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Eyyurureis για ια σύνορα¡ hua
για ta Ba)jiàvia¡Toa απεαταΐμένου μας

ÍT . EYÎIAÇIAAH

ΟΥΑΠΓΚΤΟΝ, Αηρελτος,

H ΕΛΛΑΔΑ έλαβε ένα εί
δος ςηανέγγνήαέως 

,της ακεμσιόαττάς της και 
ταυ απαραβίαστου ίων συ
νόρων τη«; εκ μέρους των Η
νωμένων Πολιτειών, κάτι ίο 
οποίο ςπςδίωκέ να εξασφα
λίσει επί 20 χρόνια χωρίς ε- 
πττμχία. Αυιή είναι η εκτί
μηση noli κάνουν στην Ovó- 
αιγκτον. αμερικανικές πη· 
v¿c με γνώοη των ελληνο- 
τουρκικών σχέσεων, γιο πς 
συνομιλίες του ιιρωθυπαυρ- 
.νοώ κ, Σημίτη με τον πρόε
δρο Κλίντον την περασμένη 
Τρίτη.

Οι Ηικυμένες Παλπκ&ς 
είναι' αντίθετες οιη χρήση 
βίας η οεην απειλή χρήαεως 
βίας νιιι την επίλυσπ εδαφι
κών διαφορών που ενδέχε
ται να προκόψουν στις ελ
ληνοτουρκικές σχέσεις, 6ή- 
λώας ο πρόεδρος Κλίντον 
στον πρωθυπουργό Κ- Σημί- 

•τη. Km αποδεχόμενος ûvt- 
ηΐφύλακα την ελληνικό 
προσέγγιση για την επίλυση 
ιών προβλημάτων και της 
κρίοεος στο Αιγαία, τόνισε 
ότι στην εποχή μας cíwr. α
νάγκη. όοο ποτέ άλλστε, 
·νά.τ£κπ αεύαστή η εδαφι
κό οκζρόαάτητα της κάθε 
χώρας και ά έβ αατές  βι διε- 
θνείς συνθήκες και σι κα
νόνες iση Δκ&νούς Λικοί-
Ο Ι».

Hiav το μέγιστο το,οποίο 
μπορούσε νο ελπίζει η ελ
ληνική πλευρό εκ μέρους 
του αμερικβνοό προέδρου, 
όπως παρατήρησε αργότε
ρα προς «Το Βήμα· μέλος 
τπς διπλωματικής συνοδεί
ας του Πρωθυπουργού, Ο 
πρόεδρος Κλίντον μάλιοτο 
Φρόνϋαε να επαναλάβει, 
δυο φορές και δημόσια, 
την αμερικανική θέση στο 
θέμα της Ιμιας, γεγονός 
μάλλον ασυνήθιστα για τον 
Λευκό Οίκο. «Γυ μήνυμα 
είναι σαφ ές και αρκετά εν- 
ylatno. ά π α ς  σαφ ές είναι 
και το π ρος  ποιον απευθό- 
vera», παρατήρησε αργότε
ρα αμερικανικό πηγή στ α
πάντηση πιεστικών ερωτή
σεων τοόρκων δημοσιογρά
φων.

•  Κ α τ α δ ί κ η
της βίας

Αξιόπιστη αμερικανική πη
γή εξήγηοι προς «Τα Βήμα* * 
άπ οι δηλώσεις του προέ
δρου Κλίντον αποτελούν 
*στην ουσία διαβεβαίωση  
εγγυήσεαις της ελληνικής 
ακεραιότητας από ενδεχό
μενη  απειλή από την 
Τουρκίαν, κάτι πόυ εηεδίω- 
ΚΕ να εξασφαλίσει η Ελλά- 
δα από τα μέσα της δεκαε
τίας το« 7 0  και που ηρνςί- 
το να δώσει η Ουάπίγκτον. 
Ακόμη οαφέετεερΟς κΟι δι£- 
ξοάικότερος ήταν ο αμερι- 
κανός υπουργός Εξωτερι
κών κ- Κρΐαιοφερ, μκ ταν ο
ποία ο Πρωθυπουργός και 
ο υπουργός Εξωτερικών κ. 
Πάγκαλος είχαν την επομέ-
νη (Τετάρτη) συνομιλία η ο
ποία κρότησε πέραν me ώ
ρας Μαλονόα η σχετική 
συζήτηση περιστράφηκε 
κυρίως σε θέματα Βαλκα
νίων. ΝΑΤΟ, Ευρώπης και 
τρομοκρατίας (στα πλαίσιο 
•RPV ■ ελληνοαμερικανικων

