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1/ ASSOCIATION
ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ:

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ
ί ήμερα τής ένανθρωπίσεως τού θεού ευρίσκει την Έλέλευθέραν. Δεν την ευρίσκει άσπαίρουσαν ύπό τό φάστοΰ εφιάλτου μιας τρομακτικής εις έκτασιν προδοσίας
:ν έπραγματοποιεΐτο ή Ελλάς da είχεν έξαλειφθή άπό
όπου γής·
6 αίμα τών τέκνων της έσωσε την Ελλάδα διά μίαν
1 φοράν. Αί άσύλληπτοι θυσίαι τοΰ λαού της έδωκαν την
εις την Ελλάδα.
i 'Ελλάς είναι νικήτρια άλλά πλήρης βαρύτατων καί
ΐροτάτων τραυμάτων. Αί χαίνουσαι εις ολόκληρον τό
της πληγαί έχουν άνάγκην δραστικών φαρμάκων ώστε
νηθή νά σταθή εις τά πόδια της καί νά είσέλΰη εις τό στάής άναρρώσεως. Ή έξεΰρεσις τών φαρμάκων θά άπαν
άπό τον λαόν τής 'Ελλάδος καί νέας θυσίας. Καί αύταί
ναι βαρείαι, οδυνηροί. Τό θάρρος όμως, ή θαυμαστή έγίρηοις καί ή προθυμία προς θυσίας τού ελληνικού λαού
IV χώραν του. αποτελούν άνεξάντλητον πηγήν. ’ Απ’ αυτήν
>τε ήντλησεν ή Ελλάς τήν ζωήν της ώστε νά μένη άθάέπί χιλιετηρίδας. Καί άπό αυτήν θά άντλήση καί πάλιν
ής χρειάζεται διά νά συνέχιση τούς άγώνας της υπέρ τών
ον ιδεών πού γεμίζουν τήν λαμπράν ιστορίαν της, ίστοιτού είναι ταυτοχρόνως καί ή 'ιστορία τής πολιτισμένης
απάτητος καί βάθρον τής ευγενικής διδασκαλίας τού
ι Ναζωραίου.
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16—31 Δεκεμβρίου 1949
Έτος Δέκστον πέμιττον (Περίοδος Β') — Άριθ. 4

Μ Ε'ΛΛΒΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
κ. ΝίΚΟΛΑΊ ΔΗΣ ΟΜΙΑΕΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ
ΤΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑΝ ΜΑΣ
Συνεντευξις προς τον συνεργάτην τής «Τραπεζιτικής» κ. Εΰαγγ. Γκουζούλην

Μετά τό τέλος τής ανταρσίας καί Επιδίδεται απερίσπαστος καί μέ τα Βεύης πρός Φλώριναν, Δράμας τήν έπάνοδον τής χώρας εις τήν δ- χόν ρυθμόν είς τήν ανασυγκρότη Σερρών κι’ Ενα μέρος Θεσσαλονί
κης πρός Άμφίπολιν.
μαλήν ειρηνικήν ζωήν, δλόκληρον σή της.
Έκ τοΰ κεφαλαίου τής άνασυγτό κέντρον του Ενδιαφέροντος τής
Κυβερνήσεως στρέφεται πλέον—τή κροτήσεως ενα μέγα μέρος έκτεΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ
συνδρομή καί τής ’Αμερικανικής λείται από τό Τπουργεΐον Δημο
— ΠοΤαι άλλαι όδοί εύρίσκονται
βοήθειας— πρόςτήν Άνασυγκρότη- σίων "Εργων, τοΰ όποιου προίσταται σήμερον, ό Υπουργός κ. Νικο- ύπό κατασκευήν ή θά Επισκευασιν.
Ή Ελλάς ή όποια έπί Εννέα δ- λαίδης, δστις θά ήδύνατο ασφαλώς σθώσιν ;
λόκληρα Ετη άπό τοΰ πολέμου νά καυχηθή διά τό Ιργον του. Διό— Είς τήν ΙΙελοπόννησον εύρί1940—41, καί μετέπειτα κατά τήν1 τι παρά τάς γνωστάς αντιξοότητας σκονται ύπό κατασκευήν αί όδοί
κατοχήν καί τελευταΐον κατά τό | αί όποΐαι ιδιαιτέραν άπήχησιν εί άπό Πατρών πρός Πύργον καί Τρικίνημα καί τήν ανταρσίαν, ύπέφε- χον είς τά Εκτελούμενα είς τήν ύ πόλεως πρός Καλάμας καί Τριπόρε τά πάνδεινα καί ήναγκάσθη νά παιθρον έργα τοΰ ‘Υπουργείου Δη λεως πρός Σπάρτην. Επίσης Άννά σταματήση τόν ρυθμόν τών Εκ- μοσίων Έργων, έν τούτοις συνετε- τιρρίου προς ’Αρταν. 'Ωσαύτως Εκ
τελουμένων έργων, ήδη αρχίζει νά λέσθησαν πολλά καί τά έργα όχι Καρδίτσης πρός Τρίκκαλα - Καλαμ
μόνον δέν έσταμάτησαν, άλλά προ- πάκαν - Μέτσοβον - ’Ιωάννινα καί
ώδευσαν περισσότερον απ' ότι ά- ’Ιωάννινα- Κόνιτσα-Ζούζουλη-Νεάνεμένοντο.
πολιν διά νά ένωθή ή Ήπειρος μέ
ί ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
’Αλλ’ άς ίδωμεν πώς Εκθέτει τά τήν Μακεδονίαν, γεγονός τεράστιας
συντελεσθέν Εργον άνασυγκροτήσε- σημασίας άπό Εθνικής άλλά καί
ως καί τί προβλέπει διά τό Εγγύς άπό στρατηγικής άπόψεως. ’Επίσης
μέλλον ό ‘Υπουργός τών Δημοσίων εύρίσκονται ύπό κατασκευήν αί ό
Έργων κ. Νικολαίδης.
δοί : Ξάνθης-Πορτολάγο- Κομοτινής
Τόν έρωτώμεν :
καί Εκεΐθεν πρός ’Αλεξανδρούπο
—Άπό πότε αρχίζει τό Εργον λη. Προβλέπεται δέ ή κατασκευή
I τής όδοΰ Άλεξανδρουπόλεως πρός
τής άνασυγκροτήσεως;
Τοΰ Προέδρου τοΰ Ο.Τ.Ε. κ. Κ. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ —‘Η άνασυγκρότησις είς τόν το- | Όρεστιάδα καί Χανιών πρός Άγ.
Β' (ΤελευταΤον)
μέα του'Υπουργείου τών Δημοσί-j Νικόλαον καί δλοκλήρουτοΰ όδικοΰ
πως είς πολλούς άλλους το- κοϋ τομέως τής τηλεγραφικής ύπη- τάς Ελληνικός άνάγκας· καί τήν ων Έργων, ήτις περιλαμβάνει τήν δικτύου Κρήτης,
ιϋτω καί είς τόν τηλεπικοινω· ρεσίας. Ή Εταιρεία αυτή συνε- πεποίθησιν αύτήν διεδήλωσεν ήδη
—Εκτός τής δδοποιίας τί Εγένετο
ι ή ’Ελλάς δύναται νά χαρα- πλήρωσε τό ύποβρύχιον δίκτυον τής ή 'Ελληνική Κυβέρνησις εις τό προ συγκοινωνίαν (δδοποιΐαν, γεφυρο- j
πρό ποιίαν καί λιμένας), ώς καί τά ύ- είς τούς άλλους τομείς ;
ιθη ώς καθυστερημένη χώρα, Ελλάδος καί ώργάνωσε σύστημα· σωρινόν μακροπρόθεσμον
π. χ. τήν 1 "Ιανουάριου 1948 τικώς τάς μετά τοΰ έξωτερικοΰ υ γραμμα οικονομικής άνορθώσεως δραυλικά έργα, ήρξατο κυρίως άπό
— Κατά τά έτη 1945 - 1947 διε
τοίχει 1 τηλέφωνον κατά μέ ποβρυχίους τηλεγραφικός Επικοινω τής χώρας, τό όποιον κατηρτίσθη τής άπελευθερώσεως καί συνεχί- τέθησαν ύπό τών Λιμενικών ΤαμείΕπί
τή
βάσει
τών
άρχών
τοΰ_
άμενίας.
Δεύτερον
άποφασιστικόν
βή
ρον είς 38 κατοίκους τής χής,
I κατοίκους τών 'Ηνωμένων μα συνετελέσθη τό 1930 διά τής ί- ρικανικοΰ Σχεδίου Εύρωπαϊκής Ά σθη μέ Εντονώτερον ρυθμόν άπό τής ων 35.500.000.000 δρχ. διά τήν άειών τής 'Αμερικής, 1 είς 5 δρύσεως τής «Ελληνικής Τηλεφω νορθώσεως καί ύπεβλήθη τόν Νοέμ- ένάρξεως τής ’Αμερικανικής βοή ποκατάστασιν τών ζημιών είς τούς
ούς καί 1 εις 120 Ελληνας, νικής Εταιρείας», Εργου τοΰ τότε ι βριον τοΰ 1948 εις τόν Εν Παρισίοις θειας, ήτοι τόν ’Ιούνιον τοΰ 1947. διαφόρους λιμένας τοΰ Κράτους,
ινέστεραι είναι αί Ελληνικοί Πρωθυπουργού ’Ελευθερίου Βενι- ’Οργανισμόν Εύρωπαϊκής Οίκονομικατά δέ τό 1948-1949 70.000.000.
συνεχισθέντος πρός τήν όρ·; κής Συνεργασίας.
και είς τούς λοιπούς κλάδους ζέλου,
.
000 δρχ. διά τήν άποκατάστασιν
ίλεπικοινωνίας.
ι γανωτικήν κατεύθυνσιν ύπό τοΰ
Τό πρόγραμμα τούτο ΕπεδοκιΤΑ ΕΚΤΕΑΕΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
τών λιμένων τοΰ Πειραιώς, Βόλου,
ΰτοδέν πρέπει νά μάς έκπλήσ ί 'Αντιπροέδρου τής σημερινής Κυ- μάσθη κατά τό πλεΐστον τών ση
) βαθμός τής τηλεπικοινωνία· βερνήσεως κ. Κωνσταντίνου Τσαλ- μείων του ύπό τής Εν Έλλάδι 'Α ’ — Κατά τό διάστημα τοΰτο ποΓα Θεσσαλονίκης ώς καί τής διώρυγος
Ο,τι Ιχομεν σήμερον εις ποστολής τής άμερικανικής Διοική/απτύξεως κατά χώρας θά· ή- δάρη.
τής Κορίνθου.
έργα έξετελέσθησαν;
ο νά χρησιμεύση, μεταξύ άλ τόν τομέα τής άστικής τηλεφωνίας, σεως Οικονομικής Συνεργασίας καί
‘Ομοίως διετέθησαν καί διά τήν
—
Τά
έκτελεσθέντα
έργα
κατά
οφείλεται
είς
τήν
οικονομικήν^
καί
Εκρίθη εύφήμως ύπό τού όργανιριτηρίων, ώς δείκτης τής οΐάποκατάστασιν άλλων λιμένων άλ
ικής των εύρωστίας. Ή Έλ- τεχνικήν δράσιν αΰτής τής Εται σμοΰ τών Παρισίων. Προβλέπεται τό άνωτέρω διάστημα έγένοντο μέ
λα 35.000.000.000 δρχ.
ττωχή εις κεφάλαια καί είς ρείας. Τρίτον σημαντικόν βήμα είς αύτό ή έκτέλεσις ώρισμένων τόν κάτωθι ρυθμόν :
)ύς καί μακρούς ώποδυθεΐσα προόδου Εγινε τό 1937, Επί Κυβερ Εργων άποκαταστάσεως καί άναΕίς τόν τομέα τής όδοποιίας καί
ις ύπάρξεως άπό τής συστά νήσεως Ίωάννου Μεταξά, δτε τήν
(Συνέχεια είς την 4ην σελίδα) κατά τά έτη 1945—1947 κατεΗ ΥΔΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
τοΰ Ελευθέρου κράτους, δ Εν Εταιρείαν «Ηστερν» διεδέχθη ή Ε
σκευάσθησαν 586 γέφυραι μεγά
)θωσε νά άξιοποιήση Επαρκώς πίσης βρεταννική Εταιρεία «Κέϊμπλ
Άλλά Εκτός τούτου είς τόν τομέα
λοι καί 8.763 μικραί. Άνεκαινίσθη
πλουτοπαραγωγικούς της πό- εντ Ούάϊρλες», ή όποια άνέλαβε
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
<αί νά άναπτύξη τήν οίκονο- καί τήν μετά τοΰ Εξωτερικού ρα
καί συνετηρήθη δδικόν τμήμα τής ύδατικής οικονομίας καί διά τήν
ιης. 'Αφόρητος στενότης Εχα- διοηλεκτρικήν τηλεπικοινωνίαν. Ή
τής χώρας μήκους 4000 χιλιομέ έκτέλεσιν μεγάλων ύδραυλικών έρ
Ή Μεγάλη εορτή.— Ή σημασία
ριζε πάντοτε τά οικονομικά Εταιρεία αΰτη, Εψωδίασε τήν χώ
τρων. Διά τά έργα ταΰτα διετέθη γων είς τάς πεδιάδας Μακεδονίας,
ράτους, τό όποιον ήσκει τήν ραν μέ άρτιον Εξοπλισμόν καί ώρχαί τό εργον τών Τηλεπικοινω
άλλευσιν τοΰ τηλεγραφικού γάνωσεν Επιτυχώς τήν άναληφθεΐποσόν 27.000.000.000 δραχμών. Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου, καί διά
νιών υπό τον χ. Κ. Γουναράκη.—
ίλεφωνικοΰ μονοπωλίου. Ύπό σαν ύπ’ αΰτής ΰπηρεσίαν, Τό τέ
Έξ άλλου κατά τά έτη 1948— τήν συνέχισιν έξυγιάνσεως τής πρ*>Σννέντευξις μετά τον ύπουργοΰ
τους δρους δέν είναι δυσεξή- ταρτον άποφασιστικόν βήμα Επιτε1949
ύπό τοΰ 'Υπουργείου Δημο τευούσης καί άλλων μερών καί είς
τών
Δημοσίων
”Εργων
κ.
Νικο, διατί ή άρμοδία κρατική ύ- λεΐται, άς έλπίσωμεν, σήμερον, διά
σίων
’Έργων
καί τής ’Αμερικανι πόλεις μικροτέρας διετέθη τό ποσόν
4α δέν ήδυνήθη μέχρι σήμε- τής Ιδρύσεως τοΰ ΟΤΕ, εις τόν ό
λαίδη.— Ααογραφιχόν σημείωμα.—
ά διάθεση τά άναγκαΐα κεφά- ποιον, δυνάμει τοΰ ύπ’ άριθμ. 1049
κής
Εταιρίας
«Άτκινσον» άνεκαι τών 83.000.000.000 δρχ. μέχρι τοΰ
Διατι όίν ίχομεν επαρκή παρα
καί τήν άπαιτουμένην όργά- άπό 1 Σεπτεμβρίου 1949 νομοθετινίσθη τό δδικόν δίκτυον τής χώρας Ιουλίου.
γωγήν
ρεύματος
ύπό
τον
κ.
Λ.
Κοδιά νά Εφοδιάση τήν χώραν κοΟ διατάγματος, συγχωνεύονται
— Τί προβλέπεται γενικώς διά
άπό ’Αθηνών μέχρι Θεσσαλονίκης
ρομηλα. — Ταξιδιωτικές αγωνίες
α Ικανοποιητικόν σύστημα τη- άπασαι αί τηλεπικοινωνιακοί ύπη
μέχρι συνόρων καί άπό Θεσσαλο τήν συνέχισιν τής άνασυγκροτήσεως
σινωνίας.
ρεσίαι, αί διεξαγόμενοι μέχρι σή ύπό τον κ. Μιχ. Κυριακίδη.—
νίκης μέχρι Σερρών.'Ομοίως Εκ Θεσ είς τόν τομέα τών δημοσίων έργων
ήλεκτρική τηλεγραφία είσή- μερον τόσον ύπό τοΰ Υπουργείου
Συνέντευξις μετά τον Προέδρου
Ις τήν Ελλάδα τό 1859, ή ά- Τ.Τ.Τ. δσον καί ϋπό τής 'Ελληνικής
σαλονίκης πρός Άνατολάς μένμέ όδοποιίας, λιμενικών καί ύδραυλι
έξαγωγέων κ. Παπαδημητρακοπον·
____ τό_ 1894,_ ή όπερα Τηλεφωνικής 'Εταιρείας. Αί ύπηρε
τηλεφωνία
χρι
Κομοτινής καί πρός δυσμάς Εκ κών τοιούτων διά τά προσεχή έτη;
λον.—
Ή
γεωργική
άνασνγκρότητό" 19^3. Ό πρώτος παράκτιος j σίθ“ τής «Κέϊμπλ εντ Ούάϊρλες» θά
— Πιστεύω δτι μετά τήν κατα
Θεσσαλονίκης
πρός Έδεσσαν καί
ιός άσυρμάτου έγκατεστάθη , άναληφθοΰν Επίσης ύπό τοΰ ΟΤΕ,
οις τής χωράς ύπό τον χ. Π. Κριστολήν τής ανταρσίας ό ρυθμός τής
Φλώριναν.
Επίσης
έκ
Βόλου
μέ11. Ή πρόοδος ύπήρξεν είς δ ι εύθύς ώς έκπνεύση ή προνομιακή
ναίου.— Τό κόστος τής ζωής ύπό
τούς τομείς σταθερά, πλήν τΓΐς σύμβασις.
σφ Λαρίσης πρός Τρίκκαλα, Εξ Ίω- έκτελέσεως τών έργων καθ’ δλην
τον χ. Δ. Σαουσοποϋλου.— Οικο
παρά τάς προσπάθειας τών I
Ή ^δρυσις τοΰ ΟΤΕ ήτο άναγαννίνων
πρός Πρέβεζαν καί Άρταν τήν χώραν θά γίνη έντονώτερος, Εφ’
ίίων κρατικών ύπηρεσιών,_πο-■ καία. Ήτο πράγματι κοινή ή πε·, νομικοί ειδήσεις τον εξωτερικόν.
καί είς τήν Πελοπόνησον : Εξ ’Αθη δσον βεβαίως δοθούν δλα τά μέσα
—
Τά
ν.υριώτιρα
εμπορεύματα.—
αδεϊα. ’Αποφασιστικόν βήμα . ποίθησις δτι μόνον διά τής Ενιαίας 1
νών πρός Κόρινθον - Πάτρας καί οικονομικά καί διοικηόικά καί πα
>ου Εγινε τό 1878, Επί Κυβερ- άντιμετωπίσεως τών συναφών οί-1 ' Ανασκόπησες δεκαπενθημέρου.—
ις ’Αλεξάνδρου Κουμουνδού- ί κονομικών, τεχνικών καί διοικητιΚόρινθον - Τρίπολιν. Έξ άλλου συν- ρασχεθούν δλαι αί διευκολύνσεις.
Ή χρηματαγορά ’Αθηνών.— Τε
διά τής άναλήψεως ύπό τής ι κών προβλημάτων θά καθίστατο
επληρώθη ή κατασκευή τών όδών Ήδη τά προγράμματα διά τά έτη
λευταίοι ειδήσεις.
ννικής Εταιρείας «Ηστερν Τέ- δυνατή ή άνάπτυξις τής Ελληνικής
Κοζάνης - Καστοριάς καί Κοζάνης - 1950 1951 καί 1952 έχουν ήδη έ-

H ZHMRZIfi KFVI ΤΟ ΕΡΓΟΝ
ΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

αφ Κόμπανυ» Ενός σημαντι- τηλεπικοινωνίας

συμμέτρως πρός

“ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

"Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ,,

15ΘΗΜΕΡ0Σ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Τρίμηνος δρχ. 15.000
Έσωτερικοΰ:Έξάμηνος » 30.000
Έτησία
» 50 000
Εξωτερικού
Δολλ. 10
Τιμή φύλλου Δρχ. 1000
Τά έμβάσματα έπ’ όνόματι
της «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
At άποδείξεις δέον νά φέρωσι τήν
ύπογραφήν του ΔιαχειριστοΟ καί
τήν σφραγίδα τής έφημερίδος
Παρακαλοΰνται οΐ κ. κ. Συνδρομηταί, δπως γνωστοποιούν εις τά
γραφεία τής έφημερίδος πάσαν
μεταβολήν τής διευθύνσεώς των

Διευθύνσεις συμφώνως τφ άρϋιω
6 § 1 τον A. Ν. 1092]19δ8
"Υπεύθυνος έπί τής ύλης :
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑ-ΓΛΑΣ
Άβύδου 53—Τηλ. 72.690
Διαχειρισττ'ι; .-

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
"Ακαδημίας 60
Προϊστάμενος Τυπογροφείου :
Χαρ. Τσαρμπόπουλος — Χίου 17

τοιμασθή καί άναμένουν τήν Ιγκρισιν.
’Εάν συντρέξουν δλαι αΐ προϋπο
θέσεις, τότε θά καταστή δυνατόν ή
έκτέλεσις τών έργων κατά τά προ
σεχή έτη, νά φθάση τά μέγιστον δριον καί ν’ απορρόφηση δλόκληρον
τό ποσόν τής βοήθειας.
ΕΥΑΓΓ. ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ

ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΑΤΟΥ
Στήν άρχή καί τοϋ πιό μικροΰ
διαστήματος τού χρόνου 6 λαός
μας λέει πάντα καί μιά ώρισμένη
ί εύχή.— Στήν άρχή τής ήμέρας λέει
I «καλή μέρα» άν καί γιά τήν άκρίβεια καί τήν ίδια τήν ήμέρα τή δι
αιρεί σέ μικρότερα διαστήματα γιά
| τά όποια έχει καί τις άντίστοιχες
| εύχές' καλό πρωί, καλό μεσημέρι,
; καλό άπόχιομα, καλό βράδυ, γιά
ί νά τελειώση μέ τήν «καλή νύχτα».
Στήν άρχή τής έβδομάδος, πρωί—
πρωίτήν Δευτέρα «καλή βδομάδα»
καί στήν άρχή τοϋ μηνός «καλό μή
να». Κατά τόν ίδιο άκριβώς τρόπο
καί στήν άρχή τής πιό μεγάλης
χρονικής περιόδου λέει τήν ευχή
«καλό χρόνο».
Ή ευχή αύτή είναι σημαντικώτερη άπό τις προηγούμενες άψοϋ
καθώς είναι φυσικόν ό καλός χρό
νος περιέχει δλες τις άλλες μαζί.
ΚΓ άκούγεται τήν πρώτη , μέρα
τού καινούργιου χρόνου στις πό
λεις καί στά χωριά, γλυστράει,
φεύγει αυθόρμητα, θαρρεί κανείς
άπό στόμα σέ στόμα, καί μαζί μέ
τή χαρά γεννάει τήν παρήγορη έλπίδα δτι ό χρόνος, πού έρχεται, θά
είναι πιό καλός άπ’ αύτόν, πού
φεύγει, πράγμα γιά τό όποιο ό λαός
πολύ συχνά άμφιβάλλει άφοΰ «κά
θε πέρισυ καί καλλίτερα». 'Εκτός
δμως άπ’ αύτά τήν ίδια εύχή θά
μας πουν καί τά παιδάκια μέ τά
κάλαντα. Σ’ δλα τά μέρη τής "Ελ
λάδος, στά νησιά καί στήν ’Ηπει
ρωτική πατρίδα μας, τήν «άρχιμηνιά» καί «άρχιχρονιά» καθώς όνομάζουν τήν πρωτοχρονιά, θά άκου-

