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ΤΙΣ Ο ΣΚΟΠΟΣ 

ΤΙΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΑΟΣ ΓΑΓ ΓΗΣ

Διά νά πραγματοποιηθή μεγάλη -τις ιδέα, 
διά νά επιτύχα εργον τι $ έπ1χείρημα σπου- 
όαϊον, εάν ταΰτα μάλιστα ή ναι ασυνήθη καί 
καινοφανή, απαιτείται καιρός, απαιτούνται 
άλλα πολλά, προ πάντων όμως απαιτούν
ται απόστολοι θερμοί καί επιδέξιοι καί όργα
να εΰφυώς όπηρετοΰντα τήν έπιχείρησιν η 
τήν ιδέαν. ‘11 ‘Ελληνική Πιστωτική Τβάπε- 
ζ* του Ααοΰ εϊναι ή έναρξις της πραγματο- 
ποιησεως της σωτηρίου ιδέας του συνεταιοι- 
σμοϋ έν ‘Ελλάδι μεταξύ των μέσων καί κα
τωτέρων τάξεων της κοινωνίας μας, ϋπό αίαν 
τινά μορφήν έκ των πολλών υπό τάς όμοιας 
παρουσιάζεται παγιωμένος καί εύρωστος 6 
συνεταιρισμός έν Εύρώπτι. "Εχει λοιπόν α
νάγκην σήμερον ή ‘Εταιρία αυτή αποστόλων 
καί οργάνων καταλλήλων ίνα τήν έξυπηοε- 
τήσωσιν έκθύμως παρά τη κοινωνία, διότι 
κατά τινα τρόπον φέρει καί την ευθύνην έν 
άποτυχι^νά ί'δν) τον λαόν άποβαρρυνόμενον 
καί τό είόος τοϋτο, έάν μη καί άλλο,' τοϋ 
συνεταιρισμοί οπισθοδρομούν επί μακρόν ΐσως 
χρόνον. Καί απόστολοι μεν της ‘Εταιοίας ταύ- 
της είναι έν ’Α^ναις οί 3 0 0  περίπου μέ
τοχοι αυτής, αλλ εχει ανάγκην καί αποστό
λων έν ταΐς έπαρχίαις, Ιχει ανάγκην νά δι- 
όάσκ? τήν γλώσσαν καί Οιαφωτί^ τάς έ- 
νεργείας των αποστόλων αυτής καί'τοιοΰτον 
δργανον θά ήναι r, Ε ρ γα σ ία .

Πρώτος λοιπόν σκοπός της έφημερίδος ταύ- 
~r'* ε'-νΖ· α ) νά καταδείξν; τά ωφελήματα

τά όποια ή ‘Εταιρία αυτη παρέχει εις ό'λην 
τ^ν κοινωνίαν καί εις τους μετόχους ιδιαι
τέρως αυτής, β ) Νά έλκύσν; τήν έμπιστο- 
σύνην τής κοινωνίας καί νά παγιώσν) αυτήν 
εις ττι^τιν ά/-λον*/;τον τ:ρος τί;ν Εταιρίαν ταυ- 
την διά της δημοσιεύσεως κατά μήνα των 
εργασιών και τών πράξεων τής Διευθύνσεως 
καί του Διοικητικού Συμβουλίου της, καί τοΰ 
μηνιαίου ισολογισμού της καί γ ')  διά τής 
άνακόινώσεως παντός άλλου γεγονότος ενδια
φέροντος τά συμφέροντα αυτής' έπί καλοΰ η 
κακοΰ.  ̂ Διότι τοιουτοτρόπως οί συμπολΐται 
ημών, εκ τών ωφελημάτων τά όποια παρέ
χει ή Εταιρία αυτη παρακινούμενοι, καί πει* 
θόμενοι έκ τών πραγμάτων καί τών αριθ
μών π&ρι τής καλής καταστάσεώ; της καί 
.Γ,ς .ίμιας διοικ?{5εως τη; 9ά γίνωνται μέτο- 
χοι αΰτης, ό εύπορος θά τή έμπιστεύηται τά 
κεφάλαιά του έντοκως, τό παιδίον, ή πτω
χή κόρη, ό εργάτης, ό τεχνίτης καί πας άλ
λος θά λάβωσι πάντες τήν σωτήριον συνή
θειαν νά καταθέτωσιν εις τό Ταμιευτήριον 
τής Εταιρίας ταύτης τάς μικράς οικονομίας 
των, καί οίίτω θά άσφαλίζωσι καί έπαυξά- 
νωσιν αύτάς διά τοΰ τόκου, μέχρις ού τάς 
εΰρωσι μίαν ήμεραν σχηματισμένος εις ομό
λογον κεφάλαιον.

Δεύτερος σκοπός της εφημερίδας ταύτης, 
επίσης κύριος αύτης, είναι νά έργασθή έν γέ- 
νει ΰ,.ερ της ίδεας τοΰ συνεταιρισμού, καθι- 
στώσα γνωστά τά διάφορα έν ΐίύρώπν; εϊδη 
του συνεταιρισμού καί τά πλεονεκτήματα έ- 
κάς-ου. Τ\'ά ΰπερασπίζηται τά συμφέροντα πά- 
σης καλώς ΰφισταμένης έν ‘Ελλάδι έταιοία-, 
σκοπούσης τήν ηθικήν καί Ολικήν βελτίωσιν 
του λαΛ, κατά τών προλήψεων αΰτοΰ τού-
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του, κατά των διαδόσεων τής κουφο, Γ,τος η 
--?(ς κακοβουλίας, καί κατά τής άντιπράξεως 
όλίγων τινών ανθρώπων, οΐτινες είς τήν ττρόο- 
δον καί τόν πολλαπλασιασμόν ιδίως των 
Πιστωτικών Τραπεζών του Λαού βλεπουσι 
τήν καταστροφήν των έαυτών συμφερόντων.

Τρίτος δέ σκοπός τής Ε ρ γα σ ία ς  είναι 
ν« π 3οσπαθήσνι νά μεταδίδη, ωφελίμους γνώ
σεις καί ειδήσεις πλουτολογικάς εις τόν γε
ωργόν, τόν βιομή/ανον, τόν έμπορον, καί να 
διδάσκη τόν λαόν, χωρίς νά έχ?) άςκόσεις δι
δασκάλου τής Ηθικής καί τής Πλουτολ.ογιας, 
τά στοιχεία τής πολιτικής καί ιδιωτικής οι
κονομίας, διότι έάν έν Γαλλία διάσημος συγ
γραφείς έλεγεν: «£ν καλόν βιβλιάριον περί 
οικιακής οικονομίας τοΰ λαο ΰ θά Λ το έν των 
καλλίστων δώρων τά όποια ήθελε τις κάμει 
εις τήν εργατικήν τάξιν' διότι ό εργατικός 
άνθρωπος ζών άνευ ώρισμένου σχεδίου, άνευ 
κανόνος, άνευ υπολογισμοί», προετοιμάζει εις 
ίαυτόν άνεπαισθήτως δυστυχίαν,» δέν πι- 
στεύομεν νά εΰρεθ/, τις ένταϋθα νά μεμφθή 
τής έφημερίδος ταύτνις ότι άνέλαβε νά προσ
φέρω άναγνώσματά τινα περί εργασίας καί 
οικονομίας, άλλ’ έλπίζομεν τουναντίον οτι 
oi φρόνιμοι συμπολΐται ημών σκέπτονται 
δτι «Πασα μελέτη ή ας δεν τείνει αμέσως ή 
εμμέσως νά καταστήσνι ήμας άγαθοτέρους καί 
καλλιτέρους πολ.ίτας δέν είναι η τό πολ.ύ 
πολύ ίΐδος ευάρεστου καί ευφυούς ένασχο- 
λήσεως, αί δε γνώσεις άς έκ ταύτης άπο- 
κτώμεν δέν είναι εϊμή έντιμος άγνοια καί 
ούδίν πλέον» ώς έσκέπτετο ηθικολόγος τις 
ίγγλος.

Α. ΒΑΜΠΑΣ.

1ΙΕΡΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
‘Η πρόνοια είναι μήτηρ τής οικονομίας. 

Ιίάς φρόνιμος άνθρωπος θέτει κατά μέρος δ,τι 
δέν είναι απολύτως άναγκαΐον εις τάς ά- 
νάγκας τής στιγμής.

Τό μέλλον είναι άδηλον' άς έτοιμαζώ- 
μεθα λοιπόν διά τής οικονομίας νά ύποφέρω- 
μεν παν δ,τι έπιφυλ.άττουσιν ήμϊν άσθένειαι 
καί έπιβεβλ.ημέναι άργίαι, απροσδόκητοι εναν
τιότητες καί λυπηραί άπάται.

Εάν ή φρόνησις έμπνέν; τήν οικονομίαν, 
ν.όνον ή έρ-ασία, ή επίμονος εργασία καθι-t \ I ? k I I

στα αύτήν δυνατήν, ή τάξις καί ή ήθικότης 
διατηροϋσιν αυτήν, ή νοημοσύνη κάμνει αυ
τήν νά παράγτ, καρπούς. Ούδέν λοιπόν έντι- 
μότερον καί συγχρόνως δυσκολ.ώτερον τής 
οικονομίας.

Εξασφαλίζων τό μέλλ.ον, ό οίκονομών 
άνθρωπος, είπε περιφανής οικονομολόγος, 
καθίσταται συγχρόνως ιν ιρ γέτη ς  τής κοι
νω νίας, δημιουργός δημοσίου ίρ γο -  
στασίον, χορηγοΰντος έργασίαν εις αριθμόν 
παραγωγών μάλλον ή ήττον σημαντικόν.

Καί τώ όντι, ή κατοχή δέν έχει άξίαν 
τινά ή διά τοΰ διπλ.οΰ τούτου είδους τής 
διανομής τοΰ πλ.ούτου, τό όποιον όνομάζομεν 
το.Ύοθέτησιν καί συνα.Ι.Ιαγήν. Διά τής 
οικονομίας δμως άποκτα τις άξίας δυναμέ- 
νας νά τοποθετηθώσι καταλλ.ήλως καί νά 
τεθώσιν εις κυκλοφορίαν πρός δφελος τής κοι
νωνίας.

Ά δα μ  Σμίθ, ό πατήρ της οΐκονομολο- 
γίας, βλέπει έν τι, ατομική οικονομία τήν 
άρ/ικήν πηγήν τοΰ έθνικοΰ πλούτου. Τό 
πνεύμα τής οικονομίας, είπεν, είναι πάντοτε 
πλέον διαδεδομένον ή αί αχαλίνωτοι όρμαί 
τής σπατάλης’ ή επανορθωτική δύναμίςτου 
είναι μεγίστη* οίαιδήποτε καί άν ώσιν αί κα- 
τασπαταλεύσεις τής ατομικής ή κυβερνητικής 
απρονοησίας, τόσον άκατάσχετος είναι πάν
τοτε ή ανάγκη τής έξασφαλίσεως τοΰ μέλ
λοντος, ώστε λεληθότως πώς καί σιωπηλώς 
κατορθοΰται εις τους κόλπους παντός έθνους 
τοιαύτη οικονομία, ώστε άπό μκας ιστορικής 
περιόδου εις έτέραν ευκόλως αναγνωρίζει τις 
διαρκή βελτίωσιν τοΰ δημοσίου καί ίδιωτι- 
κοΰ πλ.ούτου. Κατά τόν μέγαν έκεϊνον οικο
νομολόγον, ή άμεσος αιτία τής αύξήσεως 
τών έθνικών κεφαλαίων είναι αΰτή ή οικο
νομία, δχι δμως ή βιομηχανία. Βεβαίως ή 
βιομηχανία χορηγεί τήν ΰλην ήτις δύναται 
νά ταμιευθή' άλ.λά μόνη ή οικονομία παρα- 
γει τό ταμίευμα τοΰτο, καί άνευ ταύτης τά 
κεφάλαια δέν ήθελ.ον αύξάνει, καταναλ.ισκό- 
μενα όλοκλήρως καθ’ δσον σχηματίζονται.

Συχνάκις ακούει τις μή περιεσκεμμένους αν
θρώπους νά λέγωσιν, ότι αί ύπερβολικαί δα- 
πάναι τών ιδιωτών ή τοΰ κράτους εύτυχοΰσι 
το έμπόριον καί πλουτίζουσι τό έθνος. 01 
ουτως όμιλοΰντες έςομοιοΰσι τήν οικονομίαν 
πρός τήν φιλαργυρίαν, καί ευχαρίστως ήθε- 
λον παραβάλει τόν οΐκονομοΰντα άνθρωπον 
πρός τόν θάπτοντα θησαυρούς.
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Εάν δμως ηναι αληθές δτι εις ταραχώ 
δεις καιρούς καί εμφυλίους διχονοίας, ό λα 
βών χρήματα εις ανταλλαγήν τών έαυτοΰ 
ύπηοεσιών παρακινείται ν αφαίρεση αύτά 
άπό τάς αναζητήσεις βαναύσου πλ.εονεξίας, 
τά κρύπτει εις κρύφιόν τι μέρος, καί δύναται 
ούτω νά παραβληθή πρός τόν ύποπτον φι· 
λ.άργυρον,— τοΰτο είναι φαινόμενον όλως ειδι
κόν, μή έπιτρέπον συμπερασμοί

Εν τί) κανονική δμως καταστάσει τών κοι· 
νωνιών, έάν δέν ήναί τις τρελλός, έάν δέν ηναι 
βυθισμένος εις μεγίστην αμάθειαν, τοποθετεί 
διά τρόπου ολιγώτερον άγονου τά διαθέσι
μα κεφάλαιά του' αγοράζει τίτλους άποφέ- 
ροντας τόκον, δανείζει απ’ ευθείας την βιο
μηχανίαν, προσκταται έμπορεύματα μέ πι
θανότητα κέρδους, ή τέλ.ος καθίσταται ιδιο
κτήτης ακινήτων.

