
ραρχος έ.ά. κ. Γ. Βαγιακάκος, ό ό
ποιος θά άνεκαλεΐτο στήν ένέργεια.

Τοϋ έγινε ή σχετική πρόταση καί 
έκεΐνος έδέχθη. Είχε, μάλιστα, καί 
προσωπική συνάντηση μέ τον υπουρ
γό Εθνικής Άμύνης κ. Γ. Άδέρωφ 
καί ή έπιλογή του ¿θεωρείτο ώς δρι- 
στική.

Ό  κ. Βαγιακάκος, έκτος άπό τήν 
υψηλή έπαγγελματική στάθμη του, 
χαίρει μεγάλης έκτιμησεως στις τά
ξεις τής ’Αεροπορίας γιά τήν Ακε
ραιότητα του χαρακτήρος του καί 
τήν νομιμοφροσύνη του, καθώς καί 
γιά τήν άψογη στάση του κατά τήν 
διάρκεια τής δικτατορίας.

‘Ωστόσο, τήν τελευταία στιγμή ή 
Κυβέρνηση ύπανεχώρησε καί έπέλεξε 
ώς αρχηγό τής ’Αεροπορίας τόν κ. 
Π. Οικονόμου — ό όποιος καί άπό 
άπόψεως σταδιοδρομίας ϋπελείπετο 
— Αντί του κ. Γ. Βαγιακάκου.

Καί ιδού μερικές άπό τις συνέπει
ες: Ώ ς Διοικητής τής 112 Π.Μ. έτο- 
ποθετήθη ό Αντισμήναρχος κ. Χρυσά- 
λης, πού είχε χρηματίσει ύπασπιστής 
των Γ. Παπαδοπούλου καί Φ. Γκιζί- 
κη. Καί ώς Διοικητής τής 114 Π.Μ. 
έτοποθετήθη ό Αντισμήναρχος κ. Πα- 
πακυριάκος, πού είχε χρηματίσει ύ- 
πασπιστής του Όδ. Άγγελή. ■

Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ Γ. ΠΛΥΤΑ

ΑΝΩΤΑΤΟΣ Δημόσιος Λειτουργός 
(Διευθυντής Άνωτάτης Παιδείας του 
υπουργείου ’Εθνικής Παιδείας) ό Κ. 
Παπαπανος, υπήρξε έκ των πρώτων 
στελεχών πού ¿πλαισίωσαν καί έργά- 
σθηκαν στά «Π.θ.» τόν καιρό τής τυ
ραννίας. Σιωπηλός έργάτης τής ’Αν
τιστάσεως, άλλά καί σθεναρός μαχη
τής της, προσέφερε τότε Ανεκτίμητες 
ύπηρεσίες στήν προσπάθεια συντονι
σμού των ένεργειών τού πολιτικού 
κόσμου καί ένιαίας άντιπαρατάξεώς 
του στή δικτατορία.

Η ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΗ του Αντί
ληψη πού διεμόρφωσε ήδη κατά τό 
στάδιο τής δημοσιοϋπαλληλικής του 
σταδιοδρομίας τόν συνέδεσαν μέ δλα 
τά πολιτικά ρεύματα.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ άλλες ιδιωτικές 
του Απασχολήσεις (στό Συμβούλιο 
τής ΕΛΠΑ, σέ όργανώσεις καί τμή
ματα κλασικού Αθλητισμού, σέ εύαγή 
ιδρύματα κλπ.) τόν έφεραν σέ έπαφή 
μέ διαφορετικά προβλήματα πού δ- 
μως Αντιμετώπιζε μέ τήν όργανωτική 
του έπάρκεια γιά τήν όποια καί δια- 
κρίνεται.

Ο Κ. ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ θά είναι σί
γουρα μιά δύναμη μέσα στό ψηφο
δέλτιο Γ. Πλυτα. Καί αϋριο μιά προ
σωπικότητα πού θά έχη πολλά νά 
προσφέρη στή βάση τής ύπερκομμα
τικής πολιτικής πού θέτει σάν προϋ
πόθεσή του ό συνδυασμός Γ. Πλυτα.

\

Υποδειγματικός 
αξιωματικός!

