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Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
’Από 18 Αΰγούστο»—19 Σεπτεμβρίου 1950
Εις το πλαίσιον τών Εθνικών άγώ*ων τής Κύπρου, ή όποια έάν άξιοποιηθή κτηνοτροφικώς καί γεωργικώς
θά καταστη μία άπό τάς πλουσιωιέρας καί άποδοτικωτέρας νήσους τής
Μεσογείου, περιλαμβάνεται καί ή όργανουμένη κατά τό χρονικόν διάστημα
όπό τής 18 Αύγουστου μέχρι τής 1®
Σεπτεμβρίου εις την Λευκωσίαν τής
Κύπρου ’ Εμποροβ ιομηχαν ική 'Εκθεσις. Σκοπός τής ’Εκβέσεως αυτής, ή
όποια όργανοΰται διά δευτέραν φοράν
εις την μεγαλόνησον είναι ή διαφήμισις άφ’ ένός τών προϊόντων τής Κυ
πριακής βιομηχανίας, βιοτεχνίας καί
γεωργίας, καί άφ’ έτέρου ή έπίδειξις
διά τών έκβεμάτων τών διαφόρων είς
τήν Κύπρον άντιπροσώπων τών ξένων
Εμπορικών οί'κων καί έργοστασίων τήν
σημειωθεϋταν διεθνή εμπορικήν άνάπτυξιν. Διά τής εύρυτέρας συμμετο
χής τών άνωτέρω είς τήν Κυπριακήν
"Εκθεσιν οί ένδιαφερόμενοι θά δυνηθοΰν νά έξασφαλίσουν νέας άγοράς διά
τήν εύρυτέρβν κατανάλωσιν τών προ
ϊόντων των.
*Η Κύπρος, ώς γνωστόν, άποτελεϊ
σήμερον έξαιρετικής σημασίας έμπορικόν καί τουριστικόν κέντροιν είς τήν
περιοχήν τής Μέσης 'Ανατολής
καί
δεδομένου δτι παλαιοί καί μεγάλαι
έκθέσεις γειτονικών κρατών, δπως ή
Διεθνής "Εκθεσις Θεσσαλονίκης,
ή
"Εκθεσις Τέλ — Άβίβ καί άλλαι άπό
πολλών έτών δέν έχουν όργανωθή, εί
ναι πολύ φυσικόν ή έφετεινή Έμποροβιομηχανίκή "Εκθεσις Λευκωσίας νά
έπισύρη άμέριστσν τό ένδιαφέοον τών
ξένων.
ΕΙς τήν Κύπρον, λόγου χάριν, άκμάζει μία άξιόλογος καί Αποδοτική
χειροτεχνία υφαντών καί κεντημάτων,
ή όποια καί είς τήν όργανωθεΐσαν κα
τά Τον παρελθόντα Ίανουάοιον πα
νελλήνιον Βιοτεχνικήν Λαϊκήν "Εκθεσιν τού Ζαππείου έσημείωσεν έξαιρετικήν έπιτυχίαν καί τά προϊόντα τοΰ
Κυπριακού περιπτέρου έζητοΰντα. δ
πως είναι γνωσόν καί ήγοράζοντο άβρόως. Ή Κυπριακή αύτή βιοτεχνία
τών Ιδιορρύθμων υφαντών (άλατίάδων.
μεταξωτών κλπ.) καί τά Ιδιότυπα κυ
πριακά κεντήματα (λευχαρίτικα, μπι
μπίλες, δαντέλλες κλπ.) άπασνολεϊ
χιλιάδες κοριτσιών τής Μεγαλονήσου,
πού έξασφαλίζουν πόρον ζωής. Έξ
άλλου τά κυπριακά κεντήματα έξάγον
ται κατά ρεγάλας ποσότητας καί είς
τό έξωτερικόν (Μ. Βρεταννίαν, Σκαν-

διναυΐαν καί Κάτω Χώρας) καί έπανειλημμένως έβραβεύθησαν διά
τήν
πλούσιον των έμπνευσιν, τήν χρωματι
κήν των αρμονίαν καί τήν αριστοτε
χνικήν των έκτέλεσιν είς διεθνείς καί
άποικιακάς έκθέσεις όργανωθείσας είς
τήν Μεγάλην Βρεταννίαν. Παραλλήλως
καί ή βιομηχανία της παρ’ δλον δτι
άντιμετωπίζει περιορισμούς καί ΐμπο
δια, άναπτύσσεται
ΐκανοποιητικώς
καί τά κυπριακά κρασιά, κονιάκ, οινο
πνεύματα, άμίαντος κλπ. είναι περι
ζήτητα εις τό έξωτερικόν. Τά γεωργι
κά της προϊόντα έπίσης είναι έφάμιλλα καί άνώτερα τών έλληνικών δ
πως τά κεράσια, τά βερύκοκα, τά δα
μάσκηνα καί τά θαυμάσια
καϊσιά,
πού εξάγονται είς τήν Αίγυπτον.
Μία άπό τάς άνατολικάς έπαρχίας
της, ή Μεσαιωνική ’Αμμόχωστος, πα
ράγει τά περίφημα πορτοκάλια, πού
είναι έψάμιλλα προς τά Παλαιστινια
κά καί τά χαρούπια τής έπαρχίας Πά
φου καί Λευκωσίας είναι έξαιρετικά
είς άπόδοσιν. Οί ξηροί καρποί γενι
κώς κατέχουν πρωτεύουσαν θέσιν είς
τήν γεωργικήν παραγωγήν τής
Κύ
πρου, ή όποια έφέτος άντιμετωπίζει
πρόβλημα έξαγωγής των μέ τήν σημειωθεΐσαν μεγάλην παραγωγήν.
ΕΙς τήν "Εκθεσιν αύτήν προσεκλήθη νά λάβη μέρας καί ή Ελλάς διά
τοΰ Εμπορικού καί βιομηχανικού της
κόσμου καί φαίνεται δτι ή συμμετο
χή του θά είναι άνταξία τών προσδο
κιών τών Κυπρίων, οί όποιοι συγκινούνται βαθύτατα καί υποδέχονται μέ
άνεπιφύλακτον Θαυμασμόν κάθε τι πού
προέρχεται άπό τήν έλευθέραν Πα
τρίδα. ‘Η διαβιβασθείσα ύπό τού ένταΰθα αντιπροσώπου τής Έκθέσεως
κ. Χατζιμωάννου Εγκύκλιος συμμετο
χής είς δλα τά μέλη τοΰ Εμπορικού
καί Βιομηχανικού ’Επιμελητηρίου τών
’Αθηνών, εΰρε βαθυτάτην άπήχησιν καί
δπως πληροφορούμεθα οί βιομήχανοι
άπεδέχθησαν νά λάβουν μέρος είς τήν
Κυπριακήν "Εκθεσιν ύπό τήν αϊρεσιν
νά τούς παρασχεθούν ώρισμέναι διευ
κολύνσεις σχετιζόμεναι μέ τά ένοίκια
τών χώρων έκθέσεως καί τήν έξαγωγήν
συναλλάγματος έκ Κύπρου, προϊόν ά
πό τήν τυχόν πώλησιν τών έκθεμάτων
των.
"Αλλωστε έπιβάλλεται διά πολλούς
καί ποικίλους λόγους ή συμμετοχή τοΰ
'Εμπορικού καί Βιομηχανικού κόσμου
τής "Ελλάδος είς τήν Κυπριακήν "Εκθεσιν, ο! κυριώτεροι τών όποιων είναι

καί ανάγονται είς τήν έθνικήν σκοπι
μότητα. ΟΙ Κύπριον θά ήσαν υπερή
φανοι έάν κατά τήν Επίσκεψήν των είς
τήν "Εκθεσιν τοΰ Παγκυπρίου Σταδίου
διεπίστωναν
συγκρίνοντας τά έλληνικά μέ τά εύρωπαϊκά ή άμερικανικά
βιομηχανικά είδη δτι τά πρώτα είναι
άπό πόσης πλευράς άνώτερα καί άσυγκρίτως καλλιτέρας ποιότητος άπό
τά ξένα.
Οί έλληνικοί οίνοι καί τάι έλληνικά μεταξωτά (Χρυσαλλίδας, ΕΤΜΑ,
Ναθαναήλ κλπ., τά κεραμουργικά ε’ίδη
τού ΚεραμεικοΟ καί τά υαλικά τής
Εταιρίας (Λιπασμάήων, οΐ τάπητες
τού Αυτονόμου ‘Οργανισμού καί τά
θαυμάσια Εμπριμέ, στόφες, βελούδα,
τσελβόλ, κρέπ ντέ σίν, κρέπ μαροκέν,
κρέπ ζωρζέτ, βουάλ, όργκαντίνες κλπ.
τών έλληνικών υφαντουργείων
είναι
είς θέσιν νά συναγωνισθόΰν νικηφόρως
τά αγγλικά καί γαλλικά. Συνεπώς τό
ΰπέρτατον έθνικόν συμφέρον τής Ελ
ληνικής Βιομηχανίας είναι ή άθρόα
συμμετοχή τών μελών της είς τήν εκθεσιν καί ή πληθωρική, έπιβλητικη έμφάνισις τών προϊόντων της εις τό πε
ρίπτερον τής Ελλάδος.
Προς καλλιτέραν έξυπηρέτησιν τών
έκθετων ή Κυπριακή "Εκθεσις θά παραμείνη άνοικτή έπί ένα μήνα διά νά
δοθή καιρός καί ευκαιρία είς δλους '
τούς Κυπρίους τών αστικών κέντρων
καί τής υπαίθρου νά τήν έπισκεφθούν.
Καθ’ δλην τήν χρονικήν διάρκειαν τής
Έκθέσεως θά γίνωνται άγοραπωλησίαι καί θά λαμβάνωνται έπί τόπου παραγγελίαι. ΟΙ έκθέται έπίσης θά δύνανται νά πωλούν άπο τά έκθέματά
των καί νά δίδουν διά τών άντιπροσώπων των οίανδήποτε πληροφορίαν.
Διά τήν προσέλευσιν περισσοτέρων
έπισκεπτών θά λειτουργούν έντός τοΰ
χώρον τής Έκθέσεως διάφοροι «άττραξιόν» καί Λούνα—Πάρκ, θά διοργανωθοΰν δέ άπό τής 18 Αύγούστου
Εως 15 Σεπτεμβρίου, δταν θά λειτουργη ή εκθεσις έορταί, συνσυλίαι,
χορευτικοί έπιδείξεις κλπ.
Έπίσης ή "Εκθεσις θά κινηματογρα
! φηθη ύπό συνεργείων ευρωπαϊκών καί
, αμερικανικών έταιριών έπικαίρων (ά; κτουαλιτέ) καί εις τούς έκθέτας τών
ι καλλιτέρων προϊόντων θά άπονεμηθοΰν
διπλώματα μετά μεταλλίων. Ό Κυ
πριακός Τύπος σημειώνει δτι ή Έμποροβιομηχανική "Εκθεσις Λευκωσίας θά
είναι το σημαντικώτερον
έμπορικόν
καί βιομηχανικόν γεγονός τοΰ 1950
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Η ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕ
Μελέτη του κ. Δ. ΖΑΜΑΝΟΥ, Τμηματάρχου ’Εθνικής Τροπέζπς
4ον
8. "Εν ’Έθνος γίνεται
έτησίως
πλουσιώτερον μέ τόσα προϊόντα δσα
απομένουν μετά τήν συντήρησιν καί
άνανέωσιν τοΰ πληθυσμού του, τήν
διατήρησιν καί άπόσβεσιν τών παγί
ων κεφαλαίων του.
’Αφού εϊδομεν κατά ποιον τρόπον ό
Εμπλουτισμός αυτός είναι έργον τής
άποταμιεύσεως, πρέπει νά ίδωμεν εις
τί τό Εργον αυτό καταλήγει καί ποία
είναι τά τελευταία αυτά άποτελέσμαα. Τά αποτελέσματα αυτά δέν συγκεν
τρώνονται είς μίαν απλήν καί οριστι
κήν αΰξησιν τής περιουσίας τοΰ "Ε
θνους. Αϊ άποταμιευθεΐσαι άξίαι προ
ορίζονται διά διαφόρους σκοπούς καί
είναι έπίσης σπουδαίον διά τήν κοι
νωνίαν νά γνωρίζη νά τάς χρησιμοποιή καταλλήλως δπως Εμαθε νά τάς
διατηρή.
"Εν τμήμα τών πραγματοποιηθεισών Αποταμιεύσεων διατηρείται ΐνα
μετά τήν πάροδον χρονικού τινός δια
στήματος καταναλωθή διά τήν διατήρη-σιν τής γενεάς, ήτις εφθασεν είς
τό τέρμα τών παραγωγικών ικανοτή
των της.

τά όποια έπιφέρει ή άποταμίευσις είς
τόν ένεργοΰντα αυτήν, ήτοι τήν χρησιμοποίησίν της καί τήν εύχάριστον
κατανάλωσιν της, ή οϋτω καταναλισκομένη άποταμίευσις έξυπηρετεϊ τά γενι
κότερα κοινωνικά συμφέροντα.
Ή πρόβλεψις της χρησιμοποιήσεως
αυτής είναι τά πρώτον καί τά ΐσχυρστερον κίνητρον τού πνεύματος τής
προβλεπτικότητας καί ή άποταμίευσις
αϋτη προσλαμβάνει έξ αυτού χαρακτή
ρα γενικής χρησιμότητος 3ιά τήν" κοι
νωνίαν τής όποιας τό συμφέρον συνίστσται είς τό σύνολον τών ιδιωτικών
συμφερόντων.
"Ας προσθέσωμεν είς τεΰτοδτιέάν
ή άποταμίευσις δέν είχεν πραγματβποιηθη ή κατανάλωσις θά έγίνετο είς
βάρος τοΰ κοινωνικού κεφαλαίου, δπερ
θά έμειοΰτο άναλόγως.
Τοιούτου είδους αποτελέσματα παρατηροόμεν καθημερινώς είς πλείστας
οικογένειας καί άκριδώς τό ’ίδιον παρατηρείται καί είς τά κράτη "Οσαι
δέν άποταμιεύουν δέν είναι είς θέσιν
νά συγκρατήσουν τήν οικονομικήν ιων
έπιψσνειαν καί βαθμιαίως καθίστανται
πτωχότεροι καί πλήττονται βαθύτερον
κατά τήν διάρκειαν τής κρίσεως, άπό
έκείνας πού Αποταμιεύουν.
Πρέπει Ακόμη νά μνημονεύσωμεν
τό τμήμα έκεΐνο της άποταμιεύσεως
ένός λαού, δπερ καταστρέφεται άπό
δυσυχήματα.

"Ετερον τμήμα άρχικώς προοριζόμενον διά τήν παραγωγήν, θά άφαιρεθη διά νά καταναλωθή κατά τήν διάρ
κειαν οικονομικής άπρσξίας. Πράγμα
τι, έάν τό "Εθνος δπως τά άτομα
ζοΰν μέ τάς προσόδους τάς κτωμένας
Ή φύσις άρπάζει άπό τόν άνθρω
κατά τήν περίοδον ευημερίας, κατά
πον μικρόν μέρος τών δσων τοΰ πατάς περιόδους κρίσεως,ζοΰν καταναλίοαχωρεί ώς τίμημα της έργασίας του.
σκσντα τμήμα τοΰ Κεφαλαίου. Διότι
ποέπει έν έλλείψει έπαρκών προϊόντων
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
νά ΰπολογίζωμεν έπί άξιων προηγουμέ
νως κτηθεισών, άπό τάς όποιας θά
προμηθευθώμεν τά απαραίτητα έφόδια
Ή έμποροβιομηχανική εκθεδιά τήν συντήρησιν τοΰ προσωπικού
σίς τής Κύπρου, ύπό τοΰ κ. Π.
καί τών παγίων κεφαλαίων, τών όποι
Κριναίου. — Ή άποταμίευσις,
ων ή παραγωγή διεκόπη.
υπό τοΰ κ. Δ. Ζαμάνου.
Ι
Τά κατ’ αυτόν τον τρόπον χρησιμοστορικόν σημείωμα περί Εθνι
ποιηθέντα κεφάλαια ηΰξησαν κατά τό
κής Τραπέζης, ύπό τού κ. Ν
παρελθόν τόν γενικόν πλούτον διά μι
Σταθάτου. — Ή
όργάνωσις
κρόν χρονικόν διάστημα καί ηδτ\ παύ
τοΰ θεσμού τών Κοινωνικών Ά
ουν ν' Αποτελούν μέρος τοΰ κοινωνι
σφαλίσεων καί ή άποδοτική διά
κού κεφαλαίου.
τούς έργαζομένους λειτουργία
’Αλλά έκ τού γεγονότος αυτού δέν
του.
Δηλώσεις τού υπουργού
πρέπει νά συνάγωμεν δτι ή άποταμίτής Έργασίας κ. Μιχαήλ. —
ευσις ή προοριζομένη είς τά είδη
Ποιοι οί βασικοί παράγοντες
αύτά τής καταναλώσωες είναι περιο
είς τήν άνάπτνξιν τών καθυστε
ρισμένης χρησιμότητος. Ή άποστολη
ρημένων χωρών, ύπό Ά. Πεπε
της είναι βαθυτέρα.
λάση.
Σκέψεις καί κρίσεις
Έκτος τών άμέσων πλεονεκτημάτων
— ' Αρθρον τού συναδέλφου κ
Πόλιου. — Οικονομικοί είδή
huhhhwv^uvwhvuwvvhv
σεις έξωτερικεϋ. — Τά κυριώ
είς τήν άνατολικήν λεκάνην τής Με
τέρα έμποοεύματα. — Ή Χρη
σογείου καί είς τήν Μέσην 'Ανατο
ταγορά ’Αθηνών. — Οικονομι
λήν, φαίνεται δέ δτι δέν υπερβάλλει
κοί ειδήσεις κλπ.
είς τάς Απόψεις του
Π. ΚΡ.