Πώς λοιπόν αί διάφοροι αύται έμπορικαί 
έργασίαι ήθελον βλάψει τήν κοινωνίαν, τήν 
βιομηχανίαν, τόν εργάτην; Οί έργάται ένδια- 
φέρονται πρό παντός άλλ.ου εις τήν αύξησιν 
τοΰ γενικοΰ κεφαλαίου, τοΰτο δέ, ώς εϊπο- 
μεν ήδη, δέν δύναται ν αύξήσνι ή διά τής 
οικονομίας.

Μεγίστας λοιπόν υπηρεσίας προσφέρουσιν 
εις τάς έργατικάς τάξεις δλα εκείνα τά 
καθιδρύματα, τά συντελοΰντα εϊς τήν άνά 
πτυξιν τοΰ οικονομικού πνεύματος παρ’ αύ- 
ταΐς, συντρέχοντα δ εις τήν γονιμοποίησιν 
τών μικρών οικονομιών τρΰ λαοΰ, καί εϊς τήν 
κατά μικρόν άνύψωσίν του εις τήν έπίζηλον 
τάξιν τών κεφαλαιούχων.

Διευκολ.ύνοντα εις τούς έργάτας τόν σχη
ματισμόν άποθεματικοϋ κεφαλαίου δι’ άπροσ- 
δοκητους περιστάσεις, τά ταμιευτήρια  
(Caisses depargnes) παρέχουσι βεβαίως με- 
γάλας υπηρεσίας εις ολόκληρον τήν κοινω
νίαν' έπιτρέποντα εις τούς καταθέτοντας νά 
έμπίστεύωνται τάς έαυτών οικονομίας, καθ’ 
δσον πραγματοποιοΰσιν αύτάς, εϊς ασφαλή 
καί άξια πρόσωπα, καί έμποδίζο'/τα ούτω 
τήν άνωφελ.ή δαπάνην τών οικονομιών τού
των, βοηθοΰσι κατ’ έξοχήν τήν τε χειραφέ- 
τησιν τοΰ έργάτου καί τήν αύξησιν τοΰ 
γενικοΰ κεφαλαίου, κατά συνέπειαν δέ συν- 
τρέχουσιν αποτελεσματικής εϊς τήν άνάπτυ- 
ξιν τοΰ έθνικοΰ πλούτου.

Αέν πρέ-ει δμως νά ζητώμεν άπό τά 
ταμιευτήρια πλέον έκείνου τό όποιον δύ- 
νανται νά δώσωσι' ταϋτα ά.-ΐοδιδονσι μέν

έν άνάγκνι τά κατατεθέντα, δέν δ α π ίζο »  
σιν  δμως.

Μεγάλαι έπίσης είναι αί ΰττ/,^εσίαι δια
φόρων άλλων συνεταιρισμών τοΰ λ.αοϋ, καί 
ίόίως τών άφορώντων τήν κατανάλ.ωσιν. 
Αλλά μόνον αί πιστω τικα ί τρύπ εζα ι τοΰ 

Λαού, διά τοΰ ιδιάζοντας οργανισμού των, 
έξασφαλίζουσιν εις τόν εργάτην τά πλεονε
κτήματα τής εμπορικής πίστεω ς, τοΰ ισχυ
ρού τούτου μοχλ.οϋ τής προόδου, άνήκοντος 
ίλέχρι τοΰδε άποκλειστικώς εις τάς εύκατα- 
στάτους κοινωνικάς τάζεις' μόνον αί τοιαΰ- 
ται τράπεζαι χορηγοΰσιν εϊς τόν εργάτην 
πρακτικά μέσα, δι ών δύναται ν’ ανυψωθεί 
εϊς τήν κοινωνικήν θέσιν, ήν προσδιορίζουσιν 
αύτω ή νοημοσύνη καί ή τιμιότης του.

ΑΡ. ΔΟΣΙΟΣ.

Α ϊ  Π Ι Σ Τ Ο Τ Ι Κ Α Ι  Τ Ρ Α Π Ε ϊ Α ί
Τ Ο Γ  Λ Α Ο Γ

ΤΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΝ 
ΑΥΤΩΝ ΕΠΟΨΙΝ.

Ύ π ό  τή ν  ύΜ χήν exofiir.

ά) Αί ΙΙιστωτικαί τοΰ λαοΰ Τράπεζαι 
παρέχουσιν εις πάντα τίμιον καί φιλόπο'/ον 
πολίτην τό μέσον τοΰ νά δανείζηται εύκό- 
λως καί έπί μετρίω τόκω, δταν έχτ, χρείαν 
καί μόνον έφ δσον χρόνον έχει χρείαν, τά 
αναγκαία εις τήν έργασίαν του, εις τάς υ
ποθέσεις του, εϊς τόν οίκον του χρήματα.

β() Τό ανωτέρω ευεργέτημα τών Πι
στωτικών Τραπεζών έπεκτείνεται εις δλας 

άς τάξεις τοΰ λ.αοΰ, κατ’ έξοχήν εις τάς 
j .t , εύπορούσας* έπεκτείνεται δέ καί εις τούς 
κατοίκους τών πόλειον καί εις τούς κατοί
κους τών χωρίων. Ούτω αί Πιστωτικαί τοΰ 
λαοΰ Τράπεζαι δύνανται νά χρησιμεύσώσιν 
εις τούς γεωργούς ίσως κάλλιον καί αύτών 
ών λεγομένων γεωργικών Τραπεζών, ών 

αί υποσχέσεις έμειναν μέχρι τοΰδε κατά 
λέγα μέρος απραγματοποίητοι. Πρός εύκο- 
λίαν τών χωρικών αί έν ταϊς πόλεσιν ίδρυ- 
θεϊσαι Πιστωτικαί Τράπεζαι συσταίνουσιν έν 

αΐς κώμαις υποκαταστήματα αύτών. ‘Η έν 
Βόννη, τή παραρόηνίω πρωσσική πόλει, Πι



4 Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

στωτική τοΰ λαοΰ Τράπεζα, φέρε είπεϊν, 
έχει όκτώ τοιαύτα υποκαταστήματα (f'i- 
lialen) καί αριθμεί έκ τρισχιλίων ώς έγγι
στα εταίρων χιλίους τετρακοσίους χωρικούς.

γ ;) Συνέπεια του αύτοΰ ευεργετήματος 
-των Πιστωτικών Τραπεζών έπί τοΰ παρόν
τος μέν εΐνε ό περιορισμός της τοκογλυφίας, 
προϊόντος δέ τοΰ χρόνου εσεται ή δι έλλει- 
ψιν τροφτς παντελής ταύτης καταστροφή. 
Παντού και πάντοτε υπήρξαν καί θέλουσιν 
υπάρχει οί μυσαροί τοκογλύφοι, οί τάς συμ
φοράς τοΰ λαοΰ καρπούμενοι, οί άπό τών 
δακρύων καί από τών κακιών επίσης ήδέως 
χλατιζόμενοι. Κατ αυτών ούδεν ίσχυουσιν 
at ήθικαί διδασκκλίαι η οί περιοριστικοί νό
μοι η τών δικαστηρίων ή αύστηρότης. Μό
νον ό αριθμός τών θυμάτων των δύναται 
νά ελαττωθή, δυνατού γενομένου διά κοινω
νικών κατασκευασμάτων νά εΰρίσκη ό χρη
στός πολίτης προχείρως καί έπί μετρίοις 
Spot; τά αναγκαία εις τάς προσκαίρους χρείας 
του χρήματα" τοΰτο δε κατορθοΰσιν αί Πι- 
στωτικαι τοΰ λαοΰ Τράπεζαι ως πρός τους 
εταίρους αυτών.

δ ’) Αί Πιστωτικαί τοΰ λαοΰ Τράπεζαι 
παρασκευάζουσί βαθμηδόν καί εντός όλιγου 
χρόνου καί τοΐς πτωχοτέροις τών έταίρων 
ιδιαίτερον χρηματικόν κεφάλαιον πολλαπλα- 
σιάζουσαι τάς μικράς αυτών οικονομίας.

έ) Εν ταϊς ΠιστωτικαΤς τοΰ λαοΰ Τρα- 
πέζαις συγκεντροΰνται τά επιτόπια μικρά 
καί αργά κεφάλαια καί αί αποταμιεύσεις 
τών εργατικών τάξεων καί διά τών Πιστω
τικών Τραπεζών πάλιν τόν λαόν ώφελοΰσιν.

ς-') Εις τήν διοίκησιν τών Πιστωτικών 
Τραπεζών ευρίσκει έμμισθον λειτουργίαν ού 
σμικρός αριθμός νέων νοημόνων καί περί τά 
λογιστικά ικανών.

'Υ π ό  τή ν  ήθιχήν L~coyir.

ζ 1) Μεγάλως συντελοΰσιν αί Πιστωτικά1. 
Τράπεζαι εις τήν ηθικήν βελτίωσιν τοΰ λαοΰ. 
'Οταν έν ταϊς πιστωτικαΐς τοΰ λαοΰ Τρα- 
πέζαις διά τών πραγμάτων αύτών πείθηται 
ό εργάτης ότι ή έν τνί τέχνη αύτοΰ έπιδε- 
ξιότης καί φιλοπονία αύτοΰ, ή άκρίβειά του 
καί πρό πάντων ή χρηστότης του είσί κεφά- 
λαι* έχοντα καί χρηματικήν αξίαν, άπαραλ- 
λάκτως ώ; τά υποθηκευόμενα κτήματα, ό

ταν βλέπν; ό'τι διά τών κεφαλαίων αύτών, 
τά όποια εις αύτόν κεΐται ν’ απόκτηση, ή νά 
διατηρήση,, ού μόνον έαυτόν νά βοηθήσνι, αλ
λά καί έτέροις νά -£νε χρήσιμος δύναται-, ό
ταν έννοή ό'τι χάρις εις μόνα τά κεφάλαια 
ταΰτα ανήκει καί αύτός μεταξύ τοσούτων 
άλλων καί πλούτω καί παιδεία υπερτερών 
αύτοΰ εις σπουδαίαν έταιρίαν, ήτις καί άπαλ- 
λάττει αύτόν της προσκαίρου αύτοΰ απορίας 
καί παρασκευάζει αύτώ χρηματικόν τι ποσόν 
πρός εύτυχέστερον μέλλον, τότε, έκτιμών καί 
αύτός τά κεφάλαιά του ταΰτα, σπεύδει νά 
■καλλιεργήση, αύτά, ώς ό γεωργός καλλιερ
γεί τόν προσοδοφόρον άγρόν του, τότε συναι
σθάνεται τήν αξίαν του ώς μέλους ένεργοΰ 
καί χρησίμου έν τή κοινωνία καί παντί σθέ- 
νει προσπαθεί νά γίντ, κρείττων έαυτοΰ, νά 
επεκτείνει τάς γνώσεις του, νά τελειοποιήσω 
τά τής τέχνης του, νά κατασταθη, εντελώς 
άξιος τής θεσεως, ήν δίδωσιν αύτώ ό συνε
ταιρισμός. Οταν προσέτι ό εργάτης αύτός ή- 
ξεύρϊ! ό'τι δεν εΐνε μόνος, αλλά τόσοι άλλοι 
συμπολΐταί του έπιβλέπουσιν έπ αύτόν, ό'τι 
δεν εΐνε κύριος τής διαγωγής του, άλλ οφεί
λει λόγον αύτής πρός έκείνους, μεθ ών μέ
χρι τοΰδε έζησε καί μετά τών όποιων καί 
έν τώ μέλλοντι θά ζήσϊ;, ότι κακώς διάγων 
δεν βλάπτει μόνον έαυτόν, άλλά καί τούς 
άλλους άδικεϊ άποστερών αύτούς της βοή
θειας, ήν άλλως ήδύνατο νά παράξη αύτοΐς, 
τότε, καί αν πονηρότατος ύποτεθή, συστέλ
λεται, φοβείται, φιλοτιμεϊται καί έκόJV ά- 
κων ρυθμίζει τά κατ’ αύτόν συμφώνως πρός 
τάς αξιώσεις τών συνεταίρων του.

η7) Ούδείς συνεταιρισμός περικλείει έν 
έαυτώ έπί τοσοΰτον όλας τάς τάξεις τής κοι
νωνίας οσον ό τών Πιστωτικών Τραπεζών. 
“Οτι δέ ή καθημερινή άνάμιξις τών κλάσεων 
τοΰ λαοΰ εχει ώς άποτέλεσμα τήν άμοιβαίαν 
αύτών άνάπτυξιν καί βελτίωσιν ούδεμιάς 
χρήζει άποδείξεως.

ΔΗΜ. ΜΑΤΡΟΚΟΡΑΑΤΟΣ

(Έ π ισ τ ο λ α ι έκ Γ ερ μ α ν ία ς  περ ι Π ιτ ιω τ ικ ω ν  

Τ ρ α π εζώ ν  του Λ xοϋ .)

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜ ΟΣ
ΕΡΓΑΤΩΝ

κ α ί

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΩΝ
ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ πρό τοΰ 1821.

