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Ούτως ή άποταμίευσις απαιτεί τάς 
αΰτάς ιδιότητας, τάς οποίας Εχει ή 
προβλεπτικότης, έκ τής οποίας Ελκει 
τήν καταγωγήν καί τής όποιας είναι 
ή πρακτική Εφαρμογή. Διά τόν λόγον 
αυτόν ή άποταμίευσις θά ήδύνατο νά 
όρισθή ώς έφηρμοσμένη πρσνοητικό- 
της. Ό σκοπός της δύνοπαι νά είναι 
πολλαπλούς: Ίκανοποίησις μελλουσων 
άναγκών, άντιμετώπισις ή έξασφάλι- 
σις Εναντι Ενδεχομένων κινδύνων, αυ- 
ξησις τής ευημερίας, άπόκτησις πλού
του.

Αί πρόοδοι τής ιδιωτικής άποταμι- 
εύσεως είναι συνδεδεμέναι μέ τήν ι
στορίαν τής οίκονομιικής προόδου τών 
λαών, άλλα αί πρόοδοι τής μικρός ά- 
ποταμιεύσεως, ήτοι τής λαϊκής, είναι 
σχεδόν άποκλειστικώς τό Εργον τού 
19ου αίώνος, κατά τό χρονικόν διά
στημα τού όποιου Εγένετο, περισσότε
ρέ άπό κάθε άλλην Εποχήν πάσα δο
ν οπή προσπάθεια διά νά καταστή καρ 
ποφόρος διά μέσου εύφυεστάτων μη
χανισμών, διά νά γίνη δυνατή σχεδόν 
εις πάντας καί νά διαδοθή παντού ή 
Επιθυμία καί ή συνήθεια προς αυτήν.

10. "Οταν ή άποταμίευσις πραγμα
τ οποιήται Οπό μορφήν παραγωγικήν 
άποκτά πλήρη τήν άξίαν της διότι αυ
ξάνει Ετησίως μέ τά ίδια τά προϊόντα

της.
Οι καρποφόροι χρήσεις, εις τάς ό

ποιας ή άποταμίευσις δύναται νά 
στραφή είναι άνάρίθμητοι.

Ό μικροκαλλιεργητής, ό όποιος 
χρησιμοποιεί τάς ώρας τής σχολής, 
τάς όποιας Εχει, μετά τήν ίδικήν του 
Εργασίαν ή αυτήν τών ζώων του, πρα
γματοποιεί άποταμίευσιν, ήτις μετα
φράζεται εις αϋξησιν τών πόοων του 
διά τροφίμων ή χρημάτων.

Δύναται άκόμη νά ένεργήση καταλ
λήλως πρός άπόκτησιν τής συνεχισμέ
νης λωρίδος γής μετά τού ίδικοΰ του 
τμήματος γής, δπερ καλλιεργεί. Τά 
γενικά Εξοδα είναι σχεδόν τά ϊδια και 
τό μικτόν προϊόν αυξάνει ανευ προσθή 
κης δαπανών Εκτός τής προσθέτου Ερ
γασίας του. 'Εάν τά προϊόντα είναι 
άρκετά διά νά τού Επιτρέψουν τήν 
βαβμιαίαν άπόσθεσιν τής άξίας κτή
σεως, θά Εχη κατ’ αύτόν τόν τρόπον 
πραγματοποιήσει, σχεδόν δωρεάν, τήν 
άποταμίευσιν τΟυ υπό μορφήν άκινή- 
του καί τό άποκτώμενον τμήμα γής θά 
είναι δι’ αυτόν ταμιευτήριον μιάς Ερ
γασίας, ήτις θά Εχάνετο Ελλείψει μέ
σων άπορροφήσεως.

'Αλλά είς πολλάς περιπτώσεις ή

άποταμίευσις, ήτις γίνεται μέ ιδίας 
μόνον δυνάμεις παραμέινει στείρα καί 
ανωφελής. Εις αλλας περιπτώσεις δέν 
Επιτυγχάνει τήν πληρότητα τής άπο- 
τελεσματικότητός της είμή μόνον Ο

ταν συνδυασθήμέ άλλας αποταμιεύσεις 
διότι υπάρχουν άποτελέσματα, τά ό
ποια δέν θά ήτοι δυνατόν νά Επιτευ
χθούν δταν παοαμένη άπομεμονωμένη.

Ό Επιχειρηματίας, ό διομήχανος 
καί ό Εμπορος δύνανται νά Εχουν τήν 
πιθανότητα νά χρησιμοποιήσουν άνα- 
παραγωγικώς τάς αποταμιεύσεις των. 
Ή ευκολία αυτή Εξαρτάται συνηθέ- 
στατα άπό συνθήκας αί όποίαι δέν 
είναι πάντοτε ευνοϊκοί διά τόν σκοπόν 
αύτόν.

Ό Εργοδότης, ό υπάλληλος καί ό 
μικροκεφαλαιούχος δέν δύνανται νά 
καταστήσουν τήν άποταμίευσιν των 
παραγωγικήν είμή Εμπιστευόμενοι αυ
τήν είς τόν παραγωγόν Εναντι κατα
βολής ώρισμένης άμοιβής (τόκου) ή 
διά τής συμμετοχής είς τά κέρδη τής 
έπιχειρήσεως. ’Αλλ’ αν Εν άτύχημα 
συμβή καί καταστροφή ή Επίπλωσις 
τής οικίας τού Εργάτου καί αί μηχα- 
ναί ταΰ βιομηχάνου ΰποστούν σοβα- 
ράν βλάβην, ή τά άκίνητα τού κτημα
τιού γίνουν παρανάλωμα τού πυρός, 
τότε πόσα Ετη άποταμιεύσεως θά 
άπαιτηθοΰν διά νά άποκατασταθοΰν 
αί καταστραφεΐσαι άξίαι;

Τέλος, μία μεγάλη μερίς τής τάξε- 
ως τών Εργαζομένων, ή όποια δέν δύ- 
ναται νά κάμη είμή μικράς άποταμι- 
εύσεις εύρίσκεται Εν πλήρει άδυναμίςι 
νά τάς μετατρέψη είς παραγωγι-άς 
καί νά εχη Εξ αυτών χρήσιμα αποτε
λέσματα,

Ή άποταμίευσις προϋποθέτει διά 
τόν Εργαζόμενον μίαν άπόδούιν, ήτ,ς 
άποτελεϊ ηθικήν άμοιβήν ώς καί υλι
κήν διά τάς στερήσεις καί τήν άντί- 
δρασιν Εναντι τών φυσικών πειρασμών. 
"Αν ή άποταμίευσις παρέμενε στείρα 
καί ανευ άποτελέσματος, ό Ενεργών 
αυτήν δέν θά άπεθαρρύνετο;

Διά νά παρακαμφθούν πάντα τ’ ά- 
νωτέρω έπετεύχθη νά καταστή δυνατή 
ή Ενθάρρυνσις τών προσπαθειών πρός 
άποταμίευσιν διά του τρόπου τής 
καρποφόρου χρησιμοποιήσεώς της.

*0 πολιτισμός διέδωσε τό πνεύμα 
τής άποταμιεύσεως ποικίλων συνεχώς 
τάς μεθόδους, διά τών όποιων ή προ
βλεπτικότης δύνοπαι ν’ άσκηθθ, πολ- 
λαπλασιάζων τους μηχανισμούς, διά 
τών όποιων αυξάνεται ή δύναμίς της, 
καί οί όποιοι δίδουν είς αυτήν μεγα- 
λυτέραν άποτελεσματικότητα διά τήν 
ευζωίαν τού άτόμου.

Έπανειλημμένως είδον τό φώς είς ι 
τόν ήμερήσιον καί περιοδικόν έλληνι- ■ 
κόν τύπον περιγραφαί έξυμνήσεως τής 
ώμορφιάς καί τών ιδιότυπων θελγή- 
τρων τών Κυκλαδικών μας νησιών καί 
συχνά - πυκνά διατυπώνονται γνώμαι 
Επί τής τουριστικής των άξιοποιήσεως 
πρός έντονωτέραν προσέλευσιν ξένων.

Προπολεμικώς κατεβλήθη κάποια 
προσπάθεια τουριστικής Εξωραΐσεως 
τών θαυμάσιων αυτών νησιών, που συγ
κεντρώνουν μοναδικά θέλγητρα καί 
παρέχουν σπανίας αίσθητικάς άπολαύ 
σεις είς τόν Εκδρομέα καί τουριστικόν 
ταξιδιώτην.

Είς τήν Μύκονον ή γραφική τοπική 
άρχιτεκτονική συναγωνίζεται είς είδυλ 
λιακήν ώμορφιά τους ρωμαντικοΰς ά
νεμομύλους της καί είς τήν Σκόπελον 
τήν Εποχήν αυτήν, τά περιβόλια ευ
ωδιάζουν άπό τό πέλαγος κατάφορτα 
μέ τήν χρυσή συγκοίμιδή τών καρπών 
τους. Ή γεωλογική σύνθεσις καί τό 
αυστηρόν τοπίον τής Σαντορίνης, αί 
χριστιανικοί κατακόμβαι τής Μήλου 
καί οί σταλακτΐται τής Νάξου, ή μυ
σταγωγική άτμόσφαιρα τής Τήνου καί 
τά Βυζαντινά μοναστήρια τής Πάρου, 
δαντελλωτοί άμμογυαλοί καί μαγευτι
κοί δρομίσχοι, ποιητικά παρακκλήσια 
καί ψαρασκάλες, μιά συνεχής άλληλου 
χία εικόνων καί χλοερών θέσεων είς 
τό βαθυκύανον δνειρον τού κυκλαδικού 
πόντου, συνθέτουν τό τουριστικόν θέλ
γητρου καί υπογραμμίζουν τήν ώραι- 
ότητα τών κυκλαδικών νησιών.

Ή ’Αμερικανική ’Αποστολή Βοή
θειας πρός τήν Ελλάδα άντελήφθη ά- 
μέσως τήν Εξαιρετικήν σημασίαν τής 
τουριστικής άξιοποιήσεως τής χώρας 
καί ιδιαιτέρως τών Κυκλάδων, ή ο
ποία θά ήδύνατο νά άποβή σημαντι
κός παράγων ένισχύσεως τής ’Εθνικής 
καί 'Ιδιωτικής Οικονομίας και ήρχί
σε άπό μηνών νά Ενισχύη τήν κρατι
κήν καί νησιωτικήν προσπάθειαν πρα- 
γματοποιήσεως τών τουριστικών των 
Επιδιώξεων.

Άπό διετίας άπειράριθμοι συμβά
σεις τού Δ.Ο.Ε. μέ τό ελληνικόν δη
μόσιον καί τούς λοιπούς όργανισμούς 
τόν σκοπόν αύτόν Εχουν καί ή πλήρης 
άνασυγκρότησις τού όδικοϋ καί σιδη
ροδρομικού δικτύου υπήρξε σπουδαιό
τατη συμβολή είς τόν τομέα τής του
ριστικής άναπτύξεως. Ή άποκατάστα 
σις Επίσης τών μεγάλων καί μικρών 
λιμένων τής χώρας συμβάλλει άποτε- 
λεσματικώς είς τήν τουριστικήν άνα- 
συγκρότησιν. Παραλλήλως καί ή Γε
νική Γραμματεία Τουρισμού Ενισχυ- 
θεϊσα διά γενναίων κονδυλίων τού σχε 
δ ίου Μάρσαλ συντονίζει τάς Ενέργει
ας της είς παρεμφερείς τομείς καί Ι
δίως είς τόν τομέα τής ξενοδοχεια

κής άνασυγκροτήσεως καί διαρρυθρί- 
σεως τών άρχαιολογικών χώρων.

Τήν παρελθοΰσαν Εβδομάδα ΰπε- 
γράφη μεταξύ τής ‘Ελληνικής Κυβερ- 
νήσεως, τής 'Αμερικανικής ’Αποστο
λής καί τού λιμενικού Ταμείου Σαν
τορίνης σύμβασις, διά τής όποιας 
προβλέπεται ή χορήγησις πιστώσεως 
1.300.000.000 δρχ. πρός άποπεράτω- 

σιν τού λιμένας τής νήσου. Σημειωτέ- 
ον δτι 20.000 περίπου περιηγηταί— 
διπλάσιοι δηλαδή άπό τόν πληθυσμόν 
τής νήσου — έπεσκέπτοντο προπολε
μικώς τήν Σαντορίνην Ετησίως. Εκεί
νο όμως πού πρέπει νά ϋπογραμμισθή 
είναι ή φιλοπρόοδος δραστηριότης 
τών τοπικών ή νησιωτικών συλλόγων 
καί τουριστικών Επιτροπών τών, Κυ
κλάδων, αί όποίαι διά τής στενής των 
συνεργασίας μέ τήν ιδιωτικήν πρωτο
βουλίαν Επιτυγχάνουν άξιόλογα τουρι
στικά Επιτεύγματα είς τά νησιά μας.

Ούτως Εντός τού τρέχοντος μηνός 
άρχεται τών Εργασιών του είς τόν λι
μένα τής 'Αμοργού τό νέον τουριστι
κόν ξενοδαχεΐον «Νεράιδα» καί είς τήν 
Τήνον διά τής γενναίας Εξ Ενός δισε
κατομμυρίου δραχ. δωοεάς τού ‘Ιερού 
Ιδρύματος τής Ευαγγελίστριας θά 
άνεγερθή Εντός τού Ετους πλήρες Γυ- 
μνάσιον. Εις τήν Νάξον ηρχισαν πο
λυσχιδή συριστικά Εργα, κατασκευή 
συγχρόνου άποβάθοας, ξενοδοχείων, πε 
ριπτέρων κλπ. και ίδρυθη η Ναξιακή 
Εταιρία Θαλασσίων Μεταφορών, είς 
τήν οποίαν μετέχουν τά μέλη τού Συν
δέσμου Έξαγωγέων Εγχωρίων προϊόν
των τής νήσου. Πρώτη Ενέργεια τής 
Εταιρίας αυτής ΰπήρξεν ή άγορά τού 
Εκτελοΰντος τήν συγκοινωνίαν Νά
ξου — Πειραιώς φορτηγού «Κώστας», 
διά τού όποιου Εξασφαλίζεται Εριστι
κώς ή μεταφορά Ναξιακών προϊόντων, 
Εμπορευμάτων καί Επιβατών. Είς τήν 
Τήνον ή Γενική Γραμματεία Τουρισμού 
προέβη είς τήν σύστασιν Τοπικής ’Ε
πιτροπής διά τήν παρακολούθησιν καί 
έπίλυσιν τών άμεσωτέρων τουριστικών 
άναγκών τής νήσου καί άνάπτυξιν τού 
τουρισμού της. Ή ’Εκτελεστική ’Επι
τροπή τής Γενικής Γραμματείας Του
ρισμού Ενέκρινεν ήδη τό πασόν τών 10 
έκατομμ. δραχιιών ώς άρχικήν ένίσχυ 
σιν διά νά άρχίση τό Εργον της. Ε
πίσης διά τήν Επιδιόρθωσιν τής γρα
φικής μονής Χοζοβιωτίσσης τής ’Α
μοργού διετέθη ταν ύπό τόν Ελεγχον 
τού μητροπολίτου Θήρας 85 Εκατομμύ
ρια καί είς τήν Σύρον Επιδιορθώνον
ται αί παραλιακοί οδοί καί κτίζονται 
νέα τουριστικά ξενοδοχεία.

Ό Νομάρχης Κυκλάδων δι’ έκθέσε- 
ώς του πρός τό υπουργείου Εσωτερι
κών μεταξύ τών άλλων, καί άναφορι- 
κώς μέ τήν τουριστικήν άξιοποίησιν

τών νησιών αϋτών προτείνει όπως κα- 
θιερωθή Ετήσια παγκυκλαδική "Εκθε- 
σις είς τήν Σύρον μέ ιδιαίτερα περί
πτερα, Εκθέσεις δι’ έκάστην νήσον, μέ 
ταυτόχρονον τέλεσιν ιστιοπλοϊκών καί 
κολυμβητικών αγώνων, άθλοθέτησιν 
κτηνιατρικής έκθέσεως διά τήν δημι
ουργίαν τοπικών ποικιλιών τής κτηνο 
τροφίας τών Κυκλάδων καί όθλοθέτη- 
μα διά τάς καλυτέρας φωτογραφίας 
τοπίων τής νήσου. Έν συνεχείς προ
τείνει νά καθιερωθή εκθεσις Ελληνικών 
βιβλίων γραμμένων διά τήν θάλασσαν 
καί τά νησιά μας μέ τήν λαογραφίαν 
καί ιστορίαν των.

Διά νά Επιτύχουν ολα αύτά άποψαί- 
νεται ό Νομάρχης Κυκλάδων, θά πρέ
πει νά ίδρυθή είς τήν Σύρον μέγα του
ριστικόν ξενοδαχεΐον διά πιστοδοτή- 
σεων τού σχεδίου Μάρσαλ, τό όποιον 
θά Εξυπηρέτηση τούς έπισκέπτας τής 
Έκθέσεως καί τούς περαστικούς τα- 
ξιδιώτας. Τελικώς ό κ. Νομάρχης προ
τείνει νά έγκριθή ή Σύρος ώς τουρι
στικός τόπος, νά άρισθχ Τουριστική 
Επιτροπή καί νά άρχίσουν είς τήν 
θαυμασίαν αυτήν νήσον Εργα τουρι
στικού Εξωραϊσμοΰ καί πολιτισμένης 
ξενοδοχειακής Εκμεταλλεύσεως.

Αί Άτμοπλοϊκαί Έταιρίαι, πρωτο
πόροι είς τήν τουριστικήν άνάπτυξιν 
τών νησιών μας, Κυκλάδων, Σ πομά
δων καί Βορείου Αιγαίου Επύκνωσαν

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Τά τουριστικά καί ποικίλα 
Εξωραϊστικά Εργα Σύρου, Νά
ξου, 'Αμοργού κσί Σαντορίνης, 
υπό τού κ. Π. Κριναίου. —Η 
άποταμίευσις, ϋπό τού κ. Δ. 
Ζαμάνου. — Προϊστορία τής 
Εθνικής Τραπέζης, υπό τού κ. 

Ν. Σταθάτου.— Τριπλασιασμός 
τής άγοραστικής δυνάμεως τών 
Εργασιών είς "Ηνωμένας Πολι
τείας. — Σκέψεις καί κρίσεις. 
— Ο ρόλος τής στερλίνας είς 
τό παγκόσμιον έμπόριον, ύπό 
Πώλ Μπαρώ. — Ή Άνωτάτη 
Σχολή Βιομηχανικών Σπουδών, 
μέγας συντελεστής άξιοποιήσε
ως τής βοήθειας τού Σχεδίου 
Μάρσαλ. — Ή λειτουργία τού 
μηχανισμού τών λογαριασμών 
Κλήριγκ, ύπό τού συναδέλφου 
κ. Δ. Πόλιου. — Οικονομικοί 
ειδήσεις τού Εξωτερικού. —Τά 
κυριώτερα Εμπορεύματα. —Ή 
χρηματαγορά ’Αθηνών. — Οίκο 
νομικοί ειδήσεις. — Άνασκό- 
πησις τών πολιτικών καί οικο
νομικών γεγονότων τού δεκα
πενθημέρου.
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''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗη

15ΘΗΜΕΡΟΙ ΕΚΑΟΣΙΣ

Έσωτιρ.
»
>

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ 
Τρίμηνος Δρχ. 15.000 
Έξάμηνος » 30.000
Έτησία » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμδάσματα έπ* όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί άποδείξεις δέον να φέρωσι την ιπτο- 
γραφήν του Διαχειριστοΰ και την σφρα

γίδα τής έφημερίδος

ΠαρακαλοΟνται οΐ κ. κ. Συνδρομηται, 
οττως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της 
έφημερίδος πάσοτν μεταβολήν της οιευ- 

θννσεώς των

Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

Ακαδημίας 60

Διευθύνσεις συμφώνως τω άρ- 
9ρψ 6 § 1 τού Α. Ν.^ 1092) 1938 

Υπεύθυνος επί τής ύλης: 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑ Ι ΛΑΣ 

Άβύδου 53 — Τηλ. 72.690 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑΝ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΕΙ ΕΩΣ

....................... ..................................
άπό τής παρελθούσης έβδομάδος τά 
δρομολόγιά των ιτρός άνετωτέραν έιτί- 
σκεψιν των έκδρομέων και τουριστών 
εις τά νησιωτικά θέρετρα. Ουτω τό 
νεοαγορασθέν έπιβατηγόν «Αίγαΐον» 
τής άτμοπλοΐας Αιγαίου ’Αδελφών Σ. 
Τυπάλδου, χωρητικότητος 9.000 τόν- 
νων και ταχύτητας 18 μιλιών έκτελει 
απτό τον λιμένα τού Πειραιώς έκάστην 
Τρίτην δρο'μολόγιον τής γραμμής Κυ
κλάδων — Σάμου πού περιλαμβάνει 
τήν Σύρον, Τήνον, Μύκονον, Ικαρίαν. 
Σάμον μέ επιστροφήν διά τών ιδίων 
προσεγγίσεων. Επίσης τό «Βαρβάρα 
Τσέπα», πού ήγοοάσθη άπό τον έφο- 
πλιστήν I. Διαπούλην, μετωνομάσθη 
«’Άνδρος» καί άνακα.'ίσθέν ήρχισε 
τακτικά δρομολόγια έκάστην Πέμπτην 
δι’ ’Άνδρον, Κόρθιον, Ύστέονια Τή
νον, Σύρον, Πειραιά.

