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ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΕΙΣ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Ή Κρητική Οικονομία, δπως καί ή οίκονομία δλης τής Ελλάδος, 
εύρίσκεται ύπό άνάπτυξιν. Ή Κρήτη δμως κατά την Μινω'ίκήν επο
χήν (Ιδίως 2000 - 1400 π. X.) άνέπτυξε πρότυπον πολιτισμόν και 
μεγαλειώδη Ισχΰν εις τό έμπόριον καί τήν θαλασσοκρατορίαν. Σήμε
ρον πλέον δέν παίζει βέβαια τόν παλαιόν της ρόλον είς τόν Μεσογεια
κόν χώρον, άπό διαφόρους λόγους πολιτικούς, ιστορικής διαμορφώ- 
σεως κα'ι καθολικής τεχνικής καί Ιδίως συγκοινωνιακής άναπτύξεως, 
οί όποιοι λόγοι εύρίσκονται φυσικώς έκτός τών πλαισίων τής δυναμι- 
κότητος αυτής. Διά τούτο δμως άκριβώς, πρέπει νά παρακολουθήσω- 
μεν μετά μεγάλης προσοχής καΟέπιστημονικότητος τάς δυναμένας νά 
άναπτυχθοϋν ύπνωττούσας Ιπιτοπίους παραγωγικάς δυνατότητας καί 
νά τάς άξιοποιήσωμεν κατά τόν μέγιστον καί άριστον δυνατόν τρό
πον, άντισταθμίζοντες ούτως, έστω οίκονομικώς μόνον, τήν παλαιάν 
καθολικήν εύκλειαν.

ΕΙς τήν τωρινήν προσπάθειαν άναπτύξεως τής έλληνικής οικονο
μίας, τό ποσοστόν τό άφορών είς τήν άνάπτυξιν τής Κρήτης, δέν 
είναι δυστυχώς άνάλογον ούτε πρός τήν έκτασιν, τόν πληθυσμόν, τάς 
καταστροφάς καί τάς θυσίας της, αλλά ούτε καν πρός τά έξ αυτής 
φορολογικά έσαδα τού Κράτους. Ούτως είς τό Πενταετές Πρόγραμμα 
(1960 - 1964), ούτε εις τά έγγειοβελτικά έργα, ούτε είς τήν άξιο- 
ποίησιν δρεινών περιοχών, ούτε είς τό εθνικόν οδικόν δίκτυον μνη
μονεύεται ή Κρήτη, ψυχία δέ τινα (43 έκ. δραχ.) προγραμματίζονται 
διά τόν Τουρισμόν. Έκ τού Προγράμματος δημοσίων έπενδύσεων, 
διά δημόσια έργα τού 1961 άναλογεϊ είς τήν Κρήτην ένα διακοσιο
στόν περίπου (11.750.000) έκ τών συνολικών έπενδύσεων, άνερχομέ- 
νων είς τό ποσόν τών 2360 περίπου εκατομ.

Ή σημερινή γενικώς γεωργική παραγωγή τής Κρήτης είναι άσφα- 
λώς μεγαλυτέρα τής παλαιός έποχής της, ώστε αν συνεπληρώνετο καί 
συνεχρονίζετο μέ τάς νεωτέρας έπιστημονικάς μεθόδους καλλιέργειας 
καί φυσιολογίας τού έδάφους, καταπολεμήσεως τών άσθενειών, συμ- 
πληρώσεως τής πρωτογενούς παραγωγής διά δευτερογενούς — ή όποια 
θά έξηυγένιζε διά δικτυώσεως μικρών έδαφοπαγών «χωρικών», ή άγρο-
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τικών βιοτεχνιών, τά εύγενή καί Ιδιαζόντως εύγευστα, κατά ομολο
γίαν άπδ παλαιοτάτης έποχής, προϊόντα αυτής—-τέλος άν έπραγματο- 
ποίει τάς μεταφοράς τών άγαθών της—περί ου ενταύθα πρόκειται— 
κατά τόν δρθολογικώτερον τρόπον, αυτή θά έπετύγχανε μεγιστοποιη
μένης και άριστοποιημένην άπόδοσιν, μέ την έπακολουθήσασαν μάλι
στα σύνδεσίν μας μέ την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα (1 
Νοεμβρίου 1962).