Πολ.λά είδη συνεταιρισμού ύπάρχουσι 
σήμερον έν Εύρώπτ, άποβλέποντα τήν υλικήν 
βελτίωσιν τών μέσων καί κατωτέρων τάξεων 
τοΰ λαοΰ. Μεταξύ αύτών υπάρχει καί 
ό συνεταιρισμός τώ ν εργατώ ν και κεγα- 
Λαιονχων , άλλά μόνον εις τινα μέρη τής 
Γαλλίας καί Αγγλίας. Καί όμως τό εΐδος 
τοΰτο τοΰ συνεταιρισμού εύρίσκομεν άκμάζον 
εις τήν ‘Ελλάδα πρό τής έπαναστάσεως.

Εις τινα κωμόπολιν τής Θεσσαλίας Αμ- 
πελάκια όνομαζομένην καί μόλις έχουσαν
4 .0 0 0  κατοίκων ύπήρχον 24  βαφεία εις 
τά  όποια παρεσκευάζοντο καί έβάπτοντο
2 5 0 .0 0 0  οκάδες βάαβακος, τόν όποιον έ- 
στελλον εις τήν Γερμανίαν όπου έμποροι 
Αμπελακιώται έπώλόυν αύτόν. Επειδή ό
μως ήρχοντο εις συναγωνισμόν πρός άλλή- 
λους ήνώθησαν όλοι εις μίαν έταιρίαν.

'Εκαστος ιδιοκτήτης βαφείου κατέβαλε 
κεφάλαιόν τι έν τή έταιρία ταύτν;, ή δέ μι
κρότερα καταβολή έκαστου συνεταίρου προσ- 
διωρίσθη εις 5 ,0 0 0  γρόσια, ή δέ μεγαλει- 
τέρα εις 2 0 ,0 0 0  γρόσια. Οί άπλοι έργάται, 
οίτινες δεν ήδύναντο νά καταβάλωσι μίαν 
μετοχήν, ήνοΰντο δύω, τρεις, πέντε όμοΰ καί 
ελάμβανον μίαν κοινήν μετοχήν. Οί άπλοι 
ούτοι έργάται έξηκολούϋουν συ .άμα νά έργά- 
ζωνται ώς ήμερομίσθιοι καί οίίτω έλάμβανον 
μισθού c καί χέρβη καί ηϋξανον τήν εύπο- 
ρίαν των. ‘ΐΐ έταιρία αυτη προσδιώρισε τό έν 
δέκατον τών κερδών νά διανέμεται εις τούς 
συνεταίρους, έκ δέ τοΰ περισσεύματος κατήρ- 
τισεν άποθεματικόν κεφάλαιον 1 ,000 ,000  
γροσίων. Τά κέρδη τής έταιρίας ταύτης όταν 
επροόδευσαν ανέβαιναν εις 60  έως 80  τοΐς 
0 /0  και τούτου ένεκα ή αξία τών μέτοχων 
της έδεκαπλασιάσθη (1).

‘Ομοίως πρό τής έπαναστάσεως οί ναΰται 
τών ελληνικών πλοίιον ήσαν μέν μισθωτοί

( I ) Π λουτολογι* Σοΰτσου, τόμ, Λ', σελ. 272 .

έλάμβανον όμως καί μερίδιον έκ τού κέρδους 
τοΰ φορτίου εις έκαστον ταςείδιον" πολλάκις 
δέ ειχον μερίδιον καί εις αύτό έτι τά σκά
φος. ‘< >ς δικαίως δέ παρατηρεί ό Κ. I. Σού- 
τσος, ό ναύτης γινόμενος ούτω συνεταίρος εί
χε κοινόν συμφέρον πρός εύόδωσιν τής έπι- 
χειρήσεως, ή δέ συμμετοχή τού άπλοΰ ναύ
του εις τά κέρδη κα&ίστα τόν "Ελληνα ναύ
την προσεκτικόν, άγρυπνον, οίκονόμον, έιετα- 
στικόν καί άνεβίβαζε τήν ατομικήν αύτοΰ 
άςίαν.

Τό είδος τούτο τοΰ συνεταιρισμού, τό 
γνωστόν έν ‘Ελλάδι πρό τού 1821 καί έπί 
τοσοΰτον εύδοκιμήσαν, έπεχείρησαν οί σοσια- 
λισταί νά καταστήσωσιν αναγκαστικόν  κα
τά τό 1848, έπιλαθόμενοι ότι έταιρία οέν 
ύφίσταται άνευ τής έλευθέρας καί άμοιβαίας 
συναινέσεις τών συμβαλλομένων. Πρό τρια
κονταετίας όμως πολλοί καταστηματάρχαι 
έπεχ είρησαν νά έφαρμόσωσι τό σύστημα τού 
συνεταιρισμού τούτου εις τά βιομηχανικά των 
καταστήματα, φρονίμως έλπίσαντες ότι όχι 
μόνον οί έργάται ήθελον ώφεληδή ύλικως, άλλα 
καί αύτοί, διότι οί έργάται, έχοντες μερίδιον εις 
τά κέρδη, ήθελον γίνει περισσότερον φιλόπονοι 
καί περισσότερον προσεκτικοί εις τά εργαλεία, 
εις τάς μηχανάς καί εις τήν οικονομίαν ττς 
πρώτης ύλης.

Τό σύστημα τοΰτο έφαρμοσθέν έν Αγ
γλία εις τά λιθανθρακεϊα παρήγαγεν αξιόλο
γα άποτελέσματα. Τά παραγωγικά έργα 
προήχθησαν, αί σχέσεις τών εργατών πρός 
τούς κεφαλαιούχους έβελτιώθησαν καί ό ερ
γάτης όστις ήτο ξένος σχεδόν πρός τήν έπι- 
χ είρησιν, έξ ής μόνον μισθόν έλάμβανεν, εύε-ε 
τό ϊδιόν του συμφέρον εις τήν έπιτυχίαν 
αύτής.

Πολύς έγένετο λόγος, τελευταΐον, περί τοΰ 
Συνεταιρισμού ώς μέλλοντος νά άντικαταστή- 
στρ τόν μισθόν' άλλ ίνα ό εργάτης παύση νά 
ήναι μισθωτός, καί ίνα γίνγι συνέταιρος ϊΓ; 
τινα έπιχείρησιν πρέπει νά έχη ή νά δανει- 
σθνί τό έπιβάλλον αύτώ υέρος τού κεφα
λαίου" πρός τούτοις πρέπει νά έχη καί άλ
λο ποσόν, άρκούν αύτώ διά νά ζή ίως ού 
ελθωσι τά άποτελέσματα τής έπιχειρήσεως. 
’Εκτός δέ τών λόγων τούτων, διά τό 
πλεϊστον τών άνευ τινός πρωτοβουλίας 
άνθρώπων, ή έμμισθος κατάστασις, ή άνευ 
μερίμνης, άνευ τινός εύθύνης είναι πόλυτιμω- 
τέρα τοΰ μεγαλειτέίου, %/,λ’ άνα,αενομίνευ
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-/.αί «βεβαίου κέρδους (1). Κατά το περί ού άλο
γος σύστημα τοΰ συνεταιρισμού, ό έργατης 
λαμβάνει /.ατά μήνα μισθόν τινα ώρισμένον διά 
νά ζή, είς το τέλος δε τοΰ έτους, άφοΰ --λτ;- 
ρωθώσιν οί τόκοι, ώς καίποσόντι διά την φθοράν 
τοΰ όλικοΰ καί τον σχηματισμόν άποθεμα- 
τικ'οϋ κεφαλαίου, το υπόλοιπον διανεμεται 
ΐΑβταζΰ εργατών καί κεφαλαιούχων κ,ατ α 
ναλογίαν ώρισμένην.

Σήαερον όμως οτε, διά τών Γ α μ ιε ν τη -  
ριω ν  καί ιδίως διά τών Π ισ τω τικ ώ ν  Τ ρ α -  
ϊίεζ& ν τον Λ α ο ΰ ,  κατορθώθη νά γίν/ι ό έρ- 
γάτης οίκονομικώς άςιοχρεως, και κατα συ
νέπειαν νά έ'χνι πρόχειρα τά προς τήν έργα
σίαν του αναγκαία χρήματα δια τών οι
κονομιών του άποκτήσας μικρόν χρηματι
κόν κεφάλαιον, ήρχισαν να συνιστώνται εται- 
ρίαι καθαρώς άπό άπλοΰς έργάτας άποτε- 
λρύμεναι, αΐτινες ονομάζονται Π α ρ α γ ω γ ι
κοί ί) β ιο μ η χα ν ικ ο ί σ υνετα ιρ ισ μ ο ί. Οι 
εις τήν αύτήν τέχνην άνήκοντες έργαται εί
ναι σήμερον χάρις εις τάς Πιστωτικας Τρα- 
πέζας καί τά Ταμιευτήρια εις καταστασιν νά 
ουστήσωσι βιομηχανικόν καταστημα μεθ ό
λων τών απαιτήσεων της επιστημονικής και 
τεχνικές προόδου, καί ούτω ν ά~ολαυσωσι 
τών ώφελίϊμάτων τά όποια μέχ ρι τοΰόε ή- 
cav αποκλειστικόν προνόμιον τών μεγάλων 
κεφαλαιούχων.

Είν’ άληθές όμως ότι παρουσιάζουσι καί 
άλλας τινάς δυσκολίας οί συνεταιρισμοί ου- 
<τοι, οϊον τήν έλλειψιν πειθαρχίας καί σεβα- 
«τμοΰ μεταξύ τών εταίρων καί τά παρεπόμενα 
τούτων κακά, τά όποια όμως θεραπεύονται 
διά τής εκλογής προϊσταμένου σεβαστού καί
νοήμ.ονος (2).

Τοιούτους βιομηχανικούς συνεταιρισμούς 
ήδύναντο ίσως νά συστήσωσιν έν Αδήναις οι 
υποδηματοποιοί, οί σιδηρουργοί, οί τυπογρα- 
<:<π, οί επιπλοποιοί, οί ράπται έτοιμων έν- 
δυμάτων, κλ. Αλλά περί τοΰ είδους του- 
του τών εταιριών θέλομεν ομιλήσει άλ
λοτε έκτενώς.

Α. ΒΑΜΠΑΣ.

(1) J. .1. Rapet Manuel de Morale et 
d’Economic politique, \ingt-sixicmc cn- 
lielien.

(2 )  ΛύτόΟ. .

ΥΠΟΘΗΚΑΙ

‘II πενία βλέπει την δύραν της οικίας τοΰ 
εργατικού ανθρώπου, άλλά δέν τολμά νά 
εΐσέλθ·/] είς αύτήν. Φ ραγχ.Ιΐνος.

* *
*

‘Η Οικονομία δύναται νά όνομασδ/, θυγά- 
τηρ της Φρονήοεως, άύελφη τής Μετριότη
τας, καί μήτηρ της Ελευθερίας. J o n h so n .

* +
If

Μή κάμη,ς ποτέ διά της συνδρομής άλ
λο j έκεΐνο τό όποιον δύνασαι νά κάμτ,ς ό 
ίδιος.

Μή άναβάλτ,ς ποτέ διά την αυριον έκεΐνο 
τό όποιον δύνασαι νά κάμ/,ς σήμερον.

Μή άμελΐ,ς ποτέ τάς μικράς ύποδέσεις, 
ούδέ τάς μικράς δαπάνας. ’Ά ύ ΰ ισ ο ν .

* +
*

‘θ  πρώτος καί ούσιωδέστερος κανών τής 
οικονομίας είναι νά  μ η  d a m ir  α τ ις  ο ν τ ι  
τό  μ ιχ ρ ό τ ιρ ο ν  ποσόν χαχώ ς. Δηλαδή, έ- 
κάστη όα~άνη πρέπει να δικαιολογήται έκ 
τής ώφελείας καί τής ανάγκης ή όποια τήν 
προκαλεΐ καί όχι νά παρατηρώμεν ότι είναι 
ασήμαντος. Λ/· ί .  A/ezicres.

* *
*

’Ενθυμοΰ πάντοτε ότι ό καιρός είνα ι 
χ ρ ή μ α τα  δηλαδη οταν τις μεταχειρίζεται 
καλώς τόν καιρόν του, κερδίζει χρήματα. Ε
κείνος όστις έκ τής έργασίας του κερδίζει 4 
δραχμάς τήν ήμέραν, καί μένει άεργος τό 
ήμισυ τής ημέρας, ό άνθρωπος αύτός πέ
τα είς τήν δάλασσαν 2  δραχμάς.

Φ ρ α γχ .Ι ΐν ο ς .
* *
Ύ

Σημείωνε ό,τι λαμβάνεις καί ο,τι πληρώ
νεις' διότι ό άνδρωπος οστις γνωρίζει τα ε- 
σο^α καί έςοδά του δεν καταστρεφεται ποτε.

C healer field.
* *

’Εάν τις σοί λέγει ότι δύνασαι νά πλού
τισες άλλως παρά διά τής ’Εργασίας καί 
τής Οικονομίας μή τόν άκούτ,ς, διότι είναι δό
λιος άνθρωπος, Φραγχ.Ιΐνος.

Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α

Α Ο Γ Ο Ι Ο Σ Ι Α
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΙ1ΤΙΚΟΤ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛ Λ Η Ν ΙΚ Η  ϊ  ΙΙΙΣΤΩΤΙΚΗΣ  
T PA H E Z H S ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Π ρός τή ν  Β '. Γ εν ικ ή ν  ΣυνέΛευσιν  
τω ν  Μ ετό χ ω ν  

Π ερ ί iJ ii  κ α τ α ιτ ά σ ε ω ;  τ?ί; ‘Ε τα ιρ ία ς κ α τά  τή ν  
31 Δ εκεμβρίου  4 8 7 0  κ α ί  4 Ία νο υ α ρ ίο υ  1 8 7 1 .

