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Ή βοήθεια προς τά διάφορο ιδρύματα

έργασία θά έχη τελειώσει εις δια 
στη μα Επτά έως οκτώ έτών καί δτι 
θά δαπανηθοΰν 92.500 δολλοίρια ή 
το ίσόποσον δολλαρίων εις ξένον συ 
νάλλαγμα ώς καί ποσόν 8.800.000. 
000 δραχμών. Έπιπροσθέτως, 4. 
400.000.000 δραχμαί θά διατεθούν 
έκ τοϋ "Ελληνικού Κρατικού Προϋ
πολογισμού κατά την διάρκειαν τοϋ 
έτους εϊς δώδεκα Τσας μηνιαίας δό 
σεις. Έτερα 6.800.000.000 δραχ
μών θά χρησιμοποιηθούν δι* άντι- 
πλημμυρικά έργα εις τήν πεδιάδα 
Μόρνου κατά μήκος τού ποταμοΰ 
Μόρνου, δστις έκβάλλει εις τόν 
ΓΙατραϊκόν κόλπον.

Ένεκρίθη δαπάνη 2.600.000.000 
δραχμών δι" έργα έλέγχου τού ρού 
"Αχελώου καί μικρών χειμάρρων, 
οϊτινες έκβάλλουν είς τον Πατραϊ- 
κόν κόλπον εις τήν έπαρχίαν τής 
Αιτωλοακαρνανίας.

Συνεφωνήθη έπίσης δπως ποσΟν 
2.050.000.000 δραχμών διατεθή 
διά τήν άπό πλημμύρας προστασί
αν 20.000 περίπου στρεμμάτων καλ 
λιεργησίμου γής είς τήν κοιλάδα 
τού Σπερχειού είς την Κεντρικήν 
'Ελλάδα. ‘Η έν λόγφ περιοχή ϋφί- 
σταται κατ’ έτος μεγάλας ζημίας 
έκ τών χειμάρρων Γοργοποτάμου, 
Βαρδάρη καί "Ασωπού.

Ύπεγράψη σύμβασις προβλέπου 
σα δαπάνην 700.000 δολλαρίων ή 
τού ίσοπόσου είς ξένον συνάλλαγ
μα διά την προμήθειαν έγγειοβελ- 
τικοΰ υλικού καί μηχανημάτων διά 
τήν συμπλήρωσιν έγγειοβελτικών 
έργων πρότερον συμψωνηθέντων. 
Διατίθεται ποσόν 2.750.000.000 
δραχμών διά τήν έπιτάχυνσιν τών 
έργασιών έρεύνής καταρτισμού με
λετών καί σχεδιαγραμμάτων υπό 
ιδιωτών μηχανικών τελούντων έπί 
συμβάσει ως καί ύπό μηχανικών 
μελλόντων νά προσληψθοΰν ύπό 
τού υπουργείου Δημοσίων "Έργων.

' ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΚΟΝΔΥΛΙΑ

_ Συνεφωνήθη έπίσης δπως διατε- 
θή ποσόν 3.000.000.000 δραχμών 
διά τήν κατασκευήν διαφόρων ά
μεσου άνάγκης άντιπλημμυρικών 
έργων καθ ολην τήν Ελλάδα καί 
είς τάς νήσους τής Κρήτης καί τής 
Κέρκυρας. Είς πλείστας τών περιο 
χών jrrrou θ’ άναληφθοΰν τά έν λό
γφ έργα ή γή καί τά χωρία κατα
κλύζονται ύπό έποχιακών βροχών 
μέ συχνόν άποτέλεσμα ζημιών καί 
τήν δημιουργίαν θυμάτών. Προβλέ- 
ττεται δτι διά τών αμέσου ανάγκης 
άντιπλημμυρικών έργων παρόμοιοι 
ζημίαι θά έλαττωθοΰν σημαντικώς 
η καί θά άποφεύγωνται τού λοιπού.

Τροποποίησις προγενεστέρας 
συμβάσεως προβλέπει συνολικόν 
κονδύλ,ον 72.187.000 δολλαρίων 
και 123.245.000.000 δραχμών τήν 
(Συνέχεια είς τήν 4ην Σελίδα)

Πρός πληρεστέραν κατατόπισιν 
τών αναγνωστών μας, δσον αφορά 
τά έκτελεσθησόμενα έν Έλλάδι έρ
γα άνασυγκροτήσεως καί άνοικοδο- 
αίσεως μέ χρηματοδοτησιν έκ τών 
κοινών τών προβλεπομένων έκ τού 
σχεδίου Μάρσαλ, παραθέτομεν κα
τωτέρω πλήρη κατάλογον τούτων.

Ή έκτέλεσις τών έν λόγφ έργων 
;*· άπεφασίσθη κατόπιν συμφωνίας με 

<ΪΤ' ταξύ τών Κυβερνήσεων τής "Ελλά
δος καί ‘Ηνωμένων Πολιτειών καί 
μετά έγκρισιν τής έν ‘Ελλάδι ’Απο
στολής τής ΔΟΣ.

Τά αναφερόμενα έργα εΐναι τα 
ακόλουθα κατ’ έκτασιν καί τόπον 
κατασκευής:

Δι’ έγγειοβελτικά καί άρδευτικά 
έργα είς τήν πεδιάδα τής Ηπείρου 
διετέθη ποσόν οϋχί άνώτερον τών 
106.000 δολλαρίων, ή το ίσόποσον 
είς ξένον συνάλλαγμα καί 5.600. 
000.000 δραχμών. Έπιπροσθέτως 
ή σύμβασις προβλέπει ποσόν 2. 
800.000.000 δραχμών έκ τού Ελ
ληνικού Κρατικού Προϋπολογισμού 
□περ Θέλει καταβληθή είς 12 ΐσας 
μηνιαίας δόσεις.

Ποσόν μή ύπερβαΐνον τάς 2.264. 
000.000 δραχμάς θέλει χρησιμοποι 
ηθή διά τόν έλεγχον τού ρού τοϋ 
ποταμοΰ Πηνειού είς τήν βορειοδυ- 

λγ. τικήν πλευράν τής Πελοποννήσου, 
ώς καί δι’ έτερα έγγειοβελτικά καί 
αποξηραντικά έργα είς τήν έν λό
γφ περιοχήν. Υπολογίζεται άτι 
τά έργα ταύτα θά έχουν άποπερα- 
τωθή μέχρι τής 1ης 'Ιουλίου 1950.

Τά έπί τής βορείου ακτής τής 
νήσου Κρήτης μεταξύ Πλατανιάς 
καί χωρίου Κολύμπαρι άρδευτικά 
καί έγγειοβελτικά έργα, άτινα θά 
άξιοποιήσουν έκτασιν 14.000 στρεμ 
μάτων καλλιεργησίμου γής πρόκει
ται νά άποπερατωθοΰν. Ποσόν 1. 
380.000.000 δραχμών διατίθεται 
προς τόν σκοπόν αυτόν.

Βάσει συμφωνίας προβλεπούσης 
ποσόν 4.800.000.00 δραχμών πρό
κειται νά συμπληρωθούν είς τήν 
Άργολικήν πεδιάδα τής Πελοπον
νήσου έγγειοβελτικά καί υδραυλι
κά έργα, διακοπέντα κατά τόν πό
λεμον.

Ποσόν 1.150.000.000 δραχμών 
ένεκρίθη διά τήν κατασκευήν έργων 
ρυθμίσεως τής κοίτης τού ποταμοΰ 
Παμίσσου καί τών παραποτάμων 
αύτού εις τον Νομον Μεσσηνίας είς 
τήν Πελοπόννησον.

Είς τήν Θεσσαλίαν πρόκειται νά 
συμπληρωθούν έγγειοβελτικά Ερ
γα, τά όποια ήρχισαν έκτελούμενά 
ΰπό_ τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
τό έτος 1935 πρός προστασίαν 1. 
250.000 στρεμμάτων γής άπό τόν 
κίνδυνον πλημμυρών, ώς καί ή άξιο 
ποίησις έτέρων 105.000 στρεμμά
των γής δι’ άποξηράνσεως έλών ή 
τήν περιοχήν. Προβλέπεται ότι η

Ή ‘Ελλάς είς τήν οδόν τής προόδου
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Δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 

τού Συντονισμού, συνεκροτήθη ο
κταμελής Επιτροπή υπό τήν προε
δρίαν του, είς τήν οποίαν άνετέθη 
ή μελέτη τής μορφής, τήν οποίαν 
θά έδει νά λάβη τό ειδικόν δργα- 
νον, τό όποιον θά εΐναι υπεύθυνον 
διά τήν κατασκευήν καί έκμετάλ- 
λευσιν τών Ενεργειακών έργων.

Τά πορίσματα, είς ά κατέληξεν 
ή Επιτροπή, ή όποια άπετελέσθη 
έκ τών κ. κ. I. Παρασκευοπούλου, 
Γ. Μαραγκοπούλου, I. Καραβίδα. 
Ο. Μακρή, Ε. Ταζεδάκη, Γ. Γίεζο- 
πούλου καί Ν. Γαζή, μέ πρόεδρον 
τόν Υπουργόν τού Συντονισμού 
καί γραμματέα τόν κ.Π. Γούναρην, 
έχουν ώς εξής :

Τά ^ διατεθησόμενα κεφάλαια έκ 
τού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ά- 
νορθώσεως καί τών "Ιταλικών Επα
νορθώσεων καθιστούν δυνατήν τήν 
έκ μέρους τού Κράτους Εφαρμογήν 
προγράμματος κατασκευής υδροη
λεκτρικών καί θερμικών Εργοστασί
ων παραγωγής ήλεκτρικοΰ ρεύμα
τος συνδεομένων είς Εθνικόν δίκτυ- 
Ον. Διά τήν πραγματοποίησή τού 
προγράμματος τούτου είναι απα
ραίτητος ή δημιουργία τού οργά
νου ή τών οργάνων Εκείνων, τά ό
ποια _ Θά άναλάβουν τήν κατασκευ
ήν τών Εργοστασίων, τήν σϋνδεσιν 
αυτών είς Εθνικόν δίκτυον καί έν 
συνεχείςτ τήν Εκμετάλλευσιν αυ
τών.

Εφ’ δσον ή πραγματοποίησις 
τού _ Ενεργειακού ^ προγράμματος, 
τουλάχιστον είς τό πρώτον αυτού 
στάδιον, θά βασισθή κατά κύριον 
λόγον είς κρατικά κεφάλαια, θά 
ήδύνατο νά άντιμετωπισθή ή λύσις 
τής κατασκευής τών έργων καί έν 
συνεχεία τής εκμεταλλεύσεως αύ
τών διά κρατικής υπηρεσίας έντε- 
ταγμένης είς τήν διοικητικήν όργά- 
νωσιν τής Χώρας καί συγκεντρού- 
σης άπάσσς τάς σχετικός άρμοδι- 
ότητας. ΓΙροκει μένου δμως περί 
τοιαυτης έκτάσεως έκμεταλλεύσε- 
ος, ή Επιτροπή άποκρούει όμοφώ- 
νως τήν λύσιν τούτην.

Η διοικητική μηχανή, ώργοη/ω- 
υένη διά νά Εξυπηρέτηση διοικητι
κός αρμοδιότητας καί διά τήν ά- 
σκησιν κυριαρχικής Εξουσίας, εΐναι 
απρόσφορος διά καθαρώς οίκονο- 
μικας λειτουργίας, ώς τό περί οΰ 
πρόκειται εργον. Πάντοτε οσάκις 
το Κράτος επρόκειτο ν’ άναλάέη 
οικονομικον έργον μεγάλης έκτάσε
ως, ηναγκασθη λόγφ τού ίδιοτύπου 
της οικονομικής λειτουργίας, ν’ ά- 
ποστή τής συνήθους διοικητικής 
οργανωσεως_ καί νά δημιουργήση 
Ιόιους φορείς. Οικονομική λειτουρ-

Ή δημιουργία
Κατά τήν γνώμην τής Επιτροπής 

μονή ενδεικνυομένη έν προκειμένφ 
Αυσις είναι ή δημιουργία έπιχειρή- 
σεως, άνηκουσης είς τήν κυριότη- 
τα του Κράτους, αλλ’ άνεξαρτή- 
του τών διοικητικών υπηρεσιών αύ-

γία τοιαύτης έκτάσεως καί σημα
σίας έχει ανάγκην όργανώσεως τε- 
λούσης ύπό άνεξα’ρτητον, ύπεύθυ- 
νογ καί πολιτικώς άνεπηρεαστον 
διοίκησιν καί λειτουργούσης μέ τα
χύτητα καί ευκινησίαν. Τα στοι
χεία δμως _ταύτα Ελλείπουν άπό 
τήν καθαρώς κρατικήν όργάνωσιν 
ύποτεταγμένην είς πολιτικά πρό
σωπα καί λειτουργούσαν Εντός τών 
στενών ^πλαισίων τού δημοσίου λο
γιστικού.

Ετέρα_ λύσις θά ήτο ή παραχώ- 
ρησις τού έργου τούτου είς μίαν 
ή περισσότερός ίδιωτικάς Επιχει
ρήσεις έπί τούτφ ίδρυομένας καί 
ένισχυομένας διά τών είς τήν διά- 
θεσιν τού Κράτους κεφαλαίων, πα- 
οαχωρουμενοον υπό μορφήν μακρο
προθέσμων οσνείων. Αλλα καί ή 
λύσις αυτή εΐναι κατά τήν γνώμην 
της Επιτροπής άποκρουστέα. Διά 
τής πραγματοποιήσεως τοϋ Ενερ
γειακού προγράμματος, τό Κρά
τος επιδιώκει δύο πρωταρχικούς 
και κατ εξοχήν δημοσίους σκοπούς, 
άφ’ Ενός μέν τήν δημιουργίαν πη- 
γής εϋθηνής ένεργείας, άπαραιτή- 
του διά τήν βιομηχανικήν άνάπτυ- 
ξιν^ τής Χώρας, καί άφ’ ετέρου τήν 
άνύψωσιν τοΰ βιοτικού Επιπέδου 
τού Λαού, διά τής έπεκτάσεως τού 
έςηλεκτρισμού τής Χώρας είς τήν 
μεγαλυτέραν δυνατήν έκτασιν.Λαμ- 
βανομένου ύπ’ δψει, δτι τό Κράτος 
θά διαθέση έν πόση περιπτώσει τό 
μεγιστόν μέρος τών διά τήν ττραγ- 
ματοποίησιν τοΰ ττρογράμματος 
τουτου άπαιτουμένων κεφαλαίων, ή 
Επιτροπή κρίνει ώς άττοκρουστέαν 

την λύσιν τής άναθέσεως τού έργου 
τουτου είς ίδιωτικάς Επιχειρήσεις, 
αί όποιας ως είναι φυσικόν, κίνη- 
τΡον, θά έχουν τήν πραγματοποίη
σή επιχειρηματικού κέρδους, θά θέ
τουν δέ είς δευτέραν μοίραν τούς 
επιδιωκομενους ύπό τοΰ Κράτους 
ευρυτέρους σκοπούς.

Επί πλέον τούτου προκειμένου 
περί τοσον βασικού άγαθοΰ, ώς ή 
ηλεκτρική Ενέργεια;, τοιαύτην έ
χοντας σημασίαν διά τήν δλην έξέ- 
λι9ιυ τής Εθνικής ήμών οικονομίας 
και λαμβανομένης ύπ’ όψει τής έκ- 
τασεως τοΰ έργου, εΐναι Εξαιρετικά 
επικίνδυνον νά άφεθή ή έκμετάλ- 
Λευσις αυτου είς ίδιωτικάς χεϊρας. 
Διότι ή συγκέντρωσις τόσον τερα- 
στιας °υναμ£ως είς_ χείρας ιδιωτών 
ε,ναι δυνατόν εν τοις πράγμασι νά 
οδηγηση είς άνταγωνισμόν τών ι
διωτικών συμφερόντων πρός τούς 
επιδιωκομενους ύπό τού Κράτους 

ι5αι νοθεύση τήν δλην 
της Χώραςς £vepYeiaKfi9 οίκονομίας

έπιχειρήσεως
του. Ή δημοσία αύτη έπιχείρησις 
θα προσλάβη ίδιότυπον νομικήν 
Μορφήν, θα όργανωθή δέ κατά τοι- 
ουτον τροπον, ώστε νά εΐνα, είς 
θεσ,ν να εξασφάλιση τόσον τήν 
πραγματοποίησή τών έπιδιωκομε-

νων ύπό τού Κράτους δημοσίων 
σκοπών, δσον καί έκμετάλλευσιν 
διεπομένην αύστηρώς ύπό τής άρ- 
χής τής οίκονομικότητος.

Η δημοσία αΰτη έπιχείρησις θά 
περιορισθή, λαμβανομένης ύπ" δψει 
τής άνεπαρκεήας τών είς τήν διά- 
θεσιν τοΰ Κράτους κεφοώαίων, είς 
τήν κατασκευήν καί έκμετάλλευσιν 
ύδροηλεκτρικών καί θερμικών Εργο
στασίων παραγωγής ήλεκτρικής έ
νεργείας, συνδεομένων είς Εθνικόν 
δίκτυον. Οσον αφορά τήν μέσφ 
τοπικών δικτύων μεταφοράν τής ή
λεκτρικής ένεργείας καί τήν διανο
μήν αυτής είς τούς καταναλωτάς 
q „ ει^αι δυνατόν νά χρησιμοποιη
θούν ιδιωτικά! Επιχειρήσεις, ώς έ
πίσης δημοτικά! ή κοινοτικά! Εκ
μεταλλεύσεις, αί όποΐαι θά τροφο
δοτούνται άπό τό ρεύμα τοΰ Εθνι
κού δικτύου. Είς τήν περίπτωσιν 
ταυτην, ή χρησιμοποίησις τής ι
διωτικής έπιχειρήσεως δέν παρου
σιάζει είς τον αυτόν βαθμόν τά 
μειονεκτήματα, τά όποια άνωτέρω 
έςεθεσαμεν, δεδομένου δτι ή τιμή 
του ρεύματος θα ρυθμίζεται βάσει 
ιός τιμής διαθέσεως αύτού ύπό τοΰ 
εθνικού δικτύου.Τοιουτοτρόπως καί 
η ιδιωτική πρωτοβουλία θά εΐναι 
δυνατόν νά εύρη είς τόν Ενεργεια
κόν τομέα εύρύ καί γόνιμον πεδί- 
ον όραστηριοτητος έν τή Επιδιώξει 
της οσον το δυνατόν μεγαλυτέρας 
αναπτυξεως τής καταναλώσεως τού 
ηλεκτρικού ρεύματος.

Είς τήν συσταθησομένην δημοοίαν 
έπιχειρησιν, ώς έκ τής φΰσεως τής έκ- 
μεταλλεύσεως καί ϊνα δυνηθή νά εκ
πλήρωσή αΰτη τούς σκοπούς της δέον 
νά άνήκη τό αποκλειστικόν δικαί
ωμα παραγωγής ήλεκτρικής ένεργείας 
προς διάβεσιν, μεταφοράς τής ένεργεί 
ας τούτης διά τών αγωγών τού έθνι-

Περιεχόμενο
Ή "Αμερικανική βοήβεια 

άξιοποιεϊται.— Αί κύριοι 
βάσεις τής Εφαρμογής τού 

Ελλην. ενεργειακού προ
γράμματος.— Ό Γεώργιος 
Σταύρου καί ό Εύθύμιος 
Κεχαγιάς ύττό τού κ. Ν. 
Σταθάτου.— Σκέψεις καί 
κρίσεις. Ο Τουρισμός είς 
τή·ν Ελλάδα καί είς τας 
ξένας χώρας ύπό τού κ. Λ. 

Γ. Κορόμηλά.— Τά Ελλη
νικά αστικά κέντρα κατά 
τάς παλαιοτέρας άπογρα- 
φάς ύπό τού κ. Άδ. Παπα- 
δήμα.— Οικονομικοί ειδή
σεις Εξωτερικού.— Τά κυ- 
ριώτερα έμπορεΰμα τ α.— 

Άνασκόπησις δεκαπενθημέ 
ρου.— Ή χρηματαγορά Ά- 
Βηνών.— Αί τελευταίοι ει
δήσεις.
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15ΘΗΜΕΡΟΖ ΕΚΑΟΙΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ

Έσυτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 
» Έξάμηνος » 30.000
» Έτησία » 50.000

Τιμή ψύλλου Δρχ. 1.000

Τβ έμδάσμοττα έπ’ όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί αποδείξεις δέον να φέρωσι την νττο- 
γραψήν του Διαχειριστού καί την σφρα

γίδα τής έψημερίδος

Παρακαλοΰνται οΐ κ. κ. Συνδρομηταί, 
οττως γνωστοττοιούν εις τά γραφεία τής 
έψημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διεν- 

θύνσεώς των

ι

Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

'Ακαδημίας 60

Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρ- 
θρφ 6 § 1 τοΰ A. Ν. 1092)1938 

Υπεύθυνος έπί τής ύλης: 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑ I ΛΑΣ 

Άδνδου 53 — Τηλ. 72.690 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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κου δικτύου και τταραχωρήσεως εις τρί- 
τους τοΰ δικαιώματος παραγωγής η
λεκτρικής Ενέργειας. Εις τήν συστα- 
θησομένην δημοσίαν έπιχείρησιν δέον 
νά άνήκη έπίσης τά άποκλειστικόν δι
καίωμα τής χρησιμοποιήσεως καί τής 
διαθέοεως τής χρήσεως των ΰδατοπτώ 
σεων, κατά τούς όρους τού νόμου. 
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

'Ως πρός τήν νομικήν μορφήν τής 
συσταδησομένης έπιχειρήσεως διετυπώ 
θησα-ν έν τή επιτροπή δύο άπόψεις: 
Α'. ΑΠΟΨΙΣ

Ή συσταθησομένη Επιχείρησις είναι 
δυνατόν να όργανωθή ώς νομικόν πρό- 
σωπον ε’τε δημοσίου, είτε ιδιωτικού 
δικαίου. Κατά τήν άποψιν τούτην ύπο- 
στηριχθεΐσαν ύπό τής πλειονότητας 
τών μελών τής ’Επιτροπής (έκ των νο
μικών μελών τής ’Επιτροπής τήν γνώ
μην τούτην ΰπεστήριξαν Ιδίως οΐ κ.κ. 
Ν. Ταζεδάκης και Ν. Γαζής), προκρι- 
τέα ή μορφή τού νομικού προσώπου Ι
διωτικού δικαίου. Τά ακολουθούντο τήν 
άποψιν τούτην μέλη, χωρίς νά παρα
γνωρίζουν τούς δημοσίους σκοπούς, 
ούς επιδιώκει ή σχοπουμένη έπιχείρη- 
σις, θεωρούν έν τούτοις άναγκαΤον, ό
πως αΰτη διαθέτη τήν απαραίτητον εις 
πάσαν έπιχείρησιν ευκινησίαν καί ό
πως λειτουργή έπί τή βάσει υγιών έμ- 
πορικών καί οικονομικών αρχών. ’Εν
τεύθεν ή ανάγκη, όπως όργανωθή αύτη 
κατά τό πρότυπον τών ιδιωτικών επι
χειρήσεων.

