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Ό πρωθυπουργός κ. I. θεοτόκης
Συνιστά εργασίαν καί πειθαρχίαν
Αί σκέψεις του διά τάς έξαγωγάς των καπνών
:αί διάτπνέκμετολλΕυοιντπςυδροηλεκτρικήςένεργείας
Ό Πρόεδρος της Κυβε,ινήσεως κ. I. Θεοτόκης όμιλών
πρός συντάκτην της «Τοαπεζιτικης» έπί των φλεγόντων προ
βλημάτων ανασυγκροτήσεων έτόνισε τά έξης:
— Θεωρώ καθήκον μου να τονίσω
ι όλοι οί "Ελληνες πρέπει νά ένιήσουν οτι ή παρόντα περίοδος τήν
ιοί αν διερχόμεθα είναι μεταβατική,
ατά τήν διάρκειαν αντής τής μειβατικής περιόδου πρέπει νά
καιβάλωμεν κάθε προσπάθειαν ώστε
εΐμεθα ιδιαζόντως πειθαρχικοί καί
γατικεΐί.
Λέγω τούτο, έξηκολούθησεν ό
κ.
>ωθ υπουργός, διότι άπό τήν πειιρχίαν, τήν εργατικότητα καί
τήν
τόδοσιν ημών έξαρτάται ή εκτασις
ί ή έπιτυχής εφαρμογή άλλά
καί

ή συνέχισις του ποογράμματος
τής'
’Αμερικανικής Βοήθειας πρός
τήν
‘Ελλάδα.
Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΠΝΩΝ
Άναφερόμενος εις το καπνικόν ζή
τημα ό κ. Θεοτόκης, έτόνισε τά έξής:
— ’Αποδίδω εξαιρετικήν σημασί
αν εις τήν συστηματοποίησιν τής ε
ξαγωγής τών έλληνικών καπνών εις
τό εξωτερικόν. Πρείσδοκώ έκ τούτου
μεγάλος ώφελείας διά τήν εθνικήν
μας οικονομίαν, αρκεί δέ νά άναφέρω δτι τακτική εξαγωγή τών έλληνι
κών καπνών έξασφαλίζει διά τήν Ελ
λάδα 60 εκατομμύρια δολλαρίων.
Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πρός τόν κ. Πρωθυπουργόν διετυπώ
θη ερώτημα έν σχέσει πρός τό ζήτη

μα τής μελετωμένης εφαρμογής προ
γράμματος
διά τήν έκμετάλλευσιν'
τής ηλεκτρικής ένεργείας εις τήν χώ
ραν μας.
Ό κ. Θεοτόκης άπήντησεν ως ε
ξής:
— Φρονώ δτι αν, παραλλήλως πρός
τό ζήτημα τών εξαγωγών τών έλλη
νικών προϊόντων έπιταχυνθή ή έφαρμογή τού προγράμματος διά τήν έκ·
μετάλλευσιν τής υδροηλεκτρικής ένεο
γειας θ“ σημειωθούν τόσον ίκανοποι
ητικά αποτελέσματα, ώστε ή Ελλάς
νά παύση νά τείνη έπαίτιδα χεϊρα
καί νά άκολουθή δανειακήν πολιτι
κήν.
Πρός τά ζητήματα ταϋτα, έπέρανεν ό κ. Πρωθυπουργός, στρέφεται άμέριστος ή προσοςή μας.

ο πρόβλημα τών καυσίμων

Η ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΓΝΙΤΟΥ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΝ
Τού συνεργάτου μαςκ.ΙΑΟΥΣΟΠΟΥΑΟΥ
Πλουσιώτερος εις θερμαντικήν άπό
ί ΰπαρξις καυσίμων υλών εις μί- τήν προσοχήν τής έν Έλλάδι ΟργαΣυνεργασίας, δοσιν εΐνε ό λιγνίτης τής περιοχής
χώραν, κατά τήν σημερινήν έπο- νώσεως Όίκονομικής
Θράκης μέ θερμαντικήν ικανότητα 4.
τής διαρκούς έκβιομηχανοποιήσε- καί 6Γ αυτό ή άνάπτυξις τής παρα
700, ακολουθούν δέ κατά σειράν Εύ
γωγής
λιγνίτου
κατέχει
έξέχουσαν
θέ
καΐ τής συνεχούς έπιδιώξεως τής
βοιας μέ 3.350, 'Ανατολικής Μακεδο
ττύξεως τής βιομηχανικής παρα- σιν, εις τό άναληφθέν ύπό τής Ελ
νιας μέ 3.200, Δυτικής Μακεδονίας
ληνικής
Κυβερνήσεως,
τή
βοηθείςι
ής, αποτελεί άναμφισβητήτως 6αμέ 2.000 καί Πτολεμαΐδος μέ 1.900,
του
Σχεδίου
Μάρσσλ,
Πρόγραμμα
Οί
ιν παράγοντα
τής προσπάθειας
θερμίδας άνά χιλιόγραμμον έν φυσική
κονομικής
Άνορθώσεως
τής
Χώρας.
Γης. Αί φυσικοί
βασικοί καυσιΟί έλληνικοί λιγνίται είναι κυρίως καταστάσει. ’Επίσης πλουσίαν θερμι
υλαι εΐνε δύο κυρίως κατηγοριΑί στερεοί καί αί ΰγραί τοιαϋ- τριών τύπων: α) ξυλΐται, 6) κυρίως κήν άπόδοσιν κυμαινομένην μεταξύ 4.
γαιώδεις λιγνίται. 400 καί 3.500 έ'χουν καί οί λιγνίται
Καί εις μέν τάς ύγράς περι- λιγνίται καί γ)
Καί
οί
τρεις
αυτοί
τύποι εΐνε μέτρι τών περιοχών Καλογρέζας — Ν. Η
βάνονται τά πετρέλαια, εις δέ
ας
ποιότητας,
χαρακτηριζομένης
ύπό ρακλείου, Περιστεριού, Αθηνών, Σιαυ
στερεάς καυσίμους οί ορυκτοί
μεγάλου
ποσοστού
τέφρας.
Τά
έν ρού ’Αττικής, Ώρωπού — Μαυροσουρακες, ή γαιάνθρακες, διακρινόμε
Έλλάδι αποθέματα λιγνίτου έκτιμών- βάλας, Ώρωπού — Περιβολιού, Λέ
άναλόγως τής εις άνθρακα περιεσβου καί Χίου.
τότητός των καί συνεπώς καί τής ται εις 4.000.000.000 τόννους, άπό
Λόγ<ρ τοΰ συναγωνισμού τών έξω
τά
όποια
τά
«βεβαιωθέντα
έκμεταλθερμίδας αποδόσεις τής καύσεως
εις άνθρακίτην, λιθάνθρακα, λι λεύσιμα» άνέρχοντσι τούλάχιστον εϊς θεν είσαγομένων διαφόρων καυσίμων
τήν καί τύρφην. *0 λιγνίτης, πτω 100.000.000 τόννους. Ή ποσότης αϋ υλών, ή παραγωγή λιγνίτου έν Ελ
άνθραξ, άποτελεΐ τήν μόνην έν τη εΐνε κατανεμημένη κυρίως εις δια λάδι ουδέποτε ήτο πολύ ανεπτυγμέ
λάδι ευρισχομένην ορυκτήν καύ- φόρους περιοχάς τής ήπειρωτικής Ελ νη διά δέ τήν εισαγωγήν καυσίμων
ον ύλην. Πάντως άποτελεΐ μίαν λάδος, τής Εύβοιας καί τής Π ελοπον διετίθετο πάντοτε σημαντικόν ποσοόλογον πηγήν θερμικής ένεργείας νήσου κατά τάς ένδείξεις τοΰ κατωτέ στόν τού έθνικού εισοδήματος. Κατά
τά διάστημα τής τελευταίας πεντη
ιραιτήτου εις
τήν έπιδιωκομένην ρω πίνακας:
κονταετίας καί κατά περιόδους όφειμηχανικήν άνασυγκρότησιν τής χώ
Δυτική Μακεδονία τόν. 65.000.000 λομένας εις διαφόρους αίτιας, παρε, ή όποια δύναται νά άποβή πλέΆνατολ Μακεδονία » 11.000.000 μποδιζούσας κυρίως τήν έλευθέραν ει
έπωφελής, έάν χρησιμοποιηθή μεΘράκη
»
500.000 σαγωγήν καυσίμων, ή έξορυξις εγχω
σχετικήν κατεργασίαν έμπλουτιρίων λιγνιτών παρουσιάζει σημαντι
Στερεά
Ελλάς
»
9.000.000
,ύ της εις περιεκτικότητα ανθραΕύβοια
»
8.500.000 κήν αύξησιν, ή όποια ό'μως καταπί
Ή σπουδαιότης τής ύπάρξεως
Πελοπόννησος
»
6.000.000 πτει άποτόμως, εύθύς μετά τήν πάπλουσίων κοιτασμάτων λιγνίτου
(Συνέχεια εις τήν 2αν σελίδα)
Σύνολοντόν. 100.000.000
Ελλάδι, έφείλκυσεν άμέσως καί
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ΑΙΓΝΩΜΑΙ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ

ΣΟΥΗΔΟΣ ΦΙΑΕΛΛΗΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ ΜΑΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΧΑΜΗΛΟΥ ΝΑΥΛΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
«Τά προβλήματα τής Εμπορικής
σας Ναυτιλίας είναι πολλά, μεγά
λα καί άλυτα. Τουλάχιστον αυτό
ήκουσα — μοΰ έλεγε ένας Σουη
δός φίλος τής Ελλάδος, ειδικός έ
πί τοΰ θέματος πού γνώρισε κι’
αγάπησε τήν χώρα μας πριν καί
μετά τόν πόλεμο. Πάντως παρατη
ρώ σάν άξιοπερίεργο γεγονός ότι
καμμία μεταπελευθερωτική κυβέρνησις, άπό τις πολλές πού γνώρισε
ή Ελλάς, δέν άντιμετώπισε τό θέ
μα μέ μοναδικό σκοπό τήν άξιοποίησι τοΰ Εμπορικού σας Στό
λου, ώς έθνικής δυνάμεως. Διότι τό
καράβι, είτε ταξιδεύει στά εξω
τερικό, είτε εις τό εσωτερικόν κι
νείται, έξυπηρετεΐ πολλούς σκο
πούς, όλους απαραιτήτους γιά τή
μεγαλόπνοη πολιτική καθαρώς ελ
ληνικής τοπικιστικής ύφής.
» "Ενα εκατομμύριο έπτακόσιες
χιλιάδες έπιβάται
καί 1.400.000
τόννοι
έμπορευμάτων έκινήθησαν
τό 1938 εις τά χωρικά σας ΰδατσ
καί διά τών ελληνικών πλοίων. Δέ
κα χρόνια αργότερα όμως μόνον
ένα εκατομμύριο τόννοι έφορτώθησαν καί 630.000 άτομα έταξίδευσαν. Διαφορά τεραστία δηλαδή,
άφοϋ εϊς τούς αριθμούς αυτούς πε
ριλαμβάνονται καί πολλοί μεταφο
ρά! τοΰ Στρατού. Τέλος, πριν άπό
τόν πόλεμο, ή μέση ήλικία τών
σκαφών σας, μόλις έφθανε τά 35
έτη. Σήμερα, έκτος ολίγων έξαιρέσεων, τά περισσότερα άπό τά νέα
πλοία έχουν κΓ αυτά τά χρονάκια
τους, ώστε άν δέν κάνω λάθος, ή
μέση ήλικία θά ύπερβαίνη καί τά
42 έτη.
·» Τό επιβατηγό καί τό έμπορικό
πλοίο, προρίζονται νά έξσπηρετήσουν τό ελληνικόν κοινόν γενυκώς,
διότι ουδέποτε τά ΰπόλοιπα συγ
κοινωνιακά μέσα (αυτοκίνητο, σι
δηρόδρομος, αεροπλάνο) θά είναι
σε θέσι νά καλύψουν τάς άνάγκας
του στις περισσότερες περιπτώ
σεις. Καί επειδή ή φτώχεια είναι
γεενική ατήν ύπαιθρο ιδίως λφγω
τών συνεχών θυσιών εϊς τόν πόλε
μον, απαραίτητον είναι νά δοθούν
νέοι προσανατολισμοί — μία νέα
πολιτική πού
θά άαβλύνη κάθε
δυσκολία καί όλας τάς αντιξοό
τητας,
»Τό Κράτος, συνέχισε ο ξένος
μας, πρέπει νά διατηρήση χαμηλό
ναυλολόγιο καί νά έξοπλίση αρ
κούντως τούς μικρούς λιμένας. Πρέ
πει ακόμη νά άνατάμη τά ϊσχύοντα
καθεστώτα ώς πρός τούς όρους
έκμεταλλεύσεως τών πλοίων (μισθοτροφοδοσία, σΰνθεσις πληρω
μάτων, καύσιμα καί ορθολογιστική
έρμηνεία τού A. Ν. 1091)38) καί

νά άπαλλάξη τούς έττιβάτας καί
τά εμπορεύματα τής βαρείας μάλ
λον φορολογίας (τέλη, κρατήσεις,
προσαυξήσεις κλπ.), τά όποια
στρέφουν τόν έμπορον πρός τήν
χέρσα ί αν συγκοινωνίαν καί τόν τα
ξιδιώτην πρός τήν έναέριον. (Πρό
ολίγων μηνών ή φορολογία έπί τού
καθαρού ναύλου άνήρχετο διά τόν
λιμένα τοΰ Πειραιώς εις 27 %).
Επί πλέον δέν θά ήτο άσκοπου νά
μελετηθή ή έντατική έκμετάλλευσις
τών μικρών πλοίων, όπως είναι τά
πετρελαιοκίνητα, τά ΕΜ)ΕΣ, τά
Κάργκο ΕΦ) ΕΜ κλπ., διότι τά σκά
φη αυτά, εύκολα προσεγγίζουν καί
ιδίως πλευρίζουν εϊς τούς μικρούς
λιμένας ή καί τούς όρμους ακόμη,
πράγμα πού άπαλλάσσει τό έμπόρευμα άπό διάφορα βάρη, υποχρε
ωτικά στά πλοία μεγάλου εκτοπί
σματος».
Κατά τόν συνομιλητήν μου, τό
όλου πρόβλημα λύεται διά τής
συνεργασίας τών ακτοπλοϊκών επι
χειρήσεων, ύπό τύπον κοινοπραξί
ας, εις τήν όποιαν τό Κράτος θά
παρεμβαίνη ώς ρυθμιστής καί διασφαλιστής τών πραγματικών άναγκών τοΰ κοινοΰ (έ?υπηρέτησις τόν
χειμώνα, τακτικά δρομολό,, α άγό
νων γραμμών, επικοινωνία τών κατά
τόπους λιμένων μεταξύ των κλπ.).
Φυσικά θά πρέπει νά άναθεωρηθοΰν
οί ΐσχύοντες νόμοι καί νά δημιουργηθή μ_ία έυιαία νομοθεσία πρός
τό συμφέρον τοΰ Κράτους, τών εφο
πλιστών καί τού κοινού. Διότι καί
III Κι—■>!« Κι » ι>ι » ,1»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Συνέντευξις μετά τοΰ Πρωθυ
πουργού κ. I. Θεοτόκη. — Ή
παραγωγή τού Ελληνικού λι
γνίτου ύπό τοΰ κ Α. Σαουσοπούλου. — Αί γνώμαι ενός
Σουηδού ύπό τού κ. Λ.Γ.Κ..— ,
Η Εθνική Τράπεζα καί τό
ονειρον τού Βύρωνος ύπό τού
κ. Ν. Σταθάτου. — Συνέντευ
ξις μετά τού κ. Λιβαδά. —
Σημειώματα. — Ή έφετεινή
εσοδεία τού έλα ίου, ύπό τής
δίδος "Ελ. Κατσούλη.— Εκδηλούται ναυτιλιακή δραστηριότης τών Μεσογειακών χω
ρών, ύπό τ:ύ κ. Π. Τζουνάκου. — Οικονομικοί ειδήσεις
εξωτερικού. — Τά κυριώτερα ,
Ανασκόπηέμπορεύμοττα. — Άνασκόπησις πολιτικών
κα οίκονομικών γεγονότων. — Η κίνησις
τής Χρηματαγοράς Αθηνών.—
Τελευταΐσι ειδήσεις
.Μ·

r
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"ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ II
15ΘΗΜΕΡΟΧ ΕΚΔΟΣΙΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος 5ρ. 15.000
>
Έξάμηνος > 30.000
»
’ Ετήσια
» 50.000
Τιμή φύλλου Δρχ. 1000
Τά Εμβάσματα Επ’ δνόματι
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»
Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι
τήν υπογραφήν τοΰ Διαχειρι
στού καί τήν σφραγίδα τής
ιέφημερίδος.
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρσμηταί, όπως γνωστοποιούν
’ς τά γραφεία τής έφημερί
δας πάσαν μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.
Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
'Ακαδημίας 60
Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρ
θρα 6 § 1 τοΰ A.N.1092) 1938
Υπεύθυνος επί τής Ολης:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΙ-ΛΑΣ
Άδύδοο 53—'Τηλ. 72.690
Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
ΜΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Κολοκοτρώνη 116
fan?*'·"- γ..... .........
τά τρία αυτά στοιχεία έχουν ανάγ
κην μιδς όρθοποΐδούσης Εμπορικής
Ναυτιλίας.
Καί ό Σουηδός φίλος μας μέ
ώπεχα-ιρέτισε άφοΟ καί πάλιν Επέμεινεν εις τό νά κρατήσω τήν ανω
νυμίαν του, τονίζοντας ότι : «Σάς
είπα τις γενικές γραμμές ενός θέ
ματος τοΰ όποιου τις λεπτομέρειες
κατέχουν απολύτως οί πολιτικοί
σας, τό άρμόδιον Ύπουργείον καί
οί έφοπλισταί. Προς τί λοιπόν νά
παρέμβω ;»
Λ. Γ. Κ.