Στό ’Αρχηγείο ’Ενόπλων Δυνά
μεων υπηρετεί ό ταγμοσάρχης Πυ
ροβολικού ’Απόστολος Τζουβαλάς, 
σύγγαμβρος τού γνωστού ’Αντωνί
ου Λέκκα, πού ήταν άπό τά κυριώ- 
τερα στελέχη τής Απριλιανής 
Χούντας. 'Ο Αξιωματικός αύτός, 
μολονότι είχε κριθη ώς μέτριος ή 
μετριώτατος έπαγγελματικώς Από 
τούς προϊσταμένους του, είσήχθη 
γιά φοιίτηση στήν Άνωτέρα Σχο
λή Πολέμου, ένώ έπαγγελματικώς 
άξιοι Αξιωματικοί είχαν άποκλει- 
σθή τής φοιτήσεως στήν Σ_χολή 
αύτή, πού είναι τό φυτώριο των ά- 
νωτάτων στελεχών τού στρατεύμα
τος, διότι δέν ήσαν εύνοούμενοι 
τού καθεστώτος.

Τό 1969, ό Τζουβαλάς έπροτά- 
θη νά μεταφέρη τσιμέντα μέ_στρα
τιωτικά αύτοκίνητα τού Κέντρου 
Έκπαιδεύσεως Πυροβολικού (Θή
βα) γιά τό κτίσιμο Ιδιωτικής έ- 
ξοχικής κατοικίας του στήν θέση 
Νεράκι τοΰ Μεγάλου Πεύκου. Υ
πήρχαν μάλιστα καί ένδείξεις δτι 
χρησιμοποιούσε ένδεχομένως καί 
στρατιώτες τού ΚΕΠ γιά τό κτίσι
μο τής κατοικίας έκείνης.

Διετάχθη τότε προανάκριση ά
πό τήν Διεύθυνση Πυροβολικού 
τού ’Αρχηγείου Στρατού, προανά
κριση την όποια έπεχείρησε νά 
σταματήση δ ’Αντώνιος Λέκκο«;. 
Ό  Τζουβαλάς, γιά νά θορυβηθούν 
οί ένεργοΰντες τήν προανάκριση, 
διέδιδε ότι τοΰ είχαν γνωστοποιη- 
θή έκ τών προτέρων τά θέματα 
των έξετάσεων στήν Σχολή Πολέ
μου, θέλοντας έτσι νά υποδηλώση 
δτι ήταν εύνοούμενος τοΰ καθε
στώτος.

Τό πράγμα άνεφέρθη τότε άπό 
τήν Διεύθυνση Πυροβολικού στόν 
τότε ’Αρχηγό στρατού, Αντιστρά
τηγο Τσούμπα. Γνωρίζει έπίσης 
τήν δλη ύπόθεση ό τότε ταξίαρχος 
καί σήμερα υποστράτηγος έ.ά. κ. 
Μ. Κουμαριανός, πού ήταν διοικη
τής τού ΚΕΠ.

'Ο ’Απόστολος Τζουβαλάς είχε 
τιμωρηθή άπό τόν τότε ’Αρχηγό 
ένόπλων δυνάμεων, Όδ. Άγγελή, 
μέ τήν έξαιρετικά ήπια γιά τήν πε
ρίπτωση ποινή τής τρίμηνης Αργί
ας καί μέ τήν έξ Ισου ήπια αιτιο
λογία δτι «έδωσε λαβή σέ δυσμενή 
σχόλια γιά τό πρόσωπό του».

Παρ’ δλα αύτά καί τό γεγονός 
δτι έκρίνετο ώς έπαγγελματικά 
μετριώτατος, ό Τζουβαλας ΑπεΦοί- 
τησε τής Σχολής Πολέμου, ένώ 
άλλοι Αξιωματικοί Πυροβολικού, 
άνεγνωρισμένης Αξίας, δέν είσή
χθη σαν στήν Σχολή αύτή.

