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H H inwai
άτομική ένέργεια έχρησιμοποιή- 

ιά πρώτην φοράν πρός έξόντωσιν 
άδων ανθρωπίνων υπάρξεων καί 

την καταστροφήν κτισμάτων που 
βΐκοδόμησίς των άπήτησε τον μό- 
ν μυριάδων ανθρώπων.
Σκληρά, άναπόδραστος καί άδυσώ- 
Γος άνάγκη έπέβαλε την χρησιμο- 
ίησιν τής άτομικής ένεργείας διά 
' όλεθρόν καί τόν όφανισμόν. "I- 
; τό γεγονός αυτό νά συνετέλεσε 

τήν πρόληψιν μεγαλυτέρας φθο- 
;. Τούτο, πιθανόν νά είνε άληθές, 
ίείς δμως δύναται νά άρνηθή τήν 
όλυτον βεβαιότητα δτι τά άτομικά 
ka κατέστησιχν ό φρικιαστικός έφι- 
της πού πλανάται σήμερον άνωθεν 
ν κεφαλών δισεκατομμυρίων άνθρώ- 
ν.
Τρόμος συνέχει τήν άνθρωπότητα.

φάσμα ένός νέου άλλά φοβερωτέ- 
) άπό τούς προηγουμένους κατακλυ 
ούς πυρός καί σιδήρου, σπείρει τό 
ις εις τάς ψυχάς καί τάς σκέψεις 
ν άνθρώπων...
«Ή Ρωσσία είνε τώρα ή μόνη χώ- 

ήτις έμποδίζει τήν έπίλυσιν των 
γκοσμίων προβλημάτων» διεκήρυ- 

είς τάς τελευταίας του δηλώσεις 
Πρόεδρος τής Βορειοαμερικανικής 
ιμπάλιτείας. Ή διακήρυξις αυτή, ή 
τον λακωνική, είνε πλούσια εις έν- 
'ας καί λέγει ενα πλήθος πραγμά- 
ν, έκ τών οποίων τό σημαντικώτε- 
ιι πιθανόν νά είναι τούτο: Η ΚΑ- 
ΙΧΗ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΠΕΡΑΝΤΟΥ ΚΑ- 
,ΣΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΑΠΟ 
ΙΘΡΩΠΟΥΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Ο 
ΙΕΥΜΑΤΙΚ Ο Σ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ϊΩΡΕΙΤΑΙ ΧΑΜΗΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο 
ΙΒΕΡΩΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΑ 
IN ΕΙΡΗΝΗΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Ό Πρόεδρος Τρούμαν έτόνισεν δτι 
Ρωσσία είνε ή μόνη χώρα πού πα- 
μποδίζει τήν έπίλυσιν τών παγκο

σμίων προβλημάτων. Καί έξ ονόμα
τος τής χώρας του ό Πρόεδρος Τρού
μαν καί έξ ονόματος τής υπολοίπου 
πολιτισμένης άνθρωπότητος ζητεί Ο
πως τά άτύμικά δτλα υπαχθούν ύπό 
διεθνή Ελεγχον.

Μέ τήν αποψιν αυτήν δεν συμφωνεί 
μόνον ή Ρωσσία καί κατά διαταγήν 
της καί oi δορυφόροι της, αί χώραι 
πού άπώλεσαν πάν ίχνος έθνικής α
νεξαρτησίας ύπό τήν ζοφώδη σκιάν 
τού Κρεμλίνου. Τήν άρνησιν αυτήν αί 
‘Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τήν άντιμετωπί- 
ζουν μέ σταθερότητα καί άποφασιστι- 
κότητα, όπως έδήλωσεν ό Υπουργός 
τών Εξωτερικών τής χώρας αυτής, το 
νίσας ότι αί συμφωνίαι μετά τής Μό 
σχας έχουν άξίαν μόνον όταν στηρί- 
ζωνται έπϊ «πραγματικών καταστάσε 
ων». Καί σημαίνουν αϋταΐ «αί πραγ
ματικοί καταστάσεις» τήν άμετάτρε- 
πτον άπόφασιν τών ‘Ηνωμένων Πολι
τειών καί τών άλλων πολιτισμένων 
χωρών νά άντιστοΰν πρός κάθε ένέρ- 
γειαν τείνουσαν εις μίαν νέαν άνθρω- 
ποσφαγήν μέ τά φρικαλεώτερα μέσα.

Λύτη λοιπόν ή άπόφασις — άπό- 
φασις ιστορικής βαρύτητος — είνε έ
να σταθερόν σημεΐον αισιοδοξίας εις 
τόν θολωμένον ορίζοντα τής διεθνούς 
πολιτικής κοεταστάσεως.

Οί πολιτισμένοι λαοί εύχονται ό- 
λοψύχως όπως ό θολωμένος όρίζων 
αίθριάση πλήρως. Έάν αυτά συμβή, 
τότε ό φρικιαστικός έφιάλτης τής ά- 
τομικής ένεργείας θά μετατροπή εις 
άγγελον ευτυχίας διά τήν άνθρωπό
τητα, ή όποια θά δυνηθή πλέον νά 
τήν χρησιμοποιήση δι’ ειρηνικούς σκο 
πούς. ‘Η πραγματοποίησις τού ω
ραίου αυτού όνείρου θά είνε ή μεγα- 
λυτέρα καί πλουσιωτέρα εις ευεργετι
κά άποτελέσματα έπανάστασις.

ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΙΛΑΣ

|Ι ΕΞΩΤΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΥΧΗ 
ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. ΕΙΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗΝ 
"Δρθρον τοϋ Βρεταννοΰ ειδικού κ. Γκύ Ουΐντ

Ό Υπουργός κ. Κορωναΐος 
όμιλεΐ διά τήν άνασυγκρότησιν 
Τό δράμα τής ελληνικής ύπαί 6ρου

Ιυνβντευξις πρός τόν συνεργάτην μας κ. Λ. Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΝ
«Είναι τόσο φριχτή ή κατάστασις είς τήν 

ύπαιθρον, έδήλωσε πρός τόν ειδικόν συντά

κτην τής «Τραπεζιτικής» ό έπι τής Άνοικυ- 

δομήσεως 'Υπουργός κ. Κορωναΐος, ώστε Α

ποκλείεται νά δοθή ή πραγματική είκών τής 

άθλιότητος μέ φραστικός περιγραφάς. Oi κά

τοικοι τών μεγάλων πόλεων οί όποιοι δέν Ε- 

ζησαν τούς έφιάλτας τών συμμοριακών έπιδρο- 

μών, δέν γνωρίζουν και τό μεταπολεμικό δρά

μα τών προσφύγων ή μάλλον τήν παντελή έλ- 

λειψιν στέγης δεκάδων χιλιάδων συνανθρώπων 

και συμπολ4τών των που έπέστρεψαν και πά

λιν είς τά χωρία των

«Δέν Επεσαν, δέν έκάησαν, δέν κατεστράψη- 

σαν ποσοστά μόνο ή έστω καί τό ήμισυ τών 

Αγροτικών κατοικιών τού μεγαλυτέρου μέρους 

τής ‘Ελλάδος, άλλά σχεδόν τό συνολον. *Η 

άναλογία τής φθοράς εΐναι τόσον μεγάλη ώ

στε οί πληγέντες κυριολεκτικώς δέν Εχουν 

πού τήν κεφαλήν κλΐναι. Εκτός &ν θεώρησώ

ν εν ώς κατοικίες τά υγρά σπήλαια, τά Ανε

μοδαρμένα χαλάσματα, τις ύπόγειες τρώγλες 

καί τις γυμνές πσράγγες τών όποίων τά σα

νίδια δέν Εχουν ούτε Ενα προφυλαχτικό πισσ5- ^ 

χαρτο. Σέ τέτοια καταφύγια ένδισιτώνται οί 

Έλληνες χωρικοί που δικαιούνται να όνομα- 

οθούν Αληθινοί ήρωες για δυο λόγους. Καί 

για τήν άντίστασί τους έναντίον του ξένου 

καί τού ξενοκίνητου κατακτητού καί άκόμη 

διότι κρατούν τό ήθικόν τους παρ' δλα αύτά 

τά χάλια. Καί έπειδή, ή σημερινή πρανματι

κέτης δέν Επιτρέπεται νά παραμείνη στάσι

μος, τό έρώτημα «Εως πότε θά Εξακολούθηση 

ή ιδία κατάστασις» παρουσιάζεται στυγνόν.

«Δέν ύπάρχει Αμφιβολία, συνέχισεν ό κ.

Υπουργός, δτι Εγινε μία καταπληκτική είς 

δγκον έργασία έκ μέρους τών Αρμοδίων. Τά 

ελληνικό χωριό, καί γενικώς ή "Υπαιθρος, Ε

χει πλέον έτοιμα τά σχέδια διά τήν λαμπρά.» 

πολεοδομικήν άναδιοργανώσίν της, δηλαδή 6;ά 

μίαν άνοικοδόμησιν Αξίαν τών θυσιών. Κόπο- , 

τε δέ, όταν ό χρόνος φέρη τήν ηρεμίαν καί 

ναύτή τόν πλούτον μέ τόν προσωπικόν μας μό

χθον, ή όταν oi μεγάλοι φίλοι, οί σύμμαχοι 

καί ένισχνταί παντός Αγαθού, Αποκτήσουν τά 

περισσότερα τών όσων έχουν Ανάγκην δι* Εαυ

τούς καί άλλήλους, πιθανόν είναι νά τεθούν έν 

έψαρμογή τά μεγάλα Εργα τά όποια, έν σχεδίψ 

Ετοίμαζε μέχρι σήμερον τό Ύπουργεΐον Άνοι- 

κοδομήσεως.

«Φυσικά, διό τά σύγχρονα Αίματα τού συμ- 

μοριακοΰ πολέμου, τότε πλέον θά είναι μάλ

λον Αργά. "Ισως μάλιστα νά μή τά χαρούν καί 

τά παιδιά των, διότι αύτά θερίζονται σήμερα 

Από τις άρρώστειες καί τόν Παγωμένο βορ- 

ριά. Ακριβώς διότι δέν Εχουν κατοικίες ή σα

πίζουν άπό τήν υγρασία γιά τόν ίδιο λόγο, 

μέ τήν επικουρία τής ύποχρεωτικής νηστείας 

καί τήν ελλειψιν κάθε ρουχισμού. Ή Ελλάς 

δμως τότε, θά Απόκτηση χωριά πρότυπα. Καί 

αυτό είναι κάτι σημαντικό πού Ελειπε άπό 

τόν τόπο.

«Πάντως έγώ προσωπικά, ώς ‘Υπουργός 

Ίής Άνοικοδομήσεως, μάς έτόνισεν ό κ. Κο

ρωναΐος, άπεψάσισα νά προσανατολίσω τάς | 

κατευθύνσεις τού Υπουργείου πρός κάποιον 

άλλον όρίζοντα. Καί έπειδή πιστεύω δτι ή 

προσγείωσις είς τήν πραγματικότητα, καί ό

ταν Ακόμη γίνεται Απότομα, ώψελεΐ, άρχισα 
ήδη τό εργον μου.

«Τήν «Ελλάδα» Αποτελούν oi κάτοικοί της. 

Αυτούς λοιπόν πρέπει κατά πρώτον λόγον νά 

φροντίσωμεν, διότι Απ’ αυτούς και μόνον θά 

ζήση ή χώρα καί θά μεγαλουργήση δπως τό 

παρελθόν, πρόσφατον καί άπώτερον. Απέδειξε. 

Άττότυτως λοιπόν γιά μένα παρουσιάζεται ή 
άνάγκη νά στεγάσω έστω καί πρόχειρα, Ανε

κτά δμως, ιδίως σήμερα καί δσον τό δυνατόν 

συντομώτερα, κάθε οικογένειαν πού δικαιούται 

μέ τήν έλπίδσ δτι, κάποτε θα Αποκτήσω με 

έκεΐνον τόν πλούτον πού Απαιτεί ή έκτέλεσις 

τών ήδη υπαρχόντων σχεδίων.Οί Εντολές πού Ε

δωσα κατευθύνουν πλέον τήν δλην προσπά

θειαν τού ‘Υπουργείου Άνοικοδομήσεως, irqpq 

την ταχυτέραν άνέγερσιν οικιών.

«Γά σπίτια αυτά, εϊτε θά κτισθούν ώς «πυ- 

ρήνεφ ύπό τού Κράτους ή θά Επιδιορθωθούν 

άπ* αύτό, είτε θά άνεγερθούν οί τοίχοι άπό 

τούς ιδιόκτητός κα» Εμείς θά χορηγήσωμε τά 

υπόλοιπα υλικά, είτε τέλος θά δώσωμε δλα 

τά ο?κοδομήσιμα είδη. Ελπίζω δέ έντός δυά

ρι συ, τό πολύ τριών Ετών νά έχουν ταχτοπειη- 

βή όλες οί δικαιούμενες οικογένειες. Γιά νά 

έπιτευχθή δμως αυτό, θά πρέπει νά έξακολου- 

θήση ή έργασία μέ τόν ίδιο ρυθμό καί μετά 

τήν λήξιν τού υπηρεσιακού μου υπουργήματος, 

ρν φυσικά σύμφωνη μέ τό πρόγραμμα πού 

έχάρσξα και πού Εθεσα είς Εφαρμογήν, ό μέλ

λον νά μέ άντικαταστήση.

«Τό σύνθημά μου, κατέληξεν ό κ. Κορω

ναΐος εΐναι: «Δόσε σήμερα, Εστω καί πρό

χειρη άλλά Ανθρώπινη στέγη, γιατί αύριο, 

διά τά λαμπρά σπίτια πού θ’ άνεγερθούν, 

ίσως δέν θά ύπάρξουν κάτοικοι».

ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Ή φωνή τής Ελλάδος

Οά άποκτήσωμεν συντόμως 
ισχυρόν Ραδιοφωνικόν σταθμόν

Τό πρόγραμμα διά τούς πομπούς
Τού συνεργάτου μοο κ. ΧΡ. ΓΟΡΓΙΑΚάτω έκεΐ είς τήν Άττωτάτην και "Απω Ά- 

τολήν εύρίσκονται τά αίτια μιας συρράξεως 

μιας καβαράς ειρήνης. Ή 'Ασία έν τψ cru- 

kV της εύρίσκεται είς μίαν μεταβατικήν, έ- 

πταστατικήν περίοδον ή άποΐα όδηγεΐ πρός 

ις έξελίξεις. Ποια δμως ή έπίδρασις της 

ταβστικής αι'ηής περιόδου έπι τών δυνατό- 

των ένός ρολέμαυ ή μιας καθαρός ειρήνης; 

Πρό τού Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ή 

,σία όπτήλαυε κάποια διαρκή είρήνην. "Ενα 

στημα ισορροπίας τών δυνάμεων καθίστα 

ν πόλεμον άδύνατον έκτός Βέβαια τοϋ πρλέ- 

υ μεταξύ Κίνας καί Ιαπωνίας. Τό σύστημα 

ιως έκεΐνο δέν ήτα άπό τά καλύτερα, πάν- 

ις δέν Εφερε πρός τόν πόλεμον. Καί αύτό 

σικά ήτο άρκετόν. Σήμερον δμως έπήλθον 

σον δαθεϊαι καί εϋρείαι μετατοπίσεις δυ- 

μεων ώστε νά μή ύφίσταται πλέον ούδεμίο 

ορρσπία. Διά νά κατανοηθή καλύτερον ή ση- 

ρινή κατάστασις ή έπικρατοΰσα είς τήν 'Α

σίαν θα πρέπει νά έξετάσωμεν τόν μηχανι

σμόν τού παλαιού συστήματος ισορροπίας των 

δυνάμεων. Ή παλαιά ισορροπία των δυνάμεων 

έβασίζετο έπι τών συνθηκών αί όποΐαι έπεκρά- 

τιυν είς τέσσαρας περιοχάς. Ή πρώτη έκ 

τών περιοχών σύτών ήτο ή Νότιος 'Ασία. Έ

κεΐ ΰφίσταντο τέσσσρες σύτοκρατορίαι — ή 

Βρεταννική είς τάς Ινδίας καί τόν 'Ινδικόν 

Ωκεανόν, καί αί μικρότεροι "Ολλανδική καί 

Γαλλική. Αί σύτοκρατορίαι αύταϊ εΐχον λάβει 

τήν άπόφασιν νά μή πολεμήσουν μεταξύ των 

παρά τά γεγονός δτι είς μερικός περιπτώσεις 

έσημειώθησαν έλαφραί προστριδαί.

Η δευτέρα περιοχή ήτο ή άπέραντος ένδο- 

χώρα της Κίνας. Τό. κύριον γεγονός τό σχε

τικόν μέ τήν Κίναν κατά τήν προπολεμικήν 

περίοδον ήτο ή παρακμή καί ή Ελλειψις όργα- 

νώσεως. 'Ακόμη καί μετά τάς έπιτυχίας τού 

Τσάγκ ΚάΤ Σέκ κατά τήν τελενταίαν πρό τού 

(Συνέχει» είς τήν 3ην σελίδα)

Ή Ελλάς είνε ή χώρα ή όποια Ε
χει ανάγκην Εφαρμογής ένός πλήρους 
ραδιοφωνικού προγράμματος, πρός έ- 
πέκτασιν κα! διάδοσιν τής ραδιοφω
νίας. Διότι κακώς τό ραδιόφωνον έθε- 
ωρεϊτά ώς είδος πολυτελείας καί κα
κώς ή ϊδρυσις τού ραδιοφωνικού σταθ 
μού ώς απλή ύπάθεσις ψυχαγωγίας. 
Ή σημερινή έξέλιξις τού ραδιοφώνου, 
ή προσαρμογή του είς τάς κοινωνικάς 
προόδους, ή χρησιμοποίησίς του ώς 
παράγοντος διαφωτίσεως, κατατοπί 
σεως, ένημερώοεως καί έκπαιδεύσεως 
άκόμη τό άνήγαγον είς τήν περιωπή·, 
ένός όργάνου όμοιας σημασίας μέ 
τόν τύπον και τό βιβλίον. Άκόμη δέ 
τό ραδιόφωνον άπέβη παράγων διε
θνούς έπικοινωνίας, καταργήσαν τ.χ 
σύνορα καί τούς τυπικούς φραγμούς, 
κατά τούτο δέ ΐσταται είς έπίπεδον

σημαντικώτερον καί άπό τόν τύπον 
καί άπό τό βιβλίον.

Ή Ελλάς είνε χώρα ή όποια τώρα 
μόλις έφαρμόζει εν πλήρες ραδιοφωνι 
κόν πρόγραμμα. Ή Ελληνική Ραδιο
φωνία Ιδρύθη τό 1938 καί εΰρίσκετο 
έν καθυστερήσει άπέναντι δλων τών 
άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών. Δύο Ετη 
λειτουργίας ύπό τήν αιγίδα τού Ύ 
πουργείου Τύπου καί Τουρισμού καί 
ύπό τήν διεύθυνσιν τοϋ κ. Δ. Σβολο- 
ποΰλου, νΰν Γεν. Διευθυντοϋ τοϋ Ε. 
I. Ρ., κατέστησαν αύτό Ικανόν είς τό 
νά άποβή κατά τήν έποποιΐαν 1940 
—41 δργανον μάχης καί άληθινή έθνι 
κή επαλξις. Είνε γνωστή ή τότε άκμη 
τής Ελληνικής Ραδιοφωνίας καί γνω 
στά τά διεθνή έγκωμιαστικά σχόλια.

"Η κατοχή σημειώνει άνακοπήν τής

ραδιοφωνικής προόδου, άνάληψιν τού 
προνομίου ΰπ ιδιωτών, χρησιμοποίη- 
σιν τού μέσου ύπό τού εχθρού. Άλλά 
μαζί μέ τήν άπελευθέρωσιν ή Ραδιο
φωνία αναπνέει. Ή σκανδαλώδης σύμ 
βασις τής Α.Ε.Ρ.Ε. κεταργεϊται καί 
έκδίδεται ό νόμος συστάσεως τού Ε
θνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Τήν 
Γενικήν Διεύθυνσιν αναλαμβάνει πά
λιν ό κ. Δ. Κ. Σβολόπουλος καί ή 
προσπάθεια πρός όναδιοργάνωσιν άρ 
χίζει. Εγκαθίσταται σταθμάς βραχέ
ων κυμάτων καί συστηματοποιούνται 
αί ξενόγλωσσοι έκπομπαί. Καβιιρού- 
ται ή έκπομπή Βορείου Ελλάδος καί 
τά ραδιόφωνον γίνεται πάλιν όργανον
μάχης·

'Εγκαθίσταται ραδιοφωνικός σταθ
μός είς τήν Θεσσαλονίκην καί ή λει
τουργία του μετά τό 1946 συστημα-
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150ΗΜΕΡΟΙ ΕΚΑΟΣΙΙ

ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
Έσωτερ.: Τρίμηνος δρ. 15.000 

» Έξάμηνος » 30.000 
* ’ Ετήσια » 50.000
Τιμή φύλλου Δρχ. 1000

Τά έμόάσματα επ’ όνόματι 
τής «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι 
τήν ύπογραφήν τοΰ Διαχειρι- 
στοϋ καί τήν σφραγίδα τής 

έφηιμερΟδος.
Παρακαλοϋνται οί κ. κ. Συν- 
δρο,μηταί, όπως γνωστοποιούν 
•ς τά γραφεία τής έφημερί- 

δος πάσαν μεταβολήν τής δι- 
ευθύνσεώς των. 
Διαχειριστής:

ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 
’Ακαδημίας 60

ΣΗΜΕΏΜΑΤΑ

ΑΙ ΕΘΝΙΚΑΙ ΓΑΙΑΙ
ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΠΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Τοΰ συνεργάτου μας κ. ΝΙΚΟΥ ΙΤΑΟΑΤΟΥ
Μέ την ευκαιρία τού νέου νόμου 

για τήν άκύρωσι των κατοχικών α
γοραπωλησιών, θ’ αναφέρω μια άλ 
λη περίπτωσι πού, καθώς θά δού
με, έχει σχέσι μέ τήν πρώτη Ε
θνική Τράπεζα τής πατρίδας μας. 
Πρόκειται γιά τήν άκύρωσι άγορα 
πωλησιών εθνικών γαιών κατά τήν 
κρίσιμη εποχή τού Άγώνος. Ή πά 
ρα πάνω δέ σχέσις υπάρχει γιατί, 
δπως έγραφα και στά προηγούμε
να σημειώματα, αί έθνι καί γαΐαι έ-

Διευθόνσεις συ-μφώνως τφ αρ- 
θρω 6 § 1 τού Α.Ν.1092) 1938 

Υπεύθυνος επί τής Ολης: 
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑΊ-ΛΑΣ 
Άδύδου 53—'Τηλ. 72.690 

Προϊστάμενος Τυπογραφείου:
MEMO Σ ΤΡ1ΑΝΤ ΑΦΥ ΛΑΟΥ 

Κολοκοτρώνη 116

«Διά τού νόμου τούτου μεγάλαι εκ 
τάσεις, άντί έλαχίστου ή ούδενός 
τιμήματος περιήλθον εις τάς χεΐρας 
τών ιδιωτών, έπί προφανεΐ καταδο- 
λιεύσει καί έπί μεγίστη ζημία τοΰ 
Δημοσίου Ταμείου». Καί συνεχί
ζει: «"Ενεκα τούτου άπεφασίσθη 
ή εκδοσις ψηφίσματος άκυρούντος 
πάσας τάς κατά τον νόμον τούτον 
γενομένας πωλήσεις ώς παρανό- κολούθησε δι’ ελλειψιν καταλλήλου 
μους». διοικητικής όργανώσεως, νά παρα

Τό ακυρωτικό αυτό ψήφισμα εΐ- μένη εις τάς χεΐρας τών ιδιωτών,

Τό ψήφισμα τούτο, μάς λέγει ό 
Δ. Ζωγράφος στήν πάρα πάνω με 
λέτη του, «έπεδίωξε νά έπαναφέρη 
εις τήν κυριότητα τοΰ Δημοσίου 
τά παρανόμως πωληθέντα εθνικά 
κτήματα. Τό έπέτυχεν;» Τήν άπάν 
τησι οπήν εύλογη έρώτησι δίνει ό 
Κολυδάς: «Μέρος τών έκποιηθέν-
των εθνικών κτημάτων, γράφει, έξη

ελευθεραι γνομδι

πρόκειτο νά στηρίξουν τήν «Έθνι-1 νε τό I. Δ. ψήφισμα τής Γ' Έθνι- πράγμα τό όποιον έξηνάγκασε δρα
δύτερον τον Κυδερνήτην νά έκδώ- 
ση ειδικόν νόμον προς άκύρωσιν 
τών παρανόμως κατακρατουμένων 
ύπό ιδιωτών κτημάτων».