σχέσεων), ο t  Κρίστοφερ 
ήταν καυσπκά κατηγόρημα- 
-οκάς στην καταδίκη της 
βίας και της απειλής χρήοε- 
ως βίας

0  Πρωθυπουργός επι
στρέφει, λοιπόν, αύριο · 
στην Αθήνα ικανοποιημέ
νος οπό τις συνομιλίες του 
στην Ουάαιγκτον. Δεν υπέ
γραφε, Φυσικά, κομία συμ
φωνία εκεί, οϋιε και εξα
σφάλισε κάποια συμβατική 
δέσμευση εκ μέρους των Η
νωμένων Πολιτειών στα ελ
ληνοτουρκικά. Δεν υπήρχε 
έλλωστε, τέτοια περίπτωση. 
Αλλά ο κ. Σημίτης Εξασφά
λισε από τον πρόεδρο Κλί
ντον:
■*- την ανεπιφύλακτη υπο
στήριξη των Ελληνικών 6έ·

Πέρμ με τον οποίο συνα
ντήθηκε ο κ, Σημίτης την 
Τρίτη.

Η Επίσκεψη του κ- Σημί
τη στην Ουάσιγκτον ήταν ε
πιτυχής. Ετους συνομιλητές 
του, ιδιαίτερα στο Στέτι 
Νιμιάρτμενι, έκανε εντύπι*- 
ση -η έντονα ρεαλιστική α- 
ντΰηφη τη ΐ πολιτικής 
του·, ·ο  έκ δη ίσς ευρωπαϊ
σ μ ός του· και ·η αναγνώ
ριση  run- περιθω ρίου  (των 
HITA) για χειρισμούς· στην 
ελληνοτουρκική διένεξη. Ο 
Πρωθυπουργός, όπως και ο 
υπουργός Εξωτερικών κ. 
Πάγκαλος, που τον συνό
δευε, δεν έχουν αυταπάτες 
γιο το άρια της αμερικανι
κής παρέμβασης. Απαντώ
ντας σε ερώτηση που του έ-

Ε  επίσκεψη too il Σημίτη 
στην Ονάοιγκτάν τααν emmxm, 

S u m  συνομιλητές του ¿xuxve 
evwiuaon «η έντονα ρεαλτσακή 

ανάληψη ms παλιιικής η »> , 
«ο  έχ£ηλοδ ευρωπαϊσμός too* 

και «η αναγνώριση 
των περιθωρίων των HELA 

για χειρισμούς» 
στην ελληνοτουρκική διένεΣη

σεων στα θέμα της Ιμιας και 
tou Αιγαίου, και
*  βήλωαη αποδοκιμασίας 
της χρηόεως βίας για τον 
διακανονισμό εδαφικών 
διαφορών, που βεβαίως α
ποτελεί δήλωση αηοδοκι- 
μαοίας του τουρκικού επε
κτατισμού.

Αυτά μαζί με τη δήλωση 
άπ οι διεθνείς σιινθήκές 
πρέπει να είνοι σεβαστές, 
ότι τα σύνορα είνοι απαρα
βίαστα και όπ η επίλυση 
των οποιωυδήπσιε διαφο
ρών πρέπει να λύνονται στη 
βάση του Διεθνούς iiKafuu 
και με πρσςκρυγή στο Διε
θνές Δικαστήριο της Χάγης 
ήταν όσα επεδίω« να εξα- 
σφολίαει και πράγματι εξα
σφάλισε ο κ- Σημίτης στην 
Ουάσιγκτον.