Έκ τών νομικών προσώπων ιδιωτι
κού δικαίου, ή ανώνυμος έταιρία απο
τελεί, ώς είκός, τήν μόνην μορφήν ήν 
θά ήδύνατο νά λάδη ή σχοπουμένη έ- 
πιχείρησις. Πλήν ό έντονος δημόσιός 
αυτής χαρακτήρ — καί λόγφ τών έπι 
διούκομένχον γενιχίοτεροον <τκοττών kcu 
λόγιο τής ύπό τοΰ κράτους διαθεσεως 
τών κεφαλαίων — έπιβάλλει, όπως ή 
συσταθησομένη έπιχείρησις όργανωθή 
ίδιστύπως, τών διατάξεων τής γενικής 
νομοθεσίας περί άνωνύμων εταιριών έ- 
φαρμοζα μένων μόνον έφ’ όσον ό ΐδρντι 
κός τούτης νόμος δέν ήθελε προβλέπει 
άλλως.

Μολονότι ή συσταθησομένη έπιχεί- 
ρησις θά άφίστοπαι καπά πλείστα δα
σικά σημεία τής συνήθους μορφής άνω 
νύμου έταιρίας, ή π λειοψηφία τής έπι 
τροπής ευρίσκει τά άκόλουθα πλεονε
κτήματα εις τήν όργάνωσιν ταύτης ώς 
νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
καί οϋχί δημοσίου.

1) Ή όργάνωσίς της ώς νομ κοΰ 
προσώπου ιδιωτικού δικαίου επιτρέπει 
όπου ό ειδικός νόμος δέν ήθελε προ
βλέπει άλλως, τήν προσφυγήν εις τήν 
γενικήν νομοθεσίαν πρί άνωνύμων έται 
ριών. Έξ άντιθέτου, έάν εις τήν έπι- 
χείρησιν δοθη ή μορφή τού νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, θά δεήση 
ή όλη όργάνωσίς καί λειτουργεία τού
του νά διαγραφή διά λεπτομεοών και 
Εξαντλητικών διατάξεων, καθ’ όσον δέν 
υπάρχει γενική νομοθεσία περί νομι
κού προσώπου δημοσίου δικαίου, έξ 
ής νά συμπληρούνται τά άνσπόφευκτα

κενά ά θά έμφανίση ή πράξις. θά άπο- 
6η περαιτέρω συχνή ή ανάγκη προσου 
γής εις τήν νομοθετικήν μηχανήν, που- 
ρεχομένων ούτω ισαρίθμων ευκαιριών 
εις τήν πολιτικήν πρός έπέμόασιν.

2) Τό νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού 
δικαίου αποτελεί μορφήν γνώριμον ίίς 
τό οικονομικόν πεδίον, εις δ πρόκειται 
νά άναπτύξη τήν δράσιν της ή συστα
θησομένη έπιχείρησις, έχει τήν έπιστη 
μονικώς ορθήν οικονομικήν διάρθρωσιν 
(κεφάλαιον, αποσβέσεις. Ισολογισμός, 
λογιστικόν σύστημα), καί δύναται νά 
κινήται συμφώνως πρός τούς διέποντας 
τήν λειτουργίαν τών ιδιωτικών έπιχει- 
ρήσεων συγχρον.σμένους εμπορικούς 
καί οικονομικούς κανόνας, ιδιαίτατα δε 
διαθέτει τήν ικανότητα τής αυτόχρημα 
τοδοτήσεως. Άντιθέτως δέον νά μή πα- 
ροράται, ότι τά ύφιστάμενα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου κατέληξαν 
εις τήν προγματικότητα εις άποσυγκεν 
τρωμένας δημοσίας ύπηρεσίας.

3) Τό νομικόν πρόσωπον ιδιωτικού 
δικαίου, έφ’ όσον έν τώ μέλλοντι ήθελε 
παραστή ανάγκη προσφυγής εις τό ι
διωτικόν κεφάλαιον, δύναται να προσ- 
φέρη είς τόν χρηματοδότην μοροάς ή 
συνδυασμούς μορφών έπενδύσεως κα- 
θιστώσας εύχερεστέραν τήν χρηματοδό 
τησιν (λ.χ. εκδοσιν μετοχών, κοινών ή 
προνομιούχων κλπ.). Έξ άντιθέτου 
δέν είναι ευχερές νά συλλάβη τις μετο 1 
χικήν συμμετοχήν ιδιώτου χρηματοδό-. 
του εις νομικόν πρόσωπον δημοσίου 
δικαίου.

4) Δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά 
τής συσταθησομένης έπιχειρήσεως, ή
τοι ή άσκησις δημοσίου προνομίου, 
συνοδευομένου ύπό φορολογικών απαλ
λαγών καί ή ελλειψις τού κερδοσκοπι
κού χαρακτήρος άπαντώνται και παρ 
ήμΐν είς τάς παραχωρησιούχους άνωνύ 
μους έταιρίας, εις ας ώς γνωστόν συμ 
βοττικώς καθορίζεται, ότι ό μέτοχος 
απολαύει περιωρισμένου μερίσματος, 
μή δικαιούμενος νά κερδοσκοπήση εν 
τή έκμεταλλεύσει, έπέχει δηλ. οικονο- 
μικώς θέσιν ομολογιακού δανειστού.

5) Ή Εννοια Ενός εύρέος καί όατο 
τελεσματικού έλέγχου δέν αντνστρατειι 
εται πρός τήν νομικήν μορφήν τής α
νωνύμου έταιρίας, ως (απέδειξαν τα 
είς άλλας χώρας π. χ. έν Ήνωμέναις 
Πολιτείαις Εφαρμοζόμενα ρυθμιστικά 
συστήματα.

Κατ’ ακολουθίαν τών άνωτέρω, συμ | 
φώνως πρός τήν άποψιν τούτην, ή συ
σταθησομένη έπιχείρησις δέον νά λάδη ^ 
τήν μορφήν νομικού προσώπου ίδιωτι-, 
κοΰ δικαίου, ού τά όργανα θά δίπλα-( 
σ.ασθούν κατά τρόπον άνταποκρινόμε 
νον πρός τόν δημόσιον χαρακτήρα τής 
έπιχειρήσεως καί έφ’ ού, έν ανυπαρξία 
ειδικής ρυθμίσεως, 9ά έφαρμόζωνται αϊ 
γενικαΐ διατάξεις τού νόμου περί Ά
νωνύμων Εται ο ών.

Β". ΑΠΟΨΙΣ
Κατά τήν άποψιν τούτην, διά νά 

άνταποκριθή πληρέστερον είς τούς 
σκοπούς της ή συσταθησομένη έπι- 
χείρησις θά πρέπει νά ύποδυθή νο
μικήν μορφήν τοιαύτην, ώστε να ι
κανοποιούνται δύο βασικά αιτήματα, 
α) τής οίκονομ,ικής ότποδοτικοπητοςν 
ή όποια προϋποθέτει πρωτοβουλίαν 
καί ευθύνην καί, κατ’ άκολουθίαν α
νεξαρτησίαν καί εΰλιγισίαν κινήσεως 
καί β) TCU ουσιαστικού έλέγχου τον 
όποιον δέν δύναται ν’ άποφύγη ού- 
δεμία δημοσία έπιχείρησις.

Άλλ’ οΐ συνήθώς νομικοί τύποι, 
είτε τού νομικού προσώπου δημο
σίου δικαίου είτε τού ιδιωτικού ορ
γανισμού ύπό τήν μορφήν τής άνω- 
νόμου έταιρίας ή τής έταιρίας μι
κτής οικονομίας, είς τούς οποίους 
μέχρι πρό τίνος κατέφευγεν ή νομο
θεσία τόσον ή ημεδαπή όσον καί ή 
,αλλοδαπή, δέν είναι εις θέσιν κατά 
τό σημερινόν στάδιον τής διαμορφώ- 
σεως ένος νέου οικονομικού δικαίου, 
νά ΐκοινοποίηση τά αιτήματα τούτα. 
Διότι τό μέν νομικόν πρόσωπον τού 
δημοσίου δικαίου διέπεται κυρίως α
πό τήν φροντίδα τού έλέγχου, παρα
μελούν τήν άποδοτικότητα. ό δέ τύ
πος τής άνωνύμου έταιρίας ή άλ
λου άναλόγου ιδιωτικού όργανισμού, 

προσβλέπω-/ βασικώς είς την άπο-

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΚΑΙ Ο ΕΥΘΥΜΙΟ! ΚΕΧΑΓΙΑ!

Καθώς έγραψα στό προηγούμενο 
σημείωμα, ό Ευθύμιος Κεχαγιάς έ- 
στάλη τό 1852 στήν Ευρώπη άφ’ έ 
νός μέν γιά τήν κατασκευή νέων 
τραπεζικών γραμματίων, άφ’ έτέ- 
ρου δέ γιά νά μελετήση τόν θεσμόν 
τών Κρατικών Τραπεζών Γαλλίας 
ικοά ’Αγγλίας. Ό Κεχαγιάς, ήταν 
τότε 31 ετών καί υπηρετούσε στήν 
’Εθνική Τράπεζα της "Ελλάδος ώς 
«άρχηγός» έπί τοΰ Λογιστικού.

-Κατά συνέπειαν ό νεαρός άπε- 
σταλμένος είχεν άνάγκην άπό μιά 
σοβαρή καθοδήγησι. Στό σημείο 
αύτό ό Κεχαγιάς ύπηρξεν ευτυχής. 
Γιατί ποιος άλλος μπορούσε νά συμ 
δούλε όση τόν νεαρόν τραπεζιτικόν 
υπάλληλον καλύτερα άπό τόν Γε
ώργιο Σταύρου; Ό τελευταίος εί
χε τότε ήλικία 64 έτών. ’Έπειτα 
άπό μιά ζωή πού -κάβε της 6 ή μα 
ήταν «καρπός ώριμου σκέψεως», εί
χε πιά άποκ ρυσταλλώσε ι κατά τόν 
καλύτερο τρόπο τά πορίσματα θε
ωρίας καί πράξεως καί βρισκότανε 
περισσότερο άπό οίονδήποτε άλλον 
σέ θέσι νά συμβουλεύση καί νά 
καθοδήγηση.

Δέν πρόκειται ν’ άσχοληθοΰμε 
μέ δσα προφορικώς είπε ό Γεώρ
γιος Σταύρου στόν Κεχαγιά πριν 
άναχω ρήση. Γιατί τό νά δώση κα-

δοτικότητα, παραμελεί τήν άνάγκιιν 
έλέγχου.

Ό αναπόφευκτος αυτός άνταγω- 
νισμός μεταξύ τών δύο μορφών όδη- 
γεΐ είς τήν άνάγκην τής δημιουργίας 
μιάς νέας κατηγορίας «δημοσίας έπι
χειρήσεως», ένός έτέρου νομικού τύ
που άφ ιπταμένου τών παραδεδεγμέ
νων μορφών τόσον τής ιδιωτικής έ
πιχειρήσεως, όσον καί τής δημοσίας 
υπηρεσίας.

Εΐδικώτερον, ή έφαρμογή είς τάς 
επιχειρήσεις τοΰ δημοσίου τομέ- 
ως τής μορφής τής άνωνύμου έται
ρίας ουδόλως προσαρμόζεται πρός 
τάς άνάγκας καί τήν φύσιν τοΰ με- 
λετωμένου οργάνου.

1) Διότι ή άνώνυμος έταιρία προϋ
ποθέτει, δυνάμει τού διέποντος τού
την νόμου, τήν ΰπαρξιν πλειόνων 
εταίρων, ένώ έν πρσκειμένω μόνος 
έταϊρος θά είναι το Κράτος. Άφ’ 
έτέρου τά Κράιτος έχει Ιδιαίτερα 
συμφέροντα νά προστατεύση καί δέν 
δύναται νά θεωρηθή καί νά γίνη «έ
νας κοινός κεφαλαιούχος».

2) Διότι ή γενική συνέλειισις, τό 
βασικόν όργανον τής άνωνύμου έ
ταιρίας, θά είναι καθαρώς πλασμα
τική, δεδομένου ότι αύτη θά συγκρο- 
τηθή άπό κρατικούς άντ.προσώπους.

3) Διότι ένα άπό τά βασικά χα
ρακτηριστικά τής άνωνύμου έταιρί
ας είναι ή δι/νατότης τής κηρύξεώς 
της είς κ-ατάυτασιν π.τωχεύσεως, 
πράγμα τό όποιον θεωρείται ότι εί
ναι θεμελιώδης κύρωσις τής οικο
νομικής άπατυχίας τού ιδιωτικού ορ
γανισμού. Πτώχευσις όμως είναι 
δύσκολον νά νοηθή προκειμένου περί 
ένός τόσον μεγάλου καί βασικού 
διά τήν χώραν οικονομικού άργανι- 
σμ:ΰ, ό όποιος θά πρέπει νά λει- 
τουργή συνεχώς καί άπροσκόπτως.

4) Διότι ή άνώνυμος έταιρία εί
ναι βασικώς κερδοσκοπική έπιχεί- 
ρησιςι δηλαδή κσ.τευθύνέι κυρίως 
τήν δράσιν της είς άποκόμισιν τοΰ 
κατά τά δυνατόν μεγαλύτερου κέρ
δους. Άντιθέτως, οργανισμός, ώς 
ό νϋν μελετώμενος, δέν είναι δυνα
τόν νά κριθή άπό τό πραγματοποι- 
ούμενον κέρδος, άλλά άπό τήν παρε- 
χομένην γενικώς είς τήν κοινωνίαν 
ωφέλειαν. Εΐναι μάλιστα νοητή ή 
περίπτωσις κατά τήν όποιαν, διά 
γενικωτέρους οικονομικούς καί κοι-

(Συνέχεια είς τήν 5ην σελίδα)

Τού συνεργάτου μας κ. Ν. ΙΤΑΟΑΤΟΥ
λειοποίησιν καί τήν εύτυχίαν σου, 
διά νά γίνης είς έ αυτόν ωφέλιμος, 
είς τήν Τράπεζαν καί δΓ αχάτης είς 
τήν πατρίδα». Καί συνεχίζει: «Μέ 
δλην τήν Επιθυμίαν νά σέ ίδώ τε- 
λειοποιημένον καί ώφέλιμον, δέν 
θέλω στιγμήν περιττήν νά χάσης, 
άλλ’ ευθύς άφοΰ τά πάντα τελειώ- 
σης, νά έπιστρέψης Εδώ καί τό τα- 
ξίδιόν σου νά είναι ή συηαμωτέρα 
-καί οϊικονομικωτέρα άδός.». Στό 
γράμμα του πάλι της 26ης Μαΐου 
τοΰ γράφει: «Χαίρω διότι τελειο
ποιείσαι καί φωτίζεσαι, τά μόνον 
ώφέλιμον καί άσφαλές κεφόλα ιον». 
Νομίζει κανείς μέ τά λόγια αότά, 
ότι άκούει τόν άρχαΐον Έλληνα 
(Σοφόν, δταν Ελεγε πώς ή γνώσις, 
ή μόρψκοσις, αύτή ή πνευματική τε- 
λεισποίησις είναι «μόνον τών κτη
μάτων αθάνατον».

Άλλά δέν άρκεΐτα; μόνον σ’ αύ
τά. Τοΰ λέει καί κάτι άλλο πού 
πραγματικά μάς καταπλήσσει. Ό 
Εμπειρότατος Γ. Σταύρου, είχε με
λετήσει δλες τις πτυχές της ζωής. 
Τίποτε γι’ αυτόν δέν ήταν Απρό
βλεπτο. Έτσι, στό γράμμα του της 
5ης ’Ιουνίου 1852, γράφει τά έξης: 
«“Ολα αύτά δμως, καλώς πρόσε
ξαν νά φυλάξης μυστικά διότι ό 
φθόνος καί αυτά θά καταστρέψη 
καί τόν έ αυτόν σου. Μόνον έξ Εφό
δου δύναται κανείς τό καλόν νά 
κατορθώση είς τήν "Ελλάδα καί μέ 
τήν δύναμιν. “Εχε λοιπόν πρό ό- 
φθαλμών δτι σύ, έγώ καί Εν ύποκεί 
μενον θέλει γνωρίζωμεν δσα ένερ- 
γεΐς καί δχι τέταρτος. “Ακόυσαν 
τάς συμβουλάς μου διότι σύ τώρα 
έμβαίνεις είς τόν κόσμον καί άκό- 
μη δέν Επαθες, διά νά γνωρίζης δ- 
τι εϋρίσκονται καί θηρία Εχοντα 
μορφήν άνθρώπου.». Μέ άπλούστε- 
ρον, άλλά καί καυστικώτερον τρό
πον δέν μπορούσε ποτέ νά δυατυπω- 
θη μιά τέτοια άλήθεια. “Αν τό 
1852 συνέβαινε αύτό πού μέ λύπη 
όπιοσδήποτε παρατηρεί ό ιδρυτής 
της Εθνικής Τραπέζης, σήμερα με
τά Εναν αιώνα συμβαίνει πολύ πε
ρισσότερον. Πόσα καί πόσα πράγ
ματα δέν Εγιναν στήν Ελλάδα «έξ 
έφάδου», καί πόσα δέν Εγιναν για
τί δέν τά άφησαν νά γίνουν τά θη
ρία τά «Εχοντα μορφήν άνθρώπου».

"Εν τφ μεταξύ ό καιρός ’ περνού
σε. Ό Εύθύμιος Κεχαγιάς Επρεπε 
νά έπιστρέψη. Ό Γ. Σταύρου τοΰ 
τό υπενθυμίζει. Άλλά τοΰ τό γρά
ψει μ’ Εναν τρόπον άρκετά ευτρά
πελο. Στό γράμμα του της 26ης 
Αύγούστου 1852, τοΰ γράφει στό 
τέλος: «Στοχάσου καί περί Επι
στροφής, διότι δέν θέλομεν νά 
Φραγκεύσης».

Πλήν τού λόγου «νά μή ψραγ- 
κεύρη», ύπαρχου ν πολλοί άλλοι 
πού Επιβάλλουν τήν Επιστροφή τοΰ 
Κεχαγιά. Καί δ Γ. Σταύρου Επιθυ
μεί τήν Επιστροφή είλικρινά.

Παρά ταΰτα δμως εΐναι τόση ή 
Εμπιστοσύνη πού Εχει στόν Κεχα
γιά, ώστε καί κατά τό σηιμεΐον αύ
τό δέν τόν πιέζει.

«Πάλιν σοί τό λέγω πρός ήσυχί- 
αν σου, τοΰ γράφει, δτι άν τό κρί- 
νης εύλογον καί άναγκάιον νά άρ- 
Ιγοπορήσης κομμάτι, Εχεις δλην τήν 
Εξουσίαν, άλλά κράτησαν σημειώ
ματα».

Ό Κεχαγιάς Εμεινε Ακόμη στήν 
Ευρώπη δυό μήνες καί τόν Δεκέμ
βρη 1852 Από τό Λονδΐνον έπέστρε- 
ψε στήν "Ελλάδα.

Ν. Γ. ΣΤΑΘΑΤ0)Σ

νείς μιά συμβουλή σέ κάποιον δέν 
είναι καί τόσο περίεργο. Άλλά τό 
νά τόν σύμβουλεύη έπί Ενα χρόνο 
σέ κάθε γράμμα, πού τοΰ στέλνει 
τό πράγμα διαφέρει. Προκειμένου 
δέ γιά τήν περίπτωσί μας ή τακτι
κή αύτή τοΰ Γεωργίου Σταύρου 
φανερώνει τό ένδιαφέρον, τήν Αγά
πην, δλη τήν πατρική στοργή ένός 
προϊσταμένου πρός τόν υφιστάμε
νον.

Πρώτα - πρώτα τόν συμβουλεύει 
νά Ελθη σ’ έπαφή μέ ώρισμένα ση
μαίνοντα πρόσωπα, από τά όποια 6 
νεαρός απεσταλμένος, πολλά μπο
ρούσε νά ώφεληθη. Στό κέντρο 
τοΰ κύκλου τών προσώπων αύπών, 
ό Γεώργιος Σταύρου, Εβαζε τόν 
περίφημον Έϋνάρδον, μέ τόν όποι
ον τόσον είχε συνδεθη μετά τόν θά
νατο τοΰ Καποδίστρια. Στό γράμ
μα του τής 14ης Απριλίου 1852 
τοΰ γράφει:

«Ό κύριος καί ή κυρία Έϋνάρδ 
θέλει είναι τόν Μάϊον είς Παρίσια. 
Ευτυχώς διότι θά τούς γνωρίσης 
καί τούς θαυμάσης. Πρόσφερε τήν 
Από μέρους μου καί δλων τών "Ελ
λήνων ευγνωμοσύνην μας, φρόντι
σαν νά φωτισθης άπό τάς γνώσεις 
του.». Πώς πρέπει ό νεαρός Έλ- 
λην «νά φωτιχτθή άπό τάς γνώσεις» 
τοΰ Έϋνάρδου άναπτύσσει ό Γ. 
Σταύρου στό έπάμενο γράμμα του 
τής 24ης "Απριλίου. Καί τοΰ γρά
φει χάπι, πού φανερώνει τόν μετρη
μένο καί θετικόν άνθρωπο, τόν συ
νετόν καί τόν πλήρη σεβασμού γιά 
τό άνώτερόν του. Είναι ή συμβου
λή πού δόθηκε μιά φορά άπό Εναν 
πεπειραμένο καί σώφρονα άνθρω
πον καί πρέπει νά τήν άκολουθοϋν 
πάντα δλοι οί νέοι: «Αύποΰ τοΰ ά- 
ξιοσεβάστου ευεργέτου, γράφει ό 
Γ. Σταύρου έννοών τόν Έϋνάρδον, 
πολύ σέ παρακαλώ καί πολύ σοί 
τό παραγγέλω, νά προσπαθήσης 
νά Απόκτησης δχι μόνον τήν εύνοι
άν του, άλλά καί τήν έμπιστοσύ- 
ην του μέ πολλήν ταπείνωσιν καί 
δευκνύων πάντοτε δτι άμφιβάλλεις 
είς τάς ιδέας σου και παρακαλών 
αυτόν νά σέ φωτίση καί νά ένισχύ- 
ση τάς προτάσεις σου. Πάντοτε δ
μως νά τοΰ λέγης, δτι τώρα δπου 
ό Διοικητής σάς νομίζει είς τά Πα
ρίσια, μέ έπεφόρτισε, άφοΰ προη
γουμένως λάβω τήν συγχαπάθεσίν 
σας, τότε νά κάμω τά προβλήματα. 
Καπ’ αύτό τόν τρόπον, καί Εάν τό 
δλον δέν κατορθώσης καί τό μέρος 
ικατορθώνων, είναι πολύ είς ταύτας 
τάς περιστάσεις, καί τό περισσότε
ρον ή καλλιέργεια τοΰ πνεύματός 
σου προοδεύει είς τάς συζητήσεις 
μετά τοιούτων άνθρώτηών». Τί κα
λύτερα μποροΰσε νά τόν συμβου- 
λεύση. Μπορεί κανείς νά πή δτι τό 
τμήμα αύτό άπό τό γράμμα τοΰ Γ. 
Σταύρου, άποτελεΐ στήν π ιό έπιτυ- 
χή της συμπύκνωσι όλόκληρη κο
σμοθεωρία τής ζωής....

