
ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΖ
,ΤΚΑΡΕΖΙΤΙΚΙ" — ORGANE DE L'ASSOCIATION DES EMPLOYES DE LA BANQUE NATIONALE DE GRECE

ΓΡΑΦΕΙΑ :
Ροΰσβελτ (’Ακαδημία?! 60 — Τηλ. 27.954

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΝΙΚΗΤΑΣ Δ. ΤΣΑ Ι ΛΑΣ 1 — 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 1950
Έτος Δέκατον πέμπτον (Περίοδος Β’) __ ΑΡΙΘ. 15

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕ
Μελέτη του κ. Δ. ΖΑΜΑΝΟΥ, Τμη- 

ματάρχου Εθνικής TponeCnc

ΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ

Η ΠΙΣΤΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΔΙ
ΟΡΘΑ ΤΑ ΔΙΑΤΥΠΟΘΕΝΤΑ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΡΘΡΩΝ
ΤΟΥ Κ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αι γνώμαι έγκυρου πολιτικής κοί οικονομικής προσωπικότητος
(Εις το προηγούμενον ψύλλον 

τής «Τραπεζιτικής» άνεδημοσι- 
εύθησαν έκ τής έγκριτου έφημε- 
ρίδος «Καθημερινή» δύο άρθρα 
τοΰ Διοικητοΰ τής Εθνικής Τρα- 
πέζης κ. Γεωργίου Πεσμαζό- 
γλου, έκ των όποιων τό εν Εφε
ρε τον τίτλον «Ή πίστις» καί το 
έτερον τόν τίτλον «Αι Τραπε- 
ζαι».

Τά άρθρα αυτά άπετέλεσαν 
άπάντησιν προγενεστέρου άρ
θρου τοΰ Διευθυντοΰ τής «Καθη
μερινής» κ. Γ. Α· Βλάχου, δστις 
ήσχολήθη διά μακρών μέ τά Τρα 
πεζιτικά ζητήματα, έν συνδυσ- 
σμφ προς τήν γενικωτέραν οι
κονομικήν κατάστασιν τής Χώ

ρας·
Ή «Τραπεζιτική» ύπεσχέθη ό

τι θά ζητήση τάς γνώμας δια
φόρων προσωπικοτήτων τής πο
λιτικής και οικονομικής ζωής έ- 
πί τοΰ γενικωτάτου αύτοΰ ζητή
ματος καί έπί των συμπερασμά
των, τά όποια προκύπτουν.

Ούτως Εγκυρος πολιτική καί 
οικονομική προσωπικοτης, άνελ- 
θοΰσα είς άνώτατα τής πολιτεί
ας άξιώματα εύηρεστήθη νά έκ- 
θέση συνοπτικώς τάς έν προκει
μένη αντιλήψεις της, μέ τήν έ- 
πιψύλαξιν όμως τηρήσεως άνω- 
νυμίας. Ή «Τραπεζιτική» σε6σ- 
μένη τήν έπιθυμίαν αύτήν φέρει 
είς τήν δημοσιότητα τάς Αντι
λήψεις τής έν λόγφ προσωπικό
τητος έπιφυ\ασσομένη νά ζητή
ση τάς γνώμας καί άλλων ειδι
κών οικονομικών παρανόντων τοΰ 
τόπου):
Άνέγνωσα μετά πολλοΰ ένόιαψέ- 

ροντος τά δημοσιευθέντα είς τήν Ε- 
φημερίδα «Καθημερινή» άρθρα τού 
Διοικητοΰ τής ’Εθνικής Τραπέζης 
κ. Πεσμαζόγλου.

Συμφωνώ μέ τήν έκτιθεμένην άν- 
τίληψιν δτι ό Νόμος Ί 8 δέν έξεμη- 
δένισε τάς μέχρι τής έποχής έκει- 
νης δοσοληψίας, άλλά τάς εις δραχ- 
μάς άπαιτήσεις ΰπέρ τών όφειλόν- 
των δραχμάς. Είναι έπισης όρθη ή 
διαπίστωσις δτι τό Κράτος δέν Ε

πιτρέπει εις τους έπιθυμοΰντας ή 
τούς δυναμένους νά διακανονίσουν 
τά προς τήν άλλοδαπήν Ιδιωτικά 
χρέη των ούτε καν ΰπό τούς υφι
σταμένους συναλλαγματικούς περι
ορισμούς, πράγμα τό όποίον άναμ- 
φιβόλώς άποκλείει τήν άποταμίευ- 
σιν καί κλονίζει τήν πίστιν μας Α
πέναντι τοΰ έξωτερικοΰ.

Πρέπει νά δεχθώμεν δτι είναι υ
περβολική ή έλπίς δτι ή διευθέτη- 
σις τών οικονομικών μας δύναται 
νά στηριχθή άποκλειστικώς καί μό
νον είς τήν μετά τό 1952 παράτα- 
σιν τής ’Αμερικανικής Βοήθειας. 
ΔΓ αυτό ακριβώς είναι όρθή ή δια- 
πίστωσις δτι Εγκαιρος ρύθμισις 
τοΰ Δημοσίου χρέους καί ή Αποφα
σιστική άντιμετώπισις τοΰ πληθω
ρισμού είναι τά Επιβαλλόμενα μέ
τρα.

Θά ήτο μωρός Εκείνος, ό οποίος 
έπίστευε δτι ή έπαναβίωσις τής 
πίστεώς μας είναι στοιχεΐον μή 
χρήσιμον διά τήν οικονομικήν μας 
άνόρθωσιν. Καί ή πιθανότης δτι οί 
δανεισταί μας θά δεχθούν όρους 
συμβιβασμού μή άντιτιθεμένους είς 
τό περιεχόμενον τής ’Αμερικανικής 
βοήθειας, άσφαλώς δύναται νά ό- 
δηγήση είς Επωφελείς λύσεις.

"Ετερον σημεΐον, τό οποίον πρέ
πει νά μάς όπασχολήση είναι ή ά- 
ξιοποίησις τής πραγματικής Αξίας 
τών άποταμιευτικών καταθέσεων, ή 
οποία άσφαλώς δύναται νά γίνη ά- 
ζημίως, δταν μέρος τής ζημίας έξι- 
σωθή μέ τά κέρδη τών ώφεληθέν- 
των.

Τά βασικά αύτά σημεία άναφέ- 
ρονται είς τό πρώτον τών άρθρων, 
τό όποιον μέ ευρίσκει σύμφωνον.

"Οσον άφορφ τό δεύτερον άρθρον 
τοΰ κ. Πεσμαζόγλου, τό άφορών τάς 
Τραπέζας, εϊμεθα υποχρεωμένοι νά 
παραδεχθώ μεν δτι, αί διαπιστώσεις 
του είναι όρθαί καί είς άλλα ση
μεία, άλλά καί είς τήν Εξαρσιν τών 
Επιτυχιών τοΰ Τραπεζιτικού ’Οργα
νισμού καί τοΰ πιστωτικού μας συ
στήματος.

Πράγματι, τό πιστωτικόν μας 
σύστημα ένέπνευσεν Εμπιστοσύνην

είς τό Εξωτερικόν, προσείλκυσε ξέ
να κεφάλαια, συνεπλήρωσε τήν Ε
σωτερικήν μας άποταμίευσιν καί 
ύπεστήριξεν Επωφελώς τήν παρα
γωγικήν μας, άλλά καί τήν Εθνικήν 
μας δραστηριότητα.

Οΐ μεσολαβήσαντες πόλεμοι καί 
αί έθνικαί περιπέτειαι Εδημιούργη- 
σαν άναμφιβόλως κενά είς τήν συ
νέχειαν τής πλήρους Εφαρμογής τοΰ 
πιστωτικού μας συστήματος καί έ- 
προκάλεσαν σοβαράς ζημίας είς 
τήν Εθνικήν μας Οικονομίαν-

Καί είναι όρθή ή διαπίστωσις 
τοΰ κ. Πεσμαζόγλου δτι, τά αλλε
πάλληλα Νομοθετήματα), τά 
ποια άνευ μελέτης καί άνευ Εμπερι
στατωμένης έξετάσεως τών λόγων 
έκδόσεώς των έφηρμόσθησαν, συνε- 
τέλεσαν κατά πολύ είς τήν Εξάρ- 
θρωσιν τοΰ άρτιου μέχρι τότε πι
στωτικού μας συστήματος.

Είναι λυπηρά ή διαπίστωσις τοΰ 
ανταγωνισμού μεταξύ τών Τραπε
ζών, Ενός ανταγωνισμού άρνητικοΰ, 
ό όποιος μόνον ζημίας δύναται νά 
προκαλέση. Ούτως έπήλθεν αϋξησις 
τών Εξόδων τοΰ τραπεζιτικού μας 
συστήματος καί γενικώτερον βλάβη 
καί ζημία.

‘Ως προς τά συμπεράσματα τοΰ 
κ. Πεσμαζόγλου, διά τήν προταθεΐ- 
σαν ύπό τής «Καθημερινής» λύσιν 
τής συγχωνεύσεως τών Τραπεζών 
καί εϊδικώς τών δύο μεγάλων, Ο
φείλω νά τά συμμερισθώ. Διότι και- 
τοι πιστεύω είς τήν ορθότητα πό
σης έπιφυλαξεως δια την συντελε- 
σθεΐσαν προ 20ετίας διχοτόμησιν, 
είμαι ύποχρεωμένος νά παραδεχθώ 
δτι ή εικοσαετία αΰτη άποτελεί εν 
δεδομένον καί ή έφαρμοσθεΐσα τα
κτική Αποτελεί πλέον παράδοσιν.

’Ορθόν λοιπόν είναι τό συμπέρα
σμα τοΰ Διοικητοΰ τής Εθνικής 
Τραπέζης διά τόν περιορισμόν τής 
Τραπέζης τής 'Ελλάδος είς τήν ά- 
σκησιν τοΰ έκδοτικοΰ προνομίου 
καί διά τήν μέ όλίγην καλήν θέλη- 
σιν Επαναφοράν τής ’Εθνικής Τρα
πέζης καί τών λοιπών Τραπεζών 
είς τόν προπολεμικόν των ρόλον, 
άφοΰ, δπως όρθώς διαπιστοΰται, Ε
ξακολουθούν νά άποτελοΰν ύγιεΐς 
όργανισμούς εύκόλως συγχρονιζο- 
μένους.

Β'.
Είς την άφηρημένην ΰπόθεσιν πα

ραγωγής έπιτευχθείσης διά τών φυσι
κών μόνον δυνάμεων τοΰ ανθρώπου, ά- 
ποταμίευσις δύναται νά γίνη είς τό 
τμήμα εκείνο τών προϊόντων, τό όποί- 
αΰστηρών καί απαραιτήτων άναγκών 
τοΰ άνθοώπου.

Άλλά θεωροΰντες έν τή πραγματι- 
κότητι το φαινόμενον τής παραγωγής, 
βλέπομεν δτι ή προσπάθεια τοΰ αν
θρώπου, δέν είναι ό μόνος συντελε
στής καί δτι απαιτείται ή συμβολή 
καί άλλων παραγόντων, τών όποιων 
ή συνδρομή δέν παρέχεται δωρεάν.

Κατ’ αυτόν τόν τρόπον, ή παραγω
γή δύναται νά παραβληθή μέ μίαν 
ανταλλαγήν, ήτις λαμβάνει χώραν με
ταξύ τοΰ ανθρώπου καί τής φύσεως 
κατά τήν οποίαν άμψότεροι παραχω
ρούν άμοιβαίως τά άγαθά, τά όποια 
ό μέν καταναλίσκει είς παραγωγικός 
δαπάνας, ή δέ άφήνει είς χείρας τοΰ 
πρώτου, ώς αποτέλεσμα παραγωγής 
‘Η κατά μέρος φύλαξις άξίας ίσης 
πρός τήν κσταναλωθεΐσαν, δέν άποτε- 
λεΐ άποταμίευσιν, άλλ’ άντικατάστα- 
σιν καταναλωθείσης άξίας.

Ή άποταμίευσις προϋποθέτει τήν 
άντικατάστασιν ταύτην, ώς έκ τών 
προτέρων συντελεσθεΐσαν καί δέν δύ- 
ναται νά άσκηθή υπό τοΰ παραγωγού 
είμή έπί τοΰ πλεονάσματος, δπερ ά
ποτελεί τά κέρδος του.

Δυνάμεεθα νά γενικεύσωμεν τό ά- 
ξίωμα τοΰτο έπεχτεινόμενοι είς τό σΰ- 
νολον τών αποτελεσμάτων τής παρα 
γωγής μιας χώρας καί νά ε'ίπωμεν ό
τι τά έν γένει κεφάλαια, έπί τών ο
ποίων εν Εθνος δύναται νά έφαρμόση 
άποταμίευσιν τών προϊόντων είναι τό 
άπομένον διαθέσιμον τμήμα μετά τήν 
άφαίρεσιν τής άπαιτουμένης ποσότη
τας διά τήν διατήρησιν τών παραγω
γικών δυνάμεων τής χώρας.. Δηλαδή. 
όταν άφαιρεθώσι τά άναγκαΐα άγαθά 
διά τούς παραγωγούς, τά Εξοδα άνα- 
νεώσεως τών πρώτων υλών καί αί ά- 
παιτούμεναι δαπάναι διά τήν έπανόρ- 
θωσιν τοΰ παγίου κεφαλαίου, τό άπο- 
μενον αποτελεί τό καθαρόν προϊόν τής 
έθνικής παραγωγής.

Τό πλεόνασμα τοΰτο, τό όποιον ή- 
δΰνατο νά άπαταμιευθή συμπεριλαμ
βάνει τό σύνολσν τών έπιτευχθέντων 
κερδών άπό όλους τούς παραγωγούς 
καί σχηματίζει τό ποτόν τής έθνικής 
άποταμιεόσεως,

Τό συμπέρασμα αυτό Εξαγόμενον 
κατά τά άνωτέρω, διά νά μείνη έν 
άληθείςι, δέον νά διατηρηθή έν άπολύ- 
τω γενικότητι, διότι θά έπέψερε σύγ- 
χυσιν άν ήθελέ τις νά πεοιστείλη αυ
τό είς ειδικήν περίπτωσιν ή είς σύνο- 
λον περιπτώσεων.

Έν τούτοις, πορατηροΰμεν δτι, αν 
το συνοίλον τοΰ καθαροΰ προϊόντος 
σχηματίζει τό^ περιεχόμενον τής άπο- 

ταμιεύσεως, τό προϊόν τοΰτο δέν άπο-

ταμιευεται ποτέ εξ ολοκλήρου, διότι 
δέν είναι ποτέ δυνατόν ν’ άποταμιεν· 
θή έξ ολοκλήρου.

Πράγματι, άφ’ ένός ή ίκανοποίη- 
σις τών προσωπικών άναγκών όλων 
τών παραγωγών (εν έκ τών στοιχείων 
τών συμπεριλαμβανομένων είς τά ά- 
φαιρούμενα έκ τού μικτοΰ προϊόντος) 
δύναται νά είναι περισσότερον εύρεία 
καί κατά συνέπειαν νά έπιφέρη μεί- 
ωσίν τής έκτάσεως τής άποταμιεύσε- 
ως. Αφ’ Ετέρου, τά Εθνη, ΰπολογίζουν 
Εκτός τών παραγωγών καί τών οικο
γενειών των, τάς οποίας οφείλουν νά 
διατηρήσουν διά τήν διαιώνισιν τοΰ 
είδους, είς τούς μή παραγωγούς, οϊ- 
τινες έξ άνωτέρας βίας (γήρας, άνα- 
πηρία), ή έξ ιδίας θελήσεως (οκνηρία 
έγκληματικότης) ή έξ ένεργείας τού 
Κράτους (αϋξησις τοΰ Διοικητικοΰ 
προσωπικού) καταναλίσκουν χωρίς νά 
παράγουν, μειώνσντες οΰτω τό κεφά- 
λσιον άποταμιεύσεως.

Ή κατανάλωσή αυτή δύναται νά 
θεωρηθή δτι άποτελεί τά γενικά Εξο
δα, άτι να Εχουν ώς άποτέλεσμα τήν 
μείωσιν τοΰ καθαροΰ προϊόντος τοΰ 
Εθνους, δπως τά μή άναγκαΐα γενικά 
Εξοδα βιομηχανικής έπιχειρήσεως 
μειώνουσι τό κέρδος.

7.— Ή άποταμίευσις, σταν άσκεί- 
ται έπί τοΰ άποτελέσματος τής πα
ραγωγής, δέν ευρίσκει Εδαφος είμή 
είς τό περιωρισμένον Εκείνο τμήμα δ
περ άποτελεί τό καθαρόν προϊόν.

Αλλά δταν ή δράσις της εκτείνε
ται είς τάς παραγωγικάς υπηρεσίας 
τό πεδίον της ευρύνεται είς σημεΐον 
τοιούτίρν, ώστε νά γίνηται σχεδόν ά- 
περιόριστος.

Αποταμίευσις είς τήν παραγωγι
κήν δύναμιν, είναι, δπως ίδωμεν, μεί- 
ωσις τών γινομένων παροχών είς τήν

"ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ..............
Τό Τραπεζικόν ζήτημα καί αί 
γνώμαι πολιτικής καί οικο
νομικής προσωπικότητος Ε
πί τών τραπεζιτικών ζητη- 
μα’των. — Ή Άποταμί- 
ευσις, ύπό τοΰ κ. Δ. 
Ζαμάνου. — Τό πρώτον 
Υποκατάστημα, ύπό τοΰ κ.

Ν. Σταθάτου. — Σκέψεις 
καί Κρίσεις. — Συνέντευξις 
μετά τού Υπουργού τής 
‘Εμπορικής Ναυτιλίας κ 
Κωστοπούλου. — Προς ΐ- 
δρυσιν ξενώνας διά τούς 
"Ελληνας μετανάστας, ύπό 
τοΰ κ. Π. Κριναίου. — Ή 
διαδικασία χορηγήσεως δα
νείων άπό τό Σχέδιον Μάρ- 
σαλ. — Οΐκονομικαί ειδή
σεις Εξωτερικοΰ. — Τά κυ- 
ριώτερα Εμπορεύματα. —
Ή Χρηματαγορά ’Αθηνών.— 

Οικονομικοί ειδήσεις.
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θύνσεώς των

Διαχειριστής:
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Άδύδου 53 — Τηλ. 72.690 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 11 6

παραγωγήν καί κατ’ άκολουθίαν μεί 
ωσις τού τμήματος διά προαφαψέσε- 
ως έκ τού μικτού προϊόντος εν είδει 
προεισπράξεως τών παροχών

Άναλύοντες τάς παροχάς πρός τόν 
σκοπόν νά διακρινωμεν τσ συστατικά 
αώτων στοιχεία, παρατηρονμεν ότι υ
πάρχουν είς αυτός δύο συντελεσταί. 
Ή έργασία τού άνθρωπον κατά πρώ
τον λόγον, αντιστοιχούσα είς τήν προ
σπάθειαν, καί κατά δεύτερον λόγον ή 
πρώτη ύλη, ήτοι τό κυκλοφορούν κε
φάλα ι ον,

Παρετηρήσαμεν είς τά προηγούμενα 
δτι ή δημιουργία τού έργαλείου ήτο 
ή πρώτη άποταμίευσις πραγματοποιη- 
θεσα χάρις είς τήν προσπάθειαν. Τού
το συν τη παρόδιρ τού χρόνου έθεω- 
ρήθη ώς σταθερόν κεφάλαιον, τού ό
ποιου ό ρόλος έμεγάλωσεν είς σημεν 
ον ώστε νά θεωρήται άπό τους οικονο
μολόγους ώς τρίτος συντελεστής καί 
όχι όλιγώτερον άπαραίτητος τής πα-

όποίας είναι άπαραίτητον νά διεκρι- 
νήσωμεν,

Τό έπιτνγχανόμενον κέρδος δέν εί
ναι συνήθως άνάλογον τής ένεργηθεί- 
σης μειώσεως. Η αιτία άποδίδεται είς 
τό δτι ή γενομένη οικονομία έπιφέρει j 
σχεδόν πάντοτε αΰξησιν τινά είς τόν ι 
ένα ή τόν άλλον συντελεστήν καί ή 
πραγματοποιηθεΐσα οικονομία άπό τής 
μιάς πλευράς μειώνεται άπό τήν αυ- 
ξησιν τών έξόδων τής άλλης.

‘Ο άνθρωπος δέν ήδυνήθη νά πολ- 
λαπλασιάση τά έργαλεΐα τής έργασί- 
ας του καί νά τελείοποιήση χωρίς νά 
διαθέση πρός τούτο μίαν συνεχώς αύ- 
ξανομένην ποσότητα έργασίας καθώς 
καί π ρωτάς ΰλας.

Ολα αυτά τά έργαλεΐα, πού τού 
παρέχει ή φύσις, καθώς καί αυτά τά 
παντός είδους, τά όποια κατεργάζε
ται καί κατασκευάζει, τά ζώα, τών ό
ποιων ό αριθμός δέν είναι μικρός κα
θώς καί ή τεράστια ποσότης τών μη
χανών, τάς οποίας άδιακόπως δημι
ουργεί («ζώντα μηχανήματα» ή «δού
λοι άπό σίδερο ή άτσάλι», όπως λέ- 
γωνται), είναι υποχρεωμένος νά τά 
συντηρή, τροφοδοτή, νά τά έπισκευά- 
ζη καί νά τά βελτιώνη.

