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Η ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΝ ΕΝΩΣΙΝ
Εις τό τελευταΐον ψύλλον
του
Δελτίου Πληροφοριών τού έκδιδομέου ΰπό τού έν Παρισίοις Γραφεί
ου τού Σχεδίου Μάρσαλ δημοσιεύ
εται τό κατωτέρω αρθρον τού γνωοπού Γάλλου δημοσιολόγου κ. An

dre Pierre.
Τό αρθρον
τούτο εχει ιδιαίτερον
ένδιαφέρον λαμβανομένου ύπ’ δψιν
δτι τά παρατιθέμενα
στοιχεία έ
χουν ληψθή άπό έπισήμους Σοβιε
τικός πηγάς καί άπό έκθέστις προ
σώπων, άτινα κατείχαν έσχάτως εις
την Σοβιετικήν "Evoxrty
υπευθύνους
θέσεις:

εΐπη άποτελεϊ ένα διαβατήριον
διά
τό εσωτερικόν, τιμωρείται
αυστηρά
σύμφωνα μέ ένα διάταγμα τής 20ής
Δεκεμβρίου 1938.
Ουδείς έχει τό δικαίωμα νά έγκαταλείψη τήν έργασίαν του ή ν’ άλλάξη θέσιν <χνευ τής άδειας τής έπιχειρήσεως, που τον χρησιμοποιεί. Κατό
την άποφάσεως δμως τού Άνωτ. Συμ
βουλίου παρεσχέθη εις τήν Κυβέρνησιν ή άδεια όπως έκείνη μεταφέρει
έργάτας καί ύπαλλήλους
άπό ένός
τόπου εις άλλον, έφ’ οσον ή άνάγκη
τού Κράτους τό άπαιτεϊ. Οΐοσδήποτε
δέν ήθελεν ύπαχούσει εις τήν διατα
γήν αυτήν τιμωρείται
μέ φυλάκισιν
τεσσάρων μηνών. Ούτω, τά έκατομμν·
ρια τών έργατών, τών υπαλλήλων καί
τών χωρικών τής Σοβιετικής Ένώ
σεως (εις τάς
τελευταίας
έκ λογάς
τής 12ης Μαρτίου 1950
ό άριθμός
τών ψηφισάντων, δηλαδή τών έχόντων
ήλικίαν μεγαλυτέραν τών 16 έτών άνήλθεν ε!ς 111.116.373) τελούν υπό
τήν αγρυττνον καί αΰστηράν παρακολούθησιν
τού Κράτους — ’Εργοδό
του, ήτις δέν δύναταί νά συγκριθή μέ
τήν έπίβλεψιν τού πλέον
αυστηρού

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΜΟΝ

πλέον τών 11,5 έκατομμυρίων. Θά ή

έργοδότου
'τών καπιταλιστικών χω
το ποτέ δυνατός ό άποικισμός τών τε
ρών.
Άλλ’ άντικείμενον τής έρεύνης μας ραστίων αυτών έκτάσεων καί ή συστη
τοΰ έδάφους
δέν θά άποτελέση ή «κατανσγκαστι- ματική έκμετάλλευσις
καί
τοΰ
πλουσίου
υπεδάφους
της δΓ έκή έργασία» τών πολιτών τής ΕΣΣΔ,
Φυσικά όχι.
οϊτινες τουλάχιστον απολαμβάνουν άν θελοντών μετοεναστών;
Ούτε τό κλίμα ούτε αί λοιποί συνθήτιστοίχως καί μιας κοινωνικής ττοοκαι διαβιώσεως ήσαν τοιαΰται ποΰ νά
νοίας
άρκετά έκτεταμένης (κοινωνι
έπιτρέπουν σέ πολλούς
νά σκεφθοΰν
κός άσψαλίσεις, άδειας μετ’ άποδομίαν τοιαύτην έγκατάστασιν. Ή Σο
χών, συντάξεις κλπ.)
βιετική Κυβέρνησις δέν θά ήδύνατο έν
Εις τά λεγάμενα στρατόπεδα έργα ούδεμιςι περιπτώσει νά έπιτύχη τήν
σίας καί άνασυγκροτήσεως τής ΕΣΣΔ τόσον ταχεϊαν μετατροπήν τής Σιβη
εργάζονται υπό συνθήκας σκληρός ε
ρίας εις μίαν τόσον άποδοτικήν περι
κατομμύρια άτομα, άτινα
τυγχάνουν οχήν τής ΕΣΣΔ έάν δέν είχε χρησι
είτε κατάδικοι τού κοινού ποινικού δι μοποιήσει εις τεραστίαν έκτασιν εΰθη
καίου είτε πολιτικοί κρατούμενοι. Οί νάς έργατικάς χεϊραε κατηναγκασμέάνθρωποι αυτοί, που άποτελοΰν τους νων έργατών.
παρίας τής σοβιετικής κοινωνίας τε
Έάν ό πληθυσμός τής Σιβηρίας άλούν υπό τόν άμεσον έλεγχον τής άνήλθεν άπό 11,5 έκατ. τό 1926
εις
στυνομίας καί τοΰ υπουργείου
τών
23,5 τό 1937 καί πολύ άκόμη υψηλό
’Εσωτερικών (M-V.D-) καί είδικώτε- τερα άπό τό 1940 καί μετέπειτα τοΰρον ύπο τάς διοααγάς τού Λαυρέντι το άναμψιβόλως όψείλεται εις τήν Μ.
ου Μπέρια μέλους τοΰ Πολιτικού Γρα V. D. χάρις είς τήν όποιαν έπετεύφείου καί ένός τών στενοτέρων συνερ χθη ή άποστολή είς τά έκείθεν τών Ού
γατών τοΰ Στάλιν.
ραλίων πολυάριθμα στρατόπεδα έκα

Δύναταί τις νά εϊπη χωρίς ύπερβολήν, δτι όλοι οί ένήλικες πολΐται
τής Σοβιετικής Ένώσεως, άνδρες και
γυναίκες, slvcan -κατηιναγκασμένοι εις
υποχρεωτικήν έργασίαν. Εις τό Σοβιε
τικόν Κράτος τό δτομσν δέν άνήκει
εις έαυτό, άνήκει εις την υπηρεσίαν
τής όλστητος. Σύμφωνα μέ τά άρθρα
118 καί 119 τού Σταλινικού Συντά
γματος τού 1936 κάθε πολίτης τού
Εις πόσα έκατομμύρια άνέρχσνται
Σοβιετικού Κράτους
έχει δικαίωμα
νά έργάζεται καί νά αναπαύεται, άλ οί καταδικασμένοι αυτοί εις κατανογλα δέν έχει τό δικαίωμα νά μή έργα- καστικά έργα; "Ολαι αί γενόμεναι έοθή, έφ’ όσον έχει τήν προς τούτο φυ ρευναι άπέβησον μάταιοι. *0 πρώην
σικήν Ικανότητα. Τά βιβλιάριον έρ- έν Μόσχςι ’Αμερικανός πρεσβευτής κ.
γασίας είναι υποχρεωτικόν καί ή χρή Μπέντελ Σμίθ ώμίλησε περί 15—17
σις του έχει έπεκταθή εις τά σύνολσν έκατομμυρίων. Ό Κραφτσένκο έφθασε
«τών έργατών τόσον τής βιομηχανίας εις τά 20—21 έκατομμύρια. "Αλλωστε
ό άκριβής άριθμός είναι άνευ σημασί
οσον καί τής έργασίας.
Το άτομικόν τούτο βιβλιάριον ά- ας. Τό γεγονός είναι δτι άνέρχσνται
πεικσνίζει δλας τάς πτυχάς τής δρα εις έκατομμύρια.
Ή έκτεταμένη
καί
συστηματική
στηριότητας
τού κατόχου του ήτοι:
Πού προσέφερεν άλληλοδιαδόχως τάς στρατολογία αυτών τών ειδικών έρυπηρεσίας του, τάς τυχόν ποινάς που γατικών χειρών ήρχισε προ είκοσι πε
τού έπεβλήθησαν,
τήΐν έγκατάλειψιν ρίπου έτών, όταν ό Στάλιν έπενόησε
τής θέσεώς του ή τάς τυχόν
άπολύ- τό μεγαλειώδες σχέδιόν του τό τής
καί τού
άγροτισεις του έκ τής έργασίας κλπ. Ή ά- έκβιομηχανήσεώς
πώλεια τού σπουδαιοτάτου τούτου πι
στοποιητικοϋ, δπερ δύναταί της
νά

Η Αιβθνής ’Εμπορική ’Έκθεσις Πκάγου

τομμυρίων έργατών ήναγκασμένων διά
τής βίας νά προσφέρουν τήν έργασί
αν των.

Κατά τήν τελευταΐον σύνοδον τοΰ
Οικονομικού καί Κοινωνικού Συμβουλί
ου τών Ηνωμένων Εθνών, που έλαβε
χώραν κατά τάς άρχάς τού λήγοντος
μηνός, ό άντιπρόσωπος τής Μ. Βρεταννίας άφοΰ άνέλυσε τόν Κώδικα, 6στις έφαρμόζεται είς τά στρατόπεδα
καταναγκαστικών έργων είπε τά έξής:
«Εΐναι έκτος πάσης άμφιβολίας δτι
τό σύστημα τής μαζικής καταναγκαστικής έργασίας έπέτρεψεν είς
τήν
Σοβιετικήν "Ενωσιν τήν έκτέλεσιν σοβαροΰ μέρους
τού Οικονομικού της
προγράμματος, άλλά δέν πρέπει
νά
κού κολλεκτιβισμού. "Ηδη άπό τού έ λησμονήται μέ ποιον φοβερόν τίμημα
τους 1930 οί άνεπιθύμητοι Ουκρανοί έπετεύχθη τούτο έξεταζόμενον άπό άάπετέλεσαν τόν σκελετόν τής μεγάλης πόψεως κοινωνικής
στρατιάς τών έξορίστων τών μεταφεΤό σύστημα τούτο τού «άποικισμου»
ρομένων εις τήν Σιβηρίαν. Ή στρατιά
έξησψάλισεν είς τήν Σοβ. "Ενωσιν έρ
αυτή δέν έπαυσεν έκτοτε νά ένισχύεγατικάς χεΐρας άτόμων, άτινα έλευται μέ τούς χαρακτήριζα μένους έκάθέρως δέν θά έδέχοντο έν ούδεμιςι πεστοτε
ώς «στοιχεία άντικοινωνικά»
ριπτώσει νά μετσψερθώσιν
είς
τάς
ή ώς «κοινωνικώς έπικινδύνους». Με-’
πλέον μεμακρυσμένας ’Αρκτικός περιτά τό 1939 έκατομμύρια «ανεπιθύμη
οχάς καί είς τά βάθη τής Σιβηρίας
των» προερχόμενοι καί άπό άλλας πεέναντι όσονδήποτε ύψηλοΰ
ημερομι
ριοχάς, έτροφοδότησαν
τόν στρατόν
σθίου
τών δυσυχισμένων καταδί|κων: Πολω
Είναι γνωστόν δτι έργα ποΰ έξένοί καί άργότερα Λιθουανοΐ πού άντέπληξαν
τόν κόσμον έξετελέσθησαν άπό
στησαν εις τήν προσάρτησιν τών έδαψών τής πατρίδος των, Τάταροι
τής φυλακισμένους καί πολιτικούς κρατου
Κριμαίας, Καλμοΰχοι, Καυκάσιοι καί μένους.
Τινά τών έν λόγω έργων είναι: ή
άλλοι άκόμη μετεφέρθησαν εις τά άή διώρυξ τής
πέραντα στρατόπεδα ^αταναγκαστι διώρυξ τής Βαλτικής,
κών έργων τής Σιβηρίας διότι έχον- Μόσχας έπϊ τού Βόλγα. Μέ αύτάς έτες άνεπτυγμένον τό αίσθημα τής έ· πίσης τάς έργατικάς χείρσς τής Μ V.
θνικής των άνεξαρτησίας έδειξαν συμ D. έπετεύχθη ή κατασκευή καί δευτέπάθειαν π.οός τούς Γερμανούς
κατά ρας γραμμής είς τόν ύπερσιβηρικσν
χιλιομέ
τήν εισβολήν τού 1941 — 1943, διό σιδηρόδρομον μήκους 3.500
τρων.
Διά
τό
έργον
αυτό
έχρησιμοποιτι οΰτοι τούς
ύπέσχοντο τήν άνεξαρήθη μία στρατιά έκατόν καί πλέον χι
τησίαν των.
Ή άπέρσντος Σιβηρία μέχρι τής έ- λιάδων φυλακισμένων, οϊτινες είργάποχής τής Έπαναστάσεως καί όλίγον σθησαν χωρίς καμμίαν διακοπήν έπί
τρία συνεχή έτη διελθόντες έκεϊ τρείς
βραδύτερον ήτο πολύ άραιά κατωκη(συνέχεια στήν 2σν σελίδα)
μένη. Τό 1926 ή Σιβηρία δέν ήρίθμει

ας έν "Ελλάδι. Καθώς οί ’Αμερικα
νοί έπισκέπται άποθαυμάζουν
τά
έκθέματα, "Ελληνίδες τών διαφόρων
περιπτέρων προσφέρουν είς αύτούς
δείγματα
"Ελληνικής
σταφίδος
σουλτανίνας ώς καί κορινθιακής, ήτις προσφέρεται είς τούς ’Αμερικα
διάρκειαν τής έκθέσεως εις 50.000 νούς άγοραστάς.
Τό προσψερόμενον είς τούς έπιΜετά τάς ’Αμερικανικός έταιρίας
τόν μεγαλύτερου αριθμόν προϊόν σκέπτας μικρόν τεύχος αναφέρει
των έκθέτει ή Γαλλία μέ συμμετο δτι ή 'Ελλάς παρά τήν διεξαγωγήν
χήν 152 βιομηχάνων καί 12 βιομη πολέμου μέχρι τελευταίως, έθεώρηχανικών
οργανισμών. Ή Γαλλία σε καθήκον της δπως συμμετάσχη
δαπανά πλέον τών 200.000 δολ- «είς τήν ειρηνικήν αύτήν έκδήλωλαρίων διά χώρον και δασμούς, έκ- σιν τής παγκοσμίου δραστηριότη
θέτουσα μεγάλην ποικιλίαν προϊόν τας».

, Είς τήν διεθνή έμπορικήν εκθεσιν τού Σικάγου, ή οποία ήνοιξεν
τάς πύλας της τήν 7ην Αύγουστου
έκτίθενται προϊόντα 15.000 Εται
ριών. Υπολογίζεται δτι ό άριθμός
τών έπισκεπτών - αγοραστών θά
άνέλθη κατά τήν τρισεβδομαδιαίαν

των, ή όποια περιλαμβάνει γυναι
κεία φορέματα, αύτοκίνητα, λεωφο
ρεία, τούς περιφήμους καταστάντας Γαλλικοΰς οίνους και πλείστα
άλλα είδη.
Είς τό Βρεταννικόν τμήμα έκτίθενται μηχαναί φυσικών άερίων καί
Ντήζελ, αί όποΐαι
έπιδεικνύονται
έν λειτουργίςι. Επίσης σημαντική
θέσις δίδεται είς τά μάλλινα υφά
σματα καί τά τ ο υ ή ν τ. Ειδικόν
περίπτερον άφιεροΰται είς ένα «άόρατον» Βρεταννικόν προϊόν — τά
ταξέκτα, τά όποια έλπίζεται, νά
αποδώσουν περισσότερα κέρδη είς
δολλάρια άπό όποιοδήποτε άλλο έκ
τιθέμενου προϊόν.
Ή Σουηδία συμμετέχει διά τών
εκθεμάτων 34 Σουηδικών έταιριών,
τών όποιων τά ποικίλα προϊόντα α
ναζητούν νέας αγοράς. Πολλά έκ
τών Σουηδικών προϊόντων συναγω
νίζονται ίσχυρώς τά ’Αμερικανικά
τοιαΰτα, ώς λ.χ. συμβαίνει μέ τά
ποδήλατα, τά
μηχανικά ταμεία,
τάς μηχανάς
γραφείων, μοτοσυκλέτας, μηχανάς Ντήζελ καί διάφο
ρα άλλα είδη καταναλώσεως.
Τά ελκυστικά έκθέματα "Ελληνι
κών προϊόντων τροφίμων καί χειρο
τεχνίας,
τά όποια άποτελοΰν α
πτόν δείγμα τής ζωτικότητας τής
"Ελλάδος, προσελκύουν τήν προσο
χήν χιλιάδων έκ τών έπισκεπτομένων τήν έν τή πόλει μας διεθνή
έκθεσιν έμπορίου.
"Ανδρες καί γυναίκες συνωστίζον
τσι πρό τών έκθεμάτων "Ελληνικών
οίνων καί ήδυπότων τά όποια πλαι
σιώνονται άπό παραστάσεις αΐτινες άπεικονίζουν τήν ιστορίαν τής
"Ελληνικής οινοποιίας άφ’ ής έποχής ή βιομηχανία αυτή έδημιουργήθη έν "Ελλάδι.
Διάφορα "Ελληνικά προϊόντα τρο
φίμων έκτίθενται πρό πανοραματικής
έγχρώμου άναπαραστάσεως
τής "ιστορίας τής έλαιοκαλλιεργεί-

Είς τήν έ'κθεσιν είς τήν οποίαν
μετέχουν 1500 έκθέται, δύο μικρά
πρατήρια προσελκύουν έπίσης τήν
προσοχήν τών έπισκεπτών. Ταΰτα
άνήκουν είς τήν Δημοκρατίαν τής
Καρέας καί παρουσιάζουν προϊόν
τα άγγειοπλαστικής μέ παραστάσεις τής χειρός, ώς καί άλλα πα
ρεμφερή έκθέματα.
Ό έν Ήνωμέναις Πολιτείαις Πρε
σβευτής
τής
Καρέας
κ. Τζών
Τσόιγκ, ήλθεν έπί τούτφ είς Σικά
γου διά νά παραστή κατά τά εγ

καίνια, είς ένδειξιν τής θελήσεως
τού ΚορεοπΊκοϋ λαού δπως διατηρήση τάς σχέσεις του μετά τοΰ
έλευθέρου κόσμου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η κατ αναγκαστική
είς τήν
Το

έργασία

Σοβιετικήν "Ενωσιν.—

Ελληνικόν

τήν Έκθεσιν
Αί δαπάνα.-

Περίπτερον είς
τού

τής

Σικάγου.—
’Αγγλίας διά

τήν ’Εθνικήν 'Αμυναν.— Οί δια
γωνισμοί τής Τραπέζης.— Σκέ
ψεις καί

κρίσεις.— Ή άνοικο-

δόμησις

τής χώρας.— Ή κίνησις

τοΰ Παγκοσμίου ’Εμπορίου άκατεργάστων
γραμμα

έρίων.— Τό

άνασυγκροτήσεως

Αθηνών.—

Τά

δεμένα

πρότών
πλοία

ξεκινούν.— Μετά τήν υπογρα
φήν τοΰ μεταναστατεντικοΰ Νόμσυ.—
τοΰ

Οικονομικά!

