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Ε Κ θ .ι:: Σ Ι Σ. -=--
'tΟtίΣ-τρα-τηrοuμsyet Αbfu&μ;ιι;ρ -

rεχν~,.ων 'Υχηeε.~~:χ,τij~ Γ.tλλ ~ •f'iι;; Ρα:δ ~ οφ•ινLιιι;; χα:' 

Τηλεοριίσεwς:, έw. ~ τ οίi &έ'μα:το~ τοίi έtoJtλ ~ σμοίi ofjς: 

' J:;λλιίδος: δ~ιi Ραδ ~ οφωΗκοt:i δ ~κοι:ύο u μεσαιwν χuμιί-τwν 

Κcτακλη&ε L ι;; ε ι ι;; ' Αθήνας τ'tj aιτήσε ~ τοU .'fρατηyοU Το~rιίντε: Γεν. 

Δ/ν'tΟίi 'ff\~ 'J:;λλ ι Ραδ ~ Οφι.Ι\Ι ,α ς , χροέβην ε ~ ς άρ~tμόν Η\1:1 ίw.~'tΟΧ ,ω\1 δ ~α-

1ι~Ο'tώσεων άφορωσι:iν τιiν ένεατ/ίί-,αν Μα-τιίατaο~ν -ιoti 'J:::λλ1 ν~κοtί .Ραδ L Οφων ~

κοtί δ~κ-τύοu M L τ~~ 11.pοκατ ρκηκιίς: έρyαοLαι; δ ~ ιί -τήν βελτLωσ~ν -τού'tοu • 

A' ·ll21!.lli· Τ6 ίιφ~οτάμε.νον έν '.bλλιίδL l'αδ~οφ .. ν ~ χόν δLχτuον ε:ΖνΗ 

άιιολύτωs δνε:καωtέs . Ο t κομπ:όL , 1 'tόν ό:ρLtμόν , σuμκοοοtίντε:ι;: μ (Ων ι σχύν 

726 Κ c/S (Η.:~) 

θ]!; .. ΕΑΑΟΝΙi..ΗΣ (267 1 9 -ι) 

0,2 ( 196 .,> 
Ο , Ι ( '02 1 ) 

Τό ~K'tUOY έον ν oyxp ~ O~ μ{ τό 'tO L Otί10ν τό χροβλ,-χόμενον δ Lιί 

8 τήν 'Ελλ/ L -! 'tor. σχε Lou τfjς: i.οκεη:.όyης:(σuμχοοοtίν1Ο'Ο μ(αν ~rιχύν 

Χ C/S 

Ε L ς -τούς άνω'tέρω χομaούς: δύν:.ιν'f.Ι L νιί r.μοσwε&/ίί., Lν aομιι:ο ~ μ ~ χeΞι; 

L oxtfoς:, λεL-ιοuρyοίίντει;: laL ένός: -ι:ων δύο κοLνοχρήσ-ι:ων . L ε. .νων κuμά-των 

-των w.ροβλε•ομέvι.ιιν ε.Lς τό σχlδ L ον , η-ι:ο L 'tων Η31 ~ C/5 κc ~ 1594 κ c/s • 
. ; . 



λαjψανομέ.νης Ua'Οφιν -ι:fjς \ιιιι;άρξεως -ι:οiί ιιομaοiί•tJεοοαλον Cχη ς 791 

ι: C/5 , ΧΡ'lι'Ιιμοaοιοuμένοu οuνεχϊ:ις :..,. Cιv-:ιμε-ι:α.βιβαn·ηχοίί "-ι:i'iς .,.,νι;ς -ι:fiς 

• ;,μεριχfiς:•' βλεnομεν Ο η -ι: δ u.~ισ-ι:~μενον ι ίχ-ι:uον τfiς 'ΑλληνLχf\ς fαδιο

•"''"'' ς Lς μεσ ιta χύμα-ι: :ι εLv ι , ~λύ χά-ι:ω έχείvοu, τό όn.οtον iaρε•ε νά 

εtvaι κι ί -ι: δ όaοtον ε~ ναι άa.ολύ-ι:ως έaεt'yον νά ένι., _u&~ σηι ανηιWις. 

Β '. [JouaoC Bpqzέw. χuuά-ι:ω\1 , Δέν t'άοχοληiWμεν ιό 'tό CΙ'\-ι:η;-~α αύ-ι:6 

-ι:6όaοtονέκφεύyε\.1:Ο'GιιλιοCοu-ι:fiς•α.ρούσηςάνJ•ορiiς: .-

r" . STU IOS uέοα 1Σapayωyfis . ' :,;aεοκέ.ιημεν -ιάς ιyκα1: ο1:άοεωι;; χαμη 

.fj ι;; οuχv61:η-ι:ος ' Α.:.ιηνi:ίν, Dεοσ>ΙλΟ\Ι('ΙΙ.ης χaί La-ι:ρi:i\1 xaC iξι:ιιλάyτι.:εν άnό 

• α) Ltc; ';ιοήvαι;; εύρC<"χΟν'ται διίο STU11!05 έyχα1:εο1:ημivα εtc; άκLvη'tο 

• 

άΜ.α1:άλληλοvδιά1'ΟL:Jύτηvχ.ρfiι;~ιv ,' ΒΜ.-ι:οίίyεyοv6τοι;;1:ού-ι:οuΜ.οιCιι:aράχά

ιιι;οιαv έμ•ειμικτiν ιφοο:r.άJειαν εLς τήv άΜ.οuοτιχήv 'τι.Ι\1 διεuGέ1:ηrηv, -ι:-ά 

STUDIOS αG-ι:-ά aολύ άιι:έχοuν &χό -ι:οίί νά Ex.ouv τ~ χαραχ1:ηριοηκά ί:vός ouy 

χμόνοu STUJIO έν !Sφει χρησιμο•οιήσεώς τοu(Ρ διΟφ.JΗκόv tέα-ιροv, VA

RllTl::S, οuμψωνική μοuσιχή, μοuοιχή δωματCοu χλa) κα1:ά 1:~ ού" Lα"'τLΚά 

δι:δομiνα-ι:fiι;;οuyχρόνοu;,;ρχι-ι:εκ'τονιχfjς -ι:'i\ι;;άναqιι:ιομένη._ εLςη;νό:V1:L'1Χ 

o.1lv υ LοτΙ%'tΙΙL ΙΙ.αρά .ολύ έλάη•τυν ~λικόv M:1:,Jpq!"is . _.ύvα1:a' ηι;; 

ν; I' ραι~οf) ί:η t. ρα:διοφωvL1ι.α' tyιιa'tιn-ι:ά'JtLc; ' rηvWν ε\ιρ(.,χονταL έν 

χα&uσ1:ερήσει εtχοσι έ.1:Wν ώς ιι:ρός 1:ά δuνα1:ά 1:tχνιχά μiο:~ 1:f\c; οiίμε:ρον . 