Είναι άληθές δτι ή ποσότης τής 
δαπανωμένης έργασίας κατά μονάδα 
παραγωγής, έπετεύχθη προοδευτικώς 
νά μειωθή μέχρι σημείου ώστε νά ύ- 
πάρχη έλάχιστεν περιθωρίου μειώσε- 
ώς της εις τινας παραγωγικούς κλά
δους.

Αλλά δσον τεράστιον καί άν είναι 
διά τήν άνθρωπότητα τό κέρδος τής 
προόδου αυτής, τούτο δυνάμεθα νά 
είπωμεν δέν είναι είμή μικτή άποτα- 
μίευσις, άπό τήν όποιαν πρέπει νά 
άφαιρεσωμεν τήν ποσότητα τών προ
σπαθειών καί τήν άξίαν τών πρώτων 
υλών τών καταναλωθεισών διά τήν κα
τασκευήν, άνάπτυξιν, διατήρησιν και 
συντήρησιν τών έργαλείων, μηχανών ή 
ζώων.

Χωρίς νά έχωμεν άξίωσιν σχηματι-

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Τού συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΙΤΑΟΔΤΟΥ

Ένας άπό κείνους πού συνετελέ- 
σανε στή διοργάνωσι τής ’Εθνικής 
Τραπέζης τής "Ελλάδος, ήταν ό τμη- 
ματάρχης τού υπουργείου τών Οικο
νομικών τής Γαλλίας, Λεμαίτρ. "Ο 
Λεμαίτρ έφθασε στήν "Ελλάδα τό Φε
βρουάριο τού 1842 δηλ. μετά ένα πε
ρίπου μήνα άπό τήν έ'ναρξι τών έρ- 
γασιών τής Τραπέζης καί διωρίσθηκε 
«πρώτος Βασιλικός Επίτροπος τής 
Κυδερνήσεως παρά τή Τραπέζη».

"Οπως είναι φυσικόν, ό Λεμαίτρ 
είχε ν’ άπασχοληδή μέ πολλά ζητή
ματα γιά τή θεμελίωσι καί γιά τήν 
πρόοδο τεύ νέου Ιδρύματος. "Ενα άπ’ 
αυτά ήταν καί ή ΐδρυσις ϋποκατα- 
στημοσων τής ’Εθνικής Τραπέζης 
στις κυριώτερες πόλεις τής τότε μι
κρός ‘Ελλάδος. Καί πρώτο μέρος πού 
υποδείχθηκε γιά τόν σκοπόν αυτό ύ- 
πήρξε ή Σύρος. Ή Σύρος τότε ήταν 
σέ πολύ άνθηρή οικονομική κατάστα- 
σι περισσότερο άπό οίενδήποτε άλλο 
μέρος τής ήπειρωτικής και τής άλλης 
νησιωτικής "Ελλάδος, λόγς) τής με
γάλης Εμπορικής της κινήσεως. Ή
ταν ή πρώτη εμπορική πόλις τής 
"Ελλάδος, οπού έδρασαν έμποροι με
γάλης ολκής, δπως ό πατέρας τού 
Έμμ. Ροΐδη πριν φύγη γιά τή Γένο
βα (1841). ’Ενδεικτικό τής καταστά- 
σεως αυτής τής Σύρου είναι τό γεγο
νός, δτι έκεΐ υπήρχε θέατρο άπό τό 
1830. Γιά τή Σύρο δέ καί γιά τό 
θέατρό της μάς μιλεΐ πολύ κολακευ
τικά ό Γερμανός ποιητής Πούκλερ 
Μουσκάου, πού έπεσκέφθηκε τή νήσο 
τό 1837.

Γιά τήν Υδρυσι, λοιπόν, τού κατα-

στή Σύρο μαζί μέ τόν Κεχαγιά, Πα- 
ρουσιάσβησαν δμως πολλές δυσκολίες 
πού τότε δέν κατώρθωσαν νά ύπερπη-

πράττει έκ τών χορηγηθέντων καί 
συμμορφοΰται μέ τήν κοινήν τάξιν 
καί τιμήν τών νομισμάτων, ίδίφ ώς

δηθούν. ’Αλλά ό Λεμαίτρ( δέν άφησε | πρός τήν διατίμησιν καί Γ' Ζητηθή 
τήν ιδέα. Τό 1845, δτε είχε έκλεγή παρά τής Κυδερνήσεως νά θέση είς

ενέργειαν τό περί διατιμήσεως τών

ραγωγής. Τέλος, άν καί λογίζωνται ·: σμού άξιώματος, δυνάμεθα έν συμπε- 
ες τόν υπολογισμόν τής άξίας τα 
προηγούμενα στοιχεία διά λογους που 
θά ΰποδείξωμεν περαιτέρω, δυνάμενα 
νά βεωρήσωμεν τόν χρόνον ώς τέ
ταρτον συντελεστήν τής παραγωγής.

Ή μεγαλυτέρα δυνατή παραγωγή 
μέ τήν όλιγωτέραν δυνατήν προσπά
θειαν, άποτελεί τόν σημαντικώτερον 
οικονομικόν νόμον τής οικονομίας τών 
δυνάμεων. "Ο νόμος αυτός καθοδηγεί 
τόν άνθρωπον καί είς αυτόν περικλεί
εται τό μεγαλύτερον μέρος τής οικο
νομικής έπιστήμης. Οΰτω δλαι αί μέ
χρι σήμερον έρευναι κατέληξαν είς τόν 
μοναδικόν σκοπόν τής μειώσεως τής 
ποσότητας τής άπαιτουμένης έργασί
ας διά τήν έπιτυχίαν συγκεκριμένου 
άποτελέσματος, δηλαδή είς τήν άπο- 
ταμίευσιν τών παραγωγικών υπηρεσι
ών. Καί δλαι αί Αποταμιεύσεις οίασ- 
δήποτε μορφής καί χαρακτήρας, κτ- 
τέληξαν εις τό ίδιον άποτέλεσμα: είς 
τήν άποταμίευσιν τής άνθρωπίνης έρ
γασίας.

Έν τούτοις πρέπει νά μελετηθούν 
οί διάφοροι τύποι, πού περιβάλλουν 
τήν άποταμίευσιν αυτήν καί τά μέσα 
τής πραγματοποιήσεώς της έπί τού 
ένός ή τού άλλου συντελεστού τής 
παραγωγής.

Κατ’ άρχάς φαίνεεται δτι τό κό
στος τής παραγωγικής λιτουργίας ό- 
φείλει νά μειωθή κατ’ άναλογίαν πρός 
τήν έλάττωσιν τής χρήσεως ένός τών 
συντελεστών αυτής. Τούτο θά ήτο δυ- 
ναόν &ν οί τέσσαρες συντελεσταί, πού 
άπηρηθμήσαμεν άνωτέρω ήσσν άπομε- 
μονωμένοι ό είς τού άλλου. ’Αλλά λό
γω τής άλληλεξαρτήσεως καί τής σνμ- 
πλέξεώς των, τήν όποιαν έσημείωσαν 
άνωτέρω, προκύπτουν δυσκολίαι, τάς

ρασματι νά διατυπώσωμεν τάς άνω
τέρω παρατηρήσεις ώς έξής:

Ή άποταμίευσις έπί τής άνθρωπί- 
νου έργασίας αυξάνει δσον καί ή δύ- 
ναμις τών έργαλείων, πλήν οΰχί Ανα
λογικών Προ(γ ματοπο ιουμύνην ήπί, 
τιμήματι προσθήκης έξόδων είς πάγια 
καί κυκλοφορούντο κεφάλαια, δέν θά 
ήτο δυνατόν νά θεωρηθή ώς άξια κα
θαρά είμή μετά τήν άφαίρεσιν τών νέ
ων αυτών συντελεστών.

Τά κυκλοφορούντο κεφάλαια είναι 
κυρίως, προϊόντα. ‘Υπό τήν ιδιότητα 
αυτήν δύνα/ται ν’ άπεέτελέσουν άντι- 
κείμενον άποταμιεύσεως όσάκ ι ς έπι- 
τυγχάνεται ή παραγωγή των μέ μι
κρότερα Εξοδα ή δταν είναι δυνατή ή 
ύποκατάστασίς των είς πρώτην ύλην 
όλιγώτερον δαπανηρόν άπό άλλην β- 
κριβωτέραν.

Ως πρός τήν παραγωγικήν των υ
πηρεσίαν, γίνεται άπ’ ευθείας Ολη ά
ποταμιεύσεως δταν Επιτυγχάνεται διά 
μιάς τελείοτέρας βελτιώσεως χρήσεως 
τών έργαλείων ή δημιουργία μεγαλύ
τερος άξίας άπό αυτήν πού χρησιμο
ποιείται.

Εν μιφ λέξει ή άποταμίευσις είς τά 
κυκλοφορούντο κεφάλαια Εχει λόγον

καί σύμβουλος τής Τραπέζης, προ
τείνει πάλι τή σύστασι υποκαταστη
μάτων. Γιά νά διευκολύνη μάλιστα 
τό δύσκολο πρώτο βήμα, υπέδειξε νά 
ίδρυθή είς τήν Έρμούπολιν δχι υπο
κατάστημα, άλλά πρακτορεϊον. Τούτο 
πραγμοπικά καί Εγινε. Τό πρακτο- 
ρεΐον άρχισε τις έργασίες του στις 
12 'Απριλίου τού 1845, «Οπό τήν δι- 
εύθυνσιν τών Αξιότιμων κ.κ. Ίωάννου 
Α. Ράλλη) ώς πράκτορας και Νικολά
ου Γιαγιτζή ώς συμβούλου», καθώς 
άνέφερε ό άπολογίσμός τού 1845. 
’Αλλά καί στήν περίπτωσι αυτή πα- 
ρουσιάσθησαν άλλες άνωμαλίες, πού 
έκόστισαν τή ζωή τού πρακτορείου 
Μετά τήν ϊδρυσί του έπεκράτησε 
στή Σύρο ΰπερτίμησις τών νομισμά
των πού εΐχε ώς συνέπεια νά φέρη σέ 
δύσκολη θέση τήν κυκλοφορία τών 
Τραπεζικών γραμματίων. Τό τελευ
ταίο φαινόμενο άνησύχησε τήν Εθνι
κή Τράπεζα πού Επρεπε μέ κάθε τρό
πο να καταστείλη τό κακό. "Ετσι ά- 
ποφασίσδηκε νά σταματήση τήν έρ
γασία του τό πρακτορείο Έρμουπό- 
λεως. Εστειλαν δέ έκεΐ καί τόν Κεχα- 
γιά,γιά νά έξετάση έπί τόπου τό ζή
τημα. ‘Ο Κεχαγιάς έπήγε στή Σύρο 
στις 27 ’Οκτωβρίου 1847( Εμεινε 
δυό μέρες καί δταν έπέστρεψε Εφερε 
μαζί του τό μεταλλικόν άπόθεμα τού 
πρακτορείου καί έσύστησε δπως «Α' 
άπαγορευθή έπί τού παρόντος ή έξα- 
κολούθησις χορηγήσεων. Β' Διαταχθή

στήματος έπήγε ό ίδιος ό Λεμαίτρ I ΐνα τά πρακτορεϊον έμβάζη δ,τι είσ-

νομιαμάτων διάταγμα».
Τό κλείσιμο τοΟ πρακτορείου τής 

Έρμουπόλεως Εκανε έντύπωσι στήν 
κοινή γνώμη. Κάποια έφημερίδα μά
λιστα, άπ’ αυτές ποΰ δέν Εχαναν ευ
καιρία νά άντιπολιτεύωνται μέ κακο- 
πιστία τήν ’Εθνική Τράπεζα καί τόν 
ιδρυτή της, θέλησε νά έκμεταλλευθή 
τό ζήτημα καί νά κατηγόρησα τήν 
Τράπεζα. ‘Ο Κεχαγιάς δμως έφάνηκε 
καί έδώ άμείλικτος. Μέ τή συνηθι
σμένη τακτική του έπαρουσίασε τήν 
άλήθεια καί άνέπτυξε γιά ποιο λόγο 
τό πρώτο πρακτορείο τής Εθνικής 
Τραπέζης διαλύθηκε.

Ή καλή αρχή δμως είχε γίνει. Τό 
πρακτορείο Έρμουπόλεως εΐχεν άνοί- 
ξει νέα λεωφόρο στή ζωή της Τραπέ
ζης. Ή ΐδρυσις υποκαταστημάτων 
μπορούσε νά άναβληθή, άλλά δέν μπο 
ροΰσε μέ κανένα λόγο νά άποκλεισίή. 
Τά υποκαταστήματα ήσαν ή φυσιολο 
γική, γι’ αύτό καί άναπότρεπτη, έ- 
πέκτασις τού κεντρικού σώματος τής 
Τραπέζης. Καί αυτά, δπως πολύ κα
λά έπίστευε ό έμπειρότατος Λεμαίτρ, 
θά συντελούσαν τόσο άποτελεσματι- 
κά είς τήν διεύρννσι τού κύκλου τών 
έργασιών τής Τραπέζης. Γιά τό λόγο 
αυτό καί τό όνειρο τού Έϋνάρδου, 
του Λεμαίτρ, τού Σταύρου καί τού 
Κεχαγιά δέν άργησε νά γίνη πραγμα- 
τικότης.

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

άλλ’ είς άσθενεϊς άναλογίας, άντικεί- 
μενον άποταμιεύσεως

’Εάν αύτη προέρχεται έκ μειώσεως 
τών έξό5ων παραγωγής τών μηχανών 
ή αυτών τής διατηρήσεώς των, ή Απο
ταμιευτείς είς τήν πραγματικότητα 
συντελεΐται είς τήν προσπάθειαν ή 
τήν πρώτην ύλην καί κατατάσσεται είς 
τάς προηγούμενος κατηγορίας.

νά μειωθή ή ποσότης τής Απολύτου είς τόν πλουτισμόν τής Ανθρωπότητας.
Η άποταμίευσις είς τά προϊόντα 

καταλήγει πρό πάντων είς τόν μετα
σχηματισμόν τών κυκλοφορούντων κε
φαλαίων είς πάγια κεφάλαια. Ή άπο- 
ταμίευσις είς τάς παραγωγικός υπη
ρεσίας καταλήγει, άπό τής πλευράς 
τηζι εις την δημιουργίαν κυκλοψορούν-

προσπαθείας καί τού άπαιτουμένου 
παγίου ή κυκλφφορούντος κεφαλαίου 
ύπό τής παραγωγής, είναι δυνατόν νά 
πραγματοποιηθώ άποταμίευσις ιείς 
τάς παραγωγικός υπηρεσίας διά τής 
μειώσεως τού χρόνου τού άναγκαιοΰν- 
τος διά τήν έπίτευξιν δοθέντος άπο
τελέσματος.

"Υπάρχουν, έν τούτοις, δύο τρόποι 
πραγματοποιήσεώς άπ’ ευθείας Απο- | ^ δέν ιΚοα ί*άνον δτ> ^ΊΥεΐ είς τήν 
ταμιεΰσεως είς τήν παραγωγικήν ΰπη- Ιιε'ωσιν τ“ν έξόδων τής διατηρήσεώς 
ρεσίαν τών παγίων κεφαλαίων. Πρώ
τον διά τής μειώσεως τών γενικών έ
ξόδων τής διευθύνσεως ή τής άπαι- 
τευμενής έπαγρυπνήσεως κατά τήν 
παραγωγικότητά των καί δεύτερον διά 
τής μεειώσεως τών έξόδων τής συντη- 
ρήσεως ή τής άνανεώσεώς των.

Είναι δυνατόν Εν τινι μέτρψ νά 
αΰξηθή ή δύναμις τών παγίων κεφα
λαίων άνευ τής αύξήσεως είς τόσον 
μεγάλην άναλογίαν τών έξόδω" διευ- 
θύνσεως ή παρακολουθήσεως. Ενταύ
θα υπάρχει ή πρώτη πηγή οικονομίας. 
Έκτος αυτού είναι δυνατόν νά μειω
θούν τά Εξοδα τής συντηρήσεως και 
άνανεώσεώς διά τής χρησιμοποιήσεως 
κατά τήν κατασκευήν των, ύλικών με
γαλύτερος στερεότητας καί διάρκει
ας. Τούτο άπ:τελεί άλλην άποταμίευ-

άντίστρίιιφον ώς πρός τά Εξοδά των σιν, ήτις δέν είναι δυνατόν νά έκτι- 
παραγωγής, καί είναι Ανάλογος ώς μηθή είμή μετά τήν άφαίρεσιν τής 
πρός τήν χρησιμοποίησίν των ύπό I συμπληρωματικής δαπάνης είς πρώτην 
τών παγίων κεφαλαίων, τά όποια τά ίλην, ήτις Απαιτείται τά συνηθέστε- 
καταναλίσκουν.

Επειδή ό ρόλος τών παγίων κεφα
λαίων είναι ή μείωσις τής έργασίας 
τού Ανθρώπου, ή σπονδαιότης των και 
κατά συνέπειαν ή Αξία των αυξάνει 
έψ" δσον συντελεΐται ή άποταμίευσις 
αύτη. Οΰτω ένίοτε παρατηρεϊται δτι 
αυτά ταύτα δύνανται νά καταστούν.

ρον.
Εκ τών άνωτέρω παρατηρήσεων δυ

νατοί να λεχθή δτι ή άποταμίευσις 
είς τά πάγια κεφάλαια είναι Ανάλο
γος πρός τήν δυναμικότητα καί τήν 
διάρκειαν τής χρήσεως των.

Κατά τόν τελενταΐον λόγον, χωρίς

των κεφαλαίων, δηλαδή Αναλωσίμων 
Ό λόγος τής άποταμιεύσεως αύ- (προϊόντων τής βιομηχανίας.

Επί πλέον αύξανομένων τών Απο
τελεσμάτων τής παραγωγικής ύπηρε-

τοϋ Ανθρώπου καί τού παγίου κεφα
λαίου (διά τήν αιτίαν αυτήν ή Αξία 
τών παραγωγικών ύττηρεσιών καί ή 
μισθοδοσία υπολογίζεται είς χρονι
κός μονάδας) άλλά είναι άκόμη καί 
κυρίως δτι τό κέρδος, τό άποδιδόμε- 
νον άπό τήν παραγωγικήν διαδικασί
αν, δυνατόν νά άνανεωθή τόσας φο
ράς δσας καί αύτή αύτη ή έργασία. 
Συνεπώς πάσα οικονομία γενομένη έ
πί τής διάρκειας τής έργασίας αύτής 
άφίνει τήν διαθέσιμον παραγωγικήν 
δύναμίν διά μίαν νέαν παραγωγήν καί 
νέόν κέρδος.

Έκ τών άνωτέρω προκύπτει δτι ή 
Αξία τών παραγωγικών υπηρεσιών δέν 
θά ήτο δυνατόν νά έκφρασθή μετ’ Α
κρίβειας άνευ τής μετρήσεως τού χρό
νου, κατά τόν όποιον Ασκείται, καί 
δτι ή πραγ ματοποί θυμένη άποταμίευ- 
σις έπί τών υπηρεσιών αυτών είναι 
άντιστρόφως Ανάλογος πρός τήν δι
άρκειαν των.

Διεπιατώσαμεν ήδη δτι τό πεδίο» 
άποταμιεύσεως είς τάς παραγωγικός 
υπηρεσίας είναι εΰρύτερον άπό αυτό 
τής άποταμιεύσεως τών προϊόντων. 
Τούτο έξηγεϊ στι ή πρώτη άποταμίευ- 
σις είναι άφθονωτέρβ καί δτι συντε
λεί περισσότερον άπό τήν δεύτερον

σιας, αυξάνονται και τά κέρδη μέ 
άποτέλεσμα τήν μετατροπήν μεγαλν- 
τέρου μέρους μικτών προϊδντων εις 
καθαρόν προϊόν. Δϋναται Χοιπον νά 
θεωρηθή ό καρπός τής δευτερας αυτής 
μορφής τής άποταμιεύσεως βς Ολη 
δια την πρώτην. Η άποταμίευσις είς 
τάς παραγωγικός ύπηρεσΓας λειτουρ
γεί οΰτω ώς συντελεστής αύξήσεως τής 
πρός άποταμίευσιν ύλης έπί τών προ
ϊόντων, και αί προοοδοι αΐ συντελού- 
μεναι ύπό τής έφευρετικβτητος τού 
πνεύματος τού Ανθρώπου, χρησιμεύουν 
είς τήν διευκόλυνσιν τού Εργου τής 
προβλετικότητος.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Εις τό προσεχές.

Η ΕΓΧΩΡΙΟΣ 
ΣΙΔΗΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Τό υπουργεϊον Εθνικής Οίκορομπ 
ας δι Εγκυκλίου του πρός τά Έπιμε- 
λητήρια καί τάς λοιπός αρμόδιας άρ- 
γανώσεις γνωρίζει δτι ώς διεπίστω» 
σεν ή πρός τούτο συσταθείσα έπιτρο- 
πΠ ή έγχώριος βιομηχανία είναι είς 
Βέσιν νά καλύπτη Απολύτως τάς ά- 
νάγκας μας εις σίδηρον μπετόν Αρμέ.



