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·<) τερμ.«.τ6αμος της προεκλογικής περιόδου καί ό
Αναμενόμενος σχηματισμός τής μετεκλογικής Κυβερ
νήσεων όά δώσουν το σύνθημα ένάρ'ξεως τής γενικής
ζινητοποιήσεως όλων των εθνικών ουνάμεων προς ιόν
τομέα τής Άνασυγκροτήσεως.
Ό αναγκαίος σάλος τών εκλογών διεκοψε ,κατα πο·
λύ την δημιουργικήν προσπάθειαν, από την όποιαν έ«
"ξαρτάται ή πρόοδος και ή ευημερία τής μετεκλογικής
Ελλάδος. ΊΙ άνάσχεσις όμως αύτη καθίστατο επιβε
βλημένη διότι, συντριβείσης τής ανταρσίας έπρεπεν ό
τόπος νά εΐσέλθη εις την οδόν τής πλήρους πολιτικής όμαλότητος, ώς άναγκαίαν προϋπόθεσιν εφαρμογής τού
Ολου προγράμματος διά τήν άνόρθωσιν καί την άνοικοδόμησιν.
Ή προϋπόθεσις αύτη συνετελέσθη. Ό Ελληνικός
Λαός προσερ/όμενος εις τάς κάλπας θά άναδείςη τούς
εκλεκτούς του, οί όποιοι άπό τής προσεχούς έδδομάδος
θά έπωμισθούν τάς βαρείας εύθύνας τής διακυβερνήσεως τής χώρας.
ΙΙολλά, βεβαίως, προβλήματα εγείρονται ένώπιον
τής μετεκλογικής Κυβερνήσεων- Αλλά τό βασικόν, τό
θεμελιώδες, τό αποτελούν τον άκρογωνιαίον λίθον διά
τήν Ελληνικήν άνόρθωσιν είναι τό πρόβλημα τής Άνασυγκροτήσεως.
Μέ τήν πολύτιμον βοήθειαν τής μεγάλης Αμερι
κανικής Συμπολιτείας, μέ τήν τόσον χρήσιμον συμπαράστασιν τών ενταύθα εκπροσώπων της, με τήν θερ
μού ργόν πνοήν τής Ελληνικής ηγεσίας καί μέ τήν εγνωσμένην δραστηριότητα τής Ελληνικής Φυλής, τό
έργον τής "Ανασυγκροτήσεων θά προχωρήση ραγδαίως. Καί πρέπει νά προχωρήση. Τα προβλήματα τού
τόπου αύτοΰ — προβλήματα επιτακτικά, άμεσα καί α
γωνιώδη — δέν Αντιμετωπίζονται
προχείρως.
’Λπαιούν Αμέσους καί ζωτικάς λύσεις. Μόνον άν
προχωρήσωμεν εις τον τομέα τής Άνασυγκροτήσεως,
μόνον άν έφαρμόσωμεν εν πλήρες πρόγραμμα Ανορθώσεως, ερειπίων καί επουλώσεων τών πληγών, μόνον
όταν δώσωμεν εργασίαν εις χιλιάδας Ελλήνων, όταν
προωθήσωμεν τήν βιομηχανίαν, τό έμπόριον, όταν επιτελέσωμεν σημαντικά τεχνικά έργα, όταν λύσωμεν τά
όδικά καί οικοδομικά προβλήματα, όταν χρησιμοποιήσωμεν τήν υδροηλεκτρικήν ενέργειαν, όταν αύ'ξήσωμεν
τούς πλουτοπαραγωγικούς πόρους τής χώρας,
όταν
τονώσωμεν τήν γεωργικήν παραγωγήν, όταν ύποστηριςιομεν τήν αλιείαν, τον τουρισμόν, τήν βιοτεχνίαν, τάς
καλάς τέχνας, όταν φροντίσωμεν ένεργώς διά τήν υγεί
αν τού Λαού, ή Ελλάς τής Λύριον δύναται νά άποβή,
πέραν τού ιστορικού καί εκπολιτιστικού ρόλου της καί
μέγας παράγων οικονομικής ευημερίας.
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ΟΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
Οί σιδηρόδρομοι τοΰ 'Ελληνι
κού Κράτους (ΣΕΚ) κατεσκευάσθησαν άρχικώς κατά τμήματα.
Ή γραμμή Πειραιώς — Λαρίσης
κατεσκευάσθη ΰττό Γαλλικής εται
ρίας καί ήρξατο λειτουργούσα τά
1908. Το 1909 ή γραμμή έπεξετάθη μέχρι τών Ελληνοτουρκικών
συνόρων, τά όποια τότε εύρίσκοντο
εις άπόστασιν 25 χιλιομ. ττρός
6ορράν τής Λαρίσης. Τό 1921 τά
τμήματα αυτά τής γραμμής τά ήγόρασε άπό τούς ίδιοκτήτας των
το 'Ελληνικόν δημόσιον.
Ή γραμμή έπεξετάθη μέχρι Πλα
τύ, δυτικώς τής Θεσσαλονίκης,
που συνεδέθη μέ τό Έξπρέςς

ριάν τό όποΤον διήρχετο έκ Θεσσα
λονίκης.
Ή γραμμή Θεσσαλονίκης — Είδομένης έπι τής Έλληνογιουγκοσλαβικής μεθορίου καί ή γραμμή
Θεσσα^ριίκης — Φλωρίνης κατεσκευάσθησαν ύπό Γαλλικής εται
ρίας, ήτις και τάς έξεμεταλλεύετο
βάσει προνομίου παραχωρηθέντος
ύπό τής Τουρκίας.
Ή πρώτη σιδηροδρομική γραμμή
κατεσκευάσθη έν 'Ελλάδι τό 1869.
"Ήτο μήκους 8 χμ. ήνωνε δέ τόν
Πειραιά μέ τάς ’Αθήνας. Ή έπέκτασις ήρχισε μετά 20 περίπου
έτη δτε ήρχισαν έργασίαι εις διά
φορα μέρη τής χώρας.

Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΙΙΣ ΤΩΝ ΠΛΟΥΤΟΦΟΡΩΝ ΠγΙΓΩΝ ΜΔΖ
Ή «Τραπεζιτική», έπιθυμονσα νά εχη τάς
γνώμας τών έκπροσώπων
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Συνεντευξις μετά του Γεν. Γραμματέως τού
Τεχν. Επιμελητηρίου κ. ΗΛΙΔ HE I ΡϋΠΟΥΛΟΥ

Τεχνικού κό

μετά

δύναται

νά

συνοψισθή εις τά έξης:

Έρώτησις:
’Επειδή ή έπιθυμία τής «Τραπε
ζιτικής» είναι νά έλθη εις όσον τό
δυνατόν μεγαλυτέραν
επαφήν μέ
τόν έλληνικόν τεχνικόν κόσμον, θά
έπιθυμοΰσα
νά πληροψορηθοΰμεν
λεπτομερέστερον τά τοΰ Τεχνικού
’Επιμελητηρίου, δηλ. τής συγκροτήσεώς του και τών σκοπών πρός
τούς οποίους αποβλέπει.
Άπάντησις:
Ώς Γενικός Γραμμοτεύς τού Τε
χνικού ’Επιμελητηρίου τής Ελλά
δος οφείλω πολλάς χάριτας
είς
τήν Διεύθυνσιν τής «Τραπεζιτικής»,
διότι μοΰ παρέχει τήν ευκαιρίαν
όπως έπικοινωνήσω διά τών στηλών
της πρός τόν οικονομολογικόν κό
σμον, μέ τόν όποιον ήμείς οί Τε
χνικοί συνεργαζόμεθα
στενώτατα
διά τήν ’Εθνικήν Οικονομίαν.
Τά Τ.Ε.Ε. είναι ’Οργανισμός
Δημοσίου Δικαίου καί περιλαμβά
του
πάντας
νει στούς κόλπους
τούς διπλωματούχους
μηχανικούς
Άνωτάτων Σχολών, πάσης ειδικό
τητας καί κατηγορίας.
Εκλεκτόν
τμήμα τού Τ.Ε.Ε. άποτελοΰν οί
Τεχνικοί τών μεγάλων Τραπεζιτι
κών Τμημάτων καί είδικώς Εθνι
κής, Εκδοτικής
καί ’Αγροτικής.
Οί σκοποί τοΰ 'Επιμελητηρίου εί
ναι α' προστασία τών έπαγγελμα
τικών συμφερόντων τών μελών του,
β' Ή συμπαράστασις τού Κράτους
έπι τών μεγάλων τεχνικών προβλη
μάτων καί γ' ή πρόθεσις τής , έφηρμοσμένης τεχνικής έν 'Ελλάδι.
Έρώτησις:
ΠοΤαι είναι αϊ κατευθύνσεις τής
σημερινής Διοικήσεως;
Άπάντησις:
Ή σημερινή Διοίκησις άποβλέπει πρώτον είς τό ’Εθνικόν θέμα,
δηλ. προστασία τών έθνικών συμφε
ράντων καί ύποβοήθησις τοΰ Ελλη
νικοΰ Ααοΰ, έν συνεχεία ένίσχυσις
τών Κρατικών Υπηρεσιών τών άρ
μοδίων διά τήν
Άνασυγκρότησιν,
ώς έπίσης καί ή ένίσχυσις τών συν
αδέλφων μηχανικών εις τόν άγώνα
διά τήν βελτίωσιν τής θέσεώς των.
Έρώτησις:
Είδικώτερον θέλομεν νά μάς πλη
ροφορήσετε ποία ή θέσις τοΰ Τ.Ε.
Ε. είς τήν άνασυγκρότησιν τής χώ
ρας;

Άπάντησις:
Έγράφη πολλάκις άλλά δέν βλά
πτει νά έπαναληφθή ότι μετά τόν
νικηφόρον τερματισμόν τού ξενοκινήτου πολέμου πού έξαπελύθη κατά
τής Ελλάδος, τό μέγα ζήτημα, άπό
τά όποιον θά έξαρτηθή ή έπιβίωσις τοΰ Ελληνικού Ααοΰ είναι ή
άνασυγκρότησις καί άνασυγκρότη
σιν λέγοντες πρέπει νά τήν έννοοΰμεν ώς τεχνικοοικονομικήν, ώς ηθι
κήν καί ώς διοικητικήν. Καί είς μέν
τόν τεχνικοοικονομικόν τομέα τό Τ.
Ε.Ε. κατά τό βραχύ διάστημα τής
παρούσης Διοικήσεως
προσέφερε
πάρα πολλά. Επίτροποί άπό ει
δικούς τεχνικούς
συνεκροτήθησαν
καί έμελέτησαν τόν έξηλεκτρισμόν
τής χώρας, τό λιγνιτικόν πρόβλημα
καί τήν άξιοποίησιν έν γένει τών
έπιχωρίων πλουτοφόρων πηγών.Γενικώς όλα τά ζητήματα πού συνδέ
ονται μέ τήν αΰξησιν τής παραγω
γής καί τήν έκβιομηχάνησιν άποτε
λοΰν άντικείμενα μελέτης τοΰ Επι
μελητηρίου. "Οσον δε άφορά τήν
ήθικήν καί διοικητικήν άνασυγκρότησιν, νά μοΰ έπιτρέψετε νά έκφρά
σω τό παράπονον τών Ελλήνων
Τεχνικών, διότι μέχρι τής στιγμής
ή πολιτική ήγεσία τοΰ τόπου συστηματικώς ήγνόησε τόν τεχνικόν
παράγοντα άπό τήν Διοίκησιν. Εί
ναι έν τούτοις άναμφισβήτητον ότι
ό τεχνικός μέ τήν ορθολογιστικήν
του, άντίληψιν πολύ θά συνέβαλε,
είς τήν βελτίωσιν τής διοικήσεως.

HEPIEXOMFHA
Πρός τήν Άνασυγκρότησιν.—
Συνέντευξις μετά τού
Γεν.
Γ ραμματέως τού Τ.Ε.Ε. κ.
Ήλ. Πετροπούλου.— Βαφές
άπό φυτικά χρώματα.— Ση
μειώματα.— Καταπλέουν τρία
τουριστικά πλοία.. — Ή εισ
ροή
Ελληνικών
κεφαλαί
ων ύπό τοΰ κ. Λ. Γ. Κορό
μηλά.— Τό έργον της Βασιλίσσης καί ή Πρόνοια Βορ.
’Επαρχιών.— Τά λιμενικά έρ
γα Πειραιώς ύπό τοΰ κ. Π.
Τζουνάκου.— Οίκ. ειδήσεις Ε
ξωτερικού.— Τά κυριώτερα
Εμπορεύματα.— ’Απολογι
σμός δεκαπενθημέρου.— Ή
χρηματαγορά Αθηνών.— Οίκ.
ειδήσεις.

Τό μόνον παρήγορον σημείον είναι
ότι τά πολιτικά κόμματα έστω καί
άργά έζήτησαν . τήν συνεργασίαν
τών τεχνικών καί είμαι είς τήν ευχάριστον θέσιν νά σάς άνακοινώσω
ότι έχομεν τήν στιγμήν αυτήν εικο
σάδα περίπου υποψηφίων βουλευ
τών. Ή κοινή γνώμη, πού ώς γνω
στόν έκτιμά τούς τεχνικούς, άς
ψροντίση νά τούς περιβάλη
δια
τής ψήφου της.
Έρώτησις:
Ποια είναι άπό έπαγγελματικής
πλευράς τά ζητήματα πού προωθεί
ή παρούσα Διοίκησις;
Άπάντησις:
Τά έπαγγελματικά μας ζητήμα
τα συνοψίζονται είς δύο. Πρώτον ή
βελτίωσις τής θέσεως τών δημοσί
ων τεχνικών υπαλλήλων καί ή προ
στασία τής άσκήσεως τοΰ έλευθέρου έπαγγέλματος. Οί δημόσιοι τε
χνικοί ύπάλληλοι εύρίσκονται είς
όεινήν οικονομικήν θέσιν λόγω τής
γλισχρότητος τών άποδοχών των.
Τό Κράτος δέν παρέχει είς αυτούς
τά ύλικά μέσα καί τήν οικονομικήν
δυνατότητα διά νά άντιμετωπίζουν
έπαρκώς τάς υποχρεώσεις των. Ό
σονδήποτε καλήν θέλησιν καί
άν
έχουν οί συνάδελφοι ύπάλληλοι θά
φθάση συντόμως ή στιγμή πού θά
καμφθούν ύπό τό
βάρος τών μι
σθών πείνης. Καί όμως αύτοί είναι
οί ουσιαστικοί φορείς τοΰ έργου
τής άνασυγκροτήσεως τής χώραςπαρακαλοΰμεν τήν σεβαστήν Κυβέρνησιν καί τούς άγαπητούς μας
συμμάχους τής Αμερικανικής Άπο
στολής νά προσέξουν περισσότε
ρον είς τό ζήτημα αύτό.
Άς μή βαυκαλίζωνται μέ τήν
ψευδαίσθησιν ότι μπορεί νά συνεχισθή τό έργον τής Άνασυγκροτήσεως μέ τεχνικάς υπηρεσίας διαρρεούσας καί μέ μηχανικούς Δημο
σίων "Εργων πεινώντας
ή κρισις
πλησιάζει έάν δέν έφθασεν ήδη, ό
ρυθμός τής άνασυγκροτήσεως μοιραίως θά χαλαρωθή καί ή βελτίωσις
τών συνθηκών ζωής τοΰ Ελληνικού
λαού θά βραδύνη. Έπισημαίνόμεν
τόν μεγάλον κίνδυνον, πού δέν άποκλείεται νά προκαλέση τήν μή χρη
σιμοποίησή σημαντικών ποσών τής
Αμερικανικής βοήθειας. Φοβούμαι
πολύ ότι οί άρμόδιοι ήγέται τής
Αμερικανικής συνεργασίας δέν έχουσι συλλάβει τελείως τό βαθύτε
ρον νόημα τής συγκροτήσεως τών
ύπηρεσιών καί τής άμοιβής τών ύπαλλήλων. Παραλλήλως όμως μάς
άπασχολεί σοβαρώτατα ή άσκησις
τοΰ έπαγγέλματος καί ή κατοχύρω
σις αύτοΰ. Ή Διοίκησις τού Επι
μελητηρίου εύρίσκεται εις στενήν
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Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ
ΤΟΥ ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ

ΒΑΦΕΣ ΑΠΟ ΦΥΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΝΑ ΑΠΟΧΤΗΜΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΗΓΙΚΟΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ

Τά εμβάσματα επ’ όνόματι
της «ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗΣ»

[

Αί αποδείξεις δέον νά φέρωσι
τήν υπογραφήν τοΟ Διαχειριστοΰ καί τήν σφραγίδα της
έφημερΟδος.
Παρακαλοΰνται οί κ. κ. Συνδρςμηταί, όπως γνωστοπο ιοΟν
’ς τά γραφεία της έφημερίδος πάσαν μεταβολήν τής διευθύνσεώς των.
Διαχειριστής:
ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
’Ακαδημίας 60
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Διευθύνσεις συμφώνως τώ άρΘρω 6 § 1 του Α.Ν.1092) 1938
Υπεύθυνος έπί τής ϋλης:
ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΣΑί-ΛΑΣ
Άβύδου 53-Τηλ. 72.690
Προϊστάαενος Τυπογραφείου:
Μ.ΕΜΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
Κολοκοτρώνη 116
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συνεργασίαν μέ τούς αρμοδίους ττα
ράγοντας καί έλττίζομεν βασίμως
νά έχωμεν συντόμως ευχάριστα άττοτελέσματα νά άναγγείλωμεν εις
τούς συναδέλφους τεχνικούς. Ιδιαι
τέρως επιθυμώ νά τονίσω τήν ίεράν
ηθικήν ύποχρέωσιν, τήν όποιαν αι
σθάνεται ή Διοικούσα ’Επιτροπή
προς τούς έν έπιστρατεύσει συνα
δέλφους καί τούς έργολήπτας δήμο
σίων έργων οί εργολάβοι δημοσί
ων έργων άποτελούν ένα ολόκληρον
κόσμον, εις τον όποιον οφείλεται
κάθε έργον πού υπάρχει στον κό
σμον καί οί όποιοι τά πάντα προσέψεραν εις τον αγώνα διά την ε
λευθερίαν τής Πατρίδας. Θά πρέπει
νά ύπάρχη μεγάλη στοργή προς
τήν τάξιν τών έργοληπτών δημοσί
ων έργων. Είμαι υποχρεωμένος ό
μως, έν τούτοις,
νά διαπιστώσω
τήν σκληράν αλήθειαν δτι ή ηγεσία
τής χώρας πολύ όλίγην κατανόησιν
έπέδειξεν απέναντι τών έργολη
πτών καί όμως ας κατανοηθή παρ
δλον τούτο ότι χωρίς έργολήπτας
ούτε έργα πραγματοποιούνται ού
τε τά Αμερικανικά δολλάρια άξιοποιούνται.
’Επί τού άντικειμενου
τούτου έπιφυλάσσομαι νά έπανέλ
θω έν τφ μέλλοντι πλέον εκτενώς.
Ε. Γ.

