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Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Διά μίαν άκόμη φοράν ή άνθρω- 

πότης ΐσταται είς τό χείλος τής ά- 
βύσσου τού πολέμου. Εκεί κάτω 
εις τήν άπομεμακρυσμένην Άπω 
Ανατολήν ύψώνονται αΐ φλόγες μι
ας συρράξεως με τά τελειότερα μέ
σα τής καταστροφής και τοΰ όλέ- 
θρου. Είς τήν Κορέαν συγκρούον
ται — με τά όπλα άνά χεΐρας — 
ή Δύσις καί ή ’Ανατολή. Ή δημο
κρατία καί ό έρυθρός άπολυταρχι- 
σμός έχουν έμπλακή είς τήν χερσό
νησον τής Κορέας είς αίμοττηρόν 
άγώνα. Ό προηγμένος πνευματι
κός καί υλικός πολιτισμός μάχεται 
έναντίον τής κτηνώδους βίας. Αύτή 
ή κτηνώδης άλλά θαυμασίως ώργα- 
νωμένη βία έκμεταλλεύεται τήν ά- 
μάθειαν καί τήν άθλιότητα τραγι
κών δυστυχισμένων λαών καί τους 
ώθεί είς πράξεις παρουσιαζούσας 
τάς άρχάς τής έλευθερίας και τής 
τάξεως.

Είς ημάς τούς Έλληνας ή τρα
γωδία τοΰ κορεατικού λαού μάς έν- 
θυμίζει πολλά. Καί μάλιστα τόσον 
πολλά καί έντονα γεγονότα μάς εν
θυμίζει ώστε νά αίσθανώμεθα συγ
κλονιστικόν ρίγος.

Άς ρίψωμεν όμως ένα βλέμμα 
χωρίς πάθος καί φόβον είς τά γε
γονότα τής Κορέας.

Όλον τον Βορράν τής Εύρώπης 
καί τής ’Ασίας τον κατέχει μία χώ
ρα, ή όποία έκυβερνάτο άπό αιώ
νας άπό τον άκρατον δεσποτισμον 
Τσα’ρων καί Βογιάρων- Χώρα άχα- 
νής ή Ρωσία μέ πάμπλουτον έδα
φος δέν κατώρθωσε ποτέ νά μή πει
νά. Ό δεσποτισμός κρατούσε τάς 
πολυαρίθμους φυλάς της καί αυτήν 
άκόμη τήν μεγάλην μάζαν τής κυ
ριάρχου φυλής είς ένα βαθύ καί ψη
λαφητόν σκότος. Ή ζωή τών φυλών 
τής Ρωσίας, ύπό τήν τσαρικήν κυ
ριαρχίαν έκυλίετο είς τον βούρκον 
τής άθλιότητος — υλικής καί πνευ 
ματικής. Έκμεταλλευομένη τήν ά
θλιότητα αυτήν μία έλαχίστη μειο
ψηφία μέ τό περίβλημα άπραγμα- 
τοποιήτων κηρυγμάτων, άνέτρεψε 
τόν τσαρικόν ζυγόν καί επέβαλε 
τον ίδικόν της — σκληρότερον καί 
άσυγκρίτως περισσότερον άπάθρω- 
πον καί αιματηρόν.

01 λαοί καί αΐ φυλαί τής Ρωσί
ας, τήν οποίαν οϊ νέοι της άνάλγη- 
τοι δυνάσται μετωνόμασαν είς Έ- 
νωσιν Σοβιετικών Σοσιαλιστικών 
Δημοκρατιών, ύπεχρεώθησαν νά ΰ- 
ποστούν τάς δοκιμασίας ένός νέου 
καθεστώτος πρωτοφανούς είς τήν Ι
στορίαν τής άνθρωπότητος.

Αί μέθοδοι και τά μέσα διακυ- 
βερνήσεως ύπό τό νέον καθεστώς 
παρέμειναν στά παλαιά κεφά
λαια. ’Αντί τής Όχράνα τών

Τσάρων ή Γκεσταπό τού κομμουνι
στικού κόμματος. Ή Σιβηρία παρέ 
μεινεν όπως καί παλαιότερον, τό
πος έξιλασμοΰ καί σωφρονισμού 
τών δυσηρεστημένων. Τό ίδιον καί 
τά κάτεργα τοΰ ’Αρκτικού κύ
κλου.

Άπό ένα παρόμοιον καθεστώς 
οϊ μεγιστάνες τού Κρεμλίνου έφα- 
τάσθησαν ότι θά ήτο δυνατόν ή χώ
ρα των νά βαδίση τόν δρόμον τής 
οικονομικής άνασυγκροτήσεως καί 
έπεδόθησαν είς τόν καταρτισμόν 
άλλεπαλλήλων πενταετών σχεδίων. 
’Αλλά τά σχέδια άπαιτοΰν διά τήν 
πραγματοποίησίν των άνθρώπους έ- 
λευθέρους καί όχι δούλους, έργαζο- 
μένους ύπό τήν άπειλήν τοΰ κνού
του καί τής Σιβηρίας. Τό αποτέ
λεσμα παρομοίου συστήματος ύπήρ 
ξεν ή άποτυχία τού ένός μετά τό 
άλλο όλων τών περιφήμων πενταε
τών σχεδίων. Καί σήμερον παριστά 
μέθα μάρτυρες τής πείνης ένός λα
ού κατοικοΰντος είς μίαν άπό τάς 
πλουσιωτέρας χώρας τής ύφηλίου.

&

Τό σημερινόν καθεστώς τής Ρω
σίας άδυνατεΐ νά διαθρέψη έστω 
καί στοιχειωδώς τά 200.000Ό00 
τών κατοίκων της. Αύτή άκριβώς 
είναι ή βασική αιτία ή ρυθμίζουσα 
τήν συμπεριφοράν τοΰ Κρεμλίνου 
είς τάς διεθνείς του σχέσεις. Τήν 
άδυναμίαν τής διατροφής τών 200. 
000.000 οι σημερινοί Βογιάροι τής 
Ρωσίας τήν καλύπτουν μέ μίαν συ- 
στηματικώς καλλιεργουμένην πολε
μικήν νεύρωσιν, μέ τό φάσμα μιάς 
άπό στιγμής είς στιγμήν άναμενο- 
μένης «ληστρικής έπιθέσεως τών 
ιμπεριαλιστών τής Δύσεως έναντί
ον τής σοβιετικής πατρίδος».

Καί όταν πλέον δέν είναι άρκε- 
τόν μόνον τό φάσμα, δίδεται μία 
διαταγή είς τήν Κορέαν π. χ. νσ 
μεταβληθή ό ψυχρός πόλεμος είς 
θερμόν.

Ή δύναμις τής Ρωσίας εΐναι σή
μερον τά προκεχωρημένα της φυ
λάκια δηλ. τά είς διαφόρους χώρας 
κομμουνιστικά κόμματα. Αυτή κι
νεί τό Κρεμλΐνον καί μέ αύτήν παρ
εμποδίζει τήν άνασυγκρότησιν τού 
κόσμου καί τήν άνατολήν ένός καλ- 
λιτέρου μέλλοντος διά τήν ανθρω
πότητα.

Αύτή είναι ή ούσιαστική, ή πρα
γματική άλήθεια, πού εύρίσκεται 
πίσω άπό τά γεγονότα τής Κορέας 
ή πίσω άπό τήν στάσιν τής Μό
σχας έπί όλων τών παγκοσμίων 
προβλημάτων.

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΙΟΥ 

ΚΑΤΑ ΤΟ 1950
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ
Ή παγκόσμιος παραγωγή έρίου 

κατά τό 1950, υπολογίζεται ύπό 
τού υπουργείου Γεωργίας τών 'Η
νωμένων Πολιτειών είς 3.900.000. 
000 λίβρας. Ή ποσότης αύτή ήτο 
άνωτέρα κατά 100.000.000 λίβρας 
έν σχέσει μέ τήν παραγωγήγ τού 
1949 καί ύπελείφθη μόνον κατά 
3% της μέσης παραγωγής της πε
ριόδου 1936 — 40.

’Αναμένεται, ότι ή παραγωγή 
τών Ηνωμένων Πολιτειών θά άνέλ- 
θη είς 247.000.000 λίβρας έναιτι 
τών 253.400.000 λιβρών, τάς όποι
ας αδται παρήγαγον κατά τό 
1949.

Τά ύπουργεΐον Γεωργίας λέγει, 
ότι αί οικονομικοί και καιρκαί 
συνθήκαι είς τάς κυριωτέροτς έριο- 
οπαραγωγούς χώρας τοΰ Νοτίου 
ήιμισφαιρίου, εΐναι εύνοΐκαί διά τήν 
αΰξησιν τής παραγωγής. Προσθέ
τει όμως, ότι ήδη έπιτυγχάνεται 
τό άνώτατον όριον παραγωγής.

Ό άριθμός τών άμνών καί ή 
παραγωγή έρίου είς τήν Ευρώπην 
έχει φθάσει σχεδόν είς τό προπο
λεμικόν έπίπεδον, άναμένεται δέ 
έτι μεγαλυτέρα αυζησις τής παρα
γωγής έρίου.

Τό ύπουργεΐον τής Γεωργίας, υ
πολογίζει ότι ή παραγωγή τής Α6- 
στραλίας, τής κατ’ έζοχήν έριοπα- 
ραγωγοΰ χώρας, θά άνέλθη έψέτος 
εις 1.100.000.000. λίβρας, Ινώ τό 
παρελθόν έτος ή παραγωγή ήτο 
1.045.500.000 λίβρας. Ό άριθμός 
τών άμνών είς Αυστραλίαν αύξά- 
νει διαρκώς, τόν δέ Μάρτιοι- τού 
τρέχοντος έτους όπελογίζετο είς 
115.000.000 κεφαλάς.

Οί υπολογισμοί διά τήν παραγω
γήν άλλων σημαντικών ίριοπαρα- 
γωγών χωρών έχουν (είς λίβρας) 
ώς άκολούθώς: ’Αργεντινή: 430. 
000.000, Νοτιοαφρικανιχή Ένωσις: 
210.000.000, Νέα Ζηλανδία: 375. 
000.000, Οόρουγουάη: 150.000.000 
καί 'Αγγλία: 85.000.000.

ΤΟ ΑΑΒΕΙΝ 
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ

Τό ύπουργεΐον ’Εθνικής Οικονο
μίας δΓ έγγράφου του έζήτησεν ά
πό τήν ’Αργεντινήν Κυβέρνησιν τήν 
άποδέσμευσιν τών λαβεΐν Ελλήνων 
έξαγωγέων, τά όποία μέχρι σήμε
ρον δέν κατέστη δυνατόν νά έξοφλη- 
θοΰν, λόγω τής έλλείψεως έλευθέ- 
ρου συναλλάγματος έν ’Αργεντινή.

Αί Είδικαί ΰπηρεσίαι τόν Ην. Πολιτειών θά χρειασθοδν:

ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΠΡΟΪΤναΘΕΟΡΗΣΙΝ
ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΥ

Η προσαρμογή είς τάς σημερινός συνθηκος
(Διά νά δώσωμεν μίαν ιδέαν 

τής λειτουργίας τοΰ συστήματος 
μέ τό όποιον καθορίζεται είς τάς 
γενικός του γραμμάς ό τιμαριθ
μικός δείκτης — βασικώτατον 
στοιχεΐον διά τήν μελέτην τοΰ 
βιοτικού έπιπέδου ένός λαού — 
δημοσιεύομεν κατωτέρω τά κυ- 
ριώτερα σημεία έκ τής έκθέσεως 
τής Υπηρεσίας Στατιστικής τοΰ 
ύπουργείου Εργασίας τών Ήν. 
Πολιτειών):
Τό Κογκρέσσον τών ηνωμένων 

Πολιτειών ένέκρινε πίστωσιν έξ έ- 
νάς έκατομμυρίου δολλαρίων διά 
τήν κάλυψιν τών έξόδων άναθεωρή- 
σεως τοΰ τιμαρίθμου ειδών πρώτης 
ανάγκης, όστις καταρτίζεται μηνι- 
αίως ύπό τής Υπηρεσίας Στατι
στικής τού ύπουργείου ’Εργασίας. 
Τό έργον τής άναθεωρήσεως ήρχισε 
τήν παρελθοΰσαν έβδομάδα, ύπολο 
γίζεται δέ ότι θά διαρκέση έπί 
τριετίαν.

Άπό τοΰ 1913 ό τιμάριθμος ού- 
τος χρησιμεύει ώς δείκτης τοΰ κό
στους ζωής τοΰ πληθυσμού τών πό
λεων.

Ή τελευταία άναθεώρησις τοΰ 
τιμαρίθμου έγινε τφ 1934. Έκτοτε 
έ'χουν έπέλθη πολλαι άλλαγαί εις 
τόν τρόπον ζωής τής μέσης ’Αμερι
κανικής οικογένειας. Ή τεχνική 
πρόοδος έφερεν είς τήν έπιφα’νειαν 
πολλά νέα είδη, όπως π.χ. τά κα- 
τεψυγμένα τρόφιμα καί τάς συ- 
σκευάς τηλεοράσεως, τά όποια ή- 
σαν άγνωστα προ δεκαπενταετίας. 
Ή διάδοσις τής μαργαρίνης περιό
ρισε τήν κατανάλωσιν τοΰ βουτύ
ρου· Τά ήλεκτρικά ψυγεία άντικατέ 
στησαν σχεδόν τελείως τά κοινά 
ψυγεία. Τό εισόδημα τής μέσης οι
κογένειας έδιπλασιάσθη περίπου.

Ο τιμάριθμος τοΰ ύπουργείου 
Εργασίας άποστέλλεται μηνιαίως 

είς 14.000 ίδιώτας, κρατικάς υπη
ρεσίας καί Ιδρύματα τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών και άλλων χωρών. 
Διά τής δημοσιεύσεώς του είς τάς 
έφημερίδας καί τά οικονομικά πε
ριοδικά, έκατομμύρια ’Αμερικανών 
πληροφορούνται τήν κίνησιν τών τι
μών. Τό ϋπουργείον ’Εργασίας λαμ 
βάνει μηνιαίως άνω τών 3000 αιτή
σεων παροχής πληροφοριών, αϊτινες 
έχουν σχέσιν μέ τήν κίνησιν τών 
τιμών τών διαφόρων ειδών. Αΐ πλη
ροφορία ι αΰται άντλοΰνται έκ τοΰ 
τιμαρίθμου.

Ό τιμάριθμος κόστους ζωής λαμ

βάνεται ώς βάσις κατά τάς δια- 
πραγματεύσεις προς καθορισμόν 
τών ήμερομισθίων. Πολλά συμβό
λαια έργασίας περιέχουν όρον τής 
τιμαριθμικής άναπροσαρμογής, βά 
σει τοΰ οποίου έπέρχεται άλλαγή 
είς τήν κλίμακα τών ήμερομισθίων, 
ώστε νά άκολουθοΰν ταΰτα πάντο
τε τόν τιμάριθμον τοΰ υπουργείου 
’Εργασίας. Οικονομολόγοι ειδικοί 
έπί τών έργατικών ζητημάτων λέ
γουν ότι ό τιμάριθμος οΰτος έχρη- 
σίμευσεν ώς βάσις συμφωνίας με
ταξύ έργοδοτών καί έκατομμυρίων 
’Αμερικανών έργατών, πολλοί τών 
οποίων δέν άνήκον είς έργατικάς 
οργανώσεις. ’Ανέκαθεν ό τιμάριθ
μος κόστους ζωής έχρησίμευσεν ώς 
βάσις διά τήν δικαίαν άναπροσαρ- 
μιγήν τών ήμερομισθίων.

Τό ύπουργεΐον ’Εργασίας λαμ
βάνει κάθε μήνα τά στοιχεία διά 
τήν κατάστρωσιν τοΰ τιμαρίθμου 
αΰτοΰ μέσφ 30 μονίμων καί 125 
έκτακτων υπαλλήλων του, οίτινες 
περιέρχονται τά διάφορα καταστή- 
ματα και προβαίνουν είς άγοράν 
τών ειδών, τά όποία θεωρούνται ώς 
πρώτης άνάγκης διά τήν μέσην 
’Αμερικανικήν άστικήν οικογένειαν.

Εκ τών 1400 ειδών, τά όποια 
πιθανώς άγοράζει κάθε μήνα ή μέ
ση οικογένεια, τό ύπουργεΐον ’Ερ
γασίας εξέλεξε διακόσια διά τήν 
κατάρτισιν τοΰ τιμαρίθμου. Τά 200 
αύτά είδη, είς τά όποια περιλαμβά
νονται και ή αμοιβή διά προσφερο-

ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ

Τρία ετη προς άναθεώρησιν 
των βασικών αρχών τοΰ τι
μαρίθμου. — Ή Γαλλία καί 
ή Εθνική Τράπεζα. — ’Α
νάγκη όρθολογιστικής όργα- 
νώσεως τών Τραπεζών μας- 
—Το νομοσχέδιον διά την έ- 
πένδυσιν τών ξένων κεφαλαί
ων έν Ελλάδι.— "Η έκπαί- 
δευσις τών τροατεζιτικών ύ- 
παλλήλων είς τάς ’Ηνωμέ
νας Πολιτείας. — Τό έξα- 
γωγικόν έμπόριον τής Τουρ

κίας.

► -π.-*. Ιί. "Π.

#
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''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
15ΘΗΜΕΡΟΙ ΕΚΛΟΣΙΣ

ςυνδρομαι
Έσωτ$ρ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000 

» ‘Εξάμηνος » 30.000
> Έτησίσ » 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1.000

Τά εμβάσματα έπ* όνόματι τής 
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

At άττοδείξεις δέον να φέρωσι την υπο
γραφήν του Διαχειριστού και την σφρα

γίδα τής έφημερίδος

Παρσκαλούνται οί κ. κ. Συνδρομηταί, 
δττως γνωστοποιούν είς τά γραφεία τής 
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευ

θύ νσεώς των

Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

’Ακαδημίας 60

Διευθύνσεις συμφώνως τφ αρ- 
θρφ 6 § 1 τον A. Ν. 1092)1938 

Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑ Ι ΛΑΣ 

Άβύδου 53 — Τηλ. 72.690 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

μένσς υπηρεσίας, άντιπροσωπεύ- 
ουν μέ μεγάλην σχετικώς ακρίβει
αν τάς ττιθανάς μηνιαίας αγοράς 
μιας αστικής οικογένειας. Δύναται 
ττ. χ. να συναχθή δτι ή διακύμαν- 
σις τής τιμής του νωπού γάλακτος 
θά έπηρεάση άναλόγως και την τι
μήν τού βουτύρου και διαφόρων 
άλλων προϊόντων γαλακτοκομίας-

Οΰτω, έκαστον μήνα έξακριβοΰ- 
ται ή τιμή 200 ειδών διά νά ψανή 
έάν τό κόστος ζωής γενικώς ηΰξη- 
σεν ή ύπέστη μείωσιν.

Τά είδη τών οποίων τήν τιμήν έ- 
ξακριβώνουν οί έρευνηταΐ του υ
πουργείου Εργασίας καθωρίσθη- 
σαν κατά τήν περίοδον τών έτών 
1934—36. "Εκτοτε έπήλθον ώρι- 
σμέναι απαραίτητοι άλλαγαί. Αί 
κάλτσαι νάϋλσν έπί παραδείγματι, 
αντικατέστησαν τάς μεταξωτός ό
ταν αί τελευταίοι αυται σχεδόν έ- 
ξηφανίσθησαν άπό τήν ’Αμερικανι
κήν αγοράν. Πολλά δμως είδη, τά 
όποια διατίθενται σήμερον είς τήν 
αγοράν δεν περιλαμβάνονται είς 
τον τιμάριθμον κόστους ζωής.

Ή τριετής έρευνα, ήτις ένεκρίθη 
υπό τού Κογκρέσσου, θά έχη ώς 
αποτέλεσμα δτι ό νέος τιμάριθμος 
θά άνταποκρίνεται καλύτερον προς 
τήν πραγματικήν κατάστασιν, ήτις 
θά επικρατή κατά τήν περίοδον 
1950—52.

Η ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Συμφώνως προς έκθεσιν τής ά- 
μερικεχνικής ιδιωτικής όργανώσεως 
έρεύνης — τής Επιτροπής Οικονο
μικής Έξελίξεως — είναι δυνατός 
ό έντός τών προσεχών 30 έτών δι
πλασιασμός τών ημερομισθίων — 
ήτοι τής άγοραστικής δυνάμεως— 
τού μέσου ’Αμερικανού έργόιτου έ
άν ή άπόδοσις τών έργατών συνε- 
χισθή αύξάνουσα μέ τον ρυθμόν, 
πού έσημείωσεν είς τό παρελθόν.

Τονίζουσα δτι ή άπόδοσις κατά 
έργάτην έτριπλασιάσθη είς Ηνωμέ
νας Πολιτείας έντός 30 έτών, ή έκ- 
θεσις τής Επιτροπής λέγει δτι ή 
προοπτική είναι καλή διά τήν συνέ- 
χισιν τής αύξήσεως τής άποδόσεως 
κατά έργάτην.

Ή δυνατότης αύξήσεως τών 
πραγματικών ήμερομισθίων βασίζε
ται κυρίως είς τήν αΰξησιν τής ά
ποδόσεως κατά έργάτην», άναψέρει 
ή έκθεσις καί οΰτω «θά πρέπει νά 
καταστή δυνατή ή είς τό μέλλον 
αύξησις τών πραγματικών ήμερομι-

σθίων έξ ίσου ταχέως όπως καί είς 
τό παρελθόν.