Ύφ,σ-ι:α1: L έ:ν τού-ι:-ο L ι;; ε~ς '>ιiήvιις Εν μαyνη"tόφ..ινον 1:ό όιι:οtΌν ~έν 

~vήκεL ι.~ι;; -ι:τiν iαδιοφ"vιχήv ~nηρε..,Cαν . J.ρσσέη δέ ή ΧΡΙ'!rι ι ι;; 1:ou ε~vιι ι 
πολύ ι:ριωριnμJ!vη διόΗ δέv δ L αdέτει !ιοpά έn.1:ό μαyvηη1ι.cίς: Cώναι;; , 

β) z.Lι;; θεοο.Jλον{κην α~ i.yκα-ι:- n-ι:ά'Jεις εrνΗ ' κόμη ιι:ερι,..,ο61:εροv 

~νύκαρκ-ι:οι . ... Ca αt6οu.-,α μιi δ~εu-bε-ι:ημivη άκοuοτι~ι;; χρη.,ιμι:ύει ώς 

sτu-,Io χωρηηΜό"{η1:Οι;; 30 μοuι;~ικi:ίv . Ή ateouoα ~νοληφC ς , έχουσα Ctαι

ρε-ι:ικWς 'ΙΙ:ε:ΥLΧρόv έtοπλισμ6v, δέν εχε:ι καμ.μ.Cav &iav ρ6ς τό JTι.l ·10 . 

c) J::.tc; lι.ά-ι:-ραι;; -ι:ό S!U 10 Cχει άρκε:-ι:cί χ.ιλά Jψοσαρμοο&εt ε: L c; τάι;; 

με:τρ(σ;ς ιιαραyωyciς aροyρσ;μμci-ι:ων, α~ ΟιtοtιΗ yCvov-ι:aι έ.χεt. ·--ιερει-ι:οι. 

.ι . 



• 

κα&ώς κ ... L oi. ιίλλοι. o1:a&μo C 'l:tXVLκoti Uλι.κοtί, 1:0ti ΧΡ'Γiσψοτοι.οuμένοu έχεt 

Il . Ιι"':s e:: nrgv·ιQ'I:OXO L 'F' jj '1UVtX'tL)Iόv Lκ:τυ οv τοuιιωv : 

Τό 'Ι:L~ι~μι:;.VΟ\1 •μόβλημα t rvaL vά έξαο,αλι.ο&: εtς 1:ό ύνολοv τiίίν άw.ρ 

crτWν τoti '.;λ .η11 ι. χοtί έ.δ(φους(nuμιιερι.λαμι•nvομένω\1 κaL των νήσw\1) ή όρ&ή 

άχρόασι.ς κα-τά ή,.ιέρα11 κιrL vύκ-τα ένός 'ι:.&vι.w.oti i'αδ Lοfων ι.χοtί ιιροyράμμ.α-τος . 

ΉέδαQι.κ.τiχηάο-τα·ι.ς; τijς ·~λιίδοc; εl'v.H Κ.Η'έξοχην όρει.νή κa L -τό 

Εδαφος lxH ιιολύ κaκfiv άyωyι.μό'Ι:η-τα. Δι.ά -τόv λόyοv -τοV-τον τρέtιει. vά ~'Ρ 

-τασ-τα&οUv nομτόL μεyαλυ-τέρας L σχύος χα~ χαμηλ -τέρας οuχνό-τητος εlς κα

λlί:ίς Κ!ι~ομι.σ&ησόμι:να μέρη . 1Όίί-το &χρ ι. pως οuvέλαβεν ή 'Ελληνι.κή άνη•ρο

σι.ιιιε,αεtc;:Κ:οπι:ηάyην,έιιι.-τuχοtίσα Lδι.αι.τέρως τά έξffς δ ι. ιίτήν xWρav της ", 

- Τήν έξαι.μεΗκτiν άποκλειστικήv συχνό-τητα (CLEAR CIIANNJ:;L) τCiν 728 

ι: C/S tιι.ιi τόν ιιομιιόv • ,ι.•ηνί:ίν . 

Κ 0/S CoLU. τ6ν •ομJιόν θεσσαλον~w.ης . 

Ή -τελεu-ταLα aUηl συχνό-της χρη..,ι.μοιιοι.οuμένη δι.αριιtiς υJιό -τοτί άvα

μι:-τα:βι.βασ ι.κοίίσ τa~οti τ\1\ς ·~νi'jς-τfiς '.ψερι.κ;'jς•συνι.σ-τίiμCα\1 σοβαριίν 

i•ι.βάρuνσι.ν Ε.ι..Σ τήν •ραyματοι:ο C η-:ι ι.ν 1:0U κα&αρi;ϊς '.l:.λλην ι. κοίί δι.κ-τύοu xaC 

ό"ι:Cλι.ι. ν'~ντι.κα-τ. στα&~ εlς Uεσσ..ι:λο\ΙCκην δ ι. ; μ ι. ίίς οuχνό'Ι:η-τος: ί.οφηλο-τέρας , 

J.:~τόσχLι.ον•ιΟομλέ•ει.σταΟμόνΙΟΟΚ:ΙSλει.-τουρy.G"'τ·af.ι:' 

-τfίς ;ιι•κλει.σηκ~ς συχνό-τη-τος -των 728 κ ~ιs . .,r\I(J' ι. μCa έλaχCσ-τη Lnχύς 

ί, όιιοL ::ι: fύνα:-ται. xa C όφεLλει. χωρLς v'ά'lrtι.βaCvv ι:Lc; τό δΗ&'ΙΙές έ .. ( ... ημον 

ι:ράyματιίiνκaLτόίiρ3ρον21:fjςΣuμjjάuεωςτηςt..οnι:yχάyηςάvαφέρε ι. 

