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©ΝΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
Ή άνατολή του Νέου "Ετους ευρίσκει ιίήν Ελληνικήν 
ιρίδα εις κρίσψ,ον χαμίτην της Ιστορίας της. Νικήτρια 
τρίτην φοράν απέναντι των δυνάμεων τοϋ κακοΰ ή Ελ- 
δλέιτει εμπρός σωρείαν ερειπίων, προβλήματα καί ζωτι- 

θέματα άπαιτοΟντα λύσιν, χιλιάδας αθώων θυμάτων της 
ιμουνιστικής μανίας, βλέίπει τήν χώραν δεινοπαθήσασαν 
μίαν δεκαετίαν.
Είναι αληθές δτι είναι φοΐνιξ εκ τής τέφρας άναγεννώ- 

ος ή χώρα του κλασσικού μεγαλείου τής άρχαιότητος. 
λά διά να μή άποδειχθή γράμμα νεκρόν ή φράσις πρέ- 
ολοι οί "Ελληνες, από τοΰ πρώτου μέχρι τοΰ τελευταίου 
άποδυθώμεν «ατά τό 1950 εις τό σκληρόν, τό βαρύ, άλ- 
καί έξόχως εθνικόν έρχον τής άνασυγκροτήσεως.
Ή οικονομική, ή εμπορική, ή βιομηχανική, ή γεωργική, 

ιιοτεχνική, ή ναυτιλακή ζωή πρέπει νά ανθήσουν έκ νέου 
> τον γλαυκόν ουρανόν μας, ή εργασία νά άπστελέση ά- 
Κνήν θρησκείαν καί ό εργαζόμενος "Ελλην νά άποβή καί 
*αν στοιχεϊον πολιτισμού καί προόδου, δπως άπέβη φρου- 
; των αιωνίων ιδανικών τής ’Ανθρωπότητας καί Νικητής.
'Αλλά διά νά πραγματοποιηθή αυτό, διά νά όδηγήσωμεν 

ιε'ρα από τόσος τρικυμίας καί τυφώνας, τό Εθνικόν σκά- 
; ε!ς τόν λιμένα τής Άνορθώσεως καί τής Ευτυχίας, θά 
§πει όλοι νά ένστερνισθώμεν τήν αρχήν δτι εάν έτελείωσεν 
Λάχη τοΰ πολέμου, ήρχισεν ή Μάχη τής Ειρήνης. Καί δπως 
Ιπικός εκείνος άγων, ,πού έξησφάλισε τήν έπιβιωσιν τής 
'ιληνυκής Φυλής, έτελείωσεν ύπό τήν Ιαχήν τοϋ θριάμβου 
ί τής Νίκης,, έτσι καί τώρα ή ειρηνική έζόρμησις τών Έλ- 
νων πρέπει νά τερματισθή μέ τήν πλήρη έπίτευξιν τών έπι- 
οχομένων σκοπών — τήν άνόρθωσιν τής Πάτρίδος.

Εμπρός είς τήν γενικήν αυτήν επιταγήν, πού απορρέει 
:δ τήν άίωνίαν παράδοσιν τοΰ ‘Ελληνικού Γένους, τά άτομα 
ν είναι παρά τμήματα τοΰ συνόλου. "Οταν λοιπόν οί "Ελ- 
νες μέ τό υψηλόν παράδειγμα τοΰ εστεμμένου Άρχηγοΰ 
3 "Εθνους ημών, προχωρήσουν θαρραλέοι, δημιουργι- 
ί, γεμάτοι άπό πίστιν προς τήν ’Ανασυγκρότησα/ καί τήν 
Α^ρθωσιν, δέν ύ^άρχει καμμιά άμφιβολία δτι θά είναι λαμ- 
ά καί άκτινοβόλος ή Ελληνική Αυριον-..

ΔΗΜ. Ν. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διά τό 1950

61 Μ. ΙΙΜΕ
liPOHi ΪΡΜΙΗΜ,,

Εΰχοί καί ελπίδες
'Q ‘Υπουργός Τύπου καί Πληροφοριών 

τής παραπηθεισης Κυβερνήσεως, κ. 
κ. Μιχαήλ Λίλιανός, είχε τήν καλο
σύνην νά δεχβή συντάκτην μας καί 
νά άττευθύνη τάς κάτωθι εύχάς ττρός 
τήν «Τροπτεζίτικήν» καί δΓ αυτής 
είς τόν Σύλλογον τών ‘Υπάλληλων 
τής Εθνικής Τραπέζης τής Ελλά
δος:

«Εύχομαι είς τήν «Τραπεζιτικήν» 
καί τόν Σύλλογον \ παλλήλων τής Έ 
θνικής Τραπέζης τής Ελλάδος κάθε 
ευτυχίαν κατά τό 1950.

»Οΰδέποτε λησμονώ παλαιούς δε
σμούς καί παλαιούς κοινούς άγώνας 
είς τό πεδίον επιδιώξεως ένός καλυτέ
ρου οικονομικού μέλλοντος διά τήν χώ 
ραν μας καί τούς εργαζομένους άνθρώ- 
πους, καί έπάνω είς τόν κοινόν αύτόν 
ιερόν αγώνα θά μάς ψλογίζη, δπως 
πάντα, ό ίδιος, ό παντοτεινός παλμός.

MIX. ΛΙΛΙΑΝΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ! ΜΗΧΑΝΑΙ
ΜΕΤΑ ΔΙΑΤΡΗΤΟΝ ΚΑΡΤΕΛΛΟΗ

Tcu κ. XFIITCY EC Y/fAFH
τμτμctcpxcu Έ6ν. Tpcntζης

Τά παρόν άρθρον δέν είναι μελέ
τη έψαρμογής τών λογιστικών μη
χανών μετά διατρήτων καρτελλών 
είς Τροτέζας. Σκοπόν έχει νά κάμη 
γνωστόν είς τούς συναδέλφους άνα- 
γνώστας της «Τραπεζιτικής* έν νέ- 
όν διά τήν Ελλάδα μηχανοποιημέ- 
νον λογιστικόν σύστημα, τό όποιον 
εσχάτως ήρχισεν έφαρμοζόμενον είς 
μεγάλας οίκονομικάς έπιχειρήσεις 
είϊς όλονέν αύξανομένην κλίμακα. 

Οπως καί δλαι αί εφευρέσεις, ου

Λυτός είναι ό λόγος, διά τόν ό
ποιον αί λογιστικοί μηχαναί μετά 
διατρήτων καρτελλών άν καί έφευ- 
ρεθεΐσαι πρό άρκετώσχετ.κώς έ- 
τών άρχίζουν σήμερον νά χρησιμο- 
πο.ώνται είς διαρκώς εύρυνομένην 
κλίμακα.

Πράγματι αί μηχαναί αύταί έχου 
σιν ικανότητας, διά τών όποιων δϋ- 
νανται ν’ άνταπο κρίνωντα; είς τάς 
συγχρόνους άπαντήσεις τών μεγά
λων οικονομικών έπιχειρήσεων καί

ιεθνή προβλήματα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΠΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μετόφρεσκ έκ τής Β.Ε.Α.Μ.Δ. 
Journcl ύπό τού κ. Γ.ΓΡΙΜΔΑΑΗ

(Παραθέτομε» χάριν τών άναγνω- 
ώτν μας όητοσπάσμοττα μιάς όμι- 
ς γενομένης τόν παρελθόντα Σε- νά παραγη βιομηχανοποιημένα προ'όν. 

ίμβριον έν ’Οξφόρδη είς τήν Διε- πως δέν υπήρχε καί άνάγκη πρσγμα-|τα έξαιρετικής ποιότητας είς τιμάς ά- 
η θεοιντιν TvaXnu -«Γ, *Ινστιτού-,τοποιήσεως έξαγωγών. Ό λαός όμως συναγωνιστους. Και έπι πλέον ήτο κυ-

Λέσλυ: τής έποχής έκείνης είχε πνεύμα άκ- ρίαρχος τών θαλασσών. Τά τέσσαρα 
τ5,„ ί μαϊον καί άγάπην προς τήν περιπέ- πέμπτα τών άνά τήν ΰφήλιον πλοίων

όντα της αγγλικής γης. Δέν υπήρχε 
τότε, όπως όλοι μας γνωρίζομεν, καμ 
μία άνάγκη έξαγωγικής πολιτικής, 8

λικοΰ έμπορίου που σήμερον γνωρι- 
ζομεν.

‘Η είκών τής έποχής έκείνης είναι 
ή είκών μιας εύτυχοΰς ’Αγγλίας πού 
δέν είχε άνάγκην έξαγωγών, άλλα πού 
έπραγματοποίει έξσγωγάς διότι οί 
μεγάλοι ποντσπόροι πού άναφέραμεν 
ήρέσκοντο είς τό είδος αύτό τον σπόρ, 
δηλαδή νά άνταλλάσουν τά βιομηχανι
κά πρα'όντσ τής χώρας των μέ τά ω
ραία προ·όντα, τάς πρώτας ύλας καί 
τον χρυσόν τών χωρών που έπεσκέ- 
πτοντο.
Β) Αί έξαγωγαί καθίστανται χρήσι

μοι δέν χρειάζεται όμως κρατική
ρύθμισις.
*Η έπελθούσα βιομηχανική έπανά 

στάσις ήλλαξε τήν όλην εικόνα τής 
αγγλικής ζωής καί κατέστησε τήν Αγ
γλίαν άδιαφιλονεικήτως τό ίσχυρότε- 
ρον καί τά πλέον ζηλευτόν κράτος τοϋ 
κόσμου. ‘Ο πληθυσμός τών πόλεων ηΰ- 
ξανε άλματωδώς καί αί επισιτιστικοί 
άνάγκαι του ταχέως ΰπερέβησαν τήν 
έγχορίαν παραγωγήν. Ή ζήτησις αυ
τή τών τροφίμων, μαζΰ μέ τήν διαρ
κώς αόξάνουσαν ζήτησιν πρώτων υ
λών πρός βιομηχανσποίησιν, κατέστη
σαν τάς έξαγωγάς άπο τό περιπετει
ώδες σπόρ που ήσαν πρότερον είς μί
αν πραγματικήν άνάγκην διότι διά τοϋ 
τρόπου αυτού θά έπληρώνοντο τά εί- 
σαγόμενα τρόφιμα καί αί πρώτοι ΰ- 
λαι. ’Αλλ’ όμως ή πραγματική αΰτη 
άνάγκη δέν ήτο άντιληπτή διότι ούδε- 
μία δυσκολία παρουσιάζετο είς τήν έ- 
ξεύρεσιν τών πρός έξαγωγήν προ'όν- 
των ώς καί είς τήν διάθεσιν αυτών είς 
τάς υπερπόντιους άγοράς. ‘Η βιομη
χανική άνάπττυξις τής 'Αγγλίας ήτο 
τοιαύτη ώστε αΰτη νά είναι είς θέσιν

τω καί ή έφεύρεσις τών λογιστικών ί ιδρυμάτων. Αί μεγάλαι δέ αυτών 
μηχανών μετά διατρήτων καρτελλών · ικανότητες όφείλονται, άφ’ ένός μέν 
είναι συνέπεια της έξελ.ιξεως τών | είς τήν ιδιοτυπίαν της λειτουργίας 
άνθρωπίνων άναγκών. Ή Άχονομική των, άφ έτέρου δέ είς τήν άληθώς 
καί κοινωνική έξέλ ςις έπέβαλεν (έκπληκτικήν ταχύτητά των. ’Επί 
είς τόν άνθρωπο· τήν άνάγκην ί πλέον τό άπασχολούμενον διά τόν 
τής παρακολονθήσεως τών οίκον.ομι- j χειρισμόν των Ανθρώπινον υλικόν, 
κών του συναλλαγών κατά συ στη- ί λόγω τοΰ καθολοκληρίαν αΰτοματι- 
ματικόν τρόπον. Συνέπειαι τής άνά-/ ; σμοΰ των, είναι έλάχιστόν έν σχέ- 
κης ταύτης ήσαν ή έφεύρεσις κατ’ σει μέ τήν άπόδοσίν των. 
άρχάς μέν της άπλογραφίας, βραδύ j Ή ιδιοτυπία της λειτουργίας τών 
τερον της διπλογραφίας σύν τή άνα- * μηχανών συνίσταται εις τό δτι τά 
πτύξει δέ τής οικονομικής του ζω- διάφορα πρός έγγ ραφήν στοιχεία 
ής καί τών μεγάλων οικονομικών ί- (αριθμοί ή γράμματα) δέν γράφσν 
δρυμάτων, τών λογιστικών μηχανών, ται δπως γίνεται είς τάς άλλος λο- 
αί όποΐαι διά της αυτομάτου καί γιστικάς μηχανάς, άλλ’ έμφανίζσν- 
τοχείας έκτελέσεως πολλών έργασι ται ύπό μορφήν όπών έπί καρτελλών 
ών, έκτελουμένων άλλοτε δι* άνθρω είδικοΰ τύπου. *Η διάταξις τών καμ
πινών χειρών, άνταποκρίνονται είς τελλών είναι τοιαύτη, ώστε έκάστη 
τόν δασικήν άνάγκην πόσης οίκονο δπή, άναλόγως τοΰ σημείου τής καρ- 
μικής έπιχειρήσεως, τήν ένημερότη- ' τέλλας είς τά όποιον έγένετο, ν’ όν
τα, δηλαδή τών βιβλίων της. ’ τιστοιχή ε£ς ώρισμένον άριθμόν ή

Σήμερον δμως καί τοΰτο δέν εί- . γράμμα τοΰ άλφα&ήτου. Βεβαίως τά 
ναι αρκετόν. Ή καθιέρωσις τής κα- 0υτω καταχωρούμενα στοιχεία μετά 
τευθυνομένης οικονομίας είς δλας : φράζονται αυτομάτως όσάκις θέλο- 
σχεδόν τάς χώρας καί ή ΐδρυσις μεεν, ιέπί κοινοΰ χάρτου είς γράμ- 
τεραστίων οικονομικών καί Ασφαλι
στικών ιδρυμάτων έδημιούργησεν 
άλλας άνάγκας, στατιστικής κυρί
ως φύσεως, τάς όποιας δέν είναι δυ 
νατάν νά έζυπηρετήσωσι τά έν χρή 
σει λογιστικά συστήματα καί μέ 
τήν βοήθειαν ακόμη τών γνωστών 
λογιστικών μηχανών άνευ τουλάχι
στον άπασχολήσεως μεγάλης καί 
δυσαναλόγου ποσότητας Ανθρώπι
νης έργασίας.

Θερινήν Σχολήν τον 
Τραπεζιτών ύπό τού κ. 

άματζκ Αντιπροέδρου μιάς 
Υαλντέρων έταιριών κατασκευής : τειαν, 
εχτρικών μηχανημάτων).
ΞΑΓΩΓΑΙ ΧΑΡΙΝ ΣΠΟΡ
ά νά άρχίσωμεν τό θέμα μας 
ει νά ανατρέξω μεν πίσω, πολύ -ιτι
ές τήν ιστορίαν μας — είς τήν 
ην βιομηχανικήν περίοδον τής 
λίας όττότε έβασίλευαν οί Τυ- 
(1)

πληθυσμός της ’Αγγλίας τήν έ-
έκείνην άνηρχετο μόλις είς πέν- 

ιατομμύρια κατοίκους, οί όποιοι

είχε έπίσης καί μίαν κυβέρνη- 
σιν ή όποια ύπεστήριζε απεριόριστα 
κάβε ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν. Τότε έ- 
νεφανίσθησαν άνθρωποι δπως ό Ντρέ- 
ΐκ (2), ό Φρόμπισερ (3), ό Χόουκινς 
(4) καί ό Ράλλεϋ (5), οί όποιοι μό

νον καί μόνον διά νά ικανοποιήσουν 
τήν άγάπην των προς τήν περιπετειώ
δη ζωήν, έταξίδευαν άνά τον κόσμον 
και ήνοιξαν διά τούς συμπολίτας των 
νέους άρίζοντας εις τό έμπόριον, καί 
χωρίς καν νά τό γνωρίζουν έχάραξαν

Όντο καί ένεδύοντο άπό τά προί-:τήν πορείαν καί τήν πρόοδον τού άγ-

ήσαν άγγλικά. Ήρπορεΐ κανείς ασφα
λώς νά εϊπη ότι τά νήματα τοΰ παγ
κοσμίου έμπορίου ήσαν εις Αγγλικός 
χτϊρας.

Η ευημερία τής ’Αγγλίας τώρα 
πλέον όφείλετο είς τήν έλευθέραν πρω
τοβουλίαν ένός μεγάλου Αριθμού έμ
πορων καί βιομηχάνων έν άντιθέσει 
πρός τήν περίοδον τών Τιουδώρ οτε ή 
ευημερία τής Αγγλίας έστηρίζετο κυ
ρίως είς τό τολμηρόν πνεύμα τών 6- 
λίγων.
Γ) Αί έξαγωγαί καθίστανται άπαραί-

(Συνέχεια είς τήν Ζην σελίδα)

Περιεχόμενα
"Αρθρα.— Χαιρετισμός τοΰ 

κ. Μιχ. Αίλιανοΰ. — Λογιστικοί 
μηχαναί ύπό τοΰ κ. Χρ. Βούλ- 
γαρι. — Ή πολιτική της ’Αγ
γλίας έπί τοΰ Έξαγωγικοΰ 
Έμπορίου (μετ. κ. Γ. Γριμάλ- 
δη). — Ό Γεώργιος Μάουερ 
καί ή Εθνική Τράπεζα, ύπό 
τοΰ κ. Σταθάτου. — Σκέψεις 
καί κρίσεις. — Ό λιμήν τών 
Πατρών ύπό τοΰ κ. Λ. Γ. Κο
ρόμηλά. — Ό καταμερισμός 
τοΰ έθν. εισοδήματος ύπό τοΰ 
κ. Άλ. Παπανικολοπούλου.— 
Τά Έθν. “Ιδρυμα ύπό τοΰ κ. 
Π. Κριναίου.—Νέα Αγορά καί 
ναυπηγήσεις πλοίων ύπό τ,οΰ 
κ. ιΠ. Τζουνάκου. — Ή ένερ- 
γ-ειακή οικονομία καί αί δυνα
τότητες της Ηπείρου. — Οικο
νομικοί Ειδήσεις έξωτερικοΰ.— 
Τά κυριώτερα έμπορεύμστα.— 
Άνασκόπησις δεκαπενθημέρου 
— Ή χρηματαγορά ’Αθηνών.—

Ι1^-

ματα καί Αριθμούς.
Ή ιδιοτυπία αυτή τών μηχανών 

είναι μεγίστης σημασίας, διότι πα
ρέχει τήν δυνατότητα έπαναχρησι- 
μοποιήσεως τών άπαξ καταχωρηθέν- 
των (έν κυριολεξία διατρηθέντων) 
στοιχείων, άνευ έπαναλήψεως καί 
της καταχωρήσεως.

’Αλλ’ άς προχωρήσωμεν είς τήν 
ερι,γ'ραφ.ήν τοΰ συγκροτήματος τών 

μηχανών (διότι δέν πρόκειται περί 
μιάς μόνον μηχανής), καί της έκτε- 
λουμένης ύφ’ έκάστης έξ αυτών έρ- 
γασίας. Βεβαίως ή κατανόησις τοΰ 
νέου συστήματος μόνον διά τής πα- 
ρακολουθήσεως τών μηχανών έν λει
τουργία καθίσταται πλήρης καί εΰ- 
κολος. Τήν δυσχέρειαν τοΰ αναγνώ
στου έκ τής έλλείψεως τούτης θά 
πρασπαθήσωμεν νά μετριάσωμεν διά 
τής συχνής παρσθέσεως παράδειγμά 
των έκ τοΰ γνωστοΰ μας κύκλου 
τής τραπεζιτικής έργασίας.

Ή πρώτη μηχανή τοΰ συγκροτή
ματος είναι ή ΔΙΑΤΡΗΤΙΚΗ ΜΗ
ΧΑΝΗ. Είναι έφωδιασμένη μέ πλή
ρες πληκτρολόγιον Αριθμών καί 
γραμμάτων, ώς καί αί >ραφομηχα- 
ναί καί λοιπαί λογιστικαί μηχαναί, 
μέ τήν διαφοράν, δτι Αντί νά γρά- 
φη διατρυπά τάς είδικάς καρτέλλας 
είς ορισμένα σημεία άναλόνως τών 
πιεζομένων ύπό τοΰ χειριστοΰ έπί 
τοΰ πληκτρολογίου γραμμάτων καί 
Αριθμών.

Πάν στοιχεϊον, τό όποιον Θίλομεν 
νά καταχωρηθή διά τών μηχανών ή 
καί άπλώς νά ληφθή ύπ’ δψιν είς 
τούς γινομένους ύπό οίασδήπ rte έξ 
αυτών ττοικίλους υπολογισμούς καί
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"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
1 5ΘΗΜΕΡΟΖ ΕΚΔΟΙΙΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ1
ΐ Έοωτερ.: Τρίμηνος δρ. 15.000

» Έξάμηνος » 30.000
» "Ετήσια » 50.000 |
Τιμή <{>ύλλου Δρχ. 1000

I Τά έαβάσματα έπ’ όνόματι 
της «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

: Αί αποδείξεις δέον να φέρωσι
την υπογραφήν τοΰ Διογειρι.

| στοδ καί τήν σφραγίδα της 
έφημερίΐδος.

: Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Σ υν
ί δρομηταί, δπως γνωστοποιούν 
1ΐ ’ς τά γραφεία της έφημερί- 
: δος πάσαν μεταβολήν της δ\- 

ευθύνσεώς των. 
Διαχειριστής:

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΌΣ 
’Ακαδημίας 60

| Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρ- 
\ θρω 6 § 1 τού Α.Ν.1092) 1938 

Υπεύθυνος επί της Ολης: 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΠΛΑΣ 
Άβύδου 53-Τηλ. 72-690 

I Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
1 ιΜιΒίΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
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έργασίας πρέπει άπαραιτήτως καί 
πρωτίστως νά περκίση άπό τήν δια- 
τρητικήν μηχανήν διά νά γίνη ύπ’ 
αύτης ή διάτρησις της άντιστοίχοο 
ειδικής καρτέλλας. Ή γραμμογρά
φησης των καρτελλών ποικίλλει άνα 
λόγως τής κατηγορίας των καταχω 
ρητέων στοιχείων καί των άνετγκών 
τής έργασίας.

Προ κειμένου π.χ. περί Τραπέζης 
εν βασικόν καταχωρητέον στοιχεΐον 
είναι ή ήμερησια κίνησις των λογα
ριασμών. ΔΥ έκάστην πληρωμήν ή 
εϊσπράξιν, χρέωσιν ή πίστωσιν δέον 
νά διατρυπάται καί ιδιαιτέρα καρ- 
τέλλα. Ή γραμμογράφησις των καρ 
τελλών τής ήμερησίας κινήσεως θά 
είναι τοιαύτη, ώστε έκαστον στοι- 
χεΐον τής έγγραφής .(χρονολογία, 
αιτιολογία, χρέωσις ή πίστωσις, «βα- 
λέρ», τοκάριθμος) νά διατρυπάται 
εις ειδικήν στήλην. Εις ώρισμένα 
σημεία τής καρτέλλας διατρυπών- 
ται ιέπίσης 6 Αριθμός τοΰ γενικού 
λογαριασμού καί τό δνομα τοΰ ει
δικού τοιοΰτου. “Ετερον βασικόν 
στοιχεΐον είναι τά ύπόλοιπα των λο
γαριασμών τά όποια διατρυπώνται 
έπί ιδιαιτέρων καρτελλών, άλλως 
βεβαίως γραμμογ ραφή μένω ν. Ή διά 
τρησις τών καρτελλών αυτών γίνε
ται, ιώς θά ίδωμεν, αυτομάτως ύπό 
άλλης μηχανής, τής λογιστικής — 
έκτυπωτικής, μόνον δέ τά Αρχικά 
ύπόλοιπα, δηλαδή τά ύπόλοιπα τής 
προηγουμένης -ήμέρας τής όρισθεί
σης διά τήν έναρξιν τής λειτουργίας 
τών μηχανών, διατρυπώνται υπό τής 
διατρητικής μηχανής.

