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                   **   Μέ ηή ζύκβαζε 147611 ηῆο   19 / 12  /1932  ἔγηλε ἡ ζπγρώλεπζε ηῆο 
Σξάπεδαο ηῆο Ἀλαηνιῆο  κέ ηήλ ζληθή Σξάπεδα ηῆο ιιάδνο  
 
 
               Δἰο ηήλ ἤδε ἐθπνλεζεῖζα ἀπό   25 / 7 /2011κειέηε δέλ ζπκπεξηειήθζε ηό 
ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ ηό ὁπνῖνλ ζύκθσλα κέ ηήλ ὑπνγξαθεῖζα ηελ 19 / 12/1932 
           ζύκβαζε δέλ ἐπσιήζε,  νὔηε κεηεβηβάζζε , εἰο  ηόλ  ἀγνξαζηήλ, θαηεηέζε δέ  εἰο   
  εἰδηθόλ   ινγαξηαζκόλ ηνθηδόκελνλ κέ 7% ἐπηηόθηνλ ,ἔσο  ηήλ  πεξάησζε  ηῆο 
ἐθθαζαξίζεσο  ὁπόηε δηαλέκεηαη ἱζνπόζσο θαί ἐπί πιένλ ηῆο ηειηθῶο ἐθηηκεζείζεο ηηκῆο 
ἑθάζηεο  κεηνρῆο ἡ ὁπνία δέλ δύλαηαη λά εἶλαη κηθξνηέξα ηῶλ 200 δξαρκῶλ 
 
 
               ***   Καζ᾽ ὅηη δέλ κᾶο εἶρε δεηεζῆ ἐθηίκεζε ηνῦ κεξίζκαηνο ηνῦ ἀπνζεκαηηθνῦ 
θεθαιαίνπ νὔηε εἶραλ ηεζῆ ζηήλ δηάζεζε καο ηά ἐπί κέξνπο ζηνηρεῖα ἡ ἀλά ρεῖξαο κειέηε 
ἀθνξᾶ ηό κέξηζκα ηνῦ ἀπνζεκαηηθνῦ θεθαιαίνπ θαζώο ἐπίζεο ηόθνπο 
θαίθεθαιαηνπνηήζεηο θαηά ηήλ δηάξθεηα ηῶλ ηειεπηαίσλ 79 ἐηῶλ θαζ᾽ ὅηη ἐθθαζάξηζηο 
νὐδέπνηε ἐπεξαηώζε. 
 
 
                     Eἰο ηόλ ὅξνλ  ΗΗΗ (ζειηο 152 ηνῦ ΦΔΚ 5  11  1932) θαζνξίδεηαη ὡο ἡ 
θαησηέξα ἐγγπεκέλε ηηκή ἀλά κεηνρήλ ηῶλ 125 ργθ  ἡ ηηκή ηῶλ 200 δξαρκῶλ 
                     Δἰο ηόλ αὐηόλ ὅξνλ πηζηνπνηεῖηαη ὁ ζπλνιηθόο ἀξηζκόο κεηνρῶλ ηῆο 
Σξαπέδεο Ἀλαηνιῆο ζηίο  280000  κεηνρέο. 
 