σιμοποιούμενα υπο των κρατών
εις
τά δημόσια Εργα, τήν στρατιωτικήν
II
άμυναν ή ΰπό τών πόλεων εις Εργα 6γιεινής, Αγαθοεργίας καί στολισμού.
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΑΟΣΙΣ
Πρέπει εις αυτήν (τήν άποταμίευσιν)
ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
νά συμπεριλάβωμεν ακόμη τήν αυξησιν
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15 000
»
Έξάμηνος » 30.000
τού πληθυσμού, μέ δλα όσα ή αΰξησις
»
Έτησία
» 50.000
αυτή συνεπάγεται εις συμπληρωματι
Τιμή ψύλλου Δρχ. 1.000
κός οικοδομάς,, κινητά, Ενδύματα καί
Τά έμδάσμστα έπ' όνόμιτπ τής
προμήθειας καί παν δ,τι έδαπανηθη
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
εις κεφάλαια, διά τήν τεχνικήν, πνευ
ΑΙ αποδείξεις δέον νά φέροσι τήνΰηοματικήν καί Επαγγελματικήν έκπαίδευ
γραφήν τού Διαχειριστον και την ΦΡ
Μιά όπωσδήποτε άγνωστη σελίδα
γίδα τής έφημεριδος
σιν τού πληθυσμού.
τής
ζωής τού Γεωργίου Σταύρου είναι
Παραχαλοΰνται ο! κ. **·, Συνδζ^τ*ί1'
Έπί πλέον άποταμίευσιν Αποτελεί
όπως γνωστοποιούν εις τα γραφεία της
ή κρυπτογραφική Αλληλογραφία του.
τό συνεχώς αύξανόμενον Απόθεμα τών
έψημερίδος πάσαν μεταβολήν της διευ’Ανάγεται
στήν Εποχή τού ’Αγώνας
θννσεώς των
Ανθρωπίνων γνώσεων, τών έπιστημονι
Διαχειριστής:
κών Ανακαλύψεων καί εφευρέσεων, τών καί συνδέεται μέ τόν Γεώργιον ΚουνΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
όποιων τά Αποτελέσματα θά Αποδώ τουριώτη.
'Ακαδημίας 60 __________
Καθώς είναι γνωστόν, ό Γεώργιος
σουν βραδύτερου καί θά συντελέσουν
Διευθύνσεις σύμφωνος τφ αρΚουντουριώτης
(1782 — 1858) Εγι
θρςι 6 § 1 τού A. Ν. 1092) 1938
εις τήν αυξησιν τής παραγωγικότητας
Υπεύθυνος έπί τής ύλης:
νε πρόεδρος τού Εκτελεστικού κατά
καί
τού
γενικού
πλούτου.
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΙΛΑΣ
τά τελευταία χρόνια τής ΈπαναστάΆβύδου 53 — Τηλ. 72.690
Έν μιςι λέξει άποταμίευσίς έπανευΠροϊστάμενος Τυπογραφείου:
σεως,
έπί Καποδίστρια μέλος τού Πα
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ρίσκεται συσσωρευμένη ΰπό δλας τάς
Κολοκοτρώνη 116
νελληνίου, έπί "Οθωνος γερουσιαστής,
Αναρίθμητους μορφάς, ΰλικάς, ττνευμα£1ϊ.Η.α.Μ.!Μ»Μ.·1·Μ.ΗΙ·Μ··«·«··«·««··*"·'!·,Μ“"
Αργότερα Σύμβουλος τής Επικρατεί
τικάς καί ήθικάς, ΰπό τάς όποιας τά
Πυρχαϊαί, παγετοί, πλημμύρας ναυά
ας, Πρωθυπουργός, 'Υπουργός
τών
κεφάλαια δύνανται νά έπενδυθοΰν.
για κλπ., αί διαλυτικαι δυνάμεις τής
Ναυτικών καί Πρόεδρος τής Γερουσί
”Αν ήτο δυνατόν νά καταρτισθή συγ
φύσεως αϊτινες άλλοτε έχαρακτηρίας. Ό Γεώργιος Σταύρου συνδεότα
κριτικός πίναξ τής οικονομικής καταζοντο μέ δύο λέξεις «οργή Θεού», κεινε μέ τόν Κουντουριώτη. Άναφέρεται
στάσεως μιας χώρας διά χρονικόν διά
καστρέφουν έτησίως τμήμα τών καρ
στημα μιας έκατονταετίας, εις τόν ό δτι είχε διατελέσει ιδιαίτερος Σύμ
πών τών συγκεντρωθέντων μέ τόν μό
ποιον νά συμπεριληφθούν πάντα τά βουλός του. Είναι έξηκριβωμένον δτι
χθον τού ανθρώπου.
Ανωτέρω στοιχεία ΰλικά, πνευματικά κατά τό 1825 στήν Εκστρατεία Εναν
Μετά τάς άπαρι&μήσεις αυτάς ερ- καί ηθικά, ή προκύπτουσα διαφορά Α τίον τού Ίμπραήμ, δτε ό Κουντουριώ
χάμεθα προ του τμήματος εκείνου τής πό τής μιας χρονικής περιόδου μέχρι της ήτο πρόεδρος τού Εκτελεστικού,
Αποταιπεύσεως, το όποιον αποτελεί τής άλλης θ’ άπετέλη τήν άποταμίευ- ό Γ. Σταύρου διωρίσθη γενικός ταμί
καθαράν αυξησιν τού πλ cut ου και κα
σιν εις ήν δέον νά προστεθούν πλεΐ- ας του. Ή κρυπτογραφική λοιπόν Αλ
θίσταται νέον κεφάλαιον αναπαραγω στοι άλλοι Ασύλληπτοι παράγοντες.
ληλογραφία τού Γ. Σταύρου άναφέγικής καταναλώσεως δυνάμενον νά &η9. Έξεταζομένη άπό Ατομικής άπό- ρεται στις σχέσεις του μέ τόν Κουν
μ ιουργήση συμπληρωματικός αξίας,
ψεως ή άποταμίευσίς, διατηρεί δλους τουριώτη καί ό κρυπτογραφικός τρό
αϊτινες μέ τήν σειράν των δύνανται
τούς χαρακτήρας, πού άνεύρομεν κα πος είναι ή χρησιμοποίησις Αντί με
νά δημιουργήσουν μεταγενεστέρου Ατά τήν μελέτην μας άπό γενικής άπό- λάνης, χυμού λεμονιού. Βουτάμε δηλ.
ποταμιευτικήν ϋλην.
ψεως. Δέν παύει νά είναι περιορισμός ! τήν πέννα μέσα σέ ζουμί άπό λεμόΟύτως, έκαστον Ετος ανάλογα μέ τό τής καταναλώσεως. άλλά η καταγωγή ] νι καί γράφουμε. Βέβαια τότε δέν
πραγματοποιούμενου πλεόνασμα έπι της καί τό άντικείμενον αυτής έναΰθα ; παρουσιάζεται τίποτε. "Οταν δμως
τού προϊόντος τών προηγουμένων ετών διευκρινίζονται. Ή πρσαφαίρεσις αυτή I ζεστάνωμε τό χαρτί τότε τά γράμμαεις μίαν χώραν, αυξάνονται τά παρα ενός μέρους τών προϊόντων τής εργα I τα καί αί λέξεις φαίνονται καθαρά.
γωγικά της μέσα, έπεκτείνονται αι Ε σίας είναι τό Αποτέλεσμα μιας ηθικής Τόν κρυπτογραφικόν αυτόν τρόπο δέν
πιχειρήσεις της καί ό δημόσιος αυ προσπαθεί ας, ξτις συνίφίταται
εις έχρησιμοποιούσε μόνον ό Γ. Σταύρος.
τής πλούτος μεγαλώνει σύμφωνα προς τήν παραίτησιν έκ μιας παροόσης κα Χρησιμοποιούσαν καί άλλοι Επίσημοι
μίαν πρόοδον, ήτις φαίνεται ότι θα ταναλώσεως έν δψει τού μέλλοντος.
Έλληνες
γιά νά Εξαπατούν τούς
ώφειλε νά είναι σταθερά καί ταχεία,
Έπιστεύθη δτι ήτο δυνατόν νά γί Τούοκους. 'Έστελναν δηλ. Ενα γράμ
άλλά ή οποία εις τήν πραγματικότητα νη ταύτισις τής άποταμιεύσεως
μέ μα κανονικό καί μεταξύ τών γραμμών
παρουσιάζει πολύ συχνά χαρακτηρι τήν Εργασίαν. Πράγματι
ύπάρχουν Εγραφαν τά μυστικά τους μέ τό .χυ
στικά βραδύτητας καί άρρυθμίας.
πολλαί σχέσεις μεταξύ τών δύο αυτών μό τού λεμονιού. ’Έτσι Εγραφε στον
Αδελφό του καί ό Λάζαρος Κουντου*0 λόγος αποδίδεται εις τό δτι ή | δρων.
κατανάλωσις αυξάνει μέ τήν αφθονίαν
‘Ο Κουασέλλ Σενέϊγ δικαίως παρα οιώτης. Υπάρχει, μάλιστα καί Ενα
τών προϊόντων καί έξ άλλου δτι ή έτη- τηρεί δτι «ή μυϊκή δύναμις καί ή ά- γράμμα τού τελευταίου μέ ημερομη
σία παραγωγή οΰσα άνισος Εχει ώς ποταμίευσις άμφότεραι γεννώνται έκ νία 17 ’Απριλίου 1824, πού άναφέρε
φυσικόν αποτέλεσμα δι’ Εκαστον κλά- μιας προσπάθειας τής Ανθρώπινης ται σέ μιά κρίσιμη καμπή τού Α
δον τής παραγωγής ν’ Απορροφά κα βουλήσεως, προκαλουμένης έκ τής ι γών oc.
τά τά Ετη κρίσεων μέγα τμήμα πρα- δίας Επιθυμίας ήτοι τής άποκτήσεως
Ό Γ. Σταύρος, λοιπόν, πριν Αρχί
γματοποιηθέντων κερδών κατά
τα πλούτου. ’Έχουν τά ίδια Αποτελέσμα ση τήν κρυπτογραφική Αλληλογραφία
τα καί παράγουν έξ ’ίσου. Τόσον ή του στέλνει
Ετη ευημερίας.
τό Ακόλουθο σημείωμα
Όποιαιδήποτε καί αν είναι αί έν- μία δσον καί ή άλλη συνίστανται εις στόν Γ. Κουντουριώτη, γιά νά τόν
αλλαγαΐ αΰταί, τά τελικόν αποτέλε αυτό, τό οποίον φυσιολογικώςέναντιού κατατόπιση στό τέχνασμά τ«υ·
σμα διά τό Εθνος, δπως διά τήν οικο ται ό άνθρωπος καί δέν δύναται νά
«Φιλογενέστατε,
γένειαν καί τό άτομον (άλλά μέ μεγσ έπιτευχθή είμή έπί τιμή Ανταμοιβής».
Πυρώσατε τά γράμμα του καί με
Παρά τήν ταυτότητα καταγωγής καί
λυτέραν βεβαιότητα διότι τό Εθνος Ε
ταξύ εις τάς γραμμένος Αράδας θέΑποτελέσματος δέν είναι δυνατόν να
χει τό πλεονέκτημα τής διάρκειας) εί
λειξεσκεπάσετε άλλα γράμματα—όταν
συμφωνήση χΐς μετά τού διαπρεπούς
ναι ό πλουτισμός ό όποιος έφ’ δσον
θέλει σάς γράφω, μεταξύ τών Αράδων
οικονομολόγου, καθ' δσον έφ" δσον
Εχει ώς βάσιν τήν άποταμίευσιν θά
θέλει βάζω τό σημεΐον τούτο (§), ώς
πρόκειται περί τού ίδιου πράγματος
παραμένη 4π’ άπειρον.
τώρα τό Εχω σημειωμένον.
Κάμετε
οφείλουν νά φέρουν τό αυτό άνομα καί
καί ή έκλαμπρότης σας όταν θέλετε
Είναι άδύνατον νά γίνη άπαρίθμηνά λέγωνται τόσον ή μία δσον καί ή
τά ’ίδιον. Καί γράφοντες κατ’ άοχάς
σις τών άναριθμήτων μορφών, υπό τάς
άλλη Εργασία.
τό §. θέλει Εννοώ τά μεταξύ τών Α
οποίας γίνονται έτησίως άποταμιεύΗ Εργασία καί ή άποταμίευσίς εί ράδων άλλα γράμματά σας».
σεις εις τόν πολιτισμένου
κόσμον.
ναι ή έκδήλωσις δύο διαφορετικών έΈκαστη περιοχή άψιερώνει τό μεγα
’Ακολουθεί τό γράμμα. Είναι γραμ
νεργειών, αϊτινες δρώσιν έπί σκοπών
λύτερου μέρος τών Αποθεμάτων της
μένο μέ κανονικό μελάνι καί Αρχίζει
διαφόρων.
διά τήν αυξησιν τών ειδών τής παρα
ώς Εξής:
Η προσπάθεια — Αποταμίευσίς
γωγής, εις τά όποια περισσότερον ε
«Άπό τόν Πόρο,
30 Νοεμβρίου
είναι Ενέργεια μετριασμοΰ, ήτις κατα 1826.
πιδίδεται.
’Αλλά διά νά εχωμεν πληρεστέραν λήγει εις πράξιν υποκειμενικήν άϋλον.
Εκλαμπρότατε.
Η προσπάθεια — Εργασία είναι
άντίληψιν τών μορφών, ΰπό τάς όποι
§ Είναι χρέος μου ες τήν σημερι
ας άποκρυσταλλοΰνται αί Αποταμιεύ μία κίνησις τών ΰπαρχουσών ιδιοτή νήν Εορτήν νά προσφέρω τάς Εγκαρ
σεις, δέν πρέπει νά εχωμεν ΰπ’ δψιν των τού Ανθρώπου καί έκδηλούται διά δίους εύχάς μου εις τούς κυρίους
μας μόνον τά κεφάλαια τά χρησιμο μιας δραστηριότητας Εξωτερικής καί Άνδρέας, τούς φιλτάτους σας Ανε
ποιούμενα ΰπό τής γεωργίας, τής βιο υλικής.
ψιάν καί υιόν, ΐνα Εορτάσουν τήν
μηχανίας, τού έμποφίου, καί τά χρη ; ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ.
χαρμόσυνον τούτην ήμέραν τού όνόlimillllllllllMlK.millllllllllllllllllllllMItlllllHinilS

''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Η ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΐού συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΟΑΤΟΥ
ματός των εις πολλούς χρόνους μέ I
υγείαν καί ευτυχίαν και μετά τών I
γεννητόρων...».
Καί Αφού τού Εγραφε μερικά όχι
καί τόσον Ενδιαφέροντα πράγματα,
τελείωνε:
«Σεβασμίως σάς προσκυνώ
και
τόν άρχοντα κ. Λάζαρον μένων τής
Εκλαμπρότητας Σας ταπεινός δούλος.
Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ».
Αυτό βέβαια ήταν τό φανερό γράμ
μα. ’Ανάμεσα στις γραμμές, καθώς
έφανέρωνε τό Αρχικό σύμβολο (§), ή
ταν γραμμένο τό κρυφό. "Ετσι ό Γ.
Κουντουριώτης μόλις
ζέστανε τό
χαρτί διάβασε τό Ακόλουθο γράμμα:
«’Ακόμα δέν ήλθεν ό Χάμιλτων, περιμένεται δμως όγλήγσρα και είναι
πιθανώτατον νά φθάση σήμερον. Άνταμώθην χθές μέ τόν Χριστόδουλον
Ποριώτην καί μοί έπαράστησεν δτι
δύναται μέ μεγάλην ευκολίαν νά σάς
περιλάβη, Εγώ τόν ευχαρίστησα καί
τόν παραγγέλλω νά μή άναφέρη τού
το εις κανόναν.
»Ό Ζαί'μης είναι Ενωμένος μέ τούς
εις Αίγιναν έξόχως, μέ τούς Εκεί καί
Εδώ 'Υδραίους. Ό Αχρείος ό Τομπάζης είναι πλασμένος μέ χολήν καί
φαρμάκι· είναι κακός άνθρωπος. Ό
Τσαμαδός θέλει νά φέρη καί τήν γυ
ναίκαν του Εδώ — ή Διοίκησις Αφού
άπό δλα τά μέρη ζητεί καί συνάζει
χρήματα, θέλει νά Αρπάξη καί 3 χιλ.
τάλληρα όπου εστειλεν ό Βιάοος Καποδίστριας διά τό σχέδιον τού Με-

σολογγίου. Ή Διοίκησις ζητεί
εις
Αίγιναν καί τούς Εδώ εΰρισκομένους
πληρεξουσίους τής Κρήτης. Ή πατρίς σας σάς Εφάνη Αχάριστος, ή
Ελλάς σάς λατρεύει, Εχετε πολλούς
έδικούς σας διά νά δοξασθήτε περισ
σότερον παρά αυτού, δτι οΰδεϊς προ
φήτης δεκτός έν τή ίδίςι πατρίδι θύ
του. Τώρα καί τόν Καραϊσκάκην κάμνετε ίδικόν σας καί δλους.
Πάλιν
σάς προσκυνώ».
Πολλά είναι Εκείνα, πού προκύ
πτουν άπό τό γράμμα αΰτό. Πέρα δ
μως καί πάνω Από τά μεμονωμένα
ιστορικά περιστατικά μάς Ενδιαφέ
ρει κυρίως ή γενική γραμμή καί τό
πνεύμα τού γράμματος. Αποκάλυπτε
ται καθαρά ό ιδιαίτερος σύνδεσμος
τοθ Γ. Σταύρου μέ τόν Γ. Κουντου
ριώτη καί προ πάντων 6 βαθύς σεβα
σμός πού Ετρεφε ό πρώτος για τόν
δεύτερο. Ό σεβασμός αΰτός καί ή
σόνεσις τού Γ. Σταύρου συντελέσανε
ώστε τήν ΰπηρεσίαν τού Γενικού Τα
μ ίου, πού άνέλαβε κοντά στόν Πρόε
δρον τού Εκτελεστικού Γ. Κουντουριώ
τη νά διεξαγάγη ό Γ. Σταύρου μέ
πλήρη Επιτυχίαν.
«Τήν
ΰπηρεσίαν
τούτην, γράφει ό Δ. Λ. Ζωγράφος, έξετέλεσε μετά ζηλευτής περινοίας,
καταδείξας, άλλως, ε!ς τάς στερήσεις
κατ κακοπαθείας μέ τόν Κουντουριώτην, καρτερικότητα Αξιοθαύμαστου,
αΰτός ό ζών έν Βιέννη έν πάση Ανέ
βει καί εύπορίςι πάντων τών ίπιτη3είων».
Ν1Κ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

0 ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΚΑΙ TO CLEARING ΕΝ ΑΓΓΛΙΑ
Τοΰ συναδέλφου κ. Α. ΠΟΛΙΟΥ
Εις τό προηγούμενου άρθρον
μας, εϊδομεν δτι ή βάσις τοΰ Τρα
πεζιτικού Λογιστικού Συστήματος
έν ’Αγγλία είναι ό τρεχούμενος
λ)σμός. Διά τό άνοιγμά του, τήν
παρακολούθησα/ της κινήσεώς του
καί τό κλείσιμόν του, τηρούνται ει
δικά βιβλία καί καρτέλλαι. Εις τά
μεγάλα 'Υποκαταστήματα τό άνοιγ
μα καί κλείσιμόν παντός λογαρια
σμού (τρεχουμένου) κοινοποιείται
δι’ Εγκυκλίου τοΰ MANAGER’ S
OFFICE (Γραφείου Διευθύνσεως)
πρός δλα τά τμήματα γνωριζούσης τό δνομα τοΰ πελάτου κλπ.,
καθώς καί τόν τρόπον της κινήσεως. ’Επίσης άποστέλλονται είς τό
Κεντρικόν είδικαί -καρτέλλαι μέ τά
στοιχεία παντός άνοιγομένου καί
κλεισμένου λογαριασμού. ΟΟτ-ω, τό
Κεντρικόν Κατάστημα είναι είς θέσιν νά γνω-ρίζη τό δνομα, Επάγγελ
μα καί διεάθυνσιν παντός πελάτου
τής Τραπέζης καί κατά συνέπειαν
καί τόν άριθίμόν αυτών. Ή δύναμις Ενός Ύποκαταστή.μαπος καί τό
μέγεθος τής Εργασίας του υπολογί
ζονται Επί τή βάσει τού άριθμοΰ
τών τρεχουμένων λογαριασμών. Ή
WESTMINSTER π.χ. διά τήν έψαρμογήν πλήρους συστήματος μηχανοποαήσεως λαμβάνει ώς βάσιν
τούς 1200 τρεχουμένους λογαρια

σμούς. ΟΟτως, Ύπο-καταστήματ
μέ άριθμόν μικρότερου τών 12C
λογαριασμών είναι ήμιμηχανοποιι
μένα (HALF MECHANISED
Ενώ τά έχοντα 1200 λογαριασμοί
καί άνω είναι πλήρως μηχανοποιι
μένα (FULLY MECHANISED
Ή διαφορά είναι- δτι είς τήν δει
τέραν περίπτ-ωσιν καί ή καταχώρι
σις είς τά βοηθητικά γίνεται δι
μηχανης. Ενώ είς τήν πρώτην περ
πτωσιν μόνον τό ήμερολογιακϊ
ψύλλον -καί ή διά τόν πελάτην πρ<
οριζόμενη καρτέλλα γίνεται δ.
μηχανής. Αύτό έννοοΰν δταν 6μ
λοΰσι περί HALF MEGHAN
SED καί FULLY MEGHAN
SED SYSTEM. Τήν έν γένει δ:
λαδή διά μηχανής καταχώρησιν τί
κινήσεώς τοΰ τρεχουμένου λογάρι
σμοΰ καί δχι τήν χρήσιν μηχοτνό
δ.’ άλλας Εργασίας.
Ό τρεχούμενος λογαριασμός .
θεν είναι ό άξων -καί ή έπ’' αύτι
Επιταγή ό μοχλός τής κινήσεο
του. Άναλόγως δέ τής κινήσεο
(TURNOVER) έκάστου λ)σμι
υπολογίζεται ή προμήθεια τής Τρ<
ττέζης έπ’ αύτοΰ Εκτός τοΰ τόκο
Εϊδομεν δτι οί πελάται είναι
Ψιδιασμένοι μέ στελέχη έπιταγό
(CHEQUE BOOKS) καί Βιβλιι
ρίων Καταθέσεων (PAYING I

Τά ζωτικά προβλήματα της χώρας
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΥΧΑΙ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΕΥΧΑΙ
Ή Διεθνής πολιτική κοσάστασις ή δχι και τόσον όλίγσν ήλεκτρισμένη, άπο καιρού κατέστη ετι βαρύτερα έξ αιτίας των πολεμικών γεγονότων
εις τήν Κορέαν. Ή σύγκρουσις παντοίων συμφερόντων έκεΐ κάτω εις τήν
"Απω Ανατολήν είναι πολύ φυσικόν νά σνγκλονϊζη τήν ύφηλιον ολόκληρον,
ή όποια σήμερον άποτελεΐ ενα συμπ αγές καί άλληλεξάρτητον οικονομικόν
σύνολον χάρις εις τήν τεράστιον άνάπτυξιν τών μέσων συγκοινωνίας καί
Επικοινωνίας. *Η θλιβερωτέρα διαπίσ τασις έκ τών γεγονότων τούτων είναι
ότι μερικοί χώραι διά τής συμπεριφο ράς των προσπαθούν νά έξευτελίσουν
τό γόητρον τών Ηνωμένων Εθνών, έπί τών όποιων τόσας έλπίδας εΐχον
στηρίξει οί μικροί λαοί διά τήν προ στασίαν των άπό τήν βουλημίαν τών με
γάλων. Ή 'Ελλάς χώρα μικρά καί πτωχή δοκιμασθεΐσα σκληρότατα άπό
τον πόλεμον εύχεται — διότι μοναδι κή συμβολή τών μικρών εις τάς συγ
κρούσεις τών μεγάλων είναι αί εύχ αί — όπως άποτροσιή ή έξαπολυσις
μιας νέας καταστροφής, τής όποιας αί συνέπειαι θά είναι άπείρως συντριπικώεραι πάσης άλλης προηγηθεί σης.
ΕΥΟΙΩΝΑ ΣΗΜΕΙΑ

| ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

*0 υπουργός τού Συντονισμού κ.
Έμμ. Τσουδερός προέβη εις τάς κά
τωθι άνακοινώσεις:
«Μέ εύχαρίστησιν άνακβινούμεν, 8τι ή σημειωθεΐσα έσχάτως πρόοδος
τών έργων άνασυγκρστήσεως ΰπήρξεν
Ιδιαιτέρως ικανοποιητική. Ούτω» μέ
τήν έναρξιν τής πρώτης θερινής περιό
δου, μετά τήν λήξιν τού άνταρτοπολε
μου, τόν Μάρτιον τού 1950, σημειοΰται καί ή μεγαλντέρα έπίτευξις ε!ς
τά έργα άνασυγκρστήσεως».
Συμμεριζόμίεθα ιάπολύτως τήν εύχαρίστησιν τού κ. Τσουδεραϋ διότι έπετεύχθη ή σημειονμένη πρόοδος γε
γονός, δπερ σημαίνει δτι ή χώρα είσήλθεν σταθερώς εις τήν όδάν τής άνασυγκοτήσεως, τής όποιας αί συνέπειαι θά είναι εύεργετικαί διά τόν
λαόν μας. "ΕΥερον σημείον τών δηλώ
σεων τού υπουργού τού Συντονισμού
έξαιρετικώς ένθαρρυνίτικόν είναι καί
τό δτι ένφ μέχρι τού τέλους ’Ιανουά
ριου 1949 τά έργα άνασυγκρστήσεως
έξετελοΰντο καί ύπό τού
Σώματος
Μηχανικών τού Αμερικανικού Στρα
τού, άπό τής ήμερομηνίας τούτης ά
παντα τά έργα έκτελούνται νπο έλληνικών υπηρεσιών.

