
ΑΙΡΟΗΚΗrΡΑΠΕΖΑΤΗ!!ΛΑΑΑΟ! 

ΔΙΕΥθΥΝΙΙΙΔΙΟ ΙΚΗτrΚΟΥ 

n ρΟ ς 
' Απ:ιi cιιιι:ς τ«ς Ύπ:ηρεcιlιιι:; τi;; Α. Τ. Ε. 

ΚοινοτrοιοΟμεν κατωτέρω δμιλlα.ν τοΟ ΔιοικητοΟ κ Α. Μυλωνδ: 

ΊtpόςτοUςύ1tαλλήλους τοΟΊδρόματοςέΊtlτftηαρ'αύτοΟό:ναλήψειτι;)ν 

κnθηκόντων του 

Άνό.Ι!ν ό.ντlτυΊtοντοΟτταρόντος θάλό.βntκαστοςτG:>ν τιαρ' Uμtν 

ύ 11αλλήλωv 
Έν 'Αθήναιςτft 12!"1 Ίουλlου 1951 

Ό Διευθυντής 

Α. ΔΟΜΕΣτΙΧΟΣ 

c'Αναλαμβάνων τήν Διοlκησιν της Άγροτικf1ς Τρα11έζης εύχαριστG:Ι 

ό.φ' ένός τό Διοικητικόν Συμβοόλιον αύτης διό. τήν ύ11tp έμοΟ ττpόταοlν 

του τιpός τήν Κυβέρνησιν, 6:φ' tτέροu δt τήν Κυβέρνησιν διό. τήν τιμήν, 

τιούμt1tεpιtβαλε,fγκρlνουοα τήνtκλογήνμου 

'Αττεδtχθην τ ό. βαρέnκαθήκοντα της Διοικήσεως μt 11λήρη τήν 
συνεlδησιν αότG:Ιν καlοΟτω ό.11ομακρUνομnι κnθ' όλοκληp!αν της Πολι· 

τικ!k. 
Όttόθοc;νά συνεχΙοωοόσιαστικώτεpοντό.ς μακράς 11ροοταθε!ας 

μουεlς τόνμtyιστονκαlβασικόνκλό.δον τf1ςέθνικηςμαςοfκονομlας,ε1ς 

έ Ίtοχήν μ6:λιστα 6:νασυγκροτήσεώς της, μέ i::ιθησεν εΙς τήν ά11όφασιν 

nότήν. 

ΆποιtοτάοrοοΙςτάξεως 

Διό. νό. δυνηθft δμωςή 'Αγροτική Τρ6: 11εζα νό. tκτιληρώσn τήν tκ· 

τεταμένην 6:τιοστολήν της. μετά τό.ς ταλαι-ιιωρlας, ττοό fχει ύ11οστη κατά 

τήν τ ελευτα(αν ! Sετlαντφοαπ:αιτεtταιν'ό.ττοκατασταθftέναότfiή τάξ ις 

καΙ ή εόρυθμlα. Ή 6:ριθμητικήκα1 τιοιοτική κατάστασις τοΟ ΠροσωτιικοΟ 

εΙςτόΚtντρονκαlεΙςτάςέπαρχΙαςθάtξετασθft μέlδιαιτtραν 11ροσο· 

χfιν. θά καταβληθft έ11Ισης ΊtpοσΊtάθεια πάσης δυνατης οlκονομlας εΙς 

τήν λειτουρylαν της Άγροτικης Τραπέζης, χωρ\ς δμως κολόβωσιν της 
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δράσεώς της. Πρός η'ιν tμπέδωσιν tν γένει τοΟ κανονικοΟ ρυθμοΟ καΙ 
τήν άνακαlνισιν τοΟ τραπεζιτικοΟ συστήματος προτlθεμαι νά κατεvθύνω 
τό ~Ιδρυμα. 

