
«ΤΟ ΒΗΜΑ» τάρτη ?
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συνέδρια Τό 1971

Σ Π'ΗΛΛIΟιΑιΟΐΓΟΙ καί αρχαιολόγοι # γιατροί καί βιομή. χάνοι, φοιτηταί καί τουριστικοί πράκτορες, σιδηροδρομικοί καί συμβολαιογράφοι, ακόμη καί εκπατρισμένοι "Ελληνες Επιστήμονες 6ά συγκεντρωθούν μέσα στό 1971 σέ διάφορα σημεία τής χώρας γιά  νά συζητήσουν τά προβλήματα πού τούς απασχολούν καί παράλληλα νά κάνουν καί τόν τουρισμό τους. Τά έλληνιικά καί διεθνή συνέδρια αυξάνονται χρόνο μέ τόν χρόνο κι’ έτσι σήμερα —  πρ3ν άχιόμιη λήξη τό 1970— Εχουν προγραμματισθή 37 συνέδρια γιά  τό 1971. Φαίνεται δτι στην διάρκεια τής τελευ. τα ία ς δεκαετίας τά συνέδρια έχουν γίνει απαραίτητη σχεδόν δραστηριότητα κάθε έπιχει ρηματικού καί Επιστημονικού κλάδου. Συγκεκριμένα:Η Κ ΙΝ Η Σ Η  τών συνεδρίων κατά τό 1971 θά άρχίση τόν Μάρτιο με τήν διοργάνωση του «Φοιτητικού Συνεδρίου Οικονομικών καί Εμπορικών Επιστημώ ν». Ά π ό  4 ώς 10 Απ ριλίου θά πραγματοποίησή τό συνέδριο «Προϊστορικών Σπουδών», πού άργανώνει τό υπουργείο Προεδρίας καί σ τίς 15 ’Απριλίου θά άρχίση στην Αθήνα ή «Σύσκεψη τών Σ .Ε .Κ .» , ή οποία θά διαρκέση μέχρι τ ίς  10 Μαΐου. Στην πρωτεύουσα επίσης θά πραγματοποιηθή τόν ίδιο μήνα τό συνέδριο «MAS τοΟ Ν Α Τ Ο », ένώ στην Θεσσαλονίκη τό Πανεπιστήμιο τής συμπρωτευούσης οργανώνει τό «Συν έδριο Βαλκανικής Ια τρική ς Ένώ , σεως».Τό πρώτο συνέδριο τού Μαΐου θά πραγματοποίησή στην ’ Αθήνα άπό 3— 7 τού μηνάς καί θά εχη τίτλο «Συνέδριο ’ Εναερίου Κυκλοφορίας 1971». Κατά τό διήμερο 27 καί 28 Μαΐου ή Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου θά πραγματοποίηση τό «Συνέδριο Τουρισμού 1971» ένώ άπό 16— 20 Μαΐου θά διεξα, χθή στην ’Αθήνα τό «Διεθνές Συνέδριο τής Bull General Electric». Έ ,  πήόης μέσα στό άνοιξιάτικο τρίμηνο—  χωρίς όμως νά Εχη προσδιο, ρισθή ακόμη άκρι'βής ημερομηνία-—- τό ’ Επαγγελματικό καί Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ‘ Ελλάδος οργανώνει στην Αθήνα τήν «Γενική Συνέλευ. ση Έπαγγελματιώ ν καί Βιοτεχνών ‘ Ελλάδο ς» .

