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1. Έκ τοΰ φυσικού περιβάλλοντος 
ό άνθρωπος χρησιμοποιεί τήν ΰλη» 
δια τήν ϊκσνοποίησιν των άναγκών 
του. ’Εκ τής χρησιμοποιήσεως τούτης 
τής Ολης παρατηρεΐται ταυτόχρονος 
άνάπτυξις των -ικανοτήτων του ήτις 
έ'χει ώς αποτέλεσμα τήν εις δεδομένην 
στιγμήν αύξησιν τών παραγομένων 
προϊόντων εις σημεΐον ύπερδαΐνον την 
όηταιτουμένην ποσότητα διά τήν ίκα- 
νοποίησιν τών άμεσων αναγκών του.

Εντεύθεν προκύπτει ζήτημα κατά 
ποιον τρόπον θά χρησιμοποίηση ό άν
θρωπος τό πλεόνασμα τοφτο.

Κατά πρώτον λόγον ή υγιεινή καί 
παραλλήλως ή ηθική τόν συμβουλεύ
ουν νά μετριάζη τάς ορέξεις του καί 
νά περιορίζη τήν κατανάλωσιν του. 
Κατά δεύτερο/ λόγον τό ένστικτον τής 
προδλεπτι κότητος τόν κατευθύνει ώστε 
νά διαφυλάττη ποσότητά τινα άγαθών 
διά τάς μελλοντικός του άνάγκας. Μέ 
τήν σειράν της ή οικονομική έπιστήμη 
δημιουργεί νέας άφορμάς διά νά μή 
καταναλίσκη ματαίως τό περίσσευμα 
τών προϊόντων του.

Ή έμφάνισις τού πλεονάσματος 
τούτου είναι ταντοχρόνως ό όρος καί 
ή καταγωγή τής άποταμιεύσεως, ήτις 
εν τή εύρυτάτη αυτής έννοίςι είναι ή 
«ατά μέρος φύλαξις ένός άγαθού, οί- 
οσδήποτε καί άν είναι ό προορισμός 
του.

Έξ άλλου ό προορισμός αυτός εί
ναι κάθε άλλο παρά αδιάφορος καί 
τά καθημερινά γεγονότα, ώς επίσης καί 
ή έπιστήμη άποδεικνύουν τήν τερά
στιον επιρροήν εις τήν περιουσίαν 
τών ανθρώπων έκ τής χρησιμοποιή- 
σεως τού περισσεύματος τών προϊόν
των των.

Πράγματι άν ό πλούτος είναι καρ
πός τών συντελεστών τής φύσεως 
καί τής εργασίας (λαμδανομένων έν 
τη εύρυτάτη αυτών έννοίςι) τό κεφα
λαίου όπερ άποτελεί τμήμα του πλού
του αύτοΰ καί τό όποιον προορίζετα. 
διά τήν παραγωγικήν λειτουργίαν εί
ναι καρπός τής άποταμιεύσεως. Διά 
τής άποταμιεύσεως, ή όποια συντε- 
λεϊται διά τής σνγκεντρώσεως τού μή 
καταναλωθέντος πλεονάσματος τού 
πλούτου, δημιουργειται ή δάσις έπί 
τής όποιας διαδιοϋν οί λαοί εκείνοι 
οϊτινες προορίζονται δι’ άνωτέραν έ- 
ξέλιξιν *

* Όποιαδήποτε κσί άν είναι ή δη
μοσία ή ιδιωτική σπατάλη ή αποταμί- 
ευσις έκ μέρους τής έργαζομένης τά- 
ξεως ένεργεΐται άθόρυδος καί χωρίς 
έπίδειξιν, άπό τήν άκατάσχετον άνάγ- 
κην τής έξσσφαλίσεως τού μέλλοντος. 
Άπό τής μιας ώς τήν άλλην ιστορικήν 
περίοδον άνα/νωρίζεται ευκόλως στα
θερά αΰξησις δημοσίου καί ιδιωτικού 
πλούτου ώφειλομένη εις τήν άποταμί- 
ευσιν.. Βλέπε : Σ. Π. Λοδέρδου. Α- 
πσταμίευσις καί Ταμιευτήρια σελ. 6.

Ή άποταμίευσις καθίσταται οίίτω 
μία δύναμις, ένας Ισχυρός οικονομι
κός συντελεστής έκ τών ένεργητικωτέ- 
ρων.

Εις τήν μελέτην τής δυνάμεως τού
της, τού τρόπου ένεργείας της καί τών 
άποτελεσμάτων της, άποδίδεται μέγα 
έπιστημονικόν ένδιαφέρσν καθ’ όσον 
ή δύναμις αίίτη αφορά σπουδαιότατα 
προβλήματα τής οικονομικής τάξεως.

Καί άπό κοινωνικής άπόψεως τό 
ζήτημα τής άποταμιεύσεως δέν έχει 
μικροτέραν σπουδαιότητα καί ίδίςι 
άφ’ ής οττιγμής ήρευνήθησαν τά μέσα 
διά τών όποιων αΰτη δύναται νά γίνη 
προσιτή καί εις όλόκληρον κατηγορίαν 
προσώπων, εις τά όποια ήτο αδύνατος 
ή μάλλον έθεωρεϊτο δύσκολος καί ήδυ- 
νήθησαν νά διακριβώσουν τά ευτυχή 
άποτελέσματα τών προσπαθειών πρός 
τήν κατεϋθυνσιν αυτήν.

Τέλος, συνεπείφ τής κινήσεως ήν 
αναλαμβάνουν πλεϊστα κράτη νά έπε- 
κτείνουν δαθμιαίως τήν δικαιοδοσίαν 
των, νέον πρόβλημα γεννάται, τού ό
ποιου ή αϋξουσα σπουδαιότης άπαι- 
τεϊ διασάφησιν, όσον αφορά τόν ρόλον 
τού Κράτους έναντι τής άποταμιεύ
σεως.

Αύταί είναι αΐ διάφοροι μορφαί τού 
προβλήματος τάς όποιας διαδοχικώς 
θά άντιμετωπίσωμεν.

I I
2. Εις τήν στοιχειώδη μορφήν άπο- 

ταμίευσις είναι ή κατά μέρος φύλα- 
ξις προϊόντος έπί τή προόψει ίκανο
πο ι ήσεως προσεχών ή μεταγενεστέρων 
άναγκών τού ανθρώπου.

Ή έρευνα έπί τής καταγωγής τών 
πολιτισμών υπό τήν μορφήν τούτην 
συναντά τήν άποταμίευσιν καί ίδίςι ό
ταν 6 πρωτόγονος άνθρωπος* δέν κα- 
ταναλίσκει όλόκληρον τό προϊόν του 

1 κυνηγιού του ή τής συγκομιδής του, 
άλλα -άφήνει μέρος έξ αυτών διά τήν 
έπαύριον. Άν καί είναι άρχέγονος ό 
τρόπος αυτός τής (άποταμιεύσεως, έ
χει οΰσιωδεστάτην σημασίαν καί έφαρ 
μόζεται διεθνώς.

Νομίζομεν ότι είναι περιττόν νά το- 
νισθή ότι εις ώρισμέναν χρόνον πάν 

1 προϊόν ύπόκειται εϊς κατανάλωσιν.
Πράγματι πάντα τά προϊόντα προο

ρισμόν έχουν τήν κατανάλωσιν εις 
προθεσμίαν όλιγώτερον ή περισσότε
ρον μοκράν, διότι ή κατανάλωσις εί
ναι ό τελικός σκοπός τής παραγωγής 
καί τής οικονομικής δραστηριότητας. 
"Υπό τήν πρώτην ταύτην μορφήν τής 
έπιβρσδύνσεως τής καταναλώσεως ή 
άποταμίευσις δέν είναι παρά προσω
ρινή όπως είναι προσωρινή καί ή χρη-

Ή •Ελλάς εις τήν οδόν της προόδου
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* Προβλ. Ούελς. Παγκόσμιος "Ιστο
ρία. Μετάφρασις Κ. Γερογκχννη. Έκ- 
δοσις 'Αρχαίου ’Εκδοτικού Οίκου 
Δημ. Δημητράκεο Α.Ε. 1937. Έν σελ. 
90 — 107.
X Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)
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Είδικώς προκειμένου περί τής συ 
σταθησομένης έπιχειρήσεως, τό όργα 
νον τούτο θά δικαιούται νά ζητή πά 
σαν πληροφορίαν άπό τήν διοίκησιν 
ταύτης, είς τό όργανον δέ έλέγχου θά 
είναι προσιτόν πάν στοιχεΐον τής έπι- 
χειρήσεις. Τάς παρατηρήσεις αυτού τό 
όργανον έλέγχου θ’ άνακοινοί είς τό 
διοικητικόν συμβούλιον, τό όποιον θά 
διατηρή τήν ευθύνην τής συμμορφώσε- 
ως ή μή πρός τάς παρατηρήσεις ταΰ- 
τας.

Κατά τάς συνελεύσεις τής έπιχει 
ρήσεως, τό όργανον τούτο θά ύποβάλ- 
λη άναλι/τικήν έκθεσιν περί τής καθό
λου δράσεως καί περί τής άποδόσεως 
τής έπιχειρήσεως, είς τάς έκθέσεις δέ 
ταύτας θά περιέχεται καί πρότασις τού 
όργάνου περί άπαλλαγής τού διοικη
τικού συμβουλίου άπό τών ευθυνών τής 
διαχειρίσεως ή περί άποδοκιμασίας 
αύτοΗ.

ΣΥΝΕΛΕΥΣIΣ
Εκτός τών όργάνων διοικήσεως καί 

ελέγχου, ή ’Επιτροπή θεωρεί άναγκαί- 
αν τήν ΰπαρξιν Συνελεύσεως, ή όποια 
λαμβάνουσα γνώσιν τών υποβαλλόμε
νων αυτή έκθέσεων τοϋ διοικητικού συμ 
βουλίου καί τού Οργάνου έλέγχου, θ’ 
άιτοφασίζη περί τής έγκρ!σεως τού 
έτησίου ισολογισμού καί τής άπαλλα
γής τού Διοικητικού Συμβουλίου οστό 
τών ευθυνών τής διαχειρίσεως ή τής ά- 
ποδοκιμασίας αύτοΰ.

"Η συνέλευσις, κατά τήν γνώμην τής 
’Επιτροπής, δέον νά είναι σώμα σχετι- 
κώς πολυμελές ώστε ν’ άντιπροσωπεύ 
ωνται έν αυτή καί οί καταναλωταΐ καί 
γενικώτερον αί παραγωγικοί τάξεις.
* Η συνέλευσις δέον ν' άποτελέση τό 
δημόσιον βήμα, τό όποιον θά παρέχη 
ευχέρειαν έκφράσεως τών αντιλήψεων 
καί κρίσεων τής κοινής γνώμης έπί τής 
καθόλου δράσεως τής έπιχειρήσεως. 
Ή Επιτροπή φρονεί ότι ή Συνέλευσις 
θά έδει ν’ άπστελεσθή έκ δέκα οκτώ 
περίπου μελών. Έφ’ όσον θά έγίνετο 
δεκτός ά άνωτέρω άριθμός, ή Έπιτρο 
πή φρονεί ότι έκ τούτου, έπτά θά έδει 
νά είναι κρατικοί έκπρόσωποι, οί δέ 
υπόλοιποι ένδεκα έκπρόσωποι τών κα
ταναλωτών καί τών παραγωγικών τά
ξεων.

Οί κρατικοί έκπρόσωποι δέον νά 
προέρχωνται έκ τών άνωτάτων δικαστ; 
κών σωμάτων (Συμβούλιον ’Επικρατεί 
ας, Άρειον Πάγον καί Ελεγκτικόν 
Σννέδριον), έκ τοΰ Συμβουλίου Ένερ 
γειακής Πολιτικής (περί οδ κατωτέ
ρω), καί έκ τον "Υπουργείου τών Οι
κονομικών. Ώς κρατπκο! έκπρόσωποι 
θά ήδύναντο έπίσης να μετέχουν τής 
Συνελεύσεως πρόσωπα έξαιρετικού κύ, 
ρους καί μεγάλης έμπειρίσς μή δημό

σιοι υπάλληλοι (π. χ. έκ τών διατελε- 
σάντων πρωθυπουργών καί διαθετόν- 
των ιδιαιτέραν οικονομικήν πείραν, μή 
μετεχόντων δέ τής ενεργού πολιτικής).

Τά υπόλοιπα μέλη τής Συνελεύσεως 
θά έδει νά προέρχωνται έκ τών τάξεων 
τώ καταναλωτών (ώς δήμων καί κοινο 
τήτων, βιομηχάνων, γεωργικών συνεται 
ρισμών, κλπ.) καί έκ τών παραγωγι
κών τάξεων, ίδίςι τών ενδιαφερομένων 
είς τήν άνάπτυξιν τής ένεργείας.

’Αποφασιστική ψήφον έν τή Συνελεύ 
σει θά κέκτηνται μόνον οί κρατικοί εκ
πρόσωποι. Οί έκπρόσωποι τών κατα
ναλωτών καί τών παραγωγικών τάξεων 
θά κέκτηνται συμβουλευτικήν ψήφον.

Έν περιπτώσει καθ’ ήν ήθελε γίνει 
κατ’ άρχήν αποδεκτή συμμετοχή καί 
ιδιωτικού κεφαλαίου είς τό κεφάλαιον 
τής συσταθησομένης έπιχειρήσεως, θά 
έδει νά προβλεφθή, περί τής έχπροσω- 
πήσεως καί τοΰ κεφαλαίου τούτου έν 
τή Συνελεύσει. Οί έκπρόσωποι τούτου 
θά έδει νά κέκτηνται αποφασιστικήν 
ψήφον, δέν θά έπρεπεν όμως νά διαθέ
τουν πλείονας τών δύο ψήφων, κατ’ ά- 
νώτατον όρον, έναντι τών έπτά κρατι
κών. Θά ήδύνατο έπίσης νά προβλεφθή 
περί έκπροσωπήσεως έν τή Συνελεύσει 
κσί τών όμολογιούχων δανειστών τής 
έπιχειρήσεως δι’ ένός ή περισσοτέρων 
εκπροσώπων, δισθετόντων συμβουλευτι 
κήν ψήφον. Έν περιπτώσει έχπροσωπή 
σεως τοϋ ιδιωτικού κεφαλαίου, συμφώ 
νως τοίς άνωτέρω, θά δεήση ν’ αύξηθή 
δ άριθμός τών μελών τής Συνελεύσεως 
κατά τόν άριθμόν τών έκπροσώπων 
τού ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου ή 
τών όμολογιούχων δανειστών.

Είς τήν Συνέλευσιν θά τιαρίσταται
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τό διοικητικόν συμβούλιον, δπερ θά δο 
γοδοτή κσί εκπρόσωποι τοϋ οργάνου 
έλέγχου, οί άποϊοι θά εκθέτουν τά πο
ρίσματα τοΰ έλέγχου.
ΥΠΟΧΡΕΟΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΟΣ

Ειδική πρόνοια θά πρέπει νά ληψθή 
διά τήν έξασφάλισιν εΰρείας δημοσιά 
τητος απάντων τών άφορώντων τήν 
λειτουργίαν καί τήν άπόδοσιν τής έπι 
χειρήσεως. στοιχείων Κατ’έτος δέον νά 
δημοσιευηται ισολογισμός μετά άνα 
Χύσεως τοϋ λογαριασμού κερδών καί 
ζημιών, ώς έπίσης αί πρός τήν Συνέ 
λευσιν εκθέσεις τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου καί τοΰ Οργάνου έλέγχου, 
άπαντα δέ ταΰτα δέον νά ύποβάλλωνται 
καί είς τήν Βουλήν,' είς τήν όποιαν θά 
παρέχωνται οΰτω τά άπαιτούμενα στοι 
χεΐα πρός άσκησιν έλέγχου. 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ- 

ΩΣ
Τό προσωπικόν τής έπιχειρήσεως δέ

ον νά τελή πρός ταύτην είς σχέσιν ίδιω 
τικοϋ δικαίου, διεπομένην ύπό ειδικών 
κανόνων. Ιδιαιτέρα πρόδλεψις δέον νά 
γίνη περί τής συμμετοχής τοϋ πρόσω 
πικοΰ είς τάς έπιτρσπάς ή τά υπηρε
σιακά συμβούλια, τά όποια θά έπιφορ 
τισθοϋν μέ τήν μελέτην ή τήν ρύθμισιν 
ένδιαψερόντων τό προσωπικόν τής έπι 
χειρήσεως ζητημάτων.
II. ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ

Κατόπιν τής υπό τής συσταθησομέ
νης δημοσίας έπιχειρήσεως άνσλήψεως 
σημαντικών αρμοδιοτήτων είς τόν ένερ 
γειακόν τομέα, είναι απαραίτητον ό
πως άντιμετωπισθή τό ζήτημα τού έπα 
κριβούς διαχωρισμού τών αρμοδιοτήτων 
μεταξύ Κράτους καί έπιχειρήσεως.

Καί μετά τόν σύστασ ν τής έπιχει
ρήσεως, σοβαρά θέματα έν σχέσει 
πρός τήν ηλεκτρικήν ενέργειαν θά πα- 
ρσοπή ανάγκη, όπως παρσμείνουν είς 
τήν αρμοδιότητα τού Κράτους, οίον ή 
χάραξ.ς τής ενεργειακής πολιτικής, ή 
έπίβλεψις τής άχρ δούς τηρήσως τής 
χαραχθείσης πολιτικής, ή εγχρισις τής 
έκδόσεως δανείων η τής αύξήσεως τού 
κεφαλαίου τής έπιχειρήσεως, κλπ.
. Ή επιτροπή φρονεί κατ’ ακολουθίαν 
5τι δέον νά όργανωθή είδ κή κρατική 
άρχή, ύπαχθησομένη εϊς Εν μόνον Υ
πουργείου, τό όποιον ήθελε χαρακτηρι 
αθή ώς τό αποκλειστικός αρμόδιον 
"Υπουργεϊον. Τής κρατικής ταύτης άρ- 
χής αί άρμοδιστητες έαο,ται έν μέρει 
γιωμοδοτικαί, κσί έν μέρε: άποφσσι- 
στικαί

Μεταξύ. τών γνωμοδστικών αρμόδια 
τήτων δέον, κατά τήν γνώμην τής "Ε
πιτροπής, νά περιλααβάνωνται:

1) Ή μελέτη καί χάρσξις τής ένερ- 
γειακής πολ τικής τού Κράτους.

2) Ή είσήγησις τών άνσγκαίων νο
μοθετικών μέτρων πρός πραγματοποίη
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''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΙ

ςυνδρομαι
'EouTtp.: Τρίμηνος Δρχ. 15 000 

V» Ξξσμηνος » 30.ϋ0ϋ
5> Έτησία

Τιμή φύλλου Δρχ.

59.000 

1.000

Τά έιιβάσματα έιτ* όνόμστι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Α! αποδείξεις δέον νά ψέρωσ. τήν ύττο- 
γραφην ιού Διαχε.ρ.σ-rou και την σφρα- 

γίδα τής έφημεριδος

Πσρακαλούνται οϊ κ. κ. Συνδρομηταί 
όπως γνωστοποιούν εις τα γρσφεισ της 
έφημεριδος πάσαν μεταβολήν της δ,ευ- 

Βύνσεώς των

Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

’Ακαδημίας 60_______

Διευθύνσεις συμφώνως τώ αρ-
θριρ 6 § 1 τού Α. Ν._ 1092)1938 

‘Υπεύθυνος έπί τής ύλης: 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΤ ΔΑΣ 

Άβύδου 53 — Τηλ. 72.690
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

ΤΟΥ

άνώ νομοί οταιρίαι συνετά ριστικοΰ τΰ-^Η Μ Ε IQM AT A 
που. ‘Η ’Επιτροπή φρονεί ωσαύτως ότι 
ή συατταθησομένη δημοσία έπιχείρησις 
δέον να προτιμάται επί ϊσοις δροις καί 
κατά τήν ίδρυαν έπιχειρήσεων μεταφο 
ράς καί δα-νομής ήλεκτρχής ένεργείας.

Αί υφιστάμενοι επιχειρήσεις παρα
γωγής και διανομής δέον νά άναπρο- 
σαρμοσβώσιν έντόε τού πλαισίου τής 
γενικής ενεργειακής πολιτικής του 
Κράτους, έν δυστοοπία καί άδυναμιφ 
έπιτεύξεως συμβιβαστικής Χύσεως, ά- 
παλλοτριούμεναι άναγκαστικώς.
ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ

‘Η ’Επιτροπή φρονεί δτι παρίστα- 
ται ανάγκη όπως τό Συυ&ούλιον Επι 
κρατείας, άνεξαρτητως ύπάρξεως έκτε 
λεστικής διοικητικής πράξεως, καπα-

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Του συνεργάτου μας κ. Η. ΣΤΑΟΑΤΟΥ
Οα συμπληρώσω όσα έγραψα στά 

προηγούμενο σημείωμά μου γιά τήν 
αλληλογραφία τού Γεωργίου Σταύρου 
μέ τον Ευθύμιο Κεχαγιά. Γιατί τά 
γοάμματα αυτά παρουσιάζουν καί μιά 
άλλη σοβαρή πλευρά. ’Αποκαλύπτουν 
τί ζητήματα σχετικά μέ τήν ’Εθνική

στη αρμόδιον διά τήν έπίλυσιν μεταξύ | Τράπεζα άπασχολοΰσαν τον Γ Σταύ-
Κοάτους, Δήμων καί Κοινοτήτων αφ ρον κατά τά πρώτα χρόνια τής ζωής 

Ιην Ίανου-ένός καί τής συσταθησομένης δημοσίας τού Ιδρύματος. ’Από τήν 
έπιχε,ρήσεως, ώς καί των λοιπών το- αρίου 1842, οτε άρχισε νά έργαζετα, 
πικών έπιχειρήσεων άφ’ ετέρου, ή μετά η ι ραπεζα, μέχρι το 1852, οτε εσπ,ι- 

τούτων, πόσης I λαν τον Κεχαγιά στην Ευρώπη, είχαν 
κα; ■ περάσει 10 χρόνια.

καί άσκησιν τής ένεργειακής πολί
τικης.

3) Ή κατατόπισις τής Κυβερνήσε- 
ως καί τής κοινής γνώμης έπί τών γε 
νικών ζητημάτων παραγωγής κοα τής 
καταναλώσεος ηλεκτρικής ένεργείας. _

4) Ή ρύθμισις τών σχέσεων τού 
Ελληνικού Κράτους μετά τών λοιπών 
Κρατών σχετικώς μέ ενεργειακά
ζητήματα. .

5) Ή κατόπιν προτάσεων των επι
χειρήσεων ηλεκτρικής ένεργείας επε
ξεργασία των τιμλογίων τών κατανα 
λωτών, ΐνα βάσει τούτης ό αρμόδιος 
"Υπουργός προβαίνη εις σχετικήν είσή- 
γησ:ν πρός τά αρμόδιον κυβερνητικόν 
όργανον.

ΑΛεταξύ τών αποφασιστικών άρμοδιο 
τήτων δέον, κατά τήν γνώμην τής Ε
πιτροπής, νά περ ι λαμ βάνωντα ι.

1 ) "Η έντός τού' προγράμματος τής 
ενεργειακής πολιτικής τού Κράτους εγ 
κρισις παραχωρήσεων μεταφοράς^ δια 
τών τοπικών δικτύων καί διανομής η
λεκτρικής ένεργείας, πρός δήμους, κοι 
νότητας, έν γένει νομικά πρόσωπα δήμο 
σίου ή ιδιωτικού δικαίου καί ϊδιώτας,

2) Ή άπόφασις έπί τών προκυπτόν 
των ζητημάτων έκ τής ασκήσ^ως τού 
τεχνικού έλέγχου τών εγκαταστάσεων 
καί δικτύων τών καπά την προηγουμενην 
παράγραφον παραχωρήσεων. ( Η α· 
σκησις τού τεχνικού τούτου έλέγχου 
δέον, κατά τήν γνώμην της ‘Επιτρο
πής, ν’ άνατεθή εις τήν συσταθησσμε- 
νην δημοσίαν έπιχείρησιν).

3) "Η έχδοσις κανονιστικών διατα- 
έεων διεπουσών γενικώς τάς σχεσεις 
τών έπιχειρήσεων διανομής πρός τους
κατσνσλωτάς.

4) Ή εγκρισις ώρισμένων έν τφ 
νόμω καθορισθησομένων αποφάσεων 
τής 'συσταθησομένης δημοσίας έπιχειρη 
σεως (έκδοσις όμολογισκών δάνειων, 
αύξησις κεφαλαίου διά συμμετοχής ίδιω 
τικού κεφαλαίου).

"Η κρατική ενεργειακή άρχή^ δέον 
κατά την γνώμην τής ’Επιτροπής, νά 
άπστελεσθή έκ συλλογικού πολυμελούς 
οργάνου (Συμβουλίου ’Ενεργειακής Πο 
λιτικής) είς δ ν’ άντιπρχτωπειχοντα. 
αί κροπικαΐ ύττηρεσίαι καί αί ένδιαψε- 
ρόμεναι έπαγγελματικαΐ τάξεις ύπότήν 
γενικωτέραν έννοιάν των, και έκ βοηθη 
τικής υπηρεσίας έξ είδικών προσώπων 
‘Ορισμένα έκ τών μελών του συλλογι
κού όργάνου, έν σνμβουλίω δέον να 
άσκώσι τήν άποφαστικήν άρμοδιότη- 
τα αύτοΰ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ Σ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ Ε
ΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διά τάς επιχειρήσεις μεταφοράς διά 

τών τοπικών δικτύων καί διανομής ήλεκ 
τρικής ένεργείας, ώς έξετέθη ήδη, ή 
’Επιτροπή φρονεί δτι δέον ν’ άψεθή έ- 
λεύθερσν στάδιον είς τήν ιδιωτικήν π ρω 
τοβουλίαν καί τό Ιδιωτικόν κεφάλαιον. 
Ούχ ήτταν, έφ’δσον καθίσταται τούτο 
έφικτέον δέον νά προκρίνωντοη δημοτι 
κάι ή κοινοτικά! έκμεταλλεύσες, ώς και

ξύ τών επιχειρήσεων 
διαφοράς άφορώσης τήν ερμηνείαν 
εφαρμογήν τών κειμένων διατάξεων 
ΕΠΙ ΜΕΤΡ ΟΝ 

"Η
άλως ιδιαιτέρως τήν προσοχήν της 
Κυβερνήσεως έπι τής Επιτακτικής, κα,

α) Τά οικονομικά Γαλλίας καί ’Αγ
γλίας.

6) Τά τραπεζικά άμφοτέρων τών έ- 
πικρατειών. Τών δευτέρων προσώπων 
μετά τον Διοικητήν πόσα; Ποια έργα 
Ενεργούν παρόντος τού Διοικητοΰ; Ποι
οι έξ αυτών ή όλοι τον άποκαταστή- 
νουν έν προσωρινή άπουσίςι του;

Τό Κομιτέ d’ Escompte πώς ενερ
γεί καί πώς εγκρίνει ό Διοικητής; "Ε
χει τό βέτο νά άρνηθή τήν έγκρισιν ; 
κ. λ. π.

γ) Πώς αί Βοΰρσαι είναι συστημέ-
Κατά τό κρίσιμο αυτό διάστημα, | val Kaj Qj μεσίται; Ποιαν έπίβλεψιν 

ΐνς είναι φυσικόν, παρουσιαζότανε , ^ αυτών έχει ή Κυβέρνησις; Καί το
Επιτροπή επιθυμεί νά έπιστήση | ύέ τή σειρά της κάθε μια ελλειψις και ούσιωδέστερον, τάς σχέσε,ς τών Τρα- 
Επ,τρ.πη επ u . „ ,<αθε μια αναγκη Για ολα αυτα τα ι Κυβέρνησ,ν.» Μέ πόσο

ζητήματα καί για οσα ακόμη εκρινε ! ,,
κα! σκέπημο ό Γ. Σταύρου Εγραψε στον · σοβαρή εργασία ενομ.ζε ο Γ. Σταυ-

τά τήν γνώμην της, άνάγκης, όπως κα 
ταβληθή προσπάθεια νά έπουξηθούν τά 
έκ τού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Α- 
νορθώσεως διατεθησόμενα κεφάλαια, 
ώστε νά καταστή δυνατή ή όλοκληρω 
σις τού ενεργειακού προγράμματος. 
Ή δημιουργία εύθηνής ένεργείας είναι 
τόσον πρωταρχικής σημασίας δια 
τήν επιτυχίαν τής οικονομικής άνασυγ 
κροτήσεως τής Χώρας, ώστε κ*τ& την 
γνώμην τής ’Επιτροπής θα εδει, περί 
κοπτομένων κεφαλαίων προορίζομε^ 

άλλους, όχι τόσον βασικής σημασι 
ας σκοπούς τής άνασυγκροτήσεως, να 
εξοικονομηθούν τά άπαραίτητα κεφα 
λαια βιά τήν συνολικήν πραγματοποι- 
ησιν τού ενεργειακού προγράμματος.

Είς τήν πραγματοποίησν του ενερ 
γειακού προγράμματος παρεμβάλλον. 
ται Επίσης δυσχέρειαι έκ τής υπαρξε 

έκχωρήσεων πρός ϊδιώτας της εκ 
μεταλλεύσεως υδατοπτώσεων τής ήπει 
ρωτικής Ελλάδος. Τούτο ϊσχύε,_ ιδιαι
τέρως διά τάς υδατοπτώσεις του Αχε 
λώου, α'ί όποΐαι αποτελούν τήν σημαν- 
τ,κωτέραν έκ τών "Ελληνικών πηγών 
ύδραυλικής ένεργείας. "Η ’Επιτροπή ε- 
χει τήν γνώμην δτι ή Κυβέρνησις δέον 

λάβη άνευ άναβολής, τά κατάλλη
λα μέτρα διά τήν απαλλαγήν τής χω
ράς άπά τών δεσμεύσεων έκ τών πα
ραχωρήσεων τούτων, αί όποιοι δεν 
προσαρμόζονται πρός τά πρόγραμμα 
άνασυγκροτήσεως τής ένεργειακής η
μών οικονομίας καί τών όποιων ο! α- 
νάδοχοι ούδεμίαν τών έπιβαλλομένων 
αϋτοϊς υποχρεώσεων έξετέλεσαν.

Κεχαγιά.
Σ’ Ενα άπό τά πρώτα του γράμμα

τα, τις 23 Φεβρ. 1 852, τού γράφει τά 
έξης ζητώντας πολύ χρήσιμες πληρο
φορίες:

«’Επιθυμώ νά μοί γράψητε τά τών 
Τραπεζών ’Αγγλίας καί Γαλλίας, ή

j πεζών μέ τήν Κυβέρνησιν.» 
i σοβαρή εργασία ένόμιζε ό 

ρου δτι ήταν επιφορτισμένος ό διοικη- 
της μιάς μεγάλης Τραπέζης, αναφέρει 
ατό γράμμα του, τις 17 Σεπτεμβρίου 
. 852 : «Γνωρίζεις, γράφει στόν Κε
χαγιά, τώρα καλύτερα άφού είδες τής 
’Αγγλίας και τής Γαλλίας τήν Τρόπε· 
ζα, ό άρχηγός ένός καταστήματος καί

διοίκησις εις πάσας άρχάς καί πρόσω- ' μάλιστα εις τήν στακτόν "Ελλάδα χρε
ώστε? en grand νά θεωρή τάς ύποθέ- 
σεις άλλά καί έξωτερικώς νά κινήται 
συνδιαλεγόμενος και μέ Υπουργούς 
καί μέ άλλους Επισήμους πολίτας έπ’ 
άγαθφ αύτοΰ τού καταστήματος.» Δεν 
υπάρχει άμφιβολία δτι τέτοιος «αρχη
γός καταστήματος» άναδείχθηκε ό Γε
ώργιος Σταύρου. "Οσον αφορά μάλι
στα τό ζήτημα τών «συνδιαλέξεων», 
δέν παρέλειπεν ευκαιρία νά «συνδιαλέ
γεται» γιά τό καλό τής Τραπέζης καί 
τής Ελλάδος, όχι μόνον μέ ‘Υπουρ
γούς καί πρωθυπουργούς άλλά καί μέ 
τον βασιλέα καί μέ αύτήν τήν βασί
λισσα. «Ό υπουργός τών Οικονομικών, 
γράφει σ’ άλλο του γράμμα έξοδεύει 
τα έσοδα τής παρούσης χρήσεως διά 
τήν παρελθούσαν καί θά ξυπνήσωμεν 
καί θά τρομάξωμεν, αυτά εΤπα είς τήν 
Βασίλισσαν προχθές όπου τήν είδα».

Άλλά και πολλά άλλα ζητήματα 
εκτός άπό τά σχετικά μέ τήν διοίκησιν 
άπασχολοΰσαν τον Γ. Σταύρου. Στο 
γράμμα του τις 24 ’Απριλίου 1 852 ζη
τεί πληροφορίες γιά τό σπουδαιότατο 
ζήτημα τής Κτηματικής Τραπέζης: 
« Η Γαλλική Κυβέρνησις, γράφει, φρον
τίζει περί συστάσεως Τραπέζης έπί

πα διαιρείται; Οΐ ύποδιοικηται πόσοι 
είναι; Έκο/στος διευθύνει έναν κλά
δο; Κα! είς αυτόν τον κλάδον άπόν- 
τος τού Διοικητοΰ τον άντικαταστήνει 
ή γενικώς εις δλην τήν ϋπηρεσίοον , 
Οί Κήνσωρες είναι διά τάς προεξοφλή
σεις, άλλ’ οί Regents τής Τραπέζης 
τής Γαλλίας τί έργον κάνουν,» 
Πόσο μεγάλη σημασία έχουν οί 
πληροφορίες αυτές είναι φανερόν. 
Μέ τήν ευκαιρία όμως πού γίνεται λό
γος περί Διοικητοΰ καί 'Υποδιοικητών, 
σημειώνω δτι στην άρχή υπήρχε μόνον 
ό τίτλος Διευθυντής τής ’Εθνικής Τρα- 
ττέζης τής 'Ελλάδος. Το 1 849 ό τίτλος 
αυτός άντικαταστάθηκε κατά προτα- 
σιν τού Ί. Σούτσου μέ τον τίτλον το0 
Διοικητοΰ, όπως συνέδαινε καί στις ξέ
νες Τράπεζες. ’Εννοείται πώς Διοικη
τής παρέμεινε ό Γ. Σταύρου πού εΐχεν 
έκλεγή καί πάλιν Διευθυντής.

Ή όργάνωσις τής Διοικήσεως άπσ- 
σχολοΰσε τον Γ. Σταύρου πολύ. Γιά 
τούτο ατό ζωτικό αυτό θέμα Επανέρ
χεται καί πάλιν.

Στο γράμμα του, τις 15 Μαίου, 
γράφει στον Κεχαγιά :

«’Απαιτώ άπό σε τά κάτωθι:

υποθήκη κτημάτων. Κατά παραγγελίαν 
μου σοί έγραψεν ό κ. Ρενιέρης νά μάς 
δώσης πληροφορίας περί αύτής. Αϋτάς 
Επιθυμώ ταχέως νά τάς λάβω». Ώς 
γνωστόν τό ζήτημα τής ίδρύσεως χω
ριστής Κτηματικής Τραπέζης υπήρξε 
περιμάχητον. Στη μεγαλύτερη οξύτητά 
του έφθασε τό ζήτημα αύτό κατά τό 
1864 δτε μάλιστα ό Κεχαγιάς ώμίλη- 
σε καί άπό τό βήμα τής Βουλής εναν
τίον τού χωρισμού. Εναντίον δηλαδή 
τής άποσπάσεως άπό τήν ’Εθνικήν Τρά 
πεζά τού κλάδου τής Κτηματικής Πί- 
στεως μέ τήν Τδρινσι χωριστής Τραττέ-
ζης·

Σ’ άλλο του γράμμα τού συνιστά : 
«’Επιθυμώ έκτος τών τραπεζικών και 
μερικά οικονομικά διότι τά ίδικά μας 
κατήντησοον φανφαρονάδες καί παραλο- 
γισμοΐ μυστήρια καί ανεξήγητα είς ό
λους». Τού ζητεί νά έξετάση «περί τής 
ασφαλείας τού άποθεματικού ταμείου 
ιής Τραπέζης είς περίστασιν αλαλαγ
μού». Τόν παρακαλεΐ νά τού στείλη κα
ταστατικά Τραπεζών καί γενικά γιά 
κάθε ζήτημα πού έχει παρουσιασθή ή 
πού ύπορεΐ νά παρουσιασθή στήν ζωή 
τής Τραπέζης τού ζητάει νά τόν πλη
ροφόρηση καί νά τόν διαφώτιση σύμ
φωνα μέ όσα γίνονται στά μεγάλα 
Τραπεζιτικά Κατοκττήματα τής Ευρώ
πης.

Γιά όλους αυτούς τούς λόγους ή 
επιστολογραφία αυτή τού Γ. Σταύρου 
πρός τόν Ε. Κεχαγιά κατά τό 1852 
έχει ιδιαίτερη σημασία όπως είπαμε 
και στην άρχή. Οί Μ. Σ. Ευλάμπιος 
κάι Δ, Καλογεράπουλος πού επραγμα- 
ττύθησαν «τήν έν τη ’Εθνική Τραπέζη 
τής "Ελλάδος και τώ Κοινοβουλίφ δρά- 
ς·· ν» τού Κεχαγιά διατυπώνουν τήν ά- 
κόλουθη σχετική κρίσι : «Αί έπιστολαί 
αυται είναι Εκφραστικά! τού έργου τού 
μεγάλου δημιουργού τής Τραπέζης, ά- 
πετέλεσαν δ’ άναμψισβητήτως τήν βά- 
σιν τών μελετών τού Κεχαγιά, δΓ ών 
έστερεώθη καί έπηυξήθη τό οικοδόμη
μα μέ πρόβλεψιν μελλοντικής γιγαντώ- 
σεώς του. ’Επί πλέον αί έπιστολαί αδ- 
ται άπεικονίζουσι τήν τότε κατάστασιν 
τής χώρας συντελέσασαι είς παρότρυν- 
οιν τού Κεχαγιά πρός είδικάς μελετάς 
διά καλλιέργειαν πολιτικού σταδίου.»

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας)
σιμότης αύτής καίτοι είναι πραγμα
τική.

