισματ·κοΰ συστήματος 
ΐής Γερμανίας, ήτις κατά τό 1873 άπϊδέχθη ώς νομισματικήν 
βάσιν μόνον τόν χρυσόν, έπεβαλον καί τή Λατινική ενώσει τήν 
λήψιν μέτρων, άτινα ούσιωδώς ήλλοίωσαν τήν βάσιν του νομισμα
τικού αύτής συστήματος. Τόσω δέ μάλλον δσφ  ολίγον πρότερον 
κ ιτά τό 1872 τό αύτό μέτρον είχε ληφθή ύπj  τών Σκανδιναυίκών 
Κρατών, καί ή ’Ολλανδία δέ αύτή ειχεν άναστείλει μέν κατά τφ 
1873 τήν έκκοπήν άργυρών νομισμάτων, τφ δέ 1875 είχε μεταρ
ρυθμίσει τό νομισματικόν αύτής σύστημα, είσαγαγοΰσα ώς βάσιν 
αύτοΰ τόν χρυσόν, καίτοι διατηρήσασα νόμιμον κυκλοφορίαν είς τά 
■έν κυκλοφορία υπάρχοντα άργυρΐ αύτής νομίσματα.

Ό  άργυρος φεύγων τάς άποκηρυττούσας αύτόν χιόρας, κίνδυνος 
ήτο μή πλημμυρίσχ) τά άποτελοΰντα τόν σύνδεσμον τής Λατινικής 
ένώσεως Κράτη (Γαλλίαν, Βέλγιον, 'Ελβετίαν ’Ιταλίαν καί Ε λ 
λάδα), ύποκαθιστών καί έξωθών πέραν τών ορίων τά χρυσχ νομί
σματα, ώνκαί μόνον τοΰ λοιποΰ θα έγίνετο χρήσις έν ταΐς διεθνέσι 
συναλλαγαΐς, ένφ συνάμα ή άντικατάστασις άά έγίνετο έπί τή 
βάσει άναλογίας τιμής μεταξύ χρυσοΰ καί άργύρου, ήτ.ς είχε 
π ιύσει νά ΰφίσταται. Ή δη  κατά τά 1873 τά Βέλγιον καί ή Γαλλία 
είχον λάβει περιοριστικά μέτρα κατά τής κοπής άργυρών νομισμά
των έν τοΐς νομισματοκοπείοις αύτών, κατά δέ τό 1874 συνδιά- 
•σκεψις τών Κρατών τής Λατινικής ένώσεως, συνελθοΰσα έν Παρι- 
■σίοις, έκανόνισε τά δι’ έκαστον Κράτος έκκοπησόμενον κατά τό 
έτος έκεϊνο ποσόν άργυρών νομισμάτων, πρόσθετοι δε πράξεις τής

26̂  Απριλίου 1875 και 3 Φεβρουάριου 1876 έφήραοσαν τάς αντάς 
και εις τά έτη ταΰτα περιοριστικάς διατάξεις.
, ΤΦ_ 1876 διά νόμων έν Γαλλία καί Βελγίφ άπηγορεύθη ή κοπή 
αργυρών νομισμάτων, δπερ ήδη άπό τοΰ 1875 είχε γίνει iv  Ίταλί^ 
δια τούς ίδιώτας, έν τέλει δέ τά μέτρα ταΰτα περιεβλήθησαν διε
θνές κΰρος μεταξύ τών άποτελούντων τήν Λατινικήν ένωσιν Κρα
τών^ διά τής άπό 5 Νοεμβρίου 1878 μεταξύ αύτών συμβάσεως, ήτις 
έν αρθρφ 9 ώρισεν δτι «ή έκτύπωσις άργυρών νομισμάτων τών 5 
φράγκων αναστέλλεται προσωρινώς, δύναται δέ νά έπαναληφθή έπί. 
τή όμοφώνω συναινέσει άπασών τών συμβαλλομένων ’Επικρατειών.»

_ Ά μεσον τούτων ύπήρξεν άποτέλεσμα άφ ’ ένός μέν ή μείωσις 
τής πρός αύξησιν εύχερείας τοΰ έν τή Λατινική ενώσει κυκλοφο- 
ροΰντος μεταλλικού νομίσματος, ήτις άπό τών ληφθέντων μέτρων 
μόνον είς χρυσά νομίσματα ήτο δυνατή, καί άφ’ ετέρου ή τάσις 
τής νομισματικής πολιτείας τών πλείστων Κρατών τής Ευρώπης 
πρός ελξιν καί συγκράτησιν εντός τών ορίων αύτών τοϋ χρυσοΰ. 
Έ ν τφ άγώνι δέ τούτφ δέν ήτο δυνατόν ή νά ύποκύψωσι τά Κράτη, 
τα ησσονα οικονομικήν εύρωστίαν κεκτημένα. ΙΙϊσαι αί δυσμενείς 
αΰται περιστάσεις κατ’ άνάγκην έπέδρασαν έπί τής επιτυχίας τής 
έν τέλει τοΰ 1884 γενομένης άρσεως τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Τά δέ συμπτώματα τής άναιμικής καταστάσεως τής νομισματικής 
κυκλοφορίας δέν έβράδυναν νά γίνωσι κατάδηλα. Ή δη  άπό τοϋ Ί α 
νουαρίου 1885 ή τιμή τοΰ έπί Παρισίων συναλλάγματος ήτο κατά
3)4̂  τής μονάδος άνω τοΰ αρτίου, τόν Φεβρουάριον ή τιμή τοΰ 
φράγκου άνήλθεν είς 101. μετά βραχεΐαν δέ έκπτωσιν κατά Μάρ
τιον είς 100 1)2 , αΰθις κατ’ Απρίλιον άνήλθεν είς 101, κατά 
Μάϊον είς 102, κατά Ιούνιον είς 102 1)4, κατά Ιούλιον είς 1011)2 
καί κατ’ Αύγουστον είς 1011)2. Έκ παραλλήλου καί τό μεταλλικόν 
τής Τραπέζης άποταμίευμα έβαινε με>ούμενον παρ’ δλας τάς προσ
πάθειας αύτής. Οΰτως έν ταΐς μηνιαίαις καταστάσεσι τής Έθνικής 
Τραπέζης εύρίσκομεν έν συνόλφ μεταλλικόν έν τφ  ταμείω 
και διαθέσιμον παρά τοΐς άνταποκριταΐς αύτής τοΰ εξωτερικού ;

Τή 31 Δεκεμβρίου 1884 δρχ. 47.968.218
» 31 Ίανουαρίου 1885 » 47.037.642
» 28 Φεβρουάριου 40.548.201
» 31 Μαρτίου » » 36.528.187
» 30 Απριλίου » 29.866.202
» 31 Μαΐου » » 26.267.559
» 30 Ιουνίου » 22.925.820

31 Ιουλίου » » 23.528.583
31 Αύγουστου » » 24.907.325

Ούτως ή πείρα προσήρχετο καί αΰθις παρέχουσα νέον παρά
δειγμα εφαρμογής τή κρατούστ) γνώμη, δτι ή άρσις τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας δέν επιτυγχάνεται διά τής άπλής καί άποτόμου 
άντικαταστάσεως τοΰ κυκλοφοροΰντος τραπεζογραμματίου διά 
μεταλλικού νομίσματος, άλλά μόνον διά μακρϊς συστηματικής -θερα
πείας καί βαθμιαίως, διά μέτρων άτινα προετοιμάζοντα τήν μετα
βολήν καί ένισχύοντα τάς οίκονομικάς τής χώρας δυνάμεις καθι- 
στώσι τήν άπ.) του ένός είς τό άλλο σύστημα μετάβασιν άποτελε- 
σματιμήν καί άκινδυνον. Τό παρακεκινδυνευμένον δέ καί επισφα
λές τοΰ τότε ληφθέντος μέτρου τής άποτόμου άρσεως τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας δέν είχε παραλείψει ή Διοίκησις τής Τραπεζης 
νά παραστήση τή Κυβερνήσει, καί διά σειρϊς άρθρων έν τή έφημε- 
ρίδι «Αίώνι» νά υποστήριξή ό έκ τών Υποδιοικητών Εύι|* Κεχα
γιάς, άλλά δέν είσηκούσθησαν.

Νέαν δμως τροπήν έδει νά λάβωσι κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1S85

§  a m a i n  n m r s i z m e  | j
τά τε κατά τήν Τράπεζαν καί τήν νομισματικήν τοϋ τόπου κυκλο
φορίαν εξελισσόμενα γεγονότα. Τά κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν 
τοΰ 1885 έκραγέντα έν τή Ανατολή πολιτικά γεγονότα περιήγα- 
γον καί τήν Έλ/ηνικήν Κυβέρνησιν εϊς τήν άνάγκην νά λάβq 
μέτρα πρός πολεμικήν παρασκευήν, τάς δαπάνας τών όποιων ήτο 
αδύνατον νά άντιμετωπίστ) άνευ τής άρωγής τή; Τραπεζης. Ή δη  
διά συμβάσεως άπ ) 5 Ιουνίου 1885 ή Τράπεζα είχε χορηγήσρ τή 
Κυβερνήσει δάνειον δρχ. 1.500.000 έξ ών 1.000.000 είς μεταλλικόν. 
Τή δε 19 Σεπτεμβρίου 1885 συνωμολογήθη Σύμβασις μεταξύ 
Κυβερνήσεως καί Έθν,κής Τραπέζης, δι’ ής ή Εθνική Τράπεζα 
έδάνεισε πρός τήν Κυβέρνησιν 12.000.000. δρχ είς μεταλλικόν καί
12.000.000 είς τραπεζικά γραμμάτια έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία 
τών τραπεζογραμματίων αύτής. Συγχρόνως ή Κυβέρνησις συνωμο
λόγησε σύμβασιν άπ > 20 Σεπτεμβρίου 1885 μετά τής Ίονικής 
Τραπέζης δι’ ή; έλάμβανε παρ’ αυτής δάνειον είς τραπεζικά γραμ
μάτια 2 .000.000 δρχ. καί ετέρων 2 .000.000 δρχ. είς μεταλλικόν 
έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία τών τραπεζογραμματίων αύτής, έτέ- 
ραν δ ’ έπίσης σύμβασιν άπ > 28 Σεπτεμβρίου 1885 συνωμολόγησεν 
ή Κυβέρνησις μετά τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας δι’ ής έλάμ
βανε παρά ταύτης είς δάνειον εν έκατομμύριον είς τραπεζικά γραμ
μάτια καί 500.000 δρχ. είς μεταλλικόν έπ’ άναγκαστική κυκλοφο
ρία τών τραπεζογραμματίων αύτής. Οΰτως άπό τής Ιδρύσεως τής 
Έθνικής Τραπέζης τό τέταρτον ήδη ένομοθετεΐτο ή άναγκαστική 
κυκλοφορία. Ή  διά τοΰ νόμου ,ΑΣΟΓ’ τής 4 Νοεμβρίου 1885 κυ- 
ρωθεΐσα σύμβασις μεταξύ Κυβερνήσεως καί Έθνικής Τραπέζης 
περιέλαβε διάταξιν (άρθρ. 4), άφορώσαν είς τόν άνώτατον δροτ 
τών δυναμένων νά τεθώσιν εί; κυκλοφορίαν vx j τής Τραπέζης
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τραπεζογραμματίων, διάφορον τής προγενεστέρας αναγκαστικής 
κυκλοφορίας, διότι έν ταόττ) μέν ως άνώτατος δρος ώρίζετο τό 
τετραπλάσιον εού μεταλλικού τής Τραπέζης αποταμιεύματος, συνυ- 
αολογιζομένων είς αύτό τών ύπό τοΰ Κράτους τή Τραπέζη είς 
μεταλλικόν όφειλομένων, ένφ διά τής νέας περί αναγκαστικής κυ
κλοφορίας συμβάσεως ό ανώτατος οΰτος δρος ώρίσθη είς δρχ.
60.000.000, ποσόν έλασσον εκείνου δπερ θά εδικαιούτο ή Εθνική 
Τράπεζα νά κυκλχκρορή κατά τάς διατάξεις τής προϊσχυούσης 
άναγκαστ'κής κυκλοφορίας, ελαττον δέ έπίσης κατά δέκα περίπου 
εκατομμύρια τών έν άρχή τοϋ 1885 (μή ίσχυούσης τής αναγκαστι
κής κυκλοφορίας) κυκλοφορούντων τραπεζογραμματίων αύτής. Ή  
δέ διοίκησις τής ’Εθνικής Τραπέζης έν τφ πρός τούς με ιόχους 
άπολογισμφ τοΰ έτους 1885 ώς επομένως ήτιολόγει τήν αποδοχήν 
τοΰ ύπό τής Κυβερνήσεως προταθέντος περιορισμού: *Τόν τοιοϋ- 
τον διαρκή περιορισμόν ή Κυβέρνησις έπεζήτησεν έπί τή έλπίδι, 
δτι ήθελε συντελϊσει είς μετρίασιν τής ύπερτιμήσεως τοϋ μεταλ
λικού καί τοϋ έπί τοϋ εξωτερικού συναλλάγματος και επομένως 
καί τών επιβλαβών αποτελεσμάτων τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. 
Ένομίσαμεν δέ δτι δέν άφείλομεν νά άντιπράξωμεν τό καθ’ ημάς 
εις τόν αγαθόν τής Κυβερνήσεως σκοπόν, έχοντες άλλως ύπ’ όψιν 
δτι ίνα ώμεν άνά πάσαν στιγμήν έτοιμοι είς ένδεχομένην άρσιν 
τής αναγκαστικής κυκλοφορίας, όφείλομεν καί διαρκούσης ταύτης 
νά τηρώμεν τήν κυκλοφορίαν τών γραμματίων έν μέτρω αναλογίας 
πρός τά μεταλλικά ημών μέσα».

Διά τής αύτής συμβάσεως επετράπη τή ’Εθνική Τραπέζι ή 
έκδοσις τραπεζογραμματίων δέκα δραχμών μέχρι ποσού δραχμών
12.000.000 (έντός τοΰ άνωτάνου ορίου τών 60.000.000), διαρκού- 
σης τής αναγκαστικής κυκλοφορίας περιοριστέου βαθμιαίως είς
4.000.000 δρχ. μετά τήν άρσιν αύτής. Έπιτραπέντος δέ διά τού 
αυτού άρθρου τής συμβάσεως δπως τά δεκάδραχμά τραπεζογραμ
μάτια κόπτο>νται κατά πλάτος είς δύο ίσα τεμάχια, ών έκαστον 
θέλει κυκλοφορεί άντί πέντε δραχμών, είσήχθη τό πρώτον διά τής 
διατάξεως ταύτης ή κυκλοφορία πενταδράχμων τραπεζογραμματίων*

ΝΕΟΣ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ]

Ά λ λ ’ ή πρόθυμος τής Τραπέζης αποδοχή τής ύπό τής Κυβερ
νήσεως γενομένης προτάσεως περί τοϋ περιορ·σμοϋ τού άνωτάτου 
δρου τών διά λογαριασμόν τής Τραπέζης κυκλοφορούντων τραπε
ζογραμματίων καί αί άγαθαί τής Κυβερνήσεως προθέσεις δέν 
κατώρθωσαν νά κατισχύσωσι τών περιστάσεων, αΐτινες απέχουν 
νέας δοιπάνας. κατ’ άκολουθίαν ή Κυβέρνησις προέβη είς συνομο- 
λόγησιν νέου δανείου μετά τής ’Εθνικής Τραπέζης εκ 2.000.000 
δραχμών είς μεταλλικόν καί 10.000.000 δραχ. είς τραπεζογραμμά
τια, διά συμβάσεως άπό 11 Νοεμβρίου 1885, μετ’ ολίγον δέ αδ- 
θις ετέρου δανείου δραχμών 20 εκατομμυρίων είς τραπεζογραμ
μάτια διά συμβάσεως άπό 30 Δεκεμβρίου 1884. Διά τών νόμων 
Α ΣΟ Γ '- Α ΣΟ Δ' καί ΑΣΟΕ' τής 4 Νοεμβρίου 1885, ιδία δι’  έκά- 
<ιτην τών Τριών Τραπεζών καί έντός τών τοπικών ορίων τοΰ προ
νομίου έκάστης, είχε νομοθετηθή ή άναγκαστική κυκλοφορία τών 
τραπεζικών αύτών γραμματίων, πρόδηλος δέ ή έκ τούτων έπελ- 
θούσα δυσχέρεια έν ταΐς συναλλαγαΐς, έπιδεινοΰσα τό έκ τής 
αναγκαστικής κυκλοφορίας κακόν. Έπεβάλλετο επομένως χάριν 
τοΰ κοινού συμφέροντος νά είσαχθή τό καί κα cu τήν άναγκα- 
«τικήν κυκλοφορίαν τοΰ 1868 ληφθέν μέτρον διά τά τραπεζο
γραμμάτια τής ’Εθνικής καί Ίονική; Τραπέζης, ήτοι τής κα- 
ταργήσεως τών τοπικών τοΰ προνομίου έκάστης τών Τραπεζών 
ορίων κατά τήν διάρκειαν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας. Τό 
μέτρον προδήλως, συμφέρον τή Ίονική Τραπέζι καί τή Προνο
μιούχα) Τραπέζι) Ήπειροθεσσαλίας, αις εύρύτερον παρείχετο 
«\>αφος πρός κυκλοφορίαν τών τραπεζικών αύτών γραμματίων, δέν 
άπέστεργεν ή ’Εθνική Τράπεζα, χάριν τών γενικών συμφερόντων 
πιριδοΰσα τό δυσανάλογον τοΰ παρεχομένου αύτή διά τού μέ
τρου τού ίου, ανταλλάγματος. Ά λ λ ' έκτός τούτου καί περί έτέρας 
ανάγκης τής νομισματικής κυκλοφορίας έπεβάλλετο νά ληιρθή 
έ.τεί/ουσα πρόνοια. Ή  ύπερτίμησις τοΰ συναλλάγματος συνεπή- 
γ ιγί τήν έκ τοΰ τόπου φυγάδευσ·ν τών αργυρών κε-ρμάτων, με
γίστη δέ έκ τούτου παρήγετο έν ταΐς μικραΐς συναλλαγαΐς δυσχέ
ρεια. Τήν άρσιν τών άτοπων τούτων έπεδίωξεν ή Κυβέρνησις διά 
τ,ού νόμου τής άπό 10 Δεκεμβρίου 1885 συμβάσεως μεταξύ τοϋ 
υπουργού τών Οικονομικών καί τών Τραπεζών ’Εθνικής, Ίονικής 
καί Ήπειροθεσσαλίας, ήτις άποτελεΐ οΰτως είπεΐν τήν βάσνν τοΰ 
διέποντος ημάς πιστωτικού νομισματικού συστήματος. Αί κυ- 
(Μχότεραι τής συμβάσεως ταύτης διατάξεις είναι αί επόμενοι:

Α '. Ώρίσθη ότι, έφ’ δσον διαρκεΐ ή αναγκαστική κυκλοφορία, 
μή δυναμένη νά άρθή είμή συγχρόνως καί διά τάς τρεις Τράπε
ζας (άρθρ. 3 συμβάσεως) τά τραπεζογραμμάτια αύτών «θέλουσι 
δίδεσθαι καί λάμβάνεσθαι ύποχρεωτικώς ώς νόμιμον νόμισμα 
έπί τή ονομαστική αύτών άξίρ: καθ’ δλον τό Κράτος»*(άρθρ. 1 
συμβάσεως).

Β '. Έκανονίσθη δ ανώτατος δρος κυκλοφορίας τών Τραπεζών, 
συμπεριλαμβανομένων έν τφ  όρισθέντι ποσφ τών νψ’ έκάστης 
χορηγηθέντmv είς τό Κράτος δανείων είς τραπεζογραμμάτια. Ό  
ανώτατος οΰτος δρος προσδιωρίσθη διά τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν 
είς 82.000.000 δραχμάς, διά τήν Ίονικήν είς 9.000.000 δραχ. καί 
διά τήν Προνομιούχο* Τράπεζαν Ήπειροθεσσαλίας είς 6j000.000 
δραχμάς μή επιτρεπόμενης αύξήσεως τοΰ άνωτάτου τούτον δρου

διά τάς Τραπέζας; Ίονικήν καί Ήπειροθεσσαλίας «είτε ένεκα χορη- 
γήσεως νέων δανείων πρός τήν Κυβέρνησιν1 «είτε δι’ αύξήσεως 
τοΰ εταιρικού κεφαλαίου αύτών ή προκλήσεως νέων καταβολών 
έπί τοΰ όρισθέντος καί μή καταβληθέντος μέρους τοΰ εταιρικού 
αύτών κεφαλαίου, είτε διά τής αύξήσεως τοϋ μεταλλικού αύτών 
αποταμιεύματος, είτε δι’ οίανδήποτε άλλην αιτίαν». Τούναντίον 
δέ επετράπη τοιαύτη αύξησις τοϋ άνωτάτου δρου κυκλοφορίας τή 
’Εθνική Τραπέζη έν περιπτώσει χορηγήσεως νέων δανείων ύπό 
ταύτης τή Κυβερνήσει κατά ποσόν ίσον πρός τά πρόσθετα ταΰτα 
δάνεια (άρθρ. 2 συμβάσεως).

Γ '. Συνωμολογήθη νέον πρός τήν Κυβέρνησιν δάνειον, χορη- 
γηθησόμενον ύπό τών τριών Τραπέζών, 18.000.000 δραχμών είς 
τραπεζογραμμάτια τών μιας καί τών δύο δραχ. έξ ών 11.000.000 
δραχμάς έδει νά χορηγήση ή ’Εθνική Τράπεζα καί άνά 3.500.000 
δραχ. έκάστη τών δύω ετέρων Τραπεζών. Τό δάνειον τοϋ to δέν 
συμπεριλαμβάνεται, είς τόν άνώτατον όρον κυκλοφορίας, έκανονί- 
ζετο δε ή έξόφλησις αύτοϋ δι’ έτησίων δόσεων μέχρι τοϋ έτους 
1905, έξασφαλιζομένης τής καταβολής αύτών διά τής έκχωρή- 
σεο)ς δημοσίων προσόδων (άρθρ. 4—12 τής συμβάσεως).

’Ολίγον πρό τής καί αΰθις εισαγωγής τής άναγκαστικής κυ
κλοφορίας κατά τό 1885, καί έν φ  ή Τράπεζα εΰρίσκετο έν κρισί- 
μοις μετά τήν άρσιν τής άναγκαστικής κυκλοφορίας περιστά- 
σεσιν, ή δέ άγορά έν πλήρει καί πολλαπλή κρίσει, ή Τράπεζα 
έστερήθη τοϋ ύποδιοικητοϋ αύτής Εύθ. Κεχαγιά τοΰ έκ τών 
κυριωτέρων συνεργατών τοΰ ίδρυτοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
Γ . Σταύρου, πάντοτε δέ λίαν ένεργώς δράσαντος έν τή Διοι
κήσει τής Τραπέζης καί ιδία έν τή οικονομική αύτής ίθΰνσει 
μέτά τόν θάνατον τοΰ προίτου Διοικητοΰ. Ματαίως παλαίσας 
δπως άποτρέψη τήν Κΐ’βέρνησιν τοΰ νά άρη άποτόμως τήν άνα- 
γκαστικήν κυκκλοφορίαν τή 1 Ίανουαρίου 1885, συνηγόρων ύπέρ- 
τής βαθμιαίας άρσεως έκ τε πείρας καί έξ ακριβούς άντιλήψεως, 
ώς έκ τής θέσεως ην κατείχε, τών οικονομικών τοϋ τόπου περι
στάσεων, Ιβλεπεν άτυχώς τάς προρρήσεις αύτοΰ τε καί τής δλης 
τής Τραπέζης Διοικήσεως πραγματοποιουμένας. Ό  Εύθ. Κεχαγιάς 
ήτο έκ τών πρώτων τής Έ θν. Τραπέζης υπαλλήλων, διορισθείς 
τή 1 Ίανουαρίου 1842, διατελέσας κατόπιν μέλος τής Διευθυνού- 
σης ’Επιτροπής άπό 6 Δεκεμβρίου 1847 καί έν τέλει έκλεχθείς έκ. 
τών πρώτων Ύποδαικητών τή 17 ’ Οκτωβρίου 1861. Τή 24 Μαρ
τίου 1885, ένφ συνεζήτει μετά τών συναδέλφων έν τφ γραφείο) 
τής Διοικήσεως περί τής κρίσεως καί τών μέσων πρός άποτροπήν 
αύτής έμεινεν άπνους. Έκτακτος δέ τών μετόχων Συνέλευσις, 
συνελθοΰσα τή 15 Μαΐου 1885, έξελέξατο 'Υποδιοικητήν τής 
’Εθνικής Τραπέζης είς άντικατάστασιν τοΰ άποβιώσαντος τόν 
Παύλον Καλλιγΐν.

Κατά τό έτος 1883 πληρέστερον ώργανώθη τό πρός φύλαξιν 
χρηματογράφων ταμείον τής Εθνικής Τραπέζης ώς έκ τής όση- 
μέραι προβαινούσης άναπτύξεως τών εργασιών αύτοΰ.

H  H ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1895 HUtiEli §

Κατά τό έτος 1886 ή τε οικονομι
κή τής χ<όρας κρίσις καί αί χρηματι 
καί τοΰ Κράτους άνάγκαι έξηκο- 
λούθησαν. Αί χρηματικαί τοΰ Κρά
τους άνάγκαι έπέβαλον τήν περαιτέ
ρω αΰξησιν τοΰ είς γραμμάτια έπ’ 
άναγκαστική κυκλοφορία δανείου τής 
Κυβερνήσεως, τής Τραπέζης χορη- 
γησάσης αύθις πρός τό Κράτος έπί 
τή βάσει τών Νόμων τής 21 Δεκεμ

βρίου 1885 καί τής 4 ’Απριλίου 1886, έ’τερα 35.000.000- 
δραχμών είς τραπεζογραμμάτια. Συνάμα δμως έπεβάλλετο 
πρόνοια περί τών είς μεταλλικόν τοΰ Κράτους υποχρεώ
σεων, δπως Ίποφύγη ή Κυβέρνησις κατά τό δυνατόν τήν 
έπί τής άγοράς προμήθειαν συαλλάγματος έπί τοΰ έξωτε- 
ρικοϋ καί διά τούτου προκαλέση τήν ύπερτίμησιν αύτοΰ. 

Πρός τοΰτο ή Κυβέρνησις έπί τή βάσει τοΰ Νόμου τής 31 Μαΐου 
1886 προέβη είς τήν συνομολόγησιν προσωρινού δανείου φράγκων 
χρυσών 19.000.000 διά συμβάσεως άπό 6 Ιουνίου 1886 μετά τών 
Τραπεζών Εθνικής, Ήπειροθεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως καί 
Βιομηχανικής Πίστεως, έγκριθείσης διά Β. Διατάγματος τής 19' 
Ιουνίου 1886.

Τοΰ δανείου τούτου μετέσχεν ή Εθνική Τράπεζα κατά
11.000.000 χρυσά φράγκα. Τά έκδοθέντα πρός πραγματοποίησιν 
τοϋ δανείου τούτου έντοκα γραμμάτια τοϋ Δημοσίου έδει νά έξο- 
φληθώσιν έντός διετίας άπό τής έκδόσεως, πρός άσφάλειαν δέ 
αύτών ώς καί διά τήν υπηρεσίαν τής πληρωμής τών τόκων, μέχρις 
έξοφλήσεως, ή Κυβέρνησις παρεχώρησε ταΐς δανειζούσαις Τρα- 
πέζαις α*) τήν πρόσοδον καί διαχείριβιν τών έν τφ άρθρφ δ' τοΰ 
έν τφ νόμφ τής 31 Μαΐου 1886 άναφερομένων μονοπωλίων (έκτός 
τού σιγαροχάρτου) έπί ταΐς βάσεσι τής άπό 30 Απριλίου 1886 
συμβάσεως, κυρωθείσης διά τού ύπό τήν ιδίαν χρονολογίαν Β. 
Διατάγματος β ') τήν πρόσοδον, μεταφοράν, διαχείρισιν καί 
πώλησιν τοϋ άλατος έπί τή βάσει τοΰ άπό 9 Ίανουαρίου 1886 
Νόμου περί συστάσεως ειδικών αλαταποθηκών καί τής άπό 14
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Έγεννήθη είς τάς Πάτρας. Τάς νομικάς αύτοΰ σπουδάς έπεράτωσεν έν Εύρώπΐ], έπανελϋών δ ’ είς τήν Ε λ 
λάδα, καβεΐ£εν ευθύς έξ αρχής τοΰ σταδίου του διαπρεπή Ο καιν παρά τφ  έλληνικφ έπιστημονικφ κόσμϋ).

Τον Αύγουστον τοΰ 1876 διωρίσθη τό πρώτον έκτακτος καθηγητής τοΰ διεΟνοΰς καί τοΰ συνταγματικοί δικαίου 
έν τώ ΈΟνικφ Πανεπιστήμιο). Τόν Ιανουάριον δέ τοΰ 1879 τακτικός τοιοΰτος.

Έν τή διοικήσει τή; ’Εθνικής Τραπέζης διεδέχΟη τόν ΙΙαΰλον Καλλιγϊν, έκλεγεΐς ύπό τή; Γενικής Συνελεύ- 
σεως τών Μετόχων Διοικητής τήν 28 ’Οκτωβρίου 1879, μετά προηγουμένην φωτεινήν υπηρεσίαν έν τφ άξκΰματι το» 
υποδιοικητοΰ.

Ή  δρίχσις τοΰ κ. Στεφάνου Στρέϊτ ώς Διοικητοΰ τοΰ κραταιοΰ πιστωτικού μας ιδρύματος, αποτελεί αληΰώς 
φαεινόν σταθμόν έν τή ιστορία τής έξελίξεως τών οικονομικών τοΰ Κράτους. ΕίργάσΟη ολαις αύτοΰ δυνάμεσι διά 
τήν έπίτευξιν τοΰ συμβιβασμού μετά τών ξένων δανειστών κατά τήν επίσημον πτώχευσιν, πολλά δέ έκ τών έπιτευ- 
χΟέντων ευνοϊκών οικονομικών αποτελεσμάτων μετά τόν άτυχή πόλεμον τοΰ 1897 οφείλονται είς τά ; ένεργεία; καί τήν 
δράσιν αύτοΰ.

Ή  ανάγκη τής εκλογής καταλλήλου προσώπου ώς υπουργού τών Οικονομικών διά τήν έκτέλεσιν τών οικονομι
κών προκαταρκτικών όρων τής ειρήνης τοΰ 1897, ύπέδειξεν ώς τοιοΰτον τόν κ. Στρέϊτ, δστις άνέλαβε τό Ύπουργεϊον 
τόν Σεπτέμβριον τοΰ 1897, παραμείνας υπουργός μέχρι τοΰ ’ Οκτωβρίου τοΰ 1898; οπότε έπανήλΟεν έν τή διοικήσει 
τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Τφ 1910 παρητήθη λόγω ΰπερκοπώσεως καί άπό τής θέσεως ταύτη;, υπόδειξα; ώ ;  διάδοχον αύτοΰ τόν Ίωάν. 
Βαλαωρΐτην.

Γ>>
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'Ιουλίου 1886 έγκριθείσης διά τοΰ άπό 16 ‘Ιουλίου 1880 Β. Δια
τάγματος συμβάσεως μεταξύ τοΰ Δημοσίου καί τών περί τοΰ δα 
νείου συμβληθεισών Τραπεζών. ’Επετράπη συνάμα είς τήν ομάδα 
τών συμβαλλόμενων Τραπεζών νά εκχώρησή ή ν’ αναθέσ^ τήν 
ανωτέρω διαχείρισιν πρός άλλην όμάδα ή εταιρείαν ή νά συστή
σω έπί τούτφ καί άνώνυμον εταιρίαν έγκρίσει τής Κυβερνήσεως. 
Συνεπείς δέ τής άδειας ταύτης αί συμβληθείσαι Τράπεζαι προέτ 
βησαν διά συμβάσεως άπό 2'.! ’ Ιουλίου 1886 είς τήν παραχώρη- 
σιν τής διαχειρίσεως τών μονοπωλείων πρός τήν Τράπεζαν τής 
Βιομηχανικής Πίστεως τής 'Ελλάδος έπί συμμετοχή είς το ήμισυ 
τοΰ έκ τής διαχειρίσεως καθαρού κέρδους. Ό πως άνταποκριθή εις 
τήν ύποχρέωσιν αύτής περί συμμετοχής είς ιό ανωτέρω δάνειον 
κατά 11 000.000 χρυσών φράγκων ή ’Εθνική Τράπεζα, θέλουσα 
ν’ άποφύγτ) δσον τό δυνατόν τήν ύπέρμετρον έλάττωσιν τοΰ ΰπο- 
ταμιεύματος αύτής, μή ούσης δέ άφ’ ετέρου επικαίρου πωλήσε* 
<ος χρεωγράφων ή λαχειοφόρων ομολογιών έκ τών έν τφ χαρτο- 
φυλακίφ αύτής, συνωμολόγησε δάνειον εν τφ εξωτερικφ φρ. 
6.983.920 εις χρυσόν, δπερ δμως μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου κατόρ
θωσε νά ελαττώσω είς φράγκα 2.501,515, πωλοΰσα χρεώγραφα 
καί λαχειοφόρους αυτής ομολογίας.

Καί ταΰτα μέν δσον άφορφ είς τάς χρηματικός τής Έθν. Τρα
πέζης πρός to Κράτος σχέσεις, δσον δέ άφορα εις τάς λοιπάς 
αύτής εργασίας ή Τράπεζα έξηκολούθησε τάς προσπαθείας αύτής 
πρός περιφρούρησιν τών έν κινδύνφ έκ τής έκραγείσης κρίσεως 
συμφερόντων αύτής, καί άποσόβησι*1 τών εντεύθεν ζημιών, έκκα- 
θαρίζουσα συνάμα καί ά'ποσβεννύουσα βαθμιαίους ταύτας έφ’ δσον 
έιραγματοποιοΰντο. Συνάμα δέ άποφεύγουσα έκτος απολύτου 
ανάγκης τά εκτελεστικά μέτρα καί προσερχομένη αρωγός τοΐς 
δυναμένοις Ιτι νά σωθώσιν, άπέφευγε νά έπιδεινώσχ] τήν κρίσιν 
καί συνετέλει εις τήν περίσωσιν τών ναυαγίων.

(§)_____1 8  8  7  ©)
Έν έτει 1887 τρεις εύρίσχομεν συμβάσεις μεταξύ Κυβερνή

σεως καί Εθνικής Τραπέζης συνομολογηθείσας
α') Τήν άπό 8 Σεκτεμβρίου 1887 σύμβασιν, περί συνομολογή- 

ΐεως δανείου 15 ΟΟΟ.ΟΟΘ δρχ. είς τραπεζικά γραμμάτια πρός έξό- 
φλησιν διαφόρων προσωρινών δανείων τής Κυβερνήσεως, έν οίς 
καί τό πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν προσωρινόν δάνειον, τό 
ήσφαλισμένον διά τής έκχωρήσεως τής εκ φθαρτών κτημάτων καί 
τής έκ τής σμύριδος προσόδου. Τό δέ δάνειον τοΰτο άνεδέχθη 
ολόκληρον ή Ίθνική Τράπεζα άναλαβοΰσα συνάμα διά τής συμ
βάσεως τήν ύπηρεσίαν αύτοΰ,

β ”  Τήν άπό 23 Νοεμβρίου 1887 σύμβασιν, δι" ής αί Τράπε- 
ζαι ’Εθνική, Ήπειροθεσσαλίας, Κωνσταντινουπόλεως καί Βιομη
χανική «χορήγησαν τή Κυβερνήσει δάνειον προσωρινόν φράγκων 
χρυσών 10.200.000  δπω ·̂ αποφυγή τήν έν τή άγορφ προμήθειαν 
τοΰ διά τάς υποχρεώσεις αύτής άναγκαίου συναλλάγματος, μετά- 
σχούσης τής Τραιτέζης είς τό δάνειον τοΰτο κατά 3.000.000 φράγκα, 

γ ') Τήν άπό 20 Μαίου 1887 σύμβασιν, δι’ ής μεταξύ Κυβερ- 
σεως καί τών συμβληθεισών Τραπεζών ’ Εθνικής, Ίονικής καί 
Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας έτροποποιήθησαν οί όροι τοΰ είς τρα 
πεζογραμμάτια τών δύο καί μιας δραχμής δανείου. Διά τής συμ
βάσεως ταύτης ήλαττώθη τό δάνειον τοϋτο άπό δρχ. 18.000.000 
είς δρχ. 11,000.000 καί κατηργήθησαν αί περί βαθμιαίας καί 
διαρκούσης τής άναγκαστικής κυκλοφορίας άποσβέσεως αύτοΰ 
διατάζεις, συνομολογηθέντος δτι θέλει έξοφληθή συνάμα τή άρσει 
τής αναγκαστικής κυκλοφορίας. Συγχρόνως όμως διά τής αύτής 
συμβάσεως ή Εθνική Τράιιεζα έχορήγησε πρός τό Δημόσιον δάνει
ον 4.000.00θ έξ ετέρων αύτής τραπεζογραμματίων καί ύπό τούς 
λοιπούς όρους τών λοιπών έπ’ αναγκαστική κυκλοφορίςι δανείων 
πρός εξαγοράν τών άποσυρομένων τής κυκλοφορίας 4 000 00ύ 
διδράχμων καί μονοδράχμων τραπεζικών γραμματίων.

Οϋτω μετά τήν σύμβασιν ταύτην ό ανώτατος όρος τών δυνα- 
μένων νά κυκλοφορήσωσι τραπεζογραμματίων τής Έθν. Τραπέζης 
ήτο: διά λογαριασμόν τής Τραπέζης. . . - δρχ. 60.000.000
διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους συνεπείς; τών χο-

ρηγηθέντων αύτφ ύπό τήί Τραπέζης δανείων. » 71.000 000
διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους συνεπείς τοΰ είς τρα

πεζογραμμάτια τών 2 κ̂ ιί 1 δραχμής δανείου. » 7 000.000
Ή τοι έν συνόλφ.......................» 138.000 000

'Αλλ. έκτός τούτων, συνομολογηθέντος κατά τό έτος τοΰτο ύπό 
τής Κυβερνήσεως διά συμβάσεως άπό 3 Ιουνίου 1888 τοΰ έκ δρχ. 
135 Εκατομμυρίων δανείου, τών Μονοτωλίων κληβέντος, ή Τρά- 
πεζα συμμετέσχεν αύτοΰ κατά 14 100 ομολογίας, άνιί καοαβολής 
δοχ· 5.355.000 καί παςαχωρήσεως πρός αύ.τήν 1000 μετοχών τής 
συνεπείς τοΰ δανείου τούτου σνσταθείσης Εταιρίας τής διαχει
ρίσεις τών Μονοπωλίων, είς τήν 'ίδρυσιν τής όποιας συνέπραξεν 
ή Τράπεζα διά τού Αιοικητοΰ αύτής.

Όσον &φθρ$ είς τάς έπιλοίπους, εκτός τών πρός τό Δημό
σιον χορηγήσεων, εργασίας τής ’Εθνικής Τραπέζης κατά τό έτος 
1887, παρατηροΰμεν γενικήν αύτών έλάττωσιν συνεπείς τών τής

κρίσεως άποτΒλεσμάτων, εξαιρέσει μόνον τής εργασίας τών χορη
γήσεων πρός δήμους χαί άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίας τάξεις 
ής έπίτασιν καί κατά τό έτος τοΰτο σημειοδμεν ίδια έκ τής 
χορηγήσεωί πρός τήν Εταιρίαν Σιδηροδρόμου Πειραιώς— ’ Αθη
νών— Πελοποννήσου δάνειου έξ 1.800.000 έπί υποθήκη τοΰ σιδη
ροδρόμου καί έγγυήσει τοΰ Δημοσίου, όπως δυνηθή ή ‘Εταιρία 
καί άποπερατώσο ίδιαν γραμμήν.

 I 8  8 8 ______© )
Κατά τό επόμενον έτος 1888 νέας αϋθις εΰρισκομεν συμβάσεις 

συνομολογουμένας μεταξύ τής κυβερνήσεως καί τής ‘Εθνικής 
Τραπέζης, άφορώσας δ ’ είς τά δάνεια τοΰ Κράτους.

Καί όσον μέν άφορφ είς τά προσωρινά δάνεια τής Κυβερνή
σεις, διά συμβάσεως άπό 25 ’Οκτωβρίου 1888, ουνωμολογήθη ή, 
παράτασις έπί έν ειος τής προθεσμίας έξοφλήσεως τοΰ πρόσω - 
ρινοΰ δανείου 10 200.000 φραγκ. είς χρυσόν, είς δσυμμετεΐχεν ή 
Εθνική Τράπεζα κατά 3.#00.000, αύξηθείσης συνάμα τής συμ
μετοχής αύτής είς 3 500.000 φρ. "Κπί πλέον συ.ιμετέσχεν ή ’Εθνι
κή Τράπεζα κατά 75.Θ00 λίρας στερλίνας είς τήν γενομένην τή 
Κυβερνήσει προκαταβολήν λίρ. στερλ 400.000 δΓ εντόκων γραμ
ματίων.

Ό σον  δ’ άφορφ είς τά ετερα δάνεια τοΰ Κράτους, ή Τράπεζα 
συνέδραμε κατά τό έτος τοΰτο τήν Κυβέρνησιν εις παγιωσιν 
μετατροπήν τών δανείων 26.000 .000, 10.C 00 000 καί 9.000.θβ0 ν. 
δρχ. καί τοΰ δανείου πρός τό ταμεΐον τής οδοποιίας 50.000.000 
π· δραχμών, όλων τούτων τών δανείων κανονισθέντων έπ’ άφε- 
λεία τοΰ Κράτους.

Ή  αίξηοις τών εντόκων παρά τή Τραπέζι καταθέσεων κατέ
στησε κατά τό έτος 1888 έπικαιρον τό μέτρον τής έλαττώσεως 
τοΰ τόκου αύτών, είς ήν προέβη τό Γενικόν τής Τραπεζης συμ- 
βούλιον, μειώσαν τήν κλίμακα τοΰ τόκου κατά 1)2 τοΐς έκατόν 
έκτός τοΰ τόκου τών διαρκών καταθέσεων, όστις διετηρήθη είς 
at ο)ο. Ά λ λ 1 ή Τράπεζα έκάλεσε τούς έχοντας διαρκρΐς καταθέ
σεις έπί τόκφ άνωτέρφ τοΰ 5 ο ο είτε νά άναλάβωσι τά κατατε
θειμένα, είτε νά άποδεχθώσι τήν έλάττωσιν τοΰ τόκου είς 5 ο ο 
πάντες δέ σχεδόν οί καταθέται έπροτίμησαν τό τελευταΐον τοΰτο 
μέτρον.

Ταύτοχρόνωί δμως ήλαιτώθη και ό τόκος προεξοφλήσεως έν 
τφ Κεντρικώ Καταστήματι καί τοΐ; ύ.τοκαιασιήμαοι Πατρών καί 
Σύρου είς 7 ο)ο.

φ (  ΑΓΑΘΑ MTiHUTA

t
l f ό 1889 ύπήρξεν ετος αίσιωτέρων ελ
πίδων περί τής οικονομικής τοΰ τόπου 
άνορθαίσεως, ώς βαΟμιαίως άποσοβου- 
μένων τών άποτελεσμάτων τής κρίσεως 
τοΰ 1883. Συνάμα δέ ή έν τφ έξωιερικώ 
ένισχυθεϊσα τοΰ Κράτους πίστις παρέ
α χε τή Κυβερνήσει τήν άντίληψιν τής 
έπιτυχίας τοΰ οίκονομικοΰ αύτής προ
γράμματος καίτά χρηματικά μέσα συγ- 
.χρόνιος πρός περαιτέρω έξσκολυύθβσιν 
τής έφαρμογής αύτοΰ. Μετά τό έν έτει 
ηθέν μετά περίσσειας εγγυήσεων δάνειον 
ων, κατά τό έτος 1889 τά ξένα κεφάλαια 
πρόθυμα τή Ελληνική Κυβερνήσει πρός 
συνομολόγησιν δανείου παγίου, άνευ έγ/υή33ων καί έπί 
I τόκφ έλάσσονι τοΰ 1)2ο)ο, διά τούτου δέ προσβκτήσατο 
I ή Κυβέρνησις τά μέσα πρός έξακοΛούθησιν τής οίκο-

I νομικής αύτής πολιτικής διά τής τροπής τών ύπαρχό ν-
11 I των δημοσίων δανείων έπί ελαττώσει τών έξ αύτών 
11 /  βαρών τοΰ ετησίου προϋπολογισμού καί διά τής πλη-
I I  Ι ρωμής τών τοκομεριδίων τοΰ έξωτερικοΰ χρέους διά 
1 I I I I  είς τήν διάθεσιν αύτής μεταλλικού έκ δανείων έξω- 
1 (Η /1  Τε@ιχών, τοΰ άντιτίμου είς τραπεζικά γραμμάτια διατι- 
I l l f l  θεμένου είς έξόφλησιν χρεών εσωτερικών. 'Εντεύθεν καί 
lU U r  τήν Εθνικήν Τράπεζαν κατά τό ετος τοΰτο άπασχολοΰ- 
1HW σι νέαι τροποποιήσεις τών χρηματικών αύτής πρός τό 
W r  Κράτος σχέσεων.
Υ  Ή  Εθνική Τράπεζα βυμμετέβχε κατά 5,000.000 φρ,

τοΰ παγίου δανείου 4οJo, τοΰ δυνάμει συμβάσεως άπό 5] 17 Μαΐου 
1880 συνομολογηθέντος, συμψηφίσασα είς ομολογίας τοΰ δανείου 
τούτου τήν ενοχήν αυτής είς τό ^έξοφληθέν δάνειον τών 60.000.000 
άποδεχθεϊσα δέ τήν έλάττωσιν Αηό 6 ο)ο είς όο)ο  τοΰ τραπέντος 
δανείου τών 26 000.000 δραχ. καί άπό 6 είς 5 1]2 τοΐς ο]ο του δα
νείου 9.000,000 καί τοΰ τής οδοποιίας. Ούχ ήττον ή Κυβέρνησις 
καί μετά τήν τροπήν τοΰ τελευταίου τούτου δανείου προέβη βίς 
τήν έξόφλησιν ουσιώδους αύτοΰ μέρους, περιορίσασα μέχρι τής 31 
Δεκεμβρίου 1889 τήν οφειλήν αύτής άπό δραχ. 18.107.550.38 είς 
&.369 074.19 δραχμάς. “Οσον δ ’ άφορρ. είς τήν συμμετοχήν τής 
Τραπίζης βίς προσωρινά τοΰ Κράτους δάνεια, έξώφλησε μέν ταύτην 
ή Κυβέρνησις, άνερχομένην είς πέντε καί ήμισυ περίπου εκατομ
μύρια, άλλά συ-ιμετέσχεν ή Τράπεζα είς έτερα τοιαΰτα κατά τό
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αύϊό έτο; ΰυνομολογηί>έντα, ήτοι α ')  κατά δ .000.000 φράγκα 
εις τό μεταξύ Κυβερνήσεως και Τραπέζης Κωνσταντινουπόλεως 
συνομολογηΐΐέν διά συμβάσεως 10 ’Οκτωβρίου 1889 προσωρινόν 
δάνειον λ. στ. 600.000 β ) κατά φράγκα 3.000.000 είς τό διά συμ
βάσεως άπό 7 Δεκεμβρίου 1889, μεταξύ Κυβερνήσεως και τών 
Τραπεζών ‘Εθνικής, Ήπειροθεσσαλίας, Βιομηχανική; Πίστεως καί 
«COMPTOIR NATIONAL D' ESCOMPTE» συνομολογηθεν προσω
ρινόν δάνειον φρ. 10 000.000. Εϊπιμεν άνωτέρω, δτι καιά τό 
έιος 1889 αγαθά τινά αυαπτοιματα έξεδηλώθησαν άναρρώσεως 
τής αγοράς έκ τής κρίσεως. Κατ' ακολουθίαν καί ή οικονομική 
της Τραπεζης δράσιο, έκ τοΰ σύνεγγυς παρακολουθούσης ταΰτα, 
έπανέλαβε κατά τό έτος τοΰτο τά επί ένεχύρφ χρηματογράφων είς 
ανοικτόν λογαριασμόν δάνεια καί προέβη tic τήν μείωσιν τοΰ τόκου 
τών έπί ένεχύρφ χρηματογράφων δανείων είς 6 ο]ο' ’ Εκ παραλλή
λου όμως προεβη καί είς νέαν έλάτχωσιν τής κλίμακος τοϋ τόκου τών 
εντόκων καταθέσεων έπί τή βάσει άνωτάτου δρου τόκου 4 ο]ο.

Αί πρός τούς δήμους καί άλλα νομκά πρόσωπα χορηγήσεις 
έξηκολούΘηΊαν καί κατά τό έτος τοΰιο αυξανόμενοι. Έ τι δέ έχο- 
ρήγησεν ή Έθν, Τράπεζα δάνειον 2 500-000 είς ανοικτόν λογαρια
σμόν π ρόςδο ]ο  πρός τήν Προνομιοΰχον Τράπεζαν ΊΙπειροΟεσ- 
σαλίας.

24 Φεβρουάριου 1889 έληγεν ή επταετής τών υποδιοικητών 
εντολή, ή δέ Συνέλευσις τοΰ έτους τούτου έν τή ουιε^ρία αύτής 
τής 15 Φεβρουάριου 1889 έξελέξατο αΰθις ύποδιοικητάς διά μίαν 
έπιαετίαν τούς Παύλον Καλλιγήν καί Γεώρ. Βασιλείου. Άλλ" 
βύθύς ολίγον μετά ταΰτα, τή 4 Μαρτίου 1886, άπεβίωσεν ό 
πάσχων ή3η υποδιοικητή; Γεώρ. Βασιλείου μετά μακράν και 
εΰδόκιμον παρα τή Τραπέζη υπηρεσίαν, είς ήν είχεν είσελθη κατά 
Μάϊυν τοϋ 1845. διορισθείς εισηγητής, κατόπιν διοριστείς μέλθ£ 
τής διευθυνούσης επιτροπής τή 6 Δεκεμβρίου 1817 καί έν τέλει 
εκλεχθείς τή 27 'Οκτωβρίου 1851 έκ τών πρώτων υποδιοικητών 
μειά τήν δι ’ αύιών άνπκατάστασιν τής διευθυνούσης Επιτροπής. 
Συνεπεία τοΰ θανάτου τοϋ Γ. Βασιλείου, κενωθείσης μιας θέσε- 
<ο: ύποδιοικητοϋ, συνεκλήθη είς συνεδρίαν ή μήπω λήξασα Γενική 
τών με ιόχων Συνέλευσις καί έξελέξατο τή 27 Μαρτίου 1889 ύπο- 
■δη κητήν τόν τέω ; Διευθυντήν τοΰ Δικαστικού τμήματος τής 
Εθνικής Τραπέζη; καί Εισηγητήν τόν κ. Στρέϊιτ. *

^  ΑΠΑΡΧΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ J
Ά λλ ’ αί κατά τό έτος 1889 εϋνοικαί ύπέρ άνορθώσεως τής 

πίστεως τοΰ Κράτους προβλέψεις ήρχισαν κατά τό έτο: 1890 νά 
ύφιστανται τούς πρώτους κλονισμούς. Τά αφειδώς προσφερόμενα 
τέως κεφάλαια μετ’ απίστευτου πεποιθήσεως έπί τό οικονομικόν 
μέλλον πα τός Κράτους αδιακρίτως, άνευ υπολογισμού τής οίχονο 
μικής αύιοΰ αντοχής έν σχέσει πρός τάς υποχρεώσεις, ας άνελάμ- 
βανεν, ήρχισαν νά γίνωνται μάλλον δύσπιστα, τόσφ μάλλον δσφ 
διαπρεπείς οικονομολόγοι ήρξαντο Θορυβωδώς νά κρούωσι τόν 
κώδωνα τοΰ κινδύνου.

Καίέφ’ δσον μέν τά οικονομικά ναυάγια περιωρίζοντο είς τήν 
πέραν τοΰ ’ Ατλαντικού ήπειρον, ό κίνδυνος δέν έφαίνετο επικεί
μενος. Ά λ λ ’ δταν τά πρώτα συμπτώματα οικονομικών δυσχερει· 
ών άνεφάνησαν έν Πορτογαλλία, άπολαυούση πίστεως πολλφ μεί- 
ζονος τής ‘Ελλάδος, ούδέν άπορον άν καί ή πρός τό οικονομικόν 
τής Ελλάδος μέλλον πεποίθησις ήρχισε νά κλονίζηται.

Καιά τό προηγούμενον έτος 1889 ή Κυβέριησις είχε προκα- 
λέσο χήν ψήφισιν Νόμου, έπιτρέπονιος αύτή τήν συνομολόγησιν 
δανείου φρ 60.000.000 πρός κατασκευήν Σιδηροδρόμου άπό Πει
ραιώς μέχρι Λαρίσσης καί συνόρων, άσφαλιζομένου δι’ υποθήκης 
τοΰ Σιδηροδρόμου τούτου. Διά Β. Διατάγματος δέ τής 31 Μαΐου 
1890 ένεκρίθη έπί τή βάσει τοΰ άνωτέρφ νόμου ή έκδοσις δανείου 
λ. στ _3.599.000 όνομαστικοΰ κεφαλαίου πρός 5 ο)ο καί σύμβασις 
συνάμα άπό 24 Μαΐου 1890 μετά τοΰ έν Λονδίνφ οίκου Q  J 
HAMBRO AND SON κ“ ΐ τής έν Βερολίνφ Τραπέζης N A T I
O N A L  BANK F TR  PEUTSCHLAND περί τε τής έκδόσεως 
καί οριστικής άναδοχής υπ’ αύτών λ. σι. 1.8000.000 ονομαστικού 
κεφαλαίου έκ τοΰ ύπ’ αύτών έκδιδομένου δανείου. Ούτως έ\φ ή 
Κυβέρνησις κατά τό προηγούμενον έιος είχε δανεισΟή έ.τί τόκφ 
έλάσσονι τοΰ 5 1)2 τοΐς έκατόν άνευ εγγυήσεων, ήδη συνομολογη. 
θείς τόκος, καί ένώ έπρόκειτο περί δανείου ήσφαλισμένου δι’ υπο
θήκης έπί Σιδηροδρόμου, υπερβαίνει κατά τι τό δ 1 2 τοΐς 100 
ένφ δέ ή έκδοσις τοΰ δανείου τοΰ προηγουμένου έιους είχεν επι
τύχει ή έκδοσις τοΰ δανείου Πειραιώς —Λαρίσσης αποτυγχάνει. 
£υνεπεί<ί τής αποτυχίας ταύιης τό δάνειον δέν έπραγματοποιήθη ή 
κατά 45.000.000 φρ. όνομαστικοΰ κεφαλαίου, μόιον δέ περί τά 
τέλη τοΰέεους ή Κυβέρνησις διέθεσεν έξ αύτοΰ έτερα 1 δ .000.000 
ονομαστικού κεφαλαίου διά συμβάσεως άπό 17 Δεκεμβρίου 1890, 
έπί τιμή έλάσσονι έκείνης, είς ήν είχον άρχικώς άναδεχθή μέρος 
αύτοΰ οΐ Χάμ ιρο καί ή Εθνική Γερμανική Τράπεζα.

Καί ή ’Εθνική δέ Τράπεζα μετέσχε τή αιτήσει τής Κυβερνή
σεως είς τήν ομάδα, έν όνόματι τής όποιας συνωμολογήθη ή ά,τό 
17 Δεκεμβρίου 1890 σύμβασις, άναδεχθείσα δι’ ίδιον λογαριασμόν 
λ. στ. 100 .01,0 όνομαστικοΰ κεφαλαίου είς ομολογίας τοϋ δανείου 
τούτου. Ό σον  άφορα είς τήν πρός τήν Έθν Τράπεζαν οφειλήν τής

Κυβερνήσεως έκ προσωρινών δανείων, εύρίσκομεν ταύιην ούσιω- 
δώς έξογκωθεΐσαν τή 31 Δεκεμβρίου 1890 έν συγκρίσει πρός τά 
όφειλομενα τή 31 Δεκεμβρίου 1889, ήτοι ά ν ερ χ ομ ένη ν  είς φράγκα 
8 826.332. Ε>0 τή 31 Δεκεμβρίου 1890 έναντι φράγκων 2,489,833. 
63 τή 31 Δεκεμβρίου 1889. Άπεδόθησαν δμως άφ’ έτέρου ύπό τής 
Κυβερνήσεωί δρχ 6.772.247 18είς τό δάν3ΐον τής οδοποιίας,ούανος 
τό υπόλοιπον περιωρίσθη οϋιω τή 31 Δεκεμβρίου 1890 είς δραχιιάς
1.758.856. 9θ.Ώσεί μή ήρκουν δέ οί έπικείμενοι τή Τραπέξβ κίν
δυνοι έκ τής σαλευομέιης οικονομικής τοΰ Κράτους κατασιάσεω-, 
προσετέθη κατά ιό έτος τοΰτο τό γεγονός τής ύπό τοΰ Κεντρικοΰ 
τοΰ Κράτους ταμίου παραβιάσεως τοΰ άρθρου 13 τής άπό 8 ’Οκτω
βρίου συμβάσεως περί άνανεώαεως τοΰ προνομίου. Κατά τήν διά.- 
ταξιν τού άρθρου τούτου.ιτΔιαρκοΰντος τοΰ χρόνου τοΰ προνομίου 
τής Τραπέζης,δέν δύναται ν’ αύξηση ή ήδη έπιβαρύνουσα αύτήν 
φορολογία, ούτε νά έπιβληθώσιν είς αύιήν νέοι φόροι».Έν τούτοις 
καιά παράβασιν τοΰ σαφοΰς γράμματος καί τής άναμφισβητήτου 
έννοίας τοΰ δρου τούτου ό Κεντρικός Ταμίας ήξίωοεν δτι ώφείλετο 
ύπό τής Τραπέζης ό έπί τών μερισμάτων πρόσθετος φόρος, ό διά 
τοΰ άρθρου 16 τού νέου περί χαρτοσήμου νόμου τής 30 Δεκεμβρίου 
1887 έπι/?ληθείς, έπί τώ ίσχυρισμφ δτι ό έπιβαλλόμενος είς τό μέ
ρισμα φόρος επιβαρύνει τούς μετόχους καί ούχί τήν Τράπεζαν, 
ώσεί ή Τράπεζα κέκτηται έκτός τής περιουσίας τών μβιόχωνκαί 
περιουσίαν έεέραν, είς ήν μόνην άφοςφ τό έκ τής μετά τοΰ Κρά- 
τους συμβάσεως προνόμιον.Καί ή Τράπεζα ήναγκάσθη μέν νά κα
ταβάλω τά αίτούμενα, άλλά προσφυγοΰσα Ενώπιον τών πολιτικών 
δικασιηρίων έδικαιώθη. Κατά τά λοιπά αί έργασίαι τής Τραπέζης 
παρουσιάζουσιν έ.τίτασίν τινα, διότι καί ι ί έπί ένεχύρφ τρεχούμενοι 
λογαριασμοί τ,ύξη σαν κατά 3.500 ΟΟΟδροχμά; περίπου, έν οίς δμως 
περιλαμβάνεται καί ή πίστωσις δρχ. 2 5Θ0 000. ή άιοιχθεϊσα τή 
Τράπεζα Ή;ιειροθεσοαλίαί, ώ , καί έιεραί ιινες χορηγηθεΐσαι 3Ϊς 
Τραπέζας καί Έιαιρίας,Σιδηροδόμων. Αί δέ είς Δήμους καί ειερα 
νομικά πρόσωπα δημοσίας τάξεως χορηγήσεις έπίσης ηΰξησαν λόγφ 
τών κατά τό έτος τοΰτο χορηγηθέντων ύπό τή; Έθνικής Τρατέζης 
δανείων πρός Σιδηροδρομικός Εταιρίας, ήτοι πρό; τήν Εταιρίαν 
τών Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας, πρός τήν ‘Εταιρίαν τών Βορειοδυ
τικών Σιδηροδρόμων τής Ελλάδος, πρός τήν Εταιρίαν τών Μεσημ^ 
βρινών Σιδηροδρόμων καί πρός τήν ‘Εταιρίαν του Σιδηροδρόμου 
Πειραιώς — ’ Αθηνών— Πελοποννήσου,έτι δέ πρός τήν ίδρυθεϊσαν 
νέαν Έλληιικήν Έιαιρίαν τής δυώρυγος τ^ς Κορίνθου.

Αί προεξοφλήσεις παρέμειναν περίπου στάσιμοι κατά τό1890, 
αλλά τής πίσιεως όσημέραι βελτιουμένης καί τών ένδείξεων άναρ
ρώσεως τάς έμπορικάς άγοράς έ ιετεινομέ' ων ή Γιάπεζα έκρινε 
σκόπιμον νά ύ.τοβοηθήση τάς άγαΰας τάσεις, έπί προσδοκία συνά
μα μείζονος άναπτύξεως τής εργασία; ταύτης. Πρός τοΰτο ήλάτ· 
τωσε τόν τόκον προεξοφλήσεως έν τοΐς ίδ:οις έμπορικοΐ; κέντροις, 
τών Άθηνών.τοΰ Πειοαιώς τών Παιρών,καί τής Σύρου είς 6 1)2 τοΐς 
100 καί είς 7 τοϊςΙΟΟ έν τοΐς πλείστοις τών ύποκαταστημάτων.

Κατά τό έτος 1890 τό συμβούλιον έψήφισε έν τή συνεδρίςι αύ
τοΰ τής 1 Μαρτίου τόν έξ άρθρων 21 άποτελούμενον οργανισμόν 
τ»?ς Έθνικής Τραπέζης,όσιις ένεκρίθη καί ύπό τής Γενικής τών 
μετόχων Συνελεύσεως έν τή συνεδρί^ αύίής τής 1 Μαρτίου 1891.

Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Ι Σ  T O Y  |fl. P E f l l E P H

Σπουδαιότατον διά τήν Εθνικήν Τράπεζαν γεγονός ύπήρξεν, έν 
έτει 1890 ή παραίιησις τοϋ Διοικητού αύϊής Μάρκου Ρενιέρη, Ό  
σεβαατός καί τοΐς πάσι προσφιλής άνήρ διώκησε τά τής Τραπέζης 
άπό τού ’Ιουλίου 1869 ήτοι έπί είκοσι καί έν έτη.

Ό  σεβαστός άνήρ δσον καί άν έπόθει νά μή άποχωρισθή ιδρύ
ματος καί συναδέλφων άγαπητών καί νά εισακούσε τάς θερμός 
αύτών καί τών μετόχων παρακλήσεις, δπως καί αύί)ις άποδεχθή 
τήν Ικλογήν αύτοϋ ώ ; Αιοικηιού, έπέμειιεν ούχ ήττον ίν τή Λη· 
φθείσκ άποφάσει, όπως άποχωρήση τής Διοικήσεως τής Τραπέζης

Έάν διειηφούντο πάντοτε άκίίαΐα τό σθένος τής ψυχής καί ή 
πρός τό καθήκον άφοσίωσις, ή ηλικία καί προ παντός ή κατάστα- 
Οις τής ύγιείας αύτοΰ είχον καταβάλη τάς σωματικός αύίοΰ δυ
νάμεις. Ή  ουνελθονσα έτομέιως τή 2 Ιουλίου 1890 έκτακτος Γε- 
ι ική τών μετόχων Συνέλευσις πρός έκλογήν Διοικητοΰ, έοεβάσθη 
μέν τήν θέληιιν τού άνδρός, άλλά θέλουσα άφ" ένός νά τηρήσο 
δσον τό δυνατόν έπί μακρότερον χρόνον τό δνομα αύτοΰ συνδεδε- 
μένον τή ΈΘν. Τραπέζη έξελέξατο αύιόν όμοφώνως «’ Ισόβιον 
έπίτιμον Διοικητήν τή; Έθνικής Τραπέζης τή; Ήλλάδος τΐ’Λή; 
καί ευγνωμοσύνη; ένε^α». Τήν άπόφασιν δέ τής Γενικής Συνε- 
λεύσεω: έκύ^ιωσε Β. Διάταγμα τής ' j  ’ Ιουλίου 1890, συιάμα δέ ό 
Βασιλεύς καί ή Κυβέρνησις άπένειμαν τώ άποχωροΰντι διοικητή 
τήν άνωτάιην τιμήν τού Μεγαλοσιαύρου τοΰ Σωτήρος. Κατά τήν 
α ύ τή ν  συνεδρίαν ή Συνέλευσις έξελέξατο παμψηφεί Δηικηιήν . ή ;  
Εθνικής Τραπέζης τόν ύποδιοικηιήν αύ:ής Παύλον Καλλιγάν. 
Έ τέρα δέ εκςακιος Γενική τών μετόχων Συνέλευσις, συγκληθεΐια 
τήν 4 Αύγούστου 1890, έξελέξατο είς άνιικιτάστασιν τοΰ Παύλου 
Καλλιγά ύποδιοικητήν αύτή; τόν κ. Παν. Ση ιηριώτην.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

1

• Δ Ε Ι Ν Ω Σ Ι Σ  
ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Μετά τοϋ έτους 1890 κλείει οΰτως είπεΐν ή περίοδος τών εξω
τερικών τοΰ Κράτους δανείων. Μέχρι τοΰ 1890 at πρός τό εξωτε
ρικήν υποχρεώσεις τοΰ Κ ράιοιί έξβπληροϋνεο τό πλεϊσιον δι" οι
κονομικήν συνδυασμών έκ τών είς μειαλλικύν πόρων τών εξωτε
ρικών δανείων. Ό ταν ή πηγή αΰτη έστείρεισεν. ή έθνκή φιλοτι
μία εχουσα τήν άπόφασιν νά μή ύ ΐοχωρήσr] ενώπιον υϋδεμιας θυ
σίας, πεποιθυία δέ είς τήν οικονομικήν τή; χώρας αύτάρκειαν, δέν 
έδίσιασε νά άποπειραθή τόν έσχατον ύπέρ τή; τηρήοεω; τών υπο
χρεώσεων αύιή; αγώνα, άντλοϋσα έ < τών πενιχρών λειψάνων τοϋ 
μεταλλικού t/,ΰιή; άποταμιεύματο:- Ή  κατάστασις τών οφειλών 
τοϋ Κράίους πρός τήν Έ θνκήν Τράπεζαν κατά τόν ισολογισμόν 
τής 31 Δ^κεμ 5ίου 1890 ήτο ή άκ ίλουθ >ς.

Όφειλόμενα ΰπύ rof Κυάίονς  πρθ£ τήν 
Έϋ-νικήν Τράπεζαν.

εις Μεταλλικόν
Ό μολογ. Έθν. ΔανΒΪων(170,ΐ20 13Γ> καί 125 έκ.)φρ, 17.191.391.77 
Δάνειον πρός τό Κράτος έπ, άναγκ. κυκλοφορία » 14.070.045.'ιΟ
Προσωρινά δάνεια είς χρυσόν > 8.826.332.50

 ̂ Σύνολον φρ. 40.08” .332.50
Εις τραπεζικά γραμμάτια 

Όμολογίαι Έθν. Δανείων 26.10.15 καί 9έκατομ, δρχ.30.991.437.50 
Δάνειον πρόςτό Κράτος έπ* άναγκαστ. κυκλοφοοία » 55.945.595.86 
Δάνειον είςκερματικά τραπ. γραμμ. τής 1 καί2όρ" » 7.000 000.—
‘Υπόλ. τοϋ δαν. πρός τό Ταμ. τής Έθν. οδοποιίας » 1.758.856.90

Σΰνολον δρχ. 95.395 890.26 
Ή  κατάστασις δέ αΰιη δέν παρίσταται ούσιωδώς ά?„λοιωθεΐ«α 

έν τέλ^ίΐ τοϋ 189!, διότι διαρκοΰντος τοΰ έτους τούτου συνομολό
γησε μέν ή Κυβέρνησις διά συμβάσεως άπό 22 Μαίου 1891, προ- 
σ'ορινΛν δάνειον φράγκων 6.250.000 είς ό μβτέσχε καί ή ‘ Εθνική 
Τράπεζα κατά 4.000.000, άλλά συνάμα έξωφλήθησαν αύτΓ| έντός 
τοϋ ειους έιερα ποσά προσωρινών δανείων Τά έξ ομολογιών τών 
είς χρυοόν δανείιον όφειλόμενα ηϋξησανμέν έκ τής συμμετοχής τής 
Τραπέζης είς τήν ύπό τής Κυβερνήσεως γενομένην διάθεσιν ομο
λογιών τού δανείου ΙΙειραιώ;—Λαρίσση; διά ιής άπό 17 Δεκεμ
βρίου 1890 συμβάσεως. άλλ’ ήλαττώθησαν έκ ιής πωλήσεω; 1000 
ομολογιών τού δανείου τών Μονοπωλίων καί έκ τών «ληρωθει- 
σών ομολογιών διαφόρων δανείων, επίσης δ ’ ήλαττώθηραν τά έξ 
ομολογιών τών είς τραπεζογραμμάτια δανείων όφειλομενσ, συνε- 
πεία πωληοεως ομολογιών τού δανείου τών 26 έχατομμυοίων καί 
εκ κληρωθεισών όαολογιών. Ούτως ό ’Ισολογισμός τής Τραπέζης 
παρουσιάζει έν τφένεργητικφ αύτή; τή 31 Δεκεμβρίου 1891 όφει
λόμενα αύτή ύπό τού Κράτους :

’ Οφειλόμενα τοϋ Κράτουζ πράς τήν  
Έ&νιχήν Τράπεζαν.

Μεταλλικόν
18.121.659 60 
14 070.107.40 

8.059.269 55 
40.251.039.55

30.004.127.50 
68.633 850 90 

7.000.000 
1.808.141.70

εις _
Όμολογίαι Εθνικών δανείων εί; χρυσόν φρ.
Δάνειον πρός τό Κράιος έπ' άναγ-i. κυκλοφο. »
Προσωρινά δάνειά είς χ ρ υ σ ό ν ............................. »

Σύνολον »
Είς Τραπεζικά γραμμάτια 

‘ Ομολο/ίαι ’Εθνικών δάνειων είς τραπεζ.
γ ρ α μ μ ά τ ια ......................................................... δρ

Δάνειον πρός τό Ιίράτο; έπ' άναγκ. κυκλοφορία »
» είς τραπεζ. γραμμάτια 1 καί 2 δραχ. »

’ Γπόλοιπ. δανείου πρός ταμ. ‘Εθν. Όΰ^ποΰας »
Σύνολον δρ. 107.446.119.21 

*Λλλ’ ή όαημέααι αύ'ξουία ύπερτίμησις τοϋ συναλλάγιιατος καί 
ή είς τό άνοηατον δριον προσεγγίζουσα έξόγκωσις τού είς τραπε
ζικά γραμμάτια έ η" άναγκαστική κυκλοφορία δανείου τού Κράτους 
μαρτυροϋοι τήν χρηματικήν τού Κράτουί ανεπάρκειαν.

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩ Ν  ΚΕΡΔΩΝ Τ Ο Τ  ΚΡΑΤΟΥΣ
(3&_ΕΚ Τ Ω Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ ΙΚ Ω Ν  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Ω Ν ^

Αί δυσχέρβιαι αδται κατά τό έχόμενον έτος 1892 έπεδ3ινωθη· 
σαν, ή δέ σύμπραξις τής Τραπέζης κατίσιη μάλλον ένεργός.

Τό Κράτος άπό 1 Ίανουαρίου 1892 ήοξατο, δυνάμει τή; άπό 8 
'Οκτωβρίου 1S8J μβ(ά τή; Τ^ατέζης συμβάσεως περί άνανεώσεως 
τού προνομίου αύ:ή;, δικαιούμενων είς συμμετοχήν είς τά κέρδη 
τής Τραπέζης τά προκύπτοντα έκ τής κυκλοφορίας τραπεζικών 
γραμματίων, μή καλυπτόμενων διά τοΰ μειαλλικοϋ άποταιιιεΰ- 
ματος καί τού πρός τό Κρίτος έτ' άναγκαστική κύκλο ρορίι  ̂ είς 
μεταλλικόν δανείου. Τού προνομίου δέ άνανεωθέντος έπί είκοσι- 
πβνταειίαν, τής αύιής διαρκεία; θά ήϊο καί ή συμμετοχή τοϋ 
Κράτους εις τά έκ τραπεζογραμματίων κέοδη τής Τραπέζης.

Τήν συμμειοχήν ταύιην έζήτηβεν ή Κυβέρνησις όπως ή Τρά
πεζα έξαγοράσυ κχεαβάλλουσα αύτη τό άνιιπροβωπευομενον 
ύπό τής έτησίας συμμετοχής εί; τά κέρόη κεφάλαιο/. Πρό; τούτο 
έλήφθη· ώς βάσις ό μέσος δρος κυκλοφορία; τών τραπεζογραμ
ματίων κατά τά τελευταία πέντε έιη, ήιοι 1887-1891 καί ύπελογί- 
<*θη τό έπί τή βάσει τή; κυκλοφορίας ταύιης ποσ>ν, δπερ ή Τρά
πεζα ήθελε καταβάλη τή Κυβερνή ’ει κατά τούς όρους τή; συμ
μετοχής αύιή; είς ci κέρΊη, συμφ ονως πρό; τάς διατάξεις τής άπό 

-8 'Οκτωβρίου 1880 συμβάσεως. Τό ποσόν δέ τούτο κεφαλαιοποι- 
ηΟέν άπετέλεβε ποσόν δραχμών 3,504.000, δπερώρίβθη ώς άντίτι- 
μον τής έξαγορδί καί άνεδέχθη ή Τράπεζα νά καταβάλχι τή Κυβερ

νήσει ε’ις χρυσόν, τοϋ φράγκου ύπολογισθέντος κατά τήν τιμήν τής 
έπισυναλλαγήί, δτε ύπε/ράφη ή περί εξαγοράς σΰμβασις, ήτοι 
πρός 1.40· Ταΰτα συνωμολογήθησαν διά σμμβάσεως άπό 10 Φεβρου
άριου 1892. Διά τής αύτής δέ συμβάσεως άνεδέχθη ή Τράπεζα νά 
χορηγήση τή Κυβερνήβει προσωρινόν δάνειον φρ. 700.000 εις 
χρυσόν, τήν δέ ύποχρέωσιν ταύτην έξεπλήρωσε διά συμβάσεως άπό 
7 ’ Ιουλίου 1892., κυρωθείσης διά Β Διατάγματος τής 14 
’ Ιουλίου 1892 Πρός τούτοις συνωμολογήθησαν διά τής συμβάσεως 
τή ; 10 Φεβρουάριου 1892 δύο σπουδαιότατοι δροι σχετικοί πρός τό 
μεταλλικόν τής Τρατέζης αποταμίευμα, ήτοι.

ΑΊ "Οτι ευθύς ώς ή Ηυβέρνηοις ήθελεν εξοφλήσω πρός τήν 
Τράπεςαντην είς χρυσόν οφειλήν αύιή; έκ προσωρινών δανείων, 
ώς καί άν αΰιη ήθελεν ένεργήσ»; πρό τ*ς άρσεως τής άναγκαστι
κής κυκλοφορίας έπιστροφην μέρους ή τού δλου τοΰ είς μειταλλι- 
κόν έ τ ’  άναγκαστική κυκλοφορία εί; άνοικτόν λογαριασμόν δανεί
ου τή; Εθνικής Τραπέζης, ή ‘ Κθνική Τράπεζα ύποχρεοΰται ϊνα, 
διαρκούση; τή; (ϊναγκαστική; κυκλοφορίας, τά έιτιστρεφόμενα 
αύιή ποσα τηοή έν τώ ιιεταλλικφ αύτής άποταμιεύματι μέχρι 
ποσού 20.000.000. δρχ. έλαττουμένου έκάστοτε τοϋ άποταμιεύμα- 
τος τούτου κατά ποσόν ’ίσον πρός τό ύπό τής Κυβερνήσεως τυχόν 
άναλααβ.ανόμενον έκ τοΰ είς μεταλλικόν έπ’ άναγκαστική κυκλο
φορία λογαριασμού.

Β ) 'Ότι ή "Κθνική Τράπεζα δύναται, όσον μέρος άν έγκρίνΐ] 
το j μεταλλικού αύτής άποταμιευματος, νά τηρή έν τώ έξωτερικφ 
παρά τραπεζικοί; καταστήαασι πρώτης τάξεως. Προφανές όμως 
δτι οί πόροι, ου; τό Κράτος ήδυνήθη νά άντλήββ έκ τής άνωτέ- 
ρο> συμβάσεως, δέν ήτο δυνατόν νά έπαρκέσωσιν ε’ις τάς άνάγκας 
αύτοϋ' προέβη. επομένως είς τήν συνομολόγησιν τοϋ έκ φράγκων
16.500.000. δανείου μετά τών Τραπεζών’ Εθνικής καί Ήπειροθεσ- 
σαλίας καί τού i t  Άθήναις 'Υποκαταστήματος τή; Τραπέζη; Κων- 
στανιινουπί? ε ω ; . Τό δάνειον σ\)νο)μολογήθη δια σνμβάσεω; άπό 
11 Μαΐ)ΐι 1892, ή δέ ’ Εθνική Τράπεζα, πωλήοασα ομολογίας έκ 
τών έν τώ χαρτοφυλάκιο) αύτής τών δανείων τών 125 καί 120 
έκατοιιιιυρίων, συαμετέσχε τοϋ νέου δανείου κατά φράγκα
11.637 500 άναδε^θεϊσα συνάμα μετά τής Τραπέζης Ήπειροθεσ- 
σαλίας τήν υπηρεσίαν αύτοϋ καί τήν παρ’ αύτή κατάθεσιν τών 
■ κχωρηΟεισών υπεγγύων προσόδων. Κατά τά λοιπά άνανεώθησαν 
τά μετά τοϋ Κράτους εί; χρυσόν προσωρινά δάνεια, προσετέθη 
δέ νέον δάνειον 6 261 455.37 δι’ έν^κων γραμματίων είς τραπε
ζογραμμάτια. συμψηφισθέν πρός ίσον ποοόν άνεξοφλήτων ένταλ- 
μάτων όφειλομένων ύπό τού Δημοσίου πρός αυτήν. Οδτο) κατά τόν 
ισολογισμόν τή; 31 Δεκεαβρίου 18 92 οί τού Κροιους πρός τήν 
Τραπεζαν όφειλαί είχον ώς άκολούθως :

‘Οφειλόμενα υπύ τονΚράτονς πρός· τήν 
Έ&νικήν Τράπεζαν.

Είς μεταλλικόν
Όμολογίαι Έθν. δανείων είς χρυσόν φρ. 17 220.670.06
Δάνειον πρός τό Κράτος έπ’ άναγκαστ. κυκλοφορία » 14.069.935 40 
Προσωρινά δανεια είς χρυσόν > 6 913.327.35

Σύνολον φρ- 38.203.932.81
Είς τραπεζ. γραμμάτια.

Όμολογ. Έθν. δανείων ιίς τραπεζ. γραμμαι. φρ. 29-970 487 50 
Δάνειον έπ ’ άναγκαστική κυκλοφορία . . . »  62 587.100.02

» » » είς τραπεζογραμ.
1 καί 2 δρ............................................... ; · > 7.000 000.00

Υπόλοιπον δανείου πρός τό ταμεϊον τής ’ έθν.
'Οδοποιίας  ̂ » 1 ■ 7;>8 612.48

Προσωρινόν δάνειον δ ι ’ έντοκων γραμματίων ♦ 6.261.465.37
Σύνολον δρχ. 107.577.665.37 

Έ ν τούτοις ή Κυβέρνησις τελευταίαν κατέβαλε προσπάθειαν 
πρός άποσόβησιν τή; επικείμενης πτω>εύσεωΓ, πεποιθυΐα έπί τας 
οίκονομικας τής χο^ρας δυνάμεις, ώς καί ότι, αίρουμένουτοΰ νομι
σματικού ζητήματος τή αρωγή εξωτερικού δανείου, οί πόροι τοΰ 
Κράτους καί τής χώρας ήθέλον έπαρκέση είς άκεραίαν έκπλήρω- 
σιν τών υποχρεώσεων αύτοΰ Πάσαν επομένως συνδρομήν παρέ- 
σχε τοΐς οικονομικοί; άκολούθοις τών έν 'Αθήναις Πρεσβειών 
τής Άγγλίος καί Γαλλίας Κυρίοι; Λόου καί Ρού, ειδικήν πρός 
τούτο λαβοϋσαν εντολήν ύπό των Κυβερνήσεων αύτων πρός μελέ
την τής οίκονοιιικής καταστάσεως τοΰ Κράτους καί τής χώρας, 
Συνάμα ή Κυβέρνησις. έχουσα ύπ' όψει τήν συνομολόγησιν τοΰ 
αναγκαίου δ«νείου πρός επιτυχίαν τοϋ οικονομικού αύτής σχεδίου 
προεκάλεσε τήν ύπό τής Νομοθετικής εξουσίας έπιψήφισιν α') 
τοΰ Νόμου τής 31 Ιουλίου περί μεταρρυθμίσεως καί συμπληρώ- 
σεως τών περί δανείων Νόμων τού 1889 καί τοϋ 1891, όπωςέχη 
τήν άπαιτουμένην πρός συνομολόγησιν νΛυ δανείου νομοθετικήν 
άδειαν β ) τοϋ Νόμου τής 22 Δεκεμβρίου 1892 περί πληρωμής 
είς χρυσόν εσόδων τινών, δπως ταϋτα έκχωρηθώσιν είς υπηρεσίαν 
τοΰ συνομολογηθησομένου δανείου.

Δια τοΰ νόμου τούτου τής 22 Δεκεμβρίου 1892 έπεβάλλετο ή 
καταβολή φόρων τινών εις χρυσόν «καταργουμένης ώς πρός αύτά 
τής ισχύος τών νόμων τής 4 Νοεμβρίου 1885», ήτοι αύτών τούτων 
τών Νόμων δι’ ών είχον κυρωθή αί περί αναγκαστικής κυκλοφο* 
ρίας συμβάσεις μετά τών Τραπεζών Εθνικής, Ίονική; καί Ήπει* 
ροθεσσαλίας. Γής νομ ιθετικής δέ ταύτης πράξεως προκληθείσης 
υιό τής Κυβερνήσεως άνευ προηγουμένης μετά τών Τραπεζών 
συνεννοήσεως, έ.τεβάλλειο τή Τραπέζι ού μόνον ύπό τής άμύνης 
τών ιδίων δικαίων, άλλά καί έν αύτφ τφ συμφέροντι τής νομισμα
τικής κυκλοφορίας τής χω3α ; νά διαμαρτυρηθή κατά τής ύπό τής
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Κυβερνήσεως αϊτουμένη:; μονομερούς τροποποιήσεως τών όρων κυ
κλοφορίας τοΰ πιστωτικού νομίσματος. Μετά ματαίαν δέ παρά τή 
Κυβερνήσει απόπειραν όπως προέλθη αυτή εις συνεννόησιν περί 
τοΰ ληφθησομένου μέτρου, "να τή κοινή συναινέσει ληφθή τοΰτο, 
άφοΰ έκρήετο ύπό τής Κυβερνήσεως άναγκαΐον πρός αποτροπήν 
τής πτωχεύσεας τοΰ Κράτους ή Τράπεζα διεμαρτυρήθη δι' άναΤ 
φοράς πρός τήν Βουλήν άπό 18 Δεκεμβρίου 1892.

m i  o i s o N o m T i S S  m  m m ι

i J t f  A A k  Τό ετος 1893 θέλει παραμείνα, ώ ; είκός άταί- 
σιον έν τφ οίκονομικφ βίω τοΰ Έλληγικοΰ Κράτους. 
Μετά ματαίας προσπαθείας κατά τούς πρώτους 
μήνας πρός συνομολόγησιν εξωτερικού δανείου, ή 
Κυβέρνησις, στερουμένη χρηματικών μέσων καί 
Ιδίως μεταλλικού διά τήν υπηρεσίαν τών εξωτερι
κών δανείων, προέβη τή 31 Μαϊου 1893 εις τήν 
εκδοσιν δανείου κεφαλαιοπί, ιήσεως, όπως διά τών 
ομολογιών αύτοΰ έξοφλώνται τά τοκομερίδια τών 
είς χρυσόν δανείων έκτός τών Μονοπωλείων καί τοΰ 
δανείου τών 16 1]2 εκατομμυρίων. Άλλά περί τά 
τέλη τοΰ έτους, άκυρωθέντος τοΰ μέτρου τούτου 
ύπό τής νομοθετικής εξουσίας έψηφίσθηααν ύπό 
τής Βουλήο οί Νόμοι τή; 20 Δεκεμβρίου 1893, δι* 
ών ανέσταλησαν τά χρεωλύσια καί περιωρίσθη είς 
τριάκοντα εκατοστά τοΰ τοκομεριδίου ή υπηρεσία 
τών είς χρυσόν εξωτερικών δανείων.

Καίτοι μόνον κατά τόν ‘Απρίλιον τοΰ 1893 
έδημοσιεύθη ή περί τών Οικονομικών τή; Ελλά
δος έκθεσις τοΰ οίκον ομικοΰ ακολούθου τής ’Αγ
γλικής Κυβερνήσεως κ. Λόου, ήδη άπό τής 13 
Μαρτίου 1893 είχεν αύτη ύποβληθή ύπό τοΰ έν 
Άθήναις επιτετραμμένου τής ‘Αγγλικής Κυβερ
νήσεως τφ 'Υπουργφ τών Εξωτερικών Λόρδο.) 
Ρόσβερυ. Καί πρότερον δέ δεν ήσαν άγνωστα τοΐς 
έν ’Αγγλία χρηματιζομένοις τά συμπεράσματα 
αύιής. έν τούτοις δέ προεϊΑε τό προτεινόμενον 
μέτρον τής άνορθώσεως τών οικονομικών τής 
χώρας διά συνομολογήσεως νέου εξωτερικού δα
νείου, σκοποΰντος κυρίως τήν άρσιν τής άναγκα
στικής κυκλοφορίας, ήτις έκρίνετο ώς κυρία 
αίτία τής άνεπαρκείας τοΰ Κράτους πρός έκπλή- 
ρωσιν τών υποχρεώσεων αύτοΰ. Έπί τή βάσει 
ταύτΉ επομένως προέβη ή Ελληνική Κυβέρνησις 

είς διαπραγματεύσεις μετά ομίλου κεφαλαιούχων, ένφ δέ ή συνο- 
μολόγησις τοΰ δανείου έφ ιίνετο επικείμενη, έματαιώθη ή ύπο- 
γραφή τής συμβάσεως κυρίως ώς έκ τών άπαιτουμένων ύπό τών 
κεφαλαιούχων εγγυήσεων, περιεχουσών στοιχεία ελέγχου επί τών 
οικονομικών τοΰ Κράτους, ή δέ τότε Κυβέρνησις παραιτηθεΐσα 
άπεχώρησε τής εξουσίας.

Ή  διαδεχθεΐσα αύτήν Κυβέρνησις, άνευ χρηματικών πόρων διά 
τήν υπηρεσίαν τών εξωτερικών δανείων, έπικειμένης δέ τής λήξεως 
τών τοκομεριδίων τής 3] 15 ’Ιουνίου 1893, εΰρέθη είς τό δίλημμα ή 
νά άναβτείλϊ) τήν πληρωμήν τών τοκομεριδίων ή νά καταφυγή είς 
μέτρον τής έκδόσεως δανείου κεφαλοπο ιήσεως, Κριθέντος δέ 
ύπό τής Κυβερνήσεως τοΰ τελευταίου τούτου μέτρου σκοπιμωτέ- 
ρου, προέβη αύτη έπί τή βάσει τών έκδεδομένων πρός συνομολό- 
γησιν Ιανείου νόμων είς τήν διά Β, Διατάγματος τής 30 Μαίου 1S93 
εκδοσιν δανείου 100 εκατομμυρίων φράγκων. Πρός ασφάλειαν δέ 
τής υπηρεσίας τοΰ δανείου έξεχώρησε 1) τοός φόρου?, τά τέλη καί 
τά δικαιώματα τά είς χρυσόν εισπρακτέα κατά τόν νόμον τής 22 Δε- 
κεμβρίομ 1892, τότε μόνον δη χοσιευθέντα μετά προηγουμένην συν- 
εννόησιν περί τούτοΰ μετά τή; Εθνική; Τραπέζη; 2) τά ή*>η εις 
χρυσόν είσπραττόμβνα προξενικά τέλη άγχυροβολίας καί φαρικά, 
καί ίδρυσε ταμεΐον αυτοτελές καί κεχωρισμένον πρός εΐσπραξιν τών 
έ «χωρουμένων φόρων καί υπηρεσίαν τοΰ δανείου άποτελούμενον 
έκ τών Τραπεζών Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος, Προνομιούχου 
Τραπέζη; ΉπειροΒεσβαλιας καί Ίονικής Τραπέζης. Συνάμα τό 
αύιό Β. Διάταγμα ένέκρινε σύμβασιν άπ · 30 Μαίου 1893 μεταξύ 
Κυβερνήσεων καί των Κυρίων Κ. I. Χάμπρο καί υιών τοΰ Λονδί
νου δ ι ’ ήςοΰτοι άνεδέχοντο τήν ύπηρεσίαν τοΰ δανείου καί έ τέραν 
σύμβασιν μεταξύ Κυβερνήσεως καί των είρημένων προνομιού
χων Τραπεζών ύπό τήν αύτήν χρονολογίαν διά τήν ϊδρυσιν τοΰ 
αύιοτελοΰς Ταμείου.

Τό άρβρον 12 τοΰ περί τής έκδόσεως τοΰ δανείου τούτου 
Διατάγματος τής 31 Μαίου 1893 ώριζεν ότι «τά άπό 3] 1 δ Ίου* 
νίου 1893 μέχρι 19]1 ’Ιουλίου 18g5 συμπεριλαμβανομένης καί 
ταύτης λήγοντα τοκομερίδια τών είς χρυσόν δανείων τών έτών 
1881* 1884, 1889 καί 1890. ώς καί αί κατά τήν αυτήν προθε
σμίαν κληρωθησόμεναι πρός άπόσβεσιν όμολογίαι τών αύτών δανεί 
ων, Βέλουσιν έξοφλεΐσθαι δι’ ομολογιών τοΰ προκειμένου δανεί
ου είς τό άρτιον, άποφερουσών τόκον άφ- ·ης ήμέρας οφείλεται 
πληρωμή τών δ»’ αύτών έξοφλουμένων τοκομεριδίων καί όμολο 
γιών». Επίσης διά τοΰ αύτοΰ άρθρου ώρίζετο ότι δι“ ομολογι
ών τοΰ δανείου τούτου θέλουσιν έξοφληθή τό δάνειον τών 161)2 
εκατομμυρίων είς τιμήν όριζομένην διά τοΰ Διατάγματος, ήτοι

73 τοΐς εκατόν καί ότι αί ύπόλοιποι όμολβγίαι θέλουσι διατεθή 
πρός μερικήν τών προσωρινών είς χρυσών δανείων έξόφλησιν. 
Έτέρα δέ διάταξις τοΰ Β. Δ. τής 30 Μαιου 1893 ώριζεν ότι ή 
Κυβέρνησις ήθελεν αποδίδει μηνιαίως καί άμετακλήτως εν έκα- 
τομμύριον δραχμάς είς τραπεζογραμμάτια, άπένανιι τών πρός 
τάς Τραπέζας έπ. αναγκαστική κυκλοφορία είς τραπίζογραμμά- 
τια δανείων.

Έξηρέθησαν όθεν τοΰ μέτρου τής δι1 ομολογιών τοΰ έκδοθέν' 
τος δανείου πληρωμής τών τοκομεριδίων κσί κληρουμένών ομολο
γιών, α') τό είς χρυσόν δάνειον τών 135 έκατομμυρίων τοΰ 1887 
τό διά τής προσόδου τών Μονοπωλίων άσφαλιζόμενον. β') Τό 
είς χρυσόν δάνειον τών 16 1)2 εκατομμυρίων, οΰ όμως προεβλέ- 
πετο ή δι' ομολογιών τοΰ δανείου κεφαλοποιήσεως εντελής εξό- 
φλησις, ήτις δέν έπραγματοποιήθη μή έπελθούσης συμφωνίας περ> 
τούτου μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τών κατόχων τών ομολο
γιών τοΰ δανείου τούτου καί γ ') Πάντα τά είς τραπεζογραμμά. 
τια δά\εια τοΰ Κράτους.

• Α Κ Ο Υ Σ Ι Α  Υ Π Ο Ν Ο Μ Ε Υ Ι Ι Ι  Τ Η Ι  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ J
Κατά τάς λυπηράς ταύτας περιπετείας ή ’Εθνική Τράπεζα ώς 

καί οί τήν Διοίκησιν αύτής άποτελοΰντες προθύμως έν παντί συνέ- 
δραμον τήν εκπροσωπούσαν τό Κράτος Κυβέρνησιν. Ού μόνον δ' 
άπεδέχθηοαν νά συμπράξωσιν είί τήν ϊδρυσιν τοΰ ταμείου διωρ- 
γάνωσαν δέ καί έγκατέστησαν τοΰτο έν αύτφ τφ Καταστήματι τής 
Τραπέζης, άλλ’ έπί πλέον τούτων ή ’Εθνική Τράπεζα, ύπείκουσα 
είς τήν άνάγκην ήν ή Κυβέρνησις έκρινεν έπιβαλλομένην έκ τών 
περιστάσεων, συμμετέσχε κατά λ. στ. 55.000 είς τήν άπό 6)21 ’Ιου
νίου 1893 έγκριΰεϊσαν σύμβασιν πρός ύποστήριξιν τών τιμών τοΰ 
δανείου κεφαλαιοποιήσεως.

’Αλλ’ ένφ ταΰχα συνεβαινον, ή Διοίκησις τής Τραπέζης μετά 
λυπηράς Ικπλήξεως καί απορίας νά έπληροφορεϊτο, ότι ένφ πάσαν 
παρεΐχεν συνδρομήν είς τήν Κυβέρνησιν καί εύρίσκετο είς διαρ
κή μετ’ αύτήί συνεργασίαν, ό τότε πρόεδρος τής Κυβ*ρνήσεω£ 
καί ύπουργός τών Οικονομικών, έν πλήρει άγνοια τής Διοικήσε- 
ως τής Τραπέζης, προέβη είς συμφωνίαν μετά όμάδος ξένων κεφα
λαιούχων περί άναδιοργανώσεως δήθεν τής ’Εθνικής Τραπέζης 
καί άντήλλαξε περί τούτου έπιστολάς μετά τοϊ> έν Άθήναις αντι
προσώπου αύτής έν άτελεί άντιλήψει βεβαίως, ότι ύπό τό πρό
σχημα τής άναδιοργανώσεως έσκοπεΐτο ύπό τών ενδιαφερομένων 
ή οίονεί δήμευσις τής Εθνικής Τραπέζης ύπό έτέρας διεθνή 
έχούσης δράσιν καί διεθνή μάλλον ή έθνικά συμφέροντα σκοπού, 
σης νά υπηρετήσω, ένφ συνάμα διά τής νέας Τραπέζης θά είσή- 
γετο έλεγχος έπί τών οικονομικών τοΰ Κράτους, όστις, καί ώς έκ 
τών όρων καί ώς έκ τής ίδιότητος τών μελλόντων νά άσκήσωσιν 
αύτόν απλών ιδιωτών καί χρηματιστών, θά ήτο πολύ βαρύτερος 
εκείνου είς όν μετά άτυχή πόλεμον ήναγκάσθη βραδύτερον νά ύπο- 
κύψο τό ‘Ελληνικόν Κράτος. Περί τούτων δέ ήδυνήθη ή Διοί- 
κησις τής Έθν. Τραπέζης, ήτις είχε κατορθώση νά πληροφορη- 
θή καί τάς λοιπάς λεπτομερείας τοΰ σχεδίου τής όμαδος καθι- 
στοισας τούς έν ταΐς άνταλλαγείσαις έπιστολαΐς όρους έτι βαρύ* 
τέρους, νά παράσχω τή διαδόχφ Κυβερνήσει ψηλαφητάς τών τεκ" 
ταινομένων αποδείξεις. Ούτω τό σχέδιον έματαιώθη.

ΝΕΑΙ Α Π Ο Π Ε ΙΡ Α Ι  Δ ΙΑ Κ Α Ν Ο Ν ΙΣ Μ Ο Υ

'Π έπελθοϋσα πρό τοΰ τέλους τοΰ έτους 1893 Κυβερνηακή 
μεταβολή νέαν αύ9ις τροπήν έδωκεν είς τά οικονομικά μέτρα καί 
τήν πρός τούς δανειστάς τοΰ Κράτους α-ιάσιν τή; Κυβερνήαεως. 
Τοΰτο έγένετο διά τών νόμων τής 9 Δεκεμβρίου καί τή: 10 
Δεκεμβρίου 1893 τά νομοθετηθέντα δέ ύπό τών νόμων τούτων 
μέτρα υπήρξαν χά ακόλουθα.

Δ'.) Ώρίσθη ότι άπό τή; 2ας Νοεμβρίου 1893 συμπεριλαμβα- 
νοαενης καί έφεξης οί είς χρυσόν καταβλητέοι κατά τόν 22ας 
Δεκεμβρίου 1892 νόμον φόροι βεβαιοΰνιαι καί είσπράττονται ώς 
καί πρό τής 30 Μαΐου 1893, ήτοι είς τραπεζκά γραμμάτια, .

Β .) Έκηρύχθη άκυρον τό άπό 30 Μαίου 1893 Β. Διάταγμα 
περί έκδόσεως δανείου 100.000 000 δραχμών «ώς άντι/ίαϊνον είς 
τάς διατάξεις τών έφ" ών έρείδεται νόμων».

Γ . ) ’Επετράπη είς τήν Κυβέρνησιν ϊνα προέλθη είς διαπραγ- 
ματεύίεις πρός τούς προνομιούχους τών είς χρυβόν ’Εθνικών 
δανείων τών ετών 1881, 1884, 1887, 1889 καί 1890 πρός μεταρρύ- 
θμισιν τής υπηρεσίας αύτών σχετικώς πρός τόν τόκον, τά χρεωλύσια 
καί τάΓ. εγγυήσεις αύτών. Μέχρι δε τής νομοθετικής έγκρίσεως 
τοΰ οριστικού διακανονισμού τής ύπη ιεοίας τών άνωτέρω δανείων 
ώρίσθη περί αύτών, ότι «α ) Καταβάλλονται προσωρινώς τοΐς ομο
λογιούχοι ς 30 τοΐς ο)ο είς χρυσόν έπί τών πληρωτέων εκάστοτε το
κομεριδίων.— Έξαιροΰνταιτά κατά τήν 3)15 Δεκεμβρίου 1893,20 
Δεκεμβρίου 1893)1 Ίανουαρίου 1894 πληρωτέα τοκομερίδια τών 
αύτών δανείων, έφ" ών καταβληθήσονται τοΐς ομολογιούχοι; προ- 
σωρινώς 50 ο)ο έπί τφ άρτίω είς τραπεζικά γραμμάτια.

‘ Επίσης 50 ο)ο έπί τφ άρτίω είς τραπεζικά γραμμάτια κατα- 
βληθήσονται προσωρινώς τοΐς κατόχοις τοκομεριδίων, καταστάν-
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των απαιτητών κατά τήν 3|15 Ιουνίου τήν 19 Ιουνίου (1 Ιουλί
ου καί τήν 19 Σεπτεμβρίους ! Όκίωβρίου 1893 εφ οσον ταΰτα 
δέν άντηλλάγησαν πρός νέους τοκοφορους τίτλους.^

β ') Οΰδεμία ένεργεϊται καταβολή χρεολυσίων έτι τών δανεί
ων τοΰ ίων.

γ )  Αί εί; μ^ταγενεστέραν τής 19 Σΐπτεμβρίου, 1 'Οκτωβρίου 
1893 υπηρεσίαν τοκοφ^ρων εβνικώ/ ότνείων υ τέ //υ 3ΐ πρόσοδοι ε< 
φόρων, τελών, μ ο ν ο π ω λ ίω ν ,  έκχω ιήσεων καί δικαιω,ιάτων οιωνδή- 
ποτε είσάγοντ αι εις τό δημόσιον ταμείον».

Οΰτω διά η ών νόμων τοϋ Δεκεμβρίου 1893 έξηρέθησαν τής 
περικοπής τών τ 0 κομεριδίων έκτό; τών προσωρινών οανείων κοί 
πανια ταείς τραπεζογραμμάτια δινεια, εις τήν κατηγορίαν τών 
o n o i c o v  ύπή/.θη καί τι1» εις χρυσόν δάνειον t j j v  16 1)2 εκατομμυ
ρίων, αποδεκτές γενομένης ύπό τών ομολογιούχων τής τροπή; 
αύίοϋ είϊ τραπεζογραμμάτια έπί τφ άρτίφ δι’ επιστολών άπό 2 
Δεκεμβρίου 1893 διαμειφ&εισών μβταξύ του Υπουργού ιών Οικο
νομικών κοί τών συμβληθβιαών έν τήπερί τού δάνειον τούτου συμ- 
βάαει Τραπεζών Έί>νιΧή; Τραπεζης τη; 'Ελλάδος. Προνομιούχοι) 
Τραπεζης Ήπειροθεϊβαλίας καί Τραιπεζη; Κωναταντινουπόλεως. 
‘Αλλά όιάφο^οι υπήρξαν αί έξενε(βεϊοαι κρίσε ς περί εκάστη; 
κατηγορίας τών εί; τήν έξ ιίρεαιν ταύτην ύπαχθέντων δανείανν. 
Οϋα» ουδόλως έπεκρίθη ή έξαίρεσις τών προσωρινών δανείων ει; 
χρυσόν ή τραπεζογραμμάτια ώς άνε/νωρισμένη, o C c c o :  είπεϊν, υπό- 
έίΗμου όιεϋνοΰς έν ταϊ; πιωχεύσεσι τών Κοατών Τουντι ο από
λυτος οεβασβός τών προσωρινών δανείων επιβάλλεται έξ υπέρτα
τη; ανάγκης, διότι τά τοιαΰτα favtia αναγκαία έν τή οικονομική 
διαχειρίσει καί αύτών τών οίκονομικώς εύημερούντων Κρατών, απα
ραίτητα δέ αύτή τή λειτουργία τής Κυβ3ρνη«κής μη 'ανή; έν σιιγ- 
μαϊ; οικονομική; κρίσεως, θ ι ή >αν αδύνατα, έάν μή έκρίνοντο 
εκτός παντός κινδύνου. Προκειμένου δέ περί τών προσωρινών δα
νείων τοΰ Ελληνικού Κράτοΐ'5, έπί πλένν τοϋ λόγου ιούτου συνέ- 
τρεχον καί οί λοιποί λόγοι Κημοσίου συμφέροντος, οί ύπαγορεύ- 
σαντες τήν έξαίρεσιν τών είς τραπεζογραμμάτια δι' ομολογιών 
δανείων, τών προσωρινών δανείων όφειλομένων κατά τό όλον σχε
δόν ύπό τών προνομιούχων Τραπεζών. 'ΐίπί'ΐης οΰτε επεκρίΟησαν, 
οΰτβ ήτο δυνατόν νά έπικριθώσιν ώ ;  έκτή; ίδιαζούαης αύτών φύ- 
σεως αί γενόμεναι εξαιρέσεις 1) τής εί; χρυσόν πρός τάς προστά- 
τιδας Δυνάμεις οφειλή; τού Κράτους, 2) τή; οφειλή; πρός τούς 
κληρονόμους τοΰΌ&ωνος λόγφ άποζηιιι όοεω; διαφόρων εν 'Ελ- 
λάδι ιδιωτικών αύτοΰ κτήαεων καιαληφθεισοίν ύπ·» τοϋ Κράτους, 
.3) τοϋ Πατριωτικού δανείου ή μάλλον λαχείου, 4) τοΰ όφειΑομέ- 
νου ΰπό τοϋ Κράτους πρό; τήν Τράπεζαν υπολοίπου τοΰ ύπ’  
αύτής δοθέντος δανείου πρός τό ειδικόν ταμείον τής έ9νική; οδο
ποιίας, τόοφ μάλλον δαω τό δάνειον τοΰτο δένεί/ε χορηγηϋή ύπό 
τή; Τραπέζη; πρός τό Κράτος, άλλά πρός ειδικόν Τιμεϊον κεχω- 
ρισμένην έχον ύπόστασιν, δτε συνωμολογήθη τό δάνειον, άπό τοΰ 
ταμείου τοΰ Κράτους, 5) τών είς τραπεζικά γραμμάτια δυνάμει τών 
περί άναγκαβτική; κυκλοφορίας νόμων δανείων τών Προνομιού
χων Τραπεζών.

Η  Α Ν Α Γ Κ Η  Τ Ο Υ  Μ Ε Τ Ρ Ο Υ

Διάφορο, ύπήρξαν αί κρίσεις αί έπί τών αποφάσεων τούτων. 
Ά λλ ' ύπεράνω πάσης κρίσεως καί παντό; δικαιολογητικοΰ λόγου 
Ισχυρότερος ήτο ό τού δημοσίου συ ιφέροντος, έξ on έπεβάλλετο 
είς τό Κράτος τό ληφ&έν μέτρον. Έν τώ οίκονομικώ αύτοΰ 
ναυαγίφ έκ στοιχειώδους φρονήσεως καί ύπέρ τών γενικών συμ
φερόντων τή; χώρας προνοίας έπεβάλλετο είς τό Κράτος νά μή 
συμπαρασύρη έν τφ ναυαγίω τούτφ καί τήν Εθνικήν Τράπεζαν, 
τόν πυρήνα πάσης έν τή χώρςι οίκονομκής δράσεως καί ή ας έτή- 
ρησε πάνιοιε έπί τή; διεθνούς οικονομική; άγοράς άκηλίδωτον 
τήν σημαίαν τής πίστεως αύτής’ έσωζεν οΰτως είπεϊν διά τούτου 
έν τή πανωλεθρία τής οικονομική; αύτοΰ ηττη; τήν σημαίαν, περί 
τήν οποίαν αΰίις συγκεντρούμεναι αί οίκονοακαί τής χώρας δυ
νάμεις, θά ήδύναντοιά άνακτήσωσι τάς προτέρας θέσεις καί συνε- 
χίσωσι τήν πρός τά πρόσω πορείαν, παρέχουσαι συνάμα άσφαλή 
βάσιν είς τό Κράτος πρό; άνόρθωίιν τή; πίστεως καί τών οικο
νομικών αύτοΰ

Έπί πλέον δέ τοΰ γενικωτέρου τούτου συμφέροντος καί τό εί- 
δικώτερον τής νομισματικής τή; χώρας κυκλοφορίας συνηγορεί 
ύπέρ τή; αποφυγής μέτρου, καιρίως δυναμένου νά βλάψο τήν 
Εθνικήν Τράπεζαν Οίαδήποτε τωόντι μείωσιςτής αξίας τοΰ ενερ
γητικού αύιής δέν ήδΰνατο ή νά έχη τόν αντίκτυπον έπί τής πί- 
βτεως τοϋ τραπεζογραμματίου, ή τις διετηρήθη πάντοτε αμείωτο? 
ώ ς  έκ τοϋ γοήτρου τής Τραπέζης καί τού ενεργητικού, όπερ καλύ
πτει έν μέρει τήν πιστωτικήν αύτής κυκλοφορίαν.

Έκ τών λόγων τούτων επομένως ή πρός ακριβή έξυπηοέτησιν 
τών βίς τραπεζογραμμάτια δανείων δαπάνη τοϋ Κράτους έδει νά 
θεωρηθή ώς ύπαγομένη είς τάς προνομιούχους έκείνας ύποχρεώ 
βεις, ών ή ακριβής έκπλήρωσις έπιβάλλετοι αύτώ έκ  τού ύ*ερτέ- 
ρου καθήκοντος αύιή; τή; ύπάρξεώς του ώ ; Κράτους καί αϊτινες 

Επομένως π ρ ο η Ό ϋ ν τ α ι  τών π ρ ό ς  τούς λοιπούς δ α ν ε ισ τ ή ς  ύποχρε 
ώσεων. Ούδέ διά royoi εί ε οί λόγοι οίέπί ποοσωρινών δανείων 
συντρέχοντες π ρ ό ς  έξαίρεσιν άπό τών συνεπειών τή; πτ υχεύαεω; 
και έπί τή βάσει τών όποιων ή έξαίρεσι; αίίςη έκρίθη πάντοτε εύ
λογος κ α ί  ύπό τοΰ εθίμου κ ιθιβρο>&η. Ό σον  άφορά είς τήν έξι*ί- 
.ρεσιν τοϋ δανείου ιών 16 1)2 εκατομμυρίων, έάν ΰπ άοχ η  τι τό έπ- 
κριτέον είναι δτι α ΰ :η  δεν ύπήρξεν έταρκώς πλήρης. Είς τά πρό
θυρα τής πτωχευοίω:, ύπό τ ή ν π ί ε σ ιν  ύπβρτέρας ανάγκης συνομο-

λογηθέν, καθ' ήν στιγμήν αί συμβληθεϊσαι Τράπεζαι δέν ήδύ αντο 
νά άρνηθώσι τήν συνδρομήν αύτών είς τήν Κυβέρνησιν, τόν ύστα
τον κατά τής πτωχεύσεως αγώνα παλαίουσαν, ουδέποτε ένεγράφη 
έν τοϊ; δελτίοις χρηματιστηρίου τινός καί σχεδόν κατά τόόλον πα- 
ρέμει\εν εν τοΐς χαρτοφυλακ ίο ις τών άναδεχθεισών αύτό Τραπε
ζώ ν  έδει επομένως νά θεωρηθή, καίτοι ΰπό τόντύπον δανείου δι’ 
ομολογιών συνομολογηί)έν, ώς προσωρινόν δάνειον καί επομένως 
είς ούδεμίαν νά ύποβληθή περικοπήν. Ό τ ι  δέ διάφορος δέν ήτο 
ή πρόθεσι; τών συμβληθεντων, εξάγεται σαφέστατα έκ τοΰ άρθρου 
8 τής περί τού δανείου τούτου συμβάσεως, καθ' δ τό Κράτος εΐ- 
χεν έπιφί’λαχθή τό δικαίωμα τής έξοφλήσεως αύτοϋ ένίός βρα
χείας δεκοοκταμήνου προθεβμίας έπί καταβολή φράγκων "χρυαών 
35δ καθ' ομολογίαν όνομαστικοΰ κεφαλαίου φρ. 500. Ούχ ήττον ή 
Κυβέρνησις, όπωςάποφύγη έξαίρεσιν δανείου συνωμολογημένου εί? 
χρυσόν, επέβαλε τήν είς_ τραχεζογραμμάτια τροπήν έπί τφ άρ- 
τίω, ή τις άπειέλει, έπί τή βάσει τής τότε τρεχούσης αξίας τοΰ συ
ναλλάγματος πρός 167, όιιιστικην περικοπήν κατά 40 ο)ο περίπου 
τοΰ τε κεφαλαίου καί τών τόκων. Ό λω ς άδικοι επομένως ήσαν οί 
έν άρχή καί έν άγνοια τών πραγμάτων ύπό τών ομολογιούχων τών 
εί; χιιυοόν δανείων έξενεχθεΐ ίο ι κατά τής Ελληνική; Κυβερνή
σεως μομψαί δια τήν μή ύπαγωγήν τών είς τραπεζογραμμάτια δα- 
ιείων είς τό ύπό τών Νόμων τοΰ Δεκεμβρίου 1893 νομοθετηΟέν 
μέτρον. Τοιαύτας δέ μομφάς έπιρρίπτοντες οί ομολογιούχοι καί 
το ίδιον αύτών παρεγνώριζον συμφέρον. Διότι οίονδήποτε μέτρον, 
καιρίως πλήτιον τήν Εθνικήν Τράπεζαν καί τήν έπί τής πίστεως 
αύτής θεμελιουμένην νομισματικήν τής χώρας κυκλοφορίαν, δέν 
ή δυνατό ή νά αύξήαΐ) τήν αδυναμίαν τοΰ Κράτους πρό; έκπλήρω- 
σιν τών υποχρεώσεων αύτοΰ, άποβαινούσης αμφιβόλου τής έκτε- 
λέσεως καί ούτών διά τών Νόμων τοΰ Δεκεμβρίου 1893 λη
φθέντων μέτρ<«ν, Θά συνεπήγε to δέ επίσης τό αποτέλεσμα νά κα- 
ταστή δυσχερεστέςια ή βελτίωσις τών οικονομικών τοΰ Κράτους καί 
τής έν γένει οικονομική; τή; χώρος κάταστάσεως, έξ ών καί οί 
ομολογιούχοι ήδύναντο νά προοδοκώσι βελτίωσιν τής ύπό τών 
προσωρινών Νόμων τής πτωχεύοεως καθιερουμένηϊ ή έξ οίουδή- 
ποτε οριστικού συιιβιβασμοϋ προσδοκωμένη; καταστάοεως. "Ολως 
δέ άσήμαντον ήτο καί τό αντάλλαγμα, δπερ θά έλάμβανον άντί 
τών πλεονεκτημάτων τούτων, δι.ιτι ή είς ιό 30 ο)ο έλάττωσις 
τών τόκων τών εί; τραπεζογραμμάτια δι' ό ιολογιών δανείων όλως 
άσήμαντον θά έπέτρεπεν αΰξησιν τού είς τούς ομολογιούχους των 
εξωτερικών δανείων πληρωτέου ποσοστού τόκου, αΰξησιν άλλως 
τε κατανεμητέαν μεταξύ ιών ομολογιούχων πάντων τών δανείων, 
μή έξαιρουμένων τών ίίς τραπεζογραμμάτια

Λίαν εύλόγως επομένως καί ή Διοίκησις τή; Τραπέζης έν τφ 
πρός τού{ μετόχους άπολο,ισμώ τής διαχειρίσεως χοϋ έτους 1893 
άνεκοίνου τοΐ; μετόχι ι; περί τοΰ θέμαιος τούτου τά ακόλουθα :

»Τό διά τού είρημένου νόμου ληφθέν μέτρον προσωρινής έλατ- 
τώσεοις τοΰ τοκου καί διαπραγμαιεύσεως μετά τών δανειστών περί 
οριστική; έλσττώεεαις, δέν έπεξετάΟη έπί τή εί; τραπεζικά γραμ
μάτια όηαόοια δάνεια' όβεν ταΰτα έξακολουθοΰσι νά ύπηρετών- 
ται ίίς το <ϊρ ιον.

» Ή  έξαίρεσις αΰτη ύπηγορεύθη έ« λόγων επιεικούς δικαίου' 
εξυπηρετεί άλλως αύτών ιών είς χρυσόν δανεισιών τά συμφέροντα 
ώς προκύπτει έκ τών επομένων :

» 1) Ή  κεκιηαενη τό μέγιβτον ποσόν τών δαιείων τούτων Ε 
θνική Τράπεζα έλαβεν αύτά iv καιρώ. ο'>; πολλάκις έλέχθη καί 
άλλοτε, κατ’  επίμονον αϊτησιν τοϋ Δημοσίου πρός έξυπηρέτησιν 
έπειγουσών αναγκών αύτού, ών ή άντίληψις τή παρεσιάθη ο')ς 
ύποχρε.υτική, καθ’ δ ιδρύματος προνομιούχου έν τώ τόπω,- εύρί- 
σκεται δέ ή Τράπεζα έν τΓ) ανάγκη τής έν τφ Χαρτοφυλακίφ ού- 
τής τηρήσει»; μεγάλου έ< τών δανείων τούτων ποσοΰ, διότι τά έν 
κυκλοφορία τραπεζικά γοαμμάτια μέχρι τοΰ τρίτου τού ποσοΰ ού
τών αντιπροσωπεύονται δια τοιούτων ομολογιών, κατάτό ήμβτερον 
καταστατικόν- ή δέ αργία τών σχετικών αύτοΰ διατάξεων διαρκού- 
ση; τή; άναγκαστικής κυκλοφορίας, καθιστά μέτρον έκτακτον καί 
προσωρινόν, ου δεν έξαρτάται έξ ήμών ή διατήρησις ή ή λήξις.

2) Μέτρον κυβερνητικόν, Εχον ώ ; συνέπειαν τήν έλάττωσιν τής 
αξίας τ®>· έν λόγφ δανείων, παθόντων άλλως τε έπανειληαμένως 
ήδη έν τφ παρελθόντι διακανονίσεις επιζήμιους, δέν παρίαταται 
έπιβαλλόμενον έξ οικονομική; άνάγκης του Δημοσίου ταμείου, δ - 
ότι ή υπηρεσία όλων τών δανείων τούτων απαιτεί κατά συγκρι- 
σιν πρό; τό δλον ποσόν τών υπηρεσιών δημοσίων δανείων μικρόν 
έτησίω; ποσόν, κιί τοΰτο είς τραπεζικά γραμμάτια- άλλ’  ούδέ 
βελτίωσιν αξίαν μνείας ήθελε συνεπάγει τής θέσεως τών είς χρυ
σόν δανειστών, ε εκα τής ίίρημένης έν συγκρίσει πρός τά είς 
δάνεια μικρότητος τών είς τραπεζικά γραμμάτια δανείων, μόλις 
άποτελούντων τό έν δεκατον τέταρτον των δημοσίων δανείων· 
Ά φ ’ ετέρου δέ προφανώς άδικον τοιοΰτο μέτρον έπαγόμενον κατά 
τής Τραπέζης άποβάσης δανειστοϋ έξ έπιβολής τοΰ ίδίου κατα
στατικού καί τών πρός τό Κράτος σχέσεων αύιής· ήθελεν έχ;’  δέ 
ώς άποτέλεσμα τό έν λόγφ μέτρον τήν μείωοιν σπουδαίας αξίας 
τοϋ ενεργητικού τής Τραπέζη;. πρός έπαισθητήν βλάβην τής πί- 
στεω.-, ή όποία δέον νά στηρίζη τήν κυκλοφορίαν τών τραπεζικών 
αύιή . γραμματίων καί επομένως τήν ύποτίμησιν τών γραμματίων 
τούτων, πρός ανυπολόγιστον ζηιιίαν τοϋ τόπου, χαθιστώσάν προ
βληματικήν τήν έκ μέρους τής Κυβερνήσεως έκτέλεσιν τών πρός 
τούς είς χρυσόν δανειστός υποχρεώσεων της, όσονδήποτε καί αν 
περιορισθώβιν οΰιαι διά τίνος συιιβιβασμού.

»Οδτοι εΐσίν οί λόγοι, <ί ΰπαγορβύσαντες τφ Δημοσίφ τήν άπό 
πάσης διακανονίσεως έξαίρεσιν τών είς τραπεζικά γραμμάτια δα
νείων. "Επειδή δέοί λόγοι ουτοι είσίν άκαταμάχητοι, καί έπιβάλ. 
λουσι τήν έξαίρεσιν ού μόνον έκ δικαίου καί επιεικούς, άλλά xat
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*ν αύτφ τφ ζωτικφ βνμ^έρονχι τοϋτε τοπου καί τών δανειστών 
αύτοΰ, πισ-ιειιομεν τήν γενομένην έξαίρεοιν οριστικήν.

>Έτέρα κατηγορία οφειλών τοΰ Κράτους έξαιρεΐται αυτοδι
καίως έκ τής φύσεως αύτής πάσης διακανονίσεως συνεπαγομένης 
ελάττωσιν, ιϊνε δ ’  αύιη ή τοΰ λεγομένου κυμαινομένου χρέους 
έκ προσωρινών πρός τό Δημόσιον προκαταβολών. "ΟΟεν περί τών 
προκαταβολών τούίων, τών τε είς χρυσόν καί τών εις τραπεζικά 
γοαμιιάτια, ούδ* έλήφθη, ούδέ δύναται νά ληφθή μέτρον ύπό τής 
Κν^ερνήσεως άλλλο, παρά τήν μέχρι βαθμιαίας έξοφλήοεω;Ιτοκτι· 
κήν έξυπηρέτησίν».

Ούδέ έπλανήθη ή Διοίκησις τής Τραπέζης έν τή περί τούτον 
χρίσει αυτής, διότι τό δίκαιον καί συμφέρον τών ύπό τών νόμων 
τοΰ Δεκεμβρίου 1893 χαθιεροιθεισών εξαιρέσεων άνεγνώρισαν οϊ 
τε αντιπρόσωποι τών όμολογιούχων έν πάοι τοΐς άποτυχοϊσι σχε· 
δίοις συμβιβασμού καί oi αντιπρόσωποι τών Δυνάμε«ν κατά τάς 
περί οριστικού συμβιβασμού διαπραγματεύσεις καί τόν έν έτει 
1898 γινόμενον ΰπ* αύτών οριστικόν διακανονισμόν τοΰ δημοσίου 
χρέους.

©  Ζ Η Μ Ι Α I  Υ Π Ε Ρ  Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ ® )
’Ανωτέρω παρεθέσσμεν τήν καιάστασιν τδν οφειλών τοΰ Κρά

τους πρός τήν Τράπεζαν τή 31 Δεκεμβρίου 1892.
Έ ν ι ’) ίσολογισμφ τη: 31 Δεκεμβρίου 1893 τήν κατάστασιν 

ταύιην εί ̂ ίσκομεν ούσιωδώ; άλλοιωθείσαν. Η Τράι· εζα τφ όνιι, 
συν εργαζόμενη μετά τού Κράτους καί μετ’ αύτοϋ συναγωνιζομένη 
πρός αποτροπήν τής πτωχεύσεως, δέν ήδύνατο έξ έπιβυλλομενου 
καθήκοντοί, οίαδήποτε καί ΰν ήτο ή γνώμη αύτή; περί τής επιτυ
χίας τοΰ άγώνος. νά προβΓ] εί; αντιθέτους ένεργεία:, διναμένας 
νά παρερμηι ενθώαι καί ν« παραβλάψωσι τάς ένεργείσς ιής Κυ
βερνήσεως, Τοιαύ;η τις ενέργεια τή; Τραπίζης θά ήτο ή πώλησι; 
τών έν ιφ  χαρtoo-υλακ'ω  α ό t ή : χοεωγράφων τοϋ Κράτους. ή-ις 
ϊ·πηγορεύ«.το μέν ίσως ύπό τοϋ συμφέροντος τή: Τραπέζης, άλλά 
θά άντέκειτο τή εύθύτη ι κοί καλή πίστει. άπό τών οποίων ή Δι, 
οίκησις τής Τραπέζης έν τή μακρύ, αύιήί πολιτεί^ ούδέΓ.ο ε παρεξ- 
έκλινεν- Ά π οξ  όμως γενομένου καταδήλου τού άνοποφεύκτου τή; 
πτωχεύσεως καί τή; ραγδοίας έκπτώσεω; τών Έλ? ηνικών χρεω- 
γράφων μαρτυρούοης τήν περί τούτου σύμφωνον πεποίθησιν καί 
τών ξένων αγορών ή Τράπεζα έκλιπόντων τών λόγων < ϊτι ν*ς 
ίπέτρεποναυτήν άπό τής πωλήσεώς των. προέβη εις τόν πώλησιν 
τών έν τφ χαρτοφυλακίψ αύτή- χρεωγράφων τής Έλληνιχής Κυ- 
βερνήσεω:, όσων ή πώλησις ήιο δυνατή, ήτοι πασών τών ΰπ' «ύ- 
τής κατεχοαένων όμολογι»ν τών δανείου τών 170,120,125, καί 135 
εκατομμυρίων. ‘Ετήρησε δε μόνον έν τφ χαρτοφυ; ακίω τάς ΰπ' 
αύτής κατεχομένας όμολογίσς ιού δαιείου Λαρίσσης κοί ιού 1>,c- 
νείου κεφαλαιοποιήσεως, ώ '  ή πώ/ησις δένπαρίστατο έψικτήάνευ 
ύπερβολικής ζηαίο?. Επίσης ?έ ό λογαριασμός τών έν τφ χαρτο- 
φυλακιω αύτή; ομολογιών τών εic χο’ σόν δάνε ιον τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεωο ούσιωδώς έμειωΰη ώς έκ τής τροπής τοΰ εις >ρυσόν 
δανείου τών 16 1/2 εκατομμυρίων είς δάνειον εις τραπεζογραμμά
τια έπί τφ άρτίίρ καί τής μεταφοράς έπομένος τοϋ δανείου τού
του είς τόν λο·/αριοσμόν τών είς τραπεζογραμμάτια δανείων. Ού
τως ή Τράπεζα περιορισθεΐ ja άφ ' ενός μετολλικόν διά τής πωλή- 
σεως ομολογιών τ ώ ν  εις χρυσόν δανείων τοϋ Κράτου:, άφ’ έτέςου 
μειώσασα τά δι ’ ίδιον λογαριασμόν κυνλοφοροΰντα τοαπεζικά 
γραμμάτια άπό 50.349.551 τή 31 Δεκεμβρίου 1892 είς 36.054 895 
τή 31 Δεκεμβρίου 1893 προσεπάθησε τό καθ’ έ αυτήν νά άνακόψΐ} 
τήν ύπερτίμησιν τοΰ συναλλάγματος.

Ή  έκ τής πωλήσεως ομολογιών τοΰ Έθνικοΰ δανείου ζηιία 
έκαλύφθη ύπό τοΰ εκτάκτου τής Τραπέζης άποθεματικοΰ, κατελ- 
θόντος τή 51 Δεκεμβρίου 1893 εις 7.500.000 δρφ. άπό 10.S42.220 
δρχ. τή 31 Δεκεμβρίου 1892. Κατόπιν τών μεταβολών τούτονν ή 
κατάστασις τ<3ν πρός τήν Τράπεζαν οφειλών τοΰ Κράτους τή 31 
Δεκεμβρίου 1893 είχεν ώς ακολούθως.

Όφειλόμενα νπό τοΰ Κράτους πρός τήν 
Ε θ ν ικ ή ν  Τ ρά π εζα ν

Είς Μεταλλικόν
Όμολογίαι Έθν. δανείων είς χρυσόν...................... 2.883.689.50
Δάνειον πρός τό Κράτος επ’ άναγκαστική κυκλοφ. !4 069.949.40 
Προσωρινά δάνεια είς χρυσόν.....................................  7.102.845.18

Σύνολον 24.056.484.00
Τραπεζικά γραμμάτια 

Όμολογ. Έθν. δανείων είς τραπεζικά γραμμάτια 36,997.862.33 
Δάνειον πρός τό Κράτος έπ’ αναγκαστική κυκλοφ. 70.556.122.07 
Προσωρινά δάνεια είς τραπεζογραμμάτια. . . . 4.321.065 42
‘Υπόλοιπον δανείου πρός τό ταμεΐον τής ’Εθνικής 

οδοποιίας....................................................................  1.758.663.30
Σύνολον 113.633.662.30 

‘Ος νά μή ήρκουν δέ αί εκ τής πτωχεύσεως τοϋ Κράτους καί τών 
εντεύθεν παρεπομένων συνεπειών οίκονομικαί δυσχέρειαι, ένε- 
σκηψε κατά τό 1893 έτι δεινότερα ή ήδη ύποβόσκουσα κρίσις τής 
σταφίδο;, συνεπείς υπερβολικής ϋποτιμήσεως τοΰ προϊόντος τού
τον. ’Εντεύθεν γεωργική καί εμπορική κρίσις τ ϊ,ν πλουσιωτέρων 
τής ‘ Ελλάδος έπαρχιών. ής τά αποτελέσματα έγένοντο αισθητά καί 
εις τά λοιπά τής 'Ελλάδος εμπορικά νέντρα. Προφανής επομένως 
ή δυσχέρεια τών περιστάσεων, αςτή Τραπέζπ έπεβάλλετο να αν
τιμετωπίσω. Άφ* ενός πτώχευσις τού Κράτους καί εντεύθεν δει-

νόε κλονισμός τή; τε εξωτερικής αύτοΰ καί τών ιδιωτών πίστεως, 
«φ ’ ετέρου εμπορική καί γεωργική κρίσις, έξ άμφοτέρων δέ ύπερ- 
τίμησις τοΰ συναλλάγματος καί έκ τούτων άμεσοι καί έμμεσοι 
ζημίαι διά τήν Τράπεζαν- Ύπό ταούτας συνθήκας, είς ΰκρον κρί
σιμους καί διά τήν χώραν καί διά τό Κράτο; καί διά τήν ’Εθνι
κήν Τράπεζαν, ήρξατο τό ετος 1894.

| f  HI MMIPrmUTEYiEIE HP0J ΤΟΥΣ ΛΑΝΕΙΙΤίΙ J
Ό  νόμος τής 10 Λεκεμβοίου 1893 έπρονόει περί πληηιομής 

είς τραπεζικά γραμμάτια πρόςΓιΟοΙο έπί ιφ άρτίφ τών τοκομερι' 
δίων λήξεως 3)15 Δεκεμβρίου 1893 καί 20 Δεκεμβρίου 1893 )2 
Ίανουαρίου 1894, touco δέ λόγφ ανεπαρκείας χρόνου μετά τήν 
έπιψήφισιν τοΰ νόμου τούτον, μεταβαλόντος τό πρώην καθεστώς 
πρός προμήθειαν τού άπαιιουμένου χρυσού διά τήν ύπηρεοίαν 
τών τοκομεριδίων ϊούτίον. Τής υπηρεσίας δέ αύτών ύνατεΟείσης 
ύπό τοΰ αύτοΰ νόμου τή Εθνική Τραπέζι), πάσαν κατέβαλεν αΰτη 
προσπάθειαν καί μετά πάσης ένήργησεν άφιλοκερδεία:, ό ιω ; ή 
πληρωμή τών τοκομεριδίων τούιων άποβή τοΐς όμολογιούχοις 
εύχερεστέρα καί όλιγώτερον έ.αζήμιος. ΕύΒύς δμως άρ/ομένου 
τοΰ 1894, έπεβάλλετο τή Κυβερνήσει νά προνοήσο καί περί τής 
υπηρεσία; τοϋ τοκομεριδίου τής 20 Μαρτίου] 1 'Απριλίου 1894. 
Καίτοι δέ τά ληφθέντα μέτρα διά τών νόμων τοϋ Δεκεμβρίου 1893 
έχαροκιηριζοντο ώ ; προσωρινά καί παρείχετο δι’ αύτών τή Κυ' 
βερνήσει ή άδεια, όπως προέλθη εί; διαπραγματεύσεις πρό; τοΰ; 
δανειστάς, ή έκ τών μέτρων τούδων καί ιδία έκ τής αναστολής 
τής λειτουργίας τών ί γγυήσεων παραχθεΐσα ανωμαλία τών μεταξύ· 
τοϋ Κράτι υ; καί τών δa^εισΓώv αύτοΰ σχέσεοιν, φυσικόν ήτο νά 
έξεγείςη τούτους καί καταστήση τά μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, 
είς ά προηγουμένου ήιο ανατεθειμένη ή υπηρεσία τών δανείων 
καί «τινα κατά τό πλεΐοιον εΐ/ον είσποάξΐ] εις τήν έκδοσιν αύτών, 
απρόθυμα πρός πάσαν μετά τής Κυβερνήσεο)ς συνεννόηση·.

‘ Η Εθνική Τράπεζα προσενεγκοΰσα τήν μεσολάβησιν αύιής 
τή Κυβερνήσει έν τή δυσχερεϊ ταύτ^ περιστάσει, καιώρθωσεν άπό 
κοινί.ϋ μετά τής Κυβερνήσεως έργασθεΐσα όπως, άνατιθεμένης εις 
τήν Τράπεζαν τής υπηρεσίας, οΐ κ. κ. G. ί. I1AMBRO AND SON 
ώς ιΐνταποκοριταί αύτής άνοδεχβώσι νά προνοήσιοσι περί τής 
υπηρεσίας τών δανείων έν τώ έξθ)τερικώ. ’ Εντεύθεν δέν επαυ- 
σεν έ<.τοτε διά τής Τραπέζης γινομένη ή ύπηρεσία τών έξωτερι- 
κών δανείων, πορ’  αύτφ συγκεντρουμένων τών λογαριοσμών καί 
δι’ αύτής κανονιζομένων πάντο.ν τών άφορώντοιν είς τήν ύπηρετ 
αίαν ταιίτην. Άρχομένου τού 1894, ήρξαντο καί αί τής Κυβερ- 
νήοεως πρός τούς αντιπροσώπους τών όμολογιούχων διαπραγματ 
τεύσεις περί συμβιβαστικής διακανονίσεως τών είς χρυσόν τοϋ 
Κράτους δανείων. Κατά τάς διαπραγματεύσεις δέ ταύτας ή Τρά" 
πεζα καί οί τήν Διοίκησιν αύτής άποιελούντες πρόθυμον παρέ- 
σχον ως πάντοτε τήν σύμπραξιν αύτών τή Κυβερνήσει Θά μεί- 
νωσι δέ ιίνεξιτήλως έγκεχαραγμέναι έν τή μνήμο τών τότε διοι" 
κούντο)ν τήν 'Κθν. Τράπεζαν αί άλγηναί περιπέτειαι καί έντυ" 
πώσεις, «ς  συνεμερίζοντο, έν διαρκεΐ συνεργασία διαιελοΰντες 
μετά τοϋ τότε προέδρου τής Κυβερνήσεως.

ΚΑΙ Η Σ Τ Α Φ ΙΔ ΙΚ Η  Κ Ρ ΙΣ ΙΣ L J.
Γ ?

’ /Ιτυχώς λήγοντος τοϋ έτους αί διαπραγματεύσβις αδται κνα^ά- 
γησαν εκ τε τής δεινής άντιδράσεως τών γερμανων όμολοιούχιον 
καί έκ τής επιμονής τής Ελληνικής Κνβερνήσεως, όπως μή παρα- 
σχη τοΐς δανεισταΐς συμμετοχήν είς τά πλεονάσματα τών υπεγγύων 
εισπράξεων, ήν έκρινεν ώς συνεπαγομένην Ιμμέσιος έλεγχον επί 
τών οίκονομικών τοΰ Κράτους. Έ κ τή; αποτυχίας δέ ταύτης τών 
περί συμβιβασμού διαπραγματεύσεων έκορυφώθη ή έκ τής κρίσεως 
τών σταφίδων καί τής ύπερτιμήσεως τοϋ συναλλάγματος δεινή 
δυσπραγία.

Ή  έπί τών σταφίδος κρίσις άναγκαίαν έπέσυρβ τής Τραπεί:ηί 
τήν σύντονον μέριμναν, έφ’ όσον τούτο δέν έξήρχβτο τών όριων 
τής ιδίας δράσεως. Προέβη δέ καί είς ειδικήν και λεπτομερή έξέ- 
•τασιν καί μελέτην διά τών ύποκαταστηαάτων αύτής τών όρων καί δα
π α ν ώ ν  τ ή ς  καλλιεργείας τοϋ προϊόντος τούτου, όπως κρίνο έν βχέσει 
πρός τάς τιμάς περί τε τής έντάσεως τής κρίσεως καί τών αποτε
λεσμάτων αύτής. Καί άφ’ ενός μέν έπήλεν αρωγός είς τούς καλ- 
λιεργητάς, άφ’ ετέρου δέ πάσαν κατέβαλε προσπάθειαν όπως συν- 
τβλέσυ είς τήν είς Ρωσσίαν είσαγωγήν τοΰ προϊόντος τούτου, βυν- 
δραμοΰσα τόν είς Ελλάδα τότε επί τούτω κατελθόντα ειδικόν 
άπεσταλμένον τής Ρωσσικής Τραπέζης τοΰ Έξωιερικοΰ Εμπορίου· 
καί άναδεχθεϊσα τήν αντιπροσωπείαν τής Τραπέζης ταύτης πρός 
έκτέλεσιν τών ποικίλων τραπεζικών πράξεων, αΐτινες εύκολύνου- 
νουσι τό έμπόριον. σνντελοΰσιν είς τήν άνάπτυξιν τής είσαγωγής.

Συνάμα ή Τράπεζα άπέφυγβν έκτός τής περιπτώσεως επιτακτι
κής ανάγκης τήν Ινέργειαν έκτελέσεων, ίδίως έν ταΐς σταφιδοφό- 
ροις έπαρχίαις.
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ΣΪΜΒΟΤΑΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

^ Ε Π Α Ν Α Λ Η Ψ Ι Ι  ΔI  Α  Π Ρ Α  Μ Τ Ε  Υ Σ  Ε Ω  Nj

Κατά τό επόμενον ετος 18ί'δ οι πρός τού; ομολογιούχους δια
πραγματεύσεις τή; 'Ελληνική; Κυβερνήσρως έπανελήοθηασαν,
■ συνάμα δέ ή Κυβέρνησις προεκά/,εσε τήν ύπό τή; Βουλής Ιπιψή- 
φισιν τοΰ Νόμου τή; 24 Ιουνίου 1895 περί υπηρεσίας τού Δηι*ο- 
οιου χρέους. Διά τού νόμου τούτου άφηρέθησαν άπό τής αρμοδιό
τητας τοΰ έπί τών Οικονομικών Υπουργείου καί άνεχέβηοαν 
είς είδινόν κλάδον οικονομικής διαχειρίσεως. υπό τό όνομα «ύπη- 
•ρευία τοΰ Δημοσίου Χ ρ έ ο υ ς 1) η φροντίς περί παραλαβής καί 
άποταμιεύίεως των έσόδων έκ φόρων καί δικαιωμάτων τού Δη
μοσίου, τών διά νομοθετικής πράξεω; προ διορισΟ ηιομενων ά.χο- 
κλειστικώς διά τήν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσ.ου Χρέους. Ά V .ά  μέχρις 
οΰ προσδιοςισθώσι νομοθετίκώς τά έσοδα ταΰια, ώρίσθη ότι τα 
διά τήν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσίου Χρέους αναγκαία ποσά τίθενται 
ύπό τοϋ 'Υπουργείου τών Οικονομικών t i ;  τήν διάϋεσιν τής υπη
ρεσίας τοϋ Δημοσίου Χρέους έκ τοΰ όλου τ<δν έσόδων τοϋ Κρά
τους.

2) Ή  διαχείρισις τών έν τ<;> προί’.τολογισμώ τοϋ Κράτους ανα
γραφόμενων διά τήν υπηρεσίαν τοϋ Δημοοίου Χρέους πιστο')βεων, 
-f| φροντίς καί έπιτήρηαις πρός εμπρόθεσμον και ά<εραιαν έκπλή- 
ρωσιν των έκ τοΰ Δημοσίου Χρέους υποχρεώσεων τοΰ δημοσίου
ταμείου καί ό έλεγχος τών γινθ(ΐέν«)ν πληρωμών καί πασών τών 
συναφών ταύται; έργασιών. _

>ΐ) ή υπηρεσία τή; άποσβέσειος τοΰ Δη ιοσίου Χρέους παί 
ί) ή λογοδοσία τής διαχειρίσεως τ*ν Τραπεζών, τραπεζιτών ή 

•άλλων οίωνδηκοιε, ο'ίιινες κατ’ εντολήν τοϋ έπί τών Οικονομι
κών 'Υπουργού ένήργησαν κατά πάσαν τήν παρελΟοΰααν περίοδον 
πληρωμής απέναντι τόκων ή χρεολυσίων δανείων τοΰ Κράτους 
καί ό έλεγχος τών πρός έπαλήθευσιν τής διαχειρίσεως ταύτης πα- 
ραδοθησομένων είς τήν υπηρεσίαν τοΰ Δημοσίου Χρέους τοκομε
ριδίων καί ομολογιών υπό τών τάς πληρ.ιιμάς ταύτας ένεργοΰντων.

Α'ετέΟ»/ δέ ή Διοίκησις τή; «υπηρεσίας τοΰ Δηαοσίαυ Χρέους 
-εί: αρχήν αΰιόβου/.ον καί ανεξάρτητον υπό τό δνομα «διοικητικόν 
Συμβούλιον τή; υπηρεσίας τοϋ Δημοσίου χρέους» άποτελούμενον 
άπο τόν έπί τών Οικονομικών Υπουργόν, ώς Πρόεδρον τοΰ Συμ
βουλίου, άπό τόν Πρόεδρον τοϋ ’Αρείου ΙΙάγου, άπό τόν Πρόε
δρον τοΰ ‘ Ελεγκτικού Συνεδρίου, άπό τόν Διοικητήν της ‘Εθνικής 
’Τραπέζη; άπί τούς διευρύνοντας τάς έχούσας τό δικαίωμα 
τής έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων δύο «λλας Τραπέζας, ήτοι 
τήν Τράπεζαν τής Ήπειροθεσσαλίας καί τό έν Άθήναις κατάστη
μα νής Ίονικής Τραπέζης. ΤόΣυμβούλιον τοΰτο ήρξατο τών έργα
σιών αύτοϋ τή Αύ/ούστου 1 διά δέ Β. Δ. τής 10 Δεκεμβρίου 
1895 έκανονίσθησαν λεπτομερέστερον τά τή; λειτουργίας τής γέυς 
υπηρεσίας. Οϋτοις ή Κυβέρνησις διά τού νομοθετήματος τούτου 
ά φ ’ ενός μέν ύπό τήν αιγίδα άηοτάτων τοϋ Κράτους λειτουργών 
καί τών κυρκοτέοων αντιπροσώπων τή; Οικονομική; πίσιεωςτής 
χώρα; ήΟέλησε νά έξασφαλίση διά νέων εγγυήσεων καί αυτο
νόμου άπό τής λ ο ιπ ή ς  διοικήσεως οργανισμού τήν ακριβή υπηρε
σίαν τού Ληαοσίου Χρέους και ιήν άπρόσκοπτον λειτουργίαν πάν
των τών είς  αυτό άφορώντων, άφ ’ ετέρου δ έ  διά τών έν αύτφ 
π ε ρ ι λ η φ θ έ ν ι ω ν  τραπεζικών σιοιχείων, προέΟετο νά Οέσχι τήν υπη
ρεσίαν ταύτην είς μείζονα συνάφειαν πρός τούς έκ τό>ν καθηκόν
των αύτών διατελοϋντας έν σιενωτέρφ σύνδεσμο» πρός τήν αγοράν 
ναι τά- έν γένει oίκovoμικάc τής χώρας περιστάσεις, ώ ν  ή ακρι
βή- άντίληφι: επιβάλλεται, ιδία προκειμένου περί εξωτερικών χρε
ώ ν  εί* -/ρυσόν υπηρετούμενων. καί χ ρ εώ ν  έπ αναγκαστική κύκλο- 

" - Κατά τά λοιπά, αί μεταξύ του

ν συνόλω μειώσεως τών πρός τήν Έθν. Τράπεζαν οφειλών 
τοΰ Κράτους ώ ;  εξάγεται έκ τής καταστασεως αύτών τή 31 Δε
κεμβρίου 189Γ> έν συγκρίσει προς τα υφειλομενα τη ο !  Λεκεμβρι-

° V ΟΒτω- εξαιρέσει μόνον τών είς τραπεζικά γραμμάτια πρόσω - 
οινών δανείων παρατηροΰμεν μείωσιν πασών των ετέρων πρός τήν 
Τοάπείαν οφειλών τού Κράτους, εε ων ιδκ* σημαινουσα είναι η 
αείΜβΐ- τ(ον ότειλοαένων εις τραπεζογραμμάτιά επ αναγκασιική 
κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α  κατα δρχ. 14.89M.SS. ‘Εάν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ όψιν 
δτι τό όλον τοΰ είς τήν διαΟεσιντη; Κυβερνήσεως παρα tq Ινθν. 
Τ ο α π έ ϊ ϊ ΐ  έκ τοϋ δανείου τούτου ποσόν ανηρχετο είς 71.000.000 
<5ρα/μάς, εύρίσκομεν ότι τή 31 Λεκεμβρίου 189·> .^είλείο ύπό τοϋ 
An /οσίου ποσόν έλαττον κατα t.i..-*k>.06h.«i2 δραχμας, αναμφισβη- 
τητον τούτο σύμπτωμα τής άρ/ομενης των οικονομικών τοϋ Κρό
τους βελτιώσεως·

δέ τών έπί ύποθήκχ) δανείων ή ραγδαία μείωσις κατά τήν τβλεν- 
ταίαν δεκαετίαν φαίνεται άνακοπείσα, παρατηρονμένης μικρός
αύξήβεως καί έν τή έργαοίφ ταύτπ. Ίδίςι δέ άξιοσημβί«τος είναι 
ή αϋξησις τών προεξοφλήσεων, καίτοι ή διοίκησιΐ τής "Εθν. Τρα
πέζης ούδόλως έχαλάρωσεν, άν μή καί έπέτεινε τήν προιοχι^ν αύ- 
τή; περί τήν αυστηρόν έκτίμησιν τών χορηγουμένων πιστώσεων 
καί-περί τήν άκριβή διάγνωσιν τής πραγματικότητας τών προ*- 
ξοφλουμένων έμπορικών γραμματίων. Χρηστάς έπομένως ήδυνά- 
μεθα νά κχωμεν έν τέλει τοΰ 1895 έλπίββς, ότι ευρισκόμενα είς 
τόν οϋδόν περιόδου ού μόνον άναρροιβεωΓ, άλλά καί νέας τών έρ- 
γ»σ*ών τή; Έθν. Τραπέζης άναπτύξεως, Ιδιο έάν ή δεινή τών 
σταφίδων κρίσις ήθελεν άποσοβηθή, τό δέ Κράτος ήθελε κατα- 
λήξη εις συνεννόησιν μετά τών όιιολογιούχων πρός οριστικήν τώ^ 
χρεών διακανόνηοιν.

Κατά τό ετος 1891, ή ΈΘν. Τράπεζα έλαβε τήν πρωτοβουλίαν 
τής ίδρύσεως τής ‘ Ελληνικής ασφαλιστικής ‘Εταιρίας « Ή  Έθνι·- 
κή» κρίνουσα, καθ' ά ή Διοίκησις τής Τραπέζης άνέφερεν έν τφ 
πρός τούς μετόχους άπολογισμφ τ»ΰ έτους τούτου, δτι ή « Ή  άνά. 
Υκη τοιαύιης τινός έγχωρίου ‘Εταιρίας έπί άσφαλών βάσεων βε- 
μελιουμενης πρό καιςοΰ ήδη είχε κατασι^ έπαισθητή- ή δέ ήμε- 
τέρα Τράπεζα έκρινεν, οιι λαμβάνινσα τήν πρωτοβουλίαν, τ§ 
συμ^ράξει καί τών λοιπών πισεωτικών ιδρυμάτων τοΰ τόπου' τής 
αυοτάσεως τοιαύτης Εταιρίας, ούσιωδώς υπηρετεί τά κοινόν συμ
φέρον, ιδία διά τής αποτροπής τής έκ τοΰ τόπου έ£αγωγής χρή - 
ματος, ήν συνεπάγεται ή άσφάλισις παρά άλλοδαπαΐς Έιαιρίαΐί.

Μειά τήν κατά τό 1890 έκλογήν τοΰ Παύλου Καλλιγά, ώς Δι- 
οικηιοΰ τής Τραπέζης καί τοϋ II. Σημηριώτου ώς ύποδιοικητοΰ 
αύιής, ή Διοίκησις τής Τραπέζης έσιερήθη άτυχώς ταχύτατα τής 
πολυτίμου συνεργασίας τοΰ ‘ Υποδιοικητοΰ Π . Σημηριώτου, άπο* 
βκύσαντος τ^ 26 Ίανοναρίου 1892. Είς άντικατάστασιν αύτοΰ, ή 
Γενική τών Μετόχων συνέλευσις έζελέξατο έν τή συνεδρία αύτής 
τής ί* Φρβροί>αρίου 1892 υποδιοικητήν τόν κ. θεόφραστον Πα* 
παδάκην, τούτου δέ παραιιηθέντος ή Γενική τών Μετόχων Σ υ ' 
νέλευσις έν συνεδρία αύτής τής 8 Φεβρουάριου 1894 έξελέξατο 
ώς υποδιοικητήν τόν Διευθυντήν τοΰ Γραφείου τή ς ’Εθνικής Τρα
πέζης κ. Ίωάννην Λ. Βαλαωρίτην. Τά κατά χό 1895 άναφανέν- 
τα συμπτοηιατα βελτιώσεως έν ταϊς έργασίαις τής 'Εθνικής Τρα- 
πέζης ειι μάλλον έπετάθησαν κατά τό επόμενον έτος, σημαντι
κή δ ’ έσημειώθη καί αΰξησις πασών τών εργασιών Τής Έθν. Τρα
πέζης άφ’ ένός, άφ’ ετέρου δέ καί μείωσις τών πρό; τήν Τράπε
ζαν οφειλών τού Κράτους, έτι μάλιστα σπουδαιοτέρα, λαμβανομέ. 
νου ύπ" δψιν χό μείζον ποσόν έλαττώσεως τών οφειλών toucgjv 
παρατηρεϊχαι έν τή είς χρυσόν οφειλή τοϋ Κράτους.

Είς βελτίωσιν ιών έρ^αιιών τής Τραπέζης βεβαίως συνετέ- 
λεσεν ή γενικώτερον παραχηρηθεϊσα τοιαύτη έν τϋ οικονομική τής 
χώρας κατασιόσει, βυβμιαίο>ς προβαινούσης τής έκ τής κρίσεως 
άιαρρώσεως. Ταύτην έ,χεβοήθησαν αί έσοδείαι καί ή έ.τελθοΰσα 
βα&μιαια τοϋ συναλλάγματος ύποτίμησις, i|V δέν άνέκοψαν ουτε 
αί κατά τό έχος 1897 γενόμεναι ύπό τοϋ Κράχους μείζονες άγο- 
ραί συναλλάγματος, οϋιε ή έν Κοησχαντινουπόλει χρ>ιματ<στική 
κρίσις, λόγω τής όποιας οί έν nj πόλει χαύτη Τραπε{ϊται ήναγκά- 
σβησαν νά άποσύρωσιν έκ χής άγορΰς τών ’Αθηνών πολλά έκ τών 
κεφαλ</ίοιν αύτών, δώσα\χες ούτως αφορμήν είς μείζονα ζήχησιν 
έξοίχερικοϋ συναλλάγματος. Έν τ[| εύέλπιδι ταύτη στιγμφ, άλλ 
είς χά πρόθυρα τής έκραγείσης χατά τάς αρχάς τοϋ επομένου 
έιους πολεμική» Θυέλλης, ή Εθνική Τράπεζα έστερήθη τόν Διοι
κητήν αύιής Παύλον Καλλιγαν, θανόντα τή 16 Σεπτεμβρίου 1896 
καί εύχυχήσαντα τούλάχισιον νά μή Ιδη τήν καταστροφήν τοΰ 
επομένου έι;ους άφοΰ ύπέστη δλας τάς πικρίας τάς έκ χής πτω- 
χεύσεως τοΰ Κράτους καί τών έκ ταύιης ποικίλων συνεπειών καί
περιπλοκών.

ΑΙ ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ
ΜΙΑ Μ Α Κ Ρ Α  Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

4 >  Κ Υ Ο ΙίίΝ Α  ΣΥΜ ΙΓΤίΙΜ  A T  Λ'ί _ ' «

Διά χού; λππούς κλάδους τών έργασιών τής Τραπέζης παρα
τηρούνται κατά τό έτος τούτο συμ.ττιαματά τινα βελτιώσεως διότι 
και ο ί προεξοφλήσεις καί τ<χ έπί ένεχύρφ δάνει α καί αί γεωργό· 
-κτηιιαχικαί χορηγήσεις παρίσιανται ηύξημέναι xij 31 Δεκεμβρίου 
t s 9γ> έν συγυρίσει πρός ιό προηγοώιενον έτος 1S<i4. Kui αύτών

Τήν διοίκησιν προσωρινώς άνέλαβεν ό αρχαιότερος τών υπο
διοικητών Στέφανος Στρέϊτ, συνεκλήθη δέ αμέσως ή Γενική τών 
μετόχων Συνέλευσις πρός εκλογήν Διοικητοϋ, αΰτη δέ συνελθοΰ- 
σα τή όρισϋείση ημέρα τής 28 ‘Οκτωβρίου 1896 έξελέξατο παμ- 
ψηφεί <!>ς Διοικητήν τής Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος τόν 
ύποδιοικηιήν αύτής i-τέφανον Στρέϊτ.

Ώ ς άνωχέρω παρετηρήσαμεν, κατά τά έχος 189Ρ έτι μάλλον 
έπεχάϋησαν χά κατά τό προηγουμενον έχος διαγνωαθένχα συμπτώ
μ α τα  γενικής βελτιώσεως τής οικονομικής χής χώρα? καταστασεως 
καί άναπτύξεως τών έργασιών τής Έθν. Τραπέζης, έν τοιαύτη 
δέ στιγμή γενομένης μεταβολής έν τή Λιοικήσει αύιής, ή νέα Δ«- 
οίκησις έκρινε πρ(ότιστον αύτής καθήκον συν τό νιος νά έργασθή, 
όπως άφ’ ένός μέν τεθή εκποδών ή κυρία αίτια, ή άνακόπχουσα 
όοιοχι/.ωτέραν ββλτίωσιν, άφ ' έχέρου δέ τεθώοιν αί βάσεις μείζο- 
νος άναπτύξεως τών έργασιών τής Τραπέζης.

Πλέον τών τριών έτών-ϊΙχ£ν_παρέλθη άφ’ δχου χό Κράτος, πε-
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ΕΘΝΙΚΗ2 ΕΪΑΤΟΝΤΛΕΤΗΡΙΛΟΣ

ΟιελΟόν είς χρηματικήν αμηχανίαν, είχε διακόψ^ τήνκανονικήν ύπη· 
ίησίσν τών τοκοχρεολυσίων τών imvetotv αύτοΰ, χαί εντούτοις, 
*αίτοι έπαιειλημμέναι εΐχον yivQ άπόπειραι, οριστικός ουμβιβα- 
σ μός μετά τών δανειστών αύτοΰ δέν είχεν έπιτευχθή, ή μετέωρος 
δέ αδτη κατάσιασις δέν ήδύνατο ή μόνον έπιβλαβώς νά έπιδρφ 
£πί τής οικονομικής καταστάσεως καί νά παρακωλύω τήν οριστι
κήν έπί τά βελτίφ τροπήν αύιή;. Ή  Διοίκησις χής Τραπέζης έσκέ- 
φθη, δτι ήδύνατο αποτελεσματικός να ΙργοσΒή ηρός συ'εννόησιν 
μεταξύ τού Κράτους καί τών δανειστών αύτοΰ, έ;ιιληφθεΐσα δέ 
τοϋ ερ,γου καϊ κατορθώσασα νά ύπερνικήση όύχί μικρός δυσχε
ρείας, προσεδόκα έγγυτάτην τήν επιτυχίαν τών ιδίων προσπαθεί. 
ών, ότε έξερράγη ή εξωτερική ’Εθνική κρίσις, καί ή ταύιην έπα- 
κολουθήσασα κήρυξις τοΰ πολέμου, έξ ών άνεστάλη πάσα περαι
τέρω ενέργεια. Τήν ύπέρ τοΰ συμβιβασμοΰ μεταξύ τοΰ Κράτους 
καί τών'δανειστών αύτοΰ δρασιν ιαύτην χ·̂ ς Τραπέζης συνοψίζει 
ή κατωτέρω έκθεσις τοΰ Διοικητοΰ αΰτής πρός τόν Υπουργόν 
τών Οικονομικών τής νέας Κυβερνήσεως, τής άναλαβούσης τήν 
Διοίχησιν τοΰ Κράτους xfj 18η "Απριλίου 1897 μετά τάς έν θεσ- 
οαλίςι πολεμιχάς συμφοράς.

Έ ν Άθήναις τϋ 15 ‘Ιουνίου 1897.
Πρός τόν Κύριον in i  τών Οικονομικών Υπουργόν.

Κ ύ ρ ι ε  'Γ  π ο υ ρ γ έ,
»Κατά τήν έκφρασθεϊσαν παρ’ Υ μώ ν έπιθυμιαν, λαμβάνω τήν 

τιμήν νά έχθέσω *Υμΐν συ^οπτικώς τάς μέχρι τοΰδε ένεργείας μου 
έν σχέση πρός τό ζήτημα τοΰ συμβιβασμοΰ, ένεργείας ών άλλως 
τε έμ^χιστευτικώς εχι-τε ήδη γνώηιν, διότι οΰδέν έιήργησα ά ευ 
προηγουμένης μετά τι ΰ ‘ Υπουργού τών Οικονομικών συνεν\οήοε- 
ως καί έιτινΓΰσεως αύτοϋ, κεντημένου καί αντίγραφα τών άνταλ- 
λαγεισών γραπτών συνεννοήσεών μου—ας ένεργείας άλλως τε μέ
χρι τής στιγμής ταύτης διεξήγαγον #λως ΐδιαιιέρως καί έμπισΐ8υΓ 
τικώς καί χωρίς νά ομολογήσω πρός τινα, εκτός τοϋ κ. Κλ. Ραγ 
καβή, ότι ενεργώ έκ συνεννοήσεως μειά τοΰ 'Υπουργείου, άρχε* 
σθείς νά βεβαιώσω ότι εχω πεποίθησιν ότι έ.τί ταΐς έπ’ έμ ϋ 
ύποδειχθε(σαις βάσεσιν, άν ύπό τών κομιτάτων έγένοντο άποδε
κτοί, ήθελον πείσει τήν Κυβέρησιν είς αποδοχήν συμβιβασμού.

οΠ^ρί τά τέλη Νοεμβρίου παρελθόντος έτους ελαβον τήν έπί- 
σκεψιν τοΰ τότε επιτετραμμένου τής Γερμα\ίας κ. Πίλγριμ έν χή 
Τραπέζη. όπως μέ συγχαρώ έπί τή έκλογή μου ώς Λιοικητοΰ. Προ- 
κληθείς ύπό τοΰ είρημένου κυρίου νά τφ ειπω τήν γνώμην μου 
περί συμβιβασμού, όν έκρινεν ούτος άναγκαίαν είς άρσιν κατα 
στάσεως κοί οικονομικής καί πολιτικής δυσφορήτου, άπήντησα, 
ότι συμμερίζομαι εντελώς τήν ιδέαν του, άλλ' δτι πρός έπίτευξιν 
συνεννοήσεως πςιωτίστως μέν έδει κατά τήν γνώμην μου τά κομι
τάτα νά παύσωσιν άξιοΰντα τήν άνάμιξιν αύτών δ ι ’  άντιχροσώπων 
των εις τήν διαχείρησιν τών φόρων, οί όποιοι ήθελον όρισϋή είς 
υπηρεσίαν τών εξωτερικών δανείων—καί δεύτερον επρεπε περ- τό 
όριστέον συμβιβαοτικώς ποσοστόν τόκων νά κατέλθωσι μέχρι σ >|- 
μείου συμβιβαζομένου πρός τήν κατάστασιν τών Ελληνικών οι
κονομικών ότι δέ Αλλως τε τό θέμα είναι ξένον τής δικαιοδο
σίας τής Έθνικής Τραπέζης.

» ‘ U ρηθείς κύριο; άπήντησεν, ότι όλως άτομικώς καί άσχέτως 
πρός τήν ΐδιότηιά του, νομίζει ότι είς τήν άνάμιξιν δέν ή θ ε λ ο ν  

έπί τέλους οί Γερμανοί δανεισταί έπιμείνο, άν έξευρίσκετο συν- 
δυασμόί υπηρεσίας τών δανείων παρέχων αύτοϊς άσφάλειάν τινα, 
—καί ότι, περί τό ποσοστόν, άν τοΐς προσεφέρετο κάτι άνω τών 
30 o)o, ήθελον δεχθή, έφν συγχρόνως τοΐς έδίδετο συμμετοχή εις 
τάς αύξήοεις τών έκ τών έκχωρητέων φόρων προσόδων καί είς 
τήν οίκονομίαν έπί τής συναλλαγής. Είς τόν κ, Πίλγριμ οΰδέν 
άπήντησα ή ότι εύχομαι έπί τοιαύτχ) βάσει νά περαιωθ^ ό συμ 
βιβασμός. Ένόμισα όμως καθήκον μου νά άνακοινώσω τήν διάλε- 
ξιν ταύτην τώ τότε Προέδρφ τοΰ ‘Υπουργείου ‘Υπουργφ τών Οι
κονομικών. Ή  ρώτησα δ' αύτόν, &ν έπιθυμή, όπως ή 'Εθνική Τρά
πεζα άναμιχθή είς διαπραγμάτευσιν συμβιβασμοΰ ύπό τούς όρους 
απολύτου έξ ένός εχεμύθειας—καί προηγουμένης περί πάσης ένερ· 
γείας αύιής συνεννοήσεως μετ' αύτοΰ καί ύ,τό τόν δρον άκάμη 
νά παρίσταται ή Τράπεζα πρός τούς μεθ’ ών ήθελε δια.τραγματευ_ 
Ojj ώς ένεργοΰσα έξ οικείων καί άνευ γνώσεως τοΰ ‘Γπουργοϋ, Ού· 
τος δμως νά ή ύπόχρεως ν’  άποδεχθή τά τή άδεία καί γνώσει αύ· 
τοΰ ύπό ιής Τραπέζης συμφωνηθησόμενα. Έλαβον δέ παρά τοΰ 
κ. Προέδρου τήν συγκατάθεσιν πρός ταΰτα πάνια, καί, μετά επα
νειλημμένος συζητήσεις, τήν άδειαν ν’ άνακοινώσω τφ κ. Πίλγριμ 
(ώς γνώμην έμήν καί άν ήθελον κατορθώσχ] νά καταστήσω ταύιην 
άποδεκτήν τφ κ. Προέδιφ) ώρισμένας βάσεις συμβιβασμοΰ τάς 
έξής: 32 ο)ο επί τοϋ άρτιου τόκου,— έκχώρησις πρός ύπηρεσίαν 
τών Μονοπωλίων καί χαπνοΰ—συμμετοχή τών δανειστών είς τό 
1)2 τής έπί τής έπισυναλλαγής τυχόν οικονομίας καί είς τό 1)2 
τής τι*χόν αύξήσεως τών έν λόγφ προσόδων— τών συμμετοχών 
τούτων τό ήμισυ είς βελτίωσιν τόκων, τό έτερον ήμισυ εις χρεω- 
λυτικήν Ιξόφλησιν τών δανείων δι' έξαγοράς, άφινομένης είς τούς 
δανειοτάς τής διανομής μεταξύ τών διαφόρων δανείων συμπλή- 
ρωσις &ν at είρημέναι πρόσοδοι ήθελον άποβή ανεπαρκείς (διά

32ο)ο είς χρυοόν', έκ τοΰ φόρου έτι τοΰ χαρτοσήμου. Καταβολήν 
τών ευρεθεισών έν έτει 1893 εισπράξεων έκ τών μονοπωλίων, 
δσας παρέλαβε ιό δημόσιον ϊαμείον, άφαιρ^σει ιών καταβληδέν- 
των έν τέλει 1893 ι βας εξαμηνία.^ τόκων τοΰ δαιείου μονοπω. 
λίων πρός 50 ο)ο είς τραπ. γραμμάτια— <ιί έκ τής χρεωλυτικής 
έίοφλήσεως οίκονομούμενοι τόκοι νά ύπηρετώοιν είς ού^ησιν τής 
χρεωλυτ. άτοββέσεω; τών δανοίων,—Παροχή 30.000.000 φρ. 
δανείου 3*ρός χήν 'Ελληνικήν Κυβέρνησιν είς χρυοοι. αποκλειστι
κές προωρισμειου είς έξόφλησιν ιού είς χρυσόν κυμαιιομένου χρέ
ους. ‘Υπηρεσία τών μονοπωλίω·, έξοκολουϋοϋοα δια τής ύπαρχού- 
ση; Εταιρίας μβχρις έξοφλήοεαις τών δανείων.—καθιστάμενης 
υπευθύνου άπ’ εύί)είας πρός τούς δανειστός διά τάς είσπράξε ς αύ
τή;—έμβασμα κατα δε<αήμιρον χώ / είσπρ<ιξεων τούτων, ώς xul 
ύπό χου δημοσίου Ταμείου τής έκ τοΰ καπνού, πρός Ταμείον σχη- 
ματιζόμενον έκ χύν τριών Προνομιούχων Τραπεζών, ύποχρεούμε- 
νον κατα μήνα νά έμβυζι,, τρεπον είς χρυσόν, τό άντίτιμον ιώ* 
εισπράξεων τού.ων. πρός τά καταστήματα τής υπηρεσίας τοϋ δα
νείου έν τή άλλοδαπή Έπισκεφθείς είς άπόοοσιν \ή; έιτισκέψεώς 
του τόν κ. Πίλγριιιτή lrj Δεκεμβρίου καί έπανελβόνιος τούτου εί; 
τό θέμα τού συμβιβασμού, άπήντησα ότι, καίτοι αύτοσ;_εδί(υς όχί- 
λώ, νομίζω ότι τοιαΰιαι βάσεις (οΐας άνωτέρω έοημείωσα 'Ϋμίν), 
καιτοι άρκούντως βαρεϊαι. ήθελον γείνο άποδεκταί ύπό τής Κυ
βερνήσεως, άν xdc προέτεινον, άλλ’ ότι δέν δύναμαι νά τός προ
τείνω άν μή τά κομιχάτα, καί ιδίως τό τού Βερολίνου, έπιζητή- 
σωσι νά μεσολαβήσω έπί τών βάσεων τούτων. Σημειωτέον όιι εν 
τφ μεταξύ είχεν έπβνέλθτ] εί; ‘Αθήνας ό κ. Πρεσβευτής τή; Γερ
μανίας. Ο κ. Πιλγ^ιμ κέ ήρώτησεν άν έγκρί>ω να τηλεγραφήσω 
τά ύ.τ’  έμού λεχθέντσ, Τόν όπέτςεψα, παρατηρήσος αύτφ, ότι δεν 
κάμνω προτάσεις, άλλ' έμπιστευτικήν άνακυινωοιν γναιμης. ής. 
γιώσιν ή Κυβέρνηοις δέν έχιι, —ότι δύιαιαι τής γνώμης ταύτης 
νά κάμχ) οϊαν θέλει χρήσιν, άλλ' ότι τηλεγραφικήν διοβιβαοιν έν 
ffi μετριοφροσύνυ μου Αεωρώ άκαιρον. Τή έπιούβρ 2 Δεκεμβρίου ό 
κ. Πίλγριμ μέ έπεσχέφθη καί μοί έπέδειξε σημείωμα τής γνώμηΓ. 
μου, έφ’  ού παρατηρήσας άνακριβείας τινάς' τος διώρθωσα, χωρίς 
νά λεττολογήσω πολύ, παρε 'αλεσα δέ νά μοί δώσβ άντίγραφον 
τοΰ σημειώματος οΐον ήθελε τό αποσιείλη. Τούιο καί έπροξε τήν 
επιούσαν καί έχω τό σημείωμα τούτο, οΰ μεχάφρασιν έ>εχειριοα 
έν καιρφ τφ το:ε Προέδρφ τής Κυβερνήσεως.

Αι πρώται ένίργειαι
• Μετά τινα; εβδομάδας έμαθονέμπιστευτικωςπαρά τοΰ κ. Πίλ

γριμ, ότι ή Γερμανική Κυβέρνησις έγραψε Πρεσβεία ότι δέν εγ
κρίνει, ότι aCtr)· άνεμίχθη είς διαιραγμαιεύσεις οίασδήποτε, άλλ' 
ότι παρέδωκε τό σημείωμα εί, τόν Πρόεδρόν τοϋ έν Βερολινω κο
μιτάτου κ. Βάχλερ, όβτις ήθελε μέν τό ύποβάλω είς τό κομιτά
το*, άλλ' ένδοιαζει άν ταΰτο ήθελε δεχθή νά ύποβάλχ) τή Τραπέ- 
ζθ προτάσεις. Μβο' έτέρας τινας εβδομάδας έλαβον όντως παρα τοΰ 
κ. Βαχλερ, ύπό τήν Ιδιότητά τον, έπισίολήνάπό 6] 18 Ίανουαρίου 
έ έ. λέγουσάν μοι ότι έλοβε παρ* τοϋ Γερμανικού υπουργείου, μέ
σον τή; έν Άθήναις Γερμανική; Πρεσβείας, σχέδιόν μου περί συμ
βιβασμού, δπερ άν τά κομιτάτα έδέχοντο ήδύνατο νά ύποστηριχΟ ̂  
ύπότήί ’ ί,θν. Τραπέζης, άλλ’ ότι τά τρίακομιιάτα εύρίσκουσι τάς 
προτάσεις ανεπαρκείς, όθεν καί δέν έχουσι λόγον έπί τή βάσει, 
αύτών νά ελθωσι πρός χήν Εθι . Τράπεζαν είς συνεννόησιν.

ι'Απήντηαα αύτφ ότι, άφοΰ ή έιίπιστευτική μου άνακοίνωσις 
πρός τόν κ. Πίλγριμ δεν έσχε τήν τύχην νά εΰρη τήν έπιδοκιμασί- 
αν τών κομιτάτων, άπορω, πώς έτυχον χής τιμής τής επιστολής 
των, άφαύ δέν τοΐ; ύπέβαλον ούδεμίαν πρότασιν, άποχαθείς ούχί 
πρός αύτούς, άλλά, τή προσκλήβει του, είς μέλος της Πρεσβείας, 
ύπό τύπον όλως ιδιαίτερον, προσωπικόν καί έμπιστευτικόν· άνε- 
κοίνωσα δέ τήν επιστολήν Βάχλερ καί τήν άπάντηοίν μου τφ τόιε 
Κυρίφ Προέδρφ τή; Κυβερνήσεως. Ε ντούτοις πρό τούτων καί 
άμα εβεβαιώθην ότι ή Γερμανική Πρεσβεία επεμψετό σημείωμά 
μου, έκ συνεννοήσεως μετά τού κ. Προέδρου, καί Ϊνα πειραθώ νά 
παρασκευάσω τό έδαφος έν Λονδίνφ καί Παρισίοις, έγραψα^ ύ/χό 
τόν τύπον πάντοτε πρωτοβουλίας έμοΰ καί ώς εν άγνΌίΐ} τής Κυ
βερνήσεως, πρός τόν X. Χάμπρο τή 27)8 Δεκεμβρίου π. έ. καί 
πρός τόΟΟΜΡΤΟΙΒ NATIONAL D* ESCOM»TE τή 30)11 Ίανουαρί- 
*. έ. περί συμβιβασμού. Καί παρt μέν τού COMPTOIR NATIONAL 
ελαβον άπάντησιν άπό 7)19 ‘Ιανουαρίου έ.ε καθ’ ήν ΐνα επιτευχθή 
συνεννόηΐις έδει νά γίνωσι δεκταί αί ύποδειχθεϊσαι πέρυσιν ύπό 
τών κομιτάτω/ βάσεις καί άποσταλα FiNANSitR τις τής εμπιστο
σύνης τής Κυβερνήσεως εις Παρισίσυς καί Βερολϊνον παρά δέ τοΰ 
κ. Χάαπρο ελαβον άπάντηυιν τής 2)15 Δεκεμβρίου 1896, δι’ ή ; ού- 
τος προσεφέρετο είς πρόθυμον συνεργασίαν, μετά τής προσθήκης 
ότι, &ν ήδη ύπεβάλλετο τοΐς δανεισταΐς πρότασις ούχί χείρων τής 
συμβάσεως τοΰ Λονδίνου τού 1894 ή όποία άπεκρούσθη άλλοτε δι’ 
ένεργείας τών Γερμανών έν Δονδίνφ, νομίζει ότι ήθεΑε γείν^. 
δεκτή, διότι κατα τήν έντύπωσιν τοΰ κ. Χάμπρο καί οί Γερμανοί 
μετεμελήθησαν ήδη, άποκρούοαντες τότε τήν συμφωνίαν έκείνην. 
Έβπευσα, έννοείται, τόοφ προθυμότερον, μετά συγκατάθεσιν τοΰ· 
κ. Προέδρου, ιά  γράψω τφ κ. Χάμπρο κατά τήν 12)24 Δεκεμβρί
ου π. έ καί νά πέμψω αύιφ, ώ ;  γνώμας μου πάντοτε, τάς τοΰ κ. 
Πίλγριμ προτάσεις, άναλυτικώτερον καί μετ' εύρείας δικαιολογί
ας, καθ' όσον δέν εΙ<ον λάβει ετι τήν ψυχράνέκείνην τοΰ κ. Βά
χλερ Ικ Βερολίνου άπάντησιν. Μετάφραοιν τής επιστολής μου χαύ- 
της καί τών έν λόγω προτάσεων παρέδωκα τφ Κυρίφ Υπουργώ 
τών ΟΙκονομιχών, προετεινα δέ τφ κ.Χάμπρο τηλεγραφικήν συ- 
νεννόησιν διά κρυπτογραφικής κλειδός. ην καί προθύμως άπεδέ- 
χθη. ΕΙ; τό COMPTO|R NATIONAL δέν άπήντησα εκτοτε πλέον.

44



ΜΑΡΚΟΣ ΡΕΝΙΕΡΗΣ

Έγεννήθη έν Τεργέστη τόν Νοέμβριον τοϋ] 1815 έκ πατρός Κρητός τήν καταγωγήν 
και μητρος Έλληνίδος.

‘ Ο πατήρ αύτοΰ, διατελών πρόξενος τής Τουρκίας παρά τή Ίόνιφ  Πολιτεία κατά 
τήν έκρηξιν τοΰ Έθνικοΰ ‘Αγώνος, κατέλιπε τΐ)ν θέσιν ταΰττιν καί έγκατεστάθη οίκογε- 
νειακώς εις Αγκώνα τή; ’ Ιταλίας καί έκεϊθεν είς Βενετίαν τώ 1828. Είς τήν πόλιν 
ταΰτην ό Μάρκος Ρεν ιερής διήνυσε τά εγκύκλια γράμματα καί άπήλθεν εΐτα εις Παταύϊον, 
δπου έσποΰδασε τήν Νομικήν.

Μετά τό πέρας τών σπουδών αύτοΰ κατήλθεν εις ’Αθήνας παρά τώ θείω αύτοΰ 
Νικολάφ Ρενιέρη ίατρώ, μετελθών δ ’ ένταΰθα έπί τινα χρόνον τό επάγγελμα τοΰ δικηγόρου, 
είσήλθεν τώ 1837 είς τήν δικαστικήν υπηρεσίαν τοΰ Κράτους, φθάσας μέχρι τοΰ βαθμοί" 
τοΰ Αρεοπαγίτου. Τ ώ  1844 απολυθείς τής δικαστικής υπηρεσίας, συνεπεία τοΰ περί 
έτεροχθόνωνκλπ. -ψηφίσματος τής Σεπτεμβρια νήςΜεεαπολιτευσεως, έπανήλθεν είς τό δικη
γορικόν στάδιον μέχρι τοΰ 1855, δτε διωρίσθη τακτικός καθηγητής τοΰ Γαλλικοΰ δικαίου 
καί τής συγκριτικής νομοθεσίας έν τώ ΙΙανεπιστημίφ.

Τ ώ  1862 ό Ρενιέρης διωρίσίΐη πρεσβευτής τής Ελλάδος έν Κων)πόλει. Άνακληθείς 
μετ’ ολίγους μήνας δι’ έμπιστευτικήν υπηρεσίαν είς ’Αθήνας καί άποτυχόντος τοΰ σκοποί, 
δι’ ον άνεκλήθη, υπέβαλε κατ’  Αΰγουστον τοΰ αΰτοϋ έτους τήν παραίτησιν αύτοΰ άπό τής 
θέσεως τοΰ Πρεσβευτοΰ καί μετά δυο έτη (13 Ό/.τωβρίου 1864) καί τήν άπό τής έν τώ 
Πανεπιστημίφ καθηγητικής έ'δρας.

Υποδιοικητής τής Εθνικής Τραπέζης διωρίσθη τώ 1861 καί διετέΛεσε τοιοΰτοε 
μέχρι τοΰ 1869, οπότε θανόντος τοΰ Γεωργίου Σταΰοου, έξελέγη διοικητής, παραμείνας έν 
τή θέσει ταυ'τη μέχρι τοΰ 1890. δτε παρητήθη διά γήρας. Τό Δ. Συμβουλιον τής Τραπέζης, 
έκτιμών τάς υπηρεσίας τοΰ ίνδρός, δι’ άποφάσεως αύτοΰ, κυρωθείσης καί διό Β. Δια
τάγματος, άνεκήρυξεν αύτόν ισόβιον επίτιμον Διοικητήν τής ’Εθνικής Τραπέζης.

Ό  Μάρκος Ρενιέ ης, καί ώς απλούς ιδιώτης καί ώς πρόεδρος έπί πολλά έτη τής έν 
Άθήναις έπιτροπής Κρητών, έξυπηρέτησεν τελεσφόρως τους υπέρ ελευθερίας αγώνας τής 
’ιδιαιτέρας αύτοΰ πατρίδος Κρήτης. ’Απέθανεν έν Άθήναις τή 8η ’Απριλίου 1897, κατα- 
λιπών τήν άξιόλογον αύτοΰ βιβλιοίϊήκην είς τό Πανεπισυήμιον.





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Έννοών όμω;. o n  ιό έν Βερολίνφ *ομι tdiov είναι παράγων 
ούβιωδέσταχος, ένόμισα oti δέν έπρεπε νά παυσω τάς έν Βερολί- 
νφ ένεργείας μου. Άπεχάθην δέ Λρός τοΰτο σϋν αλλοις προσωπι- 
κοΐς γνωρίμοις μου καί πρός τόν κ. Κλ Ραγκοβήν, τή άδεία δέ τοϋ 
Προέδρου τής Κυβερνήσεως, δι’  επιστολής μου τής 27 Ίανουα
ρίου έ· I. ώμολόγησα τούτφ εμπιστευτικώς, δτι είμαι έν συνεννοή- 
σει πρός τό 'Υπουργείων, άλλ' ότι τοϋτο δέν πρέπει νά νείνη γνω
στόν" διι προοεδόκων προθυμοτέραν υποδοχήν τής τόσο) ένδεδειγ- 
μένης μεσολαβήσεως τής ‘Εθνικής Τραπέζης παρά των έν Βερο 
λίνφ, ότι ουτοι προφανώς σφάλλονται, άποκρούοντες προτάσεις, 
έφ’ ών θά ήδΰναντο νά συζηχήσωσιν, ότι κακώς ή Έ θν. Τράπεζα 
παρεστάθη ώς εσωτερικός δανειστής, μεροληπτιχώς εξαιρεθείς 
τής πτωχεύσεως, περί οΰ τφ έστειλα καί βραχύ υπόμνημα, όπερ 
υπόμνημα γνωρίζετε, συνταχθέν έν καιρφ Γαλλιστί καί Γερμανι- 
στί, όρίζον τό είς ο δυνατόν ν’ άφορΰ τό έν λόγω παράπονον 
εσωτερικόν χρέος καί σημειοΰν τούς ουσιωδέστερους τών άκατα- 
μαχητών λόγων, δι’ οίίς τό έσωτερικόν χρέος έδει νάέξαιρεθή τής 
πτωχεύσεως έν τφ συμφέρον» καί αύτών τών δανειστών. Προσέ. 
θβτον ότι ό τρόπος τών έγγυήσεων ήν ού μόνον ό αξιοπρεπέστε
ρος διά τήν Κυβέρνησιν, άλλά καί ό ασφαλέστερος διά τούς _ δα- 
νειστάς, καί ότι τόν παρακαλώ νά έργασθή έξωδίκως καί όλως 
ίδιωτικώς έν τφ πνεύματι τών προτάσεων μου.

'Ο κ. Ραγκαβής μοί άπήντησε διά μακράς επιστολής άπό 2)14 
Φεβρουάριου έ. έ. ότι ώς ιδιώτες συνδιαλεχθείς έμπιστευτιχώς 
μετά τών π. κ. Βάχλερ καί Λίάγνυς (μελών σπουδαίων τού κομι
τάτου) έλαβε τήν έντύπησιν ότι προβαίνοντες ολίγον (τόσον όσον 
κατωτέρω σημειώ ότι προέβην όπως μείνω σύμφωνος μετά τοϋ κ. 
Χάμπρο) ήθέλομεν συναντηθί) μετά τοΰ Γερμανικού κομιτάτου— 
ότι διά σχηματισμόν νέας Εταιρίας διαχειρίσεως τών έκχωρητέ- 
ων προσόδων δέν ένδιαφέρονται οί Γερμανοί, άλλά οί Γ άλλοι— 
ότι ό κ. Βίχλερ τφ είπεν όιι έλαβε τό κομιτατον επιστολήν τοϋ 
’Αγγλικού κομιτάτου, δι’ ής έξεφράζειο τούτο, ότι ή πρότασις 
τής Έ θν. Τραπέζης, ήτις καί μετά τοΰ κ. Χάμπρο είναι έν συνεν- 
νοήσει, ήδύνατο νά χρησιμεύσω ώς αφετηρία νέας συνεννοήσεως— 
καί ότι ό κ. Βάχλερ έγραψε τφ Άγγλιχφ κομιτάτο) ότι προθύμο>ς 
άποδεχεται τήν συνεννόησιν αύτοΰ μετά τής Τραπέζηί, άν τό Α γ 
γλικόν κομιιάιον δύνα.αι νά μέ πείαχι νά δεχθώ τά απαραίτητα 
--ότι δέ πολύ λυπεϊται ό κ. Βάχλερ διότι ή Τράπεζα παρεξήγησε 
τήν αρνητικήν επιστολήν του  καί δτι ήθελε μοί γρ^Ψϊ) καί δτι ό 
κ. Ραγκαβής μοί άφίνει τήν έκλογήν, άν θέλω δι’ αύτοΰ ή άπ’ 
ευθείας νά συνεννοηθώ μετά τοΰ κ. Βάχλερ.

Οίίιω δέ έλαβον έτιστολήν τοΰ χ. Βίχλερ μετά βραχύ άπόό)17 
Φεβρουάριου έ ,έ . λέγουσάν μοι, ότι τόν παρεξήγησα, till τό έν 
Βερολίνψ (κομιτάτον είναι ενδιάθετον είς συμβιβασμόν, ότι αί 
Έλλην. Κυβερνήσεις διεξήγαγον ιοϋιον κατά τρόπον προδίδοντα 
κακήν θέλησιν κλπ. Τφ άπήντησα τή συνεννοήσει μετά τοΰ κ. 
Προέδρου καί 'Υπουργού τών ΟΙκονομικών τή 22 Φεβρουάριου έ. 
ε. ώς είκός, λίαν διαλλακτικοί?, παραδοϋς τφ κ. Προέδρω μετά- 
φρασιν τής επιστολής. Άλλ’ επειδή έν τφ  μεταξύ εΐχον άναγκασθή 
ένεκα κατηγορηματικής εντολής τοΰ κ. Προέδρου τοΰ Υπουργεί
ου νά σταματήσω προσωρινώς τός περί συμβιβασμού συνεννοήσεις 
μου, ώς εκθέτω κατωτέρω, τφ προσέθηκα ότι ελπίζω προσεχώς ή 
πολιτική κατάστασις νά μοί επιτρέψε τήν «εράτωσιν τής συνεννο- 
ήσεως.

»νΗδη εξακολουθώ τήν άφήγησιν τών περαιτέρω μετά τοΰ κ. 
Χάμπρο συνεννοήσεων. Μετ’ ανταλλαγήν πολλών τηλεγραφημά
των μετά τούτου, ών τά έξ έμοΰ προερχόμενα ήσαν πάντοτε εγκε
κριμένα ύπό τοϋ κ. Προέδρου καί 'Υπουργού τών Οίχοχομιχών 
καί έν οίς at εξηγήσει; τοϋ κ. Χάμπρο μοί έδιδον τό ένδόσιμον 
νά πιστεύω ού μόνον ότι εύρίσκεται έν συναφείς στενή μετά τοϋ 
’Αγγλικού κομ τάτου, άλλ’ ότι ενεργεί έν συνεννοήσει καί μετά 
τβν έν Βερολίνο), κατέληξεν είς όριστικόν πέρας ή συνεννόησις, 
διότι έπείσθη ό κ· Πρόεδρος νά δεχθή όπως, καθ’ ά έζήτει ό κ. 
Χάμπρο, προσθέτω είς τάς Ιδιχάς μου  προτάσεις τάς  ̂ίδικάς του 
προσθήκας. Τοΰτο έπραξα, διατυπώσας τηλεγράφημα εκτενές τών 
όρων τοϋ συμβιβασμού, πλήςες, έπί τή βάσει τών περυσινών προ
τάσεων τών κομιτάτων τροποποιημένων κατά τάς μετά τοΰ Χάμ
προ άνταλλαγείσας Ιδέας καί σύμφωνον πρός όσα 6 κ . Κλ. Ραγκα
βής μοί είχε γράψηότι φρονεί ότι oi έν Βερολίνφ ήθελον δεχθή 
τήν άξίωσιν δανείου συναινέσει τοϋ κ. Προέδρου έγκατέλιπον επί 
τή παραστάσει τοϋ τέ κ. Χάμπρο καί τοΰ κ. Ραγκαβή, ότι δέν 
πρέπει ν' άναμιχθή τοΰτο πρός τόν συμβιβασμόν, τόσω μάλλον οσον 
εύκόλως ήθελεν έπιτευχθη μετ* αύτόν. Επισυνάπτω δέ άντίγρα- 
φον καί. πάλιν τοϋ άπό 18 Φεβρ. 2 Μαρτίου έ, έ. περιέχοντος τάς 
προτάσεις τηλεγραφήματος μου χρός τόν Χάμπρο.

Ο ι Υ π ο β λ η θ β ν 'ρε ς  Ο ρο ι

Ιδού  έν βραχεί οί όροι :
*32 ο)ο δι* όλα τά δάνεια πλήν τών μονοπωλείων καί Funding, 

δ ι ’  ά έδίδομεν 40 ο)ο Plus-Values καί οίκονομιαι έπισυναλλα- 
γής όπως καί εντή αρχική είς τόν κ. Πίλγριμ προτάσει—μεθ’ ύπο- 
νρεώβεως όμως, "όπως ήμισυ τοΰ ήμίσεος τών Plus-values, 
τό διά τό χρεόλυτρον προωρισμένον, άποχελή έτησίως 1)100 τοΰ 
άρτιου τόκου (περίπου 250.000 φρ.)

«Φόροι έκχωρητέοι οί δύο ήδη ρη&ένχες,-διαχείρισις καί τού 
καπνού ΰπό τής 'Εταιρίας τών μονοπωλίων κατά τό σύστημα τής 
διαχειρίσεως τού σιγαροχάρτου.

>Συμπλήρωθις έκ τοΰ φόρου χαρτοσήμου, μένοντος είς τήν 
διαχείρισιν τοΰ Δημοσίου.

•Καταβολή τών είς τό ταμβϊον εϊσαχθεισών τέλος 1893 είσπρβ. 
ξεων μονοπωλίων, μεϊον χά διά τόκον μονοπωλίων βας εξαμηνί
ας 1893 καταβληΟέντα. Τά περί τό Funding ώς τά εΐχον ζηχή- 
ση πέρυσιν οί δανεισταί. Καταβολή 60.000 λίρ. σχερλ. είς έξό- 
φλησιν τών έκδοθεισών πρός τούς είσπράξαντας 30 ο)ο ομολογι
ούχους αποδείξεων (έπί τούτων ό Χάμπρο δέν είχεν όρίση ποσόν 
οί δέ δανεισταί πέρυσιν είχον ζητήση 120 χιλ. λ. στερλ*)

»"Εχατόν χιλιάδάς φράγκων άποξημίωσιν έξόδων τών κομι
τάτων ,εΤχον ζητηθή δ χιλ. λίρ. στερλ.)

Τά τής υπηρεσίας τών δανείων ώ ί έν τή πρός χόν κ. Πίλγριμ 
προχάσει μου». Τό τηλεγράφημα τοΰτο διετύπωσα έπί τών άρθρων 
τοΰ σχεδίου τοΰ πέρυσιν ύπό τών δανεισιών προταθέντος.

«Σημειωτέον όιι τό ποσόν εις χρυσόν τής έχηαίαί καταβολής 
κατά τάς προτάσεις ταύτας ανέρχεται καθ' ά προκύπτει έξ υπο
μνήματος εγχειρισθέντος καί εις τόν πρώην καί είς τόν νΰν κ. 
‘Υπουργόν τών Οικονομικών, είς φρ. χρυσά 8.403 996, πλέον όσον 
μέρος τοΰ ήγγνημένου ένός εκατοστού διά χρεόλυτρον, ήτοι φράγ
κα 248.103 δέν ήθελε καλυφθή έκ τοΰ εϊς χρεόλυτρον ώρισμένου 
ένός χεχάρχου τής αύξήσεως τών προσόδων τών ύπεγγύων δύο 
φόρων έν συγκρίσει πρός τήν έποχήν τής συνομολογήσεως τοΰ 
συμβιβασμού Κατά τόν συνομολογηθέντα έν Λονδίνφ τφ 1894 
καί άποτυχόντα συμβιβασμόν, ή τοΰ πρώτου έτους καταβολή είς 
χρυσόν άνήρ/ετο είς φρ. χρυσά 8 887.821. Ά μ α  άπέστειλα τό 
τηλεγράφημα τοΰιο, έπεμψα τφ Κυρίφ Προέδρφ τοΰ Υπουργεί
ου άντίγραφον, άλλ’ έλαβον διαιαγήν του ν' άναστείλω τήν άπο. 
στολήν, καίτοι άρξαμένην καί άφιχθεΐσαν μέχρι Μελίτης. Τήν 
διαταγήνταύτην ελαβον καθ' ήν εσπέραν έπεδόθη ή διά τά Κρητική 
ταύιόσημος διακοίνωσις τών έ'ξ μεγάλων Δυνάμεων. Σπεύσας Tg 
έπιούση πρωία πρός αύτόν, τόν έπεισα, ότι όρθότερον ν’ αφήσ^ 
τό τηλεγράφημα \ά φΟάσΐ) είς χεϊρας τοΰ Κυρίου Χάμπρο, προ- 
σηνήχθην δέ νά τηλεγραφήσω τούιφ, όπως μή ποιήοη χρήσιν 
αΰτού μέχρι νεωχέρας μου έντολής, ένεκα τής πολιτικής κατα. 
στάσεως ·όπ;ρ καί έπραξα. Κατ' άνάγκην άνέστειλα καί τήν απο
στολήν έπιστολής παρασκευασθείσης πρός τόν κ. Βάχλερ είς Βε- 
ρολΐνον, άνακοινούσης τάς προτάσεις ταύτας ώς τό ’τριοϊον τής 
μετά τοΰ κ. Χάμπρο συνεννοήσεως, περιορισθεϊς νά γράψω πρός 
τόν χ Βάχλερ ώς άνωτέρω εξέθεσα. ΉρκέσΘην δέ νά πέμψω είς 
Βερολΐνον έμπιστευιικώς πρός τόν κ, Ραγκαβήν διά τής άπό 21 
Φεβρ. 4) Μαρτ. έ.έ. έπιστολής μου άντίγραφον τοΰ πρός τόν κ. 
Χάμπρο τηλεγραφήματος παραγγείλας νά μή τό άνακοινώση μέ' 
χρι νεωτέρας μου έντολής, είς ήν οϋτος μοί άπήντησε τή g)2l 
Μαρτίου, Διαρκούσης τής διεθνούς κρίσεο>ς, ό κ. Πρόεδρος καί 
Υπουργός τών Οικονομικών επανειλημμένος μοί είπεν ότι ανα
μένει στιγμήν σχετικής εύδίας ΐνα περατώσωμεν τήν εργασίαν, 
άλλ* άτυχώς έπήλδεν ή κήρυξις τοϋ πολέμου. Μετά τήν άλλα- 
γήν τής Κυβερνήσεως καί τήν άναχωχήν εσπευσα νά έκθέσω καί 
πρός 'Γμάς καί πρός τόν κ. Πρόεδρον τοβ ‘Υπουργικού Συμβου
λίου τήν ύπό τούς έκτ^Θέντας άνωτέρω όρονς άνάμιξιν τής Τρα
πέζης είς τόν συμβιβασμόν, οΰς «αί ‘Υμείς ένεκρίναχε Σάς χαιε* 
τόπιαα δέ λεπτομερώς είς τάς μέχρις έκείνης τής στιγμής ένβρ- 
γείας μου, γνωρίζετε δέ ότι σάς ΰπέβαλον νά μοί έπιτραπ^ νά 
τηλεγραφήσω τφ κ. Χάμπρο όχι κρίνω τήν ‘ Ελληνικήν Κυβέρνη- 
νησιν εΰδιάθετον νά περατώσω τόν συμβιβασμόν καί ότι είμαι 
έτοιμος νά διαπραγματευθψ πρός αύτήν έπί ταΐς συμφαινηθβίσαις 
μετά τοϋ κ. Χάμπρο βάσεσιν, άμα ώς ήθελε συνομολογηθή ή εί- 
ρήνη, ή δέ πολεμική άποζημίωσις ήθελε όρισθή άνεκτή έν σχέ 
σει πρός τά οικονομικά τοϋ Κράτους.

«Μετά τινας ενδοιασμούς μοί επετράπη τοϋτο παρ* υμών καί- 
τό έξεχέλεσα, έχετε δέ τό κείμενον τοΰ σχετικού τηλεγραφήματος 
μον άπό 20 Μαΐου,) 1 ’ Ιουνίου, καί τό τή; άπανχήσεως τού κ. 
Χάμπρο άπό 21 Μαΐου,) 2 Ιουνίου, καθ. όν τά κομιτάτα άχετά- 
θησαν ήδη πρός τάς Κυβερνήσεις των πρές μεσολάβησιν καί άνάγ- 
κη πριν ή σαφηνισθή άν δύναται ό Χάμπρο νά ένεργήσΉ, ν* άνα- 
μείνωμεν τήν εκβασιν τοΰ ΐίρημένου διαβήματος τών κομιτάτων.

» Όμοίαν πληροφορίαν ελαβον εκ Βερολίνου παρά τού κυρίου 
Ραγκαβή διά τής άπό 26 Μαΐου) 8 Ιουνίου έπιστολής του, ήν 
προεκαίλεσα διά της ίδικής μονάπό 20 Μαΐου) 1 Ιουνίου, γραφβί- 
οης τή  άδεία ύμών. Προσθέτει δέ οΰτος δτι τά κομιτάτα δέν έλπί- 
ζουσιν εχβασιν εύάρεστον τήςπαρά ταΐς Κυβερνήσεσιν ένεργείαςτα>ν.

j Μετ’ ολίγον ελαβον Ιχερον τηλεγράφημα τον κ. Χάμπρο &χο 
■29 Μαΐου)11 Ιουνίου, ζητοΰντος νά τφ  στείΑφ σχεδιον συμβιβα
σμού, όπερ έπί τή βάσει τοϋ σχεδίου τών κομιτάτων συνέταξα, 
καί ού σάς έδωκα άντίγραφον. Έπεμψα τό σχέδιον τοϋτο δ«ά τής 
άπό 2J14 Ίνουνίου έπιστολής μου. Συμπεσούοης δέ τής παρουσί
ας τοϋ κ. Ραγκαβή έν Λονδίνφ, λόγφ τοΰ Ίωβιλαίον, έτηλεγραφη- 
σα τφ κ. Χάμπρο, τή Ύμετέρα άδείφ, όπως συνεννοηθή μετά τον 
κ. Ραγκαβή εν τφ ίδιωτικφ τούτου χαρακτήρι, ύπό τήν έπιφύλα- 
ξιν τής ειρήνης καί επιεικούς πολεμικής άποζημιώσεως.

Ό  κ. Χάμπρο μοί άπήντησεν ότι θέλει συνάντησή τόν κ. Ραγ
καβή μετά χό πέρας τών έοριών, ότι δέ φοβείται τήν διά τήν
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παρελθοΰσαν δράσιν τών μονοπωλίων προκατάληψιν τών κομιτά
των κατά τοΰ οργανισμού τής διοικήσεως αύτών καί μοί ζηιεϊ 
«lui suggerer comment tourner ce point». «Τώ άπήντησα διά τοΰ 
έν χερσιν 'Υμών τής ‘Υμετέρας έγκρίσεως τυχόντος τηλεγραφή
ματος μου άπό 9)21 Ιουνίου τά δέονια, άνάλύσας όλα τά διά 
τοΰς δανειστάς πλεονεκτήματα τοΰ συνδυασμού μου τής Έταιρί'" 
ας Μονοπωλίων, μετά τοϋ έκ τών τριών προνομιούχων Τραπεζών 
ταμείου, προσέθηκα δέ δτι άν ζητοϋν μειζονας έν τή διοικήσει 
τών Μονοπωλίων εγγυήσεις, εί καί πάντυ περιηάς, άς όρίσωσιν 
έκαστον κομιτάτον ώς αντιπρόσωπον του μίαν τών προνομιούχων 
Τραπεζών καί άς ζητήσωσι νά μβτέχωσιν αΰται τοΰ διοικητ.Συμ
βουλίου τής'Εταιρίας τών Μονοπωλίων 'Ιδού έν όλίγαις αί σκέ
ψεις, ώς τάς ανέλυσα δι’ επιστολής τής 10)22 Ιουνίου τρέχοντος 
πρός τόν Χάμπρο, έπικυρούσης τό τηλεγράφημά μου. Ταύτης άν- 
τιγραφον, έπεμψα τή *Γμ«τέρα άδείς: καί ιφ  κ, Κλ. Ραρκαβή είς 
Δονδΐνον, ού δέν Ιχω νεωτέρας ειδήσεις. Είχον έλπι<tq, ότι περί 
εγγυήσεων δέν ήθελε γίνη νεώτερος λόγος, άφοΰ διά τηλεγραφή
ματος 6)18 Ίανουαρίου μοί άνηγγείλατε arrangement caisse que 
vous avez proposi conviendrait >—εγώ δέ μετά τήν τηλεγραφικήν 
ΰμών οδηγίαν άπό 3 Φεβρουάριου όπως προς περάτωσιν τοΰ συμ
βιβασμού «προσθέσω τάς 'Υμετέρας πρ^σθήκας εί5 τάς ίδικάς μας 
προτάσει; » έξετέλεσα ταύτην κατά γράμμα είς τάς τελευταίας λεπ
τομερείς προτάσεις μου τής 18 Φεβρουάριου )2 Μαρτίου. Τά πα
ράπονα άλλως τε κατά τών Μονοπωλίων δέν είνε βάσιμα, διότι 
έν τή συμβάσει τοΰ δανείου τών 135 έκατιομυρίων συνεφωιεϊτο 
ώς κατάστημα πληρωμής το Compt ijr d’Escompte και προς τυύ- 
το ύποχρεοΰτο ή ‘Εταιρία τών Μονοπωλίων νά ενεργή τά εμβάσ
ματα. Ά φοΰ τό Comptoir d’Escompte διελύϋη καί δέν ύ.τήρχεν, 
ή 'Εταιρία τών Μονοπωλίων, ύπεμνησεν είς ιό Comptoir Nati
onal νά συνεννοηδή μετά τής Κυβερνήσεως περί άντικαταστάσεως 
οριστικής, άλλά τοΰτο δέν έγένειο- έμιινε λοι-ιόν ή Κυβέρνησις 
κυρία νά όρίζΐ) τό κατάστημα εις ό είχε νά έμβάζβ ή 'Εταιρία 
Μονοπωλίων, τής δέ Κυβερνήσεως άρνηθείσης νά πράξη τοΰτο 
διά τήν υπηρεσίαν τής βας εξαμηνίας 1893 καίτοι έπανειλημμε 
νως ή Εταιρία Μονοπωλίων το έζήτησεν, αΰτη δέν ήτον εις θέ- 
σιν νά έςαγάγη τά χρήματα. Πρός τούτοις έν τή μνησθείση αυμ- 
βάσει παρβλείφθη νά συμφωνηθή ρητώς ότι αί εισπράξεις τών 
Μονοπωλίων άποβαίνουσι περιουσία τών δανειστών υΰιω δέ ό 
νόμος τής εισαγωγής τών εισπράξεων είί τό Δημόσιον Ταμεΐον 
είχε τάς θύρος άνοικτάς. Τάς (λλείψεις ταύτας πάσας διώρθωσα 
διά τοΰ σχεδίου μου, είς τρόπον έν εελΛς άσφαλίζοντα τούς δανει- 
βτας, ώς έπανειλημμένως σάς έξέΟεσα· καί τοΰτο συνεπεία τής 
δημιουργουμένης ρητής ευθύνης τής ‘Εταιρίας τών Μονοπωλίων 
απέναντι τών δανειστών καί συνεπεία τ>?ς θέσεως, ήν αί τρεις 
προνομιούχοι Τράπεζαι λαμβάνουαιν ώς αντιπρόσωποι τών δανεισ - 
ιών . Λύται κατά τό σχέδιον άτοκτώσι τό δικαίωμα τϋΰ ελέγχου 
τής διαχειρίσεως τής ‘Εταιρίας τών Μονοτωλίων καί επειδή άποκ 
τώσι τό δικαίωμα τοΰτο ώς αντιπρόσωποι τών δανειστών, άποκ- 
τώσι καί τήν ύποχρέωσιν νά τό άσκώσι συνεχώς έν τώ ίδίφ ζω- 
τιχφ συμφέροντι τής ευθύνης αύτών, ώί άναδέχονται και τήν 
εύίίύνην τοΰ κατά μήνα εμβάσματος τοΰ εις χρυσόν αντιτίμου είς 
υπηρεσίαν τών δανείων προωρισμένων χρημάτων, ά ήΒελον εισπ
ράττω κατά δεκαήμερον διά λ)σμον τών δανειστών. Ή  εύθύνη αΰ
τη ήσφάλισται καί διά τών κεφαλαίων αύτών καί διά τής ύπολή- 
ψεώς των περί τήν διαχείρισιν ξένων χρημάτων καί διά τής έν 
τ φ  τόπφ θέσεώς τ ω ν .  Ά ν  έν τούιοΐί νομίζειε ότι ήθελον ϊόβ 
«ύχαρίστως οί δανεισταί τήν συμμετοχήν τών Τραπεζών, ο>ς άν* 
•τιπροσώπων αυτών εις τήν διοίκησιν τών μονοπωλίων (κλ.ώς 
είπον άνωτέρω) δύναμαι νά τά προτείνω. Νά σάς προιείνω άλλου 
είδους συμμετοχήν τών κομιτάτων είς τήν διαχείρισιν τών μο
νοπωλίων, ήτοι δι’ άντιπροπώπων αύτών ετέρων, δέν μοί επι
τρέπει ή συνείδησις έν τφ συμφέροντι αύτών ιών δανειστών'διότι 
ή «αράστασις τοσούτων προσώπων, είτε ένταΰθα έξ ίδιωτόιν έκ_ 
λεγομένων, είτε υπαλλήλων τών κομιτάτων άποστελλομένων εν
ταύθα, πάντως πολύ άσθενεστέραν άντιπροσωπείαν τών κομιτάτων 
κα&ίστησιν έν συγκρίσει πρός τήν έμήν πρόιασιν. Ά ν  οί δανεισ- 
ται οΰχ ήττον έπιμένωσι, ζητήσατε το, καί άρκεΐ νά μή κοστίση 
χρήματα, έγώ θά πειραθώ νά τό ύποστηρίξω παρά τή Κυβερνή
σει. Ν’ άποφευχθή εντελώς ή ‘Εταιρία τών μονοπωλίων δέν μοί 
φαίνεται δυνατόν αΰτη έν τή νομίμφ κατοχή τής διαχειρήσεως 
των μονοπωλίων διεχειρίσθη λίαν εΰστόχα>ς καί εύθηνά δ· / τό 
Κράτος* άλλως τε καί άλλην ‘Εταιρίαν όμοίαν άν πλάσηιε ποια 
άλλα δικαιώματα καί υποχρεώσεις θά τή έπιβάλητε, παρά τά ύπ’ 
έμοΰ ύποδειχθέντα; Διότι νά πλάβητέ τι, άποφεύγοντες τό έκ τών 
Τραπεζών Ταμεΐον, Χαρακτηρίζω ώς όλως άσύμφορον καί διά 
τούς δανε ιστός καί διά τό Κράτος.

1) Διά τοΰς δανειστάς, διότι άντί έγγυήσεως καί τής ‘Εταιρί
ας καί-τών τριών προνομιούχων Τραπεζών ή έγγύησις ήθελε πε.» 
ριορισθφ είς μόνην τότε τήν ‘ Εταιρίαν.

€2) Διά τε τό Κράτος καί τούς δανεισcac, διότι τό τοιοΰτον 
σύστημα ήθελε παραδώση τήν μετατροπήν εις χρυσόν καί τήν έπη-

ρέασιν τοΰ συναλλάγματος είς ιδιωτικήν ‘Εταιρίαν, παρορωμένων 
τών τριών προνομιούχων Τραπεζών, τών έχουσών τό ζω τκώ τα- 
τον συμφέρον είς έλάττωσιν τής έπισυναλλαγής καί σταθερότητά 
τινα, ήτοι αποφυγήν κυμάνσεων ταύτης. Έμελέιησα πρό πολλοΰ 
τό ζήτημα τοΰτο τής έπισυναλλαγής καί ελπίζω, τοΰ συμβιβασμού 
έπιτευχθέντος, νά δυνηθώ νά λάβω τά πρός τοΰτο πρόσφορα μί
τρα. Είς τό  σημεΐον τοΰτο εύρίσκονται σήμερον αί περί συμβιβασ 
μοΰ διαπραγματεύσεις τής Έθν. Τραπέζης. ‘Η έπιβληθεΐσά μοι 
ύπό τοϋ Ύπουργοΰ τών Οικονομικών διακοπή μέ Ικώλυσεν, ώς 
εΐμηται, ό π ω ς  ωφεληθώ πληψέστερον τής έκ τών υστέρων προθυ* 
μίας τοϋ κ. ]1άχ/ερ καί έλθω πρός περάτωσιν πλέον είς άπ’ εύ" 
■θείας ουιεννόησιν μετ’ αύτοΰ, εί καί ό κ. Ραγχαβής φρονεί ότι αρ
κεί ή διά τοϋ κ. Χπμπρο συνεννόησις. ‘Η βραχεία άφήγησίςμου 
δέν εξαντλεί βεβαίως τάς λεπτομερείας τοΰ θέματος, ούδέ σημαιώ 
πάσας τάς άνταλλαγείσας έν γνώσει πάντοτε τοΰ Ύπουργοΰ τών 
Οικονομικών, μετά τών μνημονευμένων προσοιπων συνεννοήσεις.

Ά λ λ ’ άρκεΐ ή άφήγησις αΰτη, στηριζομένη εύτυχώς είς έγγρα
φα, ϊνα πείση ότι, άν μή τό διεθνές ζήτημα παρενέβαλλε πρόσ
κομμα, σήμερον ή συνεννόησις ήθελεν είναι περατωμένη διά τοΰ 
κ. Χάμπρο, «διστάκτως τυγχάνονιος εν συνεννοήσει μετά τοΰ Γερ
μανικού κομιτάτου, κατά τρόπον οίκονομικώς διά τό Δημόσιον 
ανεκτόν, και πολιτι/.ώς λίαν αξιοπρεπή, καί ότι ούδέν παρελείφθη, 
ΐνα ή Τράπεζα καί επί τοϋ προκειμένου έπιτελέση τό πρός τό 
Κράτος καί τον τόπον καθήκον της, πρός ών τα συμφέροντα 
άδιασπάστως τυγχάνουσιν ηνωμένα καί τά έαυτής. Θέλω δ’  έξα- 
κοΛουΟή τηρών-συνεννόησιν μεθ’ ‘Γμών έπί τοΰ θέματος έν πά~ 
σι] νεωτέρα αφορμή. Μετά σεβασμού

Σ .  ς τ ρ ε ' Γ τ
Άτνχως, δ ε επετράπη τή Διοικήσει τής Τραπέζης νά διαβι· 

βάση τοΐς κ κ. Χαμπρο τό από 20 Μοί ,υ, 1 Ιουνίου 1897 κλπ. 
τηλε/ρά , ηαιι, πε^ί ού ή ανωτέρω έκθεσις ά*αφέρει, ή έπίκαιρος 
στιγμή είχεν ή}η παμέλΟη. 'ό  δέ εκκρεμές ζήιημα τοϋ διακανο
νισμού ιών έξωιερικώ/ χρίών, ουσχετισθέν πρός τήν καταβλη.έαν 
τή Τουρκία πολεμικήν ά>νθζηιιίωσιν, έγένετο άντικείμενον τών 
μεταξύ τών μεγάλων Δυνάμεων διπλωματικών διαπραγματεύσεων 
καί συζβΐήοεων.

Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Σ  TQJi Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Καί αύτοι μέν υπήρξαν αί τής Έ θν . Τραπέζης ένέργειαι πρός 
επιτυχίαν του συμβιβασμού, όπως, τούτου έπιτυγχανομένου, έκλίπη 
ό σπουδαιότερος τών λόγων, έξ οΰ προσέκοπτεν ή οριστική βελ- 
τίωσις τής οικονομικής καταστασεως, άλλά συναμα ή Διοίκηαις τής 
Έ θ ν - Τραπέζης, π^οεΑίΙοϋσα είς διατραγμαιεύσεις μειά τής Κυ- 
βερνήβεως. υπέγραψε μειά ταύτη; την άπό 2 Δεκεμβρίου 1896 σύμ- 
βασιν, δι* ή ; έτέθησαν αί βάσεις μείζονος τών εργασιών τής Εθν. 
ίναπεζης, άναπτύξεως, συνάμα δέ άτέλειαί τινες τών σχετικών 
τή Τοιι»έ;ΐ] νομοΟετημάτων διωρθώθησαν. Διά άπό τής2Δεκεμβρίου 
1896 συμβοσεως δύο κυρίως άνέλαβενή Έθν· Τράπεζα υποχρεώ
σεις, άλλ·· καί ταύτας σχετιζομένας πρός τήν άνάπτυξιν τ«5ν εργα
σιών αύιήί. ήτοι :

Α ') Δια τ.·ΰ άρθρου 1 τής Συμβάσεως ή Έθν. Τράπεζα άνε- 
δέχϊΐη τήν ΰποχρέωοιν «ο.κυ:, ένπεμιπτώοει ίδρύσεως Θεσααλικοΰ 
γεωργικού ταμείου χορηγήοη αϋτφ δάνειον μ-έχρι έξ εκατομμυρί
ων δρα/μών, έπί έιησίο) τοκφ προς πένιε καί ήμισυ τοΐς εκατόν 
καί χρεωλυσιω ενός έπί τοΐς εκιιιυν, πληρωτέοις καθ’ εξαμηνίαν 
καί έπί έκχωρήσΕι ποσού ΐοου . φ  άπαιτουμένω διά τήν υπηρεσίαν 
του δανείου τού.ου έκ τών προσοΰων τού είρημένου ταμείου».

Β ') Διά τοΰ άρθρου 3 τής Συμβάσεως ηύξήθη άπό 2 εκατομ
μυρίων είς δίκα εκατομμύρια κατ' έλάχιστον όρον τό ποσόν τών 
διά τοΰ άρθρου δ τού νόμου τής 16 Δεκεμβρίου 1891 προβλεπο- 
μένων γεωργοκιηματικών χορηγήσεων.