~Η "Ή Lο,tύς ''"' Ο'Ι:α&μι;ίν -τ.:dν f.'llδει.κvuομένων ε Lς 'tό σχlδι.σν δηλοt τήν 

μεyiστην Ll] .. ύ\1 1:Wν !'αδ Lοφ . Σ1:α.&μί:i'ΙΙ 1:ijς- ... ύρwπαLκ~ς ι:ώνης κα-τά -τήv •ερ (

αlιον-τfliς tφαρμοyfjς-τοtίσχ.εδCου"τόtδι.ονΟ:ρDρuν'ναφι!ρει.Οη "ήtnχύς 

't~ν ο-τα.ι.Jμi:Ίν 'tG\1 ί.νδεLκνuομένwν υιιό 'tOtί σχεδLου Cέ.ν δύνa-τι.ιι. νά -τρο•ο

ιιοι.ηJ~ ι:Lμή κα'tό'Ι!.LV κοι.νfjς ουμ.ι;κ.ιν,;ις με-το:.:U 1:Wv f.νδLα,εμομ.tνων ι.εu

tU'IIotων κcιL ~:ιtό "tόν O.,ov Οτι. ή}~' μετρήσεων Ι)ο:οιι:;ομένη ιιι: tρα ij3ελε 



• 

δεCιε ι. Ο1:ι. αί.ιηi η 1:ροι;ο~ιοCηοι.ι; εrναι. ώφέλψος καL άvαyοιαCα . -

~tι; 1:ήv ι;~οχει.μέvηv λοι.~όv JΙCi {τ.τω ι. ν ή α~tησι.ι; αUοι-η 'tt'iι; ~σχύοι; ε t.. 

ναι. ώφέλι.μοι; και:' άv.:ιyιια{α . ' gς έ:κ τiiς ΚΕV'fρι.κ'f1ς yεωyραφι.κf1ς &έοεως τWv 

ι tηvWv, .{.v δύvaτα{ ης v.; σκε,&'i) ,;ήv αίι(ηnι.v τt'jς tσι.Uοι; οο:ύτης δι.cί 

-ιρησι.μοι;οι.ήσείι!,. X:t'ttu&uvoμέvι.ιv κεραι.Wv, Wc; r\Uμ.j;ι'u{vει. cLς dt:ooo:λov{κηv 

••Χ• ί.vtα η φαι.vομivη tι:~χύς τοU ομι;οtί Εχει. αtι:~tητ;ς aολλαnλασι.aσδf'i έι;{ 

4 ι;ρ6ς ,; ~"' ιύvοοuμέ\/η\1 Μ.ο11:εύ&u~ι.v, iλλ'; -ι:αυ-ι:οχρόvwι; δι.αι.ρε3{i δι.ά 4 ρόι; 

Ωμοκει.μ.έ.vοu ι:ρLQJtοκλει.σηκijι;σuχνό-ι:η"tοι;αίμ.όv.ιι.l.vbι.αφcρόμεvαι. 

δι.εu •ύvοει.ι; ε{vαι. ί.κεtvο:ι. 'tWν ~χο{ων οί. ιιομ.ι;ο{ έ:ρy.iCοv-ι:~ο~ι. έ;ι;{ -ι:Wν :ιt•rρα-

α) :uχ_vό-ι:ηι; 119 :Κ:ι;/S Πορ-ι;οyαλλ.Cα!Ο (LISBOA XATIOBA.L 120 JCιrS 

Σ:υρ~αι; (t:AΚAS 50 DS) 

β) Σuιvό-ι:ης 737 Χ:ι/5 'Ισι.αv~αι; (S.lOVILLA 50 X:'ιiiS) 

Ιιαλαι.ο-ι;~1!η ι; (ι1BRU5ALΔM 20 DS) 

Dολωv{ας ( C1Itriι::~ 50 rιS) 

Ιιιε-ι;a •• U cU-ι::v ~ u.,Ca, n . Ισ, av~a καL η ιαλο:ι.σ1:ι:'vη δ:v ~ροσεχώρηοαν 

• .ιρκεt" t'IUvcι.:;ι; δι.ά νcί άνίλS~ νoi"COJ.tιo<; η tσzUς -ι:υtί ι;ομsοϋ ι ,r\t'ηνWv 

εLι; 150 Ι:C/S δnως ή 'bλληνι.κή δι.ιV&uνn~ς ι;,:ιοι:'λtη cLς "'Uι.οφι.ιΥ{ο:ιv με't::ί 'tWν 

ιοι.ού-ι:ων -ι% UΙJO'toy~λ\La!; xaC LoλwvLi)ς Ι'Ιuμφών:οοι; aρός "tήν tιι.cιΙ ι. χ ισ{αν 

-iήν a:,.ο~l.ει;ομiνηv ιtς ,;ό Θo.~Cρc.v 8 -τfjς :uμ.βάσεως Κοπεηιίyηι;. 

Uράyμ.α'tι. η "'Uμφι {, U-τη δiν r.μόιιει-ι;aι. v:Σ Jι)ρ0U'1Lcίσ'tl ο\ι,ε:..,{αν δuσ-

κολ{αν ι~ό;ι. at Ci::ίVJL πι. ~ανWν •αρε:ιοχλιiαεων εlναL Cκτόι; των έ.eνικων ί:δα-

φίΟiν 1:.;iν ένδLαφερομ.f ιωv χωρί;ίν. 

Ή cώv, η LζU!ιtJj)E'tOUμiνη ,;ήν ήμiραv ύπ6 ένός ιιομ•οU 150 κιs έyχα-

3Lσ'tαpένοu εtι; τ~v •εριοχήν • AflJ'oiGv (ιιεδ{ον 2 .,., V/ιι τοiιλιitι.στον) καC 

λH't"Ouρyoi-ν'tO~ ι!aL 't'\~ οuχvό,;ητος ,;Cίv 728 J:C/S έvδεt)tVU'fαL είς -ι:όν ,.,U\1'11' 

μ.έvοv χιiμ-ι:ην (yραμμ.ή ~ρu&ριί) .Ή yραμ.μή au'tη χα~ Cα& ά .. ί.νό~ μέν δι" 

ύ•ολοyιαμο'C', ;φ"έ-ι:έροu δi δι.•ϊριtμοίi ηνός με-τρήσεων •ραyμa:-ι:σι;οι.η3Ησων 
.; . 



• 

ύ ιιι: ό "f1'\S: nxvικfj~ ~•ηρεσι:"ας oiiς ' .Lλλη νι )t:i'is .ί'αδ ι. οφω"ΙΙ {aς . 
Χα-s:αφο: C \Ιε"tαι. Οτι tό ..,Uνολον oU 'Ελληνι.κοίί έδάφοuς ιιι:ολύ ',ιέχει. 

άaό ,;οtι νά όύνα"tαι. ν& xuλu9G~ κανον ι.κGiς ύχ6 ένός μό"ΙΙον aομιιι:οΟ έyΜ. α-τε: 

O"ff'IIH~νou ε ~ ς • Αiήνας . ''.~νας ιιομnός ΙΟΟ ns iά ~δι. δι: ένα δι.άyραμμc ι: ι. 