Αμερικανική πηγή προε
ξοφλεί όχι η δήλωση Κλί
ντον θα επηρεάσει ασφα
λώς «μ  τη στάση ευρωπαϊ
κών κυβερνήσεων σιαν 
βαθμό υποοτηρίξεως της 
Ελλάδας εκ μέρους τόός. 
Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολι
τείες δεν πρόκειται vu α
σκήσουν κάποια πίεση στην 
Αγκυρα γεα να αλλάξει την 
πολιτική m i έναντι της Ελ
λάδας. Ο εκπρόσωπος του 
Στέιε Νππάμηιενι ήταν κα
τηγορηματικός επ' αυτού: 
•θα είίε αρνητικά anott- 
Χέσμακ»  μια τέτοια παρέμ- 
βαοη, ίοχυριστηΚΑ-

Η Ουάσιγκτον θα περιο
ριστεί σε -τκφ ροοη tvBia- 
φέρσντσςν μόνο για απο
φυγή βίας, στις διπλωματι
κές επικοινωνίες που* έχει 
με την TauptcICL. Εκείνο ό
μως που θα κάνουν οι ΗΠΑ 
«έύγλέ>πα σαφ ές· στην 
Τουρκία θα είναι όπ δεν θα 
ανεχθούν -βίαια επ εισόδ ιο  
και τετελεσμένο γεγονό
τα·. Το άφησε να εννοηθεί 
τόσο ο κ. Κρίστοφκρ όοο 
και ο υπουργός Αμιπκις κ-

θέό* «Το βήμα· o (L Σημί
της παρατήρησε ότι δεν πε
ριμένουμε πολλά ιιράγματα 
οπό τις Ηνωμένες Παλπεί- 
ες, Και προκαθορίζοντάς 
κατά κάποιο τρόπο ιην τα- 
κτική και πολιτική της κυ
βέρνησής του, ο κ. Σημίτης 
τόνισε: *Π ρέπα να ςρΐ'ο- 
στούμε για να πετύχονμυ 
ορισμένες κοινές ενέργει
ες. Στο θέμα της π ο ίπ ικ ή ς  
δεν λύνεται τίποτε μόνο μα  
μία συνάντηση. Χρειάζεται 
συνεχής παρουσίαν.

Αμερικανικές πηνία, 01 
οποίες σχολίασαν πολύ θε- 
τιχό την όλη ηαρουσίο κσι 
τις συνομιλίες του κ- Σημίτη 
στην Ουάσιγκτον, προβλέ
πουν ότι «προς το τέλος του 
1997 ίσως ο έλληνας Πρω
θυπουργός έρθει πάλι στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή 
τη φορά για επίοημη επί
σκεψη (Οπότε θα υπάρξει 
κοινή δήλωση κλπ.) γιο μια 
πληρέστερη και διεξοδικό- 
τερη συζήτηση του ρόλου 
της Ελλάδας στο πλέγμα 
της αμερικανικής πολιτικής 
στην Ανατολική Μεσόγειο 
και οτα Βαλκάνια»

Στις επόμενες πάντως ε
βδομάδες θα πρέπει να α
ναμένεται σοβαρή διπλω
ματική δραστηριότητα στην 
Αθήντι. στην Ουάσιγκτον 
και σςην Αγκυρα γτα μια «έ
στω κατ' επίφασιν προσέγ- 
νιση* Ελλάδας - Τουρκίας. 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες α
σφαλώς 6α παίξουν τον ρό
λο του μεσάζοντος, αλλά η 
ελληνική πλευρά δεν έχει 
πολλές ελπίδες ότι αυτή τη 
φ ορά  οι προσπάθειες για 
«προσέγγιση* θα έχουν α
ποτέλεσμα καλύτερα από 
άλλοτε- Η Ουάσιγκτον βε- 
βσιώντι on το τουρκικό υ- 
ρ,αυργεία Εξωτερικών «εν- 
διύφέρευαι για σοβαρές 
συνομιλίες» καί ότι ο κ. 
Γιλμάζ «θέλει να εισρεΰ-

σουν τα χρήμα-,ο από την 
Ευρώηη», που Βα είναι αδό- 
veno αν δεν αρθεί τα ελλη
νικό βέτο -  και ο χ, Σημίτης 
έκανε σαφές στην Ουάσι- 
γκεον ότι αυτό θα γιντπ μό
νο αν η Ανκυρα εγκσταλεί· 
φπ τις απειλές χλη. Ολοι ό- 
μ&>ς σνώγνωρίζουν ότι στην 
Τουρκία ο Στρατός είναι ε
κείνος που καθορίζει την 
ηαλιτική, έναντε της Ελλά
δος τουλάχιστον. Και η 
ιηόοη ταυ Βεν φαίνεται να 
έχει τιλλόξει.