Είς έπόμενα γράμματά του ό Γ. 
Σταύρου, υπενθυμίζει στό νεαρό 
Κεχαγιά τό σκοπό, γιά τόν όποιον 
τόν Έστειλαν στήν Ευρώπη. Καί ά
πό τά γράμματα αύτά προκύπτει, 
τό έξης σημαντικόν: Τί Ιδέαν είχε 
ό Γ. Σταύρου, ό κατ’ έξοχήν άν
θρωπος της πράξεως, γιά τή θεω
ρητική μόρφωσι καί τήν έπιστημο- 
Vi κατάρτισι τοΰ άπεσταλμένου του. 
Στό γράμμα τ^ρ τής 15ης Μαΐου, 
γράφει: «Είναι άληθινόν δτι έστά- 
λης είς τό Εξωτερικόν, διά τήν κα
τασκευήν τών γραμματίων, άλλά 
είναι βέβαιον δτι έπιθυμώ τήν τε-



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ
Ό σχηματισμός τής νέας Κυβερνήσεως Εθεσε τέρμα εις τήν πολιτι

κήν έκκρεμότητα καί ή έπικειμένη έμφάνισις Εννοείται τής Εθνικής 
Άντιπροσωπίας, θά άποτελέση τον Επίλογον των προσφάτων σημαν
τικών γεγονότων. 'Από τής Επομένης τής ψήφου τής Βουλής ή νέα Κυ- 
βέρνησις Επωμίζεται τεράστιον βάρος ευθυνών, εϊδικώτερον δέ άνα- 
λαμβάνει τήν πλήρη καί ολοκληρωτικήν άξιοποίησιν τής ’Αμερικανι
κής Βοήθειας. Αΐ τεθεΐσαι κατά τάς τελευταίας ήμέρας βάσεις, αΐ Ε
ξονυχιστικά! συζητήσεις μετά τής ’Αμερικανικής 'Αποστολής καί ή 
χαραχθεΐσα γραμμή εις τό πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως παρέχουν 
ττολλάς Ελπίδας διά τό μέλλον. Χάρις εις τήν γενναιόφρονα πολιτικήν 
τής Εκείθεν τού ’Ατλαντικού μεγάλης Δημοκρατίας αΐ Ελληνικοί πλου 
τοπαραγωγικαί πηγαί θά άξιοποιηθοΰν καί ή σφύζουσα δραστηριότης 
του λαού μας θά δώση νέα δείγματα τής αξίας της. Ή νέα όδός, ή 
όποια άνοίγεται εις τήν Ελληνικήν οικονομικήν πραγματικότητα είναι 
•πλήρης άπά άγαθάς Ελπίδας.

ιΟΡΘΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έπικροτοΰμεν άπολύτως τήν δή 
λωσίν τού νέου υπουργού των Με
ταφορών, καθ’ ήν ούδεμία αΰξησις 
τής τιμής τού ήλεκτρικού ρεύματος 
θά Εγκριθή, προς τό παρόν, υπό τής 
Κυβερνήσεως. Θά ήθέλαμεν νά προ- 
έβαινον εις άναλόγους δηλώσεις ό
λοι οί κ. κ. ύπουργοι οΐ έχοντες 
άρμοδιότητα Επί τών πόσης φύσε- 
ως τιμών, εις τρόπον ώστε νά ανα
κοπή όριστικώς ή τάσις ώρισμένων 
όργανισμών ή ομάδων νά Επιβαρύ
νουν τό αρκετά άλλωστε ηύξημένον 
κόστος τής ζωής. Ή πολιτική αυ
τή 8ά ήτο ή μόνη όρθή και ή μόνη 
Ενδεδειγμένη.

ΒΑΣΙΜΟΙ ΕΛΠΙΔΕΣ
Ύποθέτομεν ότι αί σημειωθεΐσαι 

προσφάτως μεταβολαί εις τον το
μέα τής 'Ελληνικής Ραδιοφωνίας θά 
Επιτρέψουν ώστε νά πραγματοποιη
θούν αί Ενδεικνυόμεναι βελτιώσεις 
καί τροποποιήσεις. Ή Ραδιοφωνία 
είναι λειτουργία τόσον τεχνική όσον 
καί πνευματική, αί δέ δύο αύται 
πλευραί πρέπει νά συμβαδίζουν. 
Μόνον όταν γίνουν αί απαραίτητοι 
τεχνικά! βελτιώσεις καί τό πρό
γραμμα άποκτήση τήν άπαιτουμέ- 
νην πληρότητα, ή Ραδιοφωνία θά 
άποβή παράγων άντάξιος τής με
γάλης άποστολής του.

Τό βασικόν ελληνικόν δέμα

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΚΑΙ

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΔΕΙ Η ΣΚΩΤΙΑ
Τού συνεοψάτου μος κ. Γ. Α. ΚΟΡΟΜΗΛΑ

Κάθε χρόνο δίδεται είς τό ‘Εδιμ
βούργο ν ιτής Σκωτίας Ενα μεγάλο 
καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Φέτος υπο
λογίζεται δτι θ* άρχύση καί πάλιν 
τόν Αύγουστον, και γι’ αύτό δταν 
πρό μηνός Ενας "Αθηναϊκός καλλι
τεχνικός όμιλος Ελαβε τηλεγράφη
μα τών όργανωτών νά μετάσχη καί 
νά συναντηθή δι’ Εκπροσώπου μέ 
τόν παρεπιδημούντο είς τάς ’Αθή
νας κατ’ Εκείνην τήν Εποχήν δήμαρ
χον τού ’Εδιμβούργου, κανείς δέν 
έξενίσθη. "Υπήρχε χρόνος μεγαλύ
τερος τών πέντε μηνών διά κάθε 
προεργασία μιάς άρτιωτάτης έμφα- 
νίσεως. Μάλιστα, συζητήσεως γενο- 
ιμένης, έθαύμασαν όλοι τους Σκο
τσέζους, πού τόσον καιρόν πριν Ε
τοιμάζουν τα τουριστικά τους φε- 
στιβάώ.

Ή Εκπληξις τού "Ελληνος άντι- 
πρσσώπου όμως, ύπερέβη κάθε προ 
ηγούμενο δταν ό Λόρδος Δήμαρχος 
τού έγνώρισε δτι τώρα μελετούν 
καί όργανώνουν τις καλλιτεχνικές 
Εκδηλώσεις τού 1951. Διότι ώς σύ-

στημα Εργασίας Εχουν τήν προε
τοιμασίαν τού Επομένου φεστιβάλ, 
πριν άπό τήν Εναρζιν τού προηγου
μένου. Καί Επειδή στήν Ελλάδα δ- 
σα πολλά περί τουριστικών Εκδη
λώσεων λέγονται προσπαθούμε νά 
τά Εφαρμόσομε μόνον άψού τό κα
ράβι μέ τούς ξένους φανή στις 
Φλέβες περίπου, δέν θεωρώ άσκο
πο νά σημειώσω αύτά τά όλίγα.

Δέν ώφελεΐ νά σταλούν διά του
ριστικός σπουδάς ύπάλληλοι είς τό 
Εξωτερικόν. "Ας διατεθούν τά κον
δύλια γιά νά γνωρίσουν αυτοί οι 
ίδιοι τήν Ελλάδα. "Οχι διά βιβλί
ων ή καί άπό ειδικά μαθήματα, 
άλλά μετακινούμενοι άπό πόλεως 
είς πόλιν, άπό κάθε άξιοθέατο το
πίο σέ όλους τούς άρχαιολάγικούς 
χώρους.

"Αν αύτοί οί ίδιοι δέν μάθουν τήν 
Ελλάδα, ώς σύνολον χώρου καί 
ώς λεπτομέρειαν τόπου, Αποκλείε
ται νά άποδώσουν μέ τόν τρόπον 
Εκείνον πού τόσο θαυμάζουμε στους 
ξένους. Μόνο μέ τις σύγχρονες έ-

Mk) Iv&oycpouoq άναδρομή

ΙΑ ΜΑΒΙΑ ΑίΤΙΚΑ ΚΙΤΡΑ
MM III ΠΙΙΙΙΟΤΕΜΓ ΜΙΙΡΜ1Ι

ΔΙΠΛΑΣΙΟΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ToO ouvepYorou μας ΑΑ. ΠΑΠΑΑΗΜΑ
Τά άρμόδια υπουργεία ήρχισανι Άρρενες 1.324.942. Θήλεις 1. 

τήν προεργασίαν διά τήν νέαν ά-| 307.010. Σύνολον: 2.631.952. 
πογραφήν του πληθυσμού τής'Ελ- Άπό τάς δημοσιογραφικός πλη

’ΤΟ''"

λάδος. Ή άπογραφή θά γίνη έπί 
τή βάσει τών συγχρονισμένων με 
θόδων, ποΰ διασφαλίζουν τάς πλή 
ρεις καί λεπτομερειακός διατσ- 
φίσεις, διά τόν καταρτισμόν τών 
σχετικών στατιστικών.

Ή τελευταία άπογραφή είχε γί 
νει, ώς γνωστόν, είς τά 1928. Α! 
έπακολουθήσασαι διεθνείς καί έσω 
τερικαί άνωμαλίαι παρημπόδισαν 
τήν νεωτέραν άπογραφήν. "Αν δ
μως παραβάλωμε τάς παλαιοτέ- 
ρας άπογραφάς μέ τήν σημερινήν 
δημογραφικήν πραγματικότητα, θά 
ίδοΰμε, ότι παρουσιάζουν μίαν κτυ 
πητήν άντίθεσιν, προ πάντων εις 
τά μεγάλα έλληνικά άστικά κέν
τρα.
Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1896

Ή άπογραφή τοΰ 1896, είς τήν 
έποχήν μέ άλλους λόγους, όπου τά 
σύνορα τής χώρας μας έφθαναν 
μέχρις Όλύμπου, χωρίς τήν "Ηπει 
ρον καί χωρίς τήν Κρήτην, έμφανί- 
ζει το σύνολον τού ελληνικού πλη
θυσμού 2.433.806 κατοίκους (1 
266,816 άρρενας καί 1.166.990 
θήλεις). Η υπεροχή τών άρρένων 
έπί τών θηλέων ήτο 99.826 
Η ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 1908

Ή άπογραφή όμως, ή όποια έγέ 
νέτο είς τά 1908 παρουσίασε μίαν 
διαφοράν τοΰ πληθυσμού τής 'Ελ
λάδος, έπί πλέον, κατά 198.146 
κατοίκους.

Κατά τήν άπογραφήν τοΰ 1908 
ό πληθυσμός τής χώρας μας έμφσ 
νίζεται ώς έξης:

ροφοριας τής έποχής μαθαίνομεν, 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΥΣ

ότι ή γενομένη είς τό 1908 άπο
γραφή έπέτυχε τελείως, είς βαθ
μόν μάλιστα τοιούτον, ώστε πολλά 
ευρωπαϊκά κράτη θά έζήλευαν αύ- 
τήν. Ή έπιτυχία — προστίθεται— 
τιμά ϋπερβαλλόντος τόν τμηματάρ- 
χην καί διευθυντήν τού άρμοδίου 
τμήματος (δέν εϊχεν ίδρυθή άκόμη 
τότε τό ΰπουργείον τής ’Εθνικής 
Οικονομίας καί αί σχετικά! ΰπηρε- 
σίαι ΰπήγοντο είς τό ύπουργεΐον 
τών ’Εσωτερικών) κ. Γεώργιον Χω- 
ματιανόν, όστις έν πλήρει συνειδή- 
σει τής σπουδαιότητος τοΰ πράγ
ματος, κατόρθωσε νά ύπερπηδήση 
πλεϊστα έμπόδια, νά διασκεδάση 
διαφόρους προλήψεις καί νά παρου 
σιάση τοιαΰτα ζηλευτά αποτελέ
σματα».

Ίδοΰ αί λεπτομέρειαι τής άπο- 
γραφής τοΰ 1908:

!. Αττικής
2. Βοιωτίας
3. Φθιώτιδας
4. Φωκίδος
5. Αίτ)νανίας
6. Ευρυτανίας
7. Άχαΐας
8. Ηλείας
9. Άργολίδος
10. Κορινθίας
11. ’Αρκαδίας
12. Μεσσηνίας
13. Τριφυλίας
14. Αακεδαίμονος
15. Λακωνικής 
1 6. Εύβοιας
17. Κυκλάδων
18. Κερκύρας
19. Λευκάδας
20. Κεφαλληνίας
21. Ζακύνθου
22. Άρτης
23. Λαρίσσης
24. Μαγνησίας
25. Τρικάλων
26. Καρδίτσης

Αρρενες 181.818

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

33.857 
58.050 
28.689 
74.115 
23.105 
77.441 
53.319 
39.966 
33.911 
75.270 
64.025 
45.618 
38.700 
28.289 
58.307 
63.990 
49.642 
20.645 
35.202 
21.231 
20.801 
51.571 
51.(794 
47.273 
47.973

’Από μιά ματιά, είς τόν Αναλυ
τικόν αύτόν στατιστικόν πίνακα, 
βλέπομε ότι είς τούς Νομούς Εύρυ 
τανίας, Αργολίδας, Κορινθίας, Άρ 
καδίας, Αακεδαίμονος, Λακωνικής, 
Κυκλάδων, Κεφαλληνίας καί "Αρτης 
τ°_ γυναικεΐον φΰλον ύπερτεροΰσε 
τού άνδρικού. Είς μερικούς μάλιστα 
νομούς, όπως είς τόν Νομόν "Αρ

Θήλεις 159.429
Σύνολον
341.247

31.959 65.816
54.278 112.328
33.557 62.236

» 67.250 141.365
24Ό87 47.192
73.477 150.918
50.491 103.810
41.977 81.943
37.318 71.229

» 87.054 162.324
$ 63.966 127.991
» 44.905 90523
» 48.406 87.106
» 33.233 61.522
» 58.596 116.903
» 66.388 130.378
» 49.929 99.871
» 20.541 41.186
» 36.033 71.235
» 20.271 42.502

40.479 61.280
43.495 95.066
51.648 102.742
43.275 90.548
44.968 92.941

της, τά θηλυκά Εμφανίζονται δι-
πλάσια τών άρρένων (20.801 άρ-
ρενες καί 40.479 θήλεις)

Οί χρονογράφοι τής έποχής δέν 
μάς πληροφορούν πώς έλύετο είς 
τους νομούς αύτούς, τό πρόβλημα 
τών γάμων, δοθείσης μάλιστα καί 
τής άκρας ηθικής αύστηρότητος, ή 
όποια έβασίλευεν είς τά ‘Ελληνικά

άστικά κέντρα καί εις τήν ύπαι
θρον.

Είναι έν τούτηις γεγονός, ότι 
είς τήν ‘Ελληνικήν ύπαιθρον, όπως 
συμβαίνει καί σήμερα, καί αΐ βα
ρύτεροι άκόμη χειρωνακτικά! έργα 
σίαι, έξετελούντο άπό γυναίκας.

Φαντάζεσθε τώρα, τήν ’Αθήνα 
μέ 175.000 κατοίκους καί τόν Πει
ραιά μέ 75.000. Δέν είχε βέβαια, 
έπεκταθή οικοδομικός, έμπορικώς 
καί βιομηχανικός τότε, ή ελληνική 
πρωτεύουσα καί τό έτιίνειον. Το 
Πατήσια, οί Αμπελόκηποι, ή Κολο 
κυνθοΰ καί ό Βοτανικός έθεωρούντο 
... έξοχαί! Ή συγκοινωνία μέ τά 
έν λόγφ άκρα τών ’Αθηνών, έξετε- 
λεΐτο μέ ίπποκίνητα τράμ. Τόν Ε
πόμενο χρόνον, εις τά 1909, έτέθη 
σαν είς χρήσιν τά ήλεκτρικά τράμ.

’Εν σχέσει τώρα, μέ τήν οΐκονο 
μικήν ζωήν τού τόπου, κατά τό 
1908, αρκεί νά σημειωθή ότ: αΐ ά- 
ποδοχαί ένός τραπεζιτικού ύπαλλή 
λου, μετά πολυετή έργασίαν, δέν 
ΰπερέβαιναν τάς 200 δραχμάς μη- 
νιαίως — μισθός σημειωτέον, ό 
οποίος έθεωρεΐτο τότε Ικσνοποιητι 
κός, δικαιολογημένως, άφοΰ τά ή- 
μερήσια έξοδα διά τήν διατροφήν 
μιάς πενταμελούς οικογένειας δέν 
ΰπερέβαιναν τάς δύο δραχμάς! Υ
πήρχαν, άλλωστε, έν χρήσει τότε 
τό δίλεπτον και τό μονόλεπτον ! 
Πρέπει, έξ άλλου, νά σημειωθή δ- 
τι κατά τά πραγματικός Ειδυλλια
κά έκεϊνα χρόνια, είς δλας σχεδόν 
τάς κοινωνικάς τάζεις καί εις τάς 
πλέον εύπόρους άκόμη, τό λιτοδί- 
αιτον έκυριαρχοΰσε, χωρίς τούτο 
νά θεωρήται ύπό τών διαιτολόγων, 
ώς υποσιτισμός. Τό ότι άλλωστε 
δέν ήτο ύποσιτισμός τό άποδεικνύ- 
ουν καί αί στατιστικοί τής θνησιμό 
τητος τής έποχής έκείνης, αΐ όποι
οι έν συγκρίσει προς τάς σημερι
νός παρουσιάζουν μίαν άναλογίαν 
κατά πολύ μικροτέραν τών συγχρό 
νων στατιστικών. Καί αύτό άποδει 
κνύει ότι ή κοιλιοδουλεία είναι συ 
νήθεια πολύ μεταγενέστερα μέ ό- 
δυνηρά έπακόλουθα καί άντίθετα 
πρός τήν Ελληνικήν ιδιοσυγκρα
σίαν.

ΑΔ. Δ. ΠΑΠΛΛΗΜΑΣ

πισκέψεις θά μπορέσουν νά Εχουν 
σαφή έπίγνωσιν τού τί τό άξιοθέα- 
τον ύιπάρχει σήμερα, πώς μπορεί 
κανείς καλύτερα νά τό χααή καί 
ποιοι τρόποι προσφέρονται διά νά 
φβάση ώς αυτό μέ όσο τό δυνατόν 
λιγώτερες ταλαιπωρίες. Επίσης θά 
ξέρουν Επακριβώς τά Εξοδα καί 
τούς συνδυασμούς Εκείνους πού θά 
Επιτρέψουν στους ξένους νά άπο- 
ικτήσουν πολλές καλές έντυπώσεις, 
Εστω καί άν διαθέτουν λίγες ήμέ- 
ρες καί όλιγώτερον χρήμα ή καί 
τανάπαλιν. Φυσικά όλα αύτά, τώρα 
πρέπει νά γίνουν μετά τις δημιουρ- 
γημένες άπό τά πολεμικά γεγονό
τα συνθήκες.

Γνωρίζω, ότι θό μοΰ άπαντήσουν 
οί αρμόδιοι πώς όχι μόνο ξεύρουν 
ό/Τι γράψω άλλά καί συστηματικά 
τά Εφαρμόζουν. Εκείνο πού αγνο
ούν είναι δτι Εστω κΓ άν Εχουν τήν 
καλλίτερη θέλησι τού κόσμου Απο
κλείεται νά 'ικανοποίηση τόν ταξι
διώτην ό υπάλληλος, πού Ετοιμά
ζει Εκδρομές καί δρομολόγια ή δί
νει ύπεύθυνες πληροφορίες καθιαμέ 
νος στό γραφείο καί φυλλομετρών
τας τά συνήθως λανθασμένα Εντυπα 
δρομολόγια ή τις Εγκύκλιες δια
ταγές τής Γραμματείας Τουρισμού, 
πού Εφαρμόζονται σπανίως καί μό
νον διά νά άποτελέοουν τήν έξαί- 
ρεσιν τού κανόνος.

Πέρσι τό ’Αρχαιολογικά Μου
σείο είχε μόνον άγγεΐα νά επίδει
ξη καί είς τήν πλέον σκοτεινήν του 
αίθουσα τόν Ηνίοχο. Καί δμως 
αύτός ένδιέφερε τουριστικώς περισ
σότερον παρά τά άλλα πού προτι
μούσαν οί άρχαιολόγοι. Φέτος τό 
είς Ρόδον Γράφεΐον τοΰ Τουρισμού 
δέν είδοποιήθη .περί τής Εκεί άφί- 
ξεως τοΰ Λόρδου Δημάρχου τού ’Ε
διμβούργου, παρά μόνον όταν αύ
τός ιδιωτικός τό έπεσκέφθη. Καί 
διά τήν καλοκαιρινή τουριστική 
σαιζόν, ή Γενική Γραμματεία ή ρώ
τησε διαφόρους ιδιωτικούς καλλι
τεχνικούς όργανισμούς, τί θά ήδύ- 
ναντο νά προσφέρουν είς τούς ξέ
νους πού ένδέχεται νά μάς έπισκε- 
φθοΰν.

Είς Εθελοντικήν έργασίαν. είς ι
διωτικός προσφοράς καί καλλιτε
χνικός πρωτοβουλίας άνευθύνων 
άνθρώπων δεν μπορεί νά βασίζεται 
Ενα κράτος έφαρμόζον τουριστικήν 
πολιτικήν. Χρειάζεται σο&αρότης, 
περισσοτέρα κρίσις καί πλήρης όρ- 
γάνωσις. "Οχι τής τελευταίας στιγ
μής, άλλά μακρόπνοη καί Εξααφα- 
λίζουσα κάθε Ενδεχόμενο.

