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ΔΙΑ ΤΟ ΣΥΜΜΑΧΙΚΟ» ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΟΝ
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως . Πρώτον ότι έσχον σήμερον ίδιαι- 
|ω θεοτόκης δεχθείς μετά τό τέραν συνομιλίαν μετά τού κ. Άν- 

)ας τοΰ χθεσινού Υπουργικού I τονυ Ρότπολντ, διευθύνοντος το 
μβουλίου συντάκτην τής «Τραπε- τμήμα υποθέσεων Νοτ.ανατολικής# 
ικής» παρεκλήθη νά διατύπωση 
ολίγων τάς έπί των γενικών θε- 

των άπόψεις του.
Ο κ. Πρωθυπουργός είχε τήν 
<ωσύνην νά είπη τά εξής:
__ Βλέπω τήν «Τραπεζιτικήν»
ί τήν άναγινωσκω μετ έξαιρετι- 
) ένδιαψέροντος. Άτυχώς, ό φόρ-
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ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

των έπειγουσών κυβερνητικών 
ασχολήσεων δεν μού έπιτρεπει 
μερον νά ό μιλήσω διεξοδικώς ά- 

τών στηλών της, ώς θά έπεθύ- 
υν. Πάντως έλπίζω ότι θά δυνη- 

διά τό προσεχές ψύλλον σας νά 
ικοινωνήσω μετά τοΰ τόσου συμ- 
ιθοϋς κόσμου τών τραπεζιτικών 
:αλλήλων.
Προς τό παρόν παρακαλώ νά 

ινίσετε δύο σημερινά θέματα, τά 
τοΐα κρίνω ώς έξαιρετικώς ένδια- 
:ροντα,

τμήμα
Εύρώπης καί Τουρκίας εις τό ‘Αγ
γλικόν ύπουργεΐον τών Εξωτερι
κών.

Έκ τής συνομιλίας τήν οποίαν 
είχον μετ’ αύτοΰ διεπίστωσα διά 
μιαν άκόμη φοράν ότι ή Βρεταννι- 
κή Κυβέρνησις εμφορείται άπό τάς 
καλλιτέρας διαθέσεις υπέρ τής 'Ελ
λάδος.

Ίο δεύτερον θέμα, έξηκολούθη- 
σεν ό κ. Πρωθυπουργός, τό όποϊον 
θά παρεκάλουν νά τονισθή, είναι τό 
άναφερόμενον εις τό ζήτημα τών έ- 
ψοδίων τής Αμερικανικής βοήθειας. 
Τό θέμα τούτο όχι μόνον άπησχό- 
λησε τά Υπουργικόν Συμβούλιον 
άλλά καί θά άποτελέση άντικείμε- 
νον Ιδιαιτέρων συζητήσεων καί ένερ 
γειών τών κατά υπουργείων Έπιτρο 
πών, ώστε νά ύπάρξη πλήρης προ- 
ώθησις τοΰ όλου προβλήματος προς 
τάς ένδεικνυομένας λύσεις.

0 ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κ. ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΑΟΣ
ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,, 

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΑΠΗ ΥΨΩΣΙΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
Συνέντευξις προς τον συνεργάτην μας κ. ΔΗΜ. ΧΡ0Ν0Π0ΥΛ0Η

Ό κ. I. Παπακυριακόπουλος, ό 
νέος υπουργός τής Εθνικής Οικο
νομίας καί τού Εφοδιασμού, άποτε 
λεΐ προσωπικότητα γνωστήν άνάτό 
Πανελλήνιον. Λαμπρός έπιστήμων, 
προερχόμενος έκ τών τάξεων τών 
κρατικών λειτουργών, λειτουργός 
τής Ναυτικής Δικαιοσύνης, ’Επί
τροπος εις τήν δίκην Κάλτσεφ — 
Ραβάλλι, δικηγόρος διαπρεπής καί 
ρήτωρ εύφραδής δέν ήτο δυνατόν 
παοά νά έπιστρατευθή κατά τήν κρί 
σιμόν αύτήν στιγμήν τού πολιτικού 
βίου τής χώρας. Άναλαβών δύο 
έκ τών σπουδαιοτέρων υπουργείων 
έπελήφθη μετά ζέσεως τοΰ έργου 
του.

Ή «Τραπεζιτική» ήθέλησε νά έ-

\ΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΙΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
CAI ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΫΛΙΣΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΣΕΤΑΙ
Υπό τού κ. Α. ΣΑΟΥΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ή Εΰρώπη, είνε γνωστόν, ότι δέν. ου δυνάμεως. Σχετικώς μέ τήν τοι- 
χράγει πετρέλαιον άρκετόν, ώστε αύτην αΟξησιν τής καταναλώσεως 
( έπαρκέση τοΰτο διά τάς πολλά· | πετρελαίου διά τήν Ευρώπην, ένώ 
νάς καί όσημέραι αύξανομένας κα κατά τήν προπολεμικήν περίοδον 
εναλωτικάς της άπαραιτήτου διά αυτή κατηνάλισκε πετρέλαιον τόσον 
|ν βιομηχανίαν της καί γενικώτε-1 όσον έχρειάζετο διά τήν παραγω- 
>ν διά τήν όλην οικονομίαν της; γήν 10% τής άναγκαιούσης εις αύ- 
ιυσίμου τούτης όλης. Ή εις πε- | τήν κινητήριου δυνάμεως, κατά τό 
ιέλαιον μάλιστα παραγωγική άνε- | 1951 ή άναλογία αότη θά αύξηθή 
ίρκεια τής Δυτικής Εύρώπης γί- είς τό 30%, πού κατά τούς ύπολογι 
ται μεγαλύτερα λόγω τοΰ γεγο (Συνέχεια είς τήν 4ην σελίδα) 
ιτος τής ύπάρξεως τών πλουσίων 
ιυμοτνικών πετρελαιοπηγών έντός 
ύ χώρου τοΰ ’Ανατολικού Συνα- 
ιισμοΰ. Διά τούτο ήτο φυσικόν 
i στ ραφή ή προσοχή τών Εύρωπαί- 
ν πρός άλλας πετρελαιοπαραγω
γός ή πείρους καί μάλιστα πρός 
ις περιοχάς έκείνας τής ύδρογεί- 
ι όπου εύρίσκονται αί πλούσιοι 
τρελαιοπηγαί τής ’Αμερικής. Πα- 
t δε τό γεγονός ότι ή Εύρώπη συ- 
Γντά πλείστας δυσκολίας, οίκον> 
κής κυρίως φύσεως, διά τήν εΐσοα 
ιγήν πετρελαίου άπό τάς περιο- 

ι :ς καί ήπείρους, αί όποϊαι παρά- 
ιυν τούτο, έν τούτοις παρατηρεί 
:ι ότι τό πετρέλαιον όχι μόνον έξα 
Λουθεί νά παίζη σπουδαΐον ρόλον 
; τήν κίνησιν τών ευρωπαϊκών έρ- 
ιστασίων, άλλά καί άντικαθιστά 
; έπεκτεινομένην κλίμακα τόν fiv* 
ακοι είς πλείστας έξ αύτών, διά 
ν παραγωγήν θερμικής κινητηρί-

νά έξαγάγη όσο τό δυνατόν περισ 
σότερα άγαθά, διότι πρέπει νά 
προετοιμασθή νά ζήση όλοκληρω- 
τικώς έκ τού ϊδίου μας καί μόνον 
αίματος.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 
ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ

Παρσλλήλως, έν συνεργασίςι με
τά τού διαπρεπούς έν τφ υπουρ
γεί φ ‘Εθνικής Οικονομίας συνεργά
του μου κ. Τέρρελ καί τοΰ έπιτελεί 
ου του, μελετώμεν τό ζήτημα τοΰ 
ταχυτέρου ρυθμού είς τάς είσαγω- 
γάς, ώστε ή ύπαρξις τών απαραι
τήτων πρώτων υλών νά εΰοδώση 
τήν κίνησιν τής βιομηχανίας καί 
τήν σταθεροποίησιν ουσιωδών άγα-

χη τάς γνώμας του έπί τών θεμά- ! θών είς τάς διεθνείς τιμάς αυτών, 
των πού τόν άπασχολοΰν. Καί ό κ. I Εκ παραλλήλου, έπιδιώκεται ή

Περιεχόμενα
Δηλώσεις τοΰ κ. Πρωθυπουρ

γού. — Συνέντενξις μετά τού κ. 
’Υπουργού Εφοδιασμού καί ’Ε
θνικής Οικονομίας. — Ή Εύρώπη 
καί τά πετρέλαια.— Συνέντενξις 
μετά τού κ. Βαλσαμίδη. — Ό 
Μάουερ καί ή ’Εθνική Τράπεζα, 
ύπά τού κ. Ν. Σταθάτον. — «Οί 
φίλοΐι τού χωριού» ΰπό τού κ. Π. 
Κριναίου. — Τά Δωδεκάνησα υ
πό τήν Ελληνικήν Διοίκησιν. — 
Η Κύπρος ’Ελληνική. — Οικο

νομικοί ειδήσεις έξωτερικοΰ. — 
^ Τά κυριώτερα έμπορεύματα. — 

Ανασκόπησις δεκαπενθημέρου.— 
Ή χρηματαγορά ’Αθηνών.— Τε
λευταίοι ειδήσεις.

Υπουργός είχε τήν εΰγενή καλωσύ- 
νην νά μέ δεχθή είς ιδιαιτέραν συ
νομιλίαν, κατά τήν όποιαν μού ά- 
νέπτυξε τάς άπόψεις του.

Τά όσα εΤπεν ό κ. Παπακυριακό 
πουλος δΰνανται νά συνοψισθοΰν είς 
τά έξης:

— Ή άποστολή μιας υπηρεσια
κής Κυβερνήσεως, έτόνισεν ό κ. Υ
πουργός, εΐναι, βεβαίως, πολιτικώς 
ττεριωρισμένη. Τά υπουργεία όμως, 
τών όποιων τήν διεύθυνσιν μού άνέ- 
θεσαν ή Α. Μ. ό Βασιλεύς καί ό 
κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως πνί
γονται άπό ζητήματα έχοντα άνάγ- 
κην αμέσου άντιμετωπίσεως. Έν 
μόνον παράδειγμα άρκεΐ: Τό γεγο
νός ότι όλόκληρος ή έσοδεία κα
πνού τού 1949 εΐναι βεβαρυμένη μέ 
R ι/2 τόννους καπνού τοΰ 1948 χω
ρίς νά προβλέπεται δυνατότης ό- 
λοκληρωτικής διαθέσεως, καί είς 
τάς χώρας άκόμη μεθ’ ών ή ‘Ελλάς 
εΐναι συμβαλλόμενη, καθιστά πρό
δηλον τό ποια έπείγοντα καθήκον
τα προβάλλουν διά τό υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας.

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

πραγματοποίησές συστηματικωτε- 
ρσς άντιμετωπίσεως τού έφοδια- 
σμού τής χώρας, ίνα μη παριστάμε- 
θα ’Επιμηθείς, καταλαμβανόμενοι 
άπό τά γεγονότα. Έν όψει τής προ 
δήλου πραγμστ ικότητος, ότι αΐ οι
κονομικά! συνθήκαι τής χώρας μας 
όλονέν βελτιούνται, χάρις είς τήν 
κατανίκησιν τού συμμοριτισμού, 
τήν άνάκτησιν τής πίστεως τών Ελ
λήνων έπί τό μέλλον τού τόπου των 
καί τήν Αμερικανικήν βοήθειαν, 
δέν δικαιολογούνται κατ’ έμέ ύψωτι- 
καί τιυες τών τιμών τάσεις καί, κα
τά συνέπειαν, είμαι υποχρεωμένος 
νά υπάρξω πικρός και δυσάρεστος 
έναντι τάξεων τινών, διότι έμμένω 
άπαρασάλευτος είς τήν άποψιν ότι 
πρέπει νά μείνωμεν είς τό ύπαρχον 
τουλάχιστον έπίπεδον τιμών μέ προ 
ώθησιν φυσιολογικής καθόδου αυ
τών.

ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ 
Καί ό κ. I. Παπακυριακόπουλος 

συνεχίζων τήν άνάπτυξιν τών τόσων

Άψωσιώνω τόν περισσότερον χρο 
νον είς την μελέτην τοΰ προβλήμα
τος τών έξαγωγών μας, καπνού, 
σταφίδας, έλαίου, έλαιών, νωπών 
καρπών καί άλλων αγαθών, ΐδίςι δέ 
τών δύο πρώτων, διότι πρέπει έπει 
γόυτως νά ανακτήσω μεν τήν προ
πολεμικήν πελατείαν μας, βοηθού- 
μενοι καί άπό τήν έξαιρετικήν ποι
ότητα τών προϊόντων τής Ελληνι
κής γής καί άπό τάς εύμενεϊς συν 
θήκας, τάς οποίας μάς δημιουργεί 
ή άγαθή μετά τής φίλης ’Αμερικής 
συνεργασία.

Ή Ελλάς, έξηκολούθησεν ό κ. 
I Υπουργός, πρέπει νά έθισθή είς τό

ένδιαφερουσών γνωστών του, έξηκο
λούθησεν ώς εξής:

— Μέ χαράν δέ ήκουσα χθές ύ- 
τΓεύθυνον δήλωσιν πρός έμέ τοΰ 
Προέδρου τών Β ιομηχάνων κ. Κε
φάλα καί τών κ. κ. Τσάτσου καί 
Ήλιοπούλου, ώς άντιπροσώπων τών 
βιομηχάνων, ότι ή τάξις αΰτη πα- 
ραιτεΐται πόσης άξιώσεως πρός ΰ- 
ψωσιν τών τιμών. Τό παράδειγμα 
τούτο τό προβάλλω πρός μίμησιν 
καί είς τάς λοιπάς παραγωγικός 
τάξεις, ώστε καί μέ θυσίας' τινάς έ
στω, νά κρατήσωμεν τήν κατάστα- 
σιν, σκεπτόμενοι πρωτίστως τήν 
μεγίστην πλειοψηφίαν τοΰ πτωχού 
Ελληνικού λαού, ό όποιος θά υφί- 
στατο άμέσως καί καιρίως τόν άν- 
τίκτυπον οίασδήποτε ύψώσεως τών 
τιμών.

Ούτω θά φθάσωμεν όμαλώς μέ
χρι τής στιγμής κατά τήν όποιαν ό 
διάδοχός μου, ό όποιος πάντως θά 
εύρη έτοίμην προπαρασκευαστικήν 
έργσσίαν έπί διαφόρων θεμάτων, 
είσηγήθη τήν ένδεικνυομένην με
ταβολήν τής ύπαρχούσης καταστά- 
σεως.

Καί είς τό θέμα τούτο καί πρός 
πραγματοποίησιν τών έπιδιωκομέ- 
νων σκοπών καταβάλλω κάθε προ
σπάθειαν πρός πάσαν κατεύθυνσιν.

Αυτά εΐπεν ό κ. Υπουργός. Σύν
τομος, βέβαια, ύπήρξεν ή άνάλυσις 
τών θεμάτων καί συνοπτική ή τοπο- 
βέτησις αυτών. ’Αλλά τά προβλή
ματα τά σημερινά άπαιτοΰν έκτα
κτον δραστηριότητα καί άφοσίω-* 
σιν πρός τό καθήκον. Καί τά προ
σόντα αύτά φαίνεται ότι δέν λεί
πουν άπό τόν ΰπευθύνως διαχειρι- 
ζόμενον σήμερον τά προβλήματα 
’Εθνικής Οικονομίας καί ’Εφοδια
σμού.

ΔΗΜ. Ν. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μετά την Κυβερνητικήν άπόφασιν

0 ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 
ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΜΕ ΔΝΔΚΟΥΦΙΣΙΝ

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΕΙΓΑΓΟΓΗΝ ΕΙΔΩΝ ΤΙΝΟΝ

Αί άπόψεις τοΰ Προέδρου Εισαγωγέων 
τροφίμων Αθηνών κ. Γ ΒδΛΣΑΜ'ΑΗ

’Από τής πρώτης 'Ιανουά
ριου τοΰ 1950 έτέθη είς εφαρ
μογήν ή έξαγγελθεϊσα υπό 
τής Κυβερνήσεως άπόφασις 
έλευθέρας εισαγωγής ΰπό 
τών εμπόρων 140 ειδών έκ

τών όποιων τό μεγαλύτερον 
μέρος είναι βασικά είδη δια
τροφής. Ή λη^θεϊσα ύπο τής 
τέως Ελληνικής Κυδερνήσέ- 
ως καί τεθεϊσα πρό εικοσαη- 
μφου είς έφαρ(Λ>γήν άπόφα-
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''ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ,,
15ΘΗΜΕΡΟΣ ΕΚΔΟΣΙΣ

ΣΥΝΔΡΟΜΑ!
Έσωτερ.: Τρίμηνος δρ. 15.000 

» Έξάμηνος » 30.000
Έτησία 50.000

Τιμή φύλλου Δρχ. 1000
Τά έμδάσματα επ’ δνόματι 

της «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν υπογραφήν του Διαχειρι- 
στοΰ καί τήν σφραγίδα τής 

έφημερίδος.
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συν- 
δρομηταί, δπως γνωστοποιούν 
"ς τά γραφεία της έφημερί- 

δος πάσαν μεταβολήν τής δι- 
ευθύνσεώς των. 
Διαχειριστής:

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
’Ακαδημίας 60

Διευθύνσεις συμφώνως τω άρ- 
θρω 6 § 1 τοΰ Α.Ν.1092)1938 

Υπεύθυνος επί τής ϋλης:' 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑ-Ι-ΛΑΣ 
•Άβύδου 53—Τηλ. 72.690 

Προϊστάμενος Τυπογραφείου: 
ΜΕΙΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116
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σις είναι άναμφισβητήτως ε- 
να^βημα προς την έλευθε,ρίαν 
του εμπορίου δυναται δέ νά 
έλπίζη τις δτι τοΰ πρώτου 
τούτου βήματος θά έπακολου 
θήσουν καί άλλα συμπλη- 
ροΰντα την έλευθερίαν τοΰ 
εμπορίου τό όποιον κινούμε- 
νον ύίπό τοΰ χρόνου έλευθέ- 
ρως θά δυνηθή ν’ άποβή πα
ραγωγικόν τόσον διά τήν ιδι
ωτικήν οικονομίαν, δσον και 
διά τήν δημοσίαν τοιαύτην.

Τό έν λόγω μέτρον έφαρμο- 
ζόμενον κατ’ αρχήν εντός 
πλαισίων κάπως περιω,ρισμέ- 
νων λόγω των οικονομικών 
συνθηκών τής χώρας, εύνοοΰν 
τήν δράσιν τής ιδιωτικής πρω 
τοβουλίας άναπτυσομένου τοΰ 
άνταγωνισμοΰ, τον όποιον κα 
ταπνίγει ό κρατικός παρεμβα 
τισμός.

Ό έμίπορικός κόσμος ύπε- 
δέχθη μέ άνακούφισιν τήν έ- 
φαρμογήν τών νέων μέτρων, 
διά τών όποιων υπάρχει έν 
μέρει (δυνατότης έλευίθέρας 
διεξαγωγής τοΰ εμπορίου, άλ 
λά δέν παρέλειψεν νά διατυ- 
πώση ώρισμένας επιφυλάξεις 
ώς πρός τήν εκλογήν υπό τών 
αρμοδίων τών ειδών, άτινα 
θά είσάγωνται έλευθέρως ώς 
καί τό άκολοθούμενον σύστη
μα.

Αί επιφυλάξεις τοΰ εμπορι
κού κόσμου εντός τοΰ διαρ- 
ρεύσαντος \ είκοσαημέ'ρου έδι- 
καιώθησαν έν πολλοΐς άφ’ έ
νας μέν έκ τής έφαρμοσθείσης 
διαδικασίας διά .τον έλεγχον 
τών τιμών οΰτω βάσει τοΰ κα- 
θορισθέντος συστήματος διε- 
νεργεΐται ύπό τής Τραπέζης 
τής Ελλάδος, άφ’ έτέρου δέ 
λόγω τής ληφθείσης άποφά- 
σεως ύπό τής Νομισματικής 
Επιτροπής, διά τής όποιας α
ναστέλλεται ή πιστοδότησις 
τοΰ έμπορίου καί τής βιομη
χανίας.
Ούτως έκ μιας πλευράς έδώ 

θη κάποια ελευθερία εις τό 
έμπόριον, συγχρόνως δμως ά- 
πεστερήθη τοΰτο τών μέσων 
διά τών άποίων θά ήδύνατο 
νά κινηθή. Έπί τών ώς άνω 
ζητημάτων έρωτηθείς ό πρόε
δρος τών εισαγωγέων τροφί
μων ’Αθηνών κ. Γεώργιος 
Βαλσαμίδης έξέθεσεν έν λε
πτομέρεια τάς απόψεις καί 
τήν θέσιν τών εισαγωγέων

μετά τήν έφαρμογήν τών δύο 
άντικροουμένων μέτρων, τής 
ύπό περιορισμούς δοθείσης έ- 
λευθερίας καί τής μετά πεν
θήμερον άπό τής εφαρμογής 
τής άποφάσεως, αναστολής 
τής πιστοδοτήσεως τοΰ έμπο
ρίου.