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Τό ένδισφέρον των ’Αμερικανών φίλων μας διά την πρόοδον τής 
‘Ελληνικής άνασυγκροτήσεως, έξεδηλώθη και πάλιν διά τής παρεμβά
σεως και τών. συστάσεων πρός αποφυγήν τής άπειληθείσης κυβερ
νητικής κρίσεως. Εκείνο, του όποιου έχει ανάγκην ό τόπος δεν είναι 
αί πολίτικα! κρίσεις κα! αί συχνά! κυβερνητικά! άλλαγαί. Πανταχό- 
θεν εγείρονται ένώπιόν μας τά τεράστια προβλήματα τής άνασυγ
κροτήσεως τής χώρας κα! δημιουργούν τήν επιτακτικήν ύποχρέωσιν 
νά στραφή πρός τά έκεΐ και μόνον ή απαράμιλλος ζωτικότης τής φυ
λής. Ή διενέργεια τών έκλογών καί ό οριστικός σχηματισμός Κυ- 
βερνήσεως, έτερμάτισαν τό πολιτικόν πρόβλημα τής χώρας. Κα! τώ
ρα δέν ύφίσταται παρά τό βασικόν ζήτημα ταχείας έφαρμογής τού 
προγράμματος άνασυγκροτήσεως κα! άνορθώσεως τής χώρας, τό θέ
μα τής άξιοποιήσεως τής ‘Αμερικανικής βοήθειας, τό πρόβλημα έ- 
πουλώσεως τών πληγών κα! έκμεταλλεύσεως τών πλουτοπαραγωγι- 
κών πόρων τής Ελλάδος. Κάθε άλλη συζήτησις θά ήτο έκτος τής 
πραγματικότητος. Το ευτύχημα είναι ότι τούτο συνησθάνθη πλήρως ό 
πολιτικός μας κόσμος.
ΓΟΡΓΟΝ ΡΥΘΜΟΝ

"Αλλωστε δέν πρέπει νά διαφεύ- 
γη τήν προσοχήν ούδενός ότι άπω- 
λέσθησαν έξ ολόκληροι μήνες διά τήν 
πληρη έφαρμογήν τού άνσρθωτι- 
κοΰ προγράμματος. Πράγματι άπό 
τοΰ ’Ιανουάριου εύρισκόμεθα ενώ- | 
πιον πολιτικών εξελίξεων, αί όποΤ- 
αι παρεμέρισαν1 τά ουσιαστικά 
προβλήματα τής χώρας. Κα! άπό 
τοΰ Ίανουαρίου μέχρι τοΰ Ιουνίου 
μεσολαβεί διάστημα, κατά τό ό
ποιον ή ’Εθνική Οικονομία ύπέστη 
βαρείας ζημίας. 'Αλλά τώρα δέν 
είναι καιρός διά κριτικήν. Πρέπει 
άπαραιτήτως νά κερδηθή ό άπολε- 
σθείς χρόνος κα! ό «γοργός ρυθ
μός», τόν όποιον έξαγγέλλει ή Κυ- 
βέρνησις πρέπει νά γίνη πραγμα- 
τικότης.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
Είναι βασικόν, βασικώτατον τό 

πρόβλημα καθορισμού τιμής συγ- 
κεντρώσεως τοΰ σίτου, τό όποιον 
συζητεϊται κατά τάς ήμέρας αύ- 
τάς ιδιαιτέρως- Δέν θέλομεν νά 
συνταχθώμεν πρός οίανδήποτε έκ 
τών άντιτιθεμένων άπόψεων, ή έπ! 
τών όποιων διαφωνία προκαλεΐ τήν 
έκκρεμότητα. Φρονοΰμεν όμως, ότι

ή έμμονή εις μίαν κα! μόνην γνώ
μην δέν δύναται νά άποτελέση 
στοιχεΐον προωθήσεως ένός ζητή
ματος. Κα! έν-προκειμένη) ή ’Αμε
ρικανική ’Αποστολή έμμένει είς τήν 
άποψίν της, ένφ θά ήδύνατο διά μι
ας έπανεξετάσέως νά φθάσωμεν 
είς ταυτότητα γνωμών μέ γνώμονα 
τό συμφέρον τοΰ τόπου.

Τό ναυτιλιακόν μας πρόβλημα
0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΌΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,, 
• ΠΩΣ ΟΑ ΕΝΙΣΧΥ0Η Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Γυνέντευξις μετά τοΰ συνεργάτου μος κ. ΕΥΓ. ΓΚ0ΥΖ)ΥΛΗ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
Είναι λυπηρόν ότι παρά τάς κα- 

ταβληθείσας ύπό τοΰ κ. Τσουδε- 
ροΰ προσπάθειας δέν έλΰθη είσέτι 
τό ζήτημα τής διαθέσεως τών Ελ
ληνικών οίνων είς τήν Γαλλικήν ά- 
γοράν. ‘Η ευθύνη βαρύνει άναμφι- 
βόλως τους έκάστοτε αρμοδίους, οΐ 
οποίοι δέν προέβησαν έγκαίρως είς 
τά κατάλληλα διαβήματα. Παρά 
ταΰτα, όταν ληφθή ύπ’ 6ψιν τό γε
γονός ότι αί οικονομικά! — ώς καί 
αί πολίτικα! — σχέσεις μας μετά 
τής Γαλλίας είναι άρισται, δέν εί
ναι δυνατόν παρά νά ΰπάρχη ή βε- 
βαιότης ότι τελικώς θά διευθετηθή 
τό ζήτημα τούτο, όπερ αποτελεί 
ένδιαφέρουσαν πλευράν τής ’Εθνι
κής μας Οικονομίας. "Ας έπανέλθη 
λοιπόν ό κ. Υπουργός τοΰ Συντο
νισμού.

Τήν Εμπορικήν μας Ναυτιλίαν, 
ένας άπό τούς σπουδαιοτέρους κλά
δους τής ’Εθνικής μας Οικονομίας, 
πού άποτελεΐ σημαντικόν πλουτοπα
ραγωγ ικόν παράγοντα τής χώρας, 
τό Κράτος κα! είδικώτερον ή Κυ- 
βέρνησις πρέπει νά προσέξη ’ιδιαι
τέρως. Ή ‘Ελληνική σημαία εύρίσκε- 
ται σήμερον μεταξύ τών πρώτων 
είς τόν κόσμον, παρά τήν μεγάλην 
κρίσιν, τήν όποιαν διήλθεν κα! δι
έρχεται ακόμη, παρά τά πλήγματα, 
τά όποια ύπέστη κατά τόν πόλε
μον.

Τό ναυτιλιακόν ζήτημα είναι α
κανθώδες καί άπησχόλησεν έσχά- 
τως τάς στήλας τοΰ Έλληνικοΰ Τύ
που κα! τήν έθνικήν άντιπροσωπίαν- 
Χρειάζεται άσφαλώς μεγάλην προ-

ρειται τούτο;
— Βεβαίως, άλλά τό φαινόμενον 

δέν είναι μόνον έλληνικόν, συμβαί
νει εις εύρεΐαν κλίμακα κα! είς άλ
λα "Εθνη, τά πλοία τών οποίων υ
ψώνουν τήν σημαίαν τοΰ Παναμά ή 
τής Χοντούρας. Τό γεγονός τοΰτο 
παρατηρείται διότι ύπό τάς σημαίας 
αύτάς τυγχάνουν όχι μόνον εύχε- 
ροΰς προστασίας, άλλά πραγματι
κής άσυδοσίας. Δέν έχουν ύποχρε- 
ώσεις δΓ ύγειονομικάς άσφαλίσεις 
καί άλλας έργατικάς δεσμεύσεις.

— Πώς σκέπτεται τό Κράτος νά 
άντιμετωπίζη τό ζήτημα αύτό;

— Κατ’ άρχήν τό ζήτημα θά έ- 
ξετασθή είς τό έγγύς μέλλον ύπό 
μιάς διεθνούς διασκέψεως, ήτις σκο
πεύει νά λάβη σχετικάς αποφάσεις,

σοχήν ό χειρισμός του, διότι έκ τής 1 διά τής επανόδου τών πλοίων είς 
καλής μεταχειρίσεως, τής όποιας ί ΤΙΊν φυσικήν των πατρίδα, άκόμη δέ 
θά τύχη, θά έξαρτηθή κα! ή προσέλ- 8ά φθάση μέχρι τοΰ σημείου τοΰ 
κυσις τών έλληνικών πλοίων στήν μποϋκοτάζ ^ κατά τοΰ κράτους τοΰ

Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ

Παρ’ δλον δτι ή άλλοτε ταχεία 
μεταπολειμυκή έπέκτασις της έμπο- 
ρικής δράστη,ριότητος τών Ήνωμε 
νων Πολιτειών έχει σταματήσει, με
ρικά! βιοιμηχανίαι εξακολουθούν ά
κόμη νά έπεκτείνωνται. Παράδειγ
μα της έζαιρέσεως άποτελεΐ ή βιο
μηχανία της άνεγέρσεως οικοδο
μών, ή όποια προπολεμικώς, τά 
1939, ήρίβμει κατά τι όλιγώτέρουο , 
τών 200.000 οίκων. Περί τό τέλος | 
τοΰ 1949, έδήλωσε τό Άμερικαν- j 
κόν Ύπουργεΐον τοΰ Εμπορίου, ! 

321.000 οίκοι είργάζοντο είς τόν 
τομέα αυτόν καί ό άριθμός. των 
συνεχώς αυξάνεται.

Χαρακτηριστικόν τής έν γένει ά- 
ιακοπης της έπεκτάσεως τής έα- ! 
πορ:κής δραστηριότητος, είναι δτι ! 
'ένώ τό 1948 ύπήρχον είς τήν χώ-1 
ραν συνολικώς 3.976.000 έμπορικοί! 
οίκοι, τό 1949 έμειώθησαν οΒγδ. | 
είς 3.907.000. Πάντως, προπολεμι- ί 
κώς, τό 1939, ύπήρχον μόνον 3.305. , 
000 οίκοι. I

"Ο άριθμός τών έμπορικών οίκων ‘ 
πού άσχολοΰνται μέ τό χονδρικόν 
έμπόριον, έχει παραμ-είνει άρκετά : 
σταθερός κατά τά τελευταία όλίγα 
έτη. Οί είς 202.000 υπολογιζόμενο' 
τό 1949 οίκοι χονδρικού έμπορίου, 
ήσαν περίπου οί αύτ-σί μέ τόν 6λι- 
κόν άριθμόν έκείνων, πού ύπήρχον 
τά 1948 καί όλίγον περισσότεοοι 
άπό τό 1947. Ό άριθμός τών έτορ·

ριών χονδρικού έμπορίου ηύξήθη 
κατά 50% σχεδόν άπό τό 1939.

Ό άριθμός τών βιομηχάνων, ό Λ- 
ποιος άπό 223.000 πού ήτο τό 1939 
ύπερέβη τούς 330.000 τό 1947, ί- 
μειώθη είς 297.000 τό τέλος τοΰ 
1949, Ή «Έφημερίς τής Ούώλλ. 
Στρήτ», γράφει δτι ή έπέκτασις 
τών βιομηχανιών έν γένει κατά τήν 
διάρκειαν τής δεκαετίας «ύπήρζεν 
γενική είς δλον τόν τομέα, άπό 
τούς κατασκευαστάς καρφιτσών έ
ως τούς βίομηχάνους παραγωγής 
αύτακινήτων».

Τήν μεγαλυτέραν άριθμητικήν 
αυξησιν είς τόν βιομηχανικόν το
μέα, παρουσίασαν οί βιομήχανοι 
ξυλείας καί ξύλινων ειδών (έξαι- 
ρέαει τών έπιπλοπσιών), μετάλλι
νων ειδών καί μηχανημάτων* δλων 
τών τύπων. Τό 1947, δτε έγινε ή 
τελευταία άπογραφή .κάθε μιας βιο 
μηχανίας χωριστά ύπό τοΰ ύττουο- 
γείου τοΰ Έμπορίου, ύπήρχον είς 
κάθε ένα άπό* τούς άνιωτέρω το- 
μεΐς σχεδόν διπλάσιοι κατασκευα- 
σταί άπό δσους ύπήρχον τό 1939.

Εις τόν τομέα τοΰ λιανικού έμ· 
πορίου, έσημειωθη αΰξησις κατά
7% κατά τήν δεκαετίαν 1939__49.
Πάντως, ύπήρχον πέρυσι όλιγώτε- 
ΡΟι οίκοι λιανικοί) έμπορίου άπό 
τό 1948, δτε ό άριθμός των είχε 
σημειώσει πρωτοφανή μεταπολεμι
κήν έπίδοσιν.

έλληνικήν σημαίαν, διότι ύπάρχουν 
άκόμη πολλά έλληνικά ύπό πανα
μαϊκήν, ή έδραίωσις τής ναυτιλια
κής πίστεως καί ή αΰξησις τοΰ έ- 
θνικοΰ εισοδήματος.

"Ας ίδωμεν, λοιπόν, πώς αντιμε
τωπίζει ή Κυβέρνησις τό ζωτικόν 
τοΰτο ζήτημα καί τί μέτρα έλαβε ή 
σκέπτεται νά λάβη πρός προστα
σίαν τής Ναυτιλίας μας. ‘Ο άρμό- 
διος έπ! τής ’Εμπορικής Ναυτιλίας 
‘Υπουργός κ. Κωστόπουλος είχε τήν 
καλωσύνην νά μάς όμιλήση είδικώς 
διά τήν «Τραπεζιτικήν».

— Τό μεγαλύτερον μέρος τής 
'Ελληνικής Ναυτιλίας — μάς λέγει 
ό κ. Υπουργός — είναι ή φορτη- 
γός ποντοπόρος ναυτιλία, ή οποία 
περιλαμβάνει σήμερον τά 93 % τών 
πλοίων μας. Όλόκληρον λοιπόν τό 
ένδισφέρον τοΰ Κράτους στρέφεται 
κυρίως πρός τήν φορτηγόν έλληνι
κήν σημαίαν. Κατά τόν πόλεμον ά- 
πεδεκατίσθη κα! ύπέστη μεγάλην 
καταστροφήν. Ή άνασυγκρότησίς 

της μετά ταΰτα ήτο δύσκολος, άλλά 
έπετεύχθη. Τά Κράτος είχε επιβά
λει τό λεγόμενον «ναυτιλιακόν πα
ρακράτημα», δηλαδή οί "Ελληνες έ- 
φοπλισταί δέν είχον τό δικαίωμα νά 
λάβουν διά τάς καταστροφάς τά ά- 
σφάλιστρα κα! τάς αποζημιώσεις, 
έαν δέν άφηναν ένα σημαντικόν πο- 
σόν διά τήν έξαγοράν νέων πλοίων.

Παναμά. Είδικώς όμως διά τήν Έλ
ληνικήν Ναυτιλίαν, τό ζήτημα πα
ρουσιάζει μίαν ιδιομορφίαν. Συγκε- 
κριμένως τά έλληνικά πλοία έργα- 
ζόμενα είς τάς μακρυνάς θαλάσσας 
προσεγγίζουν άπαξ τοΰ έτους ή 
κα! άργότερον τούς έλληνικούς λι
μένας. Τοΰτο εΐναι έπιζήμιον διά 
τούς πλοιοκτήτας, διότι συμφώνως 
πρός τήν κειμένην νομοθεσίαν είναι 
υποχρεωμένοι νά έπανδρώνουν τά 
πλοία των μέ έλληνικά πληρώματα, 
αύτό δέ τούς έπιβαρύνει μέ έξοδα 
μεταφοράς τών πληρωμάτων είς τούς 
μακρυνούς λιμένας τοΰ έξωτερικοΰ. 
Επίσης ή σύνθεσις1 τών πληρωμά
των είς άριθμόν είναι μεγάλη, έρχε
ται δέ εύθύς μετά τήν: καναδικήν 
καί άμερικανικήν σημαίαν. Καί ή 
μισθοδοσία των είναι μεγαλυτέρα, 
διότι τά πληρώματα πληρώνονται 
εις συνάλλαγμα καί τά ασφάλιστρα 
εΐναι ηύξημένα. Έάν προστεθή είς 
όλα αύτα καί το γεγονός ότι τά 
γραφεία τών έφοπλιστών εΰρίσκον- 
ται είς το εξωτερικόν, ώς έχοντα 
έκεΐ τά συμφέροντά των, εΐναι προ
φανές ότι ή ελληνική σημαία εΐναι 
μακράν τής Ελλάδος καί χρειάζε
ται ιδιαιτέραν μεταχείρισιν.

— Τί μέτρα πρόκειται νά λάβε
τε διά τήν προσέλκυσιν τών έλληνι
κών πλοίων;

Υπό τούς όρους πού άνέφε
Διά τοΰ τρόπου αύτοΰ οΐ "Ελληνες ! Γ χρε,“σθΊ μεγάλη προσπά- 
έφοπλισταΐ αντικατέστησαν τά I ^ Τ!αΡΡυθΡισεωζ ολ“* τών ναυ- 
πλοΐα, έξηγόρασαν νέα καινουργή I Τ^'ακων ζητημάτων, τά όποΐα σχε- 
καί σύγχρονα καί ή έλλην,κή σημαία 1 ΤΐζθνΤαι ρε τΊν Φ°Ρτηγον ποντοπό-
είσήχθη πάλιν είς τήν πρώτην γραμ- ! ?°V νσι™λι,αν Ρα<=' ουΎω9 “στε, έάν 
μήν. ι ΧΗ μ . επ,τευχθη η αυξησ,ς τών πλοίων ύ-

, ~ - , , , , ίπ° έλληνικήν σημαίαν νά χαλαρω-
Μεταξυ των πλοίων που ηγορΰ- j θοΰν καί αί ύποχρεώαε,ς τών πλο,ο- 

σθησαν ήσαν κυρίως τα «Λιμπερτυ» ' κτητών. Σχετικώς 
νεωτατου τύπου, μεγάλης χωρητι- I σάς λέγω, ότι,

κότητος καί ταχύτατα. Κατ’ αύτόν 
τόν τρόπον, ή ναυτιλία μας άπέκτη- 
σεν είς τονάζ τήν προπολεμικήν σχε 
δον δύναμίν της.

— Ύπάρχουν άκόμη κ· Υπουρ
γέ, πολλά έλληνικά πλοία ύπό πα
ναμαϊκήν σημαίαν; Διατί παρατη-

κατοπιν μιας συζητήσεως είς τήν 
Βουλήν και κατόπιν προτάσεως τοΰ 
κ. Βενιζέλου, ή Κυβέρνησις άπεδέ- 
χθη τήν σύγκλησιν ένός ναυτιλιακού 
Συνεδρίου, τό όποιον θά έξετάση 
τά Φλέγοντα ζητήματα τής Ναυτι
λίας και θά έπιζητήση τάς λύσεις. 
Πρός τόν σκοπόν αύτόν έχομεν ήδη

έλθει είς συνεννοήσεις μέ τό Ναυτι
λιακόν Έπιμελητήριον κα! εύρισκό
μεθα εις έπαφήν μέ τούς έφοπλι- 
στάς, τούς όποιους έκαλέσαμεν έν- 
ταΰτα προσεχώς διά νά συζητήσω- 
μεν άπό κοινού τά ζητήμοττά των. 
Παραλλήλως κστεθέσαμεν είς τήν 
Βουλήν νομοσχέδιον, διά τοΰ όποι
ου παρέχεται προστασία εις τά έλ
ληνικά πλοία τά ύπό παναμαϊκήν 
σημαίαν, έφ’ όσον υψώσουν τήν ση
μαίαν τής Ελλάδος. Συγκεκριμένως 
διά τοΰ νομοσχεδίου ορίζεται ότι 
ταΰτα θά έχουν πλήρη έλευθερίαν ο
σάκις τό έπιθυμοΰν κα! άνευ περι
ορισμού ν’ άποδεσμεύωνται τής έλ- 
ληνικής σημαίας, πράγμα τό όποι
ον δέν έπιτρέπεται σήμερον διά τά 
άλλα ύπό έλληνικήν σημαίαν πλοία, 
τά όποΐα χρειάζονται άδειαν τοΰ υ
πουργείου·

— Πότε έλπίζετε ότι θά έλθουν 
είς τήν 'Ελλάδα τά πλοία έκ τών 
ιταλικών έπανορθώσεων;

— "Οχι προ τής παρελεύσεως 
δύο έτών περίπου. "Ηδη ταΰτα ήρ- 
χισαν ναυπηγούμενα είςΊταλίαν. 
Τήν ναυπήγησιν θά έπιβλέψουν καί

Ελληνες τεχνικοί. Τά πλοία αύτά 
είναι τέσσαρα τής ακτοπλοΐας και 
δύο διά μεσογειακός γραμμάς, με
γαλύτερα.

— Ποΰ πρόκειται νά Εοθοΰν 
ταΰτα ;

Ακόμη δέν έχει άποφασισθή.
Ισως δοθοΰν είς έφοπλιστάς ή ί

σως συσταθή μία έταιρία προς έκ- 
μετοίλλευσίν των. Πάντως όμως ό,τι 
γίνει τό Κράτος θά ώφεληθή σημαν
τικούς.