ωμένον πε:ρι.οοό"tε:ρο\1 <ι:ο'ϋ ::~ka't; έaι.φάνει.αν κal Cvaς ιιι:ομaός 7CDS 

·~&δι. .ε Cνι δ ι. άyραμμα με: ι. ωμ.iνον UΡ L""οότερον τοσ 5~ Xa"t.i έ: r ι.,ι:ίνειαν 

a: θι:rισqλο'ΙΙ {κη ,' ~κ τοiί yεyονόοος .ijς χρηιΗμο•ο ι. ή.,ε:ως ίι~ιό τοt> ά\Ια 

~ι:'tο:β ι. ιJα.,ηκοίί Ο'tα3μοl:ί 'tτjς ".;ιω..,ης τfjς ' ψερ ι. χfiς" τfjς "uχνό"tη'tος 791 

I.C/S :.ιι. C J:νός 1ι0μιιοtί SCι KWS , τό ' .tλλην ι. κό\1 Cκ'tuo v ραδ ι.οφων {α ι; &ά ιι έ 

χη v& ά:ρκι: σ θ~ τ.ροσωρ ι.νGi ς: ε ~ ς Ενα •ομ όν 5 ΔWS έχ { 'tfjς nι.ψ.ιό'tη 't ος: 1043 

ι:c, s ίtpΟβλεκομέvης δι.ά 't ά!> Καλ ά'μας . ι .ι::άν ό ιtομn:ός • .•. Ι]Υ.:ίν Εχει ι ()χίιν 

IS O Jt'Ιt'S(Oμa xu ντiν yραμμ.ήν ουνημ.μένο u χάρ"tοu) οναι. ιιροφaνω~ χερ ι."t"tόν 

νά έtuχηρε"tη~fί ή ιιόλ ι.ς; αίί "trι{ Καλιίμ.α ι.) δ ι. ά t δ ι. α ι.<tέ ροu πομι:οσ . ι ,ρ yό<tερον 

Ο<tαν ή συχνότης; <tWv 791 ΚΙ.ό/S &ιί ά _Q<Joa\) μ.C 50 κνrs ε ί. ς; 'tήν 'J::λληνι.χήν 

ΡΙ1Lι,.u:.ιι,.Cc:ιν, όι:ομ.ιι:ός; ύοός;&άn.μοοyερ-gcιομc:ιρδν-tι;οπλ ι. .,μ.όν , δ ι.lη1ν 
άιψόασa.ν οtίιιροyριίμμαοιις;n.ρός&όοονοf1ς;.ι.ώ1 ,gς; κο C δ ι. άοήν ιι)Ιρό,σ ι.ν 

χq<tιί ,;ήν νύκ<tq <totί oUe'δtί χροyριίμμο<tος; ε~ς; HVQς. ιιερι.οχcίς; tμ11:L1t'tOύσaς; 

ε: Lς; <tήν tώνrιν δι.ολε:Cq,εων 'toti •oμnoti ι ,ι..ιηvWν . 

• u: Ιοuο'tι.νή . "Χνας; χο .. ι:Qς; 5 ΟS( .. ροβλαόμ~νος;: ξ L ς; -τ.ό οχLδ ι. ον Χ:ο-

χεηάyης;) λει.τοuρyι:ίν έa C "tt'jς; οuχνό,;η"tος; 1403 IC/S :ιι ι. βά'λλε:οα ι. ε: tς; 'tήν 

ιιεμι.οχήν 'tαύοrιν -ιόσι.ιι μίiλλον ιt.ι ' t:ι"ΟΥ ό tJ't".ι·•μόc <σοαλονCκης; δiν Εχει. 

'tήv Κ<1 νονι.κήν to :ι.ύν ,; ou -τ. ων 51) κ .. tι ( Ομα χuαν~~ν yραμ.ιrήν uνημμi νου 

χά·οο:.ι) . 

n .~. τόnχl· ι ονΑοnεnάyης;r.μοβλέπειέ Υι:ιr"J,;α;ΟμόνΙ S ΚWS 

λε ι. 'tοuμy ·Gvoa tx C 1."1'\ς; σuχνόοητ ος; 'fiJν 1196 KU/S κατανε:μημiνης μt;&ιένός;: 

χοΙ:ϊιΟtί 70 Χ'ιι'S 1."11ς; Δu-,; . rι-.ρμανCας (Γ.ιλλι.κΙ) ι;ώνrι) κα~ έΥQς; nuηrιονι.σμιi -

'""~ XD1'J"LμOJ.O a. ήnεως;: χαοεut'υνομένης; κερ.:ι C ας;: δι.αοηρούηης τήν φ αι.

νομiνην t.,xύv \Οιίλcίχιοτον ε tς; 15 ι:ws r.ρός;: οάς; δύο ~ a.ε u&ύv.,ει.ς; οάς έι: r. 

.; . 



δε:κ'tι.κάς δ~α'tαραχί:ϊ"ΙΙ , ή rφιιyμαΗχή L σχύς: τοU ιι;ομι~οiί 'tOύ'tou &ό δuνη~~ 

ν'άχ.&~ εtς 50 Ι'ιιS, ιιρίίyμα τό όι:οtΌν &ιί ι!nι.'tρ{!f, μ'ο:ν κανοvι.κήΙΙ έ'uιι:η

ρέ'tηοι.ν τb;ν ΊονLι..ιν vήσ..ιv }I,CJ.C τfjς Διιηχijς 'ι;λλάδος:.(Sρα χι.τρ L νην yραμ-

μήνσuνημμένοuχάd"Cοu) . 

J:> . !'όδοu . ·Evaς ιιομι:ός: 5 ΧνtS(sροβλε,ι;όμενος: c'ς: -ι:6 σχlδι.ον Jtoxεyx.ιi

yης) λH"fOUpy!'όi\1 la( 'tfις: ουχ.νότη'Σος: 't;Y l394 J.(,;/8 ί.1ηβάλλετ:::ιι. είς: αίι'tή\1 

τιiν •ερι.οχήν .6.,ον δι.ιi 'tεχνι.κούς: λόyοuς (Ορα npαιη"νην yραμ.,ήν σuνημμi

νοu χίνaκος:) Οοον xai' δι.ά' λόy.υι; πολι.τι.κούς: κο:C .,uναι.n~ημαηΜούς: . 

