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κ.ΑΑΕΞΔΗΑΡΟΥ ΔΙΟΜΗΔΗ
Ό Πρόεδρος τής Κυβερνήσεις κ. ΆΧ. Διομήδης έπί τη έπανεκδόσει τής 

«Τραπεζιτικής άπηύθυνε πρός αυτήν τόν άκόλουθον εγκάρδιον 
χαιρετισμόν :

Απευθύνω χαιρετισμόν εγκάρδιον εις τούς φίλους συνα
δέλφους τής Εθνικής Τραπέζης, ρέ τούς όποιους παλαιότα- 
ται μέ συνδέουν σχέσεις. Τούς συγχαίρω διότι επαναλαμ
βάνουν την έκδοσιν τής «Τραπεζιτικής», ητις όχι μόνον εις 
τούς ίδιους θά άποβή χρήσιμος, άλλά καί γενικωτέραν 
πρέπει να έχη άπήχησιν. 'Από την σΰνεσιν καί την έπιμέ- 
λειαν τής συντάξεως έξαρταται ή επιτυχία της. 'Από καρ- 
δίας εύχομαι ταύτην.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν. ΔΙΟΜΗΔΗΣ 
Πρόεδρος της Κυβερνόσεως

1—15 Νοεμβρίου 1949
’Έτος Δέκατον πέμπτον (Περίοδος Β') — Άρι6. 1

Ο ΜΑΚ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΔΙΑ ΤΟ “ΔΕΜΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΥ,,

11 R ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΕΙ

Ή επιτυχία τοΰ Εράνου, σταυ
ροφορίας μάλλον., υπέρ τοΰ δέματος 
Επαναπατρισμού είς τάς δυο πό
λεις καί τα περίχωρα ύπήρξεν -όχι 
μόνον εξαιρετική, αλλ’ ύπερέβη καί 
πάσαν προσδοκίαν.

"Η Be ημερίς μας κατόπιν τούτου 
έκρινε σκόπιμον νά έχη την γνώ
μην., τάς απόψεις καί τάς εντυπώ
νεις, έπί τής" διεξαγωγής τοΰ ερά
νου τοΰ έμπνευστοΰ καί πρωτεργά
του τής Σταυροφορίας, Μακαριω- 
τάτου ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών κ. 
Σπυρίδωνος.

Θ Μακαριώτατας παρ’ ολον τόν 
ο όρτον τής εργασίας που μάς έδέχ- 
ΰη ευχαρίστως.

—Θά ,ήθέλαμεν, ακαριώτατξ, 
νά μάς έκθεσητε τάς εντυπώσεις 
σας από τόν διείαχθέν.τα την πα- 
ρελΟ&δσαν Κυριακήν έρανον εις τάς 
δύο πόλεις .καί τά περίχωρα.

—CQ έρανος τοΰ «δέματος Επα
ναπατρισμού* πού 3ί)ά ανακούφιση 
και θά £«σ,χυση τούς άτυχβΐς άδελ- 
φοΰς πού έξεροιζώθηααν από τήν 
προσφιλή των -γιήν, «σημείωσε με- 
γάλην επιτυχίαν παντού είς όλα τά 
κοινωνικά στρώματα. ΟΙ πλούσιοι 
εδιδον από ιό περίσσε.τφιά των καί 
οι πτωχοί από τό υστέρημά των. 
Έγνώσθη ήδη δ τι μία πτωχή χωρι
κή είς τό Γαλάτσι έδωσε τό μονα
δικόν της ΰποζύγων είς ιόν έρανον 
μέ προθυμίαν πού έ προ ζάλε σε τά 
δάκρυα τών συλλεκτών, άλλοι έδω
σαν τό στρώμα καί τά πενιχρά οικι
ακά των σκεύη καί άλλοι τό μονα
δικό τους παλτό ή κάτι πού ή το α
παραίτητον διά τό νοικοκυριό τους. 
Δεν μέ συνεκίνησαν τόσον τά πλού
σια δέματα καί ή άθρόα προσφο
ρά των, δσον δ τρόπος μέ τόν ό
ποιον έδόθησαν. Ή συγκίνησις καί 
ή προθυμία, ή χριστιανική μακαρι
στής καί ευτυχία πού διεγράφοντο 
είς τά πρόσωπα τών δωρητών καί 
ή αγία εκείνη διάθεσις πού Εξυψώ
νει, αποκαθαίρει καί εξαγνίζει, έ
χουν σημασίαν βαθυτέραν καί χα
ρακτηρίζουν τόν χριστιανικόν μας 
πολιτισμόν. Ο! αδελφοί μας έδωσαν 
<>,τι εΐχον εις τούς δυστυχείς αδελ
φούς των καί αί δύο πόί,εις μετεβλή- 
θησαν είς ένα τεράστιον Χέρι Προ
σφοράς κάτω από τό Βλέμμα τοΰ 
ΙΙαναγάθου Θεού τής Ελλάδος.

—Θά έπαναληφθή ό έρανος Μα- 
ί καριώτατε καί είς ά'λλους τομεΐς;Εϊς 
τά εμπορικά λόγου χάριν, όπως ε- 
γνώσθη, καί είς τάς μεγάλας πόλεις 
τής υπαίθρου;

-—Πράγματι οί έμποροι τών δυο 
πόλεων διεμαρτυρήθησαν καί διε- 
τυπωσαν τά παράπονά των διότι 
δεν περιελήφθησαν είς τόν έρανον. 
Πολλοί πού εβιάζοντο μάς άπέστει- 
λαν τά δέματά των καί πολλοί μάς 
ε ρωτούν διά τόν έρανον. Κατόπιν 
τών θερμών αυτών εκδηλώσεων ά- 
πεφασίσαμεν νά έπεκτείνωμεν τήν 
ίεράν καί θεάρεστον σταυροφορίαν 
μας καί είς τά καταστήματα μίαν 
εργάσιμον τήν προσεχή ή μεταπρο- 
σεχή εβδομάδα. Αυτό θά έξαρτηθή 
•από τήν διεκπεραίωσήν καί τήν προ- 
ώθησιν τών συλλεγέντων δεμάτων 
.είς τά κέντρα τής υπαίθρου. Επί
σης θά διεξαχθή έν καιρψ έρανος 
καί είς τάς πόλεις τής υπαίθρου.

•—'Π προοπτική @«ς είναι δα 
θά διανεμη 9οΰν ταχέως τά δέματα 
αυτά είς τά κέντρα καί τούς καταυ 
λισμούς τών σ υμμοριοπλή κτων.ί

— Ή άποστολή των χρέπει καί 
θά γίνη μέ πασαν δυνατήν ταχύτη
τα. Αέριον αναχωρεί τό πρώτον 
,άρματαγωγόν «δι’ "Ηπειρον καί τήν 
Χευτέραν (7 Νοεμβρίου) θά άπο- 

πλευση τό δεύτερον άρματαγωγόν 
μέ χιλιάδας δέματα δι’ ’Αλέξανδρού· 
πολιν. Έλτάζομεν ότι μέχρι τής 2ά 
Νοεμβρίου θά διοχετευθοΰν καί αί 
230 χιλιάδες δεμάτων είς τήν ύπαι
θρον διά τόν σκοπόν πού προορί
ζονται.

— Είσθε απολύτως Ικανοποιημέ
νος Μακαριώτατε από τήν συντε- 
λεσθεϊσαν μέχρι τοΰδε εργασίαν είς 
τόν τομέα ταξινομήσεως καί ρυθ- 
μίσεως αποστολής κλπ. τών δεμά
των ;

— Είμαι βαθύτατα συγκεκινημέ- 
νος διά τήν προθυμίαν καί δραστη
ριότητα τών θρησκευτικών σωμα
τείων καί τών εθελοντών μελών τής 
Χριστιανικής Φοιτητικής Ένώσεως 
πού προσφέρουν τήν Εργασίαν των 
είς τήν στατιστικήν καί διαλογήν 
τών δεμάτων. Εκφράζω Επίσης τήν 
συμπάθειάν μου καί τάς ευχάς τής 
Εκκλησίας πρός τούς Τραπεζιτι
κούς τής Εθνικής μας Τραπέζης 
οί όποιοι διά συνεργείων των βοη-

I (Σννέχεια εις τήν 2αν σελίδα)

Ο Κ Γ. ΒΛΑΧΟΣ 
ΠΡΟ! ΤΗΝ “ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

MIR ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ

Ό πρΰτιινις τής Ελληνικής δημο
σιογραφίας, Διευθυντής, τής «Καθημε
ρινής» καί παλαιό; υπάλληλος τής 
’Εθνικής Τραπέζης κ. Γ. Α. Βλάχος, 
αντί χαιρετισμού έπί τή έπανεκδόσει 
τής «Τραπεζιτικής» — τήν οποίαν ή- 
κουσε μέ συγκίνησιν καί ζωηρόν εν
διαφέρον — άπηύθυνε πρός τόν Διευ
θυντήν τής Συντάξεως τήν άκόλου
θον επιστολήν είς τήν όποιαν διηγεί
ται μέ τό γνωστόν γλαφυρόν ύφος του. 
τό πρώτον του, ξεκίνημα :

Αγαπητέ μου,
Τά εντάλματα της «’Εθνικής», ή 

ανάποδη των, μοΰ Εδωσαν τό πρώ
το χαρτί τής δημοσιογραφίας μου. 
Μιά μέρα ό τμηματάρχης μου, μα
καρίτης τώρα, τά έμάζεψε όλα καί 
τά έπήγε είς τόν Διοικητήν τής 
Τραπέζης, τον I. Βαλαωρίτην. Καί 
ό Βαλαωρίτης μέ έκάλεσε καί μοΰ 
είπε :

— Ή Τράπεζα, παιδ] μου, σέ πλη
ρώνει γιά ώρισμένες ώρες εργασίας. 
Πρέπει, σάν τίμιος άνθρωπος, νά 
τής τις δίδης. ’Έχει καί δικό της 
χαρτί γιά τήν δική της δουλειά. 
Δέν πρέπει νά τής τό πέρνεις.

"Αν όμως αισθάνεσαι ότι έχεις 
ταλέντο γιά γράψιμο κύτταξε τις 
ώρες πού έχεις δώσει σέ άλλα νά 
τις δίδεις αχό γράψιμο. Καί τό χαρ
τί θά τό βρής. "Αν θέλης καί _ μιά 
συμβουλή κύτταξε, οί ώρες αυτές, 
οί δεύτερες, νά είναι πολλές, νά 
γίνουν πολύτιμες καί νά φάνε τίς 
άλλες, αυτές πού έχεις δώσει.

’ Ακόυσα τήν συμβουλή του. 
κανα καλά ;; Ποιος ξέρει 

Τ. Α.

ΕΥΧΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ»
(Οί κ. κ. Π. Κανελλόηουλος,
Στ. Γονατάς, Ν. Ζερβας κ.λ.π.)

Δημοαιεύομεν κατωτέρω τάς εύχάς 
πολιτικών αρχηγών καί άλλων προ
σωπικοτήτων επί τή έπανεκδόσει 
τής «Τραπεζιτικής·> :

0 κ. Π· ΚΗΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο αρχηγός τοΰ Ενωτικού Κόμμα
τος καί Υπουργός τών Στρατιωτικών 
κ. Π. Κανελλόπουλος μάς άπηύθυνε 
τήν άκόλουθον ευχήν :

— Χαιρετίζω τούς Τραπεζιτικούς 
υπαλλήλους τών όποιων ή συμβολή 
είς τόν αγώνα διά τήν άνασυγκρό- 
τησιν τής Ελλάδος είναι πολύτι
μος καί εύχομαι δπως ή «Τραπεζι
τική», διερμηνεύουσατάς σκέψειςκαί 
κατευθύνσεις των, καταστή παρά
γων σημαντικός είς τήν καθοδήγην 
σιν τής Κυβερνήσεως καί δλων τώ- 
άρμοδίων έπί παντός ζητήματος 
συνδεόμενου μέ τήν πείραν τών 
Τραπεζιτςκών υπαλλήλων.

Ο Κ. ΣΤ- fONRTRZ

ίέρει ;... /λ
,. ΒΛΑΧΟΣ^ I

eO αρχηγός τών ΈΦ νικών Φιλελευ- 
Φεροιν και πρώην Πρωθυπουργός κ. 
Στ. Ρονατάς άπεστειλε πρός τήν 
«Τραπεζιτικήν» τήν ακόλουθον ευ
χήν :
ΜΕ εξαιρετικήν εύχαρίστησιν Ε- 

πληροψορήθην τήν έπανέκδοσιν 
τής «Τράπεζιηκής», είς τήν όποιαν 
εύχομαι Επιτυχή καί άπρόσκοπτον 
σταδιοδρομίαν καί δι’ αυτής άπευ -

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ
ΤΟΥ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ Β. ΔΕΡΤΙΛΗ

γ&ία τών σπουδαιοτέρων, ά.ν 
όχι ή σπουδαιότερα, αποστολών τοΰ 
οικονομικού μηχανισμβΰ μιάς χώ
ρας, *είναι ή κινητοποίησις καί ή 
πρέπουσα κατανομή τής αποταμι
εύσεων;. Άποταμίευσις ώς γνωστόν 
«Ιναι τό περίσ@ευμα τό όποιον έπι- 
,ιελεϊ μία οικονομία έν εω συνόλφ 
της έντβ.ς μιάς δεδομένης χρονικής 
περιόδου π. χ. έι*ός έτους, ιμετά τήν 
άφαίρεσι*’ τής συνολικής Δαπάνης 
ή βποία έ π ρ αγ μα το πο ιή θίξ πρός 
.συντήρησίν της κατά τήν διάρκει
αν τής περιόδου ταυϊης.

'Η οικονομική καί κοινωνική 
πρόοδος έν τψ συνόλφ της έξαρτά- 
ται Εκ τοΰ ύψους τής άποταμιεύ- 
σεως καί Εκ τοΰ τρόπου τής κατα
νομής της ή οποία έπιτελεΐται κα
τά τήν χρησιμοποίησήν ταυτης εις 
τούς διαφόρους τομείς τής οικονο
μικής δραστηριότητας.

Έάν μία οικονομία έν τφ συνόλφ 
της κατηνάλισκε αμέσως πρός συν- 
τήρησίν της κάθε τι τό όποιον πα- 
ρήγε, αντη δέν θά ή το είς θέσιν 
νά άνταποκριθή εις τάς υποχρεώ
σεις τάς όποιας τής επιβάλλει ή 
διατήρησις τοΰ υφισταμένου επι
πέδου διαβιώσεως, είς τήν δημιουρ 
γίαν τών τεχνικών προϋποθέσεων 
τάς οποίας εισάγει ό καθ’ -ημέραν 
αναπτυσσόμενος τεχνικός πολιτι
σμός καί δ Εκ τής αιτίας ταύτης 
προκαλούμενος πολλαπλασιασμός 
τών ανθρωπίνων αναγκών.

’Ασχέτως τών ώς άνω άναφερο-

μενων περιπτώσεων εχομεν και την 
κατ’ όγκον έπαύξησιν τών ανθρω
πίνων αναγκών τάς οποίας προκα- 
,λεΐ ή διαρκής άνοδος τής πληθυ- 
σμιακής κινήσεως τής άνθρωπότη- 
τος, ή τις δημιουργεί ται εκ τής υπε
ροχής γεννήσεων έπί τών θανάτων.

Καί αί επιτεύξεις ανται μιας οι
κονομίας δέν είναι δυνατόν νά εΰ- 
ρουν τήν έκπλήρωσίν των εφ’ δσον 
τό κοινωνικόν σύνολον Εξ ού άπο- 
τείιείται αυτή δέν καταναλίσκει 
πρός συντήρησίν του όλιγώτερον 
τών όσων ανέρχεται τό τρέχον ει
σόδημά του. Δέν είναι δμως μό
νον το πλεόνασμα τοΰ κοινωνικοΰ 
εισοδήματος έπί τής κοινωνικής 
δαπάνης, δηλαδή τό σύνολον τής ά- 
ποταμιεύσεως ή όποια συντελεΐται 
είς τήν δεδομένην χρονικήν περίο
δον, δπερ προσφέρει είς τήν ανθρω
πότητα τάς ώς άνω εν γενικότηπ 
άναφερθείσας υπηρεσίας. Διά νά 
καταστή δυνατή ή προσφορά τών 
υπηρεσιών τούτων διά τής άναπτύ- 
ξεως τοΰ κεφαλαιουχικού έν γένει 
εξοπλισμού μιάς οικονομίας, χρειά
ζεται νά γίνη καί ορθή χρησιμοποί
ησή τής αποταμιεύσει»:, χρειάζε
ται δηλαδή νά γίνη ορθή διοχέτευ
α ις τής άποταμιεύσεως εις τάς α
ναγκαίας Επενδύσεις. Διότι ό άπο- 
ταμιεύων ώς συντελεστής τής άπο
ταμιεύσεως έφ’ δσον δέν χρησιμο
ποιεί παραγωγικώς αυτήν αποτε
λεί παθητικόν παράγοντα τής οί-

(Συνέχεια εις τήν 5ην σελίδα)

θύνω εγκάρδιον χαιρετισμόν πρός 
τούς υπαλλήλους τής’Εθνικής Τρα
πέζης, οί όποιοι, από μακράς πα- 
ραδόσεως, είναι οί ζωντανοί Εκπρό
σωποι τής ’Εθνικής ιδεολογίας, ή ο
ποία Ενσαρκώνεται είς τόν τίτλον 
τοΰ Ιδρύματος, είς τό όποιον υπη
ρετούν.

Είμαι βέβαιος δη ή «Τραπεζι
τική» θά Εξυπηρέτηση Εκ παραλλή
λου πρός τά σωματειακά δίκαια τής 
τάξεως, τήν οποίαν Εκπροσωπεί, 
καί τά ’Εθνικά ιδεώδη καί δίκαια, 
χάριν τών οποίων Επί σειράν ήδη 
Ετών σκληρά, άλλά νικηφόροι:, α
γωνίζεται δ Λαός μας μέ επιμονήν 
καί καρτερίαν.

Ο κ. Ν. ZEPBRZ

Ό αρχηγός τοΰ Εθνικού Κόμματος
'Ελλάδος στρατηγός κ. Να.τ. Ζέρβας
μάς διεβίβασε τήν ακόλουθον ευχήν:
Ή συνέχισις τών προσπαθειών 

τοΰ ύγιοΰς κόσμου τών Τραπεζιτι
κών υπάλληλων είναι έκτος πόσης 
όμψισβητήσεως βέβαιον δτι εύοδοΟ- 
ται καλύτερον διά τοΰ δημοσιογρα
φικού του οργάνου «Τραπεζι
τική*.

Ό υπαλληλικός Τραπεζιτικός κό
σμος, είναι διά τόν λαόν μας μία 
έγγύησις ή ισχυρότερα ίσως τοι- 
αύτη, τής ύπάρξεως προστάτου τών 
συμφερόντων του, έναντι τών οίων- 
δήποτε κακών διαθέσεων τών ίθυ- 
νουσών κεφαλαιοκρατικών προσω
πικοτήτων τών Τραπεζών. Είναι 
τρόπον τινά ή άσφαλιστική δικλείς 
ήτις άπαγορεύει είςτό τραπεζιτικόν 
κεφάλαιον τήν έκμετάλλευσιν τοΰ 
είς αύτό καταφεόγοντος "Ελληνας 
πολίτου, δπως έπίσης προστατεύει 
καί έν τινι μέτρω τόν "Ελληνα κα
ταθέτην. Καί τοΰτο διότι οί Τρα
πεζιτικοί υπάλληλοι είναι σάρξ έκ 
της σαρκός τοΰ βιοπαλαίοντος μέ
σου "Ελληνας.

Ή συμμετοχή έξ άλλου, σχεδόν 
κατά τό σύνολον, τών έθνικοφρόνων 
υπαλλήλων τών Τραπεζών είς τόν 
άγώνα τής ’Εθνικής ’Αντιστάσεως 
οΰτινος ηΰτύχησα νά ήγηθώ, έρχε
ται νά ένδυναμώση τούς άκαταλύ- 
τους καί άρρήκτους δεσμούς αυτών 
πρός τόν ‘Ελληνικόν λαόν, δεσμούς 
αίματος καί θυσιών, οΐτινες θέλου- 
σιν είς τό διηνεκές καταδεικνύει ό
τι ό τραπεζιτικός ΰπάλληλοςέξυπη 
ρετεϊ κατά κύριον λόγον τά συμ
φέροντα τοΰ "Ελληνος πολίτου καί 
κατά δεύτερον τοιοΟΐον τό κεφά- 
λαιον ή τόν κεφαλαιοκράτην.

’Ιδού ό λόγος δστις μας ύποχρε-

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χαιρετισμός επι xfj επανεχδό* 

οει τής λ Τραπεζιτικής».— Σννέν- 
τενξις μετά τής Δ. Μ. τοΰ ’Αρχιε
πισκόπου.— ‘Η άποταμίευσις. αρ- 
&ρον τοΰ κ. Λ. Δερτιλή.— Ό Γα· 
βριηλίδης καί at Τράπεζαι.— Πα
νηγυρικόν άρ&ρον έπι τή 28η Ό 
κτωβρίου.— 'Η Δώδεκα* ησος.— 
Τό πρόβλημα τών συμμοριοπλή- 
χ των.— Ό *Ελληνικός Τουρισμός. 
— Τά εργατικό ατυχήματα.— Συ- 
νέντευξις μετά rov Ύπουργοΰ τον 
' Εφοδιασμοΰ κ. * Αβέρωφ.— *0
κ. Μάντζαρης διά τήν αΰξησιν τών 
έξαγωγών.— Οικονομικοί ειδήσεις, 
τοΰ εξωτερικού. — Τά κυριώτε- 
ρα εμπορεύματα.— :Α νασκόπησις 
τών Πολ. και οικονομικών γεγο 
νότων.— Δηλώσεις τοΰ 'Υπουρ
γού τοΰ Συντονισμού κ. Στ. Στε- 
φανοπονλου.— Αί τελευταίοι εΙ· 
δήσεις κ. Λ. π.



“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
15ΘΗΜΕΡ0Σ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΡΙΜΗΝΟΣ

'Εσωτερικού Δρχ. 15.000 
Έξωτερικοϋ Δολλ. 10

Τιμή φύλλου Δρχ. 1000

Τά εμβάσματα έπ’ όνόματι 
τής ίΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

ΑΙ άποδείζεις δέον νά φέρωσι τήν 
υπογραφήν του ΔιαχειριστοΟ καί 

τήν σφραγίδα τής έφημερίδος

Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρο- 
μηταί, δπως γνωστοποιούν είς τά 
γραφεία τής έφημερίδος πασαν 
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των

Διευθύνσεις συμφώνως τφ άρθριρ 
ti § 1 τού A. Ν. 1092] 19ό8
"Υπεύθυνος έπί τής ύλης : 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΨΛΑΣ 
Άβύδου 53-Τηλ. 72.690 

Διαχειριστής :
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

’Ακαδημίας 60

Προϊστάμενος Τυπογραφείου : 
Χαρ. Τσαρμπόπουλος — Χίου 17

ώνει νά χαιρετήσωμεν μέ ένθουσι- 
ασμόν τήν έπανέκδοσιν τής «Τρα
πεζιτικής» καί νά εύχηθώμεν εις τό 
νέον Συμβούλιου τοϋ ΣυλλόγουΤρα 
πεζιτικΰν ύπαλλήλων πρόοδον καί 
επιτυχίαν είς τήν προσπάθειάν του.

Κύριον Ιργον τόσον τοΰ δημοσι
ογραφικού οργάνου, δσον καί τής 
νέας διοικήσεως τοΰ Συλλόγου τών 
Τραπεζιτικήν ύπαλλήλων πιστεύω 
δτι θά είναι ή καλλιέργεια τής έμ- 
πιστοσύνης τοΰ λαοΰ μας πρός τό 
Τραπεζιτικόν Κεφάλαιον, πρός τήν 
Τράπεζαν έν γένει,ΰπό τήν έννοιαν 
όμως δτι ή Τράπεζα δέν θά σημαι- 
γη έκμετάλλευσιν των κατ’ άνάγ- 
κην προσφευγόντων είς αΰτήν Έλ-

0 MRK· ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
(Συνέχεια έχ τής 1ης σελίίος)

θοϋν τους κληρικούς είς τούς ναούς 
διά τήν άπαρίβμησιν καί σύνταξιν 
των καταστάσεων. "Ολοι αυτοί μάς 
ενίσχυσαν είς τό εργον μας καί συ- 
νετέλεσαν είς τήν επιτυχίαν του. 
Εκφράζω ακόμη τάς ΰερμάς μου 
ευχαριστίας πρός τούς κατοίκους 
τών δύο πόλεων καί των περιχώρων 
πού κατενόησαν βαθύτατα τό χρι
στιανικόν πνεύμα τοΰ Εράνου καί 
τήν Εθνικήν του αποστολήν. Τό 
γεγονός αυτό πιστοποιεί δτι ειμεθα 
πραγματικοί χριστιανοί προικισμέ
νοι μέ δλα εκείνα τά .αισθήματα, 
τής αλληλεγγύης καί αγάπης πού 
διδάσκει τό Ευαγγελίαν καί δ Σταυ
ρωθείς Θεάνθρωπος. Ό "Ερανος 
τοϋ «δέματος» επαναπατρισμού ευ
αγγελίζεται τήν άνασυγκρότησιν 
τής Μεγάλης μας πατρίδας καί 
προοιωνίζεται τό μέλλον της. Εί
μαι απολύτως αισιόδοξος δτι δλα θά 
πάνε καλά μέτήνβοήθειαν τοΰΘεοϋ.

λήνων πολιτών, άλλά ένίσχυσιν 
τούτων είς τον τραχύν καί δύσκο
λου άγώνα τής ζωής.

"Υπό τοιούτους δρους ή «Τραπε
ζιτική» καί ό Σύλλογος "Υπαλλή
λων τής "Εθνικής Τραπέζης θά ά 
ποβοΰν ό σύνδεσμος καί έγγυητής 
τοϋ λαοΰ καί τοΰ Τραπεζιτικού κε
φαλαίου.

ΤΟ ΕΡΓΠΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ

"Ο αντιπρόεδρος τοϋ "Εργατικού Κέν
τρου "Αθηνών κ. Β. Ράπτης καί 
ό Γεν. Γραμματεΰς κ. Άργ. Παπα- 
δατος μάς διεβίβασαν τάς ακολού
θους εύχάς έπί τή έπανεχδόσει τής 
«Τραπεζιτικής».
Ή Διοίκησις τοΰ Έργατικοϋ Κέν

τρου "Αθηνών χαιρετίζει τήν εκδο- 
σιν τής «Τραπεζιτικής» καί εύχεται 
δπως γίνη παραστάτης καί φρουρός 
τών έπαγγελματικών καί οικονομι
κών συμφερόντων τών εργαζομένων.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

0 ΓΑΒΡΙΗΛΙΑΗΣ ΚΑΙ ΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΑΙ ΤΟΥ

"Ο Βλάσιος Γαβριηλίδης, ό επιφα
νής Έλλην πού μέ τήν δημοσιογρα
φικήν δράσιν του γεμίζει μίανταραχώ- 
δη περίοδον (1880—1920) τής "Ελλά
δος, ήσχολήθη καί ένδιέτριψεν έπιστα- 
μένιος μέ τήν σημασίαν τών Τραπε
ζών. Βαθύς μελετητής παντός κοινω
νικού καί οικονομικού φαινομένου, ώ- 
πλισμένος μέ σπανίαν εύρεΐαν άντίλη 
ψιν, διεϊδεν δλην τήν σπουδαιότητα 
πού παρουσιάζει διά τό άτομον καί τό 
Κράτος ό θεσμός τών τραπεζών. Εί
ναι όμως πεοίεργον δτι αί σχετικά τό
σον σημαντικοί σκέψεις καί γνώμαι 
τον Γαβριηλίδη παρέμειναν καί παρα
μένουν άγνοιστοι. Είς κανέν σύγγραμ
μα "Εμπορικού Δικαίου ή Οικονομι
κής, καθώς καί είς καμμίαν σχετικήν 
μονογραφίαν περί τραπεζών ή τραπε
ζιτικών εργασιών δέν έτυχε νά εΰρω 
μίαν παραπομπήν είς τύν Γαβριηλί- 
δην. Καί όμως είς τά αυτά έργα υ
πάρχουν τόσαι παραπομπαί είς γνω
στούς καί αγνώστους, πού ϊίν όχι τί
ποτε άλλο απέναντι τοϋ Γαβριηλίδη 
παρουσιάζουν τό βασικόν μειονέκτημα 
δτι είδαν τήν συναλλακτικήν έν γένει 
ζωήν, ιδιωτικήν καί δημοσίαν, άπό τό 
Υραφεΐον του είς τήν θειορίαν καί 
δχι είς τήν πραξιν.

«Φαντασθήοε, γράφει είς έ'να ση- 
μεϊον ό Πατέρας τής ελληνικής δημο
σιογραφίας, δτι ςημερώνεσθε ένα πρωί 
χωρίς Τραπέζας. Τό γεγονός θά ήτο 
τόσον καταπληκτικόν, όσον καί εάν 
δέν άνέτελλε τήν ήμέραν έκείνην ό ή
λιος. Άπό τό σεντούκι, δπου φυλάσ
σονται αί αποταμιεύσεις τής υπηρέ
τριας, μέχρι τών εργασιών πού κάμνει 
μιάκολοσσιαίαέταιρία, ώς ή τών Οίνων 
καί Οινοπνευμάτων, καί άπό τό μι- 
κρεμπορικύν τής όδοΰ "Αθήνας μέχρι 
τοΰ "Οργανισμού τού Κράτους, ό μετά 
τών Τραπεζών καί ιδίως τής "Εθνικής 
Τραπέζης σύνδεσμος είναι τοιοΰτος, 
ώστε νά μή δύναται τίποτε νά σταθή 
στήν θέσιν του, ούτε έμπόριον, ούτε

βιομηχανία, ούτε γεωργία, ούτε ιδιο
κτησία, ούτε ναυτιλία, άλλ’ ούτε οι
κογένεια ακόμη, ούτε δέ Κράτος χω
ρίς Τραπέζας». Καί τελειώνει τόν πρω 
τον αύτόν κύκλον τών σκέψεων του 
έπιγραμματικώς :

«Τήν σημασίαν πού έχει είς τόν άν
θρωπον τό κυκλοφορούν αΐμα, τήν 
αύτήν έχει διά τήν κοινωνίαν τό κυ
κλοφορούν διά τών Τραπεζών χρήμα»,

Άσχολεΐται έν συνεχεία μέ τήν συμ
βολήν καί τόν ρόλον πού έπρεπε νά 
διαδραματίσουν αί Τράπεζαι διά τήν 
«άνασυγκρότησιν» μετά τήν λαίλαπα 
τοΰ πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Καί 
αν κανείς δέν έχη ύπ’ οψιν του δτι ή 
μελέτη εκείνη έγράφη άπό τόν Γαβριη
λίδη ν καί διά τήν τότε μεταπολεμικήν 
εποχήν, θαυμάσια δύναται νά φαντα- 
σθή δτι γίνεται λόγος διά τήν σημε
ρινήν κατάστασιν. "Ανατέμνει τόσον 
ζωηρά καί παραστατικά μέ τήν διεισ
δυτικήν σκέψιν του δλα τά σχετικά 
προβλήματα, ώστε θαρρεί κανείς δτι 
κάθε στοχασμός του γίνεται καί προσ 
τίθεται ένα άνοικοδομητικό λιθάρι διά 
τήν άποκατάστασιν δλου τού τόσον 
σεισθέντος οικοδομήματος τής ιδιωτι
κής καί δημοσίας οικονομίας.

Άλλ’ ακόμη ό Γαβριηλίδης δέν 
βλέπει τήν Τράπεζαν ώς κλειστόν έσωε- 
θνικόν φαινόμενον. Διακρίνει είς αυ
τήν έ’να πρότυπον διεθνή συσχετι
σμόν. Καί τούτο έχει πολύ μεγάλην 
σημασίαν, μεγαλυτέραν άπό δσην κα
νείς έκ πρώτης δψεως φαντάζεται .Είς 
τήν διαπίστωσιν άλλωστε αύτήν οφεί
λονται δλαι αί σχετικοί διεθνείς συμ
βάσεις πού έγιναν αργότερα μέ κέν- 
τρον τάς δύο περιφήμους διά τήν συ
ναλλαγματικήν καί τραπεζικήν έπιτα- 
γήν. Λέγει λοιπόν έπ’ αύτοϋ ό Γα
βριηλίδης ;

«Οί Τραπεζιτικοί θεσμοί ομοιάζουν 
μέ τά κυριώτερα τρόφιμα πού πάντα 
είναι τά ίδια: Ψωμί, κρέας, βούτυρο,

γάλα, αυγά, λαχανικά, όσπρια θέλει 
ό ’Άγγλος, ό Αύστραλός, ό "Ισπανός, 
ό Γάλλος, ύ "Ελλην, ό Τούρκος. ’Έ
τσι είναι καί μέ τάς Τραπέζας. Πι
στώσεις, δάνεια, καταθέσεις, προεξο
φλήσεις, συμψηφισμούς, συνάλλαγμα, 
επιταγήν, τσέκ, θέλουν κατά τόν αύ- 
τόν περίπου τρόπον δλα τά παράγον
τα καί έμπορευόμενα "Εθνη». ζ — 

Ό Γαβριηλίδης εκτενέστερα, διεξο- 
δικώτερα καί μέ μεγαλυτέραν φλόγα 
ενθουσιασμού καί αγάπης άσχολεΐται 
μέ τήν Εθνικήν Τράπεζαν. Πλήν 
καί αί γνώμαι αύταί τοϋ Γαβριηλίδη 
παρέμειναν άγνωσιοι. Παρετήρησα 
μάλιστα δτι καί οί γράψαντες τά σχε
τικά άρθρα περί τής Εθνικής Τρα
πέζης είς τήν Μεγάλην Ελληνικήν 
’Εγκυκλοπαίδειαν καί είς τό Λεξικόν 
Έλευθερουδάκη, ένώ κατέβαλαν φι- 
λότιμον προσπάθειαν νά συγκεντροι- 
σουν δλον τό σχετικόν βιβλιογραφικόν 
υλικόν, τόν Γαβριηλίδην ούτε κάν τόν 
αναφέρουν. Είναι όμως μία παράλει- 
ψις σημαντική. "Ο έκδοτης τοΰ «Μή 
χάνεσαι» καί τής «Άκροπόλεως» δέν 
υπήρξε απλώς ένας έργάτης τοϋ πνεύ- 
ματος.Έλαμψεν είς τό ελληνικόν στε
ρέωμα ώς ένθερμος σκαπανεύς τής 
ελληνικής πραγματικότητος καί μέ τήν 
προοδευτικήν ορμήν του, άλλοτε κτύ
πων καί άλλοτε κτυπώμενος, έφώτισε 
τό μέλλον τής Νέας "Ελλάδος. Διά 
τούς λόγους αυτούς ένδιαφέρουν ιδι
αιτέρως αί σχετικά! απόψεις τοΰ Γα
βριηλίδη διά τόν έν γένει θεσμόν καί 
τήν λειτουργίαν τών Τραπεζών. Πο
λύ περισσότερον ένδιαφέρουν αί σκέ
ψεις καί γνώμαι τοΰ Γαβριηλίδη διά 
τήν "Εθνικήν Τράπεζαν, ή όποια κα
θώς προσφυέστατα τήν ώνόμασεν ό 
διαπρεπής "Ιταλός οικονομολόγος 
Μπύντιο υπήρξε διά τήν "Ελλάδα τό 
Παν, «Τράπεζα ’Όμνιουμ».

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ
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Al ΦΙΛΟΔΟΞΙΑ! ΜΑΣ
Ή «Τραπεζιτική» άπο τής πρώτης έχδόσεώς της κατά το 1934 έμέ- 

ρισε τήν δραστηριότητα της είς δύο τομείς διά δύο χωριστών συγχρό
νων Εκδόσεων, τού κυρίου μέρους της καί τού συλλογικού δελτίου. 
Διά τοΰ κυρίου μέρους, κυκλοφοροΰντος καί έκτος τοϋ κύκλου των 
υπαλλήλων τής Τραπέζης. ή «Τραπεζιτική» έφιλοδόξησε νά προσφέρη 
εις το αναγνωστικόν της κοινόν τήν συμβολήν επαγγελματικού σώμα
τος, το όποιον κατά τήν μακράν ιστορίαν τοϋ πρώτου πιστωτικού μας 
"Ιδρύματος έστρατεύδη ένεργώς είς τήν ΰπόθεσιν τής "Ελληνικής Οικο
νομίας καί άνετράφη μέ τήν άντΐληψιν, ότι το επάγγελμα δέν είναι 
μόνον βιοπορισμός, άλλά καί κλήρος υπηρεσίας υπέρ τοϋ κοινωνικού 
συνόλου.