Ή έκθεσις τής Επιτροπής συνι- 
στςί έν πρόγραμμα έκ δέκα σημεί
ων έπί τών μεθόδων πού ένδείκνυν- 
ται νά έφαρμοσθοΰν διά νά έξα- 
σφαλισθή ή συνέχισις τής αύξήσε
ως τής παροτχωγικότητος. Μία τών 
μεθόδων αυτών, «ιδιαιτέρως πρόσφο 
ρος» είναι ή αΰξησις τών εισαγω
γών τών Ηνωμένων Πολιτειών. Ή 
ύποστήριξις τών εισαγωγών καί ή 
έλάττωσις τών τελωνειακών δα
σμών πρέπει νά έξακολουθήσουν νά 
άποτελοΰν μέρος τής πολιτικής τών 
Ηνωμένων Πολιτειών.

Ή τελευταία έκθεσις τής ’Επι
τροπής Οικονομικής Έξελίξεως έ
πί «τού τρόπου αύξήσεως τών πρα
γματικών ήμερομισθίων» άπήτησε 
διά τήν προετοιμασίαν της χρονι
κόν διάστημα ενός καί ήμίσεος έ
τους. Ή έκθεσις άναλύει τά αίτια 
διά τήν άπό τού 1900 αΰξησιν τής 
παραγωγικότητος τών Ηνωμένων 
Πολιτειών καί προτείνει έν πρόγραμ 
μα έκ δέκα σημείων διά τό μέλλον.

Μεταξύ τών σημείων τού προτει- 
νομένου προγράμματος είναι ή ΰ- 
παρξις σταθερών συνθηκών είς τήν 
βιομηχανίαν, διά τής αύξήσεως τών 
δυνατοτήτων παροχής έργασίας ταυ 
τοχρόνως μέ τήν αΰξησιν τής έργα- 
τικής δυνάμεως, έλάττωσις τής έ- 
ποχικής άνεργίας διά τής δημι
ουργίας άποθεμάτων καί τής πα
ραγωγής ειδών, τών οποίων ή κα- 
τανάλωσις διαφέρει άναλόγως τών 
εποχών τού έτους, καί ή έξασφάλι- 
σις περισσοτέρων δυνατοτήτων έρ
γασίας διά τούς πλέον ήλικιωμένους 
έργάτας.

Ή έκθεσις λέγει δτι ή τελωνεια- 
κή νομοθεσία τών Ηνωμένων Πολι
τειών πρέπει νά άναθεωρηθή διά νά 
διευκολυνθούν οί ξένοι παραγωγοί, 
νά στέλλουν τά προϊόντα των είς 
Ηνωμένας Πολιτείας. ’Επίσης αί 
άμερικανικαί έταιρίαι πρέπει νά 
αύξήσουν τον άριθμόν τών αντιπρο
σώπων των είς τό έξωτερικόν.

Έν μέρει δυνάμεθα νά καλύψω- 
μεν τά έξαγωγάς μας δΓ αύξήσε
ως τών ταξιδίων ’Αμερικανών είς τό 
έξωτερικόν καί διά μεγαλυτέρας 
χρησιμοποιήσεως τών άτμοπλοϊκών 
συγκοινωνιών ξένων κρατών. Έν μέ- 
ρει έπίσης, δυνάμεθα νά έπιτύχω- 
μεν τήν πληρωμήν τών έξαγωγών 
μας άποκτώντες μερίδιον έπί κερδο- 
φόρων έπιχειρήσεων είς τό έξωτερι
κόν Μερικά άπό τά είδη τά όποια 
λαμβάνονται είς άντάλλαγμα τών 
έξαγωγών μας θά άποτελοΰνται ά
πό είδη, τά όποια δεν άνταγωνίζον- 
ται τά ίδια ήμών προϊόντα. Ή κά- 
λυψις τών έξαγωγών θά προκαλέση 
τήν έν μέρει αΰξησιν τών είσαγομέ- 
νων άγαθών, πράγμα τό όποιον δύ- 
ναται νά προκαλέση διαταραχήν είς 
τήν βιομηχανίαν τών Ηνωμένων 
Πολιτειών—έν είδος άντιδράσεως— 
είς έκείνας έκ τών ’Αμερικανικών 
βιομηχανιών, αίτινες συναγωνίζον
ται άπ’ εύθείας τά έκ τού έξωτερι- 
κού εισαγομενα είδη. "Iσως νά πα- 
ραστή άνάγκη διοχετεύσεως ώρισμέ 
νου άριθμού έργατών καί κεφαλαί
ων προς άλλας βιομηχανίας, πού 
δεν επηρεάζονται άπό τάς έκ τού 
έξωτρικού είσαγωγάς.

Η Επιτροπή Οικονομικής Έξε- 
λιξεως παραδέχεται δτι «ή έξίσω- 
σις εισαγωγών καί έξαγωγών ένέ- 
χει κινδύνους, άλλά μεγαλυτέρους 
άκόμη κινδύνους ένέχει ή έξαγωγή 
περισσότερων αγαθών άπό τά εί- 
σοτ/όμενα».

Η ,Επιτροπή Οικονομικής Έξε-

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ

Τού συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ITAOATQY
Κάθε χρόνο στή μεγάλη Εθνική 

Γ ιορτη τών Γάλλων μάς έρχεται 
στο νού ή πολύπλευρη σχέσις, πού 
έχει ή Πατρίδα μας μέ τήν Πα
τρίδα τού Ούγκώ, καί τού Λα- 
μαρτίνου. Εφέτος, πού γράφον
ται τά σημειώματα αύτά, ή 14η 
’Ιουλίου γίνεται άφορμή γιά μιά 
άλλη ιστορική άναδρομή σχετική 
μέ τήν Εθνική Τράπεζα τής Ελλά
δος.

Πώς καί πόσο βοήθησε τότε ή 
Γαλλία τήν Εθνική Τράπεζα τής 
Ελλάδος; Ή μικρή Ελλάδα μό

λις προ ολίγου είχε βγή άπό τήν 
άφθαστη γιγαντομαχία, πού έστη
σε παράπλευρα τής γαλλικής 14ης 
’Ιουλίου τό τρόπαιο τής 25ης Μαρ
τίου. Μικρή καί φτωχή ή Ελλάδα, 
τό «απορφανισμένο παιδί τής Εύ- 
ρώπης», καθώς τήν ώνόμασε ό Σα- 
τωμπρια’ν, εΐχεν απόλυτη άνάγκη ά 
πό τήν βοήθεια τής Εύρώπης. Μά 
πώς θά έρχότανε ή βοήθεια αύτή; 
Οί «μεγάλοι», καθώς πάντα, δταν 
πρόκειται νά βοηθήσουν κάποιο μι
κρό έθνος, δεν ήσαν σύμφωνοι. Κά
θε μιά εύρωπαϊκή δύναμις κύτταζε 
τό δικό της συμφέρον καί γιά τή 
μικρή βοήθειά της ζητούσε μεγαλύ
τερα άνταλλάγματα. Καί δμως ή 
βοήθεια αύτή έπρεπε νά έλθη. ΚΓ 
έπρεπε νά έλθη στον οικονομικόν 
προ πάντων τομέα, δσο τό δυνατόν 
ταχύτερη καί άποτελεσματικώτερη.

Τότε παρουσιάσθηκε στον όρί- 
ζοντα γιά μιά άκόμη φορά τό ά
στρο τού Έϋνάρδου. Θάταν μωρό- 
τατο νά ίστορήση κανείς δλο τό 
σχετικό έργο τού Μεγάλου αύτοΰ 
’Ανθρώπου· Γ Γ αύτό, κατ’ άνάγ- 
κην, θά περιορισθοΰμε κατά τή ση
μερινή έπίκαιρη ιστορική άναδρο
μή στή δράσι του πού συνδέεται μέ 
τή βοήθεια τής Γαλλίας προς τήν 
Εθνικήν Τράπεζα.

λίξεως συνιστά είς τήν Κυβέρνησήν 
όπως «έξακολουθήση ένθαρρύνουσα 
τήν αΰξησιν τών εισαγωγών.

Μεταξύ άλλων εισηγήσεων περί 
λαμβάνεται ή καθιέρωσις συστήμα
τος καθιστώντας τούς κεφαλαίου 
χους πλέον προθύμους νά διακινδυ
νεύσουν κεφάλαια, μέθοδος πληρε· 
στέρας χρησιμοποιήσεως τών γνώ
σεων καί τής είδικεύσεως τών έρ
γατών, ώς καί ή ταχεία άντικοττά- 
στασις τού μηχανικού έξοπλισμοΰ.

Η Επιτροπή Οικονομικής Έξε- 
λίξεως θεωρεί δτι ή κατά τό παρελ 
θόν παρατηρηθεΐσα αΰξησις τής πα 
ραγωγίκότητος τών Ηνωμένων Πο
λιτειών όφείλεται είς πολλάς έπα- 
ναστατικάς μεταβολάς είς τάς με
θόδους παραγωγής.

"Αλλοι λόγοι ήσαν δτι:
Διετεθησαν δια τήν έργατικήν 

παραγωγήν περισσότερα κεφάλαια 
~ έργοστάσια, μηχανήματα καί 
υλικά — ώστε αΰτη νά ένισχυθή.

Εσημειώθη σημαντική πρόοδος 
είς τήν ύγείαν, τήν έκπαίδευσιν καί 
τήν ικανότητα τών έργατών, καί,

__ έσημειώθη σοβαρά βελτίωσις 
τών μεθόδων διευθύνσεως τών έπι- 
χειρήσεων.

Καί πρώτα - πρώτα είναι γνω- τους άπέναντι τού λεγομένου γαλ- 
στή ή γαλλική βοήθεια σ’ έμψυχο λικού κόμματος. Βεβαίως ό Έϋνάρ- 
ύλικό. Οί πρώτοι ξένοι πού βοήθη- δος δέ φθάνει στο σημείο νά συνι- 
σαν στή διοργάνωσι καί στή στε- στά δτι δλοι δσοι διορίζονται στην 
ρέωσι τού έθνικού τραπεζιτικού μας Εθνική Τράπεζα πρέπει νά άνή- 
ίδρύματος ήσαν ό Ρενύ καί ό Λε- κουν στο γαλλικό κόμμα, άλλά στο 
μαιτρ. Καί οί δυο δμως αύτοί Γαλ- λεπτό αύτό ζήτημα συνιστά «όλί- 
λοι ήλθαν καί παρέμειναν στήν Έλ- γη πολιτική» καί στο γράμμα του 
λάδα μέ τις ένέργειες τού Έϋνάρ- τής 28ης Νοεμβρίου γράφει: 
δου. ’Αλλά ή έπιθυμία καί προσπά J «,Επε.δή ή Γαλλική Κυβέρνησις, 
εια του ^ Ελβετού Φιλέλληνας ήτο είναι άνευ οίασδήποτε συγκρίσεως, 

™ απ° γέρους τής Γαλλίας οίκονο-1 έκείνη, ή οποία προσέφερε καί δύνα 
μικη εη εια προς τήν Εθνική Τρά ι ται άκόμη νά προσφέρη τάς μεγα- 
πεζα. ι αυτό παρεσκεύαζε τό έ- . λυτέρας υπηρεσίας είς τήν Έλλά- 
δαφος κα, δεν παρέλε.πε τίποτε ; δα, τό πάν μέ φοβίζει, παρά τούς 
που θα συντελούσε στήν έπιτυχία j άγώνας πού θά καταβάλλω, δπως 
του σκοπού του. Τον Ιανουάριον | ή εύεργεσία τής Γαλλικής Κυβερ- 

γραφει στον Οθωνα, τού μι-1 νήσεως μή παύση, καί κατ’ άνώτε- 
λει, κολακευτικώτατα γιά τον Λε-1 ρον λ6γον σήμερον, δτι έάν ή Έλ- 
μαιτρ κα, του υποδεικνύει δτ, πρέ·;λάς ζητήση νέαν προκαταβολήν έκ 
πε, να τον προσέξουν γιατί ή Γαλ-' Γαλλίας, θά τής τήν άρνηθή. Προ- 

ια τότε και μόνον θά ^βοηθήση τήν ' σπαθήσατε λοιπόν μέ έπιδεξιότητα 
ραπεζα εαν και έφ δσον αί έκθέ- καί έξ ιδίων σας νά παρασκευάση- 

σεις του Λεμαίτρ είναι ίκανοποιη-; τε είς τάς έπιτροπάς, ών προίστα-
και' „ „ ! σθε, διορισμούς τινας ικανοποιούν

Εκεί όμως που διαπιστώνεται τσς τδν κ. Λεμαίτρ». 
καθαρά δλη αύτή ή προσπάθεια ί c Τ , ,τού Έϋνάρδου ει α, ή άλληλογρα- I , Αν ° - Ευν“ρδ°ς ^ , ,δεε* 
φία του μέ τον Γεώργιον Σταύρου. ■ "Τ* δεν οφείλεται σέ καμ-
Καΐ ή πολύτιυη αύτό άλλπλονπ.τ- μ>κΡθπολ,τ,κη της ζωής κα, πο-

Λυ περισσότερό σε καμμια ταπεινή
Καί ή πολύτιμη αύτή άλληλογρα- 
φία άποκτά καί γιά τό προκείμενο 
ζήτημα πολύ μεγάλη σημασία.

Στο γράμμα του τής 7ης Μαρ 
τίου 1842 καθορίζει τήν θέσι, πού 
έχει λάβη ή Γαλλία άπέναντ, στήν 
Ελλάδα καί υποστηρίζει, δτι ή 
πρώτη είναι ή μόνη εύρωπαϊκή δύ- 
ναμις πού θέλει τήν πατρίδα μσς 
ισχυρή. Στο επόμενο γράμμα του 
τής 17ης Μαρτίου 1842 τονίζει καί 
πάλιν τό ένδιαφέρον τής Γαλλίας 
γιά τήν Ελλάδα καί ειδικά γιά τή 
βοήθεια προς τήν Εθνική Τράπεζα 
γράφει τά έξής σημαντικά: «Επει
δή ή Γ αλλία ίσως νά είναι πλέον 
ώψέλιμος είς τήν Ελλάδα άπό τάς 
άλλας δυνάμεις, καί μπορεί νά τό 
κάμη, έφ’ δσον ύπάρχουν αί προ
τάσεις προς τούτο τού μακαρίτου 
Ρενύ, δεχομένου νά ύποστηριχθή ή 
Ελλάς διά χρηματικών κεφαλαίων, 
είναι άνάγκη, δσον τό δυνατόν, νά 
είσθε φίλος τού Κ. Λαγκρενέ καί 
μαλιστα τού Ρουζοϋ, δστις άπολαμ 
βάνει τής εύνοιας τού υπουργού τής 
Γαλλίας καί είναι έξ άλλου, πολύ 
συνδεδεμένος μέ τον κ. Πισκατόρι». 
Στο τρίτο γράμμα του τής 27ης 
Μαρτίου 1842 γιά νά ένισχύση τις 
φιλογοώλικές άπόψεις του, γράφει 
δτι καί ό Καποδίστριας είχε τήν ί
δια γνώμη·

Βεβαίως, δέν παραλείπει νά πρόσ
θεση δτι τή γνώμη αύτή γιά τή Γαλ

άτομική συμφεροντολογία. Πρύτανις 
τού φιλελληνισμού, θεμελιωτής τής 
Εθνικής Τραπέζης, στυλοβάτης τού 
έργου τού Γεωργίου Σταύρου τίπο
τε άλλο δέ ζητούσε παρά τόν ειλι
κρινέστερο οικονομικό βοηθό τής 
Ελλάδος καί τής Εθνικής Τραπέ- 
ζης. Καί είχε τήν άτομική πίστι ό
τι τέτοιος βοηθός ήταν μόνον ή 
Γαλλία. Τό φωτεινό του μάτι συν
τελούσε νά βλέπη τά πράγματα 
καί τά πρόσωπα καθώς ήσαν, δ
πως άτυχώς δέν τά έβλεπαν άλλοι 
δικοί μας και ξένοι. Λίγο άργότερα 
μάλιστα συνέβη καί κάποιο γεγο
νός πού τού ένίσχυσε τις άπόψεις 
γιά τό πώς έβλεπαν τήν Ελλάδα 
ώρισμέναι δυνάμεις τής Εύρώπης.

Είναι τό θλιβερώτατον έπεισόδιο 
τού Εβραίου Πατσίψικου (1847). 
Ή ’Αγγλία ζητούσε πρό πόσης 
συζητήσεως 500Ό00 φράγκα, πού 
ή μικρή Ελλάδα δέν είχε νά κατα- 
βάλη. Τότε ό Έϋνάρδος έδωσε αυ
τός τό ποσόν τούτο στή θαλασσο- 
κράτειρα Αλβιόνα. Γιά νά μήν τόν 
παρεξηγήσουν λοιπόν γιά δσα γρά
ψει ύπέρ τής Γαλλίας έξηγεΐ μέ 
τόν πιο άποστομωτικόν τρόπον τήν 
θέσιν του- Στο γράμμα του τής 7ης 
Απριλίου 1842 γράψει στον Γ. 
Σταύρου τά έξής χαρακτηριστικά:
« Εν τή ιδιοτητί μου ώς κοσμοπολί
του καί έφ’ δσον δέν άνήκω είς ού-, , · ■ ■ · — ----- -τ uc.v ΐΛνηκ,ω εις ου

δενην ε,χεν ° Καποδίστριας δεμίαν τών τριών Δυνάμεων, βεβαι- 
ευθυς εξ άρχης, άλλά κατά τούς 1 οϋμαι καθ’ έκάστην περισσότερον 
τελευταίους μήνες τής ίωός του. δτι ή πλέον εύεργετική καί ή πλέοντελευταίους μήνες τής ζωής του. 
Σ' άλλα γράμματα τού ίδιου χρό
νου γράψει στον Γ. Σταύρου μέ 
τον λεπτότερο τρόπο συστάσεως 
καί υποδείξεως, δτι έφ’ δσον προσ
βλέπουν στή Γαλλία γιά βοήθεια, 
ή δέ Γ αλλία πραγματικά είναι ή μό 
νη ικανή νά τούς βοηθήση, πρέπει 
νά προσέχουν καί στή μικρότερη 
ενέργειά τους, που μπορούσε νά 
δυσαρεστήση τή Γαλλία. ’Ιδίως δέ 
συνιστφ τήν άψογη συμπεριφορά

μεγαλόψυχος είναι ή Γαλλία». Ύ- 
ττήρξεν ό θαυμάσιος άνθρωπος πρα 
γματικά κοσμοπολίτης κατά τόν ά- 
νυπέρβλητο στοχασμό τού Ερά
σμου. Καί σάν άγνός «κίβις μούν- 
τι» έκλεισε μέσα στήν ψυχή του τήν 
Ελλάδα και την Γαλλία, τις δυο 

Πατρίδες τών Πατρίδων, τά δυό υ
περεθνικά σύμβολα τής άνθρωπό- 
τητος....

Ν1Κ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ



Τό Ιξογωγικόν εμπόρων τής γβίτονος Τουρκίας

ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗΝ ΚΑΠΝΩΝ,ΣΤΑΦΙΔΟΣ,ΣΥΚΩΝ 
ΑΙ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΩΥ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣίΣ ΜΕΛΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΦΙΝ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΤΡΩΝ
Ειδική άντοπόκρισις έκτακτου ουνβργάτου μας

ΚΩΝ)ΠΟΛΙ:Σ, ’Ιούλιος. (Έκτά- 
χτου συνεργάτου μας).— Ή εμπο
ρική κίνησις έν Τουρκία, λόγφ '.ής 
νεκρόός περιόδου, παρουσιάζεται 
κάπως περιωρισμένη. Έξαίρεσιν α
ποτελεί ή καπναγορά, ή όποια ση
μειώνει σχετικήν ζωηρότητα. ’Επει
δή, ώς είναι γνωστόν ή Τουρκία 
παράγει αρκετά προϊόντα έκ ιών 
παραγομένων. έν Έλλάδι τοιούτων, 
ή παράθεσις έν λεπτομέρεια τής 
σημειουμένης κιιήσεώς έπϊ των ει
δών τούτων, νομίζομεν δτι ένδιαψέ- 
ρει τούς "Ελληνας παραγωγούς 
χαϊ έξαγωγεΐς. Ή Τουρκία, δπως 
χαϊ ή Ελλάς, ώς κατωτέρω θά έ- 
χτεθή, αντιμετωπίζει έν πολλοΐς 
τάς αύτάς δυσχερείας διά τήν το- 
ποθέτησιν τών βασικών προϊόντων 
της, δπως ό καπνός, ή σταφις, τά 
σΰκα κλπ. εις τάς διαφόρους άγο- 
ράς, έλαβε δε καί λαμβάνει μέτρα 
διά τήγ ύποβοήθησιν τών έζαγω- 
γών της. Είδικώτερον μελετάται 
ή λήψις μέτρων διά τήν ύποβοήθη- 
σιν τής έξαγωγής τών καπνών της.

__0,85 τοϋ δολλαρίου κατά χιλιό-
γραμμον.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΤΙ - 
ΔΟΣ: Τά 30% τής έσοδείας τής
περιφέρειας τούτης υπολογίζεται 
δτι έχουν πωληθή ήδη, μέ μέσην τι
μήν δολλαρίου 0,60 τό χιλιόγρσμ- 
μον. Πάντως, ή ποιότης τών κα
πνών ή το μέτρια καί κατωτέρα. 
Τό Μονοπώλιον συνεχίζει τάς άγο- 
ράς του καί καθ’ ά πληροφορού- 
μεθα έχει ήδη λάβει μέτρα διά τήν 
όλοκληρωτικήν άπορρόφησιν των 
καπνών τής περιφέρειας.