Αυτή εΐνε ή περιπέτεια τών έ
θνι κών γαιών καί συγχρόνως ή

κή Χρηματιστική Τράπεζα» τοΰ j κής Συνελεύσεως τής Έπιδαύρου 
Καποδίστρια. ΐ μέ ήμερομηνία έκδόσεως 26 Άπρι

Πρώτα-πρώτα πρέπει νά σημει- λίου 1826. Γιά τό περίεργο δέ τού 
ωθή δτι ή έκποίησις τών έθνικών πράγματος τό καταχωρώ όλόκλη·

|' γαιών ύπήρξεν ένα περιμάχητον ζή ρο. "Εχει ώς έζής:
τη μα τήν έποχή τοΰ Άγώνος. Ή «Θεωρήσασα (δηλ. ή Συνέλευ-
Β' Εθνική Συνέλευσις στο Ά- σις) τό ύπ’ άριθ. Λ. Β. ψήφισμα ! προσπάθεια τοΰ μεγάλου Κυδερνή 

| στρος τό 1823 έδωσε στο «Βουλευ Ιτής έν Άσπρει ’Εθνικής Β' Συνε- του γιά νά περισώση δ,τι τέλος 
^ ρ αναλαμβάνει ! τικόν Σώμα» τό δικαίωμα νά άπο- λεύσεως, τό όποιον απαγορεύει I πάντων άπ’ αύτάς ανήκε στο Κρά 

τοποιειτατ.^^ λειτουργίαν τοΰ φασίζη γιά τήν πώλησι τών έθνι- τήν έκποίησιν έθνι κής γής. Θεωρή-1 τος κατά τήν κρίσιμη έποχή του.

Ραδιοφωνικού Σταθμού Βόλου. Αν άναλογισθοΰμε καί τήν περι
πέτεια τής’Εθνικής Χρηματιστικής 
Τραπέζης, δεν εΐνε τολμηρό τό συ μ 
πέρασμα δτι ή κακή διαχείρ^ις

ματος. "Αν μάλιστα ληφθοΰν ΰπ’ 
οψιν οί σχετικές πληροφορίες τοΰ

κών κτημάτων ανάλογα μέ τις έκά σασα τον ύπ’ άριθ. Ν. Γ. νόμον 
στοτε ανάγκες. Ή διάταξις δ μως τής Γ' περιόδου άντικείμενον εις 

Έκ παραλλήλου δμως καταρτίζεται αΰτή αμέσως αναθεωρήθηκε μέ τό τό ύπ’ άριθ. Α.Β. ψήφισμα 
τό πρόγραμμα έπεκτάαεως τής ραδι- | ψήφισμα Λ. Β. τής αυτής Συνελεύ j Ψηφίζει:
οφωνίας άνά τήν χώραν. Το προγραμ ! σεως, όποιον απαγόρευε τήν έκ- ί Α) Ό νόμος ούτος παύει εις τό τού τεραστίου έθνικοΰ ζητήματος 
μα αυτό προβλέπει πρ ω_Γ ^ν! ποίησιν έθνικών κτημάτων. «Ή Δι- έξης άπό τού νά ένεργήται. | τών κρατικών γαιών ύπήρξεν ένας
σχυσιν ,τ<^8υ^?^Χ0ε';ς0ςτρ5π»ν ώστε νά ! °ίΚΓ1σιζ, έγραφε τό ψήφισμα, νά μή Β) Ή έως έδώ έκποίησις τών συντελεστής τής άποτυχίας τού 
Στάθμου ισχυρότερων Της | πωλήση άπό τά έθνικά κτήματα δσων τό ύπ’ άριθ. ΛΒ ψήφισμα | Καποδιστριακοΰ τραπεζιτικού ίδρύ
ΒΛκα^κήΓκοά νά εξυπηρέτηση ϋψι- . επ’ ούδεμιά περιπτώσει έτερα, εί- τής έν Άσπρει ’Εθνικής Β’ Συνε- 

στα έθνικά συμφέροντα. ί μή τά ακόλουθα: λεύσεως απαγορεύει, άκυροΰται,
Διά του προγράμματος ωσαύτως α) ’Εργαστήρια, 6) σπίτια καί καί τά έκποιηθέντα μένουσι πάλιν | Μένδελσων καί τοΰ Μάουρερ, πού 

προβλέπεται ή ΐδρυσις ισχυρού ραδι- σπιτοτόπους μέ τάς περιοχάς των, έθνικά. j άνέψερα σέ προηγούμενα σημειώ-
οψωνικοΰ πομπού βραχέων κυμάτων j γ) £ν γ£νει τούς μύλους είτε κτι- Γ)Ή Διοίσησις χρεωσπεΐ ν’ άπο j ματα, τό συμπέρασμα αυτό γίνε-
έν Άδήναις προς πλήρη ραδιοφωνικήν σμενους εϊτε χαλασμένους, δ) μα- ζημιοΐ τούς άγοραστάς μέ τό όμο- ' ται μία άλθεια οπήν ιστορία τής
λ----- ιιρτηί του έίωτερικοΰ και γαζ,^ ε) χάνια, στ) λουτρούς, ζ) ΐειδές αντάλλαγμα τής δοθείσης τι- , ’Εθνικής Τραπέζης τής Ελλάδος...

τζαμία καί μεδρεσέδες, η) φούρ- μής». ! ΝIΚ. Γ. ΣΤΑΘΑΤΟΣ
νους, θ) ελαιοτριβεία, όταν δέ εξ „ ;uu!i«iiii(mm:iiitiiiii:'iiiiiiiiHiii6iBiiimamiiimffl!iiuiiiffiiiiir.iiimiiiiiiiiiiiitiiiitiuiiM<uutiuiiiiuuiiiiiti..iiiuiiiiiiiiiiiiiini'
αυτών έχη νά πωλήση ή διοίκησις

νά ™Χ5 δ,« δημοπρασίας». .' ΕΙ Α1ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Το ψήφισμα ήταν σπουδαίο και

έπικοινωνίαν μετά τοΰ έξωτερ 
πλήρη έξυπηρέτησιν τής επιτακτικής 
άνάγκης αμέσου έπαφής μετά τοΰ α
ποδήμου Ελληνισμού.

Άλλ’ έκεΐνο πού εΐνε σημαντικόν 
καί αξιον προσοχής εΐνε τό πρόγραμ
μα ίδρύσεως νέων τοπικών σταθμών ι γ(> αΰτό τό έπεκύρωσε ή Γ' Έθνι- 
πρός έξυπηρέτησιν τής Ελληνικής έ- ^ Συνέλευσις τής Έπιδαύρου τό

1826.
Παρά τήν προκειμένην δμως δι

πλήν άπαγόρευσιν γιά τήν έκποίη-

παρχιας. ^ ,
Κρίνεται δικαίως δτι οί σταθμοί 

αυτοί θά εξυπηρετήσουν τοπικώς τάς
διαφόρους περιφέρειας καί θά εΐνε „ ,-
πολλαπλώς χρήσιμοι. Οϋτω μελετά- σι εθνικών γαιων αργότερα εξεδο- 
ται ή έγκατάστασις τοπικών πομπών θηκε ό νόμος Ν. Γ., που είτε λίγο 
εις τήν Κέρκυραν, τήν Κομοτινήν,τάς ! εΐΤε πολύ καθώριζε τά εξής: «Έ- 
Καλάμας, τά Ιωάννινα, τήν Ρόδον 1 γ,-ς,δή ό έχθρός συνεκέντρωσεν 6- 
τήν Κρήτην καί αλλαχού. Πρός δλας χας σχεδόν τάς δυνάμεις του εις 
αύτάς τάς πόλεις στρέφεται άμερι- τήν πολιορκίαν τού Μεσολογγίου, 
στον τό ένδιαφέρον τοΰ Εθνικού 1 όποιον διά νά άντισταθή μέ τήν
δρύματος Ραδιοφωνίας. Ει ικωτερον (χι>τήν γενναιότητα εΐνε ανάγκη νά 
δμως ή Ρόδος προκαλει την προσοχήν 1 ' , ' , ,
I, ' . Γ,„ ~ . n.._n,.n εφοδιασθη μ ολα τα αναγκαία. Εδιότι θεωρείται βεοαιον οτι η Αειτουρ Τ ' r ,

- - · πειδή δια τήν προολεψιν τροφών

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΥΣ
ΩΡΟΛΟΓΙΑ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 

ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
ANEV ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ!

ΙΩΤ. ΟΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΙ
‘Οδός ΚΡΑΤΙΚΟΥ 11 ( Παραπλεύρως Δημαρχείου)

Τηλέφωνον : 20-510
γία ενός ραδιοφωνικού σταθμού εις τήν 
ώραίαν πρωτεύουσαν τής Δωδεκάνη
σου δύναται νά δώση σημαντικήν ώ- 
9ησιν εις τήν τουριστικήν κίνησιν έν 
τή Μέση ’Ανατολή καί νά έξυπηρετή- 
ση πολλούς έθνικούς, πνευματικούς, 
καλλιτεχνικούς καί οικονομικούς σκο
πούς.

"Ηδη ή Γενική Διοίκησις Δωδεκανή 
σου παρεχώρησε διά τήν στέγασιν 
τοΰ Ραδιοφωνικά Σταθμού Ρόδου ει
δικόν ακίνητον, αναμένεται δέ συντό- 
μως ή δημοπρασία διά τήν προμήθει- 
αν τον ττομττοΟ.

Τέλος, σημαντικόν εΐνε τό γεγονός 
οτι φροντίδι τής ’Αμερικανικής Α
ποστολής έτοιμάζεται εις τήν Θεσσα
λονίκην νέος ισχυρός σταθμός, έντά- 
σεως 50 κιλοβάτ, ό όπ:ΐος καί θά ά- 
ποβή έξαιρετικώς χρήσιμος διά τήν 
Βόρειον "Ελλάδα καί θά μεταφέρη εις 
ολην τήν Βαλκανικήν καί την Κεντρι
κήν Εύρώπην τήν φωνήν τής Ελλάδος.

Αυτό εΐνε τό ραδιοφωνικόν πρό
γραμμα διά το άμέσως προσεχές μέλ 
λον. Εΐνε εν πρόγραμμα έμπεριστατω 
μένον, πλήρες, σοβαρόν, τό όποιον κα

πολεμεψοδίων κτλ. άπαιτεΐται πό- j 'iB:i‘ia3iuii>iiiiiiiaiiiii»Hiuwiaim8iwiiiiiiiia!iitiiiiiiitiiillilBiliiaiBMniiiiiaiiaaiiiiiiiiiiui»iiiiJiiiuiiuiiiiiiiiuiiuatuniimamMummmHgimunniiH> 
ρος ικανός καί πρόχειρος. Επειδή 
ό προχειρότερος εΐνε ό διά τής έκ- 
ποιήσεως μέρους τών έθνικών κτη
μάτων ...........

Τό Βουλευτικόν έθεσπίσατο:
Α> Νά γίνη έκποίησις μέρους έ

θνικών κτημάτων...». j
Πάρα κάτω ό νόμος καθορίζει 

πώς θά γίνεται ή έκποίησις «έπι- 
στατούσης εις τούτο έπταμελοΰς 
επιτροπής». Καθώς ήταν φυσικό 
τό αποτέλεσμα τοΰ νόμου αυτού 
δεν υπήρξε καθόλου ικανοποιητικό.
Ό Δ. Λ. Ζωγράφος στήν «‘Ιστό-

ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΑΝΑΚ ΟΙΝΩΣΙΣ

‘Ανακοινοΰται εις τούς κ. κ. Συναδέλφους δτι ό ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙ- 
ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΕΣΤΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΝΙΔΗ» (όδός Λέκκα άριθ. 6, τηλέφω- 

, νον 20-614) μάς γνωρίζει δτι έξαιρετικώς διά τούς υπαλλήλους τής Τρα-
ρία τής ^ Ελληνικής Γεωργίας» πέςης μσς εξακολουθεί νά παρέχη εύκολίας πληρωμής ραπτικών καί κατα-

0 ΑΓΟΝ ΤΟΥ ΕλλΗΝΙΚΘΪ λΛΟϊ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΟΙΙΝ ΤΟΥ

Τοΰ κ. Σ. Ααπόντα
Είναι άναμφισδήτητον δτι ή έλ- 

ληνική ’Εθνική Οικονομία έσημείω
σε κατά τήν τελευταίαν προ τοΰ 
δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου ει
κοσαετίαν, σημαντικήν άνάπτυξιν,.

Έφθασε δέ προ τοΰ πολέμου ό
χι μόνον νά άποδάλη τον μεσολα
βητικόν της χαρακτήρα, άλλα νά 
έξελιχθή καί εις παραγωγικήν.

Αυτά δέ έπετεύχθησαν άφ’ ενός 
μέν λόγφ τής δραστηριότητας τού 
λαού της, και άφ’ έτέρου λόγο 
τής πραγματικής άμίλλης ή οποία 
έδημιουργήθη μεταξύ τών παλαιών 
και τών νέων κατοίκων, δηλαδή τών 
ξεσπιτωμένων αδελφών μας, μετά 
τήν Μικρασιατικήν καταστροφήν.

‘Ο δεύτερος Παγκόσμιος πόλε
μος μάς εύρήκε μέ τόσα ένεργητι- 
κά στοιχεία, μ’ δσα ουδέποτε εί
χαμε έμφανίσει τον προϋπολογι
σμόν μας άπό τής έποχής τής άπε 
λευθερώσεώς μας.

Τό μέλλον προεδλέπετο εύοίω- 
νον διά τήν Ελλάδα δταν ξεσπασε 
ό δεύτερος Παγκόσμιος πόλεμος.

‘Η ‘Ελλάς πιστή είς τά ιδανικά 
και τάς παραδόσεις τής φυλής, δεν 
έδίστασε ούτε αυτήν τήν φοράν νά 
προσψέρη έαυτήν ολοκαύτωμα διά 
τά ιδεώδη μέ τά όποια άπό τέσ- 
σαρες χιλιάδες χρόνια γαλουχεΐ- 
ται.

Τά έρείπια, τά όποια έπεσώρευ 
σαν ή ήρωϊκή άντίστασις τού Ε
θνους, τό όποιον ώς εις άνθρωπος 
ώρθωσε τό ανάστημά του εις τον 
Φασισμόν και τον Ναζισμόν, ή κα
τοχή καί μετ’ αυτήν ή ξενοκίνητος 
άνταρσία, ανέρχονται είς πολλά 
δισεκατομμύρια προπολε μ ι κ ώ ν 
δραχμών.

Παρ’ δλας δμως τάς άντιξοότη- 
τας ό Ελληνικός Λαός άπέδειξεν 
είς όλόκληρον τον πεπολιτισμένον 
κόσμον, δτι είναι αποφασισμένος 
και είς τον δεύτερον αυτόν πόλε
μον, τον πόλεμον τής έπιβιώσεως 
καί άνασυγκροτήσεως, νά μή ^ λυ- 
γίση δπως δέν έλύγισε όταν τά α
δέλφια του πέθαιναν ή άπό τήν 
πείναν ή άπό τά μαρτύρια τών κα- 
τακτητών.

Καί ή άπόφασίς του αυτή λαμ
βάνει μεγαλυτέραν αξίαν όταν^ ά- 
ναλογισθή κανείς δτι κατορθώνει 
νά άνασυγκροτή τήν χώραν του 
κρατώντας είς πό ένα χέρι τό 6- 
πλον καί εις τό άλλοτό αροτρον.

ΔΓ αυτού δμως τού τρόπου ά- 
ποδεικνύομεν, είς μέν τούς έχθρούς 
μας, δτι ε’ίμεθα αποφασισμένοινά 
μή λιποψυχήσωμεν είς τον αγώνα 
μας δπως δέν λιποψυχήσαμε δταν 
καταλαμβάναμε το Βίτσι,τον Γραμ 
μο, τό Μπέλλες καί διώχναμε πέ
ραν τών συνόρων τάς ορδας^ τοΰ 
σλαυϊσμοΰ. Εις δέ τούς μεγάλους 
μας Συμμάχους, δτι ή οικονομική 
τους ένίσχυσις δέν πήγε, έπί μα- 
ταίφ, άλλ’ δτι είς τό πρόσωπον 
τοΰ ‘Έλληνος εργάτου εύρήκε τον 
άνθρωπον, ό όποιος όπως ξέρει να 
μάχεται καί νά νικά, έτσι ξέρει νά 
έονάζεται καί νά άποδίδη .

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΠΟΥΝΤΗΣ

Τφαϊμλτεμ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Η 'ΑΜΟΙΒΑΙΑ,,

•Οδός Πατησίων 7 
1ος Όροφος Τηλ. 51.004

(1923) μάς άναφέρει τή σχετική 
κρίσι τοΰ Κολυβά πού γράφει:

τηρτίσθη κατόπιν μελέτης καί τά ό
ποιον τιμά τούς έμπνευσθέντας αΰτό. 
Δέν μένει παρά νά εύχηθώμεν τήν τα 
χείαν καί πλήρη έφαρμογήν τοΰ προ
γράμματος τούτου.

ΧΡ. ΓΟΡΓΙΑΣ

σκευής ένδυμασιών έπί παραγγελία ύπό τους κάτωθι δ ρους: 
α) Ραπτικά ένδυμασίας είς όκτώ (8) 15θημέρους δόσεις, 
β) Ενδυμασίας μεθ’ υφάσματος είς δέκα (10) 15θημέρους δόσεις 
(Τοΰ 1)4 τής άξίας καταβαλλόμενου άμα τή παραγγελία).
Οί έπιθυμοΰντες έκ τών κ. κ. Συναδέλφων να τύχωσι τών ώς άνω ευκο

λιών δύνανται ν’ άπευθύνωνται άπ’ εύ θείας είς τον ώς άνω οίκον.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Πρός έξυπηρέτησιν τών υπαλλή
λων τής Εθνικής Τραπέζης πωλεΐ ά
παντα τά είδη της, ήτοι ΜΑΛΛΙΝΑ 
ΜΕΤΑΞΩΤΑ — ΚΑΣΜΗΡΙΑ — ΠΟ
ΠΛΙΝΕΣ — ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ, καί 
μέ πίστωσιν μέτιμάςΜ ΕΤ Ρ Ι- 
ΤΟ I Σ, είς Δέκα (10) 15θημέρους 
δόσεις άνευ ούδεμιάς ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ
ΛΗΣ καί ούδεμιάς έπιβαρύνσεως λό- 
ΥΦ τής χορηγούμενης ττιστοχτεως.



ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ

Η ΕΚΒΙΟΜΗΧΑΝΗΣΙΣ
Elvt σημαντικόν το πρόβλημα τής έκβιομηχανήσεως τής χώρας του ό

ποιον ή έκτέλεαις σνζητεϊται ΰπό τών άρμοδίων. ’Ορθότατα λοιπόν τονίζε
ται ΰπό τών δυναμένων νά γνωρίζουν τά πράγματα ότι ή πραγματοποίησις 
τού προγράμματος έκβιομηχανήσεως άποτελεΐ τήν πλέον Απαραίτητον προ- 
ϋπόθεσιν τής άνασυγκροτήσεως τής χώρας. 'Αλλά τό πρόγροιμμα έκβιομη- 
χανήσεως σννδέετται καί μέ Ετερον θέμα τό όποιον είνε δασικόν: μέ τήν Α
παραίτητον Ανάγκην παρατάσεως τής Αμερικανικής βοήθειας προς τήν 
"Ελλάδα καί μετά τό 1952. Διότι καί ή έν προκειμένη διατιπτουμένη γνώ
μη ότι αΐ ειδικοί σννθήκαι τής χώρας έπιβάλλονν διάφορον τοποθέτησιν 
τής βοήθειας καί όρθή καί λογική εΤνε. Καί δέν υπάρχει καμμία Αμφιβολία 
ίτι οι μεγάλοι φίλοι τής "Ελλάδος θά άντιληφθοΰν τήν Ιδιάζονσαν θέσιν 

τής χώρας μας.

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΙΣ
"Άλλωστε πρέπει νά τονισθή δτι ή 

παράτασις τής βοήθειας πρός τήν 
‘Ελλάδα, διά τήν οποίαν καί ό Ο.Ε. 
Ο.Σ. Ελαβε σαφή θέσιν, δέν άποτελεΐ 
πρόσθετον βοήθειαν. Καθ’ ήν στιγμήν 
αΐ αλλαι χώραι Απο τοΰ 1948 είχον έ- 
πιδοθή εις τό εργον τής Άνασνγκρο- 
τήσεως, ή ‘Ελλάς έμάχετο καί μάλι
στα μάχην σκληράν. Δέν ήδννήθη λοι 
πόν νά συμβαδίση μέ τάς αλλας χώ
ρας, δέν ήδννήθη νά παρακολουθήση 
τό εύρωπαΐκόν πρόγραμμα άνορθώσε- 
ως. "Επρεπε νά νικήση τον κοινόν 
εχθρόν. Καί μόνον αμα τον ένίκησεν,

Αυτό δς τό άναγνωρίσονν 
μας.