Τό δεύτερον κεφάλα ιάν τής
Γενέσεως, έχει μίαν παράγραφον πού
λέει: «Καί Κύριος ό Θεός έκαμε νά
βλαστήση έκ τής γής πάν δένδρον
ώραΐον εις τήν δρασιν.,.κλπ.». Νομί
ζω λοιπόν
δτι ή παράγραφος αυτή
6ά πρέπει νά θεωρήτα; ώς ή γένεσις
τών χρωμάτων κάβε ποικιλίας
ποΰ
διασκεδάζει τό βλέμμα καί διακό
πτει τήν μονοτονίαν, στό τοπίο, στά
είδη καί τούς ανθρώπους. Οΐ τελευ
ταίο1! αυτοί όμως, οσο εξελίσσονται,
τόσο καί οπισθοχωρούν στις έπιτεύξεις των. Νά γιατί, μόλις άνεκάλυψαν τήν χημικήν άνιλίνην, έχασαν τό
απέραντο πλούτο τών φυτικών χρώμα
τισμών. ‘Η
τεχνική έξέλιξις μπορεί
νά προάγη τήν βιαμηχανοποίησιν, α
σφαλώς όμως καταστρέφει
κάθε ο
μορφιά, μειώνει τήν στερεότητα καί
βοηθεΐ τόν Πανδαμάτορα στό φθορο
ποιό του έργον.
Κατά τήν Πανελλήνιον ’Έκθεσιν
τής Λαϊκής χειροτεχνίας καί
βιοτε
χνίας, πού μόλις πρό ολίγου έκλεισε
τάς πύλας της, δέν γνωρίζω αν οί
"Ελληνες έπιίσκέπται έπρόσεξαν1 'καί
ένδιεφέρθησαν, δπως οί
’Αμερικανοί,
για ένα ειδικά έκθεμα. Μέσα στό
Ζάππειον, ά περαστικός έμενε
έκ
θαμβος μπροστά στήν ποικιλία τό
σον χρωματικών
συνδυασμών, ο
ποίον παρουσίαζαν τά έκθέματα. Σέ
αυτά, καί σέ κάθε είδος τού καθ’ η
μέραν βίου, ό χρόνος
διαβαίνοντας
θά άφαιρέση τήν ζωντάνια τών 6αψών έστω κι’ αν οί καλύτερες χημι
κές συνθέσεις έχουν χρησιμοποιηθή.
Μέ τόν καιρό δαμάζονται οί ζωηροί
τόνοι, εξαλείφονται οί απαλοί, κι’ ολο τό άντικείμενο αποκτά μιά έπιφάνεια μέ νεκρική σκούρα παγερότητα.
Οΐ βαφές, σάν ανθρώπινα κατασκευά
σματα, μοιραίον είναι νά ΰποκύψουν
κι’ αυτές, δπως οί δημιουργοί των,
στόν απαράβατο κανόνα τής φθοράς.
Κι’ όμως, κάποιαν άλλη εποχή, ό
χι καί πολύ μακρυνή, χότε πού —ό
πως λέγεται — οί άνθρωποι ήσαν
ευτυχέστεροι γιατί
οί ευκολίες τού
στά δάκτυλα
βίου μόλις έμετρώντο
(καί μάλιστα τού ένός χεριού), ή α
νιλίνη δέν ειχεν άνακαλυφθή καί ό
βαφέας μετεχειρίζετο
αποκλειστικά

τά φυτικά χρώματα. Τό αποτέλεσμα
ήταν νά θαυμάζωμεν ακόμη σήμερα
παμπάλαια υφάσματα, χαλιά ή κεντή
ματα, ακριβώς
γιατί μπορούμε νά
κρίνωιμε ολους τούς συνδυασμούς καί
κάθε τόνο, άφού τά χρώματα σχεδόν
δέν έχουν αλλάξει. Καί μόνο τά παληά, κΥ αυτών ακόμη Γών παλαιοτέρων, απέκτησαν μιά νέα μορφή πού
χαρακτηρίζεται μέ τήν πρόταξιν τής
γαλλικής λέξεως: «νίθΙΙ», δηλαδή, ο
πως θά λέγαμε στή γλώσσα μας πε
ριφραστικά «πατίνα τού χρόνου».
«λ EEU HOSE» λοιπόν είναι ελληνι
κά τό τριανταφυλλί έκεΐνο πού ό ή
λιος απάλυνε άκό.μη
περισσότερο,
κα.τ «λ' IEIL ΟΗ» είναι ά κίτρινος κρό
κος, όταν στ' απόβραδο ή έσπερινή
δροσιά κάνη μουντή νά φαντάζη τήν
χρυσαφένια του άπαλότητα. Κι’ αν ή
λέξις «ξεπερασμένο» δέν ήταν τόσο
τετριμμένη στις άλλες της σημασίες,
ίσως θά μπορούσε νά μάς έδινε τήν
πραγματικήν εικόνα
τής σφραγίδας
τού χρόνου, πού,
διαβαίνοντας, αν
καί παίρνη τήν λαμπάδα, κάτι πάλι
χαρίζει — ευγένεια πολλή — στους
φυτικούς χρωματισμούς.
Στό Ζάππειο λοιπόν, έκτίθετο μέ
σα σέ μιά παλαιά κορνίζα κι’ επάνω
σέ κατάμαυρο βελούδο, μιά ποικιλία
οχι απλώς χρωμάτων άλλα χαρμάτων
Τόση καλαισθησία άπλωνε. Έπρόκειτο περί ένός δειγματολογίου μετά
ξωτών νημάτων βαμμένων μέ φυτικά
χρώματα,
τελευταίο άπόκτη,μα τού
’Αθηναϊκού Μουσείου Διακσσμητικών
Τεχνών (Τζαμί Μοναστή ρακί ου)
Ή
δωρήτρια, κυρία "Εδλα Γεωργίου Νά
ζου, αφού έπί χρόνια μελέτησε κάθε
λαϊκή παράδοσι προφφική ή γραπτή
συνεκέντρωσε Ενα περισπούδαστο συν
ταγολόγιο, μέ τό πώς οί παλαιότεροι βαφείς είργάζοντο εις τάς ’Αθή
νας, τήν ύπαιθρο και τό έξωτερικό.
Τις γνώσεις της κατώρθωσε νά έφαρμόση καί άλλοτε, τώρα όμως, μετά
πολύμηνον προσπάθειαν
επέτυχε νά
προσφέρη τό μοναδικό
αυτό κειμή
λιο, χθες διά τήν ’Έκθεσιν τού Έθνι
κοΰ ‘Ιδρύματος εις τό Ζάππειον, σή
μερα ποΰ έληξεν εις τό Μουσεϊον. Εί
ναι ένα σπάνιο άπόκτημα, κάτι πού
στέκει σάν έπιβεβαίωσι τής άρετής

“Η ΑΜΟΙΒΑΙΑ,,

μύθοι ποικίλουν τήν ιστορία τής 6αφικής τέχνης. Τό γεγονός είναι οτι
υπό τόν ήλιον: «τίποτε δέν κερδίζε
ται, όπως δέν χάνεται τίποτε». Καί
αν ή χημική άνιλίνη έφερε σέ δεύτερα μοίρα τους φυτικούς χρωματι
σμούς για λόγοίυς
οικονομικούς και
ταχείας μαζικής
παραγωγής, αυτοί
—■ γιά οποίον
τούς θαύμασε στήν
’ Εκθεσι ή τώρα στό Μουσείο — θά
μείνουν αξέχαστοι. Τέλος, προσθέτω
οτι θέλοντας νά περιγράφω τόσην ο
μορφιά, βρέθηκα σέ αδυναμία νά έκφρασθώ μέ λέξεις
άνθρώπινες, άρα
τετριμμένες, γι’ αυτή τήν δημιουργία
τής κυρίας "Εδλας Γ. Νάζου.
Λ. Κ.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ IΣ
ΆνακοινοΟται εις τούς κ.κ. Συναδέλφους δτι ό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑ
ΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ «ΑΝΕΣΤΗ ΚΑ ΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ» (οδός Λέκκα άοιθ.
6, τηλέφωνον 20-614) μάς γνωρίζει δτι έξαιρετικώς διά τούς ύπσλλήλους τής Τραπέζης μας έξακολουθ θεΐ νά παιρέχη εύκολίας πληρωμής
ραπτικών καί κατασκευής ένδυμασι ών ιέπί παραγγελία ύπά τούς κάτω
θι δρους:
α) Ραπτικά ένδυμασίας εις ό κτώ (8) 15θημερους δόσεις.
. ®) Ενδυμασίας μεθ’ υφάσματος εις δέκα (10) 15θη;μέρους δόσεις
(ΤοΟ 1)4 τής αξίας καταβαλλομένσυ άμα τή παραγγελίοι).
Οί έπιθυμοΰντες έκ τών κ.κ. Συναδέλφων νά τύχωσ,ι τών ώς άνω
ευκολιών δύνανται ν’ άπευθύνωνται. απ’ εύθείας εις τόν ώς άνω οίκον.
ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
"% ^ **0*0tr*pwii*^

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΤΟΣ

ΙΔΡΥΣΕΩΣ

1841

Διοικητής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ I. ΠΕΙΜΔΖΟΓΛΟΥ
Ιύνολον ενεργητικού (31.8 1949) Λρχ. 1.323.376.35Γ.582

'Οδός Πατησίων 7
1ος "Οροφος, Τηλέφ. 51.004

ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
Πρός 'έξυπηρέτησιν τών υπαλλή
λων τής ’Εθνικής Τραπέζης πωλεϊ
άπαντα τά είδη της, ήτοι ΜΑΛΛΙ
ΝΑ - ΜΕΤΑΞΩΤΑ - ΚΑΣΜΗΡ ΙΑ — ΠΟΠΛΙΝΕΣ - ΕΙΔΗ
ΠΡΟΙΚΟΣ κ.λ.π. καί μέ πίστωσιν
μέ τιμάς ΜΕΤΡΗΤΟΙ Σ εις δέκα
(10) ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥΣ ΔΟ
ΣΕΙΣ άνευ ούδθμιδς ΠΡΟΚΑΤΑ
ΒΟΛΗΣ καί ούδεμιάς έπιδαρύνσεως λόγω τής χορηγημένης πιστώσεως.

Μέ τά φύλλα Τής αμυγδαλιάς πα
ράγει κανείς ένα χλωμό πράσινο, αν
τά μαζέψη τήν άνοιξι, ένψ, τά 'ίδια
αυτά, αν τά κόψη φθινόπωρο δίνουν
ένα ζεστό χρώμα κιτρινοκόκκινο. Τά
ταπεινό βαλανίδι βάφει πεντακάθαρο
^beige», τό δέ κεραμίδι βγαίνει α
πό τά γνωστό ριζάρι (καμπίσιο).
Γιά νά δής όμως τήν διαφορά πρέ
πει μέ υπομονή νά μαζέψη ς μιά μι
κρή σαν τρίχα ί'να άπό τόν βουνήσιο
κρόκο καί μ’ αυτήν νά βάψης. Χιλιά
δες οί συνταγές, δύσκολος ό τρόπος,
καί κάθε απροσεξία σημαίνει άλλαγή
χρώματος, όταν δέν παρουσιάζη άπό
τυχία. Γ ιά νά έπιτύχη τό κυανό χρώ
μα, πού είναι πιο γνωστό ώς «indi
go», τό κοινώς λεγόμενον λουλάκι,
πρέπει νά μεταχειρισθή κανείς «σαριά», πού δέν είναι τίποτε περισσό
τερο από τά λίπος πού βγαίνει όταν
πλένωίται τά βρώμικα μαλλιά μεΤά
την κουρά τών προβάτων.
Τόμοι ολόκληροι έχουν γραφή, συ
στήματα πανάρχαια υπάρχουν, πολ
λά μυστήρια,
διάφοροι θρύλοι καί

Κατ’ άνακοίνωσιν έκ τοΰ υπουρ
γείου
Εφοδιασμού, αναμένονται
250 τόννοι ικαφέ τύπου Ρ ογ-κοΰστα
έξ αγγλικών αποικιών της ’Αφρι
κής. Επίσης αναμένονται έτεροι 70
τόννοι καφέ.
— Είσήχθησαν 1.500 τόννοι ξηραλάτου θακαλάου τοΰ έλευθέρου
έμπορίου, ό όποιος θά ιδοθή εις τήν
κατανάλωσα· έντός διημέρου πρός
7.800 δραχμάς λιανικώς.
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ΥΦΜΜΕΤΕΜΠΒΡΙΚΟΙΙ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

τού αγνού, τού άπλοϋ καί τού τελείου
Γιατί ή φύσις τού Πλάστου πάντοτε
νίκησε την επιστήμη τού πλασμένου,
τού ανθρώπου.

Κατά πληροφορίας ληφθείσας εις
τό ύπουργεΐον ’Εθνικής Οικονομί
ας, τόν Μάϊον τοΰ 1950 θά γίνη εις
"Αγιον Φραγκίσκον ή 3η παγικόσμι
ος έμποροπαιήίγυρις, εις τήν όποι
αν έκλήθη καί θά συμμετάσχη καί
ή Ελλάς.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝ
ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΑΘΗΝΑΙΣ

(Τηλέφ. 3ο.011)

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ
ΕΝ

ΑΙΓΥΠΤΟ:

ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
®

ΚΑΨΡΟΝ (Rue Adly Pacha 34)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Rue de I’Ancienne Bourse 4)

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΧΩΡΑΣ TOY

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Έκτελοϋνται δλαι ai ίραιεζκαΐ έργασίαι υιό τούς μάλλον συμφέροντος ορούς
—)ι*τ.Γ
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ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΑΣ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ
ΑΙ ΥΠΑΛΛΗΑΙΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
Διατηροΰμεν την βάσιμου έλπί δα δτι ευθύς μετά τάς έκλογάς οΐ
αρμόδιοι θά έπιληφθούν της έξετά σεως τών ζητημάτων των υπαλληλι
κών τάξεων. Αί κατά καιρούς σημ ειωθεΤσαι άπεργίαι των Ταχυδρομι
κών, τών δημοδιδασκάλων, τών Οί κονομικών υπαλλήλων, τών συντα
κτών καί εργατών Τύπου, τών τρο χιοδρομικών, τών κρεοπωλών, τών
αυτοκινητιστών κ.λ.π. θέτουν ένώπ ιον τής Κυβερνήσεως που θά προέλθη έκ τών έκλογών σαφή προβλή ματα άπαιτοΰντα άμεσον καί ταχεΐαν λύσιν. Ή υπηρεσιακή Κυβέρ νησις δέν θά ήτο δυνατόν νά επίλυ
ση τά προβλήματα ταΰτα. Τό καθήκον ορθώνεται ένώπ ιον τών μετε
κλογικών Κυβερνητών μέ την έπιτα κτικήν άπαίτησιν όπως δοθούν ικα
νοποιητικοί λύσεις. Μέ την διαφο ράν δτι αί λύσεις αύταί πρέπει νά
είναι δίκαιαι, νά ικανοποιούν τούς εργαζομένους και νά μη δημιουρ
γούν κινδύνους διά την οικονομικήν σταθερότητα τού τόπου.
Η ΕΛΛΗΝΟ'ΙΤΑΛΙΚΗ
Είναι ικανοποιητικόν τό γεγονός
δτι έτέθη εις εφαρμογήν ή Έλληνοϊταλική συμφωνία ή ρυθμίζουσα τά
μεταξύ τών δύο χωρών οικονομικά
ζητήματα, εΐδικώτερον δέ τά σύνθε
τα προβλήματα τής Δωδεκανήσου.
Ή άπόδοσις τών καταθέσεων Δωδεκοη,ησίων έκ μέρους τών Ιταλι
κών Τραπεζών καί ή άνάληψις τών
προνομίων εις Τηλεφωνικός 'Εται
ρίας Ρόδου Σ.Ι.Ε.Ρ. ύπό τού Ελ
ληνικού Δημοσίου αποτελούν ση
μαντικήν πρόοδον είς τήν διευθέτησιν τών ζητημάτων πού άφήκεν έκκρεμή ό πόλεμος. Έλπίζομεν δτι
καί δλα τά συναφή ζητήματα θά
έπιλυθούν κατά τον αυτόν ικανο
ποιητικόν τρόπον.

διασμού ήρνήθη νά ύπογράψη οίανδήποτε άπόφασιν άνατιμήσεως τών
διαφόρων ειδών. ’Ακόμη καί διά τά
υφάσματα καί τά φάρμακα διά τά
όποια, κατά τούς ένδιαφερομένους
έπρεπε νά γίνουν άνατιμήσεις, διετάχθη απλώς ή κοστολόγησις, ώ
στε νά δύναται ή έκ τών έκλογών
Κυβέρνησις νά μελετήση δλα τά
στοιχεία καί νά ρυθμίση κατά τρό
πον. οριστικόν τό δλον θέμα. Πάν
τως διατυποΰται γενική ή εύχή δπως άποφευχθή ή έφαρμογή υπερ
τιμήσεων διότι καί ή έλαχίστη ά
νοδος τών τιμών θά έχη άναμφισβήτητον έπίδρασιν έπί τού κό
στους τής ζωής καί, κατά συνέπει
ΑΙ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
αν,
θά πλήξη τούς μισθοσυντηρήΕίναι χαρακτηριστικόν τό γεγο
νός δτι ό κ. Υπουργός τού Εφο τους.

Η ΕΙΣΡΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
πιθανόν νά άργή, οδηγεί
Για
νά
πραγματοποιήσωμε
τά ματισμός
τέ
«έπόμενον βήμα» όταν
περπατούμε, . δμως σέ κάποιο τέρμα. Σέ ένα
πρέπει μοιραίως νά κάνωμε το προ- I τοιο λοιπόν καλά
λιμάνι πρέπει νά
ηγούμενο. Αυτή, τήν άπαράβατη άρ- | άχθή καί ή προσπάθειά μας γιά τήν
χή, δέν θέλει νά τήν παραδεχθή ή εισροή κεφαλαίων έκ τών έλληνικών
τού εξωτερικού,
άφοΰ,
ρωμιοσύνη μας. Άφοΰ λοιπόν σκέ- περιουσιών
γεγονς δτι άπαραιτήτως μάς
φθηκε πολύ, άνεκάλυψε τρόπο
καί, είναι
διά τήν άνάπτυξιν καί
καταστρατηγεί τον κανόνα διά τής χρειάζονται
πλουτοπαραγωγ ιέξαιρέσεως. Πήδηξε.
"Ετσι, μ’ ένα τήν τόνωσιν τών
μόνο «σάλτο», έφθοοσε dm’ ευθείας στο κών μας πηγών.
δεύτερο στάδιο, αδιαφορούσα γιά δ
Μέ τά χρήματα αυτά, νέες βιο
λα τά κενά πού πίσω της έγκατέλει- μηχανίες θά ορθωθούν, παλαιές
θά
ψ5, Ή περίεργη αυτή νοοτροπία έ άναζήσουν, ή άνεργία θά μείνη κακή
χει πολλές επίσημες
εκδηλώσεις οί άνάμνησις τού παρελθόντος καί, στή
όποιες, άκριβώς διότι είναι
κρατι φθήνεια όλων τών αγαθών, θά λησμο
κές, ένοχλοΰν γενιγώτερα τον τόπο ό- νηθούν οί χθεσινές στερήσεις. Κάπο
λόκληρο καί όταν ακόμα δέν βλά
τε δέ, πολύ Αργότερα βέβαια, είναι
πτουν.
φυσικό νά είσρεύση συνάλλαγμα δχι
Παράδειγμα
τρανά—μέ
εϋκολην
έθελοντικόν πλέον, άλλά
προσφερόέπιβεβαίωσι τού ισχυρισμού
μου—
μενον αΰτοβούλως
προς άπόκτησιν
τά άστοχα μέτρα κινήσεως τής Τρο
τών πλουσίων άγαθών τής
παραγω
χαίας Άστυνοιμίας. Ευτυχώς άπέτυγής μας.
χαν, διότι αφορούν τό «έπόμενον βή
μα». Καί δμως, δλοι γνωρίζομε πώς, j Τά ωραία αυτά λόγια, μήνες τώ
γιά νά κατέβομε στο δρόμο, πρέπει ρα τά λέγουν οί ειδικοί έπί τού θέ
υποχρεωτικά νά κινηθούμε στο
πε ματος "Ελληνες καί ’Αμερικανοί, ό
πως τά έτάνιζαν πρό όλίγων έτών
ζοδρόμιο. Στάν
διαβατικόν
αυτόν
καί οί ’Άγγλοι τών
προηγουμένων
διάδρομο ποΰ έρμαιο έχει
παραδοαποστολών.
Προσθέτουν δέ οί έπίθή στους χασομέρηδες τών καφενείων σημοι, δτι οί ομογενείς έχουν
μιά
ή τους άλλους αργόσχολους
φίλους κάποια ύποχρέωσι νά φέρουν τά κε
τής όρθιας, δχι δμως καί τής ορθής, φάλαιά των, διότι χωρίς τις περιου
συζητήσεως, στους μιχροπωλητάς είν
σίες τών έλλήνων τής διασποράς, ή
δικά κάθε άχρηστου είδους, στις κα
άνόρθωσις εις τήν πατρώαν γήν, αν
ταπακτές τών υπογείων καί τούς α
τυχείς πολίτας πού κατά μεγάλες ό- δέν παρουσιάζεται προβληματική, α
μάδες
περιμένουν νά άνοίξουν οί σφαλώς θά βραδύνηι πολύ νά φέρη
πόρτες τών Δημοσίων
Υπηρεσιών. τούς άγαθους καρπούς της.,
"Ολα αυτά είναι ορθά. Δέν τά δια
Αυτές πάλι, είναι σοφά τοποθετημέ
νες καί σκορπισμένες
στά σημεία κρίνει δμως ή σοβαρότης εκείνη, ή ό
άκριβώς έκεΐνα πού ή κίνησις
τού ποια ένδεχομένως θά αποτελούσε τό
εισφοράς.
διερχομένου πλήθους νά παρουσιάζη εχέγγυον τής αίτουμένης
μία μόνιμη πλημμυρίδα.
Διότι, καί έδώ, άπό τό «έπόμενον
Ή διόρθωσις τών ποικίλων
άτο βήμα» άρχίζομεν, μέ πηδήματα, άφοΰ
πων δέν πρέπει νά χαρακτηρίζεται πρώτα έγκαταλείψαμε πίσω μας, είς
άπό καθολικά μέτρα. Ό μικρός
βη τό έλεος, τήν άρχήν τού παντός, δη-

ΚΑίΑΠΛΕΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΙΝ ΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΐΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΜΟΠΛΟΙΑ
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Γ·Γ·Ε·Τ·
Ή Γενική Γραμματεία
Τουρι
σμού μάς δίδει έξαιρετικώς εϋχαρί
στους πληροφορίας διά τήν τουρι
στικήν έκμετάλλευσιν
τής χώρας
μας κατά τό τρέχον έτος, διά τήν
προσεχή κάθοδον είς τήν Ελλάδα
χιλιάδων τουριστών, έπ’ ευκαιρία
τής όργανώσεως εκδρομών καί ταξιδίων εις τό πλαίσιον εορτασμού
τού Αγίου "Ετους εις Ρώμην, καί
διά τήν όργάνωσιν κατά τό προσε
χές έτος τού μεγάλου Πανελληνίλαδή τήν έννοιαν καί τήν ουσίαν τής
πίστεως.
Ό "Ελλην τού έξωτερικού,
πρό
θυμος νά ύπακούση πριν ή
πατρίς
προστάξη, σήμερα έκ τών γεγονότων
τών τελευταίων έτών, έχασε τήν έμπιστοσύνην του. Καί δέν θά πιστεύν
ση εις τά λαμπρόν αύριον πού τού
εξαγγέλλουν άν δέν άρχίση ή περι
συλλογή, πριν δμως άπό τήν συλλο
γή τού ίδικεΰ του χρήματος. Ή ση
μασία τού πρώτου βήματος
στήν
σπουδαία αΰτή| περίπτωση
εύκολα
μπορούσε νά γίνη
αντιληπτή
άπό
κάθε αρμόδιο, αν, κερδίζοντας
τον
καιρό πού χάνει διά νά όργανώση
μόνον «έπόμενα βήματα»,
παρακο
λουθούσε τά συμβαίνσντα στις θυρί
δες συναλλάγματος καί είς τό τμή
μα τών
υποχρεωτικών
καταθέσεων
είς λογαριασμόν «μπλόκε» τής Τραπέζης Ελλάδος. Μέχρι πρότινος, τό
φθινόπωρο, καί έντός ολίγου, μέ τήν
έναρξι τού καλοκαιριού,
θά άκουγε
άπό
τούς
έπισκέπτας—δυσάρεστα
βέβαια, δχι δμως γι’ αυτό λιγότερο
όρθά καί χρήσιμα πράγματα.
Τήν περιουσία τής τίμιας των έργασίας τήν έφεραν άπό τήν ξενητειά
άλλες δυά φορές, διότι καί τότε έπισήμως παρεκλήθησαν, πάλιν διά τήν
άνόρθωσιν τής πατρίδος.
"Ετσι, οί
γεροντότεροι, τήν έχασαν. Τά παιδιά
τους σήμερα, δέν ζητούν τά άπωλεσθέντα. Επειδή δμως έβαλαν μυαλό
Αί "Ελληνες
τής διασποράς, έπιμέ
νουν νά τύχουν σοβαροτέρων έγγυήσεων.
Προφορικές
θά τις
αγνοή
σουν. ’Εγγράφους δέν τις δέχονται.
Λέγουν λοιπόν (έλεγαν πριν έπιστρέ
ψουν στήν δευτέρα τους πατρίδα μέ
τήν σταθεράν άπόφασιν τό έρχόμενο
καλοκαίρι νάτό περάσουν στήν φιλό
ξενου ’Ιταλίαν ή τήν πάμφθηνη
Κύ
προν). δτι, άφοΰ τό έπίσημο κράτος
τούς παρακαλεί διά τό σύνολον τών
περιουσιών, τά βρίσκουν κάπως φαι
δρό νά τούς καταχράται τις λίγες
χάρτινες λίρες πού κατώρθωσαν
νά
φέρουν γιά νά τις ξοδέψουν μέσα
στον τόπο μας. ΚΓ άκόμα νά τούς
ταλαιπωρή μέ τήν διάθεσιν
τών ει
σοδημάτων πού έχουν έδώ, άφοΰ πρέ
πει νά τά καταθέτουν καί νά δικαιο
λογούν έγγράφως,
άφοΰ
ζητήσουν
προέγκρισιν άπό κάποιαν έπιτροπήν,
τό πόθεν, πού καί διατί έδαπάνησαν
τήν νομίμως υπάρχουσαν έν Έλλάδι
περιουσίαν τους, δποια
είχαν
τήν
«άτυχίαν» νά άποκτήσουν.
ιατί λοιπόν θά φέρουν
μέ τό «έ
πόμενον βήμα», τό σύνολο τής περι
ουσίας των όταν σκοντάβουν μέ μικροποσάστό πρώτο μόλις βήμαέ Φυ
σικό είναι νά άρνηθοΰν. Καί δ»’ αυτό
τά έλληνικά ζητήματα δέν παρουσιά
ζουν καμμίαν πρόοοδο. Μένουν
έπί
τόπου, άφοΰ κινούνται
όπως ό άν
θρωπος πού κάνει «ήμα σημειωτόν».
ΛΑΜΠΡΟΣ
Γ. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

ου φεστιβάλ. Οΰτω κατά τάς αρμό τού λοιπού τήν ύποχρέωσιν νά τα
διας πληροφορίας, άπό τού Μαρ λαιπωρούνται είς τά Ελληνικά προ
τίου μέχρι τού Μαΐου θά καταπλεύ ίενεία τών Ήνωμ. Πολιτειών διά
σουν είς τον λιμένα τού Πειραιώς τήν θεώρησιν τού διαβοπηρίου των.
μέ εκατοντάδας ξένων ’Αμερικανών Εν συνεχεία έξουσιοδοτήθησαν άρκαί Ευρωπαίων τουριστών τά πολύ μοδίως οί πρόξενοι τής ‘Ελλάδος
τελή πλοία (κρουαζιέρες) «Άτλάν- νά παραχωρούν, όταν έπιβάλλεται
τικ» 22 χιλ. τόννων, (άμερ.) «Μερ τούτο, θεωρήσεις χωρίς εντολήν ή
σεγιέζ» (γαλλικόν, μέ Ευρωπαίους έγκρισιν άπό τάς ’Αθήνας. Ό πρό
περιηγητάς, 24 χιλ. τόννων,
καί εδρος τής Κυβερνήσεως διεβίβασε
«Κερόνια»
(άμερικ.) 20 χιλ. τόν. συμπληρωματικώς έπιστολάς πρός
Οί ’Αμερικανοί
καί Ευρωπαίοι τά υπουργεία ’Εξωτερικών, ’Εθνι
τουρίστα! θά παραμείνουν άπό 3 έ κής Οικονομίας, Οικονομικών
καί
ως 8 ημέρας είς τήν Ελλάδα καί Δημοσίας Τάξεως, ζητών συγκε
θά έπισκεφθοΰν την Ρόδον, Όλυμπί κριμένος άπλουστεύσεις τών δια
αν, Μυκήνας, Δελφούς, καί λοιπούς τυπώσεων πρός διευκόλυνσιν τών
αρχαιολογικούς χώρους καί -ιερά τουριστών. Τό υπουργείου ’Εξωτε
μνημεία τής ηπειρωτικής καί νησιω ρικούς προέβη άμέσως είς τά άνατικής μας υπαίθρου.
φερθέντα μέτρα, τά λοιπά δμως υ
Διά τήν υποδοχήν καί φιλοξενίαν πουργεία παρ’ δλον δτι μέχρι σή
τών εκατοντάδων ή χιλιάδων του μερον δέν άπήντησαν είς τά πρωριστών, πού θά έπισκεφθοΰν έντός θυπουργικά διαβήματα, φαίνεται δτής προσεχούς άνοίξεως τήν χώραν τι μελετούν έπισταμένως καί πρό
μας ή Γενική Γραμματεία Τουρι κειται νά προβοΰν είς τήν λήψιν ό
σμού καταβάλλει κάθε προσπάθει λων τών μέτρων πού θά διευκολύ
αν, ώστε οί φιλοξενούμενοι μας νά νουν τούς τουρίστας νά κατέλθουν
αποκομίσουν ευχάριστους καί τι καί έπισκεφθοΰν τήν ‘Ελλάδα.
μητικός
διά τό πατροπαράδοτον
Βαθείας σημασίας μέτρον προ
πνεύμα τής ξενίας μας έντυπώσεις. παγάνδας τού τουριστικού πνεύμα
Μία ωραία πρωτοβουλία τής Γ εν. τος, διαφημίσεως τών γραφικών το
Γραμματείας Τουρισμού άπό τής πίων,, ιερών καί μνημείων, Αρχαιο
■πλευράς αυτής ΰπήρξεν ή πρόσφα λογικών χώρων καί άξιοθεάτων τής
τος διανομή
είς τούς άφιχθέντας
Ελλάδος, είναι καί ή έκ μέρους
τουρίστας τού «Άτλάντικ» άπό δε τής Γενικής Γραμματείας έκδοσις
σποινίδας τού Λυκείου τών ‘Ελλη δελτίου τουριστικών πληροφοριών
ν ίδων είς τό ξενοδοχείου Μεγ. Βρε- είς 3 καί 4 ξένας γλώσσας, καταλό
ταννίας αναμνηστικών δώρων Ελ γου τουριστικών νέων (ημερολογί
ληνικής προελεύσεως καί τοπικού ων κ.λ.π.) καί μικρών οδηγών διά
χαρακτήρας. Ειδική υπηρεσία ήτοί- κάθε νησί καί διά κάθε άρχαιολομασε ομοιομόρφους χαρτοσακκού- γικόν μας χώρον. Θά άνατυπωθή έλας, είς τάς όποιας περιείχοντο σο πίσης ό γαλλικός
‘Οδηγός «Κίτ
κολάτες, σταφίδες, σύκα, τσιγάρα Μπλέ» έπηυξημένος καί βελτιωμέ
καί κονιάκ έλληνικής παραγωγής, νος καί θα εκδοθοΰν πολυάριθμα
πού διενεμήθησαν, όπως άνεφέρα- φυλλάδια περιγραφικού καί πληρο
μεν, είς τούς ξένους τουρίστας. Ή φορικού χαρακτήρας δΓ δ,τι άφοθαυμασία καί έμπνευσμένη όμολο- Ρά τήν έλληνικήν τουριστικήν έκγουμένως αυτή πρωτοβουλία συνε- μετάλλευσιν. ‘Ωραιότατοι
έπίσης
κίνησε καί κατέθελξε κυριολεκτικώς όιφίς, σχέδια τών καλυτέρων ζωγρά
τούς έπισκέπτας μας, πού έδήλω- φων μας έξετυπώθησαν ήδη είς 9αυ
σαν δτι πουθενά αλλού δέν έτυχον μασίας πολυχρωμίας καί άπεστάτοιούτων θερμών καί στοργικών πε λησαν^είς τό έξωτερικόν διά
νά
ριποιήσεων. Χαρακτηριστικώς μά έκτεθοΰν είς τά προξενεία μας ό
λιστα μερικοί έκ τούτων έτόνισαν λου τού κόσμου, είς τούς σιδηρο
δτι «βλέπομεν δτι αξίζει τόν κόπον δρομικούς σταθμούς, είς τούς άνά πληρώνη κανείς φόρους διά τό κρολιμένας καί είς τά γραφεία τών
πλάν Μάρσαλ καί διά τό κονδύλιον Ατμοπλοίκών Εταιριών τής Εύρώπού προορίζεται διά τήν Ελλάδα». πης καί ’Αμερικής.
Διά τήν προσέλκυσιν δμως τών
Παραλλήλως έφέτος θά όργανωξένων καί τήν πλήρη άξιοποίησιν "η με τήν συνεργασίαν τών έκδροτών τουριστικών μας πηγών
δέν μικων καί τουριστικών σωματείων
φθάνουν μόνον αί αισθηματικοί έκ- ° εσωτερικός τουρισμός καί θά καδηλώσεις. Χρειάζονται καί θετικώ- ταβληθη προσπάθεια διαφωτίσεως
τερα, πρακτικώτερα μέτρα διευκο- του νησιώτου καί άγρότου τής
λύνσεως τών ξένων πού αποτελούν Ηλλαδος ,επι τών σκοπών καί τής
τάς βασικάς προϋποθέσεις διά την σημασίας τού τουρισμού. Ύφίαταέπιτυχίαυ τού άναληφθόντος έθυι- ί ται ηδη Συντονιστικόν Συμβουλιον
κοΰ έργου. Ούτως ή Γεν. Γραμμα- ; Τ , τουριστικών σωματείων άποτετεία Τουρισμού προέβη είς τά κα- P°AUnA,0V -ά7Τ0 τού<ί κέδρους τής
τάλληλα διαβήματα προς τά αρμό ! ΕΛΠ>\ της Περιηγητικής Λέσχης,
δια υπουργεία διά τήν χαλάρωσιν του Ορειβατικού,
τού Ναυτικού
τών αυστηρών περιοριστικών
μέ Ωμιλου κα, τού ‘Ομίλου ’Εκδρομι
τρων καί ποικίλων
διατυπώσεων, κών Σωματείων τής Ελλάδος, πού
πού αποτελούν άρνησιν είς τήν του συνεργάζεται ατενώς μέ τήν Γραμ
ριστικήν προσπάθειαν τής χώρας ματειαν Τουρισμού διά τόν έσωτεκαί δεσμά δυναστείας τής γραφειο ρικον τουρισμόν, άλλά καί τήν μεκρατίας. Τό υπουργείου ’Εξωτερι λετωμενην όργάνωσιν τού Πανελλη
1
κών κατανοήσαν τήν θεμελιώδη αυ νιου Φεστιβάλ.
Διά τήν έπιτυχίαν τού τεραστίτήν άρχήν άναπτύξεως τού Τουρι
σμού κατήργησε τάς θεωρήσεις δια ! ου αυτομ έργου, έπί τής όργανώ
βατηρίων διά τούς ’Αμερικανούς ύ- I σεως του όποιου έγράφησαν
καί
πηκόους άπό τής 24ης ’Ιανουάρι έοημοσιευθησαν είς τόν ’Αθηναϊκόν
ου έ. έ. καί ούτως οί πέραν τού Ά- ! τυττον πολλά ί άνεπίσημοι γνώμαι
τλαντικοΰ τουρίσται δέν θά έχουν κα, απόψεις, ή Γενική Γραμματεία

ΜΙΚΡΑ-ΜΙΚΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Περισσότερα άττό 9.000.000 ά
τομα έργάζονται διά την παραγω
γήν, πώλησιν,
έξυπηρέτησιν καί
έμπορικήν χρησιμοποίησιν των αύτοκινήτων των υπαρχόντων εις τάς
Ηνωμένας Πολιτείας. Ή "Ενωσις
Καταστευαστών Αυτοκινήτων άνεκοίνωσεν ότι ό άριθμός αυτός υ
περβαίνει κατά 2.500.000 τον αν
τιστοίχου άριθμοΰ τοΰ 1941.

ΔΙΑ ΜΑ ΓΝΩΖΘΗ ΤΙ ΕΠΕΤΕΑΕΙΟΗ

ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ Δ. Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΑΙΣΣΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΜΑΣ
ΟΙ ΙΥΜΜΟΡΙΟΠΛΗΚΤΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑΤΟΣ
Ό άιολογισμός μιάς έάνικής έργασίαc
Παρουσία

τών A. Α. Μ. Μ. τών

Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας μία Βασιλέων, τοΰ Μακ. ’Αρχιεπισκόπου,
συμβουλευτική
έπιτροπή
άποτε- τοΰ Προέδρου καί τών μελών τής Κυλουμένη έξ άντιπροσώπων μεγά βερνήσεως έγένετο τήν παρελθούσαν
λων έπιχειρήσεων κα! μία άλλη άν- Δευτέραν είς τόν «Παρνασσόν» ειδική
τιπροσωπεύουσα τάς μικροεπιχει- δημοσία συγκέντρωσις τών Οργανι
ρήσεις, βοηθούν έθελοντικώς τό 'Α σμών «Πρόνοια Βορείων
Επαρχιών»
μερικανικόν Ύπουργεϊον τού Εμ τών τελούντων υπό τήν υψηλήν προ
πορίου είς τήν έκπόνησιν καί έφαρ στασίαν τής Βασιλίσσης.
μογήν σχεδίων προαγωγής τού
Κατά τήν
συγκέντρωσιν αυτήν έκ
έμπορίου.
μέρους τής Εκτελεστικής ’Επιτροπής
Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας
κατεσκευάσθη μία νέα μηχανή διά
τήν συλλογήν τού ζαχαροκάλαμου.
Ή μηχανή αυτή μαζεύει τά ζαχα
ροκάλαμα, άψαιρεΐ τά φύλλα των
καί φορτώνει τά ζαχαροκάλαμα
είς αύτοκίνητο. Τρεις άνθρωποι άρκοΰν διά τήν λειτουργίαν της.
Τά ’Αμερικανικά ορυχεία μαλα
κού άνθρακος παρήγαγον τό 1949
περίπου 430.000.000 τόννους, ποατότης κατά 29 τοίς έκατόν μικροτέρα τοΰ 1948. Τά 1947 ή παρα
γωγή 630.623.722 τόννων άπετέλεσε τήν άνωτάτην έπίδοσιν πού έπετεύχθη ποτέ.
Τό μεγαλύτερου χαλυβουργεί
ων τοΰ κόσμου, τό όποιον εύρίσκεται είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας,
καταλαμβάνει έκτασιν 576 εκταρί
ων.

τοΰ έράνου, άπαρτηζομένης έκ τών κ.
κ. Μιχ. Πεσμαζόγλου, Κ. ’Αρλιώτη,
Άρ. Βαλαωρίτη,
Έμμ.
Παπαδάκη
καί Άν.
Στουπάθη, ό πρώτος άνέγνωσε τήν λογοδοσίαν έπί τοΰ συντεέ'τη 1948
λεσθέντος έργου κατά τά
καί 1949.
'Εν άρχή ό ομιλητής άνεψέρθη εις
τό έπιτελεσθέν μέχρι τοΰ 1948 έργον,
έστιγμόπτσε
τό
φοβερόν
Εγκλημά
τοΰ παιδομαζώματος καί έξηκολούθησεν ώς έξης:

ρου, Εντός μιάς ατμόσφαιρας δχι
υπεροψίας ή ταπεινώσεως, άλλά
συναδελφώσεως καί -έξομοιώσεως.
Άπό δλους γίνεται άντιληπτόν δτι
τό έργον είναι εθνικόν, άλλά συγ
χρόνως καί ανθρωπιστικόν. Πρέπει
τά παιδιά νά σωθούν δχι μόνον διά
νά μείνουν "Έλληνες, άλλά καί διά
νά μείνουν άνθρωποι.
"Οσα δέν
ξεφύγουν άπό τήν αρπαγήν αύτήν
καί οδηγηθούν πέραν τών Ελληνι
κών συνόρων δχι μόνον θά γίνουν
γενίτσαροι, δχι
μόνον θά γίνουν
άψυχα
κατασκευάσματα, άπό τά
όποια ή άνθρωπίνη άξιοπρέπεια, ή
στοιχειώδης ελευθερία, ή δούλησις,
ή σκέψις καί ή σνυεΟδησις θά έχουν
ίέντελώς έξαφανισθη.
Ή Ελλάς ολόκληρος έξανίσταται καί βλέπουμε νά ζωντανεύη δ
στίχος τοΰ Βαλαωρίτη όπου κά
που λέγει:
«Ή μάννα σφίγγει τά παιδί βαθειά στή,ν αγκαλιά της»
«γιατ’ είναι χρόνοι, δύστυχοι καί
τρέμει μή τό χάση»
Είς αύτήν τήν γενικήν προσπά
θειαν τής διασώσεως τών παιδιών
άλλοι προσφέρουν τό χρήμα τους,
άλλοι τήν προσωπική τους έργασσία.
Οί κινηματογραφισταί, οί Εργα
τοϋπάλληλοι τοΰ Δήμου, οί Τραπε
ζιτικοί Υπάλληλοι, οί ’Ανάπηροι,
ή Όργάνωσις «θεομήτωρ», αί Πόν
τιοι Κυρΐαι, διά νά περιορισθώμεν
εις τινας μόνον τών ’Οργανώσεων,
αναλαμβάνουν τήν συτνσινη-ρήρόώς
αναλαμβάνουν τή νσυντήρησιν ώ,ριαμένου άριθμοΰ παιδιών. Ό "Ερα
νος έξ άλλου χρηματοδοτεί τάς ίδρυομένας Παιδοπόλεις, ένώ συγ
χρόνως Εν συνεργασία μετά τού
Π.ΠΚ.Π.Α., τοΰ
Ελληνικού Ερυ
θρού Σταυρού, τών ύπουργείων
Υγιεινής, Πρόνοιας, Παιδείας, Άνοικοδομήσεως καί Εφοδιασμού ι
δρύει τήν Συντονιστικήν ’Επιτρο
πήν Διασώσεως—-Περιθάλψεως Έλ
ληνοπαίδων, είς τήν όποιαν άνατίθεται τό έργον τής παρακολουθήσεως τών ύπό τοΰ Έράνου χρημα
τοδοτουμένων Παιδοπόλεων.