'Ο ΙΙ.ομμαησμός τυχόν εΙς τήν λειτουρy{αν τQν 'ΥπηρεοιQν θά tκ
λεΙΨntιιζικG)ς.θ' dιποτελέσφdικλόνητον φροuρόν της καθωρισμένης dιπό 
κειμένοuς νόμους αύτοτελr.Ιας τftς Τραπέζης. προασπlζων αύτήν dιπό 
οι:ασδήποτr. κομμαηκdις έπεμβάσεις καΙ tπηρεασμούς, dιλλά καΙ τηρG)ν 
πιστG)ς τά διαγεγραμμtνα δρια εΙς τάς σχέσεις της Τραπέζης πρός τό 
Κράτος. ΉΤράπεζαεlναιόπρόθυμοςοuμπαραστάτης τοΟ Κράτους r.Ις 
ηΊνtφαρμοyήντοΟπρογράμματόςτου,δικαιουμένηκατό:τόνκαταστα
τικόν της νόμον καΙνά προτεtνn εΙς η'Ιν Κuβέρνηοtν ληπτέα διά τήν πι
στωηκήν της λειτοuργlαν νομοθεηκά καΙ διοικητικά μέτρα 

Ή μεyόλη 6nοοτολή τ~ς Τραπtζης 

Οδτω χειριιφετουμtνη ή Τράπεζα θά σuνεχΙσn τό r.όεργετικόν της 
fργον ένταηκώτεpον καΙ θά προχωρήσn μέ γοργόν τό βημα πρός τήν 
tκπλήρωσιν τοΟ προορισμοΟ της 

ΕύτυχG:Ιςτά στοιχεtα τftς δράσεως της 'Αγροτικης Τραπέζης, πού 
παροuσιάζειότελεuταtος lδiQ άτι:ολογισμόςτης (1950~51), παράτάς 
άνωμάλοuς περιστάσειςκαlτά περιωρισμένα σχεηκG)ς μtσα ποι) διέθετε 
τό "Ιδρι.ιμα, δικαιολογοΟσιν άφ' ένός άνcι:γνώριοtν τG:Ιν άόκνων προσπα
θιιG:Ιν τG)ν Ιθυνόντων τάς tργαοlας της Τραπέζης καΙ άφ' tτtρου tύοlω
νον προοπηκήν διό: 1ήν περαιτέρω πρόοδον καΙ ό:νό:πτuξιν. Εlναι δt δν · 
τος πρωταρχικftς σημασlας διό: τήν Χώραν ή άποοτολή τι,ς 'Αγροηκης 
Τραπέζης 

Διότι μέσα εΙς τά εύρύτερα wλαlοιcι: της 'Εθνικflς οικονομlας , ή 
Γεωρy{α μαζύ μ! τήν Κτηνοτροφlαν, τά δάση καΙ τάς οuναφεtς βιοτιχνι
κάς άπασχολήσεις της όπα/θρου, ώς κα!τήν άλιε[αν , ό:τι:οτελιtτόν κόριον 
οι:κονομικόν παράγοντα , τήν βάσιν, έφ'Ιίς θά στηριχθft καΙ ή βιομηχανική 
άνάπτuξις. 

Ο fιιον. fαοζ~yιον ιιοl nοροyωyή 

'Εν Φδ! ή nαραγωγική δυναμικότης της 'Ελληνικης γflς εlναι 
πολλαπλασlα της άποδιδομένης σήμερον πα:ραγωγfΙς,μέ άνεκμετάλλευτα 
δηλ. δρια παραγωγης, τό/σοζόγιον τι::ιν λογα:ριασμG:Ιν μας μέ τό έξωτι
ρικόν εtναι tπικινδύνως tλλειμμcι:τικόν καΙ όnοβαστάζεται κατά τά 2/3 
περlπου σήμερον ~ άπό τήν tιωμαλέαν, ά,λλά προσωρινήν βοήθειαν της 
Μεγάλης Άμερικανικflς Δημοκρατlας. Τό Οlκον.,μικόν τοΟτο χάσμα εtναι 
δυνατόν νά πληρώοn κατό:τόπλεtοτον ή γεωργική μας παραγωγή, τό
σον δι' tλαττώσεως των fξωθεν εΙσαγομένων γεωργοκτηvοτροφικG:Ιν εΙ· 
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δGιν, δσον καΙ δι' έwεκτάσεως Ιδlιτt τG)v tξαyωyων μας, εΙς τρόπον δστι. 

ν' όναμtνn tις βασίμως. δtι μαζύ μέ τοUς δ:λλους πόρους έκτης ένtατι· 

κωτtρας tκμιταλλεόσιως καlβιομηχανικης ό:ξιοτιοιήσεως τG)ν wροΥόντων 

::ςό:;~~~~u:κ μτ;~· έτ;~:;κ:~u~~:~~~ο~~=:;~::;οις~~~~νό1t~~~ε~~u~ 
6:δήλων τιηyων, Ιό ΙσοζυyισJοΟν πλήρως εΙς 1tpοσεχές μέλλον οι λοyα· 

ριασμοl μας μt τό:ς όλλας χώρας. Δηλ. ή Ισορpοτtlα νά twtρχεtαι δχι 

διά προσκαίρων χαριστικων κεφ:χλα!ων δπως σι'\μερον, οόδέ δι' έξωτερι· 

κων δανεfων, δnως tν\()tE εΙς τό Ίιαpελθόν , άλλά κuρlως διά τοΟ μ:ινlμοu 

wροlόντοςτflςποικlλληςέρyασ!αςμας 

'Αvεχμετάλλεuτοςδuναμιιι.6της. 