οί φίλοι

ΑΙ EPEVNAI ΤΗΣ "ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ,,

0 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΘΗΝΩΝ κ. I. ΚΑΝΕΛΑΟΠΟΥΛΟΙ
ΟΜΙΛΕΙ ΔΙΑ ΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ

Συνέντευξις μέ τήν ουνβργάτιδά μας Αίδα ΕΑ. ΚΔΤΣΟΥΛΗ
Τά θέματα τά άττασχολοΰντα | γην καί έξαγωγήν ειδών άπά τής 

τον έμπορικόν κόσμον μετά τήν λή [ μιας χώρας εις τήν άλλην. Τό μέ-
ψιν τών τελευταίων μέτρων (έλευ 
θερία εισαγωγών, άρσις έπιδοτήσε 
ως τών έλευθέρως είσαγομένων ει
δών, άναστολή πιστοδοτήσεως τοΰ 
έμπορίου καί τής βιομηχανίας κ. 
λ. π.) είναι πολλά. Αί γνώμαι έπί

τρον δέν θά είχε νόημα, έάν δέν έ- 
λαμβάνετο μέ τήν προοπτικήν δτι 
άντίστοιχοι εύκολίαι θά χορηγη
θούν καί έκ μέρους τών άλλων χω
ρών, εις τρόπον ώστε νά δύναται

κονομιας τοιαυτα;
Άπάντησις: Διά τήν διευκόλυν

σην τών εισαγωγών αί απόψεις εΐ- 
νε γνωσταί. "Όσον μικροτέρα ή 
κρατική παρέμβασις τόσον κ άλυτε 
ρα άποτελέσματα δυνάμεθα νά ε- 
χωμεν εις τάς είσαγωγάς. Ή συγ

ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ
Εΐνε ευχάριστος ή άνακοίνωσις τής 

Αρμόδιας υπηρεσίας τον ‘Υπουργείου 
Εφοδιασμού οτι ήρχισε σημειουμένη 
κάμψις εις τήν τιμήν τοΰ έλαίου. Ή 
δέ άπόφασις περί άποδεσμεύσεως τοΰ 
έλαιολάδου τής άρξαμένης έσοδείας 
ΰπογραφεΤσα μετά σύμφωνον γνώμην 
τής Αμερικανικής ’Αποστολής ΰπό 
τών "Υπουργών Έφοδιασμοΰ, ’Εθνικής 
Οικονομίας καί Γεωργίας δύναται νά

νά πραγμοποποιηθή είς μεγαλυτέ- ^ κέντρωσις δλων τών υπηρεσιών διά 
ραν έκτασιν ή τοποθέτησις καί τών ^ τον έλεγχον τών τιμολογίων, διά

συντελέση άποφασιστικώς εις τήν ά- 
άφοΰ προσέφερε τεράστιον Υπηρεσίαν νακοπην τής πρό τίνος παρατηρηθεί- 
είς τήν άνθρωπότητα, έπεδόθη είς σης άνατιμητικής τάσεως. Τό έλπίζο- 
τήν άνόρθωσιν καί τήν περισυλλογήν, μεν καί τό εΰχόμεθα.

Η ΕΞΩΤΙΚΗ ΗΠΕΙΡΟΣ
(Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος) 

Πολέμου δεκαετίαν ή Κίνα παρέμενε μία Α

σθενής δύναμις μή Εχουσα τήν Ικανότητα Εστω 

και τής παραμικρός έπιθετικότητος.

Ή τρίτη περιοχή ήτο ή ‘Ασιατική Ρωσσία, ' 

ή τεράστια αύτή Εκτασις ή άρχομένη άπό τά 

Ούράλια καί καταλήγουσα είς τό Βλαδιδσ- 

στόκ περιλαμδάνουσα τήν Βουχάραν καί τήν 

Σαρμακάνδην. ‘Η Ρωσσία ήτο δεδαίως μία 

Υποτακτική χώρα άλλά έκεΐνο που διηύθυνε τόν 

ρωσσικόν Επεκτατισμόν ήτο ό δισταγμός. Ή 

Ρωσσία έρριψοκινδύνευσε Ενα μόνον πόλεμον 

είς τήν ‘Ασίαν, τόν πόλεμον Εναντίον τής 'Ια

πωνίας. Ή Ρωσσία προέδσινε είς προσαρτή

σεις έκεΐ δπου ήτο Απολύτως δεδαίσ περί 

τής έπιτυχίας της.

Ή τέταρτη περιοχή ήτο ή Ιαπωνία — ή 

μόνη άσιατική χώρα ή όποια είχε κατορθώσει 

ν* άναπτυχθη μόνον μέ τάς Ιδίας της δυνά

μεις καί ν* άποκτήση μεγάλην στρατιωτικήν 

ίσχύν. Ή Ιαπωνία τό 1904 ένίκησε την Ρωσ- 

οίαν. Έκτοτε ή συμμετοχή της είς τήν Ισορ

ροπίαν των δυνάμεων ήτο νά έπαγρυπνή έπι 

τής Ρωσσίας και μόνον κατά τήν τελει/ταΐαν 

πρό του πολέμου δεκαετίαν κατέστη Επιθετική.

Έκ τού συστήματος έκείνου είχε προέλθει 

μία σχετική Ισορροπία δυνάμεων. ‘Η Νότιος 

'Ασία ύπό τόν Ελεγχον τών Δυτικών δυνάμεων 

ήτο συμπαγής και σταθερά. Ή Ρωσσία έξη- 

κολούθει πάντοτε νά είναι προσεκτική και 

διατακτική. Ή δύναμις τής Ιαπωνίας έστρέ- 

φετο Εναντίον τής Ρωσσίας και at δύο αύταί 

χώραι συνεκράτουν άλλήλας. Ή Κίνα δέν ή- 

πείλει οΰδένα και ό μόνος πραγματικός κίν

δυνος πού 61 έτρεχε ή ειρήνη ήτο ή Αδυνα

μία τής χώρας αύτής λόγψ τής προσπάθειας 

τών ξένων δυνάμεων νά δημιουργήσουν εις αυ

τήν ζώνας Επιρροής.

Ήδη δμως τό διεθνές έκεΐνο συγκρότημα με- 

τεδλήθη άρδην. *Άς ίδωμεν τί συνέδη είς κά

θε μίαν άπό τάς περιοχάς αύτάς.

Ή μεγάλη έπσνάστασις τήν όποιαν διέρχε

ται ή Κίνα άπό τάς άοχάς -ιού παρόντος 

σΐώνος ώδήγησε πρός νέας κατευθύνσεις. Με

ρικοί έκ τών παρατηρητών Εχουν τήν γνώμην 

δτι οΐ κομμουνισταί θά Επιτύχουν νά οργα

νώσουν τήν Κίναν και νά τήν καταστήσουν 

Ισχυρόν στρατίωτικώς και μέ σταθερόν κυ- 

δέρνησιν. Έάν τούτο έπιτευχθη πιθανόν ή Κί

να νά δράση παρά τό πλευράν τής Ρωσσίας. 

*Όσσν πληρεστέρα θά είναι ή Επιτυχία τών 

κομμουνιστών τόσον δαθυτέρα θά είναι ή με-*

τών άττοτελεσμάτων άτινα θά έπι- 
φέρουν τά ληψθέντα μέτρα διίσταν . ίδικών μας προϊόντων. Έάν έκ τής ! τάς κατανομάς κλπ. είς τό ύπουρ- 
ται. ‘Η «Τραπεζιτική» ήτις ήσχολή έφαρμογής τού μέτρου τής έλευθε- γεΤον Εθνικής Οικονομίας, δημι-

ταδολή τής παλαιός καταστάσεως είς τήν 

‘Ασίαν.

Ένώ ή Κίνα άνεστατώθη καθ' δν τρόπον εΐ- 

δομεν ή Νότιος 'Ασία κατέστη μία προβλημα

τική περιοχή δεδομένου δτι at Δντικαϊ αυτο

κρατορία! έξεκαθαρίσθησαν. Τά κυριώτερα διά

δοχα κράτη είναι at Ίνδίαι και τό Πακιστάν. 

Τό μέλλον των είναι πλήρες Ελπίδων. Πάντως 

ή Νότιος 'Ασία θά είναι πλέον ή περιοχή δ

που ύπάρχει δεδαιότης Εσωτερικής εΙρήνης καί 

δύναμις Ικανή νά άντιταχθη Εναντίον Ενός Επι

δρομέα) ς.

Ποός Βορράν ό ρόλος τής Ρωσσίας μετε- 

δλήθη όλίγον άλλά ή δύναμις και τό γόητρόν 

ηης ηύξήθησαν. Ή πολιτική της Εξακολουθεί 

νά εΐναι «δαθμιαίως Επιθετική». Ή ρωσσική 

έπέκτασις Εχει ώς σύνθημα τόν κομμουνισμόν. 

Πολλά άκόμη θύματα τής Ρωσσίας συμβιβά

ζονται πρός τήν Ιδεολογίαν αυτήν διά νά γί

νουν όπαδοί της και δχι ύπήκοοι τής Ρωσσίας.

Ή ‘Ιαπωνία ήττηθεΐσα κστέρρευσε τό 1945 

Ούτως άπεσύρθη έκ τού προσκηνίου ώς δρώσα 

δύναμις. Τό κατά πόσον θά διαρκέση ή άδυ- 

•ναμία αύτή τής 'Ιαπωνίας ούδεις δύναται νά 

γνωρίζη.

Ενώ αύταΐ αΐ μεταδολαΐ έπήλθον είς τάς 

δυνάμεις πού άλλοτε ήσαν αΐ δρώσαι είς τήν 

'Ασίαν Ενεφανίσθη είς τό άσιατικόν σύστημα 

μία νέα δύναμις, σΐ ‘Ηνωμένοι Πολιτεΐαι. Ή 

άλήθεια εΐναι δτι ή χώρα αυτή και πρό τοΰ 

1939 Εδείκνυε ένδιαφέρον διά τήν ‘Ασίαν. 'Αλ

λά τό θετικόν μέρος τό όποιον παίζει σήμε

ρον ύπερέδη κατά πολύ τό παρελθόν.

Και τώρα, ύπό τάς νέας συνθήκας, πώς εΐ

ναι δυνατόν νά προκύψη Ενα νέον σύστημα Α

σφαλείας διά την ’Ασίαν; ΑΙ Απαντήσεις είς 

τό Ερώτημα τούτο δέν εΐναι άκόμη Αρκετά 

διαυγείς. Γενικώς την άπάντησιν θά πρέππ νά 

τήν δώσουν οί ίδιοι οΐ άσιατικοι λαοί. Ήμεΐς 

είς τήν Δύσιν ένδιαφερόμεθα βαθύτατα διά τόν 

τρόπον μέ τόν όποιον θά Εξελιχθούν τά πράγ

ματα είς τήν 'Ασίαν. Έν τούτοις άσπαζόμε- 

θα τήν άρχήν δτι ή 'Ασία θά πρέπει νά κσ- 

θορίση μόνη τάς τύχας της.

Μερικοί νομίζουν δτι at πιθανότητες μιας 

εΙρήνης 6ά εΐναι λσμπραϊ έάν at Ίνδίαι καί 

τό Πακιστάν δυνηθοΰν ταχέως ν' Αναπτύξουν 

ίσχύν και γόητρον. Ή γεωγραφική των θέσις 

άποτελεΐ τκ κέντρον τής Νοτίου 'Ασίας. Ό 

τρόπος μέ τόν όποιον αΐ δύο αύταί Κτήσεις 

έπέζησαν τού κλονισμού τής άπσχωρήσεως 

δεικνύει δτι ή ζωή των Εχει δύναμιν.

«Τ ρσπεζιτική» 
θη σχετικώς έπί τών έν λόγψ θεμά 
των έζήτησεν τάς άπόψεις τού άν- 
τιπροέδρου τοΰ Εμπορικού Συλλο 
γου ’Αθηνών κ. Ίωάννου Κανελλο- 
πούλου ώς έκπροσώπου διαφόρων 
κλάδων τοΰ εισαγωγικού έμπορίου, 
όστις άπαντών εις τεθείσας έρωτή 
σεις διετύπωσεν τά ακόλουθα:

Έρώτησις: Πώς έμφανίζεται ή 
θέσις τοΰ εισαγωγικού έμπορίου 
μετά τά ληψθέντα τελευταίως μέ
τρα;

Άπάντησις: Τό εισαγωγικόν έμ 
πόριον εΐνε άλληλένδετον μέ τό έ- 
ξαγωγικόν καί ή κακοδαιμονία τοΰ 
ένός εΐνε άναποφεύκτως συνδεδεμέ 
νη μέ την κακοδαιμονίαν τού άλ
λου. Έψ* όσον λόγοι οικονομικοί 
άτεγκτοι καθιστούν τήν διεξαγω
γήν τοΰ έξαγωγικοΰ έμπορίου δυσ 
χερεστάτην καί περιορίζουν τον 
όγκον του κάτω τού όρίου δπερ θά 
μάς έπέτρεπε μίαν στοιχειώδη οι
κονομικήν ΰπόστασιν, αί δυσκολίαι 
εΐνε μοιραία! καί δέν πρόκειται νά 
άρθοΰν παρά μόνον τότε, όταν κα- 
τορθώσωμεν νά άρωμεν τούς λό
γους οΐτινες προκαλοΰν τήν σημε
ρινήν έπικίνδυνον κατάστασιν.

Έρώτησις: Ποιαν έπίδρασιν και 
εις ποιον ποσοστόν δύναται νά έχη 
ή άναστολή τής έπιδοτήσεως, τών 
έλευθέρως είσαγομένων ειδών, έπί 
τής κινήσεως τοΰ έμπορίου;

Άπάντησις: Ή έπιδότησις τών 
έλευθέρως είσαγομένων ειδών (έ- 
ξαιρέσει ίσως δύο ή τριών ειδών) 
όχι μόνον έπρεπε, κατά τήν γνώ
μην μου, ν’ άναστολή, άλλά πιθα
νώς δέν θά επρεπε καθόλου νά έχη 
έψαρμοσθή. Μόνον διά ψυχολογι
κούς λόγους καί ϊνα μη δημιουργη 
θή πανικός άνατιμητικός τό μέτρον 
Είχε τόν λόγον του. "Ηδη νομίζω 
δτι ή ληφθεϊσα άπόφασις τής δια
κοπής τής έπιδοτήσεως εΐνε όρθή 
καί δέν πρόκειται νά έχη δυσμενή 
έπίδρασιν έπί τής κινήσεως τοΰ έμ 
πορίου.

Έρώτησις: Ή δοθεΐσα έλευθε- 
ρίσ διά την εισαγωγήν ώρισμένων 
ειδών, νομίζετε ότι πρέπει νά έπε- 
κταθή καί έπί άλλων τοιούτων, δια 
τιθεμένου μέρους έκ τών διαθεσί
μων αποθεμάτων συναλλάγματος ; 
Τούτο δύναται νά έχη έπίδρασιν έ
πί τών τιμών δλων τών ειδών η άν 
τιθέτως θά έπιφέρη μείωσιν τής 
εισαγωγής τών βασικών ειδών καί 
συνεπώς σχετικήν σπάνιν αυτών;

Άπάντησις: Ή έλευθέρα εισα
γωγή ένός μέρους τών εΐσαγομέ- 
νων ειδών άποτελεΐ τήν άπαρχήν 
γενικωτέρων μέτρων προς ενοποιη 
αιν τής Ευρωπαϊκής οικονομίας και 
άρσιν τών έμποδίων άτινα παρεμ 

| βάλλονται σήμερον είς τήν εισάγω

ριας εισαγωγών 
πλώς εισαγωγήν

άναμένωμεν ά- j ουργεΐ άποπνικτικήν κατάστασιν, 
διαφόρων ειδών . άποκλείουσαν κάθε ουσιαστικόν έ-

έντός τών περιωρισμένων περιθωρί | λεγχον, ένψ ή αΰξησις τών δυσχε- 
ων τοΰ προγράμματος, τότε τό μέ ρειών καθιστά τήν διεξαγωγήν τοΰ 
τρον τής έλευθερίας θά ήτο άσκο- J έμπορίου άδύνατον. Βνε άτύχημα 
πον. Έξ άντιθέτου δέον ν’ άναμένω διά τήν χώραν μας δτι θύματα τής 
μεν αΰξησιν τοΰ ποσού τών εισα- δημιουργημένης αυτής καταστάσε- 
γομένων με παράλληλον αΰξησιν ως έπεσαν καί οί ’Αμερικανοί σύμ 
τοΰ ποσοΰ τών έξαγομένων λόγψ δούλοι καί δτι διά τοΰ τρόπου (χυ
τών εύκολιών άς θά παράσχουν διά τοΰ ή ευνοϊκή έπίδρασις τής βοη- 
τά προϊόντα μας καί αί λοιποί χώ θείας έπί τής άνασυγκροτήσεως 
ραι, ούτως ώστε νά μη μειωθούν j Τής χώρας μας, αν δέν έχη έντε-
τά σημερινά άποθέματα είς συνάλ 
λαγμα.

Έρώτησις: Διά τής έλευθέρας 
εισαγωγής τών ειδών έντός τών 
πλαισίων τοΰ ποσοΰ τοΰ συναλλάγ 
ματος τό όποιον έχει καθορισθή, 
νομίζετε δτι δύνανται νά εΐσαχθοΰν 
ίκαναί ποσότητες ειδών είς τρόπον 
ώστε είς περίπτωσιν καθ’ ήν παύ
ση ό έλεγχος έπί τών τιμών νά δυ 
νηθη νά ίσχύση ό νόμος τής προσ 
φοράς καί ζητήσεως;

Άπάντησις: Έφ’ όσον δυνάμε
θα ν’ άναμένωμεν αΰξησιν τοΰ πο
σοΰ τών είσαγομένων εΐνε προφα
νές δτι ή έπίδρασις έπί τών τιμών 
θά εΐνε ευεργετική. Ό έλεγχος τών 
τιμών δχι μόνον θά εΐνε περιττός, 
άλλά θά εΐνε καί έπιβλαβής, δπως 
άλλως τε εΐνε έπιβλαβής καί εις 
τάς περισσοτέρας τών περιπτώσε 
ων δπου έφαρμόζεται.

Έρώτησις: Ή άρσις τής έπιδο
τήσεως ώρισμένων έκ τών είσαγο
μένων έλευθέρως ειδών, ήτις προ- 
βλέπεται δτι θά ξεσηκωθή, θά έχη 
έπίδρασιν έπί τών τιμών τών ειδών 
τούτων ή αί τιμαί θά παραμείνουν 
σταθεροί λόγψ τής εισαγωγής έ- 
παρκών ποσοτήτων;

Άπάντησις: Έκ τής άρσεως 
τής έπιδοτήσεως δέον ν’ άναμένε- 
ται κάποια αΰξησις τών τιμών τών 
νε γνωσταί.Όσον μικροτέρα εΐνε ή 
αΰτη. Πάντως δεδομένου δτι εις 
άρκετά είδη αί τιμαί είς τάς πη- 
γάς ΰπέστησαν πτώσιν εΐνε προ
φανές δτι αί αυξήσεις τών τιμών 
δέν θά εΐνε γενικοί άλλά θά ση
μειωθούν κατά περίπτωσιν. Αναγ
καία πάντως νομίζω δτι εΐνε ή άρ 
σις τής διατιμήσεως ήτις έχει κα 
θορισθή είς τά έπίπεδα τών τιμών 
τοΰ χρονικοΰ διαστήματος 1—10 
Σεπτεμβρίου 1949, καθ’ όσον ή έμ 
μονή είς τούτην θά μοτταιώση πά- 
aocv εισαγωγήν καί θά έπιφέρη με 
γαλυτέραν ζημίαν λόγψ τής ση- 
μειωθησομένης έλλείψεως.

Έρώτησις: Ποια νομίζετε δτι θά 
πρέπει νά εΐνε ή διαδικασία διά 
τήν διευκόλυνσιν τών εισαγωγών 
τόσον διά τά έλευθέρως είσαγόμε- 
να είδη δσον καί διά τά κατόπιν ά
δειας τοΰ υπουργείου Εθνικής Οί-

λώς ματαιωθή, πάντως Εχει περιο 
ρισθή είς τό έλάχιστον. Μόνον άπό 
δοσις τής έλευθερίας είς τήν ιδιω
τικήν πρωτοβουλίαν καί άποκέντρω 
σις τών υπηρεσιών τών διαφόρων 
έλέγχων, δπου οΰτοι εΐνε αναπό
φευκτοι, δύναται νά θεραπεύση το 
σημερινόν άδιέξοδον.

Αύταί εΐνε αί άπόψεις τοΰ αντι
προέδρου τοΰ Εμπορικού Συλλό
γου Αθηνών κ. I. Κανελλοποϋλου 
δστις λόγψ τής ιδιότητάς του ώς 
έμπορου είσαγωγέως καί τής πεί
ρας αϋτοΰ δύναται νά δώση μίαν 
εικόνα τής σημερινής θέσεως τοΰ 
έμπορίου καί τών πολύπλοκων ζη
τημάτων άτινα λόγψ τών γενικών 
συνθηκών τό άπασχολοΰν.

ΕΛ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΕΙΔΩΝ 
ΒΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Είς τό κυκλοφορούν αΰριον 
Δελτίον τιμών λιανικής πωλή- 
σεως ειδών βιοτικής άνάγκης, 
τό όποιον θέλει ίσχύσει άπό 
τής 13—19ης τρέχοντος έ
πήλθον αί κάτωθι τροποποιή
σεις: Έμειώθησαν αΐ τιμαί 
τών άλεύρων είς μύλους τύπου 
70 % καί 78 % κατά 10 
δραχμας κατ’ όκάν.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ύπό τού Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου 
Πειραιώς άπεστάλη τηλεγράφημα δια
μαρτυρίας πρός τήν Κυδέρνησιν διά τήν 
αυθαίρετον Επιβολήν ύπό τών Οικονομι
κών Εφόρων είς βάρος τών Έπαγγελμα- 
τοδιοτεχνών πολλσπλασίως άνωτέρων τών 
προηγουμένων οικονομικών χρήσεων, πα
σών διά τού φόρου Επιτηδεύματος. Έξ 
άλλου είς τήν Νίκαιαν πλήν τής 24ώρου 
διαμαρτυρίας τών Έπαγγελματοδιοτε- 
χνών καί τού γενικού κλεισίματος τών 
καταστημάτων των, συνεκροτήθη καί συγ 
κέντρωσις είς τήν αίθουσαν τού κινημα
τογράφου «'Ορψεύς» καθ' ήν ένεκρί^ι φή 
φισμα δ·ςμαρτυρίσς πρός τήν Κυδέρνη-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΙΩΝ

Τό συμβούλιου έξωτερικοΰ 
έμπορίου ένέκρινε τήν εισαγω
γήν έκ τοΰ έξωτερικοΰ έρίων ά- 
κατεργάστων είς πεννιέ καί είς 
δεσμίδας, δέν έπέτρεψε δέ την 
εισαγωγήν έριονημάτων.