Και έρχομαι ούτως εις τδ κύριον θέμα τής άνακοινώσεώς μου, ή 
όποια άφορά είς την πραγματοποίησιν τής συνδέως τής Κρήτης, μέσω 
τής Ιτελοποννήσου πρδς τδν Πειραιά, διά «Πορθμείου» ήτοι πλοίου 
όχηματαγωγοΰ.

Ή Κυβέρνησις έμελέτησε δι’ έπιτροπής ύπό την προεδρίαν τοΰ 
Πλοιάρχου Λιμενικού Ν. Σταμπολή κατά τδ παρελθόν θέρος (20-V- 
10X1 1960) τήν σύνδεσίν τής Κρήτης μετά τής Πελοποννήσου διά 
πορθμείου (Ferry - Boat - Autofahre) όχηματαγωγοΰ. Τδ συμπέρασμα 
τής έπιτροπής κατέληξεν εις τά κατωτέρω:

1) Ή σύνδεσις διά Πορθμείου τής Κρήτης μετά τής Ηπειρωτικής 
Ελλάδος δύναται νά πραγματοποιηθή, μόνον εντός τού πλαισίου τής 
γενικωτέρας άντιμετωπίσεως τού άκτοπλοϊκού προβλήματος τής χώ- 
ρας.

2) ’Αποκλειστική σύνδεσις τής Πελοποννήσου μετά τής Κρήτης 
διά Πορθμείου, είναι άντιοικονομική καί άσύμφορος τόσον άπδ πλευ
ράς έξαγωγής νωπών προϊόντων τής Κρήτης, πρδς τδ εξωτερικόν καί 
λοιπήν Ελλάδα, όσον καί άπδ πλευράς έξυπηρετήσεως τών γενικών 
τουριστικών άναγκών τής χώρας, τέλος δέ καί άπδ τής στενωτέρας 
άπόψεως τής οικονομικής έκμεταλλεύσεως τού δρομολογηθησομένου 
Πορθμείου (οχηματαγωγού), μή λαμβανομένων ύπ’ όψιν τών άπαιτου- 
μένων δαπανών λιμενικών έργων καί προσπελάσεως.

3) Σύνδεσις τής Κρήτης διά Πορθμείου ή άλλου πλοίου άκτο- 
πλοϊκοϋ, παρέχοντος εύκολίας μεταφοράς αυτοκινήτων (όχηματαγωγού) 
ένδείκνυται άπδ τού λιμένος Πειραιώς καί έντδς πάντοτε τών γενι- 
κωτέρων πλαισίων άντιμετωπίσεως τού άκτοπλοϊκού προβλήματος τής 
χώρας.

4) Έφ’ όσον θά έγένοντο δεκταί ύπδ τής Κυβερνήσεως αί ώς άνω 
προτάσεις τής έπιτροπής έν παραγράφοις 1, 2 καί 3, θά ήτο εύκταϊον 
όπως τδ μεταξύ Πειραιώς καί λιμένων Κρήτης δρομολογηθησόμενον 
Πορθμείο ν, προσεγγίζει κατά τήν θερινήν μόνον περίοδον είς λιμένα 
τής Νοτίου Πελοποννήσου, διά τήν ένδεχομένην έξυπηρέτησιν ξένων 
κυρίως περιηγητών καί Τουριστών αυτοκινητιστών, κινουμένων είς 
τήν περιοχή Σπάρτης καί Νοτίου Πελοποννήσου.
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Ή τοιαύτη παρεπομένη προσέγγισις εις Πελοπόννησον, κατά την 
θερινήν περίοδον, έξαρτάται έκ δύο προϋποθέσεων: α) τής ύπάρξεως 
έπαρκοΰς κινήσεως έπιβατών καί τροχοφόρων καί β) τής πραγματο- 
ποιήσεως ώρισμένων έργων υποδομής, άπαιτούντων σημαντικός δαπά- 
νας είς έν τών παραλίων μερών τής Ν. Α. Πελοπόννησου.

