
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 

ΑΡΙθ , ΠΡΩτ. ~ ~t 
23r,ι Δεκεμβρ Cov 1963 

' Αγαπη-rέ χ.ΣορLcίνο, 

"Ελαβα -r6 \ηιόμνημά σαι; σχε ηκwι; μέ τ6 &έ 
μα -rou ιίρ&ροv 3 τοu Ν .Δ. 4178/61. 'Ατυχwι; τά 
γενόμενα οlιχ ά.πογCγν ονταL. ΕtναL πλέον πολv 
ά.ργιί ν ά ά.νακLνη&tj τό ζήτημα, δLότL καC τά δο
&έντα lιπ6 -r!'jι; ΓερμανLκijι; Κυβερνήσεως ποσά δ Lά 
-rήν ά.ποζ ημCωσLν -rων &υμάτων τοu ναζLσμοu [χουν 
έι;"ν-rλη&-. 

ΕLς -rήν Βουλήν, ώι; &ά έν&υμεtσ&ε, εtχον 
vποσ-rηρ(!;εL τδ δCκ"Lον "t-rημά σ"ι;, ά.λλ'ή -r6-rε 
ΚυβέρνησL ς δέν ciπεδέχ&η '<άς ciπόψεLς μ"ι;• 

Κvρ•ον 
Μ . Σ0 ρ Lcίνον 
Πρδεδρον 'ΙσραηλLηκijι; 
ΚοLν6-rη-rοι; Ρόδου 

~~~~~ 

Ι. Γ, ΖΙΓΔΗΣ 
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~1'1~ 'Ισριιηλ ~ηχf'Ί ι; Κοι.ν6-rη-rοι; Pd'δou χρ6ι; τ6ν Ύχοuρyd'ν 

Β ι.ομηχιιν Cιι~ χ. HWIIIHR ΖΙrΔΗΙ" .-

Ι.d ρ ~ε Ύ•ouρyl , 

'Ε•' -r!J &νιιλ-ιfΦε ι. -rQν χιι-&ηχd'ν,;ων σα, ι:.ι~ ΎχοvρyοΟ Β ι.ομηχιι

ν'ιι' , "Λ ι.ι. ραχαλοΟμεν δχω~ δex-&f'Ί-re ηί χλlον e tλ.~χ ρ ι.ν fJ σvyχιιρη-r-ιf ρ ι.d 

μα~ δ ι. ιί -rιiν e46δωα ι. ν -rotl l•ωμ ι. σ-&t'ν-rοι; fρyou ε: t ~ -rιf 11:λ.a. ,σ ι. α -rotι 

δημ ~ ουρy ~χοΟ χροyριfμ.μα-rο~ -rf'Ί' Κuβε:ρντfσε:ωι; Ux6 -rιiν !μχμε:uσμlνη ν 

l)yeσ Cαν -ro O Πρωiu-ι~:ουρyοΟ χ. r. Παnανδρί'οv . 

'Ορμώμενο ι. !χ "fe3ν σv ν cησ-&πμ.ιf"Ι"ων φ ι λ ,αι; κa:: C &λλ.ηλε:yyιSη~ Ύμ.mν 

f ναν"t ι "Ι"Gίν 'Ελλτfνων ' Ισραηλ ι. "Ι"Gίν -rffι; Δωδε:καντfσοv "todι; δnoCo v~ χιιρl

σuρι:ν !χ "Ι"Ciν iO"f ι.Ciν -rων -ή λ.ιιtλαψ "fOO &χηνοΟι; !ιν ~χοσοσ ιαλ. ι σμ.οΟ , 

λ.αμβιίνομε:ν -rτfν -rι.μ.τfν νιί ο&t'σωμ.εν U. 'δφ ι. ν Ύμων -r6 κιf"fωiL δCκα ιον α t

"Ι"ημιι χαC νd χα:ραχαλ.lσwμ.ι:ν δχω, !νερyιjσηΗ "td δiον"Ι"α tνιι δοι" μ Cα 