3. Άλλά ή προβλεπτικοτης αυτή 
τού ανθρώπου δέν έμεινε είς τήν στοι
χειώδη αύτής μορφήν. Ό άνθρωπος έ
καμε μέγα βήμα πρός τήν άτποταμίεν- 
σιν όταν κατεσκεύασε τό πρώτον του 
έργαλεΐον. Είς τήν περίπτωσιν αντήν 
άπεταμίευοεν καταναλίσκων : Ό κα
ταναλωθείς χρόνος είς τήν έργασίαν 
αυτήν, τά τρόφημα που έπετρεψαν εις 
τόν παραγωγόν νά διατηρήται κατά 
τό διάστημα τής κατασκευής, είναι ά- 
ληθές, δτι έδαπανήθησαν, άλλά δχι Ο

μως άνευ άντισταθμίσματος καθ’ δσον 
πάντα ταϋτα άντικοττεστόιθησσν άπο 
τό δημιουργηθέν άντικείμενον. ’Εν
ταύθα ή άπσταμίευσις δημιουργείται 
οϋχΐ είς εν άντι κείμενον, άλλά είς τήν 
χρησιμότητα καί δέν είναι μόνον ή 
ειδική χρησι μύτης τού προϊόντος πού 
έχει άποταμιευθή, άλλά ή άφηρημένη 
ποσότης χρησιμότητας ήν άντιπροσώ- 
πευον τί καταναλωθέντα προϊόντα, τά 
ποια δέν χάνοοται πραγματικάς, άλ-

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ
λα μεταφέρονται είς τό νέον προϊόν I ταναλωθείσα άξια έμφσν.ίζεται συνη- 
δπερ παρήχθη. Καί έάν, παροητλεύρως θέστερον άνωτέρα είς τό νέον προϊόν,
τού μεμονωμένου γεγονοτος της πα--ι 
ραγωγής λάβη χώραν ή άνταλλαγή 
είς τήν έννοιαν της χρησιμότητας πρέ
πει νό ταντίσωμεν ή άποκαταστησω- 
μεν τήν έννοιαν τής αξίας, έπί τής ό
ποιας θά σιτρέφηται Εφεξής ή μορφή 
τής άποταμιεύσεως.

Ούτως 6 καρπός τής άποταμιεύσεως 
δύναται άμέσως νά κστοτναλωθή χωρίς 
νά χάση τίποτε άπό τόν χαρακτήρα 
του καί τά πλεοψεκτήματά του. "Η έν
νοια τής άποταμιεύσεως νπό τόν δεύ
τερον τούτον τύπον Ενυπάρχει είς τήν 
παραγωγικήν κατοτνάλωσιν.
Τά αποτελέσματα τής άποταμιεύσεως 
ούτως έφαρμοζόμενα είναι λίαν γόνιμα 
"Η ένέργεια αΰτη συμβιβάζει τά πλεο
νεκτήματα τής άποταμιεύσεως καί τής 
κατσναλώσεως. Προσφέρει τήν πιθανό
τητα τής άλληλσδιαδόχου μετατροπής 
τα τής άλληλοδιαδόχου μετατρφπης 
τών άποταμιιυθησων άξιων είς νέα 
προϊόντα, πλήν διαρκή καί πλέον προ
σαρμοσμένα είς προορισμόν, δοπις

οπότε άπό τής στιγμής ταύτης άνα- 
γνωρίζομεν δτι ή άναπαραγωγική κα- 
τανάλωσις άποταμιεύσεως είναι ή ά
νωτέρα χρησιμοποίησις ήτις δύναται 
νά γίνη.

*Η άποταμίευσιν τής χρησι μότητος 
ή τής άξίας άιτοτελεί βασικήν πρόοδον. 
"Ο τρόπος τής μετατροπής έπί τής ό
ποιας στηρίζεται Επιτρέπει πράγμα
τι μιάν συγκέντρωσιν τού πλούτου ό
χι πλέον προσωρινήν, άλλά άτελειότη
ταν. Διά τούτο δικαίως έλέχθη δτι 
ή άπσταμίευσις είναι όριστικώς χρή
σιμος είς τήν κοινωνίαν δταν άναπα- 
ραγωγικώς καταναλ ί σκέτα ι.

4. Ή άποταμίευσις εΤτε δταν στρέ
φεται είς τήν φύλαξιν προϊόντων είτε 
δταν μεταμορφώνη αυτά είς άλλα ά- 
γαθά, δέν κάμνει άλλο παρά νά διο- 
τηρή τήν άξίαν τών προϊόντων. ‘Υπό 
τάς δύο ταΰτας μορφάς ή άποταμίεν- 
σις στρέφεται προς τά προϊόντα καί

υπό ιτάς μορφάς ταύτας είναι διαδεδο 
μένη. Ή άποψις οντη άκριβής, άλλά 
λίαν περιορισμένη δέν δίδει μίαν ι
δέαν τών οικονομικών φαινομένων Ε
πακριβώς καθοριζόμενων, διότι δέν ά- 
ποβλέπει παρά εις τήν ιδιωτικήν άπο- 
ταμίευσιν ή όποια πράγματι στρέφε
ται προ πάντων είς τά προϊόντα τής 
έργασίας. Άλλ’ όποιοσδήποτε καί άν 
είναι ό ρόλος τής άποταμιεύσεως είς 
τήν άνθρωπό ητα, δσον σπουδαία καί 
σημαντικά καί άν είναι τα ύλικά καί 
ήθικά άποτελέσματα άπό ότπόψεως ά- 
τομικής καί κοινωνικής, ή μορφή αύτη 
τής ότποταμιεύσεως δέν είναι ή μόνη 
ούτε ή σπονδαιοτέρα άπό οικονομικής 
άπόφεως.

’Αφού έξητάσαμεν τήν ότποταμίευσιν 
6τπό τής ειδικής άπόψεως, δέον νά 
συμπληρώσωμεν τήν έννοιαν νά περι- 
γράφωμεν έν τή όλότητί του τό φαννό- 
μκνον δπερ παρουσιάζει αΰτη.

Συνέχεια είς τό προσεχές. ί



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΞΟΝΥΧΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
τουΕίναι βασικόν, βασικώτατον τό τεθέν διά τής προτασεως 

υπουργού τών Οικονομικών κ. Καρτάλη ζήτημα καθιερώσεως τής ρή
τρας τού χρυσού καί νομιμοποιήσεως τών πράξεων εις χρυσάς λίρας. 
Άλλ’ είναι έξ ίσου αξιοπρόσεκτοι αΐ διατυπούμεναι έκ μέρους 
τών άρμοδίων έπιφυλάξεις ώς πρός την αναγκαιότητα καί τήν άποτε^ 
λεσματικότητα τοΰ μέτρου. Βεβαίως μία καθιέρωσις τής ρήτρας του 
χρυσού θά έκινητοποίει άδρανή ιδιωτικά κεφάλαια καί θά συνετέλει 
εις τήν οικονομικήν δραστηριότητα τής χώρας, άλλά πρέπει νά ληφθή 
ύπ’ δψιν ότι πριν ή προχωρήση το Κράτος εις τήν λήψιν ένός τόσον 
ουσιώδους μέτρου πρέπει νά σταθμίση επακριβώς τήν κατάστασιν. 
Τό γενικώτερον συμπέρασμα είναι ότι έπιβάλλεται μία έμπεριστατω- 
μένη καί εξονυχιστική μελέτη τοΰ θέματος, πλήρης άντιμετώπισις αύ- 
τοΰ μέ σταθεράν καί εύρεΐαν προοπτικήν καί άνάλογος χοΐραξις τής 
πολιτικής έκείνης γραμμής, ή όποια θά θεωρηθή ώς ή πλέον όρθή άλ
λά καί ή πλέον συνετή.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Είναι εύχάριστόν τό γεγονός ότι 

τό ζήτημα τής φορολογίας τών έ- 
ψοπλιστών έλύθη κατά τον πλέον 
ικανοποιητικόν τρόπον. Βεβαίως 
εις ένα τόπον, διά τήν άνόρθωσιν 
τοΰ όποιου όλοι συμβάλλομεν, δεν 
έπιτρέπεται καθυστέρησις καταβο
λής φόρου, καί μάλιστα καθυστέ- 
ρησις τόσον σημαντική. ’Αλλ’ έκ 
παραλλήλου πρέπει νά γνωρίζη 
τό Κράτος ότι ή πολιτική τής ά- 
πηνοΰς φορολογίας δεν προάγει, 
άλλά στραγγαλίζει τήν εθνικήν οι
κονομίες. Έπί τοΰ προβλήματος 
τής Εμπορικής Ναυτιλίας — τε
λείως άνυπολογίστου ετημασίας — 
έδόθη δικαία λύσις: Τό Δημόσιον 
έμετρίασε τό σύνολον τοΰ κατα
βλητέου ποσοΰ καί οΐ πλοιοκτήται 
έδέχθησαν τήν κατά δόσεις κατα
βολήν. Ούτως ή πρός στιγμήν άνα- 
κοπεΐσα δραστηριότης τής Ναυτι

λίας μας συνεχίζεται μέ τήν τόσον 
έπωφελή της άπόδοσιν.

Αιά μίαν καλύτερον κοινωνικήν όργάν ωσιν

0 ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ 
ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ

ΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ TQN ΕΡΥ0ΡΟΣΤΑΥΡΙΤΩΝ
Τοΰ ουνερνάτου μας κ. Π. ΚΡ ΝΑΙΟΥ

’Εντός τού τρέχοντος μηνάς οί Βα
σιλείς μας, ώς έπίτιμοι πρόεδροι τοΰ 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τής Νεό 
ιητος, εις συγκέντρωσιν τών Έκπαιδευ 
τικών ’Αθηνών — Πειραιώς θά άπονεί- 
μουν τά διπλώματα λευκωμάτων τής 
Σχολικής ’Αλληλογραφίας τών Έρυ- 
θροσταυριτών εις τά βραβευθέντα κατά 
τήν πρόσφατον έκθεσιν λευκωμάτων 70 
—80 Σχολεία Μέσης καί Κατωτάτης 
Παιδείας τών 2 πόλεων.

Ή πρόσφατος εκθεσις τών λευκωμά
των άλληλογραφίας τών παιδιών, πού 
άνηκουν εις τήν πολυπληθή φάλαγγα 
τού ’Ερυθρού Σταυρού τής Νεότητος

Η ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Θά έπρεπε νά προσέξη πολύ ή 
Κυβέρνησις τήν νέαν διαμαρτυρίαν 
τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου τής Α.Δ. 
Ε.Δ.Υ. διά τήν μή έπίλυσιν τοΰ 
μισθολογικοΰ ζητήματος τών δημο
σίων υπαλλήλων. Εις μίαν έποχήν 
γενικής οικονομικής κρίσεως δεν 
είναι δυνατόν ό δημόσιος άλλά 
καί ό ιδιωτικός υπάλληλος νά δια- 
βιοΰν ύπό συνθήκας όμολογουμέ- 
νως ανεπαρκείς διά νά άντιμετω- 
πίσουν τό πρόβλημα τής ζωής. Ά- 
ναμφιβόλως τό θέμα πρέπει νά 
άντιμετωπισθή έν συνδυασμώ πρός 
τό σύνολον τών οικονομικών δυνα
τοτήτων πού ύφίστανται, άλλά 
πάντοτε μέ γνώμονα τήν στοργήν 
πρός τούς έργαζομένους καί τήν 
θεραπείαν τών αναγκών των.

δι’ υδροηλεκτρικός κατασκευάς τών σκέψεις δεν γνωρίζω. Πάντως ή ά- 
Λττΐ -γλΓι έλλπΜΐΐίσπ rSfTibouc. ναδονος Εταιρία θα πρεπει να α·

*Υπό τό φώς της συζητήσεως

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΚΑΙΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ! 
ΤΟΥ ΠΡΟΒΜΜΤΟΙ ΤΟΥ ΕΞΜΕΚΤΡΙΣΗΟΥ

ΑΙ AIATYIICTMEHAI ElfllKfll ΑΠΟΨΕΙΣ

Τοΰ συνεργάτου μας κ. Λ.Γ.ΚΟΡΟΜΗΛΑ
Μάς είπαν κι’ έχωνέψαμε καλά, κιλοβάτ. Τέλος, μέ τό πετρέλαιον 

γιατί έπανειλημμένως έτονίσθη μέ θά εύρισκώμεθα πάντοτε υποτελείς 
τον πλέον κατηγορηματικόν τρόπον άφοΰ ή εισαγωγή του θά ήτο ύπο 
από κάθε έπίσημη πλευρά κι’ όλες χρεωτική γιά νά κινήσωμε τά θερ- 
τίς υπεύθυνες πηγές, ότι ό προσα- μικά έργοστάσια. 
νατολισμός τής Ελλάδος πρός τήν Φαίνεται πώς αί άπόψεις αΰταί 
πληρεστέραν ένεργειακήν της άνά- έκλόνισαν τον κ. Σίγλερ, ό όποιος 
πτυξιν θά ώφελήση τον τόπον όσον ΰπεσχέθη νά στείλη ειδικούς διά
κανένα άλλο μέσον. ‘ τήν μελέτην τοΰ όλου προβλήματος. I γνίτες εικονίζονται σέ βουνά.

υπήρξε μία ευχάριστος έκπληξις καί I 
μ·α συγκινητική συγχρόνως προσφορά 
τής μαθητικής νεολαίας εις τό έργον 
καί τήν προσπάθειαν άλληλεγγύης καί 
συσφίξεως τών φιλικών δεσμών μεταξύ 
τών μαθητών άφ’ ένός τής χώρας μας 
καί τών συναδέλφων των άφ’ έτερου 
τού έξωτερικοΰ.

Χαρακτηριστικόν έν προκειμένφ εί
ναι ότι είς τό περιοδικόν τοΰ Αυστρα
λιανού Ε.Σ.Ν. σχετικώς μέ τά λευκώ
ματα σχολικής άλληλογραφίας πού έ- 
ξετέθησαν εις τήν έτησίαν έκθεσιν τού 
Αύστραλιανοΰ Ε.Σ.Ν. άναφέρονται με
ταξύ τών άλλων καί τά άκόλουθα:

Ιταλών έπί τοΰ ελληνικού εδάφους. 
Τήν τελευταίαν όμως στιγμήν, άν 
καί δέν υπήρχε ιδιαίτερος πρός τού
το λόγος, έζητήθη ή έγκρισις τής 
Αμερικανικής ’Αποστολής, ή οποία 
άπηγόρευσε τήν έναρξιν κάθε προ- 
κηρύξεως, μέ τήν δικαιολογίαν ότι 

’Αμερικανική Εταιρία ΕΜΠΑ
Σ ΚΟ δέν είχε άκόμη υποβάλει τά 
τελικά της σχέδια έπί τοΰ έθηλεκ- 
τρισμοΰ τής Ελλάδος.

Καί έδώ νομίζω ότι πρέπει νά έ- 
ξηγήσω διάφορα. Ή ΕΜΠΑΣ ΚΟ 
είναι μία όμάς πού οργανώνει διά 
λογαριασμόν τρίτων θερμικές εται
ρίες ένεργειακής δυνάμεως. Αυτή 
άνέλαβε, κατόπιν έντολής τής Δ.Ο. 
Σ. Ούάσιγκτων, νά μελετήση τό 
θέμα είς τήν 'Ελλάδα, καί ώς σύμ- 1 * * 4 * * 7 
βουλος νά έκφέρη τήν γνώμην της

νάδοχος Εταιρία θά πρέπει 
νακηρυχθή δι’ ένός άνοικτοΰ είς ό
λους διαγωνισμού. "Οπως λέγεται, 
μόνον έτσι έξασφαλίζονται ή καλή 
έργασία καί ή ελλειψις ψιθύρων είς 
τούς διαδρόμους.

Δεύτερον, εις ό,τι έγινε μέχρις 
ώρας διά τον έξηλεκτρισμόν, δέν έ- 
λαβον μέρος αί άρμόδιαι διευθύν
σεις τών ένδιαφερομένων Υπουρ
γείων. Βέβαια, ή Υ.Σ.Ε.Σ.Α. καί 
τό Α.Σ.Α. έχουν λόγον έπί τοΰ θέ
ματος. Είς τήν ιδίαν μοίραν όμως 
πρέπει νά τοποθετηθούν καί αί Ύ- 
πηρεσίαι έξηλεκτρισμοΰ τής 'Ελλά 
δος τών Υπουργείων Δημοσίων Έρ 
γων καί Μεταφορών. Διότι ή είναι 
χρήσιμοι καί άναγκαΐαι, οπότε έρω 
τάται διατί ήγνοήθησαν καθ’ όλας 
τάς συζητήσεις, ή δέν χρειάζονται

, . , , καί πρέπει νά καταργηθοϋν.
Παρ όλον δε που απο πασης π ευ , jpjTOV, κα', σπουδαιότερον, ου
ράς ήτο έτοιμη, άνέβαλλε διαρκώς 
καί διά λόγους άνεξήγήτους τήν 
παράδοσιν τής έκθέσεώς της. Αυ
τή, άγνοοΰσα ήθελημένως όλες τις 
άποτυχίες τών προγενεστέρων πει- 
ραμά’των έπί τών λιγνιτών, τούς ε- 
πρότεινε, αδιαφορούσα γιά τήν κα
κήν τους ποιότητα, γιά τίς λίγες 
θερμίδες πού περιέχουν, γιά τήν 
θρυμματοποίησιν καί άποσάθρωσιν 
πού παθαίνουν, καί μή θέλουσα νά 
ΰπολογίση τά έξοδα έξορύξεως διά 
τοΰ απηρχαιωμένου συστήματος 
τών έργατικών χειρών.

Πιστεύω δέ, ότι τό έπίσημον σχε 
δίασμα τής ΕΜΠΑΣ ΚΟ τοΰ θερμι
κού έργοστασίου Χαλκίδας, είναι 
αποκαλυπτικόν τών κρύφιων σκο
πών πού έπιδιώκει, διότι ένώ οί λι-

άπό
Διά τον λόγον αυτόν ΰπεσχέθη- Αΰτοί όμως, όταν έφθασαν, έδωσαν παραδρομήν προφανώς, εχει

σαν οί ’Αμερικανοί κονδύλια τοΰ μίαν νέαν έμφα’νισιν είς τό θέμα, 
Σχεδίου Μάρσαλ, καί γιά τόν ΐδι- τονίζοντες ότι δέν θά χρησιμοποιή- 
ον σκοπόν οί Ιταλικές έπανορθώ- σουν πετρέλαιον, άλλά λιγνίτας. 
σεις προέβλεψαν διάφορα σχετικά Τούς περίφημους ελληνικούς λιγνί- 
έργα. τας, πού ανεκμετάλλευτοι παραμέ-

Άπό τήν ’Αμερικήν όμως έφθα- νουν- ενν ε^νσι άριστοι καί έπαρ- 
σε κάποτε καί ό ειδικός σύμβουλος κε*ζ Υ1® 500.000 χρόνια, όπως τό- 
τού κ. Χόφμαν, ό κ. Σίγλερ, πού ό- σο αβασάνιστα έλέχθη. Φυσικά, μέ 
πως έδήλωσε, προτιμούσε τόν έξη- Τ°ν νεον αυτόν τρόπον, λύεται κα- 
λεκτρισμόν διά θερμικών λύσεων, ί τα ενα σπουδαϊον μέρος καί τό πρό 

Οί "Ελληνες τεχνικοί τοΰ έξήγη- βλήμα τής άνεργίας, άφοΰ ή έξα- 
σαν, ότι δέν έπιτρέπεται νά μή χρη- ΥωΥΠ τ°ύ μεταλλεύματος θ άπορ- 
νιμοποιοΰμε τίς περίφημες ύδατο- "Ρ°ΨΠσ,Π χιλιάδες έργατικά χέρια, 
πτώσεις μας,πού καί σοφά σκορπι- Εν τώ μεταξύ, είχαν υπογραφή 
σμένεςβρίσκονται σέ ολόκληρον τήν όλα τά σχετικά μέ τήν ’Ιταλίαν καί 
"Ελλάδα, καί θά έμείωναν τήν τιμήν αί έπανορθώσεις έπρόκειτο νά τε- 
τοΰ βιομηχανικού ρεύματος είς τό βουν είς έψαρμογήν. Μεταξύ αυτών, 
ήμισυ άκριβώς έναντι τοΰ θερμικού ένα μεγάλο ποσοστόν άνεγράφετο

δεις έχει τό δικαίωμα νά στερήση 
άπό τόν Ελληνικόν Λαόν τάς Ίτα- 
λικάς έπανορθώσεις, σήμερα ιδίως, 
όταν όμοφώνως οί Σύμμαχοι τάς έ- 
νέκριναν. Παρά τάς έπισήμους δη
λώσεις, αί έπανορθώσεις κινδυνεύ
ουν. Ή Ελλάς έχασεν ήδη 4.000. 
000 δολλάρια άπό τούς τόκους τοΰ 
συνόλου, καί άν μέχρι τοΰ τέλους 
’Ιουνίου 1950 δέν προκηρύ^η τούς 
διαγωνισμούς, θά χάση έργα έξη- 
λεκτρισμοΰ αξίας ετέρων 5.000. 
000 δολλαρίων, διότι αυτό τό κον
δύλι δι’ αυτά ειδικά τά έργα προ- 
βλέπεται είς τό πρώτον έτος τοΰ 
προγράμματος. Σημειώνω καί πά
λιν ότι τό θέμα αυτό δέν έπρεπε νά 
συζητηθή σήμερα, άφοΰ ώς χθές 
είχεν έγκριθή καί άπό τούς ’Αμερι
κανούς. ’Άρα, πλήν τής έκτελέσεως 
τών έργων, ούδεμία άλλη σκέψις έ· 
πετρέπετο νά κυριαρχήση.

Έτσι έχει είς τό σύνολον και 
τάς λεπτομέρειας του τό ένεργεια- 
κόν πρόβλημα τής 'Ελλάδος. Κατά 
ένα τουλάχιστον μέρος θά είχε λυ- 
θή, άν οί αρμόδιοι άπεφάσιζαν καί 
όχι οί αναρμόδιοι, άν τά φώς τής

άπλετου 
μυστικά!·

συσκέψεις.
Δέν γνωρίζω τί θά κάνουν οί ’Α

μερικανοί. Γνωστόν είναι ότι διά τά

τοπο
θετήσει είς τό δεξιόν καί μίαν με- 
γαλωτάτην δεξαμενήν πετρελαίου.
Αυτή άκριβώς πού θά σώση τήν κα 
τάσταση, όταν ό λιγνίτης δείίη 
τήν άχρηστίαν του.

Πάντως τρία γεγονότα χαρακτη
ρίζουν τό όλον πρόβλημα, άπαρά-
δεκτα καί τά τρία, περίεργα, καί δημοσιότητας έρρίπτετο 
άδια νά έπισύρουν πολλάς σκέψεις |<α; §jy έπροτιμώντο αί 
είς βάρος τών ιθυνόντων, σκέψεις 
κάθε άλλο παρά κολακευτικές.

Πρώτα, θεωρώ άπαράδεκτον νά 
έπιστρέφη ώς έργολάβος έκτελε- υδροηλεκτρικά έργα τών Ιταλών 
στής ό μέχρι πρότινος σύμβουλος ώς έπανορθώσεις ζημιών τοΰ πολέ- 
τών πρός έκτέλεσιν έργων: Φυσικά, μου πρός τήν ‘Ελλάδα, απομένουν 
είς τάς τελευταίας άνακοινώσεις κάτι περισσότερον άπό 60 ήμέραι. 
τοΰ κ. Χόφμαν, ή ΕΜΠΑΣ ΚΟ δέν Καί ό καιρός τρέχει γοργά, 
άνεφέρετο. "Αν έπεκράτησαν άλλαι ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

«Τά λευκώματα πού μάς Εστειλαν 
οί δ άψορες χώρες διά τήν έτησίαν 
Εκθεσίν μας ήσαν θαυμάσια δείγματα 
Λευκωμάτων Σχολικής ’Αλληλογραφίας 
Οπεράνω όλων όμως ήτο τό λεύκωμα, 
πού Ετοίμασαν τά παιδιά τής Σχολής
Καλπάκα ’Αθηνών.

’Εάν μάλιστα σκεφθούμε δτι μόλις
4 χρόνια πέρασαν άπό την ξεν.κήν κα
τοχήν, πού κατέστρεψε σχεδόν τά πάν
τα εις τήν 'Ελλάδα, έχομεν άκόμη έ
να λόγον γιά νά θαυμάζωμεν τά ύπέ- 
ροχον αύτό έργον τών ‘Ελλήνων Έρυ- 
θροσταυριτών».

Τά άναψερόμενον λεύκωμα εστάλη 
ϊ'ς τήν Αυστραλίαν άπό τήν Ένωσιν 
"Ερυθρών Σταυρών τής Γενεύης, είς 
τήν όποιαν είχε διαβιβασθή διά τήν 
διαρκή εκθεσίν της.

Θά πρέπει όμως νά κατατοπίσωμεν , 
τούς άναγνώστας τής «Τραπεζιτικής» 
επί τού έργου τοΰ 'Ελληνικού 'Ερυθρού 
Σταυρού τής Νεότητος, είς τήν συγκρό 
τησιν τού οποίου είναι έγγεγραμμένα 
800 χιλιάδες άγόρια — καί κορίτσια 
μαθηταί τών Σχολείων τής Μέσης καί 
Δημοτικής ’Εκπαιδεύσεως. Ό σκοπός 
καί ό ρόλος τών ’Ερυθροσταυριτών εις 
τήν κοινωνίαν έχει Εθνικόν, άλτρουϊστι- 
κόν καί κοινωνικόν χαρακτήρα. Οί Έ- 
ρυθροσταυρΐται είναι οί μικροί φορείς 
καί σκαπανείς τών ιδεών καί τών ίδα- 
ν κών μιάς προχωρημένης κοινωνίας, 
πού πρέπει νά θεωρή τήν αγάπην πρός 
τόν άνθρωπον, τόν συνάδελφον κλπ. ίε- 
ράν χριστιανικήν ύποχρέωσιν καί τήν 
πρός τό δένδρο, τά πουλί, τό λουλοΰ- 
* ι καί τό έντομο υψηλόν χρέος καί Επι
ταγήν κοινωνικού καί εθνικού πολιτι
σμού. Οΰτω οί ’ Ερυθροσταυρίται τής 
'Ελλάδος προβαίνουν είς έργα έξυγιάν 
σεως καί άναδασώσεως τών περιφερει
ών των, φροντίζουν διά τήν καθαριότη
τα τοΰ Σχολείου των καί τήν ίδικήν 
των, καλλιεργούν σχολικούς κήπους καί 
Ψυχαγωγούν τραυματίας καί άσθενείς, 
βοηθούν μέ σχολικά είδη συναδέλφους 
των, πτωχών οικογενειών καί παρέχουν 
πρώτας βοήθειας είς όσους ζητήσουν. 
Τό σπουδαιότερον όμως έργον τών ’Ε
ρυθροσταυρ ιτών είναι ή συμμετοχή των 
είς τήν άνασνγκρότησιν καί ή συμβο
λή των εις τήν άνακούφισιν καί άποκα- 
τάστασιν τών έπαναποσριζομένων συμ- 
μοριοπλήκτων. Ό ’Ερυθρός Σταυρός 
τής Νεότητος τήν 15ην Σεπτεμβρίου 
τού παρελθόντος έτους εκαμεν έκκλησιν 
είς τούς μαθητάς καί ’Ερυθροσταυρί- 
τας τών περιοχών, πού δέν έπληγησαν 
πολύ άπό τά δεινά καί τάς δοκιμασίας 
τού πολέμου, νά διαθέσουν τό χαρτζη- 
λίκι τους γιά τήν υιοθεσίαν κατεστραμ 
μενών σχολείων ή έπαναπατριζομένων 
χωριών, εις τά όποια θά έστέλλοντο 
χρήσιμα σχολικά καί λοιπά είδη. Ή 
έκκλησις αύτή βρήκε συγκν.ητικήν ά- 
πήχησιν μεταξύ τών ’Ερυθροσταυριτών 
καί μέχρι σήμερον έγιναν οί άκόλου- 
5ες υιοθεσίες, διά σχολεία τής Βορεί
ου καί Νοτίου "Ελλάδος.

Ή Μέση Παιδεία ’Αθηνών υιοθέτησε 
30 σχολεία, ή Μέση Παιδεία Πειραι
ώς 12, ή Α' Δημοτική Περιφέρεια Ά- 
Άθηνών 27, ή τρίτη 38, ή τέταρτη 3, 
ή Α' Δημοτική Περιφέρεια Πει
ραιώς 21, ή δευτέρα 12, Μέση έχ- 
πσίδευσις έπαρχιών 2, ή Στοιχειώδης 
’Εκπαίδευσις ’Επαρχιών 9, τά Ίδιω-
7 κά Σχολεία ’Αθηνών — Πειραιώς 16.

Συνολικώς υίοθετήθησαν 198 σχο
λεία, έξελικτικώς όμως ό αριθμός των 
θά διπλασιασθή έάν ληφθή ύπ’ όψιν ό 
ζ·’;λος, ό φλογερός ένθουσιασμός καί ή



προθυμία τών έρυθροσταυρ τών νά 
προσφέρουν όλονέν και περισσότερα δ ά 
τήν αγοράν γραφικής ύλης (τετραδίων, 
μολυβιών, βιβλίων, σαπώνων κλπ.) εις 
τούς ανέστιους σχεδόν μαθητάς τών 
χωριών, πού ξαναβλέπουν τούς έπσνα- 
πατριζομένους μέ τά θλιβερά έρείπ,α 
τής καταστροφής καί πίσω άπά τούς 
ξερριζωμένους τοίχους τών σχολείων, 
πού άλλοτε άπηχοϋσαν τό κελάίδημα 
τών παιδικών φωνών.

Καθημερινώς φθάνουν εις τά επί τής 
όδοϋ Βουλής 2 γραφεία τού "Ελληνικού 
’Ερυθρού Σταυρού τής Νεότητας μι
κρά αλλά εύγλωττα καί συμπαθητικά 
δέματα τών παιδιών μέ γραφικήν ύ
λην, σαπούνι, τρόφιμα καί είδη ακόμη 
ιματισμού, πού άποστέλλονται αμέσως 
εις τόν προορισμόν των.

Τά υιοθετούμενα σχολεία ανήκουν 
είς τάς περ ψερείας Δυτικής, Στερεός 
καί Ηπείρου, ’Ανατολικής Μακεδονίας 
καί Θράκης, Θεσσαλίας καί Πελοπόν
νησου καί υπάγονται είς τήν Μέσην 
καί Κατωτάτην Παιδείαν. Οί έρυθρο- 
σταυρίται δμως προτιμούν νά υιοθετούν 
τά σχολεία τών συνόρων έκεϊ πάνω είς 
τά δασωμένα φρύδια καί εις τις λαγ- 
γαδιές τού Γράμμου καί τού Βίτσι, είς 
τά οροπέδια τού Μπέλες καί τά ρου
μάνια τού Ταΰγετου, έχει κάτω είς 
τόν τραγουδημένον Μοριάν. Είς τά 
γραφεία τού ‘Ελληνικού Ερυθρού Σταυ 
ροΰ Νεότητας καταφθάνουν καθημερινώς 
συγκινητικά γράμματα ευγνωμοσύνης 
καί δακρυβρέκτων ευχαριστιών έκ μέ
ρους τών μαθητών πού είχον τήν τύχην 
νά αποκτήσουν σχολικά είδη άπό τούς 
μ.κρούς συναδέλφους των τών δύο πό
λεων. Σ’ Ενα τέτοιο γράμμα ή Επι
τροπή τών Έρυθροσταυριτών τού Δη
μοτικού Σχολείου Στράτσιανης Κονί- 
τσης άποτελουμένη άπό τούς Βύρωνα 
Βαζάκην, Σπυρίδωνα, Ρούσσην, Χρή- 
στον ’Ελευθερίου, Λευκοθέα Πρωτόπα- 
πα καί "Ολγα Κοσκινά, γράφει :

«Εΐμεθα υπερήφανοι διότι έδώ πάνω 
ημείς οί Έρυθροσταυρΐται σάν πραγμα 
τικά ‘Ελληνόπουλα, έκτελέσαμεν τά 
καθήκον μας καί ακόμη σήμερα άγωνι- 
ζόμεθα γιά μιά μεγάλη καί δοξασμέ
νη Ελλάδα. Σχολεϊον δέν Εχομε. Ε
ξήντα περίπου μαθηταί διδασκόμεθα 
ε’ς τόν νάρθηκα τής Εκκλησίας γιατί 
-ό σχολείου μας κατεστράψη είς τάς 
Επιχειρήσεις κατά τού συμμοριτισμού, 
δ'ότι είς τό ύψωμα Πύργος τής περι
φέρειας μας, περιοχής Γράμμου, Εγι
ναν πολυήμερες καί σκληρές μάχες. Τε
λειώνοντας τό άδελφικό μας γράμμα 
σάς παρακαλοΰμεν νά διαβιβάσετε 
στούς σεβαστούς σας δασκάλους τά 
σέβη μας. "Ας ένωθοΰμε δλοι καί άς 
άποτελέσωμε μίαν μεγάλη στρατιά Έ- 
ρυθροσταυριτών διά τήν κοινωνίαν καί 
τήν πατρίδα μας, άφοΰ έμείς εΐμεθα ή 
αυγή καί τά μέλλον της, ή έλπίδα καί 
τό καμάρι της».

Σ’ Ενα άλλο γράμμα οί μαθηταί κι’ 
οί μαθήτριες τού Γυμνασίου Σιατίστης 
γράφουν :

«Παιδιά τού 9ου Γυμνασίου Θηλέων 
’Αθηνών, κορίτσια τής ένδοξης πόλης 
τής Παλλάδας, άδέρφία μας! Σάς ευ
χαριστούμε, πού μάς ήρθατε άρωγοί 
καί μάς βοηθήσατε ύστερα άπ’ τήν με
γάλη καταστροφή τού συμμορίτη. Ό
ταν έδώ στον φτωχό μά ένδοξο κΓ ά- 
γιασμένο τόπο τής Σιάτιστας, πού 
τόν Εχουν ποτίσει αίματα άγνών 
’Ελλήνων καί παλληκαριών άπό 
α'ώνες τώρα, ξαναβρόντησε τό κανόνι 
κΓ ακούστηκαν τά καριοφίλια τών προ 
γόνων μας, δταν ό συμμορίτης μάς 
τ,ναξε τ’ άγσθά μας είς τόν αέρα καί 
μάτωνε τις στράτες τού τόπου μας μέ 
άθώο 'Ελληνικό αίμα, ξέραμε πώς δ
έος ό Ελληνισμός ήταν μαζί μας, μάς 
παρακολουθούσε καί μάς Εδινε θάρρος.

Γ Γ αυτό είμαστε υπερήφανοι έμείς 
τά Σ ιατιστόπουλα καί χσ ρόμαστε τό 
κατόρθωμά μας κΓ άς μάς σφίγγει ή 
φτώχεια καί ή άνέχεια. Μάθαμα νά 
ζυύμε "Ελληνες φτωχοί ίσως μά ποτέ 
σκλάβοι! Γνήσιες Έλληνίδες Έρυθρο- 
σιαυρίτισσα τού 9ου Γυμνασίου θηλέ
ων 'Αθηνών, αυριανές μητέρες, μέ τήν

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ

ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΕΝΤΟΝΟΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΣΜΟΣ
ΠΑΡΗΓΓΕΛΘΗΣΑΝ ΗΔΗ 40 ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ 
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΟΡΗΤΙΚΟΤΗΤΟΣ 639.500 T0NNQN

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π. ΤΖΟΥΜΔΚΟΥ
Είς τά προηγούμεινον ψύλλον τής 

«Τραπεζιτικής» είχε δημοσιευθή μία 
είδησις, καθ’ ήν ό ελλην Εφοπλιστής 
κ. Στ. Νιάρχος παρήγγειλεν είς τά 
αγγλικά ναυπηγεία την κατασκευήν 
τεσσάρων δεξαμενοπλοίων, έκαστον 
τών όποιων θά έχη μεταφορικήν ικα
νότητα διά 18.000 τόννους φορτίου. 
Ή είδησις αΰτη μού παρέσχε τήν α
φορμήν διά μίαν ένδιαφέρουσαν έ
ρευναν, ή όπάια είναι λίαν άποκα- 
λυπτική, άλλά καί άκρως χαρακτηρι
στική τής έλληνικής Εφοπλιστικής 
δραστηριότητος υπό τάς διαφόρους 
ξένας — δυστυχώς —- σημαίας.

"Οταν άπό τού 1948 ήρχισαν νά 
διαφαίνωνται τά πρώτα συμπτώματα 
τής έπικειμένης ναυτιλιακής κρίσεως, 
οί πλουσιώτεροι έκ τών έλλήνων Εφο
πλιστών προήλθαν είς δύο ιδιαιτέρας 
σημασίας άποφάσεις : Πρώτον νά
ναυπηγήσουν συγχρονισμένα οίκονομι 
κά φορτηγά, ώστε βελτιώνοντας τά 
πλωτό υλικήν των νά συναγωνισθοΰν 
ευχερέστερων τά ξένα σκάφη. Καί 
δεύτερον, νά στραφούν κα} προς τόν 
κλάδον τής μεταφοράς υγρών καυσί
μων, πρός τόν όποιαν δέν είχαν έπι- 
δείξει έως τότε Ενδιαφέρον.

Αί αποφάσεις αΰται έτέθησαν ά- 
μέσως είς εφαρμογήν καί αί πρώται 
παραγγελίαι ή'ρχισαν άθρόως διαβι
βαζόμενοι είς τά αμερικανικά καί είς 
τά αγγλικά ναυπηγεία. ’Εντός τής 
διαρρευσάσης διετίας παρηγγέλθη- 
σαν 40 έν δλφ πλοία, συνολικής χω- 
ρητηκότητος 639.500 τόννων φορτίου. 
’Αποτελεί τό γεγονός τούτο πραγμα
τικήν άποκάλνψιν διά τό1 έλληνικάν 
κοινόν καί δεικνύει τήν οικονομικήν 
ενρωστίαν «ορισμένων Εφοπλιστικών 
Οίκων. Τό έν προκειμένω δυστύχημα 
είναι, οτι άπά τάς άνωτέρω ναυπηγή
σεις κανένα ιδιωτικόν πλοίον δέν έ- 
τέθη ύπό τήν Κυανόλευκων, Μόνον τά 
προσφάτως ταραγγελθέντα υπό τής 
κυβερνήσεως είς τά ιταλικά ναυπη
γεία, Εναντι Επανορθώσεων, έξη έπι- 
βατηγά σκάφη, πρόκειται νά τεθούν 
ύπό τήν Εθνικήν σημαίαν.