'Ως πρδς τήν ΰπαρξιν κινήσεως, δικαιολογοΰσης την προσέγγισιν 
τού πορθμείου είς τήν Πελοπόννησον (Μονεμβασία) κατά τδ θέρος, 
ούδεμία θετική πρόβλεψις είναι δυνατή. Πάντως ή επιτροπή έχει τήν 
γνώμην ότι μία περιωρισμένη κίνησις θά ύπάρχη. Έκ τής ύπάρξεως 
τής κινήσεως ταύτης θά έξαρτηθή καί ή χρονική διάρκεια θερινής πε
ριόδου, καθ’ ήν τδ σκάφος θά προσεγγίζει είς έν τών παραλίων με
ρών τής Πελοποννήσου.

Ή έπιτροπή προτείνει όπως τδ έκ Πειραιώς Πορθμείον προσεγγί
ζει είς Σούδαν καί Ηράκλειον έν συνεχεία κατ’ έναλλαγήν μόνον 
προσεγγίσεων. Ό λιμήν Χανίων δέν προκρίνεται λόγω μεγάλων δα
πανών, αί δποϊαι άπαιτοϋνται διά τήν κατασκευήν λιμενικών έργων.

Ή έκθεσις τής έπιτροπής διαπιστώνεται ως προελθοϋσα κατόπιν 
έμπεριστατωμένης καί έμπειρογνώμονος μελέτης τού ζητήματος (συ
σκέψεων, έπιτοπίων αυτοψιών, απαντήσεων είς ερωτηματολόγια, προ
φορικών γνωμών είδικώς κληθέντων έκπροσώπων παραγωγών, έξα- 
γωγέων, άκτοπλοϊκών έταιρειών, Δημοσίων καί Δημοτικών ’Αρχών), 
άπδ πολλάς πλευράς αύτοΰ, οικονομικής, μεταφοράς εύθηνής καί κα
θόλου συμφόρου γεωργικών προϊόντων Κρήτης είς τήν Ελλάδα καί 
Μεσευρώπην ιδίως καί ποσοτήτων, παραγωγής, προσφορότητος καί 
χρονικής άκμής αυτής τής παραγωγής κλπ.

Ήσχολήθη περαιτέρω τουριστικώς καί καθ’ όσον άφορά είς όλας 
τάς σχέσεις αυτού πρδς τούς λιμένας προσεγγίσεως, (προσφοροτέρα 
προσέγγισις Μονεμβασίας άπδ Γυθείου, ή Νεαπόλεως Βοιών, καί Σού
δας, Ηρακλείου άπδ Καστελλίου Χανίων), προσβάσεων αί όποϊαι συν
δέονται όπως καί οί λιμένες μέ μεγάλας δαπάνας προσφόρου διαμορ- 
φώσεως αυτών καί τέλος συσχετίσεώς του πρδς τήν γενικωτέραν με
λέτην καί έπίλυσιν τού άκτοπλοϊκού προβλήματος, ή άλλως τού θέμα
τος τών έσωτερικών θαλασσίων μεταφορών μας.

Καί τά μέν συμπεράσματα τής έπιτροπής καθ’ όσον άφορά είς 
όλα τά άνωτέρω ζητήματα, όφείλει ν’ άποδεχθή τις, διότι καί έποι- 
κοδομοϋνται έπί άσφαλών δεδομένων καί συναρτώνται είς τήν άλλη- 
λουχίαν των μέ λογικήν συνέπειαν καί οίκονομικοστατιστικήν διερεύ- 
νησιν.