Ή Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
καί τό ονειρον τοΰ Λόρδου Βύρωνος
Τού συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΟΑΤΟΥ
Ό Γεώργιος Γκόρντον Βύρων έγεννήθηκε τό 1788. Τό πρώτο τα
ξίδι του οτήν "Ελλάδα έκαμε κα
τά τήν προεπαναστατική
περίοδο
1809 — 1811. Τό δεύτερο κατά τήν
κρίσιμη καμπή τοΰ άγώνος 1823 —
1824. Ή κατάστασις στήν "Ελλάδα
κατά τήν έποχήν αύτή συνοψίζεται
ώς έξης: ’Από στρατιωτικής άπόψεως, οί ‘Έλληνες νικούσαν τούς
Τούρκους. ’Από πολιτικής άπόψεως,
οί “Ελληνες δέν μπορούσαν νά συνεννοηιθοΰν -μεταξύ τους. ’Από εξω
τερικής άπόψεως είχε πιά συσταθή
τό φιλελληνικόν Κομιτάτον τού Λον
δίνου καί ίάπό οικονομικής άπόψε
ως, ή κατάστασις ή το άπελπιστική.
Αποκαλυπτικά γιά τήν τότε οικο
νομική κατάσταση πού κυρίως μας
Ενδιαφέρει ιέδώ είναι όσα γράφει ό
'.καθηγητής τής
Δηιμ. Οικονομίας
Α. Άνίδρεάδης: «Αυτοί οί ίδιώ-ται,
γράφει δ αείμνηστος
Καθηγητής,
ήσαν τοσοΰτσν έξηντλημένοι οίκονομικώς, ώστε δέν εύρίσκετο ό θανείζων τά άπαιτοιύμενα
δέκα οκτώ
τάλληρα διά νά στολή ό Πραΐδης
έιν Κεφαλληνία, όπως προσκάλεση
έπισήμως εις τήν Ελλάδα τόν Βύ
ρωνα.». Καί πάρα κάτω συνεχίζει:
«"Η χρηματική άπορία τής Κσβερ
νήσεως είχεν ιέπιδεινωθή είς τοιοΰτον σημεΐον, ώστε δέν ήδύνατο νά
εύρη τά άναγκαΐα χρήματα δπως
άποστείλη τούς αντιπροσώπους αυ
τής ®ίς Λονδΐνον.
Καί οί τρεις αντιπρόσωποι τής
Ελλάδος, εΐχον μεν Εφοδιασθή δι*
Εθνικών όμολογιών άξίας 100 χι-

Η ΑΪΞΗΣΙΣ Μ ΠΑΡλΓΟΓΗΣ ίΟϊ ΕΑλϋΝΙΚΘΤ il ΓΝΙΤΟΤ
(Συνέχεια έκ της 1ης σελίδος)
ροδον τών ειδικών λόγων που προεκα
λεσαν τούτην.
Οΰτω κατά το 1918
έναντι τής προϋπαρχούσης μέσης έτη
σίας παραγωγής περίπου 15.000 τόν
νων ή παραγωγή έψθασε περίπου 21 5
000 τόννους διά νά καταπέση κατά
τά έπόμενα έτη είς μέσην έτησίαν πα
ραγωγήν 125.000 περίπου τόννων. Έ
πίσης κατά τό 1943 ή παραγωγή έφθασεν εις 370.000 περίπου τόννους
διά νά καταπέση κατά τά έπόμενα έ
τη είς: 190.000 τ. τό 1944, καί 70.
000 τόν. τό 1945. Αί απότομοι αυ
τοί αυξομειώσεις τής παραγωγής τών
ελληνικών λιγνιτωρυχείων άποδεικνύουν δτι ταΰτα έχουν δυναμικότητα ι
κανήν νά άνεδάση τά έπίπεδα παρα
γωγής είς ύψη έξασφαλίζοντα είς τήν
χώραν σημαντικήν ποσότητα τών άναγ
καιουσών είς τανιην καυσίμων υλών,
άρκεΐ ή συνδρομή Τΐ6 Κράτους νά εΐνε
τοιαύτη ώστε παραλλήλως μέ τήν αϋξησιν τής παραγωγής των νά έξασφαλίζεται καί ή χρησιμοποίησίς των.
’Από τού 1945 οτε σημειούται ή
μικροτέρα έξόρυξις
λιγνιτών μετά
τήν άπελευθέρωσιν, ή παραγωγή των,
κατά τά υπάρχοντα στοιχεία σημειώ
νει δαθμιαίαν αύξησιν, ή όποια εφθασε τους 122.500 τον. το 1946 και
132.800 τό 1947. Διά τά έπόμενα έ
τη προεβλέπετο παραγωγή είς τόν
νους: 1948 — 200.000, 1949 —
400.000, 1950 — 1.100.000
καί
1951 — 1.200.000. "Η έπίτευξις τής
σημαντικής αυτής αύξήσεως τής έτησίας παραγωγής τών ελληνικών όρυχείων κατά τήν διάρκειαν τής Άμερι
κανικής Βοήθειας, άπετέλεσε έν τών
κυρίων προβλημάτων μελέτης άπό μέ
ρους τών ειδικών τής έν Ελλάδι Α
ποστολής τής Όργανώσεως Οίκονομι
κής Συνεργασίας (Σχεδίου Μάρσαλ),
οί όποιοι έκκινοΰν άπό την βασικήν

προϋπόΟεσνν δτι έοεν ή ποιότης τών
έξαχθησομένων λιγνιτών εΐνε καλή καί
ή ποσότης έπαρκής, και έάν δύνανται
νά έξασφαλισθοΰν αί προϋποθέσεις έπεξεργασίας τού λιγνίτου, ώστε νά
άποβαίνη
επωφελής ή χρησιμοποίη
σή του εις βιομηχανίας χρησιμοποιούσας γαιάνθρακας, τότε πιστεύεται
γενικώς στι ό λιγνίτης θά άντνκαταστήση σημαντικός ποσότητας είσαγο
μένων καυσίμων, καί βά συντελέση οΰ
τω είς σημαντικήν έξοικονόμησιν διατιθεμένου συναλλάγματος διά τήν έκ
τοΰ έξωτερικοΰ εισαγωγήν αυτών. Τό
διά τών ώς άνω προβλεπόμενον ποσόν
έτησϊας καταναλώσεως λιγνίτου εΐνε
Ισοδύναμον πρός 350.000 τόννους γαι
άνθρακος, ή προπολεμική
εισαγωγή
τού όποιου έφθανε τούς 876.000 τόν.
έτησίως. ’Αλλά διά νά γίνη ευχερής
ή τοιαύτη προβλεπομένη αΰξησις τής
καταναλώσεως τοΰ λιγνίτου άπό τάς
διαφόρους βιομηχανίας θά πρέπει νά
χρησιμοποιηθούν ύπ’ αυτών κατάλλη
λοι συσκευαΐ καύσεως λιγνίτου
είς
φυσικήν κατάστασιν, ή εισαγωγή τών
όποιων υπολογίζεται νά απαίτηση 1.
000.000 δολλάρια. Επίσης είς τάς
προβλέψεις αύξήσεως τής καταναλώσε
ως τού λιγνίτου περιλαμβάνεται καί
ή χρησιμοποίησίς του ύπό τών Σιδη
ροδρόμων. Ή πραγ ματσποίησις
τών
προβλεπομένων ποσοτήτων έτησίως έξαγωγής λιγνιτών, μέχρι τού 1951
καί ή μετέπειτσ δυνατότης διατηρήσεως καί αύξήσεως τής παραγωγής
τών λιγνιτωρυχείων έξαρτάται βασικώς ύπό τού τεχνικού έξοπλισμοΰ αυ
τών, ό όποιος, πλήν τής έπανορθώσεως τών κατά τον πόλεμον καί τήν κα
τοχήν προκληθεισών καταστροφών έ
χει άνάγκην έπεκτάσεως καί συμπληρώσεως τοΰ ήδη ύπάρχοντος και έφοδιασμού των διά διαφόρων μηχανημά
των καί εφοδίων έξορύξεως, ψορτώσε-

λιάδων γροθιών έξαργυρωτέων είς
τάς Ίανίους νήσους, άλλ’ άφικόμενοι Εκεί, ούδένα εόριακον πρόθυμον
έξαργυρωτήν. Έδέησε δέ νά έπέμβη ό Βύρων, παρέχων είς τήν Ελ
ληνικήν Κυβέρνησνν δάνειον 4.000
λιρών, δπως δυνηθώσι νά φθάσωσιν είς τό Λονδϊνον.».
"Η βοήθεια αύτή τοΰ Βύρωνος
πρός τήν "Ελλάδα, είναι γνωστή,
καθώς Επίσης είναι γνωστό καί τό
δάνειον πού κατόρθωσε νά Επιτύχη
τό άγωνιζόμενον ‘Έθνος στο Λονδί
νο μόνο ικάί μόνο μέ τήν προσωπι
κή Επιβολή τοΰ Βύρωνος.
Τόν Βύρωνα όμως απασχολούσε
έξ ίσου μέ τό δάνειον καί ή διαχείρισι τοΰ δανείου. Τί θά γιόντουσαν τά χρήματα τοΰ δανείου αϋτοΰ
όταν έφθαναν σέ ιμιά χώρα πού τήν
πολιτική ασυνταξία της άρχιζε νά
συναγωνίζεται καί ή .στρατιωτική;
’Αλλά ό ποιητής τοΰ Τσάϊλντ Χά'ρολντ είχε κάμει
τήν ικατάλληλη
διάγνωσι. Ό Κ. Μβνδελσον Βαρθόλ
δη. μάς διέσωσε τη σκέψι τοΰ Βύ
ρωνος: «1Η "Ελλάς, ελεγεν ό Βύ
ρων, θέλει εχη ασφαλή νίκην Εχουσα έμπειρόν τινα τραπεζίτην προϊ
στάμενον τών οικονομικών αυτής,
"ικανόν στρατηγόν άρχηγοΰντα τα
κτικού στρατού καί τόν ’Άγγλον
Άστίγξ
. . δυοικοΰντα ώπλυσμένον άτμήρη στολίσκον». Κρίνοντας τή γνω
μη αύτή τοΰ Βύρωνος ό Βαρθολδη
γράφει: «Ούδείς τών ξένων φιλελ
λήνων Εσκέπτετο τοσοΰτον επωφε
λώς, ούτε Ενήργει τοσοΰτον λογικώς
ως, μεταφοράς κ.Χ.π., δι’ ολα δέ αυ
τά, κατά τό σχέδιον άνασυγκροτήσεως προβλέπεται δαπάνη 12,5 έκατομμύρια δολλάρια.
Έφ’ όσον ΰπάρξη άπό μέρους τοΰ
Κράτους ή ένδεδειγμένη συνδρομή, δύ
ναται ή παραγωγή λιγνιτών βαθμιαίως αΰξανομένη
νά εξασφάλιση κατ’
άρχάς μέν σχετικήν Επάρκειαν καυσί
μων διά τήν χώραν, άργότερον δέ,
αυξανόμενη ετι πλέον, νά καλύψη τό
μέγιστον μέρος τών εις καύσιμα άναγκών, καί νά συντελέση ώστε νά
παύση αυτή έξαρτωμένη κυρίως έκ
τών έκ τοΰ έξωτερικοΰ
είσαγομένων
καυσίμων. Μελέται έπί τής ώψελείας
ή οποία θά προκύψη διά τήν ’Εθνικήν
ΟΙκονομίαν τής Ελλάδος έκ τής τοιαύτης αύξήσεως τής λιγνιτοπαραγωγής και Ιδιαίτερα είς τόν τομέα τής
έξοικονομήσεως συναλλάγματος «κατα
λήγουν είς τά ακόλουθα συμπεράσμα
τα μέ βάσιν τά σημερινά δεδομένα :
Μέ λιγνιτοπαραγωγήν ενός εκατομ
μυρίου τόννων, ή οποία αντιστοιχεί
είς 400.000 τόν.. Ισοδυνάμου λιθάν
θρακας θά έξοικονομήται έτησίως πο
σόν 8.000.000 δολλαρίων. Έκ τοΰ
ποσού τούτου μετά τόν έκπεσμόν 1.
000.000 δολλαρίων διά προμήθειαν
διαφόρων σχετικών καί άναγκαίων
διά τήν λιγνιτοπαραγωγήν δαπανών,
απομένει υπόλοιπον έξοικονομουμένου
έτησίως
συναλλάγματος 7.000.000
δολλαρίων, τό όποιον κατά τάς αύτάς πάντοτε προβλέψεις, άπό τοΰ τρί
του έτους τής τοιαύτη ς παραγωγής
παραμένει ώς συναλλαγματικόν κέρ
δος τής χώρας. Τέλος ή άνάπτυξις
τής παραγωγής τών έλληνικών λιγνι
τωρυχείων είς τά ώς άνω προβλεπόμε
να έπίπεδα καί ή διατήρησις τούτης
εις σταθερόν ύψος άποκτφ σημαντικήν
κοινωνικήν σπουδαιότητα, διότι έξασφαλίζει μόνιμον έργασίαν είς σημαν
τικόν αριθμόν έργατών καί συντελεί
είς τήν άντιμετώπισιν καί τοΰ έτέρου
σοβαρού κοινωνικού ζητήματος, τής
άνεργίας.
Α. ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ώς αυτός. "Ηθελε καταστή Σόλων
ή Λυκούργος τής νέας Ελλάδος, εί
πε περί αύτοΰ καί 6 Γ καίτε».
Αλλά ικαί δ Δ. Λ. Ζωγράφος άσχολούμενος μέ τό όνειρο αυτό τοΰ
Βύρωνος γιά τόν Εμπειρο τραπεζί
τη πού τόν ήθελε «έπί κεφαλής
τών οικονομικών καί παραγωγικών
δυνάμεων» τής άγωνιζομένης πατρί
δας, γράφει: «Καί άν ό Βύρων Επάθει διά τόν Ελληνικόν λαόν, κα
τά τά πρώτα Ετη τοΰ ιερού ημών
Άγώνος, τόν τραπεζίτη, άλλη μεγά
λη καί ευκλεής προσω,πικότης τής
Εποχής Εκείνης, ό ’Ιωάννης Καποδίστριας, Επεζήτει μαζί μΕ τόν τρα
πεζίτην καί τίν δημιουργίαν μιας
Τραπέζης. Είναι δέ γνωοτόν ότι ό
ύπέροχος Εκείνος πατριώτης Επέτυ
χε τήν σόστασιν τής Τραπέζης, άλ
λα δέν άνευρε τόν όνειροπολούμενον ικαί ύπό τοΰ Βύρωνος τραπεζί
την». Καί παρακάτω προσθέτει:
«Αντί Επικήδειου» τών άντιλήψε-

ων αυτών τού Βύρωνος καί τοΰ Κο
ποδίστρια:
«Μετά τήν Εξχκφάνισιν
τοΰ Καποδίστρια άπό τής Εθνικής
ζωής τής πατρίδος .μας άνακόπτεαι πλέον πάαΐβ ι*ήσις πρός ίδρυ
αν Τραπέζης καί τά κηρύγματα
τοΰ Βύρωνος ικαί αί προσπάθεια:
τού Κυβερνήτου πρός έξεύρεσιν Εμ
πείρου τινός τραπεζίτου ή οικονο
μολόγου απομένουν ώχ,ραί άναλαμπαί Ενός διαλυθέντος όιείρου».
Τό τέλος τοΰ Καποδίστρια είναι
γνωστό. Αποτελεί Ενα άπό τά πιό
τραγικά Εθνικά
γεγονότα. Αλλά
καί τό τέλος τοΰ Βύρωνος είναι κι'
αυτό πραγματικά τραγικό. Γιά τήν
Ελλάδα Εδωσε, καθώς είπε ό ίδιος
«τόν καιρό του, τήν περιουσία του,
τήν υγεία του καί τή ζωή του.». Πέθανε στό Μεσολόγγι, ικάτω άπό τις
γνωστές τραγικές
συνθήκες, στις
19 Απριλίου 1824.
Μετά δύο μέρες τό Βρεταννικό
βρίκιο «Φλορίντα» Εφθανε φέροντας
τήν πρώτη δόσι
του δανείου. Τό
πρώτο όνειρο τοΰ Βύρωνος είχε γί
νει πιά προγματικότης λίγες στιγμές
μετά τό θάνατό του. Τό άλλο όνει
ρό του γιά τόν μεγαλόπνοο τραπε
ζίτη, τόν «μαργαρίτη» καθώς τον
ώνόμαζε ό Καποδίστριας, θά άργήση λιγάκι, θά γίνη όμως καί αυτό
προγματικότης. Μόνο πού ό Βύρων
δέ θά ζή πιά...
ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΤΟΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Έκ μέρους τοΰ Συλλόγου των σίας άπό σήμερον τών υπαλλήλων
υπαλλήλων τοΰ "Υπουργείου Έφο- τοΰ "Υπουργείου ’Εφοδιασμού —
διαομοΰ καί Διανομών έξεδόθη ή Διανομών μετ’ έπιτόπιον έπιοταχάτω9ι άνακβίνωο,<. .
μένην ερευνάν διεπιστώσαμεν τά
«Τό Διοικητικόν' Συμβούλιβν κάτωθι :
τοΰ "Υπουργείου ’Εφοδιασμού καί
Διανομών φέρει είς γνώσιν τών
Συναόέλφων ότι τήν Εσπέραν τής
23ης τρέχοντος
μηνάς συνήλθεν
τό Γενικόν Συμδούλιον τής Α.Δ.
Ε.Δ.Υ. καί συνεζήτηοεν έπί μακρόν τούς λόγους τούς πρβκαλέσαντες τήν διακοπήν τής έργασίας μας καί άπεφάσισεν όπως ’Επι
τροπή, άποτελουμένη έκ τών με
λών τοΰ Διοικητικού Συμδουλίου:
.1) Στεφάνου Παππ», Διευθυντοΰ
"Υπουργείου "Υγιεινής Μηχανι
κού πρώην Προέδρου τής ’Εκτελε
στικής Επιτροπής Α.Δ.Ε,Δ.Υ., 2)
Ήλία Κατσανιώτη ιατρού Διευθυντοϋ
Κρατικού
Πολυϊατρείου
καί 3) Μιχ. Μαργαρίτη Τμηματάρχου "Υπουργείου "Εργασίας μέ
λους τής
’Εκτελεστικής Επιτρο
πής Α.Δ.Ε,Δ.Υ., περιέλθη μετά
μελών' τοΰ Συμδουλίου ημών τά
πρός έκκένωοιν κτίρια ώς καί ε
κείνα εις & θά μεταφερθώσιν αί
συμπτυσσόμεναι
Ύπηρεσίαι καί
άναφέρωσι τό πόρισμα τής έρεύνης των είς την Εκτελεστικήν ’Ε
πιτροπήν ϊνα λάδη άποφάσεις σχε
■τικάς.
Πράγματι χθες τήν μεσημδρίαν
ή ώς άνω ’Επιτροπή μετά μελών
τοΰ Διοικητικού Συμδουλίου έπεσκέφθη άπαντα τά έν λόγω κτίρια
καί ϋπέδαλεν είς την ’Εκτελεστι
κήν Επιτροπήν τό κατωτέρω Πρα
κτικόν».
«Οί κάτωθι υπογεγραμμένοι Μέ
λη τοΰ Γεν. Συμδουλίου: 1) Πα
πάς Στέφανος Μηχανικός τοΰ 'Υ
πουργείου "Υγιεινής. 2) Ήλ. Κα
τσανιώτη ς ιατρός τοΰ "Υπουργεί
ου "Υγιεινής καί 3) Μιχ. Μαργα
ρίτης Τμημ)ρχης τοΰ "Υπουργεί
ου ’Εργασίας, άποτελοϋντες ’Επι
τροπήν συσταθείσαν ύπό τού Γεν.
Συμδουλίου τής Α.Δ.ΕΔ.Υ. πρός
έξέτασιν τών αίτιων άτινα πρβΰκάλεσαν τήν διακοπήν τής έργα-

1) “Οτι ή άποφασίΰθείσα ύπό
ίΓβΰ κ. "Υπουργού μεταφορά καί
διασπορά τών Υπηρεσιών βύδέν
πραγματικόν δημόσιον συμφέρον
εξυπηρετεί άλλ’ έξ άντιθέτου έπιδεινώνει εις σοδαρώτατον δαθμόν
τήν ήδη άπό πάσης άπόψεως άνθυγιεινήν έγκατάστασιν τών "Υπη
ρεσιών τοΰ "Υπουργείου. Είς ελά
χιστου έμδαδοϋ δωμάτια πρόκει
ται νά ουσσωρευθή δυσανάλογος
αριθμός ύπαλλήλων, τά πλείστα
τών δωματίων στερούνται φυσι
κού φωτισμού καί δέον οί ύπάλληλοι νά έργάξωνται καθ’ όλην τήν
ημέραν μέ ήλεκτρικόν φώς σχε
δόν ό είς έπί τοΰ άλλου είς τό
αυτό τραπεζογραφείον νά έργά'ζωνται ταΰτβχρόνως δύο ύπάλληλοι.
Άπό άπόψεως ύπηρεηιακής συνο
χής είναι Εξώφθαλμος ή έπερχαμέ·
νη ύπηιρεσιακή διάλυσις, καθόσον
προκαλεΐται διασπορά, ώστε καθί
σταται προβληματική ή διοίκησις
τών έν λόγω υπηρεσιών καί ή έξυπηρέτησις τών άναγκών τοΰ συναλ
λασσομένου μετά τών "Υπηρεσιών
τούτων κοινού. Τέλος τό Επιχείρημα
τών δήθεν οικονομιών δέν εύσταθεΐ,
καθόσον άπαντα σχεδόν τά νέα κτί
ρια είς α πρόκειται νά μεταφερθώσιν αί Ύπη,ρεσίαι χρήζουν σοβαρωτάτων Επισκευών πλήν τών άπαιτου
μένων δαπανών μεταφοράς τών άρχείων, Επίπλων καί κινήσεως υπαλ
λήλων.
Αλλά καί έάν έπρόκέιτο
περί σοβαρών άκόμη οικονομιών θά
ήτο Εντελώς άκατανόητον καί άπαράδεκτον νά γίνουν είς βάρος τών
στοιχειωδών κανόνων υγείας τών
Εργαζομένων υπαλλήλων, δεδομένου
ότι τά πλείστα τών δωματίων, ώς
προελέχθη, στερούνται φυσικού φω
τισμού καί όμοιάζουν μάλλον πρός
κελλία κράτητηρίων π.χ. ώς τά πε(ρισσότερα τών δωματίων τοΰ ξενο
δοχείου τΓαλλία» καί τινα τής όδοϋ
(Κολοκοτρώνη, ώς πρός δέ τάς άπο·
θήκας τής όδοϋ Τ ριπόλε ως.

j

"Ενα φαινόμενον της έποχης μας

ΣΚΕΦΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΠΟΡΤΕΡ

Ή μετάδασις τού άρχηγοΰ τής ’Α
μερικανικής 'Αποστολής
κ. Πόρτερ
εις Οΰάσιγκτων
πρός Επικοινωνίαν
μετά των αρμοδίων τής Κυδερνήσεως
τών "Ηνωμένων Πολιτειών διά τά ζη
τήματα τά σχετιζόμενα μέ τήν δοήθει
αν πρός τήν "Ελλάδα άποτελεϊ
γε
γονός Εξαιρετικής σημασίας άποδλέπον εις τήν γενικωτέραν
προώθηση
τού προγράμματος άνΟσυνκροτήσεως

κ« άνορθώσεωξ. Είδικώπιρον τό θέ
μα τής Εφαρμογής τού σχεδίου Μόρσαλ διά τά οικονομικόν έτος 1950—
51 είναι έξαιρετικώς έπεΐγον. "Ο κ.
Πόρτερ μεταδαίνων εις Οΰάσιγκτων
θά έχη τήν ευκαιρίαν νά συμπλήρω
σή τάς μεταδοθείσας ήδη άπέ τον κ.
Άϊβερσον πληροφορίας καί νά σνντελέση εις τήν γενικωτέραν έξυπηρέτησιν τών έπιτακτικών άναγκών τής
πολύπαθους χώρας μας.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

σίαν και θά άποτελέσουν τόν άκρογωνιαΐον λίθον διά τήν έφαρμογήν ένός πλήρους καί καλώς μελετημένου
άνόρβωτικού προγράμματος δια
τήν
χώραν μας.