Έξ άλλου, ή έτέρα εκδοσις τής «Τραπεζιτικής», το Συλλογικόν 
Δελτίον, περιέκλεισε τόν παλμόν τής επαγγελματικής ζωής τών υπαλ
λήλων τής Εθνικής Τραπέζης, όχι μόνον από τής πλευράς τής έξυπη- 
ρετήσεως τών επαγγελματικών των συμφερόντων, άλλά παραλλήλως I 
καί ίσορρόπως καί άπο τής πλευράς τής συνεχούς άνυψώσεως τής έπαγ I 
γελματικής άποδόσεως, προσηρμοσμενης προς τόν αντικειμενικόν σκο
πόν τής καλλιτέρας, υπό τήν έννοιαν της ώφελιμωτέρας διά τούς άλ- 
λόυς, έκπληρώσεως τής αποστολής των.

Ή λαΐλαψ τού πολέμου δέν άφήκεν άθικτον τήν έκδοσιν τού κυ 
ρίου μέρους τής «Τραπεζιτικής», ή οποία εις τούς δυσχερείς έκείνους 
χρόνους περιώρισε τήν ζωήν της είς μόνον τό Συλλογικόν Δελτίον.

’ Ηδη ή αίθρια, μετά τόσας περιφανείς νίκας, τάς οποίας κατήγα- 
γεν ή 'Ελλάς είς τραχείς καί μάκρους αγώνας έναντίον όλων τών δυ
νάμεων τοϋ σκότους καί τοϋ κακού έπανήλδε, προάγγελος άνοίξεως, 
είς τον "Ελληνικόν ουρανόν. Η ’Ελληνική οικονομία είχε καί αύτή 
τήν νίκην της, έηίσης περιφανή, έναντίον σκληρότατων δοκιμασιών, 
αί όποϊαι τήν έκλυδώνισαν, άλλά δέν τήν συνέτριψαν.

Καί όπως είς τήν πολιτικήν μας ζωήν άνεφάνη ή αιθρία, δίκαια 
ανταμοιβή τόσων θυσιών καί είς τήν οικονομικήν μας ζωήν αί πρϋται 
χελιδόνες ήλθον ώς ύπόσχεσις καί έγγύησις νέων καλλιτέρων ήμερων 
τοϋ σκληρότατα δοκιμασθέντος, άλλά καί ήρωϊκώτατα άντεπεξελθόντος 
Ελληνικού λαού.

Τό σώμα τών υπαλλήλων τής ’Εθνικής Τραπέζης είναι και ηαλιν 
έτοιμον νά στρατευθή είς τήν μάχην τής οικονομικής εύημερίας τοϋ 
μεγάλου λαού μας. Καί ή έπανέκδοσις τοϋ κυρίου μέρους τής «Τραπε
ζιτικής» είναι τό όλοπρόδυμον «παρών», τό όποιον δίδουν είς τάς νέας 
ήμέρας, πού ανατέλλουν, μέ τήν πεποίθησιν, ότι οί άναγνώσται μας 
θά ϊδουν είς τούτο ένα άπο τά πολλά μηνύματα αισιοδοξίας διά τό 
’Ελληνικόν μέλλον, τό όποιον άνατέλλει έλπιδοφόρον καί τό όποιον 
πρέπει νά είναι καί θά είναι καλλίτερον άπό τό παρελθόν.

Συναγερμός άγάηης
Ή ‘Ελληνική Εκκλησία διά τοϋ 

συναγερμού της τής 30 'Οκτωβρίου 
κατέκτησε τήν τιμητικήν θέσιν τής 
στρατευομένης ηθικής δυνάμεως 
Tcai Απέδειξε πόσον είναι άξία διά 
νά μεταβάλη είς ζωντανήν κοινωνι
κήν δρασιν τόν πνευματικόν θησαυ 
ρόν, τοϋ οποίου είναι ό θεματοφύ- 
λαξ.

Συγκινεί βαθύτατα ή θυσία τής 
Εκκλησίας, ή όποία έν τή πενία της 
καί παρά τό γεγονός δτι οί διακο- 
νοϋντες είς Αυτήν δοκιμάζονται 
σκληρότατα, έξεκρέμασε μέ χεΐρα, 
πού δέν έτρεμε, τά άναθήματα άπο 
τά είκονοστάσια καί διέθεσε τά 
κτήματά Της διά νά άνακουφίση 
τούς έπαναπατριζομένους Αδελφούς 
μας, θύματαμυσαράς έπιβουλήςάπό 
μέρους έκείνων, οί όποιοι έχουν ώς 
δόγμα των τόν Ολισμόν.

Είς μ'.αν τοιαύτην χειρονομίαν ή- 
ρωϊκήν καί άξία» τοϋ Ευαγγελίου, 
άναζοΰν παραδόσεις καί Αναμνή
σεις, αί όποϊαι πράγματι έλάμπρυ- 
ναν τήν τρισχιλιετή "Ελληνικήν "Ι
στορίαν.

Περισσότερον όμως άπό τήν έμ· 
πνευσιν καί τήν έξόρμησιν, ή όποία 
τήν μετέβαλεν είς τόσον γόνιμον 
πραγματικότητα, πρέπιι νά έξαρθή 
τό μέγα γεγονός, ότι ή Έλληνικη 
"Εκκλησία έκδηλώνει τήν άπόφασίν 
Της νά άναλάβη τόν μεγάλον Της 
ρόλον είς τά ζητήματα τής καθημε
ρινής ζωής καίνά άποβή ό κύριος 
παράγων ηθικής άνασυγκροτήσεως, 
άνευ τής όποιας είνοι ματοία ή 
προσπάθεια τής κοινωνικής καί οι
κονομικής περισυλλογής.

Αύτήν τήν άπόφασίν διετράνωσεν 
ή Εκκλησία τήν 30 "Οκτωβρίου καί 
ή άπάντησις, τήν όποιαν έλαβεν, 
άπάντησις αυτόχρημα Ιστορική, Α
ποτελεί τήν πλουσιωτέραν Ανταμοι
βήν Της. άλλά καί λαμπρόν δίδαγ- 
μα, δα ό "Ελληνικός λαός είναι 
πάντοτε έτοιμος καί.Ικανόςνά μεγα 
λουργήση.δταν εύρεθή ήγεοία είς 
τό ηθικόν του διαμέτρημα.

ΟΙ ύπάλληλοι τής "Εθνικής Τρα
πέζης, Ιχοντες μάκρους _ δεσμούς 
μέ τήν σεπτήν μορφήν τοϋ Μακα- 
ριωτάτου "Αρχιεπισκόπου κ. Σπυρί
δωνος, ό όποιος προσέφερε πολυ
τίμους υπηρεσίας είς τό Γενικόν 
Συμβούλιον τοϋ "Ιδρύματος, Τόν 
παρακαλοϋν νά δεχθή τά σέβη των 
καί τήν ευλαβή των άφοσίωσιν, ώς 
ένδειξιν έλαχίστης άναγνωρίσεως 
του Ιερού Του ένθουσιασμοϋ καί 
προσδοκίας έργου άπό τόν "Αρχιε
πισκοπικόν θρόνον τής "Ελλάδος, 
τόν όποιον έΰνους καί συμπαθής 
πρός τάς τύχας τοϋ "Ελληνικού,Τοϋ 
προώρισεν ή θεία Πρόνοια.

*

Φαύλος κύκλος
Τό κοινόν παραπονείται διά τήν

Ακρίβειαν τών γεωργικών προϊόν
των. Οί παραγωγοί διαμαρτύρονται 
δτι τά προϊόντα των πηγαίνουν χα
μένα έλλείψει μεταφορικών μέσων 
διά τήν έγκαιρον Αποστολήν των 
είς τάς πόλεις, δπου ή άνεπάρκειά 
των συντελεί είς τήν μεγάλην 6 
περτίμησίν των. Οί έμποροι έξ άλ
λου Επικαλούνται ώς δικαιολογίαν 
δι’ αυτήν τήν Ακρίβειαν, τούς, υπέ
ρογκους ναύλους πού έπιβαρύνουν 
τόσον πολύ τόέμπόρευμα. ‘Επί πα- 
ραδείγματι τά μεταφορικά άπό τήν 
Ρόδον, κοστίζουν 300-500 δραχμάς 
κατ’ όκάν! Είς τήν ‘Ελλάδα, τόπον 
γεωργικόν κατά 70ο]ο, ό σιδηρό
δρομος είναι Απαραίτητον μέσον 
μεταφοράς : διότι καί εύθηνός είναι 
καί είς τάς μεταφορικός Ανάγκας 
τής γεωργίας μας ήμπορεΐ νά άν- 
ταποκριθή. Τήν Αλήθειαν αύτήν κα- 
τενόησαν προ πολλοΰ άλλαι χώραι 
με τεράστιον γεωργικήν Ανάπτυξιν 
ώς ή Γαλλία, ή "Ιταλία κλπ. Είςτάς 
προοδευτικός αύτάς χώρας, οί σι
δηρόδρομοι έχουν "ιδρύσει γεωργι
κός υπηρεσίας καί σταθμούς μέ Α
ποτέλεσμα τήν αϋξησιν τής παρα
γωγής, τήν διευκόλυνσιν τοΰ κατα
ναλωτικού κοινού καί συνάμα τήν ; 
κάλυψιν τών έλλειμμάτων τών σι- j 
δηροδρόμων. Τώρα πού Ανοίγονται | 
νέοι ορίζοντες δημιουργικής έργα■ 
σίας μέ τήν Αποκατάστασιν τής τά 
ξεως καί τής γαλήνης είς τόν τό 
πον μας, θά ήτο ευχής έργον νά 
καταβληθή συστηματική προσπά
θεια διά τήν ταχίστην δυνατήν έ- 
ξασφάλισιν τής μεταφοράς των Α
γαθών είς τάς πόλεις, ύπό δρους 
προσιτούς. Είναι έπί τέλους και
ρός νά παύσουν νά Αποτελούν δώ 
ρον άδωρον τά προϊόντα πού είναι 
πρώτιστης Ανάγκης δΓ δλους μας, 
ώς έκ τοΰ δτι ή Ανεπάρκεια τών 
μεταψερομένων ποσοτήτων καί_ή 
έκ ταύτης έπιβάρυνσις τής τιμής 
των στερεί τήν κατανάλωσιν καί 
καταστρέφει τήν παραγωγήν.

★

Λίρα και δραχμή
Ή νέα επιτυχία τής ’Αστυνομίας 

μας, μέ τήν άνακάλυψιν τοϋ συνερ
γείου κατασκευής χρυσών λιρών, ί- 
νέβαλεν είς ανησυχίας, όχι τόν λαόν 

ά>Λ" έκείνους ακριβώς οι όποιοι μή 
έχοντες εμπιστοσύνην είς τήν Ελλη
νικήν Δραχμήν, άπεταμίευον ή συ- 
νηλλάσσοντο μέ χρυσός λίρας. Ο δι

σταγμός καί ό φόβος είναι πλέον κα

ταφανής είς τούς έ'χοντας «ίονναι και 
λαβεΐν· μέ τήν λίραν. "Ελπίζομεν ότι 
τό πάθημα πολλών θά γίνη μάθημα 
Ιι’ όλους καί θά παύσωμεν πλέον νά 

άκούωμεν είς τήν γλώσσαν τών συ
ναλλαγών τό συνθηματικόν ετόσα 

κομμάτια·...

ΧΑΙΡΕ, δ ΧΑΙΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ !
* Αναδημοοιενομεν τό άρ&ρον τής 

«Τραπεζιτικής*, τό δημοσιευ&εν 
εις τό πρώτον μετά τήν 28 *Οκτω
βρίου 1940 φνλλον της. *Η άναδη· 
μοσίενσις συμπίπτει μέ τά επινί
κιο τοΰ μακροΰ άγώνος τοΰ ''Ε
θνους και τήν έπανέκδοσιν τής 
« Τραπεζιζικής».

Εκεί έπάνω $!ς τά βουνά τής 
Ηπείρου καί τής Μακεδονίας τό 
αίμα τών ήρώων μας χαράσσει διά 
τούς έπιλήσμονας τά Εθνικά δρόση- 
μα καί ποτίζει τό αιώνιο δένδρο τής 
έλευθερίας.

Ή στιγμή είναι ιερά ! 'Ό,τι συν
θέτει τήν Ελλάδα, σκέψις, πόθοι, 
παλμοί τής καρδιάς, άνάτασις τής 
ψυχής, φτερούγισμα τοΰ νοΰ, δι
καιώματα στήν υλική ζωή, δ,τι 
Ελληνικόν τέλος πάντων ΰ- 
πάρχει, μίαν μοναδικήν έκδήλωσιν 
έχει τώρα : τήν συγκέντρωσιν είς 
τήν μυσταγωγίαν, πού έπιτελεΐται 
σέ μιά απέραντη 'Αγία Τράπεζα, 
στηριγμένη στά ιερά κόκκαλα τών 
αγωνιστών τής Ελληνικής 'Ιστο
ρίας καί στά κορμιά τών άξιων ση
μερινών συνεχιστών της.

Τίποτε στόν κόσμο δέν έπόθησε 
δυνατώτερα 6 Έλλην, ό Έλλην 
μιας τρισχιλιετούς 'Ιστορίας, άπό 
τήν Ελευθερίαν. Στ ή φτώχεια, 
στή στέρησι, στή σκληρή καί δύσ
κολη ζωή του έγκαρτερεΐ πάντοτε. 
Σχίζει βαθειά τή φτωχική πατρική 
γή μέ τά άλέτρι του καί ζυμώνει 
τούς καρπούς της μέ τόν ιδρώτα 
του. Φεύγει μακρυά άπό άγαπημέ- 
να πρόσωπα καί μέρη, γιατί δ τό
πος δέν άρκεϊ νά ζήση δλους μας 
καί βρέχει τά πικρά ψωμί τής ςε- 
νητειας μέ τό δάκρυ τής νοσταλ
γίας του. θαλασσοπνίγεται σ’ δλα 
τά πελάγη τής υδρογείου καί πα
λεύει πραγματικά μέ τά ύγρό στοι
χείο, πού συχνά γίνεται καί τάφος 
του. Σέ τίποτε άπ’ δλα αυτά δέν 6α- 
ρυγγομάει. ’Αγωνίζεται καί κερδί
ζει τό ψωμί του καί τό ψωμί τών 
παιδιών του.Φιλήσυχος; προκομμέ
νος, άδολος, βαθύτατα ποτισμένος 
άπό άνθρωπισμό, δέν έπιβουλεύεται 
κανένα καί δέν ζηλεύει τήν καλυ- 
τέρα τύχη κανενός, άλλ’ άρκεΐται 
σ’ αύτά πού έχει καί προσπαθεί μέ 
τήν τίμια έργασία του νά βελτιώση 
τήν τύχη τοΰ σπιτιού του.

Λιτός δμως δ "Ελλην καί μέ πε- 
ριωρισμένας είς τό έλάχιστον τάς 
άπαιτήσεις του, ένός μόνον άγαθοΰ 

-καί μάλιστα τοΰ πολυτιμοτέρου— 
δέν ήμπορεΐ νά ύποφέρη τήν στέ- 
ρησιν: τής έλευθερίας του.

Αιά νά μή χάση αυτό τά άγαθόν 
θά άγωνισθή καί πάλιν σκληρά δ 
"Ελλην, δπως άγωνίσθηκε πάντοτε 
καί θά δώση τήν ζωήν του. ’Εάν δ 
άγων είναι άπελπις, πάλιν ζωντα
νός δέν θά δουλωθή. Γνωρίζομεν τόν 
τρόπον, διότι τά δλοκαυτώματα δέν 
έλλειψαν άπό τήν Ιστορίαν μας.

'Ένα τέτοιον Λαόν, στοιχεϊονπρο 
κοπής καί προόδου, άθόρυβον έργά- 
την τοΰ εύγενεστέρου πνευματικού 
πολιτισμού, ήθέλησαν νά πλήξουν 
διά νά τοΰ πάρουν τήν έλευθερίαν 
τουκαί δ Λαός αυτός έξηγέρθη σάν 
ένας άνθρωπος καί έρρίφθη είς ά- 
γώνα έπικόν καί μέχρις έσχάτων.

"Οσον δμως καί έάν γνωρίζη δ 
Ελληνικός νοΰς νά ύπολογίζη καί 
νά άναμετρά έκ τών προτέρων μέ 
κάθε λεπτολογίαν καί άκρίβειαν τά 
δεδομένα τοΰ Εγχειρήματος πού ά- 
ναλαμβάνει καί νά μή άποδύεται 
είς προσπάθειαν, παρά μόνον άφοΰ 
προεξασφαλίση τήν εύόδωσίν της— 
είς αύτήν άλλωστε τήν άρετήν δ- 
φείλει δ "Ελλην τήν έν ειρήνη Επι
τυχίαν του—δταν άπειλήται ή Ε
λευθερία του κάθε άλλη σκέψις δί
δει τήν θέσιν της είς τήν ’Ιδέαν. 
Αύτή καί ή συναίσθησις δτι ή υπό- 
θεσίς του είναι δικαία, διαπεροΰν 
καί τά τελευταία μόρια τοΰ είναι 
του, τόν καθιστούν άκατάβλητον 
καί τόν ρίπτουν άσυγκράτητον είς 
ένα άγώνα μέ δύο μοναδικάς πιθα
νότητας: τήν Νίκην ή τόν θάνατον!

?

Είναι παράφορος καί άλόγιστος 
αύτός δ τρόπος τής σκέψεως; Κάθε! 
άλλο ! Είναι ή θετικωτέρα μέθοδος 
Ενέργειας καί ή άσφαλεστέρα οδός 
τής Επιτυχίας. Μόνον δτι μέ αύτήν 
τήν άρετήν Ελάχιστοι είναι προικι
σμένοι είς τόν κόσμον. Ό 'Έλλην 
δμως είναι-

Είς αύτάν τόν ύπέρτατον άγώνα, 
τόν όποιον μάς Επέβαλαν ή βία καί 
ή περιφρόνησις πρός δ,τι άποτελεΐ 
τήν Ελληνικήν παράδοσιν καί τήν 
'Ελληνικήν ζωήν, μάχονται σήιιε- 
ρον δχι μόνον οί πρόμαχοι τών συ
νόρων μας, άλλ’ δλόκληρος δ 'Ελ
ληνικός Λαός, νέοι καί γέροι, άν- 
δρες, γυναίκες καί παιδιά, δ καθέ
νας είς τήν άποστολήν πού τοΰ β
ρίζει ή 'Ελληνική Πατρίς.

Οί άνθρωποι έρχονται καί παρέρ
χονται. Ή Ιδέα δμως δέν πεθαίνει 
καί ή 'Ελλάς δέν λυγίζει, ούτε Εξα
φανίζεται, διότι σάν ’Ιδέα είναι άθά- 

| νατος.
Αύτό άς βάλωμεν καλά είς τόν 

νοΰν μας δλοι κατά τάς ίεράς αύ
τάς στιγμάς καί άς κάμωμεν δλοι 
τό καθήκον μας μέ αύταπάρνησιν 
καί ήρωϊσμόν.

Έάν υπάρχουν Λαοί πωρωμένοι, 
θεοποιοΰντες τήν ύλην, τήν άδικίαν 
καί τήν βίαν, Λαοί άρνηταί τής ’Α
γάπης, πού έδίδαξε καί ήγίασε μέ 
τό Αίμα Του δ Χριστός, Εάν υπάρ
χουν Λαοί πού κτυποΰν μέ τή φω
τιά τών οπλών των τούς άμάχους 
καί τά γυναικόπαιδα, έάν ύπάρχουν 
Λαοί ταπεινοί καί δειλοί πού έστεί- 
ρευσεν ή ψυχή των καί έρριψαν είς 
τήν λάσπην τήν ’Ιδέαν τής δικαιο
σύνης καί κάθε άλλην ιδέαν πού 
ξεχωρίζει τόν άνθρωπον άπό τά 
κτήνη, υπάρχουν δμως καί Λαοί 
πού πιστεύουν είς τόν Χριστόν, πού 
δέν άδικοΰν, πού άσκοΰν μέ δλην 
τήν εύγένειαν τής άνθρωπίνης ψυ
χής κάθε άρετήν, πού λατρεύουν 
τήν Ιδέαν καί μάχονται μέχρι θα
νάτου, διότι άνόσιοι Εχθροίήθέλησαν 
νά καταπατήσουν τήν Δικαιοσύνην |

καινά τούς άρπάσουν τήν ’Ελευθερί 
αν των.

Εστι δίκης οφθαλμός, δς τά 
πάνθ’ δρά,

Αύτό τά 1 πέρτατον Ον εύλογεΐ 
τόν άγώνα μας κατά τών ύπούλων 
καί σκοτεινών ίντων, πού πρά δύο 
μηνών έπληξαν τήν «"Ελλην», εύ- 
λαβή θεωρίον είς τόν προσκύνημα 
τής Τήνου.

Μαχόμεθα γιά τήν άγάπη τοΰ 
Χριστού. Μαχόμεθα γιά τήν τιμή 
μας. Μαχόμεθα γιά τούς τάφους τών 
πατέρων μας. Μαχόμεθα γιά τό σπί
τι μας. Μαχόμεθα γιά τις ιερές μας 
παραδόσεις. Μαχόμεθα γιά τήν ά
γάπη τοΰ τόπου μας. Μαχόμεθα 
γιά τή σωτηρία τής Πατρίδος μας. 
Μαχόμεθα γιατί θέλομεν τήν ειρή
νην, τήνΔικαιοσύνην, τήν Ισότητα, 
τόν 'Ανθρωπισμόν. Μαχόμεθα γιατί 
είναι γεμάτη ή ψυχή μας άπό τήν 
’Ελευθερίαν καί τήν Ελλάδα.

Ξεύρομεν λοιπόν γιατί μαχόμεθα, 
γιατί θά δώσωμεν δ,τι μάς ζητήση ή 
Πατρίς καί γιατί θά προσφέρωμεν 
είς τόν βωμόν Της καί τήν ύπερ- 
τάτην άκόμη θυσίαν τοΰ αίματος.

Ποιός μπορεί νά άμφιβάλλη, δτι 
είς τήν σύγκρουσίν μας αύτήν μέ 
τάς δυνάμεις τοΰ σκότους δέν θά 
νικήση ή 'Ελλάς;

Έάν δέν ζήσωμεν Εμείς γιά νά 
δοΰμε τούς καρπούς τής Νίκης μας, 
τής Νίκης τοΰ δικαίου καί τής ή- 
θικής, θά ζήσουν τά παιδιά μας καί 
τά παιδιά τών παιδιών μας γιά νά 
χαροΰν τόν καθαρά ούρανό μας,τόν 
λαμπρό ήλιό μας, τή γαλανή μας 
θάλασσα, κάθε τι πού άποτελεΐ τή 
στερημένη, άλλά γεμάτη θέλγητρα 
ζωή μας, κάθε τι πού άποτελεΐ τήν 
γεμάτη φώς καί ιδέα αίωνία Ελ
λάδα.

Χαΐρ’ ώ χαΐρ’ ’Ελευθερίά !
Μ’ αύτό θά ζήσουν καί μ' αύτό 

θά πεθάνουν τά παιδιά μας καί τά 
παιδιά τών παιδιών μας.

Χαΐρε, ώ χαΐρε, Ελευθερίά !

Ή μεταπολεμική Ελλάς

Η ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΝ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Τοϋ συνεργάτου μας κ. ΔΗΜ. ΧΡ0Ν0Π0ΥΛ0Υ

Ή τέραστία συμβολή τής Ελ
λάδος είς τόν δεύτερον παγκόσμιον 
πόλεμον καί ή άδίστακτος άπό τής 
πρώτης στιγμής συμμετοχή τη; είς 
τήν παράταξιν τών Ελευθέρων λα
ών δέν άπέδωσε τά άναμενόμενα ά- 
ποτελέσματα άπό άπόψεως ίκανο- 
ποιήσεως τών Εθνικών διεκδικήσε
ων. Τμήματα πρός τά δποΐα στρέ
φεται προσφιλής ή σκέψις τών Ελ
λήνων είτε εύρίσκονται ύπό τό πέλ
μα δυνάστου, δπως ή Βόρειος Ή
πειρος, είτε διατελοΰν ύπό ιδιάζον 
καθεστώς, δπως ή Κύπρος.

Έκεΐ δμως δπου οί Εθνικοί πό
θοι έτυχον πλήρους Εκανοποιήσεω; 
είναι αί έθνικαί διεκδικήσεις τής 
Δωδεκανήσου. Φυχικώς συνδεδεμέ- 
νη μέ τήν Μητέρα Ελλάδα ή Δω
δεκάνησος διετήρησε μέσα είς τήν 
διαδρομήν τών αιώνων τής δουλεί
ας τόν Εθνισμόν της, τήν γλώσσαν, 
τήν θρησκείαν καί τά Εθνικά της ι
δανικά.

Ή Δωδεκάνησος λοιπόν άπεδό- 
θη είς τήν Ελληνικήν Πατρίδα καί 
τώρα άποτελεΐ άναπόσπαστον τμή
μα αύτής. Βαθεΐα ίκανοποίησις συ- 
νοδευομένη άπό δάκρυα συγκινή- 
σεως καί χαράς ύπεδέχθη τήν άπό- 
δοσιν τής Δωδεκανήσου είς τήν 
Ελλάδα.

*
* *

Αλλά πέραν τοΰ αισθηματικού

δεσμού, πέραν τής ίκανοποιήσεως 
ένός δικαίου Εθνικού πόθου, ή Επά
νοδος τής Δωδεκανήσου είς τήν 
Ελλάδα προσθέτει μίαν νέαν Επαρ
χίαν είς τήν Πατρίδα μας. Πρέπει 
νά Εξετασθή τώρα κατά πόσον ή Ε
παρχία αύτή δύναται νά άποτελέ- 
ση παράγοντα μέσα είς τό πλαίσι- 
ον τών οικονομικών δυνατοτήτων 
τής χώρας.

Τά πρώτον θέμα τό δποΐον μάς 
Ενδιαφέρει είναι ή γεωργία. Είς τήν 
Δωδεκάνησον μόνον ή Ρόδος καί ή 
Κώς είναι νήσοι γεωργικαί, παρέ- 
χουσαι έδαφοςεύρείας καλλιέργειας. 
Βέβαια ύπάρχουν καί άλλαχοΰ 
καλλιέργειαι, άλλά δέν δύναται νά 
γίνη λόγος περί σημαντικής άπο
δόσεως.

’ "Ας σημειωθή δτι κατά τήν διάρ
κειαν τής’Ιταλικήςκυριαρχίας Εκαλ 
λιεργεΐτομένή γή τήςΡόδου καί τής 
Κώ,άλλά δένύπήρχε καμμία γ.νώσις 
ούτε χρησιμοποίησες, φυσικά, τών 
καλλιεργητικών μεθόδων. Κατά 
συνέπειαν ή άπόδοσις υπήρξε πε- 
ριωρισμένη.

’Από τής έγκαταστάσεως τής
’ Ελληνικής Διοικήσεως — Στρα
τιωτικής καί κατόπιν Πολιτικής— 
τό μειονέκτημα αίρεται. Μέ τήν 
πολύτιμον βοήθειαν τής Αγροτικής 
Τραπέζης δλαι αί νέαι καλλιεργη-

[ τικαί μέθοδοι Εφαρμόζονται είς τήν



Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ 
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΑΡΣΑΑΛ

Έλήφθη εξ Ούάσιγκτων τό πλήρες 
κείμενον των ανακοινώσεων τού κ. 
Μπριούς, ΰπευθύνου διά τήνέφαρ- 
μογήν τοΟ προγράμματος Στρα
τιωτικής Βοήθειας εις τάς χώρας 
τής Ευρώπης.
Ό κ. Μπριούς εις τάς δηλώσεις 
αύτάς έξήρε τήν συνεργασίαν των 
ύπ’ αυτόν ύπηρεσιών μετά τής 
Όργανώσεως Οικονομικής Συνερ- 
νασίας καί προσέθεσε τά εξής :
Προτού έν τούτοις καταστή δυ

νατή ή άποστολή στρατιωτικών έφο- 
δίων εις τάς διαφόρους χώρας, πρέ
πει νά υπογράφουν διμερείς συμ
βάσεις μεταξύ τών Ήν. Πολιτειών 
άφ’ ενός καί έκάστης τών λαμβα- 
νουσών βοήθειαν χωρών άφ’ ετέρου. 
Αί συμφωνίαι αδται θά καθορίσουν 
τούς όρους βάσει τών όποιων θά 
χ.ορηγήται ή στρατιωτική βοήθεια 
ΰπό τών Ήν. Πολιτειών.

Οΐ υπεύθυνοι διά τήν εφαρμογήν 
τοϋ προγράμματος έξέφρασαν τήν 
ελπίδα δτι εντός τών προσεχών έβ- 
δομάδωνθά καταστήδυνατή ήεναρ- 
ξις τής άποστολής στρατιωτικών 
έφοδίων είς τάς χώρας του Συμφώ
νου τού ’Ατλαντικού, άρχής γινόμε
νης άπό τής Γαλλίας.

Ό κ. Μπριούς έξήγηοεν δτι τό 
Σταίητ Ντηπάρτμεντ θά άναλάβη 
τήν γενικήν έποπτείαν τού προγράμ
ματος, δεδομένου δτι τούτο «αποτε
λεί μίαν τών βασικών αρχών τής 
εξωτερικής πολιτικής τών Ήνωμ. 
Πολιτειών».

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ

Τό Σχεδιον Μάρσολλ
Συ-
έν-

Ή Όργάνωσις Οικονομικής 
νεργασίας. εΐπεν ό κ. Μπριούς 
διαφέρεται διά τό Πρόγραμμα τού
το διότι αί χώραι τού Σχεδίου Μάρ- 
σαλλ, αίόποϊαι θά λαμβάνουν στρα
τιωτικήν βοήθειαν, θά έχουν νά 
αντιμετωπίσουν τό πρόβλημα τής έ- 
ξασφσλίσεως τών στρατιωτικών δα
πανών των. Ούδεμία υπάρχει πρό· 
θεσις δπως τό Πρόγραμμα στρατιω 
τικής βοήθειας ελθη είς σύγκρουσιν 
μέ τό Σχεδιον Μάρσαλλ.

«Δέν έπιθυμοϋμεν νά ένθαρρύνω- 
μεν οίανδήποτε χώραν δπως αϋξή- 
ση τούς έξοπλισμούς της είς βάρος 
τής σταθερότητας τής οικονομίας 
της», έδήλωσεν 6 κ. Μπριούς. «Διά 
τόν λόγον αυτόν δέν θά συμμετά 
σχωμεν είς τήν άνέγερσιν ή δημιουρ
γίαν πολεμικών εργοστασίων είς 
οίανδήποτε τών χωρών τούτων, Ά- 
ποδίδομεν μεγίστην σημασίαν είς τό 
νά μή έπηρεασθή καθ’ οίονδήποτε 
τρόπον έκ τού Προγράμμαι ος Στρα
τιωτικής βοήθειας ή οικονομική άνα- 
συγκρότησις τών χωρών τάς όποιας 
προσπσθοΰμεννά βοηθήσωμεν».

Έκ τών έγκριθεισών ύπό τοϋ Κο- 
γκρέσρου πιστώσεων, 1.000 εκατομ
μύρια δολλάρια θά διατεθούν διά 
τήν παροχήν στρατιωτικής βοήθειας 
είς τάς χώρας τού Συμφώνου τού 
'Ατλαντικού. Έκ τού ποσού τούτσυ 
τά 500 εκατομμύρια θά δοθούν είς 
μετρητά καί τά 500 εκατομμύρια διά 
τήν έκτέλεσιν παραγγελιών. Τό Κογ- 
κρέσσον ώρισεν δπως έκ τής πάρε- 
χομένης είς μετρητά βοήθειας, τά 
100 εκατομμύρια δολλάρια διατεθούν 
αμέσως, τό δέ ύπόλοιπον — ώς καί 
ή εναρξις τής έκτελέσεως παραγγε
λιών — μετά τήν. ύπό τού Προέδρου 
έγκρισιν τού Σχεδίου Κοινής Άμύ- 
νης, τό όποιον θά καταστρωθή ύπό 
τής Επιτροπής Άμύνης τού Συμ 
φώνου τού ’Ατλαντικού. Υπολογί
ζεται δτι τό Σχεδιον τούτο θά είναι 
έτοιμον πρό τοϋ τέλους τού έτους.

Τό ύπόλοιπον τής στρατιωτικής 
βοήθειας θά διατεθή ώς άκολούθως: 
Ελλάς καί Τουρκία: 211,3 εκατομ
μύρια δολλάρια, Περσία, Κορέα καί 
Φιλιππΐναι : 27,6 εκατομμύρια δολ
λάρια, «Γενική Περιοχή Κίναο> : /5 
εκατομμύρια δολλάρια, ύπό οΐρεσιν 
καί κατά τήν κρίσιν τού Προέδρου.

Εκτός τής έγκρίσεως πιστώσεων 
έκ 1.314 εκατομμυρίων δολλαρίων διά 
στρατιωτικήν βοήθειαν, τό Πρόγραμ
μα προβλέπει έπίσης τήν διάθεσιν 
στρατιωτικών έφοδίων άξίας 450 ε
κατομμυρίων δολλαρίων. τά όποια 
έχαρακτηρίσθησαν ώς πλεονάζοντα.

Ό πόλεμος άνέστειλε τήν έφαρ-, άπό βορρά πρός νότον καί άπό δυ- 
μογήν τών προγραμμάτων κατα-1 σμών πρός άνατολάς καί συνδέον-
σκευής αυτοκινητοδρόμων. ’Αλλά 
τώρα είς δλας τάς μεγάλας χώρας 
τού κόσμου, άκόμηκαίείς έκείνας αί 
όποΐαι έχουν νά έπανορθώσουν 
πρωτίστως πολεμικός καταστροφάς 
είς δλους τούς κλάδους τής Εθνι
κής Οικονομίας, τά παλαιά σχέδια 
τής συστηματοποιήσεως τοϋ δικτύ
ου τών αΰτοκινητοδρόμων έπανα- 
φέρονται πρός μελέτην καί έκτέλε- 
σιν. Τό ενδιαφέρον τοϋ έργου δέν 
έγκειται μόνον είς τήν έπίτευξιν τα
χύ τέρας καί.άσφαλεστέρας συγκοι
νωνίας καί μεταφοράς δΓ αυτοκι
νήτων, άλλά καί είς τήν έξασφάλι- 
σιν σπουδαίων οικονομικών καί τε
χνικών πλεονεκτημάτων.

Πάντως ή Γερμανία, προπολεμι- 
κώς, ήρχισε κατασκευόζουσα συ- 
στηματικώς αυτοκινητοδρόμους, ύ 
πό τήν άνωτέραν τεχνικήν διεύθυν 
σιν τοϋ γνωστοϋ Άρχιμηχανικοϋ 
καί Καθηγητοϋ Τότ, οστις έπίσης 
έπώπτευε καί είς τήν κατασκευήν 
τών οχυρωματικών έργων γενικώς 
καί ιδιαιτέρως τών «άπορθήτων», 
τοϋ τείχους Ζίγκφρηντ καί τοϋ τεί
χους τοϋ ‘Ατλαντικού. Κατά τάς 
παραμονάς τοϋ πολέμου ειχον ήδη 
περατωθή -έν Γερμανία αυτοκινητό
δρομοι μήκους 3000 χιλιομέτρων καί 
ευρίσκοντο ύπό κατασκευήν έτεροι 
2000 χιλιομέτρων. Κατά τό τέλος 
τοϋ δευτέρου πενταετούς προγράμ
ματος έπρεπε νά ειχον κατασκευ- 
ασθή αύτοκινητόδρομοι 10.000 χι
λιομέτρων, διασχίζοντες τήν χώραν

τες συγχρόνως αυτήν μέ τάς κυρίας I 
όδικάς αρτηρίας τών ομόρων έπι- j 
κρατειών. Μετά τήν προσάρτησιν 
τής ΑύστρΙας καί τής Σουδητίας τό 
προϋπολογισθέν μήκος ηύξήθη κα
τά 4.000 χιλιόμετρα άκόμη, ήτοι έν 
συνόλω είς 14,000.