BOOKS), τά όποια παρουσιάζουν
συμπληρωμένα είς τόν Ταμίαν καί
Αναλαμβάνουν ή καταθέτουν χρή
ματα. Τοΰτο είναι τό Αρχικόν στάάιον. Ό ρόλος των Επιταγών Εδώ,
είναι ό ρόλος Απλού έντάλματος
πληρωμής έτουμαζομένου παρά του
πελάτου τοΰ Εχοντος λ)σμόν. "Εχει
όμως μεγίστην σημασίαν τό γεγο
νός έν Άγγλίςχ όπου αί σίκονομίαι
τού κοσμάκη βρίσκονται, εις τάς
Τραπέζας καί ή κίνησις τού λογα
ριασμού τούτου είναι πολύ συχνή.
'Η καλή κυρά, πριν πάει νά ψωνί
ση τό πρωί θά περάση άπό τή,ν
Τράπεζαν νά πάρη τήν λιρίτσα της
καί ή Τράπεζα δέν βρίσκεται μακρυά της. Εις κάθε τετράγωνον θά
υπάρχουν 1—2 Καταστήματα τών
πέντε μεγάλων Τραπεζών. Ό Τρα
πεζίτης εις τήν ’Αγγλίαν είναι λί
γο - πολύ σαν τόν παπά ή τόν για
τρό σέ κάθε σπίτι στην Ελλάδα
καί ή συμβουλή του είναι σεβαστή
Από τούς BUSINESS ΜΕΝ γιατί
ό ρόλος τών Τραπεζών έν ’Αγγλία
είναι πραγματικά ρόλος ψάκτορος
τής ’Εθνικής Οικονομίας. Τό δεύ
τερον στάδιον είναι ή διά τής έπιταγής πληρωμή εις τρίτους. Ό ρό
λος χρήματος, δηλαδή μέσου πλη
ρωμής. Καί έάν μέν ό Εφ’ οδ εις
διαταγήν ή έπιταγή έχει λ) αμόν
παρά τώ αΰτώ Καταστήμοσι μιας
καί τής αύτής Τραπέζης, τότε πά
λι τό πρόβλημα είναι άπλοΰν. Ή
Τράπεζα θά χρεώση τόν λ)σμόν
τοΰ Α πελάτρμ της, τοΰ έκδότομ

Αί δηλώσεις τού κ. Τσουδερού μάς
πληρούν χαράς καί δΓ ένα άκόμη λό
γον, ό όποιος άσφαλώς είναι έξαιρετικής σπουδαιότητος διά τήν χώραν
μας. Καί ό λόγος αυτός είναι δτι κατενοήσαμεν πλήρως την αξίαν τής
έργασίας. Χάρις εις τήν εργασίαν μας
κατωρθώσαμεν ώστε σήμερον ό άρμοδιώτερος υπουργός τής Κυβερνήσεως
νά άναγγέλλη μέ εύχαρίστησιν γεγο
νότα συντελούντα εις τήν άνάπτυξιν
καί σταθεροποίησιν τής οίκονόμικής
καταστάσεως τής χώρας.
ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
’Αλλά δέν είναι μόνον τά ςύοίωνα
σημεία τά όπόΐα μάς παρουσιάζει ό
υπουργός τοΰ Συντονισμού κ. Τσου
δερός. Καί ό συνάδελφός του έπί τής
Εθνικής Οικονομίας κ. Μελάς εις μα
κράν καί έμπεριστατωμένην άνασκόπη
σιν τής δράσεως του υπουργείου του
Εμφανίζει απτά δεδομένα τών δσων
έπετεύχθησαν εις τόν τομέα τής ’Ε
θνικής Οικονομίας. Καί τά δεδομένα
αυτά είναι δυνατόν νά χρησιμεύσουν
ώς άσφαλεΐς βάσεις διά νέας δημιουργικάς έξορμήσεις.

τής Επιταγής καί θά πιστώση τόν
λ)σμόν τού Β., εις διαταγήν τού ό
ποιου έξεδόθη ή έπιταγή. Τό πρό
βλημα Αρχίζει νά γίνεται σύνθετον,
έάν ή έπιταγή. έξεδόθη εις διατα
γήν προσώπου, τό όποιον δέν εχει
λ) σμόν εις τό αύτό
Κατάστημα
μιας καί τής αύτής Τραπέζης, Αλ
λά εις άλλο Κατάστηιμα τής αύτής
Τραπέζης ή άλλης Τραπέζης.
Έπί τών δύο αύτών περιπτώσεων
θά ήθελα νά σταματήσωμεν έπ’ όλίγον, διότι αί περιπτώσεις αύταί
είναι τά προοίμια τής έμφανίσεως
τοΰ CLEARING, περί τής Αρχής
τοΰ όποιου, νομίζω, άξίζει νά εΐπωμεν δύο λόγια τιμώντες τούς "Αγ
γλους συναδέλφους, οί όποιοι ύπό
τήν πίεσιν τού καμάτου έκ τών δι
αδρομών εΰρον μίαν πρόχειρον λύσιν, ή όποια άργότερον υίοθετήθη.
Τό CLEARING οφείλει τήν
γέννησιν εις αύτοσχέδιον τών τότε
Ενδιαφερομένων. Υπήρξε τό Απο
τέλεσμα τής έπιθυμίας έξοικονομήσεως χρόνου καί Εργατικών χειρών
ή μάλλον ποδών έν προκειμένω.
Περί τά τέλη τού 18ου αίώνος αί
ίίδιωτικαί Τράπεζαι έν Λοιδίνω, λό
γω τής υπεροχής τής Τραπέζης
τής ’Αγγλίας ώς Εκδοτικού Ιδρύ
ματος, περιωρίσθησαν μόνον εις
τόν ρόλον τών Τραπεζών καταθέ
σεων καί ύπέθαλψαν τό άνοιγμα
Γρεχουμένων παρ’ αύταΐς λ)σμών.
Περί τό 1770 ό άριθμός τών έπιταχών τών έκδ'δομένων έπί τών τρεχουμένων λ)σαών ηΰξησεν πολύ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΙΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΥΤΕΡΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΦΕΟΣ ΑΠΟΤΟΙΚΑ
Δηλώαεις τού υπουργού της Εργασίας κ. ΜΙΧΑΗΛ
πρόςτόν συνεργάτην μας κ. ΕΥαΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΑΗΝ
μέλημα. "Εχει πλέον άναγνωρισθή ά
πό όλους, δτι ό εργαζόμενος καί ό
συνταξιούχος αντιμετωπίζουν σήμερον
μέ δυσκολίαν τό πρόβλημα τής ζωής
κΓ εύρίσκονται εις πολύ χαμηλόν έπίπεδον άπέναντι τών ξένων. Διά τήν
βελτίωσιν τών ημερομισθίων καί τών
μισθών τών έργαζομένων ή Κυβέρνησις
έφ’ δσον τό θέμα είναι ζήτημα γενικωτέρας κοινωνικής πολιτικής, τό έξετάζει έν συνδυασμώ μέ τά λοιπά θέ
ματα τής βελτιώσεως τής ζωής τών
έργαζομένων κΓ ελπίζει νά τό επίλυ
ση. Έγώ> ώς υπεύθυνος υπουργός τών
έργαζομένων, έχω Εκθέσει τό δλον θέ
μα καί εχω προτείνει τά μέσα διά
τήν βελτίωσιν τής ζωής τών έργαζσ·
μενών. Ελπίζω δτι συντόμως θά κατανοηθή καί θά εχωμεν ευχάριστα α
ποτελέσματα. Είδικώς όμως διά τάς
συντάξεις τοΰ Ι.Κ.Α. καί τών λοιπών
ασφαλιστικών ταμείων έχω νά σάς
εϊπω δτι άπέχουν πολύ άπό τοΰ νά
έχουν τήν σημασίαν τών συντάξεων.
Είναι τόσον χαμηλαί ώστε δέν έπαρ1 κοϋν ούδέ διά μίαν στοιχειώδη συντήρησιν. Συντάξεις 125.000 καί 150.
000 δραχμών άπΡτελοϋν τό πλέον γλίσχρον ποσόν, τό όποιον θά ήτο δυνα
τόν νά χορηγηθή
πρός τόν σκοπόν
τούτον. Είναι λοιπόν άνάγκη — καί
πρός τήν κατεύθυνσιν αυτήν καταβάλ
λεται προσπάθεια — νά βελτιωθούν
αί συντάξεις i κανοποιητ ικώς διά νά
παράσχουν τάς δυνατότητας μιάς στοι
χειώδους ζωής είς τους απομακρυ
νόμενους έκ τής υπηρεσίας λόγψ γή
ρατος, άναπηρίας, θανάτου ή υγείας.
Τό ΰψος τών συντάξεων θά ήδύνατο νά
φθάση σχεδόν είς τό ΰψος ένός μισθού,
'Επίσης θά έπιδιωχθή
ή χορήγησις
συντάξεως είς μικρότερον χρόνον, εκεί
νου δστις ζητείται σήμερον. "Ολα τά
ζητήματα ταΰτα Εξετάζονται καί θά
προωθηθούν είς τό Εγγύς μέλλον.
— Καί τό ζήτημα τής κατοικίας
χείρον ούδεμιας πέννας! Άπό τοΰ
1805 διοιικεΐται ύπό Επιτροπής, ή- τών έργαζομένων;
τις δίδει τάς γενικός κατευθύνσεις
— Καί αυτό μελετάται μετά προ
έπί τοΰ συστήματος τοΰ CLEA σεχής, διότι είναι άπό τά κυριώτερα.
RING καί ένεργεΐ ώς συμβουλευ 'Ανάγεται είς τόν τομέα τής βελτιώ
τικόν σώμα έπί γενικωτέρων Τρα σεως τού επιπέδου τής ζωής των. ’Ελ
πεζιτικών ζητημάτων, διευθύνεται
δέ ύπό προσώπου δι.οριζομένου πα πίζω ότι θα είμαι είς θέσιν, Εφόσον
ρά τών συμμετεχουσών Τραπεζών έξευρεθούν τά μέσα καί αί δυνατότηκαί ελέγχεται ύπό Έπιθεωρητοΰ τες, περί τών οποίων τώρα γίνεται
Γης Τραπέζης τής 'Αγγλίας δεδο προσπάθεια, νά Εξαγγείλω τήν λϋσιν
μένου δτι ό διακανονισμός τών έ- καί τοΰ ζητήματος τής κατοικίας.
νεργουμέυων συμψηφισμών έν τή
Ο υπουργός τής Έργασίας κ. Μι
τελευταία του Αναλύσει είναι μία χαήλ, ό οποίος είναι ένας άληθινός
χρέωσις ή μία πίστωσις τοΰ λ) σμοΰ καί ειλικρινής άνθρωπος καί προέρ
παρά τή Τραπέζη τής ’Αγγλίας χεται μέσα οστό τά σπλάχνα τού έρτών μετεχουσών τοΰ CLEARING Υαζομένου λαού, τθύ Οποίου εχει καΤ ροπτεζών.
Αί μετέχουσαι τού CLEARING τοτνοήσει βαθεως τά δράμα του, δέν
Τράπεζαι είναι 12. Είναι αί πέντε ®ά έχη να μάς ειπη περισσότερα:
« Ολα αυτά πού σας είπα __
μεγάλοι (BIG FIVE) καί τά 7
κουταβάκια (SEVEN PUPS), δ τονίζει— δέν είμαι είς θέσιν νά προ
πως άστεϊζόμενοι άρέσκονται νά εξοφλήσω ποτέ καί πώς θά έπιλυάποκοΛοΰσι τάς μυκροτέρας Τρα θοϋν. Εχω τήν άρχήν νά μή δίδω μό
πέζας οί συνάδελφοι τού CLEA νον λόγους, άλλά νά εξαγγέλλω έργα.
RING· Είς τάς 7 μικροτέρας Τρα Αυτήν τήν χαράν έλπίζω δτι θά τήν
πέζας
συγκαταλέγεται
καί ή έχω καί θά είναι γιά μένα ή καλλιBANK OF ENGLAND. Πρέπει τέρα ικανσποίησις όταν κατορθώσω
λοιπόν νά είναι πολύ μεγάλαι αί
(BIG FIVE) · Ή σειρά των είναι νά άμοίψω τόν ιδρώτα τών έργαζομέ
νων καί νά δώσω τήν δυνατότητα γιά
ώς έξής:
1) MIDLAND BANK LTD τήν καλλιτερευσιν τής ζωής των».
(Συνέχεια είς τήν Ζην σελίδα)
ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ

Ζωτικά καί μεγάλου Ενδιαφέροντος σχύοντα εις τά έξωτερικόν συστήματα,
θέματα άποτελοΰν σήμερον διά τήν μεταξύ τών όποιων καί τό σχέδιον
χώραν μας ή όργάνωσις τών Κοινωνι Μπέβεριτς τό έφαρμοζόμενον ήδη εις
κών ’Ασφαλίσεων (Ιατρική, Νοσοκο ‘Αγγλίαν,
— Ή λειτουργία τών άλλων άσφαμειακή κλττ.), δπως εις τά προηγμένα
έθνη, ή ρύθμισις ένός Επιπέδου άνε λιστικών ταμείων θά έξακολουθήση ή
της ζωής τών έργαζομένων γενικώς ΰ- πρόκειται ταΰτα νά συγχωνευθοΰν συμ
παλλήλων καί έργατών, ή έξασφάλι- φώνως πρός τήν πρότασιν Πάουελ;
— Τά άλλα άσφαλιστικά Ταμεία
σις στέγης καί ή έπέκτασις τών άσφα
λίσεων εις τούς άγρότας τής υπαί τών διαφόρων έργατικών τάξεων θά
θρου. "Ολα αυτά έν συνδυασμώ μέ Εξακολουθήσουν λειτουργούντα μεμονωτήν κρατικήν προσπάθειαν προς προ μένως, άλλά θά καταβληθή προσπά
στασίαν τής Εργασίας καί βελτίωσιν θεια όπως παραλλήλως μέ τήν όργάτών συνθηκών τής ζωής, άπό τήν ό νωσιν τού Ι.Κ.Α. έπιτευχθή καί τού
ποιαν καί έξαοτάται ή αϊτησις τής των ή καλή λειτουργία πρός όφελος
άποδόσεως Επ’ ώφελείςι τής ’Εθνικής τών ήσφαλισμένων. Καί θά έξευρεθούν
Οικονομίας μας καί ή έπιβίωσις τής άσφαλώς τά μέσα καί οί τρόποι διά
φυλής μας εις μίαν τόσον κρίσιμον νά έκτελέσουν καί ταύτα τόν προορι
καμπήν, δσον ή σημερινή, κατά τήν σμόν των, δπως θά συμβή μέ τό I.
όποιαν πρέπει νά κερδηθή ή μάχη τής Κ. Α. "Ολα αϋτά πάντως μελετώνάνασυγκρστήσεως.
ται μετά προσοχής μέχρι ς ότου άπο*0 υπουργός τής Έργασίας κ. Μι- ι κρυσταλλωθοΰν εις αποφάσεις.
χαήλ, ό όποιος χειρίζεται έπηυχώς |
— Υπάρχει σκέψις νά ΕπεκταθοΟν
άπό τής άναλήψεως τής υπουργίας αί Κοινωνικοί Ασφαλίσεις κααί αλλα
του τά άνωτέρω θέματα, είχε τήν κα- χού ;
λωσύνην νά μάς όμιλήση
διά τήν
— Βεβαίως. Κυρίως δέ έπεζητεϊ«Τραπεζιτικήν», τής όποιας ώς μάς ται νομοθετικώς ή άσφάλισις τών άείπεν, παρακολουθεί, προσέχει καί έ- γροτικών πληθυσμών τής χώρας. Τό
κτιμά τούς ώρα νους άγώνας της.
θέμα τούτο είναι σοβαρόν καί θά έπι—Ή προσπάθειά μας — λέγει ό ζητηθή ή έπίλυσίς του. Οί άγρόται,
κ. Υπουργός — στρέφεται τώρα κατ’ οί όποιοι άποτελοΰν τούς κυριωτέροκς
άρχήν εις τήν όργάνωσιν τοΰ Ι.Κ.Α., παράγοντας τής ’Εθνικής Οικονομίας
ούτως ώστε νά κατορθωθή ή παροχή μας καί τών οποίων ό μόχθος τής έρ
ιατρικής καί νοσοκομειακής περιθάλ- γασίας είναι βαρύτερος, έχουν άσφα
ψεως ικανής νά περιλάβη εις μεγα- λώς τό δικαίωμα να τύχουν μιάς προ
λυτέραν έ’κτασιν δλους τούς κλάδους στασίας εις τόν τομέα τής κοινωνι
τής άσθενείας καί νά παράσχη τήν κής άσφαλίσεώς των δπως καί οί λοι
δυνατότητα τής πραγματικής ποοστα ποί έργαζόμενοι, καί τδ κράτος έχει
σίας τών έργαζομένων.
ΰποχρέωσιν νά μή τούς τήν άρνηθή.
Διά τήν όργάνωσιν τοΰ Ι.Κ.Α. κα
— Τό ζήτημα τής βελτιώσεως τοΰ
τά τρόπον τέλειοιν, θά ληφθοΰν ύπ' ό- Επιπέδου τής ζωής τών έργαζομένων
ψιν δλαι αί νποβληθεϊσαι εις τό ν· ώς καί τών συνταξιούχων, άποτελεΐ
πουργεΐον προτάσεις τών Εργαζομένων άντικείμενον μελέτης σας;
τάξεων, μελετώνται δέ άκόμη τά 1— Αύτό είναι τό κυριώτερόν μας