Άτυχώς ή συνομολόγησις τοΰ άναφερομένου ανωτέρω δανείου 
ό.τερ ή τότε ΚνβΗ'νη^'ί κυρ ίω ς  π ρ ο ώ ρ ι ζ ε ν  είς έκτέλεσιν τών 
ί·δραυλι*ών έργο>ν τ ή ;  Θ ε σ σ α λ ία ς  έ μ α τ α ι ώ β η  ώςέκ τών πολεμικών 
συμβονιων κ α ι ν ή ς  κρίσεως τού έτους 18^7. Καθ’ όϊον άφορά 
είς τήν οΰξησιν τών γεωργό κτηματικών χορηγήσεων, ή Διοίκησις 
τής Τραπέζη. ό5ηγουμένη έκ τής πείνας τοΰ παρελθόντος δέν έδι- 
στασε ν’ άναδεχθητήν περί τούτου ύποχρέωοιν, λύουσα οΰτω πλη- 
ρέστερον έν ιφ  συμφέρονu τής γεωργίας καί πρ ς ένισχυσιν της 
γεωργικής πίσ>εως τό ζητημα ι ή ς  συμμετοχής καί τών γεωργικών 
πλτ,θοαμών είς τά παραγόμενα υπέρ τή; έμπορικής πίσιεως πλεο
νεκτήματα έ< τού παρεχομένου π^ός έ<δοσιν τραπεζικών γραμ
ματίων, π ρ ο ν ο μ ίο υ .  [Ιερί τών λοιπών τής άπό 2 Δεκεμβρίου 1897 
συμβαοκος διατ ·ξεων παρατηρονμεν τά άκόλουθα:

1)Τό άρΟρον 2 τής συμβάσεως προσεθηκεν είς τάς εργασίας τής 
Έθν. Τρορέζης τάς χορηγήσεις δανείων βραχυπροθέσμων έπί ένε- 
χύροι ένεχυρο/ςκίφων, έκδιδομένων ύπό Γενικών άποθηκών, δηλα
δή παρέχει tq Τραπέζη τήν εύχέρειαν εργασίας έ< τών μάλλον ά- 
σφ ι/ώ νκ α ί ουνήΐ)ο>ν ταΐς Τραπέζαις έκδόσεως Τραπεζικών γραμ
ματίων καί προεξοΜ λήοειος. Έν τούτοις διά τροποποιήσεως τοΰ 
καταστατικού γενομένης έν έτει 1900 επετράπη ή χορήγησις δα 
νείου έπί ένε/,ύρω έμπορευμάτων. 2) Τό άρθρον 4 τής συμβάσεως 
βυνεπλήρωσεν ούσιώδες κενόν τοΰ άρθρου 8 τής άπό 8 
’Οκτωβρίου 1880 ίυα.βάσεως. δι’ οΰ επετράπη τή 
Τραπέζη ή έο)ασία τή; χο^ηγήσεο); δανείων είς δήμους λιμέ-
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•νας καί eeef>aνομικά πρό*β»ηα καί έκανονίβθησαν τά κατ’ αύτήν, 
διότι διά τής ιεας δι«τάξεα)ς <m μόνον πληφέστεςκ>ν ήσφολίσθη- 
«ω* ένιαι vmr χορηγήσεων ταβ « ν , άλλά xui μείζ-ων έδό&η εύχέ- 
ρβια πρός νβιαύτας, οΰοας έκ τών άσφαλεστέρων κοί όμαλωτέρων
έργασιών ιής Τραπέζης.

Ά) Τό S.Q&QOV 6 τή; συμβάσεως έταξβν εύρύτερον όριον είς τάς 
πσρ<* τή Τραπέζη έντοκους καταθέσεις έ.τί τι} βαοει τής προσδο- 
κωμένης άναπτύξεως τών Αντιστοίχων έργασιών τής κτηκατιχής 
καί γεωργιχής πιστεως- άφ- ετέρου δέ κατήργησεν επιβλαβείς διά 
τήνάνάπτυξιν τή ; εργασίας ιών έντόκο>ν καιαθέσβων περιορισμούς 
περί τό χατώταιον όριον εκάστης καταθέσεως χαί τήν διάρκειαν

ί;·y  Τό <χρ&ρον 7 τής συμβάσεως σκοπεί τήν πρόληψιν ζημιών, 
>ύχί σπάνιος ή Τράπεζα «δίχως ύφίστατο έκ τή; κατοβαλλο- 
'■ - - - - -  ..οΐ*,,ν„- « λ !  τ«»  ε£*λβν£ιν trie μ,ονιμοποιή-

αΰτϊ};
- V° υΧ* —    1  3 -  .   ̂ _
μένης ύπ* ««τ ή ; έπιμελείας περί τήν έξελεγξιν τής μονιμοποιή- 
σεα»ς τοΰ δικαιούχου ή έκ τής έκιελέσεως κατ’ αύτής μηκέτι τελε
σιδίκων αποφάσεων.

δ) Τά ύπ* άριθ. 5 καί 8 άρθρα μειοϋ^ι τά έκ χαρτοσήμου
βάρη.

6) Έ ν  τέλει τό άρθρον 9 τής Συμβάσεως -ααρέσχετή Τραιέζη 
τήν εύχέρειαν τή ; έκδόσεως πενταδράχμων τραπεζικών γραμμα
ρίων.

< φ ( Μ ια  Α να ςε [ο π η ς ις  j

Μ

Άναακοπήσωμεν όμως ήδη λεπτομερέστερον 
τά γεγονότα τοϋ έτους τούτου 2897 όπερ ήρξατο 
ύπό αίσιους, όσον αί περιστάσεις έπετρεπον τούτο 

,ΙΤ ' διά τήν Ελλάδα οιωνούς· Ή  κατά τό ετος 1896
ν Ι| ,  επιτυχία τών 'Ολυμπιακών αγώνων χαί ή άπο-
k  τελεσματική συνδρομή, ήν ή Ελληνική Κυβέρ-

νησις παρέσχεν είς τάς Κύρωπαϊκσς Δυνάμεις 
πρός εΐρήνευσιν τής έν Κρήτη έξεγέρσεως τοΰ 
1896, έπιτυγχανομένης συνάμα λύοεως Ικανοποι- 
ούβης τάς δικαίας τοΰ χριστιανικού πληθυσμού 
τής νήσου αξιώσεις, είχον κάπως άννψώση τό 

* μετά τήν πτώχβυσιν έπί τοσούτον καταπεσόν Ε θνι
κ ό ν  γόητρον. Ή  γενική τής χώρας οίκονομική 
χατάστασις όσημέροι βαθμιαίως έβελτιοΰτο- Έν 
τέλει δέ αί διεξαγόμενοι ύπό τής Κυβερνήσεως 
διά τής Εθνικής Τραπέζης διαπραγματεύσεις 
περί συμβιβασμοΰ μετά τών δανειστών τοϋ Κρά- 

. τουο, προσεδο*α ο ταχίω; νά καταλήξωσιν είς 
} οριστικό» Αποτέλεσμα- έξ όλων τούτην ήδύνατό 
τις νά έλπίζη, ότι έπιτυγχανομένου τοϋ σνμβιβα- 

^σμοΰ ήθελε συμπληρωθή ή έπούλωοις τών πλη- 
γβν τής κρίσεως καί θα έτίθεντο άαφαλεϊς βά- 

' σεις ήθικής άποκαταστάσεως καί ΰλιχής προόδου
τοΰ Έθνους. , ’ ,,

Άλλά καί πάλιν χό Εθνικόν ζητημα νεαν προεκαλεσεν κριοιν 
Ή  κατά τό φθινόπβρον τοϋ 1896 μετά τόσου κόπου κατορθω- 
,θείσα λύσις τοΰ Κρητικού ζητήματος μόνον φσινομενιχώς είχε 
γί,νΉ δεκτή ύπό τής Τουρκίας, νέα δ’ επιπλοκή τοΰ ζητήματος 
δεινώς έξερράγη άρχομένου τοΰ 1897 διά τοΰ ύπό τών Τούρκων 
ίμπρ^σμού τών Χανίων. ’Εντεύθεν νέα τής νήσου ίξέγερσις, σφα· 
γαί, αγώνες καί καταστροφαί καί κατ’ Ακολουθίαν άχατάσχετον 
ρεύμα κοινής γνώμης έν Έλλάδι πρός δράσιν καί προστασίαν τών
κασχόντων άδελφών. , , . ,

Τούτου αποτέλεσμα ύπήρξεν η επίσημος της Ελλάδος επέμβα- 
σις έν τώ Κρητικώ άγώνι- πρώτον μέν δια τής αποστολή; τού στό
λου καί όλίγον βραδύτβρον διά τή; είς Κρήτην άποβιβάσβως τοΰ 
ύπό τόν Βάσσον στρατιωτικού σώματος. Τούτων δέ ουβις συνέ
πεια ύπήοξεν ή ύπό τού Όθώμανικοΰ Κράτους κηρυξις τοΰ πο
λέμου κατά τής Ελλάδος, τά έν Θεσσαλία πολεμικά άτυχήματα 
Α χατάληψιε τής Θεσσαλίας ύπό τοΰ Τουρκικού στρατού καί προ- 
έλααις αύτοΰ μέχρι Λαμίας, έν τέλει δε ή  καταπαυσις τών έχθρο- 
ποαξιών διά τής έπεμβάσεως τών Ευρωπαϊκών Δυνάμεων και η ev 
Κωνσταντινουηόλει υπογραφή μεταξύ τών. Ευρωπαϊκών Δυνάμεων 
καί τ ή ς  Τουρκίας τών άπό 6)18  Σεπτεμβρίου 1899 προκαταρκτι
κών όρων τής ίίρήνης, οϊτινες κατ’ αναγκην εγένοντο και υπό της 
Ελλάδος αποδεκτοί. Πάντα τά ανωτέρω πολίτικα γεγονότα δεν 
Λτο δυνατόν ή νά ΐιτιδράσωσιν αμέσως καί βπί τής οικονομικής 
πολιτείας τ ή ς  Έ θν. Τραπέζης καί άρδην νά_ άναστρεψωσιν τους 
όρους καί τήν κατεύθυνσιν τής δρασεως αύτηςυς και ι ψ  «un*uwv»w..  - |3 ------ ,

Τό Εθνικόν τοΰτο ίδρυμα, όπως έν πλείσταις περιστάαρσι κατά 
τό παρελθόν, ούτω καί νΰν παλαιόν μετά τοΰ Κράτους υπέρ τής 
βωτηρίας τοΰ Έθνους παρεσχβ καί πάλιν απεριόριστον ιήν συν
δρομήν αύτοΰ πρός τό Κράτος. ΕΙς τό παρ’ αυτή απόθεμα διαθε- 

-  * ----------‘—■ ' " n AiwnnuMunfl ΤΟ« Kaatovc. τϊνιλη-|ν αυινν  ν- - · ,  _ _
Οίμων Τραπεζογραμματίων τοΰ Λογαριασμού τοϋ Κράτους, 
σεν ή Κυβέρνησις τούς πολεμικούς αύτής πόρους, ή δέ πίστις τή; 
Τραπέζης χροήσπισε κατά πάσης ύποτιμήσεως τήν καί αύθις έ *  
τούτου αΰξήβαοαν πιστωτικήν κυκλοφορίαν. Καί τούτο ένφ ή Τρά
πεζα ήναγκάσθη μετά τών Τραπεζών Ίονικής καί Προνομιούχου 
‘Ηπειροθαοσαλίας νά συνομολογήση νέον δάνειον 6.000000 είς 
τραπεζικά γραμμάτια τών 2 καί 1 δραχμών διά συμβάσεως άπό 3 
'Απριλίου 1897. Καί είναι μέν ακριβές, ότι ή πρός εκδοσιν τής 
προσθέτου ταύτης κυκλοφορίας κερματικών ανάγκη προέκνψεν έκ 
τής έπυτρατβύσεως καί τής έκ τούτου άνεπαρκείας τοΰ έκδεδομέ-

νου ποσοΰ κερματικών, ούσιωδώς ήλαττωμένου πάντοτε έκ τοΰ έν 
τοΐς ταμείοις τοϋ Κράτους κοιτών Τραπεζών έπισωρευμένου πο
σοΰ έφθαρμένων μέχρι τής έν Άθήναις συγκεντρώσεως αύτών 
καί τής έκτελέσεως τών διατυπώσεων πρός έξαφάνισιν καί άντι· 
κατάστασιν διά νέων τραπεζογραμματίων, πράγματι δέ έπί τοιαύ
τη ήτιολογημένη άνάγκυ at προνομιούχοι Τράπεζαι άπεδέχθησαν 
τήν περί αύξήσεως τής κυκλοφορίας τών κερματικών τραπεζογραμ
ματίων πρότασιν τής Κυβερνήσεως, άλλ* όπως δήποτε έπήλθε διά 
τούτου αυξησις κατ’ ίσον ποσόν τοΰ άνωτάτου όρου κυκλοφορίας 
τοΰ συνόλου τών τραπεζικών γραμματίων, ήτις θά ήδύνατο νά έπι* 
δράση δυσαρέστως ψυχολογικώς έν τοιαύτη κρισίμφ στιγμή έπί 
τής άξίας τοΰ τραπεζογραμματίου, εάν μή έκαλύπτετο αυτή ύπό 
τής πίστεως τής Τραωέζης.

‘Ως λεπτομέρειαν τοϋ νέου τούτου δανείου είς χερματικά γραμ
μάτια άναφέοομεν ότι συνωμολογήβη έν τη περί αύτοΰ συμβά<κι 
μικρόν χρεωλύσιον (1 ο)ο έτησίως) πρός άπόσβεσιν. Συνάμα ή 
Κυβέρνησις ελαβε τό μέτρον τήΓ, υποβολής είς τήν Νομοθετικήν 
εξουσίαν Νομοσχεδίου' όπεο ψηφισθέν ύπό ταύτης έγένετο νόμος 
(Νόμος τής 11 Απριλίου 1897) δι’  ού άπό δεκατεσσάρων έκατομ- 
μυρίων δραχμών, άτινα ή Κυβέρνησις έδικαιοϋτσνά δανεισθή δι* 
εντόκων γραμματίων δυνημει προηγουμένων νόμων, τό ποσόν άνβ- 
βιβάσθη βίς τριάχονια εκατομμύρια, ήτοι ηύξήθη κατά δβκαέξ 
εκατομμύρια δραχμάς, έλομβάνετο δέ έπίσης πρόνοια έν τφ αύτφ 
νομφ πίρί έκδόσεως δαιείου ίϊχοσιν εκατομμυρίων δρχ. Καί δέν 
έξεδοθη μέν τό δονειον τοΰτο, άλλά τάς πρός διάθβσιν έντονων 
Γραιιματίων προσπαθείος τή. Κυβερνήοεοις ή Έθν. Τράπεζα ουνέ- 
δραμεν, ού μόνον άναδεχθεΐσα έξ ούτών τό ποσόν τεσσάρων έ<α- 
τομμυρίων, άλλά καί διά τβν σχέοεων^αύιής έν τε τφ έξο»ιερικφ 
κοί έσωιερικώ τήν διάβεσιν μέροι·ς ύτοβοηθήσασα τών έντοκων 
τούτων γραμματίων. , , _ α

Ούτως έν τή αΰξήιει τώνόφειλών τοΰ Κράτους πρός τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν άνιανακλώνται τά πολιτικϊ καί πολεμικά σνμβάν- 
τα τ· ύ Ιτους 1897 καί αί έξ αύτής παραχθεΐσαι χρηαατικαί τοΰ 
Κράτους άνάγκαι. Τ<ί. όντι έντός τού έτους τούτου τό έπ' άνα·, χα
οτική κυκλοφορία ιίς τραπεζικά γραμμάτια χρέους τον Κράτους 
πρός τήν Ε θ ν ι κ ή ν  Τράπεζαν ηΰξηςε κατα δρχ. 14.806.129 επίσης 
δέ τό επ’ άνσνκαστική κυκλοφορία είς μεταλλικόν χρέος ηΰξησε 
κατά δρχ. 2 713.661 είς μεταλλικόν. Έκτός τούτων νέα χερματι
κά γραμμάτια έΕεδόθησαν, ώς ανωτέρω είπομεν, καί τό έντενθβν 
πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν χρέους ηΰξησε κατά 3.000.000 δραχ- 
μά,ς τέλος δέ τό έξ έντοκων γραμματί(ον χρέους πρί>ς αύτήν ην- 
ξησε κατα 5.149.429 δραχμάς- ήτοι έν συνόίφ ε/ομεν αύξησιν τών 
μέν είς τραπ*ζικά γραμματια πρός τήν Έθν, Τ 
τοΰ Κράτους κατά δραχμάς.  ........................................ -2.9ο5.ο58
τ ώ ν  δ έ  είς μεταλ. κάτά δ ρ α χ μ α ; ..........................  . J71dbbl

Διαρκουσών δε τών άποφράδων ήμερων τ ή ς  εχθρικής καταλη- 
ψεως τής Θεσσαλίας καί τών περί ειρήνης επιπόνων κοί μακρών 
δ ια π ρ α γ μ α τ ε ύ σ ε ω ν , ή Εθνική Τράπεζα καί δια γενναίας «Ισφοράς 
φιλανθρώπβς συνέδραμε χ α ί  διά χορηγήσεων μικρών δανείων πρός 
τούς πρόσφυγας Θεσσαλούς προσεπάθησε νά ανακούφιση τσς 
άνάγκας αύτών, χαίτοι κυρίως ε ίς  τήν Προνομιοϋχον Τράπεζαν 
Ήπειροθεσσαλίας έπεβάλλετο τό καθήκον τοΰτο.

Ά λλ ' ή σπουδαίοτάτη τών υπηρεσιών άςή  Έ θν. Τράπεζα πςο- 
σήιεγκε κατά τά θλιβερά συμβάντα τοϋ έτους 1897, σχετίζεται 
η ός τόν άμεσον αύτής προρισμόν. Ή  έπιστράτευσις τόσων ήλι- 
κιών, ό Ικ τοΰ πολέμου οργασμός, ό περιορισμός τών πιστώσεων 
έν τώ έξωτερικφ καί ή έν τφ έσωτερικφ δυσπιστία, ή παΰσις τών 
πλόων τής Ελληνικής ναυτιλίας, τό δικαιστάσιον καί οί έκ τών 
πολεμικών Ατυχιών φόβοι είχον παραλύση τόν οίκονομικόν τής 
χώρας βίον κοί δεινή θά «πηκολούθει οικονομική κρίσις1 άν μή ήι 
Εθν Τράπεζα έπήρχετο αρωγός ού μόνον μή περιορίσα τάΓ έργα- 
σίας αύτής καί ιδίως τάς προεξοφλήσεις έμπορικάν γραμματίων, 
άλλά καί έν εύλόγφ μετρώ παρασχοΰσα διαφοροτρόπως ευκολίας 
τώ έμπορίω, ένθαρρύνασα δέ διά τοΰ παραδείγματος αύτ«ς τών 
συμβουλών καί τής υποσχέσεις αποτελεσματικής συνδρομής, τά τε 
λοιπά πιστωτικά Ιδρύματα κοί τούς ίδιωτας τραπεζίτας και προε- 
ξοφλητάς, όπως καί οΰτοι τήν αύτην τηρησωβι πορείαν. Ούτως 
Ιν τώ Ίσολογισμώ τής 30 Ιουνίου 1897 κατά την κρισιμον, Ικδο- 
θέντι έποχήν, τό ύπόλοιπον ΤΛν προεξοφλήσεων ανέρχεται *1ς δρχ. 
9 842604 ήτοι xatd t i πλέον του υΛολοίϊβου toutwv [δφ. 9.823. 
9001 κατά τήν 30 ’Ιουνίου 1896. Έ τι δέ καταφανέστερα καθίστα
τ α ι  ή  π ο ρ ε ί α ,  ήν «τήρησεν ή Τράπεζα κατά τήν περίστασιν ταύ
την έάν λάβωμεν ύπ' όψιν τό σύνολον των έντός του έτους 189. 
προεξοφλήσεων, όπερ άνήλθβν Είςδρχ. 60.372.380 άπέναντι συ- 
νΟου προεξοφλήσεων δρχ. οί .281.51 0  κατά τό «^ηγούμενον ετος 
1896 καί όπβρ επομένως παρουσιάζει κατα τό 1877 αύξησιν δρχ. 
9.080 570.

Έκτός όμως τής αύξήσεως τοΰ χρέους τοΰ Κράτους καί τών έν 
νένει διά τήν χώραν οικονομικών συνεπειών τοΰπολέμσυ. ή ήττα 
τή- Ελλάδος έσχεν ετέραν σπουδαιοτάτην σννέπειαν, διά τε τό 
Κοάτος καί τήν χώραν, ώς έκ τής έπεμβάσεως τών Δυνάμεων έν 
τϋ διαρρυθμίσει τών οφειλών τσΰ Κράτους κοι τών σχέσεων αύ 
τοϋ πρός τούς δανειστσς, έπεμβάσεως έπιβληθείσης εκ τε τη : ά ξ -  
ώσεως τών Δυνάμεων πρός λύσιντοϋ έκχρεμοΰς τούτου ζητήματος 
καί έκ τής έ τ ι  βεβλημένης πρός τοΰτο άναγχης πρός έξεύρεσιν τοΰ 
άπαιτουμένου δανείου πρός πληρωμήν τής έκ τεσσάρων εκατομ
μυρίων τουρκικών λιρών πρός τήν Τουρκίαν πολεμικής άποζημιώ- 
αεως, άπό τής πληρωμής τής όποιας ήρτήθη καί ή έκκένωσις τής 
ύπό τοΰ τουρκικού στρατού κατεχομένης Θεσσαλίας. Τό σχετικόν
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δέ τούτοις άοί>ρον 2 τώ* προ«ιταρκχικών ιής είρήνης όρων ί /Ji 
ώς ακολούθως.

. Ή  'Ελλάς θέλει, χαχυβάλη τή Τουρκία πολεμικήν άποζημί- 
ωσιν έκ 4 εκατομμυρίων λιρών τουρκικών.

» Ό  αναγκαίος διακανονισμός όπως διευκολυνθώ ή ταχεία κα
ταβολή τή; άποζημιώσεως, γβνηοεται τή συγκατα(*έσει τών Αυ- 
νίμεων κατά τρόπον τοιοΰτον. ώστε νά μή προσβάΑβ τά κεκτη- 
μένα δικαιώματα τών άοχαίων δαιειίχδν κατόχων τίτλων τοΰ δη
μοσίου χρέο>·ς τής Ελλάδος.

^Πρός τούτο θέλει 15(,υθή Ιν Άθήναις Διεθνής Έπιιροπή έκ 
τών Άντιπροσώτων τών μεσολαβονσών Δυνάμεων, έκάιχηο ούτών 
διοριζούσης άνά εν μέλος. 'Η  'Ελληνική Κυβέρνησις θέλει προ- 
καλέστ) τήν ψήρισιν Νόιιου έκ τώ» προτέρων αρεστού ταΐς Δυνά- 
μεσι, χανονίζοντο; τήν λειτουργίαν ιή ; 'Επιτροπής καί καθ' δ /  ή 
είσπροξις κοί ή Λιάθεσις προσόδα.νέπαρχών είς τήν ύπηρεοίαν τοΰ 
διά τήν πολεμικήν άποξημίωσιν δανείου χαί ιών άλλων εθνικών 
χρεών θέλουοι ιεθή ύπο ιόν απόλυτον έ εγχον τής είρηιιένης 
"Επιτροπής.

Καί υπέβαλε μεν ή τότε Κνβέρνη-ιις είς τήν Βουλήν τ<ΰζ άλ
λως χε καί άνευ τούτοι· εκτελεστούς κα-ά τό τελικήν ανιών άρθρον 
προκαταρκτικούς χήί είοή"ης όρους. ίν i j  σιηεδριά^ει αυτή: τής 
15 Σεπτεμβρίου 1897, ά λ λ ά  μετά τοΰτο ή Κυβέρνησις παρητήθη. 
Ιπείγουοα δέ καί έπιταχτιχή έπεβάλλετο ανάγκη νά σχηματισθή 
νέα Κυβέρνησις όπιο; όσον τάχιστα ού μόνον διαπραγμαχευθή 
τούς οριστικούς τής ειρήνη; όρους, ά λ λ ά  καί σι>νάμα σνμηρά;:’ 
μετα τών αντιπροσώπων τών Δυνάμεων ιίς έκ τέλεο ιν  τοϋ άνιιιτέ- 
ρω άρθρου 2 τών προκαταρκτικών δ)ων τϋς είρή·η:. ΙΉ!»: δέ 
έπεβάλλετο ή έκλογή καταλλήλου προστόπου ιός 'Υπουργοΰ τών 
Οικονομικών, κβκτημένου δηλαδή τήν ίκανόνηττι. τήν ακριβή τοΰ 
ζητήιαχος γνιόιιν καί τό κύρος συνάμα πρ*·ς διεξαγωγήν ζητήμα- 
toc τόσον λεπτού καί δισχεοοΰς.

Καί ώ ;  τοιοϋτος έκοίθη ό Διοικητής τής Εθνική; Τραπέζης 
όστις καί άνέλοβε τό Ύπουργεϊον τών Οικονομικών, τήν δέ δι- 
οίχησιν τής Τρα·τέζη; άνέλαβεν ό 'Υποδιοικητής αύτή; Ι.Α. Ba- 
λαωρίτης τήν 21 Σεπτ3μβρίου 1897.

& 0 ΔΙΕΘΝΗ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΣ J
Οί άνιιτρόσα>ποι τών Δυνάμεων δέν έβράδυναν νά άφι/,Οώοιν 

είς ‘Αθήνας, αί δέ έργασίαι τή; έξ αύιών καταρτισθείοη; ύπό ι ή > 
προεδοείαν τού Ύπουρνοϋ τών Οικονομικών, επιτροπής, άρξάμεναι 
τή 15|27 ’Οκτωβρίου 1897 διήρχεσαν μέχρι τή; 0)21 Ίανουαρίου 
1897, έν μέν τή συ,εδριάσει τής 31 Δεκεμβρίου 1897 ) 12 Ίανουα
ρίου 1898 γενομένου αποδέκτου ύπό τοΰ ‘ Υπουργού τών Οικονο
μικών καί τών αντιπροσώπων τών Δυνάμεων τοϋ οριστικού κειμέ
νου τοϋ ί.ερί διεΒ οϋς ελέγχου νομοσχεδίου μετά τοϋ ουνημμέιου 
έν Παραρτή χατι αύτοΰ κα> ονισμοΰ τών είς χρυσόν χρεωλυτικών 
καί παγίων δημοσίου δανείων τοΰ είί εγχριοιν των Δυνάμεων 
ύποβλητέον, έν δέ τή συνεδριάσει τής 8]20 Ίανουρίου 1897 έγκρι- 
θειίών τών είς τό Καταστατικόν τής Εταιρίας τών μονοπωλίων 
«πενεκτέων τροποποιήσεων, μεθ’ δ οί αντιπρόσωποι τών Λυνά- 
μεων συνεδριάσαντες κατ’ ιδίαν τή 9]21 Ίανουαρίου 1898 ένέκοι- 
•ναν τήν ύποβλήχέαν πρός τάς Δυνάμεις ΰπ’ αύτών έκβεσιν τών 
πεπραγμένων καί έ κήρυξαν τήν λήξιν τή; εντολής αύτών.

Δ ί  δυσχέρειαι καί αί εύθύνοι τοΰ έργου, δπερ είχεν άναλόβχ) ό 
'Υπουργός τών ΟΙκονομικών, ευθύς έξ αρχής ήσαν μέγισται. Τό 
κείμενον τοΰ άρθρου 2 τών προκαταρκτικών όρων τής ειρήνης 
δσον σαφές καί α.ν ήτο έν τή συντομία αύτοΰ. τόν λόγον ποιού- 
μενον περί απολύτου έλέγχου, ούχ fjccov εν τή έίμηνεία τοΰ όρου 
τούτου καί τοΰ είρημένου άρθρου έν γένει, έν ταΐς λεπτομερείαις 
τή; εφαρμογή; κοί έν αύτή τή διατυπώσει τών πρός έκτέλεσιν αυ
τού διατάξεων, ολόκληρός κλίμαξ διαβαθμίσεων ήδύνατο νά χω- 
ρήστ). ήτο δέ γνωστόν, ότι τό άνώτατον άκρον τής κλίμακος ταύ
της ύιτό τήν επο-ψιν τή· δυσμενβίας καί βαρύτητος τών όρων διά 
τό ‘ Ελληνικόν Κράτο;, τήν άρχήν τής ανεξαρτησίας καί τήν άξι- 
οπρέπε αν αύτοΰ ϊίχεν άποτελέσχ) την βάσιν σχεδίου προπαραοκε- 
υασθέντος ύπό μια; τών Δυνάμεων, άποτβλοΰντος δέ κώδικα ολό
κληρον, όστις καί μετά τήν έξαφάνησιν πλείστων έκ τών όυσπε- 
πτοτέρων άρθρων αύτοΰ ύπό παχΰ σχρώμα μελάνης, ήτο ακόμη 
έπαρκβς οχως καΘιερώσ-Q τήν έσχάτην τής "Ελλάδος ταπείνωσιν.

Τήν υποβολήν τοϋ σχεδίου τούτου ώφειλε νά προλάβχ] ό ‘Υπουρ
γός των ΟΙκονομικών καί μίά μό>η ύπή?χε πρός τοΰτο δδός, τό 
νά ΰποβάλη αύτός πρώτος καί κατά τήν πρώτην τής επιτροπής συ- 
νεδρίασιν οχέδιον αποτελούν μέ τή ν  κατωτάτην τής βαθμίδος 
κλίμακα, άλλ’ άφ’ ετέρου τοιοΰτον οίον θά ήδύνατο κατά τής γε- 
νικάς αύτοΰ γραμιιύς τουλάχιστον νά Ληφθή ύπό τής επιτροπής ύπ* 
όψιν ώς βάσις συζητήσεως πρός έφαργογήν τοΰ άρθρου 2 τών προ
καταρκτικών δρων τή; είρήνης.

Τοιοΰτον δέ οχέδιον έχπονήσας έν βραχυτάτφ χρονιχφ διαοτή- 
μανι 6 Ύπουργόό τών ΟΙκονομικών, δέν ήδύνατο βεβαίως νά έλ- 
πίου ότι ήθελε γίνη ώς είχεν, «ν τή a x jq  αύτου ήπιότητι, δε «τόν 
άλλ* ηύτύχησε νά χατορθώσ^ όπως ληφθή ώς ββοις συζητήσεως 
ύπό τ ή ς ‘ Επιτροπής, τιθεμένου οΰτως όρισιιχώ; έκποδών τοΰ έτέ- 
ρου προπαρΊσχεοασθέντος σχεδίου. Έ ν τφ σχεδίφ τφ ύπό τοΰ 
Ύπουργοΰ τών ΟΙκονομικών ύποβληθέντι ούδεΐς λόγος εγίνειο περί 
τών έοωτερικών εις τραπεζογραμμάτια δα\ είων.

Άλλ* ό  Ύπο,^ργόςτών ΟΙκονομικών δέν είχε μόνον νά παλαίσ^

Άατά τών δυναμέλt->v νά (Iv«»x«yojoi μ*τ»ξβ· αντιπροσώπων
τών Δυνάμεων μή εύμενών διαθεσ*α>ν έπεβάλλετο αύιφ νά άνα- 
χαιτίσο καί τάς ύπεραγαν εύμενεΐς το*αύτας. ΤΙ Ελλάς χρεοκοπη
μένη καί ήττημένη παρίστατο είς τά όμματα τ»\ ών έκ τών φιλι- 
κώτατα αύιή διακειμένων ώς άσωτός τις ΐϊός, άξιος μέν πάοης 
«νμπαθείας διάτεχό ένδοξον παρελθόν,, τ^ν έκπολιιιστικήν αύτοΰ 
έν τφ ’Ανατολή δράσιν. τήν ευφυΐαν ναι τύς εΰγενεΐς παραφορας, 
άλλ' όστις πλέον ή άποξ είνε παράσ^  πράγματα είς τοΰς προστύ
χας αύτοΰ διαταράξ^ »ην ησυχίαν τυ,ν όπως τόν σώσα>οιν έκ -ιών 
κινδύνων, είς ού; άπεριβκέπχως εξειίίι&το, κοί δώσχ) αφορμήν είς 
εγερσιν ζητημάτων ών ή νάρκη έν τ·>.γενικά» πάντων ουμφέρονίι 
έπεβόλλειο. Δοθείσης επομένως τής Ι »  τής επιβολής τοΰ ελέγχου 
ευκαιρίας έπεθύμουν βεβαίως νά περισώσοοσι κατά τό εφικτόν τήν 
ανεξαρτησίαν, τήν κυριαρχίαν καί τήν αξιοπρέπειαν τοΰ Έλληνικοϋ 
Κράτους, άλλά συνάμα νά έπεχτείνωσιν ©σον τό δυνατόν τόεργον 
τοϋ άντιλήπτορος έν αύιφ ιφ  συαφέροντι τή Ελλάδος, ού μόνον 
επιτυγχανόμενης τής άνορϋώοεως τών οικονομικών αύιής καί άσψα- 
λιζομένης έν τφ μέλλοντι κατά νέων οικονομικών παρεκτροπών, 
άλλα καί βελπουμένων έντός κύ<λου όσον τό δυνατόν ευρέως ιών 
ανωμαλιών τής Λιοικήσεοκ.

Είς πάντα ταΰτα άνταπτ.κρινόμειος ό Υπουργός τών Οικονο
μικών καί δεξιώτατα πολιτευτείς κατώρθωσε ώοτε νό έπιτύχη ορ 
γανισμόν ελέγχου, όσον τό δυνατόν ήπΐ'οτέρου κατ’ ηύσίαν, κατά 
τύπον δέ εύπρεπεστέρου, καί όστις συνάμα νά παράσχω έν τφ μέλ- 
λοντι δσφ τό δυνατόν όλινίοτέρας άφορμάς συγκρούσεων ή και 
προστριβήν άπλών μεταξύ τών μελλόντων νά άσκή^ωσι τόν ίλεγ- 
χον καί τής Ελληνική: Κιβερνήσεως, ούχως ι">3τϊ καί οί λόγοι 
έπεμβάσεως αύτών κατά τό δυναιόν νά περιορισθώοι καί octo τό 
δυνατόν ό ιγώχερον έπαισΟηιή νά γάεται έν τφ έθνιχφ ύ^γανισμφ 
ή ΰπαρξις και λειτου για ιοδ ξένου τούτου οργάνου.

ΚαιοιρΟωσεν έπισι^; νά μή έπιβληθώσιν είς τό Κράτος έ< τοΰ 
δίαχαιονιομοΰ τών εξωτερικών χρεών β-ίρη δυσανάλογα πρός τούς 
πόρους ούτού, δυσανάλογα δέ καί πρός τήν οικονομικήν τή; χώ
ρας έπάρκειαν, όπερ ούσιωδέστατον, προκειμένου περί εξωτερικών 
είς χρυσόν δαιείωΛ.

Οΰ μόνον όμως τοΰτο άλλά κατιόρθωοε καί νά αυνομολογήΐ|} 
Ιξωτει,ικόν δάνειον ύπό όρους όσον δυνατόν εΰνο'ίκωτέρους 
διά τε τήν πληρωμήν τή; πολεμικής άποζημιώσεως καί διά 
τός λοιπός άνά/κας πρός τακτοποίηαιν τώ»· οίκονιμικών τοΰ 
Κράτονς.

ή!4ΡΡΤΘ«ΙΣΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ^

ΙΙλήν όμως τής καιά τοιοΰτον τρόπον έπιτευ- 
χθείαη; τακτοποιήιεω; τών εξωτερικών δανείων> 
σοβαρώς άπηιχόλη-'e τόν Υπουργόν τών Οικονο
μικών καί τού? δικαιούχους κμί τήν επιτροπήν τό 
ζήτημα τής διακανον^οεως καί τών έσωτερικών δα
νείων. Ό  περί Διεθνούς Ελέγχου Νόμος, πρ.ονθ- 
ήσας περί διαρρύθμισε βς τών είς τραπεζικά γραμ
μάτια δι’ ομολογιών δανείων, ώς καί τών δι* έντο
κων γραμματίων εί; Τραπεζικά γραμμάτια έκ δα
νείων όφειλομένων έν άρθ^φ 28 κοθ- ό τό *ίς τρα
πεζικά γραμμάτια χρεολυτικών καί παγίων δημό
σιον γρίο;. άνερχόμενον είς κεφάλαιον δραχμών 
60. 723. 795 καί έξ έντοκων γραμματίων άνερχό- 
μενον είς δραχμάς 18.345.062 24 θέλει ένοποιηθή 
διά Νόμου καί τραπή είς δάνειον χνεωλυτιχών δι* 
ομολογιών οΰτινος ή'ύπηρεσία δέν υπερβαίνει τάς 
δρ._ 3 900.000.

Έκ τής εφαρμογής δέ τής διατάξεως ταύτης τά 
δι ομολογιών είς τραπεζογραμμάτια δάνεια ύπε- 
στησαν περικοπής τόκου, κεφαλαίου καί χρεολυ
σίου, Ιξ’ ών ή υπηρεσία αύιων τβ καί τών προσω
ρινών δι’ έντόκων γραμματίων είς τραπεζικά γραμ
μάτια οφειλών ήλαττώθη έν συνόλφ κατά δραχμάς
350.000 περίπου έτηαίως, ένφ συνάμα περιέλαβε 
τήν χρεωλυτικήν έξόφλησιν τών τε προηγουμένων 
παγίων καί τών δι* έντόκων γραμματίων εις τρα
πεζικά γραμμάτια οφειλών.
Τό μέτρον τής έκδόσεως δανείου ένοποιήσεως, ούτι 
νος τήν χρησιμότητα ή Διοίκησις τής Τραπέζης καί 
πρό τή; οικονομική; τοΰ κράτους κρίσεως είχεν 
υποδείξει πρός τήν Κυβέρνησιν, ύπήρξβν έκ τών 
άριστων ού μόνον λόγψ τής έπιτευχθ3ίσης οίκονο- 
μίας διά τό Ταμεΐον τοΰ Κράτουο καί τής έξοφλή· 
σεως του δι’ έντόκων γραμματίων χρέους, άλλάέν 

τφ γενιχωχέςίρ συυφέροντι τής πίστεως τού Κραιους δια τής έκδό
σεως χρη ια^τογράφου είς τραπεζογραμμάτια πάβης ασφαλείας δυ- 
ναμένου νά άποκιήση ώςκαίάπέκτησεν εύρεΐαν όγοράν, προοιτοΰ 
καί είς δά πτωχότερα ά ιοταμιεύματα, ώς έκ ιού όρισμοΰ τού ί«- 
φαλαίου αύτοΰ είς δραχ. 100 καθ* ομολογίαν, καί διά τής παρο·
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ΙΑΩ Ν Ν Η Σ Β Α Λ Α Ω Ρ ΙΤΗ Σ
‘ Ο Ιωάννης Βαλαωρίτης έγεννήϋη έν Λεύκάδι τή 17u . ’Ιουνίου ιού εχους 1855. Τί|ν παιδικήν αύχοΰ ηλικί

αν διήλθεν ώς έπι τό πλεΐστον έν Λευκάδι καί Κερκίίρα. -Εν iq  χελευιαί^ δέ ιαύχτ) νήσω έπεράιωσε τάς μαθη
τικός αύχοϋ στουδάς. Τών νομικών αύτοΰ σπουδών ήρξατο έν "Αθήναις έν ετει 1872, ύποσχά; μετ’ άκρας επι
τυχίας κατά Ιούνιον τοϋ ειους 1887 τός έπί πτυχίφ εξετάσεις αύχυϋ. ’Αλλ’ άφ' ένός οικογενειακοί λόγοι, άφ' 
έιεοου ό κλονισμός τής υγείας τοΰ προσφιλούς αύτοΰ παχρό; ήνάγκασαν αύίόν νά έγκαχαλείψη τήν πρωτεύουσαν 
καί νά έπανέλΙ)0 είς Λευκάδα, διορισθείς δικηγόρος παρ’  όί.χασι τοΐς δικασχηρίοι$ αύιής διά Βασιλικού Λιαχάγ- 
ματο: τής 13ης Σεπτεμβρίου 1877. Έ ν Λευκάδι ήρξατο δικηγόρων μετι μεγάλης επιτυχίας έν τοΐς πολιτικοϊς

---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------



χο'ι ποινικοΐς δικασχηρίοις ά-νελάμβανε δέ συνάμα χήν διοίκησιν χής έν Λευκάδι οικογενειακής περιουσίας 
ήτις λόγφ χής πατριωτική; τοΰ παχρός του δράσεως καί τών γενναίων αύτοΰ συνεισφορών Ιν τώ Ή πειρο, 
τικφ άγώνι σπουδαίας είχεν ύποσχϋ ζημίας.

Άλλά καιά ’Ιούλιον τοΰ ειου; 1879, καθ’ ήν ακριβώς στιγμήν πειθόμενος εϊς τάς διαβεβαιώσεις τών 
Ιατρών έπεχείρει έν Ίταλίψ ταξείδιον αναψυχής, «αιφνίδια καϊ σφοδρά χής άσθενείας έπίθεσις» κατέλαβε 
τόν προσφιλή αύτοΰ γεννήτορα.

Μετά τήν σκληράν αύιήν απώλειαν ό ’Ιωάννης Βαλαωρίτης έξηκ^λούθησε δικηγορών. Άλλά δέν έβρά" 
δυνε νά άν(ΐληφβ{| δτι διά νέον έπιθυμοϋντα νά σχασιοδρομήσ]] ή μιχρά καί προσφιλής αύτοΰ Λεύκάς δέν 
προσέφερε τό κατάλληλον έδαφος.

Έπανήλθεν οΰτω έν Άθήναις δπ,>υ προσελαμβάνετο έν χφ δικηγορικφ γραφείφ τοΰ διαπρεπούς νομο
μαθούς Ξενοφώνχος Ψαρα. ‘Ο Ξενοφών Ψαρα; δέν έβράδι-νε νά έκιιμήοτ) χό μελετηρόν χαρακτήρα καί τήν 
έξαιρετικήν διάνοιαν τοϋ Ίωάννου Βαλαωρίτου.

Δέν έδίσταζε όσάκις τοΰ έδίδετο αφορμή νά άναβείϋ είς ιόν νεαρόν δικηγόρον μεγίστης σπουδαιό- 
τητος υποθέσεις, ας ούτος διεχειρίζεχο. Τήν βαΟεΐαν νομικήν μόρφωσιν, ήτις τόσον τοϋ έχρησίμευσνεν έν 
τφ μετέπειτα βίφ, άπέκχησεν δ Βαλαωρίχης οΰιω εργαζόμενος.

"Οχε όμως έν ετει 1882 ίδρύθη ή ‘Εταιρεία τών Θεσσαλικών σιδηροδρόμων, δ Ξ. Ψαρΰς, ύ.τείκων είς 
τήν επιθυμίαν τοϋ Βαλαωρίτου, έπεχύγχανε τόν διοτισμόν ώς νενικοΰ γραμματέως παρά ifj Ιταιρίςι χαύtfl. 
Ή γε δέ τότε ό μέλλων διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης ηλικίαν μόλις 27 ετών.

"Οπως Ιν τφ δικηγορικφ γραφείφ τοΰ Ψαρά, ό Βαλαωρίτης απέκτησε τήν περί τά νομικά έμβρίθειαν, 
οΰιω έν τΰ έταιρίφ τών Θεσσαλικών σιδηροδρόμων εσχε τήν ευκαιρίαν χής είδικοποιήσεω; έν τοΐς πολύπλο
κοι; σιδηροδρομικοΐς ζητήμασιν.

Άργότερον δέ, ότε πλέον διοικητής χής ΈΘ'ΐκής Τραπέζη: γενόμενος, συχνά έν Ευρώπη μειέβαινε παρά 
ταΐς διάφοροι ς κυβερνήσεσιν, άποστελλόμενος πρός τακτοπυίησιν τών οικονομικών τής χώρας, ούκ όλίγας 
καί έν τώ εϊδικφ κλοδφ τών σιδηροδρόμων προσέφερεν υπηρεσίας. Έ ν xfj ώς uyoj Εταιρία ό I αλαωρί- 
της παρέμεινεν εργαζόμενος έπί οκτώ δλόκληρα έτη.

Ά λλ ’ έν ετει 1890 έπί Ρενιέρη οιοικητοΰ τής Άθνικής Τραπέζης προσεφέρειο αύτφ ή γενική γραμμα*· 
τεία τής Εθνικής Τραπέζης. Οΰτω ήρξαιο σταδίου έν φ  έπέπρωτο \ά διπρέψυ λογφ τών έξαιρετικών προ
σόντων, δι’ ών ή φύσις τόν έπροίκισε, καί νά προσφέρχ) είς τήν έαυτοϋ πατρίδα υπηρεσίας τοιαΰτας, ώστε 
δικαίως νά δύναται νό λεχθή διι έν διάφορε ακφ πεδιω, πιστώ; έξηκολούθησε τάς πατρικάς παραδόσεις 
άφιερώσας ολόκληρον τόν βίον «ιύιοΰ εις τήν έξηπηρέτησιν ύψίστον τοΰ κράτους συμφερόντων.
‘Ο Βαλαωρίτης παρέμεινεν επί πένιε ειη γενικός γραμματεύς : Έν έτει 189ό διωρίζετο υποδιοικητής τής 
Έθνικής Τραπέζης.

Μετά δύο εχη καί δή μετά τόν άτυχή κατά τής Τουρίας πόλεμον, δ Στέφανος Σιρέιτ εΰρέθη εις τήν 
άνάγκην νά άναλάβ·[| προσωρινώς τόν έπί τών Οικονομικόν ‘Υπονργεϊον, ό Βαλαωρίτης έπί ικανόν χρο
νικόν διάστημα διφκησε τήν Εθνικήν Τράπεζαν. Μέχρι ιοΰ 1910 παρέμεινεν <. Βαλαωρίτης έν xfj Τραπέ
ζ ι  μέ τό άξίιομα τοΰ ύ.ίοδιοικηιοΰ, δτε, άποχωρήσαντος τοΰ 2. Στρέιτ, ή Γενική Συνέλευσις τών Μετό
χων έξελέξατο αύτόν παμψηφεί διοικητήν τής Τραπεζης.

Έν τφ άξιώμστι τούτψ, όπερ δ Βαλαωρίτης κατέχτησε διά τής σπανίας καί άνεγνωρισμένης αύτοΰ ίκα- 
νότητος, έπέπρωτο νά εΰρχ) προώρως τόν θάιατον πρό τής συντελέσεων τοϋ μεγάλου έργου τοΰ οποίου τήν 
έκτέλεσιν είχεν άναλάβει. Ταχέως άνεγράψαμεν τά κυριώτερα σημέΐα τής λαμπράς στασιοδρομίας τοΰ υίοΰ 
Ά ριστ. Βαλαλωρίτου. Εϊνε δμως αδύνατον έν τφ περιφρισμένφ τούτω χώρφ νά άπεικονίσωμεν τήν φωτο
βόλον ’Εθνικήν δράσιν τοΰ οικονομολόγου.

‘Η μεγάλη αύτοΰ παίδευσις, ή βαθεϊα γνώσις τών οικονομικών τής χώρα; δ άδαμάντινος καί ακέραιος 
χαρακχήρ αύτοΰ καθίστων αύτόν απαραίτητον είς τάς έκάστοτε κυβερνήσεις. Όσάκις δ' επιτακτική παςου- 
σιάζετο ανάγκη έξευρέσεως Ιν τφ έξωτερικφ χρημάτων, είς τόν Βαλαωρίτην άνετιθετο πάντοτε ή φροντίς 
αϋιη. Μεγάλας δ ' έκάστοτε προσήνεγκεν εις τόν τόπον ύπηρεσίας. Γνωστή προσέτι τοΐς γνωρίζουσι τά πράγ
ματα εϊνε καί ή πατριωτική αύτοΰ σίάοις κατά τήν διάρκειαν τών δύο Βαλκανικών πολέμων, διε ή χώρα 
εύρεθεΐσα πρό τής ύπερτάτης ανάγκης νά έξοχο λουθήστ) τους νικηφόρους αγώνας μας, δέν ήδυνήθη νά έξ- 
εύρη τά πρός τοΰτο αναγκαία χρήματα.

‘Ο Βαλαωρίτης επί κεφαλής τής Έθν. Τραπέίης έν διαρκεΐ συνεννοήσει μετά τής Κυβερνήσεως ευρισκό
μενος άπέτρεψε τόν επαπειλούμενον κίνδυνον, δεχθείς ώΰ διοικητής τοΰ μεγαλειτέρου τής ‘Ελλάδος πιστω
τικού Ιδρύματος νά ελθη αρωγός είς τό κράτος διά γενναίων προκαταβολών, άναλαβών, μέ ηθικόν σθένος 
ούτινος παράδειγμα δέν υπάρχει σχεδόν Ιν rjj παγκόσμιοι Ισιορίςι, κατά τάς κρίσιμους έκεήας στιγμάς, το- 
οοϋχφ γιγαντιαίας εύβύνας. Δικαίως δέ έθεωρήθη τότε |ν ι*) ‘Εθνική συνειδήσει ώς είς τών κυριωτέρων 
παραγόντων δι ών έπετεύχθη τό νικηφόοον πέρας τών Βαλκανικών πολέμων.

Ό  Βαλαωρίτης έκιός τών διαφόρων μή δημοοιευθεισών νομικών καί οικονομικών αύτοΰ μελετών, κατέ- 
λιπε τήν «'Ιστορίαν τής Εθνικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος» άπό τής συστάσεως αύτής μέχρι τοΰ 1902, τήν 
χαιά τό 1902 έκδοθεΐσαν Γαλλιστί έκτεταμένην οικονομολογικήν μελέτην περί τής έν Έλλάδι άναγκαστι
κής κυκλοφορίας, καί τοΰ συναλλάγματος, Ιν τέλει δέ συν τ§ νέ? ύπό τοΰ Μαραολή έκδόσει τών ποιημά
των τοΰ πατρός του έδημοσίευσε πλήρη βιογραφίαν αύτοΰ ύπό τόν τίτλον «Βιογραφικαΐ σημειώσεις καί έπι. 
στολαί».

*Λς μας επιτροπή ένχαΰΟα δπως ύπομνήσωμεν τόν περιώνυμον ΓΧΜΒ τοΰ Βαλαωρίτου νόμον, δι’ δν καί 
έν τφ έν τφ Ισωτερικφ καί Ιν τφ Ιξωτερικφ τόσα έγράφησαν καί έλέχθησαν καί δατις έστερέωσε τό Ε λ 
ληνικόν συνάλλαγμα, σπουδαίας είς τόν τόπον προσενεγκών ύπηρεσιας καί μετά τόν Θάνατόν του, καθ’ δλην 
τήν διάρκειαν τοΰ Εύρωπαικον πολέμου, τόσην ταμειακήν εύχέρειαν παρασχών είς τό Δημόσιον ταμείον.

‘Ο Βαλαωρίτης άπέθανε. Τό ίργον του άφέθη ημιτελές, ολόκληρος δέ ζωή μόλις θά έξήρκει πρός πε- 
ραίωσιν τούτου. Αλλ’ !κ«ϊνο δ περ, προώρως άποθνήσκων άφήκβ παραμένει άθάνατον. Κοί δχαν παρέλθουν 
ο ί ’ χρόνοι καί Θέλει γραφή ή ‘ Ιστορία τής εποχής εκείνης, ούδείς θά διστάση γράφων περί αύτοΰ νά Ικ- 
φέρη Ιν συμπβράσματι τήν κρίσιν ότι ύηήρζεν αντάξιος υίός τοΰ μεγάλου πατρός, Άπέθανε πνιγείς Ιν τφ 
προλιμένι Πειραιώς τή 16 Μαρχίου 1914, κατά τινα θαλασσίαν εκδρομήν, συγκρουσβέντος τοΰ κοττέρον τής 
θαλαμηγού «Γοήσσης» ούτινος έπέβαινβ πρός τό άτμόπλοιον «Ποσειδών».



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

χής ασφαλούς τοποθετήπεως είς τά χρηματικά κεφάλαια είς τρα
πεζικά γραμμάτια, συνετέλεσεν είς τήν δ'ατήρησιν τών έν τφ τό- 
πω υπαρχόντων καί είς ιήν έξωθεν έλξιν νέων κεφαλαίων. Συνάμα 
διά τοΰ γενομένου αποδεκτού τόκου πρός 5 ο)ο ό Υπουργός τών 
Οικονομικών έπεφυλάξατο είς τό Κράτος τήν ελπίδα έλαττώοεως 
τοϋ τόκου, δίαν αί περιστάσεις τής χώρας καί τοΰ Κράτους ήθε- 
λυν καταστήση ένδεδειγμένον καί δυνατόν τό τοιοϋτον μετρον. 
Ά λ λ ’ έκτός τούτων ή εις ομολογίας τοΰ ήνοποιημένου δανείου τρο
πή ουσιώδους μέρους τών πρός τήν Έθν. Τράπεζαν καί τάς λοι- 
πας προνομιούχους Τραηέζας οφειλών τοΰ Κράτους κατέστησεν εύ- 
χερεστέραν τήν διά τιωλήσεως μέρους τών ομολογιών αύτοΰ αΰ- 
ί,ησιν τών διαθεσίμων κεφαλαίων τών Τραπεζών τούτων πρός πα- 
ραγωγικωτέρας καί μάλλον συμφώνους τφ προορισμφ αύτών έρ- 
γισίας.

Τά είς τραπεζικά γραμμάτια δι’  ομολογιών δάνεια τοϋ Κράτους 
ήσαν : 1) τό παγαοθέν υπόλοιπον |τοΰ δανείου τών 26 εκατομμυρίων 
5 ο)ο ώς καί τύ άφομοιωίΙέν αύτφ υπόλοιπον τοΰ δανείου τών 10 
εκατομμυρίων δ οϊο.

2) Τό παγιωθέν υπόλοιπον τοΰ δανείου τών 9 εκατομμυρίων 
.πρός 51)2 ο)ο.

3) Τό υπόλοιπον τοϋ χρεωλυτικοΰ δανείου τών 15 εκατομμυ
ρίων 4 ο)ο.

4) Τό υπόλοιπον τοΰ τραπέντος είς τραπεζικά γραμμάτια είς τό 
αίτιον δανείου τών 16 1]2 εκατομμυρίων 4 ο)π.

Έκτός τούτων ώφείλετο ττ| Εθνική Τραπέζι υπόλοιπον τοΰ 
δανείου τής οδοποιίας πρός 5 1)2ο)ο, ύφίστατο δέ καί χρέος έξ 
εντόκων γαρμματίων έκδεδβμένων άλλων μέν πρός 5 ο)ο καί άλλων 
πρός 6 ο)ο. Πρός τροπήν καί έξόφλησιν πάντων τούτων έξεδόθη 
ι.υμφώνως τφ άρθρφ 28 τοΰ περί διεθνούς ελέγχου Νόμου διά Νό
μου τής 21 Μαρτίου 1898 δάνειον κεφαλαίου δραχμών 76.351.000, 
είς τραπεζικά γραμμάτια πρός 5 ο)ο έξοφλητέον έντός 160 εξαμη
νιών.

Οϋτως έτακτοποιήθηοαν αί όφειλαί αύται τοΰ Κράτους, δέν 
πρέπει δέ νά ά  ν τ ι πα ρέ λ θ ω  μ 3 ν άνευ μνείας τήν έν τούτφ πρόθυμον 
σύμπραξιν τής Εθνικής Τραπέζης, άποδεχθείσης δ π ω ς  αύτη κυ
ρίως ύποστή τάς πρός μείωσιν τής υπηρεσίας τών δανείων γενομέ- 
νας ελαττώσεις.

Ά λλ ’ έκτός τής περί έκδόσεως τοΰ ήνοποιημένου δανείου δια- 
τάξεως τού άρθου 28 τό περί τοΰ Δημοσίου Χρέους είς τραπεζικά 
γραμμάτια κεφάλαιον Η' τοΰ περί Διεθνοΰς ’Ελέγχου Νόμου περι
έλαβε καί έτέρας ούσιώδεις διατάξεις περί τών λοιπών είς τραπεζικά 
γραμμάτια οφειλών τοΰ Κράτους.

Ούτως έν άρθρο) 30 λαμβάνεται πρόνοια περί βαθμιαίας έξο- 
φλήσεως τής είς τραπεζικά γραμμάτια κατά τούς περί αναγκαστι
κής κυκλοφορίας νόμους οφειλής τοΰ Κράτους, όριζομένου, δτι άπό 
τοΰ έτους 1900 ήθελον άρχίση έτήσιαι καταβολαί δρχ. 2.000.000 
και’ έλάχιστον δρον έπί λογαριασμφ τών δανείων τούτων, τής βαθ
μιαίας ταύτης άποσβέσεως δυναμένης νά παύση μόνων συναινού- 
σης καί τής Διεθνούς Επιτροπής τοΰ Ελέγχου, εύθύς ώς τό ποσόν 
τών δανείων τούτων ήθελε περιορισθή είς 40.000.000 δραχμών.

Έν τφ  αύτφ έπίοης κέφαλαίφ περιελήφθησαν δύο περιοριστι- 
καί διατάξεις, στενώς ουνδεόμεναι. πρός τά ύπό τής ’Επιτροπής 
?̂ η4>θέντα μέτρα πρός διαρρύθμισιν τών χρεών τοΰ Κράτους, ήτοι 
έν άρθρφ 29 περιωρίσθη είς δραχμάς 10.000.000 τύ ποσόν, δπερ 
«Ηκαιοϋται ή Κυβέρνησς νά δανείζηται δι’ έντοκων γραμματίων, 
έπ·τρεπομένης ύ ιερβάσεως τοΰ ποσοΰ τούτου μόνον τή άδεία τής 
Επιτροπής τοϋ έλέγχόυ, έν άρθρφ δέ 30 άπηγορεύθη πρό τής εν
τελούς έξοφλήσειος τοΰ έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία είς τραπεζικά 
γραμμάτια δανείου ή συνομολόγησις ετέρου τοιούτου άνευ άδειας 
τής Διεθνοΰς Επιτροπής, τό αύτό δέ άρθρον ορίζει δτι. -Οϋδεμία 
έτέρα έκδοσις πιστωτικού νομίσματος δύναται νά άποφασισθή ή 
νά έ.ιιτραπή ύπό τοΰ Κράτους, έκτός εκείνων αΐτινες ήθελον γί
νει διά τάς άνάγκας τοϋ εμπορίου, έντός τών κανονιζομένων ή κα- 
νονισβη ιομένων ορίων διά τών καταστατικών τών συνεστημένων ή 
συσταδη ιομένων Τραπεζών έκδόσεως».

Έκ τοΰ συνδιασμοΰ τής διατάξεως ταύτης πρός τήν έτέραν τοΰ 
αυτού άρθρ, 30 τού Νόμου περί Διεθνοΰς Ελέγχου, άφορώσης είς 
τήν βαθμιαία ν έξόφλησιν τοΰ έπ' άναγκαστική κυκλοφορία είς τρα- 
πεζικά_γραμ4ΐάιια^δα.νείθΛΐ έξέλιπε διά το Δημάτιον ή ευχέρεια τοϋ 
νά ποιήται έπιστροφάς έπί λογαριασμφ τοΰ δανείου τούτου καί νά 
άναλαμβάνγι αύθ'ς ποσά έξ αύτοΰ κατά τάς εκάστοτε ταμειακάς 
άνάγκας. Έντεΰ9εν ζητ)ία τόκου διά τά Δημόσιον, άναγκαζόμενον 
νά καταθέση άτόκως παρά τή Εθνική Τραπέζη τά διαθέσιμα ποσά 
τά άλλοτε κατατιθέμενα ύπ’ αύτοΰ είς πίστωσιν τών έπ’ αναγκα
στική κυκλοφορία όφειλομένων. Πρός αποτροπήν τής ζημίας ταύ
της ή Εθνική Τράπεζα άποδέχθη δπως έπί τών ποσών, τά όποια 
το Δημόσιον ήθελε καταθέτη παρ’ αύτφ διαθέσιμα έν όψει, κατα- 
λογίζη ύπέJ αύτοΰ τόκον 1 ο]ο, ήτοι δσον τόκον καταβάλλει τό 
Κράτος πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν έπί τών όφειλομένων αύτφ 
είς τραπεζικά γραμμάτια δυνάμει τών Νόμων περί άναγκαστικής 
κυκλοφορίας. .α ~~,

‘Υπέρ πάντα δμως κυρίως εις τό ζήτημα τής Συνομολογ ήσεως 
εξωτερικού δανείου πρός πληρωμήν τής πολεμικής άποζημιώσεως 
καί διά τάς λοιπάς άνάγκας πρός κατάκτησιν τών Οικονομικών 
τοϋ Κράτους ηύτύχησεν ό Υπουργός τών Οικονομικών νά δώση 
τήν εύνοϊιωτέραν δυνατήν λύσιν έπωφεληθείς έκ τής εύμενείας τών 
προστατίδων τής Ελλάδος Δυνάμεων ’Αγγλίας,Γαλλίας καί Ρωσ
σίας. Ούτω διά νόμουτής 21 Μαρτίου 1898 έγκρίναντος τάς σχε- 
τικάς συμβάσεις επετράπη ή έκδοσις δανείου έκ φράγκων χρυαών

170.000.000 πραγματικού κεφαλαίου έπί τη άλληλεγγνι? έγγυήσει. 
τής Γαλλίας, τής Μ. Βρεττανίας καί τής Ρωσσίας. Έκ τού ποσού 
δέ τούτου, συνομολογήθη μέν ή άμεσος έκδοσις 150 εκατομμυ
ρίων φράγκων χρυσών, περί δέ τών υπολοίπων 20 εκατομμυρίων 
φράγκων ώρίσθη, δτι ταϋτα, δντα προορισμένα πρός κάλυψιν τών 
έλλειμάτων τοΰ 1898 καί τών επομένων ετών, θέλουσιν έκδοθή 
καθ’ δσον παρίβταται άναγκη δυνάμει ειδικών νομοθετικών αδειών 
καί μετά τήν έγκρισιν τής Διεθνούς έπιτροπής συμφώνως τφ 
άρθρφ 10 τοΰ περί έλέγχου Νόμου, τού δικαιώματος δμως τής έκ
δόσεως τοϋ υπολοίπου τούτου τοΰ δανείου μή παρατεινομένου πέ
ραν τοϋ έτους 1908. Πρός έκτέλεσιν τοϋ νόμου περί τής έκδόσίως 
τοΰ έξωτερικοϋ τούτου δανείου έξεδόθησαν τό άπό 22 Απριλίου 
1898 Β. Διάταγμα, τό άπό 24 Απριλίου 1898 πεςί όρισμοϋ τής 
τιμής έκδόσεως τοΰ είς δημοσίαν εγγραφήν έκδοτέου ποσοΰ 125. 
000.000 φράγκων, τής τιμής ταύτης όρισθείσης είς εκατόν καί ήμ· - 
συ τοΐς έκοτόν, καί τό άπό 15 Ιουνίου 1898 Β. Διάταγμα περί 
διαθέσεως τών υπολοίπων 25.000.000 φράγκων τοΰ δανείου πρός 
άπόσβεσιν τοΰ κυμαινομένου είς χρυσόν χρέους.

Συνομολογηθείσης δέ συμβάσεως έπό 3 καί 4 Μαΐου 1898 με
ταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσειος έφ’ ένός καί άφ* ετέρου χής 
Τραπέζης τής Αγγλίας, τής Αύτοκρατορικής Τρσπεζης τής Ρωσ
σίας άντιπροσωπευούσης καί ομάδα ετέρων ρωσσικών τραπεζών, 
καί όμάδος Γαλλικών Τραπεζών, έν οις ή Τράπεζα τής Γαλλίας, 
περί άναδοχής καί περί τών δρων τοϋ δανείου ώς καί περί τών 
δροιν τής έκδόσεως αύτοΰ, καί κανονισθείσης τής τιμής τής έκδό
σεως διά πρωτοκόλλου άπό 5 Μαϊου 1898 μεταξύ τών άντιπροσώ- 
πων τών έγγυηθεισών Δυνάμεων καί τοΰ αντιπροσώπου τής Ελλη
νικής Κυβερνήσεως, τό δάνειον έξεδόθη μετά πλήρους επιτυχίας 
είς τιμήν 100 1)2 τοΐς 100 τή 10η Μαϊου 1898 είς τάς τρεις άγο- 
ράς Παρισίων, Λονδίνου καί Πετρουπόλεως.

Τά έκ του ήγγυημένου δανείου εϊσπραχϋέντα ποσά διετέβησαν 
ώς επομένως :

ΚΑΤΑΒΑΗΘΕΝΤΑ Π02Α ΕΚ ΤΟΪ ΑΑΝΕΙΟΥ

1) Πολεμική ά π οζη μ ίω σ ις ......................... Δρ. 93.936.420'
2) Κυμαινόμενον χρέος είς χρυσόν . . . » 31.360.053;
3) Κληρωθεΐσαι όμολογίαι κατά ’Ιούνιον 

καί Νοέμβριον 1893 ................................. » 1.523.328
4) Τοκομερίδια τών ομολογιών τούτων 

πληρωθέντα κατά τό έτος 1808 . » 1.159
5) 5 ο]ο έπί τών πληρωθέντων 70 ο]ο τών

τοκομεριδίων τών δανείων άπό τής 
1ης ’Απριλίου 1894 μέχρι τής 1 Ί α -  
νουαρ»ου 1898. Τά άνσλογοΰντα είς τό 
έτος 1898  *

6) Τύ άναλογοΰν είς τύ έτος 1898 έκ τών 
όφειλομένων ύπό τής Ελληνικής Κυ
βερνήσεις κατά τό άρθρ. 14 τού Κα
νονισμού ..........................................   >

7) Έ ξοδα έκδόσεως τοΰ δαν. πληρωθένχα 
α) ύπό τής Τραπέζης

τής Αγγλίας . . Λρ. 1.000.933.87 
β) ύπό τής Τραπέζης 
τής Γαλλίας . . » 551.716.08

γ) νπύ τής Τραπέζης 
τής Ρωσσίας . . 5 473.475.02 » 2.026.124

8) Ταχυδρομικά καί τηλεγραφήματα τής
Γερμανικής Τραπέζης . . . . . .  20

7) Ζημία έκ νομισματικής διαφοράς . . »  85-749
Σύνολον » 129.735.585

'Υπόλοιπον » 22.529.614
Δραχ. ” Το2!26^!ΐ5δ

481.968

320.758

25

6»

86 
20

m

Έάν ήδη συγκεντρώσωμεν τάς είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος είδνκώς άφορώσας διατάξεις τοΰ πεςί διεθνοΰς έλέγχου 
Νόμου καί τώε πρός έκτέλεσιν αύτοΰ έκδοθέντων Νόμων, Βασιλ. 
Διαταγμάτων καί Συμβάσεων, ήτοι έξαιροίντες τάς διατάξεις ιάς 
άφορώσας συνάμα καί είς τάς λοιπάς Προνομιούχους^ Τραπεζας 
καί δι’  ών διεκανονίοΌτ|οαν αί προς ταυτας οφειλαι τοΰ Κράτους,
εύρισκομεν: , _ ,

Α '. "Οτι κατά τό άρθρον 24 του Νομού περι Διεθνούς ελεγχου 
«πάντα τά είσπραττόμενα ποσά ύπό τής έν άρθρφ 14 άναφερομέ- 
νης Εταιρίας κατατίθενται έξ ολοκλήρου άπαξ τουλάχιστον τής 
εβδομάδος είς τό ταμεΐον τοϋ Έλέγχου ή κατ’ εντολήν τής Διε
θνοΰς Έπιτροπής είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, ήτις 
θέλει τηρή ταϋτα είς λογαριασμόν τής Έπιτροπής.

» Ή  Έ θνκή Τράπεζα δέν ύποχρεοΰται είς καταβολήν τόκων 
έπί τών ποσών τούτων, ούδέ λαμβάνει προμήθειαν έπί τών πλη
ρωμών, άς θά έκτελή κατ* έντολήν τής Διεθνοΰς Έπιτροπής.

»Ή  τροπή είς χρυσόν ή είς συναλλάγματα έπί τοΰ έξωτερικοϋ 
μέχρι συμπληρώσεο)ς τοΰ άπαιτουμένου ποσού διά τήν υπηρεσίαν 
έκάστης εξαμηνίας ένεργεΐται έντός δέκα πέντε ημερών άπό τής διά 
λογαριασμύν τής Διεθνούς Έπιτροπής καταθέσεοις δυνάμει διατα
γών αύτής τή συμπράξει άνιιπροσ(όπου τής Εθνικής Τραπεζης 
τής Ελλάδος.
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

»Η Εθνική Τράπεζα εύθύνεται διά τήν ανελλιπή πληρωμήν 
τών συναλλαγμάτων, είς τήν αγοράν τών οποίων ό αντιπρόσωπος 
αύτής δέν ήθελεν άντιτείνχι, θέλει δέ λαμβάνει παρά τής Κυβερ
νήσεως προμήθειαν έπί τοΰ ποσοΰ τών συναλλαγμάτων, διά τά 
όποια ήθελεν αΰτη ώς άνωτέρω έγγυηθή.

»Αί λεπτομέρειαι διά τήν έκτέλεσιν τοΰ παρόντος άρθρου κα- 
νονισθήσονται διά συμβάσεως συνομολογηθησομένης τή έγκρίσει 
τής Διεθνούς Επιτροπής μεταξύ τής Κυβερνήσεως καί τής Έθνι
κής Τραπέζης».

Πράγματι δέ διά συμβάσεως άπό 27 ’Ιουνίου 1898 μεταξύ 
τοΰ Δημοσίου καί τής Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άνε- 
δεχθη αΰτη τάς διά τοΰ άρθρου 24 τοΰ περί Διεθνοΰς ελέγχου 
Νόμου καθορισθείσας υποχρεώσεις, τής προμηθείας διά τήν άνα- 
δεχομένην ύπ’ αύτής εύθΰνην τών υπογραφών τοΰ άγοραζομένου 
συναλλάγματος όρισθείσης εις 1)4 τοΐς εκατόν. Καί ούδεμία μέν 
είναι ή προσγινομένη τή Εθνική Τραπέζη ωφέλεια έκ τών διατά
ξεων τούτων, έάν μάλιστα λάβωμεν ύπ’ δψιν, δτι έκτοτε ό ελεγχος 
ηκολούθησε τό σύστημα τής άπ’ ευθείας καταθέσεως τών υπεγ
γύων εισπράξεων παρά τή Εθνική Τραπέζη καί εις ταύτην. άπ’ ευ
θείας συνεννοουμένην μετ’ αύτοΰ, άνέθηκε τήν αγοράν τοΰ συναλ
λάγματος, έξ οΰ προέκυψεν ού μικρά αΰξησις έργασίας καί προσω
πικού, επομένως καί δαπανών διά τήν Εθνικήν Τράπεζαν, άναλο- 
γισθώμεν δέ καί τάς άναληφθείαας ύπ’ αύτής εύθύνας. Άλλά καί 
άφ’ ετέρου τό Κράτος άπέφυγε τήν αΰξησιν τών δαπανών τής υπη
ρεσίας τοΰ ελέγχου καί τόν μείζονα όγκον τοΰ όργανισμοΰ αύτοΰ, 
προ πάντων δμως έν ζητήματι τόσον ζωτικφ καί σπουδαία» διά τά 
γενικά τοΰ τόπου καί τοΰ Κράτους συμφέροντα, οΐον είναι ή προ
μήθεια τοΰ συναλλάγματος,άνασυνεδυάσθη ή ενέργεια τοΰ ελέγχου 
πρός τήν σύμπραξιν ιδρύματος καί έκ καθήκοντος καί έκ συνα- 
φείας πρός τό Κράτος καί έκ συμφέροντος έχοντος άμεσον τό εν
διαφέρον, δπως έκ τής αγοράς τού άναγκαιοΰντος τή υπηρεσία τών 
εξωτερικών δανείων συναλλάγματος δσον τό δυνατόν έλάσσονες 
προκύπτωσιν άνωμαλίαι.

Β ') Έτέραν διάταξιν άφορώσαν είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν 
περιέχει ό περί Διεθνοΰς Ελέγχου Νόμος, τήν τοΰ άρθρου 31, καθ' 
ήν τά ποσά τά ύπερβαίνοντα τήν καθ’ εξαμηνίαν υπηρεσίαν τών 
είς χρυσόν δανείων (άρθρα 7—10 τοΰ περί Διεθνοΰς Ελέγχου Νό
μου) πλέον τάς δαπάνας τής Επιτροπής τοΰ Ελέγχου, τά έξοδα 
προμηθείας τά καταβλητέα εις τά έν τή αλλοδαπή καταστήματα 
είς α ανατίθεται ή εΐσπραξις τών συναλλαγμάτων,· τάς δαπάνας 
μεταφορ ϊς χρυσοΰ είς τήν άλλοδαπήν καί τήν μεσιτείαν διά τήν 
αγοράν τοΰ συναλλάγματος καί τοΰ χρυσοΰ, τίθενται είς τήν διά- 
θεσιν τής Έθνικής Τραπέζης, δ.τως διατίθενται:

α ') Είς τήν υπηρεσίαν τοΰ χρέους πρός τούς κληρονόμους τοΰ 
Βασιλέως Ό θωνος καί τοΰ πατριωτικού δανείου.

β ') Είς τήν υπηρεσίαν τών δανείων ατινα ήθελον έκδοθή είς 
τραπεζικά γραμμάτια άντί άναλόγρυ μέρους τών έν τφ άρθρψ 10 
του Νόμου περί Διεθνούς Ελέγχου προβλεπομένων είς χρυσόν δα
νείων πρός κάλυψιν τών ελλειμμάτων τοΰ προϋπολογισμού τοΰ 
«τους 1898 καί τών επομένων ετών, άλλά τοιαΰτα δάνεια δέν έξε- 
•δόθησαν.

γ') Είς τήνύπηρεσίαν τών έν άρθροις 28 καί 30τοΰ περί Διεθνοΰς 
«λέγχου Νόμου μνημονευομένων δανείων είς τραπεζικά γραμμά 
τια, ήτοι τού ήνοποιομένου καί τών έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία 
είς τραπεζογραμμάτια δανείων.

δ') Είς τάς έτησίας καταβολάς τάς προβλεπομένας διά τήν 
έξόφλησιν τών έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία είς τραπεζογραμμάτια 
δανείων.

Καθ' ήν δέ περίπτωσιν τά είς τήν διάθεσιν τής Έθνικής Τρα- 
πέζης τεθέντα ποσά δέν ήθελον έπαρκέση πρός έξόφλησιν τών 
άνωτέρω πληρωμών, ή Κυβέρνησις οφείλει νά καταβάλη έμπροθέ- 
ομως τήν πρός συμπλήρωσιν διαφοράν είς τό ταμείον τής Έθνι
κής Τραπέζης. Είδικώτερον δέ ή γενομένη εργασία κατά τήν έκ- 
δοσιν τοΰ ήνοποιημένου δανείου, πρός έξόφλησιν τοΰ κυμαινόμε
νου χρέους καί άνταλλαγήν πρός τάς ομολογίας τών παλαιών δα
νείων, ή κατασκευή τών τίτλων καί έν γένει ή υπηρεσία τοΰ δα
νείου τούτου, ώς καί ή έκτέλεσις τών έξαμηνιαίων κληρώσεων άνε- 
τέθησαν τή Εθνική Τραπέζη διά τών άρθρων 13, 14 καί 16 τοΰ 
Νόμου τής 21 Μαρτίου 1898 περί τοΰ Δανείου ένοποιήσεως καί 
τών άρθρων 4 καί 10 τού πρός έκτέλεσιν αύτοΰ έκδοθέντος άπό 
17 Μαΐου 1890 Βασ. Διατάγματος έπί προμήθεια όρισθείση είς
1)4 το'ις εκατόν έπί τής χρεωλυτικής δόσεως.

γ') Τέλος διά τοΰ άρθρου 12 τοΰ είς τόν επί τοΰ Διεθνοΰς 
Ελέγχου Νόμον Παραρτήματος, τοΰ κανονίσαντος τήν υπηρεσίαν 
τών είς χρυσόν δανείων, άνετέθη τή Εθνική Τραπέζη ή έν Ά θ ή - 

' ναις υπηρεσία τών δανείων τούτων, έπί τή ώρισμένη διά τά έν τή 
αλλοδαπή Καταστήματα προμηθείς 1)2 τοΐς εκατόν. Επίσης δέ 
διά τοΰ άρθρου 22 τοϋ άπό 22 ’Απριλίου 1898 Βασ. Διατάγματος 
τοΰ έκδοθέντος πρός έκτέλεσιν τοΰ Νόμου περί έκδόσεως ήγγυημέ· 
νου ύπό τών Δυνάμεων δανείου, άνετέθη τή Εθνική Τραπέζη ή έν 
Άθήναις ύπηρεσίφ τοΰ δανείου τούτου έπί τή όρισθείση καί διά 
τά λοιπά Καταστήματα προμηθείς 1)8 τοΐς εκατόν.

Κατά πολύ όμως σπουδαιότερα υπήρξαν διά τήν Έθν. Τράπε
ζαν τά αποτελέσματα εκείνων τών διατάξεων τοΰ περί Διεθνοΰς 
έλέγχου Νόμου καί τών πρός έκτέλεσιν αύτοΰ έκδοθέντων Νόμων 
Βασ. Διαταγμάτων καί συμβάσεων, δι* ών διεκανονίσθη τό δημό
σιον τής Ελλάδος χρέος, διότι διά τούτων ή Εθνική Τράπεζα 
ήδυνήθη νά έξέλθη τής δυσχερούς θέσεως είς ήν είχε περιαγάγη 
αύτήν ή οίκονομική τοΰ Κράτους πολιτεία καί αί έπακολουθήσα-

σαι δειναί συνέπειαι, προσηκόντως δέ ένισχυθεΐσα ήδυνήθη καί 
αΰθις νά έπαναλάβη τήν πρός τά πρόσω πορείαν έν τή ευεργετική 
αύτής δράσει έπί τής οικονομικής τής χώρας άναπτύξεως.

ΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ
Ο Φ Ε I Λ A I Τ ΟΥ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Ζ

Δο. 1.591.462.— 

, 1.282.077.50

7.102.845.20

13.077.311.58

< Λ
ζ .

Αί πρός τήν Τράπεζαν όφειλαί τοΰ Κράτους κατά τόν 'Ισολο
γισμόν αύτής τής 31 Δεκεμβρίου 1897 ήσαν αί ακόλουθοι:

Ά .  Όφειλαί τον Κράτονς πρός τήν
’Εθνικήν Τράπεζαν

είς Μεταλλικόν.
Ό μ oXoyiai 'Εθνικών δανείων.

3600 όμολογ. δανείου 5 ο)ο 1890 (Περαιώς
Λ α ρ ίσ σ η ς ) ............................... , . . .  .

2750 όμολογίαι δανείου 5 ο)ο 1893 (κεφαλαι-
ώσεως)...............................................................

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  δ ά ν ε ι α .
Έκ προσωρινών δανείων ώφείλοντο τή 31

Δεκεμβρίου 1897.............................................
Δ ά ν ε ι ο ν  έ π ’ ά ν α γ κ α σ τ ι κ ή  κ ύ κ λ ο φ .
'Υπόλοιπον 31 Δεκεμβρίου 1897 .....................

Σύνολον Δρ. 23.U53.696.28

Β \ Όφειλαί τοϋ Κράτους πρός τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν

Εις Τραπεζικά γραμμάτια.
Ό μ ο λ ο γ ί α ι  Ε θ ν ι κ ώ ν  Δ α ν ε ί ω ν  

20.959 όμολογίαι τοΰ Έθνικοΰ δανείου τών 26
εκατομμυρίων............................................... Δρ. 10.471.197.50

26.084 όμογογίαι τού Εθνικού δανείου τών
15 έκατομμυρίων.................................................» 8.692.347.50

14,435 όμολογίαι τού έθνικοΰ δανείου τών
161)2 έκατομμυρίων » 6,288.561.83

17,800 όμογογίαι τοϋ έθνικοΰ δανείου τών
9 έκατομμυρίων.................................................* 8,900.000,—

3545 όμολογίαι τοϋ έθνικοΰ δανείου τών !0
έκατομμυρίων................................................ » 886.250.—
Λ ά ν ε ι ο ν π ρ ό ς  τ ό τ α  μ ε X ο ν τ ή ς 

Έ θ ν ι κ ή ς ό δ ο π ο ι ΐ α ς
'Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1897 . . .  ». 1.758.612.45

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  Δ ά ν ε ι α  
'Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1897 . . .  » 9.052.554.75
Δ ά ν ε ι ο ν έ π’ ά ν α γ κ α σ τ. κ υ κ λ ο.φ ο ρ ί α
'Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1897 . . .  » 70.727.881.21
Δ ά ν .  δ ι δ ρ ά χ μ ω ν κ α ί μ ο ν ο δ ρ ά χ μ ω ν  
’ Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1897 . . .  » 10.045.283.30
Σύνολον τών είς τραπεζ. γραμματ. οφειλών δραχ. 126.822.688.54

Ά λλ ’ εντός τοΰ έτους 1898 ριζικώς μετεβλήθη ό ανωτέρω πί- 
ναξ, οΰτως ώστε αί όφειλαί τοϋ Κράτους προς τήν Τράπεζαν παρ- 
ίστανται έν τφ Ίσολογισμφ τής 31 Δεκεμβρίου 1898 ώς ακολούθως:

Ά .  Όφειλαί τον Κράτους πρός τήν 
’Εθνικήν Τράπεζαν

βίς μεταλλικόν
'Ομογο\ίαι 'Εθνικών Δανείων

3600 όμολογίαι τοΰ Έθν. Δανείου 
5 ο)ο 1890 (Πειραιώς-Λαρίσσης) 
άξία αύτών έν τφ Ίσολογισμφ 
τής 31 Δεκεμ. 1897. . ■ . δρ. 1.591.462.—

Ύποτίμησις αύτών δπως άχθώσιν
είς τήν τρέχουσαν αξίαν κατά δρχ. 511.462.—
ΆΕία αύτών έν τφ Ίσολογ. τής 31

Δεκεμβ. 1898............................................ δρ. 1.080.000.
2750 όμολ. τοΰ Έθν. δανείου 5ο)ο 

1893 (κεφαλαιώσεις) άξία αύτών 
έν τφ Ίσολογ. τής 31 Δεκ. 1897 1.282.077.50 

Ύποτίμησις αύτών δπως άχθώσιν 
είς τήν τρέχουσαν άξίαν κατά δρ. 250.827.50

Ά ξία  αύτών έν τφ  Ίσολογ. τής 31
Δεκ. 1898 .....................................  1.031.250.-

8042 όμολογίαι τοΰ ύπό τών Δυ
νάμεων ήγγυημένου Έθν. δα
νείου 2 1)2 ο]ο 1898 . . . .  20.909.200.—

Προκύψασαι έκ τής έξοφλή- 
σεως διά συμψηφισμού τών πρός 
τήν Τράπεζαν προσωρινών είς 
μεταλλικόν δανείων καί τοϋ έπ’ 
άναγκαστική κυκλοφορία είς με
ταλλικόν δανείου . . . · . · ___________ _

Σύνολον Δρ. 23.020.4^0
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Αεπτομερέστερον ό λογαριασμός τής έξοφλήσεως τών είς χρυσόν 
προσωρινων δανείων καί τοΰ είς χρυσόν έπ’ άναγκαστική κυκλοφο
ρία δανείου έ/ει ώς ακολούθως·

Προσωρινά δάνεια.
"Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμ. 1898. . » . . δρ. 7.102.845.10
Προσθήκη τόκων κατά ιό 1898. . . . . · »  22.062.85

Σύνολον Δρ. 7.124.907.95
Έλάττωσις κατά τό 1898 έκ καταβολών

τοΰ Δημοσίου...........................................Δρ. 215.907.95
‘ Υπόλοιπον τή £0 Ιουλίου 1898 . . . .  » 6.909.200.00
Δ ά ν ε ι ο ν  έ π’ ά ν α γ κ α σ τ .  κ υ κ λ ο φ ο ρ ί α .
'Υπόλοιπον τή 31 Δεκ. 1897. . 13.077.311.58
Προσθήκη έκ τόκων καί χο

ρηγήσεων κατά τό 1898 . . 2.166.356.03
Σύν0?ν0ν Δρ. 15.243.667.61

Καταβληθέντα ύπό τοϋ κράτους
έντός τοΰ 1898 ......................  1.243.667.61

'Υπόλοιπον τή 30 ’Ιουλίου 1898 . . . .  Δρ. 14.000.000.00 
Σύνολον τών είς μεταλλικόν 

προσωρινών δανείων καί τού 
δανείου έπ’ άναγκαστική κυ
κλοφορία .....................................................Δρ. 20.909.200.00

έξοφληθέν διά 8042 ομολογιών τοΰ ύπό τών δυνάμεων εγγυημέ
νου δανείου 2 1)2 ο)ο έπί τιμή 104 τοΐς εκατόν, ήτοι έπί τιμή δρ. 
2600 έκάστην ομολογίαν τών φρ. 2500. Έκ τών ομολογιών τού
των 2658 όμολογίαι άντιστοιχοϋσαι περίπου (φρ. 6.910.800) είς τά 
έξοφληθέντα προσωρινά δάνεια είναι είς τήν έλευθέραν διάθεσιν 
τής Έθν. Τραπέζης. 5.384 όμολογίαι άντιστοιχοϋσαι περίπου (φρ. 
13.998.400) είς τό έξοφληθέν δάνειον έπ' άναγκαστική κυκλοφορία 
δέν δύνανται νά διατεθώσιν ύπό τής Έθν. Τραπέζης είμή τή 
συμφώνς: γνοίμη τής Διεθνούς Επιτροπής τοΰ Ελέγχου. Καί ώρι- 
ζε μεν τό άρθρον 8 τής διά τοΰ Νόμου τής 21 Μαρτίου 1898 κυ- 
ρωθείσης συμβάσεως περί τοϋ ήγγυημένου ύπό τών Δυνάμεων 
δανείου, ώς κοί τό άρθρον 3 τοΰ προς έκτέλεοιν αύτοϋ έκδοθέντος 
Βασ. Διαταγματος, ϋτ· τό σύνολον τών ομολογιών τών παραδο- 
θεισών τή Έθν. Τραπέζη πρός πυμψηφισμόν τοϋ τε έκ’ άναγ
καστική κυκλοφορία δανείου καί τών προσωρινών δανείων ϋά παρ- 
έμενε κατατεθειμένο*' είς τήν Τράπεζαν τής Γαλλίας, ή οποία 
δέν θά ήδύνατο νά παραδώση ταύτας είμή τή έγκρίσει τής Διε
θνούς Επιτροπής τοΰ Ελέγχου. Άλλά δοθεΐσης τής έγκρίσεως 
ταύτης διά τάς πρός έξόφλησιν τών προσωρινών δανείων έκχω- 
ρηθείσας τή Έθν. Τραπέζϊ) ομολογίας, αί μέν όμολογίαι 2.658 
έτέθησαν είς τήν έλευθέραν αύτής διάθεσιν καί ταύτας κατέθηκε 
παρά τή Τραπέζι] τής ’Αγγλίας ύπό συμφερωτέρους δρους τών 
τής Τραπέζης τής Γαλλίας, αί δέ υπόλοιποι 5.384 δέν ήδύναντο 
ύπό τής Έθν. Τραπέζης νά διατεθώσιν είμή τή έγκρίσει τής Διε- 
θνοΰς Επιτροπής, άλλά καί αύται κατετέθησαν νπό τής Εθνικής 
Τραπέζης πρός φύλαξιν παρά τή Τραπέζι τής Αγγλίας τή έγκρί- 
σει τής Διεθνούς Επιτροπής.

Β ') ΌφειλαΙ τοϋ^Κράτους πρός τήν 
Έ&νιχήν Τράπεζαν.

Είς τραπεζικά γραμμάτια.
Ό μ ο λ ο γ ί α ι  Ε θ ν ι κ ώ ν  δ α ν ε ί ω ν .
Δανείου 26 εκατομμυρίων.

Έ ν τέλει Δεκ. 1897 ύπήρχον όμολ. 20.959 
Έπωλήθησαν κατά τό 1898 » 1.132

Υπόλοιπον 19.827 
Αιτινες άντηλλάγησαν πρός όμο

λογ. του ήνοποιημένου δανείου. 99.135.
Δ α ν ε ί ο υ  10 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  

Έ ν τελε· Δεκ. 1897 ύπήρχον όμολ. 3.545 
Αιτινες άντηλλάγησαν προς ομολο

γίας τοΰ ήνοποιημένου δανείου 8.862.
Δ α ν ε ί ο υ  15 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν .

Έ ν τέλει Δεκ. 2897 ύπήρχον όμολ. 26.084 
Έπωλήθησαν κατά τό 1898 » 220

Υπόλοιπον 25.864 
Αιτινες άντηλλάγησαν πρός όμολ.

τοΰ ήνοποιημένου δανείου 108.456.
Δ α ν ε ί ο υ  9 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  

Έ ν  τέλει Δεκ. 1897 ύπήρχον όμολ. 17.800 
Αιτινες άντηλλάγησαν πρός όμολ.

τοΰ ήνοποιημένου δανείου 89.000
Δ α ν. 16 1)2 ε κ α τ ο μ μ υ ρ ί ω ν  

Έ ν τέλει Δεκ. 1897 ύπήρχον όμολ. 14.435 
Έκ^ηρώθησαν κατά τό 1898 όμολ. 209 

Υπόλοιπον 14.226 
Αιτινες άντηλλάγησαν πρός ομολο

γίας τοΰ ήνοποιημ. δανείου  ̂ 64.017
Υ π ό λ ο ι π ο ν  δ α  ν. π ρ ό ς  τ ήν  Έ θ ν . ο δ ο π ο ι ί α ν

Τή 31 Δεκεμβρίου 1897 .............................. Δρ. 1.758.612.45
Τόκοι Α' εξαμηνίας 1898. . . . . .  » 47.067.45

Σύνολον Δρ. 1.805.679.90
Καταβληθέντα ύπό τοϋ Δημοσίου. . . Δρ. 94.134.90

'Υπόλοιπον Δρ. 1.711.545.00

Συμψηθισθέν πρός όιιρλογ. τοΰ 
ήνοποιημένου δανείου .

Σύνολον όμολ. ήνοποιημ.δανείου 
Έκ μεταφοράς, όμολογ. ήνοποιημ. δανείου 

Π ρ ο σ ω ρ ι ν ά  δ ά ν ε ι α  
Όφειλόμενα τή 31 Δεκ. 1897 Δρ. 9.052.554.75
Εϊσπραχθέντα κατά τό 1898 » 7.598.429.30

‘ Υπόλοιπον » ι. 454.12.5.45
Έχορηγήθησαν κατά τό 1898 » 7.598.388.55

Σύνολον ■» 9.1)52.514.—
Έξών 8.143.408συνεψηφίσθη- 

σαν πρός ομολογίας ήνοποιη- 
μένου δανείου.

17.116
381.586
381.586

καί άπέμεινεν υπόλοιπον δρ. 909.106 
Σύνολον όμολογίών ήνοποιη-

μένου δανείου.  ...............................
’Αξίας είς τό άρτιον. Δρ. 47.107.400
έξ ών έπωλ. κατά έτος 1898.....................
’Αξίας είς τό άρτιον. Δρ. 1.677.490

89.488·

471.074

16.775

Ύπόλ. τή 31 Δεκ. 1898 όμολ. 454.299. άξ.45.429.911)
Π ρ ο  σ ω ρ ι ν ά  δ ά ν ε ι α  

'Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμ. 1898 
έντόκων γραμματίων ώς άνω Δρ. 909.106 

Έξοφθηθέν κατά τό επόμενον 
έτος 1899.

Δάνειον έπ’ άναγκαστική κυκλο
φορία.

‘Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμ. 1898.....................Δρ. 71.355.000
ΣΗΜ. Ύπήρχον δμως καί καταθέσεις έξ 

υπεγγύων προσόδοιν έπ’ όνόματι τής Διεθν.
Επιτροπής τοϋ Ελέγχου 6.846.612.83 
αϊτινες κατά τό προηγουμένως τηρούμενον 
σύστημα ήθελον έκπεσθή έκ τών όφειλομένων 
επ’ άναγκαστική κυκλοφορία.

Δ ά ν ε ι ο ν  δ ι δ ρ ά χ μ ω ν  κ α ί  μ ο ν δ ρ ά χ μ ω ν
'Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμ. 1898......................... Δρ. 10.095.283.30.
Σύνολον τών είς τραπεζ. γραμ. 

οφειλών τοΰ Κράτους τή 31
Δεκεμ. 1898....................... ' ............................... Δρ. 127.789.299.30

Άναχεφαλαίωσις τών δφειλών 
τοϋ Κράτους πρός την ’Ε&νικήν Τράπεζαν

ττ)  31 Δεκεμβρίου 1 8 9 8 .
Α ’. Όφειλόμενα ei? μεταλλικόν.

5600 όμολογίαι τοΰ δαν. 5 ο)ο 1890 (Πειρ.Λαρίσ.) Δρ. 1.080.000
2750 » » » 5ο)ο 1893 (κεφαλαιώσεις) » 1.031.250
8042 » » » ύπο τών Δυνάμεων

ήγγυημένου δανείου
2 1)2ο)ο 1898.....................................................Δρ. 20.909.20q

Σύνολον Δρ. 23.020.460
Β '. Όφειλόμενα εις τραπεζ. ηραμμάτ.

454.299 όμολογ. τοΰήνοποιημ. δανείου 5θ)θ 1898 Δρ. 45.429.910.—
Προσωρινά δάνεια.............................Δρ. 909.106.—

Δάνειον έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία 71.355.000.—
Δάνειον 2δράχμων καί Ινοδράχμων 10.095.283.30

Σύνολον Δρ. 127.789.299.30
Προφανής δέ είναι ή έκ τής ιροΛής ταύτης τών πρός τήν 

Τράπεζαν οφειλών τοΰ Κράτους έπελθοϋσα βελτίωσις τοϋ ενεργη
τικού αύτής, έφ’ φ καί έκρίναμεν άνα^καϊον έν λεπτομερίςτ νά ά- 
ναλύσωμεν τά εις αύτήν άφορώντα, διότι άποτελεΐ εν τών σπου
δαιότατων γεγονότων έν τή ίστορί^ τής Έθν. Τραπέζης καί ίσως 
τό σπουδαιότατον πάντων άπο τής άπόψεως τής εδραιώσεων τών 
βάσεων αύτής, διότι κλείει τήν περίοδον τής απολύτου έξαρτήσεως 
τής Τραπέζης άπό τών οικονομικών τοΰ Κδάτους περιπετειών-

Ί ΐ  ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ Δ Ρ Α Σ Ι Ζ  3

ψ  m  ΙΓΑΠΕΖ55 8» iUSUU,
Έμνήσθημεν ήδη έν τοΐς πρόσθεν πής ύπό τής Έθν. Τραπέ

ζης παρασχεθείσης αρωγής είς τούς_ πρόσφυγας Θεσσαλοΰς κατά τά 
πολεμικά ατυχήματα τοΰ έαρος του 1897 καί τήν επακολούθησα- 
σαν κατάληψιν τής Θεσσαλίας ύπό τοΰ έχθροΰ. Άλλ* έκτός τούτων 
ή Έθν. Τράρεζα έκρινεν έπιβαλλόμενα αύτή μείζονα καθήκοντα 
πρός τήν έκ τοϋ πολέμου δεινώς παθοΰσαν Θεσσαλίαν. Καί υπήρχε 
μέν έν αύτή Ιδρυμένη Τράπεζα προνομιοΰχος κατά τό υπόδειγμα 
τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, άλλ’ ή εχθρική εισβολή σχε
δόν εντελώς είχε διακόψυ τόν οικονομικόν αύτής βίον καί έφαί- 
νετο λιποψυχούσα πρός παραιτέρω δράσιν, δεόμενη μάλλον αρωγής 
ή δυναμένη νά παράσχτρτοιαύτην. "βπρότεινεν επομένως ή Διοί- 
κησις τής Έθν. Τραπέζης πρός τήν συνελθοΰσαν κατά Φεβρουά
ριον τοΰ 1898 Γενικήν τών μετόχων Συνέλευσιν καί ένέκρινεν 
αΰτη τήν ιδρυσιν τεσσάρων 'Υποκαταστημάτων έν Θεσσαλία, ήτοι 
έν Βόλω, Λαρίσστ), Τρικκάλοις καί Καρδίτοτ). Δέν έβράδυνε δέ νά
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παρουσιασθή ευκαιρία, όπως ή Έθν. Τράπεζα παράσχη θι« τών 
‘ Υποκαταστημάτων τούτων τήν συνδρομήν αυτής τή Κυβερνήσει 
προς έκτέλεσιν τοϋ Νόμου τής 21 Μαρτίου 1898 περί διαθέσεοις 
πιστώσεως έκ δραχμών 7.500.(kj0 διά διαφόρους χορηγίας εις πα- 
λινοστοΰντας καί άλλους «πόρους Θεσσαλούς. Διά τοϋ Νόμου 
τούτου ή Κυβέρνησις πρός συνδρομήν τοΰ θεσσαλικοϋ πληθυσμού 
μετά τά έκ τοΰ πολέμου δεινοπαθήματα αύτοϋ έλαβεν τήν άδειαν 
νά διάθεση πρός τοΰτο έπί τή βάσει πιστωτικών καταλόγων μέ- 
χρις 8 εκατομμυρίων δραχμών εις δάνεια άτοκα μεν κατά τό 
πρώτον έτος καί είτα βαρυνομενα διά τόκου 4 ο)ο καί έξοφλητέα 
χρεωλυτικώς πρός τό Δημόσιόν έντός πέντε ϊσων χρεολυτικών δό
σεων. Τήν καταβολήν τών δανείων τούτον έκ χρημάτον τοΰ Δη
μοσίου πρός τούς δανειζόμενους άνεδέχθη ή Έθν. Τράπεζα διά 
τών έν Θεσσαλία Ύποκαιαστημάτον αύτής, άνέλαβε δέ συνάμα 
τήν ύποχρέοσιν δπως όσα ποοά έκ τών δανείων τούτων είπράττη 
τό Δημόσιον κατατίθενται παρ’ αύτή εις έντοκόν κατέθεσιν πρός 
4 ο)ο έπί δεκαετίας καί διαθέτη ταΰια (έπ’ ιδία πλέον εύθύνη) τή 
προσθήκη ϊσου ποσοΰ έκ τών ιδίων αύτής κεφαλαίων εις δάνεια 
πρός γεωργούς, κτηματίας καί κτηνοτρόφους έν Θεσσαλία κατά 
τούς συνήθεις δρους τών γεωργοκτηματ κών τής Έθν. Τραπέζης 
χορηγήσεων.

Συνάμα διά τοΰ άρθρου 10 τοΰ μνησθέντος Νόμου ώρίσθη δτι: 
«Διά νόμου δύναται νά όρισθή ή άπόδοσις τής έντοκου καταθέσε- 
ως έτέραν Εταιρίαν κτηματικήν ή γεωργικήν πρός διάθεσιν 
αύτής εις δάνεια γεωργικά καί κτηματικά, είτε κατά τήν λήξιν 
τής δεκαετούς προθεσμίας, εϊτε καί πρό αύίής. Κατά τήν τελευ- 
ταίαν δέ ταύτην περπτωσιν ό άπ’ αρχής ύπ3 τής Τραπέζης κατα
βλητέος τόκος θέλει περιωρισθή άναλόγως τής διαρκείας τής κα- 
ταθέσεως συμφώνως πάντοτε πρός τήν περί τούτου κλίμακα τών 
παρά τή αύτή Τραπέζη έντοκων καταθέσεων. Έν περιπτώσει ά- 
ποδόσεως ύπό τής Τραπέζης κατά τήν περίπτωσιν τοϋ ανωτέρω 
εδαφίου, τών έν χερσίν αύτής κεφαλαίων, θέλουσι συμψηφισθή 
πάντα τά ύπ’ αύτής διατεθειμένα συμφώνως μέ τύ άοθρον 9 είς 
χορηγήσεις πρός γεωργούς, κτηματίας καί κτηνοτρόφους ποσά, 
έφ ’ οσον δέν ήθελον κ,ιθή έπισφαλή ύπό διαιτητικής έπιτροπής, 
ης τό έν μέλος διορίζει ό ‘Υπουργός τών Οικονομικών καί τό 
έτερον ή Εθνική Τράπεζα ΰ,τό τήν ύποδιαιτησίαν τοΰ προέδρου 
ιών Έφετών Λαρίσση;».

ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΕΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ Μ
_____________________________J

Καεά Μάρτιον τοΰ 1898 σοβαρώς ήσθένη- 
σεν ό Διοικών τήν Τράτεζαν ‘ Υποδιοικητής I. Βα- 
λαωρίτη;, καί έξη'ίϋλούθησε μέν έπί μήνα έργα- 
ζόμενος, άλλ’ ή έξασθένηϊΐς τών δυνάμεων ήνάγ- 
καοεν αυτόν έπί τέλους νά άπόσχη τής Διοικήσεως 
τής Τραπεζης έπί μ<ι «ρ jv δέ. χρόνον, μέχρι τοϋ 
Μαίου 1899, έπάλαισε πρός άνάκτησιν τής υγείας 
του μετ ιβάς έ,τί πολλούς μήνας καί είς Ευρώπην 
πρός θεραπείαν.

"Οτε ό υποδιοικητής Βαλαωρίτης παρέ μείνε 
μονος Διοικών τά τής Τραπέζης διω^ίσθη παρ’ 
αύτφ έκιελών χρέη ύποβιοικητοΰ συμφώνως τή 
διά τοϋ Β. Δ. τής 22 ’ Ιουνίου 1887 έγκριθείση 
τροποποιήσει τοΰ Καταστατικού τής Έθν. Τρα
πέζης ό έκ τών συμβούλων κ. Γ ε ιό ρ γ ι ο ς Ά  ν- 
τ ω  ν ό .τ ο υ λ ο ς, βραδότερίν δέ 6 κ. Ν ι κ ό λ α ο ς  
Φ ι λ ά ρ ί τ ο ς  μετ’ άφοσιώαεως καί έ «μίλείας εκ
πλήρωσαν ιες τά ανατεθειμένααύτοΐς καθήκοντα.

Κατά δέ τήν 25 ’Ιουλίου τοϋ έτους 1898 προσ- 
κληθεΐσα ή Γενική τών μετόχων συνέλευσις συν- 
επλήρωσε ιήν κενήν θέσιν ετέρου ύποδιοικητοϋ 
έκλέ'ξασα ύποδιοικητήν τόν κ. Ίωάννην Ευταξία 
δικηγόρον ήδη άπό ετών διατελοϋντα τής Έθν. 
Τραπέζης καί Καθηγητήν τής Νομικής Σχολής τοΰ 
Πανεπιστημίου.

‘Ο Διοικητής τής Τααπέζης κ. Στρέϊτ συμπλη- 
ρώσας τήν άνατεθεΐσαν αύτώ ειδικήν έντολήν υπέ
βαλε τήν άπό 'Υπουργού τών Οικονομικών παρ- 
αίτησίν του, γενομένην δεκτήν διά Β. Διατάγτα- 
τος τής 30 Όκτωβρ. 1898, καί άνέλαβεν αύθις τήν 
Διοίκησιν [ής Τραπεζης.

Τά εύεργετκΊ αποτελέσματα τής ο’ικονομ·κής 
ένισχύσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης έγένοντο κατα
φανή εύθύς άπό τοΰ επομένου έτους 1899, καθ’ δ 
ιδιαζόντως πυκνή είς σπουδαία γεγονότα ύπήρ

ξεν ή δράσις τής Τραπέζης, τής Διοικήσεως αύτής δυνηθείσης νά 
αγίγη είς πέρας δύο σπουδαιότατα μέτρα, ήτοι τήν τροπήν τοΰ 
λαχειοφόρου αύτής δανείου καί τήν συγχώνευσιν έν τή Εθνική 
Τραπέζη τής Προνομιούρου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, ένφ συ
νάμα τή πρωτοβουλία αύτής, ιδιαζόντως δέ τή προσωπική ένεργεία 
τοΰ Διοικητοΰ αυτής, 'ίδρυσε κατά το ο*ύτό έτος τήν Τράπεζαν 
Κρήτης.

Ειδομεν ύπό ποίας περιστάσεις κατά τό 1880 συνΛμολογήθη τό 
λαχεωφόρον δάνειον τής Εθνικής Τραπέζης, οί δέ κατά τήν έπο- 
χήν εκείνην βαρείς ήδη δροι τής συνομολογήσειος αύτΰ προϊόν

τος τοΰ χρόνου κατέστησαν ούσιωδώς βαρύτεροι ώς έκ τής ύπερτι- 
μήσεως τοΰ συναλλάγματος. Έπεβάλλετο επομένως νά ληφθή μέ
τρον τι πρός άνακούφισιν τής Τραπέζης, ή δέ έπί καιρόν ήδη δια
ρκής καί σταθερά διητίμησις τών ομολογιών τοΰ λαχειοφόροι» 
υπέρ τό άρτιον καθίστα ένδεδειγμένον τό μέτρον τής τροπής τοΰ 
δανείου τούτου. Πράγματι ό μέσος δρος τής τιμής τού λαχειοφό
ρου καθ’ δλον τό έτος 1898 ήτο δρχ. 636 69)100 είς τραπεζικά 
γραμμάτια, ήτοι, έπί τή βάσει τοΰ μέσου δρου τού συναλλάγματος 
κατά τό αυτό έτος φράγκα χρυσά 432 περίπου. Καί κατ’ αύτό Ιέ 
τό πρώτον έξάμηνον τοΰ 1899 έπικειμένης τής τροπής ή μέση τιμή 
είς τραπεζογραμμάτια ήτο δρχ. 642 85)100, ήτοι είς χρυσόν δρχ. 
415 20)100 έπί τή βάσει τοΰ μέσου δρου τοϋ συναλλάγματος τής 
εξαμηνίας 154 83)100. Άλλά καί τύ δικαίωμα πρός τοΰτο έκέκτη- 
το ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, ήτοι νά προσκαλεση τούς κα
τόχους ομολογιών τοΰ λαχειοφόρου δανείου εϊτε νά άποδεχθώσι 
τήν προτεινομένην έλάττωσιν τόκου, εϊτε νά λάβωσι τό προσφερό- 
μενον αύτοΐς ύπό τής Εθνικής Τραπέζης ονομαστικόν κεφάλαιον 
τής ομολογίας, διότι δέν ήδύνατο νομικός νά άμφισβητηθή δ ιι  
έκέκτητο τό πρός έξόφλησιν τής οφειλή; αύτής πρό τής τεταγμένης 
προθεσμίας δικαίωμα.

Τό κεκτημένον δέ τοΰτο δικαίιομα τής Έθν. Τρρπέζης άνα- 
γνωρίζον καί τό άρθρ. 6 τής διά τοΰ Νόμου τής 8 Ίανουαρίου
1897 κυρωθείσης άπό 2 Δεκεμβρίου 1898 συμβάσεως μεταξύ τής 
Κυβερνήσεος καί τής Έθν. Τραπέζης έκανόνισε λεπτομερέστερον 
τά είς τήν άσκησιν τοΰ δικαιώματος τούτου τής Τραπέζης άφο- 
ρώντα, όρισαν καί τήν προθεσμίαν έντός χής όποιας οί μή δεχόμε
νοι τήν έλάττωσιν τοΰ τόκου όφείλουσι νά δηλο>σωσι τοΰτο καί 
ζητήσοσι τήν άπόδοσιν τοΰ όφειλομένου αύτοΐς κεφαλαίου.

Ά φοΰ λοιπΐν ή Έθν. Τράπεζα έκέκτητο τό πρός έξόφλησιν 
τοϋ λαχειοφόρου αύτής δανείου δικαίομα, ήτοι, κατά τήν 
κϊθιερωμένην έκφρασιν, τό πρός τροπήν αύτοϋ δικαίωμα, καί 
άφοΰ έκ τή; τρεχούσης τιμής τών ομολογιών τό μέτρον τοΰτο κατ- 
εδεικνύετο επίκαιρον, έτεβάλλετο τή Διοικήσει αύτής νά μεριμνήση 
περί τής έκτελέβεως αύτοϋ, πρός τούτο δέ απαραίτητον ήτο νά 
συνεννοηθή μετά όμάδος κεφακαιούχων, οΐτινες νά έγγυηθώσι τή 
Τραπέζι) την ύπ’ αύτών άναδοχήν τών ομολογιών μετά τοϋ ήλατ- 
τωμένου τόκου, έν ή περιπτώσει ήθελε ζητηθή ή έξόφλησις ποσοϋ 
άνωτέρου εκείνου, δπερ θά ήδύνατο ή Τράπεζα νά έξασφαλίση διά 
τών ιδίων χρηματικών μέσων, διότι δσον άσφαλής και αν παρί- 
στα το ή έπιτυχία τής τροπής έν ούδεμιά περιπτώσει ή Τράπεζα 
ήδύνατο νά έκτεθή θέτουσα είς τούς ομολογιούχους τό δίλημμα εϊτε 
τής άποδοχής έλάσσονος τόκου, εϊτε τής άναλήψεως τοΰ κεφαλαίου, 
χωρίς νά είνε και πράγματι είς θέσιν νά άποδώσΐ) τό κεφάλαιον 
τοΰτο. Έ ν  τούτφ δέ άκριβώς έκειτο ή δυσχέρεια χής έκτελέσεως 
τοϋ μέτρου χής τροπής, ήτοι έν τή εύρέσει όμάδος άσφαλοΰς καί 
ίσχυρδς κεφαλαιούχων, δυναμένης νά πειίθή περί τής άσφαλοΰς, 
κατ’ άνθρώπινον υπολογισμόν, έπιτυχίας τοΰ μέτρου καί νά άνα- 
λιβη έπομένως τήν ευθύνην τής έπιτυχίας ταύτης. Προκειμένου δέ 
Λερί Ανατολής .και Ελλάδος, ιδίως μετά τά οικονομικά τοΰ Κρά
τους ατυχήματα καί ύπό τό κράτος τής άναγκαστικής κυκλοφορίας, 
δσον καί άν είχεν έξέλθει έκ τοΰ κλύδο>νος, όχ< μόνον αμείωτος, 
άλλά καί ένισχυμένη ή πίστις τής Τραπέζης, μεγάλην προθυμίαν 
τών έν τοΐς μεγάλοις χρηματιστικοίς κέντροις κεφαλαιούχων πρός 
σύμπραξιν εις τοιοΰτο μέτρον δέν ήδύνατο τις νά άναμείνη. Δια 
τοΰτο αί ύπό τοΰ Διοικητοΰ γενόμεναι προσπάθειαι κατά τό είς 
Εύρώπην ταξείδιον αύτοϋ κατ’ Αύγουστον μέχρις ’Οκτωβρίου τοΰ
1898 καί αί έκτοτε άρξάμεναι δ<απ^αγματεύσεις, μόλις κατά τό
1899 κατέληξαν είς αίσιον αποτέλεσμα καί ύπό δρους, οΐτινες έ*ρί- 
θη 'αν μέν βαρείς, άλκά τών όποίο»ν εύνοϊκωτέρους δέν ήδύνατο νά 
έλπίση ή Τράπεζα ύπ!> τάς ύφισταμενας περιστάσεις. Έάν δέ εϊχεν 
άναβάλη τήν έκτέλεσιν τοΰ μέτρου, ού μόνον θά έστερεΐτο τής 
αμέσου ώφελείας έ< τής ελαττώσεις τοΰ τόκου άπό α ’ εξαμηνίας 
τοΰ 1899, ένφ άμφίβολον άν έξ εύνοϊκωτέρων δρων θά επιτύγχανε 
βραδύτερον ϊσην τή έκ τούτου ζημία ωφέλειαν, άλλά πρί πάντων, 
ώς κατεδείχθη έκ τών υστέρων, ούόέ ίσους δρους θά ήδύνατο νά 
έπιτύχη λόγφ τής έν Ευρώπη έπελθούσης χρηματιστικής κρίσεως, 
τής αύξήσεως τοϋ τοκου καί τών έν Νοτίφ Αφρική καί Σινική 
πολιτικών άνωμαλτών. Τήν περί τροπής τοΰ λαχε «φόρου δανείου 
άπόφαοιν έλαβε τό Γενικόν Συμβούλιον τής Έθν. Τραπέζης έν 
τή συνεδρία αύτοϋ τή 24 Μαϊου 1899 έπί τή εΐσηγήσει τοϋ Διοι- 
κητοΰ, άναπτύξαντος τό ζήτημα ύπό πάσας αύτοΰ τάς έπόψεις. 
Καί ό μέν τόκος ήλαττώθη άπό 4 ο)ο είς 3 ο)ο άπό τοΰ τοκομερι
δίου λήξεως 1 Ίανουαρίου 1900 έ.ν., π^οσετέθη δμως, ώς αντάλ
λαγμα είς τάς κατ’ έτος ένεργουμένας τρεις κληρώσεις ομολογιών 
μετά λαχνοΰ, τετάρτη έτησία κληρωσις έννέα ομολογιών μετά λαχ
νών έπί δεκαετίαν άπό τοΰ 1900 περιλαμβανομένου, ένεργητέα 
κατά πάσαν Ιην ’Οκτωβρίου έ. ν., τά κέρδη δέ τών λαχνών τής 
κληρώσεως ταύτης ώρίσθησαν τοΰ μέν πρώτου είς φρ. 70.000, τοϋ 
δευτέρου είς φρ. 10.000, τοΰ τρίτου καί τοΰ τετάρτου άνά φρ.
5.000 καί τών λοιπών πέντε άνά 2.000 φράγκα. Προσεκλήθησαν 
έπομένως δι’ ήτιολογημένη; είίίοποιήσεως τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου 
τής Τραπέζης άπό 24 Μαϊου 1899 οΐ κά ιοχοι των ομολογιών τοΰ 
λαχειοφόρου αύτής δανείου, δπως έντός είκοσι πέντε ημερών, άπό 
τής δημοσ εύσεως τής έν λόγφ είδοποιήσεως έν τή Έφημερίδι.τής 
Κυβερνήσεως καί έν τρισί τών έν Άθήναις έκδιδομένων έφημερί- 
δων, ήτοι έντός είκοσι πέντε ημερών άπό τής 7ης ’Ιουνίου 1899, 
δηλώσωσιν άν προτιμώσι τήν άνάληψιν τοϋ ονομαστικού κεφα
λαίου τών ύπ’ αύτών κατεχομένων ομολογιών. Είς τούς δηλοϋντας 
δτι προτιμώσι τήν καταβολήν αύτοϋ τοΰ κεφαλαίου τών ομολογιών
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

«πεφασίσθη νά γίνα ή καταβολή αύτοΰ τή 1 Ιουνίου 1899, δσον 
δ ’ αφορά είς τούς μή δηλώσαντας εντός τής ταχθεισθης προθε
σμίας συμφώνως τή διατάξει τοΰ άρθρ. t> τής δια Νόμου κυρω- 
θείσης άπό 2 Δεκεμβρίου 1896 συμβάσεως, ουτοι θά έλογίζοντο 

· άποδεχθέντες τήν γενομένην μείαυιν τοϋ τόκου.
Ά λλ ’ . ώς έλέχθη, τή Τραπέζη έπεβάλλετο δπως συνάμα τώ 

λαμβανοϊιένω μέτρφ έξασφαλισθή αΰτη κατά πάσης άθρόας καί 
ύπερβαινούσης τά'διαθέσιμα αΰτής κεφάλαια προσαγωγής οσμολο
γιών πρός έξόφλησιν τοΰ κεφαλαίου αύτών, πρός τοΰτο δε ωφειλε 
νά συνεννοηθή μετά ίσχυρδς όμάδος κεφαλαιούχων, οϊτινες έν τή 
δεδομένη ταύτη περιπτώσει θά άνεδέχονεο δι* ίδιον λογαριασμον 
τάς προσαχθησομένας πρός έξόφλησιν τοΰ κεφαλαίου αύτών. 
Πράγματι δέ τό Γεν. Συμβούλιον Γής Έθν. Τραπέζης έν τή αύτή 
συνεδρία, έν η έλαβε τήν περί τροπής άπόφασιν, ένέκρινε καϊ 
σύμβασιν μετά τοΰ κ. Emile Erlanger et Cie καϊ τής ύπ’ αύτοΰ 
άντιπροσωπευομένης όμάδος, δι’ ής ή Τράπεζα έξησφαλίσθη κατά 
τοϋ κινδύνου τής άθρόας καί πέραν τών διαθεσίμων αύτής κεφα
λαίων προσαγωγής πρός έξόφλησιν ομολογιών, οί δέ κυριωτεροι 
δροι τής συμβάσεως ταύτης ήσαν οί επόμενοι :

α ') Οί κ. κ. Erlanger et Cie άνεδέχθησαν τήν καταβολήν τοϋ 
κεφαλαίου τών 2)3 τών προσαχθησομένων πρός έξόφλησιν ομολο
γιών, τοϋ ετέρου 1)3 τών προσαχθησομένων ομολογιών άπομέ- 
νοντος εις βάρος τής Τραπέζης. Ά λλ ’ ή Τράπεζα άνεδέχθη δι’ 
ίδιον λογαριασμόν τό δλον τών προσαχΟησομένων πρός έξόφλησιν 
ομολογιών μέχρι τοϋ ποσοΰ 12.000.000 φρ. οΰτως ώστε μόνον πέραν 
τοΰ ποσοΰ τούτου οί κ. κ. Emile Erlanger et Cie θά συμμε- 
τεϊχον κατά τά 2)3.

β') Ώρίσθη δτι οί κ. κ. Erlanger et Cie θά λάβωσιν ώς 
προμήθειαν διά τήν ύπ’ αύτών άναδεχθησομένην εύθύνην τά δύο 
τρίτα τοΰ κέρδους, δπερ ή Τράπεζα ήθελε προσπορισθή έκ τής 
μειώσεως τοϋ τόκου άπό 4 ο)ο είς 3 ο)ο καί τοϋτο έπί επτά εξαμη
νίας, ήτοι φρ. 1.33 καθ’ ομολογίαν έν κυκλοφορία καϊ καθ’ εξαμη
νίαν. Ή  προμήθεια δέ αΰτη νά καταβάλληται κατά τήν λήξιν 
έκάστης εξαμηνίας, δικαιουμένης τής Τραπέζης νά προεξο 
φλήση τάς καταβολάς ταύτας έπί τόκφ 2 ο)ο καθ’ εξαμηνίαν. Καί 
έν άρχή μέν ή Διοίκησις τής Έθν. Τραπέζης, έπεζήτησε τήν 
εΰρεσιν έτέρας όμάδος, ήτις νά άναδεχθή τήν εύθύνην καί διά τό 
«ν τρίτον τών ομολογιών, δπερ κατά τήν σύμβασιν μετά τών κ. κ. 
Erlanger είχε κρατήση διά λογαριασμόν της, άλλά κατόπιν 
πεισθεΐσα περί τής έπιτυχίας του ληφθέντος μέτρου, έκράτησε τό 
εν τρίτον τοΰτο δι’ ίδιον αύτής λογαριασμόν. Αί δέ προσδο*ίαι 
αύτής δέν διεψεύσθησαν, διότι καϊ μετά τήν περί τροπής άπόφασιν 
αί όμολογίαι διετήρη ιαν τιμήν ύπέρ το άρτιον έλάχιστον δέ ποσόν 
ομολογιών, ήτοι 1862 όμολογίαι, προσήχθησαν πρός άνάληψιν τοΰ 
κεφαλαίου.

Έκ παραλλήλου πρός τη\ γενομένην τροπήν τοΰ λαχειόφόρου 
δανείου ή Έθν. Τράπεζα ήλάττωσεν άπό 1ης Ίανουαρίου 1900 
τόν τόκον τών χορηγουμένων ένυποθήκων αύτής δανείων είς 
<> 1]2 ο)ο, έφαρμόσασα τό μέτρον τοΰτο καί έπί τών κεχορηγημέ- 
vcov ένυποθήκων δανείων, ών οί όφειλέται ήθελον καταβάλη έμ- 
προθέσμως τούς τόκους. Έπί δέ τών είς Δήμους, λιμενικάς έπι- 
τροπάς κλπ. χορηγουμένων δανείων ήλάττωσε τόν τόκον είς 6 ο)ο 
■έφαρμόσασα τό μέτρον τοΰτο καί έπί πλεΐστων τών κεχορηγημένων 
δανείων, έφ’ δσον ύπό τών περιστάσεων παρίστατο τοΰτο ένδεδειγ- 
μένον. Προέβη δέ έτι περαιτέρω έπί τινων ειδικών περιπτώσεων, 
έλατ ίώσασα τό τόκον ή χορηγήσασα δάνεια είς δήμους ή λιμενι
κά ς έπιτροπάς έπί τόκω 5 3]4 ο)ο.

f  ΙΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΗΤΤΕΙΡ0ΘΕΣΣΑΛ1ΑΙ Ί )
Άλλά κατά τά έτος 1899 συνετε- 

λέσθη γεγονός έτι σπουδαιότερον τής 
τροπής τοΰ λαχειοφόρου δανείου διά 
τήν Εθνικήν Τράπεζαν, ήτοι ή συγ- 
χώνευσις έν ταύτη τής Προνομιούχου 

> Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας. Έμνη- 
: μονεύσαμεν άνωτέρω ύπό ποίας εύρε- 
θέν περιστάσεις τό Κράτος έπέτρεψε 
τήν ΐδρυσιν τής Τραπέζης ταύτης, 

ήτις δμως δέν έπραγματοποίησεν ούτε τάς προσδοκίας τών 
ιδρυτών αύτής, οΰτε έκείνας τών επαρχιών πρός έξυπηρέ- 
τησιν τών συμφερόντων τών όποιων ίδρύθη, διότι οΰτε ήδυ
νήθη νά έλκύση κεφίλαια έπαρκοΰντα τή αναπτύξει τών 
κλάδων τής κτηματικής καί γεωργικής πίστεως έν έπαρχίαις, 
τούτων πρό πάντων δεομέναις, οΰτε τούλάχιστον τά υπάρ

χοντα κεφάλαια άπηιχόλει έν ταΐς έπαρχίαις ταύταις, άλλ’ έν Ά θή- 
ναις ένθα ήδύνατο <ίκοπώτερον καί άσφαλέστερον δ·αθέτουσα 
ταΰτα νά άποκομίζη κέρδη. Αί τοΰ πολέμου συνέπειαι κατέστησαν 
έτι κ χταφανεστέ ραν τήν καχεκτικήν κατάστασιν τής Τραπέζης 
Ή π ε ι ρ ο θ ε σ σ α λ ί α ς ,  δεινότατον δέ ύπέστη αΰτη κλονισμόν δταν ό 
ιδρυτής καϊ πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου Α. Συγγρός, 
•«στις διά τής τραπεζιτικής αύτοΰ ιδιοφυίας καί τοΰ άτομικοϋ 
πλούτου καί πίστεως έδιδε ζωήν καί τόνον είς τήν δρασιν αύτής, 
άπεβίωσε κατά Φεβρουάριον τού 1899. Έπηκολούθησε πανικός 
■έπί τών μετοχών τής Τραπέζης Ήπε·ροθεσσι*λίας, δν μόλις άπέ- 
τρεψεν ή έγκαιρος έπέμβασις τής Έθνικής Τραπέζης. Έκτοτε τή

παρεμβάσεως καί τής Κυβερνήσεως δεχθείσης δπως παρατείνη τό 
«ρονόμιον τής Τρ. Ήπειροθεσσαλίας μέχρι τοϋ χρόνου τής λήξεως 
τοΰ προνομίου τής Έθν. Τραπέζης, ήρξαντο αί περί συγχωνεύσεως 
διαπραγματεύσεις, γενομένης συνάμα έξετάσεως καί έκτιμήσεως 
τοΰ ενεργητικού τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας πρός άκριβή 
όρ'σμόν τής άξίας έκάστης τών μετοχών αύτής. Παρατεινομένων 
τών διαπραγματεύσεων καί προσεγγιζούσης τής λήξεως τής συνόδου 
τής Βουλής, ή Κυβέρνησις έλαβε διά τοΰ Ν. τής 15 Ιουλίου 1899 
τήν άδειαν δπως διά Βασιλικοΰ Διατάγματος έγκρίνη σύμβασιν 
συνομολογηθησομένην μεταξύ αύτής, τής Έθνικής Τραπέζης τής 
Έλλαδος καί τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας «περί 
συγχωνεύσεως τής τελευταίας ταύτης είς τήν ’ ϋ,θν. Τράπεζαν καί 
μεταβιβσσεως είς ταύτην τοϋ έπί τή βάσει τών κειμένων νόμων 
κεκτημένου ύπό τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας 
προνομίου πρός έκδοσιν καί κυκλοφορίαν τραπεζικών γραμματίων, 
έπί τή συμφωνηθησομένη μεταξύ τών δύο Τραπεζών άποζημιώ- 
σεων. Έπί τή βάσει τοϋ νόμου τούτου συνωμολογήθη ή άπό 20 
Νοεμβρίου 1899 σύμβασις μεταξύ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
τής Έθν. Τραπέζης τής Ελλάδος καί τής Προνομιούχου Τραπέ
ζης Ήπειροθεσσαλίας, όιά τής συμβάσεως δέ ταύτης ή τελευταία 
αΰτη Τράπεζα συνεχωνεύθη εις τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής Ε λ 
λάδος. Αί κυριώτεραι δέ διατάξεις τής περί συγχωνεύσεως συμ
βάσεως είναι αί έπόμεναι:

α ') Τό προνόμιον πρός έκδοσιν τραπεζικών γραμματίων τής 
Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, δπερ έληγε τή 15η 
Ίανουαρίου 1906 κατά τό άρθρ. Γ ' τής άπό 16 Δεκεμβρίου 1880 
συμβάσεως, συγχωνευθέν μετά τοϋ προνομίου τής Έθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος παρετάθη μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1916, 
δτε έληγε καί τό προνόμιον τής Έθνικής Τραπέζης,

Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά γραμμάτια τής Τραπέζης Ήπειρο- 
θεσσαλί-ις άποσυρόμενα τής κυκλοφορίας αντικαθίστανται διά 
τραπεζικών γραμματίων τής Έθνικής Τραπέζης. "Οσον αφορά 
εις τά ΰπό τή ; Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας έκδεδομένα κερματικά, 
ταΰτα έξακολουθοΰσι κύκλοφορούντα ώσανεί ήσαν έκδεδομένα ύπό 
τής Έθνικής Τραπέζης μέχρις οΰ καί ταΰτα, βαθμιαίως άποσυρό
μενα τής κυκλοφορίας καί καταστρεφόμενα, άντιχατασταθώσι διά 
κερματικών ύπό τής Έθνικής Τραπέζης έκδιδομένων.

β') Ή  Εθνική Τράπεζα τής Ελλάδος ύποκατέστη είς τό Ε νερ
γητικόν καί Παθητικόν τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσ- 
σαλίας.

γ’ ) Ώ ς άντίτιμον τής γενομένης συγχωνεύσεως καί παρατάσεως 
τοϋ προνομίου τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας ή 
Εθνική Τρίπεζα κατέβαλε δι’ έκάστην μετοχήν τής Τραπέζης 
Ήπειροθεσσαλίας δραχμάς 208, έξ ών 103 είς μετρητά καί 105 εις 
μίαν ομολογίαν τοϋ Ήνοπο,ημένου Έλληνικοϋ δανείου είς τρα
πεζικά γραμμάτια. Έπί πλέον δέ συνεφωνήθη νά καταβάλη ή 
Εθνική Τράπεζα δραχμάς 130.000 πρός τό Διοικητικόν Συμβού
λιον τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, δποίς διανεμηθώσι μεταξύ 
τοΰ προσωπικού τής Τραπέζης ταύτης.

Έ ν τφ όρισθέντι τιμήματι, δπερ κατέβαλεν ή Εθνική Τράπεζα 
πρός τούς μετόχους τής Προνομιούχου Τραπεζης Ήπειροθεσσα- 
λίας, περιλαμβάνεται καί ή έκ τής παρατάσεως τοΰ προνομίου ωφέ
λεια, ήτις προσετέθη είς τήν πραγματικήν αξίαν τών μετοχών,δπως 
οί μέτοχοι τής Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας άποζημιωθώσι διά τάς 
ζημίας, άς ή Τράπεζα αΰτη ύπέστη έκ τοϋ πολέμου τοϋ 1897.

Ή  περί συγχωνεύσεως σύμβασις, έγκριθεΐσα υπό τής Γενικής 
Συνελεύσεως τής Έθνικής τραπέζης έν xfj συνεδρίςι αύτής τής 
18 Δεκεμβρίου 1899, καί ύπό τής Γενικής Συνελεύσεως τών 
μετόχων τής Προνομιούχου Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας έν τή 
συνεδρία αύτής τής 14ης Δεκεμβρίου 1899, ένεκρίθη διά Βασι
λικού Διατάγματος τής 22ας Δεκεμβρίου 1899. Τών πάντων δέ 
προπαρασκευασθεντων πρός παραλαβήν ύπό τής Έθνικής Τρα
πέζης τοΰ Κεντρικοΰ Καταστήματος καί τών 'Υποκαταστημάτων 
της Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, ή υπηρεσία τής Έθνικής Τρα
πέζης παρέλαβε ταΰτα (εκτός τοΰ υποκαταστήματος Ά ρτης λόγφ 
τών άνωμαλιών τής διαχειρήσεως αύτοϋ, αϊτινες προέκυψαν κατά 
τήν παραλαβήν) άμα τή δημοσιεύσει τοΰ Βασιλικού Διατάγματος 
τοϋ έγκρίνοντος τήν περί συγχωνεύσεως σύμβασιν. Οΰτως έν τφ  
Ίσολογισμφ τής Έθν. Τραπέζης τής 31ης Δεκεμβρίου 1899 περι
λαμβάνεται καί τό ένεργητικόν καί παθητικόν τής Προνομιούχου 
Τραπέζης Ήπειροθεσσαλίας, έκτός τοΰ ένεργητικοΰ καί παθητικού 
τοϋ ‘ Υποκαταστήματος Ά ρτης, τό όποιον λόγφ τών έν αύτφ πα- 
ρατηρηθεισών άνωμαλιών έκανονίσθη βραδύτερον.

Η ΙΛΡΠΙΣ ΤΗΣ ΊΤΑΠΕΖΗΣ ΚΡΗΤΗ2

Τό τρίτον απουδαΐον γεγονός, δπερ έμνημονεύσαμεν ώς συντε- 
λεσθεν κατά τό 1899,· ύπήρξεν ή ϊορυσις τής Τραπέζης Κρήτης. 
Μετά τήν άποκατάστασιν τής τάξεως έν τή ήρωϊκή καί πολυπάθει 
νήσφ καί τήν ΐδρυσιν αυτονόμου πολιτεύματος, έπεβάλλετο τή 
Κρητική Κυβερνήσει ταχεία μέριμνα πρός οικονομικήν άνόρ- 
θωσιν. Τό πρώτον δε ένδεικιυόμενον μέτρον ήτο ή ιδρυσις πιστω
τικού ιδρύματος, δπερ νά επέλθη αρωγόν είς πάντας τούς κλάδους 
τήε οικονομικής δράσεως τής χώρας. Ά λλ ’ ένφ άφ’ ένός ή προσ
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φυγή είς ξένα κεφάλαια δέν fjto ευχερής έν τόπφ μόλις έξερχομένφ 
ανωμάλου περιόδου καί τοιαύτας παθόντι καταστροφάς.άφ’ ετέρου 
ή Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος έκρινεν δτι ώφειλεν, ώς τό 
προέχον τοΰ ‘Ελληνισμού πιστωτικόν ίδρυμα, νά παράσχη τήν 
οικονομικήν αύτής αρωγήν τή άπελευθερωθείση νήσοι συντελούσα 
οΰτω καί είς τήν σύσφιγξιν τών μετά τής 'Ελλάδος οικονομικών 
δεσμών. Tfj πρωτοβουλία επομένως τοΰ Διοικητοΰ τής ‘Εθνικής 
Τραπέζης, καταρτίσαντος ομάδα τραπεζιτών έν οίς κυριώτεροι οί 
κ. κ. G. I. Hambro and Sons Λονδίνου καί Ε. Εύγενίδης Κωνσταν
τινουπόλεως, διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις μετά τής Κρητικής 
Κυβερνήσεως περί ιδρύσεως Τραπέζης έν Κρήτη, αιτινες κατέ
ληξαν είς τήν συνομολόγησιν τής άπό 10 Μαΐου 1899 συμβάσεως 
καί τήν διά Διατάγματος τής 30 Σεπτεμβρίου 1899 τοΰ Υπάτου 
Άρμοστοΰ κύρωσιν τοΰ ύπό τήν ρυτήν χρονολογίαν Καταστατικού 
τής Τραπέζης Κρήτης.

Τό κεφάλαιον τής Τραπέζης Κρήτης δι^ρημένον είς 40.000 
μετοχάς ώρίσΟη είς φράγκα 10.000.000 έξ ών καταβεβλημένα 
φράγκα 5.000.000, παρεχωρήθη δέ αύτή ύπό τής Κρητικής Κυβερ
νήσεως τό προνόμιον τής έκδόσεως τραπεζικών γραμματίων έπί 
τριακονταετίαν. Είς τό κεφάλαιον τής Τραπέζης Κρήτης ή Έθν. 
Τράπεζα συμμετέσχε, συνεπεία ειδικής άποφάσεως τής Γενικής 
Συνελεύσεως τών μετόχων, ληφθείσης έν τή συνεδρία τής 18 
Δεκεμβρίου 1899, κατά 8.000 μετοχάς, ήτοι, πρός 125 φράγκα 
κατά μετοχήν, κατά εν έκαττομμύριον φράγκων χρυσών, ή δέ 
συμμετοχή αΰτη, αναγράφεται έν ειδική μερίδι έν τφ Ίσολογισμω 
τής 31 Δεκεμβρίου 1899 είς τραπεζ. γραμ. πρός 1.50 τό φράγκον. 
Μέρος τοΰ Μετοχικοΰ κεφαλαίου τής Τραπέζης^ Κρήτης, ήτοι
14.000 μετοχαί έκδοθεΐσαι είς δημοσίαν εγγραφήν έν Άθήναις καί 
έν Αίγύπτφ τή 29 Ίανουαρίου 1900 πρός 160 φράγκα κατά 
μετοχήν, έκαλύφθη πεντάκις.

* Λ Λ * ΐ  ΕΚΛΟΓΑΐ  ' gj
ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ (&J

Κατά τό 1899 επίσης ή Εθνική Τράπεζα άφ’ ενός μέν έποιή- 
σατο καί αυθις έναρξιν τής πρό πολλών ετών διακοπείσης εργα
σίας τών έπί υποθήκη ανοικτών λογαριασμών, άφ’ ετέρου δέ νέον 
προσέθηκε κλάδον είς τάς έργασίας αύτής ήτοι τά δάνεια άπί ένε
χύρφ εμπορευμάτων.

Καί είχε μέν διά τοΰ άρθρου 2 τής άπό 2 Δεκεμβρίου 1896 
συμβάσεως προστεθή είς τάς έργασίας τής Εθνικής Τραπέζης ή 
χορήγησις δανείων βραχυπροθέσμων έπί ένεχύρφ τών κατα τάς 
διατάξεις τοΰ Νόμου τής 1L ’Απριλίου 1896 περί Γενικών ’Αποθη
κών έκδιδομένων ύπ’ αύτών ένεχυρογράφων, άλλά μη πω ίδρυθει- 
σών 'Εταιριών Γενικών Αποθηκών έν ‘Ελλάδι, ή Έθν. Τράπεζα 
δέν ήδυνήθη νά προβή είς έναρξιν τής έργασίας τών τοιοΰτων χο
ρηγήσεων. ‘Επιθυμούσα δμως άφ ’ ετέρου νά μή άναβάλη έπί πλέον 
καί παροχήν τών ωφελημάτων, άτινα προσπορίζετι . είς τό έμπό
ριον ή παροχή δανείων έπί εμπορευμάτων, προέβη δι’ άποφάσεως 
άπό 18 Δεκεμβρίου 1897 τής Γενικής τών μετόχων Συνελεύσεως 
είς τοοποποίησιν χή., έργασίας τών δανείων έπί ένεχύρφ ένεχυρο
γράφων Γενικών Αποθηκών, έπιτραπείσης διά τής άποφάσεως 
ταύτης τής χορηγήσεως δανείων έπί ένεχύρφ εμπορευμάτων. Άλλά 
καί κατά τό επόμενον έτος 1900 ή οικονομική δράσις τής Εθνι
κής Τραπέζης δέν ύστέρησεν είς σπουδαία γεγονότα.

Οΰτως ή Εθνική Τράπεζα προέβη διά συμβάσεως άπό 19 
Μαρτίου 1900 είς παροχήν δανείου πρό τήν Ελληνικήν Κυβέρνη- 
σιν ονομαστικού κεφαλαίου 11.750.000 πρός 5 ο)ο διά τήν κατασκεήν 
Σιδηροδρόμου άπό Πύργου διά Κυπαρισσίας είς Μελιγαλάν.

Τό δάνειον τούτο, συνομολογηθέν κατά τόν τύπον τοΰ ήνοποιη- 
μένου δανείου, ήσοραλίσθη δ.ά έκχωρήσεως τών πλεονασμάτων τών 
υπεγγύων είς τήν Διεθνή Επιτροπήν τοΰ Ελέγχου προσόδων καί 
τιιΰ άνήκοντος είς τό Κράτος μέρους τών ιίσπράξεων τής κατα- 
οκευασθησομένη; σιδηροδρομικής γραμμής. Ή  δέ Επιτροπή τοΰ 
Ελέγχου δι’ έπιστολής αύτής άπό 27) 9 καί 11) 24 Απριλίου 1900 
άνέλαβε τήν ύποχρέωσιν έκ τών έν λόγφ πλεονασμάτων νά θέτη 
είς τήν διάθεσιν τής Εθνικής Τραπέζης τό έκάστοτε διά τήν υπη
ρεσίαν τοΰ έν λόγω δανείου άναγκαΐον ποσόν. Τό δάνειον άνεδέ
χθη ή Εθνική Τράπεζα είς τήν τιμήν τών 90 ο)ο καταβλητέων 
είς τέσσαρας δόσεις, ήτοι τή 15 Μαΐου καί 15 Νοεμβρίου 1900 καί 
15 Μαΐου καί 15 Νοεμβρίου 1901 καί έκράτησε μέν έξ αύτών δι’ 
ίδιον λογαριασμόν δραχμάς 2.225,000 όνομαστικοΰ κεφαλαίου, τό 
δέ υπόλοιπον έξεχώρησε πρός συμμέτοχους έν μέρει είς τούς αρχι
κούς όρους καί έν μέρει έπί προμηθείς. ’ Ονομαστικόν κεφάλαιον 
δραχμάς 5,000,000 τοΰ έν λόγοι δανείου έκτεθέν είς δημοσίαν έγ- 
γραφήν τή 11 καί 12 Δεκεμβρίου 1900 ύπερεκαλύφθη.

Σπουδαιότατον δμως βήμα προόβου έπετέλεσε διά τήν ’Εθνικήν 
Τράπεζαν ή κατά τό έτος 1900 άποπεράΐωσις τοΰ άνακαινισθέν- 
τος καί κατά τό πλεϊστον έκ θεμελίων άναγερθέντος νέου κατα
στήματος τής Τραπέζης καί ή έν τοΐς γραφείοις έγκατάστασις 
τών υπηρεσιών αύτής.

Ή δη  άπό τοΰ 1896, μετά τήν εκλογήν τοϋ νέου Διοικητοΰ κ. 
Στρέϊτ,είχε ληφθή ή άπόφασις πρός βελτίωσιν καί μεταρρύθμισιν

τοϋ Καταστήματος τής Εθνικής Τραπέζης· κατά τό θέρος δέ τοϋ 
1897 ό Διοικητής κ. Στρέίτ ήσχολήθη είς τήν μελέτην καί τόν 
καταρτισμόν σχεδίου πληροΰντος μέν τάς άπαραιτήχους άνάγκας 
τής Τραπέζης, άλλ’ ένταυτφ, λαμβανομένων ύπ’ δψιν τών τότε 
περιστάσεων, δσον τό δυνατόν οΐκονομικωτέρου. Ά λλ ’ ό διο
ρισμός τοΰ Διοικητοΰ ώς Ύπουργοΰ τών Οικονομικών καί έν 
γένει αί σοβαρώταται τής Διοικήσεως άσχολίαι κατά τά τέλη 
τοΰ έτους 1897 καί τάς άρχάς τοΰ έτους 1898 άνέστειλαν τήν 
έναρξιν τής έκτελέσεως τοϋ έν λόγφ σχεδίου. Άναλαβών δμως 
αΰθις τά καθήκοντα τοϋ Διοικητοΰ ό κ. Στρέίτ έπελήφθη άμέσως 
τοΰ σπουδαίου τούτου ζητήματος, άλλ’ έπί εύρυχέρων καί πληρε- 
στέρων βάσεων, άφοΰ αί βελτιωθεΐσαι οικονομικά! περιστάσεις 
τής Έθν. Τραπέζης, συνεπεία τής γενομένης κατά τό 1898 διαρ- 
ρυθμίσεως τών οικονομικών τοΰ Κράτους, ου μόνον έπέτρεπον 
άλλά καί έπέβαλλον τοΰτο ώς έκ τής άναπτύξεως τών εργασιών καί 
τών ύπό τής Τραπέζης άναληφθεισών ποικίλων υποχρεώσεων. 
Έκπονηθέντος επομένως ολως νέου σχεδίου, έγένετο έναρξις τής 
οικοδομής κατά τάς άρχάς τοΰ 1899. Περί τά τέλη τοΰ έτους 
1900 αί ύπηρεσίαι τής Τραπέζης ήρξαντο βαθμιαίως έγκαθιστά- 
μεναι έν τοΐς γραφείοις τής στοάς τοΰ νέου Καταστήματος. Καί 
έδαπανήθη μέν ποσόν μεϊζον τοΰ προϋπολογισθέντος, ήτοι έν συνόλφ
1.200.000 δραχμών περίπου, έξ ών δμως περί τάς 300.000 δραχμών 
διά ύδραυλικάς εγκαταστάσεις κατά τής πυρκαϊάς, διά τρία νέα 
χαλύβδινα θησαυροφυλάκια καί διά κλίβανον καταστροφής τραπε
ζικών γραμματίων.

Άλλ'είς τάς παρεχομέναςεύκολίας τοΐς συναλλασσομένοιςκαίτή 
ύπηρεσίαι διά τοΰ νέου Καταστήματος τής Έθν. Τραπέζης οφείλε
ται έν μέρει καί ή ευχέρεια, ήν έκτήσατο ή Τράπεζα πρός άνά- 
πτυξιν τών έπί τοΰ συναλλάγματος εργασιών αύτής, συντελούσα 
είς τήν κατά τό έφικτόν άποτροπήν τών άποτόμων διακυμάνσεων 
καί τής υπερβολικής ύψώσεως τής έπικαταλλαγής. Πράγματι τό 
συνάλλαγμα, εύθύς ώς έξηντλήθη ή είς χρυσόν δοθεϊσα τή Κυβερ
νήσει καί τή άγορα διά τοϋ ήγγυημένου ύπό τών Δυνάμεων έξω- 
τερικόΰ δανείου συνδρομή, ήρχισε πάλιν νά βαίνη ύψούμενον. Τήν 
ΰψωσιν δέ παρηκολούθησαν τά συνήθως παρομαρτοΰντα ετερα ατο
πήματα τών άποτομωτέρων καί μεγαλειτέρων διακυμάνσεων καί 
τής μείζονος έπεμβάσεως τής κερδοσκοπείας έν τφ κανονισμφ τών 
τιμών, υφισταμένων διαρκείς καί ουσιώδεις πολλάκις έντός τής αύ
τής ημέρας διακυμάνσεις. Καί δέν πρόκειται μέν ένταΰθα περί 
γενικωτέρας έξετάσεως τοΰ ζητήματος τούτου, άλλ’ ούδείς γνώ
στης τών τής ήμετέρας άγοράς δύναχαι άμερολήπχως κρίνωννάμή 
άναγνωρίσ»), δτι ή ΰψωσις θά ήτο ούσιωδώς μεγαλειτέρα καί αί 
διακυμάνσεις μάλλον έπαισθηταί άνευ τής άποτελεσματικής έπεμ
βάσεως τής Έθν. Τραπέζης, ήιις έχουσα διαθέσιμον παρά τοΐς 
άνταποκριταΐς αύιής έν Ευρώπη χρυσόν καί τηρούσα τάς θυρί
δας αύτής άνοικτάςείςπάσανζήτησιν συναλλάγματος,συν ετέλεσενείς 
τόν περιορισμόν εντός τοϋ δυνατοΰ μέτρου τών ανωμαλιών τούτων. 
Ένφ συνάμα άνατεθείσης αύτή ύπό τής Διεθνοΰς Επιτροπής τοΰ 
Ελέγχου τής έντολής πρός άγοράν τοΰ άναγκαίου διά τήν 
υπηρεσίαν τών έξωτερικών δανείων συναλλάγματος, αύτή αΰτη ή 
Τράπεζα, ήτο ό σπουδαιότερος άγοραστής, τήν έντολήν δέ ταύ- 
την έξεπλήρου έν τε τφ συυφέροντι τοΰ Ελέγχου καί άποτρέπουσα 
συνάμα κατά τό έφικτόν τάς έκ τούτου δυναμένας νά προκύψωσι 
διαταράξεις τής άγοράς.

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Α ] Ί  Α Κ Ε Φ Α Π Α Ι δ Ι Ι Σ

ΙΝ^Εετά τοΰ λήξαντος έτους Ι902δύναιαί τις νά παρατηρήση όχι 
λήγει καί ή πρώτη περίοδος τής Εθνικής Τραπέζης, κατά τό έξη- 
κονιαετές διάστημα τής οποίας ήγωνίσθη αΰτη είς τήν έδραίωσ>ν 
καί φήμην έαυχής ώς πισχωτικοϋ ίδρύμασος πανευρωπαϊκής έκτι- 
μήσεως, ήν είχεν ήδη κατακτήσει, άλλά καί υπέρ τής έδραιώσεως 
αύτοΰ τούτου τοϋ Κράτους, τού οποίου ύπήρξεν τό κυριώτε- 
ρον θεμέλιον, διά τήν παραιτέρω άλματικήν πλέον άνάπτυξιν αΰ- 
τοΰ άπό πάσης άπόψεως καί τήν προπαρασκευήν είς τούς μεγάλους 
έθνικούς αγώνας είς οΰς άπεδύθη διά τήν Άνάστασιν τής δληςφυλής 
καί τήν έπέκτασιν τών ορίων, τά όποια οΐ τε μεγαλουργοί τοΰ 
1821 ίδρυταί καί οί κατόπιν αύτών ύπέρ τοΰ μεγαλείου τοΰ έθνους 
άγωνισθέντες μόνον έν όνείροις διέβλεπον.

Ίδρυθεΐσα έν μέσφ έρειπίων έπάλαισε μαρτυρικώτατα έπί έξη- 
κονταετίαν δλην κατά μυρίων δυσχερειών ώς έν τή συντόμφ άλλως 
ταύτη μελέτη έξεθέσαμεν.

Μεμψίμοιρος τις θά ήδύνατο ϊσως νά παρατηρήση διεξερχό- 
μενος τούς ισολογισμούς τής Τραπέζης δτι έν τισι σημείοις έφάνη 
ύπεράγαν συντηρητική.

Δέν πρέπει έν τούτοις νά παρίδωμεν δτι ή Εθνική Τράπεζαύφ’ 
οΰς δρους ίδρύθη καί άνεπτύχθη ώφειλε μετά 1 πολής προνοίας, 
έστω καί έπί ζημία έαυτής, ένίοτε, νά τηρή ύπέροχον καί άκλόνη- 
τον τήν πίστιν αύτής, δτι δέ έπεβάλλετο αύτή επίσης έν τφ  προο- 
ρισιιφ αύτής νά έπισκοπή τόν εύρύτερον ορίζοντα τών γενικών τής 
χώρας συμφερόντων καί τοΰ μέλλοντος. Πειράματα καί παρακε- 
κινδυνευμέναι ένέργειαι δέν έπετρέποντο είς Ιδρύματα άποτελοΰν- 
τα τόν άκρογωνιαΐον λίθον τοΰ οικονομικού βίου τής Ελλάδος 
καί γενικόν θεματοθύλακα άμα τών κεφαλαίων ούχί τής Ελλάδος
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μόνης, άλλά καί σύμπαντο; τοΰ έν τή Ανατολή Ελληνισμού. 
Οΰτω δέ πολιτευομένη ή Τράπεζα καί τό ίδιον αύτής συμφέρον 
υπηρετεί ούχί ώς πρόσκαιρος κερδοσκοπική έπιχείρησις, άλλ’ ώς 
μόνιμον καί διαρκές εθνικόν ίδρυμα.

Ή  παρά τή Έθν. Τραπέζη συνκέντρωσις τών πολλαπλών 
•αύτής εργασιών έπεπλήθη ούχ ήττον καί έξ ετέρου λόγου. Ή  
κατά περιωρισμένον μέτρον μέτρον μόνον δυνατή άνάπτυξις έκά- 
στης τών έργασιών τούτων, ώς έπ τών στενών τής χώρας όρίων καί 
τής μή έπαρκοΰς εΐσέτι άναπτύξεως τής εμπορικής καίβιομηχανι- 
κής αύτής δράσεως καί γεωργικής παραγωγής, κατ’ ανάγκην θά 
έπεβαλλεν, έν περιπτοίσει έξασκήσεως έκάστου κλάδου έργασιών 
ύπό ιδιαιτέρων ιδρυμάτων. Τήν σύστασιν τοιούτων μετα κεφα
λαίου καί κύκλου έργασιών περιωρισμένων, έπομένως άσθενεστε- 
ρας πίστεω; καί εύπαθεατέρων έν έποχαΐς κρίσεως καί έν περιπτώ- 
σει ζημιών, αΐτινες συνήθως ώς έκ τής μή έπαρκοΰς εΐσέτι θεμε
λιώσει»; καί άναπτύξεως ευνοϊκών δρων τής έν Έλλάδι οικονομι
κής δράσεως, άθρόαι ένσκήπτουσιν έπί τίνος κλάδου έργασιών 
έκάστοτε.

Ή  Εθνική Τράπεζα παρέστη άτυχως μάρτυς έν τφ μακρώ αύ- 
τής ,οίκονομικφ βίφ είς διαφόρους ματαίας άποπείρας ή οϊκτρά 
ναυάγια τραπεζικών επιχειρήσεων, ών ούχί σπανίως ή πρόσκαιρος 
αναλαμπή έκρίθη ώς μόνιμος επιτυχία.

Έπεβάλλετο επομένως ή μορφή, ύπό τήν όποιαν συνέστη καί 
άνεπτύχθη ή Εθνική Τράπεζα. 'Υπό τήν μορφήν δέ ταύτην πολυ
τίμους παρέσχε τή τε χώρςι καί τφ Κράτει υπηρεσίας καί κέρδη 
ούχί άσήμαντα προσεπορίσατο είς τούς μετόχους αύτής. Ή  
’ Εθνική Τράπεζα άνεπλι'ιρωσε τήν άνεπάρκειαν τής έγχωρίου νο
μισματικής κυκλοφορίας καί διετήρησεν άμείωτον τήν πίστιν έπί 
τό τραπεζικόν αύτής γραμμάτιον. Συνέδραμε δέ ένεργώς καί άπο- 
τελεσματικώς τήν Κυβέρνησιν έν τή συντελεσθείση τφ 188Β νομι
σματική μεταρρυθμίσει, ής τήν ανάγκην θερμφς είσηγήθη. Πρός 
τούΓοις ή ’Εθνική Τράπεζα συνέτρεξε τήν νομισματικήν κυκλο
φορίαν διά τών ύπ’ αύτή; παρεχόμενων εύκολιών είς τήν άπό το- 
που είς τόπον μεταφοράν χρημάτων, ήτις πολλούς' κινδύνους καί 
δυσχερείας παρουσίαζεν.

Ή  Εθνική Τράπεζα διά τής έργασίας τών προεξοφλήσεων 
συνέδραμε τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν καί συνετέλεσεν είς 
τήν έλάττωσιν τοϋ έμπορικοΰ τόκου, έν γένει δέ εύρέως ανέπτυξε 
πάσας τάς έργασίας έκδοτικής Τραπέζης. Ή  Εθνική Τρόπεζα 
συγκεντρώσασα διά τής πίστεως αύτής σημαντικά παρ’ έαυτή κε
φάλαια, μεγάλως συνετέλεσε διά τών ένυποθήκων αύτής χορηγή
σεων είς τήν αΰξησιν καί έπέκτασιν τοΰ κτηματικού πλούτου τής 
χώρας.

Ή  Εθνική Τράπεζα ΰ/ιεστήοιξε πάσαν έπιχείρησιν δυναμένην 
ν·ι συντελέση είς τήν οικονομικήν τής χώρας παραγωγήν καί τήν 
έν γένει πρόοδον αύτής. ’Ιδίως δέ έξέχει ή ύποστήριξις, ήν παρέ- 
-σχεν είς τάς επιχειρήσεις, ών σκοπός ύπήρξεν ή άνάπτυξις τής 
συγκοινωνίας.

Ή  Εθνική Τράπεζα ύπήρξεν ό χορηγός τών πρός τούς Δήμους 
καί Λιμενικά; Έπιτροπάς χρηματικών μέσων, είς α σχεδόν άποκλει- 
στικώς οφείλεται ή έκτέλεσις τών μεγάλων λιμενικών καί δημο
τικών ώςκαί ετέρων έργων κοινής ώφελείας.

Ή  Εθνική Τράπεζα, θεματοφύλαξ καί διαχειριστής πολλών 
κληροδοτημάτων καί ετέρων παρ’ αύτή καταθέσεωνπροωρισμένων 
είς κοινωφελείς ή έθνικούς σκοπούς, συνετέλεσεν είς ένίσχυσιν τοΰ 
έκτός τής Ελλάδος "Ελληνισμού.

Ή  Εθνική Τράπεζα έβοήθησε τήν γεωργίαν διά προσωπικών 
πρός τούς γεωργούς χορηγήσεων, λύσασα κατά μέγα μέρος τό 
δυσχερές πρόβλημα τής γεωργικής πίστεως.

Ή  Εθνική Τράπεζα είργάσθη πρός άνάπτυξιν παρ’ ήμΐν τοΰ 
πνεύματος συνεταιρισμού καί ένίσχυσε διά τής πίστεως αυτής τάς 
εγχωρίους άνωνύμους Εταιρίας διά τής είς ταύτας συμμετοχής.

Ή  Εθνική Τράπεζα διά τού ταμιευτηρίου αύτής συνετέλεσεν 
είς τήν άνάπτυξιν παρ' ήμΐν τοΰ πνεύματος άποταμιεύσεως.

Καί αΰται μέν αί ύπηρεσίαι, άς, ώς εϊδομεν, πρός τήν χώραν 
παρέσχε καί παρέχει ή Εθνική Τράπεζα, ούχί δέ έλάσσονες αί 
πρός τό Κράτος καί τήν Κυβέρνησιν εν τε όμαλαΐς Ιδίως δμως έν 
κρισίμοις περιστάσεσι. Μηδέποτε διατάσασα μετά πάσης ειλικρί
νειας νά ύποβάλη τή Κυβερνήσει τάς γνώμας αύτή; περι τών γενι
κών τής χώρας οικονομικών συμφερόντων, ουδέποτε άφ’ ετέρου 
ήρνήθη πάσαις ταΐς έκάστοτε Κυβερνήσεσι τήν συνδρομήν αύτής, 
έκ τοϋ ταμείου δέ αύτής ήντλησε τό Κράτος έν κρισίμοις πεςμ- 
στάσεσι καί τή συνδρομή τής πίστεως τοϋ τραπεζικού αύτής 
γραμματίου ήΑυνήθη νά αντιμετώπιση ταύτας.

Θαυμαστή δέ έν γένει ύπήρξεν ή αντοχή, ή ν έπεδείξατο ή Τρά
πεζα κατά τάς πολλάς καί ποικίλας κρίσεις, αΐτινες συνεκλόνισαν 
τήν Ελλάδα άφ’ ής ίίρύθη τό Τραπεζ»τικόν καί Εθνικόν τοΰτο 
ίδρυμα. Μετά τήν δεινήν δέ έθνικήν κρίσιν τοΰ 1897, ένισχυθεΐσα, 
ώ ;  πρώτον αύτής μέλημα έθεώρησε νά συντελέση διά τής άναπτύ
ξεως τών έργασιών αύτής καί τών πολλαπλών παρεχόμενων είς 
τού; συναλλασομένους εΰκολιών, δπως κατά πρώτον λόγον ή ένί- 
σχυσις αύτη χρησιμεύση πρός κοινήν ωφέλειαν.

Έ ν τοιαύιη εύρεία δράσει κλείσασα ή Τράπεζα τήν πρώτην 
αύτής περίοδον, αληθής ήδη οικονομικός κολοσσός έμπνέων τόν 
σεβασμόν πρός τό μέγα αύτής έργον, αμα δέ τήν απεριόριστο·» έκ- 
τίμησιν καί τήν απόλυτον πεποίθησιν έπί τό μέλλον, έχώρηαεν 
άπροσκόπτως είς τήν άλματικήν έξέλιξιν, έξ ής προβάλλει σήμερον 
δ παγκοσμίου πλέον κύρους οικονομικός παράγων, έπί τοΰ οποίοι» 
.δύναται νά στηρίζηται ασφαλώς τό Κράτος, άμα δέ νά υπερηφα- 
νεύηται καί αύτό καί ολόκληρος ή Φυλή.

Πριν δμως έπιληφθώμεν τής μελέτης τών κατά τήν Β '. περίο
δον ώς εΐπομεν έργασιών τής Τραπέζης, δέν θεωροΰμεν παρέλκον, 
ώς συντομωτέραν ένδειξιν τής βαθμιαίας άναπτύξεως τής Τραπέ
ζης, νά παραθέσωμεν ένταΰθα τάς κατωτέρω σημειώσεις συγκρι
τικός άπί> δεκαετίας είς δεκαετίαν τής αύξήσεως τών έργασιών 
έκάιτου κλάδου.

7 Κ Ν 7 Κ Α ^ ~ γ γ γ ι κ ο ;ς :  π I N 7 K S
Ε Μ Φ Μ Ν ί ΐ Ν  Τ Η Ν  Κ Ι Ν Η Σ Ι Ν  Τ Π Ν  Δ Ι ? ί Φ θ Ρ ί ΐ Ν  Λ Ο Γ Λ Ρ Ι ^ Σ Μ β Ν

ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ 
Κίνηαις λογαριασμού τακτικού άποθεμΛΤίκον είς το 

τελοςίκάστης δεκαετίας.— 1 8 4 2  - 1901

Έ ν έτει 1842.
» » 1850.
» » Ι86(ι.
» » 18/0.
» » 188».
» » 1890.

» 1900.

Δραχ. 6.951
153.096
435.000

2.700.000
3,214.286
4.000.000
4.000.000

ΕΚΤΑΚΤΟΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΝ 
Κ ίνηαις λογαριασμοί) εκτάκτου αποθεματικοΰ εις το  

τέλος εκάοτης δεκαετίας.— 1 8 6 2 - 1 9 0 1

Έ ν έτει 1862. 
» 1870.

>' s 188ο. 
»· 1890.

1900.

Δραχ. 1,112.004
3,804.762
8,062.500

10,848.220
9,500.000

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 
Κ ίνηοις λογαριασμού προεξοφλήσεων εμπορικών 
εις το τέλος έκάοτης δεκαετίας,— 1 8 4 2  - 1901

Έν έτει 18(2.
>■■ ». 1850.
ν >' 18*ί0.
» » 1870·

1880. 
» 1890.
» 1900.

Δραχ. 64?.7ΐ2 
1,280.741 
3,689.844 

10,741,772 
15,088.898 
9.08 ί.647 

17,590.018

ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΕΙΣ 
^ ννολ ον  τώ ν εντός εκαατης δεκαετίας 1 8 4 2  -  1901  

εμπορικών προεξοφλήσεων προς η εωργ ο κτηματίας

Έν έτει 1842.
» » 1850.

1860.
» ' 1870.
» 1880.

1890.
» >■· 1900.

Δραχ. 3,318.599 
17 860.600 
21,109.565 
57,067.464

105,955.377
92,530.894
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΙΙ ΕΝΕΧΥΡΩ ΜΕΤΟΧΑΙ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Κ ίνηοις λογαριασμού ανοικτών λογαριααμών έπί ενεχύρω  
είς τό  τέλος έκάστης δεκαετίας τώ  νετώ ν 1 8 4 2 -1 9 0 1

Κίνηοις λογαριασμού *Μετοχαί εγχωρίων Ε ταιριώ ν> 
εις το τέλος έκάστης δεκαετίας τών ετών 1 8 5 7 — 1901

Έ ν ετει 1842 ...............................Δραχ.
» » 1850   »
» » 1860   »

» 1870 ................................... »
» » 1880 ..............................
» » 1890   >

» 1900 ..........................

1.139.207
1.856.406
1.750.833
1.445.102
5.581.182

30.133.006

Έ ν ετει 1857 ...............................Δραχ.
» 1860 ..........................
> 1870 ..........................
> 1 8 8 0 '..........................
>1 8 9 0  ..........................
> 1900 ..........................

98.214
5*9.018

• 269.839 
273.871 

1.530.341 
2.858.011

ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙ ΥΠΟΘΗΚΗ

Κίνηοις λογαριασμού Δανείων απλών έπι υποθήκη είς το 
τέλος έκάατης δεκαετίας τών ετών 1 8 5 9 -1 9 0 1

ΕΝΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Κίνηοις τοΰ λογαριασμού τών 'Εντόκων Καταθέσεων 

(■περιλαμβανόμενου τοϋ λαχειοφόρου δανείου τής 
δεκαετίας τών ετών 1 8 4 3 — 1901

Έν ετει 1 8 5 9 ............................... Δραχ.
» 1870 ...........................

» *> 1880   ’>
» » 1 8 9 J ................................... »

> 1900 ...........................

678.781
6.608.908

24.785.004
39.387.735
39.426.987

ΧΡΕΩΛΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. ΕΙΙΙ ΥΠΟΘΗΚΗ

Κίνηοις λογαριααμου Χρεωλυτικών Δανείων επί υποθήκη 
είς το τέλος έκάστης δεκαετίας τών ετών 1 8 4 2 — 1901

Έν ετει 1830  Δραχ.
> 1860 ..........................
» 1870 ..........................
* 1880 ..........................
. 1890 ..........................
> 1900 ...........................

1.057.449
6.430.044

13.280.148
38.299.982

101.274.037
94.731.034

ΑΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
Κίνηοις λογαριασμού ’Α τόκ ω ν Καταθέσεων είς το 

τέλος έκάστης δεκαετίας τών ετών 1 8 4 4 — 1901

Έ ν ετει 1842
1850
1860
1870
1880
1890
1900

Δραχ. 2.923.216
2.089.105

233.787
2.461.567

436.649
203.770

2.396.111

Έν ετει 1850
1860
1870
1880
1890
1900

Δραχ. lfi.781
484.051

2.310.452
4.692.841

25.510.034
13.578.668

ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΙΙΙ ΥΠΟΘΗΚΗ

Κίνηοις 'Ανοικτών Λογαριασμών επί υποθήκη είς τό 
τέλος έιάοτης δεκαετίας τών ετών 1 8 4 2 — 1901

ΔΑΝΕΙΑ ΕΙΙΙ ΕΝΕΧΥΡΩ

Κίνηοις λογαριασμού Δανείων επί ένεχύρφ ΐίς τό τέλος 
έκάστης δεκαετίας τών ετών 1 8 4 2 — 1901

Έ ν ετει 1842 . . . . . . Δραχ. Έν ετει 1842 . 3,701
» 1850 . . . 1.195.731 > ■» 1ί50 . . . 8.192

» » 1860 . . . 5.337.036 > I860 . . . 93.886
* » 1870 . . . 13.260.358 ·.* 1870 . . . 65.442
» * 1880 . . . 9.143.264 :-> 1880 . . . .  . . » 386.249

» 1890 . . . ·* δ.533.593 > 1890 . . . 469.863
* » 1900 . . . 2.880.224 > 1900 . . . 3.039.552

ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΛΠ.

Κίνηοις λογαριασμού Δανείων πρός Δήμους, Λιμένας 
και ετερα Νομικά πρόσωπα δημοσίας τάξεως είς τό 

τέλος έκάστης δεκαετίας τών ετών 1 8 8 1 — 1901

ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ

Κίνηοις λογαριασμού Ταμιευτηρίου είς τέλος έκάστης 
δεκαετίας τών ετών 1 8 4 2 — 1901

Έν ετει 1881 
» » 1890

Δραχ. 3.853.460
24.802.432

ΧΟΡΗ ΓΗ ΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΑΣ

Κίνηοις λογαριαα μου τών χορηγήσεων πρός γεωργούς 
καί κτηματίας κατά τό τέλος έκάοτου έτους 

άπό τού 1 8 6 6 — 1901

Έ ν ετει 1842 
» 1850 
» 1860 
» 1870 

■> » 1880 
» 1890 
> 1900

Δραχ.
209.567
459.813
405.709
544.449

1.198.936
2.496.382

Έ ν ετει 1866 ................................Δραχ. 1.427.036
» 1 8 7 0 ................................ » 1.669.221
» 1880    ̂9.187.143

6 0
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Ε Υ Τ Α Ξ Ι Α Σ

Έγεννήθη έν Δαδίω τφ 1845. Τάς εγκυκλίους σπουδάς του διήνυαεν έν τή Ριζαρείφ Σχολή καί είτα άπήλΟεν 
είς Γερμανίαν, ένθα έσπούδασε τά Νομικά, ασχοληθείς είδικιότερον περί τό Εκκλησιαστικόν Δίκαιον.

Έπανελθών έκ Γερμανίας έδημοσίευσε τό πρώτον μέρος τής πραγματείας του «Περί ‘Ιερατικής εξουσίας».

Σχολή τοϋ Πανεπιστημίου. Τφ 1898 έξελέγη υποδιοικητής τής Έθνικής Τραπέζης, έξηκολούθησεν δμως διδάσκων έν 
τφ Πανεπιστημίφ.

Μετά τόν θάνατον τοϋ αειμνήστου Βαλαωρίτου τφ 1914 έξελέγη Διοικητής τής Έθνικής Τραπέζης, παραμείνας 
έπί βραχύ είς τό αξίωμα τοϋτο. Διορισθείς είτα μέλος τής έπί τής συντάξεως τοϋ άστικοϋ Κωδικός έπιτροπής, άνέ- 
λαβεν αυτός καί ήγαγεν είς πέρας τάς Γενικάς Άρχάς καί τό Ενοχικόν Δίκαιον.

Τελευταΐον άνετέθη είς αυτόν ύπό τοϋ Ύπουργ-ίου τής Δικαιοσύνης καί ή σύνταξις σχεδίου μεταρρυθμίζοντος 
τήν έν ϊσχύ'ί Πολιτικήν Δικονομίαν.

Τφ 1872 διωρίσθη πρωτοδίκης έν Άθήναις, τφ δέ 1880 καθηγητής τοΰ Εκκλησιαστικού Δικαίου έν τή Νομική





ΑΛΕΞ ΑΝ ΔΡΟ Σ Ζ Α Ι Μ Η Σ
Διοικητής τής ‘Εθνικής Τραπέζης. Πλήρεις βιογραφικαί σημειιόσεις τοΰ άνδρός, δέν εϊνε δυνατόν βεβαίως 

νά παρατεΟώσιν άπό τής σελίδος ταύτης. Διότι ό βίος του αποτελεί ιστορίαν, ή καλλίτερον μακρόν κεφάλαιον 
τής 'Ιστορίας τής νεωτέρας 'Ελλάδος

Πολιτευτής έκ τών άρχαιοτέρων καί διαπρεπεστέρων, έπί μακράν σειράν ετών Πρόεδρος τής Βονλής καί Υπουρ
γός έπανειλημμένως τών ύπό τόν άεΐιινυστον Διιλινιάννιιν Κυβεονιίσεων. διεκοίθιι πάντοτε διά τήν χρησιμότητα τοΰ 
ήθους, τήν συντηρητικότητα τών
σαν άνδρα νουνεχή καϊ συνετόν,  J Γ. _ __ , „ » . -  . _
σκάφους καί νά οδηγήση αύτό είς τήν γαλήνην καί τήν ηρεμίαν, ώς τοιοΰτος ύπεδείχΰη καί άνεδ(£χθη ό Αλέξανδρος 
Ζαΐμης, παρασχών ούτως εις τήν 'Ελλάδα, πολυτίμους δσον καί άπειρους ύπηρεσίας, περί ών ΰά όμιλήση εύρύτατα ή 
ιστορία τοΰ άπό πεντηκονταετίας πολιτικοΰ βίου τής 'Ελλάδος.

Πολιτ·.κώς, Ιστορικώς, κοινωνικώς λευκός ό κ. Ζαΐμης, ύπηρετήσας τής ‘Ελλάδα δπου άν έκλήΰη. έπανειλημμένως 
Πρωθυπουργός καί "Υπατος 'Αρμοστής έν Κρήτη, διεκρίΟη κυρίως διά τήν Ιδεώδη μετριοφροσύνην, ήτις έχαρακτήρισεν 
αύτόν καθ’ δλον τόν μακρόν πολιτικόν του βίον. Τό «λάθε βιώσας», ούδέποτε έφηρμόσθη ίδεωδέστεοον καί μέχρι ση
μείου, ώστε νά χαρακτηρισθή πολλάκις ώς έλάττωμα. Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης έξελέγη κατά τό 1914, άπεχώ- 
ρησε κατά ’Ιανουάριον 1921, παρασχών είς τό έβνικόν ίδρυμα τήν αϊγλην τοΰ όνόματός του καί τήν έκπροσιόπησιν τής 
τιμής, τής άρετής καί τής σωφροσύνης, αϊτινες πάντοτε διέκριναν τόν άνδρα κατά τόν μακρόν aucoO βιον.

-  -  = :





ΠΑΝΕΑΑΙ1ΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

ΉπειροθεσσαλίαΓ. Συνέπεια τή; φροντίδος ταύτη; Λχαι καί ή 
παρατηρούμενη έν τφ απολογισμοί τοΰ 1903 αύξησις τά.ν κτημάων 

Τραπέζης προελθοϊσα έκ νής καιακυ^οίσεως διοφόςων κτη
μάτων ό,ει>ειών.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β.'
^ 1 9 0 1 - 1 9 2 1  Ι έ

(  Π Α Ρ α Τ α Σ Ι Ε  ·,

ν Τ Ο Υ  Π Ρ Ο Ν Ο Μ Ι Ο Υ  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  )Φ

ι,ν έπισήμ,ω τελί ι Γ| νενομένχ) έν τφ καταστήματι τής Ε θνι
κή; Τραπέζης τΓ] '23q Μαρτίου 1920 Ελλάς,ή έκπροσωπου- 
μένη ύπό τής Α.Μ. τοϋ Β ισιλέως καί τής Β ισιλίσσης, ιών 

"Υπουργών, όλων τών επισήμων αρχών ώ :  καί τών έτιφανεστέρων 
τή ; πρωιευούαης προσωπικοτήτων, έξεδήλοβε τήν ευγνωμοσύνην 
χα: τόν θαυμασμόν αύτής πρός τό Έθηκόν τοΰιο ϊόρνμα, έπί τή 
εύκαιρίί; τής συμπληριόσεω; έξηκονταερίδος άπό τής ίδρύβεως 
αύ τοΰ.

Ευγνώμων ή Ελλάς, διά τών επισημότερων αύτής άντίπρο- 
βώ.των προοήλθε v i εκδηλώσ^ ού μόνο / τοϋ ελευθέρου Βισιλείου 
ΰλλά καί τοϋ ’Έθνους συχπανςος τό άμέριβτον κοί θερμότατον 
ενδιαφέρον υπέρ ιδρύματος, όπερ ουδέποτε έπεζήτηοε συμφέροντα 
μή αντιστοιχούντο πρός τά τή; Πολιτείας καί κοινωνίας έςε’ λή- 
ρωσε πλήρω: τά πρός αύτάς καθήκοντα καί κατώρθωοε, παλαιόν 
κ α τ ά  μυρίωνέκίστοτε δυσχερειών, νάάχοκτήσο απεριόριστον οικο
νομικήν πίστιν καί ηθικήν εμπιστοσύνην έν τε τώ έσωτερικώ καί 
έξωιερικφ.

Έ ν τή έτισήμ»;) εκείνη συγκεντρώσει, γενομένη κατά τήν δβυ- 
τέραν συνεδρίασιν τή; Γενική: τών Μετόχων Συνελεύβεοις, ό μέν 
'Υπουργός τών Εσωτερικών έξ ονόματος τοΰ Κράτους έξεδήλωσε 
δι· εκφράσεων λίαν τιμητικών τήν ευαρέσκειαν τή; ΙΙολιιείας, ό 
χοροστατών "Ιεράρχης ηύχήβη ύπέρ τοΰ ιδρύματος ό δέ Πρόεδρος 
τή . Σ ’»νελεύαεω:, έν συνιόμφ ιστορικά άνασκοπή περί τοϋ έργου 
τή; Τραπέζης, έξβφρασε τήν άΐίιον ευγνω μοσύνην τής χώρας πρός 
τόν φιλέλληνα ιδρυτήν Έΰνάρόον καί τούς χρηματίσανιας διοι- 
κητάς τής Τραπέζης, διά τήν σώφρονα διοίκησιν τών έργασιών 
αΰτής.

Ό  Διοικητής τής τραπέζης λαβών τόν λόγον ηύ/αρίσιηοεν έξ 
όν.'»ματος τής Τραπέζης τήν Α.Μ  τόν Βασιλέα, τούς Υπουργούς 
καί όλους τούς παραστάντας καί άνεκοίνωσεν ότι έλήφθησαν συγ
χαρητήρια ψηφίσματα έξ δλων τών Δ ήχων τοΰ Κράτους, έξ δλων 
τών ‘Εμπορικών Συλλόγων καί ύπερδισχίλια τηλεγραφήματα βιομη- 
χάνων, εμπόρων καί κτηματιών τοϋ εσωτερικού. Έκ τοΰ έξωτε- 
ρικοϋ δέ διεβίβασαν τά συγχαρητήρια αύτών ή Α Μ. ό Βασιλεύς 
τή; Βαναρίας, ό Άρχιχαγγελάριος τής Γερμανίας, δλαι αί Προ
νομιούχοι έκδοηκαΐ Τράπεζαι τή? Ευρώπης, έξ ών :ιαί ή Τράπεζα 
τής Γαλλίας άπέβτειλε τό έπί τρ έκατανταετηρίδι αΰτής έκδοθέν 
μείάλλιον μει’είδικής έπ’αύτοϋ έγκεχαραγμένης άφιερώσεως. Συγ
χαρητήρια επίσης τηλεγραφήματα άπέστειλαν οΐ έπιζώντε; απόγο
νοι τοΰ αειμνήστου 'ί-ννάρδου, ή Τράπβζα Ρότσιλδ Λονδίνου, 
πλεϊσται Τράπεζαι τής Εύρώπης, πλεϊστοι ευαγείς οίκοι καί κοι
νότητες έκ πά ση; γωνίας τοϋ κόσμου, όπου ύπάρχουσιν ομοεθνείς 
ημών.

'Υπό τάς γενικάς ταύτας εκφράσεις έθιική; ευγνωμοσύνης καί 
τάς εύχάς Ελλήνων καί ξένων εϊσήλθεν ή Τράπβζα είς τήν δευ- 
τέραν αΰιής περίοδον, καθ’ήν, ω ; θά ίδωμεν έν τή μελέτη τούτη, 
ακλόνητος πλέον καί σεβαστή έχώρηοεν έπί τόν μέγαν καί έθνικόν 
αύτής προορισμόν.

Καί πράγματι, ώ ;  τέ ετος 19 J 2  ού cm καί τό 1 9 J 3  καί εφεξής έβη- 
μειώθη όμαλή πλέον πρόοδος καί αΰ;ησις εί; όλους τού; κλάδου$ 
■τών εργασιών τής Τραπέζης. 'Ο απολογισμός αΰτής παρουσιάζει 
αύξησιν τών διαφόρων κονύυλίων τής Τραπέζης κατά πολύ ύπερ- 
τέραν τή; πρός τά προηγούμενα Ιιη αναλογίας. Άξιοπαρατήρητον 
ϊδίη; διαφοράν παρουσιάζει τό κονδύλιον τ«ν  εξωτερικών λ)ίμών, 
έν τφ όποίφ παρουσιάζεται κίνησις άνωτέρα κατά μέν τό ετος 
1903 έκ 17 περίπου έκατομυρίων, κατά δέ τό 1904 έξ εκατόν εί
κοσι πέντε όλων έκατομυρίων. Τό κονδύλιον δηλονότι τών έξω- 
τερικών λ)σμών παρουσίαζε τό 1 9 0 4  ποσά δοχ. 4 8 9 ,2 8 4 ,3 0 3  ένφ 
πρό εξαετίας μόλις έσημειοΰτο είς Δρχ. 4 8 ,5 0 0 ,0 0 0 .

Τονίζομβν είδιχώς τό σημεΐον τοΰιο πρός άπόδειξιν τών έντό- 
νων προσπαθειών τή; Τρ-ιπέζης νά όνακόψο καί πβριορίσο τήν 
ύπερτίμησιν τοΰ Συναλλάγματος καί τάς τόσον επιζήμιους δια
κυμάνσεις αΰ:οΰ, κρατούσα τήν δυνατήν Ισορροπίαν καί διευκολύ- 
νουσα νήν βαθμιαίαν ύποτίμησιν διά τής προθύμου πάντοτε παρο
χή; τοιούτου |κ τών θυρίδων της. Διά τοιούτου τρόπου καί σοφής 
διαχειρίσεως κατώρθωσεν ή Τράπεζα έπί γενική ωφελείς νά ώθήσο 
βαθμιαίω; τό Συνάλλαγμα πρός τό άοτιον τό όποιαν προσή/γισε 
τοϋτο κατά τό 1907, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Παραλλήλως όμως πςός τήν πρόοδον ταύιην δέν έλειψε καί ή 
φροντίς περί συλλογή; καί έκαθαρί^εως διαφόρων έκκρεμών απαι
τήσεων, τάς ό.τοίας έχλη^οδότησε καί ή γενική τών προηγου
μένων έτών οικονομική δίνη, άλλά καί ήσυ/χώνευσι; τής Τραπέζης

Σπονδαιότατον διά τήν Τράπεζαν γεγονός υπήρξε κατά τό 1903 
ή ού αψις συμβάσεως τή; 28 Φίβραυαρίου 1903 μετά τής Κυβερ
νήσεως. κυρωθείση; διά τοϋ Νόμου τή; 17 Μαρτίου 19 3, διά τής 
όποιας συνωμογήθη 1) παράτασις τοϋ εκδοτικού προνομίου τής 
Τραπέζης άπό τής 1 Ίαιουορίου τοΰ 1916 μέχρι τής 31 Δεκεμ
βρίου 1930 ή'οι έπί δεκατέσσαρα έ'τη καί 2) ή έ^έκτασι; τούπρο- 
•νομίου καί είς τάς νήσους τοϋ Ιονίου άπό τοϋ 'Απριλίου 1920, δ ε 
λύ '8ΐ τό προνόμιον τής Ίονική; Τραπέζης, τοΰ μέχρι 1930 έπίσης. 
Οίί ω  καθορίζεται ΰπο τού 1920 ή καθιέρωσις ενιαίας κυκλοφο
ρίας τραπεζιτικών γραμματίων χαθ’άπασαν τήν 'Ελλάδα μόνον διά 
τής Εθνική; Τραπέζηι:.

Έν ιώ  λόμ<·) τώ κνρυΰιτι τήν ούμβασιν ταύτην έγένετο μνεία έν 
·:(|) u jOym περι αποδοχή; συμβάσεως έάν ήθελε υπογραφή τοιαύτη 
πρός: συγχώνευσιν μερικήν ή ολικήν τής Ιονικής Τραπέζης πρός 
τόν σκοπόν τή; άποκαταστάοειος τής ενιαίας κυκλοφορίας Τραπε- 
ζογραμμαιίιυν καί πρό τής λήξεως τοϋ προνομίου τής Ίονικής. 
Καί είχε μέν συνομολογηθή τφ όντι τοιαύιη σύμβασις μεταξύ τής 
ύπό τής Γεν. Συνελεύσεως τών Μετόχων αύτής καίοΰιω ή ρηθεΐσα 
σύμβασις δέν έτέθη έν ίσχύϊ.

Ηά τοΰ 2ου άρθρου τΓ)ς περί άνανε<6σεως τοϋ προνομίου συμ- 
βίσεως ορίζεται δτι έάν καί έφ'όσον έξακολουΟή ή άναγκαστική κυ
κλοφορία ό άνώτατος όρος κυκλοφορίας τραπεζικών γραμματίων τής 
Έθνικής Τραπέζης αυξάνεται κατά 7.000.000, ήτοι ποσόν ίσον 
έκείνω είς ΰ ανέρχεται τό δικαίωμα κυκλοφορίας τής ’ Ιο.ικής Τρα
πέζης. Άπό δέ τής λήξεως τοϋ προνομίου τής Ίονικής ή ’Εθνική 
Τράπεζα αποδέχεται πάσας αύτή; τάς υποχρεώσεις καί Ιδίως τάς 
περί χορηγήσεως είς γεωργούς καί κτηματίας δανείων μέχρι τή; 
λήξεως τοΰ προνομίου τή; Έθνικής.

Εντός δύο έιών άπό τή; κυρώσεως τής συμβάσεως ή Εθνική 
ύπεχρεώθη νά έγκαταστήση εξ υποκαταστήματα είς τάς Ίονίους 
νήσους καί εξ έπίσης υποκαταστήματα εί; διαφόρους πόλεις τή; 
Ελλάδος.

Διά τοΰ άρθρου 4 ώρίζετο ότι άπό τή; 1η; Ίανουαρίου 1905 ό 
τόκος τών γεωργοκτηματικών χορηγήσεων υποβιβάζεται είς 6 ο)ο 
καί είς 20 000.000 τό κατά τήν 30 Ίοννίου έκάστου έτους διατι- 
θέμενον είς γειοργοκτηματικός επιχειρήσεις πεσόν. Έπίσης ΰπεβι- 
βάσθη ό τόκος τών ένυποθήκων δανείων είς τά (ί j)o  άπό τής ημέρας 
άφ 'ή ; άοχεται ή παοάτασις τοϋ προνομίου αΰτής. Διά τοΰ άρθρου 
ό τής συμβάσεως ή Τράπεζα ύποχρεοϋται νά χορηγέ είς τό Δημό 
σιον καθ'έξαμηνίαν είκοσι έπί τοΐς εκατόν έκ τής ώφελείας τή; 
προκυπιούσης έκ τή; κυκλοφορίας τών Τραπεζογραμματίω··, 
καθωρίζετο δέ λεπτομερώς και ό τρόπος τής έξευρέσεως καί τ >0 
καθορισμού τού ποσοΰ τή; ώφελείας ταύτης. Έ ν τη σύμβαση 
καθωρίζετο έπίσης ό τρόπος καί αί προθεσμίαι αί τασσόμενοι δι·> 
τήν παρουσίααιν τών γραμματίων πρός ανταλλαγήν, όσάκις ή Τρά
πεζα καλεΐ τό κοινόν πρός τοΰτο.

ΣΤΑΦΙΔΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΚΑΙ Π Ρ Ο Ν Ο Ι Ι Ο Τ Χ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α  Σ Τ Α Φ Ι Δ Ο Σ
Λ
J

Διαρκοΰντος τοΰ έτους 1903 ή Εθνική Τράπεζα μετέσχβ τοΰ 
πρός τήν Σταφιδικήν Τράπεζαν δανείου έκ δραχμών 5,500,000 χο- 
ρηγήσασα 3,500.000 δραχμάς. Τό δάνειον τοΰτο συνωμολογήθη 
Χνα παρασχεθώσιν είς τήν Σταφιδικήν Τράπεζαν τά μέσα όπως 
άνταποκριθή είς τόν σκοπόν αΰιής, τβίνοντα είς άναχούφισιν τών 
πληθυσμών τών σταφιδοπαραγωγών έπαρχιών τάς οποίας έ μάστι
ζε ν ή κατά τήν εποχήν εκείνην προκύ-ψαβα σταφιδική κρίσις έκ 
τής υπερπαραγωγής τοϋ σταφιδοκάρπου. Ή  Σταφιδική Τράπεζα 
είχεν ίδρυθή διά νόμου τοϋ Κράτους πρός είσπραξη· ώρισμένσυ 
ποσοΰ τοΰ καρποΰ, καταβαλλομένου ώς φόρου *1ς είδος ύπό τών 
παραγωγών κατά τήν είς τό έξωτερικόν εξαγωγήν τοΰ σταφιδο
κάρπου.

‘ Η Κυβέρνησις έζήτησε παρά τής Έθνικής Τραπέζης την συμ- 
μετοχήν αύτής εις τό έν λόγφ δάνειον πρός τήν Σταφιδικήν Τρά
πεζαν, δπως προβή αΰτη είς άγοράν σταφίδος έκ τής εσοδείας τοΰ 
1903 πρός μβταπώλησιν καί χρήσιν τή; εγχωρίου βιομηχανίας. 
Εκτός τής δοθείσης έγγυήσεως τοΰ Κράτους διά τό δάνειον τοϋτο 
ή Εθνική έλαβεν ώ ;  ένέχυρον 1) τόν διά τών χρημάτων τοΰ δα
νείου καί διά τών κεφαλαίων τής Σταφιδικής άγορασθέντα στα
φιδόκαρπον. 2) Τόν λόγω παρακρατήματος (φόρον είί είδος,/ 
παραλαμβανόμενον ύπό τής Σταφιδική; Τραπέζης καρπόν. ΕΙς 
τήν συναφθεΐσαν λοιπόν περί τοϋ δανείου σύμβασιν μετά τής Στα
φιδικής Τραπέζη; μετέσχε καί τό Δημόσιον. Συγχρόνως δμως ή 
Σταφιδική κατώρθωσε νά προπωλήση δλον τό ποσόν τοΰ καρποΰ 
είς όμάδα βιομηχάνων κατεργαζομένων μιστέλιυν καί κονιάκ. Άπό 
τής εποχής έκεινης ή?ξατο σοβαρωτέρα σκέψις καί συνεννόησις 
περί συμπήξεοι; ειδική; δανειστική; Τραπέζας μετά συνδυασμού 
διαρκείας έτών τινων, καθ'δν δμως νά λείψυ ή έγγύησις τοΰ Κρά-
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τονς, ή δέ Τράπεζα αΰιη ν’άπασχοληθΰ είς τήν ένίσχυσιν τής εξα
γωγή; τών βιομηχανικών έκ σταφίδος προϊόντων εις τό εξωτερι
κόν καί έλάττωσιν τής εξαγωγής δι’έίιΐΌπίας καταναλώσεως τής 
σταφίδος είς διαφόρους χρήσεις. Έκτός δμω; τή; σημαντικής 
ταύτης συμβολής τής Εθνικής Τραπέζης ιίς ιό έν λόγφ δάνιιον 
έν τφ ισολογισμφ αύιής τοϋ έτους 190.! άναγράφο ται μεταξύ ιών 
αγροτικών δανείων καί 1 165 464 δραχμαί δοθεΐσαι μόνον έπι 
σταφιδαμπέλων.

Λυστυχδς ή κρίσις τής σταφ.δος έξηκολούθησε καί τό επόμε
νον έτος, αί καθυστερήσεις δέ τών χρεωλυσίων και τών τόχων 
τών δανείων τιύτων ηύ;ήθησαν είςτοιοιτον βαθμόν, ώσιε ή 
οχετική μερίς τή; Τραπίζης οημειοΰται έν τφ ίοολογιομφ τή; 
31 Δ)βρίου τοϋ 1905 είς δέκα αί ηλέον εκατομμύρια ιΐς τό» κλα- 
δον τών αγροτικών δανείων. Παρά τάς καθυστερήσεις έν τούτοις 
ταύτας, ή  Τράπεζα, άντιλαμβανομένη ότι αΰται ώιείλοντο ούχί 
είς τήν παθητικήν κατάστασιν ούιών άλλ’ ι Ις τήν κρατούσαν κρί- 
βιν, άπέψευγε τήν καιάθλιψιν τών όφειλετώ/ και ιή·» έηιδίωξιν 
αναγκαστικών εκποιήσεων, άναγνωρίζουσα όιι έν τφ γενικωτίρφ 
συμφέροντι και ι φ  προορισμφ άλλως ιε αύιής ώ$ειλε νά προσ- 
αςμόζηται πρός τός περιστάσεις καί τός έξ αύτών παρουσιαζο- 
μένας εκάστοτε άνάγκας.

Αί προαπάθριαι άλλως τε, ώ ;  ανωτέρω εΐπομεν, καί τής Κυ- 
βερνήσεω; καί τή; Τραπέζης, αί τείνουσαι εί; έξεύρεσιν σωτη
ρίου τινός συνδυασμού δέν έπαυσαν, μέχρις ού τό 1905 ίδρύθη 
ΤΉ σθεναρά κοί σημαιιούοη αυμπράξει τή; ΈΑνικής ή Προνο
μιούχος Έτοιρια πρός προστασίαν τής παραγωγή; καί τής έμπο- 
ρίας τή; σταφίδος.

ΕΙς τήν ΐδρυσιν τής ‘ Εταιρίας ταύτης ή ‘ Εθνική Τράπεζα με- 
τεοχεν, άνολαβοϋσα 8000,'μετοχάς, άξιος δύο εκατομμυι-ίων εξή
κοντα τεσσάρων χιλιάδων.

j j S f  Ε Κ Δ Ο Σ ΙΣ  Λ Α Χ Ε ΙΟ Φ Ο Ρ Ο Υ  Δ Α Ν Ε ΙΟ Υ  [Π8Γ
ΪΔ Ρ Υ Σ ΙΣ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ κ ]

Τό έτος 1904 ύπήρξεν ού μόνον γόνιμον εις έπαύξησιν τών 
έργασιών τής Τραπέζης είς διαφορονς κλάδους, άλλ’ έοημείωσε 
καί δύο σοβαρωτάτας πράξεις αύιήϊ τήν έκϋοσιν τοϋ λαχειο
φόρου δανείου τών 20,500,000 πρός 2 1)2 ο)ο καί τήν ϊδς-υσιν 
τή ; Τραπέζης τής Άιατολής.

Τήν έκϋοσιν τοΰ λαχειοφόρου δανείου ΰπηγόρενσαν δύο έν- 
δεικνυόμεναι άνάγκαι τοΰ κοινοϋ, τός οποίας έν τφύψηλφ αύτή; 
προοριομφ ή Τράπϊζα έθεώρησε καθήκον έαυτής νά θεραπεύσΐ). 
Ένεδείκνυιο δηλοδή πρώτον μέν ή δημιουργία τίτλου τά μάλα 
παρακινούντος, έπί τή έλπίδι έκτάκτου τινός κέρδους, τάς άπορω- 
τέρας τάξεις πρός οίκοιομίαν έπί τών μικρών ούτών πόρων πρός 
ή» τά Ταμιευτήρια ήσαν ανεπαρκή, κιιίτοι ή Τράπεζα έδιδε τό
κ ο ν  4 ο)ο, δεύτερον δέ ή αύξησις τών διαθεσίμων μέσων τή; Τρα
πέζης πρός ένίσχυσιν τών κτηματικών άκιγκών.

Έ τί τή βάσει τών σκέψεων τούτων ή Τραπεζα προέβη είς 
τήν έκδοσιν τού λαχειοφόρου δαιείου έκ δραχμών 20 500,000 είς 
όμολογίας πληρωτέας χυεωλυτικώς διά λαχνού έντός 55 έτών είς 
τό άρτιον πρός δρχ. 100 έκαστη καί έπί τό>φ 2 lj2 ο)ο.

Ή  όλη έτησία ύπηςεσία τού δανείου τούτου έ βάρυνε τήν Τρά
πεζαν διά τόκου 4 ο)ο, όσον δηλαδή έπλή^ωνε αΰτη καί είς τός 
πολυετείς καταθέσεις.

Άμφότεροι ot διά τής έκδόσεως τοΰ δαιείου τούτου σκοποί 
έπετεύχΛησαν πλήρως, διότι έκτός τή; αμέσου ένισχύσεως τοϋ κλά
δου δι* δν άπέβλεπε τοΰτο, παρετηρήθη ότι καί όλαι αί τάξεις καί 
δή αί άπορώτεραι έσπευσαν νά ένδύσωσι τός οικονομίας των ιίς 
όμολογίας τοΰ δανείου. ’Απόδειξις τούτου ήτο ότι καίτοι έν άρχή 
έξετέθη είς δημοσίαν εγγραφήν τό ήμισυ μόνον τών ομολογιών, 
έχαλύφθη ποσόν πολύ άνώτερον ίδί<? είς μικρά τμήματα.

Άνταποκρινομένη είς τήν έκδηλω,θεϊσαν ταύτην επιθυμίαν τοϋ 
κοινού ή Τράπεζα, έ£ωσε όλον τό καλυφθέν ποσόν, μολονότι αί 
όμολογίαι εύθΰς σχεδόν αμέσως ύπερετιμήθησαν άνελθούσης τής 
άγοραίας τιμής αύτών κατά δεκαεπτά δραχμάς ύπέρ το άρτιον.

Έ ξ  άλλου κατά τό αύτό έτος 1904 ή μερ!ς τών ένυποθήκων 
δανείων παρουσίαζε σημαντικήν αύξησιν έκ δραχμών 3.267.000

a©*
Πολύ σπουδαιοτέραν όμως σημασίαν διά τό 1904 ένέχει ή ϊδρυσις 

τής τραπέζης ‘Ανατολής. Ή  ανάγκη τή; στενοτέρας οικονομικής 
επικοινωνίας μετά τοΰ έν Τουρκία ‘Ελληνισμού καί τής ύποστηρί- 
ξεως τοΰ έκεϊ ελληνικού έμπορίου ένεδείκνυον τήν άνάγκην τής 
Ιδρύσεως πιστωτικού Ιδρύματος, τό όποιον νά δικαιούται νά ίδρύσχ) 
πανταχοΰ τής Τουρκίας ύπο*αταστήιιατα, συνδέον άμεσώτερον τό 
έμπόριον τή: χώρας μετά τοΰ έλευθέρου Βασιλείου καί τοΰ έξωτε- 
ρικοΰ. Καί εϊνε μέν άληθέ; ότι ύπήρχον ήδη έν Κων)πόλει καί 
Θεσσαλονίκη καί Σμύρνη Τοάπεζαι καί υποκαταστήματα Εύρω- 
παΐκών τοιούτων, αΰται όμως είχον μάλλον περιορισμένον σκοπόν, 
πρός έξηπυρέτησιν δηλονότι τών συμφερόντων καί δή τής βιο
μηχανίας τών χωρών άς άντεπροσώπευον, ουδόλως δε περιελάμ- 
βανον έν τφ προγράμματι τών έργασιών ούτών ούδέ τό ελληνικόν 
έμπόριον, ούδέ τήν καλλιέργειαν τή; άποταμιεύσεως τοϋ ‘ Εθνικού 
πλούτου.

Πρός έκπλήρωσιν έν τούτοις τή ; ’Εθνικής ταύτης άνάγκης ή 
‘Εθνική Τράπεζα δέν ήδύνατο ψυσικώς ένεκα τής Τουρκικής άντι- 
όράσεως νά ίδρυσα υποκαταστήματα έν Τουρκίφ καί συνεπώ; μόνον 
& ’ Ισχυρού συνδοασμοΰ ήδύνατο νά έπιτύχη τοΰτο έξασφαλίζονσα

καί τήν Κυβερνητικήν έν Τοιιρκί^ ού μόνον ανοχήν, όλλ’ έν πολ- 
λοϊς καί ύποστήριξιν.

Καί τοιοΰτον συνδυασμόν έπέτυχεν ή “Εθνική, τή συν εννοήσει 
μετά τής Γερμανική; Τραπέζη; National Bank fur Doutchland

Τά συμφέροντα καί οί βλέψεις ά^ιφοτέρων έταυτίζοντο, καθ'όοον 
καί τό Γερμανικόν έμποριον έστερεΐτο προστάτιδος ίσχυράς Τρα
πέζης έν Τουρκία. Συνεπείς τής ταυτόιηιος ταύτης τών συμφερόν
των οί διεξαχθιΐσαι διαπραγματεύσεις δέν έβράδυνον νά καταλή- 
ξωσιν είς πλήρη συμφωνίαν, οί λεπτομέρειοι τής οποίας εύνοϊκώ- 
ταται κοί λίαν συμφέρουσαι ύπέρ τοΰ οκοπυϋ τή; Έθνιχής Τρα- 
πέζηί, είχον ώ ; εξής :

«Διά καιαβολής πέντε εκατομμυρίων πσρ’έκάστης τών δΐο Τρα
πεζών, τής “Εθνική; Τραπέζη; τής ‘ Ελλάδος καί τής National 
Bank fur Doutchland ίδρύετο έμπορική Τράπεζα μετά κεφαλαίου 
δέκα εκατομμυρίων, ελληνική; εθνικότητάς έδρεύουσα έν ’Αθήναις

« Ή  Τράπεζα αΰιη, καθ’ ά ώρίζετο έν ιφ  καταστατικό», διφ- 
κειτο ύπό Συμβουλίου, πρόεδρος τοϋ όποιου θά ήτο ό Διοικητής 
τήί Έθνικίς Τραπίζης τής ’ Κλλάδος καί αντιπρόεδρος ό Α' Διευ
θυντής τής National fur Doutchland. μέλη δέ τοΰ συμ
βουλίου έξ μέν ώρίσθησαν διά τοΰ καταστατικού, έτερα δέ δώ 
δεκα κατ’άνώτατον όρον θά έξελέγιντο ύπό τών ήδη μελών κατά 
τήν πρώτην εξαετίαν, άναλόγως τής άνάγκη; καί κατά πρότασιν 
τού ήμίσεως άριΒμοΰ έξ έκατέρας τών συμβληΟεια ν Τραπεζών.

Κατά τό καταστατικόν' έπετρέπετο ή σύστασιΓ υποκαταστημά
των έν τή έγγύ; Άιατολή καί συγκε<ρι ιένως έν τή θαλασσία λε- 
καν-Q τή βρεχούση τά π αιά ’ ια τή; Έλλάδο:, τής Ευρωπαϊκής 
Τουρκίας, τής Μ. ’Ασίας τής Παλαιστίνης, τή; Αίγύπτου καί τού 
Εΰξβίναυ Πόντον.

Τά υποκαταστήματα τής Τραπέζης ώρίζετο ότι θά διευθύνων- 
ται διά διευθυντοΰ συμπράττοντο: μετά συνδιευθυντοΰ κατά συν
δυασμόν άνταποκ^ινόμβνον είς τήν τεΟειμένην έν τή συμπράξει 
τών δύο Τ απεζών' βάσιν απολύτου ίσότητος όικοιωμάτων δι'έκά- 
στην έξ αύτών.

Πρώτον ύτοκατάίτημα τήί νεοσυστάτου Τραπέζης, ήτις ώνο- 
μάσθη Τράπεζα ’Ανατολής, Ιδρύθη έν Κων)πόλει καί ετερον έν 
Άμβούργίο. παρά τφ όποίω ώρίζετο ότι θά συμπράττωσι τρεις 
Έ λλη 'ες Γενικοί Πρόξενοι, (ό έν Άμβούργφ, ό έν Βερολίνοι καί 
ό έν Μονάχφ) καί τρεις έμποροι κεφαλαιούχοι πρώτιστης περιωπής 
έν ’Αμβούργο,). Διά τοϋ υποκαταστήματος τούτου ύπήρχεν ή πεποί- 
θησις ότι ϋά  άνεπτύσσοντο αί μεταξύ τών δύο χωρών Ελλάδος 
καί Γερμανίας εμπορικοί σχέσει:, οΐτΐ'ες άπό τού 1893 είχον 
ύποστ^ αίσ&ητήν έλάττωσιν έπί ζημία άμφοτέρων τών χωρών.

Έντός τού επομένου έιους ίδρύΟησαν υποκαταστήματα τήςάρτι- 
συστάτου Τραπέζης τή; "Ανατολής έν Σμύρνή, έν Θεοσολονίκη 
κοί ’Αλεξάνδρειά.

Βεβαι<οθένιο; όμως άπό τή; ένάρξέως τής δράσεις αύτής ότι ή 
σύμπραξις έν τή Διοικήσει μετά τής Γερμανικής Τραπέζης άπο- 
βαίνει δυσυμβίβαστο; πρός τόν Ελληνικόν χαρακτήρα τής νεοου- 
στάτου Τραπέζης έπήλθε φιλική συμφωνία, κιθ'ή» ή αρχική συμ
φωνία τής συμπράξεω; των δύο Τραπεζών διελύθη καί ή Εθνική 
Τράπεζα τήί 1 Κλλάδος υιοθέτησε μόνην τήν Τράπιζαν τής "Ανα
τολή:, παςητήθη όμως οΰτη τών ύπο καταστημάτων Κων)πόλεως 
καί 'Αμβούργου, τά όποια έκράτησε διά λ)σμόν αύ.ή; ή Γερμανική 
Τράπεζα. Συνάμα ή μέν Τραπεζα τή; Ανατολής παρη ήθη τοϋ 
δικαιώματος τή; ίδρύσεως άλλου υποκαταστήματος έν Κων)πόλει 
ή δέ Γερμανική άνελάμβανβ τήν ΰποχρέωσιν νά μήν ίδρυση άλλα 
υποκαταστήματα όπου είχεν ήδη ίδρύση τοιαύτα ή Τράπεζα τής 
’Αιατολή:.

Σημειωτέον ότι άποσυοθέντων τών Γερμανικών κεφαλαίων τή. 
συνδρομή τή; ΈΟνικήί Τραπέζης καί τής Γαλλικής Τραπίζης 
Comptoir National d ’ Escompte de Paris κατωρθώθη όπως αύ- 
ξηθή τό κεφάλοιον τής Τραπέζης τής ’Ανατολή; είς 25.000.000,

Τοιουτοτρόπως ή Εθνική Τράπεζα ήδυνήΒη νά έγκατασταθή 
είς τρία τών σπουδαιοτέρων κέντρων τού Ελληνισμού, έν Σμύρνή, 
θεσσαλοιίκη καί Αίγύπτφ μετά πρακτοίείων είς άλλα μικρότερα 
κέντρα διά τής Τραπέζη; 'Ανατολής, ήτις ύπήρξε σπουδαιότατος 
οίκονομικός παράγων, παρουοιάσας έργασίας καί αποτελέσματα 
πανθομολογουμένης έθνικής ώφελείας.

Εύνόητον ότι παρά τήν κρατούσαν ώς έλέχθη σταφιδικήν κρίσιν 
ή είς πάνταc τούς κλάδους άνάπτυξις τών έργασιών τής Τραπέζης 
έβαινεν όμαλώς, ούδενός νέφοι ς σκιάζοντος τόν εύρύν ορίζοντα έν 
τφ όποίω διεγράφετο τό άπέραντον αύτής μέλλον.

’Ιδιαίτατα όμως καταπληκτικήν οΰξηοιν παρουσίασεν ή μερίς 
τών έξωτερικών λ)βμών, σημειουμένη έν τφ ισολογισμφ τοΰ 1906 
διά τού ποσοϋ τών 917 εκατομμυρίων περίπου. Παραλλήλως πρός 
τήν αύξησιν ταύτην έπήλθε τοσαύιη μείωσις τής έπικαταλλαγής 
άστε έν τέλει τοΰ ετου; 1906 έσημειοϋτο αΰτη είς τό συγκριτικώς 
άσήμαντον ποσοστίν τών 8 1)2 λεπτών, ένφ κατά τό παρελθόν 
έτος 1905 ό μέσος όρος έσημείου 0.13 τής δραχμή:.

Ή  μείωοις ούτη άποδοτέα μέν εις τήν αύξησιν τής ελληνικής, 
πίστεως έν τφ έξωτερικφ, κατόπιν τής έπβλθούσης διακανονίσεως 
τών οίκονομικών υποθέσεων τοΰ Κράτους, έκδηλωθείσης καί διά< 
συμμετοχής ξένων κεφαλαίων είς έλληνικάς έπιχειρήσεις καί γενι· 
κώτβρον εις έλληνικάς αξίας, ώς καί είσαγωγης κεφαλαίων έκ 
τής αλλοδαπή; παρά τών ‘Ελλήνων μεταναστών, κυριώτατα όμως 
οφείλεται είς τήν αώφςονα καί μελβτημένην τακτικήν τής Διοική· 
σεως τής ’Εθνικής Τραπέζης, ήτις κρατούσα τάς θυρίδας αύτής 
άνοικτάς είς παροχήν τοΰ ζητουμένου συναλλάγματος έπεμελεΐτο 
νά κρατή τά σκήπτρα τής διαρρυθμίσεως τής καθημερινής τιμής 
αύτοΰ, παρακωλύουσα τάς τάσεις τής κερδοσκοπίας τών έπικαταλ-
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λακτών καί έπιϊυγχάνουσα ιήν βιιΟμιαίαν κανονιν ήν ναι φυσιο
λογικήν εκπτωσ>ν του συναλλάγματος ανεο ζημίας ούδενός καί πρός 
τό γενικόν »ού τόπου συμφέρον.

Ή  έπαύξηίι; ώ ; εΐπομεν τή; 'Ελληνικής πίστεως εν τφ ρξωτε- 
ρικφ, ή είοφορ ι κε ραλο ίων ξβνων πρός συμμετο ;ην είς διαφό
ρους επιχειρήσεις καί ή άποοτολή τών οίκονομιών τών "Ελλήνων 
μεταναστών, είχεν ώς άποιέλεομα καί τήν έπαύξηοιν τοΰ είς τήν 
διάθεοιν τή; Τραπέζη; ουοσαι,ευίίρντος χ 11 σ >ύ κατά σημανιικω- 
ταια αίματα, άνελθο τος ιό ιιεν 1'.)0"> εί; 19 833 5 ίί, κατά τήν 
λήξιν τοϋ έτους 190<> εί; 21 771.781 καί έν τελεί τοΰ gtouc 1907 
=ίΐς 32 861ΛΊΊ ήτοι έν ι'ια-ΐτήιιατι i>iiy i -ών ό εις τήν όιάΟεσιν 
τής Τραπεζης χρυσός ηιξήJη κ.ιτα Ό ngfci/ou εκατομμύρια. 
Ά  άλογον αύξηοιν παρουοιαζει κ:ιί ό λαιμός τών καταθίαευ,ν. τό 
οΰνολον ιώ / ότοίω» έντοκων καί acoxuw μετά τοΰ τααιευτηοίου 
άνήοχετο μέν τό 1 ΟίΟ είς τά έβδομήκοντα τοία έ«α ι·  μμύι>ια, ’ <;) 
1906 εις ΙΟΊ εκατομμύρια καί τό 1907 t i ;  117 έ ιιτο ι μύρια.

Τφ 1935 επίσης ή Τράπεζα, ενεργούσα (ΐυμφοινως πρός τάς ύπο- 
χ< ε'όσεις ίι, ά'έλαβε διά τής συμβασει»; τή; παρατάσεω; τών προ 
νοαίων της, ϊόιιυσεν ε = ύποκαταστήμαια έν ‘Επιανήσοι. ήτοι εν 
Κερκύρα, Κεφαλληνία. Ζχκύνί'ιρ, Ίΰάκη, Παξοΐς καί Κ τθήςος 
καί έιερα δύο έν Νησί οι καί "Αλμυρφ ιό δέ 190 ·"> έν Κύμχ).

X Δ Α Ν Ε Ι Ο Ν  Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Α Ι Β Τ Ν Η Ι
Αί πολλαπλαΐ τοϋ Κράτους άνάγκαι καί ό άπαιτούαενος εφοδια

σμός τοΰ αρτισύστατου Ταμείου τι'): Άμύνης έπέβαλλον τήν ανάγ
κην τής συνάψεως δαιείου παρά Τραπέζης πρός,τήν έλί.ηνι>ήν 
Κυβέρνηιιν διά λ)σμόν τοΰ Ταμείου τούτου έξ 2U.000.000 φ άγ- 
κων χρυσών ονομαστικού κεφαλαίου, διηθημένου κα ί ’ ομολογίας 
τσς οποίας άνέλαβεν ή Τράπεζα είς τιμήν πρός 91 ο)ο κατά τό 
σύστημα τή; συνθέτου χρεωλυσιας, εξοφλητέας έν ύιαστήματι 3<ί 
ετών.

Τό όλον ποοόν τοϋ δανείου άνέλαβεν ή Τράπεζα νά καισβάλτ) 
*1ς τέσιίαρας ΐιας δόσεΌ έντός 27 μηνών άπό τής I ’Απριλίου 
1906 μέχρι I Ιουνίου 1909

Είς ύπηοεσίαν τοΰ δανείου έξεχωρήΟη μέχρις έςοφλήοεως αύτοΰ 
-καθ’ εξαμηνίαν τό άπαιτούμενον ποσόν έκ τοϋ ολου τών εισπρά
ξεων τοϋ Ταμείου Έθνιχή; Άμύνη;. αί όποϊάι κατά τόν περί τοϋ 
Ταμείου τούτου νόμον κατε'.ίϋενιο παρά τή ‘ Ettv. Τραπέζ^.

Αί εισπράξεις τοϋ Ταμείου τής Έ »  ικής Ά μ ύ ι η ς  άνήοχοντο 
κατ’ ετος εις πέντε εκατομμύρια, ούχ ήίςον διά τήν περιπτωσιν 
■»ής τοιαύιης έλαττώσεως ιών ετήσιων έσούων ώστε νά μήν 
έξαρκέσρ τό καθ’ έξάμηνον εΐσιραττομενον ποσόν διά τόπρός ύ.τη- 
ρεσίαν τοϋ δανείου άπαιτούμενον τοιοΰτον έδόΟη τό δικαίωμα είς 
τήν Τράπεζαν νά λαμβάνει ιό τυχόν τοιοΰτον έλλειμα έ < τών ύπό 
της επιτροπή; τοϋ έλέγχου καθ' έξιμηνυν κατατιθεμένοο παρά iQ 
"Τραπεζη ποοόν διά λ)σμόν τού Δημοσίου έκ τών περισσευμάτων 
τών υπεγγύων προσόδων. Τα τοιαύτα περισσεύματα άνήλθον κατά 
τό 1900 είς 18.000.υ0υ.

Τό δάνειον τοΰτο, το πρώτον συναφθέν άνευ τής άδειας τή; έπι
τροπής τοϋ ελέγχου έτο.ιοΟεεήβη, σχεδόν έξ ολοκλήρου είς τό εξω 
τερικόν γεγονός όπερ έχρίβη τοιε δεόντως ενδεικτικόν ιοσον τής 
βελτιώσεως τής έν τφ έξωτερικφ πίστεως ιού  'Ελληνικού Κράτους 
όσον καί τής πρός τήν ‘ Eth ιχην Τράπεζαν έμπιστοσύνης.

’Αλλά και τό 19υ7 νέον δάνειον παρέσχεν ή "Εθνική Τράπεζα 
πρός τήν Ελληνικήν Κυβέρνησιν όνομαοτικοΰ κεφαλαίου δέκα 

-εκατομμυρίων δραχμών τό όνομ<χσί)έν <Θεσσσλικον Γεωργικόν δά
νειον». Τοΰ δανείου τούιου μετέοχιν καί αΐΤράπεζοι Ίονική, 
’Αθηνών καί "Ανατολή:, ή ‘Εθνική ομως Τράπεζα μβτ^σχβν αύιοϋ 
-«ατά 6 1)2 εκατομμύρια, έξ Αν τά μέν τρία ά>έλαββν είς τό άρ
τιον πρός έξόφλησιν κεχορηγημένου προηγουμένως δανείου διά 
τήν άγοράν τών κτημάτων Στεφάνοβικ, τά δε ετερα 8 1)2 εκατομ
μύρια είς τήν τιμήν τών 96 ojo είς ήν άνέλαβον καί αί λοιπαί 
Τράπεζα ι τό αναλογούν αύταϊς ποσόν.

Διά τήν υπηρεσίαν τοΰ δανείου τούτου έξεχωρήβησαν πάσαι αί 
υπέρ τού ςηΟέντυς Ταμείου διατιθέμενοι πρόσοδοι καί τά πλεο
νάσματα τών εισπράξεων τών υπεγγύων προσόδων.

J
Τό 1908 άνέτειλε πλήρες αισιοδοξίας, διότι διαρκοΰντος αύωΰ 

ήλπίζετο δ α  ή έπικατολλαγή θά προβήγγιζε πρός τό μηδέν, είς τά 
πρόθυρα τού οποίου είχεν ωθήσει αύιήν τό λήξαν έτος.

Πρός τήν έκμηδένησιν ταύτην, πρός ήν σημαντικά έίημειώθησαν 
«λματα άπό τής τακτοποιήίεως τών οίκονομικών τοΰ Κράτους, 
άπέβλεπον οί πάντες μετά πάιης α:σιοδ)ξί >ς ή μάλλον πεποιθή- 
«Εως, πλείονα όμως σημασίαν πάντων άπέδιδεν είς αύτήν ή Τρά
πεζα, ήτι: ακολουθούσα λελογισμένως τήν πορείαν πασών τών έχ - 
δοτικών Τραπεζών καί δή τών έν τοΐς χώραις svtta κραιεΐ ή άναγ* 
χαοτική κυκλοφορία, έδέχετο προθύμω; καταθέσεις είς χρυσόν 
τάς οποίας έτήρει έν τοΐ; θυσανροφυλακίοις αύιής ού μόνον έκ

στοιχειώδους πρόνοιας διά τήν αποφυγήν ζημιών κατά τήν άπόδο- 
σιν αυιών ή τών τό»ων αύτών, άλλά κνρίως είς ένίσχνσιν τής βίς 
χρυσόν Οέθί«:ς αύιής έξ ή ; έπερρωνύετο ετι μάλλον καί ή διεθνής 
πίστι; τής Τραπέζης καί αύτοΰ τοΰ Κράτους.