Άλλ’
ό άρχηγός τής ‘Αμερικανι
κής ’Αποστολής μεταδαίνων εις Ούάσιγκτων τταρέλαδε μεθ’ έαυτού και
τό καταρτισθέν τελικόν σχέδιον δ ά
τήν έκμετάλλευσιν τής υδροηλεκτρι
κής ένεργείας εις τήν ‘Ελλάδα.
Τό
σχέδιον τούτο θίγει εν δασικόν έλλη
νικάν πρόβλημα καί δημιουογεί προ
οπτικήν οικονομικής άνόδου καί ευη
μερίας διά τον λαόν μας. Είναι λοι
πόν φυσικόν, έν τφ πλαισίω τού θερ
μού ’Αμερικανικού ενδιαφέροντος διά
τήν "Ελλάδα νά έκδηλοΰται εις τήν έκείθεν τού ’Ατλαντικού μεγάλην φί
λην μας ζωηρά επιθυμία διά
τήν
πρόοδον τής "Ελλάδος και εις τόν το
μέα αΰτόν. ‘Υπό τάς συνθήκας αΰτάς
αΐ συνομιλίαν τού κ. Πόρτεο εϊς Ούάσιγκτων άποκτοΰν ίδιάζουσαν σημα

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΝΟΙ
Είναι εΰχάριστσν δεδαίως τό γε
γονός δτι μεταξύ "Ελλάδος καί Γαλ
λίας ΰπεγράφη ειδική έμπορική συμ
φωνία άφορώσα τήν διάθεσιν τών έλληνικών ο’ίνων. "Υπάρχουν δμως σα
φείς πληροψορίαι οτι εις τό ζήτημα
έδόθη άπλώς μερική λύσις καί
δτι
διεξάγονται συμπληρωματικοί
δια
πραγματεύσεις διά τήν διάθεσιν καί
τών ιήτολοίπων ποσοτήτων τών Ελλη
νικών οίνων. Αΐ συνομιλίαι
πρέπει
νά έπιταχυνθούν καί νά καταλήξουν
είς θετικά άπάτελέσματα.

'Ο άγων διά τήν ΰγείον τού λαού

Η ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΚΑΤΕΝΙΚΗΘΗ
ΣΧΕΑΟΝ 0Λ0ΣΧΕΡ0Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
'Υπό τού κ. ΛΑΜΠΡΟΥ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑ
"Ο καθηγητής τής έλονοσιολογίας καί τών τροπικών νόσων, τής
‘Υγειονομικής Σχολής ’Αθηνών κ.
Γρηγόριος Λιβαδάς, διευθυντής μέ
χρι πρό τίνος τής Υπηρεσίας Καταπολεμήσεως
Ελονοσίας,
είχε
τήν καλωσύνη νά μέ δεχθή καί νά
μου ανακοίνωση —ειδικώς δια την
« Τραπεζιτικήν »— τά
τελευταία
ανέκδοτα άκόμη πορίσματα τής
‘Υπηρεσίας του.
«Πρώτα άπ’ δλα, μοΰ εΐπεν ό
κ. καθηγητής, προπολεμικώς κατηνάλωναν οΐ κάτοικοι τής Ελλάδος,
περίπου 30.000 χιλιόγραμμα κινί
νης κατ’ Ετος, καί, παρ’ δλα αυτά,
ή Ελονοσία άπετέλει (1930-1 937)
τήν ένάτην κατά σειράν αιτίαν θα
νάτου είς τούς άνδρας καί τήν Δευ
τέραν εις τά παιδιά. Ύπελογίσθη
δέ δτι έπί 100.000 κατοίκων,
ή
θνησιμότης άνήρχετο είς 72.2. Οι
αριθμοί αυτοί δεν πρέπει νά ξενί
σουν, διότι ό πληθυσμός τών Ενδη
μικών περιοχών τής άσθενειας, α
νέρχεται περίπου είς 5.000.000
κατοίκους. Τέλος, ό Σέρ^ Ρ. Ρόσς,
μετά μίαν έπίσκεψιν πού Εκανε το
1906 είς τήν Ελλάδα,^ εγραψεν είς
τήν Εκθεσίν του, δτι ή χώρα μας
είναι είς χειροτέρου μοίραν καί τών
πλέον Ελωδών περιοχών τής ’Ασίας
καί Αφρικής, διότι οί κάτοικοι δεν
Εχουν τήν ανοσίαν καί τήν άντοχήν
τών κατοικούντων είς τάς ως άνω
περιοχάς.
Καί ό άείμνηστος Θ.
'Αφεντούλης είς Ενα συνέδριου τοϋ
1887, άνέφερεν δτι κατά τήν Επι
δημίαν τού παρελθόντος έτους (δη
λαδή τού 1886) είς μόνην τήν νή
σον Σαλαμίνα, προσεβλήθησαν άπό Ελονοσίαν 4.500 άτομα έπί
συνόλου 5.000 κατοίκων !
» Βέβαια, συνέχισεν ό κ. Αιβαδάς, τό Ίδρυμα Ροκφέλλερ καί τδ
"Υπουργείου "Υγιεινής προσέφεραν
πολλά κατά τήν προπολεμικήν πε

ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΝ
ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΕΟΣ
Άνταπόκρισις τής ουν€ργάπδός μος κ. ΑΙΑΗΣ ΓΚΟΥ Γ Μ A Ν
ΡΩΜΗ,
Φεβρουάριος___
Ό διαρκώς αυξανόμενος άριθμός
τών ’Αμερικανών περιηγητών πού
Επισκέπτονται τήν Εύρώπη, άποτελεϊ Αναμφισβήτητα τήν καλλιτέραν
ύπόσχεσιν καλύψεως τοΰ Ελλείμμα
τος τών ευρωπαϊκών χωρών πρός τή,ν
περιοχήν δολλαρίου. Μία άμερικανική Εφημερίς- δημοσιεύει τήν πληρο
ψορίαν δτι άλαι αί θέσεις έπί τών
υπερωκεανίων πού διαπλέουν τόν
'Ωκεανόν είναι έξηντλημέναι μέχρι
Μαρτίου ικαί δτι αί άτμοπλοϊκαί Έ
ταιρίαι Εξετάζουν τάς νέας αιτήσεις
καπά χρονολογικήίν σειράν. Αύτό
σημαίνει ότι όλόκληρο τό καλοκαί
ρι θά είναι δύσκολο νά βρή κάνε ίς
μία καμπίνα στα 45 σκάφη δέκα
διαφορετικών Κρατών πού έκτελοΰν
τήν (χτγκοινωνιαν Ευρώπης — ’Αμε
ρικής.
Αύτό τό ξύπνημα τοΰ τουριστικού
όργααμού, όφείλεται δχι μόνον στό
«Άννο Σδτντο», άλλά κυρίως είς
τήν ύποτίμημιν τών ευρωπαϊκών νο
μισμάτων. Τό 1948 έπεσκέφθησαν
τήν Εύρώπην 183.000 ’Αμερικανοί,
δαπανήσαντες
233.3 Εκατομμύρια
δολλαρίων. Τό 1949 ό άριθμός -ιών
περιηγητών άνήλθεν σέ 300.000 πού
άφησαν είς τήν Ευρώπην 330 έ κατ.
δολλαρίων, δηλαδή 40% τών γενι
κών Εσόδων τών Κρατών τής Δυτι
κής ίΕύρώπης Εκ τής περιοχής τοΰ
δολλαρίου. Διά τό 1950 άναμένονται 400.000 ύπερπόντιοι ταξιδιώται
Εκ τών όποιον 260.000 άτμοπλοϊκώς
καί 140.000
άεραπορικώς. Τέλος
διά τό 1952 υπολογίζεται δτι θά
μάς έλθουν 500.000 περιηγητών πού
θά μάς άφήσουν 800 Εκ. δολλάρια.
Τό Ερώτημα τώρα είναι Εάν ή
Εύρώπη είναι έτοιμηι νά δεχθή τούς
περιηγητάς αυτούς, Ικανοποιώντας
άλες τις άπαιτήσεις τών άνέσεων,
έίς τρόπον ώστε νά γίνουν οί καλ
λίτεροι προπαγανδ ισταί τών «διάκο»
πών στήν Εύρώπη» μέσα στήγ οιίκ αγένειά τους, στους φίλους τους,
ατούς συναδέλφους τους. Πρόβλημα
Εξ ίσου σοβαρόν διά την Ελλάδα
όσον καί διά τάς άλλας εύρωπαϊκάς Χώρας ιέκτός τής ‘Ελβετίας.
Ή πρώτη, έντύπωσις τών άμερι-

κονών περιηγητών,
δήμιου ργείται
άπό τούς Τελωνειακούς
υπαλλή
λους, ή δέ υποδοχή πού Επιφυλάσ
σουν οί τελευταίοι αυτοί είς τούς
πρώτους, Επιδέχεται άγριον κριτι
κήν. Δεν είναι, μόνον ή Ελλάς πού
διαθέτει
βρώμικα
Τελωνεία καί
βλοσυρούς Έλεγκτάς. Πολλές άλ
λες Χώρες τής Εύρώπης, προσπα
θούν νά βγάλουν άσπροπροσώπους
τούς "Ελληνας τελωνειακούς, θά
άναφέρω ένδεικτικώς τά λόγια τοϋ
Λόρδου Χάκιγκ, Προέδρου τής ’Αγ
γλικής Περιηγητικής Ένώσεως, π^ύ
κατηγόρησε έπ’ ευκαιρία μιόίς δεζιώσεως πρός τούς άντιπροσώπους
τού Τύπου, τούς "Αγγλους τελω
νειακούς, δτι συμπεριφέρονται πρός
τούς ξένους περιηγητάς «σάν νά έ·
πρόκειτο περί ληστών πού ήλθαν
στήν ’Αγγλία νά μάς γδύσουν καί
γι’ αύτό πρέπει ή Αγγλική Κυβέρ
νησις νά καταργήση τούς περισσό
τερους περιορισμούς». Ή ’Αμερική
Επιτρέπει είς τούς υπηκόους της τήν
εισαγωγήν άτελώς προσωπικών άντικειμένων καί Ενθυμίων άξίας 400
$, άλλά ή Εύρώπηι πρέπει νά δώση
τήν δυνατότητα είς τούς ταξιδιώτας νά άγο ράσουν καί νά Εξαγ ά
γουν τά Εμπορεύματα αυτά. Αύτό
φυσικά είς τή;ν Γαλλία, τήν Ελβε
τία, τήν ’Ιταλία, δέν είναι δύσκολο,
άλλά ή ’Αγγλία καί μερικές άλλες
χώρες δημιουργούν ένα σωρό δυ
σκολίες. Στήν Αγγλία π.χ. Εάν κα
νείς βέλη νά άγοράση κάτι χωρίς
νά Επιβαρυνθή μέ τή|ν βαρυτάτη, φο
ρολογία πού Ισχύει Εκεί, πρέπει νά
παραλάβη τό Εμπόρευμα Επάνω στό
βαπόρι. ’Αλλά αύτό τού στερεί το
δικαίωμα νά τό χρησιμοποιήση κα
τά τήν διάρκειαν τής Εν ’Αγγλία
παραμονής του, χωρίς νά άναψέρωμε τό δτι πρέπει κατά τήν ώραν τής
άγο,ράς νά έχη άπολύτως καθορί
σει τά μέσον καί τήν ώραν τής άναχωρήσεώς του.

ρίοδον. Τό Ντι-Ντί-Τί δμως άνέτρεψε τήν δλην έλονοσιακήν κατάστασιν τής ‘Ελλάδος, κατά τόσον
απολύτως ευτυχή τρόπον, ώστε μέ
χρι καί τής 22 Φεβρουάριου 1950,
έπί 6.779 αιματολογικών παρα
σκευασμάτων ληφθέντων κατά τό
φθινόπωρου τοΰ 1949, Επί άτόμων
τής σχολικής ήλικίας, καί διαβιούν"Ενα άλλο πρόβλημα είναι «I
των είς «κατά συνθήκην πλέον»
συγκοινωνίαι.
Τό πρόβλημα αύτό
έλονοσιογόνους περιοχάς, νά εύρεδμως είναι κυρίως ίταλικάν πρόβλη
θούν θετικά διαπλασμώδια είς πο
μα, ιδίως έπ' ευκαιρία τοΰ «"Αννο
σοστού 0,06 τοΐς Εκατόν, δηλαδή
Σάντο». Φυσικά άν σκεφθή κανείς
τέσσερα μόνον τόν αριθμόν.
Διά
τήν ιστορίαν άναφέρω δτι τά θετι
μολυσματικών Ε
κά παρουσιάσθησαν άνά Εν είς Κα καί χωρίων τά θετικά άνήρχοντο ταστροφάς τών
λό Χωριό Αασηθίου, είς Κομπότι μόνον είς 25, καί όπως σάς έγνώ- στιών. Τό ποσόν αύτό, άν κατανε"Αρτης, είς Καστρί Πρεβέζης καί ρισα ττρό ολίγου, έχομε 4 θετικά μηθή έπί τοΰ άριθμοΰ των προσταμέχρις ώρας, διά τό 1 949. Διά τήν τευθέντων άτόμων (4.771.250 κά
είς Βρυσέλα Θεσπρωτίας.
»Τό Ντί-Ντί-Τΐ Εσωσε πράγμα περίοδον δμως αύτήν ή έρευνα θά j τοικοι), μάς δίδει ώς έτησίαν δα
Εξακολούθηση διότι μελετώνται έ- I πάνην κατ’ άτομον και κεφαλήν πε
τι τούς “Ελληνας χάρις είς τά ά
τέρα
12.000
παρασκευάσματα. ρίπου 2.800 δραχμών. Κατηναλώφθονα μέσα τής
Οϋνρρα καί τής
Άμάγικ. Τό 1949 αί ψεκασθείσαι ’Εκεί πού ή έλονοσία έχει έκριζω- θη δέ, μόνον διά τό 1948, ποσότης
έπιφάνειαι άνήρχοντο, καθ’ υπολο 6ή καί ουδόλως απαντάται εΐναι ή 364 τόννων καθαρός κατά 100 %
γισμόν βέβαια, είς 139.000.000 βρεφική ηλικία. Τό 1946 ένα θετι ουσίας Ντΐ-Ντΐ-Τί».
τ.μ., δηλαδή κατά όκτώ Εκατομμύ κόν παρασκεύασμα εύρέθη, έπί συ
Καί ό κ. καθηγητής έτελείωσε
ρια όλιγώτερα τού προπαρελθόν- νόλου 558 Εξετάσεων, έκτοτε δέ καί τήν συνέντευξίν του μέ την φράσιν:
τος Ετους, διότι αΐ άνάγκαι έμειώ- έως σήμερα, τά αρνητικά αποτελέ «Σάς είπα δτι προπολεμικά ή ‘Ελ
θησαν. Ένφ δέ τό 1947 έψεκάσα- σματα ευτυχώς διαδέχονται τά μέν λάς ήθελε 30.000 χιλιόγραμμα κι
μεν 5.780 πόλεις καί χωρία, πέρυσι τά δέ.
νίνο. Τώρα ή ζήτησις μόλις ανέρ
»Θά ήθελα νά σάς εί’πω, άπήντη χεται είς 2.000 χιλιόγραμμα. Διότι
τά συνεργεία έπεσκέφθησαν 4.815.
»Τά άποτελέσματα τής προσ σε είς σχετικήν μου έρώτησιν, ό έλονοσία δέν υπάρχει, ούτε καί καμ
πάθειας, μοΰ έτόνισεν ό συνομιλη κ. Λιβαδάς οτι αΐ δαπάναι τοΰ άν- μία περίπτωσις αύξήσεως τών κρου
τής μου, μεταξύ τών Ετών 1946— θελονοσιακοΰ άγώνος διά τό έτος i σμάτων άντιμετωπίζεται
ή έστω
διότι διά πέρυσι Ελλείπουν !
1949 παρά τάς αντιξοότητας Εκ 1948,
καί Επιδημία. Ελπίζω δέ καί εύχο
άνήλθον είς τό μαι, οί διαχειριζόμενοι σήμερον τά
τών πολεμικών Επιχειρήσεων
καί δλα τά στοιχεία,
δολλαρίων τοΰ άγώνος, νά Επιτύχουν καλύτε
τούς παναθλίους ορούς διαβιώσεως ποσόν τών ί .495.585
14.955.845.000
δραχ ρα άποτελέσματα άκόμη, ώστε ή
τών κατοίκων τής υπαίθρου, φέρουν (δηλαδή
ώς κάτωθι τήν Επιτυχίαν. Τό 1946 μών), Ενώ τό 1947 έδαπανήθησαν έλονοσία νά παραμείνη μόνον ώς
έπί 12.500 αιματολογικών παρα Ί .444.000 δολλάρια. Πρόπερσι, τό
άνάμνησις. Τό έργον είνε δύσκολου.
σκευασμάτων, άνηκόντων είς 183 72 περίπου τοΐς Εκατό διέθεσε τό
Έχουν δμως περισσότερα
μέσα
.Υπουργείου
Υγιεινής,
καί
τά
υ
χωρία, εύρέθησαν θετικά 224. Τό
άπ’
όσα
διετέθησαν
μέχρι
τούδε,
1947, έπί 20.000 παοασκευασμά- πόλοιπα οί ’Αμερικανοί. Τό μεγαλύ
διότι αί νοσογόνοι έστίαι εΐνε όλιτων άνηκόντων είς 236 χωρία εύρέ • τερον μέρος τών δαπανών (δεκα
τρία
δισεκατομμύρια
περίπου)
άγώτεραι»,
θησαν θετικά 41, τό 1548, Επί τοΰ
ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΟΡΟΜΗΑΑΣ
αυτού αριθμού τταραακευασμάτων ψορφ τούς ψεκασμούς καί τάς κο