σθή τό δημοτικό τραγούδι:
τήν πρωτοχρονιά προσέχει ό λαός δτι δήποτε πράγμα κι’ όπουδήποτε
«’Αρχιμηνιά κΓ άρχιχρονιά
καί τις παραμικρότερες έκδηλώσεις άλλοΰ έστω καί στό δρόμο. Γιατί
κΓ άρχή καλός μας χρόνος»
τής καθημερινής ζωής καί τά πιό δπως στά χαρτιά δέν πρέπει αύτός
Πού έχει καί μιά μικρή συνηθι άσήμαντα συμβάντα, πού τις άλλες πού παίζη νά χάση κατά τόν ίδιο
σμένη παραλλαγή γιά τήν καλλί μέρες τού χρόνου δέν βλέπει ή κΗ τρόπο δέν πρέπει νά χάση ό άν
τερη διατύπωσι τής εύχής.
άν δή ούτε τά σκέφτεται ούτε τά θρωπος καί κάτι δικό του τήν πρω
ύπολογίζειτοχρονιά. Διαφορετικά θά χάνη δ
«'Αρχιμηνιά κΓ άρχιχρον'ά
κΓ άρχή καλός σας χρόνος»
Πρό παντός ή μέρα πρέπει νά λον τόν χρόνον, άφοΰ δ,τι γίνη τήν
Εκτός δμως άπό τήν άπλήν αυ περάση καλά. Νά μήν άρρωστήση πρώτη μέρα θά γίνεται καί κατά
τή εύχή γιά τό νέο χρόνο, ό λαός νά μήν λυπηθή, νά μή φιλονικήση, τις άλλες 363 ή 364.
μας μέ πολλές άλλες έθιμικές πρά νά μή ξυπνήση τό πρωί άργά, νά μήν
Ένα άκόμη πανελλήνιο έθιμο
ξεις προσπαθεί νά
έξασφαλίση περάση τήν ήμέρα χωρίς νά έργα- πρωτοχρονιάτικο είναι τό σχετικό
τήν εύτυχία. "Η λαϊκή αύτή άντίλη- σθή έστω καί λίγο γιά τό καλό, μέ τό μικρό φυτό πού λέγεται «ά·
ψις μαζί μέ τήν άλλη συγγενή δτι γενικά δηλαδή νά μή πάθη κάτι γιοβασιλίτσα». Άγιοβασιλίτσα ή
ή Πρωτοχρονιά προσημαίνει άνά- κακό, πού θά είναι άσχημο ση σκινοκάρα, σχινοκάρα, άσχινοκάλογά τήν κατάστασι γιά όλόκληρο μείο γιά όλόκληρο τόν χρόνο, για ρα ή καθώς λένε στή Λευκάδα,
τό χρόνο είναι οι δυό πόλοι άνά- τί δπως «ή καλή μέρα φαίνεται κουτσούνα όνομάζεται άπ’τό λαό
μεσα στούς οποίους περιστρέφον άπ’_τό πρωί» (παροιμία πού δέν μας τό φυτό, πού ή φυτολογία ό
ται δλες ή πρωτοχρονιάτικες προ κλεϊ καί πολύ μεγάλη άλήθεια), νομάζει σκίλλα.
λήψεις καί δεισιδαιμονίες, ή συνή άλλο τόσο κΓ ό καλός χρόνος φαί
Καί μάλιστα άπ’ δλα τά είδη ή
θείες καί τά έθιμα.
νεται άπό τήν πρώτη μέρα του. σκίλλα ή παράλιος. Τό φυτό είναι
Ό Ν. Γ. Πολίτης γράφει έπί τοϋ Κατά συνέπειαν λοιπόν, θά προσέ- γνωστό καί περιττή κάθε περιγρα
σημείου τούτου' (Λαογραψικά Σύμ ξη ό άνθρωπος, ή Πρωτοχρονιά
φή. ’Από τό βολβό του πού είναι
μεικτα τ. Γ" σελ. 200): «Των κατά νάναι γι' αύτόν μέρα χαράς καί σαν μεγάλο κρεμμύδι καί γι’ αύτό
τήν πρωτοχρονιάν έθίμων τά πλεΐ- ευτυχίας καί νά δεχθή τόν ερχό ή άγιοβασιλίτσα λέγεται, πρό πάν
στα καί κυριώτατα άπορρέουν έκ μενο χρόνο δσο μπορεί καλλίτερα, των έδώ στήν ’Αθήνα καί κρεμμύτής δοξασίας, δτι τότε άποκαλύ j γιά νά τόν διάθεση ευμενέστερα δα, μπορούν νά βγοΰν φύλλα καί
πτεται ή τύχη έκάστου καθ’ δλον ; γιά τό άτομό του καί γιά τούς δι άνθη κΓ δταν άκόμη δέν είναι χωτό έτος καί καταλλήλως είναι δυ- ί κούς του.
σμένος στή γή. "Ετσι εύλογα θεω
νατόν νά μεταστροφή αύτη, οίαδή- ί Σέ μερικά μέρη τή νύκτα τής ρείται «σύμβολον ξανανοιώματος»
ποτέ καί άν είναι, εις άγαθήν διά j 31 Δεκεμβρίου πρός τήν Ιην Ια κΓ αύτός είναι δ ένας λόγος πού
τινων συμβολικών πράξεων. "Ως τά ] νουάριου, τή στιγμή πού έρχεται ό τήν παραμονή ττς Πρωτοχρονιάς
πρώτα συναπαντήματα καί οί πρώ- ( νέος χρόνος άνοίγουν τά άνατο- θά φέρουν δλοι στό σπήτι τους τήν
τοι οιωνοί κατά τήν αύγήν έκά- λικά παράθυρα γιά νά ιόν δεχθούν άγιοβασιλίτσα. Δέν άποκλείεται δ
στης ήμέρας δεικνύουσιν όποια θά καί τόν καλοσωρίσουν άπό καλό μως ή προτίμησις αύτή πρός τήν
είναι ή τύχη καθ’ δλην τήν ήμέραν κΓ εύλογημένο μέρος τού σπιτιού. άσχινοκάρα νά έχη καί άλλη αιτία.
ουτω καί ή πρώτη τού έτους κατά Πίνουν δλοι τ’ άμίλητο νερό, πού Ή σκίλλα ή παράλιος, γιά νά τήν
τάς δημώδεις δοξασίας άποκαλύ- Βουβές έφεραν ή κόρες >οΰ χωριού πούμε καί μέ τό καλό της όνομα έ
πτει τήν καθ’ δλον τό έτος τύχην». άπό τήν κρυσταλλοπηγή τους καί χει πραγματικά θεραπευτικές ιδιό
Γιά τούς λόγους άκριβώς αΰτούς σπάνε πάνω στό πάτωμα ένα ρόδι τητες. Καθώς γράφει ό Καθηγητής
μέ τήν εύχή «δσα σπυριά έχει τό τού Πανεπιστημίου Σπ. Δοντάς «ό
ρόιδο, τόσα καλά νά χυθούν εις τό θάλλων βολβός τής σκίλλης άναρσπίτι μας τούτο τό χρόνο». Εκείνο τώμενος άπό τού άνωφλίου τής θύ·
δμως πού προσέχουν περισσότερο ρας, έθεωρεΐτο ώς άλεξιφάρμακον
είναι ποιόν άνθρωπο θά πρωτοδοϋν άπό τής έποχής τού Πυθαγόρου καί
τήν Πρωτοχρονιά ή ποιός άνθρωπος τού Διοσκουρίδου». Καί άφοΰ «ή
θά τούς κάμη τήν πρώτη έπίσκεψι.ΕΙ- τοιαύτη πρόληψις διατηρείται καί
ναι άπό τις πιόβαθειάριζωμένες λαϊ νΰν παρά τφ Έλληνικώ λαώ» Ισως
κές άντιλήψεις δτι κάθε άνθρωπος έ δλη αύτή ή διαδικασία κατά τήν
χει τήν τύχη καί τή μοίρα του. Και όποίαν ή άγιοβασιλίτσα «άναρτάκαθώς άναφέρει ό καθηγητής τού ται εις τούς έξώστας καί τά υπέρ
Πανεπιστημίου Σ. ΚυριακίδηςΤΕλλ. θυρα κατά τήν προτεραίαν τής πρώ
Λαογραφία, Α'. σελ. 200) : « Ο κα της τού έτους, είτα δέ τοποθετεί
λότυχος είναι καλότυχος καί διά ται έπί τής όροφής» νά όφείλεται
τούς άλλους, δθεν προέκυψεν ή στήν πρόληψι αΰτή γιά τή θεραπευ
δοξασία περί καλού ποδαρικού καί τική της δύναμι.
ή συνήθεια νά έπιζητοΰν ιδίως κα
Έγραψα μερικά άπό τά έθιμα,
τά τήν πρωτοχρονιάν ώς καί τήν τις συνήθειες καί τις προλήψεις
έναρξιν διαφόρων έργασιών, ώς τού λαού μας γιά τήν Πρωτοχρο
πρώτην έπίσκεψιν, τήν έπίσκεψιν νιά.
άνθρώπων, έχόντων καλό ποδαρι
Περίεργες καί παράξενες, λίγο
κό». Στή Χίο μάλιστα δχι ό πρώ
τος έπισκέπτης άλλά δλοι γενικά ή πολύ, λαϊκές άντιλήψεις πηγά
οί έπισκέπται θά φέρουν στό σπίτι ζουν άπό τις δυό βασικές λαϊκές
μιά βαρειά πέτρα μέ τήν εύχή γλή δοξασίες γιά τήν ήμέρα πού είπα
γορα ν’ άποκτήσουν τό ίδιο βάρος με πάρα πάνου. Καί δχι μόνο ό
χρυσάφι. Λένε δέ καί τά έξής στόν Ελληνικός λαός άλλά καί δλοι οί
Άϊ Βασίλη : «Καλή μέρα κυρ’ Βα- άλλοι λαοί, παλαιότεροι καί νεώσιλέ' ήφερές μας γερωσύνη ; Κου τεροι, έχουν άντίστοιχα ήθη καί έ
κιά, ροβίθια, Φασούλια, σιτάρι, ρι- θιμα περισσότερο ή λιγώτερο πα
ράδοξα. Άπ’ δλα αύτά μοΰ έκαμε
φάκια, πρόβατα, νυφόιδες καί τό
βάρος σου μάλαμα». Τό τελευταίο Ιδιαίτερη έντύπωση ένα πρωτοχρο
λέγεται γιατί καθώς παρατηρεί ό νιάτικο έθιμο άπό τήν περσική λαο
Πατέρας τής "Ελληνικής Λαογρα γραφία. Γιά τό πολύ περίεργο τού
πράγματος άντιγράψω τήν άφήγηφίας «οί Χιώτες τό έμπορικότατον
ψύλλον τής "Ελλάδος καί πρακτι- σι καθώς τή βρήκα σ’ ένα παλαιό
(Έγκυκλοπ. ήμερολόκώτατον, δλην τήν ευτυχίαν εις τό ήμερολόγιο.
γιον I. Α. Βρεττοΰ, 1913). «Οί Πέρμάλαμα συγκεντρώνουσι».
σαι έώρταζον κατά τήν άρχαιότηΣτήν ίδια άκριβώς έπιθυμία να τα τήν πρώτην τού έτους κατά τόν
είναι ή Πρωτοχρονιά κι’ ό χρόνος έξής άλλόκοτον τρόπον. Άμα τή
ευτυχισμένος κάθε μέλος_τοϋ σπι χαραυγή έζύγιζον τόν Βασιλέα των,
τιοϋ κατά τό κόψιμο τής πίττας καί άν τό βάρος αύτού ήτο άνώτεθά προσπαθήση νά βρή ιό νόμισμα. ρον τού βάρους τού παρελθόντος
"Η Βασιλόπιττα ή Άγιοβασιλόπιτ- έτους έγίνοντο δημόσιοι πανηγύτα καθώς λέγετα;, είναι έθιμο_ πα ρεις καί άντήλασσον άσπασμούς,
νελλήνιο μέ μόνη έξαίρεσι Ισως έπίχρυσα αυγά καί διάφορα άλλα
τή Ζάκυνθο πού κόβουν τήν «κου δώρα. Άν τό βάρος τού σώματος
λούρα» τά Χριστούγεννα. Συνηθί τοϋ βασιλέως ήτο μικρότερον, τότε
ζεται πιό πολύ ιδίως στις πόλεις πένθος καί κατήφεια έπεκράτει
καί βάζουν στή Βασιλόπιττα ένα καθ’ ολον τό κράτος. Άν δμως ήτο
νόμισμα χρυσό μόνο, ένώ σέ άλ τά αυτό, τότε ό καθείς ήτο έλεύλα μέρη βάζουν μαζί κΓ ένα μικρό θερος νά έορτάση ή νά πενθήση
σταυρό. Στις άγροτικές δμως, γε κατά τόν λόγον τών φιλοβασιλικών
ωργικές ή κτηνοτροφικές περιοχές ή μισοβασιλικών αύτού αισθημά
βάζουν άλλα άντικείμενα πιό ^ σχε των».
τικά μέ τή λατρεία τής γής Έτσι
ΝΙΚ. Γ, ΣΤΑΘΑΤΟΣ
καθώς άναοέρει ό Γ. Καψάλης (Μ.
Ε.Ε , τ. ΣΤ", σ. 798). «Οί γεωργι
κοί πληθυσμοί Μακεδονίας κρύπτουσιν έντός αύτής μικρόν ξύλινον όμοίωμα, οι ποιμένες μικρόν ξύΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
λινον όμίωμα μανδριοΰ καί άλλοι
άλλο»—Καί καθώς στά χαρτιά άλ
"Υπό τού "Υπουργού 'Εφοδιασμού
λο τόσο κΓ έδώ δοκιμάζεται ή τύ ,
χη γιά τόν καινούργιο χρόνο. ’Αλ , κ. Άβέρωφ άνεκοινώθη δτι τό ζήμημα
λά ένας θά ρίναι ό τυχερός τής ή I τής διατιμήσεως τών φαρμάκων μεμέρας καί τής χρονιάς καί «ό εύρί- ; λετάται ύπό τών αρμοδίων τής ’Α
σκων τό νόμισμα έντός τής βασι- μερικανικής ’Αποστολής, εύθύς δέ ώς
λόπιττας θά εϋτυχήση κατά τό έ ί γίνη σχετική γνωμάτευσις έπί τού
τος έκεΐνο (Μπούτουρα. Προλή : ζητήματος, θά συζητηθή τούτο ύπό
ψεις τού "Ελληνικού Λαού σελ. 113) τής ’Επιτροπής Οικονομικής Πολιτι
Καί γενικώτερα άκόμη είναι καλό κής, προκειμένου νά χορηγηθή μικρά
δχι μονάχα νά βρή κανείς τό νόμι ! αύξησις έπί τής τιμής τών ώς άνω
σμα στή βασιλόπιττα άλλά νά βρή ειδών.

ΛΑΧΕΙΟΓΙ
ZYMTRKTQM 1949
Τό ΛαχεΤον της άνοικοδομήοεως
καί των μεγάλων χρηματικών κερδών
• Μιά ολόκληρος καινουργής εξαώροφος πολυκατοικία
• Μία ολόκληρος καινουργής τετραπλοκατοικία

• Δέκα διαμερίσματα εις καινουργείς κεντρικός πολυκα
τοικίας τόν Αθηνών

• "Εν δισεκατομμύριον καί 200 εκατομμύρια δραχμών εις
χρηματικά κέρδη
• 6.500 τυχηροί

ΚΛΗΡΩΣΙΣ

Σάββατον 31 Δεκεμβρίου,
ώρα 12 Μεσημβρινή

Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ

μια

ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ‘‘ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,

ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΜΕΝ ΕΠΑΡΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ

Σκεφεις και Κρίσεις
ΑΙ ΒΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ

Είναι εξέχω; ενδιαφέρον τό γεγονός δτι ο άρχηγό; τής "Αμερικανική;
! ΟΙκονομικής "Αποστολής κ. Πορτερ—ευρισκόμενος ώς γνωστόν δι" imnpsαιακούς λόγους είς Παρισιού;— ηαρεδέχδπ καί άνεγνώρισεν τήν άνάγκ· ΛΑΜΠΡΟΥ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ | κην, άφ’ ένός μεν αναπροσαρμογή; τών κατωτάτων ήμερομισβίων άφ"
ετέρου δέ συατασεως ειδικής "Επιτροπής διά τον έπίλυσιν τού ζητόμα
μως μεγαλοφώνως, ιδίως κατά τάς τος τών αυξήσεων όλων τών μισδών καί ήμερομισβίων. Τοιουτοτρό
πως ή βασική άντίρροαις παρεκάμφθη καί_ ή σύμπραξις τών Αμερικα
διακοπάς τού ρεύματος.
νών Ειδικών είς τό Εργον αναπροσαρμογής όλων των αποδοχών των
Καί έπειδή θέμα μας είναι καί έργαζομένων είναι έξοοφαλισμένη. Εύελπιστοΰμεν δτι el "Ελληνες αρ
τό Έργοστάσιον τού Νέου Φαλή μόδιοι δέν 8ά προβάλουν πάλιν νέας δυσκολίας, δεδομένου άλλωστε
ρου, άς σημειωθή δτι αύτό πρώτο δτι 9ά λοφ8ή πρόνοια ώστε ή αναπροσαρμογή αύτή νά μή δομιουργήμάς έφώτισε μεταπολεμικώς, διότι ση ύψωσιν τοΰ κόστους τής ζωής.