Ειδήσεις

Εξωτερικού.— Τά κυριώτε-

ρα έμπορεύματα.— Τό χρηματιστήριον άξ ών ’Αθηνών.
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ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος Δρχ. 15.000
»
"Εξάμηνος » 30.000
>
Έ-τησία
» 50.000

ΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΛΟΝΔΙΝΟΝ
Αύγουστος (ίδ.ύττηρ).—Αί δαπάναι τής Μεγ. Βρεταννίας διά τήν άμυνάν της είναι
Τιμη ψύλλου Δρχ. 1.000
καταθλιπτικαί,
κατά πολύ βαρύτε
Τά εμβάσματα επ' όνόματι τής
«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
ροι άπό τάς τής ’Αμερικής. Προς
Τοΰ συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑ0ΛΤΟΥ
τό παρόν δμως δέν προβλέπονται
Αί άττοδείξεις δέον νά φέρωσι τήν υπο
γραφήν τοΰ Διαχειριστοΰ καί την σφρα
Όρθές βέβαια καί σημαντικές οί
ή έπιβολή οίωνδήποτε περιορισμών,
Δέν υπάρχει άμψιβολία δτι γιά δρυμα ανθρώπους ίκανωτάτους καί
γίδα της έφημερίδος
τήν έπέμβασι συμβουλές αυτές τοΰ Έϋνάρδου.
μεταβολαί είς τήν βιομηχανίαν ή τήν πρόσληψι ικανών υπαλλήλων τό νά μην έπιτρέπουν
Παρακαλοΰνται oi κ. κ. Συνδρομηταΐ,
Κάποτε διάψο- Έφθαναν δμως
στόν Γεώργιον
κίνδυνος πληθωρισμού. Τουναντίον, καλύτερο σύστημα εΐναι τό έξετα- ξένων παραγόντων.
όπως γνωστοποιούν εις τα γραφεία της
ροι
κομματικοί
παράγοντες
ήθέληΣταύρο.
Στον
άνθρωπο
δηλαδή,
έφημερίδος πάσαν μεταβολήν της οιευστικό
ή
διαγωνιστικό.
Είτε
πρόκει
έψ’ όσον ή Ούάσιγκτων διετύπωσεν
θύνσεώς των
ται γιά τό κρόπος, είτε πρόκειται σαν νά έξασκήσουν πίεσι στο Γεώρ πού περισσότερο άπό οίονδήποτε
τήν αρχήν δτι διά τήν αΰξησιν τής
Διαχειριστής:
γιά όποιονδήποτε άλλον οργανισμό, γιο Σταύρου γιά νά διορίση στήν άλλον, είχε μυηθή στην αυστηρή έΑΝΑΣΤ. Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
στρατιωτικής δυνάμεως απαιτείται
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ή Τράπεζά κομματικούς των φίλους, κλογή τών ύπαλλήλων τής ΓραπέΑγίας Λαύρας 71 (Τέρμα Πατησίων,
συνέχισις τής οικονομικής άνορθώ- έξεταστική και διαγωνιστική δοκι Αΰτό έγινε αφορμή νά έπέλθη κά- ζης. ’Αποτελούσε πραγματικά γι’
Διευθύνσεις σύμφωνος
ι 5ρσεως, τά νέα Βρεταννικά σχέδια ά- μασία έξασψαλίζει τούς υπαλλή ποια ψυχρότης μεταξύ Γ. Σταύρου αύτόν θρησκεία προς τήν οποία μέ
θρςι 6 § 1 τοΰ Α. Ν._ 1092j 1938
μύνης κατηρτίσθησαν κατά τρόπον λους, πού, πέραν άπό τήν τυπική καί τοΰ τότε πρεσβευτή τής Γαλλί κανένα λόγο δέν ήθελε νά άντιστρα
Υπεύθυνος επί τής ύλης:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΙΛΑΣ
ώστε
νά καθίστανται δυνατά περαι περγαμηνή, έχουν πραγματικά τά ας Λαγκρενέ, πού
ανάγκασε
τον τευθή.
Γ ιά νάδιαλέξη υπάλληλο
Άβύδου 53 — Τηλ. 72.690
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
άπαιτούμενα ούσιαστικά προσόν Έϋνάρδο νά γράψη (7 Φεβρ. 1842) καί νά τον διορίση
στήν Εθνική
τέρω
βελτιώσεως,
αί
όποΐαι
δμως
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Κολοκοτρώνη 116
θά συντελεσθοΰν μέ
βραδύτερον τα. Γιά τήν ακρίβεια μεταξύ τού στό Διευθυντή τής Τραπέζης μετα Τράπεζα έπρεπε δχι άπλώς νά τον
I ι 1I—·Ι·Τ------- .■——■——
ρυθμόν άπό δτι θά έξετελοΰντο πρό έξεταστικοΰ καί διαγωνιστικοΰ τρό ξύ άλλων καί τά έξής: «Είδον μέ γνωρίζη, άλλά νά εΐναι πεπεισμέ
που υπάρχει μια μικρή διαφορά.
πολλήν θλΐψιν τήν διαφωνίαν, ή ό νος γιά τήν καταλληλότητα του.
τερον.
Κατά τό πρώτο σύστημα ό δη ποια ήρχισε νά βασιλεύη μεταξύ Τον Ευθύμιον Κεχαγιά τον έγνώριΈτησία αΰξησις κατά 353 εκα μόσιος- ή ιδιωτικός οργανισμός έ ύμών καί τοΰ κ. Λαγκρενέ καί δέον σε στό σπίτι τοΰ στρατηγού Ίωάντομμύρια στερλίνας περίπου είναι χει τό δικαίωμα νά διαλέξη τούς είς τό μέλλον νά άποφύγετε τούτα νου Μαμούρη Γκούρα. Τον παρηκομεγάλη διά βεβαρυμένην ήδη οικο ύπαλλήλους του, άλλά θά τούς δια- μέ κάθε τρόπον. Δέν σάς δίδω άδι λοάθησε έπειτα στήν έμπορική ένομίαν, έστω καί αν αί Ήνωμ. Πο- λέξη μόνον άπ’ αυτούς πού πέτυ- κον έάν πράγματι ήθέλησαν
νά πιχείρησι τοΰ Παναγιώτη Λαζαρή,
(συνέχεια έκ τής 1ης σελίδας) λιτείαι καταβάλουν τό ήμισυ τού χαν στο σχετικό διαγωνισμό. Κατά σάς αναγκάσουν νά διορίσετε
αν δπου ό νεαρός υπάλληλος άπεκάλυσκληρούς σιβηρικούς χειμώνας.
ποσού. Τά άποτελέσματά της θά τό δεύτερο σύστημα γίνεται πάλιν θρώπους, μή αξίζοντας ούδεμιάς ψε τά συμπτώματα τής έμπορικής
άπό τον άριθ- έμπιστοσύνης καί ικανούς νά εύνο- του ιδιοφυίας. Έπειτ* άπ’ αυτά, ά"Οταν έτελείωσεν ή διώρυξ
τής επηρεάσουν κυρίως τήν παραγωγήν διαγωνισμός άλλ’
μό τών έπιτυχόντων διορίζονται ό ήσωσι μόνον τό κόμμα των έκάμα- φοΰ είχε πιά πεισθή γιά τήν ικα
Βαλτικής, ή Σοβιετική Κυβέρνησις εκμηχανών καί τάς συγγενείς βιομη σοι χρειάζονται γιά τις κενές θέ
φράζουσα τάς ευχαριστίας της, έδω
τε πολύ καλά νά τούς αποκλείσε νότητα τοΰ Κεχαγιά, τον διάλεξε
χανίας καθώς καί τάς ύλας πού σεις.
σε αμνηστίαν εις 72.000 φυλακισμέ
τε». Ό θαυμάσιος, δηλαδή Έϋνάρ- γιά συνεργάτη του καί τήν Ιην ’Ι
χρησιμοποιούν αΰται, λόγφ δέ πα
Ό οργανισμός πού σέβεται τον δος άν καί ήθελε γιά τούς λόγους ανουάριου 1842 τον διόρισε πρω
νους, οϊτινες εΐχον έργασθή εις το έρέαυτό
του καί τό κοινωνικό σύστη πού έγραφα σέ προηγούμενο σημεί τοκολλητήν τής Εθνικής Τραπέζης.
ρομοίων
σχεδίων
είς
άλλας
χώρας
γθν τούτο. Έξ άλλου 55.000 πολιτι
κοί κρατούμενοι Ετυχον χάριτος δταν ή κατάστασις θά ένταθή. Ή αύξη- μα, θά προτιμήση, δταν πρόκειται ωμά μου τις στενότερες
σχέσεις Θά μπορούσε νά πή κανείς δτι ό
έτελείωσε ή διώρυξ τής Μόσχας
έπί σις δμως θά είναι προοδευτική καί νά προσλάβη ύπαλλήλους, τό έξε- Τραπέζης καί Λαγκρενέ στό ζήτη Κεχαγιάς δέν έδικαίωσε τον Γεώρ
ταστικό καί διαγωνιστικό σύστη μα τής έκλογής τών ύπαλλήλων γιο Σταύρου; Όχι, βέβαια.
τοΰ Βόλγα. Οΐ άριθμοϊ οΰτοι έδημο- συσσωρευτική: συμφώνως προς τά
μα.
Πραγματικά δέ σέ περιόδους συνιστοΰσε άπόλυτη άκαμψία. Γ ιά
σιεύδησαν έπισήμως ΰττό γοϋ Μαξίμου ήδη έφαρμοζόμενα σχέδια, κατά τό
Τελειώνω τό σημερινό σημείωμά
πού βασιλεύει κάποια ήθική καί κοι τό ίδιο ζήτημα γράψει πιο χαρακτη
Γκόρκυ εις το βιβλίον του έ Η διώρυξ λήγον κατά Μάρτιον
μου μέ τά ονόματα τών πρώτων ύ
οικονομικόν νωνική τάξις, τό σύστημα αύτό άΣτάλιν», ώς άπεκλήθη ή Επι τής Λευ έτος, αΰτη δέν δύναται νά ύπερβή
ριστικά στό γράμμα του τής
17 παλλήλων τής Τραπέζης μας. Ή έ
κολουθεΐται άπό όλους τούς οργα
κής Θαλάσσης διώρυξ τής Βαλτικής,
Μάί'ου 1842: «Έάν διά τήν τάξιν φημερίδα «Αιών» στό φύλλο τής 14
τά 70 έκατομμύρια στερλίνας, μέ νισμούς, άλλους περισσότερο
καί
εις τό όποιον ό μεγάλος συγγραφέας
τών έγγραφόν καί διά πάν δ,τι ά- Ίαν. 1842 έγραφε τήν ακόλουθη
Εκθέτει μέ λεπτομέρειας τάς συνθήκας περαιτέρω αΰξησιν έξ 100 έκατομ- άλλους λιγώτερο. Γιατί καθώς εΐ φορφ τήν ασφάλειαν τών εργασιών δημοσιογραφική εΐδησι:
ναι
φυσικό,
τό
αντίθετο
σύστημα
υπό τάς όποιας είογάσθησαν <χΐ μυ μυρίων στερλινών κατά τό προσε
τής Τραπέζης έχετε άνάγκην νέων
ΔΙΑΦΟΡΑ
οικονομικόν έτος. ’Ανεξαρτή πού διορίζονται «δΓ άπλής αίτήσε- ύπαλλήλων, μή διστάσετε νά προσριάδες αΰται τών σημερινών σκλάβων. χές
ως»
εΐναι
σύστημα
ηθικής
καί
κοι
Άγγέλλομεν
τέλος πάντων προς
"Αν και είναι αναμφισβήτητος
ή τως τοΰ άν αί Ήνωμ. Πολιτεΐαι καλάβετε τοιούτους, άλλά πρέπει νά
νωνικής αταξίας.
Γιά νά διορισθή
εύχαρίστησιν τών συμπολιτών μας,
ουσιώδης συμβολή τών στρατοπέδων λύψουν μέρος έκ τών έξτρα δαπα
εΐναι
ικανοί
καί
έργατικοί
καί
νά
κάνεις μέ μιά απλή α’ίτησι δέν πρέ
τής Μ. V. D. εις τήν έκτέλεσιν
τών νών, αΰται θά έδη νά
καλυφθούν πει νά έχη τά απαραίτητα ουσια μή δώσετε θέσεις είς άνθρώπους ά τήν έναρξιν τών έργασιών τής Έ
πενταετών σχεδίων τής ΕΣΣΔ, ο κα ευκόλως έκ τοΰ
τρέχοντος έκ 13. στικά προσόντα, αλλά τά απαραί γνωστους ή οκνηρούς, όποιοιδήπο- θνικής Τραπέζης. Τόν άπαιτούμενον
παρά τοΰ νόμου δρκον έλαβαν ό Δι
θορισμός τοΰ ποσοστού τής εισφοράς 000 έκατομμυρίων στερλινών έτησί
τητα ούσιαστικά «μέσα». Τά «μέ τε καί άν εΐναι οί προστατεύοντες
ευθυντής, οί Σύμβουλοι,
τακτικοί
τής καταναγκαστικής
έργασίας
εις
αυτούς».
Θά
ιάίναφέρω
μιά
άκόμη
ου εισοδήματος τής Μεγ. Βρεταννί- σα» δέ αυτά μπορεί νά πή κανείς
καί παραπληρωματικοί. Κατά συνέ
τήν ολην παοαγωγήν δέν είναι ευχε
περίπτωσι
τών
συστάσεων
τοΰ
Έ
δτι
κατά
κανόνα
δέν
ανάγονται
ας, τό όποιον κατά τά τελευταία
πειαν έγινεν εκλογή τών υπαλλή
ρής. Πάντως άπό διαφυγόντας Πολω
στήν ήθική τάξι άλλά στήν ήθική ϋνάρδου. Ή περίπτωσις αυτή έχει
νους πολιτικούς κρατουμένους καί ά- έτη ηϋξάνετο κατά 500 έκατομμύ
ιδιαίτερη σημασία γιατί άποκαλύ- λων τοΰ Καταστήματος καί διωρίάταξία,
καί
ούτε
στήν
ευπρέπεια
πό αλλας έγκυρους πηγάς έξάγονται ρια στερλίνας έτησίως.
σθησαν: γραμματεύς "μέν ό κ. Θ.
άλλά στην άναξιοπρέπεια. Ένδέχε πτει, δτι ό Έϋνάρδος έδινε τις πα
οί ακόλουθοι άριθμοί: Παραγωγή ξυ
Είς αντάλλαγμα ή Μεγ. Βρεταν- ται βέβαια καί μέ τά «μέσα» νά ά- ραπάνω συμβουλές καί όταν άκόμα Χαιρέτης, ταμίας ό κ. Τριανταφυλλείας τό 1)8, παραγωγή Επίπλων καί νία ζητεί — καί ή Ούάσιγκτων εί
λίδης, υπολογιστής ό κ. Τούντας
νακαλυφθή ένας ικανός υπάλληλος. ήθελε καί ό ίδιος νά τοποθέτηση
μαγειρικών σκευών τό 1)10, παραγω ναι διατεθιμένη νά χορηγήση — α
καί πρωτοκολλητής ό κ. Εύθ. Κεχσ
Αύτό δμως τό ένδέχεται εΐναι άσθε κάποιον στήν Εθνική Τράπεζα.Στό
γή χρωμίου τά 40 %.
γιάς. Λείπονται είσέτι οί διορισμοί
γράμμα
του,
τής
6ης
Νοεμβρίου
μερικανικήν βοήθειαν είς έλεύθερα νέστατο
ώστε νά μή λαμβάνεται
Έξ άλλου εις τάς έργατικ&ς χείτοΰ δικηγόρου, ύποταμία καί πρώ
οολλάρια, πρόσθετον στρατιωτικήν ύπ’ δψει γιά την ανατροπή τού κα 1843 γράφει στόν Γ. Σταύρου :
ρας τής M.V.D. καί είδικώτερον είς
του λογιστοΰ.
«Λαμβάνω
τό
θάρρος
νά
σάς
συστή
είς είδη, συμπλήρωσιν νόνας. Καί ό κανών είναι δτι δσο
τήν προσωπικήν παρακολούθησιν
τοΰ βοήθειαν
Εΐναι φυσικά κΓ αυτονόητο δτι
πιο πολλά «μέσα» διαθέτει ξνας οί- σω θερμώς ένα νέον δικηγόρον, τον
άρχηγοΰ της Μπέρια οφείλεται ή έκ- τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ μέχρι τοΰ Ι
κ. Καρόκην, δστις ένυμψεύθη
τήν γιά τήν κατάληψι τών θέσεων πα
οσδήποτε
υποψήφιος,
τόσο
μεγαλύ
μετάλλευσις 8λων τών πηγών ατομι ουνίου 1952, τά μεγάλα κέρδη είς
Δα Έλευθεριάδου,
άνατραφεΐσαν ρατηρήθηκε ένας ανταγωνισμός. Κα
κής ένεργείας.
Ιολλάρια τής περιοχής τής στερλί- τερη άκαταλληλότητα παρουσιάζει είς Γενεύην έάν θά δυνηθήτε νά τού ταβλήθηκε δμως κάθε προσπάθεια
γιά
τή
θέσι
πού
έπιδιώκει.
Τέλος οσον άφορά τήν έκμετάλλευας καί τάς άλλας της πηγάς δολφανήτε χρήσιμος καί τοΰ άναθέση- ώστε ό ανταγωνισμός αυτός νά μην
Γ ράψω τά λίγα αυτά μέ τήν ευ
σιν τών μεταλλείων καί χρυσορυχείων λαρίων. Ταΰτα θά άπαιτηθοΰν κα
τε κάποιαν ύπηρεσίαν, θά χαρώ πο κατάληξη είς βάρος τής Τραπέζης.
καιρία
τού
τελευταίου
διαγωνισμού
Εχομεν τάς σοβαράς μαρτυρίας
τού
θότι τό μεγαλύτερον βάρος
τής
λύ. Έάν ό κ. Άργυρόπουλος διω- Πάντα αναζητούσαν τόν ικανό καί
πού έπροκήρυξε ή ’Εθνική Τράπε
έργασθέντος έκεΐ έπί Ετη ’Αμερικανού
Μεγάλης
Βρεταννίας
είναι
πι ζα. Ή ’Εθνική Τράπεζα είναι άπό ρίσθη είς άλλην θέσιν καί ό κ. Κα- έντιμο υπάλληλο. Ό «Αιών», πού
μηχανικού Λιέλπιτξ είς τό βιβλίον του
θανόν
νά εΐναι
ή
συσσώρευ- τούς ολίγους Ελληνικούς όργανι- ρόκης έχει τά αναγκαία προσόντα, άναφέραμε, συνέχεια στό πάρσ πά
«Είς άναζήτησιν χρυσορυχείων είς τήν
σις υπό τών έκεΐθεν τών θαλασσών σμούς, γιά τούς οποίους ή πρόσλη- ίσως θά ηδύνατο νά χρησιμοποιη- νω δημοσίευμά του, γράφει σχετικά
Σιβηρίαν*.
στερλίνας
άξιώσεών ψις τών ύπαλλήλων τους μέ διαγω θή είς τήν Τράπεζαν. Έν τούτοις με το πρόσωπό, που θά διωριζόταν
Έν συμπεράσματι δυνάμεθα νά εϊ- χωρών τής
παρα την επιθυμίαν μου νά τοΰ φα- ύποταμίας: «Έάν ήτο είς ημάς
πωμεν οτι ή τεραστία έκμετάλλευσις των έπί τών μελλοντικών έξαγωγών νισμό αποτελεί παράδοσι. Βέβαια,
νώ_ Χρήσιμος, μή πράξητε παρά ε συγκεχωρημένον, ήθέλαμεν άναφέτής Σιβηρίας καί ή άξιοποίησις άπε- τής Βρεταννίας. Αί έν λόγφ χώραι δταν πρωτοϊδρύθηκε ή Εθνική Τρά
κείνο, δπερ εΐναι όρθόν καί δ,τι δέν ρει,ότι ή Διεύθυνσις οφείλει νά έπιράντων Ερήμων τής Κεντρικής Ασίας δυσκόλως θά ικανοποιηθούν μέ αύ- πεζά, δέν μπορούσε νά γίνη λόγος
θά προκαλεση παράπονα διότι χρει στηση τήν προσοχήν της καί ώς
ήτο άδύνατος άνευ τής καταναγκαστι τάς, έκτος eocv τά είς δολλάρια α γιά διαγωνισμούς
καί έξετάσεις.
άζεται πρό παντός νά εΐναι ή Τρά προς την εκλογήν τοΰ ύποταμία, αν
κής Εργασίας Εκατομμυρίων
άθώων
μέ
ποθέματα τής Βρεταννίας (τά έν Καί συνέβαινε αύτό όχι μόνο
πεζά πολύ αυστηρά καί νά μή χα θεώρηση άναγκαΐον τό τοιοΰτον έπί
πολιτικών κρατουμένων κλπ. Καί φαί
τήν ’Εθνική Τράπεζα, άλλά καί μέ
τή
«Τραπέζη
μετρητά»
τής
Μ.
Βρε
ρίζεται, έψ’ όσον ό κ. Καρόκης δέν τοΰ παρόντος. Καί ώς προς τό πρόνεται δτι έπί πολλά άκόμη Ετη θά βλέ
άλλα σώματα κρατικών λειτουργών,
έχει τα απαιτουμενα προσόντα' έν σωπον αυτό απαιτούνται γνώσεις
πωμεν αυτούς τους σκλάβους τοΰ 20οΰ ταννίας ώς τραπεζίτου τής περιο γιά τά όποΐα πάλιν ό διαγωνισμός
καί άποτελεΤ σήμερα παράδοσι. Τυπι τουτοις οφείλω νά σάς εϊπω, δτι ή και τριβή έπί τοΰ λογιστικού, ήνωαίώνος νά συνεισφέρουν είς τήν αυξη- χής τής στερλίνας) αύξηθοΰν
σύζυγός μου καί έγώ θά έπεθυμού- μέναι μέ άκραν τιμιότητα. Καί τοισιν τής οικονομικής
δραστηριότητας έάν τά ποσά τών εξαγομένων κε κό παράδειγμα τοΰ τελευταίου εί
σαμεν
ζωηρός νά φανήτε χρήσιμος αύτης άρμοδιότητος πολίτης υπάρ
τής ΕΣΣΔ.
φαλαίων και καταναλωτικών αγα ναι^ τό Δικαστικό Σώμα. Δέν μπο
είς τον κ. Καρόκην».
χει μεταξύ ημών εις την καθέδραν,
Συνεπώς δέν εχομεν οΰδένα λόγον θών προς τάς έν λόγφ χώρας υπό ρούσε λοιπόν νά γίνη διαγωνισμός
Η τελευταία φράσις άνακεφαλαι- °υικα·_δέν άναφέρωμεν ήδη όνομανά Ελπίζωμεν δτι ή Κυβέρνησις
τής τής Μ. Βρεταννίας διατηρηθούν υ άλλά οΐ διευθύνοντες τήν Εθνική
Μόσχας θά θελήση νά μετάσχη
είς
Τράπεζαν κατέβαλαν προσπάθεια ωνει ολο το ενδιαφέρον τοΰ ζεύγους στι τούτον. Είς τήν Διεύθυνσιν τής
ψηλά.
τήν ΰπό τήν αιγίδα τού ΟΝΕ ερευνάν
να τοποθετούν στο νεοσύστατο " 1 - Έϋνάρδου γιά τον Καρόκη, ένδιαφέ ι ραπέζης δέν δύναπαι νά είναι ά
’Εν πάση περιπτώσει διά τήν
ρον δμως, πού μέ κανένα λόγο δέν γνωστος αυτός, καί εΐναι δίκαιον
έπι τής καταναγκαστικής
έργασίας,
παραγωγής στρα κιοΰ
τήν οποίαν ήδη
Εχουν
άποδεχθή 28 διατήρησιν τής
άνεφοδιασμοΰ έξ incentive έκαμε τον μεγάλο φίλο τής Τραπέ καί άναγκαΐον τό νά ληφθή ύπ’ όχώραι μέλη τού Ο.Η.Ε.
τηγικών υλικών, αί χώραι
αΰται ειδών έκ Μ. Βρεταννίας καί Βορεί ζης νά διαθλάση τήν άρχή, πώς ψιν, γινομένης τής έκλογής τού ύ
πρεπει να διορίζωνται υπάλληλοι ποταμία».
ANDRE PIERRE
θά έχουν πάντοτε άνάγκην τακτι- ου ’Αμερικής.
μέ προσόντα.
ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ
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Διά την λύσιν τού στεγαοτικού ζητήματος
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