— "Οταν ήμεθα παιδιά οί γιαγιά
δες μας, μάς διηγοΰντο τό παραμΰθι
τοΰ δράκου. Έμπαινε στις Πολιτεί
ες, άρπαζε τά παιδιά καί τό μετέφερε
μακρυά άπό τάς οικογένειας των σε
άγριες χώρες
καί έκεΐ σιγά - σιγά
τά έτρωγε. Τό παραμΰθι αϋτό μάς ψό
6ιζε μά καί /μάς ένθουσίαζε, γιατί
στο τέλος Ενα βασιλόπουλο σκότωνε
ντόν κακό δράκο καί Ελευθέρωνε τά παι
διά πού έπέστρεφαν
στήν Πατρίδα
τους, στήν οΐκογένειά τους.
Τά παραμΰθι αύτό στήν έποχή μας
Εγινε δυστυχώς πραγματικότης.
Ό
Δράκος μέ τάς όρδάς τον κατέβηκε
στά χωριά μας, μπήκε στάς κωμοπόλεις μας καί άρπαξε τά παιδιά μας
μέ τόν σκοπό νά τούς άπομυζήση τό
ελληνικό τους αίμα καί νά τούς με
τάγγιση αίμα ξενικό, ψυχή Εθνοκτόνο,
πνεύμα καταστρεπτικό. ’Αλλά καί τό
βασιλόπουλο τοΰ παραμυθιού έγινε
καί αύτό πραγματικότης, μόνον πού
τά βασιλόπουλο αυτό ήταν μιά Βασί
λισσα, ή Βασίλισσα μας.
Δέν είχε σπαθί
χιά νά σκοτώση
τόν Δράκο, άλλ’ είχε καλωσύνη μέ τήν
τήν
όποιαν τόν κατενίκησε. Άνοιξε
αγκαλιά Της καί Εσφιξε μέσα σ’ αυ
τήν τά κυνηγημένα παιδιά. Τά παιδιά
ΑΙ ΠΑΙΔΟΠΟΛΕΙΣ
τών Βορείων Επαρχιών μας σαν κλω
σόπουλα
κρύφθηκαν κάτω άπό τήν
Εντός όλίγων ήμερων μεταφέσκέπην Της καί ό Δράκος ήλθε σέ α ρονται περί τάς 15.000 παιδιά. Χά
δυναμία νά συνέχιση τό Εγκληματικό ρις είς τήν ταχύτητα καί τήν μεθοτου Εργο.
δικότητα, μέ τήν όποιαν γίνεται ή
Ή καλωσύνη, ή άγάπη, ή φιλοστορ έργασία, βοηθηθεΐσα άποτελεσματι
γία Της ένίκησαν τό αιμοδιψές τέ- κώτατα άπό τόν Ελληνικόν Στρα
I ρας.

Τουρισμού θά ζητήση τήν ένίσχυσιν όλων έκείνων των παραγόντων
(οικονομικών, ξενοδοχειακών, καλ
λιτεχνικών, μουσικών κλπ.),
πού
ή συμβολή των κρίνεται άπαραίτη
τος καί πολύτιμος διά τήν όργάνωσιν.
Τό Πανελλήνιον Φεστιβάλ, τού ό
ποιου, δπως πληροψορούμεθα έτέθησαν αί βάσεις, θά όργανωθή κα
τά τό προσεχές έτος καί θά διαρκέση άπό τοΰ Μαΐου μέχρι τοΰ ’Ο
κτωβρίου, θά περιλάβη δέ ποικίλας
έορταστικάς, θεατρικός, μουσικός,
άθλητικάς και κοινωνικός έκδηλώσεις είς τάς ’Αθήνας καί είς τήν ύ
παιθρον. Οΰτω θά δοθή μία σειρά
αρχαίων ελληνικών τραγωδιών καί
θά όργανωθοΰν χορευτικά καί μου
σικά ρεσιτάλ είς τάς ’Αθήνας, τήν
Επίδαυρον, τήν ’Ολυμπίαν καί
τούς Δελφούς. Παραλλήλως είς τά
νησιά μας θά γίνουν χειροτεχνικά!
εκθέσεις, ναυτικοί καί κολυμβητικοί άγώνες, λαίκαί πανηγύρεις καί
έν τελευταία άναλύσει θά γίνη άναβίωσις παλαιών γραφικών ήθών !
καί εθίμων καί άπεικόνισις τής άρ
χαίας Βυζαντινής καί νεωτέρας έλληνικής ζωής (Σκηναί
οίκογενιακοΰ βίου, έορταί τρυγητού, θερι
σμού, Δεκαπενταυγούστου κ.λ.π.).
Τό Πανελλήνιον αυτό Φεστιβάλ θά
πρέπει νά έπιτύχη άπολύτως καί
είς δλας του τάς μορφάς διά νά
καταστή θεσμός, δπως αί έορταί
τοΰ Σάλτσμπουργκ λ. χ. ή τά φε
στιβάλ τοΰ Λονδίνου. Οί οικονομι
κοί πόροι, βάσει τοΰ Σχεδίου Μάρσαλ, υπάρχουν καί είς πλήρη έπάρ
κειαν, συνεπώς διά τήν όργάνωσιν
Φεστιβάλ δέν χρειάζεται παρά ή
σοφή διάρθρωσις τών σχεδίων,
ή
πολύμηνος καί εντατική έργασία, ό
ενθουσιώδης ζήλος καί ή συμβολή
δλων έκείνων πού είναι ή θεωρούν
ται άρμόδιοι διά τήν έπιτυχίαν του.
ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΙΝΑΙΟΣ

τόν, ό όποιος πολλάκις διεμοιρά-

Παρακολουθεί προσωπικούς τό
δ- Οθη καί αύτό άκόμη τό συσσίτιόν
λον έργον καί δέν διστάζει ούτε νά ά- του μετά τών λιμωτόντων παιδιών,
ναλάβη τούς κόπους, ούτε νά έπωμι- χάρις είς τήν γενικήν βοήθειαν καί
σθή τάς εύθύνας
τής μετακινήσεως τήν κατανόησιν τής προσπάθειας,
τών κινδυνευάντων παιδιών. Ή ιδέα τό παιδομάζωμα σταματά.
δτι Ελληνόπουλα θά
άποχωρισθοΰν
Άλλά δέν ηρκει νά συγκεντρω
τών οικογενειών των διά νά διδαχθούν θούν τά παιδιά αυτά, έπρεπε περαι
πώς νά γίνου έχθροϊ πρός τά ιερά καί τέρω νά στεγασθοΰν.
Ιδρύονται
τά όσια, εις τά όποια έπίστευσαν γε λοιπόν 54 Παιδοπόλεις, ή όργάνωνεά! γενεών, έπί αΙώνας καί χάρις είς σις -καί λειτουργία τών όποιων εί
τά όποια ή Ελλάς έγεννήθη, υπήρξε ναι ύποδειγματική ικαί άπό άπόψεκαί θά ύπάρχη δέν Τήν αφήνουν νά | ως ύλικής καί άπό άπόψεως ήθιήσυχάση.
κής. Αί έντεταλμέναι Κυρΐαι τού

Τό παράδειγμα της Βασιλίσσης
ήλεκτρίζει. καί παρασύρει τούς πάν
τας. Πανελλήνιος συναγερμός ση
μαίνει καί γίνεται μιά γενική άμιλ
λα, ποιος θά προσφέρη τά περισσό
τερα.
Τό τάλαντον τοΰ πλουσίου
συναγωνίζεται τόν όδολόν της χή
ρας καί τό ύστέρημα τοΰ άναπή-

, Έράνου, διά τάς όποιας οΰδείς έ
παινος είναι Επαρκής καί άνευ τών
όποιων τό έργον τών Παιδοπόλεων
δέν θά ήδύνατο νά λάβη τήν μορ
φήν τήν όποιαν
έλαβε, έπέτυχον
ώστε αί Παιδοπόλεις αδται νά μή
γίνουν άπλα άσυλα, άλλά έστίαι,
δπου ή οικογενειακή άγάπη καί ή

μητρική θαλπωρή άποτελοΰν τό βα
σικόν γνώρισμα.
Κατά τό διετές τούτο διάστημα εί
χα μεν οκτώ μόνον θανάτους μεταξύ
τών τόσων χιλιάδων παιδιών καί ούδεμίαν Επιδημικήν
νόσον, Ενδεικτικόν
τών ύγιεινών συνθηκών ύφ’ άς τά παι
διά διαβιοΰν.
Κατά τήν αύτήν περίοδον είς τούς
-ροφίμους τών Παιδοπόλεων διενεμήθησαν 32.660.000.— μερίδες γευμά
των, άντιπροσωπεύουσαι δαπάνην 43.
500.000.000.— δραχμών, ένφ διά τόν
Εφοδιασμόν είς ιματισμόν, είδη κλινο
στρωμνής κ.λ.π. διετέθη ποσόν Δραχ
μών 14.000.000.000.—
Αί δαπάναι έξ άλλου διό τήν Επι
σκευήν καί διαρρύθμισιν τών οικημά
των εις τά όποια έγκατεστάθησαν αί
Παιδοπόλεις, τόν Εξοπλισμόν αυτών,
τήν γραμματικήν καί επαγγελματικήν
μόρφωσιν τών παιδιών, τήν ιατροφαρ
μακευτικήν των
περίθαλψιν κ,λ.π. εφθασαν κατά τήν διετίαν 1948 καί
1949 τά
11.000.000.000.— δραχ
μών.
Άλλ’ ό Έρανος θά ήτα πλάνη νά
νομισθή δτι Εξαντλεί τήν δραστηριότητά του μέ τάς Παιδοπόλεις.
Είς ώρισμένας περιφερείας δπου ή
συγκέντρωσις τών προσφύγων είναι
μεγάλη καί αί συνθήκαι τής διατρο
φής, ιδίως τών παιδιών, είναι Εξαιρε
τικά προβλήματα, ιδρύει Εστίας καί
διανέμει συσσίτια. 'Γούτο έγένετο είς
Γρεβενά, Καρδίτσαν, ’Ιωάννινα,
Λα
μίαν, Μακρακώμην, Στυλίδα, Σπερχει
άδα, Δομοκόν κ.λ.π. Τά συσσιτοΰντα
παιδιά όφθασαν τόν άριθμόν τών 10.
000 ήμερησίως καί διενεμήθησαν 2.
460.000.— μερίδες μέ δαπάνην 2.
300.000.000 δραχμών.
‘Υπάρχουν περαιτέρω 5.000 ορφα
νά παιδιά τά όποια μέσψ τοΰ ‘Υπουρ
γείου
Προνοίας
έλάμβανον διά τής
GREEK WAR RELIEF ορφανικόν Ε
πίδομα πρός άντιμετώπισιν τών στοι
χειωδών αυτών αναγκών.
ΤΌ ΕΡΓΟΝ ΤΉΣ ΛΕΡΟΥ
Χιλιάδες τινες νέων, άμφοτέρων τών
φύλων, συνελήφθησαν ύπό τοΰ Στρα
τού μας, κατά τάς Εκκαθαριστικός Ε
πιχειρήσεις. Οί νέοι αυτοί, όλοι ύνήλι
κες, άνήκον είς τάς τάξεις τών συμ
μοριτών. Ασφαλώς οί περισσότεροι
θά παρεσύρθησαν είτε διά σωματικής
είτε διά ψυχολογικής βίας καί κατετάγησαν είς τάς ομάδας τών συμμο
ριτών, πλείστοι πιθανόν καί έκουσίως
παραπλανηθέντες άπό τάς υποσχέσεις
τάς οποίας οί καθοδηγηταί έδιδον δοον άψορά τ’ άγαθά πού Εξασφαλίζει
ή έπικράτησις τής Ερυθρός ιδεολογί
ας.
Τ! θά γίνουν αυτά τά παιδιά; Οί
Βασιλείς θέλουν νά τά σώσουν. Πρέ
πει νά Ιδρυθοΰν Σχολαί Επαγγελματι
κής των μορφώσεως καί ‘Εθνικής τοι-ώσεως. Άλλά ποιος θά φροντίση 6Π
δλα αυτά; Ή συνεργασία τοΰ Έρά
νου καί τοΰ Έθνίκοΰ ‘Ιδρύματος έγγ'υώνται τά καλύτερα αποτελέσματα.
Ό Έρανος καλούμενος διαθέτει
διά
τάς σχολάς Αέρου έφ’ άπαξ μέν δρχ.
1.000.000.000.— διά τήν Επισκευήν
καί Εξοπλισμόν αυτών, μηνιαίως
δέ
δρχ. 350.000.000.— διά τήν συντή
ρησήν τών είς αΰτάς φοιτώντων μαθη
τών. Οΰτω φοιτούν έκεΐ 1.300 άγόρια
καί διενεμήθησαν μέχρι τοΰδε 2.300.
000.— μερίδες γευμάτων.
ί

Παραλλήλως
ιδρύεται
ανάλογος
σχολή είς Χεάπολιν Κρήτης καί διατί
θεται διά τήν
Επισκευήν καί Εξοπλι
σμόν αυτής ποσόν 700.000.000.—
δραχμών. Έκεΐ θά φοιτήσουν 400 κο
ρίτσια.
Ούτως ό "Ερανος αμέσως μέν διά
τών Παιδοπόλεων συνετήρησε περί
τάς 15.000 παιδιών. Εμμέσως δέ διά
τών έστιών, τής ώς άνω χρηματοδοτήσεως τοΰ ΠΙΚΠΑ, τής χορηγήσεως
ορφανού Επιδόματος είς 5.000 ορφα
νά κ,λ.π. έβοήθησε 50.000 καί πλέον
παιδιά, ήτοι
έπροστάτευσε συνεχώς
σχεδόν κατά τό διετές τοΰτο διάστη
μα κατά τόν ένα ή τόν άλλον τρόπον
υπέρ τάς 65.000 παιδιών.
Διά νά άντιληφθήτε τήν σημασίαν
τοΰ άνω άριθμοΰ καί διά νά έχετε έν
μέτρον συγκρίσεως σημειοΰμεν δτι τά
παιδιά τά όποια περιθάλπονται είς ό
λα τά Δημόσια ‘Ιδρύματα, (‘Ορφανο
τροφεία, Εστίας, Νηπιαγωγεία, Παι
δικούς Σταθμούς, Πρεβαντόριο, κλπ.)
ανέρχονται είς 11.000, τά δέ εύρισκόμενα είς δλα τά ανάλογα Ιδρύματα
είναι 4.760, ήτοι έν όλου περίπου 16.
000. Συνεπώς ό Έρανος μόνος
έκάλυψε τετραπλάσιον άριθμόν παιδι
ών άπό δ,τι έκαλύφθη άπό δλους
Ήμικρατικούς καί
τούς Κρατικούς,
’Ιδιωτικούς ‘Οργανισμούς.
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Πριν κλείσωμεν τό κεφάλαιον τού
το τής προστασίας τοΰ Παιδιού αϊσθανόμεθα τήν άνάγκην νά ύπογραμμίσωμεν δτι ή τύχη τών διωκσμένων
παιδιών τής ΓΙατρίδος μας δέν συνεκίνησε μόνον τούς "Ελληνας τοΰ Έσω
τερικοΰ καί τοΰ ’Εξωτερικού, οΐτινες
πολλαπλώς ήλθον άρωγοϊ αυτών, Αί
έν Λθήναις Πρέσβειραι τοΰ Βελγίου,
Βραζιλίας, Γαλλίας, Δανίας, Έλβετίας, Ηνωμένων Πολιτειών, ‘Ισπανίας,
Ιταλίας,
Καναδά,
Κίνας, Μεγάλης
Βρεταννιας, Νοτίου Αφρικής, Νοργηγίας, Ολλανδίας, Σουηδίας καί Τουρ
κίας, συγκινηθείσαι άπό τό παδαμάζω
μα καί είς ένδειξιν μιάς θαυμασίας δι
εθνούς άλληλεγγύης έναντι μιάς πρω
οφανούς προσβολής τοΰ διεθνούς ήθικοΰ Νόμου, άνέλαβον τήν δαπάνην τής
συντηρήσεως τής ΙΙαιδοπόλεως «Οί
φίλοι τής Ελλάδος», διά τήν ΐδρυσιν
τής όποιας ό "Ερανος διέθεσεν 100.
000.000.— Δρχ.
Αποτελεί
στοιχειώδη ύποχρέωσιν
ημών τήν στιγμήν ταύτην ,καί νομίζομεν δτι διερμηνεύομεν πανελλήνιον Ε
πιθυμίαν, νά έκψράσωμεν τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην ημών πρός τάς εΰγενεις αύτάς κυρίας
δχι μόνον διότι
ήλθον κατά τοιοΰτον θετικόν τρόπον α
ρωγοί τών παιδιών μας, άλλά ιδίως
διά τήν ήθικήν σημασίαν τήν οποίαν
Εκπροσωπεί ή πράξις αΰτη, τής οποίας την εννο:αν και τό ττεριεχόμενον ό
Ελληνικός Λαός ουδέποτε θά λησμονήση.
ΙΙαρομοίαν σημασίαν έχει καί ή έκ
μέρους τοΰ 'Αρχηγού τής Καθολικής
’Εκκλησίας, τοΰ Πόστα II ίου τοΰ I,
προσφορά είς τόν
Ερανον ποσού
Δρχ. 120.000.000 —
Παραλλήλως τό SCOTTISH FUND
άνέλαβε τήν δαπάνην συντηρήσεως 50
παιδιών καί ίδρύθη πρός τούτο, διά
δαπάνης τοΰ Έράνου έκ δρχ.
100.
000.000.— ειδική Παιδόπολις όπου

-θεραπεύονται τά
-ψύτου παιδιά.