ΠΡΟΣ ΑΤΤΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΑΗΘΕίΑΣ

ΗΕΝΩΣίΣΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Β. ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΙΝ 

ΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ
Μία άπάντησις είς τά δημοσιεύματα τρθ”Αγγλου συνταγματάρχου κ. Γουντ άουζ

(Κρίνοντες δτι ή έξέτασις, παρακο- 
λούθησις καί άνάλυσις τών θεμά
των πού σχετίζοναι μέ τήν όλοκλή-

Θά έπρεπε πράγματι τούλάχι- j οποίαν άνεπτύχθη ό ελληνικός πό
σταν ό κ. Γουντχάουζ νά έγνώριζεν λιτισμός.
δτι οί Έλληνες εν τη έννοια της

τελούν εθνικόν καθήκον, δημοσιεύο- 
μεν το ακόλουθον και έξ αρμόδιας 
πηγής προερχόμενον άρθρον, δπερ 
δίδει μίαν άπάντησιν εις προσφά- 
τως ίδεύσας τό φως ανακριβείς α
πόψεις).
Τό όλιγώτερον ώς σόφισμα δυ- 

νάμεθα νά χαρακτηρίσωμεν τάς 
δημοσιευομένας απόψεις του Συν
ταγματάρχου Γ ουντχάουζ εις τήν 
αγγλικήν έπιθεώρησιν «θεεατής», 
έπί τών ελληνικών διεκδικήσεων έξ 
αφορμής τοΰ Κυπριακοί) ζητήμα
τος. (Βλέπε «Καθημερινή» 27-1- 
1950).

Ό Συνταγματάρχης Γουντχά- 
ουχ (Κρΐς) είναι γνωστός φιλέλ- 
λην και ηγείτο τής συμμαχικής 
στρατιωτικής αποστολής πλησίον 
τών Ελλήνων ανταρτών κατά τήν 
διάρκειαν τοΰ πολέμου. Ή παρα
μονή του εις Ελλάδα και ή δράσις 
του τώ εδωκαν ασφαλώς εξαιρετι
κός ευκαιρίας ϊνα άντιληψθή τήν 
ελληνικήν πραγματικότητα. Τά 
γραφόμενά του έν τούτοις δεν αν
τικατοπτρίζουν τήν πραγματικότη
τα ταύτην καί ή δλη σύνθεσίς των 
μαρτυρεί έκ μακρόθεν τήν πρόθε- 
σιν τής έξυπηρετήσεως πολιτικής 
σκοπιμότητας.

Ό κ. Γ ουντχάουζ έπεδίωξε νά 
έξεύρη έπιχειρήματα, μέ τόν σκο
πόν νά απόδειξη δεδικαιολογημέ- 
νην τήν έμμονήν τής 'Αγγλίας έπί 
τοΰ Κυπριακοΰ.

Κατ' άρχάς τοΰ έχρειάζετο μία 
εύρυτέρα βάσις εις τήν όποιαν θά 
έκινεΐτο μέ μεγαλυτέραν ευχέρειαν. 
Οΰτω έξέλεξε τήν «Μεγάλην ' I δέ- 
αν».

Παρουσιάζει δμως κατά τό δο- 
κοΰν εις αυτόν τήν έννοιαν τής 
«Μεγάλης ’Ιδέας», σημειώνων έπί 
λέξει: «...Οί Κύπριοι "Ελληνες έ- 
πιθυμοΰν τήν Ένωσιν λόγφ δυσα
ρέσκειας προς τό αποικιακόν κα
θεστώς, ένώ οί Έλληνες τής ήπει-

ρωσιν τών Ελληνικών πόθων άπο- «/ι/,εγάλης ’Ιδέας» περιελάμβανον
πόν δ,τι ήτο γνησίως ελληνικόν ού 
μόνον άπό τής ιστορικής του πλευ 
ράς αλλά καί άπό τής πλευράς 
τής διατηρήσεως τής έθνολογικής 
του συνθέσεως. Πολεμικά γεγονό
τα, ανήκουστοι διωγμοί υπό τά δμ 
ματα τών ισχυρών τής Γής συνετέ- 
λεσαν ώστε έδάφη γνησίως Ελλη
νικά νά άπολέσουν τήν ελληνικήν 
έθνολογικήν των σύνθεσιν.

Ή έπίσημος Ελλάς μέ βαθεΐαν 
οδύνην εΰρεθεϊσα προ τής σκλη
ρός ταύτης πραγ ματ ι κότητος ή- 
τις υπήρξε συνέπεια διεθνών έγκλη 
μάτων, ήναγκάσθη νά δεχθή τήν 
τραγικήν αύτήν πραγματικότητα 
καί νά περιορίση πλέον τάς διεκ
δικήσεις της εις έδάφη, τά όποια 
καί ίστορικώς υπήρξαν ελληνικά 
άλλά καί σήμερον διατηροΰν καί 
άκμαίαν μάλιστα τήν έλληνικήν έ
θνολογικήν των σύνθεσιν.

"Αν είς τό όραμα τής «Μεγάλης 
’Ιδέας» ύπήρξεν ή άνάκτησις τής 
’Ανατολικής Θράκης, τής Μικράς 
’Ασίας καί τής Ελληνικής Πρω- 
τευούσης τής Κ ωνσταντι νουπόλε- 
ως, τούτο συνέβαινε διότι εις τά 
έδάφη ταΰτα υπήρχε μέχρι τοΰ 
1922 ένας ακραιφνής καί γνήσιος 
Ελληνισμός.

Ή άνομος βία έδημιούργησεν 
αντίθετον πραγματικότητα.

Τήν πραγματικότητα ταύτην ή 
ναγκάσθη ν’ αναγνώριση ή Ελλάς 
χωρίς τούτο νά σημαίνη δτι ή ιστό 
ρία αυτή δύναται νά δημιουργήση 
κανόνα βιαίων έξανδραποδισμών, 
ίνα διά τοΰ τρόπου τούτου συντε- 
λήται ή έξάλειψις τών έθνικών ελ
ληνικών διεκδικήσεων. Τόν κοη/όνα 
τούτον τόν θεωρεί άπαράδεκτον ό 
Ελληνικός Λαός, ό όποιος μέ

τερον σύνθημα θά έκλέξουν οί κομ 
μουνισταί διά νά προπαρασκευά
σουν τόν επόμενον γΰρον. Ή μόνη 
Ττιθανή άπόιντησις είς τό έρώτημα 
καί τήν οποίαν θά ήδύνατο νά μαν- 
τεύση τις είναι ή λέξις «"Ενωσις».

Διεκδικοΰν τήν Βόρειον "Ηπει
ρον καί τήν Κύπρον, όπως διεξεδί- 
κησαν καί έπέτυχον τήν ένωσιν 
τών Ίονίων Νήσων, τής Κρήτης, 
τής Ηπείρου, τής Θεσσαλίας καί Καί «ένωσις» σημαίνει ένσωμάτω 
τών Δωδεκανήσων, άπό τάς οποί- σιν τής Κύπρου είς τήν Ελλάδα... 
ας δέν δύναται νά χωρισθή ή Κύ- ’Αλλά τό χειρότερον έξ δσων θά 
προς καί ή Βόρειος "Ηπειρος. : δύναντο νά συμβοΰν μέ τήν «Μεγά 

Αν είναι δυνατή ή σύλληψις τής λην ’Ιδέαν» είναι δτι οί ’Έλληνες 
έννοιας τοΰ διαχωρισμού τής Σκω- κομμουνισταί άπέβησαν οί ζώηρό- 
τίας άπό ότής λοιπής Βρεταννίας, ’ τεροι θιασώται τοΰ ύπερεθνικιστι- 
άλλο τόσον είναι δυνατός ό διαχω- κοΰ «πιστεύω», τό όποιον διά τούς 
ρισμός τής Κύπρου άπό τής λοι- πλείστους τών 'Ελλήνων είναι ζή- 
πής Ελλάδος. Είναι τά έδάφη ταΰ τη μα παρελθόντος...» 
τα ΕΛΛΑΣ. } ’Αλλά καί έδώ ύπήρξεν ατυχής.

Η Ελληνική «Μεγάλη ’Ιδέα» Είναι βεβαίως γνωστή ή κομμού 
δέν ύπήρξεν έννοια μέ άφηρημένον νιστική τακτική. Πρός έπιδίωξιν 
περιεχόμενον. Ύπήρξεν έννοια ά- τοΰ άντικειμενικοΰ των σκοπού, οί 
πολύτως συγκεκριμένη μέ περιεχό- κομμουνισταί δέν διστάζουν νά έ
μεναν άπελευθερώσεως ύποδούλων ναγκαλισθοΰν καί τρόπον τινά νά 
#Ελλήνων καί ούχί κατακτήσεως οίκειοποιήσουν συνθήματα άκρως 
άλλοεθνών. αντίθετα τής κομμουνιστικής θεω-

Ύπήρξε τό έθνικόν πιστεύω τών ρίας.
’Ελλήνων,τό όποιον δμως οί έχθροί Πρόσφατον παράδειγμα είναι r 
τής Ελλάδος, οί διεκδικοΰντες τήν θέσις τήν οποίαν έλαβον οί κομμο- 
έπί τής άνατολικής Μεσογείου κυ- νισταΐ τής Κύπρου, οίτινες χρησι- 
ριαρχίαν, έφρόντισαν νά παρουσιά- μοποιοΰντες «τήν λέξιν «ένωσις» 
σουν διαστρεβλωμένον καί συγκε- ώς ένα νέον σύνθημα διά τήν διαί- 
κριμένως ώς μίαν ψυχοπάθειαν τοΰ ρεσιν τής έλληνικής πολιτικής ζω- 
Έλληνικοΰ λαού όραματιζομένου, ής», νομίζουν (ώς έπί λέξει γρά- 
δήθεν, τό κλέος τών ’Αθηνών τού ψει ό κ. Γουντχάουζ):
Περί κλέους καί τοΰ Βυζαντίου ή- «...Πρώτον, δτι «ποζάρουν» έκ 
τοι τήν έφ’ ολοκλήρου τής Μέσο- νέου ώς πατριώται, διότι τίποτε 
γείου κυριαρχίαν του. δέν θά ήτο πατριωτικώτερον άπό

Η πρόσφατος δμως ιστορία ά- τήν ύποστήριξιν τής Μεγάλης Ί- 
πέδειξεν είς τί άπεσκόπει ή ύπό δέας...
τών έχθρών διαστρέβλωσις τοΰ έ- . «...Δεύτερον,δτι εξερεθίζουν τούς 
θνικοΰ έλληνικοΰ πιστεύω καί ή Βρεταννούς έπιτιθέμενοι έναντίον 
δυσφήμησις τής Ελλάδος. Ή Ίτα- τής άποικιακής πολιτικής, έπί τήε 
λική εισβολή καί ή σλαυοκομμουνι οποίας ιδιαιτέρως ή ’Αμερική καί 
στική έπιβουλή άπεκάλυψαν τόν άν πολλά άλλα μέλη τοΰ Ο.Η.Ε. δια- 
τικειμενικόν σκοπόν τών έχθρών φωνοΰν μέ τήν Βρεταννικήν Κυβέρ- 
καί επομένως περιττεύει πάσα έπ’ νησιν...
αυτού συζήτησις. | «...Τρίτον έ’χοντες μεγάλης πνο

Ο κ. Γ ουντχάουζ θά έπρεπε νά ής σχέδια οί Έλληνες κομμούνι 
πραγματικήν νοσταλγίαν θά στρέ- γνωρίζη δτι ή άγνή έννοια τής Με- σταΐ ύποθέτουν δτι ένδεχομένως θά 
φη πάντοτε τήν μνήμην του είς τά γάλης ’Ιδέας έσφυρηλάτησε τήν άνέλθουν είς τήν έξουσίαν έν Έλ- 
έδάφη δπου ήκμασαν καί έγαλού- άντοχήν άντιστάσεως τοΰ έλληνι- λάδι, οπότε θά ήτο λίαν εύχάρι- 
χησαν τόν Ελληνικόν πολιτισμόν κοΰ λαοΰ έναντίον τής έχθρικής συ- ' στον δι’ αυτούς νά περιλάβουν τήν 

ρωτικής Ελλάδος θέλουν τό ίδιον ! οί Έλληνες καί θά άγωνίζεται διά στηματικής πιέσεως καί δτι χάρις Κύπρον είς τό σύστημά των, ώς ά- 
άπό απλήν φιλοδοξίαν, ϊνα εύρύ- τήν άνάκτησιν καί ένωσιν τών έδα- είς αύτήν ή ’Ελλάς νικηφόρως άν- ποτελούσαν άναπόσπαστον τμήμα 
νουν τά δρια τής Ελλάδος, είς τρό φών έκείνων, τά όποια καί ίστορι- τέστη κατά τών Δυνάμεων τοΰ σκό τής Ελλάδος, αντί νά προσπαθή-

κώς ύπήρζαν ελληνικά καί σήμε- τους καί τής βίας. [ σουν νά έπιτύχουν τούτο διά κεχω-
ρον ή συντριπτική των έλληνική Είναι άδικον λοιπόν νά καταφέ- ρισμένου έγχειρήματος...» 
πλειοψηφία ζητεί τήν τοΰ δικαίου ρεται ένας "Αγγλος κατά τοΰ έθνι- J Οΰτω πώς έκτειθέμενα άπό τόν 
άποκοπάστασιν. Καί τοιαΰτα έδά- κοΰ ελληνικού πιστεύω, επειδή συμ ' κ. Γ ουντχάουζ τά πράγματα πά
ψη εΐναι ή Κύπρος καί ή Βόρειος πίπτει νά θίγεται έλαφρώς έξ αΰ- j ρουσιάζουν μίαν άληθοφάνειαν. Έν 
"Ηπειρος διά τήν άναγνώρισιν τής τοΰ τό γόητρον τής ’Αλβιόνος, τό τούτοις πολύ διαφορετική είναι ή 
σημερινής έλληνικότητος τών οποί- όποιον έφρόντισαν νά θίξουν πατα- 

κής Ελλάδος ένδιαφέρεται δι’ αΰ- ων δέν χρειάζεται μεγάλη προσπά γωδέστερον προηγουμένως οί λαοί 
τήν καί ουτοι είναι κυρίως οί έπί-! θεία έκ μέρους τών μορφωμένων τήςΑύτοκρατορίας της,οί όποιοι,οΰ 
ζήσαντες άκόμη είς τήν λατρείαν, "Αγγλων, δπως ισχυρίζεται ό "Αγ- τε τήν έλληνικήν παράδοσιν ειχον, 
τοΰ ιδανικού έκείνου τό όποιον εΐ- γλος Συνταγματάρχης κ. Γουντ- οΰτε τάς ύπηρεσίας τάς όποιας προ 
ναι γνωστόν ώς «Μεγάλη ’Ιδέα»... ί χάουζ, προσπαθών νά έμφανίση σέψερεν ή Ελλάς είς τόν Δυτικόν 

Κατά τόν κ. Γ ουντχάουζ λοιπόν ^ τάς έπ’ αυτών έλληνικάς διεκδική- Πολιτισμόν, προσέφεραν.
«Μεγάλη ’Ιδέα» σημαίνει ή διεύ- σεις ώς κάποιο ύπόλειμμα μιάς ά- Ή προβολή δμως τής έννοιας 
ρυνσις τών ορίων τής Ελλάδος, φηρημένης έννοιας τής «Μέγάλης τής Μεγάλης ’Ιδέας, κάθ’ δν τρό- 
«...είς τρόπον ώστε νά περιληφθοΰν ’Iδέας». πον έπιχειρεϊται άπό τόν κ. Γουντ

πον ώστε νά περιληφθοΰν έντός 
αυτών δλα τά έδάφη τά θεωρούμε
να ίστορικώς ώς ελληνικά. Άλλ’ 
ένώ ή πλειοψηφία τών Κυπρίων 
Ελλήνων πιθανώτατα έπιθυμεΐ τήν 
Ενωσιν, σχετικώς μόνον μικρά άνα- 
λογία τών Ελλήνων τής ήπειρωτι-

έντός δλα τά έδάφη τά θεωρούμε
να ίστορικώς ώς Ελληνικά».

Διότι οί "Ελληνες δέν διεκδικοΰν χάουζ έπιτρέπει είς αυτόν νά προ- 
σήμερον οΰτε τάς έλληνικάς άποι- βλέψη ένα κίνδυνον.

πραγματικοτης.
Έξετάζοντες ένα πρός ένα τούς 

τρεις σκοπούς τών κομμουνιστών 
ώς τούς έμφανίζει ό συγγραφεύς, 
έχομεν νά παρατηρήσωμεν:

α) Οτι οί κομμουνισταί ύπερ- 
αμυνόμενοι τής ένώσεως τής Κύ
πρου δέν είναι είς θέσιν νά παρα
πλανήσουν τόν Ελληνικόν λαόν καί 
νά «ποζάρουν» ώς πατριώται, διό
τι χρησιμοποιούν ένα άλλο έλληνι 
κόν τμήμα, τήν Βόρειον "Ηπειρον,

Ή βάσις δμως αυτή είναι σαθρά r κίας τής Κάτω ’Ιταλίας, ούτε τήν ’Ιδού πώς Εκφράζεται έν προκει ώς όρμητήριον τών κατά τής Ελλά
καί δέν άνταποκρίνεται πρός τήν , ’Αλεξάνδρειαν, ή όποια ύπήρξεν μένψ: δος Επιδρομών των. Ή άντίθεσις
πραγματικότητα. Ελληνικόν δημιούργημα καί είς τήν «...Τό ζήτημα είναι ποιον ίδια!- αυτή τών πράξεων των είναι τόσον

φανερά ώστε ύποπίπτει άκόπως 
είς τήν άντίληψιν οίουδήποτε.

β) "Οτιέάν Επιτυγχάνουν νά Ε
ξερεθίζουν τούς Βρεταννούς Επιτι
θέμενοι έναντίον τής άποικιακής 
πολιτικής των, τούτο εΐναι φανερόν 
δτι οφείλεται όχι είς τήν ικανότη
τά των άλλά είς τήν άκολουθουμέ- 
νην ύπό τών Βρεταννών τακτικήν.

γ) "Οτι ό άντισυμμοριακός ά
γων τής Ελλάδος άπέδειξεν δτι οί 
κομμουνισταί δέν πρόκειται νά «ά
νέλθουν είς τήν έξουσίαν» είρηνι- 
κώς. Έάν δμως δυνηθοΰν, πράγμα 
Εντελώς άπίθοωον, νά Επικρατή
σουν διά τών δπλων, τότε οί "Αγ 
γλοι πρέπει νά εΐναι βέβαιοι δτι C 
άγων θά συνεχισθή έπί τών νήσων, 
ώς τούτο συνέβη μέ τήν Κρήτην τό 
Τ94Τ. "Οθεν ή πραγματικοτης ά- 
ποδεικνύει δτι τά «μεγάλης πνοής» 
σχέδια τών κομμουνιστών εΐναι χι
μαιρικά.

Τούτων δοθέντων τοποθετοΰμεν 
τό Κυπριακόν είς τήν ορθήν του 6ά 
σιν καί αυτό χάριν τοΰ φιλέλληνας 
συγγραψέως.

Οί κομμουνισταί Επιδιώκουν νά 
έκμεταλλευθοΰν τό σύνθημα τής έ
νώσεως. Τοΰτο είναι απολύτως α
ληθές.

Ή Κύπρος είναι έλληνική. Τού
το εΐναι απολύτως άναμφισβήτη- 
τον.

"Οθεν ή
1) Πρέπει νά παραιτηθή ή Ελ

λάς τής έπί τής Κύπρου διεκδική- 
σεως, ή

2) Νά παραχωρήση ή Αγγλία 
τήν Κύπρον είς τήν Ελλάδα.

Έάν ύποθέσωμεν δτι ή Ελλάς 
παραιτηθή τής έπί τής Κύπρου ά- 
ξιώσεως τί θά συμβή;

Απλούστατα θά πραγματοποιη 
θοΰν δσα φοβείται ά κ. Γ ουντχά
ουζ: Οί κομμουνισταί καρποφόρως 
θά εκμεταλλευθοΰν τό σύνθημα τής 
ένώσεως, όδηγοΰντες είς μίαν διαί- 
ρεσιν τής έλληνικής πολιτικής ζω-
ής·;

Έάν τώρα ύποθέσωμεν δτι ή 
’Αγγλία παραχωρήση τήν Κύπρον 
είς τήν Ελλάδα τί θά συμβή;

"Οτι άκριβώς Επιθυμεί ό κ.Γουντ 
χάουζ; Οί κομμουνισταί θά άφοπλι 
σθοΰν Ενός άκόμη δπλου, ένώ ταυ- 
τοχρόνως θά ισχυροποιηθούν έτι 
περισσότερον καί ή ψυχική άντοχή 
τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ καί οί έλληνο- 
βρεταννικοί δεσμοί.

Εσφαλμένη λοιπόν άποδεικνύε- 
ται ή βάσις, έπί τής όποιας έκινή- 
θη ό φίλέλλην συνταγματάρχης, 
καί έσψοΛμένα βεβαίως εΐναι τά 
συμπεράσματα είς τά όποια κατέ
ληξε. "Οσον άφορά τάς λεπτομέ
ρειας διά τών όποιων διανθίζει τό 
άρθρον του, θεωροΰμεν περιττόν νά 
άσχοληθώμεν διότι οϋδέν δύνανται 
νά προσθέσουν.

Πάντως έκφράζομεν είλικρινώς 
τήν λύπην μας διότι ήλθομεν είς 
όιντιδικίαν μέ έναν Εκλεκτόν Βρε- 
ταννόν στρατιώτην καί γνωστόν



«ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ»

ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΤΥΧΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΜΑΣ

1ΚΑΙΈΧΟΜΕΝ ΔΕΚΑ ΕΞ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ
ΥΠΕΡΩΚΕΑΝΙΑ ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟΣ 170.000 ΤΟΝ.

ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ κ. Π TZOYNAKQY

Ό μεταπολεμικός ελληνικός ε
φοπλισμός κατέχει σήμερον υπό 
τήν ιδιοκτησίαν του 16 έπιβατηγα 
υπερωκεάνια συνολικής χωρητικό
τητας 179.128 τόννων γκρός. Ό- 
λίγιστοι "Ελληνες τό γνωρίζουν τό 
γεγονός αυτό, έίαιρέσει φυσικώς 
τής ναυτεργατικής οικογένειας.Έκ 
των 16 αύτών επιβατηγών υπερω
κεανίων, μόνον τά δύο είναι ελλη
νικά, τό «Νέα ’Ελλάς» 16.690 τ. 
γκρός, άνήκον εις τήν «Γενικήν Α- 
τμοπλοΐαν τής Ελλάδος» καί τό 
«Κυρήνεια» 7580 τ. γκρός^ τής’Α 
κτοπλοΐας τής Ελλάδος», ι ά 14 
άλλα 144.858 τόννων γκρός τελούν 
υπό ξένας σημαίας καί αρκετά έξ 
αυτών έχουν έπανδρωθή μέ ελληνι
κά πληρώματα. Έκ τών 14 αυτών 
υπερωκεανίων, τά τρία, συνολικής 
χωρητικότητας 19.898 τόν. γκρός 
φέρουν τήν αγγλικήν σημαίαν καί 
τά υπόλοιπα ένδεκα, συνολικής χω 
οητικότητος 124.960 τόν. γκρός 
φέρουν τήν σημαίαν τής μικρός δη
μοκρατίας τού Παναμά.