|

Λ Α ΤΑ ΚΑΠΝΑ ΜΑΣ
Ή παραμονή τοΰ κ. Τσουδεροΰ
εις τάς Ηνωμένας Πολιτείας καί αί
μακραί συνομιλίας τάς οποίας έχει
μετά των εκεί αρμοδίων, δημιουρ
γούν την βάσιμον ελπίδα δτι τό ζή
τημα τής τοποθετήσεως των ελλη
νικών καπνών εις τήν Αμερικήν προ
ωθείται έπιτυχώς. Είναι ευτύχημα
δτι οΐ ύπευθύνως χειριζόμενοι
τό
ζήτημα ελληνικοί παράγοντες άντελήφθησαν δτι ή απώλεια άλλων πο
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΟΙΝΟΥ
Χαιρετίζομεν τήν έναρξιν τών έρ
γασιών τού 6ου Διεθνούς Συνεδρί
ου ’Αμπέλου καί Οίνου. Ή Ελλάς,
χώρα οίνοπαραγωγός, έπιδιδομένη
εις τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου,
ένδιαψέρεται διά τον τομέα αυτόν
τής οικονομίας καί έχει νά επίδειξη
Ικανοποιητικήν παραγωγήν καί άλη
θή, έν προκειμένη); δραστηριότητα.
Όρθώς λοιπόν συνήλθεν εις ’Αθήνας
το Συνέδριον καί άκόμη όρθότερον
έκήρυξε τήν έναρξιν τών έργασιών
του ά Πρόεδρος τής Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Βενιζέλος.
Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΙΣ
Ή άπόφασις τής ’Αμερικανικής
’Αποστολής νά ενίσχυση έκ τών κον
δυλίων τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ τήν ε
παγγελματικήν έκπαίδευσιν εις τήν
Ελλάδα πρέπει νά τύχη τής γενι
κής επιδοκιμασίας. Έξ οικονομικών
κυρίως λόγων ή έπαγγελματική έκπαίδευσις ουδέποτε έτυχε τής δεού
σης προσοχής εις τήν χώραν μας.
Ευτύχημα λοιπόν είναι δτι με τήν
πρωτοβουλίαν τών ’Αμερικανών φί
λων μας χαράσσονται αί όρθαί κα
τευθύνσεις.
Η ΕΛΛΗΝΟΊ ΤΑΛΙΚΗ
Ή εις ’Αθήνας παρουσίςι τοΰ ’Ι
ταλού υπουργού τής Γεωργίας κ.
Εέλι έδωκε τήν ευκαιρίαν νά έξετασθή μετά τοΰ κ. Πρωθυπουργού τό
ζήτημα τής έπεκτάσεως τών εμπο
ρικών ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος
καί ’Ιταλίας. Ό πόλεμος παρήλθε
προ πολλοΰ καί αί έξ αύτοΰ εχθρό
τητες καί τά μίση παρεμερίσθησαν.
Οί δύο μεσογειακοί λαοί έχουν ταυ
τότητα συμφερόντων καί οικονομι
κών επιδιώξεων. Πρέπει λοιπόν νά
πυκνώσουν τάς μεταξύ των άνταλλαγάς, πρέπει νά επαναφέρουν τάς
εμπορικός των σχέσεις εις τό πα
λαιόν των έπίπεδον. Καί τούτο θά
άποβή έπ’ άγαθφ τών δύο λαών.
ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ
Πέραν τού θέματος τής τοποθε
τήσεως τών καπνών μας ή νέα Κυβέρνησις πρέπει νά άσχοληθή καί
μέ άλλα θέματα ατενώς σχετιζόμενα μέ τά καπνά μας. Τό ζήτημα
της γενικής πριμαδοτήσεως τών έξαγομένων καπνών,
τό θέμα τής
ειδικής πριμοδοτήσεως, τό πρόβλη
μα συσχετισμού τοΰ κλήριγκ μέ
τάς καπνικός έξαγωγάς καί άκό
μη τό ζήτημα τής αύξήσεως τών έξαγομένων ποσοτήτων καπνού έ-

λυτίμων διά τά ελληνικά κοτπνά α
γορών 9ά πρέπει νά άντικατασταθή
διά νέων τοιούτων. Και πράγματι
ή αγορά τών Ηνωμένων Πολιτειών
ένδείκνυται τόσον διά νέαν τοποθέτησιν δσον καί διά τήν αΰξησιν τοΰ
διατιθεμένου ήδη ποσοστού. Ούτω
τό θέμα τών έλληνικών καπνών εμ
φανίζεται ώς ακολουθούν τήν καλήν
όδόν.
ναντι ειδών άνασυγκροτήσεως, πρέ
πει νά αποτελόσουν αντικείμενα
προσοχής καί σειράς ενεργειών.
ΟΟτω, θά όλοκληρωθή ή καλή, λΰσις τοΰ καπνικού μας προβλήμα
τος.
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ ΡΥΘΜΟΝ
ΤΙ ΕΠΡΔΞΕΝ

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΩΤΑΙ
ΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΑΚΟΜΗ

Τό στεγαστικόν πρόβλημα είς τήν
'Ελλάδα έξακολουθεΐ νά παραμένη
άκόμη οξύ. Ή κληρονομιά τών κα
ταστροφών τής Κατοχής καί τής άν
ταρσίας έδημιούργησε χιλιάδας άστέγων, οί όποιοι περιμένουν ώς έπί
τό πλεΐστον προστασίαν άπό τό
Κράτος.
Προς τήν κατεύθυνσιν αυτήν τής
στεγάσεως τών συμμοριοπλήκτων
καί τών αστέγων γενικώς έκινήθησαν
αί άρμόδιαι υπηρεσίαι τοΰ υπουρ
γείου Άνοικοδομήσεως βοηθούμεναι
άπό τάς υπηρεσίας τοΰ υπουργείου
Προνοίας. Κατά τό διάστημα, τό ό
ποιον έμεσολάβησε άπό τοΰ τέλους
κυρίως τοΰ συμμοριτισμού μέχρι σή
μερον είργάσθησαν ύπερανθρώπωςμέ
λαμπρά αποτελέσματα.
To 1948
εδρε τήν χώραν μέ 630.000 συμμοριοπλήκτους, έκ τών οποίων 130.
000 εΐχον άμεσον ανάγκην στεγάσε
ως. Αί καταστροφαί είς τά οικήματα
τόσον είς τήν πρωτεύουσαν, κατά τό
κίνημα, δσον καί είς τήν ύπαιθρον
μέ τήν ανταρσίαν, ήσαν τεράστιαι.
"Ας σημειωθή δτι είς τήν περιοχήν
πρωτευούσης εΐχον καταστροφή ί 7.
700 οίκοδομαί συνολικής άξίας 500
δισεκατομμυρίων δραχμών. Τό έργον συνεπώς ήτο δύσκολον καί βαρύ,
άλλ’ άνελήφθη μέ θάρρος καί χάρις
είς τήν δοθεϊσαν καί συνεχιζομένην

Ή κρίσις τής
Κορέας έπεισεν
πολλούς έκ τών ’Αμερικανών ιθυ
νόντων, δτι αί Ηνωμένοι Πολιτεΐαι
θά πρέπει μετά τήν λήξιν τοΰ Σχε
δίου Μάρσαλ τό 1952 νά παρά
σχουν βοήθειαν εις μεγάλην κλίμα
κα προς τήν Δυτικήν Ευρώπην. Ε
πί πλέον ή ατμόσφαιρα αβεβαιό
τητας ή οποία έπικρατεϊ εις τον
κόσμον φαίνεται δτι έλάττωσεν ση
μαντικούς τάς πιθανότητας ιδιωτι
κών έπενδύσεων κεφαλαίων είς τάς
μή αναπτυγμένος κ αλουμέ
νας περιοχάς. Ή κυβέρνησις τών
Ηνωμένων Πολιτειών ύπελόγιζεν έπί τών τοιούτων έπενδύσεων, διά
τών όποιων ώς ήλπιζεν θά αντικαθί
σταντο είς τό έξωτερικόν τά ύπό
τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ δαπανώμενα
ποσά.
ευτυχώς άμερικανικήν βοήθειαν, έ
σημείωσεν έπιτυχίαν. Συνολικώς μέ
Η ΒΟΗΘΕΙΑ
χρι σήμερον, συμφώνως μέ στοιχεία
ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
τά όποια μάς έδόθησαν άπό τάς αρ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
μόδιας υπηρεσίας τοΰ υπουργείου
Άνοικοδομήσεως,
διετέθησαν διά
Είς τά αρμόδια ελληνικά υπουρ
γεία έλήφθησαν έκ Παρισίων πλη τήν άνοικοδόμησιν κατά τά τελευ
ροφορίας κατά τάς όποιας ύπεγρά ταία έτη ύπό τοΰ Κράτους βάσει
φη συμφωνία διά τής όποιας ή Γερ τοΰ σχεδίου Μάρσαλ 604 δισεκατομ
μανία παραχωρεί είς τήν Ελλάδα μύρια δραχ., εδρον δέ στέγην άνω
συμπληρωματικά τραβηκτικά δικαι τών 50.000 οικογενειών είς οικήμα
ώματα διά τό λήξαν έτος 1949— τα έκ δύο ή τριών δωματίων μέ δλο
50 έκ 2 έκατομ. δολλαρίων.
τά χρειώδη καί μέ έντελώς σύγχρο
Τά πρόσθετα ταΰτα τραβηκτικά
νον έμφάνισιν.
δικαιώματα εΐχον ζητηθή υπό τής
Παραλλήλως προς τήν οικοδομι
Ελλάδος διά τήν κάλυψιν το0* έλλείμματος τοΰ παρελθόντος ’Ιουνίου κήν εργασίαν τοΰ Κράτους έγένετο
τό όποιον είχε δημιουργηθή είς τάς έπίσης είς μεγάλονβαθμόνήαύτοστέέμπορικάς συναλλαγάς τών δύο χω γασις ύπό τών ιδίων τών συμμοριορών, λόγω τοΰ δτι ή Γερμανία δεν πλήκτων προσφύγων δΓ υλικών, τά
ήγόρασεν ολόκληρον τήν ποσότητα όποια παρεχώρησε τό Κράτος καί
τών έλληνικών προϊόντων, τών άνα- μέ τήν έπίβλεψιν μηχανικών τοΰ ύφερομένων είς τήν σχετικήν συμφω
πουργείου. Τά πάντα έκινήθησαν μέ
νίαν.
γοργόν ρυθμόν καί πρακτικόν τρό
____ * ____
πον. Ή γραφειοκρατία έξέλιπε. ΣυΟ ΕΙΣΑΧΘΕΙΣ
νεστήθησαν τά τοπικά νομαρχιακά
ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΣΙΤΟΣ
Συμβούλια, είς τά όποια άντιπροΈκομίσθησαν είς Πειραιά έξ "Η σωπεύοντο τά υπουργεία Άνοικοδο
νωμένων Πολιτειών 100 χιλ. τόννοι μήσεως καί Προνοίας.
σίτου. Τό πλεΐστον τής ώς άνω πο
Ταΰτα ένήργουν αύτοβούλως κατ’
σότητας σίτου έναποθηκεύθη
είς αΰτοκυρίαρχον τρόπον. Εΐχον ίδιας
ελληνικά φορτηγά σκάφη άργοΰντα
πιστώσεις τάς όποιας έχρησιμοποίείς τον λιμένα Πειραιώς.
ουν ταχύτατα διά τήν άμεσον έκτέλε
σιν τών έργων. Αί έργασίαι σήμερον
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ
συνεχίζονται μέ τον αυτόν ρυθμόν.
ΠΛΩΤΗ ΕΚΘΕΣΙΣ
Μέχρι τοΰ φθινοπώρου θά έχουν στε
’Αναμένεται περί τά τέλη τοΰ μη- γασθή έκ τών συμμοριοπλήκτων τά
νός νά καταπλεύση
είς Πειραιά 2)3 τουλάχιστον έξ αυτών. Οί υπό
πλωτή Πορτογαλική εκθεσις. Τό ύλοιποι θά στεγασθοΰν μέχρι τής άπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας έ
νοίξεως
όριστικώς. Ή προσπάθεια
λαβε τήν άπόψασιν δπως έπιτραπή
αυτή,
ή
όποια έχρηματοδοτήθη καί
ή άγορά έκ τής έκθέσεως ταυ της
πορτογαλικών προϊόντων συνολικής συνεχίζεται άκόμη χάρις είς τήν άμερικανικήν βοήθειαν, έξετιμήθη ιδι
άξίας 3 χιλιάδων δολλαρίων.

αιτέρως καί δίκαιος είναι ό έπαινος
προς τάς άρμοδίας υπηρεσίας, αί
όποίαι θά φέρουν είς πέρας τό έργον των.
Είς τήν άνοικοδόμησιν όμως τής
χώρας δέν είργάσθη μόνον τό κρά
τος. Έκινήθη δραστηρίως καί ή ιδι
ωτική πρωτοβουλία τόσον είς τήν πε
ριοχήν τής πρωτευούσης, όσον καί
είς έπαρχίας. Τά στοιχεία τά όποια
μάς δίδονται άρμοδίως διά τον οι
κοδομικόν οργασμόν τής ιδιωτικής
πρωτοβουλίας είναι άξια ιδιαιτέρας
σημειώσεως. Συμφώνως προς ταΰτα
φαίνεται δτι κατά τάδύοτελευταϊαέτη
1948 καί 1949 ώς καί μέχρι τοΰ
’Ιουλίου τοΰ 1950 οί ίδιώται άνοικο
δόμησαν οικίας, έπισκεύασαν καί έτροποποίησαν άλλας συνολικής άξί
ας ενός τρισεκατομμυρίου 175 δισε
κατομμυρίων δραχμών.
Μόνον είς τήν περιοχήν πρωτευ
ούσης έκτίσθησαν τό 1945 202 νέαι οίκοδομαί, τό 1946 783, τό 1947
2.378, τό 1948 3.054, τό 1949 3.
261 καί τό 1950 μέχρι τού ’Απρι
λίου 1.375. ’Επίσης έγιναν προσθήκαι καί έπισκευαί είς άλλας 13.654
οικοδομάς είς ’Αθήνας καί τον Παιραιά. ’Ανάλογος, κάπως δμως μει
ωμένος, λόγφ τής άνταρσίας ήτο ό
οικοδομικός οργασμός είς τάς έπαρ
χίας καί τήν ύπαιθρον ύπό τών ιδιω
τών παρουσιάζων μεγαλυτέραν αΰξησιν άπό τοΰ παρόντος έτους καί
κατά τό τρέχον έξάμηνον.
Παρ’ δλην δμως αυτήν τήν οικο
δομικήν έργασίαν τόσον τοΰ Κρά
τους διά τούς συ μ μορ ιοπλήκτους δ-