"Εχει ΰπολογισθη, ιδτι ή μέση Α- 
πόδοσις ένός χειριστοΰ διατρητικής 
μηχανής είναι 7.000 περίπου τρυπή
ματα καθ’ ώραν, δεδομένου δέ δτι 
κατά μέσον όρον έκάστη καρτέλλα 
Εχει 60—65 τρυπήματα, ή άπόδοσ'ς 
τής διατρητικής μηχανής είναι 100 
περίπου καρτέλλαι καθ’ ώραν.

Ήπρώτη αΰτη έργασία, ή διάτρη- 
σις δηλονότι τών καρτελλών, είναι καί 
ή μόνη έκτελουμένη μέ συμμετοχήν άν- 
θρωπίνων χειρών, ώς τοιαύτη δέ ύπό- 
κειται εις λάθη. Λαμβανομένου μάλ; 
στα ΰπ* δψιν, δτι πάσαι αΐ λοιπά! έρ- 
γασίαι έκτελοΰνται έντελώς αύτομάτως 
ύπό τών άλλων μηχανών τοΰ συγκρο
τήματος μέ δάσιν πάντοτε τάς διατρη- 
θείσας καρτέλλας, λάθος είς την πρώ- 
την έργασίαν είναι μοιραΐον νά μετα
δίδεται αυτομάτως καί είς τάς μετέ- 
πειτα έργασίας. ’Απαραίτητος λοιπόν 
τυγχάνει ό έλεγχος τής δια τρήσεως 
τών καρτελλών καί έλεγχος μάλιστα 
άσφαλής.

Διά τον έλεγχον τούτον χρησιμοποι
είται ή δει/τέρα μηχανή τοΰ συγκροιή- 
ματος ή επαληθευτική μη
χανή. Αΰτη είναι όμοια περίπου μέ 
τήν διατρητικήν, ό δέ έλεγχος γίνεται 
ώς έξης. Ό χειριστής τής μηχανής 
καταχωρεί έκνεου δάσει τών αυτών 
στοιχείων, τάς διά τής διατρητικής μη

χανής καταχωρηθείσας έγγραφός, έπί 
τών ίδιων καρτελλών τών διοπρηθεισών 
ήδη ύπό τής τελευταίας. ’Εάν ή πρώτο 
γενομένη διάτρησις συμπίπτει μέ τήν 
ΰπό τής επαληθευτικής γινομένην δευ- 
τέραν, ή μηχανή έργάζεται όμαλώς. 
’Εάν όχι ήμηχανή σταματά καί άπορ- 
ρίπτει αύτομάτως τήν καρτέλλαν μέ 
ειδικόν σημεΐον, αύτομάτως σημειού- 
μενον, παραπλεύρως τής Εσφαλμένης 
διατρήσεως. Ή έσψαλμένη καρτέλλα 
καταστρέφεται καί διατρυπάται νέα, 
ελεγχόμενη κατά τον αυτόν τρόπον.

Ή άπόδοσις τής έπαληθευτικής μη
χανής είναι κατά τι μεγαλύτερα τής 
άποδόσεως τής διατρητικής.

Αί διαπρηθεϊσαι καί έλεγχθεΐσαι 
καρτέλλαι είναι πλέον έτοιμοι διά τάς 
μετέπειτα αύτομάτως έκτελουμένας 
έργασίας, ή πρώτη δέ έξ αυτών είναι 
ή μετάψρασίς των είς άριθμοΰς καί 
γράμματα, ούτως ώστε ή άνάγνωσις 
νά είναι ευχερής άπό οίονδήποτε. Τήν 
έργασίαν τούτην έκτελεΐ ή τρίτη μη
χανή τοΰ συγκροτήματος, ή μεταφρα
στική. Ή άνθρωπίνη έπέμδασις εις 
τήν λειτοργίσν τής μηχανής ταύτης συ- 
νίσταται εις τήν τροψοδότησίν της διά 
τών διατρηθεισών καρτελλών καί είς 
τό άνοιγμα τοΰ διακόπτου τοΰ ηλεκ
τρικού ρεύματος. Ή μηχανή, μέ ταχύ
τητα 80 καρτελλών κατά λεπτόν, α
πορρίπτει τάς καρτέλλας μέ τυπωμέ- 
νην έπί τοΰ περιθωρίου αύτών τήν με- 
τάφρασιν τών διατρήσεων είς γράμμα
τα καί άριθμοΰς.

Ή τετάρτη μηχανή τοΰ συγκροτή
ματος είναι ή διαλογική μηχανή. Ή 
ίκανότης της είναι νά διαχωρίζη τάς 
διατρηθείσας καρτέλλας κατά τήν θέ- 
λησίν μας. Λαμβανομένοιυ ύπ' δψιν 
τοΰ μεγάλου άριθμοΰ τών χρησιμοποι
ούμενων καρτελλών ό οίοσδήποτε δια
χωρισμός αυτών θάέδημιούργει πρό
βλημα χρόνου, τό όποιον πολύ βυσκό- 
λως θά άντιμετιοπίζετο άνευ τής μεσο- 
λαβήσεως τής διαλογικής μηχανής. Δι’ 
αυτής ό διαχωρισμός τών καρτελλώ’ 
έκτελείται αύτομάτως καί μέ τήν κατα 
πληκτικήν αληθώς ταχύτητα διαλογής 
24.000 καρτελλών ώριαίως.

Παράδειγμα: Άς ύποθέσωμεν δτι 
ή ήμερησία κίνησις μιάς Τραπέζης ά- 
νέρχεται είς 20.000 διατρηθείσας καρ
τέλλας. ΕΤμεθα υποχρεωμένοι, ΐνα προ- 
χωρήσωμεν είς τήν κατάρτισιν τής ή
μερησίας λογιστικής καταστάσεως νά 
διαχωρήσωμεν τάς καρτέλλας κατά 
γενικόν λ)σμόν. Διά νά γίνη ή διαλο
γή αΰτη άρκεΐ νά τροφοδστήσωμεν τήν 
βιολογικήν μηχανήν μέ τάς καρτέλλας 
φίρδην μίγδην, νά ριθμήσωμεν τήν μη
χανήν ούτως ώστε ή διαλογή νά γίνη 
κατά γενικόν λ)σμόν και νά άνοίξωμεν 
τον διακόπτην τοΰ ηλεκτρικού ρεύμα
τος. Εντός 50 λεπτών τής ώρας θά 
έχωμεν τάς καρτέλλας διαχωρισμένος 
κατά γενικόν λ)σμόν.

Είναι περιττόν νομίζομεν νά τονι- 
σθή ή χρησιμότης τής μηχανής ταύτης. 
Ικανοποιεί αίανδήποτε άπαίτησιν στα
τιστικής φύσεως άρκεΐ νά έχη γίνει 
πρόδλεψις άναλόγου διατρήσεως τών 
καρτελλών άντιστοιχούσα είς τό έπά/- 
γελμα τοΰ πελάσου, θά είναι δυνατόν 
άνευ προσθέτου έργασίας καί είς πά
σαν στιγμήν νά δίδητσι συγκέντρωσις 
τών τοποθετήσεων καί καταθέσεων τής 
Τραπέζης κατά κατηγορίαν επαγγέλ
ματος τών πελατών.

Έτέρα μηχανή χρησιμοποιούμενη έ" 
πίσης δι’ έργασίας διαλογής είναι ή 
μηχανή ταξινομήσεως. Δι’ αυτής έπι- 
τυγχάνεται ή συσχέτισις καρτελλών 
διαφόρου κατηγορίας καί ή ταξινόμη- 
σις αύτών κατά την άναγκαίαν διά την 
έργασίαν σειράν. Ή χρησιμότης της 
είναι μεγάλη διότι διά τής ύπ’ αυτής 
έκτελουμένης ταξινομήσεως καθίσταται 
δυνατή ήτ ροφοδότησις άλλων μηχα
νών τοΰ συγκροτήματος ώς π. χ. τής 
υπολογιστικής, τής λογιστικής — έκ- 
τυπωτικής, διά καρτελλών δύο κατηγο
ριών συγχρόνως καί μέ συσχέτισιν τών 
καρτελλών τής μιάς κατηγορίας προς 
τάς άντιστοίχους τής άλλης, τής τοι- 
αύτης τροφοδάτησεως ούσης, ώς θά ί* 
δωμεν, άπαραιτητου. Διάτής μηχανής 
ταξινομήσεως συσχετίζονται, προκει- 
μένου περί Τραπέζης, μεταξύ άλλων 
καί αί καρτέλλαι τής ήμερησίας κίνη
σε ως μέ τάς τοιαύτας τών προηγουμέ
νων υπολοίπων, 7να, δι’ άλλης μηχα
νής, έξαχθή τό νέο·ν υπόλοιπον τών λο
γαριασμών.

Ή λειτουργία τής μηχανής είναι έν
τελώς αύτόματος ή δέ ταχύτης της ή

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΟΥΕΡ
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΑΛΑΑΟΣ

Του συνεργάτου μος κ. Νίκου Ιτοδάτου
'Ο Γεώργιος Μάουρερ και το μεγά- ατό Πανεπιστήμιον τής Χαϊντελβέργης 

λο του έργο k< Ο Ελληνικός Λαός», και αργότερα άντειααγγελευς Εψε- , 
είναι δύο πράγματα όχι καί τόσο γνω ' τών, Έφέτης καί μέλος τού Άναθεω * 1 
οπά. Βέβαια στον νομικό μας κόσμο ^ ρητικοΰ. Τά 1826 διορίσθηκε καθηγη 1 
«Ό νεότερος αυτός ’Ιουστινιανός τής ! τής τοΰ Ίδιωτικοΰ Δικαίου καί τής 
'Ελλάδος» είναι οπωσδήποτε, γνω- j Ιστορίας τοΰ Δικαίου στό Πανεπιστή 
στός. ’Αλλά στους οικονομικούς καί ; μιον τοΰ Μονάχου καί τό 1926 ό κρ 
τραπεζιτικούς μελετητάς καί ό Μάου- θηγητής Άϊχόρν τον υπέδειξε διάδσ 
ρερ Καί τό έργο του παρέμειναν ά
γνωστα γιατί δέν περίμενε κανείς ότι 
μέσα στον «'Ελληνικό Λαό» θά είχαν 
τήν θέση του πληροφορίες για τήν 
πρώτη οικονομική ζωή τής Πατρίδας 
μας καί ειδικά για τήν ’Εθνική Τρά

πεζα. Πριν προχωρήσω όμως πρέπει 
νά γράψω ένα συνοπτικό βιογραφικό 
σημείωμα γιά τον Μάουερ γιατί σνμ 
φέρει καί έπιβάλλεται νά μάθουμε 
ποιος ήταν αυτός ό άνθρωπος στον 
οποίον όφείλουμε καί τις τόσον έν- 
διαφέρουσες σχετικές πληροφορίες, 
άλλα καί ολόκληρη τήν νομοθετικήν 
άναγέννησιν τής Πατρίδας μας.

Ό Γεώργιος — Λουδοβίκος, ιππό
της Φόν Μάουρερ γεννήθηκε στό π α

χόν του στό Πανεπιστήμιο τής Γοτίγ 
γης. Είναι δύσκολο νά άπαριθμήση 
κανείς όλες τις θέσεις καί τά άξιώ- 
ματα πού έλαβεν ό περιώνυμος Μάου
ρερ μέχρι τό 1831, ότε μέ τόν τίτλον 
τοΰ ισοβίου συμβούλου τής Επικρά
τειας έπεσφράγισεν όλους τούς προ- 
ηγουμένους του τίτλους, τοΰ Ιππότου, 
τοΰ μυστικοσυμβούλου καί τοΰ συμ
βούλου τής πολιτείας.

Αύτή μέ λίγα λόγια ήταν ή θαύμα 
στή σταδιοδρομία τοΰ Μάουερ, όταν 
ό βασιλεύς τής Βαυαρίας Λουδοβί
κος ό πρώτος τον έκάλβσε νά 
άποτελέση μέ τόν "Αρμανσμπεργκ 
καί "Εϋδεκ τήν Άντιβασιλείαν 
τού "Οθωνος. Μέ τήν ιδιότητα αΰ-

ραρρήνιο Παλινάτο τό 1790. Τό τήν ό Μάουρερ έφθασε στό Ναύπλιον
1811 έγινε διδάκτωρ

tm

τοΰ Δικαίου τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1833. "Αμέσως
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άρχισε τό τεράστιο νομοθετικό έργο 
του καί μάλιστα μέ τέτοια σπουδή 
και ζήλο, ώστε κ&θώς λέγεται έπειδή 
δέν υπήρχε μελάνη, άρχισε νά γρά- 
ΦΠ μέ μολύβι. "Ετσι κατόρθωσε νά 
παρουσίαση στό μικρότερο χρονικό 
διάστημα τούς τεσσαρας βασικούς. 
Κώδικάς του: Τόν ποινικό νόμο, τόν 
οργανισμό τών δικαστηρίων, τήν πο
λιτική δικονομία καί τήν ποινική δι
κονομία. Γιά νά καταλάβομε τή ση
μασία τοΰ νομοθετικού αύτοΰ έργου 
άρκεΐ νά σκεφθοΰμε τήν κατάστασι 
τής μικρής μας πατρίδας καπά τήν 
έποχή έκείνη. Τό νεοσύστατο Κράτος 
ήταν σέ τέτοια κατάστασι ώστε λίγο 
πρωτήτερα είχε συμβεί ένα γεγονός, 
πού ό Χάϊμπαχ τό χαρακτηρίζει «μο
ναδικό στό είδος του»; Τό ύπ’ άριθ. 
38 διάταγμα τής 8 ’Οκτωβρίου 1832 
κατήργησε όλα τά Δικαστήρια καί ά- 
πέλυσε όλους τούς υπαλλήλους των 
μέ τήν πρωτάκουστη δικαιολογία ότι 
τά δικαστήρια άπέτνχαν καί καμμιά 
μεταρρυθμησι δεν μπορούσε νά γίνη. 
Αύτή τήν άσύντακτη πολιτεία είχε 
νά συντάξη ό πρώτος Βαυαρός Νομο·

αύτή μέ τήν τής διαλογικής μηχανής, 
ήτοι ταξινομήσεως 24.000 καρτελλών 
καθ’ ώραν.

'Υπολογιστική μηχανή : Έκτεελει 
τάς άριθμητικάς πράξεις τής άθροίαε- 
ως καί πολλαπλασιασμού ώς καί συνί 
θετούς τοιαύτας, έπί αριθμών έγγε- 
γραμμένων δι’ όπών έπί τών καριελ- 
λών καί εγγράφει τά άττατελέσματα 
τών πράξεων επίσης δι’ όπών έπί τών 
ίδιων καρτελλών. Είς τάς Τραπέςας 
χρησιμοποιείται συνήθως διά τόν υπο
λογισμόν τών τοκαρίθμων καί τόκω- 
δστις γίνεται κατά έντελώς πρωτύτυ 
πον τρόπον.

Διά τόν υπολογισμόν π. χ. τών το
καρίθμων χρησιμοποιούνται ειδικά" 
καρτέλλαι, άντιστοιχοΰσαι είς όλο/- 
τάς ήμέρας τού έτους, έτοιμοι έκ τών 
προτέρων, έπί τών όποιων διά της 5ι- 
ατρητικής μηχανής έχφυσι διατρηθή 
άφ’ ένός μέν ή ήμερομηνία άφ’ έτέρου 
6έ τό ποσόν τών ημερών τό αντιστοι
χούν είς τά χρονικόν διάστημα άπό 
τής ήμερομηνίας τής έπί τήςχαρτέλλαι 
έγγεγραμμένης μέχρι τού τέλους τήτ 
έξαμηνίας. Προκειμένου λοιπόν νά γι 
νη ά άπολογισμός τών τοκαρίθμων έπ" 
τών ποσών τών έγγεγραμμένων είς τά' 
καρτέλλας τής ήμερησίας κινήσεως, α> 
τελευταίοι συσχετίζονται διά τής μη 
χανής ταξινομήσεως μέ τάς ώς άνο' 
είδικάς καρτέλλας βάσει τής έπι τώ 
καρτελλών τής ήμερησίας κινήσεως 
έγγεγραμμένης VAT.F.UR- ’Εν συνε
χείς: τροφοδοτείται ή υπολογιστική μη
χανή διά τών καρτελλών άμφοτέρων 
τών κατηγοριών συγχρόνως συσχετι
σμένων ήδη, καί αύτομάτως άφ" έ νόο, 
μέν πολλαπλασιάζει τό έπί τής ειδι
κής καρτέλλας ποσόν τών ημερών έπι 
τό έπί τής άντιστοίχου καρτέλλας τής 
ήμερησίας κινήσεως έγγεγραμ μένον 
ποσόν, άψ’ έτέρου δέ έγγράφει, δι’ ό
λων καί έπί τής οικείας στήλης τής 
καρτέλλας τής ήμερησίας κινήσεως, 
τόν τιμάριθμον.

Ή ταχύτης τής μηχανής διά τε τήν 
έκτέλεσιν τής αριθμητικής πράξεως 
καί τήν έγγραφήν τού άποτελέσμοπος 
είναι 1400 περίπου καρτέλλαι καθ’ 
ώραν.

"Αλλη μηχανή τοΰ συγκροτήματος 
είναι ή μηχανή άναπαραγωγής. Χρη
σιμοποιείται όσάκις υπάρχει περίπτω- 
σις διατρήσεως τών αύτών στοχείων 
έπί πολλών καρτελλών. Έν τή περι- 
πτώσει ταύτη, διατρυπώνται τά έν 
λόγφ στοιχεία διά τής διατρητικής μη
χανής έπί μιάς καρτέλλας, έν συνε
χείς: δέ διά τής μηχανής άναπαραγω
γής,. τροφοδοτουμένης διά τής πρώτης 
καρτέλλας, διατρυπώνται αυτομάτως

τά στοιχεία έπί τών λοιπών καρτελ
λών. Ή ταχύτης τής μηχανής είναι 6 
000 καρτέλλαι περίπου καθ’ ώραν.

"Ολαι αί άνωτέρω περιγραψεϊσαι 
μηχαναί είναι μηχαναί, ούτως εϊπείν, 
προεργασίας. Ή κυρία μηχανή τοΰ 
συγκροτήματος είναι ή λογιστική —. 
έκτυπωτική. Αΰτη μετατρέπει τάς έπί 
τών καρτελλών διατρήσεις είς κανονι
κήν καταχώρησιν έπί χάρτου, κατά 
τάς άνάγκας τής έργασίας, γραμμο- 
γραφημένου καί Εχει τήν ικανότητα 
προσθέσεως καί άφαιρέσεως όριζοντίτ 
ως καί καθέτως τών κατσχωρουμένων 
ποσών. Πάσαι αί έργασίαι αΐ όποια· 
είναι άνάγκη νά άποτυπωθώσιν έπί 
χάρτου (προκειμένου περί Τροστέζης 
καταχώρησις είς τά βοηθητικά βιβλία, 
ήμερολόγιον, λογιστικά! καταστάσεις 
κλπ.) διά τής μηχανής αύτής έκτε- 
λοΰνται. Συγχρόνως μέ τήν καταχώρη- 
σιν έξάγεται καί τό νέον υπόλοιπον 
τοΰ λ) σμοΰ τό όποιαν όχι μόνον γρά
φεται, άλλά καί διατρυπάται είς ιδιαι
τέραν καρτέλλαν, ήτις θά χρησιμεύση 
διά τήν έργασίαν τής έπομένης ήμέ
ρας.

Ή λειτουργία τής μηχανής είναι έν
τελώς αυτόματος, τού χειριστοΰ της 
άσχολαυμένου μόνον μέ τήν τροφοδό- 
τησίν της διά τών καρτελλών, ή δέ 1 α
χάτης της καταχωρήσεως είναι 9.000 
καρτέλλαι καθ’ ώραν.

Αύταί είναι αί κυριώτεραι μηχα
ναί. Τό δλον συγκρότημα συμπλη
ρώνουν καί τινες άλλοι μηχαναί 
δευτερευούσης σημασίας καί βοηθη 
τικών έργασιών, ή περιγραφή τών 
όποιων δέν είναι Αναγκαία διά τήν 
κατανόησιν τής λειτουργίας τοΰ 
νέου συστήματος.

Ή υπεροχή τών μηχανών αύτών 
έναντι τών λοιπών λογιστικών μη
χανών συνίστοτται : α) είς τόν αύ- 
τομοτισμόν των, β) είς τήν ταχύτη
τά των, γ) είς τό σύστημα έλέγχου 
τό όποιον σχεδόν Αποκλείει τά λάθη 
καί δ) είς τάς πολλαπλός ικανό
τητάς των, σπουδαιτέρα τών όποιων 
είναι ή δυνατότης έπαναχρησιμοποι- 
ήσεως τών άπαξ διατρηθέντων είς 
τάς καρτέλλας στοιχείων άνευ προ
σθέτου έργασίας. Ή χρησιμοποίησις 
δμως τών μηχανών είναι συμφέρου- 
σα μόνον ύπό τήν προϋπόθεσιν ύπάρ 
ξεως μεγάλης καί όμοειδοΰς κινή- 
σεως καί διά τοΰτο είς μεγάλος 
μόνον οίκονομικάς έπιχειρήσεις έν- 
δείκνυται ή εισαγωγή των.

Έν Έλλάδι άπεφάοισαν νά χρη
σιμοποιήσουν τοιαύτας μηχοτνάς τό 
“Ιδρυμα Κοινωνικών ’Ασφαλίσεων 
καί ή ’Αγροτική Τράπεζα τής Ελ

λάδος, πιστεύω δέ δτι και εΐίς τά 
56ο Ιδρύματα αί μηχαναί αύταί 
πολλά δύναιται νά άτοοδώσωσιν.

Άλλά καί είς τήν ’Εθνικήν Τρά
πεζαν ή έφαρμογή τών άνωτέρω μη
χανών νοίμι'ζω δτι θά ήτο συμφέ- 
ρουσα καί λίαν αποδοτική ύπό τήν 
προϋπόθεσιν δτι μέγα μέρος τής λο
γιστικής ιέργακτίας τών Ύποκαταστη 
μάτων θά έξετελεΐτο έν τώ Κέντρω 
διά τών νέων μηχανών.

Έκ πρώτης δψεως τό πράγμα 
ίσως φαίνεται δύσκολον πιστεύω δ
μως δτι έάν μελετηθή μετά προσο
χής, τοΰτο δέ είναι δυνατόν, ή άπαι- 
Τουμένη νέα άργάνωσις τής λογι
στικής έργασίας έν τή Τραπέζη, αί 
δυσχέρειαι θά άρθώσιν. Είς λεπτο
μέρειας δέν πρόκειται νά είσέλθω. 
Έν γενικούς δμως γραμμαΐς δύναν- 
ται νά λεχθώσι τά εξής :

Βάσις τοΰ νέου συστήματος νά 
είναι ή συγκέντρωσις έν τώ Κέν
τρω δσον τό δυνατόν πεερισσοτέρας 
λογιστικής έργασίας. Ή συγκέντρο- 
σις δμως αΰτη δέον νά γίνη βαθμι- 
αίως. Κοα’ άρχάς θά καταρτίζωνται 
διά τών μηχανών μόνον αί ήμερή- 
σιαι, έβδομαδιαΐαι καί μηνιαίοι λο
γιστικοί καταστάσεις τών 'Υποκατα
στημάτων ώς καί αί στατιστικής 
φύσεως τοιαΰται (καταστάσεις έλέγ
χου πίστεως, πίνακες έξόδων διαχει 
ρίσεως κλπ.) σύν τώ χρόνω δέ καί 
βαθμηδόν θά άρχίση καί ή τήρησις 
δευτέρων βιβλίων, ό υπολογισμός 
τοκαρίθμων καί τόκων, ή σύνταξις 
άντιγράφων λογαριασμών διά τούς 
πελότας κλπ. Τά 'Υποκαταστήματα 
θά άπαλλαγώσιν οϋτω άπό μεγάλον 
φόρτον έργασίας, υποχρεούμενα μό
νον είς τήν άποστολήν τώ Κέντρω 
άντιγράφων τών ταμειακών καί συμ· 
ψηφιστικών των πράξεων τής ήμέρας.

Τό Κέντρον έξ άλλου θά δύνοπαι 
νά γνωρίζη είς πάσοτν στιγμήν τήν 
κατάστασιν ένός έκάστου Ύποκατά 
στήματος καί τήν γενικήν τοιαύτη ν 
τής Τραπέζης καί νά έχη τοτχύτητα 
καί άνευ προσθέτου έργασίας οία- 
δήποτε στατιστικής φύσεως στοι- 
χεία.

