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Προς την οικονομικήν μας άνόρθωσιν

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΙ
Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΡΟΦΙΜΟΝ ΚΑΙ ΝΗΜΑΤΩΝ

Έπέκταοις των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
και βελτίωσις των μεθόδων

Τι λέγουν τά θετικά δεδόμενα
’Εκ τής έκθέσεως τοΰ υπουργεί- οφείλεται κατά μέγα μέρος εις

ου Γεωργίας προς την Διοίκησιν 
Οικονομικής Συνεργασίας προκύ
πτει δτι ή παραγωγή τής Ελλά
δος εις τρόφιμα και κλωστικάς ί- 
νας αύξάνει σταθερώς. Τό γεγονός 
τούτο δύναται να άποδοθή εις πολ
λούς παράγοντας μεταξύ των όποί 
ων καί ή αΰξησις των καλλιεργού
μενων εκτάσεων καί ή αΰξησις τής 
στρεμματικής άποδόσεως λόγφ έ- 
φαρμογής βελτιωμένων καλλιεργη
τικών μεθόδων καί τής χρησιμοποι- 
ήσεως έντομοκτόνων καί λιπασμά
των, καθώς καί τής λήψεως άποτε- 
λεσ ματ ι κωτέρω ν μέτρων έναντίον 
των ασθενειών τών φυτών. "Ετεροι 
σημαντικοί παράγοντες εις τούς ο
ποίους δύναται ν’ άποδοθή ή αΰξη- 
σις τής παραγωγής είναι ή βάσει 
προκαταρτισθέντος σχεδίου γεωρ
γική άποκατάστασις, ή παροχή πε 
ρισσοτέρων γεωργικών μηχανημά
των καί άροτρ ιόντων ζώων ώς καί 
τό γεγονός δτι μετά τό τέλος τού 
συμμοριτοπολέμου υπάρχουν περισ 
σότεραι διαθέσιμοι έργατικαΐ χεΐ- 
ρες διά γεωργικός έργασίας.

*Η παραγωγή άρτοποιησιμων 
δημητριακών ύπερέβη κατά 27% 
περίπου τήν παραγωγήν 1949 — 
50 καί κατά 12% τήν μέση παρα
γωγήν τών ετών 1935—38. Ό α
ριθμός τών καλλιεργουμένων στρεμ 
μάτων έφθασε εις τά προπολεμικά 
έπίπεδα. Ή παραγωγή μή άρτο- 
τήοιησίμων δημητριακών ύπερέβη 
τήν προπολεμικήν κατά 8% καί κα
τά 12% τήν τοΰ 1949 — 50.

ΟΡΥΖΑ ΚΑΙ ΓΕΩΜΗΛΑ

Ή στρεμματική καλλιέργεια ό- 
ρμζης ηΰξήθη κατά 35% έν σχέσει 
μέ τό 1949 — 50 είναι δέ ήδη 
πενταπλασία τής προπολεμικής. 
Η παραγωγή όρύζης ύπερέβη κα

τά 37% τήν τού 1949 — 50 καί 
είναι σχεδόν άκταπλασία τής προ
πολεμικής.

Η παραγωγή γεωμήλων ύπερέ
βη κατά 170% τήν προπολεμικήν 
καί είναι έλαφρώς άνωτέρα τών 
20% τής παραγωγής 1949 —■ 50. 
Η στρεμματική καλλιέργεια γεω

μήλων είναι κατά 60% άνωτέρα

τήν χρήσιν λιπασμάτων και έντομο 
κτόνων. Ή παραγωγή οσπρίων έ
φθασε τήν προπολεμικήν και ύπερέ 
βη έλαφρώς τήν παραγωγήν 1949 
— 50. Ή παροτγωγή λαχανικών εΐ 
ναι τριπλάσια περίπου τής προπο
λεμικής καί κατά 8% άνωτέρα έ- 
κείνης τού 1949 — 50. Τά διά 
λαχανικών καλλιεργούμενα στρέμ
ματα είναι διπλάσια τών προπο
λεμικών.

Ή παραγωγή γάλακτος καί τών 
προϊόντων αυτού εξακολουθεί νά εΐ 
ναι κατά 10% κατωτέρα τής προ
πολεμικής, άλλ’ ύπερέβη κατά 
13% τήν παραγωγήν 1949—50 
Ή αΰξησις τής παραγωγής όφείλε 
ται εις τήν έπί τή βάσει σχεδίου 
άποκατάστασιν τής κτηνοτροφίας. 
Ή παραγωγή κρέατος υπολείπε
ται κατά 7% τής προπολεμικής εί
ναι δέ κατά 50% άνωτέρα έκείνης 
τοΰ 1949 — 50. Ή παραγωγή έ- 
πιτραπεζίων σταφυλών είναι έλα
φρώς άνωτέρα τοΰ 1 949 — 50 καί 
κατά 4 % άνωτέρα τής προπολε
μικής. Ή αΰξησις οφείλεται κυρί 
ως εις τήν κατά 30% αΰξησιν τής 
άμπελοκαλλιεργείας καί είς τήν με 
γαλειτέραν άπόδοσιν. Ή παραγω
γή σουλτανίνας ύπερέβη κατά 8% 
έκείνην τοΰ 1949 — 50 καί είναι 
σχεδόν ίση μέ τήν προπολεμικήν 
Ή αΰξησις όφείλεται είς μεγαλυ 
τέραν άπόδοσιν τών άμπέλων. Τά 
80% τής παραγωγής σουλτανίνας 
ήτοι 24 περίπου χιλιάδες τόννοι 
θά έξαχθοΰν είς τό έξωτερικόν. Ή 
παραγωγή σταφυλών είναι ίση πε
ρίπου μέ τήν τοΰ 1949 — 50, άλ 
λά κατά 43% κατωτέρα τής προ 
πολεμικής. Ή στρεμματική καλλι 
έργεια έμειώθη κυρίως λόγφ περί 
ορισμού δυνατοτήτων έξαγωγής.

Ή παραγωγή σίτου είναι ίση μέ 
τήν τοΰ 1949 — 50 άλλά κατά 
24% άνωτέρα τοΰ προπολεμικού 
μέσου όρου. Περίπου 40.000 τόν- 
νοι έλπίζεται δτι θά έξαχθοΰν είς 
τό έξωτερικόν, έτεροι δέ 40— 50 
000 τόννοι θά χρησιμοποιηθούν δ 
οίνοπνευμοπΌποιΐαν.

Ή παραγωγή έλαιολάδου άνα- 
μένεται δτι θά φθάση τά 74% τής 
παραγωγής 1949 — 50. Έν τού
το ις ή παραγωγή τοΰ παρελθόντος

ΤΟ ΣΥΝΟΔΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Ώς -πληροφορούμεθα έξ Ούάσιγ- 
κτων κατά τούς υπολογισμούς τών 
αρμοδίων υπηρεσιών τοΰ άμερικανι- 
καΰ υπουργείου Γεωργίας ή παγκό
σμιος παραγωγή έσπεριδοειδών κατά 
τό 1949 είς τάς κυριωτέρας παραγω
γούς χώρας άνήλθεν είς 322.000.000 

βώτια. ("Εν μέσον κι6ώτιον μέ έ- 
σπεριδοειδή ζυγίζει 36 - 41 χιλιό
γραμμα). Ή ποσότης αυτή είναι κα
τά 3% κατωτέρα τής παραγωγής τοΰ 

948 άλλά κατά 21% άνωτέρα τής 
μέσης τοιαΰτης μεταξύ τών έτών 
935 - 39. ‘Η ΰπάλσγισΰεΐσα παρα

γωγή αναλύεται κατά είδη ώς έξής: 
Πορτοκάλλια και μανδαρίνια 265. 
600.000 κιβώτια, φράππες : 40.400 
000 κιβώτια, καί λεμόνια: 26.000. 
000 κιβώτια.

Η παραγωγή πορτοκαλλιών είς 
Ηνωμένας Πολιτείας άνήλθεν κατά 

τό 1949, είς 102.200.000 κιβώτια, 
ή ΤΟ δηλ. κατά 3% άνωτέρα τής τοΰ 
1948. ‘Η παραγωγή έξ άλλου μανδα- 

ινιών ύπερέβη κατά 14% τήν τοιαύ- 
την τού 1948, άνελθοΰσα είς 5.000. 
000 κιβώτια. Ή Ευρωπαϊκή παραγω
γή πορτοκαλλιών κατά τό 1949 ήτο 
33.200.000 κιβώτια, ήτοι 13%, μι- 
κροτέρα τής τοΰ 1948, Εις τήν Ασί
αν ή παραγωγή πορτοκαλλιών άνήλ- 
θεν είς 18.500.000 κιβώτια, ύπερβά- 
σα τήν τοΰ 1948 κατά ποσοστόν υ- 
περβαϊνον τό 12%. Ή Νότιος ’Αμερι
κή ηϋξησε τήν παραγωγήν1 της τό 
1949 κατά 3.000.000 κιβώτια, έν 
σχέσει μέ τό 1948, άνελθοΰσα είς 
62.300.000 κιβώτια.

Η παγκόσμιος παραγωγή φραπ- 
πων ύπελήφΟη κατά 18% τής τοΰ 
1948 άλλά ήτο 15% άνωτέρα τοΰ μέ- 
σ-ΐυ όρου τής προπολεμικής παραγω
γής. Αϊ "Ηνωμέναι Πολιτεΐαι πα,ρήγα- 
γαν τά 89% τής παγκοσμίου παραγω
γής, ήτοι 36.100.000 κιβώτια.

Αί έξαγωγαί πορτοκαλλιών κατά 
τό 1949 άνήλΟον συνολικώς είς 41 
300000 κιβώτια. Τά 98% τής ποσό
τητας αυτής έξήχθησαν άπό τάς Ή 
νωμένας Πολιτείας, τήν ’Ιταλίαν, τήν 
"Ισπανίαν, τήν Βραζιλίαν, τήν Νοτιο- 
Αφρικανικήν "Ενωσιν, τό Άλγέριον, 
τό Γαλλικόν Μαρόκον, καί τήν Παλαι 
στίνην. Αί φορτώσεις φραππών άπό 
τάς διαφόρους κυρίους παραγωγούς 
χώρας υπολογίζονται είς 3.100.000 
κιβώτιά. Αί Ήνωμέναι. Πολιτεΐαι έ
ξ ήγαγαν 1.600.0-00 κιβώτια.

ΈκεΤθβν τοΰ σιδηρού ποροπ€τάομοτος

ΚΡΟΣΣΙΑ ΜΟΝΟΠΩΛΕΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ

* Η τακτική της αγοράς μέ μειωμένος τιμάς 
καί π πώληοις είς κατά πολύ ηΰξημενας

Εκπληκτικός ό τρόπος τάν ουναλλογδν
"Ενα άρθρον τής «Πολίτικα» τοΰ 

Βελιγραδιού μάς δίδει μίαν άρκετά 
σαφή εικόνα τών έμπορικών συμφω
νιών τής Σοβιετικής Ένώσεως με
τά τών δορυφόρων της καί μάς πλη 
ροφορεΐ δι’ ένα πλήθος πραγμάτων 
άγνωστων έντεΰθεν τοΰ «σιδηρού 
παραπετάσματος».

Τό κύριον γνώρισμα, πάντοτε 
κατά τον άρθρογράφον τής «Πολί
τικα», τών έμπορικών σχέσεων τής 
Σοβ. Ένώσεως μετά τών χωρών

βάνει ώς αντάλλαγμα μηχανήματα 
καί άλλα προϊόντα. "Ενα μέρος έξ 
αυτών, κυρίως γεωργικά εργαλεία 
καί μηχανήματα, ή Σοβ. "Ενωσις 
τά πωλεϊ είς τήν Βουλγαρίαν.

«Τό έμπόριον, μεταξύ τών χω
ρών τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
καί τών Δυτικών χωρών έχει έπί- 
σης ύπαχθή είς τά συμφέροντα τής 
Ρωσίας. Τελευταίως ή Ρωσία πα
ρουσιάζεται όλονέν καί κοτταφανέ- 
στερον ώς έξαγωγεύς προϊόντων

τών εύρισκομένων ύπό τήν πολιτι- τών ανατολικών χωρών εις διαφό-

τής προπολεμικής. Ή σηματνκή ecu . έτους έπέτρεψε την ^δημιουργίαν 
ξησις τής παραγωγής γεωμήλων σημοτντικών άποθεμάτων ώστε δεν

άναμένεται νά παρουσιασθή έλλει- 
ψις. Ή παραγωγή βάμβακος πρέ
πει νά ύπερβή κατά 8% τήν τοΰ 
παρελθόντος έτους λόγφ αύξήσεως 
τής οττρεμμοΓπκής καλλιέργειας. Ή 
παροτγωγή καπνού άναμένεται δτι 
θά ύπερβή κατά 8% την τοΰ 1949 
—50 λόγφ πλουσιωτέρας έσοδεί- 
ας, άλλά έξακολουθεΐ νά είναι κα
τά 7% κατωτέρα τής προπολεμι
κής.

κήν της ηγεμονίαν είναι ή μέχρις 
έξουθενώσεως οικονομική έκμετάλ- 
λευσις τών δευτέρων.

Έν συνεχείςτ ή γιουγκοσλαβική 
έφημερίς αναφέρει δτι τά 75 % τών 
εξαγωγών τής Ρουμανίας, τής 
Βουλγαρίας, τής Πολωνίας, τής 
Τσεχοσλοβακίας καί τής Ουγγαρί
ας άποστέλλονται είς τήν Ρωσίαν. 
Δυνάμει τής ρωσορουμανικής εμπο
ρικής συμφωνίας ή Ρουμανία ύπο- 
χρεοΰται νά έξάγη είς τήν Ρωσίαν 
κατά κύριον λόγον πετρέλαιον καί 
δλα τά παράγωγά του. Άφ’ ετέ
ρου δυνάμει τών έμπορικών της συ μ 
φωνιών μετά τής Βουλγαρίας, Τσε
χοσλοβακίας καί Ουγγαρίας ή Ρω
σία έχει τό αποκλειστικόν δικαίω
μα τής έξαγωγής είς αύτάς πετρε
λαίου καί τών παραγωγών του.

Ή Σοβιετική Ρωσία αγοράζει 
τό πετρέλαιον, τό κυριώτερον είδος 
έξαγωγής τής Ρουμανίας, βάσει 
τής «παγκοσμίου τιμής» όχι προς 
ΐκανοποίησιν τών ιδίων της άναγ- 
κών άλλά προς έμπορίαν, έπί τοΰ 
προκει μενού δέ πρέπει νά προστεθή 
καί τό δτι αί μέθοδοι αί έφαρμοζό- 
μεναι εις τάς ρουμανικός πετρελαι- 
οπηγάς είναι απηρχαιωμένοι και ή 
άποδοτικότης των είς πετρέλαιον 
σχετικώς μικρά. Ουτω ή πώλησίς 
του βάσει τής «παγκοσμίου τιμής» 
είναι κατά πολύ μικρότερα τών 
στοιχειωδών έξόδων. Τούτο βέβαια 
είναι τεοαστία απώλεια διά τήν έ- 
θνικήν οικονομίαν τής Ρουμοτνίας 
καί τεράστιον κέρδος διά τήν Σο
βιετικήν "Ενωσιν.

Συνεχίζουσα ή «Πολίτικα» ση
μειώνει δτι ή Σοβιετική Ένωσις 
άγοράζει τον βουλγαρικόν άνθρα

ρους καπιταλιστικός χώρας. Οντω 
ή Ρωσία πωλεί σήμερον είς τάς ’Ιν
δίας τσεχοσλοβακικά ύφαντουργι- 
κά προϊόντα, πολωνικούς άνθρακας 
είς τήν ’Ιταλίαν, καί βουλγαρικά 
καπνά, ρουμανικά καί ούγγρικά 
τρόφιμα είς τήν Δ. Γερμανίαν καί 
κινεζικήν μέταξαν είς τάς Ήνωμ. 
Πολιτείας. Έπί πλέον ή αΰξησις 
τής τιμής τοΰ σοβιετικού ρουβλίου 
έναντι τών άλλων νομισμάτων, τών 
όποιων έπιτρέπεται ή κυκλοφορία 
εις την Σοβιετικήν Ενωσιν, μειώ
νει έτι περισσότερον τήν τιμήν τών 
προϊόντων τών δορυφόρων χωρών. 
Καί τοΰτο διότι αί τιμαί καθορίζον-

ΠΕΡ IΕΧΟΜΕΝΑ

κα, τό κοκ καί τά μεταλλεύματα ^ 
τής Πολωνίας καί τά έξάγει είς I ]ι 
Τσεχοσλοβακίαν, Ρουμανίαν καί ! 4 
Ουγγαρίαν, άπό τάς όποιας λαμ- ■ i.

5
ί ____ ,
J Αυξάνεται σταθερώς ή πα- * 

) ραγωγή τροφίμων καί νημά- £ 

4 των. — Ή Ρωσία μονοπω- * 
4 λεϊ τό έξωτερικόν έμπόριον. ζ 
J Συμβολή είς τήν ΐστορί- f 

4 αν τής Έθν. Τραπέζης, ύπό £ 
ί τοΰ κ. Ν. Σταθάτου. —Σκέ- 

4 Ψε'ζ καί κρίσεις. — Αί Ή- 
J νωμέναι Πολιτεΐαι και ό πό- 

4 λεμος τής Κορέας. — Ό Γ.
J Διοικητής Δωδεκάνησου ό- 

μιλεΐ προς τήν «Τραπεζιτι
κήν». — Δηλώσεις τοΰ ύ- 
πουργοΰ τοΰ Συντονισμού κ. 
Τσουδεροΰ. — Οίκον. Ειδή
σεις έξωτερικοΰ. — Τά κυ- 
ριώτερα έμπορεύματσ. — 
Άνασκόπησις. — Αί τελευ- 

ταίαι ειδήσεις.



''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ II

150ΗΜΕΡ0Ι ΕΚΑΟΣΙΙ
ςυνδρομαι

Έσωτερ.: Τρίμηνος Λρχ. 15.000 
> "Εξάμηνος » 30.000
, Έτησία » 50.000

Τιμή ψύλλου Δρχ. 1.000

Τά έμδάσματα έττ' όνόματι τής 
<ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ>

Α1 ότττοδείξεις δέον να φέρωσι την υπο
γραφήν τοΰ Διαχειριστού και την σφρα

γίδα τής έφημερίδος

ΠαραχαλοΟνται οΐ κ. κ. Συνδρομηταϊ, 
δπως γνωστοποιούν είς τά γραφεία της 
έφημερίδος πάσταν μεταβολήν τής διεν- 

θύνσεώς των

Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

’Ακαδημίας 60

Διευθύνσεις συμφώνως τω 5ρ- 
θρφ 6 § 1 τοΰ A. Ν. 1092)1938 

Υπεύθυνος έπί τής ύλης: 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΊΆΑΣ 

Άβύδου 53 — Τηλ. 72^690 
Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΜΕΜΟΣ' ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ 

ΕΚ ΚΥΠΡΟΥ

Κατά τήν περίοδον 1949 — 50 ή 
Μ. Βρεταννία όπήρξεν ό δεύτερος 
κατά σειράν άγοραστής των έσπε- 
ριδοειδών τής Κύπρου, αέ πρώτον 
έπί κεφαλής τοΰ καταλόγου τήν 
Γερμανίαν καί τρίτον τήν Σουη
δίαν.