-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΜΥΡΝΗΣ: Εις 
τήν περιφέρειαν ταύτην δέν άπέμει- 
ναν αποθέματα εις χεΐρας τών γε
ωργών.

Η ΚΑ-ΤΑίΣΤΑ Σ I Σ 
ΤΗΣ ΚΑΠΝΑΓΟΡΑΣ

Η ΚΑΠΝΑΓΟΡΑ

’Επί τή βάσει πληροφοριών εγ
κύρων έμπορικών κύκλων, ή κίνη- 
σις τών άγορών καπνοΰ παρά τών 
γεωργών εις τάς διαφόρους περιφέ
ρειας, έχει ώς έξής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΥΞΕΙΝΟΥ: At 
(άγοραί έν τή περιφερεία ταύτη, συ
νεχίζονται μέ βραδύν πάντοτε ρυθ
μόν καί μέ κύριον Αγοραστήν τό 
Μονοπώλιον. Βίς τάς περιφέρειας 
Τραπεζοΰντος καί ’Άρτβιν, λαμβά- 
νουσι χώραν άγοραί γενόμεναι πα
ρά τών προμηθευτών τής«ΤΗστερν» 
Αίγύπτου, έχόντων ώς φαίνεται πε- 
ριωρισμένην έντολήν. 01 έμποοοι 
είς τάς άγοράς τών περιφερειών 
τούτων, άγοράζουσιν έλαχίστας πο
σότητας έν συγκρίσει πρός τάς ά
γοράς ύπ’ αυτών κατά τά παρελ
θόντα έτη. Είς τήν Μπάφραν συνε
χίζει τάς άγοράς της ή Άμέρικαν 
Τομπάκο καί τελευταίως ένεφανί- 
σθη είς ταύτην σοβαρός Αγοραστής 
καπνών κατωτέρας ποιότητας f 
Αύστρο — Τούρκ, τών άγορών γε 
νομένων ύπ’ αυτής διά τό Αυστρια
κόν Μονοπώλιον. Εις τήν περιοχήν 
τής Μπάφρας Απομένουν πρός πώ- 
λησιν 1.200.000 χιλιόγραμμα, ήτοι 
τά 25% έκ τής έσοδείας καπνών 
μέτριας καί κατωτέρας ποιότητας 
Τό Μονοπώλιον συνεχίζει έπίσης 
καί είς τήν περιοχήν ταύτην τάς ά 
γοράς του. Είς τάς περιφέρειας 
Άλατζάμ Γκερζέ καί Σινώπης, 
μόνος Αγοραστής είναι τά Τουρκι 
χόν Μονοπώλιον. Είς τήν περιφέ 
ρειαν Τασιόβας Απομένουν προς 
πώλησιν μόνον 350 χιλ. περίπου 
χιλιόγραμμα, πώληθέντων μέχρι 
σήμερον κυρίως είς έμπόρους καί 
είς τό Μονοπώλιον 3 έκατομμυρίων 
χιλιογράμμων καπνοΰ. Ή πραγμα- 
τοποιηθεΐσα μέση τιμή τών έμπορι 
κών μερίδων είς τήν περιφέρειαν 
ταύτην Ανέρχεται περίπου είς 0,80

Επί τών καπνών Κάππα Σμύρ
νης έσοδείας 1949, έσημειώθη ποιά 
τις κίνησις, μέ Αγοραστάς τούς οί
κους Σπήερερ, Πολίτζιο καί τήν 
Ολλανδικήν Εταιρίαν είς τήν τι

μήν περίπου 0,45 τό χιλιόγραμμον. 
Αί άγοραί αύταί προορίζονται διά 
τό Γαλλικόν Μονοπώλιον, τή,ν 'Ολ
λανδίαν καί τό Β-έλγιον. "Υπολογί
ζεται, δτι έχουν άγορασθή μέχρι 
το06ε υπό τών άνω οίκων πλέον 
τών 500 χιλ. χιλ)μων Κάππα Σμύρ 
νης.

"Ο Αντιπρόσωπος τοΰ Πολωνικού 
Μονοπωλίου, προέδη κατά τήν δι
άρκειαν τοΰ, παρελθόντος μηνάς είς 
Αγοράν 500 χιλ* χιλιόγραμμων κα
πνών τών περιφερειών Προποντίδας 
καί Εύξείνου είς τήν τιμήν πέριξ 
τών 0,90 τοΰ δολλαρίου κατά χιλι- 
όγραμμον. Πάντως καί τά καπνά 
ταΰτα ή σαν μέσης καί κατωτέρας 
ποιότητος.

βέρνησις θά έπιτρέψη τήν έλευθέ- 
ραν διάθεσιν τοΰ 30% τοϋ είσαχθη- 
σομένου έξ Αίγύπτου συναλλάγμα
τος έκ τής πωλήσεως καπνοΰ, ε^ς 
τούς έξαγωγεΐς καπνών, οΰτως ώ
στε οδτοι νά έπώφεληθώ σι τής ο .α
φοράς έκ τής διαθέσεως είς είσα- 
γωγάς τοΰ έλευθέρου συναλλάγ
ματος. 'Η διαφορά αϋτη υπολογί
ζεται, δτι θά άνέλθη είς 17 — 18% 
επί τής συνολικής άξίας τών έξαχ- 
θησομένων είς Αίγυπτον καπνών. 
'Η άπόψασις αϋτη αναμένεται δτι 
θά δημοσιευθή έντός τοΰ ’Ιουλίου 

Έπίσης ή Τουρκική Κυβέρνησις 
άπεψάσισε νά έπιτρέψη τήν έξα- 
γωγήν καπνών έσοδείας 1946 έπ 
άνταλλαγή , έφ’ δσον πρόκειται νά 
γίνη έξαγωγή αύτών είς χώρας μή 
συνδεομένας δι’ έμπορικής συμ5ά· 
σεως μετά τής Τουρκίας. "Ωσαύτως 
Αναμένεται, δτι αί έξαγωγα’ι κα
πνών πρός τήν "Ελβετίαν θά τύχουν 
τών ίδιων διευκολύνσεων πρός :άς 
παρασχεθη σομένας είς τά έξ,αχθη- 
σόμενα -είς Αίγυπτον καπνά.

ί ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΑΛΑΛΟΣ
Έκ τών υπαρχόντων θετικών στα 

τιστικών δεδομένων, τά όποια έτε- 
θησαν είς τήν διάθεσιν τών ειδικών 
προκύπτει δτι ή "Ελλάς διαθέτει 
πηγάς ένεργείας δυναμένας νά τήν 
οδηγήσουν είς τήν έκβιομηχάνισίν 
της. Είς τήν ‘Ελλάδα, ώς γνωστόν, 
δέν άπεδείχθη μέχρι τής στιγμής ή

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
ΙΟΝ EmiOHEBBli

HE fllfifiPONRI 
ΕΠ’ ITTSIIHBTBR

ΰπαρξις γαιάνθρακας ή πετρελαί
ου. Άντιθέτως άντί τοΰ γαιάνθρα
κας το ελληνικόν υπέδαφος φαίνε
ται δτι είναι άρκετά πλούσιον είς 
λιγνίτας, τό δέ ορεινόν έδαφος έδη- 
μιούργησε τάς προϋποθέσεις τής 
χρησιμοποιήσεως τών ρεόντων ύδά- 

. των διά τήν παραγωγήν σημαντικής 
j ηλεκτρικής δυνάμεως. Ή τελευταία 
ί αυτή πηγή εΐναι άναμφιβόλως ή 
' πλέον αξιοσημείωτος, δεδομένου ό
τι αΰται χρησιμοποιούνται καί άπό 
χώρας, αί όποιαι έχουν πλουσιότα
τα ανθρακωρυχεία καί πετρελαιοπη 
γάς. Τό ζήτημα τής έκβιομηχανίσε- 
ως τής χώρας μας ύπεστηρίχθη ά
πό δλους σχεδόν τούς δυναμένους 
νά έχουν έγκυρον γνώμην δπως π. 
χ.ό κ. ’Αλ. Διομήδης.

Η ΚΙΝΗΣΙΣ
ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΤ-ΟΝΤΩΝ

Συμφωνως πρός τους υπολογι
σμούς τών διαφόρων τουριστικών καί 
ταξιδιωτικών γραφείων τών Ηνωμέ
νων Πολιτειών τής ’Αμερικής, 60.
GO 0.0 00 ’Αμερικανών αυτοκινητιστών 
πρόκειται νά διατρέξουν έντός τοΰ 
1950 τούς άνά τόν κόσμον αυτοκινη
τοδρόμους. Οί ’Αμερικανοί αΰτοκι- 
νητισταί θά έπισκεφθοΰν τόν Καναδά, 
τό Μεξικόν τάς νήσους τής Καραιβι- 
κής Θαλάσσης, τήν Ευρώπην ώς καί 
σχεδόν κάθε γωνίαν τών 'Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Ή συνήθεια τών ’Αμερικανών όπως 
διέρχονται τάς διακοπάς των ταξι
δεύουνε ς δι’ αύτ ακινήτου, Εχει έξα-

αίσθητώς κοιτά τά τελευταία' μασία τής συγκρατήσεως των τι

Η ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΙΣ

"Ενα έκ τών δυσχερέστερων έρ
γων τής Κυβερνήσεως εΐναι ή έξα- 
σφάλισις άγορών διά τά γεωργικά 
μας προϊόντα. Ταυτοχρόνως όμως 
θά πρέπει νά δοθή καί ή μάχη διά 
τήν συγκράτησιν τών τιμών, κυρίως 
τών ειδών πρώτης ανάγκης· Τό έρ- 
γον αύτό δέν εΐναι βεβαίως ευχερές 
άλλα θά πρέπει μέ πάσαν θυσίαν 
νά άχθη είς πέρας. Ούδενός διαψεύ 
γει τήν προσοχήν ή τεραστία ση-

ΚΑΠΝIΚΟ-Ν ΣΥΝΕΔΡ I ΟΝ 
ΕΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Έν τφ μεταξύ πρωτοβουλία τής 
Τουρκικής Κυβερνήσεως, συνήλθεν 
είς ’"Αγκυραν κατά τό δεύτερον 
δεκαπενθήμερον τοΰ παρελθόντος 
μηνάς, καπνικόν συνέδριον, αί #ρ- 
γασίαι τοΰ όποιου διήρκεσαν έπί 
δεκαήμερον. Κατ’ αύτό συνεζητήθη 
έν πάση λεπτομέρεια τό καπνικόν 
ζήτημα καί αί δυσχέρειαι, τάς ό
ποιας άντιμετωπίζει ή έξαγωγή 
Τουρκικού καπνοΰ. Κύριον θέμα 
τών συζητήσεων ύπήρξεν ή έξαγω
γή καπνών είς Γερμανίαν, άπεφα- 
σίσθη δέ, δπως γίνουν Εντονα δια
βήματα πρός τάς Κυβερνήσεις τό
σον τής Γερμανίας, δσον καί τής 
’Αμερικής διά τήν άρσιν τών δυ 
σχερειών, τάς όποιας παρεμβάλλει 
ή άθρόα έξαγωγή Αμερικανικών 
κοππών καί σιγαρέττων εις Γερμα
νίαν. Έπίσης τό συνέδριου άπη σχό
λη σε σοβαρώς τό ζήτημα τής έξα
γωγής καπνών είς Αίγυπτον. Καί- 
τοι δέν έλήφθησαν όριστικαί Απο
φάσεις ύπό τοΰ συνεδρίου, ύπήρχον 
πληροφορίας δτι ή Τουρκική Κυ-

ΑΙ ΕΞΑ,ΓΩΓΑΙ ΣΤΑΦΙΔΟΣ
"Οσον Αφορά τά άλλα Τουρκικά 

προϊόντα, τά όποια ένδιαφέρουν 
τήγ Ελλάδα, ώς παραγωγόν τών 
αύτών ειδών, πληροφορίαν τάς ό
ποιας συνε κέντρωσα έχουν ώς
έξης:

Συνεπληρώθη σχεδόν ή παρά- 
δοσις είς τό ’Αγγλικόν ύπουργεΐον 
Εφοδιασμού τών άγορασθέντων έκ 
Τουρκίας 17.000 τόννων σταφίδος. 
Έπίσης άπεστάλησαν έπί παρακα
ταθήκη είς Γερμανίαν 600 — 700 
τόννοι. ΟΟτω, κατά τινας πληροφο
ρίας ύπολείπονται πρός διάθεσιν 
5.000 τόνοι σταφίδος, έκ τών όποι
ων 2.000 είς χεΐρας τών παραγω
γών καί 3.000 είς χεΐρας έμπορων. 
"Αλλαι πληροφορίαι Αναβιβάζουν 
τό αδιάθετον υπόλοιπον μόνον εις 
3.000 τόννους. Έν τφ μεταξύ έγνώ- 
σθη, δτι ή Κυβέρνησις πρός διευ
κόλυνση/ τής έξαγωγής τοΰ έναπο- 
μείνοπτος αποθέματος σταφίδος, έ- 
χορήγησεν άδειαν έξαγωγής διά 
συμψηφισμού.

Ή Γερμανία, είς τήν όποιαν οί 
Τούρκοι έξαγωγεΐς σταφίδος, δπως 
καί οί τοΰ καπνοΰ έστήριζον έλπί- 
δας δι’ Αγοράς, προέβη είς τήν ά- 
γοράν 12.000 τόννων σταφίδος έξ 
’Αμερικής είς λίαν χαμηλήν τιμήν 
καί έγνώσθη δτι θά προβή καί είς 
άγοράν καί άλλης σημαντικής πο
σότητας άμερικανικής σταφίδος. 
"Οσον Αφορά τάς μέχρι σήμερον 
ένδιαφερομένας διά τήν Τουρκι <ήν 
σταφίδα άγοράς τής ’Ολλανδίας 
καί Σουηδίας, αΰται οΰδέν σημείο ν 
ζωής Εδωσαν.

"Οσον άφορά τήν νΐαν έσοδειάν 
τής σταφίδος, αΟτη προμηνύεται 
καλή.

ΤΑ ΣΥΚΑ 
Ή περίοδος σύκων τής έσοδείας

μών, διότι έξ αυτής έξαρτάται ή 
έρρυθμος λειτουργία τοΰ οικονομι
κού μας μηχανισμού.

Ο ΠΡΟ ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Μέχρι τής στιγμής δέν κατωρθώ 
θη ή κατάθεσις τοΰ προϋπολογι
σμού είς τήν Βουλήν. Χωρίς νά πα- 

ί ραγνωρίζωμεν τάς κρατικάς δυσχε-

πλωθή
Ετη. Αύτό όποδεικνύεται διά τής καθ’ 
ημέραν αΰξήσεως τών επιβατικών αύ- 
τακίνητων, δικαιολογείται δε ως εκ 
τής οικονομικής δυνατοτητος τών Α
μερικανών νά ταξιδεύουν 6Τ αυτοκι
νήτων. Κατά τά Ετος 1949, π.χ., ά 
αριθμός τών Αμερικανών ο'ίτινες έ- 
ταξίδευσαν δι:’ αυτοκινήτων ΰπερέβη 
αυτόν τού προηγουμένου Ετους κατά 
2.250.000 άναβιβάσας τό σύνολον ! 
είς 35.500.000. 'Ο ’Αμερικανικός , , , , ,
Σύνδεσμος Αυτοκινητιστών υπολογί* ; Ρ^- οποίας συναντα ο καταρ 
ζει στ. οί ’Αμερικανοί αύτοκ.νητ,- | "πσμος του εις μιαν άνησυχον πε- 
σταί πρόκειται νά δαπανήσουν περί- I Ρ'οδον δπως αυτή τήν όποιαν διερ- 
οδεύσντες άνά τάς "Ηνωμένας Πολι-1 χόμεθα, τόσου άπό εσωτερικής ό

σον καί διεθνούς άπόψεως, έν τού- 
τοις ή κατά’θεσίς του έπείγει διά 
τήν έν τφ μετρώ τοΰ δυνατού έπίλυ 
σιν μερικών βασικών προβλημάτων. 
Θέλομεν νά έλπίζωμεν δτι οΐ αρμό
διοι υπουργοί θά επισπεύσουν την 
κατάθεσιν τοΰ προϋπολογισμού έν-

τατειας καί τό εξωτερικόν περί 
6.000.000.000 δολλάρια.

Περισσότερα τών 21.000.000 αν* 
τοχινήτων παρήχθησαν είς τάς "Ηνω
μένας Πολιτείας άπό τοϋ τέλους τοΰ 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σή
μερον κυκλοφορούν εις τάς "Ηνωμένας
Πολιτείας , περί τά 44.000.000 αΰ- ) , , „
τοκίνητα. Έξ αύτών τά 36.0ΌΟ.ΟΟΟ | Τ°ζ του συντομωτερου χρονικού δια

είναι επιβατικά.

1949 Εχει ήδη κλείσει μή άποαέ- 
νοντος πρός πώλησιν οίουδήποτε 
Αποθέματος.

Ή ψύξις κατά, τόν παρελθόντα 
χειμώνα είχε προξενήσει ζημίας 
εις τά δένδρα τής συκής, κατόπ ν 
δμως έπεκράτησοπ· εύνοΐκαί συ'-θή- 
και καί έπετεύχθη παραγωγή σύκων 
πολύ μεγάλου βάρους, οΰτω δέ θά 
καταστή δυνατόν νά κέρδη θη είς "ό 
βάρος μέρος τών ζημιών τής πσσό- 
τητος. Ή ποιότης έπίσης προβλέπε- 
ται ώς πολύ καλή. Οί ειδικοί διά 
τήν καλλιέργειαν, ύπολογίζουν τήν 
νέαν έσοδείαν είς 25.000 τόννους. 
Ύπήρχον πληροφορίας οτι έξαγω- 
γικοί οίκοι έπέτυχον \ά κλείσουν 
συμβόλαια πωλήσεων έπί προθε
σμία, δέν έγνώσθη δμως εάν έπέ
τυχον ικανοποιητικός τιμάς.

Τό πρακτορεΐον ’Ανατολής, ά- 
νήγγειλεν δτι τό Έργαστήριον Α
ναζητήσεων σύκων, τό όποιον λει
τουργεί είς Σμύρνην, έπέτυχε νά 
παρογ άγη σΰκα άνευ σπόρων .

στηματος.

Π ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
IBS jnOMSMTHI [ΕΡΓΜΙΕΙ

Είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας πρό
κειται νά άνοιξη συντόμως ενα νοσο
κομείου τοΰ όποιου κύριος σκοπός θά 
είναι ή άποκοπάστασις τών γερόντων 
καί ή επαναφορά των είς μίαν ενχά- 
ριστον καί χρήσιμον ζωήν. Ή άνέ- 
γερσις τοϋ νέου οώτοΰ δημοσίου νο
σοκομείου εις τήν Πολιτείαν τής Ί* 
λινοϊς άπστελεΐ μέρος τοϋ προγράμ
ματος διά τήν έπίλυσιν τών προβλη
μάτων, άτινα δημιουργοϋνται έκ τής 
παρατάσεως τοϋ ορίου ζωής τών ’Α
μερικανών πολιτών.

Τό νοσοκομείου τής Ίλινόϊς θά 
λειτουργήση βάσει τής θεωρίας δτι 
τά τελευταία Ετη τής ζωής τού άνθρώ- 
που άπ-Ίτελοϋν τ αποκορύφωμα τής 
άτομικής του δραστηριότητος καί διά 
τούτο θά πρέπει νά είναι τά ευτυ
χέστερα καί πλέον χρήσιμα. Πρός 
τούτο το νοσοκομείου θά είναι Ενας 
πολύ ευχάριστος τόπος διαμονής. Ή 
ευρυτάτη ιατρική περίθαλψις, ή όποια 
θά περιλαμβάνη χειρουργικήν καί



Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ 
ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΝ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ
ΕΙΣ TflE ΗΗ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ
Ή 'Εθνική Τράπεζα τού Πόρτλοντ 

ανήγγειλε τήν έφαρμσγήν ενός άσυνή- 
θους εξαετούς προγράμματος «έργα- 
σίας-μελέτης», όπως τό άπεκάλεσεν 
ϊνα έξασφαλίση αρκετόν, καλώς έκ- 
παιδευμένον καί είδικευμένον προσω
πικόν, κατάλληλον διά νά καταλάβη 
διαφόρους έιςτελεστικάς θέσεις.Ή 
Τράπεζα θά έχπαιδεύη έσωτερικώς 
τούς μέλλοντας υπαλλήλους ένψ συν 
τώ χρόνψ θά τούς παρέχη τά μέσα 
δια τετραετή φοίτηση» εις Κολλέγια. 
Ευθύς ώς ουτοι λάβουν τό δίπλωμά 
των, τούς έξασφαλίζει μίαν καλήν θέ- 
σιν με καλόν μισθόν εις εν έκ των 
40 υποκαταστημάτων της εις ολόκλη
ρον τήν ’Αμερικήν.