Κ ύρ ιο ι μ έ τ ο χ ο ι ,

Μετά πολλής χαράς έπαναβλεπω σήμε
ρον πάντας υμάς συναγμένους ένταΰθα ϊνα 
μάθητε τήν πορείαν τής έταιρίας μας, τής ό
ποιας οί πλεΐστοι μεν έχετε τήν εύχαρίστη- 
σιν ότι είσθε οί μετ έμού συνιδρυταί αύτής, 
οί δέ λοιποί ότι έκ τών πρώτων προσήλθατε 
νοήμονες συναρωγόί τών άλλων ήμών. Επί 
τούτοις χαιρετίζω πάντας καί εύχομαι ίνα 
καί άλλοι μιμηθώσιν ύμας.

‘II ‘Εταιρία μας, κύριοι, ϊδρύθη τή 30  
μαρτίου παρελθόντος έτους, ή?χ_ισε δέ τάς 
έργασίας της ττ, 2 7  μαΐου τοΰ ίδιου, ήτοι 
πρό 7 μηνών καί τινων ημερών. Εν τώ βρα
χεί τούτω διαστήματι έγένοντο μέτοχοι 328  
λαβόντες μετοχάς 7 3 0 ' ήτοι, έκ τΟΰ ώρι
σμένου ύπό τοΰ καταστατικού έταιρικοΰ "κε
φαλαίου έλήφθησαν 7 3 ,0 0 0  δραχμών. Εκ 
τούτων κατεβλήθησαν δρ. 1 6 ,318 :25 , οφεί
λονται δέ πρός συμττλήρωσιν 5 6 ,6 8 1 :7 5  
Κατεβλήθησαν δέ καί 2 ,9 2 0  δρ. διά το ά· 
ποθεματικόν κεφάλαιον, ήτοι τά ό'λον τών 
καταβληθέντων ανέρχεται είς 19 ,238:25 . 
Τό κεφάλαιον τοΰτο συναπετελέσθη ώς έςής : 

Τόν Μάϊον Δραχ. 7 8 1 :4 0  
» Ιούνιον s 39 0 5 :6 0
» Ιούλιον » 2 4 0 2 :9 0
» Αύγουστον ® 4 3 0 5 :4 0
» Σεπτέμβριον » 1785 :20
» Οκτώβριον β 1199 :05
» Νοέμβριον » 192 6 :5 0
» Δεκέμβριον » 2 9 3 2 :2 0

1 9 ,238 :25  
Εκτός τοΰ κεφαλαίου τούτου ή Τράπεζα 

ήμών διεχειρίσθη έτι καί δρ. 1 ,347 :80  κα· 
τατεθεισας εν τώ έπταμήνω τούτω διαστή- 
ματι είς το ταμιευτηριον αύτής, άλλά καί 
τάς πλειστας ληφθείσας ύπό τών καταθετών 
μετά μικρόν' ετι δέ καί 2 ,7 0 0  δρ. αίς ή έταιρία 
μας έδανείσθη πρός 9 τ&ΐς 0 |θ  τή 14 7βρίου.

Τό όλον λοιπόν λεφάλαιον όπερ διεχειρί
σθη καί έκυκλοφόρησεν ή έταιρία ήμών άνα- 
βαίνει είς δραχμάς 23 ,2 8 6 :0 5 .

Τόκους δέ έλαβε δρ. 861 :17 .
Οί τόκοι ούτοι έλήφθησαν ώς εξής :

Τόν Μάϊον Δραχ. -—.
s ’Ιούνιον » 1 3 :5 0
» ’Ιούλιον » 9 0 :5 5
» Αύγουστον » 1 2 5 :3 0
» Σεπτέμβριον » 1 0 6 :4 5
» Οκτώβριον 
» Νοέμβριον 
» Δεκέμβριον

1 0 3 :6 5
1 7 1 :1 5
2 5 0 :5 7
8 6 1 :1 7

Επλήρωσε δέ τόκους διά τάς έκ τοΰ 
ταμιευτ. άπο-συρθείσας καταθέσεις Δρ. 2 5 :5 0

ήτοι έκέρδισεν άπό τόκου; Δραχ. 8 3 5 :6 7  
Σύμφωνα δέ πρός τάς άναποφεύκτους ά- 

νάγκας τής ‘Εταιρίχς τό Συμβούλων σας i-  
δαπάνησεν είς έςοδα έγκαταστάσεως :
Διά δύω κιβώτια . . . .  Δραχ . 1150 .

» κατάστιχα...................... » 1 52 .
» 1 5 0 0  άντίτυπα Καταστατι

κού, διά 1000 βιβλιάρια μετόχων 
καί τοΰ ταμιευτηρίου, διά 10 0 0  
άναγνωριστηρια, διά προσκλητή
ρια συμβούλων καί άλλα τοιαΰτχ
έ'vτ'Jπα........................................Δρ. 2 0 6 .
Διά δο>δεκα καθίσματα . . . »  5 2 :5 0

» δύω γραφεία.....................» 8 3 :3 0
» έξοδα προκαταρκτικά μέ

χρι της ίδρύσ. τής ‘Εταιρ. » 2 5 :5 0
» διάφορα ψιλά έξοδα . . . »  12:80

Τό ό'λον Δραχ. 169 1 ;1 0  
"Ε'οδα δέ διοικήσεως έγέ'Λίντο'

Δένοίκ. τοΰ καταστήμ. πρός 5 5  δραχ. κατά 
μήνα έπί 7 μήνας καί 13 ήμ. Δρ. 410 . 

Αιά μισθοδοσίαν ταμίου πρός δραχ.
150 κατά μήνα έπί μήνας 4 1/'2 675 .

Διά μισθοδοσίαν είσπράκτορος έπί 
μήνας μεν 5  καί ημέρας 4 πρός 
δραχ. 2 0  έπί μήνας δέ 2 πρός
δραχ,. 3 0  . . . . .  . 162:65

Είς όικαίωμα είσπράςεως ^οάς 3
τοΐς Ο/ο έπί δρ. 10 ,485  . . 3 1 4 :45

Είς δημοσιεύσεις έν έφημερίσιν, είς 
τυπωσιν έντυπων τινών, είς γρα
φικά καί άλλα ψιλά έξοδα. . . 165 6· ,

Τό ολον δρ. · · · · 1727 :70
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Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α it

Μετά την κατάρτισιν τοΰ ισολογισμού 
τούτου, το Συμβούλιόν σας εύρέθη εις την 
λυπηράν ανάγκην νά έφαρμόσνι τάς διατά
ξεις τοΰ 30  καί 41 άρθρου τοΰ Καταστα
τικού καθ ας πας μέτοχος μη καταβαλών 
έπί τρεις μήνας τάς έβδομαδικάς του κα- 
ταβολάς πρός συμπλήρωσιν τών μετοχών 
αύτοΰ διαγράφεται, όσα δέ εχει καταθέσει 
μεταβαίνουσιν εϊς τό Αποθεματικον Κεοά- 
λαιον της έταιρίας ττρος όφελος τών λοιπών 
συνεταίρων. II ροήλθε δέ εις την άπόφασιν 
ταύτην άφοΰ πολλάκις είδοποιήθησαν οί ά- 
μελοΰντες' διεγράφησαν δέ 41 μέτοχοι άν-

τιπροσωπεύοντές μετοχάς 76  καί περιήλθον 
εις το αποθεματικον κεφάλαιον της εται
ρίας αί καταβολαί αύτών συαποσούμεναί 
εις δρ. 340 :1 0 , έξ ών αί 304  ειχον κα- 
ταβληΟη ώς δικαίωμα εισόδου, αί δέ 36 :10  
απέναντι τών μετοχών των.

Οΰτω λοιπόν, κύριοι μέτοχοι, ή έταιρία 
ημών μετά την διαγραφήν τών 41  μετό
χων, οιτινες είχον λάβει 76 μετοχάς, αριθ
μεί κατά τό άρξάμενον τοΰτο έτος, μετά 
7 μόνον μηνών καί ολίγων ημερών υπαρξιν, 
2 8 7  μετόχους τακτικούς έχοντας λάβει 
654  μετοχάς· ήτοι έχομεν :

‘Εταιρικόν κεφάλαιον δρ. 65 ,4 0 0  j-?αγμ*τοποιημένον · · -j · ·δρ. 16 ,282 ,15

’Αποθεματικον » δραχ. 
Τόχοι, ώφέλ. άπό τόκους » 
ίΐφέλ.άπό διαγραφ.μετόχ. »

μη 

2 6 1 6 ,0 0  
861 ,17  
3 4 0 ,1 0

3 8 17 ,27

4 9 ,117 ,85

Ζημίαι, ητοι τόκοι πληρωθεντες, 
έξοδα έγκατ. καί διοικήσεως 
άφαιρούμενα .................. δρ. 1922 ,31

Καθαρόν αποδεματικόν κεφάλαιον ύπάρχον ·

‘ίΐ  ό'λη πραγματική εταιρική περιουσία·

Τό όφειλόμενον ποσόν τών δρ. 4 9 ,117 ,85  
πρός συμπλήρωσιν τών μετοχών τών ήδη 
υπαρχόντων έταίρων θέλει συμπληρωθή, 
τακτικώς καταβαλλόμενου μόνον τοΰ κατω- 
τάτου ποσοΰ τών 6 0  λεπτ. καθ’ έβδομάδα 
δι’ έκάστην μετοχήν, εις 2 ετη καί 5 μήνας. 
Επειδή όμως ούδείς σχεδόν καταθέτει 60 

λεπτά μόνον απέναντι της μετοχής του, ώς 
άποδεικνύεται καί έκ τών κατατεθέντων 
16 ,282 ,15  εν διαστήματι 7 μηνών, διότι 
ή αναλογία είναι κατά μετοχήν 83  λεπτά, 
τό όφειλόμενον ποσόν θέλει συμπληρωθή εις 
εν έτος καί 9 μήνας. Εάν όμως άναλογισθώ- 
μεν ό'τι ή έταιρία μας νίρχισε τάς εργασίας της 
με 167 μετοχάς, τόν δέ δεύτερον μήνα 
είχε 310 , τόν τρίτον 356  κ.τ.λ. εύρίσκο- 
μεν ότι αί 16 ,282  : 15 δρ. κατετέθησαν 
ίΥ διαστήματι. μέν 7 μηνών, άλλ’ ούχί 
ευθύς ε; αρχής άπό τοΰ πρώτου μηνός άρ- 
ξαμένων τών καταθέσεων απ ένα ντι 654  
μετοχών, καί τότε πρέπει νά υπολογίσω - 
μεν ή ότι τό πραγματοποιηθέν τοΰτο κε- 
φάλαιον συνεπληρώθη εντός 3 μηνών τό 
πολύ απέναντι τών 654 , ή ότι τό κεφά-

• δραχ. 1 ,894 ,96

» .18,177,11

λαιον τοΰτο κατεβλήθη απέναντι τοΰ τρί
του τών 654  μετοχών, ήτοι απέναντι 2 1 8  
μετοχών έν τω διαστήματι τών 7 μηνών, 
καί τότε έχομεν ώς μέσον όρον περίπου εις 
άμφοτέρας τάς περιστάσεις 2 δρ. ώς έβδο- 
μαδικήν καταβολήν δι’ έκάστην μετοχήν* 
ούτω δέ λαμβάνομεν ώς λίαν πιθανόν δτι 
εν διαστήματι 9 μηνών θέλει καταβληθή 
καί τό όφειλόμενον οπό τών συνεταίρων πο- 
σόν τών 4 9 ,1 7 7 ,8 5  πρός συμπληρωσιν τών 
μετοχών αύτών.

’'Ηδη δέ, κύριοι, ας κάμωαεν άλλον τινά 
υπολογισμόν, ομοίως έκ τών μέχρι τοΰδε 
πραγμάτων πιθανώς εξαγόμενον. ‘Η έταιρία 
ήμών ήρχισε τάς έργασίας της αριθμούσα 167 
μετοχάς, έν τώ διαστήματι δέ 7 μηνών 
διέθεσεν έτέρας 4 8 7  ήτοι 70  μετοχάς 
κατά μήνα, έάν λοιπόν ΰποθέσωμεν ότι 
καί εϊς τό μέλλον ή αυτή αυξησις θέλει γ ί
νεται καί ή αύτή αναλογία τών καταθέσεων 
τότε εις τό τέλος τών 9 μηνών θέλει άριθρ,εΐ 
ή έταιρία μας 1284 έν ό'λω μετοχάς καί Κε
φάλαια 1 1 5 ,0 0 0  δρ. έν δλω.