Σάν νά μή έφθαναν δλα αύτά, 
έχει προγραμματισθή τώρα ή Α
ποστολή τού Απ. Τζουδαλά στις 
‘Ηνωμ. Πολιτείες γιά νά φοιτή- 
ση στην έκεί σχολή έπιτελών Αντι
αεροπορικής άμύνης (διάρκεια 
φοιτήσεως ένα έτος), δπου κανείς 
άλλος “Ελλην Αξιωματικός δέν έ
χει φοιτήσει έως τώρα. ■

ΚΟΜΜΑΤΑ______
Τό ΠΑΣΟΚ ανθεξε 
στήν πρώτη κρίσι
Και εδειξε δτι επιθυμεί τον 
προβληματισμό καί την ενότητα 
καίάκόμα δτι αντέχει 
σέ τέτοιου είδους δοκιμασίες

Μιά ήρεμη έκτίμηση τών Αποτελε
σμάτων τοΰ Προσυνεδρίου τοΰ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., Θά άνέτρεπε πολλές άπό τις 
εικοτολογίες, πού είδαν τό φώς τή£. 
δημοσιότητος καί μέ τό συχνό χαρα
κτηριστικό μιάς μικρόχαρης κριτι
κής.

Τό γενικό συμπέρασμα πού προκύ
πτει άπό τήν σύγκληση τοΰ Προσυνε
δρίου, καί τις διαφωνίες πού προέκυ- 
ψαν, είναι ή «ΑνΘεκτικότητα» τού ΠΑ. 
ΣΟ.Κ., πράγμα Αρκετά Ασυνήθιστο 
γιά έλληνικό κόμμα.

’’Αν καί οί διαφωνίες αύτές είδαν 
τό φώς τής δημοσιότητος (διακήρυ
ξη Φιλία - Στάγκου - Καράγιωργα - 
Μανωλκίδη, Απάντηση τού ’Εκτελε
στικού Γραφείου, Ανταπάντηση τών 
τεσσάρων) αν καί τις χαρακτήριζε 
Αρκετή όξύτητα, τό γεγονός δέν οδή
γησε σέ προσωπικές Αντιμαχίες καί 
Ιδιαίτερα γύρω άπό τό πρόσωπο τού 
κ. ’Ανδρέα Παπανδρέου.

‘Η προσωνυμία των μέν σάν «άντι- 
ανδρεϊκών» καί τών δεύτερων σάν 
«άνδρεϊκών» είναι καί μάλλον σκό
πιμη καί προκαλεΐ συγχύσεις γιά τις 
πραγματικές διαφορές.

Τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδειξε σέ Αρκετό βα
θμό, δτι έπιθυμεΐ τόν προβληματισμό 
καί τήν ένότητα καί δτι Αντέχει σέ 
τέτοιου είδους δοκιμασίες.

”Αν κάτι τέτοιο ισχύει καί γιά τό 
Απώτερο μέλλον, είναι δύσκολο κα
νείς νά τό έπιβεβαιώση ή νά τό άμ- 
φισδητήση, καθώς σχετίζεται μέ μιά 
σειρά παραγόντων, δπως θά δούμε 
παρακάτω.

Στό προηγούμενο τεύχος τών «Π. 
θ.», είχαμε άναφερθή στά περιορι
σμένα Αποτελέσματα, πού θά προέκυ- 
πταν άπό τό Προσυνέδριο γιά μιά 
σειρά προβλημάτων, πού Αντιμετωπί
ζει σήμερα τό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Οί πρώτες 
ένδείξεις είναι χαρακτηριστικές.

Στό θέμα τής ιδεολογικής ταυτό- 
τητος, είναι έντυπωσιακή ή συντριβή 
τής λεγάμενης «Δεξιάς» πτέρυγος, 
τής όποιας μόνο 6 μέλη έξελέγησαν 
γιά τήν Κεντρική ’Επιτροπή. Άνάμε- 
σά τους ό Γ. Λιβάνης, ό Λ. Βερυβά- 
κης, ό Στ. Γιώτης.

Τό γεγονός έπιδεβαιώνει στήν πρά
ξη τήν έπιθυμία τής συντριπτικής 
πλειοψηφίας τού Κινήματος νά όριο- 
θετήση τήν θέση του πρός τά Αριστε
ρά και είναι ένα καλό βήμα γιά τήν 
σφυρηλάτηση τής Ιδεολογικής όμοιο- 
γένειας. Ή Αντίληψη δμως τής Αρι
στερός, δέν είναι ενιαία.