Διά την διεύρuνσιν Ιδlςι: της tο1tοθετήσεωςτG:ινΊtολutlμων προlόν· 

των μας εΙς tάς ξtνας άγοράς χρειάζεται βέβαια διεθνι')ς έν τtρώτοις 

κατανόησις καt δή ό:τtό τό:ς φιλικός χώρας, τοΟ μεγό:λοu μας τtροβλήμα · 

τος, τtοUlyκειται εις τήν ό:νό:γκην ν' ό:ξιοτtοιι'\σωμεν τtλήρωςτην γην μας 

καlτό:ς ό:ρyο(Ισας fl ό:νετtαρκG:Ις :Χρησψοτtοιοuμέναςτtαpαyωyικό:ς:χεtρας, 
τοUτέστιν τήν ό:νεκμετό:λλεuτον τtαραγωγικiΊν αότiΊν δuναμικότητό: μας, 

και ούτω ν' ό:τtοφόγωμεν την άφαlμαξιν της μεταναστε(Ισεως, ~τις θά 

έτtήρ:χετοτtολύ τtρlν Ι:ξαντλήσωμεν τά δρια της δuνατης ό:τtασχολfισεως 

τοΟτtληΟuσμοΟμας. 

'Αλλ' tκ τtαραλλήλοu ό:τtαιτεtται νά μειώσωμεν τό κόστος των 

τtpοtόντων μας δι' αύξήσεως καΙ βελτιώσεως των ό:τtοδόσεων, και τοΟ· 

το δι' .tντάσεως και Ι:τtεκτό:σεως των καταλλήλων καλλιεργειων, ώς καΙ 

διό της σuναφοΟς tσοpροτtήσεως των τιμG:Ιν των βtομηχανικων καΙ δλλων 

τtpοτόντων ~ν σχtσιι τtρός τό: γεωργικά 

'Εφ' δλων των θεμάτων το(Ιτων τό Κράτος {χει, βέβαια, τήν ό:ttO· 

στολήννάμεριμvaκαικατιuθ(Ινn.Άλλό:μέτήνό:ρμονικfΊντtό:ντοτεσuν

ερyασlαν,ώςεtτtοuεν,τ~'Λ.γροτικfjς Τρατtέζης 

Ούτ:.> θό: ύτtοβοη~ ή 'Αγροτική Τράttεζα τήν Κυβέρνησιν νό: στα· 

θεροτtοιfi τάς τιμάς των γεωργικων τtpοtόντων, tφ' δσον τtαρlσταται ό:νάγ· 

!(η τtροσtατεuτικης τtολιtι!(ης, tξαγγελλομένων έγκαlρως των τιμG:Ιν ό:σφα· 

λεlας !(αl των σuγ!(εντpώσεων μέ f:γκαιρον χρηματοδότηmν, ότtόtε θό: 

puθμlζωνται καt α! τιμαtτοΟ fδιωtι!(οΟ έμttoρlou εtς λογικό έttlτtεδα. θό: 

έτtιδtώ!(n μέτρα διαθέσεως τl'jς 11:αραγωγ~ς. θό: εύνοft τήν σuνεταιρικfΊν 

έ"Ιtεξεργασlαν !(α[ βιομηχάνησιν των τtροτόντων !(α! τέλος θά βοηθήσn εtς 

τήνόρyάνωσιν τόσον των !(Οtνωνι!(G:\ν άσφαλειG:Ιν διάτούςό:γρότας, δσον 

!(αl τηςό:σφαλlσ!ως των .tσοδειων ό:τtό τούς "Ιtοικ\λλοuςκινδ(Ινοuςζημιων, 

αί όποtαι δεκατtζοuν κατ' lτος τήν 11:αραγωγήν, ώς καΙ τό: 11:ρολητttικό: 

μέτρα κατό: τG)ν κινδ(Ινων το(Ιτων. 
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hροι κοδtτ rιοις 