Αί άποστολαί πρός τό Ήνωμ. 
Βασίλειον περιελάμδανον τήν φρά
παν (84.227 έκ τοΰ συνόλου τών 
113.651 πλεγμάτων «.καφάσια») 
καί τά λεμόνια (24.876 έκ τών 
28.083 πλεγμάτων). Έν συνόλω ή 
Μ. Βρεταννία ήγόρασεν 149.494 
πλέγματα έσπεριδσενδών έκ Κύ
πρου. Τό σύνολον τών έξαγωγών 
τής Κύπρου — 568.299 κατά τήν 
διάρκειαν τής περιόδου — έσημεί- 
ωσεν ρεκόρ καί ήτο κατά 25% ά- 
νώτερον άπό κάθε άλλο μεταπολε
μικόν ιέτος.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ! 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΕΛΤΙΟΣΙΝ
ΑΥΞΗΣΙΣIQN ΕΙΣ ΧΡΥΣΟΝ Κ4| ΑΟΛΛΑΡΙΔ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ Αύγουστος (ίδ. νπηρ)
*0 δείκτης τής βρεττανικής βιομηχα
νικής παραγωγής κατά τον παρελθόν
τα Απρίλιον ήταν κατά II μονάδες 
ανώτερος τού αντιστοίχου αριθμού 
του ’Απριλίου 1949. Κατά τους Απο
λογισμούς τοΰ Κεντρικού Γραφείου 
Στατιστικής ό δείκτης τής Βιομηχα
νικής παραγωγής ήτο 135 έν συγκρί- 
σει πρός 124 που ήτο τον ’Απρίλιον 
τού 1949 (1946 = 100).

Έπί τή βάσει τών μέχρι1 σήμερον 
συγκεντρκθεισών πληροφοριών ά προ
σωρινός δείκτης τού συνόλου τής βιο
μηχανικής παραγωγής διά τον Μάϊον 
ήτο 140 - 141.

Κατά τό δεύτερον τρίμηνον τοΰ 
1950 τό καθαρόν περίσσευμα τής πε
ριοχής τής στερλίνας είς χρυσόν και 
δολλάρια άνήλθεν σέ 180 έκατομμύ- 
ρια δολλάρια, έν συγκρίσει πρός τό 
περίσσευμα τών 40 έκατ. δολλαρίων 
τοΰ πρώτου τριμήνου καί το Ελλειμμα 
τών 632 έκατσμμυρίων τοΰ δευτέρου 
τριμήνου τοΰ ]949.

‘Ο Υπουργός τών Οικονομικών, 
σέρ Στάφφορντ Κρίππς, όμιλών σχε- 
τικώς εΐπεν : «"Αν και ή εϊκών που 
σάς παρουσίασα δεικνύει μίαν ίσχΰν 
ή όποια αυξάνει συνεχώς, θά παρέ- 
βαινα τό καθήκον μου, έάν δέν νπε- 
δείκνυα μερικά άπό τά όχι και τόσον 
ευμενή χαρακτηριστικά τής καταστά- 
σεως τά όποια μέ τάς αβεβαιότητας 
πού μάς άναμένσυν οφείλουν νά μάς 
καταστήσουν έπιψυλακτικους είς τό 
μέλλον. ’Από τά στοιχεία αύτά είναι 
καταφανές δτι τό μεγαλύτερον ποσο
οπόν τής αΰξήσεως τού άποθεματικοΰ 
μας οφείλεται άμέσως είς τήν βοήθει
αν τήν όποιαν λαμβάνομεν συμφώνως 
πρός τό πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ά- 
νασυγκροτήσεως. Άπό τής άπόψεως 
αυτής άντεστράψησαν οί δροι έν συγ- 
κρίσει πρός τό παρελθόν Ετος όπότσν
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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΟΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Τού συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΙΤΑ0ΑΤΟΥ

Ό μεταχριστιανικός φιλόσοφος 
’Επίκτητος διετύπωσεν έπιγραμμα- 
τικά τήν ακόλουθη σκέψι του γιά 
τήν άξια τών γραμματικών γνώσε
ων: «’Αρχή παιδεύσεως ή τών ονο
μάτων έπίσκεψις». Θά μοΰ επιτρο
πή νά νομίζω, δτι ό στοχασμός αύ- 
τός τοΰ φιλοσόφου τής «Νεωτέρας 
Στοάς» δέν περιέχει όση άλήθεια 
φαίνεται νά συμπυκνώνη .Γιά Ο
λους τους λαούς και πολύ περισσό 
τερο γιά μάς τούς "Έλληνες ή «αρ
χή παιδεύσεως» είναι διαφορετική 
άπό κείνη πού καθώρισε ό έκλεκτός 
μαθητής τοΰ Μαυσωνείου. ’Αρχή 
παιδεύσεως δηλ. γιά μάς είναι νά 
μελετάμε καί νά μαθαίνουμε τήν 
ιστορία τής τρικυμισμένης φυλής 
μας. Αυτή άκριβώς «ή μάθησις τής 
ιστορίας», πού δσοι τήν έχουν κα
τά τον άρχαΐον Τραγικόν είναι εύ- 
τυχείς, μάς κάνει καί, λιγώτερο ή 
περισσότερο «πεπαιδευμένους».Και 
άν τό παρελθόν δέν έχη άξια παρά 
άνάλογα μέ τήν άνταύγεια, πού 
μάς άφήνει, τό μέλλον μέ τον τρό-

, „ , πον αυτόν φωτίζεται δσο είναι δυ-
το έλλειμμα εις χρυσόν καί δολλάρια νατό περισσότερο. Ό λαός, γρά.
υπερεβαινε κατά πολύ τήν βοήθεκχν φει θαυμάσια ό Γκιζώτος, πού με-
πού μάς έδίδετο- κατά τό διάστημα 
αυτό έδαπανήσαμεν μεγάλα ποσά ά
πό τό άποθεματικόν μας κεφάλαιον. 
Έπί πλέον δέν πρέπει νά λησμονή- 
σωμεν δτι ή βοήθεια πού θά μάς πα- 
ρασχεθη κατά τό 1950)51 θά είναι 
ουσιαστικούς μικρότερα τής τού 
1949)1950.

Κατά τό δεύτερον τρίμηνον τοΰ 
1950 αί εισπράξεις βάσει τοΰ Προ
γράμματος Ευρωπαϊκής Άνασυγκρο- 
τήσεως άνήλθίν είς 240 έκατομ. δολ
λάρια καί συγχρόνως έπιστώθημεν μέ

λετά καί γνωρίζει τήν ιστορία του, 
κρίνει σχεδόν πάντοτε ασφαλέστε
ρα καί ορθότερα γιά τό παρόν του, 
γιά τήν πρόοδό του καί γιά τό 
μέλλον του.

°Όλ’ αύτά πού αληθεύουν γιά 
τήν άξια τής γενικής ιστορικής γνώ 
σεως, άληθεύουν τό ίδιο προκειμέ- 
νου καί γιά τήν Ιστορία ενός θε
σμού σοβαροΰ καί αξιόλογου.

Πολύ περισσότερο δταν ό θεσμός 
αυτός, είτε ιδιωτικού είτε δημοσί
ου δικαίου, εΐναι θεσμός έθνικός.

I Είναι δηλαδή θεσμός πού ή ζωή
18 έκατομ. άπό τόν Χ)σμόν τού Κα- ] του διασταυρώνεται μέ πή ζωή τοΰ 
ναδά. Τά αποθέματα είς χρυσόν καί ! "Εθνους καί ή ιστορία του συμπλέ- 
δολλαρίων κατά το αυτό τρίμηνον ά-! κεται μέ τήν ιστορία τής πατρίδας 
νήλθσν είς 428 έκατομ. δολλάρ,α καί ! του· ToCrTO ακριβώς συμβαίνει μέ
τοιουτοτρόπως κατά τό τέλος Ίουνί-Γ°ν ,θε<Έ°ν ^ ’Εθνικής Τραπέζης

τής Ελλάδος. ’Ανεξάρτητα άπό τήν

ται μέ βάσιν ,τό ρούβλιον. Είς έπί- 
μετρον τό γεγονός αυτό έπιτρέπει 
εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν νά αύ- 
ξάνη τήν τιμήν τών προϊόντων της, 
τά όποια έξάγει είς τάς χώρας 
τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης ή 
τών προϊόντων τών εϊσαγομένων ά
πό τάς ιδίας χώρας καί έξαγομέ- 
νων ώς ίδικών της».

ου εϊχομεν Ενεργητικόν 2.422 έκατομ. 
Εναντι τών 1.340 έκατομ. πρό τής ΰ- ! 
ποτιμήσεως τής λίρας».

Κατά τόν κ. Κρίππς οί δύο κυρι- 
ώτεροι λόγοι διά τήν βελτίωσίν τής 
καταστάσεως είναι : πρώτον αί έπιρ- 
ροαί Εκτός τού έλέγχου τής περιοχής 
τής στερλίνας, δπως λ.χ. τό γεγονός 
δτι έπανήλθεν ή ζήτησις έμπορευμά- 
των τής περιοχής τής στερλίνας άπό 
τάς χώρας τής περιοχής δολλαρίων 
καί δεύτερον τά άποτελέσματα τής 
πολιτικής τής περιοχής τής στερλί
νας δπως π.χ. ή αΰξησις τών έξαγω- 
γών είς τήν περιοχήν τοΰ δολλαρίου 
και ή οικονομική πολιτική ή όποια 
ασκείται υπό τής περιοχής τής στερ
λίνας έπί τών "δαπανών είς δολλάρια.

"Ο 'Υπουργός καταλήγων εΐπεν : 
«Πρέπει νά έξακολουθήσωμεν τήν πο
λιτικήν τών στερήσεων ιδίως όσον ά- 
φορφ τάς είσαγωγάς έκ τής περιοχής 
δολλαρίου καί ταυτοχρόνως νά ένθαρ- 
ρύνωμεν κατά τό δυνατόν τάς έξαγω- 
γάς είς τήν περιοχήν τού δολλαρίου 
αί όποια ι έβοήθησαν τόσον πολύ τήν 
άνασυγκρότησί μας κατά τούς τελευ
ταίους 9 μήνας. Αυτόν τον δρόμον 
πρέπει νά άκολουθήσωμε γιά νά «όρ- 
θοποδήσομεν» μέχρι τού 1952 χωρίς 
μεγάιλη βοήθεια έκ τού έξωτερικού.

έχθρική τακτική πού κατ’ έπανάλη- 
ψι έδειξε άπέναντι τοΰ ιδρύματος 
τό έπίσημο Κράτος, τακτική πού 
τόσον έκαυτηρίασεν ό μεγάλος Γα- 
βριηλίδης, ή ιστορία τής ’Εθνικής 
Τραπέζης συνυφαίνεται μέ τήν ι
στορία τής νεωτέρας Ελλάδος. 
Ποιος θά μπορούσε νά γράψη μια 
πλήρη διαψωτιστική νεοελληνική 
ιστορία χωρίς νά άναψέρη τον ρό
λο πού διεδραμάτισε ή Εθνική Τρά 
πεζά καθ' δλη τήν πολυτάραχη αυ
τήν έποχή; Καί άντίθετα: Κανείς 
δέ θά μπορούσε νά άποκαλύψη τήν 
πλήρη δράσι τής ’Εθνικής Τραπέ
ζης άν έγραφε τήν ιστορία της ά- 
πομεμονωμένη, χωριστή, άνεξάρτη 
τη άπό τά πολεμικά καί πολιτικά 
γεγονότα πού συνταράξανε τήν 
Πατρίδα μας. Ό συσχετισμός μά
λιστα αύτός έδώ έχει καί μιά άλ
λη σημασία. Μέσα στο πλαίσιο 
τής γενικής ιστορίας, ή λαμπρή ι
στορία τής ’Εθνικής Τραπέζης δια
πιστώνεται λαμπρότερη. Τυπικόν 
παράδειγμα αυτού τοΰ φαινομένου 
πού μπορεί νά φανή καί παράδοξο 
εΐναι ή μετά τό 1 897 άλματική πρό 
οδος τής ‘Εθνικής Τραπέζης. Ή 
σελίδα αυτή στήν ιστορία τής ’Ε
θνικής Τραπέζης είναι βέβαια φω
τεινή. Όμολογουμένως όμως γίνε
ται ψωτεινώτερη καί λαμπρότερη 
όταν λάβουμε ΰπ’ δψει μας ότι γρά

ψηκε μετά τήν έθνική συμφορά τοΰ 
1897.

Αυτές τις σκέψεις μοΰ έπροκά- 
λεσε τό τελευταίο βιβλίο πού έξε- 
δόθηκε γιά τήν Έθνική Τράπεζα. 
Τό νέο βιβλίο άψορά βέβαια τον 
Γεώργιο Σταύρου, άλλ’ εΐνε τό ίδιο 
σάν νά άφορά τήν Έθνική Τράπεζα. 
Δέν έχει σημασία ότι ό κ. Νύσης 
Μεταξάς Μεσηνέζης μάς παρουσι
άζει τόν Γεώργιο Σταύρου κατά 
τήν περίοδο 1821 — 1841, πριν 
δηλ. ΐδρυθή ή ’Εθνική Τράπεζα.

Καθώς γράφει ό καθηγητής κ. 
Κουγέας καί έπαναλαμβάνει ό κ. 
Μεσηνέζης «τά θεμέλια καί ή 6ά- 
σις τοΰ μεγαλυτέρου καί ρωμαλαιο- 
τέρου οικονομικού οργανισμού τής 
χώρας, τής Εθνικής Τραπέζης τής 
Ελλάδος, πρέπει νά άναζητηθοΰν 
όχι είς τάς ’Αθήνας, άλλ’ εις τον 
έν γένει τραπεζιτικόν οίκον τοΰ 
Σταύρου Ίωάννου, έντός τοΰ όποι
ου άνετράφη καί ήνδρώθη ή μεγά
λη οικονομική φυσιογνωμία τοΰ Γε
ωργίου Σταύρου». Κατά συνέπεια 
πολύ περισσότερον άφορά τήν Ε
θνική Τράπεζα κάθε τι σχετικά μέ 
τόν μεγαλόπνοον 11 δρυτή της κατά 
τήν άμεση προτραπεζιτική περίο
δο τής ζωής του.

’Ατομικά νομίζω μάλιστα ότι ή 
συμβολή πού προσφέρει ό κ. Μεση
νέζης στήν ιστορία τής ’Εθνικής 
Τραπέζης είναι σπουδαιότερη πα
ρά άν έξήταζε τήν έπόμενη εικοσα
ετία. Άτυχώς όλα όσα ανάγονται 
στον ’Αγώνα δέν έχουν τόσον έρευ- 
νηθή όσον έπρεπε. Τό ’Αρχείο τοΰ 
Άγώνος δέν έχει ακόμη τακτοποι- 
ηθή, άν καί έχουν περάση έκατό 
χρόνια έλεύθερης ζωής. Ό άκούρα- 
στος Βλαχογιάννης έξέδωσεν όσα 
μπορούσε, ή καλλίτερα όσα τοΰ έ- 
πέπρεψε το έπίσημο κράτος μας 
μέ τήν ήθική καί ΰλική ένίσχυσί 
του. Πολλά όμως σπουδαιότατα 
καί κρισιμώτατα έγγραφα παρα
μένουν ανέκδοτα. Καί άνέκδοτα έ
δώ θά πή άγνωστα σέ όλους μας. 
Τί πιο έθνική λοιπόν έργασία ύ-

τοΰ Γ. Σταύρου. Άλλωστε καί γιά 
χρόνο γεννήσεως τοΰ Γ. Σταύρου, 
ό Γούδας αναφέρει τά 1785, ένφ ά- 
κριβέστερο θεωρείται τό 1788, δ
πως προκύπτει κΓ άπό τή διαθήκη 
του. Οί έπιστολές αυτές εΐναι πρα 
γματικά άρκετά στοιχεία γιά νά 
μάς δώσουν τήν πραγματική προ
σωπικότητα τοΰ Γεωργίου Σταύ
ρου, τοΰ μεγάλου αυτού Έλληνος 
πού ένφ έζησε «μέ άπαραδειγμάτι- 
στον οικονομίαν» καί «δέν εΐχε ό- 
βολον» έσκέφθηκε, ώνειροπώλησε 
αλλά καί έπραγματοποίησε τή με
γαλύτερη οικονομική άνασυγκρότη- 
σι τής Πατρίδος μας.

Θά δοθή κΓ άλλοτε ευκαιρία νά 
ασχοληθούμε μέ ειδικά σημεία τοΰ 
νέου βιβλίου τοΰ κ. Μεσηνέζη. Τό 
σημερινό μου σημείωμα τελειώνω 
μέ μιά παρατήρηση πού άφορά 
σπουδαιότοσο γεγονός στήν ιδιωτι
κή καί δημοσία ζωή τοΰ Γεωργίου 
Σταύρου. Ό κ. Μεσηνέζης γράφει 
πώς ό ιδρυτής τής Εθνικής Τραπέ
ζης ήταν «μυημένος στή Φιλική Ε
ταιρεία». Τήν πλροψορία αυτή έχω 
διαβάσει καί σέ'άλλα βιβλία. Ο! 
συγγραφείς όμως, πού τήν άναφέ- 
ρουν, δέν κάνουν καί τή σχετική 
παραπομπή. Τό ζήτημα μέ εΐχεν ά- 
πασχολήσει πρό τού τελευταίου πο 
λέμου, δτε έκανα μιά έρευνα ειδι
κά γιά τά μέλη τής Φιλικής Εται
ρείας. Καθώς θυμάμαι τότε έρεύνη- 
σα καί μέ τά δυο ονόματα Σταύ
ρου καί Τσιαπαλάμου ή Τσαπαλά- 
μου. Έκύτταξα καί τόν κατάλογον 
τών Φιλικών τοΰ Φιλήμονος, πού ά- 
ναφέρει περί τούς 690 Φιλικούς ά
πό τό ’Αρχείο τοΰ Άλεξ. Ύψηλάν- 
τη, καθώς έπίσης καί τον «Κώδικα 
τών Φιλικών» τοΰ Παν. Σέκερη. Τό 
τελευταίο χειρόγραφο τυπώθηκε' καί 
έξεδόθηκε τό 1937 άπό τόν έπιμε- 
λητή τοΰ Εθνολογικού Μουσείου 
Βαλέριο Μέξα καί προσθέτει περί 
τούς 520 νέους Φιλικούς. Πουθενά 
όμως δέ βρήκα τό όνομα τού Γ εωρ
γίου Σταύρου. Κατά συνέπειαν έ- 
σχημάτισα τή γνώμη ότι ό ιδρυτής

πάρχει άπό τοΰ νά φέρη κανείς τής Εθνικής Τραπέζης δέν ήταν Φι-
στά φώς τής δημοσιότητας όσα σκε 
πάζει πολύκαιρη σκόνη κρατικής 
αδιαφορίας; Γιά νά έπανέλθω, λοι
πόν, στο θέμα μου, εΐναι άγνωστα, 
λιγώτερο καί περισσότερο, καί τά 
σχετικά μέ τόν Γεώργιο Σταύρου 
κατά τήν περίοδον αύτή. Καί ώρι- 
σμένες πτυχές άπό τά άγνωστα 
αύτά, μέ τρόπον μεθοδικόν, άναλυ- 
τικόν καί παραστατικόν αποκαλύ
πτει ό συγγραφεύς τοΰ νέου βι
βλίου. Τήν ερευνά του διαιρεί σέ 
τρία χρονικά στάδια : 1821 — 
1825, 1826 — 1817 καί 1828— 
1840 καί τή στηρίζει κοαά τό με
γαλύτερο μέρος στις έπιστολές 
πού έστειλε ά Γεώργιος Σταύρου 
στον άδελφό του Σωτήρη, πού βρι
σκόταν στήν Κέρκυρα. Γ ιά τόν Σω
τήρη αυτόν ό A. Ν. Γούδας, πού 
έγραψε τούς «Βίους Παραλλή
λους» τό 1870, μάς δίνει τήν πλη 
ροφορία, ότι ήταν μικρότερος άπό 
τον Γεώργιο, «πρό πολλών έτών έν 
Άθήναις άποβιώσας καί μίαν μό
νην θυγατέραν έχων, τήν γνωστήν 
κυρίαν Φαιναρέτην, τήν σύζυγον 
τοΰ έκ Δανίας ύπασπιστοΰ τής Α. 
Μ. Φούγκ». Καθώς φαίνεται ό Γού
δας άν καί σύγχρονος, δέν ήξερε 
πότε άκριβώς πιθανέ ό άδελφός

λικός. Δέν υπάρχει αμφιβολία δτι 
συμπαθούσε καί εστέργε τις εθνι
κές αρχές τής Φιλικής Εταιρείας. 
Αλλά τό πράγμα εΐναι διαφορετι

κό. Γιατί τάξις συμπαθούντων, δη
λαδή, δπως θά έλέγαμε, φίλων τής 
Εταιρείας καί μή έταίρων, δέν ύ- 

πήρχε. * *Ή ήταν κανείς Φιλικός (και 
εΐχε γίνει μέ τή γνωστή έπιβλητι- 
κή τελετουργική διαδικασία) ή δέν 
ήταν Φιλικός. Έν πάσει περιπτώ- 
σει έπιφυλασσομαι νά ξανακυττά- 
ξω πάλι τό ενδιαφέρον τούτο ζήτη
μα. Έπέρασε, άλλωστε, άπό τήν 
πρώτη έρευνα μιά δεκαετία πού κΓ 
έγώ ό ίδιος έχω ύπ’ δψει μου νέα 
στοιχεία. "Αν ύποθέσουμε όμως, δ
πως καί ύποψιάζουμαι, ότι ή πρώτη 
μου γνώμη άληθεύει, αυτό δέν μει
ώνει καθόλου τόν Γεώργιο Σταύρου. 
Επρόσψερε τόν έαυτό του στον 
Αγώνα δσο δεν μπορούσε περισ

σότερο. Εκαμε τό καθήκον του ά- 
πέναντι στο άγωνιζόμενο Έθνος 
καθώς έπρεπε νά τό κάμη. Έδεί- 
χθηκε πραγματικός Έλληνας είτε 
ήταν Φιλικός είτε όχι.

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ



Ον

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
Μέ σταθερόν αποφασιστικότητα:

ΑΙ ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ
ΔΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Ή άναχώρησις τού υπουργού 
τού Συντονισμού διά Παρισίους και 
ή έτπκειμένη εναρξις συνομιλιών 
διά την τοποθέτησιν των ελληνικών 
προϊόντων, ίδίςι δέ τών καπνών εις 
τό έξωτερικόν, άποτελεΐ σημαντι
κόν γεγονός. Διά λόγους, τών ό
ποιων ή έξέτασις άπόκειται εις τούς 
άρμοδίους, πολλά τών 'Ελληνικών 
προϊόντων συνήντησαν δυσκολίας

διά την άνάλογον τοποθέτησιν των 
εις τάς ξένας άγοράς. Ή έντεΰθεν 
προκληθεΐσα ζημία τού έθνικοΰ ει
σοδήματος και ή οικονομία μας γε- 
νικώτερσν υπήρξε πρόδηλος. ’Α
κριβώς, λοιπόν, τό ταξίδιον τού κ. 
υπουργού τού Συντονισμού εις Πα
ρισίους θά δώση την δέουσαν ώ- 
θησιν είς τό σπουδαιότατον αυτό 
θέμα.

ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΝΟΙ
Θά εΐχομεν μόνον νά ύποδείξω- 

μεν — καί το ι εΐμεθα βέβαιοι ότι τό 
θέμα θά περιληψθή είς τάς συνο
μιλίας τών Παρισίων — όπως έ- 
πιδιωχθή άμεσος λύσις καί τού χρο 
νίσαντος ζητήματος τών ελληνικών 
οίνων. Είναι γνωστόν δτι συνεπείςι 
τυπικών λόγων οί είς Γαλλίαν με- 
ταφερθέντες έλληνικοί οίνοι δέν έ- 
ξετελωνίσθησαν καί, κατά συνέπει
αν, δέν διετέθησαν είς την κατανά- 
λωσιν. Ή προηγουμένη προσπάθεια 
τού κ. Τσουδεροΰ προς έπίλυσιν 
τού προβλήματος δέν έφερε την λύ- 
σιν. "Ηδη δμως πρέπει την φοράν 
αυτήν, έν συνδυασμώ προς τό δ- 
λον θέμα τών έλληνικών προϊόντων 
να έπιδιωχθή παντι σθένει καί ή έ- 
πίλυσις τού ζητήματος τών έλληνι
κών κρασιών.

Η ΘΕΜΕΛΙΟΣIΣ
Ή έξαγγελθεΐσα θεμελίωσις τών 

ύδροηλεκτρικών έργων διά την 15ην 
Αύγουστου — περί τής οποίας 
γράφομεν αλλαχού — καί ή μετά 2 
Vi μήνας ουσιαστική έναρξις τών 
έν λόγτρ έργων δέν δύνανται παρά 
νά σχολιασθοΰν ώς έν ευτυχές διά 
τήν ‘Ελλάδα γεγονός. "Εν έτος μό
λις άπό τής λήξεως τού συμμοριτο- 
πολέμου καί έν μέσφ μιας τεταρα- 
γμένης δΓ δλον τον κόσμον κατα- 
στάσεως ή ‘Ελλάς, αποτελούσα πα
ράγοντα ειρήνης καί προόδου, θε^ 
μελειώνει τά έργα έκεΐνα πού θά 
αποτελόσουν τήν βάσιν τής οίκονο 
μικής ευημερίας τού τόπου. Χαιρε- 
τίζομεν τό γεγονός ώς ένδεικτικόν 
τού τί δύναται νά έπιτύχη ή πασί
γνωστος έλληνική δραστηριότης, ό
ταν έχη τήν έπικουρίαν τών μεγά
λων φίλων τής ‘Ελλάδος.

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ 
“Εστω καί προσωρινώς, έστω

καί δχι κατά τρόπον άπολύτως ι
κανοποιητικόν, έδόθη μία λύσις είς 
τό μισθολογικόν πρόβλημα τών δη
μοσίων υπαλλήλων. ’Αλλά τί θά 
γίνη διά τούς υπολοίπους έργαζο- 
μένους; θά έπεκταθή τό μισθολό- 
γιον είς τά Νομικά Πρόσωπα Δημ. 
Δικαίου; Θά ικανοποιηθούν οί τε
χνικοί;... Θά άντιμετωπισθή τό 
ένδιαφέρον ιδιαιτέρως ή μάς πρόβλη 
μα τών μισθών τών τραπεζικών υ
παλλήλων; Θά ληφθή πρόνοια διά 
τούς άλλους ιδιωτικούς υπαλλή
λους; Θά αυξηθούν τά έργατικά ή- 
μερομίσθια; ’Ιδού τά άγων ιώδη 
προβλήματα, τά όποΐα άπασχολούν 
δλους τούς έργαζομένους. Καί ι
δού άκόμη τά έπείγοντα προβλή
ματα, έπί τών οποίων δέον νά ά- 
σχοληθή ή Κυβέρνησις.

Η ΥΨΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Μοναδικόν, άποτελεσματικόν μέ- 
τρον έναντίον τής τάσεως τού ύ- 
ψωμού τών τιμών είναι άναμφιβό- 
λως ή άποχή άπό τήν αγοράν με
γάλων ποσοτήτων ειδών τής καθη
μερινής μας ζωής. Καί κυρίως ή 
άποφυγή τής άγοράς μεγάλων πο
σοτήτων ειδών πρώτιστης άνάγκης. 
Αυτή ή άνύψωσις, ή οποία φθάνει 
τά δρια τής υστερίας δέν δικαιολο
γείται μέ κανένα τρόπον καί κανέ
να γεγονός δέν δύναται νά τήν ά- 
ποδείξη. Πρόκειται περί παραλογι- 
σμού μέ τραγικάς συνεπείας, ιδί
ως διά τάς τάξεις τών έργαζομέ- 
νων. Τά άνωτέρω τονιζόμενα καί 
άπό τον άρμοδιώτερον τών υπουρ
γών τον κ. Έμμ. Τσουδερόν άπο- 
κτοΰν έξαιρετικήν σημασίαν, τήν 
οποίαν δέν θά πρέπει νά παρίδη 
κανείς.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΝ ΡΗΤΙΝΟΔΟΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ Αύγουστος (Ιδ. 

ύπηρ.).— Κατ’ άνακσίνωσίν τής Α
μερικανικής Επιτροπής Δασμών ή 
παραγωγή τών έκ συνθετικών καί άλ
λων ρητινωδών υλών είδών άνήλθεν 
είς τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας κατά τά 
έτος 1949 είς 675.000.000! χιλιό
γραμμα, ήτο δηλαδή κατά 45.000. 
000 χιλιόγραμμα μεγαλύτερα τής τού 
1948. Ή παραγωγή διαφόρων ρητι
νών αΐτινες περιλαμβάνουν φενόλην 
και άλλα όξέα τής κατηγορίας τής 
πίσσης, άνήλθε κατά τό 1949 ετς 
130.950 000 χιλιόγραμμα, ήτοι ΰ- 
πελείφθη κατά 23% τής παραγωγής 
τού 1948. Ή Επιτροπή άποδίδει τό 
ποαοατόν τούτο τής μειώσεως κυρί

ως είς τήν άντικατάστασιν τών ρητι
νών τούτων δι’ άλλων.

Τό 1949 ή παραγωγή τών άλκαλι- 
κών ρητινών άνήλθεν είς 142.200.000 
χιλιόγραμμα, ήτοι έσημεΐίωσετν αϋξη- 
σιν κατά 10% έν σχέσει με αυτήν τοΰ 
προηγουμένου έτους. Τά 44% περίπου 
τών «Αλκαλικών ρητινών αί όποΐαι πα- 
ρήχθησαν κατά τό 1949 έχρησιμοποι- 
ήθησαν είς τήν βιομηχανίαν τών χρω
μάτων καί είς άλλας υλας αΐτινες 
χρησιμοποιούνται διά προστατευτι
κήν έπίστρωσιν. Τά μεγαλύτερα κέρ
δη έπραγματοποιήθησαν άπό τάς βιο
μηχανίας έπεξεργασίας τής στυρίνης 
καί τών έξ αυτής παραγομένων ρητι
νωδών υλών. Ή έκ 118.000.000 χι-

ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ ΟΓΚΟΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑΝ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ Αύγουστος (Ίδ. ύ
πηρ.) — Τά γεγονότα τής Κορέας 8- 
πως .ήτο πολύ φυσικόν προεκάλεσαν 
πολυποίκιλους έκδηλώσεις μεταξύ τού 
άμερικανικού λαού. Κάθε κοινωνική 
του κατηγορία άντέδρασε κατά τον 
τρόπον της : Πάντως θά πρέπει νά 
σημειωθή οτι γενική νπήρξεν ή στα
θερά άποφασ ιστ ι κότης μέ τήν όποιίαν 
ολος ό λαός καί κυρίως οί οικονομι
κοί του ήγέται διαδήλωσαν τήν θέλη- 
σίν των όπως dcvriaroOv είς παντός 
είδους έκβιασμούς.

Ούτω ή διοίκησις τής Εθνικής Έ- 
νώσεως ‘Αμερικανικών Βιομηχανιών 
είς μήνυμά της πρός τον Πρόεδρον 
Τρούμαν άναφέρει :

«Ή παραγωγική Ισχύς τής ’Αμερι
κανικής βιομηχανίας υπόσχεται όπως 
καλύψη πλήρως τάς άνάγκας τών 'Η
νωμένων Πολιτειών καί τών συμμά
χων Εθνών έν τη προσπαθείς! τής δι- 
ατηρήσεως τής ειρήνης. Ουδέποτε άλ
λοτε είς τήν ιστορίαν μας εΐμεθα τό
σον ισχυροί, ή έθνική παραγωγή ου
δέποτε εΰρίσκετο είς τόσον ύψηλαν 
έπίπεδον καί ή στάθμη τής άνεργίας 
είς τόσον χαμηλόν. Τά έργοστάσια 
καί αί πηγαι άνεφοδιασμοΰ μας είναι 
λίαν έκτεταμέναι». . .

Έν συνεχείς! άναφέρεται ώς παρά
δειγμα οτι ή δνναμικότης τής βιομη
χανικής μηχανής γενικώς είναι δύο 
καί ήμίσειαν φοράς άνωτέρα τής προ
πολεμικής, ότι ή παραγωγή χάλυβος 
άνήλθεν άπό 91.000.000 τόννους έτη- 
σίως είς άνω τών 100.0*00.000 τόν- 
νων καί οτι ή βιομηχανία χάλυβάς 
σχεδιάζει περαιτέρω αΰξησιν κ<χτά 
5.000.000 τόννους έτησίως μέχρι 
τέλους 1952.

«Σήμερον άσχολούμεθα μέ τήν έπί- 
λυσιν προβλημάτων πού άνακύπτουν 
άπό τάς αΰξούσας άνάγκας μιας πο
λεμικής οικονομίας έν συγκρίσετ

πρός τήν ιδιωτικήν οικονομίαν. Αί ά- 
νάγκαι οτύται μάλλον θά αυξάνουν πα
ρά θά έλλατοΟνται, άνευ δέ τής κρα
τικής παρεμβάσεως πρός περιορισμόν 
τών άναγκών καί Αναπροσαρμογήν 
τών διαθεσίμων έφοδίων, δέν δυνάμε- 
θα νά προβώμεν είς (Αποτελεσματικός 
ένεργείας».

Άφ’ ετέρου ό διευθυντής τής 'Ο
μοσπονδιακής ‘Υπηρεσίας Άποταμι- 
εύσεως κ. Έβανς έδήλωσε πρός τήν 
Νομισματικήν ’Επιτροπήν τής Βουλής 
τών ’Αντιπροσώπων δτι «ή άνάγκη έ- 
νισχύσεως τής οικονομικής μας άμύ- 
νης δέν ύστερε! τής άνάγκης ένισχά
σεως τής στρατιωτικής μας άμύνης».

Δεδομένού οτι ή Υπηρεσία τοΰ κ. 
"Εβανς είναι άρμοδία διά τούς το
μείς τής πιστωτικής καί νομισματι
κής πολοτικής, ό κ. "Εβανς έπέμεινε 
έπί τών σημείων έκείνων τοΰ Προγράμ 
ματος τού Προέδρου Τροΰμαν τά ό
ποια σχετίζονται μέ τά δάνεια πρός 
ένίσχυσιν τής άμυντικής παραγωγής 
καί μέ τον έ'λεγχον τών παρεχομένων 
πιστώσεων πρός τούς ίδ ιώτας.

Ό κ. "Εβανς εΤπεν ότι τό προτει- 
νόμενον δανειακόν πρόγραμμα άπε- 
δείχθη άποτελεσματικόν κατά τόν 
I Ιον Παγκόσμιον πόλεμον καί δέον 
νά έφαρμοσθή και πάλιν. "Οσον άφο- 
ρά τήν λήψγ μέτρων πρός περιορι
σμόν τών πιστώσεων πρός την κατα
νάλωσήν, έτόνισε τήν άνάγκην λήψε- 
ως άποτελεσματικών μέτρων διότι, 
ώς εΐπεν, «δέν είναι δυνατόν νά δια- 
κινδυνεύσωμεν τήν πρόκλησιν «Ανωμα
λιών είς τήν οικονομίαν μας, έγκατα- 
λείποντες αυτήν είς τήν πίεσιν πλη
θωρισμού».

Επίσης ό κ,Γουΐλλιαμ Γκρήν, Πρό
εδρος τής ’Αμερικανικής ‘Ομοσπον
δίας Εργατών, ήτις έκπροσωπεΐ πλέ
ον τών 7.000.000 έργατών, εΐπεν δτι 
οί έργάται θά παράσχουν πρός την

Κυβέρνησιν τήν πλήρη αυτών νποστή- 
ριξιν είς πάσαν προσπάθειαν πρός 
τερματισμόν τής έν Κορέα συρράξε- 
ως. Προσέθεσε δέ οτι ή Όργάνωσις 
τήν όποιαν έκπροσωπεΐ διάκενται λί
αν εϋνοϊκώς πρός τό περιεχόμενον 
τοΰ μηνύμοττος τού Προέδρου Τρθύ
μον.

«Είς τήν πλήρη χρησιιμσποίησιν 
παντός στρατηγικού μέσου διά τήν 
άποκατάστασιν παγκοσμίου ειρήνης, 
όφείλομεν νά προσθέσωμεν τήν πλή
ρη χρησιμοποίησιν παντός μέτρου έ- 
τοιμασίας πρός ότντιμετώπισιν κάθε 
ενδεχομένου», διεκήρυξεν ό κ. Γκρήν,

Αί ’Αμερικανικοί έξαγωγαί προϊ
όντων σιδήρου καί χάλυβος κατά τό 
1949 άνήλθον συνολικώς είς 4.263. 
860 μετρικούς τόννους, αΰξηθεΐσαι ε
λαφρώς έναντι τών πραγματοποιηθεί- 
σών κοττά τό 1948 φορτώσεων. Αί έ
ξαγωγαί χαλύβδινων σωλήνων έσημεί
ωσαν ρεκόρ κατά τήν διάρκειαν τού 
έτους αΰτοΰ, άνελθονσαι τούς 759. 
107 μετρικούς τόννους. Ή ποσότης 
αΰτη υπερβαίνει κατά 32% τάς έξα- 
γωγάς τοΰ 1948 καί κοττά 22% τάς 
TicO 1947. Οί άριθμοί ούτοι άνεκοι- 
νώθησαν ύπό τού ’Αμερικανικού ’Ιν
στιτούτου Σιδήρου καί Χάλυβος. *Η 
μεγαλυτέρα άπόδοσις έπραγματοποι- 
ήθη είς τάς έξαγωγάς γαλβανισμένου 
σιδήρου, αΐτινες ΰπερέβησαν τάς τοΰ 
1948 κατά 136%. "Αλλαι ίκανοποιη
τ ικαί (Αποδόσεις έπραγματοποιήθη
σαν είς τάς έξαγωγάς χαλύβδινων ά- 
γωγών πετρελαίου καί έλατού σιδή- 
ρτυ.

Μεταξύ τών κυριωτέρων εισαγωγέ
ων προϊόντων ’Αμερικανικού σιδήρου 
καί χάλυβος ήσαν, κατά τό 1949, ό 
Καναδάς, ή Βενεζουέλα, τό ‘Ηνωμένου 
Βασίλειον, τό Μεξικόν, ή Νοτισαφρι- 
κανική "Ενωσις καί ή Νορβηγία.

Η ΘΕΣΙΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΣΙΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
0 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝί ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ ΕΤΟΣ

ΑΟΝ'ΔΙίΝΟίΝ, Αύγουστος. (Ί6. 
Ύπ.).— Άπό στατιστικής άπόψεως 
ή παγκόσμιος σιτοπαραγωγή είναι 
άκόμη καλή. Ή παραγωγή τών 
Ήνωμ. Πολιτειών, είναι ιδία περί
που μέ έ κείνην τοΰ παρελθόντος έ
τους καί πλέον ή έπαρκής, έκτος 
έάν παραοτή άνάγικη άποστολής 
μεγάλων ποσοτήτων είς τό έξωτε- 
ρικον πρός σχηματισμόν άποθεμά- 
των, πράγμα διά τό όποιον οΰδε- 
μία έπίσημος ύπόδειξις έχει γίνει

λιογράμμων παρογωγή τών έν λόγω 
υλών ΰπερέβη τήν τοΰ 1948 κατά 
45%. Ή παραγωγή τών ρητινών αΐ
τινες περιέχουν βινόλην ηύξήθη έπί- 
σης κατά τό 1949 σημειώσασα αΰξη- 
σΐν καπά 23% τής τοΰ προηγουμένου 
έτους. Ή βιομηχανία τών ρητινωδών 
υλών αΐτινες περιέχουν μελαμίνην και 
ουρίαν έσημείωσεν κάμψιν, Ένφ τό 
1948 έβιομηχανοποιήθησαν 67,500. 
000 χιλιόγραμμα, τό 1949 ή παρα
γωγή έμειώθη είς 60.300.000 χιλιό
γραμμα.

Ή άνακοίνωσνς τής Επιτροπής 
προσθέτει δτι ή συνολική παραγωγή 
δλων τών βιομηχανικών πλαστικών 
ειδών κατά τό 1949 «Ανήλθεν εις 74. 
700.000 χιλιόγραμμα, σημειώσασα 
έν σχέσει μέ τήν τού έτους 1948, μί
αν αΰξησιν κοαά 12%.