Ύ Στό Συνέδριο διαφάνηκαν δύο 
σχετικές τάσεις, οί όποιες σχεδόν 
μοιράστηκαν τά μέλη τής Κεντρικής 
'Επιτροπής.

Τό σύνολο τών μελών τής Κεντρι
κής ’Επιτροπής είναι 82 (75 έλλα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ είς τήν 37ην σελ.
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έχουν διεθνοποιηθεΐ ώρισμένα προ
βλήματα, παραδείγματος χάρη τοΟ 
περιορισμού των γεννήσεων, τής συ
νεργασίας για τήν συγκέντρωση ά- 
ποθεμάτων τροφίμων, τό ίδιο συμβαί
νει καί μέ τήν προστασία του περι
βάλλοντος στις θάλασσες, άλλά καί 
τήν άνάγκη ένός διεθνούς Νόμου, που 
θά διέπη το Δίκαιο καί θά καθορίζη 
τά δικαιώματα, τις ύποχρεώσεις κάθε 
χώρας.

Συνεπώς, αύτή ή διάσκεψη τής Γε
νεύης γιά τό Δίκαιο τής θαλασσής 
ένδιαφέρει ζωτικά τήν Ελλάδα, πρέ
πει νά τήν παρακολουθήσουμε μέ ιδι
αίτερη προσοχή καί νά παρουσιάσω- 
με τις ιδιομορφίες πού παρουσιάζει ή 
χώρα, ή οποία έχει έκτεταμένες ά- 
κτές καί άπειρία νησιών.

Δέν είναι εϋκολο τό πρόβλημα. Ή 
άνάπτυξη τής τεχνολογίας έπιτρέπει 
τώρα ατούς άνθρώπους νά κατεβαί
νουν σέ μεγάλα βάθη στς θάλασσες, 
νά καταδύουν όλόκληρα έργαστήρια 
παρατηρήσεων καί έρευνών καί αυτά 
τά νέα μέσα, δέν έχουν μόνο οικονο
μική ή έπιστημονική σπουδαιότητα, 
άλλά καί στρατηγική. Ή έθνική ά- 
σφάλεια πολλών χωρών είναι συνδυα
σμένη μέ τήν θάλασσα, καθώς καί ό 
οικονομικός ή έπισιτιστικός πλούτος 
της. “Ολα αύτά φανερώνουν δτι οί 
δραστηριότητες τών άνθρώπων στήν 
θάλασσα έχουν αυξηθεί. Είναι άπα- 
ραίτητο νά ύπάρξη μία νέα νομοθεσία 
πού νά διέπη αύτές τις δραστηριότη
τες.

Οί δύο νέες διαπιστώσεις, πού είναι 
άπαραίτητο νά γίνουν είναι αύτές :

1. — Τά ώκεανογραφικά προβλήμα
τα τώρα πλέον άλληλοσυνδέονται καί 
τό ένδιαφέρον τών κυβερνήσεων καί 
τών λαών είναι ηύξημένο διότι υπάρ
ξουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, 
Οπως είναι τό πετρέλαιο.

2. — Οί δαπάνες γιά τις έρευνες 
στον βυθό, ιδίως μάλιστα δταν πρό
κειται γιά έρευνες σέ μεγάλο βάθος 
είναι τόσο μεγάλες πού συχνά πρέπει 
νά διερωταται κανείς, άν άξίζη νά 
γίνουν ή δχι.

Τό βασικώτερο πρόβλημα δμως εί
ναι νά καθιερωθή μία διαδικασία 
τών δικαιωμάτων, διότι, άν άφεθή 
ή κατάσταση στήν τύχη, χωρίς άμφι- 
δολία θά έπωφεληθοΰν μόνον έκεΐνες 
οί χώρες πού έχουν άνεπτυγμένη τε
χνολογία καί οί άλλες θά παρακο
λουθούν... Μέ άλλα λόγια θά γίνη ένα 
είδος πειρατείας στούς βυθούς, παρό
μοιας, σέ γενικές γραμμές μέ τήν 
πειρατεία πού είχαν γνωρίσει οί περα
σμένοι αιώνες.

