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Από τής άπόψεως της άνορθώσεως Ή άνασυγκρότησις εις τό ’Επίγειον

ΣΚΕΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ «. ΓΚΡΑΙΗΝΤΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
ΠΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΘΙΖΗΣΕΟΣ

Η ΑΝΤΙΑΗΨΙΣ ΤΟΥ ΚΡΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΟΙ ΠΟΛΙΤΟΥ
Ή έπιστολή τού κ. Γκραίηντυ, 

ττρεσβευτοΰ των Ήνωμ. Πολιτειών 
έν Άθήναις, προς τον κ. Σ. Βενιζέ- 
λον, αρχηγόν τού κόμματος των Φι
λελευθέρων έπεσκίασε όλόκληρον την 
πολιτικήν κίνησιν των τελευταίων ή
μερων, κίνησιν άψορώσαν τό ζήτημα 
τού σχηματισμού μιάς Κυβερνήσε- 
ως πρός διαχείρισιν των πολιτικών 
καί οικονομικών προβλημάτων τής 
πολυπαθοΰς αυτής χώρας.

Ή έπιστολή αύτη, ώς ήτο φυσι
κόν, ΰπήρξεν άντικείμενον σφοδρών 
Εκδηλώσεων καί κρίσεων τόσον άπό 
τον ήμερήσιον Τύπον οσον και άπο 
τούς πολιτικούς μας κύκλους. Καί 

/τούτο, διότι ή έπιστολή τού έκλε- 
κτοΰ καί ειλικρινούς φιλέλληνας Α
μερικανού διπλωμάτου, έθιξε ζητή
ματα ζωτικής, ζωτικωτάτης σημασί
ας διά τον ‘Ελληνικόν λαόν καί την 
χώραν του. Δηλαδή, ζητήματα, έ- 
χοντα άμεσον σχέσιν μέ τήν έθνικήν 
του οικονομίαν καί τήν δημοσιονο
μικήν του κατάστασιν. Καί έφόσον 
τά ύπό τής έπιστολής τού κ. Γκραί- 
ηντυ θίγόμενα ζητήματα έχουν τοι- 
αύτην έκτασιν, θά πρέπει κατ’ ά
νάγκην νά κάμωμεν τάς σκέψεις, τάς 
όποιας κάμνει ό κοινός1'Ελλην πολί
της. Καί αί σκέψεις αύταί είναι αί 
ακόλουθοι:

Παρά τάς κομματικός του διενέ
ξεις, αΐ όποΐαι συμβαίνει κάποτε 
νά είναι όξύταται, ό Έλλην Επιθυ
μεί μίαν Κυβέρνησιν άπηχοΰσαν 
τούς έθνικούς του πόθους εις δλα 
τά έπίπεδα. "Αρα μίαν Κυβέρνησιν 
δχι προσώπων, άλλά Κυβέρνησιν έ- 
πιβολής τών νόμων καί τής θελήσε- 
ως τού λαού. Έχων λοιπόν, ώς 6ά- 
σιν τό κριτήριον αυτό ό κοινός 'Ελ- 
λην πολίτης, νομίζει δτι δικαιούται 
νά ζητήση όπως, καταστή γνωστόν 
δτι κάθε σχέσις τής χώρας του^ μέ 
άλλας χώρας εΐνε ζήτημα καθαρώς ί- 
δικόν του καί δχι Ιδιωτικής ύποθέσε- 
ως, πού άφορά τά πρόσωπα τά 
άποτελοΰντα μίαν ο'ιανδήποτε Κυ- 
βέρνησιν.

Καί διά νά είναι περισσότερον 
συγκεκριμένος, ό κοινός Έλλην πο
λίτης, θά ήθελε νά εϊπη τά έξής : 
Ή άμερικανική βοήθεια, δπως καί 
κάθε άλλη βοήθεια παρεχομένη ά- 
πό ξένην φίλην χώραν πρός τήν Ελ
λάδα, δέν δίδεται διά τάς προσωπι
κός ικανότητας ή θέλγητρα ένός ή 
περισσοτέρων πολιτικών άνδρών, 
άλλά διότι ή Ελλάς, δηλαδή ό λα
ός της, ήτο καί έξακολουθεΐ νά εί
ναι σάν κάτι χρήσιμος. Καί έπει- 
δή αϋτή ή χρησιμότης απορρέει ά- 
πό τήν πάσης φύσεως δυναμικότητα 
τού ‘Ελληνικού λαού πρός αυτόν, 
κατ’ άνάγκην δίδεται ή κάθε βοή
θεια καί δχι εις πολιτικούς όποιοι-

δήποτε καί αν είναι αύτοί.
Συνεπώς τό ζήτημα τής βοήθειας 

είναι κάτι ρυθμιζόμενον — μέ άπό- 
λυτον ισότητα δικαιωμάτων — άπό 
τά συμφέροντα τού δίδοντας καί τού 
λαμβάνοντος τήν βοήθειαν. Ή σκλη 
ρά μέχρις άπολύτου άκαμψίας στυ
γνή πράγματικότης, λέγει άψ’ ένός 
δτι ή άνυπολογίστως πλούσια καί 
ισχυρά βορειοαμερικανική Συμπολι
τεία έχει άνάγκην τήν πενομένην καί 
δχι τόσον ίσχυράν Ελλάδα καί 
άφ’ έτέρου ή ‘Ελλάς, ή κατερειπω- 
μένη άπό τόν πόλεμον καί τά δεινά 
μιάς ξενοκίνητου έπιδρομής έχει τήν 
άνάγκην τής οικονομικής βοήθειας 
τής μεγάλης της συμμάχου.

Ή χωρίς άνεδαφικάς ρω μαντικός 
έξάρσεις καί ή ανευ κομματικών μι
κροτήτων Ελληνική πραγματικότης 
είναι αύτή.

Μέ τήν παροιμιώδη ευφυΐαν του, 
έκ τής όποιας πηγάζει ή ευθυκρι
σία του διά πρόσωπα καί πράγμα
τα ό κοινός “Ελλην πολίτης δηλαδή 
ή μεγάλη πλειοψηφία τού Ελληνι
κού Λαού, έχει σαφή άντίληψιν τής 
άξίας του διά τούς άλλους καί τής 
άξίας τών άλλων διά τον ίδιον.

Τά δσα γράφονται ένταύθα δέν 
προέρχονται κάν άπό τήν σκέψιν τής 
καταβολής μιάς προσπάθειας, έ
στω καί τής πλέον έλαχίστης , πρός 
υποδείξεις. Πρόκειται περί άπλών, 
άπλουστάτων διαπιστώσεων μιάς ά- 
πολύτως ύπαρκτής πραγματικότη- 
τος. Διά τον ‘Ελληνικόν Λαόν ή οι
κονομική του άνόρθωσις — άδύνα- 
τος άνευ τής ’Αμερικανικής Βοηθεί- 
ας — είναι καταθλιπτικώς έπείγου- 
σα καί άπό τήν πλευράν αυτήν έ- 
ξετάζεται ένταύθα ή έπιστολή τού 
κ, Γκραίηντυ. Διότι αύτή άντί πά
σης άλλης ένδιαφέρει άμέσως τήν 
‘Ελλάδα καί τόν Λαόν της.

Είναι καθήκον ιερόν διά τά άτο
μα καί τούς λαούς νά βλέπουν κα
τάματα, χωρίς δισταγμούς καί φό
βους, τήν άλήθειαν, ή όποια ούδέ- 
ποτε βλόπττει.

Η «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

Η ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ
Ε ϋ χ ε τ α ι

πρός τούς
άναγνώοτας
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(Γερανοί, σιλό, μόνιμοι δεξαμενοί, γερανογέφυρα διά 
τούς γαιάνθρακας, έλεύθερον συγκρότημα διά την σι
δηροβιομηχανίαν έπισκευών τών πλοίων καί κατα

σκευή Ιχθυόσκαλας εις τό Κερατσίνη.

Τού συνεργάτου μας κ. Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ
Εις τάς άρχάς τού Φθινοπώρου· 

τού τρέχ. έτους, ό λιμήν τού Πει
ραιώς θά έχη άπακαταστήσει τάς 
έκ τού πολέμου ζηιμίας Φου, δχι μό
νον εις μήκος έκμεταλλευσίιμων 
κρηπιδωμάτων, άλλά καί εις τόν 
έν γένει μηχανικόν αότοΰ έξοπλι- 
σμόν. Ή έπίσηιμος_ αυτή, δήλωσις ό- 
φείλεται εις τόν Πρόεδρον τοΰ Ο. 
Λ.Π. καί Εγενετο έπ’ ευκαιρία μιάς 
τελετής τμηματικών Εγκαινίων, έπε 
θεβαιώθη δέ καί άπό τόν τεχνικόν 
σύμβουλον τοΰ Ο.Λ.'Π. άμερικανόν 
στρατηγόν κ. Κέλλς. «Ό κόσμος— 
είτεν ό κ. Κέλλς, είναι σήμερον πε
ρισσότερον άνήσυχος άιτό κάθε άλ
λην φοράν. Ό χρόνος, συνεπώς, 
τής άπο καταστάσεως τοΰ Π'ειρα"ί- 
ικοΰ λυμένος πρέπει κοιτά τό έφι- 
ικτόν νά συνταμευθη, ώστε νά άξιο- 
ποιηθοϋν καί τά νέα Εργα.

Ένη,ργήσομεν μίαν εϋρυτάτην έ- 
πί τών έν λόγω έργων έρευναν, της 
όποιας θά δώσωμεν κατωτέρω μί
αν συνοπτικήν εικόνα. Τά άνατινα- 
χθέντα κρηπιδώματα άποκατεστά- 
θηισαν καθ' δλον τό μήικος της πα- 
ραλίας άπό τών ναυπηγιών «Βασι- 
λειάδη» μέχρι τού λιμενίσκου Ζέας, 
δπου καί δ σταθμός τών Ηλεκτρι
κών Σιδηροδρόμων Αθηνών —Πει
ραιώς. Πέραν τών κρηπιδωμάτων 
άνηγέρθηραν δλαι αί κρημνισθεΐ- 
σαι άπό τήν έκρηξιν τοΰ «Κλάν 
Φρέϊζερ» καί τούς έκάστστε βομ
βαρδισμούς λιμεναποθήκαι, άιηγέρ 
θησαν δέ καί νέαι Τελωνειακοί τοι- 
οούται, εις τρόπον ώστε ό πρός έ- 
ναποθήκευσιν χώρος είναι σήιμερον 
κατά 100.000 κ. μ. περισσότερος 
τοΰ προπολεμικού.

Άποκατεστάθησαν σύγχρόνως τά 
δίκτυα όδοποιΐας, ύδρεύσεως κτί 
φωτισμού δλσκλήρου τής λιμενικής 
ζώνης της Βόρειου πλευράς, καθώς 
καί τό γκαράζ τοΰ Ο.Λ.ιΠ. μεθ’ δ- 
λων αότοΰ τών συνεργείων, Ινώ καί 
αί άπσκατασταθεΐσαι λυμεναποθή- 
και, έφωδιάσθησαν έκ νέου μέ ά- 
νελκυστηρας. Έπεσκευάόθη κτιρι- 
ακώς τό άκίνητον τών «ίΣιλό» καί 
έπερατώθη ή άπσκττάχττασις τών 
μονίμων δεξαμενών. Ή μικρά μό
νιμος δεξαμενή έτέθη ήδη έν λει
τουργία, ένώ ή μεγάλη μόνιμος δε
ξαμενή, θά τεθή έν ύπη,ρεσία, εόθύς 
ώς συμπληρωθή τό άνπλισστάσιόν 
της. Α! σχετικά! μηχανυκαί έγκα- 
ταστάσεις έχουν παραγγελθη πρό 
πολλοΰ καί άναμένεται ήδη ή φόρ- 
τωσίς των έξ ’Αμερικής διά Πει
ραιά.

Ό μηχανικός εξοπλισμός τών 
κρηπιδωμάτων έχει παραγγελθη ά
πό Ιθμήνου καί ήδη κομίζεται τμη- 
ματικώς καί έγκαθίοταται. Πρόκει
ται περί 13 γερανών άνυψωτικής Ι
κανότητας τριών τόννων, 6 γερα
νών τών Εξ τόννων, δύο γερανών 
τών τριών τόννων διά τάς μονίμους 
δεξαμενάς καί δύο γερανών τών 15 
τόννων. Οΰτοι έχουν κατά τό πλεϊ- 
στον κομισθη καί ήδη: συναρμολο- 
γοΰνται. Έκομίσθησοτν έπίσης αί 
νέαι έγκαταστάσεις τών «Σιλό» 
ικαί ήρξατο ή έγικατάστασίς των 
εις τρόπον ώστε βασίμως έλπίζεται 
νά λειτουργήσουν τά «Σιλό» τόν 
προσεχή ‘Ιούλιον ή Αύγουστον. Έ- 
κσμίσθη έπίσης — έναντι Επανορθώ
σεων — καί μία μεγάλη, γερμανική 
γερανογέφυρα διά την έκφόρτωσιν 
τών γαιανθράκων. Αί έργοσίαι διά 
τήν συναρμολάγησίν της θά άρχί- 
σουν εύθύς μετά τάς έο,ρτάς τού 
Πάσχα. "Ολοι αί άνωτέρω μηχανι
κοί Εγκαταστάσεις, θά έχουν τεθή 
ιέν λειτουργία μέχρι του προσεχούς 
Σεπτεμβρίου.

Πέραν τών άνωτέρω, τελούν- ήδη 
έν υπηρεσία 16 περονοφόρα όχή,μα- 
τα τών δύο τόννων καί 4 έτερα τών 
5 τόννων διά τάς μεταφοράς τών 
Εμπορευμάτων, τρεις κυλιάμεναι 
ταινίαι καί μια είκοσάς γερανών 
ικαί βαρούλκων Επί έ,ρπυστριών διά 
τήν μεταφοράν καί την στοιβασίαν 
τών Εμπορευμάτων εις τάς λυμενα- 
ποθηκας. Σ υνεπλη,ρώθη. έπίσης καί 
τό δίκτυον έίγικαταστάσεως μιάς 
τριακοντάδος μονίμων καί φορητών 
πλαστίγγων, Εξ ών μία διά τήν ζύ. 
γισιν βαρών 50 τόννων, έτέρα τών 
25 τόννων, 2 τών 15 τόννων καί αί 
ύπόλοιποι τών 2Υι τόννων.

Έν τώ μεταξύ δμως ή εύρυθμος 
Εργασία κοιτά μήκος τών νέων κρη 
πιδωμάτων, ή έγκατάστασις έπ* 
αυτών τών νέων γερανών καί ή κί- 
νησις βαρέων άχημάτων παρακω
λύεται άπό τάς παρατηρηθείσας 
κατά καιρούς καθιζήσεις, περί τών 
όποιων πρώτη έκαμε μνείαν έξ δ- 
λου τού ή,μερησίου καί τού περιο
δικού - τεχνικού τύπου ή «Τραπε
ζιτική» πρό ένός καί πλέον μηνός. 
Ό Εκτστε έγερθείς έν τώ τύπω θό
ρυβος, δέν άπέδωσε τήν πραγματι
κότητα. Τό δλον θέμα Εμφανίζεται 
ώς έξής:

"Οταν οΐ άμερικανοΐ τεχνικοί τοΰ 
όμίλου «ΣιΤήρς καί Γκρόβ» άνέλα- 
βάν τήν έργασίαν άναχοττασκευής 
των βεβλαμμένων άπό τάς γερμα

νικός άνατινάξεις κρηπιδωμάτων, 
διεπίστωσαν μέ τά συνεργεία τών 
δυτών, δ,Τι αί θεμελιώσεις τών πα-, 
λαιών κρηπιδωμάτων εΐχον έπνκιν- 
δύνως κλονισθή καί δτι συνεπώς 
δέν ήδύνατο νά βασισθή εις τά θε
μέλια αύτά ή άνοίκοδάμησις τών 
νέων κρηπιδωμάτων.

Μετά μακροχρονίους καί έξαν-. 
τλητικάς συζητήσεις άπεψασίσθη 
νά θυσιασθή ένα τμήμα τής ύ^χτί- 
νης επιφάνειας τοΰ λυμένος κατά 
μήκος τής βεβλαμμένης προκυμαί
ας τής Έλευθέρας Ζώνης. Πρσεκρί- 
θη δη,λαδή, μία νέα γραμμή θεμε- 
λιώσεοχ; 15 μέτρα άπό τών παλαι
ών προκυμαιών. Τοιουτοτρόπως τά 
νέα κρηπιδώματα θά ήσαν άσφαλή 
καί συγχρόνως θά προεξετείνετο 
κατά 15 μέτρα καθ' δλον τό μήικος 
τής Ελευθέρας Ζώνης ή χερσαία 
Επιφάνεια πρό τών Λιμεναποθηκών. 
θά έδημιουργεΐτο, οϋτω, καί ένας 
πολύτιμος πρόσθετος χώρος, δστις 
θά έιτέτρεπε — δπως καί έγένετο— 
τήν προέκτασιν τών λιμενικών ύπο- 
στέγων καί συνεπώς τήν ση,μαντι- 
κήν έπαύξησιν τού έστεγασμένσυ 
χώρου διά τήν έναποθήικευσιν έμπο- 
ρευιμάτων.

Οταν έπεραπώθη ή έργασία τής 
νέας θεμελιώσεως καί υψώθη υπέρ 
τήν θάλασσαν ή γραμμή τών όγ- 
κωδών κυβολίθων τής νέας προκυ
μαίας, ό χαίνων χώρος μεταξύ πα-
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| Περιεχόμενα
ξ Σ.κεψεις έπί τής έπιστολής 
g του πρεσβευτοΰ κ. Γκραίηντυ.
1 ZToc νεα λισενικά έργα τοΰ 
= Πειραιώς ύπό τού κ. Π. Τζου 
m ν®κου. — Αί έπιστολαί τοΰ 
Μ Γεωργίου ΣΦαύρου ύπό τοΰ 
| κ. Ν. Σταθότου. — Ή άιά- 
= ηπυς,ις τών .μεταφορικών υττη- 
J ρεσιων.— Χριστός Άνέστη ύ- 
ξξ πο τού κ. μ. Χατζησαράντου.
= I στορια τών έργοστασίων Φί- 
" λιπς. —- Ζήτηρα ύγείας ύπό 
Μ 7Ρυ κ· /'· Γ. Κοροιιηλα.— Τό 
ξ Χρηαατιστήριον Ευπορευιιά- 
ξ των Πειραιώς. — Ή πςγκό- 
1 fuux Οικονομία καί τό Σγέ- 
1 όιον Μάρσαλ. — Ή 'Ελλάς = 
= τήν Διεθνή έκθεσιν Σιαύρ- =
γ- — Πώς θά έπιτευγθη ά. ξ 
= ποσυμφόρησις τής τροχαίας = 
ξ κινησεως τών ’Αθηνών. —At S 
= συνέπειαι τοΰ πολέμου — = 
1 — Οικονομικοί ειδήσεις έξω- S 
ξ τερικου.— Τά κυριώτερα έμ- 1 
-- πορευματα. — 1 Ανασκόπησις = 
1 θ^νονότων. — Ή χρηματογο- = 
• -Ρά Αθηνών. Οίκονομικαί = 
= ειδήσεις.
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^ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗη
15ΦΗΜΕΡΟΙ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσυιτρ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 

» Έξάμηνος > 30.000
* Έτησία » 50.000

Τιμή ψύλλον Δρχ. 1.000

Τ« εμβάσματα έπ’ όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

At άιτοδείξίις δέον νά φίροσι τήν υπο
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λαιών καί νέων κρηπιδωμάτων, έ- 
πεχωματώθη. "Η έπιχωμάτωσις δ- 
μως, υπήρξε μειονεκτική, δ;' δ καί 
ελαβον χώραν κατά τούς τελευταί
ους πέντε μήνας τρεις σημαντικοί
καθιζίσεις.

Ώ,φειΧοντο δμως — κατά τάς α
πόψεις των τεχνυκών — είς τήν κα
κήν διεξαγωγήν τής έργασίας. Με
ταξύ των όγκολίθων των δύο κρη
πιδωμάτων, έρρίχρθησαν λιθοσυν- 
τρίμμαπα καί χώμοτα, Τοιουτοτρό
πως έδημιονργήθησαν υπόγειοι Βό
λοι, οί όποιοι μέ τήν διάβρωσιν 

_των χωμάτων άπό τά υδατα, εύρέ- 
θησαν άνευ ατηρίξεως καί ύπό τήν 
πίεσιν των άνωθεν κυκλοφορουντων 
οχημάτων καί αυτοκινήτων γερα
νών όπεχώρησαν. Έοχηιματίσθησαν 
άπό τάς καθιζήσεις αύ-τάς τεράστιοι 
λάκικοι είς τήν επιφάνειαν τοΰ πα
ραλιακού χώρου τής Έλευθέρας 
Ζώνης. Αί άρμόδιαι τεχνικαί όπηρε- 
σίαι τοΰ Ο.Λ.Π., υποστηρίζουν, δτι 
είχον έγκαίρως διαμαρτυρηθή διά 
τόν άνωτέρω μειονεκτικόν καί Επι
σφαλή τρόπον τής έπιχωματώσεως, 
άλλά δέν είσηικούσθηραν άπό τούς 
άμερι κανούς.

Διά νά σχηματίση τις μίαν ιδέαν 
τοΰ μεγέθους των καθιζήσεων, ση- 
μειώνομεν τήν καταπληκτικήν διά 
παρόμοια έργα περίπτωσιν, κατά 
τήν όποιαν έξηφαενίσθη κατά μέγα 
μέρος όλάκληρος γερανός είς λά- 
κον δήμιουργηθέντα άπό μίαν έκ 
πών τριών καθιζήσεων. Σημειωτέ- 
ον ακόμη, δτι ό χώρος, είς τόν ό
ποιον έσημειώθησαν αί καθιζήσεις, 
προωρίζετο διά δαρυτάτην κυκλο
φορίαν.

’Αποτέλεσμα τής κακής ταύτης 
έκτελέσεως τών Εργων έπιχωματώ
σεως, είναι νά επιβαρυνθούν τά κα- 
τασκευαζόμενα Εργα είς τήν περιο
χήν τών καθιζήσεων μέ μίαν Εκτα
κτον δαπάνην δύο ολοκλήρων δισε
κατομμυρίων δραχμών, ένω Ενας 
πολύτιμος χώρος τοΰ λιμένας θά 
άχρηστευθή έπί σημαντικόν χρονι
κόν δ.άστημα.