Ή πρώτη τάξις άποτελεΐται έξ έν- 
νέα νέων, οΐ όποιοι τώρα τελειώνουν 
τό γυμνάσιου. Κατόπιν μιάς 15μήνου 
προκαταρκτικής περιόδου εσωτερικής 
έκπαιδεύσεως εις τήν Τράπεζαν, η 
τελευταία θά καταβάλη εις τον έκπαι 
δευόμενον τά δίδακτρα διά νά φοιτή- 
ση ουτος εις οίονδήποτε Κολλέγιον 
τής άρεσκείας του. Πρέπει όμως φυ
σικά νά μελετήση ουτος θέματα σχε
τικά μέ τάς τραπεζιτικός εργασίας 
καί νά επιτυχή μέτριους ή πολύ κα
λούς βαθμούς.

Τό υπόλοιπον τής δετούς αυτής 
έκπαιδεύσεως θά άφιερωθή μεταξύ 
μελέτης εις τό Κολλέγιον καί έργα- 
σίας εις τήν Τράπεζαν. ’Εκεί οί εκ
παιδευόμενοι θά έργασθοΰν ώς υπάλ
ληλοι, λογισταΐ καί εις διαφόρους 
άλλας ειδικότητας. Μέρος τού μισθού 
τον όποιον θά λαμβάνουν κατά τήν 
δοκιμαστικήν έργασίαν των εις τήν 
Τράπεζαν θά κάλυψη μέρος των έ- 
ξόδων των εις τό Κολλέγιον.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΗ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΙΝ 
ΤΩΝ ΞΕΝΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΑΔΑΑ
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΙ Η ΕΚΘΕΣΙΣ

'Υπό τού κ. υπουργού τού Συντο
νισμού κετετέθη εις τήν Βουλήν σχέ- 
διον νόμου «Ιπερί έπενδύσεως ξένων 
κεφαλαίων έν Έλλάδι».Λόγψ τού έν- 
διαφέροντος τό όποιον παρουσιάζει 
τό ώς άνω νομοσχέδιον δημοσιεύο- 
μεν κατωτέρω τόσον τό πλήρες κεί
μενον αυτού, δσον καί τήν συνοδεύ- 
ουσαν αυτό εισηγητικήν έκθεση».

Η ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ

ψυχιατρικήν θεραπείαν, θά είναι μέ’ 
ρος τού γενικού προγράμματος τού 

ιδρύματος,
‘Η πνευματική καί συναισθηματι

κή άποκατάστασις θά παίξη επίσης 
σημαντικόν ρόλον εις τήν έν γένει 
θεραπείαν των. Διά τήν δημιουργίαν 

ενός ευχάριστου περιβάλλοντος κα- 
τεσκευάσθησαν τεχνητόν κολνμβητή- 

ριον, γυμναστήριον, θέαπρον ως και 
αίθουσα συναυλιών. Μεταξύ των δια
φόρων άπασχολησεων των θά περιλαμ 

βάνεται τό κέντημα, τά ράψιμο, και 
άλλαι παρόμοιοι τεχναι. Εκκλησια

στικοί λειτουργίαι θά γίνωνται τα- 
κτικώτατα. Εις τόν χώρον τού νοσο
κομείου θά υπάρχουν έπίσης μία τα
χυδρομική υπηρεσία, ένα ίνστιτούτον 

καλλονής διά τάς γυναίκας, ένα κου- 
ρείον διά τούς άνδρας καί ένα κατά

στημα διαφόρων ειδών, διά νά βοη
θούν τούς γέροντας ώστε νά μή αι- 

σθάνωνται άπομονωμένοι άπό τον 

υπόλοιπον κόσμον.
Ή καλή διατροφή των γερόντων θά 

είναι έπίσης μία άπό τάς βασικω- 
τέρας φροντίδας τού νοσοκομείου. 

«Ή άκατάλληλος τροφή είναι μία 
οπουδαιοτάτη αν καί πολύ συχνά πα- 
ραβλεπομένη άφορμή γήρατος» λέ

γει ό διευθυντής τού νοσοκομείου, 
Δρ. Κράς. «Πολλά άτομα πισπεύουν 

οτι τό γάλα καί οί βιταμίνες χρει
άζονται μόνον εις τά παιδιά. Πολλάς 
φοράς όμως ή έλλειψίς των ή μπορεί 

νά προκαλέση τάς χειροτέρας πνευ
ματικός καί σωματικάς διαταρα- 

χάς».

«Τό παρόν σχέδιον νόμου αποβλέ
πει εις τήν δημιουργίαν ορών ικανών 
νά διευκολύνουν καί ένθαρρύνουν τήν 
εισροήν ξένων κεφαλαίων εις τήν χώ
ραν μας, έχουσαν, ώς γνωστόν, μεγί- 
στην ανάγκην αυτών διά τήν έκμετάλ 
λευσίν των πλουτοπαραγωγικών δυ
νάμεων της καί διά τον πλουτισμόν 
ή τήν ανασυγκρότηση» τού οικονομι
κού έξοπλισμοΰ αυτής.

Κατά τό πρώτον άρθρον αυτού, ξέ 
να κεφάλαια θεωρούνται έχεΐνα τά ό
ποια εΐσάγωντσι έκ τού έξωτεριικοΰ 
καί ανήκουν είτε εις αλλοδαπούς εί
τε εις "Ελληνας υπηκόους διαμένοντος 
μονίμως έν τώ έξωτερικώ. Θεωρούν
ται, έξ άλλου, ξένα κεφάλαια, δχι μό
νον τά εϊσαγόμενα υπό μορφήν συναλ 
λάγματος, άλλα καί τά εϊσαγόμενα 
υπό. μορφήν κεφαλαιουχικών έν γένει 
αγαθών.

Προκαλεΐται δέ ή εισαγωγή τού 
ξένου κεφαλαίου έν τή χώρςι διά 
σκοπούς καθαρώς παραγωγικό ύ ς, 
προς άνάπτυξιν τής γεωργίας, βιο
μηχανίας, αλιείας, τών δασών, των 
μεταλλείων, τών ορυχείων, τής ένερ- 
γείας κλπ.

’Ενδιαφέρει νά λεχθή δτι τό Νο
μοσχέδιον διακρίνει δύο μοίρφάς έπεν 
δύσεως τών μελλόντων νά εΐσαχθοΰν 
εις τήν Ελλάδα ξένων κεφαλαίων:

α) τήν έπιχειρηματικήν, ήτις συν- 
ίσταται είτε εις τήν σύστασιν νέων 
επιχειρήσεων, είτε εις τήν συμμετο
χήν εις τό κεφάλαιον υφισταμένων ή 
συσταθησομένων έν Έλλάδι έπιχειρή- 
σεων.

6) τόν δανεισμόν, νοούμενον ώς με- 
σοπρόθεσμον ή μακροπρόθεσμον.

Πρόδηλον είναι δτι ή επιχειρημα
τική μορφή έπενδύσεως τών ξένων 
κεφαλαίων θά έγκαινιάση περίοδον 
κοινότητάς συμφερόντων καί θά δη 
μιουργήση δεσμούς καί σχέσεις συν
εργασίας μεταξύ ·γθΰ ξένου κεφαλαί
ου καί τής παραγωγικής δραστηριό
τητας τής χώρας ημών.

Τό Νομοσχέδιον υπήγαγε τήν έ- 
πένδυσιν τών ξένων κεφαλαίων εν 
Έλλάδι εις προηγουμένην άδειαν, πα 
ρεχομένην ύπό ειδικώς συνιστωμενου 
συλλογικού οργάνου, τής επιτροπής 
ξένων κεφαλαίων.

συναλλαγματικής, φορολογικής καί 
δασμολογικής κατά τό είδικώτερον, 
διά Βασ. Διατάγματος, προτάσει τού 
Υπουργικού Συμβουλίου, έκδοθησο- 
μένου, όρισθησόμενα:

Εις τάς έκ τής έφαρμογής τού 
Νόμου μελλούσας νά προκόψουν συν
αλλαγματικός υποχρεώσεις, ή Τρά
πεζα τής Ελλάδος, κατά τό άρθρον 
2 ταΰ νομοσχεδίου, θά άνταποκρίνε
ται, καταβάλλουσα τά άπαιτούμενον 
έκάστοτε συνάλλαγμα. Πρός μείζονα 
ούχ’ήττον.κάτασφάλισιν αυτής έν τη 
έκπληρώσει τών ώς άνω συνάλλαγμα 
τικών υποχρεώσεων, προβλέπεται ή 
δημιουργία ενός ειδικού συναλλαγμα
τικού αποθέματος. Συνιστάται ίδιος 
λογαριασμός άσφαλείας παρά τή 
Τραπέζη τής Ελλάδος tcO οποίου ή 
εις συνάλλαγμα τροφοδότησις θέλΙει 
καθορισθή διά Β. Διατάγματος. Έν 
τώ ίδίφ άρθρφ τού νομοσχεδίου ορί
ζεται δτι θά είναι δυνατή ή έξαγωγή 
συναλλάγματος καί πέραν τού άπαι- 
τουμένου διά τήν καλυψιν τώιν ανω
τέρω συναλλαγματικών υποχρεώσει 
ων, έάν αί ίσχύουσαι έκάστοτε γε
ν ι καί συναλλαγ ματικαί διατάξεις 
θά έπιτρέπουν τούτα.

’Αντιμετωπίζει, τέλος, τό · νομο
σχέδιο·/, εις τό 3ον άρθρον αυτού 
τήν περίπτωσνν τής άπαλλοτριώσε- 
ως, κατά τό Σύνταγμα καί τούς Νό
μους τού Κράτους, περιουσιακών στειι 
χείων επιχειρήσεων συσταθεισών δια 
μακροπροθέσμου έπενδύσεως ξένων 
κεφαλαίων, όρίζον δτι τό ε’ις δραχ- 
μάς προϊόν τής άποζημιώσεως, λόγψ 
άπαλλοτριώσεως, δόναται νά μετατρα 
πΠ εις συνάλλαγμα καί έξαχθή εις χό 
εξωτερικόν εντός έξ μηνών άπό τού 
καθορισμού τής άποζημιώσεως.

Θέτοντες υπό τήν κρίσιν καί τήν 
ψήφον ημών τό νομοσχέδιον, έξαιτου 
μέθα τήν ταχειών έγκρισιν καί ψή
φιση» αυτού, ώς κατεπείγοντος».

ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Η ΑΡΜΟΝΙΑ 
ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Η ΧΡΗΣΙΣ ΞΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Περιττόν νά λεχθή δτι ή θεσπισις 
τής άδειας τούτης, διά τήν εισαγω
γήν καί χρήσιν τού ξένου κεφαλαίου, 
άνταποκρίνεται είς μέτρσν μεγάλης 
οικονομικής άξίας καί σημασίας. Εν 
νοείται δμως δτι ή άδεια πρός έπεν 
δυσιν ξένων κεφαλαίων, κατά τούς 
ορούς τού νομοσχεδίου. δέν α'ρει 
τούς περιορισμούς τούς όποιους ό 
Α.Ν. 1366)1938, διά λόγους δημο
σίας άσφαλείας επιβάλλει, ή άρσις 
τών όποιων δέον νά γίνεται κατα 
τήν ύπό του νόμου τούτου όριζομένην 
διαδικασίαν..

’Ιδιαιτέρας σπουδαιάτητος εΐνοι 
ή άρχή τού νομοσχεδίου, καθ' ήν 
παρέχονται είς τά έπενδυόμενα ξένα 
κεφάλαια πλεονεκτήματα φΰσεως

«’Άρθρον 1 ον.— 1. Ξένα κεφάλαια 
εϊσαγόμενα είς τήν ’Ελλάδα καί τοπο 
θετούμενα, παραγωγικός, είτε υπό 
μορφήν συστάσεως νέων επιχειρήσε
ων, είτε ΰπό μορφήν συμμετοχής εις 
τό κεφάλαιο/ έπιχειρήσεων, είτε ύπό 
μορφήν δανεισμού, απολαύουν πλεονε 
κτημάτων φύσεως συναλλαγματικής, 
φορολογικής καί δασμολογικής.

2. "Ως ξένα κεφάλαια κατά τόν 
παρόντα νόμον, νοούνται τά οπωσδή
ποτε έκ τού εξωτερικού εϊσαγόμενα 
καί είς αλλοδαπούς ή ’Έλληνας υπη
κόους, διαμένοντος μονίμως έν τή> έ- 
ξωτερικώ, άνήκοντα. Ώς ξένα κεφά
λαια νοούνται καί τά, υπο μορφήν 
κεφαλαιουχικών έν γένει άγαθών, εί- 
σ αγόμενα.

3. Παραγωγική τού ξένου κεφαλαί
ου έπένδυσις θεωρείται ή άφορώσα 
τήν άνάπτυξιν τών κλάδων τής παρα
γωγής καί συγκεκριμένως τής γεωρ
γίας, βιομηχανίας, αλιείας, δασών, 
συγκοινωνίας, τουρισμού καί ΰδρεύ

σεως.
4. Διά τήν κατά τούς ορούς τού 

παρόντος νόμου, έπένδυσίν ξένων κε
φαλαίων έν Έλλάδι άπαιτεΐταν προ 
ηγούμενη άδεια τής Επιτροπής ξε 
■νων κεφαλαίων, συνιστωμένης, δια 
τού παρόντος, παρά τώ υπουργείς 
Συντονισμού.

5. Τά τών συναλλαγματικών, φορο
λογικών, δασμολογικών καί άλλων ά- 
παλλαγών ή διευκολύνσεων, τά τής 
εισαγωγής καί έπανεξαγωγής έν γέ 
νει τών κεφαλαίων καί μερισμάτων 
ή κερδών, τά τής συνθέσεως. άρμο- 
διότητος, δικαιοδοσίας, άμοιβής καί

λειτουργίας έν γένει τής, κατά τήν 
προηγουμένην παράγραφον ’ Επιτρο
πής, καθώς καί πάσα άλλη λεπτομέ
ρεια τού παρόντος νόμου, καθορισθή- 
σονται διά Βασ. Διατάγματος, προ- 
τάσει τού Υπουργικού Συμβουλίου 
έκδοθησομέναυ.

6. Διά τού αυτού ώς άνω Βασ. 
Διατάγματος θέλουσι ρυθμισθή τά 
τής έπανεξαγωγής τού ύπό μορφήν 
δανεισμού έπενδυθέντος ξένου κεφα
λαίου, ώς καί τά τής εξαγωγής τών 
είς τόκους καί χρεωλύσια άντ ιστοί 
χούντων ποσών.

’Άρθρον 2ον.— 1. Τό Δημόσιον 
παρέχει, διά τού παρόντος, εντολήν 
πρός τήν Τράπεζαν τής Ελλάδος ό
πως χορηγή έκάστοτε τό, διά τήν 
αντιμετώπιση» των, κατά τόν παρόν
τα νόμον, συναλλαγματικών υποχρεώ
σεων, άπαιτούμενον συνάλλαγμα.

2. Συνιστάται παρά τίί Τραπέζη 
τής Ελλάδος ίδιος λογαριασμός ά
σφαλείας πρός τόν σκοπόν τής μείζο- 
νας κατασφαλ ίσεως τών κατά τόν 
παρόντα νόμον συναλλαγματικών υ
ποχρεώσεων. Αί πηγαϊ καί τό ποσο- 
στόν τής έξ έκάστης πηγής τροφο- 
δστήσεως τού λογαριασμού τουτου, 
ώς καί τά τής χρήσεως, κινήσεως 
καί έν γένει λειτουργίας αυτού, θέ
λουσι κανονισθήι διά Βασ. Διατάγ
ματος, προτάσει τών υπουργών Συν
τονισμού καί Εθνικής Οικονομίας, 
έκδσθησσμέινου.

3. Δέν κωλύεται ή, δυνάμει τώιν έ
κάστοτε ίσχυουσών γενικών συναλ
λαγματικών διατάξεων, τροπή καί 
έξαγωγή συναλλάγματος, πέραν τής, 
βάσει τού παρόντος νόμου, καθορισθή 
σόμένης.

νΑρθρον 3ον.— Είς τήν περίπτω
ση» τής, κατά τό Σύνταγμα καί τούς 
Νόμους τού Κράτους, άπαλλοτριώσε
ως περιουσιακών στοιχείων έπιχει-» 
ρήσεως, ίδρυθείσης διά μακροπρο
θέσμου έπενδύσεως ξένων κεφαλαίων, 
τό είς δραχμάς προϊόν τής άποζημι
ώσεως δόναται νά μετατροπή, μετ 
άπόφασι.ν τής Επιτροπής ξένων κε
φαλαίων, είς συνάλλαγμα, έπί τή έ- 
πισήμιρ τούτου τιμή, καί νά μετα- 
φερθή, τή αιτήσει τού δικαιούχου, είς 
το εξωτερικόν, έντός έξ μηνών οστό 
τού οριστικού καθορισμού τής άπο
ζημιώσεως τούτης.

Ή ισχύς τού παρόντος νόμου άρ- 
χετοα άπό της δημοσιεύσεως του είς 
τήν Έφημιερίδα τής Κυβερνήσεως».

ΤΑ ΔΑΠΑΝΗΘΕΝΤΑ 
ΥΠΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ 
ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΠΟΣΑ

Κατά τάς έκ Νέας Ύόρκης πληρο
φορίας τό ΰπουργεΐον Εμπορίου τών 
Ήν. Πολιτειών άνεκοίνωσεν δτι τό 
1949 icii Αμερικανοί περιηγηταί & 
ξώδενσαν κατά τά ταξίδια των είς τά 
έξωτερικόν τό πρωτοφανές είς τήν ί 
στορίαν ποσόν τών 695.000 000 δολ 
λαρίων. Τό ολικόν ποσόν αυτό υπερ
βαίνει κατά 100.000.000 δολ. περί
που τό ποσόν πού έξώδευσαν οι Α
μερικανοί περιηγηταί τό 1948 καί 
είναι κατά 44 τοΐς έκατον μεγαλυ- 
τερον τού άνωτάτου ποσού πού έδα- 
πανήθη έντός όνος προπολεμικού έ
τους, ήτοι τών 483.000.000 δολ. τού 
1929.

Τά μεγαλύτερα ποσά έδαπανήθη- 
σαν είς χώρας σννορευούσας ή ευρι
σκόμενός πλησίον τών Ηνωμένων 
Πολιτειών. Οί Άμερικα»νσί τ-αξιδιώ- 
ται τού 1949 έξώδευσαν 280.000. 
000 δολ. είς τόν Καναδόν, 135.000.

000 δολ. είς το Μεξιχόν

Αί σχέσεις μεταξύ έργαζομένων 
καί εργοδοτών εις τάς Ήν. Πολιτείας 
δέν είναι άρκετά γνωστοί είς τήν γη
ραιόν Ευρώπην, — γράφει είς τό τε- 
λευταΐον ψύλλον της ή γαλλική «Έ- 
πιθεώρησις». Καί τούτο επειδή είς 
οΰδέν άλλο κράτος τού κόσμου αί έν 
λόγψ σχέσεις δέν είναι άρμονικώτε- 
ραι. ’Άλλοι άνθρωποι; "Αλλα ήθη; 
θά έρωτήσετε. "Ισως. Τό γεγονός ό
μως είναι οτι ή Αμερική είναι ή χώ
ρα τών τεραστίων αποθεμάτων καί 
τών εφοδίων. Καί ή παραγωγική της 
δύναμις χρονολογείται άπό τού 
1870. Έκ παραλλήλου έσημειώθη έ- 
κεΐ κατά τό διαρρεύσαν χρονικόν διά
στημα μία σημαντική πρόοδος είς 
τήν επιστήμην και εις τήν τεχνικήν 
μηχανικήν, ή οποία ηΰνόησε τούς έρ- 
γαζομένους.

Άπό μίαν έρευναν όμως πού έκαμε 
συνεργάτης τής γαλλικής «Έπιθεω- 
ρήσεως» είς έκατοντάδα περίπου βι
ομηχανιών, τών Ήν. Πολιτειών, διε- 
πίστωσεν, δτι ή άρμανικότης τών 
σχέσεων, μεταξύ έργαζομένων καί έρ- 
γοδοτών είς τήν ’Αμερικήν στηρίζε
ται είς τά ακόλουθα δεδομένα, πού 
αποτελούν τό κοινωνικόν πιστεύω αμ- 
φοτέρων τών μερών;

1) Πρέπει νά ΰπάρχη διαφορά, 
μεταξύ τής παρά τήν καλήν θέλησιν 
αναγνώρισε ως τού συνδικαλισμού 
καί τής ειλικρινούς αποδοχής τών 
επιδιώξεων του. Ή αναγκαστική άνα 
γνώρισις οδηγεί μοιραίως είς σύγ- 
κρουσιν τών δύο μερών, μέ άποάελε- 
σμα τήν μείωσιν τής βιομηχανικής 
παραγωγής, λόγψ απεργιών, άν στα
ρ <χχών, δυσαρεσκειών κλπ.

2) Αλλά καί ή έλλειψίς συγκρον- 
σεων, μεταξύ του κεφαλαίου καί τών 
έργαζομένων, δέν προϋποθέτει μοι- 
ραίως καί τήν αϋξησιν τής βιομηχα
νικής, παραγωγής.

3) Αί άρμονικαί σχέσεις τών δύο 
μερών δέν έξασφαλίζονται μέ προσω
ρινά κατευναστικά μέτρα, ή με πα
ραχωρήσεις, πού δεν έχουν ουσιαστι
κόν χαρακτήρα.

4) Είς κάθε βιομηχανίοη» αί σχέ
σεις μεταξύ υφισταμένων καί προϊ
σταμένων πρέπει νά έχουν ίδιάζοντα 
χαρακτήρα. Δέν είναι δλες οί δου
λειές τό ίδιο.