G.~.-..t:Υι:ι:ς;nο,.nόςSΚ"ιΙΙS(χροβλι:w.όμεvοςι.tς:τό,χl.Sι.ονοJιεy

ΧάΥης) λε:L'tOUpyWY έχ( τf\ς: '1UΧ\Ιότητος; -ι:είν lSII Jtι./S δlν δ ύ'llαται. vά έ:ιιι.-

• βληG'Ιj ε\ς: Κρήτην δι..:ί 'tt:~'Ηχούς; λόyοuς-(Ορα ,;ρα,L\Ιτ)ν yρ..ιμμήν nuνημμiνοu 
xιiρ'tou) • .:ιCvε1:a:~ έv 1:οV-ι:οις: &vayxatoς: διιί nuνaΗΙ6ημα·ΗκοVς: λόyοuς:, 

• 

Η . !!i;Jgvri y.ε'tάδon~s έvόs δι u'tέpι-u :ιιροΥpάμμq-ι: ος εLs 'ιι.6,]νqs. 

μaί:ίν{δρα σuνημμέ.vον χάρηιν} : 

8εσοαλονικης: 

ι:ομοηνης; 

Fόδοu 

ΙανCων 

728 KC/S 

εtς: 'tot'lς: όι:οCοuς: &ά ι:ροο"tε3οUν έvδεχομένως: Μμι:οl άο&εvοίίς: tοχύος: έκ.l 

κο"vΟ:<ρήσ-ι:οu κύμα'tος:, r.ροοι l~ε't ι νά με'tαδίο, έal 'toiί 'Juνόλοu 'tOtί '.Ελ

λην"χοtίέδι'ίφοuς:ίναμοvcrδιΜόν ιψόyραμμ.α'~χι:ιραΗt'i,:ιος:uν-ι:;rσοόμε

\10\1 ctς: ' ΛC-ήνας: . Ot διι.ίφορο" άνω-ι:έρw ι•ομ:ιιο' 3ι.ί Χρiι:ει νά Η.ινGέων-τα" μέ 

"tό STU'IO "tGν 'λtlτιvi:ϊν 1:~ μ~η6εlq ραδ"οκuΜλωμά-ι:ων(ctοικGν 'tηλεφ.χuχΧωμ~ 

'tWV ε:Uρει.'Ίς: Cώνης:} ι:ρq!λε,&ησομένwν ε:ί.ς: 'tά σχέδια 'tOtί -τηλεφ.ιιν ι κοtί έ~ 

ΙΙλισμοU ,η, 'Ελλάόος:. Τά χιικλώμa-ι:α 't.J.G'tα 1 ώς: εις: τιίς: ίίλλας χώρας, &ιί 

•αραχωρηοGνεί.ςηiνδιεύ&uνσιΥ'tbίΥΤ . τ.τ . &.ιί'tήν .. διοιφu.,lο:ν . 
1

.ι..άΥ μΕ'tΩΥΕVΕΟ1:έpως: Jε.flfj "(;ή'tημα μεταδόσεως: εις: 0 ,&ήν..ι~ ένός: δειι"tέ-
.;. 



ροuχροyράμμιιτος:χαραχ'tf\ρος~aύτήήμε:τcίδοσι.ι;.&Ο'δu\Ιrι&1) 

έν άνcίyχ1J (χa&ώς έv Uχιίρχει. συχνότης δ ι. α&έσψος: χροβλι:.ι<.ομένη χρός: 10 

το) "ιί ιι:ραyματοκο ι.ηi)ϋ 't~ βοη&ε:(q: τοίί U ι.σ"tαμένο u ιι:ομχοt των 15 ns 

λε:ι.τοuρyοίίν'tος: έχC τfiς: οuχνό"tητος: τϊ:iν 1403 :ιιιs,χcι&ι.σταμένοu δι.α&ε: 

ο ,μοu, οuyχρο"ΙΙ CCον τες: το~ς: aομιιούς: θεσσαλονίκης χaί Δ.ομο-ι;ι.νfiς έ•L τf\ς 

•Η λύοι.ι;;α:Uτη δέν ε: rναι. έν τού"tοι.ς όρ&όδοCος : 

Lιράyμα"tι. Ο στο:&μός: ' .Ι&ηνWν ΙΙ &cί λΒ"tοuρyήσΌ έtιC οχuνότη"tος:"Ι40..J X:C/S 

μέ t ::ι .Uv IS Χ ·s ά"ΙΙτ( ""'" 5 K•S τί:iν •.:ιοβλει:ομiνωv εlς τό σχiδι.ον δι.ιί 

τ6ν Ο'tα tμόν ΚομοΗν'11ς , ι.ρίίyμ τό οιιοtον ~&ε:λι: rιpο~ιa:λ€οη • μοι.βαι."ας •α-

• ρεΥΟ);,λήσεLς μέ τό σuη:ρον ι.,με:νον Γαλλ ι. χόν ~ΧτUΟ\1 καί μέ "tόv .iωnσ ι. χόν 

στα&μόν HARAROVIτcHI (BIELORUSSI.E) χρηιημοχοι.οtίντος: τήν αύ·οiν "uχν6-

μ,(α χαλλ~1:iρ:r λ.ίίο~~ ~ι; CΙvvCo"fa'to ε~~ τήv μ.ε"fάδοn~ν 10U δεuτiροu 

""toVτov μοyριί.μμα-ι;ο~ '11i βοηtεL , έvός JιΟμ•οiί ΊotεvoUs: ι.,χύος [ηιat~n'lq

μiνcu [ν'laUiq χaί λ ε ~1:uuρyοίίντος έ.aί κο~ν"οχρήο"fΟU διε&νοtίς );ύμα"tος . 

"'Οσον Ί1;ομ& 1:ιiι; χι.ρι.φερει.α1ιά'~ [κ~ομaά'ι; 1:Wν Ο:λ.λων a6λεuν , aun:ι. t8 

δuνηΟοrίν έvδεχομ.ένwι; νά μ_!=1:aδο3οrίν ε l ς ~ρaς Ηνaς δ ι...i &iοι:ως έ.κ1:ός λει. 