"Εως δτου έγκριθοΰν παρά τοϋ 
υπουργείου Δημοσίων ’Έργων αί 
μελέται ένισχύσεως τών ύποθεμελι- 
ώσεων καί μέχρι τής ήμέρας, καθ’ 
ήν θά δοθοΰν οί έν λόγω χώροι έκ 
νέου είς τήν κυκλοφορίαν, θά πα- 
ρέλθουν μήνες τινές, έπί ζημία τοϋ 
πλευρίσματος τών πλοίων καί τής 
ταχυτέρας διαξαγωγής τής έργα
σίας. Διότι έπόμεναν καθίσταται, δ- 
τ. πρό πάσης ριζικής έξουδετερώ- 
σεως τών καθιζήσεων, δέν θά κα- 
ταστή δυνατή ή στρώσις τών τρο
χιών, έπί τών όποιων θά κινώνται 
καί θά λειτουργούν οί καμισθέντες 
καί συναρμολογούμενοι ήδη βαρείς 
ήλεκτρο κινητοί γερανοί.

Έν τώ μεταξύ προχωρεί ή έκχα- 
θάοισις τοΰ λ μένος άπό τά ηαν- 
,τοΐα έν αΰτώ ναυάγια. Τελευτα ως

Ιστορικοί σελίδες

ΑΙ ΕΠΙΣΤΟΑΑΙ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Τού συνεργάτου μος κ.Ν. ΙΤΑΟΑΤΟΥ

Είναι γνωστόν δτι ή Επιστολο
γραφία τών διασήμων άνθρώπων έ
χει πολύ μεγάλη σημασία. Κάθε 
μιά επιστολή αποκαλύπτει καί μιά 
πτυχή τής περγαμηνής τοΰ άνθρώ- 
που, πράγμα πού δέν συμβαίνει μέ 
κανένα άλλο έργον του. Τά αυθόρ
μητον, ή ειλικρίνεια καί ή άλήθεια 
σέ τίποτε άλλο δέν παρουσιάζον
ται τόσο Εντονα καί καθαρά δσο 
στήν έπιστολογραφία. Αναφέρω 
γιά παράδειγμα τις περίφημες έπι- 
στολές τοΰ Κικέρωνος. "Ολους τούς 
λόγους τοΰ Ρωμαίου Δημοσθένους 
μπορεί νά διαβάση κανείς άλλά δέν 
θά καταλάβη έκεϊνο, πού θά τοΰ 
άποκαλύψη καί μιά μόνη έπιστολή 
γιά τον Κικέρωνα, τόν πολιτικό, τόν 
μαχητή, τόν σύζυγον καί τον πατέ
ρα. "Αν ακόμη συμβή στις έπιστο- 
λές αυτές νά υπάρχουν καί ένδιαφέ 
ρουσες πληροφορίες γιά τήν ιδιωτι
κή καί δημοσία ζωή μιάς χώρας, ή 
γιά άλλα γενικώτερα ζητήματα τό
τε ή ά^ία τών έπιστολών αύτών γί
νεται μεγαλύτερη.

Στήν πρώτη περίτπωσι οί έπιστο 
λές χρησιμεύουν άπλώς γιά τήν με 
λέτη τής προσωπικότητας τοΰ διά
σημου ανθρώπου, πού τις έγραψε 
καί μπορεί νά πή κανείς δτι Εχουν 
αξίαν ύποκειμενικήν. Στήν δεύτερη 
δμως περίτπωσι οί Επιστολές δια
δραματίζουν σοβαρώτερο ρόλο. Δια
φωτίζουν, περισσότερο ή όλιγώτε- 
ρο, μιά ώρισμένη περίοδο τής ιστο
ρίας μιάς χώρας. Τότε μπορούμε 
νά πούμε δτι αποκτούν σημασίαν 
αντικειμενικήν.

Σ’ αυτή τήν δεύτερη περίπτωσι 
άνήκουν οί έπιστολές τοΰ Γεωργίου 
Σταύρου. Θεωρώ περιττό νά δια
σαφηνίσω δτι έννοώ τήν ιδιωτική έ
πιστολογραφία τοϋ Γ. Σταύρου. 
Πρώτα - πρώτα οί έπιστολές αύτές 
μάς άποκαλύπτουν τόν πραγματι
κόν άνθρωπο, τόν αγωνιστή τής ζω
ής, τόν έργάτη πού έμόχθησε δσο 
λίγοι σύγχρονοί του, άλλά καί κα- 
τώρθωσε δ,τι δέν κατόρθωσαν ού
τε σύγχρονοι, ούτε προηγούμενοι, 
ούτε Επόμενοι. Πέραν δμως άπό το 
σημεΐον αυτό, πού βέβαια Εχει με-

διελύθησαν καί τά τελευταία υπο
λείμματα τοΰ πλοίου τής έκρήξε- 
ως «Κλάν Φρέϊζερ», καθώς επίσης 
καί τά υπολείμματα τοΰ έπιβατη- 
γοΰ τής ’Ακτοπλοΐας «Ελλάς» καί 
τοΰ ιταλικού τορπιλλοβόλου «Κα- 
λαταφίμι». ’Ήδη,, διαλύονται τά κα
τά μήκος τής άκτής Βασιλειάδη 6υ 
θισθέντα φορτηγά «Άλικάντε» γερ
μανικόν, «Ζιούλ» ρουμανικόν καί 
μία ιταλική νόθα. "Οσον άφορα τό 
ναυάγιον τοΰ άνατινοχθέντος βουλ
γαρικού άτμοπλοίου «Μαρία Λουΐ- 
ζα», τούτο κατάκειται είς βαθέα 
υδατα είς τό κέντρον τοΰ προλιμέ
νας καί θά άφεθή, ώς Εχει, διότι ου
δόλως παρεμποδίζει τόν εΐσπλουν 

, καί εκπλουν.
I Άναφέρονται έν κοτακλεΐδι καί 

δύο άκάμη σηιμαντικαί άποφάσεις 
διά τόν λιμένα τοΰ Πειραιώς. Προ- 
εκρίθη τελιικώς ή έγκατάστασις Ε
λευθέρου συγκροτήματος σιδηροβι
ομηχανίας είς τήν άκτήν τοΰ Βασι
λικού Περιπτέρου διά τάς έπισκευ- 
άς καί έπιθεωρώσεις τών πλοίων 
καί ή κατασκευή μιάς ειδικής «Ι
χθυόσκαλας» παρά τόν μυχόν τοΰ 
δρμου Κεραπσινίου. Αί Εγκαταστά
σεις τής νέας ιχθυόσκαλας, προβλέ 
πουν τήν κοπασκευήν ε"δι,χής προ
βλήτας διά τήν πλεύρισιν μεγάλων 
άλιευτικών σκαφών, μεγάλας αί
θουσας διά τάς άγοραπωλησίας 
τοΰ χονδρεμπορίου τών ψαριών καί 
ψυγείων διά τήν σνντήρηοίν των.

Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

γάλη σημασία έφ’ όσον πρόκειται 
γιά τήν προσωπικότητα τοΰ Γ. Σταύ 
ρου, οί έπιστολές του μάς δίνουν 
καί τόσες άλλες πληροφορίες. Σο
βαρά διεθνή ζητήματα, δπως ή θέ- 
σις τής Ελλάδος, τό μέλλον τής 
’Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καί 
ή Ευρωπαϊκή Διπλωματία, σοβαρά 
Επίσης έσωτερικά ζητήματα τής πο 
λιτικής ζωής τοΰ τόπου μας κατά 
τήν κρίσιμον έκείνην Εποχήν του 
(πρό πάντων κατα τήν περίοδον 
1844 μέχρι 1864), ή οικονομική, ι
διωτική καί δημοσία κοσάστασις 
τής πατρίδας μας καί ή προσπάθεια 
γιά τήν Οπωσδήποτε άνασυγκρότησί 
της, ή Ενθερμη δσο και γεμάτη ά- 
γωνίες Εργασία γιά τή στερέωσι 
και τήν πρόοδο τής Εθνικής Τρα- 
πέζης καί πολλά άλλα ζητήματα 
μέ γενικώτερο ένδιαφέρον, είναι τά 
σημεία γύρω άπό τά όποια περι
στρέφονται οί πληροφορίες τών Ε
πιστολών τοΰ Γ. Σταύρου. Υπάρ

χει άκόμη καί κάτι άλλο, πού δίνει 
στις έπιστολές αύτές περισσότερη 
αξία. Θετικός καί συνετός ό δια
πρεπής Επιστολογράφος, Εγκρατής 
στους λόγους καί στις σκέψεις του, 
μέ πρότυπη αυτοκυριαρχία, πού 
δέν άφηνε τή γλώσσα του νά προ- 
τρέχη τής διανοίας, διετύπωνε κά
θε σκέψι του στις έπιστολές μέ τή 
μεγαλύτερη ακρίβεια. "Ετσι δέν εί
ναι υπερβολή άν πούμε δτι κάθε μιά 
πληροφορία τοΰ Γ. Σταύρου, άκό
μη κΓ αΰτή πού Εχει τήν μορφή α
πορίας ή έρωτήσεως, παρουσιάζε
ται σάν μιά «ιστορική άλήθεια» 

Δέν πρόκειται νά γίνη λόγος γιά 
δλες τις έπιστολές τοΰ Γ. Σταύρου. 
Τοΰτο άλλωστε δέν είναι καί δυνα
τόν. Θά ασχοληθώ μόνον μέ τις έ
πιστολές μιάς ώρισμένης περιόδου 
τής ζωής τοΰ Γ. Σταύρου καί τής 
ζωής τής Τραπέζης. Οί έπιστολές 
αύτές είναι δλες τοΰ Ετους 1852 καί 
τις έστειλε ό Γ. Σταύρου στον Ευ
θύμιο Κεχαγιά, που βρισκότανε 
στήν Εύρώπη. Τί ζητούσε τήν Επο
χή Εκείνη στό Εξωτερικόν ό Ε. Κε
χαγιάς προκύπτει άπό τό ΰπ’ άριθ. 
92)19)1)1852 Εγγραφον τής Εθνι
κής Τραπέζης προς «τό έπί τοΰ Β. 
Οίκου καί έπί τών Εξωτερικών ύ- 
πουργεΐον». «Σπεύδομεν νά φέρωμεν 
είς γνώσιν υμών, γράφει τό έγγρα
φον, τάς διδομένας είς τόν ήμέτερον 
έπί τοΰ Λογιστικού Κύριον Ε. I. 
Κεχαγιάν οδηγίας περί έκτελέσεως 
τής αποστολής του έν Λονδίνψ, 
προς κατασκευήν νέων Τραπεζικών 
Γραμματίων, κατά τήν άπόφασιν 
τής Γ ενικής Συνελεύσεως τών Με
τόχων τής Τραπέζης. Έξ αύτών πα- 
ρατηρεΐται, κύριε υπουργέ, δτι τώ 
δίδεται προς τούτοις ή έντολή τοΰ 
νά μεταβή έν τώ μεταξύ έπίτηδες 
καί είς Παρισίους, διά νά γνωρίση 
καί σττουδάση τά τής Τραπέζης τής 
Γαλλίας έν γένει, δπως θέλει πρά- 
ξει καί έν Λονδίνφ διά τά τής Αγ
γλικής, δσον ταΰτα δύνανται νά 
είναι χρήσιμα εις τά τής ήμετέρας
Τραπέζης.........». Μέ τόν σοβαρόν
αύτόν σκοΐτόν ό Ε. Κεχαγιάς άνε- 
χώρησεν άπό τήν Ελλάδα τήν 25ην 
’ I ανουαρίου 1 852 καί έπέστρεψε 
τήν 21 ην Δεκεμβρίου. Κατά τό διά 
στημα αυτό ό Κεχαγιάς παρέμεινε 
στό Παρίσι καί στό Λονδίνο καί ό 
Γ. Σταύρος τοΰ Εστειλε περί τις 
26 έπιστολές. Γράφω περί τις 26 
γιατί δέν αποκλείεται νά ήσαν πε
ρισσότερες. Μετά τόν θάνατον 
(1885) τοΰ Ε. Κεχαγιά τόσες βρέ
θηκαν στό αρχείο του καί οί θυγα
τέρες του τις Εφεραν στή δημοσιό
τητα. "Ολες αύτές οί έπιστολές τοΰ 
Γ. Σταύρου περιστρέφονται γύρω

άπό τήν παραπάνω σοβαρή έργασία 
πού είχε άνατεθή στον Κεχαγιά. 
Συγχρόνως δμως στις έπιστολές 
αύτές βρίσκουμε καί πάμπολλες 
άλλες ένδιαφέρουσες πληροφορίες.

Καί ιδού- στήν ύπό ήμερομηνίαν 
15)3)1852 έπιστολή του κάνει λό
γο γιά Ενα λυπηρό φαινόμενο, πού 
πολύ ευτυχώς δέν είχε καί λυπηρές 
συνέπειες γιά τήν ’Εθνική Τράπεζα. 
’Αρχίζει μέ μιά έγκαρδιωτάτη φιλο- 
φρόνησι γιά «τον ευπρεπή τρόπο 
του, τάς φρονίμους καί μετά ζήλου 
προσπάθειας του» κΓ Επειτα γρά
φει : «Καλώς άπήντησας είς τούς 
άναξίους ομογενείς κατηγοροΰντας 
τήν Τράπεζαν καί τό "Εθνος μας, 
άλλ’ άν αυτοί άρχισαν νά Επαινούν 
τήν Τράπεζαν κατηγοροΰντες το "Ε
θνος μας, έγώ δέν τό δέχομαι καί 
λέγω δτι ή Τράπεζα εύοδοΰται διά 
τών ‘Ελλήνων καί είς έαυτήν δέν 
θεωρεί οϋδεμίαν άλλην ά^ίαν παρά 
τήν Εθνικήν». Χρυσά λόγια, πού 
αποτελούν τήν πιο αποστομωτική 
άπάντησι ατούς αιωνίους «άναξίους 
ομογενείς». Γιατί άτυχώς τέτοιοι 
«ανάξιοι» κατηγοροΰντες κάθε έθνι 
κόν εργον όσοδήποτε μεγάλο καί άν 
είναι, δπως ή ’Εθνική Τράπεζα τής 
‘Ελλάδος, δέν ύπήρξαν μόνο τό 
1852 καί δέν ύπήρξαν μόνο έκτος 
τής Ελλάδος. Είναι γνωστόν δτι α
μέσως στά πρώτα βήματα τής ζω
ής της ή ’Εθνική Τράπεζα έδέχθηκε 
τήν πρώτη πολεμική. Οί αντιπολι
τευόμενοι τόν μεγαλόπνοο Ιδρυτή 
της κατά τρόπον «δελιγιαννικόν» 
πολεμούσαν κάθε τί πού έπρότεινε, 
δσο κΓ άν αυτό έξησφάλιζε τήν έ- 
πιτυχία καί τήν πρόοδο τοΰ νέου 
τραπεζιτικού θεσμού. Τυπικά παρά 
δείγμα τής κακής αύτής άντιδράσε- 
ως Εναντίον τοΰ Γ. Σταύρου είναι 
ή κατηγορία πού τοΰ είπαν πώς μέ 
τήν είδοποίησιν τής 25-7-1842 πε- 
ριώριζε τά δάνεια «άφοΰ ηύχαρίστη 
σε τούς φίλους του». Οί έπικριταί 
έγνώριζαν καί οί ίδιοι πού πραγμα
τικά ώψείλετο ό περιορισμός τών 
δανείων, άφοΰ τά γιά τόν σκοπόν 
αύτόν προωρισμένα χρηματικά κε
φάλαια τής Τραπέζης δέν ήσαν ά- 
νεξάντλητα. ’Αλλ’ ή πολεμική αύ- 
τή τών «άναξίων», είτε ήσαν Εντός 
εΐτε έκτος τής ‘Ελλάδος, προκειμέ- 
νου γιά τόν Γ. Σταύρου δέν Εφερε 
κανένα άποτέλεσμα. Ήταν τόσο 
λευκός πού δέ φοβόταν τέτοια μι
κροπράγματα. «Παρακαλώ, —τούς 
προκαλεΐ μέ δημοσίευμά του στήν 
τότε εφημερίδα «.Ελληνικόν Παρα
τηρητήν» — 18)9)1842, νά άναφέ- 
ρητε όνομαστΐ τά όνόματα τών τοι- 
ούτων, καθ’ ημάς φίλων μου, καί 
προς ευκολίαν σας, σάς επιτρέπω 
νά παρατηρήσητε τά κατάστιχα 
τών γενομένων δανείων». Οί έπικρι- 
ταί ούτε «άνέφεραν όνομαστΐ» ούτε 
«παρετήρησαν τά κατάστιχα». ‘Α
πλώς, μέ τήν τακτικήν αυτήν τής ά
σκοπης καί άδικαιολόγητης πολεμι
κής συντελέσανε σέ κάτι άλλο: "Ε- 
λαμψε περισσότερο τό σέμνωμα καί 
τό έγκαλώπισμα τής Εθνικής Τρα
πέζης τής Ελλάδος...

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ 
---- · —

ΑΙ ΛΑ I ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ1

ΔΓ άπσφάσεως τοΰ Υπουργού ί 
Εθνικής Οικονομίας, δημοσιευθεί-1 
σης είς τήν «’Εφημερίδα τής Κυβερ-1 
νήσεως», καθορίζονται .αί τοποθεσί- 
αι, είς τάς όποιας θά λειτουργούν | 
αί κινηταί λα'ίκαί άγοραί, παραλ- | 
λήλως δέ καταργοΰνται άπό τής ι 
30ής τρέχοντος αί ήδη λειτουργού- * 
σα: στάσιμοι τοιαΰται.

Η ΔΝΑΠΤΥΞΙΣ 
ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝ ΕΑΑΑΑΙ

Όμιλών είς τό πρό δεκαπενθη
μέρου συνελθόν ένταΰθα Συνέδριον 
τής Πανελληνίου 'Ομοσπονδίας ’Ε
παγγελματικών Αυτοκινητιστών ά 
κ. Τζώρτζ Ούάΐτ, υποδιευθυντής τοΰ 
Τμήματος Περιφερειακών Υπηρεσι
ών τής ΔΟΣ εΐπε, μεταξύ άλλων, 
και τά άκόλουθα:

«Αί άπό τοΰ 1947 ’Αμερικανικοί 
έν ‘Ελλάδι Άποστολαι άνεγνώρισαν 
τήν ανάγκην τής διατηρήσεως στε
νής Επαφής μετά τών διαφόρων δια 
μερισμάτων τής χώρας.

»Σήμερον εχδμεν' περιφερειακούς 
αντιπροσώπους εις δέκα διαφορετι
κά μέρη τής χώρας. Οί άντιπρόσω- 
ποι οΰτοι Ενημερώνουν τάς διαφό
ρους διευθύνσεις τών Κεντρικών Υ
πηρεσιών τής ’Αμερικανικής ’Απο
στολής έπί τών έπικρατουσών εις 
τήν περιφέρειαν των συνθηκών. At 
συνθήκαι αΰται δύνανται νά άφο- 
ροΰν τήν δημοσίαν ΰγείαν, τό έμ- 
πόριον, τήν φορολογία», τούς πρό
σφυγας, τήν διανομήν τών Εφοδίων, 
τήν άνάπτυξιν τής βιομηχανίας έν 
τή χώρςι, καθώς καί άλλα ζητήματα.

»Σημαντικός παράγων εις τήν 
άνάπτυξιν τής χώρας είναι αί με- 
ταφοραί. Μου έπροξένησεν έντύπω- 
σιν τελευταίως τό γεγονός δτι, έκ 
τών διατεθεισών διά μίαν ώρισμέ- 
νην περίοδον πιστώσεων δΓ άνα·^^ 
συγκρότησιν, περίπου τό εν τρίτον^ρ 
διετέθη διά τήν κάλυψιν τών Εξόδων 
άποκαταστάσεως τών συγκοινωνιών. 
Έφ’ δσον λοιπόν αί μεταφοραί Ενέ
χουν τόσον ζωτικήν σημασίαν διά 
τήν άνάπτυξιν τής χώρας, είναι φυ
σικόν δτι, οί περιφερειακοί μας αν
τιπρόσωποι θά ένδιαφερθοΰν διά τόν 
ιδιαίτερον τούτον τομέα δράσεως.

»Λόγψ τής σπουδαιότητος τοΰ 
δλου ζητήματος, Επιθυμώ νά συγ
χαρώ έκ μέρους τοΰ Τμήματος Πε
ριφερειακών Υπηρεσιών τής ΔΟΣ 
τόσον σάς δσον καί τούς ήγέτας 
σας διά τήν προβλεπτικότητα καί 
διορατικότητα! σας έν τή οργανώ
σει τοΰ παρόντος συνεδρίου, τό ό
ποιον εφερεν είς Επαφήν όλους τούς 
κυριωτέρους Εκπροσώπους τών αυ
τοκινητιστών τής χώρας.

»Ταυτοχρόνως Επιθυμώ νά παρά
σχω έκ μέρους τοΰ Τμήματός μου, 
τόσον εις τούς ήγέτας σας δσον καί^^ 
είς Ενα Εκαστον έξ υμών πάσαν 
ήθειαν, τήν οποίαν αί Περιφερειακοί 
Ύπηρεσίαι τής ΔΟΣ δύνανται νά 
προσφέρουν διά τήν άνάπτυξιν τον 
προγράμματος σας.

»Ή ’Αποστολή διατηρεί Γραφεία 
είς Καβάλλαν, Θεσσαλονίκην, Ιω
άννινα, Βόλον, Πάτρας, Τρίπολιν, 
Κρήτην καί Ρόδον. Επίσης δύο έκ 
τών έν Άθήναις Εκπροσώπων μας 
είναι υπεύθυνοι διά τά ζητήματα 
τής Κεντρικής Ελλάδος καί των Νή
σων τοΰ Αιγαίου. Οί περιφερειακοί 
μας Εκπρόσωποι εΐναι άρμόδιοι διά 
τάς περιοχάς, αΐτινες εύρίσκονται 
πλησίον τής Εδρας των καί θά εΐναι 
πρόθυμοι νά σάς παράσχουν πάσαν 
βοήθειαν, τής όποιας θά Εχετε τυ
χόν ανάγκην».

------ · -—
ΔΙΑ ΤΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ

Ύπό τής Εκτελεστικής Επιτρο
πής Εξωτερικού ’Εμπορίου άπεψα- 
σίσθη ή χορήγηοις εισαγωγικού 
δικαιώματος καπά ποσοστόν 1007® 
διά τά όρυ.κτέλαια δασμολογικής, 
κλάσεως 60 δ.

Βάσει τής ώς άνω άπσφάσεως έ- 
δόθη έντολή πρός τάς άρμοδίας υ
πηρεσίας τοΰ Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας, δπως προβοϋν είς τήν 
χορήγησιν τών σχετικών άδειων εΐ- 
σαγωγής.



ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Τού συνεργάτου μας 

κ. ΞΕΝ. X ΑΤΖΗΖ ΑΡΑΝΤΟΥ
Δέν είναι έχ των μικρβτερων δώρων τβΰ Χριβτιανιαμβϋ πρό; την 

ταλαντευόμενην άνδρωηβτητα ή γαληνη, τήν encixv χύνει εΐ§ τά; 
-τεταραγμένα; έχ των παθών ψυχά; μα; ή άνάμνησι; χαί © έβρτααμο; 
τεΰ Αγίου Πάεχα. Παλαιών εναντίον των όμοιων του καί εναντίον 
τοϋ Ιδιου τοϋ έαυτού του έ άν9ρω π©; ευρίσκει εις τάς ημέρα; αυτά; 

την ευκαιρίαν ν’ άνασυρθή άπό τήν ευτελή ματαιοφροσύνην του καί 
V’ άνακωχεύση τρβ; τά πάθη τά οποία τον ταλανίζουν.

‘Ο άγών τη; ζωή;, εί; τόν οποίον ή μοίρα του κατεδίκασε τον 
άνθρωπον ν’ αγωνίζεται, είτε των πάντων στερείται, είτε* των πάν
των απολαύει, τον ρίπτει άπο ημέρα; εί; ημέραν καί άπό ώρα; ε;; 
ώραν εί; ηθικά; άέύσσου;. Ή Χριστιανική θρησκεία, τη; οποία; τά 
ώψηλά δόγματα έτόρνευσε καί έκαλλώπισε τό Ελληνικόν πνεύμα 
μ*; παρέχει τά; μεγάλα; έορτά; τη; εί; άνάπαυλαν άνακουφίσεω;’ 
παρηγοριά; καί γαλήνη;, στιγμιαί α; ϊοως, άλλ’ ικανά; διά νά μά; δώ- 
ΰη νέα; δυνάμει;, ν’ άμθλύνη έστω καί έπ’ ολίγον τήν όξύτητα" τού 
πάθους, νά μετριάση τήν σκληρότητα τή; πάλη; καί ν’ αναμόρφωση 
τήν άνθρωπίνην ψυχήν, έστω καί προσκαίρω;, εί; τό άρχαϊον κάλλος.

Χριστό; Άνέστη! Είναι τό μελωδικώτερον άσμα, τό όποιον μέλ
πουν τά χείλη των ανθρώπων! Είναι ή 6αθυτέρα γοητεία τή; αν
θρώπινη; ψυχή;. Τό έψέλλισαν τά τρέμοντα χείλη τή; Μαγδαληνή; 
επί τού Γολγοθά καί έγινε κτήμα όλων των άνθρώπων! Ούδεμία άλ
λη κατάκτησι; έπεδλήθη όσον ή έκτου Γολγοθά έκπορευθεϊσα καί έ- 
ϊαπλωθείσα επί τή; γή;. Καί ’έφ’ όσον ο κόσμο; βαδίζει τόν δρόμον 

ττου, έ'φ- όσον υπάρχει αίσθημα εί; τά; καρόία; των ανθρώπων, τό 
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ θά είναι ή δύναμι; ή όποια θ’ άποκορυφώνη τήν 
^αράν καί θά είναι πάντοτε έν μέσω των αιώνων τό συνεχώς * άνυ- 
ψούμενον άνάδαθρον τής πίστεως, τή; έλπίδος, τή; άνακουφίσεω;! 
θα είναι ή πάντοτε νέα αφετηρία τή; επιμόχθου πορεία; τή; ανθρω
πότητες. Πάντοτε έμπρός, ύπό τό λάόαρον τού Χριστού, θά όδευση 
προ; τό φώς^τή; αλήθειας, προ; τήν Ιδίαν Άνάστασιν, πρό; τήν κα
τανόησην του άγαθβΰ, ότε τό Κράτος τή; Ιδέα; Θ’ άνιδρυθή επί τή; 
καθολική; πίστεως, επί τή; καθολική; άγάπη; καί τής καθολική; ειρή
νη;! Έω; τότε όμως τό Χριστό; Άνέστη θά ψάλλεται ώ; μία νίκη 
τού παρελθόντος, ώ; μία άναγέννησι; τού Παρόντος καί ώ; μία έγ- 
γύησι; τού Μέλλοντος. Μέ τό μελωδικώτατον τούτο άσμα θά τελήται
ή ιεροτελεστία τή; χαράς, τή; πίστεως, τή; έλπίδος, τής παρηγοριά; 
καί άνακουφίσεω;.

Καί ό Άδη; τού σκότους, των αμφιβολιών, τών δισταγμών, τών 
ταλαντεύσεων, τών απογοητεύσεων θά καταλύεται. Έ Άνάστασι; τού 
Χριστού είναι ή Ζωή, ή όποια όσον καί αν λούεται άπό τά δάκρυα
πή; Μαγδαληνή;, έχει ανάγκην τή; χαρά; διά νά όδεύση"”!;" "τήν 
μεγάλην πορείαν της.

ΞΕΝΟΦΩΝ I. ΧΑΤΖΗΣΑΡΑΝΤΟΣ

| ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ I

Η ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΖΙΖ

ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΦΙΛΙΠΣ 
ΟΜΙΑΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΝΥΕΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ
Ό ‘Ολλανδός μεγαλοβιομήχανος 

κ. Φίλιπς, αντιπρόεδρος τών παγ
κοσμίου φήμης εργοστασίων «ΦΙ
ΛΙ ΠΣ» εΐχε τήν καλωσύνην νά μέ 
δεχθή δύο φορές κατά τήν πενθήμε
ρον παραμονήν του εις τάς ’Αθήνας 
Κατά τήν μίαν άκρόασιν πρόθυμα 
έδέχθη νά μοΰ όμιλήση περί τών έρ
γων τής Εταιρίας του, είδικώς διά 
τήν «Τραπεζιτικήν». Γνωρίζων δέ 
τό μέγεθος τών επιχειρήσεων καί 
τήν καταπληκτικήν άπορρόφησιντών 
προϊόντων του, άπό δλας σχεδόν 
τάς άγοράς τού κόσμου, θέλησα νά 
μάθω μερικούς αριθμούς σχετικούς 
μέ τις εγκαταστάσεις καί τό προ-

Τό θέμα τή; έκβισμηχανίοε- 
•ώς τή; χώρα; τό όποιον άπησχό- 
.λησε κατά τά; ήμέρα; αύτά; τό
σον τού; έπισήμου; όσον καί τόν 
Τύπον αποτελεί ίσως ένα έκ τών 
παραγόντων έκείνων εί; τού; ό
ποιου; θά στηριχθη το οικονομι
κόν μέλλον τή; χώρας. ’Ασχέτως 
τών ύπαρχουσών διαφορών αντι
λήψεων — διαφορών τών όποιων

ή γεφύρωσι; δέν νομίζομεν ότι 
είναι δυσχερή; _ επιβάλλεται νά 
στραφη πρό; τό ζήτημα τούτο ά- 
μέριστο; ή προσοχή τών Έλλή- ! 
νων καί ’Αμερικανών άρμοδιων! 
εις τρόπον ώστε νά χαραχθή μία 
κονή πολιτική καί νά στηριχθη 
εις στερεά θεμέλια ή τεχνική καί 
οικονομική πρόοδο; τής μεταπο
λεμικής ‘Ελλάδος.

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΝ ΡΕΥΜΑ
"Η άπόφασις τής ’Ηλεκτρικής Έ 

ταιρεία; διά τήν' αύξησιν τών τι
μών τού ηλεκτρικού ρεύματος δέν 
ήχησε καλώς μεταξύ τής κοινής 
γνώμης. Βεβαίως τό άπλούν ρεύ
μα φωτισμού δέν έπεβαρύνθη μέ
χρι τούδε, τό γεγονός όμως ότι ή 
έπιβάρυνσις άφορά τά τιμολόγια 
Τ 3 — τά όποια χρησιμοποιεί πο
λύς κόσμος — δημιουργεί μίαν οΰ 
.βιαστικήν αύξησιν τών τιμών. “Ο 
ταν τούτο συμβαίνει καθ’ ήν 
στιγμήν καταβάλλεται αγωνιώ
δη; προσπάθεια συγκρατήσεως 
τών τιμών καί όταν ή απεργία 
τού Τύπου διηρκεσεν ένα μήνα 
διότι ή Κυβέρνησις δέν ένέκρινεν 
αύξησιν τής τιμής τών εφημερί
δων, είναι απορίας άξιον πώς έπε 
τράπη μία τόσον’ απρόοπτος ύπερ- 
τίμησις.

ΟΙ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Μέ συγκί νηαιν' ή Ελλάς έχαιρέ- 

τισε τήν άφιξιν τών ομογενών τή' 
Έλλίην’βαμερικανικής όργανώοε- 
ως «ΑΧΕΠΑ), οί όποιοι έφθασαν 
προσκυνηταί της ίεράς γής καί 
Πατριδος. Ή επίσημος καί ή άνε 
-ισημος υποδοχή των υπήρξε θερ 
μοτάτη, μέσα δέ εις τό πλαίσιον 1 
τών συγκινητικών αυτών έκδηλώ 
σεων έξέχουσαν κατέλαβε θέσιν 
ή πανηγυρική παράστασις ή όργα 
νωθείσα ύπό τής ’Εθνικής Τραπέ- 
ζης καί περί τής όποιας άπησχο- 
λήθη καί ό τύπος τής πρωτεύ
ον η;. Χαιρετίζον’τες τοϋε ό- 
μογενείς άπευθύνομεν πρό;' αύ- 
του; τα; θερμοτέρα; εύχά; μα; 
δια τήν προκοπήν καί ευημερίαν 
αυτών.

σωπικον.
«Είς τό τέλος τής πρώτης είκοσι 

πενταετίας, ήρχισε νά μοΰ λέγη, ό 
κ. Φίλιπς, τά εργοστάσιά μας κα- 
τελάμβαναν έκτασίν σαράντα χιλιά
δων τετραγωνικών μέτρων,, ή δέ πα
ραγωγή μας άπήσχόλει τρισήμισυ 
χιλιάδας έργάτας. Σήμερα είς τό τέ 
λος τοϋ πεντηκοστού ενάτου έτους 
τής υπάρξεώς μας, ή έκτασις τών 
εργοστασίων μας άνέρχεται είς 400. 
000 τετραγωνικά μέτρα, οί δέ έρ- 
γάται μόνον τοϋ Κεντρικού συγκρο
τήματος είς τό Έϊνχόβεν έφθασαν 
τάς 23.000. Είς αυτούς πρέπει να 
προσθέσετε άλλους 12.000,,. πσ» 
βρίσκονται έγκατεσπαρμένοι είς τα 
εργοστάσια «ΦΙΛΙΠΣ» τής υπολοί
που ‘Ολλανδίας, δπως έπίσης καί 
άλλους 45.000 έργάτας, πού κι 
νοΰν τά υποκαταστήματα μας, τά 
όποια βρίσκονται σέ είκοσι πέντε 
διάφορες χώρες. Άρα, τό έπιστημο 
νικό καί τεχνικοεργατικό προσωπι
κό μας άνέρχεται σέ 80.000 άτομα.

— Τί κατασκευάζετε, συνήθως;
— Μοΰ είναι πολύ δύσκολον νά 

άπαντήσω δι’ ένα άπλό λόγο. Στο 
κεντρικό μας έργοστάσιο λειτουργεί 
ένα πρότυπο εργαστήριο ερευνών, 
δπου έκατόν πενήντα έπιστη μονές 
καί έξακόσιοι πενήντα βοηθοί, έργά 
ζονται καί πειραματίζονται έπί πολ
λών καί διαφόρων θεμάτων. Συγχρό
νως άλλα 2.000 πρόσωπα μελετουν 
τρόπους άναπτύξεως, τελειοποιήσε- 
ως ή καί πρακτικότερες έφαρμογές 
τών μηχανημάτων μας. Μέ τό μονα
δικό αυτό σύστημα άρχίζομε μέν έ
πί θεμάτων πού μάς ένδιαφέρουν 
καί πολλές φορές καταλήγομεν άλ
λου. Σέ άνακαλύψεις δηλαδή πού, 
ένω δέν ένδιαφέρουν τήν έπιχείρη- 
σίν μας, είναι δμως πολύ χρήσιμες 
για τήν άνθρωπότητα. Σάς φέρνω 
ένα παράδειγμα. Μελετώντες κάπο
τε για τ’ άποτελέσματα πού μπο
ρούσε νά έχη μια ειδική λυχνία μέ 
υπεριώδεις άκτϊνες στη θεραπεία 
τοϋ ραχιτισμού, ανακαλύψαμε μία 
νέα μέθοδο προς παρασκευήν τής 
βιταμίνης Δέλτα.

— Καί αυτές οί άνακαλύψεις πά
νε χαμένες;

— Φυσικά, δχι. Δίδομε τήν έκ- 
μεταλλευσι στα ειδικά εργοστάσια. 
Τό παράδειγμά μου νομίζω, δτι έ- 
ξηγεΐ την χρησιμότητα τοϋ έργοστα 
σίου πειραματικών μελετών. Είναι 
κρίμα δε δτι καί άλλα εργοστάσια 
δεν διεπονται άπο τήν ευρύτητα τοϋ 
πνεύματος πού καθοδηγεί τά βήμα
τά μας. Έπίσης είς τό κύριό μας 
συγκρότημα έκτος άπό τά διάφορα 
κέντρα τής καθ’ αυτό παραγωγής 
έχομε ένα εργοστάσιο χαρτοποιίας, 
δύο υαλουργίας, διάφορα μεταλλουρ 
γικά καί άλλα σχετικά.

Ποιο στάθηκε τό πρώτο σας 
ξεκίνημα;

— Τά πρώτα βήματα τά έκανε δ 
πατέρας μου τό 1891, όταν άρχισε 
νά κατασκευάζη ήλεκτρικές λυχνίες. 
Τόσο γρήγορα δέ έπέτυχε, παρά τις 
δυσκολίες πού άντιμετώπισε, ώστε 
ή παραγωγή τοϋ 1895 άνήλθε σέ 
109.000 λαμπτήρες, τό δέ 1903 
είς 4.700.000. Φυσικά οί αλλεπάλ
ληλες εφευρέσεις άνέτρεψαν τά πάν
τα, δχι δμως καί τήν πορεία τής 
παραγωγής μας. Καί όταν άκόμη 
άναγκάσθηκαν οί Φίλιπς ν’ άντικα- 
ταστήσουν έξ ολοκλήρου τά μηχα
νήματα τους, πάλι επέτυχαν. Σκε- 
φθεΐτε δτι αυτό έγινε τό 1907, τό 
1912, τό 1914 καί τό 1933. Τόσες 
πολλές εφευρέσεις άλλοίωσαν τό 
περιεχόμενον τών ηλεκτρικών λαμ
πτήρων.

— Πότε άρχίσατε νά κατασκευ
άζετε ραδιόφωνα;

— Μόνον τό 1927. Σημειώσατε 
δμως δτι μέ τά εξαρτήματα τών Τη
λεπικοινωνιών, ήσχολούμεθα άπό τό 
1922. Γι’ αυτό σήμερα, λέγεται δτι 
ή φίρμα μας έχει επιτύχει καί δέν 
υστερεί καθόλου καί σέ δ,τι άφορά 
τις σχετικές προς τήν άκουστικήν 
έψευρέσεις.

— Καί αυτές οί μακρουλές λάμ
πες με τό εκτυφλωτικόν φώς πού 
κατέκλυσαν τάς ’Αθήνας;

— Μολονότι τό 1933 έφηρμόσθη 
ή νέα λυχνία μέ τήν διπλή περιέλι- 
ξι ίνών «τουνξτενίου» τό έργαστηρι- 
ον Φίλιπς έξηκολούθησε νά έρευνα 
ώς πού έπέτυχε τήν κατασκευήν δια 
φόρων τύπων λυχνιών ένός άλλου 
είδους, δπου πρωτεύοντα ρόλον παί
ζουν τά άέρια,Ένας άπ’ αυτούς 
τούς λαμπτήρας, ό γνωστός ύπό το 
δνομα «φλουορεσσάν» δέν είναι τί
ποτε άλλο παρά ένας επιμήκης σω- 
λήν γεμάτος άέρια υδραργύρου διο

χετευμένα ύπό χαμηλήν πίεσιν. Μό
λις δεχθούν τήν ήλεκτρικήν έκκένω- 
σιν παράγουν υπεριώδεις ακτίνας 
καί αύτή ή ακτινοβολία προκαλεΐ 
τήν μαρμαρυγήν μιάς ειδικής σκό
νης, πού έχει έπικολληθή είς τά 
τοιχώματα τού σωλήνος. Τό φωτι
στικό αυτό σύστημα παράγει τρεις 
φορές περισσότερο φωτισμό μέ την 
ιδίαν ήλεκτρικήν κατανάλωσι κάθε 
άλλου ήλεκτρικού λαμπτήρας τής 
αύτής έντάσεως.

— Μεταξύ τών φωτογραφιών, πού 
μού έδείξατε, παρετήρησα δτι κόπα 
σκευάζετε καί λυόμενα σπίτια. Εί
ναι καί αυτό μεταξύ τών σκοπών 
σας; ’ — —■

— Όχι, δέν έχουν σχέσιν μέ τα 
εργοστάσια. 'Επειδή δμως οί ζημι
ές τού πολέμου είναι πρόσφατες, οί 
εργάται μας, βοηθούμενοι άπο συγ- 
γενεΐς, φίλους καί γνωστούς, άνοι- 
κοδομοΰν τά σπίτια των. Μετά τήν 
έργασίαν των είς τό έργοστάσιον, 
δουλεύουν όμαδικά, στο στήσιμο 
τών λυόμενων σπιτιών. Καί αυτό 
μοιάζει λίγο σαν κοινωνική έπανά- 
στασις, γιατί οί ‘Ολλανδοί άνα- 
παύονται πάντοτε μετά την έργασί
αν. Πάντως ή νυκτερινή προσπάθεια 
έπέτυχε καί πολλοί άπέκτησαν ήδη 
σπίτι. "Οποιος δουλεύει θά έχη μέ 
την σειρά του, ώς έργάτη τόν πρώ
το. ’Έτσι οί κατοικίες κοστίζουν έ- 
λάχιστα σέ έργαηκά άφού ή άλλη- 
λεγγύη άπέκλεισε τήν καταβολήν ή- 
μερομισθίω».

Αυτά μοΰ είπεν ό κ. Φίλιπς, ό ό
ποιος άρνήθηκε νά έπεκταθή καί είς 
τούς σκοπούς τής άφίξεώς του. Δέν 
υπάρχει άμφιβολία δτι ήλθε για νά 
συσφίξη τούς οικονομικούς δεσμούς 
τής χώρας του μέ τήν Ελλάδα.

Λ. Γ. Κ.

Αθηναϊκά θέματα

ΖΗΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μία άδυναμία τής 'Αστυνομίας

«Δυστυχώς, δέν μπορούμε νά προ 
στατεύσωμε τούς πολίτας άπό τόν 
Δήμον Αθηναίων. Ή ’Αστυνομία 
Πόλεων θα έξακολουθήση νά καταγ 
γέλλη, καί τά δικαστήρια δέν θά 
παύσουν νά καταδικάζουν τούς πα- 
ραβάτας αυτού τού είδους. Ή μόνη 
λύσις, πού άπομένει είναι νά μη 
ψηφίσετε αυτόν, άλλα ένα καλύτε
ρον Δήμαρχον στις προσεχείς έκλο, 
γές». Αυτά έπί λέξει μοΰ είπεν έ
νας Διοικητής Τμήματος τής Αστυ
νομίας Πόλεων ’Αθηνών.

Η υποθεσις είναι άπλή καί ομοια 
έπαναλμβάνεται μέ άφάνταστη μο
νοτονία, συχνά - πυκνά μάλιστα σέ 
δλες σχεδόν τις άθηναΐκές συνοικί
ες. Επειδή δμως πρέπει κάποτε νά 
τελειώση ή κωμωδία, γράφω τό ση
μερινό μου σημείωμα μέ μια μόνη 
έλπίδα: Νά ένδιαφερθή προσωπικά 
ό κ. Έβερτ, διότι αυτός, άν θέλη
σή — πράγμα βέβαιον —, μπορεί 
διά τών οργάνων του, τουλάχιστον, 
νά άρη τήν άδικίαν, άφού λόγφ έ
νός κακού πράγματι νόμου, δέν έ
χει τό δικαίωμα νά τακτοποιήση 
τά φαύλα.

Οταν, λοιπόν, ό είς πάντα ασύ
δοτος Δήμος ’Αθηναίων — ό είς δη
μοτικά έργα ανύπαρκτος, πανταχοΰ 
δμως «παρών», άλλά μή τά πάντα 
πληρών είς τάς παρελάσεις, έορ- 
τάς καί πανηγύρεις, ό είς τάς είσ- ,

πράξεις πρώτος καί καλύτερος αύ- 
τάς, που συνήθως αυθαίρετα έπι- 
βα'λλει, — δέν στέλνει, δπως έχει 
υποχρέωσιν, τά αυτοκίνητα ή τά 
κάρρα τής καθαριότητας διά τήν ά- 
ποκομιδήν τών άπορριμμάτων, ά- 
ναγκάζει τούς πολίτας στα έίής : 
Η νά κρατήσουν τά σκουπίδια μέ

σα ατά διαμερίσματα ή νά τά άφί- 
σουν μπροστά στα σπίτια τους, 
ώς πού νά τά πάρουν οί αρμόδιοι.

— Καί στη μία καί στην άλλη 
περίπτωση συνεχίζει ό ’Αστυνομι
κός Διευθυντής, θά σάς καταγγεί
λαμε ώς υπαίτιον ΰπονομεύσεως 
τής δημοσίας υγείας.

~ Μά άφού δέν τήν υπονομεύω 
εγώ, άλλά ό Δήμος πού δέν μαζεύ
ει τά σκουπίδια;

~ Δυστυχώς ή δικαιοδοσία μας 
εκτείνεται μόνον έπί των πολιτών. 
Νομίζω δε δτι στο συγκεκριμένο 
αυτό ζήτημα, αύτεπαγγέλτως δέν 
μπορεί νά έπέμβη ούτε ό Είσαγγε- 
λεύς.

Τί πρέπει λοιπόν νά γίνη ; 
Καί ποιος θά προστατεύση τόν πο
λίτην;

— Αυτό είναι ζήτημα τής Νομαρ 
χίας καί τού Ύπουργείίου Εσωτε
ρικών. Τό καλύτερο δμως πού έχετε 
νά κάνετε είναι νά κατάφύγετε στις 
έφημερίδες. Διότι ό Τύπος έλέγχει.