Τδ σημεϊον είς τδ όποιον διαπιστώνει κανείς μίαν λογικήν άνορ- 
θολογίαν, είναι τδ τής ένάρξεως τής λειτουργίας τού έν λόγω
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πορθμείου. Ή έπιτροπή μετά την μνημονευθείσαν έμπεριστατωμένην 
στάδμισιν δλων των δυνατών Απόψεων τών συντελεστών τού έργου 
τούτου καί την πρόκρισιν τής καλυτέρας κατ’ άρχήν λύσεως, προκατα
λαμβάνεται άπό τήν δλην γενικωτέραν μελέτην καί έπίλυσιν τοϋ Ακτο
πλοϊκού προβλήματος, ή άλλως τοϋ θέματος τών εσωτερικών θαλασ
σίων συγκοινωνιών μας. 'Ως τοιοΰτον γενικώτερον Ακτοπλοϊκόν πρό
γραμμα (άνανέωσις καί εκσυγχρονισμός τοϋ ύλικοϋ καί άλλαγή μορ- 
φπ; της έπιχειρήσεως) έννοείται ή πρόβλεψις τοϋ πενταετοϋς προ
γράμματος περ'ι ναυπηγήσεως 8 Ακτοπλοϊκών σκαφών, ή σύστασις 
ένιαίας εταιρείας καί ή άνάθεσις έξυπηρετήσεως τών άγόνων γραμ
μών ; i ς τήν εταιρείαν ταύτην, έν συνδυασμώ μέ τάς γονίμους γραμ- 
μάς διά τής παραχωρήσεως είς αυτήν τών έκ 500.000 δολλαρίων πε
ρίπου έτησίως κρατικών έπιχορηγήσεων.

Τήν προσθήκην είς τόν σχεδιασμόν αυτόν, ενός πλοίου καί τήν 
έγκαινίασιν μιας νέας Ακτοπλοϊκής γραμμής θεωρεί ή έκθεσις, ώς έμ- 
φάνισιν ενός άκόμη άνταγωνιστοϋ, δστις θά καθίστα δυσκολωτέραν 
τήν συνένωσιν τοϋ Ακτοπλοϊκού παράγοντος.

Καί ή μέν γενικωτέρα αϋτη έρευνα είναι ώφέλιμος καί συναρτά- 
ται μέ τό έν λόγω πρόβλημα, έκαστον δμως πορθμεϊον παρουσιάζει 
αύστηρώς διάφορον ιδιοτυπίαν τών άλλων όμοιων του, λόγω τών είς 
τήν φύσιν αύτοΰ ένυπαρχουσών γεωοικονομικών συνθηκών, δρων 
παραγωγικής άποδόσεως, ίστορικο - Αρχαιολογικής σπουδαιότητος καί 
καθόλου τουριστικής Αξιολογήσεως. Ό συλλογισμός λοιπόν δτι ή λύ- 
σις τοϋ πορθμείου πρέπει νά μην πραγματοποιηθή μεμονομένως, χω
ρίς τήν έπίλυσιν τοϋ δλου άκτοπλοϊκοϋ προβλήματος τής χώρας δέν 
εύσταθεϊ, διότι λογικώς Από κάποιο σημεΐον όφείλει νά άρχίση ή έκτέ- 
λεσις τοϋ δλου αύτοϋ προβλήματος, καί νά προσαρμόζεται έκάστοτε, 
πρός τήν πραγματοποιουμένην βαθμιαίως έκτέλεσιν τοϋ έπιδιωκομένου 
σκοποϋ, καί πρός τήν έμπειρίαν τής λειτουργησάσης πραγματικής κα- 
καστάσεως, ή σχεδιασθεϊσα Ιδεώδης θεωρητική έπίλυσις. Σταδιακή 
είναι ή πρόοδος τής Αναπτύξεως καί ζήτημα βεβαίως σπουδαϊον, Απο
τελεί ή προτεραιότης τής χρονικής Αξιολογήσεως, δέν έννοείται δμως 
λογικώς νά Αποτελέση αϋτη Ανάσχεσιν τής πραγματοποιήσεως τής έξε- 
λίξεως, διότι Από ποϋ θά άρχίσωμεν τότε, Αφοϋ μάλιστα έν προκει- 
μένω έχομεν ήδη Αρχίσει, έστω καί μέ τήν διεθνή ήμών διά πορθμείου 
σύνδεσιν μετά τής ’Ιταλίας, καθώς καί είς άλλα σημεία. Ούδαμοϋ ή 
συνάρτησις μιας λύσεως ένός προβλήματος, πρός τήν γενικωτέραν έμ- 
φάνισιν τοϋ προβλήματος τούτου, δέν πρέπει νά γίνεται Αφορμή νά 
Αναβάλλεται ή μερική λύσις, διότι τήν Αρίστην έκδήλωσιν τής συναρ- 
τήσεως, αυτήν ταύτην δηλαδή τήν έπίδρασιν έπί τοϋ συνόλου, θά
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μάς την δώση, ή Ιδία ή πραγματοποιηθεϊσα καθ’ ένα τρόπον λύσις τοϋ 
προβλήματος.