5) Πρέπει νά ύπάρχη άμοιβαία 
καλή πίστις καί κατανόησις, άμοι- 
βαΐος σεβασμός. Αυτό είναι το πραγ 
μ αττικόν δημοκρατικόν πνεύμα είς 
τάς Ήν. Πολιτείας, δπου ό έργαζό- 
μένος οπτοτελει μίαν ττροσωττικοττϊτα 
και οχι ενα νούμερο.

6) Δέν υπάρχει σήμερα είς τήν 
Αμερικήν κανείς έργάτης ό όποιος 
νά πιστεύη, δτι ή έθνικοποίησις τών 
βιομηχανιών θά έκαλυτερευε την ζω
ήν τού έργαζομένου. Τον έργοδότην 
θά άντικατθιστοΰσε τό κράτος, χωρίς 
τούτο νά φέρη και άνοδον μεγαλι/τε- 
ροτν τού βιοτικού έπιπέδου — αύτό 
πιστεύουν δλοι σχεδόν οι έργαζομο-

7) Είς καμμίαν άπό τάς άμερικα
ν ικάς βιομηχανίας δέν υπάρχει η ά- 
πειλή τής άπεργίας, ή όποια αίωρεΐ- 
ται σχεδόν μονίμως, είς τάς ευρω
παϊκός βιομηχανίας διά πολλούς καί 

διαφόρους λόγους.
A

Ή παγία δμως άπειλή τής άπερ
γίας εις τάς βιομηχανίας τής Ευ
ρώπης — έξακολουθεΐ ό συνεργά
της τής γαλλικής «,Επιθεωρήσεως» 
— ύφίσταται, έπειδή την άπεργί- 
αν τήν κινούν συνήθως, πολίτικοι 
λόγοι καί οί πράκτορες τών διαφό

ρων κομμάτων έκμεταλλεύονται το
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■Μετά τόν τελευταΐον πόλεμον αί 
'Ελληνικοί Τράπεζαν διά νά εξα
πλώσουν τό πεδίον της δράσεώς 
των καί νά αυξήσουν τά κέρδη των, 
ήναγ κάσθησαν νά ιδρύσουν πολλά 
νέα Καταστήματα καί Πρακτορεία, 
όχι μόνον έν Άθήναις καί Πειραιεΐ 
Βΐς μέρη παρουσιάζοντα βιομηχα
νικήν καί Εμπορικήν κίνησιν, αλλά 
καί εις μικράς έπαρχιακάς πόλεις, 
ώς καί εϊς προάστια των ’Αθηνών 
μή έμψανίζοντα άξιόλογον, άπό 
Τραπεζικής πλευράς, ένδιαφέρον.

Βαρυνόμεναι όμως με μεγάλα έ
ξοδα διαχειρίσεως καί μέ διαρκώς 
αύξανόμενον τόν όγκον τών γενι
κών των εξόδων, ήναγκάσθησαν νά 
αρχίσουν μεταξύ των ένα, άνευ 
,^ΐροηγουμένου, συναγωνισμόν, χω- 
γ ,ς καν νά τηρούν τά προσχήματα, 
διεκδικοϋσαι ή μία τήν πελατείαν 
της άλλης, μερικαί δέ έξ αύτών Ι
σως επιδίδονται καί εις παρανό-

γεγονός δτι τό βιωτικόν έπίπεδον 
τού έργαζομένου Ευρωπαίου είναι 
κατά πολύ χαμηλότερον τοΰ ’Αμε
ρικανού έργάτου.

Ό αναρχισμός, μεταξύ τών έρ- 
γαζομένων άφ’ ένός και ό κρατικός 
παρεμβατισμός, μεταξύ τών νομο
θετούν τής εργασίας άφ’ ετέρου, 
είναι γράμμα νεκρόν εις τάς Ήνωμ. 
Πολιτείας. Ή επαγγελματική πρό
οδος — αυτή είναι ό κύριος σκο
πός όλων. Καί άπό τήν προσπάθει
αν αυτήν πηγάζει ή ευημερία — ή 
γενική ευημερία.

Έπ'ι πολλά χρόνια έλέγετο και 
_^γράφετο, ότι ή ’Αμερική είναι ή 
ν Λώρα τής μηχανοποιήσεως τών 

πάντων καί ό άνθρωπος έκεΐ δεν εί
ναι άνθρωπος άλλά μία μηχανή.

Καί όμως έπρεπε νά γίνη ή στε
νή επικοινωνία πού έγινε μεταπολε 
μικώς, μεταξύ τού παλαιού καί τοΰ 
νέου κόσμου, διά νά πεισθώμεν ό
λοι μας, ότι περισσότερον άπό κά
θε άλλην γώροω τοΰ κόσμου τό πρό 
βλήμα τής έργασίας άντεμετωπίσθη 
εις τήν ’Αμερικήν, ώς πρόβλημα 
κατ’ έξοχήν «άνθρώπινον».

Η έργατική οικογένεια έχει τό 
ιδιόκτητον αύτοκίνητόν της, όπως 
τό έχει και ό εργοδότης. Ό εργά
της έχει τό ιδιόκτητον σπίτι του,διά 
τό όποιον έφρόντισαν, έν τινι μέ- 
τρφ και ό έργοδότης, μέ τήν χορή- 
γησιν ειδικού επιδόματος καί μέ 
άλλας διαφόρους παροχάς.

Εις τήν ’Αμερικήν όμως όταν λέ
νε ισότητα κοινωνικήν δέν έννοοΰν 
καί τήν κοσάργησιν τών ειδικοτή
των, τών καθηκόντων καί τών ευθυ
νών ή τής έπιστασίας, ή όποια ά- 
παιτεΐ μίαν αυθεντίαν, μίαν προ
σωπικότητα.

Πολλοί δυστυχώς, πρό πάντων 
εις τήν χώραν μας, προσθέτει τό 
έν λόγφ γαλλικόν περιοδικόν, τόν 
συνδικαλισμόν τόν θεωρούν ώς ένα 
πολεμικόν μέσον, ένφ ό συνδικαλι
σμός είναι κατ’ έξοχήν ένα μέσον 
ειρηνικής έπιτεύξεως τών νομίμων 
έπιδιώξεων τών έργαζομένων.

Τοΰ κ. ΑΝΑΡΕΟΥ ΑΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Γμηματάρχου τής Εθνικής Τροπέζης της Ελλάδος
μους άκόμη ένεργείας διά νά κα
τορθώσουν νά ικανοποιήσουν τάς 
Απαιτήσεις τής πελατείας των.

Είναι ·έν τούτοις φανερόν, ότι ό 
πληθωρισμός αυτός τών Καταστη
μάτων καθόλου δέν συντελεί εις 
τήν βελτίωσιν τής οικονομικής των 
καταστάσεως, λόγω τού όγκου τών 
γενικών έξόδων, τών μισθοδοσιών 
τοΰ προσωπικού, τής φορολογίας 
καί τού περιορισμένου άριθμοΰ τής 
πελατείας, κατανεμημένης μεταξύ 
πολλών Τραπεζών. Τούτο, άλλω
στε, έξόιγεται έκ τών τελευταίων 
μεταπολεμικών ισολογισμών τών 
Τραπεζών, ώς καί άπό τό χαμηλόν 
ποσοστόν, έν σχέσει μέ τήν τρέχου- 
σαν αξίαν, τού διανεμηθέντος μερί
σματος επί τών μετοχών των. Δυ
στυχώς, έξακολουθοΰν νά επιμένουν 
εις τόν δρόμον αυτόν, διότι τείνουν 
νά έπιδείξουν τήν Ισχύν των μέ τόν 
άριθμόν τών Καταστημάτων των, 
τόν όποιον διαρκώς διαφημίζουν.

"Ας μάς έπιτραπή νά νομίζωμεν, 
ότι άταξία καί προχειρότης Επικρα
τεί, ώς έπί τό πλεΐστον, εις τό Ε
σωτερικόν έκάστης Τραπέζης, ό
πως Επικρατεί καί εις όλόκληρον 
τόν Τραπεζικόν μας όργανισμόν, 
μή κατορθώσαντα άκόμη νά προ- 
σαρμοσθή άπολύτως εις τά σύγχρο
να προβλήματα. Δέν παρήλθεν ά
κόμη μήν, άφ’ δτου έδιαβάσαμεν 
εις τόν ήμερήσιον τύπον, ότι άφίχ- 
θη εις τήν πόλιν μας ό ’Αντιπρόε
δρος τής Φέντεραλ Ρηζέρβ Μπάνκ 
κ. Τζών (;), όπως μελετήση τό ί- 
σχΰον σήμερον έν Έλλάδι Τραπε
ζικόν σύστημα καί υπόδειξη κυρί
ως, τόν τρόπον τής μειώσεως τών 
γενικών έξόδων.

*0 Ιδιος συναγωνισμός, ό όποιος 
διενεργεΐται μεταξύ τών Τραπεζών 
καί ό όποιος καθίσταται όσημέραι 
ζωηρότερος, παρατηρεΐται άκόμη 
καί μεταξύ τών διαφόρων Καταστη
μάτων, Τμημάτων καί Υπηρεσιών 
τής Ιδίας Τραπέζης. Οί περισσότε
ροι Προϊστάμενοι τών Υπηρεσιών, 
φοιτήσαντες εις τό προπολεμικόν 
σχολεΐον, δεικνύουν Ιδιαίτερον έν
διαφέρον διά τήν πρόοδον τοΰ Ι
δρύματος, εις τό όποιον ανήκουν. 
Καταβάλλουν κάθε προσπάθειαν 
νά αύξήσουν τόν άριθμόν τών πε
λατών των, έστω καί εις βάρος, έ- 
νίοτε, άλλης Υπηρεσίας τής Τρα
πέζης, τόν άριθμόν τών εισερχομέ
νων καί έξερχομένων έγγραφων, 
τόν όγκον τών καταθέσεων κλπ., 
χωρίς όμως νά άσχολοΰνται καθό
λου μέ τούς κινδύνους τοΰ κόστους 
τής έργασίας καί μέ τόν όγκον 
τών γενικών έξόδων.

Οί άλλοι, εύτυχώς οί όλιγώτε- 
ροι, ζητούν διαρκώς προσωπικόν, 
έξογκώνουν τάς άνάγκας τής Υπη
ρεσίας τών καί τά παρ' αυτών 
πραγματοποιούμενα άποτελέσματα, 
καθηνται χωρίς λόγον πέραν τών 
έργασίμων ώρών προσποιούμενοι, 
ότι έργάζονται, διά νά κάνουν 
τούς άλλους νά πιστεύουν, ότι εί
ναι Απαραίτητοι, 1Η πολιτική αυ

τή, ένθαρρύνεται έξ άλλου καί ά
πό μερικούς Διευθυντάς έλάχιστα, 
άν μή καθόλου, άσχολουμένους μέ 
τό κόστος τών έργασιών καί έχον
τας τήν γνώμην, ότι, αί Ύπηρεσίαι 
πρέπει νά έχουν πάντοτε άρκετόν 
προσωπικόν, διά νά μή τούς λειψή, 
όταν τό χρειασθοΰν κατά τήν παρ’ 
αύτών προβλεπομένην αΰξησιν τών 
έργασιών.

Καί αν μέν κατά τό παρελθόν ή 
πολιτική αύτή, άκολουθουμένη έ- 
νίοτε καί έκ λόγων διαφημίσεως 
τής Τραπέζης, δέν ή το καί τόσον 
έπαχθής λόγω τών μεγάλων κερ
δών, έκ τών όποιων οί μισθοί άπερ- 
ρόφων κανονικόν ποσοστόν, σήμε
ρον τά πράγματα έχουν μεταδληθή 
άρδην. Ό περιορισμός καί ό έλεγ
χος τών πιστώσεων, ή Αναγκαστική 
κατάθεσις εις τό πιστωτικόν ίδρυ
μα ώρισμένου ποσοστού έκ τών κα
ταθέσεων τών Τραπεζών καί οί ά- 
γώνες τού προσωπικού διά τήν ά- 
νύψωσιν τού βιωτικού του έπιπέδου 
έπιβάλλουν μεγίστην σύνεσιν καί 
όρθολογιστικήν όργάνωσιν, ΐνα μή 
κινδυνεύση τό μέρισμα νά άπορρο- 
φηθή άπό τόν διαρκώς αύξανόμε
νον όγκον τών γενικών έξόδων.

Από τόν Απολογισμόν τοΰ έτους 
1949 τής ’Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, βλέπομεν δτι Ενώ τό 
1939 αί δαπάνα, διά τό προσωπι
κόν της (μισθοί, Αποζημιώσεις καί 
είσφοραί εις τά Ασφαλιστικά Τα
μεία) άπετέλουν τό 77% τών γενι
κών έξόδων, τό 1948 Ανήλθον εις 
84% καί τό 1949 εις 85% μέ τάσιν 
Ανιούσαν. ’Ήτοι, Απορροφούν τό 
58%% τών άνεκ καθαρίστων ώφε- 
λειών.

Ορθότατα ό σεβαστός μοι Διοι
κητής κ. Γεώργιος Πεσμαζόγλου 
όμιλε! εις τόν Απολογισμόν του 
τούτον περί όρθολογιστικής όργα- 
νώσεως τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
Μόνον πού θεωρεί τούτην συντελε- 
σθεΐσαν «άφ’ ένός μέν διά τοΰ κτι- 
ριακοΰ καί όργανικοΰ χωρισμού 
τοΰ Κεντρικού Καταστήματος άπό 
τήν Διοίκησιν, άφ’ έτέρου δέ διά 
της μηχανοποιήσεως καί συγκεν
τρώσεις τών λογιστικών Υπηρε
σιών, αί δποΐαι εύρίσκονται ύπό 
μελέτην». Καί ώς πρός μέν τό δεύ
τερον σημείο ν, τής μηχανοποιήσεως 
καί συγκεντρώσεως τών λογιστι- 
κών Υπηρεσιών, συμφωνοΰμεν ά
πολύτως, διότι είχομεν ύπόδείξει 
τούτο άπό τοΰ 1935 καί τό έπανε- 
λάβαμεν δΓ Εγγράφου μας τό 
1947. θά μάς έπιτραπή μόνον νά 
διαφωνήσω μεν εις τόν κτιριαικόν καί 
δργανικόν χωρισμόν τοΰ Κεντρι
κού Καταστήματος άπό τήν Διοί- 
κησιν.

Εκτός, άν δι’ αύτοΰ έσκοπεϊτο 
ή καλυτέρα χρησιμοποίησις τοΰ 
προσωπικού, διά τής συνετής έπι- 
λαγής τόσον τής Διευθύνσεως, όσον 
καί τών στελεχών, ώς καί ή έφαρ- 
μογή οίκονομικωτέρων μεθόδων 
καί μεγαλυτέρας άποδόσεως τών 
υπάλληλων, ή άλλων δεδομένων δυ·

ναμένων νά έπιδράσουν ει^νοϊκώτε- 
ρον έπί τής καθόλου διεξαγωγής 
τής Υπηρεσίας. Διότι είναι άνεπί- 
δεκτον άμφισβητήσεως, ότι ή όρ- 
γανική καί διοικητική μεταρρύθ- 
μισις εις μίαν Τράπεζαν, Αποτελού
σα καί αύτή ένα μέρος τής όλης 
όρθολογιστικής όργανώσεως, θέτει 
Αμέσως πρό τοΰ νέου Διευθυντοΰ, 
τό λεπτότατον πρόβλημα τοΰ προ
σωπικού. ’Εάν εύθύς έξ άρχής δέν 
έξακριβώση τάς ικανότητας καί 
τήν έπάρκειαν τών Προϊσταμένων 
τών Υπηρεσιών, ώς καί τήγ τεχνι
κήν κατάρτισιν καί ψυχοσύιθεσιν 
άκόμη τών ύπαλλήλων, δέν θά δυ- 
νηθή νά έμπνεύση νέαν υπηρεσια
κήν τάξιν καί άγ'ωγήν, Απαραιτή
τους προϋποθέσεις διά τήν έπιτυ- 
χίαν τού, διά τής μεταρρυθμίσεως 
έπιδιωκομένου σκοπού. Κάθε μετα- 
γειεστέρα προσπάθεια άναπροσαρ- 
μαγής τού προσωπικού εις τάς δι
αρκώς έξελισσομένας άνάγκας τής 
ύπηρεσίας καί μεγαλυτέρας άπο
δόσεως αύτοΰ, είναι καταδικασμέ
νη εις Αποτυχίαν.

Κατόπιν τών Ανωτέρω έκτεθέν- 
των, ότι έπιιβάλλεται όρθολογιστι- 
κή όργάνωσις εις τάς Τραπέζας, 
προκύπτουν αυτομάτως τά έξής 
έρωτήματα:

Κατά ποιον τρόπον καί μέ ποια 
μέσα θά πραγματοποιηθή ή όρθο- 
λογιστική όργάνωσις; Ποια μέτρα 
πρέπει νά ληφθοΰν, διά νά μή πέ
σουν μελλοντικώς αί Τράπεζαι θύ
ματα τής ιδίας των μεγαλομανίας; 
Πώς θά σταματήση ό διεξαγόμενος 
μεταξύ των Αχαλίνωτος συναγωνι
σμός καί πώς θά δυνηθοΰν νά άν- 
ταποκριθοΰν εις τόν διαρκώς αύ
ξανόμενον όγκον τών γενικών των 
Εξόδων;

Ώς πρώτον μέτρον, τό όποιον 
νομίζομεν, ότι πρέπει νά ληφθή, 
είναι νά σταματήση τό Εκδοτικόν 
μας ίδρυμα τήν διενέργειαν έργα- 
σ,ών πέραν τών ύπό τοΰ Καταστα
τικού του προβλεπομένων, ώς καί 
ό διεξαγόμενος παρ’ αύτοΰ συνα
γωνισμός πρός τάς άλλας έμπορι- 
κάς Τραπέζας. Επίσης νά παύση 
ή ύποχρεωτική άτοκος κατάθεσις 
παρ αύτώ ώρισμένου ποσοστού έκ 
των καταθέσεων των λοιπών Τρα
πεζών, άντ’ αύτοΰ δέ νά μειωθή τό 
έπιτόκιον καί τό ποσοστόν τών είσ- 
πραττομένων παρά τών Τραπεζών 
προμηθειών έπί τών τοποθετήσεών 
των εις τό έμπόριον καί τήν βιομη
χανίαν.

καταβληθή προσπάθεια, έν 
τώ μέτρα τοΰ δυνατού, περιορισμού 
τοΰ άριθμοΰ τών Τραπεζών διά 
συγχωνεύσεως μερικών έξ αύτών·, 
όπότε θά έπέλθη άφ’ ένός μέν μεί- 
ωσις τών έξόδων διαχειρίσεως (ού- 
χί βεβαίως δΓ άπολύσεως ύπαλλή
λων. άλλά διά τής κανονικής έξό- 
δου αύτών καί μή προσλήψεως νέ
ων) , άφ έτέρου δέ, λόγω τής συγ
κεντρώσεως τής πελατείας εις ό- 
λίγας Τραπέζας, θά διευκολυνθή ή 
χρήσις τοΰ λογιστικού χρήματος

δηλαδή, αί πληρώμαί θά γίνονται, 
κατά τό πλεΐστον, δι’ έπιταγών καί 
ούχί διά μετρητών. ’Οφείλουν αί 
Τράπεζαι, όχι μόνον νά σταματή
σουν τήν ΐδρυσιν νέων Καταστημά
των καί Πρακτορείων, άλλά νά 
καταργήσουν ή νά συγχωνεύσουυ 
τοιαΰτα, όπου αί τόπι καί συνθήκαι 
έπιβάλλουν τούτο, -όπου δηλαδή ύ- 
πάρχουν πολλά Καταστήματα δια- 
ίφόρων Τραπεζών, τά όποια ασχο
λούνται μέ τό ίδιον είδος έργασιών 
ή μέ τήν ιδίαν πελατείοπ·. Εις κάθε 
πόλιν δέν πρέπει νά ύπάρχη είμή 
μόνον ώρισμένος Αριθμός Τραπε
ζών, διαφόρου ειδικότητας, άναλά
γω ς τού όγκου τοΰ πληθυσμού, τής 
περιουσιακής καταστάσεως καί 
τών Ασχολιών τών κατοίκων.

Τά διάφορα κοιτά τόπους Κατα
στήματα τών Τραπεζών, πρέπει νά 
έλθουν εις συνεννοήσεις συνεργα
σίας, νά Εχουν τάς ίδιας ώρας συ
ναλλαγών, νά δίδουν Αμοιβαίας 
πληροφορίας περί όλων τών πε
λατών των, εις τούς όποιους ένερ- 
γοΰν τοποθετήσεις, νά Ανακοινώ
νουν τά όνόματα τών Αποδεκτών 
συναλλαγματικών καί γραμματί
ων, άκόμη δέ νά συνεργάζωνται 
καί εις τήν σύνταξιν τών πιστωτι
κών των καταλόγων.

