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Περf «Γλούκοu» 
κοο nλεκΙρισμοίΗ 
Μια αναδρομn με αναλυτικά 

στοιχεία για τnν απώλεια από 

τnν Πάτρα τns nλεκτροπαρα

γωγικns αυτ:ονομίαs τns. Από 

τον Κώστα Κοκκοβίκα στιs 

« Ιστορικέs Σnμειώσειs». 

.• ··-· _,.,,,;__,_. ___ . .:.:.,_.~ ,:_ ___ J._.:;,_,• .. ·•.,.-_,;. _ __ ;..;. __ _ 

n s κατάφωρn αδικία θεωρούν Ο Ι έμποροι τns 

~ ro Πάψαs τον αντ ικειμενικό προσδιορισμό (συ 

~εό νάφε1α) του Φ.Π.Α. και τιs nεp1nτώσε1s ελέγ-
χου για το κλείσιμο των χpnσεων περασμένων χρό

νων. Παράλλnλα, θεωρούν ότι n αnαίτnσn για άμεσn 

αnόδοσn του Φ.Π .Α. τns τελ ευωiαs φιετίαs μέχρ ι τ ιs 

25 Φεβρουαρίου υπέρογκων ποσών, που καλείται να 

nλnρώσει κάθε εnιχείρnσn δnμ ιουργούν κινδύvουs 

ακόμn 1~σι για τn βιωσιμότnτό τns . 

Εnιnροσθέτωs υnογραμμίzουν ότι πολλαπλά nρο

βλnματα θα δnμιουpγnσει n εφάπαξ κατοβολiΊ του 

οφειλόμενου ποσού. 

Πpos τnv κατεύθυνσn τns εξεύρεσns λύσns έχουν 

ανολnφθεί nρωτοβουλίεs τόσο από τnv Ομοσπονδία 

Εμπορικών Συλλόγων Πελοnοvνnσου, μέσω ΕΣΕΕ, 

. ~ "'= ΤΙΜΗ ΦΥΜΟΥ 250 ΔΡΧ. - 0,73 ΕΥΡΩ = 
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κέτα παρέλαβε εκ μέρουs 

του κ. Αντωνόπουλου, 

που δε στάθηκε δυνατό να 

παραστεί στην εκδriλωσn, 

n κόρη του Κωστόνιzα Οι

κονόμου-Αντωνοnούλου, 

n onofa μετέφερε και ιιs 

ευχαριοτlεs του επίτιμου 

Προέδρου, καθώs και τπν 

ικανοnοίnσri του για την 

αναγνώριση τns nροσφο

ράs του από το Σύνδεσμο. 

Ο nρόεδροs του Δ .Σ. του 

Σ.Β.Π. & Δ.Ε. κ. Β. Σnnλιό

nουλοs, σχολιάzονταs τη 

μακρόχρονη πορεία του 

Αλέκου Αντωνόπουλου, 

--------------------
. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ 
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An6 rnv πρ6σφσrn εκSιiΛωσn σrο Σ.Β.Π. & Δ.Ε. 
nαρατriρnσε ότι «ευτύχησε δράση στην ανάπτυξη τns 
να nγnθεί του Δ.Σ. σε μια τonικris βιομnχανίαs, όnωs 
περlοδο βιομnχανικris ακ- οι Βέτσοs, Λαδόnουλοs, 
μήs τns Πότραs, με συνερ- Πραπόπουλοs, Σnnλιόnου
γότεs ·που συνέβαλαν με λοs, Μόμμοs, Λέμns, Μα· 
τnν επιχειρηματική τουs ραγκόnουλοs, Κόzαγλns, 
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Ευάγγελου Φλωράτου, 

του προέδρου του Επιμε

λnτnρfου Νίκου Δούρου, 

του επίτιμου προέδρου 
του Εμπορικού Α. Π_αnαν

δρέου, καθώs και μελών 
των Διοικητικών οργάνων 

του ΣΕΒ (φωτο). 

Η Ευρώπη τιμά το Γιώργο Μnτακίδn 

Ο κ. Γιώργος Μιιrακ(Sιις 

Δύο ακόμα σnμαντικέs 

ευρωnαϊκέs διακρίσειs έρ

χονται να συμπληρώσουν 

το εντυπωσιακό «παλμα

ρέ» του καθηγητή Γιώρ

γου Μnτακίδn. 