Ίνν ιφ  πνεύ.ιαιι τούιω έ>εργοΰσα ή Τράπεζα παρηχολούΑει 
μετά προοοχή; τάν μείωσιν τή: έπικαταλλαγής ήιις κατά τό 1908 
ί-,η ιε owe μέσον όρον μόλις είς 0,02,85 κατα φράγχον, άνέγοαφβ 
ό' έν τιρ ϊσολογισμφ ϋύιής τού έτους ιούτου 32,287,438 φράγκα 
είς διαθέσιμον χρυσόν μετά τήν άφαίρεσιν τών Ιν τφ παΟη.ιχφ 
άιαφερομένων ποσών τών έπιβσρυνόντων τήν μερίδα τάύτην.

ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Τ Η Σ  Δ ΙΩ Ρ Υ Γ Ο Σ  Τ Η Σ  Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Υ

Κατά τό 190S έιακτοποιήθη πρωιοβουλίφ πάντοτε τής ’Εθνι
κής Τραπέζης καί τό ζήτημα τή; Διώρυγας τής Κορίνθου, διά τής 
άνασυστάοεως τής δμωνύμου !Ε ςαιρείας, τή συμπράξει τοΰ Συνδέ
σμου τών πρώην μετόχων καί τής Τραπέζης "Αθηνών.

Είίαι γνωστόν ότι ή καιασκευή τή: διώρυγος ταύιη; δεν έδωκε 
τά προσϋοχο>μενα οικονομικά αποτελέσματα, ούτως ώστε ού μό
νον μέρισμα δέν είχε δοΰή εΐσέτι είς τούς μετόχους, άλλά κοί ή 
υπηρεσία τών δι* ομολογιών δανείου τό όποιον είχε συνάψει διε- 
τέβη εύΒύς  ̂έξ αρχής. Καί επί τινα μέν καιρόν παρετάθη ή χα- 
τάσταης αΰιη επ’ έλπίδι βελτιώσεως αύτής, έν τέλει όμως ήπει- 
λήθη ύπό όμα5ος ομολογιούχων ή αναγκαστική έκποίησις τής 
Διο>ρυγος.

‘Απένανιι τοιοΰτον ενδεχομένου ή "Εθνική Τράπεζα έκρινε 
καθήκον αύτής ν’ άναλάβο τήν πρωτοβουλίαν ϊνα τή άπό <ηνεν- 
νοήσεαιςσυμπράξει μετά τών κυριωτέρα.ν ένδιαφερομένων έκποιηθή 
μέν άναγκαστικώς ή Διώρυξ. άλλά νά άγορασθή κατά τόν πλειστη- 
ριασμόν ύπό τή; ’Εθνικής Τραπέζης διά λογαριασαόν τών όμολο- 
γιού/ojv καί να με αβιβασθή είς νέαν ‘ Ελληνικήν "Εταιρίαν είς τήν 
όποιαν νά γίνωσι μέτοχοι οί βουλόμενοι έκ τών όμολογιούχων 
καί παλαιών μετόχων ούίής.

Τοϋιο καί έγένετο καταρτισΰείσης τής νέας 'Εταιρείας etc ήν 
μετίσχον τό σΰνολον σχεδόν τών όμολογιούχων καί μέγα μέ(ος 
τών παλαιών μετόχων τό δέ καταστατικόν αύτή; ένεκρίθη δια 
διατάγματος τής 8ης Σεπτεμβρίου 1907 χαί ήρχισεν ή ταχτική 
λειτουργία άπό τοϋ 190*.

Ο?το) έκ τής διλωθείσης ταύτης πρωτοβουλίας τής ‘ Εθνικής 
Τραπέζης κατωρθώθη ού μόνον νά προστατευθώσι τά συμφέροντα 
τής όμάδος τών όμολογιούχων, άλλά τούτοχρόνοις άπεσόβησβν έν- 
δεχόμενον κίνδυνον τή; Ελληνικής Ναυτιλίας έάν ή Διώρυξ πε- 
ριήρχετο είς ξένην Εταιρείαν, άαα δέ ώ^ελή#η σημαντικώς χαί 
ή κίνησις τοΰ Ρι^ένος Πειραιώς έχ τή; άναπτύξεως τής συγκοι
νωνίας και τή; άκιοπλοί >ς μετά τών δυτικών παραλίων τής 
’ ήλ! άό(κ.

Α Β · ·  8 Ε Σ Π Α Ι Κ 0 Ν  Η Ν Ε Ι Ο Ν *
Δεύτρρον δάνειον όνομαοίΐέν Γεωργικόν θεσοαλικόν Δάνειον 

Β' ί’ ειράς έδέησε νά ονναψθή κατά τό 1909,έ< ΰ.000000 δραχμών τό 
ό.τοΐιιν άνέλαβεν έπίσης ή Έ&νική Τράπεζα μετασχοΰσα κατά fa
3,0110,000 τών λοι.τών Τραπεζών, Ίονικής 'Αθηνών χαί ’Ανατο
λής. διά συμβάσεως κυοωθείση; ύπό τοΰ νόμον τής 5 "Ιουνίου 

' 19· >4, άναλαβουσών τό υπόλοιπον.
Καί -ιό δάνειον τοΰτο προιοςισμενον είς έ -πλήρωσιν τών ύπό 

τού όηιίΌσίου άναληφθεισών ύποχρεώσεων δυνάμει τοϋ νόμου περί 
συνοικισμού καί διανομής γαιών έν Θεσσαλία χαί περί ίδρύσεως 
γεωργικού Ταμείου συνήφθη ύπό τούς αύτούς όρους ύφ' οΰς χαί 
τό τής Α σειράς Θεσσαλικόν δάνειον τοΰ 1907.

H  1 9 1 0 — Η U T O P I A  Τ Ο Υ  Χ Ρ Π Ο Τ  j f j f r
Τό μέγα ποόβλημα τό όποιον άπό τριών σχεδόν δεκαετηρίδων 

προέβαλλε πάντοτε δυσεπίλυτον διά τήν οίκονομικήν ζωήν τής 
"Ελλάδος εφθοσε κατά τό 1910 είς την πλήρη λύαιν αύτοϋ διά τής 
έπελΟούοης ισοτιμίας τοΰ χρυσού καί συναλλάγματος.

Ή  τοιαύτη Ισοτιμία είχε σχεδόν επέλθη άπό τοΰ 1909 ύπελεί- 
πετο όμως μικρά τι; έπιφύλαξις παρακολουθήσεως τών διακυμάν
σεων τής έπικατολλαγή; ώστε νά βεβαιωθή έάν αύιη θά διετη- 
ρεΐτο καί κατά τήν διάρκειαν τοΰ 1910.

Ού μόνον όμως διετηρήΟη, άλλά έμονιμοποιήθη μετά τάσεων 
μάλιστα ύποτιμήσεως τοΰ χρυσού μολονότι ώς πα ρατηρεϊ τις έν 
τφ ίσολογισμφ τοϋ 1910 ή κυκλοφορία τών διά λογαριασμόν τής 
Τραπέζης κυκλοιρορούντων γραμματίων προσήγγιζε τό Ιχ τοϋ 
προνομίου αύτής όριζόμενον άνώτατον όριον, άνελθοΰσσ είς έξή- 
κοντα τέασορα εκατομμύρια.

Ούιω λοιπόν κατά τό 1910 ή τιμή τοΰ Συναλλάγματος κατήλθε 
χαί κάτω τού άρτιου σηαειωθεΐσα κατά κατώτατον όρον έν μέν 
τφ Χοηματιστηρίφ 99 1)8 έν δέ τ^ Τραπεζη είς 90 1)2.

«Τό οικονομικόν τοΰτο φαινόμενον, εγραφεν ό αείμνηστος Βα- 
λαωρίτης είσηγούμενος είς τήν Γεν. Συνέλευσιν' τών μετόχων τόν 
απολογισμόν τοΰ 1910, αποτελεί σπουίαιότατον γεγονός έν τή
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οικονομική άνελίξει χής ήμετέρας χώρας αύτό τε καθ’ eaviii κ̂αί 
ίδία διά τ’ αποτελέσματα τά όποια θά e/_rj έν ταΐς μεχά τού έ|ω· 
χερικού συναλλαγαΐς. Οί δέ λόγοι ιϊχινες σενετέλεσαν ιίς τούτο 
tlvoi οί αύτοί, οϊτινες καί πρότερον έπέδρασαν επί τή; πρός ϋ.χο- 
τίμησιν χύσεως χοΰ συναλλάγματος, ήτοι ή αΰξησις χών χρηματι
κών άναγχών έν σννδυασμφ πρός χήν μείωσιν τών ώ ;  μόνον αν
ταλλακτικών μέσων κυκλοφορούντων τραπεζικών γραμματίων, η 
απόλυτος έξασφ ίσις δυνάμει τοϋ περί Διεθνούς ελέγχου ν όμου 
καχά χοΰ κινδύνου έχδόοεως πιπωτικον νομίσματος μή επιβαλλό
μενης ύπο τών άναγχών τοΰ εμπορίου καί χής συναλλαγή; έν γέ- 
νει καί τέλος ή βαθμιοίι αΰ 'ηΉ ; χοΰ έ< τοϋ εξωτερικού διά ιών 
μεταναστών είσρέονχος σνναλλάγματο; καί χονσοΰ, οΰχ* ή t to ν δέ 
θά έπέδρασαν καί χά έκ τή; ναυτιλίας κέρδη, ουνεπεία βελτιώσεως 
τής χιμή; τών ναύλων.

Οΰτω τά μέν τοιαΰχα εμβάσματα διά ταχυ5ρομικών επιταγών 
κατά τό ειος 1910 άνήλθον είς φραγκα 24,000X00 περίπου απέ
ναντι 17,000,000 κατά τό 1909 καί 12,000,000 τό 1908. Ή χοι ηυ- 
ξησαν εντός διβχίας ύπέρ χά 85 τοϊ; 100, ούδένα δέ λόγον ίχομεν 
νά πισιεύωμεν δχι δέν ηΰξησαν έκ παραλλήλου καί τ  ι δι' άλλων 
μέσων έμβάσμαχα: ήτοι τραπε’Γικών έπιτα^ων κ·>ί αύτουσίου νομί
σματος.

«Τόση δ ’ ύ.τή ιξεν ή άφθονία χρτσού έν τή ήμετέ.φ άγορα, 
έλεγ8ν ό Βιλαω^ίιη', κατά τό έτος 1910, ώστε παρά τήν ύπό τή; 
’Εθνική; Τραπέζης έιιί τή βάσει τοϋ νόμου ,ΓΧΜΒ' τοϋ^1910 σχη
ματισμού ά*ονμ ατος έκ φράγκων 21 476.248 όπερ ήδη είχεν 
άνελΰει είς 23 235.000 καί τήν είσροήν πολλών χρυσών νομισμά
των άφθόνως κυκλοφορούντων έν τή αγορά, ό χρνσός  ̂καί τό 
συνάλλαγμα έξηκολούθουν νά τΐιιώνιαι ύπό τό άρτιον, ού μόνον 
παραγομίνης έκ τούτου δυσφορίας κοί ανωμαλίας έν τή νομισμα
τική κυκλοφορία άλλά κοί έπί προφατεΐ ζημ'α τών έξαγωγέων 
έγχωρίοιν π?οϊοντων. Κατ’ άνάγκην επομένως, έπέραινεν ό ειση
γητή} τσϋ ισολογισμού τή· ‘ Εθνικής Τραπέζη; επιβάλλεται σύντο
νος μέριμνα όπως επέλθχι πλήρης καί όρισχική i ιοχιμία μεταξύ 
χρυσοΰ κοί τραπεζιτικών γραμματίω>».

ΙΙρΛς τόν σχοιιόν τοΰτον είαηγουιιένου τοΰ άειμνήΐΌυ Διι ικη 
τοΰ Βαλαωρίτου έψηφίοθη ύπό χή: Βουλής είοαχθείς ύ.τό χής Κυ- 
βερνήοεως ό νόμος ,ΓΧΜΒ' τοΰ 1910.

— ο f l OJ BOI  Γ X I · Β ’ —   -

Πριν ή όμως έκθέσωμεν τά τοΰ Νόμου χούιου καί πρός if λείαν 
κατανόηαιν αύτοΰ έπιβάλλεχαι νά άνας έρωμεν σημειώοεις τίνος 
έκ τοΰ Ισολογισμού τή; Τραπέζης τό 1910

Οι έν τφ Ισολογισμοί τούτου παροισιοζόμενει αριθμοί μαρτυ- 
ροΰσι πόσην όίΟησιν έδωκεν ή Τράπεζα ώς καί χαια τά προηγού
μενα ετη πρός βεμελίοισιν τής Ισοτιμίας τοΰ χρνσον, ήν άπό τόοων 
έιών έκαλλιέργει.

Ή  κίνησις τών έξωτεριχών αύτής Λ)σμά.ν καχά χό 1910 οη- 
μειοϋται άιελθοΟσα είς 1.0.72.138.034 ήχοι περί χά 240 εκατομ
μύρια πλέον τοΰ 1909, ή δέ κυκλοφορία χών τραπεζικών αύτής 
γρομματίων άνήλθεν είς 64 εκατομμύρια αύξηθέντων δυνάμει τών 
διατάξεων τοϋ ρηβέντος νόμου κατά 21,476.248.

Ταυτοχρόν ως ή κυκλοφορία τών δια λ^σμόν τοΰ Κράτους Τςα 
πεζικών γραμμαιίων, ήτοι των ίξ αναγκαστική: κυκλοφορίας, πα
ρέμενε στάσιμος άποσυρθέντων μόνον δύο έκατομμυρίων καί κατά 
τό 1910 έκ τών κερματικών γραμματίων ώς καί κατά τά προη
γούμενα, δυνάμει τοϋ περί έλέγχου νόμου, έδει δε ν’άποουρθώσιν 
εντός τοΰ 1911 τά κερμάτια ταΰτα, δυνάμει τού νόμου 1907 καί 
τον σχετικού άρθρου τού νόμου ,ΓΧΜΒ' τοΰ 1910.

Τούτων όμως δεδομένων καί έπικρατησάσης ήδη τής Ισοτι
μίας τοΰ χρυσοΰ, άναγκαστική κυκλοφορία ούαιασιιχώς δέν ύφί- 
στατο πλέον, οΰ μόνον δέ τούτο άλλά καί τ ’) τραπεζογραμμάτιον 
ή χαρτονόμισμα μάλλον έιεινε νά έκλείψβ λόγφ τής άνεπαρκείας 
τοΰ κνκλοφοροΰντος ποσοί-, άφ’ οΰ άπό πενταετίας ήδη παρετη- 
ρεΐτο ή άνεπάρκεια αΰτη καί αί έξ αύιής δνσχέςειαι αϊτινες προέ- 
κυπτον είς τάς συναλλαγάς, Ιδία κατά τούς μήνας τής συγκομιδής 
τών έγχωρίων προϊόντων, καθ’ οΰ; τό ύπαρχον χαρτονόμισμα, 
διεοκορπίζετο είς πάσαν γωνίαν τοϋ Κράτους.

Ή  τοιαύτη κατάσχασις είχε φυσικώς άνάγκην θεραπείας έδει 
δμως νά έξευρεθΓί σύστημα διά τοϋ οποίου νά έξασφαλίζητοι μέν 
ή εύκολία τών αυναλλαγβν, άλλά ταύτοχρόνως νά άποσοβήται 
καί ό κίνδυνος ύπερτιμήοεως τοΰ Συν]τος καί συνεπώς νά δια- 
τηρη9ή όριστικώς ή Ισοτιμία. Ταύτοχρόνως έπίσης άφ" ένός μέν 
έπεβάλλετο σεβασμός πρός τά δικαιώματα τής ’Εθνικής Τραπέζης 
ώς έκδοτικής τοιαύιης, ή όποία πρός αποφυγήν έκδόσεως άλλου 
πιστωτικόν νομίσματος είχεν ήδη άναλάβει νά χορηγήσ-j) τά τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας δάνεια άνεΑθόντα ώς εΐδομεν έν τοΐς 
προηγονμένοις μέχρι ιού ποσοϋ τών 94.000.000 άλλά καί αί δια
τάξεις τοΰ περί έλέγ<οο νόμον νά τηρηβώσ·, ρητώς καθορίζοντος 
τοϋ νόμου τούτου ότι «ού5εμία έχέρα έκδοσις πιστωτικού νομί
σματος δύναται νά άποφασισθή ή έπιτραπή νπό τον Κράτους έκτός 
εκείνων, οϊτινες ήθελον γίνει διά τος άνάγκας τοϋ εμπορίου έντός 
ιών κανονιζομένονν ή κανονιοθέντων ορίων διά τοϋ Καταστατι
κόν, τών συνισταμένων ή συσταθησομένων Τραπεζών έκδόσεως».

Έ πί τή βάσει λοιπόν περιορισμών καί οκίψεων τούτων συνε- 
τάχθη τό 8 άρθρον τοϋ νόμου ΒΧΜΒ' τον 1910 εχον ώς έξής : 

•’Επιτρέπεται διά Β. Διατάγματος νάκνρωθώσιν συμβάσεις μετά 
τής ’ Εθνική; Τραπέζης τής 'Ελλάδος δι* ώννά σννομολογηθή, δτι

επιτρέπεται είς τήν Έΐνικήν Τράπεζαν ή οι' ίδιον λ>σμόν έκδοσις 
τραπεζικών γραμματίων πέραν τοϋ ποσοΰ όπερ ί ικαιονται νά 
έκδίδΐ) κατά τούς ίσχύοντας νόμοτ·ς καί συμβάσεις έπί τφ είδικφ 
σκοπφ άγοςά; χουσοοκαί συναλλάγματος κατ’ άνώτατον όριον ίίς 
τό άρτιι ν, ύποχρέου ού3ης χή; ’ t-θνιχή; Τραπέζη: νά πωλή τόν 
άγοραοθέντα χρυοόν καί τό συνάλλαγμα μέχρι? έξαντλήοεο ς αύτών, 
τόν μέν χρυσόν εί; τό άρτιον, πλέον έν τοΐς χιλίοις, τό δέ συι άλ
λα', μα πρός 100 1)2 τό έπί Παρισίων φράγκον άναλόγως δέ έπί τί\ 
Ισοτιμία χό έπί τών άλ?ο>ν χονοών συιάλ.’.αγμα. Τά πρός τόν άνον- 
τέρω σκοπόν έχδιδόμβνα τραπεζιτικά γραμμάτια καί ό άγοραζό- 
μενος χρυσός καί συνάλλαγμα αναγράφονται ύπό τής ’Εθνικής Τρα
πέζης έν είδικοίς Λ)σμοΐ; έν τφ ΠαΟητικφχαί Έιεργητίλφ αύτής, 
ίϊιινες πρέπει νά ίοολογίζα>σι, τής τιμή; χοΰ χρυσοΰ καί τοΰ σιν- 
αλλάγματος, ΰ,ιολογιζι-ιιένης είςτόάρτιον. "Εντήσυμβάοειόρισΰή- 
σεται ιό άνώτατον όριον μέχρι τοϋ οποίου δικαιοϋτοι ή Τράπεζα 
νά προβή εϊς πρόσγειον έκδοχιν τροπεζογραμματίων δια τόν άτο>- 
τέρον σκοπόν, έτιτρεπομένης τής αύξήοεος τοϋ άνωτάτου τούτον 
όρου διά μεταγενεοτέ^ων συμβάσεω>>.

Διά του αύτοΰ νόμου καθορίζεται.
«.Οτι έπιτρέπονται συμφωνίοι περί πληρωμής είς αυτούσια 

χρυοά νομίσματα καταργουμένης τής απαγορευτική. διατάςεω; τοϋ 
άρθρου 3, τή; διά χοΰ νόμου ΑΣΟΙ”  χής 4ης Νοεμβρίου 1S8.> 
κυρωθείσης ουμβάσεοιί τής 19ης Σεπτεμβρίου 1885. Σκοπός χοΰ 
Νόμου ήτο νά διακανονισθώσιν αί άνάγχαι τής κυκλοφορίας, ή η ς  
λόγφ τή; περιωρισμέ>ης χόχε έκδόοεως τραπεζογραμμαχίων μειου- 
μένης έχηοίως κατά 2 000.000 συμφώνως τφ περί διεθνούς έλέγχον 
νόμφ, δέν κατεΐχεν έηαοκή ανταλλακτικό μέαα είς τί ς σνναλλαγος, 
ίδίως χατά τήν έποχήν τής συγκομιδή; τών γεωργικών προϊόντων 
καί άφ ’ έτέριυ Ϊνα συγκεντρωβή έταρκήί χρι-σός καί συνάλλαγμα 
πρός έξασ^άλια·' τή: σχαΟεςόιητος τής δραχμής καί διεικόλυνοιν 
τής άρσεως τή; άναγκαστική; κυκλοφορίας».

Έπιτρέψαντος δέ τοΰ νόμου ο ’ ως dvci αύτουσίου χρυσού προ- 
μηθεύηται ή Τράπεζα συνάλλαγμα, έπεδίωκε διά τής εύχερείας. 
ταύτης όπως άφ’ ένός μέν διευχολύνονχαι οί άνάγκαι τοϋ εμπο
ρίου καί τών συναλλαγών, άφ' έιέρου δέ διά τής τοποθεχήοεως 
τών οΰτω αποκτώμενων διαθεσίμων είς πρώτιστη; τ« ξεως τραπε
ζικά ιδρύματα τής αλλοδαπή;, όπω; ταύια άποβαίτωσι παραγω
γικά, άποδίδοντα καί τόκον τινά είς τήν Τράπεζαν.

Συνεπε α ιή ; διατάξεως ταύιης τοΰ Νόμου ΓΧΜΒ’ έπετράπΐ) 
εί; τήν ’ΕΒνικτιν Τράπεζαν δυνάμει εΐδιχών συμβάσεων ή έκδοσις 
τραπεζικών γραμματίων κατά τό έτος 1910 μέχρι 25 000 000 δρχ. 
διά τόν ύπό ιοϋ μνημ,οιευΟέντος Νόμου είδιχόν σνοπόν. Ή  τοιαύτη 
δέ εκδοοις τραπεζογραμμάτιο»ν ηϋξήθη κατά 10.000 000 κατά τό 
έχος 1911, ψαν·« 90 000.000 κατά τό 1912, κατά 50.000.000 ιό 
1913, κατά 25.000 000 τό 1914, χατά 200.000.000 το 1916 κατά 
300 έκατ. τό 1917 καί κατά 500 έκατ. τό 1918 καί κατά έιερα20(). 
000 000 κατά τό 1919.

Άπό δέ τή; περί προσθέτου έκδόσεως συ^βάσιονς τοΰ 1911 ή 
Τράπεζα ύπεχρεώθη νά πωλή μέχρις έξοφλήσεως τόν μέν χρυοόν 
είς τό άρτιον, τό δέ συνάλλαγμα πρός λεπτά 100 καί 2δο^ο τοϋ 
λεπιού τό έπί Παρισί-ον φράγκον, άναλόγως δέ έπί τή Ισοιιμία τό 
έπί τών ετέρων χωρών συνάλλαγμα.

Δέον έπίσης νά σημειωθή ότι ό Ευρωπαϊκές πόλεμος μετήλλ' |ε 
τάς προϋποθέσεις δι’ ά : έτέθη ή δΐ'ίτοξις τοΰ νόμου ΓΧΜΒ'. Ευ
θύς οπό τοϋ Ίονλίου 1914 άπηγορεύθη ή εξαγωγή χρυσοΰ έξω 
τής έπικρατείας καί ανέσταλη τό Βον έίάφιον τοϋ προμνησθέντος 
άοθρου 8 τοΰ νόμου ΓΧΜ Β' όρισ°ένιος ότι οί είς χρυσόν ύ ιο- 
χρεώσεις θά εξοφλούνται είς συνάλλαγμα Ή  άπαγόρευοις οΰττ> 
έπανελήψθη κατά τό ειος 1917 καί 1918, προσετέθη δέ εϊς τήν ρη- 
θεΐσαν διάταξιν τοϋ νόμου ΓΧΜΒ' ότι «επιτρέπεται εις τήν 
'Εθνικήν Τράπεζαν νά έκδίδχι τραπεζογραμμάτια καί έναντι πι
στώσεων παρά τοΐς θησαυροφυλακίοις τής ’Αγγλίας, Γαλλίας καί 
τών Ή ν. Πολιτε ών τής 'Αμερικής, μεταβιβαζόμενων ύπό τοΰ 
‘ Ελληνικού Δημοσίου είς διαταγήν τής Τραπέζης ή έναντι πιστώ
σεων ύπέρ αύτής άνοιγομένων ύπό τών έν λόγφ θησαυροφυλακίων 
παρά Τραπέζαις τών είρημένων χωρών : καθ' ήν δέ περίπτασιν 
τό έξωτερικόν συνάλλαγμα εύρίσκεται έν υποτιμήσει άπέναντι τής 
'Ελληνικής δραχμής, τό συνάλλαγμα τοϋτο καϊ αί είρημέναι πιστώ
σεις δέον νά άναγράφωνιαι έν τφ ένεργητικώ τής Έθνικής Τρα
πέζης είς τό άριιον, τής διοφοράς μετα'ύ τούτων καί τών έκδο- 
θέντων τραπεζικών γραμματίων άναγραφομένης έν τφ Παΰητικφ 
τής Έθνικής Τραπέζης ύπό τόν τίτλον «Συναλλαγματική ΔιαφΓρά 
έκ διαθεσίμων συμφώνως ιφ  άρθρφ 8 τού νόμου ΓΧΜΒ'».

Οΰτω διά τής προσθήκης τών τελευταίων διατάξεων καί λόγφ 
τής ευστροφίας τοϋ μηχανισμού τοΰ νόμου ΓΧΜΒ' προσήνεγκεν 
οΰτος μεγίστας υπηρεσίας, καθ’ όσον κατά τάς δυσχερεστάτας 
στιγμάς τής κρίσεως τού άγώνος διηνκόλυνε τό Κράτος είς τήν 
άμεσον έξεύρεσιν τών άνιγκαίων χρηματικών μέσων πρός διεξα
γωγήν τοϋ πολέμου* διά τής σν νομολογήσεοίς άφ' ένός τοΰ δάνειον 
τών 750.000.0C0 καί τής παροχής άφ’ ετέρου τών άναγκαιούντων 
χρηματικών ποσών διά τάς άνάγκας τοϋ στρατόν τής 'Ανατολής 
πρός τούς συμμάχους, άνευ άμέσου τούτων ύποχρεώοεως πρός έξα- 
γωγήν συναλλάγματος.

***Τό ετος 1910 είναι, καί Ικτός τών δαων ηδη άνεφεραμεν, άξιο- 
σημείωτον έν τή ίστορίςι τής 'Εθνικής Τραπέζης καί διά ά έξής 
σημαντικά γεγονότα.

Α ' Διά τήν ΐδρυσιν Ταμείου 'Αλληλοβοήθειας τών υπαλλήλων 
τής Τραπέζης τό δποΐον καί έπροίκισεν άμεσος ή Διοίκησις άπο- 
φάσει τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου καί έγκρίσει τής Γεν. Συνελεύ-
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«βιος, διά 30,000 Αρ. έκ τΛν κερδών τής Βας εξαμηνίας τοΰ ενους 
■ώς πηρήνος τοΰ σχημβιισθησομένου κεφαλαίου.

Β ' Ό  Διο,ικηνή; τής Τραπέζης κ. Στέφ. Στρέϊτ άπεχώρησε 
λόγφ κοπώσεως έκλεγβίς ώς βπίιιμος διοικητής της Τράπεζες μέ 
πλήρεις τάς άποδοχός του, έξελέγη δέ παμφηφεΐ Διοικητής ό μέχρι 
τότε ύΛοδιοικητή; κ. I. Βαλαωρίτης. ‘Υποδιοικητής ό κ. I Ευτα
ξίας καί Διευθυντοί τής Τραπεζης οΐ κ. κ. I. Δροσόπουλος καί 
Δ. Μάξιαος.

Το έτος 1911 δέν ύπελείφθη τών προηγουμένων ετών ώς πρός 
τήν ευεργετικήν έπίδρασιν τής Τραπέζης έπί τής καβόλου οικονο
μικής ζωής έν τφ Κράτε*.

Ή  κίνηβιςτών μετά ιού έξωιβρικοϋ'συναλλαγών βξηκολυύθησε 
τήν αύξουσαν αύτής πρόοδον, άνελθοΰσα έν Ουνόλφ είς δραχ. 1. 
392.i988.36Q ήτοι παρονσίαιεν αϋξηβιν κατά 380 περίπου εκατομ
μύρια. Ή  εφαρμογή τοϋ νόμου ΓΧΜΒ' τιερί άγορά; καί πωλή- 
σεως συναλλάγματος ύπήρξεν εύβρ/ετικωτάτη διά τό έμπόςιον 
έσημειώθησαν δέ ή μέν -άγορά συναλλάγματος, είς δραχ. 115.739. 
990ή δέ πώλησις είς δραχμος 136.144.760, καί ηύξήΐ>ησαν τά δια
θέσιμα τής Τράπεζας είς χρυσόν καί συνάλλαγμα κατά 9 373.900 
καί συνίπβ; ή Τράπεζα συμφώνως τφ νόμφ ΓΧΜΒ" ελαβε ιήν 
αδειαν διίά νέας συμβάσεως, ώ ;  ό νόμος ώριζε, τή; έκδόσεως δέκα 
lei εκατομμυρίων τραπεζικών γραμματίων.

Τό μάίλον άξιοπαρατήρητον όμως ήτο ότι χάρις εις τό είσαχθέν 
διά τοΰ ρηθέν.τος Νόμου σύστημα ού μόνον τά νομισματικά μέσα 
τή; άγορά; κατέσ.ησαν άφθονοιιερα καί ένισχύθησαν οΰτω τά πρός 
παγίωσιν τή; τιμή; τοΰ χρυσού καί τοΰ συν)ματος διαθέσιμα πασά 
άλλ’ άτεδείχΟη καί ή θέσι; τή; αγοράς λίαν ευχάριστος, ώστε ού 
μόνον αΰίη νά μή έπηρεασϋή έκ τοΰ έκραγένεος Ίταλοτουρκικοΰ 
πολέμου καί των έξ αύτοΰ έπελθουοβν πτωχεύσεων είς διαφόρους 
πόλεις τής ’Ανατολή;, άλλά καί έπίκουρος ήδυνύθη νά έλθο αύτη 
εις τά σπουδαιότερα έν ’Ανατολή‘Ελληνικά κέντρα καί τούτο καθ’ 
ή* στιγμήν έν αύιή τή Δυτική Εύςώπη έτεραι σο^αραί πολιιικαί 
α>ησυΑίαι ε ’χον προκαλέσιι ού σμικράν νομισμαιικήν σιενοχωρίαν.

Κατα τό αύτό έτος 1911 άπεσύρθησαν όριστικώς έκ τή; κυκλο
φορία; τα κερματικά γραμμάτια άντικαθιστώμενα δι* άρνυρων. 
KaiTUL fiiir ιίχε συμπ^ηρωθή Ici ή διά τίδν και' ετος καταβαλλό
μενων 5 jo έκατομμυς ίω / ύπό τή; Κυβερνήσεως πλήρη; έξόφλη- 
σις τοϋ έξ αύτοΰ δανείου, κατά τήν γνώμην όμως τοΰ Συμβουλίου 
τοΰ Κράιονς, θεσπισθέντος ότι άπό 14 ’Απρίλιο j ίχανιαν ι ά είνοι 
ύ.χοχρεωτικώς δεκτά ώ ; νόμισμα έν τήάγορή, άλλά μόνον παρά τφ 
Δημοσ.ο) Ταμείο) είς έξόφλησιν χρεών ή πρός ανταλλαγήν δι*αρ
γυρών κερμάτων, ταϋτα έθποροΰντο ώ ; ά.ιολέσανια τήν ίδιόιητα 
αύτών ώς γραμματίων καί έπομένως δέν ήδύνατο ιά  θεωρηθί) ώ ; 
υφιστάμενη οίαδήποτε ευθύνη τής Τραπέζης (ιά  τό  δάνειον iouto.

Κατά τό αύτό ετος ή Τράπεζα παρέσ/ε τήν συνδρομήν ύιιής 
πρός τό Κράτος ό.τω; άποσύρο έκ τής κυκλοφορία; τά πλεονάζηντα 
χαλκά κέρματα μέχρι δύο εκατομμυρίων δραχμϊν, ά/ιεούρθησαν 
δέ έξ αύτών 1.400.000 μόνον καθ’ δσον ή ά^ο,»ά δέν έφ-ΐίνετο 
Ιχουσα ανάγκην μείζονος άραιώσεως. '

ΑΙ ΟΙκονομικαί άνάγκαι τοΰ Κράτους ϋρ^ς τοκτοποίησιν τών 
εθνικών δανείων, έπέβα/λον ή^η άπό τοΰ 1910 τήν ούναψιν μεγά
λου έξωτερικοϋ δανείου, έφ ώ καί έξουσιοδοτήθρ ή Κυβέρνησις 
να συνάψο τοιοΰτο Oaifiov 150 000.O0J. Π α /  ολην έν τού οις 
τήν άνθηρότη :u τή, ΈΗηνική; πίσιεως ή επιτυχία τοιούτου δα 
νείου δέν ήτο εύκολος, δι" δ καί έθεωρήθη άναγκαΐον κατόπιν 
σινεννοήσεως »ή; Τιαπέζης μειά τή ; ^Κυβερνήσεως νά μειαβή ό 
Διοικητή; Β,ιλαωρίτη; ιίς Παρισιού; ένθα μετά μακράς συνεν- 
νοήοης μειά τών φίλων τής Τραπέζη; κατώρθωσε νά καιαρτίση 
ομάδα κεφαλαιούχων καί νά έξασφα/.ίσο τήν σύναψιν του σπαι- 
τουμένου δανείου.

Τό δάνειον Ιξεδόθη τήν 11 ’Ιουνίου 1911 δι’ εκατόν δέχρ. εκα
τομμύρια μόνον μετά διαφυλάξεως τοΰ δικαιώματος τοϋ Κράτους 
op  tion, διά τήν εκδοσιν τοΰ υπολοίπου ποσοΰ τών 40 εκατομ
μυρίων έάν ήθελε θεωρήση τοΰτο συμφέρον.^ _ , , .

Τό έκδοθέν ποσόν έκαλύφθη έν τή Γαλλική άγορίϊ και δια τών 
εγγράφων παρά τή ‘Εθνική καί ταΐ; Τραπέζαις "Αθηνών, και 
’Ανατολή;, α'ίτινες συνέπραξαν 3’ις τοΰτο, εις τήν τιμήν τών 871)... 
Ή  τοιαύτη επιτυχία έθεωρήθη ώς λίαν εύνοική διά^τήν πιστιν 
τοΰ Έλληνικοΰ Κράτους, έπιτνχόντος τήν σύναψιν τοΰ δάνειου εν 
τοσοΰιω κρισίμοις ηεριστάσεσι διά τήν π α γ κ ό σ μ ι ο ν  αγοράν και μή 
ύ,ταχ&έντος είς Ιδιαίτερα μυστικά πλεονεκιήματα υπέρ τοΰ συνιε- 
λέσαντος είς τήν συνομολό>ησιν τοΰ δανείου, ώς τοΰτο συνεβαινε 
καί συμβαίνει συχνότατα, επιβαρυνόμενων τών δανειζόμενων Κρα
τών διά τοιούτων ιδιαιτέρων άμοιβών, οΐηνες καθίσταντο ίηα- 
χθέστεραι οίουΛήποιε βαρέος όρου.

Καί ποεΐϊαι έν τή ειη -’·? αύτοϋ λογοδοσι^: δ αειμ%η*τοε Βαλα- 
ωρίτη:, εύφημοτάιην μνείαν ώς σπονδαιοιάτου ίδια σννιελεστοϋ 
διά τήν έπιτυχίαν τοΰ δανείου τοΰ εν Παρισιοις Ιδρύματος τοϋ 
Comptoir d ’ Escompte περί τοϋ όποιου λέγ(ΐ έπί λεξει ·οτι ο 
αρχαίος ούίος καί πιστός Τραπεζίτης τοΰ ΈΙληνικοϋ Κράτους, και 
έν άγαθαΐ; καί έν ποιηραΐ: ήμέραις, παρέσχεν έν τή κριαίμω ταυ η 
στιγμή τή; Ελληνική; πίστεως σπουδαιότατη ν υπηρεσίαν, διοιι 
παρά τάς ανωμάλους «σωιτερικάς περιστάιεις, παρά τας διαρκείς 
άτειλουμένα; θυέλλας έν τφ όρίζοντι τή; ‘Ανατολής, *αρα την κε- 
κηρυγμέιην άνιίδρασιν τών χωρών ώ ‘  ίζη :ιϊ{0  ή οικονομική συν
δρομή, ού μόνον έπίσΕ υσεν είς τήν π ο λ κ ι κ ή ν  βωφροσύνην και 
τήν οίκονομικήν ρώμην τής ήαβιέρα; χώοος. άλλα βοηθουμενος 
καί ύκό τοΰ αγαθού τή: Ελλάδος άστέρος ϋδ.αξάτο της μόνη; και 
συντόμου περιόδου γαλήνης καί αΐβιοδοξίας κατα τό πλήρες ανη

συχιών καί κινδύνων λήξαν ετος όπως προβό μβτ* έπιτυχίας είς 
τήν εκδοσιν τοΰ δανείου.

«Καί είναι πράγματι, άπό γβνικωτέρας έθνική; άπόψϊωΓ. άξιοι 
ευγνωμοσύνης οί συντελέσαντες εις τήν έπιτυχ αν τοΰ δανείου 
εκείνου, τό δποΐόν έχρησίμευσε κυρίως είς τήν συμπλήρωσιν τών 
προπαρασκευαστικών μέσων άμύνης έπί τή βάοει τών οποίων ή 
Ελλάς άπεδύθη εις τούς κατά τό ε τόμενον ετος έκραγέντας Βαλ
κανικούς πολέμους, οΐτινε; έοήιίαινάν τήν άνάστασιν τοΰ Έθνους 
καί τήν Εθνικήν άποκατάσταοιν τής Φυλή; ήμών>·

Έκτός όμως τοΰ μεγάλου πρός τό Κράτος δατείου ή ’ Εθνική 
Τράπεζα συνήψε κατά τό αύίό έτος καί άλλα δάνεια. 1) Πρός τόν 
Δήμον ’Αθηναίων πραγματικού κεφαλαίου δι’  όμολογιών είς χρυ
σόν δραχμάς 13,920.000 δι’  ού έξωφλήθη καί τό πρός τήν Τράπε
ζαν χρέος^ τοΰ Δήμου έ« δραχ. 4,867,137, διά δέ τοΰ ύτολοίπου 
ώγειλεν ό Δήμος νά έξωφλήιπ τά εί; τό πβμπτητόριον υποκεί
μενα χρέη αύιοΰ συμφώνω;, τφ νόμίρ τή; 31ης Μαρτίου 1910 κοί 
άλλας κυμαινομένας όφειλάς αύτοΰ. 2) Πρός τήν ’Εταιρείαν τοΰ 
Σιδηροδρόμου Πειραιώς-*Αθηνών-Πβλοποννήβοτ·. ΕΙς τό δάνειον 
τοϋτο τοΰ ονομαστικού κεφαλαίου έκ δραχμών 12,500,000 συμμε- 
τέοχον ή Έθνική Τράπεζα διά δραχμών 2,542,000, συνέπραξαν δέ 
καί αί Τράπεζαι ’Αθηνών καί Άνατο< ής, συνήφθη δέ τοΰτο δι’ 
ομολογιών είς χρυσόν, ϊνα ή 'Εταιρία δονηθή νά εξόφληση τό  
πρός τόν έν ’Αγγλία οίκον Ραφαελ καί Σια χρέος της, προβή δέ 
άμα είς τήν έκτέλεσιν βελτιώσεων τής γραμμής «ιοί προμήθειαν 
ύλικοΰ. ΕΙς έξασφάλισιν τοΰ δανείου τούτου ^αρεχοαρήθη πρώτη 
υποθήκη έπί τής γραμμής Πατρών-Πύργου καί δευτέρα ύποθήκη 
έπί τής γραμμής Πειραιώς-Άθηνών-Πατρών.

3) Μικρά άλλα δάνεια έδόθηοαν είς τού; Δήμους Γυθείου, Σε
ρίφου κλπ είς λιμένας κοί άλλα νομικά πρόσωπα.

Έ ν τή Ftv. Συνελεύσει τή: 11 Φεβρουάριου 1911 έτροποποιή- 
θησαν τά σρθρα 58, 60, 65, 71 τοΰ καταστατικού τής Τραπέζη;. 
Κατόπιν τών τροποποιήσεων τούτων ή Συνέλευσις προέβη·

Α ') Είς τήν εκλογήν δύο διευθυντών τής Τραπέζη; καί είς 
τόν καθορισμόν τών καθηκόντων καί δικαιωμάτων έκαστου ούτών.

Β ') Είς τήν εκλογήν τριών επιτρόπων έκ τοΰ Συμβουλίου.
1) 'Επιτροπής έκ πένιε μελών πρός καθορισμών τών πιστού- 

χων καί” πισ'ώσεων.
2) Έπιτροπής έκ τριών μελών άποτελούσης πειθαρχικόν Συμ

βούλων προσωπικού δικαζούσης τά παραπ'ώματα τών ύπαλλήλων
3J Έπιτροπής έ« δύο μελών συμπραττουσης μετά τής Γενικής 

Διοικήσίως έπί τεχνικών ζητημάτων.
1912—1913

ΕΝΔΟΞΟΙ ΕΘΝ1 ΚΑΙ ΣΕΑΙΑΕΣ
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΛΕΙΚΝΥΤΑΙ ΑΝΤΑΞΙΑ ΤΟΥ ΙΙΡΟΟΡΙΙΙΟΤ ΤΗΣ

ά ετη 1912 χαί 1013 έσημείωσαν 
δον τοΰ Έλληνικοΰ 'Εθνους ά

την ένδυξοτέραν περίο· 
άπό τής άναγεννήοεως αύ-

ιμ j/'ϊθΰ.
L{ Τό Έθνος αναζήσαν εκ τή: μακροχρονίου αυτοΰ νάρκη; 

έ;ώρμησε πάνοπλον καί έν πλήρει άκμή χάςις τις τά λη- 
φθέντα κατά τά προηγούμενα έτη προπαρασκευαστικά'μέτρο, ft?· 
σπάσε διά τοΰ ξίφους πάντα φραγμόν καί ?φερε τήν έλευθερίόν 
είς τόσας έλληνικ ϊς χώρας καί νήοονς, οϊηνες Ιοτενον άκόμη ύπό 
τόν ζυγόν τοΰ προαιωνίου τυράννου

Ά λλ ’ έάν αί κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν δάφναι τοΰ Ε λ 
ληνικού στρατού, αί έξαγορησθεϊσαι δι’ ήρα,ί^μοϋ άπαραμίλλον, 
σκλη7ών οϊ^ατος θυσιών καί θαυμασίας έγκαρτερήσεως έν μΙ<̂ <ρ 
ανήκουστων κακουχιών έπέουςαν τόν θαυμασμόν καί κατέδειξαν 
δποία ζωτικότης άφθαστος καί όποιον άκατάβλητον σθένος έμ· 
φωλεύουσιν έν τή ψυχή τού Έλληνικοΰ εθνουο, άφ’  έίέρου ή 
παράταξις καί συνδρομή τοΰ στόλου τής έ.ΛΧορικής ναυτιλίας 
καί ή άντοχή τοϋ οίκονομικο»' οργανισμού έπέσνραν τόν γενικόν 
'θαυμασμόν καί κατέδειξαν δτι ώ ; έ / τφ σιρατιωτινφ καί ναυ- 
τιχφ πεδίφ, οΰιω καί έν ιφ  οίκονομικφ τό έλληνικότ έθνος 
έκέκτηιο ρώμην άπαρόμιλλαν καί είχεν έδροιωμένην θέσιν τόσον 
έν τφ σνγ^ρόν ο< πολιτισμφ όσον καί έν τή διά τό μέλλον ιστο
ρική αύιοΰ δράσει.

Ή  άπρόσκοΛτος έξακολούθησις τών έργασιών τής Έθιιχής 
Τραπέζης ώς καί τών άλλων πιστωτικών Ιδρυμάτων μή δβχθέντων 
νά χρησιμοποιήσωσι τό διά τοΰ νόμου θεσππβέν δικαίωμα περί άια- 
στολής τής ΰπΐδόο?ως ιών κα αθέσεων, ή διατήρησίί τής άρτιό 
τητος τοΰ τραπεζογραμμαιίου, καί ή ύπό τοΰ ΚοάιΟύ; άντιμετώ- 
πιοις όλίτν τών δαπανών τοΰ πολέμου χωρίς τοΰιο νά προβφύγ^ 
εις μέσα πρόχειρα μέν, άλλά συνεπαγόμενα σννηθέστατα όλε- 
θρίας οίχονομικάς σ’ νεπείας,^ πάντα ταΰτα έχρησίμευσαν ώς 
αδιαμφισβήτητοι άποίειξεις, ώστε >ά στερεωθή ή έν τφ έξωτε- 
ρικφ άπόλυτος πεποίθησις έπί τήν οικονομικήν τής 'Ελλάδος ρ ώ 
μην' καί ή πίστις τών οίκονομ ικών κύκλων πρός τβ τό Κρά
τος καί τήν Εθνικήν Τράπεζαν, ή ις ύ.ιήρξεν ό δεξιός αύτοΰ βρα- 
χίων έν τή διεξαχθείσα πάλη.

Τό γεγονός τοΰτο άιαφέρων έν τή είσηγήοει τον Ισολογισμοί 
ό αείμνηστο; Βαλσωρίτης ένώπιον τή: Γενικής Σνιν*λεύσεα>ς τών 
Μετόχων τήν 14ην Φεβρουάριου τοΰ 1913 έλεγε μεταξύ άλλιον τά 
εξής.
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΙΤΗΡΙΔΟΣ
• Δύναται μβθ’  ΰαερηφανείας τό ήμέτερον ίδρυμα νά Ισχυριαβΰ 

ότι κατά τάς κριοίμους ταύτας περιστάσεις καί πρό Ιτι αύτών δέν 
ν.ατεδείχδη κατώτερον τοϋ προορισμού αύτοΰ χαΐ τοϋ επιβεβλη
μένου αύτφ έθνικοΰ καθήκοντος. Λέγομεν δε χαΐ πρό διότι τά 
μέτρα πρός άντιμειώπισιν τοιούτων κρίσιμων περιστάσεων δέν αύ- 
τοσχεδιάζοντο κατά τήν στιγμήν τής άνάγκης χαΐ τοΰ κινδύνου, 
άλλ’ βχ τών προίέρων καί έ/χαίρω ; πρέπει νά λαμβάνωνται μετά 
περισσής προνοίας χαΐ ακρίβειας.

Οΰτω τά έ» γένει ληφθέντα μέτρα είτε ύπό τής Κυβεονήσεως 
μόνη;, tire ύπό ταύτης πρωτοβουλία χα! ουνδρομή τής Εθνικής 
Τραπέζης εΐιε καί ύπό τή ; Τραπέζης μόνης έφ* όσον ανάγονται 
εις τόν κύκλον τής άποκλειστικής αύτής δράσεως, έπέιρεψαν είς τό 
ήμέτερον 'ίδρυμα, δπως χρησιμοποιήθη ώς ασφαλές στήριγμα 
τοΰ οίκονομιχοϋ οργανισμού και τής πίστεως τής χώρας, παράσχη 
δέ εις τό Κράτος ούσιώδη χαΐ άποιελεσαατικήν σννδρομήν>·

Πάντα ταϋτα άπεδείχθηβαν άληθή και ευθύς άμα τη κηρύξει 
τοϋ πολέμου καί καθ'όΑην τήν έ|έλι|ιν αύτοϋ. Είναι γνωστόν δτι 
διηάμβι τών έκ τον Νόμου περί Διεθνούς ελέγχου περιορισμών τό 
Κράτος δ έ ' ήδύνατο ούτε πιστωτικόν νόμισμα νά έκδώση έπ’άναγ- 
καστική χυ*λοφορία, ούτε κάν έντοκα γραμμάτια πλέον τών 10 
εκατομμυρίων. Συνεπώς χατά τήν χήρυξιν τοΰ πολέμου μόνον 
έπί τών διαθεσίμων αύτοϋ πόρων ήδύνατο νά στηριχθή καί τής 
συνδρομής ήν ήδύνατο νά εύρη έκ δανείου εξωτερικού ή έκ τής 
Εθνικής Τραπέζης. Εύνόητον όμως ότι ή εΰρεσις εξωτερικού δα, 
νείου είς τοιαύτυς περιστάσεις αποβαίνει πάντοτε δυσχερεστάτη 
έκ τε τού κλονισμού τής πίστεως ή* συ^εηάγεται ή κήριξις ενός 
πολέμου, κολλφ < έ μάλλον είς τήν προκειμένην περίσταοιν λόγοι 
τοϋ κινδύνου διαφόρων περιπλοκών, άλλά καί έκ τή ; επιβαλλόμε
νης ούδβιεροτητος ύπό τών ξένων Κρατών έναντι τών εμπολέμων.

Καί τό 'Ελληνικόν Κράτος συνεπώς μόνον έπί τών Ιδίων αύτοϋ 
πόρων ήδύνατο νά στηριχθη καί έπί έκείνων ςί>; ήδύνατο %ά άν
τληση έκ τής χώρας.

Λύ-τυχφ; τό Κράτος χατά τήν έναρξιν τοϋ άγώνος νυρβ διαθέ
σιμον αφενός έν τοϊ; ταμβίοιέ αύτοΰ υπόλοιπον έκ τοϋ τελευ
ταίου δανείου χαΐ ποσά διαθέσιμα έκ πλεονασμάτων, τήν δ ’ *Εί)νι- 
κήν Τράπεζαν Ιχουσαν σημαντικά ποσά διαθέσιμα έν τώ έξωτε 
ριχφ, τά όποια έκράτει έκ προνοίας είς διαταγήν όψε<»; χαίχοι 
ύφίστατο ουσιώδη θυσίαν έκ τής προχυπιοϋσης διαφοράς τών 
τόχων.

Τοιουτοτρόπως ή ’ Εθνική Τράπεζα ήδυνήβη χωρί; νά έλατ- 
τώσα τάς έν τφ έξωτερικφ έργασίας νά προεξοφλήσα έντοχα γο«μ- 
μάτια έννέα εκατομμυρίων χαί νά συμμετάσχη χατά είχοσιν εκα
τομμύρια είς τό ουνολογηθέν με:ά όμάδος Τραπεζιτών ιού 
έξωτερικοϋ προσωρινόν δάνειον τεσσαράκοντα εκατομμυρίων φ ιόγ
κων δια τής άπό 6 Δ)βρίου 1912 Σι μβάσεως.

Ή  τοιαύτη γενναία συμμετοχή τής Τραπέζης υπήρξε ή βααις 
έφ ’ής έστηρίχθη ή έπιτοχία τοϋ δανείου τούτου, κατώρθωσε δ’ ή 
Τράπεζα διά παραχωρήσεως συμμετοχών είς τό δάνειον νά εύρεϋ Π 
χαί παλιν είς θέσιν τά έπέλθη αρωγός εί; τδ^Κρά ος χαθ’ήν 
στιγμήν ολίγον βραδνιερον αύστηρά διεθνής σινεννόηαις καί)ίσια 
αδύνατον κά9αν οικονομικήν ένίσχνσιν τών έμπολέμων έπί τή έλ- 
πίδι δτι ό οίκονομιχό; κάματος θά έπέσπευδε τό τέρμα τ» ϋ 
πολέμου.

Ούχί όλιγωτέρα υπήρξε ή συνδρομή ήν ήδυνήβη ή Τράπεζα 
νά παράσχη βίς τό  Κράτος δυνάμει τών ύπό τοϋ νόμο ο ,ΓΧΜ Β' 
πλεονεκτημάτων. Διότι ή διά τοϋ νόμου τούτον έπιτευχθεΐσα συ- 
σώρευβις χρυσόν εν τε τοΐς θυβανροφυλακίοις αύτής χαί τφ  έξω- 
τερικφ έχέτρεψβ τήν μονιμοποίησιν τοΰ αρτίου τοΰ 'Ελληνικού 
πιστωτικού νομίσματος, γεγονός τό όποιον έχει μεγίστην έπίδρα- 
σιν έπί τοϋ γοήτρου τοϋ τε Κράτους καί τής χώρας, έδωσε δέ συ
νάμα τήν ευχέρειαν είς τήν Τράπεζαν νά χρησιμοποίηση ύπέρ τοϋ 
Κράτους τονς έν τφ έξωτερικφ πόρους αύτής, οί όποιοι άλλως 
θά έδει νά χαραμείνωσιν έν έπιφυλακή ώ ; άντίκρυαμα διά τήν 
διατήρησιν τοΰ αρτίου.

Π αρ' δλην έν τούτοις τήν πρός τό Κοάτος ένίσχυσιν τής Τρα
πέζης ή θέσις αύτής ύ-τέρ ποτε άναδίίκνυται ακμαιότερα, ό δέ 
ισολογισμός τοϋ 1912 βημειοΐ διαθέσιμα τής Τραπέζης έν τφ 
έξωτεριχφ όμοΰ μετά τών δυνάμει τοΰ νόμου ,ΓΧΜΒ' συγκεντρου- 
μένων όλικόν ποσόν >56.049.119 δραχμών, ή δέ κίνηοις τοϋ συ
ναλλάγματος άνηλθεν είς 233 εκατομμύρια διά τήν αγοράν καί 
είς 158 διά τήν πώλησιν αύτοΰ.

Σηααντικωτάτην ούχ ήττον αύξησιν παρουσιάζει ή μερίς τών 
καταθέσεων, σημειουσα διά μέν τός έπί προθεσμία χαΐ διαρκείς 
135 εκατομμύρια, διά τάς τοΰ ταμιευτηρίου 27 εκατομμύρια χαΐ 
διά τάς έν όψει 54 έχατομμύρια, ήτοι έν όλω 21G εκατομμύρια, 
τοΰθ" όπβρ μαρτυρεί πλήρη άχμήν τοϋ Ιδιωτικοδ πλούτου όλων 
-τών τάϊεων.

Λ Α ΧΕ ΙΟ Φ Ο ΡΟ Ν  ΤΩ Ν  30 .000000  ^

Καί ά*λο όμως σημαντικώτατον γεγονός μαρτυρεί ούχ ήττον 
■τόσον τήν Ιδιωτικήν ευμάρειαν όσον χαΐ τήν πρός τήν Τράπεζαν 
απόλυτον πλέον εμπιστοσύνην καί τοβτο εϊνε ή έχδοσις τοδ νέου 
λαχειοφόρου δανείου τών 30.000 000 δραχμών.

Είς τήν έκδοσιν τοβ δανείου τούτου προέβη ή Τράπεζα 
ακολουθούσα την πολιτικήν τής ένισχύσεως τών μέσων τών 
προωριβμένων διά τήν ένίσχυσιν τή; χτηματικης πίστεως έξέ- 
δωκ* δ'σύτό έπί τόκοι 2 1)2 ο)ο χαί τού αύτο3 σχεδόν τύπου

πρό: τή πρώτον έχδοθέν τώ  1904 λαχειοφόρον ίάνειον τών 
20,000,000.

Άλλα καί πολλοί έτεροι λόγοι έπέβαλλον εις τήν Τράπεζαν 
τήν ΙκΚοσιν τοδ δανείου τούτου.

Α’ Διότι ήδη άπό τοϋ 1911 είχεν άναλάβει ολόκληρον τό έκ δρχ. 
16 000.000 ίάνειον τοδ Δήμου ‘Αθηνών πρίς 5 ο)ο τό όποιον δέν 
«ξέδωχεν είς δηιιοσίαν έγγραφήν. Καί βεβαίως είχεν επαρκείς χρη
ματικούς πόιθι·ς ή Τράπεζα όπως αντιμετώπιση τάς άνάγκας τής 
κτηματική; πίστεωο, τήν μερίδα τή; όποιας έβάρυνε τό πρός τόν 
Δήμ-)» δάνειον, άλλ* όμως ή όσον τό δυνατόν έπαύξτ,σις τών δια
θεσίμων κεφαλαίων τής Τραπέζης άπετέλει ούσιώδες μέρος τοΰ 
προγράμματος αύτή; όπως δήποτε έν δεδομένη' περιοτάοει νά 
έπέρχηται αρωγός είς τό Κράτος, πρόβλεψις ήτις καί έπηλήθευσε 
καί ά ·> έβη ευεργετικότατη διά τόν άγώνα τοϋ Έθνους ώ ;  ήδη 
ανωτέρω άναφέρομεν.

Β' ΤΙ ύπερβολική ΰψωσις τώ / τιμών τών δύο άλλων λαχειοφό- 
ρων δανε'ων τής Τραπέζης, καί Ιδία τοϋ δανείου τοδ 1904 2 1)2 ο)ο 
τοϋ οποίου αί μετοχαί έφθασαν είς τάς 123 δραχμά-, ή ΰψωσις 
λέγομεν οΰτη ενείχε τόν κίνδυνον μεγαλειτέρσς ύπερτιμήοεως ώ ; 
έκ τής ζητήσεως καί της έκ ταύιη; άναπτυχθείσης κερδοσκοπίας 
δυναμίνη νά άποβή έπιβλαβής πρός τά μικρά άποταμιεύματα τά 
όποια τρέπονται συνήθως τάς τοιούτου εΐΛονς ομολογίας.

Γ' Ή  άνάγκη τή ; ανακοπή; τής εισαγωγής ξένων λαχείων ήτις 
συνεπεία τής ύπερτιμήοεως τών μετοχών είχεν άρχίσει επιτεινο- 
μένη παρά τάς απαγορεύσεις τοδ σχετικού νόμου-

ΝΕΑΙ 0IK0N0IHIKAI ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η  Τ Ρ Α Π Β Ζ λ  Π Α Ν Τ Ο Τ Ε  Α Ρ 0 Γ 0 2

Πάσαι αύται αί προβλέψεις πρός συγνέντςιωσιν 
κεφαλαίων έν τΰ Τραπέζη δέν έβράδυναν »οί πάλιν 
νά έπαληΟεύαωσι χαί δή έν χρισιμωτάτ^ ις οτιγ- 
μαϊς ύπερτάτων αναγκών.

Ό  χατά τής Τουρκίας πόλεμος έξηχολούθει 
χαί κατά τήν άρχήν τοδ 1913, αί δέ Κυβερνήσεις 
τών Μεγάλων Δυνάμεων καί οί έν Ευρώπη τρα
πεζιτικοί κύκλοι δυσφοροδντες διά τήν παράτα- 
σιν ταύτην τοδ άγώνος, έξ ού ού μόνον κίνδυ
νος διεθνών περιπλοκών έπεχρέματο διαρκώ:, 
άλλά καί ανησυχία καί νέχςο>ίις άν μή χρίης οι
κονομική έν ταΐς χρημαιιστικαϊ; άγοραϊς x tl έν 
τφ έαπορίφ έπεκράιουν, έφήρμοζον ούστηρό ερον 
την άρχήν τή; άρνήσεως πόσης χρηματική; συν
δρομής είς τούς έμπολέμους. Άποτυχούοης συιε- 
πώς πάσης προσπαθείας τοΰ Κράτους πρός εν- 
ρεσιν προσωρινοδ δανείου, τών δέ αναγκών τοϋ 
πολέμου άπαιτουσών άμεσον καί επιτακτικήν έτι- 
χουρίαν, ή Εθνική Τράπεζα δέν έδίσταοε νά ου- 
νοΛολογήση μετά τής Κυβερνήσεως τήν άπό 2Κ 
Μαρτίου 1913 σύμβασιν περί χορηγήσεοι: προσω- 
ρινοδ δαιείου 50 εκατομμυρίων φράγκων.

Συνάμα ΰμως ή Λιοίκησις τής Τραπέζης, 'ίνα 
άντεπεξέλθη είς τήν άναληφθεΐσαν ύπογρέωσιν 
Ουνωμολόγησε προσωρινόν δάνειον έπί ένεχύρφ 
νρηαατο^ρόφων τοδ χαρτοφυλακίου αύτής έχ δρχ.
25.000 000 μετά Β ε λ γ ικ ώ ν  Τρατεζών στετώς σνν- 
δεδεμένων μετά τών έν Παρισίοις φίλων αύιής, 
έξασφαλίσασα συνάμα τήν εν πίριπτώσβι άνάγ
χης παροχήν είς αύιήν καί άλλων πιστώσεων.

Δέν πορήίθον όμως πολλοί μήνες κοί ή Τρά
πεζα εϋρέΟη είς τήν άνάγχην νά προσέλθη χαΐ 
πάλιν είς βοήθειαν τής Κυβερνήσεως εύρισχο- 
μένης είς τά πρόθυρα τοϋ Βουλγαρικού πολέμου. 

Τά (Απειλητικά νέφη τοϋ νέου τούτου πολέμου Ιπέτειναν ύπέρ ποτε 
τήν ανησυχίαν τών οικονομικών κύκλων καί ό οίκοιομικός άπο· 
κλεισμός έγένετο αύστηρότερος. Παρά τήν γενιχήν έν τούτοις άνη- 
συχίαν ταύτην ή Τράπεζα, έπιτυχοΰία τήν αςωγήν τών πάντοτε 
πισιων φίλων χαί πεποιθόιων έτ’ αύτήν σοβαρών εν Παρισίοις 
κοί έν Λονδίνφ οικονομικών παραγόντων, ήδυνήθη νά προσέλθη 
πολύτιμος βοηθός είς τό Κράτος καί έκ τών ίδιων αύτής μόνον 
πόρων άντλοϋσα νά χο^ηγήση νέον προίωρινόν δάνειον 40 έκατομ- 
μυρίων φράγχων, συνομολογηθέν διά τής άπό 15 Ιουνίου 1913 
συμβάσεω:.

Πλήν όμως τούτου ή Τράπεζα συνήψε τάς άπό 22 Ιουνίου 
χαΐ 30 Ιουνίου 1913 συμβάσεις μετά τής Κυβερνήσειος διά τήν 
έ'δασιν τοϋ έκ δραχμών 50 εκατομμυρίων δανείου πρός πληρω
μήν τών άπαιτήσεων καί επιτάξεων, έκ τοΰ οποίου δέκα μέν εκα
τομμύρια άνέλαβε δι" ίδιον λογαριασμόν, Ικανόν δε ποσόν διέθε- 
σεν έν τφ έξωτερικφ προκαταβάλλουσα πάντοτε τό άντίχιμον είς 
τό Δημόσιον.

Δ̂ΑΝΕΙΟΝ 500 000 000 ΕΙΣ ΧΡΤΣ0Ν TOT 1914 J
Παοαλλ.ήλιας έν τούτοις πρός τός προσπαίείας τής Τραπέζης 

ό>κο; δυνηθή νά προσφέρη τήν πολύτιμον αύιής συμβολήν πρός 
τό Κν^τος διά τήν έπιτυχή διεξαγωγήν τών δύο νικηφόρων πο
λέμων, ούχ ήττον αγωνιώδεις, έπίμονοι καί αξιοθαύμαστοι ήοαν
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ
oi προσπάθειαι τοΰΔιοικητοΰ τής Τραπέζης, διαιελοϋντος έπίδέκα 
δλ ιυς μήνας έν έπιατοατεύαει χαΐ περιερχομένου τάς Εύρωπαϊκάς 
άγορσς έν διαρκεϊ συνεννοήσει μετά τών έ*βϊ παλαιών καί Ισχυ
ρών φίλων τής τε Τραπέζης καί τή ; 'Ελλάδος, δπως έπιιΰχο τήν 
συγχροτηβιν όιίλου διά την σύναψιν τον δανείου τών 500 έκα
τομμυρίων τό ό .το Ιον ή Κυβέρνηοις είχεν άποφασίση δ.τως κά
λυψη τος έκ τών πολέμων χαινούσας πληγά:.

Καί τέλος αί προσπάθειαι αύται έοτέφθηιαν ύτό επιτυχίας κα- 
τορθωθείσης τής συμπήξεως ομίλου άναλαβόντος τήν έκδοσιν τοϋ 
δανείου τούτου ΰπό δρους πυλλφ εύνοίκωιέρους διά τό Κράτος 
εκείνων έφ* οίς επέτυχε νά συνάψη δάνειον τό Σβρβκόν Κράτος.

Τό δάνειον συνεφωνήθη νά πραγματοποιηθώ είς δύο εχδόσεις 
έκ διακοσίων πενχήκοντα εκατομμυρίων έχάοχην. 'Εκ τοΰ ποώτου 
τμήματος τοΰ δανείου τούτου τών 250 000 000 ή 'Εθνική Τράπε
ζα με It1 όμάδος άποτελο’ ιμένη; έξ 'Ελλήνων τραπεζιτών χαί οΐ έν 
‘Αγγλία οίκοι Hambro et Son, London County and West
minster Bank Limited και E. Erlanger et Co άτ έλαβον εν ου- 
νόλφ ποοόν φράγκων 75 εκατομμυρίων ών 25.000.000 έξετέθηοαν 
εις δημοσίαν έγ/ραφήν έν Έλλάδι καί φράγκα 50.000.000 έν 
Άγγλίςι.

Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΩ Σ Η

Έάν ήδη άναχεφαλαιώσωμεν τά πρός τήν Κυβέρνηοιν χορη 
γηθέντα προσωρινά δάνεια, τά καιά τά δυο έτη 1912 καί 1913 
χο^ηγηθέντα καί τά εί; αύτήν διατιθέμενα ν.τό χής Τραπεζης 
κκράλαια εκτός τή; συμμετοχής χαί είς τό νέον δάνειον τών 250 
εκατομμυρίων έξάγομεν τοϋ; έξής αριθμούς.

Α' ΠΑΛΑΙΑ ΔΑΝΕΙΑ επ’ αναγκαστική κυκλοφορία καί άλ
λου τιτλοις υπόλοιπον xfj 31 Δεκεμβρίου 1913 Δραχ. 61 778.515 42 

Β" ΠΡΟ-ΩΡΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ 
α ’ Δίνόιον 40 έκατομμυρίων τοΰ 1912 διά

συναλλαγμάτων σιμμεΐο^Γ] τή; Τραπέζης Δρχ. 20 032.000
Διετέθησαν συναλλαγματικοί άξίας > 18 244.000
Ύπολι ιπον διά τήν Τράπεζαν » 11.787.400

β' Δάνειον 50 000.000 διά συναλλαγμάτων 
τοΰ 1913. Έ ξ αύτοΰ διετέθησαν συναλλάγ
ματα άξίας 12.200.000 υπόλοιπον διά τήν
Τράπεζαν.............................................................. > 37.800.000

·{ Δάνειον 40,000,000 δι’ ομολογιών τοϋ 
1913 διεθέτησαν δρ 10,273,000 υπόλοι

πον διά τήν Τ ρ ά π ε ζ α ν .....................................  > 23 727 00J
δ’ Δάνειον 50.000.000 του 1913 άναληφΟέν

ύπό τής Τ ρ α π έ ζ η ς ..........................................  » 10 500 000
Ή το ι σύνολον Λυχ. Ιό ,814,000

- 1 9 - 1 4
^  m o i m i m i  μ ε μ μ ι  ε »  τη  τ ρ α π έζη  J

ίό ετος 1914 άνέτειλεν ύπό τοϋ; οίσιωτάτους διά τό Κρά- 
U o ; xui τήν Τραπεζαν οιωνούς.
?  Γενική πεποίθηαις έκράτει ότι έοημειου ευδοκιμον άπαρ- 

1 χήν περισυλλογής, κατόπιν τής διεξαγωγής δύο πολέμων 
έν οί- αί π ροσπαθειαι άμφοτέρων έστεφθησαν ύπό τοσαύτη; 

έπιτυχίας, περισυλλογή; ήτις ήτο άναγκαία διά τε τήν Παλαιαν 
Ελλάδα καί τάα Νέας χώρας. Τά δέ πρ^κυπτο τα καθήκοντα τοσον 
διά τό Κράτος όσον καί διά τήν Τράπεζαν ενεδείκνυον ενιαοιν 
πάση; προσπάθειας δι'έκεΐνο μέν πρός παγιωσιν τη; ταξεως και 
τήν ταχεϊαν λήψιν τών ά.ταιτουμενων νομοθετικών μετρα>ν πρός 
όργάνωσιν καί ρύθμισιν τής λειτουργίας ολων των κλάδων είς 
ταύτην δέ τήν συνέχισιν τοΰ προορισμού της, εί; τόν οποίον ioaov 
έθνωφβλώς άπό τή; Μρύσεώς της άνταπεκρίθη.

Καί ή εργασία ήρξατο όντως πνρετωδης εν τη ΤραπεζΉ, ερ- 
άποβλέπουσα άφ'ενός μέν εις την εσωτερικήν

ρικής λειτουργίας τής Τραπέζης διά τής ίδρύσεως ειδικού Συμ
βουλίου τή; Διοικήσεως, καΟιερουμένου ουτω Συλλογικού συστή
ματος προσδίδοντος μβιζονα συνοχήν είς τόν Διοικητικόν τής 
Τραπέζης μηχανισμόν.

Εκτός δμως τών σοβαροτήτων τούτων εσωτερικών έν χ[| Τρα
πέζι μεταβολών ή κήρυξις τοΰ παγκοσμίου πολέμου κατά τόν 
Ιούλιον τοΰ 1914 έδημιούρνησε κατά τάς πρώχας ημέρας πανικόν 
έν τή παγκοσμίφ άγθ(ά,_ δν δμως περιωριοε σύντονος έπέμβασις 
τών Κυβερνήσεων διά τής λήψεως "ενναιων μέτρων. Παρ' ήμϊν 
Βασιλικόν > Διάτογμα 21 Ιουλίου 1914 δνέστειλε τήν ύποχρέω- 
σιν πρός άποδοσιν τών παρά Τραπέζσις ή ίδιώταΐί Τιαπεζίιαις 
καταθέσεων, ένφ δι’έιέρου Βασιλικού Διατάγματος άπηγορεύθη 
ή εξαγωγή α ύ του ^ υ  χρυσοΰ ε« τήν αλλοδαπήν Ή  ’Εθνική Τρά
πεζα ούδεμίαν, ώ ;  εΐκός,έποιήσατο χρήσιν τών διατάξεων τού 
Βασιλικού Διατάγματος άπό 21 Ιουλίου, τής Διοικήσεως φρονού- 
οης δτι οΰδείς έν τούτφ ενυπήρχε κίνδυνος, τοΰτο δε καί έ« τών 
πραγμάτα>ν άπεδείχθη, καθόσον αί αναλήψεις καταθέσεων 
κατά τούς δύο πρώτους μήνας τοΰ πολέμου 'Ιούλιον καί Αύ
γουστον δέν ύπερέβησαν τά πέντε εκατομμύρια δραχμών. Έ τερσ 
δμως μέτρα επιβαλλόμενα ύπό τής προνοίσς ύ*έρ τών συμφερόν
των τής Τραπέζης έλήιθησαν. τοιαϋτα fie ήααν ή αΰξησις τού έν 
τφ ταιιείφ αύτής χρυσοΰ, ή ϋψωσις τοΰ τόκο» καί περιορισμός 
τις τών τακτικών αύτή: έργασιών. Οΰ:ω άπό τής 19ης Ιουλίου 
ό τόκος τών προεξοφλήσεων άνήλθεν είς 8 ο)ο. Άλλ* ή Τράπεζα 
προσωοινώς μότον έλαβε τά μέτρα ταΰτα, δυσψοροΰαα δέ καί 
πιεζομένη έκ τής ανάγκης. Εύθύς δέ ώς έν τή αλλοδαπή έπήλ*ε 
ποιά τις γαλήνη, Ιοπευσε νά μετριάση τά άμα τή χρίσει θεσπι- 
σθέντα, όρίσασα μέν άπό τής 11ης Νοειιβρίου τόν τόκον τής 
προεξοφλήσεως εμπορικών γραμματίων είς G 1)2 ο)ο, διατάξασα 
δέ τήν άπό τής 1ης Δεκεμβρίο» ύπό τινας περιορισμούς έπανά- 
ληψιν τών κανονικών έργασιών.

Κατά τάς δεινάς τοΰ 'Ιουλίου καί Αύγουστου ήμέρας καί μεϊά 
ταύτας ή ‘ Εθνική Τράπεζα ού μόνον προαήλθβν αρωγός είς τάς 
επείγουσας άνάγκας τοϋ τόπου, άλλά χαί περί άλλα άνιικείμενα 
δισφεύγοντα πως τήν αρμοδιότητα αύτής έκαλείτο έστιν δτε νά 
ασχοληθώ, μνήα,ων δ' αΰτη τοΰ χαρακτήρος, όν φέρει, εστη καθ' 
δλον τό διάσιηια χή; κρίσεως παρά τό πλευρέν τή; Κυβερνή- 
σεω; τής χώρας, ύιτυστηρίζουσα κατά τό ένόν τήν φιλοπόλιδα 
αύτής μέριμναν. Οΰτω είργάίθη λυσιτελώς εις τόν εφοδιασμόν 
τή; άγοράς διά σίτου, αλεύρων καί άλλων χρησίμων, ή δέ περί 
τούτου μέριμνα άπησχόλησεν έκιοτε τήν Τράπεζαν, ώς θά ίδ ω 
μεν κατωτέρω. Καί εις τήν διενκόλυναιν τής εξαγωγή; τών Ε λ 
ληνικών προϊόντων είργάσΟη κατά τήν δευτέραν εξαμηνίαν τοΰ 
1914, άναλαβοΰσα ώς έντολοδόχος τοΰ Κράτους τό πρώτον μέν 
τήν κάλυψιν κινδύνων πολέμου φορτίου σταφίδος, είτα δέ κοί 
τήν ένέργειον ασφαλειών έπί φορτίων άλλων ‘Ελληνικών προϊόν
των .βιομηχανικών ή γεωρικών, ώς χαί μεταλλευμάτων καί ορυ
κτών μεταφερομένων είς τήν αλλοδαπήν. Καί είς άλλους te  έπί
σης κλάδους τή; Έθνικής παραγωγή; εβπευσιν έιτίκουρος, υπο
βοηθούσα καί έν τούιφ τό εργον τή; Κυβερνήσεως χής χώρας 
καί έχ/·ρήγηοε δάνεια έπί ένεχύςφ καπνού είς τούς παραγωγούς 
έν τισι τών διαμερισμάτων τών νέων επαρχιών καί εί; ιός ά>άγ- 
>α. επιχωρίων μεταλλευτικών λαί άτμοπλοΐκών ‘Εταιρειών δέν 
ύστίρηοβ νά προσέλθη άρωγός χαί, καθ’ ήν εποχήν μεγίστη ανη
συχία έχράτει καί έν xfj άλλοδατή καί ενταύθα, έβεώρησεν έπι- 
βεβλημένον καθήκον νά χορηγήσ» χήν συνδρομήν χης είς άλλα 
πιστωτικά ιδρύματα δπως άπαλλαγώσι στιγμιαίων άλλως τε δυβχ?- 
ρειών. Τήν φιλικήν ταύτην ουμηεριφοράν άια,-νωρίζοισα ή έν  
Λονδίνφ Διοίκησις της Ίονικής Τραπέζης έξεδήλωσε θερμός εύ- 
χαριοτίας πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν έν έγ/ράςρφ, έν φ  έξ«ί 
ρει τήν δράβιν αύιής κατ' άντίθεσιν πρός τήν πορείαν τινών έκ- 
τών εύρωπι ϊκών Τραπεζών, αϊτινες ήρνήθησαν πρΛς τήν κοινω
νίαν τήν εαυτών συνδρομήν, καθ’ ήν άκριβώς στιγμήν νψιστη 
υπήρχε ταύτη; ανάγκη

Περί τής αρωγή-, ήν τό 'ίδρυμα παρέσχεν έν κρισίμοις στιγ- 
μαΐς πρός τήν Ελληνικήν άγοράν, μαρτυρεί καί τό γεγονός, ότι 
τό σύνολον τών δανε ων καί ανοικτών λογαριασμών έπ* ένεχύρφ 
χρηματογράφων κατά τό 1914 ΰπερέβη τό σύνολον τών χορηγή- 
οεων διαρκοΰντος τοΰ 1913 κατά δραχμάτ 28.657.116.14.ή,αι η βργαοιίί “ " " ϊ  . .Τ Ι ι , “ · > ·γαοία πολυσχιδής, άποβλέπουσα αφενός μέν είς την εσωτερικήν _______________________________________________

άνα“ όγωςΥ τής'όαίμέρα^άλ^ατ^κής γ^γαντώσεως του ιδρύματος,’ @ « ^ | εΦ0ΑΙAIIRQI ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ ^ Φ
άφ· έτέρου δέ εις χήν έπέκταοιν χών εργασ.ων καθ απαντας τους VI----------------------------------—---̂
κλάδους πρός διευκόλυνσιν χοΰ λαοί·, καταπονηθέντος οπως δη- 
ποιβέκ τών δύο πολέμων καί τέλος τήν προπαρασκειασηχην ερ
γασίαν διά τήν έγκαχάστασιν ΰποκατασιηιιαχων εις τος Νεας Χ ω 
ρά , έν ταΐς όποίαις χαί ποΗαί καί μεγάλαι και επειγουσαι ενε-
δέίκνύοντο άνάγκαι. , , .  _ 10ι. _

Δυστυχώς κατά τού; πρώτους ακόμη μηνα; του 1«14 δε-νοτα- 
τον έπληξε τήν Τράπεζαν δυστύχημα δια του θανατου του Δ.οικη-

Συνέλευσις συνελθοΰοα έξέλεξε Διοι
κητήν τόν 'Υ π οδιοικητήν  κ. ‘ Ιωάννην Εύταξίαν και \π οδιοικη  
το ς  τ ο ύ ; χ .κ· Δ ροιοπ ουλον  καί Μ άξιμΊ ’ · *

Καί τοΰ χ. Εύταξία δμως μή παραμείναντος έν τ ν  Δι^κησει 
ή έπί ολίγους μόνον μήνας συ. ήλθε χαι παλιν η Συνέλευσις εντός 
τοΰ αύτοΰ έτους τήν Μην Δεκεμβρίου 1914 χαι εξελεξε Διοικητην 
τόν χ ’Αλέξ. Ζάΐμην, ^ οβ ά σα  καί είς τροποποιήσεις τινας του 
καταστατικού άφορώσας μάλλον είς την διαρρυθμισιν της έσωχε-

Τήν σοβαρω άτην δμως. ώς είποαεν άνωτέρω, ύπηρεαίαν πρί ς 
τήν χώραν προσέφερεν ή Τράπεζα άναλαβοΰσα τήν προμήθειαν 
σίτου εις στιγμής, κ «θ*ας ή έπάρκεια τών υπαρχόντων αποθεμά
των έθεωρεϊτο προβληματική αετά παρέλενσιν τριμήνου άπό τή; 
ένάρξεω; τοΰ πολέμου διαστήματος.

Καί δέν είναι βεβαίως άγνωστοι έν γενικαΤς γραμμαϊς αί με- 
γάλαι δυσχέρειαι, ι>ϊ ιιες παρβτηρήθησαν είς άλλας χωράς. Ή  ση
μασία δμως τής υπηρεσίας ταύιης τό.ε μόνον δύναται νά κριΰ^ 
όταν ληφθώσιν ύπ’ δψιν αί μεγάλαι Ουσίαι είς α ; υπεβλήθη σαν 
άλλαχού τά Κράτη κοί at σπουδαίοι δυσχέρειαι, οϊτινες, με θ’ όλας 
χάς θυσίας ταύτας προέκυψαν έχει περί τήν προμήθειαν, τήν 
άποθήκενοιν χαί νήν διανομήν σίτου.

Ό ταν κατά Ιούλιον 4941 έξερράγη ό Εύρωπαΐκός πόλεμος χαί 
ή προμήθεια έκ Ρωσσίας έκρίνειο άμφίβολον λόγφ χής «ατά χήν 
έποχήν εκείνην αμφιβόλου πολιτικής τής ’Οθωμανικής Αύτοκρα-
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τορία-, έξ ής ή;τειΧιϊτο ό <ίκο*/ε«σμ^ς τή οιόδου τών στε'ών τοΰ 
Ελλησπόντου, ή δ·εθνής άγορά τών ύημη ιςιαχών πρ(ς αιιγμήν 
εονη αδρανούσα, οχεδόν tircti · παρέλυοεν ελλείψει μέσων μεταφο
ρά,;, οί ναύλοι xatu φισικήν συνέπειαν ΐπερετιμήθησαν καί τό 
ελληνικόν έμπόριον δέ/ έτόλμα νά στραφΰ πρός άλλα; αγοράς χαί 
νά τάμη νέας έμπο(:»ά; ίδούς.

Κατά τήν χρίοιμον ταύτην στιγμήν εντολή τής Κυβερνήσεως 
ή Έθνιχή Τράπεζα άνέλαβί τήν έξυπηρέιησιν τών άταγχών τής 
χώρας, άποταθεΐσα διά τών ανταποκριτών αύιής-πρό; πάντα τά 
μεγάλα κέντρα τής ίιβ&ιοΰς σπαγοράς. ^

Τά έ» τΰ χώςα κατά τήν εποχήν εκείνην αποθέματα νπελο 
γίζβτο ότι θά ίπήρκουν δια τός μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου ίδίου 
έτους όιάγκας αύτή;. Πρός άντιιιετώπισιν ίέ τών αναγκών διά 
δτιο περαιτέρω μήνας ποοέβη ή Τράπεζα και’ εντολήν πάντοτε 
καί διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως είς τήν ί'ξ Αμερικής 
προμήθειαν 60 564,74 τόννοιν σίτου άξια: έν συνόλω δρ. 16,409, 
913, ήτοι έπί τι ιή κατά μέοον όρον λεπτών 35 κατ’ όκάν. Έκτος 
όμως τοΰ «{του τούτου έτρομηθεύθη διά λογαριασμόν τοϋ Κρά
τους καί

16,034.08 τόννοις κριδής άξίας δρχ. 8,207,587.—
3,058.30 » ζα*χάρεως » » 2,702,024. —

143,70 » καφέ > » 154,500.—
891.60 όρύζης > » 656,390 —

ήτοι έν δλς> 17 129,28 άξίας δρα^^^ίΟ^όΟ^—
Βροδύτεςον όμως έπί ιΰ έξασ<ταλίοει τής ελεύθερο* λοΐυς έν 

ιώ  Ώκιανφ άνα{}υ;ρς.ή αν τΟ έμπόριον άνέλα£ε τήν δι’ ΐδιον λο
γαριασμόν προμήθιιαν σί<ου. ή δέ Τράπεζα άνεδέξίτο ijj Ι,γυή· 
σι ι τοϋ Κρίτους να παρέχω είς τούς έμπορους τά μέοα διά τήν 
έκιέλεσιν ιών παρα γίλιών των, άναλαβοϋσα τήν ΰποχρέωσιν ν’ 
άιοίγρ πυτοισεις υπέρ τών έντολέων έμπορων παρά τοΐς έν Α μ ε 
ρική άνταποκριταϊς έπί τή άπό μέρους αύιών καταβολή παρά 
τή Τραπί’ζιι περιθωρίου καί τή άποστολή απ’ εύΟίίας προς yry 
Τράπεζαν τών φορτωτικών, τό υπόλοιπον τή; άξίας τών οποίων 
ατεβαλλ(το έ>ταΰθα αμτι ry άφίξει τοΰ έμπορεύμαιος. Οί'Τ »  ή- 

κυράσθηιαν άπό τοΰ τέλους 'Οκτωβρίου μέχρι τών μέίων Δεκεμ- 
Υνίου 1914 τά κάτο>Ή ποσ < σ'του, άτινα ύπελο/ίσθη ότι θά έξήρ- 
βητν τήν κατανάλωσιν τ ώ / μηνών Δεκεμβρίου 191ί, Ιανουα- 
κίου καί Φεβρουάριου 1915. 
ρ διά λογαριαομόν τού έπι-

ιιελητηρίου Πειραιώς τόννοι 77,330 άξίας δρ. 28,322 567 
2ΐδι ' ι λ) »μάν ίαπό ίων Βόλου » 8,022 ι> 5 2,527,105
3) » * » Κέρκυρας » 5.240 - » 1,601 771
4) > » * Κύμης » 500 > * 1·>6 2ί>3
5) » t> » Χαλκίδος -> 2 200 » » _____740,878

”Hcoi έν όλο) τόννοι ^983Λ )θυ αξίας δρ-^23^348^588
έ ύ μέσι) τιμή λετ:ών 38 37,1)2 κατ' ό*ΰν, άνεξαρτήτως πρός τάς 
π^0Λη >βια; έμεινα; αιτινες έπραγματοποιή ίηοαν χάρις εις τάς ευ
κολίας τ'»ς οποίας παρέοχον τ ι  έν Θίοσαλονίκι], Πατρανς x ji  
Πειραιεϊ ' Υ.τοκ ατασ ι ή μα ι α τής Τραυιέ;ΐ|ς πρός διαφόρους έκείοε 
έμ πόρον ς.

Έ ν τούτοις, επειδή διά τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, μεθ’ όλην 
τήν ένεργόν παρέμβασιν τή ; Τραπέζης χαί τήν γενναίαν χρηματι* 
κην διευκόλννσιν τών εμπόρων 4έν έφαίνβτο διι ή to δυνατόν ΐά 
εξυπηρετηθϊ] πλήρως ή σιτάρκεια τής χώρας, απηνΒύνονιο δέ 
καθ* ημέραν ζωηρά παράπονα έπί τή έλλείψα σίτον, Ιδίως είς τάς 
νήβίυς καί τά; μικρός περιφβρείας, λόγφ τής εύλογον έφεκτικότη- 
τος τών εμπόρων, δισταζόντων νά έναποθηκεύαωσι οίτον, cvti- 
νος ή άξια άπό τών υψηλών τιμών ήδύνατο, αιρόμενων τών ΰφε- 
στώτων ε «  κωλυμάτων τή ; άπό Pwiaiac μεταφοράς, νά μ«τα- 
πέα|| είς πολλφ χαμηλότερον επίπεδον, έξ ά ,̂λου δέ αί τιμαί τοΰ 
οίτου έν Αμερική ώ ;  καί αί τιμαί τών ν α ύ λ ω ν  ηΰξανον όοημέραι 
«ταθερώς χωρί; ν' άποκλείηται ό φόβος τοΰ αποκλεισμού καί τών 
Αμερικανικών άγορών, ή Κυβέρνηοι; άπεφάσιοε τήν ένίσχυσιν 
τής είσαγωγής καί έπεφόρτιοε τήν Τράπεζαν έν άρχή μέν νά άγο- 
ράβχ) διά λογαριασμόν της 20 000 τόννους σίτου, βραδύτερον δέ, 
ήτοι κερί τά ιέλη τοϋ μηνό; Δεκεμβρίου 1914, ψηφισθέντος ύπο 
τής Βουλής τοδ ύ τ“ αριθμόν 528 Νόμου, παρέσχεν αύτή τ ή ν  εν
τολήν νά προβά είς νέας προμήθειας. Κατόπιν τών εντολών ϊ0" '  
των ή "Εθνική Τράπίζηι τή συνδρομή τή{ πρός τόν σκοπόν τοδ* 
τον καταρτισθείσης ‘ Επιτροπείας άνωτάτων υπαλλήλων το“ 
Κράτους καί τής Τραπέζης, προέβη *ίς τήν αγοράν 76 350 τ ό ν -  
vtev σίτου ολική; αξία; δρ. 28,160,6.6, ήτοι έπί μεσχ) τιμήλεπι®ν 
47.05 κατ’ όκάν.

‘ Εκτός όμως τών ώς ανωτέρω ποσών τή έγγιήσει τή; Κυβερ
νήσεως κατεβλήθησαν f»tO τή; Τραπέ;ης καί δρ. 14,021.474, δι’ 
άντίτιμον 26.860 τόννων "λευρων παραγγελθέντων δια λογαρια
σμόν τών αρτοποιών έφ’ ώρισμένβ τιμή.

Οΰτω τό σύνολον τών άπό τή ; ένάρξεως τοΰ Εΰροιποϊκοΰ πο
λέμου γβνομένων κατά τό 1914 άγορών είτε διά τής ’ Εθνική; Τρα
πέζης, είτε διά τών ιδιωτών πάντοτε όμως τή έγγιήσει tc-0 Κρά
τους καί ετί τή καταβολή τοϋ αντιτίμου αύτών ύπό τής ’Εθνικής 
Τραπέζης άνήλθεν εις τά εξής ποσά :
σίτος καί άλευρα τόν. 257,075,048, άξ. δρ. 86 940,601 45
κριθή,ζάκχσρι-,κοφέτ,όρνζ. » 1<.129 028. » > 6,720 601 —

Ή τοι έν δλίί» τόννοι 274,201.071. - > 1)3.661.102.45

Α Α Ν Ε ΙΑ  IIPO S ΤΟ Κ Ρ Α Τ Ο Σ
Έ κιός όμως τών ποικίλων κα  ̂ μεγίστων τούιων υπηρεσιών 

τή;; Τροπέζη; πρός τήν χώραν, παραλλήλως ήλθεν αΰιη έπίκου- 
ρος πμός τήν Κνβέρνησιν τοδ Κράτους πρός ϊεραηείαν έπ&ιγον- 
βών ούτού αναγκών.

Οΰτοι διά τής άπό 17 Ιουνίου 1944! συμβάοεως ή Έ0\ ι^ή Τρά
πεζα έχορήγη,οεν είς τό Κράτος ιέ^ν προσυιρινόν δάνειον 65.000. 
000, έξοφληΟέν ό^ως τό επόμενον 8Tfj 1915 διά νέος συμβόσκο; 
άπό 17 ’ Ιουνίου 1945 δι’ ή ; ή Τράπεζα ά'έλοβε πρός έξόφληαιν 
tcC δανείου τούτου ομολογίας έκ τοΰ δευτέρου τμήματος τοΰ δα
νείου τών iOO.OOO 000 φράγκων.

Έτέραν σύμβασιν συνήψβν ή Τράπεζα μετά ιή : Kvfβρνήσεω; 
άπό 6 Δεκεμβρίου 1&14 πνρί έπεκτάσεως τοϋ προιομΐου αύτή: καί 
είς τάς άλλος χώρα^ Ή  ούμβαοις ηντη έτροποποιήθη δι" έτέρας 
συμβάσεως άπό 14 Φεβρουάριου 1915

Ή  έπέκτασις τού προνομίου τή; Τρσπέζη: ήτογενική δι’ όλας 
τάς νέας χώρο®, πλήν τής Κρήτης έπί τής όπιίος Φά έπίξετείιετο 
ή ισχύς τοΰ προνομίου τής Τραπέζης μάνον μετά ιήν ουγ/,ώιευσιν 
τής Τραπέζης Κρήτης, οποτεδήποτε θά έγίνείο αΰιη.

Δια τών έφεξής άρθρων τής συμβάσεακ »*ρίζειο ότι :
Α) "Από τής 1ης Ίανουαρίου χιλιοστού έννεακοσιοστοΰ δεχάιοο· 

πέμπτου έτους ή ‘ Εθνική Τράπεζα τή ; 'Ελλάδος.
1) Απαλλάσσει τό Δημόσιον τής καταβολή; τόκου 

διά τό t i ;  τραπεζικά γραμμάτια δίνειον επ* άναγκα 
urixfi χνκλοφορία

2) Ύποχοεοΰτα* τόν μέντόκον τών ένυιοΟήκων αύιή. 
δανείων, τών συνωμολογημένων ήδη ή ουΌμολογηθη-ΐι- 
μέ>ων, νά ύ.τοβιβάση εΐςεξ έπί τοΐς έκαιόν, τόν δε τόκον 
ύπεριιμερίας είς ε.ττά έπί τοϊ; εκατόν.

3) Αναλαμβάνει τήν ΰποχρέωσιν τό  εις γεωργοκτη 
μαικά δάνεια χορηγούμενον ύτ" αύτή; έτησίω; ποσόν ν’ 
ά 'α  άγΌ ι ί ;  εϊ<οσι πέντε εκατομμύρια δραχμών.

i ' Γποχρεοΰται έν ταΐς νέαις χώραις νά ίδρύσ|) 
έντός δύο μέν έτών όκ ό> τουλάχιστον υποκαταστήματα, 
εντός δ ’ έτέρων δύο έτών τέσσαρα προ ’ έτι υποκαταστή
ματα, πλήν τών τή; Τραπέζης Κρήτης άτινα θά &ιατη- 
ρήσο, συγχωνευομένης ταύτης πρός τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν.

Β) Έπί τή έπεκτάσει τών προνομίων τή; ’Εθνικής 
Τραπέζης καί έν ταΐς Νέαις Χώραις παρείχετο ταύτη τό 
δικαίωμα τή; αΰ;ήσεως τών διά Λογαριασμόν ταύτης 
κυκλοφορούνταν γραμματίων’, καί ύφιβταμένηΓ ί'η τής 
άναγκαστικής κυκλοφορίας κατά όγδοήκοντα εκατομμύ
ρια δραχμών-

OSto τό άνώτατον όριον τής κυκλοφορίας τραπε
ζικών γ ρ α μ μ α τ ί ω ν  διά λογαριασμόν τής Τραπέζης θέλει 
άνέρχεοθαι εί; δραχμ. εκατόν τεσσαράκοντα ίίξ ίκαιομ- 
μύρι-ι. πλήν εκείνων άτινα αΰτη θσ δικαιούται νά κυ
κλοφορ ΰ μετά τήν λήξιν τοϋ δικαιώματος κυκλοφορίας 
τής Ίονικής Τραπέζης καί τών τής Τραπέζης Κρήτης 
μ ε τ ά  τήν συγχώνευσιν αύτής.

Ή  πρόσθετος έ -i δραχμών^ 80.0tj0.000 κυκλοφορία 
θ ί λϊ ΐ έ / ϊ ΐώς  νάλυμμα κατά εν όγδοον ομολογίας έθνι- 
κών δανείων είς χρυσόν καί κατά ε·ερον εν όγδοον με
ταλλικόν είτε έν τοΐς ταμείοι; τή; Τροπέζης έν όλω ή 
έν μέρει, είτε έν τίϊ> έξωτερικφ παρά τοϊ; Τραπέζαις καταιεθίΐ 
μένον έ< μέρει ήέν δλφ.

Γ ) Έκ τών δυνάμει τοΰ νόμου ΓΧΜΒ' περιοςιζομένων ποράτής’ 
Τραπέζης κεφαλαίων είς χρνσόν, νποχρεοντσι αΰτη όιιως κατ- 
έλάχισίον to εν δέχατον έχα εν τοίς τομηοις ούιής είς χριοά vc i 
μίσματα ή αχοπον χρυσόν. Ή  διάταξις αΰτη τεθήσετοι έν ίσχύ- 
διά Β ισιλικοΰ Διατάγματος προτάσει τών Υπουργών τών Οικονο
μικών καί τής Εθνικής Οικονομίας.

Διά τοΰ άρθρου 5 όρίζεται ότι άπό τή: 1 Ίανουαρίου τοίί χι- 
ιστοϋ έννεακοσιοστοΰ δεκάτου πέμπτ υ έτους τό Δημόσιον συμ-λιοστοΰ εννεαχοσιοστου 

μετέχε;.
1) Κατά είκοσι πέντε τοϊ; εκατόν έ*ίτο0 προκύπτοντος είς τήν 

Τράπεζαν χέρδους έκ τής διά λ)σμόν αύτής παραγωγής κυκλο
φορίας τραπεζικών γραμματίων, έξευρισκομένης τή ; ώφελείας 
ταύτης καθ’ ον τρόπον ή σύμβασις λεπτομερώς ορίζει.

2) Έ πί τών κερδών οιΐνα, ή Τράπεζα χαρποΰται έκ τήο έντο
κου όπωσδήποΓε διιθέσεως τών δυνάμει τοΰ νόμου ΓΧΜΒ’ τής 
19 Μαρτίου 1910 περιζομένων κε+αλαίων άπό ποσού δραχμών 
χρυσών πεντήκονια εκατομμυρίων καί άνω ώ ; έξη:.

α ')  Κατά τριάκοντα τοΐί εκατόν έπί τών κερδών τών προκυπτόν- 
των έ< ιών έντόκω; διαιεθειμένων κεφαλαίων άπό δραχμών χρυ
σών πεντήκοντα εκατομμυρίων μέχρι δςαχμών χρνσών εκατόν 
πεντήκοντα εκατομμυρίων.

β ) Κατά τεσσαράκοντα τοΐς έκατί ν ϊπί τών κερδών τών προ- 
κυπτόντων έ* τών έντόκως διατεθ»ι .έ>ο)ν κεφαλοίων άπό δραχ
μών χρυσών εκατόν πεντήκοντα εκατομμυρίων μέχρι δραχμών 
χρυσών διακοσίων έκατομμι ρίων καί

γ '; Κατά πεντήκο τα t o i c  έκαιόν έπί τών κερδών τών προ- 
κυπτόντων έκ τών εντι'οω; διατεθειμένων κεφαλαίων άπό δραχμών 
χρυσών διακοσίων ίκατομμυρίο»»' xci ά>ιο.

Δι’ έ ι ε ρ ο υ  ά ρ θ ρ ο υ έπίοης όρίζεταιότι ή Εθνική Τράπεζα ύπο-



ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δ ΙΟ Μ Η ΔΗ Σ
Έγεννήθη είς τάς ’Αθήνας τφ 1874. Τάς έν Έλλάδι σπουδάς αύτοΰ συνεπλήρωσεν έν Γερμανία, ϋπου παρέμεινεν 

έ/t't εξαετίαν, έγκύψας είς τήν σπονδήν τών Πολιτικών ’Επιστήμων.
Ευρυμαθέστατος, μελετηρός, πλήρης εφοδίων, σκαπανεύς τής Προόδου καί τής Μαθήσεως, δέν ήτο δυνατόν ήν ’ά- 

ποτελέση σπουδαιότατον παράγοντα έν τή Έθνική Άναγεννήσει, τή σημειωθείση άπό τοΰ 1909 καί εξής.
Καταγόμενος έκ Σπετσών κέκτηται άμέριστον τήν έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην τών συμπατριωτών του οΐτινες καί 

άνέδειξαν αυτών όμοθύμως αντιπρόσωπον αύτών διά τήν Ελληνικήν Βουλήν κατά τάς πρώτας μετά τήν άνόρθωσιν 
έκλογάς, ό δέ κ. Βενιζελος τόν διέκρινε καί τόν έξετίμησε καί τόν Εταξε μεταξύ τών πολυτιμότερων συνεργατών του 
έν τώ μεγάλω άγώνι τής εθνικής άναγεννήσεως. δν άπό δεκαετίας ήδη διεξάγει.

Ώ ς 'Γπουργος τών Οικονομικών ό κ. Διομήδη; κατά τούς δύο Βαλκανικούς πολέμους καί μέχρι τοΰ 1915, κατέ- 
λιπε φαεινήν δρΐσιν, ής ή έξιστόρησις δέν είνε δυνατή βεβαίως έν ταΐς γραμμαϊς συναηιων β·ογραφικών σημειώσεων. 
'Η  ένίσχυσις τών κρατικών οικονομικών, ή διεξαγωγή δύο πολέμων άπό οικονομικής άπόψεως, ή σύναψις τόσων 
δανείων, μεταξύ τών οποίων καί τό μέγα έκ 500 εκατομμυρίων, εΰρον τόν κ. Διομήδην ήγούμενον τών δημοσίων οικο
νομικών, τέμνοντα νέας τρίβους, άγωνιξόμενον καί παλαίοντα κατά μυρίων έπηρειών καί απείρων δυσχερειών καί κα- 
τάγοντιί τέλος έπιτυχίας, αΐτινες έξησφάλισαν αύτφ θέσιν περίβλεπτον έν τή ‘Ελληνική Οικονομολογική 'Ιστορία.

Συνδιοικηεής τής ’Εθνικής Τραπέ;ης έξελέγη κατά τό 1916. Άπεμακρύνθη δμως προσωρινώς τήςθέσεως ταύτης 
διά ν’ άναλάβι) τά καθήκοντα τοϋ Ύπουργοΰ τών ’Εξωτερικών. Τά Ελληνικά συμφέροντα άπήτουν τήν είς Ευρώπην 
παρουσίαν τοϋ κ. Βενιζέλου καί τοΰ κ. Πολίτου. Καί ό κ. Διομήδης, έν τφ Ύπουργείφ τούτφ, άπεδείχθη άντάξιος 
τών προσδοκιών καί τών ελπίδων, αΐτινες έστηρίχθησαν έπ’ αύτοΰ.

’Από τοϋ Νοεμβρίου 1919 άνέλαβε καί πάλιν τήν θέσιν τοΰ Συνδιοικητοΰ έν τώ ’Εθνικφ Πιστωπκφ Ίδρύματι. 
Θεσιν, ήτις έν τή εξελίξει καί τή περιωπή είς ήν ϊσταται η Έθνική Τράπεζα τής ’Ελλάδος μόνον άνδρες τής περιω
πής καί τής αξίας τοΰ κ. Διομήδους δύνανται νά κατέχωσιν επαξίως έπ’ άγαθφ τοΰ ιδρύματος καί τοΰ Έθνους.





ΙΩΑΝΝ ΗΣ Δ Ρ Ο Σ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ

Ά π ό νεαρωτάτης ηλικίας κατετάχθη είς τά στελέχη τής ’Εθνικής Τραπέζης, έπί τριάκοντα δύο έτη υπηρετών 
καί έπιδείξας εξαιρετικήν ικανότητα συνδυαζομένην μέ βαθεΐαν καί σιερράν κρίσιν καί ασφαλή άνχίλ^ψιν.

Διελθών δι’ δλων τών βαθμών τής ιεραρχίας έξελέγη τώ 1911 άπό Γεν. Έπιθειορητοΰ εις Διευθυντήν, παρα- 
μείνας έν τφ άξιώματι τοΰτω μέχρι τοΰ 1914 οπότε έξελέγη υποδιοικητής. Ή  γενική αξία τοΰ άνδρός καί ή ίκανότης 
μεθ’ ής άνταπεκρίθη πρός τάς άξκόσεις τών άξιωμάτων είς τάς όποια έιάχθη, έδημιούργησαν είς αύτόν διαπρεπή 
θέσιν έν τφ οίκονομολογικφ κόσμοι παρ’ ω θεωρείται καί δικαίως μεταξύ τών κορυφαίων.

Συνδιοικητής ήδη τή; 'Εθνικής Τραπέζης καταλαβών τό ύπατον τοΰτο αξίωμα χάρις sic τάς μακράς αύτοΰ καί 
πολυτίμους πρός τό ίδρυμα ύπηρεσίας, τιμά τήν θέσιν ήν κατέχει, κοί περιβάλλεται άπό τήν έκτίμησιν καί τόν 
σεβασμόν ισοτίμων καί ύφισταμένων.





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

χρεούται έντός πέντε έτών ν’ αύξήσβ τό μετοχικόν κεφάλαιον ως 
καί τό ταχτικόν άποθεματικόν αύιής, ούτως ώστε τό σύνολον τοΰ 
μετοχικού κεφαλαίου καί τοΰ τακτικού και έκτάτου αποθεματικοϋ 
αΰιή-, ν’ άνέλθ^ όμοϋ είς πενχήκοντα εκατομμύρια, περιλαμβανό
μενων καί τών κεφαλαίων μετοχικού καί άποθεματικοΰ, τής Τρα
πέζης Κρήτης

Ή  αυξησις θύτη τών κεφαλαίων αυ η; δυιατσι να γινχ) οι ενι
αίας έκδόσεως των άναγκαίων πρός τούίο μετοχών εΐτβ καν δια 
διαδοχικών εκδόσεων. %

Τα κέρδη τά προκύψοντα έκ τή; ύ.τέρ τήν ονομαστικήν α,ιαν 
έκδόσεως τών νέων μετοχών άχθήσονται είς πίστωιιν τών άποθε- 
ματικών κεφαλαίων τής Τραπέζης

Ταύτοχρόνω; διά τή : συμβάσεως ώρίζετο διι ή ’Εθνική Τρα- 
πεζα ύπόκειται άπό τή; 1 'ϊανουαρίου 1915 είς ήν καί αί λοιποί 
ανώνυμοι έταιρίαι φορολογίαν. καταργουμένης πάσης εναντίας 
διατάξεως τοΰ νόμου ή ουμβάσεοος, ΰποχρεοΰται δέ ν’ άναλάβυ 
άνευ προμήθειας τήν είσπραξιν ώρισμένων προσόδων ω ;  και τήν 
πληρωμήν δημοσίων δαπανών.

Β Γ Ι υ Ι Τ ς Ο Ι Ι ε ρ α ο Γ W o r  ΚρίΙϊϊίοΓΊ
IV. ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ /Λ

Παρά τός δυσχεο3ίας έν χούτοις τάς οποίας εί/.εν άνχιμετωπίσο 
κατά τό 1911 ή Τράπεζα, παρά τόν πανικό.· όν έπέψερε ή ααα τή 
ένάρξρι τοϋ δευτέρου έξαμήιου ένακήψασα τοϋ πολέμου θύελλα, 
ού μόνον πάσαι οί έργααίαι τής Τραπέζη; προέβησαν αύίουσαι. 
οΰ μόνον τό χρήμα ιών καταθετών σνιέρ^εε, παπά τάς γενομένας 
κατα ιού; δ>ο πρώτους μήνας τού πολέμου άνο λήψεις οΰ μόνον άί 
έργποίαι πάντων τών κλάδωνηΰξη’ αν. άλλά ώ ; ήτο επόμενον καί 
τά κέρδη νή; Τραπρζη; έσημείωσαν αύξησιν σοβαράν, έπιτμέψασαν 
τήν αύξησιν τού άπο τινων έτών στάσιμου έ: εκατόν δραχμών 
καθ’ εξαμηνίαν μερίσματος εί; δραχιιάς 11  ̂ 50.

ΙΙλεον όμως τούτου ώ ; μέτρον προνοίας Οε^ρηΟέν ύ.χ'> τή; 
Λιοικήσ/ω; ένεκριθΐ] κιί ύ.τό ιή ; συνελεύσεις τό άνοιγμά ειδική; 
μερίόος έν τώ Παθητικό) υπό τόν τίτλον < Κρατήσεις δι'ένδεχομέ- 
νας ζημίας έξ ύποτιμήσεο; χνημαχογηά,ιmv χής Τραπέζης · — 
προικιοθείσης αμέσως δια δραχμών 1.500,000 έ·; κρατήσεως άπό 
τών κερδών τού 1914.

ΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΝ ΝΕΩΝ 0ΙΚ0Ν0Μ- ΣΧΕΣΕΩΝ J
Έξακολουθοΰντο; έν τούτοις τοΰ πολέμου παρουσιάζοντο όλοέν 

δυσχέρειαι δυσυπέρβλητοι καθ’ ών ή _ηοίκι|σις τής Τραπέζης εί
χε νά παλαίσυ καί μία τών τοιούτων συνεπβία τού πολέμου προ- 
κυψασών δυσχερειών ήτο καί ή Οιειή έπικαταλλαγή έν χώραις μετά 
τών οποίων στειώταται οικονομικοί σχέσεις συνέδεον τήν Τρά
πεζαν. Πρός άποσόβησιν ενδεχομένων κινδύνων ή Διοίκησις αυ
τή; έχουσα άλλως τε ύπ’ όψιν καί τάς άνάγκας τοΰ άνεφοδιασμοΰ 
τής χώρας έστράφη πρός τας 'Ηνωμένας Πολιτείας τ ή ; ’Αμερικής, 
ενθα κατέστησε σιενωτέρας τάς σχέσεις αύ ή ; μετά ίσχυροτάτων 
Τραπεζιτικών οίκων.

Ούχ ήττο'· όμως καί ή ανάγκη τής έκ τοϋ πλησίον μελέτης 
τών οικονομικών πραγμάτων έν ταίς έμπολέμοις χώρας, ένθα 
απότομοι ώ ; ί< τοΰ πολέμου έπήλθον μεταβολαί, άλλά καί μεθ' 
ών, ώς εϊπομεν ή Τράπεζα σνενώτατα συνεδέετο οίκονομικώς, 
έπέβαλεν είς τήν Διοίκηβιντήν άιτοστολήν ένός τών μελών αύτή; 
είς Παρισίους καί Λονδίνον, αΰτη, δ' άνετέβη είς τόν έκ τών υ
ποδιοικητών κ. Δημ. Μάξιμον όατις καί έξεπλήρωτε ταύτην προ- 
καλέσας τήν ευαρέσκειαν τής Διοικήσεως.

m :  ΝΕΑ ΑΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Τών γενικών συνεπειών τοϋ έξακολουθοΰντοί πολέμου ό αντί
κτυπος τά μάλα έβάρυνεν έπί τοϋ Δημοσίου Ταμείου, τό όποιον 
μή δυνάμενον ν’ άντλήσο έκ τοΰ έξωτερικοϋ λόγο) τοΰ άιτοκλει- 
σμού τών οικονομικών αγορών, καί δη διά τής έκοόσεως τοΰ δευ
τέρου τιμήματος τοΰ δανείου τών 500 εκατομμυρίων, ήναγκάζβτο 
ν’ άντλή έκ τής πιστοτέρας καί άσφαλοΰς πηγής, άπό τοΰ Τα
μείου τής ’Εθνικής Τραπέζης έν τή βοήθεια τοϋ όποιου τοσάκις 
τό Κράτος άν ΰρε τήν αληθή σωτηρίαν.

Ουτω έκτός τών κατά τό 1914 συναφθέντων δανείων κατά τό 
1915 ή Τράπεζα έχορήγησεν εί; τό Κράτοί τ.ι εξής δά’ εια :

1) Διά συμβάσεως άπό 13 Φεβρουάριου 1915 δάνειον 40,000,000 
δραχμών χρυσών ή φράγκων προσωρινόν καί τοΰτο μέχρι τής 
έκδόσεως τοΰ δευτέρου τμήματος τοϋ δανείου τών 500 000,000 
καί διά συναλλαγματικών πληρωτέων πάντως μέχρι τή ς  15ης 
Φεβρουάριου 1920 τό β ρ α δ ύ  τερον. ΑΙ διδόμενοι όμολογιαι ή συ
ναλλαγματικοί άπέφερον τόκον 6ο)ο. Ή  Κυβέρνησις έπε φύλαξε ν 
έαυτή τό δικαίωμα τής έξοφλήυεω; καί πρό τής λήξεως τής ώς 
άνω ταχθείοης προθεσμίας παρέδωκε δε τή ’Εθνική Τραπεζή 
πρός έξασφάλιβιν τοϋ δανείου 1/0,000 ομολογίας έκ δραχμών 
500 έκάστην, ήτοι κεφάλαιον δρ. 55,000,000 έκ τοΰ δευτέρου 
τμήματος τοΰ δανείου τών 500 έκαναμμυρίων-

Διά τήν τακτικήν ύτηρεσίαν τέλος τοΰ έν λόγφ δανείου έδό-

θηβαν τά πλεονάσματα τών προσόδων ύ αγομένων είς τήν διάβε- 
σιν τής διεθνοΰς οικονομικής έπιτροπής.

2) Διά συμβάσευ>ς ά.τό 10 Ίαιουα^ίου 1915 ή Τράπεζα έχορή- 
γησενεΐΓ τό Κράτος δάνειον, 1,650,000 δρ. χρν σών πι>ός καλυψι ν 
ζημιών ας ύφίστατο τό Κράτος έκ τής πωλήσεως 211,540 σάκκων 
άλεύρων οΐτινες έμειναν άπώλητοι είς τάς ά^οθήκας τής Τραπέ- 
πίζης. ■Eπει^ή δέ λόγφ τής ύπυτιμήσεως τών αλεύρων καί σιτη
ρών είς τήν διεθ>ή άγοράν, ή πο>>ησις τοΰ άπομένοντος «διαθέ
του ποσοϋ άλεύρων διά λογι^ ια^μί ν τής Κυβερ’ ή^εως είς τ ς 
τιμάς τή; άγοράς, ηΰξημένας κατά τοΰ; τόκοις καί έξοδα τής 
Τραπέζης, καθίστατο αδύνατος καί έιτειδή ή αναβολή τής έκποιή- 
ο ιω ; τούτων συνεπήγετο κίνδυνους ολική; βλάβη; αύτών, ή ‘Ελ
ληνική Κυβέρνησις ά^εφάσιοε καί έζήτησε παρά τής Τραπέζης 
δπως τά άλευρα ταΓ>τα διατεθώσιν είς τάς τρεχούσαο τιμάς, τής 
έπί πλέον τιμής βαρυνούσης, ουμςώνως τφ νόμφ, τό Κράτος.

Καί τό δάνειον τοΰτο συνήφθη επίσης διά συναλλαγματικών άπο- 
φερουσών τόκον 6 ο)ο πληρο>τέων τώ 1920, έδοθησαν δέ πρός 
έξασφάλισιν ούτού 5000 όιιολογίαι έκ 500 δρα/μών έκάστη ονο
μαστικού κεφαλαίου 2,500,000 δραχμίδν έκ τού δευτέρου τμήμα
τος τού δανείου τών 500 Εκατομμυρίων.

3) Δια συμβάσεως τ ή ·  17 ’Ιουνίου 1915 ειρο.-τίποιήθη ή κατά 
(όπροηνούμενονέ ος άπό 17 Ιουνίου 1914 σύμβαοις τοϋ όαιείου 
τών 65 εκατομμυρίων. 'Επειδή ιί άνα/.αβόντες χό πρώτον μέρος 
τού δανείου τών 500 έκατομ. δυνάμει χή; άπό 1 Φεβρουάριου 1914 
ουμβάσεως δέν έκαμαν χρήσιν τού δικαιοίματος αίρέσεοις πρός 
κάλυψιν τοΰ όλου ή μέρους τοΰ δευτέρου μέοονς τού δανείου 
ή Κυβέρνη j i c  άπεφαοισί τήν έκδοαιν 7 ί .074,000 έκ τοϋ δευτέρου 
τμήματος τοΰ δανεύυ ·”)))ο είς ομολογίας έχδιδομένας είί τά 
Νι 3)4 ο)ο ίνα δι’ αύτοϋ έξοφληθή τό δάνειον τών 65,000,000. 
ΙΙρός τούτο παρέδωσε χή Τραπέζι] i48 ομολογίας χών 500 δοαχ- 
μων έκάστην άς άνέ?.αβεν όριστικώς αύ:η μετά χής όμΊδος οΰτής 
είς τήν ρηθεΐίίαν τιμήν τών 87 3)4 είς ή» καί οί όρχικοί δανει- 
σταί είχον άναλάβει τό πρώτον μέρος τού δανείου.

4) Δια χής άπό 14 Σ)βρίου 1910 συμβάαεοις ή Τράπεζα, παρε- 
* Ζώρησεν είς τήν Κυ3έρνησιν δάνειον 15.000 000 έξοφλητέον έντός

δέκα πέντε έτών έπί χόκω ti ο)ο καί δι ομολογιών έχ 500 δραχ
μών έκάστην.

Ή υπηρεσία τού δανείου. έξηΛ^αλίαΘη έκ τών ποσοσχο5ν καθ’ 
α τό Δηιιοοιον μετέχει είς ώφρλείπς τήο Τραπέζης δυνάμει χής 
ατο τή; Γρα.χέζι]; εις τος ν έ ι ς  χώ >'ΐζ. Ήν .χεριπτώσει δέ άνεπαρ- 
κείας ή Τράπεζα είχε χό δικαίυ^μα νά ουμπληρώση τά έλ?.είμ- 
ματα έκ τών πρό; αύτήν κατατεθειμένων πλεονασμάτων τών 
υπεγγύων καί τώ Διεθνεΐ ’Ελέ r/«j προσόδων.

ψ . (  Η  Α Λ Μ Α ΤΙΚ Ω Τ Ε ΡΑ  Γ ΙΓ Α Ν Τ Ω Σ ΙΣ  ^

'Αληθώς δέν θά ήτο ευχερής είς τόν ψυχοόν Ιστοριογράφον ή 
παράθεσις καταλλήλων καί επαρκών εκφράσεων δι' ών νά κατα
στήσω οδτος καταληπτήν τήν άλματικήν γιγάντιοσιν, παρουσι
άζει ήδη τό διά τών π«νιχρών κεφαλαίων τριών καί ήμίσεως εκα
τομμυρίων δραχμών, τάς οποίας μετά τόσοιν μόχ8ο)ν ό άοίδιμος 
Γεώργιος Σταύρο; συνέλεξε, πηχθέν τότε ΐδι»υμα χοΰτο. Καί πρό 
πάντων κατά τά τελευταία ετη τή; £·ιτερτ"ΐης ‘Εθνικής δοκιμασίας.

Δεδομένου όμως ότι οί άςιθμοί άποτελοϋσι πάντοτε τήν πιατο
τέραν εκφρασιν άρκούμεθα εί-: τήν άπλήν παράθεσιν τών σχετικών 
τοιούτων δι’ έκαστον είδικώ; κλάδον έκ τών έργασιδν τής Τρα
πέζης.

4 C  0 ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ >

Εΐ ft ο μεν ήδη ότι άπό τοΰ έτους 1914 ή Τράπεζα στραφεϊσα 
πρός τήν Αμερικήν διά τήν προμήθειαν σιτηρών καί άλλων 
ειδών πρώτης άνά,κης διά τόν έφοδιασμόν τής χώρας διέθεσε 
περί τά 93 εκατομμύρια δραχμ. διά τήν προμήθειαν σίτου, κρι- 
β ής, όρύζης, ζακχάσεως κ_λπ . . „  ,

Ή  τοιαύττ) υπηρεσία της Γραπεζης πρός το Κράτος και την 
χώραν άπήτηιεν εύρυτέραν δρασιν κατά τό 1915.

Έν άρχϋ έδόθη ή πρώτη όργάνωσις τής έργασίας ταύτης διά 
τών ποώτοιν Διευθυντών τής Τραπέζης. Βραδύτερον συνέστη έπι- 
τροπεία διά τήν ένέργειαν κυρίως τών μειοδοβιών προμήθειας 
σίτου, είς ήν ελαβον μέρος ό Διευθυντής τής Τραπέζης. ό διευ- 
δυντής καί υποδιευθυντής τοΰ Λογιστηρίου αύτής καί τρεΐί, βρα
δύτερον δέ πέντε, ανώτατοι λειτουργοί τοΰ Κράτους. Ή  έπιτρο- 
πεία αύτη έν συνεννοήσει μετά τής Κυβερνήσεως προέβαινεν είς 
τάς μειοδοσίας αγοράς σίτου έπί τή βάσει τών οναγχών τής χώ
ρας, ένήργει άπό τής έπιστρατίύσεως τάς ναυλώσεις τών πλοίων, 
έκανόνιζβ τά τής έκφορτώσβως καί έπί τι διάστημα και τήν δια
νομήν. Ή  έκτέλεβις τούτων όλων καί ή κυρίως τραπεζιτική εργα
σία τών προμηθειών διεξήγβτο ύπό τοϋ προσωπικού τής Τραπέ
ζ η ς  υπό τάς οδηγίας τοΰ Διευθυντοΰ αύτής, διευθύνοντος καί 
τάς εργασίας τής ’Επιτροπείας.
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ΕΘΝΙΚΉΣ ΕΚΑΤΟ ΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ
Τό εργον τοϋ to ή ro δυσχερές γ.ι'ι πολύπλοχον, απαιτούν με

γάλα διαθέσιμα έν τή αλλοδαπή κεφάλαια, έμπειρον διεύί)υνσιν 
πολυάριθμον προσωπικόν καί ένεεταμένην καί άγρυπνυν προίοχήν 
πρός πρόληψιν ζημιών, επιτυχίαν οίκονομιών καί καταρτισμόν 
εύττόχων συνδυασμών. ’Εν τούτοι; κατωρθώθη παρά τάς κανονι
κές Ιργαβίας τής Τραπέζης, αΰξηθείβας βημαντικώς κα 'ά  τήν 
περίοδον ταύιην συνεπεία μείζονος έντάσεως τών έργασιώ·*’ καί 
τών μετ ι τής Αλλοδαπή; συναλλαγών, νά έπαρκέσΐ) £1ϊ τόν νέον 
χαί μεγάλον τοΰτον κλάδον τή, έςγαοίας, διά τοΰ όιιοίου έξηβφα- 
λίοθη ό άρτος τοΰ στρατεύματος καί τών κατοίκων τής χώρας.

Οδτο» μέχρι τέλους Δ)βρίου 1915 εΐχον άγορασθή 576.369 τόννοι 
σίτου αξίας δρχ. 173.432.313 46 χωρίς είς ταύτην νά συνυπολογί
σει) ό ναύλος καί ή ασφάλεια έπί τόννων 185,000 άγορασθένιων 
Clob καί ευρισκομένων τότε ύπό παράδοσιν φόρτωσιν ή έν πλώ 
τήν ήμέραν εκείνην. Έ ν <7> έξ άλλου οΰτε ζη ιίαι εις τόοφ μέγαν 
εμπορικόν κύκλον έργασιών έπηκολούθησαν, οΰιε ατυχήματα έση- 
μ?ιώ·>ησαν.

*Η προμήθεια άφ’ ς ιιίρου τόσω μεγά?η; αξίας έμπορεύματο; 
έγένετο κατά τρόπον ούδαα'ί'ς έπηρεάσινια τό έξωτερικόν συνάλ
λαγμα, μολονότι, κατά δεκόδις έκατομμυρίων διωχετεύονεο τά κε
φάλαια τής Τραπεζης είς τήν αλλοδαπήν καί τοΰιο εϊνε μία έπί 
πλέον επιτυχία τής έργαοίας ταύιης.

Π ιρο 'σιάζομεν ο>3ε άναλυιικώς τά ΰπό τής Τραπέζης άγορα- 
σθέντα ποσά τροφίμων και τά είς ταΰτα διατεθέντα κεφάλαια.

1916. Τήν 31 Δεκεμβρί'>υ 1915 παρεμεεν υπόλοιπον σίτου καί 
«λεύαων, έν σινόλω έκ τόννων 202 592 άξίας δρ. 57.572. 3(13 46.

Αί κατά τό ετος 1916 έ- 
νεργηθεισαι άγοραί διι πλεί- 
ονα εΐϊη, τροφίμων, ήτοι σί
τον, άλευρα, ζάκχαριν, κρι- 
θήν κλπ. άνήλθον εί ς . . . »  330.079 

Σύνο?.ον . . 532.671
’Εξ αύτών διειέθησαν μέ

χρι τέλους Δεκεμβρίου 1916 » 449 644
Υπόλοιπον τή 31 Δεκ. 1915 » . 83,027

ΘΕΙΟΝ - ΘΕΙΊ-ΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

» 115,438,285.—
» 173.010,598.46

» 144,117/37.94 
» 28,893,160 52

Έπίσης κατα τό 1916 ή^ορίσθησ^ν θειον καί ΰειϊκό:
χ α λ κ ό ς ..................................... τόνν. 18,683 άξίας δρ. 10,637,163 38
Διετέθησαν δέ μέχρι τέλους
Δεκεμβρίου 1916............................ » 18,254 » * 7.244 345,32
Υπόλοιπον τή 31 Δεκ. 1916 > 5,420 3,393,118.06

1917. ΣΙΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑ

Ύπολ. τή 31 Λ^κεμβρ, τόνν. 83,027 άξίας δρ. 28,893.160,52
Α’ καιά τό έτος 1917 ενεργή- 

θεϊίαι άγοραί . . . .  
Σύνολον .

διετέθησαν δ έ .....................
Υπόλοιπον τή 31 Δεκ. 1917

» 133,264 »
» 216,291 »
’■ 160,205 »

">0.086

102 291,231.18 
Ιΰϊ.184,441.Τδ 
101,148,675,92 

~ 27,035.765??8
ΘΕΙΟΝ - ΘΕΙ Ι ΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ

‘ Υπόλοιπον χή 31 Δεκ. 1916 τόνν. 5,420 άξίας δρ. 3,393,118.09 
Καθ’ όλον το έτος 1917 ή- 

γοράσθησανθεΐον :ιαί Θειϊ-
κός χ α λ κ ό ς ......................... > 17,600 »

Σύνολον. . . . »  23,029 »
διετέθησαν δ έ ....................................4,960 »
"Υπόλοιπον x-q 31 Δεκ. 1917 » 1S,069 »

11,437,930.75 
14,831,048.81 
3,859.263,33 

10 971,785.48

1918 ΣΙΤΟΣ ΑΛΕΥΡΑ Κ.Λ Π ΒΙδ Η

*Εν τέλει Δεκεμ. 1917 ήν ύπόλοιπον . . .
Καθ’ όλον τό έτος 1918 έχρεώθη ό λ]ιμός μέ 

τάς ένεργηθείσας διά λογαριασμόν τοΰ Κρά
τους πληρωμάς έν γένει διά προμήθειαν 
σίτου καί άλλων ε ι δ ώ ν ................................

Καί έπιΟτώθη μέ τό άνιίτιμον τών διατεθέν-
των κατά τό αύτό έτος ε ι δ ώ ν ......................

Υπόλοιπον τή 30 Δεκεμβρίου 1918 . . .
Ά ξία  θείου καί Οειϊκοϋ χαλκοΰ συμφώνως τώ
Υπόλοιπον τή 30 Δεκεμβρίου 1917 . . .

Έχρεώθη καθ’ όλον τό έτος 1918 ό λογαρια
σμός με τήν άξίαν καί έξοδα τοΰ άγορα- 
σθέντος διά λ)3μόν τοΰ Κράτους θείου καί 
θειϊκοϋ χαλκοί έ κ ............................................

Καί έπιστώθη μέ τό άνιίτιμον τοΰ κατά τό 
αΰιό έτος διατεθέντος .................................

Υπόλοιπον τή 31 Δεκεμβρίου 1918 . . . .

Δρ. 27,035765.78

241,672,371.95
Δρ. 268 708,137.73

» 222,733,542,09
» 45,974,595.64

Νόμω 708 τοΰ 1918 
Δρ.' 10,971 785,46

» 63,881,027.72 
Δρ. 74,852,813,20

» 67,774,358.9·;
'> 77078/154,26

H  ΤΑΗΕΙ08 Ι Ϊ ΦΑΑΕΙΟΗ Α
Ή  ’Εθνική Τράπεζα άνέλαβεν έπίση.;ς δι’ ειδικής Συμβάσεως 

τήν άσφάλισιν τών Ελληνικών ’Ατμόπλοιων, τών Ναύλων καί 
τών Φορτίων ύ.τό τάς έξής προϋ.τοθέοεις.

Άρχο αίνου τοδ έτους 1917 ήρχιοε νά χαλαροΰται ό ύπό τών 
Συμμάχων Δυνάμεων αποκλεισμός τών Έλληνινών παραλίων ό δι- 
ατ ίχϋείς αετά τά γενονότα τοδ Νοεμβρίου τοΰ 1916. Ή 'Αμερική δέν 
είχε κηρυχθή ακόμη έμπόλεμος, ή δέ 'Ελληνική Κυβέρνησις πρός 
ταύτην κυρίως άπέβλεπε διά τών ανεφοδιασμόν τής χώρας, οπότε 
επήλθεν ή κήρυξις τοδ μέχρις εσχάτων Γερμανικού ΰποβρυχιακοδ 
πολέμου ό ραδιοτηλεγραφικώς αγγελθείς Γερμανικός <ΰτος απο
κλεισμός κατέλειπεν οΰδετέραν ζώνην έλευθέραν διά τούς πλόας τών 
'Ελληνικών πλοίων άπό Αμερικής είς Ελλάδα, Έν τούιυις οί Έ λ 
ληνες πλοιοκτήται δυσπιστοΰνιες ήρνοΰντο νά ταξιδεύωσιν άνευ 
άσφαλίσεως τών έκ τοΰ πολέμου κινδύνων, τοιαύεας δ ’ ασφαλίσεις 
δέν ήδύναντο νά εϋρωσι έν τφ έξωτερικφ.

Πρό τής τοιαύτης επιτακτική; ανάγκης εύρεθεΐσα ή Ελληνική 
Κυβέρνησις προσέφυγε πρός τήν Εθνικήν Τράπεζαν ήτις μελειή- 
σασα επειγόντως τό ζήτηιια άνέλαβε δι’ ειδικής συμβάσεως τήν 
κατά κινδύνων πολέμου άσφάλισιν τών Ελληνικών άτμοπλοίων 
ναύλων καί φορτίων. Έδημιονργήθτι δέ ου.ω ιό παρά τή ‘ Εθνική 
Τραπέζη λειτούργησαν Τομεΐον Ασφαλειών, όπερ προσήνεγκε πο- 
λυτιμοτάτην συνδρομήν είς τόν ανεφοδιασμόν τής χωράς, έπανα 
ληφθέντα τότε άνευ έιδοιασμών κατόπιν τών ύπό ιή : Τραπέζης 
άναληφθειβών ασφαλίσεων, έξηκολούθησε δέ τό Ταμείον ιοΰτο 
λειτουργούν καί βραδύτερον μέχρι πέραιο; τοΰ Εϋι ω,ταϊκοΰ πο?έ- 
μου. παρέχον μεγίστην ευχέρειαν είς νήν Ελληνικήν Κιβέρνησιν, 
ή ις ήσφάλιζε (ί τοΰτο πάντα κίνδυνον, όν έΰυακοΛεύετο ή δέν 
ήδύνατο νά ά 'αθέσο έν τώ έξωτερικφ

Ύ πό τοιαύτας προϋποθέσεις εϊνε έμφανβ; οτι τό Κράτος δέν 
άπεβλ*!!’ ? εί; πορισμόν χρηματικού κέςδους έκ τής Ιδρύσεως τού 
Ταμείου ασφαλειών, όπερ καί έν τέλει κατελειπβν ελλειμα είς βά
ρος τοΰ Δημοίίου. ή δέ Εθνική Τράπεζα άναλαβοϋσα τήν ενερ- 
γειαν τών άσίραλίσεων καί τόν καταμερισμόν τών έκ ιοΰ πολέμου 
κινδύνων παρεσνεν τήν έγγύησινούτής πρός έξασφά-λισιν τών Ελλή
νων πλοιοκτηΓών καί φορτωτών, άποβλέψαοι αποκλειστικώς εις 
τήν διευκόλυνα ιν τών Κοινω1 ικών συνί)ηνών άντί είοχΐσιης Τρα· 
πεζιτικής προμηθείας πρό; 1)2 ο)ο, είς εποχήν καθ’ ήν οί έπί κινί ■ 
νοι πολέμο'· μεσιτεϊαι άοφαλειών άνή'θον είς 10 καί Ιο ο)ί>.

Αί παοά τώ Ταμείο» άσφαλεκδν τή; Τραπέζας άσφαλισθεΐοαι 
άξίαι άτήλθον nfpijfou είί 250 000 000 εξ ών είοε’ ρά/.θηοαν άσφά- 
λιστοα πεοίπου 33 500.000 έπληρώθησαν δέ αποζημιώσεις περίπου
40.000.000.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝφφ
Συναορώς πρόι: τήν άσφάλισιν τών 'Ελληνικών άτμοπλοίων άνέ

λαβεν ή ’ Εθνική Τοάπεζα καί τήν ένέργειαν τών ασφαλίσεων ιών 
πληρωμΊτων τών Ελληνικών άτμοπλούον άνε" οΰδβμιας διά ταύ
τας προμηθείας, οΰce έτέραc άποζημιόσεως, συμφώνους τώάπό 17 
Φεβρουάριου 1919 Noj,o9. Β. Διαςάγμαη κυρωθέντι βραδύτερον 
ΰπό τοΰ Νόμου 1306 τή; 14 ’ Απριλίου 1918. Τά έκ τών τοιούτων 
άσφαλίοεων πληρωμάτων ασφάλιστρα ήγοντο εις πίσιωσιν τοΰ 
Ναυτικού απομαχικού Ταμείου.

Σ Ε ΙΡ Α  ΣΟ Β Α ΡΟ Τ Α Τ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν

ΤΙλήν όμως τής αμέσου ταύτης καί τόίον έιεργού δράσεως 
τή; Τραπέζης διά τόν έφοδιασμόν τής χώρας άπαιιη’ίάσης, τήν 
διάθεσιν εκατοντάδων έκατομμυρ. υις έμφαίνεται έκ τών πρόσθεν 
αριθμών έχορήγησεν αΰτη καί δάνειον 40,000 000 είς τήν 
σχηματισθεΐσαν πρωτοβονλία τή; Κυβερνήσεως εταιρίαν πρός 
συγκέντρωσιν τών εγχωρίων προϊόντων καί ετερον τών 15 000. 
0DJ είς τ ή ν  όμάδ t Τραπεζών ΐ| > έσ/ημάιι αν οί Τράπεζαι ’Αθη
νών, ’ Ανατολής, Ίονική διά τήν εισαγωγήν ειδών πρώτης 
ανάγκης έκ τού έξωτερικοΰ πρός ανεφοδιασμόν τή; χοιρας καί 
διά λογαριασμόν τής Κυβερνήσεως.

Άλλά καί είς άλλα ζηιήματα ύψίστης σπουδαιότητος συνέ- 
τρεξ* τήν Κυβέρνησιν τή; χώρας ή Τράπεζα καί δή:

1) Έχορήγησεν ΰπό τήν έγγύησιν τοϋ Κράτους δάνεια πρός 
τούς έκ Θράκης καί μικράς Άσίας πρόσφυγας.

2) Συνέδραμεν εί; τήν έκδοσιν τών γραμματίων Εθνικής Άμύ- 
νης.

3 ) Τής Ελλάδος άναλαβούσης τήν ύποχρέωσιν, συνεπείς 
συμφωνίας μετά τών Κυβερνήοεων Αγγλίας καί Γαλλίας, νά χο- 
ρηγήσχι ούταϊς είς δραχμάς τό κατά τό έτος 1918 άπαιτηθησόμβ- 
νον ποσδν πρός κάλυ-ψιν τών έν Έλλάδι δαπανών, ιδίως δέ τών 
πρός συντήρησιν τών Συμμαχικών στρατευμάτων, ή Εθνική 
Τράπεζα έδέξιτο άπέναντι πιστώσεων είς χρυσόν παρα τοϊ; θη- 
σαυροφυλακίοις τών δύο Κρατών, κοπιλογισΟεισών είς τήν νόμον 
,ΓΧΜ Β’ νά προμηθεύω έπί τόκφ 5 <>)ο χρήαατα, τοΰ όλου πο
σοΰ άνελθόντος είς φράγκα 262,462 ΟοΟ.

4) Άνέλαβε προσέτι ή Τράπεζα νά χορηγήσω ώς άναφέρομεν 
κατωτέρω πρός τήν Έ  .ληνικήν Κυβέρνησιν έντός τοϋ 1918 διά 
πολεμικούς κυρίως σκοπούς ποσύν μέχρι 750,000,000 δραχμών, 
ώς προκαταβολήν πρι1-; αύτήν τών Κυβερνήσεων τή; Γαλλίας τή;
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Me/άλη; Βρεττανία; καί τών 'Ηνωμένων πολιτειών τή; ΆμΕρι· 
τή; έκδόσεω; τών αναγκαίων τραπεζικών αύτή; γραμματίων 

καλυπτομένης διά πιστώσεω; ei; χρυσόν παραχωρηθευών ύ.τό 
τών Κυβερνήσεων τών τριών Κρατών. ‘Εκ τή; έ ιγασίας ταύτης 
ή Άθνική Τράπεζα δέν άπβκό-ΐισεν υλικήν τινα ωφέλειαν, ήρκέ- 
σθη δε εί; μόνην τήν καταβολήν ύτό τοδ Δημοσίου τών εξόδων 
κατασκευή;, μεταφορά;, άντικαταστάσεω; καί διαχειρίσεω; τών 
έπί τφ είδικφ τούco> σκοπφ έκδιδομένων τραπεζικών γραμ
μάτιο»·/.

£  οι ι ιετ α  T j i r T p u Q r T W r W i l P ?
Ή  έξέλιξις τοΰ πολέμου παρουσίασεν ο>; ήτο έ-τό.ιενον κατά 

τά τελευταία έτη πλείστας περιστάσεις καθ’ίί; έπεβάλλετο ή 
συμβολή τή; Τραπέζη; εί; τήν ύπό τοΰ Κράτου; άντιμετώπισιν 
τών οικονομικών αναγκών.

Παραθέτομεν κατά σειράν τά έκδοθέντα κατά τά τελευταΐχ 
έτη προσωρινά δάνεια, εκτός εννοείται εκείνων τά όποια συνε- 
ψηφίσθησαν δι’όμολογιών τοϋ δευτέρου τμήματος τοΰ δανείου 
τών 500.0j0.000 καί έκτό; τών παλαιών δανείων.

Ουτω έν τέλει τοΰ 1916 άνεγράφοντο έν τφ ισολογισμφ ·τά εξής 
προσωρινά δάνεια πρό; τό Κράτος καί τά έναντι αύ:ών διατεθει
μένα κεφάλαια τής Γραπίζη;.

ο.) είς τό δάνειον τών φρ. 50 έκ. 
δι’όμολογιών. Φρ· 13.933.762

β) εί; τό δάνειον τών φρ. 40 έκ. 
δι’όμολογιών. * 40.000.000

γ) προκαταβολήν έδοφλη- 
τέαν έκ κέρδους κοπή; αργυ
ρών κερμάτω '. Αρ. 4.945.183

Σύνολον Φρ. 58.878.955

Δ Α Ν Ε Ι Α  Κ Α Τ Α  T C  1917
1) Δάνειον 5.030.000 φρά/κων διά συμβάσεω; άπό 22 Φεβρουά

ριου 19 Π.
2) Δάνειον 10.000.000 χορηγηθέν διά τή; άπό 10 Μαίου 1917 

συμβάσεως.
Πρός έξασφάλισιν δέ τών δύο τούτοι ι δανβίιο / έδόθη lav 

όμολογίαι έκ τοΰ δευτέρου τμήματος τοΰ δανείου τών 500 εκα
τομμυρίων.

3) Είς Λ)σμόν συναλλαγματικών δι'όγορϊν τροχαίου ύλικοΰ 
τοϋ ’ /ίνοΐΕΐκού Σιδηροδρόμου 3.348.119.

ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΑΑΙ
ΤΩΝ 7 5 0 .0  0 0 .0  0 0

Τό κορύφωμα έν τούτοις τών πρό; τό "Κθνο; υπηρεσιών πα- 
ρέσχεν ή Τραπεζα διά τοΰ έπιιευχβέντος συνδυασμού π ρ Λ ς  χορή- 
γηιιν εί; τό Κράτος τών ύπό τών Συμμάχων Δυνάμεων όρισθει- 
σών πρός τήν *ί£λ*άδα προκαταβολών τών 750 εκατομμυρίων κατά 
τό έτος 1918.

Ή  σχετική σύμβασις άπό 28 Ίανουαρίου τοΰ 1918 Ιχει ώς 
έ ξ ή ς :_

Οί οικονομικοί αντιπρόσωποι τών Ηνωμένων Πολιτειών, τής 
Μεγάλη; Βρεττανίας καί τή; Γαλλίας, κατόπιν τής άπό 1ης Δεκεμ
βρίου 1917 (v.fj ) άιτοφάσεως τής άνωτάτη; πολεμικής επιτροπής 
ένέκριναν την κατωτέρω μετά τή; 'Ελληνικής Κυβ?ρνή·»εως συμ
φωνίαν, τών αντιπροσώπων τών 'Ηνωμένων Πολιτειών έπιφυ- 
λαχϋέντων νά ζητήσουι τήν έγκρισιν τής Κυβερνήβεώς των.

“4ρ0ρον Α’ . Αί Κυβερνήσεις τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, Γαλ
λίας καί Μεγάλη; Βρεττανίας συνεφώντ,σαν νά δώσωΟιν είς τήν 
'Ελληνικήν Κυβέρνησιν, κατά τό έτος 1918, προκαταβολάς, ^κατ’ 
ΐίον ποσόν έκαστη, προορισμένα; νάέπιτρέψουν είς ταύτην δπως 
προσποριοθ»| τούς αναγκαίους εσωτερικού; πόρους.

Ιον Διά τήν έξόφληβιν τών καθυβτερουμένων.
2ον Διά τάς κατά τό είρηιιένον έιο ; 1918 δαπάνας τοΰ Ε λλη

νικού στρατού καί στόλου μελλόντο>ν νά άνέλθωσιν είς τάς έν 
ταίς στρατιωτικαΐς συμφωνίαις προβλεπομένας πραγματικά; δυνά
μεις. Αί τελευταϊαι αύ:αι δαπάναι. εί; α ; περιλαμβάνεται καί ή 
πραγματοποιηθησομένη δαπάνη τού ναυτικού, άναφέρονται είς 
τούς κάτωθι σκοπούς, α ') μισθού; καί σποζηιίωσιν τού στρατού, 
β ')  έπίδομα είς τάς οϊκογενείας τών στρατευομένων, γ') έκμετάλ- 
λευσιν τών πόρων τοΰ τόιτου, δ ’) έπίταξιν τών ζώων καί οχημά
των τή; χώρας, β') θαλασσίας καί σιδηροδρομικά; μεταφοράς.

Αί έν τω παρόντι άρθοφ προβλεπόμεναι προκαταβολαί δύναν- 
ται νά άνέλθωαιν εί; 750 έκατομ. φράγκων συμπεριλαμβανο
μένων τών 50 εκατομμυρίων ατινα άποτελούσι τό άντικείμενον 
τή; άπό 30 Νοεμβρίου 1917 συμφωνίας.

Άρθρον Β '. Αί προκαταβολαί αύται τεθήσονται εί; τήν διά* 
θεαιν τη; 'Ελληνική: Κυβερνήσει»; κατά τάς παρουσιάζομενας 
άνάγκας αύτής, έπί Tf) αίτήιει της καί τή καταφατική γ/ωμοδο- 
τήσει Οίκο/ο,ιική; Διασυμμαχική; Έτιτροπής, ή τις θά έγκατα- 
Οταθή ε ν  ' Α θ ή ν α ι ς .

‘Η Έ  τι τροπή <ιϋτη θά άτοτελεϊ:αι έξ^άντιπροσώπων τ }̂ν

νωμενων Πολιτειών, τή; Γαλλίας, τής Μεγάλη; Βρ3ττανίας και 
τή; ‘Ελλάδος.

Ή  χρησιμοποίη ιις τών πόρων τούτων θά παρακολουθήται τό
σον ύπό τή; είρη ιένης έπιτροπής όσον άφορ4 τήν πλη ρωμήν τών 
καθυβτερουμένων, όσον καί ύ.τό Διασυμμαχικής Στρατιωτική; Ε 
πιτροπή;, καθ'όμοιον τρόπον κατηρτιβμένη;, έδρευούίης ώσαύ- 
τω ; έν ‘Αθήναις καί ήτις, πρό τή; παραχωρήιβω; τών προκατα
βολών τών σχετικών μέ τήν διοργάνωσην καί συντήρησιν τοΰ στρα
τού καί τοΰ στόλου θά δώση τήν γνώμην αύτή; είς τήν Οικονο
μικήν Έτιτροπήν.

Άρθρον 3 ον. Αί προκαταβολαί αΰ αι χορη/ούμεναι «Ις δολ- 
λάρια, φράγκα καί λίρας στερλίνας, προορισμέ ναι νά καλύψωσιν 
ίσων ποβών έκδόσει; τής ’ Εθνικής Τραπέζη; τή ; 'Ελλάδος, θά  
είναι bjyaxbv κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου νά χρησιμοποιη
θώ Jiv, έν τφ όρίφ τών αναγκών, διά τραβηγμάτων έπί ενός ή 
ετέρου τών δανειζόντων Κρατών, καθ’ή / περίπτωσιν τά έν τφ 
έξωτερικφ διαθέσιμα τοΰ "Ελληνικού Δη ιοσίου Ταμείου καί τής 
Εθνική; Τραπέζη; ήθελον κατέλθει κάτω τών 100 εκατομμυρίων 
φρά/κων.

"£ξ μήνα; μετά τήν συνομολόγηίιν τη; ειρήνης τό ύπόλοιπον 
τών προκαταβολών τούτων θά είναι δυνατόν νά χρησιμοποιηθώ 
ά ευ τών περιορισμών τή; πρώτη; παραγράφου.

Ά ρθρον 4ον. Αί προκαταβολαί θ άντιπροσω τεύωνται δι’όμο- 
λογιών τής 'Ελληνική; Κυβερνήσεως. Δι’έκαστον τράβηγμα καί 
άφ’ήςήχέρα; τοΰτο θά πραγματοποιηθώ αί όμολογίαι αύται θά 
καταστώοι διά κεφάλαιον Ισον πρός τό τοϋ είρηιένου τραβήγμα
τος χοκοφόροι έπί τόκφ όρισθηαομένω άμοιβαίω; μετά τών συμ
βαλλόμενοι ν καί θά είναι πληρώ :έιι μετά παρέλευσιν δεκαπεν
ταετίας άπό τή; παύίεως τών εχθροπραξιών, έπιφυλασσομένης 
τή; 'Ελληνική; Κυβερνήσεως νά τάς έξοφλήσρ καί πρό τή; λή- 
ξεως αύτών.

Μέχρι τή; έξοφλήβεως τών είρη μέν αιν ομολογιών ούδεμία νέα 
έγγύησις θά είναι δυνατόν νά δοθή είς εξωτερικόν δάνειον άνευ 
τής ουγκαταθέσεω: τών Κυβερνήσεων τών Ή νωμ. Πολιτειών, τή; 
Γαλλίας καί Μεγάλης Βρεττανίας.

Άρθρον 5>ν Ή  "Ελληνική Κυβέρνηιι;, έλουσα ύπ’όψίΐ τάς 
χορη/ουμένας αύτή προκαταβολάς ύποχρεοΰται νά λάβ-Q αμέσως 
τά άνα/καΐα μέτρα ΐνα μή πραγματοποιώνται πλέον είς τό μέλλον 
έν ’Ελλάδι εμβάσματα έτί τοΰ έξωτερικοΰ παρά μόνον διά δεδι- 
καιολογημένας άνάγκα; καί έπί προσαγωγή δικαιολογητικών 
έγγράφων.

’Εγένετο έν Παρισίοι; τή 10 Φεβρουάριου 1918 (ν.ή.) εις 
τέόϊαρα αντίτυπα

Άνεγνώοθη καί ένεκρίθη 
Ύπογρ. I,, K lotg 
Oscar Τ. Crosby 

Bonar Law 
Α. Ρ ω μ α ν ό ς

Κατόπιν τής ανωτέρω συμβόσεω; αί Κυβερνήοεις έδέχθηβαν 
όπως ή ’Εθνική Τοάπεζα χρησιμοποίησή τ.ίς ύπό τών τριών Δυ
νάμεων άποφασιζομένας προκαταβολάς Αι’έπιταγών έπί ’Αγγλίας 
καί Γαλλίαε καί Ή ιωμ. Πολιτειών.

Συνεπείς τούτου έτέθη εί; τόν κυροΰντα τήν άκοτέρω σύμβα- 
σιν νόμον τοϋ 3 άρθρου ώ ;  προσθήκη είς τόν νόμον ,ΓΧΜ Β'τοΰ 
1910 ή έξή; παράγραφος.

«’Επιτρέπεται εί; τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τή; 'Ελλάδος όπως 
έκδίδχ) Τρατεζογραμμάτια κατά τάς διατάξεις τοϋ προηγουμένου 
άρθοου έναντι μεταβιβαζόμενων ύ.τό τοΰ 'Ελληνικού Δημοσίου, 
εί; διαταγήν αύ(ή:, πυτώσεων παρά τοϊ; θησαυροφυλακίοις τής 
Αγγλίας, Γαλλίας χαί 'Ηνωμένων Πολιτειών τή; Άμέρική;, ή 
έναντι πιστώσεων ύπέρ αύτής ά/οιγομένων ύπό τών έν λόγφ θη
σαυροφυλακίων παρά Τραπέζαι; τών είρημένων χωρών.

• Καθ’ ήν περίπτωσιν τό έξωτερικόν συνάλλαγμα εύρίσκεται έν 
ύποτιμήσει απέναντι τή; ’ Ελληνικής δραχμής, τό συνάλλαγμα 
τούτο καί αί κατά τήν προηγουμένην παράγραφον πιστώσεις ανα
γράφονται έν τφ ένεργητικφ τή; ’ Εθνικής Τραπέζης εί; τό άρ
τιον, τής διαφοράς μεταξύ τούτων καί τών έκδοθέντων τραπεζι
κών γραμμαΰων άναγρα ρομκνη; έν τφ παθητικφ τής Τραπέζης.

»Τό τυχόν προκύ.ττον κέρδος ή ζη χία λόγφ αύξομειώσεως τής 
συναλλαγματική; διαφορά; έν ταΐς ύπό τή; α ' παραγράφου τοΰ 
άρθρου τούτου προβλεπομένβις περιπτώσεσι λογίζεται ύπέρ ή είς 
βάρος τού 'Ελλ,ηνικοΰ Δημοσίου.

ϊΤό κέρδος ή ή ζημία κρίνεται κατά τήν στιγμήν τής πραγμα- 
τοποιήβεω; τών πιστώσεων ύ.τό τή; ‘Εθνικής Τραπέζης διά πωλή- 
σεως τοϋ αντιστοίχου συναλλάγματος έπί τού εξωτερικού.

»'0  Υπουργός τών Οικονομικών δύναται νά ύποσχεθή εί; τήν 
‘Εθνικήν Τράπεζαν τή; “Ελλάδος, δ ι ’ έξοδα κατασκευή;, μεταφο
ρά:, άντικαταστάσεως καί λοιπά έξοδα διαχειρίσεως τών συμφώ- 
νω ; τφ παρόντι άρθρφ έκδιϊομένων τραπεζογραμματίων ποσοστόν
1)8 ο)ο έτηιίως έπί τών ώ ;  εΐρηται τραπεζογραμματίων.

»Τό ποσοστόν τοΰτο θά παύση καταβαλλόμενον ύπό τοΰ Δημο
σίου, καθ’ δ ποπόν καί έφ’ όσον χρόνον αί ανωτέρω πιστώσεις 
τών συμμάχων είναι τοκοφόροι».

*Οΰτω διευκολύνθη ύπέρ τοΰ Δηαοοίου Ταμείου τοΰ Κράτους ή 
χρηυιμοποίηβις τών προκαταβολών τών Συμμάχων, τοϋθ’ όπβρ θά 
ένεϊχε ίσως σοβαράς δυσχερείας λόγφ τή; άποζηαιώσεως τής εξα
γωγή; χρυσού έκ τών παρεχουσών τας προκαταβολάς χωρών.



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗ ΡΙΔΟΣ

χ ζ  ΓΡΑ11ΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ  Μ Υ Ν Η Σ  Ζ <
ΕΙς βοήθειαν τοϋ διά τοϋ νόμου ΓΧΜΒ' παρεχομ^νου p ic  ου 

της τοιαύτης χρησιμοποιήσεως έθεοπίσθη ό νόμος περί τών γραμ
ματίων τής 'Εθνικής "Αμύνης τό βάρος τών οποίων άνέλοβεν ή 
■ Εθνική Τράπεζα.

Σχβιιχίς νόμος 1240 καθορίζει τόν τρόπον τής έκδόσεως τών 
γραμματίων τούτων ΰηό τύπον συναλλαγματικών έκδιδομένων 
ύ*6 τοδ Ύπουργβίου τών Οικονομικών έ*ί τής ’Εθνικής Τραπέ- 
t 1)? μέχρι ποσοϋ κατ’  άνώτατον ορον 200.000.000 καί αί όποΐαι 
βΐς τήν λήξιν αύτών εξοφλούνται ΰπό τής Τραπέζης.

Τά γραμμάτια καθωρίζετο νά έκδίδωνται κατα σειράς έξ 25 
έκστομ. έκάστην, αμα δέ ιή έκδόσει έκάστης σειςάς ό Υπουργός 
τών ΟΙκονομικών παρειχεν είς τήν Τράπεζαν πρός κάλνψιν τής 
αποδοχής τήο συναλλαγματικής ίσου ποοοϋ έπί τών θησαυς οφυ- 
λακείω* "Αγγλίας, Γαλλίας καί Ή νωμ. Πολιτειών.

Προμήθεια ιής Τραπέζης ώρίζετο 1)6 ο)ο ύπό ιών ΰπ" αύτής 
πληρωνομένων ποσών.

Ι Π Μ Μ Λ Ο Ν  Κ Ε Φ Α Α Α Ι Ο Ν  Α Ι Ι Τ Ε β ί Ι Μ Ε Η Ο Ν  Ε Ι Ι Ε Θ Ν  Μ Ν Ε Ι Ι ?
Αξιοπαςαιήρηνον σύνολον πορονσιόζει συνοπτική ανολυσις 

τοϋ συνόλου ιών κεφαλαίων τό όποια έχει διατεθειμένα ή ίθνιχή 
Τράπεζα μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1918 είς Εθνικά δάνεια.

Ό  πίναξ αύτών ώς αναγράφονται έν τώ ισολογισμφ τοϋ 191* 
έχει οΰτω.

Όμολογίαι 'Εθνικών δανείων είς χρυσόν Φρ. 89 650.977
Όμολογίι,ι δαιείο.ν εις Τραπεζικά γραμάτια » 60.301.014
Προσωρινά δάνεια Έλλ. Κυβερνήσεως 3 55.000.000
Υπόλοιπον τοΰ παλαιοϋ δαιείου έπ’ (Ινογκα- 

«τική κυκλοφορία ” 52 951.915
‘ •207 903 906

Ί σ ω ς  δέν πορελνει νά προαθέίαμεν ότι έκ τοϋ συνόλου τών 
ύπό της Έλλ. Κιβερνήσεως όφειλομένων ώς καί τών είς χεϊρας 
τής Τραπέζης ομολογιών προεκνψον ύπέρ ρύνής κατά τό 1918 
ώφέλειοι, έκ τόκων καί τοκομεριδίων δρχ. 12.291.489.

Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΙΤΕΖ- ΓΡΑΒΙΜΑΤΙΟΝ

δρ. 52.951.915.— 

1.170.070.605.—

Εύνόητον ότι έκτός τοϋ αρχικού ποσοϋ τών τραπεζογραμματίων 
τά όποια ώς έκ τοΰ προνομίου αύτής είχε δικαίωμα νά θέση είς 
κυκλοφορίαν έκτός τών έπ’ άναγκαστική κυκλοφορία παραμενόν- 
των υπολοίπων, έντός ιής δοθείοης αύξήοεως κατα τά έτη 1916 
καί 1917 διά νομοθετικών διαταγμάτων είς τό τέλος τοΰ προσιε- 
^έντος ποσοϋ είς ιό  αρχικόν τοιοΰτον διά τής εΛεκτάαεως τοϋ 
προνομίου είς τάς νέας χώρας, εύνόητον λέγομεν ότι τό έν κυκλο
φορία ποσόν ηΰξηεε τεςαοτίως δυνάμει ιοϋ νόμου ΓΧΜΒ' καί δή 
έκ τών τελευταίων συνδυαομών πρός τάς προκαταβολάς καί είς 
τούς Συμμάχους διά τις στρατιωτικός αύτών άνάγκας έν Μανε- 
δονίff καί είς τήν Έ λλ. κυβέρνησιν διά τάς ύπό τών Συμμάχων 
προκαταβολάς τών 750 εκατομμυρίων.

Ό  Ισολογισμός τοΰ 2918 παρέχει ήμΐν τήν εξής γενικήν άνάλυ- 
βιν κατά τά τρία τελευταία έτη.

ΕΤΟΣ 1916 Ή σαν έν κυκλοφορία Τραπεζικά γραμμάτια, 
α ' Διά λ)σμόν τής Κυβερνήσεως Δρ. 59.951.915
β ' » » J Τραπέζης συμφώνως

ΝόμφΓΧΜ Β' » 3e0.000.000
γ ' Διά λ)σμόν τής Τραπέζης συμφώνα’ ς 

τοΐς Νόμοις περί αναγκαστικής κυ
κλοφορίας δρ. 157.436.547.5f

Διαθέσιμα πρός συμπλήρωσιν ά
νωτάτου όρίου κυκλοφορίας » 8.563.452 43 146 000.0^0. —

Σύνολον 562 951.915.42
ΕΤΟΣ 1917 διά λ)σμόν τής Κυβερ

νήσεως δρ. 54.961.915.42
II, Διά λ)σμόν τής Τραπέζης συμ-

φώνωςΝ όμφ ΓΧΜ Β’ » 690.000.000.—
III. "Εν κυκλοφορία διάλ)σμόν τής 

Τραπίζης συμφώνως τοΐς Νό- 
μοις περί άναγκασ τ ικ ής κυκλο
φορίας δρ. 114.370,358.05

Διαθέσιμα πρός συμπλήρωσιν άνω
τάτου όρίου κυκλοφορίας » 31.629,641.95 » 146.000000.—

Σΰνολον δρ.890.951.951.42

ΕΤΟΣ 1918 διά λ)σμόν τής Κυ
βερνήσεως

II. διά λ)ομόν σύμφωνα ς ιφ  Νό- 
μφ ΓΧΜΒ'

III. Έ ν  κυκλοφορία διά λ)σμόν 
τής Τραπέζης συμφώιως τοΐς 
Νόμοις περί άναγκαστικής κυ
κλοφορίας δρ. 44.539.392.51

Διαθέσιμα πρός συμπλήρωσιν ά-
νωτάτου όρίου κνκλοφορίας. 101.460 007.49 » 146 800 800.=  

Σύνολον 1 369.022.620.—

ΑΥΞΗΣ1Σ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ώ ς ήδη dvfφίρσμεν, ή Τράπεζα δυνάμει τής μετά τοϋ Κςά- 
τονς συναφθείοης συμβάσεως τή 6 Δεκεμβρίου 1914 άρθρ. 6 ΰ- 
ποχρεοΰται νά αύξηοη τό μετοχικόν *εφολαιον αύτής είς 50,000, 
OUO δραχμάς μέχρι τοϋ 1920. Απλή όμως άνασκόπησις των τε 
λευταίο>ν ισολογισμών παρουσιάζει ότι τά κεαάλαια τής Τραπέ
ζης άπό πολλοΰ ΰπερέβησαν τόν όριζόμενον αριθμόν, προικοδο- 
τούμενα μάλιστα τατ" έτος, ώς εΐδομεν, διά νέων προβλεπτιχών με 
ρίδων άντλουοών τήν βάσιν καί τήν αύξησιν αύνών έκ τών κατ' 
έτος κερδών.

Οΰτω τήν 31 Δεκεμβρίου τοΰ 1918 τά κεφάλοια τής Τραπέ
ζης παρουσία ζονιαι έξης :

Α' Μετοχικόν κεφάλαιον 20,COO,C00 
Β' ΆποΟεματικά 

α ')  Τακτικόν 
Τή 30 Δεκεμβρίου 1917 άνήρχετο ι ίς Δρ. 1,0^0,000 
ΠροσειέΟηοαν είς ένίσχυσιν αύτοϋ 

κατά τό έιος 1&1Μ έκ τών κερδών 
β7  Έκτακτον 

Τή30 Δεκεμβρίου ] 917 άνήρχενο είς 
Προσετέθηοαν είς ένίσχυσιν αύτοϋ 

κατά το έτος 1918 
Σύνολον τακτικού καί εκτάκτου άπο- 

θεμαιικοϋ τή3ΐ Δεκεμβρίου 1918 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

0,000,000 Δρ. 10,000,000

J) 500,000 

15.100.000 24,600,000
όρ. 34,6100,000

Δι" ένδεχομένας ζημίας έξ ύποτιμήοεως άξίας χρηματογράφων 
Τραπέζης έν τέ/ει τοϋ έτους 1917 ήν ΰί όλοιπον δρχ. 6,500,090.

Μετηνέχίησαν κατά τό έτος 1918 εις ένίσχυσιν τών απόθεμα- 
τικών.

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
Τήν καταπληκτικωτέίαν εικόνα εξ όλων τών κλάδων τής το- 

σοΰτον γιγαννωθείσης Τραπέζης αποτελεί ϊσίος ή μερίς τών κατα- 
θέσιων. Τό 'Εθνικόν ίδρυμα, άντοποκριθέν τοσοΰτον τελείως είς 
τόν προορισμόν του καί διελθόν τόσας περιπετείας καί αντίξοους 
πεςιστυσης, απέναντι τών όποιων άνιεπεξήλθε νικηφόρως, ίώ - 
ζον αυτόχρημα τό Κράτοι·, κατέκτησε ού μόνον τήν έμπιστοσύ- 
νην τοΰ διεϋνοϋς κόσμου καί δή τοϋ όλου Ελληνισμού, άλλά 
καί τήν θερμοιέραν στοργήν ούτοΰ.

ΕΙνε φτσικόν λοιπόν δτι ή Εθνική Τράπεζα συγκεντροΐ ήδη 
τά αποταμιεύματα τοϋ Έλληνος καί έκ τών μάλλον μεμακρυσμέ- 
νων χωρών όπου τυχόν τό επιχειρηματικόν δαιμόνιον ίρριψεν 
αύτόν, άποστέλλοντος ταΰτα είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν.

Άναλυτικώς καί έν συνόλφ αί καταθέσεις παρά τή Τραπέζη 
σημειοϋνται ώς εξής:

Τή 31 Δεκεμβρίου 1918 
Καταθέσεις έν οψει 248,639,117

» Ταμιευτηρίου 84,728,151
» διαρκείς καί επί προθεσμία 206,611,728
» Δημοσίου 49,405,146-
» Δημοσίου διά διάφορα άντικρύσματα 29,277,748
» Υπεγγύων προσόδων 4,705,600
» υπηρεσίας "Εθνικών δανείων 39,998,475

658,364,166
_ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΑ ΔΑΝΕΙΑ

Είς τόν άνωτέςω «ριθμόν δέον νά προστεθώσι καί 75,114,660 
αξία τών έν κυκλοφορία τριών λαχειοφόρων δανείων τής "Εθνι
κής Τραπέζης ήτοι τοϋ 3 ο)ο τοΰ 1880, τοδ 2 1)2 ο)ο τοΰ 1904 
καί τοϋ 2 1)2 ο)ο το3 1912.

ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦΑ .  ·<·'Λ
Πλήν τούτων ύπήρχον κατατεθειμένα παςά τή "Εθνική Τςα- 

πέζη τήν 30 Δεκεμβρίου 1914 χρηματόγραφα διάφορα πρός ?ύλα- 
ξιν άξίας έν συνόλφ δραχ. 389, 241,335.
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Δ .  Μ  Α  Ξ . I Μ  Ο  Σ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Τ Η Σ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗ Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό  Κύριος Δ . Μάξιμος γόνος παλαιάς ’ Εμπορικής Χιακης οίκογενείας, έγεννήθη έν Πάτραις, 
«π ου  ένωρίτατα ό πατήρ του έγκατεστάθη. Μετά τό πέρας τών σπουδών του εκ νεαρίοτάτης ηλικίας επε- 
&όθη είς τά Τραπεζιτικά, δπου ίδιάζουσα αυτόν κλίσις προσείλκυε* τώ 1892 προσελήφθη ως υπάλληλος

ματος, τόν Νοέμβριον τοϋ 1914 γίνεται Υποδιοικητής, ειτα δέ έπ ’ ολίγον απο/ωρήσας τή^ Εθνικής 
Τραπέζης επανέρχεται ώς Διοικητής διά παμψηφίας τΓ]ς Γενικής τών Μετόχων Συνελεύσεως καί ανα
λαμβάνει τήν Διοίκησιν τή 10 Ίανουαρίου 1921. Ό  κ. Μάξιμος ένωρίτατα τάξας εαυτόν έν τή υπη
ρεσία τής Έ θ νικ ή ; Τραπέζη; μετ’ αΰταπαρνήσεως και αυτοθυσίας είργάσθη υπέρ τής προόδου καί 
άνυψοίσεως αυτής εις τό υψηλόν έπίπεδον τής αποστολής της, ούχί ώ ς αποκλειστικής Γραπεζικης επι
χειρήσεων, αλλά καί ώς συνεργάτιδος καί συνεπικουρου τοϋ Κράτους άγωνιζομένου τόν δΰσκολαν αγώνα 
τής Ε θν ικ ή ς άποκαταστάσεως.

L · .
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

1 9  1 0  ^
Σ Υ Γ Χ 8 Ν Ε Υ Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  Κ Ρ Η Τ Η Σ  J

Ή  Γενική Συνέλευσις κατά τό προηγούμενον ετος 1918 ένέ- 
κρινε τήνπρόιασιν τοϋ Γενικού Συμβουλίου περί συγχωνεύσεως τής 
Τραπέζης Κρήτης μεχά τής Εθνικής Τραπέζης χής Ελλάδος· συμ
φώνως χή ληφθείστ| άποφάσει άνετέθη είς τόν Συνδιοικητήν Ίωάν- 
νην Δροσόπουλον ή έκιέλεσις καί διαρρύθμισις τής ύποθέσεως. 
Οΰτω τήν 15 ’Ιουνίου ύπεγράφη ή σύμβασις τής συγχωνεύσεως, ένε- 
κρίθη δέ διά χοΰ Βασ. Διατάγματος τής 22ας ’Ιουνίου. Ό  κύκλος 
τών έργισιών χής ’Εθνικής έπεξετάθη ευεργετικός καί έπί χής ηρωι
κής μεγαλονή'του, ήτις διά τόσων αγώνων καί Ουσιών αίματος 
έοφυρηλάτησε τήν έλευβερίαν της.

Ή  συγκέντρωσις έν ταϊς Ήνωμέναις Πολιτείαις ίκατοστύων 
χιλιάδων Ελλήνων έδημιούργησε στενωτέρας οικονομικός σχέσεις 
με τήν πέραν τού ’Ατλαντικού νέαν "Ηπειρον, δι’ δ πρός μελέτην 
καί έπιτόπιον έρευναν εστάλη είς ’Αμερικήν δ έκ τών Διευβυντών 
τής Τραπέζη; Μιχαήλ Ευλάμπιος.

Τό σύνολον τών έργασιών άνήλθε κατά τήν
α' εξαμηνίαν ε ί ς .....................................  2,569,191,564.09

κατά δέ τήν β' εξαμηνίαν είς . . .  . 2,690,469,188.20.
’Επίσης τά δάνεια πρός νομικά πρόσωπα εύρίοκονται ηύξημένα 

έν συγκρίσε· πρός τά τοΰ 1918, επίσης τά δάνεια έπί ένεχύςφ εμ
πορευμάτων, τά έπί ένεχύρφ τίτλων κ.τ.λ. Αί έπιιαγαί καί έντο- 
λαί έπί Τοΰ εσωτερικού αί έκδοθεΐσαι κατά τό 1919 ύπερβαίνουσι 
χάς τοϋ 1918 κατά 60,092,377.81 δραχ. Αί άξίαι πρός εΐσπραξιν 
υπήρξαν έπί πλέον κατά δραχ. 112,437,543.54 κ.τ.λ.

Τά έν κυκλοφορία τραπεζικά Γραμμάτια τή 31 Δεκεμβρ, 19ΐ9 
άνήρχονχο είς 1,375.247,000 απέναντι τών τοϋ 1918 άνερχομένων 
είς δρ. 1,257,825,00ο.

Τά διαθέσιμα είς χρυσόν καί συνάλλαγμα είς 1,562,934,000.
Ή  ισοτιμία τοΰ πιστωτικού νομίσματος πρός τό δολλάριον τών 

'Ηνωμένων Πολιτειών δέν κατέσιη δυνατόν νά διατηρηθή πέραν 
τών μέσων τοΰ έτους 1918. ’Επί τού ζητήματος τούτου τοΰ συναλ
λάγματος έγραψεν ό έκ χών Συνδιοικητών Άλέξ. Διομήδης περι- 
σπούδαστον μελέτην, περί χής οποίας γράφομεν κατωτέρω.

Καί καχά τό 1919 ή Έθνική Τράπεζα άπησχόλησε μέρος τών 
κεφαλαίων της πρός εφοδιασμόν χής χώρας. Οΰτω διά τήν προμή
θειαν σίτου, θείου, θειϊκοΰ χαλκοϋ διετέθη καχά τήν διάρκειαν τοϋ 
1919 ποσόν άνελΟον είς δρ. 375,7'24,2(14.

Ή  Έθνική Τράπεζα, δπως πάντοτε ταυτίσασα τήν τύχην καί 
τήν πρόοδόν της πρός τήν τοϋ Κράτους, παρέσχε γενναίαν τήν 
ένίσχυσιν αύτή; είς τάς κρατικάς άνάγκας· οΰτω μεχέσχεν ή Έθν. 
Τράπεζα είς τό δάνειον τών 75,000,000, επίσης άνέλαβε ποσόν
300,000,000 έκ τοϋ έν έτει 1919 ύπό τής Κυβερνήσεως έκδοθέντος 
δανείον έκ δΟΟ,οΟΟ,ΟΟΟ. Τά δέ Γραμμάιια τοΰ δανείου τής Εθνι
κής Άμύνη; ήγγυήΟη διά ποσόν 153,200,000.

Είς τάς άνάγκας, τος οποίας έγέννησαν αί ανώμαλοι περιστά
σεις, ή Τράπεζα έφσνη άρρωγός χορηγήσασα δάνεια καί είς τούς 
έκ Ρωσσίας πρόσφυγας ομογενείς χή έγγυήσει χοΰ Κράτους.

Ή  ΈΒνική Τράπεζα χά τοϋ Κράτους καί χά ίδια αύχής εξυ
πηρετούσα συμφέροντα ΐθρυσεν ύποκαχαστήματα έν Σ μ ύ ρ νη , Κν- 
Λανίαις, Ξάν&η, Αείεαγάτς χαί Γχιονμονλχζίνγι.

"Οπως άνωχέρω γράφομεν κατά τά μέσον τοϋ έτους 1919 ή 
ισοτιμία τοΰ Έλληνικοΰ νομίσματος τής δραχμής δέν διετηρήθη, 
άλλ’ ή οικονομική πλάστιγξ υπήρξε καί διά τήν 'Ελλάδα δυσμενής 
ο Συνδιοιηκητής Άλεξ. Διομήδης έν τή έκθέοει του γράφει: «Εϊ- 
χομεν καχά τό ύπό κρίσιν έτος άθρόαν καί παράλογον εισαγωγήν 
παντός είδους, χρησίμων καί μή, έμπορευμάτων. Ή  εισαγωγή δέ 
αΰιη δέν άπέβλεψε μόνον είς τήν άναπλήρωσιν τών κατά τόν πό
λεμον έξαντληΟέντων αποθεμάτων, άλλ’ ασφαλώς δύναται νά λε- 
χθχί δτι τό έμπόριον προί'βη είς εΙσαγωγήν υπέρ παν δριον κατα
ναλωτικής δυνάμεως τοϋ λαού, άκινητοποιήσαν οΰτως άξίας είς 
εμπορεύματα εκατοντάδων δλων εκατομμυρίων δραχμών, τά όποια 
έπί μακρόν ακόμη δΰνανται νά έπαρκέσουν διά τάς άνάγκας τής 
χώρας.

»Έπισης άξιον λόγου ποσόν έλληνικοΰ συναλλάγματος διετέθη 
τό μέν πρός μεταπώλησιν αλλοδαπών προϊόντων είς δμορα κράτη, 
άνευ άτυχώς κατά τό πλεϊστον αντιστοίχου εμβάσματος, τό δέ 
πρός άπόκτησιν ύποτετιμημένων νομισμάτων ξένων επικρατειών, 
επ’  έλπίδι πραγματοποιήσεως άκόπου κέρδους.

^Επίσης σημαντικώς έπέδρασεν έπί τοϋ δυσμενούς αποτελέ
σματος ή ΰθρόα παλινόστησις ελληνικών αξιών. Αΰτη συνετέλεσβ 
μέν είς τήν άπόκτησιν ύπό εύνοϊκούς δρους τίτλων οφειλών τής 
χώρας πρός τήν άλλοδσπήν, ηΰ'ξησεν δμως καί έπί τοσοϋτον τήν 
ζήτησιν τοΰ έλληνικοΰ συναλλάγματος καθ’ δν χρόνον τοΰτο ϊδεν 
ζηλοτύπως νά περιφρουρήται διατιθέμενον μόνον υπέρ τών απα
ραιτήτων τής χώρας αναγκών.

»Ά λλ- έκτός τών αιτίων τούτων, τά όποια οφείλονται έν πολ- 
λοΐς είς τήν τάσιν έκμεταλλεύσεως τής καταστάσεω; έπί άσυνέτφ 
πολλάκις κερδοσκοπία, ί’πάρχουν έξ ετέρου καί αίτια άλ\», άνα- 
ποδράστου φύσεως, τά δποΐα ώσαύτω; ήσκησαν βαθεΐαν έπίδρασιν 
έπί τοΰ απολογισμού τοΰ έτους».

Τά άλλα αίτια τά έπιδράσαντα έπί τής άξίας τής δραχμής ήσαν 
αί δαπάναι διά τάς στρατιωτικός καί έπισιτιστικάς άνάγκας τής 
χώρας άνελθούσας είς 150 έκατομ. έηί πλέον τοΰ παρελθόντος 
έτους καί ή έλάττωσις τοΰ έξαγωγικοΰ έλληνικοΰ εμπορίου ούχί 
διότι δέν υπήρχε παραγωγή άλλά διά χήν αποχήν χής αίτήσεως 
ένεκα τών υψηλών τιμών, τής ύψώσεως τών τιμών τών νάύλων 
κτλ. Τέλος τά συσσωρευθέντα έν Έλλάδι κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
πολέμου κεφάλαια, τά όποια ένεκα τών περιστάσεων δέν έχρησι- 
μοποιονντο κατά βούλησιν, ώρμησαν ακάθεκτα πρός τά έξω, όπως 
εΰρουν κερδοφόρον ένασχόλησιν. Οΰτω ή Έθνική Τράπεζα είχε 
τήν εξής κίνησιν έν τφ συναλλάγματι:

1919 ’Αγορά 569 έκατομ.
» Πώλησις 936 »

Οΰτω τό 1019 παρουσιάζει διαφοράν αγοράς καί πωλήσεως
συναλλάγματος 367 έκατ. έναντι διαφοράς 120 έκατομ. τοΰ 1918.

Αί συμμαχικαί πιστώσεις παρά τοΐς θησαυροφυλακείοις ’Αγ
γλίας, Γαλλίας καί Ή νωμ. Πολιτειών κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 
1919 άνήρχοντο είς Φρ. Γαλλίας . . . 514 έκατ.

Λ ίρας’Αγγλίας. . . 14,274,385
Δολλάρια . . . 48,239,266.

Έκ τούτων διετέθησαν υπέρ τών αναγκών τής χώρας διά' τής 
Εθνικής Τραπέζης :

Δολλάρια 10,000,000 
Λίραι ’Αγγλίας 3,460,000.

Έ κ τής έκθέσεως τοΰκ.Α.Διομήδουςάποσπώμεν επίσης τά Ιξής:

«Τήν 31 Δεκεμβρίου 1919 τό σΰνολον τών εν κυκλο
φορία τραπεζικών γραμματίων διά λ]ομόν τοϋ νόμον 
,Γ Χ Μ Β ' ήτο :

1.193.941.000.—
έναντι τούτων ύπήρχον πιστώσεις ονομαστικής α ξ ία ς :

1.226.108.000.—
'Η  μεταξύ τών κυκλοφορούντων τραπεζικώτ γραμμα

τίων καί τών πιστώσεων διαφορά έκ :
32,167,000.—  Δρχ. 

αποτελεί τήν συναλλαγματικήν διαφοραν συμφωνως προς 
τήν ^ 2 άρθρ. 8α του Νομού (ΓΧ Μ Β  , οπερ ορίζει δτι 
κ α θ ’ ήν περίπτωσιν τό έξωτερικόν συνάλλαγμα εύρίσκε- 
ται έν υποτιμήσει απέναντι τής ελληνικής δραχμής, το 
συνάλλαγμα τοΰτο καί αί πιστώσεις αναγράφονται έν τφ  
ένεργητικώ τής ’Εθνικής Τραπεζης εις το άρτιον, τής δια
φοράς μεταξύ τούτων καί τών έκδοθέντων τραπεζικών 
γραμματίων άναγραφομένης έν τώ  παθητικφ τής ’Εθνικής 
Τραπέζης ύπό τόν τίτλον «Συναλλαγματική διαφορά έκ 
διαθεσίμων συμφώνως τφ  άρθρφ  8« Νόμου ,Γ Χ Μ Β '» .

Ή  διαφορά αύτη προκύπτει έκ τοΰ υπολογισμού

300,000,000 F r s ...............................πρός 0,914
11,895,321 £ ..................................  » 24,684
80,000,000 ΜΚ . . . . . » 0,92

Αί τιμαί αΰται ήσαν α! τρέχουσαι κ α θ ’ δν αί πιστώσεις 
Ικτήθησαν ύπό τής Τραπέζης καί έξεδόθησαν παρ’ αύτής 
άντίστοιχα τραπεζικά γραμμάτια.
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Ύ πολογιζομένων νϋν τών πιστώσεων τούτων έπι τή 
βάσει ούχί τών αρχικών τιμών, άλλά μέσων τοιοΰτων, 
δηλαδή τιμή Frs. προς 0,64 £  πρός 30.—  $ πρός 8,50 
Μ Κ πρός 0,12 και ρούβλιον 0, εχομεν πραγματικήν αξίαν 
τών πιστώσεων 1,233,854,000 δραχ, έναντι κυκλοφορίας
1.193,941,000,—  δρχ. Δηλαδή πλεόνασμα Δρ. 39,913,000.

Ε πειδή  δμως διετέθησαν ήδη εϊς τιμάς κατωτέρας τών 
ω ς  άνω :

$  5,000,000.—  πρός 6,656 
$  1,780,000.—  » 7,13
£  537,146.—  » 22,41
£  62,854.—  » 25,40

ίίσεπράχθη έξ αυτών ποσόν κατά 16,000,000 ώς έγγιστα 
Ιπι ελαττον. 'Υπολογιζομένων δέ κα'ι τών εις ΜΚ. πιστώ
σεων θύχ'ι είς τήν τρέχουσαν σημερινήν τιμήν τών 0,12 
άλλά διαγραφομένης εντελώς τής άξίας τούτων εκ. 9,960,000 
παραμένει καθαρόν πλεόνασμα 14,000,000.—  ώς έγγιστα, 
ήτοι έναντι κυκλοφορίας τραπεζ. γραμματ. 1,193,941.000 
εχομεν κάλυμμα άξίας πραγματικής 1,208,000,000.—  ήτοι 
ϊσον πρός 101.2 ο)ο.

Έξετάζοντες τήν σχέσιν τοΰ ειδικού τούτου εκ πιστώ
σεων καλύμματος, πρός τό σύνολον τής έν γένει πραγμα
τικής ημών κυκλοφορίας κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1919, 
άποτελουμένης :
1) έκ τοΰ υπολοίπου τοΰ έπι αναγκαστική κυκλοφορία παλ. 

δανείου διά λ)σμόν τοΰ Δημοσίου έκ Δρ. 50,951,915.—
2) έκ τών διά λ)σμόν τής Έ θ ν . Τραπέζης » 130.354,100.—
3) εκ τών διάλ)σμόν τοΰ Νόμου ,Γ Χ Μ Β ' *'1,193,941,070.—

"Εχομεν :
Κυκλοφορίαν έν συνόλω Δραχ. 1,375,247,085.—
κάλυμμα » 1,208,239,000.—
ητοι άναλογίαν 87.85 ο)ο χωρίς οΰτε έν τή Τραπέζη μεταλ
λικόν οΰτε άλλο η  κεφάλαιον τοΰ ένεργητικοΰ αΰτής νά 
νυνυπολογισθή έν τή άναλογία ταύτη.

Δέον δμως νά ληφθή ύπ’ δψιν, δτι ή διά λ)σμόν τής 
Έ θνικής Τραπέζης κυκλοφορία έχει πλήρη τά διά τοΰ Κ α
ταστατικοί κα'ι τών σχετικών νόμων ώρισμένα καλύμματα, 
είς μεταλλικόν και εις βραχυπροθέσμους χορηγίας, ώ ς άν 
πράγματι δεν ύφίστατο διά τά τραπεζικά γραμμάτια άναγ- 
χαστική κυκλοφορία.

Οΰτως έν φ  τά πλεΐστα κράτη, δχι δέ μόνον τά εμπό
λεμα άλλά και πολλά τών ουδετέρων, πιεζόμενα ύπό τών 
περιστάσεων, προέβησαν ΐνα άνταποκριθώσιν είς δημοσίας 
καθαρώ ς δαπάνας, είς άλλεπαλλήλους άκαλύπτους εκδόσεις, 
ή Ε λλάς εϊς ούδεμίαν τοιαύτην κατέφυγε, διατηρήσασα 
υψηλήν πάντοτε τήν άναλογίαν μεταξύ καλύμματος και κυ
κλοφορίας, κ αθ ’ δν χρόνον άλλα κράτη ισχυρότερα ήμών 
«Ιδον ταύτην έκπίπτουσαν εϊς έπίπεδα άσυνήθως χαμηλά.

‘ Η  τακτική αΰτη εφερεν άλλαχοΰ μοιραίως και εϊς ύπέρ 
»ά ν  μέτρον έξόγκωσιν τής κυκλοφορίας, κατέστησε ταύτην 
άληθώς πληθωρικήν, συνετέλεσε δέ και έκ τοΰ ειδικού τού
του λόγου εϊς ουσιαστικήν μείωσιν τής κτητικής άξίας τοΰ 
εγχωρίου νομίσματος. 'Η  Ε λλάς τουναντίον διετήρησεν 
δριον λογικώς μεμετρημένον, παρά μάλιστα τήν εΰρυνσιν 
τής άκτΐνος κυκλοφορίας τής δραχμής.

'Η  κυκλοφορία ήμών άπό τοΰ 1915 μέχρι σήμερον, 
δηλ. έντός πλήρους πενταετίας, περίπου έτετραπλασιάσθη, 
άνελθοΰσα άπό 375 εκ. εϊς 1,375,000,000,000, έν ω  ή τών 
πλείστων εμπολέμων κρατών περίπου έπταπλασιάσθη.

Ή  κατά κάτοικον τέλος άναλογία τής κυκλοφορίας 
ήμών είναι δραχμών 240, δριον μή δυνάμενον νά θεωρηθή 
υπερβολικόν, δεδομένου δτι αί συναλλαγα'ι σήμερον ένερ- 
γοΰνται τοΐς μετρητοΐς κατά τό πλεΐστον κα'ι δτι ούδεμία 
σχεδόν παρ’ ήμΐν γίνεται χρήσις τών άλλαχοΰ ιδία άπό τοϋ 
πολέμου έγκλιματσιθέντων συστημάτων τής διά μέσου Τ ρα
πεζών πληρωμής.

'Η  κατά κάτοικον άναλογία τών πλείστων άλλων κρα
τών είναι πολύ μείζων. ’Αναφέρομεν δέ μόνον τά κράτη 
τής Ή πειρ. Ευρώπης, ών· τά οικονομικά έπέδειξαν τήν 
μείζονα άντοχήν.

Γαλλία κυκλοφορία 963 κατά κάτοικον 
’Ιταλία » 314 » »
'Ολλανδία » 311 » »
Νορβηγία » 254 » »
Πορτογαλλία » 294 » »

Έ κ  τών άνωτέρω λεπτομερών άναπτύξεων συνάγεται 
άσφαλώς, νομίζομεν,

1) δτι ό εθνικός ήμών πλοΰτος παρίσταται εχων επαρκή 
άντοχήν, ώστε έντεΰθεν νά μή φαίνηται πιθανή έπίδρασις 
χρονιωτέρα τής οικονομικής ήμών ισορροπίας.

2) δτι ή πιστωτική ήμών κυκλοφορία, στηριζομένη έπι 
άντικρυσμάτων άσφαλών κα'ι μή αύξηθεΐσα ύπέρ τό μέτρον 
τών κοινωνικών άναγκών, δέν νοσεί έξ εσωτερικής νομι
σματικής άδυναμίας, έπιβαλλούσης ειδικά ταύτης έξυγιαν- 
τικά μέτρα, ώς εϊς τά πλεϊστα τών άλλων κρατών.

Κ ατ’ άκολουθίαν ή ύποτίμησις τής Ελληνικής δραχ
μής, έφ ’ δσον αΰτη είναι άνωτέρα τοΰ ποσοσοΰ, κ αθ ’ δ ή 
δλη ήμών κυκλοφορία είναι άκάλυπτος, δέν φαίνεται δικαιο
λογημένη. Έ ά ν  δέ μή παρουσιασθώσι περιστάσεις άντίξοοι 
διαφεύγουσαι τήν ήμετέρον έπίδρασιν, δύναταί τις νά ϊσχυ- 
ρισθή, δτι παροδική μόνον θ ά  είναι ή σήμερον παρατηρού
μενη ζωηρότερα έκπτωσις τοΰ έγχωρίου νομίσματος.

Π αρά τήν έν γένει δμως εύρωστίαν τής έθνικής ήμών 
οικονομίας, δέν πρέπει νά παρίδη τις τήν ϊδιάζουσαν τών 
νομισματικών ζητημάτων φύσιν. Οΰδεμία χώρα δσονδήποτε 
εύρωστος καί άν είναι, δύναται έν τέλει ν’ άποφύγη τήν 
έπίδρασιν νομισματικών νόσων, αϊτινες εχουσι προσβάλλει 
άλλας χώρας, αί δποΐαι άποτελοΰν ισχυρούς παράγοντας 
τής οικονομικής έν τώ  κόσμφ κινήσεως. Τοΰτο δέ διότι ή 
άπομόνωσις έν τή οικονομική ζωή κα'ι άδύνατος είναι και 
έάν ήτο τυχόν κατορθωτή θ ’ άπέβαινεν ουσιαστικώς έπι- 
ζήμιος.

Τούναντίον βάσις τών οικονομικών σχέσεων είναι ή διε
θνής άλληλεγγυη, άποτέλεσμα δέ ταύτης είναι ή μοιραία 
άλληλεπίδρασις τών τιμών σχεδόν άπανταχοΰ τής γης».
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Τ Α  ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μ  S T A B  O A f t l . g  Ν ΤΗ. ε©ΝΙΚΗ. ΤΡΑΠΕΖΗ·

1 9 2 0

Τά χατά τφ 1920 έκτυλιχθέντα πολιτικά γεγονότα έπέδρασαν 
καϊ έπί, τής Εθνικής Τραπέζης. Μετά τήν υπογραφήν τής Συνθή
κης τών Σεβρών διελύΟη ή Βουλή τής 31ης Μαΐου προεκηρύχ{*η- 
σαν δέ νέαι έκλογοί ύπό τής Κυβερνήσεως Ε. Βενιζέλου.

Έ ν  τφ  μεταξύ ό Βασιλεύς 'Αλέξανδρος αποθνήσκει διορίζεται 
δέ 'Αντιβασιλεύς ό ναύαρχος Π. Κουντουριώτης εκλεγείς ύπό τής 
έπί τοϋιο συγκληθείσης, έκτάκτως Βουλής τής 31 Μαΐου. Τήν 20ην 
Νοεμβρίου 1920 ό Ελληνικός λαός προσέρχεται είς τάς κάλπας. 
Τό αποτέλεσμα τών εκλογών ήτο δυσμενές διά τό κόμμα τών Φι
λελευθέρων. Ή  Κυβέρνησις Βενιζέλου παραιτεΐται αναλαμβάνει 
δέ τήν αρχήν ό έξ ’Αττικής πολιτευτής Δημ. Ράλλης, ΰποστηρι- 
ζόμενος ύπό τοδ έν τή Γ ' ’Εθνική Συνελεύσει πλειοψηφοΰντος κόμ
ματος τοΰ Δημ. Γούναρη.

Τήν παραίτησιν τοΰ τέως Πρωθυπουργού Βενιζέλου επακολου
θεί ή παροίιησις τοΰ Άντιβαοιλ/ως ναυάςχου Παύλου Κουντου- 
ριώτου. Τήν άντιβασιλείαν άναλαμβάιει ή Βασιλομήτωρ "Ολγα 
μετ’ ολίγον δέ-διά τοΰ Δημοψηφίσματος τής 22ας Νοεμβρίου 1920 
ό 'Ελληνικός λαός διά καταπλησούσης παμψηφ,'ας άποφαίνεται 
ύπέρ τής επανόδου τοΰ Βσσιλέως Κωνσταντίνου, δστις επανέρχε
ται τή 6τ| Δεκεμβρίου ιίς ’Αθήνας ύπό τάς φρενητιώδεις εκδηλώ
σεις χαράς τοϋ λατρεύοντος τόν Βασιλέα Έλληνικοΰ λαού.

Ή  έπάνοδος τοϋ Βασιλέως Κωνσταντίνου προκαλεΐ δυσάρεστον 
έντύπωσιν παρά τοΐς πολιτικοΐς κύκλοις τής Άντάντ επακολουθεί 
δέ ό οικονομικός αποκλεισμός έκ μέρους τών Συμμάχων τής "Ελλά
δος, οϊτινες άρνοδνται τήν παροχήν υπεσχημένων δανείων. Τό 
τοιοΰτον φέρει είς δύσκολον θέσιν τό έπίσημον Ελληνικόν Κρά
τος, τό όποιον είχε νά παλαίοη εναντίον φοβερών δυσκολιών ένεκα 
τοϋ έξακολουθοϋντος απελευθερωτικού άγώνος είς τά Μικρασια
τικά πεδία.

*0 Διοικητής τής ’Εθνικής Τραπέζης ’Αλέξανδρος Ζαΐμης απο
χωρεί τής Διοικήσεως τής Έθνικής Τραπέζης τή 11 Ίανουαρίου 
1921 αναλαμβάνει δέ τήν Διοίκησιν κατόπιν άποφάσεως τής Γε
νικής τών Μετόχων Συνελεύσεως τής 19ης Δεκεμβρίου 1920 δ 
πολυτίμους'προσενεγκών υπηρεσίας ποί άλλοτε τή Έθν. Τραπέζι 
ώς υποδιοικητής Δ. Μάξιμος. Τής άποχωρήσεως τοΰ Διοικητοΰ Α. 
Ζαΐμη προηγήθη καί ή παραίτησις τοΰ Συνδιοικητοΰ Α. Διομήδους.

Τοιαύτη έν συντομωτάτ|] σκιαγραφία ή έπελθοΰσα έν τή Διοι
κήσει τής 'Εθνικής Τραπέζης μεταβολή. Ό  νέος Διοικητής Δ. Μά
ξιμος κατά τήν ΕΙσηγητήριον Ικθεσιν πρός τήν Γενικήν Συνέλευ
σ ή  τώ» Μετόχων κατά τήν Συνεδρίαν τής 29ης Μαρτίου 1921 άρ- 
χεεαι ώ ;  έξής τοΰ λό,ου.

«Λογίζομαι λίαν ευτυχής ευρισκόμενος έν μέσψ υμών μετά τόσφ 
μακρόν αποχωρισμόν.

Δέν ευρίσκω λόγους δπως σάς έκφράσω τήν βαθυτάτην ευ
γνωμοσύνην μου διά τήν μεγίστην τιμήν, ής μέ ήξιώσατε, έκλέ- 
ξαντές με Διοικητήν τής ύμετέρας Τραπέζης. Σάς παρακαλώ μό
νον νά είσθε βέβαιοι, δτι ούδενός θέλω φεισθή κόπου, δπως φανώ 
άξιος τής μεγάλης εμπιστοσύνης με®' ής μέ περιεβάλετε καί υπη
ρετήσω δι’ όσων έχω δυνάμεων τό αγαπητόν μας Ίδρυμα, είς δ 
έχω αφιερώσει ολόκληρον τήν ζωήν μου.

Αισθάνομαι βαθύτατα τό βάρος τής έντολής ήν εύηρεστήθητε 
νά μοί έμπιοτευθήτε, καί τήν Ικτασιν τών ευθυνών, ας αναλαμ
βάνω.—Ή  συναίσθησις αΰτη καθίσταται ετι μεγαλειτέρα, διότι 
διαδέχομαι τούς ύπερόχους εκείνους άνδρας, οϊτινες άπό τής ΙΛρυ- 
σεως αΰτοΰ διφκησαν τό "Ιδρυμα, καί οϊτινες τόσον μεγάλος πα- 
ρέσχον εις τήν Πατρίδα καί είς αύτό υπηρεσίας.— ΕΙς 'Εκείνους 
οφείλεται τό μεγαλεϊον τής Τραπεζης καί ή ό λ ω ς  περίβλεπτος θέ- 
σις, ήν αΰτη κατέχει δχι μόνον έντός τοδ Κράτους, άλλά καί πέ
ραν τών ορίων αύτοΰ.

Πρός τήν παρ’ 'Εκείνων χαραχθεϊσαν κατεόθυνσιν βαδίζουβα 
εις τό μέλλον ή Διοίκησις, έχει τήν ελπίδα, δτι θά ευτυχήσω νά 
συνεχίσει τάς ύπηρεσίας τοΰ 'Ιδρύματος προς τήν Πατρίδα καί τήν

Κοινωνίαν. ΟΙ κ. κ. Συνάδελφοι εν τή Διο κήσει χαΐ τφ Συμβου- 
λίφ, ώς καί τό αγαπητόν Προσωπικόν τής Τραπέζης, δέν έχω οΰ- 
δεμίαν αμφιβολίαν, ότι θά μοί παράσχωσι τήν πολύτιμον πρός 
τοΰτο συνδρομήν των.

Δυστυχώς, Κύριοι Μέτοχοι, δέν έσχον τόν άπαιτούμενον χρό
νον, όπως γίνω τελείως ενήμερος ιής καταστάσεων καί δυιηθώ νά 
παράσχω ύμΐν όσον πλήρεις θά έπεθύμουν πληροφορίας έπί τής οι
κονομικής έν γένει θέσεως τής Χώρας καί πάντων τών άφορώντων 
εΐδικώς είς την Τράπεζαν ζητημάτων. Σάς παρακαλώ δθεν όπως 
κρίνητε έπιεικώς τήν έπί τών πεπραγμένων χατά τήν λήξαοαν χρή- 
σιν εκθεσίν μου, λαμβάνοντες ύπ’ όψει όιι, όλίγας ημέρας μετά 
τήν άνάληψιν τών καθηκόντων μου, έσχον τήν τιμήν νά κληθώ 
ύπό τής Κυβερνήσεως, όπως άποτελέσω μέλος τής Ελληνικής 
αποστολής είς τό έν Λονδίνφ συγκροτηθέν Συνέδριον, ό«όθεν πρό 
πέντε μόλις ημερών έπανήλθον».

* **

Τό ετος 1920 είναι τό δεύτερον έτος άπό τής λήξεως τοΰ μεγά
λου Πανευρωπαϊκού πολέμου.' Παρ' άλας τάς προσπαθείας πρός 
έπανόρθωσιν τών μεγάλων ζημιών δέν κατωρθώθη νά όδηγηθή ή 
άνθρωπότης είς τόν λιμένα τής γαλήνης καί τής οικονομικής άνορ- 
θώσεως. Ή  ’Εμπορική κίνησις ΰφίσταται τάς συνεπείας έπ·δρά- 
σασα καί έπί τής Ελληνικής ναυτιλίας, ήιις τόιας ύηηρεσίας προ- 
σέφερεν είς τό Έθνος. Αί άπεργίαι καί ή στασιμότης τής Βιομη
χανικής κινήαεως έν τή Κεντρική Ευρώπη σπουδαιότατα έπιδρφ 
έπί τής όλης οικονομικής ζωής τοΰ Παγκοσμίου Εμπορίου.

Πρός λύσιν τών μεγάλων μεταπολεμικών ζητημάτων σιηεκρο- 
τήθη κατά Σεπτέμβριον τό συνέδριον τών Βρυξελλών, είς ό άντε- 
προσωπεύθη καί ή Εθνική Τράπεζα.

Τό συνέδριον μελετήσαν τήν κατάστααιν κατέληξεν είς ευχήν, 
πρός περιστολήν τών δαπανών έν έκαστη χώρφ, προσπάθειαν Ισο
ζυγίου μεταξύ εσόδων καί έξόδων κτλ.

Δ>ά τήν άγωνιζομένην όμως Ελλάδα πρός πλήρωσιν τών προ- 
αιωνίων έθνί/οών ονείρων αί δαπάναι άτυχώς δέν δννανται νά m j i -  
σταλώσι διότι ή κατ' Αύγουστον τοδ 1920 ύπογραφβϊβα έν Σέβφχις 
συνθήκη έπιβάλλει νέας θυσίας, ΐνα έξαναγκαβθ£ νά ύποχνψχ] % 
δυοτροποΰσα Τουρκία.

Οδιως αί όφειλαί τοδ Δημοσίου πρός τήν Τράπεζαν ανέρχονται 
τή 31 Δεκεμβρίου 1920 είς Δραχ. 1,369,299,743.87 έναντι Δραχ. 
653,036,179.37 τοΰ 1919. Έδανείοθη χατά συνέπειαν τό Κράτος 
κατά τό έτος 1920 Δρ. 716,263,564.50, αϊτινες έχρησιμοποιήθησαν 
πρός διατήρησιν τής Μικρασιατικής εκστρατείας. Τό σύνολον τοδ 
Δημοσίου Χρέους τής Ελλάδος κατά τήν 31 Δεκεμβρίου 1930 άνέρ^ 
χεται 4,200 έκατομ. περίπου δραχμών, ή χατά κάτοικον άναλογία 
έν συγκρίσει πρός άλλα χράτη έχει ώς έξής :

Ελλάς Δρ. 840 κατά κάτοικον
Μ. Βρεττανία » 4112 » »
Γαλλία > 6490 » *
Βέλγιον 3250 »
'Ιταλία 2651 »

Διά τήν Ελλάδα ό υπολογισμός έγίνετο έπί τή βάσει τοΰ πλη
θυσμού τών 5.000.000 κατοίκων.

* **

Ή  ’Εθνική Τράπεζα πάσαν κατέβαλε προσπάθειαν πρός έπ»- 
τυχίαν τοΰ εσωτερικού δανείου τών 300,000,000. Οΰτως ένεργήθη 
διά τής Έθνικής Τραπέζης έγγραφή τρίτων είς ομολογίας 384,401 
ή δέ Τράπεζα ένεγράφη διά μετοχάς 217,068.

Μ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ Μ

Κατά τά πέντε τελευταία έτη ή κυκλοφορία τραπεζικών γραμ
ματίων έν Έλλάδι είχεν ώς έμφαίνεται είς τόν όπισθεν πίνακα :

87



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝ ΓΑΕΓΙΙΡΙΔΟΣ

1916 1917 1918 1919 1 9 2 0

( εί ς  χ ι λ ι ά δ α ς  δ ρ α χ μ ώ > )

Τραπεζικά γραμμάτια διά λ)σμόν τοΰ Κράτους 56,952 54,952 52,952 50,952 48,952
Διά λογαριασμόν τή; Τραπέζης........................... 146,000 146,000 146,000 156,405 763,403
Νόμου ,Γ Χ Μ Β '.................................................... 360,000 690,000 1,170.071 1,193,941 1,097,‘>81

Σύνολον άνωτάτου δρίου κυκλοφορίας . . . 562,952 893,952 1,369,023 1,401,298 1,909,638
Σύνολον κυκλοφορούντων..................................... 554,388 818,127 1,257,825 1,375,247 1,608,366
'Αναλογία αύξ^σεως κυκλοφορίας..................... 1 1,53 2,27 2.48 2,72

Παρατηρεΐται δηλαδή σχεδόν τριπλασιααμός τών κυχλοφορούν- 
των τραπ. ^ ) τ ίων· 'Κ-άναλογία μειοΰται άν ληφθχ) «λ1 δψει δτι, 
κατά τό Ιιος 1916, έκυχλοφόρουν χαί τραπεζικά γραμμάτια τών 
Τραπεζών Ίονιχής χαί Κρήτης, ών τό εκδοτικόν προνόμιον περιήλ- 
θεν ήδη τή ’Εθνική Τραπέζη. Τήν πρός τύ 1916 σύγκριαιν τής 
κυκλοφία; ποιούμεθα, διότι μέχρι τή; δευτέρας εξαμηνίας 1917 
έλειτούργει ό νόμος ,ΓΧΜΒ' χανονιχώς. Δεδομένου ότι αί τιμαί 
«ά ν  έμπορευμάτων χαί αί δαπάναι τοΰ βίου έν γένει ηύξήθησαν 
άπ ϊ τοϋ 1917 σημανιικώς, έλειψε δέ παντελώς έν ταΐς νέαις χώ
ρα ις ή κυκλοφορία χρυσού, δύναται νά ύποστηριχβϋ, ότι ή σημερινή 
μας κυκλοφορία δέν είναι μεγάλη.

Τό κάλυμμα τοϋ Νόμου χή 30 ’Ιουνίου 1917 άπετελεΐτο έκ 
Φρ. 445,003,000 έξ ών Φρ. 50,033,000 άπετέλουν συμμαχκάς πι- 
στώσεις καί φράγκων 28,408,030 ή σαν άποκεκλεισμένα εί; τάς Τρα- 
■πέζας τών Κεντρικών Αυτοκρατοριών. Τό έκ Φρ. 366,592,000 υπό
λοιπον ήτο διαθέσιμον παρί Τραπέζαις εις πρώτην ζήτησιν καί 
διετίβεεο διά τήν υπηρεσίαν τοϋ νόμου δσιις έλ^ιτούργει κανονι
κές. Έ κτοτε προσετέ&η ποσ iv Φρ. 1,190,565,000 είς συμμαχικός 
-πιστώσεις (συμπεριλαμβανομένων τών εις τά γαλλικά στρατεύματα 
προκαταβολών έκ Φ}. 236,935,033^ έπαυσε δ£, έπιβλη^έντο; έλέγ- 
,χου 2υν)[ος, ή κανονική λειτουργία τοΰ Νόμου. ΔιατεΟέντος τοϋ 
ποσοΰ τών διαθεσίμων τοΰ Νόμου ΓΧΜΒ' καί έκ τών συμμαχι
κών πιστώσεων £ 6,543,033 καί Δολ. 15,033,001 άπεμενον τή 31 
^Δεκεμβρίου 1920 ώ ; κάλυμμα τών δυνάμει τοΰ Νόμου έκδεδομέ- 
weev τραπ. γραμματίων τά κάτωθι ποσά :

1) Κεφάλαια άποκεκλει-τμένα είς τάς Κεν Γρικάς τ. Αυτοκρατορίας:
£ . 180,000 +  Φ<?· 20,200,000

+  Μ. 83,000,000 ή τ ο ι ......................... Φρ. 102,038.000.—
2) Συμμαχικοί πιστώσιι; καί πρόκατα- 

βολαί Φρ. 646,964,966 +  £ 7,734,385
- f  Ρ. 3,750,000 +  Δολ. 33,239,267 ή ιοι . » 1,024,288,666.—

Σύνολον . . . .  Φρ. 1,126,296,666.—

' Υπολογίζομε νου τοϋ καλύμματος τοΰ νόμου ,ΓΧΜΒ' έπί τή 
βάσει τών τιμών συναλλάγμ»τος τοϋ Χρηματιστηρίου Λονδίνου τή 
24 Μαρτίου 1921 ή έκ Δραχμών 1,097,281,095 κυκλοφορία τή 31 
31 Δεκεμβρίου 1920 έχει ώ ;  άντίκρυσμα -f- 28,825,945 ήτοι Δραχ· 
38,065 κατά λίραν δηλ. 66,27 ο)ο έπί τή βάσει τοΰ άριίου τής λίρας.

Ή  κατά κάτοικον κυκλοφορία τραπεζικών γραμματίων έν Έ λ- 
λάδι, συ γκρι νομέ νη πρός κήν κυκλοφορίαν τών άλλων χωρών, έχει ώς
έξης =

‘Ελλάς £ 12.-]- Δραχ. 302.70
’Αγγλία » 11.4.7 7> 283.25
Ή ν. Πολιτεΐαι » 10.0.10 » 253.28
Γαλλία » 36.1.11 X· 910.50
Γερμανία 76.17 1,338.5*
Ρουμανία » 31.21 808.46
Βέλγιον 31.15.9 » 801.83

Ό ;  εξάγεται ίκ τοΰ πίνακος τούτου ή κυκλοφορία παρ’ ήμΐν 
άπέχει άπό τοδ νά είνε μεγάλη, άν μάλιστα ληφθή ύπ’ όψει, δτι ή 
χρήσις έπι ταγών καί συμψηφιστικών πράξεων είνε λίαν περιωρισμένη.

Κατά τό λήξαν έτος τό ποσόν τών διά λ]σμόν τοϋ Κράτους 
κυκλοφορούντων τραπεζικών γραμματίων έμειώθη κατά δρ.2,030,000 
συμφώνως πρός τάς διατάξει; τοΰ Νόμου ,ΒΦΙΘ' περί Διεθνοΰς 
έλεγχον. Τό δικαίωμα τή; διά λ]σμόν τή ; Τραπέζης κυκλοφορίας 
τραπεζικών γραμματίων ηδξηθη άφ* Ιτέρου έντός τοϋ υπολόγου 
έτους

α ') κατά Δραχ. 7,000,000 άπό τής 26 ’Απριλίου 1920, λόγφ τής 
λήξεως τοΰ προνομίου τή ; Ίονική; Τραπέζη;.

β ') κατά Δραχ. 300,000,000 συμφώνω; τφ Νόμφ 2547 τή; 24 
Σεπτεμβρίου 1920.

γ') κατά Δραχ. 400,000,000 συμφώνω; Trt άπό 21 Σεπτεμβρίου 
1920 συμβάσει.

Οΰτω τό σύνολον τοΰ εκδοτικού δικαιώματος τής Τραπέζης 
ανέρχεται είς Δραχμάς 863,405,000.

Τό ποσόν τής αΰξήσεω; κατά τό λήξαν ετος τής κυκλοφορίας 
τραπεζικών γραμματίων διά λ]σμόν τής Τραπέζης έκαλύφθη διά 
μεταλλικού Φρ. 37,500,000 δι’ ομολογιών παλαιών Έθν. Δανείων 
εις χρυσόν Φρ. 37,500,000 καί κατά τό υπόλοιπον δι’ ομολογιών 
τοΰ έκ Δολ. 200,000,000 (1919-1920) προσωρινού δανείου τοΰ'Ελ
ληνικού Δημοσίου.

B f L IX I T I Z J W O X

Εις τό ζήτημα τοΰ έπισιτισμοϋ τή; Χώρας έξηκολούθησεν ή 
Τράπεζα νά παρέχη τάς υπηρεσίας τη; καί κατά τό λήξαν ετος 
μετά τοΰ αύτοϋ πάνϊοτε ενδιαφέροντος. Τά είς τήν έργασίαν ταύ
την απασχολημένα κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1920 κεφάλαια τή; 
Τραιπέζη; άνήρχοντο είς δραχμάς 182,978,276.61 συμπεριλαμβανο- 
μένης καί τή; παρά τής Άνωτάτης Διευθύνσεω; Μεταφορών οφει
λή; έκ δραχμών 25,285,812.34.

mm nm ν  m\m  n\mm, mm,mnm
Συστάσει τής Κυβερνήσεως συνωμολογήθη ή ύπό χρονολογίαν 

29 Μαΐου 1920 σύμβασις μεταξύ τή ; Έ 8νιιή ; Τραπέζη; καί τής 
Κυβερνήσεως τοϋ Βασιλείου τών Σϊρβων, Κροατών καί Σλοβένων 
περί χορηγήσεως πρός ταύιην δανείου μέχρι ποσοϋ δρ. 15,033,030 
έπί τόκφ 6 ο]ο έτησίω;, oucivo; θά δύναται νά κάμ^χρήσιν τμη- 
ματικώς έντός προθεσμίας κατ’ άνώτατον δριον δύο έτών άπό της 
ύτογραφήί, χωρίς δμω; αί κατά μήνα καταβολαί νά δύνανται νά 
ύπερβώσι τά 2 εκατομμύρια δραχμών.

Έναντι τή; πιιτώ»εω; ταύτη; μέχρι τέλου; Δεκεμβρίου 1923 
έχουσι χορηγηΟΰ δραχμαί 4,953,033.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Κατά τό λήξαν έιος παρατηρείται αΰξησις έργασιών είς τούς. 
εξής κλάδους.
Αί προεξοφλήσεις ηύξησαν άπό 33,964,800.24 τή 

31)12)1919 είς 72,450,333,55 τή 31)12)1920,
ήτοι κ α τ ά ....................................................... Δρ. 38,485,533.31

αί χορηγήσεις πρός γεωργούς καί κτηματίας διά 
καλλιέργειαν καί άλλα; συναφείς άνάγκας, 
άπό 30,403,636.26 εί; 63,337,109.97 ήτοι
κ α τ ά ..................................................................... * 32,933,473.71

αί χορηγήσεις έπ’ ένεχύρφ τίτλων άπό
27,760,59ϊ.07 είς 59,595,318.15 ήτοι κατά * 31,831,724.08

τά δάνεια έπ’ ένεχύρφ έμπορευμάτων άπό
91,387,318.32 είς 170,583,798.61 ήτοι κατά » 76,173,478.32

ήτοι έν όλψ αυξήσεις . . . Δρ. 179,427,239.42
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Έ ν τφ  κεφαλαίφ «χορηγήσεις πρός γεωργού; καί χτηματίας> 
περιλαμβάνονται καί αί πρός γεωργικούς συνεταιρισμούς χορηγη
θείς πάση; φύσεω;. Μετ’ Ιδιαιτέρας στοργής ένισχύει καί παρακο
λουθεί πάντοτε ή Έθν. Τράπεζα τούς συνεταιρισμούς τούτους, 
θεωρούσα, ώς άπεδείχθη ήδη είς πάσαν πεπολιτισμένην χώραν, δτι 
είναι τό μόνον σύστημα, ocav καλώς λειτουργά, δι’ ο ί  τά εύθηνά 
κεφάλαια δύνανται άφθόνω; καί μέ σχετικώ; μικρούς κινδύνους 
νά συντρέξωσι τόν σημαντικόν τούτον κλάδον τής παραγωγής, είσ- 
δύοντα μέχρι τοΰ οικιακού τοϋ μικροΰ καλλιεργητοδ.

Μετά τή ; προσπαθείας ταύτης τής Τραπέζης συμβαδίζει πάν
τοτε ή Κυβερνητική μέριμνα. Έργον τής Πολιτείας είναι ή συμ- 
πλήρωσις τής σχετικής νομοθεσίας καί ή συστηματική παρακολού- 
θησις καί ο διαρκής έλεγχος διά κρατικών οργάνων τών νεοπαγών 
συνεταιρικών οργανισμών, οΐτινες κέκληνται νά λύσωσι καί παρ’ 
ήμΐν τό πρόβλημα τής προσωπικής αγροτική; πίστεως.

Πρός τοιούτους συνεταιρισμούς έχορήγησεν 
ή Τοάπεζα καθ’ δλον τό έτος 1920 . . . .  Δρ. 24,865,751.05
απέναντι τών τοϋ 1 9 1 9 ........................................... » 13,631,764.05
έξ ών ώφείλοντο μή λήξασαι χορηγήσεις έν τέ-
λει τοϋ 1920 ................................................................» 14,867,594.10
καί προσωρινά! καθυστερήσεις προερχόμενοι έκ
μή πωλήσεως τών π ρ ο ϊό ν τ ω ν .................................» 500,079.45

Αί πρός αστικούς συνεταιρισμούς χορηγή
σεις τοΰ έτους 1920 άνήλθον ε ί ς ............................» 4,204,500.—

* £  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΙΣ ΕΠΙΧΗΡΗΣΕΙΣ $

Ή  έπί τών καταθέσεβ>ν τών τριών τούτων κατηγοριών έ χ ώ -  
θοΰσα έντός τοϋ έτου; 1920 αυξησις δρ. 461,491,054.55 ένβννόλφ, 
κατά σπουδαΐον μέρος άφορ$ είς τήν ύπό τών έν ’Αμερική i f to-  
γενών αποστολήν τών οίκονομιών αύτών πρός κατάθεσιν.

Τά καθ’ δλον τό έτος 1920 διά τής Εθνικής Τραπέζης ένεργη- 
θέντα εμβάσματα «ών έν ταΐς ‘Ηνωμέναις Πολιτείαις μεταναστών 
άνήλθον είς τό σημαντικόν ποσόν τών δρχ. 840,000,000.— «ρ ίπ ον .