δ ικα Cα ! μχρ{"ΙΙ:ο vσa: λ.dσ ι ι; ,6χίρ "Ι"Θν ! λ.αχCσ-rων !ναχομε:~νιίν "Ι"ων. 

Ό, yνωστ6ν , δ ι. ιf "fOO !ρο&ρ . ) "fOtl Ν . Δ . 4178/6Ι χαρlχε"fα ~ &χοCη

μ Cωσ ι ~ ι: t ι; "fod~ "Ιλλ.ηναι; '-ie1'ιt"'λ''nt( "tfJ ς; Δωδ/σο v δ ιd -rd, δ ι.ώtε:ι ~ 

!ς; Uχι!σ"Ι" ηαcιν !κ μlρο u~ -roO ltν ικοσοσι.α~ ι αμοtι. τη~ ι:lιερyι:i ~ χfJι; -rαd"Ι"ης; 

δ L et"fιftι:ω ι; O"ft:potlν"fet L !ν "fOd"toLς; o t xp6 "ffJ~ lν σωμιι"Ι"ώΟι:ω~ xd"fO LKOL 
"ff'Ί ς; Δωδtχαντfσοu tσραηλ t-rα ι, ι:.ις; μτf lλληνι:ς; "fd y{νος;,χαρd "1"6 yc.yoν6ς; 

δη ot !t α lι"Ι"Θν tχανο C fσχεuσιιν χολd χρ6 της; l;νσωμcι"tώσεως; νd ! ν"fet

xtmσ ιν ι: t ι; -rd~ !ν6χλοuι; δvνdμΗι; καC δtf ι: L ς; η5 fνδοtον 'Ελ.ληνι. χ6ν 

Βασ ιλι.κ6ν lfaunκd'ν δημ. ι.ο v ρyτfσαν"fι:' οδτω δεσμοdς; !κ"Ι"ι: ι.νομiν ους; χlραν 

τσ:ν"Ι"6ς; χρον ~κο σ χι:ρ ι. tωρCοu . 

Εlιι: λ"ΙΙ: L CJ"tο0 ν"Ι" ι:ς; ε ι , "f<ί ό:μ{ρ ι Ο"""tΟ \1 !νδ ι αφlρο ν 'ΥμGΙν χαpcιχαλοΟμε:\1 

δχωι; μι:ρψντfση"fε δ ι ιf "Ι"τfν "Ι"αχε tαν Φτfφ ι. σ ι ν -rροχοχο ι. ησεωι; -roO Ν . 4-Ι78/6Ι 

Ε ι , δ ,η &φορq: "fτfV μ ν ε Cav "IΛ.ληνες; -rd yl\loι;" I τρ«yμ.α δ-ιι;ερ ιlλι: ~ !η

-rρlιc.ι:ι ι:tς; δρ!Ικα !λλτfνω\1 χολ. ι-rGΙν bραηλ. ~ -rmν -r6 -&ρτfσχεuμα \lιf "Ι" dχwσ ιν 

&χοCημ ιώσε:ωι; δ ι ιf -rdς; δ ι.ώξΒς; !ς; Vχlσ"Ι"ησαν !κ μt'ροuς; "fOO !tν ι.χοσοσ ι α

λισμοΟ. 

Εlιy'ιlώμονι:~ &χ6 -rο Οδι: δ ι d -rdς; !νι:ρyι: Cα~ 'ΥμGJν -rαd-ra~ , χaρακα

λοΟμεν δχως; δι:xt'l"ft "fτ1\l lκφρασ ιν -rtιι βα-& u-r ιί"tη ι; χρ6~ Ύμ.ΙΙς; ύχολτfφεως;. 

Ό Πρd'ι:δρος; 



:Β. ΥΠΟΤΡrΙΠΟΙ :SD'riPIXQI 
ΔΙΠθΥΚΙ:Ιt ΟΙΙ.ΟΚ. 1Π08Bt:EOI 

"!ι011U.ΙΙΙ 
~~!Δrl~ 

•:rροι:οτοCησις; Ν.Δ.4Ι78/6Ι" 

Πρdς; 