Οί Σικώτοι άν καί Εφαρμόζουν 
τόν τουρισμόν άπό πολλά Ετη, Ε
χουν δέ πείρα, όπως απέδειξαν μέ
χρι σήμερα τά φεστιβάλ τους, τά 
όργανώνουν δεκατέσσαρες μήνες 
ένωρίτερα. Δέν ζητώ νά τούς άκο- 
λουθήαωμε τώρα είς τά πρώτα μας 
βήματα. Κάποτε δμως άσφαλώς θά 
πρέπει νά τούς μιμηθόμεν. Τότε θά 
οικοδομήσομε τό μέλλον μας. Σή
μερα, πρέπει νά περιμαζέψωμε κά
θε τουριοτικώς έκμεταλλεύσιμον 
πού φθίνει. Διότι Ενώ ή συντήρησις 
μπορεί νά ξαναφέρη τήν άνθησι, ή 
φθορά όδηγεΐ άσφαλώς στήν κατα
στροφή, άπό τήν όποιαν μόνον ό 
φοίνιξ άναγενναται.

Καί αύτό δυστυχώς, μόνον μύθος 
μάς τό βεβαιώνει.

Λ. Γ. Κ.



ΛΙΑ ΤΗΝ FVHMFPIAN ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 
Δ ΙΑ ΣΕΙΡΑΣ ΕΡΓΟΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΙ)! ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΟΑΟΜΗΣΕΩΣ

ΤΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ)! ΕΚ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ
‘Η βοήθεια προς τά διάφορα ιδρύματα

(Συνέχεια έκ τής 1ης Σελίδας) 
ύπό τής Κεντρικής Επιτροπής Δα
νείων συνέχισιν χορηγήσεως δανεί
ων προς ίδιωτικάς επιχειρήσεις ώς 
κα'ι τήν έξασφάλισιν συνεχοΰς προό 
δου είς τήν άνόρθωσιν. Έκ τοϋ έν 
λόγφ ποσοΰ 42.279.000 δολλάρια 
καί 123.245.000.000 δραχμαϊ δυ- 
νανται οϋσιαστικώς νά δαπανηθοϋν 
μέχρι τής 30ής Ιουνίου 1950.

Ή Κεντρική Επιτροπή Δανείων 
Ιδρύθη διά τήν έγκρισιν δανείων χο 
ρηγουμένων έκ κεφαλαίων προορι- 
ζομένων διά τήν άνόρθωσιν ως και 
διά τήν έξάσκησιν έποπτείας και 
παροχής συμβουλών πρός 11 συμ- 

‘ίιετεχούσας Ελληνικός Τραπέζας 
σχετικώς μέ τήν κατανομήν δανεί
ων. Λόγφ τοϋ γεγονότος δτι ή Ε
πιτροπή αΰτη κατεκλύσθη άπό αι
τήσεις διά τήν χορήγησιν δανείων, 
έδημιουργήθησαν πρόσθετοι άπαι- 
τήσεις είς χρήμα και προσωπικόν 
διά τήν τρέχουσαν οικονομικήν χρη 
σιν τήν λήγουσαν τήν 30ήν Ιουνί
ου 1950. Ποσόν 1.750.000.000 
δραχμών θά καλύψη τάς έν λόγφ 
άνάγκας.

Διά τροποποιήσεως γενομενης έ- 
πί προγενεστέρας συμβάσεως αύξά 
νεται το ποσόν τό μέλλον νά κά
λυψη τήν δαπάνην έπισκευής δύο 
κυματοθραυστών είς τον λιμένα 
Καρλόβασι τής νήσου Σάμου άπό 
700 έκατομ. είς Ί .000.000.000 δρ.

ΔΓ έτέρας τροποποιήσεως ηύξή- 
θησαν αΐ δαπάναι έπισκευής του 
είς Κατα'κωλον κυματοθραύστου ά
πό 680 έκατ. εις 2.080.000.000 
δραχμάς.

Τροποποίησις έγένετο είς τήν 
συμφωνίαν διά τήν άνακατασκευήν 
τού κυματοθραύστου τού λι μένος 
Κύμης τού (σημαντικωτέρου αλιευ
τικού λιμένος τής νήσου Εύβοιας) 
διά τής όποιας προ βλέπεται δαπά 
νη 2.500.000.000 δραχ. άντΐ τού 
άρχικώς ύπολογισθέντός ποσού 1, 
000.000.000 δραχμών.

Ποσόν μή ύπερβαΤνον τά 300. 
000.000 δραχμάς διατίθεται δι’ έ- 
πισκευήν τής κεφαλής τού κυματο
θραύστου είς τον λιμένα τής νήσον 
Ύδρας, ήτις άποτελεΐ ένα τών με- 
γαλυτέρων κέντρων σπογγαλιείας 
τής Ελλάδος.

Ποσόν μή ύπερβαΓον τά 300. 
000.000 δραχμών κατελογίσθη δια 
συμπληρωματικήν έπισκευήν τών 
κρηπιδωμάτων τού λι μένος τής Στυ 
λίδος, δστις έξυπηρετεί τήν άγρο- 
τικήν περιοχήν τής επαρχίας Φθιώ 
τιδος είς τήν Κεντρικήν Ελλάδα

Ενεκρίθη δαπάνη μή ύπερβαί- 
νουσα τό ποσόν τών 700.000.000 
δραχμών διά τήν κατασκευήν κρη
πιδώματος τοϋ λ ι μένος Πόρτο — 
Αάγο, μεταξύ Καβάλλας κα'ι ’Αλε- 
ξανδρουπόλεως.

Ενεκρίθη δαπανη ούχί άνωτέρα 
τών 330.000.000 δι’ έπισκευάς και 
κατασκευήν έργων είς τούς λιμένας 
Παροικία, Νάουσσα καί Πίσω Λι
βάδι, τρεις λιμενίσκους τής νήσου 
Πάρου.

ΕΤΕΡΑΙ ΔΑΠΑΝΑ!
Απεψασίσθη ή διάθεσις ποσοΰ 

μή ύπερβαίνοντος τά 60.000.000

δραχμών διά τήν κατασκευήν τής 
προκυμαίας τού λιμένος Κυπαρίσσι 
ας είς τό χωρίον Λακωνία είς τήν 
Πελοπόννησον.

Άνεθεωρήθη τό διά τήν έκβάθυν- 
σιν τού Ισθμού τής Πρεβέζης κα- 
θορισθέν ποσόν έκ 465.600.000 
δραχ. είς 715 έκατ. δρχ. λόγφ τών 
έπενεχθεισών είς to άρχικόν πρό
γραμμα μεταβολών.

Λόγοι υψηλότερου κόστους και 
ή άνάγκη έτι μεγαλυτέρας έκβαθύν 
σεως τού ’Ισθμού τής Λευκάδας ά- 
πήτησαν μίαν αϋξησιν έξ 830.000. 
000 δραχ. έκ τού άρχικοΰ πόσου 
τών 580.000.000 δραχμών.

Ποσόν μή ύπερβαϊνον τά 200. 
000.000 δραχμών διετέθη διά τήν 
έκβάθυνσιν τοϋ λιμένος τής Σύρου, 
ϊνα καταστή δυνατόν δπως ό λιμήν 
οΰτος χρησιμοποιήται κατά τήν χει 
μερινήν περίοδον ώς λιμήν καταφυ
γής, οπότε πρέπει νά άποψεύγεται 
τό άνοικτόν πέλαγος.

Ποσόν 21.100 δολλαρίων ή τό 
είς συνάλλαγμα ίσόποσον αυτού ώς 
και 32.000.000 δραχ. διετέθησαν 
διά τήν προμήθειαν άνταλλακτικων 
διά βυθοκόρους καί τού ρυμουλκού 
«Τίγρις».

Ενεκρίθη δάνειον 650.000.000 
δραχμών έκ κεφαλαίων τού είς 
Δραχμάς Λογαριασμού Άνασυγκρο 
τήσεως πρός τό λιμενικόν ταμεΐον 
τού Πλωμαρίου (τό όποιον θςτ έξο 
ψληθή ύτίό τού έν λόγφ Ταμείου) 
διά τήν χρηματοδότησιν επισκευών 
είς τόν κυματοθραύστην τοϋ Πλω
μαρίου. Ό λιμήν έξυπηρετεΐ εύρεΐ- 
αν γεωργικήν περιοχήν τής νήσου 
Λέσβου.

Ενεκρίθη ποσόν 5.000.000.000 
δραχ. διά πρόσθετον έργασίαν είς 
τόν λιμένα τής Θεσσαλονίκης, ϊνα 
οΰτος δυνηθή νά καλύψη τάς πραγ 
ματικάς άνάγκας συγχρόνου λιμέ
νος. Ή έργασία αϋτη περιλαμβά
νει τήν έκ νέου κατασκευήν παλαι
ών κρηπιδωμάτων ώς καί τήν κα
τασκευήν νέων κρηπιδωμάτων καί 
έργων έκβαθύνσεως.

Σ υνεφωνήθη πρόσθετος δαπάνη 
6.000.000.000 δραχ. διά τήν κογγο- 
σκευήν έπιπροσθέτων κρηπιδωμά
των καί μελλοντικών έργων έκβαθύν 
σεως.

Ετέρα σύμβασις προβλέπει τήν 
κατασκευήν γενικής άποθήκης είς 
τόν λιμένα τής Θεσ)νίκης μέ δαπά
νην ούχί άνωτέραν τών 7.700.000. 
000 δραχμών. Επίσης οΰτος θά 
έφοδιασθή μέ λιμενικά μηχανήματα 
ώς γερανούς, τζήπ, αύτοκίνημα μέ 
άμάίωμα διά 7 ή 9 πρόσωπα (sta
tion wagons), άνατρεπόμενα φορτη
γά κλπ., άτι να θά στοιχίσουν ούχί 
περισσότερον τών 616.537 δολλα- 
ριων ή τό ίσόποσον αύτών είς ξέ
νον συνάλλαγμα.

Τροποποιήσεις είς προγενεστέ
ρας συμβάσεις διά τήν κατασκευήν 
γεφυρών, τηλεπικοινωνιών, ώς καί 
διά τήν καταβολήν άποζημιόυεως 
είς ίδιοκτήτας άπαλλοτριουμενων 
περιοχών καί σταθμών ΣΕΚ άνεβί- 
βασαν τά άπαιτούμενα προς τούτο 
κεφάλαια άπό 9.300.000.000 είς 
37.361.000.000 δραχμάς. Είς μερι 
κάς περιπτώσεις μέρος τών έν λό-

, γφ κεφαλαίων δυνατόν νά χρήσιμο 
I ποιηθή διά τήν προμήθειαν έργα- 
λείων κα'ι τήν άπόσβεσιν μηχανη- 

I μάτων.
Έτερον ποσόν 9.646.000.000 

1 δραχ. έχει διατεθή διά τήν έκ νέου 
κατασκευήν καί έπισκευήν τροχαίου 
υλικού τών ΣΕΚ, ώς άτμομηχανών, 
καί επιβατικών καί φορτηγών άμα- 

I ξων.
I Σ υνεφωνήθη έπίσης ή χορήγησις 
ποσού 657.600.000 δραχ. διά τήν 
κατασκευήν γραμμών καί τηλεπικοι 
νωνιών τού δικτύου τών ΣΠΑΠ, ώς 
κα'ι διά τήν καταβολήν άποζη μ ιώ- 
σεως είς τούς ίδιοκτήτας τών άπαλ 
Αοτριουμένων περιοχών. Έτερον πο 
σόν 621.600.000 δρχ. θά καλύψη 
άνάγκας έπιδιορθώσεως κατεστραμ 
μένου καί διασωθέντος τροχαίου υ
λικού.

ΤΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τό βιομηχανικόν πρόγραμμα τής 
1 Ελλάδος πρόκειται νά έπιταχυνθή 
μέσφ μελετών τού ορυκτού πλούτου 
τής χώρας, έπιχει ρήσεων δευτερευ- 
ούσης σημασίας, ώς καί περί τών 
δυνατοτήτων τής μηχανοποιήσεως 
καί τής βελτιώσεως μεθόδων έκμε- 
ταλλεύσεως μεταλλείων καί μέσφ 
άλλων έρευνών, ή δαπάνη τών ό
ποιων δέν θά άνέλθη πέραν τού είς 
δραχμάς ίσοπόσου 350.000 δολλα 
ρίων, ώς καί τοϋ ίσοπόσου είς ξέ
νον συνάλλαγμα 2.250.000 δολλα
ρίων. Τά έν λόγφ ποσά θά κατα
βληθούν κατά προτίμησιν έκ κεφα
λαίων προερχομένων έκ τραβηκτι- 
κών δικαιωμάτων, συμφωνιών κλή- 
ριγκ ή έλευθέρου συναλλάγματος.

Άπεφασίσθη ή ένέργεια μελετών 
καί δοκιμών έπί κοιτασμάτων λι
γνίτου, ώς ή διάτρησις αύτών διά 
συγχρόνου λήψεως δειγμάτων είς 
Αλιβέριον καί Κύμην τής νήσου 

Εύβοιας ώς καί είς άλλας περιοχάς 
μέ δαπάνην ούχί άνωτέραν ποσού 
81.080 δολλαρίων ώς καί ίσόποσον 
91.000 δολλαρίων έκ τού είς δραχ
μάς Λογαριασμού Άνασυγκροτή- 
σεως.

Έτέρα σύμβασις ύπεγράψη διά 
ποσόν 15.000.000 δρχ. ώς κα'ι τού 
ίσοπόσου είς γαλλικά φράγκα 4. 
600 δολλαρίών δι’ έρευναν τών δυ
νατοτήτων τής μετατροπής τού λι
γνίτου είς κώκ.

Βρεταννική μηχανολογική εται
ρία θά άναλάβη τήν διενέργειαν λε
πτομερούς έρεύνης, περιλαμβανού- 
σης έπιτοπίους μελέτας καί δοκιμάς 
διά τήν λήψιν τών άναγκαιουσών 
πληροφοριών ώς καί στοιχείων σχε 
τικών πρός τήν άνάπτυξιν βιομηχα 
νίας σιδήρου καί χάλυβος έν Έλ- 
λάδι. Η δαπάνη καθωρίσθη είς 
100.000.000 δραχ. ώς καί είς ξέ

νον συνάλλαγμα, μή ύπερβαίνοντος 
τό ίσόποσον 20.000 δολλαρίων, έκ 
τών οποίων ποσόν 7.000 δολλαρίων 
θά διατεθή έξ έλευθέρων δολλαρίων 
τής Τραπέζης τής Ελλάδος καί 
τό ίσόποσον 13.000 δολλαρίων είς 
λίρας Αγγλίας, θά διατεθή έκ τών 
όφειλομένων ύπό τού Ηνωμένου Βα- 1 
σιλείου είς τήν 'Ελλάδα τραβηκτι-' 
κών δικαιωμάτων.

Απεψασίσθη ή διενέργεια παρό
μοιας έρεύνης πρός καθορισμόν τής

δυνατότητας ίδρύσεως βιομηχανίας 000.000.000 δρχ. διά συντήρηση» 
άλουμινίου έν Έλλάδι. Μέρος τής καί έκ νέου κατασκευήν ώρισμένων 
μελέτης θά καθορίση τόν τύπον καί j εθνικών οδών έτροποποιήθη δι’ αύ- 
τό μέγεθος τών άπαιτουμένων έγ-1 ξήσεως τοϋ άρχικοΰ ποσού μέχρι 

. καταστάσεων πρός παραγωγήν ά- 33.007.000.000 δραχμών.
| λουμινιού διά τής χρησιμοποιήσεως : Διά τήν άποκα τάστασιν τών μέ· 
| ελληνικού βωξίτου, λιγνίτου, σόδας σων στεγάσεως ώς και διά τήν ά- 
! καί άσβέστου. Ποσόν 50.000.000 : νέγερσιν οικημάτων, .-τροπνποιήθη 
ί δραχμών ώς καί τό ίσόποσον είς προγενεστέρα σύμβασις πρός κα
ί ελβετικά φράγκα 15.000 δολλαρί-; λυψιν δαπάνης 68.400.000.000 δρ. 
ον θά άπαιτηθή πρός τόν σκοπόν I ώς πρόσθετον κεοάλαιον διά την 

| αυτόν. περίοδον άπό Ιουλίου μέχρι Δε-
Έπισκευαί είς διαδρόμους προσ-κεμβρίου 1949 

γειώσεώς άεροπλάνων καί διελεύσε; Υπεγράφη σύμβασις διά τήν έ
ως αυτοκλήτων ώς καί είς χώρους πισκευήν τήν έκ νέου κατασκευήν 
σταθμεύσεως και λοιπούς χώρους1 και άνέγερσίν σχολείων μέ όάπά- 
έν τφ άεροδρομίφ Ελληνικού έξω' νην 9.600.000.000 δραχμών έκ τού 
τών ‘Αθηνών, θά άναληφθοΰν βάσει; είς Δραχμάς Λογαριασμού Άνασυγ 
τροποποιηθείσης συμφωνίας, δΓ ής κροτήσεως, Ετέρα σύμβασις προ- 
προβλέπεται ή διάθεσις ποσοΰ 8. ί βλέπει ποσόν 10 000.000.000 δρχ. 
000.000.000 δραχμών καί 250 χιλ.! διά τήν άνέγερσίν σχολείων. Τό σχέ 
δολλαρίων έκ τού είς δραχμάς λογά- ί διον άποσκοπεΐ είς τήν προσθήκην 
ριασμου ανασυγκροτήσεις. j ^ Ό00 αιθουσών τταραοόσεοος, ιδίως

Τροποποίησις προγενεστέρας j είς τάς άγροτικάς περιοχάς τής 
συμφωνίας προβλέπει τήν πρόσλη- Ελλάδος. Τροποποίησις συμβάσε- 
ψιν δύο αρμοδίων μετεωρολόγων, ϊ- καθοριζούοης ποσόν 3.000.000. 
να υποβοηθήσουν τήν έγκατάστα- 000 δρχ. διά τήν κατασκευήν 30. 
σιν μετεορολογικών σταθμών είς ά- 000 θρανίων προβλέπει τήν κατα- 
ποκέντρους περιοχάς. Ποσόν 36. σκευήν 10.000 εισέτι θρανίων μέ 
000.000 δραχμών διατίθεται διά "πρόσθετον δαπάνην 1.000.000.000 
μισθούς, ήμερομίσθια καί έξοδα τα- δραχμών.
ξιδιού. ί ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ

ΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ! ί Άπεφασίσθη ή πρόσθετος χορή-
Διά τήν καλήν λειτουργίαν τών ποσών 300.000 δολλαρίων

ένκαταστάσεων Ράδιο - ναυσιπλοΐ-, κσ>ι 200.000.000 δρχ. πρός συνέ- 
ας είς Ηράκλειον τής νήσου Κρή- τών συντελουμένων έργασιών
της, άπεφασίσθη ή έπέκτασις τής ειτ τιΐν Σιβιτανίδειον Δημοσίαν^Τε- 
γραμμής μέ δαπάνην 300.000.000 ΧνικΠν_ κ«ί Επαγγελματικήν Σχο- 
δραχμών. I λήν τών Αθηνών. Έτέρα σύμβασις

Έτέρα σύμβασις προβλέπει τήν προέβλε,πε ποσόν 200.000.000 δρ. 
άνοράν έφοδίων διά τήν τηλεφωνι- κα' τ° ίσόποσον 50.000 δολ. διά 
κήν καί διά καλωδίων έπι κοινωνίαν! τήν άποκατάστασιν καί έπέκτασιν 
ώς καί διά τήν τηλεπικοινωνίαν καί. τιΎ έν Αθήναις Σεβαστοπουλείου 
τήν κατασκευήν τού διά. συρμάτφν! Επαγγελματικής Σχολής ώς καί 
και καλωδίων δικτύου καθ’ άπασαν 51 ** τθν προμήθειαν έργαστηρίου 
τήν Ελλάδα. Διά τής συμφωνίας ξυλογλυπτικής, μηχανουργείου, ή- 
προβλέπεται δαπάνη 4.700.000 ( ΑεκτΡικών εγκαταστάσεων καί έρ-
δολλαρίων ή τό ίσόποσον είς ξένον! Υα^'“ν·„ ,

Η έν Πατραις Τριάντειος Έπαγ 
γελματική Σχολή πρόκειται νά συγ

___ ______r ■

συνάλλαγμα διά τήν προμήθειαν 
τού υλικού ώς καί τών έξόδων με
ταφοράς καί λοιπών.

Σ υνεφωνήθη δπως δαπανηθοϋν 
365.000.000 δραχ. διά τήν κατα
σκευήν κτιρίων πρός έξυπηρέτησιν 
τής πολιτικής άεροπορίας είς τό 
έπί τής νήσου Ρόδου άεροδρόμιον 
καί τό έν Θεσσαλονίκη τοιοϋτον τής 
Μίκρας. Έπίσης θά άναληφθή ή κα 
τασκευή δύο κτιρίων μελλόντων νά 
στεγάσουν έγκαταστάσεις λήψεως 
καί διαβιβάσεων ώς καί ένα πυργί
σκον έλέγχου τής άπό άέρος κινή- 
σεως είς τό άεροδρόμιον Θεσσαλο- 
ώκης. Είς τήν Ρόδον, τό ύπάρχον 
κτίριον θά έπισκευασθή καί θά άνε- 
γερθή καί νέον.

Προγενέστερον κονδύλι ον 1.000. 
000.000 δραχμών δΓ έπισκευάς ά· 
μέσου άνάγκης είς τό οδικόν δίκτυ- 
ον, είς γεψύρας καί είς τήν έκκα- 
θάοισιν οδών έκ χιόνων ηύξήθη μέ 
Χρι ποσού 1.300.000.000 δραχμ. 
Συνεφωνήθη έπίσης δπως τά έκ 
2.000.000.000 δραχ. συνολικόν κον 
δύλιον τού Ελληνικού Κρατικού 
Προϋπολογισμού διά τόν ίδιον σκο 
πόν αύξηθή είς 4.000.000.000 δρχ. 
(Ή αΰξησις θά διατεθή έκ τού προ 
υπολογισμού).

Σύμβασις καθορίζουσα ποσόν 10

χρονισθή βάσει συμβάσεως προβλε- 
πούσης δαπάνην 100.000 δολ. καί 
200.000.000 δρχ.

Τό είς ξένον συνάλλαγμα (σόπο- 
σον δολλαρίων θά χρησιμοποιηθή 
διά τήν κατασκευήν έργαστηρίου 
ξυλογλυπτικής, μηχανουργείου, καί 
ήλεκτρολογικών καί έργαστηριακών 
λοιπών έγκαταστάσεων.

Εχορηγήθη ένίσχυσις είς έγκα- 
ταστάσεις τής έν Χανίοις Κρήτης 
άνασυγκροτουμένης Επαγγελματι
κής Σχολής «Ό Δαίδαλος» διά τήν 
έξάσκησιν έργατών καί τεχνικών εις 
εργασίας άπαραιτήτους είς τήν ά- 
νασυγκρότησιν τής νήσου Κρήτης. 
Ποσά 75.000 δολλαρίων καί 200. 
000.000 δραχμών διετέθησαν πρός 
τόν σκοπόν αύτόν. Ή Σχολή θά 
λειτουργή κατά τήν διάρκειαν τής 
ημέρας ώς καί κατά τάς εσπερινός 
ώρας.