Αυτά μοΰ είπε ό κ. Διοικητής, 
(Συνέχεια εί; τήν 7ην σελίδα)



Ai ερευναι της "Τραπεζιτικής,f

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ!-! ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ Hi ΕΠΑΗΕλΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥ

Όμιλεϊ ό Γενικός Αιευδυντής τού Χρηματιστηρίου 
κ. I. ΜΠΡΑΒΟΣ είς τόν συνεργάτην μας κ.Ν. ΣΤΑΘΑΤΟΝ

KCCI
έμττορικήν σημασίαν διά την έν ^ γέ- 
νει συναλλακτικήν ζωήν τής χώρας 
μας, παραμένει νεκρόν.

Ό Γεν. Διευθυντής τού Χρηματι
στηρίου κ. ’Ιωάν. Μπράβος,^ ό ο
ποίος Εχει συγγράφει καί τήν μό
νην έν τή ελληνική βιβλιογραφία έμ- 
_--,-η·^τ,.·.ιιίνην ιιελέτην περί τού 6ε

θορίζονται οί γενικότεροι όροι των 
έψ’ έκάστου είδους συμβάσεων, γνω- 
μοδοτοΰν καί έπιλύουν, τάς μεταξύ 
τών συμβαλλόμενων, άναφυομένας 
διαφοράς, μεριμνούν διά τόν καθορι
σμόν καί τήν δημοσίευσιν τών τι
μών τών χρηματιστηριακών ειδών, 
ώς καί διά τήν συγκέντρωσιν στοι
χείων έπί τής παραγωγής καί τής 
πορείας έκάστου προϊόντος, διά τήν 
παρακολούθησιν τών παραγγελιών, 
ψθασιμάτων καί αποθεμάτων, επιμε
λούνται τής συγκεντρώσεως τών διε
θνών καί τοπικών εμπορικών συνη
θειών καί τών έθίμων, έπι μελούνται 
τής τηρήσεως διαφόρων στατιστι-

Διά τού Διατάγματος τής Πηςσιν τύπων. Επίσης άποβλέπουν είς 
“Ιανουάριου 1923 συνεστήθη έν Πει-1 τήν κατάρτισιν τυπικών, δΓ ών κα-
ραιεΐ τό Χρηματιστήριου Έμπορευ-   —.....  J
μάτων. Ή προκειμένη σύστασις έ- 
γένετο έπειδή, καθώς γράφει ό κα- 
βη γτγτή ς τού Εμπορικού Δικα'ου 
Ήλ. Άναστασιάδης, «έκρίθη ότι τά 
κέντρα έμπορικά, ώς ό Πειραιευς, 
σκοπιμώτερον είναι νά διεξάγωνται 
αί είς τά έμπρεύμοτα άφορώσαι κερ
δοσκοπικά! πράξεις έν ώργανωμένη 
ενώσει προσώπων καί έν ώρισμένω 
τόπω καί χρόνω. "Η ένότης αυτή 9ά 
προεκάλει οικονομίαν χρόνου καί ευ
χέρειαν είς τάς συνοπττομένας πρά
ξεις. Δι άτοΰ τοιούτου χρηματιστη
ρίου θά κατωρθσΰτο ή δημιουργία 
σταθερού τρόπου βεβαιώσεως τών 
τιμών τών είσαγομένων είς αυτό έμ- 
πορευμάτων».

Πράγματι άπό τού έτους 1924 
μέχρι τής προπολεμικής έποχής τό 
πειραϊκόν χρηματιστήριον έλειτούρ- 
γησε κατά τόν τρόπον αυτόν έκπλη- 
ρώσαν τόν σκοπόν, είς τόν όποιον σ- 
πέβλεψεν ό νομοθέτης. Κατά τήν κα
τοχήν . όμως καί μετά τήν άπελευθε- 
ρωσιν δεν υπήρχαν αί προϋποθέσεις 
διά τήν τοιαύτην λειτουργίαν τού 
χρηματιστηρίου, τό όποιον ούτως είς 
τόν τομέα «τής βεβαιωσεως τών τι
μών» ήτόνησε. Άτυχώς καίτοι έκτο- 
τε έχουν παρέλθει τόσα έτη και έ
πρεπε μία τοιαύτη έκκρεμότης νά 
έχη τακτοποιηθή δεν έγινε τίποτε 
Τοιουτοτρόπως τό Χρηματιστήριον 
’Εμπορευμάτων Πειραιώς, έν ίδρυμα 
με τόσον μεγάλην οικονομικήν 
i..—λλιι,μιι rrriιιητΓτίσν δια την ει

κών στοιχείων κ. λ. π. ’Εν όλίγοις 
τά Χρηματιστήρια Εμπορευμάτων 
άποτελοΰσι τήν έπίσημον αγοράν, 
ένθα τίθενται απ’ ευθείας είς έπο
ψήν οί αγοραστοί καί οί πωληταί 
καί λειτουργεί κανονικώτερον ό προ- 
μνησθείς οικονομικός νόμος τής προ
σφοράς καί τής ζητήσεως.

Έν Έλλάδι λειτουγοΰσι δύο Χρη
ματιστήρια Εμπορευμάτων, έν Πει- 
ραιεΐ τό καί άρχαιότερον ίδρυθέν 
κατά τς 1924 καί έν Θεσσαλονίκη 
τό έτερον. Ή σύστασις των έγέ- 
νετο βάσει τών άπό 2 Νοεμβρίου 
1923 Νομοθετικού Διατάγματος.

Ή ΐδρυσις καί λειτουργία τού 
Χρηματιστηρίου Πειραιώς έπεβλήθη 
εκ τών πραγμάτων συνεπεία τού αύ-

ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΑΙΟΝ ΜΑΡΣΔΑ

Μία έκδοσις τού "Αμερικανι
κού "Εμπορ. "Επιμελητηρίου

(is.
έντύ-

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ’Απρίλιος 
άνταπόκριισις).— Βαθυτάτην 
πωσιν έπροξένησεν ένα λίαν διαψωτι- 
στικόν φυλλάδιον έκδοθέν ΰπό τού 
’Αμερικανικού ’Εμπορικού Επιμε
λητηρίου έπί τού ρόλου τής βοήθειας 
τών Ήν. Πολιτειών είς τήν παγκό
σμιον οικονομίαν κατά τό 1949.

Είς τό έν λέγω φυλλάδιον τονίζε
ται έν αρχή, ΟΤΙ μόνον μέ υψηλόν, πα
ραγωγικόν έπίπεδον καί μέ περισ
σότερόν έλευθερίαν δράσεως τού έμ- 
πορίου είναι δυνατή ή δσον τό δυνα
τόν καλυτέρα χρησιμοποίησις τών 
παγκοσμίων πλουτοπαραγωγικών
πηγών διά νά έκλείψουν αί κυριώτε- 
ραι αίτίαι προστριβών και συγ- 
κρούσεων.

Είς τό έξ 80 σελίδων φυλλάδιον 
γίνεται άνασκόπησις τής βοήθειας 
τής παρασχεθείσης άπό τάς Ηνωμ. 
Πολιτείας είς τούς συμμάχους των 
kqtcc τον πόλεμόν koci τών μεταπο 
λεμικών μέτρων ποϋ έλήφθησαν δια 
τήν προώθησιν τής οικονομικής άπο- 
καταστάσεως είς τό έξωτερικον. Α- 
ναφέρονται έπίσης ή έπίδρασις τού

_t_____  . πολέμου καί τής μετέπειτα έποχής
αύτοΐς καθ’ έκάστην ] είς τήν ’Αμερικανικήν οικονομίαν, αί 

ώρας, οί έν τή ’ μεταβσλαί αί λαβούσαι χώραν εις

περιστοττωμένην μελέτην περί τού 
σμοΰ τούτου, είς ειδικήν συνέντευξιν 
διά τήν «Τραπεζιτικήν», μάς ^ έξεθε- 
σεν τήν δλην κατάστασιν τού ιδρύ

ματος.
«Τά Χρηματιστήρια έμπορευμα- 

των, μάς λέγει δ κ. Μπράβος, είναι 
οργανώσεις ιδιωτικοί η δημόσιοι, 
λειτουργούσαι συνήθως ΰπό τήν έπο- 
πτείαν τού Κράτους. Κατά τον έλ- 
ληνικόν νόμον είναι νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου υπο την άμεσον ε- 
ποπτείαν τού Υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας. Σκοπός τών Χρηματι
στηρίων ’Εμπορευμάτων είναι, όπως 
συνέρχωνται έν 
καί καθ’ ώρισμένας
ευρυτέρα έννοια έμπορευόμενοι, ώς ι τάς αμερικανικός 
ναι οί πρεκείμενοι είς τήν παραγω- < μέ τάς άλλας χώρας 
γήν, πρός διενέργειαν έμπορικών μερικά κύρια προβλήματα

ειδών άντικαταστατών. σαρμογής, τά όποια επιβάλλει ή νεα

εμπορικός σχέσεις
καθώς καί j ται 

άν απ ρο

κά ι
πράξεωιν έτπί
Ένεργοννται ομοίως εν οιυτοΐς 
συναλλγ μάτι καί έπί ναυλώσεων καί ά- 
σφαλειών έπί αποστολών καί εναπο- 
θηιτεύσεων, αϊτινες είς τά Χρηματι
στήρια τών μεγάλων λιμένων, δια- 
δραματίζουσι σπουδαιότατος ρό
λον. Σκοπού σι τούτα είς την προ- 
σέγγισιν τής παραγωγής μετά του 
έμπορίου, βιομηχανίας καί τής ναυ
τιλίας πρός ασφαλέστερα-' διάθεσιν 
καί μεταφοράν τών προϊόντων , αυ
τής, είς τήν ρύθμισιν καί βελτιωσιν 
τών δρων τού συναλλακτικού εμπο
ρίου, διασφαλιζόμενων τών συνσμο-

θέσις τών 'Ηνωμ. Πολιτειών είς τήν 
παγκόσμιον οικονομίαν.

«Εΐνε φανερόν ότι ή είς τό μέλ- 
ταπολεμικής ’Αμερικανικής βοήθειας 
πρός άλλας χώρας, τό φυλλάδιον ά- 
ναφέρει τά άκόλουθα έπί λέξει:

«Είναι φανερόν ότι ήή είς τό μέλ
λον ευεξία τού έξωτερικοΰ έμπορίου 
τών Ηνωμένων Πολιτειών είναι συνυ 
ψσσμένη μέ τό άξιόχρεον καί τήν 
ευημερίαν τών άλλων κρατών. 'Έως 
δτου αί οίκονομίαι τών έκ τού πολέ
μου πληγεισών χωρών τής Ευρώπης 
καί τής Άπω ’Ανατολής φθάσουν είς 

οποίον θά δύνανταιλογουμένων συμβάσεων κστα τροπαν > σημειον εις το
λυσιτελέστερον, είς τήίν ταξινόμησιν είναι σύτοσυντήρηται καί μέχρις
ποιοτήτων και ποικιλιών ειτΐ τών ο.- 
αφόρων προϊόντων και την καθιερω-

οτου δυνηθούν αί χωραι αύται να ά- 
ποκτήσουν έκ νέου τήν θέσιν πού κα

τείχαν προηγουμένως ώς έμπορικά 
κράτη, ή ελλειψις ισορροπίας είς τό 
έμπόριον τών 'Ηνωμ. Πολιτειών καί 
τό πρόβλημα τής έλλείψεως ισορρο
πίας είς πολλάς άλλας χώρας θά Ε
ξακολουθήσουν >ά είναι έξαιρετικώς 
δύσλυτα. Αί ΰπάρχουσαι άρρυθμίαι 
θά συνεχισθοΰν καί θά έξακολουθή- 
σουν νά καθιστούν αδύνατον τήν ά- 
ποκατάστασιν ενός λογικού συστή
ματος πολυμερούς διακανονισμού.

Έν συνεχεία προστίθενται τά ά
κόλουθα:

«Ή πολιτική τών Ήν. Πολιτειών 
διά τήν άπσκατάστασιν τής παρα
γωγικότητας τών κρατών αυτών 6- 
πήρξε σώφρων. Άπό μιας άπόψεως 
υπήρξε πολιτική αύστηράς συμφέρον 
τολογίας,, Διά τής άποκαταστάσεως 
τού άξιοχρέου τών έθνών, τά όποια 
άπορροφούν μεγάλος ποσότητας άπό 
τά προϊόντα μας, καθώς καί έκείνων, 
τά όποια μάς έψοδι όζουν μέ άγαθά 
ζωτικής σημασίας πού καλύπτουν 
τάς άνάγκας «ών βιομηχανιών μας 
καί συντελούν τόσον πολύ είς τήν δια- 
τήρησιν τού υψηλού βιοτικού έπι πέ
δου μας, οΰδέν άλλο έπράξαμεν άπό 
τό νά ταυτ ίσωμεν τά ίδικά των προ 
βλήματα μέ τά ίδικά μας. Άπό εύ- 
ρυτέρας δμως σκοπιάς άναγνωρίζε- 

δτι μόνον διά τής γενικώς με
γάλης παγκοσμίου παραγωγικότη

τας καί τών άπρείσκόπτων διεθνών 
σχέσεων ούναται νά έπιτευχθή ή κα
λυτέρα δυνατή χρησιμοποίησις τών 
παγκοσμίων πλουτοπαραγωγικών πη 
γών καί ή έξάλειψις τών κυρίων αι
τιών προστριβών καί συγκρούσεων.

Καί ή άνακεψαλαίωσις καταλήγει 
ώς έξής:

«Ή πλεονεκτική οικονομική θέσις 
τών Ηνωμένων Πολιτειών μάς υπο
χρεώνει νά καταβάλωμεν προσπάθει
αν, έν τώ πλαισίω τής έσωτερικής 
ευημερίας, διά τήν συνέχισιν, μέχρι 
συμπληρώσεως, τού έργου, πού τώρα 
έχει προχωρήσει τόσον πολύ και διά

Η ΕΛΛΑΣ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΟΕΣΙΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

ξηθέντος μετά τόν πρώτον παγκό
σμιον πόλεμον αριθμού τών συναλ- 
λασσομένων καί τού όγκου τών δια- 
πραγ ματευομένων αγαθών. Καί άπε- 
δείχθη πράγματι ή άναγκαιότης αυ
τού καί ή έξυπηρέτησις ήν προσέφε- 
ρεν είς τήν οικονομίαν μας έκ τής ό- 
λονέν κατ’ έτος καί κατά τρόπον 
σταθερόν σημειωθείσης αύξούσης κινή- 
σεως καί δράσεώς του,

Συναλλαγαί πραγματογνωμούν- 
ται, δειγματοληψίαι, διαιτησίαι, έμ- 
παρευματολογ ι καί αναλύσεις καί 
συγκρίσεις, συγκέντρωσις στοι
χείων καί συνεχής ένημέρωσις των 
συναλλασσόμενων διά δημοσιευμά
των καί λοιπών μέσων ήσαν καθ’ ό
λα τά προπολεμικά έτη ή παραγωγι 
κή εργασία, ήτις ήκούετο ώς κρύφιος 
βόμβας είς την κυψέλην τού έμπορι- 
κοΰ τούτου κέντρου.

Ό νόμος τής προσφοράς καί τής 
ζητήσεως έρρευστοποιεΐτο έν σύτώ 
καί εϋρισκεν έκφρασιν έν παντί, :ιε- 
ταβληθείσης άρδην διά τού Χρημα
τιστηρίου Εμπορευμάτων έν Πειραι- 
εΐ, τής μορφής τών συναλλαγών είς 
το πρώτον τούτο λιμενικόν κέντρον 
τού έμπορίου. Τάς υπαιθρίους έμπο- 
ρικάς συγκεντρώσεις και τάς καφε
νόβιους παρασυναγωγάς διεδέχθη 
τό καθίδρυμα τούτο, έντός τού ο
ποίου έπί σειράν έτών έπλέκοντο 
συναλλαγαί ΰπό το σύγχρονον πνεύ
μα τής δικαιοπραξίας.

Διά τής έπί τό αυτό συγκεντρώ
σεως πληθύος συναλλασσόμενων έ- 
δημιουργεΐτο ή άμιλλα καί ά συνα
γωνισμός περί τάς τιμάς καί τήν 
καλύτερον ποιότητα έκάστου είδους, 
έξέλιπςίν ή κακοπιστία καί δ δόλος, 
τό δέ όνομα τών έλλήνων συναλλασ
σόμενων έξυψώθη είς τήν αλλοδαπήν 
δσον ουδέποτε. Τεράστιοι οίκοι τού 
εξωτερικού όπέκλεισαν πάσαν συναλ
λαγήν των έν Έλλάδι μη ένεργουμέ- 
νην διά τού Χρηματιστηρίου ’Εμπο
ρευμάτων Πειραιώς.

Αί ΰπερχίλιαι αποφάσεις τού Δι
αιτητικού Δικαστηρίου καί τής Γνω 
μοδοήικής Επιτροπής τού Χρημαιι- 
στηρίου τούτου, τά καθιερωθέντα τυ
πικά συναλλαγών και οί διάφοροι 
κανονισμοί άπετέλεσαν τόν όδοστρω 
τήρα τόν διανοιίξαντα τήν λεωφόρον 
έφ’ ής έκύλιον κατά τρόπον ρυθμι
κόν αί έμπορικαί συναλλαγαί.

Ήτο, δμως, γραπτόν δπως καί 
τό "Ιδρυμα τούτο ΰποστή τάς συνέ
πειας τού πολέμου. Άπό τής εισό
δου τών καταχτητών διεκόπη δλη 
αΰτή ή δράσις καί πάσα συναλλαγή. 
Δέν ήδύνατο ώς φυσικόν νά στέγαση 
καί προστατεύση συναλλαγάς τής 
μαύρης αγοράς, ας μάς μετέφερον οί 
κατακτηταί καί έπέβαλλον διά τών 
στερήσεων είς άς" κατεδίκασαν τόν 
ελληνικόν λαόν.

Έπρεπεν, δμως καί κατά τήν δι
άρκειαν τού άγώνος καί τής αγωνί
ας τού λαού τό Χρηματιστήριον νά 
προσφέρη έστω καί είς άλλον τομέα 
τάς υπηρεσίας του. ΔΓ δ καί έ’θεσεν 
εαυτό, δπως ήτο καί εΰρίσκέτο διά 
τε τού έμψύχου καί τού άψυχου υλι
κού του (γραφεία, έργαστήρια έπι- j 
στημονικά κλπ ) είς τήν διάθεσιν j 
τής χώρας. "Ολη ή ανθρωπιστική 
προσπάθεια τού Διεθνούς Ερυθρού,

τήν ένίσχυσιν διά κάθε δυνατού τρό- ] Σταυρού, δστις έσωσε τόν λαόν άπό 
που τής συνεργασίας όλων τών Έ- ! λιμοκτονίαν διά τής μεταφοράς καί 
θνών πού έργάζονται πρός τόν σκο- διανομής ειδών διατροφής πρίσενε- . 
πόν αυτόν»- ί χθέντων ΰπό τής Ελληνικής Κυβερ- ί

Ύπό τού υπουργείου Εθνικής 
Οικονομίας άνεκοινώθησαν πρός τά 
' Εμποροβ ιομηχανικά Επιμελητή
ρια είς τόν Σύνδεσμον 'Ελλήνων 
Βιομηχάνων καί τόν Πανελλήνιον 
Σύνδεσμον έξαγωγέων οί όροι συ μ 
μετοχής είς τήν Διεθνή Έκθεσιν 
Σμύρνης ήτις θά λάβη χώρα μετα
ξύ 20ης Αύγούστου καί 20ης Σε
πτεμβρίου ε. έ.

Συμψώνως πρός τούς ανακοινω
θέντος όρους οί ένδιαψερόμενοι δέ
ον νά γνωστοποιήσουν είς τό Ύ- 
πουργεΐον Έμπορίου τής Τουρκίας, 
μέχρι τής 15ης προσεχούς ’Ιουνίου, 
τό είδος, τήν ποσότητα καί τήν α
ξίαν τών προϊόντων, άτι να θέλουσι 
έκθέσει είς τήν έν λόγφ έκθεσιν. 
Τά προϊόντα ταΰτα έφ’ δσον περι- 
έχονται είς τόν γενικόν πίνοπκα εισ
αγωγής τόν ίσχύοντα έν Τουρκία, 
θά δύνανται νά είσάγωνται καί νά 
πωλώνται κατόπιν προηγουμένης 
έγκρίσεως τού Τουρκικού Υπουρ
γείου Έμπορίου.

Τά πρός έκθεσιν ε’ίδη πρέπει νά 
φθάνουν είς τό Τελωνεΐον Σμύρνης 
εντός τού μηνός πρό τής ένάρξεως 
γής έκθέσεως. Εκείνα άτι να πού θά 
φθάνουν μετά τήν προθεσμίαν τού
την θά υπαχθούν είς τό έν ίσχύϊ γε
νικόν καθεστώς εισαγωγών.

Πρός διευκόλυνσιν τής εισαγω
γής τών έν λόγιρ ειδών είναι άπα- 
ραίτητον δπως οί ενδιαφερόμενοι ά- 
ποταθοΰν είς τό Ύπουργεΐον Έμ
πορίου τής Άγκύρας άκολουθώυτες 
τήν ίσχύουσαν διαδικασίαν έντός 
μηνός άπό τής ημερομηνίας τής λή- 
ξεως τής έκθέσεως.

Τά τελωνειακά δικαιώματα καί 
καί οί σχετικοί δασμοί τών έκτεθη- 
σομένων ειδών θά καθορισθοΰν συ μ 
φώνως πρός τάς έν ίσχύϊ έν Τουρ- 
κίς< σχετικάς διατα’ξεις,

νήσεως έν τή αλλοδαπή, τών ξένων 
κυβερνήσεων καί ’Οργανώσεων, δλη, 
έπαναλαμβάνσμεν, ή ανθρωπιστική 
προσπάθεια τού ’Οργανισμού εκεί
νου έρρευστοποιήθη διά τού Χρηματι
στηρίου Εμπορευμάτων Πειραιώς.

Μεταπολεμικώς, μετά μικράν ά- 
ναλαμπήν σημειωθεϊσαν κατά το 
1946, καθ’ δ ένηργήθη σημαντικός 
αριθμός συναλλαγών τού έμποοίτυ, 
τό "Ιδρυμα περιώρισε τάς υπηρε
σίας του έπί δύο έτη είς την έκποί- 
ησιν τών κρατικών έφοδίων τού έξω- 
τερικού. Δεκάδες χιλιάδων τόννων έ- 
ξεποιήθησσν είς τάς καλυτέρας τι
μάς καί κατά τόν πλέον άδιάβλητον 
καί άδάπανον τρόπον. ΚατενοήΒη 
ύπό τών τότε αρμοδίων δτι ό Χρη
ματιστηριακός θεσμός ήτο ό άρμο- 
διώτερος νά άναλάβη τό έργον τής 
διοχετεύσεως τών έν λόγω αγαθών είς 
τήν έλληνικήν αγοράν καί τό απέδει
ξε.Πλήν δμως, έπιρροαί άλλων, άφή- 
ρεσαν μετά ταΰτα τάς έκποιήσετς 
αύτάς άπό τό Χ.Ε.Π. καί τάς διω- 
χέτευσαν είς άλλους οργανισμούς.