μέχρι τοΰδε. Ή σιτοπαροτγωγή τοΰ 
•Καναδά θά πρέπει έπίσης νά είναι 
μεγαλυτέρα άπό τήν περυσινήν 
Καίτοι αί ικαλύτεραι δροχαί 6πήρ- 
ξοτν καθυστερημένοι, έπεσαν όμως 
τήν κατάλληλον έποχήν, κοεΘ’ δτι 
καί ή παρτχγωγή είναι όψιμος. Είς 
τήν Αυστραλίαν προδλέπεται έξαι- 
ρετική έσαδεία, ένω αί έξ ’Αργεντι
νής πληροφορίαι είναι λίαν ένθαρ- 
ρυντικαί, άν καί μέχρι τής συγκο
μιδής πολλά δύνοαται νά συμβοΰν, 
δεδομένου δτι ή καλλιέργεια εΰρί- 
σκεται άκόμη είς τά πρώτα της 
στάδια. Ή άκαταστασία τοΰ και
ρού είς τήν Βορειοδυτικήν Ευρώ
πην δύνοτται νά έπιδράση μάλλον 
έπί τής ποιότητας παρά έπί τής πο
σότητας, ή όποια άναμένεται δτι 
θά είναι μεγάλη. Πάσα έλάττωσις 
τής σιτοπαραγωγής δύναται νά έ- 
ξουδετερωθή δΓ αύξήσεως τών 
ρούτ - κρόπς.

Διάφοροι πληροφορίαι έξ ά\ατο
λικής καί νοτιοανατολικής Εύρώ- 
πης άφήνουν νά πιστεύεται δτι εί
ναι άπίθανον ή Ρωσσία καί οί δο
ρυφόροι της νά προ-δοΰν είς ρεγά
λας έξαγωγάς σίτου κατά τό προ
σεχές έτος, έκτός άν ή Ρωσσία διά 
λόγους πολιτικούς ή οικονομικούς

έπιδιώξη την αΰξησιν τών εξαγω
γών της (Αδιαφορούσα διά τό άπο- 
τέλεσμα μιάς τοιαύτης ένεργείας 
είς τό έσωτερικόν της.

«My boy carry over» καί μέ 
μεγάλην καί συνεχώς αύξανομένην 
συγκομιδήν, ό είς άραδόσ,τον εφο
διασμός τών Ήνωμ. Πολιτειών δύ- 
ναται -καί πάλιν νά είναι τεράστιος 
καί νά υπάρξουν σημοα-τικά πλεο
νάσματα άκόμη καί άν ή κατανά- 
λωσις .κρέατος ή τών έκ σίτου πα
ραγομένων ειδών παραμένει μεγά
λη. Αί ποσότητες τοΰ ώς Ήνωμ, 
Πολιτείας παραγομένου άραδ ο σί
του είναι μεγάλαι καί δύνανται νά 
γίνουν έξαγωγαί, ή ζήτησις δμως 
είναι μικρά, διότι ή Εύρώπη άπο- 
φεύγει νά προδή είς είσοτγωγήν 
τροφίμων, τά όποια δύνανται τοι> 
λάχιστον ποσοτικώς ν’ άντικοττα- 
σταθοϋν δι* έγχωρίων προϊόντων. 
Φυσικά, είναι δυνατόν ή κατάστα- 
σις νά μεταβληθή. Αί ήπειρωτικαί 
άγοραί παρουσίασαν μικρόν κίνη- 
σιν κατά τάς τελευταίας έδδομά- 
δας. Μέ τήν συνέχισιν τής τάσεως 
πρός σχηματισμόν (Αποθεμάτων καί 
(Αποφυγήν άποταμιεύσεως δολλαρί- 
ων, υπάρχει πιθαν ότης νά ύπαρξη 
ζήτησις διά κάθε τί, τό όποιον θά 
δύναται νά άγορασθή διά δολλ
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ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,
ΠΟΣ ΘΑ ΛΥΘΗ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΟΝΙΑΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑ

Ευνέντευξκ μετά τοΰ συνεργάτου μας κ. Δ. Χρονοπουλου
Εκπρόσωπων την «Τραπεζιτι

κήν» εΐχον την τιμήν νά γίνω προ- 
σφάτως δεκτός άπά τον Γεν. Διοι
κητήν Δωδεκάνησου κ. Ρ. Άγαθο- 
κλήν, κατά τήν διάρκειαν δημοσιο
γραφικού ταξιδιού άνά τά Δωδεκά
νησα.

Ό κ. ’Αγαθοκλής, ό όποιος εί
ναι διακεκριμένος δικηγόρος τής 
πρωτευούσης, άποδώσας λαμπρά 
Αποτελέσματα ώς Πρόεδρος τής 
ΕΦ—ΕΞ άλλά καί ώς Αντιπρόσω
πος τής Ελλάδος είς τήν Διάσκε- 
ψιν τοΰ Διεθνούς Έρυθροΰ Σταυ
ρού έν Γενεύη, με έδέχθη είς το 
γραφικόν και μεγαλοπρεπές Διοι- 
κητήριον τής Ρόδου και είχε τήν 
καλωσύνην είς μακράν καί φιλικήν 
συνομιλίαν νά μου έκθέση τάς έ- 
Ιτιτελεσθείσας έν Δωδεκανήσφ προ
όδους.

— Επιθυμώ, έν πρώτοις, εΐπεν 
ό κ. Γεν. Διοικητής, νά έκφράσω 
τήν βαθείαν συγκίνησίν μου διά 
τήν τιμήν τήν οποίαν μοΰ έκαμεν ή 
Κυβέρνησις άναθέσασα είς έμέ τήν 
Γεν. Διοίκησιν Δωδεκανήσου. Ευ
ρισκόμενος έπί τής ίεράς αυτής γής 
τήν οποίαν καθυγίασεν αίμα ήρώ- 
<ων καί μαρτύρων, άπευθύνω τήν 
εκφρασιν τοΰ σεβασμοΰ μου προς 
τον ηρωικόν Δωδεκανησιακόν λαόν.

’Αλλ’ αισθάνομαι ωσαύτως χα
ράν διότι Απευθύνομαι μέσφ υμών 
προς τήν έφημερίδα, σας ή όποια 
εκπροσωπεί τήν τόσον συμπαθή, 
Αποδοτικήν καί δημιουργικήν τά- 
ξιν τών τραπεζιτικών ύπαλλήλων.

— Τί συνετελέσθη κ. Διοικητά 
ε!ς τήν Δωδεκάνησον Από τής Αφί- 
ξεώς σας;

— Δέν είναι πολύς ό χρόνος τής 
είς Δωδεκάνησον παραμονής μου. 
‘Αλλά καί τό διάστημα τοΰτο κα- 
τηναλώθη είς τήν μελέτην τών δια
φόρων ζητημάτων, έκ τών Οποίων 
τά πλέον έπείγοντα λύονται. "Ο
πως είναι φυσικόν, δμως, τά γενι
κότερα προβλήματα μελετώνται 
κατά βάθος καί πλάτος μέ μίαν εΰ- 
ρεΐαν προοπτικήν. Υπάρχουν θέμα
τα τουριστικά, κοινωνικά, οίκονομι 
κά, παραγωγικά, γεωργικά καί συγ 
κοινωνιακά, τά όποια Αντιμετωπί
ζονται σήμερον μέ τήν πλέον εΰ- 
ρείαν βάσιν.

— Ποια έξ δλων τών ζητημάτων 
θεωρείτε ώς βασικά καί έπείγοντα;

— "Ολα τά θέματα τών κατηγο
ριών πού άνέφερα καί βασικά καί 
έπείγοντα είναι. ΔΓ αύτό καί έξε- 
τάζονται δλα μέ τήν δέουσαν προ
σοχήν. Άλλά νομίζω δτι δύο προ- 
βλήματα είναι έκεΐνα τά όποια προ 
έχουν παντός άλλου, διότι είναι συν 
δεδεμένα μέ τήν οικονομικήν πρόο
δον τής νήσου, μέ τήν Ανύψωσιν τής 
έμπορικής στάθμης καί μέ τήν έ- 
ξυπηρέτησιν τών Αναγκών τής Δω
δεκανήσου. Τά προβλήματα αυτά 
είναι τό συγκοινωνιακόν καί τό του
ριστικόν.

— Ποιον είναι Ακριβώς τό συγ
κοινωνιακόν πρόβλημα;

— Δέν είναι βεβαίως τό άφορών 
τήν συγκοινωνίαν μέ τήν πρωτεύου 
σαν καί τον Πειραιά, ή όποια διε
ξάγεται ίκανοποιητικώς. Πρόκειται 
περί τής συγκοινωνίας μεταξύ τών 
νήσων, δεδομένου δτι αΰτη ούσια- 
στικώς είναι Ανύπαρκτος. Ή γραμ
μή έξυπηρετείται μέ τό τακτικόν 
Ατμόπλοιον άπαξ τής εβδομάδας, 
μέχρι πρό τίνος δέ καί μέ τοπικήν 
συγκοινωνίαν, ή όποια πρόκειται 
νά έπαναληφθή κατόπιν ειδικής συμ 
βάσεως. Άλλά μέ τοΰτο δέν λύε
ται τό δλον πρόβλημα. Υπάρχουν 
νησιά πού δέν έχουν καθόλου συγ
κοινωνίαν, διότι βέβαια ή ύποτυ- 
πώδης διά πλοιαρίων δέν άναπλη-

ροϊ μίαν τακτικήν γραμμήν. Μετα
φορά έπιβατών, έμπορευμόττων εί
ναι δύσκολος, άν μή Αδύνατος. Ό 
τύπος δέν κυκλοφορεί παντού, λό- 
γφ Ακριβώς τών συγκοινωνιακών 
δυσχερειών.

— Τί σκέπτεσθε προς διόρθωσιν 
τής καταστάσεως αύτής;

— Πρίν δώσω τήν Απάντησιν, 
θά σάς ύπομνήσω τήν σημασίαν 
τοΰ τουριστικοΰ παράγοντος. Τά 
Δωδεκάνησα — Ρόδος καί τά άλλα 
νησιά, είναι πρώτης τάθεως του
ριστικά κέντρα. Ή Ρόδος έχει ξε
νοδοχεία διεθνούς φήμης. Αί έξοχαί 
της είναι πασίγνωστοι. Τά λουτρά 
της φημισμένα.

Δυνάμεθα, λοιπόν, νά έκμεταλ- 
λευθώμεν · έπί εύρείας βάσεως τον

τουριστικόν παράγοντα καί είς τοΰ
το εύρέθημεν Απολύτως σύμφωνοι 
μετά τών έκπροσώπων τής Αμερι
κανικής Αποστολής, οί οποίοι προ- 
σέφεραν τήν πολύτιμον βοήθειάν 
των εις τήν δλην προσπάθειαν.

Μέ τήν συμβολήν λοιπόν τής Α
μερικανικής Αποστολής καί μέ 
τήν ένεργόν βοήθειαν τής Κυβερνή- 
σεως θά χαραχθή τουριστικόν πρό
γραμμα μακράς πνοής.

Μέ άλλους λόγους θά γίνη ένας 
διεθνής διαγωνισμός διά τήν έκμε- 
τάλλευσιν τών μεγάλων ξενοδοχεί
ων, τουριστικών κέντρων καί ιαμα
τικών λουτρών τής Ρόδου. Ή μί
σθωσις θά γίνη διά σειράν έτών, 
ώστε ό άνάδοχος νά ρίψη τά ά- 
ναγκαιοΰντα κεφάλαια.

Άλλά ταυτοχρόνως — καί έδώ 
Απαντώ είς τό πρώτον έρώτημα — 
μεταξύ τών δρων θά περιλαμβάνε
ται καί ή ταυτόχρονος Ανάληψις 
τοΰ προνομίου πλήρους συγκοινωνι
ακής συνδέσεως τών νήσων. Μία με 
γάλη έταιρία — έλληνική ή ξένη— 
ή οποία θά δαπανήση μεγάλα πο
σά θά είναι, Ασφαλώς είς θέσιν, νά 
λύση καί τό συγκοινωνιακόν πρό
βλημα.

Νομίζω, κατέληξεν ό κ. Αγαθο
κλής, δτι λυομένων τών δύο τούτων 
βασικών ζητημάτων ή δλη στάθμη 
τής οικονομικής ζωής θά άνέλθη 
καί θά προωθηθή ή έπίλυσις 
τών άλλων δωδεκανησιακών προβλη 
μάτων.

ΔΗΜ. Ν. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΙ ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΑΞΙΑΙ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΕΑΝ 
ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ
Άπό ένα εύρύ μεταξύ τών έψο- 

πλιστικών μας κύκλων ρεπορτάζ Α
ποκαλύπτεται πόσον αισθητός, Αλ- | 
λά καί πόσον πολύπλευρος ύπήρξεν 
ό Αντίκτυπος τοΰ πολέμου εις τήν 
Κορέαν, έπί τών έξελίξεων τής 
παγκοσμίου ναυτιλιακής έργασί- 
ας, συνεπώς δέ καί τής έλληνικής 
έμπορικής ναυτιλίας, τής οποίας ό 
μέγας δγκος τών ποντοπόρων πλοί 
ων της κινείται είς τό πλαίσιόν των 
διεθνών μεταφορών. "Οταν, τρεις ή 
τέσσαρας εβδομάδας μετά τό έρυ- 
θρόν πραξικόπημα, διεφάνη τό μα
κροχρόνιον τοΰ Αγώνος είς τήν Κο
ρέαν καί έπυκνώθησαν οί κίνδυνοι 
διά μίαν εύρυτέραν πολεμικήν πε
ριπλοκήν, οί Αμερικανοί στρατιω
τικοί ήγέται έστρεψαν τήν προσο
χήν των είς τήν δημιουργίαν μιας 
συνεχούς άλύσεως μεταφορών άπό 
τάς Αμερικανικός άκτάς τοΰ Βορεί
ου Ειρηνικού προς τήν Κορέαν, διά 
τήν έξασφάλισιν τοΰ Ανεφοδιασμού 
τών συμμαχικών στρατευμάτων.

Ή αύξησις τής δυνάμεως τοΰ μα 
χομένου στρατού, ή έπείγουσα άπο 
στολή σημαντικών ένισχύσεων καί 
ή κάλυψις τών Αναγκών είς πολεμι
κόν υλικόν, ύπεχρέωσε τάς 'Ηνωμέ
νας Πολιτείας νά έξαγάγουν «άπό 
τήν ναφθαλίνην» τών Αγκυροβολιών 
Αργίας 64 έν δλω μεγάλα κρατικά 
πλοία διαφόρων τύπων. Παραλλή- 
λως δμως έστράφησαν καί προς τά 
ιδιωτικά πλοία, έκ τών όποιων έ- 
ναυλώθησαν ήδη περί τά έκατόν. 
Τό Αμερικανικόν Ναυαρχεΐον Ανε- 
κοίνωσε τούς ορούς τής χρονικής 

] ναυλώσεως τών Αμερικανικών σκα
λών: Οΰτω, έπλήρωσε 1400 δολλά- 
|ρια ήμερησίως διά τά «λίμπερτυς»

καί 2.000 δολλάρια ήμερησίως διά 
τά ταχύτερα «βίκτορυς». Διά τά υ
πό ξένας σημαίας πλοία τό Ναυ- 
αρχείον προσέφερε 1050 έως 1100 
δολλάρια ήμερησίως.

Οί Αμερικανοί έφοπλισταί προ- 
σέφερον Αρκετά πλοία είς τό Ναυ
αρχεΐον υπό τούς Ανωτέρω ορούς. 
Οί ξένοι δμως έφοπλισταί, μολονότι 
ή τιμή τών 1100 δολλαρίων ήμερη
σίως ήτο συμψέρουσα, έδίσταζαν νά 
προσφέρουν τά σκάφη πρίν ή έρρυ- 
θμίζοντο αί έκτακτοι δαπάναι κα- 
λύψεως τών πολεμικών κινδύνων. 
Κατόπιν τούτου, τή αιτήσει τών 
Αρμοδίων Αμερικανικών Αρχών, έπήλ 
θεν ή κατωτέρω συμφωνία μεταξύ 
τών Αμερικανικών έφοπλιστικών καί 
ναυτεργατικών οργανώσεων, ήτις 
Αποτελεί μίαν θετικήν βάσιν υπο
λογισμού καί διά τούς ξένους έφο- 
πλιστάς.

Οΰτω, τά ΰδατα τής Άπω Ανα
τολής διηρέθησααν είς πέντε έπι- 
κινδύνους ζώνας, δσα δέ πληρώμα
τα εισέρχονται διά τών πλοίων έπί 
τών όποιων υπηρετούν, είς τάς πο
λεμικός αΰτάς ζώνας θά λαμβάνουν 
ένα πολεμικόν έπίδομα Τσον προς 
τά 100 % τοΰ βασικού μισθοΰ των. 
Οσάκις ένα πλοΐον παραμένει είς 

λιμένα ύποκείμενον είς Αεροπορικός 
έπιδρομάς, Εκαστον μέλος τοΰ πλη- 

1 ρώματός του θά λαμβάνη πρόσθε- 
I τον έπίδομα 100 δολλαρίων καί έ- 
άν τραυματισθή θά λαμβάνη έπι- 

. προσθέτως 125 δολλάρια. Διά τήν 
Ασφάλειαν ζωής προβλέπεται πο- 
σόν 10.000 δολλαρίων καί διά τήν 

I Απώλειαν τών Αποσκευών έκάστου 
μέλους τοΰ πληρώματος άποζημίω- 

’ σις 500 δολλαρίων.

Μετά τον Ανωτέρω διακανονισμόν 
καλύψεως τών πολεμικών κινδύνων 
διά τά πληρώματα καί μετά τήν 
δημοσίευσιν τών νέων τιμολογίων 
διά τά πολεμικά Ασφάλιστρα έπί 
σκαφών καί φορτίων είς τάς έπικιν- 
δύνους περιοχάς, ήρχισαν οί ξένοι 
έφοπλισταί νά προσφέρουν τά σκά
φη των προθύμως είς τό Αμερικανι
κόν Ναυαρχεΐον διά πολεμικός προς 
τήν Κορέαν μεταφοράς. Οί "Ελλη
νες έφοπλισταί δέν ύστέρησσν είς 
προσφοράς καί κατά τήν πρώτην 
Εβδομάδα τοΰ Αύγουστου πλέον 
τών δέκα έλληνικών λίμπερτυς έ- 
κλείσθησαν. Αί τιμαί ποικίλλουν 
μεταξύ 1050 έως 1150 δολλαρίων 
ήμερησίως, τά δέ συμβόλαια τών 
χρονικών ναυλώσεων καλύπτουν μί
αν περίοδον 240 ήμερών, μέ όψιόν 
τοΰ Ναυαρχείου διά παράτασιν 120 
άκάμη ήμερών.