Έτέρα πίστωσις 200.000.000 
δραχ. καί ίσόποσον είς συνάλλαγ
μα 150.000 δολ. έχορηγήθη διά τήν 
ανασυγκρότησήν καί τόν έξοπλισμόν 
της Βαλλιανείου Επαγγελματικής 
Σχολής είς τήν νήσον Κεφαλλη
νία».

Ετέρα δύο σχολεία είς 'Αθήνας



ΤΡΑΠΕΖΗΤΙΚΗ S

ΑΙΚΥΡΙΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας)
νων: οΰς λόγους θά έργάζεται μέ 
Ελλειμμα (λόγω λ. χ. πωλήσεως του 
παρσγομένου ρεύματος εις τιμήν κα 
τωτςραν τού κόστους), οπότε τό 
Κεάτςις είναι δυνατόν ν’ άναλάβη νά 
καλΰψη τά κενά έξ άλλων πόρων.

5) Διότι ή ανώνυμος εταιρία, διά 
νά είναι γνηαία ιδιωτική μορφή έπι
χειρήσεως, δέον νά μήν άπολαύη προ
«innn
θά έττωφεληθοΰν τού μέσω τοΰ Σχε 
Βίου Μα’ρσαλ έπαγγελματικοΰ προ 
γράμματος. Εϊ ςτήν Διπλάρειον σχο 
λήν θά δοθοΰν 100.000.000 δραχ. 
καί το ισόποσου 50.000 δολλαρίων 
κάί· είς την Επαγγελματικήν Σχο
λήν Ηφαίστου θά χορηγηθή τό αυ
τό περίπου ποσόν. Τά χρήματα θά 
χρησιμοποιηθούν διά τήν αγοράν 

■έιοοδίων καί τήν άνάπτυξιν των 
πρ-ςινραμμάτων των .έν λόγφ Σχο- 

■λώο.
Ποσόν 2.000.000.000 δραχμών 

καί τά ισόποσου 300.000 δολλαρί- 
τον διετέθη διά τήν άνασυγκρότησιν 
και άνανέωσιν των κτιριακών εγκα
ταστάσεων τής έν Θεσσαλονίκη Ε
παγγελματικής Σχολής Εύκλείδου.

Βάσει προγράμματος τεχνικής 
βοήθειας διετέθησαν πιστώσεις 19. 

<ίΡ° 560 δολλαρίων διά τήν συντήρησήν 
καί 15.000 δολλαρίων δι’ έξοδα τα 
ξιδίου εις Ηνωμένας Πολιτείας 
μετ’ επιστροφής δώδεκα Ελλήνων 
δημοσίων υπαλλήλων. ’Αναμένεται 
δτι οι μέλλοντες νά άποσταλοΰν είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας ’Ελληνες 
κρατικοί λειτουργοί θά άποτελί- 
σουν μετά τήν επιστροφήν των τ&ν 
-πυρήνα τής προσπάθειας διά τήν 
διοικητικήν άνασυγκρότησιν τής χώ- 
ιρας-

Ai ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαια διετέθησαν διά τήν εις 
" Ηνωμένας Πολιτείας μελέτην τής 
διαχειρήσεως ξενοδοχειακών Επιχει
ρήσεων ύπό πέντε Ελλήνων, οΐτινες 
άμα τη επιστροφή των θά δώσουν 
σειράν ομιλιών είς τήν Ελληνικήν 
Σχολήν Τουριστικών Επαγγελμά
των. Πρός τόν σκοπόν αυτόν έχορη 

^γήθη σύνολον 127.500.000 δραχμ.
F*6·) καί 5.200 δολλαρίων έκ τοΰ εις 

δραχμάς λογαριασμού άνασυγκρο- 
τήσεως διά τήν έκ μέρους τής ‘Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως αγοράν συ
ναλλάγματος.

Σύνολον πιστώσεων 200.000.000 
δρχ. ως καί τό ισόποσου 50.000 
■δολ. διετέθη διά τήν άνάπτυξιν τής 
Επαγγελματικής Σχολής Βόλου 

■είς κοινοτικήν ήμερησίαν καί νυκτε 
ρινήν σχολήν. Τό οίκόπεδον διά τήν 
σχολήν προσεψέρθη ύπό τής πόλε- 
•ως τοΰ Βόλου άλλά άπαιτεΤται ένί- 
■σχυσις διά νά έπιτευχθή ό έξοπλι- 
<τμός τής σχολής.

Η έν Καβάλλα Επαγγελματική 
Σχολή «Ό Πυθαγόρας» θά ένισχυ- 
Sq καί θά μετατροπή είς κοινοτικήν 
ήμερησίαν καί νυκτερινήν τοιαύτην 
-είς τοποθεσίαν δωρηθεΐσαν υπό τής 
ττόλεως διά τής χρησιμοποιήσεως 
πιστώσεων 200.000.000 δρχ. καί 
ίσοπόσου 50.000 δολ. έκ κεφαλαί
ων τής Δ.Ο.Σ,

Ποσον 340.000.000 δρχ. έκ τοΰ 
εις δραχμάς λογαριασμού άνασυγ- 
κροτήσεως θά διατεθή διά τήν έπι- 
σκευήν τής προκυμαίας τοΰ λ ι μένος 
Αργοστολιού είς τήν νήσον Κεφαλ 

ληνίαν. Τά έπί τοΰ λ ι μένος κρη
πιδώματα καΥεστράψησαν μερικώς 
κατα τήν άποχώρησιν των γερμα
νικών στρατευμάτων.

Συνεφωνήθη ή συμπλήρωσις τοΰ 
έξ 180 κλινών Γενικού Κρατικού 
Νοσοκομείου Δράμας αντί δαπάνης 
μή ύπερβαινούσης τά 6.000.000"

νομίων καί δικαιωμάτων προσιδια- 
ζάντων είς τήν δημοσίαν υπηρεσίαν, 
ένφ έν προκειμένφ, ένδεχομένως, θά 
εΐναι χρήσιμον, όπως ό οργανισμός 
όπλισθή μέ τά ιδιαίτερα αύτά δικαι
ώματα, ώς λ. χ. απαλλαγή έκ τής 
φορολογίας, εΐσπραξις όφειλομένων 
διά διοικητικών μεθόδων κλπ.

6) Διά τάς άνωνύμυς έταιρίας ό 
Ελεγχος — έν τοΐς πραγμασι μαλι-

000 δραχ. ώς καί τό είς συνάλλαγ
μα ισόποσου 200.000 δολ.

Ή άνέγερσις τοΰ έν λόγφ Νοσο 
κομείου ήρχισε προ τοΰ πολέμου, 
άλλά έσταμοϊτησε πρό τής άποπε- 
αατώσεώς του.

Άπεφασίσθη ή χορήγησις ποσού 
μή ΰπερβαίνοντος τό 1.200.000.000 
δραχ. ώς καί τό είς συνάλλαγμα ι
σόποσου 20.000 δολ. δια πρόσθε
τον εξοπλισμόν τοΰ έν Λαρίση Δη
μοτικού Νοσοκομείου.

Πιστώσεις 1.ί30.000.000 δραχ. 
ώς καί τό είς συνάλλαγμα ίσόπο- 
σον 40.000 δολλαρίων έκ πεφαλαί- 
ων τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ διατίθεν
ται διά την άνέγερσιν καί βελτίω- 
σιν τών είς τήν ' Ελλάδα ψυχιατρεί
ων, ιδιαιτέρως είς ’Αθήνας καί Θεσ
σαλονίκην.

Η ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣIΣ 
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Μέρος τών προαναψερθέντων πο
σών θά χρησιμοποιηθή διά τήν ά- 
ποπεράτωσιν ιδρυμάτων, τών όποι
ων ή άνέγερσις έχει ήδη αρχίσει.

‘Απεφασίσθη ή χορήγησις περις 
σοτέρων μέσων είς τά έν Άθήναις 
νοσοκομεία «Ίπποκράτειον» καί 
«Λαϊκόν» άντί δαπάνης 6.200.000. 
000 δραχ. καί ίσοπόσου 150.000 
δολ. είς συνάλλαγμα.

Άπεφασίσθη δπως έπενεχθή τρο 
ποποίησις είς προγενεστέρου σύμ- 
βασιν μή προβλέπουσαν προσθέ
τους εγκαταστάσεις διά τήν άνέ- 
γερσιν καί βελτίωσιν τών εγκατα
στάσεων άποθηκεύσεως υγειονομι
κού υλικού. Τό χορηγηθησόμενον 
ποσόν ανέρχεται είς 4.050.000.000 
δραχ. άντί τού άρχικώς ύπολογι- 
σθέντος ποσού τού 1.790.000.000 
δραχ. καί τού ίσοπόσου 86.000 δολ 
λαρίων είς συνάλλαγμα.

Ύπεγράψη σύμβασις διά τήν μέ- 
σφ χορηγήσεως τεχνικής βοήθειας 
έψαρμογήν προγράμματος διά τήν 
προώθησιν καί βελτίωσιν τών σχε
τικών πρός τήν δημοσίαν υγείαν ζη
τημάτων. Βάσει τού έν λόγφ προ
γράμματος 19 ’ Ελληνες άρμόδιοι 
είς τά ζητήματα δημοσίας υγείας 
θά σταλούν είς Ηνωμένας Πολιτεί
ας ώς υπότροφοι δι" έξα'μηνον ή 
μέχρις έτους έξάσκησφ ύπό τήν έ- 
ποπτείαν τών Υπηρεσιών Δημοσί
ας Υγείας τών Ηνωμένων Πολι
τειών.

Πρός τόν σκοπόν αυτόν διετέθη- 
σαν πιστώσεις 825.000.000 δραχ. 
ώς καί 59.848 δολ.

Ποσόν 3.400.000.000 δραχ. διε- 
τέθη διά τήν λειτουργίαν τού Α.Σ. 
Α. Τά έν λόγφ κεφάλαια θά υπο
βοηθήσουν τό Συμβούλιου δπως ά- 
ποκτήση τάς καταλλήλους εγκατα
στάσεις γραφείων ώς καί χώρον διά 
τήν στέγασιν αυτών, καθώς επίσης 
κσί δπως προσλάβη τό άναγκαιοΰν 
προσωπικόν διά τήν άποτελεσματι 
κήν πραγματοποίησιν τοΰ προγραμ 
ματισμοΰ καί οικονομικών ερευνών, 
τήν κατάρτισιν σχεδίων ώς καί τήν 
περιοδικήν άναθεώρησιν τού 'Ελλη
νικού προγράμματος άνορθώσεως.

Άπεφασίσθη ή χορήγησις πιστώ 
σεως 600.000.C0u δραχ. δι’ έπι- 
σκευάς κυματοθραύστου έπί τής 
νήσου Νάξου καί κατασκευήν προ
κυμαίας είς τόν όμώνυμον λιμένα.

στα Χίαν χαλαρός — Εχει διαμορφω- 
θή κατά τρόπον έντελώς διάφορον ά- 
πό έκεϊνον ό οποίος τά άπαιτηθή διά 
τήν δράσιν Ενός οργανισμού, βασι
ζόμενου έπί κρατικών κεφαλαίων καί 
αποβλέποντας είς εϋρυτέρους κοινω
νικούς καί κρατικούς σκοπούς.

*Εφ* οσον, Επομένως, ό μελετώμε- 
νος οργανισμός θά πρέπει διά ν’ 
άνταποκριθή είς τούς σκοπούς του 
νά παρεκκλίνη είς τόσον βασικά ση
μεία άπό τά χαρακτηριστικά τής 
ανωνύμου έταιρίας, δέον νά άποκρου- 
σθή ή νομική ταύτης μορφή ώς κα
θαρόν πλάσμα καί ώς γεννώσα 
πλείστας νόθους καταστάσεις.

Άφ’ ετέρου ό τύπος τοΰ νομικού 
προσώπου δημοσίου δικαίου, 6 οποί
ος μάλιστα δέν εΐναι πάγιος, ούτε 
σαφώς καθωρισμένος, άντεδείκνυται, 
διότι συνήθως ό τύπος οΰτος δέν 
προσφέρει τήν δέουσαν δι’ οίκονομι- 
κάς Επιχειρήσεις αυτονομίαν καί πρω 
τοβουλίαν. Έπί πλέον αΐ δημόσιοι 
Επιχειρήσεις τής μελετωμένης ήδη 
μορφής πρέπει νά υίοθετήσωσι ίδι
ους τρόπους λειτουργίας, ίδίςι δέ 
πρέπει ν’ απαλλαγούν άπό τούς δε
σμευτικούς κανόνας τοΰ δημοσίου 
λογιστικού καί νά υίοθετήσωσι λο
γιστικόν Εμπορικού χαρακτήρος, διό 
τοΰ οποίου θά δίδεται ιδιαιτέρα 
σημασία εις τόν ισολογισμόν καί κυ
ρίως είς τήν μερίδα κερδών καί 
ζημιών.

Κατόπιν τών ανωτέρω πρέπει ν’ 
άποβλέψωμεν είς τήν διαμόρφωσιν έ- 
νός ιδιαιτέρου τύπου «δημοσίας έ- 
πιχειρήσεως», ό όποιος θά είναι μά
λιστα δυνατόν νά παράσχη τό βα
σικόν πλαίσιον έπί τοϋ όποιου νά 
στηριχθή ή διαμόρφωσις τών έν τώ 
μέλλσντι ϊδρυθησομένων τυχόν Επι
χειρήσεων, ώς καί ή άναδιοργάνωσις 
-τών Υφισταμένων παρεμφερών .' τοι- 
ούτων.

‘Η ρύθμισις αϋτη θά εΐναι κατ’ α
νάγκην ιδιόρρυθμος, θ’ άναγκασθή 
δέ νά περιλάβη στοιχεία τόσον έκ τοΰ 
δημοσίου όσον καί τοΰ ιδιωτικού 
δικαίου. Εΐναι όμως επόμενον, Ο
πως ή ρύθμισις γίνη κατά τό δυνα
τόν έξαντλητικωτέρα ώστε μόνον έν 
ανάγκη νά γίνεται συμπληρωματι
κή προσφυγή είς τό ιδιωτικόν ή δη
μόσιον δίκαιον άναλόγως τής φύ- 
σεως τοΰ κατ’ ιδίαν θέματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ

‘Η ’Επιτροπή αναχωρεί άπό τήν 
σκέψιν, δτι ή συσταθησομένη δη
μοσία Επιχείρησις θ’ άνήκη έξ ολο
κλήρου είς τό Κράτος, τό δέ κεφα
λαίου αυτής θά άποτελεσθή έκ τών 
διατεθησομένων διά τό Ενεργειακόν 
πρόγραμμα κεφαλαίων τοϋ Εΰρωπα1- 
ϊκοΰ Προγράμματος Άνορθώσεως και 
τών ’Ιταλικών Επανορθώσεων.

Τά κεφάλαια έν τούτοις ταΰτα 
προβλέπεται δτι- δέν θά άρκέσουν 
διά τήν συμπλήρωσιν απάντων τών 
υπό τοΰ Προγράμματος προβλεπο- 
μένων Εργων. ’Ανακύπτει ώς έκ τού 
του τό πρόβλημα έξευρέσεως τών 
προσθέτων κεφαλαίων, τά οποία -θά 
απαιτηθούν διά τήν όλοκλήρωσιν τού 
Εργου, καί τά οποία δέν θά δύναται 
ή έπιχείρησις νά έξεύρη αϋτοδυνάμως.

Καί τά κεφάλαια ταΰτα θά ήτο 
βεβαίως εΰκταϊον νά είναι κρατικά, 
πλήν είναι λίαν πιθανόν τό Κράτος 
νά μή είναι είς θέσιν νά διάθεση 
ταΰτσ, οπότε θά παραστή άνάγκη 
προσφυγής είς ιδιωτικός πηγάς κε
φαλαίων.

"Εν όψει τοΰ τοιούτου Ενδεχομέ
νου, ή Επιτροπή φρονεί, δτι οφεί
λει νά τεθή ώς άρχή, δτι τό κόστος 
τών έν λόγω κεφαλαίων δέον νά εί
ναι πολύ χαμηλόν, διότι έκβιομηχά- 
νησις καί Εξηλεκτρισμός τής Χώρας 

δέν νοούνται, είμή μόνον δν ή παραγο 
μένη ηλεκτρική Ενέργεια είναι εώ- 
θηνή.

Κατ’ άκσλουθίαν τής ώς ανω άρχής, 
ή Επιτροπή φρονεί, δτι έφ’ δσον 
τά Κράτος δέν θά ήτο είς θέσιν νά 
είσψέρη έξ ιδίων τά πρόσθετα κε
φάλαια, θά ήδύνατο νά πορισθή ταΰ
τα έξ ιδιωτικών πηγών ι κεφαλαίου

διά δανεισμού καί είτα νά διάθεση 
, ταΰτα είς τήν έπιχείρησιν Επίσης 
! λόγφ δανείου, άλλ’ έπί χαμηλφ τόκφ. 
I’Εν τή περιπτώσει ταύτη ή διαφορά 
τοΰ τόκου θά Εδει νά βαρύνη τόν 

1 προϋπολογισμόν, έπιπίπτουσα οϋτω 
είς τήν ολότητα.

’Εάν τά Κράτος δέν είναι εις 9έ- 
σιν νά πορισθή ούτε διά δανεισμού 

J τα άπαιτηθησόμενα πρόσθετα κεφά
λαια, θά δεήση νά άναζητήση τού
τα ή έπιχείρησις άπ’ ευθείας άπό ί- 
διωτικάς πηγάς κεφαλαίων τού Εσω
τερικού ή Εξωτερικού. Πρός άποψυ- 
γην δμως άντιοικονομικών χρηματοδι 
τήσεω,ν, συμφώνως πρός τήν ανωτέ
ρω τεθεϊσαν αρχήν, θά εδει δπως διά 
τήν προσφυγήν τής έπιχειρήσεως είς 
ίδιωτικάς πηγάς κεφαλαίων άπταιτή- 
ται ή προηγούμενη εγκρισις τθϋ Κρά
τους.

*Η προσφυγή αίίτη είς τό ιδιωτικόν 
κεφάλαιον θά εΐναι ωσαύτως δυνατόν 
νά γίνη διά τής έκδόσεως μετοχών. 
'Ξν σχέσει πρός τόν πορισμόν προ
σθέτων κεφαλαίων δι’ έκδόσεως μετο
χών, τινά τών μελών τής ’Επιτροπής 
φρονούν, δτι οίαδήποτε άνάμιξις ι
διωτικών κεφαλαίων, ύπό τήν μορφήν 
ναύτην, είς τήν συσταθησομένην έπι- 
χείρησιν. Εστω καί είς έλαχίστην ά- 
ναλογίαν έν σχέσει πρός τήν συμ
μετοχήν κρατικού κεφαλαίου, θά Εδει 
ν’ άποκλεισθή όλοτελώς. Τοιαύτης 
έκτάσεως καί σημασίας Εργα, άπό τά 
όποια έξαρτάται ή περαιτέρω άνά- 
πτυξις τής οικονομίας τής χώρας, 
θά πρέπει κατά τήν γνώμην ταύτην, 
νά κατευθύνωνται πάντοτε άπό τό 
Κράτος, έν πνεύματι έξυπηρετήσεως 
τών καθολικωτέρων συμφερόντων τής 
χώρας. Οίαδήποτε άνάμιξις είς τήν 
έπιχείρησιν ταύτην ιδιωτικών κεφα
λαίων, Εστω καί είς έλαχίστην κλί
μακα, θά νοθεύση τόν καθαρώς δη
μόσιον χαρακτήρα τής έητιχειρήσεως 
καί ’ίσως είς μίαν ευπαθή στιγμήν, 
ΰποστή αίίτη τήν Επήρειαν τών ιδι
αιτέρων συμφερόντων τοΰ μετέχοντος 
Ιδιωτικού κεφαλαίου. Επήρειαν, ή ο
ποία μάλιστα Ενδέχεται νά είναι έν 

, άναλογίφ μεγαλυτρα τής πραγμα
τικής συμμετοχής τοϋ ιδιωτικού κε- 

I Φαλαίου. Είναι επομένως, κατά τήν 
γνώμην ταύτην, σκοπιμώΥερον νά 

, διακηρυχθή άπό τοΰδε σαφώς ό κα
ί θαρώς δημόσιος χαρακτήρ τής έπι- 
‘χειρήσεως, ν’ άφεθή δέ είς τήν πολι
τικήν Εξουσίαν νά λάβη τά κατάλλη
λα μέτρα διά τήν μεταβολήν τής 
μορφής! τής έπιχειρήσεως, έν ή πε- 
ριπτώσει, έκ τών πραγμάτων, είς με
ταγενεστέρους χρόνους, έμφανισθή 
άνάγκη προσφυγής είς ιδιωτικά κε
φάλαια, καθίσταται δέ άδύνατος ή 
προσέλκυσις αυτών, άνευ μεταβολής 
’τής μορφής τής έπιχειρήσεως.
| Άλλά έν τούτοις μέλη της ’Επι
τροπής δέν αποκλείουν καί τόν δι* 
έκδόσεως μετοχών πορισμόν κεφαλαί
ων, ύπό τήν προύπόθεσιν, ότι θά Ε
τίθεντο περιορισμοί δσον άφορά τόν 
άριθμάν καΐ τόν τύπον τώ* μετοχών, 
ώστε έν ούδεμιφ περιπτώσει νά είναι 
δυνατόν νά τεθή έν άμψιβόλφ ή έλ- 
ληνικότης τής έπιχειρήσεως καί ό οι
κονομικός Ελεγχος αύτής έκ μέρους 
τοΰ Κράτους. Συμφώνως πρός τήν 
γνώμην ταύτην, τό καταστατικόν τής 
συσταθησομένης έπιχειρήσεως δέον 

. νά προβλέψη τήν δυνατότητα έκδό
σεως τόσον ομολογιακών δανείων, δ
σον καΐ προσθέτων μετοχών, καί δή 

! διαφόρων τύπων (κοινών, προνομιού
χων, σωρευτικών ή μή. μετά δικαιώ
ματος Εξαγοράς είς προκαθωρισμέ- 

I νην τιμήν κλπ.).

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΡ- 
| ΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΩΝ

Η έπιχείρησις θά διοικήται ύπό 
διοικητικού Συμβουλίου καί γενικού 
διευθυντοϋ.

I) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Τό διοικητικόν Συμβούλιον θά είναι 

τό κεντρικόν όργανον διο κήσεως, γένι 
κής άρμοδιότητος. Τό διοικητικόν συμ 

1 βούλιον θά διο κή τήν έπιχείρησιν έν

τφ πλαισίψ τής ύπό τοΰ Κράτους χα- 
ρασσομένης Ενεργειακής πολιτικής, ύπό 
ιδίαν ευθύνην, θά άπολαύη δέ πλήρους 
Ελευθερίας δ ρύσεως, θέματα τρεχού- 
σης φύσεως θά διαχειρίζεται, κατ’ όσιο 
κλειοττικήν αρμοδιότητα, ό γενικός δι
ευθυντής, ύπό τήν έπσπτείαν όμως καΐ 
τήν παρακολονθησιν τοΰ διοικητικού 
συμβουλίου.