Αί γενικοί τεχνικαί άρ- 
χαί, αί όποΐαι ώδήγησαν τούς 
Γερμανούς τεχνικούς είς τήν έκπό- 
νησιν τοϋ όριστικοϋ σχεδίου, χα- 
ράξεως καί κατασκευής, φαίνεται 
δτιάκολουθοϋνται βασικώς καί άπό 
τάς νεωτέρας έκτελέσεις, μετά μι
κρών μεταρρυθμίσεων ή βελτιώσεων 
ύποδεικνυομένων άπό τήν τελευ- 
ταίαν πείραν. Αί κύριοι άρχαί είναι:

1. Πλήρης αύτοτέλεια καί άπομό- 
νωσις. Οί αύτοκινητόδρομοι δέν πρέ
πει νά διασταυροΟνται ούτε μετα
ξύ των οΰτε μετά εθνικών δδών, 
παρά άνά πολύ μεγάλας άποστά- 
σεις, είς δσον τό δυνατόν όλιγώτε- 
ρα σημεία, τά όποια εκλέγονται 
καί ώς σταθμοί συγχρόνως, πλη
σίον μεγάλων άστικών κέντρων. 
Οϋτω οί ταξιδεύοντες δύνανται νά 
άναπτύσσουν μεγίστην ταχύτητα, 
χωρίς άνησυχίαν δυσάρεστων συ
ναντήσεων είς διασταυρώσεις, προ- 
σέχοντες 'μόνον τά πρό αύτών οχή
ματα.

2· Εύθεΐα χάραξις, έλαφραί άνώ- 
φέρειαι καί κατωφέρειαι καί άπο- 
φυγή πολύ κλειστών καμπύλών.

3. Διπλοϋν κατάστρωμα μετά πρα 
σιάς έν τω μέσω καί εκατέρωθεν.

ΜΙΑ ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Ο.Ζ.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ

WSWJWWiWWVWWMWWWAVWWVW.AVWWWV.VWWlWiWW·
Δωδεκάνησον. Ή μηχανική καλ
λιέργεια, τά ξιπάσματα, οί συνεται
ρισμοί, τά καλλιεργητικά δάνεια, 
αί αρδεύσεις είναι θέματα πού εύ- 
ρίσκονται σήμερον είς τήν ήμερη- 
σίαν διάταξιν. Καί έτσι ή πλούσια 
καί εύφορος γή τής Ρόδου καί τής 
Κώ θά άποδώση συντόμως τούς 
καρπούς της.

Δεν είναι γνωστόν ίσως δτι ή
Ρόδος εχει άνεπτυγμένην βιομηχα
νίαν. Υπάρχουν σημαντικά έργο- 
στάσια είς τήν μεγαλόνησον, δπως 
τό Καπνεργοστάσιον, 
αγγειοπλαστική καί 
ποιία. Καί τά μέν Καπνεργοστά- 
σιον ανήκει πλέον είς τό Κράτος, 
ώς περιουσίατοΰ’ΙταλικοϋΔημοσίου, 
τά δέ έργοστάσια ποτοποιίας, άνή

πόδοσιν τής σπογγαλιείας. Τρισχί- 
λια σχεδόν άτομα έργάζονται είς 
τόν τομέα αύτόν, τοϋ δποίου ή άπό- 
δοσις είναι έξαιρετική.

Πρέπει λοιπόν ή σπογγαλιεία 
νά προσελκύση τήν προσοχήν τών

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ύπό τής Ευρωπαϊκής Όρνανώ- 

σεως Οικονομικής Συνεργασίας έ- 
δημοσιεύθη ενδιαφέρουσα έκθεσις 
έν σχέσει πρός τήν προσπάθειαν 
τών χωρών τών μετεχουσών αυτής, 
διά τήν έπίτευξιν οικονομικής στα- 
θεροποιήσεως. Κατά τούς συντά- 
κτας τής έν λόγω έκθέσεως, ή οι
κονομική σταθερότηςέξαρτάται άφ’ 
ένός άπό τήν άποφυγήν τοϋ πλη-

ύπευθύνων κύκλων. Χρειάζεται V θωί^<4 Καί ύψώσεως τΰν η" 
νίσχυσιν ή σπογγαλιεία. Χρειάζε
ται σύχρονα τεχνικά μέσα, έχει α
νάγκην .ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος. 
Βεβαίως δέν αμφισβητείται δτι τό 
πράγμα προσελκύει τήν προσοχήν 
τής ’Αμερικανικής Άποστολής καί 
τής Κυβερνήσεως. Άλλ’ ή 
τών προσπαθειών καί ή αύξησις 

ποτοποιία, | τοδ ένδιαφέροντος δέν βλάπτει, 
άρωματο

μών, άφ’ έτέρου δέ άπό τήν άπο- 
τροπήν τής έλαττώσεως τοϋ κυκλο- 
φοροϋντος χαρτονομίσματος καί 
τής αύξήσεως τής άνεργίας.

Ή έκθεσις τής Ε. Ο. Ο. Σ. άπο- 
δεικνύει δ'ΐ κατεβλήθη είς τάς δια
φόρους εύρωπαϊκάς χώρας μία πα
ράλληλος προσπάθεια επί τοϋ προ- 
κειμένου. Τό πρώτον έκ τών μέ 
σων πού έχρησιμοποιήθησαν ήτο 
ή έφαρμογή μιάς άναλόγου νομι 
σματικής καί πιστωτικήςπολιτικής 
Μερικοί χώραι κατέφυγαν είς δρα, , „ ,« „ ςη ~ ι ι ,, /'ltUlKUl rvvk ιοψν y va v civ, upu’

κον κεντρον οιεθνους Ολκής ιΐς την ^ στιΚόίμέσα καί συγκεκριμένως ή Έλ 
Ελλάδα. Τέσσαρα μεγάλα ξενοδο- [ χάς, τόΒέλγιον, ή Δανία, ή Νορβη- 

Ρόδων» τό «Θέρμα»
Ελαφίνα»—

χεΐα—τών
τό «Έλαφος» καί τό 
άποτελοϋν πραγματικά

ντασις ( Ρατα διά τ"θν ΧώΡαν;
I Λαμπρόν όδικόν δίκτυον
καλλονα

αποκτη-

φυσικαι

γία,ή'Ολλανδία. ή Αυστρία καί 
Δυτική Γερμανία. Ή Γαλλία καί 
Ιταλία κατώρθωσαν νά τά άποφύ 
γουν-

Οί περιορισμοί τών πιστώσεων 
ΰπήρξαν ιδιαιτέρως αυστηροί είς

κοντά είς ίδιώτας, ευρίσκονται έν
μαρασμω. Καί δμως υπάρχουν είς 
αύτά άρισται έγκαταστάσεις, τέ
λεια μηχανήματα καί ή δυνατότης 
μεγάλης παραγωγής. Σημειωτέον 
δτι προπολεμικώς αί δύο έταιρίαι 
ποτοποιίας τής Ρόδου έτροφοδότουν 
καί τήν ξένην άγοράν, δεδομένου δ- 
τι οί οίνοι καί τά ήδύποτα τής Ρό
δου είναι πράγματι έξαιρετικά.

Διά τόν λόγον αύτόν ή αξιόλογος 
αυτή Βιομηχανία τής Ρόδου ώς καί 
αί άλλαι πρέπει νά τύχουν ιδιαιτέ
ρας προσοχής, καλομεταχειρίσεως 
καί—τά κυριώτερον—οικονομικής 
ένισχύσεως.

Σημαντική είναι ή συμβολή τής 
Δωδεκανήσουκαί είςτήνσπογγαλιεί- 
αν. Ή Σύμη καί ή Κάλυμνος απο
τελούν τά δύο μεγαλύτερα σπογ
γαλιευτικά κέντρα τής χώρας Οί 
σπογγαλιείς τών δύο αύτών νήσων 
έπιδίδονται μέ έξαιρετικόν ζήλον 
εις τό έπάγγελμά των καί θεωρούν
ται άπό τούς καλυτέρους τής Με
σογείου. Τπολογίζεται δτι έτησίως

Άπό άπόψεως ναυτιλίας μόνον 
ή Κάσος παρουσιάζει ίδιάζουσαν 
κίνησιν. Ή φορτηγός ναυτιλία μας 
έχει έκεΓ στερεάς βάσεις καί πολ
λοί άπό τούς πλοιάρχους έλληνικών 
πλοίων πούφέρουν παντού τήν Ελ
ληνικήν σημαίαν είναι Κάσιοι. Άλ
λά καί έδώ χρειάζεται ένίσχυσις 
καί ένδιαφέρον.

’Επί πλέον πρέπει νά 
έκδήλωσις ένδιαφέροντος

υπαρςη 
διά τά 

τ. τά όποιαναυπηγεία τής Σύμης 
είναι αξιόλογα.

Έπίσης τά νεκρά σήμερον 
ναυπηγεία τής Ρόδου πρέπει νά 
τεθούν είς κίνησιν. Είναι καλοί 
ναυπηγοί οί Δωδεκανήσιοι καί ή 
συμβολή των θά είναι έξαιρετική.

Άλλ’ ή κυριωτέρα βιομηχανία 
τής Δωδεκανήσου είναι, χωρίς αμ
φιβολία,χωρίςσυζήτησιν όίουρισμός. 
Βεβαίως ή βάσις του εύρίσκεται 
είς τήν Ρόδον, άλλά δύναται νά 
καλλιεργηθή ή έπέκτασίς του καί 
είς τάς άλλας νήσους.

Άπό τήν προσωπικήν πεϊραντοΰ 
γράφοντος άλλά καΓάπά μίαν πρόσ
φατον συνομιλίαν μέ τόν νέον Γεν.

συνθήκαι διαβιώσεως ά- . τό Βέλγιον,_ τήν Γαλλίαν τήν Ίτα- 
* r a ί τ λίαν καί την Δυτικήν Γερμανίαν,

ρισται, χαμηλός τιμάριθμος, γαλή-· ■[_] [ί)0ρβηγ(αι ή Σουηδία καί τό Ή-
νη καί ψυχική ίκανοποίησις, ιδού | νωμένον Βασίλειον, πριν νά έλέγ- 
τά κυοιώτερα στοιχεία πού συνη- , ξουν τήν πίστωσιν, έδέσμευσαν 
γοοοϋν διά τήν Τουριστικήν χρησι- τήν ένέρχειαν τών Τρα_πεζών_ κα- 

1 ' , , 1 π ,s ' ί- -λ θως και της Νομισματικής άρχης.μοποιησιν της I ύδου. Επ. πλ^»ν, η γφ δεύτερον μέσον πού έχρησι-
χρησιμοποίησις τών επισκευάζομε- . μοποιήθη άπεβλεπεν είς τήν ίσοσκέ-

Γραμματέα τοϋ Τουρισμού προκύ- 
3—4 έκατομ δολλαρίων είσάγον-1 πτει σαφώς τό συμπέρασμα δτι ή 
ται έκ τού έξωτερικοΰ άπό τήν ά- Ρόδος είναι τά μοναδικόν τουριστι-

νων ιαματικών λουτρών τής Καλ 
λιθέας (Ρόδου) δύνάται νά άποτελέ- 
ση ένα πρόσθετον στοιχεΐον προ- 
σελκύσεως^ιεριηγητών καί παρα
θεριστών.

Άμέριστον πρέπει νά στρέψη 
τήν προσοχήν του πρός τόν Τουρι
σμόν τής Ρόδου καί τής Δωδεκα
νήσου γενικώτερον τά Κράτος. Ή 
Τουριστική έκμετάλλευσις δύναται 
νά άποβή πηγή σοβαρας οικονομι
κής άνορθώσεως καί ένισχύσεως τής 
χώρας.

Τό συμπέρασμα άπό τό γενικώ- 
τατον αύτό διάγραμμα είναι δτι ή 
Δωδεκάνησος είναι σοβαρός παρά
γων τής έθνικής οικονομίας. Δέν 
είναι άγονα τά Δωδεκάνησα. Πε
ριλαμβάνουν μεγάλας πηγάς οικο
νομικής δραστηριότητος καί απο
τελούν στοιχεΐον τό όποιον, δν προ
σελκύση, τήν στοργήν, τό ένδιαφέ
ρον καί τήν προσοχήν τού Κράτους, 
θάάποβή είς έκ τών πλέον βασικών 
παραγόντων τής Ελληνικής άνα- 
συγκροτήσεως.

ΔΗΜ. ΧΡΟΝΟΓίΟΥΛΟΣ

λισιν τών. προϋπολογισμών, οί ό
ποιοι κατά τό τέλος τοϋ πολέμου 
παρουσίαζαν έλλείμματα-Τό Βέλ- 
γιον καί ή Διζωνία τό κατώρθω
σαν. Ή ’Ιταλία καί ή 'Ολλανδία ε
πέτυχαν σημαντικός προόδους. Έξ 
άλλου, είς τήν Γαλλίαν ή κατά- 
στασις έμφανίζει έπίσης αισθητήν 
βελτίωσιν. Τ» πλέον σημαντικά έλ
λείμματα παρουσιάζουν ή Ελλάς 
καί ή Τουρκία.

Τό Ήνωμένον Βασίλειόν καί αί 
Σκανδιναυϊκαί χώραι έχουν περισ
σεύματα τά όποια διαθέτουν διά 
τήν πληρωμήν τοϋ χρέους των καί 
τοποθετήσεις είς έπιχειρήσεις.

Ή άμερικανική}βοήθεια, δπως κά
θε περίσσευμα έξ εισαγωγών, συ- 
νετέλεσεν είς τήν αϋξησιν τών κα· 
ταναλισκομένων άγαθών δίχως νά 
αύξήση τήν άγοραστικήν δύναμιν, 
αρα καί είς τήν σταθεροποίησιν 
τών τιμών.

Είς τήν "Ολλανδίαν, τήν Νορβη
γίαν καί τό Ήνωμένον Βασίλειον, 
ό έλεγχος τών έπενδύσεων έφαρ- 
μόζεται ώς συμπληρωματικόν μέ
σον τής πιστωτικής των πολιτικής.

Είς δλας αύτάς τάς χώρας ό 
πληθωρισμός προεκάλεσεν δψωσιν 
τών τιμών χονδρικής πωλήσεως. Ά
πό τοϋ Δεκεμβρίου 1945 μέχρι τοϋ 
Ιουνίου 1946 αί τάσεις διέφεραν 
άνά τάς διαφόρους χώρας Έπί πα· 
ραδείγυατι, έσημειώθη αδξησις είς 

(Σννέχεια είς τήν 8ην σελίδα)

Πλάτος έκάστου καταστρώματος 
ποικίλλον άπό 10 μέχρις|24 μέτρων.

4. Πρός διακοπήν τής μονοτονίας 
τής διαδρομής, πρός τέρψιν καί ά- 
νεσιν τών ταξιδιωτών, αισθητική 
χρησιμοποίησις τών φυσικών καλ
λονών, δασών, λιμνών, ποταμών καί 
δημιουργία κατά τάς πλευράς άλ- 
σών, πάρκων καί γραφικών άναπαυ- 
τηρίων, μέ έξυπηρέτησιν τοπικού 
χρώματος, ή πολυτελούς άστικοΰ 
κέντρου διά φαγητόν, ποτόν καί ψυ
χαγωγίαν.

Ταχύτης 71 ο)ο προς 56 ο)ο
Πρός έξακρίβωσιν τών πλεονε

κτημάτων τών αυτοκινητοδρόμων 
έν σχέσει μέ τάς συνήθεις . έθνικάς 
οδούς, άκόμη καί τάς άριστα δια
τηρούμενος, διά τά δι’ αύτοκινήτου 
ταξίδια, έγεινε συγκριτική δοκιμα
στική διαδρομή, έπί τών μέν καί 
τών δέ, δι* ισχυρού επιβατικού ο
χήματος, ύπό τόν προσωπικόν 
έλεγχον τοϋ Τότ. Έπί τών έθνικών 
οδών τό αύτοκίνητον έπέτυχε μέ- 
σην ταχύτητα 71 χιλιομέτρων τήν 
ώραν, άλλά πρός τοϋτο έχρειάσθη 
είς ώρισμένα τμήματα νά άναπτύ- 
ξη ταχύτητα 130 χιλιομέτρων, διά 
νάκαλύψη τάς βραδυπορείας διά μέ
σου ή πλησίον τών πόλεων καί είς 
τάς διασταυρώσεις. Τό ίδιον αύ
τοκίνητον έτερμάτισε τήν αυτήν 
διαδρομήν μέ συνεχή ίσην ταχύτη
τα 71 χιλιομέτρων, διότι δέν ύπήρ- 
ξεν έμπόδιον ή περίπτωσις διά νά 
έπιβραδύνη ή νά έπιταχύνη τόν δρό
μον του. Άλλ’ αν καί ή τάχύτης δ- 
πήρξεν ή αύτή,ή κατανάλωσις καυ
σίμου ϋλης άνά 100 χιλιόμετρα κα- 
τήλθεν είς τόν αυτοκινητόδρομον 
είς 10 λίτρα άντί 16 είς τάς παλαιός 
όδούς. "Εάν τό όχημα κατηνάλισκε 
16 λίτρα βενζίνης είς τόν αύτοκινη- 
τόδρομον, ή ταχύτης του θά ηύξά- 
νετο είς 118 χιλιόμετρα (92ο]ο τής 
μεγίστης) άντί τών 71 (56 ο]ο τής
μεγίστης) έπί τών συνήθων οδών, 
δηλαδή ταχύτης άπροσπέλαστος 
έξω τοϋ αΰτοκινητοδρόμου.

Χειρισμοί 1 προς 50
Ιδού άλλα συγκριτικά δεδομένα, 

έξακριβωθέντα δι’ ειδικών οργάνων 
έπί τοϋ αυτοκινήτου τής δοκιμής :

Είς τόν αύτοκινητόδρομον έπί 100 
χιλιομέτρων οΰδεμίαν συναντά δια- 
σταύρωσιν ό οδηγός, είς τάς άλλας 
όδούς πρέπει νά προσεχή καί νά 
ρυθμίζη ταχύτητα 650 φοράς έπί 
100 χιλιομέτρων, διότι τόσαι είναι 
αί διασταυρώσεις καί αί διακλαδώ
σεις τάς οποίας συναντά.

Οί άλλοι χειρισμοί, άλλαγή τα
χυτήτων, χρήσις φρένων, κίνησις 
τοϋ τιμονιού κ.λ.π., είναι κατ’ άνα- 
λογίαν είς τόν αυτοκινητόδρομον 1 
πρός 50 είς τάς άλλας όδούς. Οϋτω 
έπί 100 χιλιομέτρων είς τάς όδούς 
έμετρήθησαν 102 άλλαγαί ταχυ>τή_-' 
των καί κινήσεις τοϋ ποδός διά τά 
φρένον καί τό άέριον, πιέσεως συ
νολικού βάρους 495 μικροχιλιογράμ- 
μων. Είς τόν αύτοκινητόδρομον άλ
λαγή ταχύτητας μόνον μία καί βά
ρος πιέσεως ποδός 7,1 μικροχιλιο·1 
γραμμών-

Είς τάς πολυπληθείς καμπύλας 
τών Οδών έδέησε νά κινηθή τό τι
μόνι δεξιά ή άριστερά 5700 φοράς, 
μέ ολικόν μήκος κινήσεων 336 μέ
τρων. Είς τόν αύτοκινητόδρομον μό
νον 10 κινήσεις μήκους 60 έκατο- 
στών τοϋ μέτρου. Είς τάς όδούς ό 
οδηγός ήναγκάσθη νά παραμερίση 
ή νά προφυλαχθή άπέναντι 218 άν- 
τιθέτως έρχομένων οχημάτων καί 
νά δπερβή 98 έξ αύτών. Είς τόν 
αυτοκινητόδρομον δέν συνήντησε 
κανέν άντιθέτως έρχόμενον καί ό- 
περέβη εύχερώς 40.

Τά δεδομένα αύτά παρουσιάζουν 
τήν άξίαν τών πλεονεκτημάτων τοϋ 
αυτοκινητοδρόμου ύπό τετραπλοϋν 
φώς : Πρωταρχικώς τής άσφαλείας,' 
τής 'ταχύτητας τής συγκοινωνίας, 
τής ψυχονευρικής προστασίας τών 
όδηγών καί τών ταξιδιωτών καί 
τής οικονομίας. Είναι σχεδόν άδύ- 
νατον νά συμβοΰν δυστυχήματα είς 
τόν αυτοκινητόδρομον. Οί όδηγοί 
καί οί έπιβάται έπίσης δέν εύρί- 
σκονται ύπό διαρκή έκνευρισμόν καί 
άγωνίαν πρό ένός έμφανιζομένου ή 
δυναμένου νά έμφανισθή αίψνιδίως 
πρό αύτών όχήματος άντιθέτως κι- 
νουμένου. Καί πλήν τής καταναλώ- 
σεως μικροτέρας ποσότητας καυ
σίμων κατά 35 ο)ο, άποφεύγονται οί 
άναρίθμητοι χειρισμοί, οί όποιοι 
προκαλοϋν φθοράν τοϋ μηχαν ισμοΰ 
καί έπομένως μεγαλυτέραν δαπά
νην.



ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ ΕΙΔΙΚΟΝ

ΗΠΟΤΗΜΙΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΙΣ
ΤΟΥ κ. ΛΕΩΝΙΔΑ Β. ΔΕΡΤΙΛΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

νωνικ.ή μονάς, καθίσταται απαραί
τητος ή διαμεσολάβησις ώρισμέ- 
νων οικονομικών οργάνων τΰ ό
ποια έκαστον κατά την είδίκευσίν 
του καί την δργανικήν του αποστο
λήν συντελεί κατά τρόπον άμεσον 
ή έμμεσον εις τήν συλλογήν καί 
κινητοποίησιν ταύτης.

Τά όργανα δε ταΰτα είναι αί 
Τράπεζαι μέ τους συγγενείς προς 
ταΰτας οργανισμούς, όπως π. χ. εί
ναι τά Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, 
τό Ταμειον Παρακαταθηκών καί 
Δανείων, ως καί τά Χρηματιστή
ρια ’Αξιών.

Δεν πραγματοποιείται βεβαίως 
μόνον μέσιρ τών οικονομικών τού
των οργάνων ή διοχέτευσις τής ά- 
ποταμιεΰσεως εις τάς επενδύσεις. 
Έχομεν καί περιπτώσεις παραγω- 
γικής χρησιμοποιήσεως τής άποτα- 
μιεύσεως ύπ’ αύτοϋ τούτου τοϋ ά- 
ποταμιεύοντος ή τήν άπ’ ευθείας υ
πό τοϋ αποταμιεύοντας μεταβίβα- 
σιν ταύτης, άνευ δηλαδή μεσολα
βή σεως τών Τραπεζών, εις τήν ε
πιχειρηματικήν μονάδα ή οποία 
μετατρέπει ταύτην εις έπένδυσιν.

“Οπως είναι καταληπτόν εκ τών 
ανωτέρω,άποταμίευσις μιας οικονο
μίας καί επενδύσεις δεν συναντιόν
ται αυτομάτως. Είναι όμως οικονο
μικά μεγέθη τά όποια τείνουν προς 
έξίσωσιν. Ή οικονομία εύρίσκεται 
έϊς ίσόρροπον λειτουργίαν όταν τά 
δύο ταΰτα οικονομικά μεγέθη—ά- 
ποταμίευσις καί έπένδυσις—έξισορ- 

! ροποΰνται άμοιβαίως. Διότι όταν ή

(Σννέχεια εκ τής 1ης σελϋος)

κονομίας. Έάν ή κατα κοινωνικός 
ή οικονομικός μονάδας πραγματο- 
ποιουμένη άποταμίευσις δεν εύρη 
τον ενεργητικόν αυτής παράγοντα, 
τόν αγωγόν δηλαδή διά τοϋ οποί
ου θά κατευθυνθή εις τάς δημι
ουργικός επενδύσεις, τότε θά έχω- 
μεν ιός αποτέλεσμα τήν ανεργίαν 
τών συντελεστών τής οικονομίας 
καί γενικώτερον τήν όπισθοδρόμη- 
σιν αυτής μέ δλας τάς έκ τούτου 
δημιουργουμένας οικονομικός καί 
κοινωνικός καταστροφάς.Καί ή ερ
γασία αϋτη τής δημιουργικής χρη- 
σιμοποιήσεως τής άποταμιεύσεως 
έν γένει δεν έπιτελεΐται μόνον από 
ά'τομα, δηλαδή από τήν ατομικήν ε
πιχειρηματικήν εκδήλωσιν ή οποία 
έν τή συνεχεΐ αναζητήσει της προ
βαίνει εις τήν έγκατάστασιν τών 
παραγωγικών μονάδιον ή έπέκτα- 
σιν τής επιχειρηματικής της δρα
στηριότητας υπό μορφήν βιομηχα
νιών, μέσοιν μεταφοράς, έργων 
τουρισμού, μέσων οικισμού, κ.λ.π. 
Τό Κράτος, αί διάφοροι άρχαί το
πικής διοικήσεως, τά νομικά έν γέ- 
νει Ιδρύματα έφ’ όσον δαπανούν 
έκ τών διαφόρου μοριρής εσόδων 
των προς δημιουργίαν διαφόρων 
έργων ή έξοικονομοϋν έκ τών ει
σοδημάτων των τά απαραίτητα πο
σά προς έπέκτασιν τοϋ έν γένει κε
φαλαιουχικού εξοπλισμού μιας οι
κονομίας, όπως π. χ. ή άνέγερσις 
λαϊκών κατοικιών κ.λ.π.συμμετέχουν 
διά τής έκδηλώσεως ταύτης ένερ- 
γώς εις τήν κινητοποίησιν τής ά
ποταμιεύσεως.

’Αλλά διά νά πραγματοποιηθή ή 
κατανομή τής άποταμιεύσεως, ή με- 
ταβίβασίς της δηλαδή έκ τοϋ πα
θητικού παράγοντος τόν όποιον ά- 
ποτελεΐ ό ενεργών τήν άποταμίευ- 
σιν, είς τόν ενεργητικόν παράγοντα 
τον όποιον εκπροσωπεί ή έπιχειρη- 
ματικώς δρώσα οικονομική ή κοι-

έπένδυσις ύστερή τής άποταμιεύ
σεως δημιουργεΐται κατάστασις άν- 
τιπληθωρική. Δηλαδή ή ζήτησις 
τών άγαθών υστερεί κατ’ όγκον 
τών παραγομένων τοιούτων. Άντι- 
θέτως όταν ή έπένδυσις ύπερέχη 
τής άποταμιεύσεως δημιουργεΐται 
κατάστασις πληθωρική. Δηλαδή ή 
ζήτησις τών άγαθών είναι άνωτέρα 
τής προσφοράς τούτων. Ή πραγ

ματοποιούμενη όμως εντός μιας 
χρονικής μονάδος άποταμίευσις εύ- 
ρίσκεται είς συνάρτησιν μέ τό ύψος 
τοϋ εθνικού εισοδήματος* τό όποιον 
παράγεται εντός τής χρονικής ταύ
της μονάδος καί μέ τό επίπεδον τής 
διαβιώσεως τοϋ λαού ό οποίος- ά- 
ποτελεΐ τήν κοινωνικήν μονάδα έν- 
τός τής οποίας αϋτη πραγματο
ποιείται. Ό προσδιορισμός τής έν
νοιας καί ό τρόπος υπολογισμού τοϋ 
εθνικού εισοδήματος άποτελεΐ άν- 
τικείμενον έριδος τών θεωρητικών 
οικονομολόγων. Μεταφέρομεν έν- 
ταϋθα τόν υπό τοϋ Marshall δο- 
θέντα ορισμόν τού εθνικού εισοδή
ματος όστις καί έθεωρήθη ως άπο- 
δίδων περισσότερον παντός άλλου 
τήν έννοιαν αυτού. «Οι συντελε- 
σταί τής παραγωγής εργασία καί 
κεφάλαιον έπενεργοϋντες επί τών 
φυσικών πηγών τής χώρας παρά
γουν έτησίως ένα καθαρόν σύνολον 
άγαθών, υλικών καί αυλών, περι- 
λαμβανομένων καί τών κάθε είδους 
υπηρεσιών. Τό σύνολον τούτο άπο
τελεΐ τό καθαρόν έθνικόν εισόδη
μα».—Α. Κυρκιλίτση.«Τό Έθνικόν 
Εισόδημα».

Τό έθνικόν εισόδημα κατανέμε- 
ται εις τρία οικονομικά μεγέθη : α) 
Είς τήν κοινωνικήν κατανάλωσιν ή 
οποία καί άπορροφά τό μεγαλύτε- 
ρον μέρος τούτου, β) Είς τήν κοι
νωνικήν άποταμίευσιν έκ τής οποίας 
άντλοΰνται τά έκ τών έσωτερικών 
πηγών διά τάς επενδύσεις χρησιμο
ποιούμενα ποσά καί γ) Είς τήν φο
ρολογίαν ή οποία άσκεΐται υπό τοϋ 
Κράτους ή τών ’Οργανισμών καί 
Ιδρυμάτων. Έφ’ όσον ή έκ τής 
φορολογίας πρόσοδος έν τφ συνόλφ 
της δεν χρησιμοποιείται υπό τού 
Κράτους διά καταναλωτικούς σκο
πούς, άλλά πέραν τούτων παραμέ
νει περίσσευμα τό οποίον χρησιμο
ποιείται προς έπέκτασιν τού κεφα
λαιουχικού έξοπλισμοϋ τής χώρας,

π. χ. κατασκευήν σιδηροδρομικής 
γραμμής κ. λ. π., τότε ιός προς τό 
τμήμα τούτο έπαυξάνεται τό ποσόν 
τής κοινωνικής άποταμιεύσεως. "Ο
πως είναι φυσικόν τήν άποταμίευ- 
σιν έπαυξάνουν καί τά τυχόν περισ
σεύματα έκ τής επιχειρηματικής 
δραστηριότητας τού Κράτους. Ή 
άποταμίευσις κατά συνέπειαν έχει 
σχέσιν αιτίου και αίτιατοΰ μέ τά 
ώς άνω οικονομικά μεγέθη.

Έφ’ όσον έχομεν χαμηλόν έθνι
κόν εισόδημα, θά έχωμεν άντιστοί- 
χως χαμηλήν άποταμίευσιν καί συγ
χρόνως χαμηλόν βιοτικόν έπίπεδον. 
Και έν συνεχεία δεν είναι λογικώς 
δυνατόν νά άποκτήσωμεν υψηλόν 
έθνικόν εισόδημα έφ’ όσον ή άπο- 
ταμίευσις, τήν οποίαν, ώς άνωτέρω 
άνεφέρθη, χρησιμοποιοϋμεν προς ά- 
νανέωσιν καί έπέκτασιν τοϋ παρα
γωγικού εξοπλισμού μιάς οικονομί
ας, δηλαδή προς δημιουργίαν παρα
γωγικών έπενδύσεων,είναι χαμηλή.

Διότι όπως τό υψηλόν έθνικόν 
εισόδημα παρέχει τά δεδομένα προς 
έπίτευξιν τής δυνατής κοινωνικής 
ευημερίας διά τήν χρονικήν περίο
δον καθ’ ήν τούτο παρήχθη, κατά 
τόν ίδιον τρόπον αί πραγματοποιού
μενοι έπενδύσεις καί ό τρόπος χρη- 
σιμοποιήσεως τούτων δημιουργούν 
τάς προϋποθέσεις έπί τών όποιων 
είναι δυνατόν νά βασισθή ή ευημε
ρία μιάς οικονομίας διά τό μέλλον.

Δέν νομίζομεν ότι είναι άνάγκη 
νά άναπτύξωμεν τό πόσον τά δύο 
ώς άνωτέρω οικονομικά μεγέθη έ- 
πηρεάζουν τόν παράγοντα τής κοι
νωνικής ισορροπίας είς μίαν χώραν. 
Διότι όσον τό κατά κεφαλήν εισό
δημα είς μίαν χώραν είναι χαμη
λόν, έπί τοσοΰτον μεγαλυτέρα πο
σοστιαία άναλογία αύτοϋ διατίθε
ται προς ΐκανοποποίησιν τών κατα- 
ναίωοτικών άναγκών τοϋ άτόμου καί 
έγκαταλείπονται αί υπόλοιποι άνάγ- 
και αύτοϋ ιδιαίτερα αί έχουσαι αχέ-
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ΚΑΓΡΟΝ (RUE ADLY PACHA 34)

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (RUE DE L’ ANCIENNE BOURSE 4)
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Έκτελοΰνται δλαι αί Τραπεζικοί έργασίαι υπό τούς μάλλον συμφέροντος ορούς

σιν μέ τήν παςακολούθησιν τών εκ
πολιτιστικών καί πνευματικών ρο
πών τοϋ άνθρώπου καί τής διαφυ- 
λάξεώς τής υγείας αύτοϋ.Δέν υπάρ
χει τό άπαραίτητον άτομικόν εισο
δηματικόν περίσσευμα τό οποίον 
θά έπιτρέψη τήν άνάλογον άτομι- 
κήν άποταμίευσιν προς παρακολού
θησή τών άναγκών υγείας, προνοίας 
κλπ. Έξ άλλου έφ’ όσον τό έθνικόν 
εισόδημα έν τώ συνόλω του είναι 

! χαμηλόν, δέν έχομεν μόνον τήν άν- 
τικειμενικήν άδυναμίαν τής διαθέ- 
σεως υψηλού ποσοστού προς προ- 
ώθησιν τών παραγωγικών έπενδύ- 
σεων. ’Απουσιάζουν καί τά έπαρκή 
περιθώρια προς εύρυτέραν δργάνω- 
σιν τοϋ θεσμού τών κοινωνικών ά- 
σφαλίσεων καί τής προσφοράς κοι
νωνικών έν γένει υπηρεσιών έκ τών 
οποίων θά ή το δυνατόν νά παρα- 
κολουθηθοϋν έπαρκώς αί άνάγκαι 
τής ιατρικής έν γένει περιθάλψεως 
τών ημερομισθίων καί μισθοβιώτων 
τάξεων τοϋ πληθυσμού.

Τά όσα άνωτέρω έξετέθησαν έ- 
ρευνοϋν τάς σχέσεις άποταμιεύσε
ως—έπευνδύσεων κατά τρόπον ε
σωτερικόν. Δηλαδή έξετάζουν τό 
πρόβλημα τής ίκανοποιήσεως τών 
μελλοντικών άναγκών μιάς οικονο
μίας, αί όποΐαι έκφράζονται διά τοϋ 
ρυθμού τών έπενδύσεων, έν σχέσει 
μέ τήν άποταμίευσιν ή οποία δύνα- 
ται νά πραγματοποιηθή έκ τών πε
ρισσευμάτων αύτής ταύτης τής οι
κονομίας ή έκ τής συμπιέσεως τής 
καταναλώσεως έν τήίδίμ οικονομία. 
Διότι, όταν μία χώρα άποβλέπη είς 
ταχύ ρυθμόν έπενδύσεοον, ήτοιπρο- 
βαίνη εις έπαύξησιν τοϋ κεφαλαι
ουχικού της έξοπλισμοϋ εις βαθμόν 
άνώτερον τοϋ δυναμένου νά πραγ
ματοποιηθή διά χρησιμοποιήσεως 
τής άποταμιεύσεως ή τις δημιουρ- 
γεΐται εις δεδομένον χρόνον εντός 
τής οικονομίας ταύτης, τότε είναι 
άναγκαία ή προσφυγή εις τόν εξω
τερικόν δανεισμόν, έξ οΰ πορίζεται 
τό χρηματικόν κεφάλαιον προς προ- 
ώθησιν τού παραγωγικού της δυ
ναμικού.

Είς τάς περιπτώσεις ταύτας ά- 
νακύπτει ή άνάγκη τής παραγωγι
κής χρησιμοποιήσεως τών έκ τού 
έξωτερικοϋ είσρεόντων υπό μορφήν 
δανείων ή πιστώσεων κεφαλαίων 
ώστε έκ τοΰ παραγομένου εισοδή
ματος νά έχωμεν έπαύξησιν τοϋ έ· 
θνικού εισοδήματος είς βαθμόν ύ 
περβαίνοντα τήν έξυπηρέτησιν τών 
δανείων ή τών πιστώσεων, άλλως 
δημιουργοϋμεν τάς προϋποθέσεις 
τής άθετήσεως τών δανειακών υπο
χρεώσεων τής όφειλετρίας χώρας. 
Αί άνω σκέψεις όπως είναι αύτο- 
νόητον δέν άφοροΰν εις τήν μοναδι
κήν άλλωστε είς τά διεθνή χρονικά 
περίπτωσιν τού Σχεδίου Μάρσαλ 
όπου ή προσφορά τής υλικής βοή
θειας γίνεται κατά τό μέγιστον αύ
τής μέρος υπό μορφήν δωρεάς.

Έτέραν μορφήν έξωαποταμιευτι- 
κών έπενδύσεων αποτελούν αί υπό 
τών Τραπεζών παροχαί πιστώσεων 
πέραν τής δυναμικότητας τήν οποί
αν προσφέρουν είς ταύτας αί έν αύ- 
ταΐς κατατεθειμένοι αποταμιεύσεις. 
"Η δυνατότης αϋτη τών Τραπεζών 
όταν άσκήται κατά τρόπον άλόγι- 
στον δημιουργεί διά τήν οικονομί
αν πλήθος δυσμενών φαινομένων. 
ΓΙροκαλοϋνται έκ τής αιτίας ταύ
της πληθωρικά φαινόμενα καί δη - 
μιουργοϋνται αί προϋποθέσεις αί 
όποΐαι έπιφέρουν τάς τόσον διά 
τήν κοινωνικήν καί οικονομικήν 
ζωήν καταστρεπτικός συνέπειας 
τών οικονομικών κρίσεων.