Είς τήν γραμμήν Άνδρου έδρομο- 
λογήθησαν τό «Ήλιούπολις», πού άνα 
χωρεϊ άπό τόν λιμένα Πειραιώς έκά
στην Τρίτην καί τό «Πίνδος», πού 
άποπλέει διά τό Κυκλαδικόν του δρο
μολόγιου έκάστην Κυριακήν.

"Ενα άπό τά τελειότερα επίσης α
κτοπλοϊκά σκάφη, τό νεοαγορασ3έν 
«Κυκλάδες» τής Άτμοπλοΐας Τόγιας 
έκτελει δρομολόγια είς τά νησιά τού 
Κυκλαδικού συμπλέγματος καί είς τά 
Δωδεκάνησα.

Οπωσδήποτε, κατά τήν διάρκειαν 
τού θέρους ποομηνύεται εκτάκτως πλη 
θωρική ή έξοδος τών Αθηναίων πρός 
τά Κυκλαδικά νησιά, καί φαίνεται Ο
τι καί έπισκέπται άπό τήν Αίγυπτον 
θά παραθερίσουν έφέτος είς τήν Μύ
κονον καί "Ανδρον. Υπολογίζεται ότι 
κατά τό τρίμηνον ’Ιουλίου — Σεπτεμ 
βρίου 200.000 έκδρομεΐς καί τονρί- 
σται ήμεδαποί καί αλλοδαποί θά έπι- 
σκεφθοΰν τά νησιά μας, τά όποια, δυ
στυχώς, έπί τού παρόντος άκόμη, έ
κτος άπό τά φυσικά των θέλγητρα, 
τά παγωμένα νερά των καί τά γλυκό- 
χυμα φρούτα των δέν είναι είς θέσιν 
νά προσφέρουν τάς τουριστικάς άνέ- 
σεις πού έξασφαλίζουν τά ευρωπαϊκά 

θέρετρα. "Ας ίλπίσωμεν δτι συντόμως 

μέ τό τουριστικόν έιδιαφέρον τού 
Σχεδίου Μάρσαλ, τήν Γ. Γραμματείαν 

Τουρισμού καί τήν ιδιωτικήν πρωτο

βουλίαν, τά λευκά νησιά μας, πού λι

κνίζονται είς τήν ώραιοτέραν θάλασ

σαν τού κόσμου θά άποκτήσουν δ,τι 

τούς λείπει διά νά γίνουν, δπως τούς 

άξίζει, ιδεώδη τουριστικά θέρετρα καί 

παράδεισοι παγκοσμίου τουριστικόν 

ένδιαφέροντος.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ

ί Κατά πληροφορίας έξ Ούάσιγ- 
κτων, ό πρόεδρος της Διεθνούς 
Τραπέζης Άνασυγ κροτήσΒω ς κ. 
Μπλάκ, άνεκοίνωσεϊν δτι Εξ ακό
μη χώραι, άπεφάσισαν δπως θέ
σουν τάς είς έγχώριον νόμισμα ει
σφοράς των είς τήν διάθεσιν της 
Τραπέζης, ΐνα χρησιμοποιηθούν διά 
τήν ύπό τής Τραπέζης παροχή,ν δα
νείων. Αί Εξ αύταί χώραι είναι ή 
'Ολλανδία, ή ’Ιταλία, τό Μεξικόν, 
ή 'Ονδούρα, τό "Ελ Σαλβατόρ 
καί ή Παραγουάη. Μέχρι σήμερον 
δώδεκα χώραι συνεφώνησοτν δπως 
'διαθέσουν τό είς έγχώριον νόμισμα 
άποθεματικόν έκ τών συνδρομών 
των πρός τήν Διεθνή Τράπεζαν, ι- 
να χρησιμοποιηθή διά τήν παροχήν 
δάνειών.

Ό κ. Μπλάκ, μόλις έπέστρε- 
ψεν έκ τού ταξειδίου του είς 
Ευρώπην, έτόνισεν δτι χό 2% τής

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τού συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑ Ο ΑΤΟΥ

ρίες σχετικές μέ τή ζωή καί τή 
δρασι τού Γεωργίου Σταύρου πριν 
ίδρυθή ή ’ Εθνική Τράπεζα. Γιά τόν 
Λυκιαρδόπουλον αύτόν παρά τήν 
προσπάθειάν μου, δέν ηϋρα τίποτε 
τό βιογραφικό. ’ Ιδίως δέ δέν κα- 
τώρθωσα νά δρώ άν συνδέεται μέ 
τήν όμώνυμη γνωστή ιστορική οι
κογένεια τών Κεφαλλήνιων, πού πα
ρά τις αυστηρότατες άπαγο ρεύ
σεις του "Αγγλου Άρμοστοΰ, ε- 
σπευσαν νά λάβουν μέρος στόν με- 
γάλον ’Αγώνα καί έδρασαν μάλι
στα στήν περίφηαη υάχη τοΰ Λά- 

συνδρομης εκαστης χώρας - με-1 λα. Πάντως, ό Γεράσιμος Π. Λυ- 
λους τής^ Δι^θΐΌϋς Τραπέζης, είναι, .χιαρδόπουλος, είναι Κεψαλονίτης 
ιoLΧΡ^σο^ ή ,ε^ δολλάρια καί τό j Ka.-L τό μεγάλο νησί τοΰ Ίονΐου μα- 
18/», ειζ_ -Υχωριον νόμισμα. Αί 12 : ζ[ μ£ τά άλλα πού τοΰ έδωσε, τοΰ 
αυται χωραι έχουν τώρα διάθεση | χάρισε καί τό Κεφαλονίτικο σατυ- 
πο^θΐς έγχώριον νόμισμα ποσοατόν ] ρικό m.^a. ΓΓ αυτό ό Δ. Λ. Ζω

γράφος μας λέει, δτι ό Γεράσιμος 
Π. Λυκιαρδόπουλος ύπήρξε «ευφυ
έστατος καί εντριβής τών οικονο
μολογικών συνθηκών τής Ελλάδος, 
άλλά καί χαριέστατος σατυρικός 
ποιητής».

Γράφει λοιπόν έπί τοΰ προκειμέ- 
νου ό Λυκιαρδόπουλος:

«Τω 1836, Εν τινι γωνία έμπορι- 
κοΰ καταστήματος κειμένου έν τή 
πλατεία τοΰ Δημοπρατηρίου, μικρά

Ό Γεράσιμος Π. Λυκιαρδόπου-1 ετίθετο τράπεζα έξ άπλοΰ ξύλου 
λος, μάς δίνει ώρισ-μένες πληροφο-1 καί μέ δύο έρμάρια, παρ’ αύτήν δέ

=18%.

ΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΑΙ 
ΜΕ ΤΟ ΧΟΓΚ — ΚΟΓΚ

Ό οίκος S. J- Cooke τοΰ Χόγκ 
Κόγκ, ζητεί άπό τό υπουργεί ον 
Εθνικής Οικονομίας τάς διευθύν
σεις 'Ελληνικών Οίκων ενδιαφερο
μένων δι’ είσαγωγάς καί έξαγω- 
γάς έκ Χόγκ Κόγκ.

άνήιρ εύτραφής έκάθητο έπί δδρας 
τριζούσης ύπό τά βάρος τοΰ σώ
ματός του είς τήν έλαχίστην αΰτοΰ 
κίνησιν.

» Καί έν τώ μέν τών έρμαρίων, 
ή σαν διηυθετημέναι κατά τάξιν δε
σμίδες προεξωφλημένων έμπορυκών 
γραμματίων έπί κεφαλής φερόντων 
τήν χρονολογίαν τής λήξεως, έν 
τώ δέ στήλαι μαρμαίρουσαι ποικί
λων άργυρών καί χρυσών νομισμά
των, chriva κατ’ έκείνην τήν έποχήν 
έκυκλοψόρουν έν ταΐς άγοραΐς τής 
Ελλάδος. Ή πενιχρά αΰτη Τράπε
ζα έγένετο 6 σπόρος, έξ οΒ έφύη. 
καί είς ύψίκορμον άνεπτύχθη δρΰν 
ή ’Εθνική Τράπεζα τής 'Ελλάδος, 
ής τό μεγαλοπρεπές μέγαρον ύψοϋ 
ται σήμερον έν τή πλατεία Λουδο
βίκου, ό δέ παρ’ αυτήν καθήμενος 
προεξοφλητής ήτο ό δραστήριος 
καί ρέκτης Γεώργιος Σταύρου, ο 
πρώτος τής Εθνικής Τραπέζης 
Διοικητής.

»Ή Εθνική Τράπεζα έπί πολλά 
έτη έκυοφορεΐτο πριν ή όριστικώς 
ίδρυθή.... .,»

Ή πληροφορία αυτή γιά τήν

πάνω Δ, Λ. Ζωγράφος τήν έπιβε- 
βαιώνει μέ τήν άκόλουθη ύποση- 
μείωσι στήν «Ιστορία τής ίδρύσε
ως τής Εθνικής Τραπέζης».

«Τήν πληροφορίαν αύτήν έβεδαί- 
ωσαν καί προσωπικαί ήμών έπιτό- 
πιοι έρευνοα. Παλαιός ’Αθηναίος, 
κάτοικος τής γειτονικής όδοϋ Παν- 
δρόσου μας τό έπανέλαβεν ώς γε
γονός Ιστορικώς έξηκριβωμένον».

Εκείνο δμως, στό όποιο κάνει 
λάθος δ Λυκιαρδόπουλος, είναι ή 
χρονολογία πού αναφέρει στήν άρ- 
χή. Καί τοΰτο, γιά τόν έξής λόγον: 
Είναι γνωστόν, δτι ό Έϋνάρδος τό 
καλοκαίρι τοΰ 1838 έστειλε στήν 
’Αθήνα ώρισμένα κεφάλαια γιά 
τήν Προεξοφλητικήν Τράπεζοη1, που 
έπρόκειτο νά ίδρυθή. Ή Τράπεζα 
δμως αύτή, δέν ιδρύθηκε καί ό 
Έϋνάρδος ανέθεσε τήν διαχείρισι 
τών κεφαλαίων του, τά όποια δέν 
είναι καί καθωριαμένον πόσα ή σαν, 
στόν Ρενύ καί στόν Γεώργιον 
Σταύρου. Ό τελευταίος, λοιπόν, δι 
«χειριζότανε αυτά τά κεφάλαια, 
πού ό Λυκιαρδόπουλος μάλιστα 
γράφει δτι ή σαν 500 χιλ. φράγκα.

Ή έργασία αύτή τοΰ Γ. Σταύ
ρου έχει πολύ μεγάλη σημασία.

ΤΡΙΠΑΑΣΙΔΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΑΥΝΑΜΕΩΣ
ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Ο ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Συμφώνως πρός έκθεσνν τής Ε
πιτροπής Οικονομικής Έξελίξεως 
τών Ηνωμένων Πολιτειών, κατά τά 
τελευταία 50 έτη έτριπλασιάσθη ή 
πραγματική ώριαία αμοιβή τών ’Α
μερικανών έργατών. Σήμερον ή α
γοραστική δύναμις τοΰ μέσου ’Α
μερικανού εργάτου είναι τριπλά
σια άπό δ,τι ήτο τό 1900.

Ένω κατά τό 1900 ή ώριαία ά- 
μοιβή τοΰ μέσου έργάτου ήτο 43 
σέντς, σήμερον αΰτη άνέρχεται είς 
1,33 δολλάρια.

Ή Επιτροπή, ήτις αποτελεί ιδι
ωτικόν όργανισμόν έρεύνης, ανα
φέρει είς τήν έκθεσίν της, δτι ή 
αϋξησις τοΰ εισοδήματος τών ερ
γατών υπήρξε γενική, δτι κυρίως 
κατά τά τελευταία 15 έτη τά μι
κρά εισοδήματα ηϋξήθησαν κατά 
σημαντικώς μεγαλύτερον ποσοστόν 
άπό τά μεγάλα καί αί ένδείξεις 
είναι δτι ή άγοραστική δύναμις θά 
αύξηθή είς τό μέλλον έξ Ισου τα
χέως, δπως καί είς τό παρελθόν.

«Μία τοιαύτη αϋξησις» λέγει ή 
έκθεσις, «θά σημαίνη δτι πρό τής 
παρελεύσεως τριάντα έτών ή πραγ 
ματική ώριαία άμοιβή τοΰ μέσου 
’Αμερικανού έργάτου, θά έχη δι- 
πλασιασθή».

Ή έκθεσις, λέγει δτι ό άπό τοΰ 
1900 τριπλασιασμός τών πραγματι
κών ήμερομισθίων, κατέστη δυνα
τός μόνον λόγω τής μεγάλης αύ- 
ξήσεως τής καθ’ ώραν άποδόσεως 
τών έργατών. Τονίζεται, δτι πρό 
50 έτών ή άξια τής ώριαίας παρα- 
γωγής τοΰ έργάτου, ήτο περίπου 
50.5 σέντς, ένω σήμερον είναι 1.83 
δολλάρια.

Ή έκθεσις, λέγει δτι ή μεγάλη 
αϋξησις τής ώριαίας άποδόσεως 
τοΰ έργάτου, δέον νά άποδοθή είς 
τέσσαρα αίτια:

1. Είς τήν βελτίωσιν τών μεθό
δων παραγωγής.

2. Είς τή,ν διάθεσιν περισσοτέ
ρων κεφαλαίων — διά τήν έπέκτα- 
σιν τών έγχαταστάσεων καί τήν έ- 
ξασφάλισιν περισσοτέρων ύλικών 
μέσων, — ίνα δύνανται οΐ έργάται 
νά παράγουν περισσότερα.

3. Ειίς τήν βελτίωσιν τών δρων 
υγείας, καθώς καί τών μεθόδων 
έκπαιδεύσεως καί είδικεύσεως τών 
έργατών.

4. Είς τήν βελτίωσιν τών μεθό
δων διοικήσεως.

"Οσον άψορφ τήν βελτίωσιν τών 
μεθόδων παραγωγής, ή έκθεσις το
νίζει δτι είς τήν τοιαύτην βελτίω- 
σιν συνετέλεσε πολύ ή άντικατά- 
στασις τής άνθρωπίνης ένεργείας, 
διά τής μηχανικής ένεργείας. Ή 
μηχανική ένέργεια. τήν όποιαν χρη
σιμοποιεί τώρα ό έργάτης έπτα- 
πλασιάσθη.

Ή έκθεσις, λέγει δτι ή άνάπτυ- 
ξις νέων μεθόδων, έδημιούργησε 
τήν άνάγκην μεγάλης αϋξήσεως 
τής κατά έργάτην έπενδύσεως κε
φαλαίων. Μεταξύ τών έτών 1900 
καί 1949 έπί παραδείγματι, ή έπέν- 
δυσις κεφαλαίων κατά έργάτην ηύ-

τραπεζιτική δρασι τοΰ Γεωργίου I θά αναφέρω τήν κυριώτερη συνέ- 
Σταύρου πριν ίδρυθή ή ’Εθνική | πεια άπό τήν ευεργετικήν αύτήν 
Τράπεζα, είναι σωστή. Ό πάρα! δρασι τοΰ ίδρυτοΰ τής Εθνικής

| Τραπέζης. Τό φοβερώτερο κακό 
τήν έποχή έκείνη ήταν ή τοκογλυ
φία. Πραγματική κοινωνική καί οι
κονομική πληγή κατέπνιγε κάθε ά- 
στική καί έμπορική συναλλαγή 
στή χώρα μας. Πολύ χαρακτηρι
στικά μία έψη,μερίδα τής έποχής έ- 
κείνης, ό «Σωτήρ» (24 Όκτωβο. 
1838) άποκαλει τήν τοκογλυφία 
«μάστιγα, ήτις καταπιέζει τήν γε
ωργίαν, τό έμπόριον καί τήν βιο- 
μηχανίαν». Ή αύτή, έφημερίδα μάς
παρέχει καί τήν πληροφορίαν, δτι 
τά δάνεια μέ υποθήκην καί μέ ε
νέχυρο ν, έγίνοντο πρός 24 καί' 30%. 
"Οταν δ·μως ό Γεώργιος Σταύρου 
άρχισε τις προεξοφλητικές τραπε
ζιτικές έργασίες του μέ τά κεφά
λαια τοΰ Έϋνάρδου, ή τοκογλυ
φία έπολεμήθηχε καί περιωρίσθηκε 
δσο ήταν δυνατόν πιό αποτελεσμα
τικά. Ό ίδιος 6 Γεώργιος Σταύ
ρου έδάνειζε ,μέ 8%, οι άλλοι δέ 
δανεισταί έδάνειζαν μέ 15 καί 
12%.

έργατών, ή έκθεσις λέγει, δτι έ- 
ση.μειώθη σταθερά αϋξησις τής ά- 
ναλογίας ειδικευμένων καί ήμιει- 
δικεομένων έργατών. 'Ο άριθμός 
τών μή ειδικευμένων έργατών πε- 
ριωρίσθη άπό ποσοστόν 36% τής 
όλικής έργατικής δυνάμεως τό 
1910, είς 26% τό 1940.

Είς τόν τομέα τής διοικήσεως, 
έσημειώθη μεγάλη, αϋξησις τοΰ ά- 
ριθμοΰ τών διοικητικών καί τεχνι
κών ύπαλλήλων. Τώρα, δλαι αί με
γάλοι έπιχειρήσεις διαθέτουν ση
μαντικόν άριθμόν λογιστών, μηχανι
κών, ειδικών έπί τών μεταφορών, 
χημικών καί άλλων ειδικευμένων 
υπαλλήλων.

Ή έκθεσις, λέγει περαιτέρω, δτι 
ή είς τά μέλλον αϋξησις τών πραγ
ματικών ήμερομισθίων, δέν θά βα
σίζεται μόνον είς τά τέσσαρα προ- 
αναφερθέντα αίτια, άλλά καί έπί 
τής διεγέρσεως τοΰ ένδιαφέροντος 
τών έργατών διά τήν έργασίαν 
των. Ή έκθεσις ουνιστά είς τήν 
δαοίκησιν, δπως έξηγήση είς τούς 
έργάτας, δτι συμφέρον των είναι 
νά άποδίδουν καλύτερον καί νά 
ζητή τή,ν γνώμην τών έργατών έπί 
τοΰ τρόπου, κατά τόν όποιον είναι 
δυνατόν νά βελτιωθή ή ποσότης 
τής παραγωγής.

Καπά τήν μόλις τερματισθεϊσαν
ξήθη κατά 50% περίπου. Σήμερον πέμπτην έτησίαν σύνοδον τής Οίκο- 
ή άναλογοϋσα κατά έργάτην έ- νομικής Επιτροπής διά τήν Εύρώ- 
πένδυσις ιδιωτικών κεφαλαίων, ά- πην τών 'Ηνωμένων ’Εθνών, ό άν- 
νέρχεται είς 10.600 δολλάρια. , τιπρόσωπος τών Ηνωμένων Πολι- 

Οσον άφορά τήν βελτ,ωσιν τών τειών.κ. Ρόμπερτ "Ασερ κατέθεσεν 
δρών υγείας καί των μεθόδων έκ- ώρισμένα έιδιαφέροντα στοιχεία, 
παιδεύσεως καί είδικεύσεως τών Ό κ. "Ασερ, έτόνισεν δτι ό μέ-

Εχτός λοιπόν άπό τήι βιογραφν· 
κή πλευρά γιά τόν Γ. Σταύρου ο[ 
πληροφορίες αυτές έχουν γενικώτε- 
ρη σημασία. ’Αποκαλύπτουν τί σο
βά ρώτατον ρόλον έπρόκειτο νά 
παίξη στήν τότε μικρή Ελλάδα τό 
πρώτο Εθνικόν Τραπεζιτικόν "Ι
δρυμα. Καί τόν σοβαρώτατον αύ- 
τόν ρόλον ή ’Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος τόν διεδραμάτισεν άπό 
τήν πρώτη ν ή μέραν πού άρχισε νά 
έργάζεται. Τήν ήμερον έκείνην, Ιην 
J ανουαρίου 1842, 6 τόκος τό πρωΐ 
ήτο 18% καί τό άπόγευιια κατέ- 
β,ηκε 12%.....