Πρέπει έπίσης, νά κάνουν Επιλο
γήν τών πελατών των καί νά φρον
τίζουν νά συγκεντρώνουν τάς έργα
σίας των έπί τών καλυτέρων έπι- 
χειρήσεων καί τών προσηρμοσμέ- 
νων εις τάς συγχρόνους άπαιτήσεις 
τοΰ Εμπορίου καί τής βιομηχανίας. 
Εύκταΐον θά ήτο, όπως αί Τρόπτε- 
ζαι καί έν γένει όλαι αί ανώνυμοι 
έταιριαι συντάσσουν κατά τρόπον 
όμοιόμορφον τούς ισολογισμούς 
των, όπότε θά καθίστατο εύχερε- 
στέρα ή μελέτη καί ή σύγκρισις 
τής οικονομικής των καταστάσεως. 
Διότι, συχνότατα, οί ισολογισμοί 
ιδίως τών Εταιριών καί τής ιδίας 
Ακόμη Εταιρίας, συντάσσονται κα
τά διάφορον τρόπον άπό 'έτους εις 
έτος, πραή/μα τό όποιον δυσκο
λεύει τήν μελέτην τής οικονομικής 

■ καταστάσεως μιας Εταιρίας καί 
τήν Εξαγωγήν Ασφαλών συμπερα
σμάτων περί τής έξελίξεώς της.

Τέλος διά νά Ελαττωθούν άκόμη 
περισσότερον αί συνέπειαι τοΰ A 
χαλινώτου συναγωνισμού τών Τρα
πεζών, πρέπει νά Εφαρμόσουν κοι
νούς όρους συνεργασίας, όπως συ- 
νέβαινε καί προπολεμικώς, νά κλεί 
σουν ή νά συγχωνεύσουν μερικά 
Καταστήματά των μή Αποδοτικά 
καί νά προβοΰν εις τήν άναδιοργά- 
νωσιν τών ύπολοίπων.

Εις τάς ’Ηνωμένας Πολιτείας τής 
Αμερικής, οί Προϊστάμενοι τών 

Πληροφοριών έκάστης Τραπέζης 
συνεδριάζουν εις τακτάς ήμερομη- 
νίας. Απαλλάσσουν τάς πληροφο
ρίας καί τάς στατιστικός των, ση
μειώνουν τάς πιθανός Εξασθενήσεις 
ή πτωχεύσεις Επιχειρήσεων, Εξετά
ζουν τήν ποιότητα τών διαφόρων 
υπογραφών καί γενικώς ένημερώ-

(Συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα)
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Μ. ΒΡΕΤΑΝΗ ΙΑ

Ή παραγωγή χάλυβος τής Μ. 
Βρεταννίας, συμφώνως προς Αριθ
μούς δοθέντας νπό τής Βρεταννικής 
’Ομοσπονδίας Σιδήρου καί χάλυβας 
Επέτυχε μεγάλην άπόδοσιν τον πα
ρελθόντα μήνα. Ή έβδομαδιαία άπό- 
δοσις ήτο 319.200 τάν„ άναλογία 
πού αντιστοιχεί μέ έτήσιον παραγω
γήν 16.597.000 τον.,

Ή έβδομαδιαία παραγωγή τον Μά 
ΐσν τού 1949 ήτοι περίπου 315.000, 
δηλ. αναλογία 16.409.000 τον. το
ϊτος, ‘Η σημειωθεΐσα κατά το 1950 
αϋξησις είναι σημαντική. Τον Άπρί 
λιον ό ετήσιος ρυθμός άποδόσεως ή- 
το 16.822.000 τάννοι καί κοττά τους 
τρεις πρώτους μήνας τού 1950 εφθα- 
σε περίπου τά 16.679.000. 01 αριθ
μοί αυτοί είναι πολΰ ενθαρρυντικοί 
δεδομένου οτι ό «στόχος» τής παρα
γωγής διά το 1950 είναι 15% έκα- 
τομ. τόννοι-

τών σχέσεων μεταξύ τών θαλασσίων 
καί έναερίων μεταφορών ."Ηδη έπιζη- 
τοΰν νά λάβουν μέρος εις τήν έξέλι- 
ξιν τών έναερίων μεταφορών καί έ- 
τάχθησαν υπέρ τής ίδρύσεως ειδικού 
τομέως εις τήν όργάνωσι/ν τών Βασι
λικών "Ολλανδικών Έναερίων Γραμ
μών (KLM).

ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

*Η Αίγυπτος κατέβαλεν εις τήν Δι 
εθνή Νομισματικήν Τράπεζαν 8.507. 
929 δολλάρια εις χρυσόν καί δολ- 
λάρια ΗΠΑ εις αντάλλαγμα ίσου πο
σού αιγυπτιακών λιρών, Έκ τής έν 
λόγω ποσότητας 829.766 δολλάρια 
κατεβλήθησαν εις χρυσόν.

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αί έξαγωγαί αυστραλιανού σίτου 
$ίς Ευρώπην κατά τον Μαίαν άνηλθον 
εις 2.276.704 κονϊντάλια έναντι τών 
2.675.573 κατά τόν Μάιον τού προ
ηγουμένου εσυς.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Έκ τών εις χεΐρας τής ’Αμερικανι
κής Κυβερνήσεως στοιχείων προκύ
πτει οτι ή βιομηχανική παραγωγή 
εις Ηνωμένας Πολιτείας έσημέίωσε 
τον ’Ιούνιον ρεκόρ ό δέ αριθμός τών 
έργαζοιμέινων έφβασε τά 61.482.000 
ήτοι ήτο κατά 133.000 μόνον μικρό
τερος τού αριθμού τού ’Ιουλίου 1948 
δτε είχε σημειωθή ό μεγαλύτερος 
αριθμός Εργαζομένων.

Ό δείκτης παραγωγής τής Φέντε- 
ραλ Ρηζέρβ Μπάνκ άνήλθε κατά 
τρεις μονάδας τον Μάιον, ήτο δηλα
δή 193 επί τοΐς έκατόν έν συγκρίσει 
μέ τήν μέσην παραγωγήν τής περιό
δου 1935-39. Έίντός ένός Ετους ό 
δείκτης οβτος ηύξήθη κατά 19 μονά
δας. Συμφώνως πρός τάς ύπαρχου- 
σας έινδείξείς ό δείκτης Ιουνίου θά 
ύπερβή κατά τι έκεΐνον τού ΌκΚω- 
βρίου-Νοεμβρίου 1948 δστις ήτο 
195.

Ή βιομηχανική παραγωγή τών "Η
νωμένων Πολιτειών έσημείωσε στα
θερόν αύξησιν άπό τού παρελθόντος 
Φεβρουάριου. Τόν ’Ιούλιον 1949 ό 
δείκτης βιομηχανικής παραγωγής ή
τα 161 πού θεωρείται καί ώς τά χα
μηλότερου μεταπολεμικόν Επίπεδον.

"Η Φέντεραλ Ρηζέρβ Μπάνκ άνεκοί 
νωσεν οτι ή σημειωθείσα άνοδος τού 
δείκτου βιομηχανικής παραγωγής κα 
τά τό 1950 οφείλεται κυρίως εις τήν 

ΛΟΝΔΙΝΟΝ Ίούλιοίς (Ίδ ύπηρ.) I σί^στν τής παραγωγής χάλυβας, οί- 
Αί έκ Ράττερνταμ πληροφορίαι άνα- I κοδομικών υλικών καί αυτοκινήτων, 
φέρουν οτι κατά τήν γνώμην τών αύ- Τον Μάϊον ή παραγωγή μή άναλωσί- 
τόβι εφοπλιστικών κύκλων έξαιίρε- μων βιομηχανικών ειδών εφθασε τά 
τικώς δυσχερείς ήμεραν Αναμένουν 228% τής περιόδου 1935-39. 
τήν ολλανδικήν εμπορικήν ναυτιλίαν. I Τήν προπαρελθοΟσαν εβδομάδα ή 
Κατά τόν ’Ιανουάριον τού τρέχοντος I παραγωγή χάλυβας ύπερέβη δι* έν- 
Ιτσυς τό σύνολον τού όλλσνδικοΰ έμ- I δεκάτην κατά συνέχειαν έβδομάδα τά 
πορικού στόλου άνήρχετο εις 2.946. Μ 00% τής καθορισθείσης δυναμικό- 
000 τόννων γκρός, δπερ σημαίνει μί- τητός της. Τόν Ιούνιον ή παραγωγή 
ecv αύξησιν κατά 100.000 τόννονς I αυτοκίνητων εφθασεν έβδομαδιαίως 
Εναντι τής προπολεμικής χωρητικό- I τάς 200.000 περίπου μονάδας. Τον 
τητος. Δέον όμως νά σημειωθή οτι I Μάιον, ή παραγωγή μηχανημάτων έ- 
αΰξησις τών πλοίων είναι πεπσλαι- I 
ωμένο’ν γεγονός τό όποιον αυξάνει g 
τά έργστικά Εξοδα καί τά Εξοδα συν- I = 
τηρήσεως. Τό γεγονός τούτο μειώνει I j 
τάς δυνατότητας συναγωνισμού τής g 
ολλανδικής εμπορικής ναυτιλίας με- g 
τά τών ξένων. I g

Παρά τό γεγονός τής αΰξήσεος I g 

τής ολλανδικής καί παγκοσμίου χω- J 
ρητικότητος, έν τούτοι ς -τό ποσοστόν I g 
συμμετοχής τής πρώτης καί τής δεν- I = 
τέρας ένώ προπολεμικώς ήτο 4.390 ^
σήμερον κατήλθεν εις 3.490. I g

’Εκείνο κυρίως πού άνησυχεϊ τούς I ψ 
'Ολλανδούς έφοπλιστάς είναι ή σ’ύξη _ 
σις τών έμπσρικών στόλων τής Γερ- I ^ 
μανίας, Ιταλίας καί ’Ιαπωνίας. I g 

Λαμβ αν© μενού ιπτ5 οψιν του μεγα- I 
λου μέσου δρου τής ήλικίας τών όλ- j 
λανδικών σκαφών, -ιό ποσοστόν τής I g 
άντισικσνομικής συνολικής των χωρη- = 
τικότητος ηύξήθη σημαντικώς άπό | ^ 
τού 1939. Καπά τό Ετος έκεΐνο, τό I g 
ποσοστόν τών ολλανδικών σκαφών I g
τών άνω τών 20 έτών ήτο 16.14% έ- I Μ 

νώ τόν Ιανουάριον τού 1950 τά π ο-1 g 
σοστόν τούτο όινήλθεν εις 22%. Διά I g 
τά έπιβατικά σκάφη μάλιστα τά πο- I --- 
οιαστόν τούτο άνήλθεν άπό τα 12 ο | 
κατά τό 1939 είς 30% κατά τό 1950. I J 

Τά άνωτέρω γεγονότα Εστρεψαν 1 g 
τήν προσοχήν τών "Ολλανδών έφοπλι- I = 
οτών πρός τήν μελλοντικήν έξέλιξιν |

σημείωσεν αύξησιν δι’ εκτον καπά συ 
νέχειαν μήνα.

Λόγω τής μεγάλης αΰξήσεως τής 
ζητησεως οικοδομικού ύλικού, ή παρα 
γωγή τσιμέντου, ΰάλου καί οικοδομή
σιμου ξυλείας έπλησίασε τά καθο- 
ρισθέντα δρια άποδόσεως. "Η ζήτηκ 
σις μή σιδηρούχων μετάλλων ηύξήθη 
λόγω τής αγοράς ύπό της "Ομοσπον
διακής Κυβερνήσεως μεγάλων ποσο
τήτων οικοδομικού υλικού καί μηχα
νημάτων πρός δημιουργίαν απόθεμά 
των.

"Η παραγωγή προϊόντων ΰφαντουρ 
γίας ηύξήθη έλαφρώς, ένώ ή παρα
γωγή προϊόντων έξ Ελαστικού καί 
προϊόντων πετρελαίου Εφθασε τά ά- 
νώτερα έπίπεδα τού Ετους. "Η παρα
γωγή χάρτου καί χημικών προϊόντων

διετηρήθη είς τά δρια άποδόσεως 
τών βιομηχανιών αυτών.

Άπό τού παρελθόντος Ιανουάρι
ου ό συνολικός αριθμός τών Εργαζο
μένων εις ‘Ηνωμένας Πολιτείας ηύ
ξήθη κατά 4.535.000. Αυτή Αποτε
λεί τήν μεγαλντέραν έντός πέντε μη
νών αύξησιν είς περίοδον ειρήνης. Ή 
αύξησις αυτή οφείλεται έξ ολοκλή
ρου είς τήν ζήτησιν έργασίας ύπό 
μαθητών τών σχολείων καί τών κολ- 
λεγίων. Τόν ’Ιούνιον ό Αριθμός τών 
Ανέργων ηύξηθη κατά 327.000, άνελ- 
θόντος ούτω τού συνολικού αριθμού 
τών Ανέργων κατά τόν παρελθόντα 
μήνα είς 3.384.000.

Έν τοΰτοις, ή "Υπηρεσία Άπογρα 
φής τών "Ηνωμένων Πολιτειών άνε- 
κοίνωσεν δτι τόν παρελθόντα μήνα

περισσότεροι μαθηταί τών σχολείων- 
καί τών Κολλεγίων εύραν Εργασίαν 
άπό δ,τι άρχικώς προεβλέπετο. Τόν 
’Ιούνιον 1949, έπί παραδείγματι, ό 
αριθμός τών Ανέργων ΰπερέβη κατα 
489.000 Εκείνον τού προηγουμένου 
μηνός λόγω τής πληθώρας μαθητών 
οί όποιοι έζήτουν εϊτε μόνιμον Εργα
σίαν είτε μόνον προσωρινήν Εργασί
αν διά τάς θερινός διακοπάς.

Σχεδόν δλοι οί μαθηταί τών ’Αμε
ρικανικών Κολλεγίων, ακόμη καί Ε
κείνοι τών οποίων oci οίκογένειαι ευ
πορούν, ζητούν νά έργασθοΰν κατά 
τούς τρεις θερινούς μήνας των δια
κοπών των έφ’ δσον δέν παρακολου
θούν θερινά μαθήματα εις τά διάφο
ρα Κολλέγια ή Πανεπιστήμια. Το- 
αΰτό ισχύει καί διά τάς μαθήτριας.

ΑΝΑΓΚΗ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΣ ΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδας) 

νουν τούς φακέλλους των. Τούτο, 
άν δέν έξουδετερώνη εντελώς, Ε
λαττώνει δμως εις τό έλάχιστον 
τούς κινδύνους επί τών διαφόρων 
τοποθετήσεων καί διευκολύνει ά- 
σφαλιστικάς έταιρίας, ειδικευμέ
νος εις τήν Ενέργειαν άσφαλίσεως 
της πίστεως, νά προβαίνουν είς τήν 
ασφάλειαν τών Τραπεζών κατά τών 
κινδύνων τούτων.

Διά νά άλοκληρώσωμεν δμως 
τήν δρθολογιστικήν όργάνωσιν 
μιας Τραπέζης, δέν είναι άρκετή ή 
κατάργησις ή ή ουγχώνευσις Κα
ταστημάτων, ο δτε ή συνεργασία 
μεταξύ τών διαφόρων Τραπεζών, ή 
ή ένέργεια τοποθετήσεων μόνον είς 
τάς καλύτερον διοικουμένας Επι
χειρήσεις. Πρέπει άκόμη νά μετα- 
βάλωμεν, κατά μίαν λογικήν σει
ράν καί συμφώνως μέ Μν σχέδιον, 
έκ τών προτέρων καλώς μελετημέ- 
νον καί συνδεδεμένον μέ δλας τάς 
"Υπηρεσίας τής Τραπέζης, τό δλον 
τραπεζικόν οικοδόμημα, είς τρόπον 
ώοτε νά δυνηθώμεν, διά της Εφαρ
μογής νέων διουκητικών καί τεχνι
κών μεθόδων, νά έλαττώσωμεν είς 
τό έλάχιστον τό κόστος τών έργα-

καταλλήλου χρησιμοποιήσεως τών I διοικητική; φαίνεται, ώς εν άμελη-
ύπαλλήλων είς έκάστην έργασίαν 
καί διά τών μηχανών, διά τής έφαρ 
μογής δηλαδή τών πλέον οικονο
μικών μεθόδων τόσον είς τό έμψυ
χον, δσον καί είς τό άψυχον υλι
κόν.

Σήμερον κάθε "Τμήμα μιας Τρα
πέζης, πρέπει νά είναι διηρημένον 
είς δύο "Υπηρεσίας: Ή μία νά εί
ναι Επιφορτισμένη μέ τάς συναλλα- 
γάς, μέ τάς έργασίας του Εξωτερι
κού καί νά έχη τήν φροντίδα της 
πραγματοποιήσεως κερδών, ή δέ 
άλλη, νά έλέγχη τήν κανονικότητα 
τών συναλλαγών, νά παρακολουθή 
τήν κίνησιν τών κεφαλαίων, νά 
στέλλη είς τούς πελάτας κανονι- 
κώς καί είς πάσαν κίνησιν αντί
γραφα τοϋ λογαριασμού των, νά 
ύπολογίζη τούς τόπους καί νά Ε
νεργή τάς λογιστικός έγγραφός. 
"Η "Υπηρεσία δηλαδή τών συναλ
λαγών, θά είναι καθαρώς διοικη 
τική, ή δέ "Υπηρεσία τοϋ λογιστη
ρίου τεχνική. Ή σπουδαιότης έκά· 
στης έκ τών δύο "Υπηρεσιών ποι
κίλλει άναλόγως τοϋ Τμήματος τής 
Τραπέζης. "Αλλοτε ή τεχνική Υ
πηρεσία άπασχολεΐ τό μεγαλύτε-

σιών. Τοΰτο θά Επιτευχθή, διά τής|ρον μέρος τοϋ προσωπικού, ένώ ή

τέον παράρτημα της πρώτης καί 
άλλοτε συμβαίνει τά άντίθετον„ 
Οδτω, π. χ. ένώ τό λογιστήριον tp" 
φυλάξεώς τίτλων έχει πολύ ολίγη 
Εργασίαν, καθαρώς τεχνικήν καί 
πρέπει νά άπασχολή πολύ όλίγους 
υπαλλήλους, τό λογιστήριον Κατα
θέσεων έχει σπουδαιοτέραν Εργα
σίαν καί άπασχολεΐ πολλούς υπαλ
λήλους, έν συγκρίσει μέ τήν Υπη
ρεσίαν τών συναλλαγών τών Κα
ταθέσεων, ή όποια άπασχολεΐ πολύ; 
όλιγωτέρους καί είναι μικροτέρας, 
σπουίδαιότητος, έναντι τής Υπηρε
σίας τοϋ λογιστηρίου.

Ή Έπιθεώρησις μιας Τραπέζης». 
πρέπει πρωτίστως νά άπασχολήταί' 
μέ τήν μελέτην τοϋ κόστους έκά- 
στης έργασίας καί δχι μόνον μέί 
τήν έξεύρεσιν τών σφαλμάτων τών 
"Υπηρεσιών διά τήν Επιβολήν κυ
ρώσεων. Άψοΰ προηγουμένως άπει- 
σέλθη είς τό Εσωτερικόν έκάστης:. 
Υπηρεσίας, τής όποιας δχι μόνο? 
θά έικμόιθη λεπτομερώς τήν έργα
σίαν, άλλά καί θά καθορίση τήν· 
γραμμήν, ή όποια πρέπει νά τηρή- 
ται καί θά διάλυση δλας τάς άπο- 
ρίας, πρέπει κατόπιν νά μελετήση;· 
δλα τά στοιχεία πού της είναι χρή-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΑΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
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Δημοσιεύομεν κατωτέρω έπι- 
σκόπησιν των οικονομικών γεγο
νότων τού τελευταίου δεκαπεν
θημέρου.

Κατά το ύπό έπισκόπησιν δε
καπενθήμερον κατετέθησαν δύο 
σοβαρά νομοθετήματα εις την 
Βουλήν, το εν «περί ίδρύσεως 

-Δημοσίας Έπιχειρήσεως Ηλεκ
τρισμού» και το άλλο περί έπεν- 
δύσεως ξένων κεφαλαίων έν Έλ- 
λάδι.

Διά τού πρώτου Νομοσχεδί
ου ορίζεται δτι ύπό την επωνυμίαν 
«Δημοσία Έπιχείρησις ’Ηλεκτρι
σμού» ιδρύεται οργανισμός εις τον 
■όποιον δίδεται τό άποκλειστικόν 
δικαίωμα τής κατασκευής, λειτουρ
γίας καί έκμεταλλεύσεως των υδρο
ηλεκτρικών καί θερμικών εργοστα
σίων παραγωγής ήλεκτρικής ένερ- 
γείας, τού εθνικού δικτύου μεταφο
ράς τού ρεύματος καί τών δικτύων 
■διανομής αυτού εις τά καταναλωτι
κά κέντρα καί τής διαθέσεως καί

πωλήσεως τού παραγομένου ρεύμα
τος·

Ό ιδρυόμενος διά τού νόμου όρ- 
γανισμός αποτελεί δημοσίαν έπι- 
χείρησιν άνήκουσαν έξ ολοκλήρου 
εις τό έλληνικόν δημόσιον δι’ έκδο- 
θησομένων δέ διαταγμάτων θά κα- 
θορισθοΰν αΐ λεπτομέρειαι τής όρ- 
γανώσεώς της. Τό αρχικόν κεφά- 
λαιον τής συνιστομένης Δημοσίας 
Έπιχειρήσεως Ηλεκτρισμού συγ
κροτείται έκ τών εις συνάλλαγμα, 
δραχμάς, μηχανήματα, υλικά καί 
υπηρεσίας κεφαλαίων τού ελληνι
κού προγράμματος άνασυγκροτή- 
σεως.