τήν κατάσταση τών ιταλικών σιδη
ροδρόμων κατά τό 1945, δέν μπορε*
παρά νά έκφραση τόν θαυμασμόν
του διά τό έπιτελεσθέν μέχρι σήμε
ρον έργον. ’Αλλά αύτό δέν άρκεϊ
δυστυχώς διά νά δικαιολογήση τάς
ύφιστσμένας άκόμη Ελλείψεις, πού
άναγκάζουν τήν διεύθυνση- τών σι
δηροδρόμων νά μεταβολή τά βαγό
νια τής τρίτης θέσε ως σέ δ a/τέρας
θέσεως καί τά βαγόνια τής δευτέρας θέσεως σέ πρώτης, μέ τήν άπλήν Επικόλλησιν ένός χαρτιού. Δι
ότι, κατ’ αΰτόν τόν τρόπον, πληρώ
νοντας κανείς είσιτήρισν πρώτης
θέσεως ταξιδεύει σέ βαγόνι τρίτης
καί έπί πλέον ταξιδεύει πολλάκις
δρθιος, σπρωχνάμενος καί δναγκωνιζόμενος. "Ετσι καταλήγει »[ Ιτα
λικοί σιδηρόδρομοι νά είναι άκριβώ
τεροι τών Ελβετικών δπσυ πληρώ
νοντας κανείς είσιτήριον τρίτης θέ
σεως, βρίσκει πάντοτε μία θέσι σέ
ένα καθαρό καλά θερμασμένο βα
γόνι. ’Εξ άλλου ή τιμή τής βενζί
νης στήν Ιταλία καθιστά σχεδόν
προβληματικήν τήν χρησιμοποίησα/
τοΰ αύτοκινήτου. Τό λίτρον στοιχί
ζει περί τις 115 λιρέττες, δηλαδή
περί τις 13.000 δραχμές τό γαλόνι.
Είς τήν Γαλλίαν μέ τά τουριστικά
κουπόνια βενζίνης, έπετεύχθησαν ά
ριστα άποτελέσματα.
Τρίτον πρόβλημα είναι ή έλλει
ψή ξενοδοχείων. Πλήν τής Ελβετί
ας, σ’ όλες τις άλλες χώρες τής
Εύρώπης, ή ξενοδοχειακή όργάνωσις εύρίσκεται είς άθλιον κατάστα
ση. Ή δέ κατάστασις της Ελλάδος
άπό τής άπόψεως αύτής είναι τοιαύτη, ώστε ούδέν τουριστικόν Γρα
φείου νά τολμά νά συστήση θίς
τούς πελότας του
τήν Επίσκεψιν
τής ‘Ελλάδος. "Ας Ελπίσωμεν, δτι
ή άνοικοδόμησις διά τών κεφαλαί
ων τοΰ σχεδίου Ευρωπαϊκής Άνα»
συγκροτήσεως θά κάμη θαύματα
Επί τοΰ προκειμένου.
θά ή το ίσως Ενδιαφέρον νά άναφέρωμεν Εδώ τά μΕσα διαφημίσεως
πού Εφαρμόζει ή Ελβετία είς τήν
’Αμερικήν διά τήν προσέλκυση πε
ριηγητών. Διά μέσου μιόίς ίσχνροτάτης διαφημιστικής ‘Εταιρίας, δί
δονται είς τούς μεγαλυτέρους κι
νηματογράφους ‘Ελβετικές ταινίες
μέ έντεχνον διαφήμιση, όργανώνονται ειδικές Εκδρομές, στις μεγαλύτε
ρες άμερικανικές Εφημερίδες δημο
σιεύονται διαφημίσεις Ελβετικών
προϊόντων, γίνονται συγ κεντρώσεις
διά τούς δημοσιογράφους, ραδιοψω
νικές Εκπομπές, δημοσιεύονται, ώραΐες (φωτογραφίες τής ‘Ελβετίας,
καί πρό παντός μελετάται ή άμερικανική ξενοδοχειακή όργόαωσις καί
αί συνήθειαι τών ’Αμερικανών ταξι
διωτών, διά νά μπορέσουν νά τούς
προσφέρουν στήν ‘Ελβετία τις άνέσεις πού έχουν στόν τόπο τους.
Ό τουρισμός διά τήν Ευρώπην,
κατήντησε ό καλύτερος τρόπος προ
σελκύσεως δολλαρίων. "Ολα τά
Κράτη έχουν στρέψει πρός αύτήν
τήν κατεύθυνση τήν προσοχήν τους.
Ή Ελλάς πού έχει τά περισσότερα
Εφόδια τουρισμού, έφόδ.α τόσον πο
λυποίκιλα πού κομμά άλλη χώρα
τής
Εύρώπης διαθέτει,
πρέπει
νά πρτσέξη πάρα πολύ τή'.· όργάνωσιν τού τουρισμοί της, διότι μό
νος αυτός μπορεί νά τής καλύψη τό
μεγαλύτερον μέρος τού οικονομικού
της Ελλείμματος.
Λ. ΓΚΟΥΤΜΑΝ

ΕΝ ΖΗΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΕΦΕΤΕΙΝΗ ΕΣΟΔΕιΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
ΘΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΦΗ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑ ΤΑ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ
fpeuvg τής συνεργάτιδός μας AiSoc ΕΛΕΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗ
θετήσεως. Συνεπείφ τών άνωτέρω, οί
παραγωγυί πωλοΰν μικράς
ποσότη
τας πράς κάλυψιν τών άμέσων αναγ
κών καί εις τινας περιπτώσεις δι'
αγοράν αποθηκευτικών μέσων, αϊτινες
δέν δύνανται νά έπηρεάσουν τήν τι
μήν τών έλαιολάδων καί ώς έκ τούτου
όχι μόνον πτώσις δέν έσημειώθη άλ
λα άντιθέτως αϋτη, ένώ εις τήν αρ
χήν τής έσοδείας έκυμαίνετο γύρω εις
τήν καθορισθεΐσαν ΰπό τής Κυβερνήσεως τιμήν άσφαλείας
τών 8.000
δραχμών κατ’ άκάν, μετά παρέλευσιν
ζήτημα τού έλαιολάδου άπό παοης μικρού χρονικού διαστήματος άνήλθεν
πλευράς. Είναι γνωστόν ότι τό ζήτη εις πολύ υψηλότερα έπίπεδα φθάσασα
εις τούς τόπους -παραγωγής
γύρω
μα άπησχόλησε καί απασχολεί τόσον
τών 12.000 — 12.700 δραχμών κατ’
τή*ν Κυβέρνησιν καί τούς εκπροσώ
άκάν,
πους τής ’Αμερικανικής ’Αποστολής,
όσον καί τό έξαγω/ικόν έμπάριον καί
ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΤΙΜΑΙ
τά καταναλωτικόν κοινόν, δ:« τό ό
ποιον τό έλαιόλαδον είναι εν έκ τών
Μέ τάς ύφυσταμένας σήμερον τι
βασικών ειδών διατροφής, ή τιμή δέ
μάς φυσικόν είναι όχι μόνον ή έσωεχύτοΰ έπηρεάζει τον τιμάριθμον και
τερική κατανάλωσις νά μή δύναται
επιδρά αυτομάτως έπί τών τιμών ό
νά προμηθευθή έλαιόλαδον εις χαμη
λων τών ειδών.
λός τιμάς άλλά καί νά είναι αδύνα
Κατά τήν γνώμην τών ειδικών, αί τος ή πραγ ματ οποί ησις εξαγωγής λό
προβλέψεις διά τήν έφετεινήν έσοδείαν, YV τής μεγάλης διαφοράς τής τιμής
ήτις άνεμένετο ως μία έκ τών πλου- τής Διεθνούς αγοράς καί τής έπιτα
σιωτέρων έσοδειών, πραγματοποιούν πί ου τοιαύτης.
ται. "Ηδη δέ σήμερον, όπότε εύρισκό
Ως γνωστόν τούτο δεν δύναται νά
μέθα εις τά τέλος τής περισυλλογής θεραπευθή διά πριμοδοτήσεως ύπό τού
δυνάμεθα έκ τού ασφαλούς νά υπολο- Κράτους λόγφ άδυναμίας τοΰ προϋ
γίσωμεν ότι τό έλαιόλαδον θ άνέλθη πολογισμού. Ώς έκ τούτου ή έξαγωγή
εις τάς 150.000 τ. Ποσότης υπεραρκε θά ήδύνατο νά έπιτευχθή μόνον διά
τή διά τήν κάλυψιν τών καταναλωτι τοΰ συστήματος τών ιδιωτικών
αν
κών άναγκών τής χώρας τοΰ τρέχον ταλλαγών, άλλά καί διά τοΰ τρόπου
τος έτους, τήν δημιουργίαν αποθέμα τούτου δέν 0ά καταστή δυνατόν νά
τος διά τά προσεχές έτος έπί τή προ γίνη έξαγωγή εις εύρείαν κλίμακα,
βλέψει πτωχής έσοδείας, ώς καί τήν διότι έάν όλα τά 'Ελληνικά προϊόντα
έξαγωγήν εις τό έξωτερικόν μεγάλων έξάγωνται διά τοΰ έν λόγω συστήμα
ποσοτήτων. Πράς έπίτευξιν τών άνω- τος άφ’ ένός μέν δέν θά ϋπάρξη συμ
τέρω θά πρέπει νά δημιουργηθοΰν αί φέρον, άφ ετέρου δέ θά έπιβαρυνθή
κατάλληλοι προϋποθέσεις διά λήψεως c τιμάριθμος, δημιουργουμένου οϋτω
μέτρων έκ μέρους τής Κυδερνήσεως, φαύλου κύκλου.
ατινα δέν είναι σκόπιμον νά
έχουν
Βεβαίως, κατά τήν γ.-ώμην πάντο
πιστωτικόν χαρακτήρα άλλά άντιθέ τε τών ειδικών, υπάρχει μία άμυδρά
νά
τως νά συμβάλλουν εις το νά πείσουν ελπίς κατά τόν προσεχή Μάϊον
ύπο
τούς παραγωγούς νά διοχετεύσουν τό πρόκυψη πιθανότης έξαγωγής
έλαιόλαδον εις τό έμπάριον καί τήν τάς έξής προϋποθέσεις: Ιον) Σήμε
κατανάλωσιν. Τό έλαιόλαδον σήμερον ρον ή έσωτερική κατανάλωσις εύρέθη
όποκλειστικώς καί μόνον εΰρίσκεται τελείως κενή καί ήτο επόμενον αυτή
εις χεΐρας τών παραγωγών καί τούτο νά σττεύυη νά καλύψη όχι μόνον τάς
διότι ούτοι έχοντες ύπ’ όψιν των ότι παρούσας άνάγκας της, άλλά ή δυνα
τόν καί ολοκλήρου τού έτους
πρός
κατά τό παρελθόν έτος έπραγμστοποί
αποφυγήν ένδεχομένης άνόδου τών τιησαν έπίπεδα υψηλών τιμών, είναι φυ
1 ρών εις τά πέρυσι νά έπίπεδα. Είναι
σικόν ν’ ατενίζουν πρός τά επίπεδα
I °μως φυσικόν ή άγορά
νά καμφθή
τούτα καί πάλιν. Εξ άλλου, οί παρα
ί μέχρι καί τοΰ Μαρτίου καί ώς
έκ
γωγοί κατά τήν έποχήν τούτην οχ:
I τούτου νά μήν ύπάρξη ή σημειουμένη
μόνε'ν δέν έχουν καλλιεργητικός άνάγσήμερον ζήτησις. 2ον) Κατά τόν Άκας άλλ’ εύνοηθέντες υπό τής έν γό
ποιλιον — Μάίον οί παραγωγοί ώς
νε ι καλής παραγωγής,
κατήντησαν
γνωστόν έχουν άνάγκην χρημάτων διά
αϋτάρκεις κατά τό μάλλον καί ήττον
τήν καλλιέργειαν, ώστε θά εύρεθοΰν
εις τρόπον ώστε μή πιεζόμενοι, δέν
εις τήν άνάγκην νά προβοΰν εις ρε
προβαίνουν εις πωλήσεις
Παραλλή
γάλας
πωλήσεις ποίρουσιαζομένη^'
λως τό έλαιόλαδον διά τους παραγω
προσφοράς κατά τήν έποχήν κατά τήν
γούς καί γενικώς διά τούς κατοίκους
όποιαν ή ζήτησις εις τό έσωτερικόν
τών έλα ι οπαρα γ ωγ ι κών
περιφερειών θά είναι μικρά. 3ον) Ή Τύνις, ήτις
™ήζ χώρας θεωρείται ώς μέσον τοπο- είχεν εφέτος υπερπαραγωγήν δυσανά
Κατόπιν τής ληφθείσης άποψάσεως υπό τής Κυδερνήσεως, διά τής ό
ποιας απαλλάσσεται των δασμών το
εισαγόμενον δι’ ίδιου συναλλάγματος
σπορέλαιον, ήτις είναι ενα έκ τών μέ
τρων τά όποια λαμβάνονται διά την
αποτροπήν τής αΰξήσεως τής τιμής
τού έλαιολάδου καί την δημιουργίαν
προϋποθέσεων διά την εξαγωγήν αυ
τού, έζητήσαμεν τήν γνώμην επί τού
έλαϊκού ζητήματος
ειδικών έμπορων
καί έξαγωγέων. Αί διατυπωθεΐσαι α
πόψεις υπό τών ειδικών θίγου/
τα

λόγον πρός τάς έσωτερικάς
άνάγ· ι
Ε“ν έπιτραπή ή εισαγωγή απορε
κας της ήτο ή άγορά εκείνη ήτις έ- ί ^α'ων τότε αυξάνουν αί πιθανότητες
κράτησε τάς τιμάς
τοΰ έλαιολάδου I εξαΥ0>γής έλαιολάδου είτε φυσιολογιεις τήν διεθν ήάγοράν εις πολύ χα κώς διά τής πτώσεως τής τιμής έπιμηλά έπίπεδα διά τής έξαγωγής με τοπίως, είτε δι’ άνταλλαγής τούτου
γάλων ποσοτήτων. Ώς υπολογίζεται με σπορέλαιον όπότε θά προκύψη καί
κατά τά τέλος τής άνοίξεως ή μεγά οικονομία συνοχλλάγματος.
λη πίεσις έκ τής πλευράς αυτής θά
Ενα εισέτι σημείον τό όποιον κα
ελαττωθή λόγιο άπορροφήσεως τοΰ πο θιστφ μεγαλυτέρας τάς πιθανότητας
οοστού έκείνου, τό όποιον προεκάλεσε έξαγωγής είναι ότι αί τιμαί τοΰ έταύτην, όπότε είναι έ-ιδεχομενον νά έ- λαιολάδου σήμερον εις τήν διεθνή άχωμεν άφ’ ένός μέν πτώσιν τών τι γοράν είναι διά μέν τών βάσει 5 380
μών εις τά έσωτερικόν, άφ’ ετέρου δέ δολλάρια κατά τόννον διά τά τύπου
άνοδον τών τιμών εις τήν διεθνή α ριβιέρα (κουπέ) 460 δολλάρια, κατά
γοράν. Ούτως εις περίπτωσιν καθ’ ήν 60—70 δολλάρια κατά τόννον υψηλό
πραγματοποιηθούν αί ώς άνω προϋ τεραι τών τιμών τού παρελθόντος Δε
ποθέσεις κατά τάς άρχάς τοΰ
θέ κεμβρίου,
ρους ή τιμή τού έλαιολάδου άφ’ ένός
Τούτο σημαίνει ότι παρερχομένου
θά είναι προσιτή εις τήν κατανάλω
τού χρόνου έλαττοΰται ή πίεσις τής
σήν, άφ’ ετέρου δέ νά ύπάρξη δυνατό
μεγάλης παραγωγής τής Τύνιδος, ήτης έξαγωγής αυτού. Παρά ταύτα κα
τις καί κατά τάς άρχάς τού θέρους
τά τήν γνώμην τών ειδικών παραγω
είναι έπόμενον νά έξουδετερωθή, όπό
γών θά πρεπει νά ληφθούν ύπο τής
τε η διεθνής αγορά άναλαμβάνουσα
Κυδερνήσεως ώρισμένα μέτρα
πρός
εις τοιαύτα έπίπεδα νά έπιτρέψη τήν
διακανονισμόν τής έξαγωγής, δεδομέ
τοποθέτησιν τών έλληνικών έλαιολάνου ότι τά υψηλά έπίπεδα τών τ.μών
δων.
τοΰ έλαιολάδου έχουν αιτίαν κατά τό
Τέλος κατά τήν γνώμην τών ειδικών
πλεϊστον ψυχολογικήν καί οΰχί πραγ
ματικήν. Διά τόν λόγον τούτον θεω πρέπει νά καταβληθή κάθε προσπά
ρείται άναγκαία ή εισαγωγή Ικανών θεια διά τήν έξαγωγήν τού έλαιολάποσοτήτων σπορέλαιου καλυπτονσών δου, διότι δέν πρέπει νά άγνοήται έκ
τας άνάγκας τής βιομηχανίας ϋδρογο μέρους τών ιθυνόντων, ότι ή κατανάνώσεως, εις τρόπον ώστε τό έλαιόλα λωσις τούτου εις τάς ξένας άγοράς
δον νά μή διατεθή διά βιομηχανικούς έχει έλαττωθή κατά τό ήμισυ έν σχέσκοπούς καθ’ ήν στιγμήν ή βιομηχα σει μέ τήν προπολεμικήν, άνερχομένία ύδρογονώσεως διεθνώς
άσχολεϊ- νην εις 170.000 τόν νους έτησίως, λόται μέ τήν έπεξεργασίαν άκαταλλή- Υώ προστατευτικών καί άλλων μέτρων
λων πρός βρώσιν λιπαρών ουσιών.
άτινα έλήφθησαν ύπό χωρών αϊτινες

προπολεμικώς ήσαν μεγάλοι καταναλώτριαι τούτου.
ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
Αί διατυπωθεΐσαι άπόψεις τών ει
δικών έπί τοΰ ζητήματος τοΰ έλαιολαδου ώς καί τά ποοτεινόμενα παρ’
αυτών μέτρα, ευρίσκουν σύμφωνον ττρ/
Κυβέρνησιν αν δύναται τις νά κρίνη
εκ τών ήδη ληφθεισών άποφάσεων τής
άναστολής τής δεσμεύσεως τού έλαιολάδου, ήτις είχεν έφαρμοσθή ύπό τής
προηγουμένης Κυβερνήσεως ώς καί
τής άπαλΧαγής τών δασμών τού είσαγομένου σπορέλαιου δι’ ιδιωτικού
συναλλάγματος.
'Υπάρχουν πληροφορίαι ότι ή Κυβέρνηυις μελετά τήν εισαγωγήν μεγά
λων ποσοτήτων σπορέλαιου, ότι αϋτη
θά γίνη καί ύπό τού Κράτους πρός
κάλυψιν τών άναγκών τών δημοσίων
υπαλλήλων καί υπό τών ιδιωτών δι’
έγκρίσεως άδειών εισαγωγής ή
διά
δημοπρασίας.
Ας ελπίσωμεν ότι ή άπερχομένη
Κυβέρνησις κατά τό μικρόν διάστημα
τής παραμονής της θά πραγματοποιήση τά μελετώμενα παρ’ αυτής μέ
τρα, συντελούσα ούτως εις τήν Χνακού
φισιν τού πληθυσμού τής χώρας ώς
πρός έν έκ τών κυριωτέρων ειδών δια
τροφής καί παραλλήλως δίδουσα τάς
άσφαλεϊς προϋποθέσεις διά τήν έξαγωγήν τού έλαιολάδου καί τοιΰ πρσσπορισμοΰ συναλλάγματος, διά
τοΰ
οποίου τόσην άνάγκην Εχει ή χώρα.
ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΚΑΙ Η ΗΣΥΧΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Κατά τάς έκ Ν. Ύόρκης πληρο
φορίας ό διαχειριστής τής Όργανώσεως Οικονομικής Συνεργασίας
κ. Πώλ Χόφμαν,
εις ό μιλιάν του
πρός τά μέλη τοΰ Εμπορικοί) Ε
πιμελητηρίου τοΰ ‘Άκρον. έτόνισεν
οτι ή οικονομική άνόρθωσις τής
Ευρώπης άποτελεΐ δασικήν προϋπόθεσιν πρός έλάττωσιν τών κρατι
κών δαπανών τών Ήν. Πολιτειών.
Έν συνεχεία ό κ. Πώλ Χόφμαν
παρετήρησεν δτι αί Ήν. Πβλιτεΐαι
δύνανται νά περί κόψουν τάς δαπάτας εις δύο κεφάλαια τοΰ προϋπο
λογισμού: Τήν έθνικήν άμυναν καί
τήν έξωτερικήν βοήθειαν.
«Μέ τήν παρούσαν
κατάσταση
ανωμαλίας έν τώ κόσμω, εΐπεν έ
πί λέξει ό κ. Χόφμαν, ούδείς έχεφρονώ-ν θά ήδύνατο νά είσηγηθή
περαιτέρω σημαντικήν
περικοπήν
τών στρατιωτικών δαπανών. Δέν α
πομένει επομένως παρά ή έξωτερική βοήθεια».
Ό κ. Χόφμαν έξήγησεν δτι κατά
τήν γνώμην του ή έξωτερική βοή
θεια έδει νά περιορισθή δσον τό .
δυνατόν ταχύτερον, μόνον δμως έφ’ |

δσον ή κατάστασις εις τήν Ευρώ
πην καταστή περισσότερον σταθερά
άπό δ,τι είναι σήμερον.