Α4τές περίπου τις ήμέρες, συμ πτου ανάγκης είς την κατανάλω
πληρώνονται είκοσι ακριβώς χρό σήν.
Ή Εναρξις του νέου κέντρου πα
νια άπό τήν έποχήν έκείνην τού
1929, πού τό ήλεκτροπαραγωγικάν ραγωγής είς Κερατσίνι έφοδίασε
κέντρον Νέου Φαλήρου, έγκατέ- την ποτέ Διοίκησιν τής πρωτευούλειπε τήν ένεργάν ύπηρεσίαν καί σης μέ 45.000 Κ. W. πλήν τών άλ
έμπαινε στήν έφεδρεία. Τό νέον έρ- λων 18.000 Κ. W. τού Εφεδρικού έλειτούργησαν τά έπισκευασθέντα,
I ρου δημιουργεί προβλήματα καί άμετά τάς άνατινάξεις τών Γερμα ΑΝΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
γοστάσιον στον άγιον Γεώργιον πλέον στάθμου Νέου Φαλήρου.
ποτελεϊ άδικίαν. ΤΑράγε ή λογική
νών
μηχανήματα,
κατά
τήν
ώραν
Αύτά
τό
1929
σάν
κι*
αύτές
τις
(Κερατσίνι) τής άρτισυστάτου Η
"Αποτελεί άληθη άνακολουθίαι' θά πρυτανεύση τήν τελευταΐαν στιέκείνην τής 14 ’Οκτωβρίου 1944
λεκτρικής 'Εταιρίας Αθηνών Πει ήμέρες.
τό γεγονός δτι τό περιβόητον «δώ : ΥΗΠν!
Καί Εδώ, δ αναμάρτητος τόν λί δταν είς τόν Μητροπολιτικάν Ναόν ρον» τών Δημ. ϋπαλλήλων κατεραιώς, άνελάμβανε νά καλύψη δλες
βλήθη χωρίς τόν ϋπολογισμόν τής
ανεξαιρέτως τις άνάγκες τών έκτε- θον πρώτος βαλέτω. 'Οχι πρόωρον έλάμβανε χώραν ή Δοξολογία.
Σήμερα 150 έργάται άνοικοδό- προσφάτου αύξήσεως τοΰ 30 ο)ο. ΛΥΠΗΡΟΝ
ταμένων περιοχών τής Πρωτευού- άνάπτυξιν, δχι υπερτροφίαν, άλλα
"Ο πενιχρός μισθός τών Κρατικών
σης καί τού έπινείου. Ρεύμα κινή- έλεφαντίασιν Ιπαθε ή περιοχή τών μησαν έκ βάθρων τό Έργοστάσιον λειτουργών μέ τήν πενιχροτέραν αΰΕίναι λυπηρόν τό γεγονός δτι ό
σεως καί φωτισμού, ήλεκτρικό ’Αθηνών μέ τά περίχωρά της, από Φαλήρου μέ προοπτικήν νά δεχθή ξησιν δέν άρκεΐ διά τήν άντιμετώ προσφάτως έπισχεφ&ε'ις την 'Ελλάδα
στά σπίτια, τούς δρόμους καί τις τό Σούνιον μέχρι καί πέραν τής αύτά τά βάρος τής καταναλώσεως πισιν τών άναγκών τής ζωής. Πο *Αμερικανός Γερονσι οατής κ. Τόμας
επεοε &ϋμα ανακριβών πληροφορι
βιομηχανίες, ατούς προβολείς τής Ελευσίνας, καί άπό τό άκρον τής ώστε τό Κέντρον παραγωγής'Αγίου λύ περισσότερον ή περικοπή τοΰ δώ- ών ώς προς ζην έ>απο&ήκενσιν, διάΆκροπόλεως, κάτω άπό τούς πίδα Πειραϊκής χερσονήσου μέχρι καί Γεωργίου Κερατσίνι νά βρή καιρόν
&εσιν και χρησιμοποίησιν τών προς
κας τού Ζαππείου Μεγάρου, γιά αύτής τής Μαλακάσης άκόμη, φαι- έκτελέσεως οικοδομικών καί άλ ύπάρχουν τόσον ποικίλες βιταμίνες, ζην *Ελλάδα χορηγούμενων ' Α αέριπανικών εφοδίων. Ευτυχώς ό ΊΤρόετις πολυσύνθετες διαφημίσεις τών νόμενον άνευ προηγουμένου, μονα λων έργασιών διά τήν άνάπτυξιν γνωστές είς πάντα όρθολογούντα.
Εύχή μας λοιπόν είναι γρήγορα δρος τής Κνβερνήοεως κ. Διομήδης,
καταστημάτων. Παντού ή έταιρία δικόν στα χρονικά. Ή ζήτησις ή- πού θά πάρη μόλις δοθούν τά έκ
έτοπο&έτησε τα πράγματα είς νήν
προσέφερε τό μάλλον οικονομικό λεκτρικοΰ ρεύματος άνήλθεν σέ τού δανείου προβλεπόμενα κονδύλια. οί ύπεύθυνοι νά φωτισθοΰν, διότι &έσιν των και νπεγράιιμισεν ιδιαιτέ
Σάν τόν Φοίνικα, ή ’Ηλεκτρική άλλως κάποτε ή 'Εταιρία θά σβύ- ρως τό γεγονός ο τι ή διά&εσις τών
της τιμολόγιο, γιά μαγείρεμα καί τόσο αστρονομικούς άριθμούς, πού
θέρμανσι, γιά αερισμό, ψΰξι καί ή 'Εταιρία καί στα πλέον άκόμη Εταιρία ’Αθηνών Πειραιώς άνα- ση γιά νά μείνωμε μονίμως πλέον εφοδίων γίνεται μέ φειδώ και νοιχο·
πλύσι, στέγνωμα καί σιδέρωμα. Ό φανταστικά της δνειρα δέν μπορού γεννάται άπό τήν τέφραν της. Διά είς τά σκότος, πράς χάριν τών έ- χνρωσννην. *Ασφαλώς λοιπόν και ό
χ._ Τόμας &ά αναγνώριση δτι πάρενά άνδρωθή δμως σύντομα δέν πρέ τεροφώτων «άρμοδίων».
ήλεκτρισμός ήτο πανταχοΰ παρών σε νά έλπίση.
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ πλανή&η.
καί πολλά κενά πληρών, βπου έΤότε, σάν καλή νοικοκυρά, έβα πει νά άφεθή μόνη, σήμερα, δταν
χρειάζετο, κι’ άκόμη Εκεί πού δέν λε τ’ αποθέματα, κι’ άντεπεξήλθεν
έχρειάζετο. Στήν τελευταία αύτή εύπρεπώς τούλάχιστον, άν δχι μέ
ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΗΘΗ
περίπτωση πολλοί, πολλά τού ώφεί- άπόλυτον έπιτυχίαν, στις άθρόες
λουν, μέ τά ύποβλητικά ήμίφωτα αιτήσεις. Τά μέτρον κρίσεως διά
πού δημιουργούσαν τήν απαραίτητη τήν ύπέρμετρον ζήτησιν ήλεκτριάτμόσφαιρα σέ ώρισμένες καταστά κοΰ ρεύματος βγαίνει στήν σκέψιν
σεις πού παρέρχομαι γιατί άποτε- δτι ή ’Αθηναϊκή περιοχή συνεκένλοΰν θέμα ιδιαιτέρας έρεύνης.
τρωνε κατά τό 1939 τό έξήντα τής
Τό Έργοστάσιον Νέου Φαλήρου έκατά τής βιομηχανικής κινήσεω;
ίδρύθη τό 1903 καί άν τήν μακρυ- δλοκλήρου τής 'Ελλάδος. Διότι είΐντυπώοεις τοΰ κ. MIX. ΚΥΡΙΑΚΙΑΗ
νή έκείνη έποχή άπετέλεσε θέμα χεν Εντός αύτής 480 μεγάλα καί
πολλών συζητήσεων, θαυμασμού 3.500 μικρότερα έργοστάσια
'Όταν τά μεγάλα βαπόρια ρί είναι κίβδηλα, παραγραμμένα χαρ-1 έως εκεί γιά τουρισμό βέβαια. Μια
πάντοτε, γρήγορα, μέ τά νά μή
Ό πόλεμος, ή κατοχή, τά δεκεμ
διαχειρίζεται αύτό τό ίδιο τήν κα- βριανά, άνέτρεψαν τήν κατάστασι. ξουν τις άγκυρες στά ξένα λιμάνια τονομίσματα, μερικά μέ ήλαττωμέ-1 σιωπηρά καί ανεπίσημος συναλλατανάλωσιν τής παραγωγής του έ Δυστυχώς ξεθεμελίωσαν καί τά Ερ- καί τά αεροπλάνα προσγειωθούν νη αγοραστική αξία. Θά περάσετε γη διεξάγεται σ’ δλες τις μορφές
φερε τόν τραγέλαφο. Ή Εκμετάλ γοστάσια, λόγω τών πολλών κατα- στά αεροδρόμια οι έπιβάτες έχουν μοιραίως άπ’ δλα αύτά τά στάδια καί σ’ δλες τις εκδηλώσεις. Οί
; έβραΐοι είναι γι’ αύτά μοναδικοί.
δύο μεγάλες φροντίδες. Νά Ετοι- τής απάτης.
λευσή τού κοινού ηΰξανε, ή συ
Στη Γερμανία πολλοί αφελείς έ- Γνωρίζουν τις τιμές δλων τών νομι
μπεριφορά τών έπιχειρηματιών δέν τεραστίας φθοράς τών μηχανών καί Λ«σουν_ τα διαβατήρια και να
ήτο, ώς φαίνεται, ή πρέπουσα, καί τής αδυναμίας τών όλίγων ειδικών σκουντά χρήματα τους. Γα τε- δωσαν δολλάρια καί πήραν μαρκα σμάτων, έχουν γιά δλες τις απορί
ή άναρχία έπικρατούσε. Τόσο με- έργοστασίων τής ξένης νά παρα-1
.Μβί , λευταια
,
,
.η μεγάλη
,
, οκεψις,
π,
είναι
« πού είχαν έκδοθή πριν οί Δυτικοί ες σας μιά λύσι καί κυττάζουν τά
σύμμαχοι εισαγάγουν τό καινούρ τά δολλάρια ή τά Ελβετικά πού τούς
γάλη ήτο ή γενική κατακραυγή, δώσουν νέα; ήλεκτροπαραγωγούς καρδιοχτύπι, ή λαχταρα. ΙΙοσα
προσφέρετε σχεδόν μέ... μικροσκό
ώστε στά πεδίον του Άρεως συνε- | μονάδα{_ ή τούχάχιστον τά άπα- Χουν· ποσα
δηλώσουν, που θα γιο μάρκο.
πιο ! Γνωρίζουν δλες τις παραχαρά
Στήν
’Ιταλία
πάλι
κυκλοφορούν
Εξαρτήματα,
Εστω
άκόμη
τα
ξαργυρωσουν.
Γιατί
μια
που
στις
ραίτητα
κροτήθη μέγα συλλαλητήριον καί
ίΡ„»τ*„„τ» ϊατ„. άνώι-η
οί ταλαιπωρούμενοι κάτοικοι έρρι- καί όλίγα ανταλλακτικά. Διότι 6- περισσότερες χώρες υπάρχουν λίγο κάτι χιλιάρικα κίβδηλα. Αύτά τά ξεις τις παραγραφές, τις άκυρώσεις
περιοριστικά συναλλαγματικό ξέρουν πολύ καλά οί συναλλασσό καί πριν ανοίξουν τό συρτάρι τους
ξαν πίσω τους τήν πέτραν τού ά- λόκληρος ή Εύρώπη έχει παρομοίας
άνάγκας
μέτρα,
η δηλωσις των χρημάτων μενοι ’Ιταλοί καί μερικές ξένες α γιά νά σάς δώσουν τά χρήματα,
ναθέματος.
’Από τά έγγραφα στοιχεία, δσα συνεπάγεται ώρισμένες ΰποχρεω- τσίδες. Οι άλλοι έχουν πλήρη ά κάνουν μιά βιαστική Επισκόπησι
Πάντως, ένώ τά 1903, ή παρα,ϊί™
ευθυνες. Και εαν μεν γνοια καί πολύ συχνά τήν παθαί τής φυσιογνωμίας καί τού Εξωτε
γωγή άνήρχετο μόλις είς 2.250 Εμελέτησα άπεκόμισα τήν άντ£Χη.Ι®εις
άντίλη
Κ. W. μέ τάσιν 5.500, βόλτ 25 ψιν δτι ή Έταιρία έκανε, δ,τι ήτο πρόκειται περί χαρτονομισμάτων, νουν. Μόλις δώσετε Ενα χιλιάρικο ρικού σας. Όλα κι’ δλα άλλά προ
(καί 600 βόλτ διά τούς ήλεκτρι- άνθρωπίνως δυνατόν διά ν’ άντεπε- δολλάρια, λίρες, Ελβετικά φράγκα, γιά ν’ αγοράσετε κάτι, ή πωλήτρια παντός ή άσφάλειά τους.
Στό Μόναχο πάλι είναι ή οδός
κούς σιδηροδρόμους) ή συνολική έγ- ξέλθη έστω καί μέ οικονομία είς υπάρχει πάντοτε κάποιος δρόμος, ή δ ταμίας τού καταστήματος τά
Μαιλλερ
δπου είναι εγκατεστημένα
κυττάζει
στο
φώς.
ΚΓ
Επειδή
φαί
γκατεστημένη ισχύς κατά τό τέ τας μεταπολεμικάς όποχρεώσεις δπου περίεργοι, απίθανοι καί άρκετά παιδιά. Εβραίοι καί Έλληνες
νεται
ύπάρχουν
ώρισμένα
έπισημαμυστηριώδεις
άνθρωποι
πού
τά
λος τού 1926 άνήλθε είς 12.000 της. Φώς πάντως δέν έχομε. Ούτε
γνωρίζουν δλες τις τιμές τών υγιών σμένα χαρακτηριστικά, τό καταλα είναι τά πρωτοπαλλήκαρα. Έχουν
Κ. W.
καλής ποιότητας, ούτε έπαρκώς,
μικρές παράγκες, μικρές μόστρες
Τότε είναι πού τήν ήλεκτροπα- ούτε συνεχώς, ούτε τέλος δίδεται νομισμάτων, σπεύδουν νά σάς εξυ βαίνουν αμέσως. Οί υπαίθριοι δμως
καί μαρκάρουν τά θύματά τους άπό
χρηματισταί
τά
ξέρουν
Επίσης
πολύ
πηρετήσουν
καί
νά
σάς
προσφέ
ραγωγήν άνέλαβεν διά συμβάσεως ρεύμα είςδσους νέους καταναλωτάς
μίλλια
μακρυά. Στον δρόμο αυτόν
καλά,
δέν
φροντίζουν
δμως
νά
τά
ρουν τιμές πολύ καλλίτερες άπό τις
μία νέα Έταιρία ή καί σήμερον 6- τό ζητούν.
οί άπάτες είναι συνηθέστατες. Τό
ξεχωρίσουν.
Τά
σερβίρουν
Εν
πλή
επίσημες
πού
έχουν
γραμμένες
οί
πάρχουσα Η,Ε.Α.Π. Πρώτον μέληΚάτι λοιπόν πρέπει νά γίνη. ΚΓ Τράπεζες. Μαύρη αγορά; Μάλλον. ρη γνώσει στά θύματά τους. Έτσι ίδιο καί οί καυγάδες. Μαύρη άγομά της ή άνάπτυξις τού Νέου Φα
αύτό τό «κάτι» δέν έξαρτάται Παντού τά ’ίδια. Γνεψίματα, συμ- ή ελεύθερη αγορά έχει καί τά «ρί ρά καί γενικά αγοραπωλησίες γί
λήρου, ώστε νά καλύπτη τάς άνάγπλέον άπό τήν Η. Ε. Α. Π. Διότι ; βολικές χειρονομίες, χαμηλές φωνές, σκα» της.
νονται γιά κάθε λογής πράγματα
κας καί δεύτερον ή άνέγερσις ένός
“Οποιον πάρει ό χάρος καί ό θεός
αύτή, συνήψε δάνειον καί παρήγ-: παρβ[ν0μες συναλλαγές, πού καμμιά
Τί
τά
θέλετε
δμως
πού
κατήντητελείου Εργοστασίου, ένός κέντρου
γειλε ήδη άπό μηνών είς Αμερι-|φορά τερματίζονται μ| τήν έπέμ- σε αναγκαίο κακό. Σέ μιά δύσκολη βοηθός. Ή αστυνομία στέκεσαι καί
παραγωγής δυναμένου ν’ άντεπεκανικά έργοστάσια -ά νεα συγκρο-; βοσι t-^ Αστυνομίας. Κοντολογής στιγμή, σέ μιά γιορτή πού οί Τρά προσπαθεί νά παρακολούθηση τις
ξέλθη πρός κάθε μελλοντικήν αδτήματα, δσα θά παρέχουν Επί πλέον
υπαίθρια αύτά χρηματιστήρια πεζες είναι κλειστές, μόνο ή μαύρη συναλλαγές πού έχουν χαρακτήρα
ξησιν τού πληθυσμού καί δλων Ε
τών όπαρχόντων έτερα 30.000 κι- εχουν υποκαταστησει τις επίσημες χρηματιστηριακή αγορά σάς σώζει. νομιμότητας, άλλά στό βάθος στη
κείνων τών φυσιολογικών άναγ
λοβάτ ή 720.000 ώριαία κιλοβάτ. Τράπεζες και κάνουν χρυσές δου Ό ξενοδόχος τήν ξέρει καλά. Τό ρίζονται καί περικλείουν κάθε παρα
κών πού άπορρέουν λόγω τοιούτου
Τότε τό ποσόν θά όπερκαλύψη διά λειές. Τό περισσότερο συνάλλαγμα γκαρσόνι καί ό γκρουμ τό ίδιο. νομία καί άδικία. Μεταπολεμικά ή
είδους καταστάσεων, οικιακών ή
μακράν χρονικόν διάστημα κάθε προσφέρεται σ’ αύτά. Εβραίοι, Πο Σάς διοχετεύουν μέ τρόπο πρός αύ· θη και έθιμα Εγκατεστημένα σχε
βιομηχανικών άδιάφορον. 'Ολοκλή
μελλοντικήν ανάγκην.
λωνοί, “Ελληνες, Ιταλοί, Τσέχοι εί τήν καί μάλιστα πρός ειδικό πρό δόν σ’ όλε; τις χώρες τής γηραιας
ρου τής ζητήσεως πάντως, ή δποία
Διά
τήν
κατασκευήν
λοιπόν
τών
ναι κατά πλειοψηφία τά κύρια πρό σωπο άπό τό όποιον φυσικά κά φτωχής Ευρώπης.
Εν συμπεράσματι Εβγαινε άπό τήν
μελέτην τών Επισήμων στατιστικών | μηχανημάτων άπαιτεϊται κατα- σωπα πού Εργάζονται Εκεΐ. Μιλούν ποια προμήθεια θάχουν. Τά ονόμα
στοιχείων καί τήν παραβολήν τους | βολή τής αξίας ή τούλάχιστον μέ- τρεις, τέσσαρες γλώσσες καταλα τα τις περισσότερες φορές είναι
“Ενας άλλος τύπος άγωνιώντος
πρός τούς πίνακας Εξελίξεως καί Ρ°ί αύτής. 'Η Έταιρία δμως ακόμη βαίνουν άλλες τόσες καί έχουν πάν ψεύτικα. Κυκλοφορούν μέ ψευδώ
ταξειδιώτη είναι αυτός πού Εχει
νυμα
καί
μόνον
στις
πραγματικά
άναπτύξεως τών προηγουμένων Ε- °έν έλαβε κανένα ποσόν παρα τήν τα κάποιο «στέκι» γιά τις συναλ
Επιταγές γιά ώρισμένη Τράπεζα.
τών Τόση μάλιστα προνοητικότης έγπρισιν τού δανείου, τάς παρα- λαγές τους. Κανένα καφενείο, καμ- νόμιμες συναλλαγές υπογράφουν
’Αλλοίμονο άν δέν έχη μερικά χρήμέ
τό
αληθινό
τους
δνομα.
μιά είσοδο παράμερης πολυτατοικίκαί φροντίς έπεδείχθη ώστε έδόθη ! κλήσεις καί τάς πιέσεις της.
μα;α στήν τσέπη του γιά τά πρώ
Στο Σάλτσμπουογκ υπάρχει έ,
Ινα μέγα περιθώριον, είς βάρος φυ 1 Άρα αποδίδατε; είς τόν Καίσα- ας, κανένα μπάρ. ’Εάν ύπάρχουν
τα μικρά έξοδα. 'V ποφέρει, άσικά τών οικονομικών δυνατοτή 1 ρα τά τώ Καίσαρι, δχι είς τήν Η. δυσκολίες έρχονται καί στό ξενοδο- ί νας συνοικισμός έβραίων δυο χιλιο- γωνιά, νομίζει δτι είναι κυριολεκτι
χεΐο σας Ό κίνδυνος δέν λείπει! μέτρα έξω άπό τό κέντρο τής πόλετων τής Εταιρίας, μέ τήν βέβαιό „ Ε.Α.Π. άλλά είς τούς άλλους θά
ποτέ στήν συναλλαγή. Χρειάζονται | ως. Έκεΐ τις πρωινές ώρες μπορεί- j κά χαμένος. Αύτός
^ πρέπει νά πάη
Μά
τητα δχι άπλώς τής πλήρους Επαρ-1 πρέπει ν’ άπευθύνομεν δσα διά τήν
μάτια
τετρακόσια
γιά
τά
χρήματα
τε
νά
μετρήσετε
Εκατοντάδες
ξΙ
άκόμη Εταιρίαν
πότε μεταςυ
μεταξύ ματια τειρακ»
κείας είς τό μέλλον άλλά ακόμη
Β,ταιρίαν λέγομεν,
χεγομεν, ποτέ
—-1
-- ... .
(Σννέχ*<« ii( r)/r 6η* etUlm)
καί τήςύπερκαλύψεωςκάθε άπροό- !τών όδόντων μας, συνηθέστερα 8- πού θά σας δώσουν. Ημπορει να αυτοκίνητα τα οποία ιεν πήγαν
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ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ

BHMR ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ

ΤΟΥ ΟΡΓ ΑΝΙΣΜΟΥΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. κ Κ. rOYMRPRKH
(Συνέχεια εκ τής

1ης σελίδας) Iνεπηρέαστοι καί άπό κοσμοθεωρηάμιγή ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν.