Τ Ρ Ι Α  συνέδρια κατά τόν ’ Ιούνιο. Ά π ό  14 ώς 17 θά πραγματοποιη. θή τό «Σεμινάριο έπί μεθόδων τα, ξινομήσεως ικαί εφαρμογών είς τήν Βιομετρία» καί άπό 21 ώς 28 τό «Συνέδριο Ε θνικής Ένώσεως ‘ Ομίλων Φολκλόρ». Ευρύτερα ένδιαφέ- ρον τό τρίτο συνέδριο του μηνός θά άφορά τήν κυκλοφοριακή αγωγή καί άργανώνεται άπό τόν Ό,ργα- j νισμό Προλήψεως ’Ατυχημάτων.ΟΙ Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ  φοιτηταί του έ- ξωτερικού θά συγκεντρωθούν τόν Ιο ύ λ ιο  στην Α θήνα κατά τήν διάρ, κεια τού συνεδρίου πού οργανώνει j ή Γενική Διεύθυνση τών Αποδήμων f Ελλήνων τού υπουργείου Προεδρίας καί στην Θεσσαλονίκη τόν Αϋ- γούστο ή Χ .Α .Ν . Θεσσαλονίκης θά πραγματοποίηση τό δικό της συνέδριο. Πλήθος Ελλήνων πού δια, μένουν οπήν ’Αμερική θά φθάσουν μέσα στό καλοκαίρι γ ιά  νά λάβουν μέρος σέ δύο συνέδρια. Τό πρώτο θά πραγματοποιηθή στά ’ Ιωάννινα μέ τίτλο «Συνέδριο Πανηπει. ρωτικής ‘ Ομοσπονδίας Α μ ερ ικ ή ς» καί τό δεύτερο —  γιά  τό όποιο δέν Εχει κοθορισθή ακόμη ή Εδρα τών έργασίών του —  είναι τό « ’ Εθνικό Συνέδριο Έλληνοαμερικανικής ’ Οργανώσεως G  A .P .A . 1971».Φ Ο ΡΤΩ Μ ΕΝ Ο Σ άπό διεθνείς καί Ελληνικές συναντήσεις θά είναι ά Σεπτέμβριος. ‘ Η Σπηλαιολογική Έ  ταιρεία οργανώνει ενα «Σπηλαιολογικό Συνέδριο» καί στό Ρέθυμνο θά πραγματοποιηθή τό τρίτο «Κρη- τολογικό Συνέδριο». Στήν Θεσσαλονίκη τό Θεαγένειο ’ Ινστιτούτο τής πόλεως άργανώνει «Συνέδριο Παθολογοανατομικής». Στον «Ευαγγελισμό», θά αρχίσουν οί έργα, 1σίες τών «Ια τρ ικώ ν ‘ Ημερών ’ Ε γ , 'γύς καί Μέσης ’Ανατολής», τό Πανεπιστήμιο ’Αθηνών θά άργανώ, (ση «Συνέδριο Ευρωπαίων επιστημόνων εργαζομένων έπί τού φυτοχρώματος», ένώ απροσδιόριστη ακόμη είναι ή άκριβής ημερομηνία καί ο τόπος συγκλήαεως τού «Συνεδρίου ’ Εργονομίας».ΤΟ Ν  Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ  θά πραγματοποιηθή στήν Αθήνα τό «Πανελλήνιο Γαστρεντερολσγίικό Συνέδριο» καθώς καί τό «Συνέδριο Λατίνων Συμβολαιογράφων». Τό ίδιο μήνα στήν πρωτεύουσα θά άρχίση τ ίς  εργασίες του τό «Συνέδριο Ένώσε. ως Χειριστών Πολιτικής ’Αεροπορ ία ς».Σ Ε Ι Ρ Α  συνεδρίων γιά  τά  όποια δέν Εχει καθορισθή ακόμη πότε θά πραγματοποιηθούν. Α νά μ εσ α  σ’ αυτά ή «Διάσκεψη Διεθνούς ‘ Ομοσπονδίας Βιομηχανιών Βάμβακος», πού οργανώνει ή "Ενωση Βαμβα- κουργών ‘ Ελλάδος, « ‘ Η πρόοδος τής τεχνολογίας είς τήν υπηρεσίαν τής ’ Αρχαιολογίας» πού οργανώνει τό Τεχνικό ’ Επιμελητήριο ‘ Ελλάδος, «*Η περιφερειακή σύσκεψη αεροναυτιλίας Ευρώπης .  Μεσογείου» πού οργανώνει ή ’Αερολέσχη Αθηνών, τό «Συνέδριο ύπερ- θαλασσίων μεταφορών» τού υπουργείου Έμποριικής Ν α υτιλία ς, τό «Συνέδριο ’Ωκεανόγραφικών jcai Α λιευτικών Μελετών», τό «Συνέδριο ‘ Ελλήνων οίκονομικών παραγόντων ημεδαπής καί άλλοδαπής», τό «Συν έδριο κορυφαίων ‘ Ελλήνων Επιστημόνων τής άλλοδαπής», τό « Σ ε μ ινάριο ’ Οδοντιατρικής» πού όργα. νώνει τό Πανεπιστήμιιο ’ Αθηνών, τό «Συνέδριο Πρωκτολογίας», ή «Σύσκεψη τού Ν Α ΤΟ  γιά  γεωγραφικά θέματα», τό «Συνέδριο Πελο- ποννησιακών Σπουδών» καί τό «Συμ πόσιο Διεθνούς ‘ Ενώσεως Φυτογεωγράφων» που οργανώνει τό Πα νέτη τσήμι ο ’Αθηνών.Αυτά πρός τό παρόν καί οί ενδείξεις δείχνουν δτι δέν θά είναι τα μόνα.
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