Ούτως ό θεσμός τού Χρηματιστή, 
ρίου Εμπορευμάτων, δστις αλλα
χού άποτελεϊ τόν κινητήρα τής οικο
νομικής ζωής καί εύνοϊκωτάτην ά- 
σκεΐ έπίδρασιν είς τά κόστος τής 
ζωής, παρ’ ήμΐν βάλλεται ή λησμο- 
νεΐται παραβλεπομένης τής άνυπολο 
γίστου ζημίας ήν ϋφίσταται ή οικο
νομία τού τόπου.

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ



TO ΦΛΕΓΟΝ ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΙΣ 
ΤΗΣΤΡΟΧΑΙ ΑΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ ΤΟΥΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ

now 41 ΓΝ0Μ4Ι ΤΟΥ "ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,,
ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΙ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ.,

’Από καιρού εις καιρόν επανέρχε
ται εις τόν Τόπον το «κλασσικόν» 
πλέον θέμα τής ρυθμίσεως τής κυ
κλοφορίας πεζών και τροχοφόρων 
εντός τής πόλεως (’Αθηνών) καί 
προτείνονται διάφορα μέτρα έπιλύ- 
σεως τού προβλήματος, τά όποια 
άλλοτε μέν είναι άνεφάρμοστα, δε
δομένου ότι αποτελούν ουτοπίαν, 
άλλοτε δε τόσον πολυέξοδα, ώστε 
θά άπητοΰντο τεράστια, σχεδόν ά- 
στρονομικά κονδύλια διά την εφαρ
μογήν ή πραγματοποίησίν των. Ό 
«Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλο
γος», ό μόνος άρμόδιος έν προκει- 
μένφ νά διατύπωση λογικάς καί 
άπολύτως εφαρμόσιμους άπόψεις έ- 
πί τοΰ άλύτου προβλήματος, ώργά- 
νωσε κατά τό παρελθόν θέρος σει
ράν ομιλιών καί διαλέξεων καί έν 
συνεχείςι συζητήσεων έπί τοΰ ζητή
ματος, πού διεφώτισαν άρκετάς 
πλευράς του καί τό έτοποθέτησαν 
εις την θέσιν τής «έφαρμοσίμου λύ- 
σεως», έάν έπιτρέπεται ή έκφρασις. 
Τό πόρισμα τής άποφάσεως τής Γε 
νικής Σ υνελεύσεώς του έπί τού έπι- 
μάχου θέματος, έξαιρετικοΰ ένδιαφέ 
ροντος, άπέσπασε την γενικήν προ
σοχήν καί έσχολιάσθη ευρύτατα υ
πό τών έπισήμων καί ανεπισήμων 
κύκλων. Εις τό έν λόγφ πόρισμα, 
προϊόν βαθείας καί έμπεριστατωμέ 
νης τεχνικής μελέτης έκτίθενται διά 
τοΰ ένός σκέλους του τά άμεσα μέ
τρα (άστυνομικά, διοικητικά καί 
τεχνικά) καί διά τοΰ ετέρου σκέ
λους του τά ληφθησόμενα μέτρα 
κατά τό προσεχές, περιλαμβάνον- 
τα τά πολεοδομικά και τά γενικά 
μέτρα νοικοκυρεύσεως τής πόλεως.

Κατά τήν γνώμην τών τεχνικών 
καί συμφώνως μέ τό πόρισμα αυτό, 
που άποτελεΐ τάς... Μωσαϊκάς πλά 
κας, τρόπον τινα τής ρυθμίσεως τής 
κυκλοφορίας έντός τής πόλεως καί 
τής άποσυμφορήσεώς της άπό τά 
τάσης μορφής παρασιτικά καί έμ- 
ποροπανηγυρικά έμπόδια, τά άστυ
νομικά μέτρα πρέπει νά είναι:

1) Άπαγόρευσις έγκαταστάσεως 
μικροπωλητών έπί ώρισμένων πεζο
δρομίων καί γενικώς εις γωνίας πε
ζοδρομίων (τουλάχιστον 5 μέτρα ά
πό τάς διασταυρώσεις) καί έπί κα
ταστρωμάτων οδών δευτερευούσης 
κυκλοφορίας. 2) Ρύθμισις τής τα
χύτητας καί κανονικής πορείας τών 
αυτοκινήτων έντός τής πόλεως. 3) 
Έπέκτασις τοΰ μέτρου κυκλοφορίας 
τών οχημάτων προς μίαν κατεύθυν- 
σιν εις τάς περισσοτέρας τών ο
δών όπου παρατηρεΐται συμψόρησις 
τροχοφόρων. 4) Άπαγόρευσις τής 
σταθμεύσεως αυτοκινήτων εις πολυ- 
συχνάστους καί μικρού πλάτους ο
δούς. (Εις τάς οδούς μέ πλάτος κα
ταστρώματος 1 1 τουλάχιστον μέ
τρων ή στάθμευσις τών τροχοφόρων 
δέον νά γίνεται άπό τήν μίαν μό
νον πλευράν. 5) Ή χάραξις ζωνών 
διαβάσεως τών πεζών εις τάς δια
σταυρώσεις οδών καί 6) Ή κυκλο
φορία οχημάτων εις πολλαπλός σει-

κυριώτερα έκ τούτων εΐναι: α) ή ά-κόν σχέδιον τής πρωτευούσης. 
παγόρευσις έγκαταστάσεως σταθ- Ούτως ή διάνοιξις καί διεύρυνσις 
μών λεωφορείων εις οδούς έντός τοΰ τών μεγάλων αρτηριακών οδών διά 
κέντρου τής πόλεως, β) ή δημιουρ- τής δημιουργίας στοών, ή έπιβολή 
γία ιδιωτικών χώρων διά σταθμεύ- εισφοράς υπέρ κοινωφελών σκοπών 
σεις, γ) αί περιφερειακοί συγκοινω τών ώφελουμένων ιδιοκτητών άπό 
νίαι καί γραμμαί καί δ) ή πιστή τή έργα κοινής ώφελείας, ή έπέκτασις 
ρησις τών δρομολογίων. j τοΰ υπογείου ήλεκτρικοΰ σιδηροδρό

Ό «Ελληνικός Πολυτεχνικός μου καί ή βαθμιαία κατάργησις 
Σύλλογος» είς τήν τεχνικήν του άρ- τών τροχιοδρόμων είναι τά μέτρα ή 
μοδιότητα αποδίδει ίδιάζουσαν ση- 1 σχέδια τής μεγάλης πνοής, πού θά

μΑι I ΙΓΓΙλί ΤΓ?ΛΧ; ("Υ_ 1 , ,Λ ' ............. '____μασίαν είς τήν διαρρύθμισιν τών α
θηναϊκών πλατειών καί τών διαδρο
μών τών τροχιοδρόμων, πού άποτε- 
λοΰν αναχρονισμόν μέ τήν ραγδαίαν 
άνάπτυξιν καί έξέλιξιν τοΰ αυτοκι
νήτου. Ή αποστολή τών πλατειών 
τής πόλεως δέν κατενοήθη έπαρκώς 
καί τούτο έπηρεάζει σημαντικά τήν 
λήψιν θετικών καί αποτελεσματικών 
μέτρων διά τήν κυκλοφορίαν τής 
πόλεως. Ούτως ή πολλά παθοΰσα 
καί διαρκώς ταλαιπωρουμένη πλα
τεία τής Όμονοίας, πρέπει νά δι- 
αρρυθμισθή κατά τοιοΰτον τρόπον 
ώστε νά διευκολύνη είς τήν καρδίαν 
τής πόλεως τήν άνετον κίνησιν καί 
κυκλοφορίαν πεζών καί οχημάτων.

Κατά τήν γνώμην τών τεχνικών, 
έπιβάλλεται ή κατάργησις τής ει
σόδου είς τόν σταθμόν Ηλεκτρικού 
άπό τό κέντρον τής πλατείας καί ή 
δημιουργία εισόδων είς τά πεζοδρό
μια, ή διάνοιξις υπογείων διαβάσε
ων διά τούς πεζούς καί ή κατάργη- 
σις τών τροχιοδρομικών γραμμών 
πέριξ τής πλατείας. Αΐ διαρρυθμί
σεις έπίσης τών πλατειών Λαυρίου 
καί Συντα'γματος θά έξυπηρετή- 
σουν τά προβλεπόμενα σχέδια άπο- 
συμψορήσεως τής κυκλοφορίας. Διά 
τήν πλατείαν Συντάγματος οί τε
χνικοί έχουν τήν γνώμην ότι πρέπει 
νά ληφθοΰν μέτρα απαλλαγής της 
άπό τάς τροχιοδρομικάς γραμμάς. 
’Επίσης θά πρέπει νά διαπλατυν- 
θοΰν τά καταστρώματα τών οδών 
Γεωργίου Α' καί "Οθωνος είς βά
ρος τών πεζοδρομίων έπεκτεινομέ- 
νων προς τόν Κήπον. Ή διαρρύθμι- 
σις τής διαδρομής Βοτανικού, Ίπ- 
ποκράτους καί Παλαιού Φαλήρου 
προϋποθέτει τήν άφαίρεσιν τών σι
δηροτροχιών άπό τήν πλατείαν Συν
τάγματος καί τήν οδόν Βουκουρε- 
στίου μέ αφετηρίαν τής γραμμής 
Παλαιού Φαλήρου τήν πλατείαν Μη- 
τροπόλεως. Έπιπροσθέτως ό πε
ριορισμός τών πεζοδρομίων τής ο
δού ’Ακαδημίας, λεωφόρου Βασιλίσ- 
σης Σοφίας, Πανεπιστημίου καί 
Κοραή έπιβάλλεται.

Εις τά μέτρα τοΰ προσεχούς μέλ
λοντος πρέπει νά προβλεφθή ή δι
αρρύθμισης τής πλατείας τοΰ Δη
μοτικού Θεάτρου άπαλλασσομένης 
άπό τήν λαϊκήν έ μποροπανήγυρ ιν,

έξωραΐσουν καί θά συγχρονίσουν 
ταυτοχρόνως τήν πόλιν. ‘Ορισμένα 
δύο ή τρία άκόμη μέτρα γενικοΰ χα 
ρακτήρος εΐναι δυνατόν νά έφαρμο- 
σθοΰν άνωδύνως όπως ή άναθεώρη- 
σις τών άδειών έγκαταστάσεως βεν
ζίνης είς τά καταστρώματα τών ο
δών καί ή τοποθέτησις τών ιδιορ
ρύθμων πυργίσκων των, έντός (έ
σω) τής οικοδομικής γραμμής, ή 
άπομάκρυνσις τών περιπτέρων άπό 
τάς διασταυρώσεις τών όδών καί ή 
άρσις τών οικοδομικών έμποδίων 
(καταπακταί, κλίμακες) άπό τά πε
ζοδρόμια.

Ό Γενικός Διευθυντής τών Τεχνι
κών Υπηρεσιών τοΰ Δήμου κ. Ή- 
λίας Δ. Κριμπάς έχει τήν γνώμην 
στι, ή έπέκτασις τοΰ υπογείου ηλε
κτρικού σιδηροδρόμου καί ή κατάρ- 
γησις τών τροχιοδρόμων θά έξυπη- 
ρετήσουν κατά 80 % τό σχέδιον έ- 
πιλύσεως τοΰ κυκλοφορ ιακοΰ ζητή
ματος τών ’Αθηνών.

Είς μελέτην του υποδεικνύει λ. 
χ. τήν έπέκτασιν τοΰ υπογείου σι
δηροδρόμου καί έντός τών ’Αθηνών 
προς τήν μεσημβρινήν πλευράν 
(Παγκράτι). Άφ’ ετέρου, ό ύπόγει

ος γύρος Ομόνοια, οδός Πανεπιστη 
μ ίου, Βασιλίσσης Σοφίας, όδος Κη
φισιάς, Λεωφόρος Άνεξάνδρας, Γ'. 
Σεπτεμβρίου, ‘Ομόνοια θά έξυπη- 
ρετήση ποικιλοτρόπως καί θά άνα- 
κουφίση τήν πόλιν. Κατά τήν γνώ
μην του κ. Κριμπά τά τράμ είναι 
αναχρονισμός, καί ιδιαιτέρως διά 
τό κέντρον τών ’Αθηνών καί πρέπει 
να έκλείψουν όσον τό δυνατόν τα- 
χύτερον. Ή άντικατάστασίς των διά 
«τρόλεϋ μπας» θά άποβή μέτρον έ- 
πωφελές διά τήν κυκλοφορίαν καί 
θά προσθέση είς τήν αισθητικήν έμ- 
φάνισιν τής πόλεως. Ό κ. Κριμπάς 
είς αναλυτικήν μελέτην του έπί τοΰ 
κυκλοφοριακοΰ θέματος έκθέτει έ
πίσης τάς απόψεις του σχετικώς μέ 
τήν έπιτυχία τής διαπλατύνσεως 
τών άθηναϊκών όδών και προτείνει 
τόν άνώδυνον τρόπον τής δημιουρ
γίας στοών, ή οποία καθιστά έφι- 
κτήν τήν διαπλάτυνσιν τών κατα
στρωμάτων.

Μέχρι τοΰδε έφηρμόσθη τό μέ
τρον τής διαπλατύνσεως τών όδών 
ή έπιβολής στοών είς τάς οδούς 
Σ οψοκλέους (στοαΐ άπό ’Ωδείου μέ
χρι Πεσμαζόγλου), Πατησίων (στο

η umm μις
ΕΙΣ m ΕΚΘΕίΙΝ 

in mrni
Υπό τοΰ Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας έκοινοποιήθη έγκύκλιος 
πρός άπαντα τά Έμποροβιομηχα- 
νικά Επιμελητήρια τής χώρας διά 
τής οποίας γνωστοποιείται ότι ή 
Ελλάς δύνοπαι νά συμμετάσχη είς 
τήν εν Κολωνίφ τής Γερμανίας τε- 
λουμένην άπό τής 29ης Σεπτεμβρί 
ου μέχρις 15ης ’Οκτωβρίου διεθνή 
έκθεσιν λαχανικών καί νωπών καρ
πό».

Διά τής ιδίας έγκυκλίου παρα- 
καλοΰνται τά Επιμελητήρια όπως 
γνωστοποιήσουν τούτο είς τούς έ- 
πιθυμοΰντας νά μετάσχουν τής έκ- 
θέσεως.

ΐστορικοΰ διά τήν πόλιν ένδιαφέρον- 
τος.

Ό κ. Κριμπάς θεωρεί ώς έχθρούς 
ιής κυκλοφορίας τήν κακήν κατά- 
στασιν τών πεζοδρομίων, την κα- 
τάληψίν των υπό τών μικροπωλη- 
τών, περιπτέρων ή προθηκών κατα- 
σ τη μάγων, καρεκλοτραπεζών καί 
λοιπών κατακτητών τών πεζοδρομί
ων, τάς έξωτερικάς βαθμίδας εισό
δων είς τάς κατοικίας, τάς άποτό- 
μους καθόδους προς τά υπόγεια 
καί τά αυτοκίνητα τών δημοσίων υ
πηρεσιών, πού άναρριχώνται καί 
σταθμεύουν μονίμως έπί τών πεζο
δρομίων. Συνοπτικώς ή κυκλοφορία 
τών Αθηνών υποφέρει περισσότερον 
άπό άναρχίαν καί έλλειψιν συντονι
σμένων καί ορθολογιστικών μέτρων 

αί άπό Στουρνάρα - Βενιζέλου), ι έν συναρτήσει μέ τήν πολεοδομικήν
Χαλκοκονδύλη (διαπλάτυνσις άπό 
Σωκράτους μέχρι Κάνιγγος), Ίε- 
ράς όδοΰ (διαπλάτυνσις άπό Λαχα 
ναγοράς μέχρι Σπυρίδωνος Πά- 
τση). Τό μέτρον τής δημιουργίας 
στοών έπί τών όδών Βουλιαγμένης, 
Άδριανοΰ, Εύριπίδου, Έρμοΰ (άπό 
Βουλής — Μοναστηράκι) Άριστεί- 
δου, Αιόλου, Άθηνάς κλπ. θά ήτο

ανεπάρκειαν.
“Ενα μεγάλο μακροπρόθεσμον δά 

νειον τοΰ Δήμου καί μιά γενναία 
κρατική πίστωσις ή υπαγωγή ώρι- 
ομένων μέτρων άνασυγκροτήσεως 
τής πόλεως είς τό σχέδιον Μάρσαλ 
μπορούν νά έπιλύσουν έντός δετίας 
τό μέγα πρόβλημα τής κυκλοφορί
ας τών ’Αθηνών. Π. ΚΡ.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΝΟΡΟΩΪΙΝ

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΑΡΦΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΖΑΝ ΣΑΡΤΟΝΕ
; (Άτόόοοις. τοΰ κ. ΑΔ. ΠΑΠΑΔΗ ΜΑ)

Ανατρέπων έκ βάθρων τήν 
οικονομικήν ζωήν τής Ευ
ρώπης, ό δεύτερος παγκό

σμιος πόλεμος έπέτεινε τήν παρακ
μήν τής γηραιός ήπείρου, τήν οποί
αν άλλωστε, εΐχεν άναταράξει ό 
πρώτος πόλεμος. Καί είς τό τέλος 
τοΰ δευτέρου πολέμου κατεφάνησαν 
απτά, τά σημεία τής παρακμής : 
ή βιομηχανική παραγωγή παρουσί- 
αζεν ένα έπίπεδον κατά πολύ κατώ
τερον τοΰ προπολεμικού. Ούτως αί 

Κλαυθμώνος, Βάθης καί τοΰ περιβό μέσαι ένδείξεις τής παραγωγής τοΰ 
λου τής Βουλής, ή άντικατάστασίς | 1946 ήσαν κατά πολύ κατώτεροι 
των τροχιοδρόμων είς τό κέντρον j Τών ένδείξεων τοΰ 1937, έτος, τό 
τής πόλεως οι ηλεκτροκινήτων λεω ■ όποιον δέν έθεωρήθη ώς άποδοτι- 
φορείων (τρόλεϋ μπάς)^καί ή βαθ- ^ KqV 5ιά τήν βιομηχανικήν παραγω
μιαία άψαίρεσις τών σιδηροτροχιών j γήν

Κατά τό 1946 ή άναλογία τής

Άλλ’ ό πόλεμος δέν εΐχεν άντί- 
κτυπον μόνον έπί τών χωρών, τάς 
όποιας συνέθλιψεν οίκονομικώς ό έ- 
πιδρομεύς. Είχε καί έπί τών νικη
τών. Ούτως ή Μ. Βρεταννία ένεφά-

άλλου, ήπείλει, ώς ήτο επόμενον, 
τήν Εύρώπην, μέχρι τοΰ 1948.

Άλλ’ ή κατάστασις αυτή τής 6ι 
ομηχανικής παραγωγής είχε καί 
μίαν άλλην συνέπειαν: Περιώρισε,

άπό τήν λεωφόρον Πανεπιστημίου !
ράς όπως χρησιμοποιήται έπωφελέ- I καί τήν άρχήν τής όδοΰ Πατησίων. , , „ ,
στερον τό κατάστρωμα τής όδοΰ. | Βεβαίως τά άνωτέρω άποτελοΰν ^°ΥΦ παραγωγής εν σχεσει προς 
Είς τά διοικητικά μέτρα τής άρμο- ! ένα σημαντικόν βήμα έπιλύσεως τοΰ . ττρ°ττολεμικα ετη παρουσιασθη 
διότητος τοΰ Δήμου περιλαμβάνον- | προβλήματος τής κυκλοφορίας, τό ι “S έξής:
ται τά μέτρα συντηρήσεως τών πε- ί όποιον δμως χρειάζεται διά νά εΰ- : 74 % διά τό Βελγιον, 75 % διά
ζοδρομίων, ή ένίσχυσις τής ύπηρε- j ρη τήν μόνιμον καί τελεσίδικον δι- Τάζ Κάτω Χώρας, 34 % διά την Δι- 
σίας τροχαίας κινήσεως είς μέσα καίωσίν του τήν λήψιν διαφόρων ζωνίαν (Γερμανία), 91 % διά τήν 
καί άνδοας καί τά μέτρα γενικής άλλων μέτρων του άπωτέρου μέλλον Πολωνίαν, 87 % διά τήν Τσεχοσλο- 
ρυθμίσεως τών συγκοινωνιών. Τά τος, άναγομένων είς τό Πολεοδομι- βακίαν καί 73 % διά τήν Γαλλίαν.

νιζε, κατά τό 1946, μίαν άναλογί- I κατά πολύ, τήν δυνατότητα τών έ- 
αν 90 %, είς τόν τομέα τής βιομη- I ξαγωγών, καθ’ ήν στιγμήν ή άνάγ-

κη τής έξαγωγής ήτο έπιτακτική, 
έφ' όσον έπεβάλλετο ή είς μεγάλην 
κλίμακα εισαγωγή, διά ν' άντιμετω 
ΊΤίσθοΰν αί άμεσοι άνάγκαι τών 
διαφόρων χωρών: 1) Ό σχηματι
σμός τών έξαντληθέντων άποθεμά- 
των. 2) ή άγορα πρώτων υλών, 3) 
ή άγορά προϊόντων, τά όποια θά έ- 
κάλυπτον τάς άνάγκας τής κότα
ν αλώσεως, διά τήν όποιαν, άλλως 
τε δέν έπήρκει ή έθνική παραγω
γή καί 4) ή άντικατάστασίς τοΰ 
ύπάρχοντος ύλικοΰ διά νέων μηχα
νημάτων.

Ούτως ή άνισότης, μεταξύ τών 
εισαγωγών καί τών έξαγωγών έπε- 
τείνετο, μέ τήν πάροδον τού χρό-

χανικης παραγωγής,
Παραλλήλως πρός τήν μείωσιν 

τής βιομηχανικής παραγωγής ένε- 
φανίσθη καί μία σοβαρωτάτης μορ 
ψής οικονομική άστάθεια, είς τάς 
τιμάς καί είς τήν νομισματικήν κυ
κλοφορίαν. Άνισότης έξ άλλου, πα 
ρουσιάσθη μεταξύ τής προσφοράς 
καί τής ζητήσεως, έξ οΰ προήλθεν 
ή ταχεία άνοδος τών τιμών, είς ά
λας τάς χώρας τής Ευρώπης.

Περί τά τέλη τοΰ 1947 ή τιμή 
χονδρικής πωλήσεως τών διαφόρων 
προϊόντων ένεφάνιζε τούς άκολού- 
θους συντελεστάς αύξήσεως, έν 
συγκρίσει πρός τό 1937.