'Όταν πρόκεινται περιοχαί, ώς αί τοϋ Νομού Ηρακλείου, όπου 
κατά την έκθεσιν τής Διευθύνσεως τοϋ Τελωνείου Ηρακλείου, ή .πε
ριοχή αυτή άποτελεί ενα έκ τών πλουσιωτέρων άν όχι τδν πλουσιώ- 
τερον τών νομών τής Ελλάδος, ιδία έχει μεγάλην γεωργικήν παρα
γωγήν, ήτις έδιπλασιάσθη κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν, μέ τάσεις 
περαιτέρω αύξήσεως, πάσα καθυστέρησις τής ένδεικνυομένης λύσεως 
καί έξαρτήσεως αυτής άπδ άλλας προϋποθέσεις, αποτελεί ζημίαν εθνι
κήν καί Αδικαιολόγητον άνάσχεσιν τής τόσον ποθητής Αναπιύξεως.

Τήν τοιαύτην Αναβλητικότητα συναντήσαμεν καί εις το πενταετές 
πρόγραμμα (1960-64) καί παρέστη Ανάγκη νά ύπερνικήσωμεν αυτήν, 
διά τής διαπιστώσεως, ότι τό καλύτερον Αποτελεί πολλάκις, ,τδν μεγα- 
λύτερον εχθρόν τοϋ καλού.

At Αντιρρήσεις τής έν Πειραιε! Πανελληνίου ’Ακτοπλοϊκής Ένώ- 
σεως, Αφορούν μόνον είς τόν τουρισμόν, ό όποιος έν προκειμένω θά 
ήδύνατο νά θεωρηθή Ασφαλώς ώς δεύτερον ζήτημα είς τήν σειράν, 
ενώ τό πρώτον είναι ή καλυτέρα Αξιοποίησις τής γεωργικής παραγω
γής τής νήσου καί είδικώς μέ τήν διανοιχθεϊσαν ήδη ευκαιρίαν τής 
Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος. Ή σημερινή Ακτοπλοϊκή έξυ- 
πηρέτησις είναι δμολογουμένως ικανοποιητική, Αλλά διά τούς Ανθρώ
πους, όχι δέ τάς διά τήν Ελλάδα προοριζομένας μεταφοράς Αγαθών 
καί πολύ περισσότερον τήν διακίνησιν εύπαθών γεωργικών προϊόντων 
είς τό έξωτερικόν. Ενταύθα πρόκειται διά ζήτημα καθαρώς προόδων 
τεχνικής έξελίξεως τών μεταφορών, τάς οποίας Ακόμη δέν έκατορθώ- 
σαμεν νά χρησιμοποιήσωμεν καί έπωφεληθώμεν. Περαιτέρο;» ή Ένω- 
σις φοβείται, ότι τό μελετώμενον πορθμεϊον θά έχει ώς Αποτέλεσμα 
επιζήμιας έπιπτώσεις είς τήν ακτοπλοΐαν καί ναυτιλίαν. ’Αλλά τούτο 
δέν είναι έπιχείρημα Αναστολής ενός προοδευτικού έργου, τό όποιον 
εις τήν επιτυχή αυτού διεξαγωγήν, είναι δυνατόν νά θίξη ώρισμένας 
καταστάσεις, αί δποΐαι όμως εις τήν σημερινήν έξέλιξιν, θά έθεω- 
ροϋντο ώς Ασύμφοροι τεχνικώς καί ώς ύπερβληθείσαι.