Ν. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

σος Γάλλος καί ’Ιταλός έργάτης, 
πρέπει νά έργασθή τό ήμισυ τοΰ 
χρόνου διά νά κερδίση τά άναγκαι- 
οΰντα χρήματα διά τήν άγοράν έ.» 
νός κιλοϋ βουτύρου άπό δσον χρει
άζεται νά έργασθή ό Ρώσος έρ
γάτης, 6 δέ ’Αμερικανός έργάτης* 
χρειάζεται νά έργασθή τό 1)12 
τοΰ χρόνου άπό δσον χρειάζεται ό 
Ρώσος έργάτης.
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Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Είναι έξαιρετικώς εΰχάρκηον τά 

γεγονός ότι ήρθησαν τελικώς αί άνα- 
φυεΐσαι διαφωνίαι, όσον άφοοςι τάς 
στρατιωτικός δαπάνας, τάς προδλεττο 
μ ένας ΰπά τού προϋπολογισμού. Πε
ριττόν βεβαίως νά τονισθή ή ΰψίστη 
σημασία, την όποιαν έχει διά την δη
μοσιονομικήν ζωήν τής χώρας, ή δπαρ- 
|ις ένός φροντισμένου καί άνταποκρι- 
νόμένου πρός τήν πραγματικότητα 
κρατικού προϋπολογισμού. Οέλομεν δε

ΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΑ1

"Ο έκραγής εις Κορέαν πόλεμος ώς 
ήτο πολύ φυσικόν είχε τον Αντίκτυπον 
καί έπί τής οικονομικής κινήσεως τής 
Ευρώπης καί κατά συνέπειαν καί έπί 
τής χώρας μας. Οΰτω διά μίαν άκόμη 
φοράν διαπιστούται ότι ή τεράστιο 
Ανάπτυξις των παραγωγικών δυνάμε
ων τού κόσμου καί ό έκ τούτης προ· 
κύψας άλληλοσυσχετισμάς μεταξύ τών 
έπί μέρους έθνικών οικονομιών ώδήγη- 
σεν εις μίαν παγκόσμιον οικονομίαν. 
Κατ’ αυτόν τόν τρόπο·' κάθε Ανωμαλία 
παρουσιαζαμένη εις ένα σημεΐον τής 
ύφηλίου νά έπιδρά κατ' Ανάγκην καί, 
έπί τού συνόλου τής οικονομίας τού 
κόσμου. Τά έμφανισθέντα εις τόν ό- 
ρίζαντα πολεμικά νέφη, όσον Ακίνδυνα 
καί αν είναι, Ασκούν πάντοτε μίαν Α
νασταλτικήν ίπίδρασιν έπί τής οικο
νομικής δραστηριότητος. Συμβαίνει 
πΟλλάκις ή έπίδρασις αυτή νά οφεί
λεται εις καθαρώς ψυχολογικά αίτια, 
πάντως τά Αποτελέσματά της είναι έ- 
πιβλαβή διά τήν ομαλήν έξέλιξιν τής 
οικονομικής ζωής μιας χώρας. "Ας εύ- 
χηβώμειν ότι ό πόλεμος θά έντοπισθή 
εις τήν Κορέαν καί οΰτω θά λήξη συν- 
τόμως.

ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Ή Απεργία τού έργατοτεχνικοΰ καί 

υπαλληλικού προσωπικού τής Κοινο
πραξίας πετρελαιοειδών μετετράπη Α
πό λευκής εις Απεργίαν διάρκειας. Εις 
τήν ένέργειαν ταύτην προέβη ή Διοί- 
κησις τών υπαλλήλων κατόπιν τής 
συλλήψεως ύπό τής άστνομίας τριών 
Απεργών.

Έν τώ μεταξύ, Επιτροπή Απεργών 
έπεσκέφθη τόν κ. "Υπουργόν τής 'Ερ
γασίας καί έπεκαλέσθη τήν έπέμβα- 
σίν του πρός έξεύρεσιν συμβιβαστικής 
λύσεως έπί τών διατυπωθέντων αιτη
μάτων των. Ή Επιτροπή έξουσιοδότη- 
σε τόν κ. Υπουργόν νά διαχειρισθΐΐ 
έν λευκώ τό ζήτημά των, είναι 5έ αυ
τής, ώς έτόνισε, διατεθειμένη νά είση- 
γηθή τήν λύσιν τής Απεργίας, έφ’ ό
σον δοθή έπίσημος δισβεβαίωσις ότι 
θά Ικανοποιηθούν τά αϊτήματά των.

Ό υπουργός τής Εργασίας κ. Μι
χαήλ οφείλει κατόπιν τής χειρονομίας 
τούτης τών άπεογών νά έπιληφθή προ 
σωπικώς τού ζητήματος καί νά δώση 
τήν δικαιοτέραν λύσιν διά νά λήξη τό 
ταχύτερον ή Απεργία, ή συνέχισις τής 
όποιας πλήττει όλους τούς τομείς τής 
Εθνικής μας Οικονομίας.

Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ BAN ΦΛΗΤ

Ή Απάντησις τού στρατηγού Βάν 
Φλήτ, κατά τό δοθέν πρός τιμήν του 
Αποχαιρετιστήριον γεύμα, πρός τόν 
Αρχιστράτηγέ Παπάγον Απέδειξε πό
σον ό διακεκριμένος Αμερικανός στρα 
τιωτικός Αγαπά τήν χώραν μας. Μέ 
συγκινητικήν ειλικρίνειαν ό κ. Βάν

νά έλπίζωμεν ότι ό νέος προϋπολογι
σμός πληροί τάς ώς Ανω δύο βασικός 
προϋποθέσεις. Αί άρμόδιαι ΰπηρεσίαι 
μέ έπί κεφαλής τόν υπουργόν τών Οι
κονομικών κ. Καρτάλην καί μέ συμπα

ραστάτην τόν υπουργόν Συντονισμού 

κ. Έμμ. Τσουδερόν νά έλαβον Ασφα

λώς ΰπ’ δψιν των τάς οικονομικός δυ

νατότητας τής χώρας καθώς και τήν 

φορολογικήν Ανθεκτικότητα τού λαού.

Φλήτ έξέφρασε τόν θαυμασμόν του καί 
τήν βαθυτάτην του έκτίμησιν πρός τόν 
στρατόν καί τόν λαόν τής "Ελλάδος. 
Οί "Ελληνες δέν πρόκειται νά λησμο
νήσουν τάς μεγάλος υπηρεσίας τάς 
όποιας προσέψερε πρός τήν χώραν 
των ό στρατηγός κατά τάς δραματι
κός οττιγμάς τής τελευταίας έθνοκό
νου περιπέτειας.

ΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣ

Ή Απόφασις τού Συμβουλίου Επι
κράτειας, διά τής όποιας ρυθμίζονται 
μερικά σημεία τού νόμου περί Αγορα
πωλησιών κατά τήν κατοχήν θέτει, ώς 
θέλομεν νά έλπίζωμεν, τά πράγματα 
εις τήν θέσιν των καί ούτως Απαλλάσ
σονται ένός πλήθους φροντίδων τόσον 
οΐ πολΐται όσον καί τά δικαστήρια.

-----·------
ΥΠΟΓΕΙΟΝ ΔΙΚΤΥΟΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Εις τό κυρίως έμπορικόν τμήμα 
τού Σικάγου, τής δευτέρας μεγαλυτέ- 
ρας πόλεως τών ‘Ηνωμένων Πολιτει
ών, λειτουργεί ενα σιδηροδρομικόν δί- 
κτυον μήκους 99 χιλιομέτρων, τού ο
ποίου τήν ϋπαρξιν πολύ όλίγοι γνω
ρίζουν. Είναι τό μοναδικόν εις Σικά- 
γον υπόγειον δίκτυον μεταφοράς έμ- 
πορευμάτων, τό όποιον βεηθεί εις τήν 
Αποσυμφόρησιν τών όδών τής μεγάλης 
έμπορικής πόλεως Από τήν κυκλοφο
ρίαν τών φορτηγών αυτοκινήτων.

Μεγάλο μέρος τών κιβωτίων, τών 
δεμάτων καί τών σάκκων, πού περιέ
χουν τά εισερχόμενα καί έξερχόμενα 
έμπορεύματα Αϊτό τό φημισμένον έμ·> 
πορικόν τμήμα τού Σικάγου, τόβΛοΰπ» 
μεταφέρονται μέ τόν υπόγειον αυτόν 
σιδηρόδρομον μέσα εις μικροσκοπικά 
έμπορικά σιδηροδρομικά όχήματα,πού 
τά κινούν ηλεκτροκίνητοι άτμομηχα- 
ναί. Οΐ μικροί αυτοί συρμοί κυλούν έ- 
πάνω εις σιδηροδρομικός γραμμάς μι
κρού Ανοίγματος, πού απλώνονται έν- 
τός σηράγγων πλάτους 1,8 μέτρου 
καί ύψους 2.25 μέτρων. Αί σήραγγες, 
αί όποιαι διχοτομούνται εις περισσό
τερα Από 700 σημεία, έχουν Ανοιχθή 
διά μέσοϋ συμπαγούς κυανού άργίλ- 
λου καί εις βάθος 13,5 μέτριων υπό 
τήν έπιφάνειαν.

Αί 2.200 έμπορικαί αμαξαι καί 
120 άτμομηχαναί τού δικτύου μεταφέ 
ρουν κάθε ημέραν τόσα έμπορεύματα 
όσα θά έχρειάζοντο διά νά γεμίσουν 
3.000 μεγάλαι έμπορικαί σιδηροδρο
μικοί αμαξαι Αμερικανικού τύπου. 
'Εντός ένός έτους μετεφέρθησαν έμπο 
ρεύματα βάρους 682.500 τόννων.

Διά τού δικτύου αυτού μεταφέρον- 
ται έπίσης άνθραξ, μπάζα καί στα
κτή. 'Από τάς άποθήκσς του ό Ανθραξ 
φορτώνεται εις τάς άμάξας μέ έπικλι- 
νή έπίπεδα, πού καταλήγουν εις τήν 
σήραγγα.

Τού κ. Πώλ Μπορώ
Ό σημαντικός ρόλος, τόν όποιον 

έπαιξεν ή στερλίνα καί ό τραπεζι
τικός μηχανισμός τοΰ Σ ίτυ τού 
Λονδίνου εις τήν χρηματοδότη σιν 
τοΰ παγκοσμίου έμπορίου, συχνά 
θεωρείται ώς κάτι δεδομένον. ’Α
σφαλώς σήμερον, δέν δίδεται ή άρ- 
μόζουσα σημασία εις τά έτη της 
έξελίξεώς, εις την πείραν καί τήν 
παράδοσιν, αί όποίαι έδημιούργη- 
σαν αυτόν τόν μηχανισμόν.

Καλόν λοιπόν, θά ήτο νά τά έ- 
ξετάσωμεν τά σημεία αύτά. Ή έ- 
ξέλιξις αύτή, ύπηρξε μέρος της ό
λης άνυψώσεως τής Μ. Βρεταννίας 
εις βιομηχανικήν, έμπορικήν καί 
οικονομικήν δόναμιν κατά τόν 19ον 
καί ,τάς άρχάς τοΰ 20οΰ αίωνος.

Νέαι περιοχαί έξειλίχθησαν μέ 
δρεταννικά κεφάλαια. Ή Μ. Βρε- 
ταννία μέ τόν πυκνόν της πληθυ
σμόν καί τήν βιομηχανίαν της, κα
τέστη ό μεγαλύτερος είσαγωγεύς 
πρώτων ύλών καί τροφίμων τοΰ 
κόσμου καί ό μεγαλύτερος έξαγω- 
γεύς βιομηχανοποιημένων άγαθών. 
Φυσικόν ήτο, αί διά βρεταννικών 
κεφαλαίων έξελισσόμεναι χώραι νά 
ικρατοΰν τό νόμιρμά των εις κά
ποιαν αναλογίαν μέ τήν λίραν. Τά 
άποθεματικά των κεφάλαια εύρί- 
σκοντο εις τό Λονδίνον καί ή έξυ- 
πηρέτη,σις τών δανείων των, έγίνε- 
το διά τοΰ άγγλικοΰ νομίσματος. 
’Ακόμη καί άν τά προϊόντα των 
δέν έξήγοντο εις τήν ’Αγγλίαν, συ
νήθως έπωλοΰντο μέσω μιας τών 
έν Λονδίνφ ή Λίβερπουλ μεγάλων 
έμπορικών άγορών.

Κατά συνέπειαν αί Τράπεζαι τοΰ 
Λονδίνου έδιδον πιστώσεις εις δλον 
τόν κόσιμον, σχηματίζουσαι τοιου
τοτρόπως μίαν αγοράν, εις τήν ό
ποιαν τά γραμμάτια πρσεξωφλοΰν- 
το πολύ ευκολώτερον καί ύπό κα
λυτέρους δρους παρά όπουδήποτε 
άλλου. Τό γραμμάτων έπί Λονδί
νου, κατέστη τό κύριον μέσον χρη- 
ματοδοτήσεως τοΰ παγκοσμίου έμ
πορίου.

Τοιουτοτρόπως, άνεπτύχθη τό σύ
στημα τής περιοχής τής στερλίνας. 
Άφ’ δτου κατά τήν έποχήν τής 
χρυσής βάσεως, τό Λονδίνον έπήρε

Ή άλιεία τής 'Ελλάδος, ένισχυ- 
θεΐσα ύπό τής ΟΥΝΤΑ καί τοΰ 
Σχεδίου Μάρσαλ διά ποσοΰ 10. 
000.000 δολλαρίων καί πλέον, πα
ρουσιάζει μίαν άνευ προηγουμένου 
άνθησιν. Συμφώνως πρός ’Αμερι
κανούς ειδικούς έπί τής Αλιείας 
τής 'Αποστολής Διοικήρεως Οικο
νομικής Συνεργασίας, ή άπόδοσις 
τής Ελληνικής αλιείας είναι σήμε
ρον μεγαλύτερα παρά ποτέ άλλο
τε, μέ σύνολον έργαζομένων άλιέ- 
icov, τό όποιον έφθασε τώρα τάς 
30.000. Ένώ προπολεμυκώς ή άπό- 
δοσις τών Ελλήνων άλιέων ήτο 50 
έκατομμύρια λίμπρες, τό 1948 ή 
Απόδοσις ηύξήθη εις 80 'έκατομ. 
λίμπρες, τό 1949 εις 90 έκατομ. 
πιστεύεται δέ δτι ή έφετεινή άπό- 
δοσις θά ύπερβή τά 100 έκοττου.. 
λίμπρες, ήτοι περίπου 350 έκατομ. 
όκάδας.

’Από άρχαιοτάτων χρόνων ή ά
λιεία άπησχόλει ευρύτατα τούς 
"Έλληνας, άλλά ό δεύτερος Παγ
κόσμιος Πόλεμος έδυσχέρανε τό 
έ'ργον τών άλιέων. Περίπου τά 40% 
τών Αλιευτικών πλοιαρίων τής "Ελ
λάδος κατεστράφησαν, τό δέ ύλι-

τό προβάδισμα καί έδιδε τόν μηχα
νισμόν, ό όποιος έρρύθμιζε τό σύ
στημα, δύναται κανείς νά ίσχυρι- 
σθή δικαίως, δτι εις τά δρια τής 
περιοχής τής στερλίνας περιελαμ- 
βάνετο ή περιοχή, ή όποια έχρησι- 
μοποίει τήν χρυσήν βάσιν.

'Έκτοτε, έπήλθον πολλαί άλλα- 
γαί. "Η βιομηχανική άκμή τής Μ. 
Βρεταννίας, ήρχισε νά ψθίνη. Με
ρικοί άπό τάς Βρεταννικάς Αγο
ράς ειδών πρώτης Ανάγκης, έξηφα- 
νίσθησαν. Αί συναλλαγματικαί δο- 
σκολίαι, περιώρισαν τήν δυνατότη
τα μεταφοράς καί τήν μετατρεψι- 
μότητα της στερλίνας, ιδιότητας 
άνευ τών όποιων ή λίρα δέν θά εί
χε κατορθώσει νά καταστή διεθνές 
νόμισμα. Έν τούτοις, είναι άξιοση- 
μείωτον εις πόσα σημεία τό παλαι
όν σύστημα έξακολουθεϊ νά ίσχύη. 
"ιΟταν κατά τάς άρχάς τοΰ πολέ
μου είσήχθη ά έλεγχος συναλλάγ
ματος τής λίρας, άπεφασίσθη δτι 
ή περιοχή, τής στερλίνας θά ήτο ή 
ένατης, ή όποια θά ήσκει τόν έλεγ
χον αυτόν. Έπίσης αί πληρωμαί 
τρεχούσης φύσεως καί αί συναλλα- 
γαί εις κεφαλαιουχικά Αγαθά, 6ά 
άφήνοντο σχετικώς έλεύθεραι ^ίς 
τήν άμάδα τών χωρών τής περιο
χής τής στερλίνας.

Κατά τήν διάρκειαν τοΰ πολέ
μου, ή περιοχή τής στερλίνας ήτο 
ή μεγαλύτερα νομισματική περιο
χή, έντός τής όποιας τό έμπόριον 
διεξήγετο πρός δλας τάς διευθύν
σεις καί τά διάφορα νομίσματα 
διετή ρουν τήν μετατρέψΊμότητά των 
τοιαύτη δέ παραμένει μέχρι σήμε
ρον.

Δέν είναι όμως μόνον αύτά. At 
περισσότεραι άπό τάς χώρας, υέ 
τάς όποιας ή Μ. Βρεταννία έκλει
σε νομισματικός συμφωνίας, άνέ- 
ιλαβον τήν ύποχρέωσιν νά χρι,υα- 
τοδοτοΰν τό μετ’ αυτής έμπόριον 
μέ λίρας. Νομισματικοί συμφωνίαν 
έγιναν σέ διαφόρους χώρας, π. χ. 
στην Γαλλίαν, τή,ν ’Αργεντινήν κα 
τήν Ρωσίαν. Εις δλας δέ αύτάς 
τάς συμφωνίας, εις τάς όποιας 
συμμετέχει ή Μ. Βρεταννία «στεο- 
λίνα» είναι αύτή ή περιοχή Γης

κόν τό οποίον άπέμείνε είχε κατα
στή σχεδόν άχρηστον. Τό ποσόν 
τών 10.000.000 δολλαρίων πού δι- 
ετέθη υπό τής ΟΥΝΡΑ καί τοΰ 
Σχεδίου Μάρσαλ περιελάμβανε δά
νεια διά τήν ναοπήγησιν νέων Αλι
ευτικών πλοιαρίων, διά τήν άντι- 
κατάστασιν τών παλαιών κινητή
ρων καί διά τήν Αγοράν νέων δι
κτύων καί Αλιευτικού έξοπλισμού.

Ή άλιεία άνεγνωρίσθη, ώς ση
μαντικός τομεύς τοΰ Ελληνικού 
Προγράμματος Άνορθώσεως, διότι 
έξασφαλίζει ταχέως σημαντικήν 
ποσότητα τροφής καί έξοικονομεϊ- 
ται ξένον συνάλλαγμα, τό όποιον 
θά διετίθετο διά τήν εισαγωγήν 
τροφίμων.

Διά νά δοηθήση εις τή\ περαι
τέρω αΰξησιν της άποδόσεως τής 
Ελληνικής Αλιείας, τό Σχέδιον 
Μάρσαλ, διέθεσε κονδύλια διά τήν 
χ ρημ ατοδότη ο ι ν ένός ’Ινστιτούτου 
Αλιευτικών ’Ερευνών, πρός μελέ- 
την τής αύξήσεως τοΰ άριθμοΰ 
τών ιχθύων εις τάς Ελληνικός θα- 
λάσσας καί διά τήν μετάδοση πρός 
τούς άλιείς σχετικών τεχνικών 
γνώσεων.