Πρέπει νά άναγνωρίση κανείς ¿ορι
σμένες δυσκολίες πού υπάρχουν καί 
πού θά άπαιτήσουν μακρόχρονες δια
πραγματεύσεις γιά νά λυθουν, διότι 
δέν έχομε προηγούμενο. Άλλά, σέ γε
νικές γραμμές, οί νομικοί του Δικαίου 
τών θαλασσών έχουν διαιρέσει τήν 
θάλασσα στήν περιοχή τών χωρικών 
ύδάτων, στις ένδιάμεσες ζώνες, τήν 
διεθνή ζώνη καί στήν θάλασσα.

Ή σύγκρουση συμφερόντων άφορδ 
κυρίως τις λεγόμενες ένδιάμεσες ζώ
νες, δπου υπάρξουν δικαιώματα άλι- 
είας, έρεύνης του βυθοί) κλπ. ’Επιστή
μονες, τεχνικοί, διπλωμάτες, πολιτι
κοί έξετάζουν τώρα στήν Γενεύη αύ
τά τά πολύπλοκα θέματα σέ μία προ
σπάθεια νά δώσουν λύσεις. Ούσιαστι- 
κά, συνεχίζουν τις συζητήσεις πού άρ
χισαν στήν προηγούμενη διάσκεψη 
τοϋ Καράκας. ■

Α. Παπανδρέοχι: Οί αρμοδιότητες του θ έμα συζητήσεων.

Τό ΠΑΣΟΚ άνθεξε στήν πρώτη δοκιμασία!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ άπό τήν 15ην σελ.
δικοί καί 7 τών όργανώσεων ΠΑ.ΣΟ.
Κ. τοϋ έξωτερικοϋ).

’Απ’ αύτούς 6 είναι τής λεγάμενης 
«Δεξιάς» πτέρυγος (κεντροαριστε
ροί) καί δλοι έλλαδικοί. Άπό τούς 
ύπόλοιπους 76, οί 32 (30 έλλαδικοί 
καί 2 του έξωτερικοϋ) άνήκουν στήν 
λεγάμενη «προοδευτική» μερίδα του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πρόκειται γιά στελέχη τής «Δημ. 
Άμύνης», καί του ΠΑΚ, γιά άνεξάρ- 
τητους άριστερούς καί προωθημένους 
κεντροαριστερούς.

Άνάμεσά τους οί Β. Φιλίας, Άστ. 
Στάγκος, Κ. Μανωλκίδης, Φρ. Κο
κόλα.

Οί υπόλοιποι 44 (39 έλλαδικοί καί 
5 του έξωτερικοϋ) άνήκουν στήν λε
γάμενη «σκληρή» γραμμή τοϋ ΠΑ. 
ΣΟ.Κ. (Οί δροι είναι σχηματικοί).

Άνάμεσά τους οί Κ. Σημίτης, Σ. 
Βαλυράκης, Α. Τζοχατζόπουλος, Β. 
Παπανδρέου, Γ. Τσεκούρας, Δ. Λιβιε- 
ρατος, Β. Κεδίκογλου, Στ. Πανταζό- 
πουλος, Τ. Παπαγεωργόπουλος, Κ. 
Λαλιώτης, Γ. Ταξιάρχου, Τ. Ίντζές.

Οί διαφορές άνάμεσά στις δύο τά
σεις, είναι καθαρά Ιδεολογικές καί 
πολιτικές καί δέν έχουν προσωπικό 
χαρακτήρα.

Εντοπίζονται στά παρακόιτω βασι
κά σημεία, δέν άποτελοΰν αυστηρές 
όριοθετικές θέσεις καί εύκαιρίες γιά 
σύγκρουση, άλλά βάση γιά έποικοδο- 
μητική σύνθεση.

Οί διαφορές κορυφώθηκαν μέ τόν 
τρόπο συγκλήσεως τοϋ Προσυνεδρίου 
καί γιά σειρά ένεργειών πού είχαν 
προηγηθή (διάλυση Κ.Ε., έλλειψη 
πλατιάς ιδεολογικοπολιτικής ζυμώ- 
σεως, «βεβιασμένη» σύγκληση, έλεύ- 
θερη έκφραση μειοψηφίας κλπ.) Ω σ
τόσο, ήσαν άπόρροιες διαφορετικών 
άντιλήψεων τών δύο μερίδων, πού έ- 
πιβεδαιώθηκαν στό Προσυνέδριο καί 
σέ πολλές παρατηρήσεις πάνω στις 3 
εισηγήσεις πού έγιναν.