Λ. ΔΕΡΤΙΛΗΣ 
Πρόεδρος

τοΰ Χρηματιστηρίου Αθηνών



ΤΟ^ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΒ

01 ΣΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΟΙ ΚΗΙ 0 ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΤΩΜ

Τό δράμα τών άνταρτοπλή- 
κτων είναι πολύ μεγάλο, καί συ
νεχίζεται έπί μίαν καί πλέον τρι
ετίαν. Δεκάδες χιλιάδων άστεγοι, 
ρακένδυτοι καί πεινασμένοι πρό
σφυγες συνεκεντρώθησαν εις 
τάς μεγάλας πόλεις διά νά άπο- 
φύγουν τόν κίνδυνον του συμ
μοριτισμού καί διά νά διασώ- 
σουν τήν ζωήν των. Κατά τάς 
άρχάς τής παρελθούσης άνοίξε- 
ως οί συμμοριόπληκτοι ΰπελο- 
γίζοντο εις ολόκληρον τήν Ελ
λάδα εις έπτακοσίας χιλιάδας.

Ευτυχώς ό έπιτυχής τερματι
σμός τών έπιχειρήσεων έπέτρεψε 
μέχρι τοϋδε τόν έπαναπατρισμόν 
τών 2)3 τούλάχιστον άπό αυ
τούς εις τάς έστίας των. Παρα
μένει δμως πάντοτε άλυτον άφ’ 
ένός μέν τό πρόβλημα τοϋ έπα- 
ναπατρισμοΰ καί τοϋ ύπολοίπου 
1)3, άφ’ έτέρου δέ ή παροχή τών 
καταλλήλων έφοδίων εις τούς 
έπαναπατρισθέντας, διά νά κα- 
ταστή άποδοτική εις τήν δλην ε
θνικήν οικονομίαν ή έκ νέου έγ- 
κατάστασίς των εις τάς περιο- 
χάς πού εΐχον έγκαταλείψει έν 
δψει τής θυέλλης.

ΔΙΑΒΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΠΑ
ΤΡΙΣΜΟΣ

Διά νά έξετάσωμεν ολόκλη
ρον τό πρόβλημα τών συμμοριο- 
πλήκτων θά πρέπει νά τό άνα- 
λύσωμεν εις δύο σκέλη. Τό πρώ
τον σκέλος άφορα τόν τρόπον 
τής διαβιώσεως τών άνταρτο- 
πλήκτων εις τούς θλιβερούς κα
ταυλισμούς των πού απλώνονται 
εις τά κράσπεδα τών μεγάλων 
κατωκημένων κέντρων, ώς καί 
τόν τρόπον τής περιθάλψεώςτων 
ύπό τοϋ κράτους καί ύπό τών 
κρατικών οργανώσεων.

Τό δεύτερον τμήμα τής έρεύ- 
νης θά άφορα τά πρόβλημα του 
έπαναπατρισμοΟ καί τάς δυσχε 
ρείας πού συναντά ή πραγματο- 
ποίησίς του.

Καί δσον μέν άφορα τό ζή
τημα τής διαβιώσεως τών άνταρ- 
τοπλήκτων, πρέπει νά όμολογη- 
θή—τό διεπίστωσα προσφάτως 
ίδίοις δμμασιν-δτι ούδέποτε συν- 
θήκαι ζωής ανθρωπίνων δντων 
ύπήρξαν τραγικώτεραι άιτό έκεί- 
νας ύπό τάς όποιας δισβιοΟν 
άπό τριών έτών οί πρόσφυγες 
τής ύπαίθρου. ’Αμερικανός δη
μοσιογράφος ό όποιος έπεσκέ- 
φθη πρό καιρού μερικούς καταυ
λισμούς συμμοριοπλήκτων έτό- 
νιζεν δτι παρ’ παρόμοιας εικό
νας άθλιότητος μόνον εις τήν Κί
ναν εΐχεν άντικρύσει. . .

Εις ξύλινα παραπήγματα, μέ 
χώρον έλαχίστων τετραγωνικών 
μέτρων, ζοϋν ώς οίκογένειαι 
τρωγλοδυτών τοϋ 20οϋ αΐώνος.

Εκεί, κάτω άπό μίαν σκεπήν 
φτιαγμένην άπό πισσόχαρτο, 
πού στάζει άπό τήν ύγρασίαν 
καί τήν βροχήν, συμφύρονται οΐ 
πρόσφυγες τής υπαίθρου είς 
μίαν κατάστασιν άθλιότητος.

Ό ’Ερυθρός Σταυρός πράττει 
πάν τό δυνατόν διά ν’ άνακου- 
φίση τούς άνταρτοπλήκτους. Είς 
όλόκληρον τήν 'Ελλάδα έχει έγ- 
καταστήσεινοσοκομεΐα, νοσηλευ
τήρια καί μόνιμα ιατρεία,ενώ τά 
κινητά ιατρεία του—αύτοκίνητα 
έφωδιασμένα μέ δλα τά άπαραί- 
τητα φάρμακα καί εργαλεία— 
περιτρέχουν τήν ύπαιθρον καί 
προσφέρουν δωρεάν τήν ιατρικήν 
περίθαλψιν, άκόμη καί είς τά

Ai τραγικοί συνθηκαι της διαβιώσεως των. - Ή προσπάθεια τοϋ ’Ερυθρού Σταυροϋ. 
- Νοσοκομεία καί νοσηλευτήρια. - Αί κρατικοί υποσχέσεις δέν έκπλπροϋνται

πλέον άπόμακρα σημεία τής 
Ελλάδος.

Ο ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Κατωτέρω παραθέτομεν πλή

ρη πίνακα τών λειτουργούντων 
είς τήν χώραν, ύπό τήν αιγίδα 
του ΈρυθροΟ Σταύρου, νοσοκο
μείων, νοσηλευτηρίων, μονίμων 
ιατρείων (Μ.), κινητών ιατρικών 
συνεργείων (Κ. I. Σ.), κινητών ό- 
δοντοϊατρικών συνεργείων, (Κ. 
Ο. Σ.) ώς καί κινητών συνεργείων 
Πρώτων Βοηθειών (Κ. Σ. A, Β.).
Νοσοκομεία
1) θηβών Κλΐναι 35
2) Άμφίσσης » 45
3) ΓαβαλοΟς » 20
4) Καρπενησιού » 20
5) Τυρνάβου ύπό ϊδρυσιν 18 
Νοσηλευτήρια
1) Καλαμπάκας Κλΐναι 12
2) Κονίτσης » 16
3) Νεαπόλεως Βοΐου » 10
4) Ελασσόνας ύπό ϊδρυσιν 4 

Είς άπαντα τό άνωτέρω Νο
σοκομεία λειτουργοΰσι Παθολο
γικά καί Χειρουργικά Τμήματα, 
ώς καί έξωτερικά ’Ιατρεία.

Είς τά Νοσηλευτήρια λειτουρ- 
γοϋσι μόνον Παθολογικά Τμή
ματα μετά έξωτερικών ’Ιατρείων.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
"Εδρα

1) Αίγίνιον Μ
2) ’Έδεσσα Μ
3) Θεσσαλονίκη ΚΟΣ
4) Λαγκαδά Μ
5) Σκόδρα Μ
6) Καρυαί Άγ. ’Όρους Μ
7) ’Άρνισσα (δέν λειτουργεί

προσωρινώς) Μ
8) Βέρροια Μ
9) Γιαννιτσά Μ

10) Γέφυρα (Τοψίν) Μ
11) Κουφαλιά Μ
12) Λιτόχωρον Μ
13) Νάουσα Μ
14) Πολύγυρος Μ
15) Έξαπλάτανος Μ
16) Βάλτα Μ
17) Πολύκαστρον Μ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
"Εδρα

1) Σέρραι Μ
2) Νιγρίτα Μ
3) Δράμα Μ
4) Κάτω Νευροκόπιον Μ
5) Παρανέστιον Μ
6) Άλιστράτη Μ
7) Νέα Ζίχνη Μ
8) 'Ηράκλεια Μ
9) ΈλευΘερούπολις Μ

10) Προσωτσάνη Μ

ΘΡΑΚΗ
1) Νέα Όρεστιάς Μ
2) Διδυμότειχον Μ
3) Σταυροόπολις Μ
4) Κομοτινή Μ
5) Άλεξανδρούπολις Μ
6) Ξάνθη Μ
7) Σουφλί Μ
8) Φερραί Μ
9) Σάππαι Μ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1) Κοζάνη Μ
2) Σέρβια Κοζάνης ΚΙΣ
3) Τσοτύλιον Μ
4) Γρεβενά Μ
5) Καστοριά ' Μ
6) Φλώρινα Μ
7) ’’Αργος Όρεστικόν Μ
8) Καστοριά ΚΙΣ
9) Σιάτιστα Μ

EPEVNR T0V ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,, κ, ΑΛ· ΠΩΠ
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 

1) ’Ιωάννινα (Κεντρ. Προνοίας)
2) Ιωάννινα ΚΙΣ
3) 'Ηγουμενίτσα Μ
4) Πρέβεζα ΚΙΣ
5) ’Αμφιλοχία Μ
6) Άγρίνιον Μ
7) Αίτωλικόν Μ
8) Ναύπακτος Μ
9) Λεύκάς ΚΙΣ

10) Παραμυθιά Μ
11) Μέτσοβον Μ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
1) Τρίκκαλα ΚΙΣ
2) Καρδίτσα ΚΙΣ ι
3) Έλασσών ΚΙΣ
4) Τρίκκαλα Μ
5) Πύλη Μ
6) Καρδίτσα Μ
7) Μουζάκι Μ
8) Φάρσαλα Μ
9) 'Αλμυρός Μ

10) Τύρναβος Μ
11) Βελεστίνον Μ
12) Λάρισα ΚΙΣ
13) Σοφάδες Μ
14) Άγυιά (ύπό ϊδρυσιν) Μ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
α) Στερεά Ελλάς
1) ΓαβαλοΟ ΚΙΣ
2) Λαμία Ιον Μ
3) Λαμία 2σν Μ
4) Μακρακώμη Σπερχειάδος ΚΙΣ
5) Στυλίς Μ

6) Λαμία—Μακρακώμης ΚΟΣ
7) "Αμφισσα ΚΙΣ
8) Λεβαδεία (Δέν λειτουργεί

έλλείψει Ίατροϋ) ΚΙΣ
9) θήβαι ΚΙΣ

β) Πελοπόννησος
1) Καλάβρυτα ΚΙΣ
2) Άρεόπολις Μ
γ) Δωδεκάνησος
1) Λέρας ΚΟΣ

Ό Ερυθρός Σταυρός διανέμει 
έπίσης τρόφιμα, ρουχισμόν καί 
διάφορα εϊδη πρώτης άνάγκης. 
ι’Εξ άλλου ό ’Έρανος τής Βα- 
σιλίσσης προχωρεί χωρίς διακο
πήν εις τήν έξοχον προσπάθειάν 
του.

Παρά ταΰτα, ή κατάστασις 
τών συμμοριοπλήκτων είναι ά
θλια. Καί οί δυστυχείς πρόσφυ
γες περιμένουν μέ άγωνίαν τήν 
στιγμήν του έπαναπατρισμοΟ 
των, πού θά τούς έπιτρέψη καί 
πάλιν νά γίνουν χρήσιμοι παρά
γοντες τής κοινωνικής καί οικο
νομικής ζωής τής χώρας.

Ό Επαναπατρισμός δμως τών 
συμμοριοπλήκτων είς τάς έστίας 
των παρουσιάζει μυρίας δυσκο
λίας. Κάθε έπαναπατριζόμενος 
λαμβάνει άπό τό Κράτος—δταν 
τό λαμβάνη φυσικά—ένα ζώον, 
σπόρον διά νά καλλιεργήση καί 
μικρόν ποσότητα ξυλείας διά νά

άνοικοδομήση τήν έρειπωμένην 
οικίαν του. Έπίσης τό Κράτος έ
χει άναλάβει τήν ύποχρέωσιν νά 
καλλιεργήση δωρεάν δέκα στρέμ
ματα γής, διά νά τά παραδώση 
έτοιμα είς τούς συμμοριοπλή- 
κτους.

Μέχρις δμως τής στιγμής έλά- 
χισται άπό τάς Κρατικός αύτάς 
ύποσχέσεις έξεπληρώθησαν. Καί 
οί συμμοριόπληκτοι προτιμούν 
νά συνεχίζουν τήν φοβεράν ζωήν 
των είς τούς άπαισίους καταυ
λισμούς των, παρά νά μεταβοϋν 
είς τά χωρία, δπου θά έχουν ν’ 
άνπμετωπίσουν έρείπια, άκαλ- 
λιεργήτους άγρούς καί τά φά
σμα τής πείνης.

Εύτυχώς τό κήρυγμα τής ά- 
γάπης του ’Αρχιεπισκόπου Σπυ
ρίδωνος, τής παρελθούσης Κυ
ριακής, πρός χάριν τών προσφύ
γων άδελφών μας, είχε τεραστίαν 
άπήχησιν είς τόν Ελληνικόν 
λαόν. Πλούσιοι καί πτωχοί ε- 
σπευσαν νά προσφέρουν, ό κα
θείς κατά δύναμιν, δ,τι θά ήτο 
χρήσιμον διά τήν έπάνοδον είς 
τήν ειρηνικήν ζωήν τών άνταρτο- 
πλήκτων. Δέν άπομένει πλέον 
παρά νά πράξη καί τό Κράτος 
τό καθήκον του. Οϋτω δέ οί ά- 
τυχεΐς πρόσφυγες θά δυνηθοΰν 
νά έπανεύρουν καί πάλιν τήν έ
πί τόσα έτη άπολεσθεΐσαν, δι* 
αύτούς, εύτυχίαν. . . .

ΑΛ. Γ. ΠΩΠ

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΡΣΑΛ

01 ΕΡΓΑΤΔΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΝ ΑΝΟΡΘΟΣΙΝ
Δηλώσεις τοϋ κ. Αβερελλ Χάρριμαν, Αμερικανού Πρεσβευτοϋ διά τήν Εΰρώπην
Κατά πληροφορίας έκ Κλήβε- 

λαντ (Όχάϊο), δ κ. "Αβερελλ Χάρ- 
ριμαν, ειδικός Εκπρόσωπος τών 'Η
νωμένων Πολιτειών είς τήν Όρ- 
γάνωσιν Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Συνεργασίας, προέβη ‘εις δηλώσεις 
διά τήν συμβολήν τών εργατών εις 
τήνέφαρμογήν τοΰΣχεδίουΜάρσαλ.

Ό κ. Χάρριμαν είπε τά έξής:
«Γνωρίζω δτι ή ’Οργάνωσις Οι

κονομικής Συνεργασίας ούδέποτε 
θά κατώρθωνε νά εξασφάλιση τήν 
συνεργασίαν τήν οποίαν έξησφάλι- 
σεν έκ μέρους τών Εργαζομένων 
τής Ευρώπης, ανευ τής ίδικής σας 
ένισχύσεως καί χοτρίς τούς Ευρω
παίους έργάτας, τό Σχέδων Μάρ- 
σαλ θά ήτο άπ’ αρχής καταδικα- 
σμένον είς αποτυχίαν.

» Οί ελεύθεροι έργάται τοϋ κό
σμου, συνέχισεν δ κ. Χάρριμαν. α
ποβλέπουν σήμερον πρός τούς ’Α
μερικανούς συναδέλφους των δι’ 
έμπνευσιν, διά κατευθύνσεις, διά 
συνεργασίαν πρός δημιουργίαν κοι
νωνικής τάξε ως πραγμάτων αληθώς 
δημοκρατικής, αληθώς έλευθέρας, 
έκπροσωπούσης τάς καλλιτέρας 
προσπάθειας πρός πραγματοποίησιν 
τοϋ δνείρου τής άνθρωπότητος διά 
μίαν καλλιτέραν ζωήν.

Ό κ. Χάρριμαν προσέθεσεν δτι 
ό λαός τών Ηνωμένων Πολιτειών 
έδιδάχθη έκ τής σκληρός πείρας 
τών δύο παγκοσμίων πολέμων δτι 
ή ειρηνική κοινωνική διαβίωσις δύ- 
ναται νά προέλθη μόνον διά τής έ- 
ξασφαλίσεως δμαλών διεθνών σχέ
σεων καί οικονομικής σταθερότητας., 
Έδιδάχθημεν ότι δ απομονωτισμός 
αποτελεί μΰθον. Γνωρίζομεν δτι οι
κονομική σταθερότης είς τάς Ήνω

μένας Πολιτείας δύναται νά έξα- 
σφαλισθή καί νά διατηρηθή έντός 
τών πλαισίων ένός σταθεροϋκόσμου.

«Έμν δέν παραδεχθώμεν τήν 
αρχήν δτι τό διεθνές εμπόρων δέον 
νά είναι τόσον εισαγωγικόν δσον 
και εςαγωγικόν καί προσπαθήσω- 
μεν αντ αυτοΰ νά τό καταστήσωμεν 
άποκλειστικώς έξαγωγικόν, τότε θά 
αντιμετωπίσωμεν τάς τραγικάς συ
νέπειας τής οικονομικής καταρρεύ- 
σεως.»

Ο κ. Χάρριμαν έκαμεν ίδιαιτέ - 
ραν μνείαν ώρισμένων εργατικών 
Εκπροσώπων, οίτινες μετέχουν τών 
εις τό Εξωτερικόν Αποστολών τής 
Οργανώσεως Οικονομικής Συνερ

γασίας. Οΰτοι ήσαν οί κ. κ. "Αλαν 
Στρόαν έν Έλλάδι, Ούέσλεϋ Κούκ 
έν Αυστρία καί Κέννεθ Ντόουτυ 
έν Γαλλά/.

Κατιονόμασεν έπίσης τόν κ. Μί- 
καελ Χάρρις, νϋν ’Αρχηγόν τής έν 
Σουηδίφ ’Αποστολής, δστις είναι δ 
πρώτος ’Αμερικανός προερχόμενος 
άπό τάς τάξεις τών ώργανωμένων 
Εργατών, δστις λαμβάνει τόν διπλω
ματικόν βαθμόν τοϋ Πληρεξουσίου 
Α πουργοϋ έν τή διπλωματική υπη
ρεσία τών 'Ηνωμένων Πολιτειών.

Περί τής Όργανώσεως Οικονο
μικής Συνεργασίας, δ κ. Χάρριμαν 
ειπεν δτι «ή τελική δοκιμασία θά 
έξαρτηθή άπό τό βιοιικόν επίπεδον 
τό όποιον έξησφάλισε ό μέσος Ευ
ρωπαίος καί άπό τό αίσθημα τής 
ασφαλείας το όποιον θά πρόκειται 
νά έςασφαλισθή διά τό μέλλον, είς 
τούς Ευρωπαίους έργάτας.

- Γνώριμο καλώς δτι υπάρχουν 
άνθρωποι οίτινες δέν είναι ικανο
ποιημένοι άπό τά δσα μέχρι τοϋδε

έπέτυχεν ή Όργάνωσις Οίκονομι- 
κήςΣυνεργασίας. Συμμερίζομαι άπο- 
λύτως τήν δυσαρέσκειάν των. Πρέ
πει δμως νά δηλώσω δτι έπετύχο- 
με τήν πραγματοποίησιν πολύ πε- 
ρισοτέρων τών δσων έφαίνοντο δυ
νατά έν άρχή. Έτέθησαν τά θεμέ
λια ύγιεστέρας οικονομίας διά τήν 
Δυτικήν Ευρώπην. Ή έκ τοϋ πολέ
μου κατεστραμμένη βιομηχανία, αί 
μεταφοραί καί τό Εμπόρων άποκα- 
τεστάθησαν "μέ "εκπληκτικήν ταχύ
τητα.

»Τρόφιμα, καύσιμα καί ιματι
σμός Επανήλθαν εις τήν άγοράν είς 
επαρκείς ποσότητας ώστε νά άπο- 
μακρυνθή τό φάσμα τής πείνης, 
τών άσθενειών καί Επιδημιών. Αί 
Κυβερνήσεις έπέτυχον νά άποφύ- 
γουν τόν καταστρεπτικόν πληθωρι
σμόν, τά νομίσματα έσταθεροποιή- 
θησαν κατά μέγα μέρος, ή γεωργι
κή καί βιομηχανική παραγωγή έ- 
φθασε σχεδόν παντού ή ύπερέβη 
τήν προπολεμικήν. Ή έλλειψις δολ- 
λαρίων είς τάς έμπορικάς συναλλα- 
γάς περιωρίσθη σημαντικώς.

» Τά προβλήματα αυτά είναι 
δυσχερή καί διά τούς ειδικούς οι
κονομολόγους άκόμη, ή έπίλυσίς 
των δμως είναι ουσιώδης διά τήν 
πρόοδον έν τφ μέλλοντι. Καί Εφό
σον Εξευρίσκονται λύσεις τών πολύ
πλοκων τούτων προβλημάτων, δέον 
νά μή λησμονώμεν τόν τελικόν σκο
πόν δστις συνίσταται έίς τήν δη
μιουργίαν μιας άσφαλοΰς καί δρα
στήριας Ευρώπης, έν ή δ Εργάτης 
θά δύναται νά προβλέπη τήν έλευ- 
σιν τοϋ χρόνου καθ’ 8ν οί καρποί 
τών κόπων του θά συντελέσουν είς 
τήν βελτίωσιν τής ζωής του».



ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗ 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Συνέντευξις μέ τον Γεν. Γραμματέα Τουρισμού κ. X. Εΰελπίδην.-Τό πρόγραμμα Τουριστικής 
άναπτύξεως. - Τό σχέδιον Μάρσαλ και ό Τουρισμός. - Η Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων

ΜΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π. KPINAI0Y
"Οπως δλα τά μεταπολεμικά θέ- ί σημαντικός παράγων ή πλουτοπα-, βλέπεται έντος τών, προσεχών δύο 
τα άνασυγκροτήσεως τής γώρας ραγωγική πηγή διά τήν χώραν μας, Ετών. Εις τάς γενικάς του γραμμάςγιατα ανασυγκροτησεως της χωράς 

μας προσέλαβον τάν χαρακτήρα 
προβλημάτων, Ετσι καί β Τουρι
σμός, μία από τάς σημαντικωτέρας 
πλουτοπαραγωγικάς μας πηγάς, συ
νέπεια πολλών άσταθμήτων παρα
γόντων, άλλά ιδιαιτέρως λόγω τών 
Αλλεπαλλήλων πολεμικών θεομη
νιών, κατήντησε πρόβλημα πού α
ναζητεί τήν λυσιν του.

Ή χώρα μας, ως γνωστόν, Οεω

δεώδη τουριστικόν τόπον. 'Ο Έλ 
ληνικός Τουρισμός άπευθύνεται κυ
ρίως είς τούς ξένους πού εισάγουν 
συνάλλαγμα καί αναχωρούν διά τάς

τό πρόγραμμα αυτό είχεν έκπονη 
θή υπό τών ’Αμερικανών από τάς 
άρχάς τοΰ τρέχοντος Ετους καί ήρ- 
χισεν ήδη Εφαρμοζόμενον, ή όλο-

πατρίδας των θερμοί φιλέλληνες καί | κλήρωσίς του δμως θά έξαρτηθή 
φανατικοί διαφημισταί τών τοπίων | από τήν Εγκαιρον χορήγησιν ^τών 
μας. Συγχρόνως δμως ΕνδιαφερόΤ άπαιτουμένων κεφαλαίων τοΰ Σχε- 
μεθα καί διά τόν Εσωτερικόν τουρι-1 δίου Μάρσαλ, πού προβλέπει διά τό 

, περισσότερον συνεί- οικονομικόν έτος 1949—50 τό πο-σμον που είναι περισσότερό

καί 
λία
τοπαραγωγικών των πηγών τήν Εκ 

ετάλλευσιν τοΰ τουριστικού των 
Ενδιαφέροντος. Διά νά καλλιεργή- 
σωμεν δμως Εντατικά τόν τουρισμόν 
μας καί νά κατέλθωμεν είς Εντονον 
προπαγάνδαν, θά πρέπει νά δώσω- 
μεν είς τούς ξένους μας δλας Εκεί- 
νας τάς ανέσεις καί ευκολίας πού 
αποτελούν τήν καλλιτέραν διαφή- 
μησιν. Ξενοδοχεία, τουριστικά πε
ρίπτερα, άνετον συγκοινωνίαν, ξε
ναγούς, προσιτάς τιμάς.

Ποιον πρόγραμμα τουριστικής 
άναπτύξεως κατεστρώθη ιδίως μετά 
τήν καταστολήν τής άνταρσίας; _ 

Κατηρτίσθη λεπτομερές πρό
γραμμα τουριστικής άνασυγκρο- 
τήσεως, τοΰ όποιου ή Εκτέλεσις προ
WVW.V.V.WWAWAVAV.WAV.

ΟΜΙΛΕΙ 0 κ. ΑΤΣΕΣΟΝ

μεν τάς απόψεις καί τήν προοπτι 
κήν του διά τό θέμα αύτό, τοΰ ό 
ποιου ή συμβολή είς τήν γενικήν 
άνασυγκρότησιν τής χώρας θεωρε 
-ται σημαντική καί πολύτιμος.

Φυσικά, ύποβάλλομεν είς τόν κ 
Εύελπίδην αλλεπάλληλα Ερωτή 
ματα, είς τά όποια μας δίδει τή 
Επίσημον τρόπον τινά άπάντησιν 
τοΰ Τουρισμού καί τών μελλοντι 
κών του βλέψεων

— Ποία είναι ή συμβολή τοΰ 
‘Ελληνικού Τουρισμού είς τήν άνα 
συγκρότησιν ; θεωρείται πράγματι 
σημαντικός παράγων διά τήν Εθνι
κήν μας οικονομίαν

ουριστών θά ϊδη εύτυχεΐς ήμέρας, τών 2 1]2 δισεκατομμυρίων, μέ τό 
φοΰ είναι γνωστόν δτι Εύρωπαί- j οποίον, ήρχισαμεν στοιχειώδη ή 
αί χώραι,δπως ή’Ιταλία καί ή Γαλ προκαταρκτικά Εργα, 
ία, θ'έτουν Επί κεφαλής τών πλου- Ό ρυθμός τής Τοισυριστικής μας 

προσπάθειας θά έπιταχυνθή δταν 
μάς δοθή όλόκληρον τό υπόλοιπον

’Αμερικανοί άλλωστε άντελήφθη- 
σαν καλώς τήν οικονομικήν σημα
σίαν τοΰ έλληνικοΰ Τουρισμού καί 
συνεπώς από τής πλευράς αύτής θά 
πρέπει νά είμεθα αισιόδοξοι.

—Κατά ποιον τρόπον θά Εξυπη- 
ρετηθή από τόν Τουρισμόν ή άνά- 
πτυξις τής ’Εθνικής μας οικονομίας;

—Μέ τήν άνασυγκρότησιν τών 
Τουριστικών Ξενοδοχείων, μέ τήν 
διαρρύθμισιν τών Τουριστικών χώ
ρων (άρχαιολογικών μνημείων, μου
σείων κ.λ.π.), μέ τήν ί'δρυσιν του

δησις καί αγάπη πρός τήν γενέ- ; σόν τών 3* δισεκατομμυρίων δραχ- 
ρεΐται καί είναι ιδεώδης τουριστι-I θλιον γήν μας. Ή Εθνική Οίκονο-1 μών. Από τό κονδύλιον αύτό μάς 
κός τόπος από πολλάς απόψεις. Τις I μία μέ τήν προσέλκυσιν τών ξένων Εδόθη μέχρι τοΰδε τό μικρόν ποσόν 
σύγχρονον τοπίον πού συγκεντρώ
νει μ'οναδικά θέλγητρα άπλότητος, 
σωτεινής διαύγειας καί ώμορφιάς.
<ώς αρχαιολογική εκθεσις μουσείων, 
πολιτισμών καί μνημείων καί ώς 
ιστορικός χώρος δπου διεδραματί- 
σθησαν μοιραΐαι στιγμαί τής άνθρω 
πότητος καί Εσφυρηλατήθησαν γε
γονότα παγκοσμίου ιστορικής ση
μασίας.

Ό ξένος τουρίστας, φιλότεχνος 
-ή απλός Εκδρομεύς πού ξεκινά από 
τόν παγωμένον Σκανδιναυϊκόν ή 
Καναδικόν Βορράν, δπου μαίνονται 
οί χιονοθύελλες καί σφυρίζουν οί 
παγωμένοι άνεμοι, ό ξένος πού Ερ
χεται από τήν κουραστικήν μονο 
τονίαν τών πεδιάδων ή τών στεπ- 
πών, πού δεν διακόπτει τήν Ερημιάν 
των ή θελκτική άρμονία τής καμ
πύλης, μένει θαμβωμένος μέ τό Ελ
ληνικόν τοπίον, τόν ήλιον καί τούς 
οιαυγεΐς ούρανούς μας. Τό χώμα 
εύωδιάζει χαμομήλι, σκοϊνο καί κυ
παρισσόμηλο, ό ήλιος φεγγοβολεϊ είς 
τήν αριστοκρατικήν πατίνα τών άρ 
γμχίων μαρμάρων μας, τό έλληνι 
κόν κΰμα μελωδεί τούς άφρισμένους 
καϋμούς τοΰ Αιγαίου καί τοΰ Ίονίου 
Βιβλικοί ανεμόμυλοι στρέφουν τά 
κουρασμένα φτερά των είς τήν Μύ
κονον καί ίστορικαί αναμνήσεις 
ξαναζούν είς τήν ’Ύδραν. Τά κυ 
παρίσσια νανουρίζουν τήν Βυζαντι
νή μυστικοπάθεια τοΰ Μυστρά κα 
οί αετοί ύπογραμμίζουν τήν δωρι
κήν μεγαλοπρέπειαν τών Δελφών 
Ό ’Αλφειός μινορίζει είς τήν ξηράν 
κοιλάδα τής ’Ολυμπίας καί αί Μυ 
κήναι κρατούν τά μυστικά τήςΑίσ 
χυλικής τριλογίας των. Έληές, ό 
πάλλινα κίτρα, φουντωμένα πεΰκα 
«Ομορφιές, γραφικότητες, μουσεία 
καί σεπτά Ερείπια τής Έπιδαύρου 
καί τής Άμφιπόλεως, τής Κνωσό 
καί τής Δήλου. Αλλά δλα αυτά ά 
ποτελοΰν, δπως Εσημειώσαμεν είς 
τήν αρχήν, πρόβλημα διά τόν Του 
.ρισμόν, τήν λύσιν τοΰ όποιου άνέ 
λαβεν από τίνος ό Ενθουσιώδης με 
μυημένος είς τόν πολιτισμόν καί 
τήν τουριστικήν σημασίαν τής χώ 
ρας μας Γενικός Γραμματεύς τοΰ 
Τουρισμού κ. X. Εύελπίδης.

Έθεωρήσαμεν σκόπιμον νά Εχω

νίου καί τήν εύρυθμον λειτουργίαν 
τής Σχολής Τουριστικών ’Επαγ
γελμάτων, είς τήν όποιαν θά μετεκ- 
παιδευθοΰν γκαρσόνια καί υπάλ
ληλοι ξενοδοχείων, διερμηνείς καί 
όδηγοί, ξεναγοί καί γενικώς δλοι Ε
κείνοι πού σχετίζονται αμέσως ή 
Εμμέσως μέ τούς Επισκεπτομένους 
τήν χώραν μας.

— Σχετικώς μέ τούς ξεναγούς τί 
πρόκειται νά γίνη ; Θά συνεχίσουν 
τήν Εργασίαν των οί παλαιοί ή. θά 
δημιουργηθοΰν καί νέοι κατάλλη
λοι νά Εξυπηρετήσουν τούς Εύρω- 
παίους καί ’Αμερικανούς Επισκέ- 
πτας μας;

—Τό ζήτημα τών ξεναγών μάς 
απασχολεί, δεδομένου δτι οί Επαγ- 
γελματίαι αύτοί είναι οί Επίσημοι 
διερμηνείς τών αισθημάτων καί τοΰ

καί καταβάλλονται πρός εύόδωσιν j πολιτισμού μας, τών ιδανικών καί 
τοΰ σκοποΰ σχετικαί Ενέργειαι. Οί τών σκέψεών μας. Οί τουρισταί μέ

τούς ξεναγούς Ερχονται εύθύς άμέ 
σως είς Επαφήν καί ακολούθως μέ 
τούς λοιπούς "Ελληνας. Συνεπώς 
οί ξεναγοί μας θά πρέπει νά είναι 
υποδειγματικοί από ,πάσης πλευ
ράς. Μελετάται ήδη ή άνασυγκρό- 
τησις τής Σχολής Ξεναγών, ή όποία 
Ελειτούργησε πρό Ετών καί από τήν 
όποιαν άπεφοίτησαν οί Εργαζόμε
νοι σήμερον είς τά μουσεία καί 
τούς αρχαιολογικούς μας χώρους. 
Είς τήν σχολήν αύτήν Εδίδαξαν 
διαπρεπείς άρχαιολόγοι, όπως ό κ. 
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ΤΟ 0ΞΥΤΑΤ0Ν ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ριστικών περιπτέρων τύπου Σου-1 Μηλιάδης, ή κ.
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ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

'Ανάγκη προγράμματος συνεχούς βοήθειας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Νοέμβριος, (ίδ^ υ
πηρεσία).— Ό 'Υπουργός τών ’Εξω
τερικών κ. "Ατσεσον έδήλώσεν ότι αί 
Ήνωμέναι Πολιτεΐτ» άντιμετιοπίζονν 
όξύ πρόβλημα Ισοζυγίου πληρωμών 
καί έζήτησεν από τούς οικονομικούς 
κύκλους δπως βοηθήσουν είς τήν θε
ραπείαν τοΰ κακοϋ τούτου διά της «υ- 
ξήσεως των εϊσαγτυγών, ιδίως πρώτων 
υλών καί βασικών προϊόντων, ώστε

"Ατσεσον υπέδειξε τά κάτωθι : Τήν α
νάγκην προγραμμάτων συνεχοΰς βοή
θειας έξ 'Ηνωμένων Πολιτειών, επεν
δύσεις ιδιωτικών κεφαλαίων, μείωσιν 
τών εξαγωγών ή αΰξησιν τών εισα
γωγών. Ό κ. "Ατσεσον απέδωσε με- 
γαλυτέραν σημασίαν είς τό τελευταΐ- 
ον, δηλαδή τήν αΰξησιν τών εισαγω
γών είς 'Ηνωμένας Πολιτείας.

Τό άκροατήριον άπετελεΐτο άπό
αί άλλαι χώραι νά είναι είς θέσιν νά βιομηχάνους, τραπεςίτας, εισαγωγείς 
αποκτήσουν τά αναγκαία δολλάρια διά J εξαγωγείς, έμπορους χονδρικής πω 
τήν αγοράν έξ 'Ηνωμένων Πολιτειών 
περισσοτέρων αγαθών.

Όμιλών πρό τοΰ Συμβουλίου ’Ε
ξωτερικού ’Εμπορίου ο κ. ’ Ατσεσον 
έτόνισεν δτι άπό τοΰ 1914 μέχρι τοΰ 
1948 αί έξαγωγαί τών 'Ηνωμένων Πο
λιτειών ύπερέβησαν τάς είσαγωγάς, τό 
σύνολον δέ τής διαφοράς έφθασε τό 
ποσόν τών 100 δισεκατομμυρίων δολ- 
λαρίων.

Ή ωμή αλήθεια, έδήλώσεν ό κ. 
"Ατσεσον, είναι, καίτοι πολλοί φαίνε
ται νά μήν τήν κατανοούν, δτι εύρι- 
σκόμεθα είς πραγματικώς δνσκολον 
θέσιν άπό άπόψεως ισοζυγίου πληρω
μών.

Λέν βλέπωτίποτε τό «ευνοϊκόν» είς 
τήν κατάστασιν τήν όποιαν σάς εξέ
θεσα. ούτε «ίσοζύγιον» βλέπω.

Ό κ. 'Υπουργός είπεν δτι διαπι
στώνει είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας 
συνεχή αΰξησιν τής κατανοησεως ώς 
πρός τό «ορθόν» καί τήν «απόλυτον 
ανάγκην νά καταστούν αί άλλαι χώ
ροι ίκαναί» νά καταβάλλουν είς 'Η
νωμένας Πολιτείας τό άντίτιμον τών 
αγαθών τά όποια τούς πωλοΰνται υ
πό τής Συμπολιτείας. Έν τούτοι;, υ
πάρχει μεγάλη διαφορά, είπεν, άπό 
τοΰ νά δεχθή κανείς τήν ιδέαν ότι 
πρέπει νά αύξήσωμεν τάς είσαγωγάς 
μέχρι τοΰ νά προβώμεν είς συγκεκριμ- 
μένα διαβήματα αναγκαία διά τήν αν-

λήσεως και άλλους εκπροσώπους εν
διαφερομένους διά τό διεθνές έμπόρι- 
ον. οί όποιοι συνήλθαν εξ αφορμής 
τής λήξεως τής 36ης έτησίας Συνελεύ- 
σεως τοΰ Συμβουλίου ’Εξωτερικού 
’Εμπορίου.