Προσεπάθησα νά δώσω σαφή κα
τά τό δυνατόν εικόνα .τών λογιστι
κών μηχανών μετά διοπρήτων καρ
τελλών καί τών άποτελεσμάτων έκ 
τής έφαρμογής των. Ή Ιδιοτυπία τών- 
μηχανών καί ή δυσχέρεια σνγκρί- 
σεώς των μέ άλλας γνωττάς μηχα- 
νάς, άς είναι τό έλαφρυντικόν μου, 
έάν άπέτυχα είς τήν προσπάθειαν 
μου τούτην.

ΧΡ. ΒΟΥΛΓΑΡ IΣ
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ο ΛΙΜΗΝ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΙΚΑ! ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ

Ή έλιτίς άλλα και ή δεδαιότης δλων των Ελλήνων είναι 
βτι ή έπελθοϋσα Κυδερνητική μεταβολή θα έτάταχόνη την 
είσοδον της χώρας εις τήν όδόν των ειρηνικών έπιτεύξεων 
διά της ταχύτατης διενεργείς βουλευτικών έκλογών.

Ή διά της ψήφου του Ελληνικού λαοϋ άναδειχθησομέ- 
νη Κυδφνησις θά χαράξη τάς , τελικάς γραμμάς του προ
γράμματος τής άνασυγκροτήσεως καί θά δδηγήση τήν χώ
ραν είς τήν πλήρη άποκατάστασιν τής οικονομίας της. άλλά 
καί τήν έπούλωσιν τών εκ του πολέμου πληγών. Εύχόμεθα 
δπως ή πραγματοποίησις τών πανελλήνιων έλπίδων άποδή 
ταχίστη.

ΕΡΓΑΣΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
Πολιτικός ήγέτης όμιλόν είς τους 

Μοκεδόνας έτόνισε ότι διά της έργα- 
ο'σς μας θά δυνηθώμεν νά έξέλθωμεν 
νιχηταΐ και εις τον δεύτερνν άγώνα 
μας, τον άγώνα τής άνασυγκροτήσεως.

Μολονότι γνωρίζομεν ότι ό δεύτερος 
άγων μας είναι ό έξ ίσου δύσκολος, 
τό ίδιο σπουδαίος όπως ό πρώτος, ΰ- 
ποσχόμεθα, ότι ήμεΐς που έδώσαμε πο
ταμούς τό αίμα διά τήν έλευθεριαν, 
δεν μάς τρομάζει έάν θά πρέπει νά 
δώσωμεν και ποταμούς ΐδρώτος διά

τήν ευτυχίαν καί τήν ευημερίαν τού 
τόπου μας.

ΦΩΝΗ ΛΙΚΑΙΟΥ

Ή «Τραπεζιτική» συμμεριζομένη 
καί συμμετέχουσα τού έθνικοΰ πένθους 
υψώνει καί αυτή μέ τήν σειράν της, ό
χι φωνήν διαμαρτυρίας, άλλά φωνήν 
δικαίου, ζητούσα νά μάς έπιστραφούν 
τά παιδιά μας.

Δέν είναι δυνατόν είς τον εικοστόν 
αιώνα, όταν υπάρχουν καταστατικοί 
χάρται κοπσχυρώσεως τών άνθρωπίνων 
έλευθεριών, νά ύπάρχουν χώραι γαλου- 
χοΰσαι γενιτσάρους.

θέτης. Καί τήν ευνοϊκή κρίσι γιά τό 
έργο του, δικαιολογεί ή διαπίστωσις 
δτι οί Κώδικες τού Μάουρερ ισχύουν 
άπό τότε μέχρι σήμερα χωρίς νά άν- 
τικατασταβούν.

Ένψ δμως γιά τήν σύνταξι τών 
κωδίκων έργάσθηκε με τοσο ταχύτατο 
ρυθμό στή σύνταξι τού ’Αστικού Κω
δικός οπισθοχώρησε.

"Η αίτια τής άντίθετης αυτής τα
κτικής τού Μάουρερ ήταν άψ’ ένός μεν 
δτι παραδεχότανε τις σχετικές άντι- 
λήψεις τού Σαβινΰ έναντίον τών κωδι
κοποιήσεων, άψ’ έτερον δε άτι έπι- 
στευε στο έθιμο που είχε μεγαλύτε
ρη Ισχΰν άπό τό Ρωμαϊκό καί Βυζαν
τινό Δίκαιο. Γιά τό λόγο αυτόν ένό- 
μιζε δτι δέν ήλθε άκόμη ή ώρα ένός 
τόσον σοβαρού Εργου και έπρόταξε 
μία άλλη άπαραίτητη κατά τή γνώμη 
του, προεργασία: "Αρχισε νά συγκεν 
τρώνη τά Εθιμα τού Ελληνικού λαού. 
Στην άρχή έισυγκέντρωνε πληροφορί
ες άπό δημοσίους υπαλλήλους καί I- 
διώτας. "Επειτα υπέβαλε έπίσημα 
στις τοπικές, δικαστικές καί Διοικη
τικές άρχές διάφορα έρωτήματα γιά 
τά Εθιμα τής περιφέρειας τους. Στο 
σημείο αύτό βρισκότανε τό Εργο του 
όταν τον ‘Ιούλιο τού 1834 άνακληθη- 
κε στην πατρίδα του. Ευτυχώς δμως 
τό υλικό που μέ τον παραπάνω τρό
πο είχε συγκεντρώσει δέν πήγε χα
μένο.

'Αφού δέν μπόρεσε νά κόμη στην 
Ελλάδα τόν «’Εθνικόν Κώδικα», που 
καθώς φαίνεται σχεδίαζε, σκέφθηκε νά 
ταξινόμηση καί έκδώση τό υλικό που 
φεύγοντας άπό δώ πήρε μαζί του.

"Ετσι μέσα σ’ Ενα χρόνο μέ τή 
μεθοδική ταχύτητά του έτοίμασε καί 
κυκλοφόρησε Ενα τρίτομον Εργο μέ 
τόν τίτλο «Ντάς Γκρίχισε Φόλκ —· 
’Ελληνικός Λαός». Ό ίδιος ό Μάου
ρερ στον ϋπό στοιχεία «Μονάχον 1η 
’Ιουνίου 1835» πρόλογό του γράφει 
δτι: «Ό πρώτος τόμος περιλαμβά
νει τόν χρόνον τής Τουρκικής κυριαρ
χίας, Επειτα τόν τού απελεύθεροι-ικού 
άγώνος μέχρι τής άφίξεως τού βασι- 
ως καί τής άντιβασιλείας. *0 δεύτε
ρος τόμος πραγματεύεται περί τής 
περιόδου τής άνίτιβσσιλείας μέχρι 
τής 31 ’Ιουλίου 1834 τοντέστι μέχρι 
τής ήμέρας τής άνσκλήσεώς μας...».

Τέλος ό τρίτος τόμος περιλαμβάνει 
Ενδιαφέροντα Εγγραφα καί τους κν-

ριωτέρους νόμους τής παλαιοτέρας 
καί τής νεωτέρας έποχής». Τό Εργο 
αυτό τού Μάουρερ Εχει πολύ μεγάλη 
σημασία γιά τή χώρα μας. Φαίνεται 
όμως οτι οί βαράποντες τών νομικών 
καί οικονομικών Επιστημών Sc/ τό έ- 
πρόσεξαν όσο Επρεπε. "Έτσι Εξηγεί
ται πώς τό Εργο τού Μάουρερ γραμμέ 
νο στή γερμανική γλώσσα παρέμεινε 
άμετάφραστο έπϊ 108 χρόνια. Μόλις 
τό 1943 τό νομικό περιοδικό «Θέμις» 
άνέλαβε τήν μετάφρασι τού τριτόμου 
Εργου καί μέχρι σήμερα Εχουν μετα- 
φρασθεί οΙ δύο ποώτοι τόμοι.

*0 πρώτος τόμος διαιρείται είς 
δύο μέρη καί τό δεύτερο μέρος είς 
έπτά τίτλους. *0 Εκτος τίτλος έπιγρά 
ψεται «Περί τής διοικήσεως τών οι
κονομικών» καί είναι αυτός που μάς 
ένδιαψέρει. Διαιρείται είς Ενδεκα πα
ραγράφους μέ τά έξής ειδικότερα θέ
ματα: Γενικοί παρατηρήσεις· έθνικά 
αγαθά· ιχθυοτροφία, άλυκαί, νόμισμα" 
Ιτροσωπικοί φόροι* δεκάτη· φόροι βο
σκών δικαστικά Εσοδα- δάνεια· έκού- 
«τιαι είσψοραί· ‘Εθνική Τρόπτεζα καί 
οικονομική διοίκησις. Στήν παράγρα
φο μέ τόν τίτλο «έκούσιαι εισφορά!» 
άσχολείται μέ τήν οικονομικήν βοηθέι 
αν, πού Εδωσαν δικοί μας καί ξένοι 
στο άγωνιζόμενο "Εθνος. Καί άρχίζον 
τας άπό τούς άδελφοΰς Κουντουριώ- 
τη καί Βουδούρη, τήν οικογένεια Τσα- 
μαδού καί τούς άδελφούς Τομπάζη, ά- 
ναφέρει τή βοήθεια τού Όρλάνδον, 
τού Μιαούλη, τού Βούλγαρη, τις θυ
σίες τών νησιωτών καί τών κατοίκων 
τής Στερεός, γιά νά καταλήξη στις 
δυο φυσιογνωμίες πού βοήθησαν πε
ρισσότερο τόν Έλληνιχόν άγώνα.

«Ό Βασιλεύς Λουδοβίκος τής Βαυ
αρίας γράφει, ύπήρξεν ό πρώτος ήγε 
μών, δστις περιέβαλε τήν ’Ελληνικήν 
νπόθεσιν μέ τό μεγαλύτερον ένθουσι- 
ασμόν καί άληθή άγάπη». Καί παρα
κάτω, γιά τόν δεύτερο μεγάλο φιλέλ
ληνα, πού Εχει μάλιστα καί άμεση 
σχέσι μέ τήν Εθνική Τρόπτεζα, γρά
φει : «Τις δέν γνωρίζει τόν "Εϋναρντ 
είς τού όποιου τόν διοπτυρον ζήλον, 
τάς χρηματικός άπορτολάς καί τάς 
έν μέρει έκ τής ιδίας του περιουσίας 
λαμβανομένας προκαταβολάς όφείλει ή
Ελλάς τήν συντήρησίν της κατά τι να 

Εσοχήν;» Καί ή παράγραφος αύτή τε
λειώνει: «Κατά τόν τρόπον τούτον 
πολλά έκατομμύρια είσέριυσαν είς

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Λ. Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
φθηνότερου είς τόν συνολικόν του . Σύμφωνα μέ μίαν έπίσημον στα- 

I ν,αυλον άνττωτερο καί μέ πυκνό τό τιστικήν τής προπολεμικής τριετίας 
J συγκοινωνιακό του δίκτυον. "Ετσι όΙ 1936-1938, ό λιμήν τού Πειραιώς

συνεκέντρωσε, μόνος αύτός, τά 91% 
τού δλου Αριθμού των πλοίων πού

ΠΑΤΡΑ 1, ’Ιανουάριος. (Τού Εκ
τάκτου Απεσταλμένου μας.). — ’Α
κριβώς έιτειδήι έμεινα στοκ; Πάτρας 
λίγες μέρες κατόρθωσα νά πιστο
ποιήσω τά δσα οί έδιαφερόμενοι εί
χαν τήν καλωσύνη, νά μου γνωρί
σουν, σχετικά μέ τήν πόλι τους. Πετ
ρά τά δύο μεγάλα πλοία πού ξε
φόρτωναν (καί άκριβώς γιατί αύτά 
άποτελούσαν τήν έξαίρεσι τού κα- 
νόνος, ·μέ τήν φαινομενικήν κίνησιν, 
τήν όποια έξαίτίαςτουςπαρουσίαζαν 
οί Αποβάθρες) ό λιμήν τών Πατρών 
μαράθηκε πιά. Έσβυσε χωρίς έλ- 
πίδα άναστάσεως. Κι’ δπως άλλοτε 
ή Ζάκυνθος κι' άργότερα ή Σύρος, 
έδυσε τό άστρον της μάλλον όρι- 
στικά.

Ή παμφάγος πρωτεύουσα μαζύ 
μέ τό έπίνειάν της — τά νεότερα 
αύτά υπερτροφικά τέρατα πού άν 
συντηρούν τήν Ελλάδα όλόκληρη 
'άπό τό σύνολον τής χώρας συντη
ρούνται — δέν άφισαν τίποτε δρθιο 
είς τάς Πάτρας. Τά τελευταία υπο
λείμματα τής ποτέ δόξης, τού πλού
του καί τής μεγαλοπρεπείας τών 
κατοίκων, οί θαυμάσιες βίλλες καί 
τά έξοχικά μέγαρα, νεκρά τώρα, 
άδεια ή νοικιασμένα ατούς έπήλυ- 
δες, μοιάζουν θλιβερά κατάλοιπα 
μιάς έποχής πού πέρασε. Τώρα, οί 
γεμάτοι όγρασία γκριζοπράσινοι 
τοίχοι πνίγονται σέ αγριόχορτα 
τών άκαλλιεργήτων κήπων.

Τά κυριώτερα Εν λειτουργία Ερ
γοστάσια είναι τρία. Ή «Ποιτραίκή 
—ΙΠειροίίική», οί «Μύλοι Άγ. Γεωρ- 
γίου» καί ή «Χαρτοποιία Λαδοπού- 
λου».

Ό φλότιμος αύτός Εργοστασιάρ
χης δμως, πρό πολλών μηνών Εζή- 
τησε άπό τήν Κυβέρνησιν τήν άδει
αν νά μεταφέρη είς ’Αθήνας τήν Ε
πιχείρησήν του. Διότι αί άνάγκαι 
τό υπαγορεύουν, ή δέ λογική — Α
νάγλυφα παρουσιάζει τήν φθορά τού 
Εργοστασίου άν παραμείνη στήν πε
ριοχή πού τό Εγέννησε. Διότι αύτή, 
σήμερα, πριν άπό τήν ώρα της φθί
νει.

Πριν άπό τόν πόλεμο, ή πόλις 
τών Πατρών έσφυζε άπό ζωή καί 
κίνησι. "Ωφειλε τά μεγαλύτερο μέ
ρος στό Εξαγωγικόν καί τό εισα
γωγικόν έμπόριον, δπως καί στό 
μεταναστευτικόν ρεύμα. "Ολα τά 
πλοία καί τά ύπερωκεάνεια Ακόμα 
«έπιαναν Πάτρα» κατά τό δή λεγό
μενον μέ άμεσον Αποτέλεσμα τήν μι ο 
ναδική αύξησι τού έμπορικού «ντά- 
ρε καί άβέρε». Αύτή δέ είναι ή αι
τία τής τόσης Ανθίσεως τών Ελευθέ 
ρων Επαγγελμάτων καί δλων τών 
κλάδων κάθε βιοτικής Ανάγκης. 
"Αλλοτε,Εφόδιαζε σχεδόνμέ τάπάντα 
τούς κατοίκους τών Επτανήσων, 
τής ’Ηπείρου καί φυσικά τής Στε
ρεός. Σήμερα δμως, είς τάς ’Αθή
νας φθάνει ό Αγοραστής, άψοΰ τό 
άεροπλάνο πού θά τόν μεταφέρη 
είναι ταχύτερον Από κάθε πλοϊον,
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τήν χώραν έκϊίνην τών θαυμάτων, είς 
μάτην δμως ζητεί νά πληροφορηθη τις 
έπϊ τόπου τί άπέγιναν τούτα καί είς 
τίνος χεϊρας καί τά θυλάκια περιήλ- 
βον ταύτα. Πιθανότατα κατεκριμνήσθη 
σαν καί τούτα είς τά ίδιον θαλάσσι
ον βάραθρον, οπού είχαν ήδη καταποθή 
τά δύο πρώτα δάνεια, πραγματικοί 
δμως άνάγκαι Ελάχιστα Ικανοποιήθη- 
σαν άπό αύτά».

.Η τελευταία όχι καί τόσον ευχάρι
στη διαπίστωσις μάς Ενδιαφέρει, διό
τι αύτή είναι τό οικονομικό πλαίσιο, 
(ιέσα στό όποιον ό Μάουρερ τοποθετεί 
τήν ί’δρυσι τής ’Εθνικής Τραπέζης. 
'Αμέσως Επειτα γράφει: «Τέλος Ιδρύ- 
θη νπό τού Καποδίστρια κατά τό 
1828 καί ή 'Εθνική Τρόπτεζα».

'Αλλά γι’ αότό στό Επόμενο ση
μείωμα.

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

συναγωνισμός έφερε τούς Πατρυ. 
νοΰς Εμπόρους σέ δυσχέρεια, πού 
πρακτικώς Ερμηνεύεται μέ τόν έλλει 
πή Εφοδιασμό τών καταστημάτων 
τους. Δέν υπάρχει πιά ή ποικιλία 
τών ειδών ούτε καί ή τιμή είναι μι
κρότερη. Γιά δσους λοιπόν τό Αερο
πλάνο δέν προσφέρεται καθημερι
νώς, τό περιμένουν. Μήπως καί στήν 
πρωτεύουσα δέν βρίσκει ό Επαρχι
ώτης τά χίλια δυό (Εντός Εμπορίας 
Εκτός πρώτης Ανάγκης) πού θά τού 
κόησυν τερπνή τήν παραμονή, Ενώ 
συγχρόνως θά δικαιολογούν τήν 
σπατάλην τού χρήματος;

Ή σταφίδα είναι πλέον έκτός 
κλίματος καί θά μείνη Εκεί χωρίς 
Ελπίδα καλυτερεύσεως. Τό ίδιο συμ 
βαίνει καί μέ τά παρόγωγά της. 
Τά Εσπεριδοειδή καί οί έληές, Α
κόμη δέν έχουν όγκον μαζικής έκ- 
μεταλλεύσεως. Αύτά — δπως κά
ποιος ειδικός μέ πληροφόρησε —θά 
είναι τά προϊόντα τού μέλλοντος.

Μετανάστευσις δέν γίνεται, τάμε- 
γόλα ξένα πλοία περνούν χωρίς νά 
σταθμεύουν καί τά έλληνικά φορτη
γά πηγαίνουν στόν Πειραιά, δπου 
καί μονίμως λιμενίζονται τά περισσό 
τέρα. Τό περίεργον είναι δτι ό ναύ
λος, ύπολογίζεται συνήθως άπό τόν 
Πειραιά, ώστε ό Έπτανήσιος καί ό 
,ΗΗτειρώτης έμπορος, έπαυσε νά προ 
τιμά τήν έκ Ποσρών φόρτωσιν. Καί 
Αφού θά πληρώ ση πού θά πληρώση 
τήν πλωτήν μεταφοράν άπό τό έπι
νε ιον τής πρωτευούσης, τό βρίσκει 
φυσικό είς αύτήν καί είς αύτό νά 
προμηθεύεται τ’ άνογκαΐα.

Μετ’ Ενδιαφέροντος μελετώμεν 
κατά τό δυνατόν τά πλεονεκτήματα 
τά οϊκονομικοτεχνικά Εκ μιάς κεν
τρικής παραγωγής ήλεκτρισμοΰ έ- 
ξυπηρετούσης όλοκλήρους περιφέ
ρειας τής χώρας ώς καί τά πλεο
νεκτήματα έκ τής συγκεντρώσεως 
τής παραγωγής καί τής άλληλοουν- 
δέσεως αυτής 6ι’ Εθνικού δικτύου 
ύψηλής τάσεως τροφοδοτουμένου ύ- 
πά μεγάλων κεντρικών σταθμών πα
ραγωγής ύδραυλικών ή θερμικών, 
άλληλοσυνδεομένων συγχρόνως.

"Εχομεν τήν γνώμην δτι τό σο
βαρόν αύτό καί τέλειον άλλά μα
κροπρόθεσμον πρόγραμμα, θ’ άργή- 
ση νά προγματοποιηθή καί δέν θά 
δϋνηθη ύφ’ οίανδήποτε τελειότητα 
τεχνικής όργανώσεως νά καλύψη 
έστω καί πολύ άργά δλας τάς ά- 
νάγκας είς Ενέργειαν τών διαφόρων 
περιοχών τής χώρας πρός έκμετάλ- 
λευσιν τού ποατοειδούς πλούτου αυ
τής. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον θά κα- 
θυστερήση πολύ ή βιομηχανική καί 
γεωργική πρόοδος τής χώρας καί 
θά άναμένη Επί μακρόν τήν έκτέλε- 
σιν τού μεγάλης πνοής όμολογου- 
μένως προγράμματος Ενεργειακής 
οικονομίας.

"Οθεν Εκ παραλλήλου καί είς 
μικράτν κλίμακα πρέπει νά γίνωνται 
έργα μικρά, όλιγοδάπανα Υδροηλε
κτρικής Ενέργειας, ένισχυομένης Ι
δία τεχνικώς καί χρηματοδότου μέ- 
νης τής ιδιωτικής πρωτοβουλίας, 
έφ' δοον ταύτα ού μόνον δέν ζημι
ώνουν τό μακροπρόθεσμον Ενεργει
ακόν πρόγραμμα, άλλ’ άντιθέτως 
τό υποβοηθούν Εν τή δήμιουργίφ του 
καί τή Εξελίξει του καί δέν σταμα
τούν Εν τφ μεταξύ τήν πρόοδον τής 
χώρας, άλλά τήν προάγουν διά νά

είσήλθον στούς λιμένας τής ’Ελλά
δος. Τό ποσόν αύτό, Αναλύεται σέ 
χωρητικότητα 84%, διότι τόσων τόν 
νων πλοία έκινήθησαν στόν Πειραιά. 
Χαρακτηριστικός είναι ό Αριθμός 
τής Εμπορικής κινήσεως, ή όποια 
έψθασε τά 66% τού συνόλου τών λι
μένων τής Ελλάδος. Καί, παρεμπι
πτόντως άνοοφέρω δτι, Επί 143.000 
Επιβατών Εξωτερικού, οί 100.000 
μάς Εφβασαν τότε διά τού Πειραιώς

Παρά τήν σκληρή πραγματικότη
τα τών Αριθμών αύτών, ή Εποχή Ε
κείνη, ύπήρξε γιά τάς Πάτρας καί 
τόν λιμένα της καλή. Παρά τό τί
ποτε, τής άρκοΰσε τό όλίγο. Τά 
σφρίγος της αύξανε μέ τις βιομηχα 
νίες πού καί άριστες ή σαν καί πολ
λές διαφόρων ειδών, δλες χρήσιμες 
καί σπουδαίες.

Δυστυχώς σήμερα, ή γενική έντύ- 
πωσις άπό τήν κίνησιν τής πόλεως 
είνοα άλλη. Οί καθημερινές μοιόε- 
ζρυν μέ «Κυριακή Αργία» καί μό
νον ή Κυριακή, Αργία θυμίζει Εργά
σιμον καθημερινήν. Έτσι μέ τό έ
θιμο τού περιπάτου καί τής Εξόδου 
γιά «Σ υργιάνι» σώζονται τουλάχι
στον τά προσχήμοαα, μέ τήν φαινο
μενικήν έντύπωσιν τόσης κινήσεως.

Γιά τάς Πάτρας τό κερί τής ζω
ής έσβυσε τήν φλόγα του, πριν κα
λά - καλά νά λυώση. Κι’ αύτό είνοα 
κρίμα ιδίως γιά δσους πιστεύουν 
στήν ιστορία τού Φοίνικας.

Καί έξηγούμεθα έντοπίζοντες τό 
ζήτημα εις τήν "Ηπειρον,

Ή "Ηπειρος δέν είναι καθόλου 
χώρα βιομηχανική, τό πρόγραμμα 
δέ τού Κρόιτους καί τής ’Αμερικανι
κής βοήθειας θέλει νά υποστήριξή 
τήν βιομηχανικήν Αποσυμφόρησήν 
έκ τών μεγάλων κέντρων καί τήν 
Εκβιομηχάνισιν τής χόρας κατά σύ
στημα ’Αποκεντρωτικόν, έξυπηρε- 
τοΰν καί προάγον τάς τοπικάς Οι
κονομίας καί οδτω τή,ν δλην Εθνι
κήν οικονομίαν.