Κατά τήν διαρρεύσασαν διετίαν!948 
50 παρηγγέλθησαν 13 νεσναυπήγη- 

τα πλοία, 180.223τ. γκρός ή 288.500 
τόννων Φοοτίου. Τά πλοία αυτά έτέ
θησαν ύπό τήν σημαίαν τού Παναμά, 
τής Ονδούρας καί τής ‘Αφρικανικής 
. . . .Λιβερίας ! . . . Δύο Εξ αυτών,
ηη«ι·ι·ΠΗ··η·Η····ιι·« t NiuinuMMiinMiiiMmiiun

χειρονομία σας αυτή νά μάς βοηθή
σετε, μάς τονώσατε τήν πίστι μας στην 
"Ελλάδα καί μάς δώσατε μεγάλη χα
ρά καί άνακούφισιν. "Ήταν δ,τι Επρεπε 
Υ'α μάς αυτά τά λίγα πού μάς στεί
λατε. Σάς ευχαριστούμε καί νά ξέρε
τε πώς δέν θά σάς ξεχάσωμε ποτέ. 
Σάς ύποσχόμεθα τήν φιλία καί τήν 
αγάπη μας».

Πρέπει λοιπόν νά είναι υπερήφανος 
ά Ελληνικός ’Ερυθρός Σταυρός Νεό
τητας διά τήνσταυροφορίαντου πούδίδει 
μέ τόν τρόπον αυτόν την ευκαιρίαν νά 
Εκδηλωθούν τά μεγάλα καί συγκλονι- 
σιικά αισθήματα τών παιδιών, οί εΰ- 
γενείς ψυχικές διαθέσεις των καί οί 
υψηλοί τόνοι τού Εθνικού των «πιστεύω» 
πού θεμελιώνουν καί προδικάζουν τό 
μέλλον τής ήρωϊκής καί μαρτυρικής 
μας πατρίδας.

Π. ΚΡ.

13.151 τ. γκρός ή 22.000 τ. φορτίου 
είναι καθαρώς φορτηγά καί κατεσκευ- 
άσθησαν είς την ’Αγγλίαν, Ενώ πάν
τα τά υπόλοιπα είνσι τάνκερς καί έ- 
ναυπηγήθησαν είς την 'Αμερικήν.

Τό πρώτον σκάφος, δπερ παρηγγέλ 
6η είς τά άμερικανικά ναυπηγεία τό 
1948 ήτο τό τάνκερ «‘Ολυμπιακοί 
’Αγώνες» 18.000 τόννων φορτίου, ά- 
νήκον είς τόν κ. Άνάσην. Έξηκολού- 
θησε κατά τό αυτό έτος ή παραλαβή 
τού τάνκερ «Πρίγκιψ τού Ατλαντι
κού» 18.000 τ. παρά τον κ. Λιβάνου. 
Τό 1949 αί παραδόσεις άπό τά ναυ
πηγεία ηΰξήθησαν.

Ούτως, ή Εταιρία Άνάση παρέλαβε 
τά δεξαμενόπλοια «"Ολυμπιακή Δό
ξα», Ολυμπιακός Άστήρ» καί «‘Ο
λυμπιακή Δάς» τών 28.000 τόννων 
φορτίου έκαστον. ‘Η Εταιρία Σ. Λι
βάνου παρέλαβε τό τάγκερ «Πριγκί- 
πισσα τού ’Ατλαντικού» 18.000 τόν
νων, ά κ. Ν. Λίβανός παρέλαβε τό 
τάνκερ «Αύτοκράτωρ τού Ατλαντικού» 
26.500 τόννων φορτίου καί ό κ. Στ. 
Νιάρχος παρέλαβε τά δεξαμενόπλοια 
«Παγκόσμιος Ειρήνη» 18.000 τόννων 
καί «Παγκόσμιος Ελευθερία» 28.000 
τόννων φορτίοιι. Όλαι αΰται αί πα
ραδόσεις έγίνοντο άπό τά αμερικανι
κά ναυπηγεία.

Κατά τό αυτό έ'τος ή Εταιρία Λι
βάνου παρέλαβε άπά τά αγγλικά ναυ
πηγεία τά φορτηγά «Μαίρη» 10.000 
τόννων καί «Αύτοκράτειρα τού ‘Ατλαν 
τιχού» 12.000 τόννων φορτίου. Τέλος 
κατά τά πρώτον τρίμηνον τού 1950 
ά κ. Άνάσης παρέλαβε άπό τά άμε- 
ρικσνικά ναυπηγεία τά μεγάλα δεξα
μενόπλοια «‘Ολυμπιακή Φλόγα» καί 
«‘Ολυμπιακός Κεραυνός» τών 28.000 
τόννων φορτίου έκαστον. Μέ τάς άνω
τέρω παραλαβής οί κ. κ. Λίβανός, 
Ανάσης καί Νιάρχος συνεπλήρωσαν 

τάς έν Αμερική παραγγελίας των. 
Νέας τοιαύτας δέν έδωκαν είς τά ά- 
μερικανικά ναυπηγεία, διότι μέ τήν 
ΰποτίμησιν τής στερλίνας, τό κόστος 
τών έν ’Αμερική κατασκευών άπέβη 
άκριβάν καί άσύμφοραν.

Εστράφησαν όμως οί άνωτέρω, κα
θώς καί άλλοι τινές έκ τών κορυφαί
ων παρ ήμήν Εφοπλιστών πρός τά άγ 
γλικά ναυπηγεία, είς τά όποια καί 
έδωκαν ίκανάς παραγγελία^ Ούτω, 
σήμερον τελούν ύπό κατασκευήν έν 
Αγγλίςι 14 δεξαμενόπλοια, συνολικής 
χωρητικότητος 258.000 τόνν. φορτίου 
καί 7 Φορτηγά 76.000 τόννων φορτί
ου. Ούτως, ένα τάγκερ τών 14.000 
τόννων ναυπηγείται διά λογαριασμόν 
των κ. κ. Νικολάου καί Πσπαδάκη, 
δύο άλλα τών 16.000 τόννων διά τήν 
εταιρίαν Λιβάνου, τέσσαρα διά λογά 
ριασμόν ένος Εφοπλιστικού γκρούπ, 
τών 16.500 τόννων έκαστον, ένα τών 
22.000 τόννων διά λογαριασμόν τής 
έταιριας Χονδρή καί έξη διά λογα
ριασμόν τού κ. Στ. Νιάρχου. Έκ τών 
6 τελευταίων, τά τέσσαρα είναι τών 
18.000 τόννων έκαστεν καί τά ύπό- 
λοιπα δύο είναι τών 31.000 τόννων 
έκαστον. Τά δύο αύτά δεξαμενόπλοια 
είναι τά μεγαλύτερα έν τφ Κόσμω, 
όταν δέ παρηγγέλθησαν κατά τάς άρ- 
χάς τού τρέχοντος έτους, σύσσωμος 
ο άγγλικός ναυτικός τύπος έχαιρέτι- 
σε τό γεγονός μέ λίαν κολακευτικά 
σχόλια.

Πέραν τών 14 αυτών δεξαμενοπλοί
ων, συνολικής χωρητικότητος 258.000 
τόννων φορτίου, κατασκευάζονται είς 
διάφορα άγγλικά ναυπηγεία καί 7 
φορτηγά τών 10.000 έως 12.000 τ. 
φορτίου έκαστον, συνολικής δέ χωρη
τικότητος 76.000 τόννων φορτίου. 
Δύο έξ αυτών άνήκουν είς Εφοπλιστήν 
τής Κεφαλληνίας, δύο είς Εφοπλιστήν 
τής Χίου, δύο είς Εφοπλιστήν τής 
Σύρου καί ένα είς ςφοπλιστήν τής 
’Άνδρου. Αί άνωτέρω έν Άγγλίςι ναυ
πηγήσεις φορτηγών καί δεξαμενοπλοί
ων θά Εχουν συμπληρωθή μέχρι τών μέ
σων τού 1952. Αί καθελκύσεις τών 
πρώτων σκαφών θά αρχίσουν άπό τ°ΰ 
προσεχούς Δεκεμβρίου καί αί πρώται 
παραλαβαί θά πραγματοποιηθούν κατά 
τάς πρώτας Εβδομάδας τού 1951.

"Αποτελεί, πράγματι, δυστύχημα,δι
ότι δλα αύτά τά σκάφη δέν φέρουν 
τήν Εθνικήν μας σημαίαν. ’Εναπόκειται 
είς τήν πολιτικήν ήγεσίαν τής χώρας 
νά ρυθμίση Εν πνεύματι κατανοήσεως 
τό ολον θέμα τής έλληνικής ναυτιλίας, 
ώστε τά άνωτέρω Επίλεκτα σκάφη νά 
μεταφερθούν έν καιρώ είς τήν Κυανό- 
λευκον. Τελευταίως είς τήν Βουλήν ό 
κ. Σ. Βενιζέλος προέτεινε τήν ταχείαν 
σύγκλησιν έν Άθήναΐς ένός ναυτιλια
κού συνεδρίου, προωρισμένου νά ρυθμί 
ση άπαξ διά παντός τά ναυτιλιακά 
ζητήματα καί νά συντάξη τόν κατα
στατικόν χάρτην τής ναυτιλιακής πολι 
τικής τής χώρας καί τών σχέσεων κρά
τους καί EE'viKbui πλοίου. "Οταν αύτά 
πραγματοποιηθούν θά άρχίσουν αί ύπο 
τής χώρας καί τών σχέσεων κράτους 
καί Εθνικού πλοίου. "Οταν αυτά πραγ 
ματοποιηθούν θά άρχίσουν αί ύπο- 
στολαί τών ξένων σημαιών άπό τά Ε
θνικά μας πλοία. Προστίθεται, δτι ό 
υπουργός τής ‘Εμπορικής Ναυτιλίας 
κ. Κωστόπουλος προβαίνει ήδη είς τήν 
άπαιτουμένην προεργασίαν διά τήν 
σύγκλησιν τού προταθέντος ναυτιλια
κού συνεδρίου.

Αξίζει νά σημειωθή. ότι σκάφη 4. 
000.000 τόννων γκρός καί πλέον, τε
λούν κατά τήν παρούσαν στιγμήν ύ
πό μίαν δεκάδα ξένων σημαιών, ενώ 
ή ύπό τήν κυανόλευκο» χωρητικότης 
μας μόλις φθάνει τά 1.310.000 τ. 
γκρός. Έάν τά πλοία μας έπαναποττρι 
σθοΰν, ή Ελλάς θά Ερχεται τρίτη ναυ
τική δύναμις τού Κόσμου, έρχομένη 
ευθύς μετά τήν Αγγλικήν καί τήν Α
μερικανικήν καί προηγουμένη τής Νορ 
βηγικής.

Πριν ή κλείσωμεν τήν σύντομον αυ
τήν σκιαγράφησιν τής έλληνικής δρα
στηριότητος είς νέας ναυπηγήσεις, θά 
προσθέσωμεν καί όλίγας γραμμάς διά 
τό κρατικόν ναυπηγικόν μας πρόγραμ
μα, δπερ Εφαρμόζεται Επί τή βάσει 
τού σχεδίου Μάρσαλ, έν συνδυασμώ 
καί πρός τάς Ίταλικάς ύπέρ τής Ελ
λάδος Επανορθώσεις. Τό έν λόγιρ 
πρόγραμμα είναι τετραετές και προ
βλέπει τήν ναυπήγησιν 18 πλοίων, συ
νολικής χωρητικότητος 40.000 τ. γκρός 
(1 0 ?ό πλέον ή Ελαττον).

Αί κλεισθείσαι ήδη παραγγελίαι τού 
πρώτου Ετους περιλαμβάνουν δύο Επι
βατηγό πλοία Μεσογειακών γραμμών 
τών 5.000 τ. γκρός έκαστον καί 4 
Επιβατηγό άτμοπλοϊκών συγκοινωνιών 
τών 1750 τ. γκρός Εκαστον, ήτοι 6 
σκάφη, 17.000 τόννων γκρός. Τά υπό
λοιπα πλοία, άτινα θά παραγγελθούν 
κατα τα Επόμενα Ετη τού προγράμμα

τος, θά είναι Επιβατηγό — άκτοπλοϊ- 
κά διαφόρων μεγεθών (άπό 800 μέ
χρι 1500 τ. γκρός έκαστον), δύο φορ
τηγά — πλοία ψυγεία διά τήν μετα
φοράν τών φρούτων μας είς τό Εξω
τερικόν καί ένα πλοίον ---- δεξαμενή,
διά τήν μεταφοράν τών Εξαγομένων 
Ελληνικών οίνων καί έλαίων. Κατά 
τάς νέκρας έξαγωγικάς περιόδους, τά 
μέν πλοία — ψυγεία θά εΐναι κατάλ
ληλα διά τήν μεταφοράν γενικών Εμ
πορευμάτων, τά δέ πλοία — δεξαμε- 
ναί, θά δύνανται νά χρησιμοποιηθούν 
διά τήν μεταφοράν υγρών καυσίμων.

Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ
-----------  · -----------
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ 

ΤΗΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Ό Διευθυντής τοϋ Τμήματος’Ερ- 
γασίας τής ΔΟΣ άνήγγειλεν ότι 
τοσον αυτός όσον καί ό Γενικός 
Γραμματεύς τής Γ.Σ.Ε.Ε. κ. Φ. 
Μακρής, συνηντήθησαν μετά τών 
κ. κ. *Ηρ6ιν Μττράουν τής ‘Αμερι
κανικής ’Εργατικής ‘Ομοσπονδίας 
καί "Ελμερ Κόπ τής ‘Ομοσπονδίας 
Βιομηχανικών ’Οργανώσεων, κατά 
τήν διάρκειαν τής τελευταίας εν 
Ρώμη Διασκέψεως τής Συμβουλευ 
τικής Συνδικαλιστικής 'Επιτροπής 
ϊοΰ ’Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συ
νεργασίας.

Προτάσει τών κ. κ. Κόπ καί 
Μπράουν, οϊτινες έπεσκέψθησαν ε
σχάτως τήν ‘Ελλάδα καί ύπέβαλον 
έκθεσιν εις τήν Διεθνή ‘Ομοσπον
δίαν Ελευθέρων Εργατικών ‘Ενώ
σεων έπί τής έν Έλλάδι καταστά 
σεως τών Εργατικών ‘Ενώσεων, συ- 
νεφωνήθη δπως ή Συνέλευσις τής 
Γενικής Συνομοσπονδίας τών ’Ερ
γατών ‘Ελλάδος, ήτις είχεν όρισθή 
διά τήν 28ην Μαΐου, άναδληθή έν 
αναμονή τής σφίξεως είς ‘Ελλάδα 
άντιπροσώπου τής Διεθνούς Ομο
σπονδίας ’Ελευθέρων Εργατικών 
Ενώσεων. Μετά τήν προσεχή άφι 
ξίν του ό αντιπρόσωπος τής Διε
θνούς ‘Ομοσπονδίας θά συναντηθή 
μετά τών ήγετών τών ‘Ελληνικών 
έμγατικών ‘Ενώσεων, οπότε θά ό- 
ρισθή νέα ημερομηνία συσκέψεως 
και θά καταβληθή προσπάθεια δια 
την διευθέτησιν όλων τών έκκρε- 
μούντων ζητημα’των, τά όποια άπα 
σχολούν τάς έργατικάς ένώσεις, 
κατά τροπον ίκανοποιούντα τά δί
καια αιτήματα όλων τών ’Οργανώ
σεων.

-----· ----- -
Αί ΑΔΕΙΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΔΓ άποψάσεως τού Συμβουλίου 
Εξωτερικού ’Εμπορίου ορίζεται ό
τι, έμπορεύμοττα άψιχθέντα είς 
Ελληνικόν λιμένα μετά τήν 29ην 
Απριλίου 1950, άνευ προηγούμε

νης άδειας τού υπουργείου ’Εθνι
κής Οικονομίας ή ούχϊ συμφώνως 
πρός τούς όρους έκδοθείσης άδειας, 
δύνανται Ενδεχομένως νά είσαχθώ- 
σι κατόπιν μεταγενεστέρας άδειας 
εισαγωγής έπί τή καταβολή εισφο
ράς από 10 % — 80 % άναλόγως 
του είδους καί τών τιθέμενων προ
ϋποθέσεων διά τήν χορήγησιν τής 
άδειας.
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Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΙΚΗΤΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΟΡΓ. ΜΔΝΤΖΑΒΙΗΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΟΝ

ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΛΗΞΑΝ ΕΤΟΣ 194?
Εις την μεγάλην αίθουσαν των τελετών τής Τραπέζης τής 'Ελ

λάδος έγένετο τήν μεσημβρίαν τής 29ης Απριλίου ή έτησία τα
κτική γενική συνέλευσις τών μετόχων τού Ιδρύματος. "Αμα τή 
ένάρξει τής συνεδριάσεως, ό διοικητής τής Τραπέζης τής Ελλά
δας κ. Γεώργ. Α. Μαντζαβίνος άνέγνωσεν έξ ονόματος του γενι
κού συμβουλίου αυτής τήν εκθεσι ν τών πεπραγμένων κατά τό ημε
ρολογιακόν έτος 1949. Ό κ. Μαντζαβΐνος ανέπτυξε τήν έξέλιξιν 
τής ευρωπαϊκής οικονομίας καί τήν προσπάθειάν της δπως, μέ 
τήν παρεχομένην μέσω τοΰ σχεδίου Μάρσαλ βοήθειαν, άνασυγκρα- 
τηθή, έπεξετάθη δέ κατόπιν εις λεπτομερή άνάλυσιν τής πορείας 
τής έλληνικής οικονομίας καί έπισκόπησιν τής ΰπό τοΰ εκδοτικού 
Ιδρύματος άσκηθείσης πολιτικής. Τό κείμενον τής έκθέσεως τοΰ 
κ. Γ. Μαντζαβίνου έχει ώς άκολούθως:

Κύριοι Μέτοχοι,
Καπά τό διαρρεΰσαν άπό τής τε 

λευταίας Γενικής Συνελεύσεως χρο 
νικάν διάστημα, δέν έσημειώθη- 
σαν έξελίξεις μεταβάλλουσαι οΰσι- 
ωδώς τά δεδομένα τής δραστηριό
τητας τής Τραπέζης καί γενικώτε- 
ρον τής οικονομίας, ώς ταΰτα έξε- 
τέθησαν ενώπιον υμών εις τήν Συ- 
νέλευσιν εκείνην.

Δέν πρστιθέμεθα συνεπώς νά 
προβώμεν σήμερον εις εύρεΐαν έκ 
νέου άνάλυσιν τών αυτών δεδομέ
νων, άλλα θέλομεν περιορισθή είς 
συμπλήρωσιν αυτών, τής παρού- 
σης έκθέσεως άπστελούσης έν τή 
ούσίςι συνέχειαν τής έκθέσεως η
μών έπί τοΰ ’Ισολογισμού τής 
Τροατέζης έτους 1948.

Εις τήν παρούσαν εκθεσιν θέλο
μεν άσχοληθή εις γενικωτάτην 
νραμμήν έπί τής έξελίξεως τής ευ
ρωπαϊκής οικονομίας, οί μετά τής 
Οποίας δεσμοί τής έλληνικής οι
κονομίας άποβαίνουσιν όσημέραι 
στενώτεροι, θέλομεν ύστερον εκθέ
σει, ωσαύτως είς γενικωτάτην 
γραμμήν, τήν πορείαν κατά τό δι- 
αρρεΰσαν έτος τής άνασνγκροτή- 
σεως, ήτις συντελεΐται διά τής ά- 
μερικανικής βοήθειας, διά νά είσ- 
έλβωμεν κατόπιν είς τήν άνάλυσιν 
τού ΰπό τήν ύμετέραν κρίσιν ύπο- 
βαλλομένου ’Ισολογισμού τής Τρα 
πέζης τής 31ης Δεκεμβρίου 1949 
καί είς γενικήν έπισκόπησιν τής 
νπό τού εκδοτικού 'Ιδρύματος ά
σκηθείσης πολιτικής. ι

Η ΕΥΡΩΠΑΊ'ΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
α ) Αϋξησις τής παραγωγής τής

Δυτικής Ευρώπης.

Μετά τήν λήξιν τού δευτέρου 
παγκοσμίου πολέμου τό πρωταρ
χικόν τεθέν πρόβλημα, προς άντι- 
μετώπισιν τοΰ όποιου έστράφη ό- 
λόκληρος ή προσοχή καί προσπά
θεια τών είς τον πόλεμον έμπλα- 
κέντων εθνών, ήτο τό πρόβλημα 
τής αΰξήσεως τής παραγωγής καί 
τής πλήρους άνασυγκρστήσεως 
τών δυνάμεων τών καθ’ Εκαστον Ε
θνικών οικονομιών.

Ή έπίλυσις τοΰ προβλήματος 
τούτου παρουσιάζει χαρακτήρα Ε
πιτακτικόν καί άμεσον, διότι ό 
πληθυσμός τών διαφόρων Εθνών 
ηύξάνετο συνεχώς, αί δέ κατανα
λωτικοί αύτοΰ άνάγκαι, ή ίκανο- 
ποίησις τών όποιων ώς έκ τών πο
λεμικών καταστροφών είχε κβτα- 
πέσει, έχρηζον ταχυτάτης θεραπεί
ας πρός άποψυγήν τών πολιτικών 
καί κοινωνικών συνεπειών, τάς ό
ποιας ό Ερυθρός κίνδυνος άνά πάν 
βήμα ένεδρεύων δέν ήμέλει νά έκ- 
μεταλλεύηται. Πρός τόν σκοπόν 
τούτον τής άνασυγκρστήσεως καί 
αΰξήσεως τής παραγωγής διετέθη- 
σαν ύφ" όλων τών χωρών δλοι οί 
δυνατόν νά τύχουν τοιαύτης χρη- 
σιμοποιήσεως Εθνικοί πόροι, πρό 
Υταντός 5έ τό σημαντικώτατον διά 
τόν αύτόν σκοπόν προοριζόμενον 
τμήμα τής έπί τή βάσει τοΰ σχε
δίου Μάρσαλ παρεχομένης άμερι- 
κανικής βοήθειας. ’Αποτέλεσμα

τής Εντατικής τούτης προσπάθει
ας είναι ότι ό αντικειμενικός σκο
πός έπετεύχθη κατά τό διαρρευ- 
οαν έτος. Τά Επίπεδα τής παρα
γωγής έν Ευρώπη καί είς τάς Ήν. 
Πολιτείας τής ’Αμερικής είναι άπό 
τής μέν βιομηχανικής πλευράς ση- 
μαντικώς άνώτερα τών προπολεμι
κών, άπό δέ της γεωργικής πλευ
ράς ή Ευρώπη προσήγγισε πλέον 
τά προπολεμικά Επίπεδα. Πρός 
τούτοις αί μετσφοραί, ή δΓ ήλεκ- 
τρισμοΰ κίνησις, ό Εξοπλισμός διά 
μηχανικών μέσων καί γενικώτερον 
ή καθόλου παραγωγική καί λοιπή 
οικονομική δρτχστηριότης, ΰπό τήν 
έννοιαν τής «πλήρους άπασχολή- 
σεως», έξίχθησσν είς τοιοΰτον 'ικα
νοποιητικόν βαθμόν έν Ευρώπη, ώ
στε δεδικαιολογημένως νά χαρα
κτηρίζεται ώς πλήρης Επιτυχία 
τών προσπαθειών πρός άνόρθωσιν 
τής εύρωπαϊκής οικονομίας είς τόν 
τομέα τής παραγωγής.

Ρ') Παράγοντες παρακωλύοντες 
τήν πλήρη οικονομικήν άνόρθω- 
σιν τής Δυτικής Ευρώπης.

"Αν όμως είς τόν τομέα τής ά- 
μέσου παραγωγικής δράσεως τοι- 
αΰτα έπετεύχθησαν άποτελέσματα, 
δέν δύναται νά λεχθή τό αύτό καί 
όσον άφορά είς τήν έπίλυσιν Ετέ
ρων παραλλήλων καί σοβαρωτά- 
των προβλημάτων, μετά τήν άμ- 
βλυνσιν τών όποιων καί μόνον θά 
δυνηθή τις νά όμιλήση περί έπι- 
τεύξεως οικονομικής ισορροπίας 
καί όρων σχετικής σταθερότητας 
τόσον είς τάς καθ’ έκαστον όσον 
και είς τήν διεθνή οικονομίαν.

Ή ίκανσποίησις τών άναγκών 
τής καταναλώσεως είναι είσέτι έν 
Ευρώπη κατά 10% κατωτέρα τής 
προπολεμικής, χρόνιαν δέ Εξακο
λουθεί παραμένον τό έλλειμμα είς 
δολλάρια τών ισοζυγίων πληρωμών 
τών ευρωπαϊκών χωρών. Συνεπώς 
τό βασικόν πρόβλημα τής ρυθμί- 
σεως τών σχέσεων τών χωρών τού
των πρός τάς χώρας τής περιοχής 
τοΰ δολλαρίου δέν έπελύθη είσέτι.

Είναι άληθές ότι τό έλλειμμα 
τούτο έμειώθη κατά τό έτος 1949 
καί ότι ισχυρά έσημειώθη στροφή 
καί άνάπτυξις τών άνταλλαγών Εν
τός τοΰ ένδοευρωπαϊκοΰ χώρου, πε 
ριοριζομένων άντιστοίχως τών έξ 
εισαγωγών πληρωμών πρός τήν πε 
ριοχήν δολλαρίου. Δέν συνετελέ- 
σθη όμως, ώς ήλπίζετο, ισχυρά αΰ 
ξησις τών πρός τήν αμερικανικήν 
ήπειρον Εξαγωγών τής Εύρώπης, 
συνέπειά δέ τούτου ΰπήρξεν άφ’ Ε
νός μέν ή συνέχισις τής έλλειμμα- 
τικής θέσεως τών ευρωπαϊκών χω
ρών έναντι τών άμερικανικών, άφ’ 
έτέοου δέ ή αΰξησις τών άποθεμά- 
των είς τάς Ήν. Πολιτείας τής ’Α
μερικής καί έν αύτή τή Ευρώπη. 
Ήτο φυσικόν ότι Ενώπιον ηύξημέ- 
νης παραγωγής πρώτων υλών καί 
βιομηχανικών προϊόντων μετακινή- 
σεως τούτων διά τού Εμπορίου 
πρός έτέρας χώρας είς μικροτέ- 
ραν τής είς τήν έκτασιν τής παρα 
γωγής άνταποκρινομένην κλίμακα

Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ
καί Ενώπιον τελικώς τής αΰξήσεως 
τών αποθεμάτων αί τιμαί θά έκάμ- 
πτοντο, ώς καί συνέβη. Πλήν έκρί- 
θη, ιδίως έν Ήν. Πολιτείαις τής 
’Αμερικής, ότι ή κάμψις τών τι
μών θά ήδύνατο νά όδηγήση είς οί 
κονομικήν κρίσιν πρός άποψυγήν 
τής όποιας έλήψθησαν μέτρα προ
στασίας τών τιμών, κυρίως τών 
γεωργικών προϊόντων. Γενικώτερον 
δέ καί έν αύτή άκόμη τή Ευρώπη 
έπεκράτησεν ή πολιτική τσνώσεως 
τής «Ενεργού ζητήσεως», ήτις ώς 
άπστέλεσμα έσχε καί άναμένεται 
νά έχη τήν άναχαίτισιν τής πτώσε 
ως τών τιμών.

Ή λύσις όθεν τοΰ προβλήματος 
τής αΰξήσεως τών Εμπορικών άν
ταλλαγών καί τής άντιμετωπίσεως 
τών πληρωμών τής Εύρώπης, τών 
τε ένδοευρωπαϊκών καί τών πρός 
έτέρας περιοχάς, άνεζητήθη διά 
τής Εκλογής μεθόδων, αΐτινες πα- 
ρακάμπτουσαι τόν κίνδυνον οικο
νομικής κρίσεως θά οδηγήσουν μα 
κροχρονίως είς τήν έπίλυσιν τοΰ 
προβλήματος τούτου καί θά έχουν 
ολοκληρώσει τά άποτελέσματά 
των, άν μή πρό, τοΰλάχ ιστόν ό
ταν ή αμερικανική βοήθεια τοΰ 
σχεδίου Μάρσαλ θά παύση παρε
χόμενη είς τήν Εΰρώπην.
ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΡΠΣΙΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ

γ) Ληψθέντα μέτρα πρός οικονο
μικήν άνόρθωσιν τής Δυτικής 
Ευρώπης.

Τήν πολιτικήν ταύτην, ήτις διαρκοΰν- 
τος τοΰ 1949 σαφώς κατά τό μάλλον καί 
ήττον έχαράχθη, εκφράζουν ώρισμέναι έ- 
νέργειαι καί γεγονότα, τά όποια άπαντα 
συγκλίνουσι πρός έπίτευξιν τοΰ αυτού έ- 
νιαίου σκοπού, ήτοι τής δημιουργίας ευ
νοϊκών ορών διεξαγωγής καί άναπτύξεως 
τών εμπορικών άνταλλαγών και τής δημι
ουργίας προϋποθέσεων βραχυχρονίου και 
μακροχρονίου ίσορροπήσεως τών εξωτερι
κών πληρωμών. Τά πλέον άξ^οσημείωτα 
έν προκειμένη) γεγονότα ήσαν: Ή τελω- 
νειακή διάσκεψις τοΰ Άννεσΰ, ή νομι
σματική άναπροσαρμογή τοΰ Σεπτεμβρί
ου 1949 καί ή μερική άπελ-υθέρωσις τού 
ευρωπαϊκού έμπορίου πρός τούτοις δέ. ή 
άλως έσχάτως προταθεΐσα μεταβολή τοΰ 
συστήματος ένδοευρωπαϊκών πληρωμών 
καί ή κίνησις πρός άναζωογόνησιν τών έ- 
πενδύσεων αμερικανικών κεφαλαίων έν Ευ
ρώπη.

δ) Ή διάσκεψις Άννεσΰ.

Κατά τήν συνελθοΟσαν τήν σνοιξιν μέ
χρι τών θερινών μηνών τοΟ έτους 1949 
διεθνή διάσκεψιν τοΰ Άννεσΰ, έπεδιώχθη 
γενικώς ύφ’ δλων τών χωρών, αΐτινες με- 
τέσχον είς αυτήν, ή έπίτευξις συμφωνιών 
περί τοΰ υψους τών τελωνειακών δασμών 
έπί τών καθ’ έκαστον εμπορευμάτων. Διά 
τών συμφωνιών τούτων ή δασμολογική 
προστασία, καίτοι συνεχιζομένη, θά έ- 
παυεν ούσιαστικώς ν’ άποτελή tv τω μέλ- 
λοντι μηχανισμόν διά τού όποιου έκαστη 
χώρα νά δύναται κατά βρύλησιν νά έγεί- 
ρη υψηλά τείχη, παρεμποδίζοντα καί ά- 
ναστέλλοντα τάς έμπορικάς συναλλαγάς. 
‘Η μείωσις τών τελωνειακών δασμών, ή 
σταθεροποίησις αυτών καί ή παροχή γε
νικώς αμοιβαίων δασμολογικών διευκολύν
σεων έκφράζουν τόν γενικώτερον πνέοντα 
άνεμον τής πολιτικής έναντι ον τής υψη
λής δασμολογικής προστασίας.

ε) ’Αναπροσαρμογή ευρωπαϊκών
νομισμάτων.

Τό γεγονός τής αναπροσαρμογής δΓ ύ
ποτιμήσεως τής συναλλαγματικής ισοτι
μίας τής στερλίνας έναντι του δολλαρίου 
κατά Σεπτέμβριον τοΰ 1949 καί ή συνα- 
κολουθήσασα ταύτην ΰποτί μησις τών νο
μισμάτων δλων σχεδόν τών Ευρωπαϊκών 
χωρών, ΰπήρξεν ασφαλώς τό σπουδαιότε- 
ρον του διαροεύσαντος έτους. Ή ισχυρά 
έλλειψις δολλαρίων, άπό τήν όποιαν μο- 
νίμως πάσχει μεταπολεμικώς ή ευρωπαϊ
κή οικονομία μέ προεξάρχουσαν είς τήν 
έλλειψιν ταύτην τήν Μ. Βρεταννίαν, έπε- 
νήργει^ συνεχώς κατά τά μεταπολεμικά έ
τη ώς ανατρεπτικός παράγων του εις 
δολλάρια ισοζυγίου τών Ευρωπαϊκών χω
ρών, εις βαθμόν ώστε πρώτη ή Μ. Βρε- 
ταννία, υπό τήν πίεσιν τών ουσμενώς ε

ξελισσόμενων διά τό ίσοζύγιόν της συν
θηκών, ν’ άπολέση τήν δύναμιν άντιστά
σεως καί νά προχωρήση είς *ο ΰπό τής 
φοράς τών πραγμάτων έπιβληθέν μέτρον 
τής ύποτιμήσεως τού νομίσματος της.

Αί λοιπαϊ χώραι τής Ευρώπης ήκολού- 
θησαν αμέσως τήν ΰποτίμησιν τής βρε- 
ταννικής στερλίνας, ονχί δμως κατά τό 
αύτό πρός τό τής Μ. Βρεταννίας ποσο- 
στόν ύποτιμήσεως, πράγμα τό όποιον έ- 
πέφερε τάς πρώτος νέας δυσχερείας είς 
τήν κίνησιν τών έμπορθυμάτων, τών όποι
ων διεταράχθησαν διά τής μή πλήρους 
εύθυγραμμίσεως αί προγενεστέρως ύφι- 
στάμεναι σχέσεις τιμών.

“Αμα τή έξαγελλίςι τής συναλλαγματ ι 
κής ύποτιμήσεως τών ευρωπαϊκών νομι
σμάτων, διεκηρύχθη ΰπό τών έπινευσάντων 
εις ταύτην καί ιδίως έν Μ. Βρεταννίφ ή 
έλπίς, άν μή ή πεποίθησις, ότι τό ρεύ
μα τών έξαγωγών πρός τάς Η. Π. Αμε
ρικής θα ηύξάνετο, ένφ έξ άλλου αί τι- 
μαί έν Ευρώπη θά διετηροϋ/το μάλλον 
σταθεροί, βελτιουμένης ουτω τής έλλειμ- 
ματικής θέσεως τών ευρωπαϊκών οικονομι
ών έναντι τού δολλαρίου, άνευ διαταρα
χής τού έσωτερικού έπιπέδου τιμών.

Πράγματι δέ τούς πρώτους έπακολου- 
θησαντας τό μέτρον τής ύποτιμήσεως μή
νας διεπιστώθη βελτίωσις τής συναλλαγ
ματικής καταστάσεως. Άνησυχίαι δμως 
καί φόβοι όσον αφορά είς τήν περαιτέρω 
διατήρησιν τών αποτελεσμάτων τού μέ
τρου ήρχισαν νά προβάλωνται, όφειλόμε- 
ναι είς τήν διαφαινομένην άνιούσαν κίνη- 
σιν είς τάς τιμάς ώρισμένων βασικών 
προϊόντων τού διεθνούς έμπορίου.

στ) Μέτρα ττρός οικονομικήν ένο- 
ττοίησιν τής Δυτικής Εύρώπης.

Άλλα ή βασική κατεύθυνσις, πρός τήν 
όποιαν άπό τού παρελθόντος «.τους στρέ
φεται, υπό τήν αιγίδα τών Η. Π. τής Α
μερικής, ή όλη προσπάθεια πρός οίκονο- 
κην άνασυγκρότησιν τών Ευρωπαϊκών χω
ρών τών μετεχουσών είς τό Σχέδιον Μάρ
σαλ συνίσταται είς τήν οικονομικήν ένο- 
ποίησιν τών χωρών τούτων, παραλλήλως 
πρός τήν έπιχειρουμένην πολιτικήν ένοποί- 
ησιν τής Εύρώπης.

Ή συντελεσθεΐσα ήδη, ώς ελέχθη ανω
τέρω, χάρις είς τήν αμερικανικήν βοήθει
αν, άνάπτυξις τών παραγωγικών δυνάμε
ων τής Δυτικής Εύρώπης άποτελεϊ βεβαί
ως ουσιώδες βήμα πρός τήν οικονομικήν 
άνασυγκρότησιν τούτης, άλλα δέν έπιλύει 
είς δλην τήν όπαιτουμένην κλίμακα τό οι
κονομικόν πρόβλημα αυτής. Συνεπώς πα
ραμένει είσέτι εύρύ στάδιον έντατικής 
προσπάθειας πρός πλήρη επιτυχίαν τού 
Σχεδίου Μάρσαλ, έπιδιώκοντος διά τής 
επιτευξεως τής οικονομικής άνορθώσεως 
τού δυτικού κόσμου τήν άπαλλαγήν άπό 
τήν ένδειαν καί τήν υπό σταθερούς όρους 
οικονομικήν άνάρρωσιν καί ευημερίαν ό
λων τών έκτος τού σιδηρού παραπετάσμα
τος ελευθέρων λαών.

Διά τόν λόγον τούτον σαφής διεγράφη 
ήδη προσπάθεια άπό τον παρελθόντος έ
τους πρός έξουδετέρωσιν τού είς δολλά
ρια ελλείμματος τού γενικού ισοζυγίου 
πληρωμών των χωρών τής Δυτικής Εύρώ- 
ττης διά τής πραγματοποίησές τής οι
κονομικής ένότητος αυτών, ήτις θά είχεν 
ως συνέπειαν άφ’ ένός τήν έπίτευξιν μεί- 
ζονος οικονομικής έπαρκείας τών έν λό- 
Υώ χωρών καί συνεπώς μείωσιν τών αγο
ρών αυτών εκ τής περιοχής τού δολλαρί
ου, και άφ ετέρου έτι περισσοτέραν αύ- 
ξησιν τής παραγωγής τού δυτικού χώρου, 
καθιστώσαν αυτόν ικανόν όπως αύξηση 
σταθερώς τάς έξαγωγάς αυτού πρός τήν 
περιοχήν του δολλαρίου.

Η έπίτευξις τοιούτου σκοπού καθιστά 
προέχουσαν τήν έπίλυσιν δύο βασικών 
προβλημάτων, άρρήκτως συνυφασμένων 
πρός άλληλοτ τού προβλήματος τής επα
νόδου είς τήν ελευθερίαν τών συναλλαγών 
μεταξύ των χωρών, τών διεπομενων ΰπό 
«ού Σχεδίου Μάρσαλ, καί τού συναφούς 
πρός αύτό προβλήματος τής ελεύθερος 
μετστρεψιμοτητος τών νομισμάτων τών 
χωρών τούτων. Πρός έπίλυσ·ν τών προ
βλημάτων λαμβάνονται μέτρα καί συζη- 
τουνται προτάσεις άψορώσαι ?ίς τήν βαθ- 
μιαιαν άπελευθέρωσιν έκ τών υφισταμέ
νων περιορισμών τών ένδοευρωπαϊκών συ
ναλλαγών καί είς τήν καθιέρωσ ν νέου συ
στήματος ένδοευρωπαϊκών πληρωμών.

