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ΠλΡλ~ΗΣΕΙΣ. 

ΈχC '100 lιχοβληlfν"fο~ 'tήν 31 Όχ'tωβρCοu t.aομνήμΙΙ:τος 
τflς •' λλοuμCνι.ον 'lf\ς ' Ελλάδος• 11.1)6ς τ6ν Μ. Πρ6~δρον 
'Ιflς Σuβ~ρνήσcwι;. 

1. Τ6 tJιοβληtlν χροσ,&.τως JΙ:ρ6ς τ6ν •· Πρ6εδρον "f1'\ς Κuβε.ρνήσtwς 

μνημδνι.ο" 'tfiς 27.10.64 l•C -τί;Ν Σι.ιμβcί.οι:wν 'ti'\ς "'λλοuμCνι.ον τfjς 

'Ελλ&δος" ίtltι:η: '"cί.ς ήμε.'flρας tlσει.ς ί:ιι:C 'tiiN βσ.σι.χWν σημc.C'""" 

'fWνΣ:uμβιίσε.ω-οι"Cο\ι'Ιwν,'t&όχοtαtcίlδε.\."cίιίνα.tι.wρηtοΟνχιι.Cσ.L 

δxota.L tίσε.ι.ς εlχο" λε•'tομερWς ά.νa.xτuxti'i .ρ6ς 'tOVς &.νη.χροσώχοuς 

'tf'iς 'Β'tα.ι.ρCι~ς χα:τά -τήν δι.i.ρχει.cιν "fiiiν δι.α:ιφα.yμcι:re.Gσc.wν αύ-τϊ:Ν 

μετά τω" ίΜχροαώw:ων 'tOO "Y~~~:ouρyι.Cou ΒΙ.ομηχσ:'ΙιΙCα.ς. 

2. Εlνσ.ι. φuσι.χ6ν έχομl"ως .,&, &.-..ιεμlνετο ώι; ί111:ομl"η ί"'!ρyει.cι τfiς 'Ε

τσ.ι.ρCιις, ,φ6ς ιφοσ.yωyήν 'f'\ς οuνι:ρyα.σCιις μι:'t&. 'tOO 'Ελληνι.χοΟ Δη

μοσCοu, ή L11οβολή !ι11:ομνήμο:tος χερι.lχο"'Cος σuyχεχρψl\Ισ.ς wροτd.

σι.ι.ς , wροα,Ιtρομlνα.ς δι.ά. τήν σuνιχι.σι.ν 'Ιίίίν δι.α."Jιρα.yμcιτΙtίισΙtων ι .. c 
τQ τlλΙtι. τflς ά.νa.tΙtωρ()σΙt.ως 'ΙWν !uμβ&.σΙt.wν . 

). '1'6 Uχοβληtlν Uχ6μνημa., ό.ντC 'IOti χροa.νa.,Ιtρομlνοu χι:ρι.Ιtχομlνοu, 

ίχτCνι:τa.ι. δ'λως ό.να.ρμοδCως ~tLς σχ6λι.a. xa.C χρCσΙtι.ς τΟν ίνι.ρyΙtι.Wν 

τοσ "Τ•οvρyοσ Βι.ομηχa.νιa.ς , •~tpι.lx~t~. δl •λεισ"Ιa.ς δσa.ς ά.νa.χρι.βΙΙtC

a.ς. Πρoo•a.tΙtt lχCσης μ{ δι.ό.,ορa. έ:.χι.χ~tι.ρήμa.τa. ν6. Δχοδι.Cξ,v τ/ιν 6ρ

δ6τητα., ~ν ίνΗμ6τητa. xa.C '16 οGμ,ορον τWν V•οyρa.,ΙΙtι.σWν σuμβό.

οΙΙtω~~. τό τι.λεuτa.tον τοUτο tlμa. (χει. f\δη l•α.ρχως i:.ta.ν"fληt~. 

4 . Τ6 μ6νον σημεtον τοD t:ιιι;ομνήμα:ι:ος , "16 ό1ιοtΌν δΙΙtι.χνίιι:ι. δι.&.tι:σι.ν 

τροχοχσι.ήσr.ωςδροv"Ιi'jςαvμβάσΙt ωςένΙtρyε C cιςι. l νcιι."'C6ά.νa.φερ6μενον 

εLς ημa.ρι.tμι.χήν ά.νa.tεώρησ ι.ν "fi'jς nμ9iς ίνι.ρyεCα.ς . τ6 ο\ιαι.a.σnχώ

τ~tρον tlμa. a.Vτi'jς "'Cα.Gτης "fi';ς "Ιψ9\ς "fi';ς !νΙtρyεCα.ς δχι. μ6νον tΙtωρεt 

ή .,. λλοuμCνι.ο" "fi'\ς 'Ελλ&δος" ώς σuμβa."Ιι.χ6ν δρον ό."ι.•Cδ~~tχτον ά.νa.

tεωρήσεωι; ά.λλ&. έ:.χι.χει.ρεt μl έ:.σ,a.Jιμlνa. xa.C ά.νε•cιρ•fl στοι.χr.t α. "ά. 