• Οι απαντήσεις 
Πάγκαλου

Αυτές τις «πολιτικές ιαορ- 
ραπίες» στην Τουρκία εχιέ- 
σιΐμ,ανε και ο υπουργός Ε
ξωτερικών κ. Πάγκαλου ρι- 
λώντας το απόγευμα της 
περασμένης Δευτέρας όιο 
σημαντικό Κέντρο Κάρνε- 
γκι της Ουάσιγκτον σε α
κροατήριο όχι ιδιαίτερα 
Φιλικών απόψεων για την 
Ελλάδα, Απαντώντας αε 
•σκληρές« Ερωτήσεις Ο Κ- 
Πάγκαλος στιγμάτισε την 
τουρκική στάση όχι μόνο 
στο Αιγαία αλλά καί στο 
Κυπριακό, έναντι των 
Κούρδων κλπ.

Και στ παρατήρηση του 
άλλοτε «μεσολαβητή* στο 
Κυπρι ακά κ. Λέτοκι γτα την 
ελληνική θέση αε μέτρα οι
κοδόμησης εμπιστοσύνης, 
ο κ. Πάγκαλος επέΟήμόνε 
ότι ακόμη δεν έλαβε οπό- 
ντηση σε παλιά πρότασή 
ιαυ, ως σχετικού μέτρου, 
«να γίνουν τρύπες· στο τεί
χος που χωρίζει την Κύπρο, 
δηλαδή νβ έχουν τά δικαί
ωμα να επικοινωνούν, να 
εργάζονται κλπ. σι κάτοι
κοί της οε όποιο μέρος της 
νήσου θέλουν χωρίς να α
ποχωρήσει ο τουρκικός 
στραμίς και χωρίς να θιγεί 
η τουρκπκυπριακή «κυ
ριαρχία*.

Το Κυπριακό, όπως δή
λωσε στους έλληνες δημο
σιογράφους ο πρόεδρος 
Κλίντον, θα απασχολήσει 
την Ουάσιγκτον στους ο ρ ί
σεις επόμενους μήνςς. (Ας 
σημειωθεί εδώ όιι ένώ για 
τα ελληνοτουρκικά ο αμερι- 
κανός πρόεδρος δεν ανέλα- 
βε καμιά πρωτοβουλία για 
την Κύπρο, δήλωσε ότι «ελ
πίζει να κάνει περισσότερα 
ώοιε να λυθεί το ζήτημα«].

Πάντως, από τον κ. Κρί- 
στοφερ δεν υπήρξαν άλλες 
εν δ ε ε ίς  για νέα αμερικα
νική Γιρωτοβουλία στο Κυ
πριακό, εκτός από την απο
στολή ταυ ΟρμοδιΟυ για την 
περιοχή υφνπουργκιό -  ο ο
ποίος θα πραγμστόπβιήαη 
εκείνο που ο κ. Χόμπρουκ 
δεν έκανε, δηλαδή συνομι
λίες επί των γνωστών «προ
τάσεων« των HITA όε Αθή
να, Λευκωσία και Αγκυρα.

Ωι συνομιλίες που είχε, 
τέλος, στην Όυώσιγιςτον σ 
Πρωθυπουργός καθώς και 
Ο υπουργός »- Ποποντωνί- 
ου έδείξον όπ υπάρχει κιπ' 
αρχήν ςνβιαψυμυν γιο κοι
νές ελληνοώμερικονικές ε
πιχειρηματικές πρωτοβου
λίες ίσον ευρύτερο χώρο 
της Βαλκανικής, για επέ
κταση του αγωγού αερίου 
ηρος Αλβανία κλπ. Δεν υ
πήρξαν όμως συγτςςκριμε· 
νες αποφάσεις ούτε σχέδιο, 
πέραν του όπ τα οχετικά 
θέματα θα σνζπιη^’ύν ατό 
προσεχές μέλλον.