Κατά τά τελευταία δέκα έτη at παρά τή Τραπέζη καταθέσ*ις 
τών άνω 3 κατηγοριών

άνήλθον ά π ό ...........................Δρ. 185,904,000.— τφ  191!
ε ί ς .............................................. » 1,191,258,000.— » 1920

ήτοι ολική αυξησις έντός τής
δεκ α ετία ς ................................... Δρ. 1,005,354,000.—

Μ  Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α  Μ
Κατά τό έτος 1920 άπεφασίσθη καί έπραγματοποιήθη ή Χδρυ- 

σις Υποκαταστημάτων τής Τραπέζης έν Άδριανουπόλει, *ΡαιΑε- 
στφ, Σουφλίφ καί άπεφασίσθη, χωρίς νά πραγματοποιηθώ ϊτι, ή 
ΐδρυσις τοιούτων έν Σαράντα Έκκλησίαις Καλλιπόλει καί Μαγνησί^.

Κατά τό αύτό έτος ήρξαντο λειτουργοΰντα καί τά έν Σμύρνή, 
Δεδεαγάτς, Ξάνθη καί Γκιουμουλτζίνη 'Υποκαταστήματα, ών ή 
Τδρυσις είχεν άποφασισθ^ άπό τοΰ προηγουμένου έτους. Δέν ηρ- 
ξατο δμως έτι ή λειτουργία τοΰ έν Κυδωνίαις, ούτινος ή σύβτα- 
σι; είχεν επίσης άποφασισθή κατά τό έτος 1919.

Εις τόν κλάδον τής έπί τών κινητών πίστεως παρείχε ν επίσης 
τήν συνδρομήν τη; ή Εθνική Τράπεζα.

*Η Τράπεζα συμμετέσχε κατά τό λήξαν έτος :
1) Διά Φρ. 1,000,000.— είς τό κεφάλαιον τής νέας Εταιρείας 

Έκμεταλλεύσεως τών μεταλλείων Κασσάνδρας.
2) Διά Δρ. 200,033.— είς τό έκ Δρ. 3,000,000.— κεφάλαιον 

τή ; πρώτης Οικοδομική; Εταιρείας Θεσσαλονίκης.
3) Διά Δ }. 1,000,003.— είς τό έκ Δ?. 5,000,000.— κ5φάλαιον 

τής Ελληνικής Γενικής Οικοδομικής 'Εταιρείας.
Έπίση; συμμετέσχε τή συίτάσει τή; Κυβερνήσεως :
1) Διά Δρ. 203,003.— είς τό ίδρυθέν Ίταλοελληνκόν Συνδικδ- 

τον μελετών καί έργοληψιών, μέ κύριον σκοπόν τήν μελέτην καί 
ένδεχομένην κατασκευήν ένωτική;Σιδηροδρομικής γραμμή; μεταξύ 
"Ρώμης καί ’Αθηνών δι’ Αύλώνος.

5) Κατά 32 ο)ο είς τό έκ Δρ. 500,000.— κεφάλαιον τοΰ 'Ελλη
νικού Συνδικάτου Υδροηλεκτρικών μελετών καί έγκαταστάσεων 
Δυτική; Μακεδονίας καί Στερείς Ελλάδος.

ςτ. m r t - m t r .  i m m i  i m m

Κατά τό έτος 1920 άπέθανεν δ έκ τών σπουδαιοτέρων 
νέων τής Ισχύος καί εύεξίας τής ’Εθνικής Τραπέζης Διοικητής αύ
τής Σ τ. Στρέίτ τοΰ δποίου τήν βιογραφίαν καί τήν e b e w  S yio- 
σιεύομεν ανωτέρω. Επίσης κατά τό αύτό έτος έξέλιπε χαί άλλη 
Οικονομολογική φυσιογνωμία τής ’Εθνικής Τραπέζης δ  τοϊς « Λ »  
άγαπητός καί δικρινόμενος διά τήν θερμήν φιλοπατρίαν καί καλο
σύνην του Συνδιοικητής τή ; Εθνικής Τραπέζης Γεώργιος Χρη
στά <ης Ζωγράφως.

*  ΕΚ ΤΟΪ ΚΟΑΟΓΙΜΟϊ ΤΗ2 Α' ΚΑΙ Β' ΕΕΑΙΗΙ1Α2 &

ΑΥΞΗΣΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ <5*3
'β=ϋ

Ίδναιτέρω; πρέπει νά έξαρθή ή μεγάλη κατά τό άρτι λήξαν 
«Εος έπελθοΰσα αυξησις τώνέν γένει παρά τή Τραπέζη καταθέσεων.

Οΰτως αί έν δψει άποδοτέαι καταθέσεις ηΰξησαν κατά 
194,844,120.45 άνελθοΰσαι έν τέλει Δ]βρίου 1920 είς τό ποσόν τών 
Δ ). 483,028,979.12 άπό τοδ ποσοϋ τών δρϊχ.'293,184,853.67, είς δ 
άνήρχοντο έν τέλει τοΰ 1919.

Αί καταθέσεις Ταμιευτηρίου ηΰξησαν κατά 
Δ ?. 18,658,950.70 άνελθοΰσαι έν τέλει Δ]βρίου
1920 είς τό ποσόν τ ώ ν ............................................Δρ. 138,025,162.03
άπό τοΰ ποσοϋ τ ώ ν ................................................... » 119,366,211.33

εις δ άνήρχοντο τη 31 Δεκεμβρίου 1919.
Σημε<α>τέον δτι πρός ένθάρρυνσιν τή ; μικράς άποταμιεύσεως 

ηύ|ήθη τό άνώτατον όριον καταθέσεω; δι’  έκαστον άτομον άπό 
δραχ. 2,000 είς δραχ. 3,000.—

Καί αί έπί προθεσμία καταθέσει; ηϋξήθησαν
κ α τ ά ......................................................................... Δρ. 247,987,983.40
άνελθοΰσαι τή 31η Δεκεμβρίου 1929 εί; τό πο
σόν τών . . .  ..........................................» 565,204,441.82
άπό τοΰ ποσού τ ώ ν ......................................... * 317,216,458.42

είς δ άνήρχοντο Ιν τέλει Δ]βρίου 1919.

Κατά τήν λήξασαν χρήσιν τοϋ 1920 ένισχύθη τό έκτακτον άπο - 
θεματικόν κατά δρ. 14,500,000, οΰτως ώστε ηδη τα άποθεματικά 
τής Τραπέζης Κεφάλαια είναι υπερδιπλάσια τοϋ Μετοχ. Κεφαλαίου.

Μέρισμα δέ έδόθη τήν μέν α' εξαμηνίαν έκ δρ. 180, τήν δέ δευ- 
τέραν έκ δρ. 240 κατά μετοχήν, δπερ μέρισμα είναι τό μεγαλείτε- 
ρον διανεμηθέν άπό τής ίδρύσεως τής Τραπέζης.
"Αθροισμα τοδ Ισολογισμού τής Α ' εξαμηνίας Δρ. 8,366,693,175.10 
"Άθροισμα τοΰ Ισολογισμού τής Β' εξαμηνίας Δρ. 3,963,521 ,ο38.29 
Καθαρά κέρδη διενεμήθησαν τήν Α' εξαμηνίαν Δρ. 4,000,000.— 
Καθαρά κέρδη διενεμήθησαν τήν Β' εξαμηνίαν Δρ. 5,333,333.35

** *
Ή  κτητική άξία τής δραχμής ένεκα τών μεγάλων άπαιτήσεοτν 

τής εισαγωγής ύ*έστη βαθμηδόν έκπτωσιν άπό τών μέσων τοΰ 
1919· ή έκπτωσις έπετάθη κατά τό 1920 ένεκα τοϋ νέου σοβαρού 
άγώνος δν διεξάγει τό έθνος κατά τοΰ προαιώνιου έχθροΰ, κατά 
τό 1921 δμως καί Ιδίςι τόν μήνα ’Απρίλιον καθ' δν κλείομεν τάς 
περί τής ’Εθνικής Τραπέζης σελίδας τοδ Λευκώματος ή έκπτωσις 
έπετάθη είς μέγιστον βαθμόν ύποβοηθουμένη ύπό κερδοσκοπικών 
τάσεων, χωρίς νά λαμβάνηται ύπ’ δψιν, δτι ό κατά τοϋ άνιάρτου 
Κεμέλ άγών είναι ύπέρ τών όλων, είναι άγών μεταξύ Ελληνικής 
φυλής καί Τουρκικής Χνα διά παντός έκκαθαρισθώσιν, οί άπό αΐώ- 
νων άρχίσαντες λογ)σμοί μας, πάσα δέ παρεμβαλλομένη οικονομική 
δυσχέρεια είναι πλήγμα κατ’ αύτής τής άγωνιζομένης Πατρίδος.
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Πρός θεραπείαν τον χακοϋ ή Κυβέρνησις Γούναρη είσήγαγεν είς 
(ήν Έθνοσυνέλευσιν τόν νόμον περί «Σντόικάτον τον ΣνναίΌΑγ- 
ftm cH ··

Μ  Δ Α Ν Ε ΙΟ Ν  550,000,000 Μ
Τελευταΐον δάνειον χάριν τών στρατιωτικών αναγκών χορηγη- 

θέν ΰπό τής Εθνικής Τραπέζης είναι τό ΰπό τής Έθνοσυνελεύσεβς 
ψηφισθέν κατά τάς ’Αρχάς ’Απριλίου 1920 έκ δρ. 550,000,000.

** *
. Κλείοντες τός περί Έθνικής Τραπέζης σελίδας τοΰ Λευκώμα
τος τής Έθνικής Έκατονταετηρίδος παραθέτομεν τόν έπίλογον 
τής Εισηγητικής Έκθέσεως τοΰ Διοικητοΰ κ. Δ. Μαξίμου έχοντα 
ώς έξής:

«ΟΙ αριθμοί τοΰ άπολογισμοΰ, δν εχω τήν τιμήν νά σας υπο
βάλω, είναι ενδεικτικοί τής ζωτικό ιητος τής χώρας κα'ι τής με
γάλης εμπιστοσύνης ής απολαμβάνει τό ύμέτερον "Ιδρυμα. Ούδ’ 
έπί στιγμήν πρέπει νά διαφεύγω ημάς, ότι όφείλομεν νά ίστάμεθα 
είς τό ΰψος τής πρός ημάς πεποιθήσεως τοΰ κοινοΰ, καί νά τφ 
παρέχω μεν τάς'ύπήρεσίας ας τφ όφείλομεν. Έχοντες δέ πεποίθη- 
σιν έπί τών οικονομικών δυνάμεων τής μεγεθυνθείσης Ελλάδος, έπί 
τών όλως έξαιρετικών προσόντων τοϋ μεγάλου λαοΰ μας, άς άτε- 
νίζωμεν μετ' απολύτου βεβαιότητος καί θάρρους είς τό μέλλον.

"Ας έλπίσωμεν δτι αί θυσίαι είς αίμα καί χρήμα, είς ας ήδη 
ΰποβαλλόμεθα, θά είναι αί τελευταΐαι καί δτι, χάρις είς αύιάς, 
•ά παγιωθή συντόμως ή τόσον ποθητή είρήνη, ΐνα δυνηθή ό Ε λ 
ληνικός λαός απερίσπαστος νά έπιδοθή είς τήν έκμετάλλευσιν τοϋ 
μεγάλου πλούτου τής Χώρας.

Τόσφ τό Κράτος δσφ χαί οί ίδιώται πρέπει νά συγκεντρώσω- 
μεν δλας τάς δυνάμεις ήμών, ΐνα έπαναφέ(ωμεν είς ομαλήν όδόν 
τόν έκ τοΰ πολέμου σπουδαΐον κλονισμόν ύποστάντα οικονομικόν 
ήμών οργανισμόν. 'Α ς έντείνωμεν πασαν ήμών προσπάθειαν, ΐνα 
έπουλώσωμει ώς τάχιον τάς πληγάς τοΰ πολέμου. Ή  γενεά μας 
είναι Ιδιαιτέρως ευτυχής, διότι βλέπει προ,σεγγίζουσαν τήν έκπλή- 
ρωσιν μεγάλου μέρους τών Ιδεωδών διά τά όποια ήγωνίσθη ή 
φυλή μας έπί αιώνας. ‘ Υπέχομεν δμως S lot κολοσσιαίας εΰθύνας 
απέναντι τοΰ Θεοΰ καί τοΰ Έθνους. Μή φεισθώμεν οϋίεμιας θυ
σίας, δπως φανώ μεν είς τό ΰψος τής μεγάλης μας άποστολής. Μή 
λησμονώμεν οΰδ’ έπί στιγμήν δτι θά έχω μεν νά διεξαγάγωμεν μέ- 
γαν αγώνα καί έπί άλ) ου πεδίου, τοΰ οίκονομικοΰ, καί δτι πρέπει 
καί έκεϊ νά νικήσωμεν, έπικρατοΰντες οίκονομικώς έν τβ Εγγύς 
’Ανατολή. Έχοντες ύπ’ όψει, ότι τοΰτο θά έπιτύχωμεν μόνον διά 
συντόνου έργασίας, οίκονομίας, έσωτερικής όμονοίας καί αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης, ας έπιδοθώμεν είς τό εργον μας μετ' επιμονής καί 
απολύτου πεποιθήσεως.*.

Καί αληθώς ώραιοτέρα αποστροφή δέν ήδύνατο νά γίνη- εχο
μεν άνάγκην έργασίας, οικονομίας, όμονοίας καί αμοιβαίας Ιμηι- 
στβσντης. Ή  Ιστορία ό αψευδής μάρτυς τών τραγικών ημερών τής 
φυλής μας άς συνετίση πάντας είς τήν όδόν τοϋ καθήκοντος καί 
τής αύταπαρνήσεως, ΐνα μή ίδωμεν τά όνειρα τά γολουχήσαντα 
έπί αιώνας τήν Ελληνικήν φυλήν διά παντός σβεννύμενα καί έπΐ- 
σύροντα τό αίσχος καί όνειδος κατά τών απογόνων έκείνου, δστις 
ώς μάριυς έπιπτε παρά τήν Πύλην τοϋ Ρωμανοΰ Ιχων άκράδαν- 
τον πεποίθησιν, δτι έκ τοΰ αίματός του θά άναπηδήσωσιν οίέκδι- 
κηταΐ τής φυλής, οϊτινες καί πάλιν θά στήσωσιν υπερήφανα τά Ε 
θνικά λάβαρα έπί τών έπάλξεων τής Βασιλίίος τών Πόλεων.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ





Τ Ο Μ Ο Ι  14 W W M ' Τ Η Γ  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ

U

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
1 8 2 1 — 1 9 2 1

ΧΡΤΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ 7*

J (Γ
r €

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν
 2>

λ <Α
. 3 1

Τράπεζα 'Αθηνών ώς καί ή 
,, Εθνική Τράπεζα μέγα τοΰ Έλ- 
^ληνισμοΰ πιστωτικόν ίδρυμα δύ- 

■d̂ L ναται επίσης νά θεωρηθί) ώς κα
θαρόν δημιούργημα τοΰ Ελληνικοί) επιχει
ρηματικού δαιμονίου.

Διότι ή 'Ελληνική έπιχειρηματικότης 
ήτις ίδρύσασα τήν ’Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Έλλάόος, έφιλοδόξησε νά ϊ δ η  αυτήν κατα- 
λαμβάνουσαν έν τή εθνική συνειδήσει τήν 
περίβλεπτον θέσιν, τήν οποίαν κατέχει είς 
τήν Γαλλίαν ή διάσημος Ε ΰνιχή  Τράπεζα 
της Γαλλίας, ή αύτή ελληνική έπιχειρημα- 
τικότης, ίδρύσασα τήν Τράπεζαν ΆθηΛών, 
έφιλοδόξησε νά άναγάγτ] αύτήν είς τήν 
περιωπήν ήν κατέχει τό Crt('it Lyonnais, 

^  λ *rr τό μέγα τοΰτο τής γαλλικής έπιχειρηματι-
wjr / ’J»aK κότητος ίδρυμα.
>WW w l r ’  αμερόληπτος κριτής δύναται

ν’ άρνηθή τήν μεγάλην ταύτην καί λιαν 
'  ’ κολακευτικήν αλήθειαν διά τό ελληνικόν

οικονομολογικόν πνεΰμα, δτι, πασών τών 
αναλογιών τηρούμενων άπό τε ηβικής καί 

, υλικής άπόψεως, άλλά καί άπό κρατικής
Ίΐ/β&  και κοινωνικής τοιαύτης, ή τε ’Εθνική

Τράπεζα καί ή Τράπεζα Αθηνών έξίχθησαν 
είς σημεΐον μάλλον περίβλεπτον ή τά δύο 
πρότυπα αύτών, ήτοι ή Τράπεζα τής Γαλ
λίας καί τό Credit I.yonnais.

'Ως τοιοϋτοι δέ κριταί, ίστοριογράφοι 
μάλλον αμερόληπτοι καί άπο περιωπής γρά- 
φοντες, άνευ οίασδήποτε προκαταλήψεως, 
έπιλαμβανόμεθα τοΰ δυσχερούς αληθώς έρ
γου νά έξετάσωμεν τό  μέχρι σήμερον έπιτε- 

λεαθέν κολοσσιαΐον άληθώς έργον τής Τραπέζης ’Αθηνών, έπί τή 
βάσει γεγονότων καί αριθμών, λαμβάνοντες, ώς επιβάλλεται, ύπ’ ο- 
ψιν δτι τό ίργον το  ντο  δέν ύπήρξεν άπλώς καί μόνον έργον ξη- 
ράς οικονομολογικής «ρύσεως, άλλά πρό παντός ύπήρξεν έργον

έβνικόν μεγίστης άκτΐνος, τούθ’ ΰπερ δύιανται τά διαπιστώσκσιν 
δσοι παρηκολούθησαν αύτήν κοθ’ όλα τά στάδια χής πολυσχιδοϊς 
δράσεως αύτής, δράσεως ή οποία, αν έκρίθη ενίοτε ύπό ιών έπι- 
κριτών έπιπολαία καί άσυοτηματι ποίητος άπό καθαρώς οικονομο
λογικής κοί τραπεζιτικής άποψιως, πάντως ύπήρξεν άποτελεσμα- 
ζική είς εύχύμους καρπούς εθνικής συγκομιδής όχι άναξίας λόγου.

Καί άν ύπάρχουν εΐσέτι εκείνοι, οί όποιοι θά άπεπειρώντο ιά 
ψέξουν είς τινα σημεία τήν κοθαρώς τραπεζικήν δράσιν τής Τρα
πέζης ’Αθηνών κατά τόν εί>-οσιπενταετή κκί πέραν βίον της,'ούδέν 
άλλο επιχείρημα τής τοιαύτης κρίσεώς των θά ήδύναντο ιά προτά- 
ξωσιν ή μόνον δτι· «·πολύ ήγάι.ηεε καί πολύ έπομέ·\ο:)ς έπροστά- 
τευσε τύ ελληνικόν έμποςιον καί τήν έν γένει οικονομικήν έπίδοσιν 
τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου, οπουδήποτε κοί αν εύρισκεν αύτό έγκα- 
τεστημένον καί εργαζόμενον καί δημιουργούν».

Κοί ακόμη, δτι πο?λάκις ή Τράπεζα Άθη·\ών, είτε διά τής 
Γενικής αύτής Διευΰύιοίως, είτε διά τών κατά τόπους διευθυντών 
τών πολυπληθών ύπεκατασιημάτων αύτής εις τε τό έξωτερι>όν 
καί τό εσωτερικόν τής Ελλάδος, προέβαινεν ίστιν ΰτε είς άποςά- 
σεις τολμηρός, άλλά πάντως είς αποβάσεις όμολογουμέ·\ως ρηξι
κέλευθους καί άποβλεπούσας είς τήν άνάπτυξιν κλάδου τίνος ζω 
τικού διά τόν 'Ελληνισμόν καί διά τήν 'Ελλόδα, βιομηχανικού δηλ. 
ή έμπορικοΰ ή γεωργικού ή παραγωγικού έν γένει.

Καί πράγματι ή Τράπεζα ’Αθηνών εύθύς από τής ΐδρύσεως 
αύτής είχεν ένστερνισθγ) τήν ελληνικήν ιδέαν βαθύτατα. Καί εθεσε 
τά θεμέλια μιας μεγαλεπιβόλου έργασίας, συνεπούς πρός τό ελλη
νικόν πνεύμα, τό όποιον διά μέσου τών αιώνων πρωτηγωνιστησεν 
εις έργα εΓρήνης καί προόδου εκπολιτιστικής, οργόνον τούς  ̂γύρω 
του κοινωνικούς άγρούς μέ τό άροτρον τής έπιμονής καί τής θε- 
λήσεως, άλλά καί τής εύγειοίς φιλοδοξίας.

Καί διά τοΰτο  οί παρακολουθήσαντες έκ τοΰ πλησίον τήν δρά- 
σιν τής Τραπέζης ’Αθηνών καθ’ δλην τήν 'Ελλάδα και τήν ’Ανα
τολήν καί τήν Αίγνπτον, έν ω διεπίστωοαν άφ’ ενός είς τάς πρά
ξεις αύτής πάντοτε κυριαρχούσαν τήν ελληνικήν ιδέαν καί τήν 
ελληνικήν πνοήν, δέν ήδυνήθησαν άφ' ετέρου καί νά τήν κατηγο
ρήσουν έπί σωβινισμφ.

Εύρεΐα τήν διέκρινε πάντοτε άντίληψις μιας εκπολιτιστικής 
καί ειρηνικής πολιτικής, είς τήν φωτεινήν ακτίνα τής οποίας περιε- 
κλείοντο συλλήβδην καί αδιακρίτως άπαντα τά ξενικά στοιχεία
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τών τόπων, είς οΰ; ή Τράπεζα Αθηνών έδρα, χαΐ Ιδίω; έν Έ λ 
λάδι, Τουρκίφ χαί ΑΙγύπτφ.

Οΰτω; είς τόν όσημέραι άλμιχτιχώς εΰρυνόμενον κύκλον τή; 
δράσεώ; της χεριεκλβίον το λ  άσ ης φύσεω; επιχειρήσεις χαΐ παντός 
κλάδου έπαγγελματίαι, άνεξαρτήτω; έθνικότητος.

Καίτοι δέ τούς μεγάλους όγκους τών καταθέσεων της ήρΰετο 
κατά μέγα μέροςάπό τήν κχθαρώ; έλληνι {ήν άποταμίευσιν έν 
Έλλάδι, έν Τοΰρχίφ χαΐ έν αυτή τή ΑΙγύπτφ, έν τούτοι; τάς δια
φόρου φύ}βως πιστώσει; αύτή; διένειμε μεταξύ όλων τών ύγιδν 
κατά τήν κρίσιν τη ; στοιχείων η ίση ; έθνικότητος.

Καί ότι τό έπίσημον κράτος έπραξεν, άσκοΰν Ιδεώ)η ισονο
μίαν είς τά πολυπληθή σιοιχεΧα, άτινα, άφ’ ής στιγμή; μεγεθυν- 
θέν, περιεβαλεν έντό; τών όρίων του εί; συμπαγείς μάζας ξένων, 
χυρίω; Μουσουλμάνον χαΐ Εβραίων, τήν πράγματι εκπολιτιστικήν 
τούτην πολιτιχήν ήκολούθησεν ή Τράπεζα ’Αθηνών άπό τή; πρώ
τη; στιγμής τή ; έν τφ έξωτερικφ καί τής έν tq ’Ανατολή έκτά- 
σ εω ; της δία τών έκεΐ ίδρυθέντων υποκαταστημάτων αύτής.

Γαΰτα πάντα δύνανται νά διαπιστωθούν άλλως τε άπό αύτά 
κυρίως τά λογιστικά βιβλία τών ύποκαταστημάτων τής Τραπέζη; 
’Αθηνών έν Θεσσαλονίκη, Καβάλλι?, Κων)πόλει, Σμύρνα, Ά μισφ , 
Τραπ«ζοΰντι, Μερσίνα κλπ. εί; τά όποια έν φ  παρουσιάζονται αί 
καταθέσεις αύτών μέ ονόματα Ελλήνων καταθίτών, οί πιστοδχοι 
αύτή; περικλείουν ονόματα έμπορων καί επιχειρηματιών πόση; 
Ιθνότητος, 15ί»ς ονόματα Μουσουλμάνων, Εβραίων, "Αρμενίων 
καί Λεβαντίνων, ώ ;  καί Εάρωπαίων ή ’Αμερικανών.

Τό φαννόμενον δέ τοδτο καταδεικνύει καί άλλο άναμφίρρηττον 
άκόμη γεγονος: ότι, ένφ ή Τράπεζα ’Αθηνών ώ ;  "Ελληνικόν ίδρυμα 
έπεξέτεινε τήν ευεργετικήν αύτή; σκιάν καί έπί τών άλλων στοι
χείων μέ θαυμαστήν ανεξαρτησίαν άπό κάθε σωβινιστικήν άντίλη- 
ψιν, ξένα τουναντίον στοιχεία άπέστεργον νά έμπιστϊύοβνται παρ’ 
αύτή τάς αποταμιεύσεις των, προτιμώντα νά κατα θέτω 3ΐ ταύτας είς 
τ ά ; ξΐνα; Τραπέζας. Καί είναι άκόμη γεγονός oci, Ι\φ ή Τράπεζα 
Αθηνών είσήγεν εί; τήν 'Ανατολήν καί κεφάλαια έξωθεν, "ΐνα τά 
θιαθέτ]] είς πιστώσεις πρ!); πάντα;, άδιακρίτως έθνικότητος, τού; 
Επιχειρηματία; καί τού ; έμπορου; τοΰ τόπου, ύπή^χον ξέναι Τρά- 
πεζαι, αϊτινες διαθέτουσαι μεγάλα ποσά επιτόπιων καταθέσεων 
έξήγον έξ ’Ανατολή; κεφίλαια, δεικνύουσαι οΰτω χαρακτηριστικήν 
δυσπιστίαν όχι μόνον πρός τά πρόσωπα τά διαχειριζόμενα τάς έν 
Ανατολή επιχειρήσεις, άλλά καί πρός αύ τάς ταύτας τάς επιχει
ρήσεις, ως έξηρτημένα; άπό τάς τοπικάς κοινωνικές καί νομικά; 
«ννθήχας.

<ya
Ή  π 3 }»τέρ ω  λεπτομερή; όσον τά δυνατόν έξέταιις τοΰ πολυ- 

♦χιδοΟ; έργου τή; Τραπέζη; ’Αθηνών, θ ’ άποδείξτ] τάς άληθείας, 
αϊτινες εί; τά ; γενικά; έν τοΐς πρόσθεν γραμμάς έ<τίΟενεαι. 
Δι* άριθμών και ώ  ραμένων γεγονότων θ ' άναπαρασταθά ή είκών 
τή ; Τραπέζη; ’Αθηνών μέ τά ίδικά τη; ζωηρά χρώματα καί τάς 
t fa c i ; τη; άδράς γραμμά;, Xvjt οί μεταγενέστεροι κρίνουν έξ ιδίας 
άντιλήψεω;, καί ΐνα οί μέλλοντες ιστορικοί έν γνώσει πλήρω; τή; 
καταστάσεω; τή ; Εθνική;, άτοίώιουν καί e l; αύτήν ό,τι τά άνή- 
χει έν τή συμβολρ τη; tq θαυμασία πρό; τό πράγματι μέγα έργον, 
■ότερ όντως τό μη5έποτε άποθνήσκον Ελληνικόν Έθνος ανέκαθεν 
έπίτέλεσεν.

Και τόσφ μάλλον, καθ’ όσον τό άληθώ; κολοσσιΐον τη; έργον 
ή Τράπεζα ’Αθηνών διβξήγαγε διά μέσου μυρίων καί πάση; φύ- 
νιως κινδύνων καί απείρων εξωτερικών καί έσωτερικών αντι
δράσεων, οίκονομικών καί πολιτικών κρίσεων καί εξωτερικών άλλά 
χαί έίωτερικδν έ9νικών κλον.σμών όχι συνήθων. "Ο ύπερεικοσι- 
πενταϊτή; αύτή; βίος διέρρευσε πράγματι τρικυμιώδης, μέ περιπε- 
τείας κατά τά μάλλον κ»ϊ ηττον σοβαρά;, πλειστάκι; άπειληιάσας 
«αι αύτήν ταύτην τήν ΰπαρξιν αύτής.

Θά έλεγε χάνεις ότι ή Τράπεζα ’ Αθηνών, ίδρυθεϊσα σχεδόν 
τήν έπαύριον τή; πτωχεύσεω; τή; Έλλάδο;, καθ’ ήν στιγμήν τό 
έξοτερικόν της συνάλλαγμα ευρίσκετο- είς δυσθεώρητα ύψη, καί 
ή δημοσία πίστις αύτή; είς σημεϊον πχν άλλο ή επίζηλον, καί 
άχόμη σχεδόν κατά τάς παραμονά; τοδ 1897, θά έλεγε κανείς ότι 
τό ίδρυμα τοΰτο είχε βαπτισθρ εΐ; τό πυρ καί εί; τόν σίδηρον 
«ύ>ύ; άμα γεννηθέν, διά νά δυνηθή μετά ταδτα νά δ,έλθί) σώιν 
καί σχεδόν άβλαβές τάς μετέπειτα καταιγίδας, άλλ* ίδίως τήν άνευ 
προηγουμένου φοβερόν καί παγπόσμιον οικονομικήν κρίσιν τοδ 
1907, ώς και τόν άνευ έπίση; προηγουμένου φοβερόν καί παγκό
σμιον πόλεμον τοδ 1914—1918.

Π03α οίκοναμικά Ιδρύματα πιστωτικά, βιομηχανικά, έμπο- 
ρ*κά, γεωργικά, μεγάλα χαΐ ισχυρά είς κεφάλαια xul έργασίας, 
είς τήν Εύφώπην, τήν ’Αμερικήν, τήν Αίγυπτον, τήν ’Ανατολήν δέν 
έξβμηϋνυεν ή παγκόσμιος έκείνη καί φοβερά οικονομική κρίσις 
τοδ 1907, καϊ πόσα άλλα δέν έσάροοσεν ή δέν έκολόβαυεν ό τελευ
ταίος παγκόσμιος πόλεμος.

Ή  Τράπβζα ’Αθηνών έν τοΰτοις, χαίτοι εύρεθεΐσα εκτεθει
μένη είς εόρντάτας πιστώσεις καί άκόμη είς συμμέτοχός είς διά
φορον; καί ποικιλώνυμου; επιχειρήσεις έν Τουρκίφ, Έλλάδι καί 
ΑΙγύπτφ, χαΐ είς τήν μίαν καϊ είς τήν άλλην περίπτωσιν κατώρ- 
θωσε, χάρις είς τά Ισχυρά της μέσα καί τήν θανμασίαν άντοχήν 
αΰτής, νά έξέλθχ] μέ συγκριτικώς μακράς άβαρίας έπί τών κεφα
λαίων της, άλλά μέ ηύξημένον τό ηθικόν της καί τήν παρά τής 
πολυπληθούς πελατείας τή ; εμπιστοσύνην είς βαθμόν σχεδόν άπί- 
στεντον, ώς θά άποδειχθή κατωτέρω μέ τούς αριθμούς, οϊτινες 
θά  παρατεθώσι χατά χρονολογικήν σειράν, άλλά χαι κατά χωρι
στόν κεφάλαιον.

[ Η ΙΠΡΫΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
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Καίτοι ώ ;  πρώτοι Ιδρυταί τής Τραπεζης ’Αθηνών κατά τό 1894 
φέρονται οί *Αδ. Τριανταφυλλίδης, Ά λ . Λαμπρινούδης, ’Αντ. 
Καλλέργης, Έπ. ΈμπειρΙκος, Μιλ. Ίορδανόπουλος καί Νικ. Τριαν- 
ταφυλλίδης, έν τούτοις έκεΐνος όστις έσκέφθη πρώτος τήν σύστα- 
σιν ένός πιστωτικού Ιδρύματος μετοχικού μέ κεφάλαια Ισχυρά, ύπήρ
ξεν ό άείμνηστος Τρρπεζίτη; Ά ντ. Καλλέργης καί κατά δεύτερον 
λόγον ό συνεργάτη: του μακαρίτης Μιλτ. Ίορδανόπουλος.

Άμφότεροι έθεντο μέ τόλμην άξιοθαύμαστον τά θεμέλ·α ένός 
νέου οργανισμού οικονομικού, όστις έμελλε νά έξελιχθή είς ενα 
τών σπουδαιοτέρων παραγόντων τής τε οικονομική; καί πολιτικής 
άναπτύξεως τού Ελληνισμού γενικώ; τής Ελλάδος είδικώς. Διόιι 
διά τή; οικονομική; ταύτης όργανώσεως προωρίζετο νά έξαλειφθή 
βραδύτερυν ή φαγέίαινα τής έλευθέρας Ελλάδος, τό σταφιδικόν 
ζήτημα, νά έπιτευχθή μία πράγματΓσωτηρία άνθησις τοΰ "Ελληνι
κού ναυτικοΰ δαιμονίου πρός τήν άτμήρη ναυτιλίαν, καί άκόμη νά 
δοθή μία δυνατή ώθηιις πρός τόν καπνόν, ώ ;  γεωργίαν καί έμπό
ριον καί βιομηχανίαν.

Πρέπει όντω ; νά όμολογηθή ότι τό έργον τή ; Τραπέζη; ’Αθη
νών έν τούτω ύπήρξεν άνυ.ιολογίστω; σωτήριον καί πολύτιμον, 
καθ’ όσον έπετελέσ^η είς στιγμάς, καθ’ άς το πρώτον πιστωτικόν 
ίδρυμα τής Ελλάδος, ή ’Εθνική Τράπεζα, ή εΰρίσκετο πολύ άπη- 
σχολημένη μέ τάς κρατικάς δυσχερείας ή καί διήρχετο περίοδον 
νάρκης, ήν τή έπέ^αλλον t o Oco μέν αί περιστάσεις, τοΰτο δέ τό 
τότε στενώτατον οικονομικόν καί πολιτικόν περιβάλλον τοδ Έλλη- 
νικοδ Βασιλείου, άλλ* άκόμη καί αύτό τοδτο τό Καταστατικόν της.

Διότι ή Τράπεζα ’Αθηνών θά έλεγε κανείς ότι ήρχετο είς τήν 
πρωτεύουσαν τοδ ’Ελληνικού Βασιλείου έξωθεν ώ ;  νέος παράγων, 
όχι μόνσν οικονομικό;, άλλά καί κοινωνικός. Οί πλεΐστοι τών 
ιδρυτών καί διευθυντών αύτή; καί έπομένω; καί τά πλεΐστα τών 
κεφαλαίων τη;, καίτοι καθαρώ; έλληνικά, ι’ίαχοντο έκ τοδ έξωτε- 
ρι:<οϋ όμω;. 'Ο πρόεδρος τής Τραπέζης Λ. Λαμπρινούδη;, Χιωτο- 
σμυρναΧος, χρηματίσας έπί σειράν έτών διευθυντής τών καταστη
μάτων τών ’Αδελφών Ράλλη είς Ινδίας, ήρχετο άπό τήν γήν τών 
μαχαραγιάδων μέ νέας γνώσεις καί νέας βλέψεις καί νέα κεφάλαια. 
Ό  πρώτος Γεν.κός Διευθυντή; αύτής, ό «αί κυρίως μέτοχος καί 
ιδρυτής της ’Αντώνιος Καλλέργη|, μετά τοϋ συνεργάτου του διευ- 
θυντου, καίτοι έγκατεστημένοι ήδη ώς Τραπεζΐται έν Άθήναις, 
ήρχοντο όμως άπό τήν ονειρευτήν πόλιν τοΰ Ελληνισμό®, τήν 
Κων).ιολιν. Καί κ ιθ ’ ήν στ.γμήν είς τήν τότε μικράν "Ελλάδα αί 
κομματικαΐ διαμάχαι καί ή άθλιότη; τών δημοσίων οίκονομικών 
ήρχισαν νά ώ3οΰν συμπαγείς μάζας τών Ελλήνων άγροτών πρός 
τήν είς ’Αμερικήν μετανάστευσιν, καθ’ ήν στιγμήν τό κρατικόν 
σκάφος έφέρετο έρμαιον τή; τε εσωτερική; κακοδαιμονίας καν τών 
εξωτερικών έπιδράσεων, ώς έκ τή ; πτωχεύσεω; τή; Ελλάδος, οί 
άνωτέρω μνημονευθέντες, έντελώ; αύτοδιμιούργητο·, τολμηροί δέ 
καί ρηξικέλευθοι άνδρες, έστησαν τό οικοδόμημά των έν μέσα·ς 
Άθήναις, καί διεκήρυξαν τά ; τάσεις καί τά ; μεγαλεπιβόλους σκέ
ψεις των διά τών έργων, τών οποίων έθετον τά θεμέλια. Καί 
άπόδειξις ότι έδήλουν καθ’ ήν σηγμήν έδημοσίευον τόν πρώτον Ισο
λογισμόν τή; Τραπέζη; Αθηνών κατά τήν 19)31 Δ)βρίου τοϋ 1894 
τά έ|ή; : « Έ ν  ώ ρ α  γ ε ν ι κ ή ς  δ υ σ π ρ α γ ί α ς  κ α ί  κ ρ ί σ ε ω ς ,  
έ ν ω ρ ^  κ α θ ’ ήν  π ά σ α  ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή  δ ύ ν α μ ι ς σ υ ν ε -  
σ τ ά λ η ,  ή ή μ ε τ έ ρ α  Τ ρ ά π ε ζ α  ή δ υ ν ή θ η  κ α ί  τ ά ς  δ υ σ 
χ ε ρ ε ί α ς  ν’ ά ν τ ι μ ε τ ω π ί σ χ ι  κ α ί  π ρ ο ό δ ο υ ς  ν ά  έ π ι -  
τ ε λ έ σ χ ) » .  Ή  αισιοδοξία υπήρξε τό πρώτον έφόδιον όπερ εΐχον 
έν τή ψυχά των οί πρώτοι ίδρυταί αύτή:.

Άπόδειξις ότι καίτοι ϊδρυον τήν Τρίπεζαν είς ώρας τόσον 
κρισίμους, καίτοι έγνώ^ιζον ότι δέν ήτο τόσον εύχϊρής τότε ή 
έξεύρεσι; τών έκκατομυρίων, καί δή δι" έπιχειρήσεις ήκιστα δοκι
μασμένα;, έν τού οις δέν έδίστασαν νά ιδρύσουν αύτήν μέ κεφά
λαια ονομαστικά μέν δραχ. 10.000.000, άλλά πράγματι κατατεθει
μένα μόνον 2.500.000.

*0 πρώτο; ισολογισμός τής Τραπέζη;, δημοσιευθείς τήν 19]3) 
Δεκεμβρίου παρουσιάζει ένεργητικόν Δρ. 15,956,151.10 άλλά σύν 
τφ μήπω έκδοθέντι κεφαλαίφ τών 7,500,000 τό όποΐον καί χαρα
κτηρίζει ώ ;  απαιτητόν, ένφ δεν ήτο παρά έντελώ; ονομαστικόν 
ποσόν, μή έχον καμμίαν σχέσιν μέ οίασΐήποτε φύσεως ένεργητι
κόν, ή καί άπλήν άπαίτησιν.

Ή  Τράτεζα καίτοι έχουσα ήδη τά νποκαταστήματα Πειραιώς, 
Πατρών καί Βόλου, μόλα ταΰτα δέν είχε κατορθώσει κατά τό 
πρώτον έτος νά έμπνεύσ^ τήν έμπιστοσυνην είς τήν λαϊκήν άπο- 
ταμίευσιν, δι’ ό παρουσιάζει τό Ταμιευτήριον αύτής μέ μόνον 
Δρ. 89.401 καίτοι αί έν γένει καταθέσεις τοΰ Κεντρικοΰ φαίνον
ται ένελθοΰσαι τό πρώτον έτος είς μέν τό Κεντρικόν είς Δρ. 
2,716,857, είς δέ τά υποκαταστήματα είς Δρ. 368,129, ήτοι τό 
όλον είς Δρ. 3,084,986.

S  οι ΠΡΩΤΟΙ ΙΣ0Σ0ΓΙΣΜ 01 · H
© ί ______________________________________________________  Ο

Ή  δημοσίενσις τοϋ ίσολογισμοδ τοδ επομένου έτου; 1893 δέν 
παρουσιάζει καμμίαν αίσθητήν πρόοδον. Καθ’ ότι τό ένεργητικόν. 
δέν είναι παρά μόνον έλαφρότατα ηύξημένον, άνελθδν είς Δραχ.
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16,359,553, ήτοι μεϊον του ανεκδότου κεφαλαίου έκ δρ. 7,500,000 
δρ. 8,869,553 απέναντι δρ. 8 ,456,101 τοϋ προηγουμένου έτους, τοϋ 
χαΐ πρώτου.

Καί τό κυριώτερον δτι, μέρ'σμα τοΐς μετόχοις διενεμήθη to 
ποσόν τών δρ. 125,000 μόνον απέναντι δρ. 150,000 κατά τό πρώ
τον έτος. Τό γεγονός τοδτο ένέτεινι τήν απαισιοδοξίαν περί τής 
ζωτικότητος τής Τραπέζη; καί μάλιστα ύ.τό τήν έπίδρασιν τής 
μασηζούστι; ακόμη τήν 'Ελλάδα οικονομικής κρίσεω;, έξ ή ; τό 
Συνάλλαγμα είχεν άνέλθει πέραν τών ορίων τοϋ 1,85 έπί Πα- 
ριβίοον.

ΑΙ μετοχαί τής Τραπέζη; ’Αθηνών ύ.τό τήν απαισιοδοξίαν τών 
περισσοτέρων και κατόπιν τή ; δημοσιεύσει»; τοΰ Ισολογισμού του 
δευτέρου έτου; δέν ήτο δυνατόν νά συγκρατηθοΰν έν τφ Χρημα- 
τιστηρίφ ’Αθηνών, δπερ κατά τήν εποχήν εκείνην ακόμη ήτο 
ατροφικόν καί ύφίστατο τήν έπίδρασιν παντό; διαθέτοντος όπω- 
σαϋν ίσχυρ ϊ σχετικώ; μέσα.

Έ ν τούτοις οί διοικοδντες τήν διερχομένην χήν νηπιακήν της 
ζωήν Τράπβζαν ’Αθηνών δέν-άπεθαρρΰνοντο.

Έμχνεόμενοι άπ ’) μίαν Ισχυράν αίσιοδοξίαν όχι μόνον δσον 
άφορφ τό μέλλον αύ εής ταύτης τής Τραπέζης, άλλά καί όσον άφορΰ 
Τό μέλλον αύτής τής τότε ταλαίπωρουμένης Ελλάδος, ήρχοντο είς 
συμφωνίαν μετά τυϋ τότε άρχίσαντος νά δρφ έν Άλεξανδρείςι, 
Σμυ^ναίου δέ τήν καταγωγήν, Ίω . Γ. Πεσματζόγλου, ΐνα καί τήν 
δράσιν τή ; Τραπέζη; Επεκτείνουν είς τήν Αίγυπτον διά τή ; συγ~ 
χωνεύσεω;  τοΰ έν ’Αλεξάνδρειά τραπ-;ζιτικοΰ καταστήματος αυ
τού καί τά κεφάλαια αύτή; αυξήσουν δι’  1,500,000 δραχμών, τάς 
όποία; έδέχθη νά καταΟεσο ώ ;  κεφάλαια ό Ί ω . Γ. Πεσματζό
γλου. Καί ήδη άπό τοΰ Αύγουστου τοΰ 1896 ή Τράπεζα ’Αθηνών 
συμφώνω; μέ τό πρόγραμμά της τό άρχικόν τό χαρακτηρισθέν 
κ ;« ώ ;  μεγαλσμανές, έκ τείνει διά πρώτην φοράν τήν δράσιν της 
καί έκτός τής Έ λλάδο; καί δή έν Αίγύ.ττφ, ένφ ταύτοχρόνω; αυ
ξάνει τά ύποκαταστήματά τη; τοΰ εσωτερικού κατά έν, ίδρύουσα 
τοιοΰτον είς Καλάμας.

Κατά τήν γενικήν Συνέλευσιν τών μετόχων τής '21 Φεβρουά
ριου 1897, καθ’ ήν άνεκοινώθη ό Ισολογισμός τής χρήσεω; τοΰ 
1896, τοϋ καί τρίτου έτου; αύτή;, ό πρόεδρο; τοΰ Διοικ. Συμβου
λίου κ. ’Αλ. Λαμιτρινούδη; διετύπωσε σαφώ; δι’ ωραίων φράσεων 
τό θαυμάσιον καί μίγαλεπίβολον πρόγραμμα τή; Τραπέζης, πρό
β α ; κ ιί είς δηλώιει; λίαν χαρακτηριστικά; τών καθόλου κοινωνι- 
κ ον, άλλα καί εθνικών αντιλήψεων τή; χο?είας έκείνης τών ‘Ελ
λήνων κεφαλαιούχων άλλά καί Ελλήνων πατριωτών.

Ά π ό  τάς δηλώσεις έκείνας παρατίθενται κατωτέρω αύτολεξεί 
μερικά αποσπάσματα, ΐνα κατανοηβώσι τά αίσθήματα καί αί βλέ
ψεις τών άνδρων εκείνων :

«Έχοντες διαρκώς ύπ’ όι|>ει δτι εν τών σπουδαιοτέρων στοι
χείων πρό; πραγματοποίησιν τών σκοπών καί βλέψεων τής Τραπέ
ζη ; είνε προσωπικόν, μορφωμένον καταλλήλως, άφιερώσαμεν καί 
άφιεροδαεν συνέχω; πάσας ήμών τάς φροντίδας είς τήν μόρφω- 
σιν καί εκλογήν τοΰ προσωπικού, έπί κινδύνφ μάλιστα καί νά φα- 
νώμεν είς ά<ρον πολυτελείς έν ταΐς δαπάναις τοϋ προσωπικού».

Διά μέσου τών γραμμών αύτών διακρίνει τις όλην τήν σκέψιν, 
ήν είχον οί άνδρε; εκείνοι, ό.τω; μέ πια αν θυσίαν μορφώσουν 
προσωπικόν, δίδοντες ώθησιν είς τήν τότε μασοζομέν^ν άπό τόν 
τότε σχολαστικισμόν καί τήν θεσιθηρίαν τών δημοοίων θέσεων 
νεολαίαν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου. Καί δύναται νά λεχθχί ασφα
λώς ότι ή Τράπεζα ’Αθηνών, προϊόντος τοΰ χρόνρυ, μέ τήν άλ- 
ματικήν πρόοδον τών έργασιών τη; καί τήν συνεπώς αναγκαστι
κήν πρόσληψιν πολλών υπαλλήλων, συνέτεινεν εις τήν άνεπαισθή- 
τως μόρφωσιν πολλών ύγιών στοιχείων, ώθήσασα ταΰτα άπό τήν 
πολιτικήν καί τήν θεσιθηρίαν είς τό έμπόριον καί τήν βιομηχα
νίαν.

Ά λλ ’ έκεΧνο τό όποιον πρέπει νά προσέλκυσή τήν προοοχήν 
είναι ό βαθμός τής αισιοδοξίας περί τοΰ μέλλοντος αύτής ταύτης 
τής Φυλή;, ό όποιος δύναται νά διαφανή μεταξύ τών γραμμών τής 
έξης δηλώσεως, τή ; γενομένη; κατά τήν τρίτην γενικήν συνέλευ- 
σιν τών μετόχων τή ; 23 Φεβρουάριου 1898 ύ.τό τοΰ προέδρου αύ- 
τής Ά λ . Λαμπρινούδη.

«Άλλά τό σπου3αιόεερον σημεΐον τοΰ προγράμματος τής Τρα
πέζη;, τό U *<SJej πρός δ α,δτη τείνει, αποτελεί ή διά τής έν τφ 
έξωτερικφ κιί Ιδίςι έν τή ’ Ανατολή έξαπλώσεως τών έργασιών τής 
Τραπέζη; έδραίωσι; τή ; ελληνική; πίστεω;. Τό ίδεώ3ες τοΰτο είναι 
μέγα, μέγιστον έν σχίσει πρός τά ασθενή ήμών μέσα, τόσφ κοινόν 
εν γένει ένεκα τών κατά τά τελευταία έτη έπισυμβασών ζηαιών 
γεννηθεϊσαν δυσπιστίαν πρός πάσαν ελληνικήν διαχείρισιν, δυσπ<- 
στίαν πρό τή; οποίας προτροπάδην φεύγουν τά κεφάλαια, πρό 
πάντων τοδ εξω ελληνισμού, άπό παν ελληνικόν εργον. Πλήν πίϊ- 
σαι αί δυσχέρειαι αΰται, ών έν πλήρει έπιγνώσει διατελοΰμεν, δέν 
άιοθαρρύνουσιν ημάς. Τοΰναντίον υποδαυλίζουν τόν ζήλον μας, ή 
δέ έπί τ tUn&r aya&Ar ά χοτίλκσμα πεποίθησι; ένισχύει τάς προσ- 
παθείας ήιιών».

Καί πράγματι ή ΰψωης τοΰ Συναλλάγματος ή καταπληκτική 
καί ή ραγ3αιοτάτη πτώσις τών Ελληνικών χρεωγράφων άπό τής 
ημέρας τής επισήμου πτωχεύσεως τοΰ Ελληνικού Κράτους είχον 
επιφέρει σημαντικωτάτας ζημίας είς δλον; τούς Έλληνας τοδ έξω- 
τερικοΰ καί τά εύαγή των καταστήματα, τά όποια κατά προτίμη- 
οιν είχον ένδύσει τάς περιουσίας των είς ελληνικά χρεόγραφα_ή 
καταθέσει είς μετρητάς δραχμάς είς τήν Εθνικήν Τράπεζαν τής 
Ελλάδος.

Καί ίδίως οί Έλληνες τοΰ εξωτερικού, έχοντε; πικράν « Ι ρ ά ν  
τής άνικανότητος τών βιαχειριζομενων τά τε οικονομικά τοϋ Κρά
τους, ώ ς καί τάς Ιδιωτικός έπιχειρήσεις καί άπό άλλα τινά πνοή* 
γούμενα γεγονότα τοιαύτη; φύσεως, καί Ιδίως άπό τήν πτώχευαν 
τής περιφήμου Πιστωτική; Τραπέζης, είχον τόσον κολϋ άπογση- 
τευθή, ώστε νά φοβούνται πλέον κατά σύστημα πάσαν έλληνικήν 
έπιχείρησιν Ιχουσαν τήν προέλευσιν αύτής έξ Άθην&ν.

Ή  Τράπεζα Αθηνών άκριβώς άνεφάνη κατ’  αύτήν τήν φοβέ
ραν ψυχολογικήν κατάστασιν, είς τήν οποίαν ύπέπεσεν όλόκληρος 
ό Ελληνισμό;, έλεύθερος καί αλύτρωτος, δυσπιστών πρός πάσαν 
απόπειραν ελληνικής κυρίω; έπιχειρηματικότητος, χαί είναι χαρα
κτηριστικόν δτι οί έλεύθεροι Έλληνες δέν εΰρισκον καμμίαν άλ
λην έλπίδα σωτηρίας άπό τήν άνάθεσιν τών οικονομικών των έ η -  
χειρήσεων είς τού; έκ τοϋ έξωτερικοϋ χαί ίδίω; είς τού; έκ Τουρ
κίας καί Αίγυπτου Έλληνας.

Καί πράγματι είς τοΰτο οφείλει ή Τράπεζα Αθηνών τήν πρόο
δόν τη; κατά μέγα μέρος. “ Οτι καί τών Ιδρυτών της ή πλειονότης 
καί τών διευθυντών τη; έξωθεν είχεν τήν προέλβυσ.ν.

Καίτοι δέ οί έξωθεν Έλληνες έπιχέιρηματίαι εΰρισκον άρχβ- 
τάς άντιδράσεις είς τό έργον των άπό τού; έχοντας προσωπικά 
συμφέροντα ολίγους τοπικιστάς Έλλαβίτας, μδλα ταΰτα ή μεγάλη 
πλειονότης τοϋ Ελληνικού λαοΰ άνεγνώριζε τήν είς τάς έπιχήρή- 
σεις ύπεροχήν τών έκ τοΰ εξωτερικού 'Ελλήνων κβ* , είς αύταας 
κατά προτίμησιν ένεπιστεύετο τά κεφάλαιά του, είτε ύπό τύπον 
καταθέσεων, είτε ϋπό τύπον μετοχών. Άλλά καί οί έχ τοΰ έξωτε- 
ρικσΰ Έλλήνες Ιτρεφον άσυγκριτως περισσοτέραν εμπιστοσύνην 
πρός τούς επιχειρηματίας εκείνους, οϊτινες προσήρχοντο είς Άθή* 
νας όχι μόνον μέ πείραν καί γνώσεις είδικάς, άλλά κιΐ μέ άρκετά 
σοβαρά κατά τό μάλλον καί ήττον κεφάλαια.

τ & σ · Π Ρ Ο Χ Λ Η ν ί Σ  T O Y  I. Π Ε Χ Μ Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ  jj

T j  σ.του3χιότερον έ.τομένω; γεγονός, τό δποϊον 
συνετελέσθη τρέχοντος του έτους 1896, είναι ή 
πρόσληψι; εις τήν Τράπεζαν Αθηνών τοϋ Ίωάν. 
Γ. Πεσματζόγλου, καθ’ δτι, ώ ;  έκ τών ύστερων 
άπεδείχθη, τό γβγονός έκεΐνο έπεδρασεν εύεργε- 
τικώταια όχι μόνον πρός μέγαν καί άμεσον όφε
λος αυιή; ταύτης τής ‘Ελληνικής γενικώς *ί- 
στεω ; καί έπιχειρηματικότητος.

Ό  Ίω ίννη ; Γ. Πεσματζόγλου, σιτνδεθείς ( μ  
ρίτατα διά φιλίας μετά τοΰ jv  Άλεξανδρβί^ «βγά- 
λου έθνικοΰ εύεργέτου Γ .Ά βέρωφ , ά ;  καί Stae»t~ 
γενείας μετά τοδ έν Άθήναις έτέρου μεγάλο »  i -  
θνικοΰ εύεργέτου Άνδρέου Συγγρβδ, είβερχόμενος 
τό πρώτον είς τήν Τράπεζαν ’Αθηνών 4 ;  διευθυν
τής τοΰ έν Άλεξανδρεί? υποκαταστήματος m i ώ ς 
σύμβουλος αύτής, έφερε μεθ’ έαυτοΰ όχι μόνον «Α 
ήθικά καί ύλικά κεφάλαια, τά όπαϊα έντός όλ«γ{- 
στων έιών έκέρδισεν, άλλά καί τήν Ιμκιατοσύ- 
νην τών δυο ρη^έντων ζάπλουτων μεγάλων έ9νι
κών εύεργετών. Μία τοιαύτη ηθική καί ύλιχή συμ
βολή έκ μέρους τών τόιε πασίγνωστων ά ς  το  
Πανελλήνιον μεγάλων εκατομμυριούχων «Ιχβ μεγί
στη ; άκτϊνό; εύεργετικήν έπίδρασιν έπί τής Τρα
πέζη; Αθηνών. Είς τό τέλος τοδ έτους 1896, δη- 
μοβιευομένου τοΰ έτησίου Ισολογισμού τής Τρα
πέζη;, πτρουσιάζετο τό ένεργητικόν αύτής χατά 
93 ο]ο περίπου ^ηύξημενον, τό δέ κατατεθειμένοι 
κεφάλαιον αΰι;ή; άπό δραχ. 2,500,000 είς δραχμάς
4,000,030. Ά ς  μή λησμονηθή δέ ότι κατ' «6τήν 
ακριβώς τήν περίοδον τό Κρητικόν ζήτημα ευρί- 
σκετο είς σοβαράν κρίσιν, προετοιμάζον μοιραίως 
τόν καταστρεπτικόν πόλεμον τον άμέσω; έ*βρέ- 
νου έτου; 1897.

Ά λλ ’ άκριβώς κατά τήν «κρηξιν τοΰ ’·Ελληνοτουρχ*κο5 *ο&£- 
μου, ή πλειονότη; τών μετόχων τή; Τραπέζη; Αθηνών, μκτβξ* 
τών οποίων ήϊαν έκ τών κυριωτέρων οί Ά Μ ρωφ  χ »  Σ»τγρος, 
έφερεν έξ Αλεξάνδρειάς είς τήν θέσιν τοΰ Γενικού AtevVtnrce· 
τόν Ί ω . Γ. Πεσματζόγλου. Ό  Αντώνιος Καλλέργης, καίτοι δρα
στήριο; καί έντιμος τραπεζίτης, δεν έχρίθη ιύίοψ  « ;  ίκηνός M i 
λόγω τή ; ηλικίας το* διά τήν νέαν χατάστασιν τ&ν πραγμάτων 
καί έκρίθη άναγχαία ή άντικατάσταβίς του δπδ τοδ νέου άνδρός, 
τοΰ Ί ω  Πεσματζόγλου, όίτις, συγκαλών ω ;  Γενικός Διευθυντής 
τού; μετόχου; τής Τράπίζη; κατά τή* 16 Ιουλίου 18W, ί « ί -  
νου είς αύτού; λεπτομερώς τήν κατάσταοιν αύτής μέτά τού έξα- 
μήνου Ισολογισμοί· της, διανέμων ταύτοχρόνω; και προσωρινόν μέ- 
ρισμα έκ δραχ. 2.50 κατά μετοχήν. _ .

Τό Ένεργητικόν τή ; Τρ**ίζη; κατό*ιν τη ; φοβέρα; κρίσεως τού 
irovi έ κείνον έμ*,ιώθη σημαντικώς έννοεΐται, κα τελθόν άπό 
17,OS),000 περίπου τό τέλος τοδ 1896 είς μόνον 9,000,000 περίπου 
τόν Ιούνιον τοβ 1897, άλλ* ή ύτόαζαιης τή ; Τραπέζης έφαίνετο μή 
8*ατρέχουσα πλέον άμεσον κίνδυνον, μόλον ότι είς τό ένεργητικόν 
τη; ανεγράφετο τό ποσόν τών δ^αχ. 1,355,853.90 ώ ; άξία 13,000 
μετοχών αύτή;, τάς οποίας διά νά συγκρατήο]} τάς τιμάς αύτών
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sic Χφηματιστήριην ’Αθηνών άπέσυρε τής κυκλρφορίας ή πρώην 
ΛιεύΟυνσις.

Τ6 iji ie u ; έπόμενον έτος 1898 ή όφις τής Τραπέζης έλάμβανε 
|«fiev νέαν μορφήν, συντείναντος βεβαίως καί τον νέον Ιδιοκτήτου 
χτιρίου της κατά Μάΐον τοΰ 1898.

Τό ένεργητικόν αύτής ανέρχεται καί πάλιν είς πέραν των 16 
εκατομμυρίων. At καταθέσεις αύτής διπλασιάζονται σχεδόν, διότι 
άπό δραχ. 4.828.000 φθάνουν τάς 8.697.000, οί εξωτερικοί λογα
ριασμοί ύπερτριπλασιάζονται, διότι άπό δραχ. 836.000 φθάνουν 
τάς δραχ. 2.981.000, α( προεξοφλήσεις της άπό δραχ. 1.652.009 
dtafegovcai είς δρ. 8.271.000, οΐ τρεχούμενοι της άπό δρ. 2.886.000 
4 ς  δραχ- 8 .626.000 καί άκόμη ή άξία τών πρός ψύλαξιν καί έγ- 
γνηβιν τίτλων άπό δραχ. 8.334.000 είς δραχ. 20.008.000.

Ή  καταπληκτική αΰτη πρόοδος, ή ουντελεσΟεΐσα κατά τό 
διάστημα ένός μόνον έτους, καί τούτου έτους φοβέρας δυσπρα- 
γ(*ς, καθ’ δ Ιορυετο καί τό έν Ήρακλείφ υποκατάστημα, προσελ- 
χ μ ι τήν προσοχήν τοΰ κοινοΰ.

Καί ή Τράπεζα ’Αθηνών ήδη άρχίζει νά γίνεται πράγματι δη
μοφιλής. Ή  διεύθυνσις αΰτής έσπευδεν αμέσως άμα τή άπελευθε- 
{Μ Μ  τής Κρήτης νά Ιδρυσή είς τά Χανιά καί υποκατάστημα, νά 
λπχοίφη] τάς 13.000 μετοχάς τής Τραπέζης, ας ώς εΐδομεν^άπέσυρε 
τής κυκλοφορίας διά νά συγκρατήση τήν τιμήν αύτών είς τό Χρη- 
ματιστήο<ον, νά διάθεση 20.000 νέων μετοχών είς τήν τιμήν τών 
δραχ. 150 έκάστην, νά έπιτύχη ένα ώραΐον συνδυασμόν μετά όμά- 
δος κεφαλαιούχων περί έκδόσεως είς χρυσόν έκ 2.800.003 φρ. είδι- 
κοΰ δανείου τής Τραπέζης καί τέλος νά έγκαινιάση ή Τράπεζα διά 
τ ο ί  νέου της κτιρίου αύτή πρώτη έν Έλλάδι τό σύστημα τής 
ίνοικιάσεως χρηματοκιβωτίων.

*Η κατ' άρχήν ψυχρά ύπό τοΰ κοινοΰ υποδοχή τής καινοτομίας 
ταύτης δέν έβράδυνε νά μετατροπή έντός έλαχίστων εβδομάδων 
βίς θερμοτάτην, «Ις τρόπον ώστε άφοΰ έν διαστήματι δύο καί μό- 
γ «ν  μηνών ένοικιάσβησαν πάντα τά διαμερίσματα, ή Τράπεζα 
φ βγκάοθη νά παραγγείλη καί νέα τοιαΰτα, ΐνα έπαρκέση είς τήν 
άθρόαν ζήιησιν αύτών.

CVC Τ) Κ Π Ε Κ Τ Α Π Σ  Τ Ο Ν  Ε Ρ Γ Α Σ ΙΟ Ν  Cl D *)

’Αλλ’ εκείνο τό όποιον έχαρακτήρισε τήν ζωτικότητα τής 
Τ#αχέζης ήτο ή άνάμιξις είς έργασίας ΰπερβαινούσας τά όρια τής 
«αθαρώς έμπορικής δράσεως.

«Άναχωροΰντες έκ τής αρχής, ελεγεν ή εκΟεσις τοΰ Διοι- 
κητικοΰ Συμβουλίου τής 1ης Φεβρουάριου 1899, δτι ή αποστολή 
τών πιστωτικών Ιδρυμάτων είναι πολύ εύρυτέρα καί δέον διαφό
ρους άλλους κλάδους νά περιλαμβάνω είς τούς οποίους άχρι 
τ ο ϋ ε  καί έλλείψει μέσων δέν είχεν άναμιχθή ή ήμετέρα Τράπεζα, 
<ζ<)τήσαμεν έν τφ  μέτρφ τών δυνάμεων μας νά έπεκτείνωμεν τήν 
Φ^άσιν αύτής καί είς αλλας έργασίας».

Ή σαν  ώ  αί άλλαι αύιαί έργασίαι, ή παροχή προκαταβολών 
«χέφ τής περαιώσεως τών λιμενικών έργων Τήνου καί Κυπαρισ- 
αάις, ύπέρ τής άποπερατώσεως τών ημιτελών τμημάτων τοΰ Σι- 

’ δ^ροδρόμου Μύλων-Καλαμών, καί άκόμη ή παροχή δανείων είς 
νκντιλλομένους, οΐτινες είχον προβή είς τήν αγοράν άτμοπλοίων 
κατά τό Ιτος εκείνο. Έ κ  τών ενεργειών τούτων τής Τραπέζης 
‘Αθηνών βλεπομεν δτι αΰτη ευθύς έξ αρχής άπέβλεψε πώς έστω 
μ η  μέ τά άσθβνή της τότε μέσα νά συνιρέξη τήν ένίσχυσιν τών 
9ΐλσντοπαραγι»γικών δυνάμεων τοΰ τόπου.

Ή  πρός λιμενικά καί σιδηροδρομικά έργα βοήθεια της ώς καί 
ή δοθεϊσα ένΐσχυσις αύτής είς τήν άτμήρη έμπορικήν ναυτιλίαν 
δικαίως έθεωρήθη υ.τ* αύιής ώς διδόμενη υπέρ αύτών τούτων τών 
ονμφερόνιων της, τών τε άμεσων καί έμμέσων καί άπωχέρων. 
Διότι ή Τράπεζα Αθηνών μελετώ3α βαθύτατα τήν θέσιν της καί 
^χ«ναα έκίγνωJ V τών αληθών της συμφερόντων έσκέπτετο πώς νά 
«·$ τίζ£  τήν ΰπαρξίν της με τόν τόπον είς τόν όποιον έδρα, κυ- 
φίης ώ  τής ένισχύσεως τών παραγωγικών κλάδων αύτοΰ κατά 
vqoxqv άχοτελεσματικόν.

Ά λλά καθ’ ήν στιγμήν ή Τράπεζα έτεμνε τάς νέας ταύτας 
Μ ούς καί ένεκαίνιζε τοιαύτην κοινωφελεστάτην πράγματι καί 
Μνιχήν δρασιν, ό  μέγας εθνικός εύεργέτης Σνγγρός άπέθνησκεν, 
i N  θάνατός του, γνωστοΰ δντος δτι ό Συγγρός ήτο εϊς έκ τών 
ρ η ά λ ο ν  μετόχων καί ύποστηρικτών τής Τραπέζης ’Αθηνών, ήτο 
Μ » αύτό μία αφορμή δπως δοκιμασθjj τό πστωτικόν τοΰτο 
ΙΑρνμα καί είναι φυσικόν δτι οί εχθροί τής Τραπέζης ’Αθηνών 
Μ δ ώ ο ν  έπιτηδείως θλιβερή μηνύματα περί τής θέσεως τής Τρα- 
•Ιξι|ς ‘Αθηνών κατόπιν τοϋ θανάτου τον Σνγγροΰ.

Τά ελληνικά κεφάλαια, καίτοι άκόμη πολύ εύθικτα, έν τούτοις 
Μ> έπηρεάσθησαν καί πάλιν είς βαθμόν έπε λητικόν διά τήν Τρά- 
πκζκν ‘Αθηνών καί τοιουτοτρόπως διέφνγεν αΰτη άβρόχοις ποσί 
M i τόν κίνδυνον τοϋτον.

*Εν τούτοις ή Τράπεζα κατελάμβανεν ήμέρςι τή ήμέρςι σοβα- 
φάν θέσιν είς τήν έμπιστοσύνην τοΰ κοινοΰ, δέν παρημέλει δέ καί 
τήν πρόοληψιν νέων στοιχείων πεπειραμένων διά τήν άναδιοργά- 
ymoiv τής εσωτερικής ϋπηρεείας. Δι’  ο μεταξύ άλλων έφρόντισε \ά 
«ροσλάβη είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης καί τόν έμπειρον άρ- 
χαΐον υπάλληλον τον Cridit Lyonnais τόν κ. Σπ. Ξονρήν όστις 
ανήλθε τάχιστα μέχρι τής θέσεως τοΰ διευθυντοΰ τοΰ Κεντρικοϋ. 
Κντανθα δέον νά σημειωθή ότι είς τόν κ. Ξονρήν οφείλεται ή 

εισαγωγή έν τή Τραπέζη ‘Αθηνών τον λογιστικού συστήματος τοΰ

Credit Lyonnais, ώς καί ή διοργάνωσις τοΰ έν Κων]πόλει υπο
καταστήματος, δπερ μεταβάς αύτοπροσώπως συνέπηξε.

Τό έτος 1899 δέν παρουσίασε καμμίαν εξωτερικήν ανωμαλίαν 
πολιτικήν ή οικονομικήν, δι’  δ ή χρήσις τοΰ έτους εκείνου υπήρξε 
διά τήν Τράπεζαν -Αθηνών αρκούντως ευτυχής καί τό Ιδρυμα 
κατώρθωοε νά έπωθεληθή τούτου δπως στερεώσω έπί μάλλον τήν 
περί αύτοΰ όσημέραι βελτιουμένην φήμην.

Τό ένεργητικόν τής Τραπέζης κατά τήν 19J31 Δ]βρίου 1899 
ανέρχεται είς δραχμάς 36,980,000 άπό 18,459,000 τοΰ ί898, τό δε 
διανεμηθέν μέρισμα της ανέρχεται διά πρώτην φοράν είς 12 ο]ο.

Χαρακτηριστικοί άριθμοί τής άλματικής προόδου τής Τρσπέ- 
ζης είναι καί οί έξής έν συγκρίσει μέ τούς πρό ένός καί μόνον 
έτους τοιούτους.

Τίτλοι πρός ψύλαξιν καί πρός έγγύησιν δραχμαί 46,757,000 
απέναντι 20,008,000 τό 1898.

Κίνησις Ταμείου τό 1899 Δρχ. 525,558,000 
» « » 1898 » 474,660,000

Συνάλλαγμα άγορά καί πώλησις τύ 1899 Δρχ. 241,561,000 
> « » ■ < 1898 » 157,873,000

Καταθέσεις τό 1899 Δρχ. 10,616,000 
* > 1898 « 8,697,000

Ή  δημοσίευσις τοΰ ισολογισμού τοΰ έτους 1899 καί ή δια
νομή μερίσματος διά πρώτην φοράν 12 ο]ο είς τούς μετόχους συ\έ
τειναν είς τό νά ένισχυθή άκόμη περισσότερον ή καλή περί τής 
Τραπέζης Αθηνών φήμη. Μάλιστα δέ ή αΰξησις τοϋ τακτικοΰ 
άποθεματικοΰ τής Τραπέζης άπό δραχ. 49,872 τό 1838 είς δραχ. 
1,208,872 τά 1899 ώς καί ή έπιτυχία ή πλήρης τής έκδόσεως τοΰ 
είς χρυσόν δανείου της έκ φρ. χο. 2,500,01)0 παρουσιάζει θετικός 
βελτιώσεις τής θέσεως τής Τραπεζιις, ήτις προσελκύει ήδη περισ
σότερον τήν προσοχήν τών Ευρωπαϊκών Τραπεζών, Τνα τής έμπι- 
στεύωνται άθρόως τάς έν Έλλάδι εισπράξεις των. Καί τοΰτο 
έφαίνετο είς τήν δημοσιευθεΐσαν κατάστασιν καθ’ ήν ή άξία τών 
διά λ]σμόν τρίτων είσπραχθέντων γραμματίων άνήλθε τό 1899 είς 
Δρχ. ^60,267,000 άπό μόνον Δρ. 11,356,000 τό 1394, τό καί πρώ
τον έτος τής ίδρύσεώς της.

-Α .Χ  Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α !  T O Y  1 S O O
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Τό άκόλουθον έτος 1900, καίτοι ή 
Αίγυπτος μαστίζεται άπό »ρίσιν οίκο- 
νομικήν, ή Τράπεζα ’Αθηνών παρου
σιάζεται μέ έπιτυχίας μεγάλης σημα
σίας καί όχι όλίγας, τάς έξής :

Ιον) Έαιτυγχάνει τήν εκδοσιν Β. 
Διατάγματος τήν 30 ’Ιουνίου 1900 
δι’  οΰ χορηγούνται είς αύτήν τά δικαι
ώματα ών άπελάμβανεν ή Έθνική 
Τράπεζα τής 'Ελλάδος κατά τάς δια

τάξεις τοΰ άρθρου 1ου τοΰ Νόμου τής 31 Μαΐου 1882 ώς 
τάς έπί υποθήκη έπί τριτεγγυημένοις γραμματίοις καί εκ
χωρήσει νομίμων προσόδων είς νομικά πρόσωπα χορηγή
σεις, τάς κατ’ αύτάς δίκας καί αναγκαστικός εκτελέσεις.

2ον) Επιτυγχάνει δπως τό Ελληνικόν Δημόσιον έμπι- 
στεύηιαι αύτήν μέ χρηματικάς καταθέσεις, ών τά υπόλοι

πον άνήρχετο κατά τό τέλος τοΰ έτους είς Δρ. 316,891.
3ον) ’Επιτυγχάνει τήν εκδοσιν καί τήν είς τήν τιμήν τών 190 

Δρχ. τόποθέτησιν 40,000 μετοχών, διά τών οποίων άναβιβάζεται 
τό μέν κεφάλαιον τής Τραπέζης τό μετοχικόν άπό δρ. 6,000,000 
Δρ. 10,000,000, τό δέ άποθεματικόν αύτής μέ τήν έξ 90 δραχμών 
διαφοράν τιμήΰ άπό τήν ονομαστικήν τοιαύτην εις Δρ. 4,678,872 
άπό Λρ. 1.208,872 τό 1899.

4ον) Επιτυγχάνει άκόμη έν τφ μ /σφ τής τότε έκραγείσης 
θυέλλης τών άνιε\κλήσεων τών σταφιδοπαραγωγών καί οίνοπνευ- 
ματοποιών νά σύμπηξη ομάδα, είς ήν νά συμηεριληφθοΰν άπαντες 
οί ένδιαφερόμενοι καί δίδουσα καί αύτή αρκετά Ισχυρά υλικά 
μέσα διά τής Εταιρίας Ζάνον Ρώς καί Σία νά διάθεση τόν στα
φιδόκαρπον τής παρακρατήσεως καί ένφ έσωζεν ούτως άπό τόν 
μέγαν έκξΐνον κίνδυνον τήν Σταφιδικήν Τράπεζαν συνέτε·νεν είς 
τήν ομόνοιαν τών διαφόρων ένδιαφερομένων καί τήν άπαλλαγήν 
τής Κυβερνήσεως άπό τής φοβέρας μερίμνης τον άλύτου εκείνου 
ζητήματος.

Αί κυριώτεραι αΰται καί πολύ συμαντικαί έπιτυχίσι της ηΰξη- 
σαν τήν εμπιστοσύνην τοϋ κοινοΰ μέχρι τοΰ σημείου, ώστε ή Γεν. 
Διεύθυνσις τής Τραπέζης άνησυχήσασα με τήν πλημμύραν τών 
καταθέσεων ν’  άναγκασθή νά προβή Γ.ίς τήν λήψιν δραοτιχών μέ
τρων, ήτοι τήν αίσθητήν έλάττωσιν τοΰ τόκου τόν όποιον έδιδε 
μέχρι τότε είς τάς καταθέσεις αύτής· διότι άπό 3 ό]ο ύπεβίβασε 
τούτον είς 2 ο]ο 8ιά τάς μέχρι 2Ε0,000 δρ.^καί είς 1 ο]ο μόνον 
είς τάς πίραν τοϋ ποσοΰ τούτου καταθέσεις όψεως.

Καί πράγματι έντός χρονικοΰ διαστήματος έλάσσονος τοΰ ένός 
έτους αί καταθέσεις τής Τραπέζης ηΰξησαν άπό 10,616,000 είς
24,000,000 καί πλέον, γεγονός οπερ άπεδείκνυεν όχι μόνον τήν 
αΰξουσαν τοΰ κοινοΰ πρός τήν Τράπεζαν έμπιστοσυνην, άλλά καί 
άκόμη τήν είς τήν πρωτεύουσαν τοΰ Ελληνικοΰ Βασιλείου άθρόαν 
συγχέντίωσιν έλληνικών έκ τοΰ έξωτερικοϋ κεφαλαίων, τά όποΐα 
καίπερ δυσπιστήσαντα πρός τάς έλληνικάς επιχειρήσεις μολα ταϋτα 
ήρχισαν λόγφ καί τοΰ πατριωτισμού αύιών νά συρρέουν καί πάλιν
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έχει όπου ύχέβτησαν πρό ολίγων άχόμη έτών μβγάλην φθοράν.
Ή  προΐονσα άλλως τε πτώσις χοΰ έξοοτεοικοΰ συναλλάγματος 

έιε&άρρυνβ περισσότερον τό κεφάλαιον τοδ έξωτερικοΰ νά ένδυθή 
εις ελληνικόν νόμισμα ή έλληνιχήν άξίαν, καί τοιουτοτρόπως διά 
πρώτην φοράν ή Τράπεζα 'Αθηνών παρουσιάζεται είς τόν Ισολο
γισμόν τής χρήσβως 1900 μέ κεφΑλβια σοβαρά (διά μετογών, όιιο- 
λογιών καί άποθεματιχοΰ), άνερχόμενα είς πλέον τών 18,000,000 
άναλνόμενα δέ ώς έξής :

Μετοχικά κεφάλαια Δρχ. 10,000.000
Ό μολόγιών » » 3,750,000
ΆχοΘεματικά » » 1,678,872
Τό ενεργητικόν αύτής ανέρχεται ήδη άπό δρ. 26,980,000 εις 

δρχ. 44,492,000 παρουοιάζον αΰξησιν χατά 70 ο)ο σχεδόν είς τά 
διαστηαα ένός καί μόνον έτους.

'Αξίζει νά παρατεθούν ένταΰθα χαΐ αί έπιτβυχθήσαι αύξήσεις 
ιίς κεφάλαιά τινα τοΰ τε ένεργητικοϋ καί παθητικού, 1*α κατβ- 
δΐιχθ^ ή καταπληκτική πρόοδος τού πιστωτικού τούτου ιδρύματος, 
τοΰ μόλις άγοντος τό έκτον ετος άπό τής αυμπήξεώς του.

Μετρητά χαί διαθέσιμα έν ΕΰροΜίη.
Τφ  1899 δρχ. 3.185.000, τφ 1900 5,495,000. Προεξοφλή ιεις

4.624.000 άιτένχντι 3.343 000 το 1899. Τρεχούμενοι καί δανεια
27.179.000 άπένα»τι 15, 459,000 τφ 1899 Καταθέσεις 19,480,000 
απέναντι 10,616,000 τφ  1899. Ά λλά καί ή άϊία τών πρός φύλαξιν 
χαί έγγύησιν τίτλων ηΰξηοεν άπό 46,757,000 tic 60,309,000 Δρχ.

Καίτοι Ιέ ή χίνησις τών τε καταθέσεων χαί προεξοφλήσεων 
άλλά χαί τοΰ ταμείου ηΰξησβν άναλόγως. έν τού τις  παςετηγήθη 
μία φαινομενική ελάττωσις έλαφρά τών έξωτεριχών γραμματίων 
χαί συνεπώς χαΐ τής αγοραπωλησίας συναλλάγματος. Καί λέγομεν 
έλαφρά διότι τοΰ έξοτερικοΰ βυν)τος καταπίπτοντος ολίγον κατ' 
ολίγον, τά είς δραχμής μβτατρεπόμενα ποσά ύφίβταντο τήν έκ 
τούτου έλάττωσιν. ‘ Αλλά τό μέρισμα καί πάλιν δέν κατήλθε χάτω 
τών !2 δραχαών, καίτοι τό έξυπηρβτηθέν κεφάλαιον χατά τό ύπό 
κρίσιν έτο; 1900 ηΰξησεν άπό 6,000,000 εί; 10,000,000 διά πρώ
την φοράν. Τό σύνολον τοΰ διανειηθέντος ακαθαρίστου μερίσμα
τος άνήλθε τοιουτοτρόπως άπό δρχ. 996,9 17 εί; 1,365,600, έ··φ τό 
καθαρόν τοιοΰτον άπό δρχ. 720,000 τφ 1899 είς δρχ. 1,200,000 
τφ 1900-

Είναι άξιον πολλής προσοχής δέ τό γεγονός ότι πάντα ταΰτα 
έξετελονντο καθ’ ί)ν στιγμήν ή εσοδεία τών γεννημάτων τής Θεσ
σαλίας προμηνυομένη ώ ; έξαιςιετική ύφίστατο καταστροφήν άληθή 
κατά τάς παραμονάς τής συγκομιδή; ώς έχ τών πληιιμυρών, ό δε 
περονόσπορο; έπέφερε πανωλεθρίαν είς τήν σταφιδοπαραγωγήν. 
Καί άχόμη καθ’ ήν στιγμήν αί Εύρωπαϊκαι άγοραί ΰφίσταντο κρί
σιν. ‘Αλλά τό ελληνικόν κράτος δέν ύφίστατο τας έκ τούτων σννε- 
πείας, διότι παρετηρήθη τότε ή παρά πάσαν προοδοχίαν αΰξησις 
τών δημοσίων έσόδων, φόρων χαΐ τελών, δασμών χατά τό 1900 
καί άχόμη ή εΰρωστία rf>C άγοράς τών ‘Αθηνών ή όποια χατώρ- 
θωβεν έντός ολίγων μηνών ν' άπορροφήαη έκδόβεις άνω τβν 
20,000,000 δρχ. τάς οποίας διενήργησεν ή Τράπεζα 'Αθηνών, ή 
νεωατί Ιδρυθεΐσα Τράπεζα Κρήτης καί ό Σιδηρ. Πελοποννήβου, 
μόνος αυτός τοποθετήβαο έν Άθήναις δάνειον έκ δρ. 11,750,000.

Τό πανταχόθεν είορέον χρήμα είς τό ελληνικόν βασίλειον καί 
είδικώς έχ μέρους τών είς τόν νέον κόσμον μεταναστών ήρχισε 
ν’ άναφαίνεται αρκετά ένδεικτικώς χαί νά έχδηλοΰται είς μίαν 
οΐχονομικήν εύρωϊτίαν, ήν δεν άνέμενον νά ΐδωβιν όσοι έχ τών 
οικονομολόγων τής Έ λλάίο: δέν εΐχον τήν σχετικήν οξυδέρκειαν. 
'Υπό τήν έποψιν ταύτην ό εικοστός αίών «νατέΑλο>ν ευρίσκει τήν 
‘ίϊλλά^α καί έν ytvti τόν Ελληνισμόν βαίνοντα πρός μίαν σταθε- 
ράν οικονομικήν πρόοδον.

Ά λλά χατά τό ίδιον ετος 1900 ή Τράπεζα ’Αθηνών είχεν άπο- 
φασίσει νά θέσο είς ενέργειαν δύο έκ τών θαυμασίω* σχεδίων της, 
τά όποια δυστυχώς δέν έπετεύχθησαν μή είσαχθέντα ύπό τής Κυ
βερνήσεως πρός έ.τιψήφηβιν ύπό τή : Βουλής.

Πρόκειται περί τοβ καπνού δι’  δν ή Τράπεζα Αθηνών εδιδε 
σημασίαν άνάλογον μέ έκείνην τήν όποιαν εδιδε είς τήν σταφίδα 
καί είς τήν ναυτιλίαν, καί περί παροχής δα<είου έκ 5,000,000 πρός 
τόν Δήιιον Αθηναίων χάριν τή; κατασκευής έξωραϊστικών έργων 
τής πρωτενύσης καί τοΰτο πρός έχμετάλλευοιν τής βιομηχανίας 
τών ξένων, τήν όποίαν ή Τράπεζα 'Αθηνών έθεώρει ώ ; πηγήν 
πλούτον.
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‘Η πρόοδος τή; Τραπέ;ης δέν ήτο δυνατόν παρά νά προκα- 
λέβχι ζηλοτυπίας έχ μέρους διαρόρων άλλων τραπεζιτικών παρα
γόντων τών Αθηνών, καί πράγματι κατά τόν πρώ«ον μήνα τον 
έτους 1901 έξεδηλώθηααν αδ:αι έμφαντιχώτατα.

ΑΙ Τράπεζαι Ίονική, Βιομηχανική, Μυτιλήνης, Σκούζε καί 
Καρυδιά σννελθοίσαι υπέγραψαν συν υποσχετικόν αποχή; πάσης 
συναλλαγής πρ’); τίιν Τράπεζαν "Αθηνών χάί τοΰτο διότι έφρο- 
νουναΐ Τράπεζαι αΰται, δτι ή Τράπεζα 'Αθηνών παρ«σπόνδησεν 
*t; ύιτόθεσίν τινα π ιω  ;εύσεα>ς, είς ήν άκασαι αί Τράπεζαι εύρέ· 
θησαν αυνενδιαφερόμεναι δχι καί διά ποσά πολύ σοβαρά. Τό 
γεγονός γνωτθέν προύχάλεσε πολύν πάταγον ε /;δλη ν  τήν χοιν*» · 
νίαν χαί τόν τύπον, & 6έ Πισμιζόγίον ήναγκάβθη νά * ρ ο β ! ε ί ; 
την θημοβίευσιν μαχρά; άναακενής πασών τών χυχλοφορηβαί&ν 
ανακριβείων είς βόρος τή ; Τραπέζη:, τ)τέγων τό μονομτρέ; καί

πρωτάχονστον διάβημα συναδέλφων ούδεμίαν προηγονμένως ζητη- 
σάντων διασαφήνιοιν καί ού&εμίαν παρα«χόντων έξήγηΛν m i 
προειδοποίησιν. Ή το  σκά**<6»ν άρχετά σημαντικόν «ό  ζήτημ* 
τοΰτο, δπερ «όλα  ταΒτα 8έν tfa faw e νά διευθετηθώ * ί μΜΜΪα- 
βήσει τον τότε διοικητοΰ τής ‘Εθνικής Τραπέζης * . ZxJ&t, *%; 
Τραπέζης ’Αθηνών διαχειριοθείσης τό ζήτημα μέ πβοαν άβρό- 
τητα χαί ύποχωρητιχότητα.

Κατά τό αύτό ετος ή Τράπεζα ‘ Αθηνών παρουσιάζει είς τ έ  
παθητικόν τοΰ Ισολογισμοθ της διά πρώτην φοράν τό χατά τέ  
προηγούμενον βνντελεσθέν «Ταμείον σ«ντύξε«βς καί 
ζωής» των ύπαλλήΐω* της. Κοϋτοι τό Ταμείον τοΰτο δέν δ«*α«αι 
νά λεχθ^ δτι έπροιχίσθη μέ κανονισμόν άνάλογον πρός «ό  μέλλον 
τής Τραπέζης, έν τούτοις χαΐ μόνη ή ΐίρυσίς «ον έμαρτύρει m o l 
τής μερίμνη; ήν έλάμβανεν ή Διοίχησις τή ; Τραπέζης (kc Υό 
μέλλον τών ύχαλΛήλων της.

Κατά τό ίδιον ετος ή Τράπεζα μή άποβαρρυνθτΙσα άπό τήν 
άντίδρασιν τήν όποίαν εΰρισκεν έκ μέρους τοΰ Κράτους πρός #χη 
ματισμόν τή; « 'Βλληνιχή; Εταιρίας πρός άνάπτ»ξ*ν τής παρε^· 
γωγής καί έ>ιπορίας τβν καιτνών» κατώρθωοε διά μακρών κεά 
επιπόνων διαπραγματεύσεων μετά τής Κν(5εανήσβως όπ«βς φθά*\| 
είς εν ίποτέλεσμα, ήτοι et; μία» σύμβασιν, ήτις καίτοι ύχεγοώφη

τή; Κυβερνήσεως χατά τήν 21 Ίανον-αρίου τοΰ έπομένον Ιτοος 
1902, έματαιώθη μετά ταΰτα, μή χυρωθεΐσα ύπό τή ; Βουλής.

Ά λ )ά  χαΐ τήν αγοράν τών κτημάτων Στεφάνοβικ έπρατ/ματο- 
ποίησεν ή ‘ Ελληνική Κυβέρνησις, διότι ή Τράπεζα Αθηνών πρώτη 
έσχέφθη τότε νά τ’ άγοράσχι καί νά τά έχμεταλλευβ|, δένπαρ0τήθη 
δέ του σχεδίου της παρακληθεΐια ύπό τοδ τότε πρωθυπουργοί 
Θβοτόχη.

Ύ πό τοιαύτα; οννθή<ας ό  θημοσιουββΐς- tooλογισμός -τής 
Τραπέζης’Αθηνών διάτό όγδοον ετος αΰιής, ώ  1901, Ινίοχνοβν 
έπαισθητώς τάς άγαθάς έπ* αύτήν έλπίδας τον κοινού.

Διότι χαί αίσθητήν αΰςηβιν τών έργασιών της κατεββίχννε, 
χαΐ τό έκ 12 δραχμών μέρισμα διένειμε καί πάλιν είς τούς u-ετάχους 
αύτής, καίτοι το τελβοτοϊ ·ν 3χηνον τοβ έτους έ κείνου έξε^ράγη 
κρίβις είς τήν άγοράν Π π?αιώς, ήοχισε δέ διά πρώτην φορΊτνν 
άναφαίνηται ή κατόπιν λαβοΰσα διαστάσεις νομισματική στενό της.

Τό ένεργητικόν τήΰ Τραπέζης άτό δρχ. 44 492 000 άνεβιβά- 
ζετο ά*όμη είς δρχ. 50.699.000 ένφ ή άξία τών πρός φύλαξιν καί 
έγγύησιν τίτλων χατήρχετο εις 63 022.000 άπό 69 802 000.

*Η Ταιιειαχή της χίνησις άπό 604 514 000 άνηρχετο είς 
703.097 000

Τά έξωτεοιχά της γραμμάτια άπό 55 704 000 άνήρ^αντο είς 
63.469 000 . Ή  αγοραπωλησία συναλλάγματος άπό 233 406.000 ε|ς 
297.450.000.

At καταθέσεις άπό 10.480.000 είς 25 312 030
*Η χίνησις τών προεξ ιφλήσεων άπό 22 187.000 t l ;  27.972.090 

χαΐ τών καταθέσεων άπό 127 125.000 £ΐς 139.1144)00.
Όλοι οί αριθμοί ουτοι άπεδβίχνυον τήν σταθερότητα μέ τήν 

όχοίαν έβχδιζε χρός τήν πρόοδο/ ή Τράπεζα ‘Αθηνών, ή  '  
χαινοτομοΰσα χαί τολμώ μ  πρησείλχυεν έπί μάλλον και μ 
τήν έμπισεοσύνην τοΰ κοινού χαΐ είδκώτεριν τοΰ έξω 'Ιίλληνι- 
σμοϋ, όστις ήρχισεν ή 5η νά έλχύεται άπό τάς μετοχάς τοδ πιστω
τικού τούτον Ιδρύματος, τόσον προσοδο «όρους, καταστάαας Μ  
πολύ ένδιαφερούσας είς ιό  Χρήματισιή?ιον Αθηνών, τών L·? 
αύ ών πράξεων πλνθυνομένων άρχετά αίσθητώς άπό ήμέρας είς 
ήμέραν, ώς έκ τών μεγάλων κερδών άτινα έπραγματοποίησαν β«Μ 
εΐχον τήν πρόνοιαν νά προβονν εις άγορόν αύτών.

1902 - ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΟΑΙΠΚΗΣ ίΡΙΣΕΩΣ
%

Τό επόμενον έτος 1902, τό καί ένατον άπό τής Ιδρύσεως *%ϊ 
Τραπέζης, ήρχιζε μέ «ξακολουθονσαν άκόμη τήν ώ ;  πραείπομεν 
κατά τό τ«λευτα!ον 3μηνον τον 1901 έχραγείσαν κρίσιν Α ι φ  
Πειραϊκήν άγοράν, κρίσιν έχιδράσασαν καί έφ’ δλων τών ’Ελλη
νικών άγορών άρκούντως έπαισθητώς. Δέν t-ίχε δέ Γ
παρέλθει ό κλονισμός έκ .τής κρίσεως έχείνης, ή όποία ήνάγχασ* 
τήν Τράπεζαν νά περιμαζενθή είς όλας τάς άγοράς τής 'ί ΐ ,1 ά Ι ·ί , 
καί όμοΰ υετά τή ; «ΰξούση; νομισματικής σ τενότητες, γφος *ί& »$ 
έπήλθεν ΐ*α διαταράξΐ) τήν οίκονομιχήν κρόβ&αν τ«*  ο ό β ε · Μ » 
έπο^ιένως χαί τήν πορείαν τών πιΟτβτιχών (όραμά«*ν 
Έννοοΰμεν τήν δΐάλνσιν τής Βονλής χαί τήν I n M t r
προεκλογικήν κίνησιν, ή 
χήν Ιδίως παρέλυε πάσαν

χατά τήν πρΜ 
έμ«αριχήν χίνηβιν.

I #
άγώνων δι^αγομένβν βννηθ«ς Ρ*»άι(η*β5 p M tf»
τών τότε πολιτικών κομμάτων. ‘Αλλ’  άκοΜ  μ Ι  4t A m p l  
έν ΑΙγύπτφ πανώλης κατά «ό  1*ον Ιεος περwA*mt Μ^θητώ ς — ι 
τής χώρος έχείνης την έμποριχήν xirw»iv. . _  ‘, ^ -

Ύ πό τοιούτονς δρους φοστκόν *«ο , όπως καί ή Τ#ά*εζ* 
Α θηνών άνακό·Β έχοβσα άχοβσα τόν ώροί η  δρόμον, φ / tmφ τ  
ήχολούβησε μέχρι τότε καίτο* μετ’ άρ-εεών ^Λ β& ων mAnam. } 

’ί ν  τούτοις & Ιβολογιβμός «ής
πορονΛβσθβΐς πρός τούς μ υ χ ο ύ ς  αΰτής την Μ  ♦εβ*
δέν καρουβίααεν ή νέβν πρόοδον είς τΟ σύνολον 
της καί μόνον (αχρ^ν ίλάντωσιν είς τό βιανεμηθέν . 
θρβχμάς 11 άνΗ «ών δραχ«ών δωβεκα, χΑς όποίβς I 
κτικώς κα·* δλην τήν προηγουμάνητ τριετίαν. Ά U 4 χαΐ ! 
μίαν δραχμήν ,«είώβκς « Λ  μερίσματος της Βέν ώφείΧηο 
άνάλογον μείωοιν τών τεκτιχΑτ της έκ τραιΜζιϋιΰϊν id

a #
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κερδών, άλλά ύπό τήν μείωοιν τοιού’ ων τοΰ 1902, έτους rixovo- 
μΐχής χαί πολιτικής κρίσεως, ύπσρξαντος στείρον^ είς έκδόσεις 
χαΐ άλλος εκτάκτους οικονομικός έπιχειςήβεις. έξ ών τραπεζικά 
ιδρύματα τοΰ τύπου τής Τραπίζης ’Αθηνών πάντοτε έχονοι νά 
ώφεληϋώβιν.

'Β έν λόγφ μείωσις δμως ώφείλετο χαί είς τό άλλο ακόμη 
γεγονός, ότι ένφ ουνήφας έκ τών πραγματοποιούμενων έιησίως 
κερδών της ή Τράπεζα Άθηνών άπέσβκνβ δι* επισφαλείς απαιτή
σεις ποβά κά<ω τώνέκατόν χιλιάδων δραχμών (π. χ. Δρ· 5ο, 169 
τφ  1899, Δρ. 88,758 τφ  190ο) χατά τό ύπό κρίσιν Ιτος 1902 
προέβη είς τήν χράτηοιν δραχμών 210,585, ποσόν δπερ ούαιωδώς 
Οπερέβαινε τας έχ Δρ. 219,778 χοατή<·ας τού 19ο1 λόγφ τής έκ 
νέον μεταφοράς τών χερδών τον 19ο2έχ δραχμών 5ο,596.5ο ύπ?ρ- 
βαινονσης χατά πλέον τών δραχ. Ιο, οοο.-τήν μεταφοράν τοΰ 
19οI, άνβλθονσαν ιότε tac δραχ. 39,742 μόνον.

Ή  κεντημένη ήδη ταχύτης τής Τραπέζης 'Αθηνών προ«επ_ό- 
ριζεν *1ς αύτήν άρχετήν δύνσιιιν ΐνα και έν μέαφ τόοφ σοβαρών 
έμποδίων χωρή σχεδόν άπςοσκόπτως. Ή  Τράπεζα έπεβλήθη ήδη 
δχι μόνον έν Άθήναις καί έν 'Ελλάδι έν γένει άλλά καί έν τώ 
Ιξωτεριχφ. At σχέσεις αύιής μετά πολλών έν Ευρώπη οίκονομο- 
λογιχών χοί χρηματιστιχών κύκλων συνετέ ινον ο*σ\ε ή Τράπεζα 
Α θηνών ν" άρχίσχ) νά γίνηται τό άντικείμενον τής προσοχής των 
χαί νά έπωφε? ήται επομ έ» ως άπό αύτάς.

Ά πόδειξις ότι οί έξωτερικοί της λογαριασμοί είς χροσόν, άπο- 
1 ελοΰιτες έν έχ τών βαρομέτρων τής έξωτεριχής τηο πίστιως, 
ηΰξανον όλοέν άνερχόμται βαθμιοίως άπό Δρχ. 2,981.188 τφ 
1898 είς Δρχ. 4,223,272 τφ 1899, είς Δρχ. 4,920,737 τφ 19ο0, είς 
Δ ρ χ .  5,4ο9,639 τφ  19ο1 χαΐ Δραχ. 5,516,9ο9 τφ 19ο2.

Καί άπόδβιξις τρανήτής άντοχής τής Τραπέζηο Ά θηνόν είναι 
χαΐ αυτός οΰιος ό  Ισολογισμός τοΰ έτους εκείνου, τό όποιον υπήρ
ξε χαλεπόν έ * Έλλάδι ώς έχ τή; κρίσεως ‘τών 'Ελληνικών αγορών 
έξ ενός χαΐ τών έχλογών έξ άλλου, χαλεπό» έν Αίγύπτφ, όπου ή 
Τράπεζα Αθηνών έδρα άρκετά ευρέως ώς έχ τής μαστισάσης τόν 
τόπον δριμείας πανώλους.

Τό ένεργητικόν αύιής άντΐ νά κατέλθγ) τουναντίον άνήλθεν 
άπό Δρχ. 5ο,69ο,οοο τφ 19ο1 είς Δρχ. 52,7ο5,οοο τφ 1902, μόνον 
χών πρός φύλαξιν χα» έγγνηαιν τίτλων ύποστάιτων μείωσίν τινα, 
ώ ς χατβλθόντων άπό Δρχ. 63, ο22.οοο είς Δρχ. 6ο,855 466.

Ά λλ ’  είς μέν τό Παθητικόν της αι καταθέσεις αύιής ηνξη- 
οαν κσΐ κατά τό ετος τούτο άπό δρ. 23,860,ο οο  είς δρ. 25,275,οοο , 
τό Ταμιευτήι ιόν της άπό δρ. 1.452, οοο  είς δρ. 1,81ο,οοο είς δέ 
τό Ενεργητικόν της οί μέν ήγγυηιιένοι τρέχοντες λ)σμοί της μετά 
τών έπί ένεχύρφ χρεωγράφων δανείων της προύχώρηβαν Από δρ- 
28, 198,οοο είς δρ. 29.377,ο ο ο , αί δέ προεξοφλήσεις της ύπεχώ- 
ρησαν, ώς είκός, άπό δρ. 5.124,257 είς δρ. 4,861,581.

'Εκείνο δέ τό όποιον έχαρακτήριζε τήν πολνπραγμοσύνην τής 
Τραπέζης Α θηνών ήτο ότι ούδέποιε έπαυσε σχεπτομένη περί παν
τός δ,τι άφεώρα τήν οίκσνομιχήν άνάπτνξιν τής χώρας έπί τό έχ- 
πολιτιστιχώτερον. Δι’ ό κατά τήν λογοδοσίαν τής χρήεεως χαΐ τοΰ 
19ο2 ύπό τής Γεν- Διενθύνσεως αύτής βλέπομεν ότι έδόθη σπου- 
δΜΟτάτη φροντίς :

Α ') Είς τήν προικοδότη)ιν τής πρωτευούσης δι’ ηλεκτρικών 
τροχιοδρόμων, μέ τούς όποιους αί Πάτραι είχον προικοδοτηθή 
πρώτα» αύιαί.

Β ') Είς τήν άνάπτ* ξιν τής βιομηχανίας τής σταφίδος.
Γ )  Είς τήν άνάπτνξιν τής γεωργίας χαί βιομηχανίας καπνοί,
Δ ’) Είς τήν άνάπτνξιν τής Μηχανουργίας έν Πειραιεΐ.
Περί τής άναπτύξβακ τής βιομηχανίας τών otvunv όμιλών ό 

Ηβσμαζόγλου έπλεξε τό έγκώμιον τής ‘Εταιρίας, τήν οποίαν αΰτη 
ή Τράπεζα νίοθέιησεν, ή to ι τής Εταιρίας Οινοποιίας χαί Γεωρ
γικής Βιομηχανίας, ής, έτόνισεν, αί έργασίαι εν τε τφ γεωργιχφ, 
έμποριχφ χαΐ βιομηχανιχφ αυτής κλάδφ ελαβον μεγάλην άνάπτυ- 
ξιν χαΐ ή όποία χαΐ διά τών πραγματοποιηθέντων χερδών αύιής 
χατώρθωοεν είς τά πρώτα αύτής βήματα νά διανείμω μέρισμα 
7 ο)ο είς τοΰς μετόχους χαΐ είς τούς Ιδρυτικούς τίτλους σημαν
τικόν ηκοΰτο.

Ύ πό τό πνεύμα τής προόδου τό όποιον ώβει τήν Τράπεζαν 
έσπευαεν αΰτη νά συμμετάσχη είς τήν ύλικήν χαΐ ήθιχήν ένίσχυ- 
«ιν , είς ήν ελαβε μέρος χαί ή  ’Εθνική Τράπεζα, τής ‘ Εταιρείας 
τον ‘ Ελληνικού Μηχανοποιβίου «Βασιλειάδηο, διότι ή ‘Εταιρεία, 
διά τών κεφαλαίων της τούτων θά  ΐδρνε νβώριον πρός τελείαν 
καί ταχεία ν έχτέλεσιν πόσης έπισκενής άτμοπλοίων, βραδύτερον 
δέ χαΐ πρός ναυπήγηβιν τοιούτων «και θά αυντελέσυ τοιουτοτρό
πως, έλεγεν ή έχθβσις τού Δ. Συμβουλίου, ούσιαστιχώτατα είς τήν 
άνάπτνξιν τήςχινήσεως τοΰ λιμένος τής γείτονος πόλεως χαΐ τής 
βιομηχανίας αύτής.» *Εκ τούτων όλων καταδεικνύεται άχόμη μίαν 
φοράν τό πνεύμα ύπό τού όποιου ένεπνέετο.τό πιστωτικόν τούτο 
Τδρνμα χαΐ άχόμη ό τρόπος ό θετικός δι* οΰ έπραγμαιοποίει τό 
ώραΐον τον πρόναμμα.

Η  Π Ρ Ω Τ Η  Δ Ε Κ Α Ε Τ Η Ρ Ι Σ
f l ^ g ^ENAPSIS ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ Σ Κ Ρ ΐΣ Β Ω Σ ^ δ | ^ )

Τό τέλος τής χρήσεωςτού 1903 έπεσφ ράγιζε μίαν όλοκληρον 
δεκαετίαν τού βίου τής Τραπέζης ‘Αθηνών, ή όποία χατιδούσα 
τήν άνάγκην τής έξνκηραιήαεως πολλών αύτής συμφερόντων χαΐ 
τών πελατών της, ίδρυε χατά τό Ιτος τούτο έν τή αγγλική πρω- 
τενούσρ  τό πρώτον της Εύρωπαΐχόν ύποχατάστημα.
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Άλλα τό ετος τοΰτο, καιτοι εσημειωθη με λαμπρός ε<*ι δείας 
τή ; τε Θεσσαλίας χαί τής Πελοποννήσου εις σιτηρά καί σταφίδας, 
έν τούτοις είχε διαταραχθϋ μέ τήν φοβερόν έπιδείνωοιν τής νομι
σματικής στενότατος τής άρξαμένης ήδη άπό τοϋ 1901 ώς t ίδό
με ν, πρός θερμπείαν τή; οποίας πλίΐβτα έπροτείνοντο μέι^α, ή 
δέ Κυβέρνησις σοβάρώς ησύ^ει καθότι; αί διακυμάνσεις τού 
έξωτνρικοΰ συναλλάγματος κατήνιησαν τόσον άπότομοι, ώστε νά 
άπειλοΰν είς πάσαν περίστασιν οικονομικήν χρίσιν.

Ή  Τράπεζα ’ Αθηνών κατέχουσα ήδη τήν δευτέραν μετά τήν 
"Εθνικήν Τράπεζαν θέσιν έν 'Ελλάδι καί ίσω| τήν πρωτεύονσαν 
είς τό έξωτεριχόν έμπόριον αύτής, ώς έχ ιής έμποςικής αύτής 
αύσϊως ήσχολείτο Idiq μέ τήν νομισματικήν εκείνην στενότητα. 
Τό χυχλοφοροϋν τότε χαρτονόμισμα διά λογαριασμόν τής Κυβερ
νήσεως, τής ‘ έθνικης Τραπέζης καί τής Ίονική; μόλις-άνήρχετο 
τά 140,000,000, διότι είχεν έλαττωβ fj βαθμιαίος ύπό τού έλέγ- 
χου, συμφώνως μέ τήν γνα>στήν διεθνή σύμβασιν. Ή  to επομέ
νως ανεπαρκές νά έξυπηρετήσχι τάς άνάγκας τών όσημέραι ανα
πτυσσόμενων ελληνικών άγορών. Τό πρός λύσιν πρόβλημα ήτο 
λίαν δυσχερές καθότι cSie νέον χαρτονόμισμα έπετρέπετο άπό 
τήν διεθνή σύμβασιν νά έχδοθή, άλλ' οΰτε καί μία πιθανή αΰξη- 
σις τών κυκλοφορούντων τραπεζικών γραμματίων έχρίιετο άπό 
πολλούς, ότι θά έφερε τό ποθούμενον αποτέλεσμα.

Έν τφ μεταξύ τό Στνάλλαγμα κατέπιπτε διά πρώτην φοράν 
κά-.οι τών 150 καί έπειδή έκρίνετο ότι κατίπιπτεν ώς έκ τής με
γάλης έξαγωγής χαΐ τής έχ ταύτης άθρόας προσφοράς Συναλλάγ
ματος έξωτερικοΰ, διά τοΰτο πρ(εχάλει φοβερός ανησυχίας με
ταξύ τών έξαγωγέων ιδίως, οϊτιι ες αληθώς έζημιοΰντο άπό στιγ
μής είς στιγμήν άρχετά αημαντικώς.

Ή  λήξις τή ; πρώτης δεκαετίας τή ; Τραπέζης Αθηνών μεθ’ 
όλα ταΰτα έπεσφραγίζετο διά μερίσματος έκ νέου δωδεκαδράχμου 
καί διά μιας αισθητής προόδου αύιής. Ή  σΰγκριοις μάλιστα τής 
δέκατης χρήσεως πρός τήν πρώτην αύτής χρήσιν παρουσίαζε ζωη
ρόν τήν εΙκόνα προόδου άλματικής άσυιήθονς είς τραπεζικά ιδρύ
ματα. Διότι ένφ χατά τό τέλος τοϋ 1894 τά κεφάλαια μετά τών 
άποθεματικών τής Τραπέζης άνήρχοντο είς Δρ. 2.505.529, τό τέλος 
τού 1903 άνεβιβάζοντο είς Δρ. 18 843.872.

ΑΙ χατοθέσεις τη ; άπό 3.173.368 είς 32.720317. Οί τρέχοντες 
ήγγυημένοι λ)σμοΐ μετά τών έπί τίιλων δανείων άπό 2.109.703 είς 
34.820 979. Ή  Ταμειακή κίνησιςάπό 219.201.710 είς 927.427.597. 
Τά πρός εΐσπραξιν γραμμάτια άπό 11.356.000. είς 65.760.000.

*Η άγοραπωλησία Συν)ματος άπό 58.735.000. είς 304-962.000 
καί τέλος τά έπιτευχθέντα άκάθορτα κέρδη άπό 400.0C0 είς 
2.641.238.

Ή  παράθεσις όλων τών άνωτέρω αριθμών παρέχει τήν εύγλωτ- 
τοτέραν έκθεσιν τής έπί μίαν δεκοετίαν προόδου τής Τραπέζης 
‘Αθηνών, ή όποία, καθ’ ήν στιγμήν ίδ^ύετο, δΐν ήτο δυνατόν νά 
πιστεύση μεθ’ δλην τήν αισιοδοξίαν τών Ιδρυτών αύτής, ότι τόσον 
ταχέα>ς θά έπραγματοποίει τοιαύτην πρόοίον.

Διά τοΰ έτήσίου άπολογισμοΰ έξειίθεντο πάντα ταΰτα είς τούς 
μετόχους τής Τραπέζης χατά τήν 6)19 Φββρουαρίοτυ τού 1904. 
Φυσιχώς ή δημοσίευσις χαί τού ίσολογισμοΰ τούτου μέ τήν διαι ομήν 
έκ νέου δαώεκαδράχμου μερίσματος προσεπόρισεν είς τήν Τράπεζαν 
νέον γόητρον.

Τό ένεργητικόν της άνήλθε διά πρώτην φοράν ήδη τός Δρ.
58.103.000, ή δέ άξία τών πρός έγγύηοιν χαί φύλαξιν τίτλων άνέ- 
κτησβ χαί πάλιν μερικά έχατομμύρια άνβλθοΰσα τάς Δρ. 65.005.000. 
Ά λλά τό σπουδαιότερον γεγονός διά τήν Τράπεζαν δισρχούσης 
τής δέκατης χρήσεως αύτή; ήτο έκτός τής, ώ ς  εΐπομβν, Ιδρύσεως 
τοϋ έν Δοιδίνφ υποκαταστήματος αύτής χαΐ ή είς μεγάλην μερίδα 
συμμετοχή της πρός τό έχ Δρ 6.500.000 έκχωρηθέν κατά Μαίον 
δάνειον πρός τήν Σταφιδικήν Τράπεζαν έχ μέρους τών Τραπεζών 
’Εθνικής χαί Ίονικής μέ τόχον 5 1)2 ο)ο μόνον χαΐ τό όποιον 
δάνειον, ώς θά Ιδωμεν,ανελήφθη χατά 7^βριον τοΰ επομένου έτους 
19ο4 ύπό μόνης τής Τραπέζης Αθηνών, ήτις λογοδοτούσα έδικαι- 
λόγει τήν άνάγκην τής έκχωρήσεως τοΰ δανείου τούτον πρός τό 
Ιδρυμα τό χρτ)σιμεΰον διά τήν ύποοτήριξιν τού κυριωτάτου προϊ
όντος τής τότε μικρας ‘Ελλάδος, ή όποία όβάχις οί τιμαί τοΰ 
προϊόντος τούτου κατέπιπτον καί έπεχράτει άζητησία, ύφίβτατο 
κλονισμόν αίσθητόν δχι μόνον οίκο νομικόν άλλά χαΐ πολιτικόν 
τοιοΰτον, φθάσαντα καί μέχρις έπαναστάσιως 6 κόμη πρό τινων 
έτών. Καί ένώ ή πρώτη δεκαετία έληγεν ύπό τόσον αΙσίους 
οΙωνούς, ή δεύτερα ήρχιζεν ύπό άχόμη αίσιωτέρους διά τήν Τρά
πεζαν.

Β  Δ Ε Κ Α Ε Τ Ι Α
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ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΕΤΡΟΠΗ
” ^Τό έτος 19ο4, τό χαΐ ένδέχατον άπό τή ; ίδρύββώς της, 
υπήρξε διά τήν Τράπεζαν γόνιμον είς γεγονότα μεγάλης σημασίας 
διά τό μέλλον της καί άποιελέαματα βημαντικά χαίτοι κατ’  αύτό 
τό ετος ίδρύβτο ή Τράπεζα Ανατολής διά κεφαλαίου 25, οοο , 
αοΟ Δρχ.

Διά πρώτην ήδη φοράν χατά τό έτος τούτο ή Τράπεζα Α θ η 
νών συνδέεται ατενώς μεθ* όμίλου Γάλλων κβφαλαιονχων, μέ χν· 
ριώτερ^ν. παράγοντα τήν iv  Παρισίοις νέαν μέν, άλλ' Ισχυρόν



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

είς μ ίσα Τ<>ΰ»εζιν χή; Πιριβινή; ένώσεως (Bauque de l ’ Unlon 
Parisienne) άφοΰ με(ά τίνος έν Άλεξανδρε.'ςι συνδικάτου έχέτυ- 
χεν άιχό τοΰ ‘Απριλίου ήδη τής τρβχούαης χρήοεως νά έκδάσα 
νέας μετοχάς έκ 10,000,000 συγχωνεύουσα έν αύταΐ; καί τά έκ
4,843,000 περίπου άποθεματικά της χαί διπλασιάζουσα τοιουτο
τρόπως τά μετοχικά της κεφάλαια.

Καχόιιιν τοϋ έν τόοφ βραχεί διαστήματι διπλασιασμού τών 
μετοχικών της κεφαλαίων ή Τράπεζα ’Αθηνών Ικριιε καλόν 
νά ζητήσχ) καί τήν συνεργασίαν νέων παραγόντων έ* τοΰ έξωτε- 
ςικο», ώ ; συμβούλων, τοΰ Αντιπροέδρου τής ώς είρηχαι Γαλλι
κής Τραπέζης κ. Ε. Dreux καί ιοΰ γνωστοΰ ζάπλουτου όμογενοί-ς 
ν . Λεωνίδα Ζαρίφη.

Ή  Τράπεζα τής Παρισιιής Ένώσεως καταστάσα εί; τών 
μεγάλων μετόχων τής Τραπέζης, ήλθε μετ’ αύιής καί τακτιχ®ς 
είς εταιρικός σχέσβι: τραπεζιτικής «ρύσεως διά τή: «Ις αύιήν 
παροχής ιδιαιτέρων κεφαλαίων πρός έργαοίας έν Αίγύ.τ’ φ διά 
συνεταιρικόν λ)σμόν.

Ώ ; έχ τούcou αί έργαβίοι τοϋ έν Άλεξανδείφ ύποκαταστή- 
ματός της ελαβον μεγάλος δ>αο:άβεις έντός ολίγων μηνώ * καί 
κυρίως εί; προκαταβολές έπί /,ρεωγ >ή ρων άνελθούσας είς δεχά- 
δας έκατομμ ρίων. Έ  έτοχή εκείνη ήτο ή έποχή τοΰ μεγάλου πυ
ρετού τών Αίγυπτιακών αγορών, καθ* ήν πολυώνυμοι τίτλοι έξε- 
όίδοντα καθ' έχάστην, έ ι ιών οποίων οί πλεΐστοι ήκιστα σοβαροί 
έλάμβανον όμως σπουδαιοφά^ειαν είς τ ί  Χρήμα ισιή^ια «»έ τήν 
άλματικήν ύψωσιν αύτών. Ή  Χρη ιαιιατηριακή δ* έχείνη φρβνϊ- 
τις η τις διήοχεοε μέχρι η ϋ  1907, κατέλαβε π 'είστας όσας τάξεις

μόνον εί; τήν αγοράν τίτλων, άλλά καί οίκοπέδων με άξίας 
πυλλαπλασιαζομένας άπό στι/μής είς στιγμήν μέ άφάνταστον έπι- 
πολαιότητα.

Τής παθολογικής ταύτης καταστάσεως τάς συνεπείας δέν ήτο 
δυνατόν νά διαφύ^Ι καί ή Τράπεζα "Αθηνών καί τόοο> μάλλον 
χι&' όσον ό Ίωαννίδης, ό έχει διευθυντής τοΰ ύτοχαταστήματος 
καίτοι έχ ιώ > διακεκριμένων τραπεζικών, πρώην διευθυντής τοΰ 
Gredlt Lyonnais, δέν χατώρθωσε ν’ άποφύγο τόν πειρασμόν ούτε 
προαωτικώς ό ίδιο ', ούτε ώς Διευθονιή;. Τόση δέ ήτο ή αλμα- 
χική τοϋ υποκαταστήματος ’Αλεξάνδρειάς αΰξησις είς κίνησι» καί 
τοποθετήσεις ώίΐτε οίελενκταί τή; χρήσεως εκείνης Θ. Κετσέας,
X. Δηαηιριάδης χαί Κ. Ποτέσσαρος έξετάζοντες έν Άθήναις τήν 
γενικήν τή ; Τραπέζης κατάσιασιν άπεφαίνοντο είς τήν εκθεσιν 
αύτών ώ , έ|ής: «Τοΰ Υποκαταστήματος ‘ Αλεξανδρείας αί διαφο- 
ραί τών αριθμών δεικνύουν όχι πλέον πρόοδον άλλ’ άλματα 
αληθινά».

Ή  έπιτευχθεϊσα δέ ταύιοχρόνω; εισαγωγή τών μετοχών τής 
Τραπέζης είς τά Χρηματιστήρια ’ Αλεξάνδρειάς καί Παρισίων 
έθεωρήθη ώς εΐ; έπιπρόσΑετος θρίαμβος τής Διευθύνσεω; τής 
κατά τό έτος'εκείνο, καί λίαν δικαίως. Διότι κατ-χ πρώτην φοράν 
μετοχαί έλληνικοΰ μετοχικού ιδρύματος άνεγράφονιοείς τά δελτία 
ιοΰ Χρηαατιστηρίου τής Γαλλικής πρωχευούσης, τοϋθ’ όπεοκατά 
τήν εποχήν έχεινην δέν ένβϊχεν άναξ ία ν λόγου σημασίαν, άλλ’ < ΰτε 
έ θεωρεί to καί πράγμα ιΰχολον.

Μετά τού διπλασιασμού τών κεφαλαίων της, τής εισαγωγή; 
τών μετοχών τη; είς τά Χρηματιστήρια ’Αλεξάνδρειάς καί Παρι- 
σίων, καί τών Συνδυασμών της μ?τά τοΰ έν ‘Αλεξάνδρειά συνδι
κάτου καί τής έν Παρισίοις Τραπέζης ή Τράπεζα ’Αθηνών κα· 
τήρτισβν ώς έξής τό Διοικητικόν της Συμβούλιον. Ό  μέν κ. Ε. 
Dreux έξελέγη ά>ς έπίτιμος πρόεδρο; τοΰ Συμβουλίου, ό δέ Ίωάν- 
ιης Γ. Πεσμαζόγλου ταχτικός Πρόεδρος αύτοΰ σύν τφ άξιώματι, 
τό ό,τοϊον έξη<ολού0ει νά έχχι, τό τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ, τοΰ τέως 
προέδρου κ. *Αλ* Λαμπρινούδη καταλαβόντος τήν θέσιν άπλοΰ 
συμβούλου. ’ Αντιπρόεδρος ό κ. Σ . Φραγκιάδης καί σύμβουλοι 
έκτός τοΰ ‘Αλ. Λαμπρινούδη οί κύριοι Ε. ’Εμπειρικός έκ τών 
ιδρυτών, Λ Ζιρίφης τή; Κωνσιαντινουπόλως, Μ. Ίορδανόπου- 
λος έκ τών ιδρυτών καί άπό τής ίδρύσεως τής Τραπέζης Διευθυν
τής τοΰ Κεντρικού, Α. Μάεσας καί I. Μπόταση;.

Διαρκούσης τής χρήσεως ταύτης ή Τράπεζα ‘Αθηνών άνέλαβε 
μετα τοΰ όμιλον τόν όποιον αντιπροσώπευε, τή εντολή τής τότε 
Κυβερνήσεως Θεοτόκη, τήν διά λ^σμόν τή ; Κυβερνήσεως εκδοσιν 
καί τοποθέτησιν λαχειοφόρου δανείου έξ 60,000,000 φρ. άλλά καί 
τό έργον τούτο κατά τήν τελευτά ία ν στιγμήν έναυάγησεν έξ ϋ «αί
τιό ιητος τής Κυβερνήσεως. “Ηρκεσεν δμως αύτό τοΰτο τό γεγο
νός τής άναλήψεως τόσον μεγάλου δανείου νά άποδείξη μάλλον 
περιτρίνως τ t μέσα τά  όχοϊα διέθετεν ή Τράπεζα ‘Αθηνών ήδη 
καί τ<ι ό.τοϊα δεν ήδύναντο νά ύποπτβύουν ότι ΰφίσχανχαι Ιδίως 
ο3οι δέν ήθελον νά πεισθώσι περί τούτου. ‘ Εν τούτοις ή Τράπεζα, 
θέλουσα ν’ άποδείξ ο ότι ένεπνέετο κα ί άπό πατριωτικά αΐβθήματα, 
είχεν άναλάβο μέχαν άριθμόν λαχείων τοϋ στόλου, τά όποια, άνεο- 
χόμενα είς 150,000, διέθεσε πάντα έν διαστήματι βραχντάτφ καί 
τοΰτο εντελώς Αφιλοκερδώς.

Κατά τήν αύτήν χρήβιν ή Τράπεζα ‘Αθηνών έπέτνχε τήν είς 
τήν πελατείαν της τοποθέτησιν μεγάλου αριθμού λβχειοφόρω» όμο- 
λογιών τοΰ νέου λαχειοφόρου καί εις δραχμάς δανείου τής Έθνι
κή; Τραπεζης 'Είλάδος.

! ^ |  Υ ίΐΟ Κ Λ Τ Α -Τ Η Μ Λ Τ Λ  Ε ΙΣ  Α Ν Α ΤΟ Λ Η Ν  §

.Ά λλ ’ 3,τι κατά τήν χρήίιν ταύτην επραξε μέγα καί έθνιχόν 
ή Τράπεζα ‘Αθηνών ή to ή κατά Νοέμβριον τοϋ 1904 ταυτόχρονος 
έγχαθίδρυσις τών δύο υποκαταστημάτων αυιή; βίς Κιον)πολιν
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και Σμύρνην. Ή  έγχατάσταΟις Ελληνική; Τραπέζη;, τή ; όποιας 
ή φήμη προηγήθη, έκρίθη καί λίαν δικαίως ώ ;  μεγάλη; σημασίας 
γεγονός άπό ελληνική; άπόψεως.

"Οσον άφορ$ τάς κυριωτέρας λεπιομερείας τοΰ ισολογισμέ 
τή?Ζθήβεως του 1904, έχομε* νά παρατηρήσωμεν τήν νέαν σηι*α*- 
τικήν αυξηιιν τω/ έν γένει έργασιών τής Τραπέζης καί τήν σχε
τικήν έξόγχωσιν τοΰ ένβργηιιχοΰ της μεθ* όλην τήν νέαν ύποτί- 
μηι.ν του έξωιβίικού Συν)ιος, καθότι τοΰ Σνν)τος ή πτ&σις 
έξ·|χολούθει πάντοτε άσφαλή:, ανεξαρτήτως τών διαχυμάνσεον 
τάς οποίας έδημιοΰργει ή κερδόακοπίά μάλλον. Ή  Τ ρ ϊπβζα Ά θη - 
νών όθεν έκανόνισε κατά τήν περίοδον ταύτην τά είς χρυσόν και 
Συν)γμα κεφάλαιά της είς 1.30 άντί τον 1.50 τοϋ προηγουμένων 
έτους.

Καί κα:* αυτήν τήν χρήίιν οημειοϋνται είς τό ένεργητικόν 
τής Τραπέζης αί έ£ή; σημαντικοί διαφοραί.* Πρώτον αί διαθεσι
μότητας τη; φθάνουν άπό όρ. 6 896.000 είς τάς 12,833,0^0 ήτοι 
σχεδόν έδιτλασιάβθησαν. Ά ν  κρίνη τις όμως άπό τάς καταθέσεις 
της καί τοΰ; έξωτεριχούς της λ)αμούς, οί ό.τοϊοι μαζϋ έφθαναν 
σχεδόν τά 50.000.000, ό διπλισιισμός ού :ος ύπήρξεν άνίλογος 
τών λοιπών προόδων τοϋ Ιδρύματος. ’ Επίσης άξίαν λόγον αΰξη- 
σιν παρουσίασαν καί οί ήγγυημένοι Λ)αμοί, διότι άπό 32.903,000 
τφ 1903 έφθαναν τά 42.816.000, τή ; έ.τί πλέον διαφοράς τών
10.000.000 τούτων όφειλομένη; σχεδόν άποχλειστιχώς είς τό ύ πό
κα τάστη ία Αλεξάνδρειάς, ώ ; έχ τών νέων σχέσεων τάς όποιας 
συνέδεσβ καί περί ών άνβφέραμεν άνωτέρω.

Είς τό Παθητικήν έκτός τών διαφορών τών μετοχικών καί 
άποθεματικών κεφαλαίων, εκείνο τό όχοϊον προχαλεΐ τήν προσο
χήν είναι ή αισθητή αΰξησις τών καταθέσεων (προθεσμία*, όψβοας 
καί Τ.ιαιευΐηρίσυ), διότι άνηλθον αΰται άπό δίρ. 32.720.000 εις 
δρ. 40.798.003. Καί ή παρατηρούμενη αϋ;ησις θά ήτο άκόμη μβ- 
γαλειιέρα, άν δέν έπηρεάζετο άπό τήν μείωσιν τοϋ εξωτερικού 
Συν)τος καί τοϋ χρυσού, κ,ιτόπιν χή; οποίας καί ή έ«τίμη«ις τώ » 
είς χείράς της τοιαύ:ης φύσεως καταθέσεων άπό 1.50 εί; 1.30.

Τό έ.εργη<:ικόν ιή ; Τραπίζη; καιότιν όλων τούτων, φν3%χ?ν 
ή to ν ' αύξηθή χαί παλιν σηααντιχώς, δι’ δ βλέπαμε ν αύτό άνε^- 
χόμενον ά.τό 58.103,000 είς 76,114,000· Τήν δέ ταμειακήν της 
κίνησιν άπό δρ. 927,427.000 φθάνουσαν είς 1,285,785,000, π ρ ώ 
την φοράν ύπερβαίν juiJJv τό δισεχατομμύριον. Έ τίση ; καί αί 
κινήιεις τών Καταθέσεων χαί προεξοφλήσεων αύτής έσ η μείωσαν 
μεγάλην ζωηοότητα, καθ’ όσον άνήλθυν η με; πρώτη άπό 203,
610.000 είς 250,291.000, ή δέ δευτέρα άπό 31 889.000 είς 44.383.000. 
"Οσον άρορΰ τά έπιχευιτθέντα άκαθά^υτα χβρδη τή; Τρατέζη; 
άνήλθον *ίς δρχ. 3.989 479,10, έξ ών δρχ. 300,000 μέν άπό έκτα
κτον κέρδος έξ έκδόσεως τών μετοχών τη-, δρχ. 98,328,55 δέ ά ιό  
μεταφοράν εκ τή ; προη/ουμένη: χρήσεώ;, χαίά την όποιανέπρα- 
γματο.τοιήθησαν κέρδη δρχ. 2,461.238 μόνον. Έ κ τών άνωτέφο 
ακαθαρίστων χεοδών έχ δρ. 3,932,479 διβνεμήθη μέρος τοϋ μ*ρί 
σματ·>ς χτνονισθβντο; αόνον εί; 6ja/. 11, καθ’ όσον προετιμήβη 
ν» γίνουν γβνναϊιι άτοσ^εσβις καί γενναία προικοδότη σι; το5 
άποθεματικοΰ κεφαλαίου. Διότι μέ δρ. 406,127 ένισχνθη ιό δεύ
τερον, ένφ με δρχ. 571,039 άπεσβέσθηιαν έ /κατασ τάσεις, έξοδα 
έκδόσεως μετοχών, έ,τισφαλεΐ; απαιτήσεις, ώ ; καί μέρος άξίας 
κτηιάτων τής Τραπέζη;.

Κακι τό 1905 ή Τράτεζα Αθηνών, έτωφεληθεΐσα άπό τήν 
εύ;ύτητα τών εύρωπαϊκών χαί Αίγυ.ττιακών χρηματαγορών, εκτός 
τής Ιόρύσεως καί τού άπό πολλοί) μελετωμένου ύποκαταστήαατο; 
τη; έν Καΐ^φ, έπετέλεσε χαί β< εργον τό όποϊον πράγματι όχι μό
νον οικονομικήν σημασίαν μεγίστης άκτίνος διά ίήν τότε μιχ^άν 
Ελλάδα ε ίχ ε ν ,  άλλι καί πολιτικήν τοιαύτην όχι άσήμαντον.
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Έννοοΰμεν τήν Ηρονομιοδχον Εταιρίαν πρός προστασίαν τή ; 
παραγω/ή; χαί ίμπορίας τή ; Σταφίδος, τήν οποίαν μετά μακρύς 
καί έχι.τόνους διαπραγματεύσεις, περι ων ηαχολεκο «υ^υτατα ή 
κοινή γνώμη, τά πολιτικά κόμματα και ό τύπος, μετά Ισχυρότα
τ ο ς  άντιδράσεις τών έχόντων άντίθετα προσωπικά συμφέροντα, 
ίδρυε καί χής όποιας ή βχετιχή σύμβασις, υπογράφεϊσα ύ.τό τή; Κ  ν- 
βερνήιεωί τήνθην Ιουλίου 1935 εχυρούτο υπό τής Βουλή; διά το» 
νόμου ΓΗ' τή ; 17 τοδ αύτοϋ μηνός καί έτους.

Είναι γνωστή ή Ικτοτε δράσις τής Εταιρείας ταυτης ήτις υπό 
τήν προστασίαν τής Τραπέζης Αθηνών καί μέ κεφάλαια καταιε- 
θειμένα έξ είκοσιν έχατομμυρίων δραχμών έλυσεν όριστιχώς καί 
άαετακλήτως χό φοβερόν έκεΐνο σταφιδικόν ζήτημα τό όποιον 
άναφυόμενον έκάστοτβ, έξβνεύριζεν όλόκληρον τό κράτος είς 
βαθμόν ένίοτε άπεριγράπτου σοβαρόχητος.

Ή  Διεύθυνσις τής Τραπέζης, άναγγςλλουσα τό γεγονός τοΰτο 
καί έπισήμως πρός τούς μετόχους αύτής κατά τήν 15 Φεβρουάριου 
1906 προσέθετε καί τά έξή; χαρακτηριστικά τής παραχθείσης βα- 
θείας έντυπώσεωςείς τήν κοινήν γνώμην έξ ένός καί τή; ύπέρ τής 
Σταφίδος Ιδιαιτέρας μερίμνης τής Τραπέζης ‘Αθηνών άφ 'έτέρον. 
«...Έκτοτε τά τής όρνανώσεως ιήί Εταιρίας ταύτης συνεπληρώ- 
θησαν καί έτελειοποιήθησαν ώ ; έδει, έν Εύρώπη Γέ καί Ιδίως έν 
Άγγλίφ έγένετο λίαν σοβαρά έργασία πρός έπαύξησιν τής κατανα- 
λώβεως του πολυτίμου ήμών τούτου προϊόντος, τέλος δέ έγγίζει 
πρός τήν λύσιν αύτοΰ καί τό έπίσης σπουδαίον ζήτημα χής βιομη
χανικής καταναλώσει»; τών έτησίων πλεονασμάτων χή; 'Εταιρίας
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ιΐς  τρόπον ώοίβ δυνάμεθα ή*>η νά εΐ.Λεθα ήανχοι μέν περί τοϋ 
Μέλλοντος τοΰ Ιδρύματος τούτον, άπό τό όποιον ήρτηται χαΐ τή; 
Σταφίδος ή τύχη, υπερήφανοι δέ διότι τή έπεμβάσει χαΐ πρωτο- 
βοαλίφ τή ; Τραπέζης ήμών έλύθη τέλος τό σοβαρόν τούτο ζήιηα,α, 
τό όποιον εύλόγως απασχολεί έπί σειράν δλων έτών τήν ‘ Ελληνικήν 
Κνβέρνηίιν χαΐ την Βουλήν, α:ε  έπιδρών έπί τή ; τύχη; το8 ήμί- 
σβος πληθυσμού τή ; Ελλάδος, κατ’ άντανάκλαοιν δέ χαΐ έπί τής 
πίστεω; χαΐ τοΰ έμπορίον τής χώρας ολοκλήρου»

Φοβικόν ή το νά προβπορισθή ή Τράπεζα "Αθηνών καί νέον 
γόητρον άπό τό κατόρθωμά της έκεϊνο καί νά παρονσιασθή κατά 
τό τέλος τοΰ 190δ μέ νέαν ρώμην.

Πράγματι τό ένεργητικόν της νπερέβαινεν ήδη τά έκατόν εκα
τομμύρια φθάβαν τάς δρχ. 108.290.981 καίτοι ώ ; έκ τής όλοέν 
καταπιπτοΰοης τιμής τον έξωτερικοϋ Συνετός «κανόνιζε τάς σχε- 
τιχάς της μεφίδας πρός 1.17 πλέον άντΐ τον 1.30 τό 1904 καί 1 30 
τό 1903. Τοιουτοτρόπως ή έντός ένός χαί μόνου έτους ανξησι; 
τοΰ ένεργητικοδ της άπό 76 έχατομ. ·1ς τά 108, άνήρχετο χαΐ
π έρ ο ν τώ ν 13 φ ;  — — - —.............  — ....................

"Ανάλογος ήτο φυοιχά καί ή έντός τοΰ έτους αυξησις τή ; κινή- 
σεως τοΰ Ταμεΐον τών καταθέσεων, τών προεξοφλήσεων χαΐ τής 
‘Αγοραπωλησίας Σνν)τος, διότι ή μέν Ταμειακή άνήρχετο άπό
1.285.785.000 etc 1.721,254.000, ή τών καταθέσεων άπό 2.500,
291.000 εις 359 189.000 ή τών προεξοφλήσεων άπό 44,388,οοο  εις
73.397.000 χαΐ ή τής άνοραπωλησίας Συν)τος άπό 324-213.000 
*1; 480 312.060.

ΕΙς τά καθέκαστα τοΰ τε ενεργητικόν καί παθητικού τη ; χατά 
τήν χρήσιντοΰ 1905, τήν χαΐ δωδεκάτην άπό τή;1δρύσεω; αύιή-, 
χαρατηροϋμεν τά εξής, άτινα μαρτνροϋσι περί τής εύρνιητος, τήν 
Αποίαν χατέδβιξαν αί παγκόσμιοι χρηματαγοραΐ έξ ένός καί περί 
τής δραστηριότητος τής άναπτνχθείσης ύπό τής Τραπέζης ‘Αθη
νών έν Ελλάδι, Αίγύπτφ, καί Τουρκία έξ ετέρου.

Καί έν πρώιοις παρατηρεΐται έξασθένιοις ουσιώδης τών δια
θεσιμοτήτων τή< ̂ Τραπέζης εΐς βαθμόν άρκετά σοβαρόν, διότι ένώ 
at καταθέσεις της χαί οί εξωτερικοί της λ)σμοί, χαΐ at πληρωτέαι 
έπιταγαί τηο ήτοι at υποχρεώσεις της ηΰξησαν χατά 64ο)ο κατ’ 
άντίθεαιν ot διαθεσιμότητες αύτής ήλαττώθησαν κατά 30ο)ο και 
d r »  χαταπεσοΰσαι άπό 12 805.413 είς μόνον 8.976.768 ^

‘Αλλά ή πρός έργασίαν δίψα τής Τραπέζης ‘ Αθηνών ένεθαρρύ- 
νετο άπό τήν κρατούσαν τότε δίψαν τον κόσμον τή ; έργασίας πρός 
επέχτασιν \ή: δραστηριότητος τον, καί ταύτην ώθουμένην άπό τήν 
κρατούσαν ιύδίαν {(ς  τόν πολιτικόν όρίζοντα τής Ευρώπης καί 
επομένως χαί τά Χρηματιστήρια αύιής.

Καί διά τοΰτο έπαρονσιάσθησαν at μέν προεξοφλήσεις άπό 
5 865.000 είς 9 307.900, ot δέ τρεχούμενοι ήγγυημένοι άπό 42.816. 
000 βΐς 72.442.000, ένώ κατ’  άντίθεσιν είς τό Παθητικόν at κατα
θέσεις χαΐ εξωτερικοί λ)σμοΐ άπό 59.226.000 είς 82.288.080·

Δέν ΰπήρ)βν αμφιβολία δτι ό Ισολογισμός οΰτος δέν άπέκρυ
πτε τήν έντασιν ήτις έδόθη ύπό τής Τραπέζης εις τό ένεργητικόν 
της έν σχέσει μέ τό Παθητικόν ούτής, άλλ" ήτο και τούτο ση- 
μεΐοντών έπικρατονσών τότβ σννθηχών, τβν οποίων τά αποτε
λέσματα δέν υπήρξαν βεβαίως παρά ήκιστα ευνοϊκά, ώς θά ίδωμεν 
παραχατιόνιες. διο τήν Τράπεζαν, διότι τή ; έδημιονργησαν τήν 
άρχήν δυσχερείων μεγάλων.

Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  T O T  I. Π Ε Σ Ν Μ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
Ι Δ Ρ Υ Ε Ι Ε  Ε Τ .  Ο Ι Ν Ω Ν  Κ Α Ι  Ο Ι Ν Ο Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Ε

Τό ετος ί906 ύκήρξε διά τήν Τράπεζαν ετος χαΐ πάλιν γόνιμον 
είς εργασίας καί επιτυχίας μεγάλος διαφόρων φύσεων, άλλά καί 
Ιτοςμεγάλης δοκιμασίας, τήν όποιαν δέν άνέμενε καί ήτις ολί
γον δεΐν νά χατέρριπτεν είς έρείπια τό οίκοδόμημα έχεΐνο.

Καί ή μέν δοκιμασία αΰτη ήτο ό αίφνίδιος θάνατος τοΰ Γεν. 
Αιευθνντοΰ αύτής. Καί δ θάνατος ό πρόωρο; τοΰ πολυχλαύστου 
άνδρός έπισνμβάς χατά τά τέλη 9)βρίον τοδ 1906, ήρχεσε διά *ά 
προκαλέσΐ πανικόν,έχδηλαθέντα εΐς άθρόας άπολήψεις τών κατα
θέσεων της χαΐ ραγδαίας καταπτώσεις των τιμών τών μετοχών 
της. Καί τό πράγμα θά έλάμβανε διαστάοειε καταστρεπτικά; 
βεβαίως άν μή ή ‘Εθνική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος ήρχετο άρωγός 
κυρίως διά τής ήθιχήΐ της συμβολής, έπιφορτίζονσα τόν τότε 
υποδιοικητήν αύτής "Ιωάν. Βαλαωρίτην νά λάβη μέρος είς τό 
Διοικητικόν αύτής Σνμβονλιον, ή δέ Banque de 1’ Union Pari, 
sienne δι* ν>ικών μέσων, πράγματα τά όποια σννέτεινον είς τό 
νά συγκροτήσουν τήν σνγκίνησιν καί τούς φόβους τών καταθετών 
χαί μετόχων τής Τραπέζης ΐνα σταμοτήσο τό κακόν.

Άλλ* ά ς έξετάσωμεν πρώτον τί σννετελέοθη σοβαρόν χατά 
τήν μέχρι Νοεμβρίου περίοδον, μεγάλης παγκοσμίου δραστηριό
τητος καί συνεχούς έκπτώοεως τον ‘ Ελληνικού Συναλλάγματος καί 
έχθέσωμεν τά καθέκαστα τώνληφθέντων μέτρων υπέρ τής διάσώ- 
αεως τής Τραπέζης άπό τόν κλονισμόν δν νπέοιη [διά τοϋ θανά
του το® διενθνντοΰ αύτής.

Καί Ιν πρώτοις ή Βιομηχανική Τράπεζα κατόπιν τών ζημιών, 
τάς όποιας ΰ*έστη συνεπείς καταχρήσεων χαΐ τών άτνχών έπιχει - 
ρήσεων, σννεχωνεύετο μέ τήν Τράπεζαν ’Αθηνών, Ιχχωροβσα δλον 
της τό ένεργητικόν, ένφ ή Τράπεζα ‘Αθηνών ορός έξαγοράν αύτής 
φ Μ ε  νέας μετοχάς (200.000) διπλασιόζονσα τά κεφάλαιά της 
άχόμη μίαν φοράν χαΐ φέρουσα ταΰτα άπο 20.000.000 είς 40,000.
000. Εκ τής έκδόσεως ταύτης τών νέων μετοχών της ή Τράπεζα 
έχαρποΟτο έχ τής διαφοράς τής τιμής άνω τον άρτίον τό στρογγυ

λόν ποσόν τών 8 500.000 Ή  σχεδόν αίφνιδίω; ληφθεϊσα άπόφα- 
σις αν τη έχ μέρους τών Συμβουλίων άμφοιέρων τών Τραπεζών 
παρήγαγε τότε πολλήν έντύπακιιν, θεωρηθεΐσα ώς νέος καί πρό
σω -τι κός θρίαμβο; τον I. Πεσμαζόγλον-

Ταύτοχρόνω; ή Τράπεζα ‘Αθηνών άπό χοινοϋ μετά τή ; Προ- 
νομιούχον Εταιρίας Σταφίδος ίδρυε τήν γνωστήν Έτοιρίαν Οί
νων χαί Οίνοπνευμάτοιν, υπέρ τή ; όποία; διέθειε τό ποσόν τών 
2,350,003 δρ. είς μετοχάς.

‘ Επίσης ή Τράπεζα έπετύγχανε ούμβαον μετά τής τότε αυτο
νόμου Σαμιακής Κυβερνήσεως πρός ΐδρυσιν έχει υποκαταστήμα
τος μέ τό δικαίωμα τής έκδόσεως χορτονομίσματος είς τήν νή
σον, άλλ' ή σύμβασις οΰτη έναυάγηοε μετά ταΰτα, τοΰ Σουλτά
νου, ώ ; έπικυριάρχου, άρνηθέντος νά τήν έπικυρώοη.

‘ Ακόμη ή Τράπεζα διά τήν εύρνχωροτέραν έγκατάστασιν αυ
τή ; έκποιήσασα άντί 570,000 δρ. τό έν όδώ Σοφοκλέου; μί γάρον 
αύτήςάνήγειρεν είς τήν όδόν Σταδίου νεώτερον τοιοΰτον όποιι καί 
έξακολουθεΐ νά είναι. ’Αλλά ταυ :οχρόνω; έχκαθαρίζουσα τήν θέβιν 
της παρά τή Έιαιρί^ Οινοποιίας χαί Γεωργικής Βιομηχανίας 
έπραγματοποίει ζημίαν έκ δοαχ. 725.000.

Τρέχοντος τοΰ έτους 1906 ή Τράπεζα "Αθηνών έξηκολούθηοε 
τόν άπό ρντήρος δρόμον της, δν είχε κυρίως άρχίσχ) άπό δύο 
έτών χαΐ Ιδίως είς Αίγυπτον μέ τάς έαΐ χρεωγράφων έργαοίας 
τη ;, τάς όποίο·ς έπεξέτεινεν νπέρ τό δέον ό Γεν. Διευθυντής τών 
'Υποκαταστημάτων Αίγυπτον "Ιωαννίδης, όστις εχων μεγάλην 
προσωπικήν έπιρροήν παρά τω "Ιωάννη Πεσμαζόγλον καί μή έλεγ- 
χόμενος άπό τό Κεντρικόν παρεούρθη είς παράλογον ένθάρρυν- 
σιν τή; έπί χρεωγράφων κερδοσκοπίας τών πελατών τον, άλλά 
καί τοΰ ίδίον έαντοΰ τον.

"Απόδειξις δτι τό ένεργητικόν τή ; Τραπέζης άνήλθεν άπό 
108 έκατομ. περίπου είς τά 161,546,000 μέ εξωτερικόν Συνάλ
λαγμα μόνον 109 άπό 117 περίπου, ot δβ ή/γυηιένοι τρεχούμενοι 
άπό 72,442,000 είς 93.500.000 περίπου, έξ ών μόνον οί έπί χρεω
γράφων καί πέραν τών 62 000,000 άτό 48,579,000 καί αύτών τών 
προεξοφλήσεων άνελθονσών άπό 9.307.000 είς 13.078.000 ώς καί- 
τών προσα>ρινών χρεωστικών λογαριασμών άπό 3,274,000 είς 11,
541,000.

Δέν νπήργεν αμφιβολία ότι έν όσω έξηκολούθει ή άλματική 
έπέκτασις αΰτη έξετίθειο ε ί; κινδύνους, ot ότοΐοι θα έγίνοντο 
ακόμη χειρότεροι είς περίπτωαιν έχρήξεως κρίοεοις τίνος oixovo- 
μικής. Τά χαρτοφυλάκια τών Υποκαταστημάτων "Αλεξανδρίος 
καί Καΐ^ου εί <.ον ύπερπληρωθή πωλνωνύμων τίτλων, οΰ; έξέδι- 
δον ποικιλώννμοι Έταιρίαι, μή έμπνέουοαι πολλήν έμπιστοσύνην 
γεγονός δπερ έπιμελώς καί έπιτηδείω; άπεκρύβη άπό τούς μετό
χους τής Τραπέζης, όταν διά πρώτην φοράν άπό τής έκλογή; τον 
ώς Γεν. Διευθυντοΰ παρουσιάζετο είς τήν κατά τήν 17 Φεβροναρίον 
τοΰ 1907 Γεν- Συνέλευσιν τών μετόχων ό κ. Ζαφ. Κ. Μάτοας.

Διότι ό χ. Μάτσας, χαίτοι χατά "Ιανουάριον έπεσκέφθη αυτο
προσώπως τά Ύποκαταστήιιατα Αίγυπτου ΐνα έξακριβώσοέξ Ιδίας, 
άντιλήψτως τήν κατάστασιν αύτών, καίτοι ώς έκ τών ένεργειών 
του νά μεταβιβάση τά ‘Υποκαταστήματα ταΰτα είς νέαν Τράπεζαν 
θά κατεφαίνετο δτι είχε φόβου; δια τό μέλλον αύτών, Ιν τούτοις 
είναι γεγονός δτι έπιστρέφων καί παραδεχόμενο; τάς απόψεις τών 
Συμβούλων Δ. Ζαρίφη καί I. Βαλαωρίτη δχι μόνον παρ^τήθη τοΰ 
σχεδίον τον έκείνον, τό όποιον έν τφ  μεταξύ είχεν έτοιμάση μετά 
τών έν Παρισίοις φίΑων τής Τραπέζης, άλλά λογοδοιών πρ*ς 
τού; Μετόχους έξήρεν Ιδιαίτατα «τήν δράσιν χαΐ τήν πρόοδον 
τών έν Αίγύπτφ Υποκαταστημάτων, ατινα έπωφελούμενα τής 
Ικτάκτον εύημερίας τής χώρας έκείνης χαΐ δεξιώς διοιχούμενα 
άπίδωκαν ήμΐν αποτελέσματα λίαν ικανοποιητικά έν σχέσει πρός 
τά μέσα άτινα εΐχομεν θέοη «Ις τήν διάθεσίν των’ . Και άκόμη 
έδέχθη νά διανείμη μέρισμα έξ 1,500,000 διά τήν Βαν εξαμη
νίαν. Πάντα ταΰτα «στοίχισαν είς τόν κ. Μάτσαν μίαν ποινικήν 
καταδίωξιν κατά τάς άρχάς τοΰ 1914 καί μίαν φνλάκισιν, ώς θά 
Ιδωμεν εις τήν οίκείαν χρήσιν.

Διότι ώφειλεν έπιστρέφων έξ Αίγυπτον νά πείσο άμφοτέρους 
(Ζαρίφην καΐ Βαλαωρίτην) έπιμένοντας εΐς τήν άποψιν οτι δέν σν- 
νέφερεν ή έγκατάλειψις τόσον κτηβέντος έδάφονς έν Αίγύπτφ ΰπό- 
τής Τραπέζης, δτι τό έδαφος έχεΐνο τό χτηθέν δέν ήτο παρά εΐς 
δημιονργηθεΐς μέγας κίνδυνος δι" αύτήν τήν δπορξιν τής Τραπέ
ζης χαΐ έν έναντίφ περιπτώσει νά άπειλήσχ) χαΐ αύτός παραίτησιν 
χαΐ έχείνοι. Καΐ δέν θά ύπήοχεν άμφΟολία δτι θά έπείθοντο όχι 
βεβαία>ς νά έκχωρήσουν τά ‘ Υποκαταστήματα, άλλά νά τά έξνγιά· 
νουν τό ταχύτερον. Διότι έπρόχειτο περί πραγματικοϋ κινδύνου, 
δεδομένου δτι τό έχ 30.000 000 περίπου ένεργητικόν τών δύο 
‘ Υποκαταστημάτων τής ΑΙγύπτον ήτο διαθετειμένον χατά 90 ο)ο 
καΐ πλέον έπί τίτλων άμφιβόλον άξίσς, δχι μόνον ώ ς έκ τής υπερ
βολικής καί άποτόμον αύτών ύψώσεως άνεν λόγον, άλλά καΐ ώς 
έκ τοΰ τρόπον τήο έκδόσεως αύτών. Ό τι δέ ό κ. Μάτσας δέν εΐ- 
χεν άντιληφθή καλώς τήν κατάστασιν, πείθει χαί τό γεγονός δτι 
δέν ήοκέσθη μόνον νά έξάρη τήν δράσιν τών ήδη δύο υφισταμέ
νων Υποκαταστημάτων τής Αίγυπτον, άλλά συνέστησε χαΐ νέαν 
έπέχτασιν αύτής ώς εξής: « 'Π  πεποίθησίς μον είνε δτι παρά πά
σαν την πρόοδον ήν δεικνύουν τά Ύποχαταστήματά μας Αίγυ
πτον εχομεν καθήκον νά μεριμνήσωμεν περί μεγαλειτέρας ένκχύ- 
σεως έχεΐοε χαΐ περί έγχαταστάοεως ήμών χαΐ έν δλλοις σημείοις 
τής τ> Αίγυπτου καΐ τοΰ Σονδάν, πεποιθότες δτι, έάν επιτύχωμεν 
διά τοϋ καταλλήλου συνδυασμοί, χαΐ τό fiiov ήμών σνμφέρον 
θέλομεν έπιτνχώς έξνπηρετήση χαΐ ύπό έβνιχήν Ιτι ίποψιν θέ-
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λομ,εν οκιπίμως έργασθΰ, σοντελοΰντες οΰτω ; έμμέβως βϊς τήν 
άνάπτυξιν και ενίσχυσιν χών ‘Ελληνικών συμφβ}όντων καϊ τής 
έμποριχής έπ κοινωνίας μετά των πλουσίων τού ίων χωρών έν α ΐ; 
ακμάζει τ6 ‘Ελληνικόν οτοιχεΐον».

Αί άπόψεις τοϋ κ. Μάιαα, οΰσαι αύτοί αυται αί Απόψεις τών 
Ζαρίφη καί Βχλαωρίτη, βεβαίως ήσαν καί αί υγιείς, άλλ* έδει νά 
εξυπηρετηθούν άπό σώφοονα πολιτικήν άληθοΰ; περισυλλογή: καί 
περιστολής τή ; υπερμετρου έπεκιάαεως τ ώ / κεφαλαίων τή ; Τρα
πέζης όχι πρός έμπορα.χάς ή βιομηχανικός επιχειρήσεις, άλλά πρός 
κε,/όοσκοπικάς τοιαύτας, εΐο τά ; οποίας συμμετεϊχεν, ώς είτομεν, 
π ροοω ικ ώ ς αυτός οΰιος ό Γεν. Διευθυντής τών Ύ (τω ν Αλεξάν
δρειάς Ίωαννίδη:, *σιις μάλιστα υπήρξε καί έκ τών υποψηφίων 
διά τον βέην  τή ; Γεν. Διεοθύ/σεωί μβιά τόν θάνατον τοΰ Πε- 
σμαζόγλου. ΚατιδοΟσαι τήν έχιδβίνωαιν ταύιην τή ; έν Αίγύ.χχφ 
έχρυθμότητος, ώς έ« τής μέθη; τή; κερδοσκοπίας, οί έν ΑΙγύπτφ 
σοβαραί Τράπεζαι ήρχισαν ολίγον κατ’ ολίγον ν* αποσύρουν τάς 
πιστώσεις των. Τό σύνθημα πρώτη Ιδωοεν ή Τράπεζα Credit 
Lyonnais, τό μέτρον δε τοΰτο ληφθέν καί παρ' άλλων Τραπεζών 
έπετάχυνε τήν φοβεράν κρίσιν, τήν κατενεγκοϋσαν καιριωτάτας π λη- 
γάς είς τήν Τράπεζαν Αθηνών, ήτις εκτεθειμένη πλέον, δέ / ήτο 
είς θέσιν νά ΰ.τοχωρήσο έν τάξει.

Ό  νέος Γεν. Διευθυντής κ. Μάτσας δέν έφαίνετο νά ήακει έπιβο- 
λήν έπί τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ τή ; Αίγύπτου ’Ιωαννίδου, ώ ;  ίχονχος 
καί τούιου πολλήν έπιβολήν έπί τών έν Αίγύπιφ καί Παριίίοις 
μεγάλων μετόχων τής Τραπέζης, μετά πλείστων έκ τών όποιον, 
τών έν ΑΙγύπιφ κυρίως, αυνειυγάζετο καί προοωπικώς είς κερδο
σκοπικά: έργασίας έπί τίτλων εί; μεγάλην κλίμακα καί δι·* χρη
μάτων τή; Τραπέζης. Α .* V

‘Ο Πεσμαζόγλου πςό τοΰ θανάτου του {-πραγματοποίησε xul 
τήν σύσταοιν δύο νέων ‘ Υ.)των έν Τουρκία, τοϋ ένός έν Σταμ- 
πούλ (Κων)πόλεω;) καί τοΰ άλλου έν Θ)νίκη, εννοείται δέ όιι έν 
τφ μεταξύ καί ή κατά τό 19J4 Ιδρυθεΐσα Τράπεζα τής 'Ανατολής, 
τή πρωτοβουλία ιή;'Εθνικής Τραπίζης, είχε καί αΰτη έγκαταστή- 
σει ύ)τα έν Άλεξανδρεί^ καί έν Καΐρφ,έν Σμύρνη καί Θεσσαλονίκη, 
όπου διεξήγε συναγωνισμόν πρός τήν Τράπεζαν 'Αθηνών.

Έ ν πααη πε^ιπτώοει κατά τό τέλος τής χρήοεω; 1906 ή Τρά
πεζα 'Αθηνών εΰρίσχεςο μέ κεφάλαια Μετοχικά 40.000 000 καί μέ 
άποθεματικά 8 735.000.

Πρώτην φοράγ Ιδρυμα ελληνικόν παρουβιάσθη μέ τόσον Ισχυρά 
κεφάλαια καί μέ τόσα έ»' τφ έξωτερικφ ΰ)ματα, διότι ταΰτα άνήρ· 
χ'οντο ήδη είς έννέα, ήτοι έν Κων)πόλει (Γαλατφ καί Σταμπούλ) 
Λονδίνφ, 'Αλεξάνδρειά, Σμύρνη, Θ)νίκχι, Χανίοις καί Ήρακλείφ.

( 1907— Η ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ )φ>

Καί είαέρχεται ήδη είς τήν χρήσιν τοΰ 1907. Ή  μεγάλη καί πυ- 
ρετώδης δραστηριό<;ης είς τός παγκοσμίους χρηματαγοράς έξηκο- 
λούθει άχόμη, χαί ήτο εύιύχημα ότι ό θάνατος τοΰ Πεσμαζόγλου 
συνέβη έν καιρφ τόσης οικονομική; αίθριότητος, ώστε νά λάβχ) 
καιρόν ή Τράπεζα, τή βοηθείςι τή ; τε 'Εθνικής Τραπέζης χαί τή; 
έν Παρισίοις Παρισινή; *Ε» ώοεως, νά συνέλθη άπό τήν δοκιμασίαν, 
ήν ύπέστη, ώςέκ τοΰ παραχθέντοςπανικοΰ διά τοϋ θανάτου έκείνου.

Καί παρουσιάζται τό Διοικητικόν Συμβούλιον αύτή; ώ ς έξής 
συγκεχροτημένον: Πρόεδρος αντί τοΰ ά^οθανόντος τοιούτου, τοϋ 
καί Διευθυντοΰ χαί ίδρυτοΰ αΰιής Ίορδανοπούλου, ό Φραγκιάδης, 
’Αντιπρόεδρος ό I. Μπόταση:, Σύμβουλοι ot I. Βαλαωρίτης, Κ. 
Βερούγ, τή ; Παρισινής Ένώσεως, Διευθυντής, Ε. 'Εμπειρικός, 
Δ. Εύγενίδης, τής Κων)πόλεως, Δ. Ήλιόπουλος, Λ. Ζαιρίφης, Ζ. 
Κ· Μάτσας, Μαρκήβιος Δέ Ρίβερσό.

Γενιχός Διευθυντής & έκ τών Συμβούλων Ζ. Κ. Μάτσας.
Διευθυντής τοϋ Κεντρικού ό έκ τών Συμβούλων Δ. Ήλιόπουλος 

καί ΰποδιβυθυνταί, Σπ. Ξουρής, Γ . Κατβελίδης, καί Δ. Μπέμπης.
Κατά τάς γενικά ς γραμμάς 6 Ισολογισμός τη;, δέν παρουσιάζει 

καμμίαν ουσιώδη μεταβολήν έκτός τή* έξασθενήσεως τών διαθεσι
μοτήτων αύτής, αί δ οΐαι κατέρχονται άπό 23,973,000 είς 15,
957.000 καίτοι τών καταθέσεων της όψίως αύξηθεισών άπό 66,
028.000 είς 73,712 000 χαί αύτοΰ τοΰ Ταμιευτηρίου της άπό
3.119.000 είς 4,576.000, μόνον τών έξωτερικών τη ; λ)σμών έλατ- 
τωθέντων άπό 36,788,000 είς 26,762,000.

Τό διανεμηθέν μέρισμα καίτοι μόνον έκ δρ. 9, κατά μίαν δραχ
μήν Ιλαττον άπό τό προηγηθέν ειος, έν τούτοις, ώς έκ τής αύξή- 
σεα>ς τών κεφαλαίων «ή ; Γραπέζης, συντελεσθείσης χατά τΛ δεύ
τερον έξάμηνον τής*παρελθούσης χρήσεω:, άπήτησε δρ. 3,69*3,000 
πρός διανομήν άντί τών 2,553,000 τφ 1906, τοΰθ' δπερ ύπεβίβασε 
τήν άπόσβεσιν έπισφαλών άπαιτήΜων άπό δρ. 1824,012 είς δρ.
1,022,452 μόνον, καίτοι αί επισφαλείς της άπαιτήσεις ήσαν πολύ 
άνώτεραι.

1 M l M S
Εντούτοις πρέπει νά έκθέσωμεν χαί είς γενιχάς τινας γραμμάς 

τά το® 1907, έτους σηχειώσαντος τήν αεγαλβιίέραν οίκονομικήν 
κρίσιν, έξ όσων βΐχβ μέχρι τότε ό κόσμος. Ή  φοβερά έν τούτοις 
αυτή κρίσις, ή μαατίσασα 'Αμερικήν, Ευρώπην χαί Αίγυπτον χαΐ

προκαλέσασα καιαστροφάς, δέν εθιξε παραίόξως τήν μικράν 'Ελ- 
λαδα, καί τοΰτο όχι μόνον διότι είχεν εσοδείας εύτι χείς κατά τό 
έτος εκείνο, άλλά χαί διότι ιίσαχθέντος πολλοΰ πλούτου άπό τό» 
έξω ‘Ελληνισμόν χαί άπό τούς μετανάιτα; κυρίως, δέν έκλονίσθη 
διόλου, άλλ' οΰτε είδε τό Συ»)γμά της τό f ξωτεςιχόν ή ιούς τάχους 
της νά υψωθούν, καθ' ήν στιγμήν ο τόκο* τή ; προεξοφλήσεως έν 
Εύρώπχ), καί Ιδίως έν Ά γγλί?, έφθασαν είς τοβαϋτα ΰφη, δοα 
άπό τ/ιαχονταετίάς όλοκλήρου είχε νά ίδα δ κόσμος, άφοϋύπερέ- 
βη καί τό 7 ο)θ.

Ή  κρίσις ήρχισε άπό τήν 'Αμερικήν κατόπιν ραγδαίας έκπτώ- 
σεως τών μετάλλων καί επομένως καί τών μεταλλευτικών τκλων, 
γεγοιό; όπερ ένέσπειρε τόν πανικόν εί; τά 'Αμερικανικά Χρημα
τιστήρια εί; τοί' ΰεον βαθμό'·, ώντε νά τήν μεταδώση καί εί; τήν 
Εύρώτην. Αίγυπτον καί Τουρκίαν.

Ή  Αίγυπτος ήτο ήδη πολύ ευαίσθητος ώςεχ  τή; έχεί παθολο
γική; άναπιύξεως τή : κερδοσκοπίας έπί παντός τίτλου (τοιοϋτοι 
δ* άνεφαίνοντο άνά εί; καί δύο χαί περισσότεροι είς κάθε στιγμήν 
τής ήμερος-) χαί έκ τή; ΙκφρΑνος πλέον κερδοσκοπία : έπί τών οί»ο- 
πέδων ‘Αλεξανδρε'ος χαί Καΐρου κτλ. χαιόκιν >αί τή ; ά> ευ όςίων 
ένθαρρύ σεω; ή ό.τοία έδίδετο είς τούς κερδοσκόπους άπό πολλά ς 
Τραπέζας, μεταξύ τών δποίων, ώς έλέχθη ήδη, ευρίβχετο καί η 
Τράπεζα ’Αθηνών.

Καί δέν έβράδυνε νά λάβη τραγικάς διαστάσεις ή κρίσις έν 
ΑΙγύπτφ άφ ’ όιου, κατ’ 'Απρίλιον τοΰ 1907, ήρχισαν νά άναφαί- 
νωνται τά πρώτα συμπτώματα. Ή  Τράπεζα ’Αθηνών έν Αίγόπτφ 
καί Τουρχίφ ύπέστη μέγαν κλονισμόν ώ ; έχ τοΰ πανιχοΰ τών κα
ταθετών καί έδέησε νά μεταβή κατά ’Ιούνιον τού 1907  ̂είς _ Παρι- 
σίους ό κ. Μάτσας διά νά ζητήση έκείθεν τά μέσα τά ύλιχά πρός 
άντιμετώπισιν τή ; χατασιάσεως ήν έδηαιούργησαν κυρίως οί κατά 
τόπους διευθυνταί τή ; Τραπέζης έν τή άπληστί^ wov πρός πραγ- 
τατοποίησιν κΕρδών διαθέτοντες καί δή όχι είς ρευστοποιήσιμους 
τοποθετήσει; πάσαν χατάθεσιν ή Ευρωπαϊκός πιστώσεις ύπό τύ
πον εξωτερικών λ)σμών ή καί τριμήνων Συν)κών, κυρίως έπί to® 
έν Λονδίνφ ύποχαταστήματος τής Τραπέζης.

Καί ή επομένη χρήσις τοΰ 1908 διήλθεν έν ιώ  μέσφγειικής 
άδυναμίας των άγορών Αίγύπτου χαί Τουρκίας ώς ίκ τής Λιακοπής 
πάσης πισιώσεως έξ Ευρώπης. Ή 'Ελλάς όμως χατά τό φθινόπα- 
ρον ύπέστΐ| άκόμη μίαν νομισματικήν κρίσιν, άλλά ταύτην ώς έχ 
τή ; άνεπαρκείας πλέον τοΰ κύκλοφοροΰντος χαρτονομίσματος τής 
άνανκαστικής κυκλοφορίας.

Τό άποτέλεσμα έν τούιοι; δέν ήτο παρά τό αύτό, δηλ. ή συ
νέχεια τής έχττώσεως τοΰ χρυσού καί Συν)τος, ή δποία έψθαβε 
καί μέχρι τοϋ άρτίου πρός μεγίοτην εκπληξιν έ κείνων, οί όποιοι, 
άφ* ή ; έποχής ήρχισε νά έκπίπτυ όλοέν τό Συν)μα, έιόμιοαν δτι 
έπρόκειτο περί παθολογικής μορφής χαί ώς έχ τούτου έπίβτευον 
είς τήν έκ νέου ΰψωσιν αύτοΰ, καίτοι χαί αύτή ή βαθμιαία αΰξη-ης 
τών είς τόν έλεγχον έκχωρηθ*ισών προοόδων έμαρτύρει περί 
τής έξαχολουθούσης οίκονομιχής προόδου τής "Ελλάδος. Ή  Τρά
πεζα ’Αθηνών ήναγκάσθη λοιπόν νά κανονίαη τιμήν είς τό άρτιον 
μέν διά τούς τοΰ Κεντρικού Αογαριβμοΰς χαί πρός 106 τούς τών 
ύ)των άπέναντι 1.10 τού προηγουμένου ετονς.

Ό  Ισολογισμός της παρουσίασε τό έξή; φαιτόμενον. Τό ένερ- 
γητιχόν αύτής δέν άπεΐχβ πολύ άπό τό ένεργητικόν τών δύο προη
γουμένων χρήσεων, άλλ* ένφ ηΰξησε ιούς Ιξωτβριχούς της λογα
ριασμούς είς τό καθητιχόν αίοθητώς άπό 26.762.000 είς 31.
465.000, ήλάττωσεν αίσθητώς χαΐ τάς διαθεβιμότητάς της άπό 15. 
957-000 είς 12.101.000 μόνον, χαί δή άπέναντι Καταθίβεων 73.
712.000 χαί μέ 18 Ύπο)ματσ, ίδρυθέντων έν τφ  μεταξύ τοιού- 
των είς τό Χαρτούμ τοΰ Σοιδάν, τήν Καβάλλαν χαΐ τήν Ρεβύ- 
μνην τής Κρήιη:.

Τά χέρδη τά άκαθάριστα άνήλθον elc 5.4S2.000 (άπέναντι 5. 
938.000) αί δε άποσβέοεις άναξιοχρέων όφειλών άνήλθον είς 1.
590.000 (άπέναντι Δραχ. 1.022.000), χρησιμοποιη·έντα»ν πρός 
τοΰτο καί τών πέρυσι χρατηθεντων έχ 500 000 Προνοίας. Ε ννο
είται δτι έχ τών υστέρων γνοορίζομεν δτι αί άποσβέοεις έχβίναι 
δέν ήσαν παρά έλάχισται έν συγκρίσει μέ τά άνοίγματα τών δια
φόρων της λ)σμών χαί Ιδίως τών έπί χρβωγράφ«ν. Τά διανεμη- 
θέντα καθαρά κέρδη ήσαν τά αύίά Δραχ. 3.690.008 πρός 9 Δραχ. 
κατά μετοχήν.

Τό έτος έκεΓν· έσημειώθη χαί μέ τήν έν τφ νεοδμήτφ χαΐ 
ίδιοχτήτω χτιρίφ τη; είς τήν όδόν Σταδίου έγχατάστασιν τής 
Τραπέζης χατα Μάϊον- ’Αλλά τό ίδιον Ιτος έ κείνο έση
μειώθη χαί μέγα γεγονός έν τή ’Ανατολή, ή κατά "Ιούλιον 
1908 άνακή^υξις τού περίφημου Συντάγματος έν Τουρκί^, γεγο
νός όπερ έπέδρασε μετά ταΰτα πολύ έπί τών έργασιών τής Τρα- 
πέζης.

ΓΟ
Ν Κ Α  Υ ) Μ Α Τ Α

Λ Ι Λ Λ Η Μ Α  Τ Ο Υ  Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ

Τό ετος 1909 ή Τράπεζα ’Αθηνών είχε ν’  άντεπεξέλθο χατά 
κρίσβών τινων ώ ;  τήν τής έχθρονίσεως τοΰ Σουλτάνου ‘Αβδούλ— 
Χαμίτ xoc* 'Απρίλιον τού 1909 χατόπιν τής έκραγείσης έπαναστά- 
ακος έν Κωνσταντινουχόλει χαΐ τήν τής έναντίον αύτής έχστρα- 
τείας τού ΤουρχιχοΟ στρατού Θεσσαλονίκης ύπό τόν Σεφχέτ Πασ- 
σδν, τό έν Τουρχί« έναντίον τού ’ Ελληνικού έμπορίου μποϋκοτάζ 
καί άχόμη τήν κατ' Αύγουστον έχραγεΐοαν έπανάσι ιν τού Γοβδή 
έν Άθήναις. Και όμως άντί περιστολής ή Τράπεζα προέβη είς
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νέας επεκτάσεις δι-'ι τή; ίδρύσεως έττά όλων νέα>νύ)τ«ι»ν Ιξώ ν  τά 
Λύο έν 'Ελλά Si (ΤρίποΛ-ΐς χαί ΛάριΊΟα) τά τέσσαρα έν Τουρχ·'(ϊ 
(Σομφούς, Τ^απβζοΛε, Σβραις χαί Ξ ivOq), χαί τά δΰJ έν Αί/ύ- 
πτφ (Μ ινααύηι καί Ζι/αζίχ), άναβιβάσασα οΰτω τά ύ)ματά τη; 
είς 26, χαί)1 ήν εποχήν ή κρισις τοΰ 1907, ή όποια διήρκεβεν έτι 
χολλού, μήνα; μετά τής έξβλιασ (ΐένη; είς έπίφοβτ καί άλβπάλ- 
*ηλτ γεγονότα πολιτικής χαιαστάσβως τής Ευρώπης, ώς ήτο τό 
Μαροκινόν ζήτημα, ή άνακήρυξις τον Συντάγματος τή ; Τουρκίας 
κατόπιν τής έν Ρεβ ιλ σενεντεύξεως. ή προσάρτησις τή: Βοσν/ας 
χαί ‘ Ερζεγοβίνηςύπό τή; Αύ^τρία;, ή άνακήρυξις είς βαοΟειον τή; 
Βουλγαρίας, ή άνακήρυξις τή; ένώσεω; τή; Κρήτης, ό εχθρονι- 
σμός τοΰ Σουλτάναν, ή έπανάστασις τοδ Γονδή, τό έν Τουρκίςι 
άνθελληνιχάν μιτοϋχοτόζ ovSev καλόν προοιωνίζοντο διά τήν εί- 
( ήνην τοΰ κόσμου καί διά τήν παγκόσμιον οικονομικήν έξέλιξιν. 
*Η Τράπεζα ’ Αθηνών δμολογουμένως εύρέθη τότε προ φοβερού 
διλήμματος. Νά έκκαθαριση τήν θέσιν της *πά τοΰ; είς δεκάδας 
άλας έχατομμυρίων άνερχομένους έπισφαλεϊς έπί τίτλων Λ)σμούς, 
ή νά άναμείν|] καλλιτέραν περίστασιν. Εί; τήν πρώτην περίπτώ- 
σιν θά ήναγκάζετο νά προβή εί; τήν άθρόαν έκποίηβιν τών πολύ* 
ειδών τίτλων οΰ; κατείχε διά λ)σμόν τών πελατών της, χαί οί 
ό-τοΐοι δε» είχον χαμμίαν τρέχουσαν τιμήν ή εύρίσχοντο είς τι
μάς έντελώς χαιιηλάς καί έτομένως θ ί  συιέιεινεν άκόμη είς τήν 
χε:ροτέρευσιν ούίάιν καί ιδίως τών ιδίων τη; μετοχών διότι χαί 
έπί έ/γυήσει μεγάλου μέρους αύτών είχε λαμβάνειν άρχετά έκατομ- 
μύρια. Ό  τρόπος οΰτος τή; έκκαβαρίσεως τή; θέσεως τών πε
λατών της, δεδομένου ότι οί πλεϊστοι ιθύνων ήβαν άχεύ μέσων 
χαί συγχαταριθμοΰντο μά?ιατα μεταξύ τοϋ ί ’Ηου προαωπικού ιη:, 
θά έφερε κατασιροφά: ανυπολογίστους είς τήν Τράπεζαν, διότι 
όχι μόνον θ  ι τήν έξέθετεν είς ζημίας δεκάδων εκατομμυρίων, 
άλλά καί θά τήν παρεουρεν είς έντελή καταστροφήν άπό ιόν πα
νικόν δ / θά ποοεχάλε .

Καί διά τού to προύιίμηαε νά άποχρί’πτιι έτιμελώς τήν πραγμα
τικήν τη; Αεσιν άπό τό πολύ κοινόν καί να άναμένο χαλλι έρ«ν 
τύχην καί περίστασιν, διά τήν Ιλευσιν χή; όποιας ένε&ορρύ/ιίη 
ά*ο ’ ήν κατά τό φίΗνόπωρον τοΰ 1909 παρατηοηθεΐσαν βε. τίωσιν 
τοΰ Χρηαατιοιηρίου, έπιδιδομένη f i ;  τρεχούσας έργασίας διά τών 
πολυπληϋ ύν ντοχατασιημ’ίτων αύιής.

Διά τού τρόπου τούτον, τόν όποιον παρεδέχΟη τό Συαβούλιον 
τής Τραπέζης,'έξηχολούθησεν ή Τράπεζα νά έξαπλούται είςύ)ματα 
χαί εργασίας εμπορική; φύσνω; μέν, άλλ’ δχι πάσας ά*ευ κινδύ
νων ώς έκ τής άνεπαρκείας μερικών έχ τών διευθύνσεων τών 
ύπ)«ον τη;.

Τήν ουγκατάθεσίν τη; είς εν πρόγραμμα έπεκτάσεως έμπορι- 
χής εδωκε διά παμψηφίας καί ή έκτακτος Γεν. Συνέλενσις τών 
Μετόχων της τήν 12ι25 Δεκεμβρίου 1909

Κατά το ετος τοΰτο ή Γεν· Διεύθυνσις τής Τραπέζης. ένφ άπέ 
λνε αρκετούς εκ τοΰ άνωτέρου προσωπικού τών v)c<ov της δι’ άνε- 
πάρχειαν, διώριζεν άλλους οί ό.τοϊοι χα ά μέγα μερο; δέν έφά- 
νησαν αντάξιοι τής αποστολή; των, διότι περιέπλεξαν τήν Τρά
πεζαν είς ιέ*»; δυσχερείας δχι μιχράς σημασίας χαί νέας ζημίας 
όχι εύχαταψρονή τους.

Ή  απότομοί έπέκτασ·; τής Τραπεζης άλλως τβ είχε καί τοΰτο 
τά άτοπον, ότι δέν είωκε κιιρόν είς τήν υπηρεσίαν τη; νά κατα- 
οιήίκανή όπως έ»ιβ(ύβΉ τήν έπιθβώρηοιν αύτή; είς τε Οργανισμόν 
χαί πρόσωπα κατάλληλο, πράγμα τά όποιον συνέτεινεν είς τόν έκ- 
τροχιασμόν τινών έκ τών διεοθυνοεων τών ύ)μάτων της, καίτοι 
ή  Γεν. Διεύθυνσις έδείχνυβ πολλήν προσπάθειαν είς τήν δσον 
ένεστι ταχυτβραν όρ/άνωσιν τοΰ έλέγχου διά συμβουλίων είτε το- 
πικών ώ ;  έν Άλ»ξανδρεία είτε γενικών ώ ;  έν Άθήναις. ’Αλλά 
περισπωμένη χαί περί πολλά άλλα ώς πολυπραγμονούσα δέν έδιδε 
τήν χροβήχουσαν σύντονον προσοχήν όπως τά λαμβανόμενα μέτρα, 
«ά σχέσιν Ιχοντα πρός τήν διαρχή χαί τήν συστηματικήν έπίβλε- 
ψιν τών διαφόρων υπηρεσιών καί ύ)μάτων, εφαρμόζονται κατά 
γράμαα καί άγρύπνως. Ό  κ. Μστσας, κληρονομήσου αίαν κατά· 
στασιν πραγμάτων δημιουργηθεϊσαν ύπό τοΰ Πείμαζόγλου υπό 
συνάήχας όμαλω τέρας χαί είς μικροτέρας διαστάσεις, εΰρεθείς 
δέ καί πρό απροόπτων, άντί νά συσπειρωθή περί τά άποχλειστιχά 
συμφέροντα τής Τραπέζη;, τά οποία ελαβον τόσας διαστάσεις καί 
διέιρεχον τόσους κινδύνους, προετίμησε ν* άκολουθήοη τήν ιδίαν 
ηολνπράγμονα πολιτικήν τοΰ προχατόχου του, ουγκεντρώνων 
μέγα μ έρ 'ς  τή ; οικονομικής κινήσεως τής Ελλάδος ιίς χεΐρας 
τον. Ή  πολυπραγμοσύνη δμως αΰτη έβλαψον έν τέλει καί τήν 
Τράπεζαν καί προσωπικώς τόν ίδιον.

’ Εξετάζοντες ή 5η τάν Ισολογισμόν τής Τραπέζης τής χρήσεως 
1909 εύρίοΛΟμεν τά έξής ενδιαφέροντα σημεία.

Ίχ τός  τοΰ δ η  τό ΰ)αα Αλεξάνδρειάς έγχατεστάθη είς τό με- 
γαρον τής όδοΰ Σερίφ Πασσα, όπου άλλοτε ήβαν έ /κατεστημένα 
τά γραφεία τής Τραπέζης Coraptoir Financier κοί ή έν Καΐρφ 
Τράχεζα Banque d ’ Escoeiple d ’ Egvpte συγχωι ευθεϊοα μετά 
τής Τραπέζης Αθηνών τήν 9 Μαΐου 1909 έξεχώρησε _ τήν έν rjj 
αίγυπτιαχή πρωτενούση έγχατάστασίν της, άλλά χαί τήν -πελα
τείαν της.

Καί έν πρώτοις αί διαθεσιμότητες τής Τραπέζης ληγουσης τής 
χρήσεως 1909 καίτοι ηύξημέναι άπό 12,101,000 είς  ̂18,331,000 
πάλιν δέν ήσαν βεβαίως διόλου επαρκείς, όχι μόνον ώ ;  πρός τάς 
υποχρεώσεις της, 'άλλ* οΰιε χάν πρός πρόχειρον άντιμετώπισιν 
τών δεινών περιστάσεων τοΰ καιρόν έκείνου.

Ή  Τράπεζ* 'Αθηνών εχουβα τό βάρο; των κολοσσιαίων περι
πλοκών τη; καί τών έκ τούτων μελλουσβν νά προχύψουν μεγάλων 
ζημιών, θά έλεγε κανεί; δτι προιεπαίθει διαθέτουβα κάθε διαθε

σιμότητα νά προσκομίσει) άνά  ιτανιός τρόπου κέρδη ώίτε νά δυ- 
νηθή νά καλύψιι τά; ζημίας της. Άπόδβιξις άντί νά αύξησα τάς 
διαθεσιμότητα: της, ηΰξηαε τούς τρέχοντας ή/γυημένους Α)σμού; 
τη; άιτό 93,000,000 είς 103,286,000.

Άλλ* έν όσφ διήοχετο ό καιρός καί ή αναμενόμενη βελτί·οοις 
δέν έφαίνετο, αί ζημίαι της ώ/κονντο, καθότι μέ τούς τόκους 
μέ τού; οποίους έπεβαρύνοντο οί έπισφαλεϊς της λ)σμοί, έπληρώ- 
νοντο τά μερίσματα τών μετοχών τηε:. Τά ένεργητικόν της άιήλθε 
καί πάλιν αίσΟηιώς άπ{> 164.636,000 είς 178,814,000, άλλα τά 
>έρδη της, τά άκαθάοιστα, έμειναν tic τό αύτό επίπεδον ώ ;  κοί 
αί άποσβέσεις τη-, οΐτινες άνήλθον χαί πάλιν είς 1,09.9,116.

Ε ί; τό Παθητικόν ηΰξησαν αί καταθέσεις «ιτό 71,152,000 είς
89,094,000, ένφ οί έξωτερικοί της Λ)σμοί κατέπεοανσπό31,465,000 
είς 22,031,000, τοΰθ’ όπερ άπεδείχνυεν ότι αί Εύ;ωπα;καί της 
πιστώσεις «ΐπεσύροντο ολίγον και’ ολίγον.

Είς τό Παθητικόν τοΰ 1909 κατά πρώτην φοράν παρουσιάσθη 
καί τό κεφάλαιον «Προσωρινοί λ)σμοί χαί διάφορα* μέ δρχμ. 
5.189.789 οί όποιοι άιτέχρυπτον μέρος τών ζημιών της. ’ Η χρήσις 
αΰιη παρουσίασε καί τό σημεϊον, λίαν έίδιαφέρον, τής σχεδόν 
κατα 50 ο)ο σηααντική; αΰξήσεως τοΰ Ταμιευτηρίου τη; άπό 
6,976.586 είς 9,581,200: πράγμα τό όποιον εμαρτύρει ότι ή λαΧχή 
άποταμίενσις προήγετο όλοέν.

ΑΥΞΗΣΙΣ ΙΕΦΑΑΑ1ΑΝ ΕΙΣ 60 000 000 ~

Ή  βελτίωΐι; ή παρατηρηΟείσα κατά τό φθινόιτωρον τοΰ 1909 
τών Ευρωπαϊκών χρηματαγορών καί τών Αιγυπτιακών τοιούτιον, 
έξηκολούθηβε τόν δρόμον τη; καίτοι μεμετρημένη, ώς βαίνουσα 
μεταξύ εμποδίων,

Ίδιοιτέςω ; έν ΆιαιολΓ] καί Έλλάδι ιίδικώς, ώ ; έκ τής έ<- 
ρυθμότητος τή; πολιτική, καταητάοεω; άπό τά αποτελέσματα 
τή; πολιτικής έπαναστάσ(οι; τού Γουδή καί πρό τής έμφανίσεως 
τού Βενιζέλου οί έργασίαι ΰφίστανιο καχιξίαν χαρακτηριστικήν 
τή; κριοιμότητος, ήν διηρχόμεΟα.

Ά λλ ’ ή μικρά ‘Ελλάς ιΛκονομκώς ήτο πολύ περισσότερον 
ισχυρά άφ 'ό ,τι θά ή Γύναιο κανείς νά ΰποθέσχ), διά τοΰτο μεθ'όλσς 
τάς πολιιικάς δυσχερείας, ά : διήρχεηι άπό τε έσωτεριχή; χαί 
εξωτερική; άπόψεως, άντί νά ύποστή οικονομικό»' κλονισμόν, του
ναντίον άντέστη είς καταπληκτικόν βαθμόν, καί διά τούτο παρου- 
σίασεν όλα τά στοιχεία τή; εύρωστίας της τή; οίκονομικής.

"Εν έκ τών σοβαρών φαινομέιων τή; ισχυρά; της θέηεως πα
ρουσίασε τά έξωιερικον της αυν)γμι«, τά ότοΐον είχεν ήδη μονι- 
μοτοιηβή είς τό άρτιον μέ τάσεις καί κάτω τοΰ άρτιου άκόμη.

Ό  ψτΐψι·3θεί: νόμος ,ΓΧΜΒ' τοϋ Μαρτίου 1910, ό όρειλό- 
μενος είς τόν Β ιλοωρίτην.ήλθε ν’ άποδείξη περιιράνως χήν 
εύρωστίαν χή; ‘ Ελλάδος καί νά λύσ)) τοϋιοχρόιως τήν νο
μισματικήν στενότητα, άπόιήν όποιαν έπί άρχετά ήδη ειη ύ.χέ- 
φερε με/άλο; τό ελληνικόν έμτόριον, καί έδυσ/εραίνοντο οί 
δοσοληψίαι τών πιστωτικών ίύρνμάτων.

Ή  Τράιτεζα ’Αθηνών βαίνουσα τήν αύτήν όδόν τής επεχτσ- 
σεως, καί διά ταύτης τή, συγκαλύψεω, τή; χαταστόσεώς της τής 
πραγματική:, προέβαινεν είς τήν ΐ^ρυσιν νέων υποκαταστημάτων, 
ήτοι δύο ΰ.τοπρακτορείων, τοι) ένός έν Ά?εξα>δρεί<ί, συνοικία 
Μιδδάν, τοϋ έτίρηυ έν Κιΰ^φ. έν τβ cvtrc:<i<f Μούσκβ, καί άχόμη 
έν Λεμηοφ τή; Κύπρου, έν Χ''φ, Ίωαννίνοις, Κέρασοι ν ι ίού 
Πόντου, Σάμφ xul Μερσίνη τής Κιλικίας.

Τήν είς ύπ)ματα ταχυτάτην ταύτην προέκτασίν της μή διχαιο- 
λογουμένην άπά τήν αναιμίαν τοΰ όργαχισμοϋ της χοΰ υπηρεσια
κόν, συνεπλήρωνε διά τής ένισχΰοεως τών μετοχικών της κεφα
λαίων, καθότι άπεφάσιζε τήν εκδοσιν τέων τοιουτων έξ 20 έκα
τομμ. τών οποίων τό ήιισυ έπραγματοποίησε κατά τήν χρήσιν 
1910 είς τιμήν άνω τοΰ αρτίου, ήτοι 110.

Καί οΰτως ένω άτεβίβαζε τα κεςκί>αιά της είς 50 έκατομ. 
έξησφάλιζε τήν Ικδοσιν 10 έχατομ. άκόμη. τή συμπράξει πάντοτε 
τής Banque de l ’ Uuion Parisienne, ή όποία είχεν ήδη άναμιχΟή 
είς τά τής Τραπέζης έν μεγάλη χλίμαχι, χαθό τι τών ΰπ)των 
τής Τραπέζη; Αθηνών < ύ;ανομένα>ν, άπέκτα πελατείαν όχι εύκα- 
καταφρόνητον, τών πλείστων έν Γαλλί$ εργασιών κατά προχί- 
μησιν διεξαγομένων ύπ" αΰτή:.

Ι Δ Ρ Υ Χ Ι Χ  Ν Ε Ω Ν  Ε Τ Α Ι Ρ Ι Ω Ν
3 Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  T O T  Ι 9 Ι Ο

Καϊ έ»φ έπεξετείνετο ή Τράπεζα είτ ΰπ)ματα χαί μετοχικά 
χεφάλοια, έπεξετείνετο ταυτοχοόνως καί είς έπιχειρήσεΐΓ, καθότι 
ίίρνεν έν Λονδίνφ τήν Macedonian Giannacils Tobaco Co T.d. 
τή συτεργσσία σπουδαίων τινών καπνεμπορικών καί τραπεζιτικών 
οίκων τή; £αβάλλας χαί τής Θεσ)ν(χης, ώς καί τής ‘ Εταιρείας 
Uestos Giannaclis Co Ld

*H ’ Εταιρεία έχείνη ίδρύβτο έν Λονδίνφ, ΐνα ύπό τήν σκέπην 
τής Άγγλιχής προσ<ασίας κατορθώσυ νά έργασθή άχωλύιως εν 
Μακεδονία καί ταΐς άλλαις χαπνοπαςαγωγοϊς έπαρχίαις τής Τουρ
κίας, όποχ» έμαίνετο τό μποϋκοτάζ τών Νεοτούρκων έναντίον παν
τός τοΰ έλληνιχοΰ εμπορίου

’Εκτός τούτου ή Τράπεζα έλάμβαιε μέρος χατά 12 1)2 ο)ο 
εί; τό έξ 150 έχατομ. δάνειον τής Έλλάδοο, ού τίνος τήν έκδο- 
c ιν είχον άναλα^ει μετά τή; Έθν. Τραπέζη; τής Ελλάδος, δια-
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φοροι γαλλιχαϊ Τράπεζαι μετά τών έν Λονδίι^ρ oiiccbv Χάμπρο καί 
Έρλάγγερ. Κατά τό έτος έχεΐνο ή Τράπεζα ιόρυ3β τά πρώτον το
πικόν συμβούλιόν της έν 'Αλεξάνδρεια άποτελεαθέν άπό τούς Μ. 
Σαλβάγον, I. Σεβαστοπουλον καί Α. Ζερβουδάκην,· οί ύποϊοι αφι
λοκερδώς άνέλαβον νά έξασκοΰν ελεγ/ον έπί τών έργασιών καν πι- 
οτώσεων τών ύ)<ων έν Αίγύπτφ. Ή  Ιδέα άναμφιβόλως θά ήτο 
θαυιιασία, άλλ’ &ν τό τοπικόν συμβού? ιον άπετελεϊτο άπό πρόσωπα 
τά δποΐα έπ’ ύμοιβή καί δχι αφιλοκερδώς θ ' άνελάμβανον τήν ευ
θύνην τοδ σπουδαιοιάτου έ κείνου έλεγχον, προκβιμένου περί τόσων 
μεγάλων συμφβρόντων καί κεφαλαίων τής Τραπίζης. Διά τοΰτο τό 
σνμβ ιύλιον έχεΐνο τό τοπικόν δέν Ισχυσεν ώ ;  έ« τής άκαδημαϊ- 
χής του συστάσεως νά προσφέ^η υπηρεσίας τόσα; όσαςθ' άνεμε- 
νον οί μέ οχοι τής Τραπέζης.

Καί Ιδού ποια παρουσιάσθη ή κατάστασις τής Τραπίζης διά τοδ 
Ιίολογιβμοϋ τής δεκάτης έβδομης χρήσεως της ήτοι τοϋ 1910.

Νέοι Σύμβουλοι ό γιωυιός έβνι«όςεύεργέτη; Έ μα. Μπενάκης, 
ό μετά ταΰτα καί πρώτος ‘Υπουργός τή; 'Εθνική; Οικονομίας καί 
κατόπιν Δήμαρχος 'Αθηναίων. Ό  Μ. Σαλβάγοςτής Ά λ ίξ  ινδρεία:, 
ό Βαρώνος Δέ Νεφλίζ Παριβίων χαί ό γνωστός τραπεζίτης τής 
Κων)πόλεως Ήλιάοκος, δ μβτά ταΰτα καί Γεν. Διευθυντής αύτής. 
’Βκ τών τριών ύ.τοδιευθυντών τής Τραπέζης ό μέν Κατβελίδης 
βΐχεν άποθάνει, οΐ δέδύο έτεροι Σ. Ξουρής καί Δ. Μπέμπης προε- 
βιβάοθησαν είς διευθυντής τοΰ Κεντρικού.

'Ενεργητικόν^ ής Τραπέζης 267,342.552, ά.τό 178.814,291. "Εν
τός ένός έτους αυξησις κατά 50 ο)ο είναι αρκετή διά νά άποδείξ]} 
ότι δέ* ήτο αυξησις φνσιολογική καθ’ ότι προϋποθέτει τήν τοπο. 
θέτηβιν έντός ένός καί μόνον έτους ΤΟ σχεδόν εκατομμυρίων. 
Καί διά τοΰτο βλέπομβν τάς μέν προεξοφλήσεις ν’ άνέλβουν άπό
19.000.000.είς 32 543 000, τούς ήγ/υημένους τη ; λογαριασμούς 
ατό 103 286 000 8ic 137.072,000, τούς τρέχοντας χρεωστικούς 
λ)βμοϋς ήπό 11.789.000 εί; 28.045.000 καί τός όμολογίας Έβ-νι- 
κβν δανείων λιμενικών Ταμείων καί ’Ανωνύμων ‘ Εταιριών άπό
9.853.000 είς 15,923.000 κτλ.

Εί; τό Παθητικόν τής Τραπέζης παρουσιάζεται σπουδαία καί 
πάλιν αΰ;ησις τών τε καταθέσεων της καί τών εξωτερικών τη; 
καί τρεχόντων πιστωτικών λ)σμών, διότι τά μέν πρώτα άνήλθον 
άπό 89.094.000 είς 127 260.000, οί δεύτεροι άπό 22.031.000 είς
39.733.000 καί οί τρίτοι άπό 10.692 00ο. εί; 23-514 000. Ά λλά καί 
οί «Προσωρινοί Λ)σμοί καί διαφορα> έπληθύνθησαν ταύτοχρόνως 
άπό 5.189.000 είς 13.237.000.

Τά πραγματοποιηθέντα όμως κέρδη μεθ* ύλην τήν καταπλη
κτικήν αύξησιν τών πιστώσεων καί κεφαλαίων της καί τήν άπο- 
τομον έξάπλωσιν αύτή; είς υποκαταστήματα καί εργασίας δέν 
άνήλθον πέραν τοΰ επιπέδου τής παρελθούσης χρήσεως, δ.ότι άπό
5.452 600 άνήλθον μόλις είς 5 635.394 ένώ κατ’ άντίθεσιν αί 
αποσβέσεις τη* κατήλθον άπό 1.093.116 f l ;  μόνον 36-ί.680 τοΰ 
αύτοΰ μερίσματος έκ ύραχ. 9 διανεμηθίντος καί πάλιν είς τούς 
μετόχους τό όποιον καί διενέμετο τακτικώς άπό τοΰ 1907 ήδη.

’Εάν κρίνο δέ τις καί άπό τήν δράσιν της καί άπό τήν προΐ- 
οΰβαν είς κινδύνους πορείαν της, καθισταμένην άκόμη δυσχερε- 
στέραν ώς όκ τής έξακολουθούβης καχεξίας είς τάς τιμάς τών είς 
χεΐράς της έπί έγγυήίει τίτλων, ευκόλως άντιλαμβάνεται δτι τό 
ναυάγιον δέν θά ήτο απρόοπτον διά τήν Τράπεζαν Αθηνών.

ΟΙ κατωτέρω παρατιθέμενοι άριθμοί δίδουσι τό αημεΐον το3 
βαθμού μέχρι τού όποιου έξετίθετο ή Τράπεζα άνευ άναλόγου 
άντισταθμίσματος είς κέρδη :

‘Η Ταμειακή της κίνησι; άπό 2.736-316 000 έφθασεν είς 
4 429.104 000.

Τα έξωτερικά γραμμάτια άπό 168.175.000 έφθασαν τά 252, 
436 000.

Ή  άγοροπωλησία Συνετός άπό 715.282.000 είς Ι,οΙΟ 391.000.
Ή  κίνηοις τών καταθέσεων της άπό 473.oll.000 είς 610.

513.000.
‘Η κίνησι; «ών προεξοφλήσεων της άπό 144.498.000 είς

210.998.000.
Διαρκούσης τής χρήσεως 1910 ή θέσις τών είς δυβχερείας πε- 

ριπεοουσών εταιριών Προνομιούχου τής Σταφίδος καί ‘ Εταιρίας 
Οίνων καί Οίνοπνευμάτων έβελτιώθη ούσιωδώς έκ τή ; μικρός 
εσοδείας τής Σταφίδος δεδομένου ότι ή περίσσεια τοΰ προϊόντος, 
ώς έκ τοϋ οργανισμού άμφοτέρων τών ‘Εταιριών, μόνον δυσχε- 
ρείας έδημιούργει εις τήν πρόοόον τών έργασιών αύτών- ’Επιπρο- 
σθέτως ή Τράπεζα Αθηνών έν ταΐς πρασπαθείαις της πρός 
εδραίωσιν τή ; Προνομιούχου, επέτυχε τήν διά λ)σμόν της εκδοσιν 
ένός δανείου ά «ό  λ. στ. 500.000 τό όποιον θα διετίθετο πρός άπο- 
ζημίωσιν τών προσφερομένων νά έκριζώβουν τός άμπέλους των 
ΐνα Ιπί τέλους κατορθωθώ ή άναγκαστική έλάττωσις τή; εσοδεία; 
τή ; Σταφίδος, χαί έκ τού ίου έπιτευχθή ή εύηαερία τή ; Προνο
μιούχου έταιρίας πρός προστασίαν τής Σταφίδος.

1911 -  Η Ν Ε Α  Κ Ρ ΙΣ ΙΣ  Ε Ν  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο
Ι Τ Α Α Ο Τ Ο Υ Ρ Κ Ι Κ Ο ε  π ό λ ε μ ό ς :  J  »

‘Η κατά τό τέλος τοΰ 1910 παρατηρηθεϊβα χαλάρωσι; τή ; πο
λιτικής δξύτητο; τής χαταοτάββως και ή βελτίωσις τών ελληνο
τουρκικών σχέσεων, άκόμη δέ ή έν Ευρώπη καί Αίγύπτφ « t o  
ένός ήδη έτους άναπτνχθεϊβα δραστήριο της έξιίτολουθηαε σχεδόν 
άπροσκόβττως μέχρι τον) Αύγουστου τοΰ 1911, οτε και ή Τραπεζα

"Αθηνών εύρίσκετο είς τό Ζενίθ τής δράοεώ; της ίδρύσασα έννέα 
ύ)ματα έξ ών εν έν Άμβούργφ τής Γερμανίας, δύο εν ‘Ελλάδι 
(Καρδίτσα κοί Άγρίνιον,/ τρία έν Αίγύπτφ (Μίτδαμρ, Ταντα χαί 
Μπενί-Σοέφ) έν είς τό Πόρτ- Σουδάν τοϋ Σουδάν, έν εν Ταρσώ τής 
Κιλικίας καί εν άκόμη εΐς Μπάφραν τοϋ Πόντου. Οΰτως ή Τρα
πεζα φαίνεται έξαπλιυμένη είς δεκάδας ύ)μάτων έντός χρονικού 
διαστήματος ήκιστα έπαρχους διά προετοιμασίαν καταλλήλου 
προσωπικού διά ταϋτα χαί καταλλήλων επιθεωρητήν καί έλεγ- 
κτών διά τάς έργασ ας της: αιτινες έλάμβανον διαστάσεκ καταπλη
κτικής^ ώ ; εκ τής άνίγχης τής πραγ.<ατοποιήαεω; κερδών, ΐνα δ .’ 
αύτών έπιτευχθή έλαφρυ>σ»ς τή ; Τραπέζη; άπο τάς όγκονιιένας 
ζημ α ; της άλλα καί ίχανηποίησι; τών διευθυντών τών ύ)των, 
οΐτινες λαμβάνοντες μικρούς σχετικώς μισθούς έβάσιζον τάς έλπι- 
δας των είς τά γενναία έπί τών κερδών ποσοστά των.

Έ κ  τών ‘Υποκατασ ημάτων είς μεγάλος περιπλοκάς εξώθησε 
τήν Τράπεζαν ή Διεύ.’υνσις τών ‘Υποκαταστημάτηνν τοΰ Πόντον, 
ήτις πολυπραγμονοϋσ ι έξέθηκεν άρκετά τήν Τράπεζαν είς πιστώ
σει; ένιελώς άνευ βάσεων σοβαρών. Καί καθ’ ήν στιγμήν άπό 
τού Αύγούατου τοΰ 1911 ήδη έξεδηλοΰτο ή νέα χρίσις έν Αίγύπτφ 
κ ιτ’ άρχάς καί κατόπιν καθ' όλην τήν Εύρώπην, ή Τράπεζα Α θ η 
νών εύρίσκετο έξηπλωμένη είς 43 διάφορα Υποκαταστήματα, εΐς 
ποικιλώνυμους έν τε τή Έλλόδι καί τή Αίγύχτφ έπιχειρήοεις 
δηλ. βυμμετοχάς είς Έταιο'.ας καί έχουσα ήδη σνμτεπληρωμένον 
τό κεφάλαιόν της εΐς 60,000000 ολόκληρα πλ4ον?{5,676,2 50 είς τα
κτικόν άποβεματικόν καί μόνον Δρχ. 504,301 άποθεματικίν προ
νοίας περιορισΟέν αίφνιδίως είς τό ποσόν αύτό άπό 5,000.000.

'Ο  ισολογισμός τοΰ Αύγούστου 1911 έφθασεν «ίς ένεργητικόν 
312, 704,000, άνελθόν εΐς τό ποσόν τοΰτο άπό 267,342,000 έντός 
οκτώ καί μόνον μηνών. Οί ήγγυημένοι Λογαριασμοί της είς
153.138.000 άπό 137, ο72,οοο αί όέ κατοθέσεις της άπό 129,260,1-00 
είς 162,309,000 καί οί προεξοφλήσεις της άπό 32.543,ο ο ο  εΐς
45.144,000.

Ά λλ ’ όταν άπό τοΰ Αύγούβτου καί πέραν ήρχιοε τό Μαροκινόν 
ζήτημα ν’  άπειλή πανευρωπαϊκήν σύγκρουσιν, δταν μβτά ταΰτα 
έξερράγη ό Ίταλο-Τουρκικός πόλεμο;, καί έπήλθον αί πτωχεύσεις 
τής Τραπέζης Μυτιλήνης, καί τής Τραπέζης τής Αίγυπτου κοί 
τοΰ πολνεκατομμυριούχου θβωρουμένου Ζερβουδάκη, τοϋ καί μέ- 
) ους τοϋ τοπικού συμβουλίου τής Τραπέζης Α θηνών έν ‘Αλεξαν- 
&Qtiq, τότε ή Τράπεζα καί πάλιν άρχίσααα νά σίσθάνηται τό 
έδαφος κληνιζόμενον ύ.τό τούς πόδας της, καίτοι ή ’Ελλάς καί 
πάλιν δέν έπηρεάσθη άπό τήν κρίσιν εκείνην, Ισπευσε νά άποπει- 
ραθή ταχεϊαν περισυλλογήν. Δι’ ό κατά τό τέλος τοΰ έτους τό 
ένεργητικόν της κατέπεσεν έντός ιεοσάρων μόνον μηνών εΐς
284.957.000 άπό312,7ο4,οοοαί προεξοφλήσει; της άπό 45,149,ο οο  
είς 28,468,οοο, ένφ οί ήγγυημένοι της άπό 153 άνήρχοντο τα 155 
έχατομμΰρια. Ά λλά καί αί καταθέσεις της κατέπεσαν άπό 162 
3ίς τά 14ο εκατομμύρια.

Αί διαθεσιμότητες τής Τραπέζης έσημειοΰντο ώς άνερχόμενσι 
είς 32,172,000. ποσόν δη*., ανεπαρκές διά νά χρησιμοποιηθώ άπό 
43 Υποκαταστήματα εχοντα παθητικόν κολοσσιαϊον νά ίξυπηρε· 
τήσουν κατά τάς δείνας έκείνας περιστάσεις, παθητικόν άνερχό- 
μενον κυρίως :

Είς καταθέσεις 143,319,οοο
Είς έξωτερ- Λ)αμονς 43,72ο,οοο 
Είςχρεωστικ.Λ)σμούς 29.885,οοο  

Ή τοι τό όλαν 216,924,000
Ό σον άφορα τού; έξογκωθ^ντας κατά τό 1910 «προσωρινούς 

Λ)αμού;καί διάφορα» τούς βλέπομενκατβοχ<Η*ένουςάπό13,237,οοο 
είς μόνον 847,48ο ταύτοχρόνως δέ καί τό άποθεματικόν προνοίας 
άπό 5,οοο,οοο είς 5ο4,οοο. Τά τής έλαττώσεως ταυτης τοΰ άπο- 
θεματικοϋ προνοίας ό Γενικός Διευθυντής κ. Ζ . Μάτοας εξέθηχε 
κατά τήν λογοδοσίαν του τής 8)21 Μαρτίου 1912 με τά έξης πε
ριφραστικά καί ολίγον ίσως άκατάληπτα τότε.

«Κ αθ’ ό,τι άφορφ περαιτέρω εΐς τ  ̂ αποθεματικόν προνοίας 
δπερ περιωρίσθη κατά τόν ύπό κρίσιν ισολογισμόν είς δρ. 5ο4,3ο1 
ένομίσαμεν ότι ώ ν  έιτετρέπετο περαιτέρω avapoW τής προγματο- 
ποιήσεως τοΰ παρά τής έκτακτου Γεν. ήμΛν Συνελευσεως τής 
12)25 Δεκεμβρίου 19ο9 ψηφισθέντος προγράμματος. Ο ν τ»  δέ ην- 
τλήσαμεν έκ τοΰ άποθεματικοϋ τούτου, οπερ τό τέλος τοΰ έτους 
θά είχε νά προι «ιβθή καί διά τοΰ κέρδους τής τελευταίας ημών 
έκδόαεω;, όπ'ος τό μέν φέρωμεν είς τό άρτιον ολόκληρόν τό είς 
χρυσόν άπό θέμα τής Τραπέζικ τό δέ ΐνα συμπληρωσωμεν τήν !κ- 
τοτε άποφαβισμένην λόγφ δέ τών περιστάσεων μή περαιωθεΐβαν 
έτι έκκαθάρισιν τοδ χαρτοφυλακίου τής Τρ«πέζης ^κυρίως Αιγυ
π τ ι α κ ο ύ )  και τέλος δπως χάριν τών έν Αίγύπτφ έκκρβμών έτι 
υποθέσεων, σχηματίσωμεν νέαν ειδικήν δι εχεΐ πρόβλεψιν πρός 
ούσιαΐτικήν ένίσχυσιν τής ήδη ύπαρχούσης τοιαύτης».

Τά άνωτέρυ ήσαν ενδεικτικά τής καταβτασεως εις ην εύρί
σκετο ή Τράπεζα, αλλά καί τή : ψυχολογίας τής Γεν. Διευθΰνο, ως.

Τ ι κέρδη τού 1911 τά άχαθάι ιστα είναι άληβές ότι ύπερέβησαν 
άρκοΰντως τά τοΟ προηγουμένου Ιτο«ς διότι άπό 5 635.000 άνήλ
θον εΐς 7 199 οοο , άλλ’  ώς έκ τών άποσβέσεων χαί τής άνάγνη; 
τή; έξυπηρετήσεως μεγ jλειτέρουκεφαλαίου μετοχικού τό διανεμηθεν 
μέρισμα χατήλθεν άπο Δρ. 9 εις δρχ. 7.5ο μόνον. ΑΙ άποσβέοεις 
μετά τών κρατήσεων άνήλθον έν συνόλφ είς 2.ο5ο.567 έκτός χ&ψ 
3οο.οοο τής διαφοράς τών έξαγοραοθειοών ομολογιών τής 
Τραπέζη;.

Όσον άφορ? τήν κίνησιν τών Κεφαλαίων τής Τραπέζης παρόν-



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΓΑΕΤΗΡΙΑΟΣ

οιάσθη καί πάλιν αΰτη σπουδαίω: ηύξηυιή’η. Ή  ταμειακή π. χ. 
άπό 4.429 1ο4.οοο άνήλΟβν εί; ό 911.979 οοο. Τής είστράξβω; 
χών εξωτερικών γρααμοτίων άπό 253.486 οοο χί; 3ο7.517 οοο.

Τής «γβ^β^ίβληβίας Συ»)τβς από Ι .ο ίο  39ο.οοο είς 1.21ο.όΐ8. 
οοο τή; δέ τών προεξοφλήσεων άπό 21ο.998.οοο είς 314.19ο.οοο.

_Από τήν πορείαν χών εργασιών τής Τραπέζη; αν έκρινέ τις 
θά έπρεπε νά πευΟή ότι κατάστημα χοιοΰτο διά τή# 'Ανατολήν 
*ά είχβ μεγίστη» χρησιμότητα χάριν τον Ελληνικοί έμπορίου και 
ώ ;  χοιοΰτον ή Τράπεζα 'Αθηνών θά ήδύνατο νά πληρώσω έπιτυχώς 
χήν άνάγκην ταύιην δχι καί μικράς έθνικής βη ιασίας.

"Αν λοιπόν ή Τράπεζα 'Αθηνών διωκεΐτο καί κατά τάς περι
στάσεις έκείνας ΰπό Διευθύ«αεω; σώφρονος καί συντηρητικής, 
όιτοία είναι ή νΰν γειιχή Διεύθυνσις αΰτής, πράγμα τό όποιον θά 
άποδει^θή έ» χή εξετάσει τή; πολιτική; τήν όποίαν ένήσκησεν 
οΰτη εύθύς άφ ' ή ; στιγμή; (1914) άνέλαββ τά καθήκοντα της, 
βεβαίως ή Τράπεζα ‘Αθη»ών θά κατώρ&ωνβ νά διαφυγή χοΰ; 
πλείστους τών κινδύνων καί οΰ τω θ ' άπεσοβοΰντο αί πλεϊσταιχών 
κολοσσιαίων υλικών ζημιών ά ; ΰπέοτησαν οί μέτοχοι αΰιής, καί 
άκόμη πλεΐσται άλλαι ήθικαί ζηαίαι ά ; ύχέσχη καί χό ελληνικόν 
όνομα εϊ; χε χήν Αΐγυπχον καί χήν Άνατβλήν, ώς έκ τοϋ φόβο·) 
ό» ένέπνευσεν εί; τάς ελληνικά; έχιχειρήσεις. Καί θά έπρεπε νά 
εί^εν άνδρωθή τόσον ό ελληνισμός καί νά είχε τόσον ένισχυθή 
οίκννομικώ; μεθ* όλας ΐ ' ς άντιξόους περιστάσεις καί νά διεδέχβτο 
χήν τότε Γεν. Διίύϊυνσιν ή νέα τοιαύτη ΐνα κατορθωθχ] διά ιχέαου 
τόσων πολιτικών κρίσεων ή άνόρθωσις τοϋ χβ γοήχρου χο8 ‘Ελλη
νικού ονόματος καί τής κλονισθείσης πρόρριζα θέσεως τής Τρα
πέζη; ’Αθηνών, ώς θ ί  κατα5ειχθί| Ικ τής έξειάσεως τών χρήσεων 
τών έτομένων έτών 1912 καί 1018 άμφοτέρων Αιτοκαλυψασών 
εντελώς τά ; τβ άπωλεία-, άλλά καί τούς αμέσου: κινδύνους, </ϊτινες 
ήπείλησαν αύτήν ταΰτην τήν ΰπαρξιν τής Τραπέζης ’Αθηνών.

1 9 ( 2  — 13 ΕΚΡΗΗΙΕ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑ1ΙΣ γεν. αιευθυντου
Τό 1912 ή Τράπεζα 'Αθηνών διήλθε «ολλήν χρισιμόιηχα.
Ή  οικονομική κρίσις χής Εύρωηης καί Ιδίως χής Αίγύπτου 

έπέδρασε πολύ δυσμενόδς επί τής πορείας της. Ή  εκρηξις δέ 
τοΰ Βαλκανικού πολέμου κατά το δεύτερον έξαμηνον τοΰ έτους 
έ κείνοι-, ήνάγκασε τήν Τράπεζαν, ώς έκ του πανικοΰ όστις έξερράγη 
νά χάμο χρήσιν χαί τοΰ τότε κη ινχίϊένιος διχαιοστασίου διά χά έν 
'Ελλάδι καί Κρήιχι ΰ)στηματά της-

‘ Η Τράπεζα 'Αθηνώνδέν κατώρθωσε ν’ άνορθωθΰ άνευ βαρειών 
ζημιών. Ή  έξακολουθήιασα κρίσις συνεπλήιωαε τό εργον τής 
κιταστροΛή; καί κατά τόν_ Μάρτιον 1913 ή Διοίκησις αύτής πα
ρ «υοιάζουσα πρός τούς μετόχους τόν άπολογιΟμόν τον προηγουμέ
νου έτους έπρότειιε μέτρα όίυνηςά δι’ αύτούς, τά έ^ής .·

Άπόσβεσιν ολοσχερή τώνπραγματοποιηθεισών ζημιών διά τής 
χρησιμοποιήσω; όχι μονον τώ» καθαρών κερ3ών άνερχομένωνεϊς 
δραχαάς 1.6ο4.οοϋ περίπου, άλλά καί τών άποθεματικών προνοια; 
καί τακτικών ά'ερχομένων είς 6.180.53ο άλλά καί άκόμη μίαν 
άπόσβεσιν έκ τοΰ μετοχικού κεφαλαίου έκ δραχ. 15 000.000, δηλ. 
τό όλο» έξ ‘22.784 000 δραχμών άποτελουσών τό 37  ̂ 12 ο)ο έπί 
τού έξ 6ο.οοο.οοο κεφαλαίου της.

Ή  πρότασις αΰτη γενομένη είς ψΛχολογικήν στιγμή» εύνοϊκής 
τροπή; χών έθνικών πραγμάτων τοΰ ‘ Ελληνισμού χαίχατόπιν δι
πλασιασμού τών έδαφών τή; Ελλάδος εγεινεν αποδεκτή άπό τούς 
μετόχους xrj έμπράχιφ συνεργασία καί χής ‘Εθνικής Τραπέζη;, 
Σονέπεια όμως τών μέτρων τούτων ΰπήρξεν ή άπομάκρννσις άπό 
τοΰ αξιώματος τοϋ  Γεν. Διευθυντοΰ τού κ. Ζ. Μάτσα καί ή άντι- 
κατάστασις αύτοΰ διά χοΰ κ. I. Ήλιάσκου, γνωστού τραπεζίτου 
εν Κο»ν)πόλει, χαίρονχος χήν άμέρισχον εμπιστοσύνην χαί χών 
Γάλλων μετόχων.

Καχά τό 1912 ή Τράπεζα δέν έπλήρωίβπαρά μόνον τό έκ 3 1)2 
δραχ. μέρισμα (ής πρώτης εξαμηνίας, παρουσίασε δέ ισολογισμόν 
αίσθητώς μειωμενον έχ νέον.

Το ένεργητικόν της άπό 284.957.259 κατέπεσεν άποτόμως καί 
πάλιν είς μόνον 240,1ο8.000, -αί δε καταθέσεις άπό 140 έκα
τομ. είς μΟνον 118.

Τό Ιτος 1913 ήν Ιτος πολυτάραχον όχι μόνον διότι ό Βαλκανι
κός πόλεμο; έλαβεν άλλην τροπήν καί δέν έληξεν είμή διά τή; 
«wvθήκης τοΰ Βοικουρεστίου κατά Ιούλιον καί τής συνθήκης 
Αθηνών χατά τόν Νοέμβριον χοΰ αύτοΰ έτους, άλλά χαί διότι οί 
έκ χης άλλα/ή; χής Γεν. Διευθύισεως καί χής προβλήψεως χοΰ κ. 
'Ιακώβου Μιτονιέ ώς συμβούλου καί πληρεξουσίου, έδέησε νά 
γίνουν καί πολλαί μβχαβολαί είς τό άνώχερον προσωπικόν, άλλά 
χαί καταργήσεις 'Υποκαταστημάτων χινών, διόιι πράγματι αρκε
τοί έκ χών διευθυντών Υποκαταστημάτων έπωφεληθενχες άπό 
«όν ελαττωματικόν Ιλεγχον τής Γεν Διευθΰνσεως έπεδόθησαν είς 
κερδοσκοπίας δαπάναις χή; Τραπέζης καί οί χοιοΰχοι βεβαίως 
ειτρβπεν' άπομαχρννθοΐν άπό χήν Τράπεζαν, ΐνα έξυγιανΟχι αΰτη 
καί άπο χά έτικίνδννα ταΰχα στοιχεία.