Άλλά 1tpό 1tαντός εlναι ό:ΥάΎ!(η νά 1tpοικοδοτηθft ή 'Αyροηκ'Ι'! Τρά· 
πεζα μtl:τταρκf1 Ιδικό'τηςκιφάλαια-!δlι;ι διό: tόv γόνιμον δανεισμόν μέ· 

σης καΙ μακρa5 τtροθεσμlας μετά η'lv έκμηδένησιv, συνεπεlq: τσΟ wληθω· 
ρισμοΟ, τG)ν κεφαλαlων καΙ καταθέσεών της 

ΑΙ καταθέσεις, έξ δ:λλου, θά άρχlσοuν νά ε{σρέουν βαθμηδόν εΙς 
τήν Α.Τ.Ε. μtη'Ιν άttΟΜ:αtάστασιν τf1ς νομισμαtικfjς εόσταθεlας Ιtαlτήv 
άνάκτηοιντfjςlμ"Ιιιστοσύνrκ πρόςτόwiδρυμα,δttωςδ:λλοτε,εlςιόρυτt· 

ραν κλlμακα καΙνά ένισχύουν tά δανειστικά της μέσα 

'Εκ δt τCιν καταθέσεων τG:Ιν ΝομικQν Προσώττων Δημοοlου Δtι<alou 
μέγα μέρος ένδεlκνυται νά τp:>φoδotft, καθ' δ κοινωνιΙ<όν εόθηνόtεpοΥ 
χρημα, τήν Α.Τ.Ε. εΙς τήν όττοlαν τό Ιδιωνικόν Ι(Εψάλαιον δέν ε&ρlσκει 
tτιικερδf1 τοτtοθtτησιν tv άντιθέσει πρός τάς tμttοριl(άς Τραπtζας 

Πρtπιι δέ ή Α. Τ. Ε. νά έμπλοuτισθft δσον τό δuνατόν 6-φθονώτερον, 
διότιεΤναιό"παρα!τητοςσήμερονήϊντασις τGΙνκαλλιερyειGΙνκαtήό"να· 
πλ1)ρωσις τοΟ καταστραφέντος yεωρyικοΟ έξοπλισμοΟ 

Ή Α. Τ. Ε. εΤναι τεταγμένη νό: διοχετεύπ καΙ κuκλοφορft, ώς ή ο!κο· 
νομικ1), τρόπον τινά, καρδ{α τό ζωοyόνον αύτό χρημα, ποU εΤναιτόαΤμα 
διά την Uπαρξιν καΙ ιύδοκtμησιν τGΙν θαuμασlων παραyωyG:Ιν μας, οΙ 
όποτοι, δπως σώζοuν άτρόμητοι μt τα δπλα τήν Πατρlδα, εlναι Ικανοί 
νά σώσοuν καlτήν χειμαζομένην έθνικήν της οlκονομίαν, καταλλήλως 
χρησιμοποιούμενοικα!έμψtιχούμενοι 

Ο Ι Ιuvεταιριομοi 

οι άyρόται μαςαύτο!, σuνησπισμένοιέντός τ{;}νέθνικ{;}ν πλαισ[ων, 
εΙς τούς σuνεταιpισμούς των καΙ σuνερyαζόμενοι μέ τό:ς κοινότφας, ύJιό 
οτορytκήν καθοδήyησtν καΙ l'π:οπτε!αν δύνανται ν' ό:ποτελέσαι.ιν τα κύt· 
ταρα της εlρηνικflς δημιοuρylας, 

ΉάνάJιτuξιςτ{;}ν σuνεταιpι.σμGΙνJιαρ' ήμiνεΤναιμένJιοσοτικ{;}ς 
ό:λματική. άλλ' ή σuνειδητοπο!ησις τι:.ν σuνεταιριζομtνων στό: χωριά μέ 
τόπραyματικόνσuνεταιρικόν JινεΟμα παροuσιάζεικαθuστέρησιν.Μόνον 
δt διά της άρτΙας σuνεταιpικflςόρyανώσεως θάέπιτεuχθfi δ,τι δέν δύναν· 
ταινάτφάξοuνκατάμόνας;:ιiJιενιχραlμικρσεκμεταλλεύσεις,θάσuyκρα· 
τηθη άκtραιον τό yeωρyικόν εΙσόδημα ύJιέρ τι:.ν JιαραyωyGΙν καlθά Jιερt· 
φροuρηθfiτοΟτο άJιό Jιάσης άνηοικονομικfjς διαβρώσεως καΙ παρασιτικης 
έκμεταλλεύσεως. 