ό.χοδεCξ.v δτι. ή ΔΕΗ ώφlλη t& ιiχοχομ(σ1J xcιC oVδr.μCa.ν ζημCa.ν έ:.χ τl'jς 

. ι. 



συμβάσεως. Ot tσχuρισμο( δη b OOtτoif Jtα"tά 'fcίς έκημήσε.ις 'tOU 

δlν tλο.βε.ν bx' 15φιν "tήν Lδιάι;;οuσαν μορφήν 'tflς Jια.'fαναλώσι:ως ή

λε.χ'tριχfΚ !νε:ρyε.Cας ε:lναι ά.νο.χριβεtς. 66. ~'to δf , έ.ά" 1ι'fο ά.λη-

6lς1 χαιδα.ριGδης χαράληΦις. 

5. ' Η ' Ε"Cαιρε:Cο. *'ΑλοuμCνιον -ι;fΙς 'Ελλάδος" ! χ ιιιa.λεt"tαι χρδς b•οσ"t/ι

ριζιν "Cii:N ό:ιι:6Φε.ώv "Cης uρC <t flς 'fψf\ς <tflς ~λε.χ"tριχflς !"ε:ρyεCας 

μl σο.ς ημάς !xι <tuy xo.voμ f.., o.ς εtς δ.λλο. Κρ ά<tη , χα&ώς ιιαC !λαχ Cσ"tας 

"tοια.G'fας, ά.ποφεόyοuσο.. δμως έ.nι.μελQ(; ..,Q. ά.vα.φlρv κο.( 'fάς ημΔς 

fιλειι'fριχ\'1ς ί."ερyε(a.ς "toiς ά.vι..rrlρα.ς 'f \'1ς μlσης 'tψflς τCΝ 3 JriiLLS 

8 lιrι6 "tάς δrιοCας λε.ι"tοuρyοΟv βιώσιμοι ί.yκο.'tασ<tάσε:ις παραyωyflς 
άλοvμι..,C σu.Δlνχαρορil'fRL 1 ένπιiσvπι.ριιιτGσει , <t6ίιιι6'ff'\ς"'λλοu

μCvιον <ti'j ς Έλλά.δος" ά"αφερ6μεvοv δη δηλαδ ή ή μ έ ση ημή ρεGμα

<tος δι&. β ιομηχανCας χαραyωyί'jς lιλοuμι \/ C οv ιtς χώρας δ1tι.κ. ή rαλλCα 

καC ή Ι't:ρμανCα. εlvαι 4 liiLLS f. vαvn μlσης ημi'\ς 'fflς συμβάσεως 

3,44 JιiiLLS . 

• 

6 . 'Όσο" ό.φορ~ 'fήv δ L &. σuμβό.σεω'\1 ύφιστα.μl"η" σήμερον ά.διΙιο..ι.ολ6yη"Cοv 

δiσμε.uσιν "tii:N έ.(.αyι.ιyiί:Ν τίiίν ί.λλη\Ι ιJt i;Ν βι..(ι'CCi\1, /jης &ε:ωpε:t"tO.L 

i.ις l \1 <tlίN σημε:(ω\1 't&Jν χρηζ6\Ι'fων χuρ(ως ά.\Ια6ιώρησιν, ή 6fσι.ς 'f'ί'iζ 

*' Αλοuμ CvιΟ\1 'Cflς 'Ελλάδος"' έμφανC ζι."tαι ι:Lς <t6 ύrιοβλη&l ν ύ1t6μνη

μα ΙΙ.χαμχ'tος. ΟΟδl.ν 'f(ί)ν ί.χιχο.λοuμl\ΙWΙΙ έπ ιχι.ιρημά<tω\1 -.ρ1ς διχο.ιο-

λοyCο.v<tfjςάχαμΦCας<tαG'tηςείισ"tα6ε.t . 