Πέραν δμως τής Ανωτέρω Εργα
σίας ό έκ τής Κορέας Αντίκτυπος 
υπήρξε γενικώτερος, διότι έπηρέα- 
σεν δλους τούς τομείς τών παγκο
σμίων μεταφορών προς τά άνω καί 
συγχρόνως ή βελτίωσις τών ναύ
λων έπέφερεν άνατίμησιν τών Αξι
ών τών πλοίων. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα είναι καί τά Ακό
λουθα: Πρό τής έκρήξεως τοΰ Κο
ρεατικού πολέμου αί ζαχάρεις τής 
Κούβας μετεφέροντο είς 'Ελλάδα 
προς 7.50 δολλάρια κατά τόννον. 
"Ηδη, διά τό άγορασθέν φορτίον 
10.000 τόννων έκλείσθη τό τουρκι
κόν «Τσορούχ» πράς 9.50 δολλάρια 
κατά τόννον. Τά γερμανικά κάρ
βουνα μετεφέροντο πρό τής Κορέας 
εις 'Ελλάδα προς 27)— σελλίνια 
κατά τόννον, ένζ> ήδη έναυλώθη σκά 
φος έκ Ρόττερνταμ διά Πειραιά

προς 36)—. Τά Αγγλικά κάρβου
να μετεφέροντο άπό τήν Νότιον 
Οΰαλλίαν είς τήν Αργεντινήν προς 
40)— καί ήδη ναυλώνονται σκάφη 
προς 52)— κατά τόννον. Τά γενι
κά φορτία καί ή ξυλεία άπό τήν 
Βρεταννικήν Κολομβίαν μετεφέρον
το είς τήν Βοστώνην κατ’ Αποκο
πήν προς 61.500 δολλάρια διά 
σκάφη 10.000 τόννων, ένφ ήδη τά 
αυτά πλοία ναυλώνονται προς 95. 
000 δολλάρια. Ανάλογοι είναι α'ι 
Ανατιμήσεις τών ναύλων καί είς 
τούς υπολοίπους τομείς. Χαρακτη
ριστικόν άφ’ έτέρου τών ύφισταμέ- 
νων φόβων περί Απροόπτων γενικω 
τέρων περιπλοκών είναι καί ή στα- 
σιμότης τών ναύλων διά ρωσικά 
φορτία. Παρά τήν κυκλοφορίαν δια
ταγών, τά πλοία δέν προσφέρονται 
άθρόως διά φορτώσεις άπό τήν Μαύ 
ρην Θάλασσαν. Οί Ρώσοι ναυλωταί 
Επιμένουν νά διατηρούν διά τά σι
τηρά τον Από έτους ίσχύοντα ναύ
λον τών 32)6 σελλινίων κατά τόν
νον δι’ Αγγλίαν καί 30)— δΓ Αμ
βέρσαν ή Ρόττερνταμ. Θεωρείται 
βέβαιον, δτι ή Απροθυμία τών Εφο
πλιστών νά κατευθύνουν τά σκάφη 
των είς τήν Μούρην Θάλασσαν θά 
έξαναγκάση τούς Ρώσους νά πλη
ρώσουν μεγαλυτέρας τιμάς, θεωρεί 
ται δμως καί πάλιν Αμφίβολον, αν 
θά έξευρίσκωνται ευκόλως πλοία J προς ναύλωσιν, έκτος έάν άποσα- 
φηνισθή ή κατάστασις.

Ό έπί τών Αξιών τών πλοίων άφ’ 
έτέρου Αντίκτυπος τών γεγονότων 
τής Κορέας υπήρξε λίαν έντυπωσι- 
ακός. Παρετηρήθη μία γενική τά- 
σις πρός Αγοράν πλοίων, ένφ οί 
πρό δ ι μήνου άθρόοι πωληταί άπε- 
σύρθησαν άπό τήν Αγοράν μέ τήν
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Εισηγήσεις και προτάσεις πρός τό Κυβερνητικόν Συμβούλιου
Τό ζήτημα Τής ακρίβειας τού βίου I 

.αποτελεί σήμερον τό κυριώτερον πρό- | 
βλήμα τό όποιαν απασχολεί την Κυ- 
βέρνησνν, τήν Αμερικανικήν ’Αποστο
λήν καί τάς άρμοδίας άρχάς.

Πράγματι το πρόβλημα αυτό εμφα
νίζεται ύπό μορφήν Εξαιρετικός οξεΐ- 
αν. Είτε λόγω τής γενικωτέρας κατα- 
στάσεως είτε λόγω τής ύψώσεως 
τών τιμών ώρισμένων πρώτων υλών, 
έσημειώθη ΰπερτίμησις τών ειδών 

-πρώτης άνάγκης, ή οποία έπεδείνωσε 
τήν ΰφισταμένην οικονομικήν κρισιν.

Έν τώ μεταξύ οί μ ισθο'ι και τά 
ήμερσμίσθι-α παρέμειναν εις τά αυτά 
.Επίπεδα, κατά τρόπον δημιουργοϋντα 
τραγικήν κατάστασιν διά τους μισθο
συντήρητους.

ΕΤναι γνωστόν δτι πρό τών Εκλο
γών αί τάξεις τών εργαζομένων διε- 
τόπωσαν σειράν αιτημάτων, άλλ η 
Ικανοποίησίς των μέχρι στιγμής ά- 
νεβλήθη.

Έκ παραλλήλου διά τής μεγάλης 
άπεργίας τών δημοσίων υπάλληλων 
ετέθη καί τό δημοσιοϋπαλληλικόν πρό 
βλήμα, τό όποιον προσφάτως βαίνει 
-πρός τήν λύσιν του, διά τοϋ τεθέντος 
εις εφαρμογήν νέου μισθολογίου.

"Ηδη, ώς άνεκοινώθη διά τοΰ τύπου 
ή Κυβέρνησις μελετά τό δλον ζήτημα 
τών αμοιβών τών λοιπών Εργαζομέ
νων κατά τρόπον ό όποιας νά έπι 
τρέψη τήν μερικήν τουλάχιστον ίκα 
νοποίησιν αυτών.

Άτυχώς ή συνεχιζόμενη ϋψωσις

τού τιμαρίθμου, ή διαρκώς αυξανόμε
νη τιμή τών τροφίμων και άλλων ει
δών, καθιστά τάς πρός τους δημοσί
ους υπαλλήλους παρασχεθεί σας και 
πρός τούς ιδιωτικούς παρασχεθεί σο- 
μένας αυξήσεις δνευ άξίας, καθ’ δτι 
ή διαφορά εξανεμίζεται εις βάρος τοΰ 
κατ αναλυτού.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ κ. ΤΣΟΥΔΕ- 
ΡΟΥ
Ύπό τάς συνθήκας αΰτάς οί Κυ

βερνητικοί κύκλοι παρέσχσν τήν πλη
ροφορίαν δτι τήν προσοχήν τών άρ- 
μοδίων παραγόντων προκάλεΐ ιδιατέ
ρως τό θέμα τοΰτο.

Οί/τω, άπό ένός καί πλέον μηνός 
ό υπουργός τοΰ Συντονισμού κ. Τσου- 
δερός,άσχοληθεις μέ τήν ειδικήν μελέ
την τοΰ θέματος, κατέληξεν εις τήν 
άπόφασιν διατυπώσεως ειδικού υπο
μνήματος έπι τής ακρίβειας του βί
ου.

Τό υπόμνημα αυτό καταρτίζεται 
ήδη ΰπό τοΰ κ. Τσουδεροϋ, δέν πρό
κειται δέ νά εχη άκαδημαΐκήν σημα
σίαν, διότι θά καταλήγη εις ώρτσμέ- 
να συμπεράσματα καί προτάσεις.

Τάς προτάσεις αΰτάς θά είσηγηθή 
ό κ. Τσουδερός εις τό Κυβερνητικόν 
Συντονιστικόν Συμβούλιο», προτει- 
νων σειράν μέτρων πρός άντιμετωπι 
σιν τής ακρίβειας τοΰ βίου.

Προβλέπεται δτι αί προτάσεις τοΰ 
κ. Τσουδεροϋ θά έχουν Εξαιρετικήν 
σημασίαν καί θά άποτελοΰν τήν πρώ

την έκδήλωσιν τοΰ Κρατικού ένδιαφέ- 
ροντος πρός άντιμετώπισιν τής διαρ
κώς όξυναμένης καταστάσεως.
ΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΤΣΟΥΔΕΡΟΥ 

Κατά τάς προσφάτους συνομιλίας 
του μετά τών αντιπροσώπων τοΰ τύ
που, μεταξύ τών οποίων καί συντά
κτης τής «Τραπεζιτικής» ό κ. Τσου
δερός έπεβεβαίωσε τήν πληροφορίαν 
δτι έξετάζει τήν σχετικήν είσήγησιν.

—'Εκείνο τό όποιον επιθυμώ νά 
τονίσω, εΐπεν ό κ. Τσουδερός, εΐναι 
τό δτι ή ϋψωσις τών τιμών οφείλε
ται έν πολλοϊς καί εις τόν πανικόν 
τοΰ κόσμου, δστις δέν άντέτταξεν τήν 
άπαιτουμένην άντίδρασιν κατά τών 
ΰψωτικών τάσεων τών ένδιαφερσμέ-1 
νων. "Αν τό κοινόν άντέδρα, πιθανόν 
νά ήτο διαφορετική ή έξέλιξις τών 
πραγμάτων.

Θά έπρεπεν, έξηκολούθησεν ό κ.

Τσουδερός, νά ληφθή ϋπ’ δψιν τό πα
ράδειγμα τοΰ ’Αγγλικού καταναλωτι
κού κοινού τό όποιον άντιδρά άποτε- 
λεσματικώς.

Οΰτω, προσφάτως εις τήν ‘Αγγλί
αν έσημειώθη δλως αδικαιολόγητος 
ΰπερτίμησις τών Ιχθύων. Ή Κυβερνη
τική έπέμβασις δέν ήτο ευχερής.Άλλ” 
άντ’ αύτοΰ διεταπώθησαν συστάσεις 
πρός τούς καταναλωτάς νά μή άγορά 
ζουν τά υπερτιμημένα ψάρια.Τό κοι
νόν συνεμορφώθη πρός τήν σύστασιν, 
τά ψάρια έμειναν άπούλητα καί έκα- 
τοντάδες οκάδων έξ αυτών κατεστρά- 
φησαν. ‘Η αποφασιστική αΰτη άντί- 
δρασις τοΰ κοινού εΐχεν ώς αποτέ
λεσμα τήν κάμψιν τών τιμών, τήν δέ 
έπομένην τά ψάρια ένεφανίσθησαν εις 
τήν άγορόιν μέ τάς παλαιάς των τι
μάς.

’Αναφέρω, προσέθεσεν ό κ. ‘Υπουρ

γός, τό παράδειγμα τοΰ ’Αγγλικού 
κοινού, ώς χαρακτηριστικόν διά νά 
καταλήξω εις τό συμπέρασμα δτι κά
τι άνάλογον πρέπει νά yivg καί εις 
τόν τόπον μας διά τής συνεργασίας 
τοΰ καταναλωτικού κοινού.

Ό κ. Τσουδερός έν κατακλεϊδι έτό- 
νισεν δτι ή βελτίωσις τής καταστά
σεως θά έπέλθη συντόμως διότι έν 
τώ μεταξύ θά φθάσουν μεγάλα απο
θέματα ειδών πρώτης άνάγκης, τά ό
ποια καί θά διατεθούν εις τήν κατα- 
νάλωσιν.

Αστσί είναι αί όπτόψεις το» κ. 
Τσουδεροϋ καί αί έν προκειμένη) προ
θέσεις τών Κυβερνώντων. Τό κατανα
λωτικόν κοινόν, τό όποιον ΰφίσταται 
τάς συνεπείας τών υπερτιμήσεων δέν . 
εύχεται παρά τήν εΰόδωσι» των Κυ
βερνητικών προσπαθειών,

X.—

ΙΥΝΕΠΛΗΡΩΘΗ Η ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΡΞΙΝ ΤΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

δήλωσιν, δτι λόγφ τής έξελίξεως 
τής καταστάσεως εΐναι απρόθυμοι 
διά πωλήσεις. Συνεπείς τούτου αί 
τιμαί ηύξήθησαν. Σκάφος 10.000 
τόννων και νααυπηγήσεως 1929, 
δπερ ττροσεφέρετο δοτό "Αγγλον ττω 
λητήν πρό δ ι μήνου εις "Ελληνα άγο 
ραστήν αντί τιμής 47.000 λιρών, 
έπωλήθη πρό τριημέρου εις τόν ί
διον άγοραστήν άντί τιμής 65.000 
λιρών. Περιπτώσεις παρομοίων άνα 
τιμήσεων είς τάς αξίας τών φορ
τηγών ίδίφ πλοίων εΐναι πολλαί. 
^Ελληνικόν φορτηγόν 8000 τόννων 
καί ναυπηγήσεως 1918 προσεφέρε 
Το πρό δ ι μήνου εις Τούρκους έφο- 
πλιστάς άντι 32.000 λιρών, ή δέ 
σχετική διαπραγμάτευσις δέν έπρο 
χώρησε. Οί ίδιοι Τούρκοι έφοπλι- 
σταί ζητούν σήμερον τό αυτό σκά
φος καί προσφέρουν 40.000 λιρών, 
-άλλ’ ό ένδιαφερόμενος πλοιοκτήτης 
διστάζει νά τό πώληση.

Μεγαλυτέραν άνατίμησιν εις τε 
τούς ναύλους των καί είς τάς άξί
ας των ένεφάνισαν τά δεξαμενό
πλοια διά δύο κυρίως λόγους: Πρώ
τον, διότι ή συνεχής κίνησις πολυα
ρίθμων πολεμικών σκαφών εις τά 
υδατα τής "Απω ’Ανατολής άπαι- 
τεΐ έντατικόν άνεφοδιασμόν των μέ 
καύσιμα καί δεύτερον, διότι δλαι αί 
χώραι προβαίνουν είς τήν έξασφάλι- 
σιν μεγάλων άποθεμάτων πετρελαί 
ων καί βενζινών. Τό άμερικανικόν 
Ναυαρχείου έξασφαλίζει καθημερι
νώς καί νέαν χωρητικότητα δεξαμε 
νοπλοίων, τών όποιων οΰτω οί ναύ
λοι ύψώθησαν. Παραλλήλως ύψώθη- 
σαν και αί άξίαι των, οί δέ κόττοχοι

τάνκερς και παλαιοτέρας άκόμη η
λικίας δέν τά πωλοΰν.

Έξαίρεται έπ’ ευκαιρίςι παρά 
τών Εφοπλιστικών κύκλων ή επιτυ
χία ένός Πειραιώτου έψοπλιστού, 
τού κ. Στ. Νιάρχου, δστις κατώρ- 
θωσε νά άγοράση πέντε δεξαμενό
πλοια τών 16.500 τόννων έκαστον. 
Άνήκον ταύτα είς μίαν παναμαϊ
κήν εταιρίαν, τήν όποιαν εΐχεν ι
δρύσει πρό ετών ό άλλοτε ’Αμερι
κανός υπουργός τών Εξωτερικών 
Στεττίνιους, τή συμμετοχή τού Πα 
νεπιστημίου τού Σικάγου. Τά σκά
φη τής άγορασθείσης ταύτης έται- 
ρίας — πέντε έν δλφ — εΐναι ναυ
πηγήσεως 1944 και φέρουν την ση
μαίαν τού Παναμά.

’Αξίζει νά σημειωθή, δτι ό αυτός 
εφοπλιστής — πέραν τών φορτη
γών του — κατέχει σήμερον έν ύ- 
πηρεσίςι ή ύπό παραγγελίαν είς 
διάφορα ναυπηγεία 24 έν δλφ δε
ξαμενόπλοια. Οΰτω, έχει έν ύπηρε- 
σίςε ένα δεξαμενόπλοιον τών 28.000 
τόννων φορτίου καί ένα τών 18.000 
τ. ύπό σημαίαν Λιβερίας, έπτά 
τών 16.000 τ. έκαστον ύπό άμερι- 
κανικήν σημαίαν, πέντε παναμαϊκά 
τών 16.500 τ. (τά ήδη άγορασθέν- 
τα), ένα λίμπερτυ - τάνκερ τών 10. 
000 τ. καί ένα παλαιοτέρας ηλικί
ας παναμαϊκόν τών 7000 τόννων. 
Ό ίδιος έχει ύπό ναυπήγησιν έν 
Άγγλίςι δύο δεξαμενόπλοια τών 31. 
000 τ. έκαστον και τέσσαρα τών 
1 8.000 τ., είς δέ τά ολλανδικά ναυ 
πηγεΐα έτερα δύο τών 18.000 τ. έ
καστον.

' Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

Διά τοΰ ήιμερησίσυ Τύπου, άνηγ- 
γέλθη δτι ιέπερατώθη ή προεργα
σία διά τήν Εναρξιν τών μεγάλων 
έργων Εξηλεκτρισμού της ‘Ελλά
δος.

Πράγματι, ό τερματισμός τοΰ 
προεισαγωγικού σταδίου έτερμα- 
τίσθη διά της άφίξεώς τοΰ πρώτου 
κλιμακίου τής «Έμπάσκο», τό ό
ποιον καί θά άσχοληθή μέ τήν καθ’ 
αύτό ιεναρξιν τών Εργων.

Τό κλιμάκιον τοΰτο άπετελέσθη 
έκ τών κ.ικ. Πέτερσον, αρχιμηχανι
κού, Σίσκο, ειδικού διά τή,ν ήλεκ- 
τρολογίαν, Γουένιγκ, ειδικευμένου 
είς τήν κατασκευήν ήλεκτρικών έρ- 
γοστασίων καί Γουΐλλιατς πολίτι
κου μηχανικού, εΐδικώς καταγινο- 
μένου μέ τάς ήλεκτρικάς κατα- 
σκευάς.

Σημειωτέον, δτι ή άφιξις τοΰ 
κλιμακίου έγένετο κατόπιν τής δια- 
διδασθείσης έντεϋθεν είδοποιήσεως, 
δτι ή έπεξεργασία τοΰ προγράμ- 
ματος Εξηλεκτρισμού έπερατώθη.

Τό ικλυμάκιον τής «Έμπάσκο» 
εύθύς άμα τή άψίξει του Εσχεν άλ- 
λεπαλλήλους συναντήσεις μετά τών 
άρμοδίων Ελληνικών υπηρεσιών, 
είς τρόπον ώστε νά σημειωθή εύθύς 
αμέσως προώθησις τών ύπό συζή- 
τησιν θεμάτων.

Έν τώ μεταξύ τόσον οί Ελληνι
κοί, δσον καί οί ξένοι κύκλοι, έξέ- 
φρασαν ζωηράν Ικανοποίησιν διά 
τάς δηλώσεις, είς τάς όποιας προ- 
έδη έπι τοΰ θέματος τοΰ έξηλεκ- 
τρισμοΰ δ ύπουργός τοΰ Συντονι- 
σμοΰ κ. Τσουδερός.
’Ιδιαιτέρως έξήρετο ή γενομένη 

παρά τοΰ κ. Τσουδεροϋ προαναγ- 
γελία. δτι κατά τήν 15ην Αύγου
στου θά θεμελιωθούν πέντε σημαν
τικά Εργα. Τά Εργα αΰτά κατα- 
νέμονται είς τέσσαρα παραγωγής 
ένεργεϊας καί εις Εν άφορών τήν

άνάπτυξιν τής λιγνιτοφόρου λεκά
νης τής Πτολεμαΐδος.

Επίσης Εξεψράζετο ζωηρά ίκα- 
νοποίησις διά τό τονισθέν ύπό τοΰ 
κ. Τσουδεροϋ γεγονός, δτι ή θεμε- 
λίωσις δέν θά είναι άπλοΰν τυπικόν 
γεγονός, άλλά θά συνοδέυθή άπό 
Έναρξιν τών καθ’ αύτό εργασιών 
μετά δύο καί ήμισυ μήνας.

Συμπληρώματικώς πρός τάς δη
λώσεις τοΰ κ. ύπουργοΰ τοΰ Συν
τονισμού, έγνώσθη δτι είς τήν πε
ριοχήν Άλιδεριου 8ά αρχίσουν τά 
Εργα θεμελιώσεως τών Εγκαταστά
σεων, είς τά Εργα Λάδωνας, Βόδα 
καί Λούρου, θά γίνουν σημαντικοί 
έργασίαι διανόίξεως τών οδών, είς 
δέ τά Εργα τής λιγνιτοφόρου περι
οχής Πτολεμαΐδος θά yivrj Εναρξις 
τής λειτουργίας τής σιδηροδρομι
κής γραμμής τής ένούσης τό Εθνι
κόν σιδηροδρομικόν δίκτυον καί δή 
τήν γραμμήν Θεσσαλονίκης —Φλω- 
ρίνης.