«Τό εισαγωγικόν έμπόριον 
τροφίμων μέ άνακούφισιν πα- 
ρηκολούθησεν καί ύπεδέχθη 
τά νέα μέτρα τής έλευθερίας 
τών εισαγωγών, διά τήν σύν
τομον καί έπιτυχή έφαρμογήν 
τών όποιων άπό μακροΰ κατέ- 
βαλλεν προσπάθειας. Πλήν 
δμως δυστυχώς ή πρός φιλε- 
λευθέραν πλέον κατεύθυντή- 
ριος γραμμή τοΰ Υπουργείου 
Εθνικής Οικονομίας άνετρά- 
πη άπό τοΰ πρώτου σταδίου 
τής έφαρμογής αυτής λόγω 
τοΰ έπακολουθήσαντος περιο
ρισμού τής πιστοδοτήσεως 
πρός τό εισαγωγικόν ,έμπό
ριον.

Καταλήγομεν συνεπώς νά 
πιστεύω μεν, δτι ή καθιέρωσις 
τοΰ θεσμού τής έλευθέρας ει
σαγωγής τών βασικών ειδών 
διατροφής αποβαίνει εις ου
τοπίαν.

Άπό τάς κατά καιρούς έκ- 
θέσεις ήμών βασισθείσας εις 
έπίσημα δεδόμενα άπεδείξα- 
μεν εις τήν τότε Κυβέρνησιν 
τήν άστοργαν πολιτικήν τήν 
όποιαν ήκολούθησεν άπό δε
καετίας τό κράτος ήτις άπέ- 
βη εις βάρος τοΰ έμπορίου 
τροφίμων (δεσμεύσεις, υπο
χρεωτική πώλησις άποθεμά- 
των εις τιμάς κόστους κλπ.).

Ή περίοδος τής κατοχής 
δέν δύναται νά παρουσιάση 
οΰδέ μονάδα, ώργανωμένου 
έμπορίου δεδομένου δτι τοΰ
το εΐχεν περιέλθει έξ ολοκλή
ρου εις τό πεζοδρομίαν καί 
εις τούς φεριοίκους. έμπο
ρους. Ή άπελευθέρωσις έπα- 
νέφερεν σημαντικώς τό έμπό
ριον τροφίμων εις χεΐρας τών 
φυσικών αύτοΰ οί όποιοι δια- 
θέτοντες τον μέγ ιστόν συντε
λεστήν ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΝ 
ΑΥΤΩΝ ΠΙΣΤ1Ν ΠΑΡΑ 
ΤΡΑΠΕΖΑ I Σ, έπέτυχον μέγι
στος είσαγωγάς, αϊτινες άνε- 
κούφισαν πραγματικά τήν κα 
τανάλωσιν (περίοδος 1945— 
1946).

Έρωτώμεν καί διερωτώμε- 
θα~είπεν συνεχίζων ό κ. Βαλ
σαμίδης—πράγματι τό έμπό
ριον τροφίμων τό ύγιές, τό

:(Συνέχεια εις τήν 6ην σελίδα)

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ ΑΟΥΡΕΡ
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΖ ΕΛΛΑΑΟΖ

Του συνεργάτου μας κ. Νίκου Σταδάτου
"Οπως άνέψερα στό προηγούμενο ση 

μείωμα ό Γεώργιος Μάουρερ μάς γρά 
φει για τήν Εθνική Τράπεζα, στον 
πρώτο τόμο, μέρος δεύτερο και τίτλο 
έκτο τού έργου του. Τήν πρώτη Καπο- 
διστριακή Τράπεζα ονομάζει «Εθνική 
Τράπεζα». Είναι φανερόν όμως δτι μέ 
τόν τίτλον αυτόν εννοεί τή γνωστή 
μας «Χρηματιστική Τράπεζα». ΓΓ αυ
τό δέν υπάρχει καμμιά αμφιβολία 
γιατί δπως είναι γνωστό ή «Χρημα- 
τιστική Τράπεζα» ιδρύθηκε μέ τό δι
άταγμα τής 2 Φεβρ. 1828 («Γενική 
Έφημερΐς τής Ελλάδος» άριθ. 9, Φεβ. 
1828).

Παραθέτω ολόκληρη τήν παράγρα
φο αυτή πού ό Μάουρερ άσχολεΐται μέ 
τήν Εθνική Τράπεζα. "Υπενθυμίζω δτι 
«"Ο ‘Ελληνικός Λαός» έγράφή στή 
Γερμανική Γλώσσα καί ή μετάφρασι 
τοΰ πρώτου τόμου τοΰ έργου έγινε ά
πό τόν έφέτη Ε." Καραστάθη καί τού 
δευτέρου τόμου άπό τόν Καθηγητή 
Πράτσικα.

Γράφει λοιπόν ό Γεώργιος Μάουρερ. 
«Τέλος ίδρύθη υπό ιτοΰ Καποδίστρια 
κατά τό 1828 καί Εθνική Τράπεζα. 
"Η έν "Αργεί Έθνοσυνέλευσις έπεκύ- 
ρωσε ταύτην έν έτει 1829 καί έθέσπι- 
σεν, δτι διά τά κατατιθεμέναχρήματα 
θά έχρησίμευαν ώς υποθήκη έθνικά 
κτήματα, κατά τά λοιπά δμως άφήκεν 
εις τόν Κυβερνήτην τήν περαιτέρω όρ- 
γάνωσιν. Πράγματι διά τοΰ άπό 1)13 
Φεβρουάριου 1830 διατάγματος καθω 
ρίσθησαν τά πρός ιΑτοθήκευσιν άκίνη- 
τα, δΓ έτέρου δέ διατάγματος άπό 
3)15 Φεβρουάριου 1830 ώργανώθη 
περαιτέρω τό ίδρυμα.

Μέγα μέρος τών έν τή προηγουμένη 
παραγράφω μνησθεισών εισφορών εί- 
σέρρευσεν εις τήν Εθνικήν ταύτην 
Τράπεζαν. Και έδώ έπίσης πρέπει νά 
άπονείμωμεν έπαινον εις τόν Βασιλέα 
τής Βαυαρίας Λουδοβίκον. "Η βασιλι
κή έλευθεριότης προύκάλεσε τήν απο
στολήν πεντήκοντα χιλιάδων φράγκων 
εις τήν Τράπεζαν ταύτην. Καί οί Έ- 
ϋναρντ καί Καποδίστριας έπραξαν τό 
ίδιον. Κατετέθησαν έπίσης καί χρή
ματα διά σχολεία καί παρόμοια ιδρύ
ματα, δοθέντα ύπό φιλανθρώπων Ελ
λήνων, καί έντός ολίγων μηνών υπήρ
χαν έκατον χιλιάδες ισπανικά πιά- 
στρα εις μετρητά.

‘Η ϊδρυσις 'Ελληνικής ’Εθνικής 
Τραπέζης είχε διπλοΰν σκοπόν, τό 
μέν τήν δημιουργίαν πιστωτικού ιδρύ
ματος μέ εΰθηνόν τόκον υπέρ τών

πτωχών συμπολιτών, τό δέ τήν παρά- 
δοσιν ρευστού χρήματος εις τό κρα
τικόν ταμεΐον, διότι μετ’ αυτής θά 
συνεδυάζετο καί άνώνυμος έταιρία.

Μόνον δμως ά τελευταίος σκοπός έ- 
ξεπληρώθη πλήρως, διότι τό κράτος 
έν τή οικονομική άνάγκη του άπερρό- 
Φησεν ολίγον κατ’ ολίγον δλα τά χρή
ματα, καί έπειδή εΐχον, άμελήσει νά 
θεμελιώσουν τήν Τράπεζαν έπί στερε
ού ύποθηκικοΰ συστήματος, μετά τοΰ 
ρευστού χρήματος έξηφανίσθη καί δλη 
ή πίστις τοΰ ιδρύματος, δλη ή έγγύ- 
ησις διά τά κατατεθέντα καί έπιστρε- 
πτέα χρήματα. Οΰτω μόλις ο Βασι
λεύς καί ή Άντιβασιλεία έφθασαν. 
ευρον τώ δντι πολλάς απαιτήσεις κα
τά τής Τραπέζης, άντί δέ τών πρός 
έξόφλησιν αυτών κεφαλαίων, καί όφει- 
λομένους πολλούς μισθούς τών υπαλ
λήλων τής Τραπέζης».

"Ισως οί πληροφορίες αυτές, πού 
μάς δίνει ό Γεώργιος Μάουρερ γιά ιήν 
πρώτη μας Εθνική Τράπεζα νά μήν 
είναι καί πολύ ουσιώδεις. Τά ζήτημα 
δμως είναι διαφορετικό. "Αλλωστε ό 
Μάουρερ δέν ήτο ούτε οικονομολόγος 
ούτε δημοσιολόγος. Ή παραμονή του 
στήν πατρίδα μας συνδέεται μέ .ή 
νομοθετική άνασυγκρότησι τοΰ τότε 
μικροΰ βασιλείου δχι δμως καί μέ τήν 
οικονομική, δημοσία ή ιδιωτική, ά- 
ναδιοργάνωσι τοΰ κράτους μας. Κατά 
συνέπεια ή παράγραφος πού αφιερώ
νει γιά τήν Εθνική μας Τράπεζα έχει 
άλλη σημασία.

’Αποκαλύπτει δτι ό Μάουρερ πού με 
λέτησε τήν "Ελληνική πραγματικότητα 
όσο έλάχιστοί δικοί μας καί ξένοι 
τήν έποχή έκείνη, διέβλεψε πόσο απα
ραίτητη ή'τανε μιά τέτοια Τράπεζα 
στήν άναγεννηθεΐσα ‘Ελλάδα. Καί γιά 
τό λόγο αυτό στό τρίτομο έργο του 
«‘Ο "Ελληνικός Λαός» άφιερώνει καί 
μία ειδική παράγραφο στήν πρώτη 
’Εθνική Τράπεζα. Ή παράγραφος αυ
τή έχει θαυμάσια τή θέσι της μέσα 
στό τρίτομο έργο δπου έκτίθεται ή 
Κρατική δραστηριότητα σ’ δλους τούς 
τομείς τής ζωής. "Όταν δέ διαβάση 
κανείς μέ προσοχή αυτά πού γράφει 
ό Μάουρερ βλέπει καθαρά πόσο ό 
Βαυαρός φιλέλλην Νομοθέτης ήτο υ
πέρ τής ίδρύσεως τής "Εθνικής Τρα
πέζης. Γιά τό λόγο αυτά ό Γεώργιος 
Μάουρερ πρέπει νά θεωρηθή ώς ένας 
άπό τούς προδρόμους έκείνους πού (ο
νειροπόλησαν τήν ϊδρυσι τής Εθνικής 
Τραπέζης τής Ελλάδος.

Καί ό Μάουρερ ηΰτύχησε νά δή τήν 
ϊδρυσι καί τήν πρόοδο τής ’Εθνικής 
Τραπέζης. Τήν 31ην Ιουλίου 1834 
έλαβε τήν άνάκλησίν του. Μαζί μάλι
στα άνακλήθηκε καί ό Άβελ. "Επειτα 
δμως άπό 25 χρόνια, δηλ. τό 1859, 
ξαναήλθε ά Μάουρερ,ώς άπλός επισκέ
πτης αυτήν τήν φοράν στήν ‘Ελλάδα.

Οί ‘Έλληνες νομικοί, πού είχαν 
πιά αναγνωρίσει τό τεράστιο νομοθε
τικό του έργο καί είχαν σβυστή τά πα 
λαιά προσωπικά πάθη, τόν υποδεχθή
κανε μέ ένθουσιασμό καί πρός τιμήν 
του κατεσκεύασαν καί ένα χρυσό (ανα
μνηστικό μετάλλιο μέ τήν προτομή 
του. Τότε ό Γεώργιος Μάουρερ μαζί μέ 
τ’ άλλα πράγματα πού είδε στήν Ελ
λάδα, για τήν οποία καί ό ίδιος τό
σον είχε έργασθή πρό μιας είκοσιπεν- 
ταετίας, είδε βέβαια καί τήν ’Εθνική 
Τράπεζα.

Τό δνειρο τό δικό του, δπως και 
τόσων άλλων άπό τοΰ Λόρδου Βύρω
νος μέχρι τοΰ Γεωργίου Σταύρου είχε
γίνει πραγματικότητα.....

ΝΙΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ

Κατά τά στατιστικά δεδόμενα τά 
άνακοινωθέντα ύπό τών αρμοδίων οι
κονομικών κύκλων τοΰ Καίρου ή Αί
γυπτος κατέστη αυτάρκης εις δερμά
τινα είδη.

‘Η αιγυπτιακή βιομηχανία δερμά
τινων ειδών ήρχισε νά έπεκτείνεται 
άπό τό 1940, οπότε άπηγορεύθη ή 
έξαγωγή άκατεργάστων δερμάτων.

Καθ’ δλον τό έκτοτε διαρρεΰσαν 
χρονικόν διάστημα έπηνέχθησαν πολ
λοί βελτιώσεις, τόσον εις τήν βυρσο
δεψίαν δσον καί εις τήν κατασκευήν 
δερμάτινων ειδών.

Οί βιομήχανοι δέρματος τής Αίγυ
πτου εργάζονται κατ’ ουσίαν μονοπω 
λιακώς δεδομένου δτι οί εισαγωγικοί 
δασμοί έπί τών έκ τοΰ εξωτερικού 
δερμάτινων ειδών είναι πανύψηλοι.

Τελευταίως εις τήν ’Αμπασσία ί
δρύθη νέον έργοστάσιον διά τήν κα
τά μάζας παραγωγήν εΰθηνών υποδη
μάτων. Τό έργοστάσιον είναι έξωπλι- 
σμένον μέ βρεταννικά μηχανήματα ά- 
ξίας 20.000 στερλινών καθώς καί μέ 
έξαρτήματα άμερικανικής προελεύσε- 
ως άξίας 40.000 δολλαρίων.
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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. 1.323.376.35X582 
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ΚΑΙ ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4)
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: ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ j
ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Το ζήτημα των εφοδίων τής Αμερικανικής βοη· 
θείας, τδ όποιον άπηαχόΐκηΊε χατ* τας τελευταίας ήμέ 
ρχς την ’Αποστολήν Οικονομικής βοήθειας, την Η.υ- 
βέρνηαΐν καί τον τύπον είναι σοβαρώτατον καί αςιον 
ιδιαιτέρας προσοχής. "Αλλωστε το γεγονός ότι ό κ. 
Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, κατόπιν τού δημιουρ- 
γηβέντος θορύβου, κατήλθε προσωπιζώς εις ΙΙειραια 
καί προεβη εις επιθειορησιν των τελωνειακών αποθη
κών, άποδειζνύει ότι δεν πρόκειται περί παρωνυχίδας 
αλλά περί ζητήματος, προς θεραπείαν τού οποίου έπε- 
βάλλετο ή λήψις αμέσων μέτρων

Αιότι το γεγονός ότι συνεπεία γραφειοκρατικών 
λόγων καί καθυατερήσεως ώρισμένων -διατυπώσεων 
πολύτιμα εφόδια τής Αμερικανικής βοήθειας παρέ
μεναν εις τόν ΙΙειραια έκτεθιμένα εις τό ύπαιθρον υ
φιστάμενα τάς συνέπειας τών καιρικών μεταβολών 
καί εκτιθέμενα εις πάντα κίνδυνον δεν αποτελεί βέ
βαια τίτλον τιμής διά τάς ύπηρεσίας μας.

ΤΙ συγκρότησις ειδικής επιτροπής, καί τό προσω
πικόν ενδιαφέρον τού κ. Πρωθυπουργού καί ή εύλο
γος συγκίνησις τής κοινής γνώμης, είμεθα βέβαιοι ότι 
όδηγοΰν εις τακτοποίησιν ενός προβλήματος εκθέτον- 
τος την Ελλάδα εις τά όμματα τών ζενων καί άποβαί- 
νοντος επιβλαβούς εις την όλην προσπάθειαν διά την 
άνασυγκρότησιν καί άνόρθωσιν τής πολυπαθοΰς χώ
ρας μας.

Α! ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Ή όριστικοποίησις ώρισμένων αΰ 
ξήσεων τών εισιτηρίων τών μεταφο
ρικών μέσων καί άλλων τινων ει
δών δημιουργεί τον κίνδυνον γενι- 
κωτέρας αύξήσεως του τιμαριθμι
κού Επιπέδου, εις τρόπον ώστε καί 
ή άξια της δραχμής νά μειωθή καί 
ή πενιχρά άμοιδή τών έργαζομένων 
νά γίνη άκόμη πενιχροτέρα. ΔΓ αυ
τό άκριβώς αποτελεί σφάλμα ή έγ- 
κρισις τών αύξήσεων αύτών, αί ό- 
ποΐαι είχον δοθή μόνον διά τό διά
στημα τών έορτών καί είναι δίκαια 
ή διαμαρτυρία της κοινής γνώμης 
καί εύλογος ή άγανάκτησις τών όρ- 
γανώσεων τών έργαζομένων.. Ή 
σημερινή Κυβέρνησις άποτελουμένη 
άπό προσωπικότητας ούδεμίαν έχού 
σας πολιτικήν δέσμευσιν καί μή, έμ- 
ποδιζομένας άπό λόγους εύνοιας Α
πέναντι ώρισμένων κατηγοριών θά 
πρέπει νά προσέξη *τό ζήτημα καί 
νά τό Αντιμετώπιση άπό τής γενι- 
κωτέρας Εκείνης σκοπιάς, εις τήν ό
ποιαν τήν τοποθετεί ή ίδιότης της 
ώς υπηρεσιακής Κυβερνήσεως, προ- 
οριζομένης νά προσφέρη μίαν ύπη- 
ρεσίαν εις τόν τόπον.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΣΑΝ ΖΗΤΗΜΑ

Είναι εύχάριστον τό γεγονός δτι 
ό νέος -Υπουργός τοΰ ’Εφοδιασμού 
κ. I. Παπακυριακόπουλος έπέδειξεν 
Εξαιρετικόν ένδιαφέρον διά τό χρό
νισαν ζήτημα τής διανομής υφάσμα
τος ε!ίς τούς Δημοσίους ύπαλλήλους. 
Είναι γνωστόν, δτι οί κρατικοί λει
τουργοί, δπως καί οί άλλοι έργαζό- 
μενοι δέν αμείβονται έπαρκώς ή δέ 
χορήγησις τοΰ υφάσματος τούτου 
θά άπετέλει άνακούφισιν εις τόν 
πτωχόν προϋπολογισμόν των. Έλπί- 
ζομεν τώρα, δτι κατόπιν τής άνα- 
ληφθείσης προσπάθειας οί Δημόσιοι 
υπάλληλοι θά λάβουν έπί τέλους τό 
περιπόθητου δψασμα καί θά τύχουν, 
μαζί μέ τάς άλλας τάξεις τών μι- 
σθοσυντη ρήτω ν τής άπαιτουμένης 
προσπάθειας.

,ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
, Διατί άραγε οί υπάλληλοι τών

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δι
καίου δέν έχουν τακτοποιηθή ώς 
πρός τό ζήτημα τής χορηγήσεως 
τροφίμων καί διατί άπεκλείσθησαν 
άπό τήν μελετώμένην διανομήν υ
φάσματος εις τούς συναδέλφους των 
τών Δημοσίων υπηρεσιών;

Είναι άνάγκη άραγε κάθε φορά 
πού έπιβάλλεται ή λύσις ένός ζητή
ματος νά καταφεύγουν τά Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου εις τό 
έσχατον μέσον τής άπεργίας, ή εί
ναι προτιμότερου νά δίδωνται εύ- 
θέως καί άπ’ άρχής αϊ έπιβαλλό- 
μεναι λύσεις;

ΤΟ ΕΝΟΙ ΚΙ ΟΣΤΑ Σ ΙΟΝ
Όρθώς ή Κυβέρνησις δέν φαίνε

ται διατεθειμένη νά προβή εις τρο- 
ποποίησιν τού ένοικιοστασίου θεσπί- 
ζουσα νέας αύξήσεις. “Εν τοιοΰτον 
μέτρον θά άπετέλει ασφαλώς πλήγ
μα κατά τής προσπάθειας διά τήν 
συγ.κράτησιν τοΰ τιμαρίθμου άλλά 
καί θά έξέφευγε τών Αρμοδιοτήτων 
τής σημερινής Κυβερνήσεως. "Ας ά- 
φεθή λοιπόν ή τακτοποίησις τοΰ ζη
τήματος τούτου εις τήν έκ τών 
έκλογών μέλλουσαν νά προέλθη Κυ 
βέρνησιν, ή όποια καί θά είναι αρ
μόδια διά νά τό έπιλύση.