μιδς ισχυρός καί
κής Ευρώπης».

ήνωμένης Δυτι

Ακολούθως ό κ. Χόφμαν έτόνιΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
σεν δτι ή περικοπή τής έξωτερικής
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΡΟΥΜΑΝ
βοήθειας δύναται νά πραγματοποιηθή μόνον έφ’ δσον τά έλεύθερα
Άφ’ έτέρου
ή γνωστή μεγάλη
έθνη τής Δυτικής
Ευρώπης νική άμερικανική έφημερίς «Νιοϋ Γιόρκ
σουν εις τόν ψυχρόν πόλεμον, τόν Γάίμς» σχολιάζουσα τήν αίτησιν
όποιον ή Ρωσία
εξαπολύει συνε τού Προέδρου Τρούμαν τήν περιλαμ.
χώς εναντίον των. Ό πόλεμος αυ δανομένην εις τό πρός τό Κογικρέστός δέν θά έχη κερδηθή όριστικώς οον μήνυμά του,
περί έγκρίσεως
παρά μόνον δταν τά έλεύθερα έ σημαντικών πιστώσεων διά τήν συ
θνη καταστούν
καί πάλιν ισχυρά νέχιση· τής οικονομικής καί στρα
καί εύημεροΰντα καί δταν θά έχουν τιωτικής βοήθειας τών Ηνωμένων
αποκτήσει περισσοτέρου οικονομι Πολιτειών πρός άλλας χώρας κα
κήν καί πολιτικήν ένότητα.
θώς καί διά τήν αντιμετώπιση άλ
Τονίζων δτι εις τήν Όργάνωσιν λων διεθνών υποχρεώσεων, θά τύχη
Οικονομικής Συνεργασίας «άνετέθη τής ύποστηρίξεως τής ’Αμερικανι
δπως βοηθήση τά Ευρωπαϊκά έθνη κής κοινής γνώμης. Οί «Τάϊμς» πα
νά άνορθωθούν», ό κ. Χόφμαν έδή· ρατηρούν έπίσης δτι ναι μέν οί Α
λωσεν δτι «έάν ή Εύρώπη άνορθω- μερικανοί φορολογούμενοι, οίτινες
θή πράγματι κώς,
δυνάμεθα άφό- έφεραν δλον τό βάρος, θά αισθαν
6ως νά προβώμεν
εις δραστικήν θούν αναμφιβόλους ικανοποίηση έκ
περικοπήν τών στρατιωτικών δαπα τοΰ περιορισμού
τών σημαντικών
νών μας. Κατά τήν γνώμην μου, ό ποσών, τά όποια άπητοΰντο μέχρι
Στάλιν δέν θά έχη ούδεμίαν έλπί- σήμερον διά τήν έφαρμογήν τής έ
δα έπιτυχίας έάν έπιτεθη έναντίον ξωτερικής πολιτικής τών Ήνωμέ-

ΝΕΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΝ ΜΑΣ

ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΙΝ ΙΣΧΥΡΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ
ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΚΙΑΣ, ΓΙΟΥΓΚΟΣΛ ΑΥΪΑΣ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ
Μελέτη του ειδικευμένου συνεργάτου μας κ. Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ
Καταπληκτική εις έκτασιν είναι ή
-άττό τινων μηνών έκδηλουμένη ναυ
τιλιακή δράστη ριότης εις ώρισμένας
Μεσογειακάς χώρας, αί όποϊαι Φιλοδοξοΰν νά αποκτήσουν ισχυρούς
καί συγχρονισμένους έμπορυκούς
στόλους τακτικών γραμμών. 'Η
προσπάθεια αυτή, άμεσώτατα ενδια
φέρουσα τήν χώραν μας, δεν αντι
μετωπίζεται άπό τής έλλη.νικής πλευ
ράς μέ άνάλογον έκδήλωσιν. Ση
μαίνει τοΰτο, δτι μετά τινα και
ρόν θά κατακλύζονται οί εθνικοί
μας λιμένες άπό τά σκάφη τών γει
τονικών χωρών και δτι σύν τώ χρόνω ή γνώριμος διά τήν σημαίαν μας
■πελατεία τής ’Ανατολικής Μεσο
γείου θά διοχετεύεται εις τά σκάφη
τών αντιπάλων μας.
Δέν πρόκειται απλώς καί μόνον
περί τής Ιταλίας, ή όποια ανασυγ
κροτεί ραγδαίος τόν έμπορικόν της
στόλον. Νέαι χώραν καί νέαι ση·
μαιαι προστίθενται εις τόν άνταγωΛνστικόν στίβον τών έκπαλαι ελληνι
κών τομέων μεταφορικής εργασίας.
Ή Αίγυπτος, ή Γιουγκοσλαυΐα, ή
Τουρκία, ΐτι δέ καί τό νεοπαγές
Κράτος τοΰ Ισραήλ έχουν ριφθή μέ
ένθουσιασμόν καί αποφασιστικότητα
πρός τά θαλάσσια έργα. Καί καθη
μερινώς προσθέτουν εις τήν χωρη
τικότητα των νέα σκάφη, έγκαθι■στοΰν νέας τακτικάς γραμμάς καί
πυκνώνουν τό δίκτυον των συγκοι
νωνιών των πρός άλας τάς κατευ
θύνσεις.
‘ιΗ Ιταλία, δαδίζουσα έπί τά ί
χνη τής ναυτιλιακής πολιτικής τού
Μσυσολίνι, έπιχορηγεΐ άφθόνως τά
-ναυπηγεία της καί τά τέσσαρα ναυ
τιλιακά μας συγκροτήματα, με άμε
σον επιδίωξιν τήν άνασυγκρότησιν
του έμποριικοΰ της στόλου εις τά
προπολεμικά έπίπεδα. ’Αρκεί νά σημειωθή δτι ή Ιταλία κατείχε πρό
τοϋ πολέμου μίαν δύναμιν 3 ιΛ έκαπομμυρίων τόννων, δτι έξήλθεν άπό
τόν πόλεμον μέ 500 χιλιάδας τόννων
των Πολιτειών, πλήν όμως άντιλαμδάνονται τήν ανάγκην τής συνεχίσεως τής βοήθειας.
Ή έφημερίς συνεχίζουσα _ σημει
ώνει ιδιαιτέρως τά έξής: * Η χώ
ρα άπό καιροϋ ήδη έλαβε τήν ά
πόφασίν της έπί τών ζητημάτων
αύτών».
Αί έκ Νέας Ύόρκης πληροφορίαι
αναφέρουν δτι ή Όργάνωσις ΟίκΧν
νομικής Συνεργασίας τών 'Ηνωμέ
νων Πολιτειών, έξέδωκε έγ κριτικός
άδειας άγοράς
ειδών διά χώρας
τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ, τό συνολικόν
πσσόν τών
όποιων άνήλθεν άπό
τής ένάρξεως τής έφαρμογής τοΰ
έν λόγω σχεδίου εις 8,098,723,000
δολλάρια.
Τά άνωτέρω -καταφαίνονταν εις
τήν τελευταίαν έβδσμαδιαίαν άνακοίνωσιν τής Ο.Ο.Σ.. ή όποια άναφέρει δτι
61.407.000 δολλάρια
διετέθησαν
δι’ έγκριτικάς άδειας
εις τάς 13 Ευρωπαϊκός χώρας του
Σχεδίου Μάρσαλ.

μόνον ικαί δτι σήμερον έπέτυχε νά τόννων γκρός. Τά πλοία αύτά, με
άπο κτήση μίαν χωρητικότητα ύπερ- ταξύ τών όποιων καταλέγονται καί
τέ-ραν τών 2.000.000 τόννων γκρός. τά ύπερωκεάνια «Ταρσούς» καί
Καί ή προσπάθειά της συνεχίζε- «Μαρντίν», δύνανται ευκόλως, εις
περίπτωσιν πολεμικής περιπέτειας,
ιι.
Καθημερινώς τοποθετούνται εις νά μετατραποΰν εις μεταγωγικά καί
τάς ναυπηγικός της έσχάρας αί εις έξωπλισμένα οπλιταγωγά.
Πέραν τής αμερικανικής ταύτης
τρόπιδες καί -νέων σκαφών δλων
τών τύπων καί προορισμών, ένφ τε βοήθειας, ή Τουρκία -κατεσκεύασε
λευταίως παρηγγέλθησαν — ύπό τήν μέχρι τοϋδε μίαν άκόμη δεκάδα δι
άμερικανικήν βοήθειαν — καί δύο αφόρων τύπων σκαφών εις τά ολ
ύπερωκεάνια 25.000 τόν. γκρός έ λανδικά καί τά σουηδικά ναυπη
γεία, παραλαμβάνει δέ εντός τών
καστον διά τήν γραμμήν ’ Ιταλίας
προσεχών μηνών καί τρία μικτά μόΒορείου ’Αμερικής.
Εκείνο όμως πού μάς ενδιαφέρει τορσιπς άπό τά ιταλικά ναυπηγεία,
περισσότερον είναι ή επιτυχής ιτα ! χωρητικότητος 6500 τόννων γκρός
λική προσπάθεια, δπως σύνδεση έκαστον. Παραλλήλως, έζητήθησαν
τούς λιμένας της μέ τούς λιμένας ; ήδη προσφοραί άπό διάφορα ευρω
τής ’Ανατολικής Μεσογείου διά μιας παϊκά ναυπηγεία ύπό τής τουρκι
πλειάδας μικρών, εύχρηστων καί οι κής κυβερνήσεως διά τήν κατασκευκονομικών μικτών σκαφών, άτινα α . ήν μιάς άκόμη έμπορικής «αρμάδας»
ποτελούν πολύτιμα όργανα άνασυν- . έκ πεντήκοντα μικρών καί μεγάλων
δέσεως τών -έμπορικών της δεσμών. ! πλοίων διαφόρων κατηγοριών, τύ
Πράγματι, οί Ιταλοί έπέτυχον ήδη πων καί προορισμών. Συντόμως δη
νά κατασκευάσουν μίαν περίπου έ- λαδή προβλέπεται, δτι ή τουρκική
κατοντάδα τοιούτων σκαφών, τών ιέμπορική ναυτιλία θά παρατάσση
500 έως- 1000 τόννων, μέ τά όποια : πλοία 500.000 τόννων γκρός, έναν
κατακλύζουν, μεταξύ τών άλλων, τι προπολεμικής της δυνάμεως μη
j ύπερβαινούσης τάς 150 χιλιάδας
καί τούς έλλη.νικούς λιμένας.
Καθημερινώς εις τά πειραϊκά υ· τόννων.
‘ I κανά έπίσης σκάφη άπέκτησε
δατα καταπλέουν έμφορτα τοιαΰτα 1
σκάφη- εις τόσον βαθμόν καί μέ τέ . καί ή Αίγυπτος. Είναι ταΰτα φορ
τοιον ρυθμόν, ώστε ή ιταλική ση τηγά, άλλά καί άρκετά έπιβατηγά, ·
μαία ραγδαίως άνακτά τήν θέσιν νεοναιυπήγητα, μεγάλης πολυτελεί
της εις τήν ναυτιλιακήν κίνησιν τοΰ ας καί υψηλής ταχύτητας. Πρός τό
Πειραιώς. ’Αποτελεί τοΰτο τήν πλέ παρόν ιέξυπηρετοΰν τήν τοχείαν
ον θλιβερόν δι’ ημάς μεταπολεμικήν γραμμήν ’Αλεξάνδρειάς — Γένοβας
ναυτιλιακήν έκδήλωσιν, καθόσον ή —Μασσαλίας, άλλά μέ τήν προσεχή
κατάκτηρις όλονέν. καί μείζσιος με προσθήκην νέων άξιολόγων μονάταφορικής έργασίας άπό τό ιταλι δων, αΐτινες τελούν ύπό κατασκευήν,
κόν πλοίον σημαίνει έκτόπισιν τοΰ προβλέπεται νά έπαναληφθή καί ή
έλληνικοΰ άπό αυτήν ταύτην τήν τακτική γραμμή Αλεξάνδρειάς
πατρίδα του. Παλαιόν, βράδυ κινη Πειραιώς — Σμύρνης — Κωνσταντόν καί δαπανηρότατον τό ταλαίπω ’ τινουπόλεως.
"Ας έλθωμεν τώρα εις τήν Γιουγρου έλληνικόν μεσογειακόν σκάφος,
άδυνατεϊ νά άνταγωνισθή εις τόν κοσλαυΐαν τοΰ Τίτο. Καί ή χερσαία
θαλάσσιον στίβον μέ τό καινουργές αΰτη χώρα έστράφη μέ έπί μονον
ιταλικόν πλοϊον καί άναγ-καστικώς προσπάθειαν πρός τήν θάλασσαν,
καταδικάζεται εις παροπλισμόν ά- εύθύς δέ άπό της έπαύριον τοΰ τερ
νά τά όγιρά ικοιμητήρια τής άκτής ματισμού τών εχθροπραξιών ήρχ( σεν άναουγκροτοΰσα τά δαλματικά
Άλκίμων καί τών Άμπελακίων.
"Ενας άλλος άντοιγωνιστής μος ναυπηγεία καί προβαινούσα εις τάς
εις τάς τακτικάς μεσογειακός γραμ πρώτας έγχωρίους ναυτικάς κατα- !
μάς είναι ή Τουρκία. Ή ήγεσία τής σκευάς. "Εξη μικτά σκάφη τών 3.
’Αγκύρας έστράφη πρός τό γόη^ 800 τόννων γκρός έναυπηγήθησαν
τρον τής θαλάσσης καί σπαταΛα έκτοτε, ένώ άρκετά ναυάγια άνειλάπό τόν δημόσιον κορβανά; έκατομ κύσθησαν καί έπεσκευάσθησαν, τεμύρια λιρών διά τήν άπόκτησιν έμ θέντα έκ νέου εις τήν ύπηρεσίαν.
πα ρικοΰ στόλου. Καί ή προσπάθεια Ήγ-οράσθη έπίσης καί ένα Αμερι
της αΰτη έπέτυχε μέχρι τής στιγ κανικόν τύπου «Βίικτορυ» τών 10.
μής, διότι έκθύμως ύπεστηρίχθη και 500 τόννων, δπερ είχε προσκρούσει
άπό τάς ‘Ηνωμένας Πολιτείας. Ή ά- εις τήν Άδριατικήν έπί νάρκης καί
μερικανική ύποστήριξις παρεσχέθη έξώκειλεν εις τάς άκτάς μιάς δαλπλούσιος, δχι μόνον πρός έξασφά- ματικής νησΐδος. -Καί τό σκάφος αύ
Χισιν τής αύταρκείας των τουρκικόν, τό έπεσκευάσθη καί έργάζεται σή
μεταφορών, άλλά καί ΐνα έν περι- μερον ύπό τήν γιουγκοσλαβικήν ση
, '
πτώσει νέου πολέμου, διαθέτουν αί μαίαν.
Έπέτυχεν άφ’ έτέρου ό Τίτο να
έν τή Μεσογείω άμερικανι ιαι ναυυπαραλάβη άρκετά γερμανικά σκά
καί δυνάμεις ικανόν άρ-.θμον ταχέ
ων έμπορικών σκαφώ/ διά Τάς ά- φη έναντι έπανορθώσεων καί συγ
χρόνως νά κατασκευάση εις τά ολ
νάγκας τοΰ ανεφοδιασμού των.
Πράγματι, τά πωληθέντα εις τήν λανδικά ναυπηγεία τρία μεγάλα
Τουρκίαν 15 αμερικανικά πλοία, εί σκάφη τών 10.000 τόννων έκαστον. '
• Ηδη, γιουγκοσλαυίκαί τακτικαί
ναι σκάφη ταχέα, έπιβατηγά, χωρητικότητος άπό 5200 μέχρι καί 9500 γραμμαί συνδέουν σήμερον τούς

δαλματικούς λιμένας μέ τήν Μεσό
γειον, μέ τήν Αγγλίαν καί τήν Η
πειρωτικήν Ευρώπην, μέ τήν Βό
ρειον ’Αμερικήν καί μέ τήν Αύστραλίαν. Τήν τελευταίαν ταύτην yparμή(ν έξετέλει μέχρι πρό τίνος τό ύπερωκεάνιον «Παρτιζάνκα», δπερ
δμως ύπέστη εις τό Σπαλάτον με
γάλος ζημίας έκ πυρκαϊάς προελθοόσης, ώς έλέχθη, άπό σαμποτόζ
καί ήδη έπισκευάζεται.
’Εν τώ μεταξύ ό κύκλος τής γι
ου γκοσλαυϊκής ναυτιλιακής προσ
πάθειας δέν κλείει έως έδώ. Πρό έ©δομάδος τό Βελιγράδιον έζήτησε
προσφοράς άπό τά ολλανδικά καί
τά σκανδιναυϊκά ναυπηγεία διά τήν
κατασκευήν 15 άκόμη μεγάλων σκα
φών, καταλλήλων δι’ ύπερπόντια
ταξίδια.
'Ιδού τώρα καί τό Κράτος τών 'Ε
βραίων. Ή σημαία τών Μακαμπή
κυματίζει κατά τήν παρούσαν στιγ
μήν έπί μιάς πεντηικοντάδος σκα
φών, άτινα έκ τελούν τακτικάς γραμ
μάς έκ Χάϊφας πρός τήν Μεσόγει
ον, πρός τήν ’Αγγλίαν καί τό Κόντινεντ, πρός τήν Βραζιλίαν καί ‘Αρ
γεντινήν καί πρός τήίν Βόρειον ’Α
μερικήν καί τόν Καναδόν.
Ή ώργανωμένη προσπάθεαι άνελήφθη μετά τήν άνακήρυξιν τοΰ
Κράτους τοΰ ’Ισραήλ καί ύπεστηρίχθη μετά θέρμης άπό τά διεσκορπισμένα άνά τό έξωτερικόν σεβαστά
έβραϊκά κεφάλαια. Πρό έτους αί
νεοσύστατοι ίσραηλιτικαί ναυτικοί
έταιριαι ένεφανίσθησαν εις τήν διε
θνή άγοράν καί έζήτουν πλοία τοίς
μετρητοίς. Πράγματι, ήγόρασαν μί
αν δεκάδα ώκεανοπόρων πλοίων, έκ
τών όποιων πέντε ή σαν έλληνικής
ιδιοκτησίας ύπό τάς σημαίας τοΰ
Καναδά καί τής Παναμαϊκής Δημο
κρατίας. Ούτως, ήγόρασαν τά έπιβατηιγά «ΛοΟξορ» 5000 τόννων καί
«Κομνηνός» 1500 τόννων, καθώς καί
τρία καναδικά τύπου «Κάντυ» τών
10.500 τόννων έκαστον, άτινα καί