σον καί τών ιδιωτών, τό πρόβλημα
τής στέγης διά τούς μισθοσυντήρη
τους ιδίως ώς καί άλλας κατηγορί
ας πολιτών, τών οποίων τά έσοδα
είναι μειωμένα, παραμένει άκόμη δύ
σκολον. Είναι γεγονός πλέον ότι αί
άνεγερθεϊσαι νέαι οίκοδομαί ύπό ιδι
ωτών δέν έγένοντο διά νά προσφέ
ρουν έμπόριον στέγης είς τούς οίκο
νομ ικώς άδυνάτους, άλλά ή γιά ιδιο
κατοίκηση/ ή γιά άλλους παρεμφε
ρείς σκοπούς.
’Απομένει συνεπώς έπιτακτικόν τό
καθήκον τοΰ Κρόιτους δπως λύση
οριστικά τό ζήτημα τής κατοικίας
κτίζοντας σέ εΰρεΐα κλίμακα λαϊκάς
κοττοικίας, βάσει ενός νομοσχεδίου
πού κατετέθη είς τήν Βουλήν, τό
όποιον πρέπει νά πάρη σάρκα καί
οστά. Είς τάς κατοικίας αύτάς .θά
στεγασθοΰν υπάλληλοι, συνταξιού
χοι, έργάται καί άποροι, παράλληλα
θά πρέπει νά ένισχύση τά Κράτος
τήν ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν όργανώ
νοντας οικονομικούς συνεταιρισμούς
καί νά ένισχύση έπίσης τον έπαναπατρισμόν κεφαλαίων τοΰ έξωτερικοϋ
μέ
σκοπόν
τήν
ποτοθέτησίν
τους είς νέας οικοδομάς διά νά δοθή έργασία είς έργατικάς χεΐρας καί
νά έξασψαλισθή στέγη είς περισσο
τέρους.
Διά τών άνωτέρω μέτρων έν συν
δυασμέ μέ τήν κρατικήν προσπά
θειαν ή άνοικοδόμησις τής χώρας θά
συντελεσθή ταχύτερον καί τό πρό
βλημα τής στέγης θά λυθή κατά τον
καλλίτερον τρόπον.
ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΕΡΙΟΥ ΕΙΣ Χ)ΓΡΑ ΜΜΑ
Τό παγκόσμιον
έμπόριον άκα
τε ργάστων ερίων κατά τό 1949,
υπολογίζεται ύπό τοΰ ’Αμερικανι
κού Γραφείου Γεωργικών Σχέσεων
μετά τοΰ Εξωτερικού, είς 1.080.
000.000 χιλιόγραμμα, ήτοι κατά τι
όλιγώτερον τοΰ συνόλου τοΰ 1948
καί περίπου τό αύτάν μέ τον μέσον
δρον τών έτών 1935 - 39.
Αί ’Αμερικάνικα! είσαγωγα! ερί
ων κατά τό 1949 άνήλθον είς 198.
415.800 χιλιόγραμμα. τΗσαν δηλ.
κατά 144.000.000 χιλ. κατώτεροι
τού προηγουμένου έτους καί περί
που διπλάσιαι τοΰ μέσου δρου τών
πραγματοποιηθεισών
προπολε μ ικώς. Άντιθέτως αί έξ 70.452 000
χιλ. έξαγωγαί τών Ηνωμένων Πο
λιτειών κατά τά αυτό έτος, ήσαν
κατά πολύ άνώτεραι τών τοΰ 1943
ή τού μέσου δρου μεταξύ 1935 39.
Ή ΊτοΛία, ή Γαλλία, καί τό Η
νωμέναν Βασίλειον είσήγαγον μεγα
λυτέρας ποσότητας ή προπολεμικώς, ένώ αί είσαγωγαί τοΰ Βελγί
ου, τής Γερμανίας καί τής ’Ιαπω
νίας ήσαν αίσθητώς κατώτεραι τοΰ
μέσου δρου μεταξύ 1935 - 39. Αί
είσαγωγαί ύπό τής Γερμανίας καί

τής ’ I απωνίας ήσαν πολύ άνώτεραι τών τοΰ 1948. Αί ύπόλοιποι
σημαντικοί
καταναλωτικοί χώραι,
έξαιρέσει τών Ηνωμένων Πολιτει
ών καί τής Γαλλίας, ηύξησαν κατά
ελάχ ιστόν ποσοστόν τάς εΐσαγωγάς των τό 1949, έν σχέσει με τό
1948.
Αί
είσαγωγαί τής Αύστραλισς
τής Νέας Ζηλανδίας καί τής Οΰραγουάης, τών κατ’ ,έξοχήν έριοπαραγωγών
χωρών τοΰ κόσμου, ήσαν
κατά τό 1949 άνώτεραι τοΰ μέσου
δρου μεταξύ 1935 - 39, ένφ
αί
τοισϋται τής ’Αργεντινής καί τής
Νοτιοαφρικανικής Ένώσεως, ύπήρξαν κατά πολύ κατώτεραι.
Διευκρινίζεται δτι ή διεθνής κίνησις τών έρίων κατά τά μεταπο
λεμικά έτη, ύπερέβη τήν τρέχουσαν παραγωγήν λόγφ τών μεγά
λων άποθεμάτων τά όποια συνεκεντρώθησαν κατά την διάρκειαν τοΰ
πολέμου. Τινά έκ τών έν λόγφ άπο
θεμάτων διετίθεντο είσέτι ύπό τής
Αυστραλίας καί τής Νέας Ζηλαν
δίας κατά τό παρελθόν έτος.
Τό ’Αμερικανικόν Γραφεΐον Γεωρ
γικών
Σχέσεων μετά τών χωρών
τοΰ Εξωτερικού ύπολογίζει δτι αί

Διά τήν έξέλιξιν καί τόν έξωραϊσμόν τής πρωτευούσης

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΗΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑΝ 1950-1960 ΘΑ ΣΤΟΙΧΙΣΗ 580 ΔΙΣΕΚΑΤ. ΔΡΧ.!
ΗΙΑΡΥΣΙΣ ΝΕΑΣ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΟΝ
0 ΗΑΕΚΤΡΟΦΟΤΙΣΜΟΣ, Η ι ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΚΤΥΟΥ ΑΕΡΙΟΦΩΤΟΣ, ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Οί δροι, αι ουνθπκαι καί oi προϋποθέσεις έκτβλέσεως τού μεγολεπηβόλου σχεδίου
πάσης φύσεως καθαριότητας, κατα- χαράς. Συμπληρωματικώς άκόμη κών έπίσης ή ΐδρυσις τών νέων σφα
βρεκτήρες, έπιβατικά κ.λ.π. ’Οδο διέθετον 2 έγκαταστάσεις θερμών γείων, λαχαναγοράς, κεντρικής ά
στρωτήρες, μηχανήματα άσφαλτο- λαϊκών λουτρών, μόνιμον δημοτικήν γοράς καί συνοικιακών άγορών θά
στρώσεων, δίκτυον δημοτικού φωτι βιβλιοθήκην καί κινητήν δανειστικήν εξασφάλιση σημαντικόν ποσόν δυ10
σμοΰ πόλεως) δραχ. 5.000.000 τού βιβλιοθήκην, φιλαρμονικήν καί συ μ νάμενον νά ύπερκαλύψη έντός
έτών
τάς
δαπάνας
κατασκευής
τών
Φωνικήν
ορχήστραν
καί
λαϊκήν
χο1938 ή 5.550.000.000 δρχ. τού
1950. Σύνολον ζημιών καί διά τούς ρψδίαν, κινητόν κουκλοθέατρον διά παραγωγικών αυτών έργων.
Έκ τών έργων αυτών τά ιδρύμα
4 αυτούς δημοτικούς τομείς δραχ. τά παιδιά και κινητόν λαϊκόν κινη
24.645.000.000 τού 1950 ή 1.643. ματογράφον, 1 παλαιάν κεντρικήν τα προνοίας, δημοσίας έξυπηρετήάγοράν καί 2 συγχρονισμένος συ σεως καί εύπρεπισμοΰ τής πόλεως
000.000 δολλάρια.
Διά τήν άποκατάστασιν τών α νοικίας, παλαιάν δημοτικήν λαχανα άπαιτοΰντα δαπάνην 24.000.000.
νωτέρω ζημιών έλάχιστα έργα συ- γοράν, δημοτικά σφαγεία, δημοτι 000 δραχ., ώς τά έργα οδοποιίας
νετελέσθησαν διά κονδυλίων τού κήν έκμετάλλευσιν άεριόφωτος κλπ. ούδεμίαν άμεσον οικονομικήν άπόΔιά τό πρόγραμμα Νέων 'Έρ δοσιν θά έχουν. Τά τελευταία θά
προϋπολογισμού τού Δήμου, δεδο
μένου δτι τό πρόγραμμα ’Αμερικα γων 1ης δεκαετίας θά απαιτηθούν συμβάλουν έμμέσως είς τήν αΰξηνικής Βοήθειας προς τήν ’Ελλάδα διά τήν οδοποιίαν 125.250.000.000 σιν τών σχετικών έσόδων τού Δή
(Σχέδιον Μάρσαλ) δέν προβλέπει δρ., διά τούς υπονόμους (κεντρι μου διά τής υπεραξίας τών άστι
τήν οικονομικήν ένίσχυσιν προς α κός αποχετευτικός άγωγός, κύριοι κών κτημάτων, ή όποια θά προέλναδιοργάνωσή, άνασυγκρότησιν καί συλλεκτήρες, καί συμπλήρωσις υ θη αυτομάτως άπό τήν έξασφάλιέξωραϊσμόν τής πόλεως, άφεθέντος φισταμένου δικτύου υπονόμων δρχ. σιν τής άνέτου συγκοινωνίας καί
τού τρισυποστάτου έργου εις τήν 189.000.000.000 δρχ. διά τά οι τών λοιπών ευχάριστων άποτελεαποκλειστικήν άρμοδιότητα τού Δη κοδομικά 166.000.000.000 δρ. καί σμάτων τής άρτιωμένης οδικής κα
μου καί εις τήν ασθενή δυναμικό διά τά έργα τεχνικού έξοπλισμοΰ τασκευής. Είς τό σκέλος τού Τε
τητα τού πενιχρού του προϋπολογι 77.850.000.000 δρ. Σύνολον δα χνικού Εξοπλισμού τά έργα άεριό
πανών 558.000.000.000 δραχμών. φωτός θά έξυπηρετήσουν τάς δαπά
σμού.
Παραλλήλως δμως μέ τήν άπο- "Οταν κατηρτίσθη τό σχέδιον κατά νας των καί υπάρχει τό ένδεχόμεκατάστασιν τών ζημιών καί κατα τό 1947 αί δαπάνα ι προϋπολογί- νον νά άφήσουν καί περιθώριον κέρ
στροφών πού προήλθαν άπό τόν σθησαν συνολικώς εις 84.460.000 δους. Τά έργα δημοτικού ήλεκτροπόλεμον, τούς κατακτητάς καί τήν δολλαρίων μέ τιμήν δολλαρίου 8. φωτισμοΰ θά έξυπηρετηθοΰν δι’ ει
δικής εισφοράς τών κατοίκων,
έν
άναρχίαν τού τραγικού Δεκεμβρίου 000 δραχμών.
Εις τά οικοδομικά περιλαμβά άντιθέσει Ητρός τά καλλωπιστικά,
τού 1944, ό νέος δημοτικός "Αρ
χών τής πρωτευούσης κατά τό προ νονται έργα ΐδρύσεως νέας λαχανα τά οποία ούδεμίαν ωφέλειαν 9ά
μέ συγχρόνους προσπορίσουν
είς τόν δημοτικόν
σεχές φθινόπωρον θά έπιληφθή ό- γοράς, σφαγείων
πωσδήποτε τής έκτελέσεως τού έγκαταστάσεις ψυγείων, κεντρικής προϋπολογισμόν.
προγράμματος νέων έργων τής πρώ άγοράς, 20 συνοικιακών άγορών,
Συμφώνως
μέ τό καταρτισθέν
της δεκαετίας άνασυγκροτήσεως ιατρείων καί σταθμών Α' Βοθειών, πρόγραμμα θά
κατασκευασθοΰν
τού Δήμου (1950 — 1960), πού κέντρων Προνοίας μητρός καί παι 325 χιλιόμετρα οδών,
τά όποια
ψυ συΐμπληρούμεμε* μΐέ τήν άποκατάπεριλαμβάνουν τούς τομείς όδοποι- διού, Βρεφοκομείων, κέντρων
ΐας, υπονόμων, οικοδομικά και πα- χαγωγίας παιδιού, λαϊκών βιβλιο στασιν τών υπό έπισκευήν 200 χι
σης μορφής τεχνικάς έγκαταστά θηκών, άθλητικών γηπέδων εις τάς λιομέτρων θά άνασυγκροτήσουν τό
σεις. Ό τέως Γενικός Διευθυντής άθηναϊκάς συνοικίας, πολεοδομικών 62 % τού συνολικού όδικοΰ δικτύ
τών Τεχνικών Υπηρεσιών τού Δή διανοίξεων καί άναμορφωτικών έρ ου τών ’Αθηνών. Εξαιρετικού ένδια
μου ’Αθηναίων κ. Ήλίας Δ. Κριμ- γων τών Ανθυγιεινών συνθηκών τής φέροντας θά είναι τά έργα πού άπάς, έξεπόνησε πλήρες πρόγραμ πόλεως. Εις τά έργα τεχνικού έξομα άνασυγκροτήσεως καί έξελίξεως πλισμοΰ- άναφέρονται νέαι έγκατατών ’Αθηνών, τό όποιον έβασίσθη στάσεις άεριόφωτος καί συμπλήρω
κυρίως έπί τού τεχνικού προγράμ σις ή έπέκτασις δικτύου διανομής
ματος τού Δήμου καταρτισθέντος του, όριστικός ήλεκτροφωτισμός τής
τό 1935 έπί δημαρχίας τού κ. Κ. πόλεως, 4 δημοτικοί σταθμοί αύτο
κατά τό 1950 - 51 πραγματοποιη- Κοτζιά καθώς καί έπί συγχρόνων κινήτων (καθαριότητος κλπ.), συ
θησόμεναι έξαγωγαί τών κυριωτέ- άντιλήψεων άναφερομένων εις τήν νεργεία έπισκευής αυτοκινήτων, καί
ρων έριοπαραγωγών χωρών αΐτινες όργάνωσιν πόλεων. Σημειωτέον δ- διάφορά άλλα έργα όλοκληρώσεως
“Οταν — κατά Μάϊον τού 1948—
προμηθεύουν τά 90% τού εις την τι α’ι Άθήναι είχον κατά τό 1940 τού τεχνικού έξοπλισμοΰ τού Δή ήρχισαν νά παροπλίζωνται κατ άπαγκόσμιον άγοράν
κυκλοφοροΰν- 850 χιλιόμετρα οδικού δικτύου έκ μου.
ραιά διαστήματα τά πρώτα έλληΉ προβλεπομένη οικονομική ά- νιικά ποντοπόρα σκάφη, ύπήρχον οί
τος έρίου, θά άνέλθουν εις 1.035. τών όποιων 200 χλμ. άσφαλτοστρω
000 χιλιόγραμμα. Ή ποσότης αυ μένα καί 650 χλμ. άπλώς σκυρο- πόδοσις τών έργων ε’ις άλλους μέν Απαισιόδοξοι, οί όποιοι διέβλεπον
τή είναι κατά 45.000.000 χιλ. ά- στρωμένα ή έντελώς άδιαμόρφωτα. τομείς θά είναι άμεσος καί είς άλ μακροχρόνιον τήν ναυτιλιακήν κρίνωτέρα τού μέσου δρου τών έτών ’Εν συνεχεία είχον κατά τήν ιδίαν λους έμμεσος έρμηνευομένη διά τής σιν καί έπιζήμιον τήν ναυτιλιακήν
1935 - 39. Τονίζεται, έν τούτοις, χρονικήν περίοδον 130 χλμ. υπονό αύξήσεως τής τιμής τών άστικών έργασίαν. Έ στήριζαν τήν Απαισιο
δτι τό ποσοστόν έκ τής τρεχούσης μων, 105 κήπους, άλση, άλσύλλια κτημάτων, πού θά άξιοποιηθοΰν εις δοξίαν των είς τά έκ τής πείρας
τού προηγουμένου πολέμου διδάγ
παραγωγής τό όποιον θα διατίθε ή πλατείας έκτάσεως 2.800.000 τ. τά πολλαπλάσιον έξ άφορμής άματα. Τότε αί έχθροπραξίαι έτερκριβώς
τών
άρτιωμένων
αυτών
έρ
ται προς έξαγωγήν θά είναι κατώ μ., Δημοτικόν Νοσοκομεΐον 350 κλι
ματίσθησαν τό Φθινόπωρον τού
τερον τού διατιθεμένου κατά
τά νών, 7 δημοτικά ιατρεία άπορων, γων άνασυγκροτήσεως τού Δήμου. 1918 καί μετά μίαν ζωηρότητα θα
Οΰτω διά τά έργα υπονόμων ή λασσίων μεταφορών μέ υψηλούς
προπολεμικά έτη, καθ’ όσον αι πα- δημοτικόν Βρεφοκομεϊον διά 260
ράγουσαι χώραι καταναλίσκουν ή βρέφη, 10 δημοτικός παιδικός κο- δαπάνη των δύναται νά έξυπηρετη ναύλους, έξέσπασεν είς τάς άρχάς
1 κέντρον θή δι’ ειδικής εισφοράς τών κατοί τοΰ 1920 ή κρίσις. Έπί δεκαπεντάδη περισσότερον έριον ή προ τού λυμβητικάς δεξαμενάς,
Νεότητος,
καί
8
κέντρα
παιδικής κων. Εις τόν τομέα τών οικοδομι μηνον μόνον διήρκεσεν ή ευημερία
πολέμου.

Αί Άθηναι μεταπολεμικώς, έκτος
των τριών κυριωτέρωνπροβλημάτων ά
μέσου ενδιαφέροντος διά τόν ύπερδιπλασιασθέντα άπό τού 1930 καί
εντεύθεν πληθυσμόν των, τού δη
μογραφ ικοΰ, στεγαστικοΰ και συγ
κοινωνιακού, αντιμετωπίζουν τήν λύ
σιν καί πολλών άλλων ζωτικής ση
μασίας προβλημάτων,
σχετιζομένων μέ τήν καλαισθητικήν έμφάνισιν, υγιεινήν άποκατάστασιν
καί
έξωραϊσμόν τής πόλεως αρμοδιότη
τας τής δημοτικής αρχής καί ύποχρεώσεως τού προϋπολογισμού τού
Δήμου.
Ό πόλεμος, ή Κατοχή καί ό Δε
κέμβριος τού 1944 έξήρθρωσαν τό
οδικόν καί φωτιστικόν δίκτυον τής
πρωτευούσης, ίκατέστρεψαν πολύτι
μα δημοτικά έργα καί άνέτρεψαν
τόν ρυθμόν λειτουργίας τών δημο
τικών υπηρεσιών, αί όποιαι παρ' 6λον ότι παρήλθεν ολόκληρος πεντα
ετία έκτοτε δέν κατώρθωσαν ακόμη
νά άποκαταστήσουν, έλλείψει οικο
νομικών μέσων, παρά
έπουσιώδη
τεχνικά έργα έντός τού σχεδίου πό
λεως.
Ή άρμοδία υπηρεσία τού Δήμου
ΰπελόγισεν ώς κάτωθι τάς προελθούσας άπό τάς άναφερθείσας αι
τίας ζημίας τών δημοτικών έργων:
α) εις τόν τομέα ’Οδοποιίας : Ζημίαι 150.000.000 δραχ. τού 1938
η 16.650.000.000 τού 1950.
β) Διά τούς υπονόμους: Ζημίαι
δρχ. 10.000.000 δρχ. τού 1938 ή
1.110.000.000 δρχ. τού 1950.
γ) Διά τά οικοδομικά καί καλλω
πιατικά έργα (Δημαρχείον, Δημο
τικοί Άγοραί, νεκροταφεία, δημο
τικά λουτρά,
Κέντρον Νεότητας,
παιδικά κέντρα, ιατρεία, πλατείας
κήποι, δενδροστοιχίαι). Ζημίαι 12.
000.000 δραχ. τού 1938 ή 1.135.
000.000 δρχ. τού 1950 καί
δ) Ζημίαι καί καταστροφαί τού
τεχνικού έξοπλισμοΰ
(αυτοκίνητα

ναφέρονται είς τόν οικοδομικόν καί
καλλωπιστικόν τομέα λόγφ τού δτι τά έν λόγφ έργα όχι μόνον 9ά
προσδώσουν αϊγλην, είς τήν προώθησιν,
άλλά καί θά έπλύσουν
συγχρόνως πολλά προβλήματα σχε
τιζόμενα μέ τήν κολλιτέρευσιν τών
ύγιεινών συνθηκών,
τήν στέγασιν
καί τήν έξασφάλισιν έργασίας είς
χιλιάδας άνέργων. Είς τήν ΰπό ΐδρυσιν λαχαναγοράν προβλέπονται
καταστήματα, υπόστεγα, ψυγεία,
έργοστάσια μαρμελάδας καί κον
σερβών, καί σιδηροδρομικοί
άποδάθραι. Έπίσης ή ΐδρυσις 20 συγ
χρόνων λαϊκών άγορών μέ υπόστε
γα καί όλας τάς τεχνικάς έγκαταστάσεις θά άποβή σπουδαίος ένισχυτικός παράγων άποσυμφορήσεως τής κεντρικής άγοράς καί δημι
ουργίας καταναλωτικής
κινήσεως
είς δλας τάς συνοικίας τής πόλεως.
Βεβαίως ό Δήμος ’Αθηναίων διά νά
έξασφολίση τά τεράστια κονδύλια
έκτελέσεως τού μεγαλεπηβόλου προ
γράμματος θά χρειασθή νά συνάψη.
τοκοχρεωλυτικά δάνεια, τά όποια
καί θά έξυπηρετηθοΰν άπό τούς πό
ρους τού Δήμου καί έν συνεχείς άπό
τήν έμμεσον ή άμεσον όστόδοσιν τών
έργων.
Ή πόλις τών ’Αθηνών ύπέστη άνεκδιηγήτους περιπετείας καί ταλαι
πωρίας κατά τήν τελευταίαν δεκαε
τίαν καί όμολογουμένως άξίζει νά
περιβληθή μέ δλην τήν στοργήν τού
νέου δημοτικού άρχοντας, πού θά
πρέπει νά είναι ό δραστηριότερος
καί άποψαστικώτερος άπό δσους θά
διεκδικήσουν τόν θώκον τού Δημάρ
χου ’Αθηναίων κατά τάς έπί θύραις
έκλογάς.
Π. Κ.