-----·------
ΤΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ 

ΕΠΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟ·ΙΌΝΤΑ

Κατά γενομένην σύσκεψιν τής παρά 
τφ ύπουργεΙιμ ’Εθνικής Οξοναιμίας 
Επιτροπής, ήτις άσχολεΐται μέ τά θέ
μα τών έξαγωγών, ένεκρίθησαν όριστι- 
κώς ώς παθητικά έκ τού πίναχος τών 
έξαγωγίμων 'Ελληνικών προϊόντων τό 
κολοφώνιον καί τά ρητινικά έν γένει ώς 
καί οί αίνοι.

Ή έξογωγή τών ώς άνω προϊόντων 
κατά ληρθεϊσαν άπόφασιν θά γίνη έ
ναντι ανταλλαγής άλλων προϊόντων έκ 
τοΰ εξωτερικού.

------e-------·
Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ

ΔΓ άποψάσεως τού υπουργού ’Εθνι
κής Οίκονομίας παρετάθη έπί Εν τρίμη
νον ή Ισχύς Ανοίγματος δι’ εισαγωγήν 
ραδιόφωνων καί έξσρτημάτων αύτών.

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ ΤΩΝ 'ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ,
ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΜΟΡΙΤΙΣΜΟΥ

Ειδική έρευνα του συνεργάτου μας κ ΠΑΥΛΟΥ KPINAIQY
Τήν μεταπροσεχή Κυριακήν 29 ’Ι

ανουάριου ά «Όμιλος Φίλων τοΰ Χω
ριού», οργανώνει τήν δευτέραν κινη
ματογραφικήν του παράστασιν είς τό 
«Πάλλας» μέ τό "Εργον «Ύπερωκεά- 
νειον ΠολιτεΧείας» διά τους Εθνικούς 
του σκοπούς πού αποβλέπουν είς τήν 
έξασφάλισιν τών απαραιτήτων οικια
κών σκευών καί ειδών ρουχισμού είς 
τούς έπαναπατριζομένους συμμοριο- 
πλήκτους. Οί προσερχόμενοι, όπως 
καί κατά τήν πρώτην όργάνωσιν τού 
Πάλλας θά παραδίδουν είς τήν είσο
δον άντί εισιτηρίου, ά,τιδήποτε έξυ- 
πηρετεϊ τήν εμπνευσμένην αυτήν πρω
τοβουλίαν είς είδος πού θά γίνεται 
προθυμότατα δεκτόν.

Παραλλήλως είς τήν έπί τής όδοϋ 
Κεραμεικοΰ 28 Β. αποθήκην τοΰ 'Ο
μίλου Ετοιμάζονται πυρετωδώς τά 
δέματα πού θά άποσταλοΰν είς τό δεύ 
τερον χωριό έξορμήσεως, τά «Μικρό 
Δάσος» τής περιφέρειας Κιλκίς μέ 
τις 122 οίκογένειές του πού έπέστρε- 
ψαν άπό τις κρατικές κατασκηνώσεις 
είς τήν γενέθλιαν γην χωρίς κλινοστρω 
μνάς, οικιακά σκεύη, έργαλεϊα καί λοι
πά έφόδια. Τά πρώτο χωριό που άποκα 
τεστάθη όλοσχερώς άπό τής άπόψεως 
αυτής ήτο ή Βάλτιστα ’Ηπείρου οπού 
άπεστάλήσαν 101 δέματα, όσα καί 
τά σπίτια τού μισοερειπωμένου χω
ριού καί συμπληρωματικώς 31 άκόμη 
δέματα διά τά σχολεΐον καί τήν έκκλη 
σίαν του. Κάθε δέμα τών «Φίλων τού 
Χωριού», τής θαυμασίας αυτής όρ- 
γανώσεως πού ένεπνεύσθη ώς γνωστόν 
ή κ. Ελένη Βλάχου, περιεΐχεν άφθονα 
εϊδη ρουχισμού καί ύποδήσεως, οικι
ακά σκεύη καί έργαλεϊα.

Ή έκκλησις τής Όργανώσεως ευρε 
βαθυτάτην άπήχησιν είς τόν "Αθηναϊ
κόν λαόν καί ιδίως είς τάς λα'κάς 
τάξεις πού έπροθυμοποιήθησαν νά έ- 
νισχύσουν τήν πρωτοβουλίαν της μέ 
είδη άπό τό φτωχά νοικοκυριό καί τό 
μικροαστικό σπίτι πού συγκεντρώνον
ται ήδη κατά ρεγάλας ποσότητας 
είς τήν άποθήκην τού 'Ομίλου. Μέχρι 
τής χθες, ήτοιμάσθησαν 95 δέματα 
διά τό Μικρό Δάσος τού Κιλκίς καί 
ύπάρχει θετική έλπίς δτι έντός δεκα
ημέρου θά συγκεντρωθούν καί τά άλ
λα εϊδη πού θά συμπληρώσουν τόν α
ριθμόν τών 122 δεμάτων πού θά δια- 
μοιρασθοΰν είς τά ισάριθμα σπίτια 
τών οικογενειών τού μακρυνού Μακε
δονικού χωριού. Διά τήν προώθησιν 
τών δεμάτων αυτών φροντίζει ό Ελ
ληνικός Ερυθρός Σταυρός πού χορη
γεί τά κατάλληλα αυτοκίνητα, τό Ύ- 
πουργεϊον Ναυτικών που διαθέτει άο- 
ματαγωγόν καί αί Στρατιωτικοί Ύ- 
πηρεσίαι πού άναλαμβάνουν μέ συγκι 
νητικάν ένθουσιασμόν, τήν μεταφοράν 
των άπό τά έπιλιμένια κέντρα μέχρι 
τού «υιοθετημένου» χωριού.

Οί έπί κεφαλής τών «Φίλων τοϋ 
Χωριού» μάς άνεκοίνωσαν δτι μετά I 
τήν άποκατάστασιν τού Μικρού Δά
σους πού θά συντελεσθή περί τάς άρ- 
χάς Φεβρουάριου θά υίοθετηθή ό Ά- 
σπράγγελος τής ’Ηπείρου, ή ήρωϊκή 
Βογγόπετρα τής Μακεδονίας καί τό 
χωριό Παλιάλωνα τής κοινότητος 
Ταρνοβάλτου. Είς τά προσωρινά έπί 
τής οδού Κολοκοτρώην 9 γραφεία τού 
‘Ομίλου καί εις τήν άποθήκην του έ
πί τής οδού Κερσμεικοΰ, καθημερινώς 
έκτυλίσσονται συγκινητικοί σκηναί 
συμπαραστάσεως καί άλληλεγγύης 
τών άστικών καί λαϊκών τάξεων πρός 
τά άτυχή θύματα τοΰ ληστοσνμμορι- 
τισμοΰ πού δταν έπέστρεψαν είς τσ 
προσφιλή των χώματα άντίκρυσαν τά 
έρείπια τών ευτυχισμένων άλλοτε 
σπιτιών μέ τήν κληματαριά, τ<> Ypa-

φικό πηγάδι καί τόν λουλουδιασμένο 
τους φράχτη.

Παιδιά, γυναικούλες, φτωχομανά- 
δες, συνταξιούχοι. Ερχονται δειλά 
γιά νά προσφέρουν ά,τιδήποτε μπορεί 
νά βοηθήση τους ανθρώπους πού εύρέ- 
θησαν κάτω άπό τόν άδειον ουρανό 
ανάμεσα είς τά έρείπια καί τήν άπό- 
γνωσιν τής καταστροφής. "Ενα τσου
κάλι, ενα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες, 
ενα μαχαιροπήρουνο, ενα τσαπί, μιά 
παληά άλλά περιποιημένη καί σιδερω 
μένη κουβέρτα, προσφέρονται μέ στορ 

ΐ γικήν εύλάβειαν. Χαρακτηριστικόν 
παράδειγμα άκουράστου άλτρουϊσμοΰ 
καί προσπάθειας συγκεντρώσεως ει
δών ρουχισμού καί οικιακών σκευών 
αποτελεί ά μισθοσυντήρητος κ. Τσιρι- 
βάκος (υπάλληλος τοϋ ταμείου Συντά
ξεως Ναυτικού) πού γυρίζει μέ τήν 
μοτοσυκλέτα του άπό σπίτι σέ σπίτι 
καί μαζεύει ά,τιδήποτε διά νά τό φέ- 
ρη είς τήν άποθήκην τού 'Ομίλου.

Μέχρι σήμερον και έντός μηνάς ό 
απαράμιλλος καί ιδανικός αυτός αλ
τρουιστής συνεκέντρωσεν άπό συγγε
νικά καί φιλικά του σπίτια είδη πού 
έσχημάτισαν 3 κάσσες καί άπεστάλη- 
σαν είς ισαρίθμους οικογένειας τής 
Βαλτίστης. Τά τελευταϊον κατόρθωσα 
έξορμήσεώς του ήτο ή έξασψάλισις 
ένός αργαλειού μέ δλα τά έξαρτήμα- 
τά του. Τόν ξύλινον αύτόν αργαλειό— 
(ιδιοκτησία συγγενούς του)—ό δω
ρητής φιλοδοξεί νά διαθέση σέ μιά 
έργατική κοπέλλα τού Μικρού Δάσους 
διά νά ύφάνη τά προικιά της. Ή κ. 
‘Ελένη Βλάχου συνεχάρη θερμώς τόν 
ιδιόρρυθμον καί άποστολικής όμολο- 
γουμένως πίστεως συνεργάτην καί 
ηΰχήθη τά παράδειγμά του νά εύρη 
καί άλλους μιμητός.

Σημειωτέον δτι καί ποικίλοι άλλοι 
οργανισμοί, σωματεία καί δμιλοι τών 
’Αθηνών υιοθέτησαν — κατόπιν οδη
γιών τών «Φίλων τού Χωριού»,—Μα
κεδονικά καί ’Ηπειρωτικά χωριά πού 
στερούνται καί τής στοιχειώδους άκό

μη κατσαρόλας διά τήν παρασκευήν 
τού φαγητού των. Ό ‘Έρανος τού Δέ
ματος Επαναπατρισμού, πού ώργά- 
νωσεν ό Μακαριότατος ’Αρχιεπίσκο
πος υπήρξεν μιά αρχή καί βάσις πού 
δέν ήτο δυνατόν νά έξασφαλίση είς 
τάς έκατοντάδας κατεστραμμένων χω
ριών τής υπαίθρου τόν σπιτικόν έξο- 
πλισμόν καί τήν έπένδυσιν. Αί 130 
χιλιάδες δεμάτων τού Εράνου εκείνου 
συνεπλήρωσαν πολλά κενά, υπολεί
πονται δμως άκόμη πολλά πού έπιδι- 
ώκει, φιλοδοξεί καί άγωνίζεται νά 
συμπληρώση ά Όμιλος Φίλων τοΰ 
Χωριού καί αί λοιποί άργανώσεις 
πού έργάζονται παραλλήλως διά τόν 
σκοπόν.

Οϋτω ή Οίκοκυρική καί Επαγγελ
ματική "Ενωσις Έλληνίδων (Σόλωνος 
100) έτοιμάζει τά προικιά τών κο- 
ριτσιών τού Ζαγοριοΰ, 6 Μορφωτικός 
Σύλλογος Κυριών Πατρών υιοθέτησε 
τό χωριό Παζούλα Καρδίτσης, ό Δή
μος ‘Αμαρουσίου τήν Δόλιπη πού θά 
έπονομασθή, τιμής ένεκεν «Μικρό Ά- 
μαροΰσι» ό Ροταριανός "Ομιλος τό 
Βασιλικό, ά Εθνικός Σύνδεσμος Έλ
ληνίδων τά Ζάβροχο (Ηπείρου), ή 
"Ενωσις Συντακτών Άθηνα'κών Εφη
μερίδων τά Έλατοχώρι, ή Ελληνική 
Μέριμνα τό Δρυάνοβον Ελασσόνας 
κλπ. Έν συνεχεία πολλοί άλλοι "Ομι
λοι άνέλαβον νά άποστείλουν είς χω
ρία τής έκλογής των διάφορα χρήσι
μα εϊδη τού νοικοκυριού καί τής έρ- 
γασίας τού βουνού καί τού κάμπου.

Ή Α.Μ. ή Βασίλισσα έπεσκέφθη 
τήν παρελθούσαν Τετάρτην τά γρα
φεία καί τήν άποθήκην τού Όμίλου 
«Φίλων τοΰ Χωριού» καί συνεχάρη 
θερμά τάς κυρίας καί δεσποινίδας 
πού άνέλαβον έθελοντικώς νά προσφέ
ρουν τάς ύπηρεσίας των διά τήν έπι- 
τυχίαν τού μεγάλου Εθνικού καί κοι
νωνικού σκοπού — τής άποκαταστά- 
σεως τών ρημαγμένων άγροτικών σπι 
τιών τής Ελλάδος.

ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ

ΑΝΑΟΕΩΡΗΣΙΣ
ΤΟΥ Σ ΥΝΤΑΞΙΟΑΟΤΙΚΟΥ ΚΟΛΙΚΟΣ

Συμφώνως πρός σχετικός δημο
σιογραφικός πληροφορίας ή ’Αμε
ρικανική 'Αποστολή προέβη είς νέ
ας συστάσεις πρός τήν Κυβέρνησιν 
διά τήν άναθεώρησίν τοΰ συνταξιο- 
δστικοΰ Κωδικός καταργουμένων 
τςόν πλασμοττικών έτών, περικοπτο- 
μένων τών συντάξεων άπό τούς γο
νείς τούς μή έχοντας συμπληρώσει 
τά 65ον έτος της ήλικίας των κλπ. 
Έξ άλλου είς Επιτροπήν συνταξι
ούχων ό κ. Πρωθυπουργός Εδωσε 
τήν ΰπόσχεσιν άτι ή Κυβέρνησις θά 
μελετήση τό άπό μακροΰ έκκρεμές 
ζήτημα τής χορηγήσεως καί είφ 
τούς συνταξιούχους τοΰ 30%, βάσει 
τών στοιχείων τά όποια είχε συγκεν 
τρώσει ό πρώην υφυπουργός τών 
Οικονομικών κ. Β. Στεφανόπουλος. 
Δέον νά τονισθή δτι ή άναθεώρησις· 
τοΰ συνταξισδοτικοΰ Κώδικος δέν 
δύναται νά συνδυασθή μέ τήν αΟξη- 
σιν τών συντάξεων, διότι καί Εάν ά
κόμη πραγματοποιηθή, αί περικο- 
παί θά Ισχύσουν μετά Εν Ετος, ώστε

άμέσως ούδέν ποσόν πρόκειτα. νά 
έξοικονομηθή διά τόν προϋπολογι
σμόν. --------- · ---------

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΝ 
ΠΕΡΙ ΜΕΣΑΖΟΝΤΩΝ

Ό υπουργός τής Εθνικής Οίκονομί
ας κ. Παπακυριακόπουλος έδήλωσεν 
ότι θά ζητήση, τό κοττατεθέν υπό τού 
προκστόχου του κ. Μαύρου είς τήν 
Βουλήν νομοσχέδιον περί μεσαζόντων, 
τό όποϊον θά μελετήση.

Ό κ. υπουργός θά έπιφέρη τάς κα
τά τήν κρίσιν του τροποποιήσεις καί 
θά είσηγηθή είς τό 'Υπουργικόν Συμ
βούλων δπως τό έγκρίνη ώς ’Αναγκα
στικόν Νόμον.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΛΛΑΔΟΣ — ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
Είς τό ύπουργεΐον ’Εθνικής Οϊκονομί 

ας έλήψθη έγγραφον τής Φινλατάικής 
Κυβερνήσεως, διά τον όποιου Αγγέλλει 
δτι θ’ άπαστείλη είς τήν Ελλάδα άντι- 
προσωπίαν, ήτις θ’ άψιχθή τόν προσεχή 
Μάρτιον, διά νά διεξαγάγη συνεννοή
σεις πρός άνανέωσιν τής Έλληνοφινλαν. 
δικής συμφωνίας.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ
ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΘΕΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ

Συνέντ€υξις μετά του Γενικού Γραμματέος της 
Γενικής Διοικήσεως Δωδεκάνησου κ. Τσάκωνα

Ή «Τραπεζιτική» εχουσα ώς πρό 
γραμμα την επικοινωνίαν τού Κέν
τρου μετά τών Επαρχιών, καί θέ- 
λουσα νά ένημερώνη τό άναγνωστι 
κόν της κοινόν επί τών πάσης φύ- 
σεως ζητημάτων, έπισκέπτεται δια 
φόρους παράγοντας πολιτικούς καί 
οικονομικούς, τών οποίων και ανα
γράφει τάς απόψεις.

Είς τό σημερινόν μας ψύλλον οΐ 
άναγνώσται μας θά έχουν τήν ευ
καιρίαν νά διαβάσουν τάς άπόψεις 
τοΰ πρώην Γενικού Γραμματέως τής 
Γενικής Διοικήσεως Δωδεκάνησου 
και Διοικητικού Έπιθεωρητού τοΰ 
υπουργείου τών Εσωτερικών κ. Γρ. 
Τσάκωνα, έπι διαφόρων ζητημάτων 
άψορώντων την Δωδεκάνησον.

Αί σχετικά! ερωτήσεις μετά τών 
απαντήσεων δύνανται νά συνοψι- 
σθοΰν είς τά εξής:

ΕΡΩΤ.: Ποιαν έντύπωσιν έχετε 
περί τής άποδόσεως τής Ελληνικής 
Διοικήσεως έν Δωδεκανήσφ;

ΑΠΑΝΤ.: Ούδεμία υπάρχει αμ
φιβολία δτι τόσον ή Στρατιωτική 
Διοίκησις όσον καί ή Πολιτική Δι- 
οίκησις απέδωσαν ό,τι έχρειάζετο 
διά τήν Δωδεκάνησον.

ΕΡΩΤ.: Μήπως ή Στρατιωτική 
Διοίκησις ήσκήθη μετά τίνος αύστη 
ρότητος;

ΑΠΑΝΤ.: Υπάρχει πράγματι ή 
έντύπωσις ότι ή Στρατιωτική Διοι- 
κησις ήσκήθη μετά τίνος αύστηρο- 
τητος. 'Αλλά δέν άποκλείεται, ότι 
διά τήν περίοδον εκείνην τήν έπα- 
κολουθήσασαν άμέσως τήν άπελευ- 
θέρωσιν καί διά βραχύ εννοείται 
χρονικόν διάστημα, θά ήτο ένδεδειγ 
μένη ή άσκησις τής διοικήσεως 
μετ’ αύστηρότητός τίνος. Ή Στρα
τιωτική Διοίκησις έπαγίωσε τήν τά 
ξιν καί έθέσπισε διά προκηρύξεων 
νομοθεσίαν ψυχολογημένην και άν- 
ταποκριθείσαν είς τήν ζωήν καί τάς 
συνήθειας τοΰ Δωδεκανησιακοΰ 
λαού.

ΕΡΩΤ.: Ή Πολιτική Διοίκησις 
άνταπεκρίθη είς τάς προσδοκίας 
τοΰ Δωδεκανησιακοΰ Λαού;

ΑΠΑΝΤ.: Ή Πολιτική Διοίκησις 
έξελιχθεΐσα έπί τής νομοθετικής c ύ 
τής τροχιάς έπήνεγκε τάς άναγ '.αί
ας τροποποιήσεις έπι τφ τέλει τής 
βαθμιαίας προσαρμογής καί άφο- 
μοιώσεως τής νομοθεσίας προς τήν 
τής Παλαιός ’Ελλάδος. Άλλα ή 
Πολιτική Διοίκησις διεκρίθη καί διό 
τι με βλέμμα ταχύ άντελήψθη καί 
με πρωτοβουλίαν έθεράπευσε τάς 
άνάγκας τών απόρων τάξεων.

ΕΡΩΤ.: Μπορείτε νά μάς τό α
ποσαφηνίσετε αυτό;

ΑΠΑΝΤ.: Βεβαίως. Τό οικονομι
κόν επίπεδον τοΰ λαού ήτο πολύ 
χαμηλόν καί έβελτιώθη. Ό αριθμός 
τών άνέργων είς μεγάλην αναλογί
αν, ήλαττώθη. Τά αίτια τής οικονο
μικής καχεξίας είναι πολλά. Τούτέ- 
στιν ή ’Ιταλική κακοδιοίκησις. Αυ
τή σκοπίμως καί μετά δολιότητος 
άσκηθείσα, πολλούς κτηματίας κα- 
τέστησεν έργάτας, περιπεσόντας 
βραδύτερον είς άνεργίαν, διά πολυ
τρόπων καί δολίων νομοθετικών μέ
τρων άψαιρέσασα τά κτήματά των. 
Δεύτερον, ή έλλειψις έπαρκών βο

οκών δΓ έκτεταμένην κτηνοτροφίαν. 
Τρίτον, ή άγνοια έπιστημονικής 
καλλιέργειας, έν συνδυασμφ με τήν 
έλλειψιν καλλιεργητικών εργαλείων, 
ελάττωμα τό όποιον έξέλιπεν ήδη 

j διά τής έπιμελείας τής Γεν. Διοική- 
σεως καί τών ύπ’ αυτήν γεωργ'κών 
υπηρεσιών καί άλλα ακόμη. ’Αλλά 
ή άνάπτυξις τών αιτίων τής οικονο
μικής καχεξίας τοΰ λαού χρήζει ει
δικής άπασχολήσεως, διά τήν όποι
αν επιφυλάσσομαι, έφ’ όσον ήδη έν 
σπουδή μοΰ ζητείτε πληροφορίας.