Ή μιά τάση ύποστηρίζει δτι δέν 
είναι δυνατός ένας πλήρης έκδημο- 
κρατισμός καί δτι τό Κίνημα γιά άρ- 
κετό καιρό πρέπει νά δρά μέ κάποιο 
συγκεντρωτισμό. Γιά τον λόγο αύτό 
ζητοϋν μερικές αύξημένες άρμοδιότη- 
τες γιά τήν ΚΕ, προσωρινά μέχρι τήν 
σύγκληση τοϋ Συνεδρίου.

ΟΙ άντιτιθέμενοι ύποστηρίζουν δτι 
πρέπει νά προχωρήση δσο γίνεται πε
ρισσότερο ή άποκεντρωτική όργάνω- 
ση τοϋ Κινήματος, δτι είναι επείγον 
ζήτημα τό ιδεολογικό «άνέβασμα» 
τής βάσεως καί δτι ή πορεία τοϋ κι
νήματος πρέπει νά ρυθμίζεται μόνο 
άπό τήν βάση καί τά κυρίαρχα δρ- 
γανά του.

Δέν πιστεύουν δτι ό Πρόεδρος πρέ
πει νά έχη «ηύξημένες άρμοδιότητες» 
δηλαδή νά είναι όργανο καθ’ έαυτό, 
άλλά άντίθετα άποτελεΐ τμήμα τών 
συλλογικών όργάνων. Τονίζουν δτι 
μέσα στό Κίνημα χρειάζεται άντικει- 
μενική ένημέρωση, ούσιαστική συζή
τηση γιά τά προβλήματα, έλεύθερη 
κριτική καί κατοχύρωση τής γνώμης 
τής μειοψηφίας.

'Οπωσδήποτε είναι άρκετά δύσκο
λο νά άποφανθίή κοινείς μέ βεβαιότη
τα ύπέρ τής μιας ή τής άλλης τάσε- 
ως. Χρειάζεται νά ληφθοΰν ύπ’ δψη 
μιά σειρά δεδομένων. Τά ένδοκομμα- 
τικά του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ή ποιότητα 
τών στελεχών, τά συμπεράσματα ά
πό τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες 
τής «βάσης», οί έκτιμήσεις τών έλ- 
ληνικών πραγμάτων.

Καί άπό τις δύο μερίδες ύπάρχει 
διάθεση γιά συνεργασία μέσα στην 
Κεντρική ’Επιτροπή. Σχετικές δηλώ
σεις στά «Π.θ.» έκαναν στελέχη καί 
τών δύο τάσεων.

Ή διάθεσή δμως αύτή, θά δοκιμα- 
σθή στήν πράξη καθώς σχετίζεται μέ 
μιά σειρά άποφάσεων πού πρέπει νά 
ληφθοϋν πάνω σέ όργανωτικά θέμα
τα.

Σημαντικότερο άπ’ αύτά ή δημι
ουργία ένός νέου όργάνου, τοϋ 7με- 
λοΰς ’Εκτελεστικού Γραφείου, πού θά 
έκλεγή άπό τήν ΚΕ στις 8 Απριλίου. 
Γιά τό όργανο αύτό, υπάρχει ή ύπο- 
ψία δτι γίνεται σιωπηρή προσπάθεια 
νά ύποκαταστήση τήν Κεντρική ’Ε
πιτροπή.

”Αν οί ύποψίες έπιβεβαιωθοϋν στήν 
πράξη, τό γεγονός δέν θά μείνη χω
ρίς συνέπειες μέσα σέ όλόκληρο τό 
Κίνημα.

Καί οί δύο τάσεις είναι άρκετά I-, 
οχυρές καί μιά σύγκρουση μεταξύ 
τους θά είναι δ χειρότερος τρόπος νά 
λυθοϋν τά προβλήματα.
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