Ναυτιλιακή δραστηριότης

II "ΕΒ„ Mill Him
Τού συνεργάτου μας κ. Π. Τζουνάκου
τών παχυλών ναύλων. Τούς ήκολού
θησε τών ισχνών Αγελάδων ή έποχή-··
*0 δεύτερος παγκόσμιος πόλειιος
είδε τάς έχθροπραξίας τερματιζομένας τήν Άνοιξιν τού 1945 διά
τήν Εύρώπην καί όλίγον βραδύτε
ρου διά τήν ’Ιαπωνίαν. Αί ζημίαι
τοΰ δευτέρου πολέμου, ή σαν άσυγκρίτως μεγαλύτεροι τού πρώτου,
άλλ* οί σύμμαχοι δέν άφήκαν τήν
έμπορυκήν ναυτιλίαν άχαλιναγώγητον. Αί μεταφοραί έτέλουν έπί μα
κράν ύπό κυβερνητικόν έλεγχον
καί ό εύκολος πλουτισμός τών
πλοιοκτητών, ό τόσον γνώριμος διά
τόν πρώτον παγκόσμιον πόλεμον,

ι

Ή λύσις ενός μεγάλου κοινωνικού προβλήματος

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗΝ TOY MET ΑΝ ΑΣΤΑΤΕ ΥΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
20,000 ΑΤ0ΜΑ(ΣΥΓΓΕΝΕ1ΣΕΛΛΗΝ0ΑΜΕΡΙΚΑΗΩΝ,ΟΡΦΑΝΑ ΚΛΠ.)ΘΑ ΕΚΠΑΤΡΙΣΘΟΥΝ
ΕΚ ΤΩΝ 2CXIA. ΑΙ7500 ΘΑ ΕΙΝΕ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΙ
2500 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ & 10ΟΟΟ ΟΡΦΑΝΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΗ
Αί προϋποθέσεις μεταναοΓεύσεως €ίς’Αμερικήν, Αυστραλίαν^ Καναδόν, Ν. "Αφρικήν καί Μ. 'Ανατολήν
καί κατά τούς μετριωτέρους υπολο θά πρέπει δμως νά γίνη; Οί θαρ ται νά μεταναστεύσουν. Ή κατηγο
γισμούς 300 χιλιάδες, άγροτών κα ραλέοι καί δραστήριοι νέοι πού προ ρία δηλαδή αυτή άνεφέρεται είς τήν
τά μεγίστην πλειονότητα, μετηνά- στίθενται κάθε χρόνον είς τήν μα Έλληνίδα σύζυγον Εγκατεστημένου
στευσαν εις τήν Βόρειον ’Αμερικήν. κράν φάλαγγα τών άνέργων θά πρέ είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας μή ‘Α
Ή ευχέρεια έκδόσεως διαβατηρίου πει νά καταδικασθοΰν είς τήν Ανερ μερικανού πολίτου καθώς καί τά τέ
κνα της κάτω τών 1 8 έτών. ’Επίσης
καί τά χαμηλά ναΰλα τού υπερπόν γίαν;
Τό ύπουργεϊον ’Εργασίας προτεί ή κατηγορία αυτή περιλαμβάνει καί
τιου ταξιδιού, ή ζήτησις έργατικών
χειρών εις τόν Νέον Κόσμον καί η νει δπως 30 χιλιάδες τό όλιγώτερον τούς "Ελληνας γονείς τών έν ’Αμε
έλλειψις κάθε περιορισμού μετανα- Ελλήνων μεταναστεύουν κατ’ Ετος ρική Εγκατεστημένων ’Αμερικανών
στεύσεως υπήρξαν οι κυριώτεροι συν είς διαφόρους χώρας τού έξωτερι- j πολιτών. Υπολογίζεται δτι άπό τής
τελεσται έκπατρισμοΰ τών Ελλή κοΰ, διότι διά τού τρόπου αυτού θά πλευράς αυτής θά μεταναστεύσουν
νων. Μακεδόνες, Στερεοελλαδΐται, νη γίνη ή άποσυμφόρησις τού ύπερπλη 2.500 άτομα ύπό τήν προϋπόθεσιν δτι οί Ενδιαφερόμενοι έγεννήθησιώται καί πελοποννήσιοι χωρικοί θυσμοΰ.
σαν είς τήν 'Ελλάδα, είς τήν οποί
Μέ
τό
ίδιον
πνεύμα
ώμίλησε
καί
καί άγρόται έγκατέλειπον τήν γήν
αν καί εύρίσκοντο μέχρι τής 30ής
ν 6έν έπεκράτησε κατά τόν δεύτερον. τών προγόνων των καί έπεβιβάζον- ό πρεσβευτής μας Δ. Παπάς, (Δι
’Ιουνίου
1950 καί Εχουν προσκληθή
ευθυντής
’Αποδημίας
είς
τό
ύπουρΠάντως, μία ζωη ράχης θαλασσίων το τού πρώτου ΰπερωκεανείου διά
μεταφορών ήκολούθησε τον τερμα τήν χρυσοφόρον γήν τού Νέου Κό γεΤον ’Εξωτερικών) κατά τό συνελ- ή θά προσκληθούν Εκ μέρους τών έν
τισμόν των Εχθροπραξιών καί ναύ σμου, ή όποια τούς έξησφάλιζεν έρ θόν προ διμήνου είς τήν Γενεύην Δι ’Αμερική συγγενών των μέχρι τής
λοι σχετικώς υψηλοί καί αρκετά ε
εθνές Συνέδριου ’Εργασίας. Όπως 30ής ’Ιουνίου τού 1951. "Οσοι έξ
γασίαν καί μέλλον.
πικερδείς έπληρώνοντο έπί μίαν
δήποτε
αί Ελληνικοί κυβερνήσεις θά αυτών Εχουν προσκλήσεις άπό τούς
Μετά τό 1920 δμως ήρχισαν οί
τριετίαν, έπί ένα δηλαδή ^χρονικόν
πρέπει,
άφοΰ ή λύσις τού προ βλήμα ^ οικείους των άπό τού 1946 καί Εν
διάστημα ΰπερδιπλάσιον της «πεοι- περιορισμοί καί αί μεταναστευτικαι τος τού υπερπληθυσμού καί τής ά τεύθεν δικαιούνται νά (Αναχωρήσουν
θύραι
Εκλειαν
ή
μία
μετά
τήν
άλλην.
όδου ευημερίας» τού προηγουμέΥψηλά Ανησυχητικά τείχη όρθοΰντο νεργίας δέν εύρίσκεται παρά είς τήν χωρίς άλλας διατυπώσεις, τών λοι
rvou.
πών δμως ή άδεια θά δοθή κατόπιν
Μέχρι τού Μαιου 1948, οί ναύλοι εις τήν πέραν τού ’Ατλαντικού δήμο μετανάστευσιν, νά Εξασφαλίσουν
διετή ρούντο εις ικανοποιητικά Επί- κρατίαν καί άπό δεκαπενταετίας ή προνομιακός συμβάσεις μέ πλούσι έπιβεβαιώσεως τής παλαιός (προ
πεδα. "Ηρχισαν όμως τότε νά δια μετανάστευσις είς τήν χώραν αυτήν ας ξένας χώρας διά τήν διοχέτευσιν τού 1946) προσκλήσεως.
Ή β') κατηγορία περιλαμβάνει
-γράφωνται εις τόν διεθνή ναυτιλι οπού διαβιοΰν 900.000
Ελλήνων, τού κύματος τής άνεργίας άστικοΰ
,ακόν όρίζοντα τά πρώτα νέφη, δη άπό τού ’Ατλαντικού μέχρι τού Ει και άγρστικοΰ χαρακτήρας. Ή Αυ τά Εκτοπισμένα πρόσωπα καί τάς
οικογένειας των. Ό σχετικός νόμος
λωτικά τής έπερχομένης καταιγί
ρηνικού κατέστη Απραγματοποίητου στραλία, 6 Καναδάς, ή ’Αργεντινή,
Βος. Οί ναύλοι, μέ την πάροδον των
ή Χιλή, ή Σαουδική ’Αραβία καί Ι ορίζει τόν άριθμόν των είς 7.500 πε
iβδομάδων κατέπεσαν έίς έπίπεδα ονείρου.
ρίπου. Εκτοπισμένα πρόσωπα κοιτά
’Αλλ’ ή Ελλάς πάσχει άπό πλε ορδανία προσφέρονται νά δεχθούν
_χαμηλά καί Επιζήμια, μή δικαιολο
"Ελληνας τεχνικούς καί βιοτέχνας τόν νόμον θεωρούνται τά άτομα έκεΐονασμόν
τού
πληθυσμού
της
καί
κά
-γούντα τήν περαιτέρω Εργασίαν εις
ναπού έγεννήθησαν είς τήν Ελλάδα
σεβαστόν ποσοστόν τής παγκοσμίου θε χρόνον προστίθενται 115.000 Ερ μέ ευνοϊκούς όπωσδήποτε ορούς. Αί
καί τά όποια άπό τού 1940 μέχρι
μεταναστευτικαι
Επίσης
θύραι
τής
χωρητικότητας. Αί μυκραί τιμαί γατικά καί υπαλληλικά χέρια, που
- '-ή πτωχή, κυκλοφορία διαταγών ζητούν καί Εχουν άνάγκην Εργασίας. ’Αμερικής, πού ήσαν Ερμητικώς κλει τής 1ης ’ I ανουαρίου 1949 λόγφ Ε
V φορτώσεώς, ήρχισαν νά οδηγούν τό Τήν στιγμήν αυτήν 300.000 νέων σταί μέχρι τού παρελθόντος Ετους ξαναγκασμού των ύπό τών Γερμα
εύρίσκοντο
-ένα μετά τό άλλο τά πλοία εις τά άπασχολούνται μέ τήν ευρεσιν μιας Εφέτος ήνοιξαν δι’ ώρισμένας κατη νών, συμμοριτών κλπ.
.θλιβερά άγκυροβόλια τής αργίας. όποιασδήποτε Εργασίας πρός έξα- γορίας μεταναστών (συγγενείς ά- μακρόη/ τών Εστιών των χωρίς νά
Οί Απαισιόδοξοι
προέδλεπον μα
κατορθώσουν ν’ άποκατασταθοΰν
μέσων ποκατεστημένων είς ’Αμερικήν Ελ
κροχρόνιον τήν κρίσιν.
Οι πλέον σφάλισιν τών στοιχειωδών
λήνων, όρφανά πολέμου, άναποκατα μέχρι τής 1ης ’ I ανουρίου τού 1950.
τολμηροί ώμίλουν περί πενταετούς ζωής. Αί χιλιάδες αύταί όνειρεύονται
στάτους άγρότας κλπ.), γεγονός έ- Βεβαίως τά πρόσωπα αύτά διά νά
.κρίσεως, Ενώ καί οί πλέον αισιό καί φιλοδοξούν νά έκπατρισθοΰν ότύχουν τής άδειας μεταναστεύσεως
δοξοι ή σαν διατακτικοί εις προβλέ πουδήποτε καί είς όποιανδήποτε χώ ξαιρετικώς ευχάριστου άπό τής πλευ
θά
πρέπει νά προσκληθούν μέχρι
τρεις καί περιωρίζοντο νά έξαρτούν ραν, πού παρέχει τήν προοπτικήν ράς αυτής. Τήν 16ην παρελθόντος
τής 30ής ’Ιουνίου 1951 είς τάς Η
μηνός
’Ιουνίου
ύπεγράφη
υπό
τού
τήν άναβίωσιν τής ναυλαγοράς ά- μιας κάποιας βιοτεχνικής ή Επαγ
προέδρου Τρούμαν ευεργετικός νό νωμένας Πολιτείας άπό έλληνοαμερι
πό ένδεχόμενα άπρόοπτα διεθνή γελματικής σταδιοδρομίας.
κανόν ή "Ελληνα ’Αμερικανόν πολί
-γεγονότα.
Οί υπέρ τής λύσεως τού δημογρα μος άφορών τήν μετανάστευσιν 341.
την, συγγενή ή φίλον, ή όποιανδήΈδικαιώθησαν έν μέτρω καί οί
φικοΰ προβλήματος διά τής μετανα 000 Εκτοπισμένων άτόμων τής Ευρώ
πρώτοι καί οί δεύτεροι. Η έντονος
ποτε όργάνωσιν, Εμπιστοσύνης καί
1
πης,
μεταξύ
τών
όποιων
θά
περιληστεύσεως, θεωρούν τόν Εκπατρισμόν
■χρίσις πού διέβλεπαν οί άπαισιοδοφερεγγυότητος είς τήν ’Αμερικήν.
τών
άνέργων ώς μίαν μοναδικήν ευ ! φθούν καί 10 χιλιάδες "Ελληνες καί
ξοι διήρκεσεν έπί δύο καί πλέον
Ή γ') κατηγορία άναφέρεται είς
έν συνεχείςι 5—10 χιλιάδες όρφανά
όλόκληρα χρόνια, ένώ καί ή μονα καιρίαν άποκαταστάσεώς των. Άντιτήν μετανάστευσιν τών Εκτοπισμέ
1
τού
πολέμου.
’Αντίγραφα
τού
ύποδική Ελπίς τών αίσιοδόξων έπηλή- θέτως οί άντιτιθέμενοι είς τήν λύσιν
νων ορφανών, τά όποϊα τήν 25ην ’Ι
©ευσε μέ τό πραξικόπημα τής Κο αυτήν προβάλλουν το Επιχείρημα οτι 1 γραφέντος τούτου1 υπό τού προέδρου
ουνίου τού 1948 ήσαν ηλικίας 16 Ε
ρέας. Ή άναβίωσις, βραδεία κατά ή μετανάστευσις είς τήν ’Αμερικήν νόμου διεβιβάσθησαν ήδη είς τό άτάς πρώτας έβδομάδας τού Κορεα καταδικάζει είς πλήρη όψομοίωσιν μερικανικόν προξενεϊον τών ’Αθηνών, τών, καί έγεννήθησαν καί εύρίσκον
τικού πολέμου, ταχυτέρα ήδη άπό τού 'Ελληνικού αυτού στοιχείου μέ τό όποιον άρχίζει άπό τής Εβδομά το είς τήν Ελλάδα μέχρι τής 1ης
δύο έβδομάδας, άφείλεται κυρίως τήν νέαν πατρίδα των. Καί πρός έ- δας αυτής τήν ταξινόμησιν καί ρύθ ’Ιανουάριου τού 1950. Ή ϊδιότης
εις δύο χαρακτηριστικά γεγονότα.
τού όρφανοΰ συμπληροΰται άπό τήν
πίρρωσιν τού Επιχειρήματος των Ε 1 μισιν τών πιστοποιητικών καί λοι
Τό πρώτον, άνάγεται εις τήν Α
αΐρεσιν δτι οί γονείς του (είτε άπών
Εγγράφων
τών
δικαιουμένων
συ
μ
ποκλειστικήν άπασχόλησιν υπέρ τε- πικαλούνται τό δεδομένοον δτι αί
πλώς μόνον ή μητέρα ή ό πατήρτου)
1
φώνως
μέ
τόν
νόμον
νά
είσέλθουν
τρακοσίων μεγάλων φορτηγών τών 900.0000 τών Ελλήνων μεταναστών j είς τό Εδαφος τών Ηνωμένων Πολι- άπό τής 1ης ’ I ανουαρίου τού 1940
10.000 τόννων καί έτι μεγαλύτερων, τής ’Αμερικής άπωλέσθησαν ούσιαμέχρι τής 1ης ’ I ανουαρίου τού 1949
εις τάς πρός τήν Κορέαν μεταφο στικώς διά τήν Ελλαδα, άφοΰ έλη . τειών.
έξηναγκάσθησαν ύπό τών Γερμανών
Καί
τά
ευεργετούμενα
διά
τού
ράς τών 'Ηνωμένων Εθνών. Άπό σμόνησαν τά Ελληνικά ηθη και έθι
τά πλοία αύτά έικοσόν μόνον Ανή μα, τήν Ελληνικήν γλώσσαν καί τήν νέου νόμου πρόσωπα περιλαμβάνον ή τών συμμοριτών νά έγκαταλείκουν εις τόν κρατικόν Εφεδρυκόν νοσταλγικήν των πατρίδα. Και οι ται είς 4 κατηγορίας, αί όποια ι εί ψουν τά σπίτια των καί δέν εΐχον έπαναπατρισθή μέχρι τής 1ης Ίανου
Εμπορικόν στόλον τής ’Αμερικής. μετανάσται γενικώς αυτοί, άποτε- ναι :
Τά πλοία αύτά, έξήχθησαν έν σπου
αρίου τού 1950 μονίμως.
α)
Οί
"Ελληνες
γονείς
’Αμερικα
λούν ούσιαστικώς τήν ζωτικωτέραν
δή άπό τήν «ναφθαλίνην» καί ΕτέΕίς τήν κατηγορίαν αυτήν τυγχά
νών
πολιτών
καθώς
καί
τά
τέκνα
των
θησοτν εις τήν ένεργόν υπηρεσίαν. κατηγορίαν τών Ελλήνων, τούς ό ηλικίας κάτω τών 18 Ετών δικαιούν νουν τού ευεργετήματος δλα τά όρ
ποιους στερείται ή χώρα των. Τί
(Συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα)
'Από πολλών δεκαετηρίδων
το
ζήτημαμεταναστεύσεως του ύπερπλε
. ονάζοντος πληθυσμού τής χώρας μας
-πρός έξασψάλισιν βιοπορισμού εις
τάς Ηνωμένας Πολιτείας, Ν. 'Αφρι
κήν, Αυστραλίαν κλπ. άπησχόλησε
τους αρμοδίους κρατικούς παράγον
τας και έν συνεχείς μέ την πάροδον
των έτών κατέστη έθιμον, απαράβα
τος κανών και μοναδική, λύσις τού
προβλήματος άνεργίας. Μέχρι τού
1920 το μεταναστευτικόν κύμα έξ
Ελλάδος ύπήρξεν έντόνως ογκώδες