1:οvρyι.'Ώι; 1:ων ~vno1:oCxωv aομχWν 'ΙΟίί eοικτύοu . 'Ισχύει δ ι.ά ""tήν dεσ, κην, 

• .Κ:{ρκuραν , .ιιινι.άj; Ρδδοv κα ι.' iίλλα~ πόλεις Oaou ιά έ.yκα"fΩΟ'Ι..ι~οU:ν μι.κροι.' 
aομJιό {. Δέv Lσ χ,ίίει. δι.ιi1:ήν Κομοηνήν ι. Lς: aερ,a-ι:ω· ι.ν ovyxμoηoμo'Ci μέ 

I) u.,ίίκει."Cαι. aεμ( Uλι.κο'G aαλιηίiς ΧQ"CΩΟΚεuης Κα"Cασκεvαι:ιtίν"Cος ύ·6 

•Wν l'ερμαvWν ε tι; -ι:ήv άρχήv 1:0U ι:ολiμ.οu , ~ραμiνον"Cοι; ήδη έ.yκι.βι.ιησμένοι 

.;. 



θιί ~aρεu νά ouCεux.ιt\i μ.έ τόν ύφιατό:μενον nομι.όν -ι:Wν IS DS 3νοο~ 

έ:ιι:Cσης: ιιaλα ι.ίi~ κα'tασχεuf'iς ko:L έφ&α:ρμένοu. ό ,ιJνολον .ιtιi έσχημιίηι;ε ένα: 

aομτόν ~σ χ ίιο~ tiνεχαρχοίίι;, κakfjς tiaοδόσεω~ xaC 'tΟίί όaoCou 'tιί lξ.οδσ: έχ-

με'tcιλλεύσειιιςοά.ησανu+ηλά . 

2)Δι:δομένης τiiς έιιει.yούση~ .~ νάyκη~ νά έtο-.λ ι.ο&Cirιι.ν α~ 'J.&fίναι. δ ι.' 

~σχ.uροiί -.ομι:οίί , &ά η1ο aα:ράλοyον νά ~'tο'tάξιιιμεν- α:ύτ6ν 'tόν !tοτλLσμ6ν 

ιlς λύσι.ν wροβλημά-ι:ων τεχνLκ-ν κaC νομι.~Ψν, Ω-ι: ι. να t.μ,avC :ον-ι:αι. wολύ-

~) 'Η έ(.ασφαλι.tομένη δι. ιi 1:0ίί JtΟμaοίί οούτcu \ιaηρεαι.'α &ι: i]το λ(αν ά:-

• '.t.άν ί.Λοδει.χο~ Ο11ι. 'tό ύλι.κόν aUτό εlναι. •εχνι.κω χρη··ψο-ιιο ι.ή·Ημον 

• 

σήμερον, &ά σuνεΙJούλεuον clς τήν ' Ελλη νι.κήν _ δ ι.οφ.'Υι.ηρεn Caν : 

α) Βά nuμ7tληρω~fί δι.ά -ι;Qν άνyκaι.ouaGiν βq3j1~διιιν δ ι.εylρσειιι~ ~σ-ι;ε ο~-ι;ος 

νά ti•ο•ε:λέ:ση ί:να ι:λήρη r.:ομ-ιιόν. 

~) Ιιί έyκa'tan'tσ.θ~ ί.ιs έtε:δρι.χόc aoux6c εί.ς ί:να ••ν t'l't:J.&μWν ' •• ηνWν , Χ:r ρ 

κύρaς καi ~-ι:αyι:νεο'tέριιις Ε'ε σ ιχη ς. gς: τοι.οίί"tος ράyμαΗ ~ Αομ-ιι ός eά 

έpyάCc'taι. όλι.yώ'tερον σuινά xaC εLς ι.χρά χρονι.χ.ί δ t. αιστήμιιτα . Ή χαχή 

'tOU ~sόton ι.ς, .ι.ο. ( -ι;ά έ aηuξημένα έ:tοδα: -τotl' έκμε'tο:λλείιο ι:w ς tci lxouν όλ ι.

yω'tέρο:ν rοaοuδαι.ό-ι:η'Ια. blνaι. aροημώ'Ιερον βεβc.Cι.ις νά lχωμεν ένα με: ι. ονε-

' 1;-va ο~ ιι:ομnο C έον ν ά έτκα• ,Ο'Ια:3οίίν ε ί.ς -ι:ρόr.ον ltaoφaλCCoν'ta ε ί. ς 

'tό n ύνολον -ι:Gίν άχροaτων •ήν χο:λλι.οέραν δuνα1:ήν χa'tανομήν 1:0tί ήλεκ'tρομα

yνη-τι.χοίί ιι:εδCοu, -ι:ιί S!U11IOS όΦεiλοuν νιί έyχο:'tcι.Ο'tιι3οUν Υίός 'tι:ίν nόλεων 

Οχοuείι~ι(σχον"tαι.~(κ,,λλL'tέ}.νοι,bμχήο'tραι;;tuι-LΧ6νχρ~μαχ 

ι χ6λει ι;; aUt<H .eci ε lν α ι. κuρ(uς : _t ' .,&fινα ι. κ' η 'CΜν,)οη, όJtou 

ό.;ιε ,λ οuν ν: σ(κοδ(;ρηΟοUν ραlιι.οφωΥLχι~ ιι-ι,ρι.υ. 1 χ.ι ( ίiλλαι. n6λι ι. ς καδορ ι. σ& 

'Όλα ~.τ& ,α sru IOS &ό σ uν δε&οίiν μ{ 'tό ραδι.ο.,.νι.ιι.όν X't,PLOν . ΑΟη

νϊ:ίν ι ι. • &ν'lλόyων ραf-ι.οκυκλtιιμ ~'tων όμο((ι.·ν μ( -ι:.ί &να,~ρό,.ενα άνω1:iρω , 1:ιί 

όχοtα f.ιi όδεύοuν ~όι;; 'tούς ιι:ομχούς • 

•• 



θιί Jιρέ.~ι. 'llιί δοι~ aερι.οσο'τέρα aροσοχή εις "Cήv 'τεχνι.χήν 1:1'\ς .)I.Q"CQ

yρaφfjς 1:0U ηχοu (δισχο~ η μ5λλο'ΙΙ .-.ΙΖyνη'τ&,ωνα)· οχεδcSν μ' ύφι.σ1:αμένην 

• .t.ν άνuμονt;i 1:f1ς οLχο.;,ομήσεως "Ι:"ων &11:ιιρα~1:ή1:ων Μ"Ι:"ι.ρi'ων χα~ S!UriOS 

εινaι. λlσν lιιεt'yον νιί ~φοδι.ασ&tί ή '.Μλ . rαδι.σ.ων~κή ίιaηρεσCa &. ά: με:ρ ι. 

ΜΙ:ίν rιl,t('lxεut.;iv ΚQ"Ι:"αyραφfις 1:0lj ήχου (μιryνητ6φωνα) yορη"Ι:"Cιν η μή . 