ΕΡΩΤ.: Ποιαν στάσιν έτήρησαν 
αί έκάστοτε Κυβερνήσεις έναντι 
τών αναγκών τοΰ Δωδεκανησιακοΰ 
Λαού;

ΑΠΑΝΤ.: Ή στάσις των υπήρξε 
πατριωτική. Παρέσχον τήν συνδρο
μήν των διά τάς άνάγκας τής Δω- 
δεκανήσου οσάκις έζητήθη αΰτη με
τά τής άπαιτουμένης πατριωτικής 
προθυμίας παρ’ ότι περιεσπώντο 
καί έκλυδωνίζοντο άπό τόν κλύδω- 
να τής κομμουνιστικής άνταρσίας. 
σίας.

ΕΡΩΤ.: Ποίαν έντύπωσιν έχετε 
περί τών αισθημάτων καί τής έν 
γένει κοινωνικής καταστάσεως τοΰ 
λαοΰ;

ΑΠΑΝΤ.: Είς τήν έρώτησιν αυ
τήν είμαι υποχρεωμένος νά σάς α

παντήσω με πολλήν συγκίνησιν. Δι
ότι έθαύμασα τό ζωηρόν πατριωτι
κόν αίσθημα τοΰ λαοΰ καί τήν άφο- 
σίωσίν του προς τήν ‘Ελληνικήν 
’Εκκλησίαν. Έν γένει ό Δωδεκανη- 
σιακός λαός φέρει τήν σφραγίδα ε
νός άνεπιτηδεύτου πολιτισμού διαπι 
στουμένου άπό τήν ειλικρίνειαν τοΰ 
χαρακτήρας καί τό άδολον τών συ
ναλλαγών του. Θαυμαστός έπίσης 
λαός διότι έπί τόσους αιώνας διε- 
τήρησεν έν τή δουλείφ τήν γλώσ
σαν του, τήν θρησκείαν του και τό 
πατριωτικόν του αίσθημα. Ό λαός 
αύτός έμφανίζει τήν έλλειψιν κά
ποιου θάρρους είς τάς εκδηλώσεις 
του προς τούς ξένους, τήν όποιαν 
έλλειψιν τινές πεπλανημένως κρίνον- 
τες, ήρμήνευσαν κακώς καί παρεξή- 
γησαν θεωρήσαντες καθυστέρησιν 
κοινωνικήν. Ή τοιαύτη όμως εκδο
χή δέν είναι καθόλου ορθή. Ή έλ- 
λειψις τοΰ άπαιτουμένου κοινωνικού 
θάρρους είναι άπότοκος τής μα- 
κοάς δουλείας. Είναι δέ άναμφισβή 
τητον ότι μετά ολίγα έτη ό λαός 
αυτός με τά χαρίσματα τοΰ χαρα
κτήρας του θά καταστή ό περιούσι
ος λαός τής Ελληνικής μας πατρί- 
δος.

Σ. ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

ΚΙΝΗΙΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΟιΩΝ
Κατά τηλεγραφικός πληροφορίας 

ή τελευταία άνακοίνωσις τοΰ «Λόϋδ» ί 
παρουσιάζει ώς έξης τήν κίνησιν ’ 
τών Έλλην. σκαφών άιά τήν ΰφή- 
λιον. ί

«’Ελπίς» έκ Λανουδέλ διά Σε- 
κάντ, διήλθεν έξ Ούσάντ τήν 24)1, 
«Άριέττα» έκ»τοΰ "Ορμου τής Μόρ- 
φον διά Ρόττερνταμ, διήλθεν 100 
μίλλια Ν.Α. τοΰ Λανζέντ τήν 8.42' 
π.μ. τής 24)1, «"Αγιος Βλάσιος» 
έκ Σουάνσι δΓ "Αμστερνταμ, διήλ
θε τό Ντόδερ τήν 23)1. «" I θαχος» 
έκ Γλασκώβής δι’ Άμδοΰργον, δι- 
ήλθε τό Ντανεσχέντ τήν 23)1, «θε- 
μώνη» έκ Χάβρης ‘τήν 21)1 διά 
Δουνκέρκην. «’Ιωάννης Χανδρής» έκ 
Βρέμης διά Γιοκοχάμα, άπέπλευσεν 
έξ ’Άνπεν τήν 23)1, «Πάραλος» έκ 
Τσ βιτοοδέκια τήν 23)1 διά Χουέλδα. 
«Ελένη Κουλκουντή» έκ Τεργέστης 
τήν 21) 1, διά τήν Μαύρην θάλασ
σαν, τΝικόλαος Πατέρας» έκ Νιού 
Οάεστμίνστερ, κατέπλευσεν είς Νέ- 
αν Ύόρκην τήν 22)1, «‘Ιωάννης Ζα- 
φειράκης» έκ Νέας Ύόρκης τήν 
23)1 διά Κιουρασώ, «Κάτε Ν.Α.» 
έκ Μένα Έλ Άχμάντι διά Ρουένην, 
άπέπλευσεν έκ Πόρτ Σά(τ τήν 23)1, 
«Πετράκης Νομικός 3» έκ Μπαντάρ 
Μασούρ, κατέπλευσεν είς Σουέζ 
τήν 23) 1, «Πέτρος» κατέπλευσεν 
είς Βοστώνην τήν 22)1, «Κεχρεά» 
έν πλώ διά τόν όρμον τοΰ Χούς, 
κατέπλευσεν είς Πάρτλαιτ ’Όρεγκον 
τήν 22)1, «Γεώργιος Γράτσος» έν 
πλώ διά τή,ν Μεσόγειον, «Ψαρά» έκ 
Βανκοΰβερ τήν 22)1 διά Γιοκοχά
μα, «Κωνσταντής» έκ Βανκοΰβερ 
τήν 20)1 διά Κέΐπ Τάουν, «’Αλφει
ός» έκ Βαλτιμόρης, κατέπλευσεν 

: είς Νέαν Όρλεάνην τήν 23)1, τ’Α
μερική» τήν 21)1 διά Μπορντώ, 
«Κάστωρ» έκ Ταματάδε διά Μανα- 
κάρα, «‘Ασπασία Νομικού» έκ Αί- 
δερπουλ διά Γένουαν, άπέπλευσεν

έκ Γιβραλτάρ τήν 23)1, «Άλικη» 
έκ Βανκοΰδερ, κατέπλευσεν είς Κό
μπε τήν 23)1, «θέτις» έκ Μαδράς, 
κατέπλευσεν είς Καλκούταν τήν24) 1 
«Γεώργιος Σ3» έκ Βαλτιμόρης διά 
Πειραιά, άπέπλευσεν έξ ’Αλγεριού 
τήν 23ην ’Ιανουάριου.

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΥΠΕΡ ΤΙΜΗΣ ΕΩΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ

Συνεκροτήθη είς τό ύπουργεΐον 
Εφοδιασμού σόσκεψις, είς τήν ό 
ποίαν πλήν τοΰ κ. Παπακυριακοπού- 
λου, μετέσχον καί οί υπουργοί τών 
Οικονομικών καί παραγωγικών υ
πουργείων.

Κατά τήν σύσκεψιν τούτην έξητά- 
σθη τό ζήτημα τής σημειουμένης τά- 
σεως ύπερτιμήσεως τοΰ σίτου καί 
συνεζητήθησαν τά μέτρα, τά όποια 
πρέπει νά ληφθοΰν πρός άντιμετώ- 
πισιν αυτής.

Ό κ. ύπουργός τοΰ Εφοδιασμού 
είσηγήθη όπως ή Κυδέρνησις έξου- 
σιοδοτήση τήν ’Αγροτικήν Τράπεζαν 
νά προδή είς τήν πώλησιν ικανών 
ποσοτήτων σίτου έκ τών είς χεϊρας 
της άποθεμάτων.

Ό κ. ύπουργός τοΰ Εφοδιασμού 
άνεκοίνωσεν, ότι τό ύπουργεΐον ’Ε
φοδιασμού άνενέωσε τάς μετά τών 
άλευρομύλων συμβάσεις μέ τούς 
αυτούς, ώς καί πρότερον, όρους.

ΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑΙ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τής ’Εκτελεστικής 
Επιτροπής ’Εξωτερικού ’Εμπορίου 
αί έπί έπιδοτουμένων ειδών είσπρατ 
τόμεναι είσφοραί ύπολογίζονται έπί 
τοΰ είς δραχμάς άντιτίμου τοΰ συν
αλλάγματος, κατόπιν άφαιρέσεως 
τοΰ ποσοστού έπιδοτήσεως.

ΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
ΚΑΙ ΑΙ ΠΗΓΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)

σμούς τών ειδικών άντιστοιχεϊ πρός 
κατανάλωσιν 300 έ κατομμυρίων 
τόννων γαιάνθρακας τήν τοιαύτην αϋ 
ξησιν τών είς πετρέλαιον άναγκών 
τής Ευρώπης έλαβεν ύπ’ δψιν του 
καί τό Σχέδιον Μάρσαλ διά τήν Οι
κονομικήν Άνόρθωσιν τής Εύρώπης 
καί προέδλεψε τήν ένίσχυσιν τών ει
σαγωγών πετρελαίου είς τάς διαφό 
ρους εύρωπαϊκάς χώρας τοΰ Σχε
δίου

Μέχρι σήμερον αί Ήνωμέναι Πο- 
Χιτείαι τής ’Αμερικής παραμένουν 
ώς ή μεγαλυτέρα πετρελαιοπαρα
γωγός χώρα είς τόν κόσμον. Άλλ’ 
αί διαρκώς αΰξουσαι καταναλωτω 
καί άνάγκαι τής ’Αμερικανικής διο 
μηχανίας καί οικονομίας είς πετρέ- 
λαιον καθιστούν τήν έγχώριον πα
ραγωγήν σχεδόν άνεπαρκή καί διά 
τήν έπιτόπιόν της κατανάλωσιν. Διά 
τούτο καί ήναγκάσθησαν αί Άμερι- 
κανικαί έταιρίαι πετρελαίου νά ά- 
ποστείλουν τάς είς τή,ν Εύρώπη.ν α
ναγκαίας ποσότητας πετρελαίου άπό 
πετρέλαια άλλων, μή αμερικανικών, 
χωρών, μέ τήν έκμετάλλευσιν τών 
όποιων ήσχολοσντο αδται. Κυρίως 
τά βλέμματα έστράφησαν πρός τά 
πετρέλαια τής Μέσης ’Ανατολής, 
άφ’ ότου μάλιστα κατεδείχθη ότι 
τό πετρέλαιον τών χωρών αυτών α
νέρχεται είς τό τριπλάσιον τοΰ ό
σου προϋπελογίζετο πρό τριετίας. 
Μάλιστα οί δυνάμενοι νά έχουν σα
φή γ.νώσιν έπί τών ζητημάτων αυ
τών, άποφαίνονται ότι ή είς πετρέ- 
λαιον παραγωγή τής Σαουδικής

’Αραβίας, τοΰ Ιράκ, τοΰ Κουέτ καί 
τοΰ ’ 1 ράν υπερβαίνει κατά πολύ τήν 
δυνατότητα φορτώσεως τών ένδια- 
φε ραμένων κρατών πρός τά κέντρα 
καταναλώσεως.

Ενα άλλο πρόβλημα πού άντι- 
μετωπίζουν αί εύρωπαϊκαί χώραι, 
σχετικόν πάντα μέ τήν αΰξανομένην 
είς ταύτας κατανάλωσιν πετρελαί
ου, είνε όσον τό δυνατόν παροχή 
του είς τήν κατανάλωσιν είς μικρο- 
τέρας τιμάς κόστους, πρός τούτο 
δέ έπιδιώκεται ή κατεργασία τοΰ 
πετρελαίου είς διυλιστήρια ύπάρ- 
χοντα ή ιδρυόμενα είς τάς διαφό
ρους καταναλωτρίας ευρωπαϊκός χώ 
ρας, όπερ έπιφέρίει σημαντικήν οι
κονομίαν διατιθέμενου συναλλάγμα 
τος διά τή,ν εισαγωγήν του καί πα
ρέχει συγχρόνως καί έργασίαν είς 
σημαντικόν άριθμόν έργατών. "Ηδη 
διάφοροι εύρωπαϊκαί χώραι έχουν 
συμφωνήσει όπως σταματήσουν τήν 
εισαγωγήν διϋλισμένου πετρελαίου 
έξ ’Αμερικής πρός έξοικονόμησιν 
δολλαρίων. Ουτω, διά τής εφαρμο
γής τοΰ σχεδίου διΰλίσεως τοΰ πε
τρελαίου είς τάς χώρας τής Δυτι
κής Εύρώπης καί τής Δυτικής Γερ
μανίας καί τοΰ περιορισμού τής ει
σαγωγής άδιϋλίστου πετρελαίου έξ 
’Αμερικής άναμένεται ή έπίτευξις 
τοΰ τεθέντος σκοπού τοΰ περιορι
σμού εξαγωγής δολλαρίων. Ό ά. 
κόλουθος πίναξ δεικνύει τάς προό
δους τής διΰλίσεως πετρελαίου είς 
τάς εύρωπαϊκάς χώρας, βάσει τών 
δεδομένων τών προηγουμένων ετών 
καί τών τεθέντων είς έφαρμογήν 
σχεδίων:

Ποσοστά τών ε{ς πετρέλαιον 
άναγκών τών Ε ύρωπαϊκών Κρατών

ΠΡΟΕΑΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙ ΩΝ 1938 1947 1951
Έγχώριαι πετρελαιοπηγαί .......... 7 4 4
’Εξωτερικόν διϋλισθέν έν Εύρώπη 33 24 41
Είσαχθέν ώς διϋλισμένον .......... .. ■ 60 72 45

100 100 100

’Αλλά καί άλλα στοιχεία κατα
δεικνύουν τήν άναπτυ σσο μένη ν δρα
στηριότητα ώς πρός τήν διΰλισιν 
τοΰ πετρελαίου έν Ευρώπη. Οϋτω, 
έν ’Αγγλία διϋλίζονται έτησίως ύ- 
πέρ τά 16‘Λ έκατομ μύρια τόννων. 
Είς τήν Γαλλίαν διϋλίζεται ποσό- 
της πετρελαίου ύπερβαίναυσα τάς 
τοπικός άνάγκας καί είς τήν ’Ιτα
λίαν, της όποιας αί καταναλωτικοί 
άνάγκαι είς πετρέλαιον ύπολογί- 
ζονται είς 2.800.000 περίπου τόν- 
νους, προδλέπεται ότι τά διυλιστή
ριά της θά δύνανται νά διϋλίζουν 
μετά τό 1951 ύπέρ τά 6.000.000 
τόννων πετρελαίου έτησίως. Ωσαύ
τως εις τήν 'Ολλανδίαν καί άλλας 
χώρας τής Δυτικής Εύρώπης άνε- 
γείρονται νέα διυλιστήρια πετρελα1 
συ, προδλέπεται δέ ότι ή δυναμικό- 
της τών Ευρωπαϊκών διυλιστηρίων 
πετρελαίου πριν άπό τό 1952 θά 
φθάση είς σημεΐον ώστε ταϋτα νά 
δύνανται νά διϋλίζουν περί τά 50 
έκατομμύρια τόννων έτησίως. Διά 
τήν Γερμανίαν τό πρόβλημα τίθεται 
ύπό διαφορετικήν μορφήν, διότι είς 
ταύτην προπολεμικώς είχε τεθη ώς 
κυρία προσπάθεια ή Τδρυσις έργο- 
στασίων παρασκευής συνθετικού πε 
τρελαίου. Τά έργοστάσια ταΰτα πα 
ραμένουν καί μετά τόν πόλεμον καί 
μάλιστα όσα έκ τούτων είχον ύπο· 
στή ζημίας έπεσκευάσθησαν, δέν έ- 
λήφθη όμως άκόμη άπόφασις περί 
τής όριστικής τύχης των. Τά έργο- 
στάσια ταΰτα παρήγον τεχνητόν 
πετρέλαιον, κυρίως έκ γαιανθρά
κων.

Ή άνάπτυξις καί ταχεία ώς προ 
βλέπεται έξέλιξις τής βιομηχανίας 
διΰλίσεως1 πετρελαίου έν Ευρώπη 
θά δυνηθη νά παρότγη τάς άγνοτέ- 
ρας ποιότητας βενζίνης, αίτινες εΐ- 
νε άναγκαϊαι διά τήν κίνησιν τών 
άεροπλάνων καί τών αυτοκινήτων 
καί τάς ποιότητας τοΰ πετρελαίου

τάς άναγκαίας διά τήν καΰσιν τών 
διαφόρων μηχανών έσωτερικής καύ 
σεως ντίζελ καί ταυτοχρόνους θά έ- 
φοδιάση τήν αγοράν μέ τά τόσα 
άλλα ύποπροϊόντα τής διΰλίσεως, 
τά όποια έχουν μεγίστην ζήτησιν 
είς τήν βιομηχανίαν καί άλλαχοΰ. 
Γενικώτερον, δυνάμεθα νά παρατη- 
ρήσωμεν ότι ή όλη βιομηχανία τοΰ 
πετρελαίου καί τών προϊόντων αύ- 
τοΰ αποτελεί έναν τών κυριωτέρων 
κλάδων τής συγχρόνου βιομηχανί
ας, κύριον παράγοντα τής τροφο- 
δοτήσεως τών κλάδων μεταφορών, 
κινήσεως καί παραγωγής θερμικής 
ένεργείας διά τήν τροφοδοσίαν πλεί 
στων όσων βιομηχανιών. Τούτο καί 
δικαιολογεί τήν πρωταρχικήν ση
μασίαν καί προσοχήν, ή όποια άπε- 
δόθη ύπό τοΰ Σχεδίου Μάρσαλλ 
διά τήν οικονομικήν άνάπτυξίν τής 
Δυτικής Εύρώπης είς τήν άνάπτυ- 
ξιν τής βιομηχανίας διΰλίσεως πε
τρελαίου, ώς ένός τών θεμελίων 
τής βιομηχανικής άνασυγκροτήσε- 
ως καί αύταρκείας τούτης.

Α. ΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

ΔΓ άποφάσεως τής Εκτελεστικής 
’Επιτροπής ’Εξωτερικού Εμπορίου 
έπετράπη έκτος τών έν προγενε- 
στέρα άποφάσει καθοριζομένων χω 
ρών, ή έξαγωγή έπ’ άνταλλαγή έ- 
σπεριδοειδών καί είς Σουηδίασ, 
Φινλανδίαν καί Ελβετίαν.

Η ΕΛΛΗΝΟΑΥΣΤΡΙΑΚΗ

Τήγ παρελθοΰσαν έβδομάδα άνε- 
χώρησεν διά Βιέννην ή 'Ελληνική 
άντιπροσωπεία, ήτις θά διαπραγμα 
τευθή τήν σύσκεψιν τής Έλληνοαυ- 
στριακής έμπορικής συμφωνίας.
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Η ΝΗΣΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΘΩΝ

Η ΚΥΠΡΟΣ ΥΠΗΡΞΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΑΘΌΛΗΝ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑΙΩΝΑ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΗΣ

Η ΕΝΩΤΙΚΗ ΘΕΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΛΑΟΥ

<Τό Κυπριακόν ζήτημα, τό όποιον 
ουδέποτε έπαυσε νά απασχολή 
τάς Έλληνικάς καρδίας, έτέθη πό 
λιν έπΐ τάπητος. ·Η ομόφωνος έκ- 
δήλωσις τού Κυπριακού λαού,κα
τά τό πρόσφατον δημοψήφισμα, 
υπέρ τής ένώσεως, προοιωνίζεται 
σοβαράς καί ίκανοποιητικάς έ- 
ξελίξεις τού θέματος. ’Αλλά τό 
Κυπριακόν ζήτημα δέν είναι μό
νον αισθηματικός πόθος τού Ελ
ληνικού λαού. ‘Η μεγάλη και 
πλούσια νήσος αποτελεί σημαί
νοντα οικονομικόν παράγοντα τής! 
Ανατολικής λεκάνης τής Μεσο
γείου και ή πρόοδός της εις τούς 
τομείς τού έμπορίου, τής βιομη
χανίας, τής βιοτεχνίας, κλπ. εΤνε 
πασίγνωστοι. Δι’ αυτό άκριβώς 
ό άγων υπέρ τής ένώσεως άπο- 
κτά, κατά τήν στιγμήν αυτήν, ί- 
διάζουσαν σημασίαν. Μία Κύ
προς, σφύζουσα άπό εργατικό
τητα,παραγωγική καί αποδοτική, 
προστιθεμένη εις τήν "Ελληνικήν 
Πατρίδα, θά άπετέλει πολύτιμον 
στοιχεΤον συμβολής εις τον αγώ
να τής άνορθώσεως. Και μέ γνώ
μονα τάς σκέψεις αύτάς άπο- 
κτά ιδιαιτέραν σημασίαν τό πα
ρόν άρθρου περί τής έλληνικότη- 
τος τής ωραίας νήσου τής Με
σογείου).