Το φετινό Ευρωπαϊκό 

Βραβείο Τηλεπικοινωνιών 

που φέρει το όνομα του 

Ισπανού πρωτοπόρου του 

τηλέγραφου Salva 1 
Campillo ανriκει πλέον 

στο διακεκριμένο Έλληνα 

καθηγητή . 

Λίγεs nμέρεs πριν, ο Σύλ· 

λογοs Πλnροφορικris τns 

Πολωνίαs είχε τιμήσει το 

Γιώργο Μnτακίδn με το 

«Βράβείο Αναγνώρισns» 
του συλλόγου, για την 

προσφορά του στην ανά

πτυξη συνεργασίαs μεταξύ 

τns ακαδnμαϊκris και βιο

μnχανικήs κοινότnταs τns 

Πολωνίαs με τα Κρότn

Μέλn τns Ευρωπαϊκήs 

Ένωσns. 

Αξίzει να σημειωθεί ότι 

και άλλεs χώρεs έχουν 

απονείμει nαρόμοιεs τιμn

τικέs διακρίσειs στον κ. 

Μnτακίδπ. Ειδικότερα, 

στην nεριοχri τns Ανατολι

κris Euρώnns αντίστοιχεs 

διακρίσειs του έχουν απο

νεμηθεί από τη Ρωσικ ri 

Ακαδημία Φυσικών Εnι

στnμών και τιs Ακαδnμίεs 

τns Ρουμανίαs και τns 

Βουλγαρίαs. 

Ο Δρ Γιώργοs Μnτακίδns 

γεννήθηκε στη Θεσσαλο

νίκη το 1945 και έλαβε το 
δίπλωμα των μεταπτυχια

κών σπουδών Ηλεκτρολό

γου-Μηχανικού και το δι

δακτορικό δίπλωμα στη 

Μαθηματική Λογικri από 

το πανεπιστήμιο του 

Cornell, το 1971. Στη συ
νέχεια ακολούθησε ακα

δημαϊκή σταδιοδρομία 

στιs ΗΠΑ, στο Μ.Ι.Τ. στο 

πανεπιστήμιο του Cornell 
και σε αυτό του Rochester. 
Το 1978 επέστρεψε στην 
Ελλάδα ωs τακτικόs καθn

γnτήs στην Έδρα Λογικήs 

του Πανεπιστημίου Πα-

τρών. 

Μεταξύ άλλων έχει δια

τελέσει Πρόεδροs τns Enι

τρonris Έρευναs του Συμ

βουλίου τns Ευρωπαϊκris 

Ένωσns και μέχρι σriμερα 

διατελεί διευθυντήs Βασι

κών Τεχνολογιών και 

Υποδομών στο Ευρωπαϊ

κό Ερευνητικό Πρόγραμ

μα «Κοινωνία τns Πλnρο

φορίαs», συνολικού προ

ϋπολογισμού 4 διs ευρώ, 
ενώ θεωρείται ο πρωτερ

γάτns τns υnογραφris 

ερευνητικών συμφωνιών 

ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τιs Ηνωμένεs 

Πολιτεlεs τns Αμερικήs. 
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Κατέθεσε 

ο Μάκης 
ΖΗΤΗΣΕ Ν ' ΑΝΟΙ ΞΟΥΝ 

ΟΙ ΛΟΓ ΑΡΙΑΣΜΟΙ 

ΑΧΑΙΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

ΣΕΛ. 3 

ΔΗΛΩΝΕ Ι ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ Η ΧΩΡΑ 

Νέα βόμβα 
p> Π ,Ρ . λ 

ΟiΙΙΟ _: ϊαyκα · ο 
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Πλήρης επιβεβαίωση της "Π . Γ." για την έκταση του φαινομένου 
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Διεθνής διάκριση 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Γ. ΜΗΤΑΚΙΔΗ 

Στον Καθηγητή του Πανεπιστήμιου Πατρών Γεώρ

γιο Μητακίδη απονεμήθηκε φέτος το Ευρωπαϊκό Βρα

βείο τηλεπικο~νωνιών Sαlva I Campillo. 

Ο κ. Μητακίδψ; είναι μεταξύ 

άλλων διευθυντής βασικών τε

'f:'JΟλογιών και υποδομών στη Γε
νική Διεύθυνση "Κοινωνία των 

Πληροφοριών" στην ~υρωπαϊκή 

Ένωση. 