’Υπάρχουν είς τήν "Ηπειρον αί 
δυνατότητες παραγωγής υδροηλε
κτρικής Ενέργειας 185 Εκ. ΩΚΒ έ
τη σίως (155 Εκ. εις ποταμόν Καλα- 
μδ καί 30 έκ. είς Λούρον). Τό έρ
γου τού Λούρου, κατά τούς ειδι
κούς, είναι όλιγσδόπτανον καί εΰκο- 
λον. θά Εξυπηρετήση είς κίνησιν τά 
200.000 στρέμματα "Αρτης—Φλιπ- 
πιάδος, τά όποια διά τών έκτελου- 
μένων έργων πρόκειται νά Αποδο
θούν εις παντοειδή καί πλούσιον 
καλλιέργειαν, ίσως καί τά 200.000 
στρέμματα τής Θεσπρωτίας. ’Επίσης 
θά συντελέση εις τήν δημιουργίαν 
βιομηχανίας τσιμέντου, διότι πλη
σίον τού έργου καί παρά τήν θέσιν 
Πέτρα υπάρχουν πλούσια κοιτάτσμα 
τα τιτανόλιθου καί άργυλλίου, ίσως 
καί καολίνης, 6 δέ ποταμός προ- 
σψέρεται διά μίαν θολασσίαν μετα- 
φοράν μέ βενζινόπλοια. Δέν όμλού- 
μεν περί βιομηχανιών καυστική·; σό
δας, άζωτούχων λιπασμάτων κλπ. 
καί θέτομεν είς δευτέραν μοίραν 
τόν ήλεκτροφωτισμόν καί ήλεκτρο- 
θέρμανσιν τής ύπαίθρου. Έχομεν 
εύθηνήν κίνησιν διά τά γεωργικά
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Η BOPEjOI ΕΛΛΑΣ

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ κ. Γ. A, ΒΑΝΤΖΙΟΥ
γίντ] μετέπειτα αϋτη δέκτης τού με
γάλου προγράμματος.
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Μία πρόσφατος σύσκεψις τής Α. Μ. 
τοΰ Βασιλέως μετά των Διευθυντών 
τών Κρατικών Τραπεζών κ. κ. Πεσμα- 
ζόγλου (’Εθνικής), Βερροιοπούλου "Α
γροτικής) καί Μαντζαβ ίνου (Ελλά
δος) και άλλων προσωπικοτήτων τής 
χώρας δι’ ένίσχυσιν τοΰ ’Εθνικού Ι
δρύματος συνεδαύλισε τό ενδιαφέρον 
διά τόν εθνικόν αύτόν όργανισμόν, τού 
όποιου ή τριετής δρασις εις πολλούς 
τομείς κοινωνικής δραστηριότητος ήρ- 
χισε νά άποδίδη σημαντικά αποτελέ
σματα.

Τό Εθνικόν Ίδρυμα — ‘Οργανι
σμός 'Ιδιωτικού Δικαίου — ΐδρύθη τήν 
14 Φεβρουάριου 1947 ΰπό τοΰ τότε 
Διαδόχου Παύλον μέ πρώτην οικονο
μικήν δάσιν δωρεάς ομογενών καί φι
λελλήνων τής ’Αλλοδαπής, οϊ όποιοι 
τοΰ διεβίβασαν διαγόρα χρηματικά πο
σά όπως τά διάθεση κατά τήν άπόλυ- 
τον κρίσιν του υπέρ κοινωφελών έργων. 
Ό γενικός σκοπός τοΰ "Ιδρύματος — 
συμφώνως μέ τήν πράξιν ιδρυτικού 
του — είναι ή διά καταλλήλων μέσων 
έξύψωσις τού ήθικοΰ, μορφωτικού, κοι

νωνικού καί βιοτικού επιπέδου τού Έλ 
ληνκοΰ Λαού. Ή δράσις του πρός επι
τυχίαν τών τετραμερών του επιδιώξεων 
είναι πολυσχιδής, περιλαμβάνει δέ τόν 
έκπαιδευτικόν καί γεωργικόν τομέα, 
τήν άναδάσωσιν καί τόν Τουρισμόν, 
τήν μηχανικήν καλλιέργειαν και τήν 
διαμόρφωσιν, τήν υγιεινήν καί τήν πρό 
οδον τής βιοτεχνίας.

«Τό ’Εθνικόν "Ίδρυμα — είπεν εις 
τόν έπί τή ένάρξει τοΰ έργου, λόγον 
του ό Βασιλεύς — είναι καρπός - πί-
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τμήμα του εις τα κεντρικά του γρα
φεία (Φιλελλήνων 9) άνέλαβε τήν σταυ 
ροφορίαν ΰπέρ τού «Πρασίνου» καί 
συνεργάζεται διά τήν επιτυχίαν τοΰ 
σκοπού του ατενώς μετά τού υπουρ
γείου Γεωργίας, παύ έθεσεν εις τήν 
διάθεσίν του τά φυτώρια καί τούς 
δασοκόμους του. ‘Ο γνωστός δασικός 
κ. Κορρές αποτελεί τόν σύνδεσμον υ
πουργείου Γεωργίας καί Εθνικού Ι
δρύματος καί ρυθμίζει τό είδος καί 
τήν περιοχήν δενδροφυτεύσεως. Κατά

στεως και μέ τήν πίίσπιν καί τήν έρ-! τά9 Κυριακάς καί έορτάς χιλιάδες με·

καί χωροφυλακής, ναΰται καί πρόσκο-, δρύλια καί τό 1849—49.—700 χιλιά- 
ποι, μαθηταί Γυμνασίων καί μέλη τοΰ | δες. Εις τό σχέδιον Άναδασώσεως
Ροταριανού "Ομίλου, ΰπό τήν καθοδή- 
γησιν γεωπόνων καί δασικών τοΰ ’Ε
θνικού "Ιδρύματος, δενδροφυτεύουν διά 
καλλωπιστικών καί άειθαλών τούς γυ
μνούς λόφους τών ’Αθηνών, καί τόν 
"Υμηττόν, τήν Καισαοιανήν καί τήν 
Βουλιαγμένην.

Τό ‘Εθνικόν "Ίδρυμα διαθέτει 50 
χιλ. έλαιόδενδρα διά μεταφύτευσιν καί 
προβλέπει φυτώρια μέ 1 εκατομμ. δι’

έργα, διά τήν άξιοποίησιν τοΰ άζυο 
λόγου δασικού πλούτου της ,Ηπει
ρωτικής Πίνδου (μηχανικοί έγκα- 
ταστάσεις υλοτομίας, πρίσεως, ξη- 
ραντήρια, ,άποστακτήρια), πιθανόν 
δέ καί ίδιά τήν έκμετάλλευσιν τών 
ορυκτών ύδρογονανθράκων της Ή 
πείρου.

Είναι αληθές δτι ή ΕΜιΠΑίΣΚΟ 
παρασυρθεΐσα προφανώς έκ τών άρ 
χών τού μακροπροθέσμου ενεργεια
κού προγράμματος έκρινε τό ιέργον 
ώς άντιοικονομικόν, έάν δμως ιέλάμ 
δανεν ύττ’ δψιν τούς οικονομικού , 
πόρους τού τόπου καί τήν άοτίαν 
εκθεσιν περί τοΰ έργου τούτου τής 
"Εταιρίας BOOT, ίσως νά μή onto- 
•ραίνετο Βυσμεενώς.

’ Εϊψ’ δσον εις τό πρόγραμμα Ά· 
νασυγκροτήσεως προβλέπονται έρ
γα Υδροηλεκτρικής -ένεργείας 1.793 
έκατ. ΩΧΒ -καί έφ’ δσον έκ τοΰ 
μικρού τούτου έργου τών 30 έκατ. 
ΩΧΒ ήθελον ποοκύψει τεράστια οι
κονομικά ωφελήματα, ψρονοΰμεν δτι 
θά έπρεπε τόσον αυτό· δσον καί πα
ρόμοια τοιαΰτα νά τεθούν εις άμε
σον έκτέλεσιν.

Εις τήν Ευρώπην κάμνουν, ώς 
γνωστόν, τεράστια υδροηλεκτρικά 
Μργα μέ κολοσσιαία ψράγμοπα καί 
μέ παραγωγήν δισεκατομμυρίων 
ΩΧΒ κατά έργον.

Ή άν αλογ ία τής υδροηλεκτρικής 
ένεργείας έν σχέσει μέ τήν δλην ή
λε κτρικήν ένέργειαν, θερμικών καί 
μή κυμαίνεται άπό 50% μέχρι 90% 
κατά Κράτος.

Ή "Ελλάς εις συνολικήν έτησίαν 
παραγωγήν ήλεκτρικοϋ ρεύματος 
(ύδροηλεκτρικών καί -θερμικών εγ
καταστάσεων) είναι ή προτελευταία 
μεταξύ τών χωρών τού Ευρωπαϊκού 
προγράμματος άνορθώσεως.

Αδτη είχε τό 1948—49 παραγωγήν 
ήλεκτρικοϋ ρεύματος 500 έκατ. 
ΩΧΒ. ‘Η Τουρκία 700 έκ. ΩΧΒ. Ή 
Δανία, ήτις έχει τό ημισυ τοΰ πλη
θυσμού τής Ελλάδος 2 δισεκατομμ. 
Ω.ΧΒ. Ή Αυστρία, μέ μικρότερον 
πληθυσμόν τής "Ελλάδος έχει 5 δισ. 
ΩΧΒ. Ή Νορβηγία μέ πληθυσμόν 
μικρότερον τοΰ ήμίσεος τής Ελλά
δος έχει 13 δισεκ. ΩΧΒ. "Η Ιταλία 
έχει 22,% δισεκ. ΩΧΒ. Τά 92% αύ 
τών προέρχονται άπό Υδροηλεκτρι
κήν ένέργειαν. ’Ήδη έν ’ Ιταλία γί
νεται ΐιπά μεγάλης "Εταιρίας έργον 
μέ φράγμα 250 μέτρων ύψους καί 
μέ άπάδοσιν 1Μ δισεκ. ΩΧΒ έτη- 
σίως. ,

Γ. Α. ΒΑΝΤΖΙΟΣ

γασίσν είμαι βέβαιος δτι θά προοδεύ 
ση». "Η μεγαλύτερα ψροντίς τοΰ ‘Ε
θνικού "Ιδρύματος έστράφη κυρίως 
πρός τό έλληνικό χωριό καί τόν άγοό- 
τη, τόν έργάτη καί βιοτέχνη γιατί πι
στεύει δτι αυτοί άποτελούν τδζωντα- 
νό κύτταρον άπό τό όποιον θά έκπη- 
δήση ή άναγεννητική φλόγα καί ή ζωή 
τής μεταπολεμικής "Ελλάδος. ‘Η προ- 
σπάθειά του εις τόν τομέα της γεωρ
γικής καταρτίσεως τών συμμοριοπλή- 
κτων παιδιών άξιοποιήθη μέ τήν ΐδρυ 
σιν τών σχολών Μηχανικής καλλιεργεί 
ας πού λειτουργούν εις διαφόρους πε- 
ρισχάς τής χώρας καί τά συνεργεία 
οικοδομών.

Εις τάς γεωργικός σχολάς τοΰ ’Ε
θνικού "Ιδρύματος εις τόν Πύργον 
Βασιλίσσης, Άμαρούσιον, Λάρισαν, 
Χίον, Βέλλο Κορινθίας, Ιναλαμώνα, 
Κολύμπια Ρόδου κλπ. οί μαθηταί διδά
σκονται θεωρητικά καί πρακτικά μα
θήματα, έντελώς δωρεάν, γεωργίαν, 
δενδροκομίαν, μελισσοκομίαν, ορνιθο
τροφίαν, καί σηροτροφίαν. 200 καί πλέ 
ον μαθηταί άπεψοίτησαν άπό τά σχο
λεία τής Μηχανικής καλλιέργειας καί 
400 άπό τάς υπολοίπους Σχολάς του.

Εις τήν Βόρειον "Ελλάδα 60 — 80 
παιδιά συμμοριοπλήκτων εκμανθάνουν 
ξυλουργικήν καί 300 ψοιιτοΰν εις δια
φόρους άλλσς σχολάς βιοτεχνικών ε
παγγελμάτων, μεταξύ τών όποιων κα 
υφαντουργίαν εις τήν Βαλλιάνειον Σχο 
λήν Ληξουρίου Κεφαλληνίας. Εις τό 
Άμαρούσιον καί τόν Πύργον Βασιλίσ 
σης λειτουργεί σχολή Οικοδόμων, άπό 
τήν όποιαν άττεφοίτησαν κατόπιν εξα
μήνου διδασκαλίας άριστοι οικοδόμοι 
καί σχολή ηλεκτροτεχνιτών, ή όποιο 
ΐδρύθη δαπάναις τού προσωπικού τής 
’Ηλεκτρικής "Εταιρίας.

Εις τήν Λάρισαν λειτουργεί Σχολή 
Μηχανών έσωτερικής καύσεως καί έν- 
τός τού προσεχούς έτους θά τεθούν έν 
λειτουργίςι πρακτικά σχολεία έργατο- 
τεχνητών, μέ έργοδηγοΰς τούς πρώ
τους άποφοιτήσαντας, εις τήν Λάρι
σαν, Ρέθυμνον καί Ληξούρι. Πολλοί 
άπό τους άποφοιτήσαντας μαθητάς μη 
χανικής καλλιέργειας καί οικοδόμων 
άμοίβονται δι’ ημερομισθίου 30 χιλ. 
δραχμών ώς ελεύθεροι έπαγγελματίαι 
θεωρούμενοι πρότυπα έπιμελείας καί 
προόδου. Τό 'Αναμορφωτικόν Σχολεΐ- 
ον τής Λερού, εις τό όποιον στεγάζον
ται 1500 άνταρτάπαιδες αποτελεί ιδε
ώδες κέντραν διαπαιδαγωγήσεως τών 
τροφίμων του καί κυψέλη διοχετεύσεως 
τοΰ νεανικού των ζήλου είς βιοτεχνι
κός ικανότητας. Είς τό πρότυπον αυτό 
κέντρον που έπανειλημμένως έπβσκέ- 
φθη ό Βασιλεύς, γενόμενος δεκτός δι’ 
ένθουσιωδών εκδηλώσεων έκ μέρους 
τών νεαρών τροφίμων. Τά παιδιά πού 
ώδηγήθησαν αγρίμια διά νά γίνουν χρη 
ατά μέλη τής κοινωνίας, διδάσκονται 
γεωργίαν, ξυλουργικήν, αμπελουργίαν 
καί οικοδομικήν, άπασχόλησις ποΰ δια 
θρέπτουν τήν φιλοτιμίαν των καί έ 
ξάπτουν τόν γόνιμον ζήλον των, δπως 
διεπιστώθη ΰπό τών αρμοδίων. Εις 
τόν τομέα τής Άναδασώσεως τά Έθνι 
κόν Ίδρυμα έργάζεται μέ ιεραποστο
λικόν όμολογοι/μένως, ζήλον. Ειδικόν

ολόκληρον τήν χώραν, 
λών τών εκδρομικών καί τουριστικών) Είς τήν περιοχήν τών Αθηνών τό 
σωματείων, άνδρες τής Αστυνομίας I 1947 — 48 έψυτεύθησαν 360 χιλ. δεν
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Έκ τών σχέσεων τών τιμών τών δι
αφόρων οικονομικών αγαθών προκύ
πτει σήμερον έν τή ελληνική οικονομία 
κατανομή τού κοινωνικού προ'όντος 
είδικώς μειονεκτική διά τους συντε- 
λεστάς τής γεωργικής παραγωγής, 
τούτο δέ τονίζεται κατά τήν σύγκρι- 
σιν τών εισοδημάτων τούτων πρός τά 
τών παραγωγών βιομηχανικών προϊ
όντων.

Μεταξύ τών συντελεστών τής ανι
σότητας ταύτης είναι: "Η μείζων ευ
χέρεια τής βιομηχανίας νά προσαρμό
ζω τόν όγκον καί τά είδη τής παρα
γωγής της πρός τήν οίκονομικότητά 
της, ή μείζων ανταγωνιστική έπίδρα- 
σις τών ειδών τής έξωθεν βοήθειας έ
πί τών γεωργικών έγχωρίων ειδών, ή 
δυσμενεστέρα έπί τών τελευταίων έ- 
πίδρσσις τών όρων ύψ“ οΰς διεξάγε
ται τό έξωτερικόν μας έμπόριον κλπ.

Δεδομένου ότι τό συνολικόν κοινω
νικόν μας προ'όν είναι γλίσχρον, τό 
μειωμένον έπ’ αυτού ποσοστόν τών 
γεωργικών παραγωγών άγει είς έξα- 
βλίωσίν των, είτε διά τής οδού τής 
διαθέσεως τών ειδών των είς ευτελείς 
τιμάς, είτε διά τής άποθεματοποιήσε- 
ως, είτε τέλος, διά τοΰ περιορισμού 
τής δραστηριότητος των μέ άποτέλε- 
σμα τήν περαιτέρω μείωΐσιν τοΰ κα- 
νωνικοΰ προσόντος καί τά λοιπά επα
κόλουθα.

Έκ τής ώς άνωτέρω τοποθετήσεως 
τών πραγμάτων προκύπτουν, κεχωρι- 
σμένα, δύο ζητήματα: 1 ) Ή σμικρό- 
της τού κοινωνικού εισοδήματος ώς 
συνόλου καί 2) Ή έπί τοΰ προκειρέ- 
νου άνισότης έν τή κατανομή.

Ή ανάγκη τής άντιμετωπίσεως τοΰ 
πρώτου ζητήματος τονίζεται, όρθως. 
συνεχώς καί πανταχόθεν. Καί θά ή- 
δύνατο τούτο νά συσχετισθή πρός τό 
δεύτερον ζήτημα, ΰπό τήν έννοιαν ότι 
ή έπί τά βελτίιμ έξίλιξις τής οικονο
μίας μας ένδείκνσται νά λάβη πο
ρείαν βελτιοΰσαν άμεσώτερον τό ά- 
γροτικόν εισόδημα. (Παραπέμπομεν 
είς σχετικόν άρθρον έν «Οίκ. Χρόνφ 
19 παρελθόντος Νοεμβρίου). "0 τοι- 
οΰτος όμως συσχετισμός κατά τόν 
καθορισμόν τής αμέσου οικονομικής 
πολιτικής νομίζομεν ότι είν,ρκ κακή 
συναρμολόγησις τών πραγμάτων καί 
επιδέχεται τήν έξής παρομοίωσιν 
Είς μέλος όμάδος, εύσυνειδήτως συν- 
εργασθέν έν αυτή, παραπονούμενον δέ 
ότι κατά τά κοινόν γεύμα δέν τυγχά
νει τής άναλόγου μερίδος καί, έκ τού
του, λιμώττει, μοιραίως δέ ή άπόδο- 
σίς του έν τή κοινή προσπαθείς θά 
έξασθενήση, ν’ αντιτάσσεται ότι τό 
γεύμα δέν εΐναι πλούσιον, όταν όμως 
κσταστή τοιοϋτο, θά εύρεθή τρόπος 
νά γίνη καί ή μερίς του έπαρκήις διά 
νά χορτάση καί αυτόν.

Βεβαίως, ή προκειμένη άνισότης

διεμορφώθη κατά τούς οικονομικούς 
νόμους σχηματισμού τών τιμών είς 
τάς ΰπό ελεύθερον σύστημα οικονο
μίας, όπου έκαστος, κατά βάσιν, ά- 
πολαμβάνει άναλόγως τής χρησιμό
τητας τών αγαθών τά οποία συνει
σφέρει, σύστημα τό όποιον συνδυαζό- 
μενον μέ κατάλληλον κρατικήν έπο 
πτείαν παρουσιάζει αρκετά πλεονε
κτήματα. Έπί τού παρόντος όμως, 
μία τοιαύτη οικονομική πρακτική εί
ναι λίαν επίκαιρος. "Η νέα οΐκονομι 
κή πραγματικότης άνέκυψεν έκ τοΰ 
πολέμου άποτόμως καί δέν έπιτρέπει 
είς τάς καθέκαστα οικονομικός προσ 
παθείας, ίστορικώς, στερρεώς πλέον 
διαμορφωθείσας νά προσαρμοσθοΰν 
αύτομάτως, εγκαίρως πρός αυτήν 
Τούτο μάλιστα, διακρίνομεν είς τήν 
βάσιν τών πλείστων συγχρόνων 6 
θνών οίκονομικών προβλημάτων.

’Ανεξαρτήτως όμως θεωρητικών α
πόψεων, ή υπό τοΰ κράτους διεύθυν 
σις τής οικονομίας μας εΐναι δεδομέ
νο'1 γεγονός, ώς επίσης καί αΐ εξωθεί 
έντονοι έκτακτοι οικονομικοί έπιδρά- 
«τεις. ’ Αρα, τόσον τά μέγεθος καί τά 
είδη τού κοινωνικού μας προ'όντος ό
σον καί ή κατανομή του, είναι, κατά 
μέγα μέρος, αποτέλεσμα συντελεστών 
παρεμβατικών, κειμένων έξω τής αύ 
τομάτου οικονομικής λειτουργίας, 
(συναλλαγματική πολιτική, είδη καί 
τιμαί τών άγαθών τής βοήθειας, προ 
στασίαι τομέων τινών κλπ.). Έκ τού
του προκύπτει μεγαλυτέρα ή συνήθως 
κυβερνητική ευθύνη δια τήν οίκονομι- 
κήν τύχην τών καθέκαστα υποκειμέ
νων τής οικονομίας, τόσον άπό άπό- 
ψεως διαβίωσεώς των, όσον καί άπό 
άπόψεως άξιοποιήσεως, διά τό σύνο- 
λον, τού προϊόντος τής έργασίας των 
όπερ καί όταν συμπίπτη νά μή άντέ- 
Χ(1 ε'ζ τόν συναγωνισμόν, δέν δύναται 
νά θεωρηθή έτχρηστον. Έκ τής ιδίας 
αιτίας όμως, καθίσταται έντονώτερον 
καί τό ηθικόν αίτημα τής οικονομικής 
αλληλεγγύης μεταξύ τών διαφόρων οι
κονομικών μονάδων.

Αν αί άνωτέρω έκτιθέμεναι άντι- 
ληψεις είναι όρθαί, δέν νομίζομεν ότι 
ή προσδοκωμένη αϋξησις τής δραστη
ριότητος καί τής άποδοτικότητος τής 
οικονομίας μας αμβλύνει τήν σημα
σίαν των, ίσως, μάλιστα, άπό ώρι- 
σμένας όιπόψεις, τουναντίον. Δηλαδή, 
αί τοιαϋται ευεργετικοί οικονομικοί 
έξελίξεις, καί όταν είναι προγραμμα
τισμένοι, είναι δυσχερές, άν όχι άνέ- 
φικτον, ν’ ακολουθήσουν τοιαύτας ά-

(Συνέχεια είς τήν 6ην σελίδα)

κάθε γυμνής βουνοπλαγιάς προβλεπε- 
ται καί ή ίδρυσις Λεσχών Αγροτών 
είς τήν Κρήτην, όπου παραλλήλως μέ 
τήν ψυχαγωγίαν τών αγροτόπαιδων θά 
παρέχωνται καί πολύτιμοι συμβουλαί 
πρός τούς άγρότας. Ή ψυχαγωγία τών 
λαϊκών τάξεων δίδεται διά τής όργα- 
νώσεως λα'κών συναυλιών είς τάς συ
νοικίας καί συνοικισμούς καί ή μόρφοτ 
σις καί γνώσις τού αρχαίου "Ελληνικού 
Πολιτισμού καί τών ποικίλων έκδηλώ 
σεων τής τέχνης του διά τής δωρεάν 
έπισχέψεως τού κοινού είς τήν Άκρό- 
πολιν, τά μουσεία καί τούς λοιπούς 
άρχαιολογικούς χώραυς έκάστην Πέμ
πτην καί Κυριακήν. Είς τόν τομέα τού 
Τουρισμού δΤ ειδικού τμήματος ΰπό 
τήν διεύθυνσιν τοΰ έκπαιδευθέντος είς 
Ελβετίαν καί Ι'αλλίαν κ. Παπατρέ

χα τά Εθνικόν Ίδρυμα επιδιώκει νά 
καλλιεργήση καί άνοαττύξη τήν τουρι
στικήν συνείδησιν τών επαρχιωτών καί 
ιδιαιτέρως εκείνων, ποΰ γειτονεύουν μέ 
άρχαιολογικούς χώρους καί ιινημεϊα. 
Διά χιλιάδων εγκυκλίων του άποσταλει 
σών είς δλάυς τούς Δήμους καί Κοινό
τητας έζήτησε νά πληροψορηθή όλα τά 
σχετιζόμενα μέ τό τουριστικόν ένδιοτ 
φέρον ζητήματα κάθε τόπου (ξενοδο
χεία, μέσα συγκοινωνίας, ύδρεύσεως, 
φρουτοπαραγωγής, μορφώσεως, βιοτι
κού επιπέδου κλπ.). Διά τών λεπτομε
ρειακών πληροφοριών αυτών θά καταρ- 
τισθή ό Τουριστικός ‘Οδηγός τής Ελ
λάδος, πού θά καθοδηγή καί θά διοτ 
φωτίζη έπαρκώς τούς ημεδαπούς καί 
αλλοδαπούς τουρίστας.