"Ο Τουρκικός Τύπος — Επανει
λημμένος — Ισχυρίσθη, έκφράζων 
τήν άντίθεσίν του πρός τόν Ένω- 
τικόν άγώνα τώ Κυπρίων ότι ή 
Μεγαλόνησος ούδέποτε ύπήρξτν 
Ελληνική, άλλά"μάλλον. . _ Τουρ
κική άφοϋ έπΐ 3 καί πλέον αιώνας 
(άπό τού 1570 μέχρι τού 1878 ό- 

πάΤε παρεχωρήθη — δυνάμει συν
θήκης ύπό της "Υψηλής Πύλης 
€ίς τήν ’Αγγλίαν) διετέλεσεν ύπό 
τήν Τουρκικήν κυριαρχίαν.

" Εχουν δίκαιον oi γείτονες καί 
αί απόψεις των στηρίζονται Ιστο- 
ρικώς; Βεβαίως δχι άφοΰ είναι 
γνωστόν δτι ή Κύπρος μετέσχεν ό
λων των Ελληνικών Εξορμήσεων 
άπό τοΰ Τρωικού πολέμου μέχρι 
της έποχής των Πτολεμαίων καί 
ύπηρξεν ό ακραίος σταθμός τού 
“Ελληνικού πολιτισμού. Κατά τήν 
εποχήν αύτήν Κύπριοι φιλόσο
φοι καί ποιηταί, στρατηγοί καί 
πολιτικοί έλάμπρυναν τό πάνθεον 
των μεγάλων άνδρών τής ' Ελλά
δος καί συνέβαλον είς τήν κλασι
κήν της άκμήν. Έπΐ των Βυζαντι
νών χρόνων ή Μεγαλόνησος ύπηρ
ξεν άναπόσπαστον τμήμα τής Αύ- 
τοκρατορίας πού έδημιούργησε 
τόν Χριστιανικόν πολιτισμόν καί 
άργότερον ύπό τόν ζυγόν τής δου
λείας τών κατακτητών ’Αράβων, 
Φράγκων, 'Ενετών καί Τούρκων 
διετή ρήσε τήν φυλετικήν καί Ελ
ληνοχριστιανικήν της ύπόστασιν 
καί κατώρθωσε νά περισώση τάς 
Έλληνικάς παραδόσεις καί τά 
θρησκευτικά της Ιδεώδη.

Καί πράγματι ή Κύπρος έξακο- 
λουθεΐ νά είναι Ελληνική γεγονός 
πού πιστοποιείται άπό τήν διαιώνι 
οιν καί συντήρησιν τών παναρχαί
ων ήθών καί έθίμων της, τών θρη
σκευτικών δοξασιών καί τών Ε· 
θνικών της παραδόσεων. Η σύγ
χρονος τελετή τοΰ «Κατακλυσμού-·

είς τήν Κύπρον, έν συσδυασμώ μέ 
ποιητικούς άγώνας, ό κύκλος τών 
Άκριτικών της τραγουδιών καί ή 
έπίδοσις πρός τόν άθλητισμόν μέ 
γέρας τό μήλον τής εύνοίας τής 
τής νύφης ή τής άγαπημένης, ά- 
ποτελοΰν τό Εθνικόν τρίπτυχον 
τής Μεγαλονήσου πού έρμη νεύει 
τήν άρχαίαν Ελληνικήν της κα
ταγωγήν. Ή γιορτή τού Κατακλυ
σμού λόγου χάριν πού είναι μονα
δική δι' όλόκληρον ■ τόν Ελληνι
σμόν, συνεχίζει τήν άρχαίαν θρη
σκευτικήν τελετήν τών ’Αφροδισί
ων τής Πάφου καί έχει τόν χαρα
κτήρα δοξαστικού έγκωμίου καί 
δηκτικής εύχαριστίας πρός τήν κοι 
τϋδα καί λΐκΥον τής θεάς τιύ ’Έ
ρωτος ’Αφροδίτης, τήν αίωνίαν 
θάλασσαν.

Είναι γνωστός ό μύθος τής ά- 
φρογεννη μένης θεάς πού άπό τά 
Κύθηρα έταξίδευσε μέ τήν σιντε
φένια κοχύλη της συνοδευομένη 
άπό τις ΤΩρες μέσα είς τήν χρυ- 
σογάλανη άποθέωσιν τής γοητεί
ας, πρός τήν Κύπρον, δπου καί έγ- 
κατεστάθη είς τάς Παφικάς άκτά; 
δυτικώς τής νήσου έξ οΟ καί «Κύ
προς1» ή «Παφία». ’Εκεί έλατρεύθη 
καί ώργανώθησαν πρός τιμήν της 
αί μυστικοπαθείς έορταί τών ’Α
φροδισίων ή Κινυραδών πού είχαν 
όμοιότητα πρός τά Έλευσίνια Μυ
στήρια.

’Οργανωτής τών τελετών που 
διαρκοΰσαν έπΐ τριήμερον ύπηρξεν 
ό Βασιλεύς τής Πάφου Κινύρας, 
τόν όποιον έπεσκέφθη σ Άγαμε- 
ιμνων τών Μυκηνών καί Εκθειάζει 
ό "Ομηρος. Είς τήν ΓΊέαν καί Πα
λαιόν Πάφον έρείπια καί βωμοί 
μαρτυρούν τήν παναρχαύαν δόξαν 
τών τελετών αυτών πού ύπηρξαν 
μία κατανυκτική δέησις πρός τον 
δημιουργόν τής ζωής καί του 
σφρίγους θεάν τού "Ερωτος. Η 
σημερινή γιορτή τοΰ Κατακλυ
σμού είς τά Κυπριακά παράλια 
συντηρεί τήν παναρχαίαν Ελληνι
κήν άνάμνησι καί διαιωνίζει τόν 
ιμΰθον τής γεννήσεως τής ’Αφροδί
της. 'Όπως κατά τήν άρχαιότητα 
συνέρρεον εις τάς Παφικάς άκτάς 
χιλιάδες ξένων προσκυνητών Φοι
νίκων Αιγυπτίων, ’Ασσυριών κλπ. 
φορτωμένοι δώρα διά τούς ναούς 
τής θεάς έτσι καί σήμερον χιλιά
δες χωρικοί συρρέουν άπό τό Εσω
τερικόν τής νήσου εις τά γραφικα 
περιγιάλια διά νά δοξολογήσουν, 
μετά τήν χειμερινήν κακοκαιρίαν, 
τήν θάλασσαν πού ύπήρξε τό ύ- 
γρόν λΐκνσν τής Κυθηραίας ή Πσ- 
φίας.

Ή δευτέρα ή μέρα τής τελετής 
τών ’Αρχαίων ’Αφροδισίων ήτο ά- 
φιερωμένη διά τάς θυσίας καί τό 
γλέντι καί ή τρίτη διά τούς χορευ 
τικούς, μουσικδύς καί ποιητικούς 
άγώνας. Τό. .. πρόγραμμα διατη
ρείται άναλλοίωτον μέχρι σήμε
ρον. ΟΙ σύγχρονοι χωρικοί τής 
νήσου μετά τήσ δέησίν πρός τήν 
θάλασσαν στρώνουν τό γλέντι καί 
παρακολουθούν τούς ναυτικούς 
καί ποιητικούς διαγωνισμούς με
ταξύ τών στιχοπλόκων «τσιαττι- 
στών», πού άριθμοΰνται καπά δε
κάδας. Ή ’Αφροδίτη δηλαδή έξα- 
κολουθεΐ νά είναι καί σήμερον κί- 
νητρον καί πηγή έμπνεύσεως διά 
τήν Κύπρον πού άποτελεΐ μοναδι
κόν παράδειγμα φυλετικής άντο-

ΕΙΔΙΚΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΝ,,

χής καί διατηρήσεως τής προγονι
κής της κληρονομιάς παρ’ δλην 
Τήν βίαν καί τούς μαρτυρικούς 
αιώνας πού έβάρυναν καί συνέ- 
θλιψαν τά Εθνικά πεπρωμένα της.

'Ο κύκλος τών Άκριτικών ή ή- 
ρωικών ποιημάτων-τής Μεγαλονή
σου έπιβεβαιώνει τήν Βυζαντινήν 
της καπαγωγήν καί τόν πολεμι
κόν χαρακτήρα της μέχρι τής ύ- 
ποταγής της είς τόν Ριχάρδον 
τόν Λεοντόθυμον καί τούς Ναΐτας. 
ΟΙ Βυζαντινοί αύτοκράτορες διά 
νά άνακόψουν τάς έπιδρομάς τών 
Σαρακηνών κατά τής Κύπρου πού 
ήτο Βυζαντινόν «θέμα» έστελλαν 
συνεχώς είς τήν Μεγαλόνησον τάς 
«στρατιάς των»,, τούς «λάς τών 
άρμάτων» πού άναδεικνύονται ή- 
ρωες κατά τάς μάχας έκίδιώξεως 
τών έπιδρομέων. ΟΙ αποφασιστι
κοί αύτοί όπλΐται τής «στραπιάς» 
(έξοϋ καί ή μεταγενεστέρα λέξις 
στρατιώτης) έπροκάλεσαν τόν θαυ 
μασμόν τών Κυπρίων καί ύπεδαύ- 
λισαν τήν ποιητικήν των έμπνευ- 
σιν, τής όποιας καρπός ύπήρξαν 
τά ’Ακριτικά τραγούδια πού Εξυ
μνούν τά θρυλικά κατορθώματα 
τού Διγενή ’Ακρίτα καί τών λοι
πών συμβολικών παλληκαριών ό
πως τού Ανδρονίκου, τού Κων- 
σταντά, τού θεοφύλακτου καί λοι
πών Μεσαιωνικών ήρώων της νή
σου.

Ή λαϊκή αύτή ποίησις πού ύπο- 
χρεώνει καί αύτόν τόν Χάρον άκό- 
μη νά παλαίψη στά μαρμαρένια 
αλώνια καί νά ήττηθή άπό τόν Δι- 
γενή συνεχίζεται καί σήμερον. Είς 
τήν Πάφον ύπάρχει πλησίον τής 
θαλάσσης τοΰ Κτήματος ένας τε
ράστιος βράχος άπό γρανίτην πού 
ό λαός όνσμάζει ή «Πέτρα τού Δι- 
γενή». Ό μύθος άναφέρει δτι έρ- 
ρίφθη έξ άποστάσεως τριών χιλιο
μέτρων άπό τόν άκαταδάμαστον 
αύτόν μεσαιωνικόν ηρώα πού ένέ- 
Ιπνευσε καί τόν Παλαμάν. Σ τιχουρ 
γοί πού άποκαλοΰνται είς τήν Κύ
προν «τσαττισταί» (συνταιρια- 
σταί) ή ποιητάρηδες έκδίδουν φυλ 
λάδες πού άπαγγέλλουν εις τά πα
νηγύρια. ΟΙ έμπνεύσεις των καπά 
κυριώτερον λόγον είναι ήρωΐκαί 
δεδομένου δτι γράφουν καί δι’ άλ 
λα έθνικά καί κοινωνικά ζητήμα
τα. ΟΙ λαϊκοί αύτοί ραψωδοί άντί 
νά περιέρχωνται δπως οι άρχαΐοι 
των πρόγονοι τάς αύλάς τών Βα- 
σιλέωνβφέρνουν βόλτα» τά πανηγύ 
ρια καί... ψέλνουν τούς στίχους 
των πού γοητεύουν καί συγκινούν 
τούς άκροατάς.

Ό άθλητισμός άποτελεΐ τό τρί
τον σκέλος πού πιστοποιεί τήν άν- 
τοχήν τοΰ Κυπριακού λαού κατά 
τήν δισχιλιετή του δουλείαν νά 
διατηρήση άσβυστον τήν φλόγα 
τών 1 Ε,λληνικών φυλετικών του ά- 
ναμνήσεων καί παρθενικήν τήν 
κληρονομιάν του. Κάθε Κυριακήν 
ή γιορτήν μετά τήν λειτουργίαν 
οι νέοι τού χωριού συναγωνίζον
ται είς τήν πλατείαν εις τά κλα
σικόν Κυπριακόν άγώνισμα τοΰ 
άλμοπος τριπλού, εις τό «τριάππι- 
δον». δπου παίρνουν μέρος καί πα
πάδες άκόμη.Έγώ τουλάχιστον εΐ 
δα καί παρηκολούθησα είς όρεινά 
χωριά τής Πάφου διακόνους πού 
έσήκωναν τά άντεριά των (ράσα 
των) είς τήν «κόξαν» των (μέσην) 
διά νά συνοτγωνισθοΰν εις τό θεα
ματικόν άλμα τριπλοΰν τούς νέους

τοΰ χωριού. Ή διεκ,δίκησις τής νί
κης είναι πεισμοπώδης διότι με
ταξύ τών θεατών πού σχηματίζουν 
γύρω συμπαγές άνθρώπινον τεί
χος είναι καί οι ωραιότερες κοπέλ 
λες τού χωριού ντυμένες μέ τά 
γιορτινά τους καί τά βαρειά άπό 
τρυπημένες χρυσές άγγλικές λί
ρες γιορτάνια τους. Είς τόν νικη
τήν οί θεαταί έπιδοιψιλεύουν τι
μές καί κεράσματα καί οί κοπέλ- 
λες έρωτικά μειδιάματα...,

Ό νικητής καί έάν είναι πτωχός 
μπορεί νά έχη τήν τύχην νά άγα
πη θή άπό τήν πλούσια χωριοπο- 
πούλα πού «καλώς έχόντων τών 
πραγμάτων» καί χωρίς τόν άθλη- 
τισμόν καί τήν νίκην τοΰ ποώ-λη- 
καριοΰ ποτέ δέν θά κατεδέχετο νά 
ρίξη τό έρωτικό της βλέμμα έπΐ 
τής άσήμόυ άγροτικής του ζωής, ί 
Είς τήν Κύπρον άκόμη λιβανίζουν 
μέ τά Ιερά φύλλα τής Έληάς πού ι 
είναι τό δένδρον τής θεάς Άθη- ; 
νάς καί τής Θεοτόκου, σπάζουν τό 
ρόδι είς τό άνώφλι τοΰ σπιτιού δ- 
ταν μπαίνη τό άνδρόγυνο είς τόν 
νυφικόν θάλαμον καί τραγουδούν 
οι φιλενάδες τής νύφης τά ωραιό
τατα Εκείνα τραγούδια τού γάμου 
πού είναι τό άρχαΐα «έπιθαλάμια»

μέ νέας έμπνεύσεις καί συγχρό
νους ποιητικούς ρυθμούς. Κατόπιν 
όλων αύτών άσφαλώς κανείς καί 
ό φανατικότερος ίσως πολέμιος 
τών άπαροτγράπτων δικαίων καί 
ένωτικών πόθων τού Κυπριακού 
λαού δέν 8ά άρνηθή δτι ή Μεγα
λόνησος δέν μπορεί παρά νά είναι 
Ελληνική. Τό πρόσφατον Δημοψή
φισμα πού άπέβη μέ τήν συντρι
πτικήν του ένωτικήν έτυμηγορίαν, 
ένα άκόμη Ιστορικόν δεδομένον 
διά τήν άποκατάστασιν τής μεγα
λονήσου, πιστοποιεί δτι ά Κυπρια
κός λαός ούδέποτε έλησμόσησε 
τήν άρχαίαν Ελληνικήν του καπα
γωγήν καί τάς έθνικάς πεποιθή
σεις του. Ό Κυπριακός λαός όνεΐ- 
ρεύεται άπό έτών καί άσφαλώς 
δέν πρόκειται νά διαψευσθή είς 
τάς προσδοκίας του νά άτενίτη 
έκ νέου τάς συγχρόνους Έλληνι
κάς τριήρεις μέ τήν κυανόλευκον 
τής έλευθερίας είς τόν πρωραΐον 
Ιστόν, δπως καί πρό δυόμιση χιλι- 

! άδων έτών ήτένισε τάς πολεμικός 
’Αθηναϊκός τριήρεις τού Κίμωνος, 
νά καταναυμαχούν είς τό Κίτιον 
τήν Περσικήν άρμάδα.

Π. Κ.

0Δ ΓΙΝΗ ΔΝΑΘΕΟΡΗΣΙΣ
ΤΟΝ ΚΟΝΔΥΛΙΟΝ τουΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Άνεκοινώθη χθες έκ μέρους άρ- 
μοδίας πηγής δτι, μετά τήν έπάνο- 
δον τοΰ ύπουργοΰ τών Οικονομικών 
κ. Ματζαδίνου θά γίνη άναθεώρη- 
σις ώρισμένων κεφαλαίων τοΰ προ
ϋπολογισμού μέ σκοπόν τήν περικο
πήν δαπανών καί κυρίως στρατιω
τικών τοιούτων. Μεταξύ τών διά 
στρατιωτικός δαπάνας κονδυλίων 
τών όποιων μελετάται ή μείωσις, 
είναι καί τό κονδύλιον διά τήν πλη
ρωμήν τού Εφεδρικού έπιδόματος, 
τοΰ όποιου ή καταβολή θά περιορι · 
σθή είς τάς οικογένειας τών στρα- 
τευθέντων τών έχόντων συμπληρώ
σει δεκαοκτάμηνον ύπηρεσίαν.

Έν τώ μεταξύ τό ύπουργεΐον τών 
Οικονομικών δι’ έγκυκλίου του 
πρός τάς υπηρεσίας έντελλομένων 
έξόδων τών λοιπών υπουργείων, 
γνωρίζει δτι δέν θά έπιτραπή υπέρ- 
δασις τών άναγεγραμμένων είς τόν 
προϋπολογισμόν πιστώσεων καί συγ 
χρόνως συνιστά τήν άναδολήν τής 
πραγ ματοποιή σεως πόσης μή άναγ- 
καίας καί μή έπειγούσης φύσεως 
δαπάνης. Διά τής συντηρητικής οϋ- 
τω έκτελέσεως τού προϋπολογισμού, 
έπιδιώκεται άψ’ ένός νά περιορισθη 
όσον τό δυνατόν τό ποσόν τών ά- 
προδλέπτων δαπανών καί άφ' έτέ- 
ρου νά παραμείνουν κατά τό τέλος 
τής τρεχούσης χρήσεως πολλοί ά- 
νεκτέλεστοι δαπάναι, μέ τήν έλπίδα 
νά έξοικονομηθή έξ αύτών σημαντι 
κόν ποσόν. δπως συνέδη μέ τόν 
προϋπολογισμόν τοΰ παρελθόντος 
οικονομικού Ετους.

Μετά τήν Επάνοδον τοΰ κ. Μαν- 
τζαδίνου θά ληφθή έπίσης άπόφασις 
διά τήν δημοσίευσιν άναγκαστικου 
νόσου, ό όποιος θά έξασφαλίζη τήν 
όλοκληρωτικήν εϊσπρσξιν τού φόρου 
εύπόρων άνερχομένου είς 150 δισε
κατομμύρια δραχμών μέχρι τού τέ

λους τοΰ οικονομικού Ετους, καθώς 
καί έτέρου νόμου διά τήν εΐσπραξιν 
Τού φόρου έπΐ τών ποντοπόρων πλοί
ων, έκ τοΰ όποιου Εχει άναγραφή 
είς τόν προϋπολογισμόν Εσοδσν 100 
δισεκατομμυρίων δραχμών. Ώς πρός 
τήν φορολογίαν Δ ’ κατηγορίας 
(,κέρδη διομηχάνων, έμπόρων καί 
έπαγγελματιών) τονίζεται δτι ούτε 
ή σημερινή κυδέρνησις, ούτε όμως 
καί ή κυδέρνησις ή όποια θά προ- 
έλθη άπό τάς έκλογάς δύναται νά 
ύποχωρήση είς τό ζήτημα τών βι
βλίων, τών τιμολογίων καί τοΰ Ε
λέγχου τών μεταφορών. Ή φορολο
γία αΰτη έπΐ τών νέων βάσεων ά- 
ναμένεται δτι δέν θά δραδύνη νά 
άποδώση τά προσδοκώμενα άποτε- 
λέσματα.

Ή περικοπή τών δαπανών καί ή 
Επιδίωξις διά παντός μέσου τής δ- 
λοκληρωτικής είσπράξεως τών άνα
γεγραμμένων είς τόν προϋπολογι
σμόν Εσόδων θά άποτρέψη τή,ν πε
ραιτέρω μείωσιν τού κονδυλίου τών 
δραχμών τής άνασυγκροτήσεως, 
πολυτίμων διά τήν άνόρθωσιν τής 
χώρας, τό όποιον περιωρίσθη ήδη 
άπό 1000 είς 850 δισεκατομμύρια 
δραχμών.