Τοιαύτη ή κατάστασι; σήμερον ή άριθ*
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μητικη και ή οικονομική τής εταιρίας ήμών, 
καί τοιαύτην υπόσχεται έν τώ μέλλοντι 
ποόοδον κατά πασαν πιθανότητα' ούτω δέ, 
συγκρινομένη πρός πολλάς όμοειδεΐς τραπέ- 
ζας της Γεομανίας παοουσιάζει πολύ ταχυ- 
τέραν έπίδοσιν καί κύκλον ένειγείας πρό πάν
των άςιοσημείωτον. Εάν λοιπόν άναλογισθώ- 
μεν οτι ό συνεταιρισμός έν γένει τό πρώτον 
ηδη δοκιμάζεται έν ‘Ελλάδι, καί μάλιστα 
τό εΙ )ος τοΰτο τοΰ συνεταιρισμού, τά όποιον 
ήτο άγνωστον έντελώς εϊς πάντας καί ότι, 
ότε τό πρώτον έτόλμησα νά ανακοινώσω τήν 
ί^έαν τής ίδρύσεως παρ έμοΰ τοιαύτης τίνος ε
ταιρίας, οί πλεΐστοι μέ έσκοψχν ώς έπιδιώκον- 
τα  τά αδύνατα, καί ολίγοι τινές μόνον προσ- 
ήλθον ένδοιάζοντες καί αύτοί καί ύποψιδυρί-* 
ζοντες ϊτοιαΰτα πράγματα δέν ευδοκιμούν 
είς την ‘Ελλάδα,» νομίζω, οτι όφείλομεν νά 
συγχαρώμεν άλλήλους διά τήν καλλίστην 
δέσιν εϊς ΐ,ν έφθασεν ή ‘Εταιρία μας. Πρό πάν
των δέ όοείλομεν νά συγχαρώαεν «λληλους, 
διότι οί πρό της ίδρύσεως της τραπέζης ταύ
της μηκτυρίζοντες αύτήν ήδη τινές μέν αύτών 
έκηρύχδη'αν ύπερασπισταί της, άλλοι δέ παν- 
τοΐα διαδίδουσι καί μηχανώνται έπί ματαίω 
πρός βλάβην αύτής.

‘Η παγίωσις δμως αΰτη καί ή καλή κα- 
τάστασις της έταιρίας μας δέν πρέπει νά μας 
καταστησν; αμέριμνους, δέν πρέπει, όπως δυ
στυχώς συμβαίνει είς πολλάς περιστάσεις, νά 
χαλαρώστ, τήν προθυμίαν καί τάς ένεργείας 
ήμών υπέρ αύτής, άλλά τούναντίον νά εΰογ 
είς έκαστον συνέταιρον απόστολον καί 
κήρυκα καθ ολην τήν πόλιν, κατά πα- 
σαν γωνίαν, κατά παν έργαστήριον, εμπορι
κόν κατάστημα, ιδίως δέ είς πάσαν οικογέ
νειαν, απόστολον Θερμόν καί υπερασπιστήν 
προτρέποντα έκθύμως πάντας νά γίνωσι μέ
τοχοι καί νά μεταλάβωσι τών εύεργετημά- 
των τά όποια υπόσχεται είς τήν μεσαίαν καί 
κατωτέραν τάξιν της κοινωνίας ήμών.

Οταν, κύριοι, έννοήιωμεν ήμεΐς όχι ότι 
είναι τά καθήκον μας ΐνα καταστήσωμεν καί 
τούς άλλους συμπολίτας μας κοινωνούς τών 
ωφελημάτων τά όποια ήμεΐς άπολαμβάνομεν' 
όχι ότι είναι χρέος ήμών, ώς καλών πολι
τών, νά συνεισφέρωμεν είς τήν απαλλαγήν τής 
κοινωνίας έκ τής τοκογλυφίας, άλλ οτι καί 
τά συμφέρον μας, τά καθαρώς υλικόν συμφέ
ρον μας είναι νά έξέλθωμεν κήρυκες και από
στολοι προτιέποντε; καί διδάσκοντες πάντα;·.

τότε ή ‘Εταιρία μας ούδένα φοβείται, τότε 
τάχιστα θέλει προαχδή είς τοιοΰτον βαδμόν 
όυνάμεως ήθικής καί πλούτου ώστε καί ήμεΐς 
νά ώφεληθώμεν καί τά τέκνα ήμών νά μας 
εύλογώιιν ότι προετοιμάσαμεν είς αύτά διά 
της φρονησεώς μας, διά τής έργασίας μας καί 
τής οικονομίας μας τό προζύμιον δι’ ού θέ- 
λουσι κάλλιον -καί άνετώτερον ήμών έργασδή 
καί ζή"/; είς τόν κόσμον τοΰτον.

Εν τούτοις, κύριοι, οφείλω μετά λύπης 
μου νά μή σας άποκρύψω ότι ή κατάστα- 
σις τής έταιρίας ήμών 6ά ήτο έ'τι καλλί
τερα έάν τινές ές υμών, καί ούτοι δέν είσδε 
ολίγοι, κατά τό βραχύ τοΰτο διάστηυ.α, 
έδεικνχσθε τακτικώτεροι είς τάς έπιβαλλομέ- 
νας ϋμΐν !>πό τοΰ Κατας·ατΐκοΰ υποχρεώσεις. 
Αντί 19 ,000  δρ. θά είχον καταβληδή τού- 

λάχιστον 2 5 ,0 0 0 , καί τά κέρδη επομένως 
τοΰ μικροΰ τούτου διαστήματος 6ά ί,σαν 
σχετικώς ανώτερα. Δέν άρνοΰμαι οτι ή έκ 
τού Γαλλοπροισσικοΰ πολέμου προελθοϋσα 
άπραξία έν τή άγορα, ώς τοΰτο φαίνεται 
έκ τών είσπράςεων ήμών κατά τούς μήνας 
Σεπτέμβριον καί Οκτώβριον πρό πάντων, 
συνετέλεσε πολύ, άλλ ήμεΐς μόνον ό,τι 
άφ’ ήμών εξαρταται όφείλομεν νά π ιο 'π ά 
θη ϊωμεν νά δεραπεύτωμεν τούλάχ ιστόν είς 
τό μέλλον, '"ο,τι δέ παρ’ ήμών έξαρταται 
είναι ή τάςις καί ή οικονομία’ ή οικονομία 
έν ταΐς καθημεριναΐς δαπάναις ήμών, καί ή 
τάςις περί τάς καταδέσεις είς τήν τράπε- 
ζάν μας τοΰ ολίγου ή πολλοΰ εκείνου τό 
όποιον φρονίμως οίκονομοΰμεν. Τό άρδρον 
έκεΐνο τοΰ Καταστατικού ήμών τά όρίζον 
ότι έκαστος συνέταιρος οφείλει νά κατα- 
βάλλνι πρός συμπ/.ήρωσιν τής μετοχής του 
60  τούλ^άχιστόν λεπτά, καί όπερ έδωκε 
τόσην αφορμήν είς σκώμματα καί μηκτυ- 
ρισμούς κατά τοΰ καθιδρύματος τούτου, έχει 
μέγιστον καί εύεργετικώτατον λόγον, στη* 
ριζόμενον έπί τής γνώσεως τής φύιεως καί 
τών εςεων τής έργατικής ιδίως τάςεως παρά 
τών πρώτων δημιουργών τοΰ είδους τούτου 
τοΰ συνεταιρισμού. Τά άρδρον εκείνο απο
βλέπει τήν διάσωσιν τών μικρών οικονο
μιών τοΰ απόρου καί έργατικού άνδρώπου 
έκ τής άσκοπου σπατάλης αύτών, ώς έκ 
τής μικρότητός των, καί τήν διαφύλαζιν τών 
έβδομαδικών τούτων μικρών οικονομιών έ- 
κάστου έν τη τραπέζϊΐ" διότι δυστυχώς εί
ναι πλέον ή βέβαιον 0τι ότε τι; δεν έχει
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ποΰ νά περι^ώσνι διαφυ/.άττων τά περισ- 
σεύοντα έκ τών πρώτων καί απολύτων 
αναγκών του τά δαπανα πολλάκις μέν είς 
πράγματα άχρηστα, πολλάκις δέ καί είς έπι- 
βλαβή, ένώ καταδέτων αύτά εϊς τήν τρά
πεζαν αποφεύγει πολλούς πειρασμούς, πρό 
πάντων ηθικούς. Ενώ δέ διά τών μικρών 
τούτων οικονομιών, αίτινες είς πάντα μή 
σκεπτόμενον φαίνονται άσήμαντον καί γε- 
λοΐόν τι, ό έργατικάς άνδρωπος άποκτα κατά 
μικρόν κεφάλαιον τι χρήσιμον εϊς μίαν πραγ
ματικήν ανάγκην του, άποκτα δέ καί τό 
σπουδαιότατον πίστιν, ήτοι γίνεται άςιό- 
χρεως ηθικώς καί ύλικώς καί ευρίσκει νά 
δανεισδίί είς τήν άσδένειαν αύτοΰ, όταν δέν 
δύναται νά έργασδΐ,, εϊς τήν άσθένειαν τοΰ 
τέκνου του ή τής γυναικός του, ποσόν τι 
χρηματικόν, καδώς ομοίως αν ήναι βιομή- 
χανος, άν ήναι έμπορος, άν ηναι γεωργός, 
ευρίσκει τά άναγκαιαΰντα αύτώ κεφάλαια 
διά νά έργασθίι καί βελτιώσνι τήν κατά- 
στασίν του.

Διά τούς λόγους τούτους πρέπει νά γνω- 
ρίζητε, κύριοι, όττ. ή Αιεύδυνσις της έταιρίας 
σας έκτιμα πλειότερον τόν συνέταιρον έκεΐ- 
νον όστις έχων μίαν μετοχήν καταδέτει 
καδ’ έβδομάδα τακτικώς πρός συμπλήρωσιν 
αύτής 60  λεπτά, άπό τόν άλλον συνέται
ρον όστις έχων τρεις η πέντε μέτοχος κα
ταβάλλει κατά μήνα ή καί κατά δύω πότε 
πέντε καί πότε δέκα δραχμάς. Πάντοτε, 
δέ ή Τράπεζά σας διά τόν μέτοχον τοΰτον 
έχει χρήματα’ προτιμά αύτάν, έπί ίσων λό
γων καί έγγυήσεων, παντός άλλου, διότι 
ό τακτικός εϊς τάς καταθέσεις του είναι καί 
τακτικός είς τήν έξόφλησιν η τήν άνανέω- 
σιν τοΰ δανείου του. Αλλ’ έκτος τών λό
γων τούτων, ή έταιρία σας έχει καί άλλην 
ωφέλειαν όταν έκαστος μέτοχος καταθέτει 
τακτικώς ό,τι δύναται' ά) ή διεύδυνσις ή- 
ξεύρει κατά προσέγγισιν πόσα εισπράττει 
καθ έβδομάδα καί κανονίζει τάς έργασίας 
της πρός τάς εισπράξεις' β ) όταν ό μέτο
χος είναι τακτικός ή έταιρία δέν φοβείται 
νά άπωλέσν) έν μέλος αύτής' διότι, τινές 
ες υμων, απο κακώς εννοουμενην φιλοτι
μίαν, έντρέπεσθϊ νά καταβάλετε τό ώρι
σμένον έλάχ ιστόν έβδομαδικάν ποσόν καί 
αναβάλλετε διά τήν έπομένην έβδομάδα 
νά καταδέσητε μεγαλείτερον ή τό διπλάσιον 
τούτου, άλλ’ ή επομένη έβδομάς φθάνει καί

σας ευρίσκει είς τήν αύτήν οικονομικήν κατά- 
στασιν, αναβάλλετε διά τήν κατόπιν έβδο
μάδα, άλλά καί τότε δέν είσδε πλ,ουσιώ- 
τεροι, διότι δέν έφυλάξατε τάς οικονομίας 
τών δύω πρώτων, καί ούτω άναβάλλοντες 
άπό έβδομάδος είς έβδομάδα περιπίπτετε 
είς τό άτοπον, άπό τό όποιον ή ΐδρυσις τών 
Πιστωτικών Τραπεζών σκοπεί νά άπαλλ,άςη 
τόν εργατικόν άνδρωπον, τοΰ νά μή δαπανα 
ό,τι δύναται νά οϊκονομν; καί νά διαφυλάτ- 
τ'/j. Ούτω δέ έξυπνάτε μίαν αίφνης αύγήν 
καί μανδάνετε ότι διεγράφητε έκ τοΰ κατα- 
λόγου τών συνεταίρων καί άπωλέσατε καί 
ό,τι μετά κόπου καί στερήσεων έν τ?, άρ- 
χή μετά ζήλου καί προθυμίας έναποτα- 
μιεύσατε.

‘Π αταξία αυτη περί τάς καταθέσεις ή- 
νάγκασε τό Συμβούλιόν σας νά προοή σύμ
φωνα με τά Καταστατικόν εϊς τήν διαγραφήν 
τόσων συνεταίοων μετά βαθείας του βεβαίως 
λύπης, τών όποιων οί πλεΐστοι, έχω λόγους 
νά πιστεύω ότι άπό τοιαύτην τινά φιλοτι
μίαν ή αμέλειαν έ'πασχον. Ελπίζει όμως ότι, 
μετά τούς άτυχώς διαγραφέντας, ούδείς πλέον 
έναπομένει άκηδής περί τάς ύποχρεώ3εις του 
ή μή έννοών καλώς τήν βαθεΐαν σύνεαιν καί 
τούς πρακτικούς λόγους τούς υπαγόρευσαν- 
τας αύτάς, τοΰ νά εύρεδνί καί πάλιν εϊς τήν 
αύτήν όυσάρεστον δέσιν, άφοΰ μάλιστα αί ύ- 
ποχρεώσεις αύται είναι τόσον έλαφραί καί 
πρέπουσαι είς πάσης καταστάσεως συνέταιρον.

Την λυπηράν ταύτην παρατήρη'ΐν ευτυ
χώς ούδεμία άλλη παρακολουθεί’ αί έργα- 
σίαι μας προέβησαν κατά τά άλλα καλώς, 
ούδείς καθυστέρησε δανεισδείς η έδυστρόπηιεν 
έκου'ίως ή άκου'ίως αύτοΰ, ώστε ούδεμίαν 
ζημίαν έχω νά σάς αναφέρω. Τοΰτο είναι 
κάλλιστόν σύαπτωμα, τά βέλτιστα ύπο- 
σχόμενον ύπέρ τής έταιρίας μας, καί πολλά 
διδάσκον είς τούς φρονοΰντας οτι τά πράς α
πόρους καί έργατικούς διδόμενα δάνεια ούδε
μίαν Ιχουσιν άιφάλειαν. Δύναμαι δέ μάλι
στα νά σάς εΐπω, πράς τιμήν τών άποροτέ- 
ρων, οτι ούτοι υπήρξαν πάντοτε οί τακτικώ- 
τεροι είς τάς έξοφλήσεις τών δανείων των, 
καί οί σπανιώτερον άνανεοϋντες αύτά.