 
                        Δἰο ηόλ ὅξνλ  V (ζειίο 153 ΦΔΚ) ὁξίδεηαη ξεηῶο ὅηη  Α) Παζεηηθόλ 
θεθάιαηνλ Β) Λνγαξηαζκόο ἐθηηκήζεσο θεθαιαίνπ είο θξάγθα ζηαζεξνπνηεκέλα  Γ) 
Σαθηηθόλ ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ Γ) Ἔθηαθηνλ ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ        ΓΔΝ 
ΜΔΣΑΒΗΒΑΕΟΝΣΑΗ ΔΗ ΣΟΝ ΑΓΟΡΑΣΖΝ ἀιιά παξακέλνπλ εἰο ηνύο κεηόρνπο ηῆο 
ηξαπέδεο ὡο ἐπίζεο θαί ὅηη ἄιινλ παζεηηθόλ ἤζειε πξνθύςεη ἐθ ηῆο ἐθθαζαξίζεσοηό 
ὁπνῖνλ δέλ ἀπνηειεῖ ὁθεηιήλ πξόο ηξίηνπο.  πλάγεηαη ἐθ ηῶλ άλσηέξσ ὅηη παζεηηθόλ κή  
πξνο ηξίηνπο ὁθεηιόκελνλ ἀθαζόξηζηνλ θαηά ηήλ ὑπνγξαθήλ ηῆο ζπκβάζεσο ἤην 
δπλαηόλ λά εἶλαη πνιιαπιάζηνλ  ηνῦ ζπλόινπ ηῶλ ὡο ἄλσ κή κεηαβηβαζζέλησλ 
ινγαξηαζκῶλ θαί κόλνλ ἡ ἐθθαζάξηζηο ζἀ θαζώξηδε ηό ἀθξηβέο ἀπνζεκαηηθόλ. 
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                     Δἰο ηόλ ὅξνλ VI  β (ζειίο 154 ΦΔΚ) θαζίζηαηαη ζαθέο ὁηη νἱ εἰδηθνί 
ἐθθαζαξηζηαί ἐθιέγνλληαη   ΜΟΝΟΝ ἀπό ηνύο κεηόρνπο ηῆο Σξαπέδεο Ἀλαηνιῆο  ηῶλ 
ὁπνίσλ θαί ηά ζπκθέξνληα ἐθπξνζσπνῦλ δέλ δύλαληαη δέ λάὑπνθαζηζηῶληαη πνιὐ δέ 
πεξηζζόηεξνλ λά ἀληηθαζηζηῶληαη ὑπό νὐδελόο ἐθηόο ηῶλ κεηόρσλ ηῆο 
ΣξαπέδεοἈλαηνιῆο 
               Πξόο ηνῦην πξνελλνήζε ἡ ἐθ ηῆο γεληθῆο ζπλειεύζεσο ἐθινγή 
ἀλαπιεξσκαηηθνῦ ἐθθαζαξηζηνῦ ηνῦ Π. Ρσκένπ.άλ ιόγσ ἀλσηέξαο βίαο ἀπαηηεῖηαη 
ἀληηθαηάζηαζηο πεξηζζνηέξσλ ηνῦ ἑλόο ἐθθαζαξηζηῶλ ηνηνῦηνλ δηθαίσκα δέλ ἔρεη ἡ 



ζληθή Σξάπεδα ἀιιά κόλνλ ἡ Σξάπεδα ηῆο ιιάδνο ηῆ αἰηήζεη ησλ ἐλδηαθεξνκέλσλ ἡ 
ὁπνία ἀπνηειεῖ θαί ηήλ θεδεκνλεύνπζα ἀξρήλ ὅινπ ηνῦ Σξαπεδηθνῦ ζπζηήκαηνο 
 
 
                   Δἰο ηόλ ὅξνλ VI ( ζη᾽ ζειίο 157 ΦΔΚ )  θαζνξίδεηαη ἡ ἀπαξάβαηνο 
ὑπνρξέσζηο ηῆοζληθῆο Σξαπέδεο δεκνζηεύζεσο ἐμακεληαίσλ ἰζνινγηζκῶλ δηαξθνύζεο 
ηῆο ἐθθαζαξίζεσο ηόζνλ εἰο Ἀζήλαο ὅζνλ θαί ζηήλ Αἴγππηνλ θαηόπηλ δέ ηῆο πεξαηώζεσο 
ΡΔΤΣΟΠΟΗΖΗ ΣΟΤ ΜΖ ΖΓΖ ΡΔΤΣΟΠΟΗΖΘΔΝΣΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ ΚΑΗ 
ΚΑΣΑΘΔΗ ΑΤΣΟΤ ΔΗ ΣΟΝ ΔΗΓΗΚΟΝ ΔΝΣΟΚΟΝ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΩ 
 
                
 
                     Δἰο ηόλ ὅξνλ   VIII (ζειίο 158 ΦΔΚ) πξνβιέπεηαη κεηά δεθαπελζήκεξνλ ἀπν 
ηῆοδεκνζηεύζεσο ηῆο ζπκβάζεσο ἡ θαηαβνιή ηνῦ θαησηέξνπ ἐγγπεκέλνπ ἐιαρίζηνπ 
ηηκεκαηνο ηῶλ 200 δξαρκῶλ ὡο ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΖ ηνῦ ηειηθῶο θαζνξηζζεζνκέλνπ 
ηηκήκαηνο ἄκα ηῆ ιήμεη ηῆοἐθθαζαξίζεσο  
 
 
 