λεν πρόκειται νά στχοληθώμεν 
εις τάς παρούσας γραμμάς μας μέ 
-τά αίτια πού αναγκάζουν τούς 
"ττλοιοκτήτας να διατηρούν εις τά 
ανωτέρω ύπερωκεάνια τάς ξένας 
σημαίας καί ίδίφ τήν παναμαϊκήν. 
Τά αίτια αυτά ανάγονται εις τόν 
εΰρύτερον κύκλον τής φυγής άπό 
τήν Κυανόλευκου καί είναι κατά 
τό πλεϊστον γνωστά, άπό δσα άρ
θρα έχουν κατά καιρούς δημοσίευ
σή εις τόν ήμερήσιον Τύπον. Εις 
τάς γραμμάς τού παρόντος ρεπορ
τάζ μας θά περιορισθώμεν νά δώ
σω μεν εις τό εΰρύτερον ελληνικόν 
κοινόν μίαν συνοπτικήν εικόνα τής 
έφοπλιστικής μας δραστηριότητος

-φιλέλληνα.
Ε’ίμεθα όμως υποχρεωμένοι νά 

πό πράξωμεν διότι δι’ αυτόν μεν αί 
αντιλήψεις περί «Μεγάλης Ιδέας» 
ΐΐναι φιλολογία, διά τούς αλυτρώ
τους όμως καί διά τόν ελληνισμόν 
■ολόκληρον αποτελούν τό ψυχικόν 
-βάθρον επί. τού όποιου έθεμελιώθη 
ή ϋπαρξις καί ή διατήρησις καί τό 
μεγαλούργημα τής φυλής. Εϊμεθα 
ακόμη υποχρεωμένοι νά τό πράξω
μεν διότι ή ένωσις τόσον τής Κύ- 
-ττρου, όσον καί τής Βορείου Ηπεί- 
-οσυ μετά τής Μητρός ' Ελλάδος α
ποτελούν ψυχικήν ανάγκην τού ελ
ληνικού λαού προς συνέχισιν τού 
άντικομμουνιστικού αγώνος, αλλα 
καί άναμψισβήτητον παράγοντα 

■διά τήν δημιουργίαν μ ιός συμπα
γούς καί ασφαλούς Ελλάδος δυνα 
μένης νά φέρη εις αίσιον πέρας 
τήν αποστολήν, τήν οποίαν τής ε- 
νεπιστεύθη έπί αιώνας ό Πολιτι
σμός.

01 φίλοι, όταν όμιλοΰν περί Με- 
-γάλης Ιδέας, οφείλουν νά εννοή
σουν ότι τό σύνθημα αύτό είναι δι
καίωμα τής ελληνικής έθνότητος, ή 
οποία αγωνίζεται διά τήν συσπεί- 
•ρωσιν τών τέκνων της, δικαίωμα τό 
όποιον κατά κόρον διεκήρυσσεν ό 
ραδιοσταθμός B.B.C. τού Λονδί
νου κατά τήν περίοδον τού πολέ
μου, όνομάζων αύτό «δόγμα τής 
αύτοδιαθέσεως τών λαών».

Όθεν οι Έλληνες ζητούν σήμε
ρον πραγματοποίησιν τών έξαγγελ 
θέντων, ειλικρινή κστανόησιν τών 
φίλων καί εφόδια διά τήν συνέχισιν 
τού άγώνος των.

εις τό πλαίσιον τών διεθνών μετα
φορών επιβατών.

"Οσον άφορφ τά δύο ύπό έλλη- 
νικήν σημαίαν ύπερωκεάνια, τό 
μεν «Νέα Ελλάς» απασχολείται 
εις τήν γραμμήν Πειραιώς —Νέας 
Ύόρκης καί συνδέει τήν γενέτει
ραν μέ τόν απόδημον ελληνισμόν 
τής ’Αμερικανικής Συμπολιτείας, 
τό δέ «Κυρήνεια» έγκαινίασε τήν 
ελληνικήν γραμμήν Πειραιώς—Γέ- 
νοδας—Αυστραλίας, μέ διαμέσους 
προσεγγίσεις εις τό Πόρτ Σάίδ, 
τήν Μασσάουαν, τό Άδεν καί 
τό Κολόμπο, όπόθεν κατευθύ- 
νέτο πρός Φρήμαντς καί Μπρισ- 
μπαίην τής Αυστραλίας. Καί εις 
μέν τόν Βόρειον ’Ατλαντικόν η ελ
ληνική σημαία εμφανίζεται έπί ύ- 
περωκεανίων επιβατηγών πλοίων 
άπό σαράντα ολοκλήρων ετών, ενώ 
εις τήν Έρυθράν Θάλασσαν καί 
τόν Ινδικόν ωκεανόν πρώτην ήδη 
φοράν κάμνει τήν έμφάνισίν της ή 
Κυανόλευκος έπί έπιβατηγών ύπε- 
ρωκεανίων.

"Αν όμως είναι τόσον πτωχή ή 
ύπερωκεάνιος επιβατηγός·' ναυτι
λία μας διά τήν ελληνικήν σημαί
αν, άντιθέτως τόσον πολύπλευρος 
καί πλούσια είναι διά τόν ελληνι
κόν εφοπλισμόν τόν στεγάζοντα τά 
ιδιόκτητα έπιβατηγά του ύπερωκε
άνια ύπό τήν σημαίαν τού Παναμά 
καί ύπό τήν αγγλικήν σημαίαν.

Ή «Χόμ Λάίν» είναι μία πανα
μαϊκή εταιρία ύπό τήν όποιαν κα
λύπτονται ελληνικά ναυτιλιακά 
συμφέροντα. Ή εταιρία αυτή έχει 
ύπό τήν ιδιοκτησίαν της τέσσαρο 
ύπερωκεάνια ύπό τήν σημαίαν τού 
Παναμά. Είναι ταύτα τό «Άτλάν- 
τικ» 15.602 τ. γκρός, τό «’Αργεν
τινή» 11.075 τ. γκρός, τό «Βραζι
λία» 11.055 τ. γκρός καί τό «’Ιτα
λία» 21.554 τ. γκρός. Τό «Άτλαν 
τικ» καί τό «’Ιταλία» έκτελούν τήν 
τακτικήν γραμμήν Νεαπόλεως -Β. 
’Αφρικής—Ισπανίας —Νέας Ύ
όρκης, ένφ τά δύο άλλα έκτελούν 
τήν μεταναστευτικήν γραμμήν^ Νε
απόλεως, Μαδέρας, Ρίου’Ιανείρου, 
Μπουένος "Αύρες. Είναι άξιον να 
σημειωθή, ότι ή «Χόμ Λάίν» έίετέ- 
λεσε προ διμήνου με τό « Ιταλία» 
ένα περιηγητικόν ταξίδιον άπό τήν 
Νέαν Ύόρκην πρός τήν Καραϊβι- 
κήν Θάλασσαν, τήν Περουβίαν καί 
τήν Κολομβίαν καί πρό 15θημέρου 
μέ τό «Άτλάντικ» ένα περιηγητι
κόν ταξίδιον τού κύκλου τής Μεσο
γείου, μέ προσέγγισιν καί εις Πει
ραιά τήν 31 ην π. μηνός I ανουα- 
ρίου.

’Εν τφ μεταξύ ή «Χόμ Λάίν» ά- 
πεφάσισε νά μεταφέρη μετά δίμη- 
νον καί τά δύο άλλα τής Νοτίου 
’Αμερικής ύπερωκεάνιά της εις τήν 
γραμμήν τού Βορείου Ατλαντικού. 
Τό «άγιον Καθολικόν έτος» συγ
κεντρώνει καραβάνια ολόκληρα προ 
σκυνητών άπό τόν Νέον Κόσμον 
πρός τήν ’ I ταλίαν καί όλαι αί θέ
σεις μιάς δωδεκάδας ύπερωκεανίων 
τής έν λόγω γραμμής έχουν ήδη 
κλεισθή διά τά μέχρι τού προσε
χούς φθινοπώρου ταξίδιά των ...

Έτέρα ελληνικών συμφερόντων 
παναμαϊκή εταιρία είναι ή_ «Ντέλ 
Έστε», ή οποία διαθέτει τρία υπε
ρωκεάνια: Τό «Νεπτουνια» 10.474 
τ. γκρός, τό «Κολουμπια» (πρώην 
«Κατοΰμπα»). 9424 τ. γκρός καί 
τό «Καμπέρρα» 7710 τόν^ γκρός. 
Τό «Νεπτούνια» έξυπηρετεΐ εν συ- 
νεργασίρ καί εναλλάξ μέ τό^ «Νέα 
Ελλάς» τήν τακτικήν γραμμήν Χά- 
ϊφας — Πειραιώς — Νεαπόλεως

— Λισαβώνος — Νέας Ύόρκης 
καί τάνάπαλιν. Είς τήν γραμμήν 
τό «Νεπτούνια» θά έκτελέση κατά 
τό τρέχον έτος οκτώ κυκλικά δρο
μολόγια καί τό «Νέα Ελλάς» ε
πτά τοιαύτα.

Αΐ δύο αυται ναυτικαί έταιρίαι 
ή «Χόμ Λάίν» δηλαδή καί ή 
«Ντέλ "Εστε», κατέχουν έπτά άπό 
τά ένδεκα ύπό παναμαϊκήν σημαί
αν, έλληνικής όμως πλοιοκτησίας 
έπιβατηγά ύπερωκεάνια. Τρία άλ
λα ύπερωκεάνια άνήκουν είς έτέ- 
ρας τρεις μεμονωμένος έταιρίας. 
Πρόκειται περί τών πλοίων «Φιλίπ 
πα» 10.375 τ. γκρός, «Πλοίαρχος 
Μάρκος» 7475 τ. γκρός, καί «Τζέν- 
νυ» 7914 τ. γκρός. Τά τρία αυτά 
ύπερωκεάνια άπασχολοΰνται είς 
μεταφοράς προσφύγων καί είναι 
ναυλωμένα άπό τήν διεθνή όργά- 
νωσιν Άποκαταστάσεως προσφύ
γων (τού Ο.Η.Ε.) τήν έδρεύουσαν 
είς τήν Γενεύην.

Πρόκειται νά μεταφερθούν έφέ- 
τος άπό τήν Ευρώπην πρός τήν 
Βόρ. καί Νότ. ’Αμερικήν, τήν Αυ
στραλίαν καί τήν Άνατολ. καί Νό
τιον Αφρικήν 300.000 προσφύ
γων. Διά τήν μεταφοράν των έχουν 
ένοικιασθή 36 ύπερωκεάνια διαφό
ρων σημαιών, έκ τών οποίων τά ο
κτώ είναι έλληνικής πλοιοκτησίας. 
Ούτω, τό ύπερωκεάνιον «Πλοίαρ
χος Μάρκος» έκτελεΐ τακτικήν γραμ 
μήν μεταφοράς μεταναστών άπό 
τήν Γένοβαν πρός τήν Κολομβίαν 
καί τήν Χιλήν. Τό «Τζέννυ» απα
σχολείται είς ίδιας μεταφοράς άπό 
τήν Γένοβαν πρός τήν Βραζιλίαν 
καί τήν ’Αργεντινήν. Τό «Φιλίππα» 
ταξιδεύει έκ Γένοβας καί Μασσα
λίας πρός τήν Νότιον ’Αμερικήν. 
Τό «Κολούμπια» έκτεΛεί μεταφο
ράς προσφύγών άπό τήν Νεάπολιν 
πρός τήν Αυστραλίαν καί τό «Κα
μπέρρα» κατευθύνεται άπό τήν 
Γένοβαν πότε πρός τήν Νότ. ’Αμε
ρικήν καί πότε πρός τήν ’Αφρικήν 
καί τήν Μαδαγασκάρην.

Τό ενδέκατον ύπό παναμαϊκήν 
σημαίαν ύπερωκεάνιον δέν ήρχισεν 
άκόμη τά ταξίδιά του. Ήγοράσθη 
μόλις πρό μιάς έβδομάδας εις τό 
Λονδΐνον άπό "Ελληνα έφοπλιστήν. 
Πωλητής ήτο τό Αγγλικόν Δημό
σιον. Πρόκειται περί τού μεγάλου 
άγγλικοΰ έπιβατηγού πλοίου « Ε- 
πάϊρ Μποΰρε» 8302 τόννων γκρός 
δπερ είχε κατά τόν πόλεμον δια- 
σκευασθή είς μεταγωγικόν καί ήδη 
εύρίσκεται παρωπλισμένον είς τόν 
όρμον Χόλυ Λόχ έν’Αγγλία.Τό σκά 
φος αύτό παραλαμβάνεται έντός 
τού μηνός καί θά τεθή υπό τήν πα
ναμαϊκήν σημαίαν,πριν ή άρχίση ό
μως τά ταξίδιά του θά ύποστή ώ- 
ρισμένας ριζικάς έπισκευάς καί δι
αρρυθμίσεις εύρείας κλίμακας.Προ 
ορίζεται καί τό ύπερωκεάνιον αύτό 
διά τήν μεταφοράν προσφύγων ά
πό τήν Εύρώπην πόρς τάς άλλας 
Ηπείρους.

Έχομεν άκόμη καί τρία ύπερω
κεάνια ύπό τήν άγγλικήν σημαίαν. 
Είναι ταύτα τά άδελφά πλοία 
«Κάρλτον Μόναρτς» καί «Κάρλτον 
Σοβερέϊν» 6688 τ. γκρός έκαστον. 
Τά σκάφη αύτά ήσαν πρώην κανα
δικά, ναυπηγήσεως 1930 καί τα
χύτητας 20 μιλλίων. Τήν άγοραν 
των πρό μιάς διετίας διεξεδίκησε 
μετά πείσματος ή Τουρκική κυβερ- 
νησις, τελικώς όμως έπέτυχε να τα 
άγοράση είς "Ελλην _ έφοπλ.στης, 
ύπό τόν ρητόν όμως όρον ή νά τα 
κράτηση ύπό τήν καναδικήν σημαι 
αν ή—είς περίπτωσιν άλλαγης

νά τά μεταφέρη ύπό τήν άγγλικήν 
σημαίαν. 5Ησαν πολύτιμα σκάφη 
καί ή Βρεταννική Κοινοπολιτεία 
τά έχρειάζετο έν περιπτώσει νέου 
τίνος πολέμου.

Τό τρίτον ύπό άγγλικήν σημαί
αν ύπερωκεάνιον, είναι τό «"Ελλην 
Πρίγκιψ» («Έλλένικ Πρϊνς» 6522 
τ. γκρός καί ταχύτητας 18 μιλλί- 
ων. Τό σκάφος αύτό ήτο βοηθητι
κόν άεροπλανοφόρον τού αυστρα
λιανού στόλου κατά τήν διάρκειαν 
τού τελευταίου πολέμου, ακολού
θως δέ άγγλική πλωτή σχολή δο
κίμων καί έν συνεχείς* πλωτόν ξε- 
νοδοχεΐον άξιωματικών. "Οταν ήγο 
ράσθη παρ’ Ελλήνων ύπέστη ρι
ζικός μετατροπάς είς τό Κάρδιφ 
καί άπό άρκετών ήδη μηνών απα
σχολείται είς τήν γραμμήν Νεα
πόλεως—Αυστραλίας διά τήν με- 
φοράν μεταναστών καί προσφύ-

Τό μεγαλύτερον μέρος τής πα
ραγωγής τροφίμων, καί γεωργι
κών πρώτων ύλών είς τόν κόσμον 
καλλιεργείται είς γαίας αί οποίαι 
καταλαμβάνουν μόνον τά 7,5 % πε 
ρίπου τής συνολικής έδαφικής έκ- 
τάσεως τής γής (πλήν τού Άνταρ- 
κτικοΰ). Περισσότερα δέ άπό τά 
τρία τέταρτα τών καλλιεργουμέ- 
νων γαιών τού κόσμου ευρίσκονται 
μόνον είς 15 χώρας καί περιοχάς 
πού έχουν τά 62 % τού όλου πλη
θυσμού τής γής.

‘Η άνεμος αύτή κατανομή τής 
καλλιεργησίμου έκτάσεως, τόσον 
άπό άπόψεως γεωγραφικής όσον 
καί άπό άπόψεως αναλογίας με 
τόν πληθυσμόν, άναφέρεται είς ένα 
βιβλίον πού έξέδωσε τελευταίως 
τό Ύπουργεϊον Γεωργίας τών Η
νωμένων Πολιτειών. Τό βιβλίον αυ
τό πού φέρει τόν τίτλον: «Μία Πα 
ραστατική Άνασκόπησις τής Κα- 
ταστάσεως τής Γεωργίας έν τφ 
Κόσμω», άποτελεΐται έκ 51 σελί
δων καί έγράφη άπό τόν Ρέτζι- 
ναλντ Γ κ. Χαίηνσγουορθ, τού Γρα
φείου Εξωτερικών Αγροτικών Σχέ
σεων τού Υπουργείου. Περιέχει 
σειράν χαρτών καί διαγραμμάτων 
πού δεικνύουν τήν γεωγραφικήν κα 
τανομήν τής γεωργικής παραγω
γής καί τού έμπορίου. Περιγράφει 
έπίσης τήν διάπλασιν τού έδάφους, 
τήν βλάστησιν, τό χώμα καί τήν έ- 
τησίαν βροχόπτωσιν είς όλον τόν 
κόσμον.

Η ΒΕΛΤΙΩΣ I Σ
ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Είς τήν εισαγωγήν τού βιβλίου, 
ό κ. Χαίηνσγουορθ άναφέρει τούς 
παράγοντας έκτος άπό τήν κατα
νομήν τών καλλιεργησίμων έκτασε- 
ων, πού έπιδροΰν έπί τής παγκο
σμίου γεωργίας καί τής δυνατότη
τάς της νά παράγη πρός κάλυψιν 
τών αναγκών τού συνεχώς αυξανό
μενου πληθυσμού. Μεταξύ τών πα
ραγόντων αύτών συγκαταλέγονται 
καί αί μέθοδοι καλλιέργειας, επε
ξεργασίας, συντηρήσεως καί μετά 
φοράς γεωργικών προϊόντων. Εις 
τάς 'Ηνωμένας Πολιτείας ό πληθυ
σμός ηύξήθη σχεδόν κατά 100 % 
έντός τών τελευταίων 50 έτων, ενφ

γων. Και τό πλοίον τούτο έπρό- 
κειτο να ύψώση τήν παναμαϊκήν 
σημαίαν, άλλ’ ή άγγλική κυβέρνη- 
σις δέν παρέσχε μέχρι τουδε τήν 
άδειαν της.

Αύτή έν άμυδρφ: σκιαγραφία εί
ναι ή έλληνική ναυτιλιακή δραστη- 
ριότης είς τά διεθνές πλαίσιον, ά- 
ναφορικώς μέ τήν επιβατηγόν ύπε
ρωκεάνιον ναυτιλίαν. Καί αξίζει νά 
σημειωθή ιδιαιτέρως,ότι ποτέ κατά 
τό παρελθόν τόν έλλην. ναυτιλιακόν 
δαιμόνιον δέν είχε δυνηθή νά παρα- 
τάξη 16 έν όλφ έπιβατηγά ύπερω
κεάνια ταξιδεύοντα πρός όλας τάς 
Ηπείρους. Τό έν προκειμένη) δυ
στύχημα είναι, ότι κατά τό μεγα
λύτερον ποσοστόν της ή δραστη- 
ριότης αϋτη δέν στεγάζεται ύπό 
τήν έθνικήν σημαίαν.

Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

αί καλλιεργούμενα» γαΐαι ηύξήθη- 
σαν κατά 10 % περίπου. Παρ’ ό
λον τούτο, τονίζει, «ή πίεσις τού 
αύξηθέντος πληθυσμού έπί τής έ- 
ξευρέσεως τροφίμων όχι μόνον άν- 
τεσταθμίσθη άλλά καί ύπεχώρησε 
χάρις είς τάς βελτιωθείσας μεθό
δους παραγωγής».

«Διά νά αύξηθή ή παγκόσμιος 
παραγωγή τροφίμων, συνεχίζει ό 
κ. Χαίηνσγουορθ, «χρεκίζονται 
περισσότερα ι εύφοροι εκτάσεις καί 
μεγαλυτέρα άπόδοσις τών καλλι- 
εργουμένων σήμερον γαιών. Τά κα 
τακλυσμένα άπό ΰδατα εδάφη πρέ
πει να άποστραγγισθούν, τά έδά- 
ψη τών άνύδρων περιοχών πρέπει 
νά άρδευθοΰν καί νά γίνουν εύφορα 
διά τής αύξήσεως τών θρεπτικών 
ουσιών πού περιέχουν. Πρέπει έπί
σης νά έφαρμοσθούν μέθοδοι διαφυ 
λάξεως τού έδάφους είς τάς όρει- 
νάς περιοχάς ή τάς άποτόμους κλι 
τΰς, όπου ή διάβρωσις τού έδάφους 
άποτελεΐ τόν κύριον δυσμενή πα
ράγοντα».

Ό κ. Χαίηνσγουορθ τονίζει πε
ραιτέρω ότι ή άπόδοσις νέων περι
οχών είς τήν καλλιέργειαν παρου
σιάζει πολλά θεμελιώδη προβλήμα
τα, ώς είναι ή κατάστασις τού έ
δάφους, τού κλίματος καί τών με
ταφορών μέχρι τής πνευματικής ά- 
ναπτύξεως τού λαού πού κατοικεί 
είς τήν περιοχήν αυτήν. Ό ίδιος 
λέγει ότι τούτο ίσως νά άπαιτή τήν 
έκτέλεσιν «δαπανηρών τεχνικών 
έργων».

Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ό κ. Χαίηνσγουορθ πιστεύει ότι 
σημαντική βελτίωσις τής γεωργι
κής παραγωγής δύναται νά γίνη 
είς τάς καθυστερημένος περιοχάς 
διά τής άνταλλαγής τεχνικών γνώ
σεων μεταξύ τών χωρών. Η ανταλ
λαγή αΰτη δύναται νά έπιτευχθη 
διά τής συνάψεως συμφωνιών μετά 
πεπειραμένων τεχνικών. Χάρις είς 
τήν έν λόγω τεχνικήν συνεργασίαν 
είναι δυνατόν νά έπεκταθουν αί 
καλλιεργήσιμοι έκτάσεις καί νά αυ 
ξηθή ή άπόδοσις τής γεωργίας καί 
τής κτηνοτροφίας, μέ άποτέλεσμσ

Ενδιαφέροντα θέματα

Ή γεωργική παραγωγή
Καί αΐ νέαι μέθοδοι καλλιέργειας
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΗ ΙΑ

Μία των κυριωτέρων 
τής χώρας, κατά τό 1950 θα είναι ή 
άπόκτησις καί ή άποταμίευσις δσον 
τό δννατόν περισσοτέρων ΔολΧαρίων. 
ΑΙ Εμπορικοί Έταιρεΐαι που θα συν
δράμουν τήν Κυβέρνησιν εις την προσ
παθεί άν της αυτήν, θέλουν τύχη ευμε
νούς μεταχειρίσεως.