ζ) Βαθμιαία έπάνοδος είς τήν £- 
λευθερίαν τών συναλλαγών.

'Η άμερικανική πρωτοβουλία πρός βαθ- 
μιαιαν κατάργησιν τών άπό τής προπολε
μικής είσέτι έποχής έφαρμοζομένων έν 
Ευρώπη ποσοτικών περιορισμών έπί τών 
εισαγωγών, έξεδηλώθη διά τής προτάσεως 
VoJoGV' > τενομένης τήν 31 Οκτωβρίου 
1949 και άφορωσης είς τήν μερικήν α
παλλαγήν άπό τών ποσοτικών περιορι
σμών τού ένδοευρωπαϊκοΰ έμπορίου. Η 
προτασις δεν άψεώρα είς τάς είσαγωγάς 
έκ της περιοχής δολλαρίου, άλλα μόνον 
εις τας μεταξύ τών μετεχουσών χωρών

είς τήν εύρωπαικήν οικονομικήν συνεργα
σίαν δ ι ενεργούμενας.

Βεβαίως τό μέτρον τούτο ένείχε τόν 
κίνδυνον ταχυτέρας έξαντλήσεως τών τρσ- 
βηκτικών δικαιωμάτων καί τής δημιουργί
ας χρεωστικών υπολοίπων είς τούς μετα
ξύ τών διαφόρων χωρών λογαριασμούς, 
έφ* όσον τήν κατόργησιν τών ποσοτικών 
περιορισμών ήθελεν επακολουθήσει ρεύμα 
εισαγωγών καθ’ ύπέρβασιν τών δυνατοτή
των πληρωμής. Ούχ’ ήττον ή πρότασις 
έγένετο αποδεκτή ύπό τών συ/εργαζομέ
νων Ευρωπαϊκών χωρών, αΐτινες άπό τού 
τέλους τού παρελθόντος έτους κατήργη- 
σαν τούς ποσοτικούς περιορισμούς καί 
προέβησαν εις έλευθέρωσιν τών «.ισαγωγών 
των κατά ποσοστό ν άντ ιπροσωπεύον πε
ρί τά 50% τού συνόλου έκάστης τών κα
τηγοριών: Ειδών διατροφής, πρώτων υ
λών καί έτοιμων βιομηχανικών προϊόντων. 
Ή προοπτική πρός τήν κατευθυνσιν ταύ
την τής έλευθερώσεως τού έμπορίου εΐ- 
ναιέ όπως μέχρι τέλους τού έτους 1949 
— 1950 έχουσι καταργηθή οί ποσοτικοί 
περιορισμοί κατ' άναλογίαν 60% τού συ
νόλου έκάστης τών ανωτέρω κατηγοριών 
είσαγομένων ειδών.

η) Μετατρεψιμότης τών νομισμά
των τών ευρωπαϊκών χωρών.

Άλλ’ ή άπελευθέρωσις τοΰ έμπορίου 
θέτει άμέσως καί άφ* έαυτοΰ έπί τάπη
τας τό θέμα τού τρόπου διενεογείας τών 
ένδοευρωπαϊκών πληρωμών. Τό σύστημα 
τής χρησιμοποιήσεως τών δικαιωμάτων ά- 
ναλήψεως έξηκολούθει νά παρουσιάζη σο
βαρά μειονεκτήματα, ήτοι δυσκαμψίαν καί 
παρεμποδιστικάς δυσχερείας περί τήν 
διενέργειαν τών ένδοευρωπαϊκών άνταλλα
γών, παρ’ όλον ότι έπεχειρήθη βελτίωσις 
τής αρχικής τούτου μορφής, διά τής κα- 
θιερώσεως τής δυνατότητας μερικής μετα
φοράς (transferabi 1 ite) τών δικαιωμά
των άναλήψεως άπό μιάς είς άλλην χώ
ραν πρός κάλυψιν ανοιγμάτων τών διμε
ρών εμπορικών ισοζυγίων.

Παρά τήν τελευταίαν ταύτ ·|ν ευχέρειαν, 
ήτο πρόδηλον ότι τό σύστημα τούτο τών 
ένδοευρωπαϊκών πληρωμών δέν 6ά άνταπε- 
κρίνετο πρός τάς άνάγκας διενεργεί ας 
πληρωμών πρός πάσαν Ευρωπαϊκήν χώ
ραν, ώς θά διεμορφούντο αύται έκ τής 
βαθμιαίας άπελευθερώσεως τού έμπορίου. 
Τό πρόβλημα άντιμετωπίσθη ύπό τού 
’Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας, 
οστις έθεσεν ύπό τήν κρίσιν τών μετεχόν- 
των Κρατών πρότασιν πρός εφαρμογήν ά
πό τού προσεχούς έτους 1950—51 νέου 
συστήματος ένδοευρωπαϊκών πληρωμών. 
Διά τού συστήματος τούτου, πλέον άκάμ- 
πτου, θα επιτρέπεται ό όλυκληρωτικός 
συμψηφισμός τών έξ έμπορικών άνταλλα
γών δημιουργουμένων υπολοίπων μεταξύ 
οίωνδήποτε έκ τών συνεργαζτμένων χω- 
Ρ«ν. Είναι προφανές ότι ή μέθοδος αΰτη 
τού εύρυτέρου συμψηφισμού άπολήγει τε
λικώς είς τήν μετατρεψιμότητα τών ευρω
παϊκών νομισμάτων μεταξύ άλλήλων.

Τό προταθέν σύστημα τελεί είσέτι ύπό 
μελέτην καί προφανώς θέλει ύποστή μέ- 
ΧΡί τής εφαρμογής του ουσιώδεις τροπο
ποιήσεις. Είναι συνεπώς πρόωρον όπως 
έκφέρωμεν οΐανδήποτε κρίσιν ώς πρός 
τήν έκτασιν καί τούς όρους εφαρμογής

G) Επένδυσις αμερικανικών κε
φαλαίων είς τήν Δ. Ευρώπην.

Εκ παραλλήλου πρός όσα ανωτέρω έ- 
ξετέθησαν μέτρα, ήρχισε έξεταζομένη καί 
η πλευρά τής πραγματοποιήσεως είς εύ- 
ρειαν κλίμακα επενδύσεων αμερικανικών 
κεφαλαίων έν Ευρώπη. Η πολιτική αυτή 
των επενδύσεων, δΓ ήν τά πρώτα συνθή- 
Ρ®τ® . άτι6 τοΰδε δίδονται, θά συντελέση 
είς τήν έξισορρόπησιν τού ευρωπαϊκού ι
σοζυγίου πληρωμών, κυρίως άφ’ ής θά 
παύση ή υπό τήν μορφήν ένισχύσεως διά 
τού Σχεδίου Μάρσαλ παρεχόμενη άμερι- 
κανική βοήθεια. Επειδή δέ ή έλλειμμα- 
τικότης τών Ευρωπαϊκών χωρών είς δολ
λάρια θεωρείται βέβαιον ότι θά ύφίστα- 
ται καί πέρανkτου έτους 1952, καθ όσον 
τα οργανικώτερα αίτια, είς ά οφείλεται, 
προβλέπεται ότι δέν θά έχουν μέχρι τό
τε πλήρως έξουδετερωθή, ή εισροή κεφα
λαίων υπό μορφήν επενδύσεων κρίνεται 
«5 η μέθοδος, ήτις θέλει υποβοηθήσει 
την ευρωπαϊκήν οικονομίαν, κατά σύστη
μα αναλογον πρός τήν διά τού Σχεδίου 
Μαρσαλ παρεχομένην βοήθειαν.

Τοιαυτη ΰπήρξεν είς γενικάς γραμμάς 
η έξελιξις εν Ευρώπη κατά ιό διαρρεύ- 
σαν έτος. Θά έξετάσωμεν ήδη την κατά 
το out ο έτος χορηγηθεΐσαν είς τήν ήμετέ- 
ραν χωράν αμερικανικήν βοήθειαν και την 
χρησιμοποιησιν τούτης.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Τό συνολικόν ποσόν τής 
βοήθειας πρός τήν Ευρώπην, 
κονομικόν έτος 1 949—1950,

Αμερικανικής 
διά τό οί- 
ύπεστη μέ-



χρι τής έπιψηφίσεώς του υπό του Κογ- 
κρέσσου αλληλοδιαδόχους μεταβολάς, καί 
δή περικσπάς, έν συγκρίσει προς τό αρ
χικός αίτηΟέν υπό τού Οργανισμού Ευ
ρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας συ
νολικόν ποσόν. Έναντι τούτου τό Κογ- 
κρέσσον, μετ' αλλεπαλλήλους συζητήσεις, 
έψήφισε τελικός τήν 28ην Σεπτεμβρίου 
1949 χορήγησιν βοήθειας ποσού δολλ. 
3.628.380.000.

Τά έθνικά προγράμματα τών Εύρωπαϊ- 
κόν χωρών ύπέστησαν, κατά συνέπειαν, 
αναθεωρήσεις έπί τή βάσει του έκάστοτε 
έκ τον συνόλου καθοριζόμενου είς αύτά

μέρους τής βοήθειας αμέσου χαΐ έμμέσου. 
Ή τελευταία άναβεόρησις των προγραμ

μάτων έγένετο τον Νοέμβριον 1949. Δέ
ον προς τούτοις να σημειωθή οτι κατα 
τό διανυόμενον έτος 1949—1950 ή κατά 
καιρούς άναθεώρησις τών έθνικών προ
γραμμάτων συνεπείςι τής έξελίξεως τής 
οικονομικής καταστάσεως άπετέλει όρον 
τής συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας.

Συμφόνως πράς τήν τελευταίαν τούτην 
άναθεώρησιν, τό πρόγραμμα διά την Ελ
λάδα διά τό έτος 1949—50 κα9ωρίσ9η 
τελικός ώς έξής:

Σύνολον Εξωτερικών πληρωμών .............................
Πόροι έξ εξαγωγών . ...............................................
Πόροι έκ λοιπών πηγών .......................... ..
Έλλειμμα ......................................................................

» 91,9 »
δολλ. 436,9 έκατομμ. 

» 48,0 »
» 297,0 »

Προς κάλυψιν τοΰ έκ δολλ. 297 εκα- 
τομμ. έλλείμματος προβλέπεται ή χρησ*" 
μοποίησις άφ’ ενός μέν τής ύπερ της 
Ελλάδος άναγνωρισθείσης ^ αμερικανικής 
βοήθειας (αμέσου και έμμέσου) έκ Οολλ. 
263,6 έκατομμ., άφ’ έτέρου δε ποσού 
δολλ. 30 έκατομμ. έξ Επανορθώσεων (Ι
ταλικών δολλ. 25 έκατομμ-. Γερμανικών 
δολλ. 5 έκατομμ.) και δολλ. 3,9 εκα- 
τομμ. έκ μή χρησιμοποιηθεντων δικαιω
μάτων άναλήψεως έπί Ιταλίας τού έτους 
1948 — 1949.

‘Η έκ δολλ. 263,6 έκατομμ. αμερικα
νική βοήθεια υπέρ τής Ελλάδος άναλυε- 
ται είς: Δολλ. 156,3 έκατομμ. δΓ άμε

σον βοήθειαν καί δολλ. 107,3 έκατομμ. 
δι’ έμμεσον βοήθειαν.

Έκ του ανωτέρω προβλεπομένου συνο
λικού ποσού δολλ, 436,9 έκατομμ. δι’ έ- 
ξωτερικάς πληρωμάς, δολλ. 316.930 χιλ. 
άψορώσιν εις τήν εισαγωγήν αγαθών διά 
τρεχούσας άνάγκας και δολλ. Ρ9.870 χιλ. 
άψορώσιν είς πληρωμάς δι’ άνασυγκρότη-

Τά προγραμματισθέντα διά δαπάνας ά- 
νασυγκροτήσεως καί είς ένίσχυσιν του 
προϋπολογισμού ποσά συμφωνως προς 
τά τελικά δύο έτήσια προγράμματα, άν- 
τιστοίχως, τών έτών 1948—49 καί 1949 
—50 έχουσιν ώς ακολούθως:

Πρόγραμμα 1948—49 1949 .0
Διά τήν άνασυγκρότησιν

Δαπάναι Εξωτερικού είς δολλ. 62-000 χιλ. Δολλ. 89.870 "ΐλ.
» Εσωτερικού είς δραχ. 827,7 δισεκ. Δραχ. 1.032 ΐισεκ.

Προς κάλυψιν έλλειμμάτων
Προϋπολογισμού δραχ. 315 » » 1.6σ0 »

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣ
‘Η προδιαγραφή μεγαλύτερων ποσών 

διά δαπάνσς Εξωτερικού διά τό έτος 1949 
—50 έστηρίχθη είς τούς έξής κυρίως λό
γους.

Κατά τό οικονομικόν έτος 1948—49 δέν 
κατωρΟώθη, ένεκα τής Εσωτερικής ανωμα
λίας, να όλοκληρωθή τό διά τό έτος τού
το προβλεφθέν πρόγραμμα άνασυγκροτή- 
σεως. 'Υπό τοΰ προϋπολόγισα ου τοΰ Κρά
τους, έχοντας νά αντιμετώπιση ιερσστί- 
ας έκτάσεως στρατιωτικός, ^ροσφυγικάς 
καί άλλας δαπάνας άπερροψήθη σημαν- 
τικώτατον τμήμα τών διά τήν άνασυγ- 
κρότησιν προοριζομένων ποσών. Έξ άλ
λου κατά τό πρώτον τούτο έτος τού σχε
δίου Μάρσαλ δέν έπετεύχθη καί ή συσ- 
τηματοποίησις τών προσπαθειών, αϊτινες 
ήσαν απαραίτητοι ΐνα δοθή όσον τό δυ

νατόν μεγαλυτέρα άνάπτυξις ιϊς τόν το
μέα τής άνάσυγκροτήσεως. ...

Δεδομένου δτι ή έξέλιξις τών έλληνι- 
κών πραγμάτων ύπήσχετο καλυτέρους οι
ωνούς διά τό δεύτερον έτος τοΰ σχεδίου 
Μάρσαλ κατηρτίσθη πρόγραμμα μέ προ
οπτικήν ηύξημένης δράσεως, Συντονισμού 
καί έντάσεως τών προσπαθειών, κατά 
τό δεύτερον τούτο έτος άνακτηθή ή κα- 
θυστέρησις τοΰ πρώτου.

Ή μέχρι τής 31 Δεκεμβρίου 1949 κί- 
νησις τών πραγματοποιηΟεισών εισπρά
ξεων δραχμών έκ τής διαθέσεος δολλαρί- 
ων τής αμερικανικής βοήθειας κατά τά 
έτη 1948 καί 1949 καί αί έναντι τού
των πληρωμαί διά τήν άνασυγκρότησιν 
καί τον προϋπολογισμόν ώς προκΰπτου- 
σιν έκ τής κινήσεως τών σχετικών λογα- 
έχουσιν ώς κάτωθι!

Α' ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1948 

Βοήθεια ECA 
» AMAG

Έτος 1949 (Γ Ίον.— 31 Δεκ.) 

Βοήθεια ECA 
» AMAG

ΔΡ ΑΧΜΩΝ (είς έκατομμ.)

514.753 (α) 
762.630 (α)

2.468.710
83.031

1.277.383 (β)

2.551.741 (6)

Β'

Μέχρι 31.12.1-948 
Έτος 1949 (1 1 ocv

ΠΛΗΡΩΜΑ!
Διά 
συγκρότησιν 

745.530 
Δεκ.) 788.654-31

Σύνολον Δρχ. 3.829.124 έκατομ. 
ΕΙΣ ΔΡ ΑΧΜΑΣ (είς έκατομμ.) 
την άνα- Διά τον προϋ

πολογισμόν 
295.932 
500.000

Σύνολον

1.041.462
1.288.654

Σύνολον Δραχ. 1.534.184 795.932 2.330.116

Έκ τών ανωτέρω αριθμών προκύπτει 
δτι έπί συνόλου εισπράξεων έκ δραχμών 
3.829.124 έκατομμ. διετέθησαν κατά τήν 
έξεταζομένην περίοδον διά ϊαπάνας άνα- 
184 έκατομμ. καί διά τον προϋπολογι
σμόν Δρχ. 795.932 έκατομμ. ήτοι έν 
συνόλω Δρχ. 2.330.116 έκατομμ. 
δραχμών έκ τής αμερικανικής βοήθειας 
άνήρχετο κατά τήν 31ην Δεκεμβρίου 1949 
είς Δρχ. 1. 499. 008 έκατομμ.

Ά έτέρου διά τήν έκτέλεσιν τού προ

γράμματος άνάσυγκροτήσεως διττέθησαν 
δι’ ανοίγματα πιστώσεων προς εισαγω
γήν κεφαλαιουχικών αγαθών καί αλλας 
συναφείς πληρωμάς είς τό έξώτερικόν τά 
κάτωθι ποσά είς δολλάρια καί είς άλλα 
είς δολλάρια!

(α) ’Αριθμός άναθεωρηΟείς.
(β) Δέν περιλαμβάνεται ή στρατιωτι

κή βοήθεια.

ΔΑΠΑΝΑ! ΔΙ’ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΝ

Μέχρι 30.6.1949 (είς χιλ. δολλ.)
Διά τού κρατικού τομέως........................................... 39.383
Διά τοΰ ιδιωτικού τομέως................................ .. . 7.442 46.825

'Από 1.7.49—31.12.49 
(Α' έξάμ. 1949—50 Ετους Μάρσαλ)

Διά τοΰ κροτΓίκοΰ τομέως........................................ 18.537
Διά τού ιδιωτικού τομέως................................. .. 3..510 22.047

Σύνολον 68.872
Αί άνωτέρω δαπάναι είς ξένα νόμισμα τα κατανέμονταί 

Ετησίων προγραμμάτων ώς έξής:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1945—1949

Κρατικός τομεύς 
'Ιδιωτικός τομεύς

έπί τή βάσει τών Βΰο

(είς χιλιάδας δολλ.) 
46.886
10.646 57.532

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1949—1950
Κρατικός τομεύς ............................... .......................... 11.034
Ιδιωτικός τομεύς............................................................ 306

Σύνολον

11.340

68.872

Έκ τής έξετσσεως τών .ταραταθέντων 
άριθμών προκύπτονσι τά κάτωθι σχετικός 
μέ τήν πορείαν έχτελέσεως τοΰ προγράμ
ματος άνάσυγκροτήσεως.

Τό ποσοστόν τής πραγ μ άτοποι ήσεως 
δαπανών άνάσυγκροτήσεως εσωτερικού είς 
δρσχμάς διά τό διαρρεΰσαν άπό τής έ- 
ένάρξεως έφαρμογής τού σχεδίου Μάρσαλ 
18μηνον διάστημα (μέχρι 31.12.49) άν- 
τιπροσωπευει τά 82.5% τού συνόλου τών 
δυο έτησίων προγραμμάτων. Διά τό δεύ
τερον όμηνον 1949—50 άπομένει πρός 
πραγματοποίησιν δαπανών είς δραχμάς 
ποσοστόν 17. 5%, δύναται οέ βασίμως 
νά Χεχθή δτι καί τούτο θέλειν πραγματο
ποιηθώ έντός τού ύπολοιπομενου χρόνου

(μέχρι 30. 6. 50)' καί δτι επομένως αϊ 
είς δρσχμάς δαπάναι δι* άνασυγχρότη- 
σιν προφανώς θά ψθάσουν .ό προγραμ- 
ματισθέν ύψος.

"Οσον άφωρά είς την έκτέλεσιν τοΰ 
προγράμματος άνάσυγκροτήσεως διά δια- 
θέσεως ξένου συναλλάγματος δέον νά πα- 
ρατηρηθή δτι αϋτη ύστέρησε σημαντικός. 
Τό σχετικόν ποσοστόν πραγματοποιήσει)ς 
τοιούτον δαπανών άνήλθε διά τό 18μη- 
νον διάστημα (Ιούλιος 1948 — Δεκέμ
βριος 1949) είς μόνον 58.3 % τού ύ
ψους τών προγραμματισθεισών διά τήν 
πλήρη διετίαν σχετικών δαπανών.

Ή καθυστέρησις αυτή, πλήν τών γενι- 
κωτέρων παρεμποδιστικών αίτιων, όψεϊ- 
λεται σημαντικός καί είς τό γεγονός

δτι ή εισαγωγή κεφαλαιουχικών άγαθών 
συνεδέθη έν πολλοϊς πρός ήν ίδρυσιν 
νέων παραγωγικών μονάδων ή έπέκτασιν 
προϋφιαταμένων, ών ως προϋποθεσις έ- 
τέθη ή κατάρτησις, υποβολή καί έγκρι- 
σις προηγουμένως τών απαραιτήτων με
λετών, έψ’ ών θά στηριχθή ή σχετική 
χρηματοδότησις.

Το προπαρασκευαστικόν σθεν σταδιον 
τής καταρτίσεως ύπό τών τπιχειρηματι- 
ών ή καί τών δημοσίων υπηρεσιών, μελε
τών διά τάς έπενδύσεις ώς καί τής έξε- 
τασεως καί ελέγχου τών τοι >ύτων μελε
τών ύπό τών αρμοδίων· διά την έγκρισιν 
αύτών οργάνων, υπήρξε κατ ανάγκην μα- 
κρότερον του συνήθους, δεδομένου ότι ε- 
δει νά έξετασΟώσι πλέον ουχι εν τω πλαι- 
σίιρ τού γενικού προγραμματισμού άλλ έν 
αυτή τη πραξει καί δι’ έκάστην συγκε- 
κριμμένην περΐπτωσιν αί βάσεις τής χρη 
ματοδοτήσεως τών νέων Επενδύσεων. Συν
επώς ή χρηματοδότησις δέν κατέστη μέ
χρι τούδε έψικτόν, όπως συντελεσύή πλή
ρως έντός τών τασσόμενων πτό τών "προ
γραμμάτων χρονικών ορίων εκ λόγων τεχ
νικών καί οικονομικών άπορρεόντων έξ 
αυτής ταύτης τής ψύοεως ιών εκτελου- 
μένων έργων άνάσυγκροτήσεως.

Τό διαρρεΰσαν μέχρι τοΰ τέλους του 
έτους 1949 διάστημα διετέθη τοσον εις 
τήν έκτέλεσιν τών όσων εΐχον ήοη προ- 
γενεστέρως εγκριθή έργων ανασυγκροτή- 
σεως όσον καί είς τήν πρσπαοασκευήν της 
διαθέσεως τών κονδύλιων δαπανών, ίδια 
δέ τών δαπανών είς ξένον συνάλλαγμα, 
τών προβλεπομένων είς τό πρόγραμμα 
τού δευτέρου έτους.

Υπάρχουν δέ βάσιμοι Ελπίδες ότι με
τά τό συντελεσθέν προπαρασκευαστικόν 
Εργον ή έκτέλεσις άνάσυγκροτήσεως 8ε- 
λε. προχωρήσει μέ όλονέν γοργοτερον 
ρυθμόν κατά τό διανυόμενον ή5η^ δεύτερον 
έξάμηνον τού Ετους 1949—50, είς τρόπον 
ώστε μέχρι της λήξεως τοΰ εξαμήνου τού
του νά εχη άν μή όλοκληρωθή τουλάχι
στον προωθηΟή είς ικανοποιητικόν βαθ
μόν ή διάθεσις εις έπενδύσεις τών προ- 
γραμματισθέντων ποσών.

Δέν θά έπρεπε νά τερματίοωμεν την 
συνοπτικήν τούτην άνάλυσιν -ής χρησιμο- 
ποιήσεως τής όμερικανικής βοήθειας χωρίς 
νά προβώμεν είς παρατηρήσεις τινάς επι 
τινων μόνον έκ τών πολλαπλών προβλη
μάτων, άτι να γεννά ή ανασυγκρότησές 
τής οικονομίας. Τό θέμα είναι κεψαλαιώ- 
δεςάποτελεϊ τό καίριου σημε·ον της όλης 
τεραστείας προσπάθειας, τήν οποίαν οφεί
λει νά καταβάλη ή Ελλάς, όπως έξασφα- 
λίση τήν έπιβίωσιν αυτής ώς αυτοσυντή
ρητου οικονομικής μονάδος έντός του ευ
ρωπαϊκού χώρου καί είναι ουνυφασμενον 
πρός όλους τους τομείς τής οικονομικής 
δημοσιονομικής καί διοικητικής όραστηρι- 
ότητος τής χώρας.

‘Η άνασυγκρότησις, ανεξαρτήτως τής 
διαθέσεως έπαρκών κεψαλαι »ν καί τής 
ικανότητας τής οικονομίας προς άπορ- 
ρόφησιν αυτών, προϋποθέτει τήν έκπονη- 
σιν πλήρους μακράς πνοής προγράμ
ματος παγίων έπενδύσεων πρός αϋξησιν 
τής παραγωγικής ίκανότητος ιής χωράς, 
άρτι αν διοικητικήν καί τεχνικήν όργάνω- 
σιν πρός άπρόσκοπτον εφαρμογήν τοΰ 
προγράμματος τούτου καί δέον νά έδρά- 
ζεται έπί σταθεράς οικονομικής, νομισμα
τικής καί δημοσιονομικής βάσ*ως πρός ά- 
ξιοποίησιν, άνευ πληθωρικών διακυμάν
σεων καί είς τό μέγιστόν δυνατόν δριον 
τής άμερικανιχής βοήθειας.

Πρός τάς κατευθύνσεις ταύτας πάσα 
προσπάθεια κατεβλήθη ήδη καί συνεχίζε
ται καταβαλλομένη υπό τού κράτους, δέν 
άνήκει δέ εις ήμάς ή κρίσις έπί τών ση
μείων εκείνων τού πολυσχειδούς καί πο
λυπλεύρου τούτου προβλήματος, τών ευ
ρισκομένων έκτος τοΰ νομισματικού το
μέως όστις αποτελεί τό κύριον άντικείμε- 
νον τής ήμετέρας έρεύνης.

Καθήκον έχομεν μόνον νά τονίσωμεν 
καί άπό τής θέσεως ταύτης, επιφυλασ
σόμενοι νά έπανέλθωμεν έπί τον αύτού θέ
ματος, ότι ή έξασφάλισις τής νομισματι
κής σταθερότητος και τής -σοσκελίσεως 
τού δημοσίου προϋπολογισμού, άποτελε. 
πρωταρχικόν όρον τής άξιοποιήσεως τής 
άμερικανικής βοήθειας.

Διά την πραγματοποίησιν τού ορρού 
τούτου διετέθη ήδη πολύτιμον μέρος τής 
αμερικανικής βοήθειας κατά :ά έτη 1948 
και 1949. Τοιουτοτρόπως δέ κεφάλαια 
προοριζόμενα διά τήν άνασυγκρότησιν 
τής οικονομίας διετέθησαν κατ’ άνάγκην 
πρός κάλυψιν τών έλλειμμάτων τοΰ κρα
τικού προϋπολογισμού.

Δεδομένου όντως ότι, καί αν ακόμη ήξι- 
οποιεΐτο πλήρως ή αμερικανική βοήθεια, 
θεωρείται ότι δέν ήθελεν αΰτη έπαρκέσει 
διά τήν συμπλήρωσιν τής άνασυγκροτήσε- 
ω<ϊ τής Χ“8α<»' Π άπορρόφησις έπί πλέον 
σημαντικού μέρους τής βοήθειας ταύτης 
διά σκοπούς μή παραγωγικούς θέτει έν 
κινδύνφ τήν δλην Επιτυχίαν τής άνασυγ- 
κροτήσεως.

Άναγνωρίζομεν ότι ή υπαρξις Ελλειμ
μάτων είς τόν δημόσιον προϋπολογισμόν 
ύπήρξεν έν μξγίστω μέτρω Αναπόφευκτος 
κατά τά διαρρεύσαντα έτη, αλλ’ έπιθυ- 
μοΰμεν παρά τούτα νά έπισημάνωμεν τόν 
απειλούντο τήν οικονομίαν άνδυνον, διά 
νά κατανοηθή πλήρως άπό όλας τάς κοι
νωνικός τάξεις ή πρωταρχική ανάγκη καί 
τό κεφαλαιώδες καθήκον, όπως ύποβληθώ- 
μεν είς πάσαν θυσίαν πρός βαθμιαίαν έ- 
λάττωσιν, είς τό έλάχιστον δυνατόν όριον 
τού έλλείμματος τού κρατικού προϋπολο
γισμού καί όπως έξασψαλίσομεν έν τώ 
μεγίστψ δυνατό όρίτήν νομισματικήν 
σταθερότητα τής οικονομίας, Ϊνα τοιου
τοτρόπως έπιτευχθή ή είς τήν εύρυτέραν 
δυνατήν κλίμακα άξιοποίησις τής άμερι- 
κανικής βοήθειας.

Προβαίνομεν ήδη είς τήν Ερευναν, τής 
άσκηθείσης κατά τό Ετος 1949 νομι
σματικής, πιστωτικής καί συναλλαγματι
κής πολιτικής, πσρέχοντες τά ουσιώδη

στοιχεία τής έξελίξεως τής κυκλοφορίας 
καί τού τιμαρίθμου, τής πίστεως, τού Ε
ξωτερικού συναλλάγματος καί τοΰ ισοζυ
γίου τών Εξωτερικών πληρωμών, ώς ταυ- 
τα προκύπτουσιν έκ τοΰ υπό τήν κρίσιν 
υμών ισολογισμού τής Τραπέζης τού έ
τους 1949.

Κατά την Ερευναν τούτην θέλομεν περι- 
ορισθή είς γενικάς μόνον παρατηρήσεις. 
Λεπτομερής άνάλυσις τών λογε'ρισμών τοΰ 
’Ισολογισμού τού έτους 1949 ώς καί λε
πτομερής κατά κλάδους άνασκσπησις τής 
οικονομίας κατά τό αυτό έτος, παρέχον
ται είς τό δεύτερον μέρος τής παρούσης 
έκθέσεως.

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩ
ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Δέν παρίσταται ανάγκη όπως έκθέσω- 
μεν πρός ύμάς έκ νέου τάς γενικάς κα
τευθύνσεις τής άκολουθουμένης νομισμα
τικής καί πιστωτικής πολιτικής. Έξε- 
τέθησαν αυται κατά τάς Γ-:νικάς Συν
ελεύσεις τών τελευταίων έτών καί είδικώ- 
τερον κατά τήν πρόσφατον είσέτι Γενικήν 
Συνέλευσιν τής 3ης Δεκεμβρίου 1949. Αί 
κατευθύνσεις αυται παραμένυυσιν αμετά
βλητοι καί κατά τό έτος 1949, καί δύ- 
νονται νά συνοψισθώσιν είς δυο οασικοάς 
άρχάς, τήν αρχήν τής νομισματικής στα
θερότητος καί τήν αρχήν τής παρν,ωγι- 
κότητος τής πίστεως, έκ τής αρμονικής τη 
ρήσεως τών οποίων ήρτηται ή ομαλή ά- 
νάπτυξις καί ή έξισορρόπησις όχι μόνον 
τής έλληνικής άλλά καί πάσης οικονομί
ας. ' Οθεν, τό πρόβλημα όπερ Επιδιώκει 
νά έπιλύση ή νομισματική καί ή πιστω
τική πολιτική δέν έγκειται είς τόν προσ
διορισμόν τών γενικών κατευθύνσεων άλ
λά είς τήν μέθοδον καί τά λαμβανόμενα 
εκάστοτε άναλόγως πρός τήν συνεχή δι- 
ακόμανσιν τών οικονομικών Εξελίξεων μέ
τρα πρός πραγματοποίησιν τών κατευ
θύνσεων τούτων.

Καθ’ όλην τήν άπό τής άπελευθερώσε- 
ως τής Ελλάδος διαρρεύσασαν περίοδον, 
καθ’ ην ή ελληνική οικονομία διήλθεν έκ 
κρισιμωτάτων φάσεων, τό Εκδοτικόν "Ι
δρυμα έχειρίσθη τήν νομισματικήν καί πι
στωτικήν πολιτικήν έν στενή ΐ'.υνεργασία 
μετά τής Νομισματικής Έπιίροπής πρός 
τήν κατεύθυνσιν τής άναπτυξεως είς τό 
μέγιστον δυνατόν όριον τής -παραγωγής 
έν συναρτήσει πρός τήν άνάγκην, όπως 
μήδιακυβευθή έκ τοΰ λόγου τιύτου ή έπι- 
διωκομένη παραλλήλως νομισματική στα- 
θερότης. Άλλά ή ρύθμισις τής κυκλοφο
ρίας καί τής πίστεως, ιδία νφ’ άς συν 
Οήκας Εξακολουθεί, παρά τήν έπελθοΰσαν 
σταθέραν βελτίωσιν, διατελοΰσα ή οικο

νομία, αποτελεί Εργον λεπτότατον καί 
δυσχερέστατον, καθ' όσον ή σταθερότης 
τής άγοραστικής δυνάμεως τού εθνικόν νο
μίσματος, δέν έξαρτάται μόνον άπό πα
ράγοντας καθαρός νομισματικούς καί πι
στωτικούς, τούς όποιους Επηρεάζει άμέ- 
σως ή άκολουθουμένη νομισματική καί πι
στωτική πολιτική. Έξαρτάται έξ ίσου 
ισχυρός καί άπό Ετέρους παράγοντας ώς 
είναι ό ψυχολογικός παράγων καί ot κα
θαρός οικονομικοί καί οι δημοσιονομικοί 
παράγοντες.

Οί παράγοντες τής δευτέρας ταύτης 
κατηγορίας εύρίσκονται βεβαίως είς στενήν 
συνάρτησιν καί άλληλεπίδρασιν πρός τούς 
καθαρός νομισματικούς καί -"ίστωτικούς 
παράγοντας, παρά τούτο όμως δέν Επηρε
άζονται αμέσως έκ τής δράστως τού 'Εκ
δοτικού Ιδρύματος. Ουτοι εΐτε καθορί
ζονται άπό τήν Ενέργειαν τής κρατικής 
ή τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας είτε άπορ- 
ρέουσιν έκ τής οικονομικής διαρθρώσεως 
τής χώρας καί τής παραγωγικής αυτής 
δυναμικότητας είτε πηγάζονσιν άπο τήν 
πολυκύμαντον άνθρωπίνην ψυχολογίαν.

Συνεπώς, όσάκις οί παράγοντες τής 
δευτέρας ταύτης κατηγορίας Επενεργούν 
εύνοϊκώς έπί τής οικονομίας, ώς έγένετο 
κατά τό Ετος 1949, ή άσκηθείσα νομισμα
τική καί πιστωτική πολιτική κατέστη Ε
φικτόν όπως έξασψαλίση τήν νομισμα
τικήν σταθερότητα, όσάκις I μως ή έπί- 
δρασις τών παραγόντων τούτων υπήρξε 
δυσμενής, ώς συνέβη κατά τό έτος 1948, 
ή πολιτική αυτή, -παρ’ όλους τούς τεχ
νικούς φραγμούς ους έθεσε πόας προστα
σίαν τής δραχμής δέν Επέτυχε να άποτρέ- 
ψη την διολίσθησιν τής αγοραστικής δυ
νάμεως αυτής.

Μετά τάς γενικάς ταύτας παρατηρή
σεις είΦερχόμεθα είς την άνασκόπησιν 
τής έξελίξεως τής κυκλοφορίας, τοΰ τιμα
ρίθμου καί τής πίστεως, κατά τό οιαρ- 
ρεύσαν Ετος.

Δύο βασικαί διαπιστώσεις προκύπτοίΛ- 
σιν έκ τής έρεύνης τών μεταβολών τής κυ
κλοφορίας καί τοΰ τιμαρίθμου κατά τήν 
ύπ’ όψιν χρονικήν περίοδον, ή σημαντική 
αυξησις τής κυκλοφορίας καί ή παρά τήν 
αυξησιν τούτην σταθερότης τής αγοραστι
κής δυνάμεως τής δραχμής. Κατά τό δω
δεκάμηνον τού έτους 1949 ή κυκλοφορία 
αύξάνει κατά 656 δισεκ. δραχμών, ήτοι 
κατά ποσοστόν 54,6% ένώ κατά τήν αυ
τήν περίοδον ό τιμάριθμος χοστους ζωής 
διακυμαίνεται έπί σταθερών Επιπέδων ση
μείων τελικός, έν σχέσει μέ τόν Ιανου
άριον του έτους τούτου, άσήμαντον αυξη- 
σιν 1,1 %. t

Παραθέτομεν κατωτέρω πίνακα έμφαί- 
νοντα κατά μήνα τάς έπελθουσας μεταβο- 
λάς είς τήν κυκλοφορίαν καί ιόν τιμάριθ
μον τοΰ κόστους ζωής.

ΜΗΝΕΣ

Κυκλοφορία
(τέλους Εκαστου μηνός)

Τιμάριθμος κόστους ζωής 
Τραπέζης Ελλάδος

+ Π — % + ή — %
Δισεκατ. έν σχέσει πρός έν σχέσει πρός
δραχμών προηγούμενον 1938 = 1 προηγούμενον

μη” μήνα

1948 Δεκέμβριος 1202,2 265,6
1949 Ιανουάριος 1130,4 — 5,97% 280,1 + 5,46%

Φεβρουάριος 1136,0 + 0,50% 283,4 + 1' 18%
Μάρτιος 1125,1 0,96% 290,5 + 2,51%
Απρίλιος 1250,2 + 11,12% 285,0 —1,89%

Μάιος 1219,3 — 2,47% 285,4 + 0,14%
Ιούνιος 1217,7 — 0,13% 295,7 + 3,61%
Ιούλιος 1292,0 + 6,10% 277,9 —6,02%

Αύγουστος 1355,7 + 4,93% 278,6 + 0Λ5%
Σεπτέμβριος 1404,0 3,56%. 285,6 + 2,51%
Οκτώβριος 1506,6 4- 7,31% 277,2 —2,94%

Νοέμβριος 1534,9 1,88% 282,2 + 1,80%
Δεκέμβριος 1858,6 ~h 21,09% 283,3 + 0,39%

Έκ τής μελέτης τού πίνακος τούτου 
προκύπτει ότι κατά μέν τό πρώτον έξάμη
νον τοΰ έτους 1949 ή κυκλοφορία σημει
ώνει έλαχίστην αυξησιν, 15,5 δισεκ. δρα
χμών, ένώ άντιθέτως ό τιμάριθμος άκο- 
λουθεϊ Ελαφρώς ανιούσαν κατεύθυνσιν, κα
τά δέ τό δεύτερον έξάμηνον τού έτους 
τούτου ένώ ή κυκλοφορία άνέρχεται συν
εχώς αΰξηθείσα κατά τό έξάμηνον τούτο 
κατά 640,9 δισεκ. δραχμών, ήτοι κατά 
ποσοστόν 50% περίπου, άντιθέτως κατά 
τήν αυτήν χρονικήν περίοδον, ό τιμάρι 
θμος όχι μόνον δέν ώθεϊται πρός τά άνω 
άλλ’ ακολουθεί κατιοΰσαν κατεύθυνσιν.