σφαλίσουν τήν Επιτυχίαν τοΰ νέου του, ή δυνατότης τής προαγωγής
πτύξεως ώς καί ή Χήψις ώρισμένων 1 τικάς άντιλήψεις. 'Οπωσδήποτε,
Είναι πρόδηλον δτι οί άποφασίσυναρτήσει τής ικανότητας καί τών
οικονομικών καί διοικητικών μέ προκειμένου περί τής Ελληνικής τη σαντες τήν Ιδρυσιν τοΰ ΟΤΕ είχον όργανισμοΰ.
Τρία συμφέροντα πρέπει καί προσψερομένων υπηρεσιών, ή γενι
τρων. Είδικώτερον τό μακροπρό λεπικοινωνίας. ήμποροΰν νά γίνουν 6π’ δψιν αύτάς τάς παρατηρήσεις.
θεσμον πρόγραμμα προβλέπει τόν αί Εξής καθαρώς άντικειμενικαί πα Ή Εκμετάλλευσις τών τηλεγράφων δύνανται νά ληφθοΰν ύπ’ δψιν: τό κή άνύψωσις τής στάθμης μορφώσεως καί ή τόνωσις τής Επαγγελ
έφοδιασμόν της χώρας μέ Ενα συγ- ρατηρήσεις :
καί τηλεφώνων δέν άσκεΐται πλέον συμφέρον τής έξυπηρετουμένης κοι
χρονισμένον σύστημα τηλεπικοινω
α. Ή Ελληνική κρατική οικονομία ύπό κρατικής ύπηρεσίας, Ό ΟΤΕ νωνίας, τό συμφέρον τοΰ Εργαζο ματικής, κοινωνικής καί Εθνικής
νιών, προσηρμοσμένον είς τάς ά- Επί μακράν σειράν Ετών δέ θά Εχει μορφήν Ιδιωτικής Επιχειρήσεως μένου προσωπικού καί τό συμφέ συνειδήσεως θά καταστήσουν τό
νάγκας της κα'ι ικανόν αύτοδυνά- δυνηθή νά διαθέση τά άπαιτούμενα άλλά δέν άνήκει εις ίδιώτας. Μονα ρον τοΰ ιδιοκτήτου τής έπιχειρή προσωπικόν ικανόν νά άντιμετωπίμως νά λειτουργήση καί νά άνα- κεφάλαια διά τήν άνάπτυξιν τών δικός μέτοχος είναι τό Κράτος, δη σεως. Ούδέν Εξ αύτών δύναται νά ζη Επιτυχώς τάς άπαιτήσεις τοΰ
προαχθή χωρίς τήν σύμμετρον προ Κράτους, τοΰ Στρατοΰ καί τοΰ Έ
πτυχθή μετά τήν λήξιν τής άμερι τηλεπικοινωνιών τής χώρας.
λαδή ή ^όλότης τοΰ Έλληνικοΰ
θνους όλοκλήρου- Χωρίς δικαιοσύκανικής βοήθειας- θεωρεί δμως ώς
β. Έπί τοΰ παρόντος δέν ύπάρ Λαοΰ. Οδτω κατέστη δυνατόν νά αγωγήν τών δύο άλλων.
προϋπόθεσιν τής έπιτυχίας τοΰ έρ χουν οΰτε ιδιωτικά κεφάλαια πρός έξασφαλισθοΰν καί τά άπαραίτητα
Ή έπιχείρησις όφείλει νά έξυ- σην Εναντι τοΰ Προσωπικού, χωρίς
γου τήν ριζικήν άναμόρφωσιν τής μακροπρόθεσμον διάθεσιν είς Επι διά τήν έκκίνησιν κεφάλαια, προερ πηρετή τάς άνάγκας τής Κοινωνίας, όρθήν άποτίμησιν τών υπηρεσιών
ύφισταμένης διοικητικής διαρθρώ- χειρήσεις κοινής ώφελείας ύπό άνε- χόμενα Εκ τοΰ έλληνικοΰ μεριδίου Εναντι λογικών τελών, συμφώνως του καί Εμπρακτον άναγιώρισιν αύ
τών Εντός τών δυνατών όρίων τό
σεως και Επιβάλλει τήν συγχώνευ- κτούς δι’ αύτάς δρους.
τής βοήθειας Μάρσαλ. Ή νεοσύστα πρός τάς άπαιτήσεις τοΰ συγχρό
σιν τών διαφόρων άσυντονίστων
γ. Ή όργάνωσις τοΰ Κράτους τος Εταιρία είναι ιδιότυπος καί Εν νου πολιτισμού. Άν τούτο δέν έ- Εργον τοΰ ’Οργανισμού δέν πρόκει
προς άλλήλας τηλεγραφικών καί μας, Ενεκα τής πτωχείας του άφ" πολλοΐς πρωτότυπος. Τά καθήκον πιιτευχθή, ή έπιχείρησις θά μαραν- ται νά έπιτύχη" καί τούτο έπί ζη
τηλεφωνικών υπηρεσιών είς Ενα έ- ένός καί Ενεκα τών δυσχερειών άφ’ τα τοΰ Κράτους ώς μετόχου καί θή έπί ζημία τοΰ Προσωπικού καί μία τής Κοινωνίας καί τοΰ ’Ιδιοκτή
του.
νιαίον όργανισμόν, διεπόμενον άπό Ετέρου, κατά τών όποιων έπί δέκα έκπροσώπου_τής Όλότητος καί τά τοΰ Ιδιοκτήτου.
Είναι εύτύχημα δτι ή μεγίστη
τάς άρχάς διοικήσεως τών Ιδιωτι ετηρίδας ήδη παλαίει ή χώρα, δέν καθήκοντα τής Διοικήσεως τοΰ ΟΤΕ
_Τά συμφέροντα τοΰ Προσωπι πλειονότης τού Προσωπικού τοΰ
κών Επιχειρήσεων.
είναι ή κατάλληλος διά τήν διοίκη- ώς διοικήσεως Ιδιωτικής έπιχειρή κού πρέπει νά τύχουν ιδιαιτέρας
ΟΤΕ, άριθμουντος 50.0 μέλη, έκ
"Η ΐδρυσις τοΰ Ενιαίου τούτου σιν τοιούτων Επιχειρήσεων.
σεως είναι πολλαπλά καί δυσχερή. προσοχής. Ή μονιμότης τής άπαόργανισμοΰ ύπήρξεν δρος δ ά τήν
δ. Αί κοινωνικοί συνθήκαι είς τήν Μόνον ή πιστή έκτέλεσις τών κα σχολήσεως, ή κοινωνικώς δίκαια τών όποιων 3300 προέρχονται άπό
συμβολήν τοΰ Σχεδίου Εύρωπαϊ- χώραν μας δέν θά Επέτρεπαν σή θηκόντων, ή τήρησις τών άμοιβαίων μισθοδότησις, ή λογική άσφάλισις τήν Κρατικήν Τηλεγραφικήν καί
κής Άνορθώσεως είς τήν άποκατά- μερον τήν παραχώρησιν Εκμεταλ ύποχρεώσεων καί ό άμοιβαΐος σε Εναντι τής άσθενείας, τοΰ ατυχή Τηλεφωνικήν Υπηρεσίαν καί 1700
σιν καί άνάπτυξιν τών τηλεπικοι λεύσεων κοινής ώφελείας είς τήν βασμός τών δικαιωμάτων θά δια ματος, τοΰ γήρατος καίτοΰ θανά- άπό τήν Ελληνικήν Τηλεφωνικήν
Εταιρείαν, άνταποκρίνεται είς τάς
νωνιών τής χώρας. Ό άείμνηστος
άπαιτήσεις, τάς όποιας Κράτος
πρωθυπουργός Θεμιστοκλής Σοφούκαί Κοινωνία δύνανται νά θέσουν
λης, υιοθέτησε τήν πρότασιν τής
πρός αύτό. Ή ίκανότης, ή έργατι’Αμερικανικής ’Αποστολής άπό τοΰ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ
κότης καί ό ζήλος του, ό πατριω
Σεπτεμβρίου τοΰ 1948, Εν δέ Ετος κα
τισμός καί ή αύτοθυσία του, Ιδιό
τόπιν, Επί πρωθυπουργίας τοΰ κ
τητες, τάς όποιας πάντοτε Επέδει’Αλεξάνδρου Διομήδους καί ύπουρ
ξε τό προσωπικόν τών τηλεπικοι
γοΰντος είς τά Τ.Τ.Τ. τοΰ κ. Βουρ
νωνιών, παρέχουν άσψαλή έγγύηδουμπά, ή Ϊδρυσις τοΰ ΟΤΕ συνε
σιν δτι θά δικαιωθούν πλήρως αί
τελέσθη. Ή πραγματοποίησις ό
Ελπίδες, αί όποΐαι στηρίζονται είς
φείλεται εις τήν δημιουργόν δρασιν
αύτό.
τοΰ πρωθυπουργού, τών άρχηγών
Μικρά καθυστέρησις περί τήν
τών πολιτικών κομμάτων καί τοΰ
Εξειδίκευσιν είς τάς συγχρόνους
ύπουργοΰ τών Τ.Τ.Τ. είς τόν πολι
τεχνικός καί Εμπορικός μεθόδους
τικόν χειρισμόν τοΰ όποιου πρέπει
Ομιλε! ό Πρόεδρος τοΰ Πανελληνίου Συνδε'σμου Εργασίας θά ύπερνικηθή ταχέως διά
νά άποδοθή καί τό γεγονΟς δτι έτής βοήθειας τής ύπό τόν κ. Φέντον
πετεύχθη ή ϊδρυσις τοΰ Ο.^.Ε. χω
ειδικών άμερικανών Εμπειρίς _ τους Επικινδύνους κλυδωνιΈξαγωγε'ων κ. ΓΕΩΡΓ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ όμάδος
ρογνομώνων, οί όποιοι Εργάζονται
σμούς, οί όποιοι συνοδεύουν συΕίς προηγούμενον ψύλλον μας μόζετο άπό πολλοϋ καί μέχρι πρό νάγεται αυτομάτως είς ζήτημα πα ήδη παρ’ ήμίν. Οί σύμβουλοι αύτοί
συνήθως τάς διοικητικός καινοτο
εΐχεν εξεταστή τό ζήτημα τής το- τινων μηνών.
Ετέθησαν είς τήν διάθεσιν τοΰ ΟΤΕ
μίας.
ραγωγής αύτοΰ.
ύπό τού παγκοσμίου φήμης άμεριΚατ’ εύτυχή συγκυρίαν ή ϊδρυ-1 ποθετήσεως τών 'Ελληνικών προϊόν
Διά τοΰ τρόπου τούτου εγένετο
Έάν δηλαδή καθίσταται δυνατή κανικοΰ οίκου «Ίντερνάσιοναλ 7έσις τοΰ ΟΤΕ γίνεται εις τήν πλέονI των εις τάς ξένας αγοράς γενικώς εφικτή ή πραγματοποίησις, είς μι
ή
παραγωγή
ένός
προϊόντος
μέ
λεγκραφ Εντ Τέλεφον Κόμπανυ»,
πρόσφορον στιγμήν. Ό Ελληνικός
καί εΐχεν τονισθή ή ανάγκη τής κράν βεβαίως κλίμακα, τών Ιξαγω- κόστος έπιτρέπον τήν έξαγωγήν μετά τοΰ όποιου ή 'Ελληνική ΚυΣτρατός, μέ τήν αυτοθυσίαν καί
τήν ικανότητά του, κατώρθωσε νά προωθήσεως τών εξαγωγών, τόσον γών τών έν λόγω προϊόντων.
του, τότε ή έξαγωγή είναι δυνατή βέρνησις συνεβλήθη πρός τόν ειδι
δημιουργήση τάς προϋποθέσεις, αΐ άπόπλευράς διαδόσεως τούτων εις τό
Έφ’ δσον δμως δι’ άποφάσεως καί πρέπει νά γίνη. Έάν δμως συμ κόν αύτόν σκοπόν. Ή σχετική σύμόποΐαι θά Επιτρέψουν είς τόν Ελ εξωτερικόν, δσον καί διά τήν δημι τής Κυβερνήσεως καί τών εκπρο βαίνει τό άντίθετον, τότε ή έξα βασις συνήψθη Εντός τοΰ πλαισίου
τής άμερικανικής βοήθειας. Άναμέληνικόν Λαόν νά άποδυθή εις τόν ουργίαν ενός πόρου διά τήν Εθνι
σώπων τής ’Αμερικανικής ’Αποστο γωγή πρέπει νά γίνη άλλά δέν εί νομεν πολλά έκ τής συμβολής τών
άγώνα τής οικονομικής του άνορ
άμερικανών Εμπειρογνωμόνων, ή
θώσεως. Ή δρδσις τοΰ Έλληνικοΰ κήν μας Οικονομίαν καί τήν έν μέ- λής τό σύστημα τών ιδιωτικών άν- ναι δυνατή.
δρασις τών όποιων ήρχισεν ήδη νά
Στρατοΰ καί ή στάσις τοΰ Ελλη ρει ίσοσκέλισιν τοΰ ισοζυγίου εισα ταλλαγών σχεδόν κατηργήθη καί ή
Επομένως
διά
νά
έξετάσωμεν
γίνεται αισθητή.
νικού Λαοΰ μετέστρεψαν τήν κοι γωγών εξαγωγών ιδία είς τό μέλ πριμοδότησις είναι περιορισμένη, ή
έάν ή έξαγωγή ένός προϊόντος εί
Τέλος δέν πρέπει νά παροραθή
νήν γνώμην καί τής μερίδος Εκεί λον οπότε ή διά τοΰ σχεδίου Μάρ
εξαγωγή τών παθητικών προϊόντων ναι δυνατή ή άδύνατος πρέπει νά τά συμφέρον τοΰ ιδιοκτήτου τής
νης τοΰ Δυτικού Κόσμου, ή όποια
δυσπίστως ήτένιζε πρός τήν Ελλά σαλ βοήθεια θά παύση παρεχόμενη. καθίσταται σχεδόν άδύνατος καί έξετασθή τό κόστος τής παραγωγής. έπιχειρήσεως, τό όποιον Εγκειται
δα, άμφίβάλλουσα, αν ή παρεχοΤά κυριώτερα εξαγώγιμα Ελ ούτω άντί αί έξαγωγαί μας νά έπε- Αυτή νομίζω—συνεχίζει ό κ. Πα- είς τό κέρδος. ’Επιτυχία έπιχειρή
σεως χωρίς κέρδος δέν είναι νοητή,
μένη πρός αύτήν βοήθεια ήδύνατο ληνικά προϊόντα ώς γνωστόν είναι κταθοΰν καί είς προϊόντα άτινα δέν
παδημητρακόπουλος—είναι ή μόνη οίοσδήποτε καί 6ν είναι ό ιδιοκτή
νά είναι άποτελεματική.
έξήγοντο
μέχρι
τοΰδε,
ώς
έκρίθη
ορθή καί έπιστημονική θέσις τοΰ της. Μόνον τό κέρδος προσελκύει τά
Ήδη οί ξένοι φίλοι μας έπείσθη- ή σταψίς, τό έλαιον, δ καπνός, οί οί
σαν, δτι ή βοήθεια πού χορηγείται νοι. Κατά δεύτερον δέ λόγον εγένε- σκόπιμον καίέπροτάθη ύπό έκπρο- ζητήματος μέ τό όποιον άπασχο- κεφάλαια, τά όποια χρειάζονται
είς τήν χώραν μας, θά καταστή ά το εξαγωγή προπολεμικώς καί άλ σώπων τής ’Αμερικανικής ’Αποστο λοΰνται αύτάς τάς ημέρας οί αρμό διά τήν άνάπτυξιν τών Εργασιών.
Αί Επιχειρήσεις
τηλεπικοινωνίας
ποδοτική. Τά πρώτα χρηματικά κε λων προϊόντων ώς τά ρυτινικά ή λής είς γενομένην παρ’ αύτών με
διοι. Αύτή καί μόνον ή θέσις θά διανύουν παντού φάσιν συνεχούς
φάλαια τοΰ ΟΤΕ, τά όποια θά χρη
σιμοποιηθούν πρός άποκατάστασιν μαστίχη τά εσπεριδοειδή, αί στα- λέτην έπί τοΰ ζητήματος τών έξα- μάς δώση τ’ άντικειμενικά κριτήρια καί ταχείας άναπτύξεως. Νέα κατ’
καί άνάπτυξιν τών τηλεπικοινωνια ψυλαί ώρισμένα μεταλλεύματα καί γωγών, μοιραίος περιορίζονται εις διά νά κρίνωμεν τήν παθητικότητα Ετος κεφάλαια διατίθενται πρός άντιμετώπιν τών αύξανομένων άναγκών μέσων τής χώρας λαμβάνον- άλλα. Μετά τήν άπελευθέρωσιν καί ζημίαν τής ’Εθνικής Οικονομίας ή μή τών ειδών μας.
κών, Είς τήν τηλεπικοινωνιακώς
ται Εκ τής βοήθειας. Πλήρως άντι- παρά τάς δυσκολίας αΐτινες έδημι- καί εις βάρος τής ιδιωτικής βιομη
Αύτή τέλος θά μάς όδηγήση διά καθυστερημένην χώραν μας ή άνάλαμβανόμεθα καί βαθύτατα έκτιμώχανίας καί τών παραγωγών οί ό
έξαιρετικώς
μεν τά ήθικά κίνητρα τής μεγάλης ουργήθησαν λόγω τοΰ πολέμου ένά έξεύρωμεν άριθμητικώς τό πο- πτυξις προβλέπεται
'Αμερικανικής Δημοκρατίας, ή ό γένοντο έξαγωγαί ελαίου, οίνων στα ποιοι ούτω καταδικάζονται είς μα σοστόν τής παθητικότητος έκάστου ταχεία. ’Η άμερικανική βοήθεια θά
συμβάλη σημαντικώς είς τήν άποποια μας παρέχει τά μέσα καί διά φίδας ώς καί τών άλλων προϊόντων ρασμόν.
είδους καί τήν διάκρισιν τών χω κατάστασιν καί άνάπτυξιν τών τη
τήν ειρηνικήν μας άνάπτυξιν.Εϊμεθα είς κλίμακα μικράν πραγματοποιηΈπί τοΰ ζητήματος τούτου βε ρών τής έξαγωγής έναντι τών ό λεπικοινωνιών μας. Άλλά κάποτε,
εύγνώμονες πρός τόν Λαόν της.
Ή στάθμη, άπό τήν όποιαν άναχω θέντος μόνον ενός ποσοστού τών βαίως έγένοντο πολλαί συζητήσεις ποιων τό είδος είναι παθητικόν ή τό θέρος τοΰ 1952, θά σταματήση.
ροΰμεν, είναι πολύ χαμηλή" θά ήτο γενομένων προπολεμικώς εξαγωγών. καί διαβήματα έκ μέρους τών έξα- δχι, δεδομένου δτι πρός ολοκληρω Εως τότε πρέπει δ ΟΤΕ νά Εχη ά
ποκτήσει τήν Ικανότητα προσελκύδμως άκόμη χαμηλοτέρα χωρίς τήν
Καί διά τά μέν προϊόντα τών οποί γωγέων διά τής διοικήσεως τοΰ τικήν άριθμητικήν λύσιν τοΰ ύπο σεως νέων κεφαλαίων πρός συνέσυμβολήν τών Βρεταννών, οί όποιοι,
Πανελληνίου
Συνδέσμου
Έξαγονγέέξέτασιν προβλήματος τής παθητι- χισιν τοΰ Εργου του" πρέπει δηλαάμέσως μετά τήν άπελευθέρωσιν ων τό κόστος δύναται ν’άνταποκριθή
καίτοι βαρέως τραυματισμένοι, πα- είς τάς τιμάς τών ιδίων προϊόν των ων πρός τό Ύπουργείον ’Εθνικής κότητού, καθίσταται άπαραίτητον I ο- νά κερδίζη. Αν τούτο δέν συμ, ,
,
, 1
βη. η Επιχείρησις Θα παρακμάση έ
ρέσχον τάς πρώτος βοήθειας είς είς τήν Διεθνή αγοράν, ή εξαγωγή Οικονομίας καί τήν Διοίκησιν ’Ε να: χεχωμεν καινήν
τιμήν πω/.ησεως. π1 ζημί(? τής Κοινωνίας καί τοΰ
τήν κατεστραμμένην χώραν μας. Αί δέν παρουσιάζει μεγάλας δυσκολί ξωτερικού Εμπορίου.
Η άσταθής όμως ένδοευρωπαϊκή Προσωπικού. Δέν είναι δέ άσήμανθυσίαι των δέν θά λησμονηθούν.
"Ηδη έγένοντο ώρισμέναι συσκέ μεταπολεμική οικονομία δέν μάς έ-1 τον τό γεγονός δτι ιδιοκτήτης
_Τά τρία τέταρτα τών τηλεφώνων ας αρκεί αυτή νά γίνη εγκαίρως
τής Ευρώπης άνήκουν είς κρατικός καί τά πρός τοποθέτησιν προϊόντα ψεις καί έπροτάθησαν ώρισμένα χει δώσει μέχρι τοΰδε σταθερά: τι- είναι τό Κράτος" τά κέρδη του έκ
Εκμεταλλεύσεις, τά δύο τρίτα δμως νά συγκεντρώνουν δλα τ’ άπαιτού- μέτρα άτινα θά πρέπη νά ληφθοΰν | μάς πωλήσεως τών προϊόντων μας τής έπιχειρήσεως. δπως άλλωστε
τών τηλεφώνων τής γής, είς ιδιωτι μενα στοιχεία άτινα θά τά κατα ίνα γίνη δυνατή κατά ένα τρόπον \ καί ούτω βλέπομεν τάς τιμάς πω- καί τά ποσά, τά όποια Θά άπολαμβάνη έξ αύτής πρός άπόσβεσιν τής
κός. Όμοιοι, άλλά κατά βαθμόν
διάφορον, είναι αί συνθήκαι είς τούς στήσουν ικανά νά συναγωνισθοΰν ή έξαγωγή τών παθητικών προϊόν λήσεως να διαφέρουν σημαντικώ- παρεχομένης σήμερον άμερικανικής
βοήθειας, θά διατίθενται όπωσδήποτατα άπό χώρας εις χώραν.
λοιπούς κλάδους τής τηλεπικοινω τά προσφερόμενα ύπό άλλων χω των.
τε ύπέρ τής Ελληνικής Όλότητος.
νίας.
ρών. Υπάρχει δμως μεταξύ τών εΉ
παρατηρουμένη
αυτή
διαφο
Έν σχέσει μέ τό δλον ζήτημα
Τό Εργον τοΰ ΟΤΕ άρχίζει. Ό
Τά Επιχειρήματα υπέρ τής κρα ξαγωγίμων Ελληνικών προϊόντων
τών παθητικών προϊόντων καί τά ρά τιμών τοΰ εξωτερικού είναι είς λοι οί Εργαζόμενοι είς αύτόν, άπό
τικής ή Ιδιωτικής έκμεταλλεύσεως
τών Επιχειρήσεων κοινής ώφελείας καί μία κατηγορία διαφόρων τοι μέτρα άτινα πρέπει νά ληφθοΰν έπί πλέον λόγος όσης δέον νά μάς τοΰ προέδρου μέχρι τού μαθητευοΕχουν κατά κόρον Εκτεθή καί συζή- ούτων τών οποίων τό κόστος πα διά τήν τοποθέτησιν των είς τό Ε ώθηση εις τήν έρευναν τοΰ κόστους μένου, ύποσχόμεθα Ενώπιον τής Α.
τηθή. Είναι βέβαιον δτι ύπάρχουν ραγωγής καί συνεπώς ή τιμή δέν ξωτερικόν ό Πρόεδρος τοΰ Πανελ τής παραγωγής. ’Ασφαλώς αύτη Μ. τοΰ Βασιλέως δτι θά καταβάλωμεν κάθε προσπάθειαν διά νά δικαί είς τάς δύο περιπτώσεις πλεο δύναται νά άνταποκριθή είς τήν
ληνίου Συνδέσμου κ. Γεώργιος δεν είναι εύχαιρής, τούτο όμως δέν καιώσωμεν τήν Εμπιστοσύνην, διά
νεκτήματα καί μειονεκτήματα καί διεθνή αγοράν.
Παπαδημητρακόπουλος
διετύπω- σημαίνει δτι δέν ^πρέπει νά γίνη τής όποιας περιεβλήθημεν καί νά
δτι κατά τόπον καί χρόνον ύπερικαταστήσωμεν τόν όργανισμόν μας
σχύουν τά μέν ή τά δέ. Είναι δμως
Είναι τά λεγάμενα παθητικά σεν τάς απόψεις του είς σχετικήν καί δτι πρέπει νά εξακολούθηση ή άξιον
υπηρέτην τής Κοινωνίας, τοΰ
Επίσης βέβαιον δτι οί ύποστηρικταί προϊόντα τά όποια πριμοδοτοϋνται έρώτησίν μας.
προχειρότης τών έξαμβλωτικών λύ Κράτους, τοΰ Στρατοΰ, τής ‘Ελλη
τοΰ ένός ή τοΰ άλλου συστήματος ύπό τοΰ Κράτους ή έξάγωνται κυ
νικής Πατρίδας.
Τό ζήτημα τής παθητικότητος σεων.
—καί Εννοώ μόνον τούς άπηλλαΕϊμεθα—τονίζει
ό
πρόεδρος
τοΰ
ρίως
διά
τού
συστήματος
τών
ιδιω
Άθήναι 10 Νοεμβρίου 1949
ένός
έξαγωγίμου
προϊόντος—λέγει
γμένους άπό οίασδήποτε φύσεως
συμφέροντα—δέν είναι συνήθως ά- τικών ανταλλαγών τό όποιον έφηρ- ό κ. ΙΙαπαδημητρακόπουλος—α
(Συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα)
ΚΩΝ. Ν. ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΗΓΩΓΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