φανά, ανεξαρτήτως όριθμοΰ, φθάνει
μόνον νά προσκληθούν άπό συγγε
νείς, οικείους ή φίλους των, πού δια
μένουν μονίμως είς τήν ’Αμερικήν.
’Ισχύει άκόμη καί ή πρόσκλησις ά
πό άμερικανικήν φιλανθρωπικήν όργάνωσιν, σύλλογον ή σωμοσεϊον, ή
οποία δμως θά πρέπει νά διαβιβασθή προ τής 30ής ’Ιουνίου τού 1951
οπότε λήγει ή προθεσμία.
Τέλος ή τετάρτη κατηγορία τών
δικαιουμένων νά είσέλθουν είς τό Α
μερικανικόν Εδαφος περιλοτμβάνει τά
μή Εκτοπισμένα όρφανά καθοριζόμε
να είς 5.000 δι’ ολόκληρον τήν Ευ
ρώπην. Έξ αυτών 2000 περίπου άναφέρονται είς τά όρφανά τής Ελ
λάδος ηλικίας κάτω τών 10 έτών ό
ταν θά τούς δοθή ή θεώρησις τοδ
διαβατηρίου των. Τά όρφανά αύτά
(έξ Ενός ή καί τών δύο γονέων), θά
έφοδιασθούν μέ βεβαίωσιν του έν
Έλλάδι κηδεμόνας των δτι δέχεται
τήν υιοθεσίαν ή προστασίαν τοΰ
παιδιού του άπό 'Ελληνοαμερικανόν
πολίτην ή όργάνωσιν είς τάς Ηνω
μένας Πολιτείας. Αί προσκλήσεις
δΓ υιοθεσίαν τών παιδιών αυτών 9ά
πρέπει νά σταλούν προ τής 30ής
’Ιουνίου τοΰ 1951.
Διά τοΰ ύπογραφέντος ευεργετι
κού νόμου 20.000 άτομα θά μετανα
στεύσουν έξ Ελλάδος καί θά τύχουν
φιλοξενίας καί προστασίας είς το
Εδαφος τών Ηνωμένων Πολιτειών.
Βεβαίως μέ τάς διατάξεις τοΰ έν
λόγφ νόμου δέν λύεται τό πρόβλημα
τής μεταναστεύσεως, άλλ’ Εξασφα
λίζονται τουλάχιστον 10.000 όρφα
νά, τά όποΐα δέν θά ήτο δυνατόν νά
άποκατασταθοΰν καί μορφωθούν εις
τήν χώραν μας.
Υπάρχει, έξ άλλου, Ελπίς Εάν έπέλθη τελικώς είρήνευσις τού κό
σμου καί τακτοποιηθούν ώρισμένα
ζητήματα πού δημιουργούν τάς έκάστοτε παγκοσμίους πολιτικάς κρί
σεις νά άνοίξουν καί νέαι πύλαι με
ταναστεύσεως είς εΰρωπαϊκάς και
Αμερικανικός χώρας.
Είς τήν Αυστραλίαν λ. χ. δπον
ή μετανάστευσις Ελλήνων επιτρέπε
ται ύπό ώρισμένους δρους, θά ήτο
δυνατόν νά γίνουν ευνοϊκά! συμβά
σεις μεταξύ τής Αυστραλιανής και
Ελληνικής Κυβερνήσεως, ούτως ώ
στε νά χαλαοωθοΰν αί δυσχέρειαι.
Τό αυτό θά ήτο δυνατόν νά γίνη διά
τήν μετανάστευσιν είς τήν Νέαν Ζη
λανδίαν, Καναδόν, Νότιον ’Αφρικήν,
’Αργεντινήν καί ’Αραβικά κράση της
Μέσης ’Ανατολής. Τό πρόβλημα τής
μεταναστεύσεως τών Ελλήνων είναι
ζήτημα σχετιζόμενον άμέσως μέ τήν
άναδιόργάνωσιν καί άνασυγχρότησιν
της χώρας καί ύπό τό πρίσμα αυτό
θά πρέπει νά μελετηθή καί λυθή ύπό
τών όρμοδίων κρατικών παραγόντων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ - ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — ΕΜΠΟΡΙΟΝ — ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Α.Π.
| κατευθύνονται τώρα προς
Νότιον μιδής τοΰ προϊόντος αύτοΰ. Ή έI ’Αμερικήν διά τής ’Αφρικανικής ό- πιτροπή, ή οποία άποτελείται έξ
δοΰ, δυνατόν νά έπιστρέψουν διά άντιπροσώπων
Κατά τούς τελευταίους μήνας τό
τής Κυβερνήσεως,
κυριώτερον
χαρακτηριστικόν τής
τής διώρυγας τοΰ Παναμά. Ή τοι- τής Ένώσεως Εμπόρων Τείου καί
οικονομικής προόδου τής Μεγάλης
αύτη αλλαγή θά καθίστα εύκολωτέ- τών παραγωγών, θά συζητήση τά
Βρεταννίας ήτο
περαιτέρω αύξηραν τήν φόρτωσιν
άκατεργάστου προβλήματα τά άναφυόμενα έκ τής
σις τής βιομηχανικής παραγωγής
δάμβακος έκ Νέας ’Ορλεάνης, φω κατά τό προσεχές έτος έπαναληΙΣΡΑΗΛ
καθώς και άκόμη μεγαλυτέρα αυσφορικών μεταλλευμάτων έκ Φλω- ψεως τών δημοπρασιών τεΐου είς
ξησις τού έξοτγωγικοΰ εμπορίου.
ρίδος καί άνθρακος έκ λιμένων τοΰ Λονδΐνον.
Τρεις ιθύνοντες οικονομικοί σύμ ’Ατλαντικού.
Παραγωγή.— Έκθεσις έπι τής
Κατ’ αξιόπιστους πηγάς, μετα
παρούσης καταστάσεως συνταχθεΐ- βουλοι τοΰ κράτους τοΰ ’Ισραήλ α
Τήν
στιγμήν αυτήν μόνον
έν ξύ τών υποδείξεων είς τάς όποιας
τών
σα υπό του Θησαυροφυλακίου δει νήγγειλαν τήν συμπλήρωσιν
νά προβή ή Κυβέρνησις
σκάφος τής ώς άνω εταιρίας έξετέ- πιθανόν
κνύει δτι ή παραγωγή εις την Βρε- σχεδίων περί αγορών έξ Ηνωμέ λει πλόας πρός Ν. ’Αμερικήν, άνα- πρός τήν έπιτροπήν, θά είναι δπως
ταννίαν είναι κατά 8 - 10% μεγα νων Πολιτειών πρώτων υλών, μηχα μένεται όμως δτι μέχρι τοΰ τέλους ή Κεϋλάνη κρατήση ποσότητα 200
λυτέρα τής του παρελθόντος έτους. νημάτων, λεωφορείων καί έλαστι- τοΰ έτους
θά προστεθούν
άλλα εκατομμυρίων περίπου λιβρών τεΐ
αυτοκινήτων, αξίας 15.000. τέσσαρα σκάφη διά τήν έξυπηρέτη- ου πρός πώλησιν είς Κολόμβο, ού
(Τό ποσοστόν αυτό είναι διπλάσι κών
αν καί πλέον τής προβλεπομένης 000 δολλαρίων. Ό κ. ’Αβραάμ Ντί- σιν τής ιδίας γραμμής.
τως ώστε νά διατηρήση τά είς δολ
είς την Έπιθεώρησιν τής Οικονο κενστάϊν, πρόεδρος τής Άμερικανολάρια κέρδη έκ του προϊόντος αύ
Παλαιστινιακής ’Εμπορικής
Κορμίας τοΟ 1950).
τοΰ.
ΚΕΫΛΑΝΗ
Έξαγωγαί.— At έξαγωγαί κα πορέησον, εΐπεν δτι τάς άγοράς θά
Κορπορέησον.
τά τό πρώτον ήμισυ τού τρέχοντος χρηματοδοτήση ή
Ύπό τής κυβερνήσεως τής Κε
ΚΙΝΑ
έτους ήσαν έξαγωγαι αξίας 1.024 Ό κ. Ντίκενστάϊν άνεχώρησεν ήδη ϋλάνης συνεστήθη ειδική συμβου
κατευθυνόμενος λευτική έπιτροπή τεΐου διά τήν διέκατ. λιρών αί όποιαι αντιπροσω έκ Νέας Ύόρκης
Οί Κινέζοι κομμουνισταί διά δευπεύουν αΰξησιν 15% έπι τού πρώ πρός τό κράτος τοΰ ’Ισραήλ, πρός άθεσιν τής κατά τό 1951· συγκο- τέραν ήδη φοράν άπό τής έκρήξετου ήμίσεως τού 1949. At μεγαλύ διεξαγωγήν συζητήσεων μετά τών
τεροι
έξαγωγαί
παρετηρήθησαν εκπροσώπων τής κυβερνήσεως καί
είς : οχήματα (συμπεριλαμβανομέ τών συναδέλφων του διά τήν έξεύρενων αμαξοστοιχιών, πλοίων καί α σιν τρόπων καί μέσων πρός αΰξηεροπλάνων) μηχανήματα, προϊόντα σιν τών είς δολλάρια πιστώσεων
(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδας)
άμυνοιν τών χωρών τής ’Ατλαντικής
σιδήρου και χάλυβας, βάμβακα, έ τών Ηνωμένων Πολιτειών διά τήν Υπάρχουν άκόμη 2.000 αμερικανι Ένώσεως καί ή έκασταχοΰ πρό
άτινα δμως νοια δι’ άποθέματα σιτηρών, γαιαν
τοΰ κά εφεδρικά σκάφη,
ρια, χημικά προϊόντα, φάρμακα καί χρηματοδότησιν τών άγορών
πρέπει προηγουμένως νά έπιθεωρη- θράκων, πετρελαίων, μεταλλευμά
κράτους τοΰ ’Ισραήλ.
βαφάς.
θοΰν καί νά έκτελέσουν διαφόρους των, παλαιοσιδήρων κ.λ.π., ένεφάΉ είς δολλάρια αξία τών εξα
—Τήν 8 Αύγούστου ήρχισεν είς
έπισκευάς, πριν ή έποαέλθουν είς νισε τήν άνάγκην
άπασχολήσεως
γωγών τής Μεγάλης
Βρεταννίας ’Ιερουσαλήμ διεξαγωγή
διαπραγ τήν ένέργειαν.
περισσοτέρων πλοίων. ’Αντί, οϋτω,
είς την Βορ.’Αμερικήν κατά τήν πε ματεύσεων διά τήν υπογραφήν νέ
Έν τώ μεταξύ δμως, αί άνάγκαι νά έξέλθουν άπό τήν άργίαν 300
ρίοδον 11 ανάυαρίου - ’ I ουνίου ηύ- ας έμπορικής
συμφωνίας μεταξύ τών μαχομένων είς τήν Κορέαν συ μ πλοία είς άντι κατάστασιν ισαρίθ
ξήθη έναντι του πρώτου έξαμήνου τοΰ Κράτους τοΰ ’Ισραήλ καί τής μαχικών δυνάμεων είναι έπιτακτι- μων άπασχολουμένων εις τόν άνετής Κο
τού 1949 κατά 5% καί έφθασεν είς 'Ολλανδίας, πρός
άποκατάστασιν καί καί ό άνεφοδιασμός των μέ φοδιασμόν τού μετώπου
σύνολον 275 έκατ. δολλαρίων. Ό τής έμπορικής συμφωνίας, ή οποία παντοΐον πολεμικόν ύλικόν προϋπο ρέας, έξέρχονται είς τήν υπηρεσίαν
Καναδάς ήγόρασε κυρίως αυτοκίνη έληξεν προ μηνός. Αί ‘Ολλανδικοί θέτει τήν άπασχόλησιν ολοκλήρου διπλάσια είς άριθμόν φορτηγά, ΐνα
τα, μαλλιά, μηχανάς, προϊόντα σι έξαγωγαί είς τό Κράτος τοΰ ’Ισ εμπορικού στάλου, ικανού νά δ.α- καλύψουν τάς έκ τών άνωτέρω λό
τηρήση μίαν συνεχή άλυσσιν φορ γων πολλαπλασιασθείσας μεταψορι
δήρου καί χάλυβος, είδη κεραμουρ- ραήλ άνέρχονται συνήθως είς 14.
τίων. Καί ύπεχρεώθη τό ’Αμερικα κάς άνάγκας.
γίας καί υαλουργίας. Αί Ήνωμέναι 000.000 φιορίνια (guilders) κατ’ νικόν Ναυαρχείου νά χρονοναυλώ"Οπως ήτο επόμενον, ή ναυτιλία
Πολιτεΐαι ήγόρασαν κυρίως ούΐσκυ, έτος καί συνίστανται κυρίως
είς ση τριακόσια
Ιδιωτικά φορτηγά, μας ήσθάνθη έντονον ήδη τόν εύεραυτοκίνητα, έρια καί μάλλινα είδη ίχθΰς, αγροτικά, φαρμακευτικά, χη άμερικανικά καί ξένα, διά τήν έξα- γετικόν άντίκτυπον τής σημειουμέκαί μηχανήματα.
μεταφο νης μεταφορικής
μικά, ήλεκτροτεχνικά
καί μεταλ σφάλισιν τών πολεμικών
δραστηριότητας.
Ίσοζύγισν δολλαρίων περιοχής λουργικά προϊόντα. Τό κράτος τοΰ ρών. Τά πλοία αυτά ναυλώνονται Τά παρωπλισμένα είς Πειραιά, Άτήν δι’ έργασίαν 250 ήμερων καί πλη μπελάκι, Ελευσίνα, Σύρον καί Οίστερλίνας.— Κατά τό δεύτερον έ- ’Ισραήλ έξ άλλου, έφοδιάζει
ρώνονται πρός 1200 περίπου δολ νούσας φορτηγά μας, έπανέρχονται
ξάμηνον τοΰ τρέχοντος έτους ή πε Ολλανδίαν μέ οίνον, χυμούς φρού λάρια ήμερησίως.
Τελευταίως έ- άθρόως είς τήν ένέργειαν. Καί οπό
ριοχή τής στερλίνας /ενικώς έκέρ- των, ύπο-τροπικά φρούτα, αγροτι χρονοναυλώθησαν καί τρία μεγάλα
τούς 650.000 τ. γκρός τών παρωπλι
δισε περίσσευμα 180 έκατ. δολλα κά προϊόντα καί διάφορα βιομηχα φορτηγά τών κ.κ. Παντελή, Πατέ σμένων φορτηγών μας, έπανήλθον
ρίων έν συγκρίστι προς περίσσευ νικά είδη.
ρα καί Λαιμού, τών 12.500 τόννων 400.000 τόν. είς τήν ένεργόν υπη
έκαστον διά τήιν μεταφοράν τάνκς. ρεσίαν εντός τοΰ μηνός Αύγουστου,
μα 40 έκατ. δολλαρίων τοΰ πρώ
ΙΑΠΩΝΙΑ
Ό συμφωνηθείς ναύλος είναι δολ άπό τούς έναπομείνοτντας δέ 250.
του τριμήνου καί προς έ λ λ ε ι μλάρια 4.50 κατά τόννον φορτίου.
μ α 1500 έκατ. δολλαρίων είς τούς
000 τόννους, σκάφη 50.000 τόννων
Ή έξοδος, λοιπόν, ΰπερτριακο- έναυλώθησαν ώς πλωταί άποθήκαι
Κατά τούς υπευθύνους τών άπρώτους 9 μήνας τοΰ 1949.
σίων ιδιωτικών φορτηγών πλοίων σίτου, ένώ άρκετά άλλα σκάφη έ'Η σημαντική αυτή βελτίωσις ό- τμοπλοϊκών εταιριών τοΰ Τόκιο, ή
άπό τήν ειρηνικήν έργασίαν τών πισκευάζονται ήδη διά μίαν προσε
ύπό
τοΰ
στρατηγοΰ
Μάκ
"Αρθουρ
φείλεται κυρίως είς την άναζωογόδιά θαλασσίων μεταφορών έδημιούργη- χή έπάνδρωσιν καί έργασίαν.
νησιν τής κινησεωςείς τάς Ηνω χορηγηθεΐσα έξουσιοδότησις
σεν ένα μέγα κενόν είς τάς τρέ
πλοίων
Ό τεράστιος άριθμός τών 12.000
μένας Πολιτείας καί είς τάς
είς τήν ύπό τών ’Ιαπωνικών
χουσας μεταφορικός άνάγκας τοΰ
δολάρια οικονομίας τής περιοχής χρησιμοποίησιν τής διώρυγας τοΰ Παγκοσμίου έμπορίου. Τό κενόν άνέργων θαλασσινών μας άνήκει
πλέον είς τό παρελθόν. Οί περισ
στερλίνας. "Αλλοι παράγοντες ή- Ποη/αμά θά σημάνη τήν έπανάλη- αυτό έκ λήθη σαν νά καλύψουν τά ά
σότεροι έναυτολογήθησαν ήδη, Ινώ
πό
διετίας
άργοϋντα
φορτηγά,
άσαν ή έλάττωσις τών είς χρυσόν καί ψιν τών πλόων (Snipping) τών
καθημερινώς άναχωρούν πολυάοιθαπωνικών σκαφών πρός Νέαν Ύ- νακαλούμενα εις τήν ένέργειοτν. ά μοι άλλοι εις τό Εξωτερικόν πρός
δολλάρια πληρωμών είς χώρας έ
πό
τά
άγκυροδόλια
του
παροπλι
ξω τής περιοχής δολλαοίου (όπως όρκην. Τό μέτρον τοΰτο, κατά τούς
ναυτολόγησιν έπι Ελληνικών, Πα
σμού των.
πχ. τό Βέλγιον, 'Ελβετίαν, Περσί ίδιους πάντοτε κύκλους, θά καταναμαϊκών, Όιδουριανών καί ΛιδεΤό δεύτερον χαρακτηριστικόν γε ριανών σκαφών, έλληνικής πλοιο
αν) καί ή έπέκτασις τών άπ’ ευθεί στήση τήν Γιοκοχάμαν σημαντικόν
γονός έγκειται είς τήν ζήτησιν πε κτησίας. Αυτό τούτο τό ύπουργεΐας πωλήσεων άπό τό Ηνωμέναν Βα λιμένα.
ρισσοτέρων πλοίων άνά πάσοιν ή
σίλειον είς τήν Βορ. ’Αμερικήν.
Υπεύθυνοι τής άτμοπλοΐκής έ- μερον. Αί διάφοροι χώραι, άντιμε- ον Ναυτιλίας, ύπεΐκον εις τάς έπικλήσεις τοΰ Προξενικού λιμενάρχου
Τά είς χρυσόν καί δολλάρια ά- ταιρίας Νιππόν Γιουσέν Κ.Κ. έτωπίζουσαι τό ένδεχόμενον μιας σο- Νέας Ύόρκης, κατήρτισε πρό μη
ττοθέμοπα.— Ή θέσις τής περιο δήλωσαν δτι πρός τό παρόν δια
κρίσεως καί νός μίαν αποστολήν άνέργων διά
χής στερλίνας ώς προς τά είς χρυ θέτουν 14 ώκεανοπόρα σκάφη. "Αλ βαροτέρας διεθνούς
μιας
πιθανής
έπεκτάσεως
τών εχ τήν ’Αμερικήν καί ήδη καταρτίζει
σόν καί δολλάρια
άποθέματα έ· λα ι ’Ιαπωνικοί έταιρίαι διαθέτουν
δευτέρου, ή όποια καί θά άναχωρή
θροπραξιών
καί
είς
άλλους
ζωτι
βελτιώθη σημαντικώς έξ αιτίας τοΰ εννέα άκόμη σκάφη, οΰτω δέ τό σύ
ση διό τήν Νέοτν Ύόρκην περί τά
περισσεύματος τοΰ πρώτου έξαμή νολον τοΰ ’Ιαπωνικού
έμποοικοΰ κούς καί έπιμάχους έν τώ Κόσμφ μέσα Σεπτεμβρίου.
νου 1950 καί τής βοήθειας Μάρσαλ στόλου άνέρχεται είς 23 σκάφη, χώρους, προβαίνουν άπό τοΰδε είς
Είναι τόση ή άπορρόφησις τού
(αν και αύτη έλοτττοΰται). Κατά συνολικής χωρητικότητας 160.C00 τήν δημιουργίαν μεγάλων άποθε- κύματος τών άνέργων ναυτιλλομέτό τέλος Ιουνίου τά άποθέματα ή- τόννων. Υπεύθυνος άλλης άτμοπλο μάτων καυσίμων καί άλλων άπα- νων μας, ώστε ήδη ήρχισαν νά πασαν 2.422 έκατ. δολλ. έν συ/κρί- ϊκής εταιρίας, τής Όζάκα Σοσέν ραιτήτων πρώτων όλων. Ή μετα ρουσιάζωνται άνησυχητικαί περι
ειδικευμένων
σει προς 1.340 έκατ. δολλ. κατά Κ.Κ., έδήλωσεν δτι μερικά άπό τά φορά είς τήν Ευρώπην τεραστίου πτώσεις έλλείψτως
καί διπλωματούχων ναυτικών, ιδία
τήν έποχήν τής ύποτιμήσεως (18 σκάφη τής έταιρίας του τά όποια
I δγκου πολεμικού υλικού διά τήν δέ ναυτίλων άξιωματικών,
καθώς
Μ. ΒΡΕΤΑΝΝ1Α

Σεπτ. 1949). Έν τούτοις έάν ύπολογίσωμεν τό ώς άνω απόθεμα είς
άγοραστικήν δύναμιν βλέπω μεν ότι
τούτο άκόμη ισοδύναμε? μόνον πρός
τό εν τέταρτον τών προπολεμικών
άποθεμάτων.