                  θ ηῶλ ἰζνινγηζκῶλ ηῆο Σξαπέδεο Ἀλαηνιῆο νἱ ὁπνῖνη ἐηέζεζαλ εἰο ηήλ 
δηάζεζηλ καο ηῆο 30 -11- 1930  ηῆο 30 - 6 - 1932 θαί  ηῆο 31 - 8 - 1932    (ηειεπηαῖνο πξό 
ηῆζπκβάζεσο)  πξνθύπηεηὅηη                                Α)Παζεηηθόλ   θεθάιαηνλ                     
 35.000.000  ργθ  Β) Λνγαξηαζκόο ἐθηζεσο θεθαιαίνπ   36.298.945  ργθ  Γ) Σαθηηθόλ 
ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ   4.952.148   ργθ  Γ)Ἔθηαθηνλ ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ 
 7.200.000  ργθ                                                                 ---------------------- 
                                                         ΤΝΟΛΟΝ     83.451.093 ργθ 
                                                                                                                                               
    
                                                                
 
             ****Σά ηέζζεξα έπί κέξνπο ηκήκαηα ηνῦ απνζεκαηηθνῦ θεθαιαίνπ παξεκεηλαλ ἀκεηάβιεηα εἰο  ἄπαληαο ηνύο 
ἰζνινγηζκνύο 
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                                                                                              ηίο 19 /12/  1932  1(κία) 
κεηνρή 125ργθ= 200 δξαρκέο  ἤηνη  1ργθ 200/125  1,6 δξαρκέο 
 
          ηίο 19 / 12/  1932 ηό ζύλνινλ ηνῦ ἀπνζεκαηηθνῦ θεθαιαηνπ εἶλαη   83.451.093 ργθ 
 
           ηίο 19 / 12 / 1932 ὁ ἀξηζκόο  ηνῦ ζπλόινπ ηῶλ κεηνρῶλ  εἶλαη              280.000 
 
           ηίο 19/12 /1932 ηό κεξηζκα ἀπνζεκαηηθνῦ 83.451.093/  280.000=  298 ργθ ἀλά 
κεηνρήλ 
 
           ηίο 5/8/ 2011 1(ἕλα) ρξπζό γαιιηθό θξαγθν ηηκᾶηαη      $325   ******* 
 
          ηίο 5 /8/2011 1(ἕλα) δνιιάξην ( 0,7 ηνῦ εὐξώ) ηηκᾶηαη   238,5  δξαρκέο 
 
          ηίο 5 / 8 /2011  1ργθ   $ 325  ρ238,5 =77512,5 δξαρκέο 
 
         Ἀλαγνκέλε  ζηήλ ἀλαινγία (1932) 1ργθ  775125 /1,6 = 48445,31125 ργθ  ηνῦ   
(2011) 
 
        ηίο  5/ 8/ 2011  48445,31125ρ 298=14.436.703,125 ργθ ἕθαζηνλ κέξηζκα   



 

        Ἀλαγόκελνλ εἰο $  ΖΠΑ 14.393.400 ρ $325 =$4.691.928.515,625ἑθαζηνλ 

κέξηζκα 
 
 
 