πάσχοντα έκ τριχο-

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ

"Ενα επίκαιρο έμποροναυτικό ρεπορτάζ

ΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Άλλ’ ό Έρανος δέν ήσχολήθη μό
νον μέ την περίθαλψιν τοΰ παιδιού.
'Ηλθεν άρωγός παντού όπου ϋπήρχεν
Ανάγκη, παντού όπου υπήρχε δυστυ
χία, παντού όπου ή βοήθεια ήτο άναγ
καία καί ήδύνατο
νά τήν παράσχη,
έρμηνεύων ευρύτατα τον σκοπόν δι
■ον συνέστη.
Ένόμισεν ή Εκτελεστική Επιτρο
πή συναινούσης προς τούτο τής Α. Μ
Μέ ένα γερμανικόν φορτηγάν τής τής έναποθηκεύσεως τών κομιζομέΤού συνεργάτου μας κ. Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΥ
τής Βασιλίσσης ή μάλλον διά νά κυ- γραμμής έκομίσθησαν πρό τριών - νων έμπορευμάτων. Ή διακοπή τό
ριολεκτήσωμεν πρωτοστατούσης, ^ότι τεσσάρων ημερών είς Πειραιά έξ τε τοΰ «δικαιώματος προωθήσεως»
όπως ή δυστυχία δέν έχει όρια, έτσι ‘Αμβούργου 170 τ. διαφόρων μηχα είς τά ένδον τής ζώνης καί ή απο μενικόν μεγάρου (σταθμούς έπι6α μακροσκελές υπόμνημα, συνοδευόαί μενον άπό στατιστικούς πίνακας,
καί ή βοήθεια δέν πρέπει να έχη τοι- νημάτων είς παραλαβήν τού Ο.Λ. φυγή τών διπλών φορτοεκφορτωτι τών έξωτερικοΰ), τελωνειακοί
αύτα καί έφαρμόζουσα μέ κάποιαν μι Π. διά τόν τεχνικόν εξοπλισμόν τοΰ κών άπό πλοίου είς φορτηγίδα καί θουσα ι άποσκευών, συγκρότημα 30 άποδεικνύοντας τά μεγάλα ώφέλη
κρόν παραλλαγήν την
θεωρίαν τού λιμένος. Είναι ενδιαφέρον επ’ εύ- έκεΐθεν είς τό κρηπήδωμα, θά άπο- ελαφρών γερανών, κατακρήμνισις τής καταναλώσεως άπό τήν έλευX ικ. Σαριπόλου, έκρινεν ότι δέν έγι- καιρίφ νά σημειωθή, δτι μετά τήν 6οΰν βασικοί συντελεσταΐ είς τήν τών παλαιών τελωνειακών αποθη θερίαν τών εισαγωγών, έν συγκρίκών, διεύρυνσις τής πλατείας ‘Α σει πρός τάς βαρυτάτας ζημίας
νεν ή δυστυχία διά τον Ερανον, άλλ
έκτέλεσιν τών έ'ργων τής πρώτης μείωσιν τοΰ κόστους τοΰ λ ι μένος.
γίου Νικολάου καί προέκτασις τής τοΰ Δημοσίου άπό τόν παρεμβατι
ό "Ερανος διά τήν δυστυχίαν καί προσ σειράς άπό τάς πιστώσεις τοΰ σχε
Έν τφ μεταξύ έντός δ ι μήνου θά
επάθησεν έν τφ μέτρο)
τού δυνατού δίου Μάρσαλ, συν τή συμβολή καί τεθή έν ΰπηρεσίςτ και ή συμπληρώ- παραλιακής λεωφόρου πρός τήν σμό».
Κ αρβουνόσκαλαν, άποτελούν
τάς
ΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΤΩΝ ΓΑΙΑΝ
νά μειώση αυτήν.
τοΰ Ο.Λ.Π. έκ τών ίδιων αϋτοΰ πό νουσα ήδη τήν άποκατάστασίν της
Οΰτω όταν ό Διεθνής ‘Οργανισμός ρων, δέν ΰπετιμήθη, ώς ήλπίζετο, μεγάλη μόνιμος δεξαμενή, ένφ συν κυριωτέρας προβλέψεις τοΰ σχεδίου. ΘΡΑΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙ
IIροστασίας Παιδιού προσεψέρθη νά τό λιμενικόν κόστος, διότι δέν έπε- τόμως θά άρχίση ή έργασία διά Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕ ΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ:
Έτερον έπί καιρόν θέμα, με
θέση εις τήν διάθεσιν τής Ελλάδος τεύχθη ή άξιοποίησις
τών έργων τήν έπαναλειτουργίαν τών σιταπο
έρια, δέρματα καί νήματα ύπό τόν ό διά τής έγκαταστάσεως τοΰ προβλε θηκών τοΰ λ ι μένος μέ νέα σύστημα ΡΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΟΝ (Είσαγωγαί) τά τήν διάλυσιν τής κοινοπρα
ξίας τών υγρών καυσίμων τών ει
ρον όπως ή Ελλάς διαθέση τάς δα- πομένου άπό τά σχέδια τεχνικοΰ έ- τα άναρροφητικών άντλιών. Διά τήν
Μετά τόν λιμένα καί τήν προσπά
σαγωγέων γαιανθράκων, έπιθυμούν
πάνας τής βιομηχανοποιήσεως αυτών,
ξοπλισμοΰ τών νέων κρηπηδωμά- έπέκτασιν τών λιμενικών έργων (β' θειαν μειώσεως τοΰ κόστους αϋτοΰ,
των, όπως τό είδος τούτο ανάκτη
ή Κυβέρνησις όμως δέν ήτο εις θέσιν
σειρά) είς τήν παραλιακήν ζώνην ένα άλλο έπίκαιρόν θέμα πού απα
των.
ση τήν έλευθερίαν του. ‘Υποστηρί
νά καλύψη αύτάς, ή Εκτελεστική Ε
Ικανός άριθμός γερανών, γερα άπό Τζελέπη μέχρι Κεντρικού Τε σχολεί τούς έμπορικούς κύκλους τού ζεται, ότι ή κρατική παρέμβασις
πιτροπή τού Εράνου, πρό τού κινδύ
νογέφυρας
παντοϊα πλωτά μηχανή λωνείου είς "Αγιον Νικόλαον, τίπο Πειραιώς είναι ή παροχή μείζονος είναι λίαν έπιζήμιος, διότι έπιβαρύ
νου νά χαθούν τά πολύτιμα ταΰτα έματα
καί
βαροΰλκα,
συγκρότημα τε άκόμη τό συγκεκριμένον δέν υ ελευθερίας είς τάς είσαγωγάς τών νει αίσθητώς τήν κατανάλωσιν άφ’
-φόδια/' άνέλαβεν όπως διαθέση τάς άάντλιών
διά
τάς
μονίμους
δεξαμε- πάρχει. Κρατεί δμως ή πεποίθησις κυριωτέρων αγαθών, ό περιορισμός ενός καί διότι άφ’ ετέρου φυγαδεύ
ναγκαίας πιστώσεις.
νάς
κλπ.
παρηγγέλθησαν
άπό
μη δτι θά περιληφθή τό έργον τούτο ή καί ή κατάργησις τοΰ κρατικού ει όριστικώς άπό τόν πειραϊκόν λι
Μέ δαπάνην 6.000.000.000 δραχ
είς τάς νέας πιστώσεις τοΰ σχεδίου παρεμβατισμού είς τάς έμπορίας μένα τήν έργασίαν άνθρακεύσεως
μών κατασκευάζει καί διαθέτει 156. νών είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας
Μάρσαλ διά τό οικονομικόν έτος έργασίας καί ή σύν τφ χρόνφ έπά- τών πλοίων. Έκ τής έργασίας ταύ
καί
άλλαχοΰ,
ήδη
δέ
ήρχισαν
νά
000 ζεύγη ύποδημάτων.
νοδος τού ιδιωτικού έμπορίου είς της προπολεμικώς ωφελείτο τό πει
κομί.ζωνται τά πρώτα φορτία. Έλ- ’Ιουλίου 1950 — ’Ιουλίου 1951.
500.000 μέτρα κάμποτ.
Συμφώνως πρός τό έγκριθέν σχέ τά πλαίσια τής ιδιωτικής προπολε ραϊκόν γαιανθρακεμπόριον, ένφ καί
πίζεται,
δτι
αί
νέαι
έγκαταστάσεις
14.000
τεμάχια
κλινοσκεπασμά
νά κατασκευα- μικής πρωτοβουλίας.
τοΰ τεχνικοΰ έξοπλισμοΰ τού λι μέ διον προβλέπεται
ή άγορά τοΰ Πειραιώς είχε μίαν
των.
σθοΰν πέντε προβλήτες άπό άκρας
Πληροφορούμεθα σχετικώς, ότι έπικερδή έκτακτον έργασίαν, διότι
νος
κατά
μήκος
τών
κρηπηδωμάτων
Ο Βρεταννιικός Ερυθρός Σταυρός
Βασιλειάδη Τζελέπη μέχρι άκρας ‘Αγίου Νικο ή κίνησις αυτή — καί ήδη ζωηροτά τά πλοία τά προσεγγίζοντα
είς
χαρίζει μερικά άμαξίδια διά τούς α άπό τών ναυπηγείων
μέχρι
τής
πρό
τοΰ
σταθμοΰ
τοΰ λάου, κατά τρόπον διευκολύνοντφ; τη—αναμένεται νά έντόθή μετά τρν Πειραιά πρός άχθράκςυςην, ένήρ^
ναπήρους μας. Ό αριθμός όμως των
παλληκαριών πού έχασαν τά μέλη τους Ηλεκτρικού παραλίας τοΰ Πειραι τήν πλεύρισιν πολυαρίθμων σκαφών καταρτισμόν τής πρώτης μετεκλο γόυν και Ττάντοΐας δλλας προμίγ'
άπό
είναι τόσον μεγάλος. Θά μείνουν όλα ώς θά έχουν συμπληρωθή μέχρι τέ τών γραμμών έσωτερικοΰ καί έξωτε γικής Κυβερνήσεως, άπό τήν όποι θείας υλικών καί τροφίμων
*αυτά τά παιδιά παραπονεμένα; Είναι λους τής θερινής περιόδου, οπότε ρικοΰ, χωρίς νά μειώνεται καί ή υ αν θά άξιωθή νά χαράξη έν προκει τήν αγοράν τού Πειραιώς.
Ύπό τό ανωτέρω πνεύμα,
οί
σωστό, είναι δίκαιον, μερικοί νά μπο- θά άρχίση συστηματικώς τό πλεύ δάτινη έπιφάνεια τού λ ι μένος είς μένψ μίαν σαφή καί σταθεράν έμθά ύποβληθή γαιανθρακέμποροι άντέδρασαν είς
,ροϋν νά κυκλοφορούν καί μερικοί νά ρισμα τών πλοίων καί θά άποκατα βαθμόν παρακωλύοντα τούς έλιγ- πορικήν πολιτικήν,
•μένουν καθηλωμένοι; Βεβαίως δέν εί σταθή ό ρυθμός είς τήν έργασίαν μοΰς τών πλοίων. Ναυτικόν — λι- σχετικώς είς τήν νέαν Κυβέρνησιν τήν άνανέωσιν τής ληξάσης κοινο
πραξίας 14 ναυτικών γραφείων τοΰ
ναι σωστό καί άφοϋ κανείς άλλος δέν
μπορεί νά έπανορθώση αυτήν τήν ανι στρέψον άκολούθως έκ τού ίδιου αυ Έρανον νά έπιλύση τό πρόβλημα.
’Αριχιεπισκόπου ’Αθηνών Δαμασκηνού Πειραιώς, άττινα ένήργουν τάς ναυ
σότητα καί τήν άδιικίαν. Ή Α. Μ. ή τού ’Εράνου τά προκσταβληθέντα.
Είσηγούιμεθα τήν διάθεσιν τής αξί κα! Μητροπολίτου Ρόδου Τιμόθεον καί λώσεις πλοίων διά τήν μεταφοράν
Βασίλισσα ζητεί όπως ό Έρανος τό
τών έκ Γερμανίας γαιανθρακοφορας δύο σιγαρέττων καττά κακέττον 22 κατέληξεν ώς έξής:
κάμη. Διαθέτει λοιπόν πρός τούτο ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
σιγαρέττων καί τό πρόβλημα λύεται.
’Αλλά μ ή πλανώμεθα, τό έργον αυ τιων. Πράγματι τήν έργασίαν ταύ
-500 έκατομμύρια καί γίνεται παραγ
Ό Έρανος διά τής Διαχειριστικής τό δέν θά ήδύνατο ούτε νά ριζοδολή- την διησφάλισαν ήδη ύπέρ τής ίδι
γελία 550 άμαξιδίων, διά των όποιων
Είς τάς 14 Σεπτεμβρίου π. έ. ή ’Επιτροπής Βοήθειας Οικογενειών Μα ση, ούτε νά κσρποψορήση, έάν δέν ας αυτών «Ένώσεφς», ήτις καί έ
.εφοδιάζονται, έφ’ όσον προχωρεί ή κα Α. Μ. ό Βασιλεύς καλεΐ τόν Ελληνι χαμένων διαθέτει μηνιαίως 4.500.000.
κλεισε τάς δύο πρώτος ναυλώσεις
έτέλει ύπό τήν ζωογόνον πνοήν τής
τασκευή των, όλοι οΐ άνάπηροι.
(ή «’Ασπασία Νομικού»
κόν Λαόν εις συναγερμόν αγάπης καί 000.— είς τάς οικογένειας αυτών, διά Α. Μ. Τής Βασιλίσσης, ή Όποια τά σκαφών
Πρέπει εδώ νά έκφράσωμεν δημο αλληλεγγύης ύπέρ τών συμμοριοπλή- τήν συμπλήρωσιν τοΰ έφεδρικοΰ των
και
«Νίκη»)
διά τήν μεταφοράν 17.
προσφυγικόν ζήτημα καί ιδιαιτέρως τό
σία τήν βαθυτάτην ευγνωμοσύνην τής κτων.
επιδόματος, ύπό μορφήν φαρμακευτι ζήτημα τοΰ Έλληνόπαιδος, τό ήσθάν- 000 τόννων γαιανθράκων. Οί ναύλο
Επιτροπής ήμών πρός τήν ’Ηλεκτρι
Είς τήν εκκλησιν ταύτην ό Έρα κής περιθάλψεως, διανομής τροφίμων, θη έν όλη του τή τραγικάτητι, άλλά μεσιτικοί Οίκοι τοΰ Πειραιώς διεκήν Εταιρίαν, ήτις έπεμελήθη καί έπε νος δέν δύναται νά παραμείνη κωφός. ιματισμού κ,λ.π.
μαρτυρήθησαν είς τήν Κυβέρνησιν,
καί τό συνέλαβεν έν όλη του τή πραγ
διότι οί εισαγωγείς ύπεισηλθον είς
(πάτησε τής κατασκευής τών άνω άμα Ένας έκ τών προορισμών αυτού είναι
Τάς διανομάς ταύτας έχουν άναλά- ματικότητι.
ξ ιό ίων καί άνέλαβε τήν ύλικήν δαπά νά βοηθηθοΰν οί έπαναπατριζόμενοι.
τα πλαίσια τής έργασίας των καί
6ει τά Ιδρύματα «Οί Φίλοι τού Στρα
Χάρις είς τήν πρωτοβουλίαν Αυτής,
νην διά 115 έξ αυτών.
Είς τήν έκθεσιν τοΰ 1947 προεβλέ- τοΰ», τής «Μερίμνης», τών «Οικογενει χάρις είς τάς κατευθύνσεις Αυτής, χά η έκ τούτου προκύψασα διαμάχη
συνεχίζεται είσέτι.
Αλλ αυτό δέν είναι ή μόνη συμβο πετο, δημιουργηθέντος ειδικού αστοθε- ών Στρατού» καί ή «Ιματιοθήκη τού
ρις είς τήν άφοσίωσιν Αυτής, παρεούρλή τού ’Εράνου ύπέρ τών Αναπήρων. ματικοΰ, ποσόν
Εν τφ μεταξύ
οί εισαγωγείς
2 δισεκατομμυρίων Παιδιού» έν αγαστή συνεργασία, τό θημεν οί πάντες πρός τόν στίβον τής
γαιανθράκων, μετά τήν ανωτέρω έΕπεκτείνων τήν δραστηριότητα αυ διά τήν κάλυψιν τών πρώτων αναγκών δέ έπιτευχθέν όποτέλεσμα είνα·. έκτάπροστασίας τοΰ δυστυχούντος καί Ι πιτυχίαν των, πρόκειται νά έντείτού καί επι τού έπιπέδου τούτου δια τής έγκαταστάσεως τών παλιννοστούν κτως ικανοποιητικόν.
δίως τού παιδιού.
Συναγωνιζόμεθα νουν τάς ένεργείας των διά τήν διά
θέτει πάλιν, κατόπιν εισηγήσεως τής των προσφύγων.
1 ο έργον τού Εράνου δέν σταματά
Έκτοτε
όμως τά
οί πάντες έπί τού στίβου αυτού τις λυσιν τής Κοινοπραξίας γαιανθρά
Α. Μ. Τής Βασιλίσσης, τό ποσόν τών πράγματα μετεβλήθησαν τόσον βασι έδώ.
πρώτος νά φθάση είς τό τέρμα, άλλ' κων. Τούτο δμως θεωρείται δύσκο
Δραχμών 300.000.000.— ύπέρ τού κά ώστε ή ’Εκτελεστική ’Επιτροπή δε
Προσφέρει εις τά κέντρα όπου υ
iv Κηφισιά
'Ιδρύματος
’Αναπήρων, κσπλασιάζει τό ποσόν τών δραχμών πάρχει μεγάλη συγκέντρωσις προσφύ είς τούτο εφθανεν πρώτη Αυτή καί παν λον πρός τό παρόν, θά εύοδωθή δέ
τότε πρώτη Λυτή. Σαν πραγματική τότε μόνον, όταν τό διευθυνόμένον
τού όποιον σκοπός είναι ή μετεκπαί 20.000.000.000.— Τό ποσόν τούτο γων καί όπου αί συνθήκαι διαβιώσεΜητέρα αγκάλιαζε τό πάσχον παιδί, ευρωπαϊκόν γαιανθρακεμπόριον άδευσή αυτών.
αποτελεί τήν απαρχήν βάσει τής ο ως τών έπι.τόκων είναι προβληματιII Φανέλλα τού Στρατιώτου πρέ- ποίας ή Α. Μ. ό Βασιλεύς πρό ολί καί, τήν ευχέρειαν τής εισαγωγής των τό ορφανόν παιδί, τό συμμοριόπληκτο νακτήση τήν έλευθερίαν του καί ό
παιδί όπως καί τό συμμοριτάκι. Γι’
ττςι έγκαίρως νά προβλέψη διά τά μάλ γων ήμερων έθεμελίωσε τά άνεγειρό- εις κλινικός, όπου παρέχεται είς αΰ- Αυτήν δέν υπάρχουν παιδιά άνήκοντα ταν, χειραφετούμενη ή βρεταννική
γαιανθρακοπαραγωγή,
άποκτήση
λινά τού Στρατού μας. "Αν περιμένη ■μενα Σχολεία καί τάς Εκκλησίας τής τάς η ένδεδειγμένη ιατροφαρμακευτι σέ παρατάξεις, ούτε παιδιά — αμνοί
τόσα πλεονάσματα πρός έξαγωγήν
κή
ττερίθαλψις.
’Ηπείρου.
καί παιδιά — έρίφια. Γι’ Αύτήν ύπάρ ώστε νά δύναται ευκόλως νά άντατόν έρανον αυτής τού Νοεμβρίου διά
Ουτω πλέον τών 1.000 προσφύγων χουν μόνον Ελληνόπουλα, τά όποια ό ποκριθή πρός τάς άνάγκας τής έκ
νά δώση τάς παραγγελίας της τά μάλ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑ γυναικών έτυχον αυτής τής βοήθειας, λα είναι παιδιά Της.
ΐ τσυ έξωτερικοΰ ζητήσεως φορτίων.
λινά θά ψθάσουν είς τό μέτωπον όταν
διατεθέντος πρός τούτο μέχρ. σήμερον
ΧΟΜΕΝΩΝ
Είς τους Ηγεμόνας είθισται οί ι Προς τό παρόν τά βρεταννικά άθά καλοκαιριάση. Τί θά γίνη; Μά δ,τι
τοΰ ποσού τών Δραχμών 300.000
στορικοί νά δίδουν επίθετα άνάλογα ποθεματα έπι τρέπουν τόν έλεύθε-πάντοτε, θά βοηθήση ό Έρανος. Προ
Αί οίκογένειαι τών Μαχαμένων έχουν 000.—
πρός τήν δράσιν τήν όποιαν έχουν νά ρον ανεφοδιασμόν τών άνά τόν κό
κατεβάλλομεν 6.000.000.000.— Δραχ άνάγκην βοήθειας. Τό έφεδρικόν έπίδο
Μετά τόν άπολογισμόν εισπράξεων παρουσιάσουν κστά τόν χρόνον τής σμον άνθρακεντικών σταθμών καί
μάς, τάς δαπάνας δηλαδή τής κατα μα παρουσιάζει άνισότητα άπαράδε- καί δαπανών ό όμιλητής ήσχολήθη μέ βασιλείας τω. Ό ιστορικός τού μέλ τήν ίκοτνοποίησιν τών άνειλημμένων
σκευής τοΰ συνόλου τών άποσταλέν κτον διότι υπάρχουν οίκογένειαι αί ό τόν Επαναπατρισμόν τών παιδιών πού λοντος, ό οποίος θά ήθελε νά εύρη τό αγγλικών υποχρεώσεων άπό έμποποια ι λαμβάνουν 25.000 δρχ. μηνι- έπαναπατρIσθησαν είς τάς άπελευθε- άρμόζον έπίθετον διά τήν Α. Μ. Τήν ρικας συμβάσεις πρός τήν ’Αργεν
πων έπειγόντως εις τό μέτωπον
ει
αίως, ένφ άλλαι, ισοδυνάμου συνθέσε- ρωθείσας διαδοχιχώς περιοχάς καί μέ Βασίλισσαν, δέν νομίζομεν δτι θα έ- τινήν, τήν Δανίαν καί τινας άλλας
δών, καί χάρις εις τήν βοήθειαν τοΰ
χώρας.
ως καί τής αυτής οικονομικής άντοχής τάς έκδηλώσεις ευγνωμοσύνης αυτών, Ευσκολεύετο έν τή προσπαθείμ του:
Εράνου τό άξιόλογον Ίδρυμα τής λαμβάνουν Δρχ. 250.000.— Ή Λ. Μ. άπέτισε φόρον ευγνωμοσύνης καί σε
Είς τήν Ελληνικήν Ιστορίαν ή Α.
ΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ
ΣΤΑΦΙΔΕΣ
Φανέλλας
κατώρθωσε
έγκαίρως νά ή Βασίλισσα δυσανασχετεί διά τήν βασμού έίς τάς σκιάς τών έκλιπόντων Μ. ή Βασίλισσα θά μείνη γνωστή ώς ΚΑΙ ΤΑ αΕΝΑ ΑΑΊ ΝΕΡΣ: Ένα
(Συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)
πραγματοποίηση τό έργον του, έπι- άνισότητα αυτήν καί άναθέτει είς τόν κορυφαίων συνεργατών τής Προνοίας : «Φρειδερίκη ή Μάννα τού Λαού».

ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ
Ή επιδίωξις τής ελευθερίας είς τάς είσ□γωγάς ά/αΟών. - ‘Η κοινοπραξία των γαιαν3ρά<ω ν. "Ενα
αγγλικόν έγγραφον διά τάς μεταφοράς τής σταφίδος.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΑΝΕΡΓΙΑ — ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ — ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ — ΕΜΠΟΡΙΟΝ — ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ Κ.Α.Π.
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Αΐ έκ Καμπέρας ειδήσεις αναφέ
ρουν 6τι ή ψιλελευθέρα αγροτική
Κυβέρνησις τής Αύστραλίας άπεψά
σισε τήν ΐδρυσιν ένός νέου υπουρ
γείου ύπό τήν ονομασίαν Ύπουργεΐον Άναπτύξεως, τού οποίου σκο
πός θά είναι ή άξιοποίησις μέ γορ
γότατον ρυθμόν, των πλουτοπαραγωγικών πόρων τής χώρας. Είς τό
νέον ΰπουργεΐον
θά δοθή, έγκριθεΤσα ήδη πίστωσις έκ 250.000.
000 αυστραλιανών λιρών. Τό πρό
γραμμα άναπτύξεως προβλέπει τήν
δσον τό δυνατόν εύρυτέραν έπέκτα
σιν τών καλλιεργησίμων γαιών, τήν
έπέκτασιν καί βελτίωσιν τών παν
τός είδους συγκοινωνιακών δικτύων,
τήν κατασκευήν άερολιμένων
κα
θώς καί τήν διεύρυνσιν τών ύπαρχόντων θαλασσίων λιμένων.
Έκτος τών ανωτέρω προβλέπεται ή ϊδρυσις Ινστιτούτου Μελε
τών καί Ερευνών διά τήν έντατικω
τέραν καί άποδοτικωτέραν έκμετάλ
λευσιν τών ορυχείων, τών πετρελαι
οπηγών, τής κτηνοτροφίας κλπ.'Ω
σαύτως ή Αυστραλιανή
Κυβέρνησις θά στρέψη τήν προσοχήν της
εις τήν διάσωσιν έδαφών άπό τάς
διαβρώσεις, είς τήν χαλιναγώγησιν
τών ύδάτων καί είς τήν χρησιμοποί
ησίν των διά τήν παραγωγήν ήλεκτρικής ένεργείας είς εύρεΐαν κλί
μακα.
ΟΛΛΑΝΔΙΑ — ΑΥΣΤΡΙΑ
Ή ’Ολλανδία ήγόρασε έξ Αύστρί
ας 45 ισόγεια ξύλινα σχολεία άπό
6—8 δωμάτια. Ή άξια τών έν λόγςρ σχολείων ΰπελογίσθη είς 7.000
000 αυστριακά σελλήνια.
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
Ώς άνηγγέλθη έκ Γ ιοχάνεσμπουργκ, ή Κυβέρνησις τής Νοτιο
αφρικανικής Ένώσεως άπεφάσισεν
δπως έπιτρέψη τήν εισαγωγήν κα
ταναλωσίμων ειδών κατά τό πρώ
τον έξάμηνον τοΰ 1950. Ώς βάσις
τών εισαγωγών αύτών, αί όποΐαι
θά γίνωνται έκ χωρών μέ «μαλα
κόν» συνάλλαγμα, θά ληφθή τό 10
% τής άξίας «φόμττ» τών είσαχθέντων ειδών κατά τό παρελθόν έτος.
ΙΑΠΩΝΙΑ
Τό πρώτον ιαπωνικόν φορτηγόν
άτμόπλοιον — τό «Κιγιοκάσα Μαρού» — κατέπλευσεν ώς άναφέρουν
αί έκ Λονδίνου πληροφορίαι,
είς
Ραγκούν, προερχόμενου έκ Κόμπι
μέ ιαπωνικά προϊόντα. Τό γεγονός
τούτο
προεκάλεσε διαμαρτυρίας
τών βρεταννικών ναυτιλιακών
κύ
κλων τοΰ Τόκιο έναντίον τοΰ στρα
τηγού Μάκ Άρθουρ, δστις, ώς λέ
γουν, έπέτρεψε ένα «δοκιμαστικό
ταξίδι», τό όποιον θά εΐναι ή άπαρ
χή μιάς «καταδρομής» τών ιαπωνι
κών σκαφών είς τάς άποκατασταθείσας ήδη ναυτιλιακάς γραμμάς.
Δέον νά σημειωθή δτι αί ιαπωνι
κοί έξαγωγαί, κατά τον Ιανουάρι
ον, άνήλθον είς 50.000.000 δολλαρίων, ποσόν άνώτερον τών προηγου
μένων μηνών.
Μεγάλαι άγοραί ιαπωνικών βαμ
βακερών υφασμάτων έγένοντο ύπό
έμπορων τοΰ Μάντσεστερ, ’Ολλαν
δών καθώς καί ΰπό έμπορων τής
Νοτίου Κορέας. Ή αΰξησις αΰτη
τών ναυπηγήσεων ύπεχρέωσε τήν
ιαπωνικήν κυβέρνησιν δπως ζητήση

άπό τόν στρατηγόν Μάκ “Αρθουρ
τήν αΰξησιν τής εισαγωγής άκατεργάστου βάμβακος.
ΒΕΛΓΙΟΝ
Ώς πληροψορούμεθα έκ Βρυξελ
λών, οί βελγικοί ΰφαντουργικοί κύ
κλοι κατέληξαν είς τό συμπέρασμα
δτι ή τελευταία ύποτίμησις
τοΰ
βελγικού φράγκου δεν προσέθεσε
νέα σοβαρά έμπόδια είς τήν έξαγωγήν βελγικών ύφαντουργικών ει
δών. Οί Βέλγοι έξαγωγεΐς δεν συνήντησαν δυσχερείας είς τήν τοποθέτησιν έπεξειργασμένων ειδών —
πλεκτά, τραπεζομάντηλα, λινά εί
δη καί βιομηχανικά ύφαντουργικά

είδη — είς τήν βρεταννικήν άγοράν.
Αί τιμαί τών βελγικών ΰφαντουργικών προϊόντων είς τήν Δυτικήν
Γερμανίαν δέν είναι άνώττεραι τών
άλλων προελεύσεων έκτος τής λε
πτής ποπλίνας.
ΗΝΩΜΕΝΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΙ
Κατά πληροφορίας έξ Ούάσιγκτων τό ’Αμερικανικόν ΰπουργεΐον
Γεωργίας άνεκοίνωσεν δτι έπενοήθη
μία νέα καί εύθυνή μέθοδος παρα
γωγής πυρίτιδας διά μεγάλου δια
μετρήματος πυροβόλα. “Αν καί ή
νέα μέθοδος άπαιτή άκόμη τήν
χρήσιν βαμβακοπυρίτιδος, έν τού-

τοις χρειάζεται μόνον τά δύο τρί
τα τοΰ χρόνου πού άπητεΐτο προη
γουμένως. Ή νέα μέθοδος θά έπι
τρέψη δπως τά πυριτιδοποιεία είς
τό μέλλον εΐναι μικρότερα καί κατά
συνέπειαν όλιγώτερον ευπρόσβλητα
άπό άέρος. Ωσαύτως ή νέα μέθο
δος άποκλείει τήν άπώλειαν τής έκρηκτικής ΐκανότητος τής βαμβα
κοπυρίτιδος δταν αΰτη έναποθηκεύεται.
Έτεραι πληροφορίαι
έκ Νέας
Ύόρκης άναφέρουν δτι ή Άμέρικαν
Ένκα Κορποραίησιον άκολουθοΰσα
τό παράδειγμα τής Ε. I. ντύ Πόν
ντέ Νεμούρ Κο ηΰξησε τήν τιμήν

C ΕΑΑΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1949
Ο ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΕΑΑΗΝΟΠΑΙΑΩΝ

τοΰ ραιγιόν. Ή αύξησις αΰτη υπο
λογίζεται είς 4 %.
ΣΟΥΗΔΙΑ
Αΐ έξ Όσλο πληροφορίαι άνα
φέρουν δτι τό Σουηδικόν Συμβουλι
ον Ελέγχου Τιμών άπήλλαξε παν
τός έλέγχου μερικά χημικά καί με
τάλλινα είδη. Επίσης είς τόν σχε
τικόν πίνακα άναγράφονται μηχαναί ύφαντουργικαί, προϊόντα
καί
τρόφιμα. Έκ τών ειδών τούτων ενια είσάγονται έκ τοΰ έξωτερικοΰ
είς Σουηδίαν καί άναγράφονται είς
τούς εισαγωγικούς πίνακας.
Τρικκάλων, Πύλης, Καρδίτσης, Μου
ζακίου, Σοφάδων, Φαρσάλων, ’Αλ
μυρού, Τυρνάβου, Άγυιάς καί Βελεστίνου. Είς τά ιατρεία Λαμίας,
Δομοκοΰ, Αμφιλοχίας,
Αγρίνιου,
Αίτωλικοΰ, Ναυπάκτου, καί Στυλίδος έξητάσθησαν 70.528 άσθενεΐς
έπί πληθυσμοΰ 140.622 καί είς τό
ίατρεΐον Τριπόλεως
(Αρκαδίας)
12.010 έπί πληθυσμοΰ 25 χιλιάδων
κατοίκων.
*

Μία μακρά έκθεσις τοΰ ‘Ελληνι
κού Έρυθροΰ Σταυροΰ έκθέτουσα
τήν πολύμορφον καί πολυσχιδή του
δράσιν κατά τό παρελθόν έτος έκπλήσσει όμολογουμένως μέ τήν εΰγλωττον παράθεσιν τών στατιστι
κών της δεδομένων είς όλους τούς
τομείς τής Εθνικής καί άλτρουϊστικής του δραστηριότητας. Παραλλήλως καί είς τό πλαίσιον τής ιατρο
φαρμακευτικής του άποστολής καί
νοσοκομειακής του περιθάλψεως ό
Έλλην. ’Ερυθρός Σταυρός άνέλ.αβεν άπό μηνών τήν προσπάθειαν διασώσεως τών κρατουμένων είς τά
σλαυϊκά στρατόπεδα Έλληνοπαίδων καί τόν άγώνα έπιβιώσεως τοΰ
“Εθνους. Τό παιδομάζωμα έμφανίζει δύο πλευράς κατευθυνούσας τήν
δράσιν τοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ. Τήν
προσπάθειαν άφ’ ένός προς άπελευ
θέρωσιν τών άτυχών Έλληνοπαίδων
πού άνήρπασεν ό ληστοσυμμοριτισμός καί τάς ένεργείας άφ’ ετέρου
διά τόν έπαναπατρισμόν τών άπαχθέντων. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν παρέσχε καί παρέχει τήν συν
δρομήν του ποικιλοτρόπως είς τάς
παιδοπόλεϊς τάς ίδρυθείσας μέ τήν
δημιουργικήν πνοήν καί τό στοργι
κόν ένδιαφέρον τής Α. Μ. τής Βασιλίσσης. Είς τήν δευτέραν τιμάται
ύπό τοΰ κράτους διά τής είς αυτόν
άναθέσεως τής συγκεντρώσεως τών
αιτήσεων τών γονέων καί συγγενών
ύπέρ τοΰ έπαναπατρισμοΰ τών άπαχθέντων παιδιών καί τής διαχειρί
σεως τοΰ έθνικοΰ αύτοΰ ζητήματος.
Τό πρώτον τμήμα τών ένεργειών
του συνετελέσθη ήδη διά τής συγ
κεντρώσεως χιλιάδων αιτήσεων τών
άμέσως ενδιαφερομένων οικείων τών
άρπαγέντων παιδιών, αί όποΐαι καί
διεβιβάσθησαν προς τόν Διεθνή Ε
ρυθρόν Σταυρόν (Cornice Internatio
nal de la Croix Rouge) καί είς τάς
Ενώσεις τών άπανταχοΰ τής Γής
Ερυθρών Σταυρών (Ligue des Societes de la Croix Rouge) Έν συνε
χεία εύρίσκεται είς διαρκή έπαψήν
! μέ τούς έντολοδόχους τών ’Ηνωμέ
νων Εθνών καί τά προεδρεία τών άνωτέρω Ενώσεων καί διαφωτίζει
τούτους έπί τής θέσεως καί τής έδελίξεως τοΰ σπουδαιοτάτου εθνι
κού ζητήματος. Έπί πλέον δεξιοΰται είς τήν ’Ελλάδα τούς άνωτάτους έκπροσώπους τών διεθνών αύ
τών οργανώσεων καί έπιτυγχάνει
τόν πλήρη κατατοττισμόν των έπί
τοΰ θέματος, ούτως ώστε νά έξασφαλίση τήν δικαίαν καί άντικειμε-

νικήν διαχείρισίν του ύπό τών άρμο
δίων.
Ή έπιστροφή περί τών 8.000
παιδιών πού παραμένουν
μακράν
τής Ελλάδος, νοσταλγοί τής γενεθλίου των γής δέν ήρχισεν άκόμη,
δεδομένου δτι
ή έπιστροφή των
προσκόπτει άφ’ ένός είς τήν κακοπιστίαν τών δορυφόρων καί άφ’ έτέρου είς τόν έπίμονον ισχυρισμόν
τών Σοβιέτ δτι τά άναρπαγέντα
Ελληνόπουλα κρατοΰνται τη συγ
κατανεύσει τών οικείων των μακράν
τής Πατρίδας των διά νά σωθούν ά
πό τούς όνυχας τοΰ «μοναρχοφασισμοΰ» τής "Ελλάδος. Αί πληροφορίαι δμως έκ τοΰ έ?ωτερικοΰ καί ώρισμέναι ένδείξεις έπιτρέπουν τήν άγαθήν έλπίδα δτι τελικώς θά έπικρατήση τό δίκαιον καί δτι διά τής
έπεμβάσεως τοΰ Διεθνοΰς Έρυθροΰ
Σταυροΰ καί τών λοιπών Όμοσπον
διών καί Ενώσεων τών Ερυθρών
Σταυρών θά έπιστραφή τουλάχι
στον ένα μεγάλο μέρος τών Έλλη
νοπαίδων πού νοσταλγοΰν μέ πι
κρά δάκρυα τά προσφιλή χώματα
τής Πατρίδας των, πίσω άπό τά
σλαυϊκά συρματοπλέγματα
τών
στρατοπέδων των. Ή ιατροφαρμα
κευτική καί νοσοκομειακή δράσιςτοΰ
Έλληνικοΰ Έρυθροΰ Σταυροΰ, πού
συνεχίζεται μέ τήν ιδίαν εύεργετικήν άπόδοσιν καί έψέτος είς δλους
τούς τομείς τής άρμοδιότητός του,
κατά τό παρελθόν έτος ύπήρξεν ό
μολογουμένως θαυμαστή καί
τά
στατιστικά δεδομένα τής προσπά
θειας του είς τό κέντρον καί είς τήν
ύπαιθρον πιστοποιούν δτι ή όργά··
νωσις εύρίσκεται είς τό ύψος τής
έθνικής καί κοινωνικής της
άπο
στολής.
Οΰτω είς τό παρά τούς Άμπελο
κήπους νοσοκομείου τοΰ Έλληνικοΰ
Έρυθροΰ Σταυροΰ κατά τό παρελ
θόν έτος ένοσηλεύθησαν 6.396 άσθενεϊς μέ 109.683 ήμέρας νοσηλεί
ας καί έξητάσθησαν είς τά έξωτερικά ίατρεϊα του 25.729 άσθενεΐς.
Είς τό ’Ασκληπιείου Βούλας ενοσηλεύθησαν καί έξακολουθοΰν
νά
ύποβάλλωνται είς τήν ειδικήν θερα
πείαν διά τήν φυματίωσιν τών ο
στών 876 άσθενεΐς μέ 189.234 ή
μέρας νοσηλείας καί τέλος είς τόν
Σταθμόν Α' Βοηθειών είσήχθησσν
70.619 άσθενεΐς, τραυματίαι κλπ.
καί προσέφερον τό αίμα των είς τό
τμήμα αιμοληψίας του 3.677 Αθη
ναίοι καί τών 2 φύλων.
Ή κίνησις τών Έπαρχειακών No

σοκομείων είς ολόκληρον τήν Ελ
λάδα ύπερέβη πάσαν προσδοκίαν
καί πολλά νοσοκομεία τής ύπαίθρου
ίδρυθέντα κατά τούς
τελευταίους
μήνας τοΰ 1949 έλειτούργησαν μέ
έξαιρετικήν άπόδοσιν πού έγγυάται μίαν λαμπράν είς τό μέλλον
σταδιοδρομίαν των.
Ούτω είς τά νοσοκομεία Θηβών,
Άμφίσσης, Γαβαλοΰ, αρπενησίου,.
Τυρνάβου, Άγυιάς ένοσηλεύθησαν
3.069 μέ 28.754 ήμέρας νοσηλείας
καί έξητάσθησαν είς τά έίωτερικά
των ιατρεία 23.024.
Είς τά νοσηλευτήρια Νεαπόλεως,
Βοΐου, Κονίτσης, Καλαμπάκας καί
Ελασσόνας (τοΰ τελευταίου ή λει
τουργία δπως καί τοΰ νοσοκομείου
Τυρνάβου ηρχισε τήν 15.12.49), έ
νοσηλεύθησαν είς 45 κλίνας 752 ά
σθενεΐς, μέ σύνολον ήμερών νοσηλεί
ας 6.138 καί 34.876 έπισκέπτας
είς τά έξωτερικά των ιατρεία.
Είς τήν Γενικήν Διοίκησιν Θρά
κης, πού περιλαμβάνει τά μόνιμα
ιατρεία Ν. Όρεστιάδος, Διδυμοτεί
χου, Σταυρουπόλεως,
Κομοτηνής,
Άλεξανδρουπόλεως, Ξάνθης,
Σουφλίου, Φερών καί Σαππών έξητά
σθησαν 47.030 άσθενεΐς έπί πλη
θυσμού 253.081.
Σημειωτέου δτι τά ιατρεία Σουφλίου, Φερών καί Σαππών λει
τουργούν άπό τής 24)2, 18)2 καί
8)4 1949 άντιστοίχως.
Είς τήν Γενικήν Διοίκησιν Μακε
δονίας έπί έξυπηρετουμένου πλη
θυσμού 591.674 έξητάσθησαν 161.
674 άσθενεΐς, παρ’ δλον δτι πλεϊστα έκ τών μονίμων ιατρείων τής
περιφερείας αυτής ήρχισαν νά λει
τουργούν άπό τοΰ θέρους καί τών
πρώτων μηνών τοΰ φθινοπώρου. Είς
τή νπεριφέρειαν Μακεδονίας περι
λαμβάνεται
καί τό λειτουργήσου
άπό τής 21.6.49 νοσηλευτήριον τών
Καρυών ’Αγίου “Ορους μετά 8 κλι
νών πού εξυπηρετεί 8 χιλιάδας μο
ναχούς καί ίδιώτας ή ύπαλλήλους
τών μοναστηριών τοΰ Άθω.
Είς τήν Γενικήν Διοίκησιν ’Ηπεί
ρου πού περιλαμβάνει τά μόνιμα
ιατρεία τών Φιλιατών, Ήγουμενίτσης, Πυρσόγιαννης, Παραμυθιάς,
Άρτης, Ίωαννίνων καί Μετσόβου
έπί έξυπηρετουμένου
πληθυσμού
81.628 έξητάσθησαν 25.632
καί
είς τήν Γεν. Διοίκησιν Θεσσαλίας
έπί
έξυπηρετουμένου πληθυσμού
139.000 ύπεβλήθησαν είς ιατρικήν
έξέτασιν 60.392. Είς τήν περιφέρει
αν αυτήν λειτουργούν τά ιατρεία

*

*

Συνολικός εις τά 9 μόνιμα ιατρεία
τής Θράκης, τά 34 τής Μακεδονίας,
τά 7 τής ’Ηπείρου, τά 10 τής Θεσ
σαλίας, τά 8 τής Στερεός Ελλάδος
και το 1 τής Πελοπόννησου (σύνολον
69) έξητάσθησαν 377.483 έπί έξυπη
ρετουμένου πληθυσμού 1.231.005 κα
τοίκων.
Παραλλήλως είς τήν Ελληνικήν ύ
παιθρον έλειτούργησαν καί τά κοίτωθι κινητά ιατρικά συνεργεία πού έξυ
πηρέτησαν πληθυσμούς
έν κινήσει,
συμμοριοπλήκτούς, μοθητάς σχολείων
καί άγρότας.
Είς τήν Κοζάνην καί Καστοριάν
έξητάσθησαν υπό τών κινητών αυτών
ιατρείων έπί πληθυσμού 56.300, 21.
179 άσθενεΐς, είς τά ’Ιωάννινα 7.311
(πληθ. 23.000), είς τήν Πρέβεζαν 10.
196 καί είς τό Δελβινάκι 400 δεδο
μένου δτι τό ίατρεΐον του έλειτούργησεν άπό τής 14.11.49, Είς τήν Θεσ
σαλίαν έξητάσθησαν ύπό τών κινητών
ιατρείων τού ‘Ελληνικού ’Ερυθρού
Σταυροΰ 45.018 είς τάς πόλεις Τρίκκαλα, ‘Ελισσόνα, Καρδίτσαν καί Λά
ρισαν καί είς τήν Στερεάν Ελλάδα
έξητάσθησαν
έπί
έξυπηρετουμένου
πληθυσμοΰ τών πόλεων Γ αβαλοΰ, Άμφίσσης, Μακρακώμης, Λεβαδείας καί
Θηβών 57.980, 22.850 άσθενεΐς.
Είς τό κινητόν ίατρεΐον Καλαβρύ
των έξητάσθησαν 6.436 καί είς το
τής Λευκάδος 10.109. Συνολικός έπί
16 κινητών ιατρείων τών ανωτέρω
περιφερειών έξητάσθησαν
124.086.
Τελικώς έλειτούργησαν κατά τό πα
ρελθόν έτος 10 κινητά όδοντοϊατρικά
συνεργεία είς τήν Θεσσαλονίκην 1
(έξετασθέντες 20.562, είς τήν Λεβάδειαν 1 σύνολον έξετασθέντων 3.037,
είς τάς Αθήνας 2 έξετασθέντες 1.
151, είς, τήν Λαμίαν 3 έξετασθέντες
3.497 καί είς τά 3 συνεργεία Ρόδου,
Λέρου καί Κώ έξητάσθησαν 3.470.
Σύνολον 31.717.
Θά πρέπει νά σημειωθή δτι κατά
τό παρελθόν έτος ένεβολιάσθησαν εις
τά ιατρεία ’Αθηνών καί ’Επαρχιών χι
λιάδες παιδιών καί έγένοντο άκτινοΐσκοπήσεις, άκτινογραφίαι καί μικρο
βιολογικά! έξετάσεις είς πολλάς χι
λιάδας. Έκ παραλλήλου μέ τόν έμβο
λιασμόν καί έξέτασιν τών παιδιών
κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπάθεια διά
τήν πρακτικήν έξάσκησιν 'ών’έπισκεπτριών άδελφών καί διά τήν εισαγω
γήν .διδασκαλίας είς τάς σχολάς ά
δελφών νοσοκόμων τοΰ Θεραπευτηρίου
«Ευαγγελισμός» καί διά τήν παρακολούθησιν παρά τών ιατρών καί φοι-

ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ '
ΕΠΑΓΩΓΙΚΟΥ
Τό μεσολάβησαν βραχύ διάστη
μα άπό τής προηγουμένης άνασκοπήσεώς μας ουδόλως μετέβαλε τήν
συντηρητικότητα τής Πειραϊκής έμποραγοράς, άλλά και τήν χαρακτη
ριστικήν άπραξίαν της. Τό άμφίρροπον Αποτέλεσμα των Βρεταννικών εκλογών ένίσχυσε τό πνεύμα
τής έφεκτικότητος δι'
εύρυτέρας
πνοής συναλλαγάς μετά τού έξωτερικού καί δι’ αγοράς άγαθών έκ
τής αλλοδαπής μέ άπωτέρας χρο
νολογίας φορτώσεων. Ό γνώρ.μος
ρυθμός τής σαφούς προπολεμικής
έμπορικής προοπτικής δέν έχει άκόμη επανελθεί. Και οΐ υπολογι
σμοί των έμπόρων καί των είσα>ωγέων δέν δύνανται νά βασισθοΰν
σήμερον άπολύτως εις τάς στατι
στικός των έκασταχού
άποθεμάτων, εις τάς προβλέψεις των καλών
ή καΐκών εσοδειών καί εις τάς αύ£ ο με ιώσεις τής έν γένει παραγω
γής. Αί βασικοί αύταί άρχαί, απο
τελούν πάντοτε τό θεμέλιον τής
σκεψεως καί τών άποφάσεων τών
έμπόρων, άλλά συγχρόνως λοομβάνονται ύπ" όψιν των καί αί ένδεχόμεναι άπρόοπτοι έξελίξεις καί οί
πιθανοί Αστάθμητοι παράγοντες, οΐ
τινες δίδουν πολλάκις
Αντιθέτους
στραφάς, πρός δ,τι έπιβάλλει ικαί
υπαγορεύει ή λελογισμένη σκέψις.
Είναι άκόμη τόσον ρευστή ή διεθνής έμπορική πολιτική, καί τόσον
βίαια τά ρεύματα τών κρατικών
είσέτι παρεμβατισμών άφ’ ένός,
άλλά καί τής τάσεως άφ’ έτέρου
τού εμπορικού κόσμου πρός κατα
κρήμνισήν τών φραγμών καί έπάνοδον εις τά γνώριμα συστήματα
τής έλευθερίας,
ώστε κανείς δέν
δύναται νά μαντεύση καί τάς πιθα
νός έστω αύριανάς έξελίξεις. Τήν
ιεκδηλον αυτήν Αβεβαιότητα, έπιτεί
νει ή έπικρατοΰσα διεθνής όξύτης
εις τάς πολιτικός σχέσεις μεταξύ
τών δύο άντιπάλων Κόσμων, ή ό
ποια έπιβάλλει εις τό εύπαθές έμπόριον τήν σύνεσιν. Άρκεΐ μία έν
σπουδή «Ανοικτή άπόφασις — μας
Βλεγε κορυφαίος Πειραιώτης έμ
πορος — διά νά δήμιουργήση τήν·
ικατάρρευσιν μιάς μεγάλης έπιχειρήσεως καί νά παρασύρη τήν άγοράν εις έπιζημίους περιπετείας. Ή
φ'ρσνησις καί ή συντη,ρητικότης άποτελούν σήμερον τά πλέον χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τής ,Πειραϊ
ικής έμποραγοράς, ή δποία φαίνε
ται να έχη συνετισθή άπό τά πικρά
παραδείγματα τού παρελθόντος.
Έάν εις τούς παράγοντας αυ
τούς προστεθή καί ό ίδικός μας
έκλογικός σάλος, καθίσταται σα
φές, διατί ή άγορά τού Πειραιώς
Εχει περιπέσει τάς τρεις τελευταίας
αύτάς έβδομάδας
εις τήν άπρα
ξίαν.
«Διερχάμεθα — μας έλεγεν έ
τερος έμπορος του Πειραιώς — πε
ρίοδον «ύπηρεσιακών» συ
ναλλαγών. Δός ήμΐν σήμερον, διό
τι δέν γνωρίζομεν τί τέξεται ή έπ ι ο G σ αί...
Μέσα εις τάς δλίγας αύτάς καί
τητΰν τών νέων έμ δολίων. Ή δράσις
έξ άλλου τών έθελοντών άδελφών εις
τά στρατιωτικά νοσοκομεία
(1.832
προσφέρουν ήδη τάς ΰπηρεσίας των)
ί/πήρξε τόσον λαμπρά και τόσον έξυπηρετική διά τήν ταχείαν άνάρρωσιν
των ηρωικών πολεμιστών πού έχυσαν
τό αίμα των διά τήν Πατρίδα, ώστε
πλεΐσται έκ τούτων ετυχον υψηλών
τιμών καί άπέσπασαν τήν ευγνωμο
σύνην τον "Εθνους.

Π. ΚΡ.

ΚΑΙ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ

αυτόχρημα έπιγραμματικάς γραμμάς περικλείεται δλη ή εΐκών τής
κρατούσης εις τόν έμπορικόν κό
σμον νοοτροπίας, ήτις καί δικαιο
λογεί τήν συνετήν έπιφυλακτικότητά του.
Αύτά έν γενικαΐς γραμμαΐς. "Ο
σον άφορα τήν κατ’ είδη φορτίων
κίνησιν, ή θέσις των έν τή έμποραγορδ δείκνυται άναλυτικώτερον, ώς
κάτωθι:
ΓΕΝΗΜΑΤΑ : Παρετηρήθη ποια
τις ζήτησις, ή όποια καί έκαλύφθη

ευκόλως, χάρις είς τήν τμηματικήν
διάθεσιν παρά τής ’Αγροτικής Τραπέζης ποσοτήτων τινών έκ τών Α
ποθεμάτων της. Τό γεγονός τούτο
άλλως τε συνεκράτησε τήν άγσράν
άπό τήν τάσιν πρός άνατίμησιν καί
διετή ρήσε τάς τιμάς είς τά γνω
στά έκ τής προηγουμένης μας άνασκοπήσεως
σταθερά
έπίπεδα.
Τά άλευρα διετίθεντο κατά ποιότη
τα συμφώνως πρός τήν νέαν άγορανομικήν διατίμησιν.
Ό καλής
ποιότητας Αραβόσιτος έπωλεϊτο γύ
ρω τών 1786 δρ., ή κριθή γύρω
τών 1690 δρ. καί ή βρώμη γύρω
τών 1740 δρ., άνευ Ιδιαιτέρας ζηι
τήσεως, ένώ καί τά έκ τών έπαρχιών ικανοποιητικά φθασίματα έπη(Συνέχεια έκ τής 5ης σελίδος)
πρόσφατον έγγραφον τής βρεταννι- ρέασαν είς τήν συγκράτησιν τών
κήή Κυβερνήσεως ύπογραφόμενον τιμών.
παρά τού κ. "Αττλυ καί άποτελούν
ΕΛΑΙΑ ΒΡΩΣΙΜΑ:
Αί τιμαί
άπάντησιν εις προγενέστερον διά ύπεχώρησαν ιέλαφρώς, έναντι τών
βημα τής ‘Ελληνικής Κυβερνήσεως, κρατουσών ικατά τάς άρχάς τοΰ
έγνώσθη ευρύτατα μεταξύ τών έφο- Φεβρουάριου. Τά έξαιρετικής ποιό
πλιστικών
και έμπορικών κύκλων τητας έλαια Κέρκυρας έκυμαίνοντοΰ Πειραιώς προκαλέσαν δυσμενή το γύρω τών 12.860 δρ. καί τά τής
εντύπωσιν. Προ καιρού παρετηρή Ζακύνθου γύρω τών 13.400 δρ., έ
θη, δτι δλαι αί ϋπό τής ’Αγγλίας νώ τά έλαια Κρήτης, όξύτητος 4
αγοραζόμενοι ποσότητες έλληνικής βαθμών προσεφέροντο είς τάς 11.
σταφίδας έφορτώνοντο διά Λονδϊ- 800 δρ. Έτονίζετο παρά τών ένδινον καί Λίβερπουλ
άπά αγγλικά αφερομένων κύκλων, δτι εφεξής αί
μόνον σκάφη. Παρετηρήθη άκόμη τιμαί θά παγιοποιηθούν, λόγω τής
δτι, οσάκις δέν ύπήρχον διαθέσιμα έφετεινής άκρως Ικανοποιητικής
αγγλικά πλοία τών έταιριών τα παραγωγής, ήτις καλύπτει τάς άκτικών γραμμών τής «Κόμφερανς νάγκας τής έγχωρίου καταναλώσεΜεσογείου»,
έναυλώνοντο
παρά ως καί άφήνει μεγάλα σχετικώς άταύτης σουηδικά, όλλανδικά
και διάθετα άποθέματα. ΟΙ δροι αυτοί,
νορβηγικά πλοία, ένψ τά διαθέσι φυσικά, ένδέχεται να άνατραποΰν,
μα έλληνικά «λάϊνερς» καί δταν ά άν ήθελον έπιτραπή αί έξαγωγαί
κόμη προσεφέροντο μέ εΰθηνότερον έλαίου είς ηύξημένην κλίμακα.
ναύλον, άπερρίπτοντο.
ΑΛΙΠΑΣΤΑ: Έκομίσθησαν τήν
Α\ Ενδιαφερόμενοι έλληνικαΐ ναυ τελευταίαν έβδομάδα 3.600 τ. 6ατικαί έταιρίαι, ΰποστηριζόμεναι καί καλάου τών παλαιότέρων παράγγεάπό τούς σταφιδοπαραγωγούς διε- λ'ών. Εξ αυτών 1360 τόννοι διωμαρτυρήθησαν εις τήν ‘Ελληνικήν χετεύθησαν ήδη είς
τήν κατανάΚυβέρνησιν,
ή όποια θεωρήσασα
δικαιας και λογικάς τάς άπόψεις
των, προέβη εις σχετικόν δίπλωμα
τικόν διάβημα πρός τήν Κυβέρνησΐν τού Λονδίνου. ’Επί τοΰ διαβή
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Ό κ. Πρω
ματος αύτοΰ παρεσχέθη προ ήμε
ρων δυσμενής έγγραφος άπάντη- θυπουργός ένημέρωσε τήν Α. Μ. τόν
σις.
Βασιλέα έπί τής έξελίξεως τής καταΤά δυσμενή σχόλια άπό τήν ά- στάσεως.
— Έντείνεται, ή προεκλογική κίνηνωτέρω άπάντησιν προέρχονται άπΡ τό γεγονός, δτι ένψ τά έλληνι- σις.
— Διεκόπησαν αί διπλωματικά! σχέ
κα πλοία τακτικών γραμμών ζημι
ώνουν καί άραιώνουν τά δρομολόγιά σεις Ήν. Πολιτειών καί Βουλγαρίας.
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Ύπεβλήθησαν
των, επί ζημίςι τής έθνικής τού τό
που μας οικονομίας, τά κέρδη άν- αί όριστικαΐ προτάσεις διά τόν έξηλεκτρισμόν τής "Ελλάδος.
τιστροφως τών ώκεανοπόρων πλοί
— Έκδηλονται ζωηρά ίκανοποίησις
ων μας άπό τάς μεταφοράς άγα- διά τά λαμβσνόμενα μέτρα πρός διαθών έκ ξένων χωρών πρός την ’Αγ σψοιλισιν τοΰ άδιαδλήτου τών έχλογών.
γλίαν, δέν προσπορίζει ώφέλη εις
— Ύπεγράφησαν διμερείς συμφωτήν Ελλάδα.Καί δέν προσπορίζει, νίαι μεταξύ ‘Ελλάδος άφ’ ένός καί ‘Ι
διότι τα πλοία ταύτα σπανιώτατα σπανίας καί Νορβηγίας άφ’ έτέρου.
— Είς τήν Αγγλίαν διενεργήθησαν
προσεγγίζουν εις τους έθνικούς μας
βουλευτικά! έκλογαί. Αί πρώται πληλιμένας, όπάσας δέ τάς δαπάνας ροφορίαι φέρουν τούς έργατικοϋς ώς
των εις προμήθειας ύλικών, έφοδί- πλειοψηφοΰντας Ισχυρώς. Οί Κομμουνιων, τροφίμων, έπισκευών κλπ. πραγ σταΐ καί οί συνοδοιπόροι έσαρώθηματοποιούν εις τό έξωτερικόν καί σαν.
25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. "Εληξεν ή άμόνον Ενα τμήμα τής μισθοδοσίας
περγία τοΰ Τύπου καί έξεδόθησαν κατών πληρωμάτων των καί οί φόροι νονικώς αί έφημερίδες.
είσάγονται εις 'Ελλάδα ύπό μορ
— Ό κ. Πρωθυπουργός έτόνισεν
φήν συναλλάγματος. Άντιθέτως, τά άτι άποκλείεται οίαδήποτε άναβολή τών
έλληνικά πλοία τακτικών γραμμών έκλογών.
— Τά πλήρη άποτελέσμαπα τών
μιάς μόνον έταιρίας είσήγαγον εις
Αγγλικών έκλογών περιόρισαν τήν
‘Ελλάδα έντός ΙΟμήνου IVi έκατομ πλειοψηφίαν τών ’Εργατικών είς 7 έ
μύριον δολλαρίων καί άνω τών 150. δρας (314 Εργατικοί, 294 Συντηρη
000 λιρών. Τά ποσά ταύτα τά έ- τικοί, 8 Φιλελεύθεροι, 2 ‘Ανεξάρτητοι
δραχμοποίησαν πρός κάλυψιν παν ’Ιρλανδοί, 1 Ανεξάρτητος Σκώτος, 1
Σπήκερ).
τοίων έν 'Ελλάδι αναγκών
τών
— Παρά τήν άσθενεστάτην πλειοψη
πλοίων των.
φίαν ή Κυβέρνησις Άτλυ άπεφάσισε

ίΗΙΜΜΚΠΡΓΠΟϊ ΠΕ ΡΑΙΟΙ

|

ΕΜΠΟΡΙΟΥ
λωσιν άνά τήν Ελλάδα καί Απο
είσέτι άποθέματα
μένουν έπαρκή
διά τούς προσεχείς τρεις καί τέο
σαρας μήνας. Έν τώ μεταξύ πέραν
τής παραγγελίας, τήν όποιαν εΐχομεν
Εγκαίρως
άναγγεί λ ε ι,
ήτις
καί θά άρχίση άπό τών πρώτων
έβδομάδων -ρμηματικώς φορτωνομένη έξ ’Ισλανδίας, έκομίσθη καί
έκ Γαλλίας μία ποσότης 900 τόννων μέ τό Ελληνικόν φορτηγόν «Έλ
πίς» ικαί μία νέα δημοπρασία προεκηρύχθη διά τήν πρώτην Εβδομά
δα τοΰ Μαρτίου άναφερομένη είς
τήν παραγγελίαν ένός είσέτι φορ
τίου 3.000 τόννων βακαλάου, 10%
πλέον ή έλαττον. Έκομίσθησαν έξ
άλλου ϊκαναί
ποσότητες ταραμά
καί ρεγγών έκ Νορβηγίας, κατεστράφησαν δμως άπό τά άποθέμα
τα άρκεταί
ποσότητες
ρεγγών,
ταραμών καί μπρικ, διότι εύρέθησαν άκατάλληλοι πρός βρώσιν.
ΤΥΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ: Έδόθησαν νέαι τινές παροτγγελίαι τυρών,
είς τήν 'Ολλανδικήν άγοράν καί ήνήχθησαν αί άντίστοιχοι πιστώσεις.
Αί τιμαί τών νέων παραγγελιών ήσαν άκριβώτεραι καί διά νά μη
σημειωθή έν τή άγορδ άνατίμησις,
μελετδται ή άτελής εισαγωγή τών
νέων παραγγελιών. ’Από τήν Δα
νίαν έκλείσθη μία μικρά ποσότης
τυρού, άπό τήν Φινλανδίαν παρατηρεϊται προθυμία προσφοράς, άλλά
άπροθυμία τών Ελλήνων εισαγω
γέων, ένώ μετά της Ιταλικής καί
τής Τουρκικής άγορδς διεξάγονται
διαπραγματεύσεις έξασφαλίσεως ι
κανοποιητικών
ποσοτήτων τυρών,
αΐτινες καί φαίνεται, δτι τελικώς
θά έπιτύχουν.
ΖΑΧΑΡΕΙΣ: Παρά τήν πραγμα
τοποίησιν τών υπεσχημένων διανο
μών έκ της ζαχάρεως τοΰ ψορτη-

ί
γοΰ «Λαγκούνα» δττερ ώς γνωστόν,
είχεν άγορασβή έν σπουδή έν πλώ,
ήρχισσν ήδη νά άναφοάνωντοα τά
πρώτα σημεία έλλείψεως είς τήν
άγοράν. Έν τώ μεταξύ τό πρώτον
έξ 9000 τ. φορτίον ζαχάρεως άπό
τήν Φορμόζαν, κομιζόμενον διά τοΰ
Κινεζικού φορτηγού «Σαγκάη Βίκτορυ», άναμένεται νά φθάση είς
Πειραιά μεταξύ 8ης καί 12ης Μαρ
τίου. Είκοσιν ήμέρας περίπου βραδύτερον θά καταπλεύση έκ Φορμόζης μέ 9600 τ. ζαχάρεως τό ιταλι
κό φορτηγόν «Πολύφημο», κατά δέ
τάς δύο πρώτας
έβδομάδας τοΰ
’Απριλίου θά κομισθοΰν καί αί υ
πόλοιποι ποσότητες ,μέ τό κινεζικόν
ιφορτηγσν «Τσούγκ — Κίγκ Βίκτορυ» καί μέ τό παναμαϊκόν σκάφος
«Άτλάντικ Ντραγκόν».
ΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: Μετά τήν διάλυσιν της Κοινοπραξίας πετρελαίων,
συνεχίζεται ή δι’
ίδιον λογαρια
σμόν έργασία τών διαφόρων έταιριών πετρελαίων, αί όποΐαι καί έδωκαν ήδη τάς δεούσας έντολάς
διά τά πρώτα φορτία των. Σχετι
κή μυστικότης τηρείται δι’ εύνοήτους λόγους, γύρω άπό τά προσε
χή φθασίματα. "Οσον άφορςί τούς
γαιάνθρακας, μετά τήν λήξιν τής
κοινοπραξίας τών 14 ναυτικών
γραφείων, άνέλαβε τάς ναυλώσεις
ή «"Ενωσις» τών Γαιανθρακεμπόρων. Έκομίσθησαν ήδη είς Πειραιά
έκ Ρόττερνταμ 25.000 τ. γαιανθρά
κων μέ τά φορτηγά «"Αγιος Γεώρ
γιος», «Αικατερίνη Κουμαντάρου»,
καί ένα ξένον καί άναμένονται ήδη
έντός τοΰ Μαρτίου έτεροι 17.000 τ.
μέ τό λίμπερτυ «’Ασπασία Νομι
κού» καί μέ τό παναμαϊκόν φορτηγάν «Νίκη».

Η ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΙΟΝ Π0ΑΙΤΙΚ6Ν ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΓΕΓ0Η0Ι0Η

Π. ΤΖΟΥΝΑΚΟΣ

νά παραμείνη είς τήν

έξουσίαν. Πνε-

ται λόγος περί νέων έχλογών έντός
τοΰ φθινοπώρου.
26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. "Όλοι οί πολι
τικοί άρχηγοί περιοδεύουν τήν ‘Ελλά
δα καί έκφωνοΰν προεκλογικούς λό
γους.
— ’Εξαίρετος ή έπικρατοΰσα τάξις·
27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Παρουσία τών
Βασιλέων έγένετο ή λογοδοσία τοΰ ’Ε
ράνου Προνοίας Βορείων Επαρχιών.
— Ό κ. Πόρτερ άφιχθείς είς Οϋάσιχκτων έξήρε τάς καταβαλλομένας
προσπάθειας διά τήν ‘Ελληνικήν άνασυγκρότησιν.
— Τών έκλογών μετέχουν 26 κόμ
ματα καί ό άριθμός τών υποψηφίων
έγγίζει τάς 3.000.
— ’Εδημοσιεύθη αναγκαστικός νό
μος περί άπσσυμφορήσεως τής ’Αστυ
νομίας Πόλεων. Οί πολιτικοί άρχηγοί
διαφωνούν πρός τό ληφθέν μέτρον.
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ. Συνεχίζεται ή
άπεργία τών δημοδιδασκάλων καί τών
υπαλλήλων τών οικονομικών υπηρεσι
ών.
— Άψίκετο είς ’Αθήνας ό Πατριάρ
χης ’Αλέξανδρος.
— ’Εκφράζονται έλπίδες υποτίμησε
ως τοΰ έλαίου.
1 ΜΑΤΡΤΙΟΥ. Οί πολιτικοί άρχηγοΐ περατώνουν τάς άνά τάς Επαρχί
ας περιοδείας των.
— "Η άξία τής μεταλλικής δραχ
μής ώρίσθη είς 250 καί 225 φοράς τών
προπολεμικών.
— Έλύθησαν αί άπεργίαι δημοδι
δασκάλων καί οίχ. υπαλλήλων.