— Βεβαίως Θεωρείται καί

ξησιν των.
Ώς πιθανά σχέδια δράσεως δπως 

είναι βοηθηθοΰν αί όφειλέιριαι χώραι. ό κ.

Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ίιπό τής ’Αγροτικής Τραπίζης
Ό Διοικητής τής ’Αγροτικής Τρα- 

πέζης κ. Κ. Βερροιόπουλος προέβη 
είς τήν άνακοίνωσιν οτι διετάχθησαν 
άπαντα τά υποκαταστήματα δπως αρ
χίσουν αμέσως νά χορηγούν καλλιερ
γητικά δάνεια διά τάς ανάγκας τής 
σποράς τών πρωίμων δημητριακών. 
Τά χορηγούμενον ποσόν διά καλλιερ- 
γητικάς άνάγκας ανέρχεται κατά στεέμ- 
δα είς 40.000 δραχ Είς οσους στερούν
ται σπόρου δίδονται έπί πλέον 26.000 
δραχ. κατά στρέμμα, ώς καί ή ανα
γκαία πίστωσις διά τήν αγοράν τών 
άναγκαιούντων λιπασμάτων.

Τής ανωτέρω ένισχύσεως δέν θά 
τύχουν δσοι δεν* έχουν εξοφλήσει τας 
πρός τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν υπο
χρεώσεις των, εξαιρέσει τών συμμοριο- 
πλήκτων, τών στραιευθέντων καί των 
νποστάντων Λποδεδειγμένοτς ζημίας 
είς τήν παραγωγήν τ<ι>ν.

Αί έκ Λονδίνου πληροφορίαι ανα
φέρουν δτι τό έπιτελεϊον τοΰ στρατη
γού Μάκ "Αρθουρ είς ’Ιαπωνίαν κα
τέληξε είς τήν άπόφασιν όπως άπό 
τής ίης Δεκεμβρίου 1949 άναθέση τάς 
ίαπωνικάς έξαγωγάς είς ίδίφτικάς ε
πιχειρήσεις καί άπό τής 1ης ’Ιανουά
ριου 1960 τάς είσαγωγάς.

Ή ’Ιαπωνική κυβέρνησις θά ΰπο- 
βάλλη είς τόν στρατηγόν Μάκ Αρ
θουρ υπόμνημα πρός έγκρισιν, είς τό 
όποιον θά περιλαμβάνονται τά πρός 
εισαγωγήν καί εξαγωγήν είδη. Είς τό 
υπόμνημα θά άναφέρωνται καί τά 
μέτρα εναντίον τοΰ «ντάμπιγκ» καί 
τοΰ άθεμίτου άνταγωνισμοΰ.

Λέγεται οτι τό νέον σύστημα προ
βλέπει κυρώσεις διά τούς παραβάτας 
τών διεθνών εμπορικών συμφωνιών.

•Ή ανωτέρω εΐδησις προερχόμενη 
έξ επισήμου πηγής, σχολιάζεται είς 
Λονδίνον ώς μία απαρχή τής Επανό
δου δχι μόνον τοΰ εξωτερικού εμπορί
ου τής ’Ιαπωνίας είς ιδιωτικός χείρας 
αλλά καί ολοκλήρου τής οικονομικής 
ζωής τής έν λόγιο χώρας.

Χαρακτηριστική έπί τοΰ προκειμέ- 
νου είναι καί ή κάτωθι εΐδησις, επί
σης έξ επισήμου πηγής, ή όποια άνα- 
φέρει δτι είς τό προσεχές μέλλον δέν 
θά επιτροπή είς ξένας τραπέζας δπως 
άναλάβουν εργασίας είς τήν Ίαπω 
νίαν.

Ή έν λόγιρ άπόφασις τής ’Ιαπω
νικής κυβερνήσει»;, έγκριθεΐσα καί 
υπό τών 'Αμερικανικών αρχών κατο 
χής, θά ίσχύση μέχρις δτου επιτροπή 
ή άποκατάστασις ’Ιαπώνων αντιπρο
σώπων τών Ιαπωνικών τραπεζών είς 
τό εξωτερικόν ή σνναφθοψι συμβάσεις 
έπί ΐσοις δροις μέ τραπέζας τοΰ έξιτι- 
τερικοϋ.

Έτέρα εΐδησις έκ Τόκιο αναφέρει 
δτι ή Ιαπωνική κυβέρνησις άπεφάσι- 
σε τήν άροιν ώρισμένων περιορισμών 
εις τήν κατασκευήν επιβατικών καί 
φορτηγών αυτοκινήτων. Ό αριθμός 
τής μέχρι τοΰδε παραγωγής μικρών 
διαστάσεων αυτοκινήτων είς’Ιαπωνίαν 
έφθανε τά 300 έτησίως. Οΐ ’Ιάπωνες 
βιομήχανοι διά τής άρσεως τοΰ περιο
ρισμού θά είναι είς θέσιν νά κατα
σκευάζουν 5000 έτησίως, προοριζομέ- 
νων μόνον διά τήν εσωτερικήν άγο- 
γάν τής ’Ιαπωνίας.

ρίδη—Καρούσου καί άλλοι. Είς τήν 
σχολήν ξεναγών Θά ΕπανεξετασΘοΰν 
όσοι Εκ τών παλαιών Επαγγελμα
τικόν συγκεντρώνουν τά άπαιτου- 
μενα προσόντα (μόρφωσιν, άρχαιο- 
λογικήν κατάρτισιν, γνώσιν ξένων 
γλωσσών) καί είναι άξιοι νά παρα
μείνουν είς τήν Εθνικήν ούσιαστι- 
κώς σκοπιάν τής αποστολής των. 
Ή σχολή θά λειτουργήση συντό
μους είς τάς ’Αθήνας καί έλπίζομεν 
δτι θά Επιτύχη απολύτως είς τάς Ε
πιδιώξεις της.

—Διά ποίμιν πόρων θά άναπτυ- 
χθή ό Τουρισμός καί είδικώτερον 
μήπως δύνανται είς τοΰτο νά συμ
βάλουν αί Τράπεζαι;

— "Οπως σάς είπα αί πιστώσεις 
τοΰ σχεδίου Μάρσαλ άποτελοΰν τόν 
πυρήνα καί τήν οικονομικήν βάσιν 
άναπτύξεως τοΰ Τουρισμού μας.Πα- 
ραλλήλως δμως θά πρέπει νά συμ
βάλουν είς τήν τεραστίαν προσπά
θειαν τά Τραπεζιτικά μας ιδρύματα 
καί οί λοιποί’Οργανισμοί Δημοσίου 
Δικαίου, καί αί Έταιρίαι, άλλά 
γενικώς καί δλοι έκεΐνοι τών όποι
ων τά συμφέροντα συνδέονται αμέ
σως ή έμμέσως μέ τάν Τουρισμόν. 
- Αί Τράπεζαι λόγου χάριν θά συ- 
νέβαλλον διά τής διαθέσεως κεφα
λαίων, τοκοχρεωλυτικών δανείων 
κλπ. είς τουριστικά;, ξενοδοχεια- 
κάς καί μεταφορικάς Επιχειρήσεις. 
Ό ξένος τουρίστας θά πρέπει νά βρή 

Παπασπυ- καί είς τόν τελευταίον άρχαιολογι- 
κόν μας χώρον καί είς τό πλέον ά- 
σημον άλλά γραφικόν μας νησί τό 
ξενοδοχεΐον του με δλας τάς άνέσεις 
καί τό μεταφορικόν του μέσον, χω
ρίς ταλαιπωρίαν, αργοπορίαν ή κα- 
θυστέρησιν.

— Ή συμβολή τών έκδρομικών 
σωματείων κ. Εύελπίδη ; Μήπως 
πρόκειται νά ένισχυθοΰν έκ μέρους 
τοΰ ’Οργανισμού ή έκδρομική καί 
τουριστική Εκτασις πού καλλιερ
γούν μέ τόσην ζέσιν καί τόσον Εν
θουσιασμόν τά απειράριθμα Εκδρο
μικά, όρειβατικά καί λοιπά σωμα
τεία ;

— Ή αποστολή τοΰ Τουρισμού 
είναι ούσιαστικώς προπαγανδιστική 
καί ούχί ένισχυτική δΓ οικονομικών 
μέσων τών σωματείων καί Εκδρομι
κών δμίλων πού άνεφέρατε. Είναι 
δηλαδή ό Τουρισμός δργανον όια- 
φημίσεως καί άναπτύξεως τοΰ έξω 
τερικοΰ Τουρισμού καί συμβουλευ
τικόν δργανον ή φορεύς τών Ελλη
νικών τουριστικών βλέψεων καί ά- 
πόψεων. Βεβαίως δταν παρίσταται 
ανάγκη θά είσηγούμεθα είς σιδηρο- 
δρομικάς, αύτοκινητιστικάς καί ά- 
κτοπλοϊκάς Εταιρίας τήν βοήθειάν 
των δι" έκπτώσεως τών ναύλων, δ
ταν όργανοΰνται όμαδικαί έκδρο- 
μαί, ταξίδια μελέτης, άναψυχής, 
συλλογής λαογραφικοΰ ύλικοΰ, καλ 
λιτεχνικής άναβαπτίσεως καί έορ- 
ταστικοΰ χαρακτήρος.

— Καί ή Τουριστική Αστυνο
μία : Σάς ένισχύει είς τήν προσπα
θεί άν σας;

— "Ή άστυνομία αύτή είναι πο
λύτιμον δργανον είς τά χέρια τοΰ 
Τουρισμού, δυστυχώς δμως δέν μπο
ρεί νά όλοκληρώση τά Εργον της 
διότι στερείται οικονομικών πόρων, 
διότι δέν Εχει τήν άπαιτουμένην θερ 
μήν ύποστήριξιν άπό δλας τάς υπη
ρεσίας καί διότι λόγοι έπαγγελμα- 
τικής άντζιηλίας τήν Εμποδίζουν ή 
άνακόπτουν τόν ζήλον της νά Εκτε- 
λέση τάν προορισμόν της.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ



ΖΩΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ 
ΜΕΙΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ

ΓΕΝΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ

Υπάρχουν γενικής φΰσεως άτυ- I 
χήματα τά όποια συμβαίνουν 

εις κάθε είδους Βιομηχανίαν και ά- 
τυχήματα ίδιαζοΰσης φύσεως συμτ 
βαίνοντα εις τά μηχανουργικά ερ
γοστάσια. "Ενα επικίνδυνον έργο- 
στάσιον δεν δύναται ποτέ νά~ εινε 
αποδοτικόν. Εις τό άρθρον τοϋτο 
δίδονται α! γεγικαί γραμμαί των 
προφυλάξεων αίόποΐαι πρέπει να 
λαμβάνωνται εις τά εργοστάσια 
προς αποφυγήν τών ατυχημάτων.

Ό μηχανικός πολιτισμός έγεννή- 
θη καί έμεγάλωσε χωρίς κανέν σχέ- 
διον. 'Η Βιομηχανική έπανάστασις, 
ή οποία ακόμη εξακολουθεί, ήλλα- 
ξεν εντός ΙδΟ ετών δχι μόνον την 
όψιν τής επαρχίας, αλλά καί τό ό- 
λον σχήμα τοΰ πολιτισμού μας καί, 
γενικώς, τον δλον τρόπον ζωής μας. 
"Ενα από τά αποτελέσματα αυτών 
τών αλλαγών ήτο δτι ό άνθρωπος 
άνεκάλυψε δτι έχει νά αντιμετώπι
ση ένα νέον είδος κινδύνων έναντι 
τών οποίων δεν δύνανται νά τον 
προστατεύσουν τά φυσικά του έν
στικτα ή αί ανακλαστικοί ικανότη
τες τοΰ οργανισμού του. "Ενα από 
τά καθήκοντα τών υπηρεσιών τών 
άσχολουμένων μέ την Βιομηχανι
κήν ασφάλειαν εινε νά εφευρί
σκουν μέσα αντικαθιστώντα τά φυ
σικά αυτά προστατευτικά μέσα τοΰ 
ανθρώπου.

Φυσικά παρομοία προσπάθεια α
παιτεί χρόνον καί δεν δύναται νά 
εινε πάντοτε τελεία. Είς τούς πα- 
λαιοτέρους χρόνους, εις τά μηχα
νουργικά εργοστάσια δεν έδίδετο 
καμμία ή ελάχιστη προσοχή εις την 
ασφάλειαν τών εργατών καί τά α
τυχήματα ήσαν συχνά καί σοβαρά. 
Άργότερον έλήφθησαν μέτρα διά 
την προστασίαν τών εργατών από 
τούς κινδύνους τούς προκύπτοντας 
από τήν εργασίαν των, μέτρα δ- 
φειλόμενα εν μέρει εις τήν κρατι
κήν νομοθετικήν μέριμναν καί έν 
μέρει είς τήν όλονέν αύξάνουσαν 
φροντίδα τών ιδίων βιομηχάνων. 
Έν τούτοις εινε σχετικώς νεωτάτη 
ή άποψις ή έπικρατήσασα δτι τά 
ατυχήματα ζημιώνουν τό εργοστά
σιου καί δτι ένα επικίνδυνον εργο
στάσιου δεν εινε ποτέ αποδοτικόν.

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑ
ΝΗΜΑΤΩΝ

Είς τάς μεγάλας βιομηχανικός 
χώρας, ή μηχανουργική βιομηχα
νία εινε πάντοτε πολύ μεγάλη καί 
οι κλάδοι της εκτείνονται καί συγχέ- 
ονται μέ δλας σχεδόν τάς άλλας 
βιομηχανίας. "Οπουδήποτε χρησι
μοποιούνται μηχανήματα, προκύ
πτει ή ανάγκη τών μηχανικών οΐ- 
τινες θά τά συντηρήσουν καί θά τά 
επισκευάσουν, καί σχεδόν δλα τά 
μεγάλα εργοστάσια οίασδήποτε φύ- 
σεως έχουν τά μηχανουργεία των, 
καί τό μικρότερον ακόμη γκαράζ 
έχει μερικά μηχανήματα διά τήν ε
πισκευήν τών αυτοκινήτων.

Τά μέτρα ασφαλείας πρέπει, ε
πομένως, νά εφαρμόζονται πανταΰ 
καί σχεδόν δλαι αί βιομηχανίαι έ
χουν νά βοηθήσουν είς τήν λύσιν 
τών προκυπτόντων διαφόρων προ
βλημάτων.

Οί κίνδυνοι ατυχημάτων είς τάς 
μηχανουργικάς βιομηχανίας δύναν- 
ται νά διαιρεθούν εις δύο μεγάλας 
τάξεις: 1) Γενικούς βιομηχανικούς 
κινδύνους οί όποιοι συναντιόνται 
εις δλας τάς βιομηχανίας καί 2) ει
δικούς κινδύνους καί κινδύνους εκ 
μηχανημάτων οί όποιοι απαντιόν

ται μόνον εις τάς μηχανουργικάς 
βιομηχανίας.

Οί γενικοί βιομηχανικοί κίνδυνοι 
προέρχονται από α) κακήν έκμε- 
τάλλευσιν τού χώρου είς ένα έργο- 
στάσιον, κακόν τρόπον διοχετεύ- 
σεως τών πρώτων υλών καί τών ε
τοίμων προϊόντων καί κακόν φω
τισμόν, β) κακόν τρόπον χειρισμού 
καί άνυψώσεως τών υλικών καί γ) 
έλλειψιν ελέγχου είς τούς κινητή
ρας, συστήματα μεταδόσεως κινή- 
σεως καί λέβητας.

Η ΚΑΛΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣ1Σ 
ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΧΩ 
ΡΟΥ
'Η κακή έκμετάλλευσις τού χώ

ρου περιλαμβάνει καί τήν εντατι
κήν έκμετάλλευσιν τοΰ χώρου αυ
τού ή οποία σήμερον οφείλεται είς 
τήν γενικήν κρίσιν στέγης μέ απο
τέλεσμα πολλά εργοστάσια νά έ
χουν υπερφορτωμένος τάς αίθού- 
σας των μέ μηχανήματα. Είς αυτά 
τά εργοστάσια τά ατυχήματα είναι 
συχνότατα καί αναπόφευκτα λόγορ 
τής στενότητας τού χώρου.

Είς τά καλλίτερα νεώτερα μηχα
νουργικά εργοστάσια έδόθη μεγά
λη προσοχή εϊδικώς εις τήν καλλι- 
τέρευσιν τοΰ φωτισμού δχι μόνον 
διά τήν βελτίωσιν τής άποδόσεως 
αλλά καί διά τήν αποφυγήν δυστυ
χημάτων.

Τά ατυχήματα τά όφειλόμενα 
εις τόν χειρισμόν καί άνύψωσιν 
τών υλικών δύνανται νά ελαττω
θούν δΓ άντικαταστάσεως τής χει
ρωνακτικής εργασίας μέ μηχανικήν 
τοιαύτην, δη λ. χρήσεως γερανών 
καί πολυσπάστων Έν τούτοις εινε 
δυνατόν νά προκόψουν ατυχήματα 
από τήν κακήν συντήρησιν τών μη
χανικών τούτων μέσων. Εις μεγά
λα εργοστάσια δλα αυτά τά μηχα
νικά μέσα επιθεωρούνται καί επι
σκευάζονται περιοδικώς. Καλόν εί- 
νε νά γράφωνται μέ διαφορετικόν 
χρώμα εις έκάστην έπιθεώρησιν ώ
στε εάν τυχόν έλησμονή9η ή άπε- 
κρύβη υπό τίνος εργάτου π. χ. έν 
πολύσπαστον, νά διαχωρίζεται τού
το από τά άλλα λόγιο τού χρώμα
τος. Είς τάς μικροτέρας έπιχειρή-

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΙΣ

("Συνέχεια lx της 4ηζ σελίδας) 
τήν Δανίαν, τήν Γαλλίαν, τάς Κά
τω Χώρας καί είς τό ‘Ηνωμέναν 
Βασίλειον. Άντιθέτως, είς τήν ’Ιρ
λανδίαν, τήν ’Ιταλίαν, τήν Πορτο
γαλίαν, τήν Ελβετίαν, τήν Σουη
δίαν καί τήν Τουρκίαν, έσημειώθη 
πτώσις των τιμών. ’Από του Ιου
νίου 1946 μέχρι τοΰ Δεκεμβρίου 
1947 ή αΰξησις τών τιμών έγενι- 
κεύθη. Κατά τό πρώτον έξάμηνον 
τοΰ 1948 ή Αυστρία, ή ’Ιρλανδία 
καί αί Κάτω Χώραι ήσαν διατακτι
κοί, ή 5έ ’Ιταλία παρουσίασε μείω- 
σιν τών τιμών άλλά κατά τό δεύ
τερον έξάμηνον τοΰ ίδιου Ετους ή 
ϋψωσις τών τιμών έγενικεύθη πά
λιν, παντοΰ σχεδόν. ’Εντός δμως 
τών πρώτων μηνών τοΰ 1949 έση
μειώθη έκ νέου πτώσις είς δλας 
τάς χώρας τής Ευρώπης Εξαιρού
μενων τεσσάρων, μεταξύ τών ό
ποιων τό Ηνωμέναν Βασίλειον καί 
ιδίως ή Αυστρία.

Ή εκθεσις τής Ευρωπαϊκής Όρ- 
γανώσεως Οικονομικής Βοήθειας 
Εκφράζει έν κατακλεϊδι αισιοδο
ξίαν, ΰπογραμμίζουσα τάς προό
δους πού έπραγματοποιήθησαν ά· 
πό τοΰ 1947 καί τήν βελτίωσιν τήν 
σημεΐωθεΐσαν άπό τοΰ 1948.
(’Από τό «Φιγκαρώ» τής 29 ’Οκτω

βρίου)

ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΝΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ η- 8. Η. HARVEY
σεις ενίοτε αί ασφαλιστικοί έται- 
ρείαι έπιτελοΰν καλόν έργον διότι 
κάμνουν συχνάκις έλεγχον καί δί
δουν συμβουλάς ως πρός τόν τρό
πον ελέγχου καί επισκευής τών μη
χανικών μέσων χειρισμού καί ά- 
ψώσειος.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΚ ΤΩΝ ΛΕΒΗ
ΤΩΝ
Οί κίνδυνοι άπό τούς λέβητας 

είναι μικροί είς τά εργοστάσια τά 
έχοντα ένα ή δύο λέβητας αρκεί ή 
φοοντίς των νά άνατεθή είς πρόσω
πα έμπειρα καί καλώς κατηριισμέ- 
να. 'Υπάρχει δμως ό κίνδυνος αυ
τός εις εργοστάσια μεγάλα μέ μέ- 
γαν αριθμόν λεβήτων ή άλλων μη
χανημάτων πιέσεως διότι εινε δυ
νατόν νά παραμεληθή ένα εξ ό
λων αυτών τών μηχανημάτων μέ 
αποτέλεσμα νά συ,.ιβή σοβαρόν α
τύχημα.

Οί κίνδυνοι άπό τάς κινητήριους 
μηχανάς καί συστήματα μεταδόσε
ως κινήσεως όλοέν ολιγοστεύουν 
λόγο,) γενικεύσεως χρήσεως ηλεκτρι
κών κινητήρων δΓ έν έκαστον εκ 
τών μηχανημάτων τών νεωτέρων 
εργοστασίων.

"Οπου δμως υπάρχουν τά π«- 
λαιά συστήματα μεταδόσεως κινή- 
σεως μέ εναερίους άξονας, τροχα
λίας καί οδοντωτούς τροχούς, τά α
τυχήματα εινε συχνότατα. Ή νεω
τάτη νομοθεσία έθέσπισε νέους 
τρόπους προφυλάξεως έν τούτοις 
δμως ή παλαιά μέθοδος διά κιγκλί- 
δων παίζει άκόμη μεγάλον ρόλον.

Οί ίδιάζοντες κίνδυνοι τών μη
χανουργιών βιομηχανιών δύνανται 
νά οφείλωνται είς 1) μηχανικά ερ
γαλεία διαφόρων τύπων άπό τών 
τόρνων μέχρι τών πρεσσών καί 2) 
εις άλλας αιτίας μή μηχανουργικής 
φύσεως ώς π. χ. ή άπολίπανσις ή 
ή εν καμίνφ έπιμετάλλευσις.

Οί εκ τών μηχανικών εργαλείων 
κίνδυνοι δύνανται νά διαιρεθούν 
είς δύο, κατηγορίας: α) μηχαναί 
φορμαρίσματος, πρέσσαι, στάμπαι, 
κύλινδροι καί μηχανήματα κάμψε
ως καί β) μηχαναί κοπής, τόρνοι, 
πλάναι, φρέζαι, τρυπάνια, πριόνια.

Ή νεωτέρα τάσις εις δλας αύ- 
τάς τάς περιπτώσεις, άλλά ιδίως είς 
τά μηχανικά εργαλεία τής πρώτης 
κατηγορίας, εινε νά έφοδιάζωνται 
τά επικίνδυνα μέρη τών μηχανη
μάτων τούτων μέ κλειστόν κιγκλί
δωμα τό όποιον δέν επιτρέπει τήν 
πλησίασιν τής χειρός τοΰ εργάτου 
ένόσφ ή μηχανή κινείται. Οί προ
φυλακτήρες οΰτοι, δταν π. χ. χρη
σιμοποιούνται είς πρέσσας, εινε έ- 
φωδιασμένοι μέ μίαν συμπτυσσο- 
μένην θυρίδα ή οποία, έφ’ όσον 
παραμένει ανοικτή, δέν επιτρέπει 
τήν λειτουργίαν τοΰ συμπλέκτου. 
Τούτο εινε ένα παράδειγμα άναγ- 
καστικής άσφαλείας καί γενικεύε
ται ταχύτατα είς δλα τά εργοστά
σια.

Οί κύλινδροι συνήθως προστα
τεύονται άπό μόνιμα κιγκλιδώματα 
οΰτω ρυθμισμένα ώστε νά επιτρέ
πεται ή δίοδος τού μετάλλου ή ή 
εισαγωγή γενικώς τοΰ πρός κατερ
γασίαν υλικού, άλλά νά μή είναι δυ
νατόν νά φθάση μέχρι τών κυλίν
δρων ή χειρ τοΰ εργάτου.

Τά μηχανήματα κοπής και ιδίως 
αί λίαν επικίνδυνοι γκιλοτίναι προ
στατεύονται τώρα γενικώς μέ κιγ- 
κλιδάιματα δχι μόνον άπό τό έμ
προσθεν μέρος άλλά καί άπό τό ό- 
πίσθιον μέρος.

Τά κατακορύφως λειτουργούντα

τρυπάνια προκαλοΰν συχνά δυστυ
χήματα καί ιδίως εις γυναίκας τών 
οποίων τά μαλλιά εμπλέκονται είς 
τό μηχάνημα. Κατ’ άρχάς προσε- 
πάθησαν νά επιβάλουν τήν χρήσιν 
καλυμμάτων τήίκεφαλής άλλά ταχέ
ως διεπιστώθη δτι αί γυναίκες φο
ρούν τά καπέλλα των μόνον διά 
σκοπούς φιλαρεσκεΐας,

ΕΤΕΡΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

"Ενας άλλος σοβαρός κίνδυνος 
προέρχεται άπό τούςσμυριδοφόρους 
τροχούς, οί όποιοι, δταν άφεθούν 
νά γυρίζουν μέ ύπέρμετρον ταχύ
τητα, εινεδυνατόν νά άποσυντεθούν 
καί νά προξενήσουν μεγάλην κα
ταστροφήν εις τό έργοστάσιον. Διά 
τούτο πρέπει νά δίδεται μεγάλη 
προσοχή είς τό μοντάρισμά των καί 
τήν άποφυγήν υπερβολικής ταχύ
τητας.

Οί κίνδυνοι άτυχημάτων οί όφει- 
λόμενοι είς αιτίας ά'λλας, πλήν τών 
μηχανικών εργαλείων, ποικίλλουν 
καί πολλοί έξ αυτών άπαντώνται 
κατά τάς εργασίας φινιρίσματος.

Ή άπολίπανσις τών άντικειμέ- 
νων γίνεται μέ διάφορα υγρά εκ 
τών όποιων, άλλα μέν εινε τοξικά 
ώς π. χ. ό τετραχλωριοΰχος άνθραξ, 
άλλα δέ, ώς ή βενζίιη ή τό βενζόλι- 
ον, εινε εύφλεκτα καί εκρηκτικά. Ό 
κίνδυνος αυτός άποφεύγεται διά 
χρήσεως κλειστών συστημάτων και 
άνεμιστήρων οί όποιοι άπομακού- 
νουν τούς επικινδύνους άτμούς.

Αί κάμινοι καί τά λουτρά βαφής 
δύνανται επίσης νά προξενήσουν 
σοβαρά άτυχήματα.

Λίαν επικίνδυνοι εκρήξεις μέ 
πολύ σοβαρά άποτελέσματα εινε 
δυνατόν νά συμβούν είς τούς πε
τρελαιοκαυστήρα:. Τούτο εινε δυ
νατόν νά συμβή εάν σβύση ή φλόξ 
οπότε δημιουργεΐται εκρηκτικόν 
μίγμα πετρελαίου—άέρος τό όποι
ον δύναται νά άναφλεγή καί νά

Λν. VWAVA·, WWAW. V*»VW«W>

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΩΣΣΙΚΟΥ 
«ντάμπιγκ» Είς Αίγυπτον

Κατά πληροφορίας έκ Καΐρου ό 
πρωθυπουργός τής Αίγύπτου Σίρρυ 
πασάς διέταξε τάς τελωνειακός άρ
χάς τής χώρας του όπως μή Επιτρέ
πουν τήν διάθεσιν ρωσσικών προϊόν
των άτι να παραμένουν άζήτητα είς 
τά τελωνεία; δεδομένου ότι ύπάρχει 
κίνδυνος προκλήσεως «ντάμπιγκ».

Αί αίγυπτιακαί άρχαί άνεκάλυψαν 
εσχάτως ότι ρωσσικά υφάσματα έπω- 
λοϋντο είς τό εσωτερικόν τής Αίγύ
πτου πρός τέσσαρα γρόσια τό μέ- 
τρον, ποσόν κατά 50 ο]ο μικρότερον 
τοΰ καθοριζόμενου άπό τάς τελω
νειακός άρχάς καί τής τιμής τών 
Εγχωρίων.

ΕΛΑΤΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
των ινδικών υφασμάτων

’Αγγέλλεται έκ Λονδίνου ότι ή 
Κυβέρνησις τών ‘Ινδιών άπεφάσισε 
τήν μείωσιν τών τιμών τών βαμβακε
ρών ύφασμάτων καί τών σιτηρών, ώς 
μέσου Ελέγχου τοΰ πληθωρισμού.

Ή μείωσις είς τά βαμβακερά ύ- 
φάσματα θά είναι 4 ο](^ καί ειδών 
ύφανθέντων μετά τήν Ιην Νοεμβρίου.

'Όσον άφορα τήν μείωσιν τών 
σιτηρών αϋτη θά είναι 3—15 ο)ο. 
Υπολογίζεται ότι έκ τής μειώσεως 
τών τιμών τών έκ βάμβακος ύφασμά
των θά έχη ώς άποτέλεσμα τήν αδ- 
ξησιν τών Εξαγωγών κατά 10 ο|ο.

Τά Εναποθηκευμένα καί άδιάθετα 
βαμβακερά είδη άνερχόμενα περί
που είς 280.000.000 ρουππίας, θά Ε
ξαντληθούν Εντός 3—4 μηνών.

προκαλέση τήν έκρηξιν. Συνιστά- 
ται νά γίνεται πάντοτε χρήσις είς 
τούς πετρελαιοκαυστήρας ενός αυ
τομάτου συστήματος τό όποιον δια
κόπτει αυτομάτως τήν παροχήν πε
τρελαίου άμέσως μόλις σβύση ή 
φλόξ τού πετρελαιοκαυστήρος.

Οί κίνδυνοι άπό τό άκόνισμα καί 
λείανσιν τών άντικειμένων προέρ
χονται άπό τήν εισπνοήν άμμου ά
πό τά άκόνια καί μεταλλικών μο
ρίων άπό τά κατεργαζόμενα άντι- 
κείμενα. Είς πολλά άπό τά νεώτε
ρα εργοστάσια χρησιμοποιούν ά- 
παγωγούς καί άνεμιστήρας διά πολ
λά άπό τά εργαλεία αυτού τού εί
δους φορητά καί μή.

Ή μέθοδος κατεργασίας άντικει- 
μένων δι’έμφυσήσεως άμμου έπίτής 
επιφάνειας των εινε πολύ βλαβερά. 
Είς ένα έργοστάσιον τής Μεγ. 
Βρεττανίας εκ τών έξ εργατών οι 
οποίοι είργάζοντο είς έν τοιούτον 
μηχάνημα, οί πέντε άπέθανον έκ 
σιλικώσεως έντός πέντε έτών. Ή 
μέθοδος αΰτη άπηγορεύθη τώρα 
διά νόμου είς τήν Μεγ. Βρεττα- 
νίαν.

Είς έργασίας όπου είναι δυνατόν 
νά βλαβούν οί οφθαλμοί τών εργα
τών, πρέπει νά έπιβάλλεται ή χρή
σις όμματοϋαλίων μέ κοινήν ύαλον 
όμοιων μέ έκεΐνα τά οποία φορούν 
οί έ'χοντες άσθενή τήν όρασιν καί. 
ό'χι ιού τελείως κλειστού τύπου τά. 
οποία οί έργάται δέν θέλουν συνή
θως νά χρησιμοποιήσουν.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑ
ΤΩΝ
Μέ τήν πάροδον τού χρόνου οί 

βιομήχανοι άντιλαμβάνονται ότι ή 
άσφάλεια είς τά έργοστάσιά των 
πρέπει νά όργανωθή ως ιδιαίτερος 
κλάδος καί ότι προκύπτει άνάγκη 
νά χρησιμοποιούνται πρός τόν σκο
πόν τούτον άνθρωποι εϊδικώς κα- 
τηρτισμένοι, οί όποιοι νά έπιλη- 
φθοΰν τής άσφαλείας τού έργοστα- 
σίου έν αρμονική συνεργασία μέ 
τούς προϊσταμένους τών τμημά
των.

Δέν εινε εύκολον νά άντιληφθή. 
τις έκ πρώτηςόψεως τό πόσονπροσο 
δοφόρος εινε όπεριορισμός τώνάτυ- 
χημάτων είς ένα έργοστάσιον. Είς 
ένα μηχανουργικόν έργοστάσιον τής 
Μεγ. Βρεττανίας εις τό οποίον 
χρησιμοποιούνται πολλαί χειροκί
νητοι πρέσσαι, τά άτυχήματα ήσαν 
συχνότατα καί αί άποζημιώσεις αί 
όποΐαι έδίδοντο άνήρχοντο εις με
γάλα ποσά. Ή διεύθυνσις τού ερ
γοστασίου άπεφάσισεν νά έφοδιά- 
ση δλας τάς πρέσσας μέ προφυλα
κτήρας. Τά έξοδα άνήλθον εις 468 
στερλίνας. Μετά ένα έ'τος τά ά- 
σφάλιστρα τά όποια έπλήρωνεν τό 
έργοστάσιον είς τήν ’Ασφαλιστι
κήν Εταιρείαν ήλαττώθησαν είς 
450 λίρας καί τό επόμενον έτος εις 
42δ λίρας.

’Αλλά καί τό Κράτος πρέπει νά 
έπεμβαίνη ένεργώς είς τήν διατή- 
ρησιν άσφαλείας είς τά έργοστάσια- 
Ή Κρατική Νομοθεσία πρέπει νά 
κρατήται ενήμερος τών τελευταίων 
έξελίξεων καί τά κρατικά όργανα, 
τά όποια έλέγχουν τήν έφαρμογήν 
της, θά πρέπει νά έχουν καλήν.καί 
ειδικήν κατάριισιν διά νά εινε είς 
θέσιν νά συνεργάζωνται έπωφελώς 
μετά τών αρμοδίων οργάνων τής 
Βιομηχανίας καί, είς περιπτώσεις 
δυστροπίας, νά έπιβάλλουν τήν α
ναγκαστικήν τήρησιν τών κανόνων 
άσφαλείας τών προβλεπομένων υ
πό τής σχετικής Νομοθεσίας.
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ΠΡΕΠΕΙ MR ΕΠΙΔΙΩ^ΘΗ 
RΥΞΗΣΙΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Δί γνωμαι των ειδικών. - 0 κ. Μάντζαρης τονίζει την ανάγκην προωθησεος 
των εξαγωγών. - Άμεσος ληψις των ένδεικνυομένων μέτρων.

Te 8έμ« των έξκγωγων, rrjc το
ποθετήσεις δηλαδή των Έλληνι- 
χώνπροϊόντωνεϊς τάςξένας αγοράς 
άπησχόλησε τάς έκάστοτε Κυβερ
νηθείς προπολεμικές καί μετά την 
«πελευθέρωσιν. ’Εάν αί έξαγωγαΐ 
προπολεμικές έθεέροΰντο ώς ε'ις 
5Κ τών μεγαλυτέρέν συντελεστών 
τής ’Εθνικής μας οικονομίας, τώρα 
κατά την εποχήν της άνασυγκρο- 
τήσεως λαμβάνουν θέαιν ετι μεγα- 
λυτέραν, πρόκειται δέ ν’ ασκήσουν ι 
έπίδρααιν άποφασισπκήν έπ’ι τής 
Ολης οικονομικής ζέης τής χώρας. 
Το πρόβλημα της άναπτύξεές τών ι 
εξαγωγών είναι συνυφασμένον μέ 
τήν ανάγκην τής «ύξησεως τής πα- 
ραγέγής προς έςααφάλισιν τής πλη
ρωμής τών έκ τοΰ έξέτερικου ει
δών άτινά άναγκαιοΰν εις τήν χώ
ραν μας. Δεδομένου δτι διά το έ
τος 19*9-1950 προβλέπεται οτι 8ά 
χρειαοθοΰν περί τά 400 εκατομμύ
ρια δολλάρια διά τήν πληρωμήν 
τών έκ τοΰ εξωτερικού είοαγομέ 
Λ'έν ειδών, αί δέ έξαγωγαί μας δέν 
8ά δυνηθοΰν νά άνέλθουν άνω 
τών 100 εκατομμυρίων δολλαρίων 
είναι · επιτακτική ή ανάγκη κάθε 
προσπάθειας προς έπαύξησιν τών 
εξαγωγών μας εις τρόπον ώστε κα
τά το προσεχές έτος νά έπιτευχθή 
ή πραγματοποίηαις μεγαλύτερου 
ποσοστού καλύπτοντας τάς έκ τού 
εξωτερικού είσαγωγάς μας.