Προκειμένου περί τής διοικήσως τοι
αύτης έκτάσεως έπιχειρήσεως άπαραΙ 
τητος προϋπόθεσις τής έπ,τυχίας αυ
τής είναι ή ευκινησία τού όργάνου δι
ό ι κήσεως καί ή ΰπαρξις είς τά άποτε 
λοΰντα αύτό πρόσωπα Εντόνου τοΰ συ
ναισθήματος τής ευθύνης. Έκ τών λό
γων τούτων ή ’Επιτροπή αποκρούει 
τήν συγκρότησιν πολυμελούς διοιχητι 
κοΟ συμβουλίου. 'Αποκρούει ωσαύτως 
σύνθεσιν αντιπροσωπευτικήν τάξεων 
καί συμφερόντων.

Τά μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
δέον κατά τήν γνώμην τής Επιτροπής, 
νά μή υπερβαίνουν τά έπτά κατ’ ά- 
νώτατον δριον, νά εΐνε δέ πρόσωπα όιρ 
μόδια, άνεγνωρισμένου κύρους καί δε- 
δσκιμασμένης ίκανότητος καί Εμπει
ρίας.

Τά μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου 
θά διορίζωνται διά Β. Διαταγμάτων, 
έκδιδομένων προτάσε ι τοΰ Προέδρου 
τής Κυβερνήσεως, αποκλεισμένων έ- 
νεργώς πολιτευόμενων ή προσώ
πων μετεχόντων τής Συνελεύσε- 
ως τής έπιχειρήσεως ή τοΰ οργάνου 
Ελέγχου (περί ών κατωτέρω), ώς καί 
προσώπων μετεχόντων Επιχειρήσεων έν 
διαφερομένων είς τήν έκμετάλλευσιν 
τής ήλεκτρικής Ενεργεί ας ή υπαλλήλων 
αρμοδίων Υπουργείων. Τοΰ διοικητι
κού συμβουλίου, θά μετέχη, ώς μέλος 
αυτού ό γενικός διευθυντής.

Έκ τών λοιπών μελών τοϋ διοικη
τικού συμβουλίου (ύπό τήν προϋπόθε- 
σιν τής έπταμελοΰς αύτοΰ συνθέσεως), 
τάδύο 6ά προτείνωνται ύπότοΰπροέδρου 
τής Κυβερνήσεως, άνευ περιορισμού τί
νος ώς πρός τήν ύπό τούτου Επιλογήν 
αΰτών. Έκαστον τών υπολοίπων τεσ 
σάρων μελών θά Εδει ν’ άνήκη είς ώρι 
σμένην ειδικότητα, ώστε νά συμμετέ 
χουν τού Διοικητικού Συμβουλίου πρό 
σωπα τών κατά τήν γνώμην τής Έπι 
τροπής άπαραιτήτων διά τήν διοίκησιν 
τής συσταθησομένης έπιχειρήσεως είδι 
κοτήτων κσί δή άνά εις τεχνικός, είς 
οικονομικός, είς νομικός καί εις Εχω» 
ιδιαιτέραν πείραν είς τήν διεύθυνσιν 
μεγάλης βιομηχανικής έπιχειρήσεως.

Ή Επιλογή τών τεσσάρων τούτο» 
μελών δέν θ’ άνήκη είς τόν Πρόεδρον 
τής Κυβερνήσεως ώς προκειμένου περί 
τών δύο πρώτων, άλλ’ ό Πρόεδρος τής 
Κυβερνήσεως θά ύποχρεοΰται νά π no 
τείνη πρός διορισμόν τά ύποδειχθησό 
μένα αύττώ πρόσωπα ύπό άντιστοίχου 
είδικστητος ομάδων προσώπων.

Αί ΰποδεικνύουσαι τά μέλη ταΰτα 
όμάδες θά ήδΰναντο νά συγκροτηθώσι, 
πριοκειμένου περί τοΰ τεχνικού μέλους, 
έκ μελών τού ’Εθνικού Μετσοβίου Πο- 
λεττεχνείου, τής Φυσικομαθηματικής 
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 
καί τοΰ Τεχνικού Επιμελητηρίου τής 
Ελλάδος, προκειμένου περί τοϋ οίκο 
νομικοΰ μέλους έκ τών διοικήσεων τών 
Τραπεζών 'Ελλότδρς, ’Αγροτικής, Έ 
θνικής κσί μελών τής Σχολής οίκονομι 
κών καί πολιτικών Επιστημών τού Πα 
νεπιστημίου 'Αθηνών, προκειμένου περί 
τού νομικοΰ μέλους έκ μελών τοΰ Συμ 
βουλίου τής Επικράτειας καί τού Ά 
ρείου Πάγου, μελών τής νομικής Σχο 
λής τοΰ Ποηιεπιστημίου Αθηνών καί 
τού Προέδρου τοΰ Δικηγορικού σνλλό 
γου ’Αθηνών καΐ προκειμένου περί τοΰ 
μέλους τοΰ διαθέτοντος ιδιαιτέραν πει 
ραν είς τήν διεύθυνσιν μεγάλης βιομηχα 
νικής έπιχειρήσεως έκ τών γενικών δι
ευθυντών ή διευθυνόντων συμβούλων δέ_ 
κα έκ τών μεγαλύτερων βιομηχανικών 
Επιχειρήσεων, όριζομένων έκάστοτε
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ΗΝΩΜΕΝΑI ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ 
Κατά τάς έξ Ούάσιγκτων πλη

ροφορίας ό δείκτης της βιομηχανι
κής παραγωγής των Ήνωμ. Πολι
τειών συμφώνως προς τον κατά τάς 
έποχάς τού έτους άναπροσαρμοζό- 
μενον πίνακα τοΰ συμβουλίου τής 
Φέντεραλ Ρηζέρβ Μπάνκ παρουσι
άζει αύξησιν κατά πέντε μονάδας, 
κατά το χρονικόν διάστημα άπό 1ης 
Δεκεμβρίου μέχρι 1-5 ’Ιανουάριου. 
,Τήν 15ην ’ I ανουαρίου ή βιομηχανι-

Οπό τοΰ Συμβουλίου τοΰ Συνδέσμου ι 
Β ι αμήχανων.

Τά πρόσωπα τά όποια θ’ άποτελέ- 
σουν τάς όμάδας ταύτας, ώς έχ τής 
ιδιαιτέρας αΰτών θέσεως έν τή κοινω
νία, τοΰ κύρους καί τής ειδικότητάς 
των, θά παρέχουν όλα τά έχέγγυα ότι 
θά πρσβοϋν εις τήν επιλογήν τοΰ ΰπο- 
δειχθησομένου μέλους έν πλήρει συναι 
οθήσει τών πρός την όλότητα καί το 
Κράτος υποχρεώσεων των, -μη έπημεα 
ζόμενα άπό πολιτικούς ή άλλους λό

γους. Εις τον Πρόεδρον τής Κυβερνή 
σε ως θά Εδει έν τούτοις ν’ άναγνωρι 
σθή τό δικαίωμα όπως άποκρούη τό 
κατά πρώτον ΰποδε ικνυόμενον πρόσω 
πον έξ έκάστης όμάδος: ή έν συνεχεία 
ΰπόδειξις νέου προσώπου ύπό τής σύ 
τής όμάδος θά τυγχάνη υποχρεωτική 
διά τον Πρόεδρον τής Κυβέρνησε ως, 
Ύπεστηρίχθη επίσης ή γνώμη, παρά 
τινων έκ τών μελών τής έπιτρσπής, ότι 
έκάστη όμάς θά έδει νά ΰποδε ικνύη 
τρία πρόσωπα, καθορίζουσα συνάμα 
καί τήν σειράν ΰποδείξεως έκαστου,
τής τελικής έκλογής άψιεμένης είς τον 
Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως.

Ή θητεία τών μελών τοΰ διοικητι
κού Συμβουλίου θά είναι τριετης, τό 
δέ διοικητικόν συμβούλιον θ' άνσνεοΰ- 
ται τμηματικώς, έξερχομένων κατ’ %Α 
τος άνά δύο έκ τών μελών αύτού. Ε
πανεκλογή έξερχομένου μέλους θά έπι. 
τρέπεται άπέριορίστως, έξαιρέσει τής 
περιπτώσεως άποδοκιμασίας αΰιού 
ύπό τής Σ υνελεύσεως.

Καθ’ έκάστην έτησίαν συγκρότησιν 
αΰτοΰ, τά διοικητικόν συμβούλιον θά 
έκλέγη έκ τών μελών αΰτοΰ τόν Πρόε
δρον, ό όποιος θά έκπροσωπή την έπι 
χείρησιν δικαστικώς καί έξωδίκως. "Ο 
γενικός διευθυντής δεν θά δύναται νά 
έκλεγή πρόεδρος τοΰ διοικητικού συμ 
βουλίου.
6) ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

‘Ο γενικός διευθυντής θά διορίζεται 
διά Β. Διατάγματος, προκαλουμένου 
ΰπό τοΰ Προέδρου τής Κυβερνήσεως, 
■μετά πρότοισιν τοΰ διοικητικού συμβου 
λ ίου, έπι πενταετεΐ θητεία, δυνάμενος 
νά έπανοδιορισθή άπέριορίστως, έξαι 
ρέσει τής περιπτώσεως άποδοκιμασίας 
αΰτοΰ ΰπό τής Συνελεύσεως.

Ό γενικός διευθυντής θά προΐστα 
ται τών υπηρεσιών καί θά έχη άποκλει 
στικήν άρμοδιάτητα έπι τών θεμάτων 
τής τρεχούσης υπηρεσίας, κατά τά λοι 
πά δέ θά έπιμελήται τής έχτελέσεως 
τών αποφάσεων τοΰ Διοικητικού Συμ 
βουλίου Κατά τήν άσκησιν τών άρμο 
διοτήηων αΰτοΰ ό γενικός διευθυντής 
θά τελή ύπό τήν έπσπτείαν καί τόν 
έλεγχον τοΰ διοικητικού συμβουλίου.

Είς τήν διευθυνσιν τής έπιχειρήσεως, 
ό γενικός διευθυντής θά έπικουρήτσι 
ύπό τριών διευθυντών, ένός τεχνικού, 
ένός διοικητικού καί ένός οικονομικού, 
διοριζόμενων ύπό τοΰ διοικητικού συμ 
βουλίου. θά έδει έπίσης νά προβλεφθή 
ή συγκρότησις έπιτρσπών έχ μελών 
τοΰ διοικητικού συμβουλίου ή έκ τών 
μελών τοΰ διοικητικού συμβουλίου καί 
ένός ή περισσοτέρων έκ τών διευθυν
τών, ώς καί ή συγκρότησις υπηρεσια
κών συμβουλίων. Εις τας επίτροπός 
ταύτας καί τά υπηρεσιακά συμβούλια, 
τό διοικητικόν συμβούλιον θά δύναται 
νά άναθέτη τήν προπαρασκευήν ώρι- 
σμένων θεμάτων, ώς έπίσης ώρισμένας

κή παραγωγή άνήρχετο εις 177 % 
έν σχέσει μέ τήν μέσην άπόδοσιν 
τών έτών 1935—1939, φθάσασα 
εις τό άνώτερον έπίπεδον άπό τοΰ 
Απριλίου 1949 και ΰπερβαίνουσα 
κατά 17 μονάδας την παραγωγήν 
τοΰ ’Ιουλίου 1949, ήτις άνηρχετο 
είς 161 %.

Συμφώνως πρός τήν έκθεσιν τοΰ 
Συμβουλίου τής Ρηζέρβ Μπάνκ πα- 
ρετηρήθη σημαντική αΰξησις τής 
δραστηριότητας τών βιομηχανιών ά-

άποφασιστικάς άρμοδιότητας. 
ΕΛΕΓΧΟΣ

Ό έσωτερικός κανονισμός τής συ- 
σταθησομένης έπιχει ρήσεως θά έψοδιά 
ση τούτην δΓ ειδικής υπηρεσίας έπι- 
θεωρήσεως, εις τήν όποιαν συγκροτου 
μένην έξ υπαλλήλων όργανικώς έντετα 
γμένων είς τό προσωπικόν τής έπιχει- 
ρήσεως, θ' άνήκη ή άρμοδιότης τοΰ 
ελέγχου τών διαχειριστικών πράξεων 
τής έπιχειρήσεως.

Πέραν όμως τοΰ διαχειριστικού τού 
του έλέγχου, ή 'Επιτροπή έχει τήν 
γνώμην, ότι λαμβανομένης ύπ* όψει τής 
έξαιρετικής σημασίας καί τής σπουδαι 
ότητος τής συσταθησομένης έπιχειρή 
σεως, τών αναγνωριζόμενων αΰτή προ 
νομίων καί τής άποκλειστικότητος τής 
έκμετσλλεύσεως, θά έδει νά ληψθή πρό 
νοια, όπως ή έν γένει οικονομική δρα 
στηριότης τής έπιχειρήσεως καί ή λει 
τουργία αΰτής, συμφώνως πρός υγιείς 
οικονομικός άρχάς άπστελή άντικείμε- 
νον έλέγχου, άπό γενικωτέρας σκοπιάς, 
ύπό οργάνου τό όποιον θά είναι τελεί 
ως άνεξάρτηπον καί αυτόνομον έναντι 
τής έπιχειρήσεως.

Ή 'Επιτροπή δέν κρίνει σκάπιμον νά 
έπεκταθή εις λεπτομέρειας έπι τής συγ- 
κροτήσεως τοΰ οργάνου τούτου, έπιθυ 
μούσα μόνον νά σημείωση, ότι τό ορ
γάνου έλέγχου δύναται νά είναι είτε εί. 
δικόν να σνγκροτηθή δηλ. είδικώς διά 
τό έλεγχον μόνον τής συσταθησομένης 
έπιχειρήσεως), είτε όργανον γενικής 
άρμοδιότητος έλέγχου δηλ, τών πάσης 
φύσεως δημοσίων έπιχειρήσεων,ΰφιστα- 
μένων ή συσταθησομένων είς τό μέλ
λον.

Ή Επιτροπή έχει την γνώμην, ότι, 
έφ’ όσον διαρκώς έπεκτείνεται ή δρα 
στηριότης τοΰ Κράτους, όσημέραι δέ 
δη μ ιουργοΰνται ΰπ’ αΰτοΰ αΰτόνσμοι 
όργανισμοί, πρός διαχείρισιν μεγάλης 
σημασίας καί έκτάσεως οικονομικών 
λειτουργιών, ή δημιουργία τοιούτου όρ 
γόνου έλέγχου αποτελεί έπιτακτικήν 
άνάγχην.

Τό όργανον τούτο δέον νά συγκρο 
τήται, κυρίως, έκ προσώπων έχόντων 
βαθεϊαν γνώσιν καί μεγάλην πείραν 
τοΰ τρόπου κατά τόν όποιον λειτουρ 
γοΰν μεγάλοι οικονομικοί οργανισμοί, 
εις τά πρόσωπα δέ τούτα ή νομοθεσία 
δέον νά παράσχη τάς άπαιτουμένας 
εγγυήσεις πρός διασψαλισιν πλήρους 
άνεξσρτησίας γνώμης. Τό όργανον τοΰ 
το όχι μόνον θά έλέγχη τήν συμμόρφω 
σιν τών δημοσίων έπιχει ρήσεων πρός 
τούς νόμους τοΰ Κράτους καί τήν ΰπ' 
σύτοΰ χαρασσομένην πολιτικήν, άλλά 
θά ερευνά κατά πόσον ή λειτουργία 
τής έπιχειρήσεως είναι έπιτυχής καί 
οίκονομικώς αποδοτική, ή δέ έν γένει 
οργάνωσις καί λειτουργία τής έπιχει 
ρήσεως άνταποκρίνεται πρός υγιείς 
οικονομικός άρχάς. 0 έλεγχος τοΰ 
όργάνου τούτου θά έκτίνεται και μέχρι 
έπι μέρους συναλλακτικών πράξεων 
τής έπιχειρήσεως, ώς προκηρύξεων δη
μοπρασιών, προμηθειών κλπ.

Τό όργανον έλέγχου δέον να έπικου 
ρήται ΰπό ύπηρεσίας έξ ειδικών προ
σώπων, διά τών όποιων θά είναι τούτο 
είς θέσιν νά έρευνα άνά πάσαν στιγ
μήν, οΐονδήποτε τομέα τής δράσεως 
τών δημοσίων έπιχειρήσεων ή οίανδήπο 
τε έπί μέρους συναλλαγήν αΰτών.
(Τό τέλος είς τό προσεχές)

ναλωσίμων ειδών άπό 180 που ήτο 
τόν Νοέμβριον είς 202 τόν Δεκέμ
βριον. Ή παραγωγή μή Αναλωσί
μων ειδών έσημείωσε μικράν μετα
βολήν άπό τά υψηλά έπίπεδα είς 
τά όποϊα εύρίσκετο κατά τόν Νο
έμβριον. Ή παραγωγή όρυχείων, 
ήτο κατά 7 % κατωτέρα τής τοΰ 
Νοεμβρίου, λόγφ κυρίως τής πτώ
σεως τής παραγωγής άνθρακας προ 
κληθείσης συνεπείςι τής έφαρμογής 
τής εβδομάδας τών 3 Εργασίμων ή- 
μερών.

Ή άπασχόλησις έργατικων χει- 
ρών είς μή άγροτικάς έργασίας ηύ- 
ξήθη κατά τον Δεκέμβριον, μιημειω- 
σασα διά τό 1949 νέον ρεκόρ" 43. 
667.000.

Ή οικοδομική δραστηριΑτης πα
ρουσίασε μικροτέραν τής συνήθους 
έποχιακήν μείωσιν, ΰπεγράφησαν δέ 
πολλά συμβόλαια κατά τόν Δεκέμ
βριον, κατά έν τρίτον περισσότερα 
τών πρό έτους τοιούτων. Τά συμβό
λαια άνεγέρσεως έργοστασίων ε- 
φθασαν τά πρό έτους έπίπεδα. Ο 
αριθμός τών κατοικιών, α’τινες ήρ- 
χισαν άνεγειρόμεναι τον Δεκέμβρι
ον άνήλθεν είς 79.000 έν συγκρίσει 
μέ 53.000 τοΰ Δεκεμβρίου 1948. 
Τό σύνολον τών κατοικιών τών όποι
ων ήρχισεν ή άνέγερσις κατά τδ 
1949, ήτο 1.019.000, ήτοι_ 10 % 
περίπου περισσότεροι τών τοΰ 
1948.

Αί τιμαι χονδρικής πωλήσεως έ- 
σημείωσαν έλαφράς μόνον μεταβο- 
λάς άπό τών μέσων Δεκεμβρίου μέ 
χρι τής τρίτης έβδομάδας τοΰ Ια
νουάριου. Αΐ τιμαι χονδρικής πω
λήσεως ώρισμένων ειδών διατροφής 
έσημείωσαν έλαφράν πτώσιν ένψ 
αί τιμαι τών χοιρινών ηύξήθησαν.

'Ελαφρά πτώσις τών τιμών τών 
τροφίμων κατά Δεκέμβριον συνέβα- 
λεν είς τήν κατά 0.7 % πτώσιν τοΰ 
τιμαρίθμου ειδών καταναλώσεως, 6- 
στις άποκαλεΐται καί τιμάριθμος 
κόστους ζωής. Αί τιμαι τών τροφί
μων είναι τώρα κατά 8 % κατώτε
ροι τοΰ άνωτάτου μεταπολεμικού 
ορίου τοΰ ’Ιουλίου 1948.

Τά δάνεια πρός έπιχειρήσεις καί 
ίδ ιώτας ώς καί τά ένυπόθηκα δά
νεια έξηκολούθησαν νά παρουσιά
ζουν ζωηράν κίνησιν. Ό χρηματιστή 
ριακός δείκτης τών βιομηχανικών ά- 
ξιών έκλεισε τήν παρελθοΰσαν έ- 
βδομάδα εις τά 200.8, παρουσίασε 
δηλαδή αύξησιν κατά 24 % έν συγ- 
κρίσει μέ τόν ’ I ούνιον τοΰ 1949 δ- 
τε είχε κατέλθει είς τά 161.6.

— Οΐ άρμόδιοι τοΰ αμερικανικοί) 
υπουργείου Γεωργίας έξέφρασαν 
τήν ίκανοποίησίν των διά τήν λη- 
φθεϊσαν ΰπό τής Διασκέψεως Δα
σμών καί Εμπορίου τής Γενεύης 
άποφάσεως, διά τής όποιας έπι- 
τρέπεται εις τάς ’Ηνωμ. Πολιτείας 
δπως ελαττώσουν τά έκ τοΰ Κα
ναδά είσαγωγάς γεωμήλων έφ’ δσον 
υπάρχουν πλεονάσματα είς τήν χώ 
ραν. Οί ίδιοι 'Αμερικανοί αρμόδιοι 
λέγουν δτι ή άπόφασις αΰτη άπο- 
τελεΐ χαρακτηριστικόν παράδειγμα 
τοΰ πώς δύνανται τά έθνη νά συνερ 
γασθοϋν μεταξύ των χάριν τοΰ κοι 
νοΰ των συμφέροντος.

Εκπρόσωπος τοΰ ύπουργείου Γ ε
ωργίας έδήλωσε τά έξης: «Τό δτι 
ό Καναδάς άπεδέχθη τήν πρότασίν 
μας περί τροποποιήσεως τών όρων 
τής συμφωνίας τοΰ 1948 άποτελεί 
άπόδειξιν τής χρησιμότητας τοΰ 
προγράμματος περί έμπορικών συμ 
ψώνιών καί τών έξαιρέτών σχέσεων 
αΐτινες έπικρατοϋν μεταξύ τών δύο 
χωρών.

Τό δλον ζήτημα έξητάσθη ύπό 
φιλικόν πνεύμα καί άνευ τής ελάχι
στης δυσκολίας. Είναι φανερόν δτι

6 Καναδάς καί αί Ηνωμένοι Πο- 
λιτεΐαι συνεργάζονται άρμονικώς με 
ταξύ των όικόμη καί προκειμένου 
περί τών δυσχερεστέρων ζητημά
των».