------·-------
Η ΤΙΜΗ

ΠΕΝΙΚΙΛΛΙΝΗΣ Κ.Λ.Π.

Δι’ άποφάσεως τού Υπουργού 
Εφοδιασμού έμειώθη ή τιμή τής 
κρυσταλλικής πενικιλλίνης καί τής 
στρεπτομυκίνης καθορισθεΐσα ώς 
άκολούθως. Πενικιλλίνη κρυσταλλι
κή τών 200.000 μονάδων χονδρικός 
Δρχ. 4.500, λιανικός 6.600. στρε
πτομυκίνη κατά φιαλίδιον χονδρω 
κώς Δρχ. 12.000 λιανικός 16.000.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Σ. 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Κατηρτίσθησαν, ώς άγγέλλεται έκ 
Ρώμης, τά σχέδια έγκαταστάσεως 
έργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος δυνάμεως 50.0001 χιλιοβάτ 
εις τό Πόρτο Μαργκέρα τής Βενετί
ας. Αί άπαιτηβησόμεναι δαπάναι ένε- 
κρί&ησαν ήδη υπό τής Επιτροπής Οί 
κονομικής Συνεργασίας. Έκ του πο
σού των 10.030.000 πού θα απαιτη
θούν δια την άνέγερσιν τού έργοστα
σίου τά 6.558.000 θά διατεθούν διά 
την αγοράν των μηχανημάτων εις 'Ην. 
Πολιτείας.

κρες (τοπικόν νόμισμα) έναντι τού 
δολλαρίου.

'Η νέα τιμή τοΰ σοΰκρες ώρίσθη, 
διά τάς έξαγωγάς, εις 15 σούκρες 
κατα δολλαριον. Ή προτέρα τιμή 
τού δολλαρίου ήτο 13.10 σούκρες.

---------  · ---------
Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΣ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ 

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡ,Ι ΟΥ

Κατά πληροφορίας έκ Σαντιάγου 
τής Χιλής ή Κυβέρνησις τής χώ
ρας ταύτης καθώρισε ώς έξής τήν τι
μήν τού πέζος : 60 πέζος διά τό δολ- 
λάριον. Ή νέα τιμή θεωρουμένη ώς 
μεταβατική θά ίσχύη δι’ δλας τάς 
έξαγωγάς. Αΐ έξαγωγαί χαλκού καί

άλλων ορυκτών προϊόντων θά έξακο- 
λουθήσουν ΰπαγόμεναι εις τό παρόν 
σύστημα.

Οσον άφορςί τάς εϊσαγωγάς και 
εις αύτάς 0ά έψαρμόζεται ή νέα τιμή 
τοΰ πέζος έναντι τοΰ δολλαρίου, έκ
τος έκείνων τά όποια υπάγονται εις 
τήν κατηγορίαν χαμηλών δασμών.

--------------- ■ · ----------------
ΤΟ ΚΙΝΕΖΙΚΟΝ ΔΟΛΛΑΡΙΟΝ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ

Άνηγγέλθη μέσφ Λονδίνου δτι ή 
«Τράπεζα τοΰ Λαού» τής Κίνας, ώρισε 
τήν τιμήν τοΰ «δολλαρίου τοΰ λαού» 
εις 23.000 τών έν λόγιρ δολλαρίων έ

ναντι τού ’Αμερικανικού δολλαρίου 
καί 64400 «δολλάρια τοΰ λαού» έναν 
τι τής στερλίνας.

-----·------
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ 

ΖΗΤΗΜΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΟΥ;

Αί έκ Νέας Ύόρκης έγκυροι πλη- 
ροφορίαι αναφέρουν δτι ή έπικρατοΰ- 
σα γνώμη μεταξύ τών αυτόθι χρημα
τιστηριακών κύκλων αί Ήν. Πολιτεϊαι 

θά αντιμετωπίσουν προσεχώς τά 
πρόβλημα τής αναπροσαρμογής τοΰ 
δολλαρίου χωρίς νά αποκλείεται καί 
ή περίπτωσις τής ΰποτιμήσεώς του

κατά τό υπόδειγμα τής στερλίνας.
Οί ίδιοι κύκλοι σημειώνουν δτι c 

προϋπολογισμός τών Ήν. Πολιτειών 
ό λήγων τόν ’Ιούνιον τού 1951 δέν 
είναι τόσον ανισοσκελής οσον φαίνε
ται έκ πρώτης δψεως καί έκφράζονν 
αμφιβολίας αν καί κατά πόσον ή άνι- 
σοσκέλισις είναι ικανή νά αντιμετώπι
ση τους παράγοντας τής αναπροσαρ
μογής, τους παρουσιαζομένους εις τάς 
ΐδιωτικάς συναλλαγάς.

Τό έλλειμμα τοΰ προϋπολογισμού 
εις μετρητά θά πρέπει νά είναι 2.700 
000.000 δολλαρίων αντί τών 5.100, 
000.000 δολλαρίων τών προερχομέ- 
νων έκ τών έπενδεδυμένων παραγωγι
κών κεφαλαίων.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΔΩΝ ΤΙΝΩΝ
ΕΠΕΚΤΑΣIΣ 

ΧΡΗΣίΜΟΠΟΙΗΣΕΩΣ 
ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΤΗΖΕΛ

Αί έκ Νέας Ύόρκης πληροφορίαι 
άναφερουν δτι αυξάνεται σταθερώς 
καί μέ γρογότατον ρυθμόν ή άντικα- 
τάστασις τών ατμομηχανών μέ κινη
τήρας Ντήζελ εις τούς αμερικανικούς 
σιδηροδρόμους.

Έκ τών κατασκευασθεισών 1875 
— κατά τό 1949 — σιδηροδρομικών 
μηχανών έλξεως αί 1815 ήσαν τύπου 
Ντήζελ. Ή έπέκτασις τής χρησιμοποι
ήσει» ς κινητήρων Ντήζελ εις τούς ά- 
μερικανικσύς σιδηροδρόμους οφείλε
ται, κατά τήν γνώμην τών ειδικών, εις 
τά οικονομικά πλεονεκτήματα τά ό
ποια παρουσιάζουν,
Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ*ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΚΑΠΝΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ

’Από τό Δελτίαν Οικονομικών Πλη
ροφοριών τοΰ Λονδίνου παραλαμβά- 
νομεν τά κατωτέρω λίαν ενδιαφέρον
τα στοιχεία διά τήν βιομηχανίαν κα
πνού εις τήν Πολωνίαν :

Σνμψώνως προς τό καταρτισθέν 
εξαετές σχέδιον προβλέπεται ού- 
σιαστιακή έπέκτασις εις τήν καπνο
βιομηχανίαν τής Πολωνίας καθώς καί 
εις τήν καλλι εργουμένην μέ καπνόν 
Εκτασιν.

Τό εξαετές σχέδιον τά όποιον θεω
ρείται ώς ή δευτέρα φάσις τής οικο
νομικής άνασνγκροτήσεως τής Πολω
νίας προβλέπει κατά τά πρώτα 
τρία Ετη, τήν παραγωγήν 41.000. 
000.000 σιγαρέττων, 59.800.000 σι- 
γάρων (πούρων), 2.100 μετρικών τόν 
νων καπνού διά πίπαν καί 190 μετρι
κών τάννων καπνού διά «στριφτά» σι- 
γαρέττα. Διά τήν πραγματοποίησιν 
τών άνωτέρω είσήχθησαν έκ τοΰ έξω- 
τερικού 100 σιγαρσποιητικαί μηχα- 
ναί.

Τό κρατικόν μονοπώλιο καπνού 
τής Πολωνίας έχει πέντε έργοστάσια 
σιγαρέττων, ένα έργοστάσιον πούρων, 
ένα έργοστάσιον καπνού διά πίπαν, 
ένα έργοστάσιον καπνού διά στριφτά 
σιγαρέττα καί πέντε έργοστάσια έπε 
ξεργασίας καπνού.

Διά τοΰ νέου εξαετούς σχεδίου 
προβλέπεται ή ΐδρυσις καί έτέρων 
πέντε εργοστασίων σιγαρέττων.

Ή εσοδεία καπνού τού παρελθόν
τος έτους άνήλθε εις 19.800 μετρι
κούς τόννους. Ή ποσότης αίηη είναι 
άνωτέρα κατά 2.300 τόννους έναντι 
τής εσοδείας τοΰ 1948 καί κατά 
5.000 τόννους άνωτέρα τού μέσου ο
ρού τής προπολεμικής εσοδείας.

Διά τήν ποιοτικήν βελτίωσιν καί 
τήν αΰξησιν τού βάρους θά καλλιερ
γηθούν έκλεκτής ποιότητας ποικιλίαι 
καπνού όπως «βιρτζίνισ» «έρζεγκο- 
βίνα» καί «πουλαβάκι» μέ μεγάλα 
φύλλα.

ΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΟΥ ΕΚΟΥΑΝΤΟΡ

Κατά τάς έκ Λονδίνου πληροφορί
ας ή κυβέρνησις τοΰ Έκουαντόρ (’Ι
σημερινού) άπεφασισε όπως άναθεω- 
ρήσ« τήν μέχρι τούδε τιμήν τού σού-

(Συνέχεια έκ τής 2ας σελίδας) 
εργαζόμενον, τόσο ύπό τόν 
αυστηρόν κρατικόν έλεγχον, 
ύπό τήν εξοντωτικήν πολιτι
κήν του Υπουργείου Εφοδια
σμού, τήν άγρυπνον παρακο
λούθηση; τών άγορανομικών 
ύπήρεσιών, ώστε νά πιστεύε
ται δτι τούτο είναι ικανόν νά 
διάθεση κεφάλαια καί ν’ αν
τιμετώπιση εϊσαγωγάς εξ ι
δίων αυτού διαθεσίμων άνευ 
ούδεμιάς Τραπεζιτικής συμ
βολής; ’ Απαντώ μεν άδιστά- 
κτως δχι, ,καί προβλέπομεν 
άπογοητευτικόν τόν μελλον
τικόν ανεφοδιασμόν τού τό
που μέ αγαθά, εάν θά υιοθέ
τηση ή Νομισματική Επιτρο
πή καί τήν εφαρμογήν τής 
ληφθείσης παρ’ αυτής άποφα- 
σεως.

Ό εισαγωγικός κόσμος διά 
ν’ αντιμετώπιση τάς άναλη- 
φθείσας παρ’ αυτού υποχρεώ
σεις μοιραίως θά περιπέση 
εις τούς όνυχας τοΰ ιδιωτικού 
δανεισμού ό αντίκτυπος τού 
όποιου θά είναι καταστρεπτι
κός επί τής ιδιωτικής καί 
δημοσίας οικονομίας. "Ινα ό
λο κληρωθή τό πρόγραμμα 
τής έλευθέρας εισαγωγής τών 
βασικών ειδών διατροφής ε
πιβάλλεται—έξηκολούθησεν ό 
κ. Βαλσαμίδης — πρώτον ν’ 
άπλουστευθή τό σύστημα έκ- 
δόσεως αδειών εισαγωγής ύ
πό τής Τραπέζης τής Ελλά
δος, δεδομένου δτι λόγω τού 
τεθέντος εις εφαρμογήν συστή 
ματος μετά παρέλευσιν είκο- 
σαημέρου ούδεμία άδεια έξε- 
δόθη, δεύτερον νά έπανέλθη ό 
έλεγχος τών τιμών εις τάς 
κατά νόμον έπιτροπάς τών 
εμπορικών επιμελητηρίων καί 
τρίτον, διά τήν τόνωσιν τών 
εισαγωγών νό) δοθή ή ευκαι
ρία εις τάς έμπορικάς Τρα- 
πέζας νά πιστώνουν τήν πελα 
τείαν αυτών αναλόγως τής 
οικονομικής δυνατότητας καί 
τής πίστεως ενός έκαστου εί- 
σαγωγέώς.

Άπέχαμεν έκ τών τόπων 
παραγωγής καί επιβάλλεται 
έκ κάθε πλευράς όπως δή
μιου ργήσωμεν αποθέματα εν
τός τής χώρας μας. Προς το 
σημεΐον τούτο θά πρέπει νά 
στραφούν ή προσοχή καί τό 
ενδιαφέρον τής Κυβερνήσεως 
καί τής ’Αμερικανικής ’Απο
στολής καθώς καί παντός άλ
λου παράγοντος.

"Ετερον σημεΐον τό όποιον 
ένδιαφέίρει τόν εισαγωγικόν 
κόσμον, — προσέθεσεν ό κ.

Βαλσαμίδης — καί διά τό ό
ποιον καταβάλλονται έντατι- 
καί προσπάθειαι, είναι ή χο- 
ρήγησις αδειών εισαγωγής έ
ναντι φορτωτικών εγγράφων.

Υπάρχουν ήδη προσφοραί 
σοβαρών οίκων τού εξω
τερικού προς τήν ενταύθα 
προπολεμικήν πελατείαν των, 
διά φορτώσεις ύπό τούς ανω
τέρω δρους. Παραδόξως ή 
Κυβέρνησις δέν θέλει νά συ- 
ζητήση τήν περίπτωσιν ταύ- 
την, καί τονίζομεν δτι έκλη- 
ματεΐ επί τού σημείου τούτου 
εις βάρος τής εμπορικής πί
στεως τού εισαγωγικού κό
σμου, διότι οί κίνδυνοι τών 
ανεκκλήτων πιστώσεων, ώς 
σήμερον ακολουθείται, είναι 
επί κεφαλής ενός έκαστου 
εισαγωγέως, εναπόκειται δε 
εις τήν καλήν πίστιν καί διά- 
θεσιν τοΰ πωλητοΰ τού εξωτε
ρικού εάν καί κατά πόσον θά 
αντιμετώπιση τάς έκ τής πι- 
στώσεως ύποχρεώσεις αυτού. 
’Εξ άλλου διά τού ύποδεικνυ- 
ομένου τρόπου εισαγωγής έ
ναντι φορτωτικών εγγράφων 
θά έχωμεν καί χαμηλήν κο
στολόγηση/, καθ’ ήν θά ά- 
ποφύγωμεν τήν έκ τού α
νοίγματος πιστώσεων παρά 
τάς Τραπέζας, έπιβάρυνσιν ή- 
τις πρόκειται μεταξύ 6—9%.

Έρωτηθείς τέλος ό κ. Βαλ
σαμίδης εάν θεωρή αρκετόν 
τό διατεθέν κονδύλιον διά τήν 
έλευθέραν εισαγωγήν τών 
καθορισθέντων μπόν, διετό- 
πωσεν τήν γνώμην δτι διά τοΰ 
ώς άνω κονδυλίου δύνανται 
νά καλυφθούν αί άνάγκαι τής 
καταναλώσεως εις βασικά 
είδη δια τό προβλεπόμενον 
χρονικόν διάστημα, έφ’ όσον 
διατεθή τούτο μέ συνεσιν καί 
μέ σύστημα.

Διά τών έκτεθέντων ύπό τοΰ 
προέδρου τών εισαγωγέων 
τροφίμων εμφανίζεται σαφώς 
τό προκΰψαν πρόβλημα εισα
γωγής βασικών ειδών παρά 
τήν δοθεΐσαν ελευθερίαν. ’Ή
δη ό εισαγωγικός κόσμος 
προέβη εις διαμαρτυρίας καί 
διαβήματα τόσον διά τό ζήτη
μα τής πιστοδοτήσεως ώς καί 
διά τό νέον έφαρμοζόμενον 
σύστημα διά την έκδοσιν άδει 
ών εισαγωγής, τού όποιου α
ποτέλεσμα είναι νά μήν^ έχη 
είσέτι καταστή δυνατόν, ώς έ- 
λέχθη, ή_ έκδοσις ουδέ μιας 
άδειας.

Ώς προς τό ζήτημα τής πι-

01 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ

ΥΠΟ τον ΔΙΩΓΜΟΝ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
Διά τοΰ άτμοπλοίου «Άδρίας» 

φθάνουν εις Πειραιά . 900 περίπου 
'Έλληνες της Ρουμανίας έξαναγκα- 
οθέντες υπό τών κομμουνιστικών 
άρχών νά έγκαταλείψουν τή,ν έν Λό
γω χώραν. Πράγματι, κατά τάς λη- 
φθείσας έκεΐθεν πληροφορίας, φαί
νεται δτι περί τούς 1100 “Ελληνες 
έχοντες άλλοτε προέχουααν θέσιν 
είς τήν οικονομικήν ζωήν της χώρας 
καί άπολαύοντες πραγματικής ευ
ημερίας, περιήλθον εις τοιαύτην ά- 
πόγνωσιν ώστε νά καταφύγουν εις 
τάς προκυμαίας τοΰ λιμένας τής 
Κωνστάντζας, παραμένοντες εκεί α
πό μηνός καί πλέον επί τή έλπίδι 
υτι θά εύρίσκετο ένα πλοΐον, τό ό
ποιον νά τούς παραλαβή, άπο- 
δεκατιζόμενοι άπό τό ψύχος καί 
τάς άσθενείας. Φαίνεται δέ, δυστυ
χώς, δτι υπάρχουν ακόμη δύο χιλι
άδες τοόλάχιστον Ελλήνων κατοί
κων τής Ρουμανίας, οί όποιοι θέ
λουν μέ κάθε τρόπον νά κατέλθουν 
βίς τήν Ελλάδα,

Ό Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, 
πληροψορηθείς περί τής μεταβάσε- 
ως τοΰ «’Αδρία» εις Ρουμανίαν καί 
έχων ύπ’ δψιν του τήν ταλαιπωρίαν, 
τήν όποιαν ύπέστησαν ήδη οί “Ελ
ληνες αύτοί, άπέστειλε μέ τό ίδιον 
άτμόπλοιον άντιπροσώπους του μέ 
ιατρούς, νοσοκόμους, πρόχειρα θε

στοδοτή σεως τόσον ή Κυβέρ- 
νησις όσον καί ή Νομισματική 
’Επιτροπή κατά τάς τελευταί
ας ή μέρας ήρχισε νά έπανεξε- 
τάζη τάς ληφθείσας αποφά
σεις καί ύπάρχει ελπίς δτι τά 
μέτρα θά χαλαρωθούν καί θά 
έπαναληφθή έν μέρει τουλά
χιστον ή πιστοδότησις τού εμ
πορίου καί τής βιομηχανίας, 
ήδη διέρχεται κρίσιν.

Σχετικώς μέ τό έφαρμοζό
μενον σύστημα τής έκδόσεως 
τών αδειών εισαγωγής οί αρ
μόδιοι τοΰ Υπουργείου ’Εθνι
κής Οικονομίας δέν φαίνονται 
διατεθειμένοι ν’ ασχοληθούν. 
Οί εισαγωγείς άγωνιοΰν προ 
τής δημιουργηθείσης κατα- 
στάσεως.
θά ήδύνατο άραγε ή παρού

σα Υπηρεσιακή Κυβέρνησις 
νά λύση τά ζωτικά καί επεί
γοντα ταΰτα προβλήματα εν
τός τών πλαισίων τής αρμο- 
διότητος της καί τής νομιμό
τητας;

”Ας εύχηθώμεν νά ύπάρξη; 
ή καλή θέλησις έκ μέρους 
τών νΰν κυβερνώντων.

ριχπευτικά μέσα καί δσα τρόφιιη» 
ήδυνήθη νά διαθέση πρός ανακού
φισή/ των. Ταύτοχρόνως έλαβεν, έν 
συνεννοήσει μέ τά αρμόδια υπουρ
γεία, τά ένδεικνυάμενα μέτρα ίνα, 
άμα τή άφίξει των εις τόν Πειραιά, 
όσον τό δυνατόν περισσότεροι έκ 
τών έν λόγιρ προσφύγων διαπεραι- 
ωθοΰν εις Σύρον, καί έγκαταστα- 
θοΰν εις τά οικήματα τοΰ προαστεί- 
ου Ντελλαγ κράτσια, έκκενωθέντα 
(χπό τήν προσψάτως διαλύθεΐσαν έ
χει παιδόπολιν. Ό Διεθνής Ερυ
θρός Σταυρός διέθεσε διά τήν πρό
χειρον έπί δύο έβδομάδας διατρο
φήν των ενα τόνναν ζακχάρεως; καί 
ποσότητα διατηρημένου γάλακτος, 
ό δέ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 
αποστέλλει έπίσης εις Σΰρον πο
σότητας διαφόρων τροφίμων, κα
θώς καί κινητόν χειρουργεΐον 25 
κλινών διά τήν περίθαλψίν των.

ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΥΦΑΣΜΑ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Κατά τήν χθεσινήν συνεδρίασιν 
τοΰ Υπουργικού Συμβουλίου ειση- 
γήσει του κ. Υπουργού τού ’Εφο
διασμού, άπεφασίσθη δπως διατε- 
θή ποσόν 6 δισεκατομμυρίων δραχ
μών έκ τού Ταμείου “Αρτου υπέρ 
εθνικού σκοπού. Ό χαρακτηρισμός 
«εθνικού σκοπού», έδόθη είς τό ζή
τημα τής προμήθειας υφάσματος 
διά τούς δημοσίους υπαλλήλους, 
διά τόν σκοπόν δέ αυτόν θά χρησι- 
μοποιηθή τό έγκριθέν ποσόν.

Ο κ. Ύττουργός θά κ άλεση συν- 
τόμως τούς “Ελληνας βιομηχάνους 
υφασμάτων διά νά λάβη σχετικάς: 
προσφοράς, έάν δέ αυται δέν κα
λύπτουν τό άπαιτούμενον ποσόν θα 
άπευθυνθή καί πρός ξένους οίκους.

ΕΦΟΔΙΑ

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡIΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Υπό τής Διεθνούς Όργανώσεως 

Προστασίας τού Παιδιού άπεστάλη- 

σαν, διά νά διανεμηθούν είς τά έπα- 

ναπατρισθέντα σνμμαριτόπληκτα παι

διά διαφόρων περιοχών τής χώρας, 

62.000 κλινοσκεπάσματα καί 105. 

000 ζεύγη παιδικών ύποδημόιτων.

Έπίσης ύπο τοΰ ίητουργείον Κοι

νωνικής Προνοίας άπεστάλησαν πρός 

διανομήν είς τήν Μακεδονίαν καί Θρά 

κην 100.000 τεμάχια ιματισμού διά 

τούς συμμοριτοπλήκτους πρόσφυγας-
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ΤΑ ΚΥΡ1ΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κατά το δεύτερον δεκαπενθήμε
ρον τού ’ I ανουαρίου δέν έξεδηλώθη 
'διαίτερόν τι γεγονός ή ενδιαφέρον 
εις την Πειραϊκήν έμποραγοράν δυ- 
νάμενον νά έπηρεάση τον συνήθη 
ρυθμόν τής κινήσεώς της. Δι’ όλα 

■σχεδόν τά είδη αί κλεισθεΐσαι πρά 
ξεις ήσαν αύστηρώς αντιπροσωπευ
τικοί των τρεχουσών αναγκών. Πνοή 
δΓ ιδιαιτέρας συναλλαγάς καί διά 
παραγγελίας μείζονος ολκής δέν έ- 
σημειώθη. ή δλη δέ κίνησις άφεώρα 
κάλυψιν των αμέσων αναγκών τής 
καταναλώσεως. Ή τοιαύτη συντηρη 
τικότης ώφείλετο κυρίως είς τό ά
δηλον αποτέλεσμα τών εκλογών τής 
5ης Μαρτίου. Δύναται τούτο — ά- 
νσλόγως τών αρχών τής νέας Κυ- 
δερνήσεως — νά άσκήση άποφασι 
στικήν έπίδρασιν επί τών τυχών καί 
τών ροπών τής αγοράς. Μία ένδε- 
χομένη ριζικωτέρα άναθεώρησις τής 
εμπορικής πολιτικής προς παροχήν 
μείζονος είς τό έμπόριον έλευθερί- 
ας θά διήνοιγε νέους ορίζοντας μέ 
άλλοίαν προοπτικήν άπό την σήμε
ρον κρατούσαν μεταξύ τών εμπορι
κών κύκλων. Καί ακριβώς ή άβεβαι 
ότης αυτή κρατεί τούς εισαγωγείς 

.είς κατάστασιν έφεκτικότητος καί 
άναμονής. Εΰρύτεραι έργασίαι θά 
πρέπει νά αναμένωνται άπό τού δευ 
τέρου δεκαπενθημέρου τού προσε
χούς Μαρτίου.

Υπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις 
καί συνθήκας ευνόητου άποβαίνει, ό
τι καί ή κίνησις τής έμποραγοράς 
υπήρξε περιωρισμένη καί αί τιμά; 
παρέμειναν «καρφωμένοι» είς τά ά
πό μηνός άναλλοίωτα αυτών επί
πεδα.

Τά ΚΑΥΣΙΜΑ—ιδία τά υγρά— 
•διετήρησαν τό ενδιαφέρον των, λό- 
ΥΦ τής έμμονής τών εταιριών, ό
πως καταρΥηθή ή άναγκαστικώς έ- 
πιβληθεΐσα είς αύτάς κοινοπραξία. 
Αί σχετικά) διαπραγματεύσεις με
τά τής Κυβερνήσεως συνεχίζονται, 
φαίνεται δέ μάλλον βέβαιον, ότι 
αί έργασίαι τής κοινοπραξίας θά 
συνεχισθοΰν καί κατά Φεβρουάριον. 
Έν τώ μεταξύ τελούν έν πλώ δι’ 
Ελλάδα άπό Κιουρασώ καί άπό 
Περσικόν Κόλπον πέντε φορτία μέ 
υγρά καύσιμα.

Διά τούς γαιάνθρακας συνεχίζε
ται ή κανονική εισαγωγή 25.000 
τόννων μηνιαίως, διά δέ τών ναυ- 
λωθέυτων φορτηγών «Χέλατρος», 
«Στάμφερθ», «Σαντικλάρ», «Σούμ- 
πασι» καί τινων άλλων έκλείσθησαν 
αί μεταφορικοί άνάγκαι τών εισα
γωγών μας μέχρι 1ης Μαρτίου. Έν 
τφ μεταξύ λήγοντας τού ’ I ανουαρί
ου έπραγματοποιήθησαν αί δύο πρώ 
ται ναυλώσεις διά φόρτωσιν Μαρ
τίου. Πρόκειται περί τών ελληνι
κών φορτηγών «Κόρθιον», όπερ έ- 
κλείσθη άπό Ρόττερνταμ δι’ ένα λι
μένα Ελλάδος είς τά 26)-—- διά 
τήν μεταφοράν 7500 τόννων γαιαν
θράκων καί «Θεοκυήτωρ» είς τά 28) 
6 σελλίνια διά την μεταφοράν είς 
Πειραιά 4200 τόννων γαιανθράκων. 
Διαπραγματεύσεις διεξήγοντο πρός 
ναύλωσιν καί έτέρων δύο καί τριών 
φορτηγών.

Τά ΣΙΤΗΡΑ συνεκέντρωσαν σύ- 
νηθες ένδιαφέρον μέ όμαλάς τάς ά- 
ψίξεις είς Πειραιά καί τάς Αγορα
πωλησίας. Ό μαλακός σίτος έκυ- 
μαίνετο σταθερώς γύρω τών 2500 
δραχ. καί ό σκληρός γύρω τών 2. 
300 δραχ., ό ψιλός άραβόσιτος 1. 
850 δραχ., ή κριθή 1760 δρχ., τό 
νταρί — λόγφ ζητήσεως — είς τάς 
2000 δραχ. καί ή βρώμη είς τσς

i860 δρχ. Τά άλευρα όλων τών ποι 
οτήτων άμετάβλητα.

Είς τούς ΚΑΦΕΔΕΣ παρετηρή- 
θη έλλειψις είς τήν άγοράν, ήτις ό
μως ήτο συμπτωματική, όφειλομένη 
είς τήν βραδύτητα τής κοστολογή 
σεως τών είς τά Πειραϊκά Τελω
νεία εναποθηκευμένων ικανών ποσο
τήτων (820 τόννων). Ή κοστολόγη 
σις ώρισε τιμήν είσαγωγέως 21. 
459 δρχ., κατόπιν δέ τούτου ήρχι- 
σεν ό έκτελωνισμός καί ή διάθεσις 
είς τήν άγοράν, τάς δέ τελευταίας 

| ημέρας τού ’ I ανουαρίου έπραγματο 
| ποιήθη καί ή διά δελτίου διανομή 
’ είς τό κοινόν. Έν τφ μεταξύ άνα- 
μένονται, κατά τήν πρώτην έβδομά- 
δα τού Φεβρουάριου, δύο παρτίδες 
άμερικανικών καφέδων, έκλείσθησαν 
δέ, βάσει τών διμερών συμφωνιών, 
150 τόννοι καφέ Κίνας πρός 328 
σελλίνια τον τόννον καί 100 τ. άπό 
τήν Άν. ’Αφρικήν πρός 325 σελ
λίνια τον τόννον. Κυκλοφορεί ή άνε- 
πιβεβαίωτος πληροφορία, ότι έπί- 
κειται μία μικρά παραγγελία είς 
τήν Βραζιλίαν.

Διά τάς ΖΑΚΧΑΡΕΙ Σ έγνώσθη, 
όι ι έκλείσθη ένα έν πλφ φορτίον έκ 
Κούβας 5000 τόννων, ένφ ή πλη
ροφορία, ότι έματαιώθη ή προμή
θεια 10.000 τόννων ζακχάρεως έκ 
Φορμόζης δέν έπεβεβαιώθη.Τούναντί 
ον, έλήφθη έκεΐθεν τηλεγράφημα, 
ότι ήρχισεν ή φόρτωσίς της έπί τού 
άμερικανικοΰ φορτηγού «Σαγκάη 
Βίκτωρυ».

Τα ΟΣΠΡΙΑ μέ έντονον ζήτησιν. 
Η κακοκαιρία εΐχεν άποφασιστι- 

κήν έπίδρασιν είς τήν εύρυτέραν 
των κατανάλωσιν. Διά φασόλια σει 
ράς έσημειοΰτο ή τιμή τών 2.600 
δραχ., διά δέ τά λοιπά έξαιρετικής 
ποιότητας 5.800 δραχ.

Ή ΟΡΥΖΑ έγχωρίου παραγωγής 
έπωλεϊτο — άναλόγως ποιότητας 
μεταξύ 8.200 έως 9.200 δραχμών, 
ένφ ή άμερικανική όρυζα (Καρολί
να) ή προερχομένη έκ δώρων έκυ- 
μαίνετο γύρω τών 14.000 δρ. Ση- 
μειωτέον, ότι αί ύπάρχουσαι ποσό
τητες άμερικανικής όρύζης είναι έ- 
λάχισται, ένφ καί τά είς Πειραιά 
φθασίματα έγχωρίου όρύζης έκ τών 
έπαρχιακών κέντρων υπήρξαν περι- 
ωρισμένα.

Ο ΒΑΚΑΛΑΟΣ μέ κανονικήν ζή· 
τησιν. Τά υπάρχοντα Αποθέματα έ- 1 
ξαντλοΰνται, άλλ’ έν τώ μεταξύ έ- 
κομίσθησαν 1960 τόννοι έξ ’Ισλαν
δίας. Νέαι παραγγελίαι δέν έιτρα>- 
ματοποιήθησαν, αναμένεται δέ μέ 
ένδιαφέρον ή μειοδοσία τής 8ης Φε- I 
βρουαρίου, τήν όποιαν προεκήρυξεν 
ή αρμόδια "Ένωσις Εισαγωγέων, j 
Έν τώ μεταξύ τό νέον φορτίον καί 
τά υπόλοιπα τών αποθεμάτων καλύ
πτουν μέχρι τέλους ’Απριλίου τάς 
άνάγκας τής καταναλώσεως.

ΤΑ ΑΛΙΠΑΣΤΑ συνεκέντρωσαν 
περισσότερον ένδιαφέρον, άλλά καί | 
τήν έπιφυλακτικότητα τών εισαγω
γέων διά νέας μεγάλας παραγγε
λίας. διότι ύφίσταται ό άστάθμη- | 
τος είσέτι παράγων τής Έλληνο- 
πορτογαλικής έμπορικής συμφωνίας 
ήτις προβλέπει τήν εισαγωγήν άλι- 
πάστων άξίας 390.000 δολλαρίων. 
Έν τώ μεταξύ μέ τά φορτηγά «Φ\ώ 
οα» καί «'Έκτωρ» έκομίσθηοαν ίκα 
ναι ποσότητες 'Ολλανδικών ρεγγών, 
κατέπλευσε δέ καί τό Ελληνικόν 
«Ίόνιον» μέ 30.000 κιβώτια ρεγγών.

Ο ΤΥΡΟΣ έπίσης έφείλκυσί τό 
άαέριστον ένδιαφέρον τών ε’σαγω- J 
γέων. Ή 'Ιταλία προτίθεται νά μας 
προμηθεύση, έπί τη βάσει τών έ· 
πανορθώσεων, γραβιέραν καί παρ
μεζάναν συνολικής άξίας 500.000

δολλαρίων, τό δέ υπουργείου τής 
Εθνικής Οικονομίας έχει ήδη χο
ρηγήσει άδειας διά τήν εισαγωγήν 
τυρών ιταλικών άξίας 1Υ» έκατομμ. 
δολλαρίων. Σχετικοί πιστώσεις έ
χουν άνοιχθή καί άνηγγέλθησαν ή
δη αί πρώτοι έκ τών ιταλικών λι
μένων φορτώσεις. ’Από τήν Δανίαν 
έφθασαν νέαι ποσότητες τυρού, οΰ- 
χί όμως καί άπό τήν Φινλανδίαν. 
Μία μεγάλη ποσότης ψινλανδικού 
τυρού εύρέθη είς τά έν Πειραιεΐ ψυ
γεία άκατάλληλος καί κατεστράφη. 
"Οσον άφορά τόν όλλανδικόν τυρόν 
έπαυσαν οί έξαγωγεΐς νά ζητούν 
δολλάρια. Κατόπιν τούτου ήρχισαν 
διαπραγματεύσεις διά τήν τοποθέ- 
τησιν παραγγελιών, βάσει τραβη- 
κτικών.

Πάντα τά υπόλοιπα είδη παρέμει- 
ναν άνευ ιδιαιτέρου τινός ένδιαφέ- 
ροντος, μέ συνήθη αυτών τήν ζήτη- 
σιν καί μέ τάς τιμάς των πάγιος.

Η ΝΑΥΛΑΓΟΡΑ: "Οσον αφορά 
τήν ναυλαγοράν, έκινήθη αϋτη κα
τά τό 6’ δεκαπενθήμερον τοΰ ’Ια
νουάριου μέ κάπως ζωηρότερου μέν 
ρυθμόν, λόγω τής περισσοτέρας κυ
κλοφορίας διαταγών διά φορτώσεις, 
αλλά μέ τιμάς ναύλων έλαφρώς 
βελτιωμένος, διότι ή κενή καί άναύ- 
λωτος χωρητικότης έπίεζε τήν άγο
ράν. Ή άθρόα προσφορά σκαφών 
δι’ έκάστην παρουσιαζομένην ερ
γασίαν προεκάλει συναγωνισμόν, 
μέ αποτέλεσμα τό κλείσιμο τών 
πλοίων είς χαμηλά έπίπεδα ναύλων. 
Διά ζακχάρεις έκλείσθη έκ Φορμό
ζης διά Πειραιά τό Αμερικανικόν 
«Σαγγάη Βίκτωρυ» είς τά δολλά
ρια 8 κατά τόννον, ένω δύο φορτη
γά διά γαιάνθρακας έκ Ρόττερνταμ 
διά Πειραιά έκλείσθησαν είς τά σελ

26)— τό ένα καί 28)6 τό έτερον, . Άπό τήν περιφέρειαν Αττικής 
διά .φόρτωσιν Μαρτίου. ι καί Νήσων ήγόρασαν οί καπνέμπο-

Κατά τομείς οί ναύλοι περιεστρέ- ροι 50 χιλ. όκ. 
φοντσ ώς κάτωθι: Εξ ’Αργεντινής j Έυνολικώς κατά τόν Δεκέμβριον 
(σιτηρά) διά Βομβάην 64)— σελλί- toq 1949 ήγοράσθησαν καπνά έσο-
νια, Φεβρουάριον. Άπό άμερικανι· 
κούς λιμένας Κόλπου Μεξικού ((σι
τηρά) δι’ Ελλάδα, έπληρώθησαν 
είς αμερικανικόν φορτηγόν δολλ. 
10.93, δΓ άμεσον φόρτωσιν. Έκ 
Κούβας (ζακχάρεις) δι’ ’Ιαπωνίαν 
δολλ. 10, Μάρτιον. Καί έκ Μαύρης 
θαλάσσης (ρωσικό στάρια) δΓ Αγ
γλίαν 32)6, έάν Αμβέρσαν — Αμ
βούργου 30)—, διά φορτώσεις Μαρ
τίου — Απριλίου.
ΚΑΠΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Τό Δελτίου τής 31ης Δεκεμβρίου 
τού 1949 τής Καπνεμπορικής 'Ομο
σπονδίας τής Ελλάδος παρουσιάζει 
τήν έξής κίνησιν καπνών, είς χιλιά
δας όκάδων κατά τόν μήνα Δεκέμ
βριον:

Άπό τήν Ανατολικήν Μακεδονίαν 
καί Δυτικήν Θράκην ήγοράσθησαν 
ύπό τών καπνεμπόρων 208 χιλ. όκ. 
ύπό ΣΕΚΕ 400 χιλ. όκ.

Άπό τήν Κεντρικήν καί Δ. Μακε
δονίαν ήγόρασαν οί καπνέμποροι1 
70 χιλ. όκ. καί ό ΣΕΚΕ 50 χιλ. ; 
όκ. καί αί καπνοβιομηχανία! 130 | 
χιλ. όκ.

Άπό τήν Θεσσαλίαν καί τήν Φθι- ■ 
ωτιδοψωκίδα ήγόρασαν αί διάφοροι ! 
καπνοβιομηχανίαι 117 χιλ. όκ.

δείας 1949 623 χιλ. όκ. ύπό τών
καπνεμπόρων, 525 χιλ. όκ. ύπό ΣΕ
ΚΕ καί 356 χιλ. όκ. αί καπνοβιομη
χανίας ήτοι σύνολον άγορασθέντων 
κατά Δεκέμβριον καπνών 1.504.000 
όκάδων.

Είς χεΐρας τών παραγωγών πα
ραμένουν έκ τής έσοδείας 1948 αί 
κάτωθι ποσότητες:

Ανατολική Μακεδονία καί Δυτι
κή Θράκη 30 χιλ. όκ.

Θεσσαλία καί Φθιώτιδα φωκίδα 
150 χιλ. όκ.

Αιτωλοακαρνανία καί "Ηπειρος 
125 χιλ. όκ.

Άργολιδοκορινθία 20 χιλ. όκ. ή
τοι σύνολον άποθεμάτων έσοδείας 
1948, 525.000 όκ.

Έκ τής έσοδείας 1949 είς χεΐρας 
τών παραγωγών παραμένουν αί κά
τωθι ποσότητες κατά περιοχάς:

Άν. Μακεδονία καί Δυτ. Θράκη 
20.068 χιλ. όκ.

Κεντρική καί Δυτική Μακεδονία 
7.750 χιλ. όκ.

Θεσσαλία καί Φθιωτιδσφωκίς 3, 
058 χιλ. όκ.

Άργολιδοκορινθία 1.700 χιλ. όκ. 
Αττική καί Νήσοι 800 χιλ. όκ.

Άπό τήν Αιτωλοακαρνανίαν καί \ Ητοι σύνολον άποθεμάτων εύρι- 
"Ηπειρον ήγόρασαν οί καπνέμποροι ' σκομένων είς χεΐρας παραγωγών έ- 
50 χιλ. όκ. δ ΣΕΚΕ 50 χιλ. όκ. ί σοδειάς 1949, 36.987.000 όκάδες. 
καί αί καπνοβιομηχανίαι 29 χιλ. όκ. j Είς χεΐρας τοΰ έμπορίου εύρίσκον 

Άπό τήν Άργολιδοκορινθίαν ή- : ται μετά τό κλείσιμον τών έξαγω- 
γόρασαν οί καπνέμποροι 245 χιλ. ' γών τοΰ Δεκεμβρίου 1949 αί κάτω- 
όκ., ό ΣΕΚΕ 25 χιλ. όκ. καί αί, θι ποσότητες έσοδειών 1948 καί πα-
καπνοβιαμηχανίαι 80 χιλ. όκ. * * λαιοτέρων:.

ιιιιιιπππιηιηιη!!μι!ιι iiiiiinminmiHin?Hmmmn»PiiiiiiiiuTiinmmnnHininmwi

8 ΙΝΑΓΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Ν0Τ0Η
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ΔΓ ’Αναγ

καστικού Νόμου, επιβάλλονται αυ
στηροί κυρώσεις εναντίον Τραπε
ζών, αί όποΐαι προβαίνουν έκ τών 
Ιδίων διαθεσίμων, είς χρηματοδότη 
σεις μή προβλεπομένας έκ τών ί- 
σχυουσών διατάξεων περί χρηματο- 
δοτήσεως τού έμπορίου καί τής 
βιομηχανίας.

* "Ηρχισεν ή δίκη διά τά έξ Αί- 
γύπτου υποδήματα τοΰ Μ.Τ.Σ.

* Ό κ. Μαντζαβϊνος ώρκίσθη ώς 
υπουργός Οικονομικών.

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Αί άγγλικαί 
έκλογαί θά γίνουν τήν 23)2.