καί αί Τράπεζαν διέθετον πολλούς
ύπαλλήλους περνερχομένους τή;ν
πόλιν διά τήν εισπραξιν τών ποσών
εών έπιταγώ'ν τών Εκδοθεισών έπί
άλλων Τραπεζών καί πλη,ρωθεισών
εις τούς πελότας των. Οί υπάλλη
λοι οδτοι (WALK CLERKS),
προφανώς κουρασθέντες περιερχόμενοι τήν πάλιν συνεφώνησαν νά
συναντώνται εις ώρισμένον κέντρον
πλησίον τών Τραπεζών εις τό CI
TY, δπου μετά τό γεύμα τών συνεψήφιζαν τάς έπιταγάς τών Τρα
πεζών καί έτακτοποιοΰσαν τάς δια
φοράς διά μετρητών. Ό τρόπος
αυτός τοΰ συμποσιακού συμψηφι
σμού καί διακανονισμού τών πλη
ρωμών
μεταξύ
τών
WALK
CLERKS τών Τραπεζών έγινε δημοτίίκώτερος καί αί ένδιαφερόμεναι Τ ράπεζαι πρός Αποφυγήν Απώ
λειας χρημάτων λόγω τού προχεί
ρου αυτού τρόπου τοΰ συμψηφισμού
έμίσθωσαν ένα δωμάτιον δπου οί
συμψηφισμοί ήδύναντο νά γίνωνται
εις εύπρεπέστερον περιβάλλον. Αύτή ύπηρξεν ή γέννησίς τοΰ σημερι
νού BANKERS
CLEARING
HOUSE τοΰ Λονδίνου, δπου σήμε
ρον συμψηφίζονται ήμερησίως Εκα
τομμύρια έπιταγών συνολικού πο
σού 55 — 60 Εκατομμυρίων λιρών
άνευ μεταθέσεως άπό χειρός εις

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΧΟΡΟΝ
ΘεΑΡΕΙΤΑΙΩΖΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣΗΕΞΙΣΟΥΧΡΗΖΙΜΟΠΟΙΗΖΙΕ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ! ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΡΟΥΜΑΗ ΑΧ ΟΔΗΓΟΙ
Περίληψις διαλέξεις του οικονομολόγου κ. ΑΑ Πεπ;λάοιι εις τά Έλλινιημερικανικόν επιμορφωτικόν Ίνοτιτοΰτον
Τό θέμα της οικονομικής άναπτύ
ξεως των καθυστερημένων χωρών
είναι, ώς έκ τής φύσέώς του πολύ
πλευρον καί δέν έχει μόνον οικονο
μικόν χαρακτήρα. Πολιτικοί, τεχνι
κοί, ιστορικοί καί οικονομικοί πα
ράγοντες είναι παρόντες καί άπαιτοΰν ϊσην μεταχείρισιν ε·ς κάθε άνάλυσιν τοΰ προβλήματος τής οικο
νομικής άναπτύξεως εις παγκόσμι
ον κλίμακα. Σήμερον τό έτίκεντρον δλης τής συζητήσεως διά Τήν
παγκόσμιον οικονομικήν άνάπτυξιν,
μοίρα ίως ταύτίζεται μέ τήν πρότασιν, τήν όποιαν ό πρόεδρος Τρούμαν διετύπωσεν εις τό σημείον 4
τοΰ προγραμματικού του λόιγου εις
τό ’Αμερικανικόν Κογκρέσσον τήν
20ήν ’Ιανουάριου 1949. Διά τοΰ
Σημείου 4 ό πρόεδρος Τροόιμαν έ
θετε τήν δάσιν ενός νέου καί τολ
μηρού προγράμματος παροχής οι
κονομικής βοήθειας πρός τάς κα
θυστερημένος χώρας.
Οι σκοποί τοΰ προγράμματος
αΰτοΰ δύνανται νά συνοψισθοΰν κα
τά τάς απόψεις τοΰ Στέητ Ντιπάρτμεν, ώς κατωτέρω:
1) Έξασφάλισις καί προαγωγή
τής ποτγκοσμίου οικονομικής σταθερότητος καί παραγωγικότητας
διά τής έπιτεύξεως καλυτέρας ι
σορροπίας εις τήν διεθνή οίκονομί-αν καί διά τής έπεκτάσεως τοΰ δι
εθνούς εμπορίου. Καί τοιουτοτρό
πως έπιτάχυνσις τής ποτγκοσμίου
καί ιδιαιτέρως τής Ευρωπαϊκής άνορθώσεως διά τής έξασφαλίσεως
νέων άγορών καί νέων πηγών πρώ
των υλών.
2) Ένίσχυσις τοΰ Ο.Η.Ε., μέσφ
τοΰ όποιου θά πραγματοποιηθή οι
κονομική, άνάπτυξις.
3) Ένίσχυσις τής ιδέας τής Δη
μοκρατίας μεταξύ τών καθυστερη
μένων χωρών, αί όποΐαι άποτελοΰν
εύκολσν λίαν εις τά κηρύγματα
τών όλοκληρωτικών θεωριών. Καί
τέλος,
4) Προαγωγή τής ειρήνης, διά
τής έπίδιώξεως δλων αύτών τών
σκοπών καί τής άποδείξεωο. δτι οι
κονομική άνάπτυξις δόναται νά συν
τελεσθή είρηνικώς καί άνευ περιο
ρισμών τών άτομικών έλευθεριών
τοΰ άνθρώπου.
Τοιουτοτρόπως τό πρόγραμμα
οικονομικής άναπτύξεως τοΰ κόσμου, έμφανίζεται ώς ένα έπί πλέον
δπλον εις τάς χεΐρας τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών διά τον άγώνα με
ταξύ Δύσεως καί Ανατολής.
Τό πρόγραμμα δμως αύτό, δέν
άποβλέπει μόνον εις σκοπούς διε
θνούς πολιτικής, άλλ’ έχει καί συγ
κεκριμένον οικονομικόν χαρακτή
ρα. Αί Ηνωμέναι Πολιτεϊαι άποβλέπουν δι’ αΰτοΰ εις καλυτέρευσιν τών οικονομικών συνθηκών δχι
μόνον τών καθυστερημένων χωρών,
άλλά καί αυτής τής ’Αμερικανικής
οικονομίας. Η οικονομική άνάπτυξις των καθυστερημένων χωρών,
είναι διαδικασία, ή όποια θά άπαιτήση μεγάλον χρόνον καί συντονι
σμένων προσπάθειαν εις δλους τούς
τομείς τής κοινωνικής ζωής, θά
στηρίζεται έπί συνδυασμού νέων
μεθόδων, διά τών όποιων ή Ικανότης ένός λαού νά παράγη καί συ

νεπώς νά καταναλίσκη δόναται νά
αύξηθή. Τοΰτο, σημαίνει εισαγωγήν
νέας τεχνικής, έγκατάστασιν καλυ
τέρων καί περισσοτέρων μηχανικών
ευκολιών, αυξησιν τοΰ γενικού έπιπέδου έκπαιδεύσεως καί δεξιοτεχνίας τών εργατών. Ή οικονομι
κή άνάπτυξις, συνεπάγεται καθολι
κήν άναγέννησιν καί δχι άπλώς έκSισμηχανοποίησιν.
’Αποτελεί κοι
νωνικήν καί δχι μόνον βιομηχανι
κήν πρόοδον.
Προϋπόθεσις τής έπιτυχίας κάθε
προγράμματος οικονομικής άναπτύ
ξεως, θά πρέπει νά είναι αί πολιτικαί έλευθερίαι καί ή κοινωνική
άναμάρφωσις, ή όποια όμοΰ μετά
τής έκπαιδεύσεως θά άποτελοΰν
τή·ν μόνην πραγματικήν βάσιν, έπί
τής όποιας θά στηριχθή τό πρό
γραμμα τής άναπτύξεως.
Αί 'Ηνωμέναι Πολιτεϊαι καί κατά
δεύτερον λόγον αί άλλαι Δυτικαί
Δημοκρατίαι, θά πρέπει νά γίνουν
κατά κάποιον τρόπον οί φορείς τών
τεχνικών καί έπιστημονικών μεθό
δων καί πρό πάντων τής πίστεως
εις τάς άρχάς τής έλευθερίας ’ καί
νά μεταδώσουν τόν παλμόν καί
ζωτικότητα τής Δημοκρατίας πρός
τούς καθυστερημένους λαούς, οϊ ό
ποιοι άκόμη είναι τόσον προσκεκολλημένοι εις τήν παράδοσιν. Αί
νέαι μέθοδοι καί ίδέαι θά τούς βο
ηθήσουν νά μετακινήσουν τά έμπόδια πρός οικονομικήν άνάπτυξιν,
τά όποια προβάλλουν άπηρχαιωμένα θρησκευτικά δόγματα, προ
νόμια καί κοινωνικοί διαβαθμίσεις.
Τά μυστικόν έγκειται εις τό νά θίξωμεν τήν κατάλληλον χορδήν πρός
αύτο καλυτέρευσιν. "Αν καί άφθονία πλουτοπαροτγ ωγ ι κών πηγών
καί κεφαλαίων είναι άπαραίτητος
διά νά έπιτύχωμεν ύψηλά βιώτικά
έπίπεδα, τοΰτο είναι μάλλον τό άποτέλεσμα παρά ή αιτία οικονομι
κής παραγωγικότητας. Αί πλουτοπαραγωγικαί πηγαί πρέπει νά άνανεώνωνται. Ή δύναμις δημιουρ
γίας πλούτου, είναι άπείρως σημαντικωτέρα αΰτοΰ τούτου τοΰ
πλούτου καί ή δύναμις αϋτη πηγά- !
ζει άπό τήν άνθρώπίνην ικανότητα
καί δεξιοτεχνίαν. Καί τούτο είναι'
συνάρτησις τής έκπαιδεύσεως καί
τοΰ δλου κοινωνικού κλίμοττος, τό
όποιον πρέπει νά είναι κατάλλη- j
λον δι’ εύρεΐαν οικονομικήν άνά- 1
πτυξιν. Ή προσπάθεια δμως τών
προηγμένων χωρών νά έπηρεάσουν
καί υποβοηθήσουν κοινωνικός με- ·
ταρρυθμίσεις, πρέπει νά είναι προ- '
σεκτική, άλλως θά άποτελή έπέμ- !
βασιν εις τήν ζωήν ξένων λαών, ή '
όποια όδηγεΐ εις διασάλευσιν τής
άμοιβαίας έμπιστοσύνης καί συνερ
γασίας, στοιχείων τόσον άπαραιτήτων δια τήν έπιτυχίαν τοΰ προγράμ
ματος οικονομικής άναπτύξεως. '
Διά τόν λόγον αύτόν άκριβώς τό
Οικονομικόν καί Κοινωνικόν Συμ
βούλων τοΰ Ο.Η.Ε., έψήφισεν είδι-1
κόν άρθρον καθορίζον δτι « .... δέ- ■
ουσα προσοχή
καί σεβασμός θά
δοθή εις τήν έθνικήν κυριαρχίαν j
καί νομοθεσίαν τών καθυστερημέ
νων χωρών, ώς έπίσης καί εις τάς ’
κοινωνικός συνθήκας, αί όποΐαι έ- j
πηρεάζουν τήν οικονομικήν έξέλι-

ξιν». Εις τάς καθυστερημένος χώ
ρας τοΰ κόσμου — Νότιος ’Αμερι
κή — ’Ανατολική Εύρώπη — Μέ
ση ’Ανατολή — ’Αφρική καί τό μεγαλύτερον μέρος τής ’Ασίας — ή
οικονομική άνάπτυξις θά συνδυασθή μέ εΰρυτέραν καί ποικιλωτέραν οικονομικήν δραστηριότητα.
Μέχρι σήμερον σχεδόν ή παραγω
γή εις τάς περισσοτέρας τών κα
θυστερημένων χωρών ή το περιωρισμένη εις πρώτας δλας καί είδη
διατροφής δι’ έξαγωγήν, μέ άποτέλεσμα τό κατά κεφαλήν έτήσιον
εισόδημα νά είναι έλάχιστον καί
άσταθές άνερχόμενον εις δολλάρια
40, ένφ εις τάς προηγμένας οίκο
νομίας άνέρχεται κατά μέσον δρον
εις δολλάρια 460. Ούτως, 6 ρόλος
διά τήν διεθνή οικονομίαν τών κα
θυστερημένων αύτών περιοχών, αί
όποΐαι άποτελοΰν τά % όλο κλήρου
τοΰ κόσμου δέν μετεβλήθη σημαντικώς άπό τοΰ παρελθόντος αιώ
νας. Κατά τήν περίοδον 1926)1929
ή Νότιος ’Αμερική, ’Αφρική, ’Ασία
Οέκτός ’Ιαπωνίας καί Σοβιετικής
Ρωσίας) καί Νοτιοανατολική Εύ
ρώπη, δέν παρήγον έτησίως περισ
σότερον τών 8% τοΰ συνόλου ποτγ
κοσμίου βιομηχανικής παραγωγής.
Κατά τήν ιδίαν δέ περίοδον, συμφώνως πρός τάς έρεύνας τής Κοι
νωνίας τών Εθνών τά 2)3 τοΰ πλη
θυσμού τής γής δέν κατηνάλισκον
περισσότερα τών 7 δολλαρίων κα
τά κεφαλήν διά βιομηχανικά προΐνάλισκε 104 δολλάρια κατά κεφα
λήν. Ή οικονομική άνάπτυξις δμως
θά συντελέση ώστε ό άπλοΰς τύπος
διεθνών άνταλλαγών μεταξύ βιομη
χανικών προϊόντων
πρώτων υ
λών καί ειδών διατροφής νά παίξη μικρότερον ρόλον εις τήν διε
θνή οικονομίαν τής έξειδικεύσεως
καθισταμένης περισσότερον συνθέ
του, μέ άποτέλεσμα τήν εΰρυνσιν
τοΰ διεθνοΰς έμπορίου.
Ούτως, άπό τοΰ 1870 έως 1930,
ή άνάπτυξις τής βιομηχανίας εις
τάς κατ’ ίδιαν χώρας συνέτεινε εις
τήν αυξησιν τοΰ όγκου τών εις τό
διεθνές έμπόριον εισερχομένων 3ιομηχανικών ειδών. Ό κίνδυνος έπο
μένως, τόν όποιον έχουν νά άντιυετωπίσουν αί βιομηχανικά! χώραι,
δεν συνίσταται κυρίως εις τήν έξάπλωσιν τής βιομηχανίας, άλλά
είς τήν άποτυχίαν νά άποκαταστήοωμεν τήν όμαλήν λειτουργίαν τοΰ
διεθνούς έμπορίου. Πολιτικώς ό κό
σμος είναι διηρημένος, άλλά οίκονομικώς έχει μίαν χαρακτηριστικήν
ένότητα άλλη λοεξαρτή σεως, τής ό
ποιας ή καλυτέρα έκφρασις είναι
ή λειτουργία του διεθνούς έμπο
ρίου. 'Αποτυχία νά έπαναφέρωμεν
τό διεθνές έμπόριον είς τήν φυσιο
λογικήν κατάστασιν άπειλεΐ καί τά
καλύτερα προγράμματα έθνικής άνασυγκροτήσεως, ώς καί οίκονοιιικής άναπτύξεως εις παγκόσμιος
κλίμακα. Διά τής άναπτύξεως τών
καθυστερημένων χωρών παρουσιά
ζεται μοναδική εΰκαιρία νά τονώσονμεν το διεθνές έμπόριον καί νά
δημιουργήσωμεν τήν άπαραίτητον
άτμόσφαιραν οικονομικής συνεργα
σίας μεταξύ τοΰ κόσμου.
Τά άποτελέσματα έπομένως, τά
όποια θά έχη ή άνόπττυξις τών κα

θυστερημένων χωρών έπί τών οίκο- σεις ώρισμένων έξαγιωγικών βιομη
νομικώς προηγμένων τοιούτων θά χανιών τών χωρών, αί όποΐαι θά
είναι μεγάλης σημασίας. Ή στατι άναλάβουν τήν καθοδήγησιν καί
στική άποδεικνύει, ότι οί καλύτε χρηματοδότησιν τής άναπτύξεως.
ροι πελάται είναι αί περισσότερον
Ή έφαρμογή προγράμματος ποτγ
έξηλιγμέναι οίκονομίαι. 'Η αΰξη- κοσμίου οικονομικής άναπτύξεως,
σις τοΰ πραγματικού εισοδήματος, φυσικόν είναι νά τεθή άντιμέτωπος
ή όποια θά συνοδεύση άναγκαστι- όλοκλήρου σειράς ,εμποδίων τόσον
κώς τήν μεγαλυτέραν παραγωγήν οικονομικού δσον καί κοινωνικού
είς τάς άναπτυσσομένας οικονομίας χαρακτήρας. Ή φύσις τών έμποδίθά δημιουργήση πραγματικήν ζή- ων αύτών, ποίικίλλει κατά χώρας
τησιν διά βιομηχανικά άγαθά ή καί κατά οικονομίας, ώστε πλήρης
άλλα άγαθά πολυτελείας, τά όποια έκτίμησίς των νά καθίσταται άδύδέν παράγονται έπιτοπίως. Νέαι ,ά- νατος. ϊΕν τούτοις, δμως, υπάρχουν
γοραί έπομένως θά άνοιχθοΰν καί ώρισμένα προβλήματα κοινά είς ό
νέαι πηγαί πρώτων ύλών θά κατα λα τά καθυστερημένα οικονομικά
στούν χρησιμοποιήσιμοι. Έξ αύτής συστήματα. "Ενα έκ τούτων είναι
τής έπεκτάσεως Διεθνοΰς Οικονο τό πληθυσμιακόν πρόβλημα, τά ό
μίας τό μεγαλύτερον κέρδος θά ποιον συνίσταται είς τήν έλλειψτν
προσπορισθή ή ’Αμερικανική οικο ισορροπίας μεταξύ πληθυσμού καί
νομία, καθ’ όσον αύτή εύνοεΐται πλουτοπαραγωγυκών πηγών. Είς
περισσότερον κάθε άλλης οικονο τό παρελθόν οικονομική άνάπτυξις
μίας νά κερδίση νέας άγοράς, ώς ώδήγησε πάντοτε είς αυξησιν τού
άποτέλεσμα οικονομικής άναπτύ πληθυσμού. Υπερπληθυσμός δμως
ξεως καί αύξανομένων έπιπέδων ει σημαίνει χαμηλά ίπίπεδα έκπαιδεύσοδήματος. Καί τοΰτο διότι τά προ σεως, άντιοικονομικήν έκμετάλιόντα τής ’Αμερικανικής βιομηχα λευσιν τών πλουτοπαρκτγωγικών
νίας είναι ή άγαθά ύψηλοΰ εισοδή πηγών καί άδυναμίαν συσσωρεύσε
ματος ή είδη άπαραίτητα διά τήν ις κεφαλαίων. Εύρισκάμεθα οΰτω
άνάπτυξιν Βιομηχανικής Οικονο πρό φαύλου κύκλου, .καθ’ δσον ή
μίας, πρός τήν όποιαν άναγικαστι- μεγαλυτέρα παραγωγικότης, ή ό
κώς θά στραφούν αί περισσότεραι ποια θά άπορρεύση έκ τής οικονο
τών καθυστερημένων χωρών προ- μικής άναπτύξεως διακινδυνεύει νά
κειμένου νά άναπτύξουν τήν οικο σκορπισθή,έάν δέν κατορθωθή κατά
νομικήν των ζωήν.
κάποιον τρόπον νά τεθούν δρια εις
Ή έπέκτασις αΰτη τοΰ έξωτεοι- τήν φυσικήν τάσιν πρός αΰξησιν
κοΰ έμπορίου τών 'Ηνωμένων Πολι τοΰ πληθυσμού κατά τά πρώτα
τειών θά άποτελέση παράγοντας στάδια τής διαδικασίας τής οικο
σχετικής σταθερότητος τής ’Αμερι νομικής άναπτύξεως.
κανικής Οικονομίας. Είναι γνωστόν
Κατά τόν 19ον αιώνα, ή προσπά
ότι μικρόν μόνον ποσοστόν τοΰ Ε θεια τού Δυτικού κόσμου δι’ ύψηθνικού εισοδήματος τής ’Αμερικής λότερα βιωτικά έπίπεδα ή το πα
καθορίζεται ύπό τοΰ έξώτερικοΰ ράλληλος μέ έλεγχον τοΰ ποσοστού
της έμπορίου. Τοιουτοτρόπως είς (γεννήσεων. Τοιουτοτρόπως, άπό τού
περίπτωσιν οικονομικών κύκλων ή 1870 ή πτώσις τού ποσοστού γεν
χώρα, είς τήν όποιαν έμφανίζεται νήσεων ήτο μεγαλυτέρα άπό τήν
ή κρίσις καί τής όποιας μικρόν μό πτώσιν τοΰ ποσοστού θανάτων. Ε
νον μέρος τοΰ έθνικοΰ εισοδήματος άν λοιπόν, οί σήμερον καθυστερη
της στηρίζεται έπί τοΰ έξοτγωγικοΰ μένοι λαοί δέν άκολουθήσουν πα
έμπορίου θά αίσθανθη βαρύτεροι’ ρόμοιον παράδειγμα, τά προγράμ
τάς συνέπειας τής οικονομικής κρί- ματα διά τήν οικονομικήν των άσεως, τούλάχιστον κατά τά πρώτα νάπτυξιν δέν θά άποφέρουν τά άστάδια τής έμφανίσεώς της. Δεδο ναμενόμενα άποτελέσματα.
μένου δέ ότι ή ’Αμερική άποτελεϊ
Ή οικονομική άνάπτυξις τού κό
ευπαθές σημεΐον διά τήν άνάπτυξιν σμου τή βοηθείφ τών 'Ηνωμένων
καί μετάδοσιν οικονομικών κύκλων
Πολιτειών, θά πραγματοποιηθή ό
είναι εύνόητον δτι αύξησις τής άπως είναι τά πράγματα έπί τοΰ
ξίας τοΰ έξαγωγικοΰ της έμπορίου παρόντος κατά δύο τρόπους:
μέ προοπτικήν διάρκειας καί στα
1) Διά τής έπενδόσεως ’Αμερι
θερότητος άποτελεϊ μερικήν συμβο
λήν άμβλύνσεως τής όξύτητος καί κανικών κεφαλαίων εις τάς καθυδιάρκειας τής οικονομικής κρίσεως. στερημένας χώρας καί,
2) Διά τής μεταδόσεως καί χρηθά άδικούσαμεν δμως τό πρό- σιμοποιήσεως τών τεχνικών καί έ
γραμμα Τροάμαν, έάν έθεωρούσαπιστημονικών μεθόδων, έπί τών ό
μεν τήν οικονομικήν άνάπτυξιν τών
ποιων στηρίζεται ή οικονομία τών
καθυστερημένων χωρών άπλώς ώς προηγμένων χωρών.
μέσοι διά τοΰ όποιου αί Ηνωμέ
Τό ποσόν τών Αμερικανικών ένοι Πολιτεϊαι θά εΟρισκον νέας άπειδόσεων εις τό έξωτερικόν έξαργοράς διά τήν τοποθέτησιν τών 6ι- τ?ταί
άλλων λόγων καί έκ
ομηχοτνικων των προϊόντων και
τής ΰπάρξεως ευνοϊκών πολιτικών
τοιουτοτρόπως, θά έξηοψάλιζον πε
ραιτέρω προϋποθέσεις διά τήν δια- κοινωνικών καί οικονομικών συνθη
κών είς τάς καθυστερημένος χώτήρησιν καταστάσεως
σχετικός
ρας, ώς καί έκ τής δυνατότητας
πλήρους άπασχολήσεως τής Αμε
και ειλικρινούς διαθέσεως τών Κυ
ρικανικής Οικονομίας. *Η οικονο
βερνήσεων τών χωρών αύτών, δπως
μική άνάπτυξις διά νά καταλήξη
παράσχουν’ ωρισμένας έγγυή.ιεις
εις θετικά άποτελέσματα πρέπει πρός τό ξένον κεφάλαιον.
νά στηριχθή κατά πρώτον λόγον
’Από ’Αμερικανικής πλευράς κα
είς τάς άνάγκας, καί τάς οίκονοιι.ταβάλλεται σημαντική προσπάθεια
κάς δυνατότητας τών δανειζομέ- ώστε νά ένισχυθή & κεφαλαιυΰχος
νων χωρών καί δχι είς τάς διαθέ νά έπενδύση μέρος τώιν κεφαλαίων
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ΛΙ ΧΟΡΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

ΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΣΙΑΣ
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΠΗΓΩΝ
«Ή οικονομία της Περσίας βασί
ζεται εις τό έδαφός της», υπό τόν
ανωτέρω τίτλον δημοσιεύεται σειρά
άρθρων, εΓις τά όποια γίνεται σύν
τομος άνασκόπησις των μεταβολών
ττού θά χρειασθή νά γίνουν εις τό
■μέλλον διά νά μπορέση ή γεωργία
νά παίξη πλήρως τόν ρόλον της
εις τήν Περσικήν οικονομίαν. Τό
κατωτέρω δημοσιευόμενον άρθρον
Ιχει γραφή άπό τόν Τσάρλς Ντ—
Χόλλαντ, ό όποιος τονίζει δτι τό
ζωτικόν πρόβλημα είναι ή άρδευ
σές. ’Αναλύει μερικά άπό τά σχέ
δια, μέσω των όποιων έλπίζεται ά
τι ή χώρα θά νικήση αυτήν τήν
δυσκολίαν. ‘Ο συγγραφεύς είναι
καλώς πληροφορημένος καί πραγ
ματεύεται τό θέμα του μέ ψυχραι,αία καί λογική, δι’ αυτό καί άξίζει νά προσέξουν τό άρθρον του
3λοι δσοι ένδιαφέρονται διά τήν
ττρόοδον τής άναπτύξεως τής Μέ
σης ’Ανατολής.
Οί περισσότεροι Πέρσαι θά ήθε
λαν οί ξένοι — Βρεταννοί, ’Αμερι
κανοί, Ρώσσοι — νά μή δείχνουν
τόσον ένδιαφέρον διά τά έσωτερικά των ζητήματα. Θά προτιμούσαν
νά τούς άφήσουν νά προχωρήσουν

πρός τά Εμπρός μέ τόν Ιδικόν των
ρυθμόν, εις τή,ν μεγάλην καί ώραίαν χώραν των. Έν τούτοις, δύο
,γεγονότα είναι πού μειώνουν αυτήν
τήν πιθανότητα. Τό ένα ή γεωγρα
φική των θέσις πού τούς κρατεί έντός τής περιοχής τού ψυχρού πολέ
μου καί τό άλλο ή τελευταία έξέλιξις τών πραγμάτων εις Κίναν,
συμφώνως πρός τήν όποιαν πρέπει
σήμερον νά Εκλέξουν μεταξύ δύο
ειδών κοινωνικής μεταρρυθμίσεως
__ είτε τήν άνηλεή, μεθοδικήν με
ταρρύθμισα πού επιβάλλεται εις
τήν Kivocv, ή τήν περισσότερον δι
ατακτικήν, μή, θεαματικήν μετα
βολήν πού λαμβάνει χώραν δταν ό
’Ανατολικός φεουδαλισμός δέχεται
τήν Δυτικήν βοήθειαν χάριν «κοι
νωνικής άναπτύξεως». Οί γαιοκτή
μονες — πολιτικοί τής Περσίας λέ
γουν δτι ευνοούν τήν μεταρρύθμι
σή, οί περισσότεροι δμως έξ αυ
τών έχουν άρνηθή δως τώρα,^ νά
κατανοήσουν, δτι μία ιθύνουσα τάξις τής σημερινής μορφής πρέπει
άναποφεάκτως νά έκλέξη τόν Δυ
τικόν τρόπον διακυίβερνήσεως. Εις
τήν πραγματικότητα έπραξαν τού
το, διότι πρό διετίας έδέχθησαν

του εις τό εξωτερικόν. Τοιουτοτρό
πως ή Τραπεζιτική καί Νομισμα
τική Επιτροπή τής Γερουσίας ύπεδέχθη εύνοίκώς ναμοσχέδιον, διά
τού όποιου εξουσιοδοτείται ή Τοάπεζα Εισαγωγών — ’Εξαγωγών
νά έγγυάται τήν μετατροπήν εις
δολλάρια ξένων νομισμάτων προερ
χομένων έξ Επενδύσεων εις τό έξωτερικόν, ώς καί τήν άποζημίωσιν
είς δολλάρια διά ζημίαν προεοχο-μένην έξ ϋποτιμήσεως ξένων νομι
σμάτων ή δημεύσ&ως τών κεφαλαί
ων έπενδύσεως. Πάντως, δμως, έφ’
δσον έξακολουθή ποιά τις νομισμα
τική άστάθεια εις τάς περισσοτέρας χώρας, ή έξαγωγή ’Αμερικα
νικών ιδιωτικών κεφαλαίων θά εί
ναι περιωρισμένη.
Μέχρι τού 1948, κατά τούς υπο
λογισμούς τού υπουργείου ’Εμπο
ρίου, τό σύνολον ’Αμερικανικών κε
φαλαίων εις ξένας έπενδύσεις άνήρχετο εις 27 δισεκατομμύρια
-δολλάρια. Έξ αυτών τά 16 δισεκα
τομμύρια είναι ιδιωτικά κεφάλαια.
Αί κατ’ έτος δέ έπενδύσεις ανέρ
χονται περίπου εις 700 — 800 Εκα
τομμύρια δολλάρια. "Ολα τά προ
βλήματα τά συνδεόμενα μέ τάς Ε
πενδύσεις ’Αμερικανικών κεφαλαί
ων εις τάς καθυστερημένας χώρας
είναι υπό μελέτην ύπό τού οικονο
μικού καί κοινωνικού Συμβουλίου
πών Ηνωμένων 'Εθνών. Έλπίζεται
δτι τά πορίσματα τού Συμβουλίου
-αύτού θά δώσουν καθαράν εικόνα
τών πραγματικών άναγκών καί ι
κανοτήτων τών δανειζόμενων χω
ρών καί θά όδηγήσουν εις καλυτέραν διαμόρφωσιν τής έπενδυτικής
πολιτικής, ή όποια πρέπει νά άκολουθηθή.
Εις τόν τομέα τής Τεχνικής Βο
ήθειας, τόν πρωτεύοντα ρόλον θά
παίξουν τά Πανεπιστήμια καί αί
Άνώτεραι Τεχνικοί Σχολαί τών έν
διαφερομένων χωριών. ’Ανταλλαγή
φοιτητών, μετεκπαίδευσις καθηγη
τών, ό μ άδική έξάσκησις τεχνικών
καί άλλων χρησίμων βιομηχανικών
στελεχών θά συντείνουν ώστε ή Ά-

"Αρδρον τού κ. Τσάρλς Ντ*όλλαντ<

μικράν 'Αμερικανικήν στρατιωτι
κήν βοήθειαν καί τελευταίως ό
Σάχης έπεακέφθη έπισήμως τάς
'Ηνωμένας Πολιτείας. Έν τούτοις,
μέχρι σήμερον δλοι οί Πέρσαι πο
λιτικοί δέν αντιμετώπισαν τάς συ
νέπειας.
Πρό μηνάς ένα νέον Υπουργικόν
Συμβούλιον, έκαμε έναρξιν τού
Περσικού νέου έτους συγκεντρώσαν τήν ψή.φον Εμπιστοσύνης τής
νέας Γερουσίας — τής πρώτης πού
γίνεται άπό τό νέον σύνταγμα —
καί τής νεο - έκλε,γείσης Βουλής.
Τά νέα σώματα θά πρέπει νά δώ
σουν νέον ώθησιν εις τό γνωστόν
Επταετές σχέδιον, τό όποιον έχει
καταρτιαθή. διά νά έπιφέρη μεταρ
ρύθμιση/ έπί Δυτικού προτύπου,
θεωρητικώς τό σχέδιον αότό είναι
έτοιμο άπό άρκετόν χρόνον. Ένεκρίθη άπό τήν Βουλήν πρό έτους
καί πλέον.
Ή όμάς τών ’Αμερικανών συμ
βούλων, οί όποιοι προσελήφθησαν
διά νά Εκφέρουν τάς γνώμας των,
διετύπωσαν τάς συστάσεις των εις
πέντε μεγάλους τόμους. Τίποτε δέν
λείπει σήμερον έκτός άπό τά μέσα
μερικανική Τεχνολογία νά γίνη διά τήν έκτέλε,σιν τού σχεδίου. Τό
προσιτή εις τάς καθυστερημένας κύριον έργον πού Αντιμετωπίζει ό
χώρας. Τά Ηνωμένα Έθνη, προέ;- νέος Πρωθυπουργός είναι νά καλέβησαν ήδη, εις λεπτομερή έρευνα ση τούς Ανθρώπους, τον όποιων
τού τρόπου παροχής καί τού είδους χρειάζεται τήν βοήθειαν — Σ,άχην,
τεχνικής βοήθειας καί τά πορίσμα υπουργικόν συμβούλιον, όργανωτα έξεδόθησαν εις ιδιαίτερον τό τάς, γερουσιαστάς, βουλευτάς —
μον.
διά νά Αρχίσουν τήν Εργασίαν.
Πρός Αποφυγήν παρεξηγήσεων Πρώτα πρέπει νά έξασφαλίση τά
θά πρέπη νά τονισθή δτι οικονομι χρήματα πού άπαιτούνται πριν άρκή Ανάπτυξις δεν σημαίνει μόνον χίση ή έκτέλεσις τού σχεδίου καί
έκβιομηχανοποίησιν τών καθυστε δεύτερον νά έξασφαλίση κάποιαν
ρημένων χωρών. Τούτο δέν είναι τό συμφωνίαν διά τόν τρόπον, μέ τόν
πνεύμα τού προγράμματος. Ή οι όποιον θά έκτελεσθούν τά διάφορα
κονομική άνάπτυξις έχει έννοιαν προγράμματά του.
’Εάν ερώτηση κανείς ένα δποιονεύρυτέραν. Χαμηλά έπίπεδα πραγ
ματικού εισοδήματος όφείλονται δ- δήποτε Πέρσην — άπό τόν Σάχην
χαμόνον εις τήν έλλειψιν βιομηχα έως τόν τελευταίον χωρικόν — διά
νικής όργανώσεως, άλλά εις τό τό ζήτημα τής έξευρέσεως τών κεγεγονός δτι τά γεωργικά συστή φάλαίων διά τήν Εκτέλεσιν τού
ματα είναι άπη ρχαιωμένα καί δύ σχεδίου, θά σάς Απάντηση, δτι τά
σκαμπτα. Επομένως ή οικονομική χρήματα αύτά οφείλονταν εις τήν
άνάπτυξις θά περιλάβη δλους τούς Περσίαν, ώς άποζημίωσις διά τάς
ύλικάς ζημίας πού τής έγιναν κατά
κλάδους τής οικονομίας.
Λεπτομερής άνάλυσις δλων τών τήν πολεμικήν συμμαχικήν κατο
προβλημάτων τών σχετικών μέ τό χήν. Έν τούτοις, ό ισχυρισμός αύΣημεΐον 4 τού προέδρου Τρούμαν τός δέν ισχύει. Κατά τόν πόλεμον,
περιέχεται εις τό έξαιρετικόν βι- οί Πέρσαι ύπέστησαν μίαν ψυχολο
βλίον «Τό Σημεΐον 4 καί ή Παγκό γικήν προσβολήν, ώς καί ώρισμέσμιος Οικονομία» τού Καθηγητού νας ζημίας, έξ άλλου ώφελήθησαν
Κόντλιφ Διευθυντοΰ τού Οικονομι δμως άπό τάς δαπάνας πού έκα
κού ’Ινστιτούτου τού Πανεπιστημί μαν εις τόν τόπον των οί σύμμαχοι
καί άπό τήν έργασίαν πού προσέου Καλλιφορνίας.
φερον εις τούς Ανέργους, όπως καί
Τό κατά πόσον τό πρόγραμμα
άπό τήν Οψωσιν τών δικαιωμάτων
Τρούμαν θά έπιτύχη είναι άγνω έκ τών πετρελαιοπηγών. Τό παρελ
στον. Τούτο είναι συνάρτησις πολθόν έτος, ή Βρεταννική Κυβέρνησις
ι λών παραγόντων, μερικοί τών ό
έπλή.ρωσε Ικανοπο ιητι κώτ ατα διά
ποιων είναι έκτός τής σφαίρας έτάς φθοράς πού είχε προκαλέσει—
λέγχου τών 'Ηνωμένων Πολιτειών. 8.200.000 εις χρυσδς λίρας στερ
Ή ‘Αμερική δμως πρώτη άνέλαβε λίνας διά τάς κατά τόν πόλεμον
τήν πρωτοβουλίαν δι’ ένα καλύτε μεταφοράς Βρεταννικών στρατευ
ρον κόσμον. Εναπόκειται εις τά μάτων διά τών Περσικών σιδηρο
Ηνωμένα "Εθνη, μέσω τών όποιων
δρόμων. Έ'ότν ή Σοβιετική Κυβέοπρέπει νά σσντελεσθή ή οικονομική
νησις κατέβαλε έπισης τούς 12 τόνάνάπτυξις τού κόσμου, ν’ άντιληνους χρυσού πού όφείλει άπό έμπα
φθοΰν καί άξισποιήσουν τήν ’Αμε ρεύματα καί ύπηρεσίας παρασχερικανικήν προσφοράν καί μετριά θείσας κατά τά πολεμικά έτη, οί
σουν τοιουτοτρόπως τήν Αγωνίαν Πέρσαι θα μπορούσαν νά έχουν
τής πείνης, δυστυχίας καί Απελπι
νέα κεφάλαια διά τάς σημερινάς
σίας τού Ανθρωπίνου γένους.
των άνάγκας καί νά λησμονήσουν
Α. ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ
τάς πικρίας τής χθές.