Ν ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ

Η ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΗΣ )(ΩΡΗΣ
ΘΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ KRTR ΤΟ ΕΤΟΣ 1950 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΝ ΠΡΟΟΔΟΝ
Ειδική ερευνά τοΰ συνεργάτου μας κ. ΠΑΥΛΟΥ ΚΡΙΝΑΙΟΥ
Μετά τήν πλήρη αποκατάσταση· μέ μαύρας σημαίας, διαμαρτυρίαι μενα καί υπό Ανέγερσιν Οινοποιεία. Ελλάς διέθετε συνεταιρικά οινοποι οίνων είς Γαλλίαν Από τά περισυνά
καί Εμπέδωση τής Τάξεως είς δλό- Εντόνου μορφής κλπ. διά τήν προ Τό πρόγραμμά της διά τό 1950 πε εία συνολικής χωρητικότητας 26. Αποθέματα.
Διά τών μέτρων αυτών καί τής
κληρον τήν Ελλάδα καί Ιδιαιτέρως στασίαν τού προϊόντος. Πέρυσι ό ριλαμβάνει δλας σχεδόν τάς οινο 933 τόννων Κατά τό παρελθόν Ε
είς τήν ταλαιπωρηθεΐσαν επί μίαν μως οι συνεταιρισμοί Κηπαίων προ παραγωγούς περιφερείας τής Ελ τος ό χώρος αυτός ηύξήθη διά τής γενναίας Ενισχύσεως τών ’Ελαιοκο
χορηγήσεως δανείων παρά τής Α μικών καί Αμπελουργικών συναιτετριετίαν υπό τοΰ Εγκληματικού λη- ϊόντων Άργολιδοκορινθίας έλυσαν λάδος.
Μέχρι σήμερον εύρίσκονται υπό γροτικής Τραπέζης, κατά 4.500 τόν ρισμών πρός ΐδρυσιν συγχρόνων οι
στοσυμμοριτισμοϋ αγροτικήν ύπαι τό πρόβλημά των διά τής γενναίας
θρον, ή ’Αγροτική Τράπεζα σχεδιά οικονομικής Ενισχύσεως τής ’Αγρο κατασκευήν οινοποιεία χωρητικότη νους, είς τον τομέα Επεκτάσεως καί νοποιείων εφοδιασμένων διά τών
ζει καί θά θέση εις Εφαρμογήν διά τικής Τραπέζης πρός ΐδρυσιν τε- τας 6.215 τόννων διά τήν ΐδρυσιν διαρρυθμίσεως υφισταμένων οινο τελειοτέρων μηχανημάτων συνθλίτών Συνεταιρισμών πού αποτελούν λειοτάτου καί ίσως τοΰ μεγαλειτέ- τών όποιων διετέθησαν 7.795.000. ποιείων (Σάμου, Μάλεμε, Καστελ- ψεως καί Ελαιοδεξαμενών, θά κα
ju κ.λ.π.).
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Εξασφαλισθούν
τούς κυριωτέρους φορείς τής γεωρ ρου εργοστασίου Μέσης ’Ανατολής 000 δρχ. καί μέχρι τέλους Δεκεμ λίου
Παραλλήλως ή Αγροτική Τρά- χα 2 αυτά πολύτιμα προϊόντα τής
γικής της πολιτικής μνημειώδη έρ παρασκευής καί κονσερβοποιήσεως βρίου υπολογίζεται ν’ αύξηθήή χωμελέτας, βάσει τών !'Ελληνικής γής πού ύφίσταντο
γα άνασυγκροτήσεως τής γεωργίας, ντοματοπολτοΰ, Εξοπλισθέν διά τών ρητικότης τών συνεταιρικών οινο πεζά καταρτίζει
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περιφρουρήσεως τού αγροτικού μό
κτασιν,
διαρρύθμιση
καί
συγχρονι
τοΰ μεταπρατικοΰ παρασιτισμού.
χθου καί αύξήσεως τής παραγω ταλικών μηχανημάτων. (Βραστή προσεχές έτος ή αΰξησις προβλέγής. Πρυτανεύον πνεύμα είς τήν ρων, μηχανικών συμπυκνωτήρων πεται δτι θά προσλάβη ταχύτερον σμόν τών λειτουργούντων οινο Κατά τό προσεχές έτος ή παραγω
ρυθμόν, Αφού Από τούδε Εμελετή- ποιείων καί δργανώνει υπηρεσίας γή καί κατοχύρωσις τής τιμής καί
νέαν αυτήν σταυροφορίαν τής Α κλπ).
Τά μέλη τών συνεταιρισμών αλ θησαν καί εύρίσκονται υπό έγκρι- μέ τήν ευθύνην παρακολουθήσεως Ασφαλείας τών προϊόντων αυτών
γροτικής Τραπέζης θά εΐνε ή διά
καί Αποδόσεως
fcij-y Εργασίας
j
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Από πάσης
παντός μέσου άξιοποίησις καί βελ- λά καί οί λοιποί άγρόται τής περι σιν 5 νέα οινοποιεία (Ρεθύμνου Η τής
τίωσις τής γεωργικής παραγωγής, μέ φέρειας προσφέρουν τό προϊόν των ρακλείου, Δαφνών Άλιβερίου καί οινοποιείων, τών παρατηρούμενων j πλευράς Αποδοτική, καί δέν εΐνε ΑΕλλείτΙιεων καί Αναγκών των καί γε
νε- πιθανόν
-riflnvnv τά λαμβανόμενα
λααΒανόαενα προστα
ποοσταάμεσον αποτέλεσμα καί τήν αύξη- είς τό Έργοστάσιόν των, παρά τό Πάρου) χωρητικότητας 5.100 τόν Ελλείψεων
νικώς
δι’
δτι
δήποτε
σχετίζεται
μέ
τευτικά
μέτρα
νά
Αποτελέσουν
τήν
νων,
σιν τοΰ αγροτικού καί ’Εθνικού, εν ’Άργος, μέ τιμήν ασφαλείας 700
Συνολικώς μέχρι τού τέλους τού τήν παραγωγήν τού οίνου καί τήν βάσιν καί Αφετηρίαν τής Αναγεννή
τελευταία αναλύσει, εισοδήματος, j έως 800 δραχμών—ενώ άλλοτε έδι
σεως τής Ελληνικής Γεωργίας είς
At φιλελεύθεροι μεταπολεμικοί ίδέ- δαν τήν ντομάτα των πρός 500 τρέχοντος έτους δ συνεταιρικός οίνο- εξασφάλιση καί Εξαγωγήν του.
Ή
Αγροτική
Τράπεζα
ως
γνω
δλους
τούς τομείς παραγωγής της,
ποιητικός
χώρος
θά
φθάση
τούς
δραχμάς—καί
μέ
τό
δικαίωμα
συμ
αι τής αγροτικής Ευρώπης, κυρίως
όμως ή επί νέων βάσεων γεωργική μετοχής των είς τό κέρδος μετά τήν } 40 χιλ. τόννους, ποσόν πού Ερμη στόν διευθύνει καί ειδικόν τμήμα μετά τήν λύση τών ζωτικοτέρων
νεύει τήν δυναμικότητα τού 1)10 Εξαγωγής οίνων διευθυνόμενον ύπό
πολιτική τών Ηνωμένων Πολιτειών εκκαθάριση τών λογαριασμών.
προβλημάτων τοΰ οίνου καί τού Ετής πανελληνίου παραγωγής. Μέχρι τοΰ κ. Μαραβελάκη τό οποίον καί
Τό
μεγαλύτερο
ν
μέρος
τοΰ
προϊ
πολιτογραφηθεΐσαι καί είς τήν χώ
λαιολάδου.
Επέτυχεν Εφέτος τήν Εξαγωγήν 18
ραν μας Επεισαν τήν ’Αγροτικήν όντος άξιοποιεΐται μέ τον θαυμά- τού 1937'έναντι μέσης Ετήσιας οι
Π. ΚΡ.
20 χιλ. τόννων βιομηχανικών
εως 2U
νοπαραγωγής
400
χιλ.
τόννων
ή
σιον
ντοματοπολτόν
ΆργολιδοκοΤράπεζαν δτι θά πρέπει νά ήγηθή
τής μεταρρυθμιστικής κινήσεως πού ρινθίας καί τό υπόλοιπον διοχετεύε
αποβλέπει Αφ° Ενός μέν είς τήν μεί- ται εις τά καταναλωτικά κέντρα. Τό
ωσιν τών εξόδων γεωργικής παρα Ελαιόλαδον επίσης Εφέτος μέ τήν ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
γωγής καί άφ’ ετέρου είς τήν αΰ- υπερπαραγωγήν του αντιμετωπίζει
ξησίν της διά νά Εκπέσουν αυτο τό πρόβλημα τής άποθηκεύσεώς του,
μάτως α! τιμαί μέ παράλληλον αύ διά λογαριασμόν τών Έλαιουργικών
ξηση τής καταναλώσεως. Ή Αντί- Συνεταιρισμών, διά νά γίνη δυνατή
ληψις δτι ή υπερπαραγωγή καί αί ή Εξασφάλισις αποθέματος διά τό
Τοΰ συνεργάτου μας κ. ΑΝΤ. ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
φθηνοί τιμαί τών γεωργικών προϊ προσεχές έτος, κατά τό όποιον μοι
όντων εΐνε επιζήμιοι διά τον γεωρ ραίος ή Απόδοσίς του θά είναι εΜέ τήν Απεργιακήν κίνηση τών I μάς) ήτοι 246 φοράς άνω τού δχι είς τά πτωχότερα Ελληνικά κέν
γόν πού αδυνατεί νά καλύψη τά I λαχίστη. Οί μεταπράται πού καραΕργατοϋπαλλήλων
κατά τάς ημέρας I προπολεμικού ή 263 φοράς αν συ· τρα, Αλλά είς τάς περιοχάς τών βιο
έξοδά του, εΐνε απολύτως εσφαλμέ ' δοκοΰν καί Επιζητούν νά Επωφεληταύτας, ήλθεν Επί τάπητος καί πά νυπολογισθούν τά δώρα τών εορ μηχανικών κέντρων Αθηνών, Πει
νη. "Οταν αί φθηνοί τιμαί καί ή υ θοΰν τής δυσχερείας, προσφέρουν
λη τό πάντοτε φλέγον καί πάντοτε τών. Επομένως έχομεν σχέσιν πρός ραιώς, Ηρακλείου, Πατρών, Θεσ
περπαραγωγή συνοδεύονται από Εξευτελιστικάς τιμάς τάς οποίας καί
Επίκαιρον
θέμα τών συνθηκών γε τον σημερινόν τιμάριθμον διατρο σαλονίκης καί Βόλου, έφερεν είς
συντονιστικά μέτρα προστασίας καί αποδέχονται οί παραγωγοί τής Κρή
νικής
διαβιώσεως
τής μεγάλης μά- φής (334,21) 69ο)ο. Δηλαδή διά φώς δτι δ μέσος δρος τών ήμερηασφαλείας τών προϊόντων, δταν οί της, Μυτιλήνης καί Μάνης διά πολ
ζης
τών
Ελλήνων
Εργαζομένων καί νά φθάση τό σημερινόν ήμερομί- σίών Εξόδων συντηρήσεώς κατά οι
συνεταιρισμοί διαθέτουν άποθήκας, λούς καί ποικίλους λόγους μεταξύ
εΐδικώτερον τού κόστους ζωής αυ σθιον τήν Αναλογίαν τοΰ 1947, ή κογένειαν εΐνε 29.775 δοαχμαί.
ψυγεία, Αποστειρωτικούς κλιβάνους, τών όποιων ή Επείγουσα ανάγκη
τών. Άπό τά Αχθέντα είς τό φώς δποία Εν σχέσει μέ τήν προπολεμι Κάθε οικογένεια δαπανά τά 66,1ο)ο
άφθονα μεταφορικά μέσα, έπιλιμέ- ρευστού, Εξοφλήσεως τοκοχρεωλυ
τής δημοσιότητας Αδιάψευστα στοι κήν ήτο είς τά 92ο)ο πρέπει νάαύ- τού ποσού τούτου διά τρόφιμα,
νια κέντρα έξωπλισμένα διά ψυκτι τικών δανείων καί τό κυριώτερον
χεία προβάλλει ζοφερά είκών τών ξηθή κατά 33 ή 36ο)ο. Αλλά καί 11,1 ο)ο δι’ Ατομικά έξοδα τών με
κών Εγκαταστάσεων κτλ., τότε λύον ή έλλειψις αποθηκών. Ή Αγροτική
συνθηκών ζωής τού πλέον σημαν μία Ακόμη πλευρά τοΰ ζητήματος λών της, δπως μεταφορικά, σιγαται αυτομάτως δλα τά προβλήματα Τράπεζα είς τό πλαίσιον τών με τικού τμήματος τών Εργαζομένων. Αποδεικνύει δτι τό Εργατικόν εισό ρέττα, Εφημερίδες κλπ., 7,8ο)ο δι’
καί άξιοποιεΐται ή παραγωγή. Εις γάλων παραγωγικών καί ΕνισχυτιΑλλά ταυτοχρόνως δημιουργεί καί δημα, δχι μόνον ως πρός τό προ ιματισμόν, 5,9ο)ο διά μαγείρευμα
τήν περιφέρειαν Πηλίου λόγου χά- κών διά τήν πρόοδον τής ελληνι
σοβαράς σκέψεις διά τό κατά πό πολεμικόν, Αλλά ώς πρός τό τοΰ καί θέρμανση, 4ο)ο δι’ Ενοίκων,
ριν τά μήλα τής περιόδου υπερπα κής γεωργίας έργων της, έθεσε με σον είναι δυνατόν νά άχθή είς Ε 1947 Εμφανίζει μείωση. Ένώ με 2,4ο)ο δι’Ατομικήν ύγιεινήν, 1,6ο)ο
ραγωγής προσφέρονται πρός 500 ταξύ τών πρώτων, τήν οικονομικήν
πιτυχίαν ή προσπάθεια τής οίκονο ταξύ 1947 καί 1949 έχομεν αύξη δι’ ιατρικήν περίθαλψη καί όλιγώδρχ. τήν οκά καί διά τού μεταπρα- Ενίσχυσιν τών Οίνοποιητικών καί μικής άνασυγκροτήσεως τής χώρας, ση τοΰ Εθνικού εισοδήματος έν τερον τού 1ο)ο δι’ είδη οίκοκυρικής.
τικοΰ παρασιτισμού φθάνουν είς τά Ελαιοκομικών Συνεταιρισμών διά
Εφ’ δσον τό Ανθρώπινον υλικόν Επί σχέσει πρός τό προπολεμικόν Από Ό γενικός μέσος δρος τής κατ’ α
καταναλωτικά κέντρα τών ’Αθηνών τήν ΐδρυσιν συγχρόνων καί άρτίως
τοΰ όποιου Απαραιτήτως θά πρέ 66ο)ο είς 72ο)ο διά τό 1948 καί τομον δαπάνης Εκάστης οικογένειας
καί Πειραιώς μέ τιμήν 4, δ καί 8 Εξοπλισμένων οινοποιείων καί απο
πει νά στηριχθή ή δλη προσπάθεια 80ο)ο προβλεπόμενον διά τό 1949, διά τρόφιμα Ανέρχεται είς 3.716
χιλιάδων. Ή αφορμή τής θλιβεράς θηκών (ελαιοδεξαμενών) ελαιολά- τής Αναπτύξεως καί αύξήσεως τής ήτοι Εντός διετίας αύξηση κατά δραχμάς ήμερησίως. "Ομως τό ήμιαυτής διά τον παραγωγόν κατα- δου. Εντός τοΰ προσεχούς μηνός
παραγωγής, υποσιτίζεται καί δια- 21ο)ο καί Ενώ ή αύξησις τού δεί συ τών Εργατών δαπανά Ακόμη δστάσεως δφείλεται είς τήν έλλειψιν συμφώνως μέ τάς ανακοινώσεις τών βιοΐ ύπό Αθλιεστάτας συνθήκας, αί κτου βιομηχανικής παραγωγής δι’ λιγώτερον καί φθάνουν μέχρι 2.875
προστασίας τού προϊόντος του. Ο! άρμοδίιον περατούνται αί Ελαιοδεδποΐαι ούτως ή Αλλως Επιδρούν δλας τάς βιομηχανίας Εμφανίζει δραχμάς.
συνεταιρισμοί του δηλαδή δεν δια ξαμεναί Κρήτης, Μυτιλήνης, Ζα
Έξετάζουσα ή ιδία έκθεσις τάς
δυσμενώς Επί τής Αποδοτικής ίκα- ποσοστά Από 67,7ο)ο είς 90ο)ο,
θέτουν κατάλληλα ψυγεία εναπο- κύνθου δυναμικότητας 7.000 τόνπράγμα πού σημαίνει αύξηση τής συνθήκας κατοικίας τών Εργαζομέ
νότητος
τής
Εργασίας
του.
θηκεύσεως, μεταφορικά μέσα μέχρι νων καί εντός τού 1950 προβλέπενων καί παρά τό άναγνωριζόμενον
Ή έρευνα τών συνθηκών δια δραστηριότητας καί τών κερδών
τοΰ λιμένος, πλωτά μέσα εφοδια ται ή ΐδρυσις καί άλλων είς τούς
παρά ταύτης γεγονός δτι τά Ενοί
τής
βιομηχανίας
κατά
23—33ο)ο,
σμένα διά ψυγείων, Εργοστάσια κον- τόπους Ελαιοπαραγωγής, δυναμικό βιώσεως τών εργαζομένων μοιραία Αντιθέτως τό Εργατικόν εισόδημα κια εΐνε εξαιρετικώς χαμηλά λόγω
σερβοποιΐας τών περισσευμάτων. τητας 10.000 τόννων. Υπολογίζε δδηγεΐ κατά πρώτον είς τήν Εξέτα Εμφανίζει μείωσιν κατά 33ο)ο.
τού Ενοικωστασίου ή είς πολλάς
<0 ατυχής παραγωγός μήλων αντι ται δη μέχρι τού προσεχούς θέρους ση τοΰ ζητήματος τών μισθών καί
περιπτώσεις Εξασφαλίζεται Ανέξο
"Υπό
τοιαύτας
συνθήκας
οικονο
μετωπίζει τό πρόβλημα καταστρο θά ύφίστανται είς δλα τά Ελαιοπα- ήμερομισθίών πού λαμβάνουν σή μικής δυναμικότητας τών Εργαζο δος στέγη, διαπιστώνει τά Ακόλου
φής τού προϊόντος του εάν δέν τό ραγωγικά κέντρα τής χώρας έλαιο- μερον οί Εργαζόμενοι Εργατοϋπάλ μένων εΐνε φυσικόν Επακόλουθων θα: Μέγα ποσοστόν τής«Ανεξόδως
διαθέση εγκαίρως καί σπεύδει νά δεξαμεναί, δι’ άποθήκευσιν 25 χιλι ληλοι καί τής συγκρίσεως αυτών ή Αθλιότης τών συνθηκών διαβιώ έξασφαλιζομένης στέγης» εΐνε λίαν
τό παραχωρήση είς τον εκμεταλ άδων τόννων προϊόντος πού αποτε πρός τον σημερινόν τιμάριθμον τοΰ σεως αύτών. Άπό στοιχεία μιας ε- ακατάλληλον. Είς ώρισμένας περωλούν τό ήμισυ περίπου τής Πανελ κόστους ζωής. Άπό σχετικόν ση
λευτήν μεταπράτην δσα-δσα.
χάς ύπάρχουν οίκογενειαι διαμένουληνίου
καί κατά μέσον δρον παραγω μείωμα Επιδοθέν ύπό τής Γενικής ρεύνης τού Εργατικού τμήματος τής σαι είς σπήλαια ή εις προσωρινά
Ή ντομάτα Άργολιδοκορινθία
έν Έλλάδι Αμερικανικής ’Αποστο
μέχρι πέρυσι ύφίστατο τήν ιδίαν γής. Έν συνεχείφ μέχρι τής άνοίξεως Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλά λής Β ιηθείας, ή οποία Εγινε μετα καταλύματα κατασκευασμένα άπό
δος
είς
τό
Συντονιστικόν
Συμβού
τοΰ
1951
θά
συμπληρωθή
ό
Αρι
τύχην καί τήν ιδίαν έκμετάλλευσιν.
παλαιά άχρηστα υλικά. Εκ τών ελων, Επί τή ευκαιρία τής συζητή- ξύ Φεβρουάριου καί Μαΐου 1949 ρευνηθεισών περιπτώσεων συνθη
Τά μικρά εργοστάσια ντοματοπολ θμός των ώστε νά λυθή καί τό πρό
ύπό τήν διεύθυνση τού κ. Λέοναρντ
τού τής περιφερείας Εκανόνιζον τήν βλημα αυτό τοΰ πολυτίμου διά τήν σεως τοΰ δλου θέματος τών μισθών Λιζενμάγιερ συνάγονται τά Εξής: κών κατοικίας Εργατικών οικογε
καί
ήμερομισθίών
καί
τού
δυνατού
διατροφήν
τοΰ
Ελληνικού
λαού
προϊ
τιμήν τού προϊόντος κατ’ Αρέσκειαν.
Ό μέσος Ιλλην Εργάτης διαθέτει νειών, τά 40ο)ο αύτών ζοϋν είς
"Ο παραγωγός απροστάτευτος Εξη- όντος πού θά αποθηκεύεται καί θά τής αύξήσεως αύτών προκύπτουν τά 2)3 τών Εξόδων συντηρήσεώς πτωχικός κατοικίας, τά 25ο)ο εις
ναγκάζετο νά ύποτάσσεται καίτοι ή διοχετεύεται εις τήν κατανάλωσιν τά Εξής: Σήμερον τό κατώτατον ή- του διά τρόφιμα. Τό διαιτολόγων καλάς καί τά υπόλοιπα 35ο)ο εις
τιμή τής ντομάτας του δέν εκάλυ- βάσει συντονιστικής πολιτικής καί μερομίσθιον, μετά τάς χορηγηθεί- αυτού περιλαμβάνει 27ο)ο όσπρια, μέτριας ή σχετικώς καλάς. ΙΙαρου·
πτε τά έξοδά του. Ή τραγωδία αύ Αρμονικών σχέσεων παραγωγής καί σας πρό τίνος αυξήσεις φθάνει 16ο)ο πατάτες, 14ο)ο ζυμαρικά, σιάζεται Επίσης τό φαινόμενον τής
τάς 14.300 δραχμάς (ύπάρχουν
ύπάρξεως οικογενειών πού διαβιονν
τή Εσυνεχίζετο από Ετών καί επα- καταναλώσεως.
καί πολύ κατώτερα, τά ημερο ΐ3ο)ο ψάρια, 11ο)ο νωπά καί μα- είς σπήλαια, Εντός παλαιών τιιΔιά
τήν
οινοποιίαν
ή
A.
Τ.
Ε.
νειλημμένως είς τήν περιφέρειαν
γειρευμένα
λαχανικά
καί
10ο)ο
μίσθια τών μαθητευομένων πού
Άργολιδοκορινθίας Εσημειώθησαν κατέβαλε ιδιαιτέραν φροντίδα καί
(Συνίχιια tit τήν 6ην atXiiaJ
μόλις φθάνουν είς τάς 3.000 δραχ- κρέας. Ή έρευνα ή δποία διεξήχθη
Ενίσχυσε
ποικιλοτρόπως
τά
υφιστά
ταραχαί, άπεργίαι καί διαδηλώσεις
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Έν τέλει παρατηρεΐται δτι ή σο
ματα
δι" ηύξημένην παραγωγήν I τής καταργήσεως τών έταχορηγήείς δσους δέν καλύπτονται ύπό | σεων, ήτις θά άπέληγε είς τήν με- βιετική οικονομία, εύρισκομένη ύπό
συμψωνιών τοιαύτης φύσεως μέ εί τατόπισιν τών βαρών μέ τελικήν Ενα Εντελώς ίδιάζον καθεστώς μέ
Παρατηρεΐται σταθερά αΰξησις
δικήν μνείαν δσον άφορα τούς Ε συνέπειαν τήν αϋξησιν τού κόστους Ενα άναρίθμητον πλήθος κλοιών,
των εισαγωγών είς τός "Ηνωμένας
είναι Επόμενον νά παρουσιάζη τάς
τής ζωής».
χοντας μικρόν ήμερομίσθιον.
Πολιτείας. 01 εισαγωγείς έπωφεσημερινός της Ιδιομορφίας, αί όποι
Καθίσταται λοιπόν άπαραίτητον
λοϋνται άπό όλόκληρον σειράν πε
οι δέν παρατηρούνται είς τάς οικο
καί είναι πρός όφελος ήμών αύτών
ριπτώσεων εΰνοϊκών δι’ αυτούς.
νομίας τών άλλων χωρών.
νά αύξήσωμεν τήν παραγωγήν καί
Κύριος παράγων της τοιαύτης αΰ·
καί νά άναγνωρίσωμεν τήν πρός ΣΟΒ. ΡΩΣΣΙΑ
ξήσεως είναι ή ύποτ(μησις_τών ξέ
τούτο προσπάθειαν τών Εργατών,
νων νομισμάτων Εναντι του δολλαΤό δελτίον τής Εμπορικής κινήτό άποτέλεσμα τής όποιας νά γί σεως τό Εκδιδόμενον ύπό τού συμ
ρίου. Οί "Αμερικανοί εισαγωγείς
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
νεται
αισθητόν
είς
αύτούς
κατά
τάς
δέν συνηθίζουν νά σχηματίζουν με
βουλίου τών Εξαγωγέων τού Σικά
ήμέρας τής πληρωμής των».
γάλα άποθέματα Εμπορευμάτων
Έκ τών συγκεντρωμένων πληρο
γου άσχολεϊται διά μακρών μέ τήν
"Ο κ. Ντήκιν προσθέτει δτι δέν σημερινήν οικονομικήν κατάστασιν φοριών καί στοιχείων περί τής οΐκαί τώρα μέ τάς συχνάς άπεργίας
είναι δυνατόν νά καθιερωθή κατώ- τής Σοβιετικής Ρωσσίας.
καί τάς έπικειμένας έορτάς των
νομικής καταστάσεως τής Γερμα
τατον δριον ήμερομισθίου, διότι ή
Χριστουγέννων ή προσοχή των άΣχετικώς άναφέρονται γνώμαι νίας, έν τώ συνόλω της, παρατηδιαφορά
μεταξύ
τοΰ
τοιούτου
ήμεναγκαστικώς στρέφεται είς τάς είσ’Αμερικανών Εμπειρογνωμόνων εις ρεΐται μία Εντονος καί συστηματική
ροαισθίου καί τών δσων πληρώ τούς οποίους ΕδόΘη ή εύκαιρία νά προσπάθεια πρός πλήρη άνασυγαγωγάς έκ τοΰ έξωτερικοϋ. Ή πα
νονται
οί
βάσει
άποδόσεως
άμοιραγωγή τού χάλυβας λόγω συνε
μελετήσουν έκ τού σύνεγγυς τήν ί κρότησιν τοΰ παραγωγικού της μηβόμενοι έργάται είναι πολύ μικρή. οικονομικήν θέσιν τής Ένώσεως I χανισμοΰ, δ όποιος ύπέστη κυρίως
χών άπεργιών είναι ήλαττωμένη
Κατά τήν διάρκειαν τών δια τών Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δη 'καταστροφικά πλήγματα κατά τήν
καί τούτο φέρει άντίκτυπον είς
πραγματεύσεων μετά τής Κυβερ μοκρατιών.
τός βιομηχανίας παιγνιδίων μέ άποδιάρκειαν τοΰ δευτέρου Παγκοσμίου
νήσεως, τό Γεν. Συμβούλιον τών
τέλεσμα τήν είσαγωγήν μεγάλων
Βασική παρατήρησις δλων είναι Πολέμου.
’Εργατικών
"Ενώσεων
έζήτησε_διαποσοτήτων παιγνιδίων έξ Εύρώπης
Ή ίδιάζουσα σήμερον μορφή
δτι ή σοβετική οικονομία δέν εφθαβεβαιώσεις Επί 2 σημείων—πρώτον σε άκόμη είς τό Επίπεδον τού νά τής οικονομικής καταστάσεως τής
διά νά συμπληρωθούν αί άνάγκαι ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ
Επί
τών
κερδών
καί
δεύτερον
Επί
"Ο κ. "Αρθουρ Ντήκιν, είς δρτοΰ κοινού κατά τάς έορτάς τών
δύναται νά παράγη μηχανάς διά Γερμανίας είναι ή Εξής: ή χώρα
θρον του είς τι τών όργάνων τής τών Επιχορηγήσεων.—Καί ό κ. Ντή τήν κατασκευήν μηχανών. Τούτο διηρημένη είς δύο κύρια τμήματα
Χριστουγέννων.
Βασικά προϊόντα τής βιομηχανί 'Ομοσπονδίας ‘Εργατών Μεταφο κιν παρατηρεί:
σημαίνει δτι ή Σοβιετική οικονομία — τό τμήμα τό κατεχόμενον ύπό
«Είναι βεβαίως φανερόν δτι δέν πάσχει όδυνηρώς άπό τήν Ελλειψιν τής Ρωσσίας καί τό τμήμα τό κα
ας δπως ό κασσίτερος, τό άντιμό - ρών, τής όποιας είναι Γενικός
νιον καί δ μόλυβδος είσάγονται είς Γραμματεύς, σχολιάζων τήν νέαν ήτο δυνατόν είς τόν "Υπουργόν τών βαρείας βιομηχανίας, γεγονός δπερ τεχόμενον ύπό τών Δυτικών Δυνά
διαρκώς αύξανομένας ποσότητας πολιτικήν τοΰ Γενικού Συμβουλίου Οικονομικών νά καθωρίση ποΐαι θά παρεμοδίζει βασικώς τήν άνάπτυ- μεων — διεπόμενα άπό δύο Εκ διαμΕτρου άντίθετα πολιτικά καί οι
άπό τό Μεξικό, τόν Καναδαν, την τού Συνεδρίου τών "Εργατικών ήσαν αί Επί τού Προϋπολογισμού ξίν της.
Εύρώπην καί τήν "Απω ’Ανατολήν. "Ενώσεων, τονίζει μετ’ έμφάσεως προτάσεις του, άλλά Ετονίσθη δτι
'Ωσαύτως σημειοΰται ύπό τών κονομικά συστήματα είναι φυσι
ή
φορολογία
Επί
τών
κερδών
Εχει
Τά μεγάλα μεταλλεία χαλκού τήν θετικήν άποψιν τής άκολουθου’Αμερικανών ειδημόνων δτι ή προσ κόν νά συναντά τεραστίας δυσχέ
ήδη αύξηθή κατά 5ο)ο καί δτι κατά πάθεια τής Σοβιετικής Κυβερνήσε- ρειας είς τόν συντονισμόν τών
τής Χιλής Εργάζονται Εντατικά διά μένης γραμμής λέγει :
«Ή πολιτική ή όποια καθιερώ- ι τήν παρούσαν στιγμήν ή έν γένει ως διά τήν άνάπτυξιν κυρίως τής προσπαθειών της πρός άνασυγκρόνά έπαρκέσουν είς τήν Εξ Ήνωμ.
θη τώρα δέν σταθεροποιεί κατ' ά- φορολογία άπορροφα τά 65ο)ο τών πολεμικής της βιομηχανίας οδηγεί τησίν της. Πολλοί έκ τών βασικών
Πολιτειών ζήτησιν.
πρός μίαν κατάστασιν, ή όποια Επι κλάδων τής Γερμανικής παραγωγής
Αί είσαγωγαί Ελαστικού Επίσης νάγκην τάς Εργατικός άποδοχάς, πραγματοποιουμένων κερδών.
"Ωσαύτως Εδόθησαν διαβεβαιώ δεινώνει τήν οικονομικήν κρίσιν τής Εχουν χωρισθή χωρίς καμμίαν Επα
ηύξήθησαν. Οί βιομήχανοι ήρχισαν σχετίζεται δέ κυρίως μέ τήν πανά άγοράζουν διά νά σχηματίσουν ! ροϋσαν παραγωγήν- Βάσει τών σεις δτι δέν θά γίνη ούόεμία άνα- χώρας, κρίσιν όφειλομένην είς τήν φήν μεταξύ των. Καί δμως οί κλά
Οπό του Γενικού Συμβουλίου προ- θεώρησις τού Προϋπολογισμού διά ύποπαραγωγήν άγαθών τής καθη- δοι αύτοί ήσαν άλλοτε άπολύτως
άποθέματα άσφαλείας.
συνδεδεμένοι καί άλληλοεξαρτώ"Η Αύστραλία άποστέλλει μεγά τεινομένων Επιδοτήσεων έν περι- VWWlWWWaWWW.ViWMVWWVW ! μερινής ζωής τοΰ λαού.
!
Ή άνωτέρω τακτική τής Σοβιε- μενοι.
λος ποσότητας έρίων_ είς τάς "Η πτώσει αύξήσεως τής παραγωγής,
Παρόμοιον φαινόμενον μέ Εκτασιν
■ τικής Κυβερνήσεως προκαλεϊ μίαν
νωμένας Πολιτείας. Καί αί Άγγλι- ή καταβολή μεγαλειτέρων ήμερο·
I βιομηχανικήν άνισοσκέλειαν μέ συν μεγάλου μειονεκτήματος παρακω
καί βιομηχανίαι κλωστής, υφασμά μισθίων θά είναι δυνατή.
»Τοΰτο δέν άφορα μόνον δσους
! έπειαν τήν δημιουργίαν μιας άλλης λύει κάθε παραγωγικήν προσπάθειτων καί μάλλινων Εν γένει αισθά
άνισοσκελείας είς τό Εμπορικόν της αν.Τά Εμπόδια τά ύφίστάμενα είςτήν
νονται μεγάλην άνακούφισιν λόγω πληρώνονται βάσει τών παρ’ αύτών
ίσοζύγιον, παρ’ δ λα τά δρακόντεια άνταλλαγήν τών διαφόρων είδών
τής δυνατότητας πού Εχουν τώρα άποδιδομένων άποτελεσμάτων. Ή
μέτρα τού περιορισμού τών εισα Εντός τής Γερμανίας, Εμπόδια προ
νά άποστέλλουν τά προϊόντα των πρότασις τού Γεν. Συμβουλίου συερχόμενα άπό τήν πλήρη άνομοιοείς τάς "Ηνωμ. Πολιτείας. Κατόπιν νιστα τήν έξέτασιν τού όλου θέμα
(Σννέχεια έκ τής 5ης σελίδας) γωγών είς δσον τό δυνατόν κατώ
μορφίαν τών καθεστώτων τών δύο
τερον Επίπεδον,
τής ύποτιμήσεως τού «Πέζο», ή τος τών Εργατικών άποδοχών, μέ
"Έτερον σημεΐον, τό όποιον το κυρίων τμημάτων—δημιουργούν μί
χρονολογουμένων άπό τού
"Αργεντινή άποστέλλει μεγάλας πο τόν σκοπόν νά χορηγηθούν έπιδό- χών
κατάστασιν πραγμάτων δχι βέ
1200π. X. ή είς υπόγεια δπου με νίζουν Ιδιαιτέρως οί ’Αμερικανοί, αν
είναι ή μεγάλη άδυναμία τής σο βαια Εποικοδομητικήν διά τήν οικο
ρικά έκ τών μελών τής οικογένειας βιετικής τεχνικής είς τήν άξιοποίη- νομικήν άνασυγκρότησιν τής χώ
έκοιμώντο έπί τού δαπέδου, χρησι σιν τών φυσικών πλουτοφόρων πη ρας.
"Έτερον σημεΐον τής καταστά
μοποιούντο άντί στρωμνής πα γών τής χώρας. Ή άπόδοσις τών
σεως
έν Γερμανία είναι καί οί αύσοβιετικών
όρυχείων—
άνθρακας
σι
λαιούς σάκκους ή Ενδύματα.
δήρου κ λ.π.— χωλαίνει μέχρι ση στηροί περιορισμοί, οί έπιβληθένΕπίσης διά τάς συνθήκας δια μείου ώστε νά μή Επαρκή είς τάς τες ύπό τών Συμμάχων διά λόγους
τροφής τών έξετασθεισών Εργατι άνάγκας τής Εγχωρίου καταναλώ προνοίας, είς ώρισμένας βασικάς
γερμανικός βιομηχανίας.
(Σννέχεια έκ τής 4ης σελίδας) ρων Ελληνικών προϊόντων εις τό κών οικογενειών, ή έκθεσις άναφέ- σεως.

ΗΝΩΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ

σότητας δερμάτων είς τάς "Ηνωμ.
Πολιτείας. Ή τιμή τοΰ καφέ καί
τοΰ κακάο άνέρχεται σταθερώς. Τά
άποθέματα τών παραγωγών είναι
πολύ μικρά καί αί Εσοδείαι τής
Βραζιλίας καί τής Γκουατεμάλας,
ήσαν πολύ περιορισμένοι κατά τό
τρέχον Ετος λόγω τής κακοκαιρίας
Αί χώραι πού παράγουν πρώτος
ϋλαςπραγματοποιοΰν μεγάλα κέρδη
άποστέλλοντας τάς βλας των είς
τάς Ήνωμ. Πολιτείας. Τά Εργοστά
σια τής Δυτικής Εύρώπης λαμβά
νουν μεγάλας παραγγελίας Εξ 'Α
μερικής, άλλά δυσκολεύονται πολύ
είς τήν Εκτέλεσίν των διότι κατά
πρώτον προμηθεύουν τά γειτονικά
των κράτη καί τάς άποικίας των
καί κατόπιν τούτου πολύ όλίγα ά
πομένουν πρός Εξαγωγήν είς Ήν.
Πολιτείας.

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΖΟΗΣ

ΚΑΙ ΑΙ IVNBHKAI ΙΙΑΒΙΟΣΕΟΣ

ΑΙΑ ΤΗΝ ΧΑΡΑΞΙΝ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΝ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ

ρει: Έκ τών 10.000 γευμάτων πού
Πανελληνίου Συνδέσμου τών έξα- εξωτερικόν.
Τέλος διά τής εν λόγφ μελέτης περιλαμβάνει ή έ'κθεσις τά 13ο)ο άγωγέων—κατά παντός Κρατικού
παρεμβατισμού, άλλά έφ’ δσον τό ■θά δοθή είς τόν έξαγωγικόν κόσ ποτελούνται άπό ψάρι καί τά 27ο)ο
Κράτος παρεμβαίνει ό παρεμβατι μον, είς τούς κόλπους τού οποίου άπαρτίζονται κυρίως άπό όσπρια.
σμός αυτός δέον νά είναι μελετη έχουν άναφυεΐ σήμερον διαφω- Οί διεξαγαγόντες τήν έρευναν διεμένος καί δργανομένος. Πρός τού νίαι επί τής παθητικότητος τών δια πίστωσαν δτι είς πλείστας περιπτώ
το προτείνομεν δπως τό Κράτος ά φόρων προϊόντων, ένα άντικειμε- σεις αί οϊκογένειαι διητώντο μέ εν
ναλάβει νά μελετήση τήν παθητι-. νικόν κριτήριον επί τής παθητικό - γεύμα ήμερησίως, ενώ τά υπόλοιπα
κότητα τών έξαγωγίμων προϊόντων τητος τού Α ή Β προίοντος ω άπηρτίζοντο άπό άρτον, τυρόν καί
άπό τής έκτεθείσεις άνωτέρω πλευ καί τής ένισχΰσεως εκάστου έξ αύ Ελαίας.
’Από τά άναφερόμενα είς τήν
ράς. Οΰτω καί μόνον θά καταστή τών. Άλλ’—έρωτά δ κ. Παπαδη
δυνατόν νά χαραχθή γραμμή έξα- μητρακόπουλος — είναι δυνατή ή έκθεσιν τούτην τών πλέον αρμοδί
γωγικής πολιτικής, διά τής οποίας προτεινομένη μελέτη; Καί γενο- ων διά τήν διεξαγωγήν της ειδι
θά ύπάρξη ένα ώρισμένον πρόγραμ μένη τυχόν αύτη θά έχη καμμίαν κών τής ’Αμερικανικής Αποστολής
μα βασιζόμενον εις προηγουμένην πρακτικήν άξίαν έάν αύριον δ τι συνάγεται άδιαμφισβήτητον τό συμ
μελέτην καί υπολογισμούς καί δέν μάριθμος διακυμανθή ; Θέλωμεν νά πέρασμα δτι δ Έλλην Εργαζόμενος,
θά κρίνεται εάν πρέπει νά γίνη ή έλπίσωμεν — περαίνων προσθέτω είς τήν μεγάλην του μάζαν διαβιοΐ
Εξαγωγή ή μη ενός είδους εκ προ —δτι θά καταβληθή έκ μέρουςτών ύπό τάς άθλιεστέρας συνθήκας καί
χείρων στοιχείων καί σποραδικών αρμοδίων κάθε προσπάθεια ώστε διαιτάται τόσον κακώς, ώστε νά
νά καταστή αύτη δυνατή. Τά δέ καθίσταται προφανής δ άναπόφευπεριπτώσεων.
“Ετερον υπέρ τής προτεινομένης έξαχθησόμενα συμπεράσματα έξ κτος κίνδυνος πού άπειλεΐ όχι μό
μελέτης τού κόστους επιχείρημα— αυτής νά δδηγήσουν είς τήν Εφαρ
νον τήν Επιτυχίαν τής οικονομικής
συνεχίζει δ κ. Παπαδημητρακόπου- μογήν συστήματος έπί τού δ ποιου
άνασυγκροτήσεως τής χώρας άλλ’
κάθε
τιμαριθμική
μεταλλαγή
δέν
λος—είναι καί τό δτι θά εξαχθή τό
αύτήν ταύτην τήν έπιβίωσιν τής
συμπέρασμα, εάν καί κατά πόσον θά έχη ούδεμίαν έπίδρασιν.
Εις τά έκτεθέντα ύπό τού Προέ φυλής. Διότι είναι φυσική συνέπεια
τό Α ή Β προϊόν συμφέρει νά παράγεται, έφ’ δσον κοστίζει τό δσον δρου τοΰ Πανελληνίου Συνδέσμου είς έν ύλικόν διαβιούν ύπό τάς άθ’ άποδειχθή δτι κοστίζει καί έπι- Έξαγωγέων ως καί τάς εύλογους
θλιεστάτας αύτάς συνθήκας καί συ
προσθέτως θά παυσουν αί ύπάρ- άνησυχίας δλου τοΰ έξαγωγικού μας
χουσαι άντεγκλήσεις μεταξύ τού έ κόσμου θά δώσουν άπάντησιν άσ- στηματικώς ύποσιτιζόμενον, αί διά
ξαγωγικού κόσμου καί τού Ύπουρ φαλώς έπί τού τόσον σημαντικού φοροι άσθένειαι καί αί πλέον τρομε
γείου ’Εθνικής Οικονομίας επί τής ζητήματος τών Εξαγωγών αί γενό- ροί έκ τούτων,νά εύρίσκουν τό πλέον
παθητικότητος ή μη ενός προϊόν μεναι συσκέψεις κατά τάς τελευ πρόσφορον καί ιδεώδες περιβάλλον
τος καί θ’ άποδειχθή εάν οί εξάγω - ταίας ήμέρας εις τό Ύπουργεΐόν
άναπτύξεως. Άλλωστε τό γεγονός
γεϊς είναι τόσον κακοί “Ελληνες ’Εθνικής Οικονομίας θέμα των όπολΐται, ώστε νά επιζητούν υπερ ποίων είναι άποκλειστικώς ή έξεύ- ! αυτό καί οί έκ τούτου διαφαινόμεκέρδη άδιαφορούντες εάν βλάπτε ρεσις τροπου εξαγωγής τών πάθη-; νοι σχετικοί κίνδυνοι έχουν έπισήται ή μη ή Εθνική μας Οικονομία τικών προϊόντων,καί είς τας οποίας μως διαπιστωθή άπό άλλας έρεύνας
μέρος έκτο: των αομο„
,
~ ,.
ή λόγφ τής έλλείψεως προσηκούσης λαμβάνουν
δίων ύπηρεσιών τον Υπουργείου |των «ρμοδιων τμημάτων της_ Αμεμελέτης τών ζητημάτων καί συστή
ματος εκ μέρους τών αρμοδίων πα καί ’Αμερικανοί εμπειρογνώμονες ρίκανικής Αποστολής καί τών αρρακωλύεται ή εξαγωγή καί τοποθέ- ώς καί εκπρόσωποι τών έξαγωγέων. μοδίων Ελληνικών ύπηρεσιών.
ΕΛ. ΚΑΤΣΟΥΛ...
I
Α. ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
τησις δσον τό δυνατόν περισσοτέ-

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΩΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
(Σννέχεια έκ τής 3ης σελίδας) Σκέφθηκα τόν Τάμεσι, τόν Σέρλοκ
έλα πού οί Τράπεζες δέν είναι α Χύλμς, τόν Γιάννη τόν ’Αντερο
νοιχτές τήν ωρα πού φθάνουν τά βγάλτη, δλα τά άστυνομικά μυθι
αεροπλάνα. ’Αρχίζει τις προκατα στορήματα τής νεότητας καί είπα:
βολές άπό τό ξενοδοχείο καί άν ύ- “Ο,τι γίνει ας γίνη. Ξαφνικά σ’ ενα
πάρχουν άπό τούς συνταξειδιώτες σταυροδρόμι πρόλαβα καί διάβασα
του. Μια φορά ατό Λονδΐνον εί μιά ταμπέλα στην άρχή ενός μεγά
χα μιά έπιταγή γιά τήν «Γουέστ λου δρόμου. «Φλήτ στρήτ». Ή ο
μίνιστερ Μπάνκ».Έρωτώ στο θυρω δός τών μεγάλων εφημερίδων καί
ρείο τού ξενοδοχείου καί μού άπαν- δεξιά στο βάθος ό Τάμεσις καί τό
τούν δτι δέκα μέτρα δεξιά είς τόν μεγάλο λιμάνι τυλιγμένο στούς πέ
δρόμον είναι ή Τράπεζα. Χαρούμε πλους τής ομίχλης. ’Ανακουφίστη
νος μπήκα, άλλά γρήγορα άπογοη- κα. Σαν καλά πηγαίναμε. Σέ λίγα
τεύτηκα. Ήταν έ'να άπό τά εκατό λεπτά σταθήκαμε μπροστά σ’ ένα
ύποκαταστήματα πού είναι άπλωμέ-! μεγάλο παληό κτίριο καί στο έπάνα σ’ δλο τό άπέραντο Λονδΐνον. | νω μέρος τής Κεντρικής πόρτας
Πρέπει νά πάτε, μού είπαν, στο | μπόρεσα νά διαβάσω τ’ δνομα
[τής Τραπέζης". «Γουέστμίνιστερ
Κεντρικό.
j Μπάνκ». Ήταν τό Κεντρικό γιά
— Πού είναι;
τό όποιο εκάναμε 14 χιλιόμετρα.
— Στό Σίτυ.
IΌ άγγλος σωφέρ, οί πιό συμπαθη
— Καί πού είναι τό Σίτυ;
Άπ’ Ιδώ κι’ εμπρός άρχίζει τό τικοί άνθρωποι τής ’Αγγλίας είναι
χάος. “Ενα ταξί λύει πάντοτε τα οί σωφέρ, γύρισε, μέ κύτταξε μέ
πατρικό χαμόγελο καί μού είπε :
τέτοιου είδους προβλήματα.
Τό πήρα καί ξεκίνησα. Δρόμο
«’Εδώ είμαστε. "Άδικα άνησυπαίρνω, δρόμο άφίνω. Νά υπολο χήσατε».
γίσετε άπό τό Πικαντίλλυ πού βρι
Τοΰ άφηκα τέσσερα σελλίνια φι
σκόμουνα έως τό Σίτυ, μιάμιση λοδώρημα, τού χαμογέλασα γιατί
φορά 'Ομόνοια - Πατήσια. Περά μού ήταν άδύνατον μέ τά φτωχά
σαμε λεωφόρους, πλατείες, πάρκα, άγγλικά μου νά εξηγήσω στον
άγορές, μά πού νά φθάσουμε. Τρεις ύπήκοο τής Α. Μ. τού Β ισιλέως
φορές έσκυψα δειλά άπό τό τζαμά- Γεωργίου τής Μεγάλης Βρεττανίας
κι καί είπα στό γέρο οδηγό :
άπό τί είδους λαχτάρα πέρασα καί
—Westminister Bank, please. χώθηκα στη μεγάλη Τράπεζα.
— Yes Sir, ήταν ή άπάντησις.
MIX. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ
Άλλά έλα πού δέν φτάσαμε.