Ό  Ισολογισμός λοιπόν χής Τραπέζης χόν όποιον παρουσίασεν 
ό νέος Γβν. Διευθυντής χ. I. Ήλιάσκος είς τούς μετόχους κατά 
'Απρίλιον χοΰ 1914 ήτο άχλώς μία συνοπχική λογιστική καχάοτα- 
βις χή; Τραπέζης. Ό  κ. I. Ήλιάσκος φρονίμως ποιών δέν ήθέ. 
λησε νά π&οβΰ ίΐς  κατάσχω σι ν κανονικού Ισολογισμοί·, διότι μεθ* 
δλας τάς έξ 22 καί πλέον έκατομμυρίων άποσβέσεις τοΰ παρελ
θόντος έχους. δέν άνελάμβανε προσωπικήν εύθύνην oti τό ένερ

γητικόν τή; Τραπέζη; έξυγιάνθη τελείω;.
Ή  έπιφύλαξις αΰτη τοΰ κ. I. Ήλιάσκου άπεδίχθη έκ τών 

υστέρων ότι ήτο πολύ σοφή όμολογουμένως. Α ότι καί έβασίζετο 
άκόμη εΐ; τό γε-/ονός (τό όποιον άλλως χε έτάραξβ πολύ χό κοι
νόν) τήϊ κατά τόν Ίαιουάριον 1914 φικακίσεως τοΰ τέως Γεν. 
Διευθυντοΰ χής Τραπέζης Ζ. Μάτσα καί τοΰ Διευθυντοΰ καί Συμ
βούλου ού ή ; κ. Δ. Ήλιοπούλου, χατηγορηθέντην εκι άπάτ^|. Καί 
τοΰτο χατό.χιν αύχεπαγγέλτου ένεργεία; τοΰ ΕΙσαγγελέως χών 
Πρωτοδικών, προβάντος είς άνακρίοεις άπό χής 2 'Απριλίου 1913 
κατόπιν τής ύπ’ αύτ&ν αναγγελίας τών χολοαοιαίων ζηιιιών χής Τρα
πέζης κατα χήν Γεν Συνέλευσιν τών μετόχων, κατα Μάρτιον χοΰ 
1913, ώ ;  εΐπομεν ήδη.

Τ Ο  ΕΡΓΟΝ Τ Ο Υ  Κ· ΗΛΙΑΣΚΟΤ
Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ε Ι Σ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ

Ό  χ I. Ήλιάσκος άναλαμβάνων χήν Γεν. Διεύθυνσιν χής 
Τραπέζης 'Αθηνών έοκέφθη νά βαδίσω μετά πολλής φρονήαεως 
άπό πάσης άπόψεως. Δι’  ό έσπενσε νά ύποβάλχι ΰπό τήν έγκρισιν 
τών μετόχων τροποποιήσεις τινάς τοΰ Καταστατικού ούηώδεις 
καί συμφώνους μέ τάς βλέψεις τής Κυβερνήσεως Ββνιζε/ου.

Άναφέρομβν τινας έξ αύτών χόριν χή; ιστορίας τής Τρα-
ni^T15:«Οι έ)ε,·κται χή; πλειοψηφιας και χη; μειονοψηφίας συντάσ
σουν χωριστήν εκθβσιν».

« Ό  Γεν. Διευθυντής νά μή δικαιούται νά είναι καί σύμβου
λος αύιή;».

Διά νά δώηομεν δέ ιδέαν τινά μέχρι ποιου βαθμού τό ’ Ενερ
γητικόν χή; Τραπέζης κιιέπεαεν έντό; τοϋ έιους έκείνου θά ση· 
μειώσωμεν μερικά έκ τών κεφαλαίων αύτοϊ', ώ ;  καί τοΰ παθητι
κού. έν συνκρίσει με τό ?τος 1911.

1911 1913
'Ενεργητικόν 284 957,000 193,259,000
ΚαιαΟέοεις 140,319,οοο  93,74ο,οοο
Έξ.Λ)σμοί 43,7οο,οοο 2,357,000
Διαθέσιμα 32,172,οοο  16,οοο ,οοο
Ή  άχλή σΰγκρισις είναι άρκού*χως εκφραστική τή; δεινή; 

θέσεως, εί; χήν όποίαν εύρήκβ χήν Τράπεζαν ό νέος Γεν. Διευ
θυντής αύτής.

Κ·>ί έν ώ τό ετος 1913, τό καί εικοστόν σπό τής ίδρύσεω; 
τή; Τραπέζης, έχλειεν ήδη ύπό πολύ δυσμενείς συνθήιας, τό 
1914 ήρχιζεν ύπό έιι χείρονας.

Διότι ή εΐ·^ησις χής προφυλακίσεω; χών τέως Λιοικητών τής 
Τραπέζη; προχαλέσαοα πάταγον δια τοΰ τύπου έπέαερεν ώς συ
νέπειαν χήν μείωσιν τού ηθικού χή; Τραπεζης καί έπομένω; χή; 
πρός αύτήν εμπιστοσύνη; χού κοινού, καί Ιδίω; χών καταόεών 
αύιή;

Ό  νέος Γεν. Διευθυντής εύρέϋη λοιπόν καί πρό άπροόπτων 
περιστά-εων τοιαύιη; φύσεις, αί όποΐαι έδυσχέραναν είς μέγαν 
fUtla ν τό έ^γον του.

Κατά χήν 18 'Απριλίου τοΰ 1915 ή νέ* Γεν. Διεΰθυνσις ΰπο- 
βάλλουσα τήν έκθεσίν τη; είς χούς μετόχους αύτή; διεξετραγώ- 
δησε τήν δεινότητα τών κρίσεων, α ; διήλθεν ή Τράπεζα κατά 
χο 1914, καί χήν δεινότητα χής θέσεως αύτή; κατά τόν χρόνον 
έ^εΐοον.

Θα ήτο ενδιαφέρον νά άναφέρωμεν άποσπάΐματα τινά τή; έκ- 
θέσεως εκείνης.

«Εΐχομεν τήν έλπίδσ, λέγει ή εκθεσις, ότι οί εξαιρετικοί αυ 
ται περιστάσεις ήθελον έκλείψει ουντόμ»; καί μ«τ’  οΰ πολύ θα 
ήδυνάμεθα νά καταστρώσωμε» καί ύποβάλωαεν ύμίν κατάσιασιν 
λεπιομε^ή·

«Άλλ’ άτυχώς τά πράγμαχα ε)αβθν άλλην Ι|έ>ι|ιν. Ή  δικα
στική ένέργεια, ή άρξαμένη χό 1918, έξηκολούθησε καθ' άιιαν τό 
λήξαν έτος καί ή «αράχασις αΰτη έπέτεινε τήν άνησυχίαν τοΰ 
κοινού, όπερ μή άνχι ληφθέν χήν σημασίαν χών ανακρίσεων έ θεώ
ρησε χαύτα; ώ ;  στρεφομένας κατ' αύιή; τής Τραπέζης.

« Ή  άνηιυχία αΰτη έξεδηλώθη δι’ άναλήψεως καταθέσεων δς. 
29,189,οοο Αί ξέναι άγοραί βαθέως έταράχθησαν, ύπό τού; 
όρους δέ ΐούιόυς κατέστη άδΰνατος πάσα ένίσχυσις ή ή έξεύρεσις 
συνδυασμόν, δι* οΰ θά ετίθεντο at βάσεις οικονομικής άναδιορ- 
γανώσεως.

«Άφ* ετέρου τό δικαιοστάβιον όχι μόνον διετηρήθη έν Έλ- 
λά’ίι, Λλλ" έδέησε νά θεσπισθή χαί έν Τουρκί^ καί ΑΙγύπτφ.Ουιω 
ή έκ χοΰ διχαιοστασίου δημιουργηθεΐσα καχάστασις μάς έσχέρησε 
πάρ’  όλοις καί xoXc λοιποϊς Ύποκαταστήαασι τών μέσων τής άκρι- 
βοΰς έκτιμήσεως χή; φερεγγνόχητοςχών οφειλετών χή{ Τραπέζης, 
ένφ ή λειχουργία ταΰ δικαιοιτασίου κατέστησε λίαν δυσχερή καί 
πάσαν τελεσφόρον ένέργειαν πρός εΐσπροξιν καί τελικόν διακανονι
σμόν χών άκινητούντων λογαριασμών τή; Τραπέζης.

«Ά πό δέκα μηνών πέντε μεγάλοι Δυνάμεις καί πολλά άλλα 
κράτη έχουν ηεριπλακή είς τόν δεινότερον τών πολέμων > ΰ; άνέ- 
γραψεν ή ίσεορία. Καί ναι μέν ή ’ Ελλάς δέν μετέχει, χών έχθρο- 
πραξιών, χοία όμω ; χών Κραχών ενθα λειτουργούν τά σπουδαιό- 
χερα χών Ύποκαχασχημάχων μας ’Αγγλία, Αΐγυτχος καί Τουρκία, 
είναι εμπόλεμα, οΰτω δέ πλτιν χών στνεπειών, « ς  ύφιστάμεθα έκ 
χοΰ γενικοΰ οικονομικού κλονισμοΰ, δν προύκάλεσεν ό πόλεμος, 
Ιχομεν ν’  άνχιμεχωπίσ<ομεν καί δυσχερείας είϋιχή; φύ«ο>-, ώς έχ
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10)31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1010
Ε Ι Ι Ν Γ Ε Ρ Γ Ι ^ Τ Ι Κ Ο Κ Γ

Μετρητά έν τφ Ταμεία), παρά Τραπέζαις καί
είς Έντοκα Γραμμάτια..........................

Διαθέσιμα παρά Τραπέζαις Έξωτερικοϋ . .
-Συναλλάγματα καί Τοκομερίδ. έν Χαρτοφυλ. 
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί έπί Γραμμ. 
Δάνεια καί Λ)σμοί : Ήγγυημένοι διά χρεωγρ. 
Δάνεια καί Λ )σμοί: Ήγγυημένοι δι’ υποθήκης 
Δάνεια καί Λ)σμοί : Ήγγ. διά διαφορ. έγγυήσ. 
Προκαταβολαί έπί φοριωτ. καί εμπορευμάτων
Τρέχοντες Λογαριασμοί.....................................
Χαρτοφυλάκιον Χ ρεογράφ ω ν..........................
Συμμέτοχοι εις Επιχειρήσεις..........................
Καταστήματα Τραπέζης.....................................
Κτήματα έξ αναγκαστικών έκποιήσεωι·. . .
Εγκαταστάσεις, Έπιπλα, Χρηματοκιβ. . .

Δρχ. 81.485.438.23 
» ί 10.467.217.43 
» 23 396.737.75
» 22.038.274.23
» 24.398.414.62

4.941.113.74 
» 26.448.136.76
* 100.344.578.11 
» 52.665.328.98
» 19.066.149.65

1.413.184.75
6.307.058.12

12.738.301.60 
» 650.000. —

Δρχ. 486.359.963.87

Κεφάλαιον Εταιρικόν..........................
Κεφάλαιον Άποθεματικόν Τακτικόν.
Καταθέσεις Ό ψ ε ω ς ..........................
Καταθέσεις προθεσμίας.....................
Καταθέσεις είς έγγύησιν.....................

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

. Δρχ. 48.000.000—
■ » 600.000.—

» 205.159.854.92
• >' 51.660.617.81
. » 25.764.137.42

Τ αμιευτή ριον.....................   * 29.707.963.80
» 74.409.873.95

18.302.505.38 
3.872.118.94 

16.597.313.62 
7.539.583.93

11.211.50
4.200.000.—

534.782.60

Τρέχοντες Λογαριασμοί...............................
Άνταποκριταί Έξωτερικοϋ..........................
Εισπράξεις διά λογαριασμόν Τρίτων. . .
Έπιταγαί πληρωτέαι. . ..........................
'Υποκαταστήματα (προσωριναί έγγραφαί) 
Μερίσματα πληρωτέα, παλαιών χρήσεων. 
Μερίσματα πληρωτέα, χρήσεως 1919 . . 
Κέρδη καί Ζημίαι : 'Υπόλοιπον είς Νέοι.

Δρχ. 486.359.963.87

Κ Ε Ρ Δ Η  Κ 7*Ι  Ζ Μ Μ Ι Ά Ι

Σ Ρ Ε Α Σ Ι Σ

Γενικά Έ ξοδα  καί Φ ό ρ ο ι .................................. Δρχ. 9.736.111.34
Άπόσβεσις Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .................................» 80.459.47
Άπόσβεσις παλαιών έπισφαλών απαιτήσεων . » 7.308.050.85
Κέρδη πρός δ ια ν ο μ ή ν ........................................... » 6.000.000.—

Δρχ. 23.124.621.66

Π Ι Σ Γ Λ Σ Ι Σ

'Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως . . . .  Δρχ. 404.918.40 

Τόκοι, Πρόσοδοι, Προμήθειαι καί διάφορα

Κέρδη άφαιρέσει διαφόρ. προβλέψεων. > -22.719 703.26

Δρχ. 23.124.621.66

Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

Τακτικόν άποθεματικόν κεφάλαιον ................................................................. Δρχ. 600.000.—
Τακτικόν μέρισμα 5 ο)ο έπί τών κοινών μετοχών........................................... » 2.400.000.—
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου....................................................   » 240.000.—
Κράτησις 1 ο)ο υπέρ φιλανθρωπικών σ κ ο π ώ ν ......................................... » 30.000.—
Κράτησις 1 ο)ο ύπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεων τών 'Υπαλλήλων . . .  >· 30.000.—
Πρόσθετον μέρισμα Δρχ. 3.—έπί μετοχών κοινών καί επικαρπίας . . * 1.800.000.—
Φόρος καθαρίΖς π ρ οσ ό5 ου .................................................................................... * 365.217.40
‘Υπόλοιπον είς νέον  ................................................................................ » 534.782.60

Δρ£ 6.000,000.—

Ά θη ναι, τή 10)23 Μαρτίου 1920.

‘Εντολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου

Ό  Γενικός Διευθυντής Ό  'Γποδιευθυντής τοΰ Γενικού Λογιστηρίου
1. Κ. ΗΛΙΑΣΚΟΣ Α. Μ. ΛΕΒΟΥΝΗΣ

Έ κ  τών "Ισολογισμών τών ετών 1919 κ α ι  20 καταφαί
νεται ή γιγαντώδης έξέλιξις και πρόοδος τών έργασιών τής 
Τραπέζης ’Α θηνών επισπώσα τόν θαυμασμόν διά τήν δε
ξιάν διαχείρησιν τοϋ Γενικού αυτής Διευθυντοΰ κ. Ή λιά- 
σκου και τών λοιπών συνεργατών αύτοΰ.

Κατά τό ετος 1919 διενεμήθησαν Κέρδη 6.000.000.—  
Κατά τό ετος 1920 διενεμήθησαν Κέρδη 18.14-4.451.40

Υ Π Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α Τ Α

Έ ν  Έ λλάδι: ’Αθήναι, Άδριανοΰπολις, ’Αργοστόλιον, 
Άγρίνιον, Βόλος, Η ράκλειον, Θεσσαλονίκη, ’ Ιωάννινα, 
Καβάλλα, Καλάμαι, Λάρισσα, Λήμνος (Κάστρον), Μιτυλήνη, 
Πάτραι, ΙΙειραιεΰς, Ρέθ-υμνος, Σάμος (Βαθύ και Καλόβασι), 
Σμύρνη, Σΰρος, Τρίπολις, Χαλκίς, Χανία, Χίος.

Έ νΚ ω ν)π ό λ ει:  Γαλατά, Σταμποΰλ. Έ ν  Α Ιγύπ τω : 
’Αλεξάνδρεια, Κάϊρον, Π όρτ-Σάϊδ. Έ ν  Κ ύ π ρ φ : Λεμεσός, 
Αευκωσία. Έ ν  Ά γγλ ίψ : Λονδΐνον, Μάντζεστερ.



Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 10131 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1920
ίΞ Ιν Γ Ε Ρ Γ Ή Τ Τ Κ Ο Κ Γ

Μετρητά έν τφ ΤαμΕίω, παρά Τραπέζαις είς 
"Εντοκα Κυβερν. Γραμμ. καΐ Τοκομερ. 

Διαΰέσιμα παρά Τραπέζαις 'Εξωτερικοί . .
Συναλλάγματα........................  . . . . .  .
Προεξοφλήσεις καί Προκαταβολαί έπί Γραμμ. 
Δάνεια καί Λ)σμοί : Ήγγυημένοι διά χρεανγρ. 
Δάνεια καί Λ )σμοί: Ήγγυημένοι δι’ υποθήκης 
Δάνε.α καί Λ)ομοί : Ήγγ. διά διαφαρ. έγγυήσ. 
Προκαταβολαί έπί φοριωτ. καί εμπορευμάτων
Τρέχονας Λογαριασμοί.....................................
Χαρτοφυλάκιον Χρεωγράφων  .....................
Συμμετοχαί εί; ’Επιχειρήσεις  .....................
Καταστήματα Τραπέζης. . ...........................
Κτήματα έξ αναγκαστικών εκποιήσεων. . .
’ Εγκαταστάσεις, "Επιπλα, Χρήμα τοκιβ. . .

Δρχ· 122.556
140.107
63.558
25.027,
30.709,
5.076,

37.850.
94.523.
66.972.
12.883.
3.063,
8.362
5.656,

430.16
706.46
137.75
502.49
498.10
160.54
914.80
802.14
467.08
728.43
185.—
116.57
047.97

Δρχ. 6Ϊ6.347.732.49

Ι Ί Α Θ ί ΐ Τ Ι Κ Ι Ο ί Ν Γ

Κεφάλαισν Ε τ α ιρ ικ ό ν . .......................................Δρχ. 48.000.000.—
Κεφάλαιον ΆποΦεματικόν Τακτικόν. . . .  > 2.400.000.—
Κ«φάλαιον Άποθεματικόν ’Έκτακτον . . .  » 2.600.000.—
Καταθέσεις *Ο ψ εω ς.................................................» 245.353.268.7Τ
Καταθέσε’ς προθεσμίας........................................... » 92.462.586.41
Καταθέσεις είς έγγΰησιν........................................... » 46.004.780.64
Τ αμιευτή ριον ........................................................... » 34.132.234.49.
Τρέχοντες Λογαριασμοί........................................... » 63.528.998.81
Άνταποκριταί ’Ε ξω τερ ικ ο ύ ..................................» 31.269.804.14
Εισπράξεις διά λογαριασμόν Τρίτων. . . .  » 2.996.843.55
Έπιταγαί καί ’Ε ν τ ο λ α ί . ..................................... » 20.116.316.19
‘Υποκαταστήματα (προσωριναί έγγραφοί) . » 17.554.807.49
Μερίσματα πληρωτέα, παλαιών χρήσΕων. . »’ ■ 1.670.509.—
Μέρισμα τής χρήσεως 1920, άπηλλαγμένον

φόρου καθαρός προσόδου........................... » 6.000.000.—
Κέρδη καί Ζημίαι : 'Υπόλοιπον είς Νέοι. . » 2.257.583.—

Δρχ. 616.347.732.49

Κ Ε Ρ Δ Η  Κ 7ΚΙ Ζ Η Μ Ι Μ
Π Ι Σ Τ η Σ Ι 2

Γενιχά Έ ξ ο δ α ..................... ■.......................
Φόροι Έλλην. Γαλλ. καί Άγγλ. Δημοσίου.
Έ ξοδα  Νέων Μ ετοχ ώ ν................................
Είσφορά τής Τραπέζης. ύπέρ τοΰ Ταμείου 

Συντάξεων τών Υπαλλήλων . . .
Άπόσβεσις Ε γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ν .....................
Πρόβλεψις 10 ο)ο έπί τής άξίας τών Χρεωγρ 
Πρόβλεψις 10 ο)ο έπί τής άξίας τών Κτημά 

των έξ αναγκαστικών εκποιήσεων . 
Κέρδη πρός διανομήν . . . . . . .

Δρχ- 14.346.960.43
792.242.61
310.437.35

369.062.71
1.362.841.20
1.430.000.=

630.000.—
18.144.451.40

Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως . . . . Δρχ. 534.782.60
Τόκοι,'· -Πρόσοδοι, Προμήΰειαι καί διάφορα

Κέρδη άφαιρέσει διαφόρ. προβλέψεων. » 36.851.213.10.

Δρχ.' 37.385.995.70

Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν

Τακτικόν άποθεματικόν κεφάλαιον · . · . · . · .  . . ■ . ........................
Τακτικόν μέρισμα 5 ο)ο έπί τών κοινών μετοχών . . . . .  . .
Φόρος 10 ο)ο τοΰ πρώτου μερίσματος.....................................................
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί δρχ. 13.143.000 .....................
Ιίράτησις 1 ο)ο υπέρ φιλανθρωπικών σκοπών  ..........................< ·
Κράτη ιις 1 ο)ο ύπέρ τοϋ Ταμείου Συντάξέων τών "Υπαλλήλων-. .
Κράτησις 5 ο)ο ύπερ τοΰ Προσωπικού  ..........................  ■ · · ·
Πρόσθετον μέρισμα Δρχ. 10.—έπί τών μετοχών κοινών καί επικαρπίας
Φόρος 10 ο)ο τοϋ προσθέτου μερίσματος...............................................
Φόρος κυκλοφορίας Μ ετοχών....................................................................
Κράτησις δι’  Έκτακτον Άποθεματικόν Κ ε φ ά λ α ιο ν ..........................
Υπόλοιπον εΐς νέον . . .  ...............................................................

Δρχ. 1.800.
2.400

266,
1.031

131.
131
657

6.000
636,
182.

2.600,
2.257.

Δρχ. 37.385.995.70i

000.—
000.—
667.75
440.—
4 3 0 .-

.430.—
1 5 0 .-
.000. -
666.65
084.—
000.—
583.—

Δρχ. 18.144.451.40

Έ ν  Ά θή ναις rrj 6)19 Φεβρουάριου 1921 

*Ε ν τ ο λ ή  τ ο ϋ  Δ ιο ι κ η  τ ι χ ο ΰ  Σ υ  μ β ο υ  λ ί ο  υ

Ό  Γενικός ΔιευΘυνιής 
I. Κ . ΗΛΙΑΣΚΟΣ

Ό  Διευθυντής τοΰ Γενικοΰ Λογιστηρίου 
Α. Μ. ΛΕΒΟΥΝΗΣ



Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Π Ε Σ Μ Α Τ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
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Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ .  Η Λ Ι Α Σ Κ Ο Ξ

Έγεννήΰη έν Κωνσταντινουπόλει καί έσποΰδασεν εις τήν Εμπορικήν Σχολήν Χάλκης.
Ειργάσθη μέχρι τοΰ 1913 εις τόν ϊδιον Τραπεζιτικόν οίκον, οπότε ανέλαβε τήν Γενικήν Διεύθυν·· 

σιν’ τής Τραπέζης Α θ η ν ώ ν .
Σύμβουλος διαφόρων έν Κωνσταντινουπόλει καί Ά θή ναις  ’Ανωνύμων 'Εταιρειών.

'y * '





Ι Α Κ Ω Β Ο Σ  Ε Δ Ο Υ Α Ρ Δ Ο Σ -  Π Ε Τ Ρ Ο Σ - Μ Α Ρ Ι Α -Κ Α Ρ Ο Λ Ο Σ  Μ Π Ο Ν Ι Ε
Γόνος τη; επιφανούς έν Γαλλία οϊκογενείας τών Όρτολάν καί Μπονιέ. Υίός τον Πέτρου Μπονιέ καί έ'γγονος 

τοΟ Έ£ουάρδου Μπονιέ έπιςρανονς Γάλλου νομομαθούς καί Καΰηγητοΰ τοΰ Γολλικοΰ Πανεπιστημίου.
ΈγεννήΟη έν ΓΙαρισίοις τήν ΙΟην ’Απριλίου τοΰ 1879.
Διδάκτωρ τοΰ δίκαιοί', διπλωματούχος τής Σχολής τών Πολιτικών ’Επιστημών, οικονομικού κ α ί  τραπεζιτικού 

τ μήματος. Έχρημάτισε Διευθυντής τοϋ Credit Fonder τοΰ Άλγερίου καί τής Τΰνιδος.
Ά π ό  τοΰ έτους 1913 εντεταλμένος Σύμβουλος παςά τή Γενική Διευθυνσει τής Τραπέζης ’ Αθηνών. Εϊνε τιμη- 

μένος διά τοΰ Χρυσοΰ Σταυροΰ τοΰ Σωτήρος καί διά το® Έλληνικοΰ μεταλείου τής Στρατιωτικής Άξίας.





Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  Κ.  Η Λ Ι Α Σ Κ Ο Σ

Ένεννήθη έν Κων) κ'Λει καί έσποΰδαοεν είς τήν έν Παριοίοις Ecole de hautes etudes Commerciales.
* 1 ‘ τ «,',,ιρηον Ύπο5ιευ3υννης του Κεντρικού Καταστήματος.•Απύ τοϋ L9U Λαοά τΰ Toant-;n Ά θην^ί, il; τυ/χανει σ>ι.αερον ι,





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

τής εμπολέμου καιαστάσεως, ε ί; ή» εΰρίσκβνται τά ώ ; εΐρηται 
κράτη.

*  **
Τ ’ άνωχέρω^ίδουν τήν εικόνα; τής θέβεος, εί; ήν ε&ρίσκετοή 

Τράπεζα κατά τόν χρόνον έχϊΐνον, διά τρόπου άρκετά έκφρα- 
οτικοΰ.

Τό ενεργητικόν τής Τραπέζης άπό 193.259 ο οο  κατέπεσεν ήδη 
είς δραχ. 156.ο8ο,οοο. Ή  διαφορά αΰπ) προήλθεν είδικώς έκ τών 
εξής κυρίως κεφαλαίων.

7.39ο.οοο άπό προεξοφλήσεις, ηροκατοβολάς γραμματίων, 
. .Συναλλαγματικά; καί Τοκομερίδια.

1 1 .8οοοοο  άπό λ)σμούς in i έ /εχύρφ τίτλων Ιμπορευμάτων 
καί ΰποθήχης έπί ακινήτων.

5-307.οοο  άπό χρεωστικούς λ)σμοΰς.
3,67ο.οοο άπό χρηματόγραφα Τραπέζης.
8.747,000 άπό μετρητά καί διαθέσιμα-
Και το σύ/ολον τών ποσώνιιούϊων έχρηοιμοπονήθη κυρίως είς 

άπόδοοιν καταθέσεων έκ δρα 29.189,οοο  άποσυρθεισών ώς έκ 
τών φόβων οΐ οποίοι έγεννήόησαν κατόπιν τών ώς εΐρηται έξελι- 
χθεντων γεγονότων.

Έν τούτοις ή χρήβις 1914 παρουσίασε τοΰτο τό εΰχάριστον, 
ότι ή Τράπεζα ήδυνήθη έκ τών Ιδίων της μέσων ν ' άνταποκριθΰ 
είς τάς έπειγούσας άνάγκας της, καί νά ελάττωση ακόμη τά έξο- 
δα κατά έν έχατομμύριον δ ρ α χ ι ι ώ ν .

Κατά τό ίδιον έ κείνο έτος ό νέος Γεν. Διευθννιή: έμε /ίμνησεν 
ιδιαιτέρως υπέρ τοΰ Ταμείου Συντάξεων και ’Ασφαλείας Ζωής 
τών υπαλλήλων τή; Τραπέζης, καθότι καί τοΰτο είχεν ήδη δια
θέσει τά περισσότερα τών κεφαλαίων του εί; μετοχής τη ; Τρα- 
πέζη; καί συνεπώς εύρέθη με έλλειμα κατά 2οο.οοο δραχμάς ώς 
έκ τής ποοσκαίροο-καταπτώσεως τών τιμών τών μετοχών μέχρι 
δραχμών 26 28 άκόμη.

<φ( 1315-Η HUH ΤΗΣ WMjEM )φ
Ή  επομένη χρήβις τού 1915, ώς έκ τών έξακολουθησασών καθ’ 

δλον έκεΐνο το έτος άνακρίσεων και τής έπιδεινώσεω; τον παγκο
σμίου πολέμου δέν ήτο δυνατόν νά παρουσίαση βελτιωμένην τήν 
θέσιν τής Τραπέζης, Ά λλ ’ oCt8 καν ήδυνήθη ν' άνακτήση αΰτη 
τήν κλονισθεΐσαν έπ* αύιή; εμπιστοσύνην τοΰ κοινοΰ.

Έ ν  τούτοι; κατά την χρήσιν έκείνην ή Διοίκησις τής Τραπέζης 
κατώρθωσε νά εξακρίβωσα τήνθέσιν οϋςής καί νά μή διστάση νά 
μεταφέρο τού; έγκλείονταςκινδύνους Λ)σμοϋςέκ δραχ, 20-646.658 
εί; νέαν μερίδα “ Έκχρεμεϊ; και διάφοροι Λ)σμοί,, και ν’ αύξηση 
εί; 15.000.000 έν δλω ιούς Λ)σμούς έφ" ών vJi μή λογίζη τόκους, 
καί τοϋτο διά νά δυνηθή διά πρώτην φοράν νά παρουσιάσω ένα 
Ισολογισμόν μέ θετικός βάσεις,

Έ ν  τφ μεταξύ προέβη είς νέαν έλάττωσιν τών γενικών έξόδων 
τής Τραπέζης κατά δραχ, 842.092 καί οΰιω περιοιρισετό έλλειμμα 
τής χρήσεως εκείνης είς τό ποσών τών δραχμών 1.064.572. τοΰ 
έλλείμματος τούτου άνελθόντος κατά τήν προηγουμένην χρήσιν 
είς τάς δραχ, 1,ο30.464 έπίσης.

Καίτοι δέ ή θέσις τή; Τραπέζης εύρίσχετο εί; τοιαύιην κρισι
μότητα καίτοι τό έν<-ργηιικόν της έβαινεν όλοέν μειούμενον, ώς 
θά ίδωμεν κατωτέρω, έν τούτοις τόν νέον Γεν. Διευθυντήν κ. 
Ήλιάσκον έχαρακτήριζε μία έμμονος αισιοδοξία περί τοΰ μέλλον
τος τή ; Τραπέζης "Αθηνών. Δι* ό έλεγεν είς τήν πρός τού; μετό
χους έκθεσιν του κατά τήν 22αν Απριλίου 1915.

“ Πρός τά μέλλον τής Τραπέζης δύνασθε Κύριοι Μέτοχοι ,^νά 
αποβλέπετε μετ' έμπιστοσύνης, άφοΰ μάλιστα είθθε είς θέσιν ήδη 
νά έκτιμήσητε έκ τών πρώτων καί σπουδαίων έπιτευχθέντων απο
τελεσμάτων τήν άντοχήν καί τήν μεγάλήν ζωτικότητα αΰιής, ής 
άλλως τε δέν έπαυσε νά παρέχω δείγματα τρανά κατά τό σιάδιον 
τών μακρών δοχιμασιών, ά ; διήλθεν,,.

Καίέν τούιοις τό ενεργητικόν τής Τραπέζης παρουσιάζετο μει- 
ωμένον άπό δρχ. 156.ο8ο 000 εί; δρχ. 144.812.ooo, ώ ;  έκ τής 
έλαττώσεω; τών ή/νυημενων Λ)σμών της άπό δραχ. 74 7ο0.ο00 
είς δραχ. 88.7οο 00ο καί τών προεξοφλήσεων αυτή; άπό δραχ. 
6.185.οο0 είς δραχ. 4.663.οο ο .

*£ξ άλλου καίτοι έν τφ Παθητικώ αΰ(ή; αί καταθέσει; υπέ
στησαν νέαν οΰσιώδη μείωσιν άπό Δραχ. 69.552.000 καταπεσοΰ- 
σαι είς ίροχ. 57.064.ο00 μόνον, οί διαθεσιμότητες τηςιίς τόένερ- 
γητικόν παρουσιάσθήσαν ένισχυμέναι κατά δύο καί τ)αι<ϊυ έκαιοα- 
μύρια περίπου, ώ ;  άνελθοΰσαι άπό δραχ. 7.279 000 εί; δραχ. 9. 
749.000.

IHfiTOAH ΒΕΛΤΙβΧΕΩΣ

Τό 1916 είκοσιόν τρίτος έτος τής Τραπέζης Αθηνών, χαίιοι 
πολυτάραχον, καίτοι πλήρες κινδύνων έξωτερικών, ώ ; έκ τού έξα- 
κολουθήσαντος παγκοσμίου πολέμου μετά περισσοτέρας έντασεως, 
πλήρες καί εσωτερικών τοιούτων ώ ; έκ τή ; συγκλονησάσης τήν 
"Ελλάδα έσωτερικής διαμάχης, έν τούτοι; υπήρξε διά τό μέλλον 
τής Τραπέζης ή χαρμόσυνος αΰγή.

Διότι άηο του έτους έχβίνου ηοχ«*βν ή αναγέννηβις αυ«|ς <Ηα 
τρόπου λίαν ένδβιχτιχοϋ, ώς έκ τοΰ άφ ω νου  χρήματος, τάββοίον 
ήρχιοβ νά χνχλοφοφχί βΙς τήν 'Ελλάδα, χατόπιν των κβρβων τα 
όχοΐα ήρχιΟτν ήδη ν" άποχομίζϋ 4 ’Ελληνική ναυτιλία, *αί αχομη
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κατόπιν τή ; είς την Μακεδονίαν παρουσίας εκατοντάδων χιλιάδων 
Συμμαχικού στρατού, γεγονός δπ«ρ ουνβπήγαγε τήν ζωηρών ζήτη- 
« ν * « ί σ τ ω ν  ^-ληνικων προϊόντων διά τήν τροφοδοσίαν αύτοϋ 
και Ιδιως^καυσόξυλων, ξυλανθράκων, έλαίων, οίνων, κονιάκ, στα
φίδων, σνκων, εσπεριδοειδών, λυγνίτου, βάπωνος, «φαγβίων, κα
πνόν, τσιμέντων, κλπ.

Τ" άποτελέσματα δθεν τής χρήσεω; 1916 υπήρξαν διά τήν Τρά
πεζαν λιαν ευνοϊκά.

Τά έκ Συναλλάγματος κέρδη της άπό 422.000 άνήλθον κατά 
τό 1916 είς 1,343,335, τά κέρδη έκ προμηθειών έββλτκΜησαν 
κατά 85 ο)ο αί δέ έκ τών κτημάτων τή ; Τραπέζης πρόσοδο» έδι· 
πλασιάσθηβαν.

Καί ενώ α’ι διαθεσιμότητες τής Τραπέζης ηΰξησαν Από 
13,449,00ο είς 34. 451.000 τά δάνεια έπί τίτλων'καί έμπορευμά- 
των έμειώθησαν κατά 3,437.000 ώς καί τά δάνεια έπι υποθήκη 
κατά δρχ· 2.282,000.

’Κνφ δέ έστύιειώθη σημαντική ύχερτίμησις τών κτημάτων ' 
τής Τραπέζης ως καί έκ τοΰ διπλασιασμού τών έξ αύιών -προ
σόδων της, ή Τράπεζα δέν ηΰξησε τήν αξίαν αύτών εις τόν Ισολο
γισμόν της.

Έ ξ  άλλου είς τό Παθητικόν της παρουσιάζει μίαν χαρακτηρι* 
στικήν βελτίωσιν oaov άφορα τάς καταθέσεις της διότι, άπό δρχ.
57.067.000 άνήλθον αύται είς δρχ. 67.898,ΟοΟ καί τό άθροισμα 
αδτοΰ άπό 744.812,000 εις δρχ. 161,560,00ο.

‘Απέναντι δέ όλικών κερδών έκ δραχ. 3.252,ο70 πραγτατοποιη· 
θέντων έκ τόκων 999,339, έκ συναλλάγματος 1,343.353 καί έκ 
προμηθειών δρχ. 909,177, τά γενικά έξοδα μετά τών έκ δραχμών 
142,016 φόρων καί τών άποσβέσεων έγκαταστάίεων 55,883 άπεο- 
ρόφησαν τός δρχ. 3.232 οοο  περίπου διά νά μή μείν^ παρά εν 
μικρόν περίσσευμα έκ δρχ. 3ο,479 τό οποίον έν τούτοις ήτο τιμη
τικόν Ιν σνγκρίσει πρός τά παρουσιασθέντα ελλείμματα κατά τά 
δύο προηγούμενα έιη.

Καί ύπό τάς συνθήκας ταύτας ή Τράπεζα ‘Αθηνών (ίσήλθεν 
είς τό εικοστόν τέταρτον αυτής έτος, τό 1917.

Λ Λ Μ ±:ΠΑΗΡΗΣ ΑΗ^

Έ ν πλήρει πολέμφ πάγκοσμίφ, άλλά καί έν πλήρει διχασμφ 
τοΰ Ελληνικό·"· Κράτους, ή Τράπεζα 'Αθηνών εύρέθη διττώς άπο- 
κεκλεισμένη. Πρώτον άπό τών έν Τουρκί^ 'Υποκαταστημάτων 
της καί δεύτερον άπό των έν τφ κράτει τής Τριανδρίας τοιούιων, 
τής παλαιός Ελλάδος διατελούση; έν 0:ενφ άποκλεισμφ ύπό τοΰ 
Συμμαχικού σιόλου.

Έ ν τούτοις έπειδή ή Τράπεζα ’Αθηνών ώ ;  καί έκ τών μετά 
γαλλικών κεφαλαίων σχέσεων της, έχρησίμβνσεν ώς Τράπεζα τού 
Κράτους τής Τριανδρίας, έπέτυχε τήν έπέκτασιν τών εργασιών της 
έν τφ μέβω τόσων κινδύνων, καί τήν πραγματοποίσιν κερδών 
Αρκετά σημαντικών.

Καί τοιουτοτρόπως καθ’ ήν στιγμήν άνεμένετο ό εντελής μερι- 
σμός τή ; Τραπέζης ’Αθηνών, καί ώς εχ τών δοκιμασιών, ας 
ύπέστη, καί ώς έκ τ ώ* συνθηκών, τά όποιας έδημιούργει ό παγ- 
κοσμιος πόλεμος καί ό έμφύλιος σπαραγμός τής Έιίλάδος, ή 
Τραπεζα αΰτη άνέκυπιεν εύοιώνω;, άνέθαλΐεν έκ τής τέφρας της 
ώς ό φοΐνιξ.

Ό  δημοσιενθείς Ισολογισμός τή; χρήσεως τοΰ 1917 παρήγαγεν 
εΰχάριστον έκπληξιν εί; τούς ένδιαφερομένους διά τήν τύχην τοΰ 
ιδρύματος αύιοΰ διότι τό ενεργητικόν άπό 161,560,00ο άνήρχετο 
ραγδαίως είς τά 250,770,000 έντός ένός καί μόνον έτους.

Διότι αΰξηθεισών τών καταθέσεων αύιή; άπό 67,891,000 ώ ς 
δραχ. 153,030,000 καί τών «ιστωακών τη; λογαριασμών άπό 
16,885,00s είς 29,914,000, ή Τράπεζα ένίσχυσε τάς διαθέσιμό- 
τητάς της εις βαθμόν πρωτοφανή δι’  αύτήν μέχρι τότε, διότι από 
δρχ. 27,5000.000 περίπου άνεβίβασε ταύτας είς τό ποσόν των 
88,500,000. τών δέ ήνγυημένων της έμπορβυμάτων άπό δρχ,
2, 528,000 είς δρχ. 19,142,000, ώς έκ τοΰ έπισιτισμοΰ τοΰ κρά
τους, όν άνέλαβον αί "Ελληνικοί Τράπεζα ι.

Κατά τό ετος έκεΐνο ή Τράπεζα προέβη είς τήν ιδρυσιν υπο- 
καιαστή χατος έν Μασσαλίφ, ύπέσχετο δέ καΐ τήν ιδρυσιν άλλων 
υποκαταστημάτων είς τό εξωτερικόν, δπο» υπάρχουν σημαντικοί 
Έλληνικαί Παροικίαι. ^, , ,

Ενδεικτικά τή« ραγδαιότητος μεθ 'ής ηυξηθησ«ν αί έργασιαι 
τής Τραπέζης ‘Αθηνών έντός τον 1917 είναι καίτά  επόμενα.

"Οτι ή κίντιοι; τοΰ Ταμείου της ηυξησεν α*ο l,3fel,b35 000 
είς 2,899.864 000, ή τών καταθέσων άπό δρχ. 257,984.000 εις 
δρχ, 735.726,000 καί αί άγοραπωλησίαι Συναλλάγματος άπό δρχ,
279.413.000 εις δραχ, 494,887,000.

Καί οδιω  κατωρθώθη έντός ενός έτους και τουτου τοσον χα
λεπού ή πραγμαιοποίησις κερδών έκ δρχ. 7,280^88, διά τών 
δποίων έπετεύχθη όχι μόνον ή κάλυψις τών γενικών έξοδον έκ 
δρχ. 3.725,451 μετά τών φόρων 306.944 καί άποσβέσεις έγκατα- 
στάιεων 120,044, άλλά καί ή τελε'α άπόσβεσις τών πραγματο· 
ποιηθεισών ζημιών κατά τά ϊτη 1914 καί J915 έκ δρχ. 2,465.017 
καί άκόμη ή μεταφορά εις νέον τοΰ ποσού τών δρχ. 662,760.

Ύ πό τοιούτου; όρου;, μεθ* όλην τήν έξακολουθήσασαν Ιντα- 
σιν τού παγκοσμίου πολέμου, ή Τράπεζα , Αθηνών μή κλονιζομένη 
πλέον καί δή έσωτερικώς, είσήλθεν είς τό εικοστόν πέμπτον έτος
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τη ; τδ 1918. Καί ή έκθβσι; τή;" Τ ρατέζη; ή ΰποβληθ·ΐσα εί; τού; 
μηόχοος αΰ .ή ; τήν 27 Άπριλίου1919 ύπήρξβ δι αύτοϋ; λίαν 
ικανοποιητική.

Διότι χαΐ μόνον μία άιτλή σύγκριοις τοΰ συνόλου τοΰ ίσολογι- 
σμόΰ τή ; χρήσεω; 1918 μέ τάς δυο προηγουμένας χρήσεις 1917 καΐ 
1916 θα ήρκει νά προκαλέσυ τόν θαυμασμόν διά τήν άλματικήν 
πρόοδον αύιής, διότι τό σύνολον τοΰτο από δρ. 161.360.000 τφ 
1916 χαί άχόμη άπό 250.750.000 τφ 1918 άιήλθεν είς δρχ. 
370.552 000 τφ 1918.

Καί τό άποτέλεσμα τοδτο προήλθε κυρίως ώς έχ τής καταπλη- 
χτιχής αύξήσεως των καταθέσεων αύτής, άνελθουσών εις δραχ. 
251.879.000 άπό δραχ. 153.030.00J χαί τών πιστωτικών λογα
ριασμών αύτής άνελθόντων άπό δραχ. 19.944.000 είς δραχ. 
38.351.000.

Ή  συσσώρευσις τόσου χρήματος είς τά ταμεία τής Τραπέζης 
Ιφερεν αύιήν είς θέσιν νά ένισχύση τάς διαθεσιμότητας .αύτής 
εις δραχ. 142.805.000 άπό δραχ. 88.515.000 κατά τό 1917, καί νά 
προβή εί; τήν έξάπλωσιν τών εργασιών της έπί εμπορευμάτων 
χυρίω*, διότι άπό δρ. 23.219.000 χατά τό 1917 άνήλθον αΰται 
είς δραχ. 64.800.000.

Καΐ τό άπβιέλεομα τό όϊτοΐον έπήλθε κατόπιν τί)ς τόσης έντά- 
σεως τών έργασιών τής Τραπέζης, ήτο ή πραγματοποίησις κερ
δών έκ δραχ. 12.807 738 σϋν τφ ύπολοίπφ βέβα ιο ; έκ δραχ. 
662.760 τής παρελθούσης χρήσεως.

Έκ τών πραγματοποιηθέντων τούτων κερδών άφοΰ έκαλύφθη- 
σαν τά έκ 5.731.456 έξοδα τή ; Τραπέζης, μετεφέρθη εις νέον 
χωρίς νά διανεμηθή τό ποσόν τών δραχ. 7.077 281 καί τοΰτο 
διά τόν εξής λόγο/.

—  0 IYN4YHI0I ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΞΤΓΙΛΝΣΕΟΣ — '

Ή  Τράπεζα άποφασίσασα νά έτκιδιώξ q ήδη χήν εντελή αύτής 
έξυγίανσιν ήθέληίε νά έπωφεληθΰ άπό τήν κατά πρώτον πραγ
ματοποίησήν ένός σοβαρού κέρδους καΐ τήν άνάκτηβεϊσαν πλήρη 
εμπιστοσύνην έπ* αύτής τοΰ κοινοΰ.

Οί εκκρεμείς λογαριασμοί της άι ερχόμενοι ήδη είς δραχ. 
18.673.363 έ βάρυναν τήν ϋέσιν αύιής, καί έδει νά έκλείψουν 
παντΐ τρόπο), διά νά δυνηθή νά παρουσιασθή 'έκ νέου εντελώς 
άναγεννηθεϊοα, έντελώς αναδιοργανωθεί ία. Διότι δέν θά ήτο φρό
νιμον, άλλ* οΰιε σοβαρόν, μ :.τά τό τέλος τοΰ φοβεροΰ πολέμου, 
ή  Τράπεζα "Αθηνών ν* άφησα τός πληγάς της χαινούσας άκόμη.

Καΐ θαρραλέα>ς προέβη εις μίαν δευτέραν έγχείρησιν έπί τών 
κεφαλαίων της τών μετοχικών. Έγχείρηιινόδυνηράν μέν άλλ" επι- 
βεβλημένην καΐ έκ τών πραγμάτων καί έχ τών περιστάσεων.

Βββαίω, δέν έθεώρει τ ϊ σύνολον τών εκκρεμών της, άποτε- 
λούμενον, ώ ; έλέχθη, άπό δεκαοχτώ καΐ πλέον εκατομμυρίων, ώς 
έντελώς άπολεσθέν. "Αλλ" επειδή είχεν ν* άναμένη πάντοτε ζημίας 
έχ τινων άλλων λ)σμών καί ιδίως άπό τά δάνεια καΐ ήγγυημένους 
Λ)βμού; διά χρεωγράφ-ον, έκρινε φρόνιμον νά προβχ) είς τήν όλο- 
αχερή άπόσβεσιν τών εκκρεμών της κυρίως δυνάμει των πραγμα

τοποιηθέντων κερδών τής χρήσεως 1918 κοί άκόμη δυνόμίΐ τοΰ 
πέμπτου του μετοχικοί της κεφαλαίου. _ ’

Καί ό συνδυασμός ούτος υπήρξε άρκετά εύστοχος, καθότι δέν 
άπεξένωνεν έντελώς άπό τούς μετόχους της τό πέμπτον τών κεφα
λαίων των, άλλ" απλώς άντήλλασβε τό πέμπτον τών μετοχών αύτών 
διά μετοχικής επικαρπίας ίσου ποοοΰ.

Είς -άς μετοχάς έπιχαρπίας χαρεχώρησε τά έξη; δικαιώματα 
Α) Δικαίωμα συμμετοχή; έπί τής διανομής τών κερδών μβτά 

τήν διανομήν πρώτου μερίσμαιος πέντε έπί τοΐς εκατόν λόγφ 
τόκου εί; τάς κοινάς μετοχάς.

Β) Ίσον μετά τών κοινών μετοχών δικαίωμα εγγραφής, έψ' 
όσον έπί μελλουσών έκδόσεων ήθελε ν άκοφασισθϋ νά χορηγηβΰ 
τοΐς μβτόχοις προνόμιον εγγραφής,

Γ) Δικαίωμα παραστάσεως έν ταΐς Γεν. Συνελεύσεσι μετά δι- 
καιώμαιος ψήφου μιας έπί 200 μετοχών.

Καί έπί τή βάσει ταύτβ προέβη καί είς τήν τρόκοπόίησιν τοΰ 
Καταστατικού της καΐ Ιδίως τοΰ 6ου άρθρου αύτή;, δι’ ού έχανό- 
νισε τά τών κοινών μετοχών καΐ τά τών τής διανομής τών κερ
δών. Έκαινοτόμησε κυρίως εί; τοΰτο ότι άπό 5 ο)ο πρός σχημα
τισμόν άποθεματικοΰ, άνεβίβασε τοΰιο είς 10 ο)ο, καΐ πρασέιι 
δτι έκ τών πρώτων διατίθεται ποσόν άνάλογον πρός διανομήν πο
σοστών έκ 5 ο)ο εις τάς κοινάς μετοχάς, τών μετοχών επικαρ
πίας δικαιουμένων νά λάβουν μέρισμα έκ τοΰ ύπολοίπου καί τού
του κατανεμομένου έννοεϊται κατά 90 ο)ο όμοΰ μετά τών κοινών.

Ή  άπόφασις αΰτη τοΰ Διοιχητικοΰ Συμβουλίου τής Τραπέζης 
έψηφίοθη ύπό τή; Γεν. Συνελεύοεως τών μετόχων, με#’ όλης τήν 
άντίδρασιν, τήν όποίαν ολίγοι έξ αύτών ή θέλησαν νά φέρουν,

Καΐ τοιουτοτρόπως δβνάμεθα νά εΐιτωμεν δτι ή Τράπεζα "Αθη
νών είοήρχετο ήδη είς τήν δευτέραν είκοοιπεντοετηρίδα της έντε
λώς ανακαινισμένη καίτοι με μειωμένα τά κεφάλαια της τά μετο
χικά άπ6 β ο ,ο ο ο ,ο ο ο  εί; μόιον 48,ο ο ο ,ο ο ο .

Τρέχοντος τοΰ έτους 1918, τή; εικοστής πέμπτης χρήσεως αύ
τής ή Τραπεζα 'Αθηνών άφοΰ σύμμετέσχεν διαρκούσης τής προ- 
ηγουμένη; χρήσεως 1917 είς τήν ϊδρυσιν τής Άθηναϊκϋς Ά σφα- 
λισιική; 'Εταιρία?, συνέβαλε καί είς τήν ΐδρυσιν τής «Μεταλλευ
τική; Έ νώσεω:,» ώ ; καί τής c’Αθηναϊκής 'Εταιρίας» πρός άνά- 
πτυξιν τής Βιομηχανίας καΐ τοΰ "Εμπορίου.

Δυνάμεθα όθεν νά παραδεχθώμεν πλέον ότι πράγματι ή Τρά
πεζα "Αθηνών είσήρχειο εις τό πρώτον μετά τήν άνακωχήν τοΰ 
φοβερού πολέμου ειος έντελώς αναδιοργανωμένη καί πλήρη; ζωής 
διά νά συνέχιση τό μέγα Ιργον τη:, τό όποΙον ήρχισε πρό είκο- 
σιπενταετίας μέ τόσον πενιχρά υλικά μέσα, άλλά καΐ μέ τόσην 
οίτιοδοξίανκοί ότι ήρχισε τήν δευτέραν είκοσιπενταετίαν της ύπό 
τού; άρίστους οιωνού; καΐ τάς άσφαλεστάτας βάοεις ύφ" ήν έθε- 
μελίωσεν άκλονήτως πλέον αύτήν ή περιε^κεμμένη διεύθυνσις αύ
τής ύπό τοΰ Γεν. Διευθυντοΰ κ. Ήλιάσκου, τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου προεδρευομένου ύ.τό τοΰ κ, Ί .  Κουντουριώτου καί τώ > 
διευθυντών τοΰ Τ5 Κεντρικού καί τών Α-τοχαταιτημάτων, μετά 
τοΰ έξυγιανθέντος έπίσης άνωιέρου προσωπικού διά τή ; προσλή- 
ι|>βως άνδρών ανταξίων τοΰ προορισμού των.
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ΚαΟ·’ ήν στιγμήν γράφομεν τάς γραμμάς ταύτας έπι if] 
ευκαιρία τής Έ ότικής Έκατονταετηρίδος, ό νους ήμών 
στρέφεται άκουσίως πρός τάς στυγνάς ημέρας τοΰ 1821 καί 
τό αίμα τών αθ ώ ω ν  τής Κύπρου τέκνων. Αί αντιθέσεις 
άποτελοΰσιν αναπλαστικόν ψυχολογικόν λόγον. 'Ο  γράφων 
παρασύρεται υπό τών αμεταβλήτων ψυχικών κανόνων.

Τάς μαύρας ημέρας τής φρίκης και τής άτιμώσεως διε- 
δέχ&ησαν μέ τήν πάροδον τοΰ χρόνου αί ένδοξοι ήμέραι 
τών εκδικητών, οϊτινες ήδη υπερήφανοι πατοΰσι τά Μικρα
σιατικά πεδία πρό τών Πυλών τής πατρίδος τοϋ Κιουταχή 
καί τοΰ περίφημου αρχαίου Δορυλαίου, τοΰ Έσκί-σεχήρ.

Ή  δυστυ/ια καί ή συμφορά έσφυρηλάτησε τάς γενναίας 
ψυχάς τής Ελληνικής, φυλής- είς τό αίμα τών προγόνων 
έβαπτίσθη ό σίδηρος, ΐνα μεταμορφωτή είς τόν χάλυβα, 
δστις έπληξε τά στήθη τοϋ αίμοβόρου κατακτητοϋ είς τά 
Μακεδονικά πεδία κατά τό 1912 καί 13.

Τίς ι)ά είχε τήν τόλμην τό 1821 νά ψιΟυρίση εϊς τόν 
ηγεμόνα τής Κΰπρου Κουτσιούκ Μεχμέτ, δταν διέτασσε 
πρώτον τόν αφοπλισμόν τών Κυπρίων καί ειτα τόν αποκε
φαλισμόν τών Μητροπολιτών Π άφου Χρυσάνίίου, Κιτίου 
Μελετίου, Κυρ?]νείας Λαυρέντιου, τόν απαγχονισμόν έξωθεν 
τοΰ Σεραγίου τοΰ αρχιεπισκόπου Κΰπρου Κυπριανού καί 
τόσων άλλων προκρίτων καί λογά δ on·, δτι πριν ή συμπλη- 
ρωΟή εκατονταετία ή Κύπρος ί)ά απαλλαγή τής Τουρκικής 
κυριαρχίας χριστιανικόν δέ Κράτος θ ά  άπλώστ) ευεργετικήν 
τήν προστασίαν του πρός άναγέννησιν καί προπαρασκευην 
τής δδοϋ, ήτις θά  φέρτ) είς τήν πλήρη ’Εθνικήν άποκα- 
τάστασιν ;

'Η  Κύπρος έστω καί μακράν ακόμη τής Μητρικης αγ
κάλης προσατενίζουσα τόν Παρθενώνα δακρυσμένΐ] αγ ω 

νία έτοιμη νά πετάξη καί νά έναγκαλισθή τούς πόδας πο- 
λυαγαπημένης Μητρός από τήν όποίαν τήν άπέσπασε δου
λεία χρονολογούμενη άπό τοΰ 1915. Ή  αγωνία μάλιστα 
κατά τάς στιγμάς αύτάς επιτείνεται, δταν ή μία μετά τήν 
άλλην αί περικαλλείς κόραι τής Μεγάλης 'Ελλάδος έλεύθε* 
ραι σκιάζωνται ύπό τάς πτυχάς τής Κυανολεΰκου, διά δέ 
τήν Κύπρον άτυχώς δέν άνέτειλεν είσέτι ή αγία εκείνη 
ήμερα τής τελείας Έθνικής άποκαταστάσεως, καίτοι αί σε
λίδες τής Κυπριακής 'Ιστορίας διακηρύττουσι τά απαράγρα
πτα δίκαιά της. Καί τί άλλο διακηρύττει ή αύταπάρνησις 
τής Μαρίας τής Συγκλητικής, δταν μέλλουσα νά άπαχΟή 
είς Κωνσταντινούπολιν κατά τήν κατάληψιν τής Κύπρου 
νπό τών Τούρκαιν τώ 1570 προύτίμησε άντί τής άτιμώσεως 
νά θέσα πΰρ εις τήν πυριτι δαποΑήκην τής Ναυαρχίδος έν 
τή οποία έκρατεϊτο μετ’ άλλων παρθένων καί νά άνα- 
τινα/Οή;

Τί άλλο διαβεβαιοΐ ή Έπανάστασις τοΰ έκ Καρπασίας 
Κληρικού Ίωαννικίου, δστις μετασχών τής Ελληνικής έπα- 
ναστάσεως, έπανήλθεν είς τήνδουλεύουσαν πατρίδα του Κύ
προν, ΐνα άποθάνΐ] ένδόξως έν αύτή τώ 1831 έπαναστατή- 
σας κατά τών Τούρκων;

Τί δέ άλλο μαρτυρεί τό νωπόν έτι αίμα τών Κυπρίων 
εθελοντών άπό τοϋ αειμνήστου Βουλευτοϋ καί Δημάρχου 
Χριστ. Σώζου  μέχρι τοΰ τελευταίου Κυπρίου αγρότου, οί- 
τινες πίπτοντες εϊς τάς φάοαγγας καί τά πεδία τής ’Ηπεί
ρου καί Μακεδονίας τφ 12-13 καί ήδη εϊς τά Μικρασια
τικά πεδία έξωθεν τής Φιλαδελφείας διελάλουν τόν αδελ
φικόν σύνδεσμον καί τήν αλληλεγγύην μεταξύ τής Έλευ- 
θέρας 'Ελλάδος καί τής δουλευούσης Κ ύπρου;
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C ΤΟ ΠΡΛΤΟΝ ΦΑΣ 3
Μετά τό σκότος επτά αιώνων  άνεφάνη είς τον πολιτι

κόν Κυπριακόν ορίζοντα τό πρώτον φώς, ή πρώτη χα
ραυγή. Tfj 4rj ’Ιουνίου 1878 ΰπεγράφετο μεταξύ τής Μεγ. 
Βρεττανίας καί τής Τουρκίας συμβασις, διά τής οποίας 
παρεχωρεΐτσ εις την Μ. Βρεττανίαν ή κατοχή τής Κΰπρου. 
Tfj 12r] ’Ιουλίου ή ’Αγγλική σημαία εκυμάτιζεν επί τών 
φρουρίων τής νήσου, μοίρα δέ Αγγλικού στόλου υπό τον 
άντιναΰαρχον Ίωάννην Χαίυ έναυλόχει εις τούς Κύπρια* 
«ούς λιμένας. Πρώτος αρμοστής διωρίσθη ό σερ Γάρνετ 
Ουλσελέϋ, δστις άπεβιβάσθη είς Λάρνακα- δ ’Αρχιεπίσκο
π ος  Κΰπρου Σωφρόνιος υποδεχόμενος τούς “Αγγλους έλευ- 
Φερωτάς έδήλου εν τή προσφωνήσει του «δτ ι  ό Κ υπ ριακός  
-Λαός άποδέχεται ευχ αρ ίσ τω ς  τή ν  έπελ& οϋσαν πολιτι
κ ή ν  μεταβολήν, χ ω ρ ίς  νά  λησμονήσω τή ν  κ α τα γ ω γή ν  
■καί το ύ ς  πό& ους του* .

Πράγματι ή ’Αγγλική εν Κΰπρω διοίκησις ύπήρξεν εν 
πολλοίς εύγεργετική. Αι έπιστήμαι, αί τέχναι, ή ασφάλεια 
ή συγκοινωνία προήχθησαν. Ό  Κυπριακός λαός έ'χων έμ
φυτον τήν τάσιν πρός μόρφωσιν και πρόοδον άνεπτΰχθη 
άλματικώς, ώστε ηδη αισθάνεται εαυτόν τελείως άνδρω- 
Φέντα και άξιον τελείας ελευθερίας. Χωρίς νά θέλωμεν νά 
-είσέλθωμεν εις λεπτομερείας, δσα καί αν έπετελεσθησαν 
•υπό της ’Αγγλικής εν Κΰπρω διοικήσεως ταϋτα εινε ολίγα 
απέναντι τών οσων ήδΰναντο νά γίνωσιν, άλλ’ ανεξαρτή
τως τοΰτων ή οίασδήποτε ευημερίας ή Κΰπρος ουδέποτε θά  
άνταλλάξη τό ράκος τής Μητρός πρός τήν πορφΰραν τής 
Μητρυιάς.

Είς είναι δ πόθος πάντων «Εύγνωμονοΰμεν τούς άρ
χοντας μας δι’ δσα καλά έ'πραξαν, αλλά ποθοΰμεν τήν Μη
τρικήν αγκάλην και τήν 'Ένωσίν μας μετά τής Ε λλάδος».

σ.------------------------------------------------------------------------------- α
ΙΑΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΛΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΰ ------------------------------------------------------------------------------- α
Περί τής συντελεσθείσης εν Κΰπρω εξελίξεως καί προό

δου  γράφομεν έκτενώς εν τώ IB ',  τόμω τοΰ Λευκώματος 
τής ’Εθνικής Έκατονταερίδος «Περί τοΰ ’Έ ξ ω  'Ελληνι
σμού  καί τών Παροικιών», εν τώ άνά χεΐρας τόμω περιο- 
ριζόμεθα είς τήν Ιστορίαν τής Τραπέζης Κΰπρου.(*)

Μία τών επελθουσών προόδων εν τώ Οίκονομικφ βίοι
τής Κΰπρου έπ’ Άγγλοκρατίας ε'.ναι καί ή ΐδρυσις τής
Τραπέζης Κΰπρου, ήτις είναι ’Α ν ώ ν υ μ ο ς  *Εταιρία  άναγνω- 
■ρισθεΐσα διά Διατάγματος τοΰ Μεγάλου 'Αρμοστοΰ τήν 
18ην Δεκεμβρίου 1912.

Κ εφ άλαιον  έγχεχρ ιμένον  £  2 0 0 0 0 0  διηρημένον εις 
50000 μετοχάς εκ £  4 εκάστη.

Καταβληθέν κεφάλαιον μέχρι τής 31 Δεκειιβρίου 1920:
£  157.424.0.0

Ά  πο&εματιχόν  £  8.110.12.1
"Εδρα ή Λευκωσία καί Άνταποκριταί είς δλην τήν 

Κΰπρον.
Τον ’ Ιανουάριον 1899 ίδρΰθη εν Λευκωσία ιδιόρρυθμος 

συνεταιρισμός, άπομίμησίς τις τών έν ’ Ιταλία Συνεργατι
κών Τραπεζών τοΰ Λαοϋ, υπό τήν επωνυμίαν < Ταμιευτή -  
ριον  ή Λ ε υ κ ω σ ία » καί με σκοπόν τον σχηματισμόν κεφα
λαίου δι’ εβδομαδιαίων καταβολών εξ ενός σελινιού.

Τον συνεταιρισμόν διεχειρίζετο δεκαεξαμελές Συμβοΰ- 
λιον άποτελεσθέν έκ τών κ.κ. Ί .  Οίκονομίδου ως διευθυν- 
τοΰ, Γ . Παπαδοποΰλου ύποδιευθυντοΰ, Κ. Σαββίδου ταμία 
Κ. Σαμουήλ γραμματέως, καί τών κ.κ. Ά .  Θεοδότου, Α . 
Φοινιέως, I. Μ. Ζαχαριάδου, Κ. Διανέλλου, X . Γεωργιάδου 
Κ. Λ. Δραγουμάνου, Ματθ. Λουκαΐδου, Φ. Νικολαΐδου, 
Στυλ. Νικολαΐδου. Π . X . Μαραθεύτη, Α. Σ . Μαρκίδη και 
Κ. Σ . Λοϊζίδου.

Μέχρι τοΰ 1912 συνεσωρεΰθησαν ικανά κεφάλαια, 
επειδή όμως δεν υπήρχε νόμος άναγνωρίζων τήν νομικήν 
οντότητα τών τοιοΰτων συ\'εταιρισμών, ή δέ Κυβέρνησις 
ήρνήθη νά ψηφίση τοιοΰτον, εγένετο ανάγκη νά μετατραπή 
είς ’Ανώνυμον Εταιρείαν.

Τά ουτω συσσωρευδέντα κεφάλαια έχρησίμευσαν διά 
τήν σΰστασιν τής Τραπέζης Κΰπρου.

Ή  Τράπεζα Κΰπρου διοικεΐται υπό τής Γενικής Συνε- 
λεΰσεως τών μετόχων, Διοικητικού Συμβουλίου, ’Εποπτι
κού Συμβουλίου, καί Διευθυντοΰ.

Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον άποτελοΰσιν οί κ.κ. Α. 
Θεοδότου καί Α. Φοινιεύς Ιατροί, Δ. Σεβέρης δικηγόρος, 
X . Π . Μαραθεΰτης Διευθυντής τών ’Αστικών Σχολών, Κ. 
Σαββίδης, Στυλ. Νικολαΐδης, I. Δ . Βεργόπουλος, Γ . Ε. 
Χριστοδουλίδης, Ί .  Μιχαηλίδης, Εΰαγ. I. Εύαγγε/άδης, Α . 
X. Ταβερνάρης καί Ευ. Δραγουμάνος, έμποροι.

Τό ’Εποπτικόν Συμβοΰλιον άποτελοΰσιν οί κ. Θ. Θεο
δότου, Ν. Γ . Χρυσαφίνης, Γ . Α. Μαρκίδης δικηγόροι, καί 
Π. Μ. Τσεριώτης καί I. X. Νικολαΐδης, έμποροι.

Διευθυντής ό κ. I. Οίκονομίδης, διδάκτωρ τής Νομικής.
Είς τήν Τράπεζαν Κΰπρου εξακολουθεί τό δι ’ εβδομα

διαίων καταβολών εξ ενός σελινιού άποταμιευτικόν σύστημα 
ευρέως χρησιμοποιοΰμενον υπό τών λαϊκών τάξεων.

'Ως τελευταίαν λέξιν προσθέτομεν, ϊνα γνωρίση τοΰτο 
τό Πανελλήνιον, δτι οί ίδρυται και Διευθΰνοντες τήν Τρά
πεζαν Κΰπρου είναι έκ τών πρωτευόντων τής Κυπριακής 
φάλαγγος προσοίπων υπέρ τής ’Εθνικής άποκαταστάσεως, 
οί Λομβαρδοί, Ίακωβάτοι, ΙΤαδοβάδες, Μαρΐνοι κ.τ.λ. τής 
Κΰπρου.

(*) Είς τόν μετά τήν Τράπεζαν ’ Αθηνών χώρον έπρόκειτο νά δημοσιευϋη ή ‘ Ιστορία τής Ίονικής Τραπέζης, άλλ” επειδή μέ
χρι τής στιγμής ταύτης τής έκτυπώσεως καθυστερεί τά έξ ’Αγγλίας αναμενόμενον άρΟρον διά τοΰιο εις τήν Οέσιν τής Ίονικής έθέ- 
οαμεν τήν Τράπεζαν Κΰπρου συγγενεΰουααν πρός τή\ καταγωγήν τής Ίονικής.
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Έγεννήθη έν Λευκονοίκω τής Μεσαορίας τής Κύπρου τω  1864, μετά τό πέρας τώ ν  
έγκυκλίων αύτοΰ σπουδών ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Εθνικού  Πανεπιστημίου 
Α θ η ν ώ ν  άναγορευθείς διδάκτωρ τής Νομικής. Έπανελθών είς Κύπρον ήρξατο τοΰ δικηγο
ρικού σταδίου έν τή Π ρωτ. τής Νήσου Λευκοσία διακριθείς έν τή τοιαύτη επαγγελματική 
έξασκήσει, έκτιμηθείς δέ ύφ’όλοκλήρου τής Επαρχίας, διά τήν καθόλου πατριωτικήν του δρά- 
σιν έν τφ  ζητήματι τής Έ νώσεως τής Κύπρου μετά τής Ελλάδος, έξελέγετο βουλευτής τής 
έπαρχίας Λάρνακος Άμμοχώστου έπί σειράν βουλευτικών περιόδων. Ή  νεωτέρα Κυπριακή 
'Ιστορία  έν τώ  ίερφ άγώνί της υπέρ τής Εθνικής άποκαταστάσεως μεταξύ τώ ν  πρώτων ρι
ζοσπαστών, ώς νεωτέρα Επτάνησος, θά έχη νά έπιδείξτ) τήν πολύτιμον έθνικήν δράσιν τοΰ 
κ. I. Οίκονομίδου. Ή  τοιαύτη τοΰ άνδρός δράσις έκίνησε τήν προσοχήν τής έν Κύπρο) ’ Α γ 
γλικής Κυβερνήσεως, ήτις μετ’ ολίγον προσέψερε τήν έδραν τοΰ δικαστοΰ είς τον επικίνδυ
νον εθνικόν έργάτην, ώς έπραττε καί έν Έπτανήσω άναβιβάζουσα τούς πολιτικώς έπικινδύ- 
νους είς την θέσιν τοΰ Γερουσιαστοΰ' τοΰτο δον διέλαθε τήν άντίληψιν τοΰ κ. Οίκονομίδου 
όστις προύτίμησε τήν Διεύθυνσιν τής Τραπέζης Κύπρου, τήν οποίαν μετά πολλής [κανότη- 
τος διευθύνει άπό τής ίδρύσεώς της, ινα έλεύθερος παραμείνη είς τάς τάξεις τών  άμυντόρων 
τοΰ Εθνικού  προμαχόνος έν τή ανατολική λεκάνη τής έσχατιάς τής Μεσογείου, ώς μέλος 
τοΰ Έ  κ τ  ε λ ε σ τ  ι κ ο ΰ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  τ ή ς  έ π ί  τ ο ΰ  Ε θ ν ι κ ο ύ  ά γ ώ  ν ο ς τ ή ς  Κ ύ 
π ρ ο υ  ό ρ γ α ν ώ  σ ε ω ς.

Ό  στενός χώρος τοΰ Α ’ τόμου τοΰ «Πανελληνίου Λευκώματος» άτυχώς δέν μάς έπι- 
τρέπει νά δώσωμεν έκτενεστέραν εικόνα τών  αγώνων καί θυσιών τώ ν  άνδρών τοΰ έξω ελλη
νισμού δι’ ό έπιφυ?Λχττόμεθα νά γράψωμεν έν εύρυτέρα κλίμακι έν τφ  I B cp τόμφ περί τοΰ' 
έξω Ελληνισμού— παροικιών.

Παραλλήλως τήν πρός Έθνικήν δράσιν έχει νά έπεδείξη ό κ. Οίκονομίδης καί τήν υπέρ 
τής γενικής τοΰ Κυπριακοΰ λαοΰ ευημερίας μέριμνάν του έν τή ιδρύσει τοΰ Σ υ ν ε ρ γ α 
τ ι σ μ ο ύ ,  όν πρώτος είσήγαγεν είς Κύπρον.





ύ  6 ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ,
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ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ Α . — Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α
&

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ω Τ Α Τ Η  Α Ρ Χ Α ί Ο Τ Η  Σ  (ς.,

|Γς εκ τών σπουδαίων συντελεστών Ιπί τοΰ 
j οποίου στηρίζεται ή εύρωστία παντός ε- 

J/J, θνους είναι ή ύπαρξις αυτόχθονος βιο- 
'ft· μηχανίας. Ή  βιομηχανία, δταν μάλιστα 

στηρίζεται έ π ί  της έντοπίου ύπάρξεως τών π ρώ 
των υλών απεργάζεται τήν διαρκή ευδαιμονίαν τοϋ 
Έ θ ν ο υ ς . Ή  μελέτη τής 'Ιστορίας παρέχει έναργέ- 
στατον παράδειγμα περί τοΰτου. Ή  βιομηχανία τών 
’Ανατολικών λαών έ π ί  «ίώνας ολοκλήρους έξησφά- 
λισε τήν ευδαιμονίαν είς τήν Κεντρώαν ’Ασίαν καί 
μέχρι σήμερον έτι πλεΐστα βιομηχανικά προϊόντα, αν 
καί δέν προέρχονται έκ τών χωρών εκείνων, αϊτινες 
πρώται τά παρήγαγον, δμως διετήρησαν τά ονό
ματα τών μερών, άτινα τά έγέννησαν, (υφάσματα : 
Κασεμίρ, Λαχώρη, Τίβετ, Μουσελίν). Έ  Βιομηχανία 
τών Φοινίκων καί ή επιτυχία τών χρωματισμών κατέ
στησαν τούτους περιωνύμους καί κυρίους επί αιώνας 
ιών θαλασσών.

Αι ΦοινικικαΙ άποικίαι άπό τής Κΰπρου μέχρι τής 
Θάσου καί άπ& τής Λιβύης μέχρι τών Γαδείρων καί 
τής Καρθαγένης έν Ισπανία, κατόπιν δέ μέχρι τής 
Βρεττανίας κυρίως ήσαν κέντρα έμπορίου . Οί Φοίνι
κες ουδέποτε ήθελον νά καταπιέσωσι τούς αυτόχθο
νος λαούς, ήρΛοΰντο εϊς τήν κατανάλωσιν καί ανταλ
λαγήν πρός τά προϊόντα, άτινα παρήγεν έχάστη χώρα. 
Εκ τής Λιβύης καί τής 0 ασου έλάμβανον τήν χρυ

σήν άμμον, έξ 'Ισπανίας τόν άργυρον, έκ Βρεττανίας 
τόν κασσίτερον, έκ τών οχθών τοϋ Βιστούλα τό ήλεκ- 
τρον, έκ τοϋ Περσικοϋ κόλπου τούς μαργαρίτας, εχ 
τής Αιθιοπία; τούς ταώς καί πιθήκους, έξ ’Ινδιών 
τόν έβενον καί τά υφάσματα. ί2ς αντάλλαγμα έχο- 
ρήγουν τά προϊόντα τής βιομηχανίας των, ύάλους, 
πορφύραν, υφάσματα, διάφορα σκεύη καί κοσμή
ματα. "Οπου εϋρισκον άνταγιονισμόν ύ,τεχώρουν καί 
εδημιούργουν νέους ορίζοντας εμπορίας, ή θάλασσα 
ήτο αρκετά εύρεϊα, είχε χώρον έκτεταμένον διά παν 
δημιουργικόν πνεϋμα. Εϊς τούς "Ελληνας έδίδαξαν 
πολλά καί πρό πάντων τήν εύκολύνουσαν τάς συναλ- 
λαγάς καί διαιωνίζουσαν τήν σκέψιν καί τάς ιδέας 
γρ α φ ή ν  εϊς τήν όποίαν οφείλει τό Ελληνικόν πνεϋμα 
τήν άνάπτυξιν καί τήν δημιουργίαν τής προπευού- 
σης αύτοΰ θέσεως μεταξύ τών τότε συγχρόνων έθνών, 

'Η  παλαιά Γραφή καί ό "Ομηρος όμιλοϋσι περί 
τής περιφήμου υφαντουργίας τής Σ ι δ ώ ν ο ς .Έ ;  αντι
ζηλίας πρός τούς άλλους λαούς έιήρουν μυστικόν παν 
δ,τι άφεώρα τήν βιομηχανίαν, μάλιστα προσεπάθουν 
διά τοϋ ψεύδους νά συγκαλύπτωσι τήν τέχνην των, 
περιώνυμον δέ άπέβη παρ’ Έλλτ,σι τό Φ ο ι ν ι κ ι κ ό ν  
ψ ευδός .  Εϊς τάς παραδοξολογίας τών Φοινίκων πιθα- 
νώτατα οφείλονται οί μΰθοι τών Κυκλώπων, Γιγάν
των, Λαιστρυγυνων κτλ. Γ



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚαΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ ( j Z J -

Ο Ι  Ε Α Α Η Ν Ε Σ &

Οί "Ελληνες διαδεχθέντες τούς Φοίνικας εις co 
Έμπόριον εν τή ’Ανατολική λεκάνη τής Μεσογείου 
μετά τήν οριστικήν κατατρόπωσιν τών Περσών προή - 
γαγον άλματικώς τό Έμπόριον και τήν Βιομηχανίαν 
εκ τής οποίας άφθονος πλοϋτος και οικονομική εύρω- 
στία άπέρρευσαν.

Παραλείποντες τά καλλιτεχνικά έργα άνασύρομεν 
τόν πέπλον τής βιομηχανίας, ϊνα παρουσιάσωμεν τά 
περίφημα τής υφαντικής καί πλεκτικής εργα τά άμφί- 
μιτα (δίμιτα), τρίμιτα και πολΰμιτα λεπτοφυή κα'ι 
παχέα υφάσματα, άλλα μέν διαφανή καί αραχνοειδή, 
άλλα δέ θυσσανωτά ή κροσσωτά άμφίμαλλα, περί- 
λευκα κ τ λ .Ό  Πειραιεύς ήτο τό μέγιστον νεώριον τοΰ 
κόσμου, (ή ’Αγγλία τής τότε εποχής), πλοία έτοιμα 
επωλοΰντο, ναυτικά δέ δάνεια άπό Πειραιώς εις Ευ- 
ξεινον έδίδοντο πρός 3 ο ) ο . Γνωστά δέ ήσαν προσέτι 
καί τά πρός μεταβίβασιν χρημάτων άπό τόπου είς 
τόπον γραμμάτια, αί σημερινά! συναλλαγματικοί.

Ό  ΙΙειραιεύς τοσοΰτον περιεποιεΐιο τούς ναΰτας 
ώστε έχορήγει εις αυτούς πάσαν προστασίαν, παρέ- 
χων ξενώνα καί τόπον δημόσιον συναθροίσεως παρα- 
πλήσιον πρός τά νϋν χρηματιστήρια. Ύ π ό  τών α ρ 
χαίων εδόθη είς τό Έμπόριον κα'ι τήν Βιομηχανίαν 
ή δέουσα αξία, δ δόλος και ή αίσχροκέρδεια δέν εΐ - 
χον θέσιν μή συμβιβαζόμενα πρός τήν δικαιοσύνην, 
τήν έθνικήν αξιοπρέπειαν καί τήν Ελληνικήν ελευ
θερίαν . Ό  Ξενοφών, δ Πλάτων, δ ’Αριστοτέλης, διά 
τών μελετών αυτών έλυσαν πλεΐστα οικονομολογικά 
ζητήματα, περί τών οποίων καί σήμερον ετι γίνεται 
τόσος πάταγος και συζήτησις.

Άντιθέτως ή κυριαρχία τής Ρώμης στηριζομένη 
έπί μόνης τής δυνάμεως τών δπλων ταχέως κατέπε- 
σεν, οί δέ λαοί οί άποτελέσαντες τό Ανατολικόν Ρ ω 
μαϊκόν Κράτος, εύρέθησαν ά φ ’ εαυτών Ιλεύθεροι, 
ούδέν τό Ρωμαϊκόν διατηρήσαντες είμή τό δνομα 
τοΰ Ρωμαίου ή Ρωμηοΰ.

Β Υ Ζ Α Ν Τ ΙΑ Κ Ο Ν  Κ Ρ Α Τ Ο Σ

Τ ό ’Ανατολικόν Ρωμαϊκόν κράτος μέ πρωτεύουσαν 
τήν περίλαμπρον Κωνσταντινούπολιν είς δύο τινά 
οφείλει τήν χιλιετή σταδιοδρομίαν του . Ε’ ς τήν βιο
μηχανίαν καί τάς στρατιοιτικάς του δυνάμεις. Ή  βιο
μηχανία καί ή άνάπτυξις τών πλουτοπαραγωγ ικών 
δυνάμεων τοΰ τόπου έξησφάλιζον τάς στρααωπκάς 
δαπάνας, αΐιινες ήσαν δαπανηρό ιαται, σχεδόν άνώ- 
τεραι τών σημερινών (πρβλ. Καθηγητοΰ Άνδρεάδου 
Σταιιστίήήν — Στρατιωτικα! δαπάνια Βυζαντινών Αύ- 
τοκρατόρων). Τά υφαντουργεία τών Θηβών, τά βα
φεία τής Θεσσαλίας, τά μεταξωτά τής 31. Άσίας, 
έκίνουν τόν θαυμασμόν καί τήν απληστίαν τών πέριξ 
λαών, ’ Αράβων, Ρώσσων καί Φράγκων, οΐτινες συνε
χώς καί άδιαλεΐπιως έίαμνον έπιδρομάς, ϊνα 
καταστώσι κύριοι τοΰ πλουσίου καί ευτυχούς Βυζαν
τινού Κράτους, ή δέ Κωνσταντινούπολή ήτο τό ό'νει- 
ρον διά τόν πλυϋτόν της παντός φιλάρπαγος κατα- 
κτητοΰ. Ό  Χαλίφης Μοτασέμ έπί Θεοφίλου Αύτο- 
κράτορος ϊδών τά βιομηχανικοί προϊόντα τοΰ Βυζαν
τίου τά όποια τώ έστάλησαν ώς δώρα έμεινε κατά
πληκτος ικαί έζήτησε τεχνίτας μή παραχωρηθέντας 
ομως, διότι ή βιομηχανία ήτο μονοπώλιον καί μυ

στικόν τοΰ Κράτους . Οι Νορμανδοί έπιδραμόντες 
κατά τή:; Επτάνησου καί τών Θηβών, ώς πρώτους 
αιχμαλώτους άπήγαγον τούς κατασκευαστάς τών με
τάξινων υφασμάτων, τούς δποίους έκράτησαν έν τή 
’Ιταλία καί μετά τό κλείσιμον νής ε’ιρήνης πρός τόν 
Αύτόκράτορα τοΰ Βυζαντίου, διότι τοΰτο ήτο ρητός 
δρος τής ειρήνης.

Ν Ε Ω Τ Ε Ρ Α  ΕΘΝΗ 

Α Γ Γ Λ Ι Α  —  Γ Α Α Α ΙΑ  -  ΓΕ Ρ Μ Α Ν ΙΑ .

Έάν αντί τών παλαιών διδαγμάτων μεταφέζωμεν τούς 
άξιοτίμους άναγνώστας τοΰ Πανελληνίου λευκώματος είς 
τά τών νεωτέρων χρόνων άοκει νομίζομεν νά άναφέρωμεν 
τήν Μεγάλην Βρειανίαν πρώτον, τήν Γαλλίαν *αί Γερμα
νίαν δεύιερον.

Ή  Μεγάλη Βρεττανία απέδειξε τί δύναται νά κατορ
θώσω ή επιμονή και υπομονή. Ή  Αγγλοσαξονική φυλή 
μέ τό προίιδιάζον αύιΓ| φλέγμα edeae σιερεάς τάς βάσεις 
τής ‘Αγγλική; βιοτεχνίας. Ό  πτωχός κουρεύς Ριχάρδος 
Άλκράϊτ έγεννήθη τφ 17:52 έκ πτωχότατων γονέων, ώ /ή τ ο  
τό δέκατον τρίτον τέκνον, κατασκεύαζε κατ' άρχάς φενά- 
κας, άλλά μετ’  ολίγον Ι/κατέλιπε τό έμπόριον τών τρι
χών, ϊνα έπιδοθή είς τό έμπόριον τής κλωστικής μηχανής. 
Πράγματι κατεσκεύασε τήν πρώτην μηχανήν, ήτις παρ' 
ολίγον νά τώ στοιχίση τήν ζωήν έξαγριωθέντων τών ερ
γατών, τών οποίων έκινδύνευε τό βιοποριστικόν επάγ
γελμα. Τώ 1760 έλαβεν ό ’^λκραΐτ τό δίπλωμα τής ευρε
σιτεχνίας καθ’ δν χρόνον ό Ούάττ έλάμβανε τό δίπλωμα 
διά τήν ατμομηχανήν. Ή  έφεύρεσις τής κλωστικής μηχα
νής καίτοι έστοίχισε πολλά εις τόν Άλκραϊτ, δστις καί αυ
τήν τήν σύζυγόν του διεζεύχθη, επειδή αίίτη τοΰ έθραυσε 
τάς πρώτας μηχανάς νομίζουσα ταύτας ώ ;  πηγήν τών οι
κογενειακών δυστυχιών της, ίιπήρξε πηγή πλούτουκαί ευδαι
μονίας διά τήν ’Αγγλίαν, ήτις εκτοτε έλα (Is είς χεϊρας της 
τά σκήπρα τής ύφαντουργικής.

Ό  Ροβέρτος Πήλ μικρός κτηματίας καί αρχηγός τή; 
ο’ικογενείας Πήλ, ήσχολήθη είς τήν έφεύρεβιν τής τυπώ- 
σεως τών βαμβακερών υφασμάτων καί έπέτυχε τούτο, ωστε 
έγένετο ό μέγας Ιδρυτής τοΰ είδους τούτου, ό υιός αύτοΰ έ- 
ξηκολούθησε καί ηύξηοε τάς εργασίας  ̂ τοΰ πατρός του 
ελαβε δέ τόν τίτλον τοΰ Σέρ τούτου ό υ'ιός έγένετο  ̂ μετά 
ταυ τα Πρω&υπουργός τής Αγγλίας. Ό  Ιωάννης Χήχκωθ 
ήτο υίός γεωργού μετά ταΰτα όμως υπήρξε _ μέγας έν τή 
βιομηχανία τών τριχάπιων, ώφελήσας ούχί μόνον τούς 
παρ’ αύτώ εργαζομένους άλλά καί γενχκώτερον εΰεργετήσας 
τήν κοινωνίαν δι’ άγοθοεργίών.

Παραλείποντες πολλά ονόματα Γάλλων διακριΟέντων εν 
τΰ βιομηχανική ζω^ τής Γαλλίας άρκεΐ νά άναφέρωμεν 
τόν Βερνάρδον Παλισσύ γεννηθέντα τώ 1510, τοΰ όποιου ο 
πατήρ πιΟανώτανα ήτο ΰαλοποιός. Ό  Παλισσύ έξέμαθε 
τήν πατρικήν τέχνην κατ' άρχάς, ήτο πτωχότατος^ «ούδεν 
βιβλίον είχον» έλεγεν < πλήν τοΰ ούρανοΰ καί τής γής ταΰτα 
δέ τοις πΰσι είσί πρόχειρα». ’ Επί έτη είργάζετο, ήγωνίζετο 
νά άνακαλύψη τήν τέχιην τής εγκανοεως καί της ζωγρα- 
φίας τών πηλίνων σκευών. ’Επί εξ ολόκληρα ημερονύκτια 
ήγρύπνισε παρά τάς καμίνους του, όταν δέ έτελείωσεν η 
καύσιμος Ολη, χωρίς νά έ?τέλ0Q τό ποΟούμενον αποτέλεσμα, 
τότε τήν στιγμήν εκείνην, ούχί μόνον τό κιγκλίδωμα τοΰ 
κήπου έρριψεν είς τάς καμίνους ό Παλισσύ, αλλά καί αύτ* 
τά πτωχικά έπιπλά του καί τάς δοκούς τής μικρός του 
οικίας,

Ή  σύζυγος καί τά τέκνα του περίτρομα εφυγον ζητοΰντα 
βοήθειαν, πάντες ένόμισαν ότι παρεφρόνησε ό ατυχής Πα- 
λισσύ, άλλά μετ’ ολίγον άντελήφθησαν τήν έπιτυχίαν του, 
έΟαύμασαν τήν υπομονήν του κοί έδόξασαν αϋτόν.

Περιεργότερος καί ποικιλώτερος ύπήρξεν ό βίος τοΰ Γερ
μανού Ίοιαννου Φρειδερίκου Μπόττγερ τοΰ εφευρέτου τής 
μορρίνας. Οδτος έγεννήθη εν Σλέΐνζ τής Γερμα
νίας τώ 1ϋ8ό δωδεκαετής ΰπηρέτησεν είς φαρμακεϊον, 
όπου έπεδόθη είς πειράματα χημικά μέ κύριον σκοπόν τήν 
μεταμόρφωσιν τών κοινών μετάλλων εις χρυσόν. Μετά 
τινα έτη διϊσχυρίσθη, ότι άνεκάλυψε τό μυστικόν τό παν- 
ταχού άναζητούμενον υπό τών άλχημικών. έξετέλεσε τό πεί 
ραμα πρό τοΰ προϊσταμένου του καί τινων δλλων θεατών, 
τούς οποίους έξηπάτησε διά ταχείας κινήσεως, ιόστε πάν
τες έπίστευσαν, οτι μετέβαλε τόν χαλκόν είς χρυσόν.

Ή  τοιαύτη άπάτη έστοίχισβ τήν ελευθερίαν τής ζωής 
του. Έζησεν αιχμάλωτος τών ισχυρών τής γής. Ό  Βασι
λεύς τής Πρωσσίας Φρειδερίκος ό Α', έχων ανάγκην χρη
μάτων ή θέλησε νά συλλάβη τόν Μπόττγερ καί νά οίκειοποι- 
ηθή τήν άνακάλυψιν. Ό  Μπόττγερ άντιληφθείς τοΰτο φεύ
γει πρός τήν Σαξωνίαν καί ζητεί τήν προστασίαν τοΰ έκλέ-
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κτορος τής Σαξωνίας Φρειδερίκου Αύγουστου Α'. Έτυχε 
μεν τής προστασίας, άλλ’ άντί νά yivfl δεσμώτης τού Βα
σιλέας τής Πρωσσίας, περιήλθεν είς χεΐοας τοΰ έκλέ- 
κτορος τής Σαξωνίας δστις έξ ίσου έηεϋν^ει νά γίν^ κά
τοχος τοΰ μυστικού τοΰ Μπότιγβρ. Αί περιπέτειαι τοΰ θαυ
ματουργού υπήρξαν πολλαί έπβχείρησβ νά δρππετευ3η αλλά 
δεν τό κατώρθωσεν, ήπειλεΐτο ή ζωή του, άλλά ούδέν ήδύ- 
νατο νά πράξτ), ούδείς τόν έπίατευεν.

’ Εν τή απελπισία του έπεδό&η είς τήν μεταβολήν τού 
πηλού είς μορρίναν (πορσελάνην) όπερ καί κατώρθωσε. 
Τφ 1707 παρουσίασε τώ Έκλέκτορι τήν πρώτην μορρίναγ. 
ήτις εκτοτε έγένετο πηγή πλούτου διά τήν Σαξωνίαν, άλλ’ 
άινχώζ ό Μπόττγερ ήτο διαρκώς αί/μάλωτος, εχασε τήν 
έλευΰερίαν του και διά τούτο παρεδόθη είς τήν μέθην. ή τις 
ύπήρξεν ή καταστριφή του- ό θάνατος μόνον ήλεΐ/θέρωσεν 
τόν άτυχή Μπόττγερ, δστις ύπήρξεν ε ί; τών μεγίστων 
ευεργετών τής Σαξωνίας. Τώ 1770 είσήχΟη είς Σέβρ τής 
Γαλλίας ή μορρίνα,σήμερον δέ λογίζεται μεταξύ τών σπου
δαίων εισοδημάτων τής Γαλλικής βιομηχανίας.

Πού λοιπόν οφείλεται τό μεγαλεΐον τής 'Αγγλίας ; Είς 
τόν άνθρακα xci τήν βιομηχανίαν της. Διατί άνυψώθη ή 
Γαλλία και Γερμανία ; διό ι l είχε τάς πρώτας ϋλας καί τά 
θαυμασίως ώρ/ανωμένα βιομηχανικά εργοστάσια. Περί 
τούτων γράφομεν εκτενέστατα έν τφ β' τόμφ τοΰ Πανελ
ληνίου Αευκιόματος πε^ί Βιομηχανίας καί ’Εμπορίου.

ΑΙ JJPQTAI Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Ι  ΤΟΥ  Κου ΕΠΑΙΚ1. ΧΑΡ ΙΛΑΟΥ

Σ Υ Σ Τ Α Σ Ι Σ  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Σ

‘Η μεγάλη Ευρωπαϊκή συρραξις απέδειξε και πά
λιν περιτράνως τάς αλήθειας τής ιστορίας. Τά έθνη 
τά όποια κατήλθον είς τόν αγώνα έχοντα ίσχυράν 
βιομηχανίαν κΊτώρθωσαν νά άντίσχωσιν εν τη φ ο 
βερά πάλη καί νά συγκρατηθώσι κατά τήν διάρ
κειαν αυτής μετά τής βεβαιότητος, δτι καί έν τφ 
πρόσεχε! μέλλοντι θά άνακΰψωσι καί όρθοποδήσω- 
σιν έπελθοΰσης τής ειρήνης. Τοΰ μεγάλου άγώνος 
μετέσχε «αί ή ‘Ελλάς τής οποίας ή βιομηχανία εΰρί- 
σκεται έν σπαργάνοις ακόμη. Ποιας στιγμάς αγωνίας 
διήλθε τό ‘Ελληνικόν Έ θ ν ος  καί ποίας στερήσεις 
διά τήν έ'λλειψιν έπαρκοΰς βιομηχανικής κινήσεως 
είναι τοΐς πάσι γνωστόν. Ή δ η  μετά τό πέρας τοΰ 
πολέμου έπεβάλλοντο σοφώτεραι σκέψεις, ανάλογοι 
πρός τάς περιστάσεις. "Επρεπε νά στραφή ή προσο
χή τών αρμοδίων εις τήν ‘Ελληνικήν βιομηχανίαν, 
διότι άν τά νεύρα τοΰ πολέμου είναι τό χρήμα, δπως 
λέγουν οί "Αγγλοι, άλλά καί τοΰ χρήματος πηγή είνε 
ή βιομηχανία. Προαγομένης καίάναστυσσομένης τής 
‘Ελληνικής βιομηχανίας τίθενται στερεαί αί βάσεις 
εΰτυχοΰς μέλλοντος, τίθενται αί βάσεις αυτής τής 
ισχύος τοΰ Κράτους, διότι, οπως λέγει ό θειος Πλά
των, δπου οί πολΐται εΰδαιμονοϋσιν εκεί καί ή πο
λιτεία ευδαιμονεί, εάν δέ τά άτομα δυσπραγοΰσιν 
εκεί καί ή πόλις δυστυχεί. Έ ν  τη περιστάσει ταύιη 
δίέλαμψε πάλιν, ή πάντοτε διακριθεΐσα ‘Ελληνική 
ιδιωτική πρωτοβουλία.

‘ Ο κ. Έ π αμ . Χαρίλαος, δστις είναι έκ τών άρι- 
στέων έν τή ‘Ελληνική βιομηχανία τής πρό πολεμι
κής περιόδου, συνέλαβε τήν ιδέαν τής ίδρύσεως έν 
‘Ελλάδι Τραπέζης σκοπούσης κυρίως τήν ένίσχυσιν 
καί άνάπτυξιν τής Βιομηχανίας καί νποβοηθοΰσης 
τό έ'ργον τής Κυβερνήσεως, ήτις άνπληφθεΐσα τήν 
σπουδαιότητα τής βιομηχανίας καταβάλλει τάς άνα- 
λόγους ενεργείας πρός ένίσχυσιν αυτής.

‘Ο Κος Χαρίλαο; έπωφεληθείς τής ευκαιρίας καθ’ 
ήν τά Ελληνικά κεφάλαια έζήτουν τοποθέτησιν εις 
νέας επιχειρήσεις, συνέπηξε τόν ύπ’ αυτόν δμιλον 
τών Ιδρυτών τής Τραπέζης συγκεντρώσας ώς αρχι

κόν μετοχικόν κεφάλαιον τό ποσόν τών 15,000,000 
δραχμών.

Τά πρόσωπα μετά τών όποιων τό πρώτον συνεν- 
νοήθη ό κ. Έπαμ. Χαρίλαος καί ατινα άπετέλεσαν 
τούς κυρίως ίδρυτάς είνε τά εξής :

1) Δεόντως Οίκονομίδης —  Βιομήχανος— ΙΙρόε- 
δρος τοΰ Συνδέσμου τών Βιομηχάνων καί Βιοτεχνών.

2) Ν. Κανελόπουλος— ό γνωστός μεγαλοβιομή- 
χανος.

3) Δημήτρ. Γαλανόπουλος.— Γενικός διευθυντής 
τής Προνομιούχου ‘Εταιρίας πρός προστασίαν τής 
Σταφίδος.

4) Στέφανος Δέλτας —  ’Αντιπρόεδρος τής Τραπέ
ζης ’Ανατολής καί Σΰμβουλος εις πλείστας Τραπέ- 
ζας καί Εταιρείας.

5) ’Απόστολος Σιφναϊος. ‘Ομογενής Εφοπλιστής 
Ο’ίκου Σιφναίων.

6) Σταμάτιος Γ. Εμπειρικός. Εφοπλιστής.
7) ’Αριστόβουλος Ζ ά ν ο ς . Βιομήχανος.
8) ’Ανδρέας Σπυράκης. Βιομήχανος.
9) Πέτρος Νικολετόπουλος,
10) Παυσανίας Μακρής. ’Εμπορικός Οικος Π. Γ .  

Μακρή καί Σια.
11 ) Στυλιανός Περάκης. Βιομήχανος.
12) 'Ανδρέας Βρετός. Τραπεζίτης.
13) ’ Αθαν. Τυπάλδος Μπασιάς. Βουλευτής.
1-1) ’ Ανδρέας Χατζή Κυριάκος. Βιομήχανος.
15) Παναγ. Άλεπουδέλης. Βιομήχανος.
16) ’ Ιάκωβος Δαμαλάς. Κεφαλαιούχος.
17) Γεώργιος Φιλίνης. Διευθυντής τής ‘Εταιρεί

ας Οίνων.
Tfj 10 Αύγουστου 1918 ύπεγράφη τό Καταστα

τικόν Συμβόλαιον, τό ύπ’ αριθμόν 2-1093, υπό τοΰ 
Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Κωνσταντίνου Ίωάννου 
έγκριθέν διά τοΰ από 25 Αύγουστου 1918 Β. Δ. 
καί καταχωρισθέν είς τό ϋπ’ άριθ. 198 φΰλλον τής 
Έφημερίδος τής Κυβερνήσεως τής 29ης  Αύγοιϊ- 
στου 1 9 18.

Έ κ  τοΰ Καταστατικού άποσπώντες πληροφοροΰ- 
μεθα, δτι τό ‘Εταιρικόν Κεφάλαιον ώρίσθη εις
15,000,000 δραχμών όλοσχερώς καταβεβλημένον, 
διαιρείται δέ είς 60 χιλιάδας μετοχών έκ 250 δραχ
μών εκάστη. Τό κεφάλαιον τοϋτο δύναταινά αύξηθή 
είτε τμηματικώς είτε καί εφ’ άπαξ άποφάσει τοΰ δι
οικητικού Συμβουλίου έντός τής πρώτης πενταετίας 
μέχρι συμπληρώσεως ετέρων Ιϋ,ΟΟΟ,ΘΟΟ δραχμών, 
ήτοι όλικοΰ κεφαλαίου 25 έκατομ. Πάσα δέ έπΐ πλέον 
αΰξησις τοΰ κεφαλαίου άπόκειται εις τήν γενικήν 
συνέλευσιν τών μετόχων. ‘Ως ιδιαίτερον χαρακτηρι
στικόν δΰναται νά αναγραφή, αποδειχτικόν μάλιστα 
τής ίκανότητος τών πρώτων ιδρυτών τής Τραπέζης 
τό δτι αί μετοχαί τής ‘ Εταιρείας, πρός άποφυγήν 
κερδοσκοπικής έπιχειρήσεως, εξεδόθησαν όνομαστι- 
καί καί είναι άναπαλλοτρίωτοι από τής ίδρΰσεως 
μέχρι τής δημοσιεΰσεως τοΰ πρώτου ισολογισμού, ό 
ό.τοΐος έγένετο τήν 31 Δεκεμβρίου 1919.

Τα ετήσια κέρδη μετά τήν άφαίρεσιν πασών τών 
δαπανών διαχειρίσεως, τών τόκων καί πάσης ζημίας, 
διανέμονται ώς εξής: προαφαιρείται πρώτον ποσόν 
δέκα επί τοΐς εκατόν πρός σχηματισμόν τακτικοΰ άπο· 
θεματικού Κεφαλαίου. Δεύτερον τό ποσόν, δπερ α 
παιτείται πρός διανομήν τακτικού μερίσματος υπέρ 
τών μετόχων ίσον πρός πέντε επί τοΐς εκατόν έτησί· 
ως επί τού έκδεδομένου μετοχικού Κεφαλαίου.
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Έ κ  τοϋ μετά τάς προαφαιρέσεις ταύτας απομέ- 
νοντος υπολοίπου καθαρών κερδών έκπίπτονται u ) 
ποσόν ίσον πρός 8 ο )ο ύπέρ τών μελών τοΰ Διοικη- 
κοΰ Συμβουλίου, β') τά εϊς τό διευθΰνον προσωπικόν 
άπονεμόμενα ποσοστά, τό δέ άπομένον υπόλοιπον 
διατίθεται κατ’ άπόφασιν τής Γενικής Συνελεύσεως, 
Trj προτάσει τοϋ διοικητικού Συμ3ουλιου ε'.τε πρός 
ένίσχυσιν τοΰ τακτικοϋ άποθεματι/.οϋ κεφαλαίου, εϊτε 
πρός σχηματισμόν εκτάκτου τοιούτου έχοντος προορι
σμόν τήν ρύθμισιν τοΰ ετησίου μερίσματος τών 
μετόχων ή και δι’άλλονς σκοπούς οίουσδήιοτε ορι- 
ζομένους ύπό τής Γενικής Ευνελεύσεως.

Τό πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον ιής ‘ Εταιρεί
ας άπετελέσθη εκ τών κυρίων Άνδρέου Βρετοΰ, Δη- 
μητρίου Γαλανοπούλου, Στεφάνου Δέλτα, Σταματίυυ 
Εμπειρικού, ’ Ανδρέου Σπυράκη, Έιταμ. Χαριλάου, 
Π. Νικολετοπούλου και Κωνστ. Γόντικα.

‘Ο χρόνος τής ύπηρεσίας τούτων λήγει μετά πέντε 
έτη άπό τής Ιδρύσεως τής ‘Εταιρείας, ήτοι ή ολο
σχερής άνανέωσις ένεργηθήσεται ύπό τής τακτικής 
Γενικής Συνελεύσεως τοΰ έτους 192 ί .  Κ αθ ’ δλτ]ν 
τήν πενταετίαν πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου έξελέγη ό κ. Έιταμ. Χαρίλαος, αντιπρόεδρο; δέ 
δ κ. Στέφ. Δέλτας.

Γενικός Διευθυντής τής Τραπέζης διωρίσθη ό κ. 
“Αλέξανδρος Καπάζογλους, εντεταλμένοι δέ Σύμβου 
λοι οί κ . κ. Άνδρέος Βρετός και Δημήτρ. Γαλανό - 
πουλος.

Υποδιευθυντής ό κ. Λεωνίδας Δασκαλόπουλος. j
Τά ανωτέρω πρόσωπα τά όποια άπετέλεσαν τόν 

πρώτον πυρήνα έν τή ίθρύσει τής Τραπέζης τής Βιο
μηχανίας κατά τό πλεΐστον άνήκοντα είς τόν βιομη
χανικόν κόσμον τής Ε λ λ ά δος  σφυρηλατηθέντα δέ καί 
διαπαιδαγωγηθέντα επί δεκάδας ετών έν αύτή τή 
Βιομηχανική ζωή συνενοϋσι τήν πείραν καί οξυδέρ
κειαν έν τή επιχειρήσει διά τής οποίας εξασφαλίζε
ται σταθερός καί μετά έξησφαλισμένης έκ τών προ- 
τέρων επιτυχίας δ βίος τής Τραπέζης Βιομηχανίας.

Έ ν  τώ προσώπω τοΰ κ . Έ παμ . Χαριλάου ή 
Τράπεζα Βιομηχανίας εύρε τόν άνθρωπόν της, εϊς 
δέ τά πρόσωπα τών παρεμβαινόντων συμβούλων κ . 
Ά ν δ ρ .  Βρετοΰ καί Δημ . Γαλανοπούλου τους πολυ- 
πείρους οίακοστρόφους τούς έπιτυχώς συμβάλλοντας 
παρά τό πλευρόν τοϋ ίκανοΰ καί δραστήριου Διευ- 
θυντοϋ κ. Καπάζογλου, εις τό νά όδηγήται τό νεό- 
τευκτον οικονομικόν σκάφος είς τόν ασφαλή λιμένα 
τών επιχειρήσεων . Έ ά ν  προσθέσωμεν τέλος τήν εκ
λογήν δεδοκιμασμένου προσωπικού άπό τοΰ ύποδι- 
ευθυντοΰ κ . Δασκαλοπούλόυ μέχρι τοΰ τελευταίου 
υπαλλήλου τής Τραπέζης, τότε θά έχωμεν σαφή ει
κόνα τής δλης διοικητικής καί μηχανικής δυνάμεως 
τοϋ εθνωφελούς τούτου ίδρύματο,-, τό όποιον τιμά 
τόν Βιομηχανικόν καί Τραπεζιτικόν κόσμον τής Ε λ 
λάδος .

Έ πί τοΰ παρόντος τό Κεντρικόν Κατάστημα τής 
Τραπέζης εύρίσκεται έπί τής όδοϋ Σταδίου, εντός 
ολίγου δμως, άγορασθέντος ήδη εκτεταμένου οικο
πέδου έπί τών οδών Ιΐεσμοζόγλου καί Άριστείδου, 
θέλει στεγασθή εϊς ’ίδιον μέγαρον πρός εύκολωτέραν 
διεξαγωγήν τών συναλλαγών. 'Υποκατάστημα τό 
πρώτον ίδρύθη έν ΠειραιεΙ άνταποκριταί δέ ύπάρ- 
χουσιν εϊς τάς κυριωτέρας πόλεις τοΰ εσωτερικού καί 
ωτερικοΰ.

m m m  τ η ς  τ ρ α π ε ζ η ς  ε ι ς  mt s m u m
‘Η  Τράπεζα Βιομηχανίας συσταθεΐσα έν τή ακμή 

τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέμου, μέ πρόγραμμα τήν ύπο- 
στ>;ριξιν τής ύπαρχούσης Έ λ λ η ν . βιομηχανίας καί 
τήν δημιουργίαν νέων βιομηχανιών, κατώρθωσεν 
έν βραχύτατο) χρονικώ διαστήματι, ούχί μόνον νά 
ύποστηρίξη τάς ύπαρχούσας βιομηχανίας, άλλά νά 
μετάσχη είς νέας σο|3αράς επιχειρήσεις. Τοιουτοτρό
πως μετέσχεν είς τήν σύστασιν τής Αθηναϊκής 
‘ Εταιρείας αυτοκινήτων «Η Α Θ Η Ν Α », τής οποίας 
σκοπός είναι ή κατασκευή καί εμπορία αυτοκινήτων 
καί τών συναφών μηχανημάτων, μέ κεφάλαιον έξ 
ίλοκλήρου καταβεβλημένον 2 ,000 ,000 . Δεύτερον μετέ
σχεν εϊς τήν Βιομηχανικήν Έταιρ. τό «ΒΕΡΜΙΟΝ» 
έχουσαν εταιρικόν κεφάλαιον 2 .000.000, αρχικήν δέ 
βάσιν έκμεταλλεύσεως τό παρά τήν βέρροιαν ιδιό
κτητον αύτής έργοστάαιον κλωστηρίου, κινούμενον 
δι’ ιδιοκτήτου υδραυλικής δυνάμεως καί άπώτερον 
σκοπόν τήν έγκατάστασιν καί εκμετάλλευσιν ηλεκτρι
κής ένεργείας έκ τών υδραυλικών δυνάμεων τού ό'ρους 
Βερμ'ου. Διά τήν άγοράν τοΰ Έργοστασίου-Κλωστη- 
ρίου ή Τράπεζα πρ κατέβαλε διά λ)σμόν τών ιδρυ
τών δρ. 1 ,200,000. Τρίτον έν συμπράξει μετά τών 
Τραπεζών Έθνικής, ’Αθηνών, Λαϊκής, Γενικής καί 
Έθνικής' Οικονομίας μετέσχε τής ‘Εταιρείας τών 
‘Ελληνικών Ξενοδοχείων έχούση; αρχικόν κεφάλαιον
3 .000 .000  καί μελλούσης νά συμ^άλιι σπουδαίως 
εις τήν άνάπτυξιν τής Βωμηχανίας τών Ξένων, διά 
τής ίδρύσεως Ξενοδοχείων, λουτροπόλεων, κέντρων 
αναψυχές κτλ. προσομοίων τών έν τή Δυτική Ευρώ
πη. Τέταρτον μετέ ιχε τής ίδρύσεως τής Π ρώτης  
Οικοδομική; ”Εταιρείας Θεαοαλονίκης  μέ κεφάλ.
3 .000.000, ήτις εξηγόρασε καί μετέτρεψεν είς οική
ματα τά παρά τήν πόλιν τής Θεσσαλονίκης νοσο
κομειακά συγκροτήματα τοΰ Γαλλικού Στρατού.

ΙΤέμτιτον συνήψε σσουδαιοτάτην σύμβασιν μετά 
τοΰ Κράτους πρός εκμετάλλευσιν τών υδραυλικών 
δυνάμεων τής λίμνης Ξυνιάδσςκαί τών έκ τής άποξη- 
ράνσεως τμήματος ταύτης προκυψουσών γεωργικών 
εκτάσεων ύπό τούς έξής δρους :

Ή  Τράπεζα τής Βιομηχανίας ύποχρεοΰται εντός 
8 μηνών άπό τή; παραδοχής τής συμβάσεως νά συ- 
στήση ’Ανώνυμον Εταιρείαν, έδρεύουσαν έν Έλλάδι 
καί ήτις θά ύποκαταστήση τήν Τράπεζαν είς τά δι- 
καιώματά της μέ Κεφ. 5 ,0 0 0 ,0 0 0 . ’ Εντός τριών έτών 
άπό τής έκδόσεως τοΰ Β . Δ . τοΰ έγκρίνοντος τό 
Καταστατικόν τής Ανωνύμου Εταιρείας, οφείλει 
αΰτη νά άποπερατώση τά πρός εκμετάλλευσιν τών 
ύδραυλικών δυνάμεων τής λίμνης άπαιτούμενα έ'ργα, 
διά τών οποίων θά περιορισθή ή επιφάνεια τής λί
μνης εις τό τρίτον δι’ άποξηράνσεως· θά κατασκευα- 
σθή δεξαμενή πρός άποθήκευσιν τοΰ ύδατος τής 
εισροής έκ τής συλλεκτηρίου λεκάνης τής λίμνης, 
έπίσης περιμετρική τάφρος πρός περισυλλογήν τοΰ 
ύδατος, άπόφραξις τών φυσικών διεξόδων.Εκτός τού
των διά τής κατασκευής διωρύγων, σηράγγων καί 
τής πιέσεως τοΰ υδατος θά μεταβληθή ή ύδραυλική 
δύναμις δι’ ε’δικοϋ μηχανοστασίου εϊς ηλεκτρικόν 
ρεύμα. Εϊς ταΰτα προσθετέον τά αποξηραντικά καί 
στραγγιστικά έργα τών άποξηραινομένων μερών. Αί 
βιομηχανίαι αϊτινες θά ίδρυθώσι καί θά τροφοδο
τούνται διά τοΰ ρεύματος άπαλλάσσονται έπί μίαν 
δεκαετίαν παντός φ ό ρ ο υ .Ή  Εταιρεία θά παρέχη τό
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ρεύμα χάριν γεωργικών σκοπών (παραγωγής λιπα
σμάτων, άζωτούχων κτλ.) εις ακτίνα 5 χ.μ. τά δέ 
ΰδατα μετά την χρησιμοποίησίν των έν τώ μηχανο- 
στασίω θ ά  παρέχωνται πρός «ρδευσιν. Έκτος τών 
γενικών ωφελειών, άπό πλουτοπαραγωγικής άπόψεως 
καί αυτό τό Δημόσιον ούχ'ι ολίγον ωφελείται εκ τής 
Συμ βάσεω ς . Τό Κράτος μετέχει τών κερδών τής 
Εταιρείας μετά τήν άφαίρεσιν τών δαπανών εκμε- 
ταλλεύσεως, 1 )  έ π ί  τ ο ΰ  α' τμήματος το\3 άναλογοϋν- 
τος εις ποσόν μέχρι i 0 ο)ο έπί τοΰ κατά τόν χρόνον 
τής διανομής υφισταμένου κεφαλαίου 30 ο)ο άνή 
κουσιν εις τό Κράτος, καί 70 ο)ο είς τήν Εταιρείαν, 
g) έ π ί  τοΰ 0' τμήματος τοΰ άναλογοΰντος είς ποσόν 
πέραν τοΰ 10 ο ) ο  καί μέχρι τοΰ 20 ο)ο άνήκουσιν 
50 ο)ο είς τό Κράτος καί δΟ ο)ο είς τήν Εταιρείαν, 
3) επί τοΰ γ' τμήματος τοΰ άναλογοΰντος είς ποσόν 
πέραν τοΰ 20 ο)ο, 7 5 ο ) ο  άνήκουσιν είς τό Κράτος 
καί 25 ο)ο εις τήν Εταιρείαν.

Κατόπιν συμφωνίας μεταξύ Δημοσίου καί Ε τ α ι 
ρείας πωλοϋνται τά εκ τής άποξηράνσεως κτήματα 
τά δέ κέρδη διανέμονται εις 60 ο)ο υπέρ τοΰ Κ ρ ά 
τους καί 40 ο)ο υπέρ τής Εταιρείας.

Τό δικαίωμα τής άναδόχου είναι έπί 70 έτη μετά 
δέ τήν λήξιν αί έγκαταστάσεις περιέρχονται είς τό 
Δημόσιον.

Τοιαΰτη εν συντομωτάτη σκιαγραφία ή δοθεΐσα έν 
βραχυτάτω χρονικφ διασιήματι καί είς κρίσιμους πε
ριστάσεις κοινωνικών ανωμαλιών, υπό τής Τραπέζης

Βιομηχανίας ώθησις καί έμψύχωσις τών έν Έλλάδι 
Βιομηχανικών επιχειρήσεων. 'Ο  κατωτέρω δημοσιευό
μενος ισολογισμός τής Α'χρήσεως'29 Αύγουστου 1918 

31 Δεκεμβρίου ! ϊ) I 9 — τόν όποιον πάνυ εύγενώς 
παρεχώρησεν ή Διευθυνσιςτής Τραπέζης Βιομηχανίας 
τώ Πανελληνίω Λευκώμαπ παρέχει πιστήν εικόνα τής 
συντελεσθείσης εργασίας καί τών θαύμα σίων αυτής 
αποτελεσμάτων. Το ποσόν των κερδών έν τή μερίδι 
Κέρδη και Ζημίαι άνήλθεν είς τό σεβαστόν ποσόν 
2 -4 0 5 .0 9 6 .1 5  ο ) ο . Ό  αριθμός οΰιος λαλών άφ ’ 
εαυτού δέν έχει ανάγκην επαινέτου.

Έ κ τοΰ Προσωρινού ’ Ισολογισμού τής Α', εξαμη
νίας 1920 τό ποσόν τού κέρδους έν τή μερίδι Κέρδει 
καί Ζημίαι άνήλθεν είς 2 9 17.018.08, ήτοι έντόςτής 
ά. εξαμηνίας υπερέβη καταπληκπκώ,- τό κέρδος τής 
παρελθοΰσης χρήσεως. Τοΰτο άναλυόμενον δίδει κα
θαρόν κέρδος χ ρ ή σ ε ω ς ...........................2 .178.761.17
ως πρόβλεψις τυχόνεπί σφαλών 
άπαιτήσεων 260.000
Τοΐς μετόχοις ώς προμέρισμα 540.000 800000 
Είς νέον διά τήν β'. έξαμηίναν 1 .378.716.17

Κ αθ ’ ά'ς δε εχομεν πληροφορίας καί δ ’ Ισολογι
σμός τής β ' εξαμηνίας, τόν οποίον δέν προλαμβάνο- 
μεν νά δημοσιεύσωμεν κλειόμενων τών σελίδων τού 
Α. τόμου τοΰ Πανελληνίου λευκώματος προ τής λήξε- 
ως τής χρήσεως 1920, θά είναι άρκετα ικανοποιητι
κοί τιμών τούς τε ίδρυτάς καί διευθΰνοντας τήν Τρά
πεζαν Βιομηχανίας.

Ρ
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Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ
Α ’ . 'Ισολογισμός  άπό 2 9 η ς  Α ύ γ ο ύ ο το ν  1 9 1 8  8ω ; 3 ΐ η ς  Δεκεμβρίου 1 9 1 9 .
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Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
ΤαμεΙον, Τράπεζαι καί έντοκαγραμμ. Δρχ. 31».857.102,— 
Λάνεια καί Ήγγιημένοι λ|βμοί δι’ ενε

χύρων καί άλλων εγγυήσεων. . . » 10.341.719,30
Γραμμάτια προεξοφληΰέντα.............. » 3 118.311,85
Πελάται π ιστώσεων ............................  » 1G.(>;>6.409.95
'Εταιρεϊαι υπό ϊδρνΰιν........................  » 1.314 402,9ο
Συμμέτοχα! είς εταιρείας..................... » 200 000,
Διάφοροι Λίσμοί (χςειυστικοί) . . . .  » 9.8ί9 015,05
Ά κή ητα  Τ ραπεΐη : ...............................  * 1.392.797.20
’All'll πρόι: ΡΪσπραξιν διά λ]ομ?.ν τρίτων » 1 333.939 40
Έιιπλα, άξια χρηματοκιβωτίων κτλ. 81.014,10

Μείον κράτησις πρός άποσβεσιν . 40 000,— 41.011,10

ΠΑ ΘΗΤΙΚΟΝ
Δρχ. 15.000 ΟΟΟ,—

18.705
13.971
11 65S. 
12.896 
1.337

530.35 
.894,10 
490,80
658.35 
183,55

.78 170 17 1 ,80

Κεφάλαιον........................................
Καταθέσεις έν δψει καί προδεομία 

εις δραχμάς καί ξένα νομίσματα
Πιστώοεις υπό έκιέλεοιν.................
νπιταγαί καί έντολαί πληοωτε'σι .
Διάφοροι λ]σμοί (πισιωτικι,ί) . . .
Έκχωρηταί αξιών πρός ε’ίσπραξιν .
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ διαιεμηιέα : . :  _
Πρ ςσχηματισ. τακτ. άποΰεματικοΰ 100 09ο.4 j  

» » έκτακτου απόθεμα-
[ι>κοϋ 300 000.— 

ΐ διο νομήν είς τους μετόχους 978 260 85 
Ποοοοιά Διοικητικού Σ υ μ β ο υ λ ίο υ ,

Λιευ&ύναεως καί έκτακτος αμοιβή
λοιπ ού  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ  132.4,)6 J0 

Άφιέμενα διά τήν έπομένην χρήσιν 30 .161 .45  1.600.951.6 ,-,

78 .170  711 80

A3VA.A.Ti»aiS MEPIA.OS ΚΑΙ ΖΗΜΙΑΙ

Γενικά έ ξ ο δ α ....................
’Έξοδα ίδρΰσεως καί προ>- 

της έγχαταατάαεωζ. .
Τόκοι καταθέοεων.............
Κράτησις δι" άπόοβεσιν 

επίπλων χρηματοκιβω
τίων κτλ........................

Κέρδη πρός δια;ιονήν. . .

459 155.90

39 290, -  
265 696, - 764 14190

40.0 0. -  
1.600 954,65

Τόκοι, προμήΟειαι, συναλλαγματικοί δια-
[φοραί, είοοδήματα ακινήτων κλπ. 2.405.096 55

2 405 096.55
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Διανομή κα&αρών κερδών έκ Δρχ. 1 . 6 0 0 , 9 5 4 ,  0 5 "  ,,

Καθαρά Κέρδη ώ ;  ά ν ω ......................................................................................................
Κράτησις 10ο]·> δι" άποΰεματικόν Κεφάλαιον κατά τό άρθρ. 3;) τοΰ Κατασιατικού 1(10.01)5,1.)
Τακτικόν μέρισμα πρός 5 ο] > επί τοΰ μετοχικού Κεφαλαίου. , . 750.000,—

ΙΙοσοστά Διοικητικού Συμβουλίου πρός 8 ο]ο κατά τό άρ^ρ. 33 τού
[Καταστατικο'3 55.208,75

ΙΙοσοστά Διευθύνσεως καί ΈΛτειαλμένων Συμβούλων. . . . . .  54.059 15
’Έκτακτος αμοιβή λοιπού προοω,ιικοΰ.......................................................  23.109.— 132.436,9J
Πρόοϋειον μέρισμα πρός 1 ο]ο έπί τοΰ μετοχ. Κ ε φ α λ α ίο υ ..........................   150 000 .—
Φόρος καθαράς προσόδου επί μερίσματος Aj. 978 2(10,^5 ο]ο πρός 8 ο ] ο ..................... 78 200,85
Κράτησις πρός σχημαιισμόν έκτάκιου άποΟεματκού καιά τό άρβρον 33 τού

| Καταστατικού 300.000, - (100.097,75
30 101,45

Υπόλοιπον είς Νέον

Έ ν  Ά ϋ ή να ις  ifj 17 ’ ίανυναρίον 1 9 2 0 .

Ό  ΙΙρό ιδρος  τον  Δ ιο ιχ .  Σ υ μβ ουλ ίου  Ό  Δ ιευ θ υ ν τή ς  Ό  i n i  το ν  Λ ο γ ισ τ ικ ο ύ

Ε Π Α Μ .  Χ Α Ρ Ι Λ Α Ο Σ  ΑΛ ΕΞ.  Κ Α Π ΑΖ ΟΓ ΛΟ Υ  ΣΤΥΑ- ΛΕΚΑΤΣΑΣ

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ
Π Ρ Ο Σ Π Ρ Ι Ν Ο Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Α'.  Ε Ξ Α Μ Η Ν I Α Σ 1 9 2 0

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν Π  Λ Ο Η Τ Ι Κ Ο Ν

Ταμεϊον, Τράπεξαι καί έντοκα
γραμμάτια...........................

Δάνεια καί Ήγγυημένοι λ σμοί 
δι’ένεχΰρ. καί άλλων εγγυήσεων 
Γραμμάτια προεξοφληθέντα 
ΙΙελάται πιστώσε ον . . 
Διάφοροι χρεωστικοί λ)σμοί 
Έταιρεΐαι ί·πό ϊδρυσιν . 
Συμμετοχαί είς εταιρείας . 
'Ακίνητα Τραπέζης . . . 
’Λξίαι πρός εϊβπραξιν διά λ)σμόν

τ ρ ίτ ω ν ................................
Έπιπλα, χρηματοκιβώτια κλπ 
Μεΐον άποίβέσεως 1919. .

Δρχ. 24.371.d50.79

■> 13.045.31·!.60
4.183.230.90 

10.538.2-9.45 
1S.287.001.80 

» 408.273.30
5 920.000.—
» 1.482.799.20

101.341.35
40.000.—

5.957.725. -  

01.341.35

Κεφάλαιον
άποϋεματικ. τακτικόν

Λ ■->/.·

79.015i028.H9

» » έκτακτον »
Πρόβλεψις δι’έ.τιαφαλεΐς απαι

τήσεις ...........................
Καταθέσεις έν οψει καί προθε

σμία ................................  »
Εξωτερικοί λ^μοί.....................  »
Λιάφοροι πιστωτικοί ^λ)σμοί .
Έκχωρηταί άξιων πρός εισπραξιν »

Μέρισμα 1 9 1 9 ..........................27.225.—
Προμέρισμα Α'έξαμηνίας 1920 510.000.— 
Κέρδη καί Ζη'χίαι.....................

15.0u0.000.—
100.095.45
300.000.—

260.000.—

21.819.056 75 
17.985.725,50 
10 487.0ii9.52 

5,657.725.—

567.225.— 
1.378.701.17

79.615.628.39

A.I\rA.A.^»SIS ΜΕ3ΡΙΔ02: “ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΛΙ,,

Γενικά έ ξ ο δ α ............................
Τόκοι καταθέσεων......................
Μεσητεΐαι......................................
Κράτησις διά πρόβλεψιν τυχόν 

επισφαλών απαιτήσεων . 
Προμέρισμα Α' εξαμηνίας 1920 

πρός δρ. 9 κατά μετοχήν . 
'Υπόλοιπον εις Χέον . . .

297.883.26 1 ‘ Υπόλοιπον προηγουμένης χρή- 
412.906.65 σεως.

27.467.60 Τόκοι, προμήθειαι, συν)και 
διαφοραί καί εισοδήματα ά- 

260.000.— κινήτιυν

540 000.—
1.378 701.17
2 . » 1 7 .0 1 3  68
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ.

2 · χ » Μ Γ Τ Β Ρ Α 2 Μ Α

Tou/ύχη εν μικρά σκιαγραφία ή σύσχασις καί 
δρασις τής Τραπέζης Βιομηχανίας, ή οποία έν βρα- 
χυχάτο) χρονικώ διαστήμαιι έδωκε καταφανή δείγμα
τα τοΰ σκοπού κα'ι τοΰ τρόπου καθ’ δν εννοεί νά έρ- 
Υασθή. Τά προβλήματα, άανα έχουσι νά λύσωσι οί 
λαοί μετά τόν φοβερόν Ευρωπαϊκόν πόλεμον καί δ 
αγών πρός έπικράτησιν, δ ειρηνικός δηλαδή πόλεμος 
τών εθνών, εν τή μελλούση σταδιοδρομία, είναι εξ 
ίσου σημαντικός καί ούχί κατώτερος τοΰ πολεμικού.
Ή  εργασία !μετά περινοίας, ή δρασιηριότης έν τή 
|κτελέσει, ή οικονομία έν τή διαχειρίσει, συνδυαζο- 
μένη πρός χήν ίδιοφυΐαν καί ικανότητα τοΰ έθνους 
θά καχασιήση χοΰτο σεβασχόν οί καχωτέρας διανοίας 
λαοί, οί οκνηροί οί ανεπίδεκτοι μορφώσεως και’ 
άνάγκην θά ύσχερήσωσι καί μοιραίως θά ύποκύψω- 
σιν. 'Έθνη μεγάλα καί πολυάνθρωπα σιηριζόμενα 
μόνον είς τήν επιβολήν τής βίας διανοητικώς δέ κα
τώτερα μικρότερων εθνών, ώς τυφώνες κατώρθωσαν 
πρός στιγμήν νά έπιβληθώσι καί νά ύποχάξωσι μορ
φωμένους λαοΰς, άλλ’ ή επιβολή δέν διήρκεσεν έπί 
μακρόν έκ δέ τών έθνών έκείνων ούδέν σήμερον 
σώζεται είμή μόνον ή άνάμνησις τοΰ ονόματος των, 
αί φοβεραί καχασχροφαί καί δ δλεθρος τόν δποΐον 
έπέφερον. Οί θύννοι, οί Άλανοί, οί Βάνδαλοι, οί 
Όστρογότθοι, Βισιγόχθοι κτλ. τί έκέρδησαν; Τών 
Βανδάλων τό δνομα συνεχωνεύθη μέτήν έννοιαν τής 
καταστροφής, τοΰ Βανδαλισμού. ‘ Ο ’Αττίλας, Ά λάρι- 
χος, Ταμερλανος χί έδημιοΰργησαν έπ’ άγαθώ χής άν- 
θρωπότητος; Τά κενά λοιπόν χά όποια έδημιούργη- 
σεν δ Εύρωπαΐκός πόλεμος πρέπει νά συμπληρωθώ- 
σιν, αί απαιτήσεις αί κοινωνικαί πρέπει νά ρυθμισθώ- 
σιν έπί νέων βάσεων έάν αληθώς θέλωμεν «ή Ε λ 
λάς νά ζήση» άποτινάσσονιες πασαν μοιρολατρείαν.
Ή  "Ελλάς προώριαται νά  ζήατ), ώς είπεν δ μέγας 
πολιτικός τών παρελθόντων έτών δ αείμνηστος Χαρί
λαος Τρικούπης, άλλά τό προώριαται  έξαρχάχαι έκ 
τής δρασχηριόχητος καί ίκανότητος χών τέκνων αύιής 
ταύτης τής Ελλάδος. Ή  Ελλάς βεβαίως στερείται 
ανθρακωρυχείων, άλλά διά τοΰτο δέν πρέπει νά ήσυ- 
χάσωμεν, εχομεν λίμνας ποταμούς καταρράκτας διά 
τών οποίων δυνάμεθα νά δημιουργήσωμεν κινητήριον 
δύναμιν ·« υδραυλική πίεσις δΰναναι νά μεταβληθή 
είς ήλεκχρικήν δύναμιν ικανήν νά δώση ζωήν εϊς 
πλείστας βιομηχανίας. Ή  Ελλάς δέν στερείται π ρώ 
των υλών, βάμβαξ υπάρχει και δύναχαι νά καλλιερ. 
γηθή έν Μακεδονία, ή μέταξα άφθονεΐ καί χοσα άλ
λα, άλλά καί αν σχερεΐχαι τών πρώχων υλών η γεω
γραφική της θέσις πλεονεκιεϊ τής Αγγλίας.

 ____________________— : 149 :

Εύριοκόμεθα πλησιέστερα εϊς παραγωγικάς τών 
πρώχων υλών χώρας, αρκεί νά έχωμεν λύσει τό ζή 

τημα χής κινησεως χών Βιομηχανικών έργοστα- 
σίων μας.

Πόσα δύναται νά κατορθώση ή άπόφασις 
πρός εργασίαν, ή σκέψις, δπως ευρεθώσι τά μέ. 
σα διά τών δποίων νά έξασφαλισθή τό μεγα- 
λεΐον καί ή ίύδαιμονία τής μεγαλυνθει'σης Ελλάδος, 
αποδεικνύεται έκ τής δράσεως χής Τραπέζης Β ι 
ομηχανίας. Ή  πρωτοβουλία τοΰ διακρινομένου διά 
τό έπιχειρημαιικόν του π\εΰμα άριστέως τής Ελληνι
κής Βιομηχανίας κ. Έ παμ. Χαριλάου έγέννησε τήν 
Τράπεζαν Βιομηχανίας, ήτις άκολουθοϋσα τό παρά
δειγμα τοΰ πρωχεργσχου χης σπεύδει πρός νέους δρί- 
ζονχας βιομηχανικής ζωής καί δράσεως μειαξύ τών 
δποίων σπουδαίαν θέσιν μέλλει νά καταλάβη, ή σύμ- 
βασις περί χής λίμνης Ξυνιάδος, παραλειπομένης τής 
σπουδαιόχηχος χών ά'λλων Έχαιρειών, Βερμίου, 
’Αθήνας, Προ!)χης Οικοδομικής Θεσσαλονίκης αί’χινες 
έγεννήθησαν έκ τής Τραπέζης Βιομηχανίας. Έ άν  
ή μεταπολεμική περίοδος είναι έποχή περισυλλογής 
καί δράσεως διά τά εθνη καί έάν αύτη απαιτεί 
δραστηριότητα, απαιτεί δμως συγχρόνως καί σννένω- 
σιν τών δυνάμεων «έν  xfj ένώαει ή Ιαχύς» .

Όσηδήποτε καί αν είνε η ίκανότης τοϋ κ. 
Έ π αμ . Χαριλάου, δσονδήποτε μέγα τό πνεϋμα του 
πρός δημιουργίαν Ελληνικής βιομηχανίας, δσαδή- 
ποτε καί άν είναι τά κεφάλαια τα δποΐα διαθέτει, 
πάντοτε θά είναι μικρά διά τούς διανοιγομένους δρί- 
ζοντας βιομηχανικής δράσεως.

'Η συνένωσις τών Κεφαλαίών δύναται νά εχη
πολύ μεγαλήτερα αποτελέσματα καί εύεργητικώτερα
διά τό έθνος. Τοϋτο άνιελήφθη πρώτη ή Γερμανία^
ήτις τήν έπιοϋσαν τής ανακωχής έσπευσε νά ένισχύση
τάς οίκονομικάς της δυνάμεις διά χής συνενωσεωζ
πολλών μικροχέρων Τραπεζών, εϊ; δε χην Γερμανι-
κήν οικονομικήν εύρωσχίαν άπήνχησεν αμέσως ο
’Αγγλικός όγκος, οΰχως ώστε είς χας τρεις μεγάλας
Γερμανικάς Τραπέζας χήν Γερμανικήν  ̂ Προεξοφλη
τ ι κ ή ν ,  καί τής Δ ρ έ β ό η ς  αί οποΐαι διευθύνουσι και
τάς λοιπάς μικροχέρας Γερμαν ικάς Τραπέζας, διότι
έν Γερμανία δέν πρόκε ιχαι κυρίως περί συγχωνευ 

* * * * ' e - ---— s - ~ Λυπτ^ίΓΓίοντα''σεως, άλλά περί ενιαίας διοική σεως, αντιτάσσοντα- 
διά χής συγχωνεύσεως εξ Άγγλικαί τοιαϋχαι. Έ ν  
Έλλάδι δ μικρός αριθμός τών Τραπεζών δέν άπαιτεΐ- 
άπαραιτήτως συγχωνεύσεις, άλλά μάλλον ένίσχυσιν. 
Τ ά  Κεφάλαια τών Τραπεζών καί μάλιστα τής Βιομη

χανίας πρέπει νά αύξηθώσιν.
Ή  συστηματοποίησις μάλιστα τής έργασίας δι’

ίδρύσεως έν τή Τραπέζη Βιομηχανικού Γραφείου, 
τού δποίου σκοπός θά είνε ή μελέτη τών βιομηχανι
κών επιχειρήσεων, αϊτινες είναι κατορθωταί Ιν Έ λ . 
λάδι καί ή ύποστήριξις ούχί μόνον τών ΰφισιαμένων 
βιομηχανιών καί έκείνων αϊτινες διαθέτουσι κεφά-

'i&r*·
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λαιά τινα πρές έπιχείρησιν, άλλά καί εκείνων αΐτινες 
στερούνται μ έ ν κεφαλαίων διαθέτουσιν ομως τά ηθ ι
κά κεφάλαια τών άπαιτουμένων γνώσεων, τήν χρη
στότητα και εντιμότητα τών προτεινόντων προσώπων, 
θά δώση πτερά είς τήν Ελληνικήν Βιομηχανίαν καί 
θά άποφέρτ) αγλαούς καρποι^ς.

Ό  πλούσιος διά συνετής οικονομίας καί 6 πτωχός 
διά τών μικρών περισσευμάτων του οφείλει νά στρα- 
φή πρός τοιαΰτας τοποθετήσεις, αΐτινες οΰχί μόνον 
τά άτομα ώφελοΰσιν, άλλά καί τό Έ θνος  ολοκληρω
τικής ενισχνουσιν.'Η άνΰψωσις τής ιθαγενούς Β ιομη
χανίας θά φέρη καί πάλιν τήν πηγήν τοΰ πλοΰτου 
είς τό έθνος, θά άναγεννηθώσι τά περιώνυμα μετα
ξουργεία, υφαντουργεία, βαφεία τής Βυζαντιακής επο
χής, ή Ελλάς θά εΰρη τήν παλαιάν δόξαν καί τό πα
λαιόν μεγαλεΐον, υπερήφανος καί κραταιά, σεβαστή

εις πάντας θά έπιβληθή έν τή ’Ανατολή καί θά κατα- 
στή δ τηλαυγής φάρος τής προόδου και τοΰ εκπολι
τισμού- τότε αληθώς θά καταστή, δπως ήτο καί άλ
λοτε, άρχηγέτις τών ανατολικών λαών, δταν τά σύνορα 
της εξετείνοντο από τής Αίγυπτου μέχρι τοΰ Καύκασού 
καί από τοΰ Εύξείνου μέχρι τοΰ Αδριατικού, τότε θά 
επαλήθευσή τό ρητόν τοΰ έκ Μεσολογγίου Μεγάλου 
Πολιτευτοϋ, διότι τότε ή Ελλάς δεν προώ ρισται νά  
ζήαΐ] άλλ’ άληΰ'ώς ΰ ά  Ζήστ],

Έ γ ρ α φ ο ν  έ ν ’Αθήναιςτή 10 ’ Οκτωβρίου 1920.

ΙΩΑΝΝΗΣ X. X A T Z H W A N N O Y
Δω6 της Φιλολογίας καί τής Νομικής



I

E l I A M K L N O . N .
Ό  γνωσιός μεγαλυβιομήνανυς τέως Γποι·ργός 

κτλ. κ. Επαμεινώνδας Χαρίλαος Ιγεν\ήθη εν Γα - 
λαζίω χή,- Ρουμανίας τώ 1874, ό πατήρ autcD ίδιο 
κτήτης άτμομΰλου μειώκηαεν είς ’ Αθήνας τώ  1879 
μόλις ΐότε άγοντος τοΰ μικροΰ Επαμεινώνδα τό 
πέμπτον τής ηλικίας του έτος. Τά πρώτα μαθή 
ματα εδιδάχθη εν ’ Αθήναις ψοιτήσας είς τό λύκειον 
Σιμοπσΰλου καί τό Γυμνάσιον Νεαπόλεως. Ά π ο -  
περατώσας τά τής μέσης έκπαιδεΰαεως ένεγράφη είς 
τήν Νομικήν Σχολήν τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου 
συγχρόνως δέ προσελήφθη καϊ ώς υπάλληλος παρά 
τή Τραπέζι) τής Βιομηχανικής ΙΙίστεως τής Ε λ λ ά 
δος. Μετά πενταετή υπηρεσίαν έν τή Τραπέζι] παρη- 
τήθη, ΐνα ύποστή τάς έ.ιί πτυχίφ εξετάσεις έν τφ 
Έθνικώ Πανεπιστήμια», είτα δέ ίδρυσε τήν Βιομη
χανίαν τοΰ Οίνο ινεΰματος έν Έλευσϊνι τώ 1898. 
'ΓΙ ΐδρυσις τής πρώτης Βιομηχανικής έπιχειρήσεως 
έγίνετο αφορμή, ΐνα έπιδοθή είς μελέτας τών Φυ
σικών επιστημών πράγματι βυηθούμενος y.ui υπό 
τών τριών ξένων γλωσσών, ’Αγγλικής, Γαλλικής, 
Γερμανική, ών ήτο κάτοχος καιώρθωσε διά της 
έπιμελείας τελείως νά μορφωθή και νά άνέλθη είς 
τό επιστημονικόν επίπεδον έφ ’ ου εύρίσκεται σήμε
ρον. Καθ’ έκαστον ετος επί δεκαπενταετίαν μετέ- 
βαινεν είς Ευρώπην, ό'που παρηκολοΰθει διάφορα 
C o u r  φυσικών καί κοινωνιολογικών επιστημών.

Τ ώ  1906 τή συμμετοχή τής Εταιρείας Ζάννου 
κα'ι Ρώς, τής Τραπέζης ’Αθηνών, κα'ι τής Προνο· 
μοιοΰχου Εταιρείας πρός προστασίαν τής σταφίδος,

Α Σ  Χ Α Ρ Ι Λ Α Ο Σ
χό εν Ίίλευσΐνι Ί^ργοστάσιον Οινοπνεύματος μετε- 
βλήΟη είς τήν ’ Ανώνυμον 'Εταιρείαν Ο ίνω ν  καί 
Οινοπνευμάτων ό « Β ό τ ρ υ ;»  . "Εχων ενωρίτατα έν 
ταΐς έπιχειρήσίς του τόν υπό τοΰ αύτοΰ βιομηχα- 
νικοΰ πνεύματος Ιμφοροΰμενον κ . Κανελόπουλον ώς 
συνεργάτην καί συνεταίρον ανεμίχθη εις πλείστας 
επιχειρήσεις ώς έν τή Εταιρεία Τσιμέντων δ Τιτάν,  
λ ιπ νομ άτω ν  κτλ. Τώ 1910 μετέσχε τής Ά σφ αλι-  
σακής Εταιρείας Ζωής ή ’ Ανατολή, ώς επίσης καί 
τής μ̂ ,τά ταΰτα ίδρυθείση; ασφαλείας Πυρός ή 
Π ρώ τη  Kui τέλος τώ 19 18 έγένετο ό πρωτεργά
της τής ίδρΰσεως τής Τραπέζης Βιομηχανίας.

Ώ ς πρώίος Υπουργός τοΰ τότε νεοσυσταθέντος 
Υπουργείου τοΰ Έ.τισιτισμοΰ διετέλεσΐ τοιοΰτος έπί 
Κυβερνήσεως Λάμπρου άπό τοΰ Δεκεμβρίου 1916 
μέχρι τοΰ ’ Απριλίου 191 7 . Ά π ό  κοινωνικής άπό- 
ψεως τά μέγιστα ωφέλησε κατά τήν εποχήν τοΰ απ ο 
κλεισμοί1, διό :ι ύπήρξενό πρωτεργάτης τής ίδρΰσεως 
τών οικονομικών συσπιτίοον καθ' δλην τήν Ελλάδα, 
διά δέ τών φρο\τίδων του έσώθη πλήθος πτωχοΰ 
κόσμου, τό όποιον ασφαλώς θά άπέθνησκε μή εΰρί- 
σ<σν ευκόλως τά πρός διατροφήν μέσα. Καί τά ίδια 
αΰτοΰ αυτοκίνητα διέθεσε και χρήματα έξ Ιδίων 
έδαπάνησεν πρός προμήθειαν καί μεταφοράν οσπρί
ων έκ Θεσσαλίας.

Ώ ς  τελευταΐον ττλον τοΰ κ. Έ .  Χαριλάου, αποδει
κτικόν τής έκτιμήσεοος ής τυγχάνει παρά τώ Εμπορι- 
κφ κόσμψ άναφέρομεν τόν τοΰ Π ροέδρου το υ  Εμπο  
ρικοϋ καί Β ίομηχανιχοϋ 'Ε πιμελητηρίου  Ά ΰ^ηνώ γ.







Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ  Γ Α Λ Α Ν 0 Ω :0 Υ Α β £
ΕΝΤΕΤΑΛΜΈΝΟΣ Σ Υ  ΜΒΟΥΛΟΕ IJAPA ΤΗ Τ Ρ Α Π Η Ζ Η  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

‘ Ο κ. Δημήτριος Γαλανόπουλος εγεννήϋ'η έν Πάτραις, διτον έσπού- 
δασε τά εγκύκλια μαδήματα, μετά ταΰτα ενεγράψη είς την Νομικήν 
Σχολήν τοϋ Έ θνικοΰ Πανεπιστημίου, όπό&εν άιτοπερατώσας τάς Νο- 
μικάς τον σ ιουδάς έγκατεστά&η έν Πάτραις, εύδοκίμως db έξασκήσας το 
δικηγορικδν επάγγελμα έπί δεκαετίαν παρά τώ Πρωτοδικεία) και Έφε- 
τείω Πατρών έγκατέλιττε τοϋτο. ΐνα λάβη μέρος εις τό τότε άνακινούμενον 
μετ' άποφάσεως προς οριστικήν διεν&έτησιν σταφιδικόν ζήτημα. Χάρις 
είς τήν ικανότητα και αποφασιστικότητα τών ένεργησά<·των τότε π ρο 
σώπων το Σταφιδικόν ζήτημα πράγματι έλύ&η, αί δε σταφιδικαι έπαρ- 
γίαι μεταζϋ τών άλλων προσώπων, άτινα ένήργησαν νπερ τοϋ ζητήματός 
των ώφείλονοι πολλά και είς τον κ. Δημήτριον Γαλανόποολον. Σ υν
εργαστείς μετά τον άειμνήστον 1. Πεσματζόγλον και τών λοιπών 
ιδρυτών είς τήν σνοτασίν τής Προνομοιούγ^ου 'Εταιρείας προς προστα
σίαν τής σταφίδος, ούχί μόνον σπουδαίως συνετέλεσεν είς τήν αύστασιν 
τής 'Εταιρείας, άλλ’ έκτιμη&είς δεόντως ύπδ τών ιδρυτών διωρίσ&η τότε 
ώς Τ  ενικός Ιραμματεύς, μετά ταΰτα δε έξελέγη νπδ τής Τ ενικής 
Συνελεύσεως τώ 1914, Σύμβουλος και Λιενθυντής, tha δε άπδ τοϋ 1918 
προήγ&η είς 1 ενικόν Διευθυντήν,



Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ  Β Ρ Ε ' Γ Ο Σ

' 0  κ. ’Ανδρέας Βρετός ετών 70 εγεννήϋ'η έν Ίΰάκη, υπου έσπού· 
δααε τά εγκύκλια μαδήματα' νζώτατος μετέβη είς Ρουμανίαν προσληφΰ'είς 
είς τά καταστήματα τών ’ Αδελφών Νεγρεπόντη, εν&α λίαν εύδοκίμως είρ- 
γάζετο, δι ’ δ προήχΰηκαι είς διευ&τντήν τών Έμποροτραπεζιτικών τούτων 
καταστηματων, τά όποια έτίμθ)ν έν τή ζέντ] τδ Ελληνικόν όνομα. Ίώ  
1896  έπανήλΰεν είς 'Ελλάδα, δπως άναλάβη την Διεύ&υνσιν τον Υ π ο 
καταστήματος τής Ύραπέζης Άϋ'ηνώ ν έν ΙΙάτραις, τό όποιον μ ε τ ά  πολλής 
πείρας και τραπεζιτικής ίκανότητος διηύ’&ννε μέχρι τοΰ 1914.

Παραιτήσεις έπανήλΰ'εν είς Α θ ή ν α ς  έκτοτε δέ διατελεϊ μέτοχος και 
σύμβουλος διαφόρων ανωνύμων 'Εταιρειών Τσιμέντων Τιτάν, Ξυλείας, 
λιγνντωρνχείων Μήλεσι. Ύφαντονργικής ' Ε τ α ι ρ ε ί α ς  Βέρμιου, τής Ασφα
λιστικής Εταιρείας Ζωής, ή ’Ανατολή, και εντεταλμένος Σύμβουλος 
τής Τραπέζης Βιομηχαι ίας, διακρινόμενος διά τήν ευγένειαν τών τρόπων 
και τήν άγαΰ'όιητα τβϋ ή&ους.







Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Κ Α 1 ΙΑ Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

' 0  κ. Ά λέξ. Καπάζογλου έγεννήθη τώ 1 8 63  εν Κωναταντινουπόλει, 
οπον διήκοναε τά πρώτα μαδήματα φοαήαας είς τήν Μεγάλην τον γένονς 
Σχολήν. Τώ 1887  ήλθεν εις τήν 'Ελλάδα προσληφθεις dt είς τήν Ίονικήν 
Τράπεζαν έπί 2 2  έτη είργάσθη μετά πολλής επιτυχίας άναπτύξας στάδιον 
ενρντατον περί τά τραπεζιτικά είς τά όποια νεαρότατος έπεδείκνυε πολλήν 
κλίσιν. Ή  Αιενθυνσις της Τονικής Τραπέζης έκτιμώσα τήν ικανότητα 
αντον προήγαγεν είς Διευθυντήν τον έν 'Αθήναις Καταστήματος αντής 
Παραιτηθείς έκ τής Ίονικής Τραπέζης άι’έλαβε τήν Διευθυναιν τον έν 
Πάτραις ' Υποκαταστήματος τής Εθνικής Ίραπέζης, είς το όποιον έπί. 
έπταετίαν ε ίργάσθη, όπότε ή ΐδρνσις τής Τραπέζης Βιομηχανίας έπανέ
φερε τοΰτο ν είς ’Αθήνας, ΐνα άναλάβη μετά πολλής έπιτνχίας καί ίκανό- 
τητος τήν διενθνναιν αντής.



Τ Ο Μ Ο Ι  14 Τ Η Σ  Ε Θ Ν ΙΚ Η Σ
Ε Κ Α Τ Ο  N T  Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
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II ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
- η

ΤΟΜΟΣ Α —  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θ Η Σ Α Υ Ρ Ο Σ

Οί αρχαίοι ’Αθηναίοι άναλαμβάνοντες τόν κατά τής 
Πελοποννήσου πόλεμον υπό τήν ηγεσίαν τοΰ δεινού 
ρήτορος καί πολίτικου τής τότε εποχής Περικλεούς έστή- 
ριζτν τάς ελπίδας τής νικηφόρου διεξαγωγής τοΰ πο
λέμου εις τόν θησαυρόν τής πόλεως, δστις εφυλάττετο 
είς τόν οπισθόδομον τοΰ Παρθενώνος. Είς τόν θαυμά- 
σιον λόγον του ό Περικλής, ί'να ετι περισσότερον ενί
σχυση τό φρόνημα τών ’Αθηναίων εκθέτει λεπτομερώς 
τά τής οικονομικής δυνάμεως τής πόλεως καί είς τά 
υπάρχοντα σχεδόν δεκακισχίλια τάλαντα προσθέτει καί 
τήν αξίαν τοΰ χρυσοΰ τοΰ περιβάλλοντος τό  έλεφάντινον 
άγαλμα τής θεοΰ ( ’Αθήνας), τό όποιον είχε κατασκευάσει 
ό πρώτος γλυπτής τής αρχαίας Ελλάδος ό Φειδίας. Έ ν  
άντιθέσει πρός τήν πόλιν τών ’Αθηνών αί Πελοποννη- 
σιακαί πόλεις έστεροΰντο θησαυροί, δι’ δ η σαν υπο
χρεωμένοι οί πολεμισταί καθ’ δλον μέν τόν  χειμώνα νά 
έργάζωνται τήν γην είτα νά θερίσωσι καί μετά ταΰτα 
άποθέτοντες τό δρέπανον νά ένδυθώσι τήν πανωπλίαν, 
ϊνα καθ’ δλον τό θέρος πολεμήσωσιν. Ό  πόλεμος τόν 
χειμώνα κατέπαυε. Ό  Πελοποννΐ]σιακός πόλεμος διά τοΰτο 
διήρκεσεν 27 έτη από τοΰ 431-404. Τούς ’Αθηναίους 
έσωζεν ό θησαυρός, ή Δημοσία ούτως είπεΐν Τράπεζα 
τής πόλεως. Ά λ λ ’ ό θησαυρός ανήκε μόνον εις τήν πόλιν, 
«χρησιμοποιείτο μόνον διά τάς άνάγκας τής πόλεως, το 
έμπόριον δεν εΰρισκεν ύποστήριξιν έκ τοΰ θησαυροί) τής

πόλεως. 'Ιερά τινο ιδρύματα ως τό περίφημον 'Ιερόν 
τοΰ ’Απόλλωνος έν Δήλω έδιδε δάνεια καί είς εμπό
ρους επί άδροτάτω τόκω, άλλ’  αί τοιαΰται χρηματιστικαί 
επιχειρήσεις εϊχον λίαν περιωρισμένην ακτίνα, τό δέ ιερόν 
τοΰ Δηλίου ’Απόλλωνος ταχέως παρήκμασε Τό αυτό σύ
στημα τοΰ θησαυροΰ εύρίσκομεν εις τό aerarium τών 
Ρωμαίων καί τ ώ ν  Βυζαντινών αύτοκρατόρων. Τό κράτος 
μόνον είς τάς ιδίας του οικονομίας έπρεπε νά εμπι
στεύεται. Ή  άνόρθωσις τών οικονομιών έξησφάλιζε καί 
τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις, αί όποϊαι ήσαν δαπανηρό
τατοι. Ό  Νικηφόρος Α ', ό Νικηφόρος Φωκάς, ό Τσι- 
μισκής, ό Βασίλειος έπιμελοΰντο καί ήνώρθουν τά οικο
νομικά πρώτον καί είτα έπεδίδοντο είς πολεμικάς επι
χειρήσεις. Ά λ λ ’ οί ίδιώται πόθεν έπορίζοντο δάνεια; Οί 
έμποροι ποΰ εύρισκον χρήματα διά τάς έμπορικάς των 
επιχειρήσεις; Ά π ό  τάς μικράς τραπέζας τής τότε εποχής.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ι Τ Α Ι  Α Ι Γ Υ Π Τ Ο Υ

Οι πάπυροι τής Αίγύπτου διέσωσαν μέχρι ημών 
τούς τύπους τών τότε δανείων. Ό  δανειστής είχε πρό 
αυτού μικράν τράπεζαν ό δέ εχων χρήματα κατέθετε 
ταΰτα παρά τώ τραπεζίτη, δστις έδάνειζεν είς τρίτα πρό
σωπα: τούτο τό δάνειον παρά τής Τραπέζης τοΰ Πολε
μοχάρους έστι»· «Τώ Νυκτοστρατηγώ ΆΑεξανδρείας παρά 
τής Τραπέζης Άρποκρατίωνος Ναυκραιέως». Ό  Τραπε



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

ζίτης διαθετών τά ποσά, άτινα είχεν έγκατέλιπε τό γραφεΐόν 
του άνατρέπων τήν περίφημον τράπεζαν είς ενδειξιν άπο- 
περατώσεως τών εργασιών του. Οι Τραπεζίται τών Πτολε- 
μαϊκών χρόνων όμοιάζουσι πρός τούς υπαιθρίους ’Ά ρ α 
βας γραφείς τής σημερινής Αίγυπτου, οϊτινες έ'ξωθεν τών 
Δημοσίων καταστημάτων πρό μικρών τραπεζών καθή- 
μενοι γράφουσι συνήθως επί τοϋ γόνατός των τάς ανα
φοράς τών διαφόρων ιθαγενών. Ό π οία  ή έξέλιξις τών 
Τραπεζών. Ό  υπαίθριος Τραπεζίτης δ κύριος μικρδς τρα
πεζης έξειλίχθη είς τόν ένδιαιτώμενον εις τά καλλιμάρμαρα 
μέγαρα τών σημερινών Τραπεζών, τόν διευθΰνοντα πλή
θος υπαλλήλων, τόν κρατούντα τάς ήνίας τής θαυμασίως 
ώργανωμένης Τραπεζιτικής μηχανής. Οί Δημοσιώναι τών 
αρχαίων Ελλήνων και οί P u b lican i  τών Ρωμαίαιν άπε- 
τέλουν είδος συνεταιρισμού, άλλ’  άπίθανον έάν ύφίσταται 
εσωτερική τις συνάφεια μεταξύ τών αρχαίων τούτων εται
ρειών καί τής συγχρόνου κεφαλαιουχικής. Κατά τόν X I V  
αιώνα συναντώμεν έν ’Ιταλία άποικιακάς Εταιρείας ύπό τό 
ό'νομα m a o n a e ,  αϊτινες κυρίως έξώπλιζον στόλους πρός 
ένίσχυσιν τοϋ έν στενοχώρια ευρισκομένου κράτους, λαμ- 
βάνοντες ως αντάλλαγμα τήν εκμετάλλευσιν τών αποικιών.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ι  Ι Τ Α Λ Ι Α Σ

Τουναντίον δύο μεγάλαι Τράπεζαι ίδρυθεΐσαι έν ’ Ιτα
λία κατά τόν X V  καί X V I  αιώνα όμοιάζουσι πρός τήν 
κεφαλαιουχικήν Εταιρείαν τής σήμερον. Αί Τράπεζαι αΰται 
είναι ή τοϋ 'Αγιον Γεωργίου  έν Γενοΰτ) και ή κατ’  άπο- 
μίμησιν αύτής ιδρυθεΐσα τοΰ Α γίου  ’Αμβροσίου έν Μι- 
λάνω. Καί αί Τράπεζαι αΰται εΐχον τόν χαρακτήρα δημο
σίου ιδρύματος, ούτε έχρησιμοποιήθησαν, έκτος τής ’ Ιτα
λίας ως πρότυπα κεφαλαιουχικής Τραπέζης1).

Ή  σύγχρονος κεφαλαιουχική Εταιρεία συνάπτεται κυ
ρίως πρός τάς μεγάλας έμπορικάς Εταιρείας τοΰ 1600 
πρός έκμετάλλευσιν τοΰ θαλασσίου Εμπορίου  και τόν 
άποικισμόν. Πρώτη τοιαύτη ύπήρξεν ή ‘Ολλανδική Ε τ α ι 
ρεία τών ’ Ανατολικών ’ Ινδιών έξ ής έσχηματίσθησαν καί 
αί λοιπάί.

Αί Έταιρειαι αύται παρουσιάζονται ώς σωματεία 
ιδρυόμενα κατά Κυβερνητικήν παραχώρησιν όργανούμενα 
ύπό τοϋ Κράτους και τελοϋντα ύπό τήν έποπτείαν αύτοΰ. 
Ή  διαχείρησις ανήκει είς τούς καλουμένους κυρίους με
τόχους μεθ’ ών συμπράττει καί ή γενική τών εταίρων 
συνέλευσις. Τ ό  κεφάλαιον τής εταιρείας εισφέρεται κεχω- 
ρισμένως δι’ έκάστην έπιχείρησιν, δέν υπάρχει ή έννοια 
τοΰ Ενιαίου μετοχικοϋ Κεφαλαίου. Τό δικαίωμα τοΰ 
εταίρου είναι μεταβιβάσιμον, έξαιρετικώς δ ’ έκδίδονται με- 
τοχαί είς τόν κομιστήν.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Πόσον σπουδαία είναι ή ΰπαρξις τών Τραπεζών διά 
τό Έ μπ όριον  είναι τοΐς πάσι γνωστόν. Τό πλήθος τών 
ατόμων, ά'τινα εισέρχονται καί έξέρχονται συνωθοϋνται, 
βιάζονται, συζητούν, λαμβάνουσι χρήματα, άποστέλλουσι 
τοιαϋτα, βεβαιοΰσι περί τής χρησιμότητος τών Τραπεζών. 
Αί Τράπεζαι είναι τά νεϋρα τοΰ κοινωνικού σώματος δι’ οΰ

’ ) Πετμεζα. Παραδόσεις περί ’Εμπορικού Δικαίου.

κινείται τοϋτο, ά'νευ Τραπεζών θά ήτο σώμα παράλυτον, 
δπως πολλάκις συνέβη κατά τήν αρχαιότητα, ή έ'λλειψις 
θηοαυρον  άπεστέρει τήν πόλιν ή τό κράτος τών μέσων 
δι’ ών θά ύπερήσπιζε τήν εαυτού υπαρξιν καί τιμήν. Ή  
κακοδιοίκησις καί σπατάλη ήνάγκασε πολλάκις τούς Αύτο- 
κράτορας τοΰ Βυζαντίου νά ύποστώσιν έξευτελιστικούς 
δρους ειρήνης καί ταπεινώσεως, ένφ τουναντίον άνόρ- 
θωσις τών οικονομικών εθετεν ασφαλείς τάς βάσεις τών 
πολεμικών νικών. Σήμερον παρά τό πλευρόν τοΰ κράτους 
ϊστανται αί Τράπεζαι, αί άνάγκαι τοΰ ’Έθνους καλύ
πτονται διά τής αρωγής τών Τραπεζών, ένω συγχρόνοις 
διά τής νομίμου τάξεως διασφαλίζονται τά δικαιώματα 
τών Τραπεζών, ή δέ αλληλεγγύη Κράτους-Τραπεζών στε
ρεοί τό δλον κοινωνικόν οικοδόμημα. Ό  βιοπαλαιστής, 
δστις έν τή ξένη ή τή ημεδαπή κατώρθωσε διά τών 
οικονομιών νά έξασφαλίση δλίγην ζωήν αναπαυτικήν 
κατά τήν δύσιν τοϋ βίου του, ευρίσκει διά τής Τραπέ
ζης τήν ασφαλή τοποθέτησιν τών χρημάτων του, ένω 
συγχρόνως δ νεώτερος επιχειρηματίας, δ έχων ό'ρεξιν πρός 
έργασίαν καί δρασιν ευρίσκει τά αναγκαία κεφάλαια, ά'τινα 
κινούμενα έξασφαλίζουσιν άμφοτέρων τήν ευδαιμονίαν. 
Ό  πτωχός χειρώναξ καί ή άγωνιζομένη διά νά κερδίση 
τόν έπιούσιον άρτον έργάτρια διά τών Λαϊκών Ταμιευ
τηρίων εθίζονται είς τήν οικονομίαν, ή όποία είναι ή βάσις 
τοϋ πλούτου, διά τών μικρών καταθέσεών των, εβδομα
διαίων, έ'στω καί μιας δραχμής. Ό  Βενιαμίν -Φραγκλΐνος 
δ μέγας τής ’Αμερικής πολίτης, είς τό διδακτικώτατον 
βιβλιάριόν του «ή Τέχνη τοΰ πλουτεΐν καί εύτυχεΐν», τού 
οποίου τήν άνάγνωσιν συνιστώμεν εις πάντας τούς βιο- 
παλαιστάς, δίδει θαυμασίας συμβουλάς περί οικονομίας 
καί 10 δεκάρες αν κερδίζετε πρέπει νά φυλάξητε τήν μίαν 
ως απόθεμα.

Τοιαύτη έν συντομακάτη σκιαγραφία ή έξέλιξις τής 
Τραπέζης, τοιαύτη ή σπουδαιοτάτη αύτής αποστολή, άνευ 
τραπέζης δέν δύναται νά ύπάρξη σήμερον έμπορική κί- 
νησις, οΰτε ζωή κοινωνική, τά πάντα νεκρούνται. Αί 
Τράπεζαι έν 'Ελλάδι καίτοι δλίγαι, καίτοι μικρά διαθέ- 
τουσαι κεφάλαια τό καθ’ έαυτάς, άλλαι μέν εύρύτερον, 
άλλαι δέ στενώτερον έξετέλεσαν τήν αποστολήν των, σπου- 
δαίως συντελέσασαι είς τήν άνάπτυξιν καί πρόοδον τοϋ 
’Έθνους. Τήν μικράν Ελλάδα τών 2 έκατομ. διεδέχθη 
ή Μεγαλυνθεΐσα Ελλάς, πρός τάς απαιτήσεις λοιπόν τής 
σημερινής Ελλάδος θά προσαρμοσθώσι καί αί τραπε
ζιτικοί ήμών προβλέψεις, δπως έ'δρασαν αί Τράπεζαι 
ένεργητικώς έντός τών στενών ορίων τοΰ μικρού Βασι
λείου, οΰτω καί νΰν άνταξίως τών παραδόσεων των θά 
προσανατολισθώσι πρός τάς νέας συνθήκας καί κοινω
νικός άπαιτήσεις.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΜΠΕΔΟΚΛΕΟΥΣ ΩΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ 1886

Μεταξύ τών Τραπεζών, αϊτινες σπουδαίως έπέδρασαν 
έπί τοϋ Ελληνικού Εμπορικού κόσμου είναι καί ή Έ μ π ο 
ρική Τράπεζα τής Ελλάδος τής δποίας ό βίος ύπέστη 
τρεις έξελίξεις έπί σταθερών στηριζόμενος β ά σ εω ν  δυνά- 
μεθα δέ νά εϊπωμεν, δτι είναι παράδειγμα συνετής καί 
μεμετρημένης διαχειρίσεως, χάρις είς τήν όποίαν διήλθεν 
άβλαβής δλας τάς τρικυμιώδεις έποχάς τοϋ οικονομικού 
σάλο\ι, δστις συνετάραξε τήν Ελληνικήν κοινωνίαν. Σ ύγ 
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χρονα ή και παλαιότερα ιδιωτικά Τραπεζιτικά ιδρύματα 
δέν ύπάρχουσι πλέον ώς ή Τράπεζα Σκούζε, Βαλαω- 
ρίτου-Μαύρου, έν φ  τουναντίον ή πηγή έξ ής άπέρρευ- 
σεν ή Εμπορική Τράπεζα τής Ελλάδος ούχί μόνον δέν 
έστείρευσεν άλλά τουναντίον νάμα άέναον παρέσχεν είς 
τό γέννημά της. Α ί  πρώται λοιπόν βάσεις έτέθησαν τφ 
1886. Ό  κ. Γρηγόριος Εμπεδοκλής τφ 1880 έκ Λον
δίνου έλθών προσελήφθη είς τήν Τράπεζαν τής Βιομη
χανικής ΙΙίστεως τής Ελλάδος έν τή οποία εύδοκίμως 
είργάσθη μέχρι τοΰ έτους 1886. Ά π ό  τοΰ 1886 ήρχισεν 
ιδίας τραπεζιτικός εργασίας ως μεσίτης έν τφ Χρηματι- 
στηρίφ Α θη νώ ν  μέχρι τοΰ 1893, καθ’ δν χρόνον ό έ'τε- 
ρος αδελφός κ. Ά ντ . Εμπεδοκλής είργάζετο ώς παραγ
γελιοδόχος διευθύνων ίδιον γραφεΐον καί αντιπροσω
πεύουν διαφόρους Εμπορικούς οίκους τής Ευρώπης. Τ φ  
1893 τά δυο γραφεία ήνώθησαν προσετέθη δέ τότε καί 
ό κ. Δ. Κοντουμάς, ώστε άπετελέσθη ό πρώτος Τραπε
ζιτικός πυρήν, δστις έδημιούργησε τήν όμόρρυθμον Τρα
πεζιτικήν Εταιρείαν υπό τόν τίτλον Τράπεζα Έμπεδο- 
κλέους έπί τής όδοΰ Άριστείδου. Καί οί τρεις υμόρ- 
ρυθμοι Ε ταίροι γεννηθέντες άνατραφέντες καί σπουδά- 
σαντες έν τφ έξωτερικφ, οί μεν Γρηγόριος καί Α ν τ ώ 
νιος Εμπεδοκλής έν Λονδίνω, ό δέ Δ. Κοντουμάς έν 
Τεργέστη, ειχον δλα τά έφόδια καί τήν άπαιτουμένην 
μόρφωσιν πρός έπιτυχή διεξαγωγήν τής άναληφθείσης 
Τραπεζικής έπιχειρήσεως. Τ ό  συντηρητικόν πνεϋμα και 
ή εΰθΰτης τοΰ χαρακτήρος ή σφυρηλατουμένη διά τής 
Αγγλικής Παιδαγωγικής συνεκεράσθησαν έν τφ  προ
σώπου τών αδελφών Έμπεδοκλέων μετά τοΰ έκ Τεργέ
στης εμπορικού πνεύματος τοΰ κ. Δ. Κοντουμά. Τό προ
σωπικόν τής συσταθείσης κατά τό 1886 Τραπέζης Έ μ -  
πεδοκλέους άνήρχετο είς 15 υπαλλήλους. Τό καταβεβλη- 
μένον Κεφάλαιον ανέρχεται είς 2.000.000 ήτοι 2.000

μετοχάς πρός 1.000 δραχμάς έκαστη. Είς τούς τρεις πρώ 
τους δμορρΰθμους ίδρυτάς προστίθεται μετ’ ολίγον και 
τέταρτος συγγενής εκ κηδεστίας πρός τόν κ. Γρηγ. Έ μπε- 
δοκλήν ό κ. Δ. Πετροκόκκινος τής αυτής μορφώσεως πρός 
τούς προηγουμένονς (γεννηθείς καί σπουδάσας έν Λον- 
δίνφ), δστις δίδει νέαν ζωήν εις τό εΰχυμον οικονομικόν 
δένδρον, τό όποιον ή φιλοπονία καί ή έπιμεμελημένη 
μέριμνα τών πρώτων ιδρυτών ειχεν αρκούντως στερεώσει. 
’ Εκ τοΰ ’ Ισολογισμού τής 30 ’ Ιουνίου 1905 τόν όποιον 
είχε τήν καλωσυ'νην ή Διεΰθυνσις τής Τραπέζης νά πα- 
ραχωρήση πρός δημοσίευσιν έν τώ Α '  τόμω τοΰ Π α 
νελληνίου Λευκώματος έμφαίνεται δλη ή συντελεσθεΐσα 
εργασία. Αί καταθέσεις είς χρυσόν καί δραχμάς ύπερέ- 
βησαν τό διπλάσιον τοΰ μετοχικού Κεφαλαίου, πράγμα 
τό όποιον άποδεικνύει τήν εμπιστοσύνην τοΰ κοινού είς 
τό ’ιδιωτικόν πιστωτικόν ίδρυμα, τό δέ άθροισμα τού 
’ Ισολογισμού άνήλθεν είς ποσόν πλέον τού τετραπλασίου. 
Ούχί δέ μικροτέρας σημασίας είναι τό γεγονός τής συμ
μετοχής τής Τραπέζης εις Βιομηχανικάς επιχειρήσεις όποΐαι 
αί τοΰ Κηροποιείου Ν. Θών καί Σ ια καί τοΰ Βυρσοδε
ψείου Μοσχάτου. Πόσον ή συμμετοχή τών Τραπεζών εις 
Βιομηχανικάς έπιχειρήσεις είναι σπουδαιοτάτη άπό κοι
νωνικής καί πλουτολογικής άπόψεως έκθέτομεν εκτενέ
στατα είς τόν Βον Τόμον τοΰ Πανελληνίου Λευκώματος 
τής ’ Εθνικής Έκατονταετηρίδος «περί Βιομηχανίας καί 
’Εμπορίου». Ή  Τράπεζα αντί τού απλού τοκιστού τοΰ 
άρκουμένου εις τήν εΐσπραξιν τόκου μεταβάλλεται εις 
αγαθήν μητέρα παρέχουσαν δλα τά μέσα πρός εργασίαν 
καί πλουτισμόν είς τά φίλεργα τέκνα της. Αί βιομηχα- 
νικαί επιχειρήσεις ούχί μόνον τάς τάξεις τών εργατών 
τροφοδοτοΰσιν, άλλά καί τάς οικανομικάς δυνάμεις τοΰ 
Κράτους ένισχύουσιν.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
’ Ισολογισμός 30 ’ Ιουνίου 1905.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ

1,:512,948.77

3 278,235.25 ( 
822,979.30 /

Ταμεΐον καί Τ ράπ εζα ι ...................... ) 889 4δ1.70
2/υναλλαγμα και χ ρ υ σός ....................
Τράπεζαι καί Τραπεζΐται εξωτερικού 
Προεξοφλήσεις είς δραχμάς καί χρυσόν 
Δάνεια έπί χρεωγράφων κλπ. εγγυή

σεων είς δρ. καί χρ......................
Μεταφοραί χρεωγρ. έν τφ Χρηματιστ.
Μέτοχοι (υπόλοιπον τελευταίας δόσεως)
Χρεώγραφα καί τοκομερίδια:

Δάνεια. Έθν. καί Λαχ. Έθν. Τραπ. 658,055.40 
Όμολογίαι Σιδηροδρόμων . . . .  211,945.—
Μετοχαί Διαχειρίσεως 313x405=  126,940.— 
Μετοχαί Πυριτιδοπ. 2620χ 9 4 =  246.273.75
Διάφορα τοκομερίδια....................  21,901.75

Λ/'σμοί διάφοροι...............................................................
Άνταποκριταί Ε παρχιών...............................................
Τμήμα Εμπορίου............................................................
Συμμετοχαί είς επιχειρήσεις:

Κηροπ. ό «Φοίβος» Ν. Θών καί Σ<* 83,333,35 j
Βυρσοδεψείον Μ οσχάτου................  250,000.00)

Εξοδα έγκαταστάσεως ...................................................

’Εν ’Αθήναις τή 30 Ιουνίου 1905.

2,202,400.47

640,470.08

4,101,214.57
65,212.65

1,268,115.90

32.322.55
45.411.55 
51),078.95

333,333.35
35,000.—

8J73.560.05

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν κεφάλαιον Μετοχαί 2000χ1000=δραχ. 2,000.000.—
Άποθεματικόν όμορρΰθμων Έ τοίρω ν ........................  40,(XX).—
Καταθέσεις είς δραχμάς........................  2,874,742.70 » , 408 β.,Γ ο-
Καταθέσεις εις χρυσόν...........................  1,533,882.60 /  ’ ’
Έπιταγαί π λ η ρ ω τέα ι ....................................................  30,009.95
Λ/σμοί διάφοροι πιοτωταί:

Άνταποκριταί έπαρχιών καί εξωτερικού . . . .  2,271,467.50
Κέρδη κοί ζημίαι είς ν έον ...........................................  20,457.30

Ό  Γενικός Διευθυντής 
Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

8,773,560^)0 

Οί έλεγκταί
Ν. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΜΜ. ΠΑΙΙΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΘΝΙΚΗ S ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

Η  ΤΡΑΠΕΖΑ Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ  Ω Σ  Ε Τ Ε Ρ Ο Ρ Ρ Υ Θ Μ Ο Σ  1 90 6

Τ φ  1905 ή Ό μόρρυθμος Τράπεζα Έμπεδοκλέους 
άναδιοργανοΰται λαμβάνουσα τήν μορφήν Ετερορρύθμου 
Τραπεζικής Εταιρείας, τό Συμβούλιον τών Διευθυντών 
της άποτελεΐται κα'ι πάλιν άπό τούς Γρ. Έμπεδοκλήν, 
Ά ν τ .  Έμπεδοκλήν, Δ. Κοντουμάν, Λ. Πετροκόκκινον. Τό 
μετοχικόν Κεφάλαιον ανέρχεται εϊς 2.500.000 ήτοι 2.500 
μετοχάς πρός 1000 δραχμάς έκάστη. Αί έργασίαι τής 
Τραπέζης καταπληκτικώς προοδεύουσιν, έν τή άγορα τών 
’Αθηνών μεγάλως τιμάται καί υποστηρίζεται, γεννάται 
πλέον ή ανάγκη τής έπεκτάσεως κα'ι εις ΙΤειραια, δπου 
ιδρύεται τό πρώτον υποκατάστημα τής Τραπέζης. Κα'ι 
τοΰτο δμως δέν είναι αρκετόν, αΐ παρουσιαζόμεναι έργα- 
σίαι άπαιτοΰσι μεγάλη τέρα Κεφάλαια, μεταβολήν τοΰ κα
θεστώτος· ήλθε πλέον ή στιγμή τής άνδρώσεως- τό παι- 
δίον εγινεν έφηβος, δ έφηβος μετεβλήθη εις άνδρα- ουτω

συνετελέσθη ή έξέλιξις τής Τραπέζης Έμπεδοκλέους διά 
συγχωνευσεως εϊς τήν ’Ανώνυμον Εταιρείαν ΰπό τήν επω
νυμίαν ’ Εμπορική Τράπεζα τής ‘Ελλάδος.

Ό  κατωτέρω δημοσιευόμενος ’Ισολογισμός είναι ό 
τελευταίος δημοσιευθεις τής Έτερορρΰθμου. Αί καταθέσεις 
ύπερβαίνουσι τό διπλάσιον τοΰ μετοχικού Κεφαλαίου, τό 
δέ ά'θροισμα τοϋ Ίσολογισμοΰ πλησιάζει σχεδόν τό πεν
ταπλάσιον. Έκτος τοΰ κυρίως έμπορικοΰ χαρακτήρος της 
(δάνεια εις εμπόρους έπι νποθήκη εμπορευμάτων κ.τ.λ.) 
μετέχει καί πάλιν εϊς Βιομηχανικός επιχειρήσεις. ’Ή δη  
τό Κατάστημα τής Τραπέζης μεταφέρεται εις ιδιόκτητον 
μέγαρον έπί τής όδοϋ Σοφοκλέους. Ή  β '  εξαμηνία τοΰ 
1907 εδωκε κέρδη καθορά 157.262.35 εκ τούτων διετέ- 
θησαν 40.690.60 εις αποσβέσεις

75.000.—  εις μέρισμα 30 δρ. κατά μετοχήν 6 °/0 
10 000.— εϊς κρατήσεις δι’ ένδεχομένας ζημίας 
31.571.75 εϊς νέον 

~T57.262.36

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ε Μ Π Ε Δ Ο Κ Λ Ε Ο Υ Σ
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Β'  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Σ  1907

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

1 .8 4 4 ,6 3 3 .2 3

Τ α μ ε ίο ν  κ α ί  Τ ρ ά π ε ζ .  Σ  γ μ α  κ α ί  Χ ρ .  Δρ. 4 5 1 ,0 1 3 .8 3  I  ,  1 -  -
Τ ρ ά π ε ζ α ι κ α ί  Τ ρ α π ε ζ .  Έ ξ ω τ ε ρ ικ .  » 1 ,5 5 1 ,1 4 1 .8 8  |
Π ρ ο ε ξ ο φ λ ή σ ε ις  ε ίς  Δρ. κ α ί  ε ίς  Χ ρ ................................................. » 1 ,6 9 2 ,9 7 9 .2 8
Δ ά ν ε ια  έ π ί  Χ ρ ε ω γ ρ . κ.λ.π.Έγγυήσ. δρ. 3 ,8 9 4 ,4 9 8 .2 4  \ 4 l<if! 91
Μ ε τα φ ο ρ α ί Χ ρ ε ω γ ρ . έ ν τ ώ  Χ ρ η μ .  ■> 2 5 2 ,3 8 8 .—  j
Χ ρ ε ώ γ ρ α φ α  κ α ί  τ ο κ ο μ ε ρ ίδ ια :

Δάν. Έ θ ν .  κ α ί  Λ α χ . Έ θ ν .  Τ ρ α π .  δρ. 1 ,1 4 3 ,6 6 5 .9 5  
Ό μ ο λ ο γ ία ι  σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν  . . . » 2 3 4 ,7 3 2 .7 5
Μ ε τ ο χ .  3 4 0  Δ ια χ ε ιρ ίσ ε ο κ χ 3 3 6 .  » 1 1 4 ,2 4 3 .3 0

» 2 5 2 0  Π υ ρ ιτ ιδ ο π .  χ 8 1 . 9 0 .  » 2 0 6 ,3 5 3 .7 5
> 9 2 3  Σ τ ε α τ ο κ η ρ .« ό Φ ο ΐ6 ο ς  > 7 4 ,1 3 3 .3 5
* 5 0 0  Τ ρ . Ά θ η ν ώ ν χ .1 2 8 . 5 0  » 6 4 ,2 5 0 .—

Δ ιά φ ο ρ α  τ ο κ ο μ ε ρ ίδ ια  κ .λ .π . > 7 ,2 5 6 .1 3
Λ  σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι................................................................................
Ά ν τ α π ο κ ρ ιτ α ί  Ε π α ρ χ ιώ ν ..........................................................

Τ μ ή μ α  Ε μ π ο ρ ίο υ :

Π ρ ο κ α τ α β ο λ . έ π ί  έ μ π ο ρ ε υ μ ά τ . . δρ. 2 3 5 ,1 3 6 .0 7 1
Ε μ π ο ρ ε ύ μ α τ α .....................................» 4 7 ,1 9 4 .2 3 )

Σ υ μ μ ε τ ο χ α ί  ε ίς  ’Ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις :

Β υ ρ σ ο δ ε ψ ε ΐο ν  Μ ο σ χ ά τ ο υ ....................................................
Κ τ ή μ α  Τ ρ α π έ ζ η ς ...........................................................................
Έ ξ ο δ α  Έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς  Κ ε ν τ ρ .  Ύ π  μ α το ς  . . .

Μ ε τ ο χ .  Κ ε φ ά λ .  ( Μ ε τ .  2 5 0 0 x 1 0 0 0  Δ ρ . ) ...........................Δρ
Α π ο θ ε μ α τ ικ ό ν  Κ ε φ ά λ α ιο ν .....................................................
’Α π ο θ ε μ α τ ικ ό ν  δ ι ’ έν δ εχ ο μ έν α ς  ζ η μ ία ς ..........................
Κ α τα θ έσ ε ις  ε ίς  Δ ρ α χμ ά ς . . . .  δρ. 3 ,5 4 1 .8 2 7 .3 0  (

»  Χ ρ υ σ ό ν  . . . .  » 1 ,5 8 3 ,2 4 3 .0 3  |
Έ π ιτ α γ α ί  π λ η ρ ω τ έ α ι ε ις  Δ ρ α χμ . κ α ί  ε ίς  Χ ρ υ σ . . .
Λ  σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι Π ισ τ ω τ α ί  κ α ί

Ά ν τ α π ο κ ρ ιτ α ί  Ε π α ρ χ ιώ ν  κ α ί Ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ  . .
Λ / σ μ ο ί Ε ίσ π ρ α ξ . τ ρ ί τ ω ν ...........................................................

Μ ε ρ ίσ μ . π λ η ρ ω τέ α  παρ. ε ξ α μ η ν ία ς  .
> » τρ . έ ξ α μ . (πρός δ ρ .3 0 κ α τ ά  Μ ε τ .)

Κ έ ρ δ η  κ α ί  Ζ η μ ία ι  ε ίς  ν έ ο ν ....................................................

2 ,5 0 0 ,0 0 0 —
3 5 .0 0 0 —
5 0 .0 0 0 —

5 ,1 2 5 ,0 7 0 .3 3

6 0 ,7 2 6 .3 0

3 ,3 7 0 ,0 9 0 .9 4
2 2 9 ,3 0 9 .2 5

210—
7 5 .0 0 0 —  
3 1 ,5 7 1 .7 5

1 9 7 ,7 5 2 .1 5
5 1 1 ,3 3 7 .3 1

'!

2 8 2 ,3 3 0 .3 5

2 5 0 .0 0 0 .—
5 0 0 .0 0 0 .—  

4 8 ,9 0 2 .3 0

Δ ρ .11 ,4 7 6 .9 7 8 .5 0  ί!

Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ  Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  “ Κ Ε Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Ζ Η Μ Ι Α Ι ,

Δ ρ .1 1 ,4 7 6 ,9 7 8 .5 6

Τ ό κ ο ι .....................................................................................................
’Έ ξ ο δ α  Δ ια χ ε ιρ ίσ ε ω ς ...........................................................
Φ ό ρ ο ι ε π ιτ η δ ε ύ μ α τ ο ς  κ α ί  ο ικ ο δ ο μ ώ ν .....................
’Α μ ο ιβ ή  Δ ιε υ θ ΰ ν σ ε ω ς ...........................................................

έ κ τ α κ τ ο ς  Π ρ ο σ ω π ικ ο ύ .....................................
’Α π ο σ β έσ ε ις ....................................................................................
Μ έρ ισ μ α  τρ εχ . έ ξ α μ . (πρός δρ . 3 0  έ π ί  Μ ε τ ο χ .  250 0 ) 
Κ ε φ ά λ α ιο ν ’Α π ο θ ε μ α τ ικ ό ν  δ ι ’ έν δ εχ ο μ έν α ς  ζ η μ ία ς  
'Υ π ό λ ο ιπ ο ν  ε ίς  ν έ ο ν ...............................................................

ιί Ε Ρ  I Δ Ο  Σ

Δο. 1 5 9 ,5 2 7 .4 0
6 1 ,3 8 3 .4 2

, 5 ,5 7 3 .8 0
, 2 5 ,0 0 0 —

7 ,9 9 0 —
» 4 0 ,6 9 0 .6 0
» 7 5 ,0 0 0 —
. 4 0 ,0 0 0 —
» 3 1 ,5 7 1 .7 5

Δρ. 4 1 6 ,7 3 6 —

Τ ό κ ο ι :
'Υ π ό λ ο ιπ ο ν  π α ρ . έ ξ α μ η ν ία ς .  . · Δρ. 2 1 ,2 5 5 .0 5 1  

» τ ρ ε χ .  έ ξ α μ η ν ία ς . . . » 3 6 4 ,0 6 6 .8 7 }
Π ρ ο μ ή θ ε ια ι,  Δ ια φ ο ρ α ί Σ / τ ο ς  κ α ί  Δ ιά φ . Κ έ ρ δ η  . . . 
’Ε ν ο ίκ ια  κ τ ή μ α τ ο ς ..........................................................................

Δρ. 2 8 5 ,3 2 1 .9 2

» 1 2 2 ,3 9 0 .5 5
9 ,0 2 4 .5 0

Δρ. 4 1 6 ,7 3 6 .9 7

Έ ν  Ά θ ή ν α ις  τ ή  31 Δ ε κ εμ β ρ ίο υ  1 9 0 7 .

Ό  Γενικός Διευθυντής
Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

ΟΙ έλεγκταί
Ν . Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

Ε Μ Μ .  Π Α Π Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Α ί  ε ίς  χουσόν μ ε ρ ίδ ε ς  έκα νο ν ίσ θ η σ α ν  πρός δρ α χ . 1 — έκα σ το ν  φ ρ ά γ κο ν . * » >
Τό μ έρ ισ μ α  έ κ  Δρ. 3 0  κ α τ ά  Μ ε τ ο χ ή ν  ε ίν α ι  π λ η ο ω τέο ν  ε ις  τό  έν τα ϋ θ α  Κ α τ α σ τ η μ α  τ η ς  Ε μ π ο ρ ικ ή ς  Τ ρ α π ε ζ η ς  τη ς  Ε λ λ ά δ ο ς  α π ο

τ ή ζ  1 0  Ία ν ο υ α ρ ίο υ  1 9 0 8 .
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ  1908

Διά Β. Δ. τής 22 Νοεμβρίου 1907 εκυρώθη ή σΰ- 
στασις τής 3Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος  από I1!? 
Τανουαρίου 1908. Ή  Ετερόρρυθμος Τράπεζα Έ μπεδο- 
κλέους εισφέρει άπαν τό Έλ’εργητικόν καί Παθητικόν της 
άνχ'ι 25.000 μετοχών πρός 100 δρ. έκάστη. Τό πρώτον 
Διοικητικόν Συμβοΰλιον άπετελέσθη από τούς κ. κ. Ν. 
Σ. Σέρμπον πρώην Διευθυντήν τοΰ εν ’Οδησσό) Credit 
Lyonnais ώς Πρόεδρον, Μιχ. I. Πολίτην πρώην βου
λευτήν ώς ’Αντιπρόεδρον, Γεώργ. Μπαλτατζήν βουλευτήν, 
Άλέξ. Βλάγκαλην Διευθ. Σιδ. ’ Αθηνών - Πειραιώς, Ν. 
’ Αθανασίου, Γ. Μ. Μαρίνον, Κ. Τζηρόν και τούς πα
λαιούς τέσσαρας διευθυντάς Γρηγ. και ’Αντ. Έμπεδοκλείς, 
Δ. Κοντουμάν καί Δ. Πειροκόκκινον. Ή  Εθνική Τράπεζα 
τής Ελλάδος ύποστηρίζουσα και τιμώσα τό μέχρι τοΰδε ερ- 
γον τής Τραπέζης Έμπεδοκλέονς ενεγράφη διά 1000 Με- 
τοχάς, ώς επίσης και ή Τράπεζα ’Αθηνών διά 500 τοιαότας.

Αί έργασίαι βαίνουσιν όμαλώς, ό ’ Εμπορικός χαρα-

κτήρ τής Τραπέζης διατηρείται αλώβητος, ενώ συγχρόνως 
έκτελοΰνται καί πάσης φΰσεως τραπεζιτικαί εργασίαι. Χ ο 
ρηγούνται πιστώσεις επί ένεχΰρφ εμπορευμάτων, προμη
θεύονται εμπορεύματα εις τρίτους εϊτε έκ τής ημεδαπής 
είτε τής αλλοδαπής ή πωλούνται ταΰτα είτε διά λ/σμόν 
τρίτων, είτε διά λ/σμόν αυτής ταύτης τής Τραπέζης. Ή  
Τράπεζα αντιπροσωπεύει διαφόρους εμπορικούς οίκους, 
επίσης είναι τό Γενικόν Πρακτορειον τής Γαλλικής ’Α σ φ α 
λιστικής Εταιρείας δ  Φοϊνιξ Πυρός καί Ζωής. Εις τό 
Τραπεζιτικόν καί Ε μπορικόν Τμήμα προσθετέον τό εύερ- 
γετήσαν τάς μικράς άστικάς τάξεις Ταμιευτήριον τοΰ 
οποίου δ  τόκος εις μέν τήν πρώτην ζήτησιν είναι πρός 3 ° / 9 

εις δέ τάς μετά τρία καί άνω έτη καταθέσεις πρός δ  1/ί °/0.
Χάριν τής ιστορικής του σημασίας δημοσιεύομεν τόν 

πρώτον ’ Ισολογισμόν τής Α '  εξαμηνίας δταν ή ετερόρ
ρυθμος Τράπεζα Έμπεδοκλέους συνεχωνεύθη εις τήν ’ Α νώ 
νυμον Εμπορικήν Τράπεζαν τής Ελλάδος. Είς τό Διοι
κητικόν Συμβοΰλιον προσετέθη καί ό ίκανώτατος Τ ρ α 
πεζικός κ. Ίωάν. Άθηνογένης.

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Α' Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Σ  1908

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Τ α μ ε ' ιο ν ,  Τ ρ ά π ε ζ α ι,  Σ / γ μ α κ α ίχ ρ υ σ .  
Τ ρ ά π ε ζ α ι κ α ί  Τ ρ α π ε ζ ϊ τ α ι  Έ ξ ω τ ε ρ ικ .  

Π ρ ο ε ξ ο φ λ ή σ ε ις  ε ίς  δρ α χ. κ α ί  χρυσόν 
Δ ά ν. ε π ί  χρ εω γρ . κ α ί  λ ο ιπ . έγγ υ ή σ . . 
Μ ετα φ ο ρ ά  χρ εω γρ . έν  τώ  Χ ρ η μ α τ .  . 

Χ ρ ε ώ γ ρ . κ α ίτ ο κ ο μ .  (ώ ςή ά νά λ υ σ ις *), 
Μ ε τ .  Έ μ π ο ρ .  Τ ρ α π έ ζ η ς  Μ. 1 9 6 9  . .
Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι .....................
Ά ν τ α π ο κ ρ ίτ α ί Ε π α ρ χ ιώ ν  . . . . 

Τ μ ή μ α  ε μ π ο ρ ί α ν :
Ι Ιρ ο κ α τ α θ ο λ α ι ε π ί  έμ π ο ρ ευ μ  
Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί ή γ γ υ η μ έ ν ο ι.  .
Ε μ π ο ρ ε ύ μ α τ α ...........................

Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι. . .

Δο. 4 4 7 ,5 3 1 .7 7  
» 1 ,5 3 6 ,1 8 1 .2 4  Δρ. 1 ,98 2 ,7 13 .

~  >» 4 .6 2 3 , :  05. 
δρ. 4 ,1 5 6 ,5 4 9 .3 2  

» 3 6 6 ,6 5 6 .0 5

01 I
37 '!

4 ,6 2 3 .2 0 5 .3 7

δρ. 1 ,8 9 7 ,2 8 0 .4 5  
1 9 5 ,9 0 0 .— 2 ,0 9 3 ,1 8 0 .

3 2 3 ,0 8 7 .
3 98 ,11 5 .

Δρ. 2 2 2 ,7 2 4 .6 7
4 2 ,6 8 8 .7 7
4 7 ,7 4 5 .1 8
2 4 ,1 4 1 .1 1

Σ υ μ μ έ τ ο χ α 1 ε ις  ε π ιχ ε ιρ ή σ ε ις :

Β υ ρ σ ο δ ε ψ ε ΐο ν  Μ ο σ χά το υ  . . 
Κ τ ή μ α  Τ ρ α π έ ζ η ς  . . . . ’ · ·  
" Ε ξ ο δ α  έγ κα τα σ τά σ . Κ ε ν τ ρ ικ ο ύ  κ α ί 
Μ ε τ ο χ α ί μ ή π ω  έ κ δ ο θ ε ίσ α ι . . .

Ύ π ο κ α τ .

Δρ.

2 5 0 .0 0 0 .
5 0 0 .0 0 0 . 

6 2 ,1 5 5 .
1 ,5 0 0 ,0 0 0 .

1 3 .8 1 2 ,4 7 6 .

* Ά ) ’ά/.νοις μεριύος χρεωγράη:ων.

Έ Ο ν . δ ά ν ε ια  κ α ί  λ α χ ε ιο φ . Ε θ ν ικ ή ς  Τ ρ α π έ ξ η ς .
Ό μ ο λ ο γ ία ι Σ ιδ η ρ ο δ ρ ό μ ω ν .........................................
Μ ε τ ο χ .  3 4 0  Δ ια χ ε ιρ .  πρός 3 2 5 ,9 0  ......................

2 4 0 5  Π υ ρ ιτ ιδ .  » 7 4  .....................
» 5 0 0  Τ ρ α π . ’ Α Θ .» 1 2 6  ^ ..........................

9 2 3  Σ τ ε α τ .  ό « Φ ο ίβ ο ς > πρός 8 0 ,3 2  . . 
Τ ο κ ο μ ε ρ ίδ ια  δ ιά φ ο ρ α  κ λ π ...........................................

. Δρ. 1 ,1 9 3 ,8 3 2 .2 0  
2 6 7 ,4 7 7 .5 5  
1 1 0 ,8 2 5 .—  
1 7 7 ,9 7 0 .—  

6 2 ,9 9 0 .6 5  
7 4 ,1 3 3 .3 5  
1 0 ,0 5 1 .5 0

3 3 7 ,2 9 9 .7 9

Δρ. 1 ,8 9 7 ,2 8 0 .4 5

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Κ ε φ ά λ α ιο ν  Μ ε τ ο χ ικ ό ν  (Μ . 5 0 ,0 0 0  πρός 1 0 0  δρ .) . . Δ ρ . 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .—
ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν ..............................  » 4 0 ,2 1 7 .—

» -> δ ι '  έν δ εχο μ έν α ς  ζ η μ ία ς .  . 5 0 ,0 0 0 .—
Κ α τα θ έσ ε ις  ε ίς  δ ρ α χ μ ά ς ....................... Δρ. 3 ,5 6 8 ,1 5 3 .7 0

»  » χ ρ υ σ ό ν ............................* 1 ,6 7 3 ,5 7 5 .9 8  » 5 ,2 4 1 ,7 2 9 .6 8

Έ π ιτ α γ α ί  π λ η ρ ω τ έ ο ι ε ίς  δρ α χ. κ α ί  χρυσόν . . . »  5 5 ,5 2 8 .—
Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι π ισ τ ω τ α ί κ α ί  ά ν τ α π ο κ ρ ίτ α ί

Ε π α ρ χ ιώ ν  κ α ί Ε ξ ω τ ε ρ ι κ ο ύ .................................................»  3 ,0 9 4 ,7 8 2 .4 4
Λ ο γ α ρ ισ μ ο ι ε ισ π ρ ά ξεω ν  τ ρ ί τ ω ν ............................................... » 1 9 9 ,3 6 0 .5 5
Μ ε ρ ίσ μ α τ α  π λ η ρ ω τέα  ( έ π ί Μ . 3 3 ,0 4 1  πρός 3  δρ.) . . > 9 9 ,1 2 3 .—
Κ έ ρ δ η  κ α ί Ζ η μ ία ι  ε ίς  ν έ ο ν ...........................................................  3 1 ,7 3 6 .2 6

Δρ. 1 3 ,8 1 2 ,4 7 6 .9 3

Τ ό κ ο ι .....................................................................................................
’Έ ξ ο δ α  δ ια χ ε ιρ ίσ ε ω ς ....................................................................
’Α μ ο ιβ ή  έ κ τ α κ τ ο ς  π ρ ο σ ω π ικ ο ύ ...........................................
Αποσβέσεις*..........................................................   ·
π ·  ι  ' ί  Δ ια τ ιθ .  κατά  τ ή ν  παροΰσ. 6 μ η ν ια ν
Κ ερ δ η  Κ αθ αρα .   ̂ ·Α(ρ|£( ΐεν α  ^ί() τ ή ν  έ π ο μ έ ν η ν . .

Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ  Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  “ Κ Ε Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Ζ Η Μ Ι Α Ι , ,
...........................................Δρ.

’ Λνάλνσ ις  μερ ίδος αποσβέσεων.

Έ λ ά τ τ ω σ ις  ά ξ ία ς  χ ρ ε ω γ ρ ά φ ω ν ..........................................
Λ  σμώ ν δ ια φ ό ρ ω ν επ ισ φ α λ ώ ν  κ ε ν τ ρ ικ ο ύ ....................

■■> » Ύ / τ ο ς  Π ε ιρ α ιώ ς .  .
» * » Τ μ η μ .  ’Ε μ π ο ρ ίο υ  .

1 6 9 ,0 5 8 .3 0  Γ 
9 4 ,4 2 4 .1 0  | 

7 ,5 7 5 .—  ίι 
5 2 ,4 7 1 .0 3  

» 1 1 1 ,2 9 9 .7 5
-  3 1 ,7 3 6 .2 6

Δ ρ . 4 6 6 ,5 6 4 ΛΑ

. Δρ. 1 8 ,3 2 7 .5 0
. » 8 ,9 6 0 .7 0
. »  1 8 ,1 0 4 .7 5
. » 7 ,0 7 8 .0 8

Τ ό κ ο ι :
Ύ π ό λ ο ιπ .  π α ρ ελθ . ε ξ α μ η ν ία ς  . . . Δρ. 3 1 ,5 7 1 . 
Τρ ε χ ο ΰ σ η ς  ε ξ α μ η ν ία ς .....................................»  2 6 5 ,776.

Π ρ ο μ ή θ ε ια ι,  δ ια φ ο ρ α ί Συν/χος κ α ί δ ιά φ ο ρ α  κ έρ δ η  . 
’Ε ν ο ίκ ια  κ τ ή μ α τ ο ς ..................... ...............................................

75
6 0  Δρ. 2 9 7 ,3 4 8 .8 5

. . » 1 6 0 ,8 7 8 .2 9  
. » _  8 ,3 3 7 .8 0  

Δ ρ .4 6 5 ,5 6 4 .4 4

Δρ. 5 2 .4 7 1 .0 3
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

Δ Ι Α Ν Ο Μ Η  Κ Α Θ Α Ρ Ω Ν  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν  ΔΡ. 11 1,299.75
Κ έ ρ δ η  κα θ α ρ ά  ώς ά ν ω ..................................................................................................................................................................Δ ρ. 1 1 1 ,2 9 9 .7 5
Μ ε ΐο ν  φόρου Λ η μ ο σ ίο υ  πρός 5 °/ 0 έ π ί  δρ α χ. 9 3 ,9 0 6  Δ ρ α χ. 5 ,0 4 3 .3 0

»  χα ρ το σ ή μ ο υ  μ ερ ίσ μ α το ς  πρός 2  °/0 » 1 , 9 1 6 . 4 5 ........................................................... » 6 ,9 5 9 .7 5

Δ ρ. 1 0 4 ,3 4 0 .—
Κ ρ ά τ η σ ις  δ ιά  κ εφ ά λ α ιο ν  ά π ο θ εμ α τ ικ ό ν  5  °/0 κ α τ ά  τό  άρθρ. 3 9  το ΰ  Κ α τ α σ τ α τ ικ ο ύ  . . . .  » 5 .2 1 7 .—

Μ έρ ισ μ α  δ ια ν ε μ η χ έ ο ν  πρός δρ α χ. 3  έ π ί  Μ ε το χ ώ ν  3 3 ,0 4 1  ..............................................................................Δρ. 9 9 ,1 2 3 .—

Α ί  ε ί ς  χ ρ υ σ ό ν  μ ε ρ ί δ ε ς  έ κ α ν ο ν ί α ϋ ' η α α ν  π ρ ό ς  Δ ρ .  μ ί α ν  έ κ α σ τ ο ν  φ ρ ά γ κ ο ν .

Τό Μέρισμα πρός δραχ. 3 κατά Μετοχήν ελεύθερον φόρου καί χαρτοσήμου είναι πληρωτέον 
εις τό ένταΰθα Κεντρ. Κατάστημα τής Έ μπορ. Τραπέζης τής Ελλάδος από 10 τρέχοντος μηνός.

Ό  Προεδρείων
’Αντιπρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου Ό  Γεν. Διευθυντής Ό  έπί τοΰ Λογιστικοΰ

Μ. I. ΠΟΛΙΤΗΣ Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Ν. Γ. ΔΕΠΑΣΤΑΣ

Ή  διαχείρισις τής Τραπέζης υπήρξε λίαν επιμεμελη- 
μένη και μετά περινοίας, ώς έκ τής τραπεζιτικής ιδιο
φυίας τών Διευθυντών της, εις τε τάς τοποθετήσεις και 
τάς πιστώσεις, αί δέ αποσβέσεις ετησίων ζημιών ελάχι
στοι. Ή  αύτάρκεια τών μέσων πρός τάς υποχρεώσεις 
τής Τραπέζης έξησφάλισε τήν πρός αυτήν πίστιν τοΰ 
κοινοϋ, ώς άποδεικνΰεται έκ τής αΰξήσεως τών καταθέ
σεων και τοΰ κΰκλου τών εργασιών τής Τραπέζης. 
Καταθέσεις τρίτων 1913 21 έκ. άθροισμα ίσολ. 33 έκατ.

» » 1917 54 » » '> 74,5 »
» 1918 81 » » » 107 »

Μέρισμα κατά μετοχήν τών 100 δρ. 1913 δρ. 6.50
» » » » » » 1917 » 7.50
» :> » » » » 1918 » 9.—

Ή  αιφνηδία έ'κρηξις τοΰ Βαλκανικού πολέμου έπέ- 
φερε κρίσιν είς άπάσας σχεδόν τάς 'Γραπέζας έν τώ τμή- 
ματι τών καταθέσεων, άλλ’ ή Εμπορική Τράπεζα δέν 
έ'καμε χρήσιν τοΰ έκ τοΰ νόμου Δ Ξ Η ' τής 6 ’Οκτω
βρίου 1912, δικαιώματος της περί μή άποδόσεως τών 
καταθέσεων, άλλά κατώρθωσε νά προσαρμόση τάς έργα- 
οίας της διά τής διατηρήσεο>ς μεγάλων ρευστών διαθε
σιμοτήτων, οΰτως ώστε αΰται νά μή ΰστερήσωσι τών 
προηγουμένων ομαλών χρήσεων.

Τό ονομαστικόν Κεφάλαιον ηΰξήθη άπό 5.000.000 
εις 10.000.000 κατά τό 1912. Σύμφωνος δέ πρός τάς παρα
δόσεις της ή Τράπεζα καί έκτελοΰσα πατριωτικόν καθή
κον καθ’ ήν στιγμήν ή άγωνιζομένη Ελλάς διεξεδίκει 
τήν πατρωαν κληρονομιάν πολεμούσα κατά τοΰ προαιώ
νιου έχθροΰ ούχί μόνον ένεγράφη εις τό υπό τής τότε 
Κυβερνήσεως συνομολογηθέν προσωρινόν δάνειον τών 
40 έκατ. διά ποσοΰ 500.000, άλλά συγχρόνως κατέβαλλε 
καί εις τους στρατευθέντας υπαλλήλους της άκεραίαν τήν 
μισθοδοσίαν των, ώς παρήγορον βάλσαμον τών προσω
ρινούς στερηθεισών αυτών οικογενειών των. Καί ή ’ Εμ
πορική Τράπεζα έπλήρωσε τόν φόρον τοΰ αίματος πρός 
τήν άγωνιζομένην Πατρίδα, δυο διακεκριμμένα μέλη τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου οί κ. Ίωάν. Άθηνογένης καί 
Γεώργιος Μαρίνος, ό διευθυντής τοΰ έν ’Ά ργει Υ π ο 
καταστήματος Ν. Άγγελίδης, ό διευθυντής τοΰ έν Αίγία> 
Πρακτορείου Σ. Σταυρουλόπουλος καί 20 έκ τών άνω- 
τέρων καί κατωτέρων υπαλλήλων άφήσαντες τήν χλιδήν 
τοΰ Τραπεζιτικού γραφείου ένεδΰθησαν τήν τιμίαν στο
λήν τοΰ Έλληνος στρατιώτου, ϊνα παρά τό πλευρόν τών 
όρεσιτρόφων συναδέλφων των, μηδαμώς υστερούντες τού

των κατά τήν αντοχήν, στήσωσι καί πάλιν τήν Ε λλη
νικήν σημαίαν ύπερήφανον έκεΐ όπου καί άλλοτε έρρι- 
πίζετο υπό τής αύρας τής θεάς ’ Ελευθερίας. Τά Μακε
δονικά καί Ή πειρωακά πεδία είδον πληγωθέντας έκ τών 
στρατευθέντων υπαλλήλων τής ’Εμπορικής Τραπέζης τούς 
τιμημένους Άγγελίδην, Μεταξόπουλον καί Παρλιάρον.

Αί έργασίαι τής Τραπέζης κατά τό πολεμικόν έτος 
1912 υπήρξαν ίκανοποιητικώταται, ώς έμφαίνεται έκ ϋής 
Έκθέσεως τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου πρός τούς μετό
χους κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 9ης Μαρτίου 1913, 
τήν οποίαν έξεφώνησεν ό προεδρεύων Αντιπρόεδρος κ. 
Μιχ. I. Πολίτης. ’ Εκτός τών Τραπεζικών καί ’Εμπορι
κών εργασιών ηύξήθη ή κατάθεσις τοΰ Ταμιευτηρίου 
εις 7000 πρός 4 %  ε’1;  πρώτην ζήτησιν καί 5 °/ο μετά 
έν ετος, ιδρύθη δέ καί Λαϊκόν Ταμιευτήριον άπό 1 δρ. 
μέχρι 3000 πρός 4 i/i °j0 είς πρώτην ζήτησιν, προσέτι 
Τμήμα Δικαστικόν δι’ εισπράξεις ενοικίων, διαχειρίσεις 
περιουσιών καί έκτελέσεις διαθηκών, τέλος δέ θησαυρο- 
φυλάκιον πρός ένοικίασιν διαμερισμάτων καί φύλαξιν τί
τλων καί τιμαλφών.

Μεταξύ τών μεγάλων μετόχων έκτος τής ’ Εθνικής 
Τραπέζης καί τής Τραπέζης ’Αθηνών προσετέθησαν καί 
οί εν Λονδίνω Τραπεζΐται RODOCANACHI SONS &  Ο  
καί ή έν Βόλω Τράπεζα τοΰ Δ. Κοσμαδοπούλου.

Ά π ό  άπόψεως Βιομηχανικής ζωής ή ’ Εμπορική Τρά
πεζα παρουσιάζει, εν έ'τι φωτεινόν σημεΐον επέτυχε τήν 
συγχώνευσιν τής έν Κέρκυρα βιοιιηχανικής Εταιρείας 
Μαργαρίτης και Σ ια μετά τοΰ ‘Ελληνικόν στεατοκηρο- 
ποιείον ό Φοίβος είς μίαν νέαν ανώνυμον βιομηχανικήν 
Εταιρείαν υπό τήν έπωνυμίαν «Απόλλων»  μέ έ'δραν τήν 
Κέρκυραν καί κεφάλαιον 2.000.000. Είς τό Διοικητικόν 
Συμβούλιον τής Εταιρείας ταύτης μετέχει καί ή ’ Εμπο
ρική Τράπεζα.

’Αποχωρήσαντος τοΰ πρώτου Προέδρου τού Διοι
κητικού Συμβουλίου κ. Ν. Σ. Σέρμπου τήν Προεδρίαν 
άνέλαβεν ό τέως άντιπρόεδρος κ. Μιχ. I. Πολίτης δια- 
κρινόμενος διά τήν μόρφωσιν καί ευγένειαν τών τρό
πων του. Έ κ  Λεωνιδίου καταγόμενος έσπούδασεν έν Ά θ ή -  
ναις συνεπλήρωσε δέ τάς σπουδάς του έν τώ έξωτερικφ, 
Ελβετία, ΓΙαρισίοις, έκλεγείς έπανειλημμένως βουλευτής 
ήκολούθει τήν πολιτικήν τοΰ έκ Μεσολογγίου μεγάλου 
Πολιτευτού τοΰ άειμνήστου Χαριλάου Τρικούπη, άπεχώ- 
ρησε δέ τής πολιτικής ά'μα τώ θανάτω τούτου, άπό εικο
σαετίας δικηγορών, τυγχάνει Σύμβουλος καί έκ τών ίδρυ-

166



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

τών τής Έθνικής ’Ατμοπλοϊκής Εταιρείας, Σΰμβουλος 
καί Πρόεδρος τής Εταιρείας Σ. Π. Α. Π.

'Υποκαταστήματα τής Τραπέζης τφ 1912 εχομεν 8, 
έν ΠειραιεΤ, Ά ργει ,  Πϋργω, Πάτραις, Καλάμαις, Κέρ
κυρα, Κεφαλληνία καί Σΰρφ, Πρακτορεία δέ έν Ναυ- 
πλίφ, Αϊγίω καί Άμαλιάδι, μετ’ αντιπροσωπείας εις τάς 
κυριωτέρας πόλεις τής Ελλάδος καί τοϋ Εξωτερικού. 
’Έχοντες ύπ’ δψιν τόν κατωτέρω δημοσιευόμενον ’ Ισο 

λογισμόν τής Α '  έξαμηνίας τοϋ 1920 βλέπομεν τήν άλ- 
ματικώς συντελεσθεΐσαν άνάπτυξιν τών έργασιών τής 
Τραπέζης.

Τήν Προεδρίαν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κατέχει 
καί πάλιν ό κ. Μιχ. I. Πολίτης, τήν δέ άντιπροεδρίαν ό 
κ. Ίωάν. ’Αθηνογένης· περί τοΰ Γενικοΰ Διευθυντοΰ κ. 
Γρηγ. Έμπεδοκλέους, τού Διευθυντοΰ τοΰ Εμπορικού 
τμήματος κ. ’Αντ. Έμπεδοκλέους, τοΰ Διευθυντοΰ κ. Δ.

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  Α'  Ε Ξ Α Μ Η Ν Ι Α Σ  1920.

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

. A y . 4 2 ,5 5 8 ,6 9 9 .5 3Τ α μ ε ίο ν  κ α ί  Τ ρ ά π ε ζ α ι ...........................................
Π ρ ο ε ξ ω φ λ ή σ ε ις  έ μ π ο ρ ικ α ί.  . . Δρ. 1 ,9 1 6 ,0 6 2 .5 5  

» έ ν τ ό κ . γρ α μ . Ε λ λ η ν ικ ο ύ  
Δ η μ ο σ . κ α ί  Σ υ μ μ .  Κ υ β ερ ν ή σ εω ν  -  4 4 ,6 0 7 ,3 8 8 .9 5  » 4 6 ,5 2 3 ,4 5 1 .5 0

Δ ά ν ε ια  έ π ί  χρ εω γρ ά φ ω ν κ α ί λ ο ιπ ώ ν  εγ γ υ ή σ εω ν . . » 3 7 ,7 3 0 ,7 7 1 .8 5
Χ ρ εω γ ρ α φ α  κ α ί τ ο κ ο μ ε ρ ίδ ια ................................................ » 1 1 ,1 3 3 ,7 7 8 .3 9
Χ ρ εώ γ ρ α φ α  παρ ά Τ ρ α π έ ζ α ις  Ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ  δ ιά  λο -

γα ρ ισ μ ό ν  τ ρ ί τ ω ν ................................ · ................................ » 9 0 3 ,0 7 0 .—
Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι.................................................................» 1 ,6 0 0 ,6 3 2 .7 3
Ά ξ ί α ι  πρός ε ϊσ π ρ α ξ ιν   ........................................... » 5 ,7 2 3 ,6 2 7 .9 6
Τ ρ ά π ε ζ α ι κ α ί  Τ ρ α π ε ζ ϊ τ α ι  ’Ε ξ ω τ ε ρ ικ ο ύ  κ α ί  Ε π α ρ 

χ ιώ ν , ά ξ ία ι πρός ε ϊσ π ρ α ξ ιν ............................................» 1 5 ,1 5 7 ,4 8 6 .9 0
“Ε ξ ο δ α  έ γ κ .  Κ ε ν τ ρ ικ ο ύ  κ α ί  Ύ τ ω ν  Λ ρ . 1 3 8 ,2 3 7 .3 2
Μ ε ΐο ν  άπ ό σ δεσ ις  λη ξά σ η ς  έξ α μ η ν . » 1 1 8 ,0 1 5 .4 5  > 2 0 ,2 2 1 .8 7

Δρ. 1 6 2 ,3 6 2 ,0 8 4 .4 3

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Κ ε φ ά λ . Μ ε τ ο χ .  έ γ κ ε κ ρ ιμ μ έ ν ο ν  Λ ρ . 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .—  |
» » μ ή π ω  έ κ δ ο θ έν  » 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .—  |

» ά π ο θ εμ α τ . τ α κ τ ικ ό ν  . Δρ. 6 8 2 ,2 0 5 .4 5
» » έ κ τ α κ τ ο ν  . ■» 4 ,5 6 8 ,0 0 0 .—

Κ α τα θ έσ ε ις  έν  σ ψ ε ι κ α ί  έ π ί  π ρ ο θ εσ μ ία . . . .
Έ π ι τ α γ α ί  π λ η ρ ω τ έ α ι..........................................................
Π ρ ο κ α τ α β ο λ α ί π ισ τώ σ εω ν  έ π ί  φ ο ρ τ ω τ ικ ώ ν . .
Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί δ ιά φ ο ρ ο ι π ισ τ ω τ ικ ο ί ..........................

» ε ’ισ π ρ ά ξεω ν  τ ρ ί τ ω ν ............................
» π ρ ο σ ω ρ ινο ί Ύ π ο κ α τ α σ τ η μ ά τ ω ν .

Χ ρ εώ γ ρ α φ α  τ ρ ίτ ω ν  πρός φ ύ λ α ξ ιν  π α ρ ά  τρ α π έ
ζ α ις  έ ξ ω τ ε ρ ικ ο ϋ  (ώς έ ν α ν τ ι ) ...............................