στερλίνας. Ετσι δέ κοά έπρεπε νά 
είναι, διότι θά ήτο αδύνατον νά έ- 
χωρίζοντο αί έμπορικαί συναλλα- 
γαί μέ τήν Αυστραλίαν ή τήν Δυ- 
τική,ν 'Αφρικήν π. χ. άπό διεξαγσ- 
μένας μέ τό Ήνιωμένον Βασίλειον. 
Αύτό περιώριζε σημοτντικώς τόν 
Αμφοτεροβαρή χαρακτήρα, τόν ό
ποιον πρέπει νά έχουν τουούται 
συμφωνίαι.

Καί πάλιν δμως, δέν είναι μόνον 
αύτά δσα μπορεί νά έπικαλεοθή 
ύπέρ αύτης ή λίρα, ώς παγκόσμι
ον νόμισμα. ’Από τοΰ 1947, αί άρ- 
χαί τοΰ Ηνωμένου Βασιλείου, ήκο- 
λούθησαν πολιτικήν έπεκτάσεως 
τής χρήσεως τής στερλίνας εις τό 
διεθνές έμπόριον.

Αί χώραι αύταί, όπως π. χ. ή 
Σουηδία, ή ’Ιταλία, ή ‘Ισπανία 
καί ή Ρωσία, δέν άνήικουν εις τήν 
περιοχήν τής στερλίνας, έχουν ό
μως τό δικαίωμα νά χρησμοποι- 
οΰν τήν λίραν εις τάς μεταξύ των 
συναλλαγάς, χρησιμοποιούν δέ ~ό 
δικαίωμα εις εύρυτάτην κλίμακα.

Καθίστοπαι ώς έκ τούτου φανε
ρόν, δτι παρά τήν συνεχιζομένην 
μή μετατρεψιμότητα τής στερλίνας, 
ώς πρός τό δολλάριον, μεγάλο μέ
ρος τοΰ διεθνούς έμπορίου διεξά
γεται εις στερλίνας. Υπολογίζεται 
ότι κατά τό 1948, 36 — 40% τοΰ 
παγκοσμίου έμπορίου διεξήγετο 
μέ στερλίνας. Ή αναλογία φθάνει 
τά 50% όταν ύπολογισθοϋν άδηλα 
ποσά, δπκος ναύλοι πλοίων, Ασφά
λιστρα κ. ά.

Τό έ κπλη κτιικώτε ρον δλων, είναι 
ή έκτεταμένη χρησιμοποίησις Γης 
λίρας έκτός τής περιοχής τής στερ 
λίνας. Τό 1948 αί εις λίρας αυναλ- 
λαγαί μεταξύ χωρών μή άνηκου- 
σών εις τή.ν περιοχής τής στερλί
νας καί τοΰ δολλαρίου, έφθαναν 
τά 240 έκατομμΰρια λίρας, κατά 
δέ τό 1949 έφθασαν εις 265 έκα- 
τομμύρια λίρας.

Μπορούμε λοιπόν νά ϊσχυρισθοΟ- 
με, δτι ή χρησιμοποίησις τής λί
ρας ώς παγκοσμίου νομίσματος ε
ξακολουθεί νά ύφίσταται. Έλπίζε- 
ται, δτι αύτό θά άναγνωρισθή εις 
τάς συζητήσεις της Ένώσεως Εύ- 
ρωπαίκων Πληρωμών, δπου μερι
κοί θά θελήσουν πιθανώς νά κλο
νίσουν τά υπάρχοντα τμήματα τοΰ 
παλαιοΰ μηχανισμού, διά νά οργα
νώσουν έλευθέρως τόν νέον. Ή 
σκοπιμότης τής μετατρεψιμότητος 
θά έπρεπε νά καθορισθή σαφώς 
καί νά άναγνωρισθή, δέν θά πρέ
πει δέ νά χαθή καμμία ευκαιρία 
έπεκτάσεως τής περιοχής, έντός 
τής όποιας ή λίρα κινείται, έλευθε- 
ρως. Ύπό τάς συνθήκας αύτάς, ή 
διατήρησις τοΰ συστήματος τής 
στερλίνας θά είναι άπολύτως συμ- 
διβάσιμος μέ τό Σχέδιον Ευρωπα
ϊκών Πληρωμών, τό όποιον πρόκει
ται νά καθιερωθή μέ τήν έγκρισιν 
καί τήν ύποστήριξιν τοΰ Όργανι- 
σμοΰ Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Συνεργασίας. Τό σχέδιον αύτά 
προτίθεται νά καταστήση τά νομί
σματα δλων των χωρών, <χί όποίαι 
συμμετέχουν εις Ο.Ε.Ο.Σ. μετατρέ- 
ψ*μα έντός τής Ευρώπης. Ό αντι
κειμενικός του σκοπός, είναι άπο
λύτως ό αυτός ώς καί τοΰ συστή
ματος της στερλίνας, θά ήτο δέ ύ- 
ψίστη άνευθυνότης ύπό τάς σημε
ρινός συνθήκας, τούλάχιστον νά έ- 
ξυπηρετήσωμεν τά ένα, ύποσκά- 
πτοντες τό άλλο.

ΑΙ ΣΗΜΕΙΟΘΕΙΣΑΙΣΗΜΔΝΤΙΚΑΙ
ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣιΕΑΛΗΝΙΚΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
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‘Η Λειτουργία, διάρβρωσις, σκοποί και ιδανικά τής Σχολής

‘Ομιλών κατά τάς προσφάτους έξε- σιν. Δέν δύναται δηλαδή νά νοηθη σ
τάσεις τών μαθητών τής Άνωτέρας νώτερος διοικητικός υπάλληλος βιομη-
Σχολής Βιομηχανικών Σπουδών ό δι
ευθυντής της κ. Στρατός Παπαϊωάννου 
καί άναπτύσσων τό θέμα «Σκοποί, 
κατευθύνσεις, μέθεδοι καί ιδανικά τής 
Α. Σ Β. Σπουδών, είπε έπιγραμμα- 
τικώς :

«Ή Βιομηχανία αποτελεί τον δεύ
τερον κλάδον τής Εθνικής μας Οικο
νομίας καί απασχολεί τά, 20 % τού 
πληθυσμού. Παρέχει περί τά 15 % τού 
έθνικοΰ εισοδήματος καί βασιζομένη 
έπί τού σχεδίου Μάρσαλ ατενίζει μέ 
εύρυτάτην προοπτικήν τό μέλλον. Διά I 
νά άναπτυχθή καί νά βελτιωθή ή Έλ- 
ληνική βιομηχανία έχει ανάγκην όλων 
τών ένδεικνυομένων μέτρων τών άναγο 
μένων εις την σφαίραν τής οίκονομι- j 
κής πολιτικής καθώς καί κεφαλαίων 
καί πιστώσεων. Έξ ϊσου δμως έχει 
άνάγκην τού έμψυχου υλικού, ήτοι ικα
νών καί μορφωμένων τεχνιτών, άρ- 
χιτεχνιτών, εργοδηγών καί επιστατών, 
άνωτέρων τεχνικών καί διοικητικών 
στελεχών».

Αυτός λοιπόν είναι ό σκοπός και 
Α αποστολή τής Άνωτάτης Σχολής 
Βιομηχανικών Σπουδών, Α οποία απο
τελεί νέον πρωτότυπον καί ΐδιότυπον 
έκπαιδευτικόν ϊδρυυα άπό άπόψεως 
σκοπών, κατευθύνσεων, μεθόδων καί 
ιδανικών. Ή Σχολή αΰτπ υπό τό ποΐ- 
σμα αυτά όχι μόνον δέν άνταγωνίζεται 
τά άλλα ισότιμα ιδρύματα (Νομικήν 
Σχολήν, Άνωτάτην Σχολήν ’Εμπορι
κών καί Οικονομικών ’Επιστημών,Πόν
τιον "Ανωτάτην Σχολήν Πολιτικών ’Ε
πιστημών κλπ.) άλλ’ άντιθέτως συμ
πληρώνει τήν άνωτέραν έκπαίδευσιν 
καί άποδίδει εις τήν 'Ελληνικήν βιο
μηχανίαν άριστούς τεχνικούς καί εί- 
δικώς διά τήν άνελικτικήν της πρόο
δον κατηρτισμένα στελέχη.

Κατά τά δύο ποοσεχή έτη ή Άν. 
Σχολή Βιομ. Σπουδών θά έπιδιώξη 
νά όλοκληρωθή μέ μίαν άνωτέραν ναυ
τιλιακήν καί άνωτέοαν Ζωοτεχνικήν 
Σχολήν. Παραλλήλως κατά τό προσε
χές έτος δπου συμφώνως μέ τάς δήμο 
σιευθείσας προσφάτως άνοοιοινώσεις 
της θά δεχθή 200 νέους μαθητάς, θά 
έπεκτείνη τον κύκλον τών μαθημάτων 
της καί θά πυκνώση τήν πρακτικήν έ- 
φαρμογήν τών θεωριών της μέ άλλε- 
παλλήλους έπισκέψεις εις τά έργο- 
στάσια τών δύο πόλεων.

Ό κ. Παπαϊωάννου συνοψίζων τάς 
έπιδιώξεις τής Σχολής μάς είπε:

— Είδικώτερον διά τήν βιομηχανί
αν καί τούς συναφείς κλάδους τής 
Διοικήσεως τό διοικητικόν στέλεχος 
διά νά άνταποκριθή εις τό εργον του 
καί τήν άποστολήν του δέν δύναται 
πλέον νά άρκήται εις μ!cm έγκυκλιον 
ή γενικήν νομικοοικονομικήν κατάρτι- 
σιν ή μίαν μονομερή τεχνικήν μόρφω

χ ανίας ή τών υπηρεσιών βιομηχανίας, 
μεταλλείων, εργασίας, κοινωνικής προ 
νοίας, Έφοδισσμοΰ, Μεταφορών, φορο 
λόγιας κλπ. έάν δέν είναι εις θέσιν 
νά άντιληφθή τήν τεχνικήν όργάνωσιν 
καί λειτουργίαν τών βιομηχανικών έ- 
πιχειρήσεων. ’Ακόμη άπαιτείται νά εΐ* 
ναι εις θέσιν νά άντιμετωπίση έπαρ- 
κώς έφωδιασμένος τά ψυχολογικά καί 
νομικά προβλήματα τού προσωπικού 
καί νά δώση τήν ποοσήκουσαν λύσιν 
εις τά οργανωτικά ζητήματα».

Πρό τού 1923 μια Βιομηχανική 
Σχολή εις τον τόπον μας θά ήτο δευ- 
τερεύων συντελεστής τής άναπτύξεως 
τής βιομηχανίας μας. Μετά τήν έγκσ- 
τάστασιν τών προσφύγων τήν προ
στατευτικήν πολιτικήν τού κράτους 
καί ιδία μετά τό 1933 ή Βιομηχανική 
Σχολή άποτελεί πραγματικήν καί έπι- 
τακτικήν έκπαιδευτικήν άνάγκην τού 
τόπου, έν δψει μάλιστα τών έκ τού 
σχεδίου Μάρσαλ ελπίδων εκβιομηχα
νισμού τής χώρας».

* * *

Εις τήν μοναδικήν αυτήν Σχολήν, 
τής όποιας ή φοίτησις είναι τριετής, 
έγγράφονται εις τό πρώτον έτος σπου 
δών κατόπιν εισαγωγικών έξετάσεων 
οί κεκτημένοι απολυτήριον Γυμνασίου, 
ή πρακτικού Λυκείου ή Δημοσίας Ε
μπορικής Σχολής. Εις τά Βον έτος 
εϊσάγονται ανευ έξετάσεων οί πεοατώ- 
σαντες έπιτυχώς τό 2ον έτος σπουδα 
στα! τής Νομικής, Χημικής καί Φαρ
μακευτικής Σχολής τού Πανεπιστημί
ου, τών σχολών μηχανικών, μηχανολό
γων, ηλεκτρολόγων καί βιομηχόρων 

χημικών τού Πολυτεχνείου, τής Άνω- 
τάτης Σχολής Εμπορικών καί Οίκονο 
μικών ’Επιστημών, τής Παντείου κλπ.

"Η Σχολή κατά τάς θερινός διακο- 
πάς οργανώνει 1) φροντιστηριακός 
καί πρακτικός άσκήσεις τών σπουδα
στών καί πτυχιούχων ιδίως όργανώσε- 
ως έπιχειοήσεων καί έργοστασίων, 
Ψυχοτεχνικής, Λογιστικής, ’Εμπορικής 
άλληλογραφίας καί φορολογικής Νομο 
θεσίας. 2) Επεξεργασίας θεμάτων. 
3) Επισκέψεις γραφείων (δημοσίων 
καί ιδιωτικών) έργοστασίων καί έργα 
στηρίων καί 4) ’Οργανώνει έκδοομάς 
καί κατασκηνώσεις.

Ό άκολουθούμενος τρόπος δίδασκα 
λίας είναι ένας έπιτυχής (συνδυασμός 
θεωρίας καί πράξεως. Δηλαδή αί γνώ 
σεις που αποκτώνται εις τήν Σχολήν 
άξιοποιοΰνται καί σταθεροποιούνται 
εις τούς τόπους έογασίας (έργοστά- 
σια, δημόσια καί ιδιωτικό γραφεία 
καί καταστήματα).

*Η έπίσκεψις γίνεται έπί τϋ βάσει 
προκαθορισμένου σχεδίου καί οί έπι- 
σκέπται μαθηταί διδάσκονται έπιτο- 
πίως τήν διάρθρωσιν καί λειτουργίαν

μιας έπιχειρήσεως, τά μέσα καί τάς 
μεθόδους παραγωγής, τό κόστος καί 
τήν σημασίαν τού παραγομένου έμπο- 
ρεύματος. Οί μαθηταί, δηλαδή, κατά 
τάς επισκέψεις των εις έργοστάσια, 
εργαστήρια κλπ. συστηματοποιούν καί 
ολοκληρώνουν τάς γνώσεις των έπί 
τού θέματος, καλλιεργούν τήν προσο
χήν των καί τονώνουν τήν κριτικήν 
των έποπτείαν. Ή διδασκαλία τών 
τεχνικών μαθημάτων εις τήν ’Ανωτά
την Σχολήν Βιομηχανικών Σπουδών 
δέν άποβλέπει νά καταρτίση τεχνικούς 
δεδομένου δτι τό έργον τούτο έπιτε- 

I λοΰν αί οίκείαι Σχολαί τού Πανεπιστη 
μ ίου, τό Πολυτεχνεΐον καί αί Σχολαί 
Επαγγελματικής Έκπαιδεύσεως (Σι- 
βιτανίδειος, Ήφαιστος, Προμηθεύς, 
’Αρχιμήδης κ. λ. π.)., Ό κυριώ- 
τερος σκοπός τής διδασκαλίας 
εις τήν Σχολήν αυτήν, πού θεωοεϊται 
ύπόδειγμα εις τό είδος της είναι Α 
ένηυέρωσις καί ό προσανατολισμός 
τών σπουδαστών εις τήν τεχνικήν όρ- 
γάνωσιν καί λειτουργίαν τών βιομηχα
νικών έπιχειρήσεων, ούτως ώστε νά 
είναι δυνατή καί ευχερής ή άμοιβαία 
κατανόησις τών διοικητικών καί τε
χνικών στελεχών.

Διά τήν ιστορίαν καί ποός μεγα
λύτερου κατατοπισμόν τών άναγνω- 
στών μας παραθέτομεν μερικά άπό 
τά διδασκόμενα μαθήματα καί τών

τριών τάξεων: Πολιτική Οικονομία, 
Πολιτική οικονομική, Γενική Ιδιωτική 
Οικονομία, θεωρία τών έκμεταλλεύσε- 
ων. Δημοσία Οικονομία, "Ιστορία τής 
Οιομηχανίας καί τής ’Εργασίας, Όρ- 
γάνωσις τών έπιχειρήσεων, βιομηχανι 
κή υγιεινή, Βιομηχανικοί έγκαταστά- 
σεις καί οργανώσεις έργοστασίων. 
Εργατικόν Δίκαιον. Οικονομική Γεω

γραφία, Ψυχοτεχνική καί Ψυχοφυσιο
λογία τής εργασίας οικονομικά μαθό 
ματικά. Μηχαναγνωσία, ’Ηλεκτροτε
χνία, έμποουματολογ!α, Γαλλικά, ’Αγ
γλικά κλπ.

Τό Διοικητικόν Συμβούλιου τής 
Σχολής, πού διαθέτει διδακτηρίου έπ» 
τής οδού Κύπρου 43 καί γρσφεΐον έ
πί τής οδού Φρ. Ρούζβελτ 84, άποτε- 
λούν οί κ. κ. Τάκης Κάντζιας, (πρόε
δρος τού ’Εμπορικού καί Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου Πειραιώς), Μιχα
ήλ Ρινόπουλος (’Αντιπρόεδρος), Παν. 
Μαυοίκης Γεν. Διευθυντής Τραπέζης 

| 'Ελλάδος, Σπύρος Καζάκος (οικονομι
κός έπιθεωρητής καί τ. πρόεδρος τής 
Α.Δ.Ε.Υ.) καί ’Ιωάννης Γαβαλάς (πρό 
εδρος τού Βιοτεχνικού ’Επιμελητηρί
ου ’Αθηνών).

Σύμβουλοί του είναι οί κ. κ. Κώ
στας Άργυρός, (Δ)ντής υπουργείου 
’Εθνικής Οικονομίας), Γ. Βασιλειά- 
δης, Δ Ζάννος. Δ. Καραδήμας, διευθυν 
τής ύπουργ. Κοινωνικής Προνοίας),

Άχιλ. Καράς, τέως Πρόεδρος Τεχνι
κού Επιμελητηρίου τής ‘Ελλάδος, Γ 
Λάσκαρης, Δ. Πετροπουλάκος (Πρόε
δρος ’Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς), Άλ. Πολύχρονης (Δ)ντής 
υπουργείου Εργασίας), Ίωάν. Τερζά- 
κης (Πρόεδοος τού Συνδέσμου τών 
Ανωνύμων Εταιριών καί Στρατός 

Παπαϊωάννου Δ)τής τής Σχολής. Τό 
καθηγητικόν του προσωπικόν είναι 
καθηγηταί τού Πολυτεχνείου καί Πα
νεπιστημίου, τών Άνωτάτων Σχολών 
Οικονομικών καί ’Εμπορικών Έπιστη 
μών, διακεκριμένοι επιστήμονες καί 
τεχνικοί στρατιωτικοί. Άναφέρομεν 
τούς κ. κ. Σωτ. Άγαπητίδην, Πανα
γιώτην Δερτιλήν, Σπυρ. Καλογερόπου 
λον Στρατήν, ’Εμμανουήλ Μελανήν, 
Εΰστ. Μαργαρίτην, Μάριον Τσιμαράν, 
Γεώργ. Χαλκιόπουλον, Νικ. Φωκάν, 
Άνδρ. Σαουνάτσον, Στέφ. Στεφανόπου 
λον κλπ.

Η Ανωτέρα Σχολή Βιομηχανικών 
Σπουδών αποτελεί πραγματικόν καύ
χημα διά τήν χώραν μας καί μέγα 
βήμα βιομηχανικής χειραφετήσεως 
καί βιομηχανικής στελεχώσεως δΓ έμ
πειρων, ειδικών, κατηοτισμένων και 
(οργανωμένων άνδρών, οί όποιοι πι
στεύουν καί κατανοούν τήν ΰψίστην 
συμβολήν τής Βιομηχανίας εϊς τόν πο
λιτισμόν τής χώρας μας.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ

”1να λαυπρόν σύστηυα

Η ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,,

ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Διά τήν βοήθειαν τών αδυνάτων

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Πλέον τών 50 δισεκατομμυρίων δρα
χμών διετέθησαν κατά τό διάστημα 
τών τριών τελευταίων ετών βάσει τού 
σχεδίου Μάρσαλ διά τήν έκτέλεσιν 
πόσης φύσεως κοινωφελών έργων δΓ 
ένός συστήματος, τό οποίον διά πρώ- 
την φοράν είσήχθη εις τήν Ελλάδα 
καί άπέδωσεν άριστα αποτελέσματα.

Πρόκειται περί τού προγράμματος 
«Πρόνοια διά τής έργασίας», τό ό
ποιον είχε τήν έμπνευσιν νά είσαγά
γη πρός έφαομογήν τό ύπουργεϊον 
Προνοίας, έν συνεργασίςι μετά τής 
’Αμερικανικής "Αποστολής. Διά τού 
προγράμματος τούτου προσεφέρθη έρ- 
γασία εις άντορτοπλήκτους, άνεργους 
καί άπορους κατοίκους τών διαφόρων 
Δήμων καί Κοινοτήτωι τής χώρας, οί 
όποιοι διά τού τρόπου αυτού ένισχύ- 
οντο οίκονομικώς δΓ ένός καλού ήμε-

ρομισθίου καί τροφής άξιοποιοΰντες 
όμως τήν έργασίαν των.