Κάθε σκεπτάμενος Πέρσης βλέπων τήν Επικίνδυνον οικονομικήν
κατάστασιν τής χώρας θά Εδέχετο
αυτήν τήν άποψιν. Τά οικονομικά
τής χώρας, παρουσιάζουν έλλειμμα
τό όποιον όφείλεται κυρίως εις τή,ν
αΰξησιν τών στρκχτιωτικών έξόδων.
Τά αποθέματα είναι μικρά. Τό έξαγωγικόν έμπόριον (άψαιρουμένου
τού εμπορίου τής Εταιρίας πετρε
λαίων) έχει μειωθή σταθερώς από
τό 1946 — 47.
■Οί βιομήχανοι, έμποροι καί χω
ρικοί, είναι δυσηρεστημένου Ό έργοστασιάρχης, κατά τόν πόλεμον
καί Εντεύθεν, Επολούσε δλα δσα
μπορούσε νά παραγάγη χωρίς νά
συλλογίζεται τό κόστος. Σήμερον
βρίσκει δτι αί τιμαί του είναι πολύ
μεγαλύτεροι τώ,ν συναγωνιζομένων
τά είδη τών είσαγομένων έμπο ρευ
μάτων, κλείει τά Εργοστάσιά του
καί δέν πληρώνει, τούς έργάτας.
Οί έμποροι είναι άγανακτησμένοι
μέ τήν Τράπεζαν Μέλλι, ή όποια
περιώρισε τάς πιστώσεις πρός τάς
Αγοράς μέ τόν σκοπόν νά έχη πε
ρισσότερα νά δανείση διά τό' έπταε
τές σχέδιον. Οί χωρικοί κυιρίως εις
τόν Βορρδν, αισθάνονται άκάμη
τά άποτελέρματα τού κακού χειμώ
νος 1948—49 εις Άτζερμπαϊτζάν
καί τάς Αλλεπαλλήλους ξηρασίας
είς Κολαζέν. Ή κακή διαχείρισις
καί διανομή συνετέλεσεν έπιίσης εις
τήν δυστυχίαν των.
Ή κατάσταισς είναι τοιαΰτη ώ
στε ή Σοβιετική προπαγάνδα όργιάζει. Υπάρχει σημαντική αϋξησις
τής ποσότητος τών φυλλαδίων καί
έφημερίδων πού διανέμει τό ύπό
Ρωσσικόν έλεγχον κόμμα «Τσΰντε:
(«Λαός»). Πρός τό παρόν δέν έχει
Ακόμη, πολλά μέλη, ούτε είς ποιό
τητα, ούτε είς ποσότητα, διότι έ
χασε τούς περισσοτέρους σπουδαί
ους οπαδούς του δτε οί Ρώσσοι
παρενέβησαν πέραν τού δέοντως
πρώτον είς τό ζήτημα τής 'Ομο
σπονδιακής Αυτονομίας τού Άτζερ
ιμπάίτζάν καί δεύτερον έπί τοΰ ζη
τήματος περί έκχωρήσεως πετρε
λαίων είς τήν Βόρειον Περσίαν.
Έν τούτοις έκέρδισεν ώς δύναμις
κυρίως ένεκα τής καθυστερήσεως
τής παροχής στερλινών διά τό έ-

πταετές Σχέδιον.
"Οθεν Απομένει είς τήν νέαν κυβέρνησιν νά ζητήση καί νά έξεύρη
ταχέως τά χρήματα διά τό σχέδιον
προ κειμένου νά έμποδίση αύτήυ
τήν έξιέλιξιν. Ή Τράπεζα Μέλλι εί
ναι διατεθειμένη να δανείση, μπο
ρεί δμως νά παράσχη μόνον έλάχι
στον μέρος τών συνολικών δαπα
νών — δηλ. 21.000 έκατομ. ριάλς
(650 έκατομ. δσλ.) κατά τά έπτά
προσεχή Ετη. Ή πίθανωτέρα πηγή
πρός τή,ν όποιαν θά στ,ραφή είναι
ή ’Αγγλοιρανική ‘Εταιρία Πετρε
λαίων. Τό παρελθόν θέρος ή έται,ρία, έχουσα ύπι* δψιν της τό Επτα
ετές Σχέδιον καθώς καί τά μεγά
λα κέρδη πού θά απέδιδε, έκαμε
είς τήν Περσικήν Κυβέρνησιν μίαν
νέαν πρότασιν — έπρότεινεν αϋξησιν τών δικαιωμάτων, καταβολήν
μέγάλυτέρου φάρου κατά τάννον
έξωρυοισομένου πετρελαίου καί έτησίαν καταβολήν,’ έν άντιθέσει
πρός τήν πλη,ρωμήν έφ’ άπαξ πο
σού κατά τό τέλος τής λήξεως τής
συμβάσεως άπό τοΰ μεριδίου τής
Περσίας έκ τής έτησίας κατανομής
γενικών άποθεματικών κεφαλαίων.
Τήψ προσφοράν αύτήρ/ άπέρριψεν ή
π(Χ>ηγσυμένη Βουλή, έν μέρει διότι
δέν δέχεται δτι αί ξέναι εκχωρή
σεις Αποτελούν κεφάλοΗ,ον, αλλά
κυρίως διότι κανείς δέν έμερίμνησε
νά διαφήμισή καταλλήλως τήν νέ
αν αύτήν προσφοράν είς τόν Περ
σικόν λαόν. Ή προσφορά, ή οποία
άπερρίφθη, — ή όποια δμίος ’ισχύει
άκάμη διά τήν νέαν Βουλήν — συνεπήγετο αΟξησιν τών καταβαλλομένων δικαιωμάτων άπό 4 σε λ. είς
6 σελ. τόν τάννον, μικράν αυξησιν
τής φορολογίας καί καταβολή έξησφαλισμένου έλαχίστου Ετησίου ,πο
σού είς τήν Περσίαν έναντι τού με
ριδίου της έκ τών μερισμάτων καί
τών άποθβματικών της κεφαλαίων.
Τό ιέξασφαλιζόμενον ποσάν ή το 4.
000.000 λιρ., δθεν ό έπί τη βάσει
της παραγωγής τοΰ 1948 καί 1949
υπολογισμός δείχνει δτι ,ή παλαιά
τιμή, ή όποια έχει ήδη καταβληθη
— καί ή νέα, ή όποια Ακόμη απο
τελεί προσφοράν — έχουν ώς Ακο
λούθως, Αφού έχει ληφθή όπ’ δψιν
ή ϋποτίμησις τής στερλίνας;

■Παραγωγή
Παλαιόν ποσοστόν
Νέον ποσοστόν

19
23.4 έλάχιστον δριον μετρ, τόννων
9.1 έκατομ. λιρών
18.6 έκατομ. λιρών

Παραγωγή
Παλαιόν ποσοστόν
Νέον ποσοστόν

19
25.4
13.4
22.0

θά Επρεπε νά προστεθη δτι ό Α
ριθμός διά τό 1949 μέ τάς νέας τι
μάς πιθανώς θά ύπερβληθή, έφ' δ
σον ύπολογΐζεται έπί τού γνωστού
Αριθμού (18 έκατομ. λιρ. άπό δι
καιώματα καί φορολ.) σύν τόν έλάχιστον αριθμόν (4.000.000 λιο.)
διά μερίσματα καί άποθεμαπνκά.
Ό τελικός Αριθμός διά τόν τελευταΐον αν κρίνωμεν έκ τής πείρας
τού 1948, είναι πιθανόν έπίσης νά
ΰπερβάλη τό έλάχιστον.
Είναι φανερόν έξ αύτών τών άριβμών, δτι τό Περσικόν θησαυρο-

19
έλάχιστον δριον μετρ, τόννων
έκατομ. λιρών
έκατρμ. λιρών
φυλάκιον θά κερδίση άπό τά καθυστερούμενα, τά όποια συμποσούνται περίπου είς 20 έκατομ. λίρες
διά τό 1948 καί 1949, διά νά μή
άναφέρωμεν τήν αΟξησιν τού είσοδή.ματος διά τά μελλοντικά έτη.
"Απαξ καί έξευρεθοΰν τά χρήμα
τα, έξ αύτής ή άλλης διεθνούς πη
γής, μπορεί ν' άρχίση ή άνάπτυξις
καί ή μεταρρύθμισις. Συμφώνως
πρός τό Αρχικόν σχέδιον, δπως
τούτο ένεκμίθη ύπό τών συμβούλων
τής Αμερικανικής Κυβερνήσεων
28% τοΰ συνόλου θά προωρίζετο

|
ί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

j

ΑΝΕΡΓΙΑ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΟΝ - ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Λ.Π.

\

ΜΕΓ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
Πρό τριετίας ή Μεγάλη Βρεταννία
χατήρτισε πενταετές σχεδίαν γεωργι
κής άναπτύξεως, τού όποιου ο! Αντι
κειμενικοί σκοποί Επρεπε νά επιτευ
χθούν έντός πέντε ετών. "Ηδη έπετ εύχθη σημαντική πρόοδος καθ’ δλην τήν
χώραν. *0 υπουργός τής Γεωργίας κ.
Ρόμπερτ Μοΰρ Εκαμε τελευταίως μίαν
άνασκόπησιν τής καταστάσεως, εις τήν
όποιαν άνέφερε πόσον σημαντική είναι
ή συμβολή τής Βορείου 'Ιρλανδίας.
*0 Βρεταννός υπουργός άνέφερεν
εις τήν Ιρλανδικήν Βουλήν ότι κατά
τό παρελθόν Ετος ή παραγωγή χοιρι
νού κρέατος ηΰξήθη κατά 98 %. Οί
αντικειμενικοί σκοποί δσον άφορά τήν
παραγωγή(ν γάλακτος καί αυγών Ε
χουν δχι μόνον έπιτευχθή άλλα καί
ΰπερβληθή. Κατά τούς 12 τελευταί
ους μήνας ή πώλησις γάλακτος έδιπλασιάσθη. Πρό δέκα έτών έπωλούντο 60 Εκατομμύρια αυγών, σήμερον αί
πωλήσεις υπολογίζονται εις 106 ε
κατομμύρια περίπου.

διά τήν υγείαν, 25% διά τήν γεωρ
γίαν . (περιλαμβανόμενων καί Αρ
δευτικών Εργων) 23% διά τή,ν κα
τασκευήν όδών καί τοϋ σιδηρο
δρόμου, 14% διά τά Ανθρακωρυ
χεία καί τήν βιομηχανίαν καί 10%
διά τήν έκτέλεσιν μικρότερων προ
γραμμάτων άναπτύξεως. Τά γεγο
νότα υμως. των τελευταίων μηνών,
δείχνουν ότι ύπάρχουν ώρισμέναι
Αντιρρήσεις σχετικώς μέ αύτός τάς
προτάσεις. Ιδιαιτέρως έσημειώθη
διαφωνία σχετικώς μέ τό άν τό
σχέδιον θά Επρεπε νά άναλάδη υ
ποχρεώσεις Εναντι τής Τραπέζης
Βιομηχανίας καί ’Ορυχείων. Οί όργανωταί κατόπιν σημαντικών Επι
κρίσεων έδέχθησαν νά άναλάδουν
αύτάς τάς όποχ,ρεώσεις. Τό Αποτέ
λεσμα είναι δτι μέ τά πρώτα δά
νεια διατίθενται μόνον 5% διά τή,ν
γεωργίαν. Τά μεγαλύτερα ποσά
διατίθενται εις άμεσα θεαματικό
τερα Εργα δη λ. τή ν έπέκτασιν τών
σιδηροδρομικών γραμμών μέχρι
Ταμπρίζ καί ιΜέσοντ καί τήν χρηματοδότησιν τής Τραπέζης Βιομη
χανίας καί ’Ορυχείων, νά ,σωθή ή
Περσική Βιομηχανία άπό τό κακό
τών νομοσχεδίων μεγάλων ήμερο -

’Ελπίζεται δτι ή συνολική άξια τών
γεωργικών προϊόντων τών 12 τελευ
ταίων μηνών θά ψθάση τά 66 Εκατομ
μύρια λιρών. Πρό ένός Ετους τό πο
σών αυτό άνήρχετο εις 59 Εκατομμύ
ρια.
Εις τό Βρεταννικόν σχέδιον διά τήν
αΰξησιν τής παραγωγής ή Β, Ιρλαν
δία συνεισέφερεν 13 V4 έκοτ. γαλλονίων γάλακτος έπί πλέον, 8.000 τόννους βοΐου κρέατος, 70 έπί πλέον Ε
κατομμύρια αυγών και 36.000 τόννους
χοιρινού κρέατος έτησίως.
— ‘Η βιομηχανική παραγωγή τής
Βρεταννίας έσημείωσε κατά τον πα
ρελθόντα Φεβρουάριον ρεκόρ, μέ μίαν
αΰξησιν κατά 40 % υπέρ τά προπο
λεμικόν Επίπεδον (1938).
Αί επίσημοι στατιστικοί, δίδουν
δείκτην διά τον μήνα Φεβρουάριον
142. Ό άριθμός αυτός άποτελεί νέαν κορυφήν εις τήν καμπύλην, ή όποια
διαρκώς άνέρχεται άφ’ ής έποχής ήρχισεν ή μετατροπή τής βρεταννικής
βιομηχανίας άπό πολεμικής εις είρη-

νικήν. "Ο δείκτης, άπό 100 κατά τά
1946 άνήλθεν είς 108 τά 1947, είς
121 τό 1948, καί είς 127 τό 1949.
Ο Φεβρουάριος παρουσιάζει άνοδον
κοττά 10 % ύπέρ τό Επίπεδον
τού
1949, τό όποιον ήδη ϋπερέβαινε κατά
6,5 % τό τοϋ 1948. "Οπως φαίνεται
δοτό τήν οικονομικήν έπιθεώρησιν τοΰ
1950, σχεδόν όλόκληρον τό 6,5 %
ώφείλετο είς την αΰξησιν τής παρα
γωγικότητας έκαστου έργάτου. Έφ’

δσον ή έργατική δύναμις τής Μ. Βρε
ταννίας παραμένει περίπου ή αύτή,
ώς καί κατά τό παρελθόν Ετος,
ή
αΰξησις τοΰ 10 % θά πρέπει νά άποδοθή είς τήν αΰξησιν τής κοττ’ άτομον παραγωγικότητας. Ή σημαντι
κή αύτή αΰξησις όφείλεται είς διαφό
ρους παράγοντας, εΐς έκ τών όποιων
είναι ή εισροή πρώτων ύλών (κυρίως
τής βιομηχανίας χάλυβος) καί ή προ•ονσα βιομηχανοποίησις. Ό κυριώτε-

Αί προσπάθειαι άνασυγκροτήσεως

ΑΠΟΚΤΩΜΕΝ ΕΙΔΙΚΑ ΨΥΓΕΙΑ
ΑΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
Αύο χαρακτηριστικοί ένέργειαι

μισθίων καί μικρός παραγω|γικότη,τος.
Αί διαφωνίαι αύταί μπορεί νά Ε
πιλυθούν θά χρειασθη όμως τερά
στια προσπάθεια έ'κ μέρους τών
άργανωτών καί τοϋ Υπουργικοί)
Συμβουλίου, θά πρέπει νά κρατή
σουν σταθερόν στάσιν Απέναντι τών
φίλων των βιομηχάνων, δεδομένου
δτι ή κακή διαχείρισις τών βιομη
χανικών ζητημάτων είναι συνεχές
Εμπόδιον εις τήν χρηματσδότησιν
τοΰ Επταετούς Σχεδίου, θά άπαιτηθή μεγάλη δύναμις χαρακτήρος
διά νά περικόψουν τάς δαπάνας άστικών καί ένδοαστικών προγραμ
μάτων, τοΰ είδους του όποιου προ
τιμούν οί πολιτικοί .διότι Εχουν ά
μεσα Αποτελέσματα ταχέως άντιλη
πτΑ Από τούς ψηφοφόρους καί κα
τευθύνουν τήν προσοχήν είς τό βρα
δύ, Αλλά βασικόν Εργρν τής άποκσπαστάσεως τής υγείας καί γε
ωργίας. ΈΑν γίνουν αύτά, μία χώ
ρα ή όποια είναι κατά τά ,90% της
γεωργική μπορεί νά Αποφυγή τήν
δυστυχίαν διά μίαν δεκαετίαν, &έν
μπορεί δμως νά έλπίζη δτι θά ευ
τυχή ση ή δτι θά διατηρήση πράγματικήν Ανεξαρτησίαν.

Ή νεοσύστατος «έταιρία Ψυγείων
τών Αΰγοπωλών Πειραιώς» είναι τό
αποτέλεσμα τής πρωτοβουλίας καί
τής σοφής σκέψεως τών εισαγωγέων
αυγών, δπως έξασψαλίσονν διά τον
λαόν φθηνά αυγά καθ’ ολον τό Ετος,
έν πλήρει έπαρκείςι πρός τάς κατανα
λωτικάς άνάγκας. Οί συμπαθείς αυ
τοί βιοπαλαισταϊ ίδρυσαν την Εταιρί
αν μέ κεφάλαια 500 έκατομ. δραχμών
συλλεγέντα έκ τών Ενόντων, προς τον
σκοπόν νά δημιουργήσουν
μονίμους
Εγκαταστάσεις ψυγείων είδικώς διά
τήν διατήρησιν τών αυγών, είς τρόπον
ώστε έφεξής νά προλσμβάνωνται αί
τόσον Επιζήμιοι κατσστροφαί μεγά
λων ποσοτήτων αύγών.
Τό κέρδος
αυτό δέν θά είναι μόνον έπ’ ώφελείψ
τών εισαγωγέων, άλλα καί υπέρ τού
κοινού, είς τά βαλάντια τοΰ όποιου
Επιπίπτει ή έκάστοτε ζημία άπό τάς
φθοράς και άλλοιώσεις. Συγχρόνως θά
ώφεληθή καί τό Δημόσιον άπό την έΕοικονόμησιν Ικανών ποσοτήτωνσυναλλάγμοπος.
Οί Ενδιαφερόμενοι διά τήν νέαν
έταιρίαν τονίζουν, δτι τό φθηνά αυγό
διά τόν λαόν δέν θά έπιτευχθή μόνον
άπό τήν πρόληψιν τών ζημιών άπό τάς

ήδη σημειουμένας φθοράς, άλλά καί
άπό τήν έξασφάλισιν τής άγοράς με
γάλων ποσοτήτων αυγών είς εΰθηνάς
τιμάς κατά τήν έποχήν τής όοτοκίας. ’Από τοΰ τέλους Μαρτ'ου μέχρι
τών Αρχών τοΰ Αΰγούστου,
έποχήν
δηλαδή πληθωρικής ώοτοκίας, τά αύγά είναι ποομφθηνα είς τό Εξωτερικόν,
αί δέ έκεΐθεν είσαγωγαί δέν στοιχί
ζουν πολύ. Κατά τήν έποχήν αΰτήν
τό αυγό πωλείται καί είς τήν Ελλά
δα είς χαμηλήν τιμήν.
Μετά τήν πάροδον δμως τής έποχής
τούτης σημειώνεται κατά κανόνα μία
άνατίμησις είς τό Εξωτερικόν,
μέ
Αντίκτυπον εΐς τάς είσαγωγάς μας.
Είναι αύται άκριβώτεραι, τό Κράτος
διαθέτει δι’ αύτάς μεγαλύτερα ποσά
συναλλάγματος, ένφ καί ό λαός πλη
ρώνει τό αυγό εΐς ΰψηλοτέραν τιμήν.
’ Εσκεφθησαν λοιπόν οί εισαγωγείς νά
ένεργοΰν τάς προμήθειας αύγών είς
μεγάλος ποσότητας κατά την Εποχήν
τής ωοτοκίας, ώστε νά καλύπτουν μέ
χαμηλάς τιμάς τάς άνάγκας τής καταναλώσεως δι’ όλόκληρον τό Ετος.
Ρητή δμως προΰπόθεσις διά τήν
Επιτυχίαν τής προσπάθειας
ταύτης
είναι ή έξασφάλισις τής μή άλλοιώ-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΑΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8.1949) Δρχ. 1.323.376.350.582
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ρος δμως ίξ δλων, είναι ή αΰξησις
τής άποδοτικότητος τών Εργατών διά
τής αΰθήσεως τών ώρών Εργασίας καί
διά τής καταβολής μεγαλύτερος προ
σπάθειας.
— Ό Σέρ Βίνσεντ Τιοΰσον, γεν.
γραμματεΰς τής Συνελεύσεως τών
Εργατικών Συνδικάτων καθώρισεν Ε
σχάτως τήν θέσιν τών Εργατών έναν
τι τοΰ Προγράμματος
Ευρωπαϊκής
Άνορθώσεως.