__________________ Του H. MAPAKH__________________

Η -ΠόΡΤΟΧ/ΚΗ προσέγγιση· καθιερώνεται υπην αντιμε
τώπιση των Βαλκανίων (τα οποία προοδευτικό μετονο
μάζονται σε Νοτιοανατολική Ευρώηη) από τις Ηνωμένες Πο

λιτείες και την Ευρωπαϊκή Ενοστγ Η Αθήνα ουμψώνησε όταν 
συζητήθηκε η ·περιοχική προσέγγιση· στις Βρυξέλλες αλλά 

τώρα δυοφσρεί ενώπιον των μέτρων εφαρμογής της. Η £υ(χί>- 
παϊκή Ενωση υιοθέτησε αιπή πι λογική κατά την εξέταση α)ς 
πολιτικής της \τυ την ανοικοδόμηση της «τέως Γιουγκοσλα
βίας·. την οποία εκλαμβάνει πλέον ως ενιαία οικονομική πς- 
ριοχή. Τόσο οι ευρωπαϊκές χώρες όσο και οι Αμερικανοί θεω
ρούν όη οι χώρες της περιοχής είναι πολύ μικρές για νβ αντί- 
μετωπισθούυ καθεμϊα ξεχωριστά, ιδιαίτερα στη σφαίρα των 
υποδομών, όπως σι οδικοί άξονες, τα τηλεπικοινωνιακά και 
ενεργειακά δίκτυο κλπ. Η ίδια προσέγγιση υιοθετείται επίσης 
για τα διπλωματικά και στρατιωτικά προβλήματα, διότι θεω
ρείται αποτελεσματικότερη η εισαγωγή και καθιέρωση ενιαί
ων συστημάτων μέτρων. Η λύση αυτή θα αποτρέπει κοι τις 
-μαύρες τρύπες·, που λόγο.· της ιδιομορφίας της περιοχής 
μπορούν vq προκαλέςκιυν ευρύτερη ανάφλεξη.

Ο υπουργός Αμικός των Ηνωμένων Πολιτειών κ, Ουΐλιαμ 
Πέρι έχει ετοιμάσει δύο -πακέτα·, το ένα αφορά -Καινές 
Δραστηριότητες· των βαλκανικών χωρών στον στρατιωτικά 
τομέα και το άλλο την καθιέρωση Μέτρων Οικοδόμησης ε 
μπιστοσύνης, επίσης σε παμβαλκανική κλίμακα. Ο χ, Πέρι 
παρουσίασε τα δύο «πακέτα» στους βάλκάνίοος ομολόγους 
ταυ κσι τώρα έχουν εγκαινιασθεί διαβουλέόοεις για την εξέ
τασή τάυς. Οι -Κοινές Δραστηριότητες- που προωθούν οι Α
μερικανοί περιλαμβάνουν: ία] Ανταλ,λαγές επισκέψεων σε υ
ψηλό πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο, (β) Αύξηση της *0·α- 
φσνειας· με την ονιαλλαγή αποστολών που θα παρακολου
θούν μαθήματα σε σιροπωιικές αχολές των άλλων χωρών, (γ] 
Κοινές στρατιωτικές ασκήσεις των βαλκανικών χωρών, κυ
ρίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ «Συνεργασία 
για την Ειρήνη«, με ειδικό αντικείμενο ιις αποστολές «φύλα
ξης τής ειρήνης«.

Η Ιταλία ανέλαβε ήδη να Φίλοξενήσιπ μιβ αχεηκή άσκηση 
που το σενάριά της θα προβλέππ την βποοιάλή στρατιοτικής 
δύναμης με στόχο m διατήρηση της ρρηνης μετά από σιρα- 
τιεπικό επεισόδιο. !δ] Προώθηση υπουργικών Διοσκέψιεων, 
αεμιναρίων και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων μ£ τη αμμ- 
μειοχή όλων ίων χωρών της περιοχής, (ε) ίδρυση Μονάδων Α
μεσης Αντίδρασης, οι οποίες θα συνεργάζομαι στην από κοι
νού σνπμςιώπωη φυσικών καταστροφών, σε αποστολές διά- 
αωαης «λη. Η πρώυ, πρακτική εφαρμογή αυτής της ιδέας θα 
γίνει cm|v πΓΔ Μακεδονίας, άηου θά διεξαχθεί το φθινόπωρο 
σιρσιιωτική άσκηοη με θέμα mv αντιμετώπιση μιας μεγάλης 
οικολογικής κοιαΟιρόιρής.