ως τοΰ πολέμου τής Κορέας, προέβησαν είς άναθεώρησιν τών χρημα
τιστηριακών τιμών καί ηΰξησαν τήν
άξίαν τοΰ Τζέμινπιάο έν
σχέσει
πρός τά νομίσματα τής Δύσεως.
Οί έν Χόγκ-Κόγκ παρατηρηταί φρο
νοΰν δτι τοΰτο είναι μέρος έκστρατείας διά τήν μείωσιν τού γοήτρου
τών Δυτικών Δυνάμεων παρά τη>
Κ ινεζικώ λαφ. Διά τής νέας άποφάσεως ή έπίσημος άξία τοΰ Τζε—
μινπιάο ηύξήθη κατά τό 1)8 άνω
θεν τοΰ επιπέδου ’Ιουλίου, τό όποι
ον πάλιν ήτο κατά 1)6 ανώτερουτής τιμής πού είχε προ τοΰ πολέ
μου τής Κορέας.
Κατά τάς έσχάτους δοθεΐσας τι
μάς τό Τζέμινπιάο έξισώθη πρόςτ.
81.200 λίρας στερλίνας
65.370 λίρας Αυστραλίας
32.000 άμερικανικά δολλάρια
4.950 δολλάρια τοΰ Χόγκ-Κόγκ

ΤΑ "ΔΕΜΕΝΑ,, ΠΛΟΙΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ
έπίσης καί μηχανικών δλων τών
κατηγοριών. ’Εφοπλιστής, διά νά"
έξασφαλίση μηχανικούς διά τό μέλ
λον νά καθελκυσθή τόν Φεβρουά
ριον τοΰ 1951 φορτηγόν του άπό·
τά άγγλικά ναυπηγεία, προσέλαβε.
καί πληρώνει άπό τοΰδε τρεις μη
χανικούς. "Ετερος έφοπλιστής, δστις έπώλησεν τό φορτηγόν του
«Μαρία Λ.», παλαιδς ήλικίας πρός
διάλυσιν, διατηρεί τό πλήρωμά του
διά νά έπανδρώση έτερον σκάίος,.
τό όποιον ήγόρασε. Μολονότι δίμηνον χρονικόν διάστημα θά με σο
λ αβήση μεταξύ παραδόσεως τού·
πωληθέντος καί παραλαβής τού
νεοαγορασθέντος, έν τούτοις ό ένδιαφεραμένος πλοιοκτήτης προτιμά
νά ύποστή τήν δαπάνην τής μισθοτροφοδοσίας τοΰ πληρώματος έν τή
άλλοδαπή, παρά νά άντιμετωπίσρ
δυσχερείας είς τήν έπάνδρωσιν τού·
νέου πλοίου του.
Αυτή έν άμυδρα σκιαγραφία εί
ναι ή σημερινή κατάστασις έν τή
έργασία τού έθνικοΰ φορτηγού
πλοίου, διεπομένη άπό ζωηρόν ζήτησιν χωρητικότητας καί άπό τήν
πληρωμήν έπι κερδών ναύλων. Ού
τως, ένώ άπό τόν Βόρειον Ειρηνι
κά.· έπληρώνοντο πρό μηνός 65.
000 δολλαρίων, κατ’ άποκοπήν είς
πλοία 10.000 τ. διά τήν μεταφοράν
ξυλείας καί γενικών ειδών εις Ν.
Υόρκην καί 90.000 δολλαρίων διά
τήν Νότιον ‘Αφρικήν, σήμερον πλη
ρώνονται 105.000 δολλ. διά τόν
πρώτον προορισμόν καί 150.000
δολλ. διά τόν δεύτερον.
Τά γαιανθρακοφορτία άπό τήν
Γερμανίαν διά τήν Ελλάδα έφθασαν τά 37)— φίο, έναντι 26)— πρ»
μηνός, τά ’Ινδικά
μεταλλεύματα
είς τά 31)6 φίο δι’ ’Iαπωνίοα/, έναν
τι 26)— καί τά σόγια άπό Ντάϊρεν
διά Ρόττερνταμ είς τά 100) — σε
λίνια, έναντι 62)— πρό μηνός. ’Αν
τίστοιχοι βελτιώσεις έπε κράτη σαν
καί διά λοιπά φορτία, καθώς καί
διά χρονικός ναυλώσεις πλοίων διά
συνεχή ταξίδια.
Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ
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ΤΑ ΚΥΡίΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ

<
Κατάστασις άπραξίας καί
Χακτικότητος υπήρξε τό
στικώτερον γνώρισμα

ΚΑΙ

έπιφυ- ι διά τά υγρά καύσιμα, καθόσον αΙ έν-

χαρακτηοι-

τής Πειραϊκής

Έμποραγοράς κατά το δεύτερον ήμι-

διαφερόμεναι

έταιοίαι

επιδιώκουν

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ

πει δέ

εις τήν εξωσιν τού βασιλέως

Λεοπόλδου.

ή

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Μετά τήν παραίτησιν

καί τοΰ Νέου "Ετους, όπότε ηύξημέναι

ή

παρουσιάζονται αί άνάγκαι τής κατα-

δη τήν δημιουργίαν σεβαστών άποθε-

μως τοΰ Βασιλέως άντι νά λυθή

μόττων

άπεργία, μετετράπη εις έπαγγελματι-

εις τάς

εγκαταστάσεις

των

κατά τάς έορτάς τών Χριστουγέννων

ό

ναλώσεως.

αυ τού μηνάς Αύγουστου. Αί είσαγω- εις Δραπετσώνα καί Πέραμα. Μία έκ κήν τοιαύτην μέ οίκοναίμικάς διεκδι
γσΐ

γενικών

ειδών

υπήρξαν

περιορι

τών έν λόγψ έταιριών έπειγομένη νά

κήσεις. Τρία σκάφη εις τήν

σμένοι καί μόνον διά τά ε'δη διατρο

καλύψη

σαν καί

φής τοΰ πληθυσμοί) έγνώσθησαν

άπό τά εις

νοί

τάς άνάγκας

της

Ρόττερνταμ

μεταφέρει

τήν

Γάνδην άδυνατοΰν

συμπληρώσουν

άποθέματά

τήν παραλαβήν

Διά τούς καφφέδες

νά

γούστου ένεργήθη ή δημοπρασία διά
τήν προμήθειαν 550 τ. καφφέδων Βρα

φορτίου των καί νά άποπλεύσουν δΓ

ζιλίας,

ετέρου έπεδείχθη

δραστηριότης

Ελλάδα.

προκηρύσσεται

περί την δημιουργίαν

ικανών αποθε

νών. Πράς τόν σκοπόν αυτόν έτέθησσν
ήδη έν πλφ έκ Ρόττερνταμ διά Πει

μάτων σιτηρών, γαιανθράκων καί πε

ραιά τά δεξαμενόπλοια «Μπέθ»

τρελαιοειδών.

βηγικόν)

Διά τά τελευταία ταΰ-

τα έπήλθεν ή γνωστή τελευταία σωμφωνία

μεταξύ

τής

Κυβερνήσεως

μέ

14.000 τ.

καί

πλοιοκτητών τοΰ

νια» (αγγλικόν) μέ 6.000 τόννους.
"Οσον άφορφ τήν εις σιτηρά δημι

μάλιστα τών

φορτηγού

II», όπερ έχει φορτώσει

(νορ

«Γκλοξί-

καί

μέρους

ταξύ διά τριών σκαφών έκομίσθησαν
360 τ.

φορτώσεώς του δΓ έτέρων 3.000 τόν

τών οποίων ή τιμή κυμαίνεται
τών 38,000 δρχ. μόνον.

νων, άπειλεΐται

ό

άπόπλους

του,

ά-

νευ αναμονής πρός συμπλήρωσιν. Αί
τελευταΐαι

ρυθμίζονται τά τοΰ τρόπου εισαγωγής

αΐ

λουν περί

καί πληρωμής τών υγρών

θησαν ήδη καί έλλείψει

καυσίμων.

έπληρώ-

Έφ’ έξής ή διάθεσίς των θά γίνεται

γασμένων χώρων

έλευθέρως, τό έκάστοτε όμως τιμολό-

φορτηγά, διά νά χρησιμοποιηθούν ώς

τηον θά ύφίσταται τον κρατικόν έλεγ

«πλωταί

χον.
Η άγορά τών στερεών καί

φορτηγά «Λύρας»,

καυσίμων ΰπήρξεν, ώς
«εν, ζωηρά.

Ή

υγρών

προαναφέρα-

«Ένωσις

Είσαγωγέ-

«"Αγιος

πληροφορίαι

ικανοποιητικής

ώμί-

προόδου

γίας.

έναυλώθησαν οκτώ

άποθήκαι». Πράγματι

πάντως

τών συζητήσεων πρός λύσίν τής άπερ-

έτέρων έστε-

μέ τά υπόλοιπα είδη

τής αγοράς αισθητή ήτο ή

έλλειψις

τής ζαχάρεως. ’Εξ άφορμής τού γεγο

Γεώργι
καί

νότος τούτου ήλθον εις τήν έπιφάνει-

άλλα έφόρτωσαν τά έξ ’Αμερικής κο-

αν καί έπωλήθησαν εις ΰψηλάς τιμάς

μισθέντα σιτοφορτία. "Ετερα

ποσότητές τινες

ος»,

«Παύλος

Γ.»,

«Σαλαμινία»

30.000

Ή

υπερύθρου

ζαχάρε

μένη ενδεχόμενα όποόοπτα

γεγονότα

κής διά Πειραιά καί το πρώτον φορ-

έβη εις μίαν έπείγουσαν άγοράν 500

τίον

τόν. ζαχάρεως έκ Τεργέστης καί συ-

κομιζόμϊ,νσν διά

τού

καναδικού
μέ

νεκράτησε τήν άγοράν διά τής πραγ-

χρύνθη άπό τήν τακτικήν τής τελευ

χρι τής 5ης Σεπτεμβρίου. Έτονίζετο

ματοποιήσεως μιάς διανομής. ’Ey τώ

ταίας τριετίας περί

έπ’ εϋκαιρίφ, ότι

μεταξύ

καί πολεμικός

000

τόννων

περιπετείας, άπεμαεισαγωγής 25.

γαιανθράκων

Προκειμένου νά

μηνιαίως.

διασφάλιση

τήν έ-

«Τράϊλαντ» φθάνει

εις Πειραιά

μέχρι τής άνωτέρω

τήν πρώτην

εβδομάδα

ημερομηνίας θά έπαναληφθή ή λειτουρ

Σεπτεμβρίου καταπλέει εις

γία τών «Σιλό» τού Πειραιώς. Ή εις

έκ

Κούβας τό

τουρκικόν

τού

Πειραιά
φορτηγόν

πάοκειαν τών έλληνικών αναγκών

ά-

αυτά συναρ μολόγησι ς τών νέων

μη

«Τσορούχ» μέ 9.800 τ. ζαχάρεως. Έν

πεδέχθη πρόγραμμα δημιουργίας

ά-

τώ μεταξύ ένέργειαι άπό τοΰδε κατα

ποθεμάτων εις Πειραιά, Χαλκίδα, Βό

χανικών των
έγκαταστάσεων έπερατώθη καί ήδη διεξάγεται ή έργασία

βάλλονται

λον καί ©εσσαλονίκπν. Βάσει τής νέ

τής παροχετεύσεως

νής ποσότητας ζαχάρεως, καθόσον αΐ

ήλεκτρικοΰ

ρεύ

διά τήν παραγγελίαν

άνωτέρω

ποσότητες

μέχρι

τού

Νοεμβρίου.

μενοι

δΓεϊσαγωγάς

Ικα

μόλις έπαρκοΰν

ας τακτικής παρηγγέλθησαν εις Γερ-

ματος.

υανίαν ποσότητες 50.000 τόννων γαι

τελευταίας ημέρας τοΰ Αύγουστου θά

ανθράκων καί έναυλώθησαν μέχρι τής

πραγμάτοποιηθή ή δοκιμαστική

στιγμής διά τήν μεταφοράν των τά

τουργία τών «Σιλό», μετά τήν οποί

στοΰν δραστηριότητα διά τήν Εγκαι

άτειόπλοια «Λεωνίδας». «Νικόλαος Μι

αν θά τεθούν ταύτα έν ύπηρεσίφ.

ρον παραγγελίαν, διότι υπάρχουν φό

■χολος», «Σουέρτε» καί «Ντόμινα» δι’

Υπολογίζεται,

δτι

κατά τάς

Μία άλλη ένδιαφέρουσα

λει

πληροφο

25.000 τόννους. "Ενα μικρότερον σκά

ρία τοΰ δεκαπενθημέρου, ή το ή έπι-

Φος έναυλώθη διά τήν μεταφοράν τής

βράδυνσις

·' •'■ολοίπου

καιρού Ηταρατγγελθέντων

παραγγελίας

• ννων. Διά τον
δλέπεται νέα

έξ 22 000

Σεπτέμβριον προ-

ισόποσος παραγγελία,

μέ πραγματοποίησιν

τών άντιστοί-

τών

άφίξεων

σμάτων.

‘Η περί τήν μεταφοράν των

καθυστέρησις

προήλθεν άπό τήν ά-

περγίαν

■Spiov

Ή

άπεργία αυτή

νάς

μέ πολιτικά

καί

Βέλ-

γιον ποσοτήτων 20.000 τόννων λιπα

-χων φορτώσεων κατά τόν μήνα ΌκτώΗ ίδια τακτική άκολουθεΐται

τών προ

εις τό

τών βέλγων

λιμενεργατών.

έξερράγη προ
έλατήρια,

μη

άπεσκό-

βοι

νά σημειωθή

Οΐ

ένδιαφερό-

εισαγωγείς

έλλειψις

συνι-

ζαχφεως

όπτοικιακών

όρυζσ έπίσης δεν πάρουσίασε

000

μικροπαρτίδας

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Κινητοποίησις
τών Εργαζομένων διά τήν άναπροσαρμογήν τών αποδοχών.
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Άγγλοι ύπουρ
γοί (Φ. Ν. Μπαΐκερ, Α. Μπότολμυ)
εις Νοτιοσλαυΐαν.
Ό
πρόεδρος

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

έκυκλοφόρουν έπίσης καί τά υπόλοιπα
τής περισινής

Εγχωρίου παραγωγής.

Ή νέα Εσοδεία προμηνύεται πλουσιωτάτη.
Τά σιτηρά,

καθώς τά

τα μέ ικανήν προσφοράν καί ζήτησιν
εις τιμάς μάλλον σταθερός.

Ο μαλα

κός

Πειραιά,

σίτος προσεφέρετο

εία

γύρω τών 2.360 δρ. καί εις τάς σι
τοπαραγωγούς

Επαρχίας

έως 200 δρ.

εύθυνότερον. Ό

κατά

150

άραβό-

σιτος εις τάς 1920 δρ. καί κριθή είς
τάς 1.500 καί ή βρώμη είς τάς 1.340
δρ. μέ τάσεις έκπτώσεως.

Τά μπαχαρικά μέ ΰπερτίμησιν,
τό δέ μαύρο πιπέρι Εφθασε τάς 132.
000 δρ. τήν δκαν. Άνάλογον ΰψωσιν έση μείωσαν καί αί τιμαί τών
γαρυφάλλων καί της κανέλλας. Τά
τυριά ξένης προελεύσεως αμετά
βλητα καί μέ ζήτησιν περιωρισμέ-

Τρούμαν υπέγραψε νομοσχέδιον προ
βλέττον πιστώσεις 350 έκατομμυ-Ι
ρίων δολλαρ. διά ναυπηγήσεις άτο-^
υΐκών ύποβουνίωυ
rrisrrμικών
υποβρυχίων και
καί άλλινιυ
άλλων σκα
φών.
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ό πρόεδρος

1841

ΕΝ
ΚΑΙ

ΑΘΗΝΑΙΕ (Τηλέφ. 3ο.011)
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΕΝ

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ

ΑΙΓΥΠΤΩ:

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

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ

δημητριακά

έν γένει καί τά κτηνοτροφικά προϊόν

Σύνολον ενεργητικού (31.5 1950) Αρχ. 1.555.950.352.190

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

έξ ι

διωτικών άνταλλαγών. Εις τήν άγοράν

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΛΟΥ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

αιγυπτια

κής καί άμερικανικής τοιαύτης

Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

110

5

τ. ιταλικής όρύζης καί άπό κο-

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ή όγο-

ρά έκορέσθη άπό τό φορτίον τών

■Μ·

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ

γύρω

Η ΑΜΣΟΙΜΣΙΣ Τ1Η ΟΙΜΜΜΙΚΜΙ Μ ΠΜΙΪΙΚίϋ ΓΕΓΟΗΟΤΟΗ

.Μβ

ΕΤΟΣ

καφφέδων,

κανένα ιδιαίτερον Ενδιαφέρον

ι Γαιανθράκων» άποκτήσασα καί αυ τόννων εύρίσκονται έν πλφ έξ Άμεοΐτ ως τής Φορμόζης. Ή κυβέρνησις προτή μείζονα πρωτοβουλίαν καί ψοβου-

είσέτι

μισθείσας

’Αναφορικός

τά

δημοπρασία

5.000 τόν.

σμόν τοΰ πληθυσμού άναφέρεται, δτι
σιταποθήκαι

Σεπτεμβρίου

καί νέα

καί καθυστερεΐταί ή συμπλήρωσις τής

ουργίαν άποθεμάτων διά τόν έπισιτιύπάρχουσαι

δέ τοΰ

8Γ ετέρους 500 τόννους. Έν τώ με

Κοινοπραξίας των

υπό διάλυσίν

έντός

«'Υδραίος

εταιριών πετρελαίων, διά τής οποίας

τής

κατάστασις

τού

της 20.000 τ· πετρελαίων καί βενζι

’Από

ή

παρέμεινε άμετάβλητος. Τήν 31ην Αύ

Ζωηρότατη

άψ’

τινες παραγγελίαι.