Κοινοτικοί δρόμοι, έργα ϋδρεύσεως, 
αρδευτικοί, υπόνομοι, έγγειοβελτικά 
έργα, διανοίξεως χανδάκων, άνεγέρ- 
σεις κοινωφελών Ιδρυμάτων καίπολλαϊ 
άλλαι έργασίαι έξετελέσθησαν διά τού 
προγράμματος εις μεγάλην κλίμακα 
εις πολλάς κοινότητας τής χώρας.

Ουδέποτε εις τό παρελθόν θά ήτο 
δυνατόν μικροί δήμοιι ή κοινότητες νά 
έκτελέσουν εις τόσον μέγα βαθμόν 
κοινωφελή έργα τής περιοχής των. Τά 
οικονομικά των ήσαν πάντοτε κυ
ριολεκτικούς πενιχρά, τό δέ κράτος ή
το εις θέσιν νά έκτελέση μόνον τά 
μεγάλα έθνικά έργα (δρόμους, ύδρευ- 
σιν, λιμένας κλπ.). Τά κονδύλια δέν 
έπαρκούσαν ποτέ διά να γίνουν έργα 
εϊς Κοινότητας.

Ό άθλος, λοιπόν, πού έπετέλεσε τό 
πρόγραμμα «Πρόνοια διά τής Έργα
σίας» είναι μέγας. Σήμερον ό έπι- 
σκέπτης, ό όποιος θά εύρεθή εις την 
έλληνικήν ύπαιθρον, εις τάς περισσο- 
τέρας τουλάχιστον περιοχάς, θά μεί- 
νη κατάπληκτος πρό τών συντελεσθέν- 
των έργων. ’Εκεί πού άλλοτε δέν ΰ- 
πήρχον παρά μόνον μονοπάτια διά 
τήν σύνδεσιν τών χωρίων μεταξύ των 
καί πρός τάς μεγάλος όδικάς άρτηρί- 
ας, σήμερον βλέπει κανείς νά έχουν 
κατασκευασθή δρόμοι, εις τούς όποι
ους διέρχονται Φορτηγά καί έπιβατη- 
γά αυτοκίνητα, φέροντα τόν πολιτι
σμόν καί εϊς τά τελευταϊον χωρίον καί 
παρέχοντα νέας οϊκονομικάς δυνατό
τητας καί διευκολύνσεις, διά τήν με
ταφοράν προϊόντων εις τά κέντρα.

Άλλα καί τό παρημελημένον χωρί-



ΤΡΑΠΕΖΗΤΙΚΗ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΝ ΚΛΗΡΙΓΚ 
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΟΥΕΣΤΜΙΝΣΤΕΡ ΜΠΑΝΚ

ίου συνάδελφου κ. L ΠΟΛΤΟΥ, toG Καταστήματος θεοοολονίκπς

Εις τό προηγούμενον άρθρον 
μας, εΐδοαεν δτι α'1 μετέχουσαι roG 
CLEARING Τράπεζαι εχουσιν ει
δικά Καταστήματα, τά όποια διε
νεργούν τούτο καί ώς τοιοΟτον ή 
WESTMINSTER BANK έχει τό 
έπί της LOMBARD STREET 
Κατάστημά της. Τό Κατάστημα 
τούτο, δέν περιορίζεται μόνον είς 
τό CLEARING- Ενεργεί καί αυ
τό εμπορικός έργασίας, άλλ’ ή 9έ- 
σις του άπο&αίνει έξεχουσα, διότι 
δΓ αύτοΰ τακτοποιούνται οί Λογα
ριασμοί των Υποκαταστημάτων 
ικαί δι’ αότού ταΰτα προβαίνουσνν 
Ιείς Αγοραπωλησίας τίτλων χλπ.

Εις τό παρόν άρθρον μας, 0ά 
Ασχοληθώ'ιμεν έν άρχή με τό OUT 
CLEARING τό διαλαμβάνον μό
νον τάς ΧΡΕΩΣΕΙ Σ των 
Υποκαταστημάτων διά τάς παρ’ 
αυτών πληρωνομένας έπιταγάς έπί 
Ύποκ)ίμάτων τής WESTMIN

ISTER, ώς καί έπί Καταστημάτων 
( "όάλλων Τραπεζών καί Ακολούθως 
* μέ τό IN CLEARING.

’Ενταύθα έξεταστέον: Ίον) Πώς 
πληρώνεται μία έπιταγή καί 2ον) 
Πώς έινεργεΐται ή είσπραξίς της.

Διά νά πληρωθή μία έπιταγή ή 
Αχθη εις πίστωσιν του λογ) σμοΰ 
τού Κοιμιστοΰ αυτής, δέον α) ό 
Κομιστής της νά εχη λογ) ρμόν πα
ρά τώ Καταστήματι εις δ έμψανί 
■ζει αυτήν προς πληρωμήν, νά είναι 
δηλαδή, πελάτης ή 6) εάν δέν έχη 
λογ)σμόν νά έχη άνοιγή υπέρ αύ
τοΰ πίστωσις (CREDIT ESTA
BLISHED) παρ’ άλλου Καταστή 
ματος τής αύτής ή άλλης Τραπέ- 
ζης διά τήν πληρωμήν επιταγών.

’Επί τής παρά πελάτου παρου·

σιαζομένης έπιταγής, ό Ταμίας, 
εύθΰς άμα τή παραλαβή της θέτει 
εις τό πρόσθεν μέρος αυτής, καθέ- 
τ,ως, τήν σφραγίδα τοΰ Καταστή
ματος (CROSSING STAMP), 
έψ’ ής Αναγράφεται καί ό αδξων

μέ τά έπ’ αύτής στοιχεία είναι τό j όμοΰ μετά των ^ DOCKETS πΡ2" 
άποδεικτικάν πληρωμής καί ή κειμένου περί έπιταγών έπί Τρα- 
CROSSING STAMP τό άποδει- , πεζών μετεχουσών τοΰ CLEA-
•κτικόν τοΰ ένεργήσαντος αύτήν I RING παραδίδονται εις Κλητήρας
Καταστήματος, j αότων. Αί έπιταγαί επί Τραπεςών

Αλλ’ άς έπανέλθώμεν εις τόν, W μετεχουσών τοΰ CLEARINGέφ ης αναγράφεται kul u γλ,/w u.^ ‘ w Δτ
Αριθμός αύτοΰ. Έάν ό κομιστής | Ταμίαν τής Τραπέζης, ό όποιος έ-1 ||Μαςοντ ι ^ έπωεΧεΐ.

F.C-U c ίΛΛΓΤΙ TTS: λ (ΎΤΠΓ ΚΓϊΙ ^ΐτΛ Π ΠΛΥΓΓΡ lll/TV TnifTtimV PTTLTCCVnV. 1 k-)-L-jV-z X 'τής έπιταγής δέν είναι πελάτης καί 
ή πληρωμή ένεργεΐται δάσει CRE
DIT ESTABLISHED, τότε, εκ
τός τής CROSSING STAMP, 
τίθεται εις τό πρόσθεν μέρος αύ
τής καί ή σφραγίς BY ORDER, 
ϋποδηλοΰσα δτι ή πληρωμή ένηρ- 
Ιγήθη δάσει εντολής τοΰ έφ’ οδ ή 
έπιταγή Καταστήματος ή Τραπέ
ζης καί ό Ταμίας καταχωρεί τήν 
σχετικήν πληρωμήν εις τήν οίκείαν 
καρτέλλαν τών CREDITS ESTA
BLISHED.

Ή CROSSING STAMP έν 
προκειμένω είναι στοιχεΐον άπαραί 
τη τον, διότι ή έπιταγή τοΰ CLE
ARING θά παρουσιασθή προς 
πληρωμήν εις τό Κατάστημα τής 
Τραπέζης έφ’ οδ έζεδόθη καί τού
το δέον νά γγωρίζη παρά ποιου 
Καταστήματος έπληρώθη διά τήν 

?πε ρίπτω σι ν Ανωμαλίας περί τήν τε
λικήν πληρωμήν αύτής, καθ’ δσον 
Απίστευτον ίσως, πλήν πραγματι- 
κότης, ούδεν άλλο στοιχεΐον έχει, 
έκτός τής CROSSING STAMP 
•τής Τραπέζης, ήτις ένή,ργησε τήν 
πληρωμήν καί ή όποια όποδάλλε- 
-ται εις τόν κόπον, νά ένεργήση εί 
-δικήΐν έγγραφή ν καί νά άποστείλη 
σχετικόν χρεωστικόν έγγραφον, 
περιοριζομένη εις τήν Αποστολήν 
τής έπιταγής έφ’ ής έθεσε τήν 
σφραγίδα της. ,Αύτό τοΰτο, λοιπόν, 
τό σώμα τής πληρωθείσης έπιταγής

πλήρωσε μίαν τοιαύτην έπιταγήν, j 
ώς Ανωτέρω, διά νά ίδωμεν τώρα 
πώς ένεργεΐται ή είσπραξίς της.

Μετά τήν έξυπη ρέτησιν τοΰ πε
λάτου καί θέσιν τής σφραγίδας έπί 
τών έπιταγών, ό Ταμίας διοχετεύ
ει αύτάς εις τό CONTROL (Τα
μιακήν Συμφωνίαν). Ό CON
TROLLER (υπάλληλος έπί τής 
ταμιακής συμφωνίας) καταχωρεί 
•τα στοιχεία τής έπιταγής δι’ ειδι
κής μηχανής εις τά CONTROL 
SHEETS (Ειδικοί λωρίδες χάρ
του διά τήν Ταμιακήν Συμφωνίαν) 
καί κατά τήν διάρκειαν τής έργα
σίας καί τελικώς μετά τήν Ταμια
κήν Συμφωνίαν ένεργεΐται διαλο
γή τών έπιταγών κατά Τραπέζας, 
μεθ’ ήν τά ποσά τών κατά Τράπε
ζαν δεσμίδων έπιταγών καταχω- 
ροΰνται δΓ Αθροιστικής μηχανής 
εις εΐδικάς λωρίδας χάρτου (DO
CKETS) έχούσας ώς επικεφαλίδα 
τό όνομα τής Τραπέζης έφ’ ής εί
ναι πληρωτέοι αί έπιταγαί. Μετά 
τήν καταχώρησιν, ένεργοΰνται ά- 
θροίσεις κατά DOCKET, αΐτινες 
μεταφέρονται διά τής αθροιστικής 
μηχανής εις συνοπτικήν λωρίδα 
χάρτου άναγράφουσαν τάς συμμε- 
τεχούσας τοΰ CLEARING καί τι- 
νας μικροτέρας Τραπέζας καί κα- 
ταχωροΰνται άντιστοίχως εις τήν 
σειράν έκάστης Τραπέζης καί Α
θροίζονται. Τό συνολικόν ποσόν

ον, τον όποιου οί κάτοικοι έταλαιπω- 
ροΰντο διά νά ύδρευθούν μακρόθεν ή 
έστεροϋντο ενίοτε ΰδρεύσεως, έτυχε 

ροσοχής διά τού προγράμματος. Εις 
πλεΐστα χωρία έγιναν έργα ΰδρεύσε
ως, είτε διά τής μεταφοράς ίίδατος 
έκ μακρυνών σημείων είτε διά τής 
άνευρέσεως ΰδατος εις φρέατα κλπ. 
Είς δλας τάς περιπτώσεις έγένοντο 
σύγχρονοι έγκαταστάσεις υδρονομής 
καί έτοποθετήθησαν σωλήνες διά τήν 
ϋδρευσιν. ’Επίσης άλλα έργα έγένον
το και είς άλλους τομείς είς κοινό
τητες προς έξυπηοέτησιν τών άναγκών 
των.

"Ολα τά έκτελεσθέντα έργα, βάσει 
τού σωτηοίου τούτου προγράμματος, 
κατέδειξαν δτι είς τήν άναληφθεΐσαν 
προσπάθεια»'/ πρός άνασυγκρότησιν 
τής χώρας, σννετέλεσε πολύ καί ή 
έργασία τών δυστυχούντων, οί όποι
οι βοηθούμενοι ύπό τού κράτους άξι- 
οποίουν τήν έργασίαν των,

"Οπως μάς έπληροφόρησαν άρμοδί- 
ως, τά έργα τού προγράμματος τής 
Προνοίας θά συνεχισθοΰν μέχρι τού 
1952 μέ τόν αυτόν ρυβμόν πρός όπτο- 
περάτωσιν δσων έξ αυτών έ'χουν μεί
νει ήμιτελή καί πρός έκτέλεσιν καί 
άλλων άκόμη, οπού τούτο είναι δννα- 
πόν.

’Αντιλαμβάνεται κανείς τήν σημα
σίαν τών έργων τούτων, τά όποια δί
δουν έργασίαν είς άπορους και άνερ
γους καί δίδουν ζωήν είς τήν παρημέ
λη μένην ύπαιθρον.

Τό ΰπουργεΐον Προνοίας έκτιμών τήν 
σημασίαν αύτήν έχει άπό τούδε προ

τείνει την σννεχισιν και μετά την 
έκπνοήν τοΰ προγράμματος διά τής 
συστάσεως παρά τού υπουργείου μιάς 
μονίμου ύπηρεσίας καί τής έξευρέσε- 
ως ενός πόρου, ό όποιος νά διατίθεται 
πρός τόν σκοπόν αυτόν.

Διά τήν όλοκλήρωσίν τούτου καί 
διά ν’ άνταποκριθή πράγματι είς τούς 
σκοπούς ταυ προτείνει όπως εις οΰδε- 
μίαν κοινότητα, ήτις έχει πλήρη τά 
οικονομικά αγαθά, είτε έκ καλλιέργει
ας, είτε έξ άλλων πηγών νά χορηγή- 
ται πίστωσις, νά δίδεται δέ προτίμη- 
σις είς τάς άπορους κοινότητας καί 
μάλιστα είς ώρισμένας έποχάς τού 
έτους πρός άνακούφισίν τών δυστυ
χούντων κατοίκων της.

Τό έργον τοΰ Προγράμματος «Πρό
νοια διά τής έργασίας», έργον μεγά
λης πνοής, έπέτυχεν απολύτως καί ή 
περίθαλψις τών αδυνάτων οίκονομικώς 
τάξεων συντελεσθή καί θά συνεχισθή 
καί είς τό μέλλον, έφ’ δσον άντιμετω- 
πισθή κατά τόν καλύτερον τρόπον και 
έχει κόπτοτε τάς Απαραιτήτους οίκονο 
μικάς ένισχύσεις.

"Εργον πολιτισμού είναι νά ένισχύ 
σουν δλοι τήν προσπάθειαν αύτήν, τό 
κράτος καί ή ιδιωτική φιλανθρωπία, 
διότι έάν συνεχισθή άπρσσκόπτως θά 
άποβή είς όφελος όχι μόνον τής υπαί
θρου, άλλα καί τοΰ συνόλου, διότι θά 
συντελέση γενικώς είς άνασυγκρότη- 
σιν τής χώρας είς τά σημεία έκεϊνο» 
δπου θά ήτο δύσκολσν δν μή άδύνα- 
τον νά έκτελεσθή

ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ

ται τής είσπράξεως αΰτών, αί δέ 
έπιταγαί έπί Καταστημάτων τής 
WESTMINSTER συγκεντρΰΰν- 
ται είς Ιδιαίτερον θάλαμον, δθεν 
όμοΰ μέ τό IN CLEARING (τάς 
πληιρωθείσας παρ’ άλλων Τραπε
ζών έπιταγάς έπί τής WESTMIN
STER) άποστέλλονται, ώς θέλο- 
ίμεν ΐδει, έκάστην εσπέραν είς αύτά.

Αί μετέχουσαι τοΰ CLEARING 
Τράπεζαι, παραλοίμβάνουσαι τάς 
έπιταγάς προ&αίνουσιν είς Αναλυ
τικήν Αθροισιν αΰτών καί γνωρί- 
.ζουσι αυθημερόν τό σύμφωνον ή 
τυχόν διαφοράν. Τό τελικώς συμ- 
■ιφωνηθέν ποσόν είναι τό ποσόν, τό 
όποιον ή πληρώνουσα Τράπεζα 
Καταβάλλει τήν έπομένην τής Αν
ταλλαγής τών πληρωθεισών επιτα
γών διά τοΰ Γραφείου Συμψηφι
σμού ( LONCON BANKERS 
CLEARING HOUSE ) είς τήν 
πλη ρώσασαν.

Μετά τήν ώς Ανωτέρω διανομήν 
καί ταξινάμησιν τών πληρωθεισών 
έπιταγών τής GENERAL CLE
ARING DEPARTEMENT τής 
LOMBARD STREET δάσει τών 
παρά τών διαφόρων Καταστημά
των άποσταλεισών συνοπτικών λω
ρίδων προβαίνει διά μηχανής είς 
τήν καταχώρησιν τών συνολικών 
ποσών είς εΐδικάς στενόμακρους 
λωρίδας OUT LADDERS έν προ 
κειμένω, διότι θά ίδωμεν καί IN

τής συνοπτικής λωρίδας καταχω- j LADDERS, καλουμένας 
ρειται εις τό ημερολογιακόν ψύλ
λον χρεώσεων τών πράξεων τής ή-

οϋτω
λόγω τής έν αύτοΐς καταχωρήσε
ις τών όνομασιών τών Καταστη-

μέρας (DEBIT BATCH SHEET) κατ’ Αλφαβητικήν σειράν έν
και εις τή,ν στηλην χρεωσεως του j ^ κλίμακος.
-λογ)σμοΰ LOMBARD STREET 
CASH ACCOUNT καθώς καί
εις ειδικόν έντυπον, δι’ οδ άποστέλ 
λεται τό έξερχόμενον (OUT 
GOING) CLEARING είς τήν 
LOMBARD STREET. Τό gvn>
πον τοΰτο αποτελεί τό Χρεωστικόν 
Έγγραφον πρός τήν LOMBARD 
STREET καί συνοδεύεται άπό 
τάς έπιταγάς προσηρτημένας είς 
τάς κατά Τράπεζαν λωρίδας χάρ
του (DOCKETS) καί τήν συνο
πτικήν λωρίδα, δλα δέ όμοΰ περι- 
πΰλίσσοιπαι είς ειδικήν ταινίαν ά- 
Ί·αγράφουσαν « OUT GOING 
CLEARING » καί τήν όνομασίαν 
τοΰ άποστέλλοντος Καταστήματος. 
Ή Αποστολή ένεργεΐται έκάστην έ
σπερον ταχυδ,ρομικώς εντός φα- 
κέλλσυ περιέχοντας άλλα έγγρα
φα.

'Η LOMBARD STREET πα- 
ραλαμ&άνουσα τούς ψακέλλους έ- 
ξάγει έξ αύτών τάς δεσμίδας μέ 
τάς έπιταγάς καί τάς Αποστέλλει 
«ϊς τό παρ’ αύτή GENERAL CLE 
ARING DEPARTMENT, δη-λ.
είς τό παρ’ αύτή Τμήμα, διά τοΰ 
όποιου διενεργεΐται τό Γενικόν 
CLEARING, δπου αί έπιταγαί 
ταξινομούνται κατά Καταστήματα 
τής WESTMINSTER BANK
καί κατ’ Αλφαβητικήν σειράν. Με
τά τήν τοιαύτην ταξινάμησιν γίνε
ται ταξινόμησις τών έπιταγών κατά 
πλη,ρώνουσαν Τ ράπεζαν καί άθροι- 
σις τών συνολικών ποσών τών κα
τά Τράπεζαν λωρίδων (DOC
KETS) τό δέ προκΰπτον σύνολον

Τά οΰτώ συμπλη ρούμενα OUT 
LADDERS άναγράφουσι τά ήμε- 
'ρή,σια ποσά, μέ τά όποια τά διά
φορα Καταστήματα έχρέωσαν τήν 
'LOMBARD STREET καί άπο- 
«στέλλονται είς τόν CHIEF AC
COUNTANT ( Διευθυντήν Γενι
κού Λογιστηρίου) δπου γίνεται ή 
τελική συμφωνία, δεδομένου δτι 
,καθ’ έκάστην Τετάρτην τά διάφο
ρα Καταστήματα σύν τή λογιστική 
καταστήσει άποστέλλουσιν είς τόν
CHIEF ACCOUNTANT άντί- 
γραφον τής έβδομαδιαίας χρεοπι- 
στώσεως τής LOMBARD STRE
ET.

