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':ι-ι ' Α.t#ινaι.c ~1) 30'0 •oc.μpρCov 1964. 
'.φ. !1ρwτ.ε:1 2.ο 

ι~ σuνc.xc.Cq "f)6(. τ&.ς '!ιροσ,&.~wc;. 6'-~tcxtι:Coo.ς σu'ιιομι.λCο.ς μc.τa.tδ 

::~ :~" n:~~~~~~~, 1;:~~~r:~a.la.~w:w;λ::o:::;~!::P~~ :τ· ι:~~ 
μCν~ον τϊ1' '..:ι;λ.λU.6ος" Uφ'Cτlpou. !ν σχlοι:.L χρ6ς ~Ιιν 1~μοyl)ν ~ης 
οuμρ4αcως ,η, Ιι\ιιρw&c.(ρης !ι:w6 1"0tl Jf.Δ.. 4110 τοΟ 1960 •ιιC δ\.8'f"\ΡΟVμL
νΙΙΝ 1W.., 1a:C τ~c '"' το\'1 ~6μοu τοGτοu xupwtr.Cσης σuμρ&.αι:ως &.ιι6.ι.wν 
xo.C !ιιι.,uλ&t~Vν '1'00 ΑημοΟ"Cοu, tχομι:ν ,.η.., τ~μή" "6. yνιιιrρ(Ο"ιιψ.C.'ιι i.μtv 
τ&.Ct?\ςt 

(ο.) ~ός "ή" χο.τ&. -ι&.ς σ\ΙνΟμι.λCaς -ιο.Gτι~,ς 6ηλωtι.tοο.v a:ο.ρ't.μ~ 
ιμμον1\Ι ι.Lς τ&. cnιμ,W'\Iηt{ν'f'.ι, &.ντCχι:ι.το.ι. η t.μc.~Lpo. U.tCwα"ς δwωc;. 
aU(ftctη-ιι: '1'/ιν •οα6τητσ. aσ.paywyflc; 'I'0\'1 ίpyοστο.aCοι.ι iιμWν ι:tς 62. ,00 
t6ννοuς &.λtιvμ\.'ιιCοu, l:νQ xa.C ή μc.τ& τοV Δημ()Ο(οu ιi.ό 27 .Wyoόo'l'ou 
1960 uGμβaσι.ς xa.C ή μι.'f&. της ΑΣΗ &.χ6 2' 'louνCou 1960 bμoC• aροβλl
ιιοvν t6ρ\Ισ\.ν ιιιι~,C λι.LτoupyCcν lpyoστωCov σιιιο•4ν tχοντος ,..ή., JCcρayω
y/ιν c,.~cιtζ 1:>0.()(')0 μc.τρι.•Wν 't6vνων lι.λοuμCνaς ιιισ.C ,2.,00 μι.1'ρι.ιιιWν 
"f6-.ινwν hοuμι.'ιιCοu ιισC μ6'Ιο'f 6\.! "flιν wuρo.ywy~ν ,..w., χ~οτl)των 'fοιiτ., 
&.νiλσ.ρι." ; Α •• Η. ,..;., \ιwοχρlwα\ν ν& xαplxv c.tς tιμaς lι1Ι.ι:aι,ι.χ6ν pιΟμο. 
c.tι; τ.1(. χ~μηλι1ς ημ&ς τ~ς &.νcι..,ι.ρομ{'fc.ις c.t<. τήν μι.τ'οtιτfic; οGμpcι.οι.ν. 