— Διά τό ζήτημα τής ναυτιλια
κής πίστεως, έχετε τίποτε άποφα- 
σίσει ;

Αυτά είναι τό σπουδαιότερον 
καί μάς απασχολεί σοβαρώς. Ή 
προσπάθεια μας εΐναι νά δημιουρ- 
γήσωμεν μεγάλα κεφάλαια, τά ό
ποια νά δίδωνται είς τούς έφοπλι- 
στας δια τήν άνάπτυξιν τών εργα
σιών των, μέ εύθηνόν τόκον. "Εχω 
υπ όψιν διαφόρους συνδυασμούς 
διά νά τεθούν αί βάσεις. Τό ζήτημα 
θά συζητηθή κατα τά προσεχές 
Ναυτιλιακόν Συνέδριον. Πιθανόν νά 
έξοικονομηθή ένα σημαντικόν ποσόν 
εκ τοΰ Ναυτικού ’Απομαχικού Τα
μείου καί τοΰ ’Οργανισμού Άσφα- 
λίσεως πολέμου.

Εν πάση περιπτώσει — κα- 
τέληξεν ό κ. Κωστόπουλος τελειώ
νοντας τήν συνομιλίαν μας — σάς 
λέγω ότι τό Κράτος θά έξαντλήση 
όλας τάς προσπάθειας του, διά τήν 
προστασίαν τής Ναυτιλίας μας, ά
πό τήν όποιαν προσφέρεται εργα
σία είς χιλιάδάς Ελλήνων έργατών 
και τό εθνικόν εισόδημα αύξάνεται 
σημαντικώς έκ τής εισδοχής τών 
εμβασμάτων έξωτερικοΰ πρός τάς 
έν Ελλάδι οικογένειας τών πληρω
μάτων τών πλοίων,έκτος φυσικά τής 
φορολογίας τών έφοπλιστών, ή ό
ποια αποδίδει είς τό Κράτος μεγά
λα ώφέλη.

ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ



Τό μεταναστευτικόν πρόβλημα της ‘Ελλάδος

ΤΗΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΑΝΑΧΩΡΟΥΝ ΑΓ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΡΟΣ ΙΑΡΥΣΙΝ ΞΕΝΩΝΟΣ 200 ΚΛΙΝΩΝ ΛΓ ΕΛΛΗΝΑΣ MET ΑΝΑΣΤΑΣ

Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ ΤΟΝ 10,000 ΑΓΡΟΤΟΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑθιΕΡΟΗΕΙ ΕΙΙΙΤΗΡΙΟΝ ΔΙ’ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ ΑΝΤΙ 65 ΛΙΡΩΝ!

Τό ζήτημα τής μεταναστεύσεως 
'Ελλήνων εις τό Εξωτερικόν καί συγ 
κεκριμμένως εις χώρας πού δίδενν πι
θανότητας καί ανοίγουν προοπτικήν 

σταδιοδρομήσεως των μεταναστών 
μας, έσημείωσε κατά τούς τελευταί
ους ιιήνας σημαντικήν πρόοδον καί 
από πολλάς χώρας τής Μέσης ιδίως 
’Ανατολής διαβιβάζονται ευχάριστοι 
ειδήσεις, πού ένδιαφέρουν αμέσως 
την χώρα μας.

Οϋτω, συμψώνως μέ τάς πληρεφο- 
ρίας μας, τήν 17ην τρέχοντος ανα
χωρεί αεροπορικώς δΓ Αυστραλίαν 
Επιτροπή "Ελλήνων κεφαλαιούχων 
μέ σκοπόν όπως προέλθη εις διαπραγ 
ματεύσεις μέ τούς εις τήν μακρυνήν 
αυτήν ’Ήπειρον αρμοδίους καί ίδρυ
ση ξενώνα άπό 200 κλίνας, προκει- 
μένου οί μεταναστεύοντες έκεί "Ελ
ληνες νά ευρίσκουν τροφήν καί στέ
γην επί ένα δεκαπενθήμερον μέχρι 
τής όιρστικής των τοποθετήσεως εις 
εργασίας. Τό σύστημα αυτό καθ'.ε- 
ρωθέν ύπό τών ’ I ταλών καί Αγγλων 
μεταπολεμικώς άπεδείχθη έξαιρετι- 
κώς γόνιμον, δεδομένου οτι δχι μό
νον εξυπηρέτησε στεγαστικώς τούς 
μετανά;τας των, άλλά καί τούς κα- 
τετόπισε συγχρόνως έπί τών συνθη
κών καί τών δρων έργασίας καί δια- 
βιώσεως εις τήν μακρυνήν, άλλά τό
σον φιλόξενον αυτήν "Ηπειρον. Άτυ- 
χώς καί εις τήν Αυστραλίαν τό πρό
βλημα τής στέγης εξακολουθεί νά ά- 
πασχελή τούς αρμοδίους γεγονός πού 
προβάλλει πολλάς δυσχερείας διά 
τήν έγκατάστασιν τών μεταναστών ά
πό τήν Ευρώπην, έν άντιθέσει πρός 
τήν ανετον έξεύρεσιν έργασίας διά 
τούς γεωργούς, μηχανικούς, γεωπό
νους καί κτηνιάτρους ιδίως, εις τούς 
οποίους καί δίδεται εΰχερώς ή άδεια 
μεταναστεύσεως. Οί "Ελληνες πού 
έχουν σκοπόν νά μεταναστεύσουν εις 
τήν Αυστραλίαν θά πρέπει νά έχουν 
ύπ’ δψιν των, οτι μόνεν διά τά άνα- 
φερθέντα επαγγέλματα δίδεται έπί 
τού παρόντος άδεια μονίμου έγκατα- 
στάσεως εις τήν χώραν αυτήν ύπό 
τής Αυστραλιανής Κυβερνήσεως. "Ε
γινε έπιπροσθέτως γνωστόν, ότι ή 
Μεγάλη Βρεταννία έγκαινιάζει άπό 
τού προσεχούς μηνός — ’Ιουλίου — 
πολυτελή ΰπερωκεάνεια τών 20 καί 
30 χιλιάδων τόννων, τά όποια θά ά- 
ναχωροΰν έβδομαδιαίως άπό τήν ’Αγ
γλίαν, τήν Ιταλίαν καί τό Πόρτ — 
Σάϊδ δι Αυστραλίαν μέ ένιαίαν με- 
ταναστευτικήν θέσιν καί έΐνιαίαν τη 
μήν εισιτηρίου 65 άγγλικών λιρών 
(2 600.000 δραχμών). Λέγεται έπί- 
σης οτι καί ή ’Ολλανδική Βασιλική 
Άτμοπλοΐα νπεβίβασε τά ναϋλα της, 
έν δψει τού άγγλικοϋ συναγωνισμού 
άπό 100 εις 55 μόνον λίρας διά τά 
ταξίδι:ν εις τήν Αυστραλίαν μέ άφε- 
τ(ρίαν τόν λιμένα τού Πόρτ Σάϊδ. 
Έν συνεχείςι άπό τήν Αίγυπτον διαβι
βάζονται πρός τά έδώ τουριστικά καί 
ταξιδιωτικά γραφεία ευχάριστοι διά 
τούς "Ελληνας μεταναστευτικαί ειδή
σεις. Οΰτω τό Ελληνικόν Εμπορικόν 
Έπτμελη)έήριον ’Αλεξάνδρειάς, πού 
άνέλαβε τήν μετανάστευσιν Ελλήνων 
τής Αίγυπτου — (έργατών, έργοδη
γών, μηχανικών κλπ.) εις τήν ’Αμε
ρικανικήν Εταιρίαν ’Εκμεταλλεύσεως

τών πετρελαιοπηγών καί άναλήψεως 
έργων άνασυγκροτήσεως εις τήν μεσο- 
ανατολικήν αυτήν χώραν, άπέτυχε πλή 
ρως εις τήν άποστολήν ταυ. Ή Αμε
ρικανική Εταιρία «Arabian, — Α- 
merican Petroleum Company», ή 
όποια διατηρεί γραφεία καί έδραν εις 
τά Deddan καί τό Dahram τής Σα
ουδικής ’Αραβίας έμεινεν άπολύτως 
ικανοποιημένη άπό τήν έργατικότητα, 
τήν φιλοτιμίαν καί τήν άπόδοσιν τών 
πρώων Αίγυπτιωτών Ελλήνων, πού 
είργάσθησαν εις τήν χώραν. Τό δεδο- 
μένον αυτά έξασφαλίζει εργασίαν καί 
άνοίγει πλατείς μετοναστευτ ι κούς ο
ρίζοντας δχι μόνον διά τούς "Ελληνας 
τής παρανειλίευ χώρας άλλά καί διά 
τούς "Ελληνας τής έλευθέρας πατρί- 
δρος. Οί τελευταίοι όμως διά νά έπι- 
τύχουν άδειαν έγκαταστάσεώς των 
εις τήν άνασυγκροτουμένην εκ βάθρων 
χωράν καί διά νά εξασφαλίσουν έργα- 
σίαν 8ά πρέπει νά άπευθυνθοϋν εις τήν 
’Αμερικανικήν Εταιρίαν, ή όποια καί 
θά άπαντήση άμέσως εις τήν αίτησίν 
των γραμμένην οπωσδήποτε εις τήν 
άγγλικήν γλώσσαν. Τέλος φαίνεται 
δτι καί τό ζήτημα τής έλευθέρας είσό- ! 
δ ου 10.00 0 Ελλήνων καί 5.000 ορ
φανών εις τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας 
θά λυθή εΰνοϊκώς λόγω τού οτι τό σχε 
τικάν νομοθέτημα έγκριθέν ύπό τού 
Κογκρέσσου παραμένει πρός τελικήν 
υπογραφήν ύπό τού προέδρου Τρού- 
μαν. ’Εάν ύπογραφή 10 χιλιάδες άνα- 
ποκαταστάτων άγροτών καί συμμορία- 
πλήκτων, οί όποιοι δέν έξησφάλισαν 
άκόμη στέγην θά δυνηθΡϋν νά μετανα
στεύσουν εις τάς "Ηνωμένας Πολιτεί
ας. Παραλλήλως θά άναχωρήσουν έξ 
Ελλάδος καί 5.000 ορφανά, θύματα 
τών άπό τού 1940 καί έντεϋθεν πολε
μικών περιπετειών ής χώρας, τά ό
ποια θά τεθούν ύπό τήν προσατσίαν 
τής ’Αμερικανικής Κυβερνήσεως, θά 
μορφωθούν καί θά άποκατασταθούν εις 
οίανδήποτε έκ τών 48 πολιτειών τής 
ύπερατλαντικής χώρας.

Επίσης τό νεοσύστατε», συνεπείφ 
τής συγχωνεύσεως τής ’Αραβικής Πα
λαιστίνης μέ τήν Ύπεριορδανίαν — 
Βασίλειον τής Ιορδανίας ήνοιξε τάς 
πύλας του διά τούς ξένους τουρίστας 
καί τούς προσκυνητάς τών ‘Αγίων τό
πων. Επιτροπή άναπτύξεως τουρισμού 
εις τήν πρωτεύουσαν Άμμήν καί άν- 
τιπροσωπία της εις 'Ιεροσόλυμα δια
βιβάζει εις κάθε ένδιαφερόμεν'αν νά 
έπισκεφθή τήν χώραν καί νά περιέλθη 
τούς "Αγίους Τόπους πληροφορίας πά 
σης φύσεως μέχρι καί τής τιμής τών 
τοπικών εισιτηρίων εις λεωφορεία καί 
τραίνα. Οί έπισκέπται ή προοτκυνηταί 
συμφώνως μέ τάς ληφθείσας άποφά- 
σεις, κατόπιν μακρών συνεννοήσεων 
μέ τό κράτος τού ’Ισραήλ, θά είσέρ- 
χωνται εις τό έδαφος τής ’Ιορδανίας 
διά τής κατεχομένης άπό τών στρα
τευμάτων τού ’Ισραήλ πύλης τών "Ιε
ροσολύμων ή διά τής λεωφόρου Αφ- 
φονλάχ — Ζενίν τής Κεντρικής Πα
λαιστίνης. Οί ταξιδιώται όμως δέν 
δύνανται νά έπιστρέψουν εις τήν πα
τρίδα των διά τής Ιδίας όδοΰ, άλλά 
διά τών Αραβικών κρατών, κυρίως δέ 
μέσιρ Άμμάν — Βυρητού (Λιβάνου). 
"Οσοι δμως εισέρχονται εις τήν ’Ιορ
δανίαν διά τών ’Αραβικών χωρών μπο 
ρούν νά έπιστρέψουν διερχόμενοι διά 
τού κράτους τού ’Ισραήλ, έάν προτί-

Τοΰ συνεργάτου μας κ. Π. ΚΡΙΝΑΙΟΥ
θενται νά έπισκεφθούν τήν Γαλιλαίον 
καί τήν άγίαν γήν, δπσυ έδρασεν ό 
Θεάνθρωπος καί οπού στρέφεται ή 
παγκόσμια χριστιανική εΰλάβεια. Οί 
τόποι αυτοί κατέχονται ύπό τών ίι 
σραηλιτικών στρατευμάτων. Εις τό 
Άμμήν λειτουργούν ήδη τουριστικά 
γραφεία όπως τό «Φιλαδέλφεια Τού- 
ριστ» καί τό «Άραπ Τράβελ Άτζήν- 
συ», πού παρέχουν τουριστικός πλη
ροφορίας καί οργανώνουν τοπικά του 
ριστικά ταξίδια.

Διά τούς άναγνώστας μας παρέχο- 
μεν καί ώρισμένας άλλας πληροφορί
ας ταξιδιωτικού καί μεταναστευτικοΰ 
χαρακτήρας, πού μάς παρέχουν τά 
αρμόδια ταξιδιωτικά καί τουριστικά 
γραφεία ’Αθηνών. Οδτω διά τήν Αίγυ
πτον απαγορεύεται άπολύτως ή μετα- 
νάστευσις διά μόνιμον έγκατάστασιν. 
Διά τήν Αργεντινήν χορηγούνται θε
ωρήσεις διά μόνιμον έγκατάστασιν 
εις άτομα ασκούντο παραγωγικά έ- 
παγγέλματα. Διά τήν Βραζιλίαν χο- 
ρηγοΟνται άνευ περιορισμών έχδειαι

διά μόνιμον ή προσωρινήν έγκατάστα- 
σιν μέ τήν προϋπόθεσιν υποβολής πι
στοποιητικού ποινικού μητρώου καί 
έκπληρώσεως σρατιωτικών υποχρεώσε
ων. Διά τήν μόνιμον έγκατάστασιν 
εις τήν Νστιοαφρικανικήν "Ενωσιν α
παιτείται ή έγκρισις τού υπουργείο 
τών Εξωτερικών τής Ν. Α. Ένώσεως, 
ή όποια χορηγείται ύπό ώρισμένας 
προϋποθέσεις, άδεια δμως διά τουρι- 
σικούς λόγους χορηγείται εΰχερώς. 
Διά την έγκατάστασιν εις Τουρκίαν 
χρειάζονται ώρισμέναι διατυπώσεις, 
πού άπαιτούν άρκετόν χρόνον διεκπε- 
ραιώσεώς ων. Ή ένταΰθα Τουρκική 
πρεσβεία χορηγεί άδειας προσωρινής 
παραμονής μόνον εις άτομα διατηρούν
το έμπορικάς συναλλαγάς μέ τουρκι
κούς έμπορικαύς οίκους. Διά πάσαν 
άλλην περίπτωσιν άπαιτείται έγκρι- 
σις τού υπουργείου ’Εξωτερικών. Διά 
ήν Γαλλίαν έπίσης χορηγοΰτναι άδει
οι μονίμου έγκαταστάσεώς κατόπιν 
έγκρίσεως ύπό τού υπουργείου Εξω
τερικών τής Γαλλίας. Έάν κατά τά

δύο προσεχή έτη έπέλθη κατευνασμός 
εις τόν ψυχρόν πόλεμον καί έάν διευ
θετηθούν ύπό τού Ο HE καί τών κρα
τών τού Ατλαντικού Συμφώνου ώρι
σμέναι εκκρεμότητες αί μεταναστευ- 
τικαί πΰλαι τής ’Αμερικής, Αυστραλί
ας, Καναδά, Νέας Ζηλανδίας κλπ. θά 
άνοίξουν διάπλατα διά τούς Ευρωπαί
ους καί τούς "Ελληνας μετανάστας.

Χιλιάδες νέων εις τήν χώραν μας 
φλέγονται άπό τήν έπιθυμίαν καί βαυ- 
καλιζο’ ται άπό τό γλυκύτατο» δνει- 
ρον νά μεταναστεύσουν, νά μορφω
θούν, νά άποκατασταθούν καί νά στα
διοδρομήσουν εις τάς πέραν τού ’Α
τλαντικού χώρας καί εις τήν Αΰστρα- 
λιαν. Τά πρόβλημα αύτό θά πρέπει 
να άπασχολήση τόν κυβερνητικόν πα
ράγοντα, δεδομένου δτι ή άνεργία, ή 
άναμονή καί ή διαψευδομένη προσδο
κία τών Ελλήνων άποτελεϊ τήν άρνη* 
σιν εις τήν προσπάθειαν άνασυγκρο
τήσεως τής χώρας καί είναι τό άνυ- 
πέρβλητον έμπόδιον άΤακαταστάσεως 
εις τά προπολεμικά έπίπεδα.

ΕΞΩΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ
ΠΑΛΑΙδ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

«Ή οικονομική κίνησις έξακολουθεί 
νά παρουσιάζεται ζωηρά εις τήν Βαγ 
δάτην» αυτήν τήν φράσιν έπήρε τό 
μάτι μου εις τήν στήλην μιάς έφημε
ρίδας. Ήτο μία προειδοποίησις άπό 
τήν έκθεσίν τού Σέρ Τόμας Στράνγκ- 
μανς, ή όποια έκάλυπτε τήν περιοχήν 
άπό τήν Σιγκαπούρην τών ’Ινδιών 
καί τού Πακιστάν μέχρι τού Περσι
κού κόλπου. Ή έκθεσις αυτή είναι ή 
τελευταία τού Σέρ Τόμας, ώς προέ
δρου τής Τραπέζης τής ’Ανατολής. 
*0 Σέρ Τόμας, είναι νομικός καί εις 
ηλικίαν 75 έτών παραδίδει τά ηνία 
τής Τραπέζης εις τόν Σέρ "Ηβαν 
Τζένκινς. Μού λέγει δτι τά 22 έτη, 
τά όποια προήδρευε τού Διοικητικού 
Συμβουλίου τής Τραπέζης, ή σαν έτη 
ευτυχή. Σήμερα δέν πρόκειται νά δια- 
κόψη πάντα δεσμόν μέ τήν Τράπεζαν 
αλλα θα έξακολουθήση νά προσφέρη 
τάς υπηρεσίας του ώς διευθυντής.

Ο Σέρ "Ηβαν, ά οποίας τόν πα
ρελθόντα χειμώνα περιηγήθη τήν ’Α
νατολήν, άνέλαβεν υπηρεσίαν εις τήν 
Τράπεζαν μετά εύδόκιμον σταδιοδρο
μίαν εις τάς Ινδίας, τήν όποιαν έ- 
τελείωσεν ώς κυβερνήτης τού Λαντ- 
ζάμπ άπό τό 1946 έως τά 1947. Ή 
Τράπεζα τής Ανατολής ίδρύθη εις ε
ποχήν μεγαλυτέρας ευημερίας άπό Ο
τι ή σημερινή. Ή συνεχής της ευημε
ρία, άποδεικνύει δτι παρ’ όλους τούς 
περιορισμούς της, ή στερλίνα έξακο- 
λουθεί πάντοτε νά είναι υγιές έμπα- 
ρικόν νόμισμα.

Ή τεσσαρακοστή έτησία γενική 
συνέλευσις τής Τραπέζης, ίγινεν εις 
τό Λονδίνσν τήν 5ην ’Απριλίου. Ή ο
μιλία τού Προέδρου έκυκλοψόρησε ό- 
μοΰ μετά τού ισολογισμού τού 1949. 
«Τόν ’Οκτώβριον, Νοέμβριον καί Δε-

| κέμβριον, λέγει ό Σέρ Τόμας, ά Σέρ 
"Ηβαν, πληρεξούσιος τής Τραπέζης, 
έπεσκέφθη δλα τά υποκαταστήματα, 
τά όποια δέν είχαν έπισκεφθή κατά 
τό παρελθόν έτος καί έπανέλαβε τήν 
έπίσκεψίντου, εις έκεϊνα, τά όποια 
είχεν ήδη έπισκεφθή. Ή έκθεσίς του 
λοιπόν, καλύπτει πάντα τά υποκατα
στήματα τής Τραπέζης καί έχει με
γίστη» άξίαν διά τούς συναδέλφους 
του. Ή γνώσις τών τοπικών συνθη
κών, καθώς καί ή έπαφή του μέ όλο 
τό προσωπικό τών υποκαταστημάτων 
τής ‘Ανατολής, άσψαλώς θά τού άπο- 
θαΰν χρησιμώτατα εις τήν θέσιν, τήν 

j όποιαν πρόκειται νά καθέξη».
Άναλύουσα λεπτομερώς τά τελευ

ταία γεγονότα τού ’Ιράκ, ή έκθεσις 
έξαίρει τήν συμβολήν τού Πρωθυπουρ
γού Σαίηντ Ταουψίκας Σαοϋίντι, ό 
όποιος διεκρίθη ώς διοικητής, διπλω
μάτης καί μέλος τής Κυβερνήσεως 
τού ’Ιράκ. Ή έντασις, ή προκληθεϊ- 
σα έκ τών γεγονότων τής Παλαιστί- 
νης ύφίσταται άκόμη, μέ άποτέλεσμα 
τήν συνεχιζαμένην διακοπήν μεταφο
ράς τού πετρελαίου εις Χάϊφαν, πράγ 
μα τό όποιον συνεπάγεται μείωσιν 
τών ποσοστών τών καταβαλλομένων 
εις τήν Κυβέρνησιν τού ’Ιράκ.