Δι Ίη')ΟCαv ιια.ραyωyfι" 100. 000 "t6vvων άλοuμC\Ιας , i.ις χροβλlχι:ι ή 

σGμβαο ις. &.πα ι<tοΟv-ι;αΙ. 200 . 000 'f6v.., ;,ι μωζ("tοu ί.'fησCως. Κα. "C6. σu..,ι

πι.ια.ν δ1.ά τήv έ.πC 45 f.,;η λι. ι •ο;ιρy(α\1 't [;)\1 έyιια"tο..σ'tάσε:ων nα.ρα.yωΎf!ς 

ά.λοuμCvας άπαι'tΟΟ\Ι'tΟ.Ι. 9 . 000.000 -ι:6 ... vοι βω(. C"tou. ,.Ε\10.\/Η 'tfjς Jtοσ6-

τ η'tος 'fαίί'tης1f, : Ε'tα ιρCαlχ ι.ι cfιμερσvι.tς't1Ί\Ιδιά&εο(\Ι'tης 1χα&' 

δ μολοy Cαv 'ffjς L δ Ca.ς 13 ιως 13 , 5 έχα"tομμ(ιρια "t6v\louς,έ\lι;i ή σίίμβα

σ ι ς με:"tιi 'fOO Δημοσ Cοu πε: ρ ι ορ ( Cει οιiς έ(.α.yωyά., μlχρις δ 'f OU τε&οσv 

εtς 'tή\1 διό.& ε:αίv 'fl'\ς Έ"CαιρCας 30. 000.000 <t6v\lωv. Έ.ιι: ' αύ 'f'Ι'Ι ς ό.χρι

βiΟιq <t'l'lς !(.ωφρε v ιχf\ς προβλ[φεως <ti'\ς σι.ιμβάσ ε:ως !ι;σ.χολοu&εt vιi !sιμl 

"''Ο σήμερον ή "'ΑλοuμCvιον 'tl'\ς ' Ελλιίδος" . 

Ή lπ:ιφίιλο.ξις δ.λλωσ't ε: "Cflς *'λλοuμίν~ο" 'ftiς 'Ελλάδος• δσον Ω.,ορ~ 
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τή" χ(lτά.λλflλο" χοι.6τητ4 τι:Ν εt ς τήv δι.ά.&ι:σCv της ύπαρχδ"τω" 

χοι.τιιομcίτων βι.(Cτοv, δlν δύ\Ιαται. "Ω. άJΙ:οτι:λlσ-g !χι.χι:Cρημ4 !.ζι.ο" 

τοσ ~:~~6 τf'Ις • Ετa. ι.ρCας !πι.χ4Χουμl"οu Αι.t&"οtίς χύροuς τfiς PECH.DnN' 

δι.6η oUδa.μoU ι:t ς τή" σύμβ:ισι.ν yCvι:τa.ι. μ\Ιι:Cα no Cα ποι.6'tflζ βι.(C

τοu 6ειφι:tται. χa.τό.>..>..ηλος δι.ά. 'tcίς ί.yχα.τασ'tciσr:ι.ς τflζι ι ... ψ a. ... n&l

τωc; '"ρι.οplζο"τα.ι. ύπ.lρ a.{ιτfΙς αL έζα.yωyαC ot ovδήxo'tt ι:t δοvς βωtι.

'tirι\1 Έλλcίδος . 

7 .Έν σuμπερι\σμαη τ6 ίιn:οβλη&lν t.π6μ. ... ημ'1 yεννιι εtς τ6ν &.vα.yνώατη\1 

τ6 ι:r.>..oyov !ρώτημα !6.ν ή ημή τfjς ή>..ι.ιι'Ι'ρι.Η\'1ς ί.vερyεCα.ς δi v ε r

vαι. L δ ι α.ι.τfρωc;εδvοi:ιιf)ΜCί.άντά&.nο&lμα.'tα.έλ>..ηvι.κ!ίΝβιι.( ι.τι:Ν 

εlνa.ι.ά.μφι.β6>..οuέ:χα.ρΗε(α.ςιια.Cnοι6'tη"tος. , 't6Ηπ:Οtονύπf'Ιpξετ6 

Η(νητροv μι.!ς L διωηκfjς ί.πι. χει.ρήαεως δι.ά. 'tήν &.πό ι.ρ ασι.v tδρύοεl,ι)ζ 

! ν ' Ελ>..&. δι. lyΛ\Ι.'tΙ.Ι.στιlσεων παραyωyl'jς ' λλ.οuμCνα.ς k4C ' λλοvμι.νCοu • 