Ο ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
-ΕΝΤΟΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ

’Αλλά τό σπουδαιότερον ση-μεΐον 
τών δηλώσεων τοΰ κ. Τσουδεροϋ, 
εΐναι ό Επίλογος,, τόν όποιον λόγφ 
τοΰ Εξαιρετικού του Ενδιαφέροντος 
παραθέταμεν ολόκληρον:

«,Τά Εργα αύτά, θά συνδεθοΰν 
διά γραμμών μεταφοράς, δΓ Εθνι
κού δικτύου και Εργων διανομής 
άξίας 42 Εκατομμυρίων δολλαρίων, 
κατά τρόπον, ώστε νά άποτελέσουν 
Εν ένιαΐον Εθνικόν δίκτυον Επιτρέ- 
πον την μεταφοράν Ενέργειας άπό 
τοΰ ένός σημείου τής χώρας είς τό 
άλλο καί τήν άνάπτυξιν δχι μόνον 
τών μεγάλων πόλεων, άλλά καί δ- 
λοκλήρου τής ύπαίθρου, τήν όποι
αν θά διασχίζουν αί γραμμαί αύ- 
ταί.

Πλήν τών έργων αυτών, άπεφα- 
σίσθη όμως ή σύγχρονος Εναρξις 
καί τών Εργων άξιοποιήσεως της 
λεκάνης Πτολεμαΐδος, είς τήν ό
ποιαν πραβλεπονται &φ' ένός μεν 
πλήρεις μηχανικαί εγκαταστάσεις 
έξορύίξεως τοΰ λιγνίτου, ώφ' Ετέ
ρου δέ πλήρεις Εγκαταστάσεις πλιν 
θοποιήσεως τοΰ λιγνίτου μέ τρόπον 
έπιτρέποντα τήν μεταφοράν αστοΰ 
καί χρησιμοποίησιν είς ολόκληρον 
τήν χώραν καί άπό τούς σιδηρο
δρόμους καί άπό τάς μεγάλος Βιο
μηχανίας καί δΓ οίκιακάς άκόμη 
χρήσεις. Συγχρόνως προΒλέπεται 
καί ή κατασκευή; θερμικού Εργο
στασίου δΓ δλας τάς ανάγκης τής 
περιοχής καί μελετάται δέ οώτήν 
τήν στιγμήν, ή ϊδρυσις μερικών έκ 
τών σημαντικωτέρων βιομηχανιών, 
ιδία δέ' τοΰ άζωτου.

Διά τοΰ Εφαρμοζόμενου σχεδίου 
έλπίζεται δτι, Εντός τριετίας άπό 
σήμερον — αν καί άρισμένα Εργα 
θά Εχουν τελειώσει ιέντός δύο Ετών, 
δπως είναι τά Εργα τοΰ Λούρου 
καί τοΰ Άλιβερίου — θά Επιτ-ευχθή 
ή αδξησις τοΰ ρεύματος είς τά τρι
πλάσιον περίπου τοΰ διατιθεμένοι» 
σήμερον εις τήν Ελλάδα καί Επο
μένως θά δήμιουργηθοΰν πολύ με- 
γαλύτεραι δυνατότητες άναπτΰξε- 
ως τής Ελληνικής βιομηχανίας, της 
γεωργίας καί οδτω της άνόδου τοΰ 
Επιπέδου διαδιώσεως τοΰ Ελληνικού 
λαοΰ.

Εις τό μέλλον σκοπός της ‘Ελλη
νικής Κυδερνήσεως δέν θά εΐχτη 
μόνον νά γίνουν τά Εργα ταΰτα, 
άλλά νά άναπτύξη ταχύτατα τά 
δλον πρόγραμμα εύθύς ώς θεμελι
ωθούν τά Εν λόγφ πέντε Εργα, κα
τά τρόπον ώστε νά πραγματοποιη- 
θή >καΙ ή κατασκευή καί άλλων με
γάλων ύδροηλεκτρικών Εργων, κα
θώς καί ή σχετιζομένη πρός τήν 
παραγωγήν αυτήν της ένεργεϊας ά-
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ΑΝΕΡΓΙΑ — ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — ΕΜΠΟΡΙΟΝ — ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Α.Π. :

ΙΑΠΩΝΙΑ

Κατά τάς έκ Τόκιο πληροφορί
ας, ό πόλεμος τής Κορέας έπέφερεν 
ΰψωσιν των τιμών τών πρώτων ύλών 
εις Ιαπωνίαν καί ηΰξησε τάς έρ- 
γασίας ώρισμένων ιαπωνικών βιο
μηχανιών. Αΐ ναυλώσεις και αί ναυ
πηγήσεις ήσαν αί πρώτα ι πού έ- 
πηρρεάσθησαν άπό τάς έχθροπρα- 
ξίας. Εντός τών πρώτων ημερών 
άπό τής ένάρξεως τών έχθροπρα- 
ξιών τά περισσότερα έκ τών σκα
φών — συνολικής χωρητικότητας 

.90.000 τ. — τά όποια ήσαν παρ- 
ωπλισμένα, άνέλαβον έργασίοτν ώς 
μεταγωγικά διά τάς δυνάμεις τών 
Ηνωμένων Εθνών. Ο! ναύλοι έξ 
άλλου ηύξήθησαν κατά 20 %. ΑΙ 
έργασίαι τών ναυπηγείων ένετάθη- 
σαν έπίσης. Τά ναυπηγεία Οϋράγ- 
κα, έκ τών σημαντικωτέρων τής Ι
απωνίας, ήρχισαν έργαζόμενα 12 
ώρας τήν ημέραν, άνευ έβδομαδιαί- 
ας άναπαύσεως. Τά ναυπηγεία γε 
νικώς ήρχισαν προετοιμάζοντα τάς 
προκυμαίας των διά τήν διεξαγω
γήν έπισκευών ξένων σκαφών. Οί 
φορτοεκφορτωται έργάζονται έπί 
τρία όκτάωρα μέ έναλλαγάς, είσ- 
πράττοντες πλέον του τριπλασίου 
τοΰ ήμερομισθίου πού είσέπραττον 
άλλοτε, συνεχίζει ή έφημερίς. Έπί
σης ένετάθη ή παραγωγή αυτοκι
νήτων καί οί έργάται τών έργοστα- 
σίων κάμνουν ύπερωρίας. Αί τιμαί 
τών πρώτων ύλών ύψώθησαν σημαν
τικά.

— Ό στρατηγός Μάκ Άρθουρ 
έξουσιοδότησε τήν ιαπωνικήν κυ- 
βέρνησιν όπως άποστείλει τήν πέμ- 
πτην μεταπολεμικήν φαλαινοθηρι

κήν αποστολήν της εις τήν Άτλαν 
τίδα. Αναμένεται ότι προς τον σκο 
πόν αυτόν θά αναχωρήσουν περί 
τάς άρχάς Νοεμβρίου δύο στολί

νάπτυζις τών βασικών βιομηχανι
ών, αί όποΐαι θά έπιτρέψουν νά βα- 
δίσωμεν έπί άσφαλοΰς άδοϋ έκβιο- 
μηχανίσεως».

σκοι άποτελούμενοι έξ ένός πλοίου 
— έργοστασίου, άριθμόν φαλαινο
θηρικών πλοιαρίων ώς καί αρκετών 
πλοίων — ψυγείων. Ή άποστολή 
θά διαρκέση έπί τετράμηνον.

ΙΝΔΙΑΙ

Ή Κυβέρνησις τών Ινδιών άπε- 
φάσισεν όπως έπιτρέψη τάς έξαγω 
γάς άκατεργάστου έρίου διά λογα
ριασμόν τών ξένων άγοραστών, οί 
όποιοι εΐχον ύποβάλει αιτήσεις πρά 
τής 8ης Ιουλίου καί οί όποιοι εΐ
χον ανοίξει σχετικάς πιστωτι
κός έπιστολάς προ τής ώς 
άνω ήμερομηνίας. Κατ’ άνακοίνω- 
σιν τοΰ Ινδικού ύπουργείου ’Εμπο
ρίου θά έπιτραπούν έπίσης αί έ- 
ξαγωγαί, αί όποΐαι θά έχουν καλυ- 
φθή διά φορτωτικών έκδοθεισών ύ- 
πά τών άτμοπλοϊκών έταιριών προ 
τής 8ης ’Ιουλίου. Ή έξαγωγή ά
κατεργάστου έρίου άπηγορεύθη διά 
κυβερνητικού διατάγματος, τεθέν- 
τος έν ίσχύϊ άπό τής 8ης Ιουλίου 
έ. έ. Τό μέτρον τούτο έλήφθη ΐνα 
τό έριον καταστή προσιτόν καί προ 
σφερθή προς πώλησιν εις τήν έγ- 
χώριον βιομηχανίαν είς τιμάς «λο
γικός».

ΔΑΝΙΑ

Οί ειδικοί τής Κυβερνήσεως τής 
Δανίας καταρτίζουν σχέδια διά τήν 
έλάττωσιν τού διά τάς είσαγωγάς 
δαποινωμένου ξένου συναλλάγμα
τος. Ή κυβέρνησις άναμένει ότι θά 
εχη νά άντιμετωπίση έλλειμμα 
400 — 500 έκατομμυρίων κορωνών 
ώς πρός τό έξωτερικόν συνάλλα
γμά της. Οί έμπορικοί κύκλοι είναι 
τής γνώμης ότι τά καταρτιζόμενα 
σχέδια, όταν τελικώς άνακοινωθοΰν 
(πιθανώς έντός τοΰ τρέχοντος μη- 
νός) θά συναντήσουν άντίδρασιν.

Πιστεύεται δτι κατά πάσαν πι
θανότητα θά άναγγελθή αΰξησις 
τοΰ δασμού είσαγομένων ειδών πο
λυτελείας καί ήμιπολυτελείας, έπί 
τής αγοράς άλλων ειδών, ή όποια

θά έξαρτηθή έκ τοΰ είδους τών ει
σακτέων έμπορευμάτων, περιορι
σμός τών άδειών εισαγωγών καί 
αΰξησις τοΰ φόρου εισοδήματος 
πρός περιορισμόν τών ατομικών έ- 
ξόδων. Υπεύθυνοι τής Κυβερνήσε
ως έπανειλημμένως προειδοποίησαν 
τόν λαόν τής Δανίας δτι ή κατά- 
στασις ήτο σοβαρά καί δτι «δυσά
ρεστα» μέτρα πρός άντιμετώπισιν 
τής καταστάσεως έπρόκειτο νά λη- 
φθοΰν.

Οί έμπορικοί κύκλοι πιστεύουν 
δτι οί ειδικοί θά άντιμετωπίσουν έ- 
ξαιρετικάς δυσχερείας διά τόν κα
ταρτισμόν οίουδήποτε σχεδίου άπο 
βλέποντας είς τήν έπιβολήν άμέσων 
περιορισμών έπί τών εισαγωγών. 
Εκ τοΰ συνόλου τών εισαγωγών, 

άνερχομένων είς 5.000 έκατομμύ- 
ρια κορωνών έτησίως, πλέον τοΰ 
ήμίσεος καλύπτεται δΓ έλευθέρων 
κοτταλόγων καί έτερον σημαντικόν 
μέρος έκ τών κεφαλαίων τοΰ σχεδί
ου Μάρσαλ. Υπολογίζεται δτι ύ- 
πολείπεται ποσόν 1500 έκατομμυ
ρίων περίπου κορωνών, έπί τοΰ ο
ποίου δύνανται νά έπιβληθοΰν ση
μαντικοί περιορισμοί τών εισαγω
γών. Οί έμποροι διερωτώνται κατά 
πόσον θά είναι δυνατός ό κατά τό 
1)3 περιορισμός τών εισαγωγών 
άνευ τής έλαττώσεως τής παραγω
γικής ίκανότητος τής χώρας, όπό- 
τε θά έπήρχετο έλάττωσις τών έξα- 
γωγών. Γενικώς πιστεύεται ότι πά
σα αΰξησις τής φορολογίας, θά 
έπιβαρύνη κυρίως τά πετρέλαιον. 
Κατά τινας ή τιμή του δυνασόν νά 
αύξηθή κατά 50 %, όπότε πλέον! 
τοΰτο θά καταστή άπρόσιτον. Άλ- ί 
λα είδη τά όποια πιθανόν νά φορο
λογηθούν είναι τό τέϊον καί ό κα
φές.

— Οί βιομήχανοι ποδηλάτων τής , 
Δανίας άναμένουν δτι κατά τό τρέ j 
χον έτος θά σημειωθή ρεκόρ πωλή- | 
σεων. Ή βιομηχανία δέν έχει άκό- 
μη δυνηθή ν’ άντιμετωπίση τήν 
μεγάλην ζήτησιν, ή όποια έδημι- 
ουργήθη λόγτρ τοΰ κατά τόν τε-

λευταϊον πόλεμον έπιβληθέντος πε
ριορισμού έπί τής παραγωγής πο
δηλάτων. Έξ άλλου άπεδείχθη έ- 
σχάτως δτι τό τυπικά μαΰρα ποδή 
λατα δέν έχουν πλέον ζήτησιν είς 
τό έσωτερικόν τής Δανίας. Οί άγο- 
ρασταί προτιμούν ποδήλατα ζωη- 
ροΰ χρώμοττος (έρυθροΰ, πρασίνου, 
κίτρινου κλπ.).

Αί καταβληθείσαι μεταπολεμικοί 
προσπάθειαι διά τήν έξασφάλιο ιν 
ξένων άγορών διά τά ποδήλατα τής 
Δανίας δέν έστέφθησαν ύπό μεγά
λης έπιτυχίας. Τοΰτο αποδίδεται 
κυρίως είς τούς ύψηλούς τελωνεια
κούς δασμούς, πού έπιβάλλουν αί 
άλλαι χώραι.

Βοήθεια έκ τοΰ σχεδίου Μάρσαλ 
έχρησιμοποιήθη διά τόν συντο
νισμόν τών έργοστασίων ποδη- 

| λάτων τής χώρας, τά όποια, κατά 
πληροφορίας έξ έμπορικών πηγών 
εύρίσκονται είς τήν ιδίαν γραμμήν 
ώς πρός τήν παραγωγήν καί άπό- 
δοσιν μέ τά έργοστάσια τών άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών. Τά τελευταίου 
τύπου ποδήλατα τής Δανίας, πλήν 
τοΰ χρώματός των, είναι ούσιαστι- 
κώς συντηρητικά κατά τό σχέδιόν 
των. Έκ παραδόσεως ό Δανός πο
δηλάτης προτιμά τό ποδόφρενο, τό 
όποιον λειτουργεί διά τών π ε δ ή
λων (πεντάλ) άπό τά χειρόφρε
να, πού χρησιμοποιούνται είς Βρε- 
ταννίαν καί άλλαχοΰ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

Ή Ειδική ’Επιτροπή, ή όποια έ- 
ξετάζει τά προβλήματα πού άντι- 
μετωπίζει ή Αιγυπτιακή βιομηχα
νία ύφαντουργίας, άττεφάσισεν ό- 
πως χορηγηθή πρός ώρισμένους 6ι- 
ομηχάνους έπιχορήγησις έξ 170. 
000 λιρών Αίγύπτου ώς βοήθεια 
διά τήν έξαγωγήν τών πλεοναζόν- 
των άποθεματων τών έγχωρίων ύ- 
φασμάτων.

— Ό Αιγύπτιος ύπουργός τής 
Υγιεινής προτίθεται νά ζητήση 
έντός τών ημερών άπό τήν κυβέρνη
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σίν του τήν έγκρισιν πιστώσεως 7 
έκατομμυρίων λιρών Αίγύπτου διά 
τήν άγοράν φαρμάκων καί ύγειονς» 
μικοΰ ύλικοΰ.

Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ

Ό έργαζόμενος πληθυσμός τής 
Βρεταννίας έφθασεν είς τό άνώτα- 
τον δριον κατά τόν παρελθόντα Α
πρίλιον δπως καί ό άριθμός τών 
δημοσίων ύπαλλήλων ένψ ό άριθ
μός τών άνέργων έμειώθη έκ νέου.

Κατά τό τέλος Απριλίου, ό συ
νολικός όριθμός τών έργαζομένων 
έφθασε τά 23.351.000, ήτοι ηύξή- 
θη κατά 48.000 έντός τοΰ ’Απριλί
ου. Ό συνολικός άριθμός τών πλή
ρως άπασχολουμένων ηΰξήθη κατά 
66.000, ήτοι άνήλθεν είς 22.310. 
000.

Ό άριθμός τών άνέργων τήν 17 
'Απριλίου άνήρχετο είς 314.700,- 
ήτοι τό 1,5 % τών έργαζομένων.

ΑΙ ΠΕΡ ΙΟΥΣ I ΑΙ 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Καταρτισθέν ύπό τοΰ κ. ύπουρ- 
γοΰ τών Οικονομικών άπεστάλη 
πρός έπεξεργασίαν είς τό Συμβοϋ- 
λιον Επικράτειας Διάταγμα, διά 
τοΰ όποιου καθορίζονται τά χρονι- 

| κά όρια καί ό τρόπος συμβολής 

j είς τήν άνόρθωσιν τής έλληνικής 
οικονομίας περιουσιακών στοιχείων 
δηλουμένων βάσει τοΰ νόμου 860)
1949 «περί δηλώσεως περιουσιών 
άλλοδαπής καί τών ορών συμβολής , 
των είς τήν άνόρθωσιν τής έλληνι
κής οικονομίας».

Μεταξύ άλλων ύπό τοΰ Διατάγ
ματος προβλέπεται ότι τά βραδύ- 
τερον μέχρι τής 30ής 'Οκτωβρίου
1950 πρέπει νά γίνη ή εισαγωγή 
είς τήν "Ελλάδα τοΰ ποσοστοΰ συ
ναλλάγματος, τοΰ όριζομένου ύπά 
τοΰ Διατάγματος τής 2ας Μαρτί
ου έ. έ. Διά τοΰ τελευταίου τούτου 
Διατάγματος ύποχρεοΰντο νά συμ
βάλουν κατά ποσοστόν 20 % αί είς 
’Αμερικήν περιούσιοι "Ελλήνων ύ- 
πηκαων, μετά τήν άφαίρεσιν πο
σού 10.000 δολλαρίων.

Διά τοΰ νέου Διατάγματος προ- 
βλεπεται ώσαύτως δτι ύπό τών δη- 
λωσάντων περιουσιακά στοιχεία δι> 
ναται νά είσαχθώσιν είς "Ελλάδα 
έμπορεύματα χρήσιμα διά τήν ά- 
νόρθωσιν τής οικονομίας τής χώ
ρας, τά όποΐα θά πληρώνονται διά 
τοΰ συναλλάγματος, τό όποιον δέ
ον κατα τόν νομον νά εισαγάγουν 
οί ύπόχρεοι. "Ως τοιαΰτα έμπορεύ
ματα ορίζονται τά άναγραφόμενα 
εις τό Α και Β μέρος τοΰ πίνα
κας Β2 τής ύπ’ άριθ. 39902 τής 
22 Φεβρουάριου 1950, άποφάσεως 
τοΰ Συμβουλίου ’Εξωτερικού Εμ
πορίου.
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Τό δεκαπενθήμερον τής πειραΐ- 
κής έμποραγοράς διέρρευσε μέ ή- 
ρεμον τόννον, άλλά καί μέ έκδηλον 
τήν άνατιμητικήν πορείαν δΓ ώρι- 
σμένα είδη, ώς λ. χ. τήν ζάχαριν. 
At συναλλαγαι εΤχον φυσικήν έξέ- 
λιξιν και ή ζήτησις δεν ήτο υπέρτε
ρα τών άναγκών τής καταναλώσε- 
ως, Ή ισόρροπος αυτή κατάστασις 
προσφοράς καί ζητήσεως διετήρησε 
τήν αγοράν εις τα ομαλά επίπεδα 
τών ήρεμων περιόδων. Αΐ πρώται 
έντυπώσεις όατό τό πραξικόπημα 
τής Κορέας κατευνάσθησαν, ό δέ 
ρακροχρόνιος, ώς διαφαίνεται πόλε- 
μος, έπανέφερε τήν προς στιγμήν 
φυγαδευθείσαν άπό τήν αγοράν εμ
πιστοσύνην.