!& r~vιxdv λοyιστιfριον ~otJ Ι.ρd~ονς; 

~~:~~~~~~: 7~:οι;ημιώσεων 1f .Δ.4r/8 
•-sχομεν η1Υ ~ιμιfν νd yνωι-ιlοωμεν lιμtΥ ~d χιfτωιι: 

!d 4ρtρον 3 τotJ J .Δ.4Ι78/6Ι ι:ροβλiι:ι:ι, ώς; yνι.ικrτdν, 

δ'fι ot ίχ Δω~χαν1jσον χαταydμενοι ~ill.-.!~lli, oL ό•οtοι 
δ:τlχ'tησα:Υ ~ιfv lλ.ι..ηΥeχιfν :,ιι;η)Ι.οd'tη'tα με'fd: ηfv ι:ροσdρ'fησιΥ τΘν νιfσωy 
ι:Lς; τ1jv Ελkdδα, δ ι.χα:ιοΟνται &τοζημι~σι:~ς; bιd 'fcίt; bLώξ,ι.:ις; !ς; όι:l
σ"tηααν !χ μι!ρονς; τotJ !&νιχοιιοσιαλισμοf. 

'Ιχ της; δια:'fνι:ώσεως; τotJ ώς; /Ινω /Ιpιρον, &ι:οχλεCοΥ'tttι 
'fOtJ δικα ι~μ.α'fο' &ι:ο!;ημιώσεως; ot ~οuρκι)Ι.f\<: καC tσραηλιηχrι, )l.tι'fayω
Yfl<: κdτοικοι ~1'1<: Δωbεχαν1jσοu. !οΟτο ι:μοι.:κdλ.εσεν ι.:Θλ.οycι. ι:αριίτοΥcι. τli1Y 
!vδιcιφι.:ρομlνωΥ ο'tτινr.ς; 1 ώς; μι!ς; ι:λ.ηροφορεt δ κ. 'Υι:οuρydς; ' .t:μ1ιορ ι~f1' 
JΙαuτ ιλCας;,&ΥlρχοΥτα.ιεLς;20τρdσω-ιι;«. 

'Βκr. ι δfί, ~ ι:αρε'fιfρηαr. ΜαC δ )1.. 'λν-ι:ιι:ρ&~δρος; -ι:fl'' 
Ι.uβcρyιfσr.~, blY ε:ΙΥcιι δρι-dΥ δ ιιί λdyou' yι:Υικωτlριι, σκ>ι:ιμdτη-ι:ο, 
vd δlδι:τcι.ι ή lΥτUτωσις; δη yCνονται bιαΜ.ρCαι:ι, ι:t, βdρο' ~Θν &λ.λ.o-
yr.yQv 'Βλ.λιfΥwν Vι:ηκ&ωΥ, λαμβανομtΎοu bi όι:'δ4>ιν )Ι.α( τοΟ μι)Ι.ροΟ 'f.,. 
&ριtμοΟ -ι:Qv ιι, τιfy σvyκεκριμί'νην ι:ερ(ι:τωσιΥ, •αpσ.Μ.αλ.οΟμεν δ1&ωi, 
!,'δσον κα( bμι:tς; σuμφωνεtτε:, •ροβi'!Τε εtς ~ιfy διd τflς; νoμott:'I'LKfl' 
δbοΟ 'Ι'pοι:οτο(ησιν τοΟ /lρtpou 3 'Ι'ΟΟ •ρομνησtiΥτο, Ι.Δ/'Ι'ος; &ι:~ι:ιφο
μlνης; τl'l<: ~μι:ρον b,ισταμlνης; μν~lας; " :&λλην~' '1'6 ylvoς; ':-

!Q..!:YOW:OC!}2!,S_ 

λ.Β. κιSριΟΥ Άντι•ρdεδρον 

τfl <: Κ:vβιt pΥιfσι:ως; 
λ.Β. Κ.ιSριοΥ 'YτouρydY 
' Ιμ•ορικfl<: .Ναu~ιλ.lας; 

'Ev'foλ'J 'toO Ύι:οuρyοΟ 

Ό Διι:vtuντιf' 

λ.!. tΓΟΥΡΔλΙΟt 

Πληρε:ξ,οιSσιος; Ύι:οuρydς; 

. 