Είδομεν Ανωτέρω πώς γίνεται ό 
-διακανονισμός τών επί άλλων Τρα
πεζών πληρωθεισών έπιταγών. Πώς 
τώρα γίνεται ό διακανονισμός τών 
έπιταγών έπί τών Καταστημάτων 
τής WESTMNISTER; Πώς δη-

■κώς αί έπιταγαί ταξινομηθούν κα
τά Υποκαταστήματα περνούν άπό 

- ειδικόν φωτογραφικόν μηχάνημα, 
RECORDAK καλούμενον, δπου 
φιλμάροντας μεθ’ δ άποστέλλονται
είς τό POST DEPARTMENT 
τής LOMBARD STREET, δπου 
τίθενται έντάς ψακέλλου. Εντός τοΰ 
ίδιου φακέλλου έγκλείεται ειδικόν 
έντυπον χρώματος ποασίνου, έπί 
τοΰ όποιου τίθεται ή σφραγίς τής 
ήμερομηνίας καί τό όποιον έπν- 
στρεφεται άπό τά Υποκαταστήμα
τα δεόντως συ,μπληρωμένον μέ τά 
κοτά Τοαπέδας πληρωθέντα ποσά, 
τό σύνολον τών όποιων Αποτελεί 
τήν ΠΙΣΤΩΣΙΝ διά τήν LOM
BARD STREET.

“Αμα τή λήψει τοΰ IN CLEA
RING τά Υποκαταστήματα κατα- 
-χωροΰν τάς έπιταγάς είς DOC
KETS κατά πλη ρώσασαν Τράπε
ζαν, τά όποια άποστέλλονται είς, 
LOMBARD STREET μετά τοΰ 
-πρασίνου εντύπου καί εις τό 
CREDIT BATCH SHEET τής 
ή μέρας άναλυτικώς εις τό όπισθεν 
μέρος αύτοΰ καί συγκεντρωτικούς 
εις τό πρόσθεν μέρος αύτοΰ καί 
είς τήν στήλην Πιστώσεις τοΰ Λο
γαριασμού LOMBARD STREET 
CASH ACCOUNT, μεθ’ δ περ
νούν άπό ζό CONTROL καί πα- 
ραδίδονται πρός καταχώρησιν είς 
χρέωσιν τής μερίδος τοΰ τρεχου- 
,μένου λογαριασμού τών πελατών.

Ή LOMBARD STREET συγ- 
-κεντρώνουισα τά πρασίνου χρώμα
τος έντυπα μέ τά έπ’ αύτών ποσά 
,πιστώσεως διά πληρωθείσας λογα- 
ριασμω τών διαφόρων Υποκατα
στημάτων έπιταγάς καταχωρεί αύ1- 
τά είς τό IN LADDERS κατά 
Υποκαταστήματα καί άφοΰ συγ- 
κεντριωθοΰν αί πιστώσεις δλων τών 
'Υποκαταστημάτων καί συμπλήρω
σή τό IN LADDERS άηοστέλλε- 
ται είς τόν CHIEF ACCOUN
TANT καί Αποτελεί τήν χρέωσιν 
τών Υποκαταστημάτων διά τάς 
πληρωθείσας κατά μίαν χρονολο
γίαν έπιταγάς είς βάρος των.

ΚΓ αύτά ισχύουν οσάκις μία έ- 
-πιταγή πληρωθή άμαλώς άπό τό 
Κατάστημα έφ’ οΒ έξεδόθη. Πώς 

■τώρα Αντιμετωπίζεται ή περίπτω- 
■σις μιας έπιταγής μή πληρωθείσης 
είτε ελλείψει άντικράσματσς, είτε 
λόγω διαφοράς μεταξύ τοΰ ολο
γράφως καί άριθμητικώς άναγρα- 
ψομένου έπ’ αύτής ποσοΰ, είτε ελ
λείψει όπισθογ ραφήσεως ή άλλης 
τινός Αίτιας ;

Αίι τοιαΰται έπιτοη/αί έπιστρέ- 
ΐψονται άπ’ εύθείας είς τό πλήρω
σαν Κατάστημα, δΓ εΐδικοΰ έντυ
που έφ’ οδ Αναγράφεται δΓ έρυ- 
θράς μελάνης ή αίτια τής μή πλη
ρωμής καί τά κεφαλαία γράμυατα 
C)F ύποδηλοΰντα CLAIM FOL-

λαδή ένεργεΐαι τό INTERNA?-/ LOWS δηλ., δτι Ακολουθεί χρέω-
CLE ARING (Εσωτερικόν CLE
ARING); Αδται ώς είδομεν κατά 
τήν ταξινάμησιν παρά τώ GENE
RAL CLEARING DEPART
MENT συγκεντροΰνται είς ιδιαί
τερον θάλαμον, που ταξινομούνται 
κοιτά πληρώνοντα Καταστήματα 

/καί Αλφαβητικήν σειράν. Είς τό 
σημεΐον αυτό αί έπιταγαί αδται 
/ένοΰνται μετά τών παρ’ άλλων 
Τραπεζών πληρωθεισών έπιταγών 
,έπί τών Καταστημάτων τής WES
TMINSTER καί Αποτελούν τό 
IN CLEARING δι* αύτά. Γίνεται 
Ανάλογος πρός τό OUT CLEA
RING ταξινόμησις. καί δταν τελι-

σις. Τό Κατάστημα έφ’ οδ ή τοι- 
αύτη έπιταγή έχρεώθη παρά τής 
LOMBARD STREET διά τοΰ 
IN CLEARING μέ τό ποσόν «ύ- 
τής.Πρός άκύρωσιν τής χρεώσεως 
ταύτης Αποστέλλει διά τοΰ CLE
ARING ειδικόν έντυπον CLAIM 
FOR UNPAID ( ΑΠΑΙΤΗΣ I Σ 
ή ΧΡ.ΕΩΣΙΣ ΔΙ’ ΑΠΛΗΡΩΤΟΝ) 
άνευ άλλου έγγραφου. Τό πληρώ- 
■σαν Κατάστημα λαμβάνον τό 
CLAIM FOR UNPAID πιστώνει 
τή,ν LOMBARD STREET.

Διά τάς άπλη,ρώτους έπιταγάς 
καί δή τάς Απλήρωτους έλλείψει 

Άντικρύσματος τηροΰσιν ενικόν βι
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ — ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π.

ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Τό γιουγκοσλαβικόν περιοδικόν 
«Γκλάς» άσχολούμενον μί τήν άσκου- 
μένην υπό τής Σοβιετικής Ενώσεως 
τών δορυφόρων της χωρών οικονομι
κήν -πολιτικήν σημειώνει τά ο- 
ξής: «Κατά τάς άρχάς του έτους ή 
Σοβιετική Κυβέρνησις συνήψε νέας 
έμπορικάς συμφωνίας με τους δορυφό 
ρους της εις τήν ’Ανατολικήν Ευρώ
πην, κατά τάς όποιας τό μεγαλύτερου 
τμήμα τού εμπορίου ίων Βά διεξάγε
ται μετά τής Σοβιετικής Ένώσεως 
καί αί έμπορικαΐ σχέσεις με χώρας, 
αΐ όποΐαι εύρίσκοντα' έξω τής Σο
βιετικής σφαίρας έπιρροής βά ύπό- 
κεινται εις σοβιετικόν έλεγχον». Τό 
περιοδικόν συνεχίζει ότι «ή Σοβιετική 
Κυβέρνησις συνήψε τάς συμφωνίας 
αΰτάς απλώς δι* οικονομικούς λόγους.
Κατά τό 1948 αί χώραι τής Άνατο- j 
λικής Ευρώπης έκτος τής Ρωσίας, εί- σοστον 
σήγαγον άπό τήν Δυτικήν Ευρώπην j 
έμ-ττορεύματα άξίας 235 έκατομ. δολ- | 
λαρίων καί έξήγαγΟν έμ-πορεΰματα ά- | 
ξίας 312 έκατομ. δολλαρίων. Αί συν- j 
διοιλλαγαί άντεπροσώπευον ένεργητι- 
κόν 57 έκατομ. δολλορίων δια την 
’Ανατολικήν Ευρώπην. Έάν λάβωμεν 
ΰπ’ όψιν μας δτι ή Δυτική Ευρώπη 
κατά τό 1952 θά παραλαβή έμπορεΰ- 
ματα συνολικής άξίας 2.300 έκατομ. 
δολλαρίων, δπως υπολογίζουν πολλοί 
ξένοι οικονομολόγοι καί δτι ή Άνατου 
λική Εύρώπη βά είσαγάγη άγαθά ά
ξίας 2.000 έκατομ. δολλαρίων, τότε 
^^WWHVWWW******^

βλίον UNPAID REGISTER καί 
δι’ είδικοϋ Εντύπου άναφέρουσι ύς 
πό Κεντρίικόν τά στοιχεία τής έλ- 
'λείψει άντικρύσματος έπιστραφεί- 
σης άπληρώτου Επιταγής.

Κατά παρεμφερή τρόπον γίνεται 
ό διακανονισμός τών έκ παραδρο
μής άποσταλειοών (WRONGLU 
DELIVERED) έπιταγών είς Α. 
Κατάστημα άντί εις Β, τοιοϋτον.

Διά τάς άπλη.ρώτους Ελλείψει 
τής CROSSING STAMP έπιτα-
γάς είς περίπτωσιν αδυναμίας του 
έφ’ οΒ αδται Καταστήματος νά ά
νευρη παρά ποιας Τραπέζης έπλη- 
ρώθη τότε τοΰτο αποστέλλει αύ- 
τάς είς τό Γραφεΐον τής Τραπέζης 
του, τό ένεργοΰν τό CLEARING, 
τό όποιον τάς έκθέτει είς τό Γρα- 
φεΐον Συμψηφισμού, όπου δλαι αί 
Τράπεζαι ένδιαφέρονται νά άνακα- 
λύψουν παρά ποιου Καταστήματος 
έπληρώθη.

Μία είσέτι άτυχης περίπτωσις 
δυνατόν νά ύπάρξη. Ή τής απώ
λειας τού φακέλλου τοΰ IN CLE
ARING κατά τήν ταχυδρόμησα·. 
Αυτή δέον νά γνωστοποιηθή έντός 
7 ήμερών είς τό Γραφεΐον Συμψη
φισμού καί νά ϋπο&ληθή πίναξ τών 
όπολεσθεισών έπιταγών πρός πλη
ροφορίαν τών πληρωσασών Τραπε
ζών, λαμβανομένων φωτοτυπικών 
έπιταγών άπό τό FILM τού RE- 
CORDAK, βάσει τών όποιων χρε- 
ούνται οί πελάται είς τό Κατάστη
μα έφ’ οδ έξεδόθήσαν.

Πριν κλείσωμεν τό περί τής έπι- 
ταίγής θέμα, θά ήθέλαμεν νά ση- 
μειώσίωμεν τήν σύγχρονον τάσιν 
αύτής πρός έπικράτησιν είς τάς 
Έμπορικάς Συναλλαγάς Εναντι 
τοΰ Γραμματίου καί τής Συναλ
λαγματικής. Ούτως, είς τήν Άγ 
γλικήν ’Αγοράν προκειμένου νά ά- 
γοράση τις έπί πιστώσει παραδί
νει είς τόν πιστωτήν του μίαν με
ταχρονολογημένη ν έ π ι τ α γ ή ν 
(POST DATED CHEQUE).

Δ. ΠΟΛΙΟΣ

έξηγεΐται σαφώς τό Σοβιετικόν Ενδι
αφέρον διά τό μονοπώλειον τού Εξωτε
ρικού Εμπορίου τών χωρών τής Κό- 
μινψορμ. <

Ή Σοβιετική "Ενωσις Ενεργούσα 
ώς μεταπωλητής τών Εμπορευμάτων 
των θά είσπράξη 300 έκατομ. δολ- 
λάρια, δεδομένου δτι θά διεξαγάγη 
τό μεγαλύτερου μέρος τοΰ Εμπορίου 
της μέ τήν Κόμινφορμ Επί τή βάσει 
νομίσματος μή σταθεοοΰ δπως τό 
δολλάριον καί τάς έμπορικάς συναλ
λαγάς μέ τήν Δυτικήν Εύρώπην μέ 
βάσίν τό δολλάριον».

— Τό Βρεταννικόν περιοδικόν τών 
Εργατικών Συνδικάτων «’Εργασία» 

υπέβαλε τελευταίως είς τούς άναγνώ- 
στας του τήν έξης έρώτησιν: Πόσα 
άπό τά 500 ρούβλια πού λαμβάνει ώς 
μισθόν ά μέσος Ρώσος εργάτης έξο- 
δεύει διά λογαριασμόν του;

Τό περιοδικόν αναφέρει δτι τά πο- 
είσφοράς διά τάς κοινωνικάς 

άσφαλίσεις έπί 500 ρουβλίων άνέρ- 
χεται είς 26 έπιπροσθέτως οί περισ- 
σότροι έργάται τών Σοβιέτ προτι
μούν νά συνεισφέρουν είς τά Κρατι
κόν Δάνειον «έθελοντικώς», παρά νά 
ριψοκινδυνεύσουν νά πέσουν είς τήν 
δυσμένειαν τού Κομμουνιστικού Κόμ
ματος. "Οσοι έργάται δέν έχουν παι
διά καταβάλλουν 6 % τών άπσδοχών 
των διά φόρσν οικογένειας. Τό ποσόν 
αυτό έλαττσΰται είς τό 1 % έάν ό Ερ
γάτης έχη ένα παιδί, ’Λ % έάν Εχη 
δύο. Αί κρατήσεις άπό τό μέσο μι
σθό ένός Εργάτου φθάνουν τά 20 % 
σπανίως δέ είναι μικρότεροι τών 14 
%. Τό περιοδικόν καταλήγει μέ τό έ
ξης σχόλιον: «Σύντροφε φαίνεται δτι 
στή Σοβιετική "Ενωση δέν υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος γιά πληθωρισμό».

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ

— Τό Άμεοικανικόν ΰπουργείον 
’Εργασίας άνεκοίνωσεν δτι περισσό
τερα στόμα Εργάζονται σήμερον είς 
όλους τούς κλάδους τής βιομηχανίας 
πετρελαίου τών Ηνωμένων Πολιτειών. 
Τό ΰπουργείον λέγει δτι ά άριθμός 
αυτός προβλέπεται δτι θά συνεχισθή 
αυξανόμενος τουλάχιστον έπί μίαν 
δεκαετίαν λόγω τής συνεχούς αύ-

ξανομένης ζητήσεως πετρελα'ων. ’Α
πό τούς σημερινούς Εργάτας τών έ- 
ταιριών πετρελαίων περίπου οί 400. 
000 Εργάζονται είς τήν παραγωγήν 
καί τά διυλιστήρια. "Ανω τών 200. 
000 άσχολοΰνται μέ τήν διεξαγωγήν 
Ερευνών δι’ άνακάλυψιν κοιτασμάτων, 
τήν έκτέλεσίν γεωτρήσεων, τήν άνέ- 
γερσιν τών πύργων τών φρεάτων καί 
τήν λειτουργίαν καί συντήρησιν τών 
445.000 φρεάτων παραγωγής τής χώ
ρας. Οί περισσότεροι έργάται πετρε 
λαίου Εργάζονται είς τήν πολιτείαν 
Τέξας, άκολουθοΰν δέ αί Πολιτεΐαι 
Όκλαχόμα, Κάνσας, Ίλλινόϊς. Κα- 
λιφόρνια, Λουϊζιάνα καί Πενσυλβανία. 
Αί Πολιτεΐαι πού έχουν τά περισσότε
ρα διϋλιστήοια είναι κατά σειράν αί 
Τέξας, Καλιψόρνια, Πενσυλβάνια, ’Ιν
διάνα. Λουϊζιάνα καί Νέα Ύερσέη.

—Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας δι
εξάγεται υπέρ τής ’Αμερικανικής ’Ε
θνικής Άντιπρόσωπίας είς τήν ΟΥ- 
ΝΕΣΚΟ, μία σταυροφορία διαφωτίσε- 
ως τοΰ κοινού πού τιτλοφορείται «Ή 
τροφή καί ό Λαός» καί ή όποια ά- 
ποτελεΐ μέρος παγκοσμίου προγράμ
ματος τής ΟΥΝΕΣΚΟ, πού Εφαρμό
ζεται Εν συνεργασίφ μέ τήν Όργάνω- 
σιν Τροφίμων καί Γεωργίας τών "Η
νωμένων Εθνών καί άποβλέπει είς 
τήν πρόκλησιν τού διεθνούς Ενδιαφέ
ροντος διά τά Επισιτιστικά προβλή
ματα.

Ό κ. Νόρρις Ε. Ντόντ, γενικός δι
ευθυντής τής Όργανώσεως Τροφίμων 
καί Γεωργίας, έδήλωσε σχετικώς δτι 
«διά τήν έπίλυσιν τών προβλημάτων 
τής έλλείψεως τροφίμων πρέπει νά ά- 
φυπνίσωμεν τήν κοινήν γνώμην Επί 
τής άνάγκης δσάσεως. Δέν δυνάμεθα 
νά έχωμεν μόνιμον ειρήνην καί ευημε
ρίαν, καθ’ δν χρόνον τό δύο τρίτα τών 
κατοίκων τής γής υποσιτίζονται καί 
πένονται».

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
Πληροφορίαι ληφθεΐσαι έκ Λον

δίνου, αναφέρουν δτι αί συχναί ά- 
πουσίαι τών Εργατών έκ τών βιο
μηχανικών Εργοστασίων τής Ούγ 
γαρίας, ύπεχρέωσε την Κυβέρνη-

Ισιν τής έν λόγω χώρας, δπως θέ
σπιση νόμον, διά τήν Επιβολήν αι>

στηροτάτων ποινών. Διά τοΰ σχε
τικού νομοσχεδίου ή άπουσία τών 
έργατών θεωρείται παράνομος καί 
θίά τιμώρήται, Αί προβλεπόμεναι 
ποιναί κυμαίνονται άπό έπιπλήξε- 
ως, μέχρι μεταφοράς τού Εργάτου 
είς κοσωτέραν θέσιν δηλ. ύποβιβα- 
σμοϋ μέ μικρότερο ν μισθόν. Έπί 
παραδείγματι, οίοσδήποτε Εργάτης 
άπουσιάση περισσότερον άπό 4 ή- 
μέρας τό έτος ύποχρεοΰται νά κό
μη τήν ίδιαν Εργασίαν μέ μισθόν 
•μικρότερον κοιτά 10 — 257» έπί 
τρεις μήνας. Αί άδικαιολόγητοι ά- 
πουσίαι, κατά τήν σχετικήν έκθεαιν 
έστοίχισαν άρκετά Εκατομμύρια έρ 
γασίμων ήμερών τό έτος είς τήν 
βιομηχανικήν παραγωγήν, τό ζή
τημα δέ καθίστατο όλονέν καί σο- 
βαρώτερον, δεδομένου δτι πολλοί 
έργάται άπουσιάζουν έκ προθέ- 
σεως.

ΙΑΠΩΝΙΑ

Κατά τάς έκ Τόκιο πληροφορίας, 
αί προϋπολογισθεΐσα, είσαγωγαί έκ 
τής περιοχής τής στερλίνας είς ’Ιαπω
νίαν διά τήν περίοδον ’Απριλίου — 
Μαΐου μόλις έφθασαν τάς τής περιό-

Κάθε Σάββατον 

Κυκλοφορεί 

‘Ο

ΐιΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΧΡΟΝΟΣ,,

Παρακολουθοΰντες τόν «Οικονομι

κόν Χρόνον» έχετε πλήρη Ενημερότητα 

έπί τών φλεγόντων οικονομικών ζητη

μάτων τού τόπου μας.

Χάρις είς τούς είς τό Εξωτερικόν 

άνταποκριτάς του ό «Οικονομικός 

Χρόνος» έχει πάντοτε τάς πλέον σοβα

ρός καί Εγκύρους ειδήσεις τής διεθνούς 

οικονομικής ζωής.

’Αγοράζετε κάθε Σάββατον τόν 

«Οικονομικόν Χρόνον».

Τιμή φύλλου δραχμαϊ 1000.

δου Ίανουαρίαυ — Μαρτίου Ενώ σΐ 
είσαγωγαί έκ τής περιοχής τού δολ· 
λαρίου ύπήρξαν περίπου τριπλάσιοι 
τής προηγηθείσης περιόδου. Συμπερι
λαμβανομένων τών χρηματοδοθεισών 
εισαγωγών είς ’Ιαπωνίαν μέ την βοή
θειαν τών "Ηνωμ. Πολιτειών, τό σύνο- 
λόν των πρός τήν περίοδον ’Απριλίου 
— ’Iduviou φθάνουν τό ποσόν τών 
122.121.657 δολλαρίων.