Οϊ φόβοι δΓ άμεσους άνω μόλους 
εξελίξεις διεσκευάσθησαν και παρά 
τήν ΰφισταμένην καί σήμερον εφε
κτικότητα, έν τούτοις δέν έπηρεά- 
σθησαν άποτόμως αί τιμαΐ καί αί 
συναλλαγαι, έξαιρέσει όλίγων τι-

jv πρώτων υλών καί ειδών, τών ό
ποιων αί πηγαί παραγωγής καί έξ- 
αγωγής εΰρηνται έντός τοΰ κύκλου 
τών επικινδύνων ύδάτων τής "Απω 
1 Ανατολής. Ή κυριωτέρα άφορμή 
τών ανατιμήσεων εν τε τή Έλλάδι 
καί εις τό έξωτερικόν υπήρξαν ή 
κερδοσκοπεία καί ή ύψωσις τών 
ναύλων.

Τήν σπουδαιοτέραν κίνησιν άπό 
τής πλευράς τής έλλείψεως — όφει 
λομένης έν τινι μέτρφ εις τήν άπό- 
κρυψιν —, συνεπώς δέ τής άποτό- 
μου έκ τοΰ γεγονότος τούτου ύψώ- 
■σεως τών τιμών της, ένεφάνησε κα
τά τό διαρρεΰσαν δεκαπενθήμερον 
ή ζάχαρις. ’Ακόμη καί δταν έγνώ- 
σθη είς τήν αγοράν δτι έξησφαλί- 
σθη ή άμεσος φόρτωσις 10.000 
τόννων ζαχάρεως άπό τήν Κούβαν

■ί δτι προς τον σκοπόν αυτόν έ- 
ναυλώθη προς 9.50 δολλάρια κατά 
τόννον τό τουρκικόν φορτηγόν «Τσο 
ρούχ» καί πάλιν αί τιμαί τής ζαχά
ρεως δέν έκάμφθησαν. Τό υπό φόρ- 
τωσιν ζαχαροφορτίον δέν πρόκειται 
νά εύρίσκεται είς Πειραιά, είμή μό
νον κατά τάς τελευταίας ήμέρας 
τοΰ Αύγούστου ή ενδεχομένως καί 
κατά τάς πρώτας ήμέρας τοΰ Σε
πτεμβρίου. Ή μεγάλη αυτή άπό- 
στασις, έν συνδυασμώ καί προς 
τάς ύπαρχούσας μικράς διαθεσί
μους ποσότητας, δέν έπηρέασαν ί>- 
ποτιμητικώς τήν άγοράν. "Η κρατι
κή προσπάθεια άναστολής τής άνα- 
τιμήσεως διά τής διανομής εκατόν 
δραμίων ζαχάρεως κατά δελτίον δέν 
έτελεσφόρησεν.

Άντιθέτως πρός τήν ζάχαριν, ή 
δρυζα θετικώς ύπεχώρησε, κατόπιν 
τής άφίξεως 5000 τόννων μέ τό ίτα 
λικόν «Άσσουντσιόνε» άπό τήν Σα 
δόναν. Ή διανομή ήμισείας όκάς ό- 
ρύζης κατά δελτίον, ή άναμονή άφί 
ξεως έτέρων 2.500 τόννων άπό τήν 
"Αμερικήν καί ή κυκλοφορία είς τήν 
άγοράν τών τελευταίων αποθεμά
των τής έγχωρίου όρύζης έκάλυψαν 
δλας τάς καταναλωτικάς άνάγκας 
τού κέντρου καί τών έπαρχιών. Ε
πιπροσθέτους τά έξασφαλισθέντα ά- 
ποθέματα, δτινα είναι υπέρ άρκετα 
διά τήν χώραν μέχρις δτου έμφανι- 
σθή είς τήν άγοράν ή δρυζα τής νέ

ας έγχωρίου παραγωγής, άπετέλε- 
σαν φραγμόν διά τήν κερδοσκοπεί- 
αν καί συνεπώς διά περαιτέρω άνα- 
τίμησιν.

Ότι συνέβη μέ τήν δρυζαν, τού
το άκριβώς δύναται νά λεχθή καί 
διά τόν καφφέν. Μετά τήν άφιξιν 
τών έκ 560 τόννων καφφέ μέ τό σου 
ηδικόν «’Αλίντα Γκόρδον» άπό τό 
Ρίον Ίανέϊρον, ήγγέλθη ή έκεΐθεν 
φόρτωσις έτέρων 500 τόννων, ένφ 
καί άπό τάς άφρικανικάς άποικίας 
έκομίσθησαν 186 τ. καφφέ. Εύρί- 
σκεται έπίσης έν πλφ έξ "Αδεν διά 
Πειραιά καί τό ιταλικόν «Πορτορό
ζε» μέ 225 τ. καφφέδων. Ή προο
πτική έπαρκείας καλύπτει ένα δί- 
μηνον τουλάχιστον. Έν τφ μεταξύ 
προεκηρύχθησαν δύο μειοδοσίαι διά 
τήν προμήθειαν 825 — 850 τ. καφ 
φέδων.

"Ενα άλλο είδος, πού συνεκέν- 
τρωσε τό ένδιαφέρον τής άγοράς 
ήτο ή έξασφάλισις ικανής ποσότη
τας αυγών διά τάς άνάγκας τής 
φθινοπωρινής περιόδου. Τελικώς ή 
σχετική δημοπρασία προεκηρύχθη 
διά τήν 9ην Αύγούστου.

Τά τυριά έξωτερικοΰ άνευ ένδια- 
φέροντος. Ή άγορά ύπήρξε στάσι
μος καί αΐ άφίξεις λίαν περιωρισμέ 
ναι. Ό ελληνικός τυρός συγκεν
τρώνουν τήν προτίμησιν τοΰ κοινού, 
έκάλυψε τό μεγαλύτερον ποσοστόν 
τής έγχωρίου καταναλώσεως. Νέαι 
παραγγελίαι δέν έγνώσθη νά διεβι- 
βάσθησαν είς τό έξωτερικόν. Κατ’ 
άντίθεσιν πρός τόν τυρόν ζωηρά ύ
πήρξε ή κίνησις διά τήν έξασφάλι- 
σιν έπαρκών ποσοτήτων βακαλάου, 
μέ άφίξεις μετά τήν 15ην Όκτωβρί 
ου. "Εως τότε αί άνάγκαι τής άγο
ράς καλύπτονται όλοκληρωτικώς ά
πό τά υπάρχοντα είς τά ψυγεία α
ποθέματα. Έζητήθησαν προσφορά! 
άπό τήν ’Ισλανδίαν καί τήν Γαλλί
αν, άλλά παραγγελίαι δέν εΤχον 
κλεισθή μέχρι τής 4ης Αύγούστου.

Ένδιαφέρον συνεκέντρωσαν καί 
τά όσπρια, διά τά όποια αί προ
βλέψεις τής έφετεινής τουρκικής πα 
ραγωγής είναι δυσμενείς. Προβλέ- 
πεται διά τόν χειμώνα ύψωσις τών 
τιμών καί σχετική έλλειψις, έάν αί 
νέαι παραγγελίαι δέν δοθούν έγκαί 
ρως. Τά υπόλοιπα είδη τροφίμων 
καί ειδών πρώτης άνάγκης παρέ- 
μειναν χωρίς καμμίαν άξιόλογον με 
ταβολήν. Άνεφέρετο μόνον διά τά 
έλαια καί διά τά σιτηρά, δτι άνεκό- 
πη ή άνατιμητική πορεία των καί 
δτι αί τιμαί έκπίπτουν μέν, άλλά 
χωρίς καμμίαν προοπτικήν δτι θά 
έπανέλθουν είς τά προ δι μήνου κρα 
τοΰντα χαμηλά έπίπεδα. Ό άντίκτυ 
πος έκ τής όλης γενικής καταστά- 
σεως άπέθεσε τήν σφραγίδα του 
είς άνωτέρας βάσεις τιμών.

Είδικώτερον διά τά σιτηρά, πα
ρά τήν πλούσιον έγχώριον παραγω
γήν, πραγματοποιείται καί μία εύ- 
ρυτέρα έκ Βορ. ’Αμερικής εισαγω
γή πρός δημιουργίαν μεγάλων άπο- 
θεμόττων. Λέγεται, δτι σιτοφορτία 
80,000 τόννων εύρίσκονται έν πλφ 
διά Πειραιά. Αί έν τή ξηρφ σιταπο- 
θήκαι έπληρώθησαν καί παρέστη ά- 
νάγκη νά ναυλωθούν περί τά δέκα 
μικρά καί μεγάλα άργούντα φορτη
γά μας διά νά μετατραποΰν είς

πλωτάς σιταποθήκας. Τοΰτ’ αυτό ι
σχύει καί διά τά καύσιμα. Κατά 
τάς τρεις μόνον πρώτας ήμέρας τού 
Αύγούστου έκομίσθησαν 35.000 τ. 
πετρελαιοειδών καί έτερα όκτώ με
γάλα σκάφη μέ 65.000 τόννους ά- 
ναμένονται μέχρι τέλους Αύγού
στου. ΟΙ γαιάνθρακες έξησφάλισαν 
άποθέματα, πέραν δέ τών κομισθέν 
των τελευταίως 18.000 τόννων, υ
πάρχουν έν πλφ δΓ Ελλάδα τέσσα 
ρα σκάφη μέ 25.000 τ. καί έναυλώ 
θησαν πρός 35)— έτερα δύο φορ
τηγά διά 19.000 τ. μέ φόρτωσιν

είς "Εμδεν ή Ρόττερνταμ, άρχάς 
Σεπτεμβρίου.

Άνατίμησις έξ άλλου έσημειώθη 
είς τά μπαχαρικά. Τό μαύρο πιπέ
ρι έφθασεν είς τά 134.000 δρ. τήν 
όκάν καί ή κανέλλα είς τις 52.000 
δρ. τήν όκάν. Οί ξηροί καρποί άνευ 
ένδιαφέροντος καί άζήτητοι. Οί κε
νοί σάκοι μέ ποιόιν τι να άνατίμη- 
σιν, λόγφ έντονου ζητήσεως. Ηύξή- 
θησαν έπίσης αί τιμαί τών σιδηρι- 
κών, τών σωλήνων καί τών μεταλλι
κών έλασμάτων, καθώς έπίσης καί 
τών οικοδομήσιμων ύλών. Ή ξυλεία

μέ ζωηρόν ζήτησιν καί μέ τιμάς 
κρατημένας. ’Αναμένονται 12.000 
κυβικά μέτρα άπό τήν Τεργέστην 
καί 2.400 στάνταρτς άπό τήν Σου
ηδίαν και τήν Φιλανδίαν μέ τά φορ
τηγά «’Αργώ» καί «’Ιωάννης Νομι
κός», καθώς καί ίκαναί μικροπαρτί- 
δες μέ τά σουηδικά «λάΐνερς» τών 
τακτικών γραμμών. Τέλος έγνώσθη, 
δτι κομίζονται μέχρι τής 15ης Αύ
γούστου καί 1600 τ. ιχθυελαίων ά
πό τό Μπέργκεν τής Νορβηγίας μέ 
τό έλληνικόν δεξαμενόπλοιον «Γράμ 
μος».

Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΓΕΓ0Η0Τ0Η
30 ΙΟΥΛΙΟΥ : Ειδήσεις δτι ή 

κατάστασις είς τό Βέλγιον όξύνε- 
ται. —Άνηγγέλθη δτι σημειοΰται 
μείωσις τών έλληνικών έξαγωγών 
είς Γαλλίαν.

31 ΙΟΥΛΙΟΥ: Ή ’Αμερική κα
τέθεσε πρότασιν μομφής είς Ο.Η. 
Ε. κατά τής Κορέας. — Διακοπή 
τών έργασιών τής Βουλής.

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ό Λεοπόλδος 
τοΰ Βελγίου μεταβιβάζει τήν έξου- 
σίαν του είς τόν πρίγκιπα διάδοχον.
— Έναρξις τών έργασιών τοΰ συ μ 
βουλίου τοΰ Ο.Η.Ε. ύπό τήν προ
εδρίαν τού Ρώσου άντιπροσώπου κ. 
Μαλίκ. — Πρότασις τού Μαλίκ 
περί παραπομπής τής έθνικιστικής 
Κίνας άπορρίπτεται διά 8 έναντι 3 
ψήφων. — Ό Τρούμαν άνήγγειλεν 
δτι θά ζητήση νέας πιστώσεις 4. 
000.000.000 δολλ. άπό τό Κογ- 
κρέσσον. — Καταβολή δύο δεκαπεν 
θημέρων είς τούς δημοσίους ύπαλ- 
λήλους.

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "Εγκρισις χο- 
ρηγήσεως δανείου έξ 100.000.000 
δολλαρίων ύπό τών Ήνωμ. Πολιτει
ών πρός τήν Ισπανίαν. — Ό Βα
σιλεύς ήκουσε χθές τάς άπόψεις 
τών κ. κ. Τσαλδάρη, Βενιζέλου καί 
Κ ανελλοπούλου. — Ή Τουρκία 
ζητεί τήν εισδοχήν της είς τό ’Α
τλαντικόν Σύμφωνον. — Αΰξησις 
τής τιμής τού ήλεκτρικοΰ ρεύματος.

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Προπαρασκευ
αστική συνεδρίασις τού Συμβουλί
ου τής Εύρώπης είς Στρασβούργον.
— Ή Μεγ. Βρεταννία θέτει είς έ- 
φαρμογήν τεράστιον πρόγραμμα έ- 
ξοπλισμοΰ προτιθεμένη νά δαπανή- 
ση 3.400.000.000 λιρών έντός τρι
ετίας έπί 10 % τοΰ δλου έθνικοΰ ει
σοδήματος.

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Σύσκεψις τών 
επιτελαρχών τών Κρατών τοΰ Συμ
φώνου τών Βρυξελλών είς Φοντενεμ- 
πλώ άπό κοινού μετά τών υπουργών 
τής Εθνικής Άμύνης. — Καταρ
τισμός καί ύπό τής Γαλλικής Κυ- 
βερνήσεως σχεδίου εύρυτάτου έξο- 
πλισμοΰ, τό όποιον θά ύποβληθή 
πρός τήν ’Αμερικανικήν Κυβέρνη- 
σιν. — ’Ανακοινωθέν τού Συμβου
λίου τών Άνοπτληρωτών τών χω
ρών τοΰ Βορειοατλαντικού Συμφώ 
νου είς Λονδίνον περί άνάγκης Α
μέσου αύξήσεως τών στρατηγικών 
δυνάμεων κοινής άμύνης. — Υπο
γραφή τής Έλληνογαλλικής έμπο- 
ρικής συμφωνίας. — Άπόφασις 
περί πριμοδοτίσεως τών έξαγομέ-

νων καπνών. — Τό ’Αμερικανικόν 
Κογκρέσσον ένέκρινε τήν διάθεσιν 
πιστώσεων έκ 34.200.000.000 δολ. 
διά τήν άμυναν τής χώρας καί τήν 
παροχήν βοήθειας είς τό έξωτερι
κόν.

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Αιτησις Ελ
λάδος καί Τουρκίας περί εισδοχής 
των είς τό ’Ατλαντικόν Σύμφωνον.
•— Ή Γαλλική Κυβέρνησις ένέκρι- 
νε τό καταρτισθέν σχέδιον περί έ- 
πανεξοπλισμοΰ τής χώρας.

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "Εναρξις έν, 
Στρασβούργφ τών έργασιών τής 
Εύρωπαϊκής Διασκέψεως τή συμ
μετοχή 15 χωρών τής Δ. Εύρώπης. 
Πρόεδρος έξελέγη ό κ. Π. Α. Σπά- 
ακ τού Βελγίου. —. Άνασύστασις 
τής έπιτροπής τιμών είς ’Αθήνας 
διά τήν καταπολέμησιν αύξήσεως 
τιμών τροφίμων. — Διαψεύδονται 
τά περί αίτήσεως τής Ελλάδος 
πρός συμμετοχήν είς τό Άτλαντι- · 
κόν Σύμφωνον.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΕΤΕΙΝΗΝ 

ΕΣΟΔΕΙΑΝ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΩΣ

Κατά τους ειδικούς έπί των ζητη
μάτων τής παραγωγής ζαχάρεως, ή 
έφετεινή έοίεδεία τον προϊόντος τού
του έκ τεύτλων καί ζακχαροκαλά μων 
κατά τό γεωργικόν έτος 1949 - 50 
8ά άνέλθη είς 34.579.000 μετρικούς 
τόννους. Ή ποσότης αυτή υπερβαίνει 
κατά 2% τήν παραγωγήν τοΰ γεωργι
κού Ετους 1948 - 49 καί 1 0% τήν μέ- 
σην τοιαύτην μεταξύ τών έτών 1935- 
39.

Υπολογίζεται δτι τά παραγωγά 
κράτη θά άποδώσουν κατά τό γεωργι
κόν έτος 1949 - 50, περίπου 10.540. 
000 μετρικούς τόννους ζακχάσεως έκ 
τεύτλων. ’Αναμένεται δτι ή παραγω
γή τών ’Ηνωμένων Πολιτειών θά είναι 
κατά τήν αυτήν περίοδον ηΰξημένη, 
ήτοι 1.423.240 μετρικοί τόννοι. Αυ- 
ξησις τής έφετεινής παραγωγής έν 
σχέσει μέ τήν τοιαύτην τού γεωργι
κού έτους 1948, 49 σημειοΰται καί 
είς Καναδά, Αυστρίαν, Βέλγιον, Δα
νίαν, ’Ιταλίαν, Κάτω Χώρας, Πολωνί
αν, Σοβιετικήν Ένωσιν καί Τουρκί
αν. Η ηΰξημένη παραγωγή είς τάς 
χώρας αύτάς έξουδετεροΰται έν μέρει 
άπό μείωσίν τής παραγωγής είς τήν 
Βουλγαρίαν, τήν Γαλλίαν, τήν Γερμα
νίαν καί τήν 'Ισπανίαν.

'Η παγκόσμιος παραγωγή ζακχά- 
ρεως έκ ζακχαρσκαλάμων άνεμένεται 
δτι θά άνέλθη συνολικώς είς 24.237. 
650 μετρικούς τόννους, έκ τών όποι
ων αί 'Ηνωμένοι Πολιτεία! θά παρά
γουν 473.200 μετρικούς τόννους. Είς 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας, τήν Κού
βα, τάς Βρεταννικάς Δυτικός ’Ινδί
ας καί τήν ’Ιάβα, σημειοΰται σημαν- 
τική αΰξησις έν σχέσει μέ τήν άπό- 
δοσιν τοΰ παρελθόντος Ετους, ένώ είς

ΓΕΡΑΝΟΙ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ

Ή Ελληνική Κυβέρνησις καί ή, 
Διοίκησις Οικονομικής Συνεργασί
ας ένέκρινον τήν χρησιμοποίησιν πι 
στώσεων τού Σχεδίου Μάρσαλ έξ 
152,500 δολλαρίων διά τήν άγο
ράν 45 φορτηγών αύτοκινήτων έφο- 
διασμένων μέ ύδραυλικόν άνυψωτή- 
ρα, τά όποια θά διατεθούν είς δια
φόρους Ελληνικούς λιμένας. ΤάένΓ 
λόγφ μηχανήματα θά συντελέσουν 
είς τήν ταχυτέραν, άποτελεσματι- 
κωτεραν καί πλέον οικονομικήν με
ταφοράν τών φορτίων. Ή προμή- 
θειά των έπραγματοποιήθη έν τφ 
πλαισίφ τού δλου προγράμματος 
βελτιώσεως τών Έλληνικών λιμέ
νων.

Είκοσι πεντε τοιαύτα μηχανή μα- 
τα έχουν μέχρι τοΰδε άγορασθή 
διά πιστώσεων τοΰ Σχεδίου Μάρ- 
σαλ· Είκοσι εξ αυτών εύρίσκονται 
έν χρήσει είς τόν λιμένα τού Πει
ραιώς από άρκετοΰ χρόνου, πέντε 
δε απεστάλησαν είς τήν Θεσσαλο
νίκην. Ό τόπος προορισμού τών 
νέων αύτοκινήτων μέ τά ειδικά μη
χανήματα δέν έχει άκόμη καθορι- 
σθή.