Με το βραβείο αυτό που φέρει 
το όνομα του Ισπανού πρωτο

πόρου του τηλεγράφου, τιμάται 
κάθε χρόνο μια προσωπικότητα 

του δημοσίου ή του ιδιωτικού το

μέα για την προσφορά τής στην 
διάδοση των νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών 
στην Ευρώπη. 

Πέρσι, το βραβείο αυτό είχε α

πονεμηθεί στον κ. Jorma Ollila, 
πρόεδρο Της ΝΟΚΙΑ. 
Η τελετή της απονομής του 

βραβείου έγινε στη Βαρκελώνη 

στις 6 Φεβρουαρίου με την ευ
καιρία του ετήσιου επίσημου δεί
πνου της Ένωσης Τηλεπικοινω
νιακών μηχανικών της Καταλο
νίας που εγκαινιάζει η Υπουργός 

Τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας. · 
Το βραβείο θα απένειμε στον κ. 
Μητακίδη ο κ. Erkki Liikanen, Μέ

λος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Αρμόδιος για τις Επιχειρήσεις και 

τη Κοινωνία της Πληροφορίας 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΑΚΙΔΗΣ 

Ο Δρ. Γεώργιος Μητακίδης γεv

νήθη κε στην Θεσσαλονίκη το 

1945και έλαβε το δίπλωμα μετα
πτυχιακών σπουδώγ Ηλεκτρολό

γου Μηχανικού και το διδακτορι- · 
κό δίπλωμα στη Μαθηματική Λο
γική από το Πανεπιστήμιο του 

Comell, Η.Π.Α., το 1971. Στη συ
νέχεια και έως το 1978 ακολού
θησε ακαδημαϊκή καριέρα στις 
Η.Π.Α, στο Μ.Ι.Τ., στο Πανεπι

στήμιο του Comell και σ1Ό Πανε
πιστήμιο του Rochester. Το 1978 
επέστρεψε στην Ελλάδα ως τα

κτικός καθηγητής στην Έδρα της 
Λογ~κής του Πανεπιστημίου Πα

τρών. 

Δημοσίευσε μεγάλο αριθμό άρ

θρων και βιβλίων στη Μαθ'ηματι- .. 
κή Λογική, την πληροφορική και 

την στρατηγική κατεύθυνση της 

Έρευνας και των Επιστημών. Εί

ναι επίτιμος διδάκτορας του Πα

νεπιστημίου του Newcastle upon 
Tyns και του Πολυτε'f:',Ιείου του 

Βουκουρεστίου και επίτιμος κα

θηγητής του Πανεπιστημίου της 

Μόσχας. Είναι επίτιμο μέλος της 

Ακαδημίας της Ρουμανίας και της 
Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Ε
πιστημών της Βουλγαρίας. 

Μεταξύ 1984 και 1987 διετέλε
σε Πρόεδρος τα Επιτροπής Έ

ρευνας του Συμβουλίου της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης, μέλος της 
διαχειριστικής Επιτροπής του Ευ

ρωπαϊκού Προγράμματος ESPRIT 
και της Επιστημονικής Επιτρο
πής τον ΝΑΤΟ. Από το 1988 μέ
χρι το 1993 διηύθυνε το τμήμα 
Βασικής Έρευνας και Επιστημονι

κών Επαφών στις Τεχνολογίες 

Πληροφορίας της Ευρωπαϊκής Ε

πιτροπής. Το 1993 ανέλαβε διευ

θυντής του Προγράμματος ES
PRIT, μέχρι την ολοκλήρωση του 
το 1998. 
Από το 1999 έως σήμερα δια

τελεί διευθυντής Βασικών Tε'f:'JO· 

λογιών και Υποδομών στο Ευρω

παϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 

Κοινωνία της Πληροφορικής προ

ϋπολογισμού 4 δις ευρώ, στη Γε
νική Διεύθυνση Κο ινωνία της 

Πληροφορίας , η οποία εκτός α
πό τη χρηματοδότηση και το συ• 
ντονισμό της Ερευνάς και Ανά

πτυξης στις Τε'f:'JΟλογίες Πληρο
φορικής και Επικοινωνιών, είναι 

αρμόδια και για νομοθετικά και 

ρυθμιστικά Θέματα που άπτο-

νται της κοινωνίας της Πληροφο

ρίας και των Τηλεπικοινωνιών. 