Προ τής Ισοτιμίας τής δραχμής 
προς τά ξένα συναλλάγματα ή το- 
ποδέτησις τών 'Ελληνικών προϊόν
των καθίστατο δυσκολωτέρα λόγω 
τού υψηλού κόστους των. Μετά τήν 
-νομισματικήν προσαρμογήν έξου- 
δετερώθησαν πλεΐσται δυσκολίαι, 
αν οχι δλαι, διά τήν άρσιν τών ό
ποιων θά πρέπει νά ληφθή μέρι
μνα τόσον έκ τής Κυβερνητικής 
πλευράς, όσον καί έκ τής πλευράς 
τού έξαγωγικού έμπορίου.

Ή Κυβέρνησις μετά πολλάς συ
ζητήσεις κατέληξεν εις τήν άπόφα- 
σιν όπως μή είσπράττεται παρακρά
τημα έπί τής τιμής τοΰ συναλλάγ
ματος μετά τών άποδεικτικών ή 
πριμ, ώς διεμορφώθησαν μετά τήν 
άναπροσαριιογήν τής τιμής έι^ 
πάντων τών έξαγομένων προϊόν
των, πλήν τού καπνού καί τών 
οίνων (εξαιρέσει οίνων Σάμου). 
Έλπίζεταιοτι θ’ άκολουθήσουν καί 
άλλα μέτρα άτι να θά καταστήσουν 
εύκολωτέραν τήν προώθησιν τών 
εξαγωγών μας καί θά βοηθήσουν 
τούς Εξαγωγεΐς είς τήν προσπάθειαν 
τής τοποθετήσεως τών 'Ελληνικών 
προϊόντων είς τάς ξένας άγοράς, 
οπού ήδη ήρχισεν ό συναγωνισμός 
καί ή πτώσις τών τιμών τών διαφό
ρων ειδών.

Το σύστημα τής ένισχύσεως ίιπό 
τού Κράτους τών διαφόρων έξα- 
γωγίμων προϊόντων, μέχρι τής 
βελτιώσεως τών συνθηκών παραγω
γής έν τη χώρα μας, προς έξίσωσιν 
τών τιμών αυτών πρές τά έπίπεδα 
τού διεθνούς συναγωνισμού, μελε- 
τάται υπό τής Κυβερνήσεως έπί- 
αης. CI έξαγωγεΐς άναμένουν άπό 
ήμέρας είς ημέραν τήν λήψιν δ 
λων τών ένδεικνυομένων μέτρων 
παρά τής Κυβερνήσεως. Διατυπού- 
ται, ούχί άδικαιολογήτως, 'δτι ή 
Κυβέρνησις κωλυσιεργεί καί δτι 
χάνεται πολύτιμος χρόνος καί συ
νεπώς χάνονται αίάγοραί είς τάςό- 
ποιας θά έπρεπε ήδη νά έχουν το· 
ποθέτησιν 'Ελληνικά προϊόντα, καί 
δτι κινδυνεύομεν νά άπολέσωμεν 
άγοράς τάς όποιας εΐχαμεν προπο
λεμικές, ένώ θά έπρεπε νά έχωμεν 
εξασφαλίσει νέας τοιαύτας.

Έκ μέρους τών έξαγωγέων έγέ- 
νοντο κατά καιρούς διάφορα δια
βήματα πρές τήν Κυβέρνησιν, σή
μερον δέ πρωτοβουλία του Πανελ 
ληνίου Συνδέσμου Έξαγωγέων, 
συνέρχεται το Ιον Πανελλήνιον 
Έξαγωγικον Συνέδριον είς τό ό 
ποιον θά έκτεθοΰν έν πάση λε
πτομέρεια αί απόψεις τών έξαγω· 
γικών όργανώσεων δλης τής χώρας 
τόσον εις δ,τι άφορά τήν διαμορ- 
φωθεΐσαν κατάστααιν μετά τήν ΰ- 
ποτίμησιν τής δραχμής όσον καί 
έπί τών ληπτέων μέτρων πρές ά- 
ποφυνήν νέας κρίσεως άφ’ ενός καί 
διευρύνσεως τών έξαγωγών μας άφ’ 
ετέρου.

Σχετικώς μέ τά τιθέμενα έξαγω 
γικά προβλήματα ό κ. Μάντζαρης 
τέως Γενικές Γραμματεύς του Πα
νελληνίου Συνδέσμου Έξαγωγέων, 
επανεκλεγείς είς τήννέαν διοίκησιν,

όμιλών^έξέφρασε τήν γνώμην δτι 
ή έλλειψις σαφούς καί συγκεκριμέ
νης πολιτικής έκ μέρους τής Κυ
βερνήσεως έφερεν εις μειονεκτικήν 
κατάσταση’ τήν χώραν μας ώς πρές ! 
τάς έξαγωγάς Εναντι τών χωρών 
τής Ευρώπης καί είδικώτερον τών 
χωρών τών μετεχουσών είς τό σχέ 
διον Μάρσαλ.

Ό παράγων τού έξωτερικοΰ έ
μπορίου ό όποιος άποτελεϊ κυριο- 
λεκτικώς τό ύπέβαθρον έπί τού ό
ποιου στηρίζεται ή Εθνική μας 
Οικονομία καί είδικώτερον τό ί- 
σοζύγιον πληρωμών τής χώρας μας, 
προσέθεσεν ό κ. Μάντζαρης, θά 
πρέπει νά ληφθή σοβαρώς ύπ οψιν 
ύπέτής Κυβερνήσεως. Είναι προφα 
νέςδτι ήσυμμαχικήβοήθειά ή όποια 
έδόθη είς τήν χώραν μας άπό τής 
άπελευθερώαεως καί έντεΰθεν, υπό 
διαφόρους μορφάς, καί συνεχίζεται 
μέχρι σήμερον, άπήλλαξε τάς έ- 
κάστοτε Κυβερνήσεις άπό πολλάς 
άνησυχίας ώς πρές τούς παράγον 
τας τής Εθνικής μας Οικονομίας, 

ί Κατά τό έγγύς δμως μέλλον δπότε 
θά παύση παοεχομένη πάσα βοή
θεια καί θ’ άφεθή ή χώρα μας ν’ 
άντιμετωπίση διά τών ίδιων της 
μέσων τό οικονομικόν της πρόβλη 
μα, θά πρέπει νά καταβληθη κάθε 
προσπάθεια προς έξασφάλιαιν 
τών άπαραιτήτων παραγόντων.

Μετά τήν ύποτίμησιν τής δραχ 
μής —συνέχισεν ό κ. Μάντζαρης — 
καί τήν ύποτίμησιν τών νομισμά
των τών άλλων χωρών τής Ευρώ
πης, ή τις μοναδικόν σκοπόν είχε 
τήν προώθησιν τών έξαγωγών δλων 
τών χωρών αϊτινες ύφίαταντο τήν 
πίεσιν τού Δολλαρίου, θά επρεπεν 
έκ μέρους τής Ελληνικής Κυβερ- 
νήοεως νά ληφθοϋν συντόμως όλα 
τά ένδεικνυόμενα μέτρα πρές ά 
ποφυγήν άπωλείας πολυτίμου χρό
νου διά τήν προώθησιν τών έξα

γωγών μας. Έχάααμεν άναμφιαβη- 
τήτως πολυτίμους ευκαιρίας τοπο
θετήσεως τών προϊόντων μας κυρί
ως εις τήν Γερμανίαν καί δέν δύ
ναμαι νά υπολογίσω τάς ζημίας 
αϊτινες θά προκύψουν διά τήν Ε
θνικήν μας Οικονομίαν λόγω ά
πωλείας πολυτίμου χρόνου.

Είς περίπτωσιν καθ’ ήν πραγμα- 
τοποιηθή ή έξαγγελθεϊσα άρσις τής 
έπιβολής παρακρατήματος, εχω 
τήν γνώμην δτι συντονίζοντες τάς 
ένεργείας μας μέ τ’ άναγκαιούντα 
μέτρα άτινα Επιβάλλεται νά λη- 
φθούν έκ μέρους τής Κυβερνήσεως, 
θά δυνηθώμεν, άν καί μέ άρκετήν 
καθυστέρησιν, νά πραγματοποιή- 
αωμεν ίκανάς έξαγωγάς είς τήν 
Κεντρικήν Ευρώπην καί τήν περιο
χήν τού Δολλαρίου τών κυριωτέ 
ρων προϊόντων μας ώς αταφίδος, 
καπνού ρητινικών κλπ. Ώς πρές 
τό ζήτημα τής Εξαγωγής τού έλαιο- 
λάδου Εκφράζονται ζωηραί άνησυ 
χίαι, δεδομένου δτι έσημειώθη τε
λευταίως σοβαρά πτώσις τών τιμών 
είς τήν Διεθνή άγοράν. Εκείνο τό 
όποιον Επίσης Εμβάλλει είς ζωηράς 
άνησυχίας τούς έξαγωγεΐς—είπεν ό 
κ. Μάντζαρης—είναι ή σημειωθεΐ- 
σα άνατιμητική τάσις τών Εσωτερι
κών' τιμών,-ή οποία τυχόν αυνεχι- 
ζομένη θ’ άνατρέψη όλους τούς ευ
νοϊκούς παράγοντας τούς οποίους 
έδημιούργησεν ή ύποτίμησις τής 
δραχμής.

Τελειώνων ό κ. Μάντζαρης έδή 
λωσεν δτι οί έξαγωγεΐς θά κατα 
βάλουν κάθε προσπάθειαν διά τήν 
προώθησιν τών έξαγωγών, άλλά θά 
πρέπει καί έκ μέρους τής Κυβερ
νήσεως νά παρασχεθούν συντόμως 
δλαι αί διευκολύνσεις διά τήν 
πραγματοποίησιν τών Εξυπηρετού
μενων οϋτω γενικών καί ειδι
κών προβλημάτων τού έξαγωγικού 
έμπορίου.
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Ένας αιωνόβιος 'Οργανισμός

ΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ 
ΤΟΥ "Λ0ΫΑ„ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

"Αρθρον του κ. Οΰΐλλιαμ 'Όουεν

"Ολοι οί ασχολούμενοι μέ τήν 
εμπορικήν ναυτιλίαν γνωρίζουν καί 
εκτιμούν τό όνομα Λόϋδ, σήμερον 
δέ τό Βρεταννικόν αυτό ίδρυμα 
παίζει σημαίνοντα ρόλον όχι μόνον 
είς τήν άνοικοδόμησιν τής χώρας 
του, άλλά καί είς τήν αναδιοργάνω
ση τού εμπορικού ναυτικού δλων 
τών χωρών τής Ευρώπης.

’Αρχικός σκοπός τής ίδρύσεως 
τού Λόϋδ ή σαν αί άσφάλειαι θα
λάσσης, σήμερον δμως ό κύκλος 
τών εργασιών του περιλαμβάνει 
παντός είδους ασφαλείας.

Ό τεράστιος αυτός οργανισμός 
1 μέ τό διεθνές σύστημα πληροφορι
ών του, ήρχισε τάς εργασίας του 
πρό 2δ0 ετών. 'Ιδρυτής του ή το δ 
Έδουάρδος Λόϋδ-, δ δ ποιος είχε τό 
φτωχικόν του γραφεΐον είς ενα κα- 

I φενεΐον είς τάς όχθας τού Ταμέσε- 
ως. Έκεΐ συνηθροίζοντο έμποροι καί 
πλοιοκτήται διά νά μάθουν τά νέα 
τής ήμέρας. Πολλοί άπό τούς θα- 
μώνας τού καφενείου ήρχισαν νά 
ασφαλίζουν τά πλοία καί τά φορ
τία τών πλοίων, έκ παραλλήλου 
μέ τήν άλλη εργασία των. Ό με- 
γαλεπίβολος Ιδιοκτήτης τού καφε
νείου όχι μόνον τούς παρείχε παν
τός είδους διευκολύνσεις, άλλά καί 
έφρόντιζε νά συγκεντρώνη τάς ει
δήσεις εκείνος αί δποιαι τούς έν- 
διέφερον.

Ό Λόϋδ ήρχισε νά έχη είδικούς 
υπαλλήλους διά τήν περισυλλογήν 

ί δλων τών ναύτικών ειδήσεων. Κα- 
1 τά τάς συγκεντρώσεις τού καφενεί- 
I ου αί ειδήσεις αύταί άνεγινώσκον-

το μεγαλοφώνως άπό ένα γκαρσό
νι. ’Ολίγον κατ’ ολίγον, οί υπάλλη
λοι αυτοί έξειλίχθησαν είς άνταπο- 
κρίτάς καί έξεδόθη είδος καταλό
γου, δ όποιος έκυκλοφόρει ευρέως 
μεταξύ τών συνδρομητών καί πε
λατών.-Αυτή ή το καί ή άρχή τής 
περιφήμου «Λόϋδ Λίστ», τής άρ- 
χαιοτέρας αγγλικής εφημερίδας ή ό
ποια υπό παρεμφερή ονόματα συ
νέχισε τήν έκδοσίν της, σχεδόν ά- 
διακόπως, μέχρι σήμερον.

Καί σήμερον άκόμη, ένας άπό 
τούς κυρίους σκοπούς τού οργανι
σμού είναι ή συγκέντρωσις, έκδοσις 
καί μετάδοσις πάσης πληροφορίας 
σχετικής μέ τήν εμπορικήν ναυτι- 
λίαν. Οί πράκτορες τού οργανισμού, 
πού είναι διασκορπισμένοι είς δ- 
λον τον κόσμον, υπερβαίνουν τούς 
1000, είναι δέ εύνόητον δτι τό δί- 
κτυον πληροφοριών είναι πυκνότα- 
τον καί τελειότατον.

Τό 1760 οί συνδρομηταί έγιναν 
τακτικοί καί κατέβαλλαν συνδρομήν 
καθωρισμένην είς τον ιδιοκτήτην τοΰ 
καφενείου. Διά λόγους σκοπιμότη
τας τά γραφεία μετεφέρθησαν εϊσ 
κεντρικόν καί εύπρεπισμένον κτή- 
ριον.

Κατά τον 19ον αιώνα αί εργα- 
σίαι τού Λόϋδ έλαβαν τεραστίαν ά- 
νάπτυξιν καί πολύ γρήγορα έπεξε- 
τάθησαν είς γενικάς άσφαλείας.

Τά σημερινά κεντρικά γραφεία 
εύρίσκονται είς τήν οδόν Λένδενχωλ 
τού Λονδίνου, δπου έγκατεστάθη- 
σαν πρό 20 ετών.

Διά νά γίνη κανείς μέλος τοΰ

Ή «Τραπεζιτική*, ένδισφερομένη 
Ιδιαιτέρως διά τά μεγάλα επισιτιστι
κά ζητήματα, διετΰπωσε δι’ ειδικόν 
συνεργάτου της σειράν ερωτημάτων 
προς τον ‘Υπουργόν Εφοδιασμού 
καί Διανομών κ. Άβέρωφ.

Προς τον κ. 'Υπουργόν ΰπεβλή&η 
έν άρχή τό άκόλου&ον ερώτημα. :

—Ποιαν έπίδρααιν είχεν ή ύποτίμησις 
της δραχμής έπί τών έν γένει τιμών 
τών τροφίμων καί τών Εμπορικών 
Νόμων τής άντικαταστάσεως :
Ό κ. Άβέρωφ άπήντησεν ώς έ ■

ξης :
Πρακτικώς ή ύποτίμησις τής-δρα- 

χμής ούδεμίαν άπήχησιν είχεν έπί 
τών τιμών τώντροψίμων. Θά ήδυνά- 
μηννά στηρίξωαΰτό έπί σειράς πα
ραδειγμάτων, άφοοώντων βασικά 
είδη διατροφής. Τό άποτέλεσμα 
αύτά είναι άπολύτως φυσικόν δε 
δομένου δτι έπιδοτεΐται ή εισάγω 
γή σχεδόν δλων τών τροφίμων. Έφ’ 
δσον λοιπόν οΰτε διά τά είσαγό 
μένα οΰτε διά τά έν τή χώρα πα 
ραγόμένα τρόφιμα ύπάρχει οίκο 
νομικός παράγων προκαλών αϋξη 
σιν τών τιμών αύτών, ήτο . άπολύ 
τως φυσικόν νά μή σημειωθή ύπερ 
τίμησις, έφ’ δσον παραγωγή κα 
έμπόριον δέν ήθέλησαν νά αισχρό 
κερδήσουν, ή δέ αγορανομία έδρα 
σε κατά τρόπον άριστον, ώστε νά 
πατάξη τάς όλίγας περιπτώσεις 
αισχροκέρδειας.

Τά ανωτέρω, ώς πρός τό δεύτε
ρον μέρος τούέρωτήματός σας, ά- 
ποδεικνύει δτι" ώς πρός τά άνωτέ- 
ρω είδη ό νόμος τής άντικαταστά- 
σεως θά λειτουργήση άπροσκό- 
πτως.

Τά επίπεδα τών τιμών
—Αί διαμορφωθεΐσαι τιμαί, θά κρατη

θούν είς τά σημερινά των έπίπεδα ; 
— Είς τό έ ρώτημα τούτο, είπεν 

ό κ. Άβέρωφ,άπαντώ καταφατικώς. 
Είναι φανερόν δτι άν κρίνωμεν συ- 
νολικώς τό ζήτημα μερικοί τιμαί 
τροφίμων Θά υψωθούν κατά τι, έφ’ 
δσον αφορούν είσαγόμενα καί μή 
Επιδοτούμενα είδη. Άλλά πολλά 
άπό αύτά τά είδη είσάγονται . έκ 
χωρών αί όποιοι ύπετίμησαν καί 
αύταί τό νόμισμά των κατά τοιου- 
τον τρόπον, ώστε ή σημερινή σχέ- 
σις τής δραχμής μέ αύτά ολίγον, 
Ελάχιστα, ή καί ούδόλως νά δια- 
φέρη άπό τήν παλαιάν σχέσιν. ’Ε
πίσης δι' άλλα είδη σημειοϋ'ίαι 
πτώσις τών τιμών είς τό έξωτερι 
κόν (π.χ, σίδηρος κ.ά.). Ούτως ώσ
τε ή ύποτίμησις αυτή ν’ άντισταθ- 
μίζθ έν μέρος ή καί πλήρως τήν 
ύπερτίμησιν τοΰ νομίσματος. Έάν 
είς ταΰτα προσθέσετε δτι λ άγω 
τών πλουσίων καί συγχρόνων Εσο
δειών Ελαίου, βάμβακος καί όρύ-
VWWMVWWWHVWWWVWWW.
Λόϋδ άπαιτεΐται ή κα τα βολή^με γ ά- 
λου χρηματικού ποσού εις τό ίδρυ
μα.. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνον 
διά τό ποσόν τό όποιον έχει υπο
γράψει, υπάρχει έν τούτοι; καί είδι- 

| κή πρόβλεψις διά περίπτωσιν μέ
λους άδυνατούντος νά εκπλήρωσή 
τάς υποχρεώσεις του, * δπερ δμως 
δέν συνέβη ποτέ έως σήμερα.

Είς τά κεντρικά γραφεία χόρι
ο κεται επίσης καί δ περίφημος κώ
δων Λουτίν, ένα ένθύμιον άπό τήν 
ομώνυμον φρεγάδα ή οποία εβυθι- 
σθη τό 1799, ενώ μετέφερε χρυ
σόν αξίας 1 εκατομμυρίων λιρών. 
Τό πλοιον αυτό είχε άσφαλισθή είς 
τον Λόϋδ, ή δέ ζημία ήτο μεγάλη, 
έν τούτοι; δ οργανισμός έπλήρω- 
σε τήν άποζημίωσιν. Σήμερον δ κώ
δων Λουτίν ηχεί δσάκις πρόκειται 
νά άναγγελθοΰν σημαντικά νέα (ά- 
πώλεια πλοίων, εμφάνισις άπολε- 
σθέντος σκάφους κλπ.)

Πλήν τής αιθούση; διά συνεδριά
σεις καί τής βιβλιοθήκης, δ οργανι
σμός διαθέτει καί πλήρες τυπογρα- 
φεΐον, τό όποιον εκδίδει δύο ήμε- 
ρησίας καί τρεις εβδομαδιαίας εφη
μερίδας, αί δποιαι δίδουν δλα τά 

] ναυτικά νέα.

Αί έποχιακαΐ υπερτιμήσεις
ζης. έ’χομεν ήδη μίαν πτώσιν τών 
τιμών τούτων, άντιλαμβάνεσθε δια- 
τί άν καί θά σημειωθή Ελαφρά ΰ- 
ψωσις είς μερικά είδη, συνολικώς 
τό γενικόν Επίπεδον τών τιμών τρο
φίμων πρέπει νά διατηρηθή. Εκτός 
άπροβλέπτων γεγονότων, άπολύτως 
σταθερόν.

θα σημειωθούν υπερτιμήσεις;
—Τά ύποοιηοιξόμενα, δτι αί τιμαί τών

τροφίμων ανέρχονται ή θ’ άνέλθουν
τούς προσεχείς μήνας είναι βάσιμα
ή δχι. Καί διατί:

Ή άπάντησις τού κ. Άβέρωφ ήτο 
ή άκόλουθος:

— Δέν άποκλείεται νά σημειω
θούν έποχιακαΐ υπερτιμήσεις τρο
φίμων ή άλλων ειδών (π.χ. είς τά 
αύγά καί τά καυσόξυλα τόν χειμώ
να) ή άπρόβλεπτοι υπερτιμήσεις, 
λόγω ύψώσεως τιμών είς τό Εξω
τερικόν. ’Εξ δσων δμως σήμερον 
δυνάμεθα νά προβλέψωμεν, δέν νο
μίζω δτι δύναται νά γίνη λόγος 
περί υπερτιμήσεως τών τροφίμων 
είς προσεχείς μήνας. Έάν δέ διά 
τής Ερωτήσεώς σας Εννοείτε τά λε
γάμενα ύπό τινων σχετικώς μέ τό 
ελαιον, δτι Ενδέχεται νά ύπερτιμη- 
θή μετά Ικανόν άριθμόν μηνών, δι
ότι τούτο θά συγκεντρωθή άπό με- 
γαλοπαραγωγούς, Εμπόρους καί ά 
ποταμιευτάς, άπαντώ δτι θεωρώ 
τούτο δλως άπιθανον. Ή Εσοδεία 
προμηνύεται τοιαύτη, ώστε νά κα- 
λύψη τάς άνάγκας τής καταναλώ- 
σεως κατά τά 3] 4 εως 4)5, έπί μίαν 
διετίαν. Ανάλογος Εσοδεία άναγ- 
γέλλεται άπό δλας σχεδόν τάς Ε
λαιοπαραγωγούς χώρας. Αί δυνα
τότητες Εξαγωγής έλαιολάδου άπό 
δλας αύτάς τάς χώρας είναι λίαν 
μειωμέναι διότι τό σπορέλαιου παγ- 
κοσμίως άντικαθιστά συνεχώς πε
ρισσότερον τό Ελαιόλαδου. Τό 
Κράτος έξ_ άλλου θά διάθεση όπωσ 
δήποτε ενά άπόθεμαέλαιολάδου,καί 
θά Εχη πάντοτε τήν εύχέρειαν νά 
είσάγάγη σπορέλαιου ή καί έν α
νάγκη Ελαιόλαδου. Έφ’ δσον λοι
πόν τό Κράτος θά παρακολουθή τό 
ζήτημα μέ όρθολογισμόν, δέν βλέ
πω καμμίαν πιθανότητα νά ζήσω- 
μεν ενα άκόμη δράμα Ελαίου όμοι
ου ή Εστω άνάλογον τού έφετει- 
νού.

Ό Καταμερισμός τών ευθυνών
—,Ποΐοι πταίουν διά τάς έκάστοτε ση

μείου μένας ανατιμήσεις τών ειδών
βιοτικής ανάγκης : Οί Παραγωγοί, οί
Βιομήχανοι, ή ιωμαως τό Κράτος;
Καί διατί;

—Διά νά άπαντήσω είςτό Ερώτη
μα αΰτό θά Επρεπε νά ομιλήσω διά 
συγκεκριμένος Ανατιμήσεις. Συ
νήθως-, θά εϊπω δτι πταίουν τά γε
γονότα, διότι μόνον δταν ύπάρχουν 
κατάλληλοι οικονομικοί συνθήκαι 
δύναταινά έκδηλωθή αισχροκέρδεια 
είτε παραγωγών, είτε βιομηχάνων, 
είτε Εμπόρων. Καί αύτό άκόμη τό 
Κράτος δταν αί δημιουργηθεΐσαι 
άντικειμενικαί συνθήκαι δέν του Ε
πιτρέπουν νά_εύρη ριζικάς λύσεις. 
Δέν θά άρνηθώ δτι δυνατόν νά ΰ- 
πάρχουν μικραί έπί μέρους εύθΰναι 
αρμοδίων κρατικών παραγόντων. 
Καί οί αρμόδιοι άνθρωποι είναι καί 
δυνατόν νά μή Εξευρίσκουν πάντο
τε τάς ιδεώδεις λύσεις.

Άλλά ποιος ύπεράνθρωπος θά 
ήδύνατο νά θεραπεύση τά Εξής έπί 
παραδείγματι βασικά καί Ελπίζω 
προσωρινά νοσήματα τής Ελληνι
κής οικονομίας ; α) Τήν Ανεπάρκει
αν τοΟ συναλλάγματος διά νά κα- 
λύπτωμεν πλήρως καί δλας τάς ά
νάγκας τής εισαγωγής μας. β) Τάς 
καταστροφάς τάς όποιας ΰπέστη ή 
παραγωγή μας κατά τήν κατοχήν 
καί κατά τήν διάρκειαν τής τελευ
ταίας φρενίτιδας τοΰ συμμοριτι
σμού: "Οτανήκτηνοτροφίαμας έμει- 
ώθη κατά Ενα 50ο)ο ίσως, διά τήν 
Ελλειψιν κρέατος καί γαλακτοκο 
μικών προϊόντων, φρόνιμον είναι νά 
μή άναζητήσωμεν τόν άρμόδιον 
κρατικόν παραάγοντα. Έάν τόν 
εΰρωμεν θά είναι κατά 1ο)ο ύπεύ- 
θυνος. Τά 99ο)# τής εύθύνης θά φέ
ρουν αί καταστροφαί καί ή άνε- 
•παρκεια συναλλάγματος διά τήν ει
σαγωγήν.
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ΗΝΩΜ- Π0ΛΙΤΕΙΑΙ
;'H ’Αμερικανική ’Αποστολή Οικονομι

κής Συνεργασίας μάς αποστέλλει 
τό ακόλουθον κείμενον τών δηλιό- 
σεων τοΰ Προέδρου τοΰ Συνδέσμου 
τών Βιομηχανικών Οργανώσεων 
τής ’Αμερικής κ. Φίλιπ Μούραιη, αί 
όποΐαι έγιναν κατά τήν έναρξιν 
τής ενδέκατης ετήσιας Συνελεΰσεως 
τοΰ Συνδέσμου. Ό κ. Μούραιη ε- 
ξήτασε τό θέμα τών εισαγωγών καί 
εξαγωγών ίπό εΰρύ πνεύμα. ’Ιδού 
μία εύρεΐα περίληψις τών ανακοι
νώσεων τοΰ κ. Μούραιη).

Άναπτύσσων τό Θέμα jou ό κ. 
Μούραιη έτόνισεν δτι άφ’ ής ή Ευ
ρωπαϊκή άνόρθωσις έσημείωσε πρό
οδον, αί Αμερικανικοί έξαγωγαί 
ήλαττώθησαν καί ηδξήθησαν άντι- 
θέτως αί είσαγωγαί. Παρά ταϋτα, 
προσέθεσεν οδτος, ή διαφορά με
ταξύ έξαγωγών καί εισαγωγών δέ
ον νά μειωθή ετι περαιτέρω διότι 
-τούτο άποτελεΐ επιθυμητόν σκοπόν 
δεδομένου δτι ή άμοιβαία άνάπτυ- 
ξις τοΰ δγκου τών εμπορικών συ
ναλλαγών άνά τόν κόσμον θά άνυ 
ψώση τό βιοτικόν επίπεδον δλων 
τών χωρών.

Ό ήγέτης τοΰ Συνδέσμου τών 
Βιομηχανικών ’Οργανώσεων είπε 
πρός τούς συγκεντρωμένους άντι- 
προσώπους τών 6.000 000 ώργανω- 
μένων ’Αμερικανών εργατών δτι δ 
Σύνδεσμος άντετάχθη εις ύποβλη-j 
θεΐσαν πρότασιν δπως αί 'Ηνωμέ-j 
ναι Πολιτεϊαι θέσουν ώς προκαταρ
κτικόν δρον πόσης παροχής βοή
θειας πρός τάς χώρας τής Ευρώπης 
βάσει τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ, τήν 
ύποχρέωσίν των νά αγοράσουν έξ , 
Ηνωμένων Πολιτειών ώρισμένα 
πλεονάζοντα προϊόντα. Τοιοΰτος δ | 
ρος, είπεν ό κ. Μούραιη, θά μετέ
βαλλε τόν κύριον σκοπόν πού έπι- 
διώκει τό Σχέδιον Μάρσαλ.

Ό κ. Μούραιη άνέφερεν επίσης 
δτι ό Σύνδεσμος Βιομηχανικών ’Ορ
γανώσεων άντετάχθη εις έχδηλω- 
θεΐσαν τάσιν άποκλεισμοΰ άπό τής 
παροχής πιστώσεων έκ τοΰ Σχεδίου 
Μάρσαλ εις τήν Κυβέρνησιν τής 
Μεγάλης Βρεταννίας καί άλλων ερ
γατικών Κυβερνήσεων αίτινες προέ- 
βησαν εις έθνικοποίησιν τών βασι
κών βιομηχανιών των καί ύπήγαγον 
τήν λειτουργίαν των ύπό κρατικόν 
έλεγχον. Ή πρότασις αυτή, είπεν 
ό κ. Μούραιη, χαρακτηρισθεΐσα όρ- 
θώς ύπό τής πλειοψηφίας τοΰ Κογ- 
κρέσσου ώς «έσκεμμένη προσπά
θεια άναμίξεως εις ζητήματα έσω- 
τερικής πολιτικής τών δημοκρατι
κών κρατών» κατεψηφίσθη ΰπ’αΰτοΰ· 

Ό κ. Μούραιη ΰπεσχέθη ένίσχυ- 
σιν τών έλευθέρωνΒρεταννικών καί 
Γαλλικών έργατικών ένώσεων έν τή 
προσπαθεία των πρός έπίτευξιν ά· 
ξιολόγων οικονομικών επιδιώξεων 
καί διεβεβαίωσεν έκ νέου περί τής 
προθέσεως τοΰ Συνδέσμου δπως ύ· 
ποστηρίξη τό τέταρτον σημεΐον τοΰ 
Προγράμματος τοΰ Προέδρου Τρού- 
μαν.

Ό Σύνδεσμος Βιομηχανικών ’Ορ
γανώσεων θά υποστήριξή τά ση
μεία έκεϊνα τοΰ Προγράμματος τά 
όποια άποβλέπουν εις τήν ένίσχυ- 
σιν τών πληθυσμών τών κάθυστε 
ρημένων περιοχών, θά άντιταχθή 
όμως έναντίον πάσης προσπάθειας 
δπως καταστή τούτο πρόγραμμα 
οικονομικής έκμεταλλεύσεως.

«Ή Ευρώπη άνορθοΰται μέ τήν 
’Αμερικανικήν βοήθειαν», είπεν ό κ. 
Μούραιη. Τό έπιτυχές τέλος του 
προγράμματος δέν είναι σαφώς έν 
δψει, πλήν δμως εκατομμύρια μι
κρών έπιτυχιών προστίθενται συνε
χώς. Αί μικροί αδται έπιτυχίαι εί
ναι άποτέλεσμα τής κοινής προσ 
παθείας τών έργαζομένων μέσω 
τών ένώσεών των.

Ό κ. Μούραιη έτόνισε τήν άνάγ- 
κην συνεχούς άγώνος τών έργαζο
μένων όλου τοΰ κόσμου. "Q άγων 
οδτος διεξάγεται «είτε μέσφ συλ
λογικών συμβάσεων, είτε μέσφ πο
λιτικής καί νομοθετικής δραστηριό
τητας, είτε πολλάκις διά τής συνερ 
γασίας ή άκόμη καί τής διαμάχης 
Ακόμη καί εις τήν περίπτωσιν τών 
Ηνωμένων Πολιτειών, όπου ΰπάρ 
χει πολύς πλούτος καί «πλεονά
σματα», αί ενώσεις έξακολουθοΰν 
πάντοτε τόν άγώνα διά τήν βελτίω- 
σιν τών δρων διαβιώσεως—άγώνα 
δστις εις τάς χώρας τής Δυτικής 
Εύρώπης παρέχει πολλάς έλπίδας 
έπιτυχίας. χάρις εις τήν έκ τού 
σχεδίου Μάρσαλ βοήθειαν».

Περαίνων έπετέθη κατά τοΰ κομ
μουνιστικού στοιχείου, κατάγγει
λα ς «τήν άντιδραστικήν τακτικήν έ- 
κείνων, οΐτινες άρνοΰνται νά υπο

στηρίξουν τήν πολιτικήν μας καί 
δέν έχουν έμπιστοσύνην εις τά δη
μοκρατικά μας κίνητρα, τών όποιων 
δέ τά συμφέροντα καθορίζονται 
ύπό δυνάμεων καί πολιτικών ομά
δων έκτος τής συνδικαλιστικής μας 
κινήσεως».

ΝΙΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
Ή Κυβέρνησις ’’Αττλη είχε δια

κηρύξει δτι μετά τήν έθνικοποίησιν 
τών άγγλικών βιομηχανιών θά έπήρ 
χετο πτώσις τών τιμών. Συνέβη δ
μως άκριβώς τό άντίθετον, άν κρί- 
νωμεν άπό τούς άριθμούς πού πα
ρέχει μία σχετική στατιστική : Ή 
έθνικοποίησις τής παραγωγής τών 
γαιανθράκων έγινε τήν ΐην ’Ιανουά
ριου 1947. Τόν Σεπτέμβριον τού 
ίδιου έτους ή τιμή των ηύξήθη 4 
σελλίνια κατά τόννον καί τήν Ιην 
’Ιανουάριου 1948 έπήλθε νέα ύπερ- 
τίμησίς των κατά 2 σελλίνια. Ή 
έθνικοποίησις τής ήλεκτροπαραγω- 
γής έγινε τόν ’Απρίλιον παρελθόν
τος έτους. Μετά δίμηνον ή τιμή 
τοΰ ρεύματος ηύξήθη κατά 40-50ο)ο. 
Τό αύτό συνέβη βραδύτερον καίμέ 
τό άεριόφως, τού όποιου ή παρα
γωγή έθνικοποιήθη κατά τόν παρελ 
θόντα Μάϊον. Ή τιμή του ηύξήθη 
πολύ πρό τής ύποτιμήσεως τής λί
ρας.

Εντός διετίας ή έθνικοποίησις 
τής βιομηχανίας γαιανθράκων καί 
ή έκμετάλλευσις τών έναερίων με
ταφορών παρουσίασαν έλλειμμα 
44 έκατουμυρίων ’Αγγλικών λιρών, 
ή δέ έκμετάλλευσις τών σιδηροδρό 
μων έλλειμμα 20 έκατομ. λιρών.

— Ό Βρεττανός Πρωθυπουργός κ. 
“Αττλη άπευθυνόμενος πρό ήμερών 
πρός τό Ναυτικόν Έπιμελητήριον 
τού Ηνωμένου Βασιλείου, άνεφέρ- 
θη εις τήν Βρεττανικήν πρωτοβου
λίαν τής προωθήσεως τού Ελευθέ
ρου παγκοσμίου έμπορίου καί είπε 
τά εξής -. Ώς μέλη του ’Οργανισμού 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργα
σίας καθωδηγήσαμεν άλλα κράτη 
εις τήν άρσιν περιορισμών τού Ευ
ρωπαϊκού έμπορίου. Άνηγγείλαμεν 
ήδη τήν άρσιν ουσιώδους μέρους 
τών περιορισμών εισαγωγής. Ύπάρ 
χουν ένδείξεις δτι καί άλλαι χώροι 
άκολουθοΰν τό παράδειγμά μας. 
’Εάν αί έλπίδες μας διαψευσθοΰν 
θά πρέπει ν’ άναθεωρήσωμεν τάς 
πράξεις μας, άλλά θά ήθέλαμεν 
νά μήν υπάρχουν άδικαιολόγητα εμ
πόδια εις τάς είσαγωγάς μας άπό 
χώρας μέ τάς όποιας δέν εύρισκό- 
μεθα εις δυσκολίας δσον άφορά τό 
ίσοζύγιον τών πληρωμών.