Ή σημειωθεΐσα τοιουτοτρόπως σταθε
ρότης τής άγοραστικής δυνάμεως τής 
δραχμής, παρά τήν παραλλήλως έπελθού- 
σαν σημαντικωτάτην αυξησιν τής κυκλο
φορίας, άποδεικνύει άφ’ Ενός μέν ότι ή 
αυξησις αυτή τής κυκλοφορίας ύπήρξεν 
ανάλογος πρός τήν σημειωθεΐσαν παραλ
λήλως αυξησιν τής οίκονομικής δραστηρι
ότητας καί άφ’ έτέρου ότι ό ψυχολογι
κός παράγων έβαινε σταθερός βελτιούμε- 
νος κατά τήν περίοδον τούτην, έπιβραδυ- 
νομένης τής ταχύτητος τής κυκλοφορίας 
ύπό την έπίδρασιν τής αύξούσης έμπιστο- 
σύνης τού κοινού πρός την δραχμήν.

Ή όρθότης τής άπόψεως ταύτης κα
ταδεικνύεται έκ τής περαιτέρω έρεύνης 
τών στοιχείων τής έπελθούσης αύξήσε- 
ως τής κυκλοφορίας. Οί ουσιώδεις συν- 
τελεσταί τής σύξήσεως ταύτης υπήρξαν 
κυρίως δύο αί κατσβολαί τής Τραπέζης 
πρός τό Δημόσιον διά τάς -ίνόιγκας τοΰ 
προϋπολογισμού, άνελθούσσι είς 787 δι- 
σεκ. καί ή χρηματοδότησις τών παραγω
γικών κλάδων τής οικονομίας άνελθούσα 
είς^ 848 δισεκ. δραχμών (1).

Άλλ' αί καταβολαί πρός τό Δημόσιον 
καλύπτονται καί άντικρύζονται διά τοΰ 
κατατεθιμένου είς τήν Τράπεζαν άντιτί-

μου τών είσαγωμένων είς την χώραν διά 
τής άμερικανικής βοήθειας άγαθών κατα- 
ναλωσεως. Απομένει συνεπώς ώς κύριος 
συντελεστής τής έπελθούσης αύξήσεως ή 
χρηματοδότησις τής οικονομίας ήτις έ
γένετο καί διετέθη διά σκοπούς παραγω
γικούς.

Ούδεμία ώσαύτως αμφιβολία ύψίστα- 
ται ώς πρός τήν σταθεράν βελτίωσιν τού 
ψυχολογικού παράγοντος καί τήν αυξουσαν 
Εμπιστοσύνην πρός τό Εθνικόν νόμισμα 
καί τό οικονομικόν μέλλον τής χώρας ό- 
φειλουμένην είς τήν έπελθοΰσαν, κατά τό 
έτος τούτο, πλήρη συντριβήν του συμ
μοριτισμού καί τήν άκολουθήσασαν άπο- 
κατάστασιν τής εσωτερικής ταξεως καί 
τής γαληνης έν τή χώρςι, παραλλήλως 
προς τήν σημειωθεΐσαν σταθεράν βελτίω- 
σιν είς τόν παραγωγικόν τομέα τής οι
κονομίας.

δια τι να προϊόντα υπερβαίνει, τό προ 
λεμικόν οριον, ό ρυθμός τών Σίσαγωγ 
καιτοι μή άποκτήσας πλήρη ζτνονικότ 
Επιταχύνεται καί γενικώτερον γίνεται 
τονώτερος ό ρυθμός τής άνασυγκροτί 
ως και βαίνει αΰξουσα ή οικονομική I 
στηριοτης τής χώρας.

Σαψή άπόδειξιν τής σημαντικής 6εί 
ωσεως τού οικονομικού παράγοντος, 
και τής τονώσεως τής έμπιστοσύνης π 
την δραχμήν, άποτελούν ή τυνεχης 
σταθερό αίίξησις τών παρά τραπέζαις 
ταθεσεων, ή κάμψ,ς τής ροπής τοΰ , 
voy προς τήν χρυσήν λίραν καί ή έπιτι 
Οεισσ συγκράτησις της έσωτερικής άί 
της δραχμής, παρά τήν έπελ Ιούσαν κ 
τον Σεπτέμβριον 1949 άναπροσαρμο



τής σχέστως αίτής πρός το όολλόριον καί 
τήν στερλίναν.

Βεβαίως κατά την αναπροσαρμογήν 
τούτην, έληφθη τιρόνοια έττιδοτήσεως ίτα- 
ρά τού Κράτους των είσαγομενων δασι
κών ειδών καταναλώσεως, ΐνα άποψευχθή 
ή άμεσος έπίπτωσις έιτί των εσωτερικών 
τιμών τής όττοτιμήσεως τής έξώτερικής 
άξίας τής δραχμής. Αί έπιδοτήσεις^ αύται 
όπτετέλεσαν μέτρον προσωρινόν, έχουσιν 
ήδη περιορισθή ε!ς έλάχιστον άριθμόν ει
δών και θέλουσι τελικώς έκλείψει, εις λί
αν -προσεχές μέλλον, ώς έλπίζομεν και εύ- 
χόμεθα. Αλλ’ εν πόση περαττώσει τό 
μέτρον τής έττιδοτήσεως, έάν δέν έπενήρ- 
γουν εϋνοϊκώς οί νομισματικοί και οικονο
μικοί παράγοντες οι στηρίζοντες την α
γοραστικήν δύναμιν τής δραχμής, δέν ήθε- 
λεν ίσχύσει όπως συγκράτηση είς σταθε
ρόν έπίπεδον τόν τιμάριθμον, ύς έπε- 
τεύχθη τούτο κατά την έξεταζομένην πε-

Δέν θά Επρεπε να παραλείψωμεν κατά 
τήν άνάλυσιν ταύτην, όπως μνημονεύσωμεν 
τήν συνέχισιν κατά τό Ετος J949 τής πο
λιτικής τής Τραπέζης έπί ·οΰ χρυσού. 
.Η πολιτική αυτή κατατει^ουσα είς τήν 
συγκοό.τησιν τής άνόδου τής >ίς δραχμάς 
τιμής τής χρυσής^ λίρας, συνεχίζεται ά- 
σχουμένη άποτελοϋσα εν των κυρίων μέ
τρων πρός σταθεροποίησιν τού νομίσμα-

Ή ελξις τοΰ κοινού πρός τήν χρυσήν 
λίραν ήμβλύνθη ούσιωδώς κατά τήν περί
οδον ταύτην, τό δέ σύνολον των ύπερπω- 
λήσεων χρυσών λιρών ύπό τής Τραπέζης 
κατά τό Ετος 194*9 μόλις υπερβαίνει τό 
ήμισυ τοΰ συνόλου των ύπερπωλήσεων κα
τά το έτος 1948. Ή ζήτησις δμως τής χρυ 
σης λίρας δέν Εχει είσέτι καμψθή όριστι- 
κώς, σημειώσασα μάλιστα κατά τό πρώ
τον τρίμηνον τού Ετους 1950 νέάν υπο
τροπήν καί αυξησιν των είς χρυσός λίρας 
Επενδύσεων. Παρά ταΟτα ή συνεχής 6ελ- 
τίωσις τών νομισματικών καί οικονομι
κών δρων συνδυαζομένη πρός τήν σημει- 
ουμένην άπό μηνών συνεχή πτώσιν τής δι
εθνούς τιμής τού χρυσού θέλει, φρονού- 
μεν, συμβάλλει αποτελεσματικός εις τήν 
οριστικήν μεταστροφήν τής προτιρήσε
ως τών συναλλασσομένων πρός τήν χρυ
σήν λίραν, τής όποιας ή τιμή είς δραχ
μάς κυμαίνεται έν Έλλάδι είς έπίπεδα 
ούσιωδώς ανώτερα τής διεθνούς αύτής τι
μής. Τοιουτοτρόπως θέλει απαλλαγή είς 
προσεχές μέλλον ή Ελληνική οικονομία, 
ώς δασίμως δυνάμεθα νά έλπιζωμεν, άπό 

<ΟΓ την πίεσιν τής άποθησαυρίσεως είς χρυ- 
σας λίρας ήτις^ τόσον δυσμενή έπίδρα- 
σιν εσχεν έπί τής νομισματικής σταθερό- 
τητος καί τής οικονομικής άναπτύξεως τής 
χωράς.

Εκ της γενομένης άνασκοπήσεως προ
κύπτει δτι^ το έτος 1949 δύναται όρθώς 
να θεωρηθή ώς τό πρώτον άπό τής άπε- 
ΓΈυθερώσεως έτος νομισματικής καί οικο
νομικής σταθερότητος. ’Αλλά ϊνα αποδο- 
ΘΠ πληρέστερον ή διδόμενη δ:ά τής γενο

μένης άναλύσεως είκών τής νομισματικής 
θέσεως τής χώρας θεωρούμεν επάναγκες 
όπως έν κατακλεΐδι έπιστήσωμεν έκ νέου 
τήν προσοχήν έπί τού γεγονότος, ότι ή 
έπιτευχθείσα στσθερότης δέν θά ήτο κα
τορθωτή, ανευ τής διαθέσεως μέρους τής 
Αμερικανικής βοήθειας προς κάλυψιν τοΰ 
Ελλείμματος τού κρατικού προϋπολογι
σμού. Έπί τοΰ σημείου τούτου^ θέλομεν 
Επανελθεί κατά τήν Επακολουθούσαν^ ά- 
νάπτυξιν τής πιστωτικής καί τής έξελι- 
ξεως τών χορηγήσεων τής Τραπέζης πρός 
τό Δημόσιόν.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
*Η πιστωτική πολιτική ησκήθη, κατα 

τό διαρρίϋσαν έτος, εντός τοΰ 6:σγρα- 
ψέντος ήδη πλαισίου τής νομισματικής 
πολιτικής καί συμψώνως προς τας εκτε- 
θείσας ήδη κατευδΰνσε,ς. Η επ,τευχθεισα 
κστσ τη» περίοδον ταύτην νομισματική 
στοθερότης, έπέτρεψε τήν σημαντικήν δι- 
εύρυνσιν τής πιστοδοτήσεως, τοιουτοτρό
πως δέ Ικανοποιήθη εις ευρύτερα όρια η 
σταθερώς αυξουσα ζήτησις χρήματος πρός 
πιστωτικήν ένίσχυσιν τών παραγωγικών 
κλάδων τής οικονομίας.

Παρά τήν διεύρυνσιν ταύτην τό ύψος 
τής πιστοδοτήσεως, κατά τήν έξεταζομέ- 
νην περίοδον, καθ’ ήν ή παραγωγική δρα- 
στηριότης προσεγγίζει τήν πολεμικήν, κυ
μαίνεται είς έπίπεδα σημαντικώς κατώ
τερα τών προπολεμικών, μόλις φθόνον τό 
ήμισυ τοΰ συνόλου τής προπολεμικής κα
τά τό Ετοο 1938 πιστοδοτήσεως.

‘Ωσαύτως τά Επιτόκια τού δανειζομέ- 
νου χρήματος είς τήν έλευθέραν χρηματα
γοράν Εξακολουθούν παρά τήν ελαψράν 
κάμψιν τήν όποιαν σημειούσι κατά τό έ- 
ξεταζόμενον Ετος, νά παραμένωσιν υψη
λά φθάνοντα πολλάκις εις ΰψη κοινωνι
κός καί οίκονομ ικώς απαράδεκτα, ή δέ 
ανεπάρκεια κεφαλαίων πρός πλήρη πιστο- 
δότησιν τών παραγωγικών κλάδων Εξακο
λουθεί είσέτι πιέζουσα τήν οικονομίαν. 
"Οθεν, ή άσκηθεΐσα κατά τό έτος 1949 
εύρυτέρα πιστωτική πολιτική έπεβάλετο 
έκ πραγματικής οικονομικής ανάγκης πρός 
ίκανοποίησιν τής όλονέν αύξούσης παρα
γωγικής δραστηριότητος τής χώρας. Φρο- 
νοΰμεν ώσαύτως δτι ύφίστανται είσετι πε
ριθώρια πρός συνέχισιν μέ τόν αυτόν ρυθ
μόν τής πιστωτικής ένισχύσεως τής παρα
γωγής άλλά ύπό τόν βασικόν όρον, δτι 
δέν ήθελεν αΰτη έξιχθή πέραν του ορίου 
δπερ θά έπέβαλεν έκάστοτε ό νομισματι
κός παράγων καί ύπό τήν προυπόθεσιν 
Επίσης δτι τό τραπεζητικόν σύστημα θέ
λει κρατηθή άπαρεγκλίτως Εντός τών ό- 
ριζομένων έκάστοτε ύπό τής Νομισματι
κής Επιτροπής κατευθύνσεων.

Πρός πληρεστέραν άνάλυσιν τής τραπε
ζιτικής χρηματοδοτήσεως κατά τό Ετος 
1949 παρέχομεν κατωτέρω πίνακα συγ
κριτικόν τής χρηματοδοτήσεως ταύτης κα
τά κλάδους κατά τόν Δεκέμβριον μήνα 
τών Ετών 1948καί 1949.

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΧΡ ΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΙΣ

(Είς Εκατομμύρια δραχμών)

Γενικόν σύνολον 
χρηματοδοτήσεως

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ
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Αγροτική πίστις 
Βιομηχανία .. ··
Έμπόριον έν γένει 
Καπνεμπόριον 
Συγκέντρωσις γεωρ
γικών προϊόντων. . 
Κτηματική πίστις 
Ήλεκτρικαί, συγ
κοινωνιακά! Επιχει
ρήσεις κ.λ.π. 
Καταναλωτικοί συν
εταιρισμοί .... 
Δάνεια προς τραπέ · 
ζας δΓ άποδοχάς 
ττροσωπικοΰ των . - 
Διάφορα...................... #
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’Εκ του πίνακας τούτου προκύ
πτουν αί έπόμεναι διαπιστώσεις.

«Γ) "Η έπελθονσα αΰξησις τοΰ 
συνόλου τής πιστοδοτήσεως _ της 
οικονομίας υπό των Τραπεζών κα 
τά τήν 31 ην Δεκεμβρίου 1949 έ
ναντι τής κατά τήν 31ην Δεκεμ
βρίου τοΰ έτους |948 πιστοδοτή- 
σεως άνέρχεται είς δραχμάς 1. 
313.8 δισεκ., ήτοι είς ποσοστόν 
03,3%.

Είς τήν αύξησι ταύτην ή Τρά
πεζα τής "Ελλάδος συμμετέχει διά 
κεφαλαίων της κατά δρχ. 820,6 δι 
νεκ. αί δέ λοιπαί τράπεζαι έξ Ι
δίων αυτών διαθεσίμων κατά δρ. 
493,2 δισεκ. ήτοι ή διά κεφαλαί
ων τής Τραπέζης τής "Ελλάδος έ- 
τ.ελθοΰσα αϊίξίσις τών χορηγήσεων 
αντιπροσωπεύει τό 62,5% τής σύ 
ξήσεως ταύτης ένφ αί έξ ιδίων 
διαθεσίμων τών λοιπών τραπεζών 
χορηγήσεις άντιπροσωπεύονσι τό
37,5%.

β) Έάν έκ τών τραπεζικών χο
ρηγήσεων άφαιρέσωμεν τάς πιστώ 
σεις πρός τήν ’Αγροτικήν Τράπε- 
ζαν καί πρός τήν ’Εθνικήν Κτη

ματικήν Τράπεζαν ώς καί τάς πι
στώσεις διά τήν συγκέντρωση» 
γεωργικών προϊόντων, αίτινες ά- 
πασαι είναι ειδικής μορφής^ καί 
έπραγματοποιήθησαν κατά τό μέγι 
στον αυτών ποσοστόν έκ κεφαλαι 
ων τής Τραπέζης τής "^ιλάδος, ή 
σημειωθεϊσα κατά τό έτος 1949 
αΰξησις τών λοιπών τραπεζικών 
χορηγήσεων άνέρχεται είς 682,3 
δισεκ. δραχμών.

γ) ‘Η αΰξησις αΰτη τών 682,3 
δισεκ. δραχμών κατανέμεται είς 
χορηγήσεις έκ κεφαλαίων τής 
Τραπέζης τής Έλλαδος έκ δραχ
μών 377,8 δισεκ. ήτοι είς ποσο
στόν 55 % καί είς χορηγήσεις έξ 
Ιδίων διαθεσίμων τών έμπορικών 
τραπεζών έκ δραχμών 304,5 δισεκ. 
ήτοι είς ποσοστόόν 45 %.

δ) Άντιστοίχως αί παρά τραπέ- 
ζαις καταθέσεις (1) άνέρχονται 
«ατά τό τέλος τού Ετους 1949 
είς 1.153,3 δισεκ. δραχμών, έναν

(1) "Ορα ειδικόν μέρος τής 
έκθέσεως : Τράπεζαι — Καταθέ
σεις.

τι καταθέσεων είς τό τέλος τοΰ 
1948) 657,5 δισεκ. δραχμών συνε 
πώς αυξάνονται κατά δραχμάς 
495,8 δισεκ, ήτοι κατά ποσοστόν 
75,4 %" "Η αΰξησις αΰτη άναλύετα. 
εις αύξησιν τών καταθέσεων τών 
έμπορικών τραπεζών άνερχομένην 
ιίς 412,7 δισεκ. δραχμών καί είς 
αΰξησ ν τών καταθέσεων τών λοι
πών τραπεζικών οργανισμών (’Α
γροτική, Κτηματική, Ταχυδρομι
κόν Ταμιευτήριον, Ταμείον Παρα
καταθηκών κλπ.) άνερχομένην είς 
83,1 δισεκ. δραχμών.

Έκ τής ανωτέρω άναλύσεως 
προκύπτει, δτι ή συμμετοχή τής 
λαϊκής άποταμιεύσεως είς την 
πιστοόότησιν τής οικονομίας 6αί 
νει αύξουσα. "Οσον καί άν τά ΰ
ψος τών παρά τραπέζαις καταθέ
σεων έξακολουθεΐ νά παραμένη λι 
αν χαμηλόν, μόλις φθάνουν είς 
ποσοστόν 62,7% τής νομισματι
κής κυκλοφορίας, ένζ» προπολεμι- 
κώς ύπερέβαινε τό τριπλάσιον τής 
νομισματικής κυκλοφορίας, ή κα
τά ποσοστόν 75 % αΰξησις τών 
καταθέσεων παρά τραπέζαις κατά 
τό ΰπ' δψιν δωδεκάμηνον καί ή 
όλοέν εύρυτέρα συμμετοχή τοΰ 
τραπεζικού συστήματος έξ ίδιων 
αύτοΰ διαθεσίμων είς τήν, πιστα- 
δότησιν τής οικονομίας αποτελεί 
σαφή ένδειξιν τής συντελουμένης 
άναρρώσεως τής πίστεως.

Τό πιστωτικόν πρόβλημα θέλει 
άσφαλώς έπιλυθή έφ’ όσον έπιτευ 
χθή άψ" ένός μέν ή εισροή είς τούς 
φυσικούς αγωγούς τής πίστεως 
καί είς σταθερώς εύρυνομένην κλί 
μακα τής λαϊκής άποταμιεύσεως, 
τής τε δημιουργουμένης σύν τή 
πρεόδω τής οικονομικής άναπτύ
ξεως καί τής άποθησαυρισμένης 
τοισύτης, καί άψ’ έτέρου ή ίκα- 
νοποίησις διά τών άγωγών τού
των τών πιστωτικών αναγκών τής 
οικονομίας, συμψώνως πρός τάς 
διδομένας έκάστοτε ύπό τής Νο
μισματικής Επιτροπής κατευθύν 
σεις καί ύπό τόν συνεχή έλεγχον 
αύτής. Άρκούμεθα νά ύπομνήσω- 
μεν απλώς τήν ανάγκην τοΰ έλέγ- 
χου τών χορηγουμένων πιστώσεων, 
περί ής έκτενώς ώμιλήσαμεν είς 
τήν τελευταίαν Γενικήν Συνέλευ- 
σιν, διά νά τονίσωμεν έκ νέου, δτι 
ή άσκησις αποτελεσματικού ελέγ
χου τής πιστοδοτήσεως αποτελεί 
βασικόν μέτρον πρός έξασφάλισιν 
τών ορθών κατευθύνσεων έν τή ά- 
σκήσει τής πιστωτικής πολιτι
κής.

Δέν παρίσταται ανάγκη φρο
νούμε», όπως έπεκταθώμεν είς εύ- 
ρυτέραν άνάλυσιν τής τραπεζικής 
χρηματοδοτήσεως κατά παραγωγι 
κούς κλάδους- Η άνάλησις αυτή 
εϋρηται είς τό ειδικόν μέρος τής 
παρούσης έκθέσεως είς δ καί πα- 
ρεπέμπομεν.

Έπί ένός μόνον σημείου έπιθυ- 
μοΰμεν νά έπιστήσωμεν τήν προ
σοχήν, έπί τής συνεχούς τούτέστιν 
σ,ΰξήσεως τής πιστοδοτήσεως τής 
γεωργίας δι* έκδόσεως χαρτονο
μίσματος. Φρονούμεν άνεδοιάστως, 
δτι ή πιστοδότησις αΰτη έχει 
κατ’ έξοχήν παραγωγικόν χαρα
κτήρα, ωσαύτως δτι έκινήθη αΰτη 
εντός τών ορίων τών καθοριζομέ- 
νων έκάχστοτε δι’ αποφάσεων 
τοΰ Κ.Ο.Σ. καί τής Νομισματικής 
Επιτροπής. Συνεπώς, αιτιολογεί 
ται πλήρως, άν όχι καθ’ δλην αύ
τής τήν έκτασιν, πάντως έν μεγί- 
στω μέτρω, ή σημειωθείσσ κατά 
τόν Δεκέμβριον τεΰ Ετους 1949 έν 
συγκρίσει πρός τόν Δεκέμβριον 
τοΰ 1948. σημαντική αΰξησις τών 
γεωργικών πιστώσεων κατά δραχ. 
387 δισεκ. Όφείλομεν ωσαύτως 
νά καθορίσωμεν, δτι αί πιστώσεις 
αΰται κατά μέγα ποσοστόν έχου- 
σι χαρακτήρα βραχυπρόθεσμον 
καί έμφανίζουσιν ικανοποιητικήν 
ρευστότητα.

Παρά ταΰτα, όφείλομεν νά ση- 
με'ώσωμεν, δτι ή πιστοδότησις 
πρός τήν γεωργίαν πραγματοποι
είται δΓ έκδόσεως χαρτονομίσμα
τος κατά μέγιστον ποσοστόν, δ
περ έπιβάλλεται όπως μειωθή ση
μαντικώς.

Ανεξαρτήτως τής ανάγκης τής 
αύξήσεως τών παρά τή ’Αγροτική 
Τραπέζη καταθέσεων, διά τήν ό
ποιαν έπιβάλλεται όπως καταβλη 
θή πάσα προσπάθεια, φρονούμεν 
δτι θά ήτο σκόπιμον, όπως έπι- 
διωχθή ή έξεύρεσις τών μέσων 
πρός προικοδότησιν τής ’Αγροτι
κής Τραπέζης δι’ ειδικού έπαρκοΰς 
κεφαλαίου, δπερ θά έπέτρεπεν είς 
<*9τήν, οχι μόνον τήν συνέχισιν 
τής πιστοδοτήσεως τής γεωργικής 
παραγωγής άνευ συνεχούς προσφυ 
γής πρός τό Εκδοτικόν "Ιδρυμα, 
άλλά καί τήν βαθμιαίαν έξόφλησιν

τής πρός αυτό όφειλής της.
Περαίνοντες τάς ποψατηρήσεις 

ημών έπί τής πιστωτικής πολιτι
κής όφείλομεν νά καθορίσωμεν, ό
τι άναφέρονται αΰται κυρίως είς 
τήν άσκησιν τής βραχυπροθέσμου 
πίστεως. ‘Η πολιτική τών μακρο
προθέσμων επενδύσεων δέν ανά
γεται είς τόν κύριον τομέα τής 
δράσεως τού Εκδοτικού Ιδρύμα
τος. Έν Έλλάδι, λόγω τής παν
τελούς σπάνιος κεφαλαίων πρός 
μακροπρόθεσμον τοποθέτησιν ή 
Τράπεζα τής Ελλάδος ΰπεχρεώθη 
κατά τό παρελθόν νά ικανοποίηση 
είς λείαν περιωρισμένην κλίμακα 
έπειγούσας άνάγκας άνασυγκρο- 
τήσεως τής οικονομίας δΓ έκδό
σεως χαρτονομίσματος πρός μα
κροπρόθεσμον δανεισμόν. Ή πρός 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην δραστη- 
ριότης τής Τραπέζης υπήρξε λίαν 
περιωρισμένη τό ϋψος δέ τών μα- 
κροποθέσμων χορηγήσεων αύτής δέν 
ύπέστη ουσιώδεις μεταβολάς κα
τά τό Ετος 1949.

Από τής έφαρμογής τοΰ σχεδί
ου Μάρσαλ ή άνασυγκρότησις τής 
χώρας συντελεϊται. ώς γνωστόν, 
διά τής αμερικανικής βοήθειας ύ
πό ειδικών οργανισμών καί έπιτρο 
πών, έψ’ ών ή Τράπεζα δέν ασκεί 
άμεσον Ελεγχον. Παρά ταΰτα, ή 
Τράπεζα έφορεύουσα άπό κοινού 
μετά τής Νομισματικής Έπιτρο 
πής έπί τής πίστεως καί τής κυ
κλοφορίας εϋρίσκεται έν έπαψή με 
τό τών οργάνων τούτων, δΓ ών 
παρέχεται είς τήν οικονομίαν ή 
μακροπρόθεσμος πίστις, μεριμνώ 
σα όπως λαμβάνωνται έκάστοτε 
τά δέοντα μέτρα πρός άποφυγήν 
πληθωρικών διακυμάνσεων, τάς 
όποιας θά ήτο δυνατόν νά προκα- 
λεση ένδεχομένη άθρόα ή πρόωρος 
άνάληψις τών παρά τή Τραπέζη 
τής Ελλάδες κατατεθειμένων κε
φαλαίων εις δραχμάς τής αμερι
κανικής βοήθειας.

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΣΙΟΝ

Ιδιον τομέα τής πιστοδοτήσε- 
ως, κεφαλαιώδους ώς εικός σημα
σίας άποτελοΰσιν αί προκαταβο- 
λαί πρός τό Δημόσιον τοΰ Έκδο- 
τικοΰ Ιδρύματος.

Ώς προκύπτει έκ τών σχετικών 
λογαριασμών τού ύπό κρίσιν Ίσα 
λογισμοΰ, αί καταβολαΐ τής Τρα
πέζης πρός τό Δημόσιον, τόσον 
διά τάς άνάγκας έν γένει τοΰ δη
μοσίου προϋπολογισμού όσον και 
διά τήν ύπό τοΰ κράτους διαχει- 
ρισιν τών έφοδίων, αύξάναυσι ση
μαντικώς, φθάσασαι τήν 31 Δε
κεμβρίου 1949 εις ΰψος ύπερδι- 
πλάσιον τοΰ υφισταμένου κατά 
τήν 31ην Δεκεμβρίου τοΰ προηγου 
μένου Ετους.

Σπεΰδομεν νά καθορίσωμεν ότι 
ή αΰξησις αΰτη έξουδετεροΰται κυ 
κλοφορικώς διά τών κατατεθειμέ
νων άντισταίχως παρά τή Τραπέ
ζη κεφαλαίων είς δραχμάς τής ά- 
μερικανικής βοήθειας καί συνε
πώς, δπως έξεθέσαμεν ήδη κατά 
τήν Ερευναν τής νομισματικής πο
λιτικής, δέν Εσχεν ή αΰξησις αΰτη 
πληθωρικήν έπίδρασιν έπί τής νο 
μισματικής κυκλοφορίας.

Εύθύς ώς άποδοθώσιν είς τό 
Δημόσιον ή άνήκουσα είς αυτό ύ- 
περαξία είς δραχμάς τοΰ είς συν
άλλαγμα αποθέματος τής Τραπέ
ζης, ώς καί τό, συμψώνως πρός 
τό πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως 
τού Ετους 1949 — 1950 τμήμα 
τής αμερικανικής βοήθειας τά 
διατιθέμενον πρός κάλυψιν τών 
ελλειμμάτων τσΰ προϋπολογισμού, 
τά υπόλοιπα τών παρά τή Τραπέ 
ζη κυρίων λογαριασμών τοΰ Δη
μοσίου, ήτοι τού λογαριασμού 
«Συγκεντρώσεως Εσόδων καί Πλη 
ρωμών» καί τού λογαριασμού «Έ 
φοδίων» θέλουσι περιορισθή είς 
τό πραγματικόν αυτών ΰψος. Τά 
πραγματικόν άνοιγμα είς τόν λο
γαριασμόν τής Συγκεντρώατεως 
Εσόδων καί Πληρωμών, όστις εί
ναι ό κύριος λογαριασμός τοΰ δη 
μοσίου προϋπολογισμού, σνννπο- 
λογιζομένων εις αυτό καί τών έλ- 
λειμμόττων, άτινα Εμφανίζονται 
είς τόν λογαριασμόν τών έφοδίων, 
δέν ηέλει υπερβαίνει κατά τούς 
υπολογισμούς ημών τό σύνηθες ό- 
ρ ον τών προκαταβολών τής Τρα
πέζης πρός τό Δημόσιον. "Ο λο
γαριασμός όμως τών έφοδίων θέ
λει συνεχίσει καί μετά τήν έκκσ 
βάρισιν ταύτην, έμφανίζων χρεω 
στικόν νπόλοιπον δπερ θά άντι 
προσωπεύη τό είς τήν διάθεσιν 
τοΰ Δημοσίου κεφάλαιο» κίνησε

ως τό απαραίτητον πρός διαχεί 
ρισιν ΰπ’ αυτού καί κρατικών έ
φοδίων. Άλλ' αί καταβολαΐ διά 
τήν διαχείρισιν τών έφοδίων, ώς 
διηυκρινίσαμεν καί είς προηγου- 
}ΐένην Γενικήν Συνέλευσιν υμών 
έχουσι τόν χαρακτήρα Εμπορικής 
πιστώσεως, καί συνεπώς ή έςοφλη 
σις αυτών ύπό τοΰ Δημοσίου θέ
λει βαθμιαίως καί ασφαλώς έπι- 
^ίυχθή διά τής ρευστσποιήσεως 
τών κρατικών έφοδίων.

Φρονούμεν δτι Επιβάλλεται ή 
ταχεία τακτοποίησις καί ή λογι
στική έκκαθάρισις τών παρά τή 
Τραπέζη λογαριασμών τού Δη
μοσίου, ΐνα τοιουτοτρόπως κατα- 
στή Εφικτόν, δπως οί λογαρια
σμοί οΰτοι άπεικονίζουσι τήν 
πραγματικήν πιστωτικήν σχέσιν 
τής Τραπέζης πρός τό Δημόσιον 
καί παρέχουσι τήν ακριβή εικόνα 
τής ταμειακής θέσεως τού Δημο
σίου. Πρός τήν κατεύθυνσιν ταύ
την θέλομεν καταβάλει πόισαν 
προσπάθειαν.

Ή σημαντική δμως αΰξησις κα 
τά τό Ετος 1949 τών καταβολών 
τής Τραπέζης πρός τό Δημόσιον, 
καθιστά έπιτακτικήν τήν ανάγκην 
Οχι μόνον τής σταθεραποιήσεως 
τού κρατικού προϋπολογισμού άλ 
λα καί τής ρυθμίσεως τών ταμει
ακών ανοιγμάτων τού Δημοσίου 
παρά τη Τραπέζη τής Ελλάδος.

Δέν έπιθυμούμεν νά έκταθώμεν 
έπί τών λόγων οΐτινες κατέστη
σαν μέχρι σήμερον αναπόφευκτα 
τά έλλείμματα τοΰ κρατικού προ 
υπολογισμού.

Αρχει νά άναφέρωμεν δτι τό
σον ό Προϋπολογισμός τής χρή- 
σεως 1948 — 49 όσον καί ό έν 
έκτελεσει Προϋπολογισμός τής 
χρήσεως 1949 — 50, ϊδίςι δέ ό 
δεύτερος, βαρύνονται άπό τό συν
τριπτικόν βάρος τών Εκτάκτων 
δαπανών, τάς οποίας έδημιούργη 
σεν ό συμμοριακός άγων, άτινα 
υπολογίζεται δτι άνέρχανται εις 
ποσοστον 51.5?ο τού συνόλου τών 
κρατικών δαπανών, διά νά κατα- 
άειχ6ή ολη ή Εκτασις τού δημοσι
ονομικού ημών προβλήματος.

Κατά τήν περίοδον ταύτην, τό 
Εθνικόν εισόδημα έξακολουθεΐ είσέ 
τι νά είναι κατώτερον τσΰ λίαν χα 
μηλοΰ προπολεμικού εισοδήματος, 
τό δέ κατά κεφαλήν Εθνικόν εισό
δημα κυμαίνεται εις έπίπεδα α
κόμη κατώτερα τών προπολεμι
κών λόγω τής έπελθούσης αύξήσε
ως τού πληθυσμού.

Εκ τού εισοδήματος τούτου, ή 
φορολογία απορροφά τό %, ποσο
στόν δπερ δεδικαιολογημένως θε
ωρείται ώς άνώτατον δρισν φορο 
λογικής έπιβαρύνσεως,, τό ΰψος 
δε τών μή στρατιωτικών δοστανών 
τού δημοσίου προϋπολογισμού Ε
χει ώσαύτως περιορισθή είς έλά
χιστον όριαν.

Οθεν ΰπήρξεν αναπότρεπτος, 
κατά τήν περίοδον ταύτην, ή ϋ- 
παρξις ελλειμμάτων ώς καί ή κά- 
λυψις αΰτών διά τής Εξωτερικής 
βοήθειας, άκόμη καί έπί θυσίφ 
τής άνασυγκροτήσεως, πρός έπί- 
τευξιν τής ίσοσκελίσεως τών δη
μοσίων Εσόδων άνευ τής όποιας 
δέν υφίσταται δημοσιονομική ου
δέ νομισματική σταθερότης.

Παρά ταΰτα, όφείλομεν νά το
νίσωμεν τήν έπείγουσαν άνάγκην 
*τού ττεριαρισμου είς το έλάχιστον 
δυνατόν δρισν τού έλλείμματος 
τού κρατικού προϋπολογισμού.

Η προοπτική πρός τήν κατεύ- 
θυνσιν ταύτην είναι ευοίωνος, διό 
τι αί μέν συναφείς πρός τόν τερ- 
ματισθέντα ήδη συμμοριακόν ά- 
γώνα Εκτακτοι δαπάναι θα βαί- 
νωσι μειουμεναι, παραλλήλως δέ 
τό εθνικόν εισόδημα θα βαίνη αυ- 
ξσνόμενον καθιστάμενης τοιουτο
τρόπως έφικτής τής σταθεράς αύ 
ξήσεως των δημοσίων έσόδων.

Αλλά δια νά πραγματοποιηθή 
η προοπτική οτυτη, έπιβόελλεται 
πνεύμα αύστηράς φειδούς καί οι
κονομίας καί συνεχής έντοττική 
προσπάθεια δπως οατοδώση τό φο 
ρολογικόν σύστημα εις όλονέν ευ- 
ρντέραν^ κλίμακα έπαρκή έσοδα 
πρός κάλυψιν τών δημοσίων δα
πανών.

Ή οικονομική μάχη, ήν διεξά- 
γομεν, δίδεται κατά τήν περίοδον 
ταύτη-ν κυρίως εις τόν δτ>μοσιονο 
μικόν τομέα, θέλομεν δέ έπιτύχει 
τήν σταθεροποίησιν τού κρατικόν 
προϋπολογισμού έάν ολόκληρος 
° πληθυσμός^ κατανόηση πλήρως 
τό ιερόν καθήκον, δπερ Εχει δπως 
έκπληρώνη είς όλόκληρον τάς φο
ρολογικός του υποχρεώσεις καί ά¥ 
παραλλήλως έπιτενχθη ό περιορι 
σμός τών δημοσίων δαπανών καί



πραγμοσοποιηθώσιν αυστηροί οι- 
κοτνομίσι.
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

— ΙΣΟΖΥΓΙΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ
Προδαίνομεν ήδη εις άνασχό- 

ττηοΊν τής συναλλαγματικής θέσε- 
ως τής οικονομίας.

Κατά τό διαρρεΰσαν έτος, ή 
έξέλιξις τού ισοζυγίου τών έξο>- 
τερικών πληρωμών δεν εμφανίζει 
ουσιώδη βελτίωσιν. Τό έλλειμα 
τοΰ έμττορικοΰ ισοζυγίου έξακολου 
βεί παραμένον τεράστιον, άνερχό- 
μενον είς 284,2 έκατομμ. δολλσ- 
ρίων, σημειοΰν μόνον μικράν μεί- 
ωσιν_ έν σχέσει πρός τό ελλειμα 
τοΰ Ετους 1948 όπερ άνήλθεν είς 
301,4 έκατομμ. δολλαρίων ή ά
ξια τών εξαγωγών έξακολουθεί κο 
λύτπουσα την αξίαν τών εισαγω
γών κατά ττοσοστόν μόλις φθόνον 
είς 22,6%, ένψ προπολεμικώς τό 
ττοσοστόν τούτο είχε φθάσει είς 
70,5%, οί άδηλοι πόροι μειοΰνται 
είς 21 έκατομμ. δολλ. έναντι 26, 
3 έκατομμ. δολλαρίων τοΰ έτους 
1948, τό τελικόν δέ έλλειμμα του 
ισοζυγίου τών πληρωμών κυμαινό 
μενσν είς κολοσσιαίον ύψος πέριξ 
τών 260 έκατομμ. δολλαρίων κα
τά τά έτη 1948 καί 1949 έξακο- 
λουθεΐ πιέζον άπειλητικώς την οι
κονομίαν ήτις ήθελε καμθη υπό τό 
βάρος αΰτοΰ έάν δεν έκαλύπτετο 
τούτο από την πολύτιμον αμερι
κανικήν βοήθειαν.

