
nA.Nt:AΛ ... ~Iti«<VI 

ΟΙ Ν ΙS., 

Σ :Ι ς t t vo ~ yvι.ση\ ή ύnό&ε σ ~ς tijς ~ιιοζημ ιι::σtιι.'ζ ti4v 

&vμότωv toiί Ναο~ζμοiί . Ή Κvβiρvησις δ~J toiί Νόμοv 4178/61 

3ιισζημ ~ι::vΒ ι.:;ρ ~σμίvσς μ6vο >ιΗηy:~p [qς &vμόη,.,v, (vi,ji χ~), ιό δες 

Q),),o &ύμοtο μίvovv άvεv C:i,ι ζψ rr-e.ι:.·ς .. ~ί tό nοσόv ιιού >ιο&w

ρ [σ&η ι:: ς ~ιιοζημ t~~:o ι ς ι! v:J ~ tό 1\μ ~σu ιιού ),ομβόνJuv tό &ύμστσ 

ι ~ς t1ς χ~ρος tijς Δύσει. ς ~~~ t ι ίς ούη\v τούτηv τήv Γερμοv,οv 

δnov ή ~ιιοζημ~ι.:ο~ς άvέpχttιιι t~ς 75 . 000 ΔΡGΧΙΙ· Ή Κvβ[pvησ~ς 

(ι;:ήρεσι της όnοCημι~σεως Μ( 

tούςβομ-

&ιιοζημιι::νοvτσι>ισi.διόtό>ιατο 

Κα ί ο ύtό όφε {),ε τ σ~ Ε ι ς tό yι yo -

μόvο &ύμστ~ ,άόιαφορ:ιίίσα διό tός έ>ισtοvtόδος 

Χ~), ιόδσς πού 

Διό tοίί άρ&ροu 8 toiί Νόμοv 4178 ή Κu(\(ρνηο ~ς iδ ι δε 

ίιvός μηvός ιιρο&ισμ ίο ν ι ι ς t) ·Δημόσ ~ov vό >ιόvη ιιροαφuyήv ί.ιι ί 

τi;iv ~ιι01jl-:ίσεωv τοV Πρι.:τοδ ~>ι ε ίοv . Jιιέ t3όσ ι v τήv δ ~"δ~ 1100 ίαv σύ 