τά παρέλαβον άλληλοδιαδόχως καί
έν τελετή εις τήν Νέαν Ύόρκην. Τά
τρία έλληνικής πλοιοκτησίας κανα
δικά «Κάντυ» τά μετωνόμασαν «Χάϊφφα», «Τέλ Άβίβ» καί «Γιάφφα»,
τά έπήνδρωσαν μέ αμιγή έβραϊκά
πληρώματα καί έγκαινίασαν τήν τα
κτικήν γραμμήν Νέας Ύόρκης—Ισ
ραήλ.
Έπηοκλούθησαν ή άγορά ένός υ
περωκεανίου 11.000 τόννων διά τήν
γραμμήν Χάϊφας—Ρ ίου ’ I ονείρου —
Μπουένος "Αύρες, ή άγορά τοΰ ιτα
λικού έπιβατηγοΰ «Μάρε Λιγκούρε»
διά τήν γραμμήν Χάϊφας — Τεργέ
στης καί πρό ή μερών μία νέα εβραϊ
κή έταιρία — ή Ντίζεγκοφφ' Λάϊν —
προέβη εις τήν άγοράν δύο μεγά
λων μικτών σκαφών τής αμερικανι
κής έταιρίας «’Ίσθμιαν. Πρόκειται
περί τών πλοίων «Άτλάντα Σίτυ»
καί «Μοντγκόμερυ Σίτυ» 11.500
τόννων φορτίου, άτινα παρελήφθησαν εις τήν Βαλτιμόρην καί έγκαινιάζουν άπό τοΰ Μαρτίου μίαν δευτέραν ίσραηλιτικήν γραμμήν μετα
ξύ Βορείου ’Αμερικής — Καναδα
καί Χάϊφας. Τά πλοία ταΰτα μετωνομάσθησαν «Μέϊρ Ντίζεγκοφφ» καί
«Έριέττα Σλότζ».
Έν τώ μεταξύ ή προσπάθεια τών
Εβραίων διά μίαν έπαρκή ναυτιλίαν
έξακολουθεΐ. "Ηγοράσθη ήδη τόνσρ
βηγικόν πλοϊον—φυγεΐον «"Εσοξ»
χωρητικότητος 5000 τόννων καί ναυπηγήσεως 1939, δύο δέ άλλα πλοϊαψυγεΐα παρηιγγέλθησαν εις τά σου
ηδικά ναυπηγεία. Τέλος ήγο.ρασθη
άπό Εβραίους καί τό έλληνικής ι
διοκτησίας νεότευκτον παναμαϊκόν
φορτηγόν «Γεώργιος» 3500 τόννων
καί ναυπηγήσεως 1949.
Έν κατακλεΐδι δόνατα; νά λεχθή
δτι μόνον ήμεΐς οί "Ελληνες άδρανοΰμεν, ένώ οί γύρω μας χερσαίοι
λαοί δροοστη-ρίως άγωνίζονται διά
θαλασσινός κατακτήσεις.
Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

Η ΘΕΙΙΣ TQN ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΙΟΝ ΠΡΟΒΜΤΟΝ1HI ΑΠΟ ΑΝλΤΘΑΗ!
Ώς άγγέλλεται έξ Ούάσιγκτων
οί αύτόθι έγκυρότεροι αμερικανικοί
πολιτικοί κύκλο ασχολούμενοι μέ
τήν ύπό τοΰ Προέδρου Τρούμαν διατυπωθεΐσαν άρνηαιν δπως άναμι·
χθοΰν αί ‘Ηνωμένοι Πολιτεΐαι εις
τήν στρατιωτικήν άμυναν τής Φορ
μόζας, υποστηρίζουν γενικώς τάς
δηλώσεις τοΰ κ. "Ατσεσον, παρ' δλον δτι μερικοί συνιστοΰν «θετικωτέραν> ύποστήριξιν
Άφ’ έτέρου, μεταξύ τών έφημερίδων τών ύποστηριζουσών τάς άπόψεις τοΰ κ. "Ατσεσον περί τήό
άνάγκης δπως αί Ήν. Πολιτεΐαι ά·
ποφύγουν «περιπέτειας» εις τήν A
πω Ανατολήν, ή «Νιού Χέραλντ
Τρίμπιουν» γράφει τά έξής:

«Ό λόγος τοΰ κ. "Ατσεσον ύπήρξεν 'έπί τέλους μία ικανοποιητική
άπάντησις εις τόν γερουσιαστήν κ.
Τάφτ. Οί άναληθεϊς ύπαινιγμοί τοΰ
τελευταίου τούτου, καθ’ οϋς ή έν
"Απω Ανατολή πολιτική τοΰ Σταίητ Ντηπάρταεντ ύπηγορεύθη άπό
άριστεροΰς κύκλους καί ειχεν ώς
κίντ^τρον, «φιλοκομμουνιστοκά > cd*
σθήματα ή σαν κακοήθεις, και *ντεκρούσθηοαν ύπό τοΰ
Ύπουρ>χ3ΰ
τών Εξωτερικών, άπσδείξαντος δτι
ύπάρχουν πολλοί σοβαροί λόγοι, ά
πό
καθαρώς
άντικομμουνιστικής
πλευράς, οίτινες δύνανται νά προ
βληθούν πρός ύποστήριξιν τής χα
ραχθείσης ύπό τοϋ κ. Ατσεσον πο
λιτικής γραμμής.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ — ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — ΕΜΠΟΡΙΟΝ
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΗ ΙΑ
Ή γνώμη τών έν Λονδίνω οίκονομ κών κύκλων είναι οτι άπό τής Αναπρο
σαρμογής τής λίρας έσημειώθη μεγά
λη αΰξησις των βρεταννικών έξαγωγών
καί ενα σημαντικόν ποσόν εις δολλάρια είσέρρείΛτεν εις την Τράπεζαν τής
’Αγγλίας. "Ο κύριος παράγων πιέσεας
τής λίρας κατά τους θερινούς μήνας
Υπήρξεν ή Αναβολή τών αμερικανικών
•παραγγελιών καί ή Αναστολή
τών
πληρωμών όλων έκείνων, οι οποίοι εί
χαν υποχρεώσεις εις λίρας. Οϊ Αγο
ραστοί δέν εΰρισκον πάντοτε
τάς
βρεταννικάς τιμάς ύψηλοτέρας τών
άλλων καί ύπάρχουν πολλοί ένδείξεις
δΓ αυτό. Ή Αποχή τών άγοραστών
άπά τά προϊόντα τής περιοχής τής
στερλίνας προήρχετο άπό τον φόβον
ζημιών έπί τών άγοραζΡμένων προϊ
όντων μέ τήν τρέχουσαν συναλλαγμα
τικήν τιμήν, έάν έσημειοΰτο πτώσις.
Ή δέ Αναστολή τών πληρωμών ώφείλετο κυρίως εις τήν προσδοκίαν
έκ
μέρους τών οφειλετών υψηλού κέρδους
έάν έτακτοποίονν τούς λογαριασμούς
των εις χαμηλοτέραν τιμήν συναλλά
γματος. Οΐ λόγοι αύτοί είναι νόμι
μοι διά τό έμπόριον, πλήν όμως επη
ρέαζαν τήν θέσιν τής στερλίνας όλονέν καί περισσότερον τόσον εις τάς
έξαγωγάς, όσον καί εις τάς πωλήσεις πρώτων υλών.
Τό Βρεταννικόν Θησαυροφυλάκιον
άπεκάλυψεν οτι τάς πρώτος δέκα ήμέρας μετά τήν
ύποτίμησιν τό εις
χρυσόν καί δολλάρια Απόθεμα τής
περιοχής τής στερλίνας ηϋξησεν κατά
80 έκατομμύρια δολλάρια. Τό ποσόν
τούτο άπάτελεΐ καθαρόν κέρδος.
Πολλά θά έξαρτηθούν άπό τήν οίκο
νομικήν έξέλιξιν τής Μεγ. Βρεταννίας. Έάν αί τιμαί αυξηθούν, συνε
πείς τών μισθών καί ημερομισθίων
καί αί τιμαί τών πρώτων υλών υψω
θούν πιθανόν νά άπολεσθή ή έκ τής
νποτιμήσεως ώφέλεια. Ή δέ έντονος
ζήτησις έμπορευμάτων άπό τήν έγχω
ρίαν κατανάλωσιν δυνατόν νά πρσκαλέση ελλειψιν προϊόντων δΓ έξαγωγήν
εις ’Αμερικήν. Καί διά τά δύο τούτα
ένδεχόμενα ΰπάρχει κάποιια άνηρυχία
έν Μεγάλη Βρεταννίς χωρίς έν τού
τοι ς νά προκαλήται καί άμεσος φό
βος.
ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
Οΐ γεωργοί καί οΐ Γεωργικοί Συν
εταιρισμοί τών Ηνωμένων Πολιτειών
Εχουν μίαν μόνιμον καί ασφαλή πηΥήν χρημάτων μέ χαμηλόν τόκον χά
ρις εις τό σύστημα Αγροτικών πιστώ
σεων τής 'Αμερικανικής Κυβερνήσεως.
Τό σύστημα αύτό καθιερώθη τό 1917
άπεδείχθη ιδιαιτέρως πολύτιμον διά
τούς γεωργούς κατά τά ετη
κακής
έσοδείας δτε εϊχον μεγαλυτέραν άνάγ
κην χρημάτων, άλλά Αντιμετώπιζαν
δυσχερείας διά νά συνάψουν δάνεια.
Χάρις εις τό σύστημα αύτό, διά
τήν έφαρμογήν τ°ύ οποίου είναι υπευ
θυνος ή Διαχείρισις ’Αγροτικής ΠίΙστεως — 'Οργανισμός τού Υπουρ
γείου Γεωργίας τών "Ηνωμένων Πολι
τειών — δίδονται εις τούς γεωργούς
καί τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς
μακρπρόθεσμα
καί
βραχυπρόθεσμα
δάνεια μέ χαμηλόν τάκον.
Κάθε γεωργός δύναται νά λάβη
Ενα
μακροπρόθεσμον έπί ΰποθηκη
δάνειον άπό τήν Εθνικήν ’Αγροτικήν
"Ενωσιν Δανεισμού
πού εξυπηρετεί
τήν επαρχίαν του. Εις τάς "Ηνωμέ
νας Πολιτείας ύπάρχουν 1.200 παρό
μοιοι Ενώσεις.
"Ο Αγρότης δύναται νά συνάψη
δάνειον διά νά άγοράση γήν, γεωρ
γικά μηχανήματα, λιπασματα καί
ζώα, ή διά νά έξοφλήση δάνειον συναψθέν δύο Ετη προ τής αίτήσεως διά
τήν σύναψίν του.

‘Ο γεωργός γίνεται μέλος τής Ένώσεως διά τής Αγοράς χρεογράφων
αυτής πού ή Αξία των είναι ίση μέ
τά 5 % τού δανείου. Τό ποσόν πού
χρειάζεται διά τήν Αγοράν τών χρεο
γράφων αυτών δύναται νά περιληφθή
εις τά δάνειον. Τά χρεόγραφα δύνανται νά πωληθούν όταν έξοφληθή
τά
δάνειον.
"Ως κάτοχος χρεογράφων ό
γεωργός Εχει δικαίωμα μιας ψήφου
τής συνελεύσεως τής Ένώσεως.
Μέ
τόν τρόπον αυτόν Εχει κάποιον λόγον
εις τάς ένεργείας τής όμάδος καί
ψήφον εις την έκλογήν έκείνων πού θά
διευθύνουν τήν "Ενωσιν.
Ό γεωργός πού έπιθυμεΐ νά συνά
ψη βραχυπρόθεσμα δάνεια διά γένι
κούς γεωργικούς σκοπούς, δύναται νά
λάβη χρήματα άπό τήν "Ενωσιν Δα
νείων Παραγωγής, πού Εξυπηρετεί τήν
περιοχήν του. Εις τάς Ηνωμένας Πο
λιτείας ύπάρχουν άνω τών 500 Ενώ
σεις αυτού τού είδους.
Ό γεωργός γίνεται μέλος τής Έ
νώσεως αύτής Ακριβώς μέ τον ίδιον
τρόπον όταν έπιθυμή νά λάβη μακρο
πρόθεσμον δάνειον. ‘Η διαφορά εγκει
ται εις τό οτι τά δάνεια παραγωγής
δίδονται διά ενα Ετος ή καί όλιγώτερον. Δύνανται δμως νά παραταθούν
έάν· είναι! Ανάγκη.
Σκοποί διά τούς όποιους δίδονται
αυτά τά δάνεια είναι ή Αγορά σπό
ρου, νομής, λιπασμάτων, έντομοκτόνων, γεωργικών μηχανών, ζώων
καί
ειδών οικιακής χρήσεως καθώς καί ή
πληρωμή έργατών.
A
Κατ’ άνακοίνωσιν τοϋ Γραφεί
ου Γυναικείας Εργασίας τών Η
νωμένων Πολιτειών εις τήν χώραν
τούτην κατακτά όλονέν καί περισ
σότερον έδαφος ή γνώμη περί καθιερώσεως ένιαίου μισθολογίου διά
τούς άνδρας καί τάς γυναίκας πού
έκτελοΰν τήν ιδίαν έργασίαν.
Τό
έν λόγφ Γραψείον συντάσσει
ήδη
τήν άπάντησίν του ε!ς ένα έρωτημα
τολόγιον σχετικόν μέ τό θέμα αύ
τό, τό όποιον ύπεβλήθη άπό
τήν
Διεθνή Όργάνωσίν ’Εργασίας τού
ΟΗΕ εις τά κράτη μέλη της.
Τό
θέμα αύτό θά συζητηθή είς τήν Συνέλευσιν τής Δ.Ο.Ε. του 1950, πού
θά συνέλθη είς τήν Γενεύην.
Τό Γραφεΐον άνεκοίνωσεν έπίσης
ότι ή μεγαλυτέρα πρόοδος διά τήν
έξίσωσιν τού μισθολογίου τών, Άμε
ρικανίδων έσημειώθη κατά τήν δι
άρκειαν του Δευτέρου Παγκοσμίου
Πολέμου καί μετά τό πέρας αύτού,
οπότε αί γυναίκες προσελήφθησαν
είς έργασίας τάς όποιας προηγου
μένως έξετέλουν άνδρες. Κατά τήν
διάρκειαν τοϋ Δευτέρου Παγκοσμί
ου Πολέμου περισσότεροι άπό 6.
000.000
γυναίκες προσετέθησαν
είς τήν έργατικήν δύναμιν τών ‘Ηνω
μένων Πολιτειών. Τό 1945 εΐργάζον
το 19.610.000 γυναίκες, ένώ
τά
1940 13.000.000. Τώρα Εργάζον

- ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Α.Π.

ται 18.500.000, δηλ. σχεδόν τά 30
ςκανδιναυί και χωραι
— Η Κυβέρνησις τής Αργεντινής
τοΐς έκατόν τοΰ συνολικού άριθμοΰ
ήρχνσε διαπραγματεύσεις διά τήν
έργατών τής χώρας.
Κατά πληροφορίας έκ Στοκχόλμης εισαγωγήν έξ Εΰρωπαικών χωρών 6.
"Οροι ένιαίου μισθολογίου Εχουν τό Υπουργεΐον Εμπορίου τής Σουη 600.000 τόννων τσιμέντου.
"Η ’Αρ
συμπεριληφθή είς πολλάς συλλογι δίας ήρχισεν ήδη τήν χορήγησιν Αδει γεντινή Κυβέρνησις θέτει ώς όρον
κός συμβάσεις συναφθείσας μετα ών εισαγωγής είς τήν χώραν τούτην τήν παράδοσιν ένός εκατομμυρίου
ξύ ’Αμερικανικών Εργατικών Ενώσε ύφαντουργικών ειδών έξ 'Αγγλίας καί τάννων τσιμέντου μηνιαίως.
ων καί Εργοδοτών. Κατά τήν διάρ Γ αλλίας,
κειαν τοΰ πολέμου μερικαί Πολιτεί— Είς τήν Σουηδίαν έχορηγήθηαι έθέσπισαν νόμους ίσης άμοιβής, σαν πιστώσεις διά τήν Αγοράν
είς
τό δέ 1949 τάς έμιμήθησαν τρεις "Ηνωμένας Πολιτείας μηχανών
καί
άλλαι Πολιτεϊαι και ή 'Αλάσκα.
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
μηχανημάτων, Απαραιτήτων διά τήν
Ούτως άνήλθον είς 12 σι Πολιτεΐαι λειτουργίαν τών μεταλλείων μόλυ
“Η
ΑΜΟΙΒΑΙΑ,,
αί έχουσαι νόμους, οΐ όποιοιπροστα βδου, ζίγκου καί χαλκού.
'Οδός Πατησίων 7
τεύουν τάς γυναίκας τάς έργαζομέ—ι Είς
τήν
Δανικήν
"Εταιρίαν
1ος "Οροφος, Τηλέφ. 51.004
νας είς ΐδιωτικάς Επιχειρήσεις. Πρω «Κριστιανς — Νέλσον» άνετέθη ή
τοπόροι είς τό ζήτημα αύτό υπήρ κατασκευή Αντλιών διά τά διυλιστή
ξαν αί Πολιτεϊαι Μίτσιγκαν
καί
ιΠρός Έξυπηιρέτησιν τών υπαλλή
ρια πετρελαίου τής «Άγνλοαμέρικαν
Μοντάνα αί όποϊαι άπό τάς άοχάς Κάμπανυ» είς τό Φάουλέϊ παρά τό λων της Εθνικής Τραπέζης πώλεΐ
τοΰ 1919 έθέσπισαν νόμους Ενιαίας Σααυθάμπτον τής Μεγ. Βρεταννίας.
άποβντα τά είδη της, ήτοι ΜΑΛΛΙ
άμοιβής.
ΝΑ - ΜΕΤΑΞΩΤΑ - ΚΑΣΜΗΠολλαί άπό τάς 48 Πολιτείας Ε
Ρ1A — ΠΟΠΛΙΝΕΣ! - ΕΙΔΗ
ΝΟΤΙΟΣ ΑΜΕΡΙΚΗ
φαρμόζουν ήδη τήν άρχήν τοΰ ίσου
Κατά πληροφορίας έκ Λονδίνου, ή ΠΡΟΙΚΟΣ κ.λ.π. ικαί μέ πίστοσιν
μισθολογίου διά τάς γυναίκας πού Κυβέρνησις τής Χιλής καθόρισε τήν ιμέ τιμάς ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ είς δέκα
Εργάζονται είς τάς Πολιτειακός Κυ τιμήν τού πέζος είς Εξήκοντα Εναντι
(10) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟ
βερνήσεις. Ή ’Αμερικανική Κυβέρ- τοΰ δολλαρίου Η.Π Α. Ή προηγουμέ- ΣΕΙΣ άνευ οΰδεμιας ΠΡΟΚΑΤΑ
νησις καθιέρωσε άπό τό 1923 τό
νη τιμή τοΰ πέζος (31 — 34 πέζος ΒΟΛΗΣ καί ούδε,μιάς έπυ&αρύναύτό μισθολογίου δΓ ολους τούς υ Εναντι τού δολλαρίου Η.Π.Α.) διά τάς
σεως λόγω της χορηγούμενης πιπαλλήλους της, άδιακρίτως φύλου. είσαγωγάς ειδών πρώτιστης Ανάγκης
στώσεως.
Ήδη έχει κατατεθή είς τό Κογ- παραμένει Αμετάβλητος.
κρέσσον προς ψήφιπιν νομοσχέδιον,
διά τοΰ όποιου έπεκτείνεται ή προ
στασία τοΰ ένιαίου μισθολογίου είς
τάς έργατρίας τάς Εργαζομένας είς
βιομηχανίας άσχολουμένας μέ
τό
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΔΠΕΖΗΣ
διαπολιτειακόν έμπόριον (αί παράγουσαι άγαθά μεταφερόμενα πέραν
τών συνόρων τής Πολιτείας).
Τό ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ώς άνω νομοσχέδιον νόμου υποστη
ρίζεται άπό τήν 'Αμερικανικήν -ιρ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ IΣ
γατικήν "Ομοσπονδίαν καί άπό τόν
Σύνδεσμον Βιομηχανικών ’Οργανώ
ΆνακοινοΟται είς τούς κ.κ. Συναδέλφους δτι δ ΕΜιΠΟΡΟΡΡΑσεων, πού εΐνε αί δύο μεγαλύτεροι ΠΤΙΚΡΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΕΣΤΗ ΚΑ ΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ» (όδός Λέκκα Δοιθ.
Εργατικοί οργανώσεις τών Ηνωμέ 6, τηλέφωνον 20-614) μάς γνωρίζει δτι έξαιρετυκώς διά τούς υπαλλή
νων Πολιτειών.
λους της Τ ραπέζης μας έξακολούθβεϊ νά παιρέχη ευκολίας πληρωμής
Μεταξύ τών άμερικανικών γυναι ιραπτικών καί κατασκευής ένδυμασι ών ιέπί παραγγελία ύπό· τούς κάτω
κείων οργανώσεων αί όποϊαι έτάθι δρους:
χθησαν ύπέρ τής ψηφίσεως τοΰ νο
α) Ραπτικά Ενδυμασίας είς ό κτώ (8) 15θημέρους δόσέις.
μού αύτοΰ είναι ό Σύνδεσμος Γυ
6) Ενδυμασίας μεθ’ υφάσματος είς δέκα (10) 15θη;μέρους δόσεις
ναικών Ψηφοφόρων τών Ηνωμένων
(Τοΰ 1)4 τής άξίας καττα&αλλαμένου άμα τή παραγγελία).
Πολιτειών,
ή Γενική Ομοσπονδία
Οί έπιθυμοΰντες Εκ τών κ.κ. Συναδέλφων νά τύχωσι, τών ώς έίνω
Γυναικείων Λεσχών, ή’Αμερικανική
ευκολιών δύνανται ν’ άπευθύνωνται άπ’ εύθείας εις τόν ώς άνω οίκον.
"Ενωσις Γυναικών
Πανεπιστημίου
ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ:
καί τά ’Εθνικά Συμβούλια τών Γυ
ItllllllllllllHIlllllllllllllllilllllllllllllllllinilllllllllllllllinilllllinimillllllM
ναικών Καθολικών καί τών Ίσραηλιτίδων.
A
— Ή δεσποινίς Φρήντα Μίλλερ,
διευθύντρια τοΰ Γραφείου Γυναικεί
Μ ΐ: Λ. OSEIX
ας Έργασίας τοΰ ύπουργείου Ερ
γασίας τών Ηνωμένων Πολιτειών,
ΛΛΕΙ* ΠΡΟΚ ΑΤΛΒΟΛΗΪ
λέγει δτι «μία άνασκόπησις τών
ΑΙΑ TOPS ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΡΪ
πραγμάτων τών "Ηνωμένων Πολιτει
ΕΕΟΦΛΗΤΕΑ
ΕΙΧ 1 Ο
1ΕΚΑΠΕΑΘΗΜΕ·
ών άρκεΐ διά νά φανερώση δτι ή κίνησις διά τήν καθιέρωσιν
ένια'ου
POPS lOSEIS
μισθολογίου
ύπέρ τών γυναικών
δέν είναι προσωρινή καί έκ τοΰ πο
λέμου πηγάσασα, άλλά είναι λογι
κή μισθολογική πολιτική καθιερω- 'Οδός ΚΡΑΤΙΛΟΙ· 1 1 (παραπλεύρως Δημγ.ρθεϊσα μέχρι ς Ενός βαθμού άπό πολ
νείου) Τηλέφ.
1Ο
λών Ετών.
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ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΟΜ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΑ
& ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΣΩΤ. ΘΕΟΛΩΡ ΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τό έγκριθέν πρόγραμμα εισαγωγών τοΰ πρώτου έξαμήνου
υ
Έκ τοϋ Ύπουργείου Εθνικής Οικονομίας άνεκοινώθη τό πρόγραμμα εισαγωγών τοϋ
Κατηγορία