ΙΙΙ Ι:pοtΙι.ΙΙ" ~ Μό'ΙΙ . 

·:κ να nοβσρόν cήτημα 1:6 ό11:οtον ,έ'Ιι κρέ ε: ι. ν.ί '·.οσι.ωοιη 'Ρ εlναι. 'τ δ 

Cήηιιια 1:f\ς χοι.61:ητσς "C"Oiί "'Cf:.{VI.KOU !ιρe;σωr'Ι.ΚΟ!ί(ί!ηΧΙJVι.κο(, :'εχνι.κσ C τtομιι 

"Ι:"εχνι.κοι:' 5'fUDIOS , μηχΙJνι.χοL fιxou μ xaL άκουσηκό-.η1:ος) ' , ρcιι.τή-.οu ι: L 

• τήν ι~ιι"t-ασχι;uήν r..L 1:ήν σuντήρη~ι.ν tνός μονοiρνοu ραδι.οφι..ινι.χοti δι.~τύο u 

Ινcιι. ιί.ν.pως ί..εt"yον Οnως ή '.Ελληνι.v.ή .i:'α.δι.~ωνLJ άρχLσv ν& στρατολοy'ΙJ 

~ι·οα.ι ι.ιιόν trj\ό :νο.yιιαι.ούση\; r;οι.ότη"t ,ς kUL "tό ~ι:ΟιΗέλτ,ι ..,lις με"t~kt<:ι L

δεurιι.ν εlς i;δη ΚQλGς λει.τοuρyι.ύσaς ξένας .i.ιδι.οφ . έyκατ..ιrιτιίΓ'ει.ς. 

• 

"4cίνων t~ς τό "tέρμα "tijς έχ&έσεώς μου( .tjς OaoL,)ς ιιί χαρ..:ιΜ λiαω 1:0\ 

άνσyνώσ-cη νί ouyxwρήαv -cό μακρόν &λλ ""~aαρα(ηιτcν τμijμα: •6 ;φι.~ρωμένο 

ι:LςτούςχομχοVς)&ιίσuμιι:έρα.\'<Ι.β~ :. 

Ι) •ο-tι. ~ν σuyχρονι.σμένον '.r;λλτινι.χδν ραδι.οφω\/Lt~όν tL')I.'τUOY μι:σa Lων 

χuμά'τι•ν iι' ιιρiιιε.ι. ν; βασι.σ-9: LaL -ιtjς k0:1::tOκεuf;ς ~νός aoμtoti 150 K't5 

2) 'Ό1ι. aLτ6, -ι6 GLt~1.uoν δLΌν ν.;" Jο.tρι.λαμ,.άν\1 LaL πλlον ε.~ς Kiρxu

ρav Lνα πομnόν C.νομαοτι.κ% LoA,Voς sι.. KrιS ι.;.i kα"tε;uOuνoμέvr,v κερα L"αν 

.ροοτι.ι"(είοοuσαν "Ι:"ήν Δuτι.κήν rερμανLαν κa.L 1:6 Ιι:.a.ρ6κον . Ό κομπός αίι"tός 

δGνrι"tοι. νι! εtνσι. ί• σιιναρμ(·λοyούμε.νος j'jfιη ε(ς •λ{'ήνα~ πομι.ός JESTI.RI 

1:Ciν 5 IYiS , ~σ-.ι.ς ~; μι:"tαφερ~lf εtς ΥΕρκνραν ~μα -cV" 3έοι.ι. V ~ttτ~ '(J. 

"toiί r,oμ:.oU "':"Wν ISU .lti•S. 

3) ο· Ι:ίι;εLλt \1.;- .ερι.λnμ..-.ίντι ~JL ιιλέον iνα J ομtό'Ιι ~(,) J. S , ., θtο/χη 

ι Αλλά )1. &ι'~ οU-ιος λΡf!1ψΟJΙ.Οιεt""t ι. ί. ~ το\ί aαρόντος ι:ι._ ;ν μr.1:αβ ι. βαστι.κό 

ο% ~νfiς ;.fίς ι -.μι:ρι.ιοfiς. -&ά χρει.rι..,~"t) νί ~νηκαηι:ι-τα&fJ κ.pcαωμι."ΙΙι:ίς δι. 'έ 



/'ι.. Ma C Χανι.ά, Jφiϊyμa -τ6 ό.οtον άναβι.βάCει. ε\~ 4 τ6ν άρ ι. -θμόν τι:ϊν άναyιιιι ι. ού ν 
'ftd\1 ,.oμJil;iν 5 05 . •(hay -τό ..,ιJνολΟ\1 'f~~ δLΜτύοu &ι:f έyΜ(Υ'tJΟ"τα-6~ , &ιί ά:να 

φανfJtσι.ις:όημ~~ει.ς:έtuJiηρετο(ίντι.zLΜQΚ(;ίς: , θιiχρc&.αο{)~τd'-τε 

• 

νιί έyχιιταοτa-θοίiν εtς: τό~ ,.;όλει.~ αύτόι; ιιομ•ο! ά:ο&cνοίiς: tσ .ύος:, λc ι. τοuρ

yοtiντc-.: cιιι.. χοι.νοχρησ;:οu διc-θνοUς: χύματοt . 

5) 'ο ύιμστιiμcνο-.: ένι.σ}.uτής: ΤΟ xa:jrJ:.L.QlJIIΚa δέν -&ιί JΣΡl.r.ε:ι. ένδcχο

μ.έVΙ.Ι-.: ν,' χρη · ι.μ.οnοι.η-6~ ιιαριί μόνον C:.ς: έ.φεδρι.χός: χόμ•όι;, έ:άν βεβα,ως: έ:Jia 

b) Ιιρlι.c:ι. νιi )Ι.Ciτ-σχεuαο-θοίίν :η'ρι.a χατάλkr:ιλa δι.ιi τ'ι;;, .iv&._y,aς -τf'Ις: 

.ι?αδι.οφw,(ας:( ' gς: κaC SfllDIOS) τούkάχ ι. σ'tΟ\1 εtς: '.&ήνας: χ ; Ιtσi/ΙΙ 'Μην , 

stvaι.έπcCyoν • 

~[ς: ίiλλιις nόkε ι.. ς: i:..,uς -&ιί πρlιιει. νιi πραyματο•οι.η&οίί 'yxcι:-r ·σ;:ιίσε ι.. -.: 

λι.τα! μ.iν &ηά nερι.λιrμβιίνοuοα ι Ukι.κι'"ν οίίηρονον . 