— ’Ιαπωνική Εμπορική άποστολή 
περιέρχεται μερικός χώρας τής Μέσης 
Ανατολής πρός σύναψιν Εμπορικών 

συμφωνιών.

ΙΝΔΙΑ!

Κατά τούς τελευταίους υπολογι
σμούς ή παραγωγή γιούτας είς τάς 
'Ινδίας θά φθάση κατά τό 1949 — 
50 είς 3.117.000 δέματα. "Η έσοδεία 
τής άντιστοίχου χρονικής περιόδου 
1948 — 49 ήτο 2.055.000 δέματα.

ΚΑΝΑΔΑΣ

Τό καναδικόν ΰπουργείον Μεταφο
ρών άνεκοίνωσεν δτι τά άσφάλιστρα 
κατά θάλασσαν έμειώθησαν κατά 3; 
1)3 % άπό 1ης Μαΐου. ‘Η μείωσις 
αΰτη άφορφ τά πλοία τά χρησιμοποι
ούντο τούς λιμένας Τσώρτσιλ καί Μα- 
νιτόμας καί προοριζόμενα δΓ ’Αγ
γλίαν.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Είς τό "Αμστερνταμ ίδρύθη έταιρία 
χημικών προϊόντων κα> μεταλλευμάτων 
ΰπό τήν Επωνυμίαν «Ντέφα».

— Ή "Ολλανδική Βουλή ένέκρινε 
τήν έπέκτασίν τών χαλυβουργείων, τά 
όποια θά χρηματοδότηση διά τού πο
σού τών 96.000.000 γκίλντερς. Ταυ- 
τοχρόνως διά τού ίδιου ποσού διετέ- 
θησαν 23.500.000 δολλάρια έκ τής 
Διοικήσεως Οικονομικής Συνεργασίας.

ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ

Αί Επιχορηγήσεις αί παρασχεθεΐ- 
σαι είς τήν Νότιον ’Αφρικήν συνετέλε- 
σαν ώστε ή παραγωγή 300.000 τάν- 
νων τσιμέντου κατά τό 1938 νά φθά
ση κατά τό τοέχον έτος είς 980.000 
τόννους. Αί ΰπό έκτέλεσίν μεταρρυθ
μίσεις υπολογίζεται δτι θά αΰξήσουν 
τήν παραγωγήν’ τών τσιμέντων είς 
1.100,000 τόννους.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8.1949) Δρχ. 1.323.376.350.582

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.011)

110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ:
ΚΑΊ’ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 54)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4)
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ΤΑ ΚΥΡίΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΔΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αϊτό της προηγούμενης άνασκο- ι φόβου μιας 'δύσκολου άντικαταστά-
rA/rc/.ir -Λ νηττ/τ/ττ/ΎΠ·/- τ£ζ* Π<: ι ru"Y- * σεως εις ύψηλοτέρας τιμάς.

Καί. είναι μέν άληθές, δτι μέ την 
-πάροδον των πρώτων έντυπώσεων 
οι υπερβολικοί φόβοι διεσκεδάσθη- 
σαν, ή σχετική δμως έφεκτικότης 
(διατηρείται, διότι ύφίσταται πάντο
τε ή άπειλή δυσμενών άπροόπων έ- 
ξελίξεων. Σ υνετέλεσαν εις τή,ν του 
αύτην διατήρησιν των άνησυχιών 
καί αί άποφάσεις διαφόρων ναυτι
λιακών καί άσφαλιστικών όργανι- 
σμών. Ούτως, οί "Αγγλοι ασφαλή 
σταί πλοίων καί φορτίων, έφήρμο- 
σαν τιμολόγια εξτρα ασφαλίστρων 
διά ταξίδια εις τά έπικίνδυνα υδα- 
τα της Κορέας καί της Φορμόζης, 
ένώ εις τό «Μπώλτικ», τό έπίσημον 
δηλαδή έν Λονδίνω Χρηματιστήριον 

_ , „ _ ■ _ τών ναύλων, ήρχισαν ύπογραφόαε--προμηθειας ηυξημένας έναντι της να ναολοσι>μφώνα έξαιροϋντα τάς
'συνήθους δυναμικότητός των, έπι- ί -προσεγγίσεις εις Κορέαν καί εις

τά έγγύς πρός τήιν Έ.ρυθραν Κί
ναν δδατα. Ό αποκλεισμός τών 
παροελίων της κομμουνιστικής Κί
νας καί ή κατασπορά ναρκών εις 
τά παράλια της Κορέας, άλλά καί 
περί τήν Φορμόζαν, ύπήρξαν παρά
γοντες συντελεστικοί τών έζαιρέ- 
σεων εις τά ύπογραφόμενα ναυλο-

πήσεως, ή κατάστασις τής Πειρα- 
ικής Έμποραγορόίς μετεβλήθη άπί 
.τό συντη ρητυκώτερον, διότι έμεσο- 
λάβησεν ένα σημαντικόν γεγονός:

— 'Ο πόλεμος εις τήν Κορέαν, 
δ στις έδημιούργησε ζοφερόν τόν 
διεθνή ορίζοντα, μέ διαρκώς αύ- 
ιξανομένην τήν έντασιν καί μέ κα
τάσταση/ ρευστήν, άδηλον τί έγκυ- 
μονοΰσαν διά τήν αΰριον.

Μέ τήν έναρξιν τής εισβολής εις 
τήν Κορέαν, άμεσος παρετηρήθη ό 
'Αντίκτυπος εις τήν διεθνή έμπορα- 
“γοράν, άνταΐ'ακλαστικώς δέ καί 
εις τήν Πειράίκή,ν τοιαύτην. Οί ει
σαγωγείς έδείκνυντο έπιφυλακτι- 
κοί, ένώ οι έμποροι τής λιανικής 
πωλήσεως, έζήτουν νά προβοΰν εις

θυμοΰντες νά εύρεθοΰν μέ Ικανά 
άποθέματα εις τά καταστή ματά 
τηων, ώστε νά καρπωθοΰν αυτοί τήν 
διαφοράν άπό ένδεχομένην υψωσιν 
τών τιμών. Ό αυτός λόγος, ώς άν- 
τιστρόφως άνάλογος, διετήρει εις 
έφεκτκκότητα τούς χονδρεμπόρους,
■μή έπιθυμοΰντας νά έξαντλήσουν 

ά εις χεΐρας άποθέματα, έκ του σύμφωνα.

Παραλλήλως πρός τά άν.ωτέρω, των. Συγχρόνως καί οί έκεϊθεν 
άνησυχητικαί υπήρξαν καί αί άπο- ι ναύλοι θά άνατιμηθοΰν, συνεπεία
φάσεις τών Κυβερνήσεων διαφό
ρων χωρών τής "Απω Ανατολής, 
άποβλέπουσαι εις τήν περιφρούρη
ση- τών εις άγαθά, τρόφιμα κυρίως, 
άλλά καί πρώτας δλας άποθεμάτων 
των. ’Εφη ρμόσθησαν, οΰτως, ίκοινοί 
περιορισμοί εις τάς έκεϊθεν έξαγω- 
γάς τεΐου, μπαχαρικών, όρύζης, 
βαμβακοσπόρου, καουτσούκ, ευμε
νών μεταλλευμάτων καί έτέρων 
άλλων ειδών. Εις τά είδη ταΰτα, 
εις τά όποια περιλαμβάνονται καί 
αί ζακχάρεις τής Φορμόζης καί 
-τού ’Αγίου Μαυρίκιου, άναμένον- 
ται έξαγ,ώγαί, βάσει ειδικών ά
δειων καί ύψωμοΰ εις τάς τιμάς

των θεσπισθένπων έπασφαλίστρων 
■κατά τών πολεμικών κινδύνων. Ση
μειωτέο ν, δτι καί τά πληρώματα 
τών φορτηγών σκαφών διαφόρων 
ξένων σημαιών, πού έκτελοΰν πλό- 
ας εις τά έπικίνδυνα ΰδατα, προέ- 
βαλον ήδη άξιώσεις διά τήν καθι- 
έρωσιν προσθέτων άμοιβών υπό 
μορφήν πολεμικών έπιδομάτων. 
Πάντα ταΰτα βαρύνουν τάς μετα
φοράς, μέ έπίπτωσιν εις τήν κατα
νάλωση/, ή όποια μοιραίως καλύ
πτει δλας τάς άνατιμήσεις καί ό
λα τά έκάστοτε βάρη τών έμπορι
κών συναλλαγών.

Διά τάς ζακχάρεις — ίδια — έ-

δημιουργήθη μία κατάστασις άπει- 
λοϋσα τή,ν Ελληνικήν κατανάλω- 
σιν μέ αισθητήν ελλειψιν έπί μα
κράν χρονικόν διάστημα. Οί μειο- 
δόται τής τελευταίας δημοπρασίας 
διά τήν προμήθειαν 30.000 τόννων 
ζακχάρεως, ήθέτησαν τάς υποχρε
ώσεις των, προτιμήσαντες νά χά
σουν τήν έξ 135 έκατομμυρίων 
δραχμών έγγύησίν των, παρά \ά 
έκτελέσουν τήν παραγγελίαν. Τό 
γεγονός τοΰτο μετέτρεψε τήν κρα
τούσαν προοπτικήν διά τόν όμαλόν 
άνεφοδιασμόν τής χώρας καί ή- 
νάγκασε τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν 
άγορών εξωτερικού έμπορίου νά 
στροφή επειγόντως εις τή;ν έξασφά 
λισιν φορτίων τινών έν πλώ, ζητή- 
σασα σχετικάς προσφοράς.

Η ΑΗΑΣΚΠΠΗΣ1Σ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
28 ΙΟΥΝΙΟΥ: Σημειοΰται ή πρώτη 

άμεσος σύρραξις μεταξύ ’Αμερικανών 
καί Βορειοκορεατών εις Κορέαν. Εις 
τήν Βουλήν παρέχονται έξηγήσεις διά 
τά γεγονότα τής προηγουμένης συνε- 
δριάσεως.

29 ΙΟΥΝΙΟΥ: Συζητήσεις εις τήν

Βουλήν διά τό θερμικόν έργοστάσιον. 
Ό κ. Τσουδεοάς προβαίνει εις άνακοι 
νώσεις διά τόν εξηλεκτρισμόν. Ό κ. 
Παπανδρέου διαψεύδει τά περί παραι- 
τήσεως τοΰ κ. Παπάγου, λόγιρ του πε 
ριορισμοί) τών στρατιωτικών κονδυλί- 
ων τοΰ προϋπολογισμού.

ο Εκδοτικός ημών Οίκος, έργασθείς έπι δεκαετίαν σ υ ν έ
ταξε ν ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟ Ν ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣ- 
ΣΗΣ άπό τής έμφανίσεώς της μέχρι σήμερον, εις τόμους 9.

Η σύνταξις τοΰ Μεγάλου Λεξικού τούτου θεωρείται υ
πό τών ειδικών λίαν έ π ι τ υ χ ή ς, κατά τάς δημοσιευθείσας 
κρίσεις των, ήτοι :

1. ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ λέγει:
Οτι τό Λεξικόν τούτο συνετάχθη μέ πάσαν ποθητήν 

έπιστημανικήν άκρίβειαν. "Οτι περιέχει δ λ ο ν τόν 
θησαυρόν τής Έλληνι κής γλώσσης καί αποτελεί φωτει
νόν οδηγόν καί πολύτιμον βοήθημα διά τήν σπουδήν, 
γνώσιν καί χρήσιν τής Ελληνικής γλώσσης.

ιδρυτής τής γλωσσολογίας2. Ό ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖ ΗΔΑΚΗΣ, 
έν Έλλάδι, είπε :

« Εν έθνος τό Ελληνικόν άπαρτίζομεν καί μίαν γλώσσαν τήν 
Ελληνικήν όμιλοΰμεν και ενός Λεξικού έχομεν άνάγκην, ώς 
είναι τού υπό τού Οίκου Δη μη τράκου νϋν (1936) έκδιδόμενον ΰπό 
τόν τίτλον «Μέγα Λεξικόν τής Ελληνικής 
γλώσσης άπό τών άρχαιοτάτων μέχρι σήμερον, καί ούχί τριών 
*1 τεσσάρων, διαφόρων περιόδων».

3 ,° ΓΕΩΡΓ,0Σ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ό διαδεχθείς τόν 
Χατζηδάκην, γράφει: «Ό πολύ μαθής Κοραής είπε: Τό πρώτον 6ι- 
βλίον τού "Ελληνος είναι τό Λεξικόν τής γλώσσης του... Εις τό ‘Ελ
ληνικόν Λεξικόν πρέπει νά είναι συγκεντρωμένος ολος ό πλούτος τής 
γλώσσης, καί ή τρισχιλιετής γραπτή παράδοσις τής έλληνικής γλώσ
σης περιλαμβάνει πλούτον λέξεων, τύπων, σημασιών και 
χρήσεων τόσον μεγάλον, ώστε ή πλήρης συγκέντρωσίς του 
θά άπετέλει δγκον παμμέιστον, καί θά ά π ή τ ε ι 
ύπερβολικώς μεγάλος ύλικάς καί έπιστημονικάς 
δυνάμεις. Ευτυχώς ό κάλλιστος ’Αρχαίος Εκδοτικός 
Οίκος Δη μ. Δημητράκου, έργασθείς μέ έπίλεκτον 
επιστημονικόν έπιτελείον, έψερεν εις πέρας 
τοιούτον Μέγα Λεξικόν έκ τόμων 9. Τό έ'ργον τούτο 
αποτελεί ήράκλειον άθλον, «αί θά είναι πολύτιμον 
διά μ_ α Κ ρ ά έτη, καί τό μόνον πλήρες Λεξικόν 
όλης τής Έλληνικής γλώσσης, καί ό μόνος λεξιλογικός Θη
σαυρός γραπτής παραδόσεως τριών χιλιετηρίδων. Ό ’Αρχαί
ος Εκδοτικός Οίκος Δ. Δημητράκου είναι διά τούτο άξιος έθνικής 
ευγνωμοσύνης».

4. Ο κ. ΚΡΕΤΣΜΕΡ, καθηγητής τής Έλληνικής εις τό πανεπι- 
στημιον τού Βερολίνου, γράψει εις τό έπιστημονικόν περιοδικόν 
Glotta: «ΤΟ ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ είναι 
μοναδικόν καί όλίγαι γλώσσαι τό έχουν καί δύναται νά 
παραβληθή καθ’ δλα πρός τό ή μ έτερον (γερμανικόν) τοΰ Schade». 
Το όνομάζει δέ: «έπιστημονικόν καί έθνικόν 
Ε ρ γ σ ν».

, ® κ· ΡΟΣΤΑΝΙ, έλληνιστής τής Ρώμης, γράφει εις τήν
Επιθεώρησιν τής Φιλολογίας :

* Η άψετηρία τοΰ Λεξικού τούτου προέρχεται έξ έ

θνικής άρχής, διά τής όποιας ήσημερινή Ελλάς 
έπι ζητεί νά σύνδεση έαυτήν πρός τάς δόξας τής κλασικής Ελλάδος, 
άποδει κ ν ύ ο υ σ α διά τής γλώσσης τήν ενότητα τής ιστο
ρίας της. Πρόκειται περί έργου γιγαντιαίου καί νέου 
καί άκριβεστέρου τών μέχρι σήμερον όμοιων έργων. 
Είναι μέγα εθνικόν έλληνι κόν έργον», κ.λ.π.

6 ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΡΙΤΙΚΟΙ καί ό Ελληνικός τύπος τό άναγρά- 
ψουν μέ τους τίτλους: Πολύτιμον, Γιγάντιον, Μοναδικόν, Αιώνιον, 
Χρήσιμον, Μνημειώδες, ‘Ηράκλειον, Πρωτοφανές, Πληρέστατο,ν. Τέλει
ον, ’Απαραίτητον. Χρησιμώτατον άπ’ δλα τά βιβλία. Μνημεϊσν τής 
Έλληνικής γλώσσης. ‘Έργον μνημειώδες καί κοινωφελές. Μέγα Ε
θνικόν "Εργον. Θησαυρόν τών συγχρόνων καί μελλουσών γενεών. Ε
πιστημονικόν καί ’Εθνικόν κλπ.

Διά νά συγγραφή δέ τό ΜΕΓΑ ΛΕΞΙΚΟΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΛΗΝI ΚΗ Σ ΓΛΩΣ ΣΗΣ κατεγράψησβν ε i ς δελ
τία λέξεις 10.000 τόμων, 3000 συγγραφέων.

Οί κυριώτεροι συντάκται του :
.. - ---- X

1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, ’Αρχιεπίσκοπος, Καθηγητής Πανεπ. ’Αθη
νών, ’Ακαδημαϊκός.

2. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Α
θηνών, ’Ακαδημαϊκός.

3. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Καθηγητής τού Πανεπι
στημίου ’Αθηνών.

4. ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημί
ου "Αθηνών.

5. ΚΟΥΓΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου "Α
θηνών, 'Ακαδημαϊκός.

ό, ΧΑΡ I ΤΩΝ I ΔΗ Σ ΧΑΡ I ΤΩΝ, Καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

7. ΦΑΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Καθηγητής τοΰ Παν. Θεσ)νίκης.
8. ΣΥΚΟΥΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Υφηγητής τού Παν. ’Αθηνών 

ΓΑΡΔΙΚΑΣ Γ., έκτ. Καθηγητής Πανεπιστημίου ’Αθηνών.
10. ΑΝΔΡ1ΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, συντάκτης τοΰ Λεξικού ’Ακαδημίας
11. ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜ„ συντάκτης τοΰ Μεσαιωνικού 'Αρχείου.
12. ΣΑΚΕΛΑΑΡIΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Φιλόλογος, 'Ανώτετος Εκ

παιδευτικός Σύμβουλος.
νντπν/ς,ϊ’.—-ν ' , .... ,

Και 100 καί πλέον γυμνασίαρχοι κάθηγηταϊ γυμνασίων καί 
άλλοι έπιστήμονες.

Διευθυντής τής συντάξεως : I. ΖΕΡΒΟΣ 

ΤΙ MATAI :
'Έκαστος τόμος άδετος δραχ. 120.000
"Ολόκληρον τό έργον τομοι 9 » ϊ.000.000
Πλέον δετικά δλο πανί ό τόμος » 25.000
Πλέον δετικό δέρμα - πανί ό τόμος » 30.000

ΠΩΛΕΙΤΑΙ καί κατά τόμους μέ πληρωμή 20—30.000 μηνιαίως.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ A. Ε. 
Άθήναι Πλατ. Συντάγματος Τηλ. 21.685. Θ)ΝΙΚΗ όδός Άγ. Μήνα 

ΑΘΗΝΑΙ Πλατεία Συντάγματος. Τηλ. 21.685 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, όδός Άγιο υΜηνά 10 Τηλ 49-92

ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥ Α.Ε
I

ΑΘΗΝΑΙ ΠΛΑΤ. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Τ ηλ. 21.685 —- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Τηλ. 49.92

30 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τό Συμβούλων ’Α
σφαλείας τοΰ ΟΗΕ συνέρχεται διά τό 
Κορεατικόν ζήτημα. ‘Ο κ. Σ. Βενιζέ- 
λος διατυπώνει διαφωνίας διά τόν δι
ορισμόν τοΰ κ. Πιστολάκη, ώς Διοικη- 
τοΰ τής ’Αγροτικής Τραπέζης. Ο 
Ελληνικός λαός καλείται εις συλλαλη 
τήριον διά τήν Κύπρον.

1 ΙΟΥΛΙΟΥ: ‘Η Ελλάς έπιδοκιμά- 
ζει τά μέτρα τοΰ ΟΗΕ διά την Κορέ
αν. Άνακοινοΰται δτι έπετεύχθη ή ά- 
πορρόψησις τοΰ μεριδίου μας έκ τοΰ 
Σχεδίου Μάρσαλ.

2 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ή Ελληνική Κυβέρ- 
νησις συνισπά δπως άποφευχθοΰν τά 
συλλαλητήρια διά τήν Κύπρον. Ό 
Στάλιν έπιστ ρέψει έσπευσμένως εις 
Μόσχαν λόγφ τών γεγονότων εις Κο
ρέαν.

3 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ή Βουλή περατώνει 
τάς συζητήσεις έπί τοΰ σίτου. Άνα- 
κοινοΰται δτι ό κ. Σ. Βενιζέλος έπι- 
στρέφει τήν 20ήν Ιουλίου.