τήv ί.tεδιΙΙ~:ι&ησσν 11~\ ί)..α!)ον τό 5~ tfif. άιιοζ•ημι~σει.:ς χι),~Jδcς 

δ~ΙΙΗοiίχο~ . τ4;ρ'J ή Κ;.~Ι'iρvησ~ς 1\'Jρ::ιβ~~ζοvσα ~διΙΙ5ν της ιιροη

yούμενοvΝόμοv>ι::ιτο&iτειειςτήνΟΟu)..ήvνέ:ιvσχiδιοvνόμοv 

~ιοί διό τοiί ό'ρ&μοu 3 άvσ&ει.:ρε"ί. Ο),'Jς τός η)..εσ~δLιιοvς άιιοφό 

σcις (ιιpωtΟφ::ιviς Ε ι ς tά δ~ΙΙ(ΙQtι>ι.;i χpοvιιιό) ΙΙ,.CΙ[ οίίη.ι p\ιιtι εις 

vioς διΙΙσσΗ•6ς ιι.ε:ριιιεη ία ς 0)..cuς Οσοvς ~ιιεζη11ι~&ηοσv μέ tδ 

i\μιοvτοiίί.ιιιδιιι::ισ&ivτοςιιοσσiίάιιοζηΙΙιι::σεως.ΤόviονοUτό 

σχέδ~οv,έ>ιtός ti\ς ιισραιιάν!.Ι τα)..αιnωρί::ις >ιοί τό vέσ διιιασηΙΙά 

iξ.οια, έχε ι ούσ ισστι >ιόv OJtOnόv vά στερήοη τούς δ~ 110 ιούχοvς 

όnό τό ίιι~ό)..οιιιοv i\Ιnσv n'J'ραβιόζοuσ:~ 

8οu),i'jςι:,.ηφισ&iνtαΚόμοv 41 78 . Νό 

ήΚuβ(pvησης"[{.ηvτ),ή&η",.:ιςμ3"ς(δή)..ωσονάnότ6Γ . Λοyισtτ\ριnν, 

&όσφιιyιάζονtοι , ΙΙuριο)..εΙΙtιΙΙως,Cί)..σισίέ>ι>ιpεμε1ςιιρ6ςί.ΙΙδ\>ιο-

σ ιv ι ~ς τό Πρw~οδ ιιιε1nv ο ί ττ\σt ~ς , 



θd ή&ί>.ομε ιιοηd -.5 aaς ε•ιιωμεv ά>eόμη δ~ό -.ή-. α>e>.η 

ρόv άδ~ιο.:av ιιού δ~ιιnρ~"<Η tαι ε ~ς β:ίρος -.ω-. &vμότωv. ~0-.ι -.δ 

Κρότοςδέvχορηyε'i:αvvτόι;.ειςείς-.;ςοίιοοyεvε[σςtWvθuμόtι.:v, 

!Ιιιιι.:ς y[vετοι είς Ο>.ος -.5ς χώp1ς -.ijς Δύσεως,Οτι δί.v όιιο>.ομβό 

vauv οίιδεμ ~11ς ίσ τρaφaρμοΙΙ εu-. ιΙΙijς 1tt ρ ι&,j>.φει.:ς, Ο τ ι δί.ν ).;ι μβόvοvν 

ο ~ όμηρο~ -.6 όtόοv>.εuμίvο ήμι ρ )μ O:uV ι~,-..) (ρyοσ& έ-.τσ t ίς σ -.ρο

-.&ιιtδcι Ιιο:ι[ (ρyοσ"<όσιο των rερμσνί<:ν ιια\ 0Η,ytvιιιί;)ς,6ίν άνσ 

yνωρ[ζοντοι..:ιςθύμοτοΠο>.έμοv,διό-.:ί-.ύχοuvtiίivεί.ερyttημότι.:ν 

ιιούόιιο>.αμβόνοuvτό&ύματοεi.ςΟ>.ος ..-:iςχι::ρ,ς . 

Διό -.ο\ί-..:ι,ο~ς ιιαρσΙΙο>.:..iίμεv &ερμiiiς ,Οιιι.Jς ιιο tό -.ή-. 

σuι;ή-.ησιν t ~ς -.ή ν Βοu>.ή-. τοiί Νί οv Σχεδ,οu Ν6μοu , μaς οuμnσρσ 

σ-.α&i;te είς τ5 6\ιtοισ α ί-.ήμσtό μας 110ί ζηtήσηte : 

(α)Τή,.όμεσοvιισ-.αβJ>.ή-.-.ijςδεu..-έριιςδ)σε~ο~ς,ιtα"<αp 

το\ί 5ρΟρau 3,ιιού ίιιιβρσδίivι;ι -.ή-. ιιοτσβο>.ήν αίιη}v ιtο\ 

Ν] 6'>01; ιια pότcισις tijς ;φο&tσμίας δι'Οσοuς δέv 

τό διιt:ιιa>.οyητιιιά -.ωv . 

( ιr 'Νόδο&iiιJnοζημ[ι.:σ ιςtίςΟ>.σόvεξοιρέ-.ι.ις-.ά&ύμσ -

τσ , ιιόσηςιια-.ηyομ[ος . 

(6)Ν1χορηyη&1iίvσuvτιίι;.ειςίιιι:5τi)ι;Κυβεpνήσεωςtίς 

-.nύς yονι\ς,τd'ςχήροςΙΙ J[ t :ιύςάνοιιήρQuς ιωίτέ>.οςνάάνο 

yvι..ορισ& οί!ν tό &ύμστο τfjς νσδισΗιιi)ι; ιtJt:η(ijς ι:..ς &ύμστσ ιιο>.έμοu 

ιισ[-.ά-.Uχ.,uvτiίίvεί.cρycτημό-.ωνοVτω-.. 

'οηρ6ι6ρ:ις Ή rρaμιι•n-εUς 

Κ:ωv/νοςΖοvvi'\ς 