‘ΐΐ άταςία λοιπόν περί τάς καταθέσεις 
καί συμπληρώσεις τών μετοχών είναι ή μό
νη ελλειψις τών μετόχων έπί τοΰ παρόντος 
τήν όποιαν δυνάμεδα νά μεμφθώμεν, ώς προς 
τήν πρόοδον τής έταιρίας μας, άλλ’ υπάρξει
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καί τις άλλη πολλώ σπουδαιοτέρα, έγκ.ει- 
μένη εις αυτήν τήν βάσιν τοΰ καθιδρύματος 
τούτου, εϊς τό καταστατικόν δηλαδή της έ- 
ταιοίαςμας. Οφείλω λοιπόν σήμερον, άντα- 
ποκοινόμενος εις τήν εμπιστοσύνην μεθ ής οι 
πλεϊστοι έζ υμών με έτιμησατε σττευσαντες 
εις την καθίδρυσιν τής τραπέζης ταύτης, καί 
μεθ’ ής οί λοιποί πάντες προσέρχεσθε λαμ- 
βάνοντες καθ’ έκάστην μετοχάς, νά σάς εκ
θέσω έν όλίγοις πού τό καταστατικόν χω
λαίνει έν γένει, σκοπών δηλαδή η άτελώς 
εχον, καί νά σάς υποβάλω τάς περί αύτοΰ 
μελετάς μου καί τάς παρατηρήσεις καί σκέ
ψεις τοΰ συμβουλίου σας.

Τό καταστατικόν ήμών συνετάχθη επί ττί 
άρχή καί ττ, βάσει τή διεπούση, τάς όμοει- 
δεΐς έταιρίας, καί τοΰτο ήτο φρονιμώτατον, 
διότι εϊς κατασκεύασμα εντελώς νέον και 
άγνωστον εις τόν τόπον ήμών πασα καινοτο
μία οσον λογική καί άν έοαίνετο δά εστερεΐ- 
το τοΰ κύρους τής πείρας καί τής μελετης 
τών τόπων εκείνων όπου έγεννήθη τό είδος 
τοΰτο τοΰ συνεταιρισμού καί τών ανθρώπων 
οϊτινες διενοήδησα; καί παρήγαγον αύτό εις 
τό είναι, μετά τοσαύτης εύδοκιμήσεως. ‘Ως 
πρός τήν άρχήν λοιπόν καί πάλιν ούδεμίαν, 
φρονώ, ότι πρέπει νά φέρώμεν τροποποίησιν, 
ώς πρός τά καθέκασταν όμως εϊμεθα σήμερον 
εις θέσιν νά έπιφέρωμεν αλλοιώσεις τινάς, 
οχετικάς τών περιστάσεων καί τών αναγκών 
τής κοινωνίας μας. Διότι ώς παντες ήιευρετε 
ούδέν κατασκεύασμα δύναται να εύδοκιμησνι 
απολύτως καί κατά γράμμα μεταφερόμενον 
άπό ενός τόπου εις άλλον, άλλ άναγκη νά 
έγκληματισθή σύμφωνα πρός τά ήθη καί την 
άλλην μόρφωσιν τής κοινωνίας παρά τή ό
ποια εΐσάγεται.

Σήμερον λοιπόν τό Συμβούλιόν σας, κύ
ριοι, έδιδάχδη αρκετά έν τώ διαστήματι 
τούτω, έγνώρισε τάς άναγκας και τάς πε
ριστάσεις τάς όποιας Λ εταιρία μας εκληθη 
νά δεραπεύση' ίσως δεν είναι ετι εν γνωσει 
πάντων, άλλ’ είναι τών περισσοτέρων βε
βαίως, καί έσχημάτισε πεποίθησιν ότι τό 
Καταστατικόν ήμών έχει ανάγκην βελτιώ- 
σεως έπί τούτων τουλάχιστον πρός τό παρόν, 
νά άφεδτι δέ εις τό μέλλον περί όσων άλλων 
ήθελε παρουσιασθή άνάγκη.

Καί πρώτον παρετηρήσαμεν ότι αί πέντε 
μετο-/αί άς επιτρέπεται νά λάβη έκαστος 
μέτοχος, ήτοι αί 5 0 0  δρ. άίτι',ες είναι τό

εταιρικόν κεφάλαιον έκαστου είναι όλίγαι, 
διότι ό συνέταιρος πρέπει νά καταβάλτ, 
εις τήν έταιρίαν, κατά μέσον όρον, τό ήμισυ 
τούλάχ ιστόν τοΰ ποσού τό όποιον κατ ά- 
νώτερον όρον δανείζει συνήθως ή εταιρία" 
έπειδή, άν μεν αί καταβολαί είναι μικρότε- 
•αι, ή έταιρία δεν δύναται νά ικανοποίηση 
τάς απαιτήσεις καί νά θεραπεύση τάς ά- 
νάγκας όλων, άν δέ πάλιν είναι μεγαλεί- 
τεραι τά κεφάλαια τής έταιρίας μένουσιν 
αργά, έκτος τών άλλων ηθικών λόγων οϊ- 
τινες άπαιτοΰσιν εις τά είδος τοΰτο τοΰ συν
εταιρισμού τήν ισότητα ή τούλάχιστον σχε
τικήν τινα αναλογίαν εις τα εταιρικα κε
φάλαια έκαστου. Οτε λοιπόν πεντακοσίας 
μόνον δραχμάς επιτρέπεται νά καταθέσν; η , 
νά συαπληρώ'η ό συνέταιρος, τά άνώτατον 
τ:οσόν όπερ δύναται νά δανειοθή θά ήναι 
7 5 0  ή 1000 τά πολύ δραχμών, καί τοΰτο t 
καθ’ ήν έποχήν αί έταιρικαί μερίδες όλων 
τών συνεταίρων συμπληρωθώσι, δηλαδή 
καθ’ ήν έποχήν ή έταιρία θά εύρίσκεται έν 1 
τή άκμνί αύτής. Αλλά τό συμβούλιόν σας Μ  
παρετήρησεν ότι μέχρι σήμερον τά πλεΐστα’Ί ·  
τών δοθέντων δανείων ήσαν άνιο τών 300  
δραχμών καί πολλά μέχρι 5 0 0  καί 600 , 
έζητούντο δέ καθ’ έκάστην καί μέχοι 1 000  
καί 2 ,0 0 0  δραχμών. Τοΰτο δέ συμβαίνει, 
κύριοι, διότι έκτος τής Εθνικής Τραπέζης 
ούδέν άλλο πιστωτικόν κατάστημα υπάρ
χει, ό δέ μικροκτηματίας, ό γεωργός, ό 
έμπορος, ό βιομήχανος μή εχοντες πίστω- 
σιν παρά τή Εθνική ΐραπέζη καταφεύγου- 
σιν εις τήν ϊδικήν μας, γινόμενοι μέτοχοι 
αύτής, καί λογιζόμενοι ευτυχείς ότι εύρι- 
σκουσι τά άναγκαιοΰντα εις τάς υποθέσεις 
των χρήματα μέ 12 τοΐς θ/θ-

‘II τράπεζα λοιπόν ήμών κέκληται νά έ- 
νεργησνι εις εύρΦτερον κύκλον, ένεκα τών ιδι
αιτέρων αναγκών τής κοινωνίας έν ή ίδρύθη, 
καί έπομένως όφείλομεν χωρίς νά έξέλθωμεν 
τών παραδεδεγμένων νόμων, νά δώσωμεν αύ- 
τή τά μέσα τής ένεργείας καί τής ζωής τά 
όποια τή έπιβάλλονται, άν όεν θελωμεν νά 
τήν ίδωμεν ξένην καί ανίκανον πρός τάς λει
τουργίας δι άς πρΟίόρισται. I Iρεπ-ι δηλαόη 
νά έννοήσωμεν τοΰτο, ότι έν Γερμανία ϋπαρ- 
χουσι Γεωργικαί Τράπεζαι, ΰπάρχουσι τρά- 
πεζαι άλλαι ποικίλαι έκτος τών λεγομένων 
εθνικών, ΰπάρχουσι τραπεζίται οϊτινες πάν- 
τες διοχετεύουσιν άντί μικροΰ τόκου τα ύ*
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πάρχοντα κεφάλαια εις πάσας τάς κοινωνι- 
κάς τάξεις, αί δέ όμοειδεΐς τή ήμετέρα πι- 
στωτικαί τοΰ λαοΰ τράπεζαι είναι οίονεί 
ταμιευτήρια πρωτίστως καί πιστωτικά κα- 
ταστήματα λίαν περιορισμένα διά τούς άπο- 
ροτέρους ιδίως μεταξύ τών τεχ Λτών καί έρ- 
γατών, έν ‘Ελλάδι όμως όπου πάντα τά 
ιδρύματα έκεΐνα έλλειπουσιν, ή τράπεζα ή
μών οφείλει νά διαμείνν) μεν τράπεζα τοΰ 
λαοΰ κυρίως έν τή στενή αύτής έννοια, άλ- 

,λά νά γείνγ, καί τράπεζα τοΰ μικρεμπόρου, 
καί τού βιομηχάνου καί τοΰ γεωργού καί 
τοΰ κτηματία καί παντός άλλου. Κά διευ
κολύνω δηλαδή τάς υποθέσεις τών τάξεων 
έκείνων αϊτινες δεν έχουσι τήν σήμερον πί- 
στωσιν παρά τή, ’Εθνική τραπέζη, είναι δέ α
νώτεροι καί τών άπλών εργατών, καί οϊτινες 
σήμερον η στερούνται τών αναγκαίων αύτοΐς 
κεφαλαίων διά τάς εργασίας των καί τάς υ
ποθέσεις των η άναγκάζωνται νά τελώσι φό- 
ρον εις τήν τοκογλυφίαν έπίσης όπως καί οί 
ούδέν εχοντες έργον" διότι ή τοκογλυφία δεν 
έχει μίαν μορφήν" παρουσιάζεται ύπά όψεις 
τόσον ποικίλας, ώστε είναι δύσκολον νά ό- 
νομασθώσι πάσαι. Δεν ύπόκειται εϊς τόν το
κογλύφον μόνος ό συνταξιούχος ό προεςο- 
φλών τόν μισθόν του άντί 5 η 10 δραχμών 
τοΐς Ο/Ο κατά μήνα, ούτε ό γεωργός ό 
προπωλών τόν σΐτόν του άντί 60  τοΐς θ/θ 
δ'ιά εξ μήνας, άλλά καί ό τεχνίτης καί ό 
βιομήχανος ό έπί πιστώσει άγοράζων παρα 
τοΰ έμπορευομένου τά εί'δητου άντί 10 καί 
15 τοΐς θ/θ  πολλάκις πλειότερον τής άγο- 
ραίας άξίας τών πραγμάτων. Εάν ήτο δέ 
άνάγκη νά περιορίσω όσα είπον έν όλίγοις θά 
ύπετύπουν ρύτω ταΰτα : ‘Η έταιρία ήμών νά 
διαμείνν: ταμιευτήριον καί πιστωτικόν κατά
στημα τοΰ τεχνίτου /.αί τοΰ εργάτου, νά ή
ναι δέ τράπεζα καί τοΰ μικρεμπόρου καί τοΰ 
βιομηχάνου καί τοΰ γεωργού καί παντός 
άλλου εχοντος άνάγκην δισχιλίων η τρισ- 
χϊλίων τούλάχιστον δραχμών κεφαλαίου εϊς 
τάς υποθέσεις του.

Τά σχέδιον τοΰτο καί τάς ϋπαγορευσά- 
σας αύτό σκέψεις εχοντες ύπ’ οψιν δυνάμεθα 
νά έπεκτείνωμεν φρονίμως τόν άριθμόν τών 
μετοχών άς έκαστος μέτοχος θά έπιτρέπεται 
νά λάβνι, έπίσης δέ νά προβλέψωμεν καί δι 
έκείνους τούς άνθρώπους, οϊτινες φιλοτίμως 
έργαζόμενοι καί στερούμενοι φροντίζουσι νά 
σχηματίσωσιν εϊς τά τέκνα των μικρόν κε-

φάλαιον. Ουτω δε ή εταιρία μας θέλει κα- 
τασταθή διδάσκαλος τής οικονομίας πρός 
πάντας καί θέλει κατορθώσει συνάμα νά πα- 
ρέχη, εϊς την μεσαίαν καί κατωτέραν τάξιν 
τής κοινωνίας μας τά ευεργετήματα έκεΐνα 
τά όποια έστερεΐτο ώς έκ τής έλλείψεως 
μεσαίας τινός. τραπέζης.