Μ. Βρεταννία 2,08, Βέλγιον 3, 
74, Κάτω Χώραι 2,78, Νορβηγία 
1,75, Γαλλία 12,17, ’Ιταλία 59,11.

Ή δημιουργία πληθωρισμού, έξ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ — ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π.

ΑΓΓΛΙΑ
Οΐ Βρεταν/oi ανθρακωρύχοι διετήρη- 

σον καί κατά τόν Φεβρουάριον τό πο- 
σοστόν αΰξήσεως τής παραγωγής τό 
όποιον έπέτυχαν κατά τόν ’Ιανουάριον 
μέ συνολικήν εξαγωγήν 21.650.000 
τόννων άνθοακος.Ύπολογιζομένη κατ’ 
έτος ή αϋξησις αυτή αντιστοιχεί πρός 
225.000.000 τάννους, δηλαδή κατά 4. 
000.000 τόννους άνωτέρα τής έτησίας 
παραγωγής Ίαν. 49—Ίαν. 50. Ση- 
μειωτέον δτι 214.500.000 τόννοι τοΰ 
άνθρακος αΰτοΰ έξωρύχθησαν εις με
γάλο βάθος. *0 αριθμός εΐνε λίαν έν- 
θαρρυντικός καθ’ δσον συμφώνως πρός 
τάς προβλέψεις τού λόρδου Χίντΐευ, 
προέδρου τοΰ Εθνικού Συμβουλίου 
"Ανθρακας, κατά τάς άρχάς τοΰ Ετους 
ή παραγωγή τού άνθρακος θά έκυμαί- 
νετο μεταξύ 205 έκατ. εως 210 έκατ. 
τόννων. "Οσον αφορά δέ τήν έξόρυξιν 
άνθρακος άπά μεγάλο βάθος, ή παρα
γωγή ΰπερέβη τάς προβλέψεις κατά 
1.000.000 τόννων καί περισσότερον.

Κατά τόν αυτόν τρόπον ηΰξήθησοτ- 
καί αί εις άνθρακα έξαγωγαί τής Μ. 
Βρεταννίας. Τόν Ιανουάριον τοΰ 1950 
έξήχθησαν συνολικώς 2.842.000.000 
τόννων άνθρακος. δηλαδή 563.000 τόν 
νων περισσότερον άπά δ,τι κατά τή1 
αυτήν περίοδον τεΰ π’αρελθόντος Ετους. 
Ύπολογιζομένη κατ’ Ετος ή αϋξησις 
αυτή φθάνει τό 21.000.000 τόννους.

Πολλοί εΐνε οί παράγοντες οί συντε- 
λέσαντες εις τήν προίοΰσαν αΰξησιν 
των έξογωγών άνθρακος, μεταξύ δέ 
αυτών καί ό ή'πιος χειμών, ό όποΐος έ- 
βοήθησε τήν Βρεταννίαν νά έλαττώση 
τήν Εσωτερικήν κατανάλωσιν. Κύριος 
παράγων, πάντως, Εξακολουθεί νά 
εΐνε ή συνεχής βελτίωσις των μεθόδων

Εξαγωγής τοΰ ΟΛ-Θρακος κατά τά τελευ 
ταΐα τρία Ετη. Κατά τά τρία αΰτα Ε
τη κατά τά όποια υπεύθυνον διά τήν 
μεγαλντέραν βιομηχανίαν τής Μεγάλης 
Βρεταννίας (Εκτός τής γεωργίας) ήτο 
τό Εθνικόν Συμβούλιον "Ανθρακος ή 
εις άνθρακα παραγωγή τής χώρας αΰ 
ξάνεται κατ’ Ετος κουτά 10.000.000 
περίπου τόννους.

ΜΑΡΟΚΟΝ
Διά πρώτην φοράν άπά τής Εποχής 

τοΰ Μωάμεθ τά τρακτέρ θά αντικατα
στήσουν τάς καμήλας εις τό Γαλλικόν 
Μαράκαν. Μέχρι σήμερον είσήχθησαν 
βάσει τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ γεωργικά 
μηχανήματα αξίας 5.000.000 δολλαρί- 
ων. Έδημιουργήθησαν πρότυπα αγρο
κτήματα διά τήν Επίδειξιν τοΰ τρόπου 
χρήσεως τών μηχοτνημάτων τούτων.

ΙΤΑΛΙΑ
Ή Διοίκησις Οικονομικής Συνεργα

σίας Ενέκρννεν όπως έπενδυθοΰν έν Ί- 
ταλίφ αμερικανικά κεφάλαια διά τήν 
παραγωγήν έν τή χώρςι αμερικανικών 
σπόρων. ‘Η Εταιρία «Άσσοσιέΐτεντ 
Σόντ Γκρόουερ ’Ίνκ» τοΰ Νιουχάβεν 
τής πολιτείας Κονέκτικατ θά Επενδύ- 
ση εις μετρητά 50.000 δολλάρια καί 
θά διαθέση αποθέματα σπόρων καί 
μηχανήματα διά τήν ί'δρυσιν έν Ίτα- 
λίψ Εταιρίας ήτις θά παρακολουθή τήν 
ύπό τών ’Ιταλών άγροτών παραγωγήν 
σπόρων. Ή ποιότης τών ιταλικών σπό
ρων έχειροτέρευσε διαρκοΰντος τοΰ πο
λέμου καί ή αμερικανική Εταιρία πι
στεύει δτι διά τής χρησιμοποιήσεως 
τών αποθεμάτων της καί τών μεθόδων 
της δέν θά βελτιωθή μόνον ή ποσότης 
τών σπόρων άλλα καί θά αυξηθή ή από 
δοσις τής γής. *Η συμφωνία ήτις ΰ- 
πεγράφη μέ τήν Δ.Ο.Σ. ορίζει δτι εΐνε

δυνοττή ή μετατροπή εις δολλάρια τώ» 
εις ξένον συνάλλαγμα εισπράξεων τής 
αμερικανικής Εταιρίας.

ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ

Μάλλον ή άνευ προηγουμένου ζήτη- 
σις καί δχι ή άνεπαρκής παραγωγή 
τών μολυβδορυχείων, εΐνε υπεύθυνος 
διά τήν παροΰσοτν Εξαιρετικήν σπάνιν 
μολύβδου εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
αναφέρει ή "Ενωσις τών Βιομηχανιών 
Μολύβδου. Ή κατά τό 1948 έγχώο.ος 
παραγωγή τών ορυχείων, έδήλωσεν, θά 
ΰπερβή τήν παραγωγήν τού 1947 κατά 
10% τουλάχιστον. Οί τελευταίοι άριθ 
μοί τοΰ Γραφείου Μεταλλείων τών 'Η
νωμένων Πολιτειών δεικνύουν δτι ή 
έξόρυξις μολύβδου εις τάς Ηνωμένας 
Πολιτείας κατά τόν Φεβρουάριον έση- 
μείωσαν τήν μεγαλυτέραν ήμερησίαν 
παραγωγήν άπό τοΰ Μαρτίου 1945. 
Μεγάλης κλίμακας ιδιωτικά! Εξερευ
νήσεις καί βελτιώσεις γίνονται τώρα 
διά νά άνακαλυψθοΰν νέαι πηγαϊ ιιολύ 
βδου τόσον εις τάς ‘Ηνωμένας Πολιτεί· 
ας δσον καί εις τό Εξωτερικόν.

‘Ομιλών πρός τήν συγκέντρωσιν 5 
Πρόεδρος Τρούμαν εΐπεν δτι έπληρο- 
φορήθη δτι μεγάλαι άνακαλύψεις Επέ 
κειντο εις τήν χρησιμοποίησιν τής άτο- 
μικής Ενέργειας δΓ ειρηνικούς σκοπούς, 
πράγμα τό όποιον θά καταστήση εις 
τόν κόσμον εν καλύτερον μέρος 
διαβιώσεως. Παρά πολύς κόσμος 
σκέπτεται μόνον τήν καταστρε
πτικήν ιδιότητα τής διασπάσεως 
τοΰ άτόμου, εΐπεν, άλλά πεστεύ- 
ει δτι όγαθά άνευ προηγουμένου 
διά τόν κόσμον, θά προέλθουν συντό- 
μως Εκ τής άνακαλύψεως τής ατομικής 
Ενεργεί ας.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Πρό rev πολέμου τό έργοστάσιον 
Κάρο Μπρούζ Βέρκε κατεσκεύαζε προ
ϊόντα Εκ μετάλλου διά τούς αύστρια- 
κούς σιδηροδρόμους καί τά ηλεκτρικά 
Εργοστάσια. Διαρκοΰντος τοΰ πολέμου 
τό έργοστάσιον έπετάχθη ΰπό τών Γερ 
μανών καί κατεσκεύαζεν άνταλλακτικά 
άεροπλάνων τής Λουφτβάφε. Κατά τό 
1945 , τά στρατεύματα κατοχής κα
τέλαβαν τό έργοστάσιον, τά όποιον καί 
Επαυσε λειτουργούν Επί τριετίαν. Τά 
1948, δτε ή Αυστρία ήρχισε συμμετέ- 
χουσα τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ, έξησφαλί- 
σθησαν εις τό έργοστάσιον μηχανήματα 
καί πρώται ϋλαι καί κατέστη οΰτω 
δυνατόν νά έπαναλάβη τούτο τάς Ερ
γασίας του συντόμως. Εις διάστημα 
Ενός Ετους τά Εργοστάσιον έφωδίαζε 
καί πάλιν τάς βιομηχανίας τής Αυ
στρίας καί έξήγε μηνιαίως ήμικατειο- 
γασμένα προϊόντα άξίας 40.000 δολ- 
λαρίων. ’Αναμένεται δτι κατά τό 1950 
τό έργοστάσιον θά δυνηθή νά διπλα- 
σιάση τάς έξαγωγάς του.

Τά έργοστάσιον χαρτοποιίας Μπούντζλ 
εις τό Βάτενς τού Τυρόλου τό όποιον 
τό 1949 ήτο Εκτός λειτουργίας λόγφ 
τής άχρηστεύσεως τοΰ στάθμου παρα
γωγής ήλεκτρικοΰ ρεύματος, ήτις προ 
εκλήθη Εκ κατολισθήσεως τοΰ Εδάφους, 
παράγει ήδη 1.000 περίπου τόννους 
σιγαρσχάρτου διαφόρων ποιοτήτων, 
μηνιαίως. Τήν άνοικοδόμησιν τοΰ σταθ 
μοΰ παραγωγής καί τήν Επισκευήν τ°ΰ 
Εργοστασίου κατέστησε δυνατήν ή διά 
θεσις πιστώσεων 1.125.000 αυστρια
κών σελλινίων Εκ τοΰ Εγχωρίου Λογα
ριασμού Άνασυγκροτήσεως.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

Ή βιομηχανία ιχθύων καί ή βιομηχα 
νία ναυπηγήσεων τής Νορβηγίας πρό
κειται νά έπωφεληθοΰν Εκ τοΰ προγράμ 
ματος παροχής τεχνικής βοήθειας, διά 
τής Εφαρμογής δύο προγραμμάτων. 
Συμφώνως πρός τό πρώτον πρόγραμμα 
δύο Νορβηγοί ειδικοί θά μεταβοϋν εις 
Ηνωμένας Πολιτείας πρός παρακολού- 
θησιν μαθημάτων διμήνου διαρκείας 
Επί τής τεχνικής τής άνατυπώσεως χαρ 
τών. Τά δεύτερον πρόγραμμα προβλέ
πει πεντάμηνον μελέτην εις ‘Ηνωμένας 
Πολιτείας ΰπό Νορβηγού ειδικού, τώ« 
ήλεκτρονικών συστημάτων. Άμφότεοαι 
αί μελέται τελούν ύπό τήν έπσπτείαν 
τής Γεωδετικής Υπηρεσίας καί τής 
Υπηρεσίας ’Ακτών τών ‘Ηνωμένων Πο

λιτειών.

ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

‘Ο κ. Όλντενμπρόκ, αρχηγός Επί 
τών Εργατικών Ενώσεων ‘Ολλανδίας 
καί Γενικός Γραμματεύς τής Διεθνούς 
‘Ομοσπονδίας τών ’Ελευθέρων Έργατι 
κών Ενώσεων, ό όποιος Επί Χιτλερι
σμού μετέβη πολλάκις εις Γερμανίαν 
κρυφίως διά νά βοηθήση εις τόν πα
ράνομον Εργατικόν άγώνα Εναντίον τοΰ 
Ναζισμού έδήλωσεν δτι οί Εργάται δ- 
λου τοΰ Ελευθέρου κόσμου πρέπει νά 
έργασθοΰν κατά τόν αυτόν τρόπον διά 
τήν προαγωγήν τής ϋποθέσεως τής Ε
λευθερίας έκεΐθεν τοΰ σιδηρού παρα 
πετάσματος.

νου. Καί κατά τά Ετη 1946 καί 
1947 ένεψάνισε τάς άκολούθους α
ναλογίας :

Διά τήν Μ. Βρεταννίαν 1,3 πρός
1 και κατόπιν 1,5. Διά τό Βέλγι- 
ον 2 καί 1.6 καί διά τήν Γαλλίαν
2 καί 1,7.

Ή οικονομική αύτή κατάστασις 
τών διαφόρων χωρών τής Εύρώπης 
έπεδεινώθη άπό τήν δημιουργίαν 
δανείων, τά όποια είχαν συναφθή 
κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέμου 
καί μεταγενέσπέρως καθώς καί ά
πό τόν περιορισμόν τής τουριστι
κής κινήσεως.

Ούτως αί δυσχέρειαι τών Εξωτε
ρικών πληρωμών έπολλαπλασιάζον 
το. Καί παρά τό’ γεγονός τής με
ταφοράς άποθεμάτων χρυσοΰ καί 
άλλων έφοδίων, πόσης φύσεως, τό 
έλλειμμα τοΰ προϋπολογισμού τών 
διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών παρέ- 
μενεν άκάλυπτον.

**»

Κατά τά ετη 1946 καί 1947 ή 
Ευρωπαϊκή οικονομία άντιμετώπιζε 
τρία προβλήματα : τήν μείωσιν τής 
παραγωγής, τήν άνοδον τών τιμών 
καί τόν πληθωρισμόν καθώς καί 
τήν ανωμαλίαν είς τό ζήτημα τών 
εξωτερικών πληρωμών. Καί ένφ τό 
τμήμα τής Εύρώπης, τό δορυφόρον 
τής Σοβιετικής Ένώσεως, Ελυε τά 
πάσης φύσεως οικονομικά προβλή
ματα, διά τών γνωστών πενταετών 
σχεδίων, ή Δυτική Εύρώπη προσέ- 
φευγεν είς λύσεις πλέον ψιλελευθέ- 
ρας οίκονομικώς, χρησιμοποιούσα 
τόν παρεμβατισμόν μόνον είς περι
στάσεις, δπου δέν ήδύνατο νά τόν 
άποψύγη.

’Αλλ’ ας ίδωμεν είς ποίας λύ
σεις τοΰ οικονομικού προβλήματος 
προσέφυγεν ή Δυτική Εύρώπη μέ
χρι τού φθινοπώρου τοΰ 1949. Ση
μειωτέου δτι είς τήν Δυτικήν Εύρώ- 
πην συμπεριλαμβάνομεν καί τήν

Αυστρίαν καί τήν Δυτικήν Γερμα- 
νίαν.
Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Ή μεταπολεμική άναλογία τών 
14 χωρών τής Εύρώπης, έν συ γκρι 
σει μέ τήν προπολεμικήν τών έτών 
1934 — 1938 παρουσιάζει είς τόν 
τομέα τής γεωργικής παραγωγής 
μέχρι τοΰ φθινοπώρου τοΰ 1949 μί
αν αΰξησιν 92 %. Αί χώραι, έξ 
άλλου, αί άποΐαι κατώρθωσαν νά 
φθάσουν τό προπολεμικόν Επίπε
δον τής παραγωγής, εΐναι έλα’χι- 
σται.

Γενικώς δμως ή παραγωγή τών 
δημητριακών καρπών (τών πρωτευ 
όντων καί τών δευτερευόντων) έμφα 
νίζεται κατά τά ετη 1948 — 1949 
κατά 10 έκατ. τόννους μικροτέρα 
τών έτών 1934 — 1938.

Ή παραγωγή τής ζακχώρεως πα 
ρουσιάζεται ίση πρός τήν προπο
λεμικήν.

Ή παραγωγή τής πατάτας εΐναι 
κατωτέρα κατά 1 έκατ. τόννους.

Τά προϊόντα τής κτηνοτροφίας, 
έξ άλλου, έν σχέσει πρός τήν προ
πολεμικήν άπόδοσιν, παρουσιάζον
ται ως άκολούθως:

87 % διά τό γάλα καί 83 διά τό 
βούτυρον.

’Ιδού ά λεπτομερής πΓναξ τής 
έν λόγφ παραγωγής. Έξ αύτοΰ 
συνάγεται δτι μόνον ή Μ. Βρεταν- 
νία, ή Δανία, ή ‘Ελβετία καί ή 
Σουηδία έπανεΰρον, κατά τό 1948 
-—1949, τόν προπολεμικόν συντε
λεστήν τής γεωργικής παραγωγής 
των.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

(Βάσις 100, διά τό 1938)

1946—1947 1948—49 
Αύστρία 80 80

Βέλγιον 73 70
Γ σλλία 83 85
Γ ερμανία 64 70
Δανία 94 100
Ελβετία 113 100
Ήν. Βασίλειον 102 115
Ισπανία 90 90
Ιταλία 86 90
Κάτω Χώραι 88 90
Νορβηγία 95 95
Πορτογαλία 97 95
Σουηδία 103 105

Σημειωτέου, δτι ή γεωργική πα
ραγωγή παρουσιάζει Ενα σταθερόν 
συντελεστήν άνόδου, είς τά άνα- 
ψερθέντα κράτη, δχι βεβαίως είς 
μεγάλην κλίμακα.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Ή βιομηχανική παραγωγή τής 

Δυτικής Εύρώπης υπερβαίνει κατά 
τάς Επισήμους άνακοινώσεις τών 
άρμοδίων στατιστικών γραφείων έ- 
κάστης χώρας, τά 15 % τής παρα
γωγής τοΰ 1938, μέ τήν ούσιαστι- 
κήν διαφοράν, δτι παρουσιάζει μί
αν βραδεΐαν διάθεσιν τών βιομηχα
νικών προϊόντων, είς μερικάς χώ
ρας, καθώς καί δυσχερείας, είς τήν 
Εξαγωγήν των.

’Ιδού ό σχετικός πίναξ:
ΚΑΤΑΣΤΑΣIΣ 

ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Βάσις 100 διά τό 1937
1 946 1949

Αύστρία, Ιούνιος 51 96
Βέλγιον, ’Απρίλιος 86 96
Γαλλία, Σ)βοιος 73 120
Γερμανία, Ιούνιος 34 85
Δανία, Ιούλιος 116 106
’Ιταλία, Μάϊος 93 112
KaVco Χώραι, ’Ιούνιος 75 123
Μ. Βρεταννία, ’Ιούνιος 90 117
Νορβηγία, Ιούνιος 100 137

Σουηδία, Μάιος 137 147
Έκ τοΰ ώς άνω πίνακος καταφαί 

νεται, δτι ή αϋξησις τής βιομηχα
νικής παραγωγής άπό τοΰ 1946 μέ
χρι τοΰ πρώτου τριμήνου τοΰ 1949 
παρουσιάζει μίαν άναλογίαν 40 %.

Δέον νά σημειωθή, έξ άλλου, δτι 
ή βιομηχανία ή οποία Εμφανίζει μί
αν σημαντικήν πρόοδον εΐναι ή σι
δηρουργία καί πρό πάντων είς τήν 
Μ. Βρεταννίαν καί είς τήν Γαλλί
αν. Κατά τό 1938 αί 14 χώραι, 
τάς οποίας άνεφέραμεν εΐχαν μηνι
αίου παραγωγήν χάλυβος 2.981.000 
τόννους. Κατά Σ)βριον τοΰ 1949 
ή έν λόγφ παραγωγή εψθανεν είς 
’Αγγλίαν καί Γαλλίαν τούς 3.736 
τόννους. "Αν δμως ληφθή ΰπ’ όψιν 
τό γεγονός τής μειώσεως τής γερ
μανικής παραγωγής, τότε αί υπό
λοιποι χώραι Εμφανίζουν μίαν αΰξη- 
σιν τής παραγωγής των, έν συγκρί- 
σει μέ τήν προπολεμικήν, κατά 
669.000 τόννους.

Αί μεταλλουργικοί καί μηχανολο 
γικαί βιομηχανίαι έξ άλλου, Εμφα
νίζουν είς τήν Μ. Βρεταννίαν καί 
τήν Γαλλίαν τήν άκόλουθον άναλο
γίαν:

Κατά τόν ’Ιούνιον 1949 είχαν 
κατασκευασθή, είς τάς δύο αύτάς 
χώρας 86.540 αύτοκίνητα, έναντι 
55.570 αυτοκινήτων, μηνιαίως, κα
τά τό 1 938.

Καί είς τήν ναυπήγησιν παρου
σιάζεται μία σημαντική πρόοδος είς 
τάς έν λόγφ δύο χώρας. Ούτως ή 
χωρητικότης τών παραδοθέντων σκα 
φών, κατά τούς 12 τελευταίους μή
νας ύπερβαίνει κατά τό τριπλάσιον, 
τήν χωρητικότητα τών παραδοθέν
των σκαφών τοΰ 1938.

Ή χημική παραγωγή ΰπερέβη 
τήν προπολεμικήν κατά τό 1948,μέ 
άναλογίαν 28 % διά τήν Γαλλίαν 
και 46 % δια τήν Μ. Βρεταννίαν.

Παρά τήν πτώσιν δμως τής γερμα- 
νικής χημικής παραγωγής, κατά 46 
% μόνον έν συγκρίσει μέ τήν παρα
γωγήν τοΰ 1938, αί γενικοί Ενδεί
ξεις Εμφανίζουν τήν έν λόγφ παρα
γωγήν είς τό αύτό έπίπεδον μέ 
τήν προπολεμικήν.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ

Παρά τήν σταθερόν δμως πρόο
δον τής βιομηχανίας, τό πρόβλημα 
τής άνεργίας Εξακολουθεί ν’ άπα- 
σχολή τάς χώρας τής Δυτικής Εύ
ρώπης, παρουσιάζον τάς άκολού
θους άναλογίας:

’ 1 ανουάρ. 1948 :’Ιούλιος 49
Αύστρία 50,1 80.6
Βέλγιον 105,3 220,5
Γ αλλ ία 9,3 40,8
Γερμανία (διζ.) 474,8 1254,4
'Ιταλία 1660 1551,7
Κάτω Χώραι 36,7 35

Εΐναι γεγονός έν τούτοίς, δτι χω
ρίς τήν άμερικανικήν βοήθειαν (Σχέ 
διον Μάρσαλ), ή Εύρώπη δέν θά 
ήδύνατο νά άνορθωθή τόσον ταχέως, 
*Η έν λόγφ βοήθεια, θετική είς πολ
λούς τομείς τής οικονομικής ζωής 
τών χωρών τής Δυτικής Εύρώπης, 
δημιουργεί δλας έκείνας τάς αισιό
δοξους προϋποθέσεις, διά τήν τα- 
χεΐαν άνόρθωσιν τών χωρών αύτών 
καί διά τήν Επάνοδόν των, (αν δχι 
τήν ύπέρβασιν) είς τά προπολεμικά 
Επίπεδα.