Τήν σπουδαιότητα τών συγκοινωνιακών μέσων είς τήν καθόλου 
έξέλιξιν καί οικονομικήν Ανάπτυξιν, τονίζει ιδιαιτέρως ή οικονομική 
επιστήμη. Πάσα βελτίωσις τών συγκοινωνιακών μέσων σημαίνει έπέ- 
κτασιν τής Αγοράς. Τίποτε δέ δέν παριστά τόσον Ανάγλυφων τήν με
ταβολήν ή όποια έπήλθεν κατά τήν έξέλιξιν τοϋ 19ου καί 20ου αίώ- 
νος, Αφ όσον ή έξέλιξις είς τά μεταφορικά μέσα.

Πρός πληρεστέραν σύλληψιν τοϋ προβλήματος παραθέτω είς τούς
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κατωτέρω πίνακας μίαν μέσην παραγωγήν Κρήτης, τάς έποχάς αυτής 
καί τάς Αποστάσεις ως διαμορφώνονται διά τής προσεγγίσεως τοϋ 
Πορθμείου εις τους σχετικούς λιμένας.

1. — Μέση παραγωγή.

Προϊόντα
'Ηρακλείου

Ν 0 Μ 

Λασιύίου

0 I 

Χανίων Ρεθύμνου
Σύνολον
Κρήτης

1. "Ελαιον 14.900 7.700 10ι800 6.600 40.000
2. Έλαίαι 1.700 — 250 400 2.350
3. Λεμόνια 1.200 320 600 280 2.400
4. Πορτοκαλίια 3.200 600 21.000 550 25.350
5. Μανταρίνια 1.000 300 3.500 270 5.070
6. Κίτρα 180 130 390 320 1.020
7. Έπιτρ. Σταφύλια 17.000 600 800 1.000 19.400
8. Τομάτα 9.000 10.000 5.000 4.000 28.000
9. Γεώμηλα 12.100 18.000 11.000 6.000 47.100

10. Σταφ'ις 40.000 3.500 2ι000 1.000 46.500
11. Χαρούπια 5,100 12.100 5.500 11.300 34.000
12. Ξηροί καρποί 1.300 2.000 3.000 400 6.700
13. Γλεΰκος 23.000 3.000 18.000 4.500 48.500
14. Καρπούζι 9.300 800 4.300 1.400 15.800
15. Κηπευτικά διάφορα 23.000 5.300 8.900 9.100 46.300
16. Σιτηρά - όσπρια 30.700 11.000 11.500 8.000 61.200
17. Λοιπαι όπώραι 6.700 2.000 3.900 3.500 16.100

Υπάρχουν δυνατότητες διά τήν αύξησιν τής παραγωγής τών ως 
άνω προϊόντων καί ποϊαι; αί έντδς τών προσεχών 10 ετών διά τό 
ελαιον καί γλεϋκος μέχρι 30 %, διά τά εσπεριδοειδή, τάς σταφυλάς, 
τήν τομάτα, λοιπά κηπευτικά, τά πεπόνια - καρπούζια καί τάς λοιπάς 
όπώρας, αύξησις μέχρι 10 % διά τά γεώμηλα, ξηρούς καρπούς, σταφί
δα αύξησις μέχρι 50 %.

2. Έποχαί παραγωγής καί συγκομιδής.