Τήν τροποποίησιν ταύτην όφείλουσιν έπο
μένως νά έπακολουθήσωσιν άλλαι καί οΰτω 
νά 'κατασκευαστή τι αρμονικόν έν τώ συνόλφ 
καί έν τοΐς καθέκα7θν. "Οταν ή τράπεζα ήμών 
δανείζν] ποσά ανώτερα τών 2 0 0  καί 3 0 0  
δραχμών, δηλαδή δανείζη έμπορους καί βιο- 
αηχάνους καί ιδίως γεωργούς καί ή προθε
σμία τών δανείων άναγκαίως εϊς τινας περι
στάσεις πρέπει νά γίντ, μακροτέρα τής τρι
μήνου, καί ή κατά τάς ανανεώσεις πληρωνο- 
μένη προμήθεια νά ύποβιβασθή, καί τά κατά 
πασαν άνανέωσιν έξοφλούμενον ποσόν νά γ,- 
ναι μικρότερον. "Ετι δε ίνα ή έταιρία ήμών 
πληρώστι τήν θέσιν ύπό τινα εποψιν Γεωργι
κής τραπέζης άνάγκη νά συστήστ, έν ταϊς έ- 
παρχίαις πρακτορεία ή υποκαταστήματα* 
διότι καί ώς σήμερον έχει ή έταιρία μας ν)ρ- 
χισε νά αποκτά μετόχους εϊς τάς κώμας καί 
τά χωρία καί εϊς τάς πόλεις τών έπαρχιών, 
μετά πολλών δέ αξιότιμων προσώπων εΰρι- 
σκομαι εϊς συνεννοήσεις, ύποκινήσει καί προ
τροπή αύτών καί άλλων, περί ίδρύσεως τοι- 
ούτων πρακτορείων εκεί" έλπίζω δέ ότι, άν 
άποφασίσητε τήν εύρυνσιν τών έργασιών τής 
έταιρίας μας διά τής τροποποιήσεως τοΰ κα
ταστατικού, πρό τής παρελεύσεως ενός έτους 
θά εχώμεν τρία τοιαΰτα σπουδαία καί δια 
τόν αριθμόν τών συνεταίρων καί διά τά κε
φάλαιά των.

Ταΰτα ένόμισε καλόν τό Συμβούλιόν σας 
νά ύποβάλνί δι’ έμοΰ συγχρόνως μέ τήν έ- 
νιαύσιον οικονομικήν λογοδοσίαν. Εφιστα δε 
τήν προσοχήν ύμών, κύριοι, έπί τού άρθρου 
70  τοΰ Καταστατικού, όπερ απαγορεύει έ
π ί πενταετίαν πάσαν τροποποίησιν αύτοΰ, 
καί σας συμβουλεύει νά μή σας κωλύσϊΐ 
τοΰτο ούδαμώς εις τάς άποφάσεις σας, διό
τι ούδόλως πρόκειται περί τών συμφερόν
των τρίτων, άλλά περί ήμών αύτών, ήμεΐς 
δε πάντες, έάν όμοψήφως άποφασίσωμεν 
τοΰτο, εϊμεθα κύριοι νά έπιφέρωμεν οϊαν δή
ποτε έγκρίνωμεν τροποποίησιν έπί τής βελ- 
τιώσεως τών ιδίων ήμών πραγμάτων. Εν 
τοιαύτ-Λ, δέ περιστάσει προτείνει ΰμΐν νά ά-
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ναθέσητε είς πολυμελή επιτροπήν την άνα* 
Οεώρησιν τοΰ Καταστατικού, διότι εϊς την 
Γεν. Συνέλ ε̂υσιν ύμών αποβαίνει το εργον 
τοΰτο δυσχερές. Εγώ δέ συμβουλεύω υμάς 
να καταστήσετε πληρεξουσίους σας τά μέλη 
τοΰ Λ. Συμβουλίου καί τρεις έτι μεταξύ υ
μών έκλενθνισομένους ήδη, είς τους οποίους 
θέλω υποβάλει δικαιολογητικήν εκθεσιν 
περί πασών τών τροποποιήσεων άς ή πείρα 
έδίδαξεν είς τό Συμβούλων σας ώς αναγ
καίων, και πάντες όμοΰ έν σύμπνοια και 
άδελφικν; έογαζόμενοι ειλικρίνεια δυνηθώμεν 
νά προαγάγωμεν τΫ,ν έταιρίαν ήμών οί μεν 
διά νομοδεττμάτων καί κανονισμών, οί δέ 
διά τής διαγωγίς καί τοΰ ζήλου μας είς 
καθίδρυμα επίζηλον καί ευεργετικόν έν τνί 
κοινωνία ήμών.

"Ηδη εκφράζω τήν β αθεΐαν εύχαρίστησίν 
μου προς τά μέλη τοΰ Διοικητικού Συμβου
λίου άτινα καθ’ ό'λον τά διάστημα τοΰτο 
είργάσθησαν μετά προθυμίας και αγάπης υ
πέρ τής έταιρίας καί έντελώς όμοφωνοΰντα 
μετά της διευθύνσεως, καθώς και πράς τόν 
κύριον ταμίαν, δστις καί αφιλοκερδώς είρ- 
γάσθη έπί τρεις μήνας δωρεάν καί πάντοτε 
υπήρξε τακτικός καί πρόθυμος' έπίσης δέ ο
φείλω νά μή παραλείψω, περί ευχαριστή
σεων προκειμένου, τόν είσπράκτορα τής έ
ταιρίας μας, τοΰ όποιου ή τιμιότης πρός 
μόνην τήν υπέρ τής έταιρίας αγάπην του 
άμίλλαται καί υπήρξε τά κάλλιστον δργα- 
νον τής διαδόσεως καί ένισχύσεως αύτής.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
τ&ν

ίργασιώ ν τώ ν Συνελεύσεων τών μετόχω ν  
τής 'E .U . π ιστω τικής τραπέζης  

τον Λ αόν
ψηφισθείς xf, 2 ί  ’Ιανουάριου 1871 ύπό Έ -

τατροπΤις, σογκεια ένης ύ π ό  τοΰ Δ ιο ικ η τ ι
κοί) Συμβουλίου  κα ι τρι& ν έτέρω ν μ ελ ώ ν, 
ϊ ΐ ς  ί,ν άνετέθτ, ή  άναθεώ ρησις τοΰ Κ α τ α 
σ τ α τ ικ ο ί ύπό  Β'· Γ ε ν ικ ή ; Συνελεύσεω ς.

"Αρθρον 1. Κατά τά άρθρον 49  τοΰ Κα
ταστατικού, τήν Β’. Κυριακήν τοΰ μηνάς ία- 
νουαρίου συγκροτείται έτησίως ή Γενική συνέ- 
λευσις τών μετόχων έν τώ καταστήματι τής
ίκχψ.νς ή εκτάκτως σύμφωνα πρός τό αύτά 
άρθρον.

“Αρθρον 2. Είς έκαστον μέτοχον έν Α* 
θήναις διαμένοντα στέλλεται πρά τριών του
λάχιστον ήμερων είσιτήριον, τά όποιον παρου
σιάζει εισερχόμενος είς τό προεδρεΐον τής συνε- 
λ.εύσεως.

"Αρθρον 3. Αμα συνελθωσι κατά τόν ώ- 
ρισμένον χρόνον καί τόπον οί μέτοχοι σύμ
φωνα πρός τό άρθρον 51 τοΰ καταστατικού, 
ό διευθυντής λαμβάνει τήν έδραν τοΰ προέ
δρου, ό δέ γραμματεύς τής έταιρίας έκτελεϊ 
χρέη γραμματέως τής γενικής συνελεύσεως. 
Καλεΐ δέ ό πρόεδρος καί τρία έ'τι μέλη έκ 
τών παρόντων μετόχων καί μετ’ αύτών άπο- 
τελείται τά προεδρεΐον τής συνελεύσεως.

"Αρθρον 4 . ‘θ  γραμματεύς σχηματίζει 
κατάλογον πάντων τών παρόντων μετόχων 
μετά τήν άνάγνωσιν τοΰ γενικού καταλόγου 
τών μετόχων, καί προσκαλούνται κατά τάξιν 
οί παρόντες μέτοχοι ύπό τοΰ προέδρου ϊνα ά- 
ναγνωρισθώσιν οί τίτλοι των καί ό αριθμός τών 
μετοχών άς έκαστος εχει ή άντιπροσωπεύει 
δυνάμει πληρεξουσίων τών έντολέων πρός 
τήν διεύθυνσιν τής έταιρίας σύμφωνα πρός τά 
5 0  άρθρον τοΰ καταστατικού.

“Αρθρον 5. Εάν οί παρόντες μέτοχοι άν- 
τιπροσωπεύουσν ούτω τάς ώρισμένας πρός 
κατάρτισιν γενικής συνελεύσεως μετοχάς, τότε 
ό πρόεδρος κηρύττει τήν γενικήν συνέλευσιν 
κατηρτισμένην καί τήν εναρξιν τών έργασιών 
αύτής.

"Αρθρον 6. Μετά τήν κήρυξιν τής καταρ- 
τίσεως τής γενικής συνελεύσεως υπογράφεται 
ό κατάλογος ούτος τών παρόντων μετόχων 
ύπό τοΰ προεδρείου καί κλείεται πρός πάντα 
νέον προσερχόμενον μετά ταΰτα ή συμμετο
χή κατά την συνεδρίασιν ταύτην.

"Αρθρον 7. ‘θ  πρόεδρος απαγγέλλει τάς 
έργασίας είς άς θέλει ένασχοληθή ή γενική 
συνέλευσις, καί τήν τάξιν αύτών, διατηρεί 
τήν τάξιν τής συνελεύσεως, επιτηρεί τήν έ- 
φαρμογήν τοΰ κανονισμού, δίδει τόν λ.όγον είς 
τούς θέλοντας νά όμίλήσωσι, θέτει τά ζητή
ματα, έκφωνεΐ τάς άποφάσεις τής συνελεύ
σεως, αναγγέλλει τήν εναρξιν καί τήν λήξιν 
έκάστης συνεδριάσεως καί προσδιορίζει τήν 
ή μέραν καί τήν ώραν τής επομένης συνε- 
δριάσεως.

"Αρθρον 8. Είς τήν εναρξιν πάσης συνε- 
δριάσεως άναγινώσκονται τά πρακτικά τής
προτεραίας καί υπογράφονταν ύπό τοΰ προε
δρείου.
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"Αρθρον 9. Ούδείς δύναται νά όμιλη'ση 
άν δέν λάβτ; προηγουμένως τήν άδειαν παρά 
τοΰ προέδρου, τά δέ ονόματα τών αίτούντων 
νά όμιλήσωσι σημειοΰνται υπό τοΰ γραμμα
τέως κατά τάξιν τής αίτήσεως, καί κατά τήν 
αύτήν τάξιν παραχωρεΐται ό λόγος. "Εκα
στος δίς μόνον δύναται νά όμιλήση έπί τοΰ 
αύτού θέματος' ά άμιλών έγείοεται καί απο
καλύπτεται, δεν έπιτρεπεται δέ είς ούδένα 
άλλον μέτοχον νά διακόψ·/; αύτάν όμιλούντα' 
ό πρόεδρός δμ.ως όύναται νά τού άφαιρέσν; 
τόν λόγον έάν παρεκτραπή τοΰ θέματος ή 
όμιλίί μετά τρόπου άπρεπούς.

Αρθρον 10. Εάν τις θέλτρ νά φέρ·(ΐ πρό- 
τασιν ή λόγον έτί ζητήματος μή όρισθέντος 
έν άρχ-Ji τής συνεδριάσεως ύπό τοΰ προέδρου, 
καταθετει την προτασιν του έγγραφον καί 
ένυπόγραοον είς τό προεδρεΐον ήτις άναγινώ- 
σκεται ύπο τοΰ προέδρου, έάν έγκριθή ύπ’αύ- 
τοΰ, προ τής διαλύσεως τής συνεδριάσεως καί 
ορίζει ήμέραν πρός συζήτησιν αύτής.

Αρθρον 11. ‘θ  πρόεδρος ανακαλεί είς 
τήν τάξιν πάντα παρεκτρεπόμενον, είς ούδέ
να δέ έπιτρέπεται νά προέλθν; είς προσωπι
κότητας ή νά μεταχειρίζεται σημεία έπιδο- 
κιμασίας ή άποδοκιμασίας, ούτε νά περιφέ
ρεται, νά θορυβή ή νά ταράττνι τήν τάξιν, 
καί έν ΰποτροπνί επιβάλλεται αύτώ πρόστι- 
μον παρά τοΰ προέδρου είς ώφέλειαν τοΰ 
άποθεματικοΰ κεφαλαίου, έάν δέ ή συνεδρία- 
σις λάβνι χαρακτήρα οχλαγωγικόν ώστε νά 
μή ακούεται πλέον ή έξουσία τοΰ προέδρου, 
£χει ούτος τό δικαίωμα νά διακόψη τήν συ- 
νεδρίασιν έπί μίαν ώραν, έάν δέ καί μετά 
τήν έπανάληψιν τής συνεδριάσεως έξακολου- 
θή ή τα?αχ'Α> ό πρόεδρος αναβάλλει τήν συ- 
νεδρίασιν διά τήν προσεχή έβδομάδα.