Τρία υπήρξαν τά σπουδαιότερα 
οικονομικά γεγονότα τού έτους: I) 
Ή μεταβίβασις τήν Ιην ’Ιουλίου τού 
νομισματικού έλέγχου άπό τήν Νομι
σματικήν Επιτροπήν είς τήν Εθνι
κήν Τράπεζαν τού ’Ιράκ. 2) Ή μετα- 
βίβασις έκ τών τριών έκατομμυρίων 
λιρών δανείου διά τήν κατασκευήν 
σιδηροδρομικών γραμμών άπό τήν 
Βρεταννικήν Κυβέρνησιν, εις τήν Κι> 
βέρνησιν τού ’Ιράκ καί 3) Ή ύπο- 
τίμησίς τού δηναρίου είς τό αυτό

ποσοστόν, ώς καί ή άγγλική λίρα.
Κατά τό 1949 έπίσης, έγινε ή 

σχετική προετοιμασία 6Γ ένα νέον 
νόμον διά τόν έλεγχον τών Τραπεζών 
τού Ιράκ. Πρός τούτο,ύπεβλήθη ένα 
σχεδίαν, τό όποιον δμως δέν έπεκυ- 
ρώθη άκόμη ύπό τού Κοινοβουλίου.

Κατ’ αυτήν τήν έβδομάδα, άναμέ- 
νεται νά φθάση είς Λονδΐνον ό κ. 
Γιούτζιν Ρ. Μπλάκ, πρόεδρος τής 
Διεθνούς Τραπέζης, ό όποιος περιο
δεύει τήν Ευρώπην. Σχολιάζων τήν 
έπίσκεψιν τού κ. Μπλάκ, ά έμπορικάς 
συντάκτης τού «Κήρυκος τής Γλασκώ- 
βης», γράφει: «Τά προβλήματα τής 
Τραπέζης, είναι πολύ μεγαλύτερα ή 
έφαίνσντο κατ’ άρχάς κυρίως ένεκα 
τής τεράστιος έλλείψεως δολλαρίων 
καί έκ τού γεγονότος, δτι οί ’Αμερι
κανοί κεφαλαιούχοι δέν έφάνησαν 
πρόθυμοι νά προκαταβάλουν χρήματα 
μέ έγγυήσείς άλλας άπό έκείνας πού 
παρέχει ή Κυβέρνησις τών ‘Ηνωμένων 
Πολιτειών. Τά κεφάλαια δμως, χρει
άζονται πολύ περισσότερον σήμερα 
εις δλα τά μέρη TcC κόσμου, παρ’ δτι 
την έποχήν, κατά τήν όποιαν έσχημα- 
τίσθη ή Τράπεζα, κυρίως δμως είς 
τάς μή άνεπτυγμένας περιοχάς τής 
’Αφρικής, ’Ασίας καί Μέσης ’Ανατο
λής, αι όποϊαι θά δώσουν καί τά πε
ρισσότερα κέρδη είς τό μέλλον.

Οτε ό κ. Μπλάκ ευρίσκετο είς 
Λονδΐνον, τόν παρελθόντα Αύγουστον, 
έδήλωσεν δτι έσημείωσαν πρόοδον αί 
συζητήσεις αι άφορώσαι δάνεια πρός 
τήν Γιονγκοσλαυΐαν, ’Ινδίας, Αίγυ
πτον καί Τουρκίαν, έκτοτε δε έχουν 
μεταβή άποστολαί είς Ιράν, Κολομ
βία καί Βραζιλία. Η Τράπεζα πρός 
τό παρόν δύναται νά διαθέση δάνεια 
350 έκατομμυρίων δολλαρίων. Ποσό*



Εις τό ττλαίσιον της άνασυγκροτήσεως

Η ΑΙΑΑΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΟΥ ΣΧΕΑΙΟΥ ΜΑΡΣΑΑ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΛΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Αί ιδιωτικοί επιχειρήσειςΕπειδή πολλοί άναγνώσται τής 

«Τραπεζιτικής» ένδιαφέρονται καί 
ζητούν πληροφορίες έπί τού τρό
που χορηγήσεως δανείων εις ιδιωτι
κός επιχειρήσεις άπο τάς πιστώ
σεις τού Σχεδίου Άνασυγκροτήσε
ως τής Ελλάδος (Σχεδίου Μάρ- 
σαλ) έζητήσαμε σχετικάς πληροφο 
ρίας άπο την Υπηρεσίαν Συντονι
σμού (ΥΣΕΣΑ), ή οποία καί μάς 
παρεχώρησε τα κατωτέρω διαψωτι- 
στικά στοιχεία:

— Ή έκτέλεσις έργων άνασυγ
κροτήσεως ή έργων πού άποσκο- 
ποΰν την αϋξησιν των παραγωγι
κών ικανοτήτων τής χώρας, γίνε
ται άφ' ένός όατό τό Κράτος, διά 
τής χρηματοδοτήσεως τού αρμοδί
ου υπουργείου ή τής άρμοδίας κρα 
τικής Αρχής, καί άψ’ ετέρου άπο 
την ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν, άπο 
επιχειρήσεις δηλαδή ιδιωτικής συν- 
βέσεως ή Κοινής Ώφελείας (βιομη
χανίας, μεταλλεία, γεωργικά, αλι
ευτικές έπιχειρήσεις, ξενοδοχεία 
.κλπ.).

Αρμόδια υπηρεσία, ή οποία δι
ενεργεί τήν επιλογήν των ιδιωτικών 
•αιτήσεων, πού υποβάλλονται προς 
χορήγησιν δανείου είναι ή Κεντρι
κή Επιτροπή Δανείων (Κ.Ε.Δ.), 
οργανισμός άποτελούμενος άπο τον 
Διοικητήν τής Τραπέζης Ελλάδος, 
εκπρόσωπον τής Κυβερνήσεως, έκ- 
πρόσωπον τών 1 1 Τραπεζών, πού 
συνεβλήθησαν μέ τό Ελληνικόν δη
μόσιον διά τήν διαχείρισιν τών δα
νείων καί τήν παρακολούθησιν τών 
έργων, πού γίνονται άπο τά δά
νεια άνασυγκροτήσεως καί εκπρό
σωπον τής Αμερικανικής Αποστο
λής. Ό τελευταίος έχει τό δικαίω
μα νά άπορρίψη οίανδήποτε αϊτη- 
τιν άνεξαρτήτως τής γνώμης τής 

πλειοψηφίας τής Επιτροπής.
Ή Κεντρική Επιτροπή Δανείων 

διά νά διευκολύνεται εις τό έργον 
της συνέστησε τάς ύποεπιτροπάς 
Γεωργίας, Αλιείας, Βιομηχανίας, 
Μεταλλείων, Επιχειρήσεων Κοινής

5 έκατομ. δολλαρίων, Εχει ήδη χορη
γηθή εις τήν Φινλανδίαν καί Γιοι/γ- 
κασλαυΐαν διά τήν άνάπτυξιν τής υ
λοτομίας καί 12Vi έκατομ. δολλαρίων 
εις τήν επιτροπήν Εξηλεκτρισμού τού 
Έλ Σαλβαντόρ. Τό μόνον άλλο με
γάλο δάνειον πού έχορηγήθη ήτο πρός 
τάς ’Ινδίας, αί όποΐαι Ελαβον 34 έ
κατομ. δολλάρια, διά τήν άνάπτυξ1 ν 
τών σιδηροδρόμων των καί 10 έκατομ- 
δολλάρια διά τήν Γεωργίαν. Έν τού
τοι ς, κατά τάς τελευταίας ημέρας, 
άνηγγέλθη δτι θά παραχωρηθή καί 
νέον δάνειον έκ 18!ά έκατομ. δαλλα- 
ρίων εις τάς ’Ινδίας, πρός άνάπτυ- 
ξιν τής κοιλάδας τού ποταμού Ντά- 
μονταρ καί δτι ή Τράπεζα σχεδιάζει 
τά χρηματοδότηση ένα δεκαετές σχέ- 
διον πρός άνάπτυξιν τής Νοτίου ’Ι
ταλίας, τό όποιον θά βοηθήση εις 
την βελτίωσιν τού προβλήματος άνεο- 
γίας τής χώρας, καθώς καί εις τήν 
βελτίωσιν τού βιοτικού Επιπέδου τών 
κατοίκων αυτής τής περιοχής. Πιθατ 
νον τούτο νά άποτελή Ενδειξιν άναλή- 
φεως υπό τής Τραπέζης καί νέας 
δράσεως.

Ώφελείας, Συγκοινωνιών καί Του
ρισμού.

Ό ρόλος έκάστης ΰποεπιτροπής 
έν προκειμένψ είναι νά έξετάζη, έ- 
ξονυχίζη μάλλον, τάς αιτήσεις δα
νείων τής ίδικής της άρμοδιότητος 
και νά διευκολύνη διά τής προπα
ρασκευαστικής αυτής εργασίας τήν 
Κεντρικήν ’Επιτροπήν είς τήν διε
ξαγωγήν τού έργου της καί τήν 
λήψιν άποφάσεως.

Έκάστη υποεπιτροπή άποτελεΐ- 
ται άπό πενταμελές συμβούλιου, ά- 
παρτιζόμενον άπό έκπροσώπους 
τού Ελληνικού Δημοσίου, τής Α
μερικανικής ’Αποστολής, τής Τρα
πέζης Ελλάδος, τών 11 συμμετε- 
χουσών Τραπεζών καί τών άντιστοί 
χων όργανισμών ιδιωτών- Ό τε
λευταίος έκλέγεται υπό τής Κ.Ε.Δ. 
βάσει καταλόγου προσώπων ύπο- 
βαλλομένου άπό τό Β ιομηχανικόν 
Επιμελητήριου, ή τήν Πανελλήνιον 
Ένωσιν ΓεωργιιΑ| Συνεταιρισμών 
κ.λ.π.

— Ποΐαι εΐναι αί συμμετέχουσαι 
Τράπεζαι, αί όποΐαι συνεβλήθησαν 
μέ τό Δημόσιον διά τήν διαχείρι- 
υ ιν τών δανείων;

— Ή ’Αγροτική, ’Αθηνών, Ε
θνική, Έθν. Κτηματική, Έλληνοαί- 
γυπτιακή, Εμπορική, Έμπ. Πίστε- 
ως, Ίονική, Λαϊκή, Καραβασίλη 
καί Πειραιώς. Κανείς ενδιαφερόμε
νος νά συνάψη δάνειον άπό τάς πι
στώσεις τού Σχεδίου Μάρσαλ, δέν 
ύποχρεούται νά δεσμευθή πρός ώ- 
ρισμένην έκ τών 1 1 άναφερθεισών 
Τραπεζών, είτε διά λόγους παλαι
ός συνεργασίας μαζί της, ή σχη- 
ματισθησομένης έντυπώσεως δτι ή 
Α ή Β Τράπεζα θά τον έξυπηρετή- 
ση καλύτερα- Αί αιτήσεις τών έν- 
διαφερομένων ιδιωτών υποβάλλον
ται είτε είς τά Κεντρικά γραφεία 
τών Τραπεζών αυτών είτε εις τά ύ- 
ποκαταστήματά των. Ό ρόλος τής 
Τραπέζης είς τήν περίπτωσιν αυ
τήν είναι διφυής.Διαφωτιστικός καί 
ένισχυτικός. Ή άρμοδία, δηλαδή 
υπηρεσία τής Τραπέζης δίδει είς 
τόν ένδιαφερόμενον δλας τάς άπαι- 
τουμένας πρός σύνταξιν τής αϊτή- 
σεώς του οδηγίας καί τού χορηγεί 
τελικώς έντυπον «Δελτίον Πληροφο
ριών», άπό τό όποιον άρύεται ό
λα έκεΐνα τά στοιχεία, πού καθι
στούν μίαν αϊτησιν διά χορήγησιν 
δανείου τυπικώς πλήρη καί άρ- 
τίαν.

— Διά νά δοθή ένα δάνειον είς 
ιδιωτικήν έπιχείρησιν χρειάζονται, 
βεβαίως, ώρισμέναι έγγυήσεις καί 
καθορίζονται δροι συνάψεώς του. 
Ύπό ποιας συνθήκας καί προϋποθέ 
σεις χορηγούνται τά δάνεια αύτά 
άπό τήν ΚΕΔ;

— Διά νά χορηγηθή ένα δάνειον 
άπαιτεΐται καί ή συμμετοχή τής έ- 
πιχειρήσεως μέ δικά της κεφάλαια, 
διά τήν έκτέλεσιν τού παραγωγι
κού έργου, πού -περιλαμβάνεται είς 
τό πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως 
τής χώρας, κατά ποσοστόν ούχί 6- 
λιγώτερον τού 30 % τής άξίας τού 
έργου, διά τό όποιον ζητείται τό

δάνειον. Έξαιρετικώς μόνον διά τά 
γεωργικά καί άλιευτικά δάνεια, ή 
συμμετοχή τών κεφαλαίων τού δα- 
νειζομένου δυνατόν νά εΐναι 25 %. 
Τά δάνεια άνασυγκροτήσεως είναι 
μακροπρόθεσμα, άλλ’ ούχί μεγαλυ- 
τέρας διάρκειας τών 20 έτών, μέ 
μικρόν τόκον μή ύπερβαίνοντα τό 
8 % έτησίως. Ή άπόσβεσις τού δα
νείου γίνεται μέ έξαμηνιαίας τοκο
χρεωλυτικός δόσεις. Προκειμένου 
περί γεωργικών καί αλιευτικών δα
νείων αί τοκοχρεωλυτικοί δόσεις κα 
θορίζονται είς έτησίας δόσεις.

— Ό δανειζόμενος άπό τό Σχέ- 
διον Μάρσαλ άποσύρει άπό τήν 
Τράπεζαν τό ποσόν, πού θά έγκρι- 
θή άπό τήν Κεντρικήν Επιτροπήν 
Δανείων;

— Ή διαδικασία εΐναι περισσό
τερον σύνθετος καί ουδέποτε ό δα
νειζόμενος άποσύρει κατ’ ευθείαν 
ρευστόν. Ή χορήγησις τού δανείου 
γίνεται ή δι’ άνοίγματος πιστώσε
ων διά τήν πληρωμήν μηχανημάτων 
είς τό έξωτερικόν, είτε τού δίδον
ται έπιταγαί είς δραχμάς καί έπ’ 
όνόματι τού δικαιούχου (πωλητοϋ 
μηχανήματος, έργολάβου κατασκευ 
ής κτιρίου κτλ.). Τό δάνειον κατα
βάλλεται τμηματικούς καί άναλό- 
γως μέ τήν συντελουμένην πρόοδον 
τού έργου καί έξασψαλίζεται μέ υ
ποθήκην έπί άκινήτων, μηχανημά
των ή καί μέ ένεχυρίασιν άκόμη 
τών μηχανημάτων, πού θά άποκτή- 
ση ό δανειζόμενος άπό τάς πιστώ
σεις τού Σχεδίου Μάρσαλ. Ή σύ- 
ναψις τών δανείων αυτών δέν δια

φέρει ουσιαστικώς άπό τήν σύνα- 
ψιν δανείου άπό ιδιωτικήν πηγήν, 
Τράπεζαν ή έπιχείρησιν. Ή διαφο
ρά, πλεονέκτημα μάλλον, είναι ό 
χαμηλός τόκος καί ή μακρά χρο
νική διάρκεια άποσβέσεώς του.

— Μπορεί νά δοθή δάνειον είς 
όποιανδήποτε έπιχείρησιν δταν συγ 
κεντρώνη τά άπαιτούμενα στοιχεία 
καί έκπληρώνη τούς όρους καί τάς 
εγγυήσεις, πού άναψέρατε;

_ Μία έπιχείρησις άνεξαρτήτως 
τής εκτάσεώς της, διά νά έπιτύχη 
δάνειον, πρέπει κατ’ άρχήν νά άνή- 
κη εις κλαδον περιλαμβανόμενον 
είς τό πρόγραμμα άνασυγκροτήσε- 
ωζ τήζ χώρας, πού συντάσσεται, 
ώς γνωστόν, άπό τό ΆνώτατονΣυμ- 
βούλιον Άνασυγκροτήσεως (Α. Σ. 
Α.), έγκρίνεται άπό τήν Κυβέρνη- 
σιν και ακολούθως υποβάλλεται 
πρός συζήτησιν καί έγκρισιν άπό 
τόν Οργανισμόν Ευρωπαϊκής Οι
κονομικής Συνεργασίας είς Παρι- 
σίους, καί εν συνεχείςι άπό τήν Δι- 
οίκησιν Οικονομικής Συνεργασίας. 
Συνεπειςι τού περιωρισμένου ποσού 
τών πιστώσεων, αί όποΐαι, βεβαί
ως, δέν είναι δυνατόν νά καλύψουν 
τάς συνολικάς άνάγκας άνασυγκρο
τήσεως, ή Κυβέρνησις μέσον τού 
Άνωτάτου Συμβουλίου Άνασυγ
κροτήσεως καθορίζει τήν προτεραι
ότητα τών διαφόρων έργων άνασυγ

κροτήσεως. Τό πρόγραμμα όμως 
κατ’ έτος άναθεωρεΐται καί συχνά 
παρεμβάλλονται έργα, τά όποια 
παρεμερ ίσθησαν κατά τήν σύντα
ξιν τού γενικού σχεδίου ή έργα, τά 
όποια θεωρούνται μέ τήν πρόοδον 
παρεμφερών έργων άπαραίτητα νά 
γίνουν, ύπό τύπον ένισχύσεως τών 
μεγάλων έργων. Τό πρόγραμμα δη
λαδή Άνασυγκροτήσεως δέν πάσχει 
άπό άκαμψίαν καί Βυζαντινόν σχο
λαστικισμόν. Τούναντίον ή έλαστι- 
κότης του έπιτρέπει τήν άναθεώρη- 
σιν και συμπλήρωσίν του.

— Συνεπώς καί αί ίδιωτικαί έ- 
πιχειρήσεις, αί όποΐαι προτίθενται 
νά έκτελέσουν έργα μή συμπερι
λαμβανόμενα είς τό Πρόγραμμα 
Άνασυγκροτήσεως, είναι δυνατόν 
νά ένισχυθοΰν διά δανείου;

• — Είς τήν περίπτωσιν αύτήν οί 
ένδιαφερόμενοι υποβάλλουν είς τό 
Ανώτατον Συμβούλιον Άνασυγκρο 

τήσεως αϊτησιν συνοδευομένην ΰφ’ 
όλων τών δικαιολογητικών, διά τής 
όποιας θά ζητούν νά περιληφθή ό 
κλάδος τής έπιχειρήσεως είς τόν ό
ποιον υπάγεται ή περίπτωσίς των, 
είς κάποιαν άπό τάς άναθεωρήσεις 
τού προγράμματος, αί όποΐαι πρό
κειται νά γίνουν. Τό Ανώτατον 
Συμβούλιον Άνασυγκροτήσεως έ- 
ξετάζει είς τήν περίπτωσιν αύτήν 
κατά πόσον ολόκληρος ό κλάδος, 
είς τόν όποιον άνήκει ή συγκεκρι
μένη περίπτωσίς είναι σκόπιμον νά 
ένταχθή είς τό Πρόγραμμα Άνα
συγκροτήσεως, δηλαδή νά άποκτή- 
ση προτεραιότητα, δεδομένου ότι 
τό πρόγραμμα δέν άναψέρεται πο
τέ είς μεμονωμένος επιχειρήσεις, 
άλλ’ είς κλάδους έπιχειρήσεωνΤΟ- 
ταν ενα δάνειον έγκριθή οριστικά 
άπό τήν ΚΈ.Δ., ή τελευταία ειδο
ποιεί τήν συμμετέχουσαν Τράπεζαν, 
μέσον τής όποιας υπεβλήθη ή αι
τείς, νά ύπογράψη συμβόλαιον μέ 
τόν δανειζόμενον, οπότε καί άρχι
ζε· ή τμηματική χορήγησις τού δα
νείου άναλόγως τής προόδου τού 
έργου, εκτοτε δε ό δανειζόμενος θά 
καταβάλλη είς τήν Τράπεζαν αύ
τήν τάς τοκοχρεωλυτικός του δό
σεις.