Ο Γ. Μητακίδης συμμετέχει ε

νεργά στην προώθηση της συ

νεργασίας ανάμεσα στην Ευρω

παϊκή Ένωση και σε πολλές άλ

λες περιοχές του κόσμου. Είναι ο 

πρωτεργάτης της υπογραφής ε
ρευνητικών συμφωνιών ανάμεσα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 

Η.Π.Α (συμπεριλαμβανομένης 

της έναρξης του World Wide Web 
Consotinm , W3C, κοινής πρωτο
βουλίας ασφάλειας λειτουργίας 

και αξιοπιστίας συστημάτων) . 

Προώθησε ερευνητικές συνεργα

σίες.με την Ιαπωνία, την Κίνα, τη 

Ρωσία και τις χώρες της Λατινι

κής Αμερικής και ιδιαίτερα με τις 

χώρες της Κεντρικής και Ανατο

λικής Ευρώπής, τις χώρες των 

Βαλκανίων και της Μεσογείου. 

ΓΙΑ το ΑΚΙΝΝ I U 

ΣΤΗΝ ΑΝΘΕΙΑΣ 

ΠΡΟΣ το ΙΚΑ 
Δεν είναι δυνατή η διάθε-

•j ,1 ση του ακινήτου του Δήμου 
Γ'lατρέων, στη διασταύρω

ση των οδών Σολωμού, Με-

11 γάλου Αλεξάνδρου και Βέ-
' τσου, στην περιοχή της Αν

~~ θείας Πατρών, στο οποίο ε- ' 

;( t πρόκειτο να αναγερθεί ένα 
πολυδύναμο Κέντρο Υγεί-

t ας, Κοινωνικών Ασφαλίσε

ων και Κέντρο Κοινωνικών 

:, Δράσεων και Διοίκησης, με 

' τίμημα μικρότερο της αντι
κειμενικής του αξίας, αν δεν 

γίνει η απαιτούμενη τρο

ποποίηση της τιμής του. 

Η αντικειμενική αξία του 

ακινήτου ανέρχονταν στις 
.. , 106.436.000 δρχ., όμως η 

αρμόδια επιτροπή του Σώ

ματος Ορκωτών Λογιστών 

1! εκτίμησε την αξία του ακι 

. r vήτου στο ποσό των 185 ε
κατ. δρχ. Η σημερινή αξία 

1 του ακινήτου ανέρχετα~ 

:: r στο ποσό των 134.92 7.100 
δρχ. και για γίνουν τα συμ

' βόλαια απαιτείται αυτι1 η 

τροποποίηση. 

Το εν λόγω ακίνητο έχει , , 
t: ί,' συνολική έκταση 3.250 τ.μ. 

και η χρήση του θα έχει ιδι

αίτερη βαρύτητα καθώς ε- 1' ·, 

J 1; ντάσσεται στο σχέδιο ανα-

,, ., διοργάνωσης των υπηρε~ 
σιών του ΙΚΑ. 
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πως αποσχισθείς από την παρά
ταξη της μείζονος αντιπολίτευ
σης Νίκος Καλογριόπουλος. 

κού Συμβουλίου, αλλά και αν
θρώπους που ήταν υποψήφιοι το 

1998 αλλά δεν εξελέγησαν. 

11ιιpιιΛ.ιu<:, ~ν.ι..:λ....,"Ι':> • ....,._ - - ··-~ r"'· ,. - ... :.. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 

«Π» αυτή την εποχή έχει συ

γκροτηθεί «πυρήνας» 11 ατόμων 
που προέρχονται από τις υπάρ

χουσες παρατάξεις του Δημοτι-

Ωστόσο ακούγονται ονόματα, 
τα οποία ο Νίκος Καλογριόπου
λος ούτε διέψευσε ούτε επιβε
βαίωσε: «Τίποτε δεν είναι ανα
κοινώσιμο. Θα τα πούμε επισή-

λος, ο δημοτικός σύμβουλος της 

πλειοψηφίας Τάτης Κατσελής, ο 
διευθυντής του 2ου Δημοτικού 

Σχολείου Παραλίας Δημήτρης 
Τσί-γχ:ας, οι επιχειρηματίες Νi
-ιcος Καρούμπαλος και Νί-ιcος Χα
ρίτος, ο αντιπρόεδρος του Τοπι-