2 ΜΑΡΤΙΟΥ. Ό κ. Πόρτερ έδήλω-

σε δτι θεωρεί κύριον οικονομικόν πρό
βλημα τής Ελλάδος τήν άποκατάστασιν τοΰ ισοζυγίου πληρωμών.
— Αί Ήν. Πολιτεΐαι έμείωσαν τούς
δασμούς διά τά Έλλην. καπνά, έλαίας,
σταφίδας κ.λ.π.
— Άνεσχηματίσθη ή Οπό τόν κ.
"Ατλυ Κυβέρνησις.
— Ό Γερμανικής καταγωγής Κλάους Φούκς δικασθείς έν Λονδίνψ κατεδικάσθη είς 14 έτών πρόσκαιρα δεσμό.
3 ΜΑΡΤΙΟΥ. ‘Ο κ. Πρωθυπουργός
άνέφερεν είς τόν Βασιλέα δτι τά εργον
τής υπηρεσιακής Κυβερνήσεως λήγει,
έξασφαλισθείσης τής άδιαταράκτου και
άδιαβλήτου διεξαγωγής τών έχλογών.
— Ή παραίτησις της Κυβερνήσε
ως θά ΰποβληθή όμσ τή πλήρει συγ
κεντρώσει τών άποτελεσμάτων.
— Τό Συμβούλιον ’Επικράτειας έχαροΒ<τήρισεν ώς Αντισυνταγματικόν
τόν νόμον περί άποσυμφορήσεως τής
’Αστυνομίας Πόλεων.
— Ή Βρεταννική Κυβέρνησις ένεφανίσθη πρό τής Βουλής τών Κοινοτή
των.
— Φαίιεται δτι τό πρόγραμμά της
ώς πρός τάς έθνικοποιήσεις έγκατελείφθη.

4 ΜΑΡΤΙΟΥ. Έν πλήρει τότξει ή
χώρα βαίνει είς τήν διεξαγωγήν τών
έκλογών τής 5ης Μαρτίου.
— Ή Βαλκανκή
χίζει τό έργον της.

’Επιτροπή συι*-

5 ΜΑΡΤΊΟΥ. Διεξάγονται καθ’ δλην τήν χώραν αί βουλευτικοί έκλογαί.
— Γενική είναι ή άναγνώρισις περί
τής έπικρατούσης τάξεως.

Άθηναι 1-15 Μαρτίου 1950

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΗ

Τελευταίοι Ειδήσεις

ΥΠΟΒΟΛΗ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ
ΑΝΑΨΗΛΑΦΗΣΙΝ

ΣΕΙΡΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
ΑΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Ανακοινονται έκ του
υπουργείου
Οικονομικών δτι διά τοΰ
δημοσιευθέντος ΰπ’ άριθ. 1410 ά. ν. επετράπη
ή ασκησις αίτήσεως
άναψηλαφήσεως
νπο τών
φορολογουμένων κατά των
άποφάσεων έκδικαστικών
έπιτροττών
φορολογίας πλοιπησάντων. άνευ τής
έγκρίσεως τοϋ προέδρου τού Ελεγ
κτικού Συνεδρίου, την όποιαν άπήτει
ό ά. ν. 943)1949, Προθεσμία διά τήι
υποβολήν αίτήσεως άναψηλαφήσεως ο
ρίζεται μέχρι τέλους Μαρτίου. Εντός
τής αυτής προθεσμίας
δύνανται νά
ασκήσουν τά δικαίωμα τούτο καί έκεΐνοι, τών όποιων ό πρόεδρος τοΰ
Ελεγκτικού Συνεδρίου άπέρριψε τάς
αιτήσεις διότι δέν εΐχον καταβάλει τό
κατά νόμον παράβολον 1)10 τοΰ φό
ρου.
Αΐ ύποβληθεΐσαι εις τό Ελεγκτικόν
Συνέδριον οπτήσεις, άνεξαρτήτως τής
άποφάσεως τούτου, έφ’ δσον είχε καταβληθή τό παράβολον,
θεωρούνται
ώς έμπροθέσμως άσκηθεΐσαι αιτήσεις
άναψηλαφήσεως καί θά παραπεφθούν
εις τάς έκδικαστικάς έπιτροπάς.

ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΤ ΕϋΑΤΟΠΜΪ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κατόπιν έγγραφου παρακλήσεως
το γενικού γραμματέως Τουρισμού κ.
Εΰελπίδη, ό πρωθυπουργός! κ. Θεοτόκης άπηύθυνε προς όλα τά αρμόδια
υπουργεία έγγραφον διά τοΰ όποιου
έντέλλεται δπως προβοΰν εις έφαρμογήν τών ύπό τοΰ Τουρισμού γενομένων διαφόρων υποδείξεων, τών άφορωσών τήν
όστλούστευσιν των ταξι
διωτικών
διατυπώσεων καί διά τών
οποίων έπιδιώκεται ή προσέλκυσις
περιηγητών εις τήν χώραν μας.
Μεταξύ τών υποδείξεων τούτων πε
ριλαμβάνονται καί αί κάτωθι:
1) "Οπως αί προξενικοί μας άρχαΐ
θεωρούν τά διαβατήρια τών υπηκόων
τών έκτος τού Σιδηρού Παραπετάσμα
τος Κρατών ανευ
προηγουμένης έντεύθεν έγκρίσεως καί νά μειωθούν τά
προξενικά τέλη θεωρήσεως διαβατηρί
ων εί δυνατόν 6έ μάλιστα νά καταργηθοΰν διά τούς ξένους τούς προερχομένους έκ Κρατών
εις τά όποια
ισχύει ή άτέλεια αυτή.
2) Πάς ξένος, εισερχόμενος εις την
"Ελλάδα
νά μή ύποχρεοΰται δπως
έψοδιασθή ύπό τής Υπηρεσίας Άλλο
δαπών μέ άδειαν παραμονής,
άλλα
νά προσέρχεται εις την
ύπηρεσίαν
ταύτην μετά την λήξιν τής ισχύος τής

προξενικής θεωρήσεως καί νά μή ά- ξάγεται έπί τή βάσει γραπτής τοΰ
παιτήται αυτοπρόσωπος
έμφάνισις ταξιδιώτου δηλώσεως, δπως συμβαί
τοΰ ξένου εις τά Κέντρα ’Αλλοδαπών νει εις δλα τά Κράτη καί μόνον σπο
διά τήν λήψιν θεωρήσεως ή άδειας ραδικέ) ς νά γίνεται έλεγχος τών άπσπαραμονής ή άδειας ταξιδιού
εις σκευών, αί δέ διατυπώσεις έκτελωνιΔωδεκάνησον.
Τά κέντρα ταΰτα νά σμοΰ νά γίνωνται αυθημερόν.
χορήγησιν
έξουσιοδοτηθούν διά τήν
7) Νά έκκενωθή ή προβλής
τοΰ
άδειας ταξιδίων διά Ρόδον — έκτος Βασιλέως Κωνσταντίνου καί τά έπ’
έάν πρόκειται περί υπηκόων ώρισμέ- αυτής κτίσματα νά χρησιμοποιηθούν
νων Κρατών — άνευ έγκρίσεως τοΰ καί πάλιν ώς τελωνεία τού Πειραιώς
γενικού διοικητού Δωδεκάνησου.
κατά τήν πλεύρισιν τών μεγάλων του
3) Τά
κλιμάκια τών
υπηρεσιών ριστικών άτμοπλοίων.
ελέγχου
διαβατηρίων καί συναλλάγ
8) Νά παραμείνουν άνοικτά τά τεματος νά έγκατασταθοΰν προς άπο- ! λωνεία καί αί άποθήκαι διά μετακοφυγήν ταλαιπωριών τών ταξιδιωτών, μίσεως τών άερολιμένων, έφ’
δσον
έντός τοΰ Τελωνείου Πειραιώς ή εις χρόνον
ΰπάρχουν
άναχωρήσεις
ή
οίκημα κείμενον πλησίον αΰτοΰ.
άψίξεις άεροπλάνων καί νά έγκατα
4) Νά έπιτρέπεται εις δλας τάς σταθοΰν
τηλέφωνα πρός χρήσιν τοΰ
άνεγνωρισμένας Τραπέζας, τά μεγάλα κοινού εις τόν άερολιμένα τού Ελλη
ξενοδοχεία καί τά τουριστικά ξενοδο νικού καθώς καί Τριατατικόν
Γραχεία ή άνταλλαγή ξένου συναλλάγμα φείον, τό όποιον νά δέχεται καί τηλε
τος εις 5έ τά μικρότερα ξενοδοχεία
γραφήματα.
ή άλλαγή μέχρις 20 δολλαρίων βάοει
’Επίσης ή Γενική Γραμματεία Του
διπλοτύπου
άποδείξεως τής Τραπέρισμού
έζήτησεν άπό τάς
αρμόδιας
ζ«ις.
5) Έκτος τών περιπτώσεων κατά Άρχάς, δπως τά ταχύτερον άπαλλατάς οποίας
υπάρχουν υπόνοια!, νά γή ολόκληρος ή άκτή τοΰ Σαρωνικοΰ
αποφεύγεται ή σωματική ερευνά τών
άπό τάς προχείρους καί ήμιμονίμους
ταξιδιωτών.
έγκαταστάσεις.
6) *0 τελωνειακός έλεγχος νά διε

Εις τά γραφεία του Έμποροδιομηχανικοΰ Επιμελητηρίου Πειραι
ώς
συνεκροτήθη ικοτνή σύσκεψις
τών μελών της Διοικητικής Έπιτρο
πής καί εκπροσώπων τών έξαγωγέων, κατά τήν οποίαν άπεφασίσθη
δπως καταρτισθή έπιτροπή άπό μέ
λη τοϋ συμβουλίου τοΰ Ε.Β.Ε.Π.,
ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ
’Ελάχιστοι δέ,
σχετικώς, είναι
Ή αυτή, μέ τήν τοΰ προηγουμέ
αντιπροσώπους τών έζαγωγέων καί
ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
αΐ άξίαι, αΐτινες έλαφρώς ύπεχώνου
χρονικού
διαστήματος,
φυσιο
αρμοδίους υπαλλήλους, διά τήν με
Κατά
τό άπό 23)2—1)3)50
λέτην τών θεμάτων τοϋ έξαγωιγτκοΰ γνωμία τής άγοράς χρεογράφων ρησαν, έν συγκρίσει πρός τό προη- χρονικόν διάστημα έγένοντο αρκε
γούμενον κλείσιμον.
διετηρήθη
καί
κατά
τό
ύπό
άναεμπορίου.
τοί συναλλαγαί έπί των «αποδει
σκόπησιν χρονικόν διάστημα (23)
Αί συναφθεΐσαι κατά τό χρονι κτικών συναλλάγματος» πέριξ τών
2—1)3)50).
κόν τούτο διάστημα τοΐς μετρητοΐς δραχμών 22.000, διά τά είς λίρας
Αί περισσότεροι έκ τών μάλλον συναλλαγαί ήσαν αρκετά ζωηραί,
στερλίνας
«μπόν» τών
δραχμών
κρατι συγκρινόμεναι προς έκείνας τού
Ό ύπουργός της Άνοικοδομήσε- κερδοσκοπουμένων άξιων,
10.000, διά τά εις δολλάρια Η.Π.
ως ύπέγραψε διαταγάς προκηρυ- κών και έταιρικών, έκινήθησαν άνα προηγουμένου, διεκυμάνθησαν
δέ, Α. τοιαΰτα, αξίας πολλών δισεκα
ξεως δημοπρασιών διά τήν προμή τιμητικώς ή καί παρέμειναν σταθε ώς άκολούθως, κατά κατηγορίας τομμυρίων δραχμών.
θειαν κεράμων διά τάς άνάγκας ραϊ εις τά προηγούμενα έπίπεδα
Η ΧΡΥΣΗ ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
τίτλων:
Ρεντίνας, Λουτροπηγής, Λουτρών, τών τιμών των.
Έν τώ Χρηματιστηρίψ ’Αθηνών
Σμοκόδου, Καστανιάς, Λεονταρίου, ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Έκ τούτων άξιόλογον κίνησιν εΐχον τά έέγένοντο,
κάπως,
περιωρισμέναι
Κέδρου, Μαυρομάτη καί Τρικάλων ξής, διακυμανθέντα ώς άκολούθως:
συναλλαγαί, κατά τό άπό 23)2—
τής 6ης περιφερειακής διευθύνσεως
1)3)50 χρονικόν διάστημα, διαΚλείσιμον
Άνωτάτη
Κατωτάτη
καί
Άλεξανδρουπόλεως,
Γιαννι
κυμανθεΐσαι μεταξύ κατωτάτης τι51.500
53.000
τσών, Κοζάνης, Ελασσόνας, Στυλί- 1881 - 1884
51.500
49.000
49.000
δος, Ρέθυμνου, Χανιών καί Ήγρυ- Μονοπωλίων - Παγίου
48.000
ΣΠΑΠ
22.000
63.000
66.000
63.000
μενίτσης.
500 έκατομ. 1914
Λιπασμάτων
322.000
68.500
70.500
Ύπέγραψε διαταγήν προκηρύξε- Προσφυγικοΰ
68.500
Πυριτιδοποιείου
290.000
5.220.000
5.300.000
ως μειοδοτικού διαγωνισμού διά Ύδρεύσεως
5.200.000
Χημικής Βιομ.
19.000
50.000
60.000
τήν προμήθειαν έγχωρίου ξυλείας Παραγωγικού 1928
50.000
Χρωματουργείων
300.000
59.500
59.500
έκ τών καέντων δασών της Εύδοί- Παραγωγικού 1931
58.000
Εριουργίας
53.000
125.000
125.000
ας καί διέταξεν όπως άποπερατω- Κτηματικής 4%%
125.000
Πειραϊκή - Πατραϊκή
217.000
θοΰν αί διακοπεϊσαι έρήασίαι άνοιδιεκυμάνθησαν
ΕΤΜΑ
147.000
κοδομήσεως εις τά χωρία Τέρπυλος ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ : Τά κυριώτερα έκ τούτων
ώς
έζής
:
Χρυσαλλίς
90.000
καί "Αγιος Πέτρος τής περιφέρει
Άτλας
28.300
Άνωτάτη
Κλείσιμον
ας Κιλκίς μέχρι συμπληρώσεως
Κατωτάτη
"Ηρακλής
218.000
τοΰ συμβατικού ποσοΰ.
200
25
Εθνικής 1904 - 1912
Τ ιτάν
104.000
Ό κ. ύπουργός συνειργάσθη με Κτηματικής 1925 - 1926
700
700
500
Τσιμ. Χαλκίδας
•44.000
τά τοϋ συμδούλου άνοικοδομήσεως
Χάλυψ
101.000
■κ. Σπήαρ έπί οικονομικών ζητημά ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑΙ ΆιΙΑΙ: Έκ τούτων άπησχόλησαν τούς συναλλασΧαλκού
93.000
των καθώς καί τής όργανώσεως σομένους αί έξης, δ ιακυ μανθείσα ι ώς άκολούθως:
35.000
Χαλυβδοφύλλων
τοϋ υπουργείου Άνοικοδομήσεως.
Κλείσιμον
Άνωτάτη
Κατωτάτη
102.000
Σωνηνουργεΐα
1.485.000
1.490.000
1.450.000
Ελλάδος
Οινοπνευματοποιίας
25.000
66.500
66.500
62.000
’Αθηνών
Οίνων
61.000
13.170.000
13.210.000
12.620.000
Εθνικής
ΣΑΛΕ
62.000
95.500
96.000
86.000
Ειδήσεις έκ Ρώμης
άναφέρουν Εμπορικής
124.000
Φιξ
320.000
315.000
310.000
δτι ή ’Ιταλική Κυβέρνησις έδημο- Κτηματικής
’Ηλεκτρικής
18.000
52.000
52.000
42.000
σίευσε πίνακα των ειδών πρός έξα- Πειραιώς
Άσπιώτη - "Ελκα
40.000
γωγήν μέ πληρωμήν" είς δολλάρια ΒIΟΜΗΧΑΝΙ ΚΑΙ κ.λ.π. ΑΞΙΑΙ: Έκ τών μάλλον κερδοσκοπουμένων
Χαρτοποιίας
135.000
ΗΠΑ, Καναδά καί έλβετικά φράγ άξιων τούτων άξιόλογον
κίνησιν εΐχον αί έξης, διακυμανθεΐσαι ώς
39.000
ΒΙΟ
κα. Είς τόν πίνακα μεταξύ άλλων
άκολούθως :
170.000
Δ. Υ. Προσόδων
αναγράφονται αγροτικά προϊόντα,
Εθνικής άσφαλ.
815.000
Κλείσιμον
Άνωτάτη
Κατωτάτη
χημικά καί οργανικά λιπάσματα,
48.000
Ιπποδρομιών
133.200
134.000
Ηλεκτρικών
Σιδηρ.
123.000
μερικαΐ βιομηχανικοί πρώται ΰλαι
320.000
Αάμψα
65.000
70.000
Σιδηρ. Θεσσαλίας
65.000
καθώς καί υαλικά.

Η

ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑ

ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ ΤΟΥ 15)ΘΗΜΕΡΟΥ

ΑΙΑ ΤΗΝ ΑΙίΟΙΚΟΑΟΗΗΙΙΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΟΜΣΕΙίί

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΠΡΟϊΟΝΤΩh
ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΕΓΓΑΖΗΝ

Τό ΰπουργεΐον Εθνικής Οΐκσνο
ας άπηύθυνε πρός τά Εμπορικά ι
Βιομηχανικά ’Επιμελητήρια τής )
ρας έγγραφον, διά τού όποιου συνιο
εις ταΰτα δπως ένισχύσουν διά πι
τός δυνατού τρόπου, τήν έκθεσιν ι
ληνικών προϊόντων, εις Βεγγάζην ι
Κυρηναϊκής. Ώς γνωστόν, τήν έκθε
ταύτην θά οργάνωση τά έν Βεγγά
Ελληνικόν ϋποπροξενεϊον.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ
ΤΙΜΗΜΑ ΙΤΑΦΙΛΟ

Ό ύπουργός ’Εφοδιασμού
κ
Έθν. Οικονομίας κ. Παπακυρ ακ
πουλος είσηγήθη είς τό συμδούί
ον έξωτερικοΰ εμπορίου δπως S
θή
είς τούς σταφιδοπαραγωγό
ύπό τοΰ Α.Σ.Ο. συμπληρωματικ
τίμημα 300 δρχ. κατ' όκάν έναι
τής παράδοθείσης σταφίδος. Τά I
παιτούμενα κονδύλια, κατά τήν ι
σήγησιν τού κ. ύπουργού, δύναντ
νά έξευρεθοΰν έξ ώρισμένων πρ
σόδων τής διεχειρίσεως τής μελά
σης. Τό συμδούλιον έξωτερικοΰ a
πορίου έπεφυλάχθη νά άποφασή
κατά τήν σύσκεψίν του τού Σαδί
του. Ή άπόφασίς του θά ύποδληΙ
είς τό κυβερνητικόν οίκονομικί
συμδούλιον, τό όποιον θά άποφαί
ση τελικώς.
Οί σταφιδοπαραγωγοί είχαν ^
τήσει ώς συμπληρωματικόν τίμη]
508 δρχ. κατ' όκαν.
μής, δραχμών 226.400 καί άνω
της 226.600, μέ κλείσιμον 2
500, δΓ έκάστην χρυσήν λίραν.
Εν δέ τή έλευθέρρ άγορά έ
νοντο μεγάλοι άγοραπωλησίαι
κυμανθεϊσαι μεταξύ κατωτάτης
μής 226.000 καί ανώτατης 2
800, μέ κλείσιμον δραχμών 2
600, δΓ έκάστην χρυσήν λίραν ’
γλίας.
ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΙ ΤΟΚΟΙ
Οί ήμερήσιοι μεταφορικοί τόι
κατά τό άπό 23)2—1)3)50 χ
νικάν διάστημα, διεκυμάνθησαν,
τή έλευθέρςτ άγορά μεταξύ δρ
μών 0,1 1—0,12 %.
23.000
340.000
300.000
21.000
305.000
60.000
225.000
148.000
92.000
28.500
224.000
106.000
44.500
104.000
102.000
37.000
102.000
28.000
63.000
64.000
129.000
19.000
60.000
145.000
40.000
175.000
820.000
49.000
355.000

22.0
330.0
290.0
19.0
305.0
60.0
225.0
148.0
91.0
28.3
223.C
105.C
. 44.5
104.C
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28.(
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