Ή γνωστοτάτη Εταιρεία κατασκευ 
ής παιγνιδίων Λάινς Μπρόδερς έ- 
πράγματοποίησε ένα σοβαρόν βήμα

καθαρόν κέρδος τής έπιχει ρήσεως, τό 
| υπόλοιπον είσεπράχθη άπό τό Δημό- 

έπιδιώξεων σιον ώς φορολογία.
—■ Βρεταννικαί στατιστικαί άνα- 

ψέρουν ότι ή παγκόσμιος παραγωγή 
φυσικού έλαστικού άνήλθε κατά τό 
1949 εις 1,460,000 τόννους, ή δέ κα 
τανάλωσις εις 1,420.000 τόννους. Ή 
παγκόσμιος παραγωγή συνθετικού Ε
λαστικού άνήλθε εις 440.000 τόννους, 
έκ των οποίων οΐ 395.000 τόννοι πα- 
ρήχθησαν έν ‘Ηνωμ. Πολιτείαις ’Αμε
ρικής, οΐ δέ υπόλοιποι κυρίως έν ΚαII ^ΛΑ ξ pv IVIIVl 1|VV ' —"II | Γ 111 —    » ·

πρός τήν κατεόθυνσιν αυτήν, πραγμα- ! ναδψ. Ή 'Αμερική κατηνάλωσε κατά 
Τοποιήσασα κέρδη 470.000 Άγγλι- τό διαρρεύσαν έτος 412.000 τόννους 
κών Λιρών έκ πωλήσεων παιγνιδίων . συνθετικού έλαστικού. 
εις ’Αμερικήν. ’Εκ τού ποσού τούτου j Οΐ κυριώτεροι άγορασταί έλαστι- 
μόνον 145,000 λίραι παρέμειναν ώς κοΰ είναι αΐ "Ηνωμέναι Πολιτεΐαι τής 
eiiiiHiui)UiuiiuituuuHiiuiiiiiiiuiiiiuiiHuiiiuiiiimHiii»iiiimiiuiiiiiiiiiiiiiHiBiiitiiiHiHiiiiii!fliiniuiHiiim«iiiuiiiiiimmiuimHiniumniiuiii!iiiiiiuiuiiiiiiii 
τήν αΰξησιν τής παγκοσμίου πα- εργησίμου έδάφους. Είς μερικάς 
ραγωγής τροφίμων. χώρας, όπως είς τον Καναδάν καί

Ό κ. Χαίηνσγουορθ λέγει έπί- , Αύστραλίαν, ή αναλογία είναι
στις, δτι έπί τοΰ παρόντος εις κα- , , - χ_._— - -------------- μεγαλύτερα ενφ εις αλλας, όπωςθε ενα άπό τά 2.264.000.000 πε
ρίπου άτομα πού κατοικούν είς τήν 
γην αναλογεί 1,1 στρέμμα καλλι-

εΐς τήν Κίναν καί τήν 1 Ιταλίαν, αυ
τή είναι μικροτέρα.

Ο ΠΙΝΑΞ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΓΑΙΩΝ
Ό κατωτέρω πίναξ δεικνύει τήν κατανομήν τού καλλιεργησίμου έδά

φους μεταξύ τών 15 χωρών καί περιοχών που διαθέτουν δλαι μαζί καλλι
εργήσιμον έδαφος ίπτερβαΐνον τά 75 τοΐς Εκατόν τοΰ είς ολον τον κόσμον 

ίλτάρχοντος τσιούτου έδάφους:

’Αμερικής, ή Ρωσσία καί ό Καναδάς.
— Έν σχέσει μέ τήν ύπό τής Ούγ- 

γρικής Κυβερνήσεως έθνικοποίησιν 
τών πάσης φύσεως έπιχειρήσεων, άγ- 
γέλλεται έξ έπισήμου πηγής ότι ή’Αγ
γλική Κυβέρνησις ούδεμίαν άντίρρη- 
σιν δύναται νά έχη διά τό μέτρον τοΰ 
το, έν τούτοι ς όμως είναι πρόθυμος 
νά υποστήριξή τά συμφέροντα καί πά 
σαν αϊτησιν άποζημιώσεως κάθε ’Αγ
γλικής έπιχειρήσεως ήτις ήθελεν ζη- 
τήση τούτο.

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Ή Πορτογαλική Κυβέρνησις έψή- 
φισε τόν Προϋπολογισμόν τοΰ 1950 
όστις παρουσιάζει πλεόνασμα 3 έκα- 
τομμυρίων έσκοΰδος.

Ούδεμία αϋξησις φορολογίας ή ει
σαγωγικών δασμών θά γίνη, άντιθέ- 
τως δέ θέλει έφαρμοσθή σοβαρά μεί- 
ωσις τών μέχρι σήμερον υπαρχόντων 
έξαγωγικών δασμών.

ΣΟΥΗΔΙΑ

Υπάρχουν πληροφορίαι είς τους 
Εμπορικούς κύκλους τής Στοκχόλμης 
κατά τάς οποίας ή Σουηδική Κυβέρ- 
νησις μελετά καί έλπίζει νά κ αταργή 
ση άπό τής 1ης ’Ιουλίου 1950, πάν- 
τας τούς εισαγωγικούς περιορισμούς 
έπί έμπορευμάτων είσαγομένων είς 
Σουηδίαν έκ χωρών τής Δυτικής Ευ
ρώπης.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Ή "Ολλανδική Κυβέρνησις έδημοσί 
ευσε καί δεύτερον κατάλογον προϊόν
των, τών όποιων ή εισαγωγή άφίετσι 
έλευθέρα άπό τής 2ας Ίανουαρίου 
1950. ‘Ο κατάλογος άφορςί τήν εισα
γωγήν προ'όντων έξ ’Αγγλίας, Ίρλαν 
δίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Δανίας, 
Αυστρίας, Τουρκίας, "Ελλάδος, Ίσλαν 
δίας καί Πορτογαλίας.

Ό πρώτος κατάλογος είχε δημοσι

ευθή τήν 7ην ’Οκτωβρίου 1949. Έλπί 
ζεται ότι τήν Ιην ’Απριλίου 1950 θά 
άφεθή έλευθέρα ή εισαγωγή έκ Βελγί
ου, Γαλλίας καί ’Ιταλίας ύφαντουργι- 
κών τινων προ'όντων, όπότε τά 55ο)ο 
τών εισαγωγών τής χώοας τούτης δέν 
θά ϋπόκεινται είς εισαγωγικούς περί 
ορισμούς.

— Έπιβεβαιοΰται ότι ή Τράπεζα 
τής "Ολλανδίας, τή αιτήσει τής Τρα- 
πέζης τής ’Αγγλίας, έκόιλεσε τάς Ολ 
λανδικάς Εμπορικός Τραπέζας νά Ε 
χουν τού λοιπού έκαστη έξ αυτών άνά 
Ενα μόνον μεταβιβάσιμον λογαρια
σμόν είς έκάστην Βρεταννικήν Τρόπτε- 
ζαν. Αί ‘Ολλανδικοί Τρόπτεζαι ΰπο- 
χρεοΰνται όπως προ τής 1ης ’Ιανουά
ριου 1950 υποδείξουν τό όνομα τής 
Αγγλικής Τραπέζης είς τήν οποίαν 
θά ΰπάρχη ό μεταβιβάσιμος λογαρια
σμός των.

Αϊ "Ολλανδικοί τράπεζαι έτοιμά- 
ζουν ομαδικήν διαμαρτυρίαν κατά του 
μέτρου τούτου.

Καλλιεργού- Ποσοστάν
Καλλιερ- μενον έδαφος Καλλιερ- έπί τού είς
γούμενα έπί τοΐς έκα- γούμενον όλον τόν

στρέμματα τόν τοΟάλι- έδαφος κόσμον καλ-
κοΰ έδάφους κατά κε- λιεργούμε-
τής χώρας φαλήν νον έδαφος

"Ηνωμ. Πολιτεΐαι ___  435.000 22,8 3,13 17,6
Ρωσσία .......... ..........414.000 7,9 2,43 16,8
Ίνδίαι ............ .......... 382.610 37,9 0,98 15,5
Κίνα (22 έπαρχίαι). . 177.718 13,8 0,29 7,2
’Αργεντινή 64.395 9,3 4,56 2,6
Καναδάς . . . . ......... 63.385 2,9 5,29 2,5
Γερμανία .. .. ......... 49.918 42,8 0,72 2,0
Γ αλλία ............ .......... 49.338 36,3 1,22 2,0
Πολωνία . . . . .......... 47.219 49,2 1,47 1,9
"Ισπανία . . . . ......... 44.556 35,6 1,65 1,8
’Ιράν .............. .......... 40.795 10,2 2,47 ι A
Μαντζουρία και Τζεχόλ 38.386 11,9 0,89 1,5
’Ιταλία .......... ......... 35.610 49,9 0,77 1,4
Αύστραλία ......... 34.865 1,7 4,71 ι A

Σύνολον ___  1.877.795 — — 75,8

ΟhiΟ<ΟW< ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ρον κατά 7 % χαμηλότεροι τών πρό

Συνέπειαι της παραγωγικής εξβΑίξβως της εποχής μος

Όραγδαΐοςρυβμόςτης διαμορφώσεως 
μιάς ενιαίας παγκοσμίου οικονομίας

Τοϋ Αρ Τζέφ Όκόνορ τού ΟίκονομολογικοϋΊνοτιτούτου Σικάγου

ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ 1950 

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, Φεβρουάριος. —Βά
σει τών στατιστικών δεδομένων τών 
δημοσιευθέντων ύπό τοΰ ’Ινστιτούτου 
Ερευνών τών "Ηνωμένων Πολιτειών ο! 
Αμερικανοί οικονομολόγοι προβαί
νουν ήδη είς προβλέψεις όσον άφορσ

έτους. Τούτο σημαίνει ότι ό όγκος 
τών άγορών τού άρξομένόυ Ετους δέν 
είνε μεγαλύτερος τού προ έτους.

Τό ’Ινστιτούτον Ερευνών τών Η
νωμένων Πολιτειών ΰπέβαλεν Ερώτημα 
τολόγισν είς τάς 30.000 "Εταιρίας— 
μέλη του, βάσει δέ τών ληψβεισών ά· 
παντήσεων άνεκοίνωσεν: «Τό 1950 θσ

τήν οικονομικήν κατάστασιν τής χώ είναι άκριβώς όμοιον μέ τό 1949, μέ 
ρας κατά τό πρώτον έξάμηνον τοΰ τάσιν οικονομικής χαλαρώσεως, ήτις 
] 950. όμως θά περιορισθή είς τό έλάχι

Εκείνο πού είς γενικός γραμμάς στον», 
χαρακτηρίζει τάς προβλέψεις τών Ά- j "Ομοίως, Ερευνα διεξαχθεϊσα μετα- 
μερικανών οίκονοίμολόγων είνε ένο ^ ξ(, τ£ν 950 άντιπροσώπων τής Έτη- 
πνεύμα αισιοδοξίας. Τό πνεύμα τού- σίας Συνόδου τοΰ ’Οργανισμού Τρα 
το Ερχεται είς άντίβεσιν μέ έκείνο τά ττεζών άπεκάλυψεν ότι τά 67 % τών 
όποιον έκυριάρχει είς τάς προβλέψεις ^ντι1Γρθσώπων άναμένουν «άναζωογό- 
διά τό 1949. Αι προ έτους άπαισιό- . νησιν τής έπζχειρηματικής δραστηρι- 
δοξοι άπόψεις τών οικονομολόγων, ί- ίτητος κατά τό 1950» καί ότι οΐ πε- 
δικαιολαγοΰντο, έν τινι μέτρω, άπό

Ή πράγματι έκπληκτικώς τεράσ
τια αϋξησις τών μέσων παραγωγής 
καθώς καί τών μέσων μεταφοράς καί 
επικοινωνίας κατά τό πρώτον ήμισυ 
τοΰ 20οΰ αίώνος συνετέλεσε ώστε νά 
παρουσιασθή ένα πρωτοφανές είς έκ- 
τασιν καί βάθος φαινόμενοίν. Καί αύ- 
τό είναι ή άλληλεξάρτησις τών έπί 
μέρους έθνικών οικονομιών κατά ένα 
τρόπον έλαττούντα σχεδόν είς τό έλά- 
χιστον τήν άνεξαρτησίαν των.

"Η άλληλεξάρτησις αϋτη τών έθνι
κών οικονομιών τών διαφόρων χωρών 
υπήρξε ό βασικός συντελεστής τού νά 
δημιουργήται μέ γοργόν ρυθμόν καί 
μέ τάς άναλόγους συνέπειας μία πε
ρίπου παγκόσμιος Ενιαία οικονομία.

Τήν πορείαν αυτήν πρός μίαν παγ
κόσμιον οικονομίαν δέν κατέστη δυνα
τόν νά πάρεμποδίση ή είς πολλας χώ
ρας έφαρμοσθεϊσα πολιτική τής οικο
νομικής αΰταρκείας καί τής παραμο
νής έξω τών διακυμάνσεων τής οικονο
μικής δραστηριότητος τού υπολοί
που κόσμου.

‘Η χαλύβδινη άκαμψία τών νόμων 
τών διεπόντων τήν οικονομικήν ζωήν 
τών λαών τών πολιτισμένων χωρών 
δέν έπέτρεψε τήν πραγ ματοπο ίησιν

κών πλουτοπαραγωγ ι κών πηγών τοΰ 
κόσμου, έκ τών όποιων άνεφοδιάζονται 
αϊ βιομηχανίαι αΐ κατασκευάζουσαι 
τά σημερινά πολυσύνθετα είδη είναι 
τοιαύτη ώστε νά καθιστά άδΰνατον

σύνολον — είς ένα πολύπλοκοι μηχα
νισμόν μέ άναριθμήτους τροχούς. "Η 
βλάβη Ενός έκ τών τροχών αΰτών. Ε
στω καί τού πλέον έλαχίστου, προκα- 
λεΐ τήν κακήν λειτουργίαν τοΰ συνό-

τήν ΰπαρξιν μιάς χώρας μή έχούσης λου τοΰ μηχανισμού. Αυτή ή κακή λει- 
τήν άνάγκην μιάς άλλης. τουργία έκδηλοϋται μέ τάς κρίσεις αί

Αυτή ή γεωγραφική κατανομή τών ,όποΐαι Επηρεάζουν τάς έθνικάς οίκο- 
ψυσικών πηγών άνεψοδιασμοΰ διά λό- ' νομίας όλων τών χωρών τοΰ κόσμου.

γους άποφυγής δαπανών ώδήγησεν είς 
τήν ϊδρυσιν βιομηχανιών έπί τόπου εί
τε πρός κατεργασίαν τών πρώτων υλών 
είτε διά τήν παροτγωγήν τελείων προϊ
όντων. Τό γεγονός τούτο είς ό,τι τοό- 
λάχιστον αφορά προ'όντα τρόπον τινά 
προνομιούχα λόγψ τού άδυνάτου τής 
παραγωγής των είς άλλας χώρας, συ- 
νέδεσεν έτι περισσότερον οίκονομικώς 
τμήματα τοΰ κόσμου άπέχοντα άλλή- 
λων χιλιάδας μιλλίων.

Έκτος τής γεωγραφικής κατανομής 
τών πηγών πρώτων υλών ώς άναφέρο- 
μεν άνωτέρω. Ετερος παράγων, έξ ίσου

ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΕΙΣ ΗΝ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 
Ή άπό τοΰ πρώτου παγκοσμίου πο

λέμου σημειωβεϊσα τεροκττία οικονομι
κή άνόπτυξις τών "Ην. Πολιτειών έφε
ρε σήμερον τήν χώραν αύτήν έπί κε
φαλής τής παγκοσμίου οικονομίας. 
Κατά συνέπειαν πάν ό,τι συμβαίνει 
είς τήν Βορειοαμερικανικήν Συμπολι
τείαν είναι Επόμενον νά έπηρεάζη καί 
τά υπόλοιπα τμήματα τής παγκο
σμίου οικονομίας. Ώς έκ τούτου διά 
τήν πληρεστέραν κατοηύησιν τής οίκο 
νομικής κατακτήσεως τής έν λόγψ χώ-

των σκοπών, είς τούς όποιους άπέλ 
βλεπεν ή Εφαρμογή τής πολιτικής τής ποτέλεσμα τήν άθρόαν κατά μάζας

σημαντικός, υπήρξε καί Εξακολουθεί1 ρας παραβέτομεν κατωτέρω τά Επίπο
νό είναι ή άγορά καταναλώσεως. "Ο δον τιμών της κατά τό 1949. 
παράγων οΰτος υπήρξε μέ τήν σειράν! Παρ· 6λον 'άΎι ή τελευταίως σημει- 
του βασικός συντελεστής είς όσον τό | ^εισα είς 'Ην. Πολιτείας αϋξησις είς 
δυνατόν μεγαλντέραν τελειοποίησιν τάς τιμάς το6 χάλυβος, τών άνταλλα- 
τών μηχανικών μέσων παραγωγής. |κτ1κών αυτοκινήτων, Τοΰ καφέ, τοΰ έ- 

"Ο συντελεστής οιΰτος εΐχεν ώς ά- ! ρίου, Τής ξυλείας καί ώρισμένων άλ-

αύταρκείας. ’Ακόμη καί είς τάς χώρας παραγωγήν έμπορευμάτων άρίστης ποι 
όπου ΐσχυσαν ή καί ισχύουν άκόμη αΰ- ότητος καί μέ κατά πολύ ήλαττωμένα 

ταρχικά καθεστώτα ό θεσμός τής οι
κονομικής ανεξαρτησίας άπό τά αλλα 
τμήματα τής υδρογείου υπήρξε ή εί
ναι σκιώδης. Εις τινας μάλιστα χώ
ρας άπέβη Επιβλαβέστατος καί μέ ό- 
δυνηράς οικονομικός συνέπειας διά

- - - ρισσότεροι έκ τούτων πιστεύουν δτι ή τούς λαούς των. ‘Η πολ,τική τής οί- . , g{jov ^ τ6 φαινάμενον αύτό
τας άνησυχιας αι οποιαι προηρχοντο . Τ0ΐαύτη £ξέλιξις θά πραγματάποιηθη κονομικής άνεξαρτησιας θεωρείται ση- - τεοαστ!ας άναπτύξεως τής τεχνι
έκ τού φόβου επεκτασεως τής τότε ση κ<χτ^ ΤΟΰς πρώτους έξ μήνας. Τά 91 % * - κ----- 1---------------- --
με,ωθείσης οικονομικής χαλαρότητος. | πιστεύονν gTl „ί τι-

Είνε γεγονός αναμφ,σβητητον οτ, ά είς τό χρηματι.
κατα το 1949 έσημειωθησαν ωρισμε- ! μ , ,,, α - a, \ , ' ,. στηριον Αξιων θα αυξηθούν η τουλα-
ναι αναπροσαρμογαι με αποτέλεσμα; ., , ....γ υυ ι r χιστον θα διατηρηθούν εις τσ σημερι
νά πρόκυψη σχετική οικονομική χαλα Α, , , r . ... 10Cnκ τι 1 , , νά Επίπεδα και κατα το 1950.
ρωσις. Τούτο άλλωοπε άνεμενετο. Δέ
ον όμως νά σημειωθή ότι κατά τό ί
διον έτος έσημειώθη έντονος δραστηρι 
άτης είς μερικούς κλάδους τής άμε-

νά Επίπεδα καί κατά τό
Τό Ενθαρρυντικόν σημεΐσν έπί τής

είνε ή προοπτική, οτι το ατομικόν ει- 
ρικανικής Εθνικής οικονομίας. Έπΐ- j σόδημα μετά τήν άφαίρεσιν τών ^ φό- 
σης πιστεύεται ότι ή τελική συγκέν-' Ρ«ν θά ψβάση ή καί πιθανόν θα υπέρ 
τρωσ,ς τών δεδομένων θά φέρη τό ^ 6ή τά Επίπεδα τοΰ 1949. Υπολογίζε

ι 949 ώς τό δεύτερον μετά τό 1948 ται ότι τά 2.800 Εκατομμύρια δολλά- 
καλύτερον έτος. ρια τά όποια ή ’Αμερικανική Κυβέρνη

Σχετικώς μέ τό 1950 — τούλάχι- ; σις θά Επιστρέψη είς τούς παλαιούς 
στον διά τό πρώτον του έξάμηνον —' πολεμιστάς λόγψ γενομένων υπερβολι 
σί προβλέψεις στηρίζονται κυρίως είς κών κρατήσεων δΓ άσφάλιστρα ζωής, 
τό γευονός ότι αί τιμαί είναι σημε- θά καταβληθούν συντόμως.

άίκονομ.κής έξελίξεως κατά τό 1950 κατεσπαρμένων είς διαφόρους ^ χώρας
καί ηπείρους. Η ανοπττνξις του ποίλι-

μερον ώς ένας άναχρο-νισμός μέ όλέ παραγωγής δέν έχει γενικόν
θρια άποτελέσματα, με χωρίς κανένα: χ<χρ·βκτήρβ δημ,ουργείτα, μία κατά- 
νόημα καί περιεχόμενον. Η τε ειοποι _οπτοΕΟΊ-ς βιομηχανικής άνισότητος άπσ- 
ησις είς τούς τρόπους παΡαΥωΥ,1ζ i είναι φυσικόν, είς εύ-
καί Επεξεργασία τών βιομηχανικών και κλίμακα, πρός όφελος τών βιο-
χεωργικών προϊόντων πασης φυσεως 
άπαιτεΐ ένα πλήθος πρώτων υλών έγ-

τισμοΰ καί κυρίως τού ύλικού πολιτι
σμού τής άνθρωπότητος, έγέννησε ενα 
πλήθος όναγκών τάς οποίας είναι άδύ 
νατον νά ίκανοποιήση ή Εθνική οικο
νομία καί τών πλουσιωτέοων άκόμη 
χωρών τεύ κόσμου.

Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ

λων οικοδομικών ύλικών έπανέφερε κα 
πως τόν φόβον τοΰ πληθωρισμού, έν 
τούτοι ς όμως ό τιμάριθμος χονδρικής 
πωλήσεως ήτο κατά τι μεγαλύτερος 
τού Ελάχιστου κατά τό διαρρεύσαν Ε
τος σημειωβέντος Επιπέδου. Τούτα ση
μαίνει ότι αί τιμαί κατά τό 1949 έ- 
μειώθησαν γενικώς κατά 7,5 % καί 
κατά 10,5 % έν συγκρίσει μέ τό ση- 
μειωθέν κατά τόν Αύγουστον τοΰ 
1948, ύψηλότερον μεταπολεμικόν Επί
πεδον.

Είς τήν οικονομίαν τής χώρας πα
ρατηρούνται ώρισμένα φαινόμενα πλη
θωρισμού όστις πιθανόν νά πρσκαλέση 
Εκ νέου άνατίμησιν τών ειδών. Σημει- 

μηχανικώς έξειλιγμένων χωρών. Τό γε- αΰται αϋξησις τού κυκλοφορούντος χαρ

παραγωγικά έξοδα.

ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΣ 
ΠΡΟΩΔΕΥΜΕΝΑΙ ΧΩΡΑΙ 

Τούτο βέβαια έπετεύχθη είς χώρας, 
όπου ή τεχνική τής παραγωγής έχει 
φθάσει είς μεγάλα ΰψη τελειότητος.

γονός τούτο σημαίνει τήν έξάρτησιν 
τών βιομηχανικώς καθυστερημένων χω 
ρών άπό τάς προωδευμένας είς τόν το
μέα τούτον τής οικονομίας.