Άπόδοοις Α. ΠΑΠΛΑΗΜΑ
---- · —

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΝΙΤΡΙΚΏΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ
‘Υπό τοΰ Υπουργείου Έ8νική$ 

Οικονομίας ένεκρίθη ή εισαγωγή 
20.000 τόννων νιτρικών λιπασμά’των 
έκ Βελγίου.

Ή εισαγωγή τών ώς άνω λιπα
σμάτων θά πραγματοποιηθή ύπό 
τής ’Αγροτικής Τραπέζης, ήτις καί 
είδοποιήθη δπως προβή είς τάς έν- 
δεδειγμένας Ενέργειας.
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ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λόγω καί τών έορτΰν τοΟ Πάσχα ή 
Πειράΐκή έμποραγορά παρουσίασε 
ζωηρόν καί αρκετά ένδιαφέρουσαν κί- 
νησιν εις δλα γενικώς τά είδη. Τό κυ
ρ ιώτερον—πάντως— χαρακτηριστικόν 
της ύπήρξεν ή αφθονία εις τάς ζαχά· 
ρεις καί ή ελλειψις εις τους καφέδες. 
Εις τους καφέδες ΰπήρξεν όλική σχε
δόν ή άπουσία άπό την αγοράν τών 
προελεύσεως Βραζιλίας, διότι οί κα
φέδες τών προελεύσεων ’Αφρικής έκυ- 
κλοφόρουν εις την κατανάλωσιν άναγ 
καστικώς, περιβαλλόμενοι άπό κΰμα 
... άγανακτήσεως καί ανυποληψίας.

Εις τάς τιμάς τών κυριωτέρων προϊ 
όντων δεν παρετηρήθησαν ισχυροί δια
κυμάνσεις, δυνάμεναι νά ασκήσουν α
ποφασιστικήν έπίδρασιν επί τής άγο
ρός. Έξαίρεσιν άπετέλεσαν οί καφέ
δες, οί όποιοι, παρά τήν χειριστήν 
ποιότητά των, εΐχον—κατά έπιγραμ- 
ματιχήν φράσιν γνωστού είσοτγωγέως 
—«άλμυράν τιμήν καί πικράν τήν 
γεΰσιν»!

Τήν τάξιν τών εισαγωγέων άπασχο- 
λεΐ ακόμη τό θέμα τής παροχής μεί- 
ζονος έλευθερίας εις το ιδιωτικόν ει
σαγωγικόν έμπόριον. Δυστυχώς, ή ά
πουσία ισχυρός υπευθύνου κυβερνήσε- 
ως έκράτησε καί τό θέμα τούτο εις 
πλήρη έκκρεμότητα. Ελπίδες πάντως 
εκφράζονται, δτι ό ’Απρίλιος θά άπο. 
6ή άποφασιστικάς εις τήν έπίλυσιν 
ώρισμένων ζωτικής σημασίας εμπορι
κών ζητημάτων.

Κατ’ είδη φορτίων ή άγορά διεκυ-

ΙΜΜ ΥΓΕΙΑΣ
(Συνέχεια έκ τη$ 3ης οελίδος) 

τον όποιον ευχαριστώ διά τήν κα
λήν του ύπόδειξιν.

Ξεκίνησα νά τον συναντήσω για
τί κατεδικάσβην άπό τό Μονομελές 
σέ επτά ήμερων φυλάκισι. Ό Δή
μος, ό και ήθικός αυτουργός τοΰ 
έγκλήματός μου, μή παίρνοντας τά 
σκουπίδια θά μέ κατεδίκαζε ν’ άρ- 
ρωστήσω. ’Αμυνόμενος έβγαλα τήν 
μολυσματικήν εστία πέντε άκριβώς 
ήμερων, στο δρόμο. Τότε, τό ορ- 
γανον τής τάξεως, αδιάφορο προς 
τήν αταξίαν τοΰ Δήμου, άπένειμε 

,f-r. τήν δικαιοσύνην τών ισχυρών. Δήλα 
δή τήν μεν διωρισμένην άνωθεν Δη
μοτικήν ’Αρχήν, δεν ήνώχλησε, εις 
έμέ δέ καί τούς γείτονας μου, έμοί- 
ρασε μέ άφιλοκερδή σπατάλην, ά- 
θρόας δικαστικός κλήσεις.

Στήν εποχή μας εΐναι τόσο συ
νηθισμένο τό νά σώζω με μόνο τά 
προσχήματα καί νά έλέγχωμε, τι- 
μωροΰντες, δσους δέν έχουν κανένα 
μέσον άμύνης, ώστε ή τυπικώς όρ- 
θή άν και κατ’ ουσίαν άδικος πρά- 
ξις τοΰ άστυφύλακος, νά θεωρήται 
φυσική. ’Ακόμη καί άπό εμένα. Αυ
τό δέν σημαίνει δτι έτσι τό άντι- 
μετωπίζουν δσοι κατά έκατοντάδας

μ άνθη κατά τό ΰπό άνασκόπησιν δεύ
τερον δεκαπενθήμερον τοΰ Μαρτίου εις 
τά κάτωθι έπίπεδα:

ΖΑΧΑΡΕΙΣ: Λήγοντας τού δευτέρου 
δεκαπενθημέρου τού Μαρτίου κατέπλευ 
σαν εις Πειραιά δύο άκομη φορτηγά 
σκάφη έκ Φορμόζης μέ ζαχαροφορτία. 
ΤΗσαν ταΰτα τό ιταλικόν φορτηγόν 
«Πολύφημο» μέ 9350 τόννους καί τό 
ΰπό σημαίαν ’Ονδούρας φορτηγόν «*Α 
ριστείδης» μέ υπόλοιπον φορτίου 
1650 τόννων. Τά δεύτερον τούτο σκά
φος είχε προηγουμένως ποοσεγγίσει 
εις τήν Θεσσαλονίκην, δπου έξεφόρ- 
τωσεν 750 τόννους ζαχάρεως. "Ηδη ά- 
ναμένεται εντός τών ήμερών εις Πει
ραιά ένα άκόμη σκάφος, τό παναμαϊ
κόν «Άτλάντικ Δρογών» μέ 8500 τόν
νους ζαχάρεως. Μέ τόν κατάπλουν καί 
τοΰ πλοίου αυτού τερματίζεται ή με
ταφορά τής πρώτης εις Φορμόζαν πα
ραγγελίας ζαχάρεως 30.000 τόννων, 
10% πλέον ή έλαττον. Διά τήν διαβίβα 
σιν νέας παραγγελίας εις Φορμόζαν, 
Κούβαν, ή άλλαχοΰ δέν έχουν ληφθή 
είσέτι σχετικά! αποφάσεις.

ΚΑΦΕΔΕΣ : Αυτόχρημα δραματική 
είναι ή κατάστασις τής άγοράς έν 
σχέσει μέ τό είδος. __ Ό άφρικανικός 
καφές καταναλί σκέτα ι άναγ καστικώς 
καί στοιχίζει άκριβώτερον τοΰ Βρα
ζιλιανού. Ή σκέψις μετριασμού τής 
κακής του γεύσεως διά τής προσμίξεως 
μετά καφέδων Βραζιλίας δέν κατέστη 
δυνατή, συνεπείςι τής ύπάρξεως ελά
χιστων καί τελείως άνεπαρκών άποθε- 
μάτων. "Οσοι εΐναι κάτοχοι μικροπο- 
σοτήτων βραζιλιανών καφέδων τους 
προσφέρουν μυστικώς εις τιμάς λίαν 
ύψηλάς.

Διαρκοΰντος τοΰ β' 15θημέρου έχο 
μίσθησαν έξ ’Αφρικής έτεροι 270 τόν- 
νοι καφέδων τής ιδίας κακής ποιότη
τας, προεκηρύχθη δέ διά τάς ήμέρας 
αΰτάς νέα μειοδοσία διά 300—400 
τόννους άπό χώρας, μέ τάς οποίας 
συνδεόμεθα διά διμερών συμφώνων, έ- 
νψ υπάρχουν άκόμη έν πλώ έξ ’Αμερι
κής έτεροι 240 τ. περίπου Έν τφ με
ταξύ έκοστολογήθησαν αί τελευταίως

κομισθεΐσαι ποσότητες πρός δρχ. 34. 
970 (τιμή εϊσαγωγέως), ένώ καί αί 
παρ’ ιδιωτών είσαχθεΐσαι μικροποσό- 
τητες έδεσμεύθησαν.

Ή Οϋάσιγκτων δέν ένέκρινεν είσέ
τι τό ποσόν τών 1,6 έκατομμυρίων 
δολλαρίων διά τήν προμήθειαν καφέ
δων Βραζιλίας, φαίνεται δέ βέβαι
ον, δι θά διαρρεύση τό α' όμηνον 
τοΰ τρέχ. έτους χωρίς νά παρασχεθή 
ή έπιδιωκομένη έγκρισις. Δέον άκόμη 
νά σημειωθη, δτι αί ληφθεΐσαι εις 
Πειραιά τελευταίοι τηλεγραφικοί πλη 
ροφορίαι έκ Σάντος καί Ρίου Ίονεί
ρου ομιλούν περί οτταθερώς προοδευ
τικής άνατιμήσεως τών Βραζιλιανών 
καφέδων. Τήν 2αν ’Απριλίου αί τιμαί 
τών Βραζιλιανών καφέδων α' ποιό
τητας έκυμαίνοντο γύρω τών 43.60 
δολλαρίων κατά άγγλικόν στατήρα, 
ένώ προ δι μήνου αί τιμαί δέν ΰπε- 
ρέβαινον τά 19,25 δολλάρια. ‘Η άνα- 
τίμησις αποδίδεται είς τήν μείωσ.ν 
τής παγκοσμίου παραγωγής, ήτις 
κατά τό παρελθόν έτος ήτα κατά 381 
000 τ. κατωτέρα τοΰ μέσου ορού τής 
παγκοσμίου καΐταναλώσεως.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: Τά υπάρχοντα άπο- 
θέματα γαλλικού βακαλάου εις Πει
ραιά καί Πάτρας έμειώθησαν είς 860 
τόννους, οιτινες πάντως έπαρκτΰν 
πλήρως διά τάς άνάγκας τής συνή
θους καταναλώσεως. Έν τώ μεταξύ 
ήγγέλθη έξ ’Ισλανδίας, δτι έπερατώ- 
θη ή φόρτωσις 2600 τ. βακαλάου νέ
ας έσοδείας είς δύο σκάφη, άτι να 
καί άπέπλευσοτν διά Πειραιά κ:<ί 
Πάτρας. Διά τήν τοποθέτησιν νέας 
παραγγελίας δέν έγένετο άκόμη καμ- 
μία σκέψις. "Οσον άφορά τά αλίπα
στα (κυρίως ρέγγες καί σαρδέλλες 
βαρελιού) έφθασαν ίκαναί ποσότητες, 
α'ίτινες δμως απορροφώνται μέ χα
ρακτηριστικήν βραδύτητα, διότι δέν 
υπάρχει ζήτησις άπό τά διάφορα έ- 
παρχιακά κέντρα. Σημειωτέο», δτι 
ή έγχώριος βιομηχανία αλιπάστων έ
χει κατακτήσει πολύ έδαφος καί κα
λύπτει είς ύπολογίσιμσν βαθμόν τάς 
άνάγκας τής έλληνικής αγοράς. Έπί

τή βάσει, έξ άλλου, τών διμερών συμ 
φωνιών ήρχισαν παρεχόμενοι αί πρώ
τοι άδειοι εισαγωγής άλιπάστων έκ 
Πορτογαλίας, όπόθεν έκομίσθη ήδη 
μία προφορτωθείσα μικροποσότης μέ 
τό υπερωκεάνιον «Νέα Ελλάς» έκ 
Λισαβώνος.

ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΕΥΡΑ: "Αμεσος 
άντίκτύπος τών εορτών τοΰ Πάσχα έ- 
ξεδηλώθη είς τά σιτηρά καί τά άλευ 
ρα, τών οποίων ή ζήτησις κατέστη 
έντονος. Τά μαλακά στάρια Μακεδο
νίας άνετιμήθησαν άπό 2100 δραχ. 
προ ,μηνός είς 2480 δραχ. ήδη. Διά 
τά πρό έβδομάδος κομισθέντα καί ή- 
τιθέτως πρός τόν σίτον καί τά άλευ · 
ρα, δέν ώρίσθησαν είσέτι τιμαί. Άν- 
τιθέτως πρός τόν σίτον καί τά άλευ
ρα, δέν έκδηλώνεται είμη μέτρια τις 
ζήτησις διά τά λοιπά δημητριακά καί 
διά τά κτηνοτροφικά προϊόντα. Άρα 
βόσιτος χονδρός 1560 δρ. καί ψιλός 
1640 δρ., κριθή 1540 — 1600 άνα- 

λόγως ποιότητος, βρώμης 1520 δρχ. 
καί κτηνάλευρα 1300 δρ.

ΡΥΖΙΑ: Ή άγορά τοΰ είδους τού
του παρέ μείνε σχεδόν άμετάβλητος, 
διότι τά έκ τών έπαρχιών φθαοίμα- 
τα έγχωρίου όρύζης ΰπερεκάλυπτον 
τήν ζήτησιν. Αί τιμαί άναλόγως ποι
ότητος παρέμειναν γύρω τών 8.100 
έως 9.200 δρ. Έσημειώθησαν καί τ1.- 
να είς ικανοποιητικόν βαθμόν ψθασί- 
ματα αμερικανικής όρύζης ύπό μοο- 
φήν δώρων. Ταύτα δμως ύπέκειντο 
είς δασμούς εισαγωγής, δι’ δ καί προ 
σεφέροντο μικροποσότητες είς τήν ά- 
γοράν άντί τής υψηλής τιμής τών 
15.000 δρχ. Θάττον ή βράδιον προ- 
βλέπεται νά μειωθούν τά άποθέματα 
τής εγχωρίου παραγωγής καί ήρχι- 
σεν άπό τοΰδε νά γίνεται σκέψις διά 
προσεχείς είσαγωγάς άπό τήν ’Ιτα
λίαν, άλλά καί άπό τήν Αίγυπτον. 
"Ηδη έζητήθησαν προσφορά! έξ άμφο 
τέρων τών έν λόγψ άγορών.

ΟΣΠΡΙΑ: "Ελλειψις ένδιαφέροντος 
καί άπό τήν κατανάλωσιν καί άπό 
τό χονδρεμπόριον. Υπάρχουν είσέτι

μεγάλα άποθέματα — ίδίψ φασόλια 
Τουρκίας — άδιάθετα. Αί τιμαί, λό- 
γψ καί τής άζητησίας, καθημερινώς 
έξευτελίζονται.

ΕΛΑΙΑ: Παρετηρήθη ισχυρά τάσις 
πρός άνατίμησιν, ήτις δμως άνεκόπη 
άπό τά άθρόα έκ τών έλαιοπαρογω- 
γικών κέντρων φθασίματα. Ή προ
σπάθεια άποχής τών παραγωγών ά
πό νέας πωλήσεις ποός ένίσχυσιν 
τών άνατιμήσεων έκάμφθη άπό τήν 
πληροφορίαν, δτι πρόκειται νά είσα- 
χθούν μεγάλαι ποσότητες σπορέλαιων 
είς χαμηλάς τιμάς. "Ηδη αί τιμαί 
διά τά έξαιρετικά έλαια Καλαμών 
κυμαίνονται γύρω τών 12.400 δραχ,, 
Εύβοιας γύρω τών 11.000 δρ., Ζα
κύνθου γύρω τών 11.600 δρχ., Κερ- 
κύρας γύρω τών 10.600 δρχ., Κρήτης 
γύρω τών 10.000 δρχ., Κρανιδίου 
γύρω τών 12.600 δρχ. καί Μάνης γύ
ρω τών 10.800 δραχμών.

ΤΥΡΙΑ: Έκομίσθη σ<χν σημαντικοί 
ποσότητες ιταλικών τυριών καί μι- 
κροπαρτίδες άπό τήν 'Ολλανδίαν, 
τήν Δοτνίαν καί τήν Φινλανδίαν. 'Από 
τήν Τουρκίαν δέν έπραγματοποιήθη- 
σαν είσοτγωγαί, διότι αί έκείθεν προ
σφορά! έκρίθησαν άσύμφοροι.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ : Αί προμήθειαι 
γαιανθράκων συνεχίζονται πάντοτε 
μέ τόν ρυθμόν τών 25.000 τόννων μη- 
νιαίως, άπό τά γερμανικά άνθρακω- 
ρυχεία. Έκ:μίσθησαν διαρκοΰντος τού 
ύπό άνασκόπησιν β' 15θημέρου Τού 
μηνάς Μαρτίου δύο φορτία 15.000 τ. 
έν συνόλω, εύρίσκονται δέ έν πλώ έκ 
Ρόττερνταμ διά Πειραιά μέ ετέρους 
18.000 τ. τά φορτηγά «Πανογής» 
καί «Ασπασία Νομικού». Διά φορτώ 
σεις τέλους ’Απριλίου ή «"Ενωσις 
Εισαγωγών» προέβη ήδη είς τήν ναύ 
λωσιν δύο άκόμη φορτηγών, ήτοι έ- 
νός 7500 τ. διά Πειραιά πρός 27) — 
σελλίνια κατά τόννον καί έτέρου 9. 
000 τ. διά δύο έλληνικούς λιμένας 
πρός σελλ. 28)6 κατά τόννον.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΦΔΣΕΩΣ 
ΔΙΑ ΤΟ ΑΩΡΟΝ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Ύπό τών υπουργών Οικονομικών καί 
Εργασίας ϋπεγράφη κοινή άπόφασις 
διά τήν καταβολήν έφ’ άπαξ χρηματι
κής παροχής είς τού ςμισθωτούς καί 
ήμερομισθίους έπ’ εϋκαιρίψ τών εορ
τών τοΰ Πάσχα.

Ή έν λό γψ άπόφασι ς έχει ώς κατω
τέρω:

"Αρθρον 1.
Μισθωτοί παρέχον,τες έξηρτημένην 

έργασίαν παρ’ έργοδότη φυσικώ ή νο- 
μικφ προσώπω καί συνδεόμενοι μετ 
αυτού διά συμβάσεως έργασίας ίδιω

τιμωροΰνται. Διότι οί περισσότεροι (Τίκοΰ δικαίου, άοριστου χρονου, δαοι- 
άφοΰ βαρυέστησαν νά πληρώνουν ; c^“- εύκα.ρίψ τών έορτων του Πα

. , , ... : σγα 1950 έφ’ άπαέ χρηματικής παοο- ι ΕΙΟΠ LVt-pπρόστιμα η και να χανουν την ωρα σχα 1 , ιμ, , ls ; I ττηδονών- e - , Ιγ νής ίσης πρός τό ήμισυ εινος μηνιαίου ιποοοχων.τους στα δικαστήρια, αναγκαςονται λης' ,, , ‘ , ι c.
„ - ■J'q- , μισθού, δια τους εκ τούτων άμειβομε- , 4) Εκ

αυξήσεων καί β) διά τών έπιδομάτων 
λόγψ οικογενειακών βαρών καί πολυε
τούς υπηρεσίας.

2) Επιδόματα παρεχόμενα λόγψ 
ΰπερωριακής όπτασχολήσεως ή δΓ ό- 
δοιπορικά έξοδα δέν υπολογίζονται

3) Δέν υπολογίζονται ομοίως αί χο
ρηγούμενοι τυχόν είς είδος παροχαϊ 
καί ή τροφή, φωτισμός, οικισμός, έν- 
δυσις ή τό όαιτίτιμον τούτων, έφόσον 
τοιαΰται παροχαϊ δέν προβλέπονται 
ρητώς ύπό τών οικείων Συλλογικών 
Συμβάσεων Έργασίας ή διαιτητικών 
ή υπουργικών άποφάσεων. Συνυπολογί 
ζονται ό'μως αί τυχόν διά τά άνωτέρω 
είδη ένεργούμεναι κρατήσεις έκ τών ά-

την νύκτα να 
πίδια τους μπροστά 
κέζ πόρτες.

Οί πολΐται, λοιπόν, πρέπει

άποθέτουν τά σκου- >,σθοί\6,α: Τ°υ.ς ,
στις γειτονι- νους δι“ Ι*ισθου' και πΡ°9 15 1δεκ“ 

πέντε) ήμερομίσθια, διά τούς έκ τού-
, 1 των άμειβομένους δΓ ημερομισθίου. 

να 1 Ή ώς άνω παροχή βαρύνει τούς οί-
τιμωρούνται μόνον έφ’ δσον έξ οίκεί- f κείοϋς έργοδότας. 
ας βουλήσεως παραβαίνουν τάς δια "Αρθρον 2.
τάξεις καί δχι όταν μία επίσημος Ί) -Η ^ -Οο προηγουμένου άρθρου 
όρχή τούς άναγκάζη είς τοΰτο καί ττροβλεπομένη παροχή θέλει ύπολογι- 
μάλιστα μέ τόν δυσόσμως^έπικίνδυ- σθ- έπ; τ^ν τών οικείων συλλογι- 
νον αυτόν τρόπον. Τέλος, ας μή δι- κών συμ6άσεων έργασίας ή διαιτητι 
καιολογοΰνται στον Δήμο ότι τούς κ|^ άποφάσεων ή άποφάσεων έκδοθ-.. 
λείπουν τά φορτηγά αυτοκίνητα, ά- σών κατά τάς διατάξεις τοΰ Α.Ν. 28) 
φοΰ έχουν τόσα καί τόσα έπιβα- 144 καθωρισμένων μισθών καί ήμερομ:- 
τικά... σθίων προσηυξημένων α) διά τών δι

ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ άποφάσεων ήμών χορηγηθεισών προσ-

ς ας περιπτώσεις ή άμοιβή 
τοΰ μισθωτού καθορίζεται δΓ έλευθέ- 
ρας συμφωνίας, έλλείψει ειδικής συλλο 
γικής συμβάσεως έργασίας κλπ., διά 
τόν υπολογισμόν τής παροχής τοΰ άρ
θρου 1 θά ληφθή ύπ’ δψιν διά τούς έκ 
τούτων υπαλλήλους ή οστό 12.8.36 Ε
θνική Συλλογική Σύμβασις έργασίας 
ύπαλλήλων ώς αυτή άναπροσηρμόσθη 
διά τών άπό 4.11.47 καί 1.12.47 Έθν.