Συνεπώς τό συναλλαγματικόν 
πρόβλημα τής χώρας παραμένει 
όξύτατον, ή έπίτευξις δέ τής μει- 
ώσεως είς τό έλάχιστον δυνατόν 
δριον τοΰ ελλείμματος τοΰ ίσοζυ 
γιου τών πληρωμών πριν ή διακο
πή ή αμερικανική βοήθεια αποτε
λεί ώς είκός τήν κυρίαν επιδίωξιν 
τής συναλλαγματικής πολιτικής, 
Παραλλήλως πρός τήν έπιδιωκο- 
μένην διά τής ανασυγκροτήσεως 
τής οικονομίας αΰξησιν τής πα
ραγωγικής δυναμικότητας καί τής 
ανταγωνιστικής έπΐ τοΰ διεθνούς 
πεδίου ικανότητας αυτής, ή συναλ 
λαγματική πολιτική κατατείνει εις 
τήν μείωσιν τών εισαγωγών μέχρι 
τοΰ ορίου δπερ επιβάλλει ή έξα- 
σφάλισις άνεκτοΰ έπιπέδου ζωής 
ε|ζ τον πληθυσμόν είς τήν αΰξησιν 
τών εξαγωγών και τών αδήλων 
πόρων καί είς τόν περιορισμόν 
μέχρι τοΰ κατωτάτου δυνατού ο
ρίου τών λοιπών οικονομικών ά- 
ναγκών τής χώρας τών ικανοποι
ούμενων εις συνάλλαγμα.
ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ — ΕΞΑΓΩΓΑΙ

Ή πολιτική αϋτη προδιαγράφε
ται διά τών ετησίων προγραμμά
των τής άνασυγκροτήσεως και έ- 
πιδιώκει_ τήν πραγματοποίησιν τών 
τασσόμενων διά τών προγραμμά
των τούτων κατευθύνσεων.

, ‘Εκ τής έρεύνης τής έξελίξεως 
τών στοιχείων τοΰ ισοζυγίου τών 
πληρωμών κατά τό έτος 1949 προ 
κύπτουσιν αΐ έπόμεναι διαπιστώ
σεις:

α)'Ως προς τάς εΐσαγωγάς. Τό 
μέν σύνολον εις δολλ άρια τοΰ δι’ 
εΐσαγωγάς διατεθέντος τώ 1 949 
συναλλάγματος υπήρξε κατώτερον 
τοΰ κατά τό έτος 1948 διατεθέν- 
τος, άλλα κατ’ όγκον αΐ είσαγω- 
γαί άνήλθον είς 2.520.671 τόν- 
νους έναντι 2.254.642 τόννων τοΰ 
έτους 1 948.

Κατά τό έτος 1949 πραγματο
ποιείται άλλα μέ ρυθμόν οΰχί κα
νονικόν ή προγραμματισθεΤσα εισ
αγωγή άγαθών καταναλώσεως, ύ- 
στερεΐ όμως ή εισαγωγή κεφαλαι
ουχικών άγαθών δΓ οΰς λόγους έ- 
ξεθέσαμεν ήδη κατά τήν άνάλυσιν 
τής άμερικανικής βοήθειας.

6) Ώς πρός τάς έξαγωγάς. Αΰ- 
ται άνέρχονται κατά τό έτος 1949 
είς 343 χιλ. τόννους έναντι τόννων 
351 χιλ. τοΰ έτους 1948, ή άξια 
όμως αυτών είς δολλάρια υπήρξε 
σημαντικώς κατωτέρα τής τοΰ έ
τους 1948 καί άκόμη περισσότε
ρον κατωτέρα τής προγραμματι- 
σθείσης.

γ) Ή έξ άδηλων πόρων ένίσχυ- 
σις τοΰ συναλλίχγματικοΰ άποθβ- 
ματος τής οικονομίας ύπήρξεν ω
σαύτως κατωτέρα τής τοΰ Ετους 
1948.

Έκ τών άνωτέρω διαπιστώσεων 
καταφαίνεται ότι κατά τό έξεταζό- 
μενσν έτος ή συναλλαγματική πο
λιτική μέχρι τής κατά τόν Σεπτέ μ 
βριον τοΰ έτους 1949 αναπροσαρ
μογής τής δραχμής περί ής όμι- 
λοΰμεν κατωτέρω, δεν άπέδωκεν ι
κανοποιητικά άποτελέσμοπα. Τό 
σύστημα τών εισαγωγών χρήζει 
συνεχούς βελτιώσεως προς τόν σκο 
πσν όπως έξασφαλίζη τήν έγκαι
ρον διάθεσιν τής άμερ κανικής βοη 
ηθείας καί τών συναλλαγματικών 
πόρων τής οικονομίας ώς καί τήν 
Ομαλήν πραγματοποίησιν τών εισ

αγωγών τόσον τών καταναλωτικών 
άγαθών άτι να επηρεάζουν άμέσως 
τήν άγοραστικήν δύναμιν τής δραχ 
μής όσον καί τών κεφαλαιουχικών 
άγαθών διά τών όποιων συντελεί- 
ται ή άνασυγκρότησις τής οικονο
μίας.

Ή αΰξησις τών άγαθών άποτε- 
λεϊ έτι Ρυσχερέστερον πρόβλημα 
διά πλείστους λόγους πολλάκις 
έκτεθέντας οί κυριώτεροι τών όποι
ων είναι τό υψηλόν έν σχέσει μέ 
τάς διεθνείς τιμάς κόστος παρα
γωγής τών έξαγομένων έλληνικών 
προϊόντων ώς καί ή έλλειψις απορ
ροφητικής ικανότητας ή προθυμίας 
τών ευρωπαϊκών χωρών καί τού 
διεθνούς εμπορίου πρός άγοραι) 
τών εύγενων γεωργικών έλληνικών 
προϊόντων ώς είναι κυρίως 6 κα
πνός, ή σταφις, καί τό έλαιον τών 
όποιων αποβαίνει ευχερής ή άντι- 
κατάστασις ΰπό τής διεθνούς κατα 
ναλώσεως δι’ έτέρων κατωτέρας 
ποιότητας καί εύθηνοτέρων προϊόν
των

’Αλλ’ εκτός τών λόγων τούτων 
κατά τήν έξεταζομένην περίοδον έ- 
πέδρασε σημαντικώτατα έπί τής 
εξαγωγής άλλά καί έπί τής εισρο
ής είς τήν χώραν τοΰ έξ άδηλων 
πόρων συναλλάγματος ή διατηρη- 
θεΐσα μέχρι τού Σεπτεμβρίου 1949 
είς χαμηλά έπίπεδα σχέσις τής 
δραχμής πρός τό δολλάριον και 
τήν στερλίναν.

Κατά τό προ τής άναπροσαρμο 
γής τής δραχμής τρίμηνον (Ιούλι
ος — Σεπτέμβριος) τοΰ 1949 ό 
ρυθμός τών έξαγωγών εΐχεν άνα- 
κοπή, ή εισροή τοΰ συνοίλλάγμα- 
τος έξ άδηλων πόρων έβαινε συνε
χώς μειουμένη, ή καθυστέρησις δέ 
κατά κακήν συγκυρίαν τής διαθέ- 
σεως κατά τό τρίμηνον τούτο τής 
άμερικανικής βοήθειας λόγψ τής 
μή έγκαιρου έγκρίσεως ύπό τοΰ 
Κογκρέσσου τής διά τό έτος 1949 
— 50 βοήθειας πρός τήν Εύρώ- 
πην εΐχεν άνακόψει καί τόν ρυθμόν 
τών εισαγωγών.

"Οταν ληφθώσιν ΰπ’ όψιν τά δε
δομένα ταΰτα ώς καί αΐ δημιουρ- 
γηθεΐσαι κατά τήν αυτήν περίο
δον έν Ευρώπη κατόπιν τής ύποτι- 
μήσεως τής στερλίνας νέαι νομι
σματικοί συιθήκαι κατανοεΐται 
πλήρως πόσον ύπήρξεν έπιβαλλο- 
μένη ή γενομένη κατά τόν Σεπτέ μ 
βριον 1949 άνοπροσαρμογή τής 
δραχμής.

Συνετελέσθη αΰτη ύπό άρίστας 
ψυχολογικός συνθήκας, οΰδαμώς έ- 
πηρέασε τόν τιμάριθμον ώς έξετέ- 
θη ήδη καί συνεβοϊλεν οΰσιωδώς είς 
τήν έπιτάχυνσιν τοΰ ρυθμού τών 
έξαγωγών καί τήν αΰξησιν τής εισ
ροής τών άδηλων πόρων είς τήν 
χώραν.

Κατά τό έποοκολουθήσαν την ά- 
ναπροσαρμογήν τής δραχμής τε- 
λευταϊον τρίμηνον τοΰ έτους 1949 
αΐ έξαγωγαί είς ελεύθερον συνάλ
λαγμα καί κλήριγκ αυξάνονται έν 
συγκρίσει πρός τό άντίστοίχον τρί 
μηνον τοΰ έτους 1948 κατά 57%, 
ή εισροή τών εμβασμάτων αυξάνει 
κοπά 32%, μειοΰνται δέ μόνον αΐ 
δΓ ιδιωτικών άνταλλαγών έξαγω- 
γαί κατά 48%, καθ’ όσον όρθώς 
περιορίζεται τό σύστημα τούτο 
τών έξαγωγών όπερ άποτελεΐ προ
νομιακήν πριμοδότησιν τών έξαγω- 
γέων είς βάρος τής καταναλώσεως 
καί του τομαρίθμου:

Είναι έπομένως άναμφισβήτητον 
ότι ή άναπροσαρμογή τής δραχ
μής έπέδρασεν εΰμενώς έπί τοΰ ι
σοζυγίου τών πληρωμών, άμβλύ- 
νασα οΰσιωιδώς τήν δυσμενή έπ’ 
αΰτοΰ έπίδρασιν τοΰ συναλλαγμα
τικού παράγοντος, ή έξέλιξις δέ 
τοΰ ισοζυγίου τών πληρωμών καί 
κατά τό διαρρεΰσαν ήδη α' τρίμη
νον τού έτους 1950 δέν μεταβάλ
λει τάς έκτεθείσας ήδη ώς πρός 
τήν επιτυχίαν τής άνσπροσαρμο- 
γής τής δραχμής άπόψεις.

Πρός συμπλήρωσιν τής άνασκο- 
πήσεως ημών έπί τής συναλλαγμα
τικής πολιτικής, όψείλομεν νά μνη 
μονεύσωμεν ότι ή Ελλάς έν τή έ- 
πιθυμίςι αυτής όπως ένταχθή έντός 
τού διεθνούς καί τοΰ ευρωπαϊκού 
χώρου καί όπως άκολουθήση τάς 
γενικός κατευθύνσεις πρός οικονο
μικήν ένοποίησιν τής Δυτικής Ευ
ρώπης έσπευσεν άφ’ ένός μέν νά 
κύρωση τήν διεθνή τελωνειακήν 
σύμβασιν τού Άννεσύ περί τής ό
ποιας ώμιλήσαμεν ήδη καί άφ’ έ- 
τέρου νά άποδεχθη τήν έλεεθέραν 
άνευ περιορισμών εισαγωγών έκ 
τών χωοών τής Δυτικής Ευρώπης 
ειδών ών τό σύνολον άντιπροσω- 
πεύει ποσοστόν 50% τοΰ συνόλου 
τών εισαγωγών είς τήν Ελλάδα έκ 
τών χωρών τούτων.

Τοιουτοτρόπως ή Ελλάς κατά 
τήν κρίσιμον τούτην μεταβατικήν 
περίοδον τής οικονομίας της καθ’ 
ήν έπιδιώκει τήν άνασυγκρότησιν 
καί τήν βιομηχάνισιν αυτής καθ’

ήν συναντά τοισύττας δυσχερείας 
πρός εξαγωγήν τών ευγενιών γεωρ
γικών προϊόντων της, δέν έδίστα- 
σε νά άποστερηθή τής δυνατότη- 
τος τής δασμολογικής προστασίας 
τής έγχωρίου παραγωγής της καί 
νά καταστήση έτι πρισσότερον δυ 
σχερεΐς τάς έξαγωγάς της πρός 
τον ευρωπαϊκόν χώρον αΤτινες έξη- 
σφαλίζοντο μέχρι τοΰδε έν μεγάλη 
κλίμακι διά τών συναπτομένων δι
μερών εμπορικών συμβάσεων μετά 
τών χωρών τής Δυτικής Ευρώπης. 
Διά τόν λόγον τούτον ή ‘Ελλάς 
δεν δύναται ν’ άποστή καί είς τό 
μέλλον τοΰ συστήματος τών διμε
ρών συμβάσεων κατά τήν άσκησιν 
τής Εμπορικής αυτής πολιτικής. 
Παρά ταΰτα ή άνάγκη τής έπιτεύ 
ξεως τής οικονομικής ένότητος τής 
Δυτικής Ευρώπης ύπό τήν αιγίδα 
τής μεγάλης ’Αμερικανικής Δημο
κρατίας, έπέβαλε τήν χαραχθεΐσαν 
κατεύθυνσιν έφ’ όσον δέ άνεγνωρί- 
σθη ή ίδιάζουσα θέσις τής έλληνι- 
κής οικονομίας έντός τοΰ ευρωπαϊ
κού χώρου έχομεν τήν βάσιμον έλ- 
πίδα ότι θέλει συνεχισθη ή κάλυ- 
ψις τής ξένης βοήθειας καθ’ όλην 
τήν μεταβατικήν περίοδον τής ά- 
νασυγκροτήσεως τής χώρας, τών 
έλλειμμάτων τοΰ έμπορικού ήμών 
ισοζυγίου μετά τών χωρών τής Δυ
τικής Ευρώπης.
ΕΠΕΤΕΛΕΣΘΗ ΑΘΛΟΣ

Κύριοι Μέτοχοι,
Κατά τά ύπό άνασκόπησιν έτος 

ό συμμοριτισμός συντρίβεται όρι- 
στικώς. Τό ήρωϊκόν έπος τής τε
λευταίας δεκαετίας καθ’ ήν ή έλ- 
ληνική ψυχή ουδέποτε έκάμφθη, 
τερματίζεται διά τής Νίκης.

Ή δόξα ας στεφανώση τούς ά- 
θανάτους νεκρούς καί τό έθνος ας 
εϋγνωμονη έσαεί τούς ήρωϊκούς 
μαχητάς, τούς άναπήρους καί τά 
Θύματα τού μεγάλου άγώνος. Ή 
Ελλάς συνεχίζουσα τόν δρόμον 
της πρός τά αιώνια πεπρωμένα 
της έπανευρίσκει κατά τό έτος τοΰ 
το τήν έσωτερικήν της γαλήνην 
καί απερίσπαστος πλέον κατευθύ
νει τήν ειρηνικήν της προσπάθειαν 
πρός έπίτευξιν τής οικονομικής 
της άνασυγκροτήσεως.

‘Αλλ’ έάν ό συμμοριτισμός κα- 
τέρρευσε παρέμειναν όμως χαίνου- 
σαι αΐ βαθύταται, πληγαί, αΐ κατα 
στροφαΐ καί αΐ δηώσεις, αΐ χιλιά
δες τών θυμάτων καί τών συμμο- 
ρισπλήκτων πού έδημιούργησεν ό 
άποτρόπαιος αύτός πόλεμος.

Εΐμεθα ευτυχείς διαπιστοΰντες 
ότι ό μεγάλος άθλος τής άποκατα 
στάσεως τής ύπαίθρου καί τοΰ έ- 
παναποττρισμοΰ τών έκτσπισθέντων 
πληθυσμών έπετελέσθη ήδη έν με- 
γάλψ μετρώ μετά τής άξιοθαυμά- 
στου έκείνης ψυχικής άντοχής, 
καρπερίας καί αισιοδοξίας διά τών 
οποίων ό Έλλην έγνώρισε πάντο
τε νά άναδημιουργή τήν ζωήν του 
έπί τών έρειπίων τοΰ πατρώου έ- 
δάφους.

Είς τό σημεΐον τοΰτο αισθάνο
μαι τήν ύποχρέωσιν νά έξάρω τάς 
αληθώς ύψηλός εκδηλώσεις (αλλη
λεγγύης ολοκλήρου τού ελληνικού 
έθνους άπό τοΰ Βασιλικού ζεύ
γους τό όποιον διά τών έράνων 
τούς όποιους συνέλεξε καί συλλέ
γει άνέλαβε τήν άνοικοδόμησιν έκ- 
κλησιών καί σχολείων είς τά χω
ρία τών κατεστραμμένων περιοχών 
καί τό όποιον διά τής προσπάθει
ας τής μέσιρ τοΰ ’Εθνικού Ιδρύ
ματος πολλαπλώς έκδηλουμένης, 
έρχεται άρωγόν πρός τούς πλη- 
γεντας άδελφούς ήμών μέχρι τών 
λαϊκών τάξεων άι όποΐαι είς εύγενή 
άμιλλαν προσέφερον ό,τι ήδυνήθη- 
σαν είς χρήμα, ρουχισμόν καί 
σκεύη εις τούς έπαναπατριζομέ- 
νους.

Άλλά τήν εικόνα ταύτην τής 
συντελουμένης άξιοθαυμιάστου άπο 
καταστάσεως τών συμμοριοπλή- 
κτων άμαυρώνει ή έγκληματική κα 
τακράτησις τών χιλιάδων Έλληνο- 
παίδων τά όποϊα άρπαγέντα βιαί- 
ως άπό τάς άγκάλας τών γονέων 
των στενάζουσιν είς χώρας έχθρι- 
κάς είς τάς όποιας οΐ έχθροί τοΰ 
πολιτισμού προσπαθούν νά ένστα- 
λάξουν είς τάς τρυφερός των ψυ- 
χάς τό δηλητήριον τοΰ μίσους όχι 
μόνον έναντίον τής ίδικής των πα- 
τρΐδος, άλλά καί όλοκλήρου τοΰ 
χριστιανικού πολιτισμού. Ματσί- 
ως ύψώθησαν άπό τήν ήρωΐκήν και 
μαρτυρικήν αυτήν γωνίαν τής γής 
πρός όλην τήν πολιτισμένην άνθρω 
πάτησα αΐ κραυγαί τοΰ πόνου και 
τής διαμαρτυρίας έναντίον τοΰ στυ

γερού έγκλήματος, τής έπαναφο- 
ράς, δηλονότι έν μέσψ τοΰ εικο
στού αίώνος μεθόδων τοΰ πλέον 
σκοτεινού μεσαίωνος· είς μάτην έ
γιναν άλλεπαλληλα διαβήματα. Αΐ 
χώραι όπου οί όρπαγέντες Έλλη- 
νόπαιδες υψιστανται τό μαρτύριαν 
τής ψυχικήξ καί ήθικής στρεβλώ- 
σεως, κωφεύουν είς τάς έκκλήσεις 
και ποδοπατούν κάθε νόμιμον καί 
ήθικόν κανόνα.

θεωρώ ΐεράν ύποχρέωσιν όπως 
άπό τοΰ βήματος τούτου ύψώσω έν 
όνάματι τής συνελεύσεως φωνήν 
διαμαρτυρίας διά τό στυγερόν έγ
κλημα καί απευθύνω συνάμα έχ- 
κλησιν πρός όλας τάς πολιτισμέ
νος καί χριστιανικός συνειδήσεις 
νά έλθουν είς βοήθειαν μας διά τήν 
έξάλειψιν τοΰ στίγματος τούτου 
τής βαρβαρότητος καί τής καται
σχύνης τού συγχρόνου πολιτι
σμού.

Αι παιδοπόλεις έξεκενώθησαν. 
Τά συμμοριόπληκτα παιδιά άνήλ
θον είς τά χωρία των καί τήν άγ- 
κάλην τών γονέων των. Άλλά ή 
Ελλάς (αναμένει άκόμη τά άρπα
γέντα Ελληνόπουλα διά νά τά πε 
ριβάλη μέ τήν θαλπωρήν καί άγά- 
πην της. Άν ό πολιτισμένος κό
σμος διαψεύση αυτήν τήν έλπίδα, 
ή έννοια χριστιανικός πολιτισμός 
θά παύση νά έχη άπήχησιν είς 
τήν συνείδησιν χιλιάδων άνθρώ- 
πων. J Ας ε'μεθα όμως αισιόδοξοι, 
άς μάς έπιτραπή νά πιστεύω μεν. 
άκόμη ότι ή έλπίς αΰτη τελικώς 
δέν θά άποδειχθή ματαία.

Κατά τό έτος 1949 ή οίκονο- 
μία τής χώρας έπανέρχεται είς ό- 
μαλόν ρυθμόν, καθίσταται ούχ ήτ- 
τον ανέφικτος ή όπτοφυγή του με- 
γάλου έλλείμματος είς τόν δημό
σιον προϋπολογισμόν.

Κατά τβ αυτό έτος τό νόμισμα 
ήμών σταθεροποιείται, πλήν ή έπι- 
τευχθεϊσα έξισορρόπησις τοΰ οικο
νομικού βίου δέν έπετεύχθη μόνον 
διά τών ιδίων τής οικονομίας δυ
νάμεων, άλλά καί διά τής πολυτί
μου είς εύρυτάτην κλίμακα ένισχύ- 
σεως τής άμερικανικής βοήθειας. 
Ή άγοραστική όμως δύναμις τοΰ 
•νομίσματος απορρέει άπό συνεχώς 
έν εξελίξει παράγοντας τής οικο
νομίας καί έπομένως ύπόκειται είς 
συνεχή όιακύμανσιν καί έπι βάλλει 
άντιστοίχως συνεχή προσπάθειαν 
πρός διατήρησιν αυτής.

Είς τόν τομέα τής άνασυγκροτή 
σεως τής οικονομίας δέν έπετεύχθη 
είσέτι ή έναρξις τής έκτελέσεως με 
γάλων τεχνικών έργων πρός άνά- 
πτυξιν τών πλουτοπαραγωγικών 
πόρων τής χώρας. Συνεπώς όφεί- 
λομεν νά καταβάλωμεν είσέτι τε- 
ραστίαν προσπάθειαν πρός άξιο- 
ποίησιν είς τό μέγιστόν δυνατόν 
δριον τής άμερικανικής βοήθειας. 
Ανευ τής άνασυγκρστήσεως τής 

οικονομίας ή ‘Ελλάς δέν δύναται 
•νά άποβή βιώσιμος καί αυτοδύνα
μος οικονομική μονάς, ή άξιοποίη- 
σις δέ^ τής άμερικανικής βοήθειας 
έξαρτάται κυρίως άπό τήν δυνατό
τητα τής διαθέσεως τοΰ μεγίστου 
μέρους αύτής πρός αΰξησιν τής 
παραγωγικής δυναμικότατος τής 
οικονομίας, καί άντιστοίχως άπό 
τόν περιορισμόν είς τό έλάχιστον 
δυνατόν δριον τής χρησιμοποιήσε
ις τής βοήθειας ταύτης είς δαπά- 
νας διατροφής καί συντηρήσεως 
τοΰ πληθυσμού. Οθεν ή προσπά
θεια ήμών δέον νά κατατείνη τό
σον είς Τήν αΰξησιν τής παραγω
γής, όσον καί είς τήν μείωσιν τών 
δαπανών διά σκοπούς καταναλωτι
κούς είς όλους τούς τομείς τής οι
κονομικής δραστηριότητος. Όφεί- 
λομεν συνεπώς νά ύποβληθώμεν είς 
πάσαν θυσίαν πρός την κατεύθυν- 
σιν ταύτην, τόσον είς τόν δημόσι
ον όσον καί είς τόν ιδιωτικόν ή 
μών βίον.

Έάν τό έτος 1949 ύπήρξε τό έ
τος τής νίκης καί τό πρώτον άπό 
τής άπελευθερώσεως τής Ελλάδος 
έτος νομισματικής σταθερότητας, 
κατά τόν ύπολειπόμενον χρόνον 
τοΰ μακροπνόου προγράμματος οί 
κονομικής άνρθώσεως διανοίγεται 
πρό ήμών νέα περίοδος έντατικής 
προσπάθειας, θυσιών καί μόχθου. 
Είς τόν άγώνα τούτον έπί τοΰ οι
κονομικού πεδίου είναι άπαραίτη- 
τον όπως νικήσωμεν, καί θά νικήσω 
μεν, ύποβαλλόμενοι είς πάσαν θυ
σίαν πρός έξασφάλισιν τής άνα- 
συγκροτήσεως τής χώρας, όπως

δεν έδιστάσαμεν νά θυσιάσωμεν 
τήν ζωήν μας καί νά ύποστώμεν 
ολοψύχως σκληροτάτας είς αίμα 
θυσίας πρός έξασφάλισιν τής έλευ 
θερίας μας καί τών άιθρωπινων ι
δανικών.
ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣ 4 %.

r - ' — ■ — ' J V H WV, ιιμυνίν-
pfv εις λεπτομερεστάτην άνάλυσιν τών 
στοιχείων τού νπό τήν ύμετέρσν κρίσιν 
1949 ‘σμθύ Τήζ 31ης Δεκεμβρίου

Τα άττοτελέσματσ τής χρήσεως ταύ- 
;Πζ έττετρεψαν δττως προτείνω μεν ττρος 
υμάς οίκος έκ τών καθαρών κερδών τοΰ·
2 577 619Α9*«^ΡΧ0^νων ^ίς δρσχμάζ 
^.0/7.016.358 διατεθη ποσον προς πλη
ρωμήν μερίσματος πρός 4% έπι κεφα
λαίου^ δροχμών 60.000 έκατομμυρίων 
συμφωνως πρός τό άρθρον 71 του Κα
ταστατικού τής Τραπέζης ώς τούτο έ- 
τροποποιήθη διά τοΰ Ν. Δ. τής 29)10)

ΚαλεΤσθε ωσαύτως δπως προβήτε είς. 
τήν έκλογήν τριών νέων Συμβούλων είς 
άντικατάστασιν τριών ισαρίθμων Συμ- 
βοέ'λων^ τών κ. κ. Άντ. Φίξ, Μιλτ. Που
ρή καί Νέλλου Κανελλοπούλου, ών ή 
θητεία λήγει κατά τήν παρούσαν Γενι
κήν Συνέλευσιν.

Οί έξερχόμενοι Σύμβουλοι είναι έπα- 
νεκλέξιμοι.

_ Κατά τήν περίοδον ταύτην ή δράσις 
“ής Τραπέζης έξετάθη είς ετι ευρύτερα 
όρια. Ή^&σκησις τής νομισματικής καί 
πιστωτικής πολιτικής, ή ρύθμισις τοΰ- 
έξωτερικοΰ έμπορίου, ή έφαρμογή του 
προγράμματος άνασυγκροτήσεως κατέ
στησαν τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος κύ
ριον μοχλόν καί τεχνικόνπαραστάτην και 
σύμβουλον είς τό έπιτελούμενον έργο» 
πρός άνόρθωσιν τής οικονομίας. Είς τά 
κupJώτεpa συλλογικά όργανα 6Γ ών ά- 
σκείται ή διεύθυνσις τής οικονομίας, με- 
τέχουσ^ν είτε ή Διοίκησις τής Τραπέ
ζης, είτε άνώτατα καί άνώτερα στελέ
χη αύτής, αλλά και Ικανός άριθμός κα
τωτέρων βαθμών υπαλλήλων τής Τραπέ
ζης. Ειδικώτερον όψείλομεν νά μνη μο
νεύσωμεν τήν δοάσιν τών άνωτέρων στε
λεχών τής Τραπέζης ώς κυρίων μελών 
ή ώς εισηγητών ή ώς όργάνων έκτελέσε
ως είς τό σύστημα τών έπι τροπών, / 
κεφαλής τών όποιων ευρίσκέταt ή Κ 
τρική 'Επιτροπή Δανείων, είς ήν μετέχει 
ό Διοικητής τής Τραπέζης, καί διά τών 
όποιων παρέχονται είς τόν ιδιωτικόν το
μέα τής οικονομίας τά κεφάλαια τής, 
άμερικανικής βοήθειας, διά τών όποιων 
συντελεί τα ι ή άνασυγκρότησις τής χώ
ρας. Άνώτερα ώσαύτως στελέγη τής 
Τραπέζης εύρίσκονται τοποθετημένα είς 
έπ. καί ρους κρατικός θέσεις, διά τάς ό-^ 
ποιας κρίνονται άπαραίτητα- οΰτω δέ 
χ) Τράπεζα παρέχει γενικώτερον τήν συ μ 
βολήν αύτής είς όλονέν εύρυτέραν κλίμα
κα είς τό έργον τής άνασυγκροτήσεως 
τής οικονομίας.

Διά τήν έπιτέλεσιν ύπό τοιούτους ο
ρούς τής όντως βαρείας άποστολής τοΰ 
" Ιδρύματος άπαντες οί υπάλληλοι τής 
Τραπέζης, άπό τοΰ άνωτάτου μέχρι τού 
κατωτάτου βαθμού, έζετέλεσαν τό καθή
κον αυτών μετά πλήρους άφοσιώσεως, 
Ικανότητος, ζήλου καί ευσυνειδησίας, άν 
ταποκριθέντες πλήρως πρός τάς υποχρε
ώσεις των καί Εναντι τής Τραπέζης καί 
έναντι τοΰ Κράτους κατά τήν έκτέλεσιν 
τής άνατεθείσης είς αυτούς υπηρεσίας. 
Πορακαλοΰμεν διά τούτο τήν Συνέλευσή 
δπως έκφράση πρός αυτούς τήν πλήρη, 
ευαρέσκειάν της.

Η ΑΓΟΡΑ
4.000 ΤΟΝΝΩΝ ΣΤΑΦ1ΔΟΣ 
ΥΠΟ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑΣ

Ό εμπορικός ακόλουθος τής έν- 
ταΰθα Βρεταννικής Πρεσβείας διε- 
βιβασε πρός τό ύπουργεΐον ’Εθνι- 
κί'ις Οικονομίας πρότασιν τοΰ ’Αγ
γλικού υπουργείου Τροφίμων διά 

11 ήν αγοράν 4 χιλ. τόννων κορινθια 
κής σταφίδος. Έάν ή πρότασις γί- 
vr, δεκτή διά τής εξαγωγής τής ώς 
άνω ποσότητας, εξαντλείται τό ύ
παρχον απόθεμα κορινθιακής στα
φίδος, τό προοριζόμενον πρός εξα
γωγήν.

------·-------
Η ΑΝΑΓΝΩΡIΣ IΣ 

ΤΩΝ ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Κατά παρασχεθείσας άρμοδίως 
πληροφορίας, ή Κυβέρνησις μελε
τά τήν καθιέρωσιν τής ρήτρας τοΰ 
χρυσού, καί τήν νομιμοποίησή τών 
είς χρυσόν συναλλαγών.

Ή τοιαύτη άναγνώρισις καί νο- 
μιμοποίησις προσδοκάται δτι 9ά 
ύπιδράση εΰμενώς έπί τού χρήμα- 
τος τής έλευθέρας άγοράς μέ άπο- 
τέλεσμα τήν μείωσιν τοΰ τόκου, 
ό όποιος σήμερον υπερβαίνει τά 
40 %, καί ώς έκ τούτου είς τήν ΰ- 
ποχώρησιν των τιμών.



Ο ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΕΡΟΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ

ΠΩΣ ΛΙΙΜΟΡΦΩΘΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΘΝΟΤΗΣ

Η ΜΕΤΑΝΑΙΤΕΥΙΙΣ ΕΙΣ TON NEON ΚΟΣΜΟΝ
Αρβρον τού κ. ΑΡΝΟΑΗΤ ΟΥΑΪΤΡΙΝΤΖ

Αμερικανού Καθηγητού έν τώ 
Πανεπιστήμιο τών ’Αθηνών

ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ· EAAHH1KQH ΠΡΟΪΟΗ

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
ΚΑΙ Η ΜΕΙΩΧΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Πολλοί έκ των αναγνωστών μας 
Θά διηρωτήθησαν πολλάικίς πώς είς 
τάς "Ηνωμένας Πολιτείας τής Βο
ρείου ’Αμερικής έπετεύχθη ό σχη
ματισμός καί ή άνάπτυξις μιάς έ- . 
θνότητος, παρά τό πολυποίκιλαν 
τής αρχικής της προελεύσεεως - μέ 
κοινήν γλώσσαν, κοινά ιδανικά καί 
κοινόν πνευματικόν πολιτισμόν.

Τό έ ρώτημα αΰτό είναι πράγμα
τι εξαιρετικού ένδιαφέροντος καί 
ώς άπάντησιν - νομίζομεν τήν καλ- 
λιτέραν καί σαφεστέραν - παραθέ- · 
τομεν κατωτέρω διάλεξιν τού δρ. | 
"Αρνολνι Οΰάϊτριντζ 'Αμερικανού 
καθηγητοϋ είς τό Πανεπιστήμιον 
’Αθηνών ύπό τήν αιγίδα τοΰ ’Επι
μορφωτικού Ινστιτούτου τών Ήν. 
Πολιτειών.

Ή διάλεξις αύτή δοθεΐσα τελευ
ταίως είς τό άμφιθέατρον τής Φι
λοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών μέ τόν τίτλον «Ό ρό
λος τοΰ μετανάστου», άρχίζει ώς
έξης:
- «Σήμερον θά σας ό μιλήσω διά 
τόν ρόλον τής ’Αμερικής ώς χωνευ
τηρίου διαφόρων εθνοτήτων, διά 
τήν διαδρομήν τήν όποιαν άκολου- 
-θει ή μεταμόρφωσις τοΰ Ευρωπαί
ου μετανάστου είς ’Αμερικανόν πο
λίτην. "Όσοι άπό σάς έχετε έπι- 
σκεφθή τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας, 
θά ένθυμήσθε άσφαλώς τό "Αγαλ
μα τής ’Ελευθερίας, πού φρουρεί 
τόν λιμένα τής Νέας Ύόρκης. Ή 
θεά τής ’Ελευθερίας, πού κρατεί 
υψηλά τήν δάδα της, είναι τό πρώ
τον πράγμα, τό όποιον θά προσελ- 
κύση τήν προσοχήν σας. Είναι ένα 
επιβλητικόν άγαλμα, αλλά άκόμη 
περισσότερον έπιδλητική ή τουλά
χιστον περισσότερον σημαντική εί
ναι ή Επιγραφή πού είναι χαραγ
μένη είς τήν βάσιν τοΰ άγάλματος:

’Αφήστε μου τις κουρασμένες, 
τις πεινασμένες 

κ τις τρομαγμένες μάζες σας πού 
διψοΰν αέρα

έλεύθερο, δσους δέν χωρεί ή γή
σας

’Αφήστε μου τούς ξωμάχους τής 
καρπερής σας γής,

Τούς άστεγους, τούς άνεμοδαρ- 
μένους στείλτε σέ μένα.

Σηκώνω τό φώς μου πλάϊ στή 
χρυσή πύλη.

Οί στίχοι αυτοί κλείνουν μέσα 
-ίων άρκετήν ’Αμερικανικήν ιστόρι
σα. Βεβαίως, δύναται κανείς νά έ- 
ξηγήση τήν ιστορίαν μιάς χώρας 
κατά πολλούς καί διαφόρους τρό
πους. Μέ μερικούς έζ αύτών ήσχο- 
λήθην είς τάς διαλέξεις μου. Σή
μερα θέλω νά έξετάσω τήν 'Αμερι
κανικήν ιστορίαν άπό τής πλευράς 
-τών διαδοχικών μεταναστευτικών 
ρευμάτων, τής άφομοιώσεως τών 
μεταναστών μέ τό νέον περιβάλλον 
καί τής προσαρμογής τών παλαιών 
πληθυσμών είς τάς νέας συνθήκας 
αί όποΐαι έδημιουργήθησαν έκ τής 
παρουσίας τών μεταναστών.

Είναι πράγματι άξιοσημείωτον δ- 
τι ό Κολόμδος είς τά τέσσερά του 
ταξίδια συμπεριέλαδε είς τά πλη- 
ρώματά του όχι μόνον ύπηκόους 
τοΰ Φερδινάνδου καί τής ’Ισαβέλ
λας, άλλά καί ’Ιταλούς, Πορτογά
λους, "Αγγλους, 'Ιρλανδούς καί 
’Εδραίους, δηλαδή στοιχεία άπό 
τάς φυλάς, αί όποΐαι έπρόκειτο ό
λα ι νά συμπεριληφθοΰν είς τό έθνος

πού έδημιουργήθη άπό τό τόλμημα 
τοΰ Κολάμδου. Ή νέα "Ηπειρος έ- 
δαπτίσθη άπό ένα Γερμανόν σχεδι
αστήν χαρτών, πού είρ/γάζετο είς 
τό Γαλλικόν Κολλέίγιον, καί έλαβε 
τό όνομα ένός μεγάλου έξερευνη- 
τοΰ, πού έχρηισιμοποίει πλοία μέ 
Πορτογαλικήν σημαία.’. Τά πρώτα 
αυτά βή ματα ή σαν πράγματι προ
φητικά διά τήν κατοπινήν έξέλιξιν 
τής ’Αμερικής.

ΑΜΑΓΑΛΜΑ 
ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΛΩΝ

«Πολύ προ τοΰ 1776, οί πληθυ
σμοί τών 13 αποικιών τής ’Αγγλί
ας είχαν καταστή ενα άμάγαλμα 
διαφόρων έθνών καί φυλών. Ή Νέα 
Ύάρκη, γνωστή άρχικώς ώς Νέον 
"Αμστερνταμ, ίδρύθη άπό τών 'Ολ
λανδών, ή Πενσυλδανία ήτο κατά 
μέγα μέρος Γερμανική, άλλά καί 
πολλαί άλλαι έθνικότητες - Γάλλοι, 
Δανοί, Σουηδοί, Φινλανδοί - άντι- 
προσωπεύοντο είς τάς αποικίας.