Μ έ ρ ισ μ α  λη ξά σ η ς  έξα μ η ν ία ς  . Δρ. 1 ,1 2 5 ,0 0 0 . -  
Μ ε ΐο ν  φόρου . . . .  * 1 1 2 ,5 0 0 .—

Κ έ ρ δ η  κ α ί Η η μ ία ι  υ π ό λ ο ιπ ο ν  ε ίς  ν έο ν  . . .

Δρ. 1 5 ,0 0 0 ,0 0 0 .—

5 ,2 5 0 -2 0 5 .4 5  
» 9 5 ,1 7 3 .5 6 6 .5 6
» 1 3 ,4 3 6 .0 7 4 .9 5
» 1 ,5 3 1 ,7 2 8 .3 1

7 ,2 0 4 ,6 7 1 .2 2  
» 2 0 ,9 0 5 ,0 8 1 .9 4

1 8 8 4 ,9 4 9 .0 2

9 0 3 ,0 7 0 .—

1 ,0 1 2 ,5 0 0 .—  

» 6 0 ,2 3 6 .9 8

Δ ρ. 1 6 2 ,2 6 2 ,0 8 4 .4 3

Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ  Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  “ Κ Ε Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Ζ Η Μ Ι Α Ι , ,

Τ ό κ ο ι ....................................................................................................... Δρ. 1 ,5 0 7 ,2 0 0 .2 5
Έ ξ ο δ α  δ ια χ ε ιρ ίσ ε ω ς , μ ισ θ ο δ ο σ ία ι π ρ ο σ ω π ικο ύ  κ α ί

ά π ο ζ η μ ίω σ ι:  δ ιε υ θ ΰ ν σ ε ω ς . ................................................» 1 ,2 3 7 ,4 1 2 .7 2
Τ α μ ε ίο ν  π ερ ιθ ά λ ψ εω ς  κ α ί π ρ ο ικ ο δ ο τή σ εω ς  υ π α λ 

λ ή λ ω ν  Τ ρ α π έ ζ η ς .........................................................................» 2 0 0 ,0 0 0 .—
Φ ό ρ ο ι δ ιά φ ο ρ ο ι ............................................. Δρ. 1 8 ,6 4 6 .

» κυ κ λ ο φ ο ρ ία ς  μ ε το χ ώ ν  μας
συμφώ νω ς Ν ό μ ω  2 1 9 4 ...........................» 5 4 ,1 8 7 .5 0  »  7 2 ,8 3 3 .5 0

"Αποσβέσεις :
Δ ιά φ ο ρ ο ι............................................................Δρ. 3 5 6 ,8 7 5 .3 5
Ε ξ ό δ ω ν  έ γ κ α τ α σ τ ά σ ε ω ς ........................... » 1 1 8 ,0 1 5  4 5

Κ έ ρ δ η  κα θ α ρ ά  δ ια τ ιθ έ μ ε ν α  δ ιά τή ν π α ρ ο ύ σ α ν  έ ξ α μ . 
» » ά φ ιέ μ ε ν α  δ ιά  τ ή ν  έ π ο μ έν η ν  έ ξ α μ .

4 7 4 .8 9 0 .8 0

3 ,8 1 7 ,6 9 5 .—
6 0 ,2 3 6 .9 8

Υ π ό λ ο ιπ ο ν  π α ρ ελ θ . έ ξ α μ η ν ία ς .............................................Δρ. 6 3 ,8 1 6 .8 9
Τ ό κ ο ι ,  π ρ ο μ ή θ ε ια ι,  δ ια φ ο ρ α ί Σ  γ μ α το ς  κ α ί  δ ιά 

φορα κ έ ρ δ η  . ................................................................................   7 ,2 8 3 ,6 5 3 .1 7
Π ρ ό σ ο δ ο ι κ τ η μ ά τ ω ν ......................................................................... »  2 2 ,7 9 9 .2 0

Δρ. 7 ,3 7 0 .2 6 9 .2 6

Δ Ι Α Θ Ε Σ Ι Σ  ΚΕΡ ΔΩΝ  ΔΡ. 3,81 7,695.-

Δρ. 7 ,37 0 ,2 6 9 .2 »

Κ ρ ά τ η σ ις  5°/0 δ ιά  Κ ε φ .  α π ο θ εμ α τ ικ ό ν  κ α τ ά τ ό  άρθρ.3 9  το ϋ  Κ α τ α σ τ α τ ικ ο ύ  ε π ί  δρ. 3 ,8 1 7 ,6 9 5 . — Δρ. 1 9 0 ,8 8 5 .

Τ ό κ ο ς  6 °  0 » » » έ π ί  τ α κ τ ικ ο ύ  ά π ο θ ε μ α τ ικ ο ΐ δρ. 4 8 7 ,0 1 0 .— ........................ » 1 4 ,3 1 0 .—  Δ ρ . 2 0 5 .1 9 ;) .—

Μ έ ρ ισ μ α  τ α κ τ ικ ό ν  πρός 3 . — δρ α χ. κ α τ ά  μ ε τ ο χ ή ν ........................................................Δρ. 4 5 0 ,0 0 0 .—

» π ρ όσ θ ετο ν  πρός 4 .5 0  » > »  » 6 7 » ,0 0 0 .—

Δρ. 1 ,1 2 5 ,0 0 0 .—

Μ ε ΐο ν  φόρου 1 0  % .................................................................... » 1 1 2 ,5 0 0 .—  Δ  ρ. 1 ,0 1 2 ,5 0 0 .

Φόρος μ ερ ίσ μ α το ς  έ π ί  δρ. 1 ,1 2 5 ,0 0 0 .— πρός 1 0 % .................................................................................................................................ν 1 1 2 ,5 0 0 .

Π ο σ ο σ τά  Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  έ π ί  δρ. 2 ,8 7 5 ,0 0 8 . πρός 1 0 °   ...............................................................................................................>J 2 8 7 ,5 0 0 .
, „  ν 9  9ΠΠ ΟΠΟ __

Κ ε φ ά λ α ιο ν  ά π ο θ εμ α τ ικ ο ν  έ κ τ α κ τ ο ν .............................................................................................................................................................. ........

Λ ρ . •■{,817,695.—

Τ ό  μ έρ ισ μ α  έ κ  δρ. 6 .7 5  κ α τά  μ ε το χ ή ν , ελ εύ θ ερ ο ν  φ όρου, ε ίν α ι  π λ η ρ ω τέο ν  μ ε τ ά  τ ή ν  έ γ κ ρ ισ ιν  το ύ  παρόντος Ισ ο 

λο γ ισ μ ο ύ  ΰπό τή ς  Γενικής Σ υ ν ελ εύ σ εω ς  τώ ν  μ ε τό χω ν  τ ή ς  σ υ γ κ λ η θ ε ίσ η ς  διά τ ή ν  8  Α ύγο υ σ το υ  192 0 .

Έ ν  Ά θ ή ν α ις  T r j  1 0  ’ Ιο υ λ ίο υ  1 91 0 .

Ό  Αντιπρόεδρος τοϋ Διοικ. Συμβουλίου Ό  Γενικός Διευθυντής Ο Διευθυντής τοϋ Λογιστηρίου
ΙΩ. ΑΘΗΝΟΓΕΝΗΣ Γ. ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ Δ. I. ΨΑΡΑΥΤΗΣ
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Σ. Πετροκοκκίνου τών παλαιών όμορρύθμων εταίρων,—  
τοΰ κ. Δ. Κοντουμά προ πολλοΰ έγκαταλείψαντος τάς 
τραπεζικός εργασίας και άναλαβόντος τήν Διεύθυνσιν τοΰ 
έν Τεργέστη Ελληνικού Προξενείου — πας έπαινος πα- 
ρέλκει, είναι αρκετή μαρτυρία τής ικανότητάς των, ή έξέ- 
λιξις και ό μάκρος βίος τής Τραπέζης τόν όποιον διή- 
νυσεν έν μέσω τοΰ οικονομικού κλυδωνισμοΰ, δστις συ- 
νετάραξε τήν Ε λλάδα επί ενδεκαετίαν καί ιδία κατά τήν 
εποχήν τοΰ άτυχούς πολέμου τοΰ 97.

Τό μετοχικόν Κεφάλαιον ηΰξήθη είς 25.000.000 (έκδε- 
•δομένον 15 έκατ. καί μήπω έκδοθέν 1(1 έκατ.). Τά υπο
καταστήματα αυξάνονται εις 14 ήτοι προστίθενται τά 
τής Χίου, Ναυπλίου, Αίγιου, Ηρακλείου, Βόλου καί Θεσ
σαλονίκης. Τά άποθεματικά κεφάλαια έξικνοΰνται είς τό 
ποσόν τών δρ. 5.250.205.45, αί καταθέσεις είς 95.173.566.56, 
αί έπιταγαί πληρωτέαι καί προκαταβολαί πιστοίσεως έπί 
φορτωτικών είς 14.967.803.26, άθροισμα δέ τοΰ Ίσολο- 
γισμοΰ 162.362.084.43. Έ κ  τής μερίδος Κέρδη και Ζΐ}- 
μίαι κατά τήν περίοδον ταΰτην ( Α 7 εξαμηνία τοΰ 1920) 
τά κέρδη άνήλθον εις 7.306.452.37 ΰπερβάντα κατά 4 
σχεδόν εκατομ. τά κέρδη τής Α '  έξαμην. τοΰ 1919 καί 
κατά 3 σχεδόν έκατ. τά τής β '  έξαμην. τοΰ 1919.

’ Αρκετά χαρακτηριστική τών διαθέσεο>ν τών Διευ
θυντών διά τήν μέλλουσαν δράσιν τής Τραπέζης είναι 
ή γενομένη υπό τοΰ αντιπροέδρου κ. Ίωάν. Άθηνογέ- 
νους πρότασις πρός τούς Μετόχους κατά τήν Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 8η? Αύγουστου 1920 περί εκτάκτου αύ- 
ξήσεως τοΰ άποθεματικοΰ Κεφα?αχίου διά ποσοΰ 2.000.000, 
<διότι ή τοιαύτη αύξησις τών άποθεματικών ούχί μόνον 
τήν οικονομικήν εύρωστίαν τής Τραπέζης άποδεικνύει, 
οΰτω δέ αυξάνεται ή πρός αυτήν πίστις τοΰ κοινού, άλλά 
συγχρόνως προπαρασκευάζεται έ'δαφος άνάλογον πρός τάς 
κοινωνικάς καί πλουτολογικάς απαιτήσεις, αΐτινες έδη - 
μιουργήθησαν έκ τοΰ έδαφικοΰ τετραπλασιασμοΰ τοΰ Ε λ 
ληνικού Βασιλείου. ’Από ’ Εθνικής επίσης άπόψεως ή 
Τράπεζα έπετέλεσε τό καθήκον της έξυπηρετήσασα τήν 
Δ η μ ο σ ί α ν  έγγραφή ν εις τό Δαχειοφόρον Δάνειον τής 
Μεγάλης Ελλάδος, προσέτι δέ καί αυτή άναλαβοΰσα σπου- 
δαίον αριθμόν ομολογιών δι’ ίδιον αυτής λογαργιασμόν. 
’ Ενεγράφη ωσαύτως διά τό Τ. II. καί Π. Υ. είς ονς θά 
περιέρχεται τό προϊόν τών μετά λαχνού κληρώσεων δια- 
νεμόμενον έξ ίσου μεταξύ πάντων τών έν τή υπηρεσία 
^ιατελού'ντων έκάστοτε υπαλλήλων.

Ή  Έ  μπορική Τράπεζα ούσα εις στενάς τραπεζικός 
σχέσεις μέ μέγα δίκτυον Τραπεζών έν τή αλλοδαπή καί 
ένεργούσα κατ’ έντολήν αυτών μεγάλως έπεξέτεινε τόν 
κύκλον τών εργασιών, ώστε ώργάνωσεν ειδικήν υπηρε
σίαν διά τά έκ τοΰ εξωτερικού καί ιδία διά τά έξ ’Αμε
ρικής τηλεγραφικώς ή ταχυδρομικούς έμβάσματα. Ό  πολ
λαπλασιασμός μάλιστα τών μετά τής ’Αμερικής συναλ
λαγών ούσιωδώς ωφέλησε τήν Τράπεζαν.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ

Τοιαύτη έν συντομωτάτη σκιαγραφία ή δράσις καί 
ή καταγωγή τής ’ Εμπορικής Τραπέζης τής Ελλάδος, συγ- 
γράφοντες λοιπόν έργον μνημειώδες, οίον τό Πανελλή
νιον Λεύκωμα τής ’Εθνικής Έκατονταετηρίδος, ΐνα δώ-

σωμεν πιστήν εικόνα τών δρασάντων από τού 1 8 2 1  μέχρι 
τοΰ 1 9 2 1 ,  εικόνα τών αγώνων οΰς διεξήγαγον, δτε έκ 
τών έρειπίων της άναγεννωμένη ή μικρά Ελλάς έ'πρεπε 
νά θέση τάς βάσεις τοΰ μέλλοντος μεγαλείου της σύμ
φωνος πρός τάς παραδόσεις καί τήν εύγενή καταγωγήν 
της, θά ήτο έλλειψις, αν μή αδίκημα, εάν δεν άπενεί- 
μομεν τόν δίκαιον έπαινον είς έκείνους, οΐτινες διά τής 
φιλοπονίας, τών γνώσεων καί τής εργασίας των έστήρι- 
ξαν τό οικονομικόν οικοδόμημα τής μικρας Ελλάδος, έν 
δλω τώ στενοχωρημένα) περιβάλλοντι καί παρά τάς δυσκό- 
λους περιστάσεις, τάς οποίας μετά περινοίας άντεμετώπισαν. 
Καί άλλαι ιδιωτικοί τράπεζαι ίδρΰθησαν, άλλά δεν άν- 
τέσχον εις τόν οικονομικόν σάλον, σήμερον δέ μόνον ή 
άνάμνησίς τιον, ώς ιστορικών γεγονότων διεσώθη. Διά 
τούτο ή Τράπεζα Έμπεδοκλέους καί ιδία οί πρώτοι 
ίδρυταί της, οί άδελφοί Έμπεδοκλείς, ο Κοντουμάς καί 
Πετροκόκκινος, ά'νευ υπερβολών τουναντίον μάλιστα συγ- 
κρατούντες τάς αντιλήψεις ημών, Ϊνα μή προσκρούσωμεν 
είς τ ή ν  έγνωσμένην μετριοφροσύνην τών κ. Έμπεδο- 
κλέων, είναι άξιοι θαυμασμού διά τό συντελεσθέν έργον, 
διά τήν προσεκτικήν διαχείρισιν, διά τόν τριακονταεξαετή 
βίον τής Τραπέζης, ήτις ήρχισε τάς εργασίας της μέ 1 5  
υπαλλήλους σήμερον δέ περιλαμβάνει 3 1 0 ,  οί όποιοι άπο- 
λαμβάνουσι πάσης μερίμνης έκ μέρους τής διευθύνσεως 
τής Τραπέζης, ήτις συμπεριφέρεται πατρικώτατα διδά
σκουσα χειραγωγούσα καί μορφώνουσα αυτούς είς π ρώ 
της τάξεως τραπεζιτικούς υπαλλήλους- αί έτήσιαι μάλιστα 
έκδρομαί δλου τού προσωπικού καί τά έπακολουθούντα 
γεύματα συναδελφούσι καί γεννώσι τήν αλληλεγγύην χωρίς 
βεβαίους νά παραβλέπεται καί ό δφειλόμενος σεβασμός 
τών κατωτέρων πρός τούς άνωνέρους τω ν- τέλος ή πα
ρεχόμενη ένίσχυσις τοΰ Ταμείου Περιθάλψεως τών υπαλ
λήλων έκ μέρους τής Τραπέζης εδραίοι παρά τώ προ- 
σωπικώ τήν πεποίθησιν έπί τό αγαθόν μέλλον τό όποιον 
αναμένει αυτούς μετά τήν εύορκον έκτέλεσιν τοΰ καθή
κοντος των. Ά λ λ ’ δσα καί αν έπετελέσθησαν υπολείπονται 
πολλά, διότι διανοίγονται εύρείς οί ορίζοντες πρός οικο
νομικήν δράσιν. Τό έργον τό όποιον διά τοΰ αίματός 
του ό Έ λλην στρατιώτης έπετέλεσεν, αί οδοί τάς οποίας 
διήνοιξε διά τής ανδρείας καί αυτοθυσίας του, στήσας 
τήν Ελληνικήν σημαίαν έπί τών χωρών, αΐτινες καί πριν 
ηύτΰχουν υπό τό Ελληνικόν σκήπτρον, άναμένουσι τούς 
οικονομικούς στρατιώτας, οΐτινες θά προλειάνωσι τήν οικο
νομικήν διείσδυσιν εις τήν Έλληνικωτάτην Θράκην καί 
τάς πλούσιας έκτάσεις τής Μ. Ά σίας , ήτις ποτε υπήρξε 
κοιτίς τού Ελληνισμού τόσον τοΰ άρχαίου, δταν έγέννα 
τόν "Ομηρον, τήν Σαπφώ, τόν Η ρόδοτον , δσον καί τοΰ 
Μεσαιωνικού, δταν έδιδε τά γενναιότερα τάγματα εις τήν 
Βυζαντινήν αυτοκρατορίαν καί τούς διαπρεπεστέρους αύ- 
τοκράτορας τής Κωνσταντινουπόλεως. Αί τράπεζαι πρέπει 
νά αύξήσωπι τά κεφάλαιά τα)ν, νά έντείνωσι τάς δυνά
μεις των. Έ π ί  τοΰ άνοιγομένου προβλήματος, έχομεν 
πεποίθησιν, δτι καί ή Έ μπ. Τράπεζα ύπό τήν πεφαιτι- 
σμένην διεύθυνσίν της θά έπιτελέση τελείως τό νέον 
καθήκον της.

Έ ν  Άθήναις τή 1 3 X 1  Νοεμβρίου 1 9 2 0 .

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  X. Χ Α Τ Ζ Η Ϊ Ω Α Ν Ν Ο Υ

Δ ωβ τή ς  Φ ιλ ο λ ο γ ία ς  κ α ί  τή ς  Ν ο μ ικ ή ς
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ΜΙΧΑΗΛ I. Π Ο Λ ΙΤ Η Σ

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

'Ο  Κύριος Μιχαήλ I. Πολίτης έκ Λεωνιδίον καταγόμενος έσπούόασεν έν ΆΘήναις. 

Άποπερατώσας τάς Γυμνασιακός σπονδάς ένεγράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν τον Εθνικόν 

Πανεπιστημίου ’Αθηνών, εΐτα δέ σννεπλήρωσε τάς γνώσεις τον δι ειδικών σπονδών έν Παρι- 

σίοις, ’Ελβετία και Βελγίω. Έπανελθών εξ Ενρώπης ήρξατο δικηγορών έν ΆΘήναις, ήδη 

δε σννεπλήρωσε πλέον τής εικοσαετίας έν τώ δικηγορικά) τον έπαγγέλματι δεόντως τιμώμενος 

παρά τών συναδέλφων τον διά τήν μόρφωοιν και τήν ευγένειαν τών τρόπων τον. Έπανει- 

λημμένως έξελέγη βουλευτής, ών δε θαυμαστής τής πολιτικής τοΰ έκ Μεσολογγίου μεγάλου 

Πολιτεντον τον αείμνηστον Χαριλάου Τρικονπη έγκατέλιπε τήν πολιτικήν άμα τώ θανάτω 

τούτον, ϊνα και πάλιν τελείως έπιδοθή εις τδ προσφιλές αντώ δικηγορικόν έπάγγελμα. Πλει- 

σται έταιρεϊαι έκτιμώσαι τον κ. Μιχ. I. Πολίτην έξέλεξαν αντδν μέλος τον Διοικητικού Σ υμ 

βουλίου και ήδη τυγχάνει Σύμβουλος και έκ τών ιδρυτών τής ’Εθνικής Άτμοπλοΐας, Σ ύ μ 

βουλος και Πρόεδρος τής 'Εταιρείας Σ .Π Α Ι Ι .







ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ

Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Ο Υ  Τ Μ Η Μ Α Τ Ο Σ
Τ Η Σ

Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Κύριος Αντώνιος 'Εμπεδοκλής νιος τον Πέτρον ’Εμπεδοκλέονς και αδελφός τοΰ 

Γενικόν Διενθνντοΰ κνρίον Γρηγορίον Έμπεδοκλέονς έγεννήθη έν Λονδίνω τώ I860, δπου 

έσπούδασεν είς τό H ellenic College, ειτα δε έπί τινα έτη παρακολούθησε τά Νομικά έν 

τώ Έ θνικώ  Πανεπιστήμια) τών Α θ η ν ώ ν  ταχέως όμως έπανήλθεν είς Λονδΐνον. Τό δεύτερον 

έπιστρέψας είς 'Ελλάδα ί'δρνσε τώ 1 8 8 8  ίδιον παραγγελιοδοχικόν Γραφεΐον, ώς αντιπρόσωπος 

διαφόρων οίκων Εύρωπαϊκών, οπότε τώ 1893  σννενώσας τό Γραφείον τον έν τι~] ' Ομορρΰθμω 

Τραπέζι] Έμπεδοκλέονς άνέλαβε τό Εμπορικόν ταύτης τμήμα, δπερ μέχρι σήμερον ίκανώ- 

τατα διενθύνει και έν τή ’Εμπορική Τραπέζι] τής Ελλάδος.



ΕΚ  Τ Ω Ν  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ω Ν  

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό  Κύριος Δημήτριος Πετροκόκκινος έκ τών Διευθυντών τής Εμπορικής Τραπέζης 

τής 'Ελλάδος είναι υίδς τοΰ αειμνήστου Στεφάνου Πετροκοκκίνου διευθύναντος έπί μακρόν 

τον έν Λονδίνφ ’ Εμπορικόν Οίκον τών Αδελφών ΓΙετροκοκκίνων. Έ γεννήθη έν Λονδίνφ 

τώ 1878, δπου έσπούδασε τά εγκύκλια μαθήματα, είτα δε άφοϋ κατήλθεν εις Αθήνας ένε- 
γράφη είς τήν Νομικήν Σχολήν τοϋ Εθνικοΰ Πανεπιστημίου. Έγένετο είς τών ιδρυτών τής 
' Ομορρύθμου Τραπέζης Έμπεδοκλέους, ήδη δε διά συγχωνεύσεως ίδρυ θείσης τής Εμπο
ρικής Τραπέζης τής Ελλάδος έξελέγη κατ’ έπανάληψιν είς τών Διευθυντών αυτής.

Δ. Σ. ΠΕΤΡΟΚΟΚΚΙΝΟΣ







Ο  Γ Ε Ν ΙΚ Ο Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  

ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ
Ή μ ε ρ η σ ία  εκ δρ ομ ή  μ ετά  το ΰ  π ρ ο σ ω π ι κ ο ί  τή ς  Τ ρ α π έ ζ η ς  π α ρ ά  τή ν  μ αγευτική ν

τ ο π ο θ ε σ ία ν  το ΰ  Κ οκ κ ιναρά .

Ό  Κύριος Γρηγόριος ’Εμπεδοκλής νιος τον ΙΙέτρον Εμπεδοκλέονς, διακριθέντος 
μεταξν τον 'Ελληνικόν εμπορικού κόσμον τον Λονδίνου και έμπορενθέντος έκεΐσε έπ'ι τεσσα
ρακονταετίαν, έγεννήΟη έν Λονδίτω, δπον και έσπούδασεν. ’Ελθών είς ’Αθήνας τώ 1880  
προσελήφθη νπό τής Τραπέζης τής Βιομηχανικής ΙΙίστεως τής 'Ελλάδος, έν τή όποια ενδο- 
κίμως είργάσθη μέχρι τον 1886.

Τώ 1 8 86  ήρχισεΊ’ ιδίας έργασίας ώς μεσίτης και χρηματιστής έν τώ Χρηματιστηρίω 
*Αθηνώ ν μέχρι τον 1893, ύπότε ήρχισε τάς κνρίως Τραπεζικάς έργασίας έν τή Ό μ ο ρ ρ ύ ϋ ' μ ω  

Τ ρ α π έ ζ ι η 'Ε μ π ε δ ο κ λ έ ο ν ς . Ηδη σνγχωνενθείσης τής Τραπέζης ’Εμπεδοκλέονς νπό τής 
’ Εμπορικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος έξελέγη έπανειλημμένως Γ ε ν ι κ ό ς  Δ ι ε ν ΰ ' ν ν τ ή ς  νπό τής 
Σννελεύσεως τών Μετόχων και ήδη διατελεΐ τοιοντος.



Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
1 8 2 1 — 1 9 2 1

“ΧΡΤΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΤΟΜΟΣ Α'. —  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α

Λ Τ Κ Ί ' Κ Η  Τ Ρ Ά Π Ε Ζ Α " Μ .

ίζτιί τ 'ίν γιγαντομαχίαν τοΰ 2Ι περισυλλεγομένη ή 
άναγεννηθεϊσο rΕλλάς είχε τόσος άνάγκας  καί τυ- 

ν . ore .τλι,γάς νά επούλωση, ώστε έχρειάζετο ικανή 
καρτερία καί αντοχή είς τά πρώτα βήματα τής άνορΟώ- 
σχως. Ά π ό  π οι' νά πρωτοαρχίση ό ελευθερωθείς "Ελλην τοΰ 
οποίοι» μόνον έ<γ όδιον εμενεν είς τάς χεΐρας του τό σπασμένο 
χαρυοφύλλη ;»ε τό όποιον έδιωξε τόν προαιώνιον εχθρόν 
της φυλής τ ο ν ; Μήπως ίπήρχε κατοικία άκεραία ; τά πάντα 
εφερον νωπά έτι τά ϊχνη τοϋ πυρός καί σιδήρου.. Μήπως 
ίπήρχον γεωργικά εργαλεία ; αλλ’ ό μάκρος πόλεμος τό 
ειρηνικόν δρεπάνι τό είχε μεταβάλει είς δπλον επιθετικόν.

Καί 6μο>ς έπρεπε νά δημιουργηΟη ή μέλλουσα νά ένι- 
σχύσΤ| to  έμπόριον καί τήν γεωργίαν. Καί ή δΰναμις αυτη 
καί ή ζωή ένεφανίσίΐη διά τής Έθνικής Τραπέζης. Τά τής 
ιστορίας καί μεγαλειώδους δράσεως τοΰ πρώτου τούτου πι
στωτικού ιδρύματος άναγράφομεν εν αρχή τοϋ τόμου τού
του τοϋ Πανελληνίου Λευκώματος τής Έι)νικήςΈκατθνταε- 
τηρίδος.

Ή  Ε θνικ ή  Τράπεζα είχε νά έπιτελέση πολλά, πρό 
παντός έστράφη είς τήν σύντονον ένίσχυσιν τοΰ εμπορίου 
καί τής βιομηχανία; εν εί'ρυτάτη κλίμακι* παρά τά έπιτε-

λεσΐΐέντα όμως ΰπελείποντο πολλά. Είς τό μέγα Ελληνικόν 
πιστοηικόν ίδρυμα δέν ήτο δυνατόν νά εύρη άνακούφισιν 
ο πτο>χός αστός ο ί)έλων νά ητχν^ιάοΐ) άντικείμενόν τι διά 
τάς πριότας του κατεπειγούσας άνάγκας, οΰτε ό ουνταξιοΰ- 
χος δέν ευρισκε άνακούφισιν διά προεξοφλήσεως. Λί μικρο- 
συναλλαγαί αΰται δέν ήτο δυνατόν νά γίνωνταιέν τή Εθνι» 
κτ| Τραπέζη τής οποίας ΰψηλοτέρα ήτο ή αποστολή, ό δέ 
χρόνος πολύτιμος. Καί δμως ή κοινωηκή αί'τη ανάγκη ή 
ηοβερά απομύζησις, ήν ί’φίσταντο εν ταΐς άνάγκαις των 
οί πτωχοί πολΐται ένεχυριάζοντες τά κοσμήσματά των ή άλλο 
κινητόν ή προεξοφλοΰντες τάς συντάξεις των έπρεπε νά θε- 
ραπει,Όη. Τά έπί έξωνήσει δάνεια καίΚστων δυστυχεστέρου£ 
τούς λαμβάνοντας ταΰτα,ό τόκος ήτο 1^<!ο]ο(10 δραχ. κατά 
μήνα διά τάς 100 δρχ. δάνειον).

Οι περί τήν πλατείαν τών 'Αγίων ΘεοίΌίρων τοκογλύφοι 
προεξοφληταί δέν συνεκη οΓλ το πρό τής δυστυχίας τών θυ
μάτων των, ήδιαφόρουν πρό τών δακρύων τών δανειζόμε
νων, δέν έλάμβανον νπ' δψει, εϊτε χαοιν κηδείαν έάν έδί' 
δετο τό δάνειον εϊτε πρός ηερίλΰαιμν άσΟ&νοΰντος τέ  ̂
κνου ή συζύγου. Αυτοί ένδιαςέροιτο μόνον διά τόν τό» 
κον. Ιό  κακόν είχεν άνάγκην θεραπείας. ΙΙάντες άνεγν(όρ(



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΊΆΕΤΗΡΙΑΟΣ

ζον, δτι ή λερναία "Υ δρα τών τοκοφλύφων επρεπε δι’ 'Η ρ α 
κλείου δαυλοί' να καή, τις θ α  έγένετο Η ρ α κ λ ή ς ; τις θά  
ήτο ό σωτήρ δυσπραγούσης κοινωνικής τάξεως; Ή ΐ δ ρ υ -  
αις τής Λαϊκής Τραηέξης ήτις έπηγγέλθη νά θέση τέρ
μα είς τήν έκμετάλλευσιν τών αδυνάτων καί νά εξυπηρέτηση 
τά συμφέροντα τής Λαϊκής μάζης καί τοΰ πάσχοντος πλή
θους. Τή ΙβηΊοννίου  1ίΜ>5συνετάσσετο τό κάτωθι εταιρικόν 
Συμβόλαιον.

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Ο Ν  Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Ν

Ά ο ιθ .  12511(5.

κου Καλαμών, καί Ίωάννου  Μάνζαρη εμπόρου κατοίκου 
Καλαμών έδήλωσαν δέ τήν μεταξύ αυτών γενομένην συμ
φωνίαν περί συστάσεως ’Ανωνύμου 'Εταιρείας διά μετοχών 
υπό τήν επωνυμίαν «Λαϊκή Τράπεζα» τής οποίας τό Κε- 
φάλαιον άποτελεΐται έκ δρ. 3.000.000 τριών εκατομμυρίων 
τό ήμισυ τοΰ οποίου άνέλαβον οι ώς άνω  αναφερόμενοι 
ιδρυταί, συμφιόνω; πρός τάς παρά τή ’Εθνική Τραπέζι] τή ; 
'Ελλάδος γενομένα; δηλώσεις τή ; οποίας τό Καταστατικόν 
έχει ώ ;  επεται.

ί ΙΑΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΛΑΤΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Σήμερον τήν Κ>ην ’ Ιουνίου, ημέραν ΙΙέμπτην, τοΰ χιλι
οστού έννεακοσιοστοΰ τοΰ πέμπτου έτους, ένώπιον'έμοΰ τοΰ 
συμβολαιογράφου καί κατοίκου Α θη νώ ν  Ή λία Γλυκοφρύ- 
δου καί τοΰ έπί τή συμπράξει προσληφθέντο; συναδέλφου 
μου συμβολαιογράφου καίκατοίκου ’Αθηνών Άριστοφάνους 
Μητσοπουλου γνωστού μοι καί μή έξαιρουμένου ένεφα- 
νίσθησαν οί γνωστοί μοι κ. κ. Χρίστος Βουρνάζος, Γενικός 
Διευθυντής τοΰ Δικαστικοΰ Τμήματος τής ’Εθνικής Τ ρα
πέζης τή ςΈ λλάδο ;, κάτοικος’Αθηνών, έκπροσωπών έπί τοΰ 
προκειμένου τήν Έ θνικήν Τράπεζαν τής 'Ελλάδος, δυνάμει 
τής ωδε παραρτωμένης υπό χθεσινήν χρονολογίαν επιστολής 
τής Διοικήσεως αυτή;, Λ ουδοβίκο; Νικολαΐδης, Διευθυντής 
τής Τραπέζης ’Ανατολής, ’Αγαμέμνων Σχλήμαν, βουλευτής 
καί κτηματίας, Κωνσταντίνος Κυριάκός, Ιατρός, ’ Ιωάννης 
Θεολόγης, Τραπεζίτης, Μιχαήλ Μελιδώνης, υπάλληλος ιδιω
τικός, έκπροσωπών έπί τοΰ προκειμένου τού; κυρίους ’Α να
στάσιον Λιβιερΰτον, και Σαράντην Λιβιερΰτον, κτηματίας, 
κατοίκους Κεφαλληνία;,καί τόν μέν πρώτον διά τής ωδε πα
ραρτωμένης έπιστολή; αυτοΰ, καί τόν δεύτερον κ αθ ’ αειπε, 
κ ατ ’ έντολήν, Διονύσιο; Λοβέρδος υπάλληλο; τή ; Ε θ ν ι 
κής Τραπέζης τή; Έ λλά δο ; κάτοικοι άπαντε; ’Αθηνών 
ΐνεργοΰντες δι ’ εαυτού; καί κατ’ έντολήν, κ α θ ’ άείπον, τών 
κ. κ. ’Αλεξίου Ά θανασάκ η , τραπεζίτου, κατοίκου Βόλου,
*Ό θωνος Τετενέ, κτηματίου κατοίκου ’Αθηνών, ’Αριστείδου 
Μεταξά κτηματίου, ΙΙέτρου Περόγλου κτηματίου Ά γαμ έ- 
μνονος Μεταξά,δικηγόρου, Στεφάνου Μισίου,υπαλλήλου τής 
Τραπέζης ’Αθηνών, ’Αθανασίου Φίλωνος,κτηματίου,Ίωάν- 
νου Βασιλοπούλου, Γενικού Γραμματέως τής Τραπέζης τής 
’ Ανατολής, ’Αναστασίου Μεταξά, άρχιτέκτονος, Πέτρου 
Βασιλοπούλου, διευθυντοΰ υποκαταστήματος Τραπέζης 
’ Αθηνών, τής εμπορικής" Ε ταιρείας «Γ . Σαμπράκος καί 
Σ ια »  Δημητρίου Νικολαΐδου, δικηγόςου, Πέτρου Κουκέα, 
κτηματίου, Νικολάου Στρέφη, κτηματίου, Ίωάννου  Μέξη, 
τραπεζομεσίτου, Νικολάου Ααγρέ, βουλευτοϋ, Πέτρου Μα- 
νουσοπούλου, κτηματίου, Γερασίμου Φωκά Ίατροΰ ’Α θ α 
νασίου Νικολοπούλου, γραμματέως τής ’Εθνικής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, Θεοδώρου Π απαϊωάννου ιατρού, Ίωάννου  
Κυριακοπούλου, κτηματίου, Ίωάννου  Κουλούρη, Τραπεζο
μεσίτου, Δημητρίου Χόρν χρηματιστοΰ, Γερασίμου Λούζη, 
εϊσοδηματίου, Μιχαήλ Περδίκη, κτηματίου, ’Αναστασίου 
Στεμνιτσιώτη, τραπεζομεσίτου, Μιχαήλ Λυκούδη, άρχιτέκτο- 
νος, κατοίκων απάντων ’Αθηνών, καί τής Ε μπορικής 
Ε ταιρείας « ’Αδελ. ΊΙλιόπουλοι καί Πανοΰτσος» έδρευού- 
σης έν Πειραιεϊ ’Αναστασίου Μαργιέλου κτηματίου, κατοί
κου Πειραιώς, Νικολάου Μπαστονοπούλου έμπορου κατοί-

Διά τοΰ ύπ’ άοιθ. 125116 Συμβολαίου τού Σ υ μ β ο 
λαιογράφου Ή λία Γλυκοφρύδου ίδρύετο ή Λαϊκή Τράπεζα 
τής οποία; σκοπό; ήτο Ά ρ θ ρ ο ν  ί* «Σ κ ο π ό ; τής Ε ταιρείας 
είναι ή παροχή Δανείων έπί ένεχυρω παντός κινητού αντι
κειμένου μέ έξηρημένου συναλλαγής ώς καί έπί άσωμάτων 
πραγμάτων καί τίτλοον ήτοι μετοχών καί ομολογιών άνων υ
μών εταιρειών καί Τραπεζών, χρεωγράφωνΈλληνικών καί 
αλλοδαπών, έτι δέ ή παροχή μικρόν δανείων εις μικρεμπό
ρους μικροβιομηχάνου; καί έπαγγελματία; καί ή εκτέλεβι; 
πάση; εργασία; Τραπεζιτικής φύσεω ; σκοπόν έχούση; τήν 
έξυπηρέτησιν τών συμφερόντων τή ; Λ αϊκή ; τάξεως».

Ά λλά  διά νά γείνη τό σημερινόν ίδρυμα καί νά ψθάσΐ| 
ει; τήν μεγάλην περιωπήν τή ; σήμερον έχρειάζετο ο  άν
θ ρω π ό ; του, θεμελιωτή; άλλά καί στεγαστή; του ουγ- 
χρόνω; ή ψυχή καί ό νοΰ;, ό εγκέφαλο; πού συνέλαβε τό 
εργον καί δ βραχίων ποΰ έστήριξεν, δλα μαζύ δ Διονύσιο; 
Λοβέρδο;.

Ή  ιστορία του είναι ή ιστορία τή ; Τραπέζη; τής Λαϊ
κή: καί ή ιστορία τή: Τραπέζη; αυτή; είναι ή ιστορία τοΰ 
Δ. Λοβέρδου.

Είναι δύσκολον νά χωρίση; τόν εργάτην άπό τοΰ Ιργο» 
καί τανάπαλιν. Θέλετε τήν άπόδειξιν καί θέλετε ζωγραφι
στήν τήν εικόνα του ότι εργάτης καί έργον β<άνου«Λ.ν 
παραλλήλου καί δτι αδύνατον νά χωρίσητε τούτο άπό εκεί
νον ; ’Ιδού ένα; μικρό υπάλληλος εις τό περιθώριον τής Ε 
θνικής Τραπέζη; δίχω; τήν Τραπεζιτικήν επιβολήν κανενό; 
όνόματο; καί δίχω; ίδικόν του χρήμα μέ μόνον εφόδιο ν τό 
πλούσιον Τραπεζιτικόν «Δυναμικόν» του— τήν Ιδιοφυίαν.

'Ο  Δ. Λ οβέρδο; όταν συνελάμβανε τήν ιδέαν τή ;Λ αϊκή ς 
Τραπέζη; καί όταν τήν έθεμελίωσεν καί σήμερον ακόμη είναι 
ένα; έκ τών μεγάλων πρωταγωνιστών τού Τραπεζιτικού κό
σμου τή ; Έ λλάδο ;, φυσιογνωμία πρωτεύουσα καί επιβαλλο- 
μένη ε !; τού; οικονομολογικού; κύκλου; τή ; Μεγάλη; Έ λ 
λάδο; έπί τών δύσκολων ζητημάτων τής οικονομικής επι
στήμη; δχι μόνον έμπειρο; πρακτικό; λειτουργός, άλλά και 
σοφός αναλυτή; έν τή θεωρία, μελετητής δυνατός, καί κρι
τικός οικονομολόγο; έκ τών ολίγων πού έχει νά έπιδείξΐ] ij 
Ε λλάς.

'Ο  κ. Δ . Λ οβέρδο; μετά τή ς ’Εθνική; Τραπέζη; τ ή ; 'Ε λ 
λάδο; καί τών μετ’ αυτού συνεργασθέντων Ά γ .  Σχλήμαν, Κ . 
Θ. Κυριάκού, Ί .  Θεολόγη Μ. Μελιδώνη θέτει τάς βάσει; τής 
Λαϊκής Τραπέζης τής δποίας κύριος σκοπός ήτο δ ανωτέ
ρω έκτεθείς, άλλ’ αί προβλέψεις καί οί σκοποί τοΐ* κ. Δ. 
Λοβέρδου ήσαν πολύ ευρύτεροι, θεραπεία μέν τών αναγκών 
τών λαϊκών μαζών, άλλά καί πάσης φύσεως Τραπεζική εργα
σία συντελεστική τής ένισχύσεω; τοΰ εμπορίου καί τής Βιο
μηχανίας καί είς τάς προβλέψεις του ταύιας έδικαιώθη <>



ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Π. ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘ ΥΝΤΗ Σ Τ Η Σ  Λ Α Τ Κ Η Σ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ %

ί)Ό  Κ°ί Διονύσιος II. Λοβέρδος εγεννήθη έν Ληξουρίω τής Κεφαλληνίας, υ'που Ισπούδασε τά εγ- 
κύκλια μαθήματα, είτα συνεπλήρωσε τάς σπουδάς του εν τή Ε μπορική Σχολή Αλεξάνδρειάς. Ά μ α  τφ 

ill πέρατι τών εμπορικών του σπουδών προσελήφΟη είς τύ έν Καφρ - ελ - Ζαγιάτ υποκατάστημα τής A n g lo - .
V  e g y p t i a n  Bank, δπου υπηρέτησε μέχρι τοΰ 1  !><«>. Κατόπιν εϊσήλΟεν εις την υπηρεσίαν τής Εθνικής ^·<τ

Τραπέζης τής Ε λλάδος, άπολαΰων τής ιδιαιτέρας Ικτιμήσεως τόΰ τότε Διοικητοΰ αυτής Σ . Στρέϊτ, δστις XV) 
προσέλαβεν αυτόν ιδιαίτερον γραμματέα και Διευθυντήν τοΰ Τμήματος τής Δημοσιότητος. Τώ 19θδ συνέ
λαβε την Ιδέαν τής ίδρύσεως τής Λαϊκής Τραπέζης, ή δέ Ε θνική Τράπεζα έ'χουσα προσωπικήν εμπιστο
σύνην και έκτίμησιν πρός τήν προσωπικότητα τοΰ κ. Λοβέρδου παρέσχεν άμέριστον τήν συνδρομήν της.
Διά νά δώση δέ μεγαλΰτερον κΰρος είς την Λαϊκήν Τράπεζαν ενεφανίσθη ίδρύτρια αυτή ή ιδία Ε θνική  
Τράπεζα.

Μόλις είκοσιπενταετής ό κ. Δ . Λοβέρδος διωρίσίΐη αμέσως Διευθυντής τής Λαϊκής Τραπέζης διά 
πϊ «ναγάγη αυτήν είς τήν περιωπήν είς ήν άνήχ{)η εντός μιας δεκαπενταετίας. Ί Ι  περιωπή είς ήν ανήχίΐη 
ή Λαϊκή Τράπεζα καταδείκνυται εμφανέστατα διά δυο αριθμ ώ ν: διά τής έν τώ Χρηματιστηρίω Α θη νώ ν  
ύξίας τών μετοχών από τής ίδρΰσεως εκ δραχμών 1*4, και τής αξίας τής σήμερον, ήτις σημειοΰται είς τάς 
11*25 δραχμάς.





ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

-αναλαβών την Διεύθυνσιν τής Λαϊκής Τραπέζης, διότι αΰτη 
=«ξειλίχθη εις τό γρανιτώδες οικονομικόν δημιούργημα δπερ 
.πανταχοΰ σκορπίζει ευεργετικήν τήν συμβολήν και ενίσχυ
σήν του. 'Η  αντοχή καί εύρωστία τής Λαϊκής, άπεδείχθη 
εις δύο περιπτώσεις, πρώτον κατά τό 1911, δταν υπό καλο
θελητών τέως φίλων τοΰ κ. Λοβέρδου και μή άνεχομένων 
τό κατόρθωμα καί τά συντελεσθέντα, επιτηδείους διεδόθη, 
δτι ή οικονομική κατάστασις τής Λαϊκής Τραπέζης δεν είναι 
ανθηρά, έδημιουργήθη δέ πανικός μεταξύ τών καταθετών 
τοΰ Λαϊκού κόσμου, δστις εσπευσε ν ’ άποσύρη τάς κατα
θέσεις του. Έ ν  τή κρισίμω ταύτη στιγμή ή Λαϊκή Τρά
πεζα απέδειξε πάσαν αυτής τήν αντοχήν και ενημερότητα· 
Άντεπεξήλθεν διά τής ιδίας της δυνάμεως χωρ'ις νά λάβη 
ένίσχυσιν παρά τής έγγυητρίας αυτής Ε θνικής Τραπέζης. 
Τήν έπομένην έπανήρχοντο και πάλιν άθρόοι οι χθές άπο- 
σύραντες τάς καταθέσεις ίνα εκ νέου καταθέσωσι ταύτας 
εις τά ασφαλή ταμεία τής Λαϊκής Τραπέζης.

Ε πίση ς παρά τάς επανειλημμένα; κρίσεις τάς οποίας διήλ- 
θεν άπας ό Τραπεζικός κόσμος καί Ιδία τό 1914 δεν εκαμε 
χρήσιν τοΰ δικαιοστασίου δπερ έπέβαλεν ήΚυβέρνησιςάκολου- 
θοΰσα τό Ρωμαϊκόν ρητόν salus ref bublicae suprema lex 
esto, ή Λαϊκή(πλήν τής ’Εθνική;) άλλαΛουναντίον ύπεστή- 

-ριξε διά δανείων 120 εκατομμυρίων τό ελληνικόν έμπόριον 
και τήν Ναυτιλίαν έξ ής έπραγματοποιήθησαν σπουδαιό
τατα κέρδη παρά τών 'Ελλήνων εφοπλιστών, ενώ τουναν
τίον αί άλλαι Τράπεζαι ουδέ τάς καταθέσεις δέν απεδιδον 
•δυνάμει τοΰ δικαιοστασίου.

( 0  Η  Ε Ξ Ε Α 1 Ξ Ι Σ

"Η Λαϊκή Τράπεζα μετριόφρων και εργατική εστησεν 
την φωλεόν της εις τήν στοάν τοΰ Αρσάκειου, ίνα μετ ο 
λίγον χάρις είς τήν εντατικήν και σώφρονα διαχείρησίν της 
«τεγασίϊΓ] εις τ ι  καλλιμάρμαρον ιδιόκτητον μέγαρόν της έπί 
τής δδοΰ Πανεπιστημίου. Τό πρώτον Διοικητικόν συμβού- 
7.ιον κατά τό έτος τής ίδρυσεως 1905 απετελεσθη απο τους 
κ. Λουδ. Νικολαΐδην διευθυντήν τής Τραπέζης τής ’Ανατο
λής, Κ. Κυριάκόν ’Α γαμ. Σχλήμαν,’ Ίωάννην Θεολόγην και 
Κ. Παπαγεωργίου.

Διευθυντής ό κ. Δ . Λοβέρδος.
Το Διοικητικόν Συμβούλιον κατά το 1921 άποτελεΐται 

από τούς κ. κ. Κ. Κυριάκόν μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
τής Ε θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, πρόεδρον Κ. ΣταΟα- 
τον μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής ’ Εθνικής Τραπέζης, 
αντιπρόεδρον Θ.ΤυπάλδονΜ πασιάν βουλευτήν, Π . Κ .Ο ικο
νόμου μέλος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου τής Ε θνικής Τραπέ
ζης τής Ελλάδος, Σπ . Λοβέρδον Διευθυντήν τής Γενικής 
Τραπέζης τής Ε λλάδος, θ .  Χοϊδάν κυβερνητικόν επόπτην 
τμηματάρχην τοΰ 'Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας. 
Γενικός Διευθυντής Διονύσιος Λοβέρδος.

Καταβεβλημένον κεφάλαιον τώ  1905 Δρχ. 1.500.000
» * 1921 » 4.000.000

'Αξία τών μετοχών τώ  1905 » 94
» » » » 1921 » 1.025

ΤΗΣ ΔΑΊ'ΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τάμιευτήριον. Καταθέσεις έν οψει έπί προθεσμία. Δ ά 
νεια έπι ένεχύρω λαχ&οφόρων ομολογιών τής Ε θνικής 
Τραπέζης τήςΈλλάδος καίχρεωγράφων. Δάνεια έπ ’ ένεχύρω 
χρυσό ΰ και κοσμημάτων.

Προεξοφλήσεις γραμματίων. ’Αγορά και πώλησις ομ ο 
λογιών Ε θνικώ ν Δανείων καί λαχειοφόρων ομολογιών τής 
’Εθνικής Τραπέζης τής Ε λλάδος.

Έ κ δ ο σ ις  έπιταγών καί τηλεγραφικών εντολών έπι to  δ 
εσωτερικού καί τοΰ έξωτερικοΰ. Πιστωτικαί έντολαί. "Α νοι
γμα διαφόρων λογαριασμών. ’Αγορά καί πώλησις συναλλά
γματος. Εισπράξεις γραμματίων. Προκαταβολαί έπι φορ
τωτικών.

Χρηματικαί έντολαί. 'Αγορά καί εΐσπραξις τοκομερι- 
δίων.Φύλαξις τίτλων καί τιμαλφών.Ένοικίασις διαμερισμά
των θησαυροφυλακίου.’ Εκτέλεσις πάσης φύσεως έργασίας.

'Υπηρεσία Δημοσιεύσεως στατιστικής καί πληροφοριών.
Κεντρικόν κατάστημα, Λεωφόρος Π ανεπιστημίου.'Υπο

κατάστημα έν ΙΙειραιεΐ Λεωφόρος Μακράς Στοάς.
* *

*
Τοιαύτη έν συντομωτάτη σκιαγραφία ή δημιουργία και 

ή έξέλιξις τής Λαϊκής Τραπέζης εντός μιας δεκαπενταετίας. 
Ουχί μόνον κυριολεκτικώς θαύματα έπετελέσθησαν, ούχΐ 
μόνον έσώθησαν αί κατώτεροι κοινωνικαί τάξεις καλλιεργη- 
θέντος τοΰ πνεύματος τής οικονομίας καί άποταμιεύσεως 
άλλ’ έπεδιώχθησαν και ευρύτεροι σκοποί μετά θαυμαστών 
προβλέψεων, ώστε, εάν καί αυτή ή Κυβέρνησις ήκολούθει 
τήν υπό τοΰ Διευθυντοΰ τής Λαϊκής Τραπέζης χαραχθεΐσαν 
συναλλαγματικήν πολιτικήν τήν οποίαν μετά πολλής πειστι* 
κότητος άπορρεούσης έκ τής πείρας καί τής οικονομολο
γικής ιδιοφυίας του, άνέπτυξεν εν ωραία διαλέξει κατά τ',ν 
συνεδρίασιν τής 24ης Νοεμβρίου 1919 τοΰ πρώτου συνεδοίου 
τών εμπορικών καί βιομηχανικών επιμελητηρίων τήςΈ λλά
δος θά εΐχομεν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα καί λίαν 
ευεργετικά τόσον διά τό έμπόριον καί τήν βιομηχανίαν δσον 
καί διά τήν συναλλαγματικήν τοΰ Κράτους κατάστααιν.

Ή  εύχυμος καταβολάς ή έκ τής Ε θνικής Τραπέζης κο- 
πεϊσα καί δοθεΐσα εις χεΐρας στιβαράς μέ τόν σκοπόν νά 
σκίαση τήν μικράν καλύβην τοΰ χειρώνακτος έγιγαντώθη 
χάρις εις τήν ικανότητα τοΰ καλλιεργοΰντος είς εΰσκιον και 
άμφιλαφή οικονομικήν δρΰν έκ τής δποίας μετεφυτεύθη 
νέος βλαστός πολλά υποσχόμενος ή Γ Ε Ν ΙΚ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  
Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .
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"Ετος Ταμ ιευτήριον
Καταθέσεις καί 

πιστωτικοί 
λογαριασμοί

Διαθέσιμα
'Ολικόν

ενεργητικόν
Κέρδη καθαρά

Μερίσματα
διανεμη-

θέντα
Άποθεματικόν

1 0 0 0 701.749.0Γ» 2.375.121.10 720.819.50 0.191.472.29 80.418.59 4 ο)ο 3.529.40
* 9 0 7 1.493.407.05 4.590.080.82 847.345.08 12.108.790.35 127.219.94 0 8)4 9.485.30
1 9 0 8 2.2H8.K47.15 4.745.783.01 1.255.927.00 13.121.700.93 141.093.94 7 ο)ο 27.661.80
1 9 0 9 3.521.405.85 4.081.433.50 1.319.717.02 14.319.894.14 124.871.92 0 1)2 33.397.10
1 9 1 0 4.K21.225.20 0.581.800.33 1.943.045.28 17.509.714.41 119.208.04 39.132.40
1911 8.500.878.95 9.102.412.07 3.803.774.05 18.778.532.99 120.002.74 » 44.867.70
1 9 1 2 5.158.488.80 11.083.974.80 3.582.224.04 22.980.749.30 117.215.12 » 50.003.—
1 9 1 3 9.747.047.85 11.208.831.04 3.775.745.01 22.714.032.92 170.549.09 96.338.30
1 9 1 4 9.599.571.40 13.007.881.28 7.872.243.41 25.149.115.70 578.509.42 7 ο)ο 503.088.25
1 9 1 5 11.321.558.43 24.424.058.93 25.733.310.90 43.740.289.02 008.917.89 » 759.204.75
1 9 1 6 11.079.802.45 30.092.955.45 23.037.049.10 51.774.125.90 855.094.30 8 ο)η 1.501.323.55
1 9 1 7 J 4.344.840.05 40.111.010.10 35.508.248.31 77.400.252.98 505.910.15 10 ο)ο 1.810.140.95
1 9 1 8 19,445.183.05 07.145.195.39 40.041.448.94 101.581.194.27 1.128.087.10 15 ο)ο 2.323.382.20
1 9 1 9 30.394.188.00 73.820.900.99 70.807.779.73 129.228.497.23 1.171.720.01 25 ο)ο 2.847.221.50
1 9 2 0 37.095.287.05 80.764.337.10 82.080.487.45 145.240.153.50 0.178.891.94 40 ο)ο 7.959.680.20
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Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
1821—1921

ΧΡΤΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ Α — Ο Ι Η Ο Ν Ο Μ Ο Α Ο Γ Ι Η ^

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ν * Υ Τ Ι Λ Ι ί 1 5  Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ  Β10 ΑΉ  ΝI SI S

Πειραιεύς εχει ήδη Τράπεζαν φέρουσαν τό όνομά 
τοι'·Πρίν Γ) προβώμεν εϊςτά τής Τραπέζης Πειραιώς* 
πρέπει να ρίψωμεν έν βλέμμα εϊςτά όπίσω, διότι άν 

και τά πάντα ύπέστησαν προοδευτικήν έξέλιξιν άπό τοΰ 21 —  
1ί)21 ΰπό τήν γλυκεϊαν πνοήν τής Θεάς Ελευθερίας, δμως 

■ό Πειραιεύς παρουσιάζει τά θαΰμα τής άλματικής έξελίξεως 
κα'ι προόδου. Διά τοΰτο χάριν τών αναγνωστών τοΰ Λευ
κώματος τής Έθ-νικής Έ κατονταετηρίδος θεωροΰμεν απα
ραίτητον νά προσθέσωμεν λέξεις τινας διασαφητικάς τών 
μεγάλων γεγονότων έκ τών οποίων άπέρρευσε και ή Τρά
πεζα Πειραιώς.

Τό κέντρον τοΰ βάρους τής ’Εμπορικής κινήσεως ά'μα 
τή άποκαταστάσει τοΰ Έλληνικοΰ Βασιλείου δέν ήτο βε
βαίως ό Πειραιεύς. ’Εμπορικά! πόλεις διαμφισβητοΰσαι τά 
σκήπτρα ήσαν ή Σΰρος και αί Πάτραι. Άπόδειξις και τό 
πλήθος τών ασφαλιστικών 'Εταιρειών Θαλάσσης αϊτινες 
ΐδρΰθησαν έν Σύρο> κατά πρώτον λόγον καί είτα έν ΓΙά- 
τραις και ΓΙειραιεΐ. Ή  Σΰρος τήν θέσιν, τήν όποίαν διε- 
ξεδίκει δέν ήτο δυνατόν έπι πολύ νά τήν κράτηση, τούτου 
τήν αιτίαν άλλαχοΰ πρέπει νά άναζητήσωμεν ανεξαρτήτως 
τής καλής ή κακής θελήσεως τών κατοίκων τής Σύρου. Οί

λόγοι, οϊτινες κάτά τήν αρχαιότητα κατέστησαν παροδικόν 
τό μεγαλεΐον καί τήν αϊγλην τής περίφημου Δήλου, ο! αυ
τοί συνέτειναν είς τό νά έκφΰγη τό έμπόριον έκ τής Συρου 
καί άλλοΰ νά στήση ασφαλή τήν έ'δραν του. 'Η  αρχαία Δ ή 
λος έφ ’ δσον έμεσουράνει τό ιερόν τοΰ Δη/,ίου ’Απόλλωνος 
ήκμαζε καί πρός στιγμήν έφάνη, δτι ή μικρά νήσος έμελλε 
νά καταστή τό κέντρον τοΰ διαμετακομιστικοϋ ’Εμπορίου 
μεταξύ Ανατολής καί Δΰσεως, Εύξείνου Πόντου καί Α φ ρ ι 
κής. Θησαυροί συνεσωρεΰοντο, άποθήκαι εμπορευμάτων, 
σιτηρών, πλοία πάντων τών έθνών κατέπλεον καί άνθρωποι 
διαφόρων γλωσσών συνωθοΰντο είς τάς πλακόστρωτους 
οδούς τής 'Ιεράς πόλεως. ’Εκείνο δμως τό όποιον έφαντά- 
σθησαν οί ιερείς τοΰ Απόλλωνος δέν έπραγματοποιήθη, ή 
Δήλος έστερεΐτο ένδοχώρας δέν ήτο δυνατόν νά συγκράτηση 
τά ήνία τοΰ μεγάλου ’Εμπορίου. Τό αύτό συνέβη καί διά 
τήν Σΰρον πρός στιγμήν έφάνη, δτι θά  καθίστατο ή πρώτη 
έμπορική πόλις τοϋ Βασιλείου, άλλ’ ά φ ’ ής στιγμής ή πρω
τεύουσα μετετέθη έκ Ναυπλίου εϊς Α θ ή ν α ς  ό Πειραιεύς 
θά  ήκολούθει τήν έξέλιξιν τής Πρωτευοιισης. Προικισμένος 
δέ διά φυσικών λιμένων καί ών τό κέντρον τών σιδηρο
δρόμων τής Πελοππονήσου καί τής Στερεάς 'Ελλάδος άσφα-
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λώς έμελλε νά Ιξελιχθή εις τήν πρώτην εμπορικήν πόλιν 
τοΰ Βασιλείου. Περ'ι τοΰ μέλλοντος τούτου τοΰ Πειραιώς 
δεν υπήρχε καμμία αμφιβολία. Ό -  χρόνος δεν διέψευσε τάς 
προβλέψεις τών αγαθά  προοιωνιζομένων.

Τό επίνειοντώνΆ θηνώντό έκ πτωχικών καλυβών άλιέων 
άπαρτιζόμενον μετεμορφώθη εις πολυάνθρωπον πόλιν μέ 
υπερήφανους καπνοδόχους Βιομηχανικών ’Εργοστασίων,μέ 
λιμένας πλήρεις άτμοπλοίων, άλλων μέν καταπλεόντων άλ
λων δέ άπερχομέων άνά τά πέρατα τοΰ παλαιοΰ καί νέου 
κόσμου. Ό  Πειραιεύς δστις κατά τό 1837 μόλις 1011 κα
τοίκους ειχεν, ήνδρώθη ήδη διά τής φιλεργίας τών κα
τοίκων του. Τό εν βιομηχανικόν έργοστάσιον διεδέχθη τό 
άλλο, παρά τήν πρώτην καπνοδόχον ύψώθη δευτέρα, τά 
τέλματα άντικατέσησαν ΰψώροφοι οίκοδομαί, σμήνος δέ 
Ιργατών οΰχ'ι μόνον εΰρίσκουσι διά τής έργασίας των 
τόν έπιούσιον άρτον, άλλά συντελοΰσιν εϊς τήν άνάπτυξιν 
καί πρόοδον τής 'Ελληνικής βιομηχανίας. Δέν θ ά  ένδιατρί- 
ψωμεν είς τά καθ'’ έκαστον τής γενομένης Βιομηχανικής έξε- 
λίξεωςκαθ ’ δτι ταΰτα άποτελοΰσι τόθ έμ α  τοΰ Β 'Τ ό μ ο υ  τοΰ 
Πανελληνίου Λ ευκώμ ατος.Ά π λώ ; θέλομεν νά τονίσωμεν, δτι 
ή συντελεσθεΐσα πρόοδος ειχεν ανάγκην και ιδιαιτέρου συν- 
τελεστοΰτής Προόδου, άποκλειστικώς αφιερωμένου είς τήν 
Πειραϊκήν ζωήν. Ό  τοιοΰτος συντελεστής πόσης κινήσεως 
καί δή ’Εμπορικής και Βιομηχανικής είναι ό Τραπεζικός.Ή το 
πλέον καιρός διά τόν Πειραιά νά απόκτηση τήν Τράπεζαν 
του, ολίγη άποκέντρωσις και ανεξαρτησία είναι άπαραίτη- 
τος διά πάσαν πρόοδον, ή συγκέντρωσις είς τήν π ρω 
τεύουσαν παντός πιστωτικού ιδρύματος είναι λίαν τολμηρά 
ά π ό  π όση ; άπόψεως. Ε  ατύχημα δτι και α ! Καλάμαι και ό 
Β όλο; έχουσι τάς Τραπέζας των, τοΰτο δίδει ιδιαιτέραν 
ζωήν, δέν απομύζα πλέον τά πάντα ή πρωτεύουσα.

t ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

- Γ
‘Η  Τράπεζα Πειραιώς ίδρύθη τόν ’Οκτώβριον τοΰ 

191& υπό όμάδος κεφαλαιούχων, κ αθ ’ ήν εποχήν αί πολί
τικα! άνωμαλίαι ειχον επιφέρει αίσθητόν κλονισμόν είς τήν 
όλην οικονομικήν ζωήν τοΰ τόπου έπηρεόσασαι σοβαρώς 
■καί τ ά ; έμπορικάς συναλλαγάς καί άπονεκρώσασαι πάσαν 
κίνησιν τού λιμένος Πειραιώς.

Ή  Ιδέα τής Ιδρύσεως τής Τραπέζης ως ιδρύματος μέλ
λοντος νά ενίσχυση τήν άγοράν τού Πειραιώς διά τοπικοΰ 
οίκονομικοΰ ’Οργανισμού έχοντος προορισμόν νά συντε- 
λέση είς τήν προαγωγήν τών συμφερόντων αυτής ώ ς πρώ
της Ιμπορικής πόλεως τοΰ Κράτους, εύρε τόσον συμπαθή 
άπήχησιν, ώστε νά παραγκωνίση πάντα ενδοιασμόν προερ- 
χόμενον έκ τής ανωμάλου καταστάσεως. Τοσοΰτον δέ εΰ- 
πρόσδεκτος έγένετο ή'ϊδρυσις τοΰ τοπικού τούτου οργανι
σμού, ώστε έξεδηλώθη ευθύς άμέσως, άμα έξεδόθη τότε 
είς δημοσίαν εγγραφήν τό υπόλοιπον έκ τοΰ καταβλητέου 
Κεφαλαίου τής Τραπέζης διά τήν άγοράν μόνον τοΰ Π ει
ραιώς καί τό όποιαν έκαλύφθη περίπου εις τό τριπλάσιον.

Τό πρώτον καταβληθέν εταιρικόν Κεφάλαιον άνήρχετο 
είς Δραχμάς 3.000.000.

Μία τών σπουδαιοτάτων ελλείψεων, ενεκα τής οποίας 
τό Έ μπόριον έστερεΐτο τής απαραιτήτου διά τήν ύπαρ- 
ξίν του ευκινησίας, ήτο ή ελλειψις ’Α ποθηκών. Πόλις διεκ- 
δικοΰσα πρωτεύουσαν θέσιν εν τή ’Εμπορία άνευ τοιούτων 
'Α ποθηκών είναι άκατανόητον.'Ίνα ύπάρξη αληθές Έ μ π ό 

ριον υπό τάς σημερινός συνθήκας άπαιτοΰνται πολλά’ τό- 
έν έκ τούτων είναι καί αί Ά π οθήκ α ι.

Ή  Τράπεζα λοιπόν έχουσα ώς βόσιν τήν έξυπηρέτησιν 
πρωτίστως τοΰ Ε μπορίου  συνεδύασε τήν άνίδρυσιν μεγάλων 
'Αποθηκών, κατά τό υπόδειγμα τών χρησιμοποιουμένων 
καί είς τούς λοιπούς λιμένας τής Μεσογείου, παρεχουσών 
δλα τά έχέγγυα τής άσφαλείας, ας βραδύτερον έτελεοποίησε 
καταρτίσασαν καί πλήρη οργανισμόν.

Τό έτος 1917 συμμετέσχε εις τήν υπό τήν ηγεσίαν τής 
’Εθνικής Τραπέζης συσταθεΐσαν καί μετ’ επιτυχίας λειτουρ- 
γήσασα Εταιρείαν τής Διαχειρήσεω; τών ’Εγχωρίων Π ροϊ
όντων διά λογαριασμόν τοΰ Κράτους.

’Ανέλαβε τή συμπράξει καί πολυτίμων αυτής φίλων τήν 
ΐδρυσιν μεγάλης 'Ασφαλιστικής Εταιρείας υπό τόν τίτλον 
«Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Ι Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ » μέ Κ εφ ά
λαιο ν Δραχμ. 5.000.000.

Ό  ’ Ισολογισμός τής 31ης Δεκεμβρίου 1917 τοΰ καί 
πρώτου Έταιρικοΰ έτους παρουσιάζει υπόλοιπον καταθέ
σεων Δραχμ. 24.841.722.15, διαθέσιμα δέ έν τώ Ταμείω 
καί τφ Έ ξωτερικώ Δραχμ. 11.033.729.25.

Ή  Τράπεζα διένειμεν έκ τής χρήσεω; τοΰ έτους τούτου 
μέρισμα 8 ο)ο κατά μετοχήν, μετέφερε δέ τό ποσόν Δραχμ.
300.000 είς έκτακτον Άποθεματικόν.

Τό πρώτον Διοικητικόν Συμβοΰλιον άπετελέσθη από 
τούς κ. κ. Κ . Σαμαράν, πρόεδρον, Ν. Δ . Λυκιας δόπουλον, 
άντιπρόεδρον, Ε. Δηλαβέρην, Γ . Κ. Δρακούλην, Α . Κανελ- 
λόπουλον καί Κ. Μαζαρόκην, μέλη. Διευθυνταί διωρίσθη- 
σαν οί κ. κ. Μ. Καραμάνος καί Κ. Μεζάς.

Έ κδοθεισών εντός τοΰ έτους 1918 20.000 Μετοχών 
είς τήν τιμήν τών Δραχμ. 220 άνά μετοχήν, ηύξήθησαν τά 
Κεφάλαια τής Τραπέζης τό μέν Εταιρικόν κατά Δραχμ.
2.000.000, τό δέ Ά ποθεματικόν κατά Δραχμ. 2.400.000.

Ό  ’Ισολογισμός τής 31ης Δεκεμβρίου 1918 παρουσιά
ζει υπόλοιπον καταθέσεων Δραχμ. 30.832.272.20, διαθέ
σιμα δέ έν τε τώ  Ταμείω καί τώ Έ ξωτερικώ Δραχμ. 13. 
423.054.13. 'Ω ;  μέρισμα έκ τής χρήσεως τοΰ έτους τούτου 
διενεμήθησαν Δραχμ. 12 άνά μετοχήν, ήτοι 12 ο)ο έπί τού 
’Ονομαστικού Κεφαλαίου, μετεφέρθη δέ τό ποσόν Δραχμ.
300.000 εις έκτακτον Άποθεματικόν.

Τόν Δεκέμβριον 1918 άπεφασίσθη ή ΐδρυσις ’ Υ ποκα
ταστήματος έν Ά θ ή ν α ι ;,  ούτινο; αί έργασίαι ήρξαντο τόν 
’Ιανουάριον 1919.

Κατά τάς άρχάς τοΰ έτους τούτου (1918) ή 'Ελλάς ύπεί- 
κουσα είς τήν φωνήν τοΰ Δικαίου καί τοΰ Καθήκοντος αυ
τής εϊσήλθε πάνοπλος εις τήν πολεμικήν κονίστραν, αί δέ δυ- 
σκολίαι τών συναλλαγών καί οί περιορισμοί τοΰ Ε μπορίου  
έξηκολούθησαν. Είς τήν Πειραιϊκήν άγοράν έξερράγη κρί- 
σις άρκούντω; σοβαρά, κυρίως ένεκα τής συσσωρεύσεως 
μεγάλων άποθεμάτων έμπορευμάτων προελεύσεως κατά τό 
πλεΐστον ’ Ισπανικής. Ό  άριθμός τών έμπορευμάτων τού
των ήτο τοσοΰτον σημαντικός, ώστε ήτο αδύνατον νά κατα- 
ναλωθή, δι’ δ έθεωρήθη έπάναγκες πρός άνακούφισιν καί 
έλάφρυνσιν τοΰ βάρους νά έπιτραπή ή εξαγωγή ιδίως δέ 
διά Ρουμανίαν. Τό μέτρον τοΰτο, έν ώ  φαινομενικώς ήτο 
ανακουφιστικόν, πραγματικώς δμως κατέληξεν είς ζημίας, 
διότι τά έμπορεύματα, καίτοι έπωλήθησαν είς καλάς, τιμάς 
έπί τή βάσει τής τότε τρεχούσης τιμής τοΰ ρουμανικού Λέϊ, 
έπήλθε κατόπιν έκπτωσις τοΰ νομίσματος τούτου είς τ »  
τρίτον σχεδόν τής αξίας του. Ή  κρίσις αΰτη είχε καί άντί-
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κτύπον σοβαρών συνεπειών είς τά ιδρύματα έκλινα, τά 
όποια επιπολαίως είχον πολύ έκτεθή και τά όποΐα εύρί- 
σκοντο εκτεθειμένα ώς μή έχοντα ά φ ’ ενός μέν πέριθώρια 
ικανά, ά φ ’ ετέρου δέ και πελατείαν σοβαρόν.

ΕΤΟΣ 1919 -  ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μεταξύ τών, ως άνω έξετέθη, ιδρυμάτων συγκατελέ- 
7ετο, ώς μή ώφειλε, και ή Τράπεζα Πειραιώς, ευτυχώς δέ 
■ούχί εις σημεϊον τοιοϋτον, ώστε νά υπάρχη άμεσος κίνδυνος 
•δυνάμενος νά μή προληφθή.

’Αφορμήν λαμβάνων έκ τοΰτου τό Διοικητικόν Συμ- 
βοΰλιον τής Τραπέζης καί εκ τών διαδόσεων, δτι ύπήρχον 
•σοβαραί ζημίαι, διώρισε τόν Μάϊον τοΰ 1919 τριμελή ’Εξε
λεγκτικήν ’Επιτροπήν, ί'να προβή εις τήν άμεσον έξέλεγξιν 
τής θέσεως τοΰ Ιδρύματος.

Π ρός συμπλήρωσιν τών μέτρων καί αποφάσεων του 
συνεκάλεσκ διά τήν 5ην ’ Ιουνίου 1919 έκτακτον Γενικήν 
Συνέλευσιν τών Μετόχων, ήτις άπεφάσισε τήν άμεσον παύ- 
-σιν καί άντικατάστασιν τών Διευθυντών κ. κ. Μ. Καραμά- 
νου καί Κ. Μεζά καί τήν άνασυγκρότησιν τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου. Ουτω προσελήφθη Διευθυντής τοΰ Κεντρικού 
Καταστήματος ό κ. Σπΰρος Α . Τόμπρος, δστις άνέλαβεν 
άμέσως άπό τής 6ης ’ Ιουνίου τήν διεύθυνσιν τής Τραπέζης, 
κατηρτίσθη δέ καί τό Διοικητικόν Συμβούλιον έκ τών κ.κ. 
Ν. Λυκιαρδοπούλου ώς προέδρου, Γ . Κ. Δρακούλη αντι
προέδρου, Γ . Φραγκισκάτου εντεταλμένου Συμβούλου, Κ. 
Μ αζαράκη, Ε . Δρακούλη, Α . Μαζαράκη, I. Δημητρακο- 
πούλου, Π . Καμηλού καί Π . Ν. Λυκιαρδοπούλου ώς μελών.

Ή  νέα ΔιεύίΙυνσις εύρέθη πράγματι προ σοβαρωτάτων 
-δυσχερειών, διότι έκτος τών άλλων έδει ά φ ’ ενός μέν νά 
άναστηλώση τό γόητρον και τήν πίστιν τής Τραπέζης, ά φ ’ 
-ετέρου δέ νά έξυγιάνη τό Ενεργητικόν καί μεταβάλη αυτό 
«ίς ρευστοποιούμενον. Έ π ί πλέον έ'δει νά καλύψη επειγόν
τω ς τό κλήρονομηθέν άτυχώς π αρά  τής προκατόχου Διευ- 
θύνσεως άνοιγμα συναλλάγματος εκ Δραχ. 7.000.000, τό 
•οποίον ένεκυμόνει σοβαρωτάτους κινδύνους, δυναμένους 
νά προκαλέσωσι ζημίας μεγίστας καί δπερ θά συνέβαινε μέ 
τήν έπελθοϋσαν δυστυχώς κατόπιν έκπτωσιν τής αξίας τοΰ 
■ελληνικού Νομίσματος, εάν ή Νέα Διεύθυνσις δέν είχε κα- 
λύψη εγκαίρως τό άνοιγμα τοΰτο διά διαφόρων τραπεζικών 
καί οικονομικών συνδυασμών.

'Η  δευτέρα εξαμηνία τοΰ έτους 1919 δύναται νά θεω- 
ρηθή ώς νέα σταδιοδρομία τοΰ 'Ιδρύματος καταφανής έκ 
τώ ν  αποτελεσμάτων είς δλους έν γένει τούς κλάδους καί τής 
εσωτερικής υπηρεσίας. Κ ατ ’ αυτήν συνετελέσθη ή έξυγίαν- 
•σις καί άνεστηλώθη ή πίστις αύτοΰ, άποδυθέντος είς νέαν 
-σταδιοδρομίαν μέ νέον πρόγραμμα συντηρητικής πορείας, 
διά τοΰ όποιου ήδυνήθη νά προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας 
-εις τε τό Έ μπόριον καί τήν Βιομηχανίαν.

Ουτω τό σύνολον τοΰ Ίσολογισμοΰ τής 31ης Δεκεμ
βρίου 1919 άνήλθεν είς Δραχμ. 71.633.075.85 έναντι Δραχ. 
-48.746.007.58 τοΰ 1918.

Τά εν τώ  Έ ξωτερικφ  διαθέσιμα παρουσιάζοντο μέ 
Δραχμ. 15.552.294.50, έναντι Δραχμ. 5.998.022.65 τοΰ 

-έτους 1918.
Αί καταθέσεις άνήλθον εις Δραχμ. 32.876.643.95,έναντι 

Δραχμ. 30.832.272.20 τοΰ έτους 1918.
Ί Ι  Ταμειακή κίνησις άνήλθεν εις Δραχμ. 629.543.605.50 

-έναντι Δραχμ. 509.851.332.35 τοΰ έτους 1918.

Τά καθαρά κέρδη τής πρώτης εξαμηνίας 1919 άνήλθον 
είς Δραχμ. 469.761.07, έναντι Δραχμ. 1.758.175.55 τής 
δευτέρας εξαμηνίας 1919.

Κατόπιν τών ευνοϊκών τούτων άποτελεσμάτων επετράπη 
νά άποσβεσθή τό έκ Δραχμών 1.148.742.20 υπόλοιπον έπι- 
σφαλών άπαιτήσεων έκ τής Διαχειςήσεως τής προκατούχου 
Διευθύνσεως πρός πλήρη έξυγίανσιν τοΰ Ενεργητικού, νά 
διανεμηθή δέ μέρισμα Δραχμ. 12 κατά μετοχήν, ήτοι 12 ο)ο 
έπί τοΰ ’Ονομαστικού Κεφαλαίου.

Ή  Τράπεζα έν τή έπιθυμία της, δπως συντελέση είς 
τήν λύσιν τού σοβαροΰ προβλήματος τής ύδρεύσεως τών 
πόλεων ’Αθηνών καί Πειραιώς άνέλαβε τήν μελέτην τής 
μεταφοράς τών ύδάτων τοΰ Κηφισσοΰ ποταμοΰ, τήν δέ 
δαπάνην τής οριστικής μελέτης άνέλαβον έξ ϊδίων των ,τά 
μέλη τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου κ. κ. Ν. Λυκιαρδόπου- 
λος, Γ . Δρακούλης καί ’Αδελφοί Μαζαράκη. Π ρός τούτο 
μετεκλήθη έξ ’Αμερικής ολόκληρον συνεργείον μέ έπί κε
φαλής άμερικανόν μηχανικόν άνεγνωρισμένου διεθνοΰς 
κύρους, οϊτινες φιλοτίμως ήργάσ&ησαν έπί έξάμηνον.

Έ κ  τής έρεύνης καί μελέτης άπεδείχθη, δτι τά μόνα έν- 
δεικνυόμενα ύδατα υπό εποψιν ποσότητος, ποιότητος καί 
εύκολου μεταφοράς είναι τά ύδατα ταΰτα. Δυστυχώς αί 
ανώμαλοι περιστάσεις καί ή έκπτωσις τής άξίας τής δραχ
μής δέν έπιτρέπουσιν είς ούδεμίαν Κυβέρνησιν νά άποφα- 
σίση πρός τό παρόν τήν πραγματοποίησιν τοσούτον μεγά
λου έργου.

Γ ΕΤΟΣ 1920 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Ί
Εύρεθεΐσα ή Τράπεζα κατά τήν άνάπτυξιν τών εμπο

ρικών εργασιών μέ τήν άνακτηΟ'εϊσαν πίστιν της ελεύθερα 
περισπασμών, τελειοποιήσασα δ ’ έτι περισσότερον τάς δια
φόρους αυτής υπηρεσίας κατώρ&ωσε νά έπωφεληθή καί νά . 
δράση. Εικόνα τής δράσεως ταύτης παρουσιάζει ό Ισ ο λ ο 
γισμός τής 31 Δ3κεμβρίου 1920, ούτινος τό σύνολον άνέρ- 
χεται είς Δραχμ. 85.592.965.90, έναντι Δραχμ. 71.633.075.85 
τοΰ έτους 1919. Τά διαθέσιμα έν γένει ανέρχονται εις Δρ. 
30.096.292.70, έναντι Δραχμ. 22.995.516.85. At καταθέ
σεις άνέρχονται εις Δραχμ. 40.311.821.85, έναντι Δραχμ. 
32.876.643.95 τοΰ έτους 1919 μέ σταθεράν επομένως αύ- 
ξησιν Δραχμ. 7.435.177.90.

Ί Ι  ταμειακή κίνησις άνήλθεν είς Δραχμ. 722.721.081, 
έναντι Δραχμ. 629.543.605 τοΰ 1919.

Τ ά  καθαρά κέρδη άνήλθον είς Δραχμ. 3.315.957.85, 
έναντι Δραχμών 798.142.45 τοΰ έτους 1919. Ουτω ήδυ
νήθη ή Τράπεζα νά διανείμη δραχμ. 14 κατά μετοχήν, 
ήτοι 14 ο)ο έπί τοΰ ’Ονομαστικού Κεφαλαίου καί νά ένι- 
σχύση τά Ά ποθεματικά της Κεφάλαια μέ Δραχμ. 2.006.500, 
άτινα άνήλθον τοιουτοτρόπως είς Δραχμ. 5,142,000, έναντι
5.000.000, τοΰμετοχικοΰ καταβληθέντος Κεφαλαίου.

^  Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  ^
Ή  κατάστασις, είς ήν εΰρίσκεται σήμερον ή Τράπεζα 

Πειραιώς, είναι τοιαύτη, ώστε νά καυχαται αύτη, δτι άνή- 
κει εις τά σπάνια Πιστωτικά έκεΐνα Ιδρύ μ ατα , ών τό 
ένεργητικόν εϊναι τελείως έξησφαλισμένον καί έξυγιασμένον 
καί μέ τήν πίστιν αυτών άκμαίαν.

’Αψευδής μάρτυς τής συντελεσ&είσης εργασίας είναι ή 
άνωτέρω δημοσιευόμενη παραβολή τών αριθμών τών ’ Ισο 
λογισμών τών διαφόρων ετών. Βεβαίως δ Ιστορικός δ άνα-
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πολών τήν δλην κατάστασιν, τήν παρελθοΰσαν δόξαν τοΰ 
Πειραιώς, δταν άπετέλει τδ παγκόσμιον κέντρον τής κίνή- 
σεως, τόν σύνδεσμον μεταξύ ’Ανατολής και Δύσεως, τάς 
περίφημους λέσχας του, τά περιώνυμα νεώρια καί τόν ένδο
ξον στόλον τής’Αθηναϊκής Η γεμονίας τοΰ Περικλεούς, δστις 
ώς δάσος κατεκάλυψε τούς λιμένας τοΰ Πειραιώς κατά τήν 
άποφράδα ημέραν τής άναχωρήσεώς του διά τήν κατά τής 
Σικελίας εκστρατείαν, δ  ιστορικός ούτος πρός στιγμήν θ ά  
καταληφθή ύπό μελαγχολίας, δταν σταματήση είς τόν Πει
ραιά τοϋ 1821. Έ ά ν  ό δαμάζων τά πάντα χρόνος μετέ
βαλε τάς ’Αθήνας εις ερείπια, έάν έσκόρπισε τούς σπονδύ
λους τών ύπερηφάνων 'Ιερών τών διαφόρων θεοτήτων, 
έάν δέν άφήκεν τίποτε δρθόν, άφήκεν δμως κατά γής τά 
ώραια  σώματα είς άνάμνησνν, ενώ άντιθέτως ούδέ τά ίχνη 
σχεδόν δέν έπέτρεψε νά διατηρηθώσι τοϋ Πειραιώς. Τά 
ρεύματα τών χείμαρρων τής Αττικής έκάλυψαν και ανέτρε
ψαν τά πάντα. Πανταχοΰ βόρβορος κα'ι λάσπη, τέλματα 
έπι τελμάτων.

Τήν μελαγχολίαν θά  διασκεδάση αμέσως μετά τό 1821 
τό νεον φ ώ ς !

Οί θαλασσόδαρτοι καπετάνιοι τών ναυτικών νήσων, οί 
ειρηνικοί τοΰ  πηδαλίου χειρισταί, άφήνουσι τά Ιμπορικά 
ταξείδιά των, δέν φορτώνουσι πλέον εμπορεύματα, διότι

πολύτιμον δι’ αυτούς φορτίο ν είναι τά κανόνια, τά ϋ π οΐα  
θά  μεταχειριστούν κατά τοΰ προαιώνιου τής Φυλής έχθροΰ. 
Ό  άγαθδς Κανάρης καί ό άφανής Μιαούλης ειχον μέσα στο 
βάθος τής ψυχής των τήν πολεμικήν ιδιοφυίαν, μετεβλήθη- 
σαν είς έμπειροτάτους ναυάρχους, μέχρι δέ σήμερον θαυμά
ζεται ύπό τής νεωτέρας πολεμικής επιστήμης ή ύπ ’ αύτών 
τότε εφαρμοσθεϊσα πολεμική τέχνη. Οί θαλασσόλυκοι εκεί
νοι διά τοΰ αίματος και τών θυσιών των υπέγραψαν τήν 
’Ανάστασιν τοΰ Πειραιώς.

Ό  Πειραιεύς αληθώς άνεστήθη- απέκτησε τούς πα
λαιούς λιμένας καί τήν παλαιάν κίνησιν, βαδίζει ήδη μέ 
ταχύ βήμα πρός τήν πρόοδον, προ αύτοΰ άνοίγεται τό μέλ
λον εύρύτατον, ή εύρυνσις τών λιμένων του, ή κατασκευή, 
προβλήτων πρός εύκολωτέραν άμεσον είς τήν ξηράν έκφόρ- 
τωσιν, ή έγκατάστασις εκφορτωτικών μηχανημάτων δι’ 
άνθρακοφορτία, ή διαρρύθμισις τοΰ Τελωνείου, ή κατα
σκευή μεγάλων διαμετακομιστικών ’Α ποθηκών κ.τ.λ. Πάντα 
ταΰτα συντελεστικά τής προόδου καί άναπτύξεως τής ωφε
λίμου πλουτολογικώς μέν είς ολόκληρον τό “Εθνος, ιδιαι
τέρως δέ εϊς τήν πόλιν τοΰ Πειραιώς, θ ά  έχωσι συνεργά
την κατά τό μέτρον τής δυνάμεώς της τήν Τ ρ ά π ε ζ α ν  
Π ε ι ρ α ι ώ ς  τήν εϊδικώς δημιουργηθεϊσαν χάριν τών συμ
φερόντων αύτοΰ τοΰ Πειραιώς.
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Ή  λήςις τού παγκοσμίου φρικαλέου πολέμου, δστις συνε- 
κλόνισεν έκ βάθρων τήν ανθρωπότητα καί δι ού εκινδύνευσε 
να καταστραφή πολιτισμός, άποκρυσταλωθείς κατόπιν εργασίας 
τόσων αιώνων, έπιοάλλει μεγάλας υποχρεώσεις εις τούς sst- 
ζήσαντας καί δημιουργεί ενεκα τών μεγάλων διαταράξεων, ας 
έπεφερε καί τών ανακοπών πρός τήν οικονομικήν πρόοδον, ας 
προύκάλεσε, τήν ανάγκην πλείονος καί άποτελεσματικωτέρας 
έργασίας, ο·> μόνον προς έπούλωσιν τών έκ τοΰ πολέμου κατα
στροφών καί τήν έςομάλυνσιν τών διαταράξεων άλλά πρό παν
τός, δπως καί πάλιν τεθή είς κίνησιν ή δλη οικονομική μη
χανή καί βαδί-η πρός τά εμπρός, επωφελούμενη έκ τών δι
δαγμάτων τού πολέμου καί προσαρμοζομένη εις πολλάς νέας 
άναπτυχθείσας ιδέας.

Εις τούς κατ’ εξοχήν πλουτοπαραγωγικούς παράγοντας ανή
κει ή τραπεζιτική εργασία. Αί Τράπεζαι διαχειρίζονται τό 
/ρήμα, δπερ αποτελεί τόν κινητήριον μοχλόν πάσης οικονομι
κής λειτουργίας. Οίοσδήποτε πλούτος προϊόντων καί άν ύπάρχη, 
δυσχερώς ουτος δύναται νά χρησιμοποιηθώ, εάν μή έκ παραλ
λήλου λειτουργούσι κατάλληλα, προσαρμοζόμενα εις τάς περι-

σεις και έθνικάς συνθήκας ιδρύματα, δΓ ών νά γίνηται κινητό- 
ποίησις αυτού καί διευκολύνωνται αί μεταφοραί.

Η πρώτη ώθησις εις άνάπτοςιν πραγματικής τραπεζιτικής 
τέχνης έδόθη ές ’ Ιταλίας. Αί άνθούσαι έκεΐ παραλιακαί πό
λεις, συγκεντρώσασαι τήν δλως εμπορικήν κίνησιν τής λεκάνης 
τής Μεσογείου, ήσθάνθησαν λίαν ενωρίς τήν ανάγκην υπάρξεως 
Τραπεζών. Αυται ήρχισαν ώς κολλυβιστικά γραφεία, ές ου καί 
τό όνομα Τράπεζα, έκ τής Τραπέζης, όπισθεν τής όποιας 
ί'στατο ό νομισματαλλάκτης καί περιωρίζοντο είς τήν αλλαγήν 
τών τότε κυκλοφορούντων ποικίλων νομισμάτων τών διαφόρων 
χωρών. ’ Αμέσως βραδύτερον έγένετο έπαισθητή μεγαλύτερα 
ανάγκη, ή ανάγκη τής φυλάςεως τού χρήματος ιδίως κατά τάς 
ταραχώδεις καί επικινδύνους έκείνας έποχάς. Οί Τραπεζήται 
είχον τάς καταλλήλους οργανώσεις πρός ασφαλή φύλαςιν. Έν 
άρχή τά κατατιθέμενα έφυλάσσοντο αυτούσια καί άπεδίδοντα 
ώς είχον κατατεθή καί μάλιστα κατεβάλλετο διά τήν φϋλαξιν 
ανάλογος πρός τό ποσόν καί τόν όγκον προμήθεια. Βραδύτερον 
δμως κατενοήθη δτι δέν υπήρχε λόγος τής in natura φυλά
ςεως αντικαταστατών πραγμάτων, τά οποία ήδύναντο ν’ άποδο- 
θώσι δι’ έτέρας ποσότητος τού αΰτού κατατεθέντος πράγματος 
ήτοι τού χρήματος. Κατενοήθη οτι ό τραπεζίτης ήδύνατο έν 
τώ μεταξύ νά χρησιμοποίηση άν άλογον μέρος τού συνόλου τών
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παρ’ αυτοδ κατατεθέντων, δπό τήν προϋπόθεσιν δτι είχε πάν
τοτε ετοίμους ευκόλως ρευστοποιήσιμους άπαιτήσεις, οπως 
άνταποκρίνηται είς πάσαν άνάγκην τών καταθετών του. Ή  λέ- 
&ς depositum παρέμεινβν έν χρήσβι χ«1 μετά τήν μετατρο
πήν ταύτην, καθ’ ήν δέν πρόκειται πλίον περί καταθέσεως 
άλλά περί δανείοο είς τήν Τράπεζαν. ’Από τής στιγμής ταύτης 
τίθεται ή βάσις τής πραγματικής τραπεζιτικής λειτουργίας χαΐ 
δημιουργοονται at Τράπεζαι καταθέσεων.

Ή  τραπεζιτική τέχνη έ ; Ιταλίας μεταφυτεύεται εις ’ Αγ
γλίαν xal είς τό Αονδΐνον ή κυριωτέρα δδός τής συναλλακτι
κής χινήσεως Ονομάζεται Lom bardstreet, έκ τών ε ίς3 Αγγλίαν 
έγκατασταθέντων Ιχεΐ τραπεζιτών ’ Ιταλών έκ Λομβαρδίας.’ Εν 
’ Αγγλία; ή τραπεζιτική τέχνη τελειοποιείται καί λαμβάνει ορι
στικήν κατεύθυνσιν, ώστε τό Αονδΐνον νά καταστή τό σημεϊον, 
Ινθα συγκεντρούνται at χρηματικαί συναλλαγαί τοο κόσμου 
όλοκλήρου. Αί Τράπεζαι καταθέσεων Ιχοοσι μέγιστον προορι- 
ομόν. Είσίν at μεγάλαι δεζαμεναί, είς ας περισυλλέγεται παν- 
ταχόθεν τό χρήμα, κατατιθέμενον παρ’ αύταΐς παρ’ έκείνων, 
οϊτινες δέν δόνανται νά τό χρησιμοποιήσωσιν έπ’ άγαθψ τής 
παραγωγής καί δίδοοσιν αυτό είς τούς σοβαρούς έπιχειρημα- 
τίας πρός έκμετάλλευσιν. Ό  κύριος δθεν σκοπός τών Τραπε
ζών ctvat νά χρησιμοποιώσι τό χρήμα έκεί, έ'νθα δόναται νά 
δπάρ&β έργασία έπωφελής, Γνα μή παραμείνη εν άργί^ καί 
άχρηοιμοποίητον.

Έ ν Έλλάδι έδημιουργήθησάν τινα καλά τραπεζιτικά ιδρύ
ματα, ατινα δμως Ινεκεν τών τελευταίων πολέμων διήλθον 
8ιά πολλών περιπετειών, ά ; χατώρθωσαν νικηφόρως νά ύπερνι- 
χήσωσι καί κατέχουσι σήμερον έπίζηλον θέσιν. Ά λ λ ’  άναλό- 
γως τού πληθυσμού, τής μεγεθύνσεως τής Ελλάδος, τής έκτά- 
σ ε »ς  τής έργασίας ήσαν και είναι ανεπαρκή και κατά ποσόν 
καί κατ’ είδος, δπως άνταποκριθώσιν είς τάς άνάγκας. Παρί- 
σταται ή ανάγκη μεγαλοτέρας τραπεζιτικής διαχλαδώσεως δι’ 
ίδρΰσεως 'Γποχαταστημάτων καί πρακτορείων xal είς τάς μι- 
χροτέρας πόλεις καί αυτά τά μεγαλύτερα χωρία, δπως κατορ- 
ΰωθή ή χρηματική σογκέντρωσις, Γνα έ£οικειωθ{} δ Πληθυσμός 
πρός τάς τραπεζιτικάς συνήθειας καί εκμάθη κατά πρώτον λό- 
■γον νά καταθέτη τό χρήμα του, ώς άσφαλέστερον καί επωφε
λώ ς φυλασσόμενον. Παρίσταται ή άνάγκη δημιουργίας Τραπε
ζών καί ετέρων ειδικών τύπων διά τήν προστασίαν τής βιομη
χανίας, τής γεωργίας κτλ. 'Η  νέα έ£έλι£ις τών πραγμάτων μετά 
τόν πόλεμον, δσπς έλπίζεται δτι θά ·ζναι ό τελευταίος, θά 
φέρη τόν άγώνα κυρίως έπί τοΰ οικονομικού πεδίου καί όφεί- 
λομεν νά είμεθα Ιτοιμοι, δπως άντεπε£έλθωμεν.

U IP Y I1 I  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  Εβ Η ΙΚ Η Σ οιιςοηορίΗΣ J

Οί Κόριοι ’Αδελφοί ’Εμπειρικοί, ήτοι οί κύριοι Λεωνίδας 
’ Εμπειρικός, Μαρής ’Εμπειρικός καί Μιχαήλ ’Εμπειρικός, δ 
τελευταίος διαμένων έν Λονδίνψ, οί γνωστοί έφοπλισταΐ καί 
μεγάλοι έπιχειρηματίαι, οΓτινες Ιπραξαν τόσα υπέρ τής Ε λ 
ληνικής Ναυτιλίας, συνδέσαντες τήν Ελλάδα μετά τοΰ Νέου 
Κόσμοο, καί περί ών περιττεύει πάσα περαιτέρω λέςις καί 
πάς Ιπαινος, ήθέλησαν νά θέσωσι καί ετερον μέγαν, στερεόν 
καί δγκώδη λίθον είς τό μέγα οικονομικόν οικοδόμημα, δπερ 
έδημιοόργησαν διά τήν 'Ελλάδα καί άπεφάσισαν τήν Γδρυσιν 
Τραπέζης, τής Τραπέζης ’Εθνικής Οικονομίας, ώς έκλήθη.

Πριν ή περατωθή δ μεγας πόλεμος, οί κύριοι ’Αδελφοί 
’ Εμπειρικοί κατενόησαν, δ η  ή Ελλάς μεγεθυνομένη καί μέλ-

λουσα ν’ άναπτύίη τόν πλούτον αυτής, Ιχει ανάγκην τών κα
ταλλήλων στηριγμάτων, Ιχει άνάγχην προ παντός σοβαρών 
τραπεζιτικών ιδρυμάτων καί μεθ’ ομίλου άςίων συνεργατών 
προέβησαν είς τήν σύνταξιν τοο Καταστατικού Χάρτου τής 
Τραπέζης καί ύπεγράφη τό δπ’ άριθ. 14149 ιδρυτικόν Συμβό- 
λαιον ένώπιον τοΰ Συμβολαιογράφοο Ή ρ. Καρκούλια. Τόν 
ιδρυτικόν δμιλον άπετέλεσαν οί κύριοι Λεωνίδας Α. ’Εμπει
ρικός, Μαρής Α . ’Εμπειρικός, Μιχαήλ Α. ’Εμπειρικός, ή 
Εταιρία Έμπόριον καί Ναυτιλία ’ Αθηνών διά τοΰ διευθυντοΰ 
αυτής Νικολάου Χαραλάμπη, ’Αναστάσιος Σπουργίτης, Νικ. 
Βογιατζίδης, Παντελής Τσιτσεκλής, Ά λέξαν. Καίρης, Δημήτρ. 
Μιαούλης καί Περικλής Β. Διαμαντόπουλοτ.

Τό Καταστατικόν ένεκρίθη διά τοΰ άπό 28ης ’ Ιουνίου 
1918 Βασιλικού Διατάγματος καί ή Τράπεζα ηρχιοε τάς έρ
γασίας της κατά Νοέμβριον 1918.

Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Ε  Τ Η Ζ  Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ TINES TOT ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ

Ή  Εταιρία Διοικεΐται υπό Συμβουλίου, άποτελουμένου 
έκ πέντε κατ’  έλάχιστον μέχρις έννέα κατ’ άνώτατον δρον 
μελών, δπερ διοικεί τήν Εταιρίαν καί αντιπροσωπεύει αυτήν 
καθ’ άπάσας αυτής τάς σχέσεις.

Τό πρώτον Διο.κητικόν Συμβούλιον άπετελέσθη υπό τών 
κυρίων Λεωνίδα Α. ’Εμπειρικού, Μαρή Α . ’Εμπειρικού, ’Αν- 
Σπουργίτη, Νικολάου Βογιατζίδη χαί Παντελή Δ . Τσιτσεχλή. 
Είς τάς άρχάς δέ τοΰ τρέχοντος έ'τους συμπεριέλαβεν ως μέ
λος αυτού καί τόν κύριον Δημήτριον Μιαούλην, Διευθυντήν 
τής Τραπέζης λόγφ έχτιμήσεως τών υπηρεσιών αυτού καί 
τής μέχρι τοΰδε δράσεώς του.

Τήν Διεύθυνση» τής Τραπέζης άνέλαβον άπό τής ίδρύσεως 
αυτής οί κύριοι Δημ. Μιαούλης, ώς Διευθυντής καί Ιωάννης 
Βαρβαρέσος, ώ ; υποδιευθυντής, άμφότεροι λίαν γνωστοί είς 
τόν τραπεζιτικόν κόσμον έκ τής επιτυχούς αυτών δράσεως 
παρά ταίς Τραπέζαις ’Αθηνών χαί Λαϊκής.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον κατά τό Καταστατικόν δύνα- 
ται νά προσδιορίζω τινάς έκ τών Συμβούλων, οΓτινες υπό τόν 
τίτλον «Έντεταλμένον Συμβούλιον» παρακολουθοΰσι τάς έργα
σίας τής Τραπέζης καί ούτως άσκείται διαρκής έπαγρύπνισις 
έπί τών συμφερόντων τής Τραπέζης. Ευθύς έ£ άρχής διωρί- 
σθησαν έντεταλμένοι Σύμβουλοι 6 κύριος Νικόλαος Βογιατζί-» 
δης, έπιχειρηματίας, καί δ κύριος ’ Αναστάσιος Σπουργίτης, 
Διδάκτωρ τής Νομικής, ό γνωστός θεωρητικός καί πρακτικός 
τραπεζιτικός.

Έ ν  τούτοις κατά τάς άρχάς τοΰ τρέχοντος Ιτους 1921 
τό Διοικητικόν Συμβούλιον Ικρινεν δτι ό κύριος ’Αν. Σπουρ
γίτης ήδυνατο νά χρησιμοποιηθώ έπωφελέστερον διά τά συμ
φέροντα τής Τραπέζης ώς Διευθοντής, άφιερώνων ούτως δλ$- 
κληρον τόν χρόνον αύτοΰ είς τήν υπηρεσίαν τής Τραπέζης 
καί έ£έλε£εν αυτόν συνδιευθύνοντα μετά τοΰ κυρίου Μιαούλη. 
Έ κ  τών Καθαρών Κερδών τής Τραπέζης, άφ’ ου προαφαι- 
ρεθή 1)20 πρός σχηματισμόν τακτικού άποθεματικοΰ, δίδεται 
πρό πάσης διανομής μέρισμα, άντιστοιχοΰν πρός 5 ο)ο έπί το·ϊ 
κεφαλαίου. Είς τό Συμβούλιον έπί τοΰ υπολοίπου δίδονται 
μόνον ποσοστά 4  ο)ο, μέ τόν περαιτέρω περιορισμόν δτι 2κα- 
στος Σύμβουλος δέν δύναται νά λάβιg κατ’άνώτατον πλέον τών 
12000 δραχμών έτησίως. Τό δπόλοιπον διατίθεται είς πρόσ
θετον μέρισμα καί είς Ικτακτον άποθεματικόν.
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 -------

ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ, ΚΛΕΙΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ 3ΙΗΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Ταμείον, Τράπεζαι, Ξένα τραπεζογραμμάτια 

καί 'Εντοκα Γραμμάτια 'Ελληνικής Κυβερ
νήσεως ...................................................................

Χρεώγραφα Ίδιοκιησίας Τραπεζης . . .
Τοκομερίδια » » . . .
Γραμμάτια προεξοφληθέντα έν τφ Χαρτοφυ 

λακ(φ καϊ παρ’ Άνταποκριταΐς. . .
Ήγγυημ. Λ)σμοί διά Χρεωγράφων . . .

» » δι' εμπραγμάτων έγγυήσ
» » διά διαφόρων εγγυήσεων
* * έπί ύποθήκχ) ακινήτων

Δάνεια έπί ένεχύρφ Χρεογράφων. . . .
Δάνεια καί προκαταβολαί έπι 'Εμπορευμάτων 
Προκαταβολαί έπί Φορτωτικών .
Τρέχοντες Λ)σμυί Χρεωστικοί.
Προσωρινοί Λογαριασμοί . . .
Συμμετοχή είς ΐδρυσιν 'Εταιριών
'Υποκαταστήματα...............................
Διάφοροι Λογαριασμοί Χρεωστικοί 
Ά ξία  εντύπων καί γραφικής ΰλης
Ά ξία  επ ίπ λω ν .....................................
Ά ξία  Βιβλιοθήκης...............................

Δρ. 31.497.029.60
154.882.25
145.003.20

2.705.636.55
5.507.128.20
1.253.014.70
6.973.676.30

157.464.70
1.130.185.75
2.059.497.25
1.426.781.75
4.722.788.25
1.365.949.60

950.000.—  
2.096 297.80 

16.038.566.06 
61.818.89
87.818.45 

3.695.15

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΕΕΏΣ

Τίτλοι πρός φ ύ λ α ξιν .....................................
Ά ξ ία  τίτλων είς έγγύησιν λογαριασμών 
Χρεώσται πιστώσεων έναττι φορτωτικών 
Διάφοροι Λογαριασμοί Τάξεως . . .

Δρ. 78.337.234.45

Δρ. 61.121.602.—  
» 9 .0 0 8 .2 8 1 .-
» 14.573.891.50 
> 13.268.247.55

Δρ. 176.309.256.50

Π Α 0 Η Τ Ι Κ Ο Ν
Μετοχικόν Κεφάλαιον καταβληθέν . . . 
Κεφάλαιον Αποθεματικόν τακτικόν. . .
Κεφάλαιον 'Αποθεματικόν έκτακτον . .
Καταθέσεις έν όψει καί έπί προθεσμί^. .
Τ α μ ιε υ τ ή ρ ιο ν .......................................................
Προκαταβολαί πιστώσεων έναντι Φορτωτικών 
Τρέχοντες Λογαριασμοί Πιστωτικοί . . .
Έπιταγαί πληρωτέαι .....................................
Διάφοροι Λογαριασμοί Πιστωτικοί . . .
Μέρισμα διά τό έτος 1 9 1 9 ...............................
Κέρδη καί Ζημίαι, υπόλοιπον είς νέον . .

Δρ. 10.000.000.—
» 63.100.90
» 300.000.—
» 36.940.089.10
» 3.100.921.75
» 1.554.007.20
» 8.273.897.20
» 1.652.332.85
* 15.649.747.95
» 800.000.—

3.134.50

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ

Τίτλοι ά π ο δο τέοι.........................................................Δρ. 61 .t2 l.602.—
Τίτλοι άποδοτέοι είς έγγύησιν....................................» 9.008.281.—
Πιστώσεις έναντι Φορτωτικών....................................» 14.573.891.50
Διάφοροι Λογαριασμοί τάξεως....................................» 13.268.247.55

Λρ. 176.309.256.50

Α Ν Α Λ Υ Σ ΙΣ  Κ Ε Ρ Δ Η  Ζ Α Ι ΖΗ Μ ΙΛ Ι

Χ Ρ Ε Ο Χ Ι  X
Έ ξοδ α  Διαχειρίσεως. Άμοιβαί εντεταλμένων 

Συμβούλων, Διευθΰνσεως καί Προσωπικού. Δρ.
Τ ό κ ο ι ................................. . .............................................»
Αποσβέσεις έξόοων ίορύοεως

Τραπέζης Δρ. 167.156.10 
»  ̂ έγκαταστάσ. » 90.620.05
» 50 ο)ο έπί τής άξίας

τών έπίπλωγ . » 87.818.45
» 25 ο)ο έπί τής άξίας

τών έντυπων
καί βιβλίων. » 20.606.30

Έ τεραι άποσβέσ. έπισφαλών . » 58.661.75 »

Ταμείον Περιθάλψεως Προσωπικοί. . . . »  
Καθαρά Κ έρόη.................................................

887.808.56
1.090.806.95

421.862.65

10.000. -
1.262.0)8.10

Δρ. 3.675.496.26

Π Ι Ζ Τ Ο Χ Ι Χ
Τ ό κ ο ι .................................................
Προμήθειαι καί κέρδη διάφορα.

Δρ. 2.237.190.76 
» 1.438.905

Δρ. 3.675.496.26

ΔΙΑ Ν Ο Μ Η  Κ Ε Ρ ΔΠ Ν  Δ Ρ Α Χ . 1 .26201810

Κεφάλαιον τακτικήν αποθεματικόν 1)20 έπί Δρ. 1.262.018.10 συμφώνως τώ άρΟρφ 31 τοΰ Καπ.σταιιχοΰ Δρ., 63.100.90
Κεφβλα·.ον αποθεματικόν έκτακτον 
Τακιικόν μέρισμα δο)ο μετά φόρου . . . . .
Πρόσθετον » 3 ο)ο » » . . . . .

Μεΐον φόρου 8  ο)ο, . . . . ,
4 ο)ο ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου έπί ποσοΰ Λρ. 6.565.438.95 . 
Φόρος Δημοσίου .
"Υπόλοιπον εις νέον. . . . . . .  ,

Δ  >■ 5 4 3 .4 * 8 .2  ι 
» 3 2  > .086.95

» 869.565.20
69-565.20

» 3 0 0 .0 0 0 ,—

800.000.—  
26.217.50 
69.565.20 

3.134,50 
Δρ- 1.262.018.10

Τό μέρισμα έκ Δραχμών ό*τώ (8) είναι πληρωτέον, άπήλλαγμένον παντός φορου,Γάμα τ-p εγκρίνει τοϋ  παγόνι 
λογισμού ύπό τής Γενικής Συνιλεύαεως τών Μετόχων έπί τ^ προσαγωγή τής ύπ’ιάριθ· 1 μεριοματαποΟειξεως.

Έ ν  Ά θ ή να ις  Τ') 4  Φββ^ουαρίου 1 9 2 0

‘E v to iij το ϋ  Δ ιοικητικού Σ νμ βονλ ίον

παρόντος *Ισο-

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Ο Υ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ

Λ.  Α.  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Ι
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜ. Ν. M IAO YAHS

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μ2ΑΝ. Δ. ΜΠΑΤΧΗΣ
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ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
-A-lSTOlSrYJVEOS Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α

 **  -

Γ ΕΝ Ι ΚΟ Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ  ΚΛ Ε Ι ΟΜ ΕΝΟ Σ  ΤΗΝ 3ΙΗΝ Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1920

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Ταμεΐον, Τράπεζαι, Ξένα τραπεζογραμμάτια 
nai Έ ντοκα Γραμμάτια 'Ελληνικής Κυβερ-
νήσεως...................................................................

Χρεωγραφα ’Ιδιοκτησίας Τραπέζης . . .
Τοκομερίδια » > . , .
Γραμμάτια προεξοφληθέντα έν χψ Χαρτοφυ 

λακίω καί παρ* Άνταποκριταΐς. . .
Ήγγνημ. Λ)ομοϊ διά Χρεωγραφών . . .

. » » δι* εμπραγμάτων έγγυήσ
» » διά διαφόρων εγγυήσεων
» > έπί υποθήκη ακινήτων

Δάνεια έπί ένεχΰρφ Χρεωγράφων...................
Δάνεια καί προκαταβσλαί έπί Εμπορευμάτων 
Προκαταβολαί έπί Φορτωτικών .
Ένέγγυοι π ισ τ ώ σ ε ις .....................................
Τρέχοντες Λ)σμοί Χρεωστικοί. . . .
Συμμετοχή είς ΐδρυσιν Εταιριών . .
’Υποκαταστήματα...........................................
Διάφοροι Λογαριασμοί Χρεωστικοί . .
Κτήματα Τ ρ α π έ ζ η ς .....................................
'Αξία έντυπων, βιβλίων καί γραφική; ΰλης
’Αξία επ ίπ λ ω ν .................................................
’Αξία Βιβλιοθήκης...........................................

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΠΣ

Τίτλοι πρός φ ύ λ α ξιν .....................................
’Αξία Τίτλον είς έγγύηοιν λογαριασμών. 
Χρεώσται Πιστώσεων έναντι φορτωτικών 
Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως . . . .

Δρ. 38.525.330.30 
» 1.257.071.70

10.343.80

» 3.702.967.60
» 8.073.222.20

820.5U .30 
» 2.892.288.75

263.190.65 
> 1.563.183.80
» 1.698.913.50
» 4.871.709.05
» 13.466.150.65
» 6.814.950.30
» 12.500.—

272.003.65 
» 1 8 .1 0 4 .3 7 0 .-

578.880.—
75.011.25

103.953.45
3.582.70

“^ 1 0 3 .1 1 0 .1 3 4 .6 5

Δρ. 3 i.254.23b· — 
' « 14.103.901. — 

» 6.553.532.85
» 19.414.520.10

Ao.18U.466.326 60

Μετοχικόν Κεφάλαιον καταβληθέν 
Κεφάλαιον ’Αποθεματικόν τακτικόν 
Κεφάλαιον Άποθεματικόν έκτακτον . . 
Καταθέσεις έν οψει καί έπί προθεσμία. .
Τ α μ ιε υ τ ή ρ ιο ν .......................................................
Προκαταβολαί πιστώσεων έναντι Φορτωτικών 
Τρέχοντες Λογαριασμοί Πιστωτικοί 
Άνταποκρίταί ’Εξωτερικού. . .
Έπιταγαί πληρωτέαι.........................
Διάφοροι Λογαριασμοί Πιστωτικοί 
Μέρισμα διά τό έτος 1920 . . .
Κέρδη κα ί Ζημίαι, υπόλοιπον είς νέον

Δρ. 10.000.
183.

1.300.
50.326.

4.748.
2.536.
4.141.

14.00J.
613.

14.211.
1.000.

79

.000—  

.233.25 
,ΟοΟ—  
,528.30 
067.85 
372.25 
102.05 
238.20  
,531—  
116.80 
.000.- 
944.95

Δρ. 103.110.134.(55

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΠΣ

Τίτλοι άποδοτέοι............................
Τίτλοι άποδοτέοι είς έγγύησιν. 
Πσ ιώσεις έναντι φορτωτικών . 
Διάφοροι λογαριασμοί τάξεως .

Δρ. 37.254.236.—  
14.103.903.—  
6,553.532.85  

19 444.520.10
Δρ. 180.466.32ο. 60

A  TsT A  A  Y y . T y .  ί ν ί Ε Ρ Ι - Δ - Ο Σ  Κ Ε Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Z H M i y V X

X  Ρ Ε Ο Γ Ι  X Π I £  T Q X I Γ

Έ ξο δ α  Διαχειρίσεως. Άμοιβαί έντεταλμένων 
Συμβούλων, Διευθυνσεως καί Προσωπικού.

Τ ό κ ο ι ......................................................................... ......
’Αποσβέσεις εξόδων έ/κατα- 

στάσεως Ύ π)τος Σύρου . . Δρ. 959.45
Έ »  τής έκ Δρ. 169,316 25)00 

άξίας τής νέας προσθήκης 
είς τήν έγκατάσ. Τραπέζης » 25,000—

10 ο)ο έπί τής άξίας τών έπ.-
πλων , . » 11.443.80

20 ο)ο έπί τής άξίας τή ; βι
βλιοθήκης. . > 895.65

10 ο)ο τών έντύπ.καί βιβλίων. » 8,314.60
Έ τβραι άποσβέσ. έπισφαλών . 9.670.45
Προβλέψεις διά τυχόν έπισφα- 

λεΐς ά*βιτήσεις . . . . . . . . .
Ταμεΐον Συντάξεως Προσωπικού. . . ■
Καθαρά Κ έρδη.  ...........................................

Δρ. 1.197.168.75
2.269.119.35

56.303.95

626,000.—
100.000—

2.402.647.30
Δρ. 6.651.239.35

Τ ό κ ο ι ...................................................................
Προμήθειαι καί κέρδη διάφορα. . . .
Ύπόλοπον Κερδών τοΰ έτους 1919 . .

Λρ. 8. 
» 2

692.498.95
955.605.90

3.134.50

Δρ. 6.651.219.35

2XIAJSTOIvm: BLA-©AJ».rUSr ΚΈΣΡ-ΔΧΜ* Δ Ρ Α Χ  2  4 0 2 6 4 7 .3 0

Κ εφ ά λα ιο ν  τακτικόν άποθεματικόν 1)20 επ ί Δρ. 2.402.647.30 συμφωνως τ φ  άρθρφ 31 τοΰ Καταστατικού Δρ. 
Κ ε φ ά λα ιο ν  ά π ο θ ε μ α τικ ό ν  έ κ τα κ το ν  ·  . »1
Τ α κ τ ικ ό ν  μέρ ισμα  5 ο )ο  μ ετά  φόρου . . . · . · · ■
Π ρ ό σ θ ε τ ο ν  »  5 ο )ο  »  »  . . ·

Δρ. 555.555. — 
» 555.555.—
» 1.111.110—  
» 111.110—

120.132.35
.000.000,—

Μεΐον φόρου . . · · · · · · · ·
Φόοοζ ί Q 0)0 » · · · · * * *  * · · *
Φόρος τών έν κυκλοφορίοΛΜετοχών τής Τραπέζης πρός 0,25 0)0 (Νόμ0ς 2194 τής 5 ’ Ιουνίου 1920) 
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου ανώτατον κατά τό άρθρον 31 τού Καταστατικού 
"Υπόλοιπον είς νέον. . . . . . . . . . . .

»1.000.000—  
' .  » 111.110—

» 3 1.640.—
. » 60.000-
. » 79-944,95
Δρ. 2.402.647.30

Τό μέρισμα έκ Δραχμών (10) είναι πληρωτέον, άπηλλαγμένον παντός φόρου, άμα τή έγκρίσει τού π α^ντος “Ισο
λογισμού υπό τής Γενικής Συνβλεύσεως τών Μετόχων έπί τή  προσαγωγή της υπ’ αριθ. 2 μερισματαποδείξεως.

Έ ν  'Α θήναν; τί) 10  Φββρουαρίου 1921

Έ ν το /Ljj το ν  Δ ιοιχη τικ οϋ Σ υμβουλίου

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗ Μ . Ν . Μ ΙΑ Ο Γ Λ Η Σ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Δ. ΤΣΙΤΣΕΚ Λ Η Σ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟ Υ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΙίίΑΝ. Δ .  ΜΠΑΤΣΗΣ

196



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

( §  ΣΤΑΜΟΑΡΟΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
------------------------------

Ή  Τράπεζα Έθνικής Οικονομίας δέν διήνυσεν Ιτι στάδιον 
-μακρόν.Έδημοσίευσεν ήδη τούς δύο ανωτέρω ΐσολαγισμούς τόν 
πρώτον, περιλαμβάνοντα διάστημα 15 μηνών άπό τοδ Νοεμβρίου 
1918 μέχρι τέλους τοδ Ιτους 1919 καί τόν δεύτερον τοδ 
έ'τοος 1920. Οί άριθμοί όμιλοδσι λίαν εΰγλώττως, ώστε δέν 
δέν υπάρχει ανάγκη περαιτέρω άναπτύξεως. 'Η  όσημέραι αύ- 
ςάνοοσα πρόοδος τών έργασιών δείκνί>ται εκ πρώτης ό'ψεως. 
Ι δ ί ω ς  τονίζομεν τήν αΰξησιν τών καταθέσεων της, ών δ δγκος, 
εν σχέσει πρός τό βραχύ διάστημα της δράσεώς της προξενεί 
κατάπληξιν, καί δεικνύει δτι εύθύς έξ αρχής τό κοινόν περι- 
έβαλεν αύτήν δι’ εμπιστοσύνης καί στοργής. νΗδη αυται τό 
πρώτον Ιτος ύπερέβησαν τά 40 έκατομμ. και τό δεύτερον τά 
55 έκατομμ. Ά λ λ ’ έπίσης ούδέν ήττον οφείλει νά τονισθη ή 
αρωγή, ήν παρέχει εις τούς διαφόρους παραγωγικούς κλά
δους, ώς δεικνύουσιν αί προεξοφλήσεις της, οί ήγγοημένοι έπί 
εμπορευμάτων, χρεωγράφων, αί πιστώσεις έπί φορτωτικών κτλ.

ml' ς υ μ ε ε τ ο ζ α Γ Έ Γ εΙ π χ π Γ η ς ε π : Τ ®
Β ·  α

Ό  ασφαλιστικός κλάδος τυγχάνει είς τών έπωφελεστέρων 
διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν. Ό  κλάδος Ζωής Ιχει τόν προ- 

-ορισμόν δπως διά τής συμβολής πλειίνων εις εν κοινόν τα- 
.μείον, είς τήν άσφαλιστικήν Ιπιχείρησιν, δταν τινά έκ τών 
άσφαλιζομένων πλήξη ό θάνατος, καταβάλεται είς τήν οίκο- 

-γένειάν του ποσόν τι. Ή  άσφάλεια εχει τόν σκοπόν τής κα
τανομής τών κινδύνων. Έ ν Έλλάδι υπάρχει ήδη ή Ασφαλι
στική εταιρία ’Ανατολή έπιτυχώς δρώσα. Ά λ λ ’ υπάρχει στά
διον έργασίας διά πλείονας της μιας εταιρίας. Κατά ταΰτα τό 

.Διοικητικόν Συμβούλιον τής Τραπέζης Έθνικής Οικονομίας 
Ικρινεν δτι αί επωφελείς έπιχειρήσεις όφείλουσι νά διεξάγων- 
-ται υπό Ελληνικών Εταιριών καί προέβη εις τήν Γδρυσιν τής 
ασφαλιστικής Εταιρίας « Έ&νική Ζωή», ήτις έφέτος δημο
σιεύει τόν πρώτον αύτής απολογισμόν.

Αί ξενοδοχειακαί έπιχειρήσεις όστεροΰσιν έν Έλλάδι. 
Αί σπουδαία·. αύτής λουτροπόλεις δέν παρέχουσιν ούδε- 

•μίαν ευμάρειαν πρός προσέλκυσιν ξένων. Ή  Τράπεζα 
Έθνικής Οικονομίας μετέσχεν είς τήν ΐδρυσιν τής «Εταιρίας 
τών Ελληνικών Ξενοδοχείων», ήτις ίδρύθη άπό κοινού μετά 
τών Τραπεζών Έθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, Τραπέζης 
Αθηνών, Λαϊκής Τραπέζης. Γενικής Τραπέζης καί Τραπέζης 
Βιομηχανίας. Ή  Εταιρία δημοσιεύει έπίσης έφέτος τόν πρώ
τον αύτης ισολογισμόν.

Ή  πτώσις τών δδάτων πρός παραγωγήν ηλεκτρικού ρεύ
ματος, ό λεγόμενος λευκός άνθραξ, προκαλεΐ παντοΰ τήν 
προσοχήν. Ή  Εθνική Τράπεζα εσχε τήν πρωτοβουλίαν τής 
■ίδρύσεως Συνδικάτου, πρός ένέργειαν μελετών, δπως χρηαι- 
σιμοποιηθώσιν αί όδραυλικαί δυνάμεις τής χώρας. Ή  Τράπεζα 
Έθνικής Οικονομίας, μεθ’ δμίλου καί ετέρων Ελληνικών 
"Τραπεζών, Ιλαβε συμμετοχήν είς τό Συνδικάτον τοδτο.

Τό μέλλον συνδέεται άναποσπάστως μετά τοΰ παρελθόντος 
καί παρόντος. Έ κ  τής μέχρι τού δε δράσεως τής Τραπέζης 
δύναται άσφαλώς νά έξαχθή τό συμπέρασμα περί τής εύοδώ- 
σεως τών μεγάλων βλέψεων τής Τραπέζης. Ά λ λ ω ς  τε δέ τά 
πρόσωπα, ατινα άποτελοδσι τό Διοικητικόν Συμβούλιον καί τήν 
Διεύθυνσιν παρέχουσι τά βεβαιότερα έχέγγοα έπιτοχοδς ϊρά- 
σεως. Οί κύριοι άδελφοί ’Εμπειρικοί είσίν άρκετά γνωστοί είς 
τό έσωτερικόν καί έξωτερικόν, ώστε δέν υπάρχει άνάγκη νά 
έπανέλθωμεν. Ή  έπιστημονική συμβολή τοδ διαπρεπούς έπι- 
στήμονος, άντιπροέδου τοδ Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντελή 
Τσιτσεκλή, είναι περιττόν νά έξαρθη. Ή  μακρά έμπορική 
πείρα τοΰ κ. Ν. Βογιατζίδη, έντεταλμένο ο Συμβούλου, διατρί- 
ψαντος έπί πολύ εν τη αλλοδαπή, προσθέτει εν έπί πλέον έχέγ- 
γυον. Ή  Διευθυνσις ανατεθειμένη είς τάς στιβαράς καί πεπβι- 
ραμένας χείρας τών κυρίων Μιαούλη, Σπουργίτη κα? Βαρ- 
βαρέσου, παλαιών τραπεζιτικών, παρουσιάζει τάς μεγαλυτέρας 
έγγυήσεις.

Τό Διοικητικόν Συμβούλων καταβάλλει έπίσης τήν μεγα- 
λοτέραν προσοχήν είς τάς έκλογάς τοδ προσωπικού χαΐ προ
σπαθεί νά δημιουργήσω πυρήνα έπιλέκτων, δπως έκκολαφθώσιν 
οί τραπεζιτικοί τοΰ μέλλοντος.

Ή  Τράπεζα Έθνικής Οικονομίας ίδρυσε μέχρι τοΰδε, 
'Υποκαταστήματα έν Πειραιεΐ, Πάτραις καί Σύρφ. Δέν προέβη 
είς τήν Ϊδρυσιν ετέρων μέχρι τοΰδε, ώς Ιχει ώς κύριον σκο
πόν, Ινεκα τής εκκρεμούς Ιτι καταστάσεως, ήτις έλπίζει δτι 
συντόμως θά παγιωθή έπ’ ώφελεί^ καί προόδφ τοΰ Έθνους.

Ή  εύρύτης τοΰ σκοπού καταδεικνύεται ές, αύτής τής έ*ω - 
νυμίας «Τράπεζα Έθνικής Οικονομίας». Ή  Τράπεζα τής Εθνι
κής Οικονομίας περιλαμβάνει έν τφ προγράμματι αύτής πάσαν 
έπιχείρισιν συντελεστικήν πρός προαγωγήν τής Έθνικής Οι
κονομίας. Έ χει ώς προορισμόν τήν διενέργειαν πάσης τραπε
ζιτικής λειτουργίας, τήν ύποστήριξιν τοδ έμπορίοο καί τής 
βιομηχανίας καί έν γένει τήν έκτέλε σιν πάσης πράξεως τει- 
νούσης είς τήν πρός τά πρόσω έξώθησιν τών παραγωγικών 
δυνάμεων τής χώρας.

Ή  έκμετάλλευσις τών παραγωγικών δυνάμεων τής χώρας, 
ή άνύψωσις δηλαδή τής ’ΕΦνιχής Οικονομίας έν τή εύ- 
ρεί'τ. σημασία: τής λέξεως, ούχί μόνον εκείνους οΓτινες έργά- 
ζονται προσωπικώς άμέσως θά ώφελήση, άλλά συνολικώς τήν 
ευημερίαν τής όλότητος, τοΰ Κράτους, θά ένισχύση ορός κοι
νήν ευημερίαν πάντων.

Τοιαύτη έν γενικαις γραμμαίς ή δημιουργία καί δ &xt5i»o- 
κόμενος εύρυτατος σκοπός τής έπ’ αίσίοις οίωνοΐς ίδρυθείσης 
Τραπέζης τής Έθνικής Οικονομίας, πρό τής δποίας Ξανοί
γονται δρίζοντες δράσεως καί οικονομικής διβισδύσεως μέλ
λοντες έσαεί νά τιμήσωσι τό Ελληνικόν δνομα, άλλά συγ
χρόνως καί τούς σκαπανείς τής νέας ζωής τούς συλλαβόντας 
καί δημιουργήσαντας τήν Τράπεζαν τής Έ&ηχής Οίκο- 
νομίας.
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Τ Ρ ? Χ Π Ε Ζ / 5 ί  X I O V
~̂Ό·Γ CVCr- c^rJ> V"

’Ή δη  περί τό τέρμα τής προηης Έκατονταετηρίδος 
άπό τής Ε θνικής παλιγγενεσίας εκφύεται εκ τοϋ οικονομι
κού δένδρου τής νέας Ε λλάδος νέος βλαστός έκκολαφθείς 
άπό τά περισωθέντα τέκνα τής εύάνδρου νήσου. Ό  αιμο
χαρής κατακτητής, ό σπειρών τον όλεθρόν και την κατα
στροφήν, αφού επί αιώνας ήγωνίσθη διά νά σβύση τον 
πολιτισμόν τής ’Ανατολής μεταβαλών τάς άνί)ούσας εκτά
σεις τής Μ. ’Ασίας εις τόπους αγόνους και έρημους, μή 
ανεχόμενος την άνωτέραν διανοητικότητα τών ύποταχθέν- 
των, δέν έχορτάσθη από τό αίμα καί τούς θρήνους τών θυ
μάτων, άλλ’ ήθελε διαρκώς να βλέπη προ αύτοΰ τό άσπαΐ- 
ρον θύμα. 'Η  ευτυχής Χίος έτόλμησε νά ζητήση τήν ελευ
θερίαν της, τό δικαίωμα παντός ανθρώπου επί τής γής. 
Το τόλμημα ήτο φοβερόν καί έπρεπε νά πληρωϋή μέτό αίμα 
τόσων αθώ ων γυναικοπαιδών κατά τήν αποφράδα ημέραν 
τής άποβάσεως τού Κ αρά-Ά λή  (30 Μαρτίου 1*22). Παρά 
τάς διαβεβαιώσεις τών Προ'ςένων Αυστρίας καί Γαλλίας φε- 
ρόντων κλάδους ελαίας, ινα καταθέσωσι τά δπλα οί ατυ
χείς Χΐοι, έπηκολούθησε γενική σφαγή : 25,000 έσφά- 
γησαν, όΟ,ΟΟΟ έπωλήθησαν, πλεΐστοι έπνίγησαν. Από 
100 χιλ. μόλις τον Αύγουστον εχομεν 2.000.

Ή  αγαθή δμως μοίρα τού Ελληνισμού δέν έθαψε τό 
έθνος, τό ,όποιον ύπήρξεν ή δάς τοϋ πολιτισμού, ούτε ή 
μάχαιρα τού Τούρκου κατώρί^ωσε νά δημιουργήσω τήν 
πλάκα τοϋ τάφου τών Ελλήνων, ώστε τό δνομα "Ελλην νά 
διασωθή μόνον εις τάς ίστορικάς αναμνήσεις τόσων έκλι 
πόντων λαών τής ’Ανατολής, τουναντίον εκ τής τέφρας καί 
τής καταστροφής άνεβλάστησεν ό Φοϊνιξ δσστις υπερήφα

νος ολίγον κατ' ολίγον άνυψώΟη,ϊνα κατά τό 1U21 δώση τό 
τελευταΐον κτύπημα εις τήν όριστικώς δύουσαν ημισέληνον.

Ή  σφαγή τής Χίου άφήκε καί τούς μάρτυρας τής τρα
γικής ιστορίας της, τά περισωθέντα τέκνα της. Ή  πρώτη 
ίκανοποίησις έπήλθε μέ τον δαυλόν τοϋ Κανάρη καί τό 
αίμα τοϋ Τούρκου στολάρχου Κ αρά-’Αλή. Ή  δευτέρα 
ύπήρςε βραδυτέρα’ ή γραφίς τοϋ Κοραή έχρειάσθη καιρόν 
διά νά καταδεί;η τά άποτελέσματά της. Έχρειάζετο υπο
μονή καί αύτοπεποίθησις ή οποία δέν έλειψεν από τό 
’Έ θνος. Ή  φιλοπατρία τού Χίου Κοραή καί τά διδάγματα 
του έδημιούργησαν τούς έκδικητάς τοϋ 12 — 13, τούς έλευ- 
ΰερωτάς τής πολυπαθούς πατρίδος του. Έ κ  παραλλήλου ή 
έργατικότης καί επιμέλεια τών εις τό έμπόριον επιδοθέν- 
των Χίων ώπλισε τήν χεΐρα τών υπερασπιστών τής Ε θ ν ι 
κής τιμής. Π αρά τάς δ /θ α ς  τοϋ ομιχλώδους Ταμέσεος, εις 
τό περίφημον Αονδΐνον, τό όπσιον σήμερον διευθύνει τάς 
τύχας τοϋ κόσμου, τά φίλεργα τέκνα τής Χίου εΰρον συν
δρομήν καί ΰποστήριξιν εις τάς επιχειρήσεις των. Οι Οίκοι 
Ράλλη, Ροδοκανάκη, Πετροκοκκίνου κ.τ.λ. τιμώσι τό Ε λ 
ληνικόν ονομα, πολλάκις δέ γενναίαν παρέσχον τήν άντί- 
ληψίν των εις τάς έθνικάς άνάγκας.

Γ  ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΧΙΟΥ Ί)

Μία από τάς νεοοτέρας Έλληνικάς Τραπέζας είναι καί 
ή φέρουσα τό όνομα τής πολυπαθούς καί μυροβόλου Χ ίου , 
ίδρυθεΐσα τώ 191!), 24 ’ Ιουνίου ημέραν Δευτέραν υπό τώ ν :
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Ν ικόλαόν-Π ασπάτη, Φιλίππου Λ . Χρυσοβελόνη, ’Αλέξαν
δρον Γ . Π ασπάτη, Παΰλου Π . Κατσογιάννη και έγκρίθεΐσα 
διά τον Β . Δ . τής ’ Ιουλίου 1919.

Ή  παρουσιαζομένη προ τοϋ 'Ελληνικού κοινοί? Τραπε
ζική δμ άς ύπό τόν τίτλον «Τράπεζα τής Χ ίου» φαινομενικώς 
μόνον είναι νέα, καθότι εχει παλαιοτέρας τάς ρίζας και τήν 
δρασίν της.

Τ φ  1903 εύρίσκομεν Τραπεζικήν έπιχείρησιν ΰπό τήν 
έπωννμίαν Τράπεζα «ά. I. Σαμιωτάπη καί Σια», ήτις μετ’ 
όλίγα ετη έπιτνχονς δράσεως εξελίσσεται μετονομασθεΐσα 
Τράπεζα «Άδβλφών Πασηάτη χαΐ Σια» τώ  1918.

'Η  καλλιεργηθεΐσα παρά τή 'Ελληνική κοινωνία άντί- 
ληψις, δτι και παρ ’ ήμϊν πρέπει νά εύδοκιμήσωσιν αί ανώ 
νυμοι Έ ταιρεΐαι, δπ ως πανταχοΰ τής Δυτικής Ευρώπης 
συμβαίνει, φέρει νέαν μεταβολήν, Ιν ’Αγγλία π. χ. ούχί μό
νον αί ΤραπεζικαΙ επιχειρήσεις, αλλά και πλεΐσται αλλαι 
έμποριχαι τοιαΰται, αϊτινες παρ ’ ήμϊν εχουσιν άκόμη στερ- 
ρώς τόν τύπον τής Ό μ ορρύθμ ου  ‘ Εταιρείας, μετεβλήΰησαν 
είς άνωνυμους ή  όμορρύθμους μέ ετερορρύθμους εταίρους. 
Τ ά  διάφορα εμπορικά καταστήματα, όπως τής όδοΰ Έ ρμ οΰ  
ή Αιόλου, και αύτά τά εδωδιμοπωλεία παρουσιάζονται ύπό 
τοιουτους τύπους· άφήνομεν τα μεγάλα Έχαιρνιά είς τά 
όπ οια  ευρίσκει δ  πελάτης παν δ,τι χρειάζεται δι’ ενδυσιν, 
τροφήν, μαγειρικήν, έπίπλωσιν. Τό Μπόν-Μαρσέ τών Π α- 
ρισίων, Βερτχάϊμ τοϋ Βερολίνου και τόν Οίκον Ουαΐτλεϋ 
τοΰ Λονδίνου.

Ή  Τράπεζα λοιπόν * Αδελφών Πασηάτη χαΐ Σια με
ταβάλλεται ώ ς  άνωτέρω γράφομεν τόν ’ Ιούλιον τοϋ 1919 
εις άνώνυμον τοιαυτην ύπό τήν έπωννμίαν Τράηεξα Χίου.

Ό  Σκοπός τής Ε ταιρείας ώ ς εκ τοΰ 2ου άρθρου τοΰ 
Καταστατικόν καταδεικνύεται, είναι εύρΰτατος* ούχι μόνον 
χ αθ αςώ ς ΤραπεζικαΙ έργασίαι, αλλά και έμπορικαι και βιο
μηχανικά! έπιχειρήσεις, ή δέ άπαρίθμησις τών έργασιών δέν 
είναι x t ^ o ^ n u n j ,  δπ ως έν αύτφ τώ  άρθρω  αναγράφεται, 
άλλά ί*Λβ»*»ι*Η^άπαγορευονται δέ μόνον αί καθαρώς κερδο
σκοπικά! πράξεις αΐ ονομαζόμενοι συνήθως χρηματιστικαί.

Ά ρ θ ρ σ ν  2— Θ '. "Ιδρυσις διαφόρων επιχειρήσεων βιο
μηχανικών ή  κοινής ώφελείας και ή συμμετοχή είς τοιαύ- 
τας π αρ ’ άλλων συσταθείσας ώ ς και είς άνωνύμους 'Εται
ρείας έν γένει.

Ό  άριθμός Θ ' τοΰ άρθρου 2, δν άναγράφομεν κατα
δεικνύει τήν ευρύτητα τών αντιλήψεων, ήτις διαπνέει τούς 
ίδρυτάς τής Τραπέζης Χίου.

Τ ό  'Εταιρικόν Κεφάλαιον ώρίσθη άμα τή ένάρξει τών 
έργασιών τής Τραπέζης είς 1.000.000 διηρημένον είς 10.000 
μετοχάς προς 100 δρ. έκαστη, άπό τοΰ ’ Ιουνίου δμως 1920 
τά ‘ Εταιρικόν Κεφάλαιον άνήλθεν είς 2.000.000 δι’ έκδό
σεως 10.000 νέων μετοχών, όλοσχερώς καταβληϋέν.

Σύμφωνος προς τόν υψηλόν σκοπόν, τον όποιον έπι- 
δκώκει π άσα  άληθής τραπεζική έπιχείρησις, τής ένισχΰσεως 
δηλ. τών πλοντοπαραγωγικών δυνάμεων τής χώρας πρός 
χοιτήν εφημερίαν χαΐ κρατικήν ευεξίαν, ή Τράπεζα Χίου 
μετέσχε τής όμάδος τής δποίας προεξάρχει ή Ε θνική  Τρά
πεζα, ΐνα γίντ| έπιστημονική έκμετάλλευσις τών υδραυλικών 
δυνάμεων τής Μακεδονίας Ιν τφ  ’Αλιάχμονι ποταμφ. Ή  
'Ελλάς στερουμένη άνθράκος θ ά  ευρτ| σπονδαΐον αντιστάθ
μισμα άς τάς νδραυλικάς δυνάμεις, αϊτινες διά καταλλή
λων μηχανοστασίων θ ά  μεταβληθώσιν είς ηλεκτρικήν κινη- 
τήριον δνναμιν, ή όποία θ ά  χρησιμοποιηθώ είς διαφόρους 
(λομηχανικάς Ιγκαταστάοεις. Έ πίσης συμμετέχει τής Ά νω - 
νύμον 'Κλλψκχ-ής Εταιρείας Βιομηχανικών έηιχειρή- 
mav. Α ί βιομηχανικοί έπιχειρήσεις, ένισχυόμεναι ύπό τών

Τραπεζών, πολλάπλώς ώφελοΰσιν* ούχι μόνον παρέχουσιν 
εργασίαν είς τάς εργατικάς χέΐρας» άλλά' τό σπουδαιότερον 
καθιστώσι τήν χώοαν αυτάρκη είς πολλά έΐδη, τά όποια 
οΰτω κυκλοφοροΰσιν είς χαμηλότερα ν τιμήν τών εξωθεν 
είσαγομένων. “Ε ν τών προϊόντων τής 'Ελλ. Έ τ . Βιομηχα- 
νικών ’Επιχειρήσεων ιΐναι και ό γτψος. Είς Δραπετσώνα 
παρά τόν Πειραιά κείται τό Έ ργοστάσιον  τοΰ γύψου διευ- 
θυνόμενον ύπό είδικοΰ Έ λβετοΰ  μηχανικού. Ό  γύψος είναι 
σπουδαιότατον προϊόν δι’ οικοδομάς. Μεγάλη χρήσις τού
του γίνεται εν Αϊγΐ’πτψ. 'Η  Κύπρος έξάγει μεγάλας ποσό
τητας γυψου είς Αίγυπτον. 'Ο  γύψος άλλαχοΰ δχι μόνον ώς 
επίχρισμα χρησιμεύει, διότι τάχιστα ξηραίνεται, άλλά και είς 
χωρίσματα εσωτερικά τών οικιών άντι το\·βλων. Συμμετέχει 
τής ’Ανώνυμον Εταιρείας Τεχψ. "Εργων, ήτις μεταξύ 
άλλων έργων της κατεσκεύασε και τάς μεγάλας Μονίμους 
δεξαμενάς τοΰ Π ειραιώς πρός καθαρισμόν τών πλοίων.

Έ πίσης συμμετέχει τής Ε ταιρείας Μεταλλείου τής ’Α 
ταλάντης, ήτις έξήγαγε μέχρι τοΰδε μέγα ποσόν μεταλλεύ
ματος έκ Λοκρίδος.

 ̂ Α ι ο ι κ Η ς ι ς  ^
Κατά τήν πρώτην τριετίαν τής ίδρύσεως τό Διοικητικόν 

Συμβούλιον συμφώνως πρός τό Καταστικόν άπετελέσθη έκ 
τών :

Ν. Γ. Πασηάτη Προέδρου 
Φ. Α. Χρυσοβελόνη Συμβούλου 
Α. Μ. Καλβοκορέση »
Π. Π. Κατοογιάννη »
Α. Γ. Πασηάτη »

Ό  Ισολογισμός τής Β ' έξαμηνίας τοΰ 1919 έπι Μετο- 
χικοΰ Κεφαλαίου 1,000,000 παρουσιάζει συνολικόν άθροι
σμα δρ. 5.367.161.10. Τά δάνεια έπι χρεωγράφων ανέρ
χονται είς δρ. 3,098.449. 95. Αί καταθέσεις έν δψει και 
έπι προθεσμία είς 2,651,878.30.

Ή  μερ'ις Κέρδη και Ζημιαι Ικ  δρ. 166,383.80 έκ τού
των διετέθησαν καθαρά κέρδη δρ. 6 2 ,4 8 9 .1 0 .

'Ο  δέ ’ Ισολογισμός τοΰ 1920 έπι Μετοχικοΰ Κεφ.
2,000,000 εχει συνολικόν άθςοισμ α 9,198,484.95 δρ. Δ ά 
νεια δρ. 4,946,813.50, Καταθέσεις 4,938,938.30.

Κεφάλαιον αποθεματικόν τακτικόν 368.077.85
'Η  μερίς Κέρδη καί Ζημίαι δρ. 634.696.80 έκ τού

των καθαρά Κέρδη διετέθησαν 233,461.85·.
'Η  διάθεσις καθαρών κερδών Ικ δραχμών 233,461.85 

όμιλεϊ ά φ ’ έαυτής περί τής άθορυβως συντελουμένης οικο
νομικής άνδρώσεως, ήης πολλά ύπισχνεϊται διά τήν μέλ- 
λουσαν εύεξίαν καί πρόοδον τών Ελληνικών οίκονομικών 
δυνάμεων. Ή  ένίσχυσις μάλιστα είς Βιομηχανικός έπιχει- 
ρήσεις, αϊτινες εύρίσκουσι τάς πρώτας δλας έν Έ λλάδι θ ά  
θέση στερεά τά θεμέλια τής οικονομικής εύρωστίας τοΰ 
Έ θ ν ου ς . “ Η δη δέ διεξαγόμενου τοΰ φοβεροΰ άγώνος ύπέρ 
τής ολοκληρωτικής άποκαταστάσεως τής Έλληνικης φυλής 
είς τά Μικρασιατικά πεδία, ή έπιστράτευσις μεταξύ τών 
έφέδρων αξιωματικών τής καταλέγει και τόν έκ τών Ιδρυ
τών τής Τραπέζης Χίου νεώτερον άδελφόν Α . Γ . Π ασπά- 
την, ύπίλαρχον πρός τόν όποιον εύχόμεθα, κλείοντες 
τάς γραμμάς ταύτας, ΐνα τιμημένος επανέλθη έκ τον 
πρός τήν πατρίδα καθήκοντος, πρός έπιτέλεσιν τοΰ έξ 
ϊσου ύψηλοΰ καθήκοντος, τής έθνικής οικονομικής έπιρρώ· 
σεως.
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ΧΡΤΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

LC
< Γ^ Τ Ο Μ Ο Σ  Κ ΟΙΚΟ ΝΟΜ Ο ΛΟ ΓΙΚ Α

Ε Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Ξ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Τ Η Σ  Ε Α Α Α Δ Ο Σ
cv) παγκόσμιος Ευρωπαϊκός πόλεμος, δστις εΐςτά απο

τελέσματα του παρουσίασε τόσας εκπλήξεις καί έφερε τόσας 
κοινωνικάς και οίκο νομικά ς άνατροπάς σπουδαιότατα έπέ- 
δρασε και έπί τής δλης κοινωνικής καί οικονομικής ύπο- 
στάσεως τής Ε λλάδος. Αι πολεμικοί άνάγκαι έδημιούργη- 
σαν τήν μεταβολήν τών Βιομηχανικών Ε ργοστασίων τής 
Ευρώπης είς ’Εργοστάσια παραγωγής πολεμοφοδίων ή εν
τατική παραγωγή τών πολεμικών ειδών έςησφάλιζε τήν νί
κην, άλλά συγχρόνως άπεστέρει τήν παραγωγήν τών πολ
λών ειδών τής πρώτης ανάγκης, καΟ·’ ότι αί έργατικαί είρη- 
νικαί χείρ3ς μ$τεβλήί>ΐ)σαν εις παραγωγικάς δπλων καί τη
λεβόλων. Αί μεταφοραί έπυκνοη^ησαν έξυπηρετούσαι μόνον 
τόν πόλεμον, οί δέ τορπιλισμοι δυσχεραίνοντες τάς μεταφο
ράς έςησφάλιζον άλματικά κέρδη είς τούς τολμηρούς ναυτί
λους τής Ε λλάδος. «Fortuna juvat audaces»· πράγματι ή 
τύχη έβοή&ησε τούς τολμηρούς, οΐτινες πολύ δικαίως απέ
κτησαν τά κέρδη των άψηφοΰντες τούς θαλασσίους κίνδυ
νους.

'Ως ήτο επόμενον ή Ε λλάς χώρα κατ’ εξοχήν ναυτική, 
όφείλουσα πολλάκις τό μεγαλεΐον της και κατά τάς άρχαιο- 
τέρας περιόδους καί τάς νωπάς έτι τοΰ 21 καθώς καί τάς 
έτι νωποτέρας προ τής εισόδου τών Δαρδανελίων κατά τό 
12— 13, εις τήν τόλμην καί τήν ικανότητα τον ενδόξου ναυ

τικό ΰ της, τά μέγιστα ώφελήθη έκ τών θαλασσίων επιχει
ρήσεων ένεκα τών οποίων έδημιουργή&ησαν καί αί σοβα- 
ραί περιουσίαι τών νεωτέρων Ελλήνων εφοπλιστών.

Παρά τά ναυτικά κέρδη επηκολοΰίίησεν ώς φυσική συνέ
πεια ή έκ παραλλήλου άναδιοργάνωσις τής Τραπεζικής Ε λ 
ληνικής δυνάμεως. Ό  κύκλος τών Τραπεζικών εργασιών 
ηύρυνθη, ήνοίγετο πλατυτερον έδαφος δράσεως καί ένερ- 
γείας, αί ύπάρχουσαι Τράπεζαι ηΰξησαν κατ’ ανάγκην τά 
κεφάλαιά των καί παρά ταύτας ίδρύ^ησαν καί νέαι ως ή 
Τράπεζα Βιομηχανίας, Έ&νικής Οικονομίας κ.τ.λ. η αί 
ύπάρχουσαι Ιδιωτικαι μετεβλήΟησαν είς ανώνυμους έπί νέων 
στερεών βάσεων δςάσεως καί έθνως5ελοΰς οικονομικής ένερ- 
γείας. Τοιαύτην εξέλιξιν ύπέστη καί ή ιδιωτική Τράπεζα Γ . 
Μουστάκα καί Καρυστινάκη, ήας εξειλίχθ-η είς τήν Ανώνυ
μον Τραπεζικήν 'Εταιρείαν « Ή  Κεντρική Τράπεζα της 
Ελλάδος*.

Ή  Τράπεζα δμως Μουστάκα καί Καρυστινάκη, έκ
τής όποιας άπέρρευσεν ή ’Ανώνυμος Κεντρική Τράπεζα τής 
Ε λλάδος έχει πολύ παλαιοτέραν τήν καταγωγήν της, είναι 
ό δεύτερος βαθμός τής διαπλάσεώς της. Π ρώτος ιδρυτής 
τοΰ Τραπεζικού ιδρύματος ύπήρξεν ό κ. Γεώργιος Μου
στάκας, δστις νεώτατος μετά τάς έν Γαλαζίω τής Ρουμα
νίας σπουδάς του είς τό Ελληνικόν Αΰκειον Βενιέρη έτε-
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λειοποιήΰη έν tfj Ε μπορική  ’Ακαδημία τής Ζυρίχης. Ά π ο -  
περατώσας τάς εν 'Ελβετία Ε μ πορικός του σπουδάς δ κ. 
Μουστάκας εγκατεστάθη Ιν Ά θήναις, όπου ηρχισε τάς 
Τραπεζικάς εργασίας ίδίω δνόματι διά τής ιδιωτικής Τρα- 
πέζης «Γ . Μουστάκα».

'Η  πρόοδος τών εργασιών και ή αυξησις τοΰ κΰκλου 
τής δράσεως τφ  1913 μεταβάλλει τήν πρώτην ύπόστασιν τής 
Τραπέζης Μουστάκα· εΰρισκόμεθα εις τό δεύτερον στάδιον 
τής έξελίξεως· προστίθεται ό κ. Γ. Καρυστινάκης, οΰτως 
εχομεν τήν νέαν μορφήν τοΰ Τραπεζικού ιδρύματος υπό 
τήν επωνυμίαν: Τράπεζα Μουστάκα χαΐ Καρνστινάκη.

Γ  UPTCE ΤΗΣ ΚΕΠΗΚΕ ΤΡΑΠΙΖΕ IE  ΕΜΑ102 J
Τήν 3ην Δεκεμβρίου 1918 ημέραν Δευτέραν ένώπιον 

τοϋ Συμβολαιογράφου ’Α θηνών Λεωνίδα Πέρδικα παρου
σιάζονται οι κ. κ. Γεώργ. Ά ριστ . Μουστάκας Τραπεζίτης 
δι’ εαυτόν και ώ ς πληρεξούσιος τών Άνδρέοί) Ίωάννου  Δάμ- 
παση έφόπλιστοϋ και Λεωνίδα Π . Σκένδερ μηχανικού, Γεώρ- 
γιος Α . Καρυστινάκης τραπεζίτης δι’ εαυτόν και ώς πληρε
ξούσιος τοϋ Νικολ. Γ . Βογιατζίδου έφοπλιστοΰ, καί Κωνστ. 
X . Σαλιάρης εφοπλιστής και Γεώργιος Μιλτ. ’Εμπειρικός 
εφοπλιστής και ΰπογράφουσι τό ιδρυτικόν Συμβόλαιον τής 
’Ανωνύμου Τραπεζικής Μετοχικής Ε ταιρείας υπό τήν επω
νυμίαν ^Κεντρική Τράπεζα τής ’Ελλάδος».

Ο - -----------------------------------------------------------------  ,α
§5)1 ΟΛΙΓΑ ΤΙΜΑ ΕΚ Τ Ο Υ  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Υ  | ^

σ.---------------------------------------------------------------------------Ό
"Ε δρα τής Τραπέζης ορίζονται αί Ά θή ναι με πρόβλε- 

ψιν ίδρύσεως υποκαταστημάτων, δπου τά συμφέροντα αυ
τής τό ύποδείξωσι.

Ό  Σκοπός τής Κεντρικής Τραπέζης είναι ή έπιχείρη- 
σις Τραπεζικών και *Εμπορικών εργασιών είτε δι’ ίδιον 
λ]σμόν, εϊτε διά τρίτους, ή αγορά καί εκδοσις παντός είδους 
έμπορικών γραμματίων, χορηγήσεις δανείων καί πιστώσεων 
δι’ άνοικτών λ]σμών επί ενεχύρφ χρηματογράφων, χρυσού, 
άργυρον καί Ιμπορευμάτων, Ιργασίαι Ταμιευτηρίου, συμ
μετοχή εις τήν ΐχδοβιν καί Ζδρυσιν ‘ Εταιρειών καί επιχει
ρήσεων εμπορικών, βιομηχανικών καί ναυτικών, άγορά καί 
πώλησίίς πλοίων, ναυλώσεις πλοίων κτλ.

Τ ό Ε ταιρικόν Κεφάλαιον έκ 3.500.000 όλοσχερώς κα- 
ταβεβλημένον καί διηρημένον είς 35.000 μετοχών προς 100 
δραχ. έκάστη κατεβλήθη ώς εξής:

Γ . Μουστάκας 2.000.000
Γ . Καρυστινάκης 1.000.000
Α . Δάμπασης < 100.000
Λ . Σκένδε^ 100.000
Ν. Βογιατζίδης 100.000
Κ . Σαλιάρης 100.000
Γ . Μ. Ε μπειρικός 100.000

3.500.000

H j  ΤΟ  ΠΡ2Τ01Ί ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥ|ΚΒ0ΥΠΙ0Ν Q

Τ ό  πρώτον Διοικητικόν Συμβούλιον, τοΰ οποίου ή διάρ
κεια ώρίσθη πενταετής άπετελέσθη εκ τών :

Λέων. Σκένδερ Προέδρου 
Γ. Μ. *Εμπειρικού ’Αντιπροέδρου 
Γ· Μουστάκα Γεν. Διευθυντοΰ

Γ. Λ. Καρυστιανάκί} Διευθυντοΰ 
Α. Δάμπαση Συμβούλου ■
Ν. Βογιατζίδου »
Κ . Σαλιάρη »

Ό  Ισολογισμός άπό 1ης ’Απριλίου— 31ης Δεκεμβρίου 
1919 παρουσιάζει σύνολον αθροίσματος 7.329.545.89 
Τά δάνεια επί ενεχύρφ χρεογράφων 3.269.251.05
Αί καταθέσεις άνήλθον είς 3.512.321.04
Τό δε μέρισμα προς 7 ο)ο άπό 1)6— 31)12)19 245.000.—
'Η  δε μερις Κέρδη καί Ζημίαι 438.041.30

01 αριθμοί όμιλοϋσιν ά φ ’ εαυτών περί τής γενομένης 
εργασίας κατά τό μικρόν τοΰτο διάστημα.

Ό  ισολογισμός τοΰ 1920 καί ή διανομή καθαρών κερ
δών 940.658.45 έπί μετοχικοΰ Κε ραλ. 3.500.000, ώς επίσης 
καί ή δημιουργία Ά π οθεμ ατ. 400.000 καταδεικνύει τήν 
άλματικήν έξέλιξιν εντός ενός έτους τών εργασιών τής Κεν
τρικής Τραπέζης, δι’ ο παραθέτομεν αυτόν κατωτέρω.

Ή  Κεντρική Τράπεζα έν τή προσπαθεία της προς ενί- 
σχυσιν τοΰ Έλληνικοΰ ’Εμπορίου καί τής Ελληνικής Ν αυ
τιλίας Ιδρύει Ιδίαν ’Ασφαλιστικήν 'Εταιρίαν είς τήν οποίαν 
προσδίδει τό όνομα «Κυκλαδική» έκ τών ωραίων νήσων 
Κυκλάδων άπό τάς οποίας κατάγονται οΐ πλεΐστοι τών 
Ιδρυτών τής Κεντρικής Τραπέζης, με Κεφάλ. 1.000.000.

Αί Κυκλάδες καί ιδία ή Ά ν δ ρ ο ς  είναι πατρίς τών 
σ.τουδαιοτέρων εφοπλιστών τής νεωτέρας 'Ελλάδος, οίτινες 
διά τοΰ 'Εμπορικού των Στόλου σπουδαιότατα συνετέλε- 
σαν είς τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τοΰ 'Ελληνισμοΰ. 'Η  
Κυκλαδική Ασφαλιστική 'Εταιρεία μετά τών άλλων αδελ
φών 'Ελληνικών ’Ασφαλιστικών Ε ταιριών συντελεί καί θά 
συντελέση είς τήν πρόοδον τής Ελληνικής Ναυτιλίας, ήτις 
τοιουτοτρόπως θά  εύρίσκη έρεισμα καί ΰποστήριξιν είς 
αυτά τά 'Ελληνικά Κεφάλαια χωρίς νά ταπεινοΰται τό 'Ε λ
ληνικόν δνομα απέναντι τών ξένων Λόϋδ τά όποια πολλά- 
κις άνευ δικαίου λόγου άρνοΰνται τάς άσφαλείας είς τά 
Ελληνικά πλοία.

ζ  TO NEON ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ^

Έ κ  τοΰ πρώτου Διοικητικοΰ Συμβουλίου παραιτηθέν- 
των τών κ. κ. Βογιατζίδου καί Σαλιάρη, άντ’ αυτών εξελέ- 
γησαν οί κ. κ. Μιχ. Ευλάμπιος Διευθυντής τής Ε θνικής 
Τραπέζης, Ν. Α θανασίου  κτηματίας, προστίθεται δέ ώς 
όγδοον μέλος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου ό κ. Φιλ. Λου- 
κίσας κτηματίας.

Ό  Πρόεδρος τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λεωνίδας 
Σκένδερ πεςαίνει τήν προς τούς Μετόχους Έ κ θεσιν  τοΰ 
Διοικητικοΰ Συμβουλίου κατά τήν Γενικήν Συνέλευσιν τής 
27ης Φεβρουάριου 1921 προς εγκρισιν τοΰ Γενικού ’ Ισο 
λογισμού τοΰ 1920 διά τών εξή ς: «Τελευτώντες τήν έκθε- 
σίν μας κ. κ. Μέτοχοι έλπίζομεν, ότι ό προσεχής ’Ισολογι
σμός # ά  παρουσιάσω ενρύτερα άποτελέοματα μέ τήν 
νέαν εποχήν, ήτις άρχεται διά τήν Μεγάλην 'Ελλάδα, επο
χήν ευημερίας καί προόδου». Πράγματι ή νέα εποχή πολλά 
ΰπισχνεΐται τά ευοίωνα χάρις είς τήν δραστηριότητα καί 
τήν ευφυΐαν τοΰ επιχειρηματικού Ελληνικού πνεύματος* 
τήν αυτήν θερμήν ευχήν έπευχόμεθα προς τά οικονομικά 
ιδρύματα τής 'Ελλάδος, διότι δπου εΰημεροΰσι τά κατ’ ίδιαν 
μέλη τοΰ κοινωνικού σώματρς εκεί καί ή γενική πρόοδος . 
καί ή Ε θνική  δύναμις.
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E I S T E F r 'E g T I K I O I S r

Ταμεΐον, ξένα Νομίσμ. καί Έ πιτ. 2.685.794.70 
Διαθέσιμα παρά Τραπέξ. έξωτερ. 2.657.149.81 
Προεξοφλήσεις Γραμματίων . . 278.646.—
Χρεώγραφα, Λαχειοφ. καί Τοκομ. 1.073.196.90 
Δάνεια έπί ένεχνρο) Χρεωγράφων 2.975.875.90  
Φορτωτικοί πρός εϊσπραξιν . . 562.577.20
Δάνεια έπί Φορτωτικών καί Cre

dits Confirmes............................... 1.023.572.^0
Διάφοροι Λογαριασμοί . . . .  128.074.35
"Εξοδα έγναταστάσεως . . . .  1. —

11.384.888.16

11.384.888.16

π α θ κ γ τ ι κ ο ι τ

Μετοχικον Κεφάλαιον . . . .  3.500.000.—
Κεφάλαια Άποθεματ. 400.000.—
Κέρδη καί Ζημίαι υπό

λοιπον είς Νέον 69.854.25 469.854.25
Καταθέσεις όψεως, προθεσμίας

καί Ταμιευτήριον......................... 6.379.730.91
Τρέχοντες Λ)σμοί Πιστωτικοί. . 93.239.60
Φορτωτ. τρίτων πρός εϊσπραξιν 562.577.20
Πιστωτ. έντολαί έν έκτελίσει . . 66.174.—
Μέρισμα ληξάσης εξαμηνίας (ά-

πηλλαγμένον φόρου). . . . 175.000.—
Φόρος Δ η μ ο σ ίο υ ..............................  19.4i4.45
Ποσοστά Συμβουλίου, Διευθύν-

σεως καί Προσωπικού . . . 118.859.15
11.384.888.16

11.384.888.16

Τ ε Ν Κ Α 'Γ Σ Ι Σ  Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  Κ Ε Ρ Δ Η  K7SI Ζ Η  MI7SI

Χ Ρ Ε Π Σ Ι Σ

Τόκοι Π λ η ρ ω θ έν τες ........................ 251.910.04
Έ ξοδα  Διαχειρίσεως : μισθοδοσία

Διευθϋνσεω; καί Προσωπικού 132.680.66
Φ ό ρ ο ι .......................................................  8.500.—
Αποσβέσεις Διάφοροι........................ 41.193.40
Κέρδη κα0αρά πςός διανομήν. . 940.658.45

1.374.442.55

π ι ς τ ο ς : ι ς

‘Υπόλοιπον προηγουμένης χρήσεως 15.743.05 
Τόκοι, Προμήθειαι, διαφοραί Συν

αλλάγματος καί διάφορα κέρδη 1.358 699.50
1.358.699.550

1.374.442.55 1.374.442.55

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡΑΧΜΑΙ 940.658.45

ΙΤληοωθέν προμέρισμα διά τήν Α ’ ε ξα μ η ν ία ν .....................................192.500.— =748.158 .45
Τακτικόν Ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν ...............................  47.032.95
Έκτακτον Ά π ο θεμ α τικ όν ................................  317.967.05 365.000.—
Μέρισμα (άπηλλαγμένον φ όρου).........................................  175.000.—
Αμοιβή Διοικητικού Συμβουλίου............................................... 34.958.05
Ποσοστά Διευθύνσεω ς.................................................................... 69.918.10
Ποσοστά Προσωπικού.................................................................  13.983.60
Φόροι Δ η μ ο σ ίο ο ............................................................................. 19.444.45
Υπόλοιπον είς Νέον....................................................................... 69.854.25

748.158.45

Έ ν Άθήναις, τή 28 Ίανουαρίου 1921.

’Εντολή τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου

*0  Πρόεδρος τοΰ Διοικ. Συμβουλίου 
ΛΕΩΝ. ΣΚΕΜ ΔΕΡ

Ό  Γεν. Διευθυντής 
ΓΕ Ω Ρ ΓΙΟ Σ Μ Ο Υ Σ Τ Α Κ Α Σ

*0 Αρχιλογιστής 
Κ . Γ Κ Ο Υ Μ Α Σ





ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ ΙΕΥ Θ ΥΝ ΤΗ Σ  Τ Η Σ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Ο Υ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Σ Υ Μ 3 0 Υ Λ Ι0 Υ  Τ Η Σ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
“ Η Κ Υ Κ Λ Α Δ Ι Κ Η , ,

— s»c:|(Cxε.

Ό  κ. Γεώργιος Α . Μουστάκας ές Ά ν δ ρ ο υ  καταγόμε

νος έσπούδασεν έν Ά ν δ ρ ω ,  Γαλαζίφ  (Ρουμανίας) και έν τΓ) 

Έμπορικτ)’Ακαδημία τής Ζυρίχης.Έν Ά θ ή να ις  εγκατασταθείς 

ήρχισε τάς Τραπεζικάς εργασίας τψ  1900 ίδρΰσας τήν ιδιωτικήν 

Τράπεζαν «Γ .Μ ουστάκα». Τ ώ  1913 συνεργάζεται μετά τοΰ κ. 

Γ . Καρυστινάκη, άποδέτοΰ 1919 διευθύνει ώς Γενικός Διευ

θυντής τήν Κ Ε Ν Τ Ρ ΙΚ Η Ν  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Ν  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Λ Ο Σ .



%

Γ. ΚΑΡΥΣΤΙΝΑΚΗΣ
Δ ΙΕΥ Θ ΥΝ ΤΗ Σ  Τ Η Σ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ

I

Ό  κ .  Γ . Καρυστινάκης έξ “Ανδρου καταγόμενος έσποΰ- 

δασε τά Νομικά δικηγορήσας δέ έπι μακρόν χρόνον είτα έπε- 

δόθη είς τόν Τραπεζικόν κλάδον. ’Από τοΰ 1913 συνεργάζε

τα ι μετά τοΰ κ. Γ . Μουστάκα, από δέ τοΰ 1919 είναι Διευθυν

τής τής Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ .
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ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ* Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Σ  & Ν Α Υ Τ Ι Λ Ι Α Σ

Έ δ ρ α  εν Π ε ι ρ * ι ε ϊ  > Κ ε ? ί λ « ο ν  Μ ε τ ο χ ι κ ο ν  Κ α τ τ ,δ ε β λ η μ , ί ν ο ν  1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 .

3 η

Η ΤΡΑΠΕΖΑ KGYAOYKOYNTH ΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

τήν ευθύτητα τοΰ

rv?v£¥p 'Ελληνική Τράπεζα ’Εμπορίου, 
Βιομηχανίας καί Ναυτιλίας ήρ- 
χ ι σ ε  τάς έργασίας τη ; από τή; 

- Λ Ι  -JL: ϊης Νοεμβρίου 19ΐ8τοΰ Β. Δ.
τοΰ έπικυροΰντος τό κατασιατικόν της 
δημοαιευδέντος τήν 18ην ‘Οκτωβρίου τοΰ 
αΰτοϋ έτους. Είναι λοιπόν ή νεωτέρσ πα- 
σΰν τών Ελληνικών Τραπεζών κυρίως ό
μως ή μορφή τοΰ Ανωνύμου Οικονομικού 
Ιδρύματος δέν ύπήρ;ε συγχρόνως τή γε- 
νένει καί ιδρύσει τής Τραπέζης κατά ’Ο 
κτώβριον τοΰ 1918, διότι ή’/Ελληνική Τρά
πεζα ’Εμπορίου, Βιομηχανίας καί Ναυτι
λίας έπήγασεν έ ; άλλης οικονομικής πηγής 
καί τοιαύιη ήτο ή "Ιδιωτική Τράπεζα  
Ή λ(α Μ. Κουλουκουντή· συνεπώς ό ιδρυ
τής τή ; 'Ελληνικής Τραπέζης 'Εμπορίου, 
Βιομηχανίας, Ναυτιλίας είνα· ό κ. Ή λίας 
Μ. Κουλουκουντή;, δστις εύτυχήσας λόγο> 
τοΰ πολέμου, καθώς καί τόσοι άλλοι συν
άδελφοί του έφοπλισταί, νά κερδίση αρκε
τά σημαντικά ποσά κχί νά γίν^ κύριος σε
βαστή; περιουσίας, άπεφάσισε κατά μήνα 
’ Οκτώβριον τοΰ 1917 νά ίδρύση ιδιωτι
κήν Τράπεζαν είς ήν έδακε τό όνομα Τρά
πεζα Η . Μ . ΚονΧουκονντη.

Ό  κ. Ή λίας Μ. Κουλουκουντής διά 
χαρακτήρός του, άνθρωπος νουνεχής και

προοδευτικός, έχων ώ ; πρόγραμμα τοϋ βίου του τήν μελέτην 
καί τήν άθόρυβον έργασίαν άνευ άτομιστικοΰ δμως έγωϊσμοϋ, αλ
λά τουναντίον μέ τάσεις αλληλεγγύης καί μεταδόσεως καί εις τούς 
άλλους έκ τών ά/αθών τά όποια ή εργασία του έδημιούργησε 

καίτοιήίΰνατο κάλλιστα νά έπϊνδύση τά κεφάλαιά του είς χρεώ- 
γρα/ρι κχί ακίνητα καινά άπολαμβάνη άνευ σκέψεων καί φρον
τίδάν τών εισοδημάτων του προύτίμησε διά τής ίδρΰσεως τής 
Τρχπέζη; νά χρη ιιμοποιήσΐ) τόν πλούτον του κοινωφελώ; έπ’ ά. 
γα9φ καί τών συνεργατών του καί τοΰ ’Εμπορίου κϊί τής Κοι
νωνίας έν γένει, διέθεσεν δ3εν άπαντα τά κεφάλαιά του άνερχό- 
μενα είς το πο3ΐν τών 5 έκατομ. περίπου, τά όποια έχρησιμο- 
ποίηJ8 διά τήν Τρίπεζάν του, ήτις τήν εποχήν εκείνην, ήτο ή 
μόνη, ή εις ήοχετο αρωγός πρός τό Έμπόριον καί πρός τό με- 
γάλον καί πρός τό μικρόν, ούτως ώστε ή κίνησις ήτο τοιαύτη, 
(7)3τε νά άποτελέσ^ ό/κον ζηλευτόν. Είναι περιττόν νά παραθίσω- 
μεν άριθμούς τής κινήσεως τή ; έν λόγω Τραπέζης. Τοιουτοτρόπως 
αί έργασίαι τής Τραπέζης εΰωδοΰντο, αί δέ προσφερόμεναι και 
ποοτεινόμεναι έργασίαι ήσαν δυσανάλογοι πρός τά κεφάλαια τής 
έπιχειρήσεως έκ δραχμών δ έκατομ. και μεθ’ δλας τας υπό του 
κοινοΰ προσφερΟείσας είς τό ίδρυμα καταθέσεις, αΐτινες κατά 
τήν 31ην ’Οκτωβρίου τοΰ 1918 ημέραν τίίς παύσεως τών εργασιών 
τή ; ’ Ιδιωτική; Τραπέζης Κουλουκουντή άνήρχοντο είς τό σεβα
στόν ποσόν τών 18 έκατομ.

Ή  αΰ=ησις αυτη τών έργασιών ήτο ό μόνος λόγος, δστις ένε- 
θάρρυνε τόν κ. Ή λ . Μ. Κουλουκοντήν, ίνα είσαχούσβ τάς προ- 
τροπάς καί παραινέσεις τών φίλων αύτοΰ πρός μετατροπήν τής 
’ Ιδιωτικής Τραπέζης είς τήν ’Ανώνυμον Μετοχικήν τοιαύτην.Ό χ. 
Κουλ.  έσκέφθη δτι μετατρέπων τήν Τράπεζάν του είς ’Ανώνυμον 
έπροικοδότει τό νέον Οίκονομιπόν ίδρυμα διά πε?.ατείας κεκτη- 
μένη; καί πληθώρας καταθέσεων ΰποσχομένων τών δύο τούτων
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ow e*λοστών νέαν ώθησιν είς τάς Τραπεζικός έργασίας καί άλμα- 
τιχήν χφόβΙογ.’ Εχ τοιούτων λοιπόν αφορμών καί μέ τοιαύτας λαμ- 
πράς ελπίδας ευοίωνου μέλλοντος άπεφάσιζβ μίτά τών λοιπών 
Ιδρυτών φίλωντήνμετατροπήν τής Ιδιωτικής Τραπεζης ε ίς 'Α νώ - 
ννμον τοΜχύτην δοθέντος χαΐ χοΰ ονόματος ΤςάΛίζα
‘Sftxog. Βιβμιιχ- JRFewut/ας ήτις άνέλαβε τόν όγκον τών έργα- 
οιών χαί καταθέσεων ώς διάδοχος χής Ιδιωτικής Τραπέζης Ή λ. 
Μ. Κουλουκουντή.

Λ Τ Υ Χ Η  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Καχά χήν λήξιν χών έργασιών ή Τράπεζα Κουλουκουνιή είχε 
έκχρεμεΐς παροχάς έπί πιστώσει έναντι εμπορευμάτων πρός δια
φόρους πελότας έχ δρ. 18.000.000 περίπου. Αί πιστώσεις αδιαι 
Ιβαινον κανόνι κώς χαί θά έξωφλοΰντο ώς χαί άπασαι at προηγού
μενοι, &ν μή έπήρχετο ή dwxtog^ αΐφνι&ίως, ήτις είχεν ώς άμεσον 
αποτέλεσμα τήν άφάνταβτον έκπτωσιν τών τιμών τών διαφόρων 
έμχορευμάτων.Εύρεθεΐσα οΰτώ ή Τράπεζα ώς χαΐ αί λοιπαί Τρά- 
χεζαι "Αθηνών-Πειραιώς ύπό τοιαύτας οννθήχας, Ιχρινε σκόπιμον 
νά κάμη χρήσιν τής ώ ς τούς έμπορους χορηγηθείσης ΰπό τής τότε 
Σ )ής Κυβερνήσεως άδειας πρός μεταφοράν χών εμπορευμάτων εις 
χό έξωτεριχόν χαί δή έκείνων ών ή παραλαβή χαί ή έκποίησις έν 
Έλλάδι άκέβαίνε δυσχερέστατη. Ή  Διεύθυνσις λοιπόν τής Τραπέ
ζης πρό τοιούτων απροβλέπτων εύρεθεΐσα άπεφάσισε νά έκτελέση 
τάς ύπό χών πελαχών δοθείσας αύτή έντολάς πρός μεταφοράν έμ- 
χβρευμάτην εις χό έξωτερικόν χαί διέχαξε τήν είς Ρουμανίαν φόρ- 
τωσιν μέρους μόνον τών παρ’ αυτή υπεγγύων εμπορευμάτων άξίας 
4 έχατομ. άνέθεσε δέ χήν πώλησιν αύτών είς τόν έχ τών ένιεταλ- 
(φΗι* Χ*μβούλων χής Τραπέζης χ. Γ . Μ. Κουλουκουνιήν μέ τήν 
ειδικήν έντολήν, ϊνβ μεταβή οδτος είς Ρουμανίαν πρός άσφαλε- 
βτέραν έχποίησιν καί έπωφελεστέραν διεξαγωγήν τής άνατεθείσης 
έντολής.

Καί ή μέν πώλησις έν Ρουμανία τών εμπορευμάτων έ βένετο 
όπωσδήποτε είς τιμάς χαλάς μέ δλην τήν έχει συοσώρευσιν άθρό- 
•9V τοιούτων έξ δλων τών μερών τοΰ χόσμου. Ά τυχώς τά χαλά 
έχ τής κωλήσεως άποτελέσματα δεν άπέφερον τό προσδοκώμενον 
άχοτέλβσμα ενεχα χής έπτωσεω; τοϋ Ρουμανικού ·\ομίσματος λέΐ 
ά «ό  40 λεπτά είς 17 λεπτά. Τά έχ χής πωλήσεώς τών εμπορευμά
των ποοά άνήλθον είς 12 περίπου έχατομ. τά όποια όμως δέν 
ήτο δυνατόν νά χρησιμοποιήσω χαί έχμεταλλευθή ή Τράπεζα, 
τοϋτο ήχο τό πρώτον ατυχές γεγονός τό άναχόψαν τήν άναμε- 
νομένην σταδιοδρομίαν χαΐ πρόοδον τών έργασιών τής Τςαπέζης, 
τής όποίας αί έργασίαικαιά τό α ' τρίμηνον Ιβαινον χανονιχώς 
χαΐ όμαλώς. Ά λλο  δμως σπουδαιότερον γεγονός τής παρακωλύσεως 
τής άσφαλοΰς σταδιοδρομίας τής Τραπέζης είναι αί προσωπικοί 

at γεννηθεϊσαι μεταξύ τόΰ Γενιχοΰ Διευθυντοΰ Ή λία Μ. 
Κονλονκονντή άφ’  ένός χαί ταΰ Προέδρου τοΰ Διοικητικού ; Συμ- 
βονλίου Γ . Νικολάου, τοΰ αντιπροέδρου Ν. Ρούσου καί τινων 
άλλων συμ βολώ ν άφ ’ ετέρου, ο( όποιοι έπεδίωκον τήν ανατροπήν

τοΰ Γενικού Διευθυντοΰ Κουλουκουντή καί τοΰ εντεταλμένου Συμ
βούλου X . Πετροπούλου·

Π Λ Η Ρ Ε Σ  Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ - Ν Ε Α  Δ Ρ Α Σ Ι Σ
Ή  πρώτη λοιπόν σοβαρά τρικυμία δέν εΰρε τά πλήρωμα τοΰ 

Οικονομικού σκάφους τής Ελληνικής Τραπέζης ευπειθές καί πρό
θυμον είς τά κελεύσματα τοΰ πολυπείρου άρχηγοΰ του. Οί ου- 
νεργάται τής χβές οί ίδρυταί χαί φίλοι έγκαταλείπουσι πρό τοϋ 
πρώτου κινδύνου τήν θέσιν των καί λησμονοΰσι τόν φίλον χαί 
συναθλητήν των. Ό  μέν λοιπόν Πρόεδρος αποσύρει χατά ’Ιούνιον 
τοΰ 1919 Α . Σ . 150.000, ό δέ αντιπρόεδρος λ. στ. 35.000 οΰτω 
δ* έπιφέρουσι τόν πανικόν μεταξύ τών άπλοΐκωτέρων καταθετών 
τής Τραπέζης, ώστε ήρθησαν εντός δύο μηνών καταθέσεις 10 έκ.

Ό  χαλός πλοίαρχος εις τάς τρικυμίας άναδεικνύεται. Ό  κ. 
Ή λίας Μ. Κουλουκουντής καί τό πιστόν περί αυτόν πλήρωμα άν- 
τέσχε καί έπί τέλους ένίκησεν. Ό  τοσάκις παλαίσας μέ τά κύματα 
καί τόν άγριον βορράν δέν άπεδειλίασεν, ώς καλός πηδαλιούχος 
ώδήγησεν είς ασφαλή λιμένα τό πλοΐόν του. Ή  Τράπεζα άντέσχε 
καί έφάνη πρός όλους συνεπής εις τάς υποχρεώσεις της. 'Απλώς 
τά δύο ταΰτα άτυχή γεγονότα άνέκοψα-ν τήν άλματιχήν πρόοδον 
τής Τραπέζης, ήλάττωσαν τάς καταθέσεις, έβράδυναν χήν ευερ
γετικήν έξέλεξίν της. Αί αντιδράσεις τέλος έ ναυάγησαν πρό τής 
σταθερός πυγμής τών Διευϊυνόντων τήν Τράπεζαν, οΰτω τά άπο- 
τελέσματα τοΰ Ισολογισμού τοΰ 1919 ήσαν ά·\αλόγως ούχί δυοά- 
ρεστα. Ή  Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων συνελθοισα έκτάκτως. 
τή 27 Δεκεμβρίου 1919 άπήλλαξε τών καθηκόντων τούς προανα- 
φερομένους Συμβούλους, οΰς κατέστησε καί υπευθύνους, άνέθεσε 
δέ είς τό νέον Διοικητικόν Συμβούλιον τήν ποινικήν καί πολιτικήν 
αύτών δίωξιν.

Ό  Γενικός Διευθυντής κ. Ή λ. Μ. Κουλουκουντής ήνα^κάσθη. 
νά παρατηθώ τής θέσεώς του κατά τόν ’Απρίλιον τοΰ 1920 άφή- 
σας μάλιστα ύπέρ τής Τραπεζης καί πάσας τάς άμοιβάς αύτοΰ,. 
άντ’ αύτοΰ δέ διωρίσθη ό χ. Βασίλειος Δούκας πρώην Διοιιχητής 
τής Τραπέζης Κρήτης. Ά τυχώς ό νέος Γενικός Διευθυντής μετά 
ενα μήνα άσθενήσας παρυτήθη, δτε τήν Γενικήν Διεύθυνσιν άνέ- 
λαβεν ό πρώην έντεταλμένος Σύμβουλος κ. X . Πετρόπονλος, γε
νομένων χαί τινων μεταβολών προσώπων τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου. Ή  Τράπεζα χατά τό δεύτερον άπό τής Ιδρύσεώς της 
Ιτος εύρέθη πρός δυσχερειών, ώς έχ τών άνω γεγονότων, έν τού- 
τοις τό Διοικητικόν Συμβούλιον ήσχολήθη μετ’  επιτυχίας πολλής 
πρός έξυγίανσιν παντός τρωτόν, μικρόν δέ χατά μικρόν ήδυνθη, 
ού μόνον νά ύπερπηδήσο παν έμπόδιον, άλλά χατώρθωσε νά μει- 
ώσ-Q τήν τοΰ προηγουμένου έτους ζημίαν αύιής καί νά £χχαθαρίσ|] 
άπάσας αύτής τάς ύποχρεώσεις, ώστε σήμερον νά είναι είς θέσιν 
άχωλύτως καί έπιτυχώς νά χωρήσχ} εμπρός είς τό έργον έπ’ άσ- 
φαλοΰς Οικονομικού εδάφους, δπως δταν τό πρώτον ήνοιξε τάς 
πύλας χης ώς ίδ.ωτική έπιχείρησις μέ πληθώραν έργασιών χαί κα
ταθέσεων, έπ’ άγαθφ τοΰ ’Εμπορίου της Βιομηχανίας καί Ναυ
τιλίας συμφώνως π^ός τήν Επωνυμίαν χαί τήν υψηλήν άποστολήν- 
διά τήν όποίαν έτάχθη ή Τράπεζα αΰιη.



ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ
ΙΔΡΥΤΗΣ Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έγεννήθη εν Κάσω, ΰπου έσποΰδασε τά πρώτα εγκύκλια μαθήματα" μετά τό πέρας τούτων ακο
λουθών τό τοϋ πατρός του έπάγελμα, παλαιού πλοιάρχου καί ιδιοκτήτου πολ/ών ιστιοφόρων, έπεδόθη 
εις τα ναυτικά τά όποια έκ νεαρας ηλικίας τον εΐλκυον. Σπουδάσσς είς τήν Ναυτικήν Εμπορικήν Σχο
λήν καί λαβών δίπλωμα πλοιάρχου διέπρεψεν ως τοιοϋτος καί άνεδείχθη διά τάς γνώσεις του, τήν έντι- 
μότητα καί τό ηθικόν τοΰ χαρακτήρός του, τά μέγιστα τιμώμενος ΰφ ’ απάντων τών συναδέλφων του. 
Περί τών υπηρεσιών τάς οποίας προσέφερεν εις τήν άγωνιζομένην 'Ελλάδα διά τοΰ ’Εμπορικού στόλου, 
γράφομεν έν τώ  Ζ ' τόμω «περί Ναυτιλίας».

’ Εγένετο ιδρυτής τής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας «Π οσα δώ ν »  καί τής Ελληνικής Τραπέζης Ε μ π ο 
ρίου, Βιομηχανίας καί Ναυτιλίας.



ΧΡ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ ΙΕ Τ Θ ΤΝ Ω Ν  Σ ΪΜ β Ο Υ Λ Ο Σ  ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ό  Κος Χρ. I Ιετρόπουλος εξ Αίγιου καταγόμενος γόνος τής γνωστής Τραπεζιτικής οΐκογενείας 
τ«οτ Πετροπονλων μετά τό πέρας τών εγκυκλίων αΰτοΰ σπουδών, ένεγράφη εις τήν Νομικήν Σχο/ ,']ν 
τοϋ Ε θν ικ ού  ΙΙανε.ιιστημίου. Άνακηρυχθείς διδάκτωρ τής Νομικής, ηρχισε τό δικηγορικόν του στ ίδιον, 
λί«ν ομιιΚ ενωρίς έπεδόθη είς τά Τραπεζιτικά. Ύ π ή ρ ;εν  είς τών συντελεστών τής δημιουργίας τής Έλλη- 
-ηζτής Τραπέζης εκλεγείς ώς ’Εντεταλμένος Σύμβουλος, ήδη είναι Διευθύνων αντής Σύμβουλος.
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Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚϋΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗ ΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

τήν ευθύτητα τοϋ

Ελληνική Τράπεζα Εμπορίου, 
J Βιομηχανίας καί Ναυτιλίας ήρ- 
\ χισε τάς εργασίας τη ; από τη ; 

J V 'J U  ϊη ; Νοεμβρίου 1918 τοΰ Β. Δ. 
τοϋ έπαυροΰντος τό καταστατικόν της 
δημοσιευθέντος τήν 18ην ’Οκτωβρίου τοΰ 
αΰτοϋ ετου;. Είναι λοιπόν ή νεωτέρα πα- 
σ jjv τών Ελληνικών Τραπεζών κυρίως ο- 
μω ; ή μορφή τοϋ ’Ανωνύμου Οικονομικού 
ιδρύματος δέν υπήρξε ουγχρόνω; τή γε- 
νένει καί ιδρύσει τή ; Τραπέζης κατά Ό - .  
κτώβριον τοϋ 1918, διότι ή’Έλληνική Τρά
πεζα Εμπορίου, Βιομηχανίας καί Ναυτι
λίας έπήγασε'· έ'ξ άλλης οικονομικής πηγής 
καί τοιαύιη ήτο ή ’Ιδιωτική Τράπεζα  
Ή λ(α Μ. Κουλουκουντή- συνεπώς ό ιδρυ
τής τή ; "Ελληνική; Τραπέζης 'Εμπορίου, 
Βιομηχανίας, Ναυτιλίας ε!να> ό κ. Ή λίας  
Μ. Κουλουκουντή;, οστις εΰτυχήσας λόγο) 
τοϋ πολέμου, καθώς καί τόσοι άλλοι συν
άδελφοί του έφοπλισταί, νά κερδίση αρκε
τά σημαντικά ποσά καί νά γίν^ κύριος σε
βαστή; περιουσίας, άπεφάσισε κατά μήνα 
’Οκτώβριον τοΰ 1917 νά ίδρυση ιδιωτι
κήν Τράπεζαν εις ήν έδω*ε τό όνομα Τρά
πεζα Η . Μ . ΚουΧονχουντή,

Ό  κ. Ή λίας Μ. Κουλουκουντής διά 
χαρακτήοός του, άνθρωπος νουνεχής και

προοδευακό;, έχων ώς πρόγραμμα τοϋ βίου του τήν μελέτην 
καί τήν άθόρυβον εργασίαν άνευ άτομιστικοϋ δμως έγωϊσμοϋ, αλ
λά τούναν ciov μέ τάσεις αλληλεγγύης καί μεταδόσεως καί είς τούς 
άλλους έκ τών ά/αθών τά όποια ή εργασία του έδημιοΰργησε 

κιίτοιήίύνατο κάλλιστα νά επενδύση τά κεφάλαιά του εΐςχρ εώ - 
γρτφ ι καί ακίνητα καί νά απολαμβάνω άνευ σκέψεων καί φρον
τίδάν τών εισοδημάτων του προύτίμησε διά τή ; ίδρύσεως τής 
Τραπέζη; νά χρησιμοποίησή τόν πλοϋΓον του κοινωφελώ; έπ’ ά. 
γαθφ καί τών συνεργατών του καί τοΰ ’Εμπορίου καί τή ; Κοι
νωνίας έν γένει, διέθεσεν 69εν άπαντα τά κεφάλαιά του άνερχό- 
μενα είς c j ποσίν τών 5 έκατομ. περίπου, τά όποια έχρησιμο- 
ποίησε διά τήν Τρίπεζάν του, ήτις τήν εποχήν εκείνην, ήτο ή 
μόνη, ήτις ήοχετο αρωγός πρός τό Έμπόριον καί πρός τό με- 
γάλον καί πρός τό μικρόν, οίίτω; ώστε ή κίνησις ήτο τοιαυτη, 
ώστε νά άποτελέσπ ό/κον ζηλευτόν. Είναι περιττόν νά παραθέσω - 
μεν άριθμούς τή ; κινήσεως τή ; έν λόγφ Τραπέζης. Τοιουτοτρόπως 
αί έργασίαι τής Τραπέζης εΰωδοϋντο, αί δέ προσφερόμεναι καί 
προτεινόμεναι έργασίαι ήσαν δυσανάλογοι πρός τά κεφάλαια τής 
έπιχειρήσεω; έκ δραχμών 5 έκατομ. καί μεθ’ ολας τάς υπο τοΰ 
κοινού προσφερθείσας εις τό ίδρυμα καταθέσεις, αΐτινες κατά 
τήν 31ην ’Οκτωβρίου τοΰ 1918 ημέραν τής παύσεως τών εργασιών 
τή ; ’ Ιδιωτική; Τραπέζη; Κουλουκουντή άνήρχοντο είς τό σεβα
στόν ποσόν τών 18 έκατομ.

Ή  αύ=ησις αΰτη τών εργασιών ήτο ό μόνος λόγος, δστις ένε- 
θάρρυνε τόν κ. Ή λ . Μ. Κουλουκοντήν, ΐνα είσακούσΐ) τάς προ- 
τροπά; καί παραινέσεις τών φίλων αύτοϋ πρός μετατροπήν τής 
’Ιδιωτικής Τραπέζη; είς τήν ’Ανώνυμον Μετοχικήν τοιαΰτην.Ό κ. 
Κουλ. έσκέφθη δτι μετατρέπων τήν Τράπεζαν του είς ’Ανώνυμον 
έπροικοδότει τό νέον Οίκονομιπόν ίδρυμα διά πελατείας κεκτη- 
μένη; κχί πληθώρας καταθέσεων ίιποσχομένων τών δύο τούτων
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e v m k e t f ir  νέαν ώθησιν είς τάς Τραπεζικός έργασίας καί άλμα- 
τιχήν πρόοβο'ν.’Εκ τβιούτων λαβών αφορμών καί μέ τοκιύτας λαμ- 
κράς έλπίδας εύοιώνου μέλλοντος άπεφάσιζβ μ*τά τών λοιπών 
Ιδρντών φίλων τήν μετατροπήν τής Ιδιωτικής Τραπέζης είς Α ν ώ 
νυμον τοΚιύτηι δοβένχος m i tov  ονόματος ® λ | «ιιι|  Tg*Mt{a 
‘X fu tf. Μ*·μψγ IKimU/α ς ^τις άνέλαβε τόν όγκον τών έργα- 
ourv xai χαταθέσεων ώς διάδοχος τής Ιδιωτικής Τραπέζης *Ηλ. 
Μ. Κονλονκουντή.

C7 S T Y X H  Γ Ε Γ Ο Ν Ο Ί Γ Κ

Κ ατά τήν λήξιν των εργασιών ή Τράπεζα Κουλουκουντή είχε- 
Ιχχρεμεΐς ιταροχάς έπί πιστώσει έναντι έμπορευμάτων πρός δια
φόρους πελότας έκ δρ. 18.000.000 περικον. ΑΙ πιστώσεις αΰιαι 
Ιβαινον χανονιχως xai θά έξβχρλοΰντο ώς χαί άπασαι αί προηγού- 
μεναι, άν μή έπήρ*ετο ή άναχωχή αίφνιδίως, ήτις ειχεν ώς άμεσοι· 
«Ι*ο«6λβσμα τήν άφάνταστον Ικπτωσιν τών τιμών τών διαφόρων 
έμπορενμάτών. Κύρβθεΐσα οδχοο ή Τράπεζα ώς καί αί λοιπαΐ Τρά- 
«εζαι 'Αθηνών-Πιιρανώς ΰπό τοιβύτας συνθήκας, έκρινε σχόπιμον 
νά χάμΐ] χρήσιν τής είς τούς έμπορους χορηγηθείσης νπό τής τότε 
2 )ή ς Κυβερνήσεως άδειος πρός μεταφοράν ιών έμπορευμάτων είς 
«6  έξωτεριχόν xai δη έκείνων ών ή παραλαβή χαί ή έκποίησις εν 
Έλλάδι άπέβαινε δνσχερεστάτη. Ή  Αιβύβυνσις λοιπόν τής Τραπέ- 
ζης πρό touhitcv απροβλέπτων εύρεθεΐσα άπεφάσισε νά έχτελεσχι 
« ϊ ς  4κό των πελατών δοθείσας αυτή έντολάς πρός μεταφοράν έμ- 
M Q nftdttn  είς τά έξωτεριχόν xai διέταξε τήν είς Ρουμανίαν φόρ- 
τ*Μ>ιν μέρους μόνον τών παρ* αύτή υπεγγύων έμπορευμάτων άξίας 
4 fcw rofb άν& εσε δέ τήν πώλησίν αΰτώνείς τόν έκ τών ένιεταλ- 
μ*ν«·*ϊ«*μβονλΛίν τής Τραπίζης χ. Γ . Μ. Κουλουκουνιήν μέ τήν 

Ινα μεταβή οΰτος είς Ρουμανίαν πρός άσψχλΐ- 
ht χαί έπωφβλβστέραν διεξαγωγήν τής άνατεβείσης 

έντολής.
Καί ή μέν πώλησις έν Ρουμανία τών έμπορευμάτων έ/ένετο 

όπωσδήποτε είς τιμάς χαλάς μέ δλην τήν έχει συοσώρευσιν άθρό- 
« ν  τοιούτων έξ δλων τών μερών τοΰ κόσμου. Ά τυχώς χά χαλά 
bt Τής Μβλήσεως άποτελέσματα δέν άπέφερον τό προσδοκώμενον 
ά*κ>τέλ*σμα cvsxa τής έπτώσεως τοΰ Ρουμανικού νομίσματος λέΐ 
άκό 40 λεπτά είς 17 λεπτά. Τά έχ τής πωλήσεως τών έμπορευμά- 
w r  ποαά άνήλθον είς 12 περίπου έκατομ. τά όποια όμως δέν 
IpC* δννατόν νά χρησιμοποίηση xai ίκμεταλλευθή ή Τράπεζα, 

τό πρώτον άτυχές γεγονός τό άναχάψαν τήν άναμε- 
νόμένην σταδιοδρομίαν xai πρόοδον τών έργασιών τής 'Τςαπέζης, 
τ ή ; ό*οίας αί έργασίαι χατά τό α ' τρίμηνον έβαινον χανονιχώς 
« ε ΐ  όμαλώς. ‘Αλλο δμως σπουδαίο τερον γεγονός τή ; παρακωλύσεως 
τής άο φαλοΰς  σταδιοδρομίας τής Τραπέζης είναι αί προσωπιχαι 
Ιρ»8ες, at γεννηθεΐααι μεταξύ τόϋ Γενικού Διευθυντοΰ Ή λία Μ.

, jW H w ow tij άφ* ένός xai τοΰ Προέδρου τοΰ Διοιχητικοΰ ϊ Συμ- 
| M U o« ϊ*. Νικολάου, τοΰ Αντιπροέδρου Ν. Ρούσου χαί τινων 
«λ λ «*  συμβούλων άφ* έτέρου, ο! όχοΐοι έπεδίωχον χήν ανατροπήν

τοΰ Γ  ενικού Διευθυντοΰ Κουλουκουντή xai τοΰ εντεταλμένου Συμ
βούλου X . Πετροπούλου.

Π Λ Η Ρ Η Σ  Α Ν Ο Ρ Θ Ω Σ Ι Σ - Ν Ε Α  ΔΡ Α Σ  Ι Σ
Ή  πρώτη λοιπόν σοβαρά τρικυμία δέν εδρε τό πλήρωμα τοΰ 

Οικονομικού σχάφους τής Ελληνικής Τραπέζης ευπειθές xai πρό
θυμον είς τά κελεύσματα τοΰ πολυπϊίρου αρχηγού του. ΟΙ ου- 
νεργάται τής χθές οί ίδρυται xai φίλοι έγχαταλείπουσι πρό τοΰ 
πρώτου κινδύνου τήν θεσιν των xai λησμονοΰσι - τόν φίλον xai 
συναθλητήν των. Ό  μέν λοιπόν Πρόεδρος άποσύρει χατά ’Ιούνιον 
τοΰ ;9 ΐ9  Λ. Σ . 150.000, δ  δέ άντιπρόεδρος λ. στ. 35.000 οΰτω 
δ ’ έχιφερονσι τόν πανικόν μεταξύ τών άπλοΐκωτέρων καταθετών 
χής Τραπέζης, ώστε ήρθησαν έντός δύο μηνών καταθέσεις 10 έκ.

Ό  καλός πλοίαρχος είς τάς τρικυμίας άναδειχνύεται. Ό  χ. 
Ή λίας Μ. Κόυλουκουντής xai τό πιστόν περί αυτόν πλήρωμα άν- 
τέσχε xai -επί τέλους ένίκησεν. Ό  τοσάκις παλαίσας μέ τά κύματα 
xai τόν άγριον βορράν δέν άπεδειλίασεν, ώς χαλός πηδαλιούχος, 
ώδήγησεν είς ασφαλή λιμένα τό πλοΐόν του. Ή  Τράπεζα άντέσχε 
καί έφάνη πρός όλους συνεπής είς τάς υποχρεώσεις της. 'Απλώς 
τά δύο ταΰτα άτυχή γεγονότα άνέχοφαν -τήν άλματιχήν πρόοδον 
τής Τραπέζης, ήλάττωσαν χάς καταθέσεις, έβράδυναν τήν ευερ
γετικήν έξέλεξίν της. Αί αντιδράσεις τέλος έναυάγησαν πρό τής 
σταθερας πυγμής τών Διευ3υνόντων τήν Τράπεζαν, οΰτω τά άπο
τελέσματα τοΰ ’ Ισολογισμού τοΰ 1919 ήσαν άταλόγως οΰχΐ δυοά- 
ρεστα. Ή  Γενική Συνέλευσις τών Μετόχων συνελθοισα έκτάχιως 
τή 27 Δεκεμβρίου 1919 άπήλλαξε τών χαθηχόντων τούς προανα- 
φερομένους Συμβούλους, οΰς κατέστησε καί υπευθύνους, ανέθεσε 
δέ είς τό νέον Διοικητικόν Συμβοΰλιον τήν ποινικήν xai πολιτικήν 
αύτών δίωξιν.

Ό  Γενικός Διευθυντής χ. Ή λ. Μ. Κουλουχουντής ήνα^χάσθη, 
νά «αρατηθή τής θέσεώς του χατά τόν ’Απρίλιον τοΰ 1930 άφή- 
σας μάλιστα υπέρ τής Τραπέζης xai πάσας τάς άμοιβάς αΰτοδ^. 
άντ’ αΰτού δέ διωρίσθη ό κ. Βασίλειος Δούκας πρώην Διοιιχητής 
τής Τραπέζης Κρήτης. Άχυχώς ό νέος Γενικός Διευθυντής μετά 
ενα μήνα άσθενήσας παρρτήθη, δτε τήν Γενικήν Διεύθυνσιν άνέ- 
λαβεν ό πρώην εντεταλμένος Σύμβουλος κ. X . Πετρόπουλος, γε- 
νομένων χαί τινων μεταβολών προσώπων τού Διοιχητικοΰ Συμ
βουλίου. Ή  Τράπεζα κατά τό δεύτερον άπό τής Ιδρύσεώς τη ς. 
ίτος ευρέθη πρός δυσχερειών, ώς έχ τών άνω γεγονότων, έν τού- 
τοις τό Διοικητικόν Συμβούλιον ήσχολήθη μετ’  επιτυχίας πολλής 
πρός έξυγίανσιν παντός τρωτού, μικρόν δέ χατά μικρόν ήδυνθη 
οΰ μόνον νά ύπερπηδήσο παν έμπόδιον, άλλά χατ<όρθωσε νά μει- 
ώσχ) τήν τού προηγουμένου έτους ζημίαν αυτής xai νά έχχαθαρί<η] 
άπάσα; αύτής τάς υποχρεώσεις, ώστε σήμερον νά 8twu «ίς θέσιν 
άκωλύτως καί έπιχυχώς νά χωρήοχι έμπρός είς τό  εργον έπ’  άβ- 
φαλούς (Ηχονομιχοϋ έδάφους, όπως δταν τό πρώτον ήνοιξε τάς 
πύλας της ώς ίδ·ωτιχή έπιχείρησις μέ πληθώραν έργαόών xai κα
ταθέσεων, έπ’ άγαθφ τού Εμπορίου της Βιομηχανίας xai Ναυ
τιλίας συιιφώνως π >ός τήν ’Επωνυμίαν xai τήν ύψηλήν άποστολήν 
διά τήν όποίαν έτάχθη ή Τράπεζα αΰιη.
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Tij πρωτοβουλία tor  τότε Λιοικητοΰ της Εθνική; 
Τραπέζης Στεφ. Στρέϊτ ίδρύθη διά τοΰ Β. Λ. της Της Δ ε 
κεμβρίου 1904 ή Τράπεζα τής ’Ανατολής ύπό τής ’ Εθνι
κής Τραπέζης τής Ε λλάδος καί n|;Nationalbank Fur 
Deutschland τοΰ Βερολίνου μέ πρόγραμμα δράσεως εν 
Τουρκία καί Αίγυπτο), οπού ή Έθνικί] Τράπεζα τής 'Ε λ 
λάδος ώς έκ τοΰ καταστατικοΰ της δέν ήδΰνατο νά έπεκ- 
τείνη τάςέργασίας τΐ)ς. Αί ίδρντριαι Τράπεζαι εΐχον κατ’ άρ. 
χάς ϊσα δικακόματα καί ϊσας ΐποχρεώσεις. Τό Κεφάλαιον 
ώρίσθη ;<ς 10 έκατ. φράγκων χρυσών διηθημένων είς ανω 
νύμους μετοχάς τών Γ>< Μ * φρ. έκάστη, κατεβλήθη δέ έξ ολο
κλήρου εξ Χσον καί από κοινοΰ υπό τής Έ θνικής Τραπέζης 
τής Ε λλάδος καί τής Γερμανικής. Τοΰ πρώτου Διοικητικού 
Συμβουλίου έπί μίαν εξαετίαν μετέσχον ό Διοικητής τής 
Έθ-νικής Τραπέζης κ. Στεφ. Στρέϊτ ώς Πρόεδρος, δ Ίω ά ν . 
Βαλαωρίτης ώς μέλος δυο διευθυνταί τής Nationalbank 
fiir Deutschland τών οποίων, ο εις ώς αντιπρόεδρος, ό δέ 
ά'λλος ώ ς  μέλος. Ύ π ό  τοιούτους οιωνούς ήρχισε τάς εργα
σίας της ή Τράπεζα τής ’Ανατολής, τής δποίας δ χαρακτήρ 
πριν ή παρέλθη ετος άπέβη τελείως 'Ελληνικός καί ασύμ
φορος πρός τά Γερμανικά κεφάλαια, δι’ ο κατόπιν συνεν
νοήσεως άπεσΰρΟη ή Γερμανική Τράπεζα έκχωρηθέντων

αυτή τοΰ έν ’Αμβούργο) πρακτορείου και τοΰ έν Κο>ν]πόλει 
υποκαταστήματος τής Τραπέζης ’Ανατολής.

αι irrni mirmi
Ή  Τράπεζα ’Ανατολής άπό τοΰ πρώτου έτους τής ιδρύ- 

σεώς τΐ|ς προέβη εις την Ϊδρυσιν ύποκαταστημάτων καί 
πρακτορείων. Ούτω ίδρύίΐη πρακτορεΐον έν ’ Αμβούργο),> 
υποκατάστημα δέ έν Κων]πόλει, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη, 
’Αλεξανδρεία,Καΐρω, νειοτερα δέ πρακτορεία έν Μυτιλήνη, 
Σέρραις Ζαγαζίκ, υποπρακτορεία δέ έν Μαγνησία, Περ- 
γάμω καί Σόμα.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον έχει απεριόριστον δικαιο
δοσίαν άπορρέουσαν έκ τοΰ Καταστατικού, ή δέ πρώτη έκ 
τής ’ Εθνικής Τραπέζης πηγάσασα κατ’ άρχάς κηδεμονία 
τελείως σήμερον έξέλιπεν καίτοι ή Ε θνική  Τράπεζα είναι 
κάτοχος σημαντικού αριθμού μετοχών τής Τραπέζης ’Ανα
τολής.

Α Υ Ξ Η Σ Ι Σ  Κ Ε φ Η Λ Η Ι Ω Ν
Τό μετοχικόν κεφάλαιον άπό 10 έκατ. τώ  190(3 άνεβι- 

βάσθη εϊς 15 έκατ., τώ  δέ 1910 εϊς 25 έκατ. διηρημένον 
εϊς μετοχάς ονομαστικής άξίας φρ. 125 έκάστη.

Αί μετοχαί τής Τραπέζης ’Ανατολής άνήκουσι κατά

2 2 1
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μέγιστον μέρος είς Γάλλους κεφαλαιούχους είσήχθησαν 
δέ Ιπισήμως εις τό  Χρηματιστήριον τών Παρισίων.

Αί έργασίαι τής Τραπέζης Ιβαινον κατ’ άρχάς καλώς, 
άλλ’ αί τοΰ έν Σμύρνη υποκαταστήματος άνωμαλίαι Ιπέφε- 
ρον σπουδαίαν κρίσιν άπορροφήσασαι άπό τοΰ 1914 ποσόν 
.περίπου 5 έκατομ. ήτοι περί τό 1]3 τών άπό τής ίδρύσεως 
τής Τραπέζης προκυψάντων καθαρών κερδών αυτής.

“ Η δη δυνάμεθα νά εΐπωμεν οτι ή Τράπεζα ’ Ανατολής 
χάρις είς τήν άοκνον καί μετά μεγίστης προσοχής καί συν- 
τηρητικότητος διεύθυνσιν αυτής εύρίσκεται εν τελεία έξυ- 
γιάνσει ώ ς  άποδεικνύει, ή εκθεσις πρός τούς Μετόχους καί 
δ  ’ Ισολογισμός τοΰ 1920 εκ τοΰ οποίου άποσπώμεν τους 
-4ξής αριθμούς:

Σύνολον προϋπολογισμού ΙδΒ.608.155 15
Καταθέσξ*ς; δψεως 62.301.600 70

» επί προθεσμία 20.175.207 35
Ταμιευτήριο, ν 7.641.823 10
Κ αθαρά κέρδη πρός διανομήν 7.447.313 20

Λ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ
Τ ό Διοικητικόν Συμβούλιον νΰν άποτελεϊται έκ τών κ. 

Ί ω ά ν . Εύτα’ξίαπροέδρου, Μ. Π . Καμάρα Γ  ενικού Διευ- 
θυντοΰ, Ί ω ά ν . Ά θα νασάκ η , Στεφ. Δέλτα, Λεωνίδα Ζ α 
ρίφη, Νικολ. Καλογεροπουλου, Μιλτ. Νΐγρεπόντη, Φ*ρδι* 
νάνδου Σερπιέρη, ’ Αλεξ. Σκούζε μελών.

Ν Α Υ Τ Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
> » » » » > <

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Σπουδαιοτάτη ελλειψις, έξ ής ύπέφερε τά μέγιστα τό 

'Ελληνικόν ναυτικόν, ήτο ή ανυπαρξία Ναυτικής Τραπέζης. 
Π ρό  τεσαρακονταετίας είχεν ίδρυθή τοιαύτη Ναυτική Τρά- 
χβζα ό  ’Αρχάγγελος, αλλά μεθ ’ δλην τήν Ικανότητα λαί δρ- 
γάνωσιν τοΰ Κεφαλήνος Σκαλτσούνη δέν έπετεύχθησαν τά 
Αναμενόμενα αποτελέσματα. Ατυχώς ή πρώτη αύτη ναυ
τική Τράπεζα έναυάγησεν. Επίκουρος εις τό Ελληνικόν 
δαντικόν κατά τό διάστημα τοΰτο έπήλθεν ή Τράπεζα ’Α θ η 
νών χάρις είς τάς ένεργείας τοΰ δραστήριου Τραπεζικού 
’ Αναστασίου Σπουργίτη, δστις τότε διηύθυνε τό έν Σύρω  
Υποκατάστημα τής Τραπέζης ’Αθηνών, ήδη δέ είναι είς τών 
Συμβούλων τ^ς Τραπέζης τής ’ Εθνικής Οικονομίας. :

*Η ευεργετική διά τούς ναυτικούς δρασις τής Τραπέζης 
* Α θηνών δέν ήτο δυνατόν νά έχη τοιαύτην εκτασιν οΐαν θ ά  
£Ϊχε μία καθαρώς Ναυτική Τράπεζα, ούτε ή Τράπεζα 
'Α θηνών ήδύνατο νά έπεκταθή εΰεργετικώτερον πέραν τοΰ 
κύκλου τών εργασιών της. Οί ναυτικοί επρεπε νά εχωσιν 
Ιδίαν Τράπεζαν ή οποία νά ένισχύη αυτούς είς τάς έπιχαρή- 
χβ&ς των, νά ύποβοηθη είς τήν δημιουργίαν καί αύξησιν τοΰ 
^Ελληνικού ’ Ε μ π ο ρ ίο υ  τττόλττπ, ώστε νά μή γίνωνται θύ 
ματα οί δανειζόμενοι ναυτικοί φοβέρας έκμεταλλεύσεως υπό 
Λ αφύρων τοκογλύφων. Είς τήν Ναυτικήν τέλος Τράπε- 
ζ^ινθά κατέθετον τάς οικονομίας των οί "Ελληνες ναυ
τίλοι.

ι mm mm- mu tbs mm mm
Π ρός θεραπείαν τής καταστάσεως καί μέ πρόγραμμα

τήν άνύψωσιν άπό πάσης άπόψεως τής θέσεως τοΰ Έλληνος 
ναυτικού ίδρύθη ή Ν α υ τ ι κ ή Τ ρ ά π ε ζ α  υπό τοΰ αειμνή
στου ’ Αντωνίου Παληού τοΰ μεγαλοϊδεάτου "Ελληνος έφο- 
πλιστοΰ, Λεωνίδα Μιχάλου, Τζών Τζεϊμς Μακ Δούαλ, Ισι
δώρου Κρεπέν, Γεωργίου Δομεστίνη Εφοπλιστών καί τοΰ 
Εμπόρου ’Αθανασίου Μαρκαντωνάκη, οϊτινες άνέλαβον 

καί τάς 50.000 τών μετοχών τής ’Ανωνύμου ταύτης Τραπε
ζικής Εταιρείας.

■ΑΡηχις ιςαι ςκο̂ιος της tphjtbzh£
Αί έργασίαι τής Τραπέζης είναι κυρίως δάνεια έπί υπο

θήκη πλοίων καί άτμοπλοίων, προκαταβολαί έπί ναυλοσυμ- 
φωνητικοΰ, παραγγελίαι ναυπηγήσεων, αγορά, ποίλη- 
σις κ.τ.λ. πλοίων καί άτμοπλοίων παροχή δανείων έπι π ρ ο - 
σωπική έγγυήσει είς έπαγγελματίας ναυτικούς κ.λ,π. Μέ 
τοιοΰτο πρόγραμμα ήρχισε τάς εργασίας της ή σπουδαιο- 
τάτη αύτη Ναυηκή Τράπεζα, βάσκανος δμως μοίρα  λίαν 
ενωρίς άφήρπασε τόν πρωτεργάτην ’Αντώνιον Παληόν 
άπορφανίσασα τήν Τράπεζαν τοΰ κυριωτέρου παράγοντος 
της. Εύχόμεθα ή έπελθοΰσα διαταραχή νά παρέλθη καί νά 
έπιτευχθώσι τά άγαθά τά όποια ?θεντο πρό αυτών οί ίδρυ- 
ταί Ιπ ’ άγαθώ  τοΰ ^Ελληνικού ναυτικοΰ καί τών 'Ελλήνων 
ναυτικών. 'Ο  καλός πλοίαρχος είς τήν τρικυμίαν διακρίνε- 
ται, δι’ δ εχομεν απόλυτον πεποίθησιν, δ η  οί έφοπλισταί 
καί ίκανώτατοι ναυτικοί οί ίδρυσαντες τό σωτήριον διά τήν 
ναυτι λίαν ίδρυμα δέν θά  άποδαλιάσωσιν, αλλά θ ά  καθο- 
δήγωσι το Οίκονομικον σκάφος τής Ναυτικής Τραπέζης είς 
τόν ασφαλή λιμένα τής άναπτύξεως προόδου καί ευεργετι
κής δράσεως.
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Γ Ε Ν Ι Κ Η  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α
---------------------------------— φ - φ - φ  4

ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Κατά ’ Ιούλιον τοΰ 191Η ή Λαϊκή Τράπεζα ήγουμένη 

ο μ ά δ ο ; Κεφαλαιούχων συνέστησεν ’Ανώνυμον 'Εταιρείαν 
υπό τήν επωνυμίαν «Γενική Τράπεζα τής Ε λλάδος» μέ 
κεφάλαιον 3.000.000 καί έδραν τάς Α θ ή ν α ; .

Σκοπός τής οΰτω συσταθείσης Τραπέζης ήτο ή ενισχύ
εις τοΰ ’Εμπορίου και τής Βιομηχανίας διττώς: τό μέν διά 
τής παροχής οικονομικών ευκολιών είς τού; εμπόρους καί 
βιομηχάνους, τό δέ διά τής ίδρύσεω; 'Εταιρειών βιομηχα
νικών καί τής ένισχύσεως υφισταμένων τοιούτων.

Ή  ελλειψις τοιούτου οργανισμού ήτο κατάδηλος· ή άνά- 
ληψις δμως συστάσεως ήτο τό μέν δύσκολο; λόγω τής άρ- 
ξαμένης ήδη τότε δυσπιστίας τοΰ κεφαλαίου, τό δέ επικίν
δυνος λόγω τών ειδικών οικονομικών συνθηκών τής χώ- 
§ας. Π αρ ’ δλα δμως ταΰτα οί ίδρυται έν πλήρει έπιγνώοει 
προέβησαν εις τήν σύστασιν τής Τραπέζης ταύτης.

Α ί ο ι ι ς Η τ π ς ο Γ ΐ  X Y j w e o Y A i o t f

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άπετέλεσαν οί κ. κ. Ίω άν . 
Κουντουριώτης Πρόεδρος, Σπ . Λ οβέρδο; Αντιπρόεδρο;, 
Κ. Κυριάκό;, Δ . Λοβέρδος, θ .  Πετρακόπουλος, Δ . Κωστό- 
πουλος. Διευί>ύνων Σύμβουλος δ κ. Σ π. Λοβέρδος τέως 
Διευθυντής τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 'Ελλάδος.

Αί έργασίαι τής Τραπέζης είναι: Ιον) Τραπεζικαί, 2ον) 
Οίκονομικαί (Μελέτη, ϊδρυσις καί όργάνωσις άνωνύμων 
«α ί  άλλων 'Εταιρειών γεωργικών, βιομηχανικών, μεταλλευ
τικών κ.τ.λ.) 3ον) Έ μπορικαί καί Ναυτιλιακαί, 4ον) ’Α σφ α 
λιστικοί Έργασίαι, όον) Υ πηρεσία  Οικονομικών μελετών 
καί δημοσιεύσεων.

ΙΔΡΥΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
’Από τών ποοίτων μηνών ή Διεύθυνσι; τή; Γενικής

Τραπέζη; τή; Έ Ιλ ά δ ο ; μελετήσασα τά ; διαφόρου; βιομη
χανικός άνάγκας προβαίνει είς τήν σύστασιν τής Α ν ω ν ύ 
μου 'Εταιρείας Γεωργικής Βιομηχανίας μέ κεφάλαιον
3.000.000, μέ εργοστάσια εν Καλάμαις καί Πειραιεΐ πρός 
παραγωγήν Οινοπνεύματος, Οίνων, ’Ελαίων. Διοικητικόν 
Συμβούλιον: Θεόδ. Ρετσίνας πρόεδρος, Κ. Κυριάκό άντι- 
πρόεδρος Σπ. Λ οβέρδο;, I. Δ . Λοβέρβος, I. Σταματελά- 
κης, Δ . Κωστόπουλος, I. ΟΙκονόμου, X . Βαρυμπόπης, Τ ε
χνικός Διευθυντής I. Σταματελάκης· ταύτην ακολουθεί ή 
‘Ανώνυμος 'Ελληνική ’Εταιρεία Ποτοποιίας, μέ κεφάλ.
300.000 πρός κατασκευήν ποτών καί ηδυπότων, Διοικητι
κόν Συμβούλιον : I. Σταματελάκης, Δ , Καραγιάννης, Δ . 
Κωνσταντίνου, Δ. Γκίνης, Α . Βακράτσας, I. Καλούλης· 
είτα ή Εταιρία ’Ελληνικών Ξενοδοχείων, ήτις ίδρύθη 
από κοινοΰ μετά τών Τραπεζών ’Εθνικής, ’Αθηναϊκής, 
Λαϊκής, Βιομηχανίας, Ε θνικής Οικονομίας μέ κεφάλαιον
3.000.000 Διοικητικόν Συμβούλιον: Ευστάθιος Λάμψας 
πρόεδρος, Κ. Κυριάκός αντιπρόεδρος, Δ . Γαλανόπουλος, 
Μ. ’Εμπειρικός, Γ . Ίατροΰ, Σ . Π . Λοβέρδος, Γ . Μ ποστα- 
τζόγλου, Θ. Πετρακόπουλος, Α . Σπουργίτης, Γενικός Διευ
θυντής Θ. Πετρακόπουλος. ’ Ιδιοκτησία τής 'Εταιρείας είνε 
τό ΞενοδοχεΤον ή «Μεγάλη Βρεττανία* καί ή ’Α νώ νυ
μος Μηχανουργιχή xai Ξυλουργική ‘Εταιρεία Μ Α Ξ  μέ 
κεφάλαιον 2.000.000 καί Διοικητικόν Συμβούλιον: Σπ . 
Λοβέρδος πρόεδρος, I. Κυριαζίδη; άντιπρόεδρος, Δ . Λ ο 
βέρδος, Α . Βακρατσάς, Α . Μιχαλακόπουλος, Ι . ’Ελλούλ, Τε
χνικοί Διευθυνταί: 1. Κυριαζίδης I. Έλλούλ* καί τέλος τό 
’Ελληνικόν Συνδικάτον πρός έκμετάλλευσιν τώ ν υδραυ
λικών δυνάμεων τής χώρας α π ό  κοινοΰ μετά τών Τρα
πεζών: ’Εθνικής, ’Αθηνών, Βιομηχανίας ’Εθνικής Οικο
νομίας, Πειραιώς, Χίου· Διοικητικόν Συμβούλιον : Ά λ .  
Διομήδης πρόεδρος, I. Ή λιάσκος, Έ π . Χαρίλαος, Ά ν .  
Σπουργίτης, Σ . Μανωλατος, Ν. Πασπάτης, Μιλ. Ά ρ μ ά -  
σης, Σπ. Λοβέρδος.
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'Η  Θεσσαλονίκη ή~ σπουδαιοτέρα εμπορική τής Μακε
δονίας πόλις δέν ήτο δυνατόν νά υστέρηση είς τήν δημιουρ
γίαν τών μέσων τά όποια συντρέχουσι καί υποβοηθοΰσι τό 
εμπόριον.

'Η  τοιαΰτη άντίληψις τής οικονομικής ένεργείας δέν ήτο 
δυνατόν νά διαφυγή τήν προσοχήν τοΰ Ίσραηλιτικοΰ στοι
χείου τής πόλεως τό όποιον διά τής ίκανότητος καί δραστη- 
ριότητόςτου έκράτει είς χεϊράς του δλον τό εισαγωγικόν καί 
εξαγωγικόν εμπόριον τής Μακεδονίας καί τής λοιπής ένδο- 
χώρας μέχρι αυτής σχεδόν τής Σερβίας.

Τήν πρώτην ώθησιν πρός ενίσχυσιν τοΰ ’Εμπορίου Θεσ
σαλονίκης διά Τραπεζιτικής έπιχειρήσεως εδωκεν ή ιδιωτική 
πρωτοβουλία, οΰτως ώστε αί πρώται Τράπεζαι είχον τόν 
χαρακτήρα τών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Α Β Ρ Α Α ] Η  X . RJHRP
Π ρό 60 περίπου έτών.ό ’ Αβραάμ X. Ά μ α ρ  γόνος πα

λαιός Τραπεζικής οίκογενείας εχων άφθονα τά  υλικά μέσα 
ίδρυει τήν ομώνυμον Τράπεζαν υπό τόν τίτλον Ά β ρ ά μ  X. 
Ά μ α ρ .  Αί έργασίαι τής Τραπέζης εβαινον καλώς, έγένετο 
αγορά καί πώλησις συναλλάγματος, έδίδοντο δάνεια εις 
τους εμπόρους, ήνοίγοντο τρεχούμενοι λ)σμοί, τό δε σπου- 
δαιότερον ΰπεστηρίζετα ή γεωργία, ή πρώτη πηγή τοΰ ’Ε μ 
πορίου, διά παροχής δανείων είς τους τσιφλικούχους καί 

λοιπούς γαιοκτήμονας.

Ο  Σ 7 Ϊ Ο Τ Α  7*. X .  7SM7SP
Π αρά τήν Τράπεζαν ’Αβραάμ X. Αμαρ τώ  1906 ό υιός 

Σαοΰλ A . X . Ά μ α ρ , δστις έσπούδασε τά Τραπεζιτικά έν 
Ευρώπη, ίδρυει νέαν ϊδικήν του Τράπεζαν υπό τόν τίτλον 
«Τ ράπεζα Σαούλ Ά μ α ρ » .  Αί έργασίαι καί τών δυο Τραπε

ζών καί ’Α βραάμ X. Ά μ ά ρ  Σαούλ Ά μ ά ρ  εβαινον κάλλι- 
στα, ό δε έμπορικός κόσμος τής Θεσσαλονίκης εύρισκε 
παρά τοΐς Ά μ ά ρ  τήν δέουσαν ύποστήριξιν καί ενίσχυσιν εις 
τό ’ Εμπόριον πρός όφελος τής κοινωνίας παρά τή οποία 
ειργάζετο, έξ ίσου ;_δέ πάντες απέβλεπον μετά πολλής έκ- 
τιμήσεως καί αγάπης πρός’ τε τόν πατέρα Α β ρ α ά μ  καί 
τόν υιόν Σαούλ Ά μ ά ρ , διότι αί Τράπεζαι Ά μ ά ρ  ήσαν άπό 
τάς παλαιοτέρας καί σπουδαιοτέρας Τράπεζας τής Θεσ
σαλονίκης.

0 ΣΑ07Δ AHAP ΕΙΣ 2ΑΡΙΣΙ0ΤΣ
Τ ώ  1920 ο υιός Σαούλ Ά μ ά ρ  αποφασίζει νά μεταφέρω 

τήν έ'δραν τών Τραπεζικών του έπιχειρήσεων είς Παρισίους, 
άπό τοϋ έτους δέ τούτου έγκαθίσταται πλέον έν Παρισίοις.

Π k M W l  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΑΡ
Αί δυο λοιπόν Τράπεζαι Α β ρ α ά μ  καί Σαούλ Ά μ ά ρ  

συγχωνεύονται είς Α νώ νυ μ ον  Μετοχικήν Τραπεζικήν 
'Εταιρείαν υπό τόν τίτλον Τράπεζα Ά μ ά ρ .

Τό Κεφάλαιον τής Τραπέζης όλοσχερώς καταβεβλημέ- 
νον ανέρχεται εις 1.200.C00 διηρημένον είς 12.C00 μετοχάς 
πρός δραχμάς 100 έκαστη.

Δίοίκηαις. Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελεϊται έκ 
τών κ. κ. ’Αβραάμ X .  Ά μ ά ρ  Προέδρου, Σαούλ A . X .  
Ά μ ά ρ  αντιπροέδρου, Μ ωϋαή Σ . Άοσαέλ  καί Έ λη  Α . 
Ά μ ά ρ  μελών.

Διευθυντής τής Τραπέζης είναι ό /.. Έ λη Άλλαλούφ.
Τοιαΰτη έν συντομωτάτη σκιαγραφία ή εξέλιξις καί 

δράσις τής Τραπέζης Ά μ ά ρ , ήτις τιμα τόσον τούς πρωτοϊ- 
δρυτάς Α β ρ α ά μ  καί Σαούλ, ήδη δέ μέλη τοΰ Διοικητικού 
Συμβουλίου, όσον καί τούς Διευθυνοντας αυτήν εύγενέστα- 
τον κ. Έ λη Άλλαλούφ.



Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Μ Ε Γ Η Ρ , ,





Τ Ο Μ Ο Ι  14

ιι

ΤΗ Σ ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1821—1921

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τ Ο Μ Ο Σ  7*

2 (Γ 
? €

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ά
— -

Τ  ρ  α  Π  ε  Ζ  Ά  Μ Ε Γ Η Ρ

 ■ < # % ■  J · —

Ή  πρώτη πνοή τής Ελευθερίας ή  όποία έπήλθεν 
με τ ά  τήν προσάρτησιν τής Θεσσαλίας έπές:ερεν ώ ς  
ήτο επόμενον τ ά  αγαθά άποτελέσματά της. "Οπου 
βασιλεύει ή  θε ά ελευθερία έκεΐ καί τ ό  Φ ώς  και ή  
Ευτυχία' όπου ή  βάρβαρος Δουλεία επικάθεται έκεΐ 
τ ό  σκότος κα'ι ή  δυστυχία. Ή  αποχώρησις τ ών  
Τούρκων έκ τής πλούσιας θεσσαλικής γ ής  έδωκε τ ό  
σύνθημα τής άναδιοργανίόσεως- ό  θέλων να έργασθή 
ήδύνατο ν ά έχη τήν πεποίθησιν, ότι θ ά  άπολαύση 
τ ά  αγαθά τής εργασίας καί τ ών  κόπων του. Τ ήν 
ευημερίαν -παρακολουθεί και ή  πνευματική άνάπτυ- 
ξις· ό  καλλιεργητής ό  δουλεύων διά τόν δεσπότην 
βλέπει μετ’ ολίγον μορφούμενα τ ά  τέκνα του καί 
άνερχόμενα τήν βαθμίδα τοϋ πολιτισμού, αισθά
νεται, ότι είναι άνθρωπος καί εχει δικαιώματα έπί 
τής ζωής, Νέα λοιπόν ζωή έπήλθεν είς τήν μαραινο- 
μένην έν τ ώ  σκότει τής άμαθείας θεσσαλικήν γήν' 
τήν νέαν ζωήν ΰποβοηθοϋσιν τόσον αί προσπάθειαι 
τ ών  κατοίκων δσον καί αί τής Ελληνικής Κυβερνή
σεως. Οί μ έν  εργάζονται, στρέφουσι τ ό  βλ έμμα  πρός 
τ ά  διάφορα ανεκμετάλλευτα πεδία, ή  δέ δημιουργεί 
■οδούς, συγκοινωνίαν, σιδηροδρόμους, λιμένας.

Τοιουτοτρόπως μεταξύ τ ών  σκαπανέων τής έξε
λίξεως τής θεσσαλικής ζωής παρά τόν Ληθαΐον ή  
Τρικκαλικόν ποταμόν, όστις δροσίζει τήν ώραίαν 
τής γεωργικής καί ίπποτρόφου Θεσσαλίας πόλιν 
Τρίκκαλα παρουσιάζεται αφανής, άλ λ ά π?ιήρης επι
χειρηματικού πνεύματος καί δραστηριότητος δια- 
κρινούσης τήν φυλήν έξ ής  κατήγετο, ό  Σολομών  
Μεγήρ, ίδρύων τ ώ  1882 τήν ύπ ό  τήν ιδίαν επωνυ
μίαν Τράπεζάν του μ έ  Κεφάλαιον χιλίων Τουρκι
κών λιρών καί μ έ  ένα μόνον βοηθόν υπάλληλον.

Ή  κατά τ ώ  1882 ιδρυθεΐσα έν Τρικκαλίοις Τ ρ ά
πεζα τοΰ Σολομών Μεγήρ δέν είχε τήν πολυτέλειαν 
τ ών  σημερινών Τραπεζών, οΰτε τ ά  ήλεκτρικά φ ώτα  
καί τούς ηλεκτρικούς ανεμιστήρας, οΰτε βεβαίως καί 
τ ό  γραφειοκρατικόν σύστημα τής σήμερον μ έ  τ ά  δ ιά
φορα έντάλματα τάς ύπογραφάς Διευθυντών, λογι
στών, τμηματαρχών, οΰτε τάς θυρίδας μ έ  άριθ·μούς 
είς τάς οποίας ν ά στραφι^ς διά ν ά πληρώσης ή  ν ά  
είσπράξης. Σύστημα ασφαλές καί άπλοϋν έφη ρ μό- 
ζετο' έργασίαι δέ ποικίλαι περιελαμβάνοντο, Τρα- 
πεζιτικαί καί Έμπορικαί συγχρόνως ή  κάλλιον ό  
Τραπεζίτης ήτο συγχρόνως καί Έ μπ ο ρ ο ς  καί γαιο-

227



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

κτήμων επιμελούμενος τής καλλιεργείας τ ών  πλου
σίων θεσσαλικών κτημάτων του. Άναλυτικώτερον 
δυνάμεθα ν ά  εϊπωμεν,δτι έδίδοντο εμπορικά δάνεια, 
είς μεγάλην κλίμακα δάνεια έπί υποθήκη κτημάτων, 
έμπορικα'ι πράξεις αγοράς καί πωλήσεως σιτηρών 
καί λοιπών προϊόντων, δσα παράγει ή  πλουσία Θεσ- 
σαλική γ ή .

Ή  τάοις πρός εύρυτέραν έπέκτασιν τ ών  εργα
σιών ενισχύει τήν πεποίθησιν, δτι έκ τής μεσογείου 
πόλεως τ ών  Τρικκάλων επρεπε ν ά  στραφή πρός τήν 
θάλασσαν ή  προσοχή τοΰ άληθοΰς Τραπεζίτου 
Έμπορου . Ό  σπουδαιότερος πνεύμων τοϋ θεσσα- 
λικοϋ σώματος εΐναι ό  λ ιμήν  τοϋ Βόλου. Έκεϊθεν 
ένεργεϊται ή  εισαγωγή καί έξαγωγή. Έμπορικαί 
έργασίαι έν Τρικκάλοις άνευ διεξόδου έν Βόλω, ήτο 
εργον ήμιτελές καί θ ά  ήτο διαρκώς ατροφικόν. Ό  
κύκλος λοιπόν τ ών  εργασιών έδωκε τήν κατεύθυνσιν, 
τ ό  ρεϋμα τής δράσεως διήνοιξε τήν οδόν, ή  οποία 
ήτο αναγκαία πρός διευκόλυνσιν τ ών  Τραπεζικών καί 
Ε μπορικών έπιχειρήσεων. 'Ο οίκος Μεγήρ συμμε
τέχει έν Β όλφ  είς τήν ΐδρυσιν τής Ό μο ρ ρ ύθ μο υ  Τρα
πέζης Β α ρ ο ύ χ — Σ ο λ ο μ ώ ν ,  Μ ε γ ή ρ — Λευΐ ,  
ήτις υποβοηθούσα τ ό  θεσσαλικόν Έ μπ όρ ιο ν  λίαν 
έπιτυχώς έξακοκουθεΐέργαζομένη ή  καί δρώσα μέχρι 
σήμερον, οπότε συνεπλήρωσεν εικοσαετίαν από τής 
ιδρύσεώς της.

Τ ό  άπλοποιημένον σύστημα, τ ό  όποιον έν τ ή  
Τραπέζη Τρικκά?.ων έφηρμόζετο, άλ λ ά με τ ά  θετι
κού καί προσοδοφόρου αποτελέσματος, είς διάστημα 
ολίγων ετών  προήγαγε τάς  έργασίας, ηυξησε τον 
αριθμόν  τ ών  υπαλλήλων, τ ά  δέ Κεφάλαια τοϋ Οίκου 
Μεγήρ άνεβίβασεν είς τ ό  σεβαστόν ποσόν τ ών  
5.000.000 δραχμών.

Μετ’ ολίγον μεταξύ τ ών  υπαλλήλων τοϋ Τραπε
ζιτικού 'Ιδρύματος Σ. Μεγήρ καταλέγεται καί ό  υιός

τοΰ ίδρυτοΰ I.  Μεγήρ, δστις ά π ό  τοΰ 1898 προσ
λαμβάνεται δ πως διευθύνη τήν Τράπεζαν, ίνα 
καταλλήλως διαπαιδαγωγηθείς καταστή ικανός ν ά 
έξακολουθήση μετ’ επιτυχίας τ ό  εργον τοϋ πατρός 
του.

Ή  αύξησις τοϋ κύκλου τ ών  εργασιών πείθει τόν 
προβλεπτικόν έπιχειρηματίαν ν ά  στρέψη τήν προ
σοχήν καί τ ό  βλ έμμα  του είς εύρύτερον επίπεδον 
δράσεως, ή  περιοχή τ ών  Τρικκάλων είναι στενή διά 
τήν ευρύτητα τ ών  εργασιών τής  Τραπέζης Ή  διά 
τοΰ Βόλου διέξοδος δέν είναι ικανή πλέον ούτε 
έπαρκεϊ πρός ικανοποίησιν τ ών  απαιτήσεων καί .τοϋ 
Έμπ ο ρ ικ ο ϋ πνεύματος τοΰ διέποντος τόν Σολομών  
Μεγήρ.

Ή έ 'δ ρ α  λοιπόν μετατίθεται έκ Τρικκάλων, δπου 
παραμένει κλάδος τής Τραπέζης μέχρι σήμερον, είς 
’Αθήνας ένθα τ ό  έδαφος είναι μάλλον άναπεπταμέ- 
νον καί ό  έμπορικός όρίζων αρκετά εύρύς.

Έ ν  Άθ ήν α ις  ή  Τράπεζα Μεγήρ λαμβάνει τόν 
συνήθη πλέον τύπον τ ών  Τραπεζών' ό  Σολομών  
Μεγήρ έχων ώ ς  συνεργάτην τόν τελείως άσκηθέντα 
υιόν του περιορίζεται είς τάς καθαρώς Τραπεζικάς 
έργασίας, προεξοφλήσεις γραμματίων, έκδόσεις συ
ναλλαγμάτων, δανείων έπί χρεογράφων, έμπορευ μά
των κτλ. Αί καθαρώς έμπορικαί έργασίαι έγκατα- 
λείπονται, χωρίς δμως ν ά παύση ή  πρόνοια καί έκμε- 
τάλλευσις τής δημιουργηθείσης κτηματικής περιου
σίας τοΰ Οικου Μεγήρ.

Τ ώ  1915 αποθνήσκει ό  ιδρυτής τοΰ Οίκου Με
γήρ  Σολομών  Μεγήρ καί τήν διεύθυνσιν αναλαμβά
νει πλέον ό  άνδρωθείς έν τ ώ  Τραπεζικφ κλάδω I.  Σ. 
Μεγήρ, δστις συστήσας ά π ό  τοΰ παρελθόντος έτους 
ιδίαν Τράπεζαν έπ’ όν όμα τ ί του έν Άθ ήν τα ις  εργά
ζεται ώ ς  ιδιοκτήτης καί Διοικητής τής Τραπέζης 
με τ ά  πολλής έπιτυχίας.
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Δΰναταί τι; ν ’ άποδώση μέ τελειότατον χαρακτηρισμόν 
τήν όργωδεστάτην καί καταπληκτικήν πρόοδον και έ’ξέλιξιν 
τής πόλεως Βόλου, εάν εϊπτ) εν μόνον όνομα όπερ σημαί
νει τήν κοινωνικήν, εμπορικήν και βιομηχανικήν τοΰ 
τόπου άνάπτυξιν, εν όνομα δπερ 3α μνημονεΰηται έπί σει
ράς ετών, ώς φαινόμενον καταπλησσοΰσης δράσεως καί 
άκατασχέτου προόδου τό δνομα“ιί<ίζΟ Σ Μ ζ 0 Ο Π ® Υ Λ Ο 2 >, 

Τό όνομα τυΰτο ανήκει είς τόν δημιουργήσαντα καί 
άναγαγόντα εις περίβλεπτον Οέσιν καί επίζηλον βαθμόν 
πίστεως εν έργον τόσοι πολυσήμαντον διά τήν όλην Θεσ
σαλίαν. ’Ο νομα  ποΰ ανήκει όχι πλέον είς τόν ιδρυτήν καί 
δημιουργόν Τραπέζης, άλλ’ είς ιδρυτήν συστήματος πρωτό
τυπόν, συστήματος κοινωφελούς, συστήματος σπανίου, τό 
οποίον κατά τόν Οαυμασιώτερον καί πρακτικιότερον τρό
πον άντιλήψεως τών δυο μεγάλων τής ζωής παραγόντων, 
τής 'Εργασίας ά φ ’ ενός καί τής Αλληλεγγύης ά φ ’ ετέρου 
εξασφαλίζει απολύτως τήν ευημερίαν καί τήν πρόοδον 
πάσης Κοινωνίας.

Τό όνομα αυτό κ αθ ’ εαυτό καί τό δημιούργημα το Π 
ονόματος, ή Τράπεζα Κοσμαδοποΰλου, εχουσι τήν ιστο
ρίαν των, ιστορίαν συνδεδεμένην άρρήκτως μέ τήν ιστορίαν 
τής ,τόλεως Βόλου. 'Η  Ιστορία τοΰ ονόματος Κόσμαδόπου- 
λο; καί τής ομωνύμου Τραπέζης του δΰναται νά διαιρεΟή

είς τρία μεγάλα Κεφάλαια κατοπρίζοντα έπακριβώς τήν 
ιστορίαν καί πρόοδον τοΰ Βόλου. Πρώτον εις τήν αρχήν 
τής δημιουργίας καί τήν περίοδον τών στενοχώριών καί 
μικροεργασιών, έν ένί λόγιο είς τά δύσκολα χρόνια τής 
ίίεμελιώσεως καί στερεοποιήσεως τής εργασίας. Δεύτερον 
εις τήν περίοδον τής αναπτυξεως είς ευρυτέρους κύκλους 
καί ορίζοντας καί τόν προσανατολισμόν πρός τάς έκ τής 
αναπτυξεως ταυτης δημιουογουμένας συνθήκας. Καί τρί
τον είς τήν περίοδον τής ακμής τής προόδου καί τής ευη
μερίας.

Ή  ιστορία καί ή δράσις τοΰ Κοσμαδοπονλον δστις 
έΟεμελίωσεν. έστήριξε καί έγιγάντοίσεν Οικονομικόν οργα
νισμόν άκαταμαχήτου δυνάμεως διά μόνης τής ιδιωτικής 
δράσεως καί πρωτοβουλίας του καί δστις άποθανων κατέ- 
λιπεν εις τήν κοινωνίαν τής Θεσσαλίας Τράπεςαν, αί εργα- 
σίαι καί ή κίνησις τής οποίας προξενούν καταπληςιν εις 
πάντα γνωρίζοντα τήν αγοράν τοΰ Βολου, τό μέγιστον 
μέρος τής οποίας διά τής Τραπέζης ταυτης ευρίσκει τήν 
ταχείαν, τήν απλήν, τήν εΰκολον διεκπεραίωσιν πάσης 
έργαοίας της, ή ιστορία τοΰ Κοσμαδοποΰλου ώς άνθρώπου 
δράσεως ασυνήθους καί διανοίας πεφωτισμένης, έκ τών 
σπανιωτέρων άς εχει νά επίδειξη δ Τραπεζιτικός κόσμος 
τής Ελλάδος, εινε έν συνόψει ή εξής :

2 ‘Λ Ι



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

τ ι ς  ο  AH 1W . κ ο Σ ί Υ ΐ ϋ Α Ο Γ ^ Λ Ο ^

Ό  Δημήτριος Κοσμαδόπουλος έγεννήθη τώ 1856 εις 
to  Πουρί της Ζαγορας, πτωχήν πολίχνην τής ’Ανατολικής 
πλευράς τοΰ Πηλίου. Υίός πτωχού ναυτιλομένου έδιδάχθη 
τά πρώτα μαθήματα είς τό σχολείο ν τοΰ χωρίου του. Τό 
στενώτατον δμως περιβάλλον τοΰ χωρίου ά φ ’ ενός καί τό 
έξόχως προοδευτικόν πνεΰμά του ά φ ’ ετέρου,ώθησαν αυτόν 
εις τήν άπόφασιν ν ’ αποχωρ-σθη, μείραξ είσέτι, τών 
γονέων του.

Τήν άπόφασιν δέν ήργησε νά πραγματοποίηση καί εις 
ηλικίαν 15 ετών εγκαταλείπει τήν γενέτειράν του καί διευ
θύνεται πρός τήν Σμύρνην πλήρης ονείρων, πόθων καί 
φιλοδοξιών δι’ έν μέλλον εΰρΰτερον διά μίαν ζωήν καλυτέ- 
ραν δι’ ένα στάδιον λαμπρότερον.

Έ π ί ένδεκα δλα έτη ό νεαρός Κοσμαδόπουλος εργάζε
ται παρά τώ  άδελφώ του Ά ντω νίω , δστις διετήρει άπό ετών 
εις Κασαμπάν Κατάστημα ’Αποικιακών. Ά λλά  τό ευρύ 
πνεύμα τοϋ νεανίου ευρίσκει πολύ περιωρισμένην τήν εργα
σίαν αυτήν καί τόν ωί>εΐ είς τήν έγκατάλειψιν καί ταύτης.

ΑΙ ΠΡΩΤΑ! ΑΠΟΠΕΙΡΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΣ
Τ φ  1882 φεύγει δ Κοσμαδόπουλος άπό τήν ’Ιωνίαν έπι- 

-'στρέφων είς τόν Βόλον μέ πρόγραμμα δράσεως ατομικής 
πλέον. Έγκαθχστα έπί τής αγορά ; τών Παληών μικρόν 
Κατάστημα πλήν δ μ ω ; καί τούτου ή ζωή ελάχιστη ύπήρ
ξεν ώς μή άνταποκρινομένη είς τό δαιμόνιον πνεΰμα καί 
εις τήν όργώδη δράσιν τοΰ ιδιοκτήτου. Καί τό Κατάστημα 
κλείει κατά τάς τελευταίας ήμερα; τοΰ πρώτου έτους τής 
ζωής του, μεταβάλλεται δέ εις μικροσκοπικό τραπεζάκι 
οτηθέν έμπροσθεν καταστήματος τής Κεντρικής όδοΰ 
Δημητριάδος καί περιλαμβάνον ολόκληρον τήν περιουσίαν 
τοΰ νεαροΰ έπιχειρηματίου, άνερχομένην εις πεντήκοντα 
(50) Λ ίρα ; Τουρκίας. Κεφάλαια υλικά μηδαμινά καί ανά
ξια λόγου, ήθχκά δ μ ω ; μέγιστα καί πολύτιμα. Θέλησις 
γρανιτώδη;, θάρρος καί άποφασιστικότη; μεγίστη, αύτο- 
πεποίθησις ανεξάντλητος· μέ τά προσόντα αυτά ό Κ οσμα
δόπουλος ήρχισε τό πρώτον <ηάδιον τής Τραπεζιτικής του 
ζωής, τό σφρίγος καί ή δύναμις τής οποίας ήσαν κλεισμένα 
μέσα στό τραπεζάκι μέ τά διάφορα ξένα νομίσματα έπί 
τρία ολόκληρα χρόνια. Ή  κοινωνία δμως κατά τό διάστημα 
τοΰτο τή ; δεσμεύσεως τοΰ πνεύματος καί τής ιδιοφυίας τοΰ 
Κοσμαδοπούλου διέκρινε καί έξετίμησεν αυτόν. Ό  χαρα- 
κτήρ του δ αδαμάντινος, ή εντιμότη; του ή παραδειγμα- 
ΐική, ή καταπλήσσουαα φιλεργία του επισύρει τήν προσο
χήν τοΰ ’Εμπορικού ιδίως κόσμου τοΰ Βόλου καί ό νεα
ρός αργυραμοιβός, γενόμενος άντικείμενον τής εμπιστοσύ
νης τής κοινωνίας, διαβαίνει τό πρώτον καί δύσκαλον σκα
λοπάτι τής θεμελιώσεως τοΰ έργου του καί τής ένάρξεως 
τής πραγματοποιήσεως τών ονείρων του.Καί τφ  1885 έγκα- 
θιστα είς τήν οδόν Δημητριάδος τήν έμπορικωτέραν τών 
οδών τοΰ Βόλου άρτιώτατον Τραπεζικόν Γραφεΐον, αρχίζει 
•δ’ έ’κτοτε ή έπίδοσίς του εις τάς καθαρώς Τραπεζιτικάς 
εργασίας.

TPAJ"LEZIKM Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Σ Ε ΙΣ

’Ή δη  αρχίζει τό δεύτερον κεφάλαιον τής ζωής τοΰ 
Κοσμαδοπούλου καί τής Τραπέζης του. Αί έργασίαι τοΰ

Τραπεζιτικού Γραφείου έπολλαπλασιάζοντο, ή εμπιστοσύνη 
τοΰ κόσμου έπηύξανε καί έστεροποιεΐτο καί ό Κ οσμαδό
πουλος ό ακούραστος, δ προσηνής έπαυσε πλέον νά εινε δ 
μικρός αργυραμοιβός, μεταβληθΐίς είς τόν ύπέροχον καί 
δαιμόνιον Τραπεζίτην. Πραγματοποιούνται -/.ατά τό δλον 
τά όνειρά του καί αί ελπίδες του, άνδροΰται πλέον ή εργασία 
του καί άπό ύποστηριζόμενος γίνεται ύποστηρικτής, άπό 
άγαπώμενος άγαπών, άπό έκτιμώμενος έκτιμών. Συνδέει 
τήν ΰπαρξίν του μέ έπίλεκτον έκ Ζαγορας κόρην προσθέτει 
εις τήν ιδιότητα τοϋ σώφρονος καί δαιμονίου Τραπεζίτου 
τήν τοιαύτην τοΰ άρίστου καί έντιμωτάτου οικογενειάρχου 
καί κατακτα τήν πλέον ύπέροχον κοινωνικήν θέσιν παρά 
τή κοινωνία τοΰ Βόλου, τήν μεγαλυτέραν αγάπην καί έκτί- 
μησιν τοΰ έμπορικοΰ κόσμου τής Θεσσαλίας έν γένει καί τήν 
σπανιωτέραν έμπιστοσύνην τώνδιαφόρωνοίκονομικώνκολοσ- 
σών τής'Ελλάδος μ εθ ώ ν  ήρχισε συναλλασσόμενος. Ευτυχής 
πλέον δ πρό ολίγων έτών μικροσκοπικός αργυραμοιβός 
άποκτα διά τής έντατικής καί άοκνου φιλεργίας του ϊδια 
κεφάλαια ούχί ευκαταφρόνητα, αποβαίνει οικονομικός πα
ράγων ισχυρότατος, καθίσταται μέγας συντελεστής τής άνα- 
πτύξεως τοΰ εμπορίου, τής βιομηχανίας καί παντός έν γένει 
παραγωγικού κλάδου τοΰ Βόλου καί τής Θεσσαλίας ολο
κλήρου, φθάνει δ ’ ούτως είς τό ζενίθ· τής ακμής τής προό
δου, τής ευημερίας.

Τ Ο  Μ Ε Γ ^ Ρ Ο Ν  Τ Η Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Η Σ

Δέν ήτο δμως ευχαριστημένος. Τοΰ έλειπε κάτι. Τοΰ 
έλειπεν ό κατάλληλος χώρος εις τόν οποίον έπρεπε νά έγκα- 
ταστήση τάς υπηρεσίας καί τόν μηχανισμόν τής καταπλη
κτικά»; αύξηθείσης έργασίας του. Τό άρτισύστατον Τραπε
ζιτικόν Γραφεΐόν του δέν ήτο κατάλληλον νά στεγάση τήν 
μηχανήν καί τάς ύπηρεσίας τής έργασίας του ταύτης, ουδέ 
εύρίσκετο εις τήν άγοράν τοΰ Βόλου or/.ημα ή κτίριον 
δυνάμενον νά περιλάβη αυτά άνέτως.

Καί έπήρϊ τήν άπόφασιν ό Τραπεζίτη; πλέον Κοσμα- 
δόπουλο;. Θά κτίσοι είπε δική μου Τράπεζα. Ζητεί τόν 
θαυμάσιον καλλιτέχνην Μηχανικόν Κ. Άργύρην καί τοΰ 
εκφράζει τήν έπιθυμίαν του αυτήν. Καί ή επιθυμία δέν 
ήργησε νά γίνη πραγματικότη;. Τώ  19ί>9 Οεμελιοΐ καί τόν 
’Απρίλιον τοΰ 1910 τελεί τά έγκαίνια ιδιοκτήτου πλέον 
κτιρίου τή; Τραπέζης του. 'Ενός κτιρίου καλλιμαρμάρου, 
άγλαϊζομένου άπό τήν τέχνην καί πρωτοτυπίαν, ήν ϋά έζή- 
λευον καί εύρωπαϊκαί άκόμη πόλεις.

Ό  Κοσμαδόπουλος βλέπει πλέον πραγματοποιούμενον 
καί τό τολμηρότερον τών ονείρων του. ’Αποβαίνει δ οικο
νομικός πατήρ τοΰ Βόλου, ό μέγιστος ύποστηρικτής τοΰ 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας· κ αθ ’ ον χρόνον είς τάς κρι- 
σιμωτέρας τών στιγμών των αί ά'λλαι Τράπεζαι ειχον ερμη
τικώς κλεισμένα τά ταμεΐά των δ Κοσμαδόπουλος ήτο δ 
μόνος χορηγός χρημάτων, ό μόνος βοηθός, ο μόνος ύπο- 
στηρικτής. Έ κάστη  κρίσις εμπορική κατά τά τελευταία 
ιδίως έτη έγένετο αφετηρία νέας ζωής διά τήν Τράπεζαν 
τοΰ Κοσμαδοπούλου, νέας έπεκτάσεως τών υπηρεσιών της, 
νέας ευημερίας.

Καί δ εμπορικός κόσμος, μνήμων τών εργασιών ας τώ 
προσέφερεν δ Κοσμαδόπουλος κατά τάς κρίσιμου; στιγμάς 
του δέν έλησμόνει κατά τάς στιγμάς τής ευημερίας του νά 
έμπιστεύηται είς αυτόν τό χρημά του καί τάς έργασίας του,



ΔΗΜΗΤ.  ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Ο Σ Μ  Α Δ  Ο Π Ο Υ  Λ Ο Ι  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Κ Ο Σ Μ Α Δ Ο Π Ο Τ Λ Ο Σ

ΔΙΑΔΟΧΟΙ Τ Ο Τ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΗΔΗ ΔΙΕΤΘΤΝΤΑΙ Τ Η Σ  ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

“ Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Κ Ο Σ Μ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ, ,



ΕΘΧIΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑETHΡΙΛΟΣ

Τό έν Βόλω Μέγαρον τής Τραπέζης Κοσμαδοπούλου.

δέν έλησμόνει δτι είς αυτόν ώφειλε τήν ύπόστασιν, τήν 
ΰπαρξίν του, τήν ευημερίαν του.

Παραλλήλως πρός τό ενδιαφέρον διά τήν εργασίαν του 
ό  Κοσμαδόπουλος ώς καλός οικογενειάρχης δέν παρέλειπε 
νά φροντίζη διά τήν άνάπτυξιν καί τήν πρόοδον τών δυο 
υιών του Ίωάννου  καί Γεωργίου, μέ τάς ευχάς καί μέ τάς 
ελπίδας νά ίδή μιά μέρα τά παιδιά του αυτά διαδεχόμενα 
έπαξίως αυτόν. Καί έκέρδισε καί τό ζήτημα αυτό, ζήτημα 
πολύ δύσκολο γιά τήν σημερινήν κοινωνίαν είς τήν οποίαν 
σπανίως βλέπομεν παιδιά πλουσίων νά μορφά>νωνται ηθι
κώς καί κοινωνικώς είς βαθμόν τοιοΰτον ώστε ν ’ άπο- 
βαίνωσι παράγοντες προόδου καί ευημερίας είς τάς κοινω
νίας είς τάς οποίας δρώσι καί εργάζονται.

Καί τά δυο παιδιά τοϋ Κοσμαδοπούλου, αντάξια παι
διά τοϋ πατρός των, παίρνουν α π ’ αυτόν τήν καλήν κατεύ- 
θυνσιν, γίνονται καλύτερα άπό τόν πατέρα καί εις τήν κρί- 
σιμον στιγμήν τής ζωής τούτου, είς τήν ηλικίαν τών εξή
κοντα ετών αναλαμβάνουν πλήρεις σφρίγους, πλήρεις ελπί
δων, πλήρεις ζωής ν ’ αντικαταστήσουν τόν κουρασμένον 
πατέρα εις τήν κατεύθυνσιν πρός τά εμπρός τοΰ μεγάλου 
έργου, τοΰ ϊσχυροΰ οϊκονομικοΰ παράγοντος, τής Τραπέ
ζης τοΰ πατρός των.

ΟΙ Υ*ΙΟΙ Κ Ο Σ Μ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

'Γώ 1917 ό Δημήτριος Κοσμαδόπουλος προσλαμβάνει 
συνεταίρους τούς δύο τούτους υιούς του, καταρτίσας 
μετ’ αυτών δμόρρυθμον Τραπεζικήν Εταιρείαν, τήν Τρά
πεζαν Δ . Κοσμαδοπούλου καί Υιών. Βλέπων έκπληρουμέ- 
νην καί τήν μεγίστην τών ευχών του έν τώ προσώπω τών 
δύο ύπερεπαξίων υιών του, αισθάνεται τήν ανάγκην ν ’ άνα- 
παυθή, προβλέπει τήν δΰσιν τοΰ άστέρος του καί ούσιαστι- 
κώς παραδίδει τόν ’Απρίλιον τοΰ 11)17 τό έργον του είς 
χεΐρας τών υιών του, παοακολουθών καί αυτός ώς πεπει
ραμένος οίακοστρόφος τούς νέους κυβερνήτας τοΰ οίκονο- 
μικοΰ του σκάφους. Φαντάζεται δέ πας τις τό μέγεθος τής

ευτυχίας τοΰ Κοσμαδοπούλου ώς πατρός βλέποντος δτι, τά 
απαυγάσματα τών κόπων του, τών στερήσεων του καί τώ ν  
αγώνων τής ζωής του, τά παιδιά του παρέλαβον καί έκυ- 
βερνοϋσαν μέ τόσην σύνεσιν, μέ τόσην έπιστημονικότητα,μέ 
τόσην σωφροσύνην, μέ τόσην προσοχήν τό μέγα εργον του.

’Αλλά ή μοίρα ! Ή  μοίρα ή φθονερά, τόν αρπάζει 
στήν εύτυχεστέραν στιγμήν τοΰ βίου του καί τόν ’ Ιούνιον 
τοϋ 191Κ πέφτει δ Κοσμαδόπουλος βαρειά ασθενής άπό 
ημιπληγίαν καί συμφόρησιν. Ή  μοίρα κρατούσε σφριγκτά 
τό θϋμά της. Ό  Κοσμαδόπουλος έπρεπε νά δυστυχήση. 
Αρκετά ηύτύχησεν. ’Αλλά τά μέσα τής επιστήμης κατορ

θώνουν μετά πάλην δύο καί πλέον έτών νά βελτιοηΐή ολί
γον ή κατάστασις τοΰ ασθενούς. Βελτίωσις δμως προσω 
ρινή, βελτίωσις μή έπιτρέπουσα έλπίδας διασώσεως. Ό  
Κοσμαδόπουλος διαισθανόμενος τήν κατάστασίν του αυτήν 
διακανονίζει τά τής περιουσίας του κατ’ Αύγουστον τού 
1920, παραδίδει δλοκληρωτικώς είς τούς δύο υιούς του τήν 
κοινήν μετ’ αυτών Τραπεζιτικήν του έπιχείρησιν συνεχίσα- 
σαν εκτοτε τάς έργασΐας της υπό τήν νέαν έπωνυμίαν 
«Δ . Κοσμαδοπούλου Υιοί» καί αναχωρεί εις ’Αθήνας μέ 
έλπίδας βελτιώσεως τής καταστάσεώς του.— Ματαία δμως 
έλπίς.— ΎπέκυΨεν είς τό μοιραΐον, τό ά'στρον του εδυσεν, 
αι ήμέραι του έξηντλήθησαν καί τήν ΙΙην ’Απριλίου 1921 
αποθνήσκει είς ’Αθήνας.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ m W M W  fl! 4SHSME ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑπέΟανεν δ Κοσμαδόπουλος, αλλά τό ονομά του δέν 

άπέθανε. Τουναντίον τ ’ όνομά του έξησφάλισε ζωήν πολ
λών δεκάδων έτών. Οί υιοί του προάγουσι καταπληκτικώς 
τό έ'ργοΥ τού πατρός. Κατά Νοέμβριον τοΰ 1920 ίδρύου- 
σιν υποκατάστημα τής Τραπέζης των είς Αάρισσαν, τό 
πρώτον έκ τών μελετωμένων τοιούτων, εύρύνοντες ούτω 
τόν κύκλον τής δράσεως καί τής ένεργητικότητος αυτών.

Ό  έπιστημονικός δμως καταρτισμός καί ή άν 
μόρφωσις τών υιών Κοσμαδοπούλου δέν έπέτρ



ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ

-αυτού; νά σταματήσωσι την δρασίν των. 'Η  επιθυμία των 
νά καταστήσοασι τό εργον τοΰ πατρό; των καί τό ίδικόν 
των, δργανον κοινωνική; προόδου άσχετον έντελώ; πρό; 
τά πρόσωπα άτινα ζώσι καί άποθνήσκουσιν, δργανον ευη
μερία; έχον ίδιαν ζωήν καί ιδίαν ύπόστασιν, ώθησεν 
<ιύτού; είς την σκέψιν τή; μετατροπή; τή ; Τραπέζη; των 
άπό Ιδιωτική; έπιχειρήσεω; εί; ’Ανώνυμον Εταιρίαν. Τήν 
-σκέψιν των αυτήν, ταχεΐ;, αποφασιστικοί, φιλοπρόοδοι, 
άποκρυσταλλοΰσιν εί; άπόφασιν καί τήν άπόφασιν είς 
πραγματικότητα. Βασ. Διάταγμα τή; 5η; Μαρτίου 1921 
«γκρίνει τό Καταστατικόν τή ; διαδόχου Τραπέζης καί δίδει 
εί; αυτήν τό δνομα «Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Κ Ο Σ Μ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ », μέ Μετοχικόν Κεφάλαιον κατα- 
βεβλημένον Δρ. 2,000,000 καί μέ Διοικητικόν Συμβούλιον 
•άποτελούμενον έκ τών κ. κ. Ίωάννου  Δ. Κοσμαδοπούλου, 
Γεωργίου Δ. Κοσμαδοπούλου, Ίωάννου  Ζίφου, Βασιλείου 
Ζωρκάδου καί ’Αγγέλου Κοσμαδοπούλου.

Δέν άνήκει πλέον ή Τράπεζα Κοσμαδοπούλου εί; τού; 
Ίωάννην καί Γεώργιον Κοσμαδόπουλον. Ή  ΰπαρςί; τη;, 
ή δράσίς της, ή εύεργετικότης της, δέν έχει άπόλυτον σχέ
ση ’ μέ τήν υπαρξιν, τήν ζωήν καί τήν δράσιν τών προσώ 
πων αυτών. ’Ανήκει είς τήν κοινωνίαν, έχει ιδίαν ζωήν, 
αυτοτελή ύπόστασιν. Ά λ λ ’ δμως φέρει καί θ ά  φέρη τό 
δνομα Κ Ο Σ Μ Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ .

Ό  μεγαλύτερος τών υιών Κοσμαδοπούλου Ιωάννης 
άγει ήδη ηλικίαν 33 ετών. Τάς γυμνασιακός σπουδάς του 
-έπεράτωσεν εις τήν έν Χάλκη ’Εμπορικήν Σχολήν, όπόθεν 
εστάλη υπό τοΰ πατρός του πρός συμπλήρωσιν τών ’Εμπο
ρικών γνώσεών του είς τήν έν Neuchatel τής 'Ελβετίας 
Άνωτέραν ’Εμπορικήν Σχολήν. ’Αριστούχος ταύιης παρη- 
κολού&ησε κατόπιν έπί τριετίαν τήν Οίκονομολογίαν καί 
Στατιστικήν έν Γερμανία, Α γγλία καί Γαλλία. Περατώσας 
τάς σπουδάς του παρέμεινεν έργαζόμενος παρά τώ πατρί 
του έπί οκταετίαν άποκτήσας οΰτω τήν πρακτικήν μόρφω- 
■σιν, ήτις άποτελεΐ τό συμπλήρωμα πάσης θεωρητικής τοιαύ- 
τος. Χαρακτήρ εύ&ύς καί έντιμος βαΟ-μοΰ παροιμιώδους. 
Δέν εννοεί, κατ’ ούδένα λόγον καί έπ ’ ουδεμιά άφορμή νά 
κάμψη πρός τά διάφορα μονοπάτια τής έλαστικότητο; τοΰ 
χαρακτήρο;, άλλ’ άκολουθεϊ πάντοτε τήν λεωφόρον τής 
εύ&ύτητος καί τής ειλικρίνειας έστω καί εάν ΰφίσταται η 
πρόκειται νά ύποστή υλικήν ζημίαν οίανδήποτε. Άντίλη-

ψις, ένεργητικότης, ταχύτης, νεΰρα, ιδιαίτερα χαρακτηςι- 
στικά τοΰ σκιαγραφομένου. Μελετηρός έγκυκλοπαιδικώτα- 
τος, ρήτωρ κατέκτησεν άπό τή; πρώτη; ημέρας τής κατα- 
βάσεώ ; του είς τήν κονίστραν τοΰ Τραπεζιτικού καί ’Ε μπο- 
ρικοΰ στίβου, τήν άμέριστον έκτίμησιν καί εμπιστοσύνην 
τοΰ ’Εμπορικού κόσμου τοϋ Βόλου, δστις παμψηφεί τόν 
εξέλεξε πρώτον Πρόεδρον τοΰ Έαπορικοΰ ’ Επιμελητηρίου 
τή; μεγαλυτέρα; Θεσσαλικής πόλεως έχούση; νά επίδειξή 
μέγιστον άριθμόν πεπειραμένων καί αρίστων ’Εμπόρων 
καί Βιομηχάνων. Ά ν δ -ρ ω π ο ; ίσχυροτάτης θελήσεω; καί 
σπανιωτάτη; σωφροσύνης καί θετικότητος έν ένί λόγω, 
γερό μυαλό, αυτός είνε ό Ιω άννης Κοσμαδόπουλος.

'Ο  νεώτερο; υίό; Γεώργιο; Δ . Κοσμαδόπουλος άγει 
ήδη ήλικίαν 31 ετών. Π ερατώσας καί αυτός τήν προκαταρ
κτικήν μόρφωσίν του έν τή ’Εμπορική Σχολή Χάλκης ήκο- 
λούθησεν έπί έτη άνωτέρα; ’Εμπορικά; σπουδάς είς τό 
Institut de Com m erce τή; Ά μβέρσης κατόπιν δέ εις τήν 
Σχολήν τών Ά νω τέρω ν Εμπορικών Σπουδών τής Λειψίας: 
Μετά τήν περάτωσιν τών σπουδών του παρέμεινε καί ούτος 
εργαζόμενο; παρά τώ πατρί του παρά τώ  όποίω καί συνε- 
πλήρωσε τό πρακτικόν μέρο; τή; μορφώσεώ; του. Χ αρα 
κτήρ άδαμάντινο;. ΤΗ θ ο ; ήπιον, γλυκύ, σαγηνευτικόν 
Άντίληψι; όξυτάτη, κρίσις καταπλήσσουσα, σκέψις καί 
πορίσματα μαθηματικής άκριβείας. Ευθύς καί έντιμος, 
σώφρων καί θετικός, ειλικρινής καί άδολος, μέ δυο λόγια, 
χρυσό παιδί, ιδού ό Γεώργιος Κοσμαδόπουλος.

Μέ Διευθυντάς τούς δύο υίούς Κοσμαδοπούλου ή ομώ
νυμος Τράπεζα, διαβαίνει γοργά - γοργά τόν δρόμον τής 
προόδου καί τής άκμής, καί εξελίσσεται είς οικονομικόν 
παράγοντα εύρυτέρων πλέον κύκλων. 'Η  κίνησις καί δ 
οργανισμός άποτελοΰσι φαινόμενον ταχύτητος, ένημερότη- 
τος καί άκριβείας. Λείπουν αί πολλαπλαϊ διατυπώσεις τά 
χαρτιά καί τά χαρτάκια ποΰ κατατρώγουν τόν χρόνον τοΰ 
πελάτου είς τάς διαφόρους υπηρεσίας τών Τραπεζών καί 
κάθε πελάτης τής Τραπέζης αυτής τελειώνει τήν εργασίαν 
του μέ ταχύτητα καταπληκτικήν μέ τάξιν ζηλευτήν. *Η 
πίστις πρός αυτήν καί 6 πολλαπλασιασμός τών εργασιών 
της καταφαίνονται έναργώς έκ τής παραβολής τών αριθ
μών τούς οποίους άναγράφουν τέσσαρες Ισολογισμοί τής 
Τραπέζης ταύτης παρατιθεμένοι κατωτέρω.
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’Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν
Ταμείον Μετρητών 
Χρεώσται Λιρών Τοορκίας 
Χρεώσται Δρ. 953997,10 πρός 37 
'Ακίνητα χαί έπιπλα 
Διάφοροι Χρεώσται

Α'.  Ί π ο λ ο γ ι β μ ό ς  τή ς  3 1 η ;  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 8 9 9 .
Ε ίς Γρόσια Τονρχίας ΰπολογιζομίνης τής δραχμής πρός γρ. 3 7 .

Π α & η τ ι κ ό ν
Γρ. 564,530,—  Κεφάλαια

Κέρξη καί ζημίκι (νέον όπόλ.) 
Πιστωταί Λιρών Τουρκίας 
Πιστωταί Δρ. 578824,60 πρός 37

564,530,—  
697,998,—  

2,578,370 —  
85,998,—  

2 5 1 —
Σύνολον Γρόσια 3,927,147,—

Γρ. 605,570.45- 
10,000 —  

1,747,185,55 
1,564,391,—

Σύνολον Γρόσια 3,927,147.—

I I ' .  Ί β ο λ ο γ ι β μ ο ξ  τή ς  3 1 η ς  Α ϊ .χ ε μ δ ρ ί ο υ  1 9 1 0 .
Εις Δραχμάς.

’Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν
Ταμείον Μετρητών 
Ενυπόθηκα Δάνεια 
’ Ακίνητα
Έπιπλα καί σκεύη 
Χρεώγραφα 
Γραμμάτια ’Εμπορικά 
Συμμετοχή είς έπιχειρήσεις 
Χρεώσται Δραχμών 
Χρεώσται Ξένων Νομισμάτων 
Προσωρινοί Λογαριασμοί

Δο. 384,887 —  
.315,641,80 
391,170,50 

10,309,35 
131,618,35 
768,439,15 

45,000,—  
1,*80,569,60 
1,146,896,05 

103,132,04
Σύνολον Δραχμαί 5,177,666,84

Π α ϋ ·η τ  ι κ ό ν
Κεφάλαια
Κεφάλαια Άποθεματικά 
Έντοκοι καταθέσεις έπί προθεσμία 
Καταθέσεις οψεως 
Προσωρινοί Λογαριασμοί

Δρ, 1,012,857,85- 
;> 70,727,35

988,702.27 
» 3,083,162.85
» 22,215,62'

Σύνολον Δραχμαί 5,177,666.84-

Γ ' .  ’ ( β ο λ ο γ ι β μ ο ς  τής 3 1 η ς  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  1 9 1 8 .
’Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν

Ταμείον καί Τράπεζαι Δρ.
Χρεώγραφα Τραπέζης »
Γραμμάτια προεξωφλημένα »
Σον)καί καί έμβάσμ. παρά Τραπέζ. άνεκκαθ. > 
Προκαταβολαί Ι'ναν. φορτωτ. εμπορευμάτων » 
Δάνεια έπί ένεχύρφ καί ένοπόθηκα »
Ανταποκριτών καί τρεχ. λ)σμοί χρεωστικοί » 
Διάφοροι προσωρινοί Λογαριασμοί »
’ Ακίνητα καί έγκαταστάσεις »
Επισφαλείς άπαιτήσεις

2,728,921,47
2,286,639,45

597.153.39 
249,923,64
375.563.40 
112,417,70

2,378,715,14
105,928,95
387,583,48

1 -

Τ Ια ϋ 'η τ ι κ ό ν
Κεφάλαια
Καταθέσεις ούεως καί έπί προθεσμία 
’ Ανταποκριτών καί τρεχ. λ)σμοί πιστωτικοί 
Έπιταγαί πληρωτέαι 
Διάφοροι προσωρινοί λ)σμοί 
Κρατήσεις ?ι’ ένδεχομένας αποσβέσεις

Δρ. 2,842,024,60-
3,716,631,55
2,502,657.63-

84,373.29
27,160,55
20,000.—

Σύνολον Δραχμαί 9,192,847,62 Σύνολον Δραχμαί 9,192,847,62'

Λ ' .  Ί β ο λ ο γ ι η μ ί > ς  τής 3 1 η ς  Μ α ΐ ο υ  1 9 2 1 .
Έ ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν

Ταμείον,Τράπεζ. Τραπεζϊται,εντοκ. Γραμμ. Δρ 
Χρεώγραφα Τραπέζης 
Συν(καί, έμβάσμ. πρός εΐσπρ. παρ’ ’ Ανταπκρ. 
Δάνεια επί ένεχύρφ τίτλων καί ’ Αξιών 
Προκαταβολαί έπί φορτωτ. καί έμπορευμ. 
Δάνεια έπί οποθήκη ακινήτων 
Τρεχ. λ)σμοί ήγγοημένοι ?ιά τίτλων κλπ. » 
Προεξοφλήσεις έμπορικών Γραμματίων » 
’ Ακίνητα καί εγκαταστάσεις »
Τρέχοντες λογαριασμοί χρεωστικοί »
Διάφοροι λογαριασμοί χρεωστικοί »
Χρεώσται πιστωτικών εντολών »
Σοναλλ)καί καί φορτωτ. τρίτων πρός εϊσπρ. » 
Τίτλοι καί χρεώγραφα πρός φύλαςιν »

Σύνολον Δραχμαί

, 8,514,756,22 
1,081,388,95 
1,697,499,41 

475,002,10 
433,557,05 

51,716,20 
1,479,604,39 

855,862,32 
680,000,—  

3,894,669,03 
778,717,02 
614,191,60 

1,201,451,30 
1,999,355,—  

23,757,767,59

Π α θ η τ ι κ ό ν
Μετοχικόν Κεφάλαιον καταβεβλημένον Δρ. 2,000,000,—  
Καταθέσεις ό'ψεως έπί προθεσμία; » 10,629,483,70
’Ανταποκριτών καί τρέχ. λ)σμοί πιστωτικοί » 4,921,297,64
Διάφοροι λογαριασμοί πιστωτικοί » 2,037,750,70
Πιστωτικαί έντολαί έν έκτελέσει » 883,551.20
Έπιταγαί καί έντολαί πληρωτέαι » 84,878,05
Λογαριασμοί εϊσπράςεων τρίτων » 1,201,451,30
Κομισταί τίτλων καί χρεωγρ. πρός φύλαςιν » 1,999,355,—

Σύνολον Δραχμαί 23,757,767,59'

Βόλος μηνί Ίουνίω  1921. Μ .  I I .  \ Ι .
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•ΤΟ Μ Ο Ι 14 ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1821—1921

“ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Λ Τ Ο Μ Ο Σ  7Κ ο ι κ ο ν ο μ ο λ ο γ ι κ ά

----------------
2»Ύ

Τ Ρ Τ ί Π Ε Ζ Κ  Κ Α Λ Α Μ Ω Ν

Αί Καλάμαι, ή ιστορική πόλις της ΙΙελοποννήσου, είς 
τ·'μ οποίαν έξετυλίχΟησαν τά πρώτα επαναστατικά γεγονότα 
τής γιγαντομαχίας τοϋ 1821, ή πόλις εις τήν οποίαν δ Πε- 
τρομπεης Μαυρομιχάλης έστηνε τήν σημαίαν τής έπανα- 
στάσεως. πριν η συμπλήρωσή εκατονταετία από τής έθνι 
κΓ;; άποκαταστάσεως τής Ελληνικής φυλής, ούχί μόνον 
προήχθησαν άπό πάσης άπόψε<ος Κοινωνικής, Εμπορικής, 
Ι*:ομηχανικής, άλλά συγχρόνως παρουσιάζουσι τήν εικόνα 
πόλεως εΐ’εργετικώς έπιδρασάσης έπί τής οικονομικής ζωής 
ολοκλήρου τής Μεσσηνίας.

Ή  πλοντοφόρος Μεσσηνιακή γή ά φ ’ ενός και ή φιλερ
γία και εΐ’φνία τών Μεσσηνίων ά φ ’ ετέρου έδημιοΰργησαν 
τάς πρώτα; οίκονομικάς βάσεις, οΰτως ώστε αί Καλάμαι 
άπέβησαν ό πνεΰμων τοΰ Μεσσηνιακοΰ εμπορίου, ή εμπο
ρικότερα παράλιος πόλις τής ΙΙελοποννήσου, δεύτερα έν τή 
εμπορία μετά τάς ΙΙάτρας.

Βιομηχανικοί επιχειρήσεις παντοειδείς ίδρΰϋησαν ή 
σταφίς, τά σϋκα, τό ελαιον, ή μέταξα καί έν γένει τά προϊ
όντα τής ευφόρου Μεσσηνίας έκαλλιεργήθησαν περιβλη- 
θέντα τόν τΰπον τής βιομηχανικής επεξεργασίας. Περί τής 
βιομηχανικής ζωής τών Καλαμών γράφομεν έκτενώς εν τώ 
Β '. τόμω τοΰ Λευκώματος τής Ε θνικής Έκατονταετηρίδος.

Ή  Βιομηχανία δμως καί τό Έ μπόριον έχουσιν ανάγ
κην βοηθού καί άντιλήπτορος κατά τήν σημερινήν εποχήν.

Αί παλαιοί μέθοδοι τοϋ Εμπορίου, διά τών οποίων 
Γ,γόραζεν δ έμπορος τό εμπόρευμα καί μετά τήν κατανά

λωση’ εκαμνε νέαν προμήθειαν, χωρίς νά εχη ανάγκην τρα
πεζικών ευκολιών, είναι μέθοδοι στενής δράσεως, περιωοι- 
σμένης κινήσεως, είναι δςάσις μέ αδράνειαν. Σήμερον ή 
παγκόσμιος κίνησις, ό ειρηνικός πόλεμος τής ζωής καί τοΰ 
τοΰ συναγωνισμοΰ άπαιτονσι προβλέψεις, προαγοράς έμπο
ρευμάτων, ταχύτητα κινήσεως, μικρά κέρδη καί μεγάλην 
κατανάλωσιν.

Αι Καλάμαι λοιπόν δέν ήτο δυνατόν νά ύστερήσωσιν έν 
τή έξελισσομένη εμπορική κινήσει. Π αρά τόν ’Έ μπορον 
έγεννήθη καί ό Τραπεζίτης, ό άπαραίτητος κοινωνικός πα
ράγων τής οικονομικής δυνάμεως τής χώρας : τοιοΰτος 
ύπήρξεν ύ

Ι Ω Α Α Α Η Σ :  φ .  Χ Ω Σ T O fL O V / ί Ο Σ

Ό  ’Ιωάννης Φωτίου Κωστόπουλος έκ Σπερχογείος τής 
Μεσσηνίας καταγόμενος, έκ παιδικής ηλικίας έπεδό&η εις 
τόν εμπορικόν κλάδον τών υφασμάτων, έργασ&είς κατ’ άρ- 
χάς ώς υπάλληλος εις τά έκεισε εμπορικά καταστήματα 
υφασμάτων. Ή  ατομική ίκανότης καί ή δραστηριότης τοΰ 
χαρακτήρός του δέν τόν άφτραν είς τήν δευτερεΰουσαν θέ- 
σιν τοϋ άπλοϋ υπαλλήλου' ενωρίς ήσθάνΰη εαυτόν αυτάρκη 
καί έτοιμον ίνα μόνος δι’ ίδιον λογαριασμόν έργασΟή. Τ ώ  
1885 ήνοιξεν ϊδιον εμπορικόν κατάστημα υπό τήν επωνυ
μίαν «I. Φ. Κωστόπουλος». Έ ν  τώ νέω κΰκλω τής εργα
σίας τό άνήσυχον πνεύμα τοΰ Κωστοποΰλου δέν περιορίζε
ται είς τήν απλήν έμπορίαν τών υφασμάτων, έπιθυμεϊ έπι-
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χειρήσεις τεινούσας είς πρόοδον καί κοινωνικήν άναμόρ- 
φωσιν. Ά νακινεΐ λοιπόν δ Κ ωστόπουλος τό ζήτημα τώ ν  
Χοντρών Κ αϊάφα, ενοικιάζει παρά τοϋ Δημοσίου έπί μίαν 
εικοσαετίαν τά  λουτρά, κάμνει ήλεκτρικάς Ιγκαταστάσεις 
καί ούτω πολλαπλώς ωφελεί, άφ ’ ενός ευεργετεί τούς πά- 
σχοντας καί ά φ ’ ετέρου δίδει ζωήν είς άνεκμετάλλευτον 
πλουτοφόρον πηγήν έπ’ ωφελεία τής κοινωνίας καί τοϋ Δ η 
μοσίου.

£  ΤΡΑΚΑ HUI- Φ. ΒΒΚΒΟΪΑΟΤ ΚΑΙ 2“  ^
'Η  Ιπιτυχία τών εμπορικών πράξεων τοΰ Οίκου Κ ω στο

πούλου έπλάτυνε τόν κύκλον τών εργασιών. Ό  Κ ωστόπου
λος ήτο ό  μέγας έπιχειρηματίας τή ; Μεσσηνιακής πρωτευού- 
σης. ’Αληθής πλέον μεγαλέμπορο; δ Κωστόπουλος μέ χα
ρακτήρα ούχί εγωιστικόν, αλλά τουναντίον περικλείοντα 
τήν αλληλεγγύην καί έπιθυμίαν πρός πρόοδον τοΰ δλου 
εμπορικού κόσμου τής Μεσσηνίας, μέ ψυχήν φιλάνθρωπον 
καί μειλίχιον, σκέπτεται π ώ ; νά έπιδράση έπωφελέστερον

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Ι Ω Α Ν Ν Ο Γ  Φ.

ώ ς τά συμφέροντα τής πατρίδος του καί πώς νά προαγάγη 
αυτά. Πλησίον λοιπόν εις τάς κ α θ α ρ ώ ; έμπορικάς επιχει
ρήσεις Ιδρύεται τφ  1898 καί Τραπεζιτικόν τμήμα τοΰ Ο ί
κου Κωστοπούλου πρός ενίσχυσιν τοΰ ’Εμπορίου καί τής 
Βιομηχανίας. ’Αληθώς τό τοιοΰτον ΰπήρξεν ευεργετικιότα- 
τον δια τήν Μεσσηνιακήν άγοράν. Ό  Μεσσήνιος έμπορος 
ή βιομήχανος εύρισκεν άμεσον τήν δέουσαν άντίληψιν και 
βοήθειαν εις τάς επιχειρήσεις του, είχε πλέον έντοπίαν ίδι- 
κήν του Τράπεζαν, δέν ΰπήρχον πλέον δι’ αυτόν τά κωλύ
ματα καί αί δυσκολίαι τάς οποίας συνήντα είς τά έν Κάλα- 
μαις υποκαταστήματα άλλων Τραπεζών, αί διευθύνσεις τών 
οποίων άπρεπε πολλάκις νά συνεννοηθώσι πρός τά έν ’Α - 
θήναις κέντρα των. ’Α πό τό άπλοΰν λοιπόν Τραπεζιτικόν 
τμήμα τοΰ ’Εμπορικοΰ Οίκου I. Φ. Κωστοπούλου, τό όποιον 
άντεπροσώπευε κατ’ άρχάς τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους 
καί ειτα ’Εμπορικήν καθώς καί τήν Λαϊκήν, έγεννήθη ή 
Ε τερόρρυθμος Τραπεζική Ε ταιρεία  υπό τήν επωνυμίαν 
«Τράπεζα I. Φ. Κωστοπούλου καί Σ ι« » ,  τής οποίας δημο- 
σιεύομέν τόν ’Ισολογισμόν τοΰ έτους 1916.

Κ Ω Σ Τ Ο Π Ο Τ Λ Ο Γ  & S IA='

k a t a s t a ^ i s  Κ α θ ο λ ι κ ο ύ  t h e  31  Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ  ΐ 9 Ϊ 6

ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν

Τ α μ ε ίο ν ........................................λ?. 22,679.90
Σον|γμα έν Χαρτοφολακείψ . . » 8,269.83

- -Χροβός καί ξένα νομίσματα . . » 9,649.50 Δρ. 40,599.23
Έίωτ*ρικοΙ Λ ογαριασμ οί...........................» 29,071.53
Χρ>«·7ραφα .  ............................................... » 97,734,85
Π ρΜ & χρληβης............................................. » 19,128.25
■Δά*«ι« έ* ' έν*χόριρ Χ ρεογρά φ ω ν.............» 44,610.50
Ήγγοημένοι Λογαριασμοί...........................» 548,732.65
’Ανοικτοί Λ ογαριασμ οί............................... » 69,326.40
Προκαταββλαί δ ρ α χ μ ώ ν ...........................» 38,349,87
Γραμμάτια «ΐσπ ρακτέα ................................   . » 967.50
Γραμμάτια χαρ' άντακοκριταί;............................ » 22,155.75
Έ ξοδα  έγκαταστάσ*»; με Ιον άποοβεσθίντων . » 9,385.90

Δρ. 920,062.43 

Έ ν  Καλάμαις τή 5 Ίανουαρίου 1916.

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Κ ε φ ά λ α ίο ν ............................................................Δρ. "400,000.—
Ταμιβοτήριον . . . . . .  Δρ. 137,288.70
Καταθέσεις ένοψει . . . .  » 174,142.40
Καταθέσεις επί προθεσμία . » 5,171.80
Καταθέσεις εις χρυσόν . . » 3 .520.—
Τράπεζαι καί Τ ρ α π ε ζ ϊτ α ι .............................
Συνάλλαγμα παρ' άνταποκριταίς...................
Άνταποχρ'.ταί Ε π α ρ χ ιώ ν .............................
Γραμμάτια τρίτων .  .................................
ΈπιταγαΙ πληρωτέα'.  .................................
Κέρδη καί Ζ η μ ία - ............................................ » 15,909,40
Έ π ισυναλλαγαΐ................................................. » 4,167.08
Μέρισμα Τραπέζης Β έςαμηνίας.................. » 140,000.—

Δρ. 920,062.43

» 320,122.90 
» 137,993.15 
» 1.50
> 3,080.15
» 24,198.25

'Η  χίνησις είναι ίκδήλωαις ζωής, ή στασιμότη; είναι 
θάνατος. Ή  Ε τερόρρυθμος Τράπεζα I. Φ. Κωστοπούλου 
και Σ *« έπρεπε πλέον νά λάβη νέον χαρακτήρα, νέαν μορ
φήν σύμφωνον πρός τάς νέας έμπορικάς μεθόδους καί άνά- 
λογον πρός τας Απαιτήσεις τής νέας κοινωνικής καί οικο
δομικής δράσεως. Οί υίοί τοΰ Κωστοπούλου Δημήτριος καί 
ΙΙάνος σπουδάσαντες Έ μπ ορικάς Έ πιστήμας εν Γαλλία καί 
’Αγγλία πρό πολλοϋ μετά προθυμίας καί έπιμελείας συνειρ- 
γάζοντο μετά τοΰ πατρός των εϊς τάς διαφόρους Επιχειρή
σεις καί έργασίας τοΰ Ο ίκ ο υ .I . Φ. Κ ωστοπούλου, τάς 
Ιμπορικάς καί τραπεζικάς. Είς τούς άνωτέρω δύο άδελ- 
φο%5 μετ’ δλίγον προσετέθη ώ ς τραπεζικός καί ό Σπυρίδων 
ϊ. Φ. Κωστόπουλος. 'Η  τοιαΰτη δμ ω ς οικογενειακή ούτως 
ειπεϊν δράαις δέν ήτο ή άπαιτουμένη πρός τάς περιστάσεις·

Αί έργασίαι τοΰ Οϊκου Κωστοπούλου επρεπε νά λάβωσιν 
άλλην κατεύθυνσιν, καί τοιαύτην ελαβον διά τής συνεργα
σίας τής Λαϊκής Τραπέζης, τήν οποίαν πρό πολλοϋ άν<8- 
προσώπευεν έν Καλάμαις ή Τράπεζα I. Φ. Κ ω στοπ οΰλοο 
καί Σ ια. Ουτω ό ’ Ιωάννης Φ. Κωστόπουλος καί οί υίοί εύ- 
ρίσκουσι πρόθυμον συνεργάτην είς τήν νέαν μορφήν τής 
Τραπέζης των τόν Γενικόν Διευθυντήν τής Λαϊκής Δ ιο
νύσιον Λοβέρδον, δστις μέ τό τραπεζικόν του δαιμόνιον 
διέκρινε μίαν ασφαλή επιτυχίαν είς τήν τραπεζικήν Ιπιχεί- 
ρησιν, ήτις θ ά  εφερε τό όνομα τής έριβώλακος Μεσσηνίας.

Γ δ  4 Μαρτίου 1918 ενώπιον τοΰ συμβολαιογράφου 
’Α θη νώ ν Ή ρακλέους Σ . Καρκούλια υπογράφεται υπό τών 
κ. Διον. Λοβέρδου, Δημητρίου I. Κωστοπούλου καί Ά γ α -  
μέμνονος Έ μ μ . Δάνου τό συμβόλαιον τής ίδρύσεο>ς τής
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΓΚΩΜΑ

•’Ανωνύμου Μετοχικής 'Εταιρείας υπό την επωνυμίαν Τρά- 
χ εζα  Καλτμών. Trj ·lOrj Μαρτίου 1918 δημοσιεύεται το 
Β. Διάταγμα, διά τοϋ οποίου ένεκρίθη το Καταστατικόν 
τής Τραπέζης.

"Εδρα. τής Τραπέζης : αί ΚαΙάμαι, μέ δικαίωμα ίδρΰ- 
<ϊεως υποκαταστημάτων κατόπιν άποφάσεως τής Γενικής τών 
Μετόχων Συνελεύσεως και εις αλλας πόλεις τής 'Ελλάδος.

Σκοπός: ή έπιχείρησις πάσης φύσεως τραπεζικών εργα
σιών εντός καί έκτος τής Ε λλάδος κ.τ.λ. Σύναψις δανείων 
μετά τοϋ Δημοσίου, Δήμων, Λιμενικών Ταμείων κλπ. Έ π ι- 
χείρησις παραγγελιοδοχικών, μεσιτικών και' πρακτορειακών 
εργασιών κ.τ.λ.

'Εταιρικόν κεφάλαιον. Τό εταιρικόν κεφάλαιον ωρί- 
«τθη εις δρ. 1,000,000 διηρημένον εις 2.<.*00 μετοχάς προς 
δρ. 500 έκάστη :

Λαϊκή Τράπεζα . . 
Διονύσιος Λοβέρδος . 
Δημ. Κωστόπουλος . 
Ά γ α μ . Δάνος . . .

Μετόχαι 400
100

1,100
400

Μετοχαΐ 2,000 
Διάρκεια. Ή  διάρκεια τής Εταιρείας ωρίσθη εϊς 50  

ετη από τής δημοσιεΰσειος τοΰ Β. Δ . τοϋ εγκρίνοντος την 
σΰστασιν αυτής.

Αιοίκηαις. Τό διά τήν πρώτην πενταετίαν Διοικητικόν 
Συμβούλων άπετελέσΟη εκ τών κ. κ. Διονυσίου Λοβέρδου, 
Ί ω ά ν . Φ. Κωστοπούλου, Ά ν δ ρ . Π . Μ α τζού ν ή ,’Αλεξ. Κ ο- 
ριζή, Πανάγου Μανίνου, Ά γ α μ . Δάνου και Δημ. I. Κ ω 
στοπούλου. Ό  ισολογισμός τοΰ πρώτου μετά τήν ΐδρυσιν 
τής Τραπέζης έτους καταδεικνύει -τήν συντελε σθεϊσαν ερ
γασίαν και τήν γενομένην πρόοδον.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Κ Α Λ Α Μ Ω Ν

Κ Λ Τ Λ Χ Τ Α Σ Ι Σ  Κ Α Θ Ο Λ Ι Κ Ο Υ  Τ Η Σ  3 1  A E K E jV I B P lO V  1 9 1 8

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν
Τ α μ ε ΐ ο ν .................................... Δρ. 411,057.30
Συνάλλαγμα................................. » 136,165.35
Τράπεζαι καί Τραπεζίται . . >- 925,560.65 1.472,793.30
Χ ρεώγραφα.............................................................  236,274^15
Π ρ ο εξο φ λ ή σ ε ις ....................................................  13,193.20
Δάνεια έπ’ ένεχόρω χρεωγράφων καί ήγγυημέ-

νοι λ]αμ3ΐ......................................................... 1153,701.05
Προσωρινοί λ]σμοί (επισιτισμού κ.λ.π.) . . . 689,699.35
Προκαταβολαί έπί φορτωτικών εσωτερικοί καί

έμ π ορεομ ά τω ν ...............................................  1252,154.47
Γραμμάτια εισπρακτέα καί παρ’ άνταποκριταϊ; 18,521.65
Έ ξοδα έγκαταστάσεως . · . Δρ. 14,256.20
Με Ιον άποσβεσθέντων . . .  » 4,256 20 10.000.—

Π 7 * θ Μ Τ Ι Κ θ Ν
Κεφάλαιον................................   Δρ. 1,000,000.—

» Άποθεματ'.κόν τακτικόν 20,116.20 
'> » έκτακτον 100,000.—  ? 30,116.20

Κέρδη καί Ζημίαι υπόλοιπον εις νέον . . .  . » 5,193.81
Ταμιευτήριον........................ 1,285,552.70
Καταθέσεις έν δψει . . . 2 ,168.797.—

» επί προθεσμία καί 
είς χρυσόν . . . . .  179,934.25

Τράπεζα \. Φ. Κωστοποΰ-
λου καί Σ ία ς ...................  68,380,253 » 702,664.20

Έπιταγαί πληρωτέαι......................................  » 1,061;50
Άνταποκριταί Ε π α ρ χ ι ώ ν ............................  » 40,446.45
Έ πισυναλλαγαί...............................................  » 6,855,01
Μέρισμα Α καί Β εξαμηνίας 1918 . . .  » 60,000. —̂

Δρ. 4,846,337.17

Α Ν Α Λ Υ Σ Ι Σ  Τ Η Σ  / Λ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  “ Κ € Ρ Δ Η  Κ Α Ι  Ζ Η / Λ Ι Α Ι

Δρ. 4,846,337.17

Π Ι Σ Τ α Ζ Ι Σ
Από τόκου; καί τοκομερίδια, προμή

θειας καί διάφορα κερΒη .

Χ Ρ Ε Α Σ Ι Σ
Ε ί ς  τ ό κ ο υ ς ,  έ ξ ο δ α  δ ι α χ ε ι ρ ί σ ε ω ς :  Μ ι α θ ί δ ο -

σίαι Διευθΰνσεως καί Προσωπικού . . . Δρ. 142,461.15
Εις άποσδέσεις έξόϊων έγκαταστάσεως . . .  " 4,2.>6.20
Τά διατιθέμενα καθαρά κέρδη . 100,;)81.11

Δρ. 247,298.46

Α Ι Α Θ Ε Σ Ι Ζ  Κ Α Θ Α Ρ Ο Ν  ΚΕΡΑ ΟΝ ΕΚ ΑΡ· Ι0Ο 58Ι  ΙΙ

Είς άποθεμαιιχόν ταχτικόν  ..........................................   · Δρ.
» άποθεματιχόν Ιχταχτον . . . . . .    »
> μέρισμα A ' καί Β ' εξαμηνίας 1918  .............................................. '
» φόροος Δημοσίου δ  ο]ο έπΐ δρ. 9 5 4 22  χαΐ φόρους έπιτηδεύματος »
» Νέον τα &φι(μ«να  ..................................

Δρ. 247,298.46

Δρ. 247,298.46

2 0 ,1 1 6 .2 0
1 0 0 ,0 0 0 .—

6 0 ,0 0 0 .—
5 ,2 7 1 .1 0
5 ,1 9 3 .8 1

Έ ν  Καλάμαις τή 31 Δεκεμβρίου 1918
Δρ. 100,581.11
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

Ά τυχώς ό §ϊς πάντας αγαπητός ’ Ιωάννης Κωστόπου- 
λος δέν επέπρωτο νά ζήση, ινα περισσότερον απόλαυση τό 
δημιούργημα τόσων μόχθων, εκείνο τό όποιον έφαντά- 
σθη, νά δημιουργήση δηλαδή εις περίβλεπτον τήν πρόοδον 
τής άγαπητής του Μεσσηνίας. Tfj 15η Μαρτίου 1917 άπο- 
θνήσκων άφήκεν ικανούς διαδόχους τελείως εξασκηθέντας 
κατά την μετ’ αύτοΰ συνεργασίαν, ϊνα εύδοκίμως διενθύ- 
νωσι το εργον δπερ ή ψυχή του Ιπόθησε πρός τιμήν τόσον 
τοΰ οίκου Κωστοποΰλου, δσον και τοΰ Μεσσηνιακοΰ λαοϋ 
Ιξ  αδ κατάγονται.

Τήν Τράπεζαν Καλαμών διηύθυνε μετά πολλής επιτυ
χίας δ υιός τοΰ αειμνήστου Κωστοποΰλου Σπυρίδων I. Κ ω- 
στόπουλος. Έ κ  τον ’ Ισολογισμού τοΰ 1919 άποσπώμεν τά 
εξής : Σύνολον ’Ισολογισμού . . . .  Δρ. 6,313,314.38

Καταθέσεις εν δψ ει................  » 2,952,379.67
» επί προθεσμία .. s 410,760.20

Ταμιευτήριον........................... » 1,633,751.55
Κ αθαρά  κ έ ρ δ η ...................... » 185,795.41

Ουδεμία επιστήμη άρκεΐται είς τάς κεκτημένας γνώσεις* 
διαρκώς ζητεί νέον. φώς. Τό αυτό συμβαίνει καί είς τήν

Οικονομικήν Επιστήμην. Τραπεζίτης καλός είναι δ παρα- 
κολουθών πάσαν πρόοδον, ό μελετών τί γίνεται πέριξ τον. 
Μέ τοιαύτας ιδέας καί μέ τοιαΰτην άπόφασιν ό Σπυρίδων 
Κωστόπουλος, άφοΰ διηύθυνε και κατά τό 1920 μετά πολ
λής ίκανότητος τήν Τράπεζαν Καλαμών, ώς εμφαίνεται εκ 
τοΰ κατωτέρω δημοσιευόμενου ’Ισολογισμού, άνεχώρησεν 
είς Ε σπερίαν δι’ οικονομολογικός σπουδάς κα'ι εϊδικώτε- 
ρον διά τήν μελέτην τών νέων μεθόδων και συστημάτων 
εργασίας, άτινα κατέστησαν αναγκαία αί πρόοδοι τής Τρα
πεζικής Επιστήμης.

’Ή δη  ή Τράπεζα διευθύνεται υπό τοΰ εκλεκτού τραπε- 
ζικοΰ Ν. Κυρηνοπούλου, τό δέ Διοικητικόν Συμβούλιον 
άποτελεΐται υπό τών κ. κ. Διονυσίου Λοβέρδου Γεν. Διευ- 
θυντοΰ τής Λαϊκής Τραπέζης ώς Προέδρου, Σπυρ. Λοβέρ
δου Διευθυντοΰ Γενικής Τραπέζης ώς ’Αντιπροέδρου, ’ΑλΤ 
Κοριζή Διευθυντοΰ Ε θνικής Τραπέζης Συμβούλου, Π ανά- 
γου Μανίνου Τραπεζίτου έν Καλάμαις Συμβούλου, Ά γ α μ . 
Δάνου τών ’Αδελ. Δάνου και Σ ια  Συμβούλου, Δ . I. Κω- 
στοπούλου τής Εταιρείας I. Φ. Κωστοπούλου καί Σιας 
Συμβούλου καί Πάνου Κωστοποΰλου Εντεταλμένου Σ υ μ 
βούλου.

Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  Κ Α Λ Α Μ Ω Ν
ΚΛΤ71ΧΤΛ3ΕΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ* ΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΙ* 1020

)ί » ι ι η 4 τ

Ταμεΐον Τράπεζαι καί Τραπεζίται έν Έλλάδι καί 
’Εξωτερικφ Δρ. 3.476.358.59

Συνάλλαγμα έν Χαρτοφυλακίψ
χαί παρ’ άνταποκριταΐς 1 2.803.123.31 Δρ

Χρβώγραφα Ιδιοκτησίας Τραπέζης »
Προεξοφλήσεις Εμπορικών Γραμματίων »
Δανβια έπί ένεχύρφ Χρεωγρ. καί Ή γ/υημ. λ)σμοί » 
Π ρ ο κ α τα β ο λα ί έπί φορτωτικών καί εμπορευμάτων > 
•Ανταποκρίταί ^Χρεώσται) ■■
Χρεώσται Πισιωτικών ’Εντολών »
Έ ξο δ α  Έγκαταστάσεως Δρ. 35.4t6.75
Μείον άχοσβέσεοίς 1920 » 15.416.75 »

6.279.481.90 
448.139.06 
117.808.75 

1 572.733.45  
1.229.274.60 

29 400.25 
463.945.25

20.0ίι0.—
Δ ρ . 1 0 .2 6 J .7 8 3 .2 t5

H  α & η τ  ι χ  6 ν

Κεφάλαιον Δρ. 1.000.0000—
Τακτικόν καί Έκτακτον Ά .το- 

θεματικόν 
Καταθέσεις έν ϋψει καί έπί 

Προθόσμϊ<£
Ταμιευτήριον 
Άνταποκρίταί (Πιστωται)
Πιστωτικαί έντολαί έν έκιελέσει
Έπιταγαί πληρωτέαι καί Μερίσματα πληρωτέα
Προσωρινοί διάφοροι Λογαριασμοί
Μέρισμα έτους 1920
Κέρδη κα ϊημίαι υπόλοιπόν εις νέον

461.151.08 Δρ 1.461.154.08

5.375.311.55  
2.634.777.75 » 8 010.089.30

47.832.05
470.190.—

10.982.30
156.439.96
100.000.—

4X98.57

Δρ. 10.260.783.26

tsntsavzit: μ ε ρ ιδ ο χ
X  ρ έ ω  σ t ς

Είς έξοδα Διαχειρίσεος Δρ. 86.414.16
Είς τάκονς Καταθέσεων καί Πιστωτικών Λ)σμών -> 170.418.25

Κέρδη Α' καί Β ' Εξαμηνίας 1920 » 576.560.57

Δρ. 813.392.98

“ΚΕΡΔΗ & ΖΗΜΙΚΙ,,
Π ΐ σ τ ω σ ι ς

’Από υπόλοιπον κερδών 19 :9  Δρ. 7.372.73
Ά π ό  τόκους Προμήθειας, Συναλ)κήν διαφοράν

καί διάφορα κέρδη » 820.020.25

Δρ. 833.392.98

Δ 1 Λ Ο Ε 2 1 Ι 2 :  ΚΚΘΛΡηΝ ΚΕΡΔΩΝ ΔΡ7ΪΧ. S76.Seo.S7
Ε ί ς  Τ α χ τ ικ ό ν  ά π ο θ ε μ α τ ικ ό ν  20 ο) , ..................................................115.312.10
Είς Μέρισμα 10 ο)ο κ α 9 α ρ ό ν ...................................................... , 100.000.__
Είς Φόρον καθαράς Π ρ οσ όδου ...................................................... , 11.000.__
Είς Φόρον κυκλοφορίας μ ε τ ο χ ώ ν ................................................., . 2.500.—
Είς ’Αποσβέσεις έπισφαλών απαιτήσεων.........................., . ,  50.000.—
Εις ’Αποσβέσεις εξόδων εγκαταστάσεων...................................... ,  15.416.73
Είς Ποσοστά Διοικητικού Σ υ μ β ου λ ίου ................................ 28.233.17
ΕΙς Έκτακτον ‘Α π οθεμ ατικ όν ...................................................... ,  250.000.—
Ύπόλο.πον άφιέμενον διά τήν έ.ιομένην χρήσιν . . . .  < 4.098.57

Δρ. 576,560.57
Έ ν Καλάμαις, tfj 31η Δεκεμβρίου 1 9 2 0 .

Ό  Διευθυντής
Σ . I . ΚΟΣΤΟΠΟΥΑΟΣ

Εντολή τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου

244

Ό  Υποδιευθυντής 
A . X . Μ Α Ρ Τ Υ Ρ ΙΔ Η Σ
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'Τ Ο Μ Ο Ι 14
ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ

Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
1821—1921

“ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ JH -  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α  

Χ ΡΗ Μ Α ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Ν  ΑΘΗΝΩΝ

J>T

Λ1— 111 της διασταυρώσεων τών οδών Έρμου καί Αιόλου 
καί άνωθεν τοΰ ιστορικού Καφενείου της ωραίας Έ λ- 

d&J\  λάζος, εν τώ όποίψ έπί της πρώτης Δυναστείας ημών 
άνεβίβαζον καί κατέρριπτον τάς Κυβερνήσεις, εκειτο ή Λέσχη 
τών εμπόρων ’ Αθηνών κατά τό έ'τος 1870. Έκεϊ συνερχόμε
νοι ούτοι έκάστην εσπέραν διεπραγματεΰοντο, μεταξύ άλλων 
•υποθέσεων των, καί τάς ομολογίας τών έκδεδομένων τότε 
εθνικών Δανείων τών 6.000.000 καί 28.000.000 Δραχμών? 
καί ούτως ολίγον κατ’ ολίγον έσχηματίσθη κάποια διάθεσις 
^ιρός μεγαλειτέραν καί σιιστηματικωτέραν περί τά τοιαΰτα 
συναλλαγήν. Κατά τόν ’ Οκτώβριον δέ τοΰ Ι'τους 1872, δτε 
ίδρΰθη ή Πιστωτική Τράπεζα, ευρε τους θαμώνας τής Λέ- 
σχης εϋδιαθέτους πως είς χρηματιστικά? εργασίας, καί ολίγον 
βραδύτερον, ητοι τόν Μάρτιον τοΰ 1873, ;δρύθη ή Εταιρία 
τοΰ Λαυρίου, τόν δέ Μάϊον τοΰ αύτοΰ έτους ίδρύθη ή Τράπεζα 
τής Βιομηχανικής Πίστεως τής Ελλάδος, ούτως ώστε ή κερ
δοσκοπία ευρε προσφορώτατον τό έ'δαφος είς χρηματιστικάς 
■συμβάσεις καί γενικώτερον προσέλαβε χαρακτήρα, ήνάγκασε 
δέ τά τότε μέλη τής Λέσχης νά προβώσιν εις τήν εκλογήν 
Προέδρου καί μετονομάσωσι τήν έμπορικήν Λέσχην «Χρημα- 
τιστήριον». 'II λειτουργία λοιπόν τοΰ Χρηματιστηρίου ηρξατο* 
τακτικώς ούτως είπεΐν εκτοτε, δηλαδή άπό τοΰ έτους 1873. 
Ί Ι  Κυβερνητική δμως έ'γκρισις τής ίδρύσεως Χρηματιστηρίου 
sv Άθήναις έγένετο κατά τό 1876, έπί τής τότε Κυβερνήσεως

Α. Κουμουνδούρου, εις ήν εΐχεν ύποβληθή καί Κανονισμός 
πρός επικΰρωσιν, τόν όποιον μόλις κατά τόν Δεκέμβριον τοϋ 
l s 7'.t ηυδόκησεν αυτη νά έγκρίνη μετά τινων τροποποιήσεων. 
Τοιουτοτρόπως άνεγνωρίοθη έπισήμως παρά τής Κυβερνήσεως 
τό Χρηματιστήριον εν Άθήναις καί έγένοντο αί άρχιαιρεσίαι 
αυτοΰ, παρουσία τοΰ 'Γπουργοΰ τών Εσωτερικών Κωνατ. 
Λομβαρδού καί τοϋ Χομάρχςυ Αττικής καί Βοιωτίας, τήν 2 
Μαιου 18*0. Εκτοτε λοιπόν ηρξατο κανονικώς λειτουργοΰν 
τό Χρηματιστήριον έν τή μεγάλη οικία Μελά κατά τήν δυτι
κήν αυτής πλευράν, ενθα νΰν τό Ταχυδραμεΐον.

Ή  πρώτη αύτοΰ Επιτροπή κατηρτίσθη, τ^ άπλή συνενοή- 
σει τών μελών, ύπό τών κ. κ. Μάρκου Ρενιέρη, Διοικητοδ 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, ώς Προέδρου, καί Ί ω -  
άννου Δοΰμα, Διευθυντοΰ τής Πιστωτικής Τραπέζης, Παντο- 
λέοντος Ηεολόγη, Διευθυντοΰ τής Βιομηχανικής Τραπέζης 
Μιχαήλ Άντωνοπούλου, Διευθυντοΰ τής Ναυτικής Τραπέζης 
«Αρχάγγελος» καί Κωνσταντίνου Στ. Βοόρου Τραπεζίτου, 
ώς μελών τής Επιτροπής ταυτης. Καί ό μέν Μάρκος Ρενιέ- 
ρης δέν άπεδέχθη τόν διορισμόν του ώς Προέδρου, διηΰθυνον 
δέ τάς έργασίας τοΰ Χρηματιστηρίου τά τέσσαρα άλλα μέλη 
τής Επιτροπής μέχρι τοΰ Ίανουαρίου 1881, δτε τά μέλη 
τοΰ Χρηματιστηρίου διά ψηφοφορίας εξέλεξαν νέαν ’ Επιτρο
πήν, ήτις έ'κτοτε έξακολουθεί εκλεγόμενη τακτικώς άνά πίν 
ετος καί κατά τόν αυτόν τρόπον.
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*

» Ή  άνωτέρω τετραμελής Έπκροχή, ή διοιχήσασα τό Χρη- 
ματιστήριον μέχρι τοδ Ίανουαρίου 1881, ειχεν υποβάλη είς 
τήν Κυβέρνηση* δχόμνημα, δι’ ου Ιξ^τεΙτο τήν τροποποίησή 
διατάζεών τινων τοδ «Κανονισμού καί χροαθήχας δρ®ρ·ν, κο- 
ρί«*ς δέ έ£$τεϊτο, ?να δ μέν άριθμός τών έν τφ Χρηματιατη- 
ρίφ διοριστέων έχισήμων Μεσιτών καί Κολλυβιστών όρισθή 
*ϊς elxoat πέντ*, ή δέ καταβλητέα χρηματική έγγύηαις πρός 
Ηάσκησιν τοδ' Ιχαγγέλματός w v  είς είκασιπβντε χιλιάδας 
δραχμών. Ά λ λ ’ ή Κυδέρνησις τόν μέν άριθμόν τών Μεσιτών 
ένέκρινβν είς είκοσιχέντε, διορίσασα διά Β. Διατάγματος τοι- 
οότους, τήν δέ έγγόησιν περιώρισε μόνον είς πέντε χιλιάδας 
δραχμών, περί τών άλλων δέ αιτημάτων άπήντησεν, δτι άνέ- 
βηκεν τήν έξέτασιν τοδτων είς τό Νοαικόν Συμβούλιον.

»Τό Χρηματιστήριον τρεις άπό τής ίδρύσεώς του διήλθε 
χρίσεις. Α ')  Κατά τό ϊτος 1876, συνεπεία. υπερτιμήσεως τών 
Μετοχών τής Εταιρίας Λαυρίου, σκευωρηθείσης οπό όμάδος 
πεπειραμένων χρηματιστών, κατελθόντων έκ τής αλλοδαπής 
χαί έπωφεληθέντο'ν τήν άπειρίαν τής απονήρευτου είς τα τοι- 
αδτα χρηματιστικά. τεχνάσματα αγοράς ήμών. Β .) Περί τά 
μέσα τοδ Ιτους 1884, ενεκεν τών αυτών Μετοχών τοδ Λαυ
ρίου, ων τήν τεχνητήν άνατίμησιν έπεδίωξε δι’ άθρόων άγο
ρών τό τότε Συνδικάτον, άποτελούμενον ύπό τών Κ. Βοόρου, 
Δ .  Μητσοποόλου xal Μ. Νεγρεπόντη, σομπαρασυρθέντων χαΐ 
τούτων είς τήν έπελθοδσαν καταστροφήν, δι' ήν οοκ ολίγον 
βονετέλεσβ xal ή έν τοις παρασκηνίοις κρυπτομένη Τράπεζα 
τής Κωνσταντινουπόλεως- οι άποτελοΰντες δέ τό Συνδικάτον 
έχεινο έφολακίσθησαν οπό τής είσαγγελικής αρχής καί περιήλ- 
6βν, τέλος, είς κατάστασιν πτωχεύσεως. Γ . )  Περί τά τέλη 
τοδ ίτους 1892, συνεπείς τής πτώσεως τής Πιστωτικής Τρα- 
χεζης, ήτις περεκκλίνασα τοδ προορισμού αΰτής είχε καταστή 
παικτικόν Γραφεΐον καί παρεσκεύασε τό μοιραΐον τέλος, 
δπερ είναι ό κλήρος δλων τών έμοειδών Τραπεζών, κατελεί- 
φβη δέ εϊτα έλεύθερον τό στάδιον τών τοιοότων αλογίστων χρη- 
μ,ατιστικών αγώνων είς τήν αντίζηλον καί αντίπαλον Τράπεζαν 
Κωνσταντινοοπόλεως. ’ Αλλά καί ή τελευταία αδτη τήν αυ
τήν δχέστη τύχην, διαλυθεΐσα μέν ήσύχως καί άθορύβως, 
άλλα xal κατασυντετριμμένη. Κατελείφθη δέ Ικτοτε ελεύθε
ρον τό στάδιον τών παραβόλων καί έκτρόπων χρηματιστικών 
έργατιών βΐς άλλους, οϋτινες επωφελούντο τάς έκάστοτε 
έξάψεις τής άχαλινώτου κερδοσκοπίας.

»Τό Χρηματιστήριον, μεθ’ δλον τόν άτελή Κανονισμόν καί 
τόν χλημμβλή δργανισμόν αότοδ, μεγάλως ούχ ήτον σονετέ- 
λ»σβν είς τήν άναχτυξιν τής χώρας όπό πολλάς καί διαφόρους 
έπόψεις, έάν Si ή πολιτεία έδείκνοε στοργήν τινα καί έπίβλε- 
φιν sic τό ίδρυμα αυτό, χολλά κεφάλαια δμογενών καί ξένων 
^θελον είσρεδσ)Β πρόθυμα είς τήν χώραν, διότι τό χρήμα, 
8χοο ευρίσκει άσφάλειαν είς τήν τοποθέτησιν καί έγγόησιν 
xtpi τάς έπιχειρήσεις, έχει καί προστρέχει. Είς δλα τά μέρη 
τοδ χόσμοο τό Χρηματιστήριον θεωρείται ή βάσις, τό βαρόμε- 
tpov, ούτως είπεΐν, τής ευεξίας καί ευημερίας τής χώρας, έξ 
ή ;  έξ^τηται καί ή οικονομική κατάστασις τοδ Κράτους. Εΐνε 
Si η ) άληβεία περίεργον πώς, υπό τοιαότας συνθήκας λειτουρ- 
γοδντος τοδ Χρηματιστηρίου, οί έν αυτώ συναλλασσόμενοι Ιδει- 
ξβν πάντοτε τοσαότην άκρίβειαν, τάξιν χαί έντιμότητα έπί τών 
οοναλλαγών χαί υχοχρεώαεων αότών, ούδεμίαν δέ υπερβολήν 
ΧέΤΟμεν διατεινόμενοί, δτι τοδς έν τφ Χρηματιστηρίφ συναλ- 
λβοσομένους μόνη ή καλή χίστις μέχρι σήμερον διέπει.

. *Πεπλανημένως δέ σταθμίζουσι χαί έχτιμώσι τά πράγματα 
»* ί  χ**ήν· υπηρεσίαν προσφίροοσιν έχείνοι, ο?τινες πολλάκις 
διά τής δράσεώς των χροκαλοΰσι χρηματιστιχήν δοβφορίαν

καί περιάγουσι τό Χρηματιστήριον είς πολυ στενόχωρον θέσιν. 
Τά τοιαδτά δεν διαφεόγουσι τήν δίυδέρκειαν τών χρηματιζομέ- 
ν«>ν, δυσμενώς δέ σχολιάζονται, ένφ ΐπρεπε νά λαμβάνωσιν υπ' 
8φει τους στενούς δεσμούς, οίτινες συνδέουσιν άρρήκταχτ τά 
συμφέροντα τοΰ Χρηματιστηρίου με τόν κοινωνικόν πλούτον, 
τόν ένδεδυμένον είς Μετοχικάς Ά ζίας, οέδε όπολογίζουσιν, ώς 
μή .ώφειλεν, δτι ϊκρηξις χρηματιστιχής κρίσεως 6ά εχη ώς 
άμεσον άποτέλεσμα ο& μόνον τήν Ιχπτωσιν τών Μετοχικών 
Ά^ιών, άλλάκαί δλων έν γένει τών χρεωγράφων, θέλει δέ προ- 
καλέσ^ τήν δοσπιστίαν τών έν τφ εξωτερικφ κεφαλαίων, ιδίως 
τών είς τάς Έλληνιχας Έταιρικάς ’Αξίας ένδεδυμένων. καί τέ
λος θά εχη ολέθρια άποτελέσματα διά τήν ήμετέραν αγοράν καί 
τά μετ’ αότής συνδεόμενα Πιστωτικά καί Εταιρικά ιδρύματα».

Τοιαδτα γράφει είς τό βιβλίον του «Χρηματιστική κλείς», 
έκδοθέν τφ 1908, ό μέχρι τοΰ Ιτους τούτου Γραμματεύς τοδ 
Χρηματιστηρίου X . Γ. Νίκολαΐδης.

Αυτός οΰτος ό βίος τού Ν. Γ. Νικολαΐδου μάς παρέχει 
πιστήν εικόνα τών τότε χρηματιστικών άντιλήψεων καί τοΰ 
χρηματιστικοΰ πυρετοΰ, δστις διακατεΐχεν δλα τά κοινωνικά 
στρώματα. Τώ 1869 ό Χικολαίδης εγγράφεται είς τήν Φαρ
μακευτικήν Σχολήν τοΰ ’ Εθνικού Πανεπιστημίου, τφ δε 1871 
τή συστάσει τοΰ πατρικού του φίλου Μάρκου Ρενιέρη πρός 
τόν τότε Καθηγητήν τής Γενικής Χημείας εν τφ Πανεπιστη- 
μίφ ’ Αναστάσιον Χρηστομάνον προσλαμβάνεται βοηθός είς τό 
Χημεΐον. Τφ 1872 δμως δτε τήν Ελλάδα απασαν είχε κατα
λάβει ή μεταλλομανία, ενεκα τοδ φλέγοντος ζητήματος τοδ 
Λαυρίου καί τής Γαλλικής Εταιρίας «'Ιλαρίων Ροΰ καί Σερ- 
πιέρης», ό δέ αείμνηστος ’Ανδρέας Συγγρός είχε μετακαλεσει 
δύο ειδικούς επιστήμονας, ενα μεταλλειολόγον καί Ινα χημι
κόν, οΓτινες μετά τοΰ Καθηγητοΰ Χρηστομάνου είργάζοντί 
έπί τών σκωριών καί έκβολάδων τοδ Λαυρίου, τότε μεθυσθείς 
έκ τών ελπιζομένων φανταστικών κερδών δ Νίκολαΐδης έγκα- 
ταλείπει καί Φαρμακευτικήν καί Χημείαν, Γνα άγοράση μετο- 
χάς τής ίδρυθείσης Ελληνικής Εταιρίας τοδ Λαυρίου rg 
βοήθεια; τοΰ παλαιμάχου χρηματιστοΰ Σ. Άγγελοποΰλου. Είς 
ηλικίαν είκοσι καί ενός έτους κατέστη τακτικός θαμών τής 
'Ωραίας Ελλάδος καί προσλαμβάνεται ώς άναπληρωτής τοΰ 
τότε Γραματέως τής Χρηματιστικής Λέσχης Σπυρ. Ζαχαρίτσα 
από δέ 1874 γίνεται δριστικός Γραμματεύς καί έργάζεται άμι- 
σθί μέχρι τοΰ 1880, οπότε τόν ’Απρίλιον τοδ Ιτους τούτο» 
άναγνωρισθέντος έπισήμως τού Χρηματιστηρίου διωρίσθη Γραμ 
ματεός τής τότε ’ Επιτροπής άποτελουμένης έκ τών Κ. Βούρου 
Π. θεολόγη, Ίωάν. Δούμα, Μ. Άντωνοπούλου άντί μηνιαίο» 
μισθού δραχμών έκατόν (100).

’Εκτός τοΰ Ν. Γ. Νικολαΐδου καί ό διατελέσας επόπτης 
τοΰ Χρηματιστηρίου Γερασ. Λυκιαρδόπουλος τά αϋτά σχεδόν 
γράφει περί Χρηματιστηρίου έν άθριδίφ δημοσιευθέντι εις τάς 
« Έλληνιχάς Προόδους» τοΰ Π. Ξαρχάκου καί θεμ. Φιλα- 
δελφέως έκδοθείσας τφ 1908.'

Ή  άποστολή βεβαίως τοΰ Χρηματιστηρίου ώς βαρομέτρου 
τής οικονομικής δυνάμεως τής χώρας είναι σπουδαιοτάτη έπι- 
δρώσα έπί τού κινητοδ πλούτου τόν όποιον είτε προσελκύει 
αφθονον καί τοιουτοτρόπως αυξάνει τήν προσφοράν χρήματος 
διευκολύνοντος τάς διαφόρους έπιχειρήσεις διά τών έποίων 
σοντελεΐται ή πρόοδος καί αδξησις τών Οικονομικών αγαθών, 
είτε άντιθέτως φυγαδεύει τό κεφάλαιον τό όποιον άλλαχοΰ 
έπιζητεί τήν έπένδυσιν είς άσφαλεστέρους τίτλους καί άξίας, 
δταν ή καχή άντίληψις περί τών Χρηματιστηριακών μεθόδων 
μεταβάλλη τό Χρηματιστήριον είς Γολγοθάν τών έδφαντάστων 
καί άνερματίστων συνειδήσεων.
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Είς τό άρτισύστατον 'Ελληνικόν Βασίλειον, τό όποιον μετά 
εν5ο;ον επταετή άγώνα απέκτησε τήν ελευθερίαν του, ήτο 
επόμενον ό Χρηματιστηριακός θεσμός νά προσκρούσε καί νά 
παρασύρω πολλούς. 'Η ίδέα τοΰ κέρδους ύποθαλπομένη οπό 
της ελπίδος πρός άπόκτησ.ν π λ ο ύ τ ο υ  καί εύμαρείας, είναι 
τόσον προσφιλής,^πλάττει τόσα όνειρα διά τούς άγωνιζομένους 
τόν δύσκολον αγώνα τής ζωής, ώστε ούδέν παράδοξον, εάν 
υπό τό γλυκύ κλίμα τής Αττικής οί εύφάνταστοι κάτοικοι τοΰ 
ιοστεφούς νΛστεως κατελήφθησαν ύπό χρηματιστικοΰ παρο
ξυσμού. Ή  'Ελλάς ολη μετεβλήθη είς μέγα μεταλλεΐον, ή 
?δρυσις αλλεπαλλήλων μεταλλευτικών Εταιριών επειθε τούς 
πάντας περί τού μέλλοντος κέρδους. Οί εχοντες οικονομίας 
άπό τού ’ Αρεοπαγίτου μέχρι τού χειρώνακτος καί τής πτωχής 
ΐαραμάνας,ήτις έγκατέλ.πε τόν σύζυγον καί τό μικρό χωριό της, 
?να ελθη ώς τροφός είς τάς ’ Αθήνας, διέθεσαν αύτάς είς άγο- 
ράν μετοχών. Τό κατρϊκϋλισμα έπήλθε τά δέ μικρά κεφάλαια 
άπερροφήθησαν διαλυθέντων καί τών ωραίων ονείρων. Ή  
έπέμβασις τού Κράτους εσταμάτησε τό κακόν. Τοΰ Κράτους 
2μως ή αποστολή δεν είναι νά σταματ^ τό κακόν, τά καθή
κοντα τών Κυβερνώντων δεν είναι τοιαΰτα, άλλα τουναντίον 
προληπτικά, χα&οδηγητικά. Τά παράπονα δι5έ'λλειψιν Κυ
βερνητικής άντιλήψεως εις το βιβλίον τοΰ Νικολαίδου καί τό 
άρθρον τού Λυκιαρδοπούλου είναι δίκαια, άλλά τό Κράτος 
είχε τόσα νά επιτελεστ, υψηλά καθήκοντας τόσον έν έσω-

τερικη πολιτική, 2σφ καί rjj έςωτερική υπέρ τών στεναζόντων 
δπό τήν δουλείαν αλυτρώτων Ελλήνων, ώστε δέν ήτο δυνατόν 
ή σχεδόν άκατόρθωτον νά παρακολοοθ^ τά τεχνάσματα καί 
τάς πονηριάς όλίγων Ιδιωτών κερδοσκόπων.

Ευτυχώς τά πράγτίατα λαμβάνουσιν ήδη τήν κανονικήν αυ
τών οδόν.

Ή  Γίρυσις τοϋ Τπουργείου τής ‘Ε&νιχής Οικονομίας
μέ τήν υψηλήν αύτοΰ άποστολήν τής έποπτείας έπί τών Τρα
πεζιτικών, τών Χρηματιστηριακών καί τών επιχειρήσβων ’Α 
νωνύμων Εταιρειών εθεσε τέρμα είς πάσαν κερδοσκοπικήν έκ- 
μετάλλεοσιν, τό δέ Χρηματιστήριον ’ Αθηνών ίστάμενον υψηλά 
θά έπιτελεση τό πρός τήν Πατρίδα καθήκον παρέχον τήν άπαι- 
τουμένην έγγόησιν πρός τε τά Ελληνικά καί ςενα κεφάλαια, 
περί τής άσφαλοΰς αυτών έπενδυσεως είς ’ Αςίας επιτυχών 
επιχειρήσεων.

Ή  μεγένθυσις τής 'Ελλάδος καί ή συντελουμένη Εθνική 
άποκατάστασις ανοίγει νέους Οικονομικούς ορίζοντας μέ οπου- 
δαιοτάτας διά τόν Ελληνισμόν υποχρεώσεις καί καθήκοντα’ 
είς τούς ορίζοντας τούτους καλείται τό Χρηματιστήριον νά 
προσφέρω τάς όπηρεσίας του καί νά διευκολύνη τάς Έλληνι- 
κάς προσπαθείας είς τό νέον εκπολιτιστικόν Ιργον τό όποιον 
παρεσκεύασεν ή ανδρεία τοΰ Έλληνος στρατιώτου είς τήν 
Μακεδονίαν, "Ηπειρον, Θράκην καί Μικράν ’ Ασίαν.
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Α ΙΟ ΙΚ Η Σ ΙΣ -Μ Ε Λ Η

Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Ι  Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

ΕΠΟΠΤ^Ι—γ ρ λ μ μ λ τ ε ις

Τ Ο  Μ Ε Γ Α Ρ Ο Ν  ΤΟΥ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ

Έ χ  τής οικίας Μελά, 2που νυν τό Ταχυδρομεϊον, μετε- 
’φέρδη τό Χρημανιστήριον είς τ^ν γωνιαίαν οικίαν έπί τών 
^δών Σοφοκλέους καί Αιόλου. Έ κ  τοΰ δευτέρου τούτου οί- 
χή{ιατος μετεκομίσθη τρίτην φοράν εις τήν παραπλεύρως με- 
γάλην οικίαν έπί τής όδοΰ Σοφοκλέους, η τις ήγοράσθη υπό 
τών μελών τοΰ Χρηματιστηρίου, άλλ’ άποτυχούσης, ενεκα οι
κονομικών δυσχερείων, τής μονίμου διατηρήσεως τοΰ Χρη
ματιστηρίου έν τή οίκιγ ταότή, έξηγοράσθη αυτη υπό τοΰ 
ϋαντιά Ράλλη, Γνα μεταπωληθή εις τόν Γρηγ. Εμπεδοκλή ν 
καί τήν Τράπεζαν Έμπεδοκλέους. Τετάρτην πλέον φοράν τό 
Χρηματιστήριον μετακινείται εις τό νΰν οίκημα οπου καί ευ- 
,ρίσκεται μονίμως έγκαθιδρυβίν.

J V tE T V H

Μέχρι τοΰ 'Αΐριλίου τοΰ 1918 τά μέλη τοΰ Χρηματιστή
ριο» έζελέγοντο διά μυστικής ψηφοφορίας υπό τής όλομελείας 
των έγγβγραμμένων Χρηματιστών εν Γενική Συνελεΰσει. Έ κ  
τών μελών ένιαυσίως έξελέγετο ή Επιτροπεία τοΰ Χρηματι
στηρίου. Διά τοΰ νόμου δμως τοΰ 'Απριλίου τοΰ 1918 τά 
μέλη διηρέβησαν είς δύο τά;εις είς Χρηματιατάς καί Μεσί- 
χας καί οί μέν Χρηματισταί διορίζονται διά Β. Δ. μετά γνω- 
■μοδότησιν τοΰ έν τφ Ύπουργείφ τής Εθνικής Οικονομίας 
έδρβύοντος Χρηματιστηριακού Συμβουλίου, οί δέ Μεσΐται διά 
«ράζεως τοϋ 'Γπουργοΰ καί κατόπιν γνωμοδοτήσεως τοΰ αϋ- 
τοό Χρηματιστηριακού Συμβουλίου τοΰ 1’πουργείου τής Έθν. 
Οικονομίας. Έκαστος Χρηματιστής οφείλει νά έ'χυ παρά τή 
Εθνική Τραπέζη ώς έγγύησιν δραχμάς 75.000, ό δέ μεσίτης 
10.000.

ΠΟΡΟΙ

Τό Ταμεΐον τοΰ Χρηματιστηρίου άποτελείται έκ συνδρο
μών τάς οποίας κατα^άλλοοσιν αί Τράπεζαι καί Έταιρεϊαι τών 
οποίων οί τίτλοι γίνονται άντικείμενον διαπραγματεύσεως έν 
τφ Χρηματιστήριο» καί έκ τών συνδρομών τών Χρηματιστών 
καί Μεσιτών. ·

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έ κ  τών μελών τοΰ Χρηματιστηρίου άπετελέσθη ’Α νώ 
νυμος 'Εταιρεία ήτις ήγόρασε τό έπί τής όδοΰ Σοφοκλέους 
Ακίνητον ΙνΟα νΰν τό Χρηματιστήριον μετά τοΰ συνεχομένου 
μεγάλο» κτιρίου τοΰ έ'χοντος πρόσοψιν έπί τής όδοΰ Σταδίου 
*ρδς ευρυνσιν καί μεταρρόθμισιν τοΰ Χρηματιστηριακού Με- 
γάροο, ίνα εύκολώτίρον διεξάγωνται αί έν αύτώ έργασίαι.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ Ο Υ  ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

’Από τοΰ Ίανουαρίου 1881 μέχρι τοΰ 1908, υπό τών με
λών τοΰ Χρηματιστηρίου έςελέγησαν οί έ;ής Πρόεδροι τών 
ενιαυσίων επιτροπών :

Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς  Α υ γ ε ρ ι ν ό ς ,
Μ ι κ ό λ α ο ς
Π λ ά τ ω ν  Λ Γ εγρ επ όν τη ς ,
Λ η μ ή τ ρ ι ο ξ  Λ ΐ ) μ η τ , ο χ χ ό π ο υ λ ο ;  (επτάκις), 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Π α « π ά ξ ,
Ξ ε ν ο φ ώ ν  Π α ύ λ ο υ ,  

θ ε μ ι β τ ο κ λ ή ς  Ι η μ ι ρ ί ^
Ο ω μ χ ς  Κ ω ν β τ * ν τ ι ν ί  δ»ις (?ίς),
Ξ ε ν ο φ ώ ν  Κ υ ρ ι - κ ΐ ή ς  (δίς),
Ι Ι χ ϋ λ ο ς  Χ χ ο υ ζ έ ς  (δίς),
Κ ω ν β τ κ ν τ ίν ο ς  Ά { > χ β ι ν « ν ό ς ,
Δ η μ ο α θ έ ν η ς  Χ α μ ι ω τ ί χ η ς ,
Ν ι κ ό λ α ο ?  Β χ μ @ « ; ,
Μ ι λ τ ι ά δ η ς  Γ ϊ ϊ , ν ν ό π ο υ λ ο ς  (τετράκις), 
Κ ,ω ν α τα ν  τίνος  Π ο τ έ σ σ α ρ ο ς  (δίς),
Π έ τ ρ ο ;  Π ε τ ρ ( :< ι η ;  (-εντάκις), 
Κ .ω ν β τ * ν τ ιν ο ς  Χ ρ ο χ ά ν ^ ς ,
Χ α ρ ί λ α ο ς  1 κ ) μ η τ ί * ' . ϊ δ η ; ,
Α η μ ή τ ρ ι ο ς  Ή λ ι ό π ο υ λ ο ς  (πεντάκις), 
Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Κ α τ σ ε λ ι δ η ς  (δίς).

Π Ρ Ο ΕΑ ΡΟ Ι  Τ Ο Υ  Χ Ρ Η Μ Α Τ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν

ΑΠΟ Τ Ο Υ  1908 -1 9 2 1

Χτρ. Α η μ η τ ρ ι ί ί ϊ ί ς  
Μ .  Λ ί α δ ί ρ ^ ς  (τρις)
I .  Π α π « α ς  (δεκάκις) 
ϊ τ .  Φ ο ύ ν τ η ς  
Λ .  Α η μ ό κ α ?
Μ .  Φ ο υ ν τ ο ν κ λ ή ς  
Γ .  Φ ρ α γ κ ί ά δ η ς .

Tfj 4rj Ά γουστου  1921 κατόπιν Γενικής τών Μελών 
Συνεδρίας εξελέγη ή κάτωίΗ Επιτροπεία τοΰ Χρηματιστη
ρίου :
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Π ΑΝ ΕΛΛΗ Ν ΙΟ Ν  ΛΕΥΚΩΜΑ

I " .  Φ ρ α γ χ ο ά ϋ ^ ς  Π ρόεδρος 
Ι Ι τ ν .  Η ε ο φ ι λ ό κ ο Λ ο ς  Ταμίας 
Λ η μ ..  Λ η μ ό χ α ς  Μέλος 
λ ΐ ι χ .  Γ χ λ α ν ό ;  »
I .  Φ ω τ ί ο υ  »

επ ο η τΑ ί τ ο υ  χ ρ η μ α τ ι σ τ η ρ ί ο υ  α θ η ν ω ν

’Α π ό τοϋ έτους 1873 μέχρι τοΰ Μ αΐου τοΰ έτους 1880 
τό Χρηματιστήριον διηυθυνετο μόνον υπό τοΰ Π ροέδρου 
αύτοϋ, τοιοΰτοι δέ έχρη μάτισαν οί Γ . Ίγγλέσης, Κυρ. Β α- 
λώσης, Π . Μ ωραΐτης, θ .  Στάγκαλης, Κ . Χιονας καί Ξ. 
Κυριαζής.

'Α π ό  δέ τοΰ Μ αΐου 1880, δτε άνεγνωρίσΦη τό Χρημα- 
τιστήριον, Έ π όπται διωρίσθησαν υπό τής Ε πιτροπής, ο! 
Γξής. Έ μ μ . Φραγκιάδης από Μ αΐου 1880 μέχρις Α π ρ ι
λίου 1882. Ε . Άγαλλόπουλος, από ’Απριλίου 1882 μέχρις
Ίανουαρίου  1885, από δέ τοϋ Ίανουαρίου 1885 μέχρι Δ ε
κεμβρίου 1886, καταργηθείσης τής ΰέσεως τοϋ Ε π όπ του  
οιωπηρώς λόγω οικονομίας, άνετέθησαν καί τά καθήκοντα 
τοΰ Ε π όπ του  εις τόν Γραμματέα τοϋ Χρηματιστηρίου. 
Ά π ό  τοϋ Ίανουαρίου δμως 18^7 διωρίσΌη ανθις τακτι

κός Ε π όπ τη ς ό Κ . Πολυμερής, διατελέσας τοιοΰτος μέχρι 
τοΰ ’Απριλίου 1892. Ά π ό  τοΰ Μ αΐου δ4 1892 μέχρι Δε
κεμβρίου 1892 ή εποπτεία άνετέθη αυθις είς τόν Γραμ μα
τέα, κατόπιν άπό Ίανουαρίου τοΰ 1893 μέχρι τοϋ Α ύγου
στου Ιδίου ετου<ς διετέλεσεν ’Επόπτης 5 Γ . Αυκιαρδόπου- 
λος, κατά τόν Σεπτέμβριον δέ και ’Οκτώβριον ιδίου Ιτους 
δ II. Μπενουκας, άπ ό δέ τοϋ Νοεμβρίου 1893 μέχρι τέ
λους τοϋ έτους 1903, ήτοι επί μίαν δεκαετίαν d  Σ . Γέ
ροντας, και τέλος άπό τοΰ Ίανουαρίου τοΰ έτους 1904 καί 
Ιφεξής ό Δ . Μ άρκάς. T o t  κ. Δ . Μ ακράν Ιν τ§ θέσει τοΰ 
Ε π όπ του  διεδέχθη ό Γεώργ. Σ\εφ. Τρνποΰσης. Δ ιά  τοϋ 
νέου νόμου 1308 περί Κυβερνητικής Ιποπτείας δια>ρίσθι> 
και πάλιν δ Δ . Μακκας, τοΰτον και πάλιν διεδέχθη*' δ*«~ 
νέου διορισμοΰ ό κ. Τρυποι'σης διατελών μέχρι σήμερον : 
ώ ς τοιοΰτος. -

Γραμματεύς τής Κυβερνητικής Ιποπτείας διωρίο·θτ) 
τό πρώτον δ Π αν. Μπενη-Ψάλτης, σήμερον διεδέχθη τοΰ
τον ό ’Απόστολος Π απαδήμος.

Γραμματεύς τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών μέχρι τοϋ 
1908 ΰπήρξεν δ Ν. Γ. ΝΐΜθΙαΜης'χ οΰτον άπό τοΰ 1909— -  
1920 διεδέχθη ό Σόλων Βούλγαρος, καί τοΰτον σήμερον 
ό  Οαναγιώτης Mtttrif-Ψάλτης.



T P H J 1 E Z I K R  K R I  ΧΡΗΜΛΤΙΣΤΙΚΛ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΧΡΗΜΛΤΙΣΤΒΙ ΜΕΣΙΤίΙ

1

Μετά τά εκτενή περί μια; έκάστης τών'Ελληνικών Τρα - 
πρ,ζών 'άςθρα  επιγραμματικές άναφέρομεν και τάς εξής 
ϊδιωτικάς Τράπεζας, Τραπεζιτικά καί Χρηματιστικά Γ ρ α 
φ εία  :

1) Τήν εν Ά θή ναις  έπί τής οδοί) Κοραή 1 Τράπεζαν 
τών 'Αδελφών Μαρίνου, μίαν τών παλαιοτέρων Ιδιωτικών 
Τραπεζικών επιχειρήσεων.

2) Τήν Τράπεζαν Α . Παναγιωτοπούλου εν ΠειραιεΙ 
ί π ί τ ή ς  ’Ακτής ΙΙοσειδώνος άριθ. 6. Διευθυντής ό Τάκης 
Α . Παναγιωτόπουλος,

3) Τήν Τράπεζαν τών Αδελφών Μαρονλη  έν ΠειραιεΙ 
ΐπ ί τής Λεωφόρου Μακράς Στοάς άριθ. 30. Διευθυντής ό 
Γ .  Ε . Φακίρης.

4) Τήν Τράπεζαν τών 'Αδελφών Ράλλη, τής οποίας 
« δ ρ α  είναι ή Μιτυλήνη, υποκατάστημα δέ έν Πειραιεΐ έπί 
τής Λεωφόρον Μ ακρύς Στοάς. Διευθυντής δ κ. Κωνσταν
τίνος Λαμπρίδης.

Τ Ο Υ Σ  Χ Ρ Η Μ Α Τ ΙΣ Τ Α Σ

Σταύρον Σ . Φούντην, εχοντα τό γραφεϊόν του έπί 
της όδοϋ Σοφοκλέους.

Ό  Κ . Χ  Κ. Φουντης, έξ Α θ η ν ώ ν  χαιαγόμενος, είναι 
υιός παλαιού εμπόρου γεννηθείς τώ  1868. Μετά τό πέρας 
τών εγκυκλίων αύτοΰ σπουδών ένεγράφη εις τήν Φιλοσο
φικήν Σχολήν τοΰ Ε θνικ ού  Πανεπιστημίου άνακηρυχθείς 
ίιδάκτωρ τής Φιλοσοφίας. Έ π ί πενταετίαν διετέλεσε Σχο- 
λάρχης καί Καθηγητής έν Ά θή ναις, ειτα παραιτηθείς διηύ- 
ήΚινε τό επί τής όδοΰ Α καδημίας υπό όμάδος Καθηγητών 
ίδρυθέν ιδιωτικοί* Λύκειον «Τό Έ&νιχόν Ανχειον» έπί 
Λβνταετίαν.

Ά π οσυ ρ θ εί ; τοΰ Εθνικού Λυκείου ίδρυα ίδιον Λι>* 
χειον έπί τής όδοΰ Πειραιώς, δπου σήμερον ή Πολυκλι
νική, τό όποιον μετά πολλής επιτυχίας διευθύνει επί μίαν 
«τι τριετίαν. Αι μελέται δμως περί τε τής δημοσίας καί ιδιω
τικής Οικονομίας πείθουσι τόν κ. Φούντην, δτι αλλαχού 
ή δυνατό νά δράση επωφελέστεροι·, δι’ δ έγκαταλείψας όρι- 
στιχώς τόν Λόγιον Έ ρ μ ή ν  έξελέγη μέλος τού Χρηματι
στηρίου Α θ η ν ώ ν  τώ  1904. Οί νέοι συνάδελφοι τιμώντες 
τόν κ. Φούντην διά τάς γνώσεις καί τήν εργατικότητα του 
πολλάκις έξέλεξαν αυτόν μέλος τών Επιτροπειών τοϋ Χ ρη
ματιστηρίου, τώ  8έ 1920 καί Πρόεδρον τής ’Επιτροπείας 
του Χρηματιστηρίου. ’ Επειδή ό υπό τής Βουλής ψηφισθείς 
.νόμος περί τοΰ Χρηματιστηρίου ήτο έν πολλοΐς ελλιπής 
καί δυσεφάρμοστος ό κ. Φούντης κατώρθωσε νά μεταρρυ
θμίσει τοΰτον ή Κυβέρνησις, ώστε νά γίνη εφαρμοστός, τοΰτο 
ϊ>' έπετενχθη δι’ αλλεπαλλήλων νομοθετικών διαταγμάτων.

'Ω ς Πρόεδρος πλήν τής τροποποιήσεω; τοΰ νόμου 
προέβη εις ιδρυσιν Α νω νύμου  Ε ταιρείας έκ τών μελών 
τοΰ Χρηματιστηρίου, ήτις ήγόρασε το οίκημα, οπου είναι 
σήμερον τό Χρηματιστήριον διά λ]σμόν τών μελών αΰτοϋ. 
Έ πεδίωξε καί επέτυχε τήν κατάργησιν τοΰ φόρου έπί τών 
μεταφορών τών αξιών έν τώ  Χρηματιστηρίω.

’Επίσης ίδρυσε γραφεϊον έκκαθαρίσεως, το όποιον καί 
σήμερον λειτουργεί όίριστα. ’ Επειδή οΐ τόκοι τής μεταφο- 
τών αξιών εν τφ  Χρηματιστηρίω είχον άνέλθει, εις 30 ο]ο 
περίπου, ένεργήσας επέτυχε τήν υπό τής ’ Εθνικής Τραπέ
ζης παραχώρησιν παγίων υπέρ τών Χρηματιστών δανείων 
έκ 10.000.000 δρ. πρός 7 ο]ο διά τάς άνάγκας τής μεταφο
ράς. "Εκτοτε οι τόκοι τής μεταφοράς κατήλθον είς 8*10 ο]ο.

Ύ πήρξεν ό κύριος συντελεστής τής τροπής τοΰ κοινού 
πρός αγοράν τών εθνικών δανείων, είς δέ τόν κ. Φούντην 
κατά μέγα μέρος οφείλεται ή έπιτυχία τοΰ δανείου τών 
300.000.000, δστις δι’ εμπεριστατωμένων διαλέξεων καί 
αριθμών άπέδειξεν ούχί μόνον τήν εθνικήν ωφέλειαν, αλλά 
καί τών Μετόχων τάς ωφελείας καί τήν παρεχομένην ασφ ά
λειαν.

'Υπήρξε Σύμβουλος είς τήν Τλάπεζαν Α θ η νώ ν , τήν 
Ένιάταν, Πυριτοδοποιεΐον, Εταιρίαν Γ . Ή σ α ΐα  άπεχώ- 
ρησε δέ ενεκα τής απαγορευτικής διατάξεως τοΰ νόμου 
περί Χρηματιστών. 'Ως σύμβουλος τής Ε νιαίας ένήργησε 
τήν κατάργησιν τών μεταξύ τής Ε νια ίας καί τώνΟίνοποιη- 
τικών 'Εταιριών υφισταμένων συμβάσεων, αϊτινες υπό τοϋ 
τότε 'Υπουργείου έθεωρήθησαν ώς συμβάσεις ανήθικοι.

Ζαχ. Πασχαλΐγκον, έκ Μεσσηνίας καταγόμενον καί 
διατελέσαντα δικηγόρον παρ ’ απασι τοϊς δικαστηρίοις καί 
Διευθυντήν Ασφαλειών.

Ά π ό  τοΰ 1920 άσχολεϊται είς τά Χρηματιστικά.
Χρηματιστής διωρίσθη δυνάμει τοΰ νέου νόμου περί 

Χρηματιστηρίου τόν Μάρτιον τοΰ 1918.
Ό  κ. Πασχαλΐγκος είναι Διευθυντύς διά τήν 'Ελλάδα 

και ’ Ανατολήν τής 'Εταιρίας τών Γενικών Ασφ αλειώ ν

Ο  Φ Ο Ι Ι Ι Ν Γ Ι Ξ
ήτις ίδρύθη τφ 1860 έν Βιέννη μέ Κεφάλαιον καταβεβλη- 
μένον εταιρικόν καί άπο θεματικόν 1.350.000.000.

Ασφαλίζει τούς κινδύνους Ζωής— Π υρός— Θαλάσσης— 
Χαλάζης.

Σάλωνα Βούλγαρη* δικηγόρον, δστις διεδέχθη ω ς  
γραμματεύς τοΰ Χρηματιστηρίου τόν άποχωρήσαντα Ν. Γ . 
Νικολαΐδην έπί μακράν σειράν έτών συντελέσας εις τήν 
άνάπτυξιν καί πρόοδον τών εργασιών τοΰ Χρηματιστηρίου, 
Εις τόν Σόλωνα Βούλγαρην οφείλεται ή σύνταξις τών έκδο- 
θεισών ’Επετηρίδων τοϋ Χρηματιστηρίου.
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ΤΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ

"Η δημιουργηθεΐσα ’Ελευθερία διά τόσ<.ον αγώνων καί 
θυσιών μέγιστος έπέβαλλεν υποχρεώσεις και καθήκοντα 
εις τούς άναλαβόντας τήν πρώτην διακυβέρνησιν τοϋ άρτι- 
σνοτύτου Ελληνικού Βασιλείου. 'Η  δημιουργία δμως Κ ρά
τους ευνομούμενου υπό την μορφήν τών Ε υρω π αϊκ ώ ν  
τοιοΰτων ήτο σχεδόν αδύνατος. 'Η  έπι τόσους αιώνας στέ- 
ρησις τής πολιτικής ελευθερίας και ή έλλειψις μορφώσεως 
έπέδρασεν όχι ολίγον έπί τής διαπλάσεως τών χαρακτήρων. 
'Η  ευτυχία καί ευδαιμονία ενός έθνους έξαρτΰται όπως 
γράφει δ Ά γ γ λ ο ς  Σμάϊλς έκ τοϋ χαρακτήρος ενός έκαστου 
τών ατόμων τών άποτελοΰντων τό έθνος. Έπρεπε λοιπόν 
ή έλευθεροίθεϊσα Ε λλάς περί τά σπουδαιότατα νά στρέψη 
τήν προσοχήν της καί σΰν τώ χρόνφ νά προβαίνη εις την 
«νάπτυξιν καί διαπλάτυνσιν τών κλάδων τής Κυβερνητικής 
μηχανής. ΊδρόΟησαν λοιπόν τά απαραίτητα Υ π ου ργεία  
οπ ω ς τά τών Στρατιωτικών, Ναυτικών, ’Εκκλησιαστικών 
καί Παιδείας, Οικονομικών κτλ. περί Υ πουργείου  ’Εθνι
κής Οικονομίας, Γεωργίας, ’Εμπορίου κτλ. ούδείς λόγος 
ήδννατο νά γίνη, άφοϋ οΰτε Βιομηχανία, ουτε Έ μπόριον 
σχεδόν υπήρχε χάρις είς τήν άπαισίαν Τουρκικήν κακο- 
διοίκησιν. Τό επιχειρηματικόν δμως 'Ελληνικόν πνεϋμα 
δεν ήτο δυνατόν νά ησυχάση, άμα απέκτησε τήν ελευθερίαν 
του, έστράφη πρός τό γνώριμον αύ\ώ Έ μπόριον καί τήν 
Βιομηχανίαν. Με δλιγίστας γνώσεις, αλλά μέ τόλμην καί 
καί άποφαστικότητα οί πρώτοι "Ελληνες Βιομήχανοι εθυ- 
«πάσθησαν σχεδόν, ινα δημιουργήσωσι τήν 'Ελληνικήν

Βιομηχανίαν. Πανελλήνια Συνέδρια τών 'Ελλήνων Βιομη
χανίαν, Σύνδεσμοι Βιομηχανικοί ιδρυόμενοι καί διαλυόμε
νοι έξεδήλουν τάς εΰγενεΐς τάσεις πρός έδραίωσιν τής φυο- 
μένης Έλλην. Βιομηχανίας. Οϊ Βιομήχανοι μετ’ ιδανισμού 
άποβλέποντες είς αυτήν τούτην την Βιομηχανίαν μέ σκο
πόν τήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν αυτής, ουχί μέ σκοπόν 
τό κέρδος καί ειτα τήν έν ησυχία άπόλαυσιν τοΰτου, ένήρ- 
γουν, έδρων, έδημοσιογράφουν, ί'να έκπληρωθή τό ονβιρόν 
των, ή πατρική εκ μέρους τοΰ Κράτους άντίληψι,ς.

Έ κτενώς γράφομεν εις τόν Β Τόμον τοΰ Πανελληνίου 
Λευκώματος «Βιομηχανία - Έ μπόριον - Βιοτεχνία» περί τών 
πρώτων προσπαθειών καί τής ολης Εμπορικής καί Βιο
μηχανικής κινήσεως άπό τοϋ 1*21 —  1Η23. Ά ψ οΰ λοιπόν 
έτέί)ησαν αί πρώται βάσεις τής Ελληνικής Βιομηχανίας 
καί Βιοτεχνίας υπό ρηξικέλευθων Ελλήνων επιχειρημα
τιών, έπρεπε πλέον νά έπέλθη καί ή άντίληψις τοϋ Κράτους, 
διότι δπον άν&εΐ ή Βιομηχανία και άναπτύοοεζαι ό 
Έ&νικός πλούτος έκεϊ και ή δύναμις το€ Κράτους καί 
ή Ισχύς αύτοϋ. Κράτος όίνευ πόρων δεν δύναται νά 
ύπάρξΐ], άλλά καί πόροι άνευ καλλιέργειας τοϋ ’Εϋνι·* 
κοϋ πλούτον δέν δννανται νά δτ){ΐιονργτ}'&ΐϋαν.

Η IAPYS12 ΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Τή 4ΐ) Μαΐου 1910 δημοσιεύεται εις τήν ’ Επίσημον 

’ Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ο νόμος I 'ϊ1 ΚΛ (3724) 
περί συστάσεως Υπουργείου Γεωργίας, ’ Εμπορίου, Βιο~
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΌΕ

.1 _ - . Χ ' .  · 1 \
μηχανίας, φέρων τήν ύπογββκρή' > Α ^ γ ου μ η
Π ρωθυπουργού και τώ ν " 'Ύ π ο υ λ ω ν  Γ<Ά.;
Φικιώρη, Έ π . Μαυρομμάτη, Ά ν δ . navefM re^oefo*!», 
Ν . Κ . Ζορμπ<| || ψ * ψ *  j  ><# ;  ' ^  · , /  " ,

Έ κ  τοϋ ■νόβοά τ*& #υ 4πββϊβωμ^ν .χΛ άναφερόμενα εις 
τήν αρμοδιότητα τοΰ νέου έκτου 'Υπουργείου.

«Ε ίς τήν αρμοδιότητα τοΰ 'Υπουργείου τής Γεωργίας, 
Έμπορίου-Βιομηχανίας υπάγονται δφαιροΰμεναι άπό τής 
άρμοδιότητος τών έπι τών Ε σωτερικών, έπι τών Εκκλησ. 
καί της Δημοσίας Εκπαίδευσε® ;  και επι τών Οικονομικών 
Υ π ου ργείω ν  : α ') ή σΰστασις, ή όργάνωσις και ή διοίκησις 
γεωργικών σταθμών, προχυποιν αγροκηπίων, ειδικών ζω ο 
τεχνιών, οϊνοποιητικών, ελαιοκομικών, γαλακτοκομικών 
x a i ΰδατοκομικών σταθμών και γεωργικών χημικών εργο
στασίων, β ')  ή γεωργική έν γένει έκπαίδευσις, ήτοι ή σΰ- 
στασις, η  όργάνωσις καί ή διοίκησις αγροτικών προκαταρ
κτικών σχολείων, ή σΰστασις, ή όργάνωσις και ή διοίκησις 
πρακτικών Γεωργικών Σχολών πρός μόρφοισιν γεωπόνων.

θ ')  ή ένίσχυσις και προαγωγή τοΰ έσωτερικοΰ καί τοϋ 
έξωτερικοΰ εμπορίου καί τής βιομηχανίας, ή φροντίς περί 
συστάσεως εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων 
καί πρατηρίων έν τώ  εσωτερικά» καί τή αλλοδαπή, ι') ή 
φροντίς περί ανωνύμων εταιρειών, παντός είδους ασφαλι
στικών εταιρειών καί περί άναγνωρίσεως τών έν Έλλάδι 
αλλοδαπών τοιούτων* ή φροντίς περί συστάσεως χρηματι
στήριων, γενικών αποθηκών καί ή πάντων τοΰτων έπο- 
πτεία* ή φροντίς περί δργανιόσεως έμπορικών, γεωργικών 
και βιομηχανικών έκθέσεων ή φροντίς περί συστάσεως 
εμπορικών πανηγυ'ρεων και αγορών* ή φροντίς περί όργα- 
νώσεως υπηρεσίας έμπορικών καί βιομηχανικών σημάτων, 
ή παρασκευή προτάσεων περί νομοθετικών μέτρων πρός 
προστασίαν και προαγωγήν τοΰ εμπορίου καί τής βιομη
χανίας καί πρός προστασίαν τών έν τή βιομηχανία άσχο- 
λουμένων, ιδία δέ τών γυναικών και τών παίδων καί πρός 
περίθαλψιν τών πρός καιρόν νοσοΰντων και τών ένεκα 
γήρατος ή βλάβης πάσης φύσεως, κατά τήν έξάσκησιν τής 
τέχνης αυτών έπελθοΰσης, ανικάνων καθιστάμενων εργα
τών. ια ') Ή  μεταλλεία, επομένως ή μέριμνα πεςί παραχω- 
ρήσεως μεταλλείων πρός έκμετάλλεσιν* ή διοίκησις καί ή 
εποπτεία τών αλυκών και τών ιαματικών ύδάτων* ή αστυ
νομία τής οροθεσίας καί τών μεταλλευτικών ή μεταλλουρ
γικών εργασιών, ιβ') ή έμπορική καί βιομηχανική έκπαί- 
δευσις, επομένως ή σΰστασις, ή όργάνωσις καί ή διοίκηοις 
εμπορικών καί βιομηχανικών Σχολών, ιγ) ή φροντίς περί 
τής καθόλου βιομηχανικής έργασίας, επομένως ή μέριμνα 
περί διακανονισμού τών σχέσεων εργοδότου καί έργάτου* 

μέριμνα πρός έπίτευξιν υγιεινών συνθηκών βίου καί 
έργασίας τών έργατώ ν  ή μελέτη πρός παρασκευήν εργατι
κής νομοθεσίας, ήτοι περί κανονισμοΰ καί περί τής αμοιβή; 
τής έργασίας" ή συναγωγή καί ή δημοσίευσις πληροφοριών

περί τής έν Έ λλάδι καί τή δλλόδαπή εργασίας* ή διοίκησις 
τον ταμείου πρός περίθαλψιν τών έργατών μεταλλείων καί 
μεταλλουργείων* ήσΰστασις, ή όργάνωσις καί ή διοίκησις 
άλλων αλληλοβοηθειών τών έργατών ταμείων* ή όργάνω- 
σις καί έποπτεία συνεργατικών εταιρειών καί ή έκτέλεσις 
τής έν τή μελέτη εϊσαχθησομένης νομοθεσίας περί έργασίας; 
καί έργατών. ιδ ') ή γεωργική έμπορική καί βιομηχανική 
στατιστική >.

Τοιαϋτη ή εΰρϋτης τών σκοπών τοΰ νέου 'Υπουργείου, 
εις τήν αρμοδιότητα τοΰ οποίου υπάγονται αί Τράπεζαι*. 
Χρηματιστήριον καί Άσφάλειαι, ήτοι τά περιεχόμενα τού· 
άνά χεΐρας Α '  τόμου τοΰ Λευκώματος. Εκτενέστατα περί 
τοΰ 'Υπουργείου τής ’Εθνικής Οικονομίας γράφομεν έν 
τώ Β ' τόμω.

ΟΙ f t ΐΑ Τ Ε Λ Ε Σ Α Ν Τ εΣ  Υ Π Ο Υ Ρ ΓΟ Ι

Α Π Ο  Τ Η Σ  Χ Δ Ρ Υ Σ Ε Ω Σ  Μ Κ Σ Ρ Ι  Σ Η Μ Ε Ρ Ο Ν -

Τ ό ν ’Ιανουάριον τοΰ 1911 διορίζεται ό πρώτος Υ π ο υ ρ 
γός τοΰ νέου τούτου 'Υπουργείου ό κ. Έ μμ. Μ πενάχης  
μέχρι τής 31 Μαΐου 1912.

Ά π ό  4 Απριλίου 1911 μέχρι 6 Μαΐου 1911 καί άπό 
3 Αύγουστου μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 1911 ό κ. Έ μ μ .  
Ρέπουλης (άναπληρ. τόν Έ μ μ . Μπενάκην).

Ά π ό  31 Μαΐου 1912 μέχρι τής 23 Φεβρουάριου 1915- 
ό κ. Α. Μιχαλαχόπονλος

Ά π ό  25 Φεβρουάριου 1915 μέχρι 10 Αύγουστου 1915- 
ό κ. ΆΦ αν. Ευταξίας.

Ά π ό  10 Αύγουστου 1915 μέχρι 24 Σεπτεμβρίου το- 
αυτού έτους ό κ. Α . Μιχαλαχόπονλος.

Ά π ό  24 Σεπτεμβρίου 1915 μέχρι 9 Ίανουαρίου 191(>· 
ό κ. Γεωργ. Θεοτόκης.

Ά π ό  9 Ίανουαρίου 1916 μέχρι 9 ’Ιουνίου ίδίου έτους, 
ό κ. Δημ. Γούναρης.

Ά π ό  9 Ιουνίου 1916 μέχρι 3 Σεπτεμβρίου 1916 ό κ.. 
Π. Καλλιγάς.

Ά π ό  3 Σεπτεμβρίου 1916 μέχρι 27 ιδίου μηνός δ κ.. 
Θάνος Μπασιάς.

Ά π ό  27 Σεπτεμβρίου 1916 μέχρι 21 Απριλίου 1917 
ό κ. X . Ν. Άποστολίδης.

Ά π ό  21 Απριλίου 1917 μέχρι 14 ’ Ιουνίου 1917 ό κ . . 
Π. Καλλιγάς..

Ά π ό  14 ’ Ιουνίου 1917 μέχρι 1 Νοεμβρίου 1920 ό κ. 
Κ . Σ π υ ρ ίδ η ς .

Τ ώ  1917 άποσπασθεΐσα ή Γεωργία άπετέλεσεν ϊδιον 
Ύ πουργεΐον.

Έ π ί  τής Πρωθυπουργίας τοΰ Δημ.' Ράλλη μετά τήν 
επάνοδον τής Α.Μ. τοΰ Βασιλέως Κωνσταντίνου δ κ. Μ πέης  
Μαυρομιχάλης άνέλαβε τό Ύ πουργεΐον τής ’ Εθνικής 
Οικονομίας, έπί δέ της Π ρωθυπουργίας τοϋ κ. Δημ. Γού- 
ναρη δ κ. Ίω ά ν . Ράλλης διατελών καί σήμερον ως τοιοΰτος..
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X  PM Μ 7* τ ι  ΣΙΤΙΚΟΝ ΓΡΑ Φ ΕΙΟ Ν  

Μ ΙΧ Α Η Λ  ΓΑΛΑΝΟΥ*

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ό  Κ °ξ Μιχαήλ Γαλανός έ| "Ανδρου καταγόμενος είναι υιός τοΰ ’Αντωνίου Γαλανού τοΰ γνω
στότατου παρά τώ  Τραπεζικό» και Χρηματιστικώ κόσμω ’Αθηνών διά τήν προσήνειαν και ευγένειαν 
πρός πάντας, τοΰ ίδρΰσαντος εν τών παλαιοτέρων Τραπεζικών γραφείων. Μετά το πέρας τών έν Έ λλάδι 
εγκυκλίων αύτοΰ σπουδών μετέβη είς Ζυρίχην τής Ελβετίας, δπου έσπούδασεν Έ μπορικάς έπιστήμας. 
Έ πανελθών εις Ε λ λ ά δα  τώ  1910 συνειργάσθη μετά τοΰ πατρός του μέχρι τοΰ 1911 ό'τε άποχωρήσαντος 
τούτον ανέλαβε τήν διεΰθυνσιν τοΰ Γραφείου το όποιον μετά τής αυτής ακρίβειας κα'ι τάξεως εξακολου
θεί τάς Τραπεζικάς και Χρηματιστικάς εργασίας του. Μ»τέσχε τών Ε π ιτροπών τών διοικουσών τό Χρη- 
ματιστήριον ήδη δέ διατελεΐ ώ ;  μέλος τής εσχάτως εκλεγείσης επιτροπείας τοϋ Ι921δεόντως τιμώμενος 
καί άγαπώμενος υπό τών συναδέλφων του Χρηματιστών.
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΛΕΓΚΩΜΑ

ΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΈΣ

Τόν κ. Ί ω ά ν ν η ν  Π α π π ά ν  έχοντα έπί τής 
όδ ο ΰ ’Αριστείδου έν Αθήναις εν τ ών  παλαιοτέρων 
Χρηματιστικών Γραφείων.

Τ ό  γραφεΐον τοΰτο άσχολούμενον είς Τραπεζιτι
κός εργασίας ίδρύθη τφ 1854 ύπ'> τοΰ αειμνήστου 
Δημητρ. I.  Παππα πατρός τοΰ κ. Ίωάννου Δ .  ΙΙαπ- 
π ά  έν Βιέννη τής Αυστρίας ένθα έπί σειράν ετών 
έχρημάτισε και Πρόεδρος τής Ελληνικής Κοινό- 
τητος. Τφ 1886 συνεστήθη 'Υποκατάστημα έν *Αθή- 
ναις υπό τήν Διεΰθυνσιν τοΰ υίοΰ Ίωάννου Παπ- 
π ά,  δστις ένεγράφη ώ ς  τακτικόν μέλος τοΰ Χρημα
τιστηρίου ’Αθηνών τφ 1896 καί συν τ ή  Τραπεζι
τική έργασία ήρχισε τ ό  νέον γραφεΐον και τήν 
έκτέλεσιν χρηματιστικών έντολών έν τφ Χρηματι- 
στηρίιρ ’Αθηνών. Τφ 1909 δεόντως τιμώμενος υπό 
τ ών  μελ ών  τοΰ Χρηματιστηρίου ό  κ. ίΐαππάς έξε- 
λέγη Πρόεδρος τοΰ Χρηματιστηρίου και πλήν βρα
χύτατων διακοπών παρέμεινεν έν τφ άξ ιώμα τι τού- 
τ<ρ μέχρι τοΰ 1919 όπ ότε παρητήΟη. Έ π ί  τής Προε
δρίας τοΰ κ. Παππα κατά τ ό  1912 ά μα  τ ή  έκρήξει 
το ΰ Έλληνοτουρκικοΰ πολέμου συνεπεία έπελθού- 
«ηςαδυναμίας έκτελέσεως τ ών  υποχρεώσεων τριών 
Χρηματιστών έπήλθε σοβαρός κλονισμός είς τας 
Χρηματιστηριακός συναλλαγές, δστις διά πρωτοτύ
που καί άξιου λόγου συνδυασμοΰ ήτοι δια παρεμβά
σεως τοΰ νομικοΰ προσώπου τοΰ Χρηματιστηρίου 
καί ένεχυριάσεως τ ών  μ ή  παραληφθεισών άξ ι ών  
υπό Τών έν αδυναμία ευρισκομένου χρηματιστών 
παρά ταϊς έν Άθηναις Τραπέζαις, Εθνική, Ίονική, 
"Ανατολής, ’Αθηνών, Λαϊκή, άπεσοβήθη τελείους, 
αι δε έργασίαι έπανελήφθησαν κανονικ ος έν βρα- 
χυτάτα» δέ χρόνφ κατωρθώθη ή  έκκαθάρισις τ ών  
έν  λόγω  λογαριασμών, οΐτινες και άπέδωκαν κέρδος 
χιλιάδων τινων δραχμών είς τ ό  ταμειον τοΰ Χρη
ματιστηρίου. Έ κ  τής έκθέσεως τής Διοικητικής 
Επιτροπής τ ής  δημοσιευθείσης τφ 1913 έμφαίνεται 
ή  αξιέπαινος άντίληψις τ ών  διευθυνόντων τάς Τρα- 
πέζας θερ μός  δέ έπαινος δέον ν ά άπονεμηθή Ιδία 
είς τον αείμνηστον Ίωάννην Βαλαωρίτην, ’Ιωάν. 
Εύταξίαν, Μανουήλ Καμάραν, Δ .  ' Ηλιόπουλον, 
Διονύσιον Λοβέρδον, οΐτινες πάσαν αυτών τήν 
υποστήριξιν παρέσχον, δπως μ ή  διαταραχή ή  ή  
υψηλή άποσιολή τοΰ Χρηματιστηρίου. Τ ό  έκ τής 
έκκαθαρίσεως κέρδος υπέρ τοΰ Χρηματιστηρίου 
ανήλθεν είς 35,000 δραχμών. Κατά τω 1914 νέαι 
δυσχέρειαι παρουσιασθεΐσαι ά φ ’ ενός κατά Μάρτιον 
1914 ενεκα τής μ ή  παραλαβής υπό τίνος χρηματι- 
ζαμένου 12,500 Μετοχών Πελοποννήσου καί ά φ ’ 
ετέρου ενεκα τής έκρήξεως τοΰ Εύρωπαϊκοΰ πολέ
μου,^άπεσοβήθησαν καίαυται διά ποικίλων συνδυα·· 
α μών , οΐτινες έπήνεγκον τήν κανονικήν καί άπ ρ ό- 
σκοπτόν λειτουργίαν τ ών  έργασιών τοΰ Χρηματι
στηρίου ά π ό  τοϋ 1915 καί έντεΰθεν άπέδωκαν δέ είς 
το ταμεϊον τοΰ Χρηματιστηρίου νέαν χρηματικήν

ένίσχυσιν 120,000 ώ ς  έμφαίνεται έκ τής έκθέσεως 
τοΰ Χρηματιστηρίου τοΰ 1918. ’Επί τής Προε
δρίας τοΰ κ. Παππα διεκανονίσθησαν κατά τ ό  επι- 
κρατοΰν έν Ευρώπη σύστημα αί εργάσιμοι ώραι 
τοΰ Χρηματιστηρίου είσαχθεντος τοΰ συστήματος 
τής κατά δεκαπενθήμερον έκκαθαρίσεως τ ών  αγο
ραπωλησιών, δπερ μεγάλως συνεχέλεσεν είς τήν 
έξασφάλισιν τ ών  δοσοληψιών τ ών  Χρηματιστών, 
έπετεΰχθη δέ ή  ψήφισις τοΰ νόμου περί Χ ρ ήμα τ ά 
στηρίου δι’ ού πάσα χρηματιστηριακή πράξις πε
ριβάλλεται υπό νομίμου κΰρους καί άπεσοβήθη δ 
κίνδυνος τής προσβολής τ ών  έν τφ Χρηματιστηρίφ 
ουναλ/ιαγών διά τής ένστάσεως τής κυβείας, περιώ- 
ρίσθη καί έξησφαλίσθη δ άρ ιθ μός  τ ών  Χρηματι
στών και Μεσιτών, οΐτινες πρός τελείαν ασφάλειαν 
τ ών  μετ’ αυτών συναλλασσομένων καταβάλλουσι 
χρηματικός έγγυήσεις παρά τ ή  ’Εθνική Τραπέζη 
κλπ. Έ π ί  ικανόν χρόνον έχρημάτισε μέλος τοΰ περί 
συναλλάγματος ελέγχου καί ταμίας τής Επιτροπής 
πρός συλλογήν έράνων υπέρ ναυπηγήσεως τής 
Ναυαρχίδος «Βασιλεύς Κωνσταντίνος». Τέλος έπ ί 
τής προεδρίας του, τ ή  ένεργφ συμπράξει τοΰ γραμ- 
ματέως Σόλωνος Βούλγαρη έξεδόθησαν σειραί 
τινις Έπετηρίδος περί τ ών  ένιαυσίων έν τφ Χρη- 
ματιστηρίφ έργασιών. Είς τήν ικανότητα καί τ ήν  
Χρηματιστικήν ίδιοφυΐαν τοΰ κ. Παππα οφείλει 
πολλά ό  Χρηματιστικός κόσμος καί τ ό  Χρηματι- 
στηριον ’Αθηνών έξελθόν άλώβητον έκ τοΰ σάλου 
τ ών  ένσκηψασών καταιγίδων. !

I. Μινέτταν, δστις νεώτατος άφιερώθη εις τά Χρηματι- 
στικά, δπου ίδιάζουσα αυτόν κλίσις προσειλκοε. Τάς Χρημα- 
τιστικάς εργασίας ήρχισεν δ κ. Μινεττας άπό τοΰ 1892 .καί 
έξακολουθεϊ τα·'>τας μέχρι σήμερον μετά πολλής έπιτοχίας 
καί τάςεως. Τ<·> 1894 έςελέγη Δημοτικός Σύμβουλος, τφ δέ 
1917 μέλος τής Επιτροπής τοΰ Χρηματιστηρίου. Ά π ό  «οά 
1911 — 17 άνέλαβε παρά τοΰ Κατσελίδου τήν Διεόθονσιν τ^ς. 
Οίκονομικής *Ελλάδος τοΰ γνωστοτάτου Οικονομολογικό» 
Περιοδικού δι’ ου ύπερημύνθη σθεναρώς τοΰ νόμου ΓΧΜ Β^ 
δστις τόσα αγαθά αποτελέσματα εσχε, πλεΐστα δέ Πολιτικο- 
Οίκονομολογικά άρθρα εςωνυχίσθησαν ύποστηριχ&είσης τή£ 
Οίκονομικής πολιτικής τοΰ Κράτους διά τής όποιας τονωθέντάψ 
τών Οικονομικών δυνάμεων τής χώρας αφθονα Ιδημιοοργή%“ 

σαν τά μέσα πρός σοντέλεσ.ν τής εθνικής άποκαταστάσ3ως. '

Γεώργιον Φραγκιάδην, άρτιας Χρηματισπκής μορφώσεώς 
άπό τοΰ 1903 άσχολούμενον περί τά Χρηματιστικά, διατελέ- 
σαντα μέλος τής Επιτροπής τοδ Χρηματιστηρίου καί ήδη 
Πρόεδρον τούτου κατά τιϊ) 1921. ?·

Εύστράτιον Φραγκιάδην Χρηματιστήν άπό τοΰ 19Q5 
αδελφόν τοΰ Προέδρου τοϋ Χρηματιστηρίου κ. Γεωργίου 
Φραγκιάδου.

Δημ. Δημόκαν έκ Πειραιώς καταγόμενον και σπόν- 
δάσαντα εμπορικά εις τήν Γαλλικήν Σχολήν τής Μ ασσα
λίας. Ό  κ. Δημόκας ΰπηρέτησεν έπί δωδεκαετίαν εις τ α ΐν  
’Αγγλία καί Ίνδίαις Καταστήματα τών αδελφών Ράλλή· 
έπανελθών είς Ε λλάδα  ίδρυσε τό Χρηματιστικόν του Γρα- 
φεΐον έπί τής όδοΰ Σταδίου (Μέγαρον Χατζοπουλου, χή
ρας Λόου) εκλεγείς μέλος τοΰ Χρηματιστηρίου ’Α θηνών 
τφ 1896 μετά δέ ταΰτα καί Πρόεδρος.
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Ίω ά ννην Φωτίου παλαίμαχον χρηματιστήν διευθύ- 
νοντα τό χρηματιστικόν του Γραφεΐον μετά πολλή; επιτυ
χ ίας,ενφ  συγχρόνως ή θεά Τΰχη έπ:δα |«,λ·υ3ΐ τήν εύνοιαν 
της εις πολλά Λαϊκά πρόσωπα άγορίζοντα  τά ; λαχειοφό- 
ρους των έκ τοΰ τυχηροΰ Γραφείου. Έ πισκεφθείς ημέραν 
τινα τό γραφεΐον τοΰ κ. Φωτίου ενθυμούμαι κόρην τοΰ 
λαοΰ, ή οποία έπλησίασε τόν καθήμενον πρό τοΰ Γραφείου 
Φωτίου καί ω ς ό'ρον τοΰ ε'θεσε να μή κινηθή άπό τήν θέ- 
σνν του κ αθ ’ ήν στιγμήν θα  τής εόιδε τήν λαχειοφόρον 
ομολογίαν. 'Η  παράκλησις έξετελέσθη, ή δέ ευτυχής κόρη, 
άπήλθε βεβαία πλέον, περί τής μελλουιης τύχης της.

Νικόλαον Ναδίρ η ν παλαιόν χρη ιαηστήν γνωστότατον 
τοΐς Χρηματιστικοίς κύχλο.ς έ ; Αθηνών καταγόμενον. Ό  κ. 
Ναδίρης σπουδάσας Νομικά εις το Εθνικόν Πανεπιστήμιον 
μετά τό πέρας τών σπουδών του έπεδόΟη εις τά Χρημ'-τιστικά, 
έγγραφείς εις τό Χρηματιστήριον ΆΟ/,νών τώ 1888. Τιμώμε
νος υιό τών συνάδελφων τοι> Χρηματιστών τρις έςελέγη 
Πρόεδρος τοΰ Χρηματιστηρίου· ηδί] έςαχολουθεΐ εργαζόμενος 
■ανελλιπώς, διελθών δλας τάς έπισυμβίσϊς χρίσεις με άσπι
λον ήθιχόν καί λευκός έν τή έργασία του. Έπί τής Προε ■ 
δρείας τοΰ κ. Χαδίρη έΐ^δόθησαν τρεις Επετηρίδες περί τών 
έν τφ Χρηματιστηρίφ ’Αθηνών εργασιών. ‘ Η εχδοσις Επετη
ρίδων είναι -/ρασιμωτάτη δι’απαντα τά Σω ιατεία καί Συλλόγους 
είναι ή έπίσημος ούτως είπεϊν Ιστορίτ, διά τούτο εύ-/ή; Ιργον 
είναι χαί τό Χρηματιστήριον ’Αθηνών νά έςακολουθήση τάς 
τοιαύτας ενιαυσίους έχδόσεις καθώς καί απαντα έν γένει τά 
πολυμελή Σωματεία νά καθιερώσωσι τό τοιοΰτον.

Γεώργιον Στεφ. Τρυπούσην, έ/. Σύρου καταγόμενον καί 
σπουδάσαντα έν ’ Αγγλία εν Barltshire English Comm. 
S chool, 'Υπήρςε πρώτος υπάλληλος τών ’ Αδελφών Βαλλιά- 
νων έν Αγγλία, Ρωσσία χαί Γαλλία, πρώτος υπάλληλος τοΰ 
"Οίκου Ροδοκανάκη καί Γϊός έν Ροστοόίφ τής Ρωσσίας. Είς 
'Ελλάδα επανήλθε τώ 1897 καταταγείς ώς εθελοντής κατά 
τόν άτυχή εκείνον πόλεμον.

Άποφασίσας νά εργασθή έν Έλλάδι έγένετο Μεσίτης έν 
τφ  Χρηματιστηρίφ ’ Αθηνών άπό τού 1*9·'' συνεταιρισθείς μετά 
τοΰ Ίωάννου Κάλλια, οΰτω δέ ίδρύθη τό Χρηματιστικόν γρα- 
-φεϊον δπό τήν έ,τωνυμίαν ϊρυπούσης - Κόλλιας. Διαλυθείσης 
χατά Μάρτιον <οΰ 1910 τής τοιαύτης συνεργασίας έςηκολού- 
Όησεν ό κ. Τρυπούσης εργαζόμενος δι’ ’ίδιον λ)σμόν μέχρι 
τοΰ Δεκεμβρίου τοΰ 1917, δπότε τή παρακλήσει τών συναδέλ
φων Χρηματιστών άνέλαβε τήν θέσιν τοΰ ’Επόπτου έν τώ 
Χρηματιστηρίφ, η τις έχήρευε κατόπιν τής παραιτήσεως τοϋ 
πρφην τοιούτου Δ. Μακκά. Τόν ’ Ιούνιον τοΰ 1917 έπί τής 
Κοβερνήσεως Βενιζέλου άπηλλάγί] τών καθηκόντων του, άνέ
λαβε δέ χαί πάλιν τήν θέσιν τοΰ έπόπτου ό Δ . Μαχχάς, δστις 
μετά τάς Ιχλογάς τής 1ης Νοεμβρίου 1920 άπεχώρησεν, ίνα 
αυτοδικαίως έπανέλθη είς τήν θέσιν του ό κ. Τρυπούσης, τήν 
οποίαν καί σήμερον ετι έπαςίως κατέχει.

Ίω ά ννην Κάλλιαν δστις εκ Κορινθίας καταγόμενος μετά 
τό πέρας τών έγκυκλίων αυτού σπουδών έκ νεαράς ήλ«ίας 
έπεδόθη είς τραπεζικάς καί Χρηματιστικάς έργασ;ας, συνερ 
γασθείς μετά τοΰ Γεωργίου Στεφ. Τρυπούση άπό τοΰ 
1807— 1916 ΰπό τήν έπωνυμίαν Τρυπονο,j κχ ΙΚόλλια. 
Ά π ό  δέ τοΰ 191(5 μέχρι σήμερον εργάζεται ΰπό ίδιον λ)σμόν 
καί ιδίαν επωνυμίαν. Έςελέγη άλλεπαλλήλως μέλος καί τα
μίας τής Διοικούσης τό Χρηματιστήριον Επιτροπής, ηδη δε 
τυγχάνει Σύμβουλος τής ’ Ανωνύμου Εταιρείας τοΰ Χρηματι
στηρίου των Αθηνών, ητις ήγόρασε τό οίκημα ενθα νΰν τό 
Χρηματιστηριακόν Μέγαρον.

‘Αλέξανδρον Φαραξουλή ν, έ| Αίγιου αριστούχο ν τής 
Νομικές τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίου ’ Αθηνών, δστις μετά 
τό πέρας τών Νομικών του σπουδών έπεδόθη είς Χρημαπστι- 
χάς έργασίας γενόμενος μέλος τοΰ Χρηματιστηρίου ’ Αθηνών 
εδγενέστατος καί πρόθυμος πρός πάντας τούς έπισκεπτομέ- 
νοος τό Χρηματιστικόν αυτού γραφεΐον.

Γεώργιον Σακελλαρίου, δστις εχ Κυνουρίας καταγόμενος 
νεώτατος άφιερώθη είς τάς Χρηματιστιχάς επιχειρήσεις, ίδρύ- 
σας τό πρώτον άργοραμοιβεΐον καί είτα τφ 1883 έχλεγείς 
μέλος τοδ Χρηματιστηρίου ’ Αθηνών.

Σ η . Βαλιωρίζην  έκ τής γνωστής αριστοκρατικής οικο
γένειας τή; Αευκάδος τής διαπρεψάσης εις τε τά γράμματα 
χαί τήν πολιτικήν.

Πλάτωνα Ποτέσσαρον υίόν τοΰ έχ Κωνσταντινουπόλεως 
έλθόντος εις ’Αθήνα; τώ 1874 Κωνσταντίνου Ποτεσσάρου κα: 
ίδρύσαντος Χρηματιστικόν γραφεΐον τφ 1875, έχλεγέντος δέ 
ώ ; Προέδρου τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών, Έλεγκτού διαφό
ρων 'Εταιριών κ.τ.λ. Μετά τό πέρας τών έγκυκλίων αυτού 
σπουδών νεαρώτατος ό κ. Πλάτων Ποτεσσαρος πρ:σελήφθη 
είς τό χρηματιστικόν γραφεΐον τοΰ πατρός του, ενθα είργά- 
σθ η άπό τοΰ 1903— 1911, οπότε εκλεγείς μέλος τοΰ Χρη
ματιστηρίου ’Αθηνών ήρχισε νέον πλέον στάδιον έργασίας 
έργαζόμενος έπ’ ίδίφ όνόματι μέχρι τοΰ θανάτου τοΰ πατρός 
του έπισυμβάντο; τώ 1915. Ά π ό  τοΰ έτους τοότου έςηκολοΰ- 
θησε τάς Χρηματιστικάς έργασίας Οπό τήν έπωνυμίαν Κ .  
Ποτέσσαρο; μετά πολλής επιτυχίας καί ίκανότητος μεστής 
πείρας κτηθείσης έκ τής μετά τοΰ αειμνήστου αυτού πατρός 
συνεργασίας.

Α. Σχόρ5ην έκ Λεβαδείας, έκ?,εγέντα μέλο; τοΰ Χ ρη
ματιστηρίου το» 1910. Ύπηρέτησεν εις τό Χρηματιστικόν 
γραφεΐον τοΰ μακαρίτου Μ. Λαμιράλη έπί πενταετίαν, είτα 
συνειργάσθη μετά τοΰ κ. Φουντη καί τέλος τώ 1918 ιδρυ- 
σεν έπ’ ίδίφ όνόματι Χρηματιστικόν γραφεΐον.

Π τνχγιώτην Θεοφιλόπουλον έκ Πυργου της ’Ηλείας, 
δστις μετά τό πέρα; τών εγκυκλίων αυτοΰ σπουδών, προσε- 
λήφθη ω ;  υπάλληλος εί; τό Χρηματιστικόν Γραφεΐον Τρυ- 
ποΰση-Κόλλια, ένθα είργάσθη έπ'ι μίαν δεκαετίαν. Μέλο; 
τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών έςελέγη τώ  1907, είτα δέ 
δυνάμει τοΰ τελευταίου νόμου περί Χρηματιστηρίου άνε- 
διωρίσθη ώ ;  Χρηματιστή;. Διετέλεσε μέλος τών διοικον- 
σών τό Χρηματιστήριον Επιτροπειών καί ήδη διατελεΐ. 
ω ς τοιοϋτος.

Ίω άν. Ράμον ές Ά γ .  Βασιλείου τής Κυνουρίας υιόν 
χρηματιστοΰ έπί 20ετίαν έργασθέντος εν τώ Χρηματ. Κ)πό- 
λεω;,προσληφθέντα μετά τό πέρας τών σπουδών του ως υπάλ
ληλον παρά τή Τραπέζη Έμπεδοκλέους καί διατελέσαντα 
ώ ς τοιοΰτον έπί μίαν δεκαετίαν. Ό  κ. ’ Ιωάννης Ρ ά μ ο ; 
άποχωοήσας μετά ταΰτα έκ τή; έν τή Τραπέζη θέσεώς του 
ήρ^ισεν ιδία; Τραπεζομεσιτικά; εργασίας άπό τοΰ έτους 
1993. Μέλο; τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών έξελέγη τώ  
1910, δια δέ τοΰ νέου νόμου τοΰ κατά τό σύστημα τοΰ έν 
Παρισίοις Χρηματιστηρίου λειτουργοΰντος άνεδιωρίσθη μέ
λος τοΰ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών. Κατά διαφόρους έποχάς 
διετέλεσε μέλος τών Επιτροπειών τών διοικουσών τό Χρη- 
ματιστήριον. Έ ν  τω γραφείω τοΰ κ. Ράμου έκτελοΰνται 
χρημαηστικαί άγηραποΛησίαι τίτλων— ΤραπεζιτικαΙ έργα- 
σί·αι έπί πρυμηθεία καί έν γένει πάσα συναφής έργασία.

’Εμμανουήλ Στρατηγόν  έκ κώμης Μυλοποτάμου τών 
Κυθήρων γεννηθέντα τώ 1863, δστις έσποΰδασεν εϊ; τήν 
Ευαγγελικήν Σχολήν Σμύρνη;, έλκυόμενος δ ’ έκ νεαρά; 
ηλικίας υπό τών χρηματιστικών επιχειρήσεων έγένετο αρ
γυραμοιβός καί είτα Χρηματιστής άπό τοΰ 1895. 'Υπήρξε 
Σύμβουλος τής 'Υπερωκεανίου εταιρίας κτλ.

’Αμβρόσιον Π&νζελίδην ελκοντα τό γένος έκ παλαιας 
εμπορικής Χιακής οίκογενείας, δστις νεώτατος έπιδοθεις 
εις τά χρηματιστικά κατ’ άρχάς μέν συνειργάσθη μετά τοϋ 
άδελφοΰ του ’Εμμανουήλ ΙΙαντελίδου έ'χοντος ίδιον χρη- 
ματιστικόν Γραφεΐον, ε’ τα δέ τώ  1902 γενόμενος Χρημα
τιστής έξηκολοΰΟησε συνεργαζόμενος μέχρι τοΰ 1912 οπότε 
διεδέχθη τοΰτον είς τάς χρηματιστικάς εργασία;.

Νικόλαον Κομνηνόν  έξ Ιθάκ η ς, οστις μετά τό πέρας 
τών Γυμνασιακών του σπουδών είργάσ&η ώς υπάλληλος 
είς τό Τραπεζικόν Γραφεΐον τοΰ Ί ω ά ν . Π αππά έπί τριε
τίαν  άπό τοΰ 1905 έξελέγη μέλος τοΰ Χρηματιστηρίου 
’Αθηνών, σήμερον εργάζεται δι’ ίδιον λογαριασμόν έκτε- 
λών μετά πάσης προθυμίας καί άκριβείας τάς χρηματιστι- 
κάς τής άρμοδιότητός του έργασίας.

*Αντώνιον Ά ρ ισ ι. Κασζρινάκην εξ· Η ρακλείου  κατα- 
γόμενον' μετά τά εγκύκλια μαδήματα έσποΰδασεν εις την
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Αγραφιώτης Γεώργιος 
Άποστολίδης Πέτρος 
Άποστολίδης Χαρίδημος

Βαλαωρίτης Σπυρίδων 
Βαφειάδης Λεωνίδας 
Βεάκης Άχιλλευς 
Βερροιόπουλος Παναγιώτης 
Βούλγαρης Σόλων 
Βοϋρος Παΰλος 
Βροντίσης ’ Ιωάννης 
Βώκος Δημήτριος 
Βώκος Θεόδωρος 
Βούτσν-ς ’Εμμανουήλ

Γαλανός Μιχαήλ 
Γεωργιάδης Αθανάσιος 
Γεωργούλης Λάμπρος 
Γιαννακόπουλος Ήλίας

Δελώτης Γεώργιος 
Δημόκας Δημήτριος 
Δούνιας Στυλιανός

Ένωτιάδης Στέφανος

•Ζίππος Γεώργιος

Θεοφιλόπουλος Παναγιώτης 
Ίσμυρλής Γεώργιος 
Ίωαννίδης Γουλιέλμος

Ίωαννίδης ’ Ιωάννης

Καΐσαρ Διονύσιος 
Καράβας Πλάτων 
Καστρινάκης ’Αντώνιος 
Κλεώπας ’ Αντώνιος 
Κόκκινος Δημήτριος 
Κόκκινος ’ Ιωάννης 
Κοκόρης Παναγιώτης 
Κολέντης Γεράσιμος 
Κόλλιας Ιωάννης 
Κομνηνός Νικόλαος 
Κουλοόρης ’ Ιωάννης 
Κοριακίδης Περικλής 
Κυριάκός Γεώργιος 
Κυριάκός Σπυρίδων

Λαμπρινόπουλος Θεόδωρος 
Λοόζης Νικόλαος

Μακρής Γεσάσιμος 
Μινέττας Ιωάννης 
Μπέτσος Νικόλαος

Ναδίρης Νικόλαος 
Νεγρεπόντης ’Αμβρόσιος 
Νικολα'ίδης Χρίστος 
Πανουτσόπουλος Χρίστος 
Παντελίδης ’ Αμβρόσιος 
Παππάς ’ Ιωάννης 
Πασχαλΐγκος Ζαχαρίας 
Περσάκης Πέτρος

Μ Ε Σ Ι Τ Α Ι

Περσάκης Χρίστος 
Πεταλάς Κωνσταντίνος 
Πετρίτσης Ευστράτιος 
Ποτέσσαρος Πλάτων 
Ραΐμόνδος Δημήτριος 
Ραϊμόνδος Νικόλαος 
Ραμος ’ Ιωάννης

Σακελλαρίου Γεώργιος 
Σδόνας Νικόλαος 
Σιδερατος ’Αντώνιος 
Σιδερατος Μιχαήλ 
Σκόρδης Λουκάς 
Σκορδίλης Κίμων 
Σουκας Γρηγόριος 
Σταθερός Μιχαήλ 
Στουπάθης ’Αναστάσιος 
Στουπάθης Γεώργιος 
Στρατηγός Εμμανουήλ 
Συριώτης Νικόλαος 
Σωτηρόπουλος Γεώργιος

Τροχάνης Σταμάηος

Φαραζουλής ’ Αλέξανδρος 
Φοόντης Σταυρος 
Φουντουκλής Μιχαήλ 
Φραγκιάδης Γεώργιος 
Φραγκιάδης Ευστράτιος 
Φωτίου Ιωάννης 
Φωτόπουλος Νικόλαος

Άλτηγός Ήλίας, Άοβανιτάκης Λέων, Βεάκης Κωνσταντίνος, Γυφτόπουλος ’ Αθανάσιος, Ζαφειριού Νικόλαος, Ζαχα- 
3άτος Γεώργιος, Ζωγράφος Ζωρζής, Ζώρας Δημήτριος, "
'Τ  Ί . .   X T '_\  *  _ . 5 Τ  / k r  r ? )  '

—-------------- •'■a? " ~ J —   ------- ------ *7 1 »  Λ,
Καλογιάννης ’Ανδρέας, Κατσαρός Χαράλααπος, Κεφαλας Θεμιστοκλής, 

Λ Πχνχγόπουλος Θεόδωρος, ΐίχπχγεωργιου Ά Θ *- 
Σταμάτιος, Σουβαλιώτης Νικόλαος, Τοοφβξ^ς

έν ΠειραιεΙ Γαλλικήν Σχολήν τοΰ 'Αγίου Παύλου τά εμ
πορικά. Ά π οπ ερατώ σα ; τάς σπουδάς του τώ 1904 προσε- 
λήφί}η εις τό Τραπεζικόν Γραφεΐον τοΰ Φείου του Γ . 
Φουρναράκη ένθα υπηρέτησε μέχρι τοΰ 1909, οπότε κατό
πιν εΰδοκίμου εργασία; και λαμπρά; συμπεριφορά; πρός 
τε τούς συναδέλφου; και γνωρίσαντα; αυτόν έξελέγη Χ ρη
ματιστής έν Γενική τών Μελών τοΰ Χρηματιστηρίου συνε
δρία. 'Υ π ό  τοΰ κ. Καστρινάκη έ/τελούνται μετά πολλής τα- 
χύτητος καί άφιλοκερδείας πάσαι αί χρηματιστικαι|έργασίαι.

Γεώργιον Ζέππον, σπουδάσαντα Νομικά και δικηγορή- 
σαντα επί τινα Ιτη, είτα δέ έπιδοθέντα είς τά Χρηματιστικά 
άπό τοΰ 1912. ’ Εκλεγείς μέλος τοΰ Χρηματιστηρίου ’ Αθηνών 

■-ο κ. Ζέππος μετέσχε τών Διοικουσών toCt) Επιτροπών δεόν
τως τιμηθείς υπό τών συναδέλφων του Χρηματιστών.

Τό Γραφεΐον Ζέππου έπρωτοστάτ^σεν είς τήν Γδρυσιν δια
φόρων Τεχνικών καί Βιομηχανικών 'Εταιρειών, τήν άναδιορ- 
γάνωσιν έπίσης αυτών έπί σταθερών βάσεων καί τήν αλλαγήν 
τών Συμβουλίων των πρός λυσιτελεστέραν διαχείρισιν καί έπι- 
τυχή ευόδωσιν τοΰ σκοπού, ον επεδίωκον αί Έταιρεϊαι αόται.

Νικόλαον Φωτόηουλον έκ Γορτυνίας, δστις νεώτατος 
έπεδόθη είς τά Χρηματιστικά, έκλεγείς άπό τοΰ 1883 ώς μ έ 
λος τοΰ Χρημ. ’ Αθηνών. 'Ως Χρηματιστής έ κ. Φωτόπουλος 
έξελέγη Πρόεδρος τής ’Ανωνύμου 'Εταιρείας τοΰ Χρηματιστη
ρίου τής άγορασάσης τό άκίνητον τοϋ Χρηματιστηρίου οπο- 
γράψας καί τάς έκδοθείσας μετοχάς ώς τοιοϋτος.

Εξακολουθεί μέχρι σήμερον τάς Χρηματιστικάς του έργα- 
σίας ϊιακρινόμενος διά τήν)άκρίοειαν καί παραδειγματικήν τάξιν.

Κων. Πεταλ&ν έξ Ιθάκης έ*λεγέντα μέλος τοϋ Χρημα
τιστηρίου τφ 1901 καί έργασθέντχ ώς μεσίτην τοϋ Συν)γματος 
άπό τοΰ 190δ. Σήμερον έργάζεται ώ ; Χρηματιστής διορισθείς 
ώς τοιοϋτος δυνάμει τοΰ τελευταίου νόμου. Ή  ίκανότης καί 
έντιμότης περί τάς συνχλλαγάς διέκρινε πάντοτε τόν κ.Πεταλά*.

Ίω ά ννη ν  Δ. Κορολόγον έκ Λεωνιδίου τής Κυνουρίβς 
καταγόμενον, δστις μετά τά πρώτα γράμματα έπεδόβη είς τά 
Χρηματιστικά υπηρετήσας είς διάφορα Χρηματιστικά γραφββ** 
μετά ταΰτα διωρίσθη Μεσίτης έν τφ Χρηματιστηρίφ Άθην*ν 
δπου έπί τριακονταετίαν ήδη έργάζεται ώς τοιοϋτος.

Γεράσιμον Μαχρήν  έκ Κεφαλληνίας, δστις μετά tk 
πρώτα μαθήματα έπιδοθείς είς τά Χρηματιστικά είργάσθη ως 
αργυραμοιβός έπί δεκαπενταετίαν ήδη δέ ώ ; Μεσίτης έργάζε- 
ται έν τφ Χρηματιστηρίφ ’ Αθηνών διορισθείς δυνάμει τοΰ τ · -  
λευταίου περί τοΰ Χρηματιστηρίου Νόμου.

Έ ν Πειραιεί τό Τραπεζικόν Γραφεΐον τών Αδελφών  
Κρέμου έπΐ τής ’Ακτής Μιαοόλη.

Τό Τραπεζ. Γραφεΐον Γ . Στρίγχου Λεωφ. Γεωργίοο.
Έ ν Άθήναις τό Τραπεζικόν Γραφεΐον Κωνστ. Πανα- 

γοπούλου δστις έξ Ευβοίας καταγόμενος ήρχισε τάς έργα- 
σίας του άπό τοϋ 1880 υπό τήν έπωνυμίαν θεολόγης— Πανα- 
γόπουλος, άπό δέ τοΰ 1903 έργάζεται υπό ίδιαν έπωνυμίαν.

Έ ν Θεσσαλονίκη. Τήν Τράπεζαν Θεσσαλονίκης μέ Διεο- 
θυντήν τόν κ. Η. Μοσνερί. Τήν Γεωργικήν Τράπεζαν  Μ «-  
κεδονίας. Έν Καλάμαις. Τήν Κεντρικήν ‘Αγροτικήν Τρά
πεζαν  μέ εγγυητικά Κεφάλαια 30,000,000, περί ταυτης γρά- 
φομεν είς τόν Η'. Τόμον περί Γεωργίας -  Κτηνοτροφίας.
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Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Λ Ο Υ Ζ Η Σ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΣ

Ό  Κ°? Νικόλαος Λούζης έκ παλαιας καί 
αριστοκρατικής οίκογενείας τής νήσου Κέας 
καταγόμενος, με τ ά  τ ό  πέρας τ ών  έγκυκλίίον 
αύτοΰ σπουδών νεώτατος έπεδόθη είς τ ά  Τρα
πεζιτικά, έργασθείς κατ’ άρχάς είς τ ό  Χρημα- 
τιστικόν Γραφεΐον τοϋ αειμνήστου Άραβαν- 
τινοϋ. Διελ θ ών  τ ό  στάδιον τοϋ Μεσίτου έν τ ών
Χρηματιστηρίφ’Αθηνών ά π ό  τοΰ 1919 δυνά
μει τοΰ νέου νόμου διωρίσθη Χρηματιστής 
άπολαμβάνων πολλής έκτιμήσεως καί αγάπης 
μεταξύ τ ών  συναδέλφων του.

Ι Ω Α Ν Ν Η Σ  Κ Ι Ν Ν Α Τ Ο Σ

Ό  Κ ο; ’ Ιωάννης Κι\ ν.ϊτος έκ παλαιας Α θηναϊκής 
οίκογενείας καταγόμενος, είναι υιός τοΰ Αεωνίδου 
Κιννάτου, γεννηθείς εν Αθηναις τή 3 Φεβρρουαρίου 
1885. Μετά τό πέρας τών εγκυκλίων αύτοΰ σπουδών 
έπεδόΘη από τοΰ 1903 είς τά Χρηματιστικά πρός τά 
όποια έ'τρεφεν ιδιαιτέραν κλίσιν. Κατ’ άρχάς είργά- 
σθη είς τά Χρηματιστικά Γραφεία τοΰ Ε. καί Α . ό .
Παντελίδου, κατόπιν είς τό τοΰ y. Σ . Κ. Φοΰντη °u
καί τό Τραπεζικόν Γραφεΐον τοΰ αειμνήστου Ά ν τ . 
Γαλανοΰ.

Τ ώ  1909 έγένετο μεσίτης τοΰ συναλλάγματος ερ
γαζόμενος μετά τής αγοράς ’Α θηνών - Πατρών. Αί 
άνάγκαί τής Πατρίδος τώ  1910 ειχον μεταξύ τών 
στρατευθέντων καί τόν Ίωάννην Κινάτον, οστις δια- 
κόψας τάς εργασίας του έξετέλεσε τό πρός τήν Π α 
τρίδα καθήκον ΰπηρετήσας έπί 8 σχεδόν έτη. Ά π ε -  ι
λΰθη τών τα'ξεων τοΰ στρατοΰ τή 12 Φεβρουάριου 
1920 μέ τόν βα θμ όν  τοϋ εφέδρου ανθυπολοχαγοΰ.
’Α πό τής 1 Μαρτίου τοΰ 1920 έπανέλαβε τάς επί 
μακρόν διακοπείσας χρηματιστηριακάς εργασίας λόγω 
τών άλλεπαΛΛ?}λων επιστρατεύσεων, έπί νέων δλως 
βάσεων ίδρΰσας Γραφεΐον χρηματιστικών συναλλαγών 
μετά τοΰ χρηματιστοΰ κ. Νικολάου Αούζη έπί τής 
όδοΰ Πεσματζόγλου άριί). G άφοΰ κατέβαλε τήν νπό 
τοΰ νόμου κεκανονισμένην έγγόησιν.

Ό  κ. I. Κιννάτος εύγενής καί ευπροσήγορος κα
τακτά τάς συμπαθείας πάντων.
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Άνταποκρινόμενος εις τήν παράκλησιν τών εκδοτών τοϋ 
πολυτίμου αληθώς «Πανελληνίου Λευκά>ματος τής Ε θ ν ι
κής Έκατονταετηρίδος» μετ’ ιδιαιτέρας, μετά πραγματικής 
συγκινήσεως, θέλω επιχειρήσει νά σκιαγραφήσω κατωτέρω 
έν εφικτή συντόμω λεπτομερεία την οικονομικήν διαδρο
μήν την οποίαν διέγραψεν ή 'Ελλάς κατά την πρώτην από 
τής άπελευθερίόσεώς της εκ τοϋ Τουρκικοί ζυγοϋ εκατον
ταετηρίδα 1 8 2 1 — 1921.

Δεν υπάρχει αληθώς ώς εισαγωγικόν πάσης τοιαΰτης 
μελέτης απόφθεγμα χαρακτηριστικ(ί>τερον εκείνου τό όποιον 
διετΰπωσεν δ Casimir Leconte δτε προ έβδομήκοντα τεσ- 
σάρο,ιν ετών ήρχετο τής μελέτης τοΰ δημοσίου χρέους τής 
Ε λ λ ά δ ο ς : « C ’ est une lamentable histoire que celle de 
la dette bellenique», εγραφεν.

*H 'Ελλάς άποδυθεΐσα εις τον υπέρ τών πάντων αγώνα 
ά φ ’ ής 6 Παλαιών Πατρών Γερμανός ΰψωσε τό λάβαρον 
έν 'Α γία  Λαύρα, δεν είχε μόνον ν ’ αντιμετώπιση τον εχθρόν 
στρατιωτικώς, άλλ’ είχε άμα νά βαδίση εις την πλέον ακαν
θώδη  οικοδομικήν ατραπόν. Έ ν  αρχή ό ίερό£ αγών συνε- 
τηρεΐτο έκ τοϋ προχείρου δι’ εκτάκτων κυρίως προσόδων, 
κ αθ ’ δτι τά πενιχρά δημ-όσια έσοδα, ουδέ πόρρωθεν ΐσχυον 
ν ’ άντεπεξέλθουν εις τάς δαπάνας. Ά μυδράν άντίληψιν

τής θέσεως τών δημοσίων οικονομικών τής εποχής εκείνης 
δΰναται νά παράσχη ό εις τήν Β ' έν Ά 'ϊτρει ’Εθνοσυνέλευ- 
σιν υποβληθείς προϋπολογισμός, ό όποιος μόνον ώς υπο
θετικός τοιοϋτος δΰναται νά έχη αξίαν τινά. Κατά τον 
προϋπολογισμόν αυτόν, τά έσοδα προνπελογίζοντο (βλ. Α  
Μ άμουκα: τά κατά τήν ’Αναγέννησιν τής Ελλάδος, τΟμ. 
γ ' σελ. 24 —  59), εις 12.84(5.220 γρόσια. καί τά έ'ξοδα εϊς
i58.616.000 γρόσια. Τήν κυριωτέοαν εθνικήν πρόσοδον 
άπετέλουν ή λαφυραγωγία καί αί σημαντικαί ιδιωτικοί 
συνεισφοραί αί όποίαι ώς επί τό πολύ ήσαν έκοΰσιαι, εις 
τινας δμ ως περιστάσεις προσελάμβα^Όν τήν μορφήν αναγ
καστικών χρηματολογιών.

’Εννοείται δτι ή τοιαΰτη κατάστασις δέν ήτο δυνατόν 
νά διατηρηΟή επί μακρόν, τοσοΰτω μάλλον καθ ’ δσον αί 
δαπάναι τοΰ στρατού, καί ιδία τοΰ στόλου, ηϋξανον κατα- 
πληκτικώς ημέρα τή ημέρα. 'Η  δλη τροπή τής εθνικής 
ΰποθέσεώς δέν έπέτρεπεν άλλως τε πλέον τοιαΰτην δημο
σιονομικήν προχειρολογίαν. Μέχρι οΰ λοιπόν καταστΐ) δυ
νατή ή έγκατάστασις ενός μεθοδικοΰ φορολογικού συστή
ματος έν τή χώρα, εξελέγη ή οδός,τών  δανείων προς άνΐι- 
μετώπίσιν τών κρατικών δαπανών. Ή  σχετική προς συνα- 
ψιν δανείου προσπάθεια ένεκαινιάσθη δια τής υπό τοϋ
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ΕΘΝΙΚΗ2  ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

Ά ρείου  Π άγου τής Χέρσου Ε λλάδος αποστολής είς Ε υρώ
πην τοϋ Κεφάλα ’Ολυμπίου, ό  όποιος δμως αντί 150.000 
φλο»ρινί«·ν τά όποια έξουσιοδοτήθη νά έξευρη, μόλις κα
τ ό ρ θ ω σ ε  νά δανεισθή 102.000 έν Μασσαλία καί Ζυρίχη 
Συγχρόνως ό Μεταξας και ό Zourdain ήρξαντο πραγμα
τευόμενοι δάνειον τεσσάρων εκατομμυρίων φράγκων μετά 
τών £ππότών τής Ρόδου μέσω τοϋ R aoul, δικηγόρου τοΰ 
τάγματος τοϋ Ά γ ιο υ  Ίωάννου  τής 'Ιερουσαλήμ. Αί προ- 
σπάθειαι αΰται είς οΰδέν άποτέλεσμα άπέληξαν. Και άλλαι 
επίσης άρκεταί προτάσεις παροχής δανείου πρός τήν Ε λ 
λάδα έκ μέρους ξένων, έναυάγησαν.

Τέλος τήν 2 Ιουνίου 1823 τό διοικητικόν σώμα άπέ- 
στειλε τόν I. Όρλάνδον, τόν Α . Λουριώτην καί τόν I. 
Ζαΐμην, νά συνάψουν δάνειον τεσσάρων μιλλιουνίων Ι σ π α 
νικών ταλλήρων. 'Ο  έν Λονδίνω τότε ευρισκόμενος Α. 
Μαυροκορδάτος εδωκε πολυτίμους οδηγίας περί τής τηρη- 
τέας πολιτείας πρός έπίτευξιν τοϋ δανείου. Πριν ή ό μ ω ; κα
τορθ ω τή  ν ’ αναχωρήσουν εις Λονδΐνον οι αντιπρόσωποι, 
έπεσυνέβησαν θλιβεραί έσωτερικαί ταραχαί άπολήξασαι είς 
τόν πρώτον εμφύλιον σπαραγμόν συνεπεία τοϋ οποίου ή 
Κυβέρνησις δέν ήδύνατο πλέον νά εξεύρη ουδ’ αυτά ετι 
τά  απαραίτητα διά τά έξοδα ταξειδίου τών ώς άνω  απεσταλ
μένων της χρήματα. Τέλος ό λόρδος Βύρων έδάνεισεν είς 
τήν Κυβέρνησιν ποσόν 4.000 λιρών διά τών οποίων ο! τρεις 
■αντιπρόσωποι εφθασαν εις Λονδΐνον. Ευτυχώς εΰρον έκεΐ 
προσφοράν τό έδαφος,συντελούσης καί τής τότε παρατηρη- 
■θντίσης έν τή Αγγλική άγορα πληθώρας χρήματος, είς τρό
πον ώστε 25 ημέρας μετά την εν Λονδίνφ άφιξιν τών 
•αντιπροσώπων, ειχεν έκδοθή τό πρώτον οϋτως είπεϊν επί
ση μ ον  Ιξωτερικόν δάνειον της Ελλάδος, άνερχόμενον είς 
όνομαστικόν κεφάλαιον 800.000 λιρών. Ά τυχώς δμως, 
•μετά διαφόρους προκρατήσεις τόκων καί χρεωλυσίων, μόλις 
Ιμκτρήθησαν τελικώς 348.000 λιρών, κατασπαταληθεΐσαι 
χ »ι  αΰται πρός κατάπνιξιν τών εμφυλίων πολέμων, άλλά 
κυρίως πρός κορεσμόν τών παθών καί φιλοδοξιών τςον 
-διαφόρων οπλαρχηγών καί άλλων κρατουντών. Έ π ί τούτου 
και τής καταλαβούσης τούς πάντας μανίας τών πολυτελών 
στολών γράφει, άν καί μετά πολλής κακίας, ό Finlay, τά 
« ξ ή ς ε δ φ υ ή : «Τ ό κοντόν άνάστημα, αί λάλοι γλώσσαι, at 
«ιρ εβ λ α ί κνήμαι, καί αί έβραΐκαί φυσιογνωμίαι τών Βυζαν
τινήν τούτων μεταναστών, περιφερόμενων μέ βαρυτίμους 
άλίανικάς Οτολάς, άπαστραπτόντων έκ λαμπρών πλήν 
Αχρήστων δπλων, καί ακολουθούμενων ΰπό βραχύσωμων 
Τβιμχουκοψόρων καί υψηλών σωματοφυλάκων, έκίνουν τήν 
ζηλοτυπίαν καί τήν περιφρόνησιν τών εντοπίων.» Καί έν 
■φ οϋτως, άν καί δικαίως, έμηκτυρίζετο ή χρησιμοποίησις 
τοΰ πρώτου Ελληνικού δανείου, οΰδεις έγίνετο λόγος περί 
το δ  δτι έξ ονομαστικού κεφαλαίου 800.000 λιρών μόλις 
ΐ.μετρήθησαν 348.000 έξ ών αί 40.000 είς είδη.

Τ ό δεύτερον ελληνικόν δάνειον άνέλαβον οί έν Λονδίνφ 
τρίιπεζίται άδελφοί Ρικάρδοι, άνήλθε δε τοΰτο είς όνομα- 
«α χ ό ν  κεφάλαιον δύο εκατομμυρίων λιρών στερλινών, τών 
μετοχών έκδοθεισών εις τά 551)2 , ήτοι άπετελέσθη πραγ- 
ματικόν κεφάλαιον 1.100.000 λιρών, έξ ων πάλιν μετά 
χροκρατησεις έκ μέρους τών τραπεζιτών διά τόκον τών 
M e  πρώτων ετών, χρεωλΰσιον, προμήθειας κλπ. άπέμειναν 
ft fto v  816.000 λιρών αΐτινες άτυχώς, συνεπεία τής ελεεινής 
*ΟΤγ*Της τών Ρικάρδων, διέσπαθ'σθησαν είς άσκοπους 
ναυπηγήσεις, χρηματιστικά παίγνια κλπ. Τότε συνέβη καί 
δι* αΰτοΰ τοΰ δανείου έπληρώθη ή ναυπήγησις τής κορβέ

τας «Καρτερία» καί τών πέντε ατμοκίνητων τά όποια κα- 
τεστράφησαν ΰπό τοΰ διορισθέντος ΰπό τής Ε λλάδος 
Ναυάρχου δλου τοΰ Έπικουρικοΰ Στόλου Κόχραν, διότι 
ήθέλησε, πειραματιζό μένος, νά έγκαταστήση εις τά πλοία 
ταΰτα ατυχές σύστημα μηχανών ΰπ ’ αΰτοΰ έφευρεθέν. Ουτω 
έξ αιτίας αΰτοΰ, τό πρώτον ναυπηγηθέν άτμοκίνητον «Έ π ι-  
χείρησις» μόλις έξήλθεν έκ τοΰ Ταμέσεως ολίγου δεΐν κατε- 
ποντίζετο καί ώς έκ -θαύματος διεσώθη, δτε* δέ μόλις τόν 
Σεπτέμβριον τοΰ 1828 εφθασεν είς Ε λλάδα , παρέμεινεν 
άχρηστον. Τό δεύτερον άτμοκίνητον, ό «Α καταμάχητος» 
έκάη είς τόν Τάμεσιν κατά τάς δοκιμάς, έκ δέ τών υπολοί
πων τριών μικρών, μόλις εν, ό « 'Ε ρμής» μετά πολλάς έπι- 
σκευάς εφθασεν αργά εις 'Ελλάδα, τά δ ’ ετερα δύο έσάπη- 
σαν εις τά ΰδατα τοΰ Λονδίνου.

Α πόπειρα  τρίτου δανείου ενός εκατομμυρίου Ισ π α ν ι 
κών δίστηλων ουτινος ή εκδοσις έψηφίσθη τήν 24  Δεκεμ
βρίου 1825 ΰπό τής Προσωρινής Κυβερνήσεως, άπέτυχεν 
οίκτρώς.

Αυτά ήσαν τά Δάνεια τής ’Ανεξαρτησίας (1824 — 1825) 
καί αυτή ή οίκτρά των τύχη.

Καί ήδη άξίζει νά εϊπωμεν ολίγα τινά διά τά δάνεια τής 
Βαυαρικής Δυναστείας. 'Ότε ό πρίγκηι|) Λεοπόλδος συνε- 
ζήτει τήν άποδοχήν τοΰ Ελληνικού Θρόνου, έζήτησε με
ταξύ τών άλλων τήν παροχήν δανείου είς τήν Ε λλάδα  ΰπό 
τών προστατίδων δυνάμεων, δανείου, δπερ, δ«.ά τοϋ πρωτο
κόλλου τής 7 Μαΐου 1830, ώρίσθη είς 60 εκατομμύρια. 
"Οτε κατόπιν, άποτυχουσών τών μετά τοΰ πρίγκηπος Λεο- 
πόλδου διαπραγματεύσεων διεξήχθησαν αί μετά τοΰ ’Ό θ ω -  
νος τοιαΰται, συνεχίσδη ή περί τοΰ αΰτοΰ έξ 00 εκατομμυ
ρίων δανείου συζήτησις καί. τή έγγυήσει τών τριών Δυνά
μεων συνήφθη τοΰτο μετά τών τραπεζιτών κ. κ. Ρόσχιλδ 
είς Παρισίους, έκδοθέν είς τρεΐ; σειράς. Πλήν καί τό δά 
νειον τοΰτο διεσπαθίσθη χάρις είς τήν άπληστίαν τών δ α 
νειστών καί τήν άφρονα σπατάλην τής Άντιβασιλείας, καί 
ιδία τοϋ Ά ρμ ανσμ π εργ , τήν οποίαν στηλιτεύουν ό Μ άου- 
ρερ καί είτα ό Ιστορικός Μέντελσον Βαρθόλδης.

"Ετερον Δάνειον ενός εκατομμυρίου φράγκων 4 0)0 πα- 
ρέσχεν ό βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβίκος. ’Επίσης πρός 
40)0  παρέσχεν ό Λουδοβίκος εν έκατομμύριον άκόμη τόν 
Μάρτιον τοΰ 1836 καί εν ετερον τόν Δεκέμβριον τοΰ αδτοΰ 
έτους.

Μετά τήν εξωσιν καί τόν θάνατον τοΰ ’Ό θ ω ν ο ς  άνεγνω- 
ρίσθη διά δαπάνας κατασκευής τών ανακτόρων κλπ. χρέος 
τής 'Ελληνικής Κυβερνήσεως πρός τόν "Ο θωνα έκ δραχμών
4.500.000 έπί τόκφ 4 0)0.

¥ *
θ ά  έξετεινόμεθα βεβαίως πολύ έξετάζοντες λεπτομερέ- 

στερον τά τής' χρήσεως, τοΰ διακανονισμοϋ κλπ., τών δα 
νείων αυτών. Σκοπός δμως τής παρούσης μελέτης δέν είναι 
αυτός: είνε νά δώσωμενμίανίδέαντής δλης οικονομικής δια
δρομής τής Ε λλάδος κατά τήν πρώτην έκατονταετηρίδα 
τής άνεξαρτησίας αυτής, έξαίρονϊες τά σημεία έκεϊνα τών 
διαφόρων περιόδων, τά όποια  προέχουν ώ ς χαρακτηρι
στικά ! Συνεπώς πρός τήν τεθεΐσαν ταύτην βάσιν θέλομεν 
άναφέρει ήδη ολίγα τινά περί τής περιόδου 1881 — 1890, 
περιόδου άληθοΰς παραφροσύνης διά τά Ελληνικά δημό
σια οικονομικά, καί ή οποία κατέληξεν είς τήν πτώχευσιν 
τοΰ 1893.

Κ ατά τήν δεκαετίαν 1881·—1890 ή 'Ελληνική Κυβέρ- 
νησις συνήψεν είς τό ’Εξωτερικόν τά άκόλουθα δάν εια :



---------------

ΜΙΧΑΗΛ XP. ΑΙΛΙΑΝΟΣ

Διευθυντής τοϋ «Οικονομολόγον ’Α θηνώ ν  κ ιΐ  τοΰ «Econom iste d ’ A thenes»

Είνε ό νεώτερος αλλά συγχρόνως καί έκ τών μεγαλυ.έρων Ελλήνων οικονομολόγων καί κοινωνιο
λόγων. 'Η  επιστημονική αλλά καί ή εγκυκλοπαιδική aucoO μόρφωαις άποτελοΰν αληθές φαινόμενον.' Η 
βαθύτης τής σκέψεω;, ή έμφυτος επιστημονική ιδιοφυία του, ή εκπληκτική γλωσσομάθειά του τόν άνέ- 
δειξαν άπό μακροΰ ηδη καί μάλιστα ά φ ’ ής πρό τετραετίας εις ηλικίαν μόλις 22 ετών ήρξατο έκδίδων 
τόν «Οικονομολόγον ’ Αθηνών*. Τό πρώτον τοϋτο έν 'Ελ-λάδι οικονομολογικόν φΰλλον έσχε ραγδαιοτά- 
την έξέλιξιν χάρις είς τήν επιστημονικότητα άλλά καί τήν δριμΰτητα τών ά'ρθρων τοΰ Αίλιανοΰ καί τήν συμ
βολήν καί τών κορυφαίων επιστημόνων με θ ' ών συνεργάζεται. Ή  επιτυχία τοΰ «Οικονομολόγου ’Α θη 
νών» τόν ήγαγεν είς τήν εκδοσιν καί ετέρου οίκονομολογικοΰ φύλλου, γαλλικοΰ δεκαπενθημέρου «τοΰ 
Econom iste d ’ Athenes» τοϋ οποίου ή έμφάνισις έσημείωσε αληθή θρίαμβον. Τό Γαλλικόν αυτό φύλ- 
λον έπιτελεΐ έθνικώτατον σκοπόν γνωρίζον εις τό εξωτερικόν τά τής οίκονομικής θέσεως τής 'Ελλάδος.

Τοιαύτη εν όλίγοις ή αξία τοΰ άνδρός τόν όποιον περιβάλλουν διά πρωτοφανοΰς φιλίας οί μεγα
λύτεροι ξένοι πολιτικοί καί καθηγηταί, ό "Υ’ β Γκυγιο), ό Ραφάλοβιτς, ό Κλεμαντέλ, δ Geddes, ό 
Cannan, ό Fow ell, ό Luzzati κλπ. ’Αποτελεί αληθές εθνικόν κεφάλαιον. Χάριν τοΰ «Πανελληνίου 
Λευκώματος» έγραψε τό ακόλουθον σημαντικόν αρθρον περί τής οίκονομικής σταδιοδρομίας τής Ε λ λ ά 
δος κατά τήν πρώτην εκατονταετηρίδα τής εθνικής αυτής ανεξαρτησίας.



Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Ν  Λ Ε ΥΚ Ω Μ Α

Τ ό  εξ 120 Ικατ. 4 0 )0  ΐθΰ 1881.
»  »  100 »  5 0 )0  » 1884.
»  *> 135 » 4 0 )0  » 1887 (τών Μονοπωλίων),
β »  155 » 4 0 )0  » 1889 ('Ράντα).
* » 60 »  50)0  » 1890 (Σιδ. Πειρ. - Λαρίσ.)

Έ ν  συνόλψ τά δάνεια ταΰτα συνήφθησαν δι’ ονομαστι
κόν κεφάλαιον 570 εκατομμυρίων φράγκων, εξ ών πράγ
ματι ή 'Ελλάς έλαβε 413.333.500. Ή  έτησία υπηρεσία τοϋ 
τοχοχρεωλυσίου τών δανείων αυτών, βαρύνει τόν προϋπο
λογισμόν έτησίως μέ 27.789.900 φράγκων, ήτοι, μέ τήν 
τότε τιμήν τοϋ συναλλάγματος, 34.320.526 δραχμών.

Ή  κατάστασις τών δημοσίων οικονομικών έχειροτέρευαε 
καί δι’ αλλεπαλλήλων εκδόσεων χαρτονομίσματος: Οΰτω 
έν φ  τό 1880 έκυκλοφόρει τραπεζικόν καί Κρατικόν χαρ
τονόμισμα άνερχόμενον εις 57.603.100 δραχμών, μετά 
δέκα ?τη, ήτοι τό 1890, ή χαρτονομισματική αΰτη κυκλο
φορία είχε φθάσει τά 115.211.500 δραχμών, τό δέ 1892 
τά  138.704.988 δραχμών. Συνεπεία τών αλλεπαλλήλων 
έκδόσεων χαρτονομίσματος, αλλά και τής άθλιας κ α θ ’ δλου 
χαταστάσεως τών δημοσίων τής χώρας οικονομικών, τό 
Ελληνικόν συνάλλαγμα δεν έπαυσε καταρρέον εις τρόπον 
ώ στε τό Γαλλικόν φράγκον τό όποιον, τό 1891 έφθανε τήν 
τιμήν τοϋ 1,29 έ'φθασε τό 1892 είς 1,43 καί τόν Μάϊον 
1893 είς 1,62.

Σ υμ φ ώ νω ς πρός τήν έ'κθεσιν τήν οποίαν, εντολή τής 
’Αγγλικής Κυβερνήσεως, συνέταξε, μετά μελέτην τής κατα- 
στάσεως, ό  Law, ή υπηρεσία τοϋ δημοσίου χρέους άνερχο- 
μένου τήν 1 Ίανουαρίου 1893 είς 151.716.133 δραχμάς 
καί 671.294.445 φράγκα χρυσά, άπήτει 35.329.514 φράγκα, 
■ήτοι, μέ τήν τότε τιμήν τοΰ συναλλάγματος, 58 περίπου 
£ ατομμΰρια δραχμών. Τό βάρος αυτό άπερρόφα τά 600)0  
τής δλης φορολογικής άποδόσεως τής χώρας. Ό  Law  
Ιχαυτηρίαζεν είς τήν ώς άνω έκθεσίν του πικρώς τήν ολην 
δημοσιονομικήν πολιτικήν τής 'Ελλάδος, τήν άμετρον σύ- 
ναψιν εξωτερικών δανείων καί τήν πλημμελή εΐσπραξιν 
τρν φόρων. Τ ά  πράγματα έβάδισαν πρός τήν μοιραίαν 
λύσιν ή οποία επιφυλάσσεται είς πάσαν άφρονα διαχείρη- 
<rv  καί οΰτω ό Τρικούπης, διαδεχθείς τόν ’Οκτώβριον τοΰ 
1893, τόν Σωτηςόπουλον είς τήν πρωθυπουργίαν, έκή- 
ρυξε τι,ν πτώχευσιν τοΰ Κράτους ήν καί έψήφισεν ή Βουλή.

Ή  Κίτρινη Βίβλος ή δημοσιευθεϊσα τό 1898 μετά τήν 
Ιγκατάστασιν τοϋ Διεθνοΰς ’ Ελέγχου, εξηγεί τήν πτώχευ- 
« ν  διά τών εξής χαρακτηριστικών:

* ’Α πο μακροϋ ήδη ή Ελληνική Κυβέρνησις ήδυνάτει 
ν ’  αντιμετώπιση τά βάρη της άλλως ή διά τής μεθόδου τών 
χιστώσεων. Τ ά  πλεΐστα τών συναφθέντων δανείων έχρησι- 
μοποιήθησαν εϊτε Ιν δλω είτε έν μέρει δι’έξόφλησιν ληφθει- 
οώ ν  προκαταβολών ή τοκοχρεωλύσιον προηγουμένων δα
νείων. Αύτό τοΰτο τό δάνειον τοΰ 1890 τό συναφθέν έπί 
Οκοπφ κατασκευής τής σιδηροδρομικής γραμμή; Πειραιώς 
Ααρίσση& Ιςέκλινε σχεδόν δλοκληρωτικώς τοΰ σκοποΰ 
bk δν πδικώς συνήφθη. Ή  κατά τό 1893 εκδοσις τών 
μετοχών F u rd in g  αΐ όποΐαι έπρόκειτο νά δοθοΰν είς έξό- 

φλησιν τών τόκ<ον καί τοϋ χρεολυσίου τών προηγουμένων 
δαναω ν , έσημείωσε κατεύθυνσιν πρός τήν πτώχευσιν ή ό
ν ο ία  καί συνετελέσθη διά τοΰ νόμου τής 10[22 Δεκεμβρίου 
1893 . Μετά τήν ψήφιοιν ταΰτην τοϋ νόμου τής πτωχεύ- 
ftm ; Ιγένετο έν Ά θή να ις έναρξις διαπραγματεύσεων τόν 
*levom.R"V 1894 α ! όπβΐαι συνεχίσθησαν τόν Δεκέμβριον 
1896 -έν Παρισσίοις, πλήν ίπέμειναν άνευ αποτελέσματος

μέχρις ου έκηρύχθη τό 1897 ό κατά τής Τουρκίας πόλεμος.
Μετά τήν άτυχή εκβασιν τοΰ πολέμου- αΰτοΰ, έπεβλήθη 

είς τήν Ε λλάδα  ό Διεθνής οικονομικός έλεγχος ψηφισθέν- 
τος τοΰ σχετικοΰ νόμου υπό τής Βουλής τήν 7 Μαρτίου 
1898 κατόπιν μιας μνημειώδους άγορεΰσεως τοΰ Στεφάνου· 
Στρέϊτ, τότε ύπουργοΰ τών Οικονομικών καί ειτα Διοικη- 
τοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος.

Ά π ό  τής επιβολής τοΰ Διεθνούς Ελέγχου μέχρι σή
μερον ή 'Ελλάς έσταδιοδρόμησε λαμπρώς κάί άπό άπόψεως 
τής Ε θνικής αυτής άποκαταστάσεως καί άπό άπόψεους 
οίκονομικής έξελίξεως. Τό δημόσιον αυτής χρέος ανέρχεται 
σήμερον περίπου είς 5.000.000.000.

Δέν παρατρέχομεν τήν σημασίαν τοΰ οίκονομικοΰ αυ- 
τοΰ βάρους. Δέν δυνάμεθα δμως νά μή τονίσωμεν κ«ί τό- 
γεγονός δτι ή τ οι αΰτη μεγάλη ύψωσις τοΰ δημοσίου τής 
χώρας χρέους έσημειώθη κυρίως κατά τό 1920 καί 1921, 
έτη τοΰ Μικρασιατικοΰ άγώνος. Πλήν είς τό έτερον τής 
πλάστιγγος ταΰτης μέρος πρέπει νά θέσωμεν τό γεγονός 
δτι, διά τής έπελθούσης θριαμβευτικής έκβάσεως τοΰ ά γ ώ 
νος, έξησφαλίσθησαν είς τήν Ε λλάδα  δικαιώματαεπί εδα
φών πλουσιωτάτων τών οποίων αί πρόσοδοι, ευθύς μετά 
τήν σΰναψιν τής ειρήνης θέλουσιν ανοίξει τεράστιον διά τήν 
χώραν κρουνόν πλουτισμοΰ τά εκ τοΰ οποίου ώφέλη θά  
σημειώσουν συντομώτατα λαμπράν έμφάνισιν έπί τοΰ εμ
πορικού μας ισοζυγίου. Τό αντιστοιχούν κατά κεφαλήν 
είς έ'καστον κάτοικον μέρος τοΰ δημοσίου ελληνικοΰ χρέους 
είνε άδύνατον νά προσδιορισθή επακριβώς έφ ’ δσον δέν 
κατωρθώθη είσέτι νά συγκεντρωθοΰν πάντα τά αποτελέ
σματα τής προσφάτου άπογραφής τοΰ πληθυσμοΰ. · Ά ν  
δμως λάβωμεν ύπ’ ό'ψει τόν αριθμόν δ οποίος ήμιεπισή- 
μως άνακοινοϋται ήμίν καί κ αθ ’ δν δ πληθυσμός τής 'Ε λ 
λάδος άνέρχεται είς 5 περίπου εκατομμύρια, προκύπτει 
δτι ή άναλογοΰσα είς έ'καστον κάτοικον κεφαλήν μερίς 
τοΰ δημοσίου χρέους ανέρχεται είς δραχμάς περίπου 100.

Μεγίστη επίσης δυσχέρεια υπάρχει πρός υπολογισμόν 
τοΰ έθνικοΰ τής 'Ελλάδος πλούτου, δυσχέρεια μάλιστα 
φθάνουσα μέχρι τής πλήρους αδυναμίας. Είναι άληθές 
δτι διά τόν υπολογισμόν τοΰ έθνικοΰ πλούτου έδιδάχθη- 
σαν πλεϊσται δσαι θεωρίαι έν άπολύτφ πρός άλλήλας τελοΰ- 
σαι συγκρούσει. Δέν κατωρθώθη άτυχώς μέχρι τοΰδε νά. 
καθορισίΚ) π οια  επί τέλους στοιχεία αναγνωρίζονται πα- 
γίως ώς άνήκοντα είς τόν εθνικόν πλοΰτον καί οφείλονται 
νά ύπολογισθοΰν πρός έξεύρεσίν του, λόγω λοιπόν τών δυ- 
σχερειών αυτών οΰδεμία χώρα καί εξ αυτών έτι τών μάλ
λον προηγουμένων, κατορθοΐ νά έμφανίζη θετικόν στατι
στικόν δεδομένον περί τοΰ έθνικοΰ αυτής πλούτου έφ ’ού και
νά δύναται νά στηριχθή δ μελετητής. Ά ν  λοιπόν τοιοΰτόν 
τι παρατηρήται εις τάς μεγάλας ξένα; χώρας αί δποϊαι 
τοσοΰτον μείζονα διαθέτουν ημών όργάνωσιν, τί δύναταί 
τις νά απαίτηση άπό τήν Ε λλάδα  ; Χάριν τής Ιστορίας 
άναφέρομεν απλώς δτι μέχρι τοΰδε εξ άπόπειραι ύπολογι- 
σμοΰ, εστω καί κατά φαντασίας προσέγγισιν τοΰ έθνικοΰ' 
πλούτου, έγένοντο. 'Η  πρώτη οφείλεται είς τόν Κυβερνήτην 
Ίωάννην Καποδίστριαν. Ή  δευτέρα είς τόν Mulhal ό- 
όποιος ύπελόγισε τόν εθνικόν πλοΰτον τής'Ελλάδος, έπί εν
τελώς αυθαιρέτων στηριχθείς δεδομένων, είς 5.275.000,000' 
δραχμάς. ‘ Η  τρίτη απόπειρα έγένετο ύπό τοΰ Ά θανασίου - 
Βερναρδάκη άνακοινώσαντος δτι ό  έθνικός ημών πλούτος 
άνήρχετο τό 1885 (εποχήν τοϋ υπολογισμού) εις 7.526.000,00(>' 
δραχμάς. ‘ Η  τετάρτη προσπάθεια έγένετο άπό τόνΣκιαδάν
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-τό 1891 και άπέδωκε 5.319.703,000 δραχμάς. Τό 1908 δ 
Ν . Σπανδωνής, έχων ύπ’ ό'ψει τάς ανωτέρω προηγούμενος 
προσπαθεί ας, άνευ ουδεμιας δικαιολογίας και δυναμεθα 
νά εΐπωμεν οιονει «εις τήν τύχην», ΰπελόγισεν δτι δ εθνι
κ ό ς  μας πλούτος ανέρχεται εις 9 δισεκατομμύρια χρυσών 
-δραχμών.