Και έδοθησαν προσφάτως 
πολλά δάνεια είς ιδιωτικός έπιχει- 
ρήσεις ύπό τούς όρους πού μάς 
αναφέρετε;

— Βεβαίως· έχορηγήθησαν είς 
ποικίλας έπιχειρήσεις καί είς δλας 
σχεδόν τάς πόλεις καί περιφέρειας 
τής Ελλάδος. Είς γεωργικά λ. χ. 
δάνεια ένεκρίθησαν κατά τόν Μάρ
τιον 2.278.730.000 δρ. δι’ έπιτοπί- 
ους δαπάνας καί 131.095 δολλ. δι’ 
είσαγωγάς μηχανημάτων κλπ.

Δι άλιευτικάς έπιχειρήσεις έχο- 
ρηγήθησαν 126.000 δολλ., δι’ είσα
γωγάς καί 2.086.500 000 δρ. δι' 
έπιτόπιον δαπάνην δι’ έπιχειρήσεις 
Κοινής Ώφελείας (’Ανώνυμος Ήλε 
κτρική Εταιρία Σητείας) έδόθη- 
σαν δι’ είσαγωγάς 23.000 δολλ. 
και 30.000.000 δραχ. είς μεταλ

λευτικός δι’ είσαγωγάς 216.516 
δολλ. καί έπιτόπιον δαπάνην, 1. 
273.500.000 δρ. είς βιομηχανικός 
2.948.140 δολλ. καί 5.663.450 000 
δρχ. είς έργα συγκοινωνίας (Σιδη
ρόδρομοι Θεσσαλίας), δι’ είσαγω
γάς μηχανημάτων, βαγονίων κλπ. 
2.000.000 δολλ. Είς έπιχειρήσεις 
Τ ουρ ισμοΰ (ξενοδοχεία Σ πλέντντ 
Α. Χαλά, Κληρονόμους Παύλου 
Καλλιγά, Μέγα ’Εθνικόν) δι* είσα
γωγάς 5.535.261 καί 18.029.430. 
000 δραχ.

Παραλλήλως κατά τόν ίδιον μή
να ύπεγράφησαν οριστικά συμβό
λαια χρηματοδοτήσεως τών κάτωθι 
έπιχειρήσεων: Είς Γεωργικός δι*
είσαγωγάς 25.600 δολλ- καί 36. 
900.000 δι’ έπιτόπιον δαπάνην, είς 
άλιευτικάς δολλ. 83.167* καί 979. 
990.000 δραχ., είς Βιομηχανικός 
(A. Ε. Τσιμέντων ό Τιταν, Β. Ταμ- 
παογλου καί Σ ία καί Γρ. Τσίτσης 
καί Σία) 1.394.491 δολλ. και 1. 
682.500.000 δρ., είς συγκοινωνίας 
(ήλεκτρικοί σιδηρόδρομοι 750.000 
δολλάρια, δι’ εισαγωγήν μηχανη
μάτων καί βαγονίων, άνανεώσεως 
υλικού των κλπ.).Τέλος έχορηγήθη 
δάνειον έκ 2.295.258 δολλαρίων καί 
5.084.390.000 δρ είς έργα τουρι
σμού (ξεν. Σπλέντιτ).

Ή χορήγησις δανείων κατά τούς 
μήνας Απρίλιον καί Μάϊον θά ά- 
νακοινωθή προσεχώς.

ν Π. ΚΡ.

ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΟΥΝ 
ΜΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ

Ηκ της Αμερικάνικης Ο ί κονομ ι- 
κής Αποστολής ανεκοίνώθη ότι έκ τού 
σχεδίου Μάρσαλ πρόκειται νά χορη
γηθούν δάνεια είς τρεις ρεγάλας έλι 
ληνικάς Εταιρείας, αί όποΐαι θά άνα- 
λάβονν νά παράγουν περίπου 600. 
000 τόννους τσιμέντων έτησίως. Ή 
ποσότης αύτη εΐναι διπλάσιά τής πα- 
ραγομένης σήμερον ύπό τών λεΐτουρ- 
γούντων Εργοστασίων τσιμέντου καί 
τά οποία άνηκουν είς πέντε Εταιρεία 
ας. Εξ άλλου ή Διοίκησις Οικονομι
κής Συνεργασίας άνεκοίνωσεν ότι 
πρόκειται νά χορηγηθή εί ςτήν Γενι
κήν Εταιρείαν Τσιμέντων ’Αθηνών 
δάνειον Εξ 1.156.000 δολλαρίων, άν- 
τίττροοΌττεΰον την δεύτερον καί τε-« 
λευταίαν δόσιν τού έκ 2.600.000 δολ- 
λαρίων δανείου τού έγκριβέντος πρός 
τήν έν λόγω Εταιρείαν.

Δια την έπεκτασιν καί τόν συγχρο
νισμόν τών Εγκαταστάσεων τής Γενι
κής Εταιρείας Τσιμέντων θά άπαι- 
τηθή ποσόν 5.179.603 δολλαρίων. Ή 
"Εταιρεία διαθέτει τό είς δραχμάς I- 
σόποσον τών 2.579.603 δολλαρίων 
διά τήν κάλυψιν τών τοπικών δαπα
νών καί τά έκ 2.600.000 δολλαρίων 
δάνειον θά χρησιμοποιηθή διά τήν ά. 
γοραν έξ Ηνωμένων Πολιτειών τής 
Αμερικής τών άπαιτθυμένων μηχα
νημάτων. .
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Καπά πληροφορίας έκ Μπουένος 
"Άϊρες, προϊόντα τά όποια είναι 
δυνατόν νά έξαχθοΰν έξ 'Αργεντι
νής άνευ προηγούμενης άδειας εί
ναι: ’Ελαιόλαδον, Ταρταρικόν όξύ, 
μονωτήρες, πουλερικά, βούρτσες 
ξυρίσματος, ήλεκτρυκοΐ θερμαντή
ρες, είδη έπιστρώσεως δαπέδων, 
ίκατειργασμένα δέρματα προβάτων, 
χοίρων, ίππων καί βοών, λινέλαια, 
ήλιόσποροι, φιστίκια, βάμβαξ, πλα
στικά είδη, σιδηρά είδη καί χρώ
ματα.

— Ή Αργεντινή Κυβέρνησις ά- 
πεφάσισε τήν εισαγωγήν 30.000 κι
βωτίων σπόρου γεωμήλων έξ Ευ
ρώπης διά τό τρέχον έτος καί 300. 
000 κιβωτίων κατά τό 1951 — 52. 
Τοΰτο οφείλεται εις τό δτι κατά 
τά τελευταία έτη, έσημειώθη ση
μαντική μείωσις της παραγωγής 
γεωμήλων λόγω τοΰ έκφυλισμοΰ 
του έγχωρίου σπόρου.

— 'Ως αγγέλλεται έκ Λονδίου, ό 
Πρόεδρος τοΰ εις Μπουένος "Αϊρες 
Βρεταννικοΰ Εμπορικού ‘Επιμελη
τηρίου, άνεκοίνωσεν οτι τό εσωτε
ρικόν έμπόριον τής ’Αργεντινής δι
έρχεται δυσχερείς στιγμάς, δεδο
μένου δτι ή άγροτική παραγωΐγή, 
τής χώρας δέν παρουσιάζει ικανο
ποιητικός ποσότητας πρός έξαγω- 
γήν. Ή Κυβέρνησις λαμβάνει τά 
προσήκοντα μέτρια, έν τούτοις οί 
έμποριίκοί εισαγωγικοί οίκοι εν 
Αργεντινή άντιμετωπίζουν μεγά- 
λας δυσκολίας.

— Κατά τάς διαπραγματεύσεις 
πρός σύναψιν έμπορικής συμφωνίας 
μεταξύ Μ. Βρεταννίας καί 'Αρ
γεντινής, ή τελευταία έζήτησεν α
πό τήν πρώτην, δπως τής δοθή πί· 
στωσις έκ 10.000.000 στερλινών, 
διά τήν αυξησιν τού άποθέματός 
της εις στερλίνας. "Εναντι τοΰ πο
σού τούτου, ή ’Αργεντινή προσφέ
ρει λινέλαιον ίσης άξίας. "Οσον ά- 
ψορά τά κρέατα ή Μ. Β ρεταννία 
προσφέρει 97 στερλίνας.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

'Ή Βάκιουμ "Οϊλ Κόμπανυ τής 
Αυστραλίας, κατέστρωσε νέον πρό
γραμμα έπεκτάσεως των έπιχειρή- 
σεών της. Μεταξύ των άλλων, ποο- 
βλέπεται διά τοΰ σχεδίου ή ϊδρυ- 
σις σταθμών πετρελαίου καί ένα- 
ποθηκεύσεως. Μέχρν τής στιγμής 
ή έταιρία ίδρυσε ένα διϋλίστήριον 
άξίας 1.000.000 στερλινών είς Άλ· 
τόνα.

— Eic τόν διαγωνισμόν διά τήν 
προμήθειαν είς τούς αυστραλια
νούς σιδηροδρόμους 66 άτμοιαηχα- 
νών, λαμβάνουν μέρος έκτος τών 
Βρεταννικών, 'Αμερικανικών καί 
Δυτικογερμανικίών έπιχειρήσεων καί 
* Ιαπωνικοί.

— Ή Αυστραλιανή Κυβέρνησις 
προτίθετα νά στ ραφή διά τήν προ
μήθειαν της είς πετρέλαια πρός 
τάς άγοράς τής περιοχής τής στερ
λίνας.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Kocr' άπόφασιν τής Καναδικής 
Κυβερνήσεως, μία ποικιλία ύφαν- 
τουργνκών καί βαμβακερών ειδών 
προερχόμενων έκ χωρών έξω τής 
Βρεταννικής Κοινοπολιτείας, πρό- 

‘κε.ται \ά ύπαχθή είς τάς διατάξεις 
τάς άφορώσας τήν εισαγωγήν έκ 
τών τελευταίων. Ή άλλαγή αΰτη 
8ά έχη ευνοϊκήν έπίδρασιν δι’ δλας 
τ<*9 χώρας - μέλη τής συμφωνίας 
δασμών καί έμπορίου τής Γενεύης.

ΙΤΑΛΙΑ

Καπά τάς έκ Ρώμης πληροφο

ρίας. ήλεκτρικά έφάδια άξίας άνω 
τοΰ 1.000.000 δολλαρίων, πρόκειται 
νά είσαχθοϋν είς ’Ιταλίαν. Τά είδη 
ταΰτα θά τά προμηθεύση είς τήν 
ιταλικήν βιομηχανίαν χάλυβος ή 
Ούεστνγικχάουζ. Ή προμήθεια τώι· 
έν λόγω μηχανημάτων θά γίνη βά
σει της ΕΚΑ.

— Άφ’ έτέρου έγνώσθη, 8tl ή 
ιταλική έταιρία Μοντεκατίνι, έζή- 
τησε πίστωσιν άπό τό σχέδιον Μάρ- 
σαλ 7.800.000 δολλαρίων, διά τήν 
άγοράν είς Ήν. Πολιτείας μηχα
νών διά τήν παραγωγήν χημικών 
προϊόντων.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΚΑΙ Ο ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

Ώς έδήλωσεν είς Ούάσιγκτων ό 
Γενικός Διίευθυντής τού 'Οργανι
σμού Τροφίμων καί Γεωργίας τών 
'Ηνωμένων ’Εθνών κ. Μωρίς Τάντ, 
διά νά ίκαταστή δυνατόν όπως ή 
παγκόσμιος παραγωγή τροφίμων 
συμβαδίζη μέ τήν αυξησιν τοΰ πλη
θυσμού, πρέπει νά γίνη καλυτέοα 
έκμετάλλευσίς τών γεωργικών πό
ρων τού ικόσμου.

Ό π. Τάντ, δ στις μόλις συνεπλή- 
ρωσε πεντάμηνον περιοδείαν είς 
τάς καθυστερημένος περιοχάς τοΰ 
κόσμου, έδήλωσεν δτ.ι είς ώρισμέ- 
να μέρη, ή παραγωγή τροφίμων 
δέν έπαρκεΐ διά τήν κάλυψιν τών 
άναγικων τοΰ πληθυσμού, λόγω τής 
άνεπαρκούς έκμεταλλεόσεως τών 
γεωργικών πόρων καί τής μή. ικα
νοποιητικής τεχνικής καταρτίσεως. 
Ό κ. Τόντ, έτόνισεν δτι ένώ κατά 
τά τελευταία έτη ό πληθυσμός τοΰ 
κόσμου ηΰξήθη κατά 200.000.000, 
ή ^παραγωγή τροφίμων έξακολου- 
θεΐ νά είναι σήμερον κατά 3% κά
τω τοΰ έπιπέδου τοΰ 1940.

Κατά πληροφορίας έξ Ούάσιγ- 
κτων, οί έκπρόσωπο,ι, τής Διοική- 
όεως Οικονομικής Συνεργασίας, 
παρακολουθούν έκ τού πλησίον τήν 
γαλείων, ή άποκατάστασις τών με
ταφορικών μέσων, ή αΰξησις τής 
παραγωγής άνθρακας καί χάλυβος 
καί ή στοίθερωτέρα ικαί έπαρκεστέ- 
άποδοτικότητα τών Ευρωπαίων έο- 
γατών, τήν όποιαν θεωρούν ώς βα- 
ρόμετρον τής οικονομικής άνορθώ- 
σεως τής Εύρώπης.

Ή τελευταία πρός τό Κονκρέσ- 
σον εκθεσις τής Δ.Ο.Σ., άναφέοει 
σταθεράν αϋξησιν τής άποδοτικό- 
“ -- — - - , .

τητος τών Εύρωπαίων έργατών, 
πραγματοποιη.θεΐσαν κατά τό τε- 
λευταΐον τρίμηνον τοΰ 1949.

Ή Δ.Ο.Σ. παρατηρεί, δτι «μέ μι
κρόν μόνον αυξησιν τής έργατικής 
δυνάμεως, ή βιομηχανική παραγω
γή τών χωρών τού Προγράμματος 
Ευρωπαϊκής Άνορθώσεως, ηύξήθη 
καπά 307» μεταξύ τού τελευταίου 
τριμήνου τοΰ 1947 καί τοΰ άιτιστοί 
χου τριμήνου τοΰ 1949».

Α'ι γενόμεναι μελέται άποδεικνύ- 
ουν, δτι ό μέσος Εύρωπαϊος έργά- 
της παράγει σχεδόν τήν αΰτήν μέ 
τό 1938 ποσότητα άγαθών, έάν δέ 
έξαιρεθή ή Δυτική Γερμανία, ό μέ
σος έργάτης παράγει κατά 10% 
περισσότερα άπό προπολεμικώς.

Ή εκθεσις τής Δ.Ο.Σ., παρατη
ρεί δμώς δτι υπάρχει διαφορά είς 
τήν άπόδοσιν τών έργατών τών δια 
φόρων χωρών. «Οί έργάται βιομη
χανίας της Γαλλίας, ’Ιρλανδίας, 
/Σουηδίας, Ελβετίας, Τουρκίας καί 
του 'Ηνωμένου Βασιλείου, παρά, 
γουν περισσότερα άπό τό 1938. Οί 
•έργάται τοΰ Βελγίου, τής Δανίας, 
τής Ελλάδος καί τής Νορβηγίας, 
παράγουν σχεδόν τήν αύτή,ν ποσό
τητα. Οί 'Ολλανδοί έργάται, παρά
γουν κατά τι όλιγώτερον. Ή άπο- 
ίδοτικότης τών έργατών τής Αύ- 
στρίας, τής 'Ιταλίας -καί τής Γεο- 
μανίας, είναι άρκετά μικρότερα».

Συμφώνως πρός τήν έκθεσιν τής 
Δ.Ο.Σ., τά γεγονότα τά όποια συ- 
νετέλεσαν σημαντικώς είς τήν βελ- 
τίωσιν τής άποδοτυκότητος τών έρ
γατών, είναι ή αΰξησις τοΰ άριθ- 
μοΰ τών έργασίμων ώρών, ή έπι- 
ακευή καί ή άνέγερσις Ευρωπαϊ
κών έργοστασίων, ή έξασφάλισις 
καλυτέρων μηχανημάτων καί έρ- 
ρα κυκλοφορία πρώτων υλών καί 
τροφίμων.

Η εκθεσις τονίζει έν τούτοις, 
δτι ή παραγωγή τής Δυτικής Πύ,- 
ρώπης, δέν έχει άπο-κατ ασταθή 
πλήρως καί έχει άκόμη νά άντιμε- 
τωπιση διάφορά έμπόδια καί περι
ορισμούς, που τείνουν νά περιορί
σουν τήν άπσδστικότητα.

„ Η Δ.Ο.Σ. προβλέπει περαιτέρω 
αυξησιν τής άποδοτικότητος λόγω 
τής βαθμιαίας έπανεμφανίσεως «τοΰ 
συναγωνισμού καί τής εισαγωγής 
συγχρονισμένων μεθόδων η) βοή
θεια τού προγράμματος παροχής 
τεχνικής βοη,θείας τής Δ.Ο.Σ.». Λέ
γεται έπίσης, δτι τά νέα εργοστά

σια καί τά συγχρονισμένα μηχανή
ματα θό συντελϊσουν είς τήν έπί- 
τευξιν μεγαλυτέρας άποδοτικότη
τος.

ΤΟ ΕΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τό «έλλειμμα δολλαρίων» είς τά 
διεθνές έμπόριον μετά τών Ήνωμ. 
Πολιτειών, τό όποιον οφείλεται είς 
τήν διαφοράν μεταξύ ’Αμερικανι
κών έξαγωγών καί εισαγωγών, πε- 
ριωρίσθη κατά 1.000 έκατομμύρια 
δολλάρια κατά τό πρώτον τρίμηνον 
τοΰ τρέχοντος έτους, έν συγκρίσει 
μέ τήν άντίστοιχον περίοδον τοΰ
1949.

Κατά τό πρώτον τρίμηνον τοΰ
1950, ή διαφορά μεταξύ έξ αγωγών 
καί εισαγωγών ή το 499.8 έκατομ. 
δολλάρια, ήτοι όλιγώτερα τοΰ ένός 
τρίτου τής έκ 1,535.4 έκαταμ. δια
φοράς πού παρετηρήθη κατά τήν 
άντίστοιχον περίοδον τοΰ 1949.

Βεβαίως, είς τήν μείωσίν αυτήν, 
συνετέλεσε κυρίως ή κατά 28.40% 
έλάττωσις τής εις δολλάρια άξίας 
Τών 'Αμερικανικών έξαγωγών. ’Αλ
λά καί ή αΰξηρις τών 'Αμερικαν
ικών εισαγωγών, έβοήθησε σημαν
τικός είς τήν βελτίωσιν τής κατα- 
στάσεως. τοΰ διΛ^οϋς έμπορίου. Τό 
πρώτον τρίμην^Ρτοΰ τρέχοντος έ
τους, αί είσαγωγαί ηΰξήθησαν κα
τά 5.5%. Τόν Μάρτιον δμως, αί 
είσαγωγαί θά αύξηθοΰν ιέτι πεοσι- 
τέρω.

Ή έλάττωσις τών είς δολλάρια 
έξαγωγών, είναι μεγαλυτέρα τής 
έλαττώσεως των είς δγκον έξαγω- 
γών, λόγω τής μειώσεως τών τι
μών, τών πρός έξαίγωγήν προϊόν
των. Κατά τό 1949, αί τιΐμαί τών 
πρός έξαγωγήιν ’Αμερικανικών ποοϊ 
όντων, έμειώθησαν κατά 87», έν 
συγκρίσει μέ τό προηγούμενον 4- 
τος, ένφ α'ι τιμαί τών είσαχθέντων 
ειδών έμειώθησαν κατά 57ο. Ή μεί- 
οχτις των τιμών, των πρός έξαγω?· 
γή,ν προϊόντων συνεχίσθη κατά τό 
πρώτον τρίμηνον τοΰ τρέχοντος έ
τους.

_Μία άφορμή διά τήν έλάττωσιν 
τών ’Αμερικανικών έξαγωγών εΤ. 
να\ τό γεγονός,, δτι άλλαι χώραι 
καί κυρίως δσαι ύπέστησαν κατα- 
στροφάς κατά τόν πόλεμον, άπο- 
κατέστησαν τήν παραγωγήν των 
και· έξογουν μεγάλας ποσότητας

ειδών. Τό μερίδιον τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών έπί τών ειδών τοΰ διε
θνούς έμπορίου, έξακολουθεΐ νά 
είναι μεγάλο, άλλά είναι σχετικώς 
μικρότερον έν συγκρίσει μέ τά ά- 
μέσ,ως μεταπολεμικά έτη.

Κατά τό 1949, τό μερίδιον τών 
‘Ηνωμένων Πολιτειών ή το περίπου 
τό 1)5 τών παγκοσμίων έξαγωγών, 
ένώ τό 1948 ή το τό 1)4 καί τό 
1947 περίπου τό 1)3. Πρά τοΰ πο
λέμου αί έξογωγαί τών Ήνωμ. 
Πολιτειών άνήρχοντο περίπου είς 
τά 14% τοΰ συνόλου τών παγκο
σμίων έξαγωγών.

ΕΙΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙ ΟΝ 
ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙΔΗ

Είς τό ΰπουργεΐον Εθνικής Οικο
νομίας συνεστήθη ειδικόν γραφεΐον 
πρός έξυπηρέτηισιν τών ένεργούντων 
είσαγωγάς ειδών είσαγομένων άνεν 
περιορισμού. Είς αυτό δέον νά άττει> 
θύνωνται οί ένδιαφερόμενοι οί ΰπο-ι 
βάλλοντες είς τάς διαφόρους τράπε
ζας αιτήσεις διά τήν εισαγωγήν ει
δών τής άνωτέρω κατηγορίας.

ΑΙ ΠΑΛΑΙΑΙ
ΙΔΙΩΤΙΚΑΙ ΑΝΤΑΛΑΑΓΑΙ

Δι έγκυκλίου της πρός άπαντα τ& 
ύποκαταστήματά της> ή Τράπεζα τής 
'Ελλάδος κοινοποιεί άπόφασιν τον 
υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας διά 
τής όποιας έπεκτείνεται ή άρμοδιό- 
ΤΊζ Τής παρά τή Τραπέζη άρμοδίας 
επιτροπής διά τήν έκκαθάρισιν πα4 
λα ιών ιδιωτικών άνταλλαγών.

Η Τράπεζα διά τής έγκυκλίου της 
συν ιστό δπως είδοποιηθώσιν οί ένδι- 
αφεράμενοι καί ύποβάλωσι μέχρι καί 
τής 15ης Ιουνίου έ. έ. διά πάσαν έκ- 
κρεμότητα ύφισταμένην είς ηταλαιάν 
άνταλλαγήν, σχετικήν αϊτησίν.

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Κατά παρασχεθείσας πληροφορίας 
άπεφασίσθη κατ’ άρχήν ή κατάργησις 
τής έπιδοτήσεως έπί τού είσαγομένου 
έκ τού έξωτερικοϋ 6άμδάκος.

Εκ τής καταργήσεως τής έπιδοτή
σεως προδλέπεται δτι ή τιμή τοΰ εί
σαγομένου έκ τοΰ έξωτερικοϋ δάμδα- 
κος θά αύξηθή κατά 3 — 4 δραχμάς 

] κατ' οκάν.
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ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μέ έκδηλον το πνεύμα τής συν- 
τηρητικότητος και μέ ομαλόν τον 
ρυθμόν των συναλλαγών της, άπηλ 
λαγμένον οπτό αίσθητάς διακυμάν
σεις τών τιμών — παρά την αΰξο- 
μείωσιν τής χρυσής λίρας — διέρ- 
ρευσε τό 1 δθήμερον εις την έμπορι- 
κήν αγοράν τού Πειραιώς. Τό κυ
ρ ιώτερον ενδιαφέρον συνεκέντρωσαν 
και πάλιν τά ρύζια, αΐ ζαχάρεις καί 
οί καφέδες, τά τρία είδη διά την 
προμήθειαν τών οποίων εις ΐκανάς 
ποσότητας ένηργήθησαν αϊ γνωστοί 
μειοδοτικά! δημοπρασίαι. Ό ά
γων διά την παροχήν είς τά είδη 
ταΰτα ελευθερίας, ώστε ή διακίνη- 
σίς των νά έπανέλθη είς χείρας τού 
ιδιωτικού εμπορίου, δεν έτελεσφό- 
ρησεν εΐσέτι. Παρά τάς επανειλημ
μένος συσκέψεις είς τόν Εμπορικόν 
Σύλλογον τού Πειραιώς, παρά τά 
υπομνήματα, τά διαβήματα, έτι δε 
καί τάς τηλεγραφικός διαμαρτυρί
ας, ή Κυβέρνησις εις ούδεμίαν ο
ριστικήν άπόφασιν προήλθεν, έπι- 
μένουσα ότι ή μελέτη τού όλου θέ- 

,μστος άπφ πόσης πλευράς, χρήζει 
Ιδιαιτέρας προσοχής καί συνέσεως. 
1 Αναλυτικώτερον κατ’ είδη εισαγω
γών και φορτίων ή Πειραϊκή Έμπο- 
ραγορά ένεφάνισε κατά τό ύπό ά- 
νασκόπησιν δεκαπενθήμερον την κα
τωτέρω εικόνα:

ΖΑΧΑΡΕΙΣ: Προεκρίθη, ώς έ- 
γνώσθη, ή έκ Κούβας προσφορά διά 
την προμήθειαν 30.000 τόννων ζα- 
χάρεως, μέ τιμήν 124.80 δολλαρίων 
κατά τόννον, άνάλογοι δέ διαταγα! 
■κυκλοφορούν είς τήν έλευθέραν ναυ
λαγοράν διά τήν ναύλωσιν τριών ή 
καί περισσοτέρων σκαφών προς δι
ενέργειαν τής μεταφοράς της είς 
-Πειραιά ή καί Θεσσαλονίκην- Ναυ
λώσεις σκαφών δέν έκλείσθησαν εί- 
-σέτι.

ΚΑΦΕΔΕΣ : Περί τήν 20ήν ’Ι
ουνίου καταπλέει είς Πειραιά έκ 
Ρίου ’ I ανεΐρου το σουηδικόν λάϊνερ 
«Σάμελαντ» μέ 512 τ. βραζιλιανών

τφέδων τής τελευταίας κλεισθείσης 
παραγγελίας. Έν τψ μεταξύ άνα- 
μένονται έτεροι 300 τόννοι καφέδων 
Κέννυας μέ τά ιταλικά φορτηγά«*Ά- 
στρα» καί «Ποζίλιπο», φορτωθέντες 
^κ Πόρτ Σάϊδ καί έξ Άντεν, δπου 
ύπήρχον έλεύθερα άποθέματα άφρι- 
κανικών καφέδων. Διά τούς καφέδες, 
οίτινες προέρχονται έξ ιδιωτικών ει
σαγωγών καί προσφάτως άπεδε- 
νμεύθησαν άπό τάς τελωνειακός ά- 
ποθήκας, ώρίσθη διά κοστολογήσε
ις ή τιμή τών 35.780 ·δρ. κατ’ όκάν 
διά τούς εισαγωγείς. Διά τήν παρα
λαβήν τών έν λόγψ ποσοτήτων, ά- 
νερχομένων είς 132 τόννους καί τό 
ύπαρχον έτερον απόθεμα 54 πόν
των, καλύπτονται αί τρέχουσαι ά- 
νάγκαι τής άγοράς. Νέαι παραγγε- 
λιαι εις Βραζιλίαν δέν έπραγματο- 
ποιήθησαν έλλείψει πιστώσεων είς 

-διαθέσιμα δολλάρια.
ΡΥΖΙΑ ; Ή τελευταίως ένεργη- 

θεΐσα μειοδοσία έκλείσθη υπέρ τής 
Ιταλικής άγοράς διά ποσότητα 6- 
ρύζης 5000 τόννων, 10 % πλέον ή 
έλαττον, μέ τιμήν 152.95 δολλαρ- 
<ον «κόστ έντ φρέϊντ» ή 148.19 δολ
λαρίων φόμπ, μέ φόρτωσιν έκ Γένο- 
^ας η Σαβάνας. Ηδη έναυλώθησαν 
-δύο σκάφη διά τήν είς "Ελλάδα με 
ταφοράν, ήτις καί θά έχη πραγμα-

τοποιηθή μέχρι τής 10ης ’Ιουλίου. 
Έν τφ μεταξύ έκομίσθησαν μικρο- 
ποσότητές τινες έκ Νέας Ύόρκης 
καί Αίγύπτου διά τό ελεύθερον έμ- 
πόριον. "Η έγχώριος δρυζα προσε- 
φέρετο μεταξύ 7.600 έως 9.000 δρ. 
κατ’ όκάν, άναλόγως ποιότητας καί 
τόπου παραγωγής. Τά φθασίματα 
δμως είς Πειραιά ήραιώθησαν καί 
αΐ πρώτοι ποιότητες ήρχισαν έξαμ- 
τλούμεναι. ’Έλλειψις — πάντως — 
δέν προβλέπεται νά παρουσιασθή, 
διότι θά φθάσουν τά έξ ’Ιταλίας 
φορτία. Ή νέα εσοδεία τής έγχωρί- 
ου όρύζης προβλέπεται πλουσιω- 
τάτη.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ : Νέαι παραγγελί
α) δέν έδόθησαν, διότι τά έκ 3500 
τόννων υπάρχοντα άποθέματα 6α- 
καλάου είς τά έν Πειραιεΐ καί έν 
Πάτραις ψυγεία έπαρκούν διά τήν 
κάλυψιν τών καταναλωτικών άναγ- 
κών τής χώρας μέχρι τών αρχών τού 
φθινοπώρου. ’Αναμένεται, δτι νέαι 
παραγγελία! γύρω τών 5.000 τόν
νων θά δοθούν περί τά μέσα τού προ
σεχούς μηνός ’Ιουλίου. Οΐ ενδιαφε
ρόμενοι εισαγωγείς βολιδοσκοπούν 
ήδη τάς άγοράς Γαλλίας, ’Ισλαν
δίας καί Νέας Γής, ΐνα κατατοπι- 
σθοΰν έπί τών προσφορωτέρων τι
μών, τών ποιοτήτων καί τού χρόνου 
παραδόσεως τών παραγγελθησομέ- 
νων φορτίων.

"Οσον άφορφ τά αλίπαστα συνε
χίζεται ή βάσει τών διμερών συμφώ
νων, χορήγησις άδειών εισαγωγής 
έκ Πορτογαλίας, ένφ αί άνάγκαι 
τής άγοράς καλύπτονται προς τό 
παρόν άπό τά έγχώρια αλίπαστα 
και άπό τάς πρώτος κομισθείσας 
έκ Λισαβώνος μικροποσότητας.

ΤΥΡΙΑ : Καί διά τό είδος τούτο 
δέν διεβιβάσθησαν είς τό έξωτερι- 
κόν νέαι παραγγελίας διότι ή αγο
ρά έξακολουθεΐ νά είναι κεκορεσμέ
νη άπό τά υπάρχοντα είς τά ψυ
γεία σεβαστά άποθέματα ιταλικών 
— ίδίφ —ι τυριών. Αί τιμαί εΐναι 
χαλαραί, λόγψ τής πληθωρικής προ 
σφοράς άφ’ όνος, άλλά καί διότι 
άφ’ έτέρου ή κατανάλωσις στρέφει 
έκδηλον τήν προτίμησίν της προς 
τά έλληνικά τυριά, τά φθασίματα 
τών οποίων έκ Κρήτης, ’Ηπείρου 
καί Θεσσαλίας κατέστησαν τελευ
ταίως άφθονώτερα καί είς έπαρκεΐς 
ποσότητας. Έγχώρια κεφαλοτύρια 
καλής ποιότητας, έπιτραπέζια, προ- 
σεφέροντο χονδρικώς γύρω τών 21. 
800 δραχμών. Διά τυριά όλλανδι- 
κοΰ τύπου προσεφέροντο αί τιμαί 
τών 560 δολλαρίων κατά τόννον — 
έναντι 880 δολ. προ μηνός — άλλ’ 
ανευ έντεΰθεν ένδιαφέροντος. Είς 
τάς Κάτω Χώρας αί τιμαί τών τυ
ριών έξέπεσαν ραγδαίως, συνεπείφ 
ύπερπαραγωγής, τό δέ γεγονός τού
το άπετελεσεν ένα πρόσθετον πα
ράγοντα τής έλληνικής έφεκτικότη- 
τος διά νέας παραγγελίας.

ΛΑΔΙΑ : Τιμαί σταθεροί είς τά 
γνωστά άπό διμήνου έπίπεδα. Ζή- 
τησις όμαλή καί άποθέματα έπαρ- 
κή, καθημερινώς άνανεούμενα διά νέ
ων άπό έλαιοπαραγωγικά κέντρα 
φθασιμάτψν. Ή τιμή τών 11.400 
δραχ. διά τά έξαιρετικής ποιότη- 
τος έλαια παραμένει σταθερά, ένφ 
τά βιομηχανικό κυμαίνονται γύρω 
τών 8.800 έως 9.000 δραχμών.

ΟΣΠΡΙΑ : "Ελλειψις ένδιαφέρον
τος καί τιμαί χαλαραί, λόγψ άζη- 
τησίας, άλλά καί συνεπείφ τής έν 
Τουρκίφ ύποτιμήσεως τών όσπρίων 
— ίδίςκ τών φασολιών — ήτις έσχε 
τόν άντίκτυπόν της καί είς τήν Πει- 
ραϊκήν άγοράν.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ : Τιμαί σταθε- 
ρώς αμετάβλητοι δΓ όλα τά είδη 
τών σιτηρών, όσον έπίσης διά τά 
άλευρα καί διά τά κτηνοτροφικά 
προϊόντα. Ή νέα έσοδεία σίτου προ- 
βλέπεται ικανοποιητική καί άν ό 
καιρός εύνοήση τόν θερισμόν καί 
τήν έν γένει συγκομιδήν, έλπίζεται 
νά ΰπερβή ή έσοδεία τάς 750.000

τόννων, κατά τάς πλέον αΐσιοδόξους 
προβλέψεις. Οί μετριοπαθέστεροι 
πάντως, δέν ομιλούν καί αυτοί περί 
έσοδείας μικροτέρας τών 700.000 
τόννων. Σημαίνει τούτο αισθητήν 
μείωσιντών εισαγωγών μας είς γεν
νήματα άπό τήν ’Αμερικήν καί ση
μαντικήν έξοικονόμησιν πολυτίμου 
είς δολλάρια συναλλάγματος.

ΒΑΜΒΑΚΟΣΠΟΡΟΙ : Άνηγγέλ- 
θη, δτι τήν 29ην Μαΐου άπέπλευσεν 
έκ Μοζαμβίκης διά Πειραιά τό φορ- 
τηγόν «Μάρπησσα» μέ 4.500 τόν. 
βαμβακοσπόρου. Τμήμα τι τού έν 
λόγψ φορτίου προορίζεται διά τήν 
Στυλίδα.

ι ΚΑΥΣΙΜΑ : Έτέθησαν έν πλψ 
ι τρία δεξαμενόπλοια άπό Κιουρασώ 

ι καί Άμπαντόιν διά Πειραιά μέ 25. 
000 τ. πετρελαιοειδών, προσετέθη 

[ δέ προ τριημέρου καί τέταρτον σκά
φος, τό «Καλούτα» μέ ετέρους 10. 

| 000 τ- "Οσον άφορφ τούς γαιάνθρα
κας, έκομίσθησαν κατά τό ύπό ά- 

| νασκόπησιν 15θήμερον 15.000 τ., 
: υπάρχει έν πλφ έτερον φορτηγόν 
μέ 9.000 τ. καί έναυλώθησαν τρία 

' άκόμη σκάφη έκ Ρόττερνταμ διά 
Πειραιά 27)3 καί διά Θεσσαλονί
κην 26)6, δΓ ένα σύνολον 22.000 
τόννων γαιανθράκων, συμπεριλαμβα 

1 νομένων καί 1000 τ. κώκ.

Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ KOI ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Η0Τ0Η
1 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ή Διάσκεψις τού 

Λονδίνου κατέληξεν εις ουσιαστικά 
συμπεράσματα διά τήν άμυναν τού 
Δυτικού κόσμου.

— Κατηρτίσθη τό σχέδιον ψηφί
σματος διά τήν έπικύρωσιν τού 
Συντάγματος καί τών ’Αναγκαστι
κών Νόμων.

2 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ό "Ελλην Πρω
θυπουργός θά προεδρεύση είς Πα- 
ρΐισίους τής Διασκέψεως τών Υ
πουργών τών Εξωτερικών.

3 IΟΥΝI ΟΥ: Ό κ. Πλαστήρας 
άναχωρεϊ διά τό έξωτερικόν.

— Αί Α.Α.Μ.Μ. οί Βασιλείς έ- 
πιχειροΰν περιοδείαν άνά τήν Βό
ρειον Ελλάδα.

4 I ΟΥΝ I ΟΥ: Ό κ. Πλαστήρας 
προήδρευσε τής έναρκτηρίου συνε- 
δριάσεως τής Διασκέψεως.

— Έπίσης μεταβαίνει είς Πα- 
ρισίους ό υπουργός τού Συντονι
σμού κ. Τσουδερός, ό όποιος έσχε

συνομιλίας σχετικός μέ τήν έφαρ- 
μογήν τού προγράμματος τής άνα- 
ουγκροτήσεως.

5 ΙΟΥΝΙΟΥ: Οί Βασιλείς θεμε- 
λιώνοντες σχολεία γίνονται ένθου- 
σιωδώς δεκτοί άπό τόν λαόν.

6 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ό κ. Πρωθυπουρ
γός συνηντήθη έν Παρισίοις μετά 
τού κ. Βενιζέλου, δστις ήρνήθη τέ
λι κώς νά είσέλθη αυτοπροσώπως 
είς τήν Κυβέρνησιν.

7 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ή άρνησις τού κ. 
Βενιζέλου προκαλεΐ ζωηρά σχόλια.

8 I ΟΥΝ I ΟΥ: Ό κ. Παπανδρέου 
καταθέτων τά νομοσχέδια περί μέ
τρων έπιεικείας άναπτύσσει τήν 
σχετικήν πολιτικήν τής Κυβερνή- 
σεως.

9 I ΟΥΝ I ΟΥ: "Ο κ. Πλαστήρας 
έπιστρέφει είς ’Αθήνας και δηλοί 
δτι δέν ύφίσταται κυβερνητικόν ζή
τημα

— Έπίσης έπιστρέφει καί ό κ.

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΙΕΘΗΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Κατ’ αύτάς έφθασεν είς Λονδΐ- 
νον ό κ. Γιοΰτζιν Ρ. Μττλάκ, πρόε
δρος τής Διεθνούς Τραπέζης, ό ό
ποιος περιοδεύει τήν Ευρώπην· 
Σχολιάζων τήν έπίσκεψιν τού κ. 
Μπλάκ ό έμπορικός συντάκτης τού 
«Κήρυκος τής Γλασκώβης», γρά
φει : «Τά προβλήματα τής Τρα
πέζης είναι πολύ μεγαλύτερα ή έ- 
φαίνοντο κατ’ άρχοίς, κυρίως ένεκα 
τής τεράστιας έλλείψεως δολλαρί
ων καί έκ τού γεγονότος δτι, οί 
’Αμερικανοί κεφαλαιούχοι δέν έφά- 
νησαν πρόθυμοι νά προκαταβάλ
λουν χρήματα μέ έγγυήσεις άλλας 
άπό έκείνας πού παρέχει ή Κυ- 
βέρνησις τών Ηνωμένων Πολιτει
ών. Τά κεφάλαια δμως χρειάζονται 
πολύ περισσότερον σήμερον είς ό
λα τά μέρη τού κόσμου παρ’ δτι 
τήν έποχήν, κατά τήν όποιαν έσχη- 
ματίσθη ή Τράπεζα, κυρίως όμως 
είς τάς μή άνεπτυγμένας περιοχάς 
τής Αφρικής, ’Ασίας καί Μέσης 
’Ανατολής, αί όποΐαι θά δώσουν 
καί τά περισσότερα κέρδη είς τό 
μέλλον.

Οτε ό κ. Μπλάκ εΰρίσκετο είς 
Λονδϊνον, τόν παρελθόντα Αύγου
στον, έδήλωσεν δτι έ σημείωσαν 
πρόοδον αί συζητήσεις αί άφορώ- 
σαι δάνεια προς τήν ΓιουγκοσλαυΤ- 
αν, 'Ινδίας, Αίγυπτον καί Τουρκί

αν, έκτοτε δέ έχουν μεταβή άπο- 
στολαί εις ’Ιράν, Κολομβίαν, καί 
Βραζιλίαν. Ή Τράπεζα προς τό 
παρόν δύναται νά δισθέση δάνεια 
350 έκατομ. δολλαρίων. Ποσόν 5 
έκατομ. δολλαρίων έχε1 ήδη χορη- 
γηθή εις την Φινλανδίαν καί Γιουγ- 
κοσλαυΐαν διά τήν άνάτττυξιν τής 
υλοτομίας καί 12 !ά έκατομ. δολ
λαρίων είς τήν έπιτοοπήν έξηλε- 
κτρισμού τού Ελ Σαλβαντόρ. Τό 
μόνον άλλο μεγάλο δάνειο, πού έ- 
χορηγήθη ήτο προς τάς Ινδίας, αί 
όποΐαι έλαβον 34 έκατομ. δολλά
ρια διά τήν άνάτττυξιν τών σιδηρο
δρόμων των καί 10 έκατομ. δολλ. 
διά τήν γεωργίαν. Έν τούτοις κα- 
τ® τάς τελευταίας ή μέρας άνηγ- 
γέλθη δτι θά παραχωρηθή καί νέ- 
ον δάνειον έκ 18 !ά έκατομ. δολλα
ρίων είς τάς Ινδίας προς άνάπτυ- 
ξιν τής κοιλάδας τού ποταμού Ντά- 
μονταρ καί δτι ή Τράπεζα σχεδιά
ζει νά χρηματοδότηση ένα δεκαετές 
σχέδιον προς άνάτττυξιν τής Νοτί
ου Ιταλίας, τό όποιον θά βοηθήση 
ες τήν βελτίωσιν τού προβλήματος 
άνεργίας τής χώρας καθώς καί είς 
τήν βελτίωσιν τού βιοτικού έπιπέ- 
δου τών κατοίκων αυτής τής περιο- 
χής. Πιθανόν τούτο νά άποτελή έν- 
δειξτν άναλήψεως ύπό τής Τραπέ- 
ζης καί νέας δράσεως-

Τ σουδερός.
— Τό πρόβλημα τής τιμής ουγ- 

κεντρώσεως τού σίτου άπασχολεΐ 
ιδιαιτέρως τήν Κυβέρνησιν.