Τά Ίδρυμα διοικεΐται ύπό δωδεκα- 
μελοΰς Συμβουλίου, ήτοι: τοΰ Βασίλε
ιος Παύλου, ώς προέδρου, τοΰ Μακα
ριότατου Αρχιεπισκόπου, τού θ. Βα- 
ρούνη (καθηγητοΰ Πολυτεχνείου) καί 
τών κ. κ. Κ. Λοντά, Ν. Εξαρχάπού^ 
λου, Ρ. Ίωακείμογλου, Α. Κούζη, Γ. 
Οικονόμου, Γ. Μπαλή (καθηγητοΰ Πα
νεπιστημίου), Λ. Σίνου, (καθ. Π έν
τεχνε ίου) καί Γ. Σωτηρίου καί Λ. Χόν
δρου (καθηγ. Πανεπιστημίου). Τήν 
Οικονομικήν Επιτροπήν τοΰ "Ιδρύμα
τος αποτελούν οί κ. κ. I. Σακελίων 
(πρ. ’Ελεγκτικού Συνεδρίου), Π. *Ε- 
ξαρχάκης (Γ. Δ)ντής Δημ. Λογιστι
κού), Γ. Πεσμαζόγλου (Διοικ. Έβνι- 
κής Τραπέζης), Γ. Μσντζαβΐνος (Δι
οικητής Τροπτέζης "Ελλάδος), Κ. Βερ- 
ροιόπουλος (Διοικ. Άγροίτικής), Κ. 
Αρλιωτης (Ύποδ)τής Κτηματικής), 
Κ. Ηλιάσχος (Γεν. Λ) /τής Τροπτέζης 
Αθηνών), θ. Λεκοττσάς (Γεν. Α)ντής 
Ίονικής Τραπέζης), Ά. Πουλόπουλος, 
Μποδοσάκης, Χρ. Κστσάμπας καί XL 
Καρόλου. ’Εκτελεστική Έλη τροπή τοΰ 
Εθνικού "Ιδρύματος είναι οί κ. κ. Ν. 

Χάρης, X. Ποταμιάνος, θ. Καψήλης 
καί Άχ. Κύρου.

Οι πόροι τού "Ιδρύματος εΐναι οί 
πόσης φύσεως δωρεάί καί είσφοραί, 
πού διαβιβάζονται έκ τοΰ ‘Εσωτερικόν 
ικαΐ Εξωτερικού πρός θεραπείαν τών 
άναγκών του καί έπιτυχίαν τών έθνι- 
κων καί κοινωνικών του σκοπών.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΣΑΙΟΣ >

ΤΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΑ ΕΡΙΑ

ό πά τοΰ υπουργείου Έΐψοδιασμοΰ 
άπεφασίσθη ή άνευ δημοπρασίας τμη
ματική πώλησι ς τών είς τήν κατοχήν 
τοΰ Δημοσίου Αυστραλιανών ερίων είς 
τάς τιμάς τής Διεθνούς αγοράς. Ή 
πώλησις καθωρίσθη όπως διενεργήται 
έλευθέρως είς τούς αίτοΰντας άνω τών 

πέντε μπαλών.
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ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ

Ένα άπό τά πλέον Ενδιαφέροντα ναυ 
ηλιακά θέματα αποτελεί, άναμψισβητή 
πως, ή ακτοπλοϊκή ναυτιλία μας. 11ρο- 
πολεμικώς κατείχομεν μίαν ίσχυράν ά- 
κτΟττλαικήν δύναμιν, ήτις ΰπερεκάλυπτε 
τάς συγκοινωνιακός μας άνάγκας και 
άπετέλει ένα παράγοντα, λίαν ύπολο- 
γίσιμον, είς τήν οικονομικήν ζωήν τού 
τόπου καί είς τήν έθνικήν οικονομίαν 
τής χώρας. Δυστυχώς, ό πόλεμος έξη- 
φάνισε τήν ναυτιλίαν αύτήν, άπό τήν 
όποιαν — κατά τήν όπελευθέρωσιν — 
εΐχον περισωθή τέσσαρα μόνον πλοία, 
Ολικής χωρητικότητας 8.000 τόννων 
γκρός. Τά τέσσαρα αυτά πλοία ήσαν ή 
Κορινθία» και ή «’Ιωνία» τών «Ελλη
νικών Μεσογειακών Γραμμών», ή «Ελέ
νην τής έταιρίας Εμπειρικού (Κανά- 
ρη) καί ή «Λέσβος» τής «Άκτοπλο ας 
-τής Ελλάδος». Καί άπό αύτά δμως τά 
πλοία έχάθησαν τα δύο. II «’Ιωνία» έ" 
ξώκειλε και έβυθίσθη είς τάς Βορείους 
Σποράδας κατά τήν διάρκειαν τού Δε
κεμβριανού κινήματος, ένφ ή «Λέσβος» 
έπωλήθη εις τό έργοστάσιον τής Πει
ρατής σιδηροβιομηχανίας πρός διάλυ- 

• σι».
Επειδή καί τό άτμόπλοιον «Κοριν

θία», άφοΰ έπί τι διάστημα — ώς έπι- 
τάκτου — έξυπηρέπησε τήν γραμμήν 
Ιίειραιώς — Θ)νίκης, διετέθη εΤτα είς 
τόν προορισμόν του, δηλαδή είς τήν 
γραμμήν ’Αλεξάνδρειάς — Πειραιώς— 
Γένοβας — Μασσαλίας, εύνόητον απο
βαίνει, δτι ή ναυτιλιακή μας άνασυγκρό 
τησις ήρχισεν άπό τό «άλφα»! Τό 
ίστιαφόρον καί τό πετρελαιοκίνητον πα- 
οέσχον τήν θέσιν των είς τήν «Κρατικήν 
Ακτοπλοΐαν», τής όποιας ό στόλος ά- 
πετελέσθη άπό μερικός κορβέττας άγο 
ρασθείσας άπό τήν ‘Αγγλίαν καί άπό 
τινα γερμανικά πλοία έκ τού έλληνικοΰ 
αερίσματος τών επανορθώσεων. Μετά 
τήν πρώτην αυτήν φάσιν τών έλληνικών 
-άκτεπλο'κών συγκοινωνιών, οστό τάς ό
ποιας τό κράτος άπεκόμισε καθαράν 

■χζημίαν μεγαλυτέραν τών 10 δισεκατομ 
μυρίων δραχμών, είσήλθομεν είς τήν 
δευτέραν φάσιν τής ακτοπλοϊκής μας 
-άνασυγκροτήσεως. II ρωτοπόρος είς 
•αύτήν υπήρξε καί πάλιν ό Ιδιώτης έπι- 
γειρηματίας. Ήγοράσθησαν περί τά 
τριάκοντα πλοία (καρβέτται, μεγάλα 
γιώτ, φρεγάται καί παλαιοτέρας νανπη 
γήσεως επιβατηγό σκάφη — μέ τά ο
ποία σπουδαίως έβελτιώθη καί έπυκνώ 
9η τό δίκτυον τών ακτοπλοϊκών μας 

■ συγκοινωνιών, ένφ ό 'στόλος τής «Κρα
τικής ’Ακτοπλοΐας» έπωλήθη διά πλει
οδοτικών διαγωνισμών.

Ή τρίτη φάσις τής άνασυγκροτήσε- 
<ως σημειώνεται μέ τήν άπόκτηαιν με
ρικών καλών επιβατηγών πλοίων, οία 
X χ. είναι τά ά)π «Άδρίας», «Τέτη», 
'Καδιώ», «Ήλιούπολις», «Γλάρος», 
ΙΙειραιεύς», <Μαρή» κ.λ.π. καί μέ 

τήν πρόσφατον προσθήκην ετέρων τι- 
νών εκλεκτών σκαφών. Ή άγορά λ.χ. 
τού άγγλικοΰ «Αωρέντο» 650 τόννων 
καί ναυπηγήσεως 1930, μέ ταχύτητα 
18 μιλλίων, διά τήν γραμμήν τών νή

σων ΆρΥολικοϋ καί Σαρωνικοΰ, θά ση- 
μειώση οστό τής προσεχούς θερινής πε
ριόδου σταθμόν είς τήν Ιστορίαν τής 
γραμμής τούτης. Μερικοί άλλοι άγοραί 
καλών επιβατηγών πλοίων εύρίσκονται 
ήδη είς τό στάδιον τών τελικών διαπρα
γματεύσεων, ένφ ή προσεχής έμφάνισις 
είς τάς έλληνικάς θαλάσσας τών νεω- 
στί άγορασθέντων έπιβατηγών σκα
φών «Άγγέλικα» 3066 τόννων γκρός, 
«Αίγαϊον» 3090 τ. γκρός καί «Μεσόγει 
ος» 3950 τ. γκρός. Ένα άλλο σκάφος 
γύρω τών 5000 τ. γκρός, θά προσδώ- 
ση, όχι μόνον άνωτερστητα, άλλα και 
αΤγλην είς τάς έλληνικάς άπό θαλάσ 
σης συγκοινωνίας.

Τό ΓΑγγέλικα» δρομολογείται έντός 
τών ήμερων αυτών. Πρόκειται περί σκά 
φους πολυτελούς καί ταχύτητας 17 μι

λιών, ένφ τό «Αίγαΐαν» άναμένετσι νά 
καταπλεύση είς Πειραιά έκ Βρετανν- 
κής Κολομβίας κατά τάς πρώτος ή μέ
ρας τού ’Ιανουάριου. Τό «Μεσόγειος» 
σκάφος «λούξ», μέ τρεις καπνοδόχους, 
δύο καταστρώματα καί ταχύτητος 17 
μιλλίων θά εΰρίσκεται είς Πειραιά τήν 
προσεχή άνοιξιν, οπότε επίσης θά κα
ταπλεύση καί έτερον μή γνωσθέν εί- 
σέτι. Τό τελευταΐον αυτό σκάφος φέρει 
τρία καταστρώματα, πρύμναν καταδρο 
μικοΰ, είνε έφωδιασμένον μέ ραντάρ, 
έχει χωρητικότητα γύρω τών 5000 τ. 
γκρός καί αναπτύσσει ταχύτητα μείζο- 
να τών 18 μιλλίων!... Ήδη έκτελεΐ τά 
τελευταία ταξίδια του είς μίαν γραμ
μήν τού Ειρηνικού, όπόθεν καί θά παρα 
ληγθή τόν προσεχή "Ιανουάριον τιθέμε- 
νον ύπό τήν κυανόλευκον.

Τήν ιδιωτικήν όμως πρωτοβουλίαν, 
ήτις κατά τά δύο τελευταία έτη ένεψά- 
νισε φωτεινήν, τη άληθείςχ, σταδιοδορ- 
μίαν καί έπραγματοποίησε θετικός κα
τακτήσεις είς τόν τομέα τών άκτοπλο1- 
κών μας συγκοινωνιών, έρχεται ήδη νά 
ένισχύση τό κράτος διά τής ναυπηγή
σεως μιάς εικοσάδας έπιβατηγών σκα
φών είς τά ιταλικά ναυπηγεία. Δυνάμει 
τής έλληνόταλικής συμφωνίας, ήτις ύ- 
πεγράφη τήν 3Ιην Αύγούστου λήγοντας 
έτους, άνέλαβεν ή ιταλική κυβέρνησις 
νά χρηματοδότηση τήν έργασίαν διά 
τήν κατασκευήν — έναντι επανορθώσε
ων — μιάς εικοσάδας επιβατηγών πλοί 
ων. Τά άπαιτούμενα υλικά θά τά χορη- 
γήση είς τά ιταλικά ναυπηγεία ή έλλη 
νική κυβέρνησις, χρησιμοποιούσα διά 
τήν άγάράν των ώρισμένα κονδύλια ά
πό τάς πιστώσεις τού σχεδίου Μάρ- 
σαλ.

Τό έκπονηθέν ήδη πρόγραμμα είναι 
τετραετές καί περιλαμβάνει τήν κατα
σκευήν 21 πλοίων. Τρία έξ αυτών θά 
είναι σκάφη μικτά τών 5000 τόννων 
γκρός, προ ορίζομε να διά τάς τακτικός 
Μεσογειακός γραμμάς. "Ετερα 15 θά 
είναι ακτοπλοϊκά επιβατηγό πλοία 1. 
500 — 2.500 τ. γκρός έκαστον καί τά 
υπόλοιπα 3 θά είναι σκάφη — ψυγεία, 
τών 2000 τ. γκρός έκαστον, κατάλλη
λα διά τήν μεταφοράν ευπαθών φορτί
ων καί φρούτων. Τά τρία τελευταία 
ταΰτα προορίζονται κυρίως διά τήν με 
ταφοράν είς τό έξωτερικόν τών νωπών 
έλληνικών σταφυλών καί τής σταφίδας 
μας, άτινα ήδη μεταψέρονται κατά κα
νόνα διά σταφιδικών πλωτών — ψυ
γείων.

Κατά τό πρώτον Ετος τού σχεδίου 
(1950) προβλέπετσι ή ναυπήγησις 2 
ή 3 άκτοπλοϊκών έπιβατηγών πλοίων 
τών 1500 τόννων γκρός έκαστον καί 
1 ή 2 μικτών έπιβατηγών καί φορτηγών 
τών 5000 τ. γκρός έκαστον, διά τάς 
Μεσογειακός μας γραμμάς. Ή σχετι
κή δημοπρασία προεκηρύχθη ήδη διά 
τήν 23ην ’Ιανουάριου, θά λάβουν δέ 
μέρος είς αάτήν ιταλικά μόνον ναυπη
γεία. Τά σκάφη τής πρώτης σειράς τών 
ναυπηγήσεων κατανέμονται είς τρεις τύ 
πους, μέ τό χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
«Β.Ι.», «Β.Π.» καί «Λ.». Τά πλοία τού 
τύποέ «Β.Ι.» θά είναι 1500 τ. γκρός, 
15 ο)ο πλέον ή έλαττον, υπηρεσιακής 
ταχύτητος 14 μιλλίων καί μέ έμφορτον 
βύθισμα 1 5 ποδών. θά έχουν πλήρωμα 
60 άνδρών καί θά διαθέτουν διαμερί
σματα διά 480 — 530 έπιβάτσς, ή
τοι 180 σ’, και 6'. θέσεως είς 15 κοι- 
τωνίσκους μέ μίαν κλίνην, 20 μέ δύο 
κλίνας καί τούς λοιπούς μέ 3 ή 4 κλί- 
νας. Τά κοινόχρηστα διαμερίσματα θά 
περιλαμβάνουν μεγάλην τραπεζαρίαν, 
ενα καπνιστήριον καί μίαν βεράνταν— 
σαλόνι. Ο Εσωτερικός διάκοσμος θά 
είναι ότπλοΰς, συνήθους τύπου, μέ άπο 
φυγήν τής πολυτελούς έμφανίσεως. Διά 
τούς 300 έως 350 έπιβάπας τής τρίτης 
θέσεως θά διατίθενται διαμερίσματα είς 
έστεγασμένους χώρους, μέ σιδηράς κλί '

νας είς διάταξιν ύπερκειμένην. Μία 
«καντίνα» θά έξνπηρετή τάς άνάγκας 
τών έπι βατών τής θέσεως ταύτης. Χώ
ρος διά φορτίον θά διατίθεται 40.000 
κυβικών ποδών, μέ ειδικόν ύπόφραγμα 
εις τήν πρώραν διά τά δέματα. Τά κύ
τη θά έξυπηρετοΰνται όατά άθορύβου 
λειτουργίας ήλεκτροϋδραυλικούς γερα
νούς, ανυψωτικής ικανότητας 1 1)2 τόν. 
καί άπό ένα φορτωτήρα τών 5 έως 10 
τόννων.

Προβλέπονται αυτόματον ήλεκτροκί 
νητον πηδάλιάν, γυροσκοπική πυξίς, ή- 
χοβολιστικόν μηχάνημα καί γενικώς 
πλήρη όλα τά σύγχρονα όργανα τής ά- 
σφαλούς ναυσιπλοΐας, δίκτυον πυροσβε 
στικόν και έπαρκή ναυαγοσωστικά μέ
σα. Αϊ μηχαναΐ προώσεως θά είναι Ντή 
ζελ, όλιγόστροφρι, άνευ μειωτήρος στρο 
φών καί άναστρέψιμοι. Διά τόν φωτι
σμόν προβλέπονται δύο ζεύγη ήλεκτρο 
ντήζελ καί ένα βοηθητικόν ζεύγος, όπερ 
θά έγκατασταθή έπί τού ανώτατου κα
ταστρώματος, Τνα πσρέχη ρεύμα έν πε- 
ριπτώσει κινδύνου.

Ό τύπος «Β.Π.» είναι καθ’ όλα ό

μοιος τού «Β.Ι». Μοναδική διαφορά εγ-1 
κειται είς τό άτι ό χώρος διά φορτίον 
είναι ηύξημένος εις 60.000 κυβικούς πό 
δας, μέ άντί στοίχον φυσικά μείωσιν τού 
αριθμού τών καμπινών κατανεμομέντν 
εις όλας τάς θέσεις.

Τέλος ό τύπος «Α.» έχει χωρητικότη
τα 5.000 τ. γκρός, 10 ο)ο πλέον ή 
έλαττον, ήτοι εκτόπισμα 9000 τόννων 
περίπου. Τά σκάφη του τύπου τούτου 
δέον νά έχουν ταχύτητα 20 μιλλίων κα
τά τάς δοκιμάς καί υπηρεσιακήν τοι- 
αύτην 18 μιλλίων καί θά διαθέτουν 
διαμερίσματα διά 440 έπιβάτας είς θέ
σεις τεσσάρων κατηγοριών. Ή α' καί 
β' θέσις θά είναι μικτή δι' 160 έπιβά
τας καί μέ έλαψράν διαφοράν τών δια
μερισμάτων, ιδίως ώς πρός τό ιδιαίτε
ρον Χοντρόν κατά θαλαμίσκον καί ώς 
πρός τόν άριθμόν τών κλινών έκαστου 
κοιτώνας. Αί κοινόχρηστοι αίθουσαι τής 
α' καί β' θέσεως είς τά έν λόγιο σκά
φη θά περιλαμβάνουν τραπεζαρίαν δι’ 
80 πρόσωπα, κυλικεΐον, μεγάλην «βε
ράνταν — σαλόνι», καπνιστήριον, 
μπάρ, δύο γραφεία, μικράν βιβλιοθήκην 
καί είσοδον άπό ευρύ χώλλ μέ προθή-

κας διά τήν έκθεσιν διαφόρων άντικει- 
μένων. θά άιαΒέτη επίσης κομμωτήρ,ον 
κολυμβητικήν δεξαμενήν, διαμέρισμ* 
παιγνιδίων διά τά παιδιά καί θάλαμον 
άσνρμάτον τηλεφώνου διά παγκόσμιον 
σύνδεσιν. Ιδιαίτερα διαμερίσματα καί 
κοινόχρηστοι αίθουσαι θά έχουν πολυ
τελή έμφάνισιν, έκαστος δέ κοιτωνί- 
σκος θά έχη ίδιον τηλέφωνον καί Ιδιαί
τερα φώτα ΰπεράνω τής κλίνης δι’ άνά- 
γνωσιν καί ΰπεράνω τού νιπτήρας. Είς 
τήν γ' θέσιν (τούριστ - κλάς) θά δια
τίθενται διαμερίσματα δι’ 180 έπιβά
τας καί άνάλογοι κοινόχρηστοι σίθου- 
σαι, ένφ ή δ' θέσις θά διαθέτη εκατόν 
κλίνας εις έστεγασ μένους χώρους.

Τά άνωτέρω αποτελούν μίαν άπλήν 
σκιαγραφίαν τών κυριωτέρων χαρακτη
ριστικών τών ναυηηγηθησομένων νέων 
επιβατηγών μας πλοίων. Τά ιταλικά 
ναυπηγεία δύιανται νά υποβάλλουν ίδι 
κά των σχέδια, μή άφιστάμενα όμως 
τών βασικών προδιαγραφών. Υπολογί
ζεται, ότι τά πρώτα πλοία — άν ή ό
λη εργασία συντελεσθή κατ' ευχήν — 
θά μας παραδοθούν εντός τού 1951.

Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

Ο ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ
Ό ραδιοφωνικός σταθμός τής κομ

μουνιστικής ψευδοκυβερνήσεως, μετέ
δωσε τάς αποφάσεις τής Κομινφόρμ 
έπί τής άνάγκης τής ένότητος τών 
έργατών καί γενικώτερον τών έργα- 
ζομενών ανθρώπων.

Μέ τήν ευκαιρίαν άΰτήν κατηγόρη
σε» ό σταθμός σίτος δσον τον ήτο 
δυνατόν τό συνέδριον τού Λονδίνου, 
τό όποιον συνεκλήθη διά τήν ΐδρυσιν 
νέας Συνδικαλιστικής Διεθνούς, μετά 
τήν μεταβολήν τής Παγκοσμίου Συν
δικαλιστικής ‘Ομοσπονδίας (ΠΣΟ) 
είς όργανον τού σοβιετικού ιμπερια
λισμού, έξεθείασε τόν σοβιετικόν πα
ράδεισον καί ύπεσχέθη είς τούς Ερ
γαζομένους «Ειρήνη, Ψωμί και Δημο
κρατικές Ελευθερίες» έάν ακούσουν 
τάς σύμβουλός του.

’Ολίγον πρό τής ’Οκτωβριανής Έ 
παναστάσεως είς τήν Ρωσίαν τά ε
παγγελματικά συνδικάτα, μ’ έπί κε
φαλής τόν σύντροφον Λοζόφσκυ καί 
επηρεαζόμενα άπό τό Κομμουνιστι
κόν κόμμα, τό όποιον τά διοικούσε μέ 
τά μέλη του, ερριψσν τό τριπλοΰν 
σύνθημα «Ειρήνη — Ψωμί — Γή». 
Μέ τό σύνθημα τούτο ύπέσχοντο οί 
κομμουνισταί είς τούς έργάτας καί 
τούς άγρότας τήν ειρήνην, τήν έργα
σίαν ή όποια θά τούς έξησφάλιζε τό 
ψωμί των καί τό μοίρασμα τής γής— 
κυρίως τό μοίρασμα τών τσιφλικιών, 
ώστε κάθε άγρότης νά έχη τόν κλή- 
ρον του.

Τό σύνθημα τούτο έθεωρήθη — καί 
υπήρξε πράγματι — λίαν επιτυχές. 
Συνεκλόνισεν ολόκληρον τόν ύποψέ- 
ροντα ρωσικόν λαόν, εϋρεν άπήχησιν 
είς τάς κσρδίας καί έπέφερε τοιαύ- 
την έξέγερσιν, ώστε τά τρία μερικά 
συνθήματα άπό τά όποια σπετελείτο 
ώνομάσθησαν κήτη. Τοιουτοτρόπως τά 
«τρία κήτη» ητριώχ κητώβ) υπήρξαν 
Ενας άπό τούς κυρίους μοχλούς τής 
ρωσικής έπαναστόσεως.

Η ΝΕΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ
Ή έποχή μας — κατά τούς Ρώ-ινά πείσουν καί τσν πλέον δύσκολον. 