Τ) !ιί SfU IOS καC ο ~ nομ.ιιοC &ά "Κμ έaει ν.J ..,uνδε~οίίν μ.ε1:αξ.U των (μlmιι 

"Χ.~~εw.~"l:μ.ΔΔ.ω,~-.......-tkτό-'Ρ'trδ~οφ-. 'Ιfτiρι.Ω-Υ
• λ&rινGν) μέ011 ραδLοkuχkwμιίτwν •ροβkcφ&η.,ομένων "-CΙ'fa τ6ν τηλεfίιΙν L χόν 

έtο&λι.σμόν τfίς χώρας{iρτ-ζι.αvιί χαλώδι.α) 

8) • .t.v άν μ.ον(Ι όλων αiιτων τi:iv r.ρα,ματο~οι.ήοcων cί o~otaι. ιά aρέιι~ι. 

vi δι.αιJα&μι.ο&οίίv χαταλkτiλως: έν 1:~ ρόνι,ι δ(δονοες: ηlν 11οοτε α ι. 6't τα ~ (ς: 

-ιούι;ιιοιιιιούs 1 ε{ναι.έιιεtyοννάέ.φοδι.αο&fή'tλληνι.χήΡ'Ιδ&.οφι Cαδι.ά 

8 'tOti Μστrrλλή).οu ι.ιί S'rUDIOS ύλι.χοϋ, tδι.aιτέρwς δ"' σuσκεuι:;ν xa;:ayρaφfjς: 
-ι:οίί fίxou( Jορη'tι::iν η μ ή) ,ίίτ..να &.3 σuντελi.,οuν ε.Lς 1:ήν Qμε.,ον ~ελτ~un ι. ν 

!ό oxl~ ι. ον 1.ι.ρ' oU: ή παροtί"Ιtt άvαφορά δύναται. ν; '-Pay·HrtOif.oι.η'fJ 

ιιατ·' βα\Jμ,οσς: εLς χρόνον, ό όaοt.ος: Ύ -θεωρε1.τaL :ι"Οαν6ν Οτι. ~ά χρεL-

ασ ~ νά UπcρβV τ: l))ιτW E'trι • . •ά :ιροι.Μ'σ~ 'fτiν '.Ι::λλιίδα δ"r.ί ραδ L ~ωΗχοtί 

lξ.onl\t...,-μotί ~Μανοtί ν: 6ι.α αι.δατωττiσv x~C ν~ μ.ορφώηι τ6ν λ όν 'ff\ς -&αu

μασCας Uτfjς χώρας δι.ιί μcyαλuτέραν ιιρόοδον τόrτον U-ι:'f'\ς όσον •α' 1:fiς: 



• 

• 

5 September 1950 

Kostopoulos, J41nister of Coordination 

!Lr. Ε. Averoff, lιl.inieter of National Econocιy 

1mOU: : Paul λ. Jenk1ns, Actin8 Chief of Kission , ECA/ G 

SUJ3JECT : Proposed i.Juportation of Trane.mi tter Equipnιent 
for USE of Hational Broadcastinp; Inetitu.te. 

λ memo from Κr, Dσxiadie , delivered on September 1, 
indicates that the Nationa1 Broadcasting Institutc objects 
to the propoeal that the l i ceneing for importation of trane.mitter 
equipment ehouJ.d be considered 1n the progre.mming of fΌreign 
exchanp;e for the capital inveetment progrem , rather than ae 
a current requ.iremente import . 

The ΕCλ Miesion and the United Statee Information 
Service are both interested i n the broadcasting fac111 tiee 
in Greeoe. 'rhe M±seion believes , however , that no commitment 
should be made on a piecemeal basis :for the impor tation o:f 
major capital equ.ipment items :for epeci:fic projects until an 
overall program o:f the amount and ki.nd o:f capi tal i.nvestment, 
both publ1c and pr1vate, show1ng 1te relat1oneh1p to the 
cu.rrent requiremente import proκram, hae been prepared by the 
Greek GovertUD.ent and cons1dered by tbe lιU.seion. 

Accordingly, the lιLission hae 1n:t'ormally adv1eed the 
Foreign Trade Administration and the r.l.inistr:y o:f Coord1nat1on 
that the use o:f current importe :funde :for the purpose 
propoeed 1e inappropriate. The :ι!'ore1gn Trade Admin1etrat1on 
has , there:fore, declined to coneider thie import proposal on 
1 te ιner1 te ae a ourrent requi.rement , and has ~o:rmed the 
Nat1onal Broadcaeting Inst1 tute that the transaction mu.st be 
cone1dered both by tbe Jιιlinistry o:f Coordinat1on and tbe ECA 
Mies1on as a project 1n the capi tal inveetment program • 

The posi t1on o:f the Wss1on ie brie:fly ae :follows: 

Ι) Any importation o:f major items o:f rnd1o tranem.ission 
equ.ipment shou.ld be considered 1n the context o:f the ent1re 
capital inveetment program. 
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2) Το aseist 1n th1.e consideration a comprehensive survey 
sbould be made ot' existing radio :tacili tiee and the needs for 
additional equipment to ful:till the country•e requiremente . 
τhe Miseion would be willing to consider t'inancing such survey 
through the Techn1cα1 Aesietance Program. 

3) Utilization of all foreign exchange resources of Greece 
ehould be reviewed in order to aeeure that they are epent in 
a m.anner which will Jnake the max1muxrι contribution to the 
objectivee of economic recovery 1n Greece. 

4} Rev!ew of utilization of foreign exchange resou.rcee 
ehould be made irreepective of the eources of local cu.rrency 
financing . 

As to points (3) and (4) above, the llission further believee 
that no segregation or resources among Italian Reparatione, 
:tree exchange , ECA aid, EPU credite, etc. Bhould be made, 
In keeping with the treaty obligatione underte.ken between Greece 
and the United States , all the available reeources of the 
Greek national economy should be used in the most effective 
manner and for the end items of capital investment and current 
consumption which will contribute most to the objectives of 
economic recovery in Greece . The Mission also believes that 
deterr:ιination as to whether particular iteme fall within the 
Capita1 or cu.rrent req\drements shou.ld not be made on the basis 
of the type of local currency financing employed ( thst 1s, 
whether a loan ie neceesary or own dracbmae aro used), but 
rather shouJ.d be based on tbe type of material 1nvolved. If 
a pr1 vate firm or public enti ty w1 th 1 ts own drachmae wishes 
to buy capi tal equipment , the availabili ty d foreign exchange 
for such purposes shouJ.d be the prime coneideration and not the 
method of local currency financing used • 