— Ή Εταιρεία Χαλιών καί Ύφα 
σμάτων Γκρέϋ έν Λονδίνω διαθέτει 
τήν ώραιοτέραν αίθουσαν έκθέσε- 
ως εις τήν οποίαν έπιδεικνύει, διά 
τούς ’Αμερικανούς κυρίως άγορα- 
στάς, χαλιά, στόφες έπιπλώσεων, 
ύφάσματα βαμβακερά, λινά, ράγιάν, 
μάλλινα καί λοιπά συναφή έμπο- 
ρεύματα.

Τά χαλιά είναι στρωμένα στό 
πάτωιια ένώ μέσα σέ άσπρες βιτρί- 
νες έκτίθενται ώραιότατα τραπε 
ζομάνδηλα, ύφάσματα φορεμάτων 
καί μανδήλια άπό ιρλανδικό λινό.

Δείγματα υφασμάτων έπιδεικνύ- 
ονται κατά μικρά διαλείμματα έ- 
πάνω σέ φωτεινούς τοίχους. Βλέ
πει κανείς θαυμάσιες μάλλινες κου
βέρτες, μονοκόμματα «καρέ» μέ πε
ρίφημα περσικά σχέδια καί χρώ
ματα, διάφορα μάλλινα καί πλεκτά 
ύφάσματα.

Εις τήν Εταιρείαν Γκρέϋ έχουν 
συγχωνευθή 15 έργοστάσια, τά ό
ποια συνεισέφερον τάς τεχνικός 
γνώσεις καί τάς ιδέας των καί τό 
άποτέλεσμα ύπήρξεν ή παραγωγή 
μερικών έκ τών άνωτέρων, εις ποιό 
τητα, βρεττανικών έμπορευμάτων.

— Ή έγχρωμος τηλεόρασις άνα- 
πτύσσεται σήμερον εις τήν Βρετ- 
τανίαν μέ τήν προϋπόθεσιν νά χρη 
σιμοποιηθή δι’ έμπορικούς σκο
πούς. “Αν καί έπί τοΰ παρόντος πε 
ριορίζεται εις μικρόν κλίμακα, έν 
τούτοις τό νέο αύτό σύστημα έχει 
πολλές άμεσες χρησιμοποιήσεις, εί· 
δικώς δέ εις τό έκπαιδευτικόν καί 
ιατρικόν πεδίον καί εις τό έμπό- 
ριον.

θα είναι δυνατόν σήμερα π.χ. δΓ 
ένα μεγάλο κατάστημα νά κάμη 
μίαν έγχρωμον έπίδειξιν μόδας ταύ 
τοχρόνως εις κάθε τμήμα καί εις 
δλας τάς προθήκας του. Τό σύστη
μα αύτό ύπόσχεται πολλά καί διά

τόν έλεγχον τών βιομηχανιών. Ό 
διευθυντής ενός μεγάλου έργοστα^- 
σίου θά δύναται νά παρακολουθή 
τήν έργασίαν πού γίνεται εις κάθε 
τμήμα τή βοήθεια μιας συσκευής 
μέ όθόνας. “Ολαι αόταί αί ίδέαι, 
καί πολλαί άλλαι, είναι τελείως 
κατορθωτοί.

Ή συσκευή εργάζεται έν πλήρει 
συγχρονισμό) καί διά τής περιστρο
φής έγχρώμων φίλτρων τόσον εις 
τόν πομπόν δσον καί εις τόν δέ
κτην δίδει 50 εικόνας καιά δευτερό- 
λεπτον.

— Αί Αύτοκρατορικαί ΧημικαίΒιο- 
μηχανίαι τής Σκωτίας ίδρυσαν τε
λευταίως εις τό Ούΐλτον τού Γιόρ- 
κασαΐρ ένα νέον χημικόν έργοστά- 
σιον, τό όποιον, δταν συμπληρω- 
θή, θά είναι τό μεγαλύτερον καί 
πλέον σύγχρονον εις δλον τόν κό
σμον. Τό έργοστάσιον αύτό θά πα· 
ράχη χημικά προϊόντα έξαγόμενα 
άπό τό πετρέλαιον, ήτοι: 37.5 0.000 
χαλλόνια βενζίνης υψηλού βαθμού 
διϋλίσεως έτησίως. Επίσης μία συ
νεχή σειρά ειδών έκ πλαστικής ύ
λης, ή δέ κατασκευή καυστικής πο
τάσας καί υδρογόνου θά έξοικονο- 
μήση 10,000 000 δολλάρια πού έξο- 
δεύονται έτησίως διά τήν εισαγω
γήν τών πρώτων αυτών υλών.

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ή Ισπανία δέν στερείται πρώ

των υλών. Μειονεκτεΐ δμως πολύ 
άπό άπόψεως βιομηχανικής έξαρ- j 
τήσεως. Ή έλλειψις τεχνικών έφο- ' 
δίων ύπεχρέωνε τήν Ισπανίαν νά 
έξάγη άκατέργαστα προϊόντα καί 
νά διαθέτη τό συνάλλαγμα πού 
τής άπέφεραν διά τήν άγοράν ξέ
νων κατειργασμένων ειδών.

Ό έμψύλιος πόλεμος καί κατόπιν 
ό παγκόσμιος είχαν περιορίσει 
τάς είσαγωγάς καί έξαγωγάς τής 
Ισπανίας. Ό Φράνκο έπεδίωξε τό 
τε νά έξασφαλίση εις τήν χώραν 
του αύτάρκειαν, εις τρόπον ώστε 
νά παύση έξαρτωμένη έξωθεν διά 
τήν κάλυψιν τών καταναλωτικών 
άναγκών της. “Εγινε συστηματική 
προσπάθεια διά τήν κατά τό δυνα
τόν συμπλήρωσιν τοΰ βιομηχανι
κού έξοπλισμού τής Ισπανίας. Δε
δομένου δτι ή χώρα έστερεϊτο συ
ναλλάγματος ώς έκ τού δτι αί οι
κονομικοί της σχέσεις μέ τό έξω- 
τερικόν είχαν περιορισθή εις τό έ- 
λάχιστον, ό Φράνκο έμελέτησε προ
σεκτικά τάς μεθόδους τού Δόκτο- 
ρος Σάχτ καί έπωφελήθη τών δι
δαγμάτων πού παρείχαν. Τούτο ει- 
χεν ώς άποτέλεσμα: 1) Ν’ άποφευ- 
χθή ό πληθωρισμός. 2) Νά μή αύξη- 
θή τό Δημόσιον χρέος τής Ισπα
νίας, τό όποιον παραμένει μικρό- 
τερον άπό δλον σχεδόν τών άλ
λων χωρών. Τό διπλοΟν αύτό άγα- 
θόν άποτέλεσμα έπετεύχθη ύπό 
τοΰ Εθνικού Βιομηχανικού Ινστι
τούτου, δηλαδή τού ισπανικού κρα
τικού οργανισμού, πού διευθύνει ό 
προσωπικός φίλος τοΰ Φράνκο, κ. 
Σαουνκέζ. Ό έν λόγω οργανισμός 
κατέστρωσεν ένα σχέδιον βιομηχα
νικού έξοπλισμού, ιδρυσεν εταιρίας 
τών οποίων είχε τόν οικονομικόν 
έλεγχον ώς_έκ τοΰ δτι έξησψάλισε 
τό 51, ο)ο τών μετοχών των καί τέ
λος έμερίμνησενοΰτως ώστε τό με
γαλύτερον μέρος τοΰ ξένου συ
ναλλάγματος νά διατίθεται δΓ έπι- 
χειρήσεις έξαρτωμένας άπό αύτόν. 
Ή έφαρμογή τού σχεδίου τού ’Ε
θνικού Βιομηχανικού Ινστιτούτου 
προεκάλεσε συναγωνισμόν μέ τάς 
ιδιωτικός βιομηχανίας σκληρόν δΓ 
αύτάς, καί έντόνους έπικρίσεις τών 
κεφαλαιοκρατικών κύκλων, έναντί
ον αύτής τής μακροπροθέσμου οι
κονομικής πολιτικής. Παρουσιάζε- 
το έτι πλέον τρωτή, δεδομένου δτι 
έπρόκειτο περί σχεδίουτεχνικοΰ έ- 
ξοπλισμοΰ, τού όποίου τά άποτε- 
λέσματα δέν ήμποροΰν νά γίνουν 
άμέσως αισθητά.

Τό ’Εθνικόν Βιομηχανικόν Ίνστι- 
τοΰτον, ίδρυσε τεράστια διυλιστή
ρια πετρελαίων τά όποια έγκατέ- 
στησεν εις τήνΚαρθαγένην.Τό 51 ο)ο 
τών μετοχών εύρίσκεται εις χεϊρας 
τοΰ κρατικού αύτοΰ ισπανικού όρ- 
γανισμοΰ. Τό 24 1)2 τοΐς έκατόν έ- 
λέγχεται ύπό ισπανικής έταιρίας 
πετρελαίων καί τό άπομένον 24 1)2 
τοΐς έκατόν εύρίσκεται εις χεϊρας 
τής άμερικανικής έταιρίας «Καλλι 
φόρνιαΤεξάς*Οϊλ».Τά μεγάλα αύτά 
διυλιστήρια θά δύνανται όσονού- 
πω νά άποδίδουν ποσότητας ύπερ- 
τέρας τών άναγκών τής Ισπανίας, 
δηλαδή θά διϋλίζουν καί πετρέλαια

διά λογαριασμόν τής ’Αμερικής, 
ή όποια καί θά τά έπανεξαγάγη 
εύκολώτερα εις τήν Ευρώπην. Τά 
κέρδη τής Ισπανίας καί ταυτοχρό- 
νως αί οίκονομίαι της εις δολλάρια 
θά είναι θετικά.

Μία άλλη σημαντική βιομηχανική 
έπιχείρησις τήν οποίαν έδημιούρ- 
γησε τό Εθνικόν Βιομηχανικόν Ίν- 
στιτοΰτον είναι ή «Πονφερράντα». 
νοτίως τών Άστουρίων. Ό οργανι
σμός αότός θά συντελέσπ αίσθη 
τώς εις τήν έξασφάλισιν αυτονομί
ας τής 'Ισπανίας καί δσον άφορά 
τήν παραγωγήν χάλυβος.

Πάντως έπί τού παρόντος ή χώ
ρα έξακολουθεΐνά έξαρτάται άπό 
τό έξωτερικόν διά τήν προμήθειαν 
τοΰ άναγκαιοΰντος εις αύτήν τρο
χαίου ύλικού καθώς έπίσης τών ει
δών ήλεκτροβιομηχανίας.

Κατά συνέπειαν τό οικονομικόν 
πρόβλημα τής 'Ισπανίας έγκειται 
εις τήν δημιουργίαν σχέσεων μέ 
τάς χώρας τάς περισσότερον έξει- 
λιγμένας βιομηχανικώς, ούτως ώ
στε νά έπίτύχη τόν πλήρη έφοδια- 
σμόν τής βαρείας βιομηχανίας της 
μέ τά μηχανήματα καί έργαλεΐα 
τών οποίων στερείται. Μέ άλ 
λας λέξεις ή "Ισπανία έχει άνάγκην 
συναλλάγματος. Τά δολλάρια τά 
όποια διαθέτει είναι άνεπαρκή. ’Έ
χει πολλάς άγγλικάς λίρας κλή- 
ριγκ άλλ’ ή χρησιμοποίησίς των 
δέν είνε ευχερής. Διά τούς προανα- 
φερθέντας λόγους αί Ηνωμένοι 
Πολιτεϊαι έκδηλώνουν ιδιαίτερον 
ένδιαφέρον διά τήν 'Ισπανίαν. Αύτη 
άποτελεΐ διά τήν ’Αμερικήν μίαν 
πελάτιδα χάριν τής οποίας άναμ- 
φΐβόλως οί οικονομικοί κύκλοι τών 
'Ηνωμένων Πολιτειών θά εϋρουν 
τόν τρόπον νά υπερνικήσουν τά ύ· 
φιστάμενα πολιτικά έμπόδια.

“Οσον διά τήν Δυτικήν Γερμανί

αν, κατά πάσαν πιθανότητα, θά έ§ 
παναρχίση λίαν προσεχώς τάς άν- 
ταλλαγάς της μέ τήν 'Ισπανίαν.

ΙΑΠΩΝΙΑ
Ό ’Αμερικανός τραπεζίτης ’Ιω

σήφ Ντόντζ, ειδικός άπεσταλμένος 
τού Προέδρου Τρούμαν, μετέβη κα'. 
πάλιν εις τήν ’Ιαπωνίαν, δπου ό 
στρατηγός Μάκ “Αρθουρ τού έζή- 
τησε νά έτοιμάση τόν προϋπολ: - 
γισμόν τής χώρας διά τό 1951. Πο. 
ραλλήλως πρός αυτήν τήν έπίστ 
μον άποστολήν τού κ. Ντόντζ, 
αρμόδιοι κύκλοι φρονούν δτι ό Α
μερικανός τραπεζίτης θά ΰποδείδι 
τήν άνάγκην λήψεως μέτρων διάνα 
αυξηθούν αί ’Ιαπωνικοί έξαγωγα., 
αί όποΐαι συνεπεία τής ύποτιμήσ. 
ως τής άγγλικής λίρας είχον πα
ρουσιάσει άνησυχητικήν μείωσιν.Λέ 
γεται δτι μεταξύ τών σχετικών μέ
τρων θά υποδειχθή εις τήν Ιαπω
νικήν Κυβέρνησιν ή ΰποτίμησις τοΰ 
γιέν έναντι τοΰ δολλαρίου κα- 
15-20ο]ο. Κατά δεύτερον λόγον, οί 
’Αμερικανοί θά υποδείξουν εις τούς 
’Ιάπωνας τήν άνάγκην αύξήσεως 
τών παρεχομένων εις τάς έξαγωγι- 
κάς βιομηχανίας κρατικών έπιχορη- 
γήσεων.

Προβλέπεται δτι ή νομισματική 
καί ή οικονομική πολιτική μεταβο
λή τής Ιαπωνίας θά προκαλέση 
άμεσον άντίδρασιν τού Λονδίνου, 
δεδομένου δτι οίαδήποτε ύποτίμη- 
σις τού ’Ιαπωνικού νομίσματος θά 
έχη ώς άποτέλεσμα τήν αϋξησιν 
του συναγωνισμού μεταξύ τών άγ- 
γλικών καί τών ιαπωνικών προϊόν
των εις τάς άγοράς τής “Απω ’Α
νατολής, τής "Ανατολικής ’Ασίας 
καί τών ’Ινδιών.

ΣΥΝΗΑΘΕΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Εις τήν αίθουσαν τοΰ ’Εμπορικού 
καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου ή- 
ρχισεν άπό τής Κυριακής τό Α’ Πα
νελλήνιον Συνέδριον τοΰ Έξαγωγι- 
κοΰ ’Εμπορίου. Παρέστησαν οί αρχη
γοί τών κομμάτων κ.κ. Γονατας καί 
Ζέρβας, ό Υπουργός τής ’Εθνικής 
Οικονομίας κ. Μαύρος, οί βουλευταί 
κ.κ. Κ. Μακκάς, Π. Κάντζιας καί 
Μπέης Άντωνόπουλος, εκπρόσωποι 
τού οικονομικού κόσμου τής χώρας 
καί αντιπρόσωποι τών έξαγωγέων 
όλης τής "Ελλάδος.

Έν άρχή ό κ. Έλευθ. Παυλίδης 
μέλος τής οργανωτικής επιτροπής ά- 
ποτελουμένης καί έκ τών κ.κ. Άση- 
μακοπούλου καί Βιτσενζάτου,, έχαι- 
ρέτισεν τούς Συνέδρους καί ,έξέθεσε 
τούς λόγους τής συγκλήσεως τού 
Συνεδρίου. Άνέφερεν τήν θέσιν τοΰ 
έξαγωγικοΰ μας έμπορίου μετά τήν 
άπελευθέρωσιν καί τάς εξελίξεις τάς 
όποιας ελαβεν τούτο κατά τά τελευ
ταία έτη. Έξέφρασεν τήν ευγνωμο
σύνην τοΰ έξαγωγικοΰ κόσμου πρός 
τόν ’Εθνικόν Στρατόν καί άπέτισεν 
φόρον τιμής πρός τούς νεκρούς ήρω- 
ας είς μνήμην τών όποιων έτηρήθη ε
νός λεπτού σιγή. Ό κ. Παυλίδης ά
νέφερεν δτι ό έξαγωγικός κλάδος ύ- 
πέστη τήν μεγαλυτέραν καταστροφήν 
έξ δλων τών κλάδων τής Οικονομίας 
μας/ό δέ κρατικός παρεμβατισμός 
έπέφερεν νέκρωσιν τού έξαγωγικοΰ 
έμπορίου.

ΟΙ έξαγωγεϊς δμως εργαζόμενοι 
δραστηρίως κατώρθωσαν νά έπανα- 
συνδέσουν τούς εμπορικούς δεσμούς 
τής χώρας μέ τάς άλλας χώρας καί 
νά δημιουργήσουν νέας άγοράς. "Ε
άν μάλιστα τό κράτος άπέφευγε τόν 
έπιζήμιον καί άστοχον παρεμβατι
σμόν άσφαλώς οί δεΐκται τοΰ έξα- 
γωγικοΰ μας έμπορίου θά εύρίσκο- 
ντο εις υψηλότερα επίπεδα.

Έν συνεχεία ό κ. Παυλίδης άνέ
φερεν τά ύπομνήματα καί τά διαβή
ματα πρός λύσιν τών έξαγωγικών 
μας προβλημάτων τά όποια δμως 
δέν είσηκούσθησαν. "Υπεύθυνοι είναι 
ή Κυβέρνησις καί οί κατά καιρούς 
άρμόδιοι ύπουργοί. Καταλήγων ηϋ- 
χήθη εύόδωσιν τών έργασιών τού 
Συνεδρίου.

Ό Λόγος τοΰ κ. Υπουργού
Ώμίλησεν άκολούθως ό ύπουργός 

τής Εθνικής Οικονομίας κ. Μαύρος 
δστις έχαιρέτησεν τό Συνέδριον έκ 
μέρους τής Κυβερνήσεως καί είπεν 
δτι τούτο γίνεται έπικαίρως λόγω 1)

τής νομισματικής άναπροσαρμογής*
2) τής τεθείσης βάσεως περί καταργή- 
σεως ιών ιδιωτικών ανταλλαγών καί
3) τής διεθνώς παρατηρούμενης τά- 
σεως περί ελευθερίας τοΰ έμπορίου

Έτόνισεν τήν σημασίαν τού έξω- 
τερικού μας έμπορίου καί είπεν δτι 
ό παρεμβατισμός ύπήρξεν άνάγκη 
λόγω τής έλλείψεως τών προϊόντων 
τού έξωτερικού. ’Ήδη δυνάμεθα ν’ 
άκολουθήσωμεν πολιτικήν πλέον έ- 
λευθέραν λόγω τής τροπής τής διε
θνούς καταστάσεως. Εις τό μέλλον 
τό κράτος θά αρη τά έμπόδια, οί έ- 
ξαγωγεϊς δμως πρέπει νά άποδυθοϋν 
είς τόν διεθνή άνταγωνισμόν μέ τάς 
ίδιας των δυνάμεις βελτιούντες τάς 
έξαγωγάς. Ή Κυβέρνησις θεωρεί τάς 
ίδιωτικάς άνταλλαγάς ώς τό καρκί
νωμα τής Εθνικής Οικονομίας μας 
τό όποιον έμφανίζεται είς έποχάς οι
κονομικής άνωμαλίας. ’Ήδη δέν είναι 
δυνατόν ούτε σκέψις νά γίνη περί 
τοΰ θεσμού τών ιδιωτικών άνταλλα- 
γών, αί όποΐαι έξηυτέλισαν τά ελ
ληνικά προϊόντα είς τό έξωτερικόν 
καί ύψωσαν τάς τιμάς. Ή Κυβέρνη- 
σις είπεν, θά έπιτρέψη είσαγωγάς 
μέ κρατικόν συνάλλαγμα δλων τών ει 
δών τά όποια είσήγοντο μέ ίδιωτι
κάς άνταλλαγάς. Συνέπεια θά' είναι 
ή πτώσις τών τιμών.' Ή Κυβέρνησις 
πάντως θά υίοθετήση τάς προτάσεις 
τοΰ Συνεδρίου αί όποΐαι παρουσιά
ζουν δυνατότητα έφαρμογής.

Ό εμπορικός Κόσμος
Ακολούθως ώμίλησεν ό πρόε

δρος τοΰ ’Εμπορικού καί Βιομηχανι
κού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Α. 
Πουλόπουλος δστις έτάχθη ύπέρ τής 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας καί έναντίον 
τού παρεμβατισμού.

Έν συνεχείαό κ. Π. Κάντζιας πρό
εδρος τοΰ Εμπορικού καί Βιομηχα
νικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ά- 
παντών είς τόν Υπουργόν Εθνικής 
Οικονομίας κ. ΜαΟρον, έκφράζει τήν 
πικρίαν καί τό παράπονον τού έξα- 
γωγικοΰ κόσμου διότι ό όσκηθείς 
κρατικός παρεμβατισμός έξετράπη 
καί κατέστη παρεμβατισμός, δΓ αύ
τόν τούτον τόν παρεμβατισμόν δστις 
άπενάρκωσεν καί έξαθλίωσεν τό έξα- 
γωγικόν έμπόριον διά τού συστήμα
τος τών ιδιωτικών άνταλλαγών.

Μετά ταϋτα έπηκολούθησεν ό 
καταρτισμός τοΰ προεδρείου τού Συ
νεδρίου έκ τοΰ κ. Π. Βουρλούμη ώς 
έπιτίμου Προέδρου καίτών κ. κ. Παυ
λίδη άντιπροσώπου Αθηνών, Ζωτιά-



ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ί

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ Υ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δυο πρώτοι ύλαι πού διαδραμα- 
;ουν βασικόν ρόλον εις τήν οικο- 

" ίον τής χώρα; μας καί απαιτούν 
ύπολογίσιμον δαπάνην συ

ναλλάγματος, είναι—άναμφισβητή- 
r%·—τά υγρά καί στερεά καύσιμα,

' πετρέλαιον μέ τά υποπροϊόντα
καί δ γαιάνθραξ μέ τά έξ αύ- 

f παράγωγα. Καί διά τάς δύο αύ- 
■ -g κατηγορίας καυσίμων έξαρτώ- 
Ήα από τό εξωτερικόν.

/,Ι ΑΝΘΡΑΚΕΣ
I:■ ‘■'Προπολεμικός αί εισάγωγαί γαι- 

•Ηράκων έστρέφοντο έτησίω; γύ- 
« "Γτών 900.000 τόννων. Τήν πο- 
c ί ητα αυτήν έπρομηθευόμεθα από 
tv’- ΐς κυρίως αγοράς : τήν Πόλω
ν- ν, τήν ’Αγγλίαν καί τήν Ι’ερμα- 
V* Πάντως είσήγομεν καί μικράς 
τ uag ποσότητας από τήν Ρωσσίαν, 
,ΓΤ Τουρκίαν καί τό Βέλγιον, σπα- 
νίως από τήν Νότιον ’Αφρικήν καί 
έτι σπανιώτερον καί εις είδικάς τι 
νας περιπτώσεις από τήν Βόρειον 
’Αμερικήν.

Από τοϋ 1936 διεζόψ ιμεν τάς 
έκ τής Σοβιετικής Ρωσσίας προμή
θειας γαιάνθρακας, ωφείλετο δέ τοΰ 
το κυρίως εις λόγους πολιτικούς. 
Πάντως, τό γαιανθρακεμπόριον ήκ- 
μαίε κατά τήν προπολεμικήν πε
ρίοδον, μέ βασικόν αυτού κέντρον 
τον Πειραιά καί ή το άπηλλαγμένον 
ατό κάθε κρατικόν παρεμβατισμόν.

Λί συναλλαγαί του διείποντο από 
τήν θεμελιώδηέμπορικήν αρχήν τής 
προσφοράς καί ζητήσεως καί ό γνώ 
ριμος παράγων τοΰ συναγωνισμού 
έκράτει τάς τιμάς εις τά αΰστηρώς 
εμπορικά πλαίσια.

Τάς συνθήκας αύτάς τοϋ ομαλού 
Ε,'Θμοΰ ήλθε νά άνατρέψη ό πόλε- 
5ς, διά τής δημιουργίας εντελώς 
ων καταστάσεων. Δηλαδή, ό γαι- 
θραξ περιήλθεν εις τήν κρατικήν 

ν^'ίμοδιότητα άφ’ ενός καί ή κατα- 
V . ι/χοσίς του άφ’ ετέρου ραγδαίωςύ- 

Ήσκελίσθη από τά υγρά καύσιμα. 
Ιεταπολεμικώς είσάγομεν μόνον 
φθ.000 τ. γαιανθράκων έτησίω;, 
γ, οι 25.000 τ. μηνιαίως.

Πηγή τής προμήθειας μας είναι 
ή ^Διζωνία. “Ολα τά φορτία γαιαν
θράκων κατά τό τρέχον έτος είναι
•«W,WlVAWWWftWiW.WWAVVW*
δη. αντιπροσώπου Θεσσαλονίκης, 
"Αλεξοπούλου Αντιπροσώπου Καλα- 
ΙώνκαίΤζο^άκη άντιπροσώπου Κρή- 
ήις ώς προέδρων καί τοΰ κ. Όρέστη 
ΓΙούλου ώς γραμματέως.

Ό κ. Βουρλούμης έχαιρέτησεν τό

t'i-έδριον εύχαριστήσας αυτό διά 
ν εκλογήν του καί έκαμε μίανί- 
σίτορικήν άναδρομήν τώνοίκονομικών 
Αναταραχών τής χώρας τονίσας τήν 

εξαιρετικήν σημασίαν τοΰ έξαγωγι- 
εφΰ εμπορίου, άφιεμένου εις τήν ίδι- 
ωμικήν πρωτοβουλίαν.

"Εν συνεχεία έχαιρέτησαν τό Συ- 
νέδριον οί πολιτικοί άρχηγοί κ. κ. 
Τ1 λ. Γονατάς καί Ναπολ. Ζέρβας 
1 βουλευταί ’Αθηνών κ. κ. Λέων 
Μακκας ώς εκπρόσωπος τοΰ Δημο
κρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος 
καί Δ. Μπέης Άντωνόπουλος μεθ’ δ 
δίδεται ό λόγος εις τόν πρώτον ομι
λητήν κ. Νικόλαον Μάτζαρην δστις 
έχειρίσθη τό θέμα τής άναπτύξεως 
των αίτιων τής δημιουργηθείσης κα- 
ταστάσεως έπί τών εξαγωγών.

£. Μάτζαρης μεταξύ άλλων 
έκ^ 5δι* επιχειρημάτων τάς δυ
σκολίας τής τάξεως τών εμπόρων καί 
είδικώτερον τών έξαγωγέων οπό τό 
σήστημα τοΰ κρατικού παρεμβατι
σμού καί κάμνει μίαν ιστορικήν άνα
δρομήν τής συμβολής τοΰ έξαγωγι- 
κ»ΰ εμπορίου εις τήν έθνικήν οικο
νομίαν. Άναφερόμενος είς τήν νομι
σματικήν άναπροσαρμογήν τήςδραχ- 

Τ/γενομένην κατά τήν στιγμήν τής 
Vvou νίκης τών ένοπλων δυνά- 

*Αν«, δτι
δι- ι 
τοΰ, 
θά/

Γερμανικής προελεύσεως. Είς τάς 
εισάγωγάς προβαίνει αυτό τούτο τό 
Κράτος, τό όποιον καί προβαίνει 
είς τάς διανομάς μέσφ τής συστα- 
θείσης είς Πειραιά «Ένώσεως Ει
σαγωγέων Γαιανθράκων» (Κοινο
πραξία) καί έπί τή βάσει διατακτι- 
κτικών.

Εύνόητον αποβαίνει δ τι ή κρατι- 
κοποίησις τρόπον τινά τών εισαγω
γών γαιανθράκων έφυγάδευσε τό' 
ιδιωτικόν ένδιαφέρον διά τό γαιαν-1 
θρακεμπόριον, δεδομένου δ τι καί αί 
τιμαί καθορίζονται εκάστοτε υπό | 
τοϋ Κράτους. Τό ίσχϋον ϊ]δη τιμο-! 
λόγων πωλήσεων έχει ώς εξής:

Διά τήν βιομηχανίαν δρ. 342.000 
ό τόννος γαιάνθρακας καί διά τήν 
Οέρμανσιν (οικιακή χοή σι;) 370.000 
δρ. ό τόννος. Τό κώκ 500.000 δρχ. 
δ τόννος καί δ ανθρακίτης 670.000 
δρ. ό τόννος. Αί τιμαί ανται νοούν
ται μέ παραλαβήν έτί τοϋ μεταφο
ρικού μέσου είς τήν ΈλευθέρανΖώ- 
νην τοΰ Πειραιώς. Ό γαιάνθραξ 
διά μπώνκερς τών πλοίων παραδί- 
δεται πρός σελλίνια 205]— κατά 
τόννον καί θεωρείται ή τιμή αΰτη 
λίαν έπιζήμιος διά τά πλοία, λαμ- 
βανομένης μάλιστα ύπ’ ό’ψιν τής 
σημερινής έντονου ναυτιλιακής κρί- 
σεως, ή τις μοιραίως οδηγεί τά Ελ
ληνικά φορτηγά είς τόν παροπλι
σμόν. Άναφέρεται ένδεικτικώς. δα 
τά μπώνκερς γαιανθράκων κοστί
ζουν λ.χ. είς τό Άλγέριον 120)— 
μόνον. Σαφές δθεν καθίσταται 
διατί έφυγαδεύθη τελείως από τόν 
λιμένα Πειραιώς ή έργασία τών αν
θρακεύσεων πολλών ξένων σκαφών.

ΤΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
Τά έδαφος, δπερ άπώλεσεν δ 

γαιάνθραξ, τό έκέρδισαν τά υγρά 
καύσιμα, άν καί ή σύγκρισις δέν εί
ναι άντιστοίχως ισόρροπος. I Ιροπο- 
λεμικώς είσήγομεν 500.000 τ. υ
γρών καυσίμων, ένφ ήδη είσάγομεν 
1.000.000 τόννων περίπου.

Αί είσαγωγαί κατ’ είδη υγρών 
καυσίμων διά τά έτη 1940 καί 1949 
(είναι γνωστά τά μέχρι τέλους τοϋ 
έτους αναμενόμενα φορτία) δείκνυν 

I ται άναλυτικώτερον από τόν κατω
τέρω πίνακα :
Είδος υγρών καυ
σίμων είς χάννους

Πετρέλαια 
Βενζίνη 
Μαζούτ 
Φωτ. πετρέλ.

Σύνολον 491.000 971.000
Προκύπτει από τούς ανωτέρω α

ριθμούς, δτι έδιπλασιάσθησαν αί εί- 
σαγωγαί καυσίμων καί δτι ή τοΰ 
μαζούτ έπταπλασιάσθη καί πέραν, 
ένφ αί είσαγωγαί τοϋ φωτιστικού 
πετρελαίου έπαισθητώς έμειώθη- 
σαν. Ή εύρυτέρα χρήσις τοϋ πε
τρελαίου, ώς καυσίμου ύλης είς τάς 
βιομηχανίας καί βιοτεχνίας ξηράς 
καί ή διάδοσις έν τή ναυτιλία τής 
μετατροπής τών λεβήτων διά καϋ- 
σιν πετρελαίου, λόγφ τής παρου 
σιαζομένης οικονομίας έναντι τοϋ 
γαιάνθρακας καί λόγφ τοΰ υψηλό - 
τέρου έπιπέδου καθαριότητας, αλλά 
καί τού άπαιτουμένου μικροτέρου 
αριθμού θερμαστών, υπήρξαν οί 
βασικότεροι παράγοντες διά τήν 
αυξησιν τών εισαγωγών υγρών καυ
σίμων.

Τάς εΐσαγωγάς καί τών υγρών 
καυσίμων ένεργεί σήμερον τό Κρά
τος διά τής έπιβληθείσης «Κοινο- 

ό,'„. ~~ν Εταιριών Πετρελαίων», 
καθορίζει τό ύπουρ- 

>ΰ. Αί σήμερον ί- 
< Κοινοπραξίας» 

■ι Πειραιά καί 
αι αί κάτωθι:

Βενζίνη: Τιμή πρατηρίου 
δρ. 5.500 κατά γαλλόνιον.

Φωτιστικόν πετρέλαι
ο ν: Τιμή μονοπωλίου δρ. 1.300 
κατά κιλόν.

Ά κ ά θ α ρ τ. πετρέλαιον 
Ν τ ή ζ ε λ : Τιμή έιαιριών δρ. 
560 κατά κιλόν.

Πετρέλ. λεβήτων (Μα 
ζ ο ύ τ): Τιμή έιαιριών δρ. 450 
κατά κιλόν.

Αί τιμαί τής Κοινοπραξίας διά 
μπώνκερς τών πλοίων (παράδο- 

σις είς τάς έν Δραπετσώνι καί Πε- 
ράματι έγχαταστάσεις)έχουν ώς εξής 
(τράνζιτο):

Διά σκάφη έκτελοϋντα πλόας έ- 
σωτερικοϋ : ’Ακάθαρτον πετρέλαι- 
ον Ντήζελ δρ. 372.152 δ τόννος 
καί μαζούτ 243.305 δρ. ό τόννος.

Διά σκάφη έκτελοϋντα ταξίδια έ- 
ξωτεοικοΰ : ’Ακάθαρτον πετρέλαιον 
Ντήζελ δολλ. 32.738 ο)οο ή λίραι 
’Αγγλίας 10.4.8 δ τόννος καί μα
ζούτ δολλ. 20 993 ο)οο ή λίραι ’Αγ
γλίας 6.11.3 δ τόννος.

Διά σκάφη δρομολογημέ- 
ν α είς γραμμάς τοΰ έσωτερικοϋ 
παρέχεται τό μαζούτ είς τήν ευ
εργετικήν πως τιμήν τών δρ. 233 
571 κατά τόννον.
ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΞΥΛΕΙΑΣ

"Ενα άλλο βασικόν είδος είσα 
γωγών μας, πού ένέχει ΐδιάζουσαν 
σημασίαν κατά τήν μεταπολεμικήν 
ταύτην περίοδον τής Ελληνικής ά- 
νοικοδομήσεως τών έρειπίων καί 
γενικώς τής άνασυγκροτήσεως τής 

I χώρας, είναι καί ή πάσης φύσεως 
ι ξυλεία, ιδία δέ ή οικοδομήσιμος 
καί ή τής έπιπλοποιΐας.

ΙΙρό τοϋ πολέμου αί είσαγωγαί 
μας είς ξυλείαν έκυμαίνοντο μεταξύ 
350.000 έως 400.000 κυβικών μέ
τρων έτησίως, ή δέ ποσότης αυτή 
έκαλύπτετο έξ δλοκλήρου από τό έ- 
λεύθερον ιδιωτικόν ξυλεμπόρων. 
Τήν ανωτέρω ποσότητα έπρομη-

θευόμεθα κατά κύριον λόγον από 
τήν Σουηδίαν καί τήν Φινλανδίαν, 
έν συνεχείμ δέ από τήν Σοβιετικήν 
Ένωσιν, τήν Ρουμανίαν καί τήν 
Γιουγκοσλαυΐαν, έν τινι δέ μικρφ 
ποσοστφ από τόν Καναδά ν καί ά- 
πό έτέρ τς τινάς πηγάς.

Μεταπολεμικώς διεκόπησαν τε
λείως αί είσαγωγαί ξυλεία; από τήν 
Σοβιετικήν "Ενωσιν, τήν Ρουμανί
αν καί τήν Γιουγκοσλαυΐαν, αί δέ 
άνάγκαι μας καλύπτονται ήδη α
πό τήν Σουηδίαν καίτήν Φινλανδί
αν, αλλά καί από τήν Αυστρίαν, 
έν τινι μέτρφ από τόν Καναδάν 
(λευκά ξύλα) καί κατά ένα άσή- 
μαντον ποσοστόν από τήν Βραζι
λίαν (ΙΙαρανά — ΙΙάϊν καί κόντρ 
πλακέ).