οΰνται είς τό άκέραιον οί είς σύμβασιν 
έξηρτημένης έργασίας τελούντες κατά 
τήν 1 ην ’Απριλίου έ. έ, μισθωτοί, συ- 
ναφθείσης προ τής 1ης ’Ιανουάριου 
1950.

2) Έάν ή σύμβασις έργασίας συνή- 
ψθη μετά τήν 1.1.50 ή συναφθεΐσα 
προγενεστέρως έλύθη μετέπειτα καί 
μέχρι 1ης ’Απριλίου 1950, ή ύπό ίθ0 
άρθρου 1 τής παρούσης προβλεπομένη 
παροχή θά καταβληθή είς τούς δικαι
ούχους τούτης μειωμένη κατά 5)15 
δι’ έκαστον μήνα έλλειπούσης άπό 1. 
1.50 μέχρι 1.4.50 έργασίας.

3) Κλάσμα ύπερβαϊνον τό δεκαπεν
θήμερον θεωρείται συμπεπληρωμένος 
μήν.

4) Οί οίκειοθελώς άποχωρήσαντες 
τών έργασιών των μισθωτοί, ώς καί εί 
άπολυθέντες άνευ άποζημιώσεως διά 
τινα τών λόγων τοΰ άρθρου 5 τοΰ Ν. 
2112 δέν δικαιούνται τής παροχής 
τού άρθρου 1. Δέν θεωρείται οίκειοθε- 
λής άποχώρησις διά τήν καταβολήν 
τής παροχής τοΰ άρθρου 1 ή συνετείψ 
άσθενείας τοΰ μισθωτού έπελθούσα λύ-

Συλλ. Συμβάσεων Έργασίας καί τής ^ις τής συμβάσεως έργασίας
ύπ’ άριθ. 29488)49 άποφάσεως ήμών 
διά δέ τούς έργατοτεχνίτας καί ύπη- 
ρέτας τού άρθρου 6 τής παρούσης 

Αρθρον 3.

5) Οί παρασχόντες έξηρτημένην 
έργασίαν κατά τά άπό 1.1.50 μέχρι 
καί 1.4.50 χρονικόν διάστημα, περί ο

ί δικώς, είς πλείονας τού ένός έργοδό

παροχής τού άρθρου 1 τών 5)15 δΓ έ
καστον μήνα έργασίας.

"Αρθρον 4,
1) Τής παροχής τοΰ άρθρου 1 δι

καιούνται καί οί έν κσταστάσει α) 
άσθενείας, β) στρατεύσεως (έφεδροι, 
κληρωτοί, έθελονταί), καί γ) άδειας 
τελούντες μισθωτοί, έφαρμοζομένων ά
ναλόγως έπ’ αυτών τών λοιπών διατά 
ξεων τής παρούσης.

2) Επίσης δικαιούνται ταύτης υπό 
τάς άνωτέρω προϋποθέσεις καί οί έπί 
μισθφ Νομικοί Σύμβουλοι Άν. Εται
ριών καί έπιχειρήσεων έν γένει.

3) Τής παροχής τοΰ άρθρου 1 δι
καιούνται είς τό ήμισυ και οί είς κα 
τάστασίν διαθεσιμότητας τελούντες μι

| σθωτοΐ, έφ’ δσον είς τήν κατάστασιν 
ί ταύτην περιήλθον πρό τής 15.2.50,
’ άλλως έχουν εφαρμογήν καί δΓ αυτούς 
αί διατάξεις τοΰ άρθρου 3.

"Αρθρον 5.
1) Οί είς σχέσιν έξηρτημένης έργα

σίας ώρισμένου χρόνου ή έργου διατε 
λέσαντες μισθωτοί κατά τά άπό 1.1.50 
μέχρι και 1.4.50 διάστημα δικαιούν
ται τής παροχής τού άρθρου 1 έν άνα 
λογίςι πρός τό 1)15 ταύτης άνά 5 
πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια.

2) Είς τάς διατάξεις τής άνωτέρω 
παραγράφου ύπάγονται καί οί έργα-

1) Τής παροχής τοΰ άρθρου 1 δικαι ! τας δικά οΰνται παρ’ έκάστου έκ τής τοτεχνίται τών δημοσίων έργων.
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ΕΠΗΛΘΕΣΥΜΦΟΗΙδ 
ΠΡΟΣ ANANEQIiN
ΤΗΣ ΕΛΛΗΗΟΓΑΛΛΙΚΗΙ

Καθ’ αρμόδιας πληροφορίας, αί 
διεξαγόμενοι μετά της Γαλλικής 
Κυβεραήσεως συνομιλίαι έπΐ της ά- 
νανεώσεως τού λήξαντός τήν 31 ην 
Μαρτίου Έλληνσγαλλικοϋ Εμπορι
κού Συμφώνου, άπέληξαν εις συμ
φωνίαν.

Κατά ταότην, πρός άνανέωσιν της 
ώς ιχνω Εμπορικής συμφωνίας, θά 
διεξαχθώσι συνομιλίαι έν Παρισίοις 
κατά μήνα Μάϊον πρός έναρξιν των 
διαπραγιματεάσεων.

Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ 
ΤΟΝ ΓΕΓ0Η0Τ0Ν

23 ΜΑΡΤΙΟΥ. Σχηματίζεται 
Κυβέρνησίξ Φιλελευθέρων ύπό τόν 
κ. Σ. Βενιζέλβν.

24 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ή Κυβέρνησή 
Βενιζέλου συμπληροΰται διά των 
νέων αυτής υπουργών.

— Τά κόμματα τοΰ Κέντρου άρ 
νοϋνται πάσαν συνεργασίαν.

—Άφικνεΐται ό στρατηγός Κόλ- 
λινς αρχηγός τοΰ ’Αμερικάνικου 
επιτελείου.

25 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ή Ελλάς εορ
τάζει τήν εθνικήν της επέτειον.

26 ΜΑΡΤΙΟΥ. Διεξάγονται συ
ζητήσεις διά τήν ένβποίησιν των 
πολεμικών υπουργείων.
'—Ό κ. Κόλλινς επισκέπτεται 

τήν "Αγκυραν.
— Συνεχίζεται ή Βελγική πολι

τική κρίσις.
27 ΜΑΡΤΙΟΥ. Καταβάλλονται 

προσπάθεια! άνασυγκολλήσεως τοΰ 
Κέντρου.

__Ό κ. Γκραίηντυ επιστρέφει
έκ Γενεύης.

28 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ό κ. Βενιζέλος 
δηλβί ότι ή υπ" αΰτβν Κυδέρνησις 
θά έμφανισθή εις τήν Βουλήν.

— Προτάσεις τών κ. κ. Πλαστή- 
ρα καί Παπανώρέου πρός σχηματι
σμόν Κυβερνήσεως μετά τοΰ κ. 
Βενιζέλου δέν γίνονται δεκταί.

29 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ό κ. Γκραίην- 
τυ δι’ έπιστολής του πρός τόν κ. 
Πρωθυπουργόν χαράσσει τάς γρμ- 
μάς τής ’Αμερικανικής Οικονομι
κής Πολιτικής είς τήν Ελλάδα.

— Ό. Βενιζέλος άπαντά εις τόν 
κ. Γκραίηντυ.

30 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ή Βουλή άρχε- 
ται τών έργασιών της.

31 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ή Κυδέρνησις 
διαψεϋδει τά περί άντιθέσεως τοΰ 
συμμαχικού παράγοντος.

1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ή σύσκεψις τών 
Φιλελευθέρων βουλευτών εκφρά
ζει τήν ευχήν διά τήν άνασυγκόλ- 
λησιν τοΰ Κέντρου.

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ό ’Αντιπρόε
δρος τής Κυβερνήσεως κ. Κανελ- 
λόπουλβς παραιτείται διά νά διευ
κολύνει ένδεχομένην διεύρυνσιν 
τής Κυβερνήσεως.

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ό κ. Βενιζέλος 
αναλαμβάνει τά πολεμικά ύπουρ- 
γεία.

__ Ή προσπάθεια πρός διεύρυν-
σιν αποτυγχάνει.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Διαψεύδονται αί 
πληροφορίαι αναστολής τής ’Αμε
ρικανικής Βοήθειας.

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ή Κυβέρνησις 
Βενιζέλου επαναλαμβάνει ότι 
θά έμφανισθή εις τήν Βουλήν.

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Ο κ. Μάκ Γκή, 
δηλβί ότι ούδεμία σκέψις διακοπής 
τής βοήθειας έγένετο

— Ό κ. Άτσεσον επιδοκιμάζει 
τήν ενέργειαν τοΰ κ. Γκραίηντυ.

ΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΘΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΑΕ1Α8 ΕΞΑΓΩΓΗΣ

Ανταλλαγή μέ χώρας ελευθέρου συναλλάγματος κλπ.
Παρά τοΰ υπουργείcu Εθνικής Οι

κονομίας άπεστάλη προς τήν Τράπε
ζαν τής Ελλάδος Εγγραφον διά τοΰ 
όποιου κοινοποιείται πρός αυτήν ?τι, 
κατόπιν άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου 
Εξωτερικού "Εμπορίου, δύναται είς 

κατεπειγούσας περιπτώσεις νά χορη- 
γή άδειας Εξαγωγής Επ’ άνταλλαγή 
είς χώρας Ελευθέρου συναλλάγματος ή 
κλήριγκ υπό ορούς και ΰπό τήν έπιφύ- 
λαξιν δτι αΰται Θέλουν ΰποβληθή προς 
έξέτασιν ΰπό τής Επιτροπής Ανταλ
λαγών, βάσει τής ΰπ’ άρ. 39902)) 50 
άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου Εξωτερι
κού "Εμπορίου, καί ΰπό τόν όροι κα- 
ταθέσεως παρ’ αύτή ΰπό τών δίκαιου 
χων υπευθύνου δηλώοτεως δτι θέλουν 
πραγματοποιήσει τών Εξαγωγών, καί 
καταθέσουν τά καθοριζόμενα παράβο
λα, ώς καί τάς προβλεπομένας Εγγυή
σεις.

Κατά τήν συνεδρίασιν τής 30ής 
Μαρτίου τού Υπουργικού Συμβουλίου 
ένεκρίθη πράξις διά τάς έξαγωγάς 
καπνών εχουσα ώς κάτωθι ·

Τό Υπουργικόν Συμβούλιον Ενέκρινε 
κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν του 
τήν κάτωθι πράξιν:

Τά Υπουργικόν Συμβούλιον, λαβόν 
ΰπ’ δψιν σχετικήν είσήγι>σιν -τού ΰπουρ 
γσΰ τής "Εθνικής Οικονομίας Επί τής 
έπειγούσης άνάγκης τής προωθήσεως 
είδικώτερον τής Εξαγωγής καπνών έσο 
δείας 1948 καί παλαιοτέρων, άποφα- 
σίζει:

1. Ή ΰπό τής παραγρ. 1 τού άρ
θρου 1 τού A. Ν. 1352)1949 «περί 
ρυθμίσεως ζητημάτων τινών προκυ- 
πτόντων Εκ τής Εφαρμογής τού Ν.Δ. 
481)1947 καί 1159)1949» προβλεπο 
μένη ειδική εισφορά Επί τής τιμής τού 
συναλλάγματος τοΰ προερχόμενου έκ 
τών Εξαγωγών καπνών Εσοδείας 1948 
καί παλαιοτέρων είς τήν περιοχήν τοΰ 
δολλαρίου. Ελβετίας καί Βελγίου — 
Λουξεμβούργου, καί δι" άς έξαγωγάς 
αί σχετικοί πιστώσεις ή τά παρεμβύ
σματα ένεργοΰνται άπό τής ισχύος τής 
παρσύσης μέχρι τής 30 "Ιουνίου 1950 
κατατίθεται κατά τόν διακανονισμόν 
είς ειδικούς δι/ έκαστον νόμισμα λο
γαριασμούς παρά τή Τραπέζη τής Έλ 
λάδος.

2. Τά διαθέσιμα έκάστου τών ώς 
άνω ειδικών λογαριασμών θέλουσι κα

τανεμηθή καί καταβληθή είς τους άλλο 
δοπούς άγοραστάς καπνών περιοχής 
δολλαρίου, "Ελβετίας καί Βελγίου — 
Λουξεμβούργου, Εσοδείας 1948 καί 
παλαιοτέρων κατ’ αναλογίαν τοΰ ΰπ’ 
αυτών έμβασθέντος είς τήν Τράπεζαν 
τής "Ελλάδος άπό 21ης Σεπτεμβρίου 
1949 οικείου συναλλάγματος ή έμβα 
σθησομένου τοιθύτου μέχρι καί τής 30 
’Ιουνίου 1950.

3. Τά οΰτω καταβληθησό μένα ποσά 
δραχμών δύνανται νά χρησιμαποιηθώ- 
σιν ΰπό τών δικαιούχων διά τήν κάλυ 
ψιν δαπανών των είς δραχμάς έν 'Ελ- 
λάδι ή διά τήν αγοράν καί Εξαγωγήν 
καπνών Εσοδείας 1948 καί παλαιοτέ- 
ρων είς τάς αντιστοίχους χώρας άνευ 
ΰποχρεώσεως εισαγωγής εις Ελλάδα 
τοΰ οικείου συναλλάγματος.

4. Αί λεπτομέρειαι τής Εφαρμογής 
τής άποφάσεως τούτης θέλουσι ρυθμι- 
σθή δΓ άποφάσεως τοΰ Επί τής Εθνι
κής Οικονομίας ώτουργοΰ.

5. Ή ισχύς τής παρούσης, ήτις βε
ι λει κυοωθή διά Νόμου, άρχεται άπό 
I τής 1ης ’Απριλίου 1950.

ΗΡΧΙΣΑΝ ΑΓΟΡΑ!
ΚΑΠΝΟΝ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 1949
Κατά ληίφθείσας είς τήν Τράπε

ζαν της Ελλάδος πληροφορίας έκ 
Βορείου Ελλάδος ήρχισαν Εκεί αί 
άγοραί κοπτνών έσοδειάς 1949. Κα
τά τάς ιδίας πληροφορίας είς τήν 
περιφέρειαν Θεσσαλονίκης ήγορά- 
σθησαν ήδη 2.500.000 όκάδες κα
πνού είς τιμάς πέριξ τών 14.000 
δραχμών κατ’ όκ&ν.

--- · ----
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ

’Εικ τού Υπουργείου ‘Εθνικής 
Οικονομίας άνεκοινώθη δτι έντός 
τών ή.μερών θά έξετασθή τό ύπο- 
βληθέν ύπό τών Ενδιαφερομένων 
αίτημα δπως παραλλήλως πρός 
τήν μελετωμένην είσοογωΙγήΙν σπο
ρέλαιου Επιτροπή καί ή είσοεγωγή 
Ελαιωδών σπόρων έκθλυβομενων 
παρά τής Εγχωρίου απορελαιουρ- 
γίας.

Έξ άλλου άνεκοινώθη δτι θά έ- 
ξετοοσθή τό αίτημα τών Ελαιοπαρα
γωγών διά τόν ταχών καθορισμόν 
τής τιμής τών έλαιοπυρίνων.

Ο

ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΣυνεχίσΘη καί καθ’ δλον τό λή- ρον τούτο τοΤς μετρητοίς συναλλα-

ξαν 15θήμερον (18)3 —- 4)4)50), γαί ήσαν αρκετά περιωρισμέναι, είς
κάπως άσθενεστέρα δμως τώρα, ή όγκον, συγκρινόμεναι πρός έκείνας
παρατηρηθεΐσα υποτιμητική πορεία του προηγουμένου 1 5θημερου, διε-
τών τιμών τών περισσοτέρων έκ τών κυμάνθησαν δέ, ώς δκολούθως, κα-
μάλλον κερδοσκοπουμένων άξιών, τά κατηγοοίας τίτλων:
κρατικών καί έταιρικών, αΤτινες οΰ- ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Έκ τού-
τως έκλεισαν καί πάλιν χαλαροί. των άξιόλογον κίνησιν εΐχον τά έ-

ΑΙ συναφθεϊσαι κατά τό 1 5θήμε- ξής, διακυμανθέντα, ώς ακολούθως:
Κατωτάτη Ανώτατη Κλείσιμον

1881 — 1884 44.000 46.500 44.000
Μονοπωλίων — Παγίου 38.000 44.000 39.000
500 έκατ. 1914 55.000 58.500 55.000
Προσφυγικοΰ 58.500 62.000 59.000
Ύδρεύσεως 4.650.000 5.100.000 4.720.000
Παραγωγικού 1931 50.000 57.000 51.000
Κτηματικής 4 % % 90.000 125.000 100.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Ούδένέκ τούτων έκινήθη.
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασσομέ
νους αΓ έξης, διακυμανθεΐσαι ώς ακολούθως:

Κατωτόση ’Ανώτατη Κλείσιμον
Ελλάδος 1.365.000 1.425.000 1.420.000
’Αθηνών 62.000 73.000 63.000
Εθνικής 11.820.000 12.430.000 12.020.000
Έλληνα - Αιγυπτιακής 12.000 15.000 15.000
Εμπορικής 94.000 105.000 97.000
Κτηματικής 320.000 320.000 320.000
Λαϊκής 320.000 400.000 400.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ ΚΑΙ κλπ. ΑεΙΑΙ : Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων
άξιών τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον αϊ έξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκο
λούθως:

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
"Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 129.000 136.000 132.200
Λιπασμάτων 284.000 310.000 310.000
Χημικ. Βιομηχ. 19.000 20.000 19.000
Χρωματουργείων 365.000 370.000 370.000
Εριουργίας 60.500 67.500 65.500
Πειραΐκή - Πατραΐκή £30.000 245.000 245.000
ΕΤΜΑ 151.500 162.000 162.000
Ναθαναήλ 185.000 185.000 185.000
Χρυσαλλίς 90.000 90.000 90.000
Εργοληπτική 4.000 5.000 5.000

Άτλας 27.500 28.20 27.500
Ηρακλής 196.000 206.000 200.000
7 ιτάν 98.000 100.000 98.000
Τσιμ. Χαλκίδας 42.000 43.000 42.700
Βασιλειάδης 900.000 1.000.000 1.000.000
Χαλκού 93.000 93.000 93.000
Χαλυβδοφύλλων 36.000 37.500 37.500

Σωληνουργείων 102.000 102.000 102.000
Καμπάς 110.000 120.000 120.000
C ί νοπνευ μ ατοπο ιΐας 27.000 28.000 28.000
Οίνων 58.000 63.000 58.000
ΖΑΑΕ 67.000 80.000 80.000
Φιξ 136.000 153.000 151.500
Καπνών Καραβασίλη 25.000 26.000 25.000
Ηλεκτρικής 24.000 26.000 24.000
Ερμής 56.000 69.000 56.000
Χαρτοποιίας 140.000 155.000 153.000
ΒΙΟ 38.000 39.000 38.000
Γεωργικής Βιομηχανίας 22.000 25.000 22.000
Δ. Υ. Προσόδων 160.000 165.000 165.000
Εθνικής Άσφαλιστ. 820.000 885.000 885.000
Ιπποδρομιών 42.000 48.000 44.000

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Κατά τό άττό 18)3 — 4)4)50 
χρονικόν διάστημα έγένοντο αρκε
τοί ττρα’ξεις Επί τών «αποδεικτικών 
συναλλάγματος» πέριξ τών δραχμ. 
22.000 διά τά είς λίρας στερλίνας 
«μπόν» καί δραχμών 10.000 διά τά 
είς δολλάρια ΗΠΑ τοιαΰτα, άξίας 
πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.

Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 
Έν τφ Χοηματιστηρίφ "Αθηνών 

έγένοντο συναλλαγαί, κατά τό άπό 
18)3 — 4)4)50 χρονικόν διάστημα

μεταξύ κατωτάτης τιμής 222.500 
καί ανώτατης 225.700, μέ κλείσι- 
μον 223.000 δραχμών, δι’ έκαστη»^/ 
χρυσήν λίραν ’Αγγλίας.

Έν δέ τή έλευθέρςι άγορφ διε- 
κυμάνθη αυτή μεταξύ κατωτάτης 
τιμής δραχμών 222.700 καί άνωτά- 
της 225.800, μέ κλείσιμον 223.300 
δΓ έκάστην χρυσήν λίραν.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 
Οί ημερήσιοι μεταφορικοί τόκοι 

κατά τό άπό 18)3 — 4)4)50 χρο
νικόν διάστημα δίέκυμάνθησαν έν 
τή έλευθέρςι άγορςι μεταξύ δραχ
μών 0,11 — 0,12%.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΑΑΑΚΤΟΦΟΡΩΗ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Είς τό ύπουρ1γείον ’Εθνικής Οι

κονομίας έπρανματοποιήθη ή σύ- 
οκεφις διά τήν έξέτασιν τής ύπο- 
θέσεως των πρός εισαγωγήν γαλα 
κτοφόρων αγελάδων. Ώς είναι 
γνωστόν' από τά σχετικά δημοσι
εύματα, οί παρά τώ ϋπουργείω Έ 
θνικής Οίκον'ομίας αρμόδιοι ’Αμε
ρικανοί έχορήΙγησαν άδειαν εισα
γωγής τών κατά τό τρέχβν εξά
μηνο ν π"ροβλεπομένων πρός εισα
γωγήν γαλακτοφόρων αγελάδων 
είς τρεις Συνεταιρισμούς, αντι
πρόσωπε ύοντος 1C7 άγελαδοτρό- 
φους ’Αττικής καί περιχώρων καί 
ήγνόηοαν' παντελώς, άγνωστον 
πώς, όλους τούς Συνεταιρισμούς 
τής λοιπής 'Ελλάδος, έκποβσω-

πούντας 7.CCC μέλη καί όλους τούς 
έμπορους εισαγωγείς ζώων.

Κατά τήν χθεσινήν σύσκεψιν, 
τής οποίας πρβήδρευσε πρβσωπι- 
πώς ό ύπουργος κ. Άβέρωφ καί 
είς τήν όποιαν' μετέσχβν εκπρό
σωποι τών συνεταιρισμών Άγελα 
δοτρόφων καί τών έμπορων εισα
γωγέων, διεπιστώθη τόσον το άδι 
κον’, όσον' καί τό άσύμφορον τής 
ώς άνω άποφάσεως, κατά πρότα- 
σιν δέ τοΰ κ. ’Υπουργοΰ καί μετά 
σύμφωνον ,γνώμην τών ώς άνω 
^εκπροσώπων, άπεφασίσθη ή σύστα 
σις επιτροπής, ή οποία καί θά δώ- 
ση τήν δικαίαν λύσιν' εις τό ζή
τημα.