αους ή γένος — παρουσιάζει μεγό-1 Τέλος όσον άφο ρμ τάς δημοκρατικός 
λην άναλογίαν μέ τήν προοκτωβρια- * έλευβερίας αΰται μόνον είς τάς χώ- 
νήν περίοδον. Καί οί άνθρωποί των ρας τού σιδηρού παραπετάσματος δεν 
βεωροΰντες έπικειμένην τήν νέαν έπα- υπάρχουν — άλλον όλιγώτεραι καί 
νάστασιν, φροντίζσντες διά τήν έτσι- άλλου περιάσότεραι — είς δλβς τάς 
μασίαν της, Ερριψαν καί πάλιν, μέ άλλας χώρας. "Ας γίνωμεν δμως ά- 
τάς περιβόητους άποφάσεις τής Κο- ναλυτικώτεροι διά νά μή θεωρηθώιιεν 
μινφόρμ, τά άνάλογα μέ τάς σημεοι- ώς δογματικοί, 
νάς συνθήκας τρίο κήτη, άνσνεωμένα ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗ
κατά τάς άνάγκας τής περιστάσεως. Eh-αι γνωστόν, δτι έξ όλων τών

Ή «άνανέωσις» έννοεϊται, έγένειο δυνάμεων αί όποΐσι μετεσχον τού τε- 
μόνον κατά τό Εν τρίτον, διότι κατά λευταίου πολέμου μόνη ή Σοβιετική 
τά υπόλοιπα δύο, τό σύνθημα παρα- Ρωσία διατηρεί έπί ποδός πολέμου 
μένει ώς είχε πρό τριακονταετίας καί υπέρ τά 4.000.000 στρατού, καθ’ δν 
πλέον. Ή τοιαύτη δμως άνσνέωσ ς στιγμήν ό πρώην πολέμαρχος τής ών- 
δέν είναι κάτι τό ανεξάρτητον καί με- (ρώπης, ή Γαλλία, δχι μόνον δέν Εχ.ι 
μονωμένον. Προέρχεται άπό έκτίμη-|έν ένεργείφι στρατόν ούτε καί έκγν- 
σιν τών σημερινών συνθηκών — ή ό- μνασμένους άνδρσς, ούτε δπλα συγ- 
ποία φαίνεται τελείως έσφσλμένη. χρονισμένα, ούτε πυρομαχικό καί άλ- 
Μάλιστα είναι πολύ πιθανόν δτι τό λο πολεμικόν υλικόν. Τό ίδιον συμ- 
ύποψιάζονται καί οί ίδιοι, διότι ένφ βαίνει μέ την ’Αγγλίαν ή οποία όχι
άντιγράφουν τό παλαιόν σύνθημα ά- μάνον παρόπλισε τό πλιϊστσν
ποφεύνουν σκοπίμως νά κάμουν τόν σκαφών της, άλλά καί έλλείφει χρη- 
παραλληλισμόν Άλλ’ δς ίδωμεν ποί- J μάτων, διέκοψε τάς νέας ναυπηγή- 
αν συγκεκριμένως αξίαν άντιπροσω- σεις. Είς το κεφάλαιον δμως αύτά ή 
πεύουν τά ριψβέντα συνθήματα, διά Ρωσία, είναι γνωστόν δτι ναυπηγεί
τόν εργάτην τής Δυτικής Ευρώπης, άγνωστον άριθμόν υποβρυχίων __ ση-
τής Ελλάδος καί τής ’Αμερικής — μαντικόν όμως — έφοδιασμένων μέ 
πρός τόν όποιον καί άπο βλέπουν. Δι- αναπνευστικόν σύστημσ σνόρκελ κλπ. 
ότι οι άλλοι έργάται δέν λογαριάζον- Είς τόν τομέα τής αεροπορίας τά εΰ- 
ται. Αΰτοι έκλείσθησαν ήδη είς τό ρωποϊκά έργοατάσια περιορίζονται 
σιδηροϋν παραπέτασμα, είς τήν τε- είς ολίγα μόνον κατασκευάζοντα κυ- 
ραστ αν αύτήν ποντικοπαγίδα καί εί- ρίως εμπορικά αεροπλάνα, ενώ τά 
ναι σχεδόν αδύνατον ν’ άπελευβεοω- ρωσικά έργάζσντοι πυρετωδώς. Ή Γερ 
6ουν· μσνίσ χωρισμένη είς τέσσαρας ζών,ις

Καί αί τρεις άνωτέρω κομμουνιστι- «στεχομένας υπό ίσου αριθμόν ξένου 
καί έπαγγελίαι είναι ψευδείς. "Αν ή πτοατοϋ, καταχειμένη είς έρείπιβ καί 
ειρήνη κίνδυνεύη, ό κίνδυνος προέρχε* πε,νώασ δεν είναι υπολογίσιμος πο- 
ται άπο τήν Σοβιετικήν Ρωσίαν καί Αεμικός παράγων.
μόνον, διότι μόνη αυτή είναι έξωπλι- Έκ τοΰ αντιθέτου επομένως τός 
σμένη καί υποκινεί εις πόλεμον. "Α* Ρωσίας κόσμου, μονον ή 'Αμερική εν
το ψωμί είναι λίγο καί υποφέρει ό ρίσκεται οικονομικός έν άκμή άλλά 
κόσμος τών έργαζομένων καί τούτο καί εκείνη ούτε στρατόν διατηρεί, οΰ- 
έπίσης οφείλεται είς τήν Ρωσίαν, ή τε είς ναυπηγήσεις σβρόος προβσί- 
όποισ δεν έπιτρέπει τήν οικονομικήν »ει, ούτε άεροπλάνα παράγει κατά 
άνόρθωσιν κανενός. Καί μόνον όσα μάζας. Ακόμη καί τό μόνον μυστικόν 
Εκαμεν είς τήν χώραν μας άρκοΰν διά τό όποιον διετήρει — τήν κατονκευ-
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Κατά πληροφορίας έξ Άγκυρας ά- όκάδων έπωλήθησαν κατά τό άνοιγμα Συμφώνως προς έπισήμους άνακοι- ρετηρήθη μείωσις έξσγωγών βαρέων γικοΟ «Βέριτσς», 6 νορβηγικός έμπο-
νεκσινώθη ύπό τού τουρκικού ύπουργεί-* τής κςπτναγοράς καί έντός τριών μόνον | νώσεις αΐ είσαγωγαΐ κατά τό έτος' έμπορευμάτων μεγάλης καταναλώθτ- ——οι— —-λ- ΐην

ου Εμπορίου ό πίναξ τών έμπορευμά
των, τά όποια δΰνανται νά είσαχθούν 
έλευθέρως είς Τουρκίαν βάσει τής τε
λευταίας άποφάσεως τής Όργανώσε- 
ως Οικονομικής Συνεργασίας.

Μεταξύ τών ειδών τούτων περιλαμ
βάνονται καί τά Ακόλουθα, τά όποια 
ένδιαφέρουν τούς Έλληνας έξαγωγεϊς 
χημικά λιπάσματα, τερεβινθέλαιον, μό
λυβδος και μίγματα αυτού, φαρμακευ
τικά φυτά, μυλόπετρες.

Έξ άλλου άψίνονται έλεύθερα δι’ έ
ξαγωγών τά «Ακόλουθα είδη ■ καπνός 
καί σιγαρέττα, λεπτοκάρυα, σταφίδες, 
σύκα, καρύδια, κουκιά, φακές, φασό
λια, ρεβύθια, σπόροι λνίου, καννάβεως, 
ήλιοτροπίου, σησάμι, οτέμφυλον, μο- 
χέρ, Τνες καννάβεως, τάπητες, σπόγ
γοι, δέρματα, έντερα, οινοπνευματώδη 
πατά.

Τηλεγράφημα έκ Κωνσταντινουπό
λεως άναφέρει άτι έπΐ συνολικής πα- 
ραγωγής καπνών Αιγαίου 50 έκατομ

ημερών 35 έκατομ. τόννων (άποδόσε- 
ως 75 ο)ο είς τιμάς κυμαινομένας άπό 
260 — 280 γρόσια. Αΐ έναπομένουσαι 
ποσότητες τών 15 έκατομ. τόννων κα
τώτερος άποδόσεως προβλέπεται ότι 
6ά πωληθοΰν είς τιμήν 160 γροσίων 
περίπου.

ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΜΙ

— Αιά τόν θερισμόν τής έσοδείας 
βάμβακος τού 1949 θά χρησιμοποιη
θούν είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας πετ 
ρίπου 10.000 μηχαναΐ συλλογής βάμ
βακος. Ή κοινή μηχανή μπορεί νά 
συλλέξη βάμβακα 50 φορές γρηγορό
τερα άπό τόν άνθρωπο.

—. Κατά τούς πρώτους όκτώ μή
νας τού λήγοντας έτους έξεδόθησαν είς 
τάς Ηνωμένας Πολιτείας 6.483 βι
βλία. Κατά τήν ιδίαν περίοδον τού 
1948 έξεδόθησαν 423 όλιγώτερα.

1949 σημειώνουν έλάττωσιν. Μέχρι1 ως καί χαμηλών τιμών, 
τών άρχών τού τελευταίου τριμήνου Τό έμπορικόν ισοζυγίου παρουσιά- 
τοΰ έτους αντοΰ ή άξία τών έλβετικών ζει κοττά τό «^^^διάστημα ^παθη- 
εισαγωγών άνήλθεν είς 2.800.000.000
έλβετικά φράγκα, ήτοι ΰπελείφθησαν 
κοττά έν δισεκοττομμύριον έλβ. φρ. τών 
εισαγωγών τής άντιατοίχου περιόδου 
τού έτους 1948. Ή μείωσις αύτη άπα 
τελεί ποσοστόν 27ο)ο κατ’ άξίοτν, ένφ 
κατ’ όγκον έμειθησαν μόνον κατά 22 
o)oL Συγκρινόμενοι έν τούτοις οΐ αριθ
μοί αύτοί προς τους άντι στοίχους τού 
«τους 1938 δίδουν μείωσιν κατά ποσο
στόν μόνον 8 ο)ο.

Αί έξαγωγαί κατά τό διάστημα ση- 
μειούν μικρό™ τι να αύξησιν κατ’ άξ1 
αν, ένφ κατ’ όγκον έμειώθησαν κατά 
1)5 έν σχέσει πρός τήν άντίστοιχον 
περίοδον τού 1948, "Η έπιφοτνειαχή 
αυτή Αντινομία έξηγεΐται έκ τού εί
δους τών έξαχθέντων έμπορευμάτων 
Κατά τήν περίοδον δηλαδή αυτήν πα

τικόν περίπου 300.000.000 έλβ. φρ. 
μικρότερον δηλαδή τού ένός δισεκα
τομμυρίου έλβ. ψρ. τού παθητικού τής 
Αντιστοίχου περιόδου τού προηγουμέ
νου έτους.

ΙΤΑΛΙΑ

Κατά πληροφορίας ληφθείσας είς 
τό ‘Υπουργείου ’Εθνικής Οικονομίας ή 
τιμή τού έλσιάλάδου έν Γενούη ΰπήρ 
ξεν ή ίδια όπως καί τήν προηγουμέ 
νην έβδομάδα, ήτοι 350 δολλάρια κα
τά τόννον τσιφ όξύτητος 5 — 7 βαθ
μών είς έλεύθερον συνάλλαγμα μέ αϋ- 
ξομείωσιν τιμής 1ο)ο κατά βαθμόν ό
ξύτητος. Τιμή κλήριγκ 375 — 380 
δολλάρια.

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
Κατά τάς στατιστικός τού νορβη-

ρικός στόλος περιελάμβανε τήν ΐην 
Νοεμβρίου 1949, 2089 πλοία άλικης: 
χωρητικόπητος 4.981, 472 τόννων έχ 
τών όποιων 201 δεξαμενόπλοια.

— Ήτιμή τών γαιανθράκων Ούαλ- 
λίας είς τόν λιμένα Μόντε — Βίδεο 
ηύξήθη κοττά 41 — τόν τόννον ήτοι έ
καστος τόννος τιμάται πλέον 178)6.

— Τά υπό ναυπήγησιν σκάφη έν 
Σουηδίςι άνέρχονται είς 190, άλικης, 
χωρητικότητας 1.083.940 κόρων. 75ο)θ 
είναι δεξαμενόπλοια.

— Είς τόν λιμένα ’Αμβέρσας είσέ- 
πλευσαν κατά τόν Νοέμβριον 767 
πλοία, χωρητικότητος 1.726.762 τόν
νων, έναντι 763 σκαφών χωρητικότη- 
τος 1.832.030 τού ’Οκτωβρίου.

— Κατά προσφάτους πληροφορίας 
τό ναυπηγικόν κόστος έν ’Ιταλία «Ι
ζάνεται συνεχώς.

— Ή προστατευτική νομοθεσία τήί 
αμερικανικής ναυτιλίας θά κατατεθη 
πρός κύρωσιν είς τό Κόγκρέσσσν τή* 
ΐην Μαρτίου.

ήν τής Ατομικής βόμβας — κατώρ- 
θωσεν ή Ρωσία νά τής τό κλέψη δια- 
θέσασα πρός τούτο άφωσιωμένους 
πρός αύτήν κομμουνιστάς έπιστήμοΗ 
νας τής .Αμερικής καί τους Γερμα
νούς έπιστήμονας, τούς όποιους με- 
τέψερεν ώς δούλους είς τό έσωτερικόν 
της, όπου ΐδρυσεν όλοκλήρους άτο

πο τών κομμουνιστών σχέδιον Μαρ- 
σαλ δέν είναι τίποτε 'άλλο παρά ή 
προσπάθεια οικονομικής άνορθώσεως 
τής έκ τού πολέμου πληγείσης Ευρώ
πης τήν όποιαν όμως παντί σθένει 
προσπαθεί ν’ άποτρέψη ή Ρωσία. Τά 
όσα έπραξε διά τού συμμοριτισμού 
είς τήν χώραν μας (χάλασμα όδρα-

μοπόλεις, αϊτ,νες δέν άναφέροντα, είς >«γείων, ηλεκτρικών έργοστασιων, 
τούς χάρτας. Γενικώς ή Ρωσία είναι “λλων βιομηχανιών, των σχολείων, 
ή μόνη χώρα όπου κάθε κίνησ.ς, κά- ™ κοινοτικών καταστημάτων, γεφυ- 
βε πράξ.ς, κάθε ένέργε,α, άκόμη καί ^ σιδηροδρόμων, ιδιωτικών ο,κ,ων
αί άθωότεραι, άποτελοΰν Οψ.σττα «*■·> εΤνα* ^,κτα και, ,παγκ01;

- -> - ο-., νως γνωστά και τόσον νωπά ώστε νακρατιχα μυστικά, πραγμα που οεν f '
συμβαίνει είς καμμίαν «μή δημοκρα- f μή^ησρονονν^01·

Τικήν» χώραν.
Μήπως όμως ή άντίθεσις αίίτη

Η έπαγγελία έπομένως τής ειρή
νης είναι φενάκη.

τού έξοπλισμοΰ δηλαδή έκείνων που 
παρουσιάζονται ώς ειρηνικοί καί τού
άψοπλισμού τών συκοφαντουμένων ώς „ , , -

. , , , _ μα. Οί κομμοννισται υπόσχονται οου-
πολεμοκοπτηλων— είναι ή μονή; Σε:- , ,

. , , λεία και ψωμί αν καταλάβουν την έ-
ρά διπλωματικών και άλλων ένεργει-: _ „ - _,
ν „ , „ „ , ξουσια. Βλέπουν οτι οπού δεν κατωρ
ών των Σοβιέτ, μαρτυρεί οτι ή χωρά . , -„ , , θωσαν ακόμη να έπιβάλουν το κάθε-
αϋτη ή έξωθει συστηματικως προς πο"

ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΨΩΜΙ»

Ας δούμε τώρα τό δεύτερο ούνθη-

II ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΪΟΪ ΕΙΝΙΙϋϊΕΙΣΟΑΙΗΑΤΟΣ

(Συνέχεια έχ τής 4ης σελίδος) 
ναλογίας ώστε νά ευνοήσουν άμεσώ- 
τερον άκριβώς τούς χρήζοντας ιδιαι
τέρας ένισχύσεως τομείς, ή νά μή 
πλήξουν άλλους τοιούτους. 'Επομένως 
κατά τήν άνοιπτνξιν τού εύρέος τρο- 
γράμματος δέν θ’ άποφευχθή ή άνάγ- 
κη προστασίας τοιούτων τομέων, έφ’ 
όσον δέν θά είναι έψικτός ό άναπρο- 
σανατολισμός των. Δέν πρέπει ούτοι 
νά καταδικασθούν είς άδράνειαν, καί 
οΰτω νά έξουδετερωθή, έστω και με
ρικώς τό εύεργετικόν άποτέλεσμα 
τών οικονομικών έξελίξεων. Δέν πρέ
πει νά ζητήσωμεν άπό τούτους ν’ άρ

λεμσν ή μπλοφάρει διά νά έπιτύχη τά 
κατακτητικά της σχέδια. ‘Οπωσδήπο
τε άκολουθεΐ τήν πολιτικήν τού Χίτ- 
λερ κατά βήμα.

Ουτω ζητεί βάσεις είς τήν Σπιτσ- 
βέργην. Διήρεσε τόν' κινεζικόν λαόν 
είς δύο άλληλομαχόμενα στρατόπεδα 
καί ύποστηρίζουσα αναφανδόν τους 
κομμουνιστάς, τείνει νά καταλάβη δΓ 
αυτών όλόκληρον τήν Κίναν. Είς τήν 
Δύσιν, άφοΰ κατέλαβε μέρος τής Φιν
λανδίας, τά Βαλτικά κράτη, τήν Πο
λωνίαν, Τσεχοσλοβακίαν, Ουγγαρίαν 
όπου έστειλε κατά τό χιτλερικόν σύ
στημα γκαουλάϊτερ, τήν μισήν Γερ
μανίαν, τήν μισήν Αυστρίαν, τά Βαλ
κάνια πλήν τής ‘Ελλάδος καί ήδη τής 
Νοτιοσλαύίας, έζήτησε νά έξέλθη είς 
τήν Μεσόγειον υποκινούσα τόν έμφΰ- 
λιον πόλεμον είς τήν χώραν μας. Ά- 
νατολικώς πάλιν, άφοΰ έζήτησε τάς 
έπαρχίας Κάρς καί Άρνταχάν άπό 
τήν Τουρκίαν καί τό Αζερμπαϊτζάν 
ραί τά πετρέλαια άπό τήν Περσίαν 
ύπεκίνησεν αιματηρός έπαναστάσεις

στώς των, οί έλπίδες των νά έπικρσ- 
τήσουν είναι έλάχιστες άν όχι μηδα
μινές. Σκέπτονται λοιπόν ότι αν ρί- 
ψουν τό σύνθημα «ψωμί» αυτό όπωσ- 
δήποτε θά συγκινήση τόν κόσμο. “Ο
λες έπίσης οί χώρες δέν έχουν κα
τορθώσει ν’ άνσπνευσουν οίκονομ ικώς 
μετά τόν δεύτερον παγκόσμιον πόλε
μον. Παντού χρειάζεται πολλή έργα- 
σία, άνασυγκρότησις καί οϋκσνομίαι 
’Εμπρός σέ μια τέτοια κατάστασι 
καμμιά χώρα δέν μπορεί ν’ άμε;ψη 
τόν εργαζόμενον σέ σημείο πού νά ί 
κανοποιή άνέτως όλες τις άνάγκες 
του. "Αν λοιπόν παρακινούν τους έρ 
γάτας είς άπεργίας, τότε θά κρατούν 
τήν χώρα σέ μιά διαρκή άνωμαλία ά
πό τήν όποιαν έλπίζουν κάτι νά κερ
δίσουν. ’Αντικειμενικός σκοπός των 
λοιπόν δέν είναι ή πραγματική άνα- 
κούφισις τού εργάτου άλλ’ ή τήρησις 
τής χώρας σέ κατάστασιν ανώμαλη 
Σπρώχνουν δηλαδή τόν έργάτη νά ζη 
τήση ό,τι έκ τών προτέρων είναι βέ
βαιο πώς δέν θά πάρη.

, , , ,. Μήπως όμως οι ίδιοι δίδουν Ο,τ
κσι κατωρθωσεν εις την Ελλαδα και 1 -, - , ., _ , , , , ί «εν οιοουν οι άλλες «μοναρχοφασιστι
την Τουρκίαν, να τας φθειρη οικονο- , - _ , , , , ,

„ , . , , . κες» χώρες; Στο έρώτημα αυτό ουϊ
μικως μέχρι τελείας καταρρευσεως με « , ,. .. , οι ίδιοι οι κομμουνισται, ούτε οί φι

λος. "Ολα δέ αυτά μέ συγκεκριμένο 
σχέδιο.

Αν ήτο δυνατόν νά έπι κρατήσουν, 
τότε έπειδή τό καθεστώς των είναι 
τελείως άντεργατικό καί Απάνθρωπο, 
θά είχο™ μεγάλο χρονικό διάστημα 
έμπρός των για νά «έπανορθώσουν 
τις ζημιές» καί έπομένως θά έφήρμο- 
ζαν τόσο περισσότερα πεντάχρονα 
σχέδια όσο περισσότερες ζημιές θά 
είχαν προξενήσει. Καί έπειδή κατά 
τό διάστημα τών άτελείωτων πεντά
χρονων σχεδίων δέν έπιτρέπεται Α
νάσα, άπεργία κλπ. θά είχαν τους έρ- 
γάτας τελείως σκλάβους των.

‘Επομένως όσο 'περισσότερες ζη
μιές πραγματοποιούσαν οί "Ελληνες 
έργάτες, οί παρασυρμένοι άπό τόν 
συμμοριτισμό τόσο περισσότερο θά 
έσκλαβώνωντο. Κάθε ζημιά που κάνει 
ό παρασυρμένος έργάτης στη χώρα 

τών κομμουνι-
κεσθούν είς τήν γενικήν ωφέλειαν καί
ν’ άναμείνουν μέχρις οδ αίίτη έπεκτα-; του γιά λογαριασμό 
θή τόσον, ώστε τό μερίδιόν των έπί στών είναι καί ένας νέος χαλκάς, μιά 
ταύτης ν’ άνακουφίαη έπαρκώς την j άκόμη σφυριά στήν άλυσσίδα τών
προϋπάρχουσαν ή τήν έκ τού προ-, δεσμών του, τά όποια χαλκεύει ό ί- 
γράμμοττος πηγάζουσαν οικονομικήν διος.
των δυσχέρειαν,

ΑΙ άνωτέρω άντιλήψεις δέν έχουν 
εύκολον τήν πρακτικήν των έψαρμο- 
γήν. Οεωρητικώς, τό κρόπος διαθέτει 
πολλά μέτρα τείνοντα είς Ανακατανο
μήν τού έθνικοΰ εισοδήματος, όταν

Φυσικά τά άνωτέρω δέν πρέπει νά 
μάς όδηγήσουν στήν άντίθετη άποψι: 
’Αφού οί κομμουνισται θέλουν νά υ
ποκινήσουν Απεργίες, ας μή παρα
συρθούμε άπό αύτους καί ας μή κά
μαμε τίποτε». Έφ’ όσον ύπάρχουν

τοιαύτην υπαγορεύει ή δικαιοσύνη ή ^ πραγματικά καί δίκαια αιτήματα τών 
ή οικονομική σκοπιμότης. Αί τοιαύται έργαζομένων καί δυνατότης νά ίκο
όμως παρεμβάσεις προκαλούν συνή
θως άντιδράσεις, ών ή βάσις ευρί- 
σκεται είς τήν έκ τής άνακατανομής 
άντίστοιχον μείωσιν άλλων μεριδίων 
καί έπομένως, ένίοτε άντενδείκνυνται 
ώς προκαλούσαι φαΰλον κύκλον πα- 
ρεμβάσεων — άντι δράσεων, μέ μόνον 
Αποτέλεσμα τήν συνεχή Αναταραχήν.

Ή πρακτική λοιπόν έφαρμογή τών 
όιντιλήψεων Τούτων δέν έξαρτάται μό
νον όπτό τάς πνευματικός καί ηθικός 
ιδιότητας τών ιθυνόντων. ’Απαιτείται 
έπίσης, νά κατανοήσουν τάς Αντιλή
ψεις ταύτας απασαι αί τάξεις — κα
τά μείζονα δέ λόγον αί ισχυρότεροι— 
καί νά Αποδεχθούν τάς έπακολούθους 
έπιβαρύνσεις.

ΑΛ. ΠΑΠΑΝ ΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

τον συμμοριτικόν πόλεμον είς τήν μί- j. , , , ....
. . V - , , , IΛο* και υποστηρικται των τολμουν ν | ραστιες προσπάθειες πού κατέβαλαντην διαρκή έπιστρατευσιν είς 1 , . „ -,. , „ . . 1απαντήσουν οτι δίδουν «Ανθρώπινό ή-

σν και 
τήν άλλην.