Αρθρον 12. Αί έκλογαί τής γενικής συ
νελεύσεως γίνονται ώς έξής. 1) Είς έκαστον 
μέτοχον προμηθεύει τά προεδρεΐον ψηφοδέλ- 
τιον, έφ ού σημειοΰται ό αριθμός τών ψήφων 
τάς οποίας αντιπροσωπεύει σύμφωνα μέ τό 
άρθρον τρίτον, τό δέ ψηφοδέλτιον τοΰτο είναι 
ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ προέδρου. 2) Είς 
έκαστον ψηφοδέλτιον σημεω! ό ψηφηφορών 
την παραδοχήν ή μή τού ψηφηφορουμένου 
ζητήματος, ή άν πρόκειται περί εκλογής 
προσωπων, τά ονόματα τών παρ’ αύτών νο- 
μιζομενων καταλλήλων διά νά καθέξωσι τάς 
προκειμενας θέσεις. 3) Παν ψηφοδέλτιον 
μη φερον σημειωμένον τόν άριθμ,άν τών ψή

φων τάς οποίας αντιπροσωπεύει καί τήν υ
πογραφήν τοΰ Προέδρου, ή μή δν πλήρες 
ως προς τον αριθμόν τών ψηφηφορουαένων 
προσώπων θεωρείται λευκόν. 4) ‘θ  Πεόε- 
δρος καλεΐ κατά τάξιν τοΰ ονομαστικού 
καταλόγου τών παρόντων μελών έκαστον 
μέτοχον εις τόν όποιον απαγγέλλει πόσας 
εχει ψήφους, θεωρεί τό ψηφοδέλ.τιόν του 
εάν αντιπροσωπεύει τόν αύτόν αριθμόν ψή
φων καί τότε ό μέτοχος ρίπτει αύτό εντός 
τής κάλπης.

Αρθρον 13. Επί ζητημάτων μή άφο- 
ρώντων τήν έκλογήν προσώπου δύναται νά 
γίνγ, καί ψηφηφορία δι ονομαστικής κλή- 
σεως.

Αρθρον 14. Αφ ού καταθέσωσι πάν
τες οί παρόντες κατά τήν ανωτέρω τάξιν τά 
ψηφοδέλτιά των, ό Πρόεδρος κηρύττει τήν 
λήςιν τής ψηφηφορίας, καί προσκαλεΐ τούς 
θέλοντας νά μείνωσιν έκ τών παρόντων είς 
τήν διαλογήν, εΐτα έπί παρουσία αύτών, 
άρχεται ή διαλογ/ι, τοΰ Προέδρου εξάγον
τας τά ψηφοδέλτια καί απαγγέλλοντας τά 
έν αύτοΐς γεγραμμένα ονόματα, ό δέ Γραμ
ματεύς, καί τά δύο τούλάχ ιστόν μέλη τοΰ 
Προεδρείου, σημειοΰν ποσάκις έκαστον ονομα 
εκφωνείται ήτοι πόσας ψήφους λαμβάνει, ή 
άν πρόκειται περί άλλης περιστάσεως, τάς 
ύπέρ καί κατά ψήφους άς έκάστη πρότασις 
λαμβάνει.

"Αρθρον 15. ϊ ά  ψηφοδέλτια φυλάτ- 
τονται μέχρις ού έπι/.υρωθή τό Πρακτικόν 
τής διαλογής ύπό τού Προεδρείου, καί άνα- 
κηρυχθώσιν οί πλειονοψηφήσαντες καί οί 
έπιλαχόντες η ή νικήσασα πρότασις.

"Αρθρον 16. Κ ατ’ έτος, δτε κατά τό 
άρθρον 46  τοΰ Καταστατικού γίνεται ή 
κλήρωσις τών μελλόντων νά παύσωσιν δντες 
μέλη τοΰ Δ. Συμβουλίου τεσσάρων Συμ
βούλων, τίθενται έντός κληρωτίδος τά ο
νόματα καί τών 12 Συμβούλων, εν δε έκ 
τών μελών τοΰ προεδρείου ανασύρει τέσ- 
σαρας λαχνούς άνά ένα έκάστοτε, κεκαλυμ- 
μένης ούσης τής κληρωτίδος.

"Αρθρον 17. ‘Οσάκις συμτζέσζι νά λά- 
βωσι δύο ή τρεις τόν αύτόν αριθμόν ψήφων 
καί είνε ανάγκη ν’ άποφασισθή τις έκ τού
των θέλει καθέξτ) τήν θέσιν δι ήν ή ψηφη
φορία έγένετο, τότε μεταξύ αύτοΰ αποφα
σίζει ό λαχνός.

Αρθρον 18. Διά τήν θέσιν τών άναπλη-
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ρωματικών Συμβούλων, δέν γίνεται νέα 
ψηφηφορία, άλλ’ οί ψηρηΏορούμενοι ώς Σύμ
βουλοι καί μειονοψηφήσαντες έρχονται αΰ- 
τοδί'/.αίως ώς αναπληρωματικοί.

"ΑρΟρον 19. ‘θ  Πρόεδρος αναγγέλλει 
καί ορίζει τόν αριθμόν των μελλόντων να 
ψηφηφορηθώσιν, έτησίως δέ, εάν άλλη τις 
περίστασις δέν κωλύει εις τοΰτο, ψηφηφοροΰν- 
ται τέσσαρες ώς τακτικοί Σύμβουλοι καί 
κατά τριετίαν δώδεκα.

"Αρθρον 20 . Τό Διοικητικόν Συμβούλιον 
κατ’ έτος πρό της συγκαλέσεως της Γενι
κής Συνελεύσεως, δύναται νά τροποποιν, τον 
παρόντα Κανονισμόν έπί τγ, προτάσει τοΰ 
Διευθυντοΰ.

-  - . . · .—=

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ, κτλ.

Τό συμβούλιον της ‘Ελληνικης Πιστωτι
κής Τραπέζης τοΰ Λαοΰ, μετά της υπό της 
Β Γενικής Συνελεύσεως έκλεχδείσης τριμε
λούς επιτροπής πρός αναθεώρησή τοΰ Κατα- 
στατικοΰ, λ.αβόν ύπ’ οψιν την φιλότιμον καί 
ενζηλον εργασίαν τοΰ άπό της συστάσεως 
της τραπέζης καί μέχρι τοΰδε ταμίου κυ
ρίου Αρ. Καραντινοΰ, έψηφίσατο καί παρε- 
δέξατο όμοφώνως ϊνα ό κύριος Αριστείδης 
Καραντινός κατέχνι τήν θέσιν τοΰ ταμίου της 
τραπέζης έπί μίαν άπό ση'μερον πενταετίαν 
χωρίς νά δύναται νά προκληθνί αΰθαιρέτως ή 
παΰσίς του πρό της ληςεως της πενταετίας 
είμή έπί έννόμω λόγω, προτεινομένου τούτου 
έπί δύο συνεχείς συνεδριάσεις τοΰ συμβου
λίου της τραπέζης καί γινομένου παραδεκτοΰ 
δι απολύτου πλειονοψηφίας τοΰ συμβουλίου.

‘Η ανωτέρω άπόφασις περί τοΰ κυρίου 
ταμίου, υπογεγραμμένη παρά τοΰ κυρίου 
Διευθυντοΰ, τοΰ Συμβουλίου της τραπέζης καί 
της τριμελ.οΰς επιτροπής, δύναται νά τροπο- 
ποιηθί) vi καταργηθνί πρό της πενταετίας μό
νον Οπό της Γενικής συνελεύσεως τών μετόχων.

Έ ν  Ά θ ή ν α ι; , τ$  24  ’Ιανουαρίου 1871.
Ό  Δι ε υ θ υ ν τ ή ;

Α . Β Α Μ Π Α Σ .

Οί  Σ ύ μ β ο υ λ ο ι  
Τ. I. Φίλημών, Β. Γιαννούλης, Γεώργιο; 

Ιγγλέζης, Κ. Φρεδερϊκος, Σ. Βασιλειάδης, 
Σπυρ. Μαλάκης, Χρ. τζαντήλας, Δ. Μ. Κο- 
ζαδΐνος, Δ. Οθωναΐος.

Ή  τριμελή; έπιτροπή 
Δ. I. Κομποθέκρχς, Μ. Κατσίμπαλη:, 

Μ. Βρατσάνος.

Τνί 17 Ιανουαρίου, συγκροτηθείσης τής 
Β . Γεν. Συνελεύσεως των μετόχων τής ‘]ίλ* 
ληνικής Πιστωτικής Τραπέζης τοΰ Λαοΰ, ά- 
νεγνώσδη ή ανωτέρω δημοσιευομένη λογοδο
σία τοΰ διοικητικού συμβουλίου εΐτα δέ έζε- 
λέχθη επιτροπή, συγκείμενη υπό τοΰ Διευθυν- 
τοΰ, τών δώδεκα συμβούλων καί τριών έτι 
συνεταίρων τοΰ κ. Μιλτιάρου Βρατσάνου, 
Διονυσίου Κομποθέκρα καί Μιχαήλ Κατσίμ- 
παλη, εις ήν άνετέθη ή πληρεςουσιότης τής 
άναθεωρήσεως τοΰ Καταστατικού, ‘ί ΐ  έπι
τροπή αυτη συνελθοϋσα πεντάκις, ττ, 18, τ?, 
20 , τνί 2 1 , τνί 22  καί 24  τοΰ Ιανουαρίου, 
έςετελεσε τήν άνατεθεΐσαν αυτή εντολήν 
καί ϋπέβαλεν έν τνί β ’ συνεδριάσει τής 
Γενικής συνελεύσεως, γενομένν] τνί 24  Ια- 
νουαρίου, τό τροποποιηθέν Καταστατικόν 
μετά μακράς δικαιολ.ογητικής έκθεσεως, ό* 
περ καί ΰπεγράφη αμέσως ΰπό πάντων τών 
παρόντων μετόχων. Ειτα τεθέντων έντός 
κληρωτίδος τών ονομάτων τών 12 συμβού
λιον άνεσύοδησαν 4 λαχνοί έκ τών 12 φέ- 
ροντες τά ονόματα τών κ. κ. Τιμολεοντος 
Φιλήμονος, δημοσιολόγοϋ, Βασιλείου Γιαν- 
νούλη, τμηματάρχου παρά τώ ΰπουργείω 
τών Εσωτερικών, Κωνσταντίνου Πρινοπού- 
λου, καλλιτέχνου, καί Χρήστου Τσαντηλα, 
χρυσοκεντητοΰ. ‘Η έ/.θεσις αυτη θέλει δημο- 
σιευθή έν τώ προσεχεϊ φύλλω τής ’Ε ρ γα 
σίας, τό δε Καταστατικόν θέλγει έκτυπωθή 
εϊς ιδιαίτερον τεΰχος τήν εβδομάδα ταύτην.

Ά π ό  τη ; 1 ’Ιανουαρίου μέχρ ι τέλου; αύτοΰ 
έλήφθησαν μετοχα ί 43 ΰπό 33  νέων μετόχω ν, 
2  δε μετοχα ι ΰπό 2  παλαιώ ν μετόχων- ώστε 
τη 31 ’Ιανουαρίου ή 'Ε λληνική  Π ιστω τική 
Τράπεζα τοΰ Λαοΰ αριθμεί μετόχου ; μέν 320 
μ ετο χά ; δέ 6 9 9 , ήτοι έταιρικόν κεφάλαιον 
δραχ. 6 9 ,9 0 0 . _______

Π ρό; τοΰ; κ .κ . μετόχου ; τη ; Έ λ λ . Π i r .

Τ ρα πέζη ; τοΰ Λαοΰ.
Ττ, 14 Φ εβρουάριου , ημ έρα  κυριακτ,, κα ί 

ώρα 2  μ . μ . π ροσκα λοΰντα ι οί κ . κ . μ έ το χ ο ι 
έν τίό κ α τα σ ΐή μ α τ ι ι ΐ {ς έ τα ιρ ία ; "να σύμφω να 
π ρ ό ; τό άρΟρον 46 τοΰ κ α τα στα τικού  κ α ί τοΤ; 
σ χ ετ ικ ο ί;  αρθροις τοΰ κανονισ μού τώ ν  έ ρ γ α -  
σιω ν τ η ;  Σ υνελεύσεω ; έκλέξω σι τά  τέσσαρα 
μ έλ η  τοΰ δ ιο ικ η τικ ο ΰ  συμβουλίου.

Έ ν  Ά θή να ι;, τη 1 Φεβρουάριου 1871 .
'Ο Δι ε υ θ υ ν τ ή ς  

Α. Β Α Μ Π Α Σ.



Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ

Σννύρομηταί έγγράψογται ir  Άθήναις χαρά τω Καταστήματι τής ΈΛΛψ 
n*ijc Πιστωτικής Τ?απέζνς τον Λαοΰ, i r  ταΐς επαρχία*ς παρά τοΐς ταχν- 
ορομιχοΐς έπιστάταις χαϊ τοΐς άνταποχριταΐς ήμ&Υ.

Ή  νντδρομί, χΜ,μ,τετα* ir  Άθήγαις άμα τή ίγγραψή τΐΥος ύς σννδρομψ 
ζοΰ, i r  δέ ταΐς Ιπα^χίαις σνγχρόγως μέ Φ  αίτησή τής αποστολής rov

ιρύλλον·.
Α ί σν^ρομαί πληράγογται in i άχοδείξει διπλοτίπω ρερούστ, τψ· σφρα

γίδα ζοϋ συντάκτου.
Πάσα έπιστολή μή άπηΜαγμένη ταχνδρομιχ&ν τελύΥ eircu Απαράδεχτο^

Α ί έπιστολαΐ έπιπ ά<ρογται : «Π$6ς τήτ AuM vrctr τ ή ς ’Ε ρ γ α σ ί α ς ,  

εις Άΰήνας,»

Ή  ' Ε ρ γ α σ ί α  θέλει στέλλεται Ας πάσας τάς i f ημερίδας τ&Υ Άύτ,Υ&Υ 
ΐ ί 'or έπαρχι&Υ χολ τον έξωτεριχοϋ, αΧτινες ηθελοΥ άποδεχθή τά άτταλλάσσωσιν

Ή  JuM vrm c τής ’Ε ρ γ α σ ί α ς  δέχεται ̂  όμολογοΰσα χάραας τω έπ< 
υτέλλοΥΖί, πάσαΥ διατριβή άναγομένηΥ είς το εΜός της.