ΕΝ
ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.011)
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΕΝ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΙΓΥΠΤΟ:

ΚΑΙ ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I’Ancienne Bourse 4)
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έκτελοϋνται δλαι οί Τραπεζικοί έργασίαι υπό τούς μάλλον συμφέροντος ορούς

σεως τών αύγών. Καί προς τον σκο
πόν αυτόν συνεστήθη ή Εταιρία διά
τήν άνέγερσιν ειδικού κτιρίου
μέ
συγχρονισμένος καί ΰποδειγματικάς
εγκαταστάσεις ψυγείων διά τά ανγά.
"Ηδη παρηγγέλθησαν είς τάς ’Ηνωμέ
νας Πολιτείας τά ειδικά ψυκτικά μη
χανήματα άξίας 400 έκατοίμ. δραχμών
διά δέ τήν άνέγερσιν τοΰ κτιρίου τών
Ψηγείων προεκρίθη Ενα εύρΰ οίκόπεδον τής όδοΰ ’Αθηνών — Πειραιώς,
παρά τά Σψαγεϊα. Τό κτίριον
θά
στοιχίση περί το Ενα δισεκατομμύριον δραχμών, έπειδή δέ οί ένδιαψερόμε
νοι αύγοπώλαι τοΰ Πειραιώς δέν Ε
χουν τόσον εύρεΐαν οικονομικήν έπιφά
νειαν, άπετάνθησαν άρμοδίως διά τήν
παροχήν δανείου άπό τό σχέδιον
Μάρσαλ.
Τά νέοο ψυγεία θά διαθέτουν χώ
ρον διά τήν συντήρησιν 8.000.000
αύγών. Έτονίζετο σχετικώς, δτι είς
τήν Δανίαν, τήν ’Ολλανδίαν καί Αλ
λαχού, χάρις είς τήν ϋπαρξιν άρτιων
Ψυγείων διατηρούνται έπί όλοκλήρους μήνας τεράστιοι ποσότητες αύ
γών, έν άντιθέσει πρός τήν Τουρκίαν
καί άλλας χώρας τής ’Ανατολής, αϊτινες Εχουν μεγάλην
πτηνοτροφίαν
καί δπου δμως — ελλείψει ψυκτικών
έγκαταστάσεων — τεράστιοι πράγμα
τι ποσότητες αύγών Αλλοιώνονται κά
θε χρόνο καί καταστρέψονται. Διά
τής έγκαταστάσεως καί λειτουργίας
τών νέων Ψυγείων προβλέπεται Θετι
κός άπό τούς Ενδιαφερομένους, δτι
Θά έξασφαλισθή ή είς αυγά Επάρκεια
μας καθ’ ολον το Ετος καί εΐς τιμάς
χαμηλάς. Άνεφέρετο σχετικώς,
δτι
σήμερον καταοπρέφομεν Εκατοντάδας
δλας χιλιάδων αύγών έτησίως, διότι
ακριβώς δέν διαθέτομεν τά τεχνικά
μέσα τής συντηρήσεώς των.
ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ — ΨΥΓΕΙΑ
ΔΙΑ ΤΑ ΨΑΡΙΑ
Παραλληλως πρός τήν
άπόφσσιντών αΰγοπωλών τοΰ Πειραιώς διά τήν
έγκατάστασιν ψυγείων διατηρήσεως
τών αυγών, καταβάλλει καί ή ΆγροτικήΤραπεζα συντόνους προσπαθείαςδιά
τήν συντήρησιν τών Αλιευμάτων και
τήν είς άρίστην κατάστασιν διοχέτεν
σιν αΰτών εΐς τήν άγοράν. Ή άπόφα
σιϊ τήζ ’Αγροτικής Τραπέζης είναι
έντελώς άσχετος πρός τήν
Ετεραν
κρατικήν Ενέργειαν τής έγκαταστάσεως εις Πειραιά — βάσει πιστώσεων

ΤΑ ΚΥΡίΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

l
τήν Μοζαμβίκην μέ ένα πλήρες φορτίον βαμβακοσπόρου καί ή διαβιβασθεΐσα εις τό Βέλγιον παραγγελία
10.000 τόννων λιπασμάτων. Διά τήν
μεταφοράν των έναυλώθη ήδη τό γαλ
λικόν άτμόπλοιον «Φρανσουά Λουί
Ντρέ ύφους». Διεβιβάσθησαν
έπίσης
καί ίκαναί παραγγελίαι γαιανθράκων
εις τήν Δυτικήν Γερμανίαν καί πέντε
μεγάλα σκάφη έναυλώθησαν μέχρι τής
στιγμής έκ Ρόττερνταμ ή Άμβέρσης
διά τήν μεταφοράν 40.000 τόννων είς
Πειραιά, Πάτρας, Βόλον και Θεσσα
λονίκην. Διά τήν μεταφοράν τών λι
πασμάτων έπληρώθη ναύλος 31)6 φίο
(συμπεριλαμβανομένης καί τής προσεγγίσεως εις λιμένας τής Κρήτης),
τού σχεδίου Μάρσαλ—ειδικής Ιχθυό διά δέ τήν μεταφοράν τών γαιανθρά
σκαλας εις τό Περίπτερον τού Προλι- κων έπληρώθησαν 27)— έως 28)6, άναλόγως μεγέθους πλοίου ημερομηνί
μένος διά τήν έκφόρτωσιν τών ψαρι
ας φορτώσεως καί λιμένων παραδόσεών. Είρήσθω έν παρόδφ, δτι ή ρη
θεϊσα "Ιχθυόσκαλα θά διαθέτη άποβά- ωζ των Φ°Ρτ,ων·
θρας διά τήν πλεύρισιν τών άλιευτι"Αναλυτικώτερον κατ’ εί’δη έμποοευκών, ψυγεία διά τήν έναπόθεσιν τών μάτων ή άγορά ένεφάνισε κατά τό ύάλιευμάτων, αίθουσαν συναλλαγών, πό άνασκόπησιν δεκαπενθήμερον τήν
κάτωθι εικόνα:
λουτρά διά τούς άλιεϊς κλπ.

Περίοδον στασιμότητας καί άπραξίας διέρχεται άπό τίνος ή έμποραγορα ταΰ Πειραιώς. "Οφείλεται τούτο εις
την θερινήν περίοδον κυρίως, κατά τήν
όποιαν ό ρυθμός τών συναλλαγών χα
λαρώνεται αίσθητώς, άλλα καί εις τόν
Αντίκτυπον πού είχεν εις τήν άγοράν
ή κάπως άπότομος διακύμανσίς τής
λίρας εις τό Χρηματιστήριον. Τό ένδιαφέρον τής άγοράς δέν έστράφη ι
διαιτέρως πρός ώρισμένα έμπορεύματα, αν καί ο! καφέδες, αι ζαχάρεις
καί τά ρύζια εΐχον έφελκύσει τήν προ
σοχήν τών άομοδίων έμπορικών κύ
κλων. "Αξιοσημείωτος ΰπήρξεν ή άφιξις τού φορτηγού «Μάρπησσα» άπό

Ή "Αγροτική Τράπεζα, μετά τήν
παρ’ αύτής ένίσχυσιν διά δανείων
τής αλιευτικής βιομηχανίας, διεπίστω
σεν, δτι ό άλιευτικός στόλος τής χώ
ρας ηΰξήθη εις Ικανοποιητικόν βαθ
μόν, μέ άποτέλεσμα τήν Εξασφάλισιν
καθημερινώς επαρκούς
αλιεύματος.
Συμβαίνει πολλάκις
νά άλιευωνται
τόσαι ποσότητες ψαριών, ώστε —
παρά τήν ραγδαίαν ΰποτίμησίν των
νά μη είναι δυνατή ή άπορρόφησίς των
άπό τήν κατανάλωσιν. Ίκαναί ποσό
τητες ψαριών παρίσταται άνάγκη νά
ριφθούν τήν έπομένην είς τήν θάλασ
σαν. Θά προελαμβάνετο ή άλλοίωσις
καί ή μοιραία καταστροφή των αν
ύπήρχον άρτια μεταφορικά μέσα πρός

(

ΖΑΧΑΡΕΙΣ: Ήνοίχθησαν αί σχετι
καί πιστώσεις διά τήν πραγματοποίη
σιν τής φορτώσεως 30.000 τόννων τής
τελευταίας
μειοδοσίας.
Ναυλώσεις
σκαφών διά τήν μεταφοράν τής πο
σότητας τούτης δέν έγνώσθησαν εΐοέτι. Τήν φόρτωσιν διεκδικούν πάντως
έλληνικά τινα σκάφη, δέν είναι όμως
βέβαιον κατά πόσον θά τήν έξασφαλίσουν.

j

διοχέτευσιν φρέσκων τών ψαριών είς
τά καταναλωτικά κέντρα τής ένδοχώρας.
Συμψίφνως πρός άνακσίνωσιν τού
Κεντρικού Καταστήματος τής "Αγρό
τικής Τραπέζης πρός τό έν Πειραιεϊ
‘Υποκατάστημά της, ή διοίκησις πρθήλθεν είς τήν άπόφασιν νά χορήγησή
σεβαστά δάνεια διά τήν προμήθειαν
συγχρονισμένων αυτοκινήτων — ψυ
γείων, ατινα θά μεταφέρουν φρέσκον
τό αλίευμα είς τά μεγάλα έπαρχιακά
κέντρα τής ένδοχώρας. Τοιουτοτρόπως
θά αύξηθή ή έπιφότνεια τοποθετήσεως
τών αλιευτικών μας προϊόντων.
Είς
τήν άνακοίνωσίν της πρός τό Ύποκα
τάστημα Πειραιώς ή ’Αγροτική Τρά
πεζα τονίζει ιδιαιτέρως, δτι αί ύποβληθησόμεναι αιτήσεις παροχής δανεί
ων δΓ αυτοκίνητα — ψυγεία θά κριθούν μέ εΰμένειαν καί μέ ευρύτητα.
Μέχρι τής στιγμής ένεκρίθησαν πέν
τε μόνον σχετικοί αιτήσεις — δσαι
δηλαδή καί ύπεβλήθησαν — διά τήν
προμήθειαν ισαρίθμων αυτοκινήτων—
ψυγείων τών τριών τόννων έκαστον,
αμερικανικής κατασκευής καί
άξίας
6 500 έως 7.000 δολλαρίων τό Ενα.
μέ παράδοσιν τσιφ Πειραιά.
Έτονίζετο, δτι ή άπόκτησις μιάς
τριακαντάδος τοιούτων αυτοκινήτων—
ψυγείων θά έλυε τό πρόβλημα τής
διοχετεύσεως νωπού αλιεύματος
είς
τά μεγάλα άστικά κέντρα τής ένδοχώ
ρας έπ’ ωφελείς: τού τε πληθυσμού καί
τής Αλιευτικής μας βιομηχανίας, ή
όποια πραγματοποιεί σήμερον θετικά
πρός τήν άνασυγκρότησίν της βήματα.
Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

δέν διεβιβάσθησαν είς "Ιταλίαν ή τήν
Δανίαν κλπ. Σκανδιναυϊκάς χώρας, έξηκΟλούθησαν δμως τά φθασίματα έκ
προγενεστέρων παραγγελιών.
ΡΥΖΙΑ: Εύρισκόμεθα εις τάς τελευ
ταίας ποσότητας τής έγχωρίου παρα
γωγής, ή όποια έξαντλεϊται. "Η νέα
έσοδεία έγχωρίου άρύζης προβλέπεται
πλουσιωτέρα τής προηγουμένης.
ΑΙ
τιμαί διετηρήθησαν εις χαμηλά σχετικώς έπίπεδα, διότι έκομίσθησαν καί
διετέθησαν εις τήν όητοράν άρκεταί
ποσότητες όρύζης έξ ιδιωτικών άνταλλαγών.
ΟΣΠΡΙΑ: "Έλλειψις ένδιαφέροντος.
Φασόλια καλής ποιότητας προσεφέροντο είς τάς 2.400 δραχ. καί κατωτέρας είς τάς 1.800 δραχ.
ΣΙΤΗΡΑ: Τιμαί άμετάβλητοι. *Η
παλαιά έσοδεία έξαντλεϊται, ένφ τά
πρώτα φθασίματα τής νέας εσοδείας
ήρχισαν. ‘Η άγορά έκδηλώνει μ «γα
λήν συντηρητικότητα είς προμήθειας,
έν άναμονή όριστικής ρυθμίσεως τής

ΚΑΦΕΔΕΣ: Έπραγματοποιήθη νέα
μειδοσία διά τήν προμήθειαν 500 είσέτι τόννων καφέδων Βραζιλίας, άλλά
τά άποτελέσματα τών δοθεισών προσΦ=>Ρ"ν δέν άνεκοινώθησαν άκόμη. Έν
^ μεταξύ έκομίσθησαν 520 τ. καφέ
Ρίου έκ τής πρώτης παραγγελίας, κα
θώς έπίσης καί 115 τ. καφέδων άφρικανικών. "Η οϋτω προκύψασα έπάρκεια,
«I πραγματοποιηθεΐσαι Αποδεσμεύσεις
τών είς τά Τελωνεία ποσοτήτων καί
ή παροχή Ελευθερίας είς τό έμπόριον
τού καφέ διά τάς είσαγομένες ποσό
τητας, βάσει τραβηκτικών δικαιωμά
των, συνετέλεσαν είς τήν ύποτιμησι*
τού καφέ διά τας είσαγομένας ποσό-

έναντι τού σίτου κρατικής πολιτικής. έγένετο καί σχέψις διά νέας παραγ*
’Εν τώ μεταξύ ό όγκος τής νέας έσο- γελίας.
δείας είναι λίαν Ικανοποιητικός, μο
Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ: Ή πρό τριμήνου
λονότι δέν έφθασε τά άνώτατα προ άργούσα έλληνική χωρητικότης, ήτις
πολεμικά δρια,
ατινα έξησφάλνσαν, είχε φθάσει — όμοΰ μετά τών παναμα
περίπου, τήν αΰτάρκειαν τής χώοας. ϊκών πλοίων — τούς 620.000 τόννους
Βάσιμοι υπολογισμοί άναβιβάζουν τήν έμειώθη ήδη είς 350.000 τ. γκρός.
νέαν έσοδείαν κυμαινομένην
μεταξύ Προήλθε τούτο άπό τήν ζωηρστέραν
770 — 800 χιλ. τόννων διά τόν σί κυκλοφορίαν διαταγών είς τά διεθνή
τον, γύρω τών 220 χιλ, τόννων διά κέντρα φορτώσεων. Πάντως, αί τιμαί
τόν άραβόσιτον καί 115 — 125.000 τών ναύλων διετηρήθησαν παρ" έλπιδα
χαλαροί, λόγψ τής πληθωρικής διά
τ. διά τήν βρώμην.
ΕΛΑΙΑ: "Απόλυτος έπάρκεια μέ τι τήν έξασφάλισιν μιάς φορτώσεως προ
σφοράς άναυλώτων σκαφών. Μέχρις όμάς σταθεράς είς τά πάγια άπό τρι
του έπανέλθη ένας ρυθμός Ισορροπίας
μήνου έπίπεδα.
μεταξύ προσφοράς καί ζητήσεως πλοϊ
ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: "Έλλειψις ένδια ων, θά παρέλθουν άρκεταί είσέτι Ε
φέροντος, λόγω τής έποχής.
βδομάδες. "Αγγέλλεται, δτι ό έν ΚοΜΠΑΧΑΡΙΚΑ: Π αρετή ρ ήθη
έλα- ρέςι πόλεμος έπέδρασεν άνατιμητικώς
φρά ύποχώρησις τών τιμών Si’ δλα τά είς τούς ναύλους διά τόν τομέα τής
ε’ίδη καί κυρίως διά τό μαύρο πιπέ "Απω "Ανατολής δεδομένου δτι οι πε·
ρι, τά γαρύφαλλα καί τήν κανέλλαν. σισσότεροι τών έφοπλιστών δείκνυνται
Νέα φθασίματα δέν έσημειώθησαν, λό διατακτικοί διά τήν άνάληψιν ταξιγω δέ τών άφθονων αποθεμάτων δέν δίων είς Επικίνδυνα ϋδατα.

Η ΑΗΑΣΚΟΠΗΓΙΣ ΤΟ» ΠΟΛΙΤΙΚΟ» ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Ν0Τ0Ν
15 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τό κυβερνητικόν συμ γέλλει δτι ή τιμή τού σίτου θά καβούλιον τονίζει δτι ή Κυβέρνησις θά θορισθή είς 3.000 δραχμάς διά τά
προχωρήση σταθερώς πρός τήν ρύθμι- χρέη καί 2.400 άπεριορίστως.
σιν τών μεγάλων προβλημάτων τής
21 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ό κ. Σ. Βενιζέλος
χώρας. ‘Ο Πρωθυπουργός κ. Πλαστή- διαΨεύδει δτι έθεσε ζήτημα μεταβο
ρας έπέστρεψε έκ Παρισίων.
λής τής Κυβερνήσεως διά τήν συμμε
16 ΙΟΥΝΙΟΥ: *0 Βασιλεύς Εκφρά τοχήν του είς αυτήν. "Αποκρούεται πρό
ζει είς τόν κ, Πλαστήραν τήν Απόλυ τασις συναντήσεως τών Τρούμαν καί
τον ίκανοποίησίν του διά τήν λήξιν Σάλιν είς Λονδϊνον. Καταργεϊται τό
τής κυβερνητικής άβεβαιότητος. Ή Μ. δελτίον άρτου.
Βρεταννία δέχεται δπως μετάσχη τών
22 ΙΟΥΝΙΟΥ: ‘Ο κ. Γ. Παπανδρέσυζητήσεων διά τό σχέδιον Σουμάν.
ου άπαντά είς τάς Επικρίσεις
διά
17 ΙΟΥΝΙΟΥ: ‘Ο υπουργός τών τήν συγκέντρωσιν τού σίτου.
Οικονομικών είσηγεϊται είς τήν Βου
23 ΙΟΥΝΙΟΥ: ‘Η διακομματική Ε
λήν τόν προϋπολογισμόν τής χρήσεως
πιτροπή τής Βουλής προτείνει λύσιν
1950—51.
19 ΙΟΥΝΙΟΥ:Ή κυβέρνησις είνε άπο τού καπνικού. ‘Ο κ. Πλαστήρας Εκφω
φασισμένη νά Αντιμετώπιση τό ζήτη νεί λόγον είς τό έν Λαρίση συνελθόν
σα τής άποζημιώσεως τών μικροκατα- Συνέδριον Άνασυγκροτήσεως.
θετών.
24 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ή Κυβέρνησις δια20 ΙΟΥΝΙΟΥ: Ή Κυβέρνησις άναγ
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ΒΑΚΆΛΑΟΣ: Τά υπάρχοντα άκό
(Συνέχεια έκ τής 3ης σελίδος)
|
μη είς τά ψυγεία Πειραιώς καί Πα- 2) NATIONAL PROVINCIAL
τρών αδιάθετα όπτοθέματα βακαλάου, BANK LTD. 3)
LLOYDS
υπολογιζόμενα είς 3.250 τόννους, κρί BANK LTD. 4)
WESTMIN
νανται επαρκή διά τήν μέχρι τού προ STER BANK LTD- 5) BAR
σεχούς "Οκτωβρίου περίοδον, δεδομέ CLAYS BANK LTDΈκάστη τών Τραπεζών τούτων
νου δτι δέν ϋπάρχει τήν έποχήν αυ
έχει
ένα ειδικόν Κατάστημα, είς τό
τήν εϋρεΐα ζήτησίς όατό τήν κατανάλωόποιον συγκεντροΰνται αί έπιταγαί
σιν. Επόμενον είναι, δτι νέαι παραγκαί γίνεται ή ταξινάμησις αύτών
γελίαι δέν διεβιβάσθησαν είς τό Εξω καί διά τοϋ όποιου ένεργοΰνται
τερικόν.

μέσω

τοϋ

BANKERS

CLEA

ΑΛΙΠΑΣΤΑ: Συνεχίζεται ή βάσει RING HOUSE οί συμψηφισμοί.
τής έλληνοπορτογαλικής
συμφωνίας
Αί μή μετέχουσαι τοΰ CLEA
εισαγωγή άλιπάστων διαφόρων ειδών, RING Τ ράπεζαι διακανονίζουσι
είς κυτία καί είς βαρέλια. Νέα φθα τάς διά λ) σμάν άλλων Τραπεζών
σίματα έσημειώθησαν άρκετά κατά τό (πληρώμάς διά τής Αποστολής τών

σχετικών Επιταγών πρός είσπραξιν.

1 δθήμερον, άλλ’ είς μικροποσότητας.
Τελευταία άφιξις ήτο ή πραγματοποι- - Τό Κατάστημα τής LOMBARD
STREET είναι διά τήν WEST
ηθεϊσα τήν παρελθούσαν
Κυριακήν
MINSTER BANK τό GENE
(25 ’Ιουνίου) έκ Λισσαβώνος μέ τό RAL CLEARING OFFICE της.
ύπερωκεάνιον «Νέα Ελλάς».
Είναι δηλαδή τό Κατάστημα εις δ
ΤΥΡΙΑ: Τιμαί χαλαροί δΓ δλα τά
είδη καί τάς ποσότητας τών τυριών
ξενικής προελεύσϊως. Ή χαλαρότης
αύτη όφείλεται είς τήν ϊλλειψιν Αγο
ραστικού ένδιαφέροντος, καθόσον
πρστίμησις τής καταναλώσεως ευνοεί
τά έλληνικά τυριά. Νέαι παραγγελίαι

ψεύδει τά περί διαφωνιών δσον Αφο

«συγκεντροΰνται αί πληρωμαί τής
ίδλης WESTMINSTER BANK
διά λογαριασμόν τών άλλων Τρα
πεζών καί τάνάπαλιν αί πληρωμαί
τών άλλων Τραπεζών διά λ) σμάν
τής
δλης
WESTMINSTER
BANK.
Ή θέσις τοϋ Καταστήμοττος τού-

του είναι έξέχουσα. Είναι τό οίονεί
κεντρικόν Κατάστημα διά τά 'Υπο
καταστήματα τής WESTMIN
STER BANK, καίτοι οί τελικοί
λ)σμοί συγκεντροΰνται είς τόν
CHIEF ACCOUNTANT (Διευ
θυντήν τοΰ Λογιστικού), δστις Ε
δρεύει είς τό LOTHBURY δπου
ή Διοίκησις.
Ή LOMBARD
STREET δέν Ενεργεί Εγγραψάς
διά τά Ύποκοτταστήματα, άλλ’ άπλώς συγκεντρώνει τακτοποιεί καί
ύποδάλλει είς τόν CHIFF AC
COUNTANT τά τελικά άποτελέ
σματα. Είναι τό TRANSIT τών
χρεοπιστώσεων. Ό ρόλος του είναι
διπλούς. Νά πληρώνη τάς άλιλας
Τραπέζας δΓ δσα αύταί Επλήρωσαν διά λογαριασιαόν τής WEST
MINSTER BANK καί τά Υπο
καταστήματα τής
WESTMIN
STER BANK δι’ δσα αύτά έπλήρωσαν διά λ) σμάν τών άλλων Τρα
πεζών, άλλά καί τών άλλων 'Υπο
καταστημάτων τής WESTMIN
STER BANK. Δηλαδή πληρώνει
τούς Εντός καί τούς Εκτός τής
WESTMINSTER BANK. Έχομεν δθεν διά τήν LOMBARD
STREET, IN CLEARING καί
OUT CLEARING περί ών είς
άλλο άρθρον μας.