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Ε-ΑΓΩΓΙΚΟΥ

ΙΛέ έντονώτερον ρυθμόν έκινήθη
ή Πειραϊκή έμποραγορά κατά τό ύ•πό άνασχόπησιν
δεκαπενθήμερον.
Παρετηρήθη σημαντικής έκτάσεως
ζήτησις εις δλα τά είδη τών τροφί
μων. ιδιαιτέρως δέ εις τά άλευρα,
τάς ζαχάρεις καί τούς καφφέδες, Ε
νώ καί σημαντικοί παραγγελίαι διεβιβάσθησαν εις Τουρκίαν διά φορτία
—κυρίως—αύγών καί σφαγίων. Εις
τήν ζωηρότητα τής άγοράς συνετέλεσαν άποκλειστικώς αί έν δψει έορταί τών Χριστουγέννων καί τοΰ
Νέου Έτους, κατά τάς όποιας, ώς
γνωστόν, τονώνεται ή άγοραστική Iκανότης του κοινοΰ. 'Από δλας τάς
έπαρχίας έκλείσθησαν εις Πειραιά
σημαντικοί ποσότητες παντοίων τρο
φίμων καί υπολογίζεται, δτι ύπέρ ε
ξακόσια φορτηγά αύτοκίνητα έκινήθησαν πλήρη έμπορευμάτων πρός τά
διάφορα έπαρχιακά κέντρα.
"Ενας άλλος παράγων πού έφείλκυσε τό ένδιαφέρον τής έμποραγοράς καί άμείωτον κρατεί τήν προσο
χήν τών εισαγωγέων, Εγκειται εις
τήν κυβερνητικήν άπόφασιν περί βαθ
μιαίας άρσεως τοΰ κρατικού παρεμ
βατισμού εις τό εισαγωγικόν έμπόριον καί παροχής—κατά προοδευτικήν
κλίμακα —μιας Ελευθερίας εις τάς ι
διωτικός εισαγωγής. Ή κυβερνητική
αϋτη άπόφασις παρέσχε λαβήν εις
διαφόρους άνταλλαγάς γνωμών καί
«ζυμώσεις» μεταξύ τών Εμπορικών
κύκλων διά τήν καλυτέραν έξυπηρέτησιν τών άναγκών τής καταναλώσεως, δΓ όσα είδη άφεθοΰν Ελεύθερα.
Ψιθυρίζονται διάφοροι συνδυασμοί
μεταξύ τών εισαγωγέων, χωρίς δμως
νά ύπάρχουν είσέτι ούτε συγκεκριμμέναι άποφάσεις, άλλ' ούτε καί καν
σταθεροί ροπαί πρός σαφείς κατευ
θύνσεις.
Παραλλήλως κίνησις παρετηρείτο πρός διάλυσιν ώρισμένων άναγκαστικών κοινοπραξιών, χωρίς δμως
καί έπι τοΰ Επιπέδου τούτου νά
προσλάβουν αί καταβαλλόμενοι ένέργειαι συγκεκριμμένην μορφήν. Έξαίρεσιν άποτελεϊ ή κοινοπραξία
τών ύγρών καυσίμων, διά τήν όποίαν έτονίζετο δτι δέν πρόκειται νά άνανεωθή διά τό Ετος 1950, καθόσον
αί διάφοροι έταιρείαι προκρίνουν
τήν Επάνοδον τής Εργασίας των εις
τά Ελεύθερα συστήματα. Ύπεστηρίζετο μάλιστα, δτι κατάργησις τής
κοινοπραξίας καί φυσικά διακοπή
τής κρατικής παρεμβάσεως εις τά ΰγρά καύσιμα, θά άπέβαινε λίαν Επω
φελής διά τήν κατανάλωσιν, διότι αί
τιμαί θά έρρυθμίζοντο έν συναγωνι
σμό) καί Επί βάσει τοΰ φυσικοΰ νό
μου τής προσφοράς καί ζητήσεως.
Άναλυτικώτερον, κατ’ είδη φορ
τίων, έσημείωσεν ή Πειραϊκή έμπο
ραγορά τήν κατωτέρω εικόνα κατά
τό διαρρεΰσαν Ιΰθήμερον:
ΖΑΧΑΡΙΣ: Ή έκψόρτωσις τών
δύο ζαχαροφορτίων, άτινα έκομίσθησαν, ώς γνωστόν, μέ τά άγγλικά
φορτηγά «Βέΰμπανκ» καί «Έμπάϊρ
Μάρσαλ» έπερατώθη καί δλαι αί έπαρχίαι — μή έξαιρουμένης καί τής
Δωδεκανήσου — έφωδιάσθησαν μέ
Επαρκείς ποσότητας. Ή χονδρική
καί ή λιανική πώλησις διεξάγεται ή
δη είς τάς κανόνισθείσας τιμάς, ή
δέ ζωηρά άπό μέρους τής καταναλώσεως ζήτησις συνεχίζεται — λόγω
τών Εορτών—παρά τήν μεσολάβησιν
τών διανομών, αΐτινες άναλογοΰν έν
συνόλω πρός 1 1)2 όκάνκατά δελτίον.
Νέα δημοπρασία διά τήν άγοράν 10.
000 Εως 16.000 τόννων ζαχάρεων δέν
προεκηρύχθη είσέτι, θεωρείται δμως
βέβαιον, δτι θά λάβη χώραν Εντός
τοΰ προσεχούς Ίανόυαρίου, οδτως
ώστε αί παραγγελθησόμεναι ποσό
τητες νά κομισθοΰν τάς πρώτας Ε
βδομάδας τής άνοίξεως καί πρό τών
Εορτών τοΰ Πάσχα.
ΚΑΦΦΕΣ: Καί είς τό είδος τοΰτο έξησφαλίσθη ή Επάρκεια τής ά
γοράς. Αί πρώτοι άνάγκαι έκαλύφθησαν άπό τοΰ προηγουμένου 15θημέρου, δτε κατέπλευσεν είς Πειραιά
Εκ Ρίου Ίανείρου
τό Σουηδικόν
«Μπόρελαντ» μέ 860 τ. καφφέδων
Βραζιλίας. Έν τω μεταξύ τήν 12ην
Δεκεμβρίου κατέπλευσεν είς Πειραιά
καί τό Ετερον άναμενόμενον Σουη
δικόν «Κάρλ Γκόρδον» μέ 880 τ.
καφφέδων Βραζιλίας. Μετά τήν κοστολόγησιν τοΰ πρώτου φορτίου έγένοντο ίκαναί άποστολαί εις τάς Ε
παρχίας καί Εκ τών πρώτων είς τά
Δωδεκάνησα, ένθα ή Ελλειψις τοΰ
καφφέ ήτο πλήρης. Έν τώ μεταξύ
ήρχισεν ή προεργασία διά νέας πα
ραγγελίας 3000 τόννων καφφέ, πρός
κάλυψιν τών άναγκών τοΰ β’ Εξαμή
νου τοΰ 1950. Εντός τοΰ μηνός προ
κηρύσσεται διαγωνισμός διά τήν προ
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μήθειαν 500 τ. βραζιλιανών καφφέ τής καταναλώσεως μέχρι τοΰ Εαρος. έσημείωσαν έλαφράν ΰψωσιν. Άμυγδων, Εντός δέ τοΰ Ίανουαρίου θά Ή άπόφασις τοΰ ύπουργείου ’Εφοδι δαλόψυχα 24.400 δρχ., φυστικόψυχα κρατικούς σιδηροδρόμους. Τό έν λό
λάβη χώραν καί νέος διαγωνισμός ασμού, γνωσθείσα μόλις τήν 14ην Δε 11.600 δρχ., άμύγδαλα Χίου (άφρά- γω σκάφος είναι τό πρώην Σουηδι
διά 1000 τόννους. Έκλείσθησαν άφ' κεμβρίου, διά παραγγελίαν ρεγγών τα) 10.200 δρχ., σκληρά 4.600 δρχ., κόν «Λεονάρτια» δπερ ήγοράσθη ά
Ετέρου άπό τήν άρμοδίαν «Ένωσιν Εκακίζετο άπό τούς Εμπορικούς κύ φουντούκια θεσσαλικά 8.600 δρχ., πό Τούρκους Εφοπλιστής καί παραΕισαγωγέων» κατόπιν μειοδοτικής κλους τοΰ Πειραιώς, διότι, λαμβανο- καρύδια 8.000 - 9400 άναλόγως προ- ληφθέν είς τήν Στοκχόλμην ύψωσε
δημοπρασίας 550 τ. καφφέδων προ- μένων ύπ’ δψει τών συνθηκών μετα- ελεύσεως καί ποιότητος, κάστανα τήν τουρκικήν σημαία μετονομασθέν
ελεύσεως 'Αφρικής. ΟΙ 250 τόννοι ί φοράς, είναι προωρισμένη νά κομι- 4.600 δρχ. καί σύκα μεταξύ 3.000 - «Σούμπασι».
Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ: Ή άνασκόπηέκλείσθησαν άπό τήν Άνατ. ’Αφρι 1 σθή ή γενησομένη παραγγελία τόν 4.000 δρχ.,άναλόγως ποιότητος, προκήν πρός 345]- τά 50 κιλά καί οί 6- ' Μάρτιον ή τόν ’Απρίλιον. Τότε δμως, ελεύσεως καί συσκευασίας. Τά μπα ι σις τής παγκοσμίου ναυλαγοράς πα
πόλοιποι 350 τόννοι άπό τήν πορτο μειώνεται φυσικώς ή ζήτησις ρεγγών, χαρικά μέ συνήθη ζήτησιν είς τάς ρουσιάζει βελτιωμένην εικόνα. Έξ
γαλλικήν άποικίαν "Αγκόλα πρός διότι δέν διαθέτομεν ικανά μέσα συν- αύτάς τιμάς, πλήν τοΰ μαύρου πε- δλων τών παγκοσμίων κέντρων φορδολλάρια 53 τά 50 κιλά καί ύπό τηρήσεως, ή παραγγελία θά χρησι- πέρεως, δπερ ύπετιμήθη είς τάς 182. τώσεων κυκλοφορούν διαταγαί δι’ δ
τούς συνήθεις δρους μεταφοράς τσιφ μεύση—κατά προσφυά χαρακτηρισ 000 δρχ., λόγω φθασιμάτων Ικανής λων τών είδών τά φορτία, αί τιμαί
Πειραιά.
μόν άρμοδίου Εμπόρου—ώς... τροφή ποσότητος. Περί τυροΰ δέν ύπάρχει δμως τών ναύλων διατηρούνται είσΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: "Εντονος είναι τών καρχαριών τοΰ Σαρωνικοΰ. ΔΓ προοπτική εισαγωγής άπό τήν ’Αμε έτι είς χαλαρά Επίπεδα, διότι πληή ζήτησις δι’ δλα σχεδόν τά είδη εισαγωγήν σαρδελλών δέν γίνεται ρικήν. Αί πρό καιρού κομισθεϊσαι μι θωρικώς προσφέρονται έκασταχοΰ
τών δημητριακών, ιδία δέ διά τά ά σκέψις, διότι Εχομεν ύπερεπάρκειαν κροί ποσότητες τυροΰ "Ολλανδίας τά κενά καί άναύλωτα πλοία. Ό συν
αγωνισμός περί τήν έξασφάλισιν μι
λευρα άπό σίτον άρίστης ποιότητος. άπό τήν Εγχώριον παραγωγήν.
I καί Δανίας έξηντλήθησαν, Ενώ ήδη
Αί τιμαί διά τά άλευρα δέν έσημείΟΡΥΖΑ: Τό είδος τοΰτο δένένε- 1 ήρχισαν χορηγούμενοι άδειαι είσα ας φορτώσεως Εμποδίζει τήν πληρω
ωσαν διακυμάνσεις, διότι τηρούνται φάνισεν έν τη άγορά τήν άναμενο- ι γωγής ιταλικής γραβιέρρας. Έζητήθη μήν ύψηλοτέρων ναύλων.
Διά φορτώσεις πρός τήν Ελλάδα
αύστηρώς αί άγορανομικαί τιμαί, ή μένην ζωηροτέραν κίνησιν, ένω καί ή άδεια εισαγωγής τουρκικού καστοι 3180 δρχ. διά τά άλευρα ζαχα αί τιμαί όπεχώρησαν Ελαφρώς κατό σεριού, άλλά δέν έχορηγήθη είσέτι. κρατούν ήδη αί κατωτέρω τιμαί ναύ
ροπλαστικής καί 3010 δρχ. διά τά πιν τής άναγγελίας διανομών άπό τό : Έν τω μεταξύ άλίγας ήμέρας πρό λων : Έκ Ρόττερνταμ (γαιάνθρακας)
άλευρα άρτοποιΐας. Ό μαλακός σί Κράτος. Κυρίως όπεχώρησαν αί τι- I τών Χριστουγέννων καταπλέει είς διά Πειραιά σελλ. 23)6 (μεγάλα σκά
τος έσημείωσε ρεκόρ ζητήσεως, ή μαί τής Εγχωρίου όρύζης (δευτέρας ] Πειραιά τό Σουηδικόν «Σκόγκαλαντ» φη). Έξ Άμβέρσης (γαιάνθρακας) διά
δέ τιμή Εφθασεν είς Πειραιά τάς ποιότητος), καί Εφθασαν είς τάς 8. μέ 150 τ. τυροΰ Σουηδίας καί Φιν- Χαλκίδα 28]- (μικρόν σκάφος). Έκ
2290 δρχ. καί είς τήν Μακεδονικήν 800 δρχ., ένω τής α' ποιότητος διετη- ! λανδίας. Διά τά Ελληνικά Ελαιόλαδα Γάνδης (λιπάσματα) διά δύο λιμένας
πρωτεύουσαν τάς 2080 δρχ., μέ τά- ρήθησαν γύρω τών 9.400 δραχμών. ; έπληρώνοντο δρχ. 9.200 Εως 9.800 διά "Ελλάδος 29]- καί έκ Χιλής (νιτράτα)
σιν περαιτέρω αύξήσεως, Ενώ ό ’Επηρέασαν Επίσης τήν άγοράν καί τά μέ άσήμαντον όξύτητα Ελαια Κρή δι’ Ενα Ελληνικόν λιμένα δολλ. 8.50
σκληρός σίτος διετηρήθη είς τάς τά άθρόα φθασίματα «δεμάτων» μέ της, Ζακύνθου, Έρμιόνης καί Κερ- κατά τόννον.
δρχ. 2130 είς Πειραιά καί 2040 δρχ. δρυζαν Εξαιρετικής ποιότητος, στελ- , κύρας. Τιμαί Εξωτερικού άνεφέροντο
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ: ’Α
είς τήν θεσ)νίκην, μέ μικρόν τήν ζή- λομένην άπό τούς έν "Αμερική όμο- 1350 δολλ. κατά τόννον δΓ έλευθέρας ναμένονται μέχρι τής 15ης Ίανουα
τησιν. Ό άραβόσιτος (ψιλός καί γενεϊς μας είς συγγενείς των ύπό ; φορτώσεως καί δολλ. 385 μέσω κλή- ρίου τά κάτωθι φορτηγά :
χοδρός), ή βρώμη, ή κριθή καί τά μορφήν δώρου. Ή δρυζα αΰτη ήγο- I ριγκ.
«Στούαρτ Πρίνς»
άγγλικόν έκ
πίτυρα μέ συνήθη ζήτησιν καί είς τι ράζετο πρός 13.800 Εως 14,000 δρχ., ! ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ : ’Ενδιαφέρον ίδιαί- Μάντζεστερ (γενικά είδη) είς Πει
μάς άμεταβλήτους. Έπληρώνοντο προκειμένου περί πακεταρισμένης καί ! τερον εΐχον τά ύγρά καύσιμα. ραιά. «Όστάνδη» βελγικόν, είς Πει
1546 δρχ. διά τόν χονδρόν άραβόσι- πρός 12.400 - 12.600 δρχ. προκειμένου Μετά μίαν στενότητα προκύψασα ραιά έξ Άμβέρσης (γενικά είδη).
τον καί 1562 δρχ. διά τόν ψιλόν, μέ περί όρύζης χΰμαείς σάκκους.’Απότήν | πρό 15θημέρου συνεπεία Ελλείψεως «Μπάντρια» άγγλικόν έκ Λίβερπουλ
πτώσιν Εναντι τοΰ προηγουμένου Νέαν Ύόρκην έκομίσθη καί ή κρατι ■ Επαρκών ποσοτήτων βενζίνης, έπα- είς Πειραιά (γενικά είδη). «Μίνα
15θημέρου. Κριθή 1210 δρχ. καί βρώ κή παραγγελία όρύζης μέ τό φορ- ' νήλθομεν καί πάλιν είς τήν έπάρκει- Καμπάνη» έκ Ρόττερνταμ (μέ γαι
μη 1840 δρχ.
τηγόν «Έλλενικ Σκάϋ», άλλά τά Επ’ ! αν μέ τόν κατάπλουν τριών φορτί- άνθρακας). «Σαντικλάρ» τουρκικόν
ΒΑΚΑΛΑΟΣ: Έκλείσθησαν νέαι αότής άποτελέσματα τής διαταχθεί- ι ων μέ 25.000 τ. διαφόρων πετρελαι- είς Πειραιά έκ Ρόττερνταμ (μέ γαι
άγοραί 3.500 τ. βακαλάου, 5ο)ο πλέ σης πραγματογνωμοσύνης δέν έγνώ- ■ οειδών. "Ηδη άναμένεται Εξ Άμερι- άνθρακας). «Σούμπασι» τουρκικόν
ον ή ελαττον, μέ προέλευσιν Φερόων σθησαν είσέτι.
I κής (Κιουρασώ) τό άγγλικόν δεξα- είς Χαλκίδα έξ Άμβέρσης (μέ γαιάν
νήσων καί Γροιλανδίας είς τά δολλ.
ΟΣΠΡΙΑ: Οί παραγγελθέντες : μενόπλοιον «Μάρουφσσα» μέ 10.800 θρακας). «Μάρπησσα» άγγλ. Εκ Κιου238 Εως 245 τσιφ Πειραιά, άναλόγως πρό καιρού είς Τουρκίαν 4280 τ. φα I τ. καυσίμων, καθώς καί δύο άλλα ρασώ (μέ πετρέλαια). «Σέλμα» ίσλαν.
λιμένων φορτώσεως καί μέ συνήθη σολιών καί 315 τ. φακής έκομίσθη- I σκάφη άπό τόν Περσικόν Κόλπον, είς Πάτρας έκ Γροιλανδίας (μέ βαόψιόν διά τήν είς Πάτρας παράδο- σαν καί έδόθησαν ήδη έλευθέρως είς j "Όσον άφορά τούς γαιάνθρακας, καλάον). «Άντα Γκορδόν» σουηδ.
σιν. Έν τω μεταξύ αί κομισθεϊσαι τήν κατανάλωσιν, άφοϋ προηγουμέ I συνεχίζεται ό άπό μακροΰ χρόνου έξ Αργεντινής (μέ κατεψυγμένα).
ποσότητες έκοστολογήθησαν καί ήρ- νως έκοστολογήθησαν (τιμαί εισα γνώριμος ρυθμός τών φθασιμάτων «Νυχάουγκ» νορβ. είς Πειραιά έκ Νέ
χισαν διδόμεναι είς τήν κατανάλωσιν. γωγής) πρός 3492 δρχ. τά φασόλια 25.000 τ. γαιανθράκων μηνιαίως. Τό ας Ύόρκης (μέ γενικά). «Λύρια» άγ
Πρόκειται περί βακαλάου νέας Εσο καί 3887 ή φακή. Αί τιμαί λιανικής ποσόν αύτό συνεπληρώθη διά τόν γλικόν, έκ Περσικού Κόλπου (μέ πε
δείας καί άρίστης ποιότητος, δΓ δ πωλήσεως τών Εν λόγω ειδών είναι Δεκέμβριον μέ τόν κατάπλουν είς τρέλαια). «Λόγκβιου Βίκτορυ» άμερ.
καί ή ζήτησις του είναι ικανοποιητι ύψηλότεραι τής τών άντιστοίχων : Πειραιά τών φορτηγών «Σαντορίνη» έξ Άγ. Φραγκίσκου (μέ γενικά). «Γε
κή. Ή προαναφερθείσα δημοπρασία όσπρίων Εγχωρίου παραγωγής καί 1 καί «Μιχ. Έμπειρίκος* μέ 18000 τ. ώργιος Οΰχλερ» άμερ. Εκ Ν. Ύόρ
έτονίζετο, δτι δέν άποκλείεται νά εί φόβοι Εκφράζονται περί ζημιών. Ή καί τοΰ Παναμαϊκού «Άρίων» είς κης (μέ γενικά). «Έμπάϊρ Στέϊτ» ά
ναι ή τελευταία, διότι κατά πάσαν αίτησις πριμοδοτήσεως τών κομισθει- Βόλον μέ 7.000 τ. Διά τόν Ιανουάρι μερ. έκ Φιλαδέλφειας (μέ γενικά).
πιθανότητα αί είσαγωγαί βακαλάου σών ποσοτήτων άπερρίφθη, άν δμως ον άναμένονται τό τουρκικόν φορτη- «"Ελληνική Ακτή» Εκ Νέας "Υόρκης
καί άλιπάστων θά άφεθοΰν Ελεύθε μέ τήν πραγματικήν Επέλευσιν τοΰ γόν «Σαντικλάρ» Εκ Ρόττερνταμ μέ (μέ γενικά). «Έξέλλερ» άμερ. Εκ Βαλ
ροι.
χειμώνας δέν άπορροφηθοΰν εύχε- 6500 τ. καί τό Ελληνικόν «Μίνα Λ. τιμόρης (μέ γενικά). «Πρέστον» άγ
ΑΛΙΠΑΣΤΑ : Τόσον διά ρέγγας δ- ρώς ίκαναί ποσότητες, τότε ή αΐτη- Καμπάνη» μέ 8000 τ. Διαταγαί υ γλικόν έκ Σουανζύ (μέ γενικά). «Μπέσον καί διά σαρδέλλας δέν έδείκνυτο σις περί πριμοδοτήσεως θά έπα- πάρχουν διά τήν ναύλωσιν δύο είσέ κυ» σουηδ. είς Πάτρας Εξ Αμβούρ
προθυμία διά νέας παραγγελίας είς ναληψθή πρός κάλυψιν άναποφεύ- τι σκαφών. Έν τώ μεταξύ έκλείσθη γου (μέ γενικά). «Σισίλιαν» άγγλ. έκ
τό Εξωτερικόν. Ρέγγες ’Αγγλικής προ- κτων ζημιών.
είς τά 28— σελλήνια καί Εν μικρόν
ελεύσεως κομίζονται είς Πειραιά είς
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ: Διά τούς ξηρούς τουρκικόν πλοϊον διά τήν μεταφοράν Μπέλφαστ (μέ γενικά) καί «Τίλια
Επαρκείς ποσότητας καί μέ προο καρπούς σημειοϋται, λόγω τών Εορ 2000 τ. γαιανθράκων άπό τήν ’Αμ Γκόρδον» σουηδ. είς Πάτρας έκ Κάλ
πτικήν δτι καλύπτονται αί άνάγκαι τών, ζωηροτάτη ζήτησις, αί δέ τιμαί βέρσαν είς τήν Χαλκίδα διά τούς μα ρ (μέ ξυλείαν).
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΑΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8.1949) Δρχ. 1.323.370.350.582
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ,(Τηλέφ.*30.011)
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ΤΡΑΠEZITIKM I Τελευταία! Είδήσει
Η ΕΚΔΟΣΙΣ
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ΑΔΕΙΩ

Άθηναι - 16-31 Δεκεμβρίου 1949

WiVWViVAW.VAVAWAV.VAW.WWW. SW/ASV. AWV.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ)
ΑΝΤΑΛΑΑΓΑΙ
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ΚΑΠΝΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΦΙΣ

Η Γ.Σ.Ε.Ε. ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Υπό τοΰ "Υπουργού Έ8
Οικονομίας ύπεγράφη άπόφαο
'Yite τού Συμβουλίου Έξωτερι
"Ο άπεργιακός αγών τών έργαζο τοΰ άπεργιακοΰ άγώνος τών έργα- ι μένου είς Παρισίους γενικού Γραμ· τής οποίας έξουσιοδοτεΐται ή
χοϋ Εμπορίου, κατόπιν είαηγήσεως μένων, μετά τό πέρας της πρώτης ζομένων, κατά τήν όποιαν, συμφώ- ; ματέως τής ΓΣΕΕ κ. Φ. Μακρή.
πεζά τής 'Ελλάδος όπως έκδίι
Παραλλήλως κατά τάς ήμέρας δείας εξαγωγής ελαιόλαδου.
τοϋ Υπουργού Εθνική; Οικονομί φάσεως αύτοΰ, κατά τόν όποιον κύ νως πρός άνακοίνωσιν ταύτης, θά
ταύτας
ένεφανίσθη
έντονος
κίνησις
ας, άπεψαοίοθη όπως έπιτραπή ή ριον θέμα ήτο ή αυξησις τών μισθών εΐνε έντονώτερος τής πρώτης φάσεως
Παραλλήλως συνεβτήθη έι
διενέργεια ιδιωτικών ανταλλαγών καί ήμερομισθίων κατά 40 ο)ο, έμ- καί θά θέση είς πρώτην γραμμήν διαμαρτυριών άπό μέρους διαφόρων πή έξ αντιπροσώπων τών ίιποι
μετά της 'Ολλανδίας καί Αυστρίας. φανίζει κατά τάς ήμέρας αύτάς πλήν τοϋ συνθήματος τών αόξήσεων έργατικών καί υπαλληλικών κλάδων, ων Εθνικής Οίκονομίας, Οί
Διά τής ώς άνω άποφάσεως προ- ποιαν *πνα ύφεσιν. "Η ύφεσις όμως καί τό ζήτημα τής άντιμετωπίσεως έξ αίτιας τής καθορισθείσης βάσεως μικών, Γεωργίας, Εφοδιασμοί
βλέπεται ή εξαγωγή είς Ολλανδίαν αύτη, άπότοκος κυρίως τών εορτών, τής δημιουργουμένης καταστάσεως χορηγήσεώς τού έπιδόματος τών Συντονισμού, τής Τραπέζης
καπνού καί σταφίδος καί είς Αυ | τάς όποιας διερχόμεθα καί κατά τάς είς βάρος τής έργατοϋπαλληλικής εορτών, διά πολλούς τών όποιων j 'EXXafie; ώς καί εκπροσώπων
στρίαν καπνού, έναντι εισαγωγής ’ όποιας κύριον επικρατούν στοιχεΐον τάξεως έκ τής έπαναφοράς είς τήν τούτο χορηγείται όχι βάσει τών ση-1
, . ; Συνδέσμου Έξαγωγέων καί
έκ τών έν λόγω χωρών ειδών απο είς τάς άμέσους διεκδικήσεις τών έπιφάνειαν τού νομοσχεδίου περί ορ μερινών άποδοχών των, άλλά επι ι Κοινοπραξίας τών Γεωργικών
λύτως χρησίμων ήτοι βασικών καί εργαζομένων είναι ή χορήγησις τοΰ γάνου ρυθμίσεως τών συλλογικών βάσεως μειωμένης. Έντονωτέραν κί- εταιρισμών, έργον τής όποιο
ειδών άνασυγκροτήσεως, άπαγο 13ου μισθού ή τού δώρου τών εορ συμβάσεων καί διαφορών. Τό νομο νησιν διαμαρτυριών ένεψάνισαν έπί είναι ή παρακολουθηοις τών ι
τούτο, κατά τάς ύποστηρι-; τοΰ ζητήματος αυτού αί δημοσιοϋ- εξωτερικόν διαμορφουμενων τ
ρευσμένης τής είσαγωγής ειδών τών, δέν σημαίνει έγκατάλειψιν τοΰ σχέδιον
τής τής ξητήσεως τσΰ προϊοντος ι
άρξαμένου άγώνος. Άντιθέτως δλαι ζομένας ύπό τής ΓΣΕΕ άπόψεις, ά-1 παλληλικαί οργανώσεις διά
πολυτελείας.
αί συσσωρευόμεναι κατά τό διάστη ποτελεϊ νομοσχέδιον δεσμεύσεως ' Α.Δ,Ε.Δ.Υ. καί ή "Ομοσπονδία Προ εξωτερικόν καί έν γένει ή γ»
Ή εξαγωγή τόσον τοΰ καπνού μα τούτο προϋποθέσεις, μεταξύ τών τών έργαζομένων καί καταργήσεως | σωπικοΰ ’Οργανισμών Δημοσίου Δι-1 βότησις
έπί παντός "ζητήματος
όοον καί τής σταφίδος, δύναται νά όποιων καί ή πραγματοποίησις δια κεκτημένων δικαιωμάτων, πρωταρχι-j καίου, είς τούς όποιους τό έπίδομα
ρώντος
τήν
εξαγωγήν τού έλα
yivg άνευ περιορισμού είς ποσό φόρων αυξήσεων έπί τών τιμών ειδών κώς δέ τού δικαιώματος τής άπερ-1 τών εορτών δέν περιλαμβάνει καί
δου.
τητα, ύπο τήν α’ίρεσιν ότι έκαστη πρώτης άνάγκης, δπως συνέβη μέ γίας. Ώς τοιοΰτον δέ άντεργατικόν , τήν τελευταίως χορηγηθεΐσαν αύξηεξαγωγή θά ύπόκειται είς προηγου- τήν τιμήν τών σιγαρέττων, δεικνύουν νομοσχέδιον πρόκειται νά καταγ-1 σιν τοϋ 30ο)ο. Οί σιδηροδρομικοί
μένην έγκρισιν τοΰ Υπουργείου δτι τό ζήτημα τών αυξήσεων τών γελθή υπό τής ΓΣΕΕ είς τήν συγ- I μάλιστα τοΰ δικτύου τών Σ.Ε.Κ. τήν
έργατοϋπαλληλικών άποδοχών θά κροτηθεΐσαν νέαν συνδικαλιστικήν διαμαρτυρίαν των ώθησαν μέχρι
Εθνικής Οικονομίας.
τεθή εύθύς αμέσως μετά τάς έορτάς Διεθνή, ήδη δέ έγένετο σχετική τη πραγματοποιήσεως 24ώρου άπερΑί διενεργηθησόμεναι άνταλλα καί πάλιν έπί τάπητας καί μάλιστα λεγραφική ένημέρωσις τοΰ εΰρισκο- γίας.
"Υπό τού "Υπουργού Εθνική
j
γαί θά ύπόκεινται είς έλεγχον είς μέ όξυτέραν μορφήν. At αύταί έπί: κονομίας κ. Μαύρου ύπεγράφη
! φασις διά τής όποιας παρατε
τρόπον ώστε τό δολλάριον νά άπο· σης αυξήσεις τών τιμών ειδών πρώ
της άνάγκης, άποδεικνύουν καί τήν
j ή ισχύς τής ληξάσης ύπ’ άριθ. 1
τιμάται είς 15.000 δραχμάς καί ή ορθότητα τών άπόψεων τής Γενικής
προγενεστέρας άποφάσεως δι<
στερλίνα είς 42.000, ήτοι είς τήν Συνομοσπονδίας Εργατών, δτι άφ’
μή άνοιγείσας πιστώσεις μέχρ
ενός
μέν
αί
αύξήσεις
τών
μισθών
καί
άνεγνωρισμένην ισοτιμίαν τής δρα
25ης Νοεμβρίου πρός άπόκτησι
ήμερομισθίων τών έργατοϋπαλλήσαγωγικοϋ δικαιώματος έξ ίδιω
χμής.
λων είναι έπιτακτικώς άναγκαΐαι,
άνταλλαγών ώς ώρίζετο διά τ
άφ’ ετέρου δέ δτι αί αύξήσεις αδται
λόγω άποφάσεως.
δέν πρόκειται νά είναι συνέπεια τών
"Η δοθεΐσα παράτασις λήγί
ΔΓ άποφάσεως τού "Υπουργείου , παιτεΐται άδεια τού "Υπουργείου Έαόξήσεων τών έργατοϋπαλληλικών Έθνικής Οίκονομίας καθορίζονται | θνίκης Οίκονομίας.
31ην Δεκεμβρίου διά προεισαγ
άποδοχών, άφοϋ προηγούνται τού αί λεπτομέρειαι τής έλευθέρας έξαΔΓ άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ειδών καί τήν 31ην Ίανουαρίοι
των καί δημιουργούν τήν άνάγκην γωγής έλαίου κατόπιν άδειας τής έξαγωγής (δεσμευμένου καί έλευθέ- τάς άλλας περιπτώσεις.
τής καλύψεως τής προκυπτούσης Τραπέζης τής "Ελλάδος ώς άκολού- ρου έλαίου) αί τιμαί έξαγωγής πρέ
διαφοράς. Κατά τό διάστημα αύτό θως :
πει νά είναι σύμφωνοι πρός τάς διε
ΜΊ Α ΣΥΣΚΕΦΙΣ
τής άπεργιακής άναπαύλας, ή ΔιοίΕίς τό ύπό έξαγωγήν έλαιόλα- θνείς τοιαύτας, ΐνα έκδοθή ή σχετι
κησις τής Γ.Σ.Ε.Ε., έν συνεργασία δον δέν τίθεται ο'όδεις περιορισμός, κή άδεια.
Είς τό Ύπουργεϊον Εφοδιασμού μετά τής Διοικήσεως τού Ε.Κ.Α. καί πλήν τού έλέγχου έπί τής τιμής έξασυνεκροτήθη σύσκεψις ύπό τήν προ τών έκπροσώπων τών έπαρχιακών γωγής.
Είς γενομένην είς τό Ύπουρ
εδρίαν τοΰ κ. Βενιζέλου είς τήν ό έργατικών κέντρων καί ομοσπον
| Εφοδιασμού σύσκεψιν κατά τ
Ή εξαγωγή άφορά τό έλεύθερον
διών,
προετοιμάζει
τήν
νέαν
φάσιν
| ποίαν παρέστησαν καί έκπρότ
ποιαν μετέσχον ό "Υπουργός Εφο
έλαιόλαδον ήτοι τό διατιθέμενον έ| τών έμπορικών όργανώσεων ό
διασμού κ. Άβέρωφ βουλευταί τής WUW.WWWSWWftWJWV.WWWM λευθέρως είς τό έμπόριον καί ούχι
Κατόπιν έγγράφου έντολής τού θυντής τών ’Αγορών Έξωτερικ
Βορείου "Ελλάδος ώς καί άνώτεροι
τό έκ τοΰ παρακρατήματος προερΰπουργοΰ Εφοδιασμού κ. ‘Αβέρωφ, Ριμάκης κατετόπισεν τούς έι
υπάλληλοι τοϋ "Υπουργείου. Κατά
χόμενον (δεσμευμένον).
τήν έν λόγω σύσκεψιν έξητάσθησσν
Διά τήν έξαγωγήν τού δεσμευμέ κατηρτίσθη έπιτροπή πραγματογνω σώπους τού έμπορικοΰ κόσμοι
διάφορα ζητήματα άφορώντα τάς
νου έλαιολάδου ύπό τού κράτους ά- μοσύνης ύπό τού Εμπορικού καί Βι τού τρόπου κατά τόν όποιον "Υπό τής ’Εκτελεστικής ’Επιτρο
ομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς ται αί άγοραί τών διαφόρων
άνάγκας τής Βορείου "Ελλάδος με
VVWWWI.\VWftSWMWWtf.V>WWW·
διά τήν έξέτασιν τών δρων τής συμ- ύπό τοΰ Δημοσίου, προκειμένο
ταξύ τών οποίων καί τό ζήτημα τής πής τοΰ Συμβουλίου Εξωτερικού
βάσεως σχετικώς μέ τήν άγοράν ύπό έξετασθή τό ένδεχόμενον τής
εόρυτέρας
χρησιμοποιήσεως τών ’Εμπορίου έλήφθη άπόφασις διά τής ί
0 ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΤΥΡΟΣ
τού Δημοσίου τού κομισθέντος είς λήψεως τών εισαγωγών τών έ
'Ελληνικών λιγνιτών ύπό τών βιομη όποιας καθορίζεται δπως αί έξαγω- j
Πειραιά φορτίου έκ 3.600 τόννων ό- γω ειδών ύπό τοΰ Ιδιωτικού ι
χανιών είς άντικατάστασιν μέρους γαί έξ "Ελβετίας, αΐτινες δέον νά πλη- |
_________
_
_____
____
"Υπό
τού
"Υπουργείου
Εθνικής
ρίου.
ρΰζης έξ 'Αμερικής.
τών χρησιμοποιούμενων μέχρι τοϋδε ρώνωνται είς Κρατικόν συνάλλαγμα
θά
περιορισθοϋν
είς
πολύ
μικρά
πο:
Οίκονομίας
έδόθη
είς
Τράπεζαν
τής
πετρελαιοειδών άτινα είσάγονται έκ
τοϋ έξωτερικοϋ καί διά τά όποια σά καί δι’ άπολύτως άναγκαΐα είδη "Ελλάδος έντολή δπως άναστείλη τό
διατίθεται Ικανή ποσότης συναλλάγ καί μή δυνάμενα ν’ άγορασθώσιν είς j άνοιγμα πιστώσεων δι εισαγωγήν
άλλην χώραν.
' τυρού έξ ’Ιταλίας.
ματος.
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Η ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

3 Δεκεμβρίου. — Συνεχίζον
ται αί κλαδικοί άπεργίαι.
— Ή Κυβέρνησις μελετά τήν αΰξησιν τών κατωτάτων ήμερομισθίων.
10 Δεκεμβρίου. — ’Αναστέλ
λεται ή άπεργία τών δη μ. ύπαλλήάνωτάτη κλείσιμον 226.500, δι, έκάστην χρυσήν λίραν.
κατωτάτη
Κατά τό 15θήμερον τούτο σπανί- λων.
29.000
30.000
1881 - 1884
28.000
— "Εληξαν αί έργασίαι τής Γεν.
ως
έχρειάσθη ή ρυθμιστική έπέμβασις
26.000
26.000
Μονοπωλίων 25.000
Συνελεύοεως τοΰ Ο. Η. Ε.
τής
Τραπέζης
τής
"Ελλάδος
έν
τή
έ27.000
27.000
Παγίου
25.000
11 Δεκεμβρίο υ.— Είς Καλά
26.000 λευθέρα άγορά τής χρυσής λίρας.
26.000
Λαρίσης
24.000
βρυτα έτελέσθη μνημόσυνον τών σφα110 έκατομμ. 23.000 24.000 24.000 Βιομηχανικά! κλπ. άξίαι.
γιασθέντων.
39.000
40.000
500 έκατομμ. 36.000
— Επισπεύδονται αί βουλευτικοί
Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμέ
42.500
44.000
Προσφυγ.
36.000
νων άξιών τούτων άξιόλογον κίνησιν έκλογαί.
4.250.000
Ύδρεύσ. 3.430000 4.500.000
12 Δεκεμβρίο υ.— Είς Καβά
εΐχον αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς άΠαραγ.1931 32.000 34.000 34.000
λαν συνήλθε τό περιφερειακόν συνέκολούθως:
115.000
Κτημ. 4 3]4ο]ο 60.000 115.000
άνωτάτη κατωτάτη κλείσιμον δριον άνορθώσεως.
Λιπασμ.1931 150.000 260.000 260.000 Ήλεκτρ. Σιδ.100.000 116.000 108.700
13 Δεκεμβρίου.— θά συνεχισθή ή στρατ. βοήθεια πρός τήν "Ελ
253.000
Λιπασμάτων
198.000
256.000
Τραπεζιτικοί άξίαι.
Πυριτιδοπ. 112.000 200.000 180.000 λάδα.
— Συνιστάται έπιτροπή έλέγχου
’Εκ τούτων άπησχόλησαν τούς Χρωματουργ.228.000 300.000 270.000
συναλλασσόμενους αί έξής, διακυ- Εριουργίας 44.500 53.000 53.000 κόστους τής παραγωγής.
Πειρ. - Πατρ. 200.000 205.000 201.000
14 Δεκεμβρίο υ.— "Η Έργαμανθείσαι ώς άκολοϋθως :
127.000 132.000 128.000 ' τική Κυβέρνησις τής Δύστραλίας ήτΕΤΜΑ
κατωτάτη
άνωτάτη κλείσιμον Χρυσαλλίς
85.000 88.000 88.000 τήθη είς τάς έκλογάς.
28.000 31.500 29.000
—Ή Κυβέρνησις τού ’Ισραήλ άΈλλάδ. 1.360.000 1.465.000 1.390.000 ’Άτλας
188.000 209.000 204.000 : γνοεΐ τάς άποφάσεις περί διεθνοποι’Αθηνών
42.500
48.000
46.500 'Ηρακλής
86.000 96.000 91.000 ί ήσεως τής ’Ιερουσαλήμ.
Εθνικής12 790.000 13.650.000 13.490.000 Τιτάν
’Εμπορικής 65.000
68.500
67.700 Τσιμ. Χαλκίδ. 40.500 44.000 43.500
15 Δεκεμβρίου. — Οίκ. κ.
Κτηματ. 325.000 330.000 325.000 Έπιχ. έν Έλλ. 39.000 42.500 40.000 Γκραίηντυ καί Πόρτερ άνεχώρησαν
102.000
102.000
Χαλκού
60.000
Λαϊκής
300.000 320.000 320.000
διά Παρισίους.
Σωληνουργεΐα 98.000 102.000 102.000
ΙδΔεκεμβρ ίου. —Ετοιμάζε
Ή άγορα χρυσής λίρας.
Οίνοπν]ποιΐας 29.500 30.500 30.000
60.000 69.500 68.000 ται τό διάταγμα τής άρσεως τού
Έν τω Χρηματηστιρίω ’Αθηνών Οίνων
49.000 50.000 50.000 στρατ .νόμου,
έγένοντο συναλλαγαί, κατά τό λή-1 ΖΑΛΕ
— "Ο Κοστώφ κατεδικάσθη έν
87.000 I
84.000 88.000
ξαν 15θήμερον(5-18]12[49), μεταξύ κα-1 Φιξ
11.00 12.800 12.800 Βουλγαρία είς θάνατον.
τωτάτης τιμής δραχμών 226.200 καί ’Ηλεκτρικής
17 Δεκεμβρίο υ.— Οί Βασι
άνωτάτης 226.500, μέ κλείσιμον 226. ’Ασπιώτ.'Έλκα 50.000 55.000 55.000
32.000 34.000 32.000 λείς παρέστησαν είς τά έγκαίνια
500, δΓ έκάστηνχρυσήν λίραν ’Αγγλί ΒΙΟ
ας. Έν τή άνεπισήμω άγορα διε- Δ. Υ. Προσ. 175.000 185.000 185.000 τής άποκαταστάσεως τής σιδηρο
κυμάνθη αύτη, κατά τό λήξαν 15) Έθν.’Ασφαλ. 730.000 740.000 740.000 δρομικής γραμμής ^’Αθηνών - Θεσσα
θήμερον, μεταξύ κατωτάτης 226.000 "Ιπποδρομιών 40.000 41.000 41.000 λονίκης.
18 Δεκεμβρίο υ.— Διετυπώθη240.000 250.000 240.000
καί άνωτάτης 226.700, μέ κλείσιμον Λάμψα

ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ
Ή φυσιογνωμία τής χρηματιστη
ριακής άγορας χρεογράφων, καθ' δλον τό λήξαν 15θήμερον (5-18]12]49),
διετηρήθη ή ιδία περίπου, μέ τήν τού
προηγουμένου 15θημέρου τοιαύτην.
Άρκεταί, ούχ ήττον, είναι αί άξίαι,
αΐτινες, έξ ειδικών δΓ έκάστην λό
γων, ύπεχώρησαν, έλαφρώς έως αίσθητώς ένώ άλλαι διετηρήθησαν σταθεραί, είς τά προηγούμενα έπίπεδα
τών τιμών των καί αί ύπόλοιποι, αί
περισσότεραι είς άριθμόν καί έκ τών
μάλλον κερδοσκοπουμένων (ώς ’Ε
θνικής Τραπέζης, Λιπασμάτων, Πυ
ριτιδοποιείου, Χρωματουργείων κλπ).
άνετιμήθησαν είς έπίπεδα, άτινα εί
ναι αί άνώταται τιμαί τοϋ λήγοντας
έτους, ή ακόμη καί άπό τής άπελεοθερώσεως καί έντεΰθεν.
Αί συναφθεΐσαι κατά τό 15θήμερον τούτο τοϊς μετρητοΐς συναλλαγαί
ήσαν κατά πολύ ζωηρότεροι καί είς
δγκον καί είς έκτασιν, συγκρτνόμεναι
πρός έκείνας τού προηγουμένου 15
θημέρου, διεκυμάνθησαν δέ μεταξύ
κατωτάτης καί άνωτάτης τιμής (εις
τάς όποιας, διά τήν άκριβεστέραν
άπεικόνισιν τών κατευθύνσεων τής
άγοράς, συνακολουθεί καί ή τιμή
κλεισίματος τής τελευταίας συνεδριάσεως τού 15θημέρου) καί κατη
γορίας τίτλων ώς έξής:
Εξωτερικά δάνεια. Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν εΤχον τά έξής, διακυμανθέντα ώς άΚολούθως :

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

σαν αί τροποποιήσεις τοΰ νέου
τάγματος.
19 Δεκεμβρίο υ.— Λαμβώ
συνταγματική πρόνοια διά τήν ;
χύρωσιν τών έν Έλλάδι ξένω
φαλαίων.
20 Δεκεμβρίου.— Ύπεγ
τό διάταγμα άρσεως τού στρ. ν
—Έπεβλήθη τό νέον Κάθε
είς τήν Συρίαν.
21 Δεκεμβρίο υ.— "Ο Κ
νήτης τής Κύπρου έχαρακτήρισ
λήξαν τό ζήτημα τού δημοψηφΙ
τος διά τήν Ένωσιν.
2 2 Δεκεμβρίο υ.— Ή Έ
χία Κύπρου προχωρεί είς τό
ψήφισμα.
—Έτερματίσθη ή έπεξεργασίι
νέου Συντάγματος.
23 Δεκεμβρίου. — Τό
Σύνταγμα καί ό έκλογικός νόμα
τετέθησαν είς τήν Βουλήν.

ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔ
Είς γενομένην είς τό Υπουρ
Εφοδιασμού σύσκεψιν τού A
του Συμβουλίου Εφοδιασμού,
τήν προεδρίαν τού κ. Αβέρωφ,
ήν παρέστησαν οί Υπουργοί ΟΙ
μικών. Συντονισμού καί Έθνικί
κονομίας κ. κ. Χέλμης, Στεφαν
λος καί Μαύρος συνεζητήθη τ
τημα τής συμβάσεως τής Κοιν
ξίας πετρελαιοειδών, τής όπο
ισχύς λήγει τήν 31ην τρέχοντο*
άπεφασίσθη δπως παραταθή
δΓ ένα είσέτι μήνα, μετά τήν
τού όποιου τά ύγρά καύσιμα θ
άγονται καί θά μεταφέρωντ
τών Ιδιωτών.