Τό παρελθόν έτος, ποσόν 616. 
537 δολλαρίων τοΰ Σχεδίου Μάρ
σαλ εις ξένον συνάλλαγμα έδοτπα- 
νήθη διά τήν άγοράν μεγάλης ποι

κιλίας υλικού λιμένων έκ Γερμανί

ας, ’Ιταλίας, ’Αγγλίας καί Ηνω

μένων Πολιτειών. Τό πλεΐστον του 

έν λόγφ υλικού έγκοττεστάθη είς

τήν Κίναν καί τάς ’Ινδίας σημαντική|τουζ λιμένας Πειραιώς καί Θεσσα- 
έλάττωσις τής παραγωγής. Iλονίκης.
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ κ. ΜΠΑΚΑΤΣΕΑΟΥ
Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΑΙ

ΤΟ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΥΡΥΤΑΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
(.0 υπουργός τής .Υγιεινής κ, Μττα- I ται 9 γενικά νοσοκομεία, 12 ύγιει-

κατσήλος εις σννέντευξίν του 
προς τον συνεργάτην μας κ. Ε.
Γ κουζούλην, ειδικός δοθεΐσαν 
διά την «Τραπεζιτικήν» άνέλυσεν 
ώς έξης τά τής εφαρμογής προ
γράμματος βελτιώσεως τής δη
μοσίας υγείας έν Έλλάδι):

— Δύναμαι νά σάς βεβαιώσω— 
μάς λέγει ά κ, Υπουργός — δτι 
σημαντική βελτίωσις έπετελέσθη 
εις τον τομέα δημοσίας υγείας τού 
πληθυσμού και δτι το ελληνικόν 
πρόγραμμα υγείας έκτελεΐται χά
ρις είς τήν 'Αμερικανικήν βοήθειαν 
και τήν συμβολήν των αρμοδίων ΰ- 
γιειονομικών υπηρεσιών, μέ γοργόν 
ρυθμόν καί μέ εΰοίωνον προοπτι
κήν διά τό μέλλον. Ή ελονοσία, 
κατόπιν των ληφθέντων συντόνων 
μέτρων καί τής άναλήψεως εις με- 
γάλην έκτασιν τού ανθελονοσιακού 
άγώνος, έπαυσε νά ΰφίσταται ώς 
σημαντικόν πρόβλημα δημοσίας υ
γείας καί έχει ελαττωθή σημαντι- 
κώς. ’Επίσης αισθητή έλάττωσις 
των περιπτώσεων φυματιώσεως έ
χει σημεαοθή άπό τής άπελευθερώ- 
σεως καί έντεΰθεν. Έφηρμόσθη είς 
εΰρυτάτην έκτασιν ό άντιφυματι- 
κος έμβολιασμός διά τού B.C.G, 
Μέχρι τοΰδε 900.000 περίπου Έλ- 
ληνόττσιδες ΰπέστησαν τον δοκιμα
στικόν εμβολιασμόν καί χιλιάδες έ- 
νεβαλιάσθησαν μέ τό άντιψυματικάν 
έμβόλιον.

Σημαντικήν έπίσης υπηρεσίαν 
προσέφερεν ή όμαδική άκτινογρά- 
ψησις, ή δποία έφηρμόσθη άπό τι- 
νων ετών διά τήν παρακολούθησιν 
τής φυματιώσεως καί πρόληψιν τής 
άσθενείας.Πάντως σήμερον ή φυμα- 
τίωσις έν Έλλάδι έξετάζεται ώς 
πρόβλημα καί έπιδκόκεται ή άντι 
μετώπιαίς της, έψ’ δσον συμφώ- 
νως προς ύπαρχούσας στατιστικάς 
οι φυματικοί τής χώρας μας υπο
λογίζονται είς 150.000, οί δε θά
νατοι εκ τής άσθενεϊας τούτης κυ
μαίνονται είς 10.000 περίπου έτη- 
σίως.

— Δυνασθε νά μάς είπήτε τί 
σκέιι ιεοθε άπό άπόψεως νοσοκο
μειακής περιθάλψεως;

— Έχουν έπιτελεσθή πολλά 
διά τής ’Αμερικανικής βοήθειας καί 
τοΰ κρατικού προϋπολογισμού. Έν 
πρώτοις αί κλΐναι γενικώς των α
σθενών ηύξήθησαν σημαντικώς. 
Πολλά νοσοκομεία έχουν έπισκευα- 
σθή. "Αλλα έβελτκόθησαν διά τής 
άνεγέρσεως νέων πτερύγων, εύρί- 
σκσνται δέ ύπό κατασκευήν καί 
μερικά όχόμη, ή άποπεράτωσις των 
όποιων θά συμβάλη πολύ είς τήν 
άνύφνοσιν τής ύγιεινομικής περιθάλ 
φεως. Συγκεκριμένως άνεγείρονται 
άκόμη 4 σανατόρια φυματικών καί 
συντόμως θ’ άρχίση ή άνεγερσις

ονομικα κέντρα, ενα μαιευτήριον 
καί γίνονται μεγάλης έκτάσεως 
προσθήκαι είς ένα έκ των ψυχια
τρείων. Παραλλήλως λαμβάνεται 
πρόνοια διά τήν άπακατάστασιν 
των άναπήρων καί τραυματιών πο
λέμου, άνερχομένων εις 15.000 πε
ρίπου διά τήν τοποθέτησιν τεχνη
τών μελών. Έξ άλλου, δλα σχεδόν 
τά νοσοκομεία έχουν έξοπλισθή μέ 
τά απαραίτητα μηχανήματα, τά 
όποια παρέχουν μεγάλας υπηρεσί
ας είς τήν προληπτικήν υγιεινήν 
καί είς τήν θεραπευτικήν τοιαύτην.

Τό πρόγραμμα τής υγείας θά 
εξακολούθηση χρηματοδοτούμενον 
καί κατά τό παρόν έτος καί άργό- 
τερον;

— Βεβαίως. Καί θά συνεχισθή 
ή έκτέλεσις έργων είς διάφορα υ
γειονομικά ιδρύματα ώς καί ή κατα 
σκευή νέων καί κατά τό παρόν οι
κονομικόν έτος ώς καί είς τό μέλ- 
ασθούν δέ νέα νοσοκομεία είς επαρ
χίας, σανατόρια δέ θά γίνουν είς 
τήν Βόρ. Ελλάδα καί τήν Κρήτην. 
’Ελπίζω δτι μέχρι τοΰ 1952 ή Ελ
λάς θά είναι είς θέσιν νά περιθάλ- 
ψη κατά τό μάλλον καί ήττον τούς 
ασθενείς της άνέτως. Έπίσης έλπί- 
ζω δτι μέχρι τότε θά έχουν τεθή 
είς έφαρμογήν μέτρα προστασίας 
τής δημοσίας υγείας είς τοιοϋτον 
βαθμόν, ώστε νά περιορίσουν σχε- 
τικώς τον άριθμόν τών άσθενών. 
Προς τούτο θά έπιδιωχθή ή βελτί- 
ωσις τών συνθηκών διαβιώσεως τού 
λαού διά τής ίδρύσεως ύγιεινών 
κατοικιών καί τής φροντίδας τοΰ 
Κράτους έπί τής καλής διατροφής 
καί τών καλών συνθηκών ζωής, έρ- 
γσσίας κλπ. Μεταξύ τών πρώτων 
φροντίδων τού υπουργείου, ιίπτήρ- 
ξεν ή βελτίωσις τών υδραγωγείων 
τής υπαίθρου, έκ τής κακής κατα- 
στάσεως τών οποίων πολλαί προ
ήλθαν κατά τά τελευταία έτη ά- 
σθένειαι, ιδίως δέ ό τυφοειδής πυ
ρετός, ό όποιος άπέβη αληθινή μά- 
στιγξ. Ήδη διά τής χορηγήσεως 
είς μεγάλην κλίμακα υδροσωλήνων 
τά υδραγωγεία τής υπαίθρου θά 
έπισκευασθοΰν καί θ’ άποβοΰν 
προς όφελος τής δημοσίας υγείας.

— Έχετε ακόμη είς τό πρό
γραμμα τής δημοσίας ύγείας νά 
περιλάβετε νέαν τινά καινοτομίαν 
προς προστασίαν τού συνόλου;

— Ασφαλώς. Τό κυριώτερον 
πού θά έπιδιώξω να περιληφθή είς 
τό πρόγραμμα είναι ή έπέκτασις 
τοΰ θεσμού τής υγειονομικής, νοσο
κομειακής περιθάλψεως καί είς τούς 
άγρότας, έφ’ δσον καί ουτοι μο- 
χθοΰντες περισσότερον δλων έχουν 
δικαίωμα νά τύχουν τής κρατικής 
φροντίδας είς περίπτωσιν άσθενεί- 
ας των. Έπίσης θά έπιδιωχθή ή 
δσον τό δυνατόν παροχή ύγιεινομι

ως είς περισσοτέρους έκ τών πα- 
σχόντων, οί όποιοι δεν δύνανται νά 
διαθέσουν τά μέσα τής θεραπείας 
των.

Καί ό Υπουργός τής Υγιεινής 
κ. Μπακατσέλος, έκ τών νέων υ
πουργών άλλα έξ εκείνων πού έρ- 
γάζονται πραγματικώς καί έχουν

αναπτύξει έκτακτον δραστηριότητα 
καταλήγει:

— Σάς λέγω άκόμη ότι πρός 
όλοκλήρωσιν τού προγράμματος 
δημοσίας υγείας, τοΰ οποίου τήν 
άνάπτυξιν παρακολουθώ μετά προ
σοχής, σκέπτομαι νά είσηγηθώ τήν 
λήψιν καί άλλων άκόμη μέτρων προ

στασίας τοΰ συνόλου, μεταξύ τών 
όποίων πρέπει νά περιληφθή ασφα
λώς ή θέσπισις διά νόμου τοΰ προ
γαμιαίου πιστοποιητικού υγείας, 
πράγμα τό οποίον έχει έφαρμοσθή 
είς τά περισσότερα τών πολιτισμέ
νων Κρατών.

ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΚΕΠΙΣΚΟΠΗΣΙΣ TOY ΑΕΚΑΓΕΝΟΚΜΕΡΟΥ

•cai πέμπτου. Έπίσης οικοδομούν- κής καί νοσοκομειακής περιθάλψε-

Παρέχομεν κατωτέρω έπισκόπη- 
σιν τών κυριωτέρων οικονομικών 
γεγονότων τοΰ δεκαπενθημέρου:

Τήν 25ην τρέχοντος κατετέθη είς 
τήν Βουλήν ύπό τοΰ υπουργού τών 
Οικονομικών κ. Καρτάλη ό Προϋπο 
λογισμός τής τρεχούσης οικονομι
κής χρήσεως 1950 — 51, τά κυρι- 
ώτερα σημεία τοΰ οποίου είναι τά 
έξης :

Ό Προϋπολογισμός κατετέθη 
πλήρως ισοσκελισμένος, τοΰ έλλείμ 
ματος αυτού άνερχομένου είς 406 
δισεκατομμύρια δραχμών καλυφθέν- 
τος διά τών δραχμών τής άμερικα- 
νικής βοήθειας τών προοριζομένων 
διά τήν άνασυγκρότησιν.

Κατά τό πρώτον έτος τοΰ Σχε
δίου Μάρσαλ ό προϋπολογισμός έ- 
νισχύθη διά ποσού 815 δισεκατομ 
μυρίων δραχμών άπό τήν αμερικα
νικήν βοήθειαν, κατά δέ τό λήξαν 
διά ποσού 1650 δισεκατομμυρίων. 
Τό πραγματικόν ύψος τοΰ προϋπο
λογισμού είναι 4.596 δισεκατομμύ
ρια δραχμών, καλνπτόμενον κατά 
4.190 δισεκατομμύρια άπό έλληνι- 
κούς πόρους (φορολογίας κλπ.) 
καί κατά 406 δισεκατομμύρια άπό 
τάς δραχμάς τής άμερικανικής βο
ήθειας. Πέραν τών ποσών τούτων 
είς τον προϋπολογισμόν αναγρά

φεται καί ποσόν 649 δισεκατομμυ
ρίων δραχμών διά στρατιωτικάς 
προμήθειας. Τό ποσόν τούτο κα
λύπτεται κατά 539 δισεκατομμύ
ρια δραχμών άπό ειδικήν άμερικανι 
κήν βοήθειαν καί κατά 110 δισεκα 
τομμύρια άπό έλληνικούς πόρους.

Διά τάς αυξήσεις τών δημοσιο
ϋπαλληλικών μισθών επιβαρύνεται 
ό προϋπολογισμός μέ πρόσθετον 
δαπάνην 300 δισεκατομμυρίων 
δραχμών, ένφ διά τούς άνταρτοπλή- 
κτους άναγράφεται πίστωσις 228 
δισεκατομμυρίων δραχμών, ένφ πο
σόν έξ έτέρων 200 δισεκ. δραχμών 
θά διατεθή διά τον ίδιον σκοπόν ά
πό τάς δραχμάς τής άμερικανικής 
βοήθειας. Σύμφωνα μέ τά στοιχεία 
πού περιέχονται είς τον κατατεθέν- 
τα προϋπολογισμόν τά 31,36 % τοΰ 
συνολου των δαπανών διατίθενται 
διά τούς μισθούς τών υπαλλήλων, τό 
29,95 % διά τας στρατιωτικάς 
δαπάνας καί τό 8,16 %, διά τήν 
δημοσίαν άσφάλειαν. Διά την άνα- 

(συγκρστησιν διατίθεται τό ποσόν 
,τών 1760 δια. δρχ. έναντι 1500πού 
διετέθη και δια τά 2 προηγηθέντα έ

τη τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ, προβλέπε 
ται δέ καί άποθεματικόν άπό τάς 
δραχμάς τής βοήθειας έκ 382 δισε
κατομμυρίων δραχμών.

Τό κύριον χαρακτηριστικόν τοΰ 
κατατεθέντος Προϋπολογισμού, εί
ναι ή έξοικονόμησις μεγαλύτερου πο 
σοΰ δραχμών διά τήν άνασυγκρότη- 
σιν.

Α
Συγχρόνως μέ τον Προϋπολογι

σμόν ό ύπουργός τών Οικονομικών 
άνεκοίνωσε καί τό νέον μισθολόγιον 
τών δημοσίων υπαλλήλων. Οί νέοι 
μισθοί εΐνσι: Γενικός Διευθυντής 
2.750.000 δραχμάς, διευθυντής 
Α' 2.000.000, διευθυντής Β ' 1. 
700.000, τμηματάρχης Α' 1.400. 
000, τμηματάρχης Β' 1.250.000, 
εισηγητής 1.050.000, γραμματεύς 
Α' 900.000, γραμματεύς Β' 800. 
000, ακόλουθοι 700.000, γραφεύς 
Α' 620.000, γραφεύς Β' 570.000.

Τά έπιδόματα καί αί πόσης φύ- 
σεως πρόσθετοι άμοιβαί καταργούν 
ται. Τών αυξήσεων έξηροΰντο οί 
συνταξιούχοι, ή Βουλή δμως διά 
τροπολογίας είς τό σχετικόν Νομο- 
σχέδιον έζήτησεν δπως δοθή αύξη- 
σις καί είς τούς συνταξιούχους έν- 
τός τετράμηνου. Οί τεχνικοί υπάλ
ληλοι άντέδρασαν δι’ απεργίας είς 
τήν κατάργησιν τού τεχνικού έπι- 
δόματος.

Ό ’Αρχηγός τής ’Αμερικανικής 
’Αποστολής κ. Πόρτερ είς δηλώσεις 
του έξήρε τόν τρόπον καταρτισμού 
τοΰ νέου προϋπολογισμού καί ιδι
αιτέρως τήν καταβληθεΐσαν προσπά 
θειαν διά τήν περιστολήν τών δα
πανών καί τήν έξοικονόμησιν δραχ
μών διά τήν άνασυγκρότησιν.

Α
Ό άρχηγός τοΰ Λαϊκού Κόμμα

τος είς δηλώσεις του έπί τοΰ προϋ
πολογισμού κατηγόρησε τήν Κυ- 
βέρνησιν δτι έπεβάρυνε τόν λαόν μέ 
νέους έμμεσους φόρους έξακοσίων 
περίπου δισεκατομμυρίων δραχμών 
διά της αύξήσεως τής τιμής τού 
άρτου καί τής καταργήσεως τής έ- 
πιδοτήσεως τών ειδών πρώτης ά- 
νάγκης, παρά τό γεγονός δτι είχε 
αυτόματον οικονομίαν χιλίων δισε
κατομμυρίων έναντι τού προϋπολο
γισμού τού παρελθόντος οικονομικού 
έτους 1949 — 50 έκ τής μειώσεως 
τών στρατιωτικών δαπανών καί τών 
δαπανών διά τούς άνταρτοπλή- 
κτους.

Ύπό τής Διοικήσεως Οικονομικής, 
Συνεργασίας έδόθη έξουσιοδότησις. 
δια δαπάνην 1.827.000 δολλαρίων 
διά τήν προμήθειαν μηχανημάτω-χ. 
προς έπέκτασιν καί άνακαίνισιν τοΰ- 
εν Πειραιεΐ υαλουργείου τής Έταιρί 
ας Χημικών Προϊόντων καί Λιπα
σμάτων. Ή άνακαίνισις γίνεται κα
τόπιν έγκρίσεως σχετικού δανείου 
πρός τήν εν λόγφ εταιρίαν παρά 
τής ΚΕΔ διά ποσόν 2.730.000 δολ
λαρίων, έκ τών οποίων 518.963 δολ 
λάρια εις δραχμάς. Τό δλον έργον 
θά στοιχίση 3.593.147 δολλάρια, 
ή δέ συμμετοχή τής Εταιρίας θά 
ανελθη εις 49 %. Συμφώνως μέ τήν 
γενομένην μελετην, διά τού δανείου 
θά άντικαταστσθούν τά παλαιά μη
χανήματα τοΰ υαλουργείου μέ αυτό 
ματα τοιαΰτα, τά οποία θά παρά
γουν φιάλας, έπιτράπεζια είδη, υα
λοπίνακας, φιαλιδια διά φαρμακευ
τικά προϊόντα καί άλλα ύάλινα εί
δη είς βελτιωμένην ποιότητα κσν 
ηύξημένην ποσότητα μέ σύγχρονοί 
μείωσιν τοΰ κόστους τής παραγω
γής. Τό έργοστάσιον θά είναι μονα
δικόν είς τήν ’Ανατολικήν Μεσό
γειον.

•
ΔΓ άποφάσεως τής Νομισματι

κής ’Επιτροπής παρεσχέθη γενική 
έξουσιοδότητις είς τά Νομικά Πρό
σωπα Δημοσίου Δικαίου, δπως ε
πενδύσουν τά διαθέσιμα αυτών, τά 
πέραν τών άπαιτουμένων διά τήν 
κάλυψιν τών αναγκών των τριών μη
νών ύπό μορφήν έντοκων καταθέσε
ων παρά Τραπέζαις. Ή κοπάθεσις 
θά γίνεται διά τά Νομικά Πρόσωπα 
διά τά όποια ύφίσταται σχετική έκ 
τού Νόμου ύποχρέωσις.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ

Τό ζήτημα τής αύξήσεως τών τι
μών απασχολεί σοβαρός τήν Κυ- 
βέρνησιν, λόγφ τοΰ δτι οί έργάται 
καί ιδιωτικοί υπάλληλοι ζητούν ανά
λογο ν αΰξησιν τών ήμερομισθίων 
καί μισθών. Διά την ικανοποίηση 
τοΰ αιτήματος τούτου έκηρύχθησαν 
πολλαί κλαδικοί άττεργίαι, άπειλεΐ- 
ται δέ ή κήρυξις καί πανυπαλληλι
κής τοιαυτης. Ό ύπουργός τού Συν
τονισμού καί ό ύπουργός τής Εργα
σίας έδήλωσαν σχετικός δτι ή Κυ- 
βέρνησις είναι άποφασισμένη νά αύ
ξηση τά ήμερομίσθια, έζήτηαε δε 
προς τούτο μικρόν πίστωσιν χρόνου.