ρά τήν διοίκησιν τής "Αγροτικής Τρο^·
πέζης.
26 ΙΟΥΝΙΟΥ: "Εκρηξις τού πολέ
μου μεταξύ Βορείου καί Νοτίου Κο
ρέας.
27 ΙΟΥΝΙΟΥ: Τά πολεμικά γεγο
νότα τής Κορέας Εκτραχύνουν τήν κρίσιμον ήδη διεθνή πολιτικήν κατάστασιν.
28 ΙΟΥΝΙΟΥ: Αί Ήνωμ. Πολιτείαι
Εξουσιοδοτούνται όπό τού ΟΗΕ δπως
έπέμβουν είς Κορέαν.

Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΤΟΚΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ|Σ
Μετά πράτασιν τοΰ κ. ύπουργοΰ
Συντονισμού Εγκριθείσης καί ύπά
τής Νομισματικής "Επιτροπής, τό
Υπουργικόν Συμδούλιον έλαδε τήν
κάτωθι άπόφασιν:
«Αί Τράπεζαι δύνανται νά εισ
πράττουν Επί πάσης χορηγήσεως
αύτών, ήτις δέν άποτελεΐ άπλοΰν
δανεισμόν προμήθειαν 4% Ετησίως.
Ή ώς άνω προμήθεια δέον νά λο
γίζεται άποκλειστικώς καί μόνον
διά τό χρονικόν διάστημα, είς τό
όποιον άναψέρεται ή χορήιγησις Α
νεξαρτήτως άν αυτή άναψέρεται
είς χρόνον δραχύτερον ή μακρότερον τών 3 μηνών. Έν ούδεμιςί περιπτώσει αί Τ ράπεζαι δύνανται Επί
χορηγήσεων αύτών νά εισπράττουν
ύπό οίανδήποτε μορφήν (τόκους,
προμήθειας κλπ.) ποσόν Ανώτερον'
τών 16% Ετησίως Εν συνόλω.».

-----· ----ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ
ΕΙΣ ΝΟΤΙΟΝ ΑΦΡΙΚΗΝ
Κατ’ άπόφασιν τής Νοτιοαφρικανικής Κυβερνήσεως διετέθησαν ύττ" αντής 2 Εκατομμύρια λιρών διά τήν διευκόλυνσιν τής εισαγωγής είς τήν χώ
ραν τούτην Εμπορευμάτων έξ έπτά πο
λεμοπαθών χωρών τής Ευρώπης, με
ταξύ τών όποιων και ή Ελλάς.
Καθ’ άς έχομεν πληροφορίας, τό όπουργεΐον "Εθνικής Οικονομίας λόγψ
τών Ισχυουσών απαγορεύσεων εισαγω
γής ειδών δεύτερευούσης οικονομικής
σημασίας, μεταξύ τών όποιων συγκα
ταλέγονται καί τά κυριώτερα έκ τών
προϊόνων μας, έζήτησεν δπως προκειμένου περί Ελλάδος χορηγηθούν είδικαί ποσοστώσεις εισακτέων άδιακρίτως άπαγορεύσεως ή μή εισαγωγής
τούτων.

Άθήναι 15-30 Ιουνίου 1950 ^Ρ^Μ^ΕΐίΙΤΙΚΜ

Τελευταίοι Ειδήσεις

Η ΑΠΟΦΑΣΙΙ
ΧΟΡΑΙ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ ΕΙΣ ΤΚΝ ΕΚ ΒΙΟΜΗΧΑ ΚΟΠΟΙΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΑΑΑΑΟΣ ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΙΝ
TOY KATQTATOY
ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΜΗ ΧΑΣΟΥΝ ΤΑΖ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΡΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΝ
ΩΡΙΧΜΕΝΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑΙ

Ό άρχηγάς τής "Ελληνικής άν- | γον, δτι αδτη πρέπει νά άποτελέση ι
τιιπροσωπίας είς τόν ’Οργανισμόν άγοράν τοποθετή σεως βιομηχανι
•Ευρωπαϊκής Οικονομικής Σύνεργα I κών προϊόντων άλλων Ευρωπαϊκών
σίας έν Παρισίοις κ. Βερδειλης εις χωρών. Ή άποψις προσέθεσεν, δτι
μακράς δηλώσεις του, άπε κάλυψεν ή ‘Ελλάς πρέπει νά παραμείνη βιοδτι ώρισμέναι χώραι, μέλη τοΰ μηχαννκώς άνεξέλικτος χώρα, διό
’Οργανισμού άντιτίθενται εις τά λου δέν έξυπηρετεΐ τά συμφέροντα
σχέδια διά τήν έκβιομηχανοποίησιν των οδτω σκεπτομένων. Διότι, ή
τής "Ελλάδος. Πρόκειται περί ώρι- χώρα μας, πρέπει προ παντός νά
σμένων χωρών αύτο καλούμενων βι- καταστή ικανή διά νά άγοράζη
ομηχανικών, αί όποΐαι φοβούνταν ό προϊόντα έξ άλλων χωρών. Τούτο
τι ή έ κβιο μηχανοποίησις τής Ελ δμως δέν είναι ευχερές ύπό τάς
λάδος θά άποτελέση Ενδεχομένως
πλήγμα διά τάς βιομηχανίας των,
Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
αί όποΐαι θά χάσουν τάς αγοράς
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ
τοποθετή σεως τον προϊόντων των.
*0 "Ελλην άντιπράσωπος δεν ήΚατά τάς γενομένας αρχαιρεσί
θέλησε νά κατονομάση τάς χώρας ας διά τήν άνάδειξιν Προεδρείου
τόίς άντιτιθεμένας εις τήν πραγμα- τής άνασυσταθείσης ‘Ενώσεως ‘Ελ
τοποίησιν τοΰ σχεδίου τής έκβιομη- λήνων Εφοπλιστών, έξελέγησαν:
χανοποιήσεός τής Ελλάδος, άπέ- Πρόεδρος ό κ. Ν. Λυκιαρδόπσυλος,
κλεισε δμως ρητώς δτι μεταξύ αυ αντιπρόεδροι οι κ.ικ. Έμ. Μιχαλητόν συγκαταλέγονται ή Μεγάλη νός καί Στρατης Άνδρεάδης καί
Βρεταννία, ή Γαλλία καί ή Δυτική ταμίας ό κ. Άλκιμος Γράτσος.
Γερμανία.
---------- Φ ---------‘Ο κ. Βερδέλης, πρασέθεσεν πάν
ΣΥΜΦΩΝΙΑ
τως στι ή 'Ελλάς μέ πληθυσμόν 8
ΕΛΛΑΔΟΣ — ΟΥΡΑΓΟΥΑΗΣ
έικατομμο ρίων, δέν είναι δυνατόν
νά άποτελέση άγοράν διά τήγ λύΔι’ Εγγράφου του πρός τήν Τρά
σιν των έξαγωγικών άναγκών τής
Δυτικής Ευρώπης καί θά άποτελέ πεζαν τής Ελλάδος τό ύπουργεΐον
ση πραγματικόν Εγκλημα τό νά έ- Εθνικής Οικονομίας παρέχει όδηπιδιωχθή ή βιομηχανική καθυστέρη γίας, όπως αδτη έλθη εις έπαφήν
σις τής Ελλάδος διά μόνον τόν λό ιμετά τής Κρατικής Τραπέζης τής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ!

παρούσας συνθήκας τής οικονομίας
της. Ή ‘Ελλάς εύρίσκεται έν άδυναμία νά προβαίνη εις Επαρκείς έξαγώγάς διά νά καλύπτη τάς εισα
γωγικός άνάγκας τοΰ λαοϋ της.
Ό Έλλην (άντιπράσωπος ύπεστήριξεν Εν συνεχεία, δτι ή παρεχομένη εις τήν Ελλάδα οικονομική βο
ήθεια βάσει τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ,
πρέπει νά παρσταθή καί πέραν του
1952 καί μάλιστα Επί τής ιδίας

βάσεως, είς τρόπον ώστε νά όλοκληρώθή δ σκοπός, διά τόν όποιον
παρεσχέθη αδτη. Αί Εναντίον των
συμμοριτών Επιχειρήσεις, έτόνισεν,
Επεβράδυνον κατά δύο έτη τήν οι
κονομικήν ανασυγκρότηση/ τής χώ
ρας, Εάν δέ διακοπή ή βοήθεια,
δέν θά δυνηθή αδτη νά γίνη οίκο
νομ ικώς αυτάρκης καί τοΰτο θά έχη άμεσον έπίδρασιν Επί τής στρα
τιωτικής ισχύος της.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΚΟΕΣΙΣ

ΑΙ ΕΜΠΟΡ1 ΚΑΙ ΜΑΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ
ΜΕ ΤΟ ΜΕΞΤΚΟΝ

ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Εις τήν πρωτεύουσαν τοΰ Πακιστάν
Τό ύπουργεΐον Εθνικής Οικονο
Καρότσι όργανοΰται ή πρώτη διεθνής
μίας
συνέστησεν δπως ό έν ΟύαΒιομηχανική "Εκθεσις, ‘Η "Εκθεσις
θά λειτοιιργήση άπό 1ης Σεπτεμβρίου σιγκτώνι οικονομικός μας σύμβου
λος κ. Καρανίκας άναχωρήσει διά
μέχρι 10ης ’Οκτωβρίου 1950. Λόγω
την πάλιν τοΰ Μεξικού, οπίως διατού Ενδιαφέροντος τό όποιον προκαλεΐ πραγματευθή μετά τής Μεξυκοητή πρώτη αΰτή εκθεσις τοΰ Πακιστάν κής Κυβερνήσεως Εμπορικήν συμ
προβλέπεται δτι θα συμμετάσχουν είς φωνίαν δεσμευμένου λογαριασμού.
---------- Φ ---------αυτήν άρκετά κράτη. Ύπό των άρμοΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ
δίων ελληνικών παραγόντων μελετάται το δυνατόν τής συμμετοχής είς
Ύπό τοΰ υπουργείου ’Εθνικής Οι
τήν εκθεσιν καί τής χώρας μας.
κονομίας κατηρτίσθη Νομοσχέδιον πε
άπογραφής
Ούραγουάης διά τήν σύναψιν Εμπο ρί διενεργεί ας γενικής
ρικής συμφωνίας Επί βάσεως δε καθ’ δλην τήν χώραν. Ή άπογραφή θά
γίνη περί τά τέλη Σεπτεμβρίου.
σμευμένου λογαριασμού.

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
Κατά τό ύπό Επισκόπησιν χρονι εψέροντο είς τάς τιμάς τοΰ Δελτίου.
ΑΙ συναφθεϊσαι. τοΐς μετρητοΐς συν
κόν διάστημα (7—27)6)50) ή άγορά χρεογράφων, μετά τάς διαφόρους αλλαγαί, κατά τά ύπό Επισκόπησιν
έν τώ μεταξύ αύξομειωτικάς διακυ χρονικόν διάστημα τούτο, ήσαν άκόμάνσεις των τιμών, έκλεισεν Ελαφρώς μη περιωρισμέναι είς όγκον, συγκριχαλαρά καί διά τάς περισσοτέρας Εκ νόμεναι πρός Εκείνος τοΰ προηγουμέ
των μάλλον κερδοσκοπουμένων άξιών, νου 15)θημέρου, διεκυμάνθησαν δέ, ώς
κρατικών καί έταιρικών, αΐτινες προσ άκολούθως, κατά κατηγορίας τίτλων:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: ’Εκ τούτων ά ξιόλογον κίνησιν εΤχον τά Εξής, διακυμανθέντα ώς άκολούθως:
Κατωτάτη
Άνωτάτη
Κλείσιμον
1881 — 1884
39.300
39.300
46.000
Μονοπωλίων - Παγίου
35.000
39.500
35.000
Ααρίσης
38.000
41.000
38.000
Έλλην. Σ ιδηροδρόμων
34.000
40.000
34.000
1910 110 έκατομ.
34.000
38.500
34.000
1914 500 έκατομ.
45.500
54.500
45.500
Προσφυγικοΰ
58.000
59.000
58.000
Ύδρεύσεως
3.680.000
4.200.000
3.680.000
Παραγωγικού 1931
43.000
49.000
44.000
Κτηματικής 4 14 %
90.000
95.000
90.000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Τά κυριώτερ α έκ τούτων διεκυμάνθησαν ώς άκολούθως:
Κατωτάτη
Άνωτάτη
Κλείσιμον
Έλλ. Υπηκόων
1.600
1.800
1.600
Ανταλλαξίμων 8% - 6%
3.500
4.300
3.500
Πολεμοπαθών
390
250
250
"Αναγκαστικού 1922 - 1926 300
430
300
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΞΙΑ». ’ Εκ τούτων ά πησχόλησαν τούς συνοΟιλασσο μένους
αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθω ς:
Άνωτάτη
Κατωτάτη
Κλείσιμον
Ελλάδος
1.135.000
1.325.000
1.230.000
"Αθηνών
53.500
48.000
48.000
Εθνικής
10.060.000
11.360.000
10.150.000
Εμπορικής
79.000
89.500
79.000
Κτηματικής
260.000
330.000
300.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΓΚΑΙ κλ.π. ΑΞΙΑΙ. Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων άξιών
τούτων άξιόλογον κίνησιν εΤχον αί έξ ής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως:
Κατωτάτη
Άνωτάτη
Κλείσιμον
"Ηλεκτρικών Σιδηρ.
111.000
129.000
112.000
ΣΠΑΠ
14.000
22.000
20.000

Λιπασμάτων
219.000
Πυριτιδοποιείου
235.000
Χημικής Βιομ.
14.000
Χρωματουργείων
300.000
Εριουργίας
49.000
Πειραϊκή — Πατραϊκή
215.000
ΕΤΜΑ
131.000
Ναθαναήλ
185.000
Χρυσαλλίς
74.000
Άτλας
21.000
‘Ηρακλής
187.000
Τιτάν
85.000
Τσιμ. Χαλκίδος
34.000
Βασιλειάδης
1.200.000
Σωληνουργεΐα
102.000
Χαλκού
90.000
Κάμπος
115.000
Οινοπνευματοποιίας
19.000
Οίνων
42.000
ΖΑΑΕ
70.000
Φίξ
145.000
’Ηλεκτρικής
21.000
‘Ερμής
48.000
Χαρτοποιίας
155.000
ΒΙΟ
28.000
Γεωργικής Βιομ.
28.000
Δ. Υ. Προσόδων
140.000
’Εθνικής άσφαλ.
740.000
'Ιπποδρομιών
47.000
ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Κατά τό ύπό έπισκόπησιν χρονικόν
διάστημα έγένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι Επί τών «άποδεικτικών συναλ
λάγματος» πέριξ τών δραχμών 22.000
διά τά εις λίρας στερλίνας «μπόν»
και δραχμών 10.000, διά τά είς δολλάρια ΗΠΑ τοιαύτα, χρηματιστηριακής
άξίας πολλών δισεκατομμυρίων δραχ
μών.
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ
’Εν τώ Χρηματισπηρίψ ’Αθηνών Ε-

264.000
227.000
260.000
235.000
14.500
14.500
315.000
300.000
56.000
49.000
236.000
236.000
143.000
132.000
270.000
270.000
80.000
78.000
28.500
22.000
218.000
192.000
94.000
94.000
38.000
34.000
1.500.000
1.400.000
Π 5.000
115.000
93.000
93.000
120.000
115.000
21.700
19.000
49.000
42.000
77.000
70.000
195.000
181.000
24.500
21.000
53.000
48.000
161.000
155.000
30.000
28.000
19.000
18.000
160.000
160.000
790.000
770.000
80.000
65.000
γένοντο άρκεταί άγοραπωλησίαι, κα
τά τό άπό 7—27)6)50 χρονικόν διά
στημα, μεταξύ κατωτατης τιμής 197.
000 καί άνωτάτης 214.500, μέ κλείσιμον 205.500 δραχμών, δι* έκάστην
χρυσήν λίραν.
ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
ΟΙ ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι, κα
τά τό ύπό έπισκόπησιν χρονικόν διά
στημα διεκυμάνθησαν έν τή έλευθέρςι
άγορ$, μεταξύ δραχμών 0,09—0,11%.

Ύπό τών ύπουργών Συντονισμού·
καί Οικονομικών ύπεγράφη. άπόφασις, διό της όποιας άπό τής 1ης
’Ιουλίου αυξάνονται τά κατώτατα
ήμερομίσθια τών ανειδικεύτων ερ
γατών καί Εργατριών, ώς καί τών
μαθητευομένων.
Δι’ αύτής ορίζεται δτι είς πάντα
προσλαμβανόμενον ώς μαθητευόμενον παρ’ οίασδήποτε βιομηχανικής,,
βιοτεχνικής, Εμπορικής ή άλλης
μορφής έπιχειρήσεως ή Εικμεταλλεύσεως άνεξαρτήτως φύλου θά
καταβάλλεται ώς κατώτατον ήμε
ρο μίσθιον άπό 1—7—50 τουλάχι
στον 6.000 δραχμαί έφ’ δσον ό μα
θητεύομενος άπασχολεΐται κατά
πλήρες ώράριον.
Τό κατώτατον δριον ήιμερσμισθί
ου διά τόν ανειδίκευτον άρρενα Ερ
γάτην ήλικίας 18 Ετών μέ έν ή πε
ρισσότερα έτη άπασχολήσεως έν
τώ κλάδω ήλικίας άνω τών 19 Ε
τών άνεξαρτήτως χρόνου άπασχο
λήσεως ορίζεται είς 18.000 δραχμάς άπό 1—7—50, 'Ομοίως τό κα
τώτατον δριον ημερομισθίου τής άνειδικεύτου Εργάτριας ήλικίας 16
Ετών μέ έν ή περισσότερα έτη άπα
σχολήσεως έν τώ κλάδφ ή ήλικίας
άνω τών 17 Ετών άνεξαρτήτως χρό
νου άπασχολήσεως ορίζεται είς
δραχμάς 14.000 άπό 1—7—50.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΛΗΡΙΓιΚ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΝ

Καθ’ S πληροψορούμεθα τό ύ
πουργεΐον ’Εθνικής
Οικονομίας
κατήρτισε καί άπέστειλεν είς τήν
έν Μπουένος "Αϊρες Ελληνικήν
πρεσβείαν πίνακας καί σχετικός δδηγίας, προ κειμένου αδτη νά διαπραγματευθή τήν σύναψιν Εμπορι
κής συμφωνίας έπί βάσεως Κλήριγκ μετά τής ’Αργεντινής Κυβερ
νήσεως.
ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΡΑΖΙΛΙΑΝ

Ή έν Ρ ίω Ίανεΐρω Ελληνική;
πρεσβεία, κατόπιν σχετικών συνεν
νοήσεων ,μετά τής Βραζιλιανής Κυ
βερνήσεως, έζήτησε παρά τοΰ υ
πουργείου ’Εθνικής Οικονομίας,
τήν άποστολήν πινάκων εισακτέων
καί έξακτέων ειδών, προ κειμένου
νά θέση τούτους ύπ’ δψιν τής ώς
άνω Κυβερνήσεως διά τήν σύναψιν
συμφωνίας Εμπορικών συμψηφι
σμών.
‘Ως πληροφορούμεθα, οί Εν λόγψ πίνακες άπεστάλησαν ήδη υπό
τοΰ υπουργείου ’Εθνικής Οικονο
μίας είς τήν έν Ρίω Ίανεΐρω πρε
σβείαν μας.
Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ

Κατά πληροφορίας ληφθείσας
άρμΟδίως ύπό τής Εφημερίδας <Σικάγκο Τζάρναλ όφ Κόμερς» πρόκει
ται νά έκδώση τήν 30ήν ’Ιουλίου
1950 ειδικόν παράρτημα διά τήν
διαφήμισιν τών Εκθεμάτων τών συ μ
μ,ετεχουσών χωρών εις τήν Διεθνή
"Εκθεσιν τού Σικάγου. Οί Ενδια
φερόμενοι διά τήν διαφήμισιν τών
Εκθεμάτων των "Ελληνες Εμπορευ
όμενοι, δύνανται νά άποστείλουσι
σχετικός άγγελιάς καί διαφημίσεις