Ή άνωτέρω περίπτωσις άποτελεΐ Ε
να άκόμη δεσμόν μεταξύ τών έθνικών 
οικονομιών τών διαφόρων χωρών.

Τά άνωτέρω άναφερόμενα, έν μεγά
λη συντομίψ, γεγονότα μάς όδηγούν 
είς τό συμπέρασμα ότι ή οικονομική 
δραστηριότης τών διαφόρων χωρών

Η γεωγραφική κατανομή τών φυσι- έφθασεν είς ένα ένιαΐον καί άρρηκταν

τονομίσματος. Προσεχώς οί παλαιοί 
πολεμισταί θά είσπράξουν 2.800 Εκα
τομμύρια δολλαρίων, λόγψ υπερβολι
κών κρατήσεων σί όποΐαι έγιναν κατά 
τήν διάρκειαν τού πολέμου διά κρατι
κά συμβόλαια ζωής. ‘Η "Ομοσπονδια
κή Κυβέρνησις θά δοατανήση περισσό
τερα τών όσων εισπράττει — περίπου 
4000 Εως 5000 Εκατομμύρια δολλάρισ 
περισσότερα. "Όλα αύτά δημιουργούν 
μίαν πρός τά άνω πίεσιν τών τιμών.

"Υπάρχουν όμως ίσχυραί άντίρροποι



ΤΑ ΚΥΡ1ΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Τό πρώτον δεκαπενθήμερον τού Φεβρουάριου 

ύττηρξε κυριολεκτικός δραματικόν διά τήν πει- 

ραΐκήν έμποραγοράν, σννεττείςι τής Απεργίας 

των ταχυδρομικών και τής διακοπής κάθε έ

ποψής μεταξύ των συναλλασσόμενων εϊς τε τό 

έσωτερικόν και το έξωτερικόν. Βεβαίως, ύπήρ- 

χαν αΐ τηλεγραφικά! έτπκινωνίαι διαθέσιμοι, 

άλλ' αυται έκορέσΒησαν μέ Ενα φόρτον Εργα

σίας, όστις έπεβράδννε τόν ρυθμόν των συναλ

λαγών. Δυναταί τις να εΐπη, δτι αΐ κλεισΟεΐ- 

σαι μετά του Εξωτερικού πράξεις υπήρξαν λίαν 

περιωρισμέναι και ένετοπίσθησαν εις ολίγα 

είδη τής άμέσου Ανάγκης, 16!qc δέ είς τρό

φιμα.

Τόση ήτο ή βραδύτης είς τάς συναλλαγάς, 

άλλα και τόση ή προκύψασα στενότης χρήμα

τος, λόγφ τής Απεργίας αύτής, ώστε πλείστοι 

όσοι έμποροι και εισαγωγείς άνέμενον έπι εί

κοσι περίπου ήμέρας, διά νά λάβουν είς χεί 

ρας των τά ταχυδρομικά Εμβάσματα (τσεκ) ή 

τάς ψορτωτικάς διά την παραλαβήν των Εμπο

ρευμάτων των. Προήλθαν Εκ τούτου σημαντικά! 

καθυστερήσεις είς τήν δλην Εμπορικήν Εργα

σίαν, άλλά και ζημίαι. Αί τελευταΐαι αυται 

—■ ευτυχώς — δεν είχεν εΰρυν χαρακτήρα, 

διότι α! τιμά! των κυριωτέρων ειδών παρέμει- 

ναν σταθερός Αναλλοίωτα είς τά κρατούντα 

προ τής Απεργίας Επίπεδα.

Ένας άλλος παράγων^ δστις Επηρέασε τήν 

άγοράν και τήν Εκράτησεν ύπό μίαν συντηρη

τικήν Εφεκτικότητα ήτο ή προεκλογική κίνησις 

κα! τό άδηλον του Αποτελέσματος, Εν συνδυα

σμό καί προς τάς Επικειμένας Αγγλικάς Εκλο- 

γάς. Καί ή Απραξία θά ήτο πλήρης, Εάν δεν 

παρετηρεΐτο ή έντασις εις τήν παγκόσμιον κα- 

τάστασιν, ήτις παρώθησε — λόγφ καϊ τής 

■μειώσεως ώρισμένων Αποθεμάτων μας — Αρ

κετούς εισαγωγείς νά προβοΰν είς Εσπευσμέ

νος παραγγελείας Εν τή Αλλοδαπή ειδών τινων 
τής πρώτης Ανάγκης.

ΕΤναι πάντως άναμφισβήτητον, άλλά κα! γε

νικώς εύχάριστον, δτι ή σωρεία τών Ανωτέρω 
δυσμενών παραγόντων δέν έκνόνισε τάς τιμάς, 

αΐ όποΐαι γενικώς περιεστράψησαν είς τά Ε

πίπεδα τής προηγουμένης μας άνασκοπήσεως. 

Τό κυριώτερον Ενδιαφέρον, δσον Αφορά τά Εγ

χώρια προϊόντα, συνεκέντρωσαν τά δημητρια-

^δυνάμεις αϊτινες τείνουν νά συγκροτή
σουν τάς τιμάς εις χαμηλά έπίπεδα. 
Η κυριωτέρα τών δυνάμεων αυτών εί

ναι ή παραγωγική ίκανότης τών Ηνω
μένων Πολιτειών, τών οποίων ή παρα
γωγή μηχανή δημιουργεί, μέσω του 
<τυναγωνισμαΟ, μίαν προς τά κάτω πί- 
εσιν τών τιμών.

Οί ’Αμερικανοί γεωργοί, έπι παρα- 
ραδείγματι, κατέδειξαν δτι δύνανται 
να παράγουν πολύ περισχτότερα αγαθά 
άπό δσα οί καταναλωταί είναι είς θέ- 
σιν νά άγοράζουν. 'Ως έκ τούτου παρί- 
σταται άνάγκη δπως ή Κυβέρνησις κα- 
θορίζη τιμάς άσψαλείας διά 29 γεωρ
γικά προιόντα.

Ή βιομηχανία άπέδειξεν έπίσης δτι 
cTvai είς θέσιν νά παράγη δσα βιομη
χανικά προϊόντα δύνανται νά άγορά
ζουν οί καταναλωταί. Είς δλας τάς 
βιομηχανίας έπανήρχισεν ό συναγωνι
σμός, δστις πιέζει τους βιομηχάνους 
νά περιορίσουν τά βιομηχανικά έξοδα.

Έδημιουργήθησαν νέαι βιομηχανικοί 
έγκαταστάσεις, καί αί παλαιοί έψωδι- 
άσθησαν μέ σύγχρονα μέσα ώστε νά 
καταστή δυνατή ή αυξησις τής ώριαί- 
ας άποδόσεως. Ή αυξησις τής Εργατι
κής δυνάμεως δημιουργεί συναγωνι
σμόν μεταξύ τών έργατών δστις άπο- 
τελεί κίνητρον διά τήν αυξησιν τής ά
ποδόσεως έκάστου Εργάτου, ήτις πραγ 
ματοποιονμένη, θά έπιφέρη έλιχττωσιν 
τού κόστους παραγωγής.

Υπάρχουν δμως και ώρισμένοι στα
θεροί συντελεσταί — ήμερομίσθια, με
ταφορικά έξοδα, κρατική ύποστήριξις 
τών τιμών ώρισμένων ειδών — οί ό- 
ποϊορ. θά περιορίσουν τά αποτελέσμα
τα τού συναγωνισμού, ώς π. χ. τά Ερ
γατικά καί μεταφορικά Εξοδα έσημεί- 
ωσαν συνεχή καί άπότομον αυξησιν. 
Ούτω, παρά τήν σημειωθεΐσαν μεγά
λη ν πτώσιν είς τάς τιμάς τών πρώ

των υλών, δέν παρατηρεΐται άνάλογος 
πτώσις είς τάς τιμάς τών έτοιμων 
προϊόντων.
κά καί τό ελαίαν, ένφ ώς πρός τάς είσαγωγάς 

μας ή προσοχή τής Αγοράς έστράψη πρός τήν 

ζάχαριν, τους καψφέδες και τόν δακαλάον. 

Αυτά άκριδώς τά πέντε εϊδη ήσαν τά μόνα, 

άτι να παρουσίασαν μίαν κίνησιν κατά τό α'

1 δθήμερον του Φεβρουάριου.

ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ: Τό χαρακτηριστικωτε- 

ρον γεγονός του Ίδθημέρου ύπήρξεν ή παρατη- 

ρηθεΐσα άνατιμητική πορεία είς τά σιτηρά. 

Ουτω ό μαλακός σίτος εψθασεν εις τάς 2.500 

δραχμάς κα! ό σκληρός ε!ς τάς 2.350 δραχ- 

μάς. Είς τά Επίπεδα αυτά κα! συνεκρατηθησαν 

αί τιμαί. Παρά τήν παρατηρηθεΐσαν άνατίμη- 

ίσιν, ή ζήτησις υπήρξε μετρία, τούτο δέ κα! 

προεκάλεσε τήν Ανακοπήν τής ύψώσεως. Πε

ρισσεύματα σιτηρών δέν υπήρχαν εις τήν πει- 

ραΐκήν άγοράν είς Επαρκή βαθμόν, αί δέ Ανάγ- 

και τής ζητήσεως Εκαλύφθησαν μέ τά έκ τών 

Επαρχιών ψθασίματα, άτινα προήρχοντο άπό 

τά περισσεύματα τού δελτίου.

Τά λοιπά δημητριακά κα! κτηνοτροψικά 

προϊόντα μέ όμαλήν τήν ζήτησιν κα! μέ τιμάς 

Αμεταβλήτους. ‘Ο Αραβόσιτος μόνον Ενεψάνισε 

κάπως ζωηροτέραν ζήτησιν, διότι παρουσία·· 

σθη έλλειψις Επαρκών Αποθεμάτων, at δέ τιμαί 

του εφθασαν είς τάς 1820—1850 δραχμάς. 

Έλλειψις έπίσης κα! διά νταρί έσημειώθη είς 

τήν άγοράν. e

ΕΛΑΙΑ: Κα! τό είδος τούτο τής πρώτης 

άνάγκης συνεκέντρωσεν άμείωτον τό Ενδιαφέ

ρον τής άγοράς κα! αΐσθησιν προεκάλεσεν ή 

άνατίμησίς του. Αί τιμαί διά τό χονδρεμπό

ρων ήσαν δρ. 15.400 διά τους άσσους Κάλα

μων (μηδέν όξύτης), 15.000 6ρ. διά τάς Ε- 

ξαιρέτους ποιότητας έλαίων Ζακύνθου κα! δρ. 

14.500 διά τά τριάρια καί τεσσάρια Κρή

της. Τά αίτια, άτινα προεκάλεσαν τήν άνα- 

τίμησιν είναι δυσεξακρίβωτα. Ή λιανική κατα- 

νάλωσις κατηγορεί τούς χονδρεμπόρους διά τε

χνητήν έ’λλειψιν^ οί χονδρέμποροι Επιρρίπτουν 

τήν ευθύνην είς τήν Εφεκτικότητα τών παρα

γωγών διά περαιτέρω πωλήσεις καί οί Εκπρό

σωποι τών παραγωγών όμιλούν περί διαθέ- 

σεως μεγάλων ποσοτήτων τής πρωίμου Ελαιο

παραγωγής κα! περί καθυστερήσεως είσέπ τής 

όψιμου Εσοδείας ώρισμένων περιφερειών. 'Α

μερόληπτοι παροτηρητα! όμιλούν περί σννυ- 

πάρξεως καϊ τών τριών αιτίων, σύν τή προσθή

κη καϊ τών παρασχεθεισών άδειών έξαγωγής.

ΖΑΧΑΡΕΙΣ: Αί άλλεπάλληλοι διανομαϊ Ι

κανών ποσοτήτων ζαχάρεως (τακτικά! κα! κα

θυστερημένοι διανομαϊ) και ή εις εύρντάτην 

κλίμακα κατανάλωσις του είδους τούτου κατά 

τάς έορτάς, έπέψερεν μείωσιν εις τό έλάχι- 

στον τών ύφισταμένων κρατικών άποθεμάτων. 

Ή άγορά Εμφανίζει άπό ήμερών αισθητήν τήν

ελλειψιν ζαχάρεως. Αί πρώται άνάγκαι θά κα

λυφθούν μετά τήν 15ην τρέχοντος Από τό φορ

τίο* τού Αγγλικού φορτηγού «Λαγκούνα». Πρό

κειται περί τού έκ Κούβας φορτίου τών 5.200 

ιτόννων, δπερ ήγοράσθη Εν πλφ κα! Εν σπουδή 

πρός πάλυψιν τής προ μηνός περίπου προ- 

βλεψθείσης έλλείψεως. Τό Εν λόγφ ψορτίον κα·. 

τέπλευσεν είς Πειραιά τήν 12ην Φεβρουάριου 

καί ευθύς Αμέσως ήρχισε τήν έκφόρτωσίν του 

εις τάς τελωνειακάς άποθήκας. Άφ* έτέρυυ 

περί τά τέλη τού μηνός Αναμένεται Από τήν 

Φορμόζαν τό Αμερικανικόν ψορτηγόν «Σα/κάη 

Βίκτορυ» μέ 10.000 τ. ζαχάρεως. 'Αποτελεί 

τούτο τό πρώτον ψορτίον τής έκεΐθεν κλεισθεί- 

' σης ποσότητος 30.000 τόννων ζαχάρεως.

ΚΑΦΦΕΔΕΣ: *Η Ελλειψις τού είδους τού

του εις τήν άγοράν, ώς άναφέρομεν κα! είς 

τήν προηγουμένην άνασκόπησίν μας, δέν ώ- 

ψείλετο είς Ανεπάρκειαν, άλλ* εις τήν καθν- 

στέρησιν τής έκτελωνίσεως Ικανών ποσοτή^ 

των, συνεπείς: έπιβραδύνσεως τής κοστολογή- 

σεως. Έν τφ μταξύ αί πρώται άνάγκαι τής 

άγοράς Εκαλύφθησαν άπό τάς έκτελωνισθείσας 

ποσότητας καί at πρώται διανομαϊ καψψέ είς 

τό κοινόν έπραγματοποιήθησαν, Ενώ καί διά 

τάς άνάγκας τών Επαρχιών άπεστάλησαν Ικα

νοί ποσότητες.

Διαρκούσης τής ύπό άνασκόπησίν 15θημέ- 

ρου περιόδου έκομίσθησαν 350 τόννοι άψρικα

νί κοΰ καψψέ άπό τήν Πορτογαλλικήν "Αγ

κόλαν κα! ήνοίχθησαν πιστώσεις διά μί

αν νέαν έκεΐθεν παραγγελίαν 250 τόν

νων καψψέ. Τά υπάρχοντα Αποθέματα 

850 τόννων καψψέ Βραζιλίας ήρχισαν 

διατιθέμενα και Εκ των Αποθεμάτων αυτών έ- 

πραγματοποιήθη ή νέα διανομή. Διά μίαν σε 

βαστήν παραγγελίαν είς Βραζυλίαν διεξάγον

ται διαπραγματεύσεις, χωρίς νά είναι Από τ ου

δέ δυνατόν νά προδικασθή ή Επιτυχία των.

ΒΑΚΑΛΑΟΣ: ‘Υπάρχουν είσέτι Αδιάθετο

άποθέματα, τά όποια έλπίζεται βασίμως, δτι 

θά Εξαντληθούν μέχρι τού τέλους Μαρτίου. Ή 

άρμοδία Ένωσις Εισαγωγέων παρήγγειλεν 

ήδη είς τήν 'Ισλανδίαν τήν σεβαστήν ποσότητα 

τών 5.000 τόννων διά δακαλάον νέας Εσοδείας. 

Ή ποσό της αυτή θά άρχίση κομιζομένη είς 

Πειραιά καϊ Πάτρας άπό τού προσεχούς Α

πριλίου και Επέκεινα κατά δόσεις, θά κομισθη 

δηλαδή ή άνωτέρω ποσότης είς τέσσαρα ή πε

ρισσότερα φορτία. Πρός κάλυψιν τών Αναγ

κών τής καταναλώσεως μέχρι τής άφίξεως τής 

νέας παραγγελίας έξησψαλίσθη διά δύο φορ

τίων τής παλαιοτέρας παραγγελίας έκ 150Q 

τόννων. ΟΙ πρώτοι 750 τ. κομίζονται μέ τό 

δανικόν «Λίλιαν Ντάν» μέχρι τής 20ης Φε

βρουάριου, Ενώ οί υπόλοιποι 750 τ. Αναμέ

νονται μέ Ετερον σκάφος άπό τάς Φερόας νή

σους μέχρι τών μέσων Μαρτίου.

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΕΣ: Είς τό είδος τούτο at 

άνάγκαι τής άγοράς Εχουν καλυφθή μέχρι τέ

λους Μαρτίου^ όμού μέ τήν έκ 10.000 τόννων 

ποσότητα κομισθεΐσαν διά τού φορτηγού «Χέ-

λαντρεζ» και μέ τούς 2.300 τ. οΤτινβς Ιξ** 

φορτώθησαν είς τήν Χαλκίδα Από τό τουρκικόν 

«Σούμπασι». Νέαι ναυλώσεις δέν έπραγματο- 

ποιή&τσαν ,διότι συνεπείς, τοΰ οχληρού χει

μώνας είς τήν Εύρώπην έπάγωσαν τά γερμα

νικά ποτάμια καί έπεβραδύνθησαν τά κατε

βάσματα άπό τά όρνχεία μεγάλων ποσοτήτων 

γαιανθράκων είς τό Ρόττερνταμ, τό Άμβούρ- 

γον, την Βρέμην καί τό Έμδεν, πρός ψό#- 

τωσιν.

ΣΦΑΓΙΑ: Τέλος Ενα Αξιοπρόσεκτο* γενονάς 

τού Ιδθημέρου ύπήρξεν ή be Τουρκίας έξασψ*. 

λισις μιάς ποσότητος 10.000 τόννων σψαγίαν 

διά τήν Επάρκειαν τής Αγοράς. Ή παραγγε

λία έκλείσθη παρά τής Αρμόδιας κρατικής 4- 

πηρεσίας φόμπ καϊ οόχϊ τσιφ. Σημαίνει τούτο 

δτι οί ψορτωταί έπι φυλάσσουν είς Εαυτούς τά 

δικαίωμα τής ναυλώσεως τών πλοίων διά τήν 

Εκ Τουρκίας είς Ελλάδα μεταφοράν.

Τό γεγονός τούτο προεκάλεσεν έντύπωσι* 

άλγεινήν, δεδομένου, δτι οί Τούρκοι ψορτωταί 

θά προτιμήσου* τήν χρησιμσποίησιν τουρκι

κών σκαφών καί ούχϊ έλληνικών. Τά τουρκικά 

σκάφη δμως πληρώνονται τόν ναύλον των είς 

δολλάρια. Σημαίνει τούτο, δτι σεβαστήν πο

σότητα πολυτίμων δολλαρίων θά δισχετεύσω- 

μεν είς τήν τουρκικήν ναυτιλίαν, ένφ τά Ελλη

νικά πλοία παραμένουν άνευ Εργασίας είς Πει

ραιά. Σημειωτέον, δτι ή χρησιμσποίησις έλ

ληνικών σκαφών έσήμαινε πληρωμήν τού ναύ

λου είς δραχμάς.

ι····ι·Τ· ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ΒΤΒ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ 15ΗΜΕΡΟΥ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Άπεψσσίσθη 
ή πώλησις τοΰ ύπό τής Άγροτρα- 
ττέζης συγκεντρωθέντος σίτου πρός 
2.500 kcct’ όκάν.

Μέχρι τοΰ προσεχούς ’Ιουνίου 
θά έπιτραπή ή είσοδος 10.000 
συμμοριοπλήκτων εις τάς Ηνωμέ
νας Πολιτείας.

«Αί Ήνωμέναι Πολιτεϊαι παρα
κολουθούν μέ συμπάθειαν τόν ά- 
γώνα τού Τίτο», έδήλωσεν ό έν Βε- 
λιγραδίω ’Αμερικανός πρέσβυς.

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Θά διατε
θούν 8 δισεκατομμύρια διά τά σχο 
λικά κτίρια τής χώρας.

Πολλά και διάφορα μέτρα τής 
Νομισματικής ’Επιτροπής πρός α
ποφυγήν πληθωρισμού.

Έν μέσω χειροκροτημάτων τοΰ 
άκροατηρίου ήθωώθησαν δλοι άνε- 
ξαιρέτως οί κατηγορούμενοι διά 
την κατάχρησιν είς την παραγγε
λίαν υποδημάτων τοΰ Μ. Τ. Σ. έ£ 
Αίγυπτου.

‘Ο ληστής Καμαρινέας παρεδό-
rTri—iruv n ir*-i—nrri- rw-mfni n

θη εις τάς άρχάς. ι είναι ό κ. Μάϋνορ.
28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Τό Γενικόν! Διωρίσθησαν οί δικαστικοί άντι-

Έπιτελεΐον Στρατού διαψεύδει τάς 
φήμας περί διαλύσεως τών σωμά
των Μ.Ε.Α.

Ύπεγράφη συμφωνία περί απο
στολής πολεμεφοδίων εϊς όκτώ 
χώρας τής Δυτικής Ευρώπης, ύπό 
των Ήνωμ. Πολιτειών.

Ό κ. Τέρελ προτείνει αυξησιν 
τής έξαγωγής των καπνιών μας.

Ή Γαλλία άρνεϊται νά παραλά- 
βη τους Ελληνικούς οίνους.

'29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: Έπιστρέ- 
ψας χθές έκ Παρισίων ό κ. Στεφα- 
νόπουλος έδήλωσεν δτι ή Ελλάς 
θά βοηθηθή καί πέραν τού 1952.

Ώρκίσθη χθές νέα ύπό τόν κ. 
Ντέ Γκάσπερι Ιταλική κυοέρνη- 
σις.
31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ: ’Απεργία τών 
συντακτών καί έργατών τύπου των 
‘Αθηναϊκών έφη μερίδων.

Ό κ. Γκραίηντυ άνεχώρησεν εις 
Ούάσιγκτων, αναπληρωτής του θά

προσωποι καί οί στρατιωτικοί έ- 
πόπται των έκλογών.

Οί συνδυασμοί των διαφόρων 
κομμάτων δέν έχουν ακόμη άναγ- 
γελθή, ούτε καί έκλεισαν οί συν
δυασμοί.
1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Είδη άξίας 
230.000 δολλαρίων κατεκυρώθη- 
σαν εις τήν Ελλάδα έκ τών Γερ
μανικών έπανορθώσεων.

Καθορίζονται τά έπιδόματα 
συνταξιούχων τού Δημοσίου.
2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Ή διεθνής κί- 
νησις διά τήν έπιστροφήν των άπα 
χθέντων Έλληνοπαίδων λαμβάνει 
διαστάσεις.