*0 οργανισμός, δύναται νά προσ 
φύγη εις ΐδιωτικάς πηγάς δανει
σμού καί απαλλάσσεται παντός δη 
μοσίου, κοινοτικού, δημοτικού, λιμε
νικού φόρου, δασμού, τέλους καί 
δικαιώματος ώς καί τών δικαστι
κών καί ταχυδρομικών τελών καί 
απολαύει δλων τών διοικητικών, δι
καστικών καί οικονομικών προνομί

ων τού δημοσίου.
Ή έποπτεία καί έπίβλεψις έπί 

τής Δημοσίας Έπιχειρήσεως Η
λεκτρισμού ασκείται ύπό τού υ
πουργού τού Συντονισμού μετά τού 
συσταθησομένου παρ’ αϋτφ Συμ
βουλίου Ενεργειακής Πολεμικής.

Διά διατοτγμάτων έκδιδομένων 
μετά γνωμοδότησιν τού ανωτέρω 
συμβουλίου δύναται νά ύποκατα- 
σταθή ή Δημοσία Έπιχείρησις Η
λεκτρισμού εις τά δικαιώματα καί 
τάς ύποχρεώσεις ύπαρχουσών δη
μοτικών καί κοινοτικών έκμεταλλεύ 
σεων παραγωγής καί διαθέσεως ή
λεκτρικής ένεργείας.

Διά τού δευτέρου νομοσχεδίου β
ρίζεται δτι εις ξένα κεφάλαια είσα- 
γόμενα εις την Ελλάδα καί τοπο
θετούμενα παραγωγικώς είτε ύπό 
την μορφήν συστάσεως νέων έπιχει 
ρήσεων είτε ύπό μορφήν συμμετο
χής εις τό κεφάλαιον ύφισταμένων 
επιχειρήσεων είτε ύπό μορφήν δα
νεισμού, παρέχονται πλεονεκτήμα-

σιμα, διά την έξεύρεσιν τού κό- 
z '-'τους της έργασίας. Χάρις εις τήν 

-ργασίαν της αυτήν, πρέπει νά γνω 
-ρίζη πόσον στοιχίζει ή είσπραξις 
τών τοκομεριδίων, ή άποστολή άν- 
τιγράφου λογαριασμού, ή άπόδο- 
•σις χρεογράφων, ή πληρωμή μιας 
Εντολής κλπ. Μετά τήν έργασίαν 
•αύτήν θά προσαρμόση τά ποσοστά 
τών -ηρσμηθειών άναλόγως μέ τό 
-κόστος έκαστη ς έργασίας- Τέλος, 
-εις τήν Έπιθεώρησιν πρέπει νά ά- 
νατεθή ή έργασία τής μετατροπής 
καί τελειοποιήσεως τής τραπεζικής 
■τεχνικής. Εις τήν Εθνικήν Τράπε
ζαν όρθώς έχει άνατεθή προ πολ
λών έτών δ ρόλος αυτός εις τό 
Τμήμα Ώργανώσεως τής ΊΕπιθεω- 
ρήσεως, άδιάφορον άν οί έκάστοτε 
Διευθυνταί δέν κατέβαλλαν τήν δέ
ουσαν προσοχήν, διά νά φέρουν εις 
πέρας τήν Αποστολήν των, διότι I- 

^σως δέν ή σαν έπαρκώς προπαρε- 
^ σκευασμένοι πρός τούτο. Ένω π.χ. 
■θά έπρεπε νά ή σαν οί προπαγανδι- 
σταί τής μηχανοποιήσεως τής Τρα- 
πέζης, δχι μόνον δέν τό έκαμαν, 
Αλλά άντέδρασαν μετά φανατισμού 
εις τάς ύποδείξεις άλλων υπαλλή
λων καί έπέμειναν εις τήν διατή- 
ρησιν τών κατάστιχων, τά όποια 
λόγω τοΰ διαρκώς αύξανομένου 
όγκου τών έργασιών κατέστησαν 
δύσχρηστα, άπήτουν πολλούς υπαλ
λήλους κάί δέν ήδύναντο πλέον νά 
■άνταποκριθοΰν εις τάς συγχρόνους 
■Απαιτήσεις. Άντιληφθέντες, τελι- 
κώς, τά μεγάλα πλεονεκτήματα 
πού μηχανογραφικού συστήματος 
(ταχύτης καταχωρίσεως, ταχύτης 
βπολογισμοϋ, έλάττωσις τοΰ άρ,θ- 
μοΰ τών έγγραφών, ταχείς έλεγ
χοι, Αποφυγή λαθών, οικονομία 
προσωπικού κ.λ.π.), ήναγκάσθησαν 
νά υποχωρήσουν καί ούτως, έτέθη- 
■σαν αι βάσεις τής όρθολο.γιστικής 
όργανώσεως εις τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν, ή όποια κατέχει σήμερον 
τήν πρώτην σειράν εις μηχανικόν 
έξοπλισμόν.

Τό έφαρμοζόμενον σήμερον κατά 
τό πλεΐστον εις τάς 'Ελληνικός 
Τραπέζας μηχανογραφικόν σύστη
μα, συνίσταται εις τήν χρησιμοποί- 
ησιν έντυπων, συνδυασμένων εις 
πολλά φύλλα, τά όποια έπιτρέπουν

τήν σύνταξιν πολλών λογιστικών 
πράξεων, έκάστου έξ αυτών προο- 
ριζομένου διά τήν Υπηρεσίαν, τήν 
όποιαν Αφορά ή έγγραφή. Ουτω, 
δι’ ένός κτυπήματος εις τήν γρα
φομηχανήν, έπιτυγχάνεται ή σύντα
ξις τής έπιστολής, ή όποια θά Α
ποστολή έίς τόν πελάτην, τά δέ 
άλλα Αντίτυπα, καλούμενα λογι
στικά δελτία, χρησιμεύουν διά τήν 
σύνταξιν τής λογιστικής πράξεως 
(συμψηφισμού) καί Αποστέλλονται 
έίς τάς Υπηρεσίας, τάς όποιας Α
φορά ή λογιστική πράξις. Διά τοΰ 
τρόπου αύτοΰ έπετεύχθη οικονομία 
έγγραφων, Ακρίβεια ή όποια σπα- 
νίως έπετυγχάνετο προηγουμένως 
καί άπεφεύχθησαν τά λάθη. Από Α
προσεξίας τοΰ ύπαλλήλου.

Τό μόνον μειονέκτημα πού πα
ρουσιάζει τό σύστημα αύτό, έγκει
ται εις τό δτι γίνεται μεγάλη σπα
τάλη έντύπων καί δτι βραδύνει 
κάπως ή διεκπεραίωσις τής Αλλη
λογραφίας, ή όποια Αποστέλλεται 
έίς τό τμήμα διεκπεραιώσεως μετά 
τήν ένέργειαν τών λογιστικών πρά
ξεων καί τοΰ έλέγχου,

’Ήδη Από τού 1935, δλαι αί Εό- 
ρωπαϊκαί Τράπεζαι κάμνουν χρή- 
σιν τών ήλεκτρικών στατιστικών μη
χανών, αί όποΐαι πρό πολλών έτών 
είχον τεθή εις έφαρμογήν εις τάς 
Ηνωμένας Πολιτείας τής ’Αμερι
κής. Διά τών μηχανών αυτών είσ- 
ήχθη έν νέον σύστημα διοικητικής 
καί λογιστικής όργανώσεως καί έ- 
πραγματοποιήθησαν τεράστιοι πρό
οδοι εις δλον τό τραπεζικόν οικο
δόμημα, διότι Αντικατέστησαν τούς 
Έπιθεωρητάς, τούς Έλεγκτάς τούς 
Ασχολουμένους μέ στατιστικός, 
τούς λογιστάς, κατήργησαν Υπη
ρεσίας, αί όποιοι προηγουμένως 
έθεωρούντο Απαραίτητοι, έμείωσαν 
εις τό έλάχιστον τό κόστος τών έρ
γασιών λόγω τής μεγάλης ταχύτη
τας μέ τήν όποιαν διεκπεραιοΰται 
κάθε έργασία καί γενικώς, προσέ- 
φερον δυνατότητας, αί όποΐαι έφε
ραν έπανάστασιν εις τήν προηγου- 
μένην πρακτικήν.

Ή νέα μηχανογραφική μέθοδος 
παρουσιάζει πρωταρχικόν ένδιαφέ- 
ρον Από διπλής άπόψεως: πρώτον 
Από στατιστικής Απόψε ώς, καί διά

τόν λόγον αυτόν ώνομάσθησαν καί 
στατιστικά! μηχαναί, καί κατά δεύ
τερον λόγον Από Απόψεως λογιστι
κής όργανώσεως. Είς τήν λογιστι
κήν όργάνωσιν, ή μηχανογραφία 
ένδείκνυται μόνον, δταν έχωμεν 'Κα
θημερινώς μεγάλον Αριθμόν έγγρα 
φών ή δταν αί έγγραφοί αύταί 
πρέπει νά άντιπαραβληθοΰν κατά 
έπανάληψιν.

Μέχρι σήμερον αί 'Ελληνικοί 
Τράπεζαι έφήρμοζον μίαν έμπειρι- 
κήν όργάνωσιν κάί άναλόγως τής 
Αναπτύξεως τών έργασιών των ήρ- 
κοϋντο είς τήν αυξησιν τών Υπηρε
σιών των, τήν πρόσληψιν νέου προ
σωπικού, ή είς τήν διεκπεραίωσιν 
τής έργασίας διά συνεργείων καί 
έντατικής έργασίας. Έν τούτοις ή 
καθημερινή μεγάλη αϋξησις τών 
συναλλαγών καί ό πληθωρισμός έ- 
πέφερον άνάπτυξιν είς τάς Τραπε
ζικός έργασίας τ οι αύτην, ώστε έ- 
πέστη πλέον ή στιγμή διά τάς Τρα
πέζας νά μελετηθή έμπεριστατωμέ- 
νως τό ζήτημα τής πραγματοποιή- 
σεως βελτκώσεων είς τήν έσωτερι- 
κήν των όργάνωσιν μέ σκοπόν, δχι 
μόνον τής ταχυτέρας έξυπηρετήσε- 
ως τής πελατείας, άλλά καί διά νά 
σταματήση ή αΰξησις τών δαπα
νών.

Δέν πρόκειται νά έκτάθώμεν εις 
τό παρόν άρθρον μέ τόν τρόπον 
χρησιμοποιήσεις τού συγκροτήμα
τος τών μηχανών αυτών, ούτε καί 
μέ τάς δυνατότητας, τάς όποιας 
μάς προσφέρουν είς τήν διεκπεραί
ωσήν τών πάσης φύσεως Τραπεζι
κών έργασιών, διότι σκεπτόμεθα νά 
πράξωμεν τούτο είς προσεχή μας 
έργασίαν.

Εκείνο, τό όποιον θέλομεν νά το- 
νίσωμεν είναι, δτι μόνον διά συντο
νισμένης όρθολογιστικής όργανώ- 
σεως θά έπιτευχθή ή έλάττωσις τοΰ 
κόστους τών Τραπεζικών έργασι
ών, συνέπεια τής όποιας θά είναι 
ή βελτίωσις τής οικονομικής κατα- 
στάσεως τοΰ προσωπικού καί ή πα- 
ραχώρησις είς τήν πελατείαν κα
λυτέρων δρων.

A. Ζ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Τμηματάρχης ’Εθνικής Τραπέζης 

τής 'Ελλάδος

τα συναλλαγματικής, φορολογικής 
καί δασμολογικής φύσεως.

Διά τού νομοσχεδίου δίδεται είς 
τήν Τράπεζαν τής "Ελλάδος παρά 
τοΰ δημοσίου έντολή δπως χορηγή 
έκάστοτε τό άπαιτούμενον συνάλ
λαγμα διά τήν έξυπηρέτησιν τών 
τοποθετούμενων παραγωγικώς κεψα 
λαίων καί πρός τούτο συνιστοπαι 
παρ’ αύτή ειδικός λογαριασμός ά- 
σφαλείας.

Περαμτέρω προβλέπεται ή έκδο- 
σις διαταγμάτων, διά τών όποιων 
θά καθορισθοΰν τά τών συναλλαγ
ματικών, φορολογικών, δασμολογι
κών καί άλλων Απαλλαγών ή διευ
κολύνσεων τών τοποθετούμενων, τά 
τής εισαγωγής καί έπανεξαγωγής 
αυτών, καθώς καί τών μερισμάτων 
καί κερδών, τών κεφαλαίων κλπ. ώς 
καί διά συναλλαγματικών πόρων 
τροφοδότησις καί ή λειτουργία τοΰ 
συνισταμένου παρά τή Τραπέζη 
τής Ελλάδος ειδικού λογαριασμού 
ασφαλείας.

Λ
Άνηγγέλθη τηλεγραφικώς έξ Ού- 

άσιγκτων, δτι ύπεγράφη ή σύμβα- 
σις διά τήν έκτέλεσιν τών έργων 
έξηλεκτρισμοΰ μεταξύ Αντιπροσώ
πων τής Ελληνικής Κυβερνήσεως 
καί τής ΕΜΠΑΣΚΟ. Ή συνολική 
δαπάνη τών έργων ύπολογίζεται είς 
206 έκατομμύρια δολλάρια.

Είς τήν Κυβέρνησιν έλήφθησαν 
πληροφορίαι έκ Παρισίων δτι δ 
’Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οίκονομι 
κής Συνεργασίας ένέκρινεν ώς με
ρίδων τής Ελλάδος Από τήν έμμε
σον βοήθειαν κατά τό Αρξάμενον 
τρίτον έτος έφαρμογής τού Σχεδί
ου Μάρσαλ τό ποσόν τών 115 έ- 
κατομ. δολλαρίων, έναντι τών 1*0 
έκαμ. δολλαρίων πού είχε ζητήσει 
ή Ελλάς. Ή 'Ελληνική Αντιπροσω
πεία θά έπιμείνη εις τήν αυξησιν 
τού έπιδικασθέντος μεριδίου, δο- 
θέντος δτι καί κατά τό παρελθόν 
έτος μάς έχορηγήθη έμμεσος βοή
θεια 115 έκοπομ. δολλαρίων έπί- 
σης, ένφ έν τώ μεταξύ ηύξήθησαν 
αί είσαγωγαί μας Από τάς χώρας 
τάς μετεχούσας τού Σχεδίου Μαρ- 
σαλ. Φόβοι ύπάρχουν έπίσης δτι 
καί ή άμεσος βοήθεια θά πεοωρ ι- 
σθή Από 146 εκατό μ. δολλάρια, 
πού εΐχεν άρχικώς όρισθή εις 130 
έκατ· δολλάρια, λόγφ τής περικο
πής κατά 10 % ύπό τής ’Αμερικα
νικής Γερουσίας τού προοριζομένου 
διά τό σχέδιον Μάρσαλ ποσού.

'Η Μεγάλη Βρεταννία έθεσεν είς 
τήν διάθεσιν τής Ελλάδος 2.000. 
000 λίρας στερλίνας δΓ είσαγω- 
γάς, μέχρις δτου τεθή είς λειτουρ
γίαν τό νέον σύστημα τών ένδοευ- 
ρωπαϊκών πληρωμών. Έπίσης πα- 
ρεχώρησεν είς τήν χώρας μας συμ- 
πληρωμοτπκήν έμμεσον βοήθειαν 
7,5 έκατομ. δολλαρίων διά τό λή- 
ξσν οίκον, έτος.

Α
ΔΓ Αποφάσεως τού κ. Τσουδε- 

ροΰ τό γνωμοδοτικόν συμβούλων 
τοΰ υπουργείου Συντονισμού, συμ- 
φώνως πρός τόν Νόμον περί όργα
νώσεως τού ύπουργείου Συντονι
σμού Απετελέσθη κατά τό οικονο
μικόν έτος 1950 — 51 έκ τών κά
τωθι τακτικών μελών: τοΰ υπουρ

γού Συντονισμού, ώς Προέδρου, 
τού Διοικητοΰ τής Τραπέζης τής 
Ελλάδος Γ. Μαντζαβίνου, τοΰ κα- 
θηγητοΰ τοΰ Πολυτεχνείου, Κ. Γου 
ναράκη, τοΰ τέως Προέδρου τοΰ 
’Οργανισμού Άνασυγκροτήσεως Λ. 
Δημητρακοπούλου, τού καθηγητοΰ 
τής Πολιτικής Οικονομίας τοΰ Πα
νεπιστημίου ’Αθηνών, α. Ζολώτα, 
τού Συντονιστού Έφαρμογής Σχε
δίου Άνασυγκροτήσεως Κ. Α. Δο- 
ξιάδη καί τοΰ Μηχανικού, Γενικοί) 
Γραμματέως ύπουργείου Οικονομι
κών, Γ. Παππά·

Διά τήν Αναπλήρωσιν Απάντων 
ή κωλυομένων τακτικών μελών ώρί- 
σθησαν διά τό οικονομικόν έτος 
1950—51 τά κάτωθι Αναπληρωμα
τικά μέλη : I. Παρασκευόπουλος, 
Καθηγητής, Λ. Ζέρβας, Καθηγητής 
Πανεπιστημίου, X. Εύελπίδης, Κα
θηγητής.

Γενικός Γραμματεύς τοΰ Συμ
βουλίου όρίζεται ό κ. Σ. Άγαπητί-
δης-

Ό Καθηγητής κ. 1. Παρασκευό
πουλος δέν Απεδεχθη τόν διορισμόν 
του.

«&
Ό ύπουργός του Συντονισμού 

κ. Τσουδερός ύπεγραψεν Απόφασιν 
διά τής όποιας ορίζονται τά τοΰ 
καταρτισμού τοΰ Προγράμματος 
Άνασυγκροτήσεως τόσον τοΰ τρέ
χοντος έτους, δσον καί τοΰ επομέ
νου, τελευταίου τοΰ Σχεδίου Μάρ
σαλ. Διά τής ιδίας Αποφάσεως κα
θορίζονται και τά τοΰ καταρτισμού 
ένός προγράμματος διά τά έτη 
1952 — 53, 1953—54, καί 1954 
—55. Τό τελευταων τούτο πρό
γραμμα έζήτησεν Από τάς συμμετε- 
χούσας είς τό Σχέδιον Μάρσαλ χώ
ρας ό οργανισμός Εύρωπ. Οικονόμε 
Συνεργασίας έπί τή προόψει τής έν 
δεχομένης παρατάσεως τής παρο
χής βοήθειας, έκ μέρους τών Ηνω
μένων Πολιτειών πρός τήν Ευρώπην 
καί μετά τήν έκπνοήν τού Σχεδίου 
Μάρσαλ, δηλαδή μετά τήν -30ήν 
’Ιουνίου 1952·

%
Τό Συμβούλων ’Εξωτερικού Εμ

πορίου άπεφάσισε τήν έπιδότησιν 
τών είς τήν Αγγλίαν έξαγομένων 
καπνών μέ ποσοστόν 25 % και τών 
είς Αίγυπτον έξαγομένων μέ ποσο
στόν 30 %. "Ή δαπάνη δά άνέλθη 
είς 25 έκατομμύρια δραχμάς καί 
θά βαρύνη τόν Προϋπολογισμόν.

Κατά τό διαρρεΰσαν δεκαπενθή
μερον συνεκροτήθησαν Αλλεπάλλη
λοι συσκέψεις όλων τών αρμοδίων, 
πρός Αντιμετώπισιν τοΰ προβλήμα
τος τής έξαγωγής τών προϊόντων 
μας σταφίδας, οίνου, χαρουπιών 
καί σταφυλών. Είς τήν Κυβέρνησιν 
ύπεβληθησαν τά πορίσματα τών 
συσκέψεων. Αναμένεται δέ νά έκδη- 
λωθοΰν τά σχετικά κυβερνητικά μέ
τρα.

Η ΖΑΚΧΑΡΙΣ 
ΚΑΙ Η ΟΡΥΖΑ

Μεταξύ τών αρμοδίων υπουργών 
συνεχίζονται αί συνεννοήσεις διά τήν 
λήψιν αποφάσεως περί άποδόσεως 
είς τό ιδιωτικόν έμπόριον τής ζακχά- 
ρεως καί τής δρύζης, διά νά έξασφα- 
Χισθτι ό κανονικός εφοδιασμός τής 
άγοράς μέ τά είδη τούτα.
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Η ΕΠΙΑΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΙΕΟΗΟΥΣ ΕΜΠΟΡ. ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Του ουν€ργάτου μας κ, Π. ΤΖ0ΥΝΑΚ0ΥΤο πλέον ένδισφέρον θέμα, γύρω 
όπτο τό όττοϊον άμείωτος διετηρήθη 
ή ττροσοχή των διεθνών ναυτιλια
κών κύκλων, συνεπώς δέ καί τοΰ
έλληνικοΰ εφοπλισμού, υπήρξεν ο 
ένδεχόμενος έπί ·έής ναυτιλίας αν
τίκτυπος έκ τοΰ πολέμου εις την 
Κορέαν. Πρώτον, άλλα καί κεφα
λαιώδους σημασίας συμπέρασμα 
άπό τήν μέχριτοϋδε πορείαν τών εχ
θροπραξιών εΐνε δτι ό πόλεμος εις 
την Κορέαν επιμηκύνεται δι’ άόρι- 
στον χρονικόν διάστημα. Δεύτερον 
συμπέρασμα έγκειται είς τον υφι
στάμενον βάσιμον κίνδυνον εύρυτέ- 
ρας περιπλοκής, πού θά ώδήγει μοι 
ραίως εις ένα τρίτον παγκόσμιον 
πόλεμον.