                    Δἰο ηόλ ὅξνλ VI (δ) κέ ηήλ ἐπσλπκίαλ ΑΛΛΖΛΟΥΡΔΟ ΔΝΣΟΚΟ 
ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΔΗΓΗΚΖ  ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΩ (ζειίο  156 ΦΔΚ 5/11/1932) γξακκή 8 
ἀλαθέξεηαη ξεηῶο ἡ ὑπνρξέσζηο ηῆο ζληθῆο Σξαπέδεο ιιἀδνο λἀ θαηαζέζε 
ηαπηνρξόλσο κέ ηήλ δεκνζίεπζηλ ηῆο ζπκβάζεσο ὁιόθιεξνλ ηό κή κεηαβηβαζζέλ 
ἀπνζεκαηηθόλ θεθαιαηνλ εἰο ἔληνθνλ ινγαξηαζκόλ ηνθηδόκελνλ κέ 7% ἔσο ηῆο 
πεξαηώζεσο ηῆο ἐθθαζαξίζεσο ὁπὀηε ἠζειελ δηαλεκεζῆ ζηνύο κεηόρνπο ἱζνπόζσο. 
Λακβαλνκέλνπ ὑπ᾽ὅςηλ ὅηη ἡ ἐθθαζάξηζηο νὐδέπνηε  ἐπεξαηώζε ὡο ζπλάγεηαη ἐθ ηνῦ 
γεγνλόηνο ὅηη νἱ είδηθνί ἐθθαζαξηζηαί ἀπειύζεζαλ ζπιιήβδελ ηήλ 23ελ Γεθεκβξίνπ  
1936(βιέπε πξαθηηθά ζπλεδξηάζσο ) ΠΑΡΑΝΟΜΩ ΚΑΗ ΚΑΣΑΥΡΖΣΗΚΩ ρσξίο λά 
ἔρε  πεξαησζῆ ἡ ἐθθαζάξηζηο ρσξίο θἄλ λά ἔρε δεκνζηεπζῆ νὔηε ἕλαο ἐθ ηῶλ δηά ηῆο 
ζπκβάζεσο πξνβιεπνκέλσλ ἐμακεληαίσλ ἰζνινγηζκῶλ  εἶλαη ΑΓΤΝΑΣΟΝ λά ἐρε 
πεξαησζῆ ἐθθαζάξηζηο θαζ᾽ὅηη ΜΟΝΟΝ νἱ κέηνρνη ηῆο Σξαπέδεο Ἀλαηνιῆο ἔρνπλ  ηό 
δηθαίσκα ἐθινγῆο ἐθθα ζαξηζηῶλ ἡ δέ Σξάπεδα ηῆο ιιάδνο δύλαηαη ὡο ἐπη ηεξνῦζα 
ἀξρή λά αληηθαζηζηᾶ ιόγσ ἐθηάθηνπἀλάγθεο κόλνλ ηῆ αἰηήζεη ηῶλἐλδηαθεξνκέλσλ κεξῶλ 
ἐπί  
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           θσιύκαηνο ἑλόο ηῶλ έθθαζαξηζηῶλ.ΔΞ ΟΡΗΜΟΤ 
           Ζ ΔΚΚΑΘΑΡΗΗ ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΔΠΔΡΑΣΩΘΖ ΟΤΣΔ Ω ΠΡΟΒΛΔΠΔΣΑΗ ΔΚ ΣΖ 
ΤΜΒΑΔΩ ΔΓΖΜΟΗΔΤΘΖ, ΣΟ ΟΠΟΗΟΝ ΔΗΝΑΗ ΚΑΗ ΣΟ ΜΟΝΟΝ ΚΡΗΣΖΡΗΟΝ 
ΔΓΓΤΡΟΣΖΣΟ ΜΔΥΡΗ ΚΑΗ ΖΜΔΡΟΝ. Γηαξθνύζεο ινηπόλ ηῆο ἐθθαζαξίζεσο ηό 
ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ ἐμαθνινπζεῖ λά ηνθίδεηαη κέρξη ηῆο ζήκεξνλ κέ 7% 
 
                   θ ηῶλ πξαθηηθῶλ ηῆο 36εο ζπλεδξηάζεσο ηῆο γεληθῆο ζπλειεύζεσο ηῶλ 
κεηόρσλ ηῆο Σξαπέδεο Ἀλαηνιῆο 1/8/1932  ( ἀξηζκόο ΦΔΚ  301  31  12 1932 
)πξνθύπηνπλ  ηά θάησζη 
 
                Α)  Ἡ  ἀπόθαζηο πσιήζεσο ηῆο ηξαπέδεο ἐιἠθζε ἀπό 133.972 κεηνράο ἐθ 
ηῶλ  ὁπνίσλ  18304 κεηνραί θαηεηέζεζαλ ἐθπξνζέζκσο ηά πηζηνπνηεηηθά αὐηῶλ 
 
                Β)  πκπεξηιακβαλνκέλσλ ἀθόκε θαί ηῶλ ἐθπξνζέζκσλ, ζπκθώλσο κέ ηό 
θαηαζηαηηθὀλ  ἀπαηηεῖηαη   ηνπιάρηζηνλ ηό 50% ηῶλ κεηνρῶλ ὁπσο ἐγθξηζῆ δηάιπζηο ἤ 
πώιεζηο ηῆο ηξαπέδεο(ΦΔΚ ἀξηζκόο 277 1904 ἄξζξνλ 31 ζειίο 93) 
           Οἱ 133.972 κεηνρέο ἀληηπξνζσπεπόκελαη εἰο ηήλ ὡο ἄλσ ζπλέιεπζηλ 
ἐθπξνζσπνῦλ ηό 47,5% ηνῦ ζπλόινπ ἤηνη ἀδπλαηεῖ ηνηαύηε ζπλειεπζηο λά ἀπνθαζίζε 
πώιεζηλ Σνῦηνλ εἶλαη ὅκσο ζέκα λνκηθόλ θαί ἐθηόο ηνῦ ζθνπνῦ ηῆο παξνπζεο  κειέηεο 
 