Αυτά τά ολίγα καί πρόχειρα —χω
ρίς μεγάλην «Ανάπτυξιν άρκούν διά ν’ 
Αποδείξουν πόσον καί πώς έργάζον- 
ται διά τήν ειρήνην οί Ρώσοι καί οί 
δούλοι των καί ποιος παράδεισος Α
ναμένει τούς τυχόν παρασυραμένους.

Άντιθέτως πάλιν, τό Αντίπαλον 
τής Ροκτίας μέρος, όχι λόγοις άλλ’ 
έργοις προσπαθεί νά στερεώση τήν 
ειρήνην. Τό τοσον συκοφαντούμενον ύ-

μερομίσθιο στόν έργιάτη. Βέβαια βρί
σκουν χίλιες δυο προφάσεις γι’ αυ
τό: «Οί καταστροφές τού πολέμου». 
« Ο Απειλούμενος νέος πόλεμος άπό 
τούς πολεμοκαπήλους» κλπ.

Ο,τι όμως οί ίδιοι δέν είναι είς 
θεσιν *η δεν θέλουν νά δώσουν στον έρ 
γσζόμενο κόσμο, δέν Αφήνουν ούτε 
τούς άλλους νά τό δώσουν. Οί κατά 
παραγγελίαν Απεργίες στήν Γαλλία 
μαί σ’ άλλες χώρες μαρτυρούν τις τε-

νοποιηθούν πρέπει νά διεκδικοΰνται. 
"Οσο γιά τους κομμουνιστάς αυτούς 
θά βρούμε τόν τρόπο νά τούς έξου- 
δετερόσουμε.

ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ 
Τέλος είσερχόμεθα είς τό έπίσης 

λεπτό γιά τούς κομμουνιστές ζήτημα 
τών δημοκρατικών έλευθεριών. Τόσες 
είναι στις χώρες τού παραπετάσμα
τος οί δημοκρατικές ελευθερίες, ώστε 
καθημερινώς δραπετεύουν άπό κεΐ. 
Κάθε έννοια έλευθερίας έχει καταργη- 
θή. Μόνον ένός κόμματος έπιτρέπεται 
ή υπαρξις, τού κομμουνιστικού, καί 
πρέπει τά μέλη του νά σκύβουν τό 
κεφάλι σ’ ό,τι πή ή διοίκησίς του. 
’Αλλά καί ή διοίκησίς τών κομμουνι
στικών κομμάτων δέν αισθάνεται τό 
κεφάλι της ποτέ Ασφαλές πάνω ατούς 
ώμους της. "Ο,τι πή ό στρατάρχης ή- 

οί κομμουνισται γιά νά έμποδίσουν1 ρωας Σ-το,χ,ν είναι νόμος. Καί όχι 
τήν άνόρθωσι. Οί καταστροφές στη I μάνον γιά τή Ρωσσία άλλα γιά ό- 
χώρα μας μαρτυρούν όχι μόνο τόν ά- >Γς Τ1ς ύποτελεϊς χώρες. Ή σημερινή
θεράπευτο ιμπεριαλισμό τής Ρωσίας 
άλλα καί τήν βάναυση καί (Απάνθρωπη

κεντρική έπιτροπή ένός κομμουνιστι
κού κόμματος τουψεκίζεται καί άντι

δουλειά πού έκανε γιά νά έμποδίση (καθίσταται Αμέσως μέ μιαν άλλη. Οί
τήν άνόρθωσι μας. Έχάλασε ύδραγω-1 σοσιαλισταί περνούν σιγά __ σιγά
γεια, έργοστάσιο παραγωγής ήλεκ-j καί λίγοι — λίγοι άπό τά λαϊκά δι- 
τρικού ρεύματος, σχολεία, κοινοτικά | καστήρια, άφοΰ έδοΰλεψαν μαζύ μέ
καταστήματα, σιδηροδρομικές γρσμ- τούς κομμουνιστάς γιά τήν ϊδρυσί
μές, γέφυρες καί ό,τι άλλο μπορούσε των, καί άφοΰ τούς έβοήθησαν νά κα
νά ψαντασθή έγκληματικός έγκέφα- ταλάβουν τήν εξουσία.

Η εύκολη κατηγορία «τών έχθρών 
ρρϋ καθεστώτος» ρίχνεται σ' όποιον 
θέλουν νά έξουδετερώσουν. Καί ή μι
αρότερη ποινή είναι θάνατρς. Τό ότι 
γίνονται στίξ χώρες τού παραπετά
σματος έκλογές όπου τό μόνο κόμμα 
παίρνει τά 100 % τών ψήφων είναι 
ιμιά άκόμη Απόδειξις τών δημοκρατι
κών έλευθεριών που υπάρχουν. Στις 
πμή δημοκρατικές χώρες» και μάλι
στα στή δική μας «μοναρχοφασιστι- 
κή» όπως θέλει Αντιπολιτεύεται τήν 
Κυβέρνησι καί άκόμα τήν κατηγορεί 
για χίλια δυο πράγματα. Στις χώρες 
τού παραπετάσματος δέν είναι δυνα
τόν νά περάση άπό τό μυαλό πολίτου 
ότι μπορεί νά κατηγορήση γιά ό,τι 
δήποτε τήν κυβέρνησι.

Εκείνο όμως πού δείχνει καθαρά 
τό είδος καί τόν βαθμό τής δημοκρα
τίας πού ισχύει στις λεγάμενες κομ
μουνιστικές χώρες είναι ή μεταφορά 
27.000 Ελλήνων τού Καυκάσου στή 
Σιβηρία καί ό άψανισμός των καί τά 
μεσαιωνικό παιδομάζωμα. Τάση ψυ
χική βρωμιά καί τόσος μεσαιωνι
σμός ήταν κάτι πού δέν μπορούσαμε 
νά τό ύποπτευθοΰμε. Έψθασε όμως ή 
υψηλή κομμουνιστική ιδεολογία γιά 
νά μεταβολή τούς Ανθρώπους σέ κτή
νη καί νά έξανσγκάση τά μέλη μιας 
φυλής, πού τόσο ΰπέφερε στή διαδρο
μή τής ιστορίας της άπό τό φρικτά 
αυτό μέτρο, νά χειροκροτούν τον Α- 
φσνισμό της.

Καί άν τίποτε άλλο δέν έμαρτύρει 
έν αντί ον τού κομμουνισμού θά έφθανε 
τό παιδομάζωμα γιά νά τόν καταδι- 
κάση (Ανεπανόρθωτα στά μάτια κάθε 
πολιτισμένου «Ανθρώπου.

Φυσικά δέν λέμε τίποτε γιά τους 
«Μακεδόνες» πού υποφέρουν οί δυστυ
χισμένοι «Από τόν έλληνικό ζυγό για
τί γΓ αύτους μίλησαν οί σύμμαχοί 
τών κομμουνιστών, οί χιτλερικοί ό
ταν τούς έδωσαν τήν Μακεδονία. 'Ο
μολόγησαν τότε δημόσια καί τά έγρα
ψαν καί όλες οί έφημερίδες πού έξέ- 
διδεν ό δξων, ότι ή Μακεδονία κατοι- 
κείται κατά παμψηφίαν άπό Έλλη
νας καί κανείς άλλος τόπος δέν Εχε» 
τήν φυλετική ομοιογένεια τής Έλλσ:- 
δος.

Καί είς τά τρία λοιπόν νέα συν
θήματα πού ρίπτουν οί κομμουνισται 
ψεύδονται καί ψεύδονται έν γνώσει- 
τής αισχρότητας πού διαπράττουν. 
Κανείς έπομένως δέν πρόκειται νά 
γελασθη καί αί τρείς φάλαιναι, ιά 
τρία νέα κήτη, πρόκειται νά πάρουν 
τις γελοίες διαστάσεις τής σαρδέλ- 
λας έκείνης τών Μασσαλιωτών πού Ε
φραξε κάποτε τό λιμάνι των.

"Οσο γιά τό ζήτημα τής ένότητος 
σέ έθνική καί διεθνή κλίμακα αντά 
θά μας Απασχόληση πολύ σύντομα.

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ



ΤΑ ΚΥΡ1ΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μετά μίαν έξαιρετικήν ζωηρότη- | ένδιαψερομένους Εμπορικούς κύ- 
τα τής Πειραϊκής έμποραγοράς, ό- κλους, 
φειλομένην κυρίως εις τάς έκ των 
έορτών άνάγκας του πληθυσμού 
καί εις τήν μείζονα Ιναντι τής ιδίας 
Εποχής τού παρελθόντος Ετους Αγο
ραστικήν Ικανότητα του κοινοΰ, μοι 
ραίως άνεμένετο νά άνοιξη ή άγορά 
κατά τάς πρώτας ή μέρας τοΰ νέου 
έτους μέ μίαν Ανάπαυλαν καί άπροε- 
ξίαν. Παρά ταΰτα ή ζωηρότης, &ν 
καί μειωμένη συνεχίσθη εις κλίμα
κα μή άναμενομένην καί προ καλέ·

,-αασα ποιόν τινα Εκπληξιν εις τούς

Τά πλέον χαρακτηριστικά σημεία, 
ότινα Εσχον Αντίκτυπον εις τήν Α
γοράν μέ άδηλα όμως είσέτι τά Α
ποτελέσματα — διότι διφορούμενοι 
είναι αί έπ" αύτών γνωμαι — άνα- 
φέρονται εις τήν Απόφασιν τής νο
μισματικής έπιτροπής περί Αναστο
λής τής πιστοδοτήσεως τοΰ Εμπο
ρίου καί τής βιομηχανίας καί εις 
τήν νέαν κατάστασιν τήν προελθοϋ- 
σαν Από τήν ραγδαίαν έξέλιξιν των 
πολιτικών πραγμόαων τής χώρας.

Ή Αναστολή των πιστοδοτήσεων θεωρουμένων ώς πρώτης Ανάγκης

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΞΑΓίΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

πού τυγχάνουν μεγαλιπέρας κατεργα
σίας καθόσον δι’ αυτά δαπανάται με- 
γαλύτερον ποσόν χρημάτων δι’ Εργα
τικά.

2. Δεδομένου δτι πλεϋστα οσα τρό
φιμα ώς καί πρώτοι ϋλαι καθώς καί 
εϊς σημαντικός όγκος ειδικών μηχα
νημάτων είσάγονται έκ Βορείου ’Α
μερικής, όλαι μας αί προσπάθειαι 
πρέπει νά τείνουν εις τά νά κατευθύ- 
νωμεν τάς έξαγωγάς μας πρός τήν 
Βόρειον 'Αμερικήν.

3. Δεδομένου ότι τά οικονομικά μας 
μέσα δέν είναι άνθηρά πρέπει αί έ- 
ξαγωγαί μας νά πληρώνονται τοΐς 
μετρητοΐς ή μέ όλιγοχρονίους πιστώ
σεις. Αυτό είναι ένα σοβαρόν έμπό- 
διον διά τήν διείσδυσίν μας εϊς άγο- 
ράς εις τάς όποιας θά ήδυνάμεθα 
μελλοντικώς νά κυριαρχίσωμεν.

Τό κυριώτερον πρόβλημα πού έχο- 
μεν νά άντιμετωπίσωμεν είναι πώς 
νά αΰξήσωμεν τό έμπόριον μεταξύ 
τής περιοχής δολλαρίου καί στερλί
νας, εις τρόπον ώστε νά κατορθώσω- 
μεν νά φέρωμεν Ισοζύγιον. ΑΙ δυσκο- 
λίαι παρουσιάζονται Ανυπέρβλητοι, 
πρέπει όμως νά τάς ΰπερνικήσωμεν 
παντί σθένει ΐνα άποφύγωμεν ένα 
παγκόσμιον χάος.

Μετάφρασις έκ τής 
ίιπό Γεωργ. Γριμάλδη

Σεπτεμβρίου 1949.

Β.Ε.Α.Μ.Α.

(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

τητοι, ώς καί ή κρατική ρύθμισις 
αύτών.
Φθάνομεν τώρα εις τήν πρώτην πε

ρίοδον τού πρώτου παγκοσμίου πολέ
μου όοτις ήτο καί ό Αμέσως έπόμενος 
σταθμός εις τήν Ιστορίαν τής Αγγλι
κής βιομηχανικής άναπτύξεως. Τό πα
λαιόν οικονομικόν σύστημα εΐχεν συν
τριβή εις βαθμόν πολύ μεγαλύτερον ά- 
πό όσον έγένετο Αντιληπτόν τήν Επο
χήν Εκείνην. Μέγα μέρος τού Αγγλι
κού Εμπορικού στόλου είχε βυθισθή κα
τά τον πόλεμον καί δέν άντεκατεστάθη 
Αρκετά έγκαίρωςώστε νά προλάβη τήν 
οίκειοποίησιν τώνμεταφορών Από τάς 
ξένας σημαίας. Ό πόλεμος έτόνωσε 
καί έδυνάμωσε τάς βιομηχανίας τών 
άλλων χωρών, ιδιαιτέρως δέ τών ’Η
νωμένων Πολιτειών τής ’Αμερικής, ήτις 
έπροχώρησε πολύ πρός τήν όδόν τής 
βιομηχανικής κυριαρχίας. "Αλλαι χώ 
,ραι Επίσης είσέδυσαν εις τάς υπερ
πόντιους Αγοράς μας, αί όποίαι διαρ 
κούντως τοΰ πολέμου έπωφελήθησαν 
τής ευκαιρίας νά δημιουργήσουν ίδι- 
«άς των βιομηχανίας.

Τοιουτοτρόπως διά πρώτην φοράν 
ή ’Αγγλία, ήτις τώρα υπέρ ποτέ δλ 
λοτε εΐχεν άνότγκην τοΰ έξαγωγικοΰ 
της Εμπορίου, άντελήφθη ότι είχε σο
βαρόν Ανταγωνισμόν καί ότι αί έξατ 
-γωγαί της ήρχισαν νά μειοΰνται.
ά) Αί Εξαγωγαΐ καθίστανται ζωτική 

Ανάγκη. Ή γέννεσις τής κρατικής 
πολιτικής διά τήν ρύθμισιν τού έ- 
ξαγωγικοΰ Εμπορίου.
Τέλος φθάνομεν εις τήν τετςιρτην, 

τήν σημερινήν περίοδον ήτις είναι ίσως 
ή πλέον ζωτική περίοδος τής βιομηχα
νίας μας. Δέν νομίζω ότι παρίσταται 
Ανάγκη νά έπεκταθώ Επί τών δυσκολι
ών πρό τών όποιων εΰρισκόμεβα με
τά τόν τελευταΐον πόλεμον. Τό έθνος 
Επί τέλους άντελήφθη τό πρόβλημα, 
Αλλά μόνον κατά τήν τελευταίαν στιγ
μήν. Τώρα πλέον άγωνιζόμεθα σκληρά 
όπως διατηρήσωμεν τάς Εξαγωγάς μας 
καί Επί τέλους έχομεν μίαν έξαγωγι-
κήν πολιτικήν. Τό κατά πόσον ό Α
γών μας είναι Επιτυχής καί κατά πό
σον ή πολιτική πού έχαράξαμεν εΐνε 
όρθή δέν εΐνε παρά ζητήματα γνώ
μης. Τό κακόν εΐνε ότι ή πολιτική 
αυτή είναι Ακόμη τόσον νέα καί 
έπεβλήθη Επί τού "Εθνους τόσον 
ξαφνικά ώστε νά παρατηρήται 
Ακόμη μεγάλη άγνοια Επί τοΰ θέμα
τος τούτου. Τά συμπτώματα τής ά
γνοιας μας αυτής είναι φανερά εις τά 
βιομηχανικά κέντρα Από τάς Απεργί
ας καί γενικώς τήν Ανησυχίαν ήτις τό
σον λυπηρώς διασπά τήν Ενότητά μας 
εϊς στιγμάς όπάτε ή ένότης αυτή εί
ναι τόσον Απαραίτητος.
JE) Έξαγωγική πολιτική τής 'Αγ

γλίας.
Ή βασική πολιτική είναι πολύ Α

πλή καί συνίσταται κυρίως εις τό νά 
έξαγάγωμεν ότι δήποτε όπου δήποτε 
έστω καί Εάν στεροΰμεν τήν Επιτόπι- 
ον Αγοράν ή τους έαυτούς μας. Έξε- 
τάζοντες τήν πολιτικήν αύτήν θά ί
δωμεν ότι διέπεται Από τάς Εξής 
τρεις βασικάς σκέψεις.

1) ΑΙ περισσότεροι Εξαγωγαΐ προ
ϋποθέτουν καί τήν εισαγωγήν τών ά- 
παιτουμένων Αντιστοίχων πρώτων ύ" 
λών. Συνεπώς τά πρός Εξαγωγήν προ- _ 
■όντα πρέπει νά είναι κυρίως Εκείνα

Σημειώσεις μεταφραστοϋ :
(1) Οί Τυδώρ έβασίλευ-

σαν Εν Άγγλίφ Από 1485 — 1600.
(2) Σέρ Φράνσις Δρέ'κ (1640 — 

1596) Μέγας Ποντοπόρος. Είναι ό 
πρώτος πού έφθασε στάς ’Ινδίας μέ- 
σφ τού Άκροτηρίου Καλής Έλπίδος. 
Κατά τήν Επιστροφήν του εις ’Αγγλί
αν τό 1581 Επαρασημοφορήθη ύπό 
τής βασιλίσσης ’Ελισσάβετ. ,Αργότε- 
ρον κατετρόπωσε τήν ’Ισπανικήν ’Αρ
μάδαν (1588).

(3) Σέρ Μάρτιν Φράμπισερ (1535 
— 1594) Μέγας Ποντοπόρος. Έτα- 
ξίδευσεν εις Γουινέαν, ’Αφρικήν, ’Α
νατολήν. 'Από ένα έκ τών ταξιδίων

τοΰ Εμπορίου υποστηρίζεται, ότι θά 
νέκρωση τάς ίδιωτικάς είσαγωγάς 
καί θά συντελέστ), μέ τήν πάροδον 
τοΰ χρόνου, εις τήν έξάντλησιν τών 
Αποθεμάτων, μέ μοιραίαν συνέπειαν 
τήν ύπερτίμησιν καί φυσικά τήν αΟ- 
ξησιν τοΰ τιμαρίθμου. Σχετικούς, τό 
Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν Έπν- 
μελητήριον Πειραιώς ύπέβαλε τηλε
γραφικήν διαμαρτυρίαν εις τήν κυ
βέρνησης μέ αίτημα τήν άναθεώ- 
ρησιν τής άποφάσεως. Υπάρχει ό
μως καί μία Εμπορική; μειοψηφία, ή 
όποια ύποστηρίζει τήν άποψιν, ότι 
ή Αναστολή τών πιστοδοτήσεων θά 
περιορίση τάς είσαγωγάς ειδών πο
λυτελείας καί ότι συνεπώς ώφελος 
θά προέλθη έκ τούτου εϊς τήν οι
κονομίαν της χώρας, διότι θά παύ
ση ή τοποθέτησις πολυτίμου συναλ
λάγματος Εις είσαγωγάς ειδών μή

καί μηδεμίαν Εχουσών σημασίαν, δ- 
σον άφορα τήν Επισιτιστικήν Επάρ
κειαν.

Ό έκ τής κυβερνητικής μεταβο
λής νέος παράγων, όσης όδηγεΐ 
πρός τάς έκλογάς συντομώτερον, 
παρ’ όσον άνεμένετο, θά προκαλέ- 
ση —κατά τούς Εμπορικούς κύκλους 
— μίαν ΰποχώρησιν εις τήν ζωηρό
τητα τής άγορδς. Ύποχώρησιν φυ
σικήν, Εν άναμονη τών νέων κατα
στάσεων, τάς όποιας θά χαράξη έν 
τη διακυβερνήσει τής χώρας ή τον- 
αύτη ή τοιαύτη λαϊκή Ετυμηγορία. 
Φερόμεθα συνεπώς, άναντιρρήτως, 
πρός τήν έπικράτησιν μιας έφεκτι- 
κότητος, έκ λόγων πρόνοιας, πρός 
άποφυγήν άπροβλέπτων ζημιών.

Άναλυτικώτερον κατ’ είδη φορτίων 
ή πειραϊκή έμποραγορά έπέδειξε τήν 
κατωτέρω εικόνα :

ΚΑΥΣΙΜΑ: Κυρίως τά υγρά καύσι
μα συνεκέντρωσοΝ Ιδιαίτερον Ενδιαφέ
ρον, σΐΛεπείφ τής άποφασισθείσης — 
ώς είχομεν πρό καιρού Αναγγείλει — 
διαλύσεως τής κοινοπραξίας τών Εται
ριών πετρελαίου. ‘Η έν λόγφ διάλνσις 
εΐχεν άποφασισθή τήν Ιην ‘Ιανουάρι
ου, Αλλά κατόπιν κυβερνητικής παρεμ
βάσεως άνεβλήθη διά τήν πρώτην Φε
βρουάριου. Έγνώσθη σχετικώς, δτι ί- 
πίκεινται αί πρώται φορτώσεις εϊς τόν 
Περσικόν Κόλπον καί εϊς τό Kioupor 
σΐν υγρών καυσίμων διά τήν έλευθέραν 
Αγοράν καί έπ’ όνόματι τών διαφόρων 
Εταιριών, αίτινες άδημανοΰν νά έπανέλ 
θουν είς τό γνώριμον δι* αντάς π ροπολε 
μικόν καθεστώς.Έν τφ μεταξύ έχομίσθη 
σαν είς Πειραιά τρία φορτία υγρών 
καυσίμων τής κοινοπραξίας καί έτερα 
δύο τελούν έν πλφ.

niimi ψί 'Ι(ίΜΊΊ$ηΐ'·»«ηη|

Η ΑΗΑΣΚΟΠΗΣΙΣ TDH ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Ν0Τ0Η
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ύπεγράφη τά , 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. ΜΕ ζωηράν κί-

Διότταγμα μερικής άρσεως τοΰ Στρσ- νησιν έπσνηγυρίσθησαν τά Χριστού-
τιωτικοϋ Νόμου.

— Άπεφασίσθη ή καταβολή δώρου 
είς τους υπαλλήλους.

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ή Έθναρχία 
Κύπρου προχωρεί είς τό δημοψήφισμα 
διά τήν ενωσιν μέ τήν ’Ελλάδα.

— Τό Κράτος τού ‘Ισραήλ δέν ά- 
ναγνωρίζει τήν Απόφασιν τοΰ Ο.Η.Ε. 
διά τήν διεθνσποίησιν τής ‘Ιερουσα
λήμ.

22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Εϊς Κύπρον έ- 
σημειώθησαν πλημμύρας πνιγέντων 20 
άτόμων.

— ,Επερατώθη τό Εργον τής Αναθε- 
ωρήσεως τού Συντάγματος.

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ή Γαλλική Κυ 
βέρνηΐσις έλαβε ψήφον Εμπιστοσύνης.

24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ό ’Αντιπρόε
δρος τής Κυβερνήσεως κ. Τσαλδάρης 
άνεχώρησε διά περιοδείαν είς Μακε
δονίαν.

σού. ,Εταξίδευσε μαζΰ μέ τόν Σέρ 
Φράνσις Δρέϊκ είς τάς Δυτικάς Ινδί
ας. ΤΗτο κυβερνήτης πλοίου κατά τήν 
σύγκρουσιν μέ τήν Ισπανικήν 'Αρμά
δαν.

(4) Σέρ Τζών Χόουκινς (1532 — 
1595) Μέγας Ποντοπόρος. Είναι ό 
πρώτος "Αγγλος όστις ήσχολήθη μέ 
τήν έμπορίαν σκλάβων, ’Επολέμηΐσε Ε
ναντίον τής Ισπανικής ’Αρμάδας.

(5) Σέρ Ούώλτερ Ράλλεϋ (1552— 
1618) Μέγας ναυτικός καί άργανω- 
τής έξερευνητικών άποστολών. Έκέρ 
δισεν τήν εύνοιαν τής Βασιλίσσης

. Ελισσάβετ. Έθανατώθη είς τόν Πόρ
του έπεστρεψεν με 200 τόννους χρυ- γον τού Λονδίνου τό 1618.
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— Τό Συντονιστικόν Συμβούλων 
έξήτασε τά τοΰ έκλογικοΰ νόμου.