Ή ευπαθής ναυτιλιακή βιομηχα
νία, κινούμενη — ώς γνωστόν — 
εις τό πλαίσιον τής διεθνούς μετα
φορικής έργασίας, άπετέλεσεν ανέ
καθεν τό βαρόμετρον διά τάς πιθα- 
νάς τών διεθνών πραγμάτων εξελί
ξεις, ίδίφ δέ εις τάς περιπτώσεις 
ενόπλων συρράξεων. Παν δ,τι πα- 
ρετηρήθη κατά τούς δύο πρώτους 
παγκοσμίους πολέμους, έπαναλαμ- 
6άνεται καί σήμερον μέ άκρίβειαν 
μαθηματικήν. Ή Ναυτιλία, άντιμε 
τωπίζουσα τά γεγονότα και τάς 
αύριανάς πιθανότητας, παρασκευά 
ζεται άπό τοΰδε διά τήν άντιμετώ- 
πισιν τής θυέλλης.

Συμφώνως προς τάς διαβιβαζο- 
μένας προς τά έλληνικά εφοπλιστι
κά γραφεία έκθέσεις τών άντιπρο— 
σώπων των έν Λονδίνω και Νέςτ Ύ- 
όρκη, διεκόπησαν τελείως σχεδόν 
αί πωλήσεις πλοίων. "Οσαι έταιρί- 
αι εΤχον άποφασίσει νά πωλήσουν 
τά παλαιοτέρας ηλικίας σκάφη των 
άπέσυρον τάς διαταγάς των άπό 
τήν άγοράν τών μεταχειρισμένων 
πλοίων, μέ τήν δήλωσιν, δτι ή πα
ρούσα διεθνής κρίσις δέν έπιτρέπει 
μείωσιν τής χωρητικότητός των. 
Κατόπιν τούτου αί άξίαι τών φορ
τηγών πλοίων ήρχισαν νά άκολου- 
θοΰν τήν γνώριμον άνατιμητικήν 
κλίμακα τών άνωμάλων περιστάσε
ων. Άναφέρονται πλεΤστα δσα συγ 
κεκριμένα παραδείγματα, άντιπρο

δείγμα άναφέρεται και είς τήν κα
τωτέρω περίπτωσιν: Τά 1946 (τέρ
μα) ήγοράσθησαν παρά τής 'Ελ
λάδος έπί πιστώσει 100 λίμπερτυς 
άντί τιμής γύρω τών 600.000 δολ- 
λαρίων, μέ εικοσαετή, περίπου, τήν 
έξόφλησιν. Τό 1947 (’Ιούνιον) λίμ
περτυς ύπό παναμαϊκήν σημαίαν 
έφθασαν νά πωλούνται άντί τιμής 
μέχρι καί 780.000 δολλαρίων, ένώ 
τά αύτά σκάφη προ τριμήνου ύπε- 
τιμήθησαν μέ τήν πτώσιν τών 
ντύλων) εις τόσον βαθμόν, ώστε νά 
προσφέρωνται άντί 380.000 δολλα
ρίων. Προκειμένου μάλιστα περί έ- 
νυποθήκου «λίμπερτυς», ύπό τήν ά- 
μερικανικήν σημαίαν, είχε σημειω- 
θή καί ή άκόλουθος — άληθώς κα
ταπληκτική — περίπτωσις: Ό πω- 
λητής ’Αμερικανός ώφειλεν είς τό 
’Αμερικανικόν Δημόσιον 282.000 
δολλαρίων, άπό τήν έπί πιστώσει 
άγοράν ενός λίμπερτυ. ’Επειδή οί 
ναύλοι έπεσαν καί ό ’Αμερικανός έ- 
φοπλιστής έζημιώνετο, έπώλησε τό 
πλοΐόν του είς έτερον ’Αμερικανόν 
εφοπλιστήν άντί τιμής 275.000 δολ 
λαρίων! .· Καί επειδή ώφειλεν είς 
τό ’Αμερικανικόν Δημόσιον 282.000 
δολλαρίων, έμέτρησεν ό πω- 
λητής είς τον άγοραστήν καί 
7.000 δολλάρια προς κάλυσιν τής 
διαφοράς τού χρέους του!... Δύο— 
τρεις μήνας άργότερον, μετά τήν 
άνωτέρω περίπτωσιν, έπωλήθησαν 
σκάφη τού τύπου «λίμπερτυ», άντί 
μόνον 265.000 δολλαρίων, ένφ μετά 
τήν κήρυξιν τού έν Κορέςχ πολέμου, 
έπωλήθη σκάφος τοΰ ίδιου τύπου 
άντί τιμής 400.000 δολλαρίων. Εί
ναι τόσον έξόφθαλμος ή διαφορά, 
ώστε νά περιττεύουν τά σχόλια.

Πέραν όμως τής άνατιμήσεως 
τών άξιών τών πλοίων, παρετηρήθη 
καί άνατίμησις τών ναύλων καί τών 
τιμών τών χρονοναυλώσεων διά συ
νεχή ταξίδια. Προ τής Κορέας, ήτο 
ένας εφοπλιστής εύτυχής, έάν έναύ- 
λωνε τό πλοϊον του διά φόρτωσιν 
’ I ανουαρίου — Φεβρουάριου 1951. 
Σήμερον, κανείς δέν προσφέρει τό

Η ΕΜΠΟΡΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΑΝΗΓΥΡΙ! ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ

τβς πρώτας μόίχας είς τήν Κορέαν, 
δτι θά άποσταλοΰν έκεΐ εξ πλήρεις 
άμερικανικαί μεραρχίαι. Σημαίνει 
τούτο, δτι διά τήν μεταφοράν των 
άπό τάς άμερικανικάς άκτάς τοΰ 
Βορείου Ειρηνικού είς τά υδατα τής 
Απω ’Ανατολής θά χρειασθούν — 

πέραν τών μεταγωγικών διά τούς 
στρατιώτας — καί 75 φορτηγά 
τών 10 000 τόννων διά τον άνεφο- 
διασμόν των. Οί αρμόδιοι ’Αμερικα
νοί έζήτησαν χωρητικότητα άπό τήν 
έλευθέραν άγοράν, έναύλωσαν δέ 
μέχρι τής στιγμής ικανόν άριθμόν 
άμερικανικών μόνον πλοίων προς 
2.000 δολλάρια ήμερησίως, προκει 
μένου περί σκαφών τύπου «Βίκτο- 
ρυ» καί προς 1200 δολλάρια, προ
κειμένου περί σκαφών τύπου «Λίμ
περτυ».

Οί ξένοι έφοπλισταί προέβαλον 
μεγάλος άξιώσεις, αΐτινες καί έκρί- 
θησαν άπαράδεκτοι, δι’ δ καί δέν 
έπραγματοποιήθησαν χρονοναυλώ- 
σεις. ’Εν τφ μεταξύ ήρχισεν ή κινη- 
τοποίησις τού κρατικού έφεδρικοΰ 
έμπορικοΰ στόλου τών Ηνωμένων 
Πολιτειών άπό τά άγκυροβόλια άρ- 
γίας τής άκτής τοΰ Ειρηνικού. Πε
ρί τά έξήκοντα σκάφη διαφόρων με
γεθών καί τύπων άπεσύρθησαν άπό 
τήν «ναφθαλίνην» καί ήδη ύφίσταν· 
ται άπαραιτήτους τινάς έπισκευάς, 
Τνα έπανδρωθοΰν καί τεθούν συντό- 
μως έν ύπηρεσίφ. Παρά τό γεγονός 
τούτο αί ύπερβολικαί άπαιτήσεις 
τών ξένων πλοιοκτητών καί ή έμμο
νή των είς αύτάς συνετέλεσαν είς

ΛΟΝΔΙΝΟΝ 'Ιούλιος (Ίδίύπηρ.) 
Κοπά τούς ένταύθα έμποροδιομηχανι 
κούς κύκλους, οί δρετοιννικοϊ διομη- 
χοτνικοί καί έμπορικοί οίκοι θά έκ- 
θέοουν πλουσ ι ωτάτηιν συλλογήν τών 
προϊόντων των εϊς τό Διεθνες Πε
ρίπτερον τής έμποροδιομηχανικής 
πανηγύρεως τής Κόπρου,ή όποια προ 
κειται νά άνοιξη τήν 19ην Αύγου
στού είς Λευκωσίαν.

Αί ληφθεΐσαι έκεΐθεν πληροφορί- 
σι άναφέρουν ότι τά 75 % των πε
ριπτέρων έκλείσθηστχν ήδη ύπό τών 
τοπικών άντιπροσώπων δρεταννικών

ων Είς τήν έμποραδ ι ομηχαν ι κήν

πανήγυριν τής Κύπρου νά έκτεθοΰν 
έκεΐ άμερικανικά, γερμανικά. ιταλι
κά, γαλλικά, αιγυπτιακά καί συρια- 
κά προϊόντα. Πιθανόν νά μετάσχουν 
ό Λίβανος και τά ’Ισραήλ.Οί Τούρκοι 
διομήχανοι έκλεισαν ήδη ένα έκ τών 
μεγαλύτερων καί κυριωτέρων.

Τά βιομηχανικά καί βιοτεχνικά 
προϊόντα έκ Κύπρου θά έκτεθοϋν είς 
τό μεγαλύτερον περίπτερον τής Πα
νηγύρεως τό όποιον κατά τά παρελ
θόντα έτη έπεσκέφθησαν άνω τών 
100.000 έπισκεπτών. Εφέτος έλπί- 
ζεται δτι ό άριθμός ούτος θά διπλα- 
σιασθή.

·■····■■»·

διά τήν "Απω Άνοσολήν ίδίςι.
Τονίζεται, δτι εύρίσκονται είς 

πλεονεκτικήν θέσιν τά δεξαμενό
πλοια. Ή εντατική κίνησις τών σκα 
φών τοΰ 7ου άμερικανικοΰ στόλου 
σημαίνει συνεχή άνεφοδιασμόν του 
μέ υγρά καύσιμα. Διά τήν έξασφά- 
λισιν τοΰ έν λόγφ άνεφοδιασμοΰ 
συντόμως θά παραστή άνάγκη, δ- 
πως τό άμερικανικόν ΝαυαρχεΤον 
προσφύγη είς τήν ναύλωσιν ίδιωτι 
κών δεξαμενοπλοίων, μεγάλης χω
ρητικότητας καί υψηλής ταχύτητας, 
προς κάλυψιν τών άναγκών του.

Έν Τφ μεταξύ ή άμερικανική Κυ· 
βέρνησις ήρχισεν έφαρμόζουσα 
σκληρά μέτρα προς έκκαθάρισιν 
τών άμερικανικών πληρωμάτων άπό 
τούς άριστερίζοντας ναυτεργάτας, 
τό δέ γεγονός αυτό άπετέλεσεν άν- 
τικείμενον άλληλοδιαδόχων κατά τάς 
τελευταίας ή μέρας συσκέψεων με
ταξύ τοΰ ‘Αμερικανού υπουργού 
τής Έργασίας άφ’ ένός καί έκπρο- 
σώπων τών έφοπλιστών καί τών ναυ 
τεργατικών ’Οργανώσεων άφ* έτέ-

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Τήν όργάνωσιν τής "Ελληνικής 
συμμετοχής εις τήν έκθεσιν άνέλαδεν 
ό Σύνδεσμος τών ‘Ελλήνων διομηχά- 
νων.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΩΝ 
ΕΙΣ ΔΥΤΙΚΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

Πληροφορούμεθα δτι τό υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας έζήτησ^ι 
δπως ή Δυτική Γερμανία πσραχω- 
ρήση είς τήν Έλλάδο κοντενζάν 
μέχρι 2000 τόννων νωπών σταφυ- 
λών. Είς τήν ώς άνω ένέργεια νπρο- 

| έβη τό υπουργείου λόγφ τής λήξε— 
ως τής μετά τής Γερμανίας συμ
φωνίας καί λόγφ τοΰ έποχιακοΰ 
χαρακτήρας τών σταφυλών, ή έξα- 
γωγή τών όποιων άρχεται άπό τάς 
πρώτας ή μέρας τού Αΰγούστου.

τήν πρώτην άνατίμησιν τών ναύλων, * ρου.

Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ
TQN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

σωπευτικώτερον τών όποίων καί πε- πλοϊον του διά φόρτωσιν Όκτωβρί- 
ρισσότερον χαρακτηριστικόν είναι ου έ. έ., διότι κανείς δέν γνωρίζει, 
τό κατωτέρω: τί. . . , τάξεται ή επιούσα!.

— Τήν έπαύριον τής λήξεως — Ένα άλλο σημεΐον έγκειται είς 
κοιτά τό 1945 — τών έχθροπραξι- τήν άνατίμησιν τών ναύλων έξ ά- 
ών καί ευθύς μετά τήν κατάρρευσιν Φορμής τών καθιερωθέντων πόλε μ ι- 
τής Ιαπωνίας, παναμαϊκόν φορτη- κών άσφαλίστρων καί έξ άφορμής 
γόν 10 000 τόννων φορτίου καί ναυ τών πληρωμάτων, άτι να άπαιτοΰν 
πηγήσεως 1920, έπωλήθη άντί τι- τήν πληρωμήν πολεμικού έπιδόμα- 
μής 750.000 δολλαρίων. Δύο έτη τος, προκειμένου περί ταξιδίων είς 
βραδύτερου, τό αύτό πλοϊον έπωλή- τά έπικίνδυνα ύδατα. Πέραν αύτών 
θη άντί 580.000 δολλαρίων, πρό έ- δμως, έπικίνδυνα ύδατα δέν χαρα- 
ξαμήνου δέ προσεφέρετο άντί 165. κτηρίζονται μόνον οί λιμένες τής 
000 δολλαρίων, χωρίς νά προκαλή εμπολέμου Κορέας, άλλά καί οί λι- 
άγοραστικόν ένδισφέρον. Μετά τήν μένες τής Φορμόζης (έθνικιστική 
εκρηξίν τού πολέμου είς τήν Κορέ- Κίνα), οί λιμένες τής Ερυθρός Ki
ev τό ίδιον πλοϊον, εΰρεθέν είς τήν νας καί οί λιμένες τής Σοβιετικής 
άγοράν προς πώλησιν, έκλείσθη είς Ρωσίας, δπου αί ένδιάμεσοι προ- 
τήν τιμήν τών 250.000 δολλαρίων, σεγγίσεις άπαγορεύονται καί διά 
είς ήν καί έπωλήθη είς ’Ιταλούς, ρητής είς τά ναυλοσύμφωνα ρήτρας, 
Σημειωτέου, δτι έναντι τού 1945, έξαιροΰνται.
τό σκα'φος αύτό είναι σήμερον κατά Πέραν δμως τών έπιφυλάξεων 
πεντε έπί πλέον έτη γηραιότερου, τού ιδιωτικού έφοπλισμοΰ, έρχεται 
όφείλει δέ τώρα νά ύποστή καί τάς καί ή έπίσημος άμερικανική ναυλα- 
δοτπάνας προς άνανέωσιν τής κλά- γορά νά ένισχύση τήν προς τά ά- 
σεώς του. νω πορείαν τών ναύλων. Έδηλώθη

Ετερον χαρακτηριστικόν παρά- είς τήν Ούασιγκτώνα, εύθύς μετά

14 ΙΟΥΛΙΟΥ. Ή Ελληνική Κυ- 
βέρνησις διαψεύδει τά περί δήθεν 
έπιθετικών ένεργειών κατά τής ’Αλ
βανίας. Είς τήν Βουλήν κατατίθε
ται τό πόρισμα τής κοινοβουλευτι
κής άνακριτικής έπιτροπής διά το 
ζήτημα τών υγρών καυσίμων καί 
τήν παραπομπήν τοΰ κ. Χατζηπά- 
νου. Κατηρτίσθη τό πρώτον γνωμο- 
δοτικόν συμβούλιου τού υπουργείου 
Εφοδιασμού.

15 ΙΟΥΛΙΟΥ. Ό άρχιστράτηγος 
κ. Παπάγος όμιλεΐ περί τής άσφα- 
λείας τής χώρας. Οί Βορειοκορεά- 
ται συνεχίζουν τήν προέλασίν των 
είς Ν· Κορέαν. Κηρύσσεται απερ
γία τών πληρωμάτων τών πλοίων 
άκτοπλοΐας. "Ο Πρωθυπουργός κ. 
Πλαστήρας έπιμένει είς τά μέτρα 
έπιεικείας. Δημοσιεύεται εϊδησις 
περί λαθραίας εισαγωγής ωρολογί
ων ύπό διπλωματικού ταχυδρόμου. 
Οί Βορειοκορεάται έγκαθιστοΰν γέ
φυραν έπί τού ποταμού Κούμ.

17 ΙΟΥΛΙΟΥ. Εϊδησις περί κα- 
ταθέσεως τού Προϋπολογισμού πρό 
τής λήξεως τών έργασιών τής Βου
λής. Ή άπάντησις τού Στάλιν είς 
τον Παντίτ Νεχροΰ δέν θεωρείται 
ικανοποιητική. Σύσκεψις διά τάς 
στρατιωτικάς δαπάνας. "Η άπεργία 
τών πληρωμάτων τών σκαφών τής 
άκτοπλοΐας λήγει. Ό Πρωθυπουρ
γός κ. Πλαστήρας δηλοΐ δτι ή Ελ

λάς δέν άπειλεϊται άπό κανένα άλ
λά είναι έτοιμη νά άντιστή έναντίον 
πάσης έπι βουλής.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ. ‘Ορίζονται οί μι
σθοί τών δημοσίων υπαλλήλων- Δη
μοσιεύονται δηλώσεις τού κ. Βενι- 
ζέλου έκ Παρισίων. ’Αναμένεται ή 
άπάντησις τής Ελλάδος είς τον 
ΟΗΕ.

20 ΙΟΥΛΙΟΥ. Οί Βορειοκορεά- 
ται εισέρχονται είς Ταεγιόν. Ό κ· 
Πλαστήρας δέν πρόκειται νά παραι 
τηθή.

21 ΙΟΥΛΙΟΥ. Συγκροτείται συλ 
λαλητήριον διά τήν ένωσιν τής Κύ
πρου. ’Αποστέλλεται ή άπάντησις 
τής Ελλάδος εις τον ΟΗΕ, διά τής 
οποίας γνωστοποιείται ή άποστολή 
έξ άεροπλάνων είς Κορέαν. Ακα
θόριστος παραμένει ή θέσις τοΰ κ. 
Βενιζέλου-

22 ΙΟΥΛΙΟΥ. Ό κ. Πλαστήρας 
άξιοι δπως ό κ. Βενιζέλος καθορι- 
ση τήν στάσιν του. Τελική έπεξερ- 
γασία τού προϋπολογισμού καί μι
σθολογίου.

24 ΙΟΥΛΙΟΥ. Είς κρίσιμου ση- 
μεϊον αί έλληνογιουγκοσλαβ ικαί έμ- 
πορικαί συνάλλαγαί. Τό Συμβού
λιου ’Επικράτειας άκυροι τάς έκ- 
δοθείσας ύπό τού κ. Χατζηπάνου ά
δειας αυτοκινήτων. Ό κ. Βενιζέλος 
δηλοΐ οτι δεν θά μετάσχη προσω- 
πικώς τής Κυβερνήσεως.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΣΤΑΦΥΛΩΝ ΕΙΣ 
ΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑΝ

Είς τό ίλτουργεϊον ’Εθνικής Οικο
νομίας έλήφθησοτν πληροφορίαι κατά 
τάς οποίας ή Σουηδική Κυδέρνησις 
έδέχθη όπως αύξηθή τά κοντενζάν 
ινωπΰν σταφυλών τό προδλεπόμενο*· 
ύπό τής ‘Ελλη νο-σουηδι κής συμφ% 
-νιας άπό 75.000 είς 500.000 κορώ
νας.

Κατά τάς αύτάς πληροφορίας αί 
συνθήκαι διά τήν τοποθέτησιν νωπών 
ελληνικών σταφυλών είς τήν Σουηδί
αν έμφανίζσνται εΰνοϊκαί,αί δέ τιμαί 
κρίνονται ώς ίκανοπαιητικαί.

Η ΙΔΡΥΣΙΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΖΩΤΟΥ

'Η Γενική Συνομοσπονδία τών 
Γεωργικών Συνεταιρισμών συντάσ
σει μελέτην διά τήν προκήρυξιν δια
γωνισμού ίδρύσεως έργοστασίου άζώ 
του.

Διά τήν κάλυψιν μέρους τής άπαι- 
τηθησομένης δαπάνης θά ζητηθή A 
συμμετοχή τών συνεταιρισμένων γε·1 
ωργών, τών γεωργικών άργανώσεων 
καί τής ’Αγροτικής Τραπέζης. Διά 
τά ύπόλοιπον ποσάν οί συνεταιρι
σμοί θά ζητήσουν νά τείις δοθή ύπό 
μορφήν δανείου.

---  · ---
Η ΕΣΟΔΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ

Κατά πληροφορίας έκ Πατρών ή 
έφετεινή έσοδεία τής σταφίδος προ- 
δλέπεται ότι θά άνέλθη είς 80 χιλι
άδας τόννων ήτοι θά είναι μικροτέρα 
τής πέρυσινης.

Έν τώ μεταξύ έγνόσθη ό’τι ’Ιρ
λανδοί έμποροι έξεδήλωσοτν ένδιαφέ- 
ρον διά τήήν άγοράν μεγάλων ποσο
τήτων έλληνικής σταφίδος, προς διά- 
θεσίν εις τήν Ιρλανδικήν άγοράν.