                Γ) Σὀ ἐλεξγεηηθόλ θαί ηό παζεηηθόλ ηῆο Σξαπέδεο  θαζ᾽ὁιελ ηήλ δηάξθεηαλ ηῆο 
ἐθθαζαξίζεσο παξακέλεη ἀκεηάβιεηνλ εἰο ηό λόκηζκα εἰο ηὀ ὁπνῖνλ ὑθηζηαηαη 
           θαηά ηήλ ἡκέξαλ δεκνζηεύζεσο ηῆο ζπκβάζεσο ἤηνη εἰο 1)Γξαρκάο 2)Υξπζᾶ 
Γαιιηθά  θξάγθα  3) Λίξεο Αἰγύπηνπ 4)Λίξεο Ἀγγιίαο  5)Γνιιάξηα ΖΠΑ  
                   Ἡ ζληθή Σξάπεδα ,ὁξίδεηαη ξεηῶο, δέλ ἔρεη ηό δηθαίσκα κεηαηξνπῆο ηῶλ ὡο 
ἄλσ λνκηζκάησλ ΥΩΡΗ ΣΖΝ ΤΝΑΗΝΔΗΝ ΣΩΝ ΔΗΓΗΚΩΝ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΩΝ ηνύο 
ὁπνίνπο ὅκσο ἀπέιπζελ ΠΑΡΑΝΟΜΩ ΚΑΣΑΥΡΖΣΗΚΩ ΚΑΗ ΑΤΘΑΗΡΔΣΩ 
           ( ΦΔΚ 301   31  12  1932  ζειίο1584 παξάγξαθνο ηξίηε) 



             Ὡο  ζπλάγεηαη ἐθ ηῶλ ὡο ἀλσηέξσ ζπκθσλεζέλησλ  ηό κή κεηαβηβαζζέλ 
ἀπνζεκαηηθόλ θεθάιαηνλ παξακέλεη θαί ηνθίδεηαη εἰο Γαιιηθά ρξπζᾶ  θξάγθα ηνθίδεηαη δέ 
κέ 7% ἐηεζίσο ὡο πξνθύπηεη ἐθ ηῆο ζπκθσλίαο θαί ζά ἐμαθνινπζῆ ηνθηδόκελνλ κέρξη 
πεξαηώζεσο ηῆοἐθθαζαξίζεσο. 
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          Ἡ λνκαζηηθή ἀμία θάζε κεξίζκαηνο ὡο ὑπεινγίζζε ἀλσηεξσ εἶλαη κέ λνκηζκαηηθή 

ἰζνηηκία ηῆο 5/8/2011     $4.961.928.515,625    Γνιιάξηα ΖΠA 

 
                    Σῆ ρξήζεη ηῶλ θαλόλσλ ἀλεπξέζεσο  ρξόλνπ  δηπιαζηαζκνῦ θεθαιαίνπ 
ηνθηδνκέλνπ κέ ζηαζεξνλ ἐπηηόθηνλ ἤηνη 
                                                                                                                  
                                                                    log(2)                                  
  Α)Υξόλνο δηπιαζηαζκνῦ=……………………. 
                                                                    log(1+r)                  
                                           Ὅπνπ r=ἐπηηόθηνλ 
 
                                              
          B) θαλόλαο ηνῦ 72 Γηαίξεζηο ηνῦ ἀξηζκνῦ  72 κέ ηό ἐπηηόθηνλΣό πειίθνλ ηῆο ἐλ 
ιόγσ δηαηξέζεσο ηζνῦηαη κέ ηά ἔηε πνὐἀπαηηνῦληαη λά δηπιαζηαζζῆ ηό θεθά ιαηνλ κέ ηό 
δεδνκέλνλ ἐπηηόθηνλ ηνθηδόκελνλ 
 
                     Παξ᾽ὅηη ὑπάξρνπλ ἐλ ρξήζεη θαί ἄιινη θαλόλεο ὡο θαλόλαο 70, θαλόλαο 
69,3ὁ θαλόλαο Δ Μ νἱ δύν ὡο ἄλσ θαλὀλεο εἶλαη νἱ πιένλ ζπλήζσο ἐλ ρξήζεη 
               Ακθόηεξνη νἱ θαλὀλεο ἐθαξκνδόκελνη ἀπνθεξνπλ ὡο ρξόλνλ 