ΑΓΓΛΙΑ

Κατά τάς έκ Λονδίνου πληροφο
ρίας, ή γνώμη τφν Βρεταννών οικο
νομολόγων είναι δτι ή οικονομία 
τής χώρας των θά καρπωθή ώφέλη 
έκ τής εφαρμογής"τριών σχεδίων τοΰ 
Προγράμματος Ευρωπαϊκής Άνορ- 
θώσεως περί παροχής τεχνικής βοη 
θείας εις τούς τομείς τής_οικοδομι
κής, τής διατηρήσεως τοΰ δασικού 
πλούτου καί τοΰ έλέγχου τής άερο 
πλοΐας. Βάσει των σχεδίων αΰτών, 
Βρεταννοί ειδικοί θά μεταβουν είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας ΐνα μελε
τήσουν τάς σημειωθείσας τελευτά! 
ως έξελίξεις είς τούς έν λόγφ το
μείς. Ή Μεγάλη Βρεταννία Ελπίζει 
ότι κατόπιν τών μελετών τούτων θά 
δυνηθή νά έφαρμσάη νέας μεθόδους 
είς τήν διατήρησιν τοΰ δασικού 
πλούτου καί τήν χρησιμοποίησιν έ- 
λαφρών μιγμάτων μπείτόν, αΐτινες 
είναι απαραίτητοι διά τήν έφαρμο- 
γήν τοΰ προγράμματος τής Μεγά
λης Βρεταννίας πρός άντικατάστα, 
σιν τών έκ τών βομβαρδισμών κα- 
ταστραφεισών κατοικιών. Ή μελέ
τη διά τόν έλεγχον τής άεροπλοΐας 
άποβλέπει είς τό νά βοηθήση τήν 
Μεγάλην Βρεταννίαν νά έφαρμόση 
σύστημα, τό όποιον συνιστάται δι
εθνώς.

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

’Αγγέλλεται έκ Δυτικής Γερμανί
ας δτι, βάσει τοΰ Προγράμματος 
βελτιώσεως τής άποδοτικότητος τής 
γεωργίας τής Δημοκρατίας τής 
Βόννης, άφίχθησαν είς Γερμανίαν 
τέσσαρες ’Αμερικανοί ειδικοί έπί 
τής δασοκομίας καί τής άποκατα- 
στάσεως τής κτηνοτροφίας. Οί ει
δικοί δασοκόμοι θά βοηθήσουν είς 
τήν βελτίωσιν τών γερμανικών με
θόδων δασοκομίας καί άποδόσεως 
τής γής. Οί ειδικοί έπί τής κτηνο
τροφίας θά βοηθήσουν είς τήν έ
φ αρμογήν ένός προγράμματος βελ 
τιώσεως τής κτηνοτροφίας καί κα- 
ταπολεμήσεως τών ασθενειών τών 
ζώων, πρός αύξησιν τής παραγω
γής γαλακτοκομικών προϊόντων τής 
"Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας. Πι
στεύεται δτι καί Γερμανοΐ ειδικοί 
είς τούς έν λόγφ τομείς θά έπισκε 
Φθοΰν τάς Ηνωμένας Πολιτείας.

ΑΛΓΕΡΙΟΝ

Ώς πληροφορούμεθα έξ Όράν ή 
πόλις αύτη, ή όποια, ώς γνωστόν 
έχει τό πλέον γλυκόν ύδωρ, θά δυ
νηθή, διά τής χρησιμοποιήσεως κον 
δυλίων έκ τοΰ Λογαριασμού Φράγ
κων Άνασυγκροτήσεως, νά βελτιώ 
ση τό σύστημα ύδρεύσεως. Λόγφ 
τής έπικρατούσης άνομβρίας, τό 
πόσιμον ύδωρ πωλείται τώρα είς 
τάς όδούς αντί ένός περίπου σέντ 
(150 δραχ.) κατά γαλλόνιον. Ύπο 
λογίζεται δτι τό νέον σύστημα ύ- 
δοεύσεως θά είναι έτοιμον τό 1951. 
Βάσει τού προγράμματος ύδρεύσε
ως καί έκτελέσεως ύδροηλεκτρικών 
έργων άνεγεϊρεται τώρα τό φράγμα 
Μπενί - Μπαντέλ, διά τό όποιον θά 
διατεθούν έκ τοΰ Λογαριασμού 
Φράγκων Άνασυγκροτήσεως 3.800 
εκατομμύρια φράγκα (1 1.000.000 
δολλάρια).

ΙΤΑΛΙΑ
Τό πρόγραμμα έκτελέσεως έγγειο-

βελτιωτικών έργω» είς τήν ’Ιταλίαν Ε
λαβε σημαντικήν ώθηοτν διά τής χορη 
γήρεως σειράς πιστώσεων έκ τού λο
γαριασμού λιρεττών ’Ανασυγκρότησε 
ως, τό σύνολον τών όποιων υπερβαίνει 
τά δύο δισεκατομμύρια λιρεττών (περί 
που 3.500.000 δολλάρια). Πρόκειται 
να έκτελεσθοΰν άποξηραντικά καί άο- 
δευτικά Εργα, Εργα οδοποιίας, άνέγερ 
σις άγροτικώιν κατοικιών καί άλλα 
εγγειοβελτιωτικά Εργα είς τάς περιο
χής Κλουκάνια τής Λομβαρδίας, τού 
Λατίου, τής Πούμπλια καί τής Καλα
βρίας. Διά τών Εργων αώτων 9α έξα- 
σφαλισθή έργασία είς 3.000 άτομα.

Αγγέλλεται έκ Ρώμης δτι άψΜ- 
κετο αυτόθι ό κ. Τζαίημς Μίνοττ δ
πως άναλάβη τήν διεύθυνσιν τοΰ 
νεωστι ίδρυθέντος Γ ραφείου τοΰ 
Σχεδίου Μόίρσαλ πρός ένίσχυσ-ν 
τών ιταλικών έξαγωγών είς "Ηνωμέ 
νας" Πολιτείας. 'Ο κ. Μίνοττ έπραγ 
ματοποίησε πολλά ταξίδια είς Ευ
ρώπην, είναι δέ ιδιοκτήτης βιομη
χανικών καί γεωργικών επιχειρήσε
ων έν Ήνωμέναις Πολιτείαις. Οΰ- 
τος θά συνεργασθή μέ ’ Iταλους βιο 
μηχάνους καί θά ίνισχύση τήν προ
σπάθειαν των πρός αύξησιν τών ίτα 
λικών έξαγωγών είς την περιοχήν 
τοΰ δολλαρίου. Τό έν Ρώμη γραφεί 
ον είναι δμοιον πρός τό ίδρυθέν έ- - 
σχάτως είς Παρισίους, δπου καί 
τά κεντρικά γραφεία τής Διοικήσε- 
ως ΟΙκονομικής Συνεργασίας.

ΑΥΣΤΡΙΑ

Κατά πληροφορίας έκ Βιέννης 
προ δώδεκα μηνών τά έργοστάσια 
Γένμπαχ Μότορ τοΰ Τυρόλου, κα- 
τεσκεύαζον όλιγωτέρας τών 100 
μηχανών ντήζελ κατ» μήνα. Τώρα, 
χάρις είς τήν κατά τό παρελθόν έ
τος παρασχεθεΐσαν βοήθειαν έκ 
τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ τά έργοστά- 
σια Γ ένμπαχ κατασκευάζουν άνω 
τών 500 μηχανών ντήζελ μηνιαίως. 
Τό έργοστάσιον τούτο, τό όποιον 
έχρησίμευεν άλλοτε διά τήν συναρ- 
μολόγησιν τών ίιίταμένων βομβών 
Υ—2 τοΰ Χίτλερ καί των καταδιω
κτικών άεροπλάνων Μέσσερσμιτ, κα
τασκευάζει τώρα συμπιεστάς, αν
τλίας, γεννήτριας καί μηχανάς ντή*· 
ζελ διά τήν Αυστριακήν οικονομίαν. 
Τά εργοστάσια Γ ένμπαχ βοηθούν 
έπίσης είς τήν κάλυψιν τοΰ εις δολ
λάρια έλλείμματος τής Αυστρίας, 
δεδομένου δτι προμηθεύονται τάς 
πρώτος ΰλας δΓ έγχωρίου νόμισμα 
τος, ένφ συγχρόνως έξάγουν τά 
είδη των είς δλον τόν κόσμον.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Αγγέλλεται έκ Χάγης δτι ’Ολ
λανδοί ειδικοί έπί τής κατασκευής 
κατοικιών ευρισκόμενοι είς Ήνωμέ 
νας Πολιτείας έσχον τήν ευκαιρίαν 
νά μελετήσουν έν τή έκτελέσει των 
τάς έργασίας έπισκευών τοΰ Λευ
κού Οίκου. Οί "Ολλανδοί ειδικοί, 
οίτινες έπισκέπτονται τήν ’Αμερι
κήν βάσει τοΰ προγράμματος τε
χνικής βοήθειας τοΰ Σχεδίου Μάρ
σαλ, έξήτασαν έργα έπισκευής τής 
Προεδρικής κατοικίας, τά όποια θά 
στοιχίσουν αρκετά έκοττομμύρια 
δολλάρια. Έξ Ούάσιγκτων, ή όμάς 
τών "Ολλανδών ειδικών θά πραγμα
τοποίηση ταξιδιού έξ έ βδομάδων, 
έπισκεπτομένη διάφορα άστικά κέν 
τρα τών "Ηνωμένων Πολιτειών. Οΰ- 
τοι θά μελετήσουν τόσον τά κρατι
κά δσον καί τά ιδιωτικά έργα στε- 
γάσεως καθώς και τά προβλήματα 
αερισμού, θερμάνσεως καί κατα
σκευής έτοιμων κατοικιών.



ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

'Η άπό μακρού χρόνου σοβούσα 
κρίσις Si’ ορισμένα είδη εις τήν πει- 
ραϊκήν οτγοράν ηρχισε νά π ροκαλή 
γενικωτέρας ανησυχίας καί ζωηρός 
νά άπ«σχολή τούς έμποριχούς κύ
κλους. Ώρισμβναι κρατικής έμπνεύ- 
σεως ένέργειαι, άναγόμεναι εις τό 
τταρελβόν, έπιφέρουν ήδη τα δυσμενή 
αποτελέσματα των εϊς τόσον βαθ
μόν, ώστε ορισμένοι Εμποροι να άν- 
τιμετοπίζαυν βαρυτάτας ζημίας. Αί 
εισαγωγαΐ, κυρίως, φασολιών καί τυ
ρού έπληξαν κυριολεκτικός τούς έν- 
διοιφερομένους.

Άνεφέρετο, ότι εις μεγάλην Τρά-

τούς ίλταλλήλους έγένοντο μέ τιμήν 
17.000 δρ. κατ’ άκάν, ένψ οχ λαβόν- 
τες τόν τυρόν τον διοχέτευσαν εις 
τό έμπόριον πρός 14.000 δρχ. κατ’ 
άνότατσν οριον, καθ’ ήν στιγμήν ή 
παρά τής ’Αγορανομίας καί τού άρ 
μοδιού υπουργείου καθορισμένη άγο 
ραία τιμή ιόν τυρόν είναι ή τόν 
32.000 δραχμών.

"Οσον άψορά τά όσπρια, αί εισ- 
αχβεΐσαι άπό τού παρελθόντος φθι
νοπώρου μεγάλοι ποσότητες φασόλι 
ον, παραμένουν είσέτι άδιάθεται. 
Αί εισαγωγαΐ αϋται είχον έπιβληθή 
εις τήν άρμοδίαν "Ενωσιν έπί τή

πεζαν τού Πειραιώς υπάρχουν περί ν §άσει τόν διμερών συνθηκών, όταν 
τά 250 λήξαντα προ μηνάς γραμμά-1 g£ τά φορτ;α Εφθασαν εϊς Πειραιά

καί έναποθηκεύθησάν, έ5εσ|<εύθησο#ν 
παρά τοΰ ύπουργείου, "Ηδη, αί τι- 
μαί τόν φασολιών κυριολεκτικός έ- 
ξευτελίσβησαν, αί δε άποδεσμευθεΗ 
σαι ποσότητες είναι άδύνοττσν νά 
διατεθούν, λόγο άφ’ ενός τής άζη- 
τησίας άπό τήν κατανάλωσιν, άλλά 
καί συνεπείςι άφ’ έτέρου τού σεβα
στού όγκου των υφισταμένων έν τή

τια έμπορων τής άγορσς, &τινα δεν 
έτακτσποιήθησαν είσέτι παρά τόν 
Ενδιαφερομένων. Οί άρμόδιοι Εφθασαν 
νά παρακαλονν διά τήν τμηματικήν 
κατά δόσεις έξόφλησιν τόν άνοτέ- 
ρω γραμματίων, άλλά καί πάλιν οί 
υπόχρεοι τελούν έν άδνναμίσ νά κα- 
λύψοκν τάς υποχρεώσεις των.

Έν τό μεταξύ ά τόκος διά τήν έ-
ξεύρεσιν ιδιωτικών δάνειών εφθασεν ! αποθεμάτων. Ή οικεία
εϊς 8 λίρας διά τάς 100 λίρας, κιχ- νωσις Εισαγωγών αγωνίζεται διά 
τά μήνα, οί δέ χρηματοδόται ζητούν τήν |ξεύρεσιν τρόπου διαθέσεως, δι- 

τρο πρς διασψόλισίν των ένεχυρα εις ότι οί Ενδιαφερόμενοι Εμποροι κιν- 
" τιμαλφή καί εϊς μέτοχός, συγχρό- δυνεύουν νά ϊδουν πλήρως έξανεμι- 

νως δέ καί εγγυητικήν Επιστολήν ζόμενα τά κεφάλια των.
Τραπέζης. Τά όλσν θέμα τής κρίσεως εις

Ή δυσπραγία τής αγοράς οφείλε τήν πειραϊκήν άγοοάν υποδεικνύεται, 
ται εις τάς προκληθείσας ρεγάλας gxl πρέπει μετά ταχυτάτης, άλλά 
ζημίας άπό τά έμπόριον τών όσπρί- κα', ψύχραιμου συνέσεως ν’ άντιμν 
ων, τοΰ τυρού, τού ταραμά καί δια- Τωπισθή άποφασιστικώς άπο τήν 
φόρων άλλων ειδών, φόβοι δέ έκφρά- παρούσαν κυβέρνησιν, ΐνα προλη- 
ζονται. ότι εύρισχόμεθα έν οψει κιν ^g0gv καταρρεύσεις καί καταστρο- 
δύνου πτωχεύσεως διαφόρων έμπό- φα; "μ έξαύρευσις τών πλέον πρα- 
ρων. ’Αναφορικός μέ τό τυρεμπόρι- κτικών και περισσότερον δραστι- 
ον καταδικάζεται γενικώς ή προκή- κ£ν μέτρων άπόκειται εϊς τάς ένδια- 
ρυξις νέας δημοπρασίας διά τήν φερομένας Ενώσεις, εις τάς διοική- 
προμήθειαν 320 τόννων έκ τής άλλο σεις τών ’Εμπορικών Έπιμίελητηρί- 
δαπής, καθόσον ή αγορά είναι κε- ων καί Συλλόγων καί εις τήν κυ- 
κορεσμένη άπο τυριά Ολλανδίας, βέρνησιν. Οί άντικειφνιχοί παρατη 
Δανίας καί Ιταλίας, άτι να καί πα- ρηταί τών δυσμενών έξελίξεων εις 
ραμένουν άζήτητα. 1 τήν πειραΐκήν Αγοράν συνιστοΟν

Σημειοΰται συναφώς, δτι μέγα γοργήν παρέμβασιν καί θετικά μέ- 
ποσοστσν τών διανομών πα{?ά τοΰ Τρα προστασίας.
Κράτους χυροΰ εις τούς δημοσίους Πέραν τής γενικωτέρας ταύτης έ- 
υπαλλήλους καί εις διαφόρους συνε- πισκοπήσεϋίς, τό σπουδαιότεροι έν- 

° Ί.·αιρισμούς διωχετεύθη εις την dry ο- διαφέρον, διαρχοΰντος τοΰ δεκαπεν- 
ράν εις τιμάς κυριολεκτικός έξευτε- Βημέρου, συνεκεντρώθη εις τόν καφ- 
λιστι,κάς. Αί κρατικοί διανομαϊ εις φέν, τήν ζάχαριν καί τήν ορυζαν:

■--■-------------- ---------------— ----------------------------------------- ------------------------------- --- ------------------

ΚΑΦΦΕΔΕΣ : Ή ελλειψις βραζι- 
| λιανών καφφέδον κατέστη λίαν αι
σθητή, Εφθασαν δέ μικροποσότητες 

| τινές νά πληρωθούν προς 96.000 
δρχ. τήν άκάν καί πλέον. Ή όλη Α- 

! γορά τών κεφφέδων είναι ρευστή καί, 
λόγψ τοθ γεγονότος τούτου, νέοι πα- 
ραγγελίαι δέν διεβιβάσθησαν. Εϊς 
τήν Άνατ. ’Αφρικήν αΐ τιμαί τών 
καφφέδων νπεχόρησαν άπό 968 δολ- 
λάρια τόν τόννον εις 846 δολλ. μό
νον* μέ τάσεις περαιτέρω πτώσεως, 

διότι έγγίζει ή νέα έσοδεία, ήτις καί 
προμηνύεται πλουσιωτάτη, ένψ τά 
εϊς τάς όπτοικίας υπάρχοντα όπτοθέ- 
ματα είναι σημαντικά είσέτι. Προβλέ, 
πετσί, ότι θά έπηρεασθοΰν νποτιμη- I 
τικός καί οί βραζιλιανοί καφφέδες, J

οίτινες πρός τό παρόν διατηρούν πάν 
τως τάς τιμάς των.

Έν τζ>' μεταξύ ή πειραϊκή Αγορά 
έξακολουθεΐ νά τροφοδοτήται άπό μι* 
κροπαρτίδας έκ τής 'Αφρικής, ένψ 
καί dmo τήν Ιαπωνίαν έκομίσθησαν, 
περί τούς 2000 σάκοι μέ τό παναμα
ϊκόν φορτηγόν «Όρίενταλ Δραγώνη». 
Περί νέων παραγγελιών εις εύρείαν 
κλίμακα δέν άπεκρυοτταλλώθησαν εί
σέτι εϊς ότποφάσεις αί κρατοΰσαι σκ£ 
ψεις. ’Αναμένεται πρός τό παρόν 
ή σταθεροποίησις τών τιμών εις τάς 
πηγάς καί παρακολουθεΐται μετά προ 
σοχής ή αίτησις περί παροχής «ορι
σμένης πιστώσεως δολλαρίων διά 
τήν τοποθέτησιν παραγγελιών εις 
τήν βραζιλιανήν ότγοράν.

ΖΑΧΑΡΕΙΣ : Νέαι παραγγελία: 
δέν διεβιβάσθησαν. Μέ τά φορτηγά 
«’Αριστείδης», «Άτλάντικ Δρογών» 
καί «Όρίενταλ Δρογών» συνεπληρώθη 
ή μεταφορά τών 30.000 τόννων ζα- 
χάρεως τής Φορμόζης. Έν τώ μεταξύ 
οί ένδιαφερόμενοι εισαγωγείς έπανέ- 
λαβον παρά τή κυβερνήσει τά διαβή- 
ματά των, όπως σταματήση ό κρατι
κός παρεμβατισμός καί έπανέλθη τό 
ζαχαρεμπόριον εις χείρας τών Εισα
γωγέων, ύπό τόν κρατικόν πάντοτε 
Ελεγχον, όσον Αφορψ τάς έκάστοτε 
παραγγελίας καί τάς τψάς. Άπό μέ
ρους τής κυβερνήσεως δέν παρεσχέθη 
είσέτι ό όπταιτούμενος χρόνος, όπως 
μελετήση τό όλον θέμα όπτό πάσης 
αυτού πλευράς, πριν ή προέλθη εις ό-

ΑΜΣΚΟΙΜΣΙΣ TBH ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ 0ΙΚ0Η0ΝΙΚ0Η ΓΕΓΟΜΟΤΟΝ
1 ’ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή Α. Μ. ό Βα

σιλεύς έξέδωσε διάγγελμα έπί τή 
συμπληρώσει τριετίας άπό τής έινόδου 
Του εις τόν θρόνον.

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή Κυβέρνησις 
Βενιζέλου προχωρεί εις εφαρμογήν τοΰ 
προγράμματος της.

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Άπέτνχαν αί δια
πραγματεύσεις διά τήν διεύρυνα ιν 
τής Κυβερνήσεως.

4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Διαψεύδεται ή ά- 
ναστολή τής 'Αμερικανικής βοήθειας.

5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ό κ. Μάκ Γκή 
’Αμερικανός υφυπουργός τών Εξωτε
ρικών καθόρισε τήν ’Αμερικανικήν 
πολιτικήν Εναντι τής Ελλάδος.

6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Επιταχύνεται ό 
ρυθμός τών εισαγωγών πρός τήν Ελ
λάδα.

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Έξησψαλίσθη 
πλήρης επάρκεια τής dry ορός κατά 
τάς έορτάς τοΰ Πάσχα.

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.—— ,‘Η Κυβέρνησις 
προβαίνει εις τήν εφαρμογήν διαφό
ρων μέτρων περισυλλογής.

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Τό Πάσχα έορ- 
τάζεται μετά πάσης έπιβλητικότητος 
καί κατανύξεως.

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.—-- Ή έν Βερολίνφ 
κατάστασις Εμφανίζεται ώς λίαν τε
ταμένη.

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— ’Αποκαλύπτεται 
ότι ’Αμερικανικόν άεροπλάνον κατερ-

mi

ρίφθη ύπό τών Ρώσσων εις τήν Βαλ
τικήν.

12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή Σοβ. Ένω- 
σις άπηύθυνε πρός τήν ’Αμερικήν 
διαμαρτυρίαν διά τήν παραβίασιν τοΰ 
Εναερίου χώρου της.

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Έπιτευχθήσης 
συμφωνίας τών κομμάτων τοΰ Κέν
τρου ή Κυβέρνησις Βενιζέλου βαίνει 
πρός παραίτησιν.

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή Κυβέρνησις 
Βενιζέλου παραιτήθη.

Ή Α. Μ. ό Βασιλεύς ιάνέβεσεν εις 
τον κ. Πλαστήραν τήν έντολήν τού 
σχηματισμού τής νέας Κυβερνήσεως.

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή νέα Κυβέρνη- 
σις ώρκίσθη τήν εσπέραν.

— Μετέχουν αυτής οί κ. κ. Πλα- 
στήρας, Παπανδρέου καί Τσουδερός. 
Ό κ. Βενιζέλος μετέχει διά φίλων 
του.

16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.—- Συνεκροτήβη ή 
πρώτη συνεδρίασις τοΰ νέου υπουργι
κού Συμβουλίου.

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Αί έργασίαι 
τής νέας Βουλής ήρχισαν διά τοϋ λό
γου τοΰ θρόνου.

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ. Πρόεδρος τής Βου
λής έξελέγη ό κ. Δ. Γόντικας.