III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
XI
XII
XIII

χιν

ΔΕΕ
Είδος
Τρόφιμα
........................................................................................................
Ζώα ζώντα (ελξεως καί οινοπαραγωγής)
.............................................
Κλωστοϋφαντουργικά
....................................................................................
Χημικά
........................................................................... ..
............. .. :·:<
Φαρμακευτικά είδη καί Ιατρικά έφόδια ....................................................
Δέρματα, σκύτη, έλαστικόν καί είδη έξ έλαστικού ............................
Καύσιμα
........................................................................................................
’Ορυκτά καί προϊόντα αυτών ....................................................................
Μέταλλα
............................................................................................................
Εΐδη έκ μετάλλων ............................................................................................
’Ηλεκτρικοί συσκευαί — έπιστη μονικό όργανα — έφόδια γραφείου .
Μέσα μεταφοράς
............................................................................................
Πρώται ΰλαι βιομηχανιών, ξυλεία, χάρτης καί έτοιμα προϊόντα .........
Μηχανήματα
...................................................................................................
Προσαρμογαί διά ναύλους είς λίρας ........................................................
Σύνολον τρεχουσών άναγκών

έξαμήνου άπό 1ης Ίανουαρίου μέχρι 30ής Ιουνίου 1950 έχον ώς κάτωθι:
Κλήριγκ καί Διμερή
ΛΙΡΕΣ
Δολλάρια
16.885.000
3.170.000
37.220.000
_
300.000
3.387.000
9.371.000
3.000.000
6.814.000
583.000
4.186.000
1.925.000
615.000
1.902.000
1.780.000
1.175.000
1.520.000
2.472.000
10.378.000
7.584.000
1.215.000
140.000
520.000
7.235.000
1.235.000
2.525.000
1.860.000
140.000
30.000
1.850.000
650.000
545.000
2.385.000
2-.245.000
3.500.000
6.292.000
320.000
639.000
5.750.000
1.850.000
2.550.000
— 5.000.000
+ 5.000.000
65.721.000

36.872.000

55.150.000

Σύνολον
57.275.000
300.000
15.788 000
11.583.000
4.442.000
4.475.000
20.434.000
1.875.000
10.995.000
2.030.000
3.045.000
8.130.000
7.251.000
10.150.000

157.743.000
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ΚΥΡ1ΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ

Ή άπραξύα καί ή στασιμότης τών
τιμών εις έπίπεδα άναλλοίωτα διά
τά κυριώτερα είδη της άγοράς, υ
πήρξαν τά χαρακτηριστικότερα γνω
ρίσματα τής έμπσροτ/σράς τού Πει
ραιώς κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ
Φεβρουάριου. Δυκαιολογητικσν τής
άπραξίας ταύτης είναι αί άγγλικαί
καί έλληνικαί έϊχλογοά άφ* ένός καί
ή κάλυψις άφ’ έτερου των αναγκών
τής άγορας από τάς προγενεστέρας
παραγγελίας. "Η άδεβαιότης διά τά
έκλογικά άποτελέσμχχτα τής "Αγ
γελίας έκράτησεν εφεκτικούς τούς
εισαγωγείς, 'διότι άναμένουν άντίκ τύπον έπί τής τιμής τής λίρας,
πράγμα, δπερ-δύναται νά προκαλέοτ| δυσμενή ή καί ευνοϊκόν αντίκτυ
πον έπί τών μετεκλογικών συναλλα
γών. Ή ά&εδαιότης έπίσης διά τά
αποτελέσματα τών [δικών μας έκλογών καί τό άδηλον τής μετεκλογι
κής Αμ-Λοιμικής καί οικονομικής πο
λιτικής άποτελοΰν συντελεστάς τής
έκ λόγων στοιχειώδους πρόνοιας έψεκτικότητος. Έπίδρασιν έπί τής ά
πραξίας ήσκησεν εν τινι μέτρφ καί
ή διεθνής άξύτης ή ένταθεΐσα τάς
τελευταίας αύτάς ήιμέρας έκ τής δι
ακοπής τών σχέσεων 'Ηνωμένων Πο
λιτειών καί Βουλγαρίας.
'Οπωσδήποτε, ή αγορά θά παρου
σίαση, ώς προδλέπεται ύπό τών ένδιαφερσμένων παραγόντων, ικανήν
ζωηρότητα καί σημαντικός έξελίξεις κατά τήν δεύτερον έδδομάδα
τοΰ Μαρτίου. Σήμερον, άκάμη καί
αυτό τό λιανικόν έμπόριον άποψεύγει οίσοδήποτε εύρυτέρας έκτάσεως
προμήθειας κοά άρκεΐται απλώς νά
τηρή ένα ίσοζύγιον μεταξύ των άγορών του καί τής καταναλώσεως.
Προσφορά καί ζήτησις διατηρούνται
περιωρισμέναι εις τά στενά όρια των
άπολύτων αναγκών. Τό πλαίσιον τής
εύρυτέρας προοπτικής - μάς έλεγεν
είς έκ τών κυριωτέρω-ν εισαγωγέων
τοΰ Πειραιώς — καλύπτεται άπό τό
σον πυκνήν όμίχλη,ν, ώστε καί ή τελειοτέρα συσκευή Ραντάρ άδυνατεΐ
νά τήν διαπεράση καί νά άποσαψηνίση τον μετεκλογικόν έμπορικόν ο
ρίζοντα.
Ύπό τάς συνθήκας αύτάς μόνον
τό έμπόριον τών έγχωρίων σιτηρών
έκινήθη εις εκτασίν τινα καί μέ αι
σθητήν ζήτησιν, ήτις ήτο άπόρροια
τής άπαγορεύσεως νά διατείθενται
τά περισσεύματα σίτου τοΰ δελτίου
άρτου δΤ άλευροποίησιν έίς τήν έλευθέραν άγοράν. Αί τιμαί μαλακού
καί σκληρού σίτου έκυμάνθησαν γύ·
ρω τών 2560 καί 2540 δραχμών κατ’
όκάν, ή δε προς στιγμήν — λόγφ
τής άνωτέρω άπαγορεύσεως — έκδηλωθεΐσα άνατιμητική τάσις άν«κόπηι μέ τήν σπόψσσιν, όπως ή Α
γροτική Τράπεζα διαθέοη Π-000
τόννους σίτου τής Εγχωρίου παρα
γωγής. Άνά 15θήμερον θά κατανέμωνται 3000 τόννοι σίτου εις 73 άλευρσδισμηχάνίυς, άναλόγως τής
δυναμικότητας έκάστου, κυμαινομένης, ώς άνεκοινώθη, μεταξύ 10 έως
καί 220 τόννων
Έν τώ μεταξύ κατέπλευσαν εις
Πειραιά δύο άμερικανικά λίμπερτυς
μέ 18.600 τόννους άμερικανικοϋ σί
του καί έτερα τρία σκάφη, όμοιου
τύπου, εύρίακονται ήδη έν πλώ διά
διαφόρους Ελληνικούς λιμένας. Τά
κτηνοτροφικά προϊόντα μέ συνήθη
ζήτησιν καί εις τιμάς άμεταδλήτους. Τά έκ τών έπαρχιών φθασίματα άναφέρονται εις έπαρκεΐς ποσό
τητας, αί όποιαν καλύπτουν τάς άνάγκας τής καταναλώσεως καί άφή
νουν καί τινα περισσεύματα.
Τά έλαια μέ τάσιν άνατιμητικήν.
"Αφού διετηρήθησαν αί έξαιρετικαί
ποιότητες κοιτά τάς π ρότας ή μέρας
τοΰ δευτέρου δεκαπενθημέρου εις

τάς 14.500δρ. κοτ' όκάν, ύψώθησαν
κατόπιν καί σήμερον κυμαίνονται
εις τάς 15.500 δραχμάις κατ’ όκάν.
Αί ευθύς κατώτεροι ποιότητες περι
στρέφονται εις τάς 13.000 δραχμάς,
εις δέ τήν Κρήτην άπό 12.000 άνήλθον έίς τάς 12.600 δραχμάς. Οί ξη
ροί καρποί μέ άζητησίαν καί μέ έλαφράν κάμψυν τών τιμών των. ’Ε
πίσης τά έγχώρια όσπρια άνευ έξελΐξεον καί μέ τιμάς σταθεραποιημένας εις τά γνωστά έπίπεδα τών
2.400 έως 2.600 δραχμών διά τά
Μακεδονικά φασόλια, άιναλόγως
ποιότητας, καί τών 4.400 έως 6.400
δραχμών διά τάς έκλεκτάς ποιότη
τας έξωτερικής προελεύσεως. Ανα
μένεται ποσότης 500 τόννων φακής
‘Αλγεριού, μετά τήν όλοσχερή ήδη
έξάντλησιν τοΰ πρώτου φορτίου έξ
785 τόννων. "Ελλειψις έπίσης παρατηιρεΐται διά ψάδαν Σαντορίνης καί
διά ψλά φασολάκια πράρινα τών
Καλαμών.
Αύτά, ώς προς τά έγχώρια προϊ
όντα. “Οσον άψορά τάς έκ τοΰ έξωτερικοΰ εϊσαγωγάς τροφίμων, έλλειψνς γενικωτέρου ένδιαψέροντος έπειράτησε τόσον διά τάς, ζσχάρας
cal τούς καφέδες, όσον καί διά τά
χλίπαστα καί τά τυριά. Αί εις ζά(αριν άνάγκαι μας έκαλύφθησαν μέ
:όν κατάπλουν τοΰ φορτηγού «Ααρκουνα», δπερ έκόμισε τό έκ 5.1.00
ιόννων άγοραοθέν έν πλω ζαχαρο[Κ)ρτίον. "Ηδη άναμένονται οί έκ
>ορμόζης άγορασθέντες .30.000 τόν«οι ζαχάρεως. Τό πρώτον εκεΐθεν
άρτιον κομίζεται τάς πρώτας ήμέχχς τοΰ Μαρτίου μέ τό άμεικοτ/.κόν
ραρτηίγόν «Σαγκάη» 10.000 τόννων.
λιά τήν ύπόλοιπον ποσότητα 20.000
ιόννων, ήτις θά κομισθή εις τό τί
νος Μαρτίου, έναυλώθησαν ήδη
τρός 60) κατά τόννον έκ Φορμόζης
>ιά Πειραιά (φόρτωσις άπό τόν λι
μένα Τακόμα) τό ιταλικόν φορτη/όν «Πολύφημο» 10.000 τόννων καί
:ό ύπό άμερικανικήν σημαίαν κινε
ζικής ιδιοκτησίας ψορτηγόν «Τσούγκ
Κίγκ Βίκτορυ».
Διά τούς καφέδες, όμαλή, ή άγοD0. Έκομίσθησαν 250 τόννοι έκ τής
Τορτογαλικής ’Αφρικής ( Αγκόλα)
καί άναμένονται έτεροι 260 τόννοι
ίκεΐθεν μέ τό Ιταλικόν ψορτηγόν
«Πόρτο Ρόζο». Κρατεί σκέψις νάδο3οΰν οί άφιρυκανικοί οδτοι καφέδες
εις τήν κατανάλωσιν άνάμιχτοι μέ
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καψέν Βραζιλίας. Νέαι παραγγελιαι εις Βραζιλίαν δέν έπραγματοποιήθησαν είσέτι.
Δέν έδόθησαν έπίσης παραγγελίαι καί διά δακαλάον, μετά τό πρό
20ημέρου ,κλείσιμον 5000 τόννων. ΑΙ.
άνάγκαι καλύπτονται άπό τά ύπάρχοντα άποθέματα, άτινα κατά τήν
τελευταΕαν έβδομάδα ένισχύθησαν
6Τ έτέρων 2.860 τόννων βακαλάου,
κομισθέ-ντος έξ ‘Ισλανδίας μέ τό δα
νικόν ψορτηγόν «Λίντα Ντάν», μέ τά
Ισλανδικόν «Κάτλα» καί μέ τό νορ
βηγικόν «Ρίζου'ίκ». "Ετερα δύο ψορ
τία εϋρίσκονται έν πλώ έξ Ισλαν
δίας διά Πειραιά καί Πάτρας.
Έκομίσθηοαν έπίσης μία παραγ
γελία νιτράτων Χιλής (9.000 τόννοι)
μέ τό νορβηγικόν «’Όλε Μπούλ»
καί δύο παρτίδες ξυλείας σουηδικής
καί αυστριακής, ήτοι 1.400 κυβικά

μέτρα μέ τό άτμόπλοιον «Τήνος» έκ
Τεργέστης καί 1.560 στάνταρτς έκ
Σουάηδίας μέ τό νορβηγικόν άτμό-

νεται εις Πειραιά τό ψορτηγόν «Αι
κατερίνη Κουμαντάρου» μέ 10.000
τόννους γαιανθράκων. Είναι ένδν»·

πλουον «Λόουσταν».
“Οσον άψορά τά ύγρά καύσιμα,
έτερματίοθη ή σχετική κοινοπραξία,
άλλ’ ήδη γίνονται αί άπαραίτητοι
έκκούαρίσεις. Έν τώ μεταξύ έκομίσθησαν εις Πειραιά 15.000 τόννοι
πετρελαιοειδών έκ τοΰ Περσικού
Κόλπου μέ τό νορβηγικόν δεξαμενόπλονον «Πάϊλοτ Μπλοΰντ» καί
τρία άλλα μεγάλα φορτία εύρίσκονται έν πλώ έκ Περσικού Κόλπου καί
έκ τών άμερικανιχών λυμένων τού
Κόλπου Μεξικού κοά τής Καραϊβικής θαλάσσης.
Διά τούς γαιάνθρακας έπανελήφθησαν αί φορτώσεις μετά τήν άπελευθερωσιν τών γερμανικών ποτα
μών άπό τούς πάγους. "Ηδη άναμέ-

φέρον νά σημειωθή ότι ή κοινοπρα
ξία τών 14 ναυλομεσιτικών γραφεί
ων τοΰ Πειραιώς, ήτις ένήργει τάς
ναυλώσεις διά τάς μεταφοράς γαι
ανθράκων, Εληξε, χωρίς νά άνανεωθή. Τό δικαίωμα τής ναυλώσεως τό
δϊεξεδίκησε καί τό έξ,ησφάλισεν ή
«“Ενωσις Εισαγωγέων Γαιανθρά
κων», ήτις καί Εχλεισεν ήδη δύο
ναυλώσεις διά ψόρτωσιν Μαρτίου.
ΟΟτω τό παναμαϊκόν ψορτηγόν
«Νίκη», 8.000 τόννων, έναυλώθη έκ
Ρόττερνταμ διά Πειραιά είς τά 27)σελλίνια καί τό λίμπερτυ «’Ασπασία
Νομικού» είς τά 28)6 έκ Ρόττερ
νταμ, 10.000 τόννων γαιανθράκων
διά δύο έλληνικούς λιμένας.