Κατά τήν περίοδον τής έπανα- 
στάσε,ώς ή Νέα Ύόρκη, ήτο ίσως 
περισσότερον κοσμοπολιτική άπό 
οίανδήποτε άλλην Ευρωπαϊκήν πό- 
λιν μέ τόν ίδιον πληθυσμόν. Βεδαί
ως. θρησκευτικοί καί πολιτικοί λό
γοι έπαιξαν σημαντικόν ρόλον είς 
τήν μετανάστευσιν, τό σπουδαιότε- 
ρον όμως κίνητρον πού ώθησε τούς 
μετανάστας νά διαπλεύσουν τόν ώ- 
ικεανόν ήτο οικονομικόν. Ό ΓΚΡΕ
ΒΕ ΚΟΕΡ λέγει είς τάς «Έπιστο- 
λάς ένός Αμερικανού ιγεωργοΰ»: 
,.Ubi panis, ibi patria“ 
όπου υπάρχει άρτος υπάρχει πα- 
τρίς). Ή φράσις αύτή συνοψίζει 
τήν κυριωτέραν αιτίαν τής μετα- 
ναστεύσεως προς τόν Νέον Κόσμον. 
’Άνθρωποι όπως ό ΟΥΊ-ΛΙΑΜ 
ΠΕ'ΝΝ έκανα» τό παν διά νά προ- 
σελκύσουν νέους άποίκους. Μέ έν
τυπα καί μέ πράκτορες 6 ΠΈΝΝ ά- 
νέπτυξε τήν μεταναστευτικήν κίνη- 
σιν όχι μόνον είς τάς Βρεταννικάς 
νήσους, άλλά καί είς τήν Ρηνανίαν 
καί τήν 'Ολλανδίαν. ΠροσέΙψερεν 
οΰτος γήν έναντι όνομαστικοΰ τιμή- 
μοττος καί ταύτοχρόνως έξησφάλι- 
σε είς τόν άγοραστήν τό προνόμιον 
νά ζή υπό έλεύθερον καθεστώς.

«Κατά τά πρώτα 25 έτη της ι
στορίας τοΰ έθνους μας, τό ρεΰιμα 
άπό τήν Ευρώπην, τό όποιον ήτο 
τόσον συνεχές πρό τοΰ πολέμου 
τής ’Ανεξαρτησίας, περιωρίσθη είς 
μερικός χιλιάδας μεταναστών κατ’ 
έτος. Ή Γαλλική Έπανάστασις καί 
οί Νοπιολεόντιοι πόλεμοι, καθώς 
καί αί δυσκολίαι, αί όποΐαι ύπήρ- 
χον είς τήν ’Αμερικήν, ήτις άρχι
κώς ήτο οΰδετέρα καί κατόπιν έμ- 
πάλεμος, συνετέλεσαν εις τό νά πα 
ραμείνουν οί ύποψήφιοι μετανάσται 
είς τάς χώρας των. Άλλά μέ τήν 
άποκατάστασιν τής ειρήνης ό άριθ- 
μός τών μεταναστών άιήλθε καί 
πάλιν διά νά φθάση συνολικώς τάς 
500.000 κατά τό 1830, τό έκατομ- 
μύριον τό 1840 καί τά 2% έκατομ. 
τό 1850. Μία άπό τάς πλέον σημαν
τικός αιτίας τής ευημερίας μιάς 
νέας χώρας είναι καί ή κληρονο
μιά, ζωντανή ή νεκρά, τήν όποιαν 
παραλαμδάνει άπό παλαιοτέρους 
πολιτισμούς. Αλλεπάλληλα κύμα 
τα μεταναστών διήρχοντο συνεχώς 
άπό τάς πόλεις καί τά λιβάδια

τής Νέας ’Αμερικής. Τά γεγονότα, 
τά όποια έλαδον χώραν έν Ευρώπη 
κατά τήν διετίαν 1847 - 1849 έξη- 
σφάλισαν είς τάς ‘Ηνωμένας Πολι
τείας τήν μεγάλην αύτήν εισροήν 
ζωντανοΰ κεφαλαίου.

Έάν δέν συνέδαινεν ό λιμός τής 
πατάτας είς τήν ' I ρλανδίαν, ή ά- 
νάπτυξις τής βιομηχανίας καί ό 
μαρασμός τής γεωργίας είς τήν 
Αγγλίαν, αί έπαναστάσε ις καί άν- 
τεπαναστάσεις είς τήν ήπειρωτικήν 
Ευρώπην, τότε οί υπολογισμοί τοΰ 
Τζέίφφερσον ότι θά έχρειάζοντο πε
νήντα ιγενεαί διά νά άποικισθή ή 
Δύσις, θά μπορούσαν κάλλιστα νά 
άποδειχθοΰν όρθαί.

Η ΠΡΟΣΕΛΚΥΣIΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

«Εις τά μέσα τοΰ 19ου αιώνας, 
αί Μέσο - Δυτικαί περιοχαί είχαν 
περισσότερον παντός άλλου ανάγ
κην άπό κατοίκους. Κάθε νέα πο
λιτεία είς τήν περιοχήν αύτήν, έπε- 
ζήτει νά προσελκύση επιθυμητούς 
μετανάστας. Είς τάς περιοχάς αύ- 
τάς άκριβώς ■ έγκατεστάθησαν 
νά άποφύγουν τάς κακός έσοδείας 
καί τούς άρπακτνκούς γαιοκτήμο
νας, άνω τοΰ ένός Εκατομμυρίου 
Γερμανοί. Αυτοί έδωσαν είς τό Κ I N 
ΓΚ ΙΝΑΤΙ τόν Γερμανικόν του χα
ρακτήρα, κατέλαβαν εκτεταμένος 
εδαφικός περιοχάς κατά μήκος τής 
λίμνης Μίτσιγκαν καί ίδρυσαν τήν 
πρωτεύουσαν τοΰ ΜIΑΓΟΥΩΚΥ 
(Είς ώρισμένας περιοχάς τής Γερ
μανίας, αί άρχαί συνίστων τήν με- 
τανάστευσιν διά νά άποφύγουν τόν 
-κίνδυνον τοΰ ύπερπληθυσμοΰ. Ό 
πόθος τής μετσναστεύσεως, ύποδαυ 
λιζόμενος άπό τάς άτμοπλοϊκάς έ- 
ταιρίας -καί άπό τά ένθουσιώδη 
γράμματα Εκείνων πού είχον ήδη 
έγκατασταθή είς τήν ’Αμερικήν, δι- 
εδίδετο ώς επιδημικός πυρετός. 
Καί ή ίδική μας γενεά έχει γνώσιν 
τοΰ προβλήματος μιάς Εύρώπης ά- 
νικάνου νά διαθρέψη τούς πληθυ
σμούς της. Αί διοτι-καί συνθήκαι 
τής Γερμανίας δέν ήσαν βέβαια τό
σον άπελπιστικαί πρό έκατονταε- 
τίας, άλλά ή έλξις τής ’Αμερικής 
άν μή τι άλλο, ήτο ισχυρότερα ά
πό ότι είναι σήμερον. Μεταξύ τών 
Γερμανών πού έφθασαν τά χρόνια 
έκεϊνα είς τήν ’Αμερικήν, ύπηρχε 
σημαντικός αριθμός μορφωμένων 
■καί δυναμικών ήγετών, πού συνέ- 
βαλον πολύ εις τήν πνευματικήν ά- 
νάπτυξιν τών κοινοτήτων των. Παρά 
τήν γενικήν άποδοκιμασίαν τών 
γηγενών, οί Γερμανοί είοήγαγον έ
να στοιχεΐον κοινωνικότητας μέ 
τούς γυμναστικούς συλλόγους των, 
τάς χορωδίας των καί τις υπαίθρι
ες μπυραρίες των.

ΜΈΤΑΝΑΣΤΕΥΣ ΙΣ 
"Η ΘΑΝΑΤΟΣ

«Ένφ οί Γερμανοί έπροχώρουν 
πρός τάς Μεσοδυτνκάς περιοχάς, 
οί ’Ιρλανδοί συνεκεντροΰντο κατά 
άκόμη μεγαλύτερος μάζας είς τά 
-μεγάλα άστι-κά κέντρα κατά μή
κος τής παραλίας τοΰ Άτλαντικοΰ. 
Είς μίαν χώραν, όπως ή ’Ιρλανδία, 
όπου τό ή μι συ σχεδόν τοΰ πληθυ
σμού έζοΰσε άπό τις πατάτες, ή 
ικαταστροφή τής έσοδείας τής πατά 
τας ήτο κάτι πού έθετε είς τούς 
(Σννέχεια εις τήν 1 Οην σελίδα)

Μεταξύ τών θεμάτων, άτι να απα
σχολούν τήν Κυβέρνησιν καί τον ε
παγωγικόν μας κόσμον είναι και 
τό θέμα τής έξαγωγής καί τοποθε- 
τησεως 'Ελληνικών καπνών τόσον 
είς τάς αγοράς είς τάς όποιας έ- 
τοποθετοΰντο προπολεμικώς όσον 
καί εις άλλας αγοράς. Τά Ελληνι
κά καπνά, ώς γνωστόν, προπολεμι 
κώς κατείχαν είς τήν διεθνή αγο
ράν μίαν έκ τών πρώτων θέσεων 
άφ>’ ένός μέν λόγφ τής εξαιρετικής 
ποι τητος και άφ’ ετέρου λόγφ 
τής τιμής αύτών, ήτις ήτο κατά τι 
μεγαλύτερα τών προσφερομένων 
καπνών μεσαίας ποιότητας τών άλ
λων χωρών, Έξ άλλου, τά έξαγώ- 
μενα προπολεμικώς καπνά ϊδίςε είς 
Γ ερμανίαν έκάλυτπον σχεδόν έξ ο
λοκλήρου τό ύψος τών εισαγωγών 
μας έκ τής έν λόγφ χώρας, αΐτινες 
κατείχαν μέγα μέρος είς τό σννο- 
λον τών γενικών τοιούτων. Παραλ- 
λήλως έξήγοντο καπνά είς ‘Αμερι
κήν καί ’Αγγλίαν εξαιρετικής ποιο 
τητος (μυρωδάτα) είς τιμάς υψη
λός, ώς καί εις άλλας χώρας, είς 
τρόπον ώστε νά έξαντλήται όλη ή 
παραγωγή δημιουργουμένου ούτως 
ένός έκ τών κυριωτέρων πόρων έκ 
τών έξαγωγών διά τήν έθνικήν μας 
οικονομίαν. Μεταπολεμικώς αί έξα- 

καπνών έμειώθησαν αίσθη- 
ύπολειπόμεναι σχεδόν κατά 

50% καί άνω τών προπολεμικών, 
δεδομένου ότι κατά τήν τετραετίαν 
1946 — 1949 άνήλθον είς 19.375 
τόννους έναντι τών έξαγωγών τής 
πενταετίας 1935 — 1939.άνερχο- 
μένων είς 44.300 τόννους.

Τά αίτια τής μειώσεως τφν έ 
ξαγωγών αποδίδονται ύπό τών ει
δικών είς πλείστους λόγους, κυρι- 
ώτεροι τών οποίων είναι τό υψηλόν 
κόστος αυτών έν συσχετισμφ καί 
συγκρίσει μέ τό τό κόστος τών πα
ραπλήσιας προελεύσεως καπνών 
άλλων χωρών, τά όποια χρησιμο
ποιεί ή Διεθνής Σιγαρεττοβιομηχα- 
νία, ήτις ύπό εύνοϊκωτέρας συνθή
κας κόστους τών καπνών μας τά 
προτιμά, λόγφ τής άναμφισβητήτου 
ιτοιοτικής υπεροχής των, ώς καί ή 
διείσδυσις τών αμερικανικών σιγα- 
μέττων είς ώρισμένας χώρας ίδίφ 
έν Γερμανίψ.

Διά τήν άντιμετώπισιν τής δημι- 
ουργηθείσης καταστάσεως έγένοντο 
έσχάτως ώρισμέν,αι ένέργειαι έκ 
μέρους τής κυβερνήσεως,ώς καί τών 
καπνεμπόρων πρός έξεύρεσιν τρό
που μειώσεως κατά πρώτον λό
γον τοΰ κόστους τών καπνών μας, 
άτινα και είς γενομένας προτάσεις 
δ:’ αγοράν έκ μέρους άντιπροσώ- 
πων ξένων χωρών δέν ήδυνήθησαν 
νά τοποθετηθούν λόγφ τής υψηλής 
τιμής των.

Πρός τούτο είς το ύπουργειον 
’Εθνικής Οικονομίας συνεκροτήθη 
μεγάλη σύσκεψις διαρκέσασα έπΐ 
τριήμερον, είς τήν οποίαν μετέσχον 
έκτος τών αρμοδίων κρατικών αρ
χών καί έκπρόσωποι καπνεμπόρων 
καί καπνεργατών. Κατά τήν σύσκε 
ψιν συνεζητήθη κατά κύριον λόγον 
ή έξεΰρεσις τρόπου μειώσεως τοΰ 
κόστους κατεργασίας τών καπνών 
ήτις δημιουργεί καί τήν υψηλήν τι
μήν τούτων.

Έκ μέρους τών άρμοδίων τοΰ 
υπουργείου Εθνικής Οικονομίας 3ι- 
ετυπώθησαν αί άπόψεις κατά τάς ό 
ποιας πρός έπίτευξιν μειώσεως τοΰ 
κόστους τής κατεργασίας, δέον Ιον

Της Συνερνάτιδός μας 
Αιδος ΕΛ. ΚΑΤΣΟΥΑΗ

όπως μειωθή ό απασχολούμενος σή 
μερον αριθμός άρρένων καπνεργα
τών καί αΰξηθή άντιστοίχως ό α
ριθμός τών γυναικών άνερχόμενος 
εις τό 80 % τών συνολικώς έργαζο- 
μένων καπνεργατών. Διά του τρό
που τούτου θά μειωθή τό κόστος 
τών καπνών, ώς ύπεστηρίχθη κατά 
15 σελλίνια κατ’ όκάν, δεδομένου 
ότι τά γυναικεία ημερομίσθια εΐνε 
μικρότερα έ κείνων, άτινα λαμβάνουν 
οί άνόρες. 2ον "Οπως μειωθή ό τό
κος κατά τήν χρηματοδότησιν τών 
καπνεμπόρων έκ μέρους τών Τρα
πεζών, όστις έπιβαρύνει μέ σημαν
τικόν ποσοστόν τό κόστος τών 
καπνών. 3ον "Οπως μειωθή ό φό
ρος υπέρ τρίτων, τόν όποιον εισφέ
ρει ό καπνός καί 4ον όπως μειωθή 
τό κέρδος τών καπνεμπόρων άπό 
^ % είς 2 %.

Έκ μέρους τών έκπροσώπων τών 
καπνεμπόρων ύπεστηρίχθη όπως 
διά τήν άντιμετώπισιν τών τιμών 
τών καπνών τών άλλων χωρών είς 
την διεθνή αγοράν έπιδειωχθή ή 
μ,-ιιωσις τοΰ κόστους τών καπνών 
διά τής μειώσεως τών τραπεζιτικών 
δαπανών ύποβιβαζομένου τοΰ έπι- 
τοκίου είς 6 %, είς τό όποιον νά πε
ριλαμβάνεται καί τό δικαίωμα των 
Γενικών ’Αποθηκών, αί άμοιβαί τών 
πραγματογνωμόνων κλπ., ν’ άποόο- 
θή είς τους έξαγωγείς ολόκληρος ή 
έκ 10.000 δραχμών κατά δολλάρι
όν, άξια τοΰ αποδεικτικού συναλλόί- 
γματος, νά μειωθή ό έγγειος φό- 
μος, νά καταργηθοΰν τά ειδικά προ 
νόμια τών φορτοεκφορτωτών, νά μει 
ωθή ή υπέρ τής έργατικής εστίας 
καταβαλομένη εισφορά άπό Vi είς 14 
του ημερομισθίου δΓ ολόκληρον τό 
έτος, νά χορηγηθή τά δικαίωμα είς 
τούς έξαγωγείς καπνών νά εισάγουν 
τα υλικά συσκευασίας έπΐ παρακα 
-•αθήκη καί νά άνακληθή ή δΓ ύπουρ 
γικής άποφάσεως κατοχύρωσις τοΰ 
έπαγγέλματος τοΰ καπνομεσίτου.

Τέλος έκ μέρους τών έκπροσώ- 
ηων τών καπνεργατών ύπεστηρίχθη 
όπως άναληφθή πρωτοβουλία διά 
ι·ήν κστάπαυσιν τοΰ ανταγωνισμού 
καί διά τήν υίοθέτησιν κοινού καπνι
κού προγράμματος, όπως έπιδιω- 
χΟή όμοϋ μέ τάς καπνοπαραγωγι- 
κας χώρας κοινή ένέργεια πρός τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας νά σεβασθοΰν 
τάς παλαιάς αγοράς καταναλώσε- 
ως τών άνατολικών καπνών είς τάς 
ευρωπαϊκός άγοράς. "Οπως έπιδιω 
χΟή ή έλευθέρα συναλλαγή μέ κα
πνά ώς καί συμβατικοί διευκολύν
σεις μετά τών διαφόρων κρατών, 
ναι όπως μειωθή ό προεξοφλητικός 
τόκος τών καπνικών πιστώσεων 3% 
άνατιμημένου παραλλήλως τοΰ κα
πνικού συναλλότγματος καί τέλος 
ότι ως όιατεθή ποσοστόν διά τήν υ
ποστηρίξω τών εύγενών καπνών.

Έκ τών διατυπωθεισών απόψεων 
ε·ς τήν έν λόγφ σύσκεψιν έξήχθη το 
συμπέρασμα ότι ανάλογος μείωσις 
■ιού κόστους τών καπνών δύναται 
νά πραγματοποιηθή κυρίως έκ τής 
μειώσεως τών τραπεζιτικών δαπα
νών, πρέπει δέ παραλλήλως νά λη- 
φθοΰν τά ακόλουθα μέτρα.

Νά γίνουν ένέργειαι είς Οΰάσιγ- 
κτων παρά τφ Κογκρέσσφ όπως 
άποστέλλωνται είς ώρισμένας εύρω 
παϊκάς άγοράς περιωρισμέναι πο
σότητες ευθυνών όμερικανικών κα
πνών. Παραλλήλως νά γίνουν δια
πραγματεύσεις μέ τήν Κυβέρνησιν 
ιής Δ. Γερμανίας διά τήν άγοράν

διά
γωγαι
τώς
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ΗΝΩΜΕΝΑI ΠΟΛ1ΤΕ1ΑΙ
Ώς έγνώσθη έξ Ούάσιγκτων κα

τά τήν τελευταία'.1 συνέλευσιν τοΰ 
’Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελή 
τηρίου έλήψθη άπόφασις όπως προ- 
ταθη ή αϋξησις των εισαγωγών προ 
ιόντων άλλων χω ρών καί όπως έ-

ελληνικών καπνών έπ’ ανταλλαγή, 
καί νά δημιουργηθή εις ώρισμένα 
σημεία τής Ευρώπης έπαψή μετά 
καπνοβιομηχανιών διά την άνάλη- 
ψιν συμβατικώς τής ύποχρεώσεως 
όπως μη αγοράζουν ανατολικά κα- 
τνα άλλα έκτος τών ελληνικών.

Πρός έξέτασιν τών διατυπωθει- 
σών απόψεων καί μελέτην τών προ- 
ταθέντων μέτρων, συνεστήθη Οπό 
τής Κυβερνήσεως ειδική επιτροπή 
έκ τών κ. κ. Ζολώτα, καθηγητοΰ τού 
Πανεπιστημίου, Θεοδωροπούλου, οί 
κονομικοΰ συμβούλου τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, Τριαντάφυλλου όιευ- 
θυντοΰ τού υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, Ίωάννου, διευθυντοΰ 
τού ίδιου υπουργείου καί Άλεξο- 
•πούλου, διευθυντοΰ Α.Ο.Ε. Καπνοϋ 
ητις θά ύποβάλη έντός τών ημερών 
σχετικόν πόρισμα πρός λήψιν απο
φάσεων.

Αί αποφάσεις, αίτινες θά ληφθοΰν 
έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, τονί
ζεται έκ μέρους τών καπνεμπορικών 
κύκλων, θά πρέπει νά είναι άμεσοι 
πρός έπίτευξιν τών έξαγωγών και 
δ’άθεσιν τού αποθέματος, τό όποι
ον όσημέραι αυξάνεται λόγφ τής 
έπεκτάσεως τής καπνοκαλλιέργειας.

Είναι έπιτακτική ανάγκη, τονί
ζεται έκ τών ιδίων κύκλων, όπως 
άψ" ενός μέν άνακτήσωμεν τάς προ
πολεμικός θέσεις τών καπνών μας 
εις τάς ξένας αγοράς, άφ’ ετέρου 
δε νά κατακτήσωμεν καί νέας τοι- 
αύτας. Οϋτω θά δυνηθώμεν νά ττρο- 
σπορισθώμεν συνάλλαγμα, τόσον 
άναγκαΐον διά τήν ίσοσκέλισίν τού 
έμπορικοΰ μας ισοζυγίου καί νά 
δημιουργήσωμεν σταθερός προϋπο
θέσεις διά τήν έθνικήν μας οικονο
μίαν. Τό ζήτημα κατά μέγα μέρος 
είναι εις χεΐρας τής Κυβερνήσεως, 
ή όποια έν συνεργασία μετά τών 
έκπροσώπων τής Αμερικανικής ’Α
ποστολής ας έλπίσωμεν ότι θά σώ
ο η τάς δεούσας κατευθύνσεις.

πιβληθή άποτελεσματικός διεθνής 
έλεγχος έπί τής χρήσεις τών ατο
μικών οπλών. Ή συνέλευσις, εις 
τή·ν όποιαν έλαβον μέρος 2.500 πρό 
σωπα, έλαβεν έπίσης 30 άκόμη ά- 
ποφάσεις έπί διεθνών καί έσωτερι- 
χών ζητημάτων. Οί 2.500 παριστά- 
μενοι άντεπροσώπευον έν έκατομμύ 
ριον μικρών" καί μεγάλων έπιχειρη- 
ματιών, οί όποιοι είναι μέλη τού 
Επιμελητηρίου.

Εις τήν άπόψασίν της περί αύξή- 
σεως τών εισαγωγών, ή συνέλευσις 
λέγει ότι έν υγιές έμπορικόν ίσοζύ 
γιον οίασδήποτε χώρας έξαρταται 
τόσον έκ τών εισαγωγών καί έκ 
τών έξαγωγών. «Αί είσαγωγαί, έτο- 
νίαθη, θά έπιφέρουν αϋξησιν τού έ- 
πιπέδου ζωής διά τής έξασφαλίσε- 
ως τών ειδών τά όποια παράγον- 
ται καλύτερον είς τάς άλλας χώ
ρας. Αί είσαγωγαί, τάς όποιας 
χρειάζεται ή οικονομία μας καί ή 
βιομηχανία μας, βοηθούν τάς "Η
νωμένας Πολιτείας νά διατηρήσουν 
τό έξαγωγικόν τών έμπόριον, διότι 
έξασφαλίζουν εις τάς άλλας χώρας 
τά μέσα διά τήν άπορράφησιν τών 
έξαγωγών μας».

Κατά τάς έξ Ούάσιγκτων πλη
ροφορίας ό γερουσιαστής Ούΐλλιαμ 
Μπέντον έπρότεινεν όπως καταστρω 
θή πρόγραμμα ανταλλαγής τεχνι
κής βοήθειας μεταξύ Ηνωμένων 
Πολιτειών καί Δυτικής Ευρώπης 
τουλάχιστον έπί τέσαρα έτη μετά 
τήν λήξιν τού Σχεδίου Μάρσαλ τό 
1952.

Έπίσης ό κ. Μπέντον ύπεστήρι- 
ξεν ιδιαιτέρως τό ναμοσχέδιον πα
ροχής έξωτερυκής βοήθειας διά τήν 
ανταλλαγήν μεταξύ τών διαφόρων 
χωρών τεχνικών γνώσεων καί ειδι
κευμένων προσώπων.

"Οσον άφορφ τήν παράτασιν τοϋ 
Σχεδίου Μάρσαλ ό κ. Μπέντον εί- 
πεν έπί λέξει τά άκόλουθα:

«Ή Διοίκησις Οικονομικής Συ
νεργασίας θά πρέπει νά γνκορίζη 
ότι είς τόν τομέα αυτόν τουλάχι
στον, ή παρούσα γνώμη τής Γερου
σίας είναι ότι ένα νέον σχέδιον 
πρέπει νά διαδεχθή τό Σχέδιον 
Μάρσαλ. "Ενα σχέδιον, πού 9’ άπο- 
βλέπη είς τήν ένίσχυσιν τών χωρών 
τού- κόσμου, πού αγωνίζονται νά 
δημιουργήσουν άτμόσφαιραν άντι-

στάσεως είς τάς έπιθετικάς καί έπε- 
κτατικάς τάσεις τών Σοβιέτ, προ- 
σθέσας ότι τό τοιοΰτον σχέδιον θά 
έπρεπε νά άποβλέπη είς τήν παρο
χήν τεχνικής βοήθειας διά 5—6 έτη»

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ 
Κατά πληροφορίας έκ Νέας Ύ- 

όρκης, τό Παγκόσμιον Νομισματι
κόν “Ιδρυμα άπέρριψε τήν πρότα-

σιν τής Νοτιοάφρνκανικής Ένώσεως | 
περί αύξήσεως διεθνούς τής τιμής | 
τού χρυσού.

"Ανω τών 35 δολλαρίρν κατά 
ούγγίαν είναι ή έπίσημος τιμή.

Κατά τήν γνώμην τού συμβουλίου 
τών διευθυντών τού Παγκοσμίου Νο
μισματικού Ιδρύματος τού όποιου 
μετέχουν 49 χώροι, δέν υφίσταται 
«οικονομική δικαιολογί<χ» διά παρο

μοίαν αύξησιν τής τιμής τού χρυ
σού, καθ’ ότι αύτη είναι ή έπίσημος 
έπί 16 έτη είς Ήνωμ. Πολιτείας.

‘Η Νοτιοαψρικανική "Ενωσις ώς 
ή μεχαλυτέρα παραγωγή χρυσού 
χώρα θά άπεκόμιζε μεγάλα κέρδη 
έάν έπετρέπετο ή αϋξησις τής τι
μής. Αί Ήνωμ. Πολιτείας ή τρίτη 
κατά σειράν χώρα, άντετάχθη είς 
τήν αϋξησιν.

ΠΩΣ ΔΙΕΜΟΡΦΩΘΗ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΘΝΟΤΗΣ
(Συνέχεια έκ τής 9ης σελίδας)

περισσοτέρους τό δίλημα: μετα- 
νάστευσις ή θάνατος. Δέν ήτο καί 
πολύ υπερβολικός ό Ντισραέλι ό
ταν έλεγε ότι «ή μυστηριώδης άλ- 
λά γενική είς δλον τόν κόσμον α
σθένεια μιδς ρίζας ήλλαξε τήν ι
στορίαν».

Ό λιμός έσημείωσεν άποφασιστι- 
κή.ν στροφήν είς τήν ιστορίαν τής 
’Ιρλανδίας, διότι τότε ήρχισεν ή 
κατά μάζας μετανάστευσις. Είς 
τήν ’Αμερικήν τό Ίρλονδικόν στοι- 
χεΐον έδωσε κάτι άπαραίτητον διά 
τήν άνάπτυξιν τής χώρκχς - μίαν 
τάξιν έργατικών ανθρώπων πού ή- 
σαν πρόθυμοι νά κάμουν κάθε εί
δος προσψερομένης έργασίας.

Άντιθέτ,ώς πρός τούς Γερμανούς 
ή τούς "Αγγλους, ή μεγάλη πλειο- 
νάτης τών ’ I ρλανδών μεταναστών 
δέν έφερε μαζί της ούτε κεφάλαια 
ούτε ικανότητας. Ό ’ I ρλανδός,του
λάχιστον καπά τήν πρώτην γενεάν, 
έχρησιμοποιήθη ώς έργάτης είς τήν 
•κατασκευήν διωρύγων καί σιδηρο
δρόμων. Ή προθυμία του νά ζήση 
ύπό άθλιας συνθήχας έτρόμαζεν ε
κείνους πού είχαν ήδη αρχίσει νά 
όμιλοϋν περί ’Αμερικανικού τρό
που ζωής, έν τοότοις μόνον ό ’Ιρ
λανδός έδέχετο νά έργασθή μέ τήν 
άξίνην καί τό φτυάρι, διά νά πραγ 
ματοποιήση τάς προϋποθέσεις τής 
υλικής άναπτύξεως τής ’Αμερικής. 
Γεννσται τό έρώτημα, πώς συνέβη 
ώστε δ Ί ρλοινδός, τοΰ όποιου ό με
γαλύτερος καημός είς τήν πατρίδα 
του ήτο τό ότι δέν είχε ίδιχόν του 
κομμάτι γής, νά μή έπιίθυμίση νά 
,καταλάβη τάς σχεδόν άδεσπότους 
έκτάσεις'τής Δύσεως; Μερικοί άπό

τούς ’Ιρλανδούς μετανάστας βεβαί
ως τό έκαμαν, άλλά ή μεγάλη 
πλειοψηφία έπροτίμησε νά μείνη είς 
τάς πυκνοκατωκημένας άνατολικάς 
άκτάς. Ό ’ 1 ρλανδός δέν ήτο γεν
νημένος «άκρίτας». Μπορεί νά α
γαπούσε τήν γήν, άγαπούσε όμως 
έξ ίσου κοα τούς άνθρώπους, καί ή 
έρημία τών συνοριακών περιοχών, 
όπου δεν ύπήρχε συντροφιά ούτε 
καί έκκλησία τού ίδυκοΰ του δόγ
ματος, δέν τοΰ ήτο έλκυστιχή.

«Μέ τήν άφιξιν τών ’Ιρλανδών 
άρχιζει καί ή άποστρόφή τών γη
γενών ’Αμερικανών πρός τούς με
τανάστας. Έφ’ όσον ό μετανάστης 
άπεδέχετο τάς Άμερικανικάς συνή
θειας, έγίνετο αμέσως δεκτός, άλ
λά ό κείνοι πού δέν συνεμορφοΰντο 
μέ τόν άμερικανικόν τρόπον ζωής 
ύφίσταντο άνηλεή καταδίωξιν. Ό 
γηγενής έργάτης βέβαιος ότι πάν
τοτε θά έχη έργασίαν μέ καλόν ή- 
μερομίσθιον, δέν ήτο προετοιμασμέ 
νος νά άντιμετωπίση τόν συναγωνι
σμόν τοΰ μετανάστου έργάτου. Ε
πίσης, οί παλαιοί ’Αμερικανοί, κα
τά μεγίστην πλειοψηψίαν διαμαρτυ- 
ρόμενοι, άνηρύχησαν μέ τήν άπό- 
τοιμον διάδοσιν τοΰ Καθολικισμού, 
μέ τό πλήθος τών έκικλησιών, μο
ναστή ρίων καί ένοριακών σχολεί
ων του. Ή ισχυρά πρακατάληψις έ- 
ναντίον τών Καθολικών κατά τά 
μέσα τού 19ου αίώνος, υπήρξε ή 
αιτία τής όργανώσεως τού πολιτι
κού κόμματος τών «’Ανήξερων», τό 
όποιον είχε σκοπόν νά στερήση 
τούς ’Ιρλανδούς άπό τά πολιτικά 
των δικαιώματα. Οί «’Ανήξεροι», ό
πως άκριβώς καί τά μέλη τής όρ- 
γανώσεως Κου- Κλούξ-Κλάν 75 έτη

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΟΡΓΙΟΖ I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
Τύνολον ενεργητικού (31.8 1949) Δρχ. 1.323.376.350.582

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.01Ι)

110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΟ:
ΚΑΙ ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 54)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de 1‘Ancienne Bourse 4) 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Έκτελοϋνται δλαι ai Τραπεζκαί έργασίαι ΰπο τους μάλλον συμφέροντος ορούς
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άργότερα, έξεμεταλλεύθησον τήν 
μισαλλοδοξίαν, τούς φανατισμούς, 
καί τάς προκαταλήψεις τού πλή
θους. Μόνον οί αύτόχθονες Διαμαρ- 
τυρόμενοι έγένοντο δεκτοί ώς μέλη 
τοΰ κόμματος. Όταν κανείς ξένος 
έρωτοΰσε κάποιο μέλος τής όργα- 
νώσεως, αύτό άπαντοΰσε χαρακτη- 
ριστικώς: «Δέν ξέρω τίποτε».

Ή σημαντικωτέρα συνέπεια τοΰ 
κινήματος τών «’Ανήξερων», ήτο νά 
άναζωσπυ ρήση τό έθνυκόν φρόνημα 
μεταξύ τών ξένων στοιχείων τοΰ τό 
που, καί ιδιαιτέρως μεταξύ τών 
‘Ιρλανδών. "Οσον ό άριθμός τι, 
ηϋξανε αυτοί είχαν τήν όξυδέρκίλ 
αν νά άντιληφθοΰν ότι έάν ώργα- 
νοϋντο, θά ξίχον τή,ν δυατότηηα νά 
έπηρεάσουν τά άποτελέσματα άμ- 
φιρρόπων έκλογών είς όφελος τοΰ 
ικάμμοαος τής προτιμήσεώς των. Οί 
περισσότεροι άπ’ αυτούς έγιναν ο
παδοί τοΰ Δημοκρατικού Κόμμα
τος. Εκείνην άκριβώς τήν εποχήν 
ή δργάνωσις τού «Τάμμανυ Χώλλ» 
έγινε έξαιρετικά δημοφιλής μετα
ξύ τών μεταναστών λόγω τής περι- 
θάλψεως καί πολλών άλλων εύκο- 
λιών πολιτσγ ραφήσεως πού συχνά 
τούς παρείχε. «Τάμμανυ Χώλλ,» ή
το τά όνομα τής όργανώσεως τοΰ 
Δημοκρατικού Κόμματος είς τήν Ν. 
Ύόρκην. Ή δργάνωσις αύτή ήτο 
καί είναι άκόμη ή «Άκρόπολις» 
τών ’ I ρλανδών.

Κατά τό μεταξύ τοϋ ’Αμερικανι
κού Εμφυλίου Πολέμου καί τοΰ 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου διχ 
στημα τό κϋμα τής μεταναστεύσεων 
τών Ευρωπαίων μετετέθη άπό τήν 
Δυτικήν καί Βόρειον είς τήν Νότιον 
καί τήν ’Ανατολικήν Ευρώπην. Ύ
πήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ 
τών μεταναστών τών τελευταίων ε
τών καί τοΰ παλαιού Γερμανικού, 
Ί ρλανόικοΰ, Σ κανδιναυϊκοΰ καί 
Άγγλο - σαξωνικοΰ στοιχείου. Οί 
νέοι μετανάσται έρχόμενοι άπό χώ
ρας τής Νοτίου καί ’Ανατολικής 
Εύρώπης άντιπροσώπευον λαούς 
μέ χαρακτηριστικός διαφοράς γλώσ 
σης, εθίμων καί πολιτικής πείρας 
άπό τούς παλαιούς άποίκους. Οί 
νέοι αύτοί μετανάσται, όπως ακρι
βώς καί οί ’ I ρλανδοί, έγκατεστά- 
θησαν είς τάς μεγάλας πόλεις, ό
που ίδρυσαν πάρκοικίας. Μία μεγα- 
λόπολις, όπως π. χ. τό Σικάγον, 
άποκτοΰσε συντόμως μίαν Ελληνι
κήν, Σλοβακικήν, Ουγγρικήν, Σι
κελικήν, Λιθουανικήν, ή Ρωσικήν 
παροικίαν. Ούτως οί μετανάσται εΰ 
ρισκον καί πάλιν τάς συνήθειας, 
τήν γλώσσαν καί τά έθιμα τοΰ τό
που κοπΌτγ,ώγής των. Μία μεγάλη 
μερίς τών μεταναστών αύτών είχεν 
έλθει εις τήν ’Αμερικήν όχι διά μό
νιμον κατοικίαν ή διά τήν άπάκτη- 
σι» τής ’Αμερικανικής ίθστ, ενείβς 
άλλ’ άπλώς διά τήν σχετικως εό- 
κολον άπόκτησιν περιουσίας καί 
τήν όσον τό δυνατόν ταχυτέραν έ- 
πιστροφήν είς τήν πατρίδα των. Αύ
τό ύπήρξεν ένα νέον φαινόμενου 
είς τήν ’Αμερικήν.



ΤΑ ΚΥΡ1ΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τό διαρρεύσαν δεύτερον δεκοατενθή- 
μερον τού 'Απριλίου υπήρξε διά τήν 
πειρσϊχήν έμποροτ/οράν έστερημένον 
γενικωτέρου τίνος Ενδιαφέροντος. Αΐ 
εμπορικοί στΑΟλλογοΐ ύττήρξαν π«.οιω- 
ρισμέναι καί αΐ τιμαΐ των κυριωτέοων 
ειδών διετηρήθησαν είς σταθερά έπίπε- 
δα, άνευ ούδεμιάς σχεδόν διακνμάνσε- 
ως. *Η λανθώνουσα κρίσις παρατειν*- 
ται καί δλοι οι έξ αύτής άπορρέοντες 
κίνδυνοι παραμένουν εις τό άκέοσιον 
Αί σχετικά! συνεννοήσεις πρός άττοσό- 
νά καταλήξουν μέχρι τής στιγμής είς 
θετικά καί συγκεκριμένα συμπερά- 
ΟΤκων έξακολουθοΰν, τόσον άπό τής 
κρατικής πλευράς, όσον καί άπό τής 
τραπεζιτικής τοιαύτης, χωρίς όμως καί 
ν<> καταλήξουν μέχρι τής στιγμής είς 
θετικά καί συγκεκριμμένα συμπερά
σματα. Προσπάθειαι πάντως καταβάλ
λονται, όπως μετριασθοΰν — τουλά
χιστον — αί μεγάλοι ζημίαι. άπό τάς 
εΐσαγωγάς οσπρίων, τυρών καί ταρα
μάδων, είς τρόπον ώστε νά άττοσοβη- 
θοΰν θλιβεροί διά τήν θέσιν τής πει- 
ραϊκής έμποραγοράς έξελίξεις.

Έν τιρ μεταξύ είς τήν Εφεκτικότητα 
τών συναλλαγών καί ίδίφ τών είσαγω- 
νών έπέδρασαν καί αί πληροψορίαι πε 

ο?' παροχής εύθηνών πιστώσεων είς τό 
\ ,μπόριον, καθώς καί ή πρότασις περί 

καθιερώσεως ώς νομίμων τών είς χρυ
σός λίρας συναλλαγών. 01 έμπορικοί 
κύκλοι του Πειραιώς παρακολουθούν 
τό πρώτον θέμα μέ έντελώς ιδιαίτερον 
Ενδιαφέρον, διότι άπό τήν υίοθέτησίν 
του αναμένουν νά προέλθη μία εύρύ- 
της είς τάς Εμπορικός συναλλαγάς, ή- 
τις θά προσδώση ζωήν καί κίνησιν είς 
τήν άγοράν. Ώς πρός τό δεύτερον έξ 
άλλου θέμα τών είς χρυσόν συναλλα
γών, κρατεί έπιφυλακτικότης καί αί 
γνώμαι διΐστανται.