Αί μεταπολεμικαί μας εϊσαγω- 
γαί ξυλείας υπολείπονται είσέτι τών 
ποοπολεμικών κατά ένα ποσοστόν 
45 έως 50 ο]ο παρά τό γεγονός ό
τι αί σημεριναί άνάγκαι τής χώρας, 
λόγφ τώνπολεμικών καταστροφών, 
είναι ηυξημέναι. Ή μ ή έπάνοδος 
είς τόν όγκον τών προπολεμικών 
εισαγωγώνόφάλεται κυρίως εις τήν 
έπιβράδυνσιν άφ’ ενός τής άνοικο- 
δομήσεως, συνεπείμ τών έπιχειρή- 
σεων εναντίον τοϋ συμμοριτισμού, 
άφ’ ετέρουδέ καί είς τήνάπό μέρους 
τοΰ Κράτους φειδωλήν χορήγησιν 
τών αίτουμένων άδειών εισαγωγής, 
προκειμένου νά έξοικονομηθή συ
νάλλαγμα.

Αί κατά τήν τελευταίαν τριετίαν 
είσαγωγαί ξυλείας εμφανίζονται ώς 
εξής:

1947: κυβ. μέτρα 100.000 περίπου 
1948: » » 160.000 »
1949: » » 200.000 »

Είς πρώτην μοίραν διά τάς άνω- 
τέρω εΐσαγωγάς έρχονται ή Σουη
δική καί ή Αυστριακή ξυλεία, α
κολουθεί ή Φινλανδία διά τά κόντρ 
— πλακέ, ό Καναδάς (διά λευκά
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ξύλα) καί ή Βραζιλία διά μικράν 
τινα, ώς προανεφέραμεν, ποσότη
τα. Σημειωτέον, δτι άπό τά; είσα- 
γωγάς τοϋ τρέχ. έτους ή ήμίσεια 
ποσότης άπετέλει κρατικήν παραγ
γελίαν, ή δέ υπόλοιπος είσήχθη ά
πό ίδιώτας εισαγωγείς, έπί τή βά
σει άδειών τοΰ υπουργείου Έθν.Οί 
κονομίας.

ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟΝ ΣΥΜΠΕ
ΡΑΣΜΑ

’Από μίαν είς εύρεΐαν κλίμακα 
έπικοινωνίαν μας μέ τούς κοινοπρα- 
κτοϋντα; γαιανθρακεμπόρους, μέ 
τάς έπίσης κοινοπρακτούσας εται
ρίας υγρών καυσίμων καί μέ τούς 
εισαγωγείς ξυλείας διεπιστώσαμεν 
δτι παρ’ όλων έπικρίνεται δ κρατι
κός παρεμβατισμός. Γενική καί έκ- 
δηλος είναι ή έπιθυμία τής έπανό- 
δου είς τάς έλευθίρα; άρχάς τοϋ ι
διωτικού έμπορίου. Μάλιστα αί έ- 
ταιρίαι Πετρελαίων θά έπιδιώξουν 
είς τό τέλος τοϋ έτους τόν τερμα
τισμόν τής κοινοπραξίας.

’Ιδιαιτέρως τήν έλευθερίαν τών 
εισαγωγών τήν έπιθυμεΐ τό ξυλεμ
πόρων. Τονίζεται υπό τής πλειονό
τητας τών κύκλων του, δτι τά 4 έ
ως 5 ο)ο έκ τών υπέρ 100 ξυλεμπο
ρικών οϊκοον τών Αθηνών καί τού 
Πειραιώς περιεσώθησαν εκ τής πο
λεμικής καταιγίδας. Οί περισσότε
ροι εισαγωγείς κατεστράφησαν καί 
άπασχολοϋνται ήδη ώς υπάλληλοι 
τών έπιβιωσάντων τής θυέλλης.

Ευρεθέντες όλοι άνοργάνωτοι 
μετά ιόν τερματισμόν τών έχθρο- 
πραξιών καί άδυνατοϋντες νά έπα 
ναλάβουν κατ’ ιδίαν τάς έργασίας 
των, έλλείψει κεφαλαίων, συνέπη
ξαν δύο συνεταιρισμούς είς ’Αθή
νας καί είς Πειραιά. Οί συνεταιρι
σμοί όμως δέν έτυχόν τής κρατικής 
ένθαρρύνσεως καί έφυτοζώησαν, 
είς τρόπον ώστε νά θεωρούνται ώς 
μή υπάρχοντες.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

1940 1949

128.000 210.000 
148.000 226.000
67.000 475.000 

148.000 60.000

20 'Οκτωβρίου.— Τό ελλη
νικόν ζήτημα εξετάζεται ύπό τής 
πολιτικής επιτροπής του Ο.Η.Ε.

— Μελετάται επισκευή τοΰ Ελ
ληνικού σιδηροδρομικού δικτύου.

— Συνεχίζεται ή άπεργία των κι
νηματογράφων.

—Ή τροποποίησις τής νομισματι
κής νομοθεσίας καί ό καθορισμός τι
μής άσφαλείας τοΰ έλαίου άπασχο- 
λοϋν τήν Επιτροπήν Οικονομικής Πο- 
λιτικήςί

—Ζωηρά συγκίνησις είς τά παρα
σκήνια τοΰ Ο.Η.Ε λόγω τής εκλογής 
τής Γιουγκοσλαυΐας είς τά Συμβού
λων ’Ασφαλείας.

21 ’Οκτωβρίου.— Παρά τά 
Κρητικά ϋδατα ελαβον χώραν γυ
μνάσια τοΰ Αμερικανικού στόλου.

—Ό κ. Πρωθυπουργός άνήγγειλε 
τήν έπανάληψιν τής πιστοδοτήσεως 
τοϋ έμπορίου καί βιομηχανίας ύπό 
τών Τραπεζών.

— Ή Γ. Συνομοσπονδία ’Εργατών 
προέβη είς διάβημα διά τήν αυξησιν 
τών ήμερομισθίων κατά 40 ο)ο.

22 ’Οκτωβρίου.— ΟΙ τρο- 
χιοδρομικοί έκήρυξαν 24ωρον άπερ- 
γίαν διαμαρτυρίας διά τήν μή κατα
βολήν τοΰ 13 ο)ο.

—Ό Τίτο λαμβάνει στρατιωτικά 
μέτρα είς τάς πρός τήν Ούγγαρίαν 
καί Ρουμανίαν μεθοριακός περιοχάς.

23 Οκτωβρίου. — Είς τά 
Τρίκαλα ελαβε χώραν τελετή έπί τή 
υιοθεσία τής πόλεως ύπό τοΰ Του- 
σόν Άριζόνος. Ανάλογος τελετή έ
λαβε χώραν είς Τουσόν, οπού ώμί- 
λησεν ό κ. Τσαλδάρης.

—Ή άπεργία τών κινηματογρά
φων έξακολουθεϊ.

24’Οκτωβρίου.— Ή Ελ
λάς έώρτασε τήν ήμέραν τών Ηνω
μένων ’Εθνών μεταδοθέντος καί ειδι

κού μηνύματος τοϋ κ. Πρωθυπουρ
γού.

—Ή Κυβέρνησις άπεφάσισε τήν 
μηνιαίαν άναβολήν τής συγκλήσεως 
τής Βουλής.

—Ή Συμφιλιωτική ’Επιτροπή 6T 
έκθέσεώς της άποδίδει τό ναυάγιον 
τών προσπαθειών της είς τήν άδιαλ- 
λαξίαν τών βορείων γειτόνων μας.

25’Οκτωβρίου. — Αί A. Α. 
Μ. Μ. οί Βασιλείς τερματίσαντες τήν 
περιοδείαν των είς τάς νήσους άφίχ- 
θησαν είς Θεσσαλονίκην.

—’Ήρθησαν τά περιοριστικά μέ
τρα είς τήν βενζίνην.

— Ή 'Αμερικανική ’Αποστολή έ- 
πελήφθη τών ζητημάτων τοΰ Πειραι
ώς.

—’Απεσύρθη άπό τήν Επιτροπήν 
Έξουσιοδοτήσεως τό σχέδιον ψηφί
σματος περί άκυρώσεως τών κατά 
τήν κατοχήν συναφθεισών άγορα- 
πωλησιών.

—26 ’Οκτωβρίου.— Παρου
σία τών Βασιλέων ή Θεσσαλονίκη 
έπανηγύρισε τήν επέτειον τής άπε- 
λευθερώσεώς της.

—"Ο κ. Γκραίηντυ άνήγγειλε τήν 
άπόφασιν διά τήν μείωοιν τής άριθ- 
μητικής δυνάμεως τοΰ Ελληνικού 
Στρατού χωρίς νά μειωθή ή ’Αμερι
κανική βοήθεια.

—Ό κ. Βενιζέλος ίμιλών είς τόν 
Ο.Η.Ε άπέκρουσε τάς σοβιετικός 
συκοφαντίας.

27 Ό κ τ ω β ρ ί ο υ.— Ό έπαναπο- 
τρισμός τών συμμοριοπλήκ'των προ
χωρεί κανονικός.

— Οί Βασιλείς έπανήλθον είς ’Α
θήνας.

— Έπανελήφθη ή λειτουργία τών 
κινηματογράφων.

— Οϋδέν συναλλαγματικόν παρα
κράτημα θά γίνεται έπί τών έξαγω- 
γών, πλήν τοΰ καπνού καί τοΰ οί
νου.

— Έγένετο ή τελετή τής απονομής 
τής στραταρχικής ράβδου έΐς τόν 
άρχιστράτηγον κ. Παπάγον.

—Αί δυτικαί δυνάμεις διά προτά- 
σεώς των καλούν τούς δορυφόρους 
νά παυσουν ένισχύοντες τούς Αναρ
χικούς,

28 ’Οκτωβρίου.— Ή Ελλάς έν 
έξάλλω ένθουσιασμω έπανηγύρισε 
τήν έπέτειον τής 28ης ’Οκτωβρίου 
1940.

— Κατηρτίσθη ύπό του κ. Μπιντώ 
ή νέα Γαλλική Κυβέρνησις.

—29 ’Οκτώβριο υ.— Ένεκρίθη- 
σαν τά διατάγματα άναβολής τών 
έργασιών τής Βουλής.

—"Ηρχισεν ή άπόλυσις τών έθνο- 
φρουρών έκ τών τάξεων τοΰ στρα
τού.

— 30 ’Οκτώβριο υ.— Μεγάλην 
έπιτυχίαν έσημείωσεν ή έξόρμησις.διά 
τό δέμα τοΰ έπαναπατριζομένου.

— Ό Υπουργός τής Προνοίας έ- 
πεθεώρησε τάς έγκαταστάσεις τών 
συμμοριοπλήκτων είς τήν Στερεόν 
Ελλάδα.

— Ό Διοικητής τής ’Εθνικής Τρα- 
πέζης έπισκέπτεται τά Υποκαταστή
ματα Πελοποννήσου.

— 1 Νοέμβριο υ.— ’Ανηγγέλθη 
ή άπόφασις τής "Αγγλικής Κυβερνή- 
σεως νά άποσύρη τά στρατεύματά 
της έξ Ελλάδος.

— ’Απειλούνται έργατικαί άπερ- 
γίαι μέ αίτημα τήν αυξησιν τών η
μερομισθίων.

— 2 Νοεμβρίου.— ΣημειοΟται 
πρόοδος έπί τών προτάσεων τοΰ κ. 
Χόφμαν διά τήν εύρωπαϊκήν οίκονο- 
μικήν συνεργασίαν.

— Έπραγματοποιήθη νέα άπεργία 
τών τροχιοδρομικών.

— Ό κ. Γ. Πεσμαζόγλου έπισκέ- 
πτεται τάς Πάτρας.

— 3 Ν ο ε μ β ί ο υ.— Ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ
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Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
τη: τιμή: τον ςιτηροη
Είς τό Ύπουργεΐον 'Εφοδιασμού 

έγένετο ύπό τήν προεδρίαν ιού κ. 
"Αβέρωψ σύσκεψις μετά των αρμο
δίων ύπηρεσιών πρός Χήψιν καταλ
λήλων μέτρων πρός προστασίαν τής 
τιμής των σιτηρών, δεδομένου δτι 
ή τιμή των άλεύροιν είς τήν έλει - 
θέραν άγοράν παρουσιάζει κ-ατά 
τάς τελευταίας ήμέρας οΰξησιν α- 
νεο παραλλήλου αύξήσεως τής -τι 
μής των σιτηρών.

Ό

0 κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
ΑΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ ΜΑΣ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ

ΠΟΙΟΣ 0 ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΝ

εγχώριος σίτος
Κατόπιν είσηγήσεως τού 'Υπουρ

γού Εφοδιασμού ένεκρίθη ύπό τής 
Νομισματικής 'Επιτροπής ή Χρημα- 
τοδότησις τών έκτός συμβάσεως με
τά τού Δημοσίου άλευρομύλων διά 
τού ποσού τών 5.300 έκατομμυρίων 
διά τήν παρ' αύτών άγοράν έγχω 
ρίου σίτου.

Τό ώς άνω μέτρον έλήφθη πρός 
ένίσχυσιν τών σιτοπαραγωγών.

I Ό 'Υπουργός τού Συντονισμού κ.
I Σ. Στεφα-,νόπουλος ό όποιος άπό 
| τού 1946 εχει άναλάβει τό έργον 
I τού συντονισμού τής οικονομικής 

πολιτικής καί εϋρίσκεται έπι κεφα
λής τής μεγάλης προσπάθειας διά 
τήν έφαρμο-γήν τού προγράμματος 
τής οικονομικής άνασυγκροτήσεως 
τής χώρας, έρωτηθείς ύπό συν
τάκτου τής «Τραπεζιτικής» έπί τού 
θέματος τής οικονομικής άνορθώ- 
σεως έδήλωσε τά εξής:

Τά μή επιδοτούμενα είδη
Κατ’ άρμοδίαν άνακοίνωσιν συ- 

ιεστήθη εις τό Ύπουργεΐον "Εφοδι
ασμού πενταμελής επιτροπή άπο- 
τελουμένη έκ τών ΕΙδικού Συμβού
λου τού υπουργείου, τού Γεν,κοϋ 
Διευθυντοΰ έλέγχου παραγωγής 
καί έμπορίου κοί τών διευθυντών 
"Αγορανομίας, Κοστολογήσεως καί 
Έποπτείας'Αγορανομίας,εργον τής 
οποίας θά είναι ή γιωμάτευσις καί 
ό καθορισμός τής τιμής τών μή έ- 
ηιδοτουμένων ειδών, βάσει ιών 
προσκομιζομένων αΰιή δικαιολογη- 
τικών.
■rtwvwvwv^vywvvwvwvw
διαμαρτύρεται διά τήν μή άποδοχήν 
τών υπαλληλικών αιτημάτων.

— 4 Ν ο ε μ,β ρ ί ο υ.— Δέν θά πε
ρικοπή ή διά τήν Ελλάδα βοήθεια 
κατά τό τρίτον έτος τού Σχεδίου 
Μάρσαλ.

— Ή Πολ. "Επιτροπή τού Ο.Η.Ε. 
έψήφισεν άπόφασιν διά τόν έπαναπα 
ιρισμόν τών άπαχθέντων παιδιών.

— Οί τεχνικοί τής Ελλάδος θά 
μετάσχουν είς τόν συναγερμόν διά 
τούς συμμορίαπλήκτους.

5Νοεμβρίο υ.— Διεττάχθη ή ά- 
πόλυσις τών εφέδρων όπλιτών τών 
κλάσεων 1942 καί νεωτέρων.

Ό ’Αντιπρόεδρος τής Έλληνι-

— Μέχρι τούδε προσπαθήσαμε νά 
άποτρέψωμε τόν πληθωρισμόν καί 
νά διεξάγωμεν τόν πόλεμον κατά 
τού συμμοριτισμού. Τού λοιπού ά- 
ποκτώμεν οικονομικήν καί δημοσιο
νομικήν σταθερότητα, κατόπιν τής έ· 
πιτευχθείσης νομισματικής άναπρο- 
σαρμογής καί τού τερματισμού τού 
συμμοριακού άγώνος, διά τού όποι
ου μειώνονται at έκ τούτου δαπάναι 
καί ζημίαι, καθώς καί διά τής συνε-

χιζομένης πολυτίμου ’Αμερικανικής 
βοήθειας. Οϋτω νομίζομεν ότι θά 
συντελεσθή ταχέως ή άνόρθωσις τής 
Ελλάδος.

Είς έτέραν έρώτησιν περί τής προ
όδου τής άνασυγκροτήσεως άπήντη- 
σεν :

— Ως γνωστόν κατά τό πρώτον έ
τος εφαρμογής τού Σχεδίου Μάρσαλ 
άπερροφήσαμεν ολόκληρα τά ποσά 
τής άνασυγκροτήσεως έξ 63 έκατομ- 

I μορίων δολλαρίων καί 550 δισεκα-

βαιοι δτι ή βοήθεια έκ τού Σχεδίου 
Μάρσαλ θά άποβή επαρκής διά τήν 
άνασυγκρότησιν τής χώρας.

Τέλος άναφορικώς πρός τήν συμ
βολήν τών εγχωρίων δυνάμεων είς 
τήν άνασυγκρότησιν καί τόν ρόλον 
αυτών ό κ. Στεψανόπουλος είπεν:

— Ό ρόλος είναι τεράστιος.Διάτής 
εργασίας τών 'Ελλήνων θά άξιοποιη- 
θή ή βοήθεια καί διά τής άποταμιεύ- 
σεως θά συνεχισθή τό έργον τής ά
νασυγκροτήσεως, του οποίου μονον 

τομμυρίων δραχμών, διότι μόνον τά | τά θεμέλια θέτει τό Σχέδιον Μάρ- 
ποσά ταϋτα διετέθησαν διά τήν ά-1 σαλ. Ή τάξις τών Τραπεζιτικών 
νασυγκρότησιν άφοΰ τό μεγαλύτε ι κατ’ εξοχήν καλείται νά βοηθήση 
ρον μέρος τής βοήθειας έχρησιμο-1 είς τήν οικονομικήν άνόρθωσιν και 
ποιήθη διά τήν άντιμετώπισιν τού 1 λόγω τής μορφώσεώς των καί λόγω
πολέμου καί τών έξ αυτού άμεσων 
καί έμμεσων άναγκών. Είς τά μέλλον 
πού αί δαπάναι τού Κρατικού προϋ
πολογισμού έκ τού πολέμου θά 
μειωθούν καί θά αύξηθοϋν τά ποσά 
τής άνασυγκροτήσεως, εϊμεθα βέ-

τής άποστολής των. Διά τούτο κατ' 
εξοχήν άποβλέπομεν είς τήν τάξιν 
ταύτην, τής όποιας ή συμβολή είναι 
άπαραίτητος διά τήν άναμόρφωσιν 
καί άνασυγκρότησιν τής χώρας.

Διατΐ ή Ελλάς έξηρέθη της περικοπής τής ’Αμερικανικής Βοήθειας κατά τό 1950-51
Ή Κυβέρνησις άπό μακροϋ είχε λαι αί μετέχουσαι τοΰ Σχεδίου Μάρ- 

ζητήσει άπό τόν "Οργανισμόν Εύρω- j σαλ χώραι. Τήν αϊτησιν ταύτην ϋπε- 
παϊκής Οικονομικής Συνεργασίας τών | στήριξεν είς τόν οργανισμόν τώνΠα- 
Πορισίων, δπως ή 'Ελλάς, λόγω τών 1 ρισίων καί ή ενταύθα "Αμερικανική 
εξαιρετικών συνθηκών ύπό τάς ό- j ’Αποστολή άνσγνωρίζουσα τό βάσι- 
ποίας αϋτη εύρέθη συνεπεία τού πο- μον αΰτήο. "Επίσης είς τήν εκθεσίν 
λέμου τόν όποιον διεξάγει κατά τού t του ό κ. Χόφμαν άνεγνώρισεν δτι ή 
ξενοκινήτου συμμοριτισμού, έξαιρεθή καθυστέρησις τού προγράμματος ά-

πουργός τού Συντονισμού κ. Σ. Στε- 
φανόπουλος είς δηλώσεις του έξήρε 
τήν σημασίαν τής άποφάσεως τού
της, τονίσας δτι έάν ή περικοπή έ- 
πραγματοποιειτο θά έμείωνε τό με- 
ρίδιον τής 'Ελλάδος κατά 63 έκατ. 
δολλάρια, διά τό 1950—51.

Κατά τάς πληροφορίας μας ή Έλ-
τής περικοπής τόΰ'25ο)ο διά τήν δ-; νασυγκροτήσεως τής χώρας μας λό- ληνική άντιπροσωπεία ήρχισεν 
μέσον βοήθειαν καί τού 40ο)ο διά j γω τοΰ πολέμου είναι δικαιολογημέ- 
τήν έμμεσον τοιαύτην, τήν όποιον κα- j νη καί συνεπώς επιβάλλεται δπως
^ ^ ς-^-Qς 1950-51 Ω Α· ι'νττηΓττπΜΝ» r\ _ ττητη/-γ τ«θά ΰποστοΰν δ
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ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΓΟΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΠΟ ΙΔ1ΩΤΑΣ 
ΕΙΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

"Έγκυροι πληροφορίαι έκ Νέας Ύ 
όρκης άναφέρουν δτι τό Υπουργεί 
ον Γεωργίας τών Ηνωμένων Πολι

παραταθή τούτο καί πέραν τής τε
τραετίας ήτοι μετά τό 1951—52.

Τό Συμβούλιον τοΰ "Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας τών Παρι- 
σίων άπεδέχθη τήν ο'ίτησιν τής Ελ
ληνικής Κυβερνήσεως, οϋτω δέμόνον 
διά τήν χώραν μας δέν θά ίσχύση ή 
μείωσις τής άμέσου και εμμέσου 
βοήθειας κατά τό 1950—51. Ό Ύ-

. . .. .. ήδη
νά καταβάλη προσπάθειας διά τήν 
μή μείωσιν τοΰ μεριδίου τής 'Ελλά
δος καί κατά τό 1951—52. Ή μείω- 
Οις αϋτη. κατά γενικήν άρχήν τοΰ 
Σχεδίου Μάρσαλ, θά άνέλθη δι" δ- 
λας τάς χώρας είς 25ο)ο έναντι τής 
βοήθειας, τού έτους 1950—51. ΟΙ αρ
μόδιοι αίσιοδοξούν δτι και ή προ
σπάθεια αϋτη θά καταλήξη είς αί
σιον άποτέλεσμα.

Η ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Η ΕΚΔΟΣΙΣ
ΤΟΝ ΑΔΕΙΑΝ ΕΙίΜΟΙΗΙ

‘Η Διοίκησις 'Εξωτερικόν Έμπο- 
ρίου του Υπουργείου ’Εθνικής Οι
κονομίας δι’ έγγραφου της πρός τους 
είσηγηιάς Ρυθμίσεως εισαγωγών χα- 
θώρισεν ώς έξης την άκολουθητ έαν^ 
γραμμήν κατά την επεξεργασίαν 
έκδόσεως αδειών εισαγωγή

1) Νά τηρηθή αυστηρώς η άρχή 
της μή έκδόσεως άδειων εισαγωγής 
κα-d'' νπέρβασιν τών προβλεπομενών 
εις τό πρόγραμμα ποινών.

2) Νά έχδίδωνται έφ' έξης κεχω- 
ρισμέτ ως άδειαι εισαγωγής δι’ έκα
στον είδος.

3) Εις έκάστην άδειαν εισαγωγής 
ν' άναφέριτ jlI ό αριθμός έξουσιοδο- 
τήσεως τοΰ Ε. Σ. Α.

4) Νά μή έχδίδωνται γενιχώς πε
ρισσότεροι άδειαι ΐνα μή* γίνωνται υ
περβάσεις εις τό πρόγραμμα.

Αί ίδ. άνταλλογαί
Διά καταρτισθείσης υπό τον * Υ

πουργείου ’Εθνικής Οικονομίας ά
ποφάσεως προβλέπεται ή παράτασις- 
τής προθεσμίας έχτελωνισμών τών 
ευρισκομένων εις τους τελωνειακούς 
χώρους έμπορευμάτων τών κομισθέ· 
των μέσω ιδιωτικών άνταλλαγών, ώς 
και τών κομισθέντων διά κρατικόν 
συναλλάγματος έμπορευμάτων διά τ* 
όποια δέν έχει ΰποβληθή είς τά τε
λωνειακός άρχάς ήπροβλεπομένη νπ 
τοΰ νόμου άδεια εισαγωγής τοΰ ' Υ
πουργείου *Εθνικής Οικονομίας.

Τά έκτος προγράμματος
Δι’ άποφάσεως τοΰ *Υπουργείο<

’Εθνικής Οικονομίας έπιτρέπειαι ι 
εισαγωγή ειδών έκτός προγράμματος 
αξίας 625.000 δολλαρίων.

Τά καθοριζόμενα είδη ώς καί τλ 
άναλογοΰντα ποσά δι’ έκάστην κατη
γορίαν ειδών είναι τ’ άκόλονθο :

Τρόφιμα 150.000 δολλόρια. Κλω
στοϋφαντουργικά 25,000 Χημικά 
50 ΟΟΟ, Φαρμακευτικά σπεσιαλιτέ 
ία τρίχα έφόδια 25.000, Ορυκτά. 
προϊόντα 50.000 Μέταλλα 50 ,ΟΟΟΐ. 
Προϊόντα μετσ,λλου 75.000, Ηλεκ
τρικά έεόδια συσκευαί, έφόδια γρα
φείων, επιστημονικά κοί επαγγελμα
τικά εφόδια 50.000 Μέσα μεταφο
ράς και έφόδια, 50.000, Βιομηχανι
κά υλικά, ζειλείακαι χάρτης 100.000-

κετο Bis ι ιάρισιους.
6 Νοεμβρίου. - Ή Πολιτική 

Επιτροπή του Ο, Η. Ε. δι άποψά- 
σεώς της έδέχθη πλήρως τάς Ελλη- 
νικάς άπόψεις και έκάλεσε τήν ’Αλ
βανίαν καί τήν Βουλγαρίαν νά στα
ματήσουν u,V ένίσχυσιν των πρύς 
τούς συμμορίτου

— Τό Κ. Κ, Ε« ti* ψηψίσματός του

υπο του συμβουλίου εξωτερικού εμπορίου
σόγιας έξ ιδιωτικών επιχειρήσεων 
πρός διευκόλυνσιν τών εξαγωγών.

Ή αρσις τών έν λόγω περιοριστι
κών μέτρων ισχύει ήδη άπό 1ης "Ο
κτωβρίου 1949.

ιαρεδέχθη-πΧήρως τήν συντριβήν τής
. ταρσιας.
7Νοεμβρίου. — Εσημειωθη τε

τράωρος στάσις εργασίας τού προ
σωπικού τών Εταιρειών Κοινής Ω
φέλειας.

— Έπραγματοποιήθη ή συναντη- 
σις "Ατσεσον —Βισίνσκυ.

— Ό κ. Τσαλδάρης άνεχώρησεν 
πιστρέφων έκ Παρισίων είς Νέαν 

"Υόρκην. , ,
8 Νοεμβρίου. — Ελυθη τό δη

μοσιοϋπαλληλικόν ζήτημα,
— Ή "Επιτροπή Οικονομικής Πο

λιτικής λαμβάνει όριστικάς άποφά- 
σεις διά τόν καθορισμόν τής τιμής 
τού έλαίου.

£25 γνωστόν άπό τής 30ής τοΰ πα
ρελθόντος "Ιουνίου έπετρέπετο είς 
τάς ξένας χώρας ή άγορά έξ 
τών δημητριακών έκτός 
μερικών άλλων δημητριακών.^

Ή άνωτέρω εϊδησις σημαίνει

Μετά δεκαπενθήμερον ό τελικός προσδιορισμός
Κατά τήν συνεδρίασιν τοΰ Συμ

βουλίου "Εξωτερικού "Εμπορίου συ- 
νελθόντος τήν 4ην τρέχοντος ύπό τήν 

ίδιω- προεδρίαν τού 'Υπουργού Συντονι- 
σίτου καί ι σμοϋ κ. Στεφανοπούλου παρέστησαν 

ι οί 'Υπουργοί "Εθνικής Οικονομίας κ. 
•Η Ανωτεοω ειοηοις u,,u— τήν | Μαύρος, "Εφοδιασμού κ. "Αβέρωφ,

ουσιαστικήν λήξιν καί παντός είδους Γεωργίας κ. ° Ματζα"
έλένγου τής'"Αμερικανικής κυβερνη-|τής Τραπέζης Ελλάδος κ. Ματζα 
οεωςΧέφαρμοσθέν?ος παρ' αυτής άπό βΐνος, ό Διευθυντής Δι°ικ?°^ J:’ 
τής ένάρξεως τού Β" παγκοσμίου πο- j ξωτερικου Εμπορίου κ. TERREL. 
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ΒΕΛΤΙΟΣΙΣ
ΤΟΝ ΤΙΜΩΝ ΙΙΤΗΡΩΝΈ5

λέμου διά νά καταστη δυνατός^ ο 
έφοδιαομός τών συμμάχων χωρών.

Πάντως δέον νά τονισθή δτι είς 
τήν άπόφασιν τής "Αμερικανικής κυ
βερνήσεως ύπάρχουν άρκετσι εξαι
ρέσεις άφορώσαι τάςζώνας κατοχής 
Γερμανίας, καί "Ιαπωνίας, Κορέας 
Αόστριας, Τεργέστης 
Κίνας.

Ελλάδος καί

ΑΠΕΤΡΑΠΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ 0 ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Άνακοίνωσις τοϋ ‘Υπουργείου "Εφοδιασμού

καί έτεροι "Ελληνες 'καί ’Αμερικανοί 
ειδικοί.

Κατόπιν διεξοδικής συζητήσεως 
έπί τών προβλεπομένων συνολικώς 
πόρων διά τό οικονομικόν έτος 1949- 
50 άπεφασίσθη δπως, λαμβανομένων 
ΰπ’ δψιν τών άπροβλέπτων διακυμάν
σεων τών άναγκών, γίνη ή διάθεσις 
τών κεφαλαίων είς τρία μέρη, ήτοι I 
1ον) διά τρεχούσας άνάγκας αί ο- ■ 
ποϊαι θά καλύπτουν τά 3)4 περίπου 
τών διαθεσίμων πόρων, 2ον) διά πρό
γραμμα άνασυγκροτήσεως περιλαμ- - 
βάνον τό 1)4 καί 3ον) διά εφεδρικόν 
περιθώριον άσφαλείας δπερ θά χρη- 
σιμοποιήται έκάστοτε κατόπιν κοινής 
συμφωνίας διά καταναλωτικά ή κε
φαλαιουχικά άγαθά άναλόγως τών J

παρουσιαζομένων άναγκών.
Ο τελικός προσδιορισμός τών 

δΓ έκάστην κατηγορίαν διατεθησο- 
μένων πόρων θά γίνη είς τήν προσε
χή μετά δεκαπενθήμερον νενησομέ-1 
νην συνεδρίασιν τού Συμβουλίου ό-1 
πόταν θά έχη λήξει ή άναθεώρησις 1 
τού προγράμματος άνασυγκροτήσε
ως 1949—50.

Κατά τακτά χρονικά δρια θά προ- 
σαρμόζωνται τά ποσά συμφώνως 
πρός τά έκάστοτε πραγματικά δεδο
μένα πόρων καί άναγκών.

Έπί τού παρόντος άπεφασίσθη 
δπως έκ τών ήδη γενομένων κατανο
μών άμέσου βοήθειας διατεθούν εί
κοσι περίπου έκατ. δολλάρια διά τό 
πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως.

Ή όλη κίνησις είς τόν τομέα το·_ 
έγχωρίουσίτου ένεφάνισεκατά τό προι. 
η,ηΓί,ν διάσπιιια εόεογετικήν διά τάςφατον διάστημα ευεργετικήν 
τιμάς άναζωογόνησιν. Οϋτω παρετηρη- 
ύή ζήτησις, συνεπεία τής οποίας απερ- 
ροφήθηβαν τά φθασι ματα και εσημ·ει· 
,όύη άνοδος τών τιμών τόσον τοΰ εγ
χωρίου σίτου όσον καί τών αλεύρων. 
Τά μαλακά στάρια έφΟασαν γύρω τών 
2.250 δραχμών. Μικρά κάμψις παρε- 
τηρήθη τάς τελευταίας ήμερας. Ία 
σκληρά «κουτούζια» προσεφεροντο με 
Ηίκράν διαφοράν, ήτοι γύρω των κ.Πυ 
'δραχμών λόγω μετριωτέρας ζητησεως.

Καί είς τά άλευρα παρετηρηυη αυ
τής ζητησεως. Οϋτω τά άλευραςησις

ιιακαρονοποιϊας έφθασαν γύρω των 
3.250 δραχμών, τά δέ λευκά αρτοποιί
ας γύρω τών 3.060 δραχμών.

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Οί έκφωνηθέντες ίιπό των Συνέδρων λόγοι

Τό Ύπουργεΐον "Εφοδιασμού έξέ- πρώτον 
δωκε τήν άκόλουθον άνακοίνωσιν έπί 
τοΰ ζητήματος τής διατηρήσεως τών 
τιμών πρώτης Ανάγκης:

«Κατάτήν πρόσφατον άναπροσαρ-

______  δεκαήμερον του μηνός Σε
πτεμβρίου, άφ" ετέρου δέ έξεδοθησαν 
διαταγαί αύοτηράς διώξεως έκείνων 
οΐτινες ήθελον άποπειραθη νά υπερ- 
βώσι τάς τιμάς τούτος. "Ήδη δυνα- 

' τις μετά πλήρους πεποιθησεωςτήςΤιιδ^οτήσεως*'τών είσ^Τώ5 καί | νά βεβαίωση ^Ακίνδυνος tow

ΕΠΒΜΗΛΘΕΜ 
ΕΚ ΠΕΑΟΠΟΝΝΗΣΟΫ 

0 κ Γ. ΠΕΣΜΛΖΟΓΛΟΥ

Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν τοΰ 
Λ" Πανελληνίου Συνεδρίου τοΰ επα
γωγικού "Εμπορίου ωμίλησαν

ό Διοικητής της 
κ. Γ. Πεσμαζό

οις έγεννήθη ό ψόβος μήπως^^ εξ α- ^ξ°ς’ περΓο"ρίζεται είς τάς περιπτώ
c τκλειστικώς ψυχολογικών λόγων έ- 
ήρχετό άνατίμησιζ εί-' - 

j νάγκης, πρδ
Α> άΗηι πν. ι IUUV. w ι

μεν έλήφθησ 
- τιμών υ ΐτινε

είδη πρώτης σεις σοβαρός αισχροκέρδειας,

I τρώ.ν καί Πύργου, έπικοινωνήσοις με- 
έδαν- τά διαφόρων τοπικών παραγόντων 

οί όποιοι τού άνεπτυξαν διάφορα^ζη-

οί κ. κ.
Ζωτιάδης καί Βιτσενζάτος

"Ο υποδιοικητής τής "Εθνική; Iρα- 
πέζης κ. Π. Γουναράκης ύπεσχεθη οτι 
ή Τράπεζα θά λάβη σοβαρώς νπ" ο- 
ψιν τά πορίσματα τοϋ συνέδριου.

Κατόπιν ελαβον τόν λόγον οι κ. κ. 
"Ασημακόπουλος, Τζολάκη;. και Ζα- 
νος. έίετάσαντες ζητήματα απασχο- 
λοϋντα τό Συνέδριον και Βαρ .αγιαν- 
νΐ|- όστις είπεν ότι είναι ο ειαηγητης 
κατά τήν μεταπολεμικήν περίοδον των 

Λυτή} ληνών, τα; οπόια-

ό διορισμό; vcpvgo-'ρ- 
Έθνικυε ΟΙ- ,ρειας, ώς είναι 

γοΰ παρά τω υπουργείς _ 
κονομίας, ύργάνωσις τών τμη 
τοΰ έξαγωγικοϋ εμπορίου, συμπί . 
σις τών κενών θέσεων εμπορικών

- ' σ ' —mi Rzvti /. flYV . Ζ/..Τ·κολούθων καί συμβούλων, κλπ.Ί
Ό κ. Χαλκιόπουλος, αναπτύασ» 

τό θέιια τοΰ έλαίου καί πυρηνεΐαι 
επιτροπή ανειέ^αν.- 
έλαιολάδου, έναν

καί προτείνει να
βολής ή εξαγωγή . ,, , „
δολλαρίων κλπ., να μη διακοπή
μέλλον ή εξαγωγή ελαιόλαδων £ 
επιτροπή ή εισαγωγή πυρηνε/.ι® 
έχδήπβακ* ■*·*- '"·· >W

ιδιωτικών ανταλλαγών, τα; 
δη σήμερον δέν ευρισΑΜ

Ό κ.
£ivat /tcti zdTfi του λ

tV» Θά” ή το ΐλήτσι δέπάσο έπιείκεια Μ π«Ρ«- , Ό'κ. , Ό κ. Παυλίδη; άν
δλο, C όλέθοιον. Πρός άντιμετώ- βάσεων διαπραττομένων υπ6-^ίΚΡ° ί Διοικητής προέβη είς τήν έπίλυοιν μα των εμπορικ

ισχύ σαν κατά τό . πικόν χαρακτήρα π;ϊραβάσεων». σεως. ί