— Αί μεταξύ Ρωσσίας καί Αμερι
κής σχέσεις όξύνονται συνεπείςι τοΰ 
αεροπορικού έπεισοδείου.

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ή Α. Μ. ό Βα-

σιλεΰς μετά τής Βασιλίοσης άναχω- 
ροϋν διά Λέρον.

20 ΑΠΡΙΛΙΟΥ.— Ό κ. Πλαστή- 
ρας έδέχθη τήν έπισκεψιν τοΰ Γιουγ- 
κοσλαύου έπιτετραμμένου.

— Θεωρείται βεβαία ή άποκατά- 
στασις τών σχέσεων μεταξύ τών δύο 
χωρών.

ΕΙΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΖ ΕΑΑΑΑΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΛΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8.1949) Αρχ. 1.323.376.350.582

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

110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ:
ΚΑΙ ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Έκτελοϋνται ολαι ai Τραπεζικοί έργασίαι υπό τους μάλλον συμφέροντος δρους

—**■ -—-*·· · -■—-*··- —------ 1*··. —f^-ii--ir rYi—γτ u.u_n_i

Τήν 16ην τρέχοντος, επιτροπή 
έκ τών διευθυντών τοΰ υπουργείου 
Εφοδιασμού καί Διανομών κ. Π. 
Κατσούλη καί τοΰ ύπουργείου Γε
ωργίας κ. Γ. Δαμηλάτη καί τοΰ 
άλευροβιομηχάνου κ. Ν. Βουδού- 
ρογλου ύπό τήν ηγεσίαν τού ’Αμε
ρικανού Εμπειρογνώμονας κ. Σολεμ- 
πέργκερ, συμβούλου τοΰ ύπουργεί
ου Εφοδιασμού, διά τά ζητήματα 
τής αλευροβιομηχανίας, άνεχώρη- 
σε διά Γαλλίαν, ’Ιταλίαν, ’Αγγλί
αν, Βέλγιον, ’Ολλανδίαν καί Δυτι
κήν Γ ερμανίοτν.

Η έν λόγς> έπιτροπή, ώς άνεκοι 
νώθη, θά έπισκεφθή τάς ανωτέρω 
χώρας πρός μελέτην καί παρακο
λούθησή τής όργανώσεως καί τών, 
έφαρμοζομένων μεθόδων εις τούτος 
άγοράς χρηματοδοτήσεως, διαθέσε
ως καί έπεξεργασίας τών εΐσοτγο- 
μένων έκ τοΰ εξωτερικού και τής 
εγχώριας παραγωγής δημητριακών, 
τών κραπικών κανονισμών τών άφο- 
ρώντων τήν διοαίμησιν καί τήν δια 
νομήν αλεύρων καί άρτου και την 
συγκέντρωσιν, διαβάθμισιν, άποθή- 
κευσιν καί ένιαίαν διάθεσιν τών Εγ
χωρίων δημητριακών.

----· -----
ΝΑγΠΗΓΟΥΝΤΑΙ

ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ

Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου 
Ελλην εφοπλιστής κ. Σταύρος 3 

Νιάρχος παρήγγειλε τέσσαρα δεξαμι 
νόπλοια εις τά ναυπηγεία «Βίκερς "Α 
μιτρογκ». Τα έν λογco σκάφη εκσστ< 
τών όποιων ε!νγ 18.000 τόννων D. V 
θά ναυπηγηθούν εις τό Γουώλκερ i 
Τάϋν. Διά τών ναυπηγήσεων τούτων ι 
ξασφαλίζεται έργασία διά 2—3 ϊι 
εις τούς Βρετσννούς έργάτας. ΟΙ κιν 
τήρες καί τών τεσσάρων σκαφών θ 
είνε έπίσης τύπου Βίκερς Άρμιστοογ 
μέ μίαν έλικα, θα (Αναπτύσσουν ταχί 
τη τα 14 ΐά κόμβων, τό δέ μήκος των $ 
είνε 187 μέτρα.

Δέον νά σημειωθή ότι τόν παρελθόν 
τα Δεκέμβριον ό κ. Νιάρχος παρήγγει 
λεν έτερα δύο πετρελαιοφόρα Εκαστο 
3.100 ι D. W. Ό κ. Νιάρχος είνε (διο 
κτήτης 48 πλοίων.
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Η ΤΟΠΟΟΕΤΗΖΙ1 ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 
ΤΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ

ΘΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
Κατά τό παρελθόν δεκαπενθήμε

ρον τόσον ή παραιτηθεΐσα Κυβέρ- 
νησις όσον και ή νέα τοιαύτη ήσχο- 
λήθησαν μέ το ζήτημα της τοποθε- 
τήσεως τών αποθεμάτων σουλτανί
νας είς τό εξωτερικόν, άφ’ ενός μέν 
ΐνα μή άπολέσωμεν τάς ξένας α

γοράς, άφ’ ετέρου δέ προς προσπο 
ρισμόν συναλλάγματος.

Ούτως έγένοντο είς τό ύπουργεΐον 
’Εθνικής Οικονομίας άλλεπάλληλοι 
συσκέψεις εις τάς οποίας έλαβον 
μέρος εκπρόσωποι τής ’Αμερικανι
κής ’Αποστολής ώς και ό εμπορι
κός άκόλουθος τής ενταύθα Βρεταν 
νικής Πρεσβείας.

Κατά τάς ώς άνω συσκέψεις συ- 
νεζητήθη ό τρόπος τοποθετήσεως 
’Ελληνικής σταφίδος ίδί<χ είς τήν 
’Αγγλικήν άγοράν, ήτις κατά τό 
παρελθόν ήτο εις έκ ,τών κυριωτέ- 
ρων άγοραστών τού έν λόγω προ
ϊόντος.

Ό παριστάμενος έμπορικός ά
κόλουθος τής βρεταννικής πρεσβεί
ας κ, Άϊζακσον, άνεκοίνωσεν δτι 
δεν εΐχεν οδηγίας ύπό τής Κυβερ- 
νήσεώς του διά τήν άγοράν ελληνι
κής σταφίδος, διετύπωσεν όμως τήν 
γνώμην ότι τό Βρεταννικόν ύπουρ
γεΐον Τροφίμων θά έξεδήλωνεν εν
διαφέρον εάν προσεφέροντο άξιόλο 

γοι ποσότητες σταφίδος είς τιμήν,

ήτις θά έθεωρεΐτο ενδιαφέρουσα διά 
τήν ’Αγγλίαν.

Κατόπιν τούτου ό τέως υπουργός 
’Εθνικής Οικονομίας κ. Άβέρωφ 
προέβη είς διαπραγματεύσεις μετά 

τού κ. Άϊζακσον διά τήν τοποθέτη 
σιν είς ’Αγγλίαν 2.500 τόννων κο
ρινθιακής σταφίδος και 2.500 — 
4.000 σουλτανίνας. Κατά τάς δια
πραγματεύσεις αί συζητηθεΐσαι τι
μά! ήσαν 66 λίραι στερλίναι κατά 
τόννον διά τήν κορινθιακήν και 83 | 
λίραι στερλίναι διά τήν σουλτανί

ναν, τιμά! αΐτινες θεωρούνται σχετι 
κώς ικανοποιητικοί.

Πάντως, ώς προς τήν τοποθέτη- 
σιν άντιμετωπίζεται τό πρόβλημα 
τών τιμών δεδομένου ότι ύφίσταται 
μεγάλη άπόστασις μεταξύ τών ί- 
σχυουσών τιμών είς τήν Διεθνή ά
γοράν και τών τιμών είς τάς οποί
ας δύναται νά προσφερθή άνευ ση
μαντικής ζημίας ή ελληνική στα- 
φίς.

Παραλλήλως ό κ. ’Αβέρωφ μετέ- 
βη είς Κρήτην προς έξέτασιν έπιτο 
πίως τού ζητήματος τής εξαγωγής 
σουλτανίνας ερχόμενος είς άμεσον 
επαφήν μετά τών παραγωγών και 
τών έξαγωγέων τού προϊόντος. Ε
κεί συνεκροτήθη σύσκεψις, κατά τήν 
οποίαν ό κ. Άβέρωφ συνέστησεν είς 
τούς σουλτανοπαραγωγούς νά μή

έπιμείνουν εις τήν αυξησιν τής τι- νίνας είς Γαλλίαν, λόγψ τού ότι ή 
μής τοΰ προϊόντος των, διότι τούτο | Γαλλική Κυβέρνησις περιέλαβε τό 
θά άπέβαινεν εις βάρος τής εξα- έν λόγω προϊόν μεταξύ τών έλευθέ 
γωγής τής σουλτανίνας, τήν οποίαν ρως είσαγομένων ειδών, όπότε ο'ι 
ήδη διαπραγματεύεται ή Κυβέρνη- ( Γάλλοι εισαγωγείς μή δεσμευόμε- 
σις μέ διαφόρους χώρας. * | νοι πλέον ύπό τών συμβάσεων θ’

Μετά τήν επιστροφήν τοΰ κ. Ά-1 άναζητήσουν τάς καλυτέρας τιμάς 
βέρωφ έκ Κρήτης έλήφθη είς τό ύ-! σταφίδος προς κάλυψιν τών άναγ-

κών τής γαλλικής άγοράς, τιμάς 
είς τάς οποίας δεν θά δυνηθώμεν ν’ 
άνταποκριθώμεν, κατά τήν συγκρο- 
τηθησομένην έν λόγψ σύσκεψιν θά 
έξετασθή είδικώτερον ή διάθεσις 
τοΰ προϊόντος είς Αγγλίαν.

Βεβαίως έπικρατεΐ διαφορά άπό 
ψεων, ώς προς τό ζήτημα τών τι
μών διότι ή μέν Αγγλία ζητεί ν’ ά- 
γοράση τήν σουλτανίναν είς τήν τι-

πουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας ά- 
πάντησις έπί τών γενομένων δια
πραγματεύσεων μετά τοΰ έμπορι- 
κοΰ άκολούθου τής Βρεταννικής πρε 
σβείας, διά τής όποιας γνωστοποι
είται ότι τό άγγλικόν ύπουργεΐον 
Τροφίμων θά ήτο διατεθειμένον νά 
προβή είς άγοράν 500 τόννων σουλ 
τανίνας.

Τό ζήτημα τούτο θά έξετασθή,
ώς άνεκοινώθη έν συσκέψει ύπό τήν μήν τών 85 στερλινών κατά τόννον 
προεδρίαν τοΰ ύπουργοΰ Εθνικής ένώ οΐ "Ελληνες έξαγωγεΐς ζητούν 
Οικονομίας, είς τήν οποίαν θά λά- | 90—92 στερλίνας. Δέον δέ νά ση- 
βουν^ μέρος πλήν τών άρμοδίων ύπη ! μειωθή ότι και κατά τό παρελθόν 
ρεσιών και άντιπρόσωποι τών έξα-1 έζητήθη ύπό τής Αγγλίας ή άγορά 
γωγέων. Κατά τήν έν λόγψ σύσκε-1 ποσότητας μέχρι 10.000 τ. σουλτα 
ψιν θά έξετασθή έν πλάτει τό ζή- νίνας, αλλά λόγψ διαφοράς τιμής 
τημα τής έξαγωγής σουλτανίνας, I άγοράς δεν έπετεύχθη συμφωνία, 
διότι κατά τούς γενομένους ύπολο-1 Κα! τό ζήτημα τοΰτο θ’ άπασχο 
γισμους τα αδιαθετα ύπολο,πα τοΰ λήση τήν συγκροτουμένην σύσκε- 
προΐοντος ανέρχονται είς 10.000 ψ,ν, είς περίπτωσ,ν δέ συμφωνίας, 
περίπου τοννους. ^ | έλπίζεται ότι θά. έπιτευχθή ή αΰξη-

Δεδομένου δέ ότι κατά τάς ύ- σις τής αίτουμένης ποσότητας ά- 
παρχούσας πληροφορίας δέν θά κα γοράς σουλτανίνας ύπό τής Άγ- 
ταστή δυνατή ή έξαγωγή σουλτα- γλίας.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΙ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ 
ΘΑ ΜΕΛΕΤΗΣΗ

10 ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
Τήν παρελθοΰσαν εβδομάδα _ α- 

φίχθη κα! έγκατεστάθη είς τήν ί ρό 
πεζαν τής ‘Ελλάδος ό κ. Τζόνς άν- 
τιπρόεδρος τής Αμερικανικής ι ρα- 
πέζης «Ρίστεραλ Ρηζέρβ Μπάνκ». 
‘Ο κ. Τζόνς κατόπιν συμβάσεώς 
του μέ τήν Κυβέρνησιν θά μελετή- 
ση τό ίσχΰον τραπεζικόν σύστημα 
κα! τάς δυνατότητας διαρρυθμίσε- 
ως κα! βελτιώσεώς του.

Είδικώτερον θά έξετασθοΰν παρά 
τοά κ. Τζόνς οΐ δυνατοί τρόποι μει 
ώσεως τών γενικών έ^όδων τών λει 
τουργουσών σήμερον πολυαρίθμων 
Τραπεζών, λόγψ τών όποιων επι
βαρύνεται αίσθητώς τό πιστωτικόν 
χρήμα. ’Επίσης θά μελετηθή ή δι- 
αρρύθμισις τών οργανισμών κα! 
κανονισμών τής λειτουργίας τών 
Τραπεζών, είς τρόπον ώστε ό όλος 
τραπεζιτικός οργανισμός νά κατα- 
στή ικανός όπως συμβάλη είς τήν 
άξιοποίησιν τής Αμερικανικής βο
ήθειας, ώς κα! όλων τών πόρων έγ- ' 
χωρίων καί έξωελληνικών, διά τών 
όποιων θά έπιτευχθή ή άνόρθωσις 
κα! άνασυγκρότησις τής Ελληνι
κής Οικονομίας.

Ό κ. Τζόνς μετά τό πέρας τής 
μελέτης θά συντάξη υπόμνημα, τό 
όποιον θά ύποβάλη είς τήν Κυβέρ- 
νησιν κα! είς τήν Αμερικανικήν Α
ποστολήν, βάσει τοΰ όποιου, ώς ά- 
νεκοινώθη, πρόκειται νά ληφθοΰν 
μέτρα διοικητικής κα! νομοθετικής 
ψύσεως.

Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ
Καθ’ όλον τό ύπό έπισκόπησιν 

15)θήμερον (5—19)4)50) ή άγο
ρά χρεογράφων ήτο έξ ολοκλήρου, 
σχεδόν, ύποτιμητική, συνεπείφ τών 
έν τψ μεταξύ λαβουσών χώραν ά- 
νησυχητικών διαδόσεων περί με- 
λετωμένης μετατροπής τών μετοχι
κών τίτλων τών Εταιριών άπό ά- 
Φωνύμων είς ονομαστικούς, διά φο
ρολογικούς κυρίως λόγους, αΐτινες 
διαδόσεις, βεβαίως, τελικώς διεψεύ 
σθησαν κα! έπισήμως.

’Εκ τών κινηθεισών κατά τό 15) 
θήμερον τοΰτο 41 έν συνόλψ άξι
ων μία μόνον (τοΰ Κυλινδρόμυλου 
Σ αραντοπούλου) διετηρήθη σταθε
ρά κα! ετεραι εξ (τής Τραπέζης 
Ελλάδος, Κτηματικής, Λαϊκής,

Κατωτάτη
Μονοπωλίων - Παγίου 
1914 500 έκατομμυρ.
Προσφυγικοΰ 
Ύδρεύσεως 
Παραγωγικού 1931 
Κτηματικής 4 % %

Καμπά, ΖΑΑΕ κα! Ιπποδρομιών) 
έλαφρώς άνετιμήθησαν, έξ ειδικών 
δΓ έκάστην λόγων, ένψ άπασαι αί 
λοιπά! 34 άξίαι ύπεχώρησαν κατ’ 
άρκετάς είσέτι μονάδας, έν συγκρί 
σει προς τό προηγούμενον κλείσι- 
μον.

Αΐ συναφθεΐσαι κατά τό 15)θήμε 
ρον τούτο τοΐς μετρητοΐς συναλλα
γή! ήσαν άκόμη περισσότερον πε- 
ριωρισμέναι, καί είς όγκον κα! είς 
έκτασιν, συγκρινόμεναι προς έκεί- 
νας τοΰ προηγουμένου 15θημέρου, 
διεκυμάνθησαν δέ ώς άκολούθως, 
κατά κατηγορίας τίτλων:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τού
των άξιόλογον κίνησιν εΐχον τά έ
ξης, διακυμανθέντα ώς άκολούθως:
Άνωτάτη

39.000
56.000
59.000

4.740.000
51.000

100.000

Κλείσιμον
36.000
52.000
57.000

4.640.000
46.000
90.000

29.000 
47.000 
54.000 

4.400.000 
46.000 
90.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Ουδεν έκ τούτων έκινήθη.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΑΙ Αζ.1 ΑΙ.> Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς 

σομένους α! εξής, διακυμανθεϊσαι ώς άκολούθως:
Κατωτάτη Άνωτάτη
1.350.000 1.430.000

55.000 65.500
11.350.000 12.325.000

86.000 100.700
320.000 321.000
400.000 440.000 υυυ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! κλπ ΑΞΙΑΙ Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων 
εφωνςτ°υτων άξ.ολογον κ,νησ,ν εΤ-χον αί έξής διακυμανθεϊσαι ώς άκο

Άνωτάτη Κλείσιμον
116.000 134.500 124 500
21.000 22.000 2Τ000

241.000 313.000 272 000
17.000 19.000 17.000

340.000 370.000 340.000

Έλλαδος 
Αθηνών 
Εθνικής 
Εμπορικής 
Κτηματικής 
Λαϊκής

Ηλεκτρικών Σ ιδ) μων 
ΣΠΑΠ 
Λπτασμάτων 
Χημικής Βιομηχ. 
Χρωματουργείων

συναλλασ

Κλείσιμον 
1.425.000 

58.000 
11.610.000 

91.000 
321.000 
440.000

Εριουργίας 48.000
Πειραϊκή - Πατραϊκή 230.000
ΕΤΜΑ 144.000
Χρυσαλλίς 86.000
Άτλας 25.500
Ηρακλής 170.000
Τιτάν 97.000
Τσιμέντων Χαλκίδας 40.000
Καμπας 120.000
Ο ίνοπνε ματοπο ιΐας 24.000
Οίνων 45.000
ΖΑΑΕ 80.000
Κυλινδρόμυλοι «Σαραντόπ.» 40.000 
Φ'ξ 142.000
’Ηλεκτρικής 20.000
'Ερμής 53.000
Χαρτοποιίας 150.000
ΒΙΟ _ 30.000
Γεωργικής Βιομηχαν. 19.000
Διαχ, Ύπεγγ. Προσόδ. 160.000 
’Εθνικής Άσφαλιστ. 840.000
Ιπποδρομιών 43.500
Προμηθεύς 18.000

65.500 58.500
260.000 235.000
170.000 155.000
90.000 86.000
27.500 26.000

205.000 190.000
98.000 97.000
42.700 40.000

140.000 130.000
28.000 24.000
58.500 54.500
84.000 84.000
40.000 40.000

156.000 142.000
24.000 20.000

■ 56.000 53.000
154.000 150.000
38.000 32.000
22.000 20.000

165.000 160.000
900.000 880.000
44.500 44.500
25.000 20.000

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

Κατά τό άπό 5—19)4)50 χρο
νικόν διάστημα έγένοντο άρκεταί ά- 
γοραπωλησίαι έπ! τών «αποδεικτι
κών συναλλάγματος» πέριξ τών 
δραχμών 22.000, διά τά είς λίρας 
στερλίνας «μπόν» κα! δραχμών 10. 
000, διά τά είς δολλάρια ΗΠΑ τοι- 
αΰτα, αξίας πολλών δισεκατομμυ
ρίων δραχμών.

Η ΑΓΟΡΑ 
ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ

Εν τψ Χρηματιστηρίψ Αθηνών 
έγένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι.

κατά τό άπό 5—19)4)50 χρονικόν 
διάστημα μεταξύ κατωτάτης τιμής 
223.200 κα! άνωτάτης 226.500, μέ 
κλείσιμον 224.900, δΓ έκάστην γρυ 
σήν λίραν Αγγλίας. Έν δέ τή έ- 
λευθερφ αγορά διεκυμάνθη αύτη με 
ταξύ κατωτάτης τιμής δραχμών 
223.000 κα! άνωτάτης 226.800, μέ 
κλείσιμον 225.400, δΓ έκάστην 
χρυσήν λίραν.

Ό νέος ύπουργός ’Εφοδιασμού κ. 
Μανέττας άμα τή άναλήψει τοΰ υ
πουργείου έδήλωσε προς τούς άν- 
τιπροσώπος τοΰ Τύπου ότι ή πολι
τική τήν όποιαν πρόκειται νά έφαρ- 
μόση έπ! τών τιμών θά είναι έκεί-1 
νη, ήτις θά έξυπηρετήση καλύτε
ρον τά κοινόν. «’Ήδη ήλθον είς έπ ι- 
φήν μέ τάς ύπηρεσίας τοΰ ύπουρ- 
γείου, προσέθεσεν ό κ. Μανέτ.ας, 
κα! καταρτίζω μελέτην έπ! τοΰ ζη
τήματος τών τιμών κα! τής άσκη- 
θησομένης παρ’ έμοΰ πολιτικής, 
Πάντως, ή κεντρική γραμμή τοΰ 
προγράμματος μου είναι ή έξυπη- 
ρέτησις τοΰ κοινού».

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τό
κοι, κατά τό άπό 5—19)4)50 χρο 
νικόν διάστημα, διεκυμάνθησαν, έν 
τή έλευθέρςτ άγορά, μεταξύ δραχ
μών 0,11—0,12 %.

Υπό τήν προεδρίαν τοΰ υπουρ
γού Συντονισμού συνεκροτήθη τήν 

| προπαρελθοΰσαν έβδομάδα σύσκε- 
ι ψις τών ύπουργών Οικονομικών και 
Εθνικής Οικονομίας, είς τήν όποιαν 
μετέσχον κα! αί άρμόδιαι ύπηρεσί
ας τών ώς άνω ύπουργείων. Κατά 
τήν σύσκεψιν έξητάσθη τό αίτημα 
τών σταφιδοπαραγωγών, οΐτινες πα 
ρέδωσαν τό προϊόν των είς τόν A 
ΣΟ, περί καταβολής είς αυτούς συμ 
πληρωματικοΰ τιμήματος.

Ως άνεκοινώθη, ή Κυβέρνησις έ- 
ζήτησεν όπως συγκεντρωθούν τ’ ά- 
παραίτητα στοιχεία, είς προσεχή 
δέ σύσκεψιν θά έξετασθή ό τρόπος 
έξευρεσεως τοΰ άπαιτουμένουποσοΰ 
πρός καταβολήν είς τούς σταφιδο
παραγωγούς τοΰ συμπληρωματικού 
τιμήματος.