δηπιαζηαζκνῦηά 10,245 ἔηε  

 
                       ἀξηζκνο ηῶλ παξειζόλησλ ἐηῶλ εἶλαη 79 ἀπό ηό 1932 Γηαίξεζηο ηνῦ 
ἀξηζκνῦ ηῶλ ἐηῶλ 79  δηά ηνῦ ἐπηηνθίνπ 7 ἀπνθέξεη  7 ὁινθιήξνπο δηπιαζηαζκνύο ηνπ  
θεθαιαίνπ θαί ἐπηπιένλ 1,542215 ηνῦ θεθαιαίνπ ηνῦ ἐβδόκνπ δηπιαζηαζκνῦ 
 
     1)  $ 4.961.928.515,625     x   2      =        $  9.923.857.031,25 
 
     2)  $     9.923.857.031,25   x   2       =       $ 19.847.714.062,5 
 
     3)  $    19.847.714.062,5    x   2        =      $  39.695.428.125 
 
     4)  $    39.695.428.125       x   2       =       $  79.390.856.250 
 
    5)   $   79.390.856.250        x   2        =      $ 158.781.712.500  
 
     6)  $ 158.781.712.500         x  2         =     $  317.563.425,000 
 
     7)  $ 317.563.425.000         x   2        =     $  635.126.850.000 
 
    8)   $ 635.126.850.000         x  1,5422 =     $ 979.492.628.070 



                                             

       Ἡ ἀμία  ἐπνκέλσο θάζε κεξίζκαηνο                                       

  $979.492.628.070 
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 Σό βάξνο ηνῦ ρξπζνῦ πνύ ἀληηζηνηρεῖ  ζην  θάζε κέξηζκα  ἀπνζεκαηηθνῦ 
 
       1ργθ=  1/5 ηῆο νὐγγίαο      ἄξα     298 /  5    =    60 νὐγγίεο  ρξπζνῦ 
      
       1 θηιό   ρξπζόο  = 32  νὐγγίεο     60/  32      =  1,87  θηιά ρξπζὀο ἀλά κέξηζκα 
 
 Οἱ 280.000 ἀληηζηνηρνῦλ ζέ 280000 ρ 1,87 = 532.600 θηιά  532,600 ηόλνη ρξπζνῦ 
 
 Ἡ κεηαηξνπή εἰο   ρξπζόλ ἔγηλε νὕησο ὥζηε λά γίλε ἀληηιεπηόλ ηό κέγεζνο ηῶλ   
  ἀξηζκῶλ θαζ᾽  ὅηη ἐμαηξεηηθά δύζθνινλ λά ζπιιάβε θάπνηνο ηό ἀξηζκεηηθόλ κέγεζνο 
 
     
  **     ύκβαζηο ζπγρσλεύζεσο  ηῶλ δύν Σξαπεδῶλ 
                                                                                                          
***      ᾽Ηζνινγηζκνί   Ννεκβξίνπ 1930,  Ἰνπλίνπ 1932,   Αὐγνύζηνπ1932(ηειεπηαῖνο) 
 
 ****    Πξαθηηθά γεληθῆο ζπλειεύζεσο  1εο Αὐγνύζηνπ 1932 κεηόρσλ Ἀλαηνιῆο 
 
*****    Καηαζηαηηθόλ Σξαπέδεο Ἀλαηνιῆο 
 
******   Μεζνδνη ὑπνινγηζκνῦ ρξόλνπ δηπιαζηαζκνῦ 
 
******* Ἰζνηηκία ργθ κέ δνιιάξην 5 / 8 / 2011 
 
                  Γειῶ ὑπεπζύλσο ὅηη εἶκαη γλώζηεο ηόζνλ ηῆο Ἀγγιηθῆο ὅζνλ θαί  ηῆο ιιεληθῆο γιώζζεο  θαί ὅηη νἱ 
πιεξεθνξίεο    πξνέξρνληαη ἀπό ηά πξσηόηππα  θαί    ὄρη    ἐθ κεηαθξάζεσλ  
 
 

                               Παξακέλσ δηαζέζηκνοm; 

 
 
 
 
     

                                                  Θεόδσξνο Κ   Καξπώηεο   

 

 