10 I ΟΥΝ I ΟΥ : Νέαι δηλώσεις 
τού κ. Βενιζέλου προκαλοΰν πολιτι
κόν σάλον.

— Οί Βασιλείς συνεχίζουν τήν 
περιοδείαν των.

11 ΙΟΥΝΙΟΥ : Δημιουργείται 
άτμόσφαιρα έπικειμένης κυβερνητι
κής κρίσεως.

12 I ΟΥΝ I ΟΥ : Λέγεται δτι ό 
κ. Παπανδρέου θά ζητήση διευκρί- 
νησιν τής καταστάσεως.

— Οί κυβερνητικοί κύκλοι όμι- 
λούν περί τής άνάγκης διενεργείας 
νέων εκλογών·

13 ΙΟΥΝΙΟΥ: Οί κ. κ. Μάίνορ 
καί Πόρτερ παρέστησαν είς τό κυ
βερνητικόν Συμβούλιον και έξέφρα- 
σαν τάς ’Αμερικανικός άπόψεις έπί 
τής καταστάσεως.

— Κατόπιν τούτου ή κρίσις θε
ωρείται άποτραπεΐσα.

14 ΙΟΥΝΙΟΥ : Ό κ. Βενιζέλος 
δηλοί δτι παρέχει πάσαν ύποστή- 
ριξιν είς τήν Κυβέρνησιν.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τήν Ζην Ιουνίου συνέρχεται ή 33η 
σύνοδος τού Διεθνούς Γ ραφείου 'Εργα
σίας, είς τήν όποιαν θά άντιπροσω- 
πευθή καί ή Ελλάς δΓ όλιγομελοϋς 
άντιπροσωπίας.

Κατά τήν σύνρδόν τον τούτην τό 
Διεθνές Γραψεΐον "Εργασίας θά άσχ> 
ληθή με πλεϊστα σημαντικά διά τους 
έργαζομένους θέματα. Μεταξύ αύτΰν 
εΐναι : α) Η λήψις μέτρων διά τήν έ- 
φαρμογήν τών διεθνών συμβάσεων έρ- 
γασίας. β) Έπαγγελματικαϊ σχέσεις 
(συλλογικά! συμβάσεις, διαιτησίαι, 
σχέσεις μεταξύ οργανώσεων έργοδο 
τών έργαζομενων καί έν γένει όργαγ
νώστων προς τό Κράτος), γ) Ίσότης 
αμοιβής μεταξύ άνδρών καί γυναικών 
διά παρεχομένην έργασίαν ίσης άξί- 
σζ/ δ) Γενική συξήτησις δι' έργάτας 
Υήζ· ε) Μέθοδος καθορισμού έλαχί- 
στου ήμερομισθίου εις τήν γεωργίαν 
καί στ) 'Επαγγελματική έκπαίδευσις.

Δικαίωμα ψήφου έκ μέρους έχά- 
στης άντιπροσωπίας. Εχουν δύο κρα
τικοί όσ^όσωποι, εις έργοδοτιχός 
καί είς έργατικός Εκπρόσωπος.
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ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΟΣ ΑΠΛΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ 

Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ διοικητοΰ 

τού Ι.Κ.Α. κ. Μπράναμ οί ’Αμερικα
νοί θά αποχωρήσουν άπό τής 27ης
’Ιουλίου έκ τής διοικήσεως τού ‘Ιδρό-. s-πι -iw Dtjiu>us ms eutMuiutws 'ιά
ματος, παραμένοντες εις αυτό ώς ά-1 κοινωνικών άσφαλίσεων εις τάς άγρ» 
πλοϊ σύμβουλοι τής "Ελληνικής Κν-1 τικσς τάξεις ή Επιτροπή άπεφάσι·

θεμάτων μέ τά όποια αΰτη θά άσχο- 
ληθή.

Έν συνεχείςι καί μετά συζήτησι* 
έπΐ τού θέματος τής έπεκτάσεως των

σύμβουλο
βερνήσεως εις τά ζητήματα τής κοι
νωνικής άσφαλίσεώς. "Η μεταβολή 
αυτή έγένετο κατόπιν προτάσεως τού 
*. Μπράναμ πρός τόν άρχηγόν τής 
’Αμερικανικής ’Αποστολής κ. Πόρτερ, 
δστις καί τήν άπεδέχθη.

"Ο κ. Μπράναμ όμιλών γενικώτερον 
έπΐ τού θέματος τής άναδιοργανώσε- 
ως τών κοινωνικών άσψαλίσεων, είπε 
δτι τά σχετικά μέ αυτό προβλήματα 
πρέπει νά λυθούν έντός τοϋ πλαισίου 
τής έλληνικής πραγματτιικστητος καί 
τού Ελληνικού περιβάλλοντος, τσνί- 
σας δτι έπέστη ά καιρός πρός δρά- 
σιν, διότι ούδεμία μέχρι τοϋδε σοβα
ρά προσπάθεια έγένετο.

‘Η ’Αμερικανική ’Αποστολή συν- 
έχισεν ό κ. Μπράναμ, δέν πρόκειται 
νά ύποβάλη σίανδήποτε Επίσημον 
πρότασιν εις την καταρτισθεΐσαν ν£- 
αν έπιτροπήν πρός μελέτην τοΰ ζητή
ματος τών κοινωνικών ασφαλίσεων 
καί ή οποία έχει ώς βάσιν της τά σχέ 
διον τό καταρτισθέν ΰπ’ αυτού έπΐ τή 
βάσει τών σχεδίων τών συνταχθέντων 
ΰπό τού κ. Πάουελ, τού υπουργείου 
Εργασίας και τής Γενικής Συνομο
σπονδίας ’Εργατών. "Ο κ. Μπράναμ 
άναφερόμενος εις τάς γενικός γραμ 
μάς τού νέου σχεδίου εΐπεν δτι αΐ 
συντάξεις τών ήσφαλισμένων δέν θά 
είναι ένιαΐαι, έγκαταλειψθείσης τής 
παλαιός προτάσεως τής Άμερικανι·* 
κής ’Αποστολής, διότι αυτή δέν έθεω- 
ρήθη ώς υγιής λύσις. Αί συντάξεις 
θά είναι άνάλογοι μέ τό ϋψος τών 
άποδοχών τών ήσφαλισμένων καί τόν 
χρόνον τής άσφαλίσεώς του. Σημαν
τικόν έπίσης είναι τό σημεΐον τού 
σχεδίου τό προβλέπον συνεισφοράν 
τού Κράτους, γεγονός τά όποιον θά 
έπιτρέψη τήν καταβολήν μεγαλύτε
ρων συντάξεων.

"Οσον άφορά τήν τύχην τών διαφό
ρων άσφαλιστικών όργανισμών ό κ. 
Μπράναμ, έδήλωσεν δτι τό σχέδιον 
δέν προβλέπει τήν συγχώνευσίν των 
μέ τόν ίδρυθησόμενον νέον όργανι- 
σμόν κοινωνικής άσφαλίσεώς καί άπό- 
κειται εις τήν ’Επιτροπήν νά άποφα- 
σίση έάν ώριεσμένοι έξ αυτών πρέπει 
νά συγχωνευθούν, ή άλλοι οί όποιοι 
άσφαλίζουν όμοειδεΐς κλάδους νά έ- 
νοποίηθούν.

*0 κ. Μπράναμ άνέφερεν έν τ£λει 
δτι διά τήν έκτέλεσιν τού κτιριακού 
προγράμματος τοΰ Ι.Κ.Α. θά άπαι- 
τηθοΰν 350 δισεκατομμύρια δραχμών 
περίπου καί δτι ή όλοκλήρωσίς του 
θά συντελεσθή έντός τριετίας.

Διά τά άποθεματικά τοΰ Ι.Κ.Α. εΐ- 
πεν δτι άνέρχονται σήμερον εις 150 
δισεκατομμύρια δραχμών αυξανόμενα 
κατά 6—7 δισεκατομμύρια δραχμών 
μηνιαίως.

Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ 
ι ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έξ άλλου εις τά Γραφεία τοΰ *1- 
δρίματος τών Κοινυνικών ’Ασφαλί
σεων καί ΰπό τήν προεδρίαν τού ν. 
υπουργού Εργασίας συνήλθεν εις 
πρώτην συνεδρίασιν ή συσταθεΐσα εί- 
δική έπιτροπή διά τήν μελέτην τών 
κοινωνικών ασφαλίσεων.

Μετά σύντομον είσήγησιν τοϋ κ. 
υπουργού, διεξήχθη μακρά συζήτησι < 
έπΐ τού Εργου τής Επιτροπής καί τώ>

σεν όπως άσχαληθή μέ τό ζήτημα τή» 
έπεκτάσεως τού ' κλάδου άσφαλίσεώς 
κατά τής άσθενείβς καί εις τήν άγρο- 
τικήν τάξιν.

'Ακολούθως ό διοικητής τού Ι.Κ.Α. 
κ. Μπράναμ έθεσεν ύπ’ δψιν τής ’Επι
τροπής τό ΰπ’ αΰτοΰ κοτταρτισθέν 
σχεδίαν, τό όποιον κοττά ληφθεΤσαιν 
ΰπό τής ’Επιτροπής άπόφασιν θά ά- 
ποτελέση τήν βάσιν τών Εργασιών 
της. Τό σχέδιον προβλέπει τήν άσφά- 
λισιν δλων τών μισθωτών τής χώρας 
ώς καί προσώπων άσχολουμένων εις 
γεωργικός καί μόνον διά τόν κλάδον 
άσθενείας τών άσχολουμένων μέ βα
σικός Εργασίας. ’Επίσης προβλέπει 
δπως περιληφθοϋν εις τήν άσφόιλισιν 
τά πρόσωπα τά μετέχοντα εις τήν δι
οίκησήν ' Επαγγελματικών σωματείων,

έφ’ δσον λαμβάνουν τακτικήν άποζη- 
μίωσιν άπό τά σωματεία ώς καί οί 
μαθητευόμενοι έργάπαι.

Κατά τό σχέδιον πάντα τά υφιστά
μενα ταμεία οίασδήποτε μορφής Εξα
κολουθούν λειτουργούντα καί τά παρ’ 
αύτοΐς ήσψαλισμένα πρόσωπα άπαλ- 
λάσσονται καθ’ ους κλάδους είναι ή- 
σφαλισμένα τών υποχρεώσεων πρός 
τον συσταθησόμενον νέον άσφαλιστι- 
κόν όργανισμόν δστις θά φέρη τόν 
τίτλον Εθνικός ’Οργανισμός Κοινω
νικής Άσφαλίσεώς.

Οί πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι 
καί ύπηρέται υπάγονται εις τήν ά- 
σφάλισιν είτε δΓ δλην αυτής τήν Εκ- 
τασιν είτε διά τμήματα αυτής διά 
διαταγμάτων έκδιδομένων προ τ άσε» 
τού ‘Υπουργικού Συμβουλίου.

Προβλέπεται άκόμη υπό τού ώς ά
νω σχεδίου δτι ή βαθμιαία έπέκτα- 
οτς τής ιατρικής περιθάλψεως εις 
τούς άπασχολουμένους εις τάς γεωρ
γικός, δασικός καί κτηνστροφικάς 
Εργασίας θά άρχίση έντός τοΰ 1950.

Τά Ι.Κ.Α. και τό Ταμείον άνεργίας 
μετά τήν σύστασιν τού ’Εθνικού ’Ορ
γανισμού Κοινωνικής Άσφαλίσεώς 
(Ε. Ο.Κ.Α.) θά διαλυθούν αί δέ πε
ριούσιοι των θά περιέλθουν εις τόν 
νέον όργανισμόν. Τό προσωπικόν των 
-ά άπολυθή λόγφ καταργήσεως θέσε- 
ως. Οι έκ τούτων όμως πληρούντες 
τάς άπαιτουμένας προϋποθέσεις θά 
μεταταχθούν εις τόν νέον όργανισμόν.

Έφ’ Εξής, κατά τό σχέδιον πάν
τοτε, θά άποτγορευθη ή σύστασις νέ
ων Ταμείων έκτος τών Επικουρικών. 
Η σύνταξις, ή όποια θά παρέχεται 

ΰπό τοΰ νέου όργανισμού θά κυμαί
νεται άπό 180 Εως 360 χιλιάδας 
δραχμών, προσαυξανομένη κατά 10- 
27 δραχμάς δι’ έκάστην ήμέραν Ερ
γασίας. ’Επίσης θά προσαυξάνωνται 
κατά^ 60 χιλιάδας δραχμάς μηνιαίως 
έφ’ δσον ό συνταξιούχος είναι Εγ- 
Υ?μ0ς ,K“‘ κοπά 20 χιλιάδας δραχ
μάς δι Εκαστον τέκνον.

Η σύνταξίς τής χήρας θά είναι τό 
70% τής συντάξεως

Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 751

ΑΙ ΝΕΑΙ ΒΑΣΙΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
Υπό τού υπουργείου ’Εργασίας 

κατηρτίσθη τό σχέδιον νόμου περί 
τροποποιήσεως τοΰ νόμου 751 περί 
προστασίας τών άπολυομένων έφέ-* 
δρων. ΔΓ αΰτοΰ προβλέπεται μετοΜ 
ξΰ άλλων δτι τό Δημόσιον, τά Νομι
κά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, οί 
Δήμοι καί αί Κοινότητες, αί Τράπε
ζα ι καί αί Επιχειρήσεις κοινής ωφέ
λειας θά προσλαμβάνουν Εφεξής άπο- 
κλε,ιστικώς πολεμέςττάς ύπ αγομένους 
εις τόν νόμον 751)48. Ή διάταξις 
δέν Εχει Εφαρμογήν προκει μένου περί 
τσποθετήσεως διπλωματικών υπαλ
λήλων, πολιτικών μηχανικών, πρωτο
δικών καί εισαγγελέων.

Η διάρκεια Εργασίας τών τοπο
θετούμενων άπο διετής γίνεται τριε- 
τής. Παρέχεται έπίσης διά τού νομο
σχεδίου τό δικαίωμα εις τόν ϋπουρ- 
γόν τής ’Εργασίας δπως δΓ άποφά- 
σεώς του αύξάνεη τό ποσοστόν τής 
υποχρεωτικής προσλήψεως Εφέδρων! 
ΰπό τών πάσης φύσεως Επιχειρήσεων.

Έναρξις Εφαρμογής τδΰ μέτρου 
θά γίνη έν άρχή εις τάς Τραπέζας 
καί τάς Επιχειρήσεις κοινής ωφελεί-

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΑΓΟΡΑ 

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Κατά το ΰπό έπισκόττησιν χρονι
κόν διάστημα (23)5—6)6)50) 
παρετηρήθη μία έλαψρά έν άρχή, 
κάμψις τών τιμών, ήτις όλονέν κα
θίστατο ζωηρότερα, συνεπείς τής 
ίσχυράς ττιέσεως τής αγοράς χρεο
γράφων ΰπό τών τελικώς έπικρστη- 
σάντων πωλητών, μέ άττοτέλεσμα 
τήν αισθητήν ύποτίμησιν τών πλεί- 
στων εκ; τών μάλλον κερδοσκοπου
μένων άξιων.

Έξαίρεσιν άπετέλεσαν τά ’Εθνι

κά μας Δάνεια καί ιδίως τά είς 
δραχμάς Εσωτερικά τοιαΰτα, άτι να 
άπό τινων ήδη ήμερων, έρχονται είς 
τήν πρώτην γραμμήν, έπιμόνως ζη
τούμενα, άνευ δμως άξιολόγων συ
ναλλαγών.

Αί συναφθεΐσαι τοΐς μετρητοΐς 
συναλλαγαί, κατά τό ύπό έπισκόπη 
σιν χρονικόν διάστημα τούτο ήσαν 
ολίγον περιωρισμέναι καί είς δγ- 
κον καί εις εκτασιν, αυγκρινόμεναι 
πρός έκείνας τού προηγουμένου 15 
θημέρου, διεκυμάνθησαν δέ ώς α
κολούθως, κατά κατηγορίας τί
τλων :

ΕΓΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων άξιόλογον κίνηση, εΐχον τά 
εςης, διακυμανθέντα ώς ακολούθως :

1881 — 1884 
Μονοπωλίων — Παγίου 
1910 110 έκατομ.
1914 500 έκατομ.
ΠροσψυγικοΟ 
Ύδρεύσεως 
Παραγωγικού 1928 
Παραγωγικού 1931 
Κτηματικής 4 3)4 %
Λιπασμάτων 1931

, ,Ε^Ω,ΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Τά κυριώτερα έκ τούτων διεκυμάνθησαν 
ως άκολουθως :

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
41.000 47.000 46.000
35.C00 42.000 36.500
37.500 38.500 38.500
53.000 60.000 53.500
59.000 60.000 59.000

4.030 000 4.370.000 4.080.000
50.000 50-000 50.000
47.000 52.000 49.000
85.000 120.000 90.000

250.000 290.000 250.000

, Κατωτατη Άνωτα'τη
Άπαλλοτριώσεως 8 % 160 390
Μεταναστεύσεως 650 1.700
’Εντόκων Γραμματίων 2.200 3.500
Υπηκόων 1.000 1.900
'Ανταλλαξίμων 8 % — 6 % 3.000 4.500
Πολεμοπαθών 180 390
'Αγροτικής 500 1.500
'Αναγκαστικού 1922—1926 155 450
Κτηματικής 1925—1926 700 1.000
Κτηματικής 1939 Α—Β 1000 1.700

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑΙ ______,-Λ~·
σομένους αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολουθως

Κατωτάτη ’ Ανώτατη 
Ελλάδος 1.120.000 1.210.000
’Αθηνών 51.000 53.500

Κλείσιμον 
390 

1.700 
3.500 
1.800 
4.300 

390 
1-500 

430 
1.000 
1.700

’Εθνικής
’Εμπορικής
Κτηματικής
Λαϊκής

10.000.000
82.500

260.000
430.000

10.360.000
87.000

280.000
460.000

10.060.000
83.000

260.000
430.000

Β IΟΜΗΧΑΝIΚ AI ΚΛΠ. Α_Ι ΑΙ. Έκ τών μάλλον κερδοσκοπούμε· 
νων άξιων τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς 
άκολούθως :

Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων
ΣΠΑΠ
Λιπασμάτων
Πυριτιδοποιείου
Χημικής Βιομηχανίας
Χρωματουργείων
Εριουργίας
«Λεβιάθαν»
Πειραϊκή - Πατραϊκή
ΕΤΜΑ
"Ατλας
‘Ηρακλής
Τ ιτάν
Τσιμέντων Χαλκίδος
Σωληνουργεΐα
Χαλκού
Ο ί νοπνευματοπο ιΐας
Οίνων
ΖΑΑΕ
Φιξ
Ηλεκτρικής
ΒΙΟ
Εθνικής Άσφαλ.
' Ιπποδρομιών

Εκ τ ούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασ-

Κλείσιμον
1.135.000

51-000

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
107.500 114.500 111.000
16.000 18.000 16.000

214.000 232.000 219.000
230.000 250.000 250.000

14-000 15.000 14.000
310.000 320.000 315.000
51.500 54.000 51.500
48.000 54.000 48.00

215.000 230.000 215.000
130.000 141.000 131.000
21.000 21 000 21.000

175.000 190.000 190.000
84.000 85.000 85.000
36.000 38.500 36.000

102.000 102.000 102.000
90.000 93.000 90.000
21.000 21.500 21.000
46.000 50.000 46.500
75.000 76.000 75.000

139.000 148.000 145.000
16.000 21.000 21.000
29.000 30-000 30.000

740.000 780.000 740.000
47.000 50.000 __  47.000

λ έγένοντο άρκεται άγοραπωλησίαι,

Κατα τό ύπό έπισκόττησιν χρονι
κόν διάστημα έγένοντο άρκεται ά- 
γοραπωλησίαι έπΐ τών «άποδεικτι- 
κώυ συναλλάγματος» πέριξ τών δρ. 
22.000, διά τά είς λίρας στερλίνας 
«μπόν» και δραχμών 10.000, διά 
τά εις δολλάρια Η.Π.Α. τοιαΰτα, 
χρηματιστηριακής άξίας πολλών 
δισεκατομμυρίων δραχμών.

Η ΑΓΟΡΑ 
ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ

τιμής 206.000 καί άνωτάτης 222 
200, μέ κλείσιμον 215.000 δραχ 
μών, δΓ έκάστην χρυσήν λίραν.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

ΟΙ ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι 
κατά τό άπά 23)5 — 6)6)50 χρο 
νικάν διάστημα, διεκυμάνθησαν έ 

— τή έλευθέρςτ άγορφ μεταξύ δραχμώ'
Εν τφ Χρηματιστηρίψ Αθηνών 0,08 — 0,11 %.