Τυ Μέτρο Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης κινούνται σε τρεις 
άξονες, την αύξηση της διαφάνειας στον στρατιωτικό τομέα, 
τον πολλαιτΥάσιαομό των επαφών και την βύξηοη ταυ χρόνου 
πυυ μεσολαβεί ανάμεσα σπιν εκδήλωση της έντασης και <ηη 
μπαιροιιή της αε κρίση. Ετος οι Αμερικανοί εισηγούνιαι: (α) 
την απόσυρση των στρατιωτικών δυνάμεων από τις παραμε- 
θόριες περιοχές και τη δημιουργία αποσιρατιωηκοποιπμέυων 
ζωνών ατις συνοριακές νάαμμές των βαλκανικών χυιρώιν, (β) 
την ιγκοτάαταση ενός δυαύου -κόκκινων τηλεφώνων» μέσω 
των οποίων οι υπουργοί Αμυνας θα έχουν άμεση πρόσβαση ο 
ένας στον άλλο και (ν) την ανταλλαγή πληροφοριών για τους 
αμυνυκούς προϋπολογισμούς, τα σχέδιο και τις πολιτικές που 
ασκούνται στον χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Τα Μέτρα αιτίά 
-  κατά την αμερικανική πρόιααη -  θα είναι γενικής εφαρμο
γής σε όλη την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, θα α
φορούν δε, μεταξύ άλλων, την Ελλάδα και τήν Τουρκία. Η ι
δέα των αηοστρσηωπκοποιημένων ζωνών διέπει άλλωστε 
και τις ηραιάαεις που έχει παρομοιάσει η Ουάσιγκτον για τρ 
Αιγαίο,

Οι προσππκές της ασφάλειας της περιοχής και ειδικότερα 
οι αμερικανικές ιδέες Οά συζητηθούν αναλυτικά σε δύο Δια
σκέψεις που οργανώνονται μέ πρωτοβουλία ιης Βουλγαρίας,
Π μία των υπαυρνών Εξωτερικών στο τέλη Ιουνίου και η άλλη 
των υπουργών Αμυνας το Φθινόπωρο- Ο κ. Πέρι έχει ήδη 8ια- 
βεβαιώσει τη Σόφια όπ θα συμμετάσχο στη ουνάντηαή των υ
πουργών Αμυνας, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστώ ακόμη πώς θα 
ίωμμέιάαχουν οι ΗΠΑ στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερι-
KÓ )V.

Η Αθήνα έχο σταθεί με ιδιαίτερη επίφμλακτικόπττα τόσο α
πέναντι στην «πέριοχική προςιέγγτση« όσο και στη βουλγαρική 
πρωτοβουλία. Ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών κ  0 ,  Πάγκη. 
λός ηρόιεινε μάλιστα στον βούλγαρο οιΐόλογ«5 του κ. Πψινσια 
να αναβληθεί π Διάσκεψη ΤΤΟν υπουργών Εξωτερικών για το τέ
λος ταυ τρέχυντυς έιους ίι για τις αρχές του επομένου, ώστε να 
ηροετοίμασιεί καλίηερα. Ο κ. Πίρινσκι δεν ππΓδτχθη mv άπο
ψη τον κ. Πάγκαλου όιότι, όπνις είπε, οι εξαλίξειε στα Βαλκά
νια είναι τόσο γρήγορες και τόσα σημαντικέ» ώσιε όέν υπάρ
χουν περιθώρια για μια αναβλητική αντιμετώπισή τους από πς 
χώρες της περιοχής- Η Ελλάδα πάνιώς θα συμμετάοχει σε αμ- ■ 
φότερες τις Διασκέψτιις και σιην προπαρασκευή τους. 0  πρέ
σβης κ. Α Κυπραίος, υιΐέύθυνος Βαλκανικών Υποθέσεεμν, πή
ρε ήδη μέρος ου μια ιιρώαΐ συνάντηση που εξέιοσς τη θεματο- 
Χάνια της Δίάσκεψ'πς ενώ σας αρχές Μαϊου α πολπικάς διίυ- 
θυντής κ. Αλ. ΦίΛιαν θα συνμειόαχπ αα ςνα νέο γύρο διββου- 
λείιαεων που θα συγκεκριμενοποιήσει mv ημέβηβια δυάταξη.