* Ό πρόεδρος Τρούμαν θά ζη- 
τήση τήν συνέχισιν τής στρατιωτι
κής βοήθειας πρός τήν Ελλάδα.

12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Οί Τριατα- 
τικοί άπειλοϋν άπεργίαν.

* Ό λογαριασμός δραχμών άνα- 
συγκροτήσεως έπιστώθη μέ 647 δι
σεκατομμύρια.

* Ή Κύπρος προετοιμάζει δη
μοψήφισμα διά τήν ένωσιν.

* ’Αγγλικόν υποβρύχιον βυθίζε
ται είς τόν Τάμεσιν. Άπωλέσθησαν 
65 μέλη τού πληρώματος.

14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Αί έλληνι- 
καί έκλογαί θά διεξαχθοΰν μέ τό 
αναλογικόν σύστημα τοΰ 1946. Αί 
έδραι περιορίζονται είς 250.

* Λέγεται άπό έπισήμους άμερι- 
κανικούς κύκλους ότι: έπίθεσις έ
ναντι ον τής Γιουγκοσλαβίας δέν θά 
φέρη είς πόλεμον τάς 'Ηνωμένας 
Πολιτείας πρός τήν Σοβιετικήν Ρω
σίαν.

* Ή ΰπόθεσις τής μεταφοράς τών 
υγρών καυσίμων παραπέμπεται' είς 
τήν δικαιοσύνην.

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Κατά τό ση

μερινόν δημοψήφισμα έν Κύπρψ,. 
υπέρ τής ένώσεως έψήφισε περίπου 
τό σύνολον τών κατοίκων

* Τό έμπορικόν καί βιομηχανικόν 
Έπιμελητήριον ζητεί τήν έπανάλη 
ψιν τής πιστοδοτήσεως τού έμπο
ρίου.

* ’Ανέσταλη προσωρινώς ή Α
περγία τών έπαγγελματιών.

17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Δημοσιεύε
ται Διάταγμα περί άναστολής τής 
ισχύος τού Ψηφίσματος περί έκτα 
κτων μέτρων.

Καταργοΰνται τά άνευ Νόμου 
ιδρυόμενα συμβούλια τών υπουργεί 
ων Εφοδιασμού (τά 37 έκ τών 7ί>} 
καί Εθνικής Οικονομίας

18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Παρελήφθη 
ή έκ τών έπανορθώσεων διδόμενη 
Γερμανική υψικάμινος.

* Άπό σήμερον άπερ/οΰν οί τα
χυδρομικοί υπάλληλοι.

* Οί βιομηχανίες ζητούν πιστοδο 
τήσεις άλλως άπειλοϋν διακοπήν έρ 
γασιών.

19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Αί έλληνι- 
καί έκλογαί θά διεξαχθοΰν τήν 5 
Μαρτίου.

* Άπό σήμερον έπαναλαμ6άνε- 
ται μειωμένη κατά 10 % ή πιστο- 
δότησις τοΰ έμπορίου καί τής βιο
μηχανίας.

* Ή αμερικανική ’Αποστολή ά- 
νεκοίνωσεν έπιστολήν τοΰ κ. Πόρ- 
τερ, έπί τής μή άξιοποιήσεως δια
φόρων έψοδίων, άτινα εΰρίσκονται 
είς τάς Αποβάθρας τοΰ Περαιώς ά
πό πολλών μηνών.

20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ό Πρόεδρος 
Τρούμαν θά διατάξη τήν κατασκευ 
ήν τής υδρογόνου ΰπερβόμβας.

* Είς Κύπρον υπέρ τής ένώσεως

έψήψισαν καί πολλοί αλλοεθνείς.
Ή ΑΔΕΔΥ προβαίνει είς νέον 

διάβημα διά τήν λύσιν παλαιών αι
τημάτων.

* Αυξάνονται κατά 20 % τά κό
μιστρα ατόμων.

21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : Πιθανή ή 
διακοπή τών διπλωματικών σχέσεων 
μεταξύ ‘Ηνωμένων Πολιτειών καί 
Βουλγαρίας.

Προτείνεται ή γεωργική συνερ
γασία έξ Μεσογειακών χωρών τοΰ 
Σχεδίου Μάρσαλ.

* Ό κ. Δοξιάδης άντικρούει τούς 
ισχυρισμούς τού κ. Πόρτερ διά τήν 
έγκατάλειψιν τών έψοδίων.

22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ή ΑΔΕΔΥ 
δηλοΐ δτι θά αντίδραση κατά πόσης 
άνατιμήσεως τών βιωτικών Αγα- 
θών.

* Μεγάλη συζήτησις είς τό Κογ- 
κρέσσον διά τήν ύδρογόνον ύπερ- 
βόμβοη/.

* Ή Τουρκία καί ή Γιουγκοσλσ- 
6ία άνταγωνίζονται έπιτυχώς μέ- 
χρις ώρας τά ελληνικά καπνά.

* Δημοσιεύεται Αναγκαστικός 
Νόμος περί ψηφοφορίας τών στρα
τιωτικών καί τών συμμοριοπλή- 
κτων.

24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Ή Βουλγα
ρία καταγγέλλει τήν Ελλάδα δτι 
φιλοξενεί τούς «άντάρτας», πού τής 
έπιτίθενται.

* Περίεργος θάνατος τοΰ Βουλ
γάρου πρωθυπουργού Κολλάρωφ.

* Διά τής Αριθμητικής μειώσεως 
τού Ελληνικού στρατού θά έξοικο 
νομηθούν 1.100 δισεκατομμύρια 
δραχμών διά τήν άνασυγκρότησιν.

* Ό Πρωθυπουργός ύπεσχέθη 
τήν άνάκλησιν τών αυξήσεων είς 
τά είδη πρώτης άνάγκης.
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ΗΑ.Μ.Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΜΕ ΖΩΗΡΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ 

ΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Ή Α.Μ. ό Βα.αιλ$\>ς έ- 

χάλεσε χθες Τετάρτην τον 
ίκϊοοργον της ’ Εθνικής Οι
κονομίας καί τον Εφοδια
σμού χ. I. Παπακυριακό- 
πονλον καί έζήτησε μετ’ 
έξαιρετικοο ένδίεφέοοντος 
πληροφορίας επί διαφόρων 
οικονομικών ζητημάτων καί

θεμάτων έφοδιααμοί).
’Ιδιαιτέρως ό "Αναξ, έ- 

πέδειξε ίωηρότατον ενδια
φέρον δια το ζήτημα των 
εξαγωγών τών Ελληνικών 
προϊόντων. Επίσης ό Βα
σιλεύς έξεδήλωσεν ιδιαιτέ
ραν στοργήν διά τα άπασχο 
λοόντα τον έργαζόμενον λα

ον οικονομικά προβλήματα, 
ευρισκόμενος έν πλήρη γνώ 
σει αύτών καί παρακολου- 
θών ταότα μετά πασης προ- 
σοχής.

'Ο κ. 'Τποοργός παρέ- 
σχεν εις τον "Ανακτα πάσας 
τάς ζητηθείσας πληροφορί
ας, ένημερώσας πλήρως 
Αύτόν.

Η ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ 15ΗΜΕΡΟΥ
Η ΑΓΟΡΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 

Κατά τό ύπό έπισκόπησιν χρονικόν 
διόιστημα (3—19)1)50 ή άγορά 
χρεογράφων, μετά τάς διαφόρους, έν 
τφ μεταξύ, αύξομειωτικάς διακυμάν
σεις τών τιμών, έκλεισε και πάλιν ά- 
νατιμητική, όχι όμως καί με τόσον ζω 
ράς διαθέσεις, ώς πρότερον, καθόσον 
σαφώς διεφαίνετο ένας, φυσικός άλ
λωστε, κάματος τής άγοράς άφ’ ένός 
καί λόγφ τών έκ τής μεσολαδησάσης 
κυβερνητικής κρίσεως, γνωστών πολι
τικών γεγονότων, άφ’ έτέρου.

’Εντός του πρώτου δεκαημέρου του

αί άνώτοπαι τιμαι τών περισσοτέρων 
χρεογράφων, κρατικών καί έταιρικών, 
άπό τής άπελευθερώσεως καί εντεύθεν.

Αί συναφθεϊσαι κατά τό χρονικόν 
τούτο διάστημα συναλλαγαί ήσαν λίαν 
άξιόλογοι καί εις όγκον και εις έκτα
σης συγκρινόμεναι προς έκείνας πολ
λών προηγουμένων 1 δθημέρων, διεκυ- 
μάνθησαν δέ μεταξύ κατωτάτης καί 
άνωτάτης τιμής, (είς τάς όποιας διά 
την άκριβεστέραν άπεικόνισιν τών κα
τευθύνσεων τής άγοράς, συνακολουθεί 
καί ή τιμή κλεισίματος τής τελευταί
ας συνεδριάσεως τού 1 δθημέρου) καί 
κατά κατηγορίας τίτλων ώς εξής:’Ιανουάριου, μάλιστα, έσημειωθησαν

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: ’Εκ τού-των άξιόλογον κίνησιν είχον τά έξής, 
διακυμαιθέντα ώς άκολούθως:

Κατωτάτη Άνωτάτη
1681 — 1884 49.000 76.000
Μονοπωλίων — Παγίου 44.000 64.000

Λαρίσης 40.000 68.000

Κεφαλαιώσεως 42.000 65.000

Μοναστηριού 20.000 29.000

Έλλην. Σιδηροδρόμων 38.000 60.000

Ά μόνης 7.000 8.500

110 έκατομμ. 40.000 60.000

500 Έκατομ,μ. 59.000 85.500

Π ροσφυγ ι κοΰ Στ. 63.000 87.000

» Δολλ. 430.000 600.000

Ύδρεύσεως .4.730.000 6.020000
Σταθεροποιήσεως Στ. 43.000 60.000

» Δολλ. 400.000 550.000
Παραγωγικού 1928 45.000 67.000

» 1931 58.000 81.000
Κτηματικής 4 3)4 ο)ο 130.000 1 80.000
Λιπασμάτων 1931 260.000 290.000

Κλείσιμον
53.000
49.500
60.000
60.000
29.000
60.000

8.500
51.000
60.000
63.000

600.000
5.370.000

60.000
550.000
60.000
58.000

140.000
270.000

Η ΑΓΟΡΑ
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΛΕΡΑΣ

Έν τφ Χρηματιστηρίφ ’Αθηνών έ- 
χένοντο συναλλαγαί, κατά τό άπό 3 
—19)1)50 χρονικόν διάστημα, πέριξ 
τών δραχμών 226.500 είς περιωρισμέ 
να όμως ποσά.

Έν δέ τή άνεπισήμφ άγορά διεκυ- 
μόνθη αύτη μεταξύ κατωτάτης τιμής 
6ρχ. 226.300 καί άνωτάτης 226.800 
μέ κλείσιμον 226.500, συναφθεισών 
λίαν άξιολόγων άγοραπωλησιών.

Ή ρυθμιστική έπέμβασις τής Τρα- 
πέζης 'Ελλάδος ήτο λίαν σθεναρά.

ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ. Τά κυρ ιώ τέρα έκ τούτων διεκυμάνθησαν ώς έ

ξης·
Κοττωτάτη Άνωτάτη

Άπαλλστριώσεως 8 ο)ο 150 ' ό0
Εντόκων Γραμματίων 2.000 2.500
’Ανταλλαξίμων 8 ο)ο — 6 ο)ο 3.000 
Κτηματικής 1925 — 1926 500

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΑΞΙΑΙ. Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασσο- 
μένους αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολούθως:

3.800
500

Κλείσιμον
160

2.500
3.700

500

Ελλάδος
’Αθηνών
Εθνικής
Εμπορικής
Κτηματικής

ΒΙΟΜΗΧΑΧΙΚΑΙ

Άνωτάτη
1.650.000

65.000
13.220.000

88.000
320.000

Κοπωτάτη
1.320.000 

58.000 
12.320.000 

80.000 
310.000

ΚΛΠ ΑΞΙΑΙ. Έκ τών μάλλον κεροσκοπουμένων ά-

Κλείσιμον 
1.750.000 

63.500 
12.410.000 

85.000 
310.000

ξιών τούτων άξιόλογον κίνησιν είχον αί έξής, διακυμανθεΐσαι ώς άκολού-
θως : ■ ! -Η

Κατωτάτη Άνωτάτη Κλείσιμον
Ήλεκτρικ. Σιδηροδρόμων 108.000 119.000 111.500
Σιδηρ. Θεσσαλίας 70.000 100.000 98.000
ΣΠΑΠ 20.000 25.000 24.000
ΑΒΕΑ 17.000 25.000 25.000

Κατά τό άπό 3—19)1)50 χρονικόν 
διάστημα έγένοντο άρκεταί πράξεις έ- 
πί «αποδεικτικών συναλλάγματος» 
(μπόν) πέριξ τών δραχμών 22.000, 
διά τά έπί λίρας στερλίνας (μπόν) 
καί δραχμών 10.000, διά τά είς δολ- 
λάρια ΗΠΑ τοιαΰτα, χρηματιστηρια
κής άξίας πολλών δισεκατομμυρίων 
δραχμών.

"Η σταθερότης τών τιμών διατηρεί
ται χάρις καί είς τήν ρυθμιστικήν έ-

Η ΔΕΣΜΕΥΕΙΣ 
ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗ
ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΚΕΛΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Καθ’ ά άνεκοινώθη έκ τού υπουργεί

ου Εφοδιασμού, μελετάται ή τροΛτοποί- 
ησις τής άποφάσεως, διά τής όποιας 
καθορίζονται τά μέτρα διά τήν δέσμευ- 
σιν καί έξογωγήν τού έλαιολάδου έφε- 
τεινής έσοδείας.

Εις τήν ως άνω τράποποίησιν θά 
προβή η Κυβέρνησις λόγιο τού ότι ή 
δέσμευα:ς τού έλαίου είς χεΐρας τών με
γάλων παραγωγών δεν άπέδωσεν μέχρι 
σήμερον τά άναμενόμενα άποτελέσματα 
έπιδειχθείσης άπροθυμίας τών μεγάλων 
παραγωγών όπως συμμορφωθούν είς τά 
κσθορισθέντα ΰπό τής Κυβερνήσεως μέ
τρα.

Π ράς τούτο έγένοντο έπανειλημμέναι 
συσκέψεις είς τό ύπουργεϊον ’Εφοδια
σμού, είς τάς όποιας έλαβον μέρος καί 
’Αμερικανοί έμπειρογνώμάνες, άναμένε- 
ται δέ καί ή διατύπωσις τών άπόψεων 
τού κ. Πόρτερ έπί τού προκειμένου, προς 
τελικόν καταρτισμόν τής τροποποιητι- 
κής άποφάσεως.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Είς τό Ύπουργεϊον Εφοδιασμοί 
άνέλαδεν ώς ειδικός σύμβουλος 6 
κ. Νάκος Ραντίνας Αξιωματικός τής 
Ναυτικής Δικαιοσύνης είς άντικα 
τάστασιν τοΰ παραιτηθέντος κ. Β. 
Τρίκαρδου.

πέμβασιν τής Τρςφέζης τήβ ί'Ε^λάμ 
δος.

ΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ 

Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι, 
κατά τό άπό 3—19)1)50 χρονικόν 
διάστημά, περιεστράφησαν, έν τή έ- 
λευθέρσ άγορά, μεταξύ δραχμών 0,11 
—0,12 ο)ο.

Δαρδούφα 45.000 75.000 75.000
Λιπασμάτων 258.000 290.000 280.000
Πυριτιδοποιείου 195.000 335.000 296.000
Χημικής Βιομηχανίας 16.000 20.000 17.000
Χρωματουργείων 292.000 305.000 300.000
’Εριουργίας 52.500 59.500 53.000
Πειραϊκή — Πατραϊκή 200.000 238.000 225.000
ΕΤΜΑ 123.000 132.000 123.000
Χρυσαλλίς 90.000 96.000 95.000
Άτλας 27.500 33.000 28.500
Ηρακλής 203.000 224.000 208.000
Τιτάν 98.000 108.000 102.000
Τσιμέντα Χαλκίδος 45.000 50.000 46.500
Επιχειρήσεων έν Έλλάδι. 40.000 44.000 44.000
Βασιλειάδη 450.000 650.000 650.000
Καμπάς 110.000 120.000 110.000
Οινοπνευματοποιίας 28.500 31.500 29.000
Οίνων 66.000 75.000 66.500
ΖΑΑΕ 55.000 61.000 61.000
Κυλινδρ. Μεσσηνίας 43.000 55.000 55.000
Φιξ 91.000 110.500 106.500
Ηλεκτρικής 19.700 28.000 25.000
Ερμής 50.000 60.000 53.000
Χαρτοποιίας 100.000 110.000 110.000
ΒΙΟ 33.000 43.000 40.500
Γεωργικής Βιομηχανίας 26.000 30.000 27.000
Λ. Υ. Προσόδων 185.000 195.000 185.000
Εθνικής άσφαλ. 780.000 870.000 870.000
‘Ιπποδρομιών 41.000 52.000 52.000
Λάμψα 275 000 320.000 320.000
Προμηθεΰς 27.000 29.000 27.000

Η ΔΙΔΔΟΣΙ 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ)

ΒΑΣΙΚΟΝ ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΠΤΕΡΙΚ

Τήν παρελθοΰσαν έβδομό 
τό Υπουργεϊον ’Εθνικής 
μίας συνεκροτήθη σύσκεψις 
ποιαν άπησχόλησεν τό θέμ 
προπαγανδίσεως τών Έλ 
προϊόντων πρός τόν σκοπόν > 
ρας διαδόσεως είς τάς ξένε 
ράς.

Κατά τήν ανωτέρω σύσι 
ξετέθησαν αί απόψεις τών μ 
των καί έπροτάθη ή τυπ< 
καί ή διαφήμισις τών Έλ 
προϊόντων ώς καί Ανάλογα

Χαρακτηριστικούς έτονίο 
πολλά έκ των προϊόντων τή< 
μας είναι έντελώς άγνωστα 
άγοράς τοΰ έξωτερικοϋ ίδιο 
ώρισμένας χώρας τής Νοτίο 
ρικής όπου ή τυποποίησίς 
συνδιασμώ πρός μίαν εύρυτι 
αφήμιοίν των θά έπέτρεπε 
ρεΐαν διάθεσίν των.

Απεφασίσθη δπως τά ζι 
τής διαφημίσεως καί τύπο 
τών προϊόντων τής χώρας 
τάζόμενα ύπό τής διοικήοεω 
τερικοΰ έμπορίου καί συνδίι 
μέ τήν έμπορικήν πολιτυ 
Ελλάδος τεθούν Αμέσως εί 
μογήν.

ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 
ΕΙΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑ 
ΔΓ ΕΙΣΑΓΩΓΑΣ

Έκ τού Υπουργείου Έθι 
κονομίας άνεκοινώθη δτι, 
σθη άπόφασις διά τής όποί 
ρίζετοα δπως αί πιστώσεις 
λάρια προκειμένου δι’ εί 
ειδών έξ 'Ηνωμένων Γ 
Ανοίγωνται τοΰ λοιπού δι’ 
ρον τό ποσάν τοΰ τιμολογί 
παρακρατήσεως ύπό τής 
τής Ελλάδος τοΰ ποσοστοι 
θείας τού έμπορικοΰ άντιπι 
τό όποιον θά έκχωρήται εί 
έκ τών υστέρων καί κατόι 
χου έπί τή βάσει στοιχείων 
μενών ύπό τής Διοικήσεως 
μικής Συνεργασίας τής Ο 
νος.

Η ΕΚΔΟΣΙΣ 
ΑΔΕΙΩΝ ΕΞΑΓΩΓΗ

Ύπό τής Εκτελεστικής 
πής ’Εξωτερικού Έμπορίι 
ρώθη ή ληφθεΐσα άπόφασι 
"Υπουργικού Συμβουλίου 
ξουσιοδοτεΐται ή Τράπεζα 
λάδος δπως έκδίδη άδεια 
γής έλαιολάδου καί πυ) 
έπί διακανονισμώ τής άξ 
λευθέρου συναλλάγματος 
ριγκ.

ΥΦΑΣΜΑΤΑ 
ΔΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝ

Καθ’ α άνεκοινώθη έκ 
πουργείου ’Εφοδιασμού ήρχ. 
συζητήσεις μεταξύ τής πρ< 
μένης ύπό τοΰ νόμου τεχνοοι 
κής έπιτροπής καί τών βιομ 
διά τόν καθορισμόν τών άπι 
σών έκ τού Ν.Δ.1905)49. Δι 
λόγω Ν.Δ. ρυθμίζεται ό 
κατά τόν όποιον ύποχρεοΰν 
βιομήχανοι νά παραδώσουν 
δημόσιον ΰφάσματα' δωρεάν 
ίσης μέ τό κέρδχ, τό όπ 
πραγματοποίησαν, έκ τής 
σεως τών παραδοθέιτων ΰ 
των έκ τού 30% τών έρίων τ 
ρα τά όποια τούς είχαν δοθ 
ρεάν ύπό τοΰ δημοσίου.