Διά τGΙν σuνεταιρισμGΙν δύναται νά μέιωθfi σuνάμα κατό JιολU τό 
κόστος τ G:Ιν Jιροtόντων της έyχωρ!ας καΙ ξένης καταναλώσεως, tν φ θά 
τονωθfi ή σuναyωνιστικότης μας εlς τάς διεθνεtς άyοράς 

ΟΙ σuνεταιρισμοl κατά tαΟτα πρέJιει ν' άποτελοΟν tάς βάσεις της 
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1Αyροτιιι:fk Τραntζης. Χωρiς τήν αότενέρyειαν καί συμβολήν τ GΙ!ν lνδια
φιρομtvων ttaρayωyQv ε[ς τό:ς τοπικός καΙ Ι<εντρι~~;ό:ς όρyανώοεις των, 

χωρtς τήνκατανομήντηςtρyασ!ας, τήν σύμ'Ιfραξινιο;αlό:λληλεγγόην των, 

ή λειtουρylα της 'Aypotιl(f\ς Τραπέζης θΟ: ητοπροβληuαtιιι.:fl 
Εlναι δμεσον σvνε:π:Qς τό ένδιαφέρον τG)ν σuνεταιpισμQν διά τήν 

εUδοκlμησιν τοΟ ΊttσtωηκοΟ των 'Ιδρύματος, ώςιι;αl 6-ντιστοtχως tό tνδια

φέρον της Τραπέζης διό: η'\ν προιι;οπήν καΙ ~πέκtασιν της σuνιtαιpιΙ<Ι'\ς 
όργανώσεως. 

ΚαΙ yινιιι;ώτερον δ:ς τονlσωμεν, δτι ot σuνεταιρισμοl, Ι(Ολώς διοι· 
κοUμενοικαlλειτοuργοΟντεςδtνό:ποτελοΟνμόνονμlανοικονομιl(ηνκαl 

Ι(Οtνωνιl(ήν ό:νάyκην διό: τόν τόttον,άλλά καΙ μΙαν κραtικfιν άνάγκην διό 

tήν σuμ"Ιtαράστασ(ν των εΙς διαφόροι.>ς ι;;οιvωφελείς λειτοuρytας, εΙς τόν 
~λεyχον καΙ τfιν διαχεlριοιν tfjς οlκονοulας, δπ;,u τήν έπιβάλλει ή Πολι· 
τεlα-σuyκέντρωοις πρ::ιlόντων, διανομαf, κcηαπ::ιλέuησις άσ~ενειΟ' φu

τl::Ιν καΙ ζ4Jων, γεωτρήσεις~ άλλα όδραuλι(Q- ή έyyιηο,3ελτιωτ.κά t!pyα, 

άσφαλlσεις,κλπ.έκπαραλλήλοutjένσuνεpyασ\ςι: μέτάςΚοινότηη:ς. 

Α Ισιοδοξία δtό τΟ μiλλον. Έξ6ρμ r,οιt 

Ύπότάς τοιαότας προUποθέσεις ή προοπτικft δράσεως τfjς Α.Τ.Ε 
εlναιεόρuτάτηκαlμδ:ςlμπνέειαlοιοδοξ(ανκαlένθοuσιαομόν,δταvμά· 
λιστα f:χωμεν όπ' δψtν τήν προοδεuτικήν αUξησιν της παραyωyfjς κατu 
τάτελεuταtαfτη,άντ\στοιχονπερ{ποuπρόςτήνπαρεχομtνηνόπό τfjς 
Α.Τ.Ε., όνεπαρκως δλλως τε, σlκονομικήν ένίσχuσιν πρός τους όyρότας. 

Ύπολοylζω εΙς τήν πολύημον σuνερyασlαν τοΟ Προσωπιιι;οΟ τfjς 
Τράπtζης. ΟΙ όn:όλληλσι θό χειραφετηθοςν άπό τάς κομuατικάς πιέσεις, 
άλλά πρέπει ιι;αl αότσι νά έπιδεlξοuν στορyήν και κατανόησιν πρός τους 
έξuπηρετοuμtνοικ; όπό τfjς Α.Τ.Ε. και δή τοός άπλοlκοUς άyρότας. 'Η 
Ικανότης δέ, ή χρηστότης, η εόρύτης άνηλflψεως, καΙδχιτό πολ ιηκόν 
φρόνημα, οόδέ αl κομμαηκαl όποστηρlξεις, θά εtναι τά κριτήρια διά τήν 
άνάδειξιν τG)ν όπαλλήλων. θά έπιβληθοϋν κυρώσεις κατά τG:Ιν ότταλλfο
λων,ττοό χρησιμοποιοΟν όπέραότG:Ιν πολιτικάς μεσολαβήσεις 