2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ’Εξερράγη πυρ. 
ή ^ καΐά εις τό ύπουργεϊον Άνοικοδομή-

γεννα.
— .Η Βουλή δέν συνήλθε διότι 

έπιψήφισις τού Συντάγματος θά γίνη 1 σεως.
μετά τάς έορτάς. I — Ή Α.Δ.Ε.Δ.Υ. απειλεί νέαν κά-

26 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Συνεχίζεται ή θοδον εις Απεργίαν.
περιοδεία τοΰ κ. Τσαλδάρη.

27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Διατυποΰνται 
ζωηραί διαμαρτυρίαι τών έργαζομέ- 
νων διά τήν άνατίμησιν τών διαφόρων 
ειδών πρώτης Ανάγκης.

28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ή Α. Μ. ή Βα
σίλισσα άπηύθυνε Από ραδιοφώνου 
εκκλησιν πρός τόν πολιτευόμενον κό
σμον ζητούσα τήν Επιστροφήν τών ά- 
παχθέντων Έλληνοπαίδων.

— Μελετώνται τροποποιήσεις είς 
τό πρόγραμμα τών εισαγωγών.

29 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ή ήμέρα χαρα 
στηρίζεται ώς «Ημέρα έθνικού πέν
θους» διά τό παιδομάζωμα. Ή έκδή- 
λωσις σημειώνει πλήρη Επιτυχίαν.

30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ό κ. Γκραίην- 
τυ δΓ Επιστολής του τονίζει δτι ό 
"Ελληνικός λαός όινέκτησε τδ αίσθημα 
τής Ελπίδος καί τής Εμπιστοσύνης.

— Αί Ίνδίαι Ανεγνώρισαν τήν ’Ε
ρυθρόν Κίναν.

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ. Ό κ. Τσαλδά
ρης έπανήλθεν είς ’Αθήνας.

■— Αναγγέλλεται ότι 6 πρεσβευ
τής κ. Χάρριμαν θά έπισκεφθή προ
σεχώς τάς ’Αθήνας.

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Μέ μεγαλοπρέπει 
αν Επανηγυρίσθη ή Πρώτη τον Νέου 
"Ετους.

Μ*

3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Τό ζήτημα τής 
συμβάσεως μεταφοράς ύγρών καυσί
μων προκαλεϊ ζωηράς συζητήσεις.

— *0 κ. Τσαλδάρης Αναχωρεί είς 
περιοδείαν είς Πελοπόννησον.

4 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Άφίκετβ ό κό
μης Μαουντμπάττεν.

— Είς τήν Αίγυπτον έπεκράτησε 
θριαμβευτικός τό κόμμα τής Ούάφντ.

5. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. ’Εξερράγη κυβερ 
νητική κρίσις συνεπείφ παραιτήσεως 
ταν κ. κ. Βενιζέλου καί Κανελλοπού- 
λου καί τού ’Αρχιστρατήγου κ. Πα- 
πάγου.

— .Ο κ. Τσαλδάρης Επανήλθε τήν 
νύκτα Εκ Πελοπόννησου.

6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Ή Α.Μ. 6 Βασι- 
λεΰς άνέθεσε τόν σχηματισμόν υπηρε
σιακής Κυβερνήσεως είς τόν κ. Ί. θε- 
οτβκην, δστις ώρκίσθη τήν έσπέραν.

— Ή νέα Κυβέρνησις θά προβή είς 
τήν διάλυσιν τής Βουλής καί προκή- 
ρυξιν τών έκλογών.

7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ. Ό ’Αρχιστράτη
γος κ. Παπάγος Ανεχ άλεσε τήν παραί- 
τησίν του.

— Μελετάτσι ή εισαγωγή τον πλει. 
οψηψικοϋ δΓ άνσγκαστικοΰ νόμου.

8 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ.Σημειοΰται ζωηρά 
άντίδρασις τών κομμάτων Εναντι τών 
κυβερνητικών μέτρων.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΖ ΕΑΛΑΑΟΖ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8 1949) Δρχ. 1.323.376.350.582

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

110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

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

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Έκτελούνται δλαι ai Τραπεζικοί έργασίαι ύπό τούς μάλλον συμφέροντος ορούς
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ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΩΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΙΣ ΤΑΖ ΑΛΛΑΧ ΑΓΟΡΑΣ
"Υπό την προεδρίαν τοΰ κ, υπουργού 

^έγένετο σύσκεψις εις τό υπουργείου Έ- 
βνικής ΟΙκονομίας, εις την όποιαν μετ 
-τέσχον εκπρόσωποι τής ’Αμερικανικής 
Αποστολής καί ανώτεροι υπάλληλοι 
τοΰ υπουργείου.

Τήν σύσκεψιν άπησχόλησε το ζήτη
μα των εξαγωγών καί ιδίως τοΰ κα
πνού, δεδομένου ότι αί έξαγωγαί ελ
ληνικών καπνών εις Γερμανίαν μολονό
τι μέχρι τής στιγμής δεν έχουν παρου 
σιόκτει σημαντικήν χαθυστέρησιν, άν- 
τιμετωπίζουν τον κίνδυνον τής μεάτ 
σεώς των διά πολλούς λόγους.

Ό κυριώτερΟς τών ώς άνω λόγων 
είναι δτι τά ζητούμενα ύπό τώνΐ’ερμα- 
νικών έταιριών Ελληνικά καπνά ανώ
τερος ποιστητος διά τήν παραγωγήν 
ΟΊγαρέττων ’Ανατολικού τύπου προσ- 
ιφέρονται εις ύψηλάς τιμάς, αίτινες τά 
καθιστούν απρόσιτα. Τούτο αναγκάζει 
τούς Γερμανούς εισαγωγείς νά στρα
φούν πρός τήν Τουρκικήν άγοράν, ή

όποια λόγφ τής μή ύποτιμήσεως τον 
Τουρκικού νομίσματος δέν δύναται τήν 
στιγμήν αύτήν νά άνταγωνισθή τήν 
Ελληνικήν. Έν τούτο ις <χϊ Τούρκοι έ- 
ξαγωγεϊς ήρχισαν ήδη νά έξάγουν εις 
σημαντικός ποσότητας καπνά μέσφ ι
διωτικών άνταλλαγών, παρακάπτοιπες 
ουτω τά έμπόδιον έκ τής σχετικής ύ- 
ψηλής τιμής τού νομίσματος των. Πέ
ραν όμως τούτου υπάρχουν πληροφορί- 
αι κατά τάς οποίας ή Τουρκική κυόέρ- 
νησις μή ΰποτιμήσασα τό νόμισμά των 
τον παρελθόντα Σεπτέμβριον δι’ εντυ
πωσιακούς λόγους είς τό έσωτερικόν, 
λόγφ τών επικειμένων τότε εκλογών, 
πρόκειται νά υποτίμηση τήν Τουρκι
κήν λίραν, οπότε θά δημιουργηθοΰν καί 
νομισματικώς δυσμενείς καί τραχείς 
συνθήκαι ανταγωνισμού διά τά 'Ελλη
νικά καπνά. Έκτος τού λόγον τούτου 
τά .Ελληνικά καπνά αντιμετωπίζουν 
άγριον καί άνισον ανταγωνισμόν εις 
την Γερμανικήν άγοράν ύπό τών "Αμε

ρικάνικων σιγαρεττων, ατινα εισαγον 
ται λαθραίως ύπό τού στρατού τής 
κατοχής, κατόπιν δε άναγνωρίζεται ή 
γενομένη εισαγωγή' καί πωλοΰνται εις 
πολύ χαμηλάς τιμάς, προτιμώ με να υπό 
τών καταναλωτών λόγφ τής κρατούσης 
οικονομικής καχεξίας εις Γερμανίαν.

’Αλλά καί άλλοι κίνδυνοι διαγρά
φονται διά τά Ελληνικά καπνά είς 
τήν ’Αγγλικήν άγοράν, λόγφ τού αν
ταγωνισμού τών Τουρκικών καπνών καί 
τής αδυναμίας τοΰ Ελληνικού καττυεμ- 
πορίου νά ίκανοποιήση τάς είς ποιό
τητας καί τιμάς αξιώσεις τής ’Αγγλι
κής καπναγοράς.

Τ’ ανωτέρω θέματα άπησχόλησαν 
τούς συσκεψθέντας, οΐ όποιοι είς νέσν 
σύσκεψιν έχοντες ύπ’ όψιν καί τάς 
γνώμας τών κοστνεμπόρων, θά έξετά- 
couv τά ληπτέα μέτρα πρός τόνωσιν 
τών έξαγωγών τού κοσηού, αίτινες 4- 
ξακολουθούν ν’ άποτελούν τήν κυριω- 
τέραν πηγήν πορισμού συναλλάγματος 
διά τήν χώραν μας.

Η ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ 15ΗΜΕΡΟΥ
Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

Συνεχίσθη καί καθ’ άλαν τά λήζαν 
Ιδθήμερον (19)12)49 — 2)1)50), ή 
βατό μηνάς καί πλέον, παρατηρούμενη 
άνατιμητνκή πορεία τών τιμών, δλων 
σχεδόν τών χρεογράφων, κρατικών καί 
•έταιρικών.

Έκ τών κίνηθεκτών άξιων διετηρήθη 
σαν σταβεραί: τών Λιπασμάτων 1931,

εις τά Εθνικά μας είς χρυσόν Δάνεια, 
άτινα έπιμόνως έζητσϋντο, λόγφ τοΰ 
δτι εσχάτως παρετηρήθη καί είς τό 
Χρηματιστήριον τοΰ Λονδίνου μία ά- 
συνήθης ζήτησίς των.

Αί συναφθεΐσαι κοτά τό 15θήμερον 
τούτο τοϊς μετρητοϊς συναλλαγαι ήσαν 
άκόμη ζωηρότεροι καί εκείνων τοΰ 
προηγουμένου ί 59ημέρου, διεκυμάνθη

Άθηνάίδος, Επιχειρήσεων έν Έλλάδι σαν δέ μεταξύ κατωτάτης καί άνωτιά-
Χαλκού, Χαλυβδοφύλλων και Ίπποδρο της τιμής, (είς τάς όποιας, διά τήν
μιών καί έλαφρώς ύττεχώρησαν: τής άχρ ιββατέραν άπεικόνισιν τών κατευ
Έβνεκής Τραπέζης, Κτηματικής, Πει- θύνσεων τής άγοράς συνακολουθεί καί
ρσΐκής — ΠατραΑιής, BTSSA, Άτλαν ή τιμή κλεισίματος τής τελευταίας συ-
τάς. Οίνων καί «Έθνος» Κεράνη, ένφ νεδριάσεως τού 159ημέρβυ) καί κατά
άποβται αί λοιπαί άξίαι έίκέρδισαν άρ κατηγορίας τίτλων ώς έξης:
κετάς εισέτι μονάδας, έν συγκρίσει ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Έκ τούτων
προς τό προηγούμενο*! κλείσιμον. άξιόλογον κίνησιν είχαν τά έξης, δια-

Ή ζωηρότερα κίνησις παρε-τηρηθη κυμαθέντα ώς άκολούθως:
κοττωτάτη ’Ανώτατη Κλείσιμον

1881 — 1884 29.000 49.000 49.000
Μονοπωλίων 26.00Θ 44.000 44.000
Παγίων 27.000 44.000 44.000
Αα,ρίσης 26.000 42.000 40.000
Κεφσλαιώσεως 23.000 42.000 42.000
Μοναστηριού 15.000 20.000 20.000
Ελληνικών Σιδηροδρόμων 22.000 38.000 38.000
Άμύνης 5.000 7.000 7.000
110 έκατσμμυρίων 24.000 40.000 40.000
500 έκατομμυρίων 39.000 64.500 64.500
Ηροσφυγικοΰ Λ. 42.000 65.000. 65.000

» Δολλ, 350.000 430.000 430.000
"Υδρεύστε ως 4.000.000 4.780.000 4.730.000
Σταθεροποιήσεως Λ. 26.000 43.000 43.000

» Δολλ.. 350.000 400.000 400. C 00
Παραγωγικού 1928 29.000 45.000 45.000

» 1931 34.000 59.000 59.000
Κτηματικής 4 3)4 «)β 110.000 150.000 150.000
Λ ιπασμάτων 1931 260.000 270,000 260.000

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Τά κυριώτερα έκ τούτων διεκυμάνθησαν ώς έ-
ξη» :

Κατωτάη Ανώτατη Κλείσιμον
"Εντόκων γραμματίων 1.500 2.000 2.000
Υπηκόων 600 1.00C 1.000
'Ανταλλαξίμων 8 ο)ο 2.000 3.500 3.200

$> 6 ο>ο 2.000 3.500 3.000
Κτηματικής 1939 Α'—Β' 800 1.000 1.000

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ! ΑΞΙΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασσομέτ
νους οίι εξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως:

Κατωτάτη ’Ανώτατη Κλείσιμον
"Ελλάδος 1.250.000 1.450.000 1.420.000
'Αθηνών 43.000 58.000 58.000
"Εθνικής 12.200.000 13.490.000 12.520.000
Εμπορικής 65.000 81.000 81.000
Κτηματικής 310.000 325.000 310.000

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ Κ.Λ.Π. ΑΞΙΑΙ. Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων
άξιων τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον αί έξης διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως.

Κατωτάτη ’Ανώτατη Κλείσιμάν
Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων 101.000 116.000 114.000
-Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας 40.000 70.000 70.000

Η ΑΓΟΡΑ 
ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ 

Έν τφ Χρηματιστηρίου ’Αθηνών έ~ 
Υένοντο συναλλαγαί, κοττά τό λήξαν 
ίδθήμερον (19)12)1249-2)1)50), με
ταξύ κατωπάτης τιμής δραχμών 226. 
200 καί άνωτάτης 226.500, μέ κλεί- 
σιμον 226.500, δι’ έκαστην χρυσήν λί
ραν ’Αγγλίας.

Έν τή άνεπισήμφ δέ αγορά όιεχυ- 
μάνθη αύτη, καπά τό λήξαν 158ήμερον 
μεταξύ κοττωτάτης 226.300 καί άνω
τάτης 227.000, μέ κλείσιμον 226.700 
δι’ έκάστην χρυσήν λίραν.

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

Κατά το λήξαν 159ήμερον (19)12) 
49 — 2)1)50) έγένοντο άρκεταί πρά
ξεις έπί τών «όττοβεικτικών συναλλάγ
ματος» πέριξ τών δραχμών 22.000, 
διά τά είς λίρας στερλίνας (μπόνς) 
καί δραχμών 10.000, διά τά είς δσλ- 
λάρια Η.Π.Α. τοιαΰτα, άξίας πολλών 
δισεκατομμυρίων δραχμών.

ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΌΚΟΙ 

Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι, κα
τά τό λήξαν 15θήμερον (19)12)49— 
2)1)50), περιεστράφησαν έν τή έλευ- 
θέρςι αγορά, μεταξύ δραχμών 0,10 — 
0,12 ο)α.

Η ΑΡΣΙΣ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕΩΣ

ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΙΣ 
ΕΚ 1ΗΣ ΑΙΣΧΡΟΚΕΡΔΕΙΑΣ
Τό παρά τφ ύπουργείφ Έφοδιασμφ 

Συμδούλιον Κόστους, είς τό όποιον 
εΐχεν άνατεθή ύπό τοΰ κ. υπουργού ή 
έξέτασις τού ζητήματος τής άρσεως 
τής κοστολογήσεως διά τά είσαγόμε- 
να έκ τοΰ εξωτερικού είδη ώς καί ό 
τρόπος περιφρουρήσεως τής καταναλώ 
σεως έκ τής αισχροκέρδειας κατόπιν 
τοΰ έψαρμοσθησομένου νέου συστήμα
τος, εξουσιοδότησε καί υπέβαλε τό πό
ρισμά του είς τόν υπουργόν Εφοδια
σμού πρός έγκρισιν.

Κοτ’ αύτό συνιοτάται όπως τό ύ~ 
πουργεΤον προβή είς τόν καθορισμόν 
σταθερών συντελεστών επί τών περισ
σοτέρων έκ τών αναγνωριζόμενων 
στοιχείων κόστους, οΐτινες συντελε- 
σταί καθιερούμενοι παγίως δι’ άγορα- 
νομικής διοτάξεως θά συνέβαλον είς 
τήν τοχυτέραν κοστολόγησιν καί άμε
σον διάθεσιν τών εμπορευμάτων, δεδο
μένου ότι διά τού έν λόγφ μέτρου αί
ρονται πρσκαταβολικώς αί δκχφωνίαι 
μεταξύ τής υπηρεσίας καί τού εμπορι
κού κόσμου.

Ο κ. υπουργός δεχθείς τήν γνωμά- 
τευσιν εδωσεν εντολήν είς τήν άρμοδίαν 
ΰπηρεσίαν όπως κοτταρτίση σχετικήν 
άγορανομικήν διάταξιν, είς τήν όποιαν 
δι’ ειδικού άρθρου νά ορίζεται όπως 
οΐ εισαγωγείς, οΐτινες ήθελον προβή 
έκάστοτε είς τήν υποβολήν δηλώσεως 
οτι θά έπώλουν τά παρ’ αυτών είσα 
γόμενα είδη έκ τοΰ έξωτερικοΰ είς τι 
μήν μικροτέραν έκείνης τής μεταξύ 1 
—10 παρελθόντος Σεπτεμβρίου καί 
κατά ποσσστόν όπερ ο£>τος έπεφιιλόεχ&η 
νά καθορίση κοττά τήν υπογραφήν τής 
Άγορσνομικής Διοτάξεως, θά άπηλλάσ 
σωντο τής κοστολσγήσεως.

ΙΑΡΥΕΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΙΣΑΙ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΙΔ!
ΠΟΙΑ Η ΛΙΑΔΙΚΑ

Ινοττόπιν συνεργασίας το 
πουργοΰ τής Εθνικής Ο 
μετά τοΰ Ύποδιοικητοΰ τής ' 
τής ‘Ελλάδος άναπληροΰντος 
κητήν κ. Μαντζαδίνον, άποι 
είς Αμερικήν, όττεφασίσθη ι 
παρά τή Τραπέζη τής Ελλά 
φείου εισαγωγής έλευθέρων ι 
όποιον θά έκδίδη τάς άδειας 
γης τών ελευθέριος εϊσαγο 
δών καί θά άσκή συγχρόνως ■ 
χον. Ή διαδικασία διά τήν 
τών έν λόγω αδειών θά είναι ι 
σία μέ τήν διενεργουμένην ύ 
παρά τώ ύπουργείφ Εθνικής 
μίας λεπουργαΰντος γραφείου 
συναλλάγματος. Είς τό έν λό 
φείον θά υπηρετούν πλήν τών 
λων τής Τραπέζης τής ‘Ελλά 
ειδικοί υπάλληλοι τοΰ τμήμα 
μίσεως εισαγωγών άποσπώμει 
τό ύπουργείαν Εθνικής Οϊκονι

Η ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Σχετικώς μέ μελετωμένην διατίμησιν 
τών φαρμάκων καί διά τήν αίτουμένην 
παρά τών έριοβιομηχάνων αΰξησιν τής 
τιμής τών μάλλινων υφασμάτων, ό 
κ. υπουργός Εφοδιασμού έδήλωσεν 
ότι θά είσηγηθή είς τήν Επιτρο
πήν Οικονομικής Πολιτικής, παρά 
τής όποιας θά συζητηθούν τά ώς άνω 
ζητήματα, όπως μή δοθή ούδεμία αΐτ 
ξησις.

Πρός κάλυψιν δέ τοΰ κόστους τών 
μάλλινων υφασμάτων, λόγφ τής αΰξή- 
σεως τής τιμής τών έρίων είς τήν 
Διεθνή άγοράν, μειωθή ή φορολογία.

Σ.Π.Α.Π. 8.000 25.000 20.000
Λιπασμάτων 233.000 262.000 258.000
Π υριτιδσποιείου 160.000 195.000 195.000
Χημικής Βιομηχανίας 12.000 17.000 17.000
Χρωματουργείων 265.000 295.000 292.000
’Εριουργίας 50.000 56.000 55.500
Πειραϊκής — Πατραϊκής 190.000 202.000 200.000
’Αθηναΐδος 18.000 18ΌΟΟ 18.000
ΒΉΜΑ 115.000 128.000 125.000
Χρυσσαλίδος 86 000 90.000 90.000
Άτλαντος 27.000 29.000 28.500
Ήρακλέους 194.000 219.000 217.000
Τιτάνας 91.000 98.000 98.000
Τσιμέντων Χαλκίδας 41.500 45.000 45.000
Επιχειρήσεων έν Έλλάδι 40.000 40.000 40.000
Χαλκού 102 000 102.000 102.000
Σωληνουργείων 102 000 102.000 102.000
Καμπάς 85.000 1 10.000 110.000
Οίνοπνευματοπο ιίας 30.000 32.000 31.500
Οίνων 63.500 69.000 67.500
ΖΑΑΕ 50.000 55.000 55.000
ΦΙΞ 81.500 91.000 91.000
«Έθνος» Κεράνη 42.000 44.000 42.000
Ηλεκτρικής 12.800 19.700 19.700
Ερμής 33.000 60.000 60.000
ΒΙΟ 32.000 33.000 33.000
Γεωργικής Βιομηχανίας 23.000 26.000 26.000
Δ. Υ. Προσόδων 185.000 200.000 195.000
’Εθνικής ’Ασφαλ. 740.000 790.000 790.000
Ιπποδρομιών 39.000 41.500 41.000
Λάμψα 230.000 275.000 275.000
Προμηθέως 23.500 29.000 29.000

Από τοΰ κ. υπουργού 
Οικονομίας ύπεγράφη άπό< 
τής όποιας εξουσιοδοτείται 
πεζά τής Ελλάδος όπως έπί 
σεων έξαγωγής έλαιολάδου > 
νελαίου έπί διακανονισμφ - 
των δΓ ελευθέρου συναλλάγμ 
μέσφ κλήριγκ, χορηγούν τάς 
άδειας έξαγωγής. ’Επίσης i 
τεΐται ή Τράπεζα τής Έλλάδ 
έπί περιπτώσεων έξαγωγής 
Sou έκ τής δεσμεύσεως, χορη 
ας έξαγωγής κατόπιν τηρήσ 
υφισταμένων ύπό τών παραγρ. 
τής κοινής άποφάσεως τών ι 
Εφοδιασμού ’Εθνικής Οίκονο 
Γεωργίας «περί τρόπου δε 
καί έξαγωγής έλαιολάδου».

ΑΙ ΕΞΑΓΩΓΑΙ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

ΔΓ άποφάσεως τοΰ ΰπουρ· 
κής Οικονομίας καί κατόπιν 
γνώμης τής ’Εκτελεστικής ’] 
τοΰ Συμβουλίου ’Εξωτερικού 
ου, έξουσιοδστεϊται ή Τράπ 
Ελλάδας όπως έπιτρέπη ττ 

γην είς ‘Ολλανδίαν σταφίδος 
κής περιφερείας Καλαμών, 
σαγωγής ρεγγών καπνιστών 
δίας ίσης άξίας άποκλειαμένη 
τικαταστάσεως τούτων δΓ 
δους.

Η ΕΑΛΗΝΟΝΟΡΒΗΓΙ

Κατ’ άρμοδίαν άνακοίνωσ 
νέωσις τής Έλληνα — Νορί 
μπορικής συμφωνίας, ήτις Β 
υ I ην Δεκεμβρίου θά πραγμ 
εις το τέλος ’Ιανουάριου ή τ 
Φεβρουάριου. Διά τήν άνανέι 
συμφωνίας έχει άποφασισθή 
8η ένταΰθα Νορβηγική άντιτι 
ήτις καί θά διεξαγάγη τάς 
συνομιλίας.

ΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑΙ ΤΙΔ

ΑΓ άγορανομικής διατάξει 
πεται όπως κατά τήν κοστολί 
ρηγεΐται προσωρινή τιμή είι 
τών Ενώσεων Εισαγωγέων 
καψέ και βακαλάου είσαγό| 
άνεξαρτήτως αν ταΰτα δεσμ 
μή ύπό τοΰ κράτους.

ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ ΤΙΜΩ

Είς τό ύπουργεϊον Έθνικί 
μίας έλήφθη έγγραφον τοΰ Ί 
καί Βιομηχανικού Επιμελητή 
Σίδνεϊ’, διά τού όποιου ζητεί- 
τοΰ διαβιβασβοΰν προσφορά! 
τά τόννον άμυγδάλων, μοοστ 
σησαμοσπόρου, διότι ύπαρχε 
ρον προμήθειας ύπό Αύστροί 
ΚΜ».