"Ελαιον - Έλαίαι: Νοέμβριος - Μάρτιος.
Εσπεριδοειδή : Νοέμβριος - ’Ιούνιος.
Επιτραπέζιοι σταφυλαί: 15 ’Ιουλίου-Νοέμβριος.
Τομάτα : Φεβρουάριος - Δεκέμβριος.
Γεώμηλα: ’Ιανουάριος-Νοέμβριος.
Σταφίδα: Αύγουστος-’Οκτώβριος (έμπορεία μέχρι ’Ιουνίου-’Ιουλίου). 
Χαρούπια : ΑύγουστΟς-Σεπτέμβριος (έμπορεία μέχρι Ίουνίου-Ίουλίου). 
Ξηροί καρποί ’Αμύγδαλα, καρύδια: Αύγουστος-Σεπτέμβριος. Κάστα

να: Σεπτέμβριος-’Οκτώβριος.
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Γλεΰκος: Αύγουστος-Νοέμβριος.
Πεπόνια-καρπούζια : ’Ιούνιος-’Οκτώβριος.
Λοιπά κηπευτικά κα! όπώραι: καθ’ δλον τό έτος.
Σιτηρά - όσπρια : Μάϊος - Αύγουστος.

3. Μέσα καί τρόποι συγκεντρώσεως καί διατ η ρή
σεως τών προϊόντων.

Διά την σταφίδα συνεταιρικά! όργανώσεις, ίδιώται σταφιδέμποροι 
κα! ένίοτε συγκέντρωσις υπό τοϋ Κράτους. Διά τό έλαιον Ιδιώται έμ
ποροι, ώς κα! διά τά χαρούπια κα! τούς ξηρούς καρπούς. Διά τάς έπι- 
τραπεζίους σταφυλάς κα! τό γλεϋκος Ιδιώται έμποροι κα! Συνεταιρι
κά! Οργανώσεις. Διά πάντα τά λοιπά τό Ιδιωτικόν κεφάλαιον.

4.1’Απόκλισις προσεγγίσεως είς Πελοπόννησον.

Λιμήν Μομεμβασίας (μέ τουριστικόν ένδιαφέρον) 38 ναυτ. Μίλια άπό 
Σούδαν.

Λιμήν Γυθείου 72 ναυτ. Μίλια άπό Σούδαν
» Νεαπόλεως Βοιών 46 » » » »

5. Προϋπολογισθεϊσαι δαπάναι διά λιμένας κα! 
προσβάσεις.

Διά Μονεμβασίαν 60 έκατομ. Λρχ.
Διά Γύθειον 40 » »
Διά Νεάπολιν Βοιών 75 » »

6. Λειτουργοΰνταήδη Πορθμεία.

Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα.
Ρίον - Άντίριον.
Ερέτρια - Ώρωπός.
Άρκίτσα - Αίδηψός.
’Ιτέα - Αΐγιον.
Ζάκυνθος - Κυλλήνη. 
νΑκτιον - Άμβρακικός.
Γκούφα - Άγιόκαμπος.
Brindisi - Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Πάτραι.

7. Πρός την κυβέρνησιν ύπεβλήθησαν ήδη προτάσεις έφοπλιστικοΰ 
οίκου (Καραβίας Νέστωρ, Πειραιεύς) διά τήν λειτουργίαν τοϋ άνω 
Πορθμείου Σούδας - Πειραιώς. 'Ωσαύτως ή κυβέρνησις άνέθεσεν είς
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τον οίκον Έράνκ Μπέϊζλ μελέτην διά την τουριστικήν άξιοποίησιν 
τής Κρήτης. Είδικώτερον ή ανω μελέτη θά υπόδειξη τάς κυρίας ζώ- 
νας, δπου πρέπει νά συγκεντρωθή τόσον ή δημοσία δσον καί ή Ιδιω
τική- προσπάθεια κατά τά προσεχή έτη. 'Ωσαύτως διά τήν βιομηχανι
κήν άξιοποίησιν τής Νήσου, καθώς καί διά τήν Ικμετάλλευσιν τών χα
ρουπιών (εις τήν παραγωγήν τών όποιων ή Κρήτη έχει τδ μέγιστον 
ποσοστών) άνετέθη ή παρασκευή μελετών εις τδν γαλλικδν οίκον «Γε
νική Εταιρεία μελετών καί προγραμματισμού».
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