Ή άδιαφορlα ττρός tό καθfjκον, ήfλλειψιςζήλοu,έρyατικότητος καl 
δραστηριότητος θά βαρύνουν άναλόyοuς εΙς tό π:αθηnκόν των, οόδέ θά 
τοUςκαλύπτnμόνηήάρχαιότης 

Πρέπει νό έμπνεuσθοΟν πάντες άπό τήν κοινωνικfιν σημασ(αν τοΟ 
fρyou τfjς Τραπέζης, άπό τήν άνάyκην κάποιας άποστολικότητος εΙς τήν 
δπαιθρον,άλλάκαlάπότήνττεπο!θησινέπlη'Jνδικαιοόύνηνκαlστορyήν 
τfjς Διοικήσεως π:ρός τοός άξlοuς όπ:αλλήλοuς, ώς καl τήν αύστηρότητα 
ττρός τοός άκαταλλήλοuς. ΟΙ τυχόν άποyοητεuμένοι σuνεττ εlςι: των μα· 
κρG:Ιν άνωμαλιων καΙ ταλαιn:ωριων εΙς τάς ύπηρεσ!ας των, άς άναθαρ
ρήσοuν καΙ δς άναζωοyονηθοΟν. 



ΈπιθυμQ νά έμν~όσφ μΙαν νέαν tθνικήν tξόρμησιν εΙς τόν όyκώδη 

τομέα, ποό μιtς tμπιοτ~όεται ή Πολιτεlα . ΕΙς τήν έξόρμησιν αύtήν καλQ 

τόπροσωπικόν της Τραn:έζης. 

"Ειιιιληοιι;πρbς δλαι; τbι;πλεuρόι; 

Τρέφω tξδ:λλοu τήν έλπlδα δτιόπολιτικός κόσμ~. ε!ςτόνόποtον 

εlχα τήν τιμήν ν' ~νήκω μέχρι χθές καi έyώ, θά θελήσn ν' άφήσn fξω 

τ σΟ κομματικοΟ ~νταyωvισμοΟ τήν αότόνομον Τ ράπιζαν και τό flροσω

πικόντJΚ,δπωςσvνtβηεΙςδ:λλονtθνικόν τομtα,τ6:ςtνόπλουςδυν6:μιις, 

μέ λαμτφό: ό:ποτελέσματα κι:ιt θό: παρtχn, άμέριστον τήν όn:οστήρηξlν 

του εΙς τό fρyον της κι:ι! θά: τήν διαφωτΙζn έπt τ~ν yενικ~ν συμφερόντων 

της ύπαlθρου κι:ιt της καταστάσεως τσα 6:yροτικο0 πλη9υσμο0 

Ύπολοylζω n:ρός τοUτοις εlςτήν άποδοτικήν συνερyασlι:ιν τ~ν 

σuνεταιρικ~ν όρyανώσεων κι:ιt εΙς τήν fντονον προοπόθειάν των διά τήν 

βελτlωσιν της αύτοδιοικήσεώς των κι:ι! τελειοποlησιν της λειτοuρylας των 

ΕΥ μαι βtβι:ιιος, τέλος, δτι τό Κρότος και α[ άρμόδιαι ό1tηρεοlαι 

του, ώς -<αl ήtφορεύοuοα τήν διαχεlρισιν της οωτηρlας οlκονομικης 

βοηθεlαςΆμερικι:ινική'Αποστολ1\ θάπεριβάλλοuν 1tάντοτεμέτήνόπα

ραlτητον tμπιοτοσόνην καt tνlσχuοιν τήν Α.Τ.Ε. κι:ιt θ' ~ποβλtποuν πρός 

αύτήνώςτόνκόριον παράyοντατηςέφαρμοyfjςτοΟΚuβερνητικοΟπρο· 

yρόμματος 

Ή όρμονικ1\ σόμπρι:ιξιςκαlσuμβολfιδλων τ~ν σvντελεστ~ν τού

:;'~~~~-:δηyήσn εΙς τfιν ποθητήν πραyματοποlησιν τοΟκοινοΟ tθνικοΟ 