Διαρκούντος τού δεκαπενθημέρου 
τό κυριωτέρον ένδιαφέρον έστράφη είς 
τούς καψφέδες, τάς ζαχάρεις καί τήν 
όρυξαν. Ό προσδιορισμός μιας μειο
δοσίας διά τήν Μην Μαίου περί προ
μήθειας 500 τόννων καφφέδων Βραζι
λίας καί ή χορήγησις τών σχετικόν 
εις δολλάρια πιστώσεων, άνεκοΟψισε 
καί τούς... καταναλωτάς, διότι θά σω- 

} εαΰν άπό τόν καψέν «στούκας», όπως 
• π ροσφυώς έπωνομάσθησαν οί κακής 
ποιότητας άφρικανικοί καψφέδες. Διά 
τήν όρυζαν έπραγματοποιήθη ή παραν 
γελία 5000 τόννων είς τήν άμερικανι- 
κην άγοράν καί άρχίζει κατ’ αύτάς ή 
•φόρτωσις.

Κοα’ είδη έμπορευμόπων ή πειραϊ- 
κή άγορά ένεψόηησε την κατωτέρω εΐ- 
κόνα :

ΚΕΦΦΕΔΕΣ: "Η έγερθεΤσα άμφι-
σβήτησις διά 500 περίπου σάκκους 
καψψέδων κομισθέντας μέ τό ιταλικόν 
φορτηγόν «Άννα Μαρία», άν είναι 
βραζιλιανής προελεύσεως μέ καμου- 
φλάζ άφρικανιχής τοιαύτης δέν διηυ- 
κρινίσθη. Οί έν λάγψ καψφέδες προο
ρίζονται διά Βόλον, έγένετο δέ δειγ
ματοληψία πρός άνάλυσιν. Άνεκοινό 
6η, ότι έπετράπη ή έλευθέρα εισαγω
γή καφφέδων άπό τάς "Ινδίας μέ πλη
ρωμήν, ώς φυσικόν, είς λίρας, έγνω- 
σθη δέ ότι ύπάρχουν έκεϊ διαθέσιμοι 
ποσότητες βραζιλιανών καφφέδων. Δια 
πραγματεύσεις διεξάγονται πρός άγο
ράν ικανής ποσότηττος έφόσον θά έπε 
βεβαιούτο ή προέλευσις καί ή καλή 
αυτών ποιότης. Διά τήν προμήθειαν έκ 
Βραζιλίας προεκηρύχθη ώς γράψομεν 
άνωτέρω, μειοδοσία διά 500 τόννους, 
ένψ έξ άλλου κατά τό ίητό άνασκόπη- 
σιν δεκαιτειθη μέραν έκομίσθησαν Ετε
ροι 150 τόννοι. "Επίσης διεδιβάσθη 
μία πβραγγελία είς τάς Πορτογαλι
κός "Αποικίας διά 250 τόννους, βάσει 
τών διμερών συμφωνιών.

ΖΑΧΑΡΕΙΣ : Ή ένδιαφερομένη Έ- σικόν Κόλπον καί τό παναμαϊκόν τάν- 
νωσις δέν προέβη εις καμμίαν νέαν πα ' : ερ «Πφλίτης τής Σιγκαπούρης» άπό 
μογγελίαν, έπιδιώκουσα τήν έπιτυχί- j 
αν τής έλευθερίας εις τό είδος τούτο. |
Αί σχετικά! συνεννοήσεις μέ τό άρμό- .

τόν Κόλπον Μεξικού. _____
ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ: Τό”"ένδιαφέρον 

δι" όλα τά λοιπά είδη ύπήρξε σύνηθες.
δ ον ύπουργεΐον έτονίζετο, ότι εΰρί- j q; ξεροί καρποί μέ μικρόν κίνησιν, έ- 
σκονται είς καλόν σημεΐον καί ότι 6ά- ί ξαιρέσει τού κολοκυθοσπόρου, όστις,

ουνεπείςι έλλείψεως, έφθασε τάς 18. 
200 δρχ. κατ’ όκάν. "Απραξία καί είς 
τούς κενούς σάκκους, μολονότι έκομι-

σ·μοι διαγράφονται αΐ έλπίδες νά έπα ! 
νέλθη συντόμως ή ζάχαρις είς τήν dtp-, 
μοδιότητα τού ιδιωτικού έμπορίου. Έν 
τφ μεταξύ τά έκ διμερών συμφωνιών 
άποθέυατα ζαχάρεως είς τήν άγοράν 
έξηντλήθησαν καί τό ύπουργεΐον. πέ
ραν τών διανομών, έκάλυψε μέ 650
τόννους τάς άνάγκας τής άγοράς άπό ,. *__ _21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Αναμένεται η τα εναποθηκευμένα αποθευατα των εκ „ Γ , ,
Φορμόζης ζαχαροφορτίων. ί επίσημος αναγγελία της επικειμ^

ΡΥΖΙΑ : ,Εκομίσθησαν έξ Ιταλίας νης άποκαταστάσεως κανονικών δι- 
μέ τό φορτηγόν «Φραγκΐς» 280 τόν- πλωματικών σχέσεων ^μεταξύ 
νοι όρΰζης διά σποράν, έγνώσθη δέ έκ λάδος καί Γιουγκοσλαυίας.
Βορείου "Αμερικής, ότι άρχίζει κατ' ι — Οί ’Αμερικανοί ειδικοί προ 
αίτάς ή φόρτωσις 5000 τ. όρΰζης διά τείνουν τήν ϊδρυσιν συστηματικής

σθησαν έξ "Ινδιών ίκαναί ποσότητες. 
Τά μπαχαρικά χαλαρά, αί δέ τιμαΐ 
των ΰπεχώρησαν, κατόπιν τών άθρόων 
ψβασιμάτων. ‘Η άγορά έκόρεσε τάς ά
νάγκας της είς τόσον βαθμόν, ώστε νά 
τονίζεται, ότι τό πιπέρι, ή κανέλλα 
καί τά γαρύφαλλα έξησφάλισαν τάς 
άνάγκας τής καταναλώσεώς μας μέ
χρι τού Ετους.... 19531.. Τέλος τό Ε
λαια μέ Ελλειψιν αγοραστικής κίνησε-

ως καί συνεττείςτ τοντου μέ τιμάς στα- 
δεράς.

Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ: Και ή διεθνής 
ναυλαγορά υπήρξε χαλαρά καί μέ ελ- 
λειψιν Εργασίας. Συνεπείςι τούτου ά- 
ριθμός τις Ελληνικών σκαφών παρω- 
πλίσθη είς Πειραιά καί είς τό Εξωτε
ρικόν, ένφ Ετερα τινά φορτηγά μας έ- 
χρονοναυλώθησαν είς ξένους Οίκους μέ 
συμβόλαια «Τάΐμ - τσάρτερς».

ΗΑΜΣ&ΟΠΗΣΙΣ ΤΜ1 ΠΟΛΙΪΙΚΒϋ Kill OiKQHOHIRQtl ΓΕΓ0Η0Τ8Η

Πειραιά. Έν τφ μεταξύ ή Εγχώριος Ε
σοδεία Εξαντλείται, ένφ ή νέα Εσοδεία 
προβλέπεται περισσότερον ικανοποιη
τική τής προηγουμένης. Αΐ τιμαΐ Εγ
χωρίου όρύζης 6'. ποιότητος διατη
ρούνται είς τάς 7.800 δρχ.

ΟΣΠΡΙΑ: Αί ζημίαι άπό τήν εισα
γωγήν τών τουρκικών φασολιών υπο
λογίζονται είς 7 Vi δισεκατομμύρια 
δραχμών, αί δέ συνεννοήσεις πρός κά- 
λυψιν τής ζημίας τούτης συνεχίζονται. 
Έν τφ μεταξύ έκομίσθησαν 3000 σάκ 
<οι φασόλια γίγαντες άπό τήν Μαδα
γασκάρην. Ή ποσότης αύτη τελεί ύπό 
κοσπολόγησιν. Αί γενικώς έπί όσπρί- 
ων πράξεις, λόγφ τής Εποχής, ύπήρ- 
ξαν άσήμαντοι καί έστερημέναι Ενδια
φέροντος.

ΤΥΡΙΑ: Ή άγορά Εχει κορεσθή είς 
τόσον βαθμόν, ώστε αί τιμαΐ έπηρεά- 
σθησαν πρός τά κάτω. Τό ύπουργεΐον 
συνεχίζει τάς διανομάς ιταλικών τυρι
ών, ένφ τά ψθασίματα έκ Δανίας καί 
Ολλανδίας συνεχίζονται είς έκτέλεσιν 

προγενεστέρων παραγγελιών. Κρα
τούν φόβοι, ότι αί ζημίαι άπό τάς είσ- 
αγωγάς τυριών θά Επαυξηθούν, διότι 
ήρχισαν νά έμψανίζωνται είς τήν άγο
ράν μεγάλαι ποσότητες Ελληνικών τυ
ρών, μέ καταφανή τήν προτίμησιν τού 
κυινοΰ.

ΑΛΙΠΑΣΤΑ: Τά υπάρχοντα άποθέ- 
ματα βακαλάου ήρχισαν νά μειώνων- 
ται, χωρίς όμως νά διαγράφεται κίν
δυνος έλλείψεως, διότι Εντός τών δύο 
προσεχών έβδομάδων καπαπλέουν δύο 
φορτηγά, τά εν εις Πάτρας μέ 800 τ. 
και τό έτερον είς Πειραιά μέ 1 ί 00 τ. 
ισλανδικού βακαλάου νέας Εσοδείας. 
Δ ά περαιτέρω παραγγελίας δέν έλή- 
φύησαν εισέτι όποψάσεις.

ΣΙΤΗΡΑ: Όλα τά είδη τών δημη
τριακών καρπών μέ καλήν ζήτησιν καί 
σταθεράς τιμάς. "Η ζήτησις αλεύρων 
ομαλή. Τά ψθασίματα εις Πειραιά συν 
εχίζονται μέ κανονικόν ρυθμόν έκ τού 
Εσωτερικού, ένφ καί ό Επισιτισμός τής 
χώρας είναι όμαλός. Είς τήν Θεσ) νίκην 
χατέπλευσε τό άμερικανικσν φορτηγόν 
«.Ταίναρον» (Ελληνικής ιδιοκτησίας) μέ 
9000 τ. σίτου, ένφ Ετερον φορτηγόν 
έφθασεν ήδη είς τόν Πειραιά μέ 5.800 
τ. "Ετερα τρία μεγάλα σκάφη εΰρί- 
σκονται έν πλφ έξ ‘Ηνωμένων Πολιτει
ών δι’ Ελλάδα.

ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: Ήρέμως έκαλύψθη- 
σαν καί αί είς γαιάνθρακας άνάγκαι

βιομηχανίας χαλυβουργίας είς 
τήν Ελλάδα.

ί 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. "Αναγγέλλεται 
δτι ή Μακρόνησος θά διατηρηθή μό 
νον ώς στρατιωτικόν άναμορψωτή- 
ριον.

| — Ή σοβιετική άπάντησις etc
τήν "Αμερικανικήν διακοίνωσιν δια 
τό ζήτημα τοΰ καταρριφθέντος άε· 
ροπλάνου κρίνεται ώς ιταμή.

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Άνακοινοΰται 
δτι ή έκτέλεσις τοΰ προϋπολογι
σμού χαρακτηρίζεται ώς ίκανοποι- 

: ητική.
| —- Έν τφ μεταξύ καταρτίζεται
, ό νέος προϋπολογισμός.
I — Ό κ. "Άτσεσον έξεψώνησε 

βαρυσήμαντον λόγον έπί τών "Αμε
ρικανικών σχέσεων, 

ι 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ό κ. Γκραίην- 
τυ άνεχώρησεν έξ "Αθηνών έπ’ ά- 
δείς(. ι

— Ή Κυβέρνησις άπεψάσισε 
τήν φορολογίαν τών έκ τοΰ πληθω
ρισμού ώφεληθέντων.

— Άνεγνώσθησαν είς την Βου
λήν αί προγραμματικοί δηλώσεις 
τής νέας Κυβερνήσεως.

25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ήρχισεν ή συ- 
ζήτησις έπί τών προγραμματικών 
δηλώσεων.

— Οί Βασιλείς έπεσκέφθησαν 
τήν Θεσσαλίαν.

26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ό κ. υπουργός 
Εργασίας έξήγγειλεν δτι θά

γίνη αναπροσαρμογή τών μισθών 
και ήμερομισθίων.

— Τό ζήτημα τής διακοπής τών 
δρομολογίων τών ποντοπόρων πλοί 
ων μας λόγφ τής μη καταβολής 
τής φορολογίας άπασχολεΐ σοβα- 
ρώς τήν Κυβέρνησιν.

27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. ΟΙ Έλληνες έ- 
ψοπλισταΐ διετύπωσαν διαμαρτυ
ρίαν διά τό ζήτημα τής φορολο
γίας.

— Συνεχίζεται ή έξέτασις έπί 
τών προγραμματικών δηλώσεων 
τής Κυβερνήσεως.

— Ό Τίτο έξήγγειλε τόν προσε 
χή διορισμόν πρεσβευτοΰ είς "Α
θήνας.

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ή Γ.Σ.Ε.Ε. έξ-

"τής

μας διά τών έκ Γερμανίας εισαγωγών -c, _ , c , , ,μας. Τό φορτηγόν «Παναγής», τό L έργα
λ·κόν «Βολόντα» καί τά άγγλ,κά «Μαί- ζθμέ^ έπ ε^«'Ρ'<7 της έπ.κειμε

ρ·ι Κ.» και «Λόρδος Βύρων» έχομισαν * ’
28.000 τ. Εύρίοκονται Επίσης έν πλφ — 0 κ· -πρωθυπουργός άνήγ- 
διά Πειραιά μέ υγρά καύσιμα 25— γειλε τον προσεχή διορισμόν πρε- 
30.000 τόννων, τό άγγλικόν τάνκερ , ^βευτοϋ είς Βελιγράδιον.
«Βρεταννός Άρχιτέκτων» άπό τόν Περ , — Ή Βουλή έξέψρασε τήν έμττί-

στοσύνην της πρός τήν Κυβέρνη- 
σιν διά ψήφων 140 έ'ναντι 99.

29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ή ψήφος τής 
Βουλής κρίνεται ώς Ικανοποιητική 
διά τήν Κυβέρνησιν.

30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Είδικαΐ συγκεν
τρώσεις όργανοΰνται έπ’ εύκαιρίφ 
τής Πρωτομαγιάς.

1 ΜΑΊΌΥ. Είς ολόκληρον τόν 
κόσμον έωρτάσθη ή "Εργατική 
Πρωτομαγιά.

— ΟΙ φόβοι περί συγκρούσεων 
εις τό ΒερολΤνον άπεδείχθησαν ά- 
βάσιμοι.

2 ΜΑΊΌΥ. Έλύθη τό ζήτημα 
τής φορολογίας τών έφοπλιστών 
διά τόν καθορισμόν τοΰ ποσού, δ- 
περ θά καταβληθή κατά δόσεις.

3 ΜΑΊΌΥ. "Αντιμετωπίζεται ή 
σύγκλησις οικονομικής Διασκέψε- 
ως είς Ούάσιγκτων διά τάς χώρας 
τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ.

— Ό καιρός παρουσιάζει χει
ροτέρευσή καί προκαλεΐ καταστρο 
ψάς είς τήν παραγωγήν.

4 ΜΑΊΌΥ. Ό κ. Τρύγκβε Λή, 
Γεν. Γραμματεύς τοΰ Ο.Η.Ε. μετα
βαίνει είς Μόσχαν πρός έξομάλυν-

σιν τής διεθνούς καταστάσεως.
— Ό υπουργός τών Οικονομι

κών κ. Καρτάλης έπρότεινε τήν 
καθιέρωσιν τής ρήτρας τού χρυ
σού.

— Έξερράγη απεργία των μα
θητών τών γυμνασίων συνεπείςι τής 
έπιβληθείσης έκτάκτου εισφοράς.

5 ΜΑΊ ΌΥ. Ό Πρόεδρος Τρού- 
μαν έξέψρασε τήν αισιοδοξίαν του 
διά τήν έξέλιξιν τής διεθνούς κατα
στάσεως.

— Ό ύπουργός τού Συντονι
σμού κ. Τσουδερός έτόνισεν δτι 
δέν άνταποκρίνονται πρός τά πράγ 
ματα αί πληροφορία! περί όνομα- 
στικοποιήσεως τών μετοχών.

6 ΜΑ· IΌΥ. ‘Ήρχισε ή καταβο
λή τού φόρου έκ μέρους τών ‘Ελ
λήνων έφοπλιστών.

Διατυποΰνται επιφυλάξεις 
διά τήν πρότασιν περί καθιερώσε- 
ω9 της ρήτρας τοΰ χρυσού.

Ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ. έξαγγέλλει δτι 
οι δημόσιοι υπάλληλοι θά οτπεργή-
σουν άν δέν λυθή τό μισθολογικόν 
των ζήτημα.

ΤΥΠΟΡΑΦΙ ΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Κατόπιν άποψάσεως τοΰ υπουρ
γείου "Εθνικής Οικονομίας πρός τό 
παοόν θά χορηγούνται άδειαι εισα
γωγής τυπογραφικών μηχανημάτων 
μέχρις άξίας 5.000 δολλαρίων μή 
περιλαμβανομένων λυνοτυπικών καί 
μονοτυπικών μηχανών.

Διά τά είδη αυτά ώς και διά τυ
πογραφικά μηχανήματα μεγαλυτέ- 
ρας άξίας τών 5.000 δολλαρίων θά 
δοθούν άδειαι, μετά έρευναν τών 
άναγκών έκάστης έφημερίδος, πε
ριοδικού κλπ., ήτις θά γίνη παρ’ 
ειδικού μετακληθέντος Γάλλου τε
χνικού. .

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ
Κατόπιν διεξαχθεισών συνεννοή

σεων μεταξύ ’Ελληνικής καί Τουρ
κικής Κυβερνήσεως έπήλθε συμφω
νία διά τήν πληρωμήν τοΰ παλαιού 
προπολεμικού λαβεΐν τής Ελλάδος 
παρά τής Τουρκίας. Οΰτω θά έπι- 
τραπή ή εισαγωγή διαφόρων έμπο- 
ρευμάτων έκ Τουρκίας άξίας 200. 
0C 0 δολλαρίων περίπου, παραλλή- 
λως δέ θά έπιτραπή ή έξαγωγή έξ 
"Ελλάδος είς Τουρκίαν διαφόρων 
προϊόντων.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΛΕγΡΩΝ

Υπο τών παρά τφ ύπουργείφ 
Εφοδιασμού έκπροσώπων τής "Α

μερικανικής Αποστολής έπροτάθη 
είς γενομένην' σύσκεψαν έγκρισις 
τής εισαγωγής ύπό τοΰ έλευθέρου 
έμπορίου 500 τόννων αλεύρων μη
νιαίος, εις τρόπον ώστε νά δοθή 
ώθησις εις τό έμπόριον, τά όποιον 
θά δύναται νά διαθέτη τήν ώς ά
νω ποσότητα άλεύρων έλευθέρως 
°ν5υ ^εΥΧου έπί τής ποιότητος και 
τοΰ τρόπου διαθέσεως.

Η ΕΠΙΔΟΤΗΣIΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
Κατόπιν άποψάσεως τής παρά 

τφ ύπουργείφ "Εθνικής Οικονομίας 
Δ'οικήσεως "Εξωτερικού "Εμπορίου 
περιορίζεται ή προθεσμία άνοίγμα- 
τος πιστώσεων τών άδειων εισαγω
γής, τών χρηματοδοτουμένων διά 
δολλαρίων τής Ε.Κ.Α. προκειμένου 
διά τάς έπαρχίας άπό 40 είς 25 
fl μέρας άπό τής ημερομηνίας έκ- 
δόσκος τών άδειων εισαγωγής.

Υπό τοΰ υπουργού Έφοδιασμί 
κ. Μανέτα άνεκοινώθη δτι λόγ 
τής έπιδράσεως, τήν όποιαν έχει 
τιμή τών βαμβακερών ΰφασμάτι: 
έιτί τής διαμορφώσεως τού τιμαρίί 
μου δέν πρόκειται νά μειωθή ή ί 
πιόότησις τού βάμβακος.

------- · -------
ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΝ

Εκ τοΰ ύπουργείου Έψοδιασμι 
άνεκοινώθη δτι έντός τών ήμερό 
άναμένεται εις Πειραιά φορτίον ι 
1.000 τόννων ιχθυελαίου. Ή ώς t 
νω ποσότης είναι μέρος έκ τής έ' 
κριθείσης ποσότητας 3.000 τόννο 
ύπό τού ύπουργείου "Εθνικής Οίι 
νοιιίας πρός εισαγωγήν ύπό τ( 
έλευθέρου έμπορίου.

Ή ποσότης τών κομισθησομένΰ 
1 000 τόννων, ώς άνεκοινώθη, t 
δεσμευθή ύττό τού ύπουργείου Έή 
διοσμοΰ καί θά διατεθή διά διαττι 
κτικών είς διαφόρους 6ιομηχανί< 
πρός ύδρογόνωσιν διά πσρασκεν 
λιπαρών
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΕΡΡΕΛ 
ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΞΑΓΩΓΑΣ ΕΙΣ Η. Π. Α.

ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ 2ΥΜΦΩΝΙΛΙ ME TAX ΑΛΛΑΧ ΧΩΡΑΣ

0κ. ΤΖΟΝΣ 
ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

ΤΟΥ ΙΣΧΥ0ΝΤ0Σ ΕΝ ΕΑΛΑΛΙ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ό ευρισκόμενος είς Οΰα'σιγκτων 
5ευθυντής τής Διοικήσεως Εξωτε
ρικού ’Εμπορίου τού υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας κ. Τέρρελ, είς 
συνέντευξίν του προς τούς δημόσιό 
γράφους, άπεκάλυψεν δτι ή Ελ
λάς κστήρτισε σχέδια διά τήν αΰ- 
ξησιν τών εξαγωγών της πρός τάς 
'Ηνωμένας Πολιτείας καί τάς άλ
λος χώρας τής περιοχής τού δολ- 
λαρίου. Κυρίως θά έπιδιωχθή, εί- 
πεν, ή αΰξησις τής εξαγωγής 'Ελ
ληνικού καπνού καί άλλων προϊόν
των είς τήν άμερικανικήν αγοράν 
καί τάς χώρας τής περιοχής δολ- 
λορίου, αξίας 90 έκατομμυρίων δολ 
λ ορίων, καί τούτο εντός τού τρέ

χοντος οικονομικού έτους, ήτοι μέ
χρι τής 30ής ’Ιουνίου.

Ό κ. Τέρρελ, έν συνεχεί<?, έδή- 
λωσεν δτι αί έξαγωγαί ‘Ελληνικών 
προϊόντων έλπίζεται ούτως δτι θά 
φθάσουν διά τό έτος 1950 — 1951 
είς τα 100 εκατομμύρια δολλαρί- 
ων, μέ προοπτικήν νά άνέλθουν κα
τά τό επόμενον έτος είς 140 εκα
τομμύρια δολλάρια.

Διά τήν επιτυχίαν τού σχεδίου 
ίνισχύσεως τής έξαγωγικής προσπα 
θείας, ό κ. Τέρρελ άνεκοίνωσεν, ό
τι ιδρύεται είς Ούάσιγκτων ειδικόν 
ν,ιαφεΐον υπό τήν διεύθυνσιν τού 
Π. Βαχαβιόλου, καί τό όποιον θά 
ιελή ΰπό τήν έποπτείαν τού πρε-

οβευτού τής 'Ελλάδος είς Ηνωμέ
νας Πολιτείας.

Ο κ. Τέρρελ έδήλωσεν έν συνε
χείς δτι έκτος τής συζητήσεως τών 
πρός τήν ’Αμερικήν έξαγωγών ‘Ελ
ληνικών καπνών, έλπίζεται δτι ά- 
νατολικοΰ τύπου τοιαΰτα θά ανα
κτήσουν τάς πρώην αγοράς είς τήν 
Μ. Βρεταννίαν καί Δυτικήν Γερμα
νίαν, άν καί πρός τούτο θά χρεια- 
σ5ή έντονος προσπάθεια.

Άναφερόμενος γενικώτερον είς 
τήν οικονομικήν κατάστασιν τής 
‘Ελλάδος, ό κ. Τέρρελ έτόνισε τάς 
μεγάλας καταστροψάς τάς οποίας 
προεκάλεσεν είς τήν χώραν ή κομ
μουνιστική έπίθεσις καί δτι διά 
τούτο θά χρειασθή καί νέαν βοήθει

αν μετά τήν λήξιν τού σχεδίου 
Μάρσαλ.

Άπό 6 — 30 ’Απριλίου έδόθη- 
σαν άδειαι έξαγωγής ειδών συνο
λικής αξίας 1.158.000 δολλαρίων. 
Το ποσόν τούτο αντιπροσωπεύει έ- 
ξαγωγήν μετάλλων 650.000 δολλα 
ρίων, οίνων καί οινοπνευματωδών 
ποτών 306.000 δολλ., κολοφωνίου 
147.000 δολλαρίων καί διαφόρων 

άλλων προϊόντων άξίας 23.000 δολ 
λαρίων. Αί έξαγωγαί κατά χώρας 
έχουν ώς εξής: Είς ’Αγγλίαν 250. 
000 δολλαρίων, ’Ιταλίαν 242.000, 
Γερμανίαν 201.000, 'Ολλανδίαν 
140.000, Νορβηγίαν 66.000 καί 
μικρ τέρα ποσά διά τάς λοιπάς 
χώρας.

ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Έπιφυλακτικότης τών συναλλασσό
μενων καί σχετική απραξία διακρίνει 
τήν_άγοράν χρεογράφων, κα6’ δλον τό 
υπό έπισκόπησιν 15)θήμερον (20)4—- 
4)5)50).

Άπασαι σχεδόν αί άξίαι, καί ιδίως 
αί έταιρικαί, συνεπείς τής παρατη
ρούμενης έσχάτως ζωηρός προσφοράς,

άπώλεσαν άρκετάς είσέτι εκατοντάδας 
μονάδων, έν συγκρίσει πρός τό προη- 
γούμενον κλείσιμόν.

Αί συναψθεΐσαι κατά τό 15θήμερον 
τούτο τοΐς μετρητοϊς συναλλαγαί ή- 
σαν, κατά πολύ περιορισμένοι, συγ- 
κρινόμεναι καί πρός έκείνας τού προ
ηγουμένου 15θημέρου, διεκυμάνθησαν 
δέ, ώς άκολούθως, κατά κατηγορίας 
τίτλων :

Καμπάς 100.000
Ο ϊνοπνευματοποΰας 19.000
Οίνων 46.000
ΖΑΑΕ 80.000
Φιξ 109.000
Ηλεκτρικής 15.000
Χαρτοποιίας 137.000
ΒΙΟ 27.500
Γ εωργικής Β ιομηχανίσς 15.000
Δ. Υ. Προσόδων 145.000
Εθνικής Άσφαλιστ. 770.000
Ιπποδρομιών 33.000

Προμηθεύς 19.000
ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Κατά τό άπό 20)4—4)5)50 χρονι
κόν διάστημα έγένοντο άρκεταί άγορα 
πωλησίαι επί τών <άποδε ικτ ικών συ
ναλλάγματος» πέριξ τών δραχμών 22. 
000, διά τά είς λίρας στερλίνας 
«μτόν» καί δραχμών 10.000, διά τά 
είς δολλάρια Η.Π.Α. τοιαΰτα, άξίας 
πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.

Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ

Έν τώ Χρημστιστηρίφ ’Αθηνών έ
γένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι, κατά 
τό από 24)4—4)5)50 χρονικόν διά-

ΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΑΙ 
ΤΩΝ ΕΞ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Τό ύπουργεΤον ’Εθνικής Οικονο
μίας δΓ έγκυκλίου του διευκρινίζει 
ύτι το έκάστοτε παρουσίαζα με νον 
ενεργητικόν υπόλοιπον υπέρ τής 
Ελλάδος τού μετά τής 'Ελβετίας 
λογαριασμού κλήριγκ θα χρησιμο- 
ποιήται έφεξής διά τήν εισαγωγήν 
ελβετικών προϊόντων περιλαμβα
νόμενων είς τήν ίσχύουσαν έμπορι 
κήν συμφωνίαν καθώς καί είς τό γε
νικόν πρόγραμμα εισαγωγών κατά 
την κάτωθι αναλογίαν:

40 % μηχανήματα καί άνταλλα- 
κτικά, 20 % χημικά προϊόντα, 20% 
φαρμακευτικά και 20 % λοιπά προ
ϊόντα.

Ηδη διά τής ώς άνω άνακοινώ- 
σεως παρέχεται ή δυνατότης εισα
γωγής ύφασμάτων έξ 'Ελβετίας διά 
τών ιδιωτικών ανταλλαγών, όσον 
καί νημάτων ραιγιόν, διά τού κλή- 
ριγκ.

135.000 1 10.000
24.000 20.000
54.500 49.000
84.000 80.000

142.000 128.000
20.000 18.000

150.000 137.000
32.000 27.500
20.000 19.000

160.000 145.000
880.000 770.000
44.500 37.000
20.000 19.000

οτημσ, μεταξύ κοσωτάτης τιμής 223. 
C00 καί άνωτάτης 225.300, μέ κλεί- 
σιμον 223.800 δραχμών, δΓ έκάστην 
χρυσήν λίραν ‘Αγγλίας.

Έν δέ τή έλευθέρςι αγορά διεκυμάν- 
θη αΰτη μεταξύ κατωτάτης τιμής δραχ 
μών 22.800 καί άνωτάτης 225.500, 
μέ κλείσιμον 224.100, δΓ έκάστην 
χρυσήν λίραν.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι, κα
τά τό άπό 20)4—4)5)50 χρονικόν 
διάστημα, διεκυμάνβησαν, έν τή έλευ- 
8έρς* άγορά, μεταξύ δραχμών 0,10— 
0,12 %.

Η ΘΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ

Τό ύπουργεΤον ’Εθνικής Οικονο
μίας δΓ έγγραφου του πρός τάς 
Επίτροπός ’Ελέγχου Τιμολογίων 

(ορισμένων περιφερειών παρέχει ο
δηγίας διά τήν θεώρησιν τιμολογί- 
ωυ έξαγομένων προϊόντων, είς τρό
πον ώστε νά άποκλεισθή ό αδικαι
ολόγητος καί επιζήμιος διά τήν έ- 
θνκήν οικονομίαν συναγωνισμός, ό 
σημειούμενος ιδίως έπί έξαγωγών 
δΓ ιδιωτικών ανταλλαγών.

---  ·----
Η ΕΜΜΕΣΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Κατά ληφθείσας είς τό ύπουρ- 
γεϊον Εθνικής Οικονομίας πληροφο 
ρίας συνεχίζονται ες Παρισίους αί 
διαπραγματεύσεις μεταξύ τής Ελ
ληνικής άντιπροσωπείας καί τών 
αντιπροσωπειών ‘Αγγλίας, Βελγί
ου καί Γαλλίας διά τήν αΰξησιν τού 
κονδυλίου τής έμμέσου πρός τήν 
'Ελλάδα βοήθειας.

ΕσΩΤΕΡ IΚΑ ΔΑΝΕΙΑ.Έκ τούτων άξ ,άλογον κίνησιν εΐχον τά έξης, διακυ- 
μανθέντα ώς άκολούθως :

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
1881 -1884 33.000 45.000 44.000
Μονοπωλίων — Παγίου 29.000 38.000 38.000
Ααρίσης 35.000 55.000 37.000
Κεφαλαιώσεως 35.000 60.000 35.000
Μοναστηρίων 25.000 29.000 25.000
1910 110 έκατομ. 28.000 37.000 33.000
1914 500 έκατομ. 43.000 57.000 56.500
Προσφυγικοΰ 49.000 58.000 58.000
"»δ ρεύσεως 3.650.000 4.640.000 4.190.000
Σ ταθεροπο ιήσεως £ 49.000 60.000 49.000
Παραγωγικού 1931 43.000 48.000 48.000
Κτηματικής 4 % % 90.000 110.000 1 10.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ, Έκ τούτων μόνον τών ‘Ανταλλαξίμων 8 % καί 6
% έκινήθησαν διακυμανθέντα μεταξύ κατωτάτης τιμής 2.700 καί άνωτάτης

3,000, μέ κλείσιμον 3.000
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ! ΑΞΙΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασσόμενους

αί έξής, διακυμανθεΐσα: ώς άκολούθω ς

Ελλάδος
Κατωτάπη Άνωτάτη Κλείσιμον
1.280.000 1.425.000 1.330.000

Αθηνών 50.000 58.000 53.500
’Εθνικής 9.650.000 11.610.000 10.130.000
Έμπορικής 76.000 92.000 84.000
Κτηματικής 295.000 321.000 295.000
Λαϊκής 440.000 500.000 495.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ ΚΛΠ, ΑΞΙΑΙ. Έκ τών μάλλον κερδοσκσττουμένων άξιων
τούτων άξΓ0λογον κίνησιν εΐχον αί έ ξ’ής διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως :

Κατωτάη Άνωτάτη Κλείσιμον
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 98.000 125.000 112.500

ΙΠΑΠ 20.000 21.000 20.000
Μι χαλινός 100.000 130.000 100.000
Λιπασμάτων 202.000 272.000 230.000
Πυριτιδοποιείου 180.000 280.000 215.000
Χημικής Βιομηχανίας 17.000 17.000 17.000
Χρωματουργείων 290.000 340.000 300.000
’Εριουργίας 49.000 58.500 51.700
ί ιειρσϊκή - Πατραϊκή 225.000 235.000 230.000
FT ΜΑ 133.000 155.000 138.000
Χρυσαλλίς 77.000 86.000 80.000
'Ατλας 19.300 26.000 22.000
"Ηρακλής 145.000 190.000 167.000
Γ ιτάν 75.000 97.000 87.000Τσιμέντων Χαλκίδος 36.000 40.000 38.000
‘Επιχειρήσεων έν Έλλάδι 42.500 43.000 43.000Βασιλειάδης 1.000.000 1.200.000 1.200.000Σωληνουργεία 102.000 102.000 102.000Χαλκού 93.000 93.000 93.000

Κατ' άνακοίνωσιν τού υπουργού 
Οικονομικών κ. Καρτάλη, εντός των 
ημερών πρόκειται νά συζητηθή ε ό
ρε ια σύσκεψις, είς τήν οποίαν 9ά 
κληθούν νά μετάσχουν οΐ διοικηταΐ 
και γενικοί διευθυνταί τών Τραπε
ζών. Είς τήν έν λόγφ σύσκεψιν ό ευ
ρισκόμενος άπό ημερών ένταΰθα άν 
τιπρόεδρος τής «Φέντεραλ Ρηζέρβ 
Μπάνκ», κ. Τζόνς, θά έκθέση τάς 
απόψεις του κατόπιν γενομένης 
παρ' αυτού σχετικής μελέτης, ώς 
πρός τό ‘Ελληνικόν Τραπεζικόν 
σύστημα. Ώς γνωστόν ό έξ ’Αμερι
κής τραπεζικός μετεκλήθη ΰπό 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ίνα 
μελετήση τήν όργάνωσιν καί λει
τουργίαν τού ‘Ελληνικού τραπεζι
κού συστήματος καί είσηγηθή είς 
τήν Κυβέρνησή τάς διαρρυθμίσεις 
αϊτινες κατά τήν γνώμην του πρέ
πει νά έπινεχθοΰν ίνα δυνηθή ό τρα
πεζικός μηχανισμός ν’ άνταποκρι- 
θή είς τάς ηύξημένας μεταπολεμι
κός υποχρεώσεις του, καί ίδιαιτέ- ‘ 
ρως είς ό,τι άφορφ τήν καλυτέ'ραν 
διοχέτευσιν πρός τήν οικονομίαν' 
τών κεφαλαίων τής βοήθειας έκ τού 
σχεδίου Μάρσαλ, είς τρόπον ώστε 
νά επιτευχθή καλύτερον ή άνασυγ- 
κμότησις τής χώρας.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΤΩΝ ΣΦΑΓΙΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τού υπουργείου 
τών Οικονομικών άπαγορεύεται προ 
σωρινώς ή εισαγωγή σφαγίων ζώ
ων, βοοειδών καί αιγοπροβάτων έκ 
Λιβάνου καί Συρίας. Ή άπόφασις 
δεν θά έψαρμοσθή διά τά σφάγια 
τά ευρισκόμενα έν πλφ.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΚΑΦΕ ΕΚ ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ

Τό ύπουργεΤον ‘Εθνικής Οικονο
μίας άπεφάσισε τήν χορήγησιν ά
δειας εισαγωγής 500 τόννων κα
φέ έκ Βραζιλίας, άξίας 350.000 
δολλαρίων. "Ηδη ή "Ενωσις Εισα
γωγέων Καφέ προέβη είς τήν προ- 
κήρυξιν δημοπρασίας διά τήν ει
σαγωγήν τής ώς άνω ποσότητας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Τό ύπουργεΤον ‘Εθνικής Οίκονο- 
μιας ήρχισε έκδίδον άδειας εισαγω
γής βα’μβακος, έναντι προβλεψθεί- 
υης ποσότητας 8 χιλ. τόννων, χω
ρίς άντίστοιχον ύποχρέωσιν τών 
β.ομηχάνων περί άγοράς άναλόγου 
ποσότητος έγχωρίου βάμβακος. 
Κατόπιν τούτου έσημειώθη ύποχώ- 
ρησις τής τιμής τού έγχωρίου βάμ
βακος.

Η ΕΑΛΗΝΟΓAAA IΚ Η 
ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ανεκοινώθη άρμοδίως ότι εντός 
τών ή μερών άναχωρεΐ είς Παρισί
ους Ελληνική άντιπροσωπεία, ή 
οποία θά διεξαγάγη διαπραγμα
τεύσεις διά τήν άνανέωσιν τής'Ελ- 
ληνογαλλικής έμπορικής συμφωνίας 
ήτις λήγει την 5ην ’Ιουλίου.