Εννοείται δτι πάσαι αίάπόπειραι αΰται, δυναμένης πως 
■σχετικώς νά έξαιρεθή τής τοϋ Βερναρδάκη, έχουν αξίαν 
-απλής προχειρολογίας. Ή  μόνη αξία προσοχής τίνος είναι 
ή προσπάθεια τοΰ Γενικού λογιστηρίου τό δποΐον κατά τό 
1920  επεχείρησε νά δώστ), βοηθούμενον ατελέστατα και 
από τάς λοιπάς υπηρεσίας, υπολογισμόν τοϋ εθνικού εισο
δήματος. ‘Ο υπολογισμός αυτός έπρόκειτο νά άνακοινω&ϋ 
μεταξύ ά'λλων περι τής ‘Ελλάδος δεδομένων εις τό συνέ- 

-δριον τών Βρυξελλών τοϋ 1920 πλήν, τήν τελευταίαν στιγ
μήν έκρίθη τοσοΰτον ατελής, ώστε άπεσύρΟη ! ‘Οπωσδή
ποτε καθήκον εχομεν νά παραθέσωμεν τόν ύπολογισμόν 
-αυτόν δ δποϊος έχει άπεί^ως μείζονα αξίαν και εγκλείει 
περισσοτέραν πραγματικότητα ή οϊ προηγούμενοι. “ Εχει 
'ώς έξη ς:

Έ&νικόν άΗΖ&άριστον εισόδημα τής 'Ελλάδος χα
τά τ ό 1 9 1 9 .

Ε κατομμύρια δραχμών
1) Μεταλλεία 130
2) Γεωργία 1.650
3) Κτηνοτροφία συμπεριλαμβανομένων

-τών σφαζομένων ζφ ω ν  καί μαλλίων 550
4) Π ροϊόν αλιείας 70
5) Σιδηρόδρομοι (μετ’ έξαίρεσιν άξίας 

γαιανθράκων είσαγομένων έκ τοΰ έξωτερικ.) 20
6) Βιομηχανία (εμφανίζει συνολικήν 

πρόοδον 1800 εκατομμύρια δραχμών, πλήν 
4 ξ αυτής δέον νά Αφαιρεθή ή Αξία τών έκ 
τοΰ’Εξωτερικοΰ είσαγομένων γαιανθράκων 
και πρώτων ήλών ήντιπροσωπεύουσα 500 

.εκατομμύρια δραχμών,) καδα^ά πρόσοδος 1.300
7) Μετανάστευσις (εμβάσματα δλων τών 

-τραπεζών) 395
8) Ναυτιλία: συνολική πρόοδος έκ ναύ

λων μετ’ άφαίρεσιν εννοείται τών έκ τοΰ 
Εξωτερικού είσαγομένων γαιανθράκων 200

Σύνολον εθνικού εισοδήματος 4.375 εκα
τομμύρια. "Ωστε κατά τόν υπολογισμόν αυτόν τό εθνικόν 
εισόδημα ανέρχεται εις 4 1 )2  περίπου δισεκατομμύρια 
δραχμών.

★
♦ *

Και ήδη, ποία είναι ή σημερινή οικονομική τής Έλλά- 
•δος κατάστασις και ποΐαι αί πεςΐ τής αμέσου μελλοντικής 
-αυτής έξελιξεως προβλέψεις;

’ Ιδού  τό ερώτημα εις τό όποιον θ α  προσπαθήσωμεν ν ’ 
■αποκριθώμεν εϊς τάς καταληκτικός αύτάς παραγράφους.

Ό π οία  άληθώς σταδιοδρομία επική τοΰ οίκονομικοΰ 
•άρματος τής Ε λλάδος από τής ύψώσεως τοϋ λαβάρου 
τής εθνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821, τής άπελευθερώσεως 
τών ολίγων πατρώων εδαφών τοΰ 1830, τοΰ άτυχούς πολέ
μου τοΰ 1897, μέχρι τών ενδόξω ν ' σελίδων τάς οποίας 
«γραψεν είς τήν χρυσήν Βίβλον τοΰ ‘Ελληνισμού τό ζώπυ- 
ρον και ή άνδρεία τοΰ λαοΰ τής χώρας ταύτης κατά τήν 
περίοδον τοΰ 1912— 1921! ‘Οποία άπόστασις διανυδεΐσα

εν τε τώ έθνικώ και τφ  οίκονομικώ πεδίφ ! Μία μικρά 
γωνία περιλαμβάνουσα τήν Στερεάν ‘Ελλάδα, τήν Πελο
πόννησον και τάς νήσους τοΰ ΑΙγαίου, ήτο ή Ε λλάς τοδ 
1830. Πτωχή και μικρά, δρεινή κατά τό πλεΐστον και Ανεκ
μετάλλευτος. Ό  πληθυσμός της μόλις έφθανε τάς 750.000 
ψυχάς. Αί ’ Αθήναι, ή σημερινή ώραιοτάτη πρωτεύουσα, 
ήσαν μικρόν χωρίον 4.000 κατοίκων. Πέντε αίώνα»ν μακρά 
δουλεία είχε κατορθώσει νά σπείρη τόν άφανισμόν παντα- 
χοΰ. Τά πάντα έπρεπε νά άνορθωθοΰν διότι τά πάντα είχον 
καταρρρεύσει. Τό 1863 έπετεύχθη ή παραχώρησις τής1 Επτά
νησου, τό δέ 1881 άπηλευθερώθη ή Θεσσαλία. Οί οικονομι
κοί πνεύμονες τής μικράς Ε λλάδος εξετάθησαν αίσθητώς. 
‘ Η  ‘Επτάνησος παρουσίαζεν αξίαν προσοχής καλλιέργειαν 
πλήν οί έκ παραδόσεως ϊσχύοντες έκεΐ θεσμοί τοΰ φεουδα
λισμού παρεκώλυον τάς πλούσιας αύτάς νήσους νά επιτύχουν 
συγχρονισμόν γεωργικής άναπτύξεως,Ή  εύφορωτάτη Θεσ
σαλία, αληθής σιτοβολών, ύπήγετο και αυτη κατά τό  μέγι- 
στον είς τό πεπαλαιωμένον τουρκικόν φεουδαρχικόν σύστη
μα. Βιομηχανία δέν ύπήρχεν έν όλη τή χώρςι. ‘Η  ναυτιλία 
έβιοπάλαιεν. ‘Οποία διάφορος σήμερον είκών! “Έ ω ς ποδ 
εκτείνονται τά δρια τής πλούσιας και μεγάλης ‘Ελλάδος I 
Περιοχαί πλουσιώτάται προσηρτήθησαν * ή Μακεδονία, ή 
Θράκη, τό βιλαέτιον τής Σμύρνης. Τό αίμα εκείνων οί ό 
ποιοι έπεσαν μαχόμενοι κατά τών Κεμαλικών δρδών ε ίς  
τά ενδότερα τής Μικρασίας, έδημιούργησαν διά τό έθνος 
απαιτήσεις ίεράς δπως ζητήστ) τήν προσάρτησιν αν ό χ ι 
πάντων, τουλάχιστον τοΰ μείζονος μέρους τ ώ ν ' Απελευθε- 
ρωθέντων εδαφών. Ουδένα λοιπόν διαφεύγει πλέον τό  
γεγονός δτι ή ‘Ελλάς ή νΰν πλουσιωτάτη, ή κεκτημένη τούς 
άμυΚήτους πόρους τής Μακεδονίας, τής Θράκης, της 
Σμύρνης, ή Ε λλάς ή όποία ούσα τοσαύτη σήμερον, δ έ ν  
δυνάμεθα νά εΐπωμεν πόσω  μεΐζον θ ά  η αύριον, έ ξ ε ιλ ίχ θ η  
άναντιρρήτως είς τήν μεγαλυτέραν δύναμιν έν τή άνατολικη 
παρια τής Μεσογειακής λεκάνης. Οί Αλλεπάλληλοι π ό λ ε μ ο ι,  
ό ύπόδιεξαγωγήν ετι σημερινός τοιοΰτος δέν επέτρεψαν Α κ ό 
μη εις τήν χώραν ν ’ Ασχοληθή μέ τά έργα της Κρήνης και ν ά  
έπιδοθή μετά ζήλου είς τήν άνάπτυξιν τών πόρων αύτής. 
Πλήν ή πολεμική περίοδος έγγίζει τήν λήξιν της, κατά τ ό ν  
θριαμβευτικώτερον μάλιστα τρόπον. ‘Η  εΙρηνική «αΰριον» 
φθάνει έπιτέλους μέ βήμα •’γοργόν. ‘Ο καλός αύτής 1 ) λ ιο ς  
εκπέμπει ήδη τήν πρώτην θαλπωρήν. Οί ηρωικοί έ λ ε υ -  
θερωται τών Μακεδονικών, τών Θρακικών και τών Μ ι
κρασιατικών περιοχών μετ’ ολίγον θ ά  μετατραποΰν ε ίς  
ακαμάτους σκαπανείς τής οικονομικής κατισχύσεως τ η ς  
πατρίδος. "Ο πως Απεδείχθησαν πρώτοι είς τά πεδία ν&ψ 
μαχών, ουτω πρώτοι θ ’ αναδειχθοΰν και είς τόν ο ίκ σ ν ο -  
μικόν Αγώνα. Αί τεράστιαι πράγματι δαπάναι είς δ ς  ή 
'Ελλάς υπεβλήθη διεξαγαγοΰσα τοσούτους μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ ο ν  
ηπειρωτικούς πολέμους, ετι δέ και Ινα φοβερώτατον έ κ ε ΐ-  
θβν τής θαλάσσης, θ ά  είχον έξουδενώση όλοκληρωακώς 
Από οικονομικής Απόψεως οίονδήποτε Α λ λ ο , έ λ λ ά σ σ ο ν ο ς  
ζωτικότητος Κ ράτος. Πλήν τήν Ε λ λ ά δ α  δ ε ν  ϊσ χ υ σ α ν  ν α  
την συντρίψόυν. Εϊνε Αληθές δτι δ οικονομικός της κορ
μός έλύγισεν ολίγον, πλήν δλως πρός στιγμήν. Ά ν α δει- 
χθέντες ΙπΙ ικανόν υπέρτεροι συναλλαγματικώς έ ν  συγκρί- 
σει πρός χώρας οΐαι ή ’Αγγλία, ή Γαλλία, ή ’ Ι τ α λ ία ,  δ ν  
βλέπωμεν την δραχμήν μας νΰν έν καταρρεΰσα, δέν «ρ έ 
πει νά λησμονώμεν δ η  ή α ίτ ια  έγκειται είς τάς τ ε ρ α σ τ ία ς  
δαπάνας 1 Ας Α π α ιτ ε ί ή εκστρατεία κ α ι τάς δποίας δέν δ υ -  
νανται ν ’ Αντιμετωπίσουν εΰθύς αί έθνικαΐ πρόσοδοι, Α φ ε -
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•θεΐσαι μάλιστα εις εαυτός λόγφ  της δυσχερείας τής συν- 
·χ£·ψεο>ς εξωτερικών δανείων ώ ς έκ τής παρατηρούμενης 
Ιν  τ§  διεθνεϊ άγοραί στενότητος χρήματος. Πλήν ή συ
ναλλαγματική μας αΰτη άναχαίτισις είνε δλως παροδική, 
δ π ω ς  παροδικά είνε και τά προκαλέσαντα αυτήν αίτια. 
"Ο ταν μετ’  δλίγον λήξη δ  πόλεμος και δ δγκος τών χει- 
ρών έγκαταλείψη τδ δπλον διά νά χειρισθή τό ά'ροτρον, 
δ  προς οτιγμήν λυγίσας οικονομικός μας κορμός θ ’ άνα- 
πηδήση με δλην τήν Ιλαστικότητα μέ τήν οποίαν τον 
Ιπροίκισεν ή φύσις, δπως ακριβώς αναπηδά δ ελαστικός 
κλάδος της Ιτέας. Ό π ω ς  εξετάθη και δπως επίκειται νά 
Ικταθή η  Ε λλάς, περιλαμβάνω πόρους πλουιισμοΰ ανεκ
μετάλλευτους τοιούτους ώστε, οταν κυλίση το κϋμα τής 
άδαμάστου ένεργητικότητος τοΰ λαοΰ της, ν ’ άναδειχθή 
μία τών πλουσιωτέρων χωρών τής δλης ΰφηλίου.

Τ ά  πλούσια εδάφη τής Μακεδονίας και τής Θράκης 
τά  μόλις έλευθερωθέντα, καλύπτονται ακόμη από τήν 
τέφραν και τά ερείπια τά οποία Ισώρευσαν οι διαβάντες 
άγριοι κατακτηταί.

Α ί Μικρασιατικοί εκτάσεις οργώνονται εϊσέτι άπό 
τά ς  δβίδας.

Ό  καπνός τών μαχών δέν διελΰθη ακόμη, ούδ ’ έξη- 
ράνθη τό χώμα τών άπεράντων νεκροταφείων δπου κοι
μούνται ο! ατίμητοι νεκροί.

Π άντων ή προσοχή άπορροφάται άπό τον εθνικόν 
Αγώνα και δέν δύναται νά στραφη προς τά εργάτης ειρήνης.

’ Αλλ’ δ σάλος δ πολεμικός παρέρχεται και τά τολμηρό
τερα εθνικά ιδεώδη καθίστανται πραγματικότης.

Και οταν πλέον θ ά  σιγήση ή βαρεία βροντή τών τηλε.- 
βόλων, οταν ή λαίλαψ θ ’ άπομακρυνθή, οταν τής τρικυ. 
μίας τήν φρίκην θ ά  διαδεχθή ή θωπεία τής γαλήνης, θ ’ 
άκουσθή τό σάλπισμα τής νέας επιστρατεΰσεως, τής οικο
νομικής, και θ ά  σπεύσουν αί λεγεώνες αί εργατικαι ν ’ ανα
στηλώσουν τά ερείπια, ν ’ άναγεννήσουν έκ τής τέφρας 
τον φοίνικα, νά μεταβάλλουν τήν Μεγάλην 'Ελλάδα ά π ’ 
άκρου είς ά'κρον εις απέραντον εργοστάσιον δπου θά  σφυ- 
ρηλατηθή τό σΰμβολον τής οικονομικής επικρατήσεως. Αί 
εκτάσεις δπου σήμερον βασιλεύει δ άφανισμός και ή ωχρά 
μορφή τής έρημώσεως τής ολοκληρωτικής, θά  μεταβληθοΰν 
ε’ις πρασίνους φυτείας, δπου θ ά  ευωδιάζουν οϊ χυμοί.

Και άπό τάς απείρους αύτάς εστίας τής εργασίας θά  
εκπηδήση τό υψηλόν εκείνο μνημεΐον τό όποιον θ ά  δια- 
λαλή εις τούς αΙώνας τήν δΰναμιν και τον πολιτισμόν τής. 
'Ελληνικής Φυλής, θ ’ άναστηθί) ή υψηλή κυπάρισσος τής 
Ελληνικής οικονομικής επικρατήσεως τής δποίας ή υπερή
φανος κορυφή θ ’ άνεμίζη διά παντός, χωρίς νά δυνηθή, 
πλέον νά τήν θραύση ουδέ τής άπαισιωτέρας καταιγίδος 
ή οργή.

Ά θή ν α ι, ’ Ιούλιος 1921.

MIX. ΧΡ. ΑΙΛΙΑΝΟΣ
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'Ο  θεσμός τής ασφαλείας είναι σπουδαιότατος συντελε- 
οτής τής κοινωνικής ισορροπίας, διά τοΰ οποίου σώζονται 
έκ τοΰ οικονομικού ολέθρου τά κοινωνικά μέλη τά προ- 
νοήσαντα περί παντός τυχαίου συμβεβηκότος. Τά κράτη τής 
Δύσεως λίαν ενωρίς προέβλεψαν περί τών ’Ασφαλιστικών 
'Εταιριών. Χωρίς νά θέλωμεν νά συγγράψωμεν εκτενή ιστο
ρίαν τών ασφαλειών έν Έλλάδι, θ ά  προσπαθήσωμεν νά 
δώσωμεν σύντομον σκιαγραφίαν τής εν Έλλάδι εργασίας 
έχοντες ΰ π ’ δψιν τό εργον τοΰ Α . Μάτεση περί ’Α σφ α
λειών, εις τό όποιον καί παραπέμπομεν τον θέλοντα έκτε- 
νέστερον νά μελετήση τό θέμα τοΰτο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Π ΥΡΟΣ
Ή  Βαυαρική δυναστεία διά τοΰ Β. Δ . τής 15 ’ Ιουνίου 

1839 παρεχώρησεν εις τήν 'Εταιρίαν »“Εσσλιγγ καί Σία» 
γενικόν αντιπρόσωπον τής Άδριατικής *Ασφαλιστικής 
'Εταιρίας τό αποκλειστικόν προνόμιον τής πυρασφαλιστι
κής εργασίας εν Έλλάδι* τοΰ προνομίου τοΰτου ή διάρκεια 
ώρίσθη μέχρι τής 18 ’ Ιουνίου 1851, αποκλεισμένης μέν πά- 
σης ξένης εταιρίας νά έργ^.σθτ) έν 'Ελλάδι, έπιτρεπομένης 
υμως τής συστάσεως ελληνικών έταιριών.Τό διάταγμα έδημο- 
σιεύθη μετά τριετίαν δλην άπό τής υπογραφής του ήτοι τήν 
2 0  Μαΐου 1842 καί έκτοτε ηρχισεν ή ισχύς του. Ό τ ε  πλέον 
είχε λήξει τό προνόμιον τής Άδριατικής τότε ίδρύθη ή 
πρώτη Ελληνική ’Ασφαλιστική 'Εταιρία «ό ΦοΖνιξ > διά 
τοΰ Β. Δ . τής 2 Μαΐου 1857 με κεφάλαιον 2.000,000 ονο
μαστικόν, καταβληθέν δέ 4Ο0.ΟΟΟ· τροποποιηθέντος μετ’ 
ολίγον τοΰ καταστατικού «ό Φοΐνιξ» άνέλαβε καί τήν ασφά
λειαν κατά τών θαλασσίων κινδύνων καί τέλος τώ 1886 
ουνεχωνεΰθη μετά τής Ναυτικής Τραπέζης Ά λ κ υ όν ος» .Ά π ό  
τοΰ 1871 άρχεται ό συναγωνισμός προς τάς εγχωρίους εται
ρίας « ’Αρχάγγελον* καί «“Αγκυραν», από δέ τοΰ 1883 
προς τάς ξένας τοιαύτας. Ούτως επέρχεται τελεία παρακμή, 
τώ  1894 ή εΐσπραξις πυρασφαλίστρων ανέρχεται μόλις εις 
4.961.20 δραχμάς, παύουσιν αί εργασίαι, ακολουθεί έκκα- 
θάρισις καί ειτα πτώχευσις.

Τ ώ  1862 ίδρύθησαν έν Πάτραις δύο εταιρίαι, «ή ’Ελ
πίς»  καί «δ Κολοκοτρώνης», περιλαμβάνουσαι έν ταις έρ- 
γασίαις των καί τήν πυρυσφάλειαν. 'Η  δράσις καί τό τέλος 
τούτων τυγχάνουσιν άγνωστα.

Έ ν  Κεφαλληνία προ τής ένώσεως τών Ίονίων νήσων 
μετά τής μητρός Ε λλάδος ίδςύθη ή Ναυτική Τράπεζα *& 
’Αρχάγγελος»’ αύτη τώ 1869 ώργανώ9η επί νέων βάσεων 
μέ Ιδραν τάς ’Αθήνας τή πρωτοβουλία τοϋ I. Σκ.αλτσούνη 
•καί υπό τήν διεύθυνσιν τούτου. Κύριος σκοπός ταύτης ήτο 
ή ασφάλεια κατά τών θαλασσίων κινδύνων, άλλ’ άπό τοΰ 
1872 άνέλαβε καί τήν ασφάλειαν κατά τοΰ πυρός. Ή  ακμή 
τοΰ ’A QX αγγέλου» περιωρίσθη εις μίαν δεκαετίαν (1870—  
1880)· τό τέλος καί τούτου ήτο ή πτώχευσις. Τής κατά τώ 
1869 ίδρυθείσης ’Ασφαλιστικής Ε ταιρίας ή *"Αγκυρα, ί)τις 
περιλαμβάνει καί τήν ασφάλειαν κατά τοΰ πυρός, τό τέλος 
ήτο ή ομαλή έκκαθάρισις.

Μετά τήν παρακμήν τών Ελληνικών Εταιρειών καί 
από τοΰ 1883 αρχονται πάλιν αί εργασίαι τών ξένων Ε τ α ι 
ριών.

Κ λ ά δ ο ς  π υ ρ ό ς .
1883 Εμπιστοσύνη Confiance Γαλλική.

» ’Εμπορική Έ ν ω σ ις  Commercial Union ’Αγγλική. 
1885 Γενικαί’Ασφάλειαι Assicurasioni Generali Αυστριακή 
1887 Έ ν ω σ ις  U nion  Γαλλική.
1882 Βορειογερμανική Γερμανική.
1895 Φύλαξ ’Αγγλική.
1896 Λονδίνου καί Λαγκασάϊρ ’Αγγλική.
1899 Ελπίς Γαλλική.

» Βουλγαρία Βουλγαρική.

1901 ΙΙρώτη Ουγγρική Γενικών ’Ασφαλειών Ουγγρική.
1902 Ρωσσία Ρωσσική.

» "Ηλιος κ. τ. λ. ’Αγγλική.
Κατά τό 1891 Ιδρύεται ή άνιυνυμος Ελληνική Ε τ α ι 

ρεία γενικών ασφαλειών ή ΈΦνιχή. 'Η  δλη άξία τών άσφα- 
λισθέντων παρά τή Ε θνική  κατά τοΰ πυρός κεφαλαίων 
άπό τοΰ 1891 μέχρι τέλους 1901 ανέρχεται κατ’ εκθεσιν 
δημοσιευθεΐσαν έν τώ  παραρτήματι τής έφημερίδος Άκρό- 
πολις τοΰ έτους τούτου είς τό ποσόν δραχμών 714,666,(ΚΧ) 
καί φράγκων 292,070,000.

ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Θ Α Λ Α ΣΣΗ Σ
Ή  θάλασσα ή τόσον δοξάσασσα τούς 'Έλληνας ναυτι

κούς κατά τούς ηρωικούς αγώνας τής άπελευθερώσβως, 
ένεργότερον προσείλκυσε τήν προσοχήν τών τότε εφοπλι
στών. Έ ν ώ  ή ασφάλεια κατά τοΰ πυρός παρουσιάζει μικ^άν 
προσπάθειαν, τουναντίον ή κατά τών θαλασσίων κινδύνων 
τοιαύτη είναι άσυγκρίτως πολύ μεγαλητέρα. Οί Έλληνες 
ναυτίλοι άποθέσαντες τά δπλα μετά τήν εθνικήν άπακατά- 
στασιν, έσκέφθησαν περί τής άνάγκης τής ασφαλείας ταύ
της· έν Σύρω  πολλοί κεφαλαιούχοι ίδιωτικώς έξήσκουν τό 
εργον τού «σφαλιστόν. Διά Β. Δ . τής 1 ’ Ιουνίου 1836 
ίδρύθη έν Πάτραις ή πρώτη ’Αχαϊκή ’Ασφαλιστική τής 
Θαλασσοπλοΐας ‘Εταιρεία. Τόση δέ ήτο ή αισιοδοξία τής 
Κυβερνήσεως περί τής επιτυχίας τών εργασιών τής Ε τ α ι
ρείας, ώστε ςν τώ  Β. Δ. ανέγραψε καί τήν προτροπήν, δπ ως 
εκ τών κερδών της ή Εταιρεία προσφέρη μέρος τοΰ κέρ
δους είς τά σχολεία καί τ ’ αγαθοεργά καταστήματα.

Μέχρι τοΰ 1840 ίδρύθησαν επτά νέαι θαλάσσιοι ’Ασφα
λιστικοί Έταιρεΐαι έκ τών οποίων 6 έν Σΰρω  και ΐ  έν Ά θ ή *  
ναις. Μέχρι τοΰ 1850 προτίθενται 8 νέαι έταιρεΐαι. Ά π ό  
τοΰ 1850— 1875 είναι ό χρυσούς αιών τής 'Ιστιοφόρου ναυ
τιλίας, άπό τοΰ 1875 άρχεται ή παρακμή. Αί Ελληνικοί 
έταιρεΐαι έκλείπουσιν ή μία μετά τήν άλλην, αί δέ αλλοδα
ποί καί ιδία αί Αυστριακοί καταλαμβάνουσιν ολίγον κατ’ 
ολίγον τό έδαφος καί μόλις τώ  1891 συν xfj ίδρύσει τής 
Ε θνικής άρχεται δεύτερα περίοδος ασφαλιστικής δράσεως 
δι’ Ελληνικών κεφαλαίων.

Συνοπτικώς άπό τοΰ 1839— 1900 ίδρύθησαν 61 Έ τα ι- 
ρεΐαι θαλασσίας ’Ασφαλείας, ήται 29 έν Σύρω, 20 έν Π ά- 
τραις, 6 έν Ά θήναις, 2 έν ΙΙειραιεΐ, 2 έν Σπέτσαις, 1 έν 
'Ύ δρα , 1 έν Γαλαξειδίω, 1 έν ’ Ιθάκη, άναλυτικώς δέ υπό 
τάς εξής έπωνυμίας.

1 « ’Αχαϊκή άσφαλ. τής Θαλασσοπλοΐας εταιρεία».
Πάτραι 1836.

2 «Ελληνικόν ασφαλιστικόν κατάστημα». Σύρος
i837.

3 «Ε ταιρεία τών φίλων ασφαλιστών». Σύρος 1839.
4 «Ε λ λ ά ς» . Σύρος 1838.
5 «Έ ρμ η ς» . Σύρος 1838.
6 « Ασφάλεια τοΰ Αιγαίου πελάγους». Σύρος 1839.
7 «Ε λπ ίς» . Ά θή ναι 1839.
8 «Αίολος». Σύρος 1840.
9 « ’Ασφαλιστικόν κατάστημα Έ ρμουπόλεως». Σύ

ρος 1841.
10 Εμπορική Τράπεζα. Πάτραι— Πειραιεύς 1841. ·
11 «Φιλεμπορική Ε ταιρεία». Σύρος 1841.
12 «Ά ργοναύται». Σύρος 1841.
13 «Τρίτων». Σύρος 1844.
14 «Έ ν ω σ ις» . Σύρος 1846.
15 «Π άτραι». Πάτραι 1849.
16 «Νέα Φιλεμπορική 'Εταιρεία». Σύρος 1850.
17 «Π ρόοδρος». Πάτραι 1854.
18 « ’Ανατολή». ΙΙάτραι 1856.
19 « ’Αμαλία». Πάτραι 1856.
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20 «Ψ αρά». Σΰρος 1850.
21 «Έ ν ω σ ις  Ψαριανών». Σΰρος 1856.
22 «Φοϊνιξ». Ά θή ν α ι 1857.
23 «Σ ω τήρ». Πάτραι 1858.
24 «Καρτερία». Σΰρος 1859.
25 «Π ρόνοια». Πάτραι 1859.
26 «Ά χ α ΐα »  Πάτραι 1860.
27 Μιαοΰλης». Πάτραι 1860.
28 «Γαλαξείδιον». Γαλαξείδιον 1860.
29 «Πελοπόννησος». Πάτραι 1860.
30  «'Ο μόνοια». Σύρος 1861
31 «Ε λλάς» . Πάτραι 1862.
32 « Ό θ ω ν » .  Πάτραι 1862.
33 «Ά γ κ υ ρ α » . Πάτραι 1862.
34  « ’Ελπίς». Πάτραι 1862.
35  «Καλοκοτρώνης». Πάτραι 1862.
36  «Κ ανάρης». Πάτραι 1862.
37 «Έ ρμοΰπολις». Σύρος 1863.
38 «Πειραιεΰς». Πειραιεύς 1864.
39  «Ευτυχία». Σΰρος 1865.

.4 0  «Μεσόγειος». Σΰρος 1865.
41 «Α ρ μ ον ία » . Σΰρος 1865.
42 «Πρωτεΰς. Σΰρος 1865.
43 «Π οσειδών». Σΰρος 1866.
44 «Ελληνική Ναυτική Ε ταιρεία». Σΰρος 1866.
45 « “Υ δρα». Ύ δ ρ α  1866.
46 «Ε λπ ίς» . Σύρος 1866.
47 «Κ άσος». Σύρος 1866.
48 «Σπέτσαι». Σπέτσαι 1867.
49 «Π οσειδών». Σπέτσαι 1867.
50  «Ό δυσσεΰς». ’ Ιθάκη 1868.
51 «Ό λ γ α » .  Σΰρος 1868.
52 «Α μ φ ιτρίτη ». Σΰρος 1868.
53 «Ά γ κ υ ρ α » . Ά θή ν α ι 1869.
54  «Ναυτική Τράπεζα ’Αρχάγγελος». Ά θή να ι 1869.
55 «Α νατολή ». Πάτραι 1871.
56 «Μεσόγειος». Ά θή ναι, Πειραιεύς 1872.
57 «Ά ζο φ ικ ή » . Σΰρος 1876.
58 «Ά σ τ ή ρ » . Πάτραι 1879.
59 «Π άτραι». Πάτραι 1880.
60 «Π οσειδών ». Πειραιεύς 1881.
61 «'Εταιρεία Γενικών Α σφαλειών ή Εθνική» 1891

Έ κ  τών εν Σΰρω  εταιρειών σπουδαιότεροι υπήρξαν, η 
"Ομόνοια ιδρυθεϊσα τώ 1861 καί ή 'Αρμονία  τφ  1865, 
καιτοι δμως εφθασαν εις μεγίστην ακμήν καί άπέφερον 
τοϊς μετόχοις καταπληκτικά μερίσματα, άμφότεραι ΰπέκυ- 
ψαν εις τό μοιραίον, ή μέν 'Ομόνοια έξέλιπε διά πτωχεΰ- 
«εως , ή δέ Α ρμονία  δι’ ομαλής έκκαθαρίσεως. Σήμερον

ούδεμία έντοπία εταιρεία ύφίσταται έν Σΰρφ. Έ ν  Πάτραις 
σπουδαιότεραι ήσαν δ Μιαονλης καί δ Σωτήρ. 'Η  Α σ φ α 
λιστική εταιρεία δ Φοϊνιξ περί τής όποιας γράφομεν ανω 
τέρω είς τάς πυρασφαλείας έν τώ  τμήματι τής θαλασσίας 
ασφαλείας άπό τοϋ 1861— 1894 είσέπραξεν ασφάλιστρα δρ. 
14,596,717. Είς μεγίστην έπίσης περιωπήν έξήχθη εντός 
τής δεκαετίας 1870— 1880 δ Αρχάγγελος περί τοΰ οποίου 
έπίσης γράφομεν ανωτέρω εις τάς πυρασφαλείας, τφ 1873 
ή εΐσπραξις άσφαλίστρων άνήλθεν εις 2,802,796 δραχ. Ά τ υ -  
χώς δ Αρχάγγελος διατηρών πρακτορεία έν Μασσαλία, 
Ρουμανία και Λονδίνω μέ μεγίστην αυθυπαρξίαν έπέφερε 
τήν καταστροφήν του. Αί ζημία·, ιδία τοϋ έν Λονδίνου πρα
κτορείου συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τόν έπελθόντα όλεθρον.

Έ ν  έ'τει 1891 ίδρΰθη έν Ά θή ναις ή ’Ανώνυμος Έ λ. 
ληνική 'Εταιρεία τώ ν Γενικών ’Ασφαλειών ή ’Εθνική - 
ΊδρυταΙ ήσαν ή Ίονική Τράπεζα, ή Ε θνικ ή  διά 50 ο)ο, 
ή Τράπεζα Κων)πόλεως 2 0ο )ο , Ή πειροθεσσαλίας 10 ο)ο, 
ή Γενική Πιστωτική Τράπεζα διά 10ο)ο  καί ή Τράπεζα 
Βιομηχανικής πίστωσις διά 10 ο)ο. Τά αποτελέσματα τών 
έργασιών της υπήρξαν κατ’ άρχάς δυσμενή καί ή εταιρεία 
διήλθε μεγάλην κρίσιν, ενεκα τών ζημιών έκ τών έξωτερι- 
κών έργασιών, αλλά διά τροποποιήσεως τοΰ καταστατικού 
της διηρέθη ή διοίκησις είς δΰο κλάδους τόν θαλάσσιον καί 
τόν τοΰ πυρός, οΰτω άναδιοργανωθεΐσα ή ’Εθνική άπό τοΰ 
1898 είσήλθεν είς νέαν περίοδον δράσεως. Ή  πελατεία της 
ήρξατο πυκνουμένη, ή δέ εμπιστοσύνη τοϋ κοινοΰ άμέρι- 
στος αποβλέπει μετά πεποιθήσεως είς τό σοβαρόν τοΰτο 
ίδρυμα.

'Η  διεΰθυνσις τοΰ Πανελληνίου Λευκώματος δι’ εγγρά
φου έζήτησε τά στοιχεία, ΐνα συγγραφή πλήρης οπωσδήποτε 
'Ιστορία τής δράσεως καί έξελίξεως τής *Εθνικής  Α σφ α λ ι
στικής εταιρείας, άλλ’ έπειδή τό τοιοϋτον άπήτει μεγάλην 
εργασίαν καί χρόνον, οι δέ υπάλληλοι τής εταιρείας σημαν- 
τικώς ήλαττώθησαν ενεκα τής έπιστρατεΰσεως, διά τοΰτο οί 
ζητηθέντες αριθμοί τών ετησίων έργασιών άπό τής ίδρΰ- 
σεως μέχρι σήμερον θέλουσι δημοσιευθή έν τώ Β '. τόμω 
τοϋ Λευκώματος, έν τώ δποίω έξετάζεται ή σχ^σις τών Τρα
π εζώ ν καί ’Ασφαλειών πρός τά Έ μπόριον καί τήν Βιο
μηχανίαν.

Έ π ί τοΰ παρόντος δημοσιεΰομεν τόν ισολογισμόν τοΰ 
1920 έκ τοΰ δποίου καταφαίνεται ή δλη κίνησις τοΰ ευα
γούς τοΰτου Οίκονομικοΰ 'Ιδρύματος.

Τό Διοικητικόν Συμβοΰλιον τής Ε θνικής ’Ασφαλιστι
κής Εταιρείας ήδη άποτελεΐται έκ τών κ. κ. X . Λόντου 
πρώην Άρεοκαγίτου Προέδρου, Δ . Α . Σακελλαρίου Α ν τι
προέδρου, Δ . Μπέμπη Έφοπλιστοϋ, Α. Νικολαΐδου Διευ- 
θυντοΰ τής Τραπέζης Ανατολής, Μ. Ευλαμπίου Διευθυν- 
τοϋ τής Ε θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος, I. Σ . Σέρμπου, 
Συμβοι^λων. Διευθυντής δ κ. Ίω ά ν . Σ . Σέρμπος.
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Κ ϊ , τ ά β τ α β ί ς  τ ή ;  3  1 η ς  1 ε χ ε μ 6 ρ ί ο ο  1 9 9 0

' Ε ν ε ρ γ η τ ι κ ό ν Δραχttst't ε ’.ς Δρα~/μαί Όλ'.ϊόν H α & η τ ι χ  6 ν Apayuat είς Δραχμαΐ Όλιχοντρα:ηζ.γροιμμ. ε ί ;  χρυσόν τραπεζ.γραμμ. είς χρυσόν

Διάφορα χρεώγραφα 1553608.— 1553608.— Μετοχικόν κεφάλαιρν όλοσχερώς
1 5 0 0 3 0 0 .-Διάφορα χρεώγραφα κατατεθει

μένα παρά τή "Εβνικ-g Τραπέζι
καταβεβλημένον ........................ 1500000.—

Άποθεματικόν 20 ο)ο κατά τό
1012428.55 1012428.55ώς ασφαλιστική τοποθέτησις. 239531.— 2 3 9 5 3 1 .- Καταστατικόν.................................

Δάνεια ενυπόθηκα κατατεθέντα Άποθεματικόν προνοίας . . . 500000.— 500000.—
παρά τφ Δημοσίφ ώ ; ασφαλι Άποθεματικόν αΰξομειώσ. χρη

14140.45στική τοποθέτησις........................ 23700:).— 237000.— ματογράφων .............................. 14140.45
Δάνεια ενυπόθηκα......................... 1331453.10 1331453.10 Μαθηματικόν άποθεματικόν Κλά

24845.— 5988.45Κτηματική περιουσία*. . . . 1704801.30 170)831.30 δου Ζωής . . . . . . . 30833.45
Τ α μ εΐο ν ................................................ 44052.35 44052 35 Μαθηματικόν άποθεματικόν διά

1825000— 1825000.—Τράπεζαι. Καταθέσεις έν όψει . 1198989.25 1699ί>0.60 1368929.85 κινϋίινους μή λήξαντας Πυρασ. 
Μαθματικόν Άποθεματικόν διά

ζημίας δηλωθείσας καί μήπω
Τενικά ΙΙρακτορεΤα........................ 68898.35 C88i)8 35
Έ γ γ υ ο δ ο σ ία ι..................................... 8 15υ0. — 1603.— 8 3 1 0 3 .-

155000.— 155000.—Διάφοροι λογαριασμοί. . . . 121070.35 121070.35 πληριοθείσας Πυρασφαλείων.
’Εταιρεΐαι, Iniziativa Phenix Λ ο  Μαθηματικόν άποθεματικόν εκ

7709.50 7709.50γαριασμός άποθεματικοϋ Κλά κρεμών ζημιών θαλασ. κλάδου.
δου Ζ ω ή ς * * ............................... 21845.— 5988.45 33833.45 Νομισματική διαφορά έπί φράγ

3 6 0 3 0 .- 33000.—’Έξοδα έγκαταστάσεως . . . 9742.65 9742.05 κων 169960,60..............................
’Ασφάλιστρα άνήκοντα είς μελ- Ταμεΐον Συντάξεως προσωπικού

151895.50 154895.50λούσας χρήσεις Πυρασφαλείων. 385199.30 385199.3) τής 'Εταιρίας..............................
Ά νταστρα λιοταί.............................. 969484.45

1600.—
969484.45

’Ε γ γ υ ο 5 ό τ α ι .....................................
Διάφοροι λογαριασμοί. 
Ασφάλιστρα μεταγενεστέρων λή

81695.30 83295.30
180621.55 180624.55

385499.30
2692.—

385499.30
2692.—

ξεων .................................................
Μερίσματα παρελθόντων ετών,
Μέρισμα τοΰ 1920 όιανεμητέον

300000.—τοΐς κ. κ. Μετόχοις. . . . 3 3 0 0 0 0 .—
Κέρδη καί Ζημίαι. Υπόλοιπον

άφιέμενον είς νέον . . . . 20916.6523916.65

» 7001)970.65 177519.05 7178519.70 7170331.25 7588.45 7178519.70

(*) Τα έπί τών ό5ών Κοραή, Ά θ η ν ϊς , Εύ.τό'.νδος—ΆπελλοΟ — Λυίούργαυ, Λεωφόρου Πινεπιστημίου καί Έ δουάρ- 
δου Λώ πέντε κτήματα.

(**) Τά ποσά ταΰτα άντιπροσωπεύουσι τά Μαθηματικά άπο&εματικά τών ολίγων άσφαλειών, αΐανες μένουβιν εΐοέτι
έν ΐσχύϊ καί δι’  ας εΰθύνονται αί Εύρωπαϊκαί Έ ιαιρίαι είς ας εχου ιν έκχωιη9ή παρ’ ημών.

“ Κ Ε Ρ Δ Η  &  Z H M I 7 S I , , Κ 7 * Τ 7 * Τ Η Ν  3 1  Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ *  1 S > 2 0

"Ε ο ο δ a Δραχμαί εις 
ιραπεζ.γραμμ. Έ  ζ ο <5 α ΑραχμαΙ etc 

τραοεζ.γααμμ.

Υπόλοιπον τής χρήσεως 1 9 1 9 ..................................................
Τοκομερίδια καί τόκοι διάφοροι 1920 210,076.50 
Πρόσοδοι κτημάτων 104,698.35 
ΆποΟεματικον κρατηθέν κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1919 

διά κίνδυνους μή λήξαντας Πυρασφαλειών. 
Άποθεματικόν κρατηΟέν κοιτά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1919 

διά ζημίας δηλωθείσας Πυρασφαλείων.
Νομισματική διαφορά...........................................................................
Ασφάλιστρα καί δικα'ΐόματα ληξάσης χρήσεως 1920 μετ’ 

άφαίρεσιν τών άντασφαλίστρων Πυρασφαλειών. 
Προμήθειαι είσπραχθόΐσαι άπό άντασφαλεΐας ληξάσης 

χρήσεως 1920 ...........................................................................

17486,40

314774,85

1433033,—

8 3 0 3 3 ,-
70330,—

1242923,45

646856,70

Προμήθειαι Πυρασφαλειών, έξοδα Πρακτορείων καί Γ ε
νικά έξοδα διαχειρίσεως...........................................................

Ζημίαι Πυρασφαλειών πληρωθεΐσαι κατά τήν λήξασανχρηβ.ν 
μετ’άφαίρεσιντών είσπραχθεισών άπό Άντασφαλΐστάς 

Μαθηματικόν Άποθεματικόν διά τρέχοντος κινδύνους Π υ-
ρ α σ φ α α λ ειώ ν ............................................................................

Άποθεματικόν διά ζημίας δηλωθείσας καί μήπω πληρώ-
θείσις Πυρασφαλειών................................................... .......

Κράτησις Π ρ ο ν ο ία ς .......................................... ' . . .
Νομισματική Διαφορά έπί φράγκων 169,960,60 
Άπόσβεσις έκ τών έξόδων Έγκαταστάσεως . . . .
Προικοδότησις Ταμείου Σ υ ν τ ά ξ ε ω ς ..........................................
Κέρδη καί Ζημίαι. Τά δ ια ν ε μ ό μ ε ν α ..........................................
Κέρδη καί Ζημίαι. Τά άφιέμενα εις νέον. . . . ·

813606,55

283434,85*
1825000,—

155000,—
100000,—
38000,—
30000,—
30000,—

484083,35
20916,65

• 3778041,40 3778041,4 >

Δ ΙΑ Θ Ε Σ ΙΣ  ΚΑΘ ΑΡΩ Ν  Κ Ε Ρ ΔΩ Ν  Ε Κ  Δ Ρ Α Χ . 505,000.— Δρ. 505,000.—

Άποθεματικόν κατά τό Καταστατικόν 
Μέρισμα

20 ο)ο έπϊ Δρ. 505,000.— 
4 ο)ο έπί τοΰ Κεφαλαίου

Μέρισμα ε ί; τούς κ. κ. Μετόχους πρός 16 Δραχ. κατά Μετοχήν 
Ποσοστά Διοικητικού Συμβουλίου 
Ποσοστά Διε«0ύνσεως καί προσωπικού
Φόρος Δημοοίου 10 ο)ο έπί ονομαστικού μερίσματος Δρ. 33,333.35
Φόρος κυκλοφορίας μετοχών
Κέρδη καί Ζημίαι υπόλοιπον άφιέμενον είς νέον

Μέρισμα πρός Δρ. 23 έπί Μετοχών 15000 άπηλλαγμένον φόρου 
'Εν  Ά & ήναις rjj I S  ’Ιανουάριον 1921 .

Ό  Διευθυντής 
ΙΩ . 2 .  ΣΕ ΡΜ Π Ο Σ

Ε ντο λ ή  το ν  Διοικητικού Σ νμ β ονΙίου

Δο. ΐ 0 ΐ , 0 3 3 . —
6 0 .0 D J .— : » 1 6 1 , 0 0 0 . —  

Δρ. 344,(ΧΙΟ.—
Δρ. 2 4 0 ,0 0 0 .—  — — — —

2 6 ,0 0 0 .—
20,000.- 
3 3 ,3 8 3 .3 5  

» 3 ,7 5 0 .—
2 0 ,9 1 6 .6 5  

Λρ. 3 4 4 ,0 0 U .—

Δρ. 3 0 3 ,0 0 0 .—

Ό  Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου 
Α . Σ . Φ ΡΥΓΑΝ ΑΣ



Π Α Ν Ε Λ ΛΗ Ν ΙΟ Ν  ΛΕΥΚΩΜΑ

Κ ατά τήν εποχήν της παγκοσμίου συρράξεως ϊδρΰθη- 
σαν πρός προστασίαν τών Ελληνικών συμφερόντων πολλαί 
ασφαλιστικοί Έταιρεΐαι, εκ τούτων τινές ΐδρΰθησαν είς 
ώρισμένον χρόνον και δι’ ώρισμένον σκοπόν, ώστε εκπλη- 
ρωθέντος τοΰ προορισμού των διελΰθησαν, άλλαι δέ του
ν α ν τ ίο ν  ίδρΰθησαν μέ πρόγραμμα τήν έξακολοΰθησιν τών 
Ασφαλιστικών έργασιών καί μετά τόν πόλεμον.

Τοιαϋται Έταιρεΐαι πρός θεραπείαν τών εκ τοΰ πολέ
μου κίνδυνων υπήρξαν αί εξής, αϊτινες πλέον άνήκουσιν 
«ϊς τήν 'Ιστορίαν τών έν Έλλάδι ’Ασφαλιστικών έργασιών:

1 Ή  Ναυτική ’Ασφαλιστική 'Εταιρεία ή 'Ελλάς.
2  ’Ασφαλιστική 'Εταιρεία “Άγκυρα.
3  “Ε θνικόν 'Ελληνικόν Αόϋδ.
4  θαλασοασφαλιστική 'Εταιρεία Χριστόφορος.
5  ’Α νώνυμος ’Ασφαλιστική Εταιρεία Ποσειδών.
6  ’Ανώ νυμος 'Εταιρεία ‘Ασφαλειών  καί ’ .Αντα- 

σφαλειών ή 'Ελπίς.
7  Πειραϊχή θαλασσασφάλεια.
8  Εταιρεία Φαλ&σοίων Α σφαλειώ ν Μεσόγειος.
9  'Εταιρεία θαλασσίων ’Ασφαλειών ’Αρχιπέλα

γος.
1 0  Ναυτική ’Ασφαλιστική 'Εταιρεία ό Πήγασος.

ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Τ Ω  1921
Αϊ 'Ελληνικά! ’Ασφαλιστικοί Έταιρεΐαι, αϊτινες σήμε- 

Ι>ον Ιργάζονται έπ’ ασφαλούς οικονομικού εδάφους πρός 
ενίσχυσιν τών ΟΙκονομικών δυνάμεων τής χώρας είναι at
εξής·

1 'Η  Ε Θ Ν ΙΚ Η  Ασφαλιστική Εταιρεία  Γενικών 
’Ασφαλειών.

2  'Η  Α Ν Α Τ Ο Λ Η  ασφάλεια Ζωής.
3  Ή  Π Ρ Ω Τ Η  ασφάλεια πυρός— θαλάσσης.
4  Ή  Ε Θ Ν ΙΚ Η  ΖΩ Η  άσφάλεια Ζωής.
5  Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι Α Σ Φ Α Α Λ Ε ΙΑ Ι Π Ε ΙΡ Α ΙΩ Σ .
6 Κ Υ Κ Λ Α Δ ΙΚ Η  Εταιρεία Γενικών ασφαλειών.
7 Κ Α Λ Η  Π ΙΣ Τ ΙΣ  *
8 Π Ρ Ο Ν Ο ΙΑ  »
9  Α Θ Η Ν Α Ϊ Κ Η

10 Π Ρ Ο Π Ο Ν Τ ΙΣ
11 TITA N  » »
12 Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ Σ  ’Ασφαλιστική Εταιρεία.

ΑΛΛΟΛΑΠΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ T Q  1921
θ α λ α σ σ α σ φ ά λ ε ι α  ι

1 La Suisse ’Αντιπρόσωποι ’Αδελφοί Δαφφα.
2 The Eagle Star and British ) Μανοΰσης 

Dom inions Insurance C ° Lm d ) Γιαλίστρας
3 London Assurance Corporotian ’Αντιπρ. Α .Σγου-
4  La Baloise ’Αντιπρ. Μπίφης καί Κράλης. (ρώφ
5  The National Benefift Line and ) Σαπόρτας και 

Property Assurance ) Νάαρ
6 La Federate: Μανοΰσης Γιαλίστρας
7 Nationale Seissu : Α δελφ οί Κρέμου, Σολιόζ, Κων- 

σταντινίδης.
8  L ’ U nion  Universelle : I. Κωνσταντινίδης.
9  Nederlandsche A lgem ean e - V erzckerig  Maats- 

chappis— Γεν. ’Ολλανδική : Κωνσταντινίδης.
10 English and Foreign  :*Σ . ΙΙαπαδημητρίου.
11 T h e  Maritime Assurance : Α . Ν. Κορκός.
12 N ors-K e L lo y d  : Μαυρίκιος Σαπόρτας.
13 C olom bo : Εύθ. Βελλιανίτης.
14 Campania : Τράπεζα ’Αθηνών, Ράλλης Μιτυλήνη.
15 Sdvoia : Ί ω ά ν . Χανδρής.
16 Providentia ; Γεώργ. Κ. Στρίγγος.
17 Deutsche - transport - U ersicherungs Gesetls- 

ch a ft : Γ . Σωτηρόπουλος.
18 La B adoise : Λοτσέτι καί Στέλλα.
19 Oberrheinishe : Γ . Παπανδρόπουλος.

20 A g r ip p in a : Μανοΰσης Γιαλίστρας.
21 Manheim : » »
22 Dussetdorfer : Δ . I. Καλλιμασιώτης.

Π υ ρ α σ φ ά λ ε ι α ι

1 Com m ercial U n ion : Ράλλης Πλυτας.
2 L ’ U nion : Κοντός.
3 San Francisco Insurance O ffice
4  The W estern  Australia Μοδιάνο.
5 North British & Mercantile : ’Αδελφοί Δ α φ φ ά .
6 Baloise : Γ . Σωτηρόπουλος.
7 Sun Insurance O f f ic e : Κ . ’Ανδρεάδης.
8 The Northern : Χένδεςσον.
9 Phoenix : P. καί Γ . Χίλλ.

10 Allianz : E . Καραπαναγιώτης.
.11 R o y a l :  ’ Ισίδωρος Σαπήρας.
12 Scotish U nion and National : Μουσοΰρης— Π ο 

λίτης.
13 Com pagnie d ’Assurances generates contre 1’ in ’ 

cendie : Τραπ. ’Αθηνών— ’Ανατολ. Έ μ π . Έ ταιρ .
14 Helvetia : Μπίφης καί Κράλλης.
15 » E conom ie : Μουσοΰρης— Πολίτης.
16 La France . Μπίφης.
17 The Liverpool and London and G lo b e : A . ’Ava- 

στασιάδης.
18 The excess insurance C ° Lm d : Δ. Κουτσικό-

πουλος.
19 The Caledonian iusurance Co ·. Διεθνής καί Βαλ

κανική Ε μπορική Εταιρεία.
20 London Guarantee and accieent Com pany : ’ Ι 

σαάκ Μοδιάνο.
21 A tlas : Σ . Λοβέρδος Γενική Τράπεζα.
22 The Phoenix  Iusurance C ° o f  hardrod : Σ . Σταυ- 

ρίδης.
23 U nion assurance Society Ltd : Ίοΰλιος Ά β β ό τ .
24 T he Em ployers Lability : Σ . Παπαδημητρίου.
2o General accident Fire and Life : Φ. Κοΰρτελης

καί I. Δοΰμας.
26 Le foncier de France et des Colonies : Γ . Σταυ

ρίδης.
27 London Assurance Corporation : Α . Σγουρώφ. 

Ζ ω ή ς
1 The Grasham : Β. Γεωργιάδης.
2 U nion et Phoenix : Γ . Σταυρίδης.
3 Nationale : Λ . Κανελλόπουλος.
4  Caisse Paternelle : Γρηγόριος Ρακτιβάν.
5 Victoria : Σ . Π απαφοάγκος.
6 The Consolidated : Γ . Σταυρίδης.
7 L 'U n io n  : Άστεριάδης Λαγκλουά,

Κλάδος Πυρός—  θαλάσσης— Ζωής

1 R iunione Adriatica di Sicurta : Γ. Τάγαρης.
2 Assicurazioni Cenerali: Ίω άν . Γεωργοΰλης.

Κλάδος Πυρός— Ζωής

1 Com pagnie Francaise du Phoenix : Μουσοΰρης—  
Πολίτης.

2 Oester Phoinix : Πασχαλίγκος.
Κλάδος Τυχαίων ’Ατυχημάτων

1 Societe Suisse d 'Assurances contre les A cc id en ts  
a W in terth n r: E . Καραπαναγιώτης.

2 Com pagnie d ’ Assurance generates )Τ ρά π ,’Α·θην· 
contre les accidentes et de vol ) Ά ν .Έ μ .Έ τ .

Πυρός— θαλάσσης — Τυχαίων Ατυχημάτων

1 A lliance : Ροβέρτος Μιρά.
(Κατά πίνακα δοθένια Gr.o ιης άρμοδίας ύπηρεβίας 

τοδ 'Τπονργε/ου ιης Έβνιχης Οικονομίας)
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Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Ζ Ω Η Σ
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Η Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  Ζ Ω Η Σ  Ε Ν  Ε Λ Λ Α Δ Ι Λ> ι
*0 θεσμός της ασφαλείας είναι σπουδαιότατος συντε

λεστής τής κοινωνικής ισορροπίας. Δ ι ’ αυτού έπανορθοϋνται 
κατ’ οικονομικόν τρόπον τά επιζήμια αποτελέσματα, άτινα 
επιφέρει εις τήν περιουσίαν τοΰ ανθρώπου εν τυχαΐον κατα
στρεπτικόν γεγονός. Τοιαΰτα αποτελέσματα επιφέρει κατ’ 
εξοχήν ό θάνατος.

Ή  άνθρωπίνη ζωή είναι δύναμις παραγωγός εισοδη
μάτων, ή δ ’ ά,τοταμίευσις τούτων δημιουργεί τό κεφάλαιον.
*0 πρόωρος θάνατος διακόπτει τήν δημιουργικήν τούτην 
εργασίαν, άφίνει δ ’ ούτως ούχί σπανίως άνευ στηρίγματος 
ολόκληρον οικογένειαν, εΐ.ς ήν ο έκλιπών φυσικός αυτής 
προστάτης παρείχε διά τής εργασίας του τά μέαα ιής ζ<»ής 
καί τής άναπτύξεως. Τήν έντεΓθεν ζημίαν έρχεται νά άντι- 
μετοοπίση ή επί τής ζωής ασφάλεια.

Δέν θά έπιχειρήσωμεν νά αναπτύξουμεν ένταΰθα τήν 
ιστορικήν τοΰ ευεργετικού τούτου θεσμού διαμόρφωσιν, άρκού- 
μενοι νά διεξέλθωμεν δ ι ’ ολίγων τά τής ιστορίας αύτ >ΰ έν 
τή ήμετερα χώρα. Μολονότι οί κοινωνικοί έν Έλλάδι δροι 
καί Ιδίςι τό έξαιρετικώς άνεπτυγμένον αίσθημα τής υπέρ τών 
οίκείων στοργικής μερίμνης, παςεΐχον τά μάλιστα ευνοϊκόν 
έδαφος διά τήν άνάπτυξιν τής ασφαλείας τής ζωής, παρε- 
ττιρήθη έν τούτοις παρ’ήμΐν εξαιρετική ταύττ)ς καθυστέρησις. 
Μέχρι τοΰ 1891 ή ασφάλεια τής ζωής δέν είχεν Ιστορίαν έν 
Έλλάδι. Α ί  άπό τής εθνικής ανεξαρτησίας συστάσαι ύπερε- 
ξηκοντα βραχύβιοι ήμεοαπαί ασφαλιστικοί Έταιρεΐαι δέν 
έθεώρησαν σκόπιμον νά περιλάβωσιν εις τάς εργασίας των

τον κλάδον τοΰτον τής ασφαλείας. Μόλις έν έτει 1891 ή 
«ΕΘ Ν ΙΚ Η » ίδρυθεΐσα ώς Εταιρεία Γενικών ’Ασφαλειών 
περιέλαβε έν τώ καταστατικό» καί τάς ασφαλείας ζωής, συνω- 
μολόγησε δέ κατά τά πρώτα έτη τοΰ βίου της καί τινα 
ασφαλιστικά συμβόλαια. Δυστυχώς όμως ό κλάδος οΰτος δέν 
ήδυνήθη νά λάβη τήν προσηκουσαν άνάπτυξιν καί εν έτει 
1898 ή «ΕΘ Ν ΙΚ Η » έπαυσεν όριστικώς εκμεταλλευόμενη 
τοΰτον. Σχεδόν συγχρόνως άρχεται ή συστηματική έν 
Έλλάδι έγκατάστασις άλλοδαπών Εταιρειών ζωής, πολλαί 
τών οποίων έπέτυχον αρκετά ευχάριστα αποτελέσματα. Έ ν  
έτει 1902 ίδρύθη έν Ά θήναις ή «Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ » άσφαλι- 
σιική Εταιρεία Ζωής καί Πρόνοιας. Π αρ’ δλον τον τίτλον 
αυτής ώς « ’Ασφαλιστικής Εταιρείας Ζωής», ή έν λόγω 
Εταιρεία ίδρύθη κατά τό σύστημα τών έν τή αλλοδαπή 
«tontines» αΐτινες κυρίως άποσκοποΰσι τον διά περιοδικών 
καταβολών σχημαιισμόν κεφαλαίου ζωής. *Η Εταιρεία 
αΰτη έτυχεν ένθερμου όντος υποδοχής χαρά τε τω έλευθέρψ 
καί άλυτρώτω Έλληνισμω, έν τούτοις δΓ έλλειψιν συστή
ματος δέν ήδυνήθη νά ευδοκίμηση καί μετά οκταετίαν άπό 
τής ίδρύσιώς της διέκοψε τάς έργασίας της.

Νέαν έντελώς ώθησιν έδωκεν εΐ.ς τήν παρ’ ήμΐν κίνη 7;ν 
τής άσφα'είας ζωής, ή έν έτει 1906 ϊδρυσις Ελληνικής 
ασφαλιστικής 'Εταιρείας Ζωής ή «Α Ν Α Τ Ο Λ Η ». Ή  έν 
λόγω Εταιρεία όργανωθείσα επί βάσεων επιστημονικών, 
ύπήρξεν ή πρώτη Ελληνική Εταιρεία ήτις έφήρμοσε τήν 
ασφάλειαν τής ζωής κατά τό σύστημα τών μεγαλειτερων 
Ευρωπαϊκών Εταιρειών, δπερ καί πείρα μακροχρονίου έν 
Ευρώπη έργασίας άπροσκόπτως έξησφάλισε. Οΰτω διά τής 
«Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ » ή ασφάλεια ζωής έρριψε πλέον έν Έλλάδι 
σταθερός τάς ρίζας της, νέον δέ πνεύμα πρόνοιας ήρξατο



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΟΣ

συστηματικώς άναπτί'σσόμενον παρά τώ Έλληνικώ λαφ, 
ενώ σύγχρονοι; οί υπό τής πολιτείας τή πρωτοβουλία καί 
είσηγήσει της «Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ » διά τοϋ Νόμου F Y h Γ ’ 
τοΰ 1909 τεθέντες φραγμοί είς τήν ΐδρυσιν θνησιγενών 
Εταιρειών, συνετέλεσαν τά μέγιστα εις τήν έδραίωσιν τής 

ασφαλιστικής πίστεως έν τή χώρα μας.

“ν μ μ τ ο α ι ι »
ΩΣ Α Λ Λ Η Λ Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α ° *

Ή  πρώτη μορφή νφ ’ ήν ή ‘ΑΝΑΤΟ ΛΗ ,., 
ή αρχαιότερα Ελληνική ασφαλιστική Ε τ α ι 
ρεία ζωής, είδε τό φως κατ’ ’Απρίλιον τοΓ> 
1906 ήτο ή τής άλληλαοφαλείας% άλληλα- 
σφαλείας δμως άποσκοπούσης καί τήν έν περι- 
πτώσει θανάτου εξα.σφάλισιν τών προσφιλών 
οικείων, οΰχί δ ’ απλώς τόν βηματισμόν κε
φαλαίου έν περιπτώσει ζα>ής, κατά τό έγωϊ- 

(στικώτατον τών «tontin es» 'ύστημα: Ή
^πρωτοβουλία τής ίδρΰσεως τής ‘Α Ν Α ΤΟ ΛΗ Ν , 
οφείλεται είς ομάδα κεφαλαιούχον εχουσαν 
έπί κεφαλής τον πρώτον Γενικόν Διευθυντήν 
της κ. ’ Αθανάσιον Ή ρ. Φίλωνα, καί τόν 
πρώτον ‘ Υποδιευθυντήν καί οετέπειτα Διεε- 

> θυντήν της κ. Γεώργιον Α . Κωνσταντινίδην.
Τό πρώτον Διοικητικόν Συμβοΰλιον άπε- 

τελέσθη εκ τών κ. κ. Άριστομένους Θεοδω- 
ρίδου. Προέδρου- Γεωργίου ’Αβέρωφ, Ί ω ά ν 
νου Καλαμάρη,· Άγαμέμνονος Σχλήμαν καί 
Νικο'άου Κοντοΰ, συμπληρωθέν βραδΰτερον 

>διά τοΰ κ.‘ Αθανασίου Τυπάλδου Μπασιΰ καί 
^τών αειμνήστων Πέτρου Σαρόγλου καί Νικο
λάου Μοσχοβάκη.

Αί έργασίαι τή; ‘ ‘Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ ,, ώς 
άλλη λασφαλείας ύπερεβησαν πάσαν προσδο
κίαν. Αί έγγραφα! συνεταίρων (άσφαλίζομέ- 

’ νων) υπήρξαν άθρόαι καί έν τώ έλευθερφ Β α- 
σι/,είω, άλλ’ ιδιαίτατα παρά τφ Ελληνι
σμό) της Τουρκίας προθύμω πάντοτε είς τήν 

1 ύποστήριξιν παντός'Ελληνικόν ιδρύματος.
Έ ν-τούτοις οί διοικούντες τήν “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η Ν , ,  

διείδαν δτι παρ’ δλην τήν άμεσον ταΰτηνέπιτυχίαν, διά 
νά δυνηθή ή “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η ,, νά χωρήσηάσφαλώς έπί τά 
πρόσω έπεβάλλετο ριζική ταΰτης άναδιοργάνωσις υπό τήν 
μορφήν ανώνυμου διά μετοχών Εταιρείας, καί έπί στα
θερών επιστημονικών βάσεων, δι’ ών θά ήτο αυτή εις 
θέοιν ν ’ άντεπεξέλθη αΰτη κατά πάσης τυχόν δυσχερείας, 
αντιθέτους πρός τάς άλληλασφαλείας, αϊτινες βασίζουσαι 
τά κέρδη αυτών έπί τών νέων κυρίως έργασιών, δια- 
τρέχουσι τόν κίνδυνον σοβαρόν νά ύποστώσι κλονισμόν ή 
καί τελείως νά κλείσωσι τάς πύλας εις πρώτην άντίξοον περί- 
στασιν, ήτις θά  συνεπέφερε αισθητήν μείωσιν ή προσωρινήν 
διακοπήν τής παραγωγής νέων ασφαλειών ώς ακριβώς συνέ
βη μέ τήν “ Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΑ Ν ,,,

\ τ Η ΑΝΑΤΟΛΗ,,
^  ΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΔΙΑ IET0 XQ N ΕΤΑΙΡΕΙΑ j

i f  περί μετατροπής τής ‘ ‘Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ ,, άπόφασις έπραγ- 
/  τοποιήθη ύπογραφέντος κατ’ Απρίλιον 1908 τοϋ κατα
στατικού τής νέας ανωνύμου διά μετοχών Εταιρείας, ήτις 
ύπεισηλθεν είς τά δικακόματα καί τάς υποχρεώσεις τής πα- 
λαιας άλληλασφαλείας. Ίδρυταί τής νέας Εταιρίας ήσαν 
ότε Γενικός Διευθυντής, καί τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμ
βουλίου της άλληλασφαλιστικής. Τό καταβεβλημένον κ;:φά- 
λαιον άνήρχετο είς δρχ. 1 .000.000, είς τήν, κάλυψιν δέ τού
του συιιμετέσχον π/.ήν τών ιδρυτών καί ή ’Εθνική Τράπεζα

τής Ελλάδος, ή Τράπεζα ’Αθηνών, ή Τράπεζα τής ’Α να
τολής, ή Λαϊκή Τράπεζα, καί ή Τράπεζα Υίών Κ. Ή λιά- 
σκου (Κων]πόλεως).

Αί έργασίαι τής «Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ » κατά τό νέον σύστημα 
ήρξαντο άπό τής 1 Ίανουαρίου 1909, συντελεσθείσης έν τώ 
μεταξύ τής πλήρους ταΰτης άναδιοργανώσεως παρ’  αλλο
δαπών οργανωτών έπί τούτω μετακληθέντων, ένώ συγχρόνως 
έξησφαλίσθη ή μετ* αυτής συνεργασία τών μεγαλειτέρων 
άντασφαλιστικών Εταιρειών τής Ευρώπης. Πυκνόν δίκτυον 
I ρακτόρων καί περιοδευόντων υπαλλήλων άνέλαβε τότε τήν 
άνά τό πανελλήνιον διάδοσιν τής ιδέας τής «σφάλε’ας ζωής, 
τά δ ’ αποτελέσματα υπήρξαν τελείως ικανοποιητικά διά τό 
άναληφθέν εργον, παρ δλας τάς έξαιρετικώς δυσμενείς συν- 
θή/.ας, ύφ ’άς είργάσθη ή “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η ,, έν εποχή συνεχών 
πολέμων καί εσωτερικών ανωμαλιών. Έ ν  τούτοις αί αντί
ξοοι αίται περιστάσεις, δσον δήποτε καί αν πα. η μπόδισαν, 
δέν ΐσχυσαν δμως ν ’άνακόψωσι τήν έπί τα πρόσω πορείαν 
τής «Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ * εδραιωθείσης πλέον εν τή κοινή συνει- 
δήσέι καί άναπτυχθείσης σύν τώ χρόνω ε’ ς ίσχυρόν έν τώ 
ιόπω οικονομικόν οργανισμόν.

Νέα περίοδος δράσεως διά τήν «Α Ν Α Τ Ο Λ Η Ν » αρχεται 
άπό τοΰ 1919, τοΰ πρώτου μετά τήνάνακωχήν έτους. Κ ατ’ 
αυτό ή παραγωγή νέων ασφαλειών ζοτής, ήτις κατά τά προη
γούμενα έτη έκυμαίνετο περί τά 5 .000.000 δραχμών ύπίρέβη 
τά ΐδ .000.000, κατά δέ τό λήξαν έτος 1920 εφθασε σχεδόν 
τά 30.00'.). (>00 άνελθοΰσα οντω είς τό έξαπλάσιον τής προ 
τοΰ 191ί> μέσης ετησίας παραγωγής. Τά αποτελέσματα 
ταΰτα είναι άναμφισβητήτως οί καρποί τής μακρας υπό τής 
«Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ » καλλιεργείας τής ιδέας τής ασφαλείας παρά 
τώ Έλληνικώ λαώ, οΐτινες δέν ήτο δυνατόν νά ώριμάσωσιν 
άμα ώς έπαυσεν ό έκ τής ύπερτετραετοΰς παγκοσμίου συρρά
ξεως συγκλονισμός.

Όφείλομεν προς τούτοις νά τονίσωμεν δτι, χάρις είς 
τήν υπό τοΰ Ιατρικού Συβουλίου τής ‘Εταιρίας επιμελή 
εκλογήν' τών κινδύνων (τών άοφαλιζομένοον), ή θνησιμότης 
υπήρξε πάντοτε κατώτερα τής υπό τής στατιστικής καί τών 
ασφαλιστικών κανόνων προβλεπομένης, παρ’ όλους τους 
συνεχείς πολέμους καί τάς επιδημίας.

‘Ο αμέσως κατωτέρω δημοσιευόμενος στατιστικός πίναξ 
δίδει σαφή εικόνα τής κατά τα τελευταία έτη άλματικής 
αύξήσεώς του έν ίσχΰϊ χαρτοφυλακίου ασφαλειών ζωής καί 
τών μαθηματικών αποθεμάτων τής ‘Εταιρείας, άτινα ώς 
γνωστόν άντιπροσωπεύουσι τάς υποχρεώσεις ταΰτης πρός τούς 
παρ’ αυτή άσφαλιζομένους. Τά αποθέματα ταΰτα είναι ένδε- 
δυμενα κατά τό πλεΐστον είς ακίνητα, είς χρεώγραφα εθνικών 
δανείων καί ενυπόθηκα δάνεια ουμφ(όνως τώ Νόμφ. Πρός 
τούτοις παρατίθεται λεπτομερής πίναξ τών μέχρι τέλους τού 
1920 καταβληθεισών καί καταβλητέων αποζημιώσεων άνερ- 
χομένων είς δρχ. 2 .418.895.05. Εις τόν πρώτον τών πινά
κων τούτων, καταρτισθέντων προ τή; συντάξεως τοϋ Ισολο
γισμού τοΰ 1920, τά μαθηματικά αποθέματα τοΰ έτους τούτου 
έχουσιν ύπολογισθή κατά προσέγγισιν.

ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ζ ω η χ

Τν 31 ΉαφαΙιαμ ίνα Μα&ηματιχά
Δ)βρίου κεφάλαια άπο&έματα

1909 4.343.375 75 21.639 05
1910 7.814.946 50 238.052 95
1911 11.261.586 -1 744.129 40
1912 12.813.291 80 1.253.270 96
1913 13.917.213 45 1.760,865 69
1914 14.486.321 _1 2.367.121 18
1915 14.873.053 95 2.643.205 41
1916 18.014.585 80 3.300.584 36
1917 1 8 .J88.404 80 3.665.272 10
1918 21.650.024 85. 4 .431.286 17
1919 34.464.802 65' 5 .402.872 47.
1920 56.629.878 15| 6.900.000 1

280



π ανελ\ η νιον  λβγκωμα 

ΑΙ ΠΑΗΡΠΘΕΙΣΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΏΣΕΙΣ

Έ τη Ζ 0) ή ς
* Α λλη λασφαλιστ ι- 

κων Συναιτερι- 
σμών4 Τυχαίων Δυ* 

ατυχημάτων κλπ.
Σ  ύ ν ο λ ο ν

1907 — 6.512 _ 6.512 —
1908 — 4.443 4.443 —
1909 4.119 — 29.633 33.752 —
1910 19.1-9 45 17.475 --- 3«.604 45
1911 6.458 15 116.237 50 122.69565 

74.797 051912 68.934 6γ> 5.862 40
1913 84.448 05 3.359 35 87.807 40
1914 59.9 4 90 9.608 95 69.57385
1915 S7.106 70 4.437

32.617
— 91.543 70

1916 S4.672 80 80 117.290 60
1917 79.379 85 25.312 40 104.69225
1918 135.771 — 53.918 70 189.689 70
1919 237.232 30 112.147 15 349.379 45
1920 287.263 95 174.478 25 461.742 20

Τή 31(12)20 1.154.480 80 596.042 50 1.750.523130
Έ κηρ. άποξ. 194.728 60 89.591 10 284.319 60

Συμβόλαια έλεύ- θερα λόγω θ α 
νάτου.

> 296.499 
)

35 87.522 80 384.052 15

Σΰνολον άπο· 
ζημιοιββως 1.645.708 65 773.186 40 2.418.89505

Η “ΑΝΑΤΟΛΗ  ■
ΩΣ ΑΣφΑΛΒΙΑ TVXfliQfl ΕΡΓΑΤΙΚΆ ΑΤΫΧΗ1«ΑΤΩΝ

§ b =

ασφάλεια κατά τών έν xfj εργασία ατυχημάτων τών έργα
τών καί -υπαλλήλων άπετέλεσαν ώς γνωστόν απανταχού 

τον πεπολιτισμένου κόσμου εν τών κυριωτέρων μελημάτων 
τή; λεγάμενης κοινωνικής νομοθεσίας.

Π αρ’ ήμίν δυσιυχώς μέχρις εσχάτων, ή εργατική ασφά
λεια ήτο είς εντελώς εμβρυώδη κατάστασιν τοΰ Έλληνος νο- 
μοϋέτου λα'βόνιος πρόνοιαν περί δυο μόνον τάξεων έργατών, 
τής τών μεταλλευτών καί τής τών έργατών θαλάσσης.

Έ ν  έτει 1907 ή “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η ,, ολίγους μόνον [ΐετά 
τήν ώς άλληλασφαλείας ΐδρυσίν της μήνας, άνεπέτασε τήν 
■σημαίαν τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας προς προστασίαν τής 
εργατικής τάξεως άπό τών άπειλούντων ταΰτην κινδύνων. 
Ε ννέα έκ τών μεγαλοβιομηχάνων τοΰ Πειραιώς ίδρυσαν τότε 
τήν “ Βιομηχανικήν ’Αλληλασφάλειαν,, κατά τών έν (ή ερ
γασία ατυχημάτων, ής τήν δργάνωσιν καί διεύθυνσιν άνέθη- 
καν είς τήν “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η Ν ,,. Δυστυχώς αί κοινωνικοί συν- 
θήκαι δέν fjoav ακόμη πρόσφοροι διά τήν επιτυχίαν τοΰ κλά
δου τούτου τής ασφαλείας καί μετά τριετίαν άπό τής ίδρύσε- 
<ός της ή “ Βιομηχανική ’Αλληλασφάλεια,, έπαυσεν εργαζό
μενη.

Νέα ώθησις εϊ.ς τάς εργατικός ασφαλείας έδόθηπαρ’ ήμϊν 
διά τοΰ Νόμου 551 τοΰ 1914 καθιέρωσαντος τήν αστικήν 
•ευθύνην τών κυρίων έπιχειρήσεων διά τά έν τή εργασία ατυ
χήματα. Τότε πρώτη καί μόνη ή “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η ,, μνημών 
τών παλαιών ευεργετικών προσπαθειών της υπέρ τών έργα
τών. δτε ί'δρυσε τήν “ Βιομηχανικήν Αλληλασφάλειαν,, άνέ- 
λαββ τήν συστηματικήν εκμετάλλευσή τοΰ ήκιστα έπικερδοΰς 
τούτου κλάδου τής ασφαλείας, παρασχοϋσα πραγματικός 
υπηρεσίας εις τε τήν βιομηχανίαν καί τόν εργατικόν κόσμον 
καί ιδία τοΐς παρά τή μικροβιομηχανί.α εργαζομένους δι’ οΰς 
•ανευ τής “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ ,, ή προστασία τοΰ Νόμου 551 θά 
άπέβαινε δώρον αδωρον. Σημειοΰμεν δτι αί πρός παθόντας 
εργάτας καί υπαλλήλους καταβληθε σαι καί καταβλητέοι μέ
χρι τέλους Δεκεμβρίου 1920 άποζηιιιώσεις ανέρχονται είς 
4>χ· 425.453.35.

II T il .Α1ΑΤ0ΑΗΖ

Τό διοικητικόν Συμβούλιον τής “ Α Ν Α Τ Ο Λ Η Σ ,, άπαρ- 
τίζουσιν ήδη οί κ. κ. ‘Επαμεινώνδας Χαρίλαος, ΙΙρόε-

δρος τοϋ Εμπορικού καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ’Α θ η 
νών, Διευθυντής τής Ελληνικής Εταιρίας Οίνων καί Οι
νοπνευμάτων, πρώην ‘Υπουργός, Πρόεδρος, Σπϋρος Ά .  
Παπαφράγκος Διευθυντής τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, ’Αντιπρόεδρος χαϊ ' Εντεταλμένος Σύμβουλος, 
"Ανδρέας Βρεττός, Διευθυντής τής Ελληνικής Εταιρίας 
Εμπορίας καί Βιομηχανίας Ξυλείας, Εντεταλμένος Σύμβου
λος τής Τραπέζης Βιομηχανίας, Νικόλαος Ευστράτιον, 

Εμπορος, 'Ιωάννης Καλαμάρης, πρώην Γουλευτής Εί- 
σοδηματιας, ‘Αριστοτέλης Κούζης, Ιατρός, Γεώριος Κ ω ν-  
σταντινίδης, Γενικός Διευθυντής τής “ Π Ρ Ω Τ Η Σ ,, Α ν ω 
νύμου ‘Ελληνικής Εταιρείας Ασφαλειών, Αονδοβϊκος 
Νικολαΐδης, Διευθυντής τής Τραπέζης ‘ Ανατολής, 'Α θ α 
νάσιος Τνπάλδος Μπασιάς, πρώην ‘Υπουργός, είσοδημα- 
τίας καί Αγαμέμνων Σχλή μ αν Πληρεξούσιος έν τή Εθνι
κή Συνελεύσει, Είσοδηματίας.

Ή  Διεύθννσις τής Εταιρείας άρξαμένη, ώς εϊρηται, 
έν τω προσώπω τοΰ πρώτου Γ  ενικοί αυτής κ. Αθανασίου 
‘Ηρ. Φίλωνος, έσυνεχίσθη έν τω προσυίπω τοΰ κ. Γεωργί- 
ου Λ '  Κωνοταντινίδου, ήδη δέ είνε άνατεθαμένη είς τούς κ. 
κ. Ίωάννην Φιλίνην, Γενικόν Διευθυντήν καί Θαλήν Α . 
Θεοδοορίδην, Διευθυντήν.

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ >
w  ναπτύσσοντες ανωτέρω τήν εύεογετικήν δοασιν τής “ Α -  

/  Ν Α Τ Ο Λ Η Σ ,, έ εονίσαμεν τήν εξαιρετικήν υπηρεσίαν ήν 
αυτή παρέτχεν είς τήν Ελληνικήν οίκογένειάν συντελέσασα 
τά μέγιστα είς τήν άνάπτυξιν παρά τώ Έλληνικώ λαώ πνεύ
ματος προνοίας καί άποταμ'εύσεως.

’Ό ντως δέ ή έπί τής ζωής ασφάλεια εινε ή τελειοτέρα 
πρόνοια. Δ ι ’ αυτής σχηματίζει τις ά/.όπο>ς έν κεφάλαιον διά 
τό γήρας του. άλλά συγχρόνως έν περιπτίίισει προώρου θανά
του του άφίνει πάλιν έτοιμον εν κεφάλαιον διά τήν συντή- 
ρησιν τής οίκογενείας του, διά τήν μίρφωσιν καί προίκισιν 
τών τέκνων του. ΙΙόσαι οίκογένειαι τής μεσαίας λεγομένης 
τάξεως θά εύρίσκοντο μετά τόν θάνατον τοΰ φυσικοΰ προ
στάτου των κυριολεκτικώς «είς τόν δρόμον», αν ουτος δέν 
ειχεν έγκαίρβς μεριμνήση νά εξασφαλίσω τούς προσφιλείς 
οικείους διά τής συνομοΛογήσεως .ασφαλείας έπί τής ζωής 
του. Διά τοΰτο μετ’ ιδιαιτέρας εΰχαριστησεως /αιρετίζομεν 
τήν παρατηρουμένην κατά τά τελευταία ιδία έτη εξαιρετικήν 
έν ‘Ελλάδι διάδοσιν τής ασφαλείας ζωής, ώς καταδεικνύουν, 
τά αποτελέσματα τών εργασιών ου μόνον τής «Α Ν Α 
Τ Ο Λ Η Σ », άλλά καί δλων σχεδόν τών άλλων έν Έλλάδι 
έργαίομένων Εταιρειών. Απο τών στηλ(ον μαλιστα τοΰ 
«Πανελληνίου Λευκώματος» θά εΐσηγούμεθα χάριν αΰτοΰ 
τοϋ συμφέροντος τής κοινωνίας τήν καθιερωσιν και παρ ημϊν 
τής υποχρεωτικής ασφαλείας ωοισ ιένων τάξεων και ίδια των 
έργα ι ώ ν  καί υπαλλήλων, οΐτινες έκ μόνης συνήθως τής έρ
γασίας των άποζάτ/τες έχουσιν έτι μείζονα ύποχρέα»σιν νά 
μεριμνήσωσι διά τε τάς δυσχερείς ήμέρας, κ α θ ’ ας τό γήρας 
ή νόσοι ήθελον καταστήση ανικάνους τάς σωματικάς καί δια
νοητικός των δυνάμεις πρός εργασίαν, άλλά πρό πάντων καί 
διά τήν μετά τόν θάνατόν των τύχην τών οικογενειών αυτών.
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Μεγάλοβιομήχανος τέως Υπουργός, Διευθυντής τής Εταιρείας Οίνων καί Οινοπνευ
μάτω ν 6 «Β ότρυς», Πρόεδρος τσϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας 
Ζωής «Η  Α Ν Α ΤΟ ΛΗ », Σύμβουλος τής ’Ασφαλείας «Η  Π Ρ ΩΤ Η » ,  Πρόεδρος τού Διοι
κητικού Συμβουλίου τής Τραπέζης ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑΣ, Πρόεδρος τού Εμπορικού καί Βιο
μηχανικού Επιμελητηρίου Α θηνών κ.τ.λ.





Έγεν ν ήθ η  έν Σπέτσαις. Έσπούδασεν έν Αλεξάνδρειά παρ’ είδικαΐς σχολαϊς τυχών 
πλήρους εμπορικής καί τραπεζικής μορφοισεοκ. ’Ασχοληθείς κατ' άρχάς περί ιδίας έμπορι- 
κάς υποθέσεις προσελήορ!}η βραδύτερον ώ ς  ανώτερος υπάλληλος τής Τραπέζης ’Αθηνών, 
εύδοκίμως παρ’ αυτή ύπηρετήσας επί σειράν ετών. ’Από τοΰ 11)11 έκκλήθη εις την Δ ι ε ύ -  
θυνσιν τής « ’Ανατολής».





Σ Π .  ΠΑ Π Α ΦΡ ΑΓ Κ ΟΣ
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν ΤΗ Σ  Τ Η Σ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 1 ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΤΩ Ν ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

“ ΑΝΑΤΟΛΗΣ,, ΚΑΙ “ ΠΡΩΤΗΣ,,





0

Θ ΑΛ Η Σ  ΑΡΙΣΤ.  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ ΙΔ Η Σ
Διευθυντής τής ’Ασφαλιστικής 'Εταιρείας ή « ΑΝ ΑΤΟΛΗ >

Χιδάκτωρ τής Νομικής τοΰ έν Άθ ήν α ις  Πανεπιστημίου, συνεπλήρωσε τάς οίκονομο- 
λογικάς καί ασφαλιστικός αύτοϋ σπουδάς έν Παρισίοις παρ’ είδικώ έκεΐ ’Ινστιτούτο), ενα
σκηθείς έκ παραλλήλου έν τη ασφαλιστική τεχνοπραξία παρά ταΐς Διευθύνσεσι μεγάλων 
Παρισινών ’Ασφαλιστικών Εταιρειών. Εις την υπηρεσίαν τής «Ανατολής» προσελήφθη 
μόλ ις  εικοσαετής αμα τ ή ιδρύσει ταύτης, προαχθείς μετ’ ολίγον είς Γενικόν Γραμματέα 
αυτής. ’Α πό τοΰ 1918 διατελεΐ Διευθυντής τ ής  Εταιρείας.

0 ο





“ Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ζ Ω Η »





ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1 8 2 1 - 1 9 2 1

u ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

τ ο μ ο :

-  --------------------------------------------

Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο ΛΟ ΓΙΚ Α
^  ;>>

Ε Θ Ν Ι Κ Η  Ζ Ω Η

Ή  Τ ρ ά π ε ζ α  τή ς ’Ε θ ν ικ ή ς  Ο ικ ο ν ο μ ία ς  ή ίδ ρ υ θ ε ϊσ α  μ έ  έ μ 

β λ η μ α  α ύ τ ή ν  τ ή ν  ά νύ ψ ω σ ιν  το ΰ  ’Ε θ ν ικ ο ί)  π λ ο ύ το υ , κ α ί  τ ή ν  έ ν ί -  

σ χυσ ιν  πάσης π α ρ α γω γ ική ς  έρ γα σ ία ς , δ ιευ θ υ ν ο μ έ ν η  δ έ  ΰπό άνδρώ ν 

ικ α ν ω τ ά τ ω ν  κ α ί  π ρ ο ο δ ευ τ ικ ώ ν , τ ώ ν  ό πο ιω ν ή δράσ ις ο ύ χ ί ο λ ίγο ν  

σ υ ν ε τ έ λ ε σ εν  ε ίς  τ ή ν  δ η μ ιο υ ρ γ ία ν  το ΰ  ' Ε λ λ η ν ι κ ο ί  μ ε γ α λ ε ίο υ ,  δ έν  

ή το  δ υ ν α τό ν  νά μ ή  σ ο ρ έψ η  ά μ έ ρ ιο τ ο ν  τή ν  προσοχήν α ύ τ ή ς  κ α ί 

ε ίς  τό ν  κ λ ά δ ο ν  τ ή ς  α σ φ α λε ία ς  ζω ής, ίδ ρ ύ ο υ σ α τ ή ν  « ‘Ε θ ν ικ ή ν  Ζω ή ν > . 

Ή  α σ φ ά λ ε ια  ζω ή ς ε ίν α ι  χ α τ ’  ε ξ ο χ ή ν  π α ρ α γω γ ική  έργα σ ία  κ α ί  α πο 

τ ε λ ε ί  κ α ί  α ύ τ η  μ ε τ ά  τώ ν  ά λλω ν  π α ρ α γω γ ικώ ν  κ λ ά δ ω ν  θ ε μ έ λ ιο ν  λ ί 

θον τ ή ς  ’Ε θ ν ικ ή ς  Ο ικ ο ν ο μ ία ς .

Ε ι ς  3 0  έ κ α τ .  δ ρ α χμ ώ ν  υ π ο λ ο γ ίζ ε τ α ι ή  έ τ η σ ία  α σ φ α λ ισ τ ικ ή  π α 

ραγω γή έ π ί  τή ς  Ζ ω ή ς  έν  Έ λ λ ά δ ι ,  δ ι ’ ο ή Τ ρ ά π ε ζ α  τ ή ς  Έ Ο ν .  Ο ι 

κ ο ν ο μ ία ς  μ ελ ε τή σ α σ α  λ επ το μ ερ ώ ς  έ; θ εσ ε  σ τερ εά ς  τά ς  β ά σ εις  το ΰ  

έθ ν ικ ώ ς  ω φ ε λ ίμ ο υ  ιδ ρ ύ μ α το ς  τ ή ς  ν έα ς  α σ φ α λ ισ τ ικ ή ς  ' Ε τ α ι ρ ε ί α ς . Ή  

ε π ι τ υ χ ία  μ ια ς  Ά σ φ ά λ .  Έ τ α ρ ε ι α ς  Ζ ω ή ς  δ έν  β α σ ίζ ε τ α ι  έ π ί  τώ ν  κ ε 

φ α λ α ίω ν , ά λλά  θ ε μ ε λ ιο ΰ τ α ι  έ π ί  τ ή ;  κ α λ ή ς  όργανιόσεως κ α ί  τή ς  

κ α λ ή ς  δ ια χ ε ιρ ίσ ε ω ς  κ α τ ά  τ ά  δ ιά φ ο ρ α  σ τ ά δ ια  τ ή ς  έ ρ γ α σ ία ς .Ή  Τ ρ ά 

π εζ α  τ ή ς  ’Ε θ ν ικ ή ς  Ο ικ ο ν ο μ ία ς  παρέχουσ α τ ά  έχέγ γ υ α  τ α ΰ τ α  ίδ ρ υ σ ε  

τ ή ν  Έ ΰ ν ικ ή ν  Ζωήν, ο»ς έργον μ ε γ ίσ τ η ς  ο ικ ο ν ο μ ο λ ο γ ικ ή ς  ά ξ ία ς  

πρ ο ω ρ ισ μ ένο ν  νά έ ξ υ π η ρ ε τή σ η  Ιδ ιω τ ικ ά  κ α ί  έ θ ν ικ ά  σ υ μ φ έρ ο ν τα ,δ ιά  

το ΰ  Β .  Δ . τ ή ς  8  Ιο υ ν ίο υ  1 820 . Τ ό  Δ ιο ικ η τ ικ ό ν  Σ υ μ β ο ύ λ ιο ν  ά π ε  

τ έ λ ε σ α ν  ο ί κ .  κ .  Λεωνίδας ’ Εμπειρικός Π ρ ό εδ ρ ο ς , Γεώργιος Δον- 
μας ’Α ν τ ιπ ρ ό εδ ρ ο ς , Μαρής Έ μ π ειρ ΐχος Σ υ μ β .  Τ ρ α π .  Έ θ ν .  Ο ι 

κο ν ο μ ία ς , Ά ναατ . Σπουργίτης 2 υ μ β .  Τ ρ α π .  Έ θ ν .  Ο ικ ο ν ο μ ία ς  

Ν ιχ. Βογιατζίδης Δ ιε υ θ .  Τ ρ α π .  Έ Ο ν .  Ο ικ ο ν ο μ ία ς ,  Δημ. Μιαον- 
λης Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  Τ ρ .  Έ Ο ν .  Ο ικ ο ν ο μ ία ς , Γεωρ. ‘ Εμπειρικός ’Ε φ ο 

π λ ισ τ ή ς ,  Λεων. Κ ω ττάκης Δ ικη γ ό ρ ο ς , Κων. Ζαλοχώατας Χ η μ ικ ό ς ,  

Ό ρέοτης Σαλιάρης Ε φ ο π λ ισ τ ή ς ,  Δ ιε υ θ υ ν τ ή ς  δ έ  τή ς  Ά σ φ α λ ισ τ ι

κή ς  'Ε τ α ιρ ε ία ς  ό κ . ’Αλέξανδρος Παοχαλίγχος. ' Ε τ α ιρ ικ ό ν  Κ ε φ ά -  

λ α ιο ν  όλοσχερώ ς κ α τ α β ε β λ η μ έ ν ο ν ,  ώς ό νόμος ο ρ ίζ ε ι ,  δρ. 1 .0 0 0 .0 0 0 .

G Ο Λ ΙΓΑ  Α Ν Τ Ι Ε Π ΙΛ Ο ΓΟ Υ
Λ

J
Ί Ι  ΐδ ρ υ σ ις  τής “Ε&νιχής Ζωής έ π ί  β ά σ Κ ’ΐν  σ τα θ ερ ώ ν  κ α τ ά  

τ ό  υ π ό δ ε ιγ μ α  τώ ν  έν  Ε υ ρ ώ π η  πρό πο λλοΰ χρόνου λ ε ιτο υ ρ γ ο υ σ ώ ν  

τ ο ιο ύ τ ω ν  Ε τ α ιρ ε ιώ ν  κ α ί  ή ά νά θ εσ ις  τ ή ς  διευθύνσε<ος ε ίς  άνδρας 

π ε ίρ α ς  κ α ί  ίκ α ν ό τ η τ ο ς  π α ρ έχο νσ ι πάσαν δ ια β ε β α ίω σ ιν  π ε ρ ί τ ή ς  έ π ι -  

τυ χο ϋ ς  κ α ί εθ ν ω φ ελο ύ ς  δράσεω ς τη ς . Π ρ ό ς  τ ο ύ τ ο ις  ή ΰ π α ρ ξ ις  

κ ε φ α λ α ίο υ  1 .0 0 0 .0 0 0  ένώ  ά λ λ α ι ξ έ ν α ι  Έ τ α ι ρ ε ΐ α ι  ή ρ χ ισ α ν  τά ς  έρ γ α 

σ ίας τω ν  ά νευ  κ ε φ α λ α ίο υ  δη μ ιο υρ γή σ α σ α 1 έ κ  τή ς  έ ξ ε λ ίξ ε ο ις  τω ν  

τ ο ιο ΰ τ ο ,  π ε ίθ ε ι  π ε ρ ί τ ή ς  σοβαράς α π ο φ α σ ισ τ ικ ό τη τ α ς  τ ώ ν  π ρ ω τ ε ρ 

γ α τώ ν , ο ΐ τ ιν ε ς  δ ιά  π ΐ ν  ά π ρ οο π τον  έθ εσ α ν  σ τερ εά ς  τά ς  β ά σ εις  

το ΰ  ο ικ ο ν ο μ ικ ο ύ  τω ν  ιδ ρ ύ μ α το ς .  Κ α τ ά  τό ν  α π ο λο γ ισ μ ό ν  τ ή ς  έ ν -  

δ εκ α μ ή ν ο υ  χρήσ εω ς 1 η ;  Φ ε β ρ .— 3 1  Δ . 1 !Ι2 0  ή σ φ α λ ίσ θ η  Κ ε φ ά λ .  

7 .5(12 .500 δρ. ά π ερ ρ ίφ θ η σ α ν  α ιτ ή σ ε ις  δ ι '  α σ φ ά λ ε ια ν  ά ν τ ιπ ρ ο σ ω - 

π εύ ο υ σ α ι Κ ε φ .  δρ. 1 .0 3 9 .0 0 0  κ α ί  μ έν ο υ σ ιν  ε κ κ ρ ε μ ε ίς  α ιτ ή σ ε ις  ά ν τ ι -  

προσω πεύουσα ι ποσόν 3 2 5 .0 0 0  δρ α χμ ώ ν.

Ή  ώς άνω  παραγω γή έργα σ ία ς σ υ ν τ ε λ ε σ θ ε ΐσ α  εν τό ς  τ ή ς  Ε λ 

λάδος μόνον μ α ρ τ υ ρ ε ί  τ ή ν  έ π ιτ υ χ ία ν  τή ς  Έ & νιχής Ζ ω ής , κ α ί  τ ή ν  

ά ρ ίσ τη ν  υπ ο δ ο χή ν  τή ς  οπο ίας έ τ υ χ ε  παρά το ΰ  κο ιν ο ΰ . Ή  α σ φ ά 

λ ε ια  Ζ ω ή ς  ε ίν α ι  χρ ή σ ιμ ο ς  δ ι ’ όλους, όπως κ α ί  ά λ λ α χο ΰ  το ΰ  τό μ ο υ  

τ ο ύ τ ο υ  γρ ά φ ο μ εν , ό ο ικ ο γ ε ν ε ιά ρ χ η ς  β ιο π α λ α ισ τή ς  δ ιά  τή ς  α σ φ α 

λ ε ία ς  ά φ ή ν ε ι tv  α π α ρ α ίτη το ν  κ ε φ α λ α ιο ν  δ ιά  τ ή ν  σ υ ν τή ρ η σ ιν  έ κ ε ί -  

νων το ύ ς  ο πο ίους έ γ κ α τ α λ ε ίπ ε ι  ά π ω ρ φ α ν ισ μ έν ο υ ; ε ί ;  σ κ λ η ρ ο τ ά τ η ν  

α μ η χ α ν ία ν .
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Διά μικράς κατά μήνα οικονομίας δημιουργεί κεφάλαιον ή 
ιδέα τοΰ Κουμπαρά έναυάγησε πρό πολλοΰ, διότι αναγκαζόμενος 
νά καταφυγή τις εις αυτόν δοκιμάζει δλας νάς απογοητεύσεις, οταν 
θά άρχίστ) έκ νεου άποταμιεύων κα'ι εις τό τέλος εύρίσκεταί τις 
άνευ άποταμιεύσεο>ς. Έ ν Έλλάδι διά καταλλήλων ένεργειών πρέ
πει συστηματικώτερον νά καλλιεργηθώ ή τοιαΰτη ασφάλεια εάν 
Οέλωμεν κατά τό γήρας μας νά σωθώμεν έχονιες κεφάλαιόν τι ή 
άν Όέλωμεν διά μικράς οικονομίας νά έξασφαλίσωμεν τήν προίκα

των θυγατέρων μας. Έ ν ’Αμερική άντιστοιχοΰσι 1.100 φρ. δι1 έκα
στον ατομον, έν "Αγγλία 450, έν Γερμανία 130, έν Γαλλία 100 τά 
ήσφαλισμένα ποσά έν σχέσει προς τόν πληθυσμόν. Έλπίζομεν δτι 
κατανοουμένης τής σπουδαιότητος τής ασφαλείας Ζωής, ό εορτα
σμός τής Β' Εθνικής 'Εκατονταετηρίδας θά εβρη τό Ελληνικόν 
μέ άλλοίας τελείως οικονομικός αντιλήψεις δημιουργουσας σταθε- 
ράν κοινωνικήν ευεξίαν.

‘ Εν Ά & ήναις tfj C ’Απρίλιον 1921

I. X.
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Ε Κ Α Τ Ο  N T  Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
1821-1921

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

W ΤΟΜΟΣ 7% ΟΙΚΟΝΟΜ ΟΛΟΓΙΚΑ
°   2 r = = = ..........

Η Π Ρ Ω Τ Η
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Ω Ν

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ν  Δ Ρ Α Χ ,  2 . 0 0 0 . 0 0 0

Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Ι  Π Υ Ρ Ο Σ ,  Θ Α Π Λ Σ Σ Η Σ ,  f l Y T 0 K I N H T 2 M  

Ε Δ Ρ Α  ΕΝ Α Θ Η Ν Α Ι Σ  -  Ο Δ Ο Σ  Σ Τ Α Δ Ι Ο Υ  14

Μεταξύ των ασφαλιστικών ιδρυμάτων ελκύει 
την προσοχήν μας Η Π Ρ ΩΤ Η  Άν ών . Έλ λ . Έ τ α ι ρ .  
’Ασφαλειών.

'Η εκλεκτή ο μάς  τ ών  ιδρυτών της ύπήρξεν ή  
πρώτη, ήτις έσκέφΟη ν ά συστηματοποιήση xr j v  ασφα
λιστικήν εργασίαν κλάδου θαλάσσης τήν διενεργου- 
μένην ά π ό  τής ένάρξεως τοΰ πολέμου απο διάφορά 
ασφαλιστικά γραφεία και ίδκότας οί οποίοι έν ήρ - 
γουν τήν ασφάλειαν συχ'ι έπί έπιστημονικ ον βάσεων 
άλλ’ ώ ς  έπιχείρησιν στηριζομενην κατά τ ό πλεϊστον 
εις τήν  τύχην καί μόνον είς αυτήν. Οΰδεις δ αγνοεί 
δτι κολοσσιαίοι κίνδυνοι έκαλύπτοντο χωρίς να ι,ΐ]- 
τήται ούδεμία έγγύησις ουτε υλική ούτε ηθική.

Έπ ήλ θ ε  ευτυχώς ή  έπέμβασις τοϋ Κράτους ή  
οποία εθεσεν τέρμα είς τήν ύφισταμένην έκρυΟμίαν 
και δυναταί τις ν ά εΐπη, δτι ί) ασφαλιστική κίνηοις

διεξάγεται πλέον έν Έλ λ άδ ι  υπό δρους δυναμένους 
ν ά δικαιο?*ογήσωσι τήν ελπίδα, δτι θ ά  απόκτηση και 
ή  Ελλάς ασφαλιστικήν αύτάρκειαν και θ ά  έλθη 
ήμερα καθ’ ήν  τ ό  χρήμα τ ό  όποιον έπί τόσα έτη 
εξέρχεται είς τήν αλλοδαπήν θ ά  μένη κατά μέγα  
μέρος τουλάχιστον εντός τής χώρας.

Ή  Πρώτη ώ ς  κύριον π ρ όγρ α μμά της έσχεν έν 
αρχή τήν μεταπολεμικήν δράσιν. Έφρόντισε προ 
παντός ν’ απόκτηση σοβαρόν οργανισμόν μ έ  καλά 
θεμέλια, μ έ  πολλήν δέ προσοχήν και έκλεκτικότητα 
αναπτύσσει τόν κύκλον τής δράσεώς της. Έζ ήτησε 
και επέτυχε ν ά έξεΰρη καλούς καί, σοβαρούς άντα- 
σφαλιστάς έν τ ώ  Εξωτερικό) διά ν ά δύναται ν ά 
άναλαμβάνη μεγάλα ποσά κατανέμουσατάς εύθύνας 
με τ ά  τ ών  έν τ ώ  έξωτερικώ άντασφαλιστών της. 
Τοΰτο τ ό κατώρθωσεν χάρις είς τήν εμπιστοσύνην

291



ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΣ

χήν οποίαν έξ αρχής ένέπνευσεν λ όγφ  τοΰ καλού της 
οργανισμού καί των προσώπων, ατινα άπετέλεσαν 
την Διοίκησιν καί Διεύθυνσιν τής Εταιρείας.

Οί πρωτεργάται τής ίδρύσεως τής Εταιρείας 
συμπράξει τ ής  Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας 
Ζωής ή  Ανατολή υπήρξαν ό  κ. Σπ. Παπαφράγκος, 
δ κ .Άθαν. Τ. Μπαοιάς, ό  κ . Έπ .  Χαρίλαος, δ πλοίαρ
χος κ. Ν. Βότσης και δ κ. Γκ. Κουλούρας.

Την Γενικήν Διεύθυνσιν τής Εταιρείας ένεπι- 
στεύθησαν εις τον διευθυντήν τής Άσ φα λ . Εται
ρείας ή  ’Ανατολή κ. Γεωργ. Κωνσταντινίδην τοΰ 
δποίου πολύτιμος ύπήρξεν ή  δρασις είς την προρ- 
ρηθεϊσαν Άσ φα λ . Εταιρείαν ή  ’Ανατολή τής οποίας 
εξακολουθεί παραμένων Σύμβουλος.

Ή  Πρώτη από τοΰ πρώτου έτους των εργασιών 
της εσπευσεν ν ά αύξηση τ ό  Εταιρικόν της κεφά- 
λαιον είς Δρ .  2.000.000 έξ ολοκλήρου καταβλη- 
θείσας, ν ά πρόσθεση δέ τούς κλάδους Πυρός καί 
Τυχαίων δυστυχημάτων.

Δ ι ά  τον κλάδον Πυρός έζήτησε την σύμπραξιν 
τοΰ κ. Γεωργ. Καρβωνίδη τελείως γνώστου τοΰ 
κλάδου τούτου έν ’Ανατολή προύπηρετήσαντος είς 
την ’Οθωμανικήν Άσ φα λ . Εταιρείαν επί μακρόν 
χρόνον καί άνελθόντος μέχρι των άνωτάτων θέσεων 
τής  υπηρεσιακής ιεραρχίας.

Ή  όργάνωσις τοΰ κλάδου τούτου ύπήρξεν άρ ί- 
στη, στηριζομένη επί βάσεων επιστημονικών καί 
επί 20ετοΰς πείρας.

Τ ά  αποτελέσματα τ ών  τριών προ>των ετών τ ό 
άποδεικνύουσι.

Ή  πρώτη ενεκα τής συντηρητικότητός της ήδυ- 
νήθη ν ά παρέχη τακτικώς μέρισμα ε ύθ ύς  ά π ό  τής

ίδρύοεώς της κρατήσασα ά μα  καί τακτικόν από
θεμα Δραχ. 130.000.—  περίπου καί εργαζόμενη 
είς κύκλον μάλλον περιωρισμένον.

Επιφυλάσσεται ν’ άναπτύξη τ ό  δίκτυον τ ών  
Πρακτορείων της είς εύρυτέραν κλίμακα, ά μα  ώ ς  
ή  κατάστασις ή  τε πολιτική καί ή  οικονομική κάπως 
έδραιωθώσιν, έν ’Ανατολή. Άπ έφ υ γεν  τήν εύκολον 
εργασίαν τήν δυναμένην ν ά  παρουσιάση έκπλήξεις 
είς τρόπον ώστε ν’ άντιπαρέλθη ,δλη ή  κρίσις τ ών  
θαλασσίων ασφαλειών ή  έσχάτως παρατηρηθεΐσα 
χωρίς ν ά άφίση δυσαρέστους συνεπείας είς τήν 
Πρώτην.

Τ ό  Διοικητικόν Συμβούλιον τής «Π ρ ώτη ς » 
άποτελεϊται εκ τ ών  εξής προσώπων πάντων λίαν 
γνωστών έν τφ  οικονομικοί καί τ ώ  έπιστημονικώ :
Ά .  Τυπάλδου Μπασιά Προέδρου, Σπ . Παπαφράγχου

’Αντιπροέδρου, Γ . Στρίγκου, ‘Επ. Χαριλάου, Ν.
Βότσν, Γκ. Κουλούρα καί Έ . Ζάχου Συμβούλων.

Τ ά  ασφάλιστρα τοΰ Πυρός άνήλθον κατά τ ό  
τρίμηνον μέν  τοΰ 1918 είς Δραχ. 80,015.70.

κατά τ ό  έτος 1919 »  »  430,438.85
»  »  »  1920 »  »  974,164.90

Έ ξ  αυτών έδόθησαν είς άντασφαλιστάς
Τ ό  1918 39,341.90 

»  1919 224,254.35 
»  1920 631,379.65

Με τοιοΰτον πρόγραμμα με  τοιαύτας βάσεις καί 
μ έ  τ ά  αποτελέσματα α ύτ ά ή  Πρώτη βαδίζει προς 
τ ά  έμπ ρ ός  μ έ  τήν πεποίθησιν, οτι ταχέως θ ά  κατα- 
στή Η Π Ρ ΩΤ Η  μεταξύ τ ών  ασφαλιστικών Εται
ρειών έν τ ή  εγγύς Α ν α τ ο λ ή .
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Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Χρεώγραφα δ ι ά φ ο ρ α .....................................
Μετρητά παρά Τραπέζαις καί Εταιρίαις .
Μετρητά έν τώ ταμείο).....................................
Δάνεια έπί ένεχύρω τ ί τ λ ω ν ............................
Δάνεια επί υποθήκη α κ ι ν ή τ ω ν ...................
Χρεώγραφα λόγω εγ γ υ ή σ εω ν .......................
’Έπιπλα καί υλικόν

γραφείων . . . 49,326.30
Μ ε ΐο ν  τ ά  ά π ο σ β εσ θ έντα  

κ α τ ά  τά ς  ιτα ρ ελ θ ο ΰ -
σας χρήσεις . . . 10,000.—  39,32 < .30

Μ ε ΐο ν  τ ά  ά π ο σ β εν νυ μ . 
κ α τ ά  τ ή ν  παρε/.θοϋ-
σαν χρήσιν . . . 6,702.ί)0

Άντασφαλιστικαί Έ τ α ιρ ΐα ι ............................
Π ρ α κ τ ο ρ ε ία ........................................................
Διάφοροι λογαριασμοί.....................................

2,941,0(51.30

Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο Ν

Μετοχικόν κεφάλαιον.....................................  2,000,000.—
Τακτικόν άποϋεματικόν κεφάλαιον . . . 126,887.65
Εγγυητικοί καταθέσεις................................. 140,000.—
Άντασφαλιστικαί Έ τ α ι ρ ΐ α ι .......................  193,917.45
’Απόθεμα δι’ έν ίσχΰϊ κίνδυνους καί έκκ* ε

μείς άποζημιιόσεις κλοδ. ίίαλασ. 160,000,—
» δι’ έν ίσχΰϊ κίνδυνους κλαδ. πυρός 141,707.45
>- δι’ έν ίσχΰϊ κίνδυνου κλάδου ’Αστι

κής ευθύνης..................................  10,000.—
Μέρισμα χρήσεως 1919 ................................. 4,750.—

» ' > 1920 ................................. 1 2 0 ,0 0 0 .-
Διάφοροι λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί ................................. 39,290.75'
Υπόλοιπον κερδών εις ν έ ο ν .......................  5,007.50

2,941,561.50

625.597.50 
3 5 9 ,9 2 4 .-  

11,066.45 
734,246.65 
581,926.60 
140,000.—

32,(525.80
196,396.15
214,553.20

45,226.95

Κ Ν Τ ί Λ Υ Σ Ι Σ  Μ Ε Ρ Ι Δ Ο Σ  Κ Ε Ρ Δ Η  K 7 S I  Z M M W

Χ Ρ Ε Ο Σ I Σ

Γενικά έξοδα καί προμήΐίειαι.......................
Πληρωθεϊσαι αποζημιώσεις κλάδ. θαλάσ. .

·> » » πυρός .
» ■> » Ά σ τ . εύΟύν.

’Απόθεμα δι’ εν ίσχΰϊ κινδύνους καί έκκρε- 
μείς αποζημιώσεις κλάδ. θαλάσ. 

> δι’ έν ίσχΰϊ κινδύνους » πυρός 
» * » » αστικής

ε υ θ ύ ν η ς .................................· . .
'Αποσβέσεις έκ τής αξίας επίπλων καί υλι

κών γ ρ α φ είω ν .........................................   .
'Υπόλοιπον κερδών προς διανομήν . . . .

1*7,6*2.54
70,922.93
31,036.70

3,659.95

160,000.—  
141,707.95

10.000.—

(5,702,50
190,611.10

SC1 2 ,3 2 3 .( 5 7

Π I Ε Τ Ο Σ  I Σ

"Υπόλοιπον παρελθόντος έ τ ο υ ς . 6,412.25
’Απόθεμα δι’ έκκρεμείς αποζημιώσεις καί έν

έσχύϊ κινδύνους κλάδ. θαλάσ. ε ; ίσολ. 1919 125,000.—
’Απόθεμα δΓ έν ίσχΰϊ κινδύνους κλάδου πυρός

εξ Ισολογισμού 1919 .........................   . . 75,000.—
’Απόθεμα δι’ έν ίσχΰϊ κινδύνους κλάδου αστι

κής ευθύνης ισολογισμού 1919 . . . .  6,000.—
Ά σ φ ο λ ισ ιρ α  κ λ . πυρ. χρήσ εω ς 1 92 0  Λ  ο. 9 7 4 ,| ο 4 .9 0

Μ ε .ο ν  τά άνταοφιιλισιρα » (>il,3 7 9 .6 5  342,785.25
Ά ί φ 1· λισ> ρα κ λ ά δ .  θαλάσσης » :><)·),2 2 ο .4 7

Μ ε ΐο ν  τ ά  ά ν τ α σ φ ά λ ισ ιρ α  » 2 2 .5 ,7 4 6 .8 0  7 9 4 73.67
Ά σ τ ” λ. κ λ ι ύ .  α σ τ ικ ή ς  Ε ύ ϊ ) ΰ γ η ;  ·> 5 1 ,8 9 4 .8 0

Μ ε ΐο ν  τ ά  α ν τα σ φ ά λ ιο τυ α  » 2 9 .8 4 0 .0 5  23,054.75

Τόκοι, τοκομερίδια καί διάφορα κέρδη . . . 145,597.75

802,323.67

ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ

330 Ό μολογίαι ’Εθνικού Δανείου Δρ. 75,000,000
500 Δαχ. δμολ. » » _ » 300,000,000
400 Μετοχαί Τραπέζης Βιομηχανίας 

4000 » Πρώτης Οικοδομικής Εταιρίας
10 Ελληνικό ΰ Νηογνώμονος

ΔΙΑ3ΕΣΙΣ T O T  ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ί Ρ ·  190,611-Ό

2(1 ο)ο τακτικόν άποθεματικόν Κεφάλαιον . 38,122.25
5 ο)ο » μέρισμα τοΐς κ. κ. Μετόχοις 100,000.—
1 ο)ο πρόσθετον » » * » » 20,000.—

10 ο)ο Φόρος επί τοΰ μερίσματος................... 13,333.35
25ο)ο  Φόρος έπί κυκλοφορίας 18800 ανωνύ

μων Μετοχικών τ ί τ λ ω ν .......................  4.700.—
8ο)ο ποσοστά κ.κ.Συμβούλων έπίδρ. 52,4*8.85 4,199.10
5ο)ο > Διευίϊΰνσεως * » > 2,624.45
5ο)ο » Υ π α λ λ ή λ ω ν ................................. 2,624.45
'Υπόλοιπον κερδών είς ν έ ο ν ............................  5,007.50

190,611.10

Έ ν  Άΰ'ήναις xfj 1 9  Μαρτίου 1 9 2 1 .

Ό  Π ρόιδρος χον Δ. ΣνμβονίΧίον Ό  Γεν. Διενά-ιντής Ό  Διεν&νντής τον  Λογιστηρίου
Λ .  Τ .  Μ Π Α Σ Ι Α Σ  Γ .  Λ .  Κ Ω Χ Σ Τ Α Χ Τ Ι Ν Ι Λ Π Σ  Χ Α Ρ .  Β Λ Λ Σ Σ Ο Ι Ι Ο Υ Λ Ο Σ
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Α. Τ Υ Π Α Λ Δ Ο Σ  ΜΠΑΣΙΑΣ

Έγεν ν ήθ η  έν Άθ ήν α ις  τήν 14 ’Ιουνίου 1868. Γόνος τής γνωστής έκ Κεφαλληνίας 
εύκλεοϋς Έπτανησιατικής οίκογενείας τ ών  Τυπάλδων. Πρώην 'Υπουργός καί προεδρεύουν 
αντιπρόεδρος τής Βουλής. Μέλος τοΰ έν " Αγη Διαρκοΰς Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου. 
Πρόεδρος και εισηγητής πλείστων κοινοβουλευτικών επιτροπών καί κυβερνητικών τοιοΰτων 
καί συμβουλίων. 'Υφηγητής έν τφ Πανεπιστήμιο). Δικηγόρος παρ’ Άρ ε ί φ  Π άγω . ’Αντι
πρόσωπος τής Ελλάδος είς πλείστας Διεθνείς Συνδιασκέψεις, Συνέδρια ή  Έπ ιτροπάς καί 
Εκθέσεις.

Πρόεδρος τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τής Ασφαλιστικής Εταιρείας «Π ρ ώτη ». 
Τ ής  ’Ανωνύμου Εταιρείας «Καπνός». ’Αντιπρόεδρος τοϋ ’Εθνικού Ελληνικού Αοϋδ. Σ υ μ- 
πράττων Σύμβουλος τής 'Ασφαλιστική; Εταιρείας « ’Ανατολή». Σύμβουλος τής Λαϊκής 
Τραπέζης.

Διδάκτοιρ τ ά  Νομικά, αριστούχος, καί τελειόφοιτος τής Φιλολογίας τού έν Αΐξ τής 
Γαλλίας Πανεπιστημίου. Συγγραφεύς έργων βραβευθέντων υπό τής Νομικής Σχολής τοΰ 
Αΐξ, τής Νομικής ’Ακαδημίας τής Τολώσσης καί τ ής ’Ακαδημίας τ ών  Ήθικοπολιτικών ’Επι
στημών τοΰ Γαλλικού ’Ινστιτούτου έν Παρισίοις καί τοϋ 'Υπουγείου τής Δημοσίας Έ κ -  
παιδεύσεως.

Ταξιάρχης τοΰ Τ άγματος τοΰ Σωτήρος. ’Ανώτερος Ταξιάρχης Γεωργίου τοΰ Α . 
Μεγαλόσταυρος τοϋ Τάγματος Τοΰ Στέμματος τής ’Ιταλίας καί τοϋ τ ής  Συλλήψεως τής 
Πορτογαλλίας. 'Ιππότης τής λεγεώνος τής  τ ι μ ής  καί ’Αξιωματικός τής ’Ακαδημίας κτλ. κτλ.

’Επίτιμος Δη μότη ς  τοΰ Δ ή μο υ  Κατωγητών καί τής Κοινότητος Πισσάδας. Μέλος 
διαφόροιν έπιστημονικών, καλλιτεχνικών καί αγαθοεργών Σωματείων Ελληνικών καί 
Γ αλλικών.

'Ο Λ-



Σ Π .  Π Α Π Α Φ Ρ Α Γ Κ Ο Σ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ Η Σ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜ ΒΟ ΥΛΟΣ  

ΠΑΡΑ ΤΑΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΙΣ 

“ ΑΝΑΤΟΛΗ,, ΚΑΙ “ ΠΡΠΤΗ,,
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Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ  Α. Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ι Δ Η Σ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ ΙΕΥΘΠΝΤΗΣ Τ Η Σ  Π Ρ Π Τ Η Σ

Ό  κ. Γεώργιο; Α. Κωνσταντινίδης, υιός τοΰ αειμνήστου Καδ-ηγητοΰ καί Λυκειάρχου 
Α. Κωνσταντινίδου τοϋ έκ διαπρεπούς τής Κύπρου οίκογενείας καταγομένου, άποπερατώσας 
τάς σπουδάς του με τ ά  ζήλου έπεδόθη ά π ό  τού 1899 εις τον ασφαλιστικόν κλάδον' ιδιαζόντως 
δε ασχοληθείς είς τόν κλάδον Ζωής εσχε την πρωτοβουλίαν τής ίδρύσεοος τής πρώτης Ασφα
λιστικής Εταιρείας Ζωής έν Έλ λ άδ ι  ή  ’Α ν α τ ο λ ή ,  ήτις τόσον ευδοκίμως καί έθνωφελώς 
δρα ά π ό  τοΰ 190·ί και τής οποίας Διευθυντής ά π ό  τοΰ 1909— 1 1 ύπήρξεν ό  κ. Γ. Κωνσταν
τινίδης.Είτα προσληφθείς ώ ς  Γενικός Διευθυντής τής νεαρας άδελφής ’Ασφαλιστικής Εται
ρείας ΓΙ ρ ώ τ  η ς παρητήΟη μ?ν τής Λιευθύνοεως τ ή ς ’Α ν α τ ο λ ή ς  παρέμεινεν δμως ώ ς  Σ ύ μ -  
βουλος ταύτης μέχρι σήμερον και συγχρόνως Γενικός Διευθυντής τής Π ρ ώ τ η ς ,  ήτις τόσον 
έπιτυχώς και εόοιώνως έργάζεται.

Δ ι ά  τήν έγνωσμένην ευγένειαν κα'ι καλωσύνην του ό  κ. Κωνσταντινίδης, ενεκα τής οποίας 
δεόντως τιμαται καί άπολαμβάνει πλήρους συμπαθείας παρά πάντων έξελέγη τελευταίως και 
Πρόεδρος τού έν Άθ ήν α ις  Συλλόγου, τ ών  Κυπρίων

d )
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ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1 8 2 1 - 1 9 2 1

“ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

τ ο μ ο ς  α . Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α

Μεταξύ τών νέων Ελληνικών ’Ασφαλιστικών 'Εταιριών 
κατατάσσεται και ή «Κυκλαδική» δημιούργημα τοϋ πνεύμα
τος και τής δράσεως τών Ιδρυτών τής Κεντρικής Τραπέζης 
τής 'Ελλάδος.

Ή  προσοχή τοΰ Ελληνικού Ναυτικού, ’ Εμπορικού καί 
Τραπεζικού κόσμου λίαν ενωρίς έστράφη πρός τήν διασφά- 
λισιν τών θαλασσίων κίνδυνων. Αυτή ή έκατονταετής ιστορία 
τοΰ Ελληνικού Βασιλείου μαρτυρεί περί τών τάσεων καί 
προσπαθειών τούτων. Μόλις έξησφαλίσθη ή 'Ελληνική ελευ
θερία διά τού Πρωτοκόλλου τοΰ Λονδίνου καί έδημιουργηθη 
τό Ελληνικόν Βασίλειον, βλέπομεν τούς κατι τήν εποχήν 
εκείνην διακρινομένους έν τώ Έλληνικώ Έμπορικώ και 
Ναυτικώ κόσμο» ίδρύονιας έν Σύρω, Πάτραις καί ΙΙειραιεΐ 
τάς πρώτας 'Ελληνικάς ασφαλιστικός 'Εταιρίας θαλασσίων 
κινδύνων. Παρά τήν πρώτην ασφαλιστικήν εταιρείαν ιδρύε
ται δεύτερα καί τρίτη, ό δέ αριθμός αυξάνεται δυσαναλό
γους πρός τόν κύκλον τών έργασιών καί τήν έκτασιν τού 
μικρού άρτιπαγούς Ελληνικού Βασιλείου.

*Η υπό τοιαύτας συνθήκας έναρξις τών εργασιών τών 
Ελληνικών ασφαλιστικών Εταιρειών εμπεριείχε πολλούς 
κινδύνους διά τό μέλλον. Τά πράγματα δέν έμελετήθησαν 
τόσον δσον έπρεπεν ούτε ϋφηρμόσίίη τό άρχαϊον Ελληνικόν 
γνωμικόν «έν τή Ενώσει ή ισχύς». Ή  Ελλάς ειχεν ανάγ
κην ενός Ισχυρού ’ Ασφαλιστικού Λόϋδ τό τοιοΰτον δέν κα- 
τωρθώθη αμέσως διότι αί αποφάσεις καί ή ΐδρυσις τών 
’Ασφαλιστικών 'Εταιρειών εγένοντο άμελετήτως. Τά πρώτα 
λοιπόν βήματα παρηκολούθησεν ή άπογοήτευσις τό δέ στά- 
διον τής έκμεταλλεύσεως έμεινεν ελεύθερον είς χεΐρας τών ξέ
νων ’Ασφαλιστικών Έταιρει ον έπί δεκάδας έτών.

Σ Ο Φ ί Ι Τ Ε Ρ Μ  Σ Κ Ε Ψ Ε Ι Σ

Είς τάς πρώτας δυσμενείς περιστάσεις δέν 
■Ιπί πολύ τό ελληνικόν πνεύμα νά μένη έ.· άδραν

δέν ήτο δυνατόν 
,’εία καί νπο-

χωρητικότητι, διότι ή πείρα τώ έδίδαξε πολλά. Έ π ί νέων 
πλέον βάσεων ό ελληνικός νοΰς κινείται, ϊνα κατακτήση τό 
οικονομικόν τοΰτο έδαφος τό απαραίτητον διά τό ελληνικόν 
Έμπόριον καί τήν 'Ελληνικήν Ναυτιλίαν. Τό πρώτον βήμα 
συνετελέσθη. Προεξαρχούσηςτής Εθνικής Τραπέζης ιδρύεται 
ή Εθνική ’Ασφαλιστική Έταιςεία Γενικών ’Ασφαλειών 
Ελλάδος, ήτις έπιτυγχάνει έν τή εξελίξει της νά άνδς,ωθή 
εις στερεόν Οικονομικόν Οικοδόμημα πρός ένίσχυσιν της 
Ελληνικής ζωής. Τ φ  1906 ό κλάδος τής ’Ασφαλείας Ζ(θής 

ευρίσκει τήν Ελληνικήν “Εταιρείαν, ήτις αποφασίζει νά τόν 
εκμεταλλευτή καί τοιαύτη ιδρύεται ή Ασφάλεια Ζωής ή 
"Ανατολή ή όποία μετά πολλής επιτυχίας έκτελεΐ τόν προο
ρισμόν της.

Ά π ό  τοΰ 1906 μέχρι τοΰ ΙΙανευρωπαϊκοϋ πολέμου τοΰ 
1914 δέν μας χωρίζουσι πολλά έτη. Ή  έκρηξις τοΰ φοβε
ρού τούτου πολέμου γεννά μεγάλας άνατροπάς, κοινωνικάς 
αναστατώσεις, άλλά συγχρόνως ανοίγει νέα στάδια δράσεως 
χαράσσει νέας οδούς έργασίας, διδάσκει πολλά τόν άτυχή- 
σαντα άνθρωπον. Ό  θάνατος γεννά τήν ζωήν. Ή  τέ
φρα λιπαίνει τόν γηράααντα άγρόν τοΰ πολιτισμού, ϊνα 
άναβλαατήατ] ό νέος φοίνιξ. Αί άνάγκαι λοιπόν τής περι- 
φρουρήσεως τών Ελληνικών κεφαλαίων, ά'τινα πλείστους διέ- 
τρεχον κινδύνους έκ τών άθρόων τορπιλλισμών έδημιούργησε 
πλείσεας Ελληνικός ασφαλείας υπό διαφόρους μορφάς. Ώ ς  
καί άλλαχοΰ γράφομεν έν τώ Τόμω ιούτω περί ’Ασφαλιστι
κών Εταιριών, άλλαι μέν άσφάλειαι ίδρύθησαν έφ ’  ώρισμέ- 
νον χρόνον καί ώρισμένον σκοπόν δΓ δ ipse jure διελύθη- 
σαν μετά τήν έκτέλεσιν τοϋ σκοπού διά τόν όποιον, ίδρύ
θησαν, άλλαι §έ τουναντίον έχουσαι ώς πρόγραμμα τών 
έργασιών των καί τήν μεταπολεμικήν περίοδον πρός διαρκή
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εκμετάλλευσιν τοΰ κλάδου. ίδρύθησαν επί τοσούτων βάσεων.

 ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΗΣ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ^
Μία έκ τών τοιουτων Ελληνικών ασφαλιστικών ‘ Εταιρειών 

ήτις ίδρύθη μέ πρόγραμμα τής διαρκούς έξυπηρετήσεως τοΰ 
Έ λ λ η ν ικ  ιΰ Εμπορίου καί τής Ελληνικής Ναυτιλίας είναι 
•/.αί ή Κυκλαδική ’Ασφαλιστική Εταιρεία.

Τή 7η Μαρτίου 1919 ενώπιον τον έν Ά θήναις Συμβο
λαιογράφου Λεωνίδα Πέρδικα υπογράφεται τό καταστατικόν 
Συμβόλαιο ν τής ’ Ανώνυμου Έταιρίαο υπό τών ιδρυτών αυτής, 
Γεωργίου Μουστάκα τραπεζίτου Iεωργίου 'Εμπειρικού 
έφοπλιστοΰ, Ά νδρέου  Ί ω ά ν  Δάμπαοη , Λεωνίδα Ζαννή  
Καμηάνη εφοπλιστών, ΚΚεάν&ους Πολέμη έφοπλιστοΰ, 
Γεωργίου Ά * τ .  Καρυστινάχη τραπεζίτου. Φιλίππου 
Δουκίσα κτηματίου.

Είς τήν ανώνυμον Ασφαλιστικήν 'Εταιρείαν υπό τών 
ιδρυτών δίδεται τό όνομα « Κυκλαδική» ώς φόρος ευγνω
μοσύνης πρός τάς ωραίας νήσους τών Κυκλάδων έκ τών 
οποίων κατάγονται οϊ πλεΐστο> τών ιδρυτών. Ή  "Ανδρος, ή 
Σΰρος, Τήνος, Νάξος, Πάρος, Σάμος κτλ. εχουσι κατοί
κους διακριθεντας είς τά ναυτικά. Οί αρχαίοι ’Αθηναίοι 
τών οποίων τό μεγαλεΐον έστηρίζετο είς τήν δΰναμιν τοΰ στό
λου των, άπό τάς Κ,υκλάδας ειχον τούς καλλίτερους θαλασίους 
συμπολεμιστάς, μετά ζηλοτύπου δέ βλέμματος παρηκολούθουν 
πάντα άτενίζοντα τάς ωραίας νήσους άπό τάς οποίας πλείστας 
•ωφελείας έκαρποΰτο ή πόλις τής IΙαλλάδος, είς οΰ τέλος καί 
καί αυτόν τόν θησαυρόν τών συμμάχων έκ τής περίφημου 
Δήλου μετακόμισαν χάριν ασφαλείας είς τόν Παρθενώνα. 
Κατά τήν έπανάστασιν τοΰ 2 L οί κάτοικοι τών Κυκλάδων 
μετά τών λοιπών αγωνιστών έξετέλεσαν πλήρως τό πρός τήν 
πατρίδα καθήκον των άγωνισθέντες κατά θάλασσαν υπέρ τής 
’Ανεξαρτησίας τής Ελληνικής φυλής. Μή έπιιρέποντος τοΰ 
χώρου νά έπεκταθώμεν εί; άλλο \>έμα τό όποιον κυρίως ανή
κει είς τόν Ζ περί Ναυτιλίας τόμον τοΰ Λευκώματος άρκού- 
μεθα είς τά ελάχιστα ταΰτα τά όποια άποτελοΰσι πενιχράν 
έπεικόνισιν έκ τής δλης Κυκλαδικής Ιστορίας. Έ ν  τφ Ζ ' 
τόμφ τοΰ Λευκώματος τής Εθνικής ‘Εκατόν εαετηρίδος 
« Περί Ναυτιλίας» θά εύρη ό αναγνώστης τήν σπουδαίαν 
συνεισφοράν τών Ναυτικών νήσων ούχί μόνον κατά τό 1821 
αλλά καί κατά τούς τελευταίους πολέμους άπό τού 1912 
μέχρι σήμερον τό ήμισυ τής επιτυχίας τής δόξης τών Ελλη
νικών δπλων οφείλεται κυρίως είς τόν πολεμικόν και εμπο
ρικόν ναυτικόν μας στόλον.

Σ Κ Ο Π Ο Σ

Σκοπός τής ‘ Εταιρείας είναι ή έπιχείρησις παντός είδους 
ασφαλειών, συνασφαλειών καί αντασφαλειών τοΰ κλάδου 
θαλάσσης, καί ιδία σωμάτων πλοίων; ναύλων, φορτίων.

λύφθη δέ ώς εξής:
Γεώργιος Μουστάκας 
Γ . ’Εμπειρικός 
Ά νδρ . Δάμπαση 
Λεων. Καμπάνης 
Κλεάνθ. Πολέμης 
Γεώρ. Καρυστινάκης 
Φίλιπ. Λουκίσας

Δρ. 300 .000  
50.000 

200.000
125.000
100.000
125.000
100.000

Τό κεφάλαιον δύναται νά αύξηθή δι’ άποφάσεως τής 
Γ  ενικής Συνελεόσεως τών Μετόχων διά νέας σειράς μετοχών 
μέχρι τοΰ ποσού τών 5 .000.000

Διά την πρώτην πενταετίαν τό Διοικητικόν Συμβουλιον 
άπετελέσθη έκ τών εξής:
Γ . Μουστάκας πςόεδρος, Γ . Εμπειρικός αντιπρόεδρος. Ά .  
Δάμπασης διευθύνων Σύμβουλος, καί τών Λ. Καμπάνη, 
Κ. Πολέμη, Φ. Λουκίσα, Γ . Κορυστινάκη.

Έ κ τοΰ ’Ισολογισμού άπό 1 Ίανουαρίου —  31 Δεκεμ
βρίου 1920 καταφαίνεται ή στερεόιης τών έργασιών τάς 
οποίας μετά περισκέψεως έκτελεΐ ή Κυκλαδική Ασφαλιστική 
Έιαιρεία.

Τό σύνολον τοΰ Ισολογισμού άνέρχεται είς 1,352.300,95 
διανέμοντα: δέ καθαρά κέρδη 329,827,91. δραχμάς.

( Υ Ψ Η Λ Ο Τ Ε Ρ Α  7* Ν 'ΓΙΛΜ '+'Μ Σ ^Α

♦  ΚΕΦ ΚΛΟΙΟΝ

Τό κεφάλαιον τής Εταιρείας ανέρχεται εις 1.000.000 
διηρημένον είς 2 .000 μετοχάς έκ 500 δρχ. έκαστη. Εκα-

*Η επιτυχία τών έργασιών τών 1 Ελληνικών ’ Ασφαλι
στικών Εταιρειών θά  είναι πολλαπλώς ’Εθνωφελής. Π ρω - 
τίστως τό Ελληνικόν ναυτικόν καί τό Έλλ. Έμπόριον θά 
εύρη ιθαγενές στήριγμα Ιπί τοΰ όποιου στηριζόμενον θά χω- 
ρήση πρός τά εμπρός, Ενα δημιουργήση τήν οικονομικήν δι- 
είσδυσιν είς τάς χώρας· τάς οποίας ήλευθέρωσεν ή Έ λλη- 
κή λόγχη καί τό Ελληνικόν τηλεβόλον, ούτε πλέον ή ‘Ελ
ληνική Ναυτιλία θά εύρίσκεται άντιμέτωπος. τής αδικαιολο
γήτου άρνήσεως τών ξένων Λόϋδνά άσφαλίζωσι πλοία Ε λλη
νικά' ή τοιαύτη προσβολή τού Ελληνικού ονόματος θά 
παυστ), ό δέ χρυσός ό έΐησίως «κρέων χάριν ασφαλειών είς 
τό εξωτερικόν θά παύσι^ άποστραγγίζων τάς Έλληνικάς 
οικονομίας, ίνα επανέρχεται είς τήν Ε λλάδα υπό τύπον Δ η 
μοσίων Δανείων ή άλλοίαν μορφήν είς βάρος τοΰ Ελληνι
κού λαοΰ.

‘ Η άπόφασις τών ‘Ελληνικών ασφαλιστικών 'Εταιρειών ΐνα 
έν συνεργασία ύποστηρίξωσι τό Ελληνικόν ναυτικόν κατά τής 
τοιαύτης διαγωγής τών ξένων ασφαλειών τιμά τούς Έ λλη 
νας άσφαλιστάς διά τήν υψηλήν άντίληψιν τής εθνικής άπο- 
στολής των.

ΑΕ Άσφάλειαι δέν είναι μόνον ζήτημα Εμπορικής έπι- 
χειρήσεως, άλλ' εχουσι πολύ άνώτερον προορισμόν τήν περι- 
φρούρησιν τής ‘Ελληνικής Ναυτιλίας, ήτις εινε είς τώ ν  
σπουδαιότερων συντελεστών τής Εθνικής δυνάμεως.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α- ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Ο Υ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜ Β Ο ΥΛΙΟ Υ Τ Η Σ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ “Η ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ,,
ΓΒΝΙΚΟΕ ΔΙΕΪΘΥΝΤΗΓ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΒΖΗΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ό  κ. Γεώργιος Α. Μουστάκας έξ Άνδρου καταγόμε
νος, ώ ς  καί ανωτέρω γράφομεν έν τφ άρθρω περί τής 
Κεντρικής Τραπέζης τής ‘Ελλάδος, είναι έκ τ ών  νεαρών 
Τραπεζιτών είς τ ό δαιμόνων τοΰ οποίου οφείλεται ή  ΐδρυ- 
σις τής Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η Σ  Τ Ρ Α ΠΕ Ζ Η Σ  τής Ελλάδος, ής  τυγχάνει 
Γενικός Διευθυντής καθώς καί τής « Κ Υ Κ Λ Α Δ Ι Κ Η Σ *  Α σ φ α 
λιστικής ‘Εταιρείας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τής όποιας 
είναι πρόεδρος.
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II

Ε Κ Α Τ Ο  Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ
1 8 2 1 - 1 9 2 1

ΧΡΤΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟ: τα ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΑ
Μ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΤΗ Σ ΕΛΛΑΔΟΣ

- A . N . n . i s r ' f c T v r o s  ε τ α ι ρ ε ί α

ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΙΡΑΙΕΙ - Π Λ Α Τ Ε Ι Α  Θ ΕΜ ΙΣΤΟΚΚΕΟΪΣ

C Λ
■>άπαν δ κίνδυνος, άλλ’ είς μέρος μικρός επί κέρδεσι μεγά-

Α '  0 ΘΕΣΜΟΣ Τ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ  ) j
>/,οις.

Ή  καταγωγή της ασφαλείας είναι σκοτεινή. Ή  πηγή 
τουτέστιν εξ ής προήλθε καί ό χρόνος κ αθ ’ δν έλαβε τήν 
γένεσιν είναι μέχρι τοΰδε άτελώς γνωστά. Έ κ  τής έρεύνης 
τών ’Αρχαίων συγγραμμάτων προκύπτει· δτι ό θεσμός τής 
άσφαλείας ήτο εν χρήσει παρά τοΐς Άρχαίοις Έλλησι καί 
συγκεκριμένως είναι γνωστόν, δτι εν είδος θαλασσίων’Α σφ α
λειών ένηργεΐτο κατά τούς χρόνους τοϋ Περικλεούς. Βρα- 
δύτερον παρά τών ’Αρχαίων Ελλήνων παρέλαβον τον θε
σμόν τούτον οί 'Ρωμαίοι. Τούτο ρητώς αναφέρει ό Πλού
ταρχος έν τφ βίω τοΰ Μάρκου Κάτωνος, ένθα λεπτομερώς 
περιγράφει ' τόν τρόπον τών συναπτομένων θαλασσίων
ασφαλειών ώς επεται :

„  έχρήσατο δε καί τώ διαβεβλημένο) μάλιστα τών
^δανεισμών επί ναυτικοίς τόν τρόπον τούτον, έκέλευε τούς 
«δανειζομένους επί κοινωνία πο?.λους παρακαλειν, γενο- 
» μένων δέ πεντήκοντα και πλοίων τοσουτων αυτός είχε μίαν 
ημερίδα διά Κουϊντίωνος άπελευθέρου τοΐς δανειζομένοις 
»συμποαγματευομένου καί συμπλεοντος, ην δ ουν ουκ είς

I Β ' .  Α Ι  Α Σ Φ Α Α Ε Ι Α Ι  Κ Α Τ Α  TON Μ Ε Σ Α ΙΩ Ν Α
Μ

Αί άσφαλιστικαί ό'μως έργασίαι ήρχισαν αναπτυσσόμε
νοι συστηματικώτερον κατά τόν μέσον αιώνα υπό τών Λ ομ
βαρδών καί τών εμπόρων τοΰ «Χανσεατικοΰ Δεσμοΰ» ο£ 
όποιοι έχρησιμοποίουν τάς άσφαλείας χάριν τών Τραπεζι
κών εργασιών των καί τοΰ μεγάλου διαμετακομιστικοΰ 
εμπορίου τό όποιον ενήργουν.

Οΰτοι, ώς φαίνεται, είναι οί εϊσηγηταί τοΰ θεσμού τού
του καί έν ’Αγγλία ενθα έγκαταστήσαντες τό κυριώτερον 
κέντρον τών επιχειρήσεων των άπήλαυον ιδιαιτέρων εμπο
ρικών προνομίων μέχρι τοΰ τέλίυς τοΰ 16ου αΐώνος. Έ κ -  
τοτε αί άσφαλιστικαί έργασίαι λαμβάνουσι τήν οριστικήν 
αυτών μορφήν καί τήν τεραστίαν αυτών άνάπτυξιν καί έξέ- 
λιξιν μέχρι σήμερον.

Τά ναυτοδάνεια καί οί κίνδυνοι τής θαλασσίας μετα
φοράς τών εμπορευμάτων κατά πρώτον έδημιούργησαν τήν 
ανάγκην εις τούς έμπορευομένους νά έςεύρωσι τρόπον, δπως
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προστατεύωσι τά συμφέροντα των καί έξασφαλίσωσιν εαυ
τούς εναντίον τών συνεπειών τών θαλασσίων κινδύνων επί 
τοϋ εμπορίου των.

Ουτω ώς αρχαιότερα μορφή ασφαλιστικής έργασίας 
αναφαίνεται ή άαφάλεια έναντίον τών θαλασσίων κιν
δύνων.

Έ κ  τής διενεργείας τής ασφαλείας έναντίον τών κυρίως 
θαλασσίων κινδύνων, προέκυψεν ώς συνέπεια καί τ'] ασφα
λεία έναντίον χινδύν<ον πυράς, οΐτινες φυσικώς παρηκο- 
λού&ουν τούς ναυτιλλομένους.

Έ κ  τής ασφαλείας τών θαλασσίων μεταφορών τών εμ
πορευμάτων βραδύτερον προέκυψε προσέτι ή ασφάλεια τής 
ζωής τών μεταφερομένων <Σκλάβων*  οι οποίοι, επιτρε
πόμενης κατά τήν εποχήν εκείνην τής έμπορίας τών αν
θρωπίνων υπάρξεων, έΟεωρούντο ώ ;  (πράγμα =  res) άντι- 
προσωπεύοντες έμπορεύσιμον αξίαν.

Εντεύθεν δέ ή αφετηρία τής ασφαλείας Ζωής κα'ι ’Ατυ
χημάτων τής οποίας ή έπέμβασις είς τήν κοινωνικήν ζωήν, 
καθ ’ δν τρόπον ήδη έξειλίχ&η, απεργάζεται θαυμάσια οι
κονομικά αποτελέσματα.

£ r . i i  m um i u u  tin  m epjis xrurcx ^

Αί ασφαλιστικοί έργασίαι έξελιχ&είσαι ουτω βαθμηδόν 
άπετέλεσαν ίδιον κλάδον έμπορικής έπιχειρήσεως καί διε
ξάγονται σήμερον συστηματικώς καί με&οδικώς παρ ’ Έ μ 
πορικών 'Εταιρειών, έπί τή βάσει τών υποδείξεων τής Ε π ι 
στήμης και τών δεδομένων τής πείρας τοΰ παρελθόντος.

Ό  κύκλος τών έργασιών τούτων έχει λάβει σήμερον 
τοιαύτην γιγαντιαίαν άνάπτυξιν καί έπέκτασιν, ώστε τό ολι
κόν ποσόν τό οποίον αί ’Ασφαλιστικοί Έ ταιρείαι, Θαλάσ
σης, Ζωής καί Πυρός μόνον, καλύπτουσι κ αθ ’ έκαστον έτος 
διά τών ’Ασφαλιστηρίων των, κατά προσέγγισιν ύπολογι- 
ζόμενον, αντιπροσωπεύεται διά τοσούτου έκπληκτικώς τερα
στίου άριθμοΰ, ώστε εύλόγως έκ πρώτης έντυπώσεως νά 
γεννηθώσι σοβαροί άμφιβολίαι περί τής άκριβείας τούτου.

Ά λ λ ’ αί Ασφαλιστικοί έργασίαι δέν περιορίζονται είς 
τούς ανωτέρω Κλάδους, άλλά παρακολουθ'ήσασαι τόν πολι
τισμόν καί τήν γενικήν πρόοδον τής άνθρωπότητος, προ- 
χτηρμόσΟησαν και θεραπεύουσιν δλας τάς απαιτήσεις τοΰ 
νεωτέρου έμπορίου καί δλας τάς δημιουργηθείσας κοινωνι- 
κάς άνάγκας.

Αί άσφάλειαι σήμερον καλύπτουσι τούς κινδύνους τούς 
προερχομένους έκ παντός είδους τυχαίων δυστυχημάτων καί 
τάς οιασδήποτε φύσεως ένδεχομένας ζημίας.

Δύναταί τις ν ’ άσφαλίση σήμερον τάς ζημίας τάς προερχο- 
μένας έξ έκρήξεως ή θραύσεως λεβήτων, ατμομηχανών, 
ήλεκρομηχανών, γκαζομηχανών καί μηχανημάτων έν γένει, 
έπίσης έκ ζώων, αυτοκινήτων, ανελκυστήρων, γερανών, 
θραύσεως ΰάλων, κλοπής ή ύπεξαιρέσεως,ασθενειών. Προσέτι 
δύναταί τις ν ’ άσφαλίση χρεώγραφα, χαρτονομίσματα καί άν- 
τι κείμενα άποστελλόμενα ταχυδρομικώς,απώλειαν έγγράφων, 
κερδών καί μερισμάτων, αδυναμίαν έκπληρώσεως δρων 
συμβολαίου καί ποικιλίαν άλλων ασφαλίσεων έναντίον τών 
παντός είδους τοιούτων κινδύνων.

V
Ή  πολεμική περίοδος ή όποία τόσα έδημιούργησε δι

δάγματα έκαλλιέργησε καί τήν ιδέαν τής διαμορφώσεως στε
ρεών ασφαλιστικών εταιρειών πρός ύποστήριξιν καί ένίσχυ-

n  . Η Ι  Α Σ Φ Α Α Ε Ι Α Ι  E f l  Ε Α Α Α Α Ι  Κ Α Τ Α  Τ Η Ν  
( Γ  Π Ο Λ Ε Μ Ι Κ Η Ν  ΠΕΡΙΟΑΟΝ

σιν τοΰ Ελληνικού έμπορίου. Ό  Ελληνικός Ε μ πορικός 
κόσμος άνδρωθείς πλέον διησθάνετο τήν επιτακτικήν ανάγ
κην, δτι δέν έπρεπε διαρκώς νά καταφεύγη είς ξένας Ε τ α ι 
ρείας παρά ταίς όποίαις εύρισκεν δχι όλίγας δυσκολίας, θι- 
γομένης καί αυτής τής Ε θνικής του άξιοπρεπείας. Ά ντε- 
λαμβάνετο, δτι έπρεπε καί δτι ήτο ικανός νά δημιουργήση 
τοιούτου είδους Εταιρείας Ά σφαλιστικάς έξυπηςετούσας τό 
έμπόριον του. Τέλος τά ετήσια ποσά, τά όποϊα έξήρχοντο 
ώς ασφάλιστρα έκ τής χώρας, ϊνα άποταμιεύωνται παρά τών 
ξένων ασφαλιστικών εταιρειών άντεπροσώπευον ούχί εύκα- 
ταφρόνητον ποσόν έλαττοΰν τόν γενικόν Ε θνικόν  πλούτον, 
ένώ άντιθέτως θά  συνέβαινε διά τών Ελληνικών Α σ φ α 
λιστικών Εταιρειών. Είς στατιστικός πίνας τών κερδών 
τών ξένων “Εταιρειών τόσον τών μεγάλων κρατών, δσον καί 
τής μικράς Ελβετίας θ ά  κατεδείκνυε τήν οικονομικήν ά- 
φαίμαξιν τήν οποίαν ύφίστατο τό Ελληνικόν έμπόριον 
ένεκα τής έλλείψεως σοβαρών Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Αί πολεμικοί λοιπόν άνάγκαι κατά τήν φοβεράν σύρ- 
ραξιν τοΰ Πανευρωπαϊκού πολέμου έγέννησαν έν 'Ελλάδι 
πολλας Άσφαλιστικάς 'Εταιρείας. Έ κ  τούτων άλλαι μέν 
συστάσαι χάριν αυτής ταύτης τής εμπολέμου καταστάσεως 
διελύθησαν άμα τώ πέρατι τοΰ πολέμου καί τοΰ σκοπού δι' 
δν ίδρύθησαν, άλλαι τουναντίον έχουσαι ώς πρόγραμμα καί 
τήν μεταπολεμικήν έκμετάλλευσιν τών τοιούτων έργασιών 
έξηκολούί>ησαν τάς έργασίας των.—

ε Ε .  ΙΑΡΪΣΙΣ ΤΗΣ AR2IYMDY  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ^

'Υ π ό  τό πρόγραμμα της διαρκούς ένισχύσεως τού έμ
πορίου, τής Βιομηχανίας καί Ναυτιλίας ίδρύθη ή Α νώ νυμος 
Ασφαλιστική Ε ταιρεία “ Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Ι Τ Η Σ  
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ ,, έδρεύουσα έν Πειραιεί δυνάμει τοΰ άπό 6 
Δεκεμβρίου 1917 Β. Δ . τοΰ έγκρίναντος τά ύπ’ αριθμόν 
34515 τής 25ης ’Οκτωβρίου,, 34652 τής 30ης Νοεμβρίου 
καί 34646 τής 30ης Νοεμβρίου 1917 συμβόλαια τοΰ έν 
Πειραιεί Συμβολαιογράφου Δημ. I. Πολιτάκη. Τό ευρύ 
μέλλον τοΰ Πειραιώς άπό άπόψεως Ναυακής-Βιομηχανικής 
καί Έμπορικής είναι εις δλους κατάδηλον. Ή  Γεωγραφική 
θέσις τοΰ Πειραιώς ώς επινείου τής Πρωτευούσης καί κέν
τρου καί αφετηρίας τοΰ σιδηροδρομικού δικτύου τοΰ συνδέ- 
οντος τούτον μετά τής λοιπής 'Ελλάδος, τής Α νατολής καί 
τής Ευρώπης θά  καταστήση τούτον τόν πρώτον λιμένα τής 
Ανατολικής Μεσογείου.

Οί ένθουσιώδεις λοιπόν κεφαλαιούχοι, οί άγαπώντες 
και προβλεποντες τό μέλλον τοΰ Πειραιώς, οί οποίοι υπήρ
ξαν έκ τών ιδρυτών καί τών κυριωτέρων Μετόχων τής Τρα
πέζης Πειραιώς, άπεφάσισαν τήν ϊδρυσιν σοβαράς Ε λλη 
νικής Ασφαλιστικής Εταιρείας, έκ παραλλήλου πρός τήν 
ιδρυθΐίσαν Τράπεζαν Πειραιώς καί τήν έξυπηρέτησιν τών 
πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων τοΰ ’Έ θνους διά τής ένι- 
σχυσεως τοϋ Έμπορίου, Βιομηχανίας καί Ναυτιλίας παρέ- 
χοντες ουτω παράδειγμα εύστοχου καί έθνωφελοΰς χρησι 
μοποιήσεως τών κεφαλαίων των. Οί κ. κ. Γεώργιος Κ . 
Δρακούλης, Νικόλαος Δ . Λυκιαρδόπουλος, Α νδρέας καί 
Κωνσταντίνος Μαζαράκης εγένοντο οί ίδρυται καί έκ τών 
κυριωτέρων μετόχων τής Τραπέζης Πειραιώς καί τής Α 
σφαλιστικής Εταιρείας “ ΓΕ Ν ΙΚ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Ι Τ Η Σ  
Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ ,,.—

Τοΰ πρώτου Διοικητικοΰ Συμβουλίου έξελέγη Π ρόεδρος 
ό κ. Γεώργιος Κ. Δρακούλης καί Αντιπρόεδρος ό κ. Κ ων-
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•οταντΐνος Σαμαράς, Μέλη δέ οί κ. κ. Νικόλαος Δ. Λυκιαρ- 
δόπουλος, Σταμ. Γ . ’Εμπειρικός, Έ μ μ . Μιχαλινός, Κ ω ν
σταντίνος I. Μαζαράκης, Μιχ. Καραμάνος, Γεώργιος Γρά- 
τσος, Κων. Μεζάς, Ή λίας Κουλουκουντής και Αντώνιος 
Κανελλόπουλος.

Διευθύνων Σύμβουλος δ κ. Έ μ μ . Μιχαλινός.
Ή  Ε ταιρεία  “ Γ Ε Ν ΙΚ Α Ι Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Ι Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α 

Δ Ο Σ ,, ηρχισε τάς εργασίας της κατά Δεκέμβριον τοΰ 1917.
Τό έτος τοΰτο ύπήρξεν ή εποχή τής μεγαλειτέρας έντά- 

■σεως τοΰ Παγκοσμίου πολέμου, οί δέ άθρόοι τορπιλλισμοι 
τών υποβρυχίων, ειχον δυσχεράνει εις μέγιστον βαθμόν τάς 
θαλασσίας συγκοινωνίας καί είχον δημιουργήσει παντοίας 
■στερήσεις καί έ'λλειψιν τών ειδών τής πρώτης ανάγκης.

Ή δυνήθη δθεν νά έξυπηρετήση κατά τήν δυσχερή ταΰ- 
την περίοδον τάς θαλασσίας μεταφοράς καί τόν επισιτισμόν 
τής χώρας καί τών 'Ελληνικών παραλίων καί Νήσων άσφα- 
λίζουσα, τά διάφορα φορτία καί τά σκάφη τών ιστιοφόρων 
καί τών άτμοπλοίων δι’ ών διενηργεΐτο τότε δ επισιτισμός.

Τά από τής ίδρΰσεως τής Εταιρείας μέχρι σήμερον έκ- 
δοΟέντα ασφαλιστήρια άμφοτέρων τών Κλάδων Πυρός τε 
καί Θαλάσσης ανέρχονται είς 20130.— άντιπροσωπεΰοντα 
άσφαλισθέν ποσόν εν συνόλω Δραχμάς : 640.500.000.

Είσέπραξεν από τούς άσφαλισθέντας ασφάλιστρα Δραχ.
7.400.000.—  καί έπλήρωσεν είς τούτους αποζημιώσεις αί 
όποΐαι κατ’ είδος ζημιών ανέρχονται είς τά ακόλουθα ποσά: 
Διά φορτία καί σκάφη Ιστιοφόρων καί

άτμοπλοίων συνεπεία τορπιλλισμών. Δρχ. 1.927.125 — 
» φορτία καί σκάφη ιστιοφόρων καί 

άτμοπλοίων συνεπεία θαλασίων
α τ υ χ η μ ά τω ν .....................................  » 3.057.875.—

» Οικοδομήματα, εμπορεύματα κλπ.
συνεπεία π υρκ α ϊώ ν .......................  » 643.000.—

’Ή τοι έπλήρωσεν αποζημιώσεις έν δλω Δρχ. 5.628.000. —

Οί ανωτέρω αριθμοί δμιλοΰν εύγλώττως περί τής μέχρι 
τοΰδε κοινωφελούς δράσεως τής Εταιρείας ταύιης, ητις 
δικαίως απέκτησε τήν εμπιστοσύνην τοΰ Κοινοΰ διά τής προ
θύμου καί δικαίας καταβολής τών αποζημιώσεων επί τών 
π ραγματοπ οιου μένω ν κινδύ νων.

Ή  εταιρεία «Γενικοί Άσφάλειαι τής Ε λλάδος» βα- 
δίζουσα σταθερώς πρός τήν πραγματοποίησιν τοΰ κοινωφε
λούς προορισμού τόν όποιον οι ίδρυταί κατά τήν σύστασιν 
ταύτης προέί)εντο καί δπως άνταποκριθή εις τάς απαιτή
σεις τής δσημέραι εύρυνομένης πελατείας της έπέτυχεν τήν 
σύναψιν ευνοϊκών άντασφαλιστικών συμβάσεων μετ’ ’Α σ 
φαλιστών τοΰ ’Αγγλικοΰ Λόϋδ καί τινων έκ τών καλλιτέρων 
’Αγγλικών ’Ασφαλιστικών 'Εταιρειών.

'Η  τοιαύτη ενέργεια θέλει υποβοηθήσει έξόχως τήν Ε 
ταιρείαν ταύτην νά εύρύνη τόν κύκλον τών εργασιών της 
ου μόνον εντός τής Παλαιός καί Νέας Ε λλάδος ένθα εργά
ζεται μέχρι τοΰδε, αλλά, καί είς τάς χώρας έκείνας τής εθνι
κής κληρονομιάς τάς κατοικουμένας πυκνώς υπό τών αλυ
τρώτων αδελφών μας είς τάς δποίας δι’ άτρύτων μόχθων 
καί θυσιών τοΰ Έλληνικοΰ λαού καί διά τής ανδρείας τοΰ 
στρατεύματος έδόθη ή ελευθερία καί ών συντελεΐται δσον 
ούπω ή όριστική εθνική άποκατάστασις.

H  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ flIOIKHTIKON iyiwboyaion Si
Κ 3-----------------------------------------------------------------    (2 /

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελεϊται ήδη έκ τών κ.

κ. Γεωργίου Κ. Δρακούλη ώς Προέδρου, τοΰ κ. Κ. Μαζα- 
ράκη ώ ς ’Αντιπροέδρου καί τών Μελών κ. κ. Γ . ’Ανδρο
νίκου, Γ . Γράτσου, Π . Γ . Καμήλου, Α . Κανελλοπούλου, 
Ν. Δ . Λυκιαρδοπούλου καί Γ . Φραγκισκάτου.

'Η  Διεύθυνσις τών εργασιών έν γένει έχει άνατεθή άπό 
διετίας περίπου είς τούς κ. κ. Γεράσιμον Σ . Μακρήν ως 
Γενικόν διευθυντήν καί Παναγήν Γ . Καμήλον ώς Συμ- 
πράττοντα Σύμβουλον.

Αί «Γενικαί’Ασφαλειαι τής 'Ελλάδος* διαπνεόμεναι υπό 
εύρυτέρου πνεύματος δέν περιωρίσθησαν εις τόν στενόν 
κύκλον τών εν Έ λλάδι εργασιών, άλλ’ έπεξέτειναν αύτάς 
μέ αποφασιστικότητα τόσον είς τήν εγγύς ’Ανατολήν, δσον 
καί είς άλλας πόλεις τοΰ έξωτερικοΰ μέ πρόγραμμα καί 
σκοπούς αμέσως καί εμμέσως ώφελίμους είς τό 'Ελληνικόν 
έμπόριον καί τό ’Έ θνος. Ά ποδίδομεν τάς επισκέψεις τών 
έν Έλλάδι πρό πολλοΰ έργαζομένων ξένων Εταιρειών. 
Ούτω έχει ήδη Πρακτορεία: έν Αίγύητω  ( ’Αλεξάνδρεια, 
Κάϊρον, Π όρτ-Σαΐδ) έν Κ νηρω  (Λεμεσός, Λάρναξ, ’Α μ μ ό
χωστος) έν Σμύρνή, Κυδωνί&ις, ΚωνσταντινουπόΙει.

Έ ν  δέ τή Δυτική Ευρώπη : έν Μαασαλίψ, Παριαίοις, 
Αονδίνω.

Τέλος,έχει άνω τών πεντήκοντα Πρακτορείων είς τάς κυ- 
ριωτέρας πόλεις καί λιμένας τής Παλαιός καί ΝέαςΈλλάδος.

Ε Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  S
So______________________________

Κατάδηλος είναι ήδη ή μεγίστη ωφέλεια καί χρησιμό- 
της τών ’Ασφαλειών.

Διά τούτων εξυπηρετείται δχι μόνον τό άτομον από τής 
καθαρός άπόψεως τοΰ έμπορευομένου ή τοΰ ναυτικοΰάλλά 
καί άπό τής γενικωτέρας αυτού θέσεως ώς μέλους και συν- 
τελεστού τής προόδου τής τε κοινωνίας καί τοΰ πολιτισμού.

'Η  ασφάλεια δίδει θάρρος καί ενεργητικότητα είς τόν 
επιχειρηματίαν, δστις μετά ψυχικής ηρεμίας προχωρεί, είς 
τάς αποφάσεις του μή περισπώμενος έκ τής σκέψεως πιθα
νού ατυχήματος έχων έξησφαλισμένην τήν οικονομικήν ύπό- 
στασιν αυτού καί τών περί εαυτόν, εάν ή μοίρα φανή δυ
σμενής είς τόν άγώνά του.

Ή  άσφάλεια έν τή εύρεία σημασία της διασώζει τά 
άπολεσ&έντα άγα&ά.

’Αλλά καί άπό Ε θνικής άπόψεως αί άσφάλειαι είναι 
δ μεγαλείτερος συντελεστής τοΰ μεγαλείου καί τής άκμής 
τοΰ έθνους.

Συμβαδίζουσαι καί ύποβοηθοΰσαι τήν εμπορικήν και 
ναυτικήν κίνησιν δημιουργούσι τήν πρόοδον και τήν ειρη
νικήν κατάκτησιν.

Αί εμπορικοί έπιχειρήσεις άνευ συμβαδιζούσης άσφα
λείας είναι οικοδόμημα άνευ θεμελίων παρασυρόμενον υπό 
τοΰ πρώτου κύματος τοΰ οίκονομικοΰ σάλου.

Άποκαρδιοΰσι τόν έπί έτη μοχθήσαντα έμπορον, δστις 
ούδεμίαν άνακούφισιν ευρίσκει κατά τάς τραγικάς στιγμάς 
τής άποτυχίας τών εμπορικών του έπιχειρήσεων. ’Αντιθέ- 
τως δ ευσυνείδητος έμπορος δ άποτυγχάνων, διότι δέν προ- 
έβλεψε πράγματα λογικώς αδύνατα είς πρόβλεψιν, ευρί
σκει έν τή ποικίλη μορφή τών ασφαλειών τό στερεόν έδα
φος έπί τοΰ δποίου θ ά  δυνηθή νά οίκοδομήβη έκ νέου, 
διότι δέν είναι δυνατόν νά τόν έγκαταλείψη ή έλπίς τής 
άνορθώσεως.

Ή  ’Ασφάλεια δημιουργεί ούχί μότον τήν πρόοδον, 
αλλά καί τήν ειρηνικήν κατάκτησιν, διότι δ έν οίαδήποτε
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χώρα είτε ελληνική είτε αλλοδαπή άσφαλίζων οφείλει νά 
γνωρίζη πρόσωπα και πράγματα, είναι ήναγκασμένος νά 
γνωρίζη τήν δΰναμίν καί τήν κίνησιν τών προσώπων, 
σπουδάζει τελείως τό οικονομικόν έδαφος έφ ’ ού θ ά  καλ- 
λιεργήστ) τάς εργασίας του- άλλ’ ή τοιαΰτη γνώσις καί με
λέτη τί άλλο είναι ή ειρηνική κατάκτησις έπί τής οποίας 
μετά ταΰτα στηρίζονται οί άνώτεροι σκοποί τοϋ ’Έθνους;

Π άσαι αι εκδηλώσεις τής ζωής καί τής μεγαλουργίας 
ενός έθνους είναι άναποσπάστως συνδεδεμέναι μετά τών 
ασφαλειών αϊτινες άποφέρουσι τήν υλικήν ευημερίαν.

Οι Έλληνες ναυτίλοι διά τής εμπορίας καί τής τόλμης 
των έδημιοΰργησαν τόν πλοΰτον καί τήν ικανότητα δι’ ων 
άπέκρουσαν τούς Πέρσας καί έν τή υλική ευημερία ή οποία 
άπέρρευσεν έκ τής νίκης εΰρον τήν ευκαιρίαν νά καλλιεργή- 
σωσι τάς τέχνας, νά άναπτύξωσι τάς έπιστήμας καί τά γράμ
ματα είς σημεΐον προκαλοΰν σήμερον τόν θαυμασμόν τοϋ 
πεπολιτισμένου κόσμου, δστις μένει έκθαμβος προ τοΰ με
γαλείου τοΰ Π αρθενώνος, τής πολιτικής περινοίας τοΰ Πε
ρικλεούς καί τής σοφίας τοΰ Σωκράτους καί τοΰ Πλάτωνος. 
Τά ευρωπαϊκά έμπορικά περιοδικά ή βιβλία πάσαν σημε
ρινήν κίνησιν ζητοΰσι νά τήν άναγάγωσιν είς τήν άρχαιό-

τητα, άναδιφώσιν αυτήν και μένουσιν έκπληκτοι, δταν ευ- 
ρωσι τάς σημερινάς σκέψεις των άντανακλωμένας είς τήν 
διανοητικότητα τής άρχαίας τών Ελλήνων σοφίας.

Ή  Φλωρεντία καί ή Π ΐσα μετά τής μαγευτικής Βενε
τίας τήν δΰναμίν των καί τό παρελθόν μεγαλεΐον όφείλου- 
σιν εις τήν υλικήν ευημερίαν τήν οποίαν έδημιοΰργησε τό 
εμπορικόν πνεΰμα τών έπιχειρηματικών τέκνων των.

Ή  θαλασσοκράτειρα Βρεττανία, ή Κυβερνώσα σήμερον 
τάς τΰχας τής άνθρωπότητος, οφείλει τήν δΰναμίν της είς 
τήν τόλμην καί άποφασιστικότητα τόσον τής Έλισσάβετ, 
ήτις καταστρέφουσα τόν 'Ισπανικόν στόλον έθεσε στερεά 
τά θεμέλια τοΰ Άγγλικοΰ μεγαλείου, δσον καί τών ναυτι
κών τέκνων της, άτινα νικηφόρα άνά τήν ύφήλιον περιή- 
γαγον τήν ’Αγγλικήν σημαίαν, πρώτον πρός εμπορικήν 
κατάκτησιν καί διείσδυσιν καί εϊτα πρός ανώτερους πολιτι
κούς σκοπούς· οΰτω τήν ’Αγγλικήν Εμπορικήν Εταιρείαν 
τών Ινδιών διεδέχθη ή πολιτική κατάκτησις τής σήμεοον.

Ή  φειδώ καί ή σΰνεσις περί τάς έμπορικάς επιχειρήσεις 
μετά προβλέψεων έπί λογικών βάσεων πρός οικονομικήν 
διείσδυσιν θά  δημιουργήσωσι τήν ευημερίαν καί τήν μέλ- 
λουσαν δΰναμίν καί μεγαλεΐον τοΰ ’Έ θνους.



ΓΕ Ω Ρ ΓΙ Ο Σ  Κ. ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ
Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  τ ο ν  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ  

Τ Η Σ  Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Υ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι  Α Σ φ Α Λ Ε Ι Α Ι  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

Ό  γνωστός έκ τ ών  παλαιοτέρα>ν Εφοπλιστών τής προπολεμικής περιόδου κ. Γεώργιος 

Κ. Δρακούλης ές ’Ιθάκης καταγόμενος έγένετο ό  ιδρυτής τοΰ έν Ρουμανία υμονύμου Έ  μ π ο -  
ρ ι κ ο ΰ  καί  Ν α υ τ ι κ ο ΰ  Οίκου. Γραφεία τοΰ Οίκου τούτου εργάζονται έν Άθ ήν α ις  και 

Λονδίνψ υπό τόν τίτ?^ον D r a c o u l i s  L t d .  Είναι’Α ν τ ι π ρ ό ε δ ρ ο ς  καί έκ τ ών  ιδρυτών τής 
Τραπέζης Πειραιώς καί Π ρ ό ε δ ρ ο ς  τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τ ών  Γ ενικών ’Ασφαλειών 
τής Ελλάδος. Περί τής κοινωνικής καί πολιτειακής δράσεως ώ ς  καί τής σπουδαιοτάτης 

εισφορά: τοΰ κ. Γ. Κ. Δρακούλη είς τόν Ναυτικόν ’Εμπορικόν Στόλον τής 'Ελλάδος ά π ό  
άπόψεως ’Εθνικής ώφελείας γράφομεν έκτενώς έν τφ Ζ τ ό μ φ  τοΰ Πανελληνίου Λευκώμα

τος «Περί Ναυτιλίας».
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Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ Ι Ν Ο Σ  ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ
Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Ο Υ  Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Ο Υ  Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ

Τ Η Σ  ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ Τ Η Σ  ΕΛΛΑΔΟΣ 

 -----

Ό  κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης έκ Μαζαρακάτων τής Κεφαλληνίας καταγόμενος 
είναι έκ τ ών  παλαιοτέρων έξ επαγγέλματος Εφοπλιστών, οΐτινες ούχι όλίγας υπηρεσίας 
προσέφερον είς τ ό  ’Έθνο ς κατά τούς ένδοξους πολέμους τοΰ 1912-13 καί 17-21.

Είναι έκ τ ών  ιδρυτών κα'ι Συμβούλων τής Τραπέζης Πειραιώς.
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Σ.  ΜΑΚΡΗΣ
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ  

Τ Η Σ  Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Υ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι  Α Σ Φ Α Α Ε Ι Α Ι  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
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ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1821-1921

“ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ Λ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ά
^ — § > "

ΕΛΛΗ Ν ΙΚ Η  Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η  Ε Τ Α ΙΡ Ε ΙΑ
“ Η  Κ Α Λ Η  Π Ι Σ Τ Ι Σ , ,

Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α  - Ε Δ Ρ Ε Υ Ο Υ Σ Α  Ε Ν  Π Ε Ι Ρ Α Ι Ε Ι

Τ Ι άγκυρα μετά πηδαλίου είς τό μέσον, μέ δυο τρίαι
νας χιαστί, δεξιά δέ μέ τήν εικόνα ταξιδεΰοντος ύπερωκεα- 
νείου, ενώ αριστερά απεικονίζεται πυρπολοΰμενον μέγαρον 
άποτελοΰσιν εν ώραίω συνδυασμό» τό σήμα τής ’Ανωνύμου  
'Ελληνικής ’Ασφαλιστικής 'Εταιρείας « Ή  Καλή Πί- 
οτις» Bona fides.

Ή  Καλή Πίστις είναι άπό τάς νεωτέρας άσφαλιστικάς 
εταιρείας γέννημα τοΰ επιχειρηματικού πνεύματος, τών ’Α 
δελφών κ. κ. Εμπειρικών.

Οι αδελφοί Εμπειρικοί, οΐ όποιοι διεκρίθησαν ώς έφο- 
πλισται τής προπολεμικής περιόδου μέ τήν διακρίνουσαν 
αυτούς ικανότητα έστρεψαν μετά προσοχής τό βλέμμα και 
πρός τόν σπουδαΐον τοΰτον Κλάδον τής συγγενοΰς πρός 
τήν Ναυτιλίαν έπιχειρήσεως. Ό π ω ς  και άλλαχοΰ γράφομεν 
Ιν τώ  Τόμο» τούτο» τοΰ Λευκώματος τής Εθνικής Έ κατον- 
ταετηρίδος οί άθρόοι τορπιλισμοί έγέννησαν τήν άναπόδρα- 
στον ανάγκην τής ασφαλείας. Τά ξένα δμως Λόϋδ έφερον 
πολλάς δυσκολίας, ήτο ανάγκη ταχείας διευθετήσεως, ίνα 
μή διακυβεΰωνται ολόκληροι περιουσίαι κτηθεΐσαι μέ αγώ 
νας καί κινδύνους, μέ θυσίαν αίματος καί άφάνταστον τόλ
μην. Τά γεγονότα έγέννησαν πολλάς άσφαλιστικάς 'Εται
ρείας, αΐτινες συνεστήθησαν είτε έφ ’ ώρισμένον χρονικόν 
διάστημα, εϊτε δι’ ώρισμένον σκοπόν· παρελθόντος τοΰ 
χρόνου ή τοΰ σκοποΰ, επόμενον ήτο νά διαλυθώσι* τοΰτο 
καί συνέβη. Τούναντίοτ αλλαι άσφαλιστικαί Έταιρεϊαι δέν 
ίδρύΟησαν ώ ς πρόσκαιρος θεραπεία κακοΰ, άλλά τουναν

τίον μέ βάσεις σταθεράς καί μέ πρόγραμμα εΰρυτέρας δι·. 
αρκείας καί ένισχύσεως τοΰ Έλληνικοΰ ’Εμπορίου καί τής 
'Ελληνικής Ναυτιλίας.

Ύ π ό  τοιοΰτον πρόγραμμα σκοπιμότητος ίδρύθη ή ’Α 
νώνυμος Έλλ. ’Ασφαλιστική 'Εταιρεία «ή Καλή Πίστις*,

α -
ΙΑΡΫΣΙΣ ΤΗΣ ΚΑΠΗΣ ΠΙΣΤΕ2Σ

- α

.16-α
Διά τοΰ ύπ’ άριθ. 43243, 43295 καί 43471 συμβο- 

λαίου τοΰ Συμβολαιογράφου ’Αθηνών Ή ρακλέους Σ . Καρ- 
κούλια τφ 1917 συνομολογεϊται καί υπογράφεται τό Κα·< 
ταστατικόν τής ίδρύσεως τής ’Ασφαλιστικής Εταιρείας ή 
Καλή Πίστις, τό όποιον έπικυροΰται διά τοΰ Β. Δ . τής 
6 Ίανουαρίου 1918. Τό καταστατικόν τροποποιηθέν ύπό 
τής Γενικής τών μετόχων Συνελεύσεως κατά τήν 20ήν Φε
βρουάριου 1920 έγκρίνεται κατά τήν τροποποίησίν του ύπό 
νέου Β. Δ . τής 29ης ’Απριλίου 1920.

Κ Ε φ Α Α Λ Ι Ο Ν
Τό Κεφάλαιον τής Ε ταιρεία ; ώρίσί>η είς 2.000.000 

διηρημένον είς 4.000 μετοχάς εκ δραχμών πεντακοσίων 
έκάστη, άναληφθείσας κατά τό πλεΐστον ύπό τών ’Αδελφών 
κ. κ. ’Εμπειρικών.

Α Ι Α Ρ Κ Ε Ι Η

Ή  διάρκεια τής Εταιρείας ώρίσ&η διά μίαν είκοσαε-
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ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΉΡΙΔΟΣ

tiav μέ δικαίωμα παρατάσεως κατόπιν άποφάσεως υπό 
νής Γενικής τών μετόχων Συνελεΰσεως.

χ κ ο  j i o z

Ό  σκοπός τής Εταιρείας είναι εύρύτατος : Ή  Ε τ α ι 
ρεία σκοπεί $ν τε τή 'Ελλάδι και αλλοδαπή Α ')  τήν δια κα
ταβολής ασφαλίστρων ενέργειαν ύπ ’ αυτής, είτε δι’ ίδιον 
λ)σμόν, είτε διά λ)σμόν άλλων προσώπων, είτε διά συμμε
τοχής ή συνεργασίας προς άλλα πρόσωπα, σωματεία, Τρα- 
πέζας ή 'Εταιρίας τόν αυτόν έπιδιωκούσας σκοπόν άσφαλί- 
σεων ή άντασφαλίσεων κατά παντός κυνδΰνου επιτρεπόμε
νου υπό τοΰ νόμου. Β ) τήν συνομολόγησιν επ’ όνόματι αυ
τής δανείων Ιπί υποθήκη κατά τούς δρους τοΰ νόμου 1023 
«πεςι ιδιωτικής έπιχειρήσεως άσφαλίσεως? Γ '.)  Τήν ενέρ
γειαν ύπ ’ αυτής κ α θ ’ δσον αφορά τό μετά τήν ασφαλιστι
κήν τοπο&έτησιν υπόλοιπον τοΰ καταβεβλημένου κεφαλαίου 
της επενδύσεων. Δ '.)  Τήν άνάληψιν ύπ ’ αυτής δικαιωμά
των και υποχρεώσεων εκ παντός είδους και έφ ' οίουδήποτε 
■φυσικού f νομικοϋ προσώπου συνομολογηθεισών ώς άνω 
ασφαλίσεων, ώ ς καί τήν συγχώνευσή έαυτής μ εθ ’ οίασδή- 
ποτε άλλης Εταιρείας τόν αυτόν έχοΰσης σκοπόν. Ε .) Τήν 
άνάληψιν ύπ’ αυτής έπί προμήθεια τής αντιπροσωπείας ή 
πρακτορείας πάσης άλλης όμοειδοΰς ημεδαπής ή αλλοδαπής 
Ε ταιρείας συμμορφωθείσης πρός τάς διατάξεις τοΰ Ε λλη 
νικού Νόμου, ή σωματείου ή όμάδος προσώποον έκτελοΰν- 
των άσφαλιστικάς επιχειρήσεις. Τ '.) Τήν ι'δρυσιν ύπ’ αυτής, 
;εν τε τφ  έσωτερικφ καί τώ έξωτερικώ, πρακτορείων πρός 
■ενέργειαν πασών τών έν τοΐς πρόσθεν άναφερομένων πρά
ξεων. Τήν μετ’ άπόφασιν τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου έπέ- 
χτασιν τών άσφαλιστικών επιχειρήσεων καί έπί παντός εί
δους άσφαλίσεως εξαιρέσει τοΰ κλάδου άσφαλείας ζωής, δι’ 
δν  άπαιτηθήσεται ειδική άδεια λειτουργίας, χορηγηθ·ησο- 
■μένη κατά τον Νόμον υπό τοϋ Υ πουργείου τή: ’Εθνικής 
Οικονομίας.

δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ί  x V M f i Q Y A i o f i  Ί ]

Κατά τό Καταστατικόν της ή Εταιρεία διοικεΐται υπό 
Διοικητικού Συμβουλίου άπό τριών μέχςι πέντε Συμβού
λων. Διά τήν πρώτην δμως πενταετίαν τό Διοικητικόν Συμ- 
βούλιον άπηρτίσθη έκ τών εξής ιδρυτών τής Εταιρείας : 
Λεωνίδα Α . Εμπειρικόν, Μαρή Λ . ’Εμπειρικόν, καί 
'Ανίρέου Π. Βερνκίου.

Γενικός Διεν&υνιής τής 'Εταιρείας διωρίσθη ό Ν. Μ. 
Χαραλάμπης.

Έ κ  τού δημοβιευομένου Ίσολογισμοΰ τής Εταιρείας 
καταφαίνεται ή δΰναμις καί ή επιτυχής αυτής δράσις, πα- 
ρσχ'σιάζουσα έν τώ μόλις τριετεΐ αυτής βίω  τακτικά καί

μαθηματικά αποθέματα ύπερβαίνοντα τάς 900,000 δραχ. 
ητοι πλησιάζοντα πλέον τό ήμισυ τοΰ κεφαλαίου της.

C 75Ν Τ Ι Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Υ
Λ

J
Ή  ΐδρυσις Ελληνικών ’Ασφαλιστικών 'Εταιρειών είναι 

βεβαίως φωτεινόν καί εύοίωνον σημεΐον τής Οίκονομικής 
έξελίξεως καί προόδου· ό σύνδεσμος μάλιστα τώχ 'Ελλη
νικών ’Ασφαλιστικών Ε ταιρειών διά τών αντασφαλειών 
γεννά τήν αλληλεγγύην καί προσοχήν μεταξύ τών ΔιευΘυ- 
νόντων τά Ελληνικά Οικονομικά ταΰτα ιδρύματα., ώστε 
έπ ’ άσφαλοΰς Οικονομικού έδάφους ιδρυόμενα μέ θε
μέλια σταθερά νά μή διατρέξωσιν ούδένα κίνδυνον έν τή 
εξελίξει των, ούτε νά παρουσιασθή ή είκών τών σφαλ
μάτων, ή οποία παρηκολούθησε τάς πρώτας Έλληνικάς 
Άσφαλιστικάς Εταιρείας τάς ίδρυθείσας κατά τήν σΰστα- 
σιν τοΰ Ελληνικού Βασιλείου μετά τό 1*3">: άλλ’ έκτος 
τής τοιαύτης άπόψεως καθώς καί τής έτέρας μορφής τοΰ 
αύτοΰ προβλήματος, τής έκροής δηλαδή έκ τής χώρας τοΰ 
Έλληνικοΰ χρήματος διά >-;’τών ξένων ασφαλιστικών 'Ε 
ταιρειών, έπί τής Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας ή 
Καλή Πίστις εχομεν νά παρατηρήσωμεν καί τά εξής πλεο- 
νεκνήματα. CH ασφάλεια έπί τών θαλασσίων κίνδυνων 
ύπήρξεν ή πηγή δλων τών είδών άσφαλείας.

Κλάοντες τάς γραμμάς ταΰτας τοΰ πανηγυρικού έπί τή 
Ε θνική  Έκατονταετηρίδι Λευκώματος ευχόμεθα, όπως ή 
δευτέρα Ε θνική  ' Εκατόνταετηρίς τοΰ - (*-ί1 εΐ·ρη τάς Έ λ 
ληνικάς Άσφαλιστικάς Εταιρείας έν τελεία άνδριόσει έφα- 
μίλλους πρός τάς Ευρωπαϊκάς καί παρεχοΰσας πάσαν έμπι- 
στοσύνην πρός τό κοινόν, τό όποιον μ εθ ’ υπερηφανείας καί 
πεποιθήσεως φά στρέφη τό βλέμμα πρός παν Ελληνικόν 
Οικονομικόν "Ιδρυμα. Αί νέαι Ελληνικαι χώραι, αί άποτε- 
λούσαι τήν πατρώαν κληρονομιάν, αί άπελευθεροΰμεναι ή 
μία μετά τήν άλλην διά τής ανδρείας τοΰ Έ λληνος στρατι
ώτου παρέχουσι κατάλληλον έδαφος πρός άλματικήν πρόο
δον πάσης έπιχειρήσεως. "Εν έμβλημα απαιτείται «χρη- 
στότης και ειλικρίνεια περί τ άς  συναλλαγάς ’Ίσω ς 
απαιτείται καί τις γενναία χειρονομία έκ μέρους τών δια
φόρων Ελλήνων έπιχειρηματιών τοιαΰτην έννοοΰμεν τήν 
ένωσιν ή τουλάχιστον τήν Έ νιαίαν Διεΰθυνσιν τών ώιοει- 
δών επιχειρήσεων.

Ούτω δι’έντατικής καί χρηστής έργασίας ό εθνικός πλού
τος τής χώρας θ ά  αύξηθή, τά Ελληνικά κεφάλαια δι’ 
άσφαλοΰς έκμεταλλεύσεως ούχί μόνον θά αυξάνονται, άλλά 
καί τάς οίκονομικάς δυνάμεις τοΰ Κράτους θά  ένισχΰσωσι 
πρός δφελος γενικόν καί ευεξίαν καθολικιίν. 'Ο  Ανεξάρ
τητος οίκονομικώς είναι 6 άλη&ώς ελεύθερος. Ό  οικονο- 
μικώς δουλεύων αποβάλλει άν μή ολόκληρον τουλάχιστον 
τό ήμισυ τής έλευθερίας του.
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ΕΝ Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Ν

'•Ασφαλιστική Τοποθέτησις (παρά τϋ ’Εθνική Τρα
πέζι τής Ελλάδος) 3250 όμολ. Λαχειοφόρ. Δα
νείου Έλλην. Κυβερ. 300,000,000. Δρ.

’ Ακίνητα Αρ. 740,000.
Μεΐον φόρος ύπερτιμήσεως, κρα

τηθείς τφ 1919 Αρ. 49,000 
Μεΐον άπόσβεσις 1920 » 41,000 
Έ ξοδα έγκαταστάσεως 
Μεΐον άπόσβεσις 1920 
Χρεώσται Διάφοροι 
Προσωρινοί Λογαριασμοί 
Πρακτορεία ’Εσωτερικού 
Πρακτορεία ’Εξωτερικού 
Γραμμάτια εισπρακτέα \Κλ. Πυρός)
'Ελληνικός Νηογνώμων (Συμμετοχή μας)
Ταμεΐον, Τράπεζαι, Τραπεζϊται

Δρ.
90,000.—

7.505.10
7.504.10

614,250.-

650,000.—

1·— 
655,609.13 

721.30 
1*. ,147.05 
47,217.81 
4,347.— 
2 ,0 0 0 .- 

1,276,650.50

ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ

Μετοχικόν Κεφάλαιον Δρ. 2,000,000.—
Τακτικόν άποθεματικόν (1918 και 1919)

Αρ. 76,242.05
Τακτικόν άποθεματικόν 20 ο)ο περί

που έπί δρ. 146,073,14.— » 29,257.95 » . 105,500.—
Άποθεμ. αύξουιειώσεως χρεογράφων » 58,500.—
Άποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. χινδ. Κλ. Μεταφορών > 43£,800.—
Άποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. κινδ. Κλ. Πυρός » 235,000.—
Άποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. χινδ. Κλ. Αυτοκινήτων > 95,000.—
Άγγελθεΐσαι ζημίαι υπό διακανόνισιν > 210,585.60
Φόροι άσφαλίσ τρων όφειλόμενοι » 7,743.10

Κ Ε Ρ Δ Η  ΠΡΟΕ ΔΙΑ Ο Ε Ε ΙΝ
Μέρισμα χρήσεως 1920 Δρ. 100,000.—
Φόρος καθαρά^ προσόδου 10 ο)ο

έπί δραχ. 111,111.10 » 11,111.10
Φόρος κυκλοφορίας μετοχών » 5,000.—
‘ Υπόλοιπον είς Νέον » 704.09 » 116,815.19

Δρ. 3,262,943.89

7KH7SΑΎ»ΧΙ3ε Μ Ε Ρ ΙΔ Ο Σ  - Κ Ε ΡΔ Η
x P E n z t s

Γενικά "Εξοδα 
Μ'σθοδοσίαι
Μεσιτοπρομήθειαι '
Ζημίαι έκ πωλ. 7546 όμολ. Δανείου 75^000.000
Καταβληθεΐσαι άποζημιώσεις
Μείωσις άςίας χρεωγρ. 3250 όμ. Δαν. 3(^0,000,000
Άγγελθεΐσαι ζημίαι πρός διακανόνισιν!
•Φόροι άσφαλ. 4ης τριμηνίας όφειλόμενοι
Ά π οσβ. ώς έν τφένεργ’ έπί άκινήτων δρί· 41,000.
Ά ποσβ. ώ ; έν τώ ένεργ. έπί εξόδων ;, , 7 rwii κεγκαταστασεως * ί 1 ·w *·
Ά ποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. κινδ. Κλ. Μεταφορών
’Αποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. κινδ. Κλ. Πυρός
Άποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. κινδ. Κλ. Αΰιοκινήτ.
Τακτικόν άποθεματικόν 20ο)ο έπί δρ. 146,0/3.10
"Υπόλοιπον πρός διάθεσιν __

Δρ. 62.283.89
* 79,492.85

124,099.07
64,283,75

' » 126,075.93
» 58,500.-

210,585.60
% 7,743.10

) » 48,501.10
■% 433,800.-

235,000.—
3. 95,000.—
7> 29,257.95
» 116,815,19

Δρ. 1,691,441.43

Δρ. 3,262,»43.89

& ZMMI7CI
Π Ι Σ Τ Π Σ Ι Σ

’Υπόλοιπον έιους 1919 Δρ. 229.65
Άποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. κινδ. Κλ. μεταφορ. 1919 > 208,835.1Θ
Άποθεμ. άσφαλ. μή ληξ. κινδ. Κλ. πυρός 1919 » 180,198,36
Άποθεμ. κρατηθεν «ατά τήν χρήσιν 1919 δι’ άγ-

γελθείσας άλλα. μή χανονισθείσας ζημίας * 93,500.—
Συμμέτοχοι είς επιχειρήσεις (μέρισμα Ελληνικού

Ν^σγκόμονος 1919) » 100.—
Κέρδος έξ αγοραπωλησίας 250 όμ. δαν. 75,000,000 * 2,290.30
Συναλλαγματικοί Διαφοραί » 7,46650
Τόκοι καί Τοκομερίδια » 52,910.75
Πρόσοδοι Ακινήτων » 27,937.70
’Ασφάλιστρα καί δικαιώματα χρήσεω; 1920 ύπο-

λειφΟέντα μετά τήν πληρωμ. τών'άντασφαλίστ. > 1,117,972.·67

Δρ. 1,691,44143

Δ Ι Χ Θ Ε Σ Ι Σ  Κ Ά Θ Α Ρ Π Ν  Κ Ε Ρ Δ Ω Ν
Μέρισμα χρήσεω; 1920 έπί 4.000 μετοχών πρός δροχ. 25 
Φόρος καΦαράς προσόδου 10 ο)ο έπι δραχ. 111.111.10 
Φόρος κυκλοφορίας 4.000 μετοχών πρός δραχ. 0,25 ο)ο 
'Υπόλοιπον είς νέον

Δ Ρ Α Χ .  1 1 6 . 8 1 5 . 1 9 .
Δ ρ . 100,000.—

» 11,111.10
5,000.—

> 704.09
Δρ. 116,815.19

’Εντολή τον Διοικητικού Συμβουλίου 
*Er litig a teΐ  xfj 31 Μ άΐον 1021

Ό  Γενικός Διευθυντής 
Ν. Μ. Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Η Σ

Ό  Διευθυντής τοΰ Λογιστηρίου 
Ν. Ζ Ε Ρ Β Ο Σ

(Ή  ήμέ^α τής πληρωμής τού μερίσματος όρισθήσεται παρά τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου μετά τήν εγκρισιν τοΰ Ισολογισμοί» 
ώπό τής Γενικής Συνελεΰσεω; τών Μετόχων, όρισθείσης διά τήν28ην ’Ιουνίου). i
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Μ Α Ρ Η Σ  Ε Μ Π Ε Ι Ρ Ι Κ Ο Σ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ Υ ΔΙΟ 'Κ ηΤΙΚΟΤ ΣΥΜ ΒΟΥΛΙΟΥ 

Τ Η Σ  ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

" Η  Κ Α Λ Η  Π Ι Σ Τ Ι Σ . .  “ B O N A  F l D E S , ,



Ν.  Μ. Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Π Η Σ
ΓΕΝΙΚΟΣ Δ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Τ Η Σ  Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Υ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η Σ  Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ  

“ Η Κ Α Λ Η  Π Ι Σ Τ Ι Σ , ,  “ B O N A  F I D E S , ,



" Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α , ,
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΕΔΡΕΥΟΥΣΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ

--------------- --e- *--------------

Πρόνοια είναι ό τίτλος τής 
’ Ανωνύμου Ελληνικής Πυρασ
φαλιστικής Εταιρίας τής έδρευ- 
οόσης έν Άθήναις. 'Ο τίτλος 
τής Εταιρίας ταύτης δυνάμεθα 
νά εΥ^ωμ,εν, δτι είναι λίαν επι
τυχής, ξιότι τί άλλο είναι ή 
ασφάλεια κατά παντός κινδύ- 
νοο καί ιδία κατά τοΰ απαίσιου 
κινδύνου τοό πυρός είμή Πρό
νοια διασώζουσα όπωσδήποτε 
τά κττ,θέντα αγαθά και διατη
ρούσα τήν κινδυνεύσασαν περι
ουσίαν ;

Είναι άπερίγραπτας ή τρα- 
γικότης τής δυστυχίας ή όποία 

έπηκολοΰθησε τούς άτυχήσαντας έκ πορκαϊών καί μή προνο- 
ήσαντας ξι5 άσφαλίσεως τής περιουσίας των. Οικογένεια». ευ- 
τοχοΰσαι, πολυμελείς, ενεκα άπροαεζίας εύρέθησαν εις μίαν 
στιγμήν είς τούς δρόμους χωρίς ενδύματα, χωρίς έπιπλα, χ ω 
ρίς κατοικίαν. Πόσον ό άτοχήσας οικογενειάρχης έκ τής πυρ- 
καιάς ή ές άλλου κινδύνου δυναμένου νά άσφαλιαθή ήδίκησε 
καί τόν εαυτόν του καί τήν οικογένειαν too, είναι περιττόν νά 
άναγράψωμεν. Οοτε βεβαίως ό χώρος τοΰ πανηγυρικού τούτου 
Λευκώματος μας επιτρέπει νά καταδείςωμεν τήν σπουδαιότητα 
τών άσφαλειών Περιοριζόμεθα είς ό/,ίγας γραμμάς άφήνομεν 
δέ είς άλλους νά καλλιεργήσωσ: παρά τώ Έλληνικφ λαφ τήν 
σποοδαιοτάτην κοί σωτήριον ιδέαν πάσης ασφαλείας. Ευτυχώς 
ή ίδέα τής ασφαλείας καί παρ’ ήμϊν τοΐς μοιρολάτραις ήρχισε 
νά κατακτ^ σπουδαΐον έδαφος. "Οσψ δμως καί άν προχωρή- 
σαμεν εύρισκόμεθα έν xtq αρχή τής σπουδαιοτάτης ταύτης Οι
κονομικής επιχειρήσεως. Δεν είναι δυνατόν νά συγκριθβ ή έν 
Εδρώπη γενομένης εργασίας ασφαλειών πρός τήν έν Έλλάδι 
τοιαότην. Είναι τεράστια τά είσπραχθέντα ποσά έξ ασφαλειών 
δπερβαίνοντα κάθε πρόβλεψιν καί πάντα υπολογισμόν. Πρό 
ετών έπισκεφθέντες τήν Θεσσαλονίκην έςεπλάγημεν, δταν εμά- 
θομεν τήν έκεΐ πρόοδον τών ασφαλιστικών έργασιών. Ουχί 
μόνον αί άσφάλειαι κατά τοϋ κινδύνου τοΰ πυρός. άλλά καί 
ή άσφάλεια ζωής θεωρείται απαραίτητος διά τόν έμπορευό- 
μενον. βαυμασίαν εικόνα τής ασφαλούς ταύτης άντιλήψεως 
παρείχε τό Ίσραηλιτικόν στοιχείον. Οϋδείς Ισραηλίτης ήτο 
άνασφάλιστος.

^  IAPTSIS TBS 8HXIUS 3 ?

Ή  Άνώνυ^*:ς Πυρασφαλιστική Έτ^ιρία Πρόνοια ίδρύθη 
τφ 1917* είναι δημιούργημα τής Λαϊκής Τραπέζης καί δή 
τοδ τέως Διευθ&ντού τής Λαϊκής Τραπέζης του Τραπεζίτου κ. 
Άγαμέμνονος Δάνου.

Τό Καταστατικόν τής Εταιρείας τροποποιηθέν ύπό τής 
Γενικής τών Μετόχων Συνελεύσεως έπεκυρώθη συμφώνως τφ 
νόμφ διά τοΰ Β. Δ. τής 29 Νοεμβρίου 1920.

"Εδρα τής Εταιρείας ώρίσθησαν αί Άθήναι,  ̂ δύναται 
δμως ή Εταιρεία νά ίδρυσή 'Υποκαταστήματα καί είς άλλας 
πόλεις τής Ελλάδος καί τοΰ Έςωτερικοΰ.

Ή  Διάρκεια ωρίσθη πεντηκονταετής, δυναμένης τής ['ε
νικής Σονελεύσεως νά παρατείνή τόν χρόνον τών έργασιών.

Σκοηός τής Εταιρείας είναι: 1) Ή  δι’ ίδιον λ-γαρισμόν 
τί|ς Εταιρείας, ενέργεια έν Έλλάδι καί ’ Αλλοδαπή ασφαλειών, 
σονασφαλειών καί αντασφαλειών κινητών καί ακινήτων αντι
κειμένων κατά κινδύνων πυρός. 2) Διά λογαριασμόν τρίτων

(φυσικών η Νομικών προσώπων) άνάληψις παρ’ αυτής ώς 
πράκτορας ή αντιπρόσωπος, έπί προμηθείς ή άλλη άμοι^ιζ; 
ένεργείας παντός είδους ασφαλειών ή αντασφαλειών έπ’ όνό- 
ματι τών τρίτων τούτων.

Κεφάλαιον. τό Μετοχικόν Κεφάλαιον τής Εταιρείας 
ώρίσθη είς 1.000.000 δι^ρημένον 10.000 μετοχάς έκ δραχμών 
100 έκαστη.

Τά άποθεματικά τής 'Εταιρείας καθ’ ήν στιγμήν γράφ ο μέν
τας γραμμάς ταύτας τοΰ Λευκώματος τής Εθνικής Εκατον
ταετηρίδας ανέρχονται είς 350.000 δραχμών, ή δι’ ασφάλεια 
εγγυήσεως παρά τή ’Εθνική Τραπέζη είς Δραχμ. 500.000,, 
ποσόν διπλάσιον τοΰ ύπό τοΰ νόμου οριζόμενου' ουτω μόνη ή 
Πρόνοια, έ£ δλων τών Ελληνικών Εταιρειών εχει τό ημισυ 
τοΰ Κεφαλαίου της ώς έγγύησιν.

JTPAKTOPEIA

Ή  Εταιρεία συμφώνως τώ Καταστατικό) της ίδρυσε 
πρακτορεία εις δλας τάς πόλεις τής παλαιάς 'Ελλάδος, είς 
Κωνσταντινούπολή, Μ. ’ Ασίαν, Δωδεκάνησα, ’Αλεξάνδρειαν- 
καί Κύπρον.

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ

Τό Διοικητικόν Συμβούλιον άποτελείται έκ τών κ.κ.Κ. Ζα
λοκώστα έφοπλιστοΰ,Άγαμ. Δάνου συμπράττοντας Συμβούλου, 
Δ. Άναστασιάδη μεγαλεμπόροο, Σ. Μουσούρη Άσφαλιατοΰ,. 
άδελφών Κοσμαδοπούλων τής έν Βάλω Τραπέζης Κοσμαδο- 
πούλων, Ήλία Πετροπούλου Τραπεζίτου, καί Δ. Κωστοποό- 
λου, Τραπεζίτου Κ. Νικολοπούλου δικηγόρου καί Νομικού 
Συμβούλου τής Εταιρίας· Διευθυντής τής Εταιρείας διωρίσθη 
ό κ. Περικλής Ά&ηναΐος, δστις έπί οκταετίαν διηύθυνεν 
’Ασφαλιστικόν- Γραφεΐον έπί δωδεκαετίαν δέ άντεπροσώπευε. 
τάς ξενας Άσφαλιστικάς Εταιρείας Mannheim, A llianz, 
A grippine καί Continental, άνί(ρ πολλής πείρας καίέγνωσμέ- 
ειδικότητας περί τά ασφαλιστικά.

*

« ¥

Τοιαύτη έν συντομωτάτη σκιαγραφία ή ΐδρυσις καί τό ιστο
ρικόν τής Πυρασφαλιστικής Εταιρείας Πρόνοια τής όποιας- 
ή σταδιοδρομία θεωρείται έκ τών προτέρων έςησφαλισμένη και 
λίαν έπιτυ^ής άν άποολέψ'β τις ουχί μόνον είς τήν ικανότητα 
τών ιδρυτών καί τοΰ Διευθυντού αυτής, άλλά καί είς τήν μετά 
σκοπ:μότητος συμμετοχήν έν τή ιδρύσει της παραγόντων σπου- 
δαιοτάτων, οίοι ή Τράπεζα Κοσμαδοπούλου έν Βόλφ καί ή. 
Τράπεζα Καλαμών έν Καλάμαις. Μ έ κέντρον τάς Α θήνας καί 
μέ δ^ο συντελεστάς τής οικονομικής δυνάαεως τής χώρας πη
γάζοντας έκ Πελοποννήσου καί Θεσσαλίας ή Πρόνοια ευστο- 
χώτατα έπεςέτεινε τούς πλοκάμους τής εργασίας της είς απασαν 
σχεδόν τήν Παλα,ιάν ’Ελλάδα.

Έ κ τών άντασφαλιστικών μάλιστα συμβάσεων τάς όποιας 
έν Ευρώπή συνήψε καί έκ τών αποτελεσμάτων τής όλιγοχρο- 
νίου έργασίας καταδεικνύεται άσφαλέστερον ή σταθερότης τών 
έργασιών καί το βέβαιον μέλλον τής Εταιρείας.

Μέχρι τής 31— 12— 920 είσέπραςε Δρ. 4.283.596.
"Οταν λοιπόν τοιαύται ύπάρχωσι πηγαί οικονομικού εδά

φους καί τοιαύτη πείρα περί τήν Διοίκησιν καί Διεύθονσιν δέν- 
δύναταί τις νά μή προβλέψή τήν σταθερότητα καί έπιτυχίαν 
τών έργασιών τής Προνοίας, ήτις ουτω θά άποβή άληθής: 
ΠΡΟΝΟΙΑ τών Προνοούντων καί κηδομένων τόσον περί τής 
οικονομικής ύπάρςεως τού εαυτών των, δσον καί περί τής. 
ευδαιμονίας τών περί αυτούς προσφιλών.
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Λ 5 Y K S A * *

Τ Ο Μ Ο Ι  14 ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ 
Ε Κ Α Τ Ο Ν Τ Α Ε Τ Η Ρ Ι Δ Ο Σ

1 8 2 1 — 1 9 2 1

ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ,, ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΟΜΟΣ W -  Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ά
C -  ..

Η Ε Ν Ω Ι Ι Σ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  Π Α Ρ Ι Σ Ι Ο Ι Σ

Τό έν Παρισίοις Μέγαρον τής
U N I O N

'Εκατόν σχεδόν έ'τ»| παρήλθον αφ ’ δ - 
του δια 15. Δ. τοϋ Βασιλέως Καρόλου τοϋ 
Γ  ίδρΰΟη το» 182!* ή ’Ασφαλιστική Ε τ α ι 
ρεία Ζωής ή ' Ενωσις τών Παριαίων. 
Ιδρυ τή ς καί πρώτος της Διευθυντής ύπήρ- 
ξεν ό Μ. Myrtil Maas, δστις κατόπιν εν
δελεχούς μελέτης τών τότε ασφαλιστικών 
συστημάτων συνεκέντρωσεν δλα ' εκείνα 
τα στοιχεία, έπί τών οποίων έβασίσθη, 
Γνα θεμελιώση έπί άσφαλοΰς οικονομι
κού εδάφους τήν επιτυχίαν τής "Εταιρείας 
ταΰτης.

ΙΙράγματι αί προβλέψεις τόσον τοϋ πρώ
του της Διευθυντοΰ δσον καί τών κατό
πιν έστέφθησαν υπό πλήρους επιτυχίας, 
ό>ς μαρτυροΰσι τα αποτελέσματα τών έρ
γασιών τής Εταιρείας κατά τόν μακρο
χρόνιον αυτής βίον, οϋτως ώστε αί μετο- 
χαί αυτής, έκδοθεΐσαι είς τήν τιμήν τών 
1250 φράγκων, σήμερον τιμώνται διά φο.
7,000. Ί Ι  πρόοδος τών έργασιών τής Ε 
ταιρείας, όφειλομένη εις τήν έπισταμένην 
παρακολοΐ'θησιν τών τελειότερων συστη
μάτων τής έξασφαλίσεως, κατωρθίόθη δια 
τής"_συντόνου ένεργείας καί τών προο-
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δευτικών τάσευίν τών έκαστοτε Διευθυντών της και ίδια 
τοΰ επί εικοσαετίαν λίαν έπιτυχώς διευθ-ύναντος τάς ερ
γασίας Μαρκησίου Καρόλου τε-Μονφεράντ, οστις αναγνω
ρίζεται ώ ς μία δεινή ασφαλιστική προσωπίκότης τής Ευ
ρώπης. Ή  'Εταιρεία αυτη ενωρίς έπε’;έτεινε τάς εργασία; 
της είς τά σπουδαιότερα μέρη τοΰ κόσμου καί ιδίως έν Εύ 
ρώπη  (Γαλλία, Βέλγιον, 'Ισπανία, Σουηδία, ’ Ιταλία, 'Ε λβε
τία, 'Ολλανδία, Δανία, Νορβηγία, Τουοκία, Βουλγαρία, Σεο- 
βία. Ελλάς).

Η  Έ ν ω σ ις  τών Παρισίων ενωρίτατα 
έπεξέτεινε τάς εργασίας της καί εν ’Α να
τολή, είναι δέ μία τών παλαιοτέρων Ευ
ρωπαϊκών Εταιρειών, αίτινες σπουδαιό
τατα έπέδρασαν έπί τοΰ οικονομικού βίου 
τής ’ Ανατολής. ’Από τοΰ 1875 χρονολο
γείται ή εναρξις τών έν ’Ανατολή εργα
σιών τής Εταιρείας, τής οποίας αί έργα- 
σίαι, χάρις είς τήν λεπτήν άντίληψιν καί 
ικανότητα τοΰ Λιευθυντοΰ διά τήν ’Α να
τολήν κ. Σίμωνος Καϊζερλιάν, έφΰασαν είς 
τοιοΰτον σημεΐον, ώστε ϊνα άνταποκριθή 
εις τάς απαιτήσεις τής πελατείας της, ή ναγ- 
κάσίΐη καί ιδιόκτητον μεγαλοπρεπές μέ- 
γαρον νά απόκτηση έν Κων]πόλει, προτι- 
θεμενη δπως λίαν προσεχώς καί έν Έ λ - 
λάδί, δπου μετά πολλής επιτυχίας εργά
ζεται, προβή έν ’Αθήναις είς τήν αγοράν 
ϊδίου ακινήτου.

Τοιαύτη έν συντόμω σκιαγραφία ή 
έξέλιξις τής σπουδαιοτάτης ταΰτης ’Α σφ α
λιστικής Εταιρείας, τής οποίας ή παρα
γωγή νέων εργασιών κατά τό παρελθόν 
έτος. συμφώνως τή έπισήμω στατιστική, 
ανήλί>εν εις 160,000,000 φράγκων.

'Η  ΔιεΰΦυνσις διά τήν 'Ελλάδα έχει 
ανατεθή είς τού; γνωστούς παρ’ ήμΐν 
«σφ αλιστά ; κ. κ. Άστεριάδην καί Λαγ- 
κλουά, τών οποίων ή προθυμία παρέχει 
πάσαν διαβεβαίωσιν περί τή; πλήρους επι
τυχίας αναλογίάς πρός τόν προ αυτών 
διαγραφόμενον ευρύτατον κύκλον δρά- Τό έπι τής Λεωφόρου Πανεπιστημίου Μέγαρον εν&α εύρίσκονται^τα γρα- 
σ ε ω ;. φεΐα τών ’Ασφαλιστικών 'Εταιρειών U N IO N  «a t  L A  I’ O N C IE R E .

ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΊΉΡΙΔΟΣ

*Ασία (’ Ινδοκίνα, Κίνα, ’ Ιαπωνία, ’Αγγλικοί ΙνδίαιΓ 
Γαλλικοί Ίνδίαι, Μικρά ’Ασία Βιρμανία).

’Αφρική (’Αλγέριον, Τύνις, Μαρόκον, Αίγυπτο:, Μα- 
γαδασκάρη, Σενεγάλη).

’Αμερική  (Καναδάς, Ή ν . ΙΙολιτεΙαι, Μεξικόν, Βραζι
λία .’Αργεντινή, Οδραγουάη,Γαλλική Ούϊάνη, Μεγάλοι Λν- 
τίλλαι).

’Ωκεανία (Νέα Καληδονία, ’Ολλανδικοί Ίνδίαι, Φιλιπ- 
πΐναι.

“ΛΑ ΦΟΝΧΙΕΡ 13
Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ  Γ 7Χ Α Α Ι Κ Η  Π Τ Ρ Ά Σ Φ ^ Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η  E T 7S I P E I 7S

L A  F O N C I E R E , ,
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α  Τ Ω ι  1 3 7 7

ι «

EflPfl ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ

ΕΝ Τ Π  ΙΔ ΙΟΚΤΗΤΟ ΑΥΤΗ Σ  ΜΕΓΑΡΟ

12 Ό δός ντε Γοαμμόντ 12

SIEGE DE LA C0MPAGNIE A PARIS

Ε Ν  S O N  H O T E L

12 Rue de Grummont ia

Κ Ε Φ Λ Λ Ά Ι Ο Ν  Ε Ξ  Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ο Υ 1 Κ ^ Τ Κ Β Λ Η Θ Ε Ν  Φ Ρ ,  1 0 , 0 0 0 . 0 0 0

7 * Π Ο Θ Ε Μ 7 * Τ Ι Κ 7 *  5 S . 0 0 0 . 0 0 0
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Α Γ Γ Λ Ι Κ Η
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Ε Τ Α ΙΡΙΑ

ΔΥΣΤΥΧΗΜ ΑΤΩΝ-ΠΥΡΟΣ-ΖΩΗΣ
Ι Δ Ρ Υ Θ Ε Ι Σ Α  Τ Ω ι  1885

Ε Δ Ρ Α  Ε Ν  ΠΕΡ9Η, Τ Η Σ  Σ Κ Ω Τ ΙΑ Σ
Κ « φ * λ χ ε ο ν  έγ γ εγ ρ * μ .μ 1 ν ο ν  £  1 Κ ί Ο  Ο Ο Ο ,  Κ ε φ ά λ χ ίο ν  κ χ τχ δλ η θ έν  £  > S O O  Ο Ο Ο .

Ά η ο θ ε μ ι - ι χ ο ν  \>«ερ6χΕνον £  Λ  Ο Ο Ο  Ο Ο Ο .

ΕΓΚΡΙβΕΒλ ΕΝ ΕΑ Α λίΙ 41Α Β Α Μ Κ Ο ί  ΛΙΑΤΑΓΜΑΤ03 TH2 12 ΦΕΒΡΟΪΑΡΙΟΤ 1921

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΕΓΓΥΗ2ΕΩΣ ΠΑΡΑ ΤΗ1 ΕΘΝΙΚΗ· ΤΡΑΠΕΖΗ·· ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΡ. : S l. lt) 

Γ Ε Ν ΙΚ Μ  Δ Ι Ε Υ ' Ο Ύ ' Ν Σ Ι Σ :  Δ.17Κ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Ά Δ Α

ΠΛΝΕ ΠΙ Σ Τ ΗΜΙ ΟΤ  4 1

ΓΕΝΙΚΟΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ^ ΟΔΟΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 7

Α. Ν. Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ  

ΪΙΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΠΑΤΡΩΝ “ΚΑΝΕΑΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ,.

Υ Π Ο Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε Ι Α  Ε Ι Σ  Τ Α Σ  Κ Υ Ρ Ι 9 Τ Ε Ρ Α Σ  Π Ο Λ Ε Ι Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ

-  ■ ■ ► <Χ >  4

Ή  ’Ασφαλιστική Εταιρία Γενική δέχεται ασφαλείας εργοστασίων, κτιρίων, εμπορευμάτων, επίπλων. Λίαν ποοσε* 
χώς θέλει αρχίσει τάς εργασίας της επί τοΰ Κλάδου Ατυχημάτων καί Κλάδου ’ Ασφαλείας Ζωής.

Ή  Γενική προ ιεκοσαετίας εργάζεται εύφήμως έν Μακεδονία και Θράκη, έπλήρο>σε δέ κατά τήν 
καϊάν τής Θεσσαλονίκης τοΰ 1912 είς τούς πυροπαθείς περίπου τό ποσόν

Δ ΡΛ Χ . 15,000,000
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ΕΔΡΑ ΕΝ ΠΕΡΘ]
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ΙΣΟΑΟΓ

Ε Ι Σ  Λ Ι Ρ Κ Σ  

T K L S  31  Δ Ε Κ Ε

G E N I
ACCIDENT FIRE AKD LIFE ASSI

HEWD OFFICE PE
   —   * - o

ΓΕΝ ΙΚΗ  ΔΙΕΓΘΓΝ^ΣΙ

χ ρ ε α ς ι ς :

Χρεώγραφα Άγγλιχή; Κυβερνήσεως Λίρ. Ά γ γ /. 264 818 12. 3
> Δηαοτι*» τοϋ 'Ηνωμένου Βασιλείου ' 22 000 0. 0
» Κυβερν.Ίνδιων’Αποιχιων xat toy Λήμου « 277 579 3. 8

Αλλοδαπών Κυ6 ρνήσεων χα: Δήμων 010 521 9. C
» Σιδηροδρόμων χα: i ) λϊ; αξίαι » 668 884 8. 8

προνομίου'/* σιδηροδρόμων χ*: ήγγυημ. " 10 711 8. 4
ϊιδηροδρομ·χοΰ χαι χοιναι 'Ομολογία'. 40 958 1. 6
Ύποβήχ*» έ»ΐ ίδιοχτησ. έντδς τοϋ Ή νωμ Βασιλείου 43 123 15. 2

,ι » » «χτος * ” ■ . » » 56 093 19. 7
Λ οίνε ι» έπι ασφαλιστηρίων Ζωή; χαί αλλάι έγγυήσκς » 14 375 5. 5

» » ίδιωτιχών εγγυήσεων " 3 618 16. 4
« η ελευθέρων εισοδημάτων » 875 10. 0

» ·« χαί ενοικίων ιδιοκτησιών, ir.i-
π)ων χ.λ.π. » 307 727 3. 2

ΙΙραχτορεΓβ υπόλοιπα αλ>ων Έταιριων χ*· έχχρεμ-
μεΓς «σφάλει»’. μεΐον προμηθειών » 758 740 19.110

Διάφοροι /ρίώστα·. » 11 849 18. 2
Τόχοι 24 235 2. 3
Μίτρητά βΐς ’ΓαμεΓον χ*: χ«τ*τεβημένα ί !; Τραπέζας 254 131 0 5

Λ. 3370244 10- 9

-ί, ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ 
► — ---------------------------------

Ί Σ Μ Ο Σ

^ Γ Γ Α Ι Κ ^ Χ  

Μ Β Ρ Ι Ο Υ  1920

B A L
HAKE COBPOMTH LIMITED
Γ Γ Μ  S C O T I a ^ N »

- τ  —

1 Δ ΙΑ  ΤΗ Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α
Η Μ ΙΟ Υ ΑΙ

----

Γ Ι Ι Σ Τ Λ ^ Ι Σ

Κεφάλαιον χαταβΧη&εν;
200000 Όμ*ολονί*! τών £  5 έχά-

£  1]5 Λίρ.'Αγγλ. 250 0(Ό 0.0
153000 5 ο]ο προνομίου};, τη; 1 £  » :53 o o c  ο ο 403 000 0. (1
Κεφάλαιον Κλάδου Δυστυχημάτων 1 665 015 ί. Ί

» » Πυρο; - 254 044 9. 8
' Ζωής * 335 915 18. 2

Εισοδήματος 12 792 1.1. 3
» Εξαγορά; ’ 21 263 8,10
» βαλάσσης » .10 342 4 7

Παιαχράτηαΐί γραμματίων Κλάδου
Πυρός > 5 169 10. 8

ΙΙαοαχράτηιις χεοδών άσφαλιστ.
συμμέτοχης είς χέρδη Κλάδου
Δίσιυ'/ημάτων 4 000 0. 0

Παραχράτησι; διαχυμεν. χαταΟΙσεων ■ 120 000 0. 0
Λ]σμός χεοδων χαι ίημ’.ών < 150 058 3.5 (
Μ-Ιον τοχοι «ληρωθέ,τος μερίσματος 1 11 427 10.0 138 630 13.' 5

Λ . 2 990 204 2. 9

’Απαιτήσεις έχχρεμίΓς \τ\ συμβο
λαίων Ζωης » ί 973 10.0

Διάφοροι πιστωταί » 165 035 7.3
’ΟφειΗμίνα βΐς άντασφαλάίας » 204 974 15.9
Γραμμάτια εΐσπραχτ£α » 4 183 19.9
Μέρισμα μή ζητηβέν " 872 15.3 380 040 8. 0

•
Λ. ;3 370 244 10. 9