ικα

‘Αμβέρ

νήν. Κατά τήν παρούσαν περίοδον
ή προτίμησες τής καταναλώσεως
στρέφεται έκδήλως πρός τά έγχώρια τυριά. Τά Ελαιόλαδα αφθονα,
άλλά κρατημένα είς τάς 13—Ί4000
δρ. διά τά πρώτα καί είς τάς 11—
12.000 δρ. διά τά δεύτερα.
Τά άλίπαστα άνευ ενδιαφέροντος,
Εξαιρέσει τοΰ βακαλάου. "Ηδη, έδόθη κατόπιν δημοπρασίας μία πα
ραγγελία διά 4.000 τ. βακαλάου
Ισλανδίας είς τήν τιμήν τών λιρών
57.7.0 φόρμπ κατά τόννον, πρόκει
ται δέ νά ένεργηθή έντός τοΰ Σε
πτεμβρίου καί νέα δημοπρασ.α διά
τήν προμήθειαν έτέρων 4.000 τόν
νων. Λόγω μικρότερων τιμών άγορας, προβλέπεται, δτι τά νέα βακαλοφορτία θά δοθούν τόν χειμώ
να είς τήν 'Ελληνικήν κατανάλωσιν
εόθηνότερον άπό τά περυσινά.
Τά Εγχώρια όσπρια προσεφέρον
το άναλόγως ποιότητας καί προε
λεύσεως άπό 2·000 μέχρι 4.500 δρ.
Έ'κλείσθησαν όλίγαι πράξεις, κα
θόσον οί Ενδιαφερόμενοι
Εμποροι
είναι Επιφυλακτικοί Ενθυμούμενοι
τήν περυσινήν των περιπέτειαν. Ά
πό τήν Τουρκίαν φθάνουν έκάστοτε
μικραί τινες ποσότητες, άλλά σο
βαρά συζήτησις διά μεγάλας πα
ραγγελίας δέν ήκούσθη μέχρι τής
στιγμής.
Τά βούτυρα καί τά λίπη μέ μετρίαν ζήτησιν, οί δέ ξηροί καρποί
άνευ ένδιαφέροντος, λόγω τής Επο
χής. Άνεφέρετο πάντως, δτι τά κα
ρύδια καί τά άμύγδαλα θά άνατιμηθοΰν, διότι ή έφετεινή παραγωγή
είναι λίαν περιωρισμένη.
Τέλος, διά τήν ξυλείαν, έσημειώθησαν άρκεταί αφίξεις άπό τήν
Τεργέστην καί τάς Σ κανδιναυϊκάς
χώρας, εύρίσκονται δέ έν πλώ έκ
Σουηδίας καί Φιλανδίας δΓ Ελ
λάδα 4 έν δλω φορτηγά μέ συνολι
κήν ποσότητα 6.000 στάνταρτς ξυ
λείας διαφόρων ποιοτήτων καί προ
ορισμών.

ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έκτελοϋνται δλαι ai Τραπεζικοί έργασίαι υπό τους μάλλον συμφέροντος ορούς
X ι —ι ι

Τρουμαυ άποκλείει διάσκεψιν τών
τριών. — ’Ελευθερία είς τάς τιμάς
τών σιγαρέττων.
11:'· VAVTOVT
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 'Ορκωμοσία
τοΰ πρίγκηπος Μπωντουέν ώς άντιβασιλέως τοΰ Βελγίου. — Ή Ευ
ρωπαϊκή Σσνέλευσις άπεδέχθη πρό
τασιν τοΰ κ. Τσώρτσιλ περί συστά
σεως ενιαίου ευρωπαϊκού στρατού.
— Κατέπλευσεν είς Πειραιά ή νέα
πλωτή δεξαμενή 4.000 τόννων. —■
"Εκτακτος σύγκλησις τών Αγγλι
κών νομοθετικών σωμάτων διά τήν
12ην Σεπτεμβρίου.
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ό κ. Τσώρτσιλ ζητεί τήν έντός 1 Οημέρου σύγ
κλησιν τής Βουλής. —: Άνετέθη ή
έντολή σχημοττισμοΰ Κυβερνήσεως
τοΰ Βελγίου είς τόν κ. Πώλ Βάν
Ζέελαντ.
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Άφιξ.ς
είς
’Αθήνας τοΰ κοινοβουλευτικού υφυ
πουργού τών ’Εξωτερικών τής Μεγ.
Βρεταννίας κ. Νταίηβις.
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ή διάδοχος
τής ’Αγγλίας ’Ελισάβετ έτεκε θήλυ
16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Είς Βέλγιον
έσχηματίσθη όμοιογενής σοσιαλχρι
στιανική κυβέρνησις ύπό τον Ιω
σήφ Φολιέν μέ υπουργόν τών ’Εξω
τερικών τόν κ. Βάν Ζέελαντ. — ΟΙ
έκπροσωποι Ιδιοκτητών έπιβατικών
καί φορτηγών πλοίων άπεδέχθησαν
ώς κατώτατα δρια ναύλων τά 95%
τοΰ σήμερον ίσχύοντος ναυλολογί
ου, έδέχθησαν δέ καταβολήν αΰξήσεως έξ 28 % είς πληρώματα άκτο
πλοουντων φορτηγών.
17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ή έγκατάστα
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Άθηναι 15-31 Αύγουστου 1950

Τελ€υταϊαι Ειδήσεις
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ΒΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ! ΤΒΣ ΡΟΣΣΙΑΣ ΕΙΣ ΙΙΓΚΑΑΟΥΡΚΝ.
'Ως άνεκοίνωσαν οΐ Εμποροι Ελα
στικών τής Σιγκαπούρης, ή Τσεχο
σλοβακία ηΰξησε σημαντικούς τάς
αγοράς Ελαστικού είς την
πόλιν
αυτήν, Ενεργούσα προφανώς διά λο
γαριασμόν τής Ρωσσιας καί τών
άλλων Σοβιετικών δορυφόρων. Κα
τά τούς ίδιους Εμπόρους, οι Τσεχοι κατά τον παρελθόντα μήνα προΕβαινον είς παραγγελίας άνερχομενας είς 200 τόwouς ήυερησίως
καί το ι αί τσεχικοί άγοραί κατά τό
παρελθόν έξάμηνον άνήλθον συνολικώς είς 1997 τόννους μόνον. Ύπελογίσθη δτι κατά τούς δύο παρελ
θόντος μήνας Επωλήθησαν άπ’ εύθείας προς την Ρωσσίαν 40.000
τόννοι ελαστικού, παρά την κατά
μέσον δρον τιμήν τού ενός δολλαρίου
τών Στενών κατά
λίβραν
(Straits dollar)- Οί Εμπορικοί κύ
κλοι φρονούν δτι πολλά φορτία Ε
λαστικού μέ προορισμόν τό ΧογκΚόγκ, προορίζονται τελικώς
διά
την Βόρειον Κορέαν ή την κομμου
νιστικήν Κίναν. Μικρότεροι άγοραί
ελαστικού, διενεργηθεΐσαι υπό πρα
κτόρων δήθεν διά την Βομβάην, θά
φορτωθούν Εκ νέου κατά την γνώ

μην τών ιδίων πάντοτε κύκλων διά
λιμένας τής Μαύρης θαλάσσης.
Ή Ιαπωνική ζήτησις διό έλαστι
κόν τής Μαλαισίας — μία καί μό
νη παραγγελία κατά τήν παρελθοΰσαν Εβδομάδα ήτο διά 12.000 τόν
νους — έλαβεν νέαν ώθησιν λόγω
τής
αναγγελίας τής SCAP διά

ΠΛΡΕΤΑΟΗ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ
Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ
ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΠΠΘΗΚΟΝ
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
Τό ΰπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας
είς άποτντησιν Ερωτήματος τού υπουρ
γείου ’Εμπορικής Ναυτιλίας περί του
τρόπου κατά τον όποιον ήτο δυνατόν
νά έξασφάλισθή ή μεταφορά τμήμα
τος τών φορτίων υπό ελληνικών πλοί
ον, ανευ παραδιάσεως τής αρχής περί

τήν παραχώρησιν 70 εκατομμυρίων
μή διακρίσεως
σημαίας, διετύπωαε
αμερικανικών δολλαρίων πρός σχη
τήν
γνώμην
δτι
τούτο
θά ήδύνατο να
ματισμόν αποθεμάτων κυρίως Ελα
έπιδιωχθή
διά
τής
διατυπώσεων
είς
στικού.
Οί Εμποροι τής Σιγκαπούρης ύ- τά συμβόλαια αγοραπωλησιών ρήτρας
πελόγισαν δτι Εκ τής συνολικής πα δυνάμει τής οποίας ενα τμήμα
ραγωγής Ελαστικού τής Μαλαισίας

τών

Ύπό τού Υπουργικού Συμβου
λίου Ενεκρίθη αναγκαστικός νόμος,
διά τού οποίου παρατείνεται Επί δι
ετίαν ή μεταξύ Ελληνικού Δημοσί
ου καί Προνομιούχου Εταιρίας Γε
νικών ’Αποθηκών σύμβασις. Διά τού
δευτέρου άρθρου τού έγκριθέντος νό
μου, παρέχεται είς τον υπουργόν ή

ΤΛ ΕΙΔΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ

ύπά μεταφοράν Εμπορευμάτων θά ήτο

Καταρτισθεϊσα ύπό τής άρμοδίας υπηρεσίας τού υπουργείου Ε
δη πωληθή. Αί τιμαί αί όποΐαι έ- φόμπ Επί εισαγωγής είς τρόπον ώστε θνικής Οικονομίας, ύπογράψεται άσημείωσαν άνοδον, έλπίζεται
δτι τόδικαίωμα τής Επιλογής τής σημαί πόφασις, διά τής όποιας ορίζεται
θά χαλαρωθούν έφ’ δσον αί άγοραί ας νά άνήκη είς τον Ελληνα εισαγω δτι τό άνοιγμα τών πιστώσεων διά
γέα ή έξαγωγέα.
τήν εισαγωγήν ειδών χορηγούμενων
θά παραμείνουν σταθεροί.
τού 1950, πλέον τού 40% Εχει ή παραδοτέου τσιφ έπι Εξαγωγής

ΤΟ

έξουσιοδότησις δπως συγκροτήση
Επιτροπήν διά τήν μελέτην τού όλου
ζητήματος τών αποθηκεύσεων και
αποθηκών. Βάσει τών πορισμάτων
τής Επιτροπής θά κοτταρτισθή νό
μος, ό όποιος θά ρυθμίζη όριστικώς;
τό τόσον ζωτικόν διά τό έμπόριον
ζήτημα.

κ

βάσει κατανομής θά Ενεργήται άπ’
ευθείας ύπό τών εισαγωγέων εις τάς
Τραπέζας των καί μόνον διά τό έπιδικασθέν Εκ τής γενομένης κατα
νομής ποσόν βάσει τής διαδικασίας
τών έλευθέρως είσαγομένων ειδών.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ήΚαθ’ δλην τήν διάρκειαν τού ύ σιν χρονικόν διάστημα τούτο,
πό Επισκόπηση/ 15θημέρου (9— σαν κατά πολύ ζωηρότεροι καί είς
24)8)50) ή αγορά
χρεωγράφων όγκον καί είς εκτασιν, συγκρινόμεέκινήθη άνατιμητικώς καί δΓ δλας ναι πρός Εκείνος τού προηγουμέ
σχεδόν τάς αξίας, κρατικός καί ε
νου 15θημέρου, διεκυμάνθησαν δέ
ταιρικός.
ώς Ακολούθως, κατά κατηγορίας τί
Αί συναφθεΐσαι τοΐς μετρητοίς
συναλλαγαί, κατά τό ύπό Επισκοπή τλων:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. ’Εκ τούτων Αξιόλογον κίνησιν εΐχον τά Ε

σις αιρετών δημάρχων θά έχη συντελεσθή μέχρι 1ης Νοεμβρίου. —
Αυξησις τών ημερομισθίων τών κα
πνεργατών κατά 20 %. — Εγκαί
νια Ενάρξεως ύδροηλεκτρικών Ερ
γων. — Άποχώρησις τών φιλελευ
θέρων άπό τήν Κυβέρνησιν.
ξής, διακυμανθέντα ώς Ακολούθως:
Κλείσιμον
18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ό κ. Νικόλ.
Άνωτάτη
Κατωτάτη
Πλαστήρας ύπέβαλε τήν παραίτη28.500
28.500
28.000
1881 — 1884
σιν τής ύπ’ οώτόν Κυβερνήσεως.
26.000
26.500
24.000
Μονοπωλίων — Παγίου
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Αυξησις τής
21.500
25.000
21.500
Έλλην. Σιδ)μων
τιμής τών Εφημερίδων.
35.500
37.000
34-500
21 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: 'Ορκωμοσία 1914 500 Εκατομ.
38.000
38.000
37.500
ολιγομελούς κυβερνήσεως ύπό τον Προσφυγικοΰ Α’
400.000
600.000
400.000
»
Β’
κ, Βενιζέλον,
3.210.000
2.950.000 3.210.000
22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: "Εναρξις Ερ Ύδρεύσεως
29.000
29.000
26.000
γασιών τού συμβουλίου Αναπληρω- Σ ταθεροπο ιήσεως
30.600
32.000
30.000
τών ύπουργών τού ’Ατλαντικούς Συμ Παραγωγικού 1931
85.000
φώνου ύπό τήν προεδρίαν τού ’Αμε Κτηματικής 4 3)4%
85.000
80.000
ρικανού άντιπροσώπου κ. ΣπόΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Τά κυ ριώτερα Εκ τούτων διεκυμάνθησαν
φορντ. — Τεράστιον πρόγραμμα Ε
ώς
Εξής:
ξοπλισμού τής ’Αμερικής ^ καί τής
Κλείσιμον
Άνωτάτη
Κατωτάτη
Δυτικής Ευρώπης 25 περίπου δισ.
2.900
2.900
2.700
’Ανταλλαξίμων 8 %
δολλαρίων.
2.900
3.000
2.900
»
6 %
23 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ό κ, Άτλυ
καλεΐ δλα τά τμήματα τής βρετανΤΡΑΠΕΖΙΚΑ! ΑΞΙΑΙ . Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασνικής Εργατικής κινήσεως νά Εν ισχύ
σομένους αί Εξής, διακυμανθείσαι ώς Ακολούθως :
σουν τήν κυβέρνησιν εις τήν προΚλείσιμον
Άνωτάτη
Κατωτάτη
<τπάθειάν της περί πλήρους έπανε
1.120.000
1.140.000
1.080.000
ξοπλισμού τής χώρας. — Ή "Α Ελλάδος
55.800
57.000
47.000
μερικανική Γερουσία ένέκρινε νομο ’Αθηνών
10.110.000
οχέδιον Επιβολής οικονομικού Ελέγ Εθνικής
9.350.000 10.110.000
χου, διά τού οποίου παρέχεται είς Υποθηκών
7.000
7.000
5.000
τον Πρόεδρον τό πλεΤστον τών αρ Έμπορ. Πίστεως
22.000
22.000
20.000
μοδιοτήτων δΓ αύξησιν παραγωγής
78.000
78.500
74.500
’Εμπορικής
κλπ.
250.000
255.000
250.000
Κτηματικής
24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
Τό Πεκΐνον
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑΙ Κ.Λ.Π. ArlAI. ’Εκ τών μάλλον κερδοσκοπουμέ
ζητεί τήν άποχώρησιν τών ’Αμερι
κανών Εκ τής Φορμόζης. — Ή Επί νων Αξιών τούτων Αξιόλογον κίνησιν εΐχον αί έξΰς, διακυμανθείσαι ώς
τών πιστώσεων Επιτροπή τής Βου Ακολούθως :
λής άντιπροσώπων (Ήνωμ. Πολι
Κλείσιμον
Άνωτάτη
Κατωτάτη
τειών) Ενέκρινε Επείγον νομοσχέδ ι
107.000
108.500
101.000
Ήλεκτρ
ικών
Σ
ιδ)
μων
όν περί διοίθέσεως 16.771.084.479
22.000
15.000
22.000
ΣΠΑΠ
δολλ. διά τήν αύξησιν τής Ενόπλου
10.000
10.000
8.000
δυνάμεως ’Αμερικής καί Εξοπλισμόν Κάσσου
3.000
8.000
6.900
Αίολος
φιλικών κρατών. Τό άντίστοιχον δι
12.000
12.000
10.000
Ελλάδα, Τουρκίαν καί Περσίαν πο Βιοχρώμ
12.000
12.000
10.000
σόν Ανέρχεται εις 193.000.000 δολ ΕΘΕΛ
214.000
214.000
λάρια.
190.000
Λιπασμάτων
185.000
25 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: Ή ’Αμερικα Πυριτιδοποιείου
185.000
179.000
νική Βουλή τών ’Αντιπροσώπων έ250.000
250.000
240.000
Χρωματουργείων
νέκρινε — παρά τήν άντίθεσιν τού
12.500
12.500
10.000
Γ αβριήλ
προέδρου Τρούμαν — τήν παρο
43.700
44.300
42.000
χήν δανείου Εξ 62.500.000 δολλ.1 ’Εριουργίας
215.000
220.000
1 Πειραΐκή - Πατραϊκή
210.000
χίς Ισπανίαν,

Υφαντήρια
Τεγοπούλου
ΕΤΜΑ
Χρυσαλλίς
"Ερθα
Άτλας
Ηρακλής
Τ ιτάν

12.000
8.200
120.000
58.000
5.000
22.000
160.000
70.000

15.000
10.000
128.000
60.000
12.000
23.600
168.000
74.000

31.000
8.000
20.000
50.000
11.800
18.000
36.000
59.000
40.000
18.000
150.000
36.000
40.000
15.000
20.000
15.000
147.000
27.000
1.000
125 000
650.000
55.000
290.000

34.000
10.000
35.000
70.000
12.000
18.700
40.000
62.000
40.000
20.000
180.000
38.000
60.000
18.000
22.000

Τσιμ. Χαλκίδας
Εστία
Μεταλλουργία
Σταυριανός
ΒΕΣΟ
Οινοπνευματοποιίας
Οίνων
ΖΑΑΕ
Σαραντόπουλος
Κονσερβών
Φιξ
"Εθνος Κεράνη
Παπαστράτος
Φούκα
’Ηλεκτρικής
Ψυγεία Πειραιώς
Χαρτοποιίας
ΒΙΟ
Βιομ. Ξύλου
Δ. Υ. Προσόδων
’Εθνικής άσφαλ.
Ιπποδρομιών
Αάμψα

18.000
150.000
29.000
5.000
160.000
730.000
64.000
300.000

15.000
10.000
128.000
58.000
12.000
23.500166.000
70.000
34.000
10.000
35.000
70.000
12.000
18.700
38.800
59.000
40.0Γ
20.00ν
179.000
38.000
60.000
18.000
20.000
18.000
148.000
29.00Ο>
5.000
155.000
730.000
63.000
290.000

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

|κοπΑ τό Από 9—24)8)50 χρονι
κόν διάστημα, μεταξύ
κατωτάτης;
τιμής 223.500 καί άνωτάτης 226.
Κατά τό ύπό Επισκόπησιν χρο 000, μέ κλείσιμον 224.500 δραχ
νικόν διάστημα έγένοντο
Αρκετοί μών, δΓ Εκάστην χρυσήν λίραν.
Αγοραπωλησία) Επί τών «Αποδει
Έν δέ τή έλευθέρςτ Αγορά διεκυκτικών συναλλάγματος» πέριξ τών μάνθη αυτή μεταξύ κατωτάτης τι
δραχμών 22.000 διά τά είς λίρας μής δραχμών 223.500 καί άνωτά
στερλίνας «μπόν» καί δραχμών 10. της 226.200,
μέ κλείσιμον 224,
000, διά τά είς δολλάρια Η.Π.Α. 600.
τοιαΰτα, χρηματιστηριακής Αξίας
ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
πολλών δισεκατομμυρίων δραχμών.
Η ΑΓΟΡΑ
ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ

Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι,
κατά τό Από 9—24)8)50 χρονικόν·
διάστημα, διεκυμάνθησαν έν τή έ-

μεταξύ
Έν Τφ Χρηματιστηρίφ ’Αθηνών λευθέρρ Αγορά
έγένοντο Αρκεται
Αγοροπτωλησίαι 0,11 — 0,12 %.

δραχμών