Η ΑΜΣΚΟΠίΙΣΙΣ IDS ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Ν0Τ0Ν
12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: * Χθές έξερράγη άτομική νάρκη είς ύπόνομον
τής όδοΰ Έρμου παρά τήν Πλατεί
αν Συντάγματος.
* Ό Υπουργός Εργασίας διέψευσε τήν πληιρσψορίαν περί συγχο
νεύσεως τών ασφαλιστικών όργανν
ομών.
* Μέχρι τών έκλογών οί ’Αμερι
κανοί έμπει ρογνώμονες θά έχουν ριζικώς τακτοποιήσει τό πρόβλημα
τών συνταξιούχων τοΰ Δημοσίου.
* Κατ’ έπίσημον άνακοίνωσιν θά
άπολυθοΰν όλοι οί καμμουνισταί ύπάλληλοι τοΰ ’Αμερικανικού Ύπουρ
γείου τών Εξωτερικών.
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: * Κατόπιν
τής άποφάσεως τοΰ Συμβουλίου τής
’Επικράτειας, διά τής όποιας έκηιρύ
χθη άντισυνταγμττικός ό Νόμος
περί Δημοσιοϋπολληλικοΰ Κωδικός
οδτος δέν πρόκειται νά έφαρμοοθή.
* Μεγάλη σύσκεψις είς τόν Λευ
κόν Οίκον διά τήν άναχαίτισιν τής
έπεκτάσεως τοΰ1 κομμουνισμού είς
τήν "Απω ’Ανατολήν.
* Καλούνται πρός κατάταξιν οί
στρατεύσιμοι τοΰ 1944 καί 1948.
* ’Από χθες άπεργοΰν οί κρεοπώ
λαι τής περιοχής ’Αθηνών.
* 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Ό -κ.
Τσώ,ρτσιλ έκηρύχθη, ύπέρ μιάς συνστντήσεως τών Δυτικών ήγετών με
τά τοΰ κ. Στάλιν.
ιΛι
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* Έξεδόθη χθές έν Άθήναις ή
πρώτη άπόψασις διά τήν άκύρωσιν
άγοραπωλησίας άκινήτου γενομένΐ|ν
κατά τήν κατοχήν. Τήν ύπόθεοιν έξεδίκασεν ό Πρόεδρος τών Πρωτο
δικών κ. θεράπου, δεχθείς τό άκυρον τής πράξεως.
* Κατά τόν παρελθόντα Ιανουά
ριον ή Ελλάς Ελαβε 47 δισεκατομ
μύρια έκ τοΰ λογαριασμού άνασυγκροτήσεως.
* Σημαντική πτώσις τοΰ χρυσού
έν Γαλλίφ. Τό Ναπολεόνι άπό 4.140
φράγκα, προσφέρεται πρός 3.840
Φράγκου
* θά έπιβάλλωνται πρόστιμα διά
τήν μή τήρησιν τών λογιστικών βι
βλίων.
* 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ:
Ό κ.
Τρούμαν πιστεύει 8τι ή συνάντησις
μέ τόν κ. Στάλιν δέν θά ψέρη άποτελέσματα, «Οί Ρώσσοι, έδήλωσεν,
ουδέποτε έτήρηισαν τάς υποσχέσεις
των».
* Ύπεγράφη συνθήκη φλίας, ίσοδυναμοΰσα πρός πλήρη ύποδούλωσιν, μεταξύ Ρωσσίας καί Έρυθρας
Κίνας.
* Κατόπιν άνακινήσεως τοΰ ζητή
ματος τής συγχωνεύσεως τών κλα
δικών άσψαλιστικών όργανυμΰν,
βάσει σχεδίου τοΰ κ. Πάουελ, οί έρ
γατικοί Εκπρόσωποι άπειλοΰν παν
ελλαδικήν όπεργίαν.

* Υπογράφεται έμποριική συμφω
νία μεταξύ 'Ελλάδος καί Ισπανίας.
* 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Ό έμποριχός καί βιομηχανικός κόσμος δια
μαρτύρεται διά τήν τακτικήν τής
Κυβερνήσεως. Τό προεδρεΐον τοΰ
Συνδέσμου τών Ελλήνων Βιομηχάνων παραιτεΐται.
* Καταρτίζεται Νόμος ίνα δικαι
ούνται ένστάσεως οί ύπαχθέντες ώς
τόν ψόρον εύπορων.
* Ή Βουλγαρία έπέδωΟε διαμαρ
τυρίαν πρός τόν Ο.Η.Ε. διά συνοριακάς παραβιάσεις έκ μέρους τής
Ελλάδος.
* Ή Κυβέρνησις έπέδωσε τά σχέ
διόν της διά τόν εξηλεκτρισμόν τής
χώρας. Πρσβλέπεται μικτόν σύστη
μα υδροηλεκτρικών καί θερμικών
Εργων.
* Άπό χθές είς Αθήνας καί πε
ρίχωρα, νερόν μόνον άνά τρεις ώ
ρας καθ’ έκάστην.
*19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Καταργεί
ται τό συναλλαγματικόν παρακρά
τημα έπί τών Εξαγωγών τοΰ καπνού.
* Οί άπεργοΰντες κρεοπώλαι ζη
τούν άρσιν τής διατιμήσεως.
**21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Είς τά ’Ι
ωάννινα ό Βασιλεύς Παύλος ερριψε
τό σύνθημα «όχι άλλον χειμώνα μέ
συμμοριοπλήκτους». Πρόκειται νά
θεμελιώση πολλά σχολεία είς δλόκλη,ρον τήν Βόρειον Ελλάδα.
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΑΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8 1949) Δρχ. 1.323.376.350.582
ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
110

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ
ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑΙΣ

(Τηλέφ. 3ο.011)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΕΝ

ΕΝ

ΕΛΛΑΔΙ

ΑΙΓΥΠΤΩ:

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

ΕΙΣ ΟΛΑΣ

ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έκτελοϋνται δλαι αί Τραιεζκαί epyaaiai ΰιό τους μάλλον συμφέροντος ορούς
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Τελευταίοι Ειδήσεις

ΕΝΕΚΡΙΟΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΉ

Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΚΑΠΝΙΚΟΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΘΑ ΣYZHTHC
ΕΙΔΙΚΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΔΓ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΔΝΑΓΚΑΣ
Η ΧΟΡΗΓΗ2ΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
Ύπό τής Εκτελεστικής Επιτρο
πής 'Εξωτερικού Έμπορίοο ένεκρίθη ή προταθεΐσα τροποποίησις τοΰ
προγράμματος εισαγωγών τοΰ Β'
εξαμήνου, σχετικώς μέ τήν διάθεσιν ειδικών ικονδυλίων δΓ έκτακτους
άνάγικας συνολικού ποσού 450.000
δολλαρίων κατανεμομένων ώς έξής:
Τρόφιμα καί ζώα δολλ. 50.000.
Κλωστοϋφαντουργικά 25.000.
Χη
μικά προϊόντα 25.000. Φαρμακευ
τικά κλπ. 25.000. Δέρματα θλαστι

κά καί προϊόντα έξ έλαστικών 25.
000. ’Ορυκτά καί προϊόντα αυτών
25.000. Μέταλλα 50.000.
Είδη έκ
μετάλλου 50.000. ’Ηλεκτρικά εφό
δια 50.000
Μεταφορικά μέσα 25.
000. Πρώται ϋλαι βιομηχανίας κλπ.

100.000.
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
Ώς άνεκσινώθη, ή ’Εκτελεστική
Επιτροπή έξωτερικοΰ έμπορίου έλαβεν κατά τήν τελευταίαν αυτής
συνεδρίασιν αποφάσεις έπί τοΰ θέ

ΥΠΟΙΗΣΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΙ

mm [ΙΠΚΝΚΑΙΗΓΟΠΑΙΙ

m ΕΑίΤΙΕΡΟΣ tllliOTi

Διά καταρτισθείσης ύπό τού ΰπουρ
ματος τών κριτηρίων διά τήν χορή- γείου Εθνικής Οικονομίας άποφάσε
γησιν εισαγωγικού δικαιώματος.
ως ή εισαγωγή τοΰ 6άμ6ακος ιτροκειΑί ΐν λόγω αποφάσεις ευνοούν μένου διά Βιομηχανίας υπάγεται εφε
τούς νέους εισαγωγείς, οΐτινες μέ ξής εις τήν διαδικασίαν τών έλευθέ
χρι τούδε έστερούντο εισαγωγικού ρως είσαγομένων ειδών μέ τινας δμως
δικαιώματος ώς καί τούς μεταπο τροποποιήσεις.
λεμικούς τοιούτους.
Κατ’ αυτήν οί δικαιούμενοι εισα
Τά νέα κριτήρια τών ώς άνω α γωγής θά υποβάλουν
αιτήσεις
εις
ποφάσεων θά κρίνωνται βάσει τών το ΰπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομίας συ
καταβληθέντων .φόρων καί τών νοδευομένας ύπό τιμολογίων εις πενταπλοΰν καί μετά τών σχετικών πα
πραγ ματοποιηθεισών εισαγωγών.
ραβολών. Ή άδεια εισαγωγής θά χορηγήται ύπό τοΰ υπουργείου βάσει
τής χορηγούμενης δυναμικότητας ύπό
τής Κεντρικής Επιτροπής Βάμβακος.

Η ΛΗΦΘΕΙίΑ ΑΠΟΦΑΣΙ

Κατά γενομένην σύσιιεΨιν του
ρά τφ Ύπουργείφ
Υπουργέ ίφ Εθνικής Οί
μίας. Συμβουλίου Εξωτερικού ’
ρίου έξητάσθη λεπτομερώς τό κ
κόν θέμα καί άπεφασίσθη δπως
χθή τούτο πρός έξέτασιν κατά
πρώτην συνεδρίασιν τής Νομισ
κής ’Επιτροπής.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ

ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΠΡΟ ΪΌΝΤΩΝ
ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ύπό τού Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας άπεστάλη πρός τά ’Ε
πιμελητήρια Εγγραφον άναφερόμενσν εις τήν διαδικασίαν διά τήν ει
σαγωγήν τών έλευθέρως εισακτέων
προϊόντων:
Διά τοΰ έν λόγω εγγράφου έντέλλονται τά Επιμελητή ρια δπως γνω

της ύπ’ άριθ. 22)48 άγορανομικής
διατάξεως προβλεπόμενον παράβο
λον διά τήν καστσλόγησιν τών έκ
τοΰ εξωτερικού είσαγομένων ειδών
έν ούδεμιά περιπτώσει δύττχται νά
ύπερβή τό ποσόν τών 50.000.000
δραχμών δι’ έκάστην
κοστολόγησιν κεχωρισμένως, (ήτοι προσωρι
νήν, οριστικήν καί ενστασιν).
Διά τής αύτής άγορανομικής διατάξεως ορίζεται τό προβλεπόμενον
παράβολον ύπό τοΰ άρθρου 1 τής
ύπ’ άριθ. 22)48 προγενεστέρας εις
δραχμάς 300.000 διά τάς κοστολο
βιομηχανικών
ειδών καί
Διά τής ύπ’ άριθ. 6)50 Άγορα- γήσεις
νομνκής διατάξεως καθορίζεται δ εις δραχμάς 100.000 διά τάς κο
πως τά ύπό τών άρθρων 6 καί 7 στολογήσεις βιοτεχνικών τοιούτων.
..................................... mu

τιμολόγια, εις τά όποια νά: περίγράφεται σαφώς καί λεπτομερώς
τό αίτούμενον είδος, εις τρόπον ώ
στε νά δύναται εύχερώς νά έξακρι
βωθή έάν.· πρόκειται
περί είδους
περίλαμβανομένου εις τά έλευθέρως
είσαγόμενα, δεδομένου δτι εις πε
ρίπτωση· καθ’ ήν έκ τοΰ προτιμο
στοποιήσουν εις άπόντας τούς ει λογίου δεν καθίσταται εύχερής ή
σαγωγείς οτι κατά τήν ύποβολήν ιέξακρίβοσις τοΰ είδους ή αΐτησις
θ’ άπορρίπτεται.
αιτήσεων πρός τάς Τράπεζας δι’
ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟΝ
άνοιγμα πιστώσεων πρός εισάγω·»
Κ Ο Σ Τ ΟΛΟΓΗιΣ ΕΩΣ
γήν ειδών έκ τών περιλαμβανόμε
νων εις τον πίνακα Α'1 τών άνευ
ποσοτικού περιορισμού
είσαγομέ*
νων, δέον δπως προσκομίζουν προ»

Η

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

20)1—22)2)50 χρονικόν διάστημα,
μεταξύ κατωτάτης τιμής 223.700
καί άνωτάτης 226.500, μέ κλείσι
μον 225.800, δΓ έκάστην χρυσήν λί
ραν ’Αγγλίας.
Έν τή έλευθέρα άγορα διεκυμάνθη αΰτηι μεταξύ κατωτάτης τιμής
223.600 καί άνωτάτης 226.800, μέ
κλείσιμον 225.800, δΓ έκάστην χρυ
σήν λίραν.

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
Κατά τό άπό 20)1—22)2)50 χρο
νικόν διάστημα έγένοντο άρκεταί
πράξεις έπί τών «Αποδεικτικών συν
αλλάγματος» πέριξ τών δραχμών
22.000 διά τά είς λίρας στερλίνας
«μπόν» καί δραχμών 10.000 διά τά
είς δολλάρια Η.Π.Α. τοιαύτα, άξι
ος πολλών δισεκατομμυρίων δραχ
μών.
ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι,
κοττά τό άπό 20)1—22)2)50 χρονι
Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΙΡΑΣ κόν διάστημα, διεικυμάνθησαν, έν τή
Έν τώ Χρηματιστήρίω ’Αθηνών έλευθέρα αγορά, μεταξύ δραχμών
έγένοντα συντχλλαγαί, κατά τό άπό 0,11—0,12 %.

ΑΘΗΝΩΝ

Ή έπιφυλακτικότης τών συναλ μα τούτο τοΐς μετρητοϊς συναλλαλασσόμενων καί ή σχετική άπρα- γαί ή σαν άρκ ετά περιω ρισμέναι,
ξία διακρίνει τήν χρηματιστηριακήν συγκρινόμεναι πρός έκείνας προη
Αγορά χρεογράφων κατά τό ύπό ά- γουμένων 15)θημέρων, διεκυμάνθηνασκόπισιν χρονικόν διάστημα (20) σαν δέ μεταξύ κατωτάτης καί άνω- νων αξιών τούτων άξιόλογον κίνη- σιν είχον αί έξής, διακυμανθεΐσαι
1—22)2)50.
τάτης τιμής (είς τάς όποιας, διά ώς άκολούθως:
Κατωτάτη
Άνωτάτη· Κλείσιμον
Μία άγοραστική κίνησις, κάπως τήν άκριβεστέραν άπεικόνισιν τών
107.000
124.500
124.500
άξιόλαγος, ήρχισε νά παρατηρήται
’Ηλεκτρικών Σ ιδηροδορόιιων
κατευθύνσεων τής αγοράς, συνακο
60.000
98.000
70 C0O
κατά τάς δύο τελευταίας συνεδρι
Σ ιδη.ροδρόμων Θεσσαλίας ..
λουθεί καί ή τιμή κλεισίματος τής
21.000
24.000
23.000
Ις,παπ
........................... .
άσεις (τής 21ης καί 22ας Φεβρου
τελευταίας συνεδριάσεως) καί κα
334.000
335.000
άριου) .
300.000
300.000
270.000
Πυ ριτι&οττοιείου
. . _ . . .. .........
Αί συναφθεΐσαι κατά τό διάστηΓ τά κατηγορίας τίτλων ώς έξής:
21.000
21.000
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν είχον τά έ
Χημικής Βιομηχανίας ...........
300.000
300.000
277.000
Χρωματουργείων .......... .........
ξής, διακυμανθέντα ώς άκολούθως:
3.000
3.000
Άνωτάτη Κλείσιμον
Κατωτάτη
53.500
54.500
53.500
55.000
45.000
1881 - 1884 ............................ ..
75,000
75.000
48.000
51.500
44.000
Μονοπωλίων — Παγίου ....··
217.000
226.000
Πειραϊκή — Πατραϊκή
55.000
60.000
55.000
Λοερίσης
............·.··.··..···
19.000
19.000
44.000
51.000
40.000
110 έκατομμυρίων ................· · 148.000
150.000
ετμα
.................................
64.000
67.000
54.000
500 έκατομμυρίων · .......... ·. .
185.000
185.000
69.000
69.000
55.000
Προσφυγικισΰ
..···-................ ..
92.000
95.000
5.200.000
5.550.000
4.350.000
Ύδρεύσεως ............................. ·:· ·
140.000
140.000
Γένι
καί
’Επιχειρήσεις
......
550.000
700.000
550.000
!Σ ταθε ροπο ιήσεως $ ..·······
84.000
84.000
58.000
60.000
56.000
Παραγωγικού 1931
28.500
28.800
125.000
150.000
120.000
Κτηματικής 4 % % . ..................
219.000
221.000
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Έκ τούτων μόνον τών «Ανταλλαξίμων»
106.000
107.000
8 % καί 6 % έκινήθησαν, διακυμανθέντα μεταξύ κατωτάτης 3.000 καί
44.000
46.500
42.500
44.000
άνωτάτης 3.700, μέ κλείσιμον 3.C0 0.
42.500
Εγχειρήσεων έν Έλλάδι .. .....
700.000
700.000
ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΙ ΑΞ1ΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασ102.000
102.000
σομένους αί έξής, διακυμοονθεΐται ώς άκολούθως:
35.000
37.000
Άνωτάτη Κλείσ.μον
Κατωτάτη
102.000
102.000
1.590.000’
1.435.000
1.410.000
Έλλάδος
110.000
110.000
62.000
67.500
57.000
’Αθηνών ..
25.000
29.000
.........
24.500
12.810.000
12.830.000
11.880.000
Εθνικής ..
61.000
70.000
86.000
89.500
80.000
Εμπορικής
100.000
120.000
310.000
310.000
305.000
■Κτηματικής
62.000
63.000
42.000
ΖΑΑΕ
....................................
42.000
8.000
ροοιαχ;
..··.······*········
—
Πειραιώς
80.000
80.000
|
Κυλινδρόμυλοι
’Αττικής
.
■.
.........
16.000
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ! ΚΛΠ. Α^,ΙΑΙ . Έκ τών μάλλον κερδοσκοπσυμε-

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΔΓ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΣΦΑΓΙΟ!·

Καθ’ αρμόδιας πληροφορίας
μοπρασία διά τήν εισαγωγήν σ
ων άπεφασίσθη δπως έπανσληφΙ
γω τού δτι κατά τήν διενεργη!
πρά ημερών ελαδε μέρος εις μόν
διαφερόμενος. Ή κατακύρωσις
γενομένης δημοπρασίας έκρίθη
τού υπουργού ’Εθνικής
Οίκον
καί τής άρμοδίας έπιτροπής, ο
έδιδε μονοπωλιακόν χαρακτήρα
τήν εισαγωγήν και ώς έκ τούτεκ
φασίσθη ή έπανάληψις τον διι
σμοο.
Η

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τής Έκτελε
Έπιτροπής εξωτερικού έμπορίε
ταργείται ή υπουργική άπόφασ
ής έπετρόιπη ή εισαγωγή ραδιι
κομιζομένων ύπό τών ναυτικώ
ρωμάτω».
ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ
ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διά τών παραχωρηθεισών κο
παρελθόντα ’Ιανουάριον
πρόι
Ελλάδα αδειών άγοράς ειδών,
νολική άξια τών άπό τής έν
τής έφαρμογής τού σχεδίου λ
τον ’Απρίλιον τού 1948, παρ
θεισών άδειών άνήλθεν, μέχρι
Ίανουαρίου είς 276.100.000
ρια. Έκ τού ποσού τούτου, V
000 δολλάρια ένεκρίθησαν διά
γοράν γεωργικών ειδών, 103.2
δολλάρια διά τήν άγοράν 6ιο
κών ειδών καί 27.700.000 δι
δ.ά τήν πληρωμήν ύπερτιοντίι
λων.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΠΝΟΝ

*0 υπουργός Εφοδιασμού ι
νομών κ. Παπακυριακόπουλος
νωσεν ότι τό ΣυμβούΛιον Έξι
Έμπορίου, ή Νομισματική
πή καί ή κυβερνητική Έπιτροι
νομικής Πολιτικής άσχολοΰντι
τήν έξεύρεσιν λύσεως πρός δ
σιν τής έξαγωγής τών έλληνι
πνων. Ό κ. υπουργός έτόνκ
συνεχειςι την αναγκην όπωςς δ·
γουσα λύσις είς τό ίήτηιια
πνού διά νά μή χάσωμεν τάς
τού έξωτερικοΰ.
ΠΩΛΗΣΙΣ ΕΡΙΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τοΰ ΰπουρ
φοδισσμοΰ έκτίθενται είς έ>
πώλησιν 170 τόννοι
περίπε
κατοχής τοΰ Δημοσίου προε(
έξ Αυστραλιανής δωρεάν.