Ή άπεργία τών συντακτών καί 
έργατών τύπου έξακολουθεΐ, ούδε- 
μία λύσις δέ ικανοποιεί τά προτα- 
θέντα αιτήματα.
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Ή Άγροτρά- 
πεζα ζητεί τήν ολοσχερή τακτοποί
ι«»ιι

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΣΜΔΖΟΓΛΟΥ
Σύνολον ενεργητικού (31.8 1949) Δρχ. 1.323.376.35 .582

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ (Τηλέφ. 3ο.01Ι)

110 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΕΝ ΕΛΑΑΔΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝ ΑΙΓΥΠΤΩ:
ΚΑΊ’ΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I'Ancienne Bourse 4)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Έκτελούνται δλαι ai Τραπεζικοί έργασίαι ύπό τούς μάλλον συμφέροντος δρους
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ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΕΚΑΟΣΙΣ 
ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΔΚΟΣ
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Καθ’ άρμοδίαν άνακοίνωσιν έττιστιεύ I όττο τήν 'Αγγλικήν Κυβέρνησιν καί έ-
τέθησαν εις τήν διάθεσιν τού "Υπουρ 
γείου Εθνικής Οικονομίας. Έκ τού πο 
σού τούτου 40.000 θά διατεθούν διά 

τήν προμήθειαν έξ Αίγυπτου καί 10. 
000 έξ άλλων Ευρωπαϊκών χωρών.

Εξ άλλου έκ τού "Υπουργείου Έφο-

δεται ύπό τού "Υπουργείου Εθνικής 

Οικονομίας ή εκδοσις άδειών εισαγω
γής βάμβακος αξίας 1.600.000 δολλα 
ρίων έκ τής περιοχής δολλαρίου. Πα
ράλληλος διετέθη διά το τρέχον εισα
γωγικόν έξάμηνον ικανόν ποσόν διά 

τήν εισαγωγήν βάμβακος πρός κάλυψιν 
των αναγκών των 6αμ6ακο6ιομηχανιών 
εις πρώτας υλας.

Διά τήν έξ Ευρώπης εισαγωγήν 6άμ 
δάκος προ βλέπεται ή διάθεσις 50.000 
στερλινών, αί όποΐαι άπεδεσμευθησαν

SltilliilllliHUUlllillHIlHtilHUiUiuiliiiilllUllllMilllHUlllilMilUl

Η ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

εϊνε ή έξέτασις τού ζητήματος τού ε
φοδιασμού τών βιομηχανιών διά βάμ
βακος ϊνα διά τής παραγωγής βαμβα 
κερών ειδών άποφευχθή ή ίίψωσις τών 
τιμών τών ειδών τούτων. "Η έν λόγω 
επιτροπή συνελθοΰσα εις σύσκεψιν υπό 
τήν προεδρίαν τού ύποδιοικητού τής 
’Αγροτικής Τραπέζης κ. Τζωρτζοπού-

διασμού άνεκοινώθη δτι συνεκροτήθη έ- λο^ ^φάνθι, ότι πρέπει νά καταβλη- 
πιτροπή έξ άντιπροσώπων τών ύπουρ- g- κάθε δυνατή προσπάθεια διά τήν εί-
γείων Εθνικής Οικονομίας, Εφοδια
σμού καί Γεωργίας, τής ’Αγροτικής 

Τραπέζης, τής ΚΥΔΕΠ καί τών κλω
στοϋφαντουργίαν, εργον τής όποιας θά

σαγωγήν έκ τοΰ έξωτερικοΰ βάμβακος, 
έπιταχυνομένης τής έκδόσεως άδειών, 
έστω καί αν τό Κράτος έλθη εις άντί- 
θεσιν μέ τους βαμβακοπαραγωγούς.

ΑΘΗΝΩΝ

Υπό τοΰ "Υπουργείου ’Εθνικής Οι
κονομίας κατηρτίσθη άπόφασις βάσει 
τής όποιας έπιστρέφονται τά παράβο
λα εις τούς δικαιούχους εισαγωγείς, 
άϊτινες ύπέβαλον εις τό "Υπουργεΐον 
αιτήσεις διά τήν εισαγωγήν έλευθέρων 
ειδών. "Η έν λόγιρ άπόφασις τάσσει 
ποοθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών 
μέχρι καί τής 28ης Φεβρουάριου έ. έ. 
Η έπιστροφή θά γίνη υπό τήν προϋ- 

πόθεσιν δτι ό εϊσαγωγεΰς θά αίτήση 
παρά τής Τραπέζης τής "Ελλάδος τήν 
εισαγωγήν έκ τού πίνακος τών έλευθέ
ρων διά τό "ίδιον ποσόν καί τό αυτό 
είδος έμπορεύματα διά τό όποιον εί- 
χεν υποβάλει αϊτησιν εις τό Ύπουρ- 
γείον ’Εθνικής Οικονομίας.

(Λόγω τής άπεργίας τοΰ Τύ
που καί πρός ένημέρωσιν τών ά- 
ναγνωστών μας δημοσιεύομεν τό 
χθεσινόν κλείσιμον τού Χρηματι
στηρίου ’Αθηνών).

ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ 10—2—50 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

1881—1884 52.000Α
Μονοπωλίων 47.000Α
Παγίου 55.000Π
Λαρίσης 44.000Α
Κεψαλαιώσεως 60.000Π
Μοναστηριού 29 ,ΟΟΟΑ
'Ελληνικών Σιδηροδρόμων 60.000Α
Άμόνης 8.500
110 έκατομμυρίων 44.000A
500 έκατομμυρίων 63ΛΟΟΑ
ΠροσφυγικοΟ 64.500Π
Προσφυγικοΰ $ 600.000Α
Ύδρεύσεως 4.860.000Π
Σταθερσποι ήσεως $ 580.000Π
Σταθεροποιήσεως £ 60.000Α
Παραγωγ ικοΟ 1928 60.000Π
Παραγωγικού 1931 58.000Α

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Μεταναστευσεως 650Π
’Εντόκων 2.500Α
Υπηκόων 1 ,ΟΟΟΑ
'Ανταλλαξίμων 8 % 3.700Π
’Ανταλλαξίμων 6 % 3.700Π
'Αγροτικής 500Α
300 έκατομμυρίων 300Α
'Αναγκαστικού 1922—1926 120Π
Κτηματικής 1925—1926 500
Κτηματικής 1939 A—Β 1 ,ΟΟΟΑ

ΜΕΤΟΧΑΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
"Ελλάδος 1.430.000Π
'Αθηνών 61.500
’Εθνικής 12.680.000
’Εμπορικής Πίστεως 20.000Α
'Εμπορικής 85.500
Κτηματικής 305.000Π
Λαϊκής 320.000Α
Χίου 45.000Α
ΜΕΤΟΧΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Ήλεκτρ. Σιδηροδρόμων 117.000
Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας 60.000Π

Λιπασμάτων 298.000
Χρωματουργείων 280.000
Πυρτιδοποιείου 280.000Π
’Εριουργίας 52.500
Πειραϊκή—Πατραϊκή 214.000Π
ΕΤΜΑ (ι 130.000A
Χρυσαλλίς 91.000A
’Άτλας 28.800Α
"Ηρακλής 207.000
Τιτάν 105.000Α
Τσιμέντων Χαλκίδος 41.000
Χαλυβδοφύλλων 37.000Α
Καμπάς 110.000
Οινοπνευματοποιίας 27.000
Οίνων 64.000Α
ΖΑΑΕ 61.000Α
Φιξ 125.000
Παπαστράτου 30.000Α
.Ηλεκτρικής 18.000Π
Άσπιώτη ΕΛΚΑ 40.000
Χαρτοποιίας 165.000Π
ΒΙΟ 38.000Α
Γεωργ. Βιομ. 27.000Α
Διαχ. Ύπεγ. Προσόδων 173.000Π
Εθνικής Ασφαλιστικής 820.000
Ιπποδρομιών 49.000Π
Λάμψα 320.000Π
Προμηθεύς 25.000Π

11.000 
δΐ 0.000 
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20.000

ησιν κάθε όψελής αγροτών.
Νεαι τροποποιήσεις εις τό ένοι- 

κιοστάσιον.
Έπανήλθεν ό κ. Μαντζαβΐνος.
"Εληξεν ή άπεργία τών Ταχυ

δρομικών.
7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Έργοστά- 

σιον θεϊκού όξέος ιδρύεται προσε
χώς είς ’Αθήνας αξίας 250.000 
λιρών.

8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ: Λόγψ τής 
μή έκδόσεως τών εφημερίδων, πα- 
ρέλυσεν ή προεκλογική κίνησις, έκ- 
φράζονται δέ βάσιμοι φόβοι ανα
βολής τών έκλογών.

Τά επισιτιστικά καί δημοτικά 
ζητήματα τών έπσρχιών μεταβιβά
ζονται άπό τά ‘Υπουργεία Εφοδι
ασμού καί ’Εσωτερικών εις τους 
Νομάρχας.

Έγκρίνονται δέκα δισεκατομμύ
ρια πρός ένίσχυσιν τών Δήμων καί 
Κοινοτήτων.

ΕΞΩΧΡΗΜΑΤΙΖΤΗΡΙΑΚΑΙ ΑΞΙΑΙ 
Κατωτέρω παραθέτομεν μετ’ έπιφυ 

λάξεως καί άνευ ευθύνης πίνακα τών 
τελευταίων τιμών, αϊτινες ήκουσθη 
σαν έπί τών έκτος τού Χρηματιστη
ρίου ’Αθηνών διαπραγματευομένων χρε 
ογράφων, πολλών άρκετά σοβαρών έ· 
πιχει ρήσεων, αϊτινες είσέτι δεν προέ- 
βησαν είς έπίσημον εισαγωγήν έν τώ 
Χρηματιστηρίιρ:
Δόινειον Δήμου Πειραιώς 
Τράπεζα Κουλουκουντή 
Τράπεζα ’Αττικής 
Τράπεζα Άθην. Πίστεως 
Τράπεζα ’Ανατολής 
Πανελλήνιος ’Ασφαλ.
Άθην. — Άσφαλιστ.
Κυκλαδική Άσφαλ.
Φοΐνιξ Άσφαλ.
Γεωργής — Νικσλετόπ.
’Εθνικής Άτμοπλοΐας 
Αυτοκινήτων "Ερμής 
,Ελαιουργ. Κερκύρας 
ΑΒΕΖΑΠ
Λατομεία Ψυχικού 
"Ελλην. Άνθρακωρ.
Λαύριο (νέα)
Άλιβέρια
Γαιανθρ. «Μιχαλινός»
Έκάλης 
Καστρί 
Κάδμος 
Λυσιμαχία 
ΑΚΤΕ
Τηλεφωνική \
Πυρσός
Χρυσικόπουλος 
ΣΠΕΣ
Σανατορίων Μελισσίων 
Άλς
’Οξοποιία Αττικής 
"Ενιαίας Ασφράγιστοι 
Τροφίμων "Ολυμπος

500
3.000
3.000
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300

60.000
25.000
18.000
15.000
12.000
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15.000
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1.500
14.000
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55.000
7.000
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400

8.000
30.000
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10.000
65.000
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Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΟΛΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ 
ΕΚ ΤΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ

ΠΑΡΕΤΑΘΗ 
ΕΠΙ ΕΞΔΜΗΝΟΙ

Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑ1
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧί

ΕΒΕΣ
Μαργαρίτη Κερκύρας 
Ήσαίας 
ΏρωποΟ 
ΕΒΕΤ1 
Πανούτσος 
Λεσίνι
Ξενίας Μέλαθρον 
Μύλοι "Αγίου Γεωργίου 
Κτημ. — Άγρ. Θεσσαλονίκη 
Καψαμπέλης 
Φαληρική
Μηχανουργ. Κούπα

ΤΑ «ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 
ΣΥΝΑΛΑΓΜΑΤΟΣ» (ΜΠΟΝ)

Τήν 10.2.50 έγένοντο πράξεις π=- 
ριξ τών δραχμών 22.000 διά τά είς 
λίρας «μπόν» καί πέριξ τών δραχμών 
10.000 διά τά είς δολλάρια Η.Π.Α 
τοιαΰτα.

ΤΑ ΞΕΝΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ 
ΤΙΜΑΙ 10.2.50

Η χάρτινη λίρα Αίγυπτου μοναί
5.50 τεμ. κατά χρυσήν λίραν Άγγλί 
ας, 5—ΙΟπλαΐ 5.45 τεμ. 50—ΙΟΟπλαϊ 
5.40 τεμ.
τρσπολιτική λευκή 6.25 τεμ.

— Ή χάρτινη λίρα ’Αγγλίας (Μη 
— Λίραι ’Αγγλίας είς έπιταγάς 

Τραπεζών (Γκρήκ Άκκάουντ) 5.50 
τεμ. = 1 χρυσή.

— Τά έλβετικόν χάρτινον φρόγκον
62.50 τεμάχια.

— Τό βελγικόν χάρτινοΥ φράγκον 
1.000 τεμάχια.

— Ή ιταλική λιρέττα 10.000 τεμ. 
— Τό γαλλικόν χάρτινον φράγκον 

5.000 τεμάχια.
—· "Η χάρτινη λίρα Τουρκίας 64. 

00 τεμάχια.
—· Τά χάρτινα δολλάρια Καναδά

17.50 τεμάχια.
— Τά δολλάρια ΗΠΑ παλαιός έκ

δόσεως (φαρδειά) 16.50 τεμάχια.
— Τά χάρτινα δολλάρια ΗΠΑ 5— 

10 20πλά 14.05 τεμ. 50—ΙΟΟπλά 
13.95 500ηλά 14.05 ΙΟΟΟπλά 14.05 
τά μονά — διπλά 14.50, τά μέ κι- 
τρίνην σφραγίδα άδιακρίτως ποσού 
δολλάρια 14.05.

— Δολλάρια είς έπιταγάς Τραπε
ζών μέ βάσιν 25 — 14.40 τεμ. ή 
χρυσή βάσις 50 = 14.30 τεμ. βάσις 
100 = 14.25 τεμάχια βάσις 500 — 
14.20 τεμάχια.

— "Η χάρτινη λίρα Κύπρου—6.40 
τεμ., Παλαιστίνης 7.00 τεμάχ., Μάλ 
τας 7.00 τεμ., Νοτ. Ροδεσίας 7.20 
τεμ. Νοτ. Αφρικής 6.30 τεμ., Ανα
τολικής Αφρικής 7.20 τεμ., Αΰστρα 
λίας 7.80 τεμ., Λιβάνου Συρίας δρ. 
3.500 έκαστη, πέζο Αργεντινής 110 
τεμ. καί γιεν ’Ιαπωνίας 4.400 τεμ 
κατά χρυσήν.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ! ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

Οΐ ήμερήσιοι μεταφορικοί τόκοι πε 
ριεστράφησαν χθες έν τή έλευθέρς* α
γορά μεταξύ τών δραχ. 0,11—0,12%. 

— Χθές έπληρώθη «ρεπόρ» έπί με-

ΧΡΗΜΑΤ ΟΔΟΤΗΣIΣ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ή παρά τφ * Υπουργεί φ Εθνικής Οικονο
μίας Διοίκησις Έξωτερικοΰ Εμπορίου ένέ- 
κρινεν τήν διάθεσιν ποσοΰ 450.000 Δολλαρίοιν 
6ιά τήν χρηματοδότησιν τής εισαγωγής ειδών 
έκτος προγράμματος, περιλαμδανομένων εις 
τάς κατηγορίας τοΰ προγράμματος είσαγωγών 
είς τάς όποιας έπιτρέπεται ποσοτική ύπέρδα- 

σις.
Τό ποσόν τοΰτο θά διαμοιρασθή άναλόγως 

μεταξύ τών διαφόρων κατηγοριών τοΰ προ
γράμματος, του μεγαλυτέρου ποσοστού διατι
θέμενου διά πρώτας ΰλας βιομηχανίας. Τό πο
σόν τό όποΤον θά διατεθή διά τήν είσαγωγήν 
τών έν λόγψ πρώτων υλών θά άνέλθη είς 
100.000 δολλάρια.

ΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ

Κατόπιν άποφάσεως έκ του Ύπουογείου 
Εθνικής Οικονομίας πρόκειται νά χορηγηθούν 
άδειαι εισαγωγής ειδών έκτος τών καθορίζομε^· 

νων διά τοΰ προγράμματος έκ Γαλλίας. Μετα
ξύ τών είσαχθησομένων έκτος προγράμματος 
είδών περιλαμβάνονται και είδη έκ σελλοφάν, 
κουταλομαχαιροπήρουνα, υαλοπίνακες κ.λ.π.

Προς τούτο θά συσταθοΰν έπιτρσπαι σΤτι 
νες θά προβουν είς τήν κατανομήν, θά καθορι 
σθή δέ προθεσμία υποβολής αιτήσεων έκ μέ
ρους τών ένδισφερομένων εισαγωγέων.

Ύττό τήν προεδρίαν του Ύπ 
Εθνικής Οικονομίας καί Έφοδ 
κ. Παπακυριακοπούλου συνήλθεν 
σκεψιν τό Άνώτατον Συμβούλι 
φοδιασμοΟ εις τήν οποίαν μετέ> 
Υπουργός Γεωργίας κ. Μαυρομ 
ό Υφυπουργός Οικονομικών κ. 
νόπουλος, ό Υποδιοικητής τής 
τικής Τραπέζης κ. Πετρόπουλο 
πρόσωποι τής ’Αμερικανικής Ά 
λής ως καί αί άρμόδιαι υπηρεσ 
ώς άνω υπουργείων καί τής ’> 
κής Τραπέζης.

Κατά τήν ώς άνω σύσκεψιν 
σίσθη ή παράτασις έπί έν έΐ 
τής συμβάσεως τοΰ Δημοσίου 
τών άλευροδ ι ομηχάνων ύπό τθΰ< 
όρους

Επίσης κατόπιν είσηγήσεως 
πουργοΰ ’Εφοδιασμού άπεφασί 
πώλησις τοΰ συγκεντρωθέντος 
Αγροτικής Τραπέζης σίτου έψ 

έσοδείας ώς καί ή διάθεσις τοι 
τά κέντρα συγκεντρώσεως κάτι 
να. "Η πώλησις θά γίνη τμημ 
άναλόγως τών παρουσιαζομένωι 
κών, είς τρόπον ώστε ή τιμή 1 
του νά κυμαίνεται γύρω τών δ 
2.500 κατ’ όχάν είς τήν έλευθι 
γοράν.

’Επίσης άπεφασίσθη όπως ε 
πτωσιν καθ’ ήν πρόκυψη διαφ 
ταξύ τής τιμής τής αγοράς υ 
Αγροτικής Τραπέζης σύν έξό£ 

τής τιμής πωλήσεως ύπό τούς 
όρους, ή διαφορά αυτή, άποβή 
λος τοΰ Δημοσίου.

Ως τιμή πωλήσεως τοΰ σίι 
τού Δημοσίου καθωρίσθη δραχ 
κατ’ όκάν.

Η ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

τοχών ’Εθνικής Τραπέζης έν τή έλευ 
θέρςι άψορά 12.000 κατά μετοχήν,

Η ΑΓΟΡΑ
ΧΡΥΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 

ΤΙΜΑΙ 10.2.50
ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΧΡΥΣΗ. — Έ 

τώ Χρηματιστηρίφ Αθηνών έγένοντο 
συναλλαγαί πέριξ τών δρχ. 226.500 
δι’ έκάστην χρυσήν λίραν Αγγλίας.

— Έν τή άνεπισήμω άγορφ διεκυ 
μάνθη αΰτη μεταξύ κατωτάτης τιμής 
δραχ. 226.300 καί άνωτάτης 226.600 
μέ κλείσιμον 226.500 δι’ έκάστην 
χρυσήν λίραν.

—■ Τά χρυσούν εϊκοσόφραγκον Γαλ
λίας μέ τον μέγαν άλέκτορα περιε- 
στρέφετο εις τά 0.89 τής χρυσής λί
ρας Αγγλίας, μέ τήν Νίκην καί μέ 
μικρόν άλέκτορα είς τά 0.77 καί μέ 
τον Ναπολέάντα III είς τά 0,73.

Τά βελγικά είς τά 0.715, τά έλβε- 
τικά είς τά 0.795, τά έλληνικά εις τά 
0.68, τά ιταλικά είς τά 0.68, τά ή- 
μίση (10 φρ. χρ.) είς τά 0.68, ήτοι 
0.34 έκαστον.

— Ή χρυσή λίρα Τουρκίας «Ρε- 
σάτ» είς τά 0.835, «Χαμίτ» είς τά 
0.79 καί τής «σειράς» είς τά 0.78.

— Τά χρυσά δολλάρια ΗΠΑ 5 — 
10—20πλά είς τά 0.91.

— Ή χρυσή λίρα Αίγυπτου Φουάτ 
είς τά 0.87.

— Ή χρυσή λίρα Αυστραλίας είς 
τά 0.88.

—I "Ο αυτούσιος χρυσός είς ρά
βδους «Βενετικό» 23 καρατίων 2.73 
δράμια κατά χρυσήν λίραν Αγγλίας. 
Τά χρυσά κοσμήματα δραχ. 3.600 κα
τά καράτιον.

Ό "Υπουργός 'Εφοδιασμού κ. Π< 
κόπουλος άνεκοίνωσεν δτι εδωσεν έ 
πως έπεκταθή τά υέτρον της κοστ< 
και έπί τών ειδών άτι να μέχρι τοΰδ 
στολογοΰνται. Πρός τούτο προτίθετα 
χύση δΓ υπαλλήλων άλλων ύπηρο 
’Υπουργείου Εφοδιασμού τήν ύπηρ 

στολογήσεως πρός έπιτάχυνσιν τοΰ έ

Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Ό Υπουργός Εφοδιασμού κ. Π 

κόπουλος έδήλωσεν δτι εΤναι κεκηρυ 

πέρ τής έλευθέρας χορηγήσεως άρ 

είς τάς άπορους τάξεις καί συγκεκρ 

τάς οικογένειας έκείνας τάς όποιας 

νιαϊον εισόδημα ανέρχεται μέχρι 
Δραχμών.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΥΡΟΥ

ΔΓ άποφάσεως τοΰ ’Υπουργεία 
Οικονομίας παρετάθη μέχρι τής 31 Π1 
έ. έ. ή έκτέλεσις πιστώσεων τών άα 
γωγής τυρού. Ή Ανωτέρω παράτα 
διά τάς άδειας τάς έκδοθείσας άπ 
Ιανουάριου μέχρι τής 30ης Ίουνία

ΑΡΣΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΣ

Διά κοινής άποφάσεως τών Ύποι 

θνικής Οικονομίας καί Εφοδιασμού 
*πιδότησις δώδεκα βασικών ειδών 
σαγομένων έκ τοΰ έξωτερικοΰ. Τά έ 

δη είναι τ* άκόλουθσΰ Τυρός, Ρέγΐ 
έν άλμη, Σηπίαι καί όκτάποδες ξη 
μάς, Ίχθεϊς Αλίπαστοι, καπνιστό 

μη ή ήλιόκαυστοι, Σ ήσαμος είς κόι 

ματα κατειργασμένα, Πενικιλλίνη 

έλάτης, πεύκης καί φηγού, Κσσ 

όγκους χελώνης, και Γάδος ή 6ακι 

κώς, τών όποίων ή έπιδότησις τ 
κατά τό ήμισυ.