(ρ) 'bι τfiς &w6 )0. 11.1962 at,.ltσ~ως (ι)lw., ~6ς τ6ν ο. χ. ο. λ. •c.ρC 
wι;ι.ροχfiς δ~νc.,οu 12 Cιιιa.τομ. k.Uιιριwν ιιο.C ,..η, οvνημμlνης ι.t, a(ιτήν 
μc.~l·• 1c "ΙφoaGx"tc.ι. δη lχι.τc. ~οyρcιμμa,Cοςι. ιιιa.C ιφορa,νc.τc ~tς τήν 
t'6ρι.ιοι.'f lρ'l'oaτa.oCov w.φ4yον-τος 200. 00:> '1'6νvO\I( &λοι.ιμC ... cι.ς. • .h τfi( 
&wοtώι:ως VμWo.l 't&~ηιι. ιιιa.t,ο'Ιa-ιaι. pιρ~~. .. οv δη {Ιc.ωρι:tτc wληpwtiντaς 
"COG(. lν !ρtp. 9 τ'ic; &.a:6 rr :.ύτοGσ'ΙΟ\1 1960 οuμρ&.α~ωc;; δροuς, ι,ιδc:rον 

~~~μ:6 ,.~:·:~ρ~y=~~ lλ~~=!~cι.:. ::ρ:~~~~ο.~"~:'ί:~,.==~':ί:" 2~~~~6 

τ6ν'ΙιΟΥ( ιτηοCtΙΝ,., μ.5νο'Ι δτav οιδρο~ οι χρορ\cχ6μ~νοι. c.t( τ6 Uρtρ . 9 
flιtcλ0\1 wληρωtQ , ι J,ιςοδlχι:οt& ιχομi-.,ως ln lxH~ &νcVρcι. fι '16 Αημ6αt.Ο'ι 
ltr.σ~\1 c.t<. τ~ν Δι.ό.tc.οι.ν UμWν β{βσ.ι.ιι. &wotlμa"fιι 30 ιιιιι.'fομ . τ6ν\Ιωv 
ρw(Cτou ιιιιμc."ta).λιuοCμ.,... !ι.& Δμσ.λι1, σvvt'/ιιιιο.c. 'ο.wι16ήwοτι. ι.tνa.t. 
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yεyο~6ς δη δι.ά. "ων "Κα:ρ'tμω" ~nc6 λCαν ε.ό"ο·,κοUς δροuς σuνομολο-yη&εt'
σϊ:ιν σuμβό.σεωv, 'fQ" yενομlνων U,.;lρ ύμWν χcφαχωρήσε.ι.ι\1 κa.C &ναyχαση
χi:Λι &:χαλλο"tρι..ι:ισεων lxε:tr. εις '1/ιν δι..6.&ε.σt ... σας &7ι:ο&lμα:tα β!βα.ι..α. 
\ιwερβα.(,.Ον'tα't6εtς'Ι6!ρtρ. 9άναφερ6μενΟ'ΙΙ'ΙΙΟσ6ν,"JΙ:ά...,-;ωςδlά:ιι:ο
λύ'fω( έ"ΙΙ:α.ρχ'Ι δι.6. 't/ι" λει'ΙοvρyCα:ν -ι;otJ έρyοσ'fασCοv ύμQν ε.ις 'f6 μl
YLO'fO" Jιροβλεiομε"Ον δρι.ον τfjς δU\ΙΟ.μι.ιtό'fη'ΙΟς a!ι'foU )(Q.( έw( ΧΡΟ"ι.
ιι.όν δι.6.σ'fημα μεyαλ!ιη:ροv 'fOU χρδ .... οu λε.ι.'fοuρyCο.ς 'Ι'ης σuμβ6.σεως. 
'Υιι6 "'6. δι:δομl'llο. 'IO.O"fa :ιιι:ρlχει. "6. ιεωρη&, χληρωtεCς ό !" δ.ρ&ρ'ι' 9 
tδ6.φ. β'τ'rjς σuμβάσtως δρος , μέχρι. 'ti'jς χληρώσεωc; ooU όxoCov &6. 
χερι.ωρ(ζε:tο ή !ξ.αyωyfι !t 'χλλά.δος βι.((οοu εις f..., !χο.'fομμόρι.ον 
οδννοvς !τησ(ως χα.( δη συνt1ιtις ό m.ρΙ.ορι.σμ6ς ο~-ι:ος τ'ης l.ta.yωyl'jς 
βω(C'tοulχο.uσενlιφι.σ-τάμενοι;. 

l:a.<tά. σvνlπε~α.ν ιχιφvλλ&σσομεν ειι; ή_μ1Σι; -τ6 δ~κα.Cωμa., δπωι;, 
Ι!.ν a.t άν&yκu.~ <tl'\ι; '!6νικί'jι; ΟtχονομCο.ι; ιι;ιβ6.λλωσι 'totl-ςo, χροηyή
αωμr." άδr.Cο.ι; ί:Ca.yωyi'\ς β~C-τοu xa.C δι6. ποσ& Vχερβο.tνον'tα. <t6 lν 
ί χα.'tΟμμGριον "t6ννων έ"tησCως. 
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