5 ΙΟΥΛΙΟΥ: Δημιουργείται πολι
τικόν ζήτημα έξ άφορμής τοΰ νόμου 
περί μέτρων έπιεικείας. ‘Ο κ. Πλα- 
στήρας διαψεύδει τά περί άργοπορί- 
ας τής άπαντήσεως τής Ελληνικής 
Κυβερνήσεως εις τόν ΟΗΕ. ‘Η Βουλή 
δ ι άδηλοί τήν θέλησίν της διά τήν 6-^ 
νωσιν τής Κύπρου. ; ‘ V Ρ Γ

6 ΙΟΥΛΙΟΥ: Άποσαβείται ή κυ
βερνητική κρίσις. θυελλώδης συνεδρί- 
ασις τής Βουλής διά τό ζήτημα τοΰ 
διορισμού τοΰ κ. Πιστολάκη εις τήν 
’Αγροτικήν Τράπεζαν.

7 ΙΟΥΛΙΟΥ: Μεταιοΰται ό διορι
σμός τοΰ κ. Πιστολάκη εις τήν Αγρο
τικήν Τράπεζαν. ‘Η Ρωσία άπορρίπτει 
τήν έκκλησίν τοΰ ΟΗΕ διά την Κορέ
αν, Συνεχίζεται ή απεργία εις τόν 
ΟΤΕ. * ·

8 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ό ΟΗΕ εγκρίνει τήν 
άγγλοαμρεικανικήν πρότασιν διά τήν 
Κορέαν. Ό κ. Κύρος διαμαρτύρεται 
εις τόν ΟΗΕ διά τήν έπίθεσιν Αλβα
νών κατά Έλληνικής περιπόλου.

9 ΙΟΥΛΙΟΥ: .Ανακοινοΰται δτι ή 
Βουλή θά διακόψη τάς έργασίας της 
μέχρι 1ης ’Οκτωβρίου. Πληροφορίαι 
δτι θά ΰπερδιπλασιασθοΰν οί μισθοί 
τών δημοσίων υπαλλήλων.

11 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ή άντιπολίτευσις 
δέν συμφωνεί εις τήν διακοπήν τών έρ- 
γασιών τής Βουλής. Ή Διακομματική
Επιτροπή προτείνει μέτρα διά τήν 

προστασίαν τής κορινθιακής σταφί- 
δος.

12 ΙΟΥΛΙΟΥ: ΑΙ έψημερίδες άγ- 
γέλλουν δτι ψερόμεθα πρός κυβερνητι
κήν κρισιν. Ή Βουλή άποδέχεται τό 
νομοσχέδισν περί έκλογής δημοτικών 
άρχών.



Άθηναι 1-15’Ιουλίου 1950 Τελευταίοι Ειδήσεις

ΤΑΠΡΟΒΛΕΤΤΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΔΑΠΑΝΑΣ ΤΟΥΠΡΟΥΤΤΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ κ. ΤΣΟΥΑΕΡΟΥ
Δημ,οοιεύομεν κατωτέρω έπισκό- 

•κησιν των κυριωτέρων οικονομικών 
γεγονότων τού δεκαπενθημέρου, 
τήν άΐΐοίαν οί άναγνώσται της 
«Τραπεζιτιΐιής» θά ευρίσκουν ά- 
νελλει-πώς εις τό έξης εις τό ψύλ
λον.

Εις τόν δημοσιονομικόν τομέα 
συνεχίσθη. ή έργασία διά τόν κα
ταρτισμόν τοΰ νέου Προϋπολογι
σμού. Ή κατάθεσις τού Προϋπολο
γισμού εις τήν Βουλήν πρό της έ- 
νάρξεως τού Οικονομικού έτους, 
δέν κατέστη δυνατή, κυρίως λόγω 
διαφωνιών, αί όποΐαι προέκυψαν 
ώς πράς τό ποσόν, κατά τό όποιον 
θά περιεκόπτοντο αί στρατιωτικά! 
δαπάναι. ’Από γενο,μένας δηλώσεις 
τών αρμοδίων, προκύπτει δτι αί 
διαψιώνίαι αύται ήρθησαν, ούτω ύέ 
θά καταστη δυνατόν νά άνακοινω- 
θή συντάμως ό προϋπολογισμός 
μαζί μέ τό νέον μισθολόγιον τών 
υπαλλήλων. Καθ’ α έγνώσθη διά 
τήν κάλυψιν τοΰ ελλείμματος τού 
προϋπολογισμού, λοζμδάνονται έκ 
τών δραχ,μών της άνασυγκροτήσε
ις περί τά 700 δισεκατομμύρια 
δραχμών.

Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

‘Επί τού θέματος τής άνασυν- 
κροτήσεως τά περισσότερον ένδια- 
φέροντα γεγονότα τού δεκαπενθη
μέρου είναι τά έξης:

Εις τό Ε' Περιφερειακόν Συνέ
δρων Άνορθώσεως της Λαρίσης, 
εις τό όποιον ώμίλησαν, ό Πρωθυ 
πουργός κ. Πλαστήρας καί οί υ
πουργοί Οικονομικών, Προνοίας 
καί Γεωργίας, έτέθη τό ζήτημα υ
πό τής Κυδερνήσεως τής παροχής 
έκτάκτου οικονομικής ένισχύσεως, 
διά τήν άπο κατάστασιν τών συμμο- 
ριοπλήκτων, διά τούς όποιου έχουν 
διαπεθή μέχρι τούδε 1000 δισεκα
τομμύρια δραχμών καί θά άπαιτη- 
θούν τουλάχιστον έτερα 500 δισε
κατομμύρια, -ένφ εις τόν νέον προ
ϋπολογισμόν ένεγράφη τό ποσόν 
τών 235 μόνον δισεκατομμυρίων 
δραχμών. “Επί τής Εμμέσως ΰπο- 
δληθείσης ούτως, αίτήσεως διά 
τήν παροχήν έκτάκτου οικονομικής 
ένισχύσεως πρός άπο κατάστασιν 
τών συμμοριοπλήπτών, δέν έδόθη 
έπισήμως μέχρι τούδε άπάντησις 
άπό ‘Αμερικανικής πλευράς.

"Ολως Εξαιρετικής σημασίας 
γεγονός διά τήν άνασυγκρότησ.ν 
τού τελευταίου δεκαπενθημέρου ά- 
ποτελεΐ ή άναγγελία, δτι ένεκρίθη 
ή έκτέλεσις τών υδροηλεκτρικών 
Εργων. Τήν σχετικήν άνακοίνωσιν 
Εκαμε πρώτος ό τέως πρεσβευτής 
τών Ηνωμένων Πολιτειών κ. Γκρέ- 
ιντυ, εις λόγον τόν όποιον έξε-φώ- 
νησεν κατά τήν διάρκειαν γεύμα
τος παρατεθέντος πρός τιμήν του 
κατά τήν Εντεύθεν διέλευσίν του.

Έν συνεχεία, ό ύπουργός τοΰ 
Συντονισμού κ. Τσουδερός, άνήγ- 
γειλεν έπισήμως εις τήν Βουλήν, 
δτι τήν 15ην Αΰγούστου θά κατα- 
τεθή 6 θεμέλιος λίθος τών υδροη
λεκτρικών Εργων Λάδωνος, Λού
ρου καί Βόδα καί τοΰ θερμικού 
ήλεκτρικοΰ έργοστασίου Χαλκίδος.

Ό κ. Τσουδερός άνεκοίνωσεν έ- 
πίσης, δτι έγκρίαει καί τής ’Αμε
ρικανικής ’Αποστολής, κατόπιν γε- 
νομένου μειοδοτικού διαγωνισμού, 
έξελέγη τεχνικός σύμβουλος τής

Κυδερνήσεως, διά τήν έκτέλεσιν 
τών έργων Ενεργειακού προγράμ
ματος ή ’Αμερικανική Εταιρία 
ΕΜΠΑΣ ΚΟ, καθορισθείσης τής ά- 
μοιβής της εις 7,8%. Ό κ. Τσου
δερός έδωσεν εις τήν δημοσιότητα 
καί τάς άνταλλαγείσας μεταξύ αυ
τού καί τού ύπαρχηγοΰ τής ‘Αμε
ρικανικής ’Αποστολής κ. Τζέκινς 
έπιστολάς έπί τού θέματος τοΰ Ε
ξηλεκτρισμού καί άνεκοίνωσεν, δτι 
-καταρτίζεται νομοσχέδιον διά τή,ν 
ΐδρυσιν ειδικού όργανισμού, ό ό
ποιος καί θά άναλάβη τά έργα.

’Απάντων εις σχετικήν έπερώτη- 
σιν εις τήν Βουλήν ό κ. Τσουδε
ρός, άνεκοίνωσεν δτι θά γίνη καί 
τό θερμικόν έργοστάσιον Πτολεμα- 
ίδος, άλλ’ δχι συντάμως.

Αναμένεται, δτι ό κ. υπουργός 
τοΰ Συντονισμού θά προβή συντό- 
μως εις άνακοινώσεις έπί τού θέ
ματος τής έκβιομηχανοπο ιήσε-ως, 
διά τό όποιον είχον έκφρασθή ώ- 
ρισμέναι άνησυχίαι, λόγω τών πλη
ροφοριών, δτι ή ’Αμερικανική ’Α
ποστολή δέν εγκρίνει έξ όλο κλή
ρου τό καταρτισθέν πρόγραμιια.

Λ
’Ενδιαφέρουσα ύπήρξε τέλος καί 

ή άνακοίνωσις τού κ. Υπουργού 
τού Συντονισμού, δτι κατά τό λή- 
ξαν οικονομικόν έτος 1949 — 50 
άπερροφήθησαν έξ όλο κλήρου τά

ποσά, τόσον τής άμεσου, δσον καί 
τής έμμέσου βοήθειας.

0ΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

— Τά γεγονότα τής Κορέας έ- 
πέδρασαν άνατιμητικώς έπί τής τι
μής τής χρυσής λίρας. Έπενέβη 
όμως ή Τράπεζα τής Ελλάδος 
καί ή άνατιμητική τάσις, άνεκόπη.

— ΕΙίς έπανειλημμένας συσκέ
ψεις, έξητάσθη τό ζήτημα τής κα- 
ταργήσεως ή περιορισμού τών έπι- 
δοτήσεων ώρισμένων ειδών πρώ
της άνάγκης είσαγομέ-νων έκ τοΰ 
Εξωτερικού, διά νά άπαλλαγή έκ

τής έπιβαρύνσεως ό Προϋπολογι
σμός.

— Κατηρτίσθη Επιτροπή, ή ό
ποια μελετά τό ζήτημα τής συγ- 
κεντρώσεως καί Εξαγωγής τής 
σταφίδας καί τής έξαγωγής τών 
νωπών σταφυλών.

— Κοπηρτίσθη Επιτροπή, ή ό
ποια θά έπεξεργασθή τό νομοσχέ
διον περί προσελκύσεως ξένων κε- 
φκχλαίων. Τό νομοσχέδιον θά κατα- 
τεθή συντάμως εις τήν Βουλή,ν ύπό 
τού υπουργού τοΰ Συντονισμού.

— Κατηρτίσθη Επιτροπή, ή ό
ποια μελετά τό ζήτημα τών τιμών, 
ήμερομισθίων καί μισθών.

Η ΕΜΜΕΣΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΠΡΟΣ ΤΠΠ ΣΑΜΠΑ 

ΟΡΙΣΟΗ ΕΙΣ 115 ΕΚ.ΟΟΑ.

ΤΡΙΑΚΟΝΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΑΗ 
ΘΑ ΥΠΑΧΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ

Ύπό τών άρμοδίων ’Αμερικανών 
εμπειρογνωμόνων τής Διοικήσεως ’Ε
ξωτερικού Εμπορίου τοΰ υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας καταρτίζεται ά- 
πόψασις, ή όποια θα προβλέπη δτι 

πάντα τά είδη τοΰ προγράμματος ει
σαγωγών, τά όποια είσάγονται βάσει 
κατανομών διενεργουμένων ύπό τών 
υπηρεσιών τοΰ υπουργείου, έγκρινομέ- 
νων καί ύπό τής Δ.Ε.Ε., θά είσάγων- 
ται εις τό εξής βάσει τής διαδικασίας

τών έλευθέρως είσαγομένων. Κατά τόν 
τρόπον αυτόν ή καταρτιζαμένη κατα
νομή έπικυρουμένη ΰπό τής υπηρεσί
ας θά διαβιβάζεται κατ’ ευθείαν εις 
τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος, δπου θά 
προσέρχωνται οί Ενδιαφερόμενοι ει
σαγωγείς καί θά άνοίγουν τήν σχετι
κήν πίστωσιν, χωρίς νά άπαιτήται 
πρός τοΰτο ή έκδοσις άδε:ας εισαγω
γής τοΰ ύπουργείου.

Ύπογραφομένης τής ώς άνω άπο-

Πληροφορίαι άρμοδίως ληφθείσαι έκ 
Παρισίων άναψέρουν δτι κατά τήν συ- 
νεδρίασίν του τής 7ης ’Ιουλίου ό 'Ορ
γανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Συνεργασίας ένέκρινεν ώς μερίδιον 
τής Ελλάδος άπό τήν έμμεσον βοή
θειαν κατά τό άρξάμενον τρίτον έτος 
τής Εφαρμογής τοΰ σχεδίου ΜάρσαΧ 
τό ποσόν τών 115 έκατ. δολλαρίων.

Ώς είναι γνωστόν ή ‘Ελλάς είχε 
ζητήσει διά τό τρίτον έτος ώς έμμε
σον βοήθειαν τό ποσόν τών 140 εκα

τομμυρίων δολλαρίων. Ή Ελληνική 
άντιπρΟσωπία θά συνέχιση τάς Ενέρ
γειας της διά τήν αΰξησιν τοΰ έγκρι- 
θέντος ποσοΰ, Επικαλούμενη τήν αΰξη- 
σιν τής ένδοευρωπαϊκής παραγωγής, 

ήτις δύναται νά καλύψη περισσότερός 
άνάγκας τής ‘Ελλάδος και τήν τεθεί- 
σαν άρχήν δτι αί χώραι τοΰ σχεδίου 
Μάρσαλ θά Εξαντλήσουν κάθε προσπά 
θειάν των διά νά ίκανοποιήση δσον τό 
δυνατόν μεγαλΰτερον μέρος τών εισα
γωγικών των άναγκών άπό τήν Εΰ- 

ρώπην.

φάσεως ή έκδοσις άδειων εισαγωγής 
θά περιορισθή σημαντικώς, δεδομένου 
δτι άδειοι θά έκδίδωνται κυρίως δΓ 
είσαγωγάς δΓ ίδιου συναλλάγματος 
καί δΓ Ελάχιστα εϊδη περιλαμβανόμε
να εις τό πρόγραμμα.

TO XPHMATilTHPiON ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ

Συνεχίσθη καί καθ δλον τό ΰπό 
έπισκόπησιν (28)6—7)7)50) χρονι
κόν διάτσημα, μετά μεγαλυτέρας μά
λιστα έντάσεως καί έκτάσεως τώρα, 
ή υποτιμητική πορεία τών τιμών δλων 
άδιακρίτως τών άξιών, αΐτινες έπιμό- 
νως προσεφέροντο εις τάς τιμάς τοΰ 
δελτίου.

Παρετηρήθη δέ δτι έπί άρκετών έκ 
τούτων έσημειώθησαν αί κατώταται 
τιμαί άπ’ αρχής τοΰ έτους.

Έκ τών κινηθεισών 41 έν συνόλω

πεζής, ’Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, 
"Ατλαντος, Σωληνουργείων καί Ιππο
δρομιών) Ελαφρώς άνετιμήθησαν, Ενώ 
απασαι αί λοιποί 36 άξίαι άπώλεσαν 
άρκετάς είσέτι μαινάδας, έν συγκρίσει 
πρός τό προηγούμενον κλείσιμον.

Αί συναφθεϊσαι τοϊς μετρητοϊς συ- 
ναλλαγαί, κατά τό ύπό έπισκόπησιν 
χρονικόν διάστημα τοΰτο, ήσαν κατά 
πολύ περιωρισμέναι, εις δγκον, συγ- 
κρινόμεναι πρός Εκείνος τοΰ προηγου 

μενού 15θημέοου, διεκυμάνθησαν δέ 

ώς άκολούθως, κατά κατηγορίας τί-

άξιών πέντε μόνον (τής Εθνικής Τρα τλων :

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν είχον τά Εξής,
διακυμανθέντα ώς άκολούθως :

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
1881 — 1884 37.000 39.300 37.000
Μονοπωλίων — Παγίου 26.000 35.000 30.000
1914 500 έκατομ. 37.000 45.000 38.500
Προσφυγικοΰ 43.000 58.000 43.000
Ύδρεύσεως 3.120.000 3.800.000 3.300.000
Σταθεροποιήσεως 30.000 49.000 30.000
Παραγωγικού 1931 36.000 44.000 36.000
Κτηματικής 414% 80.000 90.000 80.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων μόνον τών « Ανταλλαξίμων» 8% καί
6% έκινήθησαν διακυμανθέντα μεταξύ κατωτάτης 3.000 καί άνωτάτης 3500,
μέ κλείσιμον 3.000.

ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑΙ Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασσο μένους
αί Εξής, διακυμανθεΐσαι ώς άχολούθω ς:

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
Ελλάδος 1.030.000 1.230.000 1.210.000
’Αθηνών 43.000 50.000 46.000
Εθνικής 9.800.000 10.520.000 10.500.000
Εμπορικής 69.500 83.000 73.000
Κ τηματικής 275 000 320.000 275.000
Λαϊκής 390 000 430 000 390.000

ΒΙΟΧΗΜΑΝΙΚΑΙ ΚΛΠ. ΑΞΙΑΙ. Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων άξι
ών τούτων άξιόλογον κίνησιν είχον αί Εξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως:

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
Ηλεκτρικών Σηδηροδρ. 111.500 126.000 1 16.000

Λιπασμάτων 203.000 242.000 216.000
Πυριτιδοποιείου 180.000 235.000 185.000
Χημικής Βιομηχανίας 13.000 14.500 13.000
Χρωματουργείων 280.000 300.000 280.000
Εριουργίας 44.000 50.500 46.600
Πειραϊκή - Πατραϊκή 215.000 236.000 220.000
ΕΤΜΑ 127.000 133.000 130.000
Χρυσαλλίς 62.000 78.000 63.000
"Ατλας 20.000 23.000 22.700
‘Ηρακλής 167.000 197.000 175.000
Τ ιτάν 91.000 94.000 91.000
Τσιμ. Χαλκίδος 31.500 35.000 32.000
Σωληνουργεία 115.000 125.000 125.000
Οινοπνευματοποιίας 15.500 19.000 17.000
Οίνων 38.500 46.000 40.000
ΖΑΑΕ 68.000 70.000 68.000
Φιξ 125.000 186.000 131.000
"Εθνος Κεράνη 36.000 38.000 36.000
Χαρτοποιίας 143.000 155.000 145.000
Γεωργικής Βιομηχανίας 14.000 18.000 15.000
Δ. Υ. Προσόδων 155.000 160.000 155.000
Εθνικής Άσφαλ. 730.000 770.000 740.000
‘Ιπποδρομιών 65.000 69.000 67.000
Προμηβεύς 16.000 19.000 16.000

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

διάστημα, μεταξύ κατωτάτης τιμής 
212.000 καί άνωτάτης 217.500, μέ

Κατά τό υπό Επισκόπησιν χρονικόν κλείσιμον 223.000 δραχμών, δΓ έκά-

διάστημα έγένοντο άρκεταί άγοραπω- 
λησίαι έπί τών άποδεικτικών συναλ
λάγματος πέριξ τών δραχμών 22 000 
διά τά εις λίρας στερλίνας μπόν καί 
δραχμών 10.000, διά τά εις δολλάρια 
ΗΠΑ τοιαΰτα, χρηματιστηριακής άξι
ος πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.

Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 

Έν τώ Χρηματιστηρίψ ’Αθηνών έ
γένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι, κα
τά τά άπό 28)6—7)7)50 χρονικόν

Έν δέ τή έλευθέρςτ άγορά διεκυμάν- 
θη αΰτη μεταξύ κατωτάτης 207.000 
καί άνωτάτης 227.500, μέ κλείσιμον 
223.000.

ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ

Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι, 
κατά τό άπό 28)6—27)7)50 χρονι-. 
κόν διάστημα, διεκυμάνθησαν έν τή έ- 
λευθέρα άγορά, μεταξύ δραχμών 0,11 
—0.12 %.