ται να αποφασισθεί ποιος θα τε

θεί επικεφαλής, ενώ η ανακήρυ

ξη του συνδυασμού, που θα ση
ματοδοτήσει και την έναρξη του 
προεκλογικού αγώνα, προσδιο

ρίζεται στα τέλη του μήνα. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 

Διάκριση στον καθηγητή Γιώργο Μ ητακίδη 

Ο Δρ Γιώργος Μηταriδης γεννήθηκε στην Θεσσαλο
νί1eη το 1945 -ιc:αι έλαβε το δίπλ0>μα μεταπτυχια-κ:ών 
σπουδών Ηλε-ιcτρολόγου Μηχανι-κ:ού -κ:αι το διδα-ιcτορι
κό δίπλωμα στη Μαθηματιτη Λογιτη από το Πανεπι
στήμιο του Cornell Η.Π.Α., το 1971. Στη συνέχεια 1C\ έ-
0>ς το 1978 ακολούθησε α-κ:αδημαϊτη σταδιοδρομία στις 
Η.Π.Α., στο Μ.Ι.Τ., στο Πανεπιστήμιο Cornell και στο 
Πανεπιστήμιο Rochester. Το 1978 επέστρεψε στην Ελ
λάδα 0>ς τα-ιc:τι-ιcός -ιcαθηγητής στην Εδρα Λογι-ιc:ής του 
Πανεπιστημίου Πατρών 
Δημοσίευσε μεγάλο αριθμό άρθρων -κ:αι βιβλίων στη 

Μαθηματιτη Λογι-ιc:ή, την Πληροφορι-ιc:ή -κ:αι την στρα
τηγι-ιc:ή -ιcατεύθυνση της Ερευνας -ιcαι των Επιστημών. Εί
ναι επίτιμος διδά-ιcταιρ τοu Πανεπιστημίου τοu New
castel upon Tyne -κ:αι τοu Πολυτεχνείου του Βοu-κ:ουρε
στίου -κ:αι επίτιμος -ιcαθηγητής τοu Πανεπιστημίου της 
Μόσχας. Είναι επiτιμο μέλος της Α-κ:αδημίας της Ρου
μανίας -ιcαι της Ραισι-ιc:ής Ακαδημίας Φυσι-ιcών Επιστη
μών -ιcαι του απενεμήθη το επίτιμο μετάλλιο «Marin Dri
nov» από την Α-ιcαδημία Επιστημών της Βουλγαρίας. 
Μεταξύ 1984 -ιcαι 1987 διετέλεσε Πρόεδρος της Επι

τροπής Ερεuνας του Συμβουλίου της Ευραιπαϊ-ιc:ής Ενω
σης, μέλος της διαχειριστι-ιc:ής Επιτροπής του Ευραιπαϊ
-ιcού Προγράμματος BSPRIT -ιcαι της Επιστημονι-ιc:ής Ε
πιτροπής τοu ΝΑΤΟ. Από το 1988 μέχρι το 1993 διηύ
θuνε το τμήμα Βασι-ιc:ής Ερεuνας και Επιστημονι-ιcών Ε
παφών στις τεχνολογίεζ Πληροφορίας της Εuραιπαϊ-ιc:ής 
Επιτροπής. Το 19~3 ανέλαβε διεuθυντής τοu Πρόγράμ
ματος -ΒSΡRΙΤ, μέχρι'την ολο-ιcλήρωσή τοu, το 1998. 

' ' ' ' . 

Το Ευρωπαϊκό Βρα
βείο Τηλεπικοινω
νιών Salva Ι Campil
lo απονεμήθηκε φέτος 
στον καθηγητή Γιώρ

γο Μητα~cίδη. Με το 

βραβείο αυτό, που φέ
ρει το όνομα του Ι
σπανού πρωτοπόρου 
του τηλέγραφου, τι
μάται κάθε χρόνο μία 
προσωπι~cότητα του 
δημόσιου ή του ιδιω

τικού τομέα για την 
προσφορά της στην 
διάδοση των νέων τε
χνολογιών πληροφο

ρίας ~cαι επικοι νω 

νιών στην Ευρώπη. 
Πέρυσι, το βραβείο 
αυτό είχε απονεμηθεί 
στον κ. Jorma Ollila, 
πρόεδρο της ΝΟΚΙΑ. 
Η τελετή της απο

νομής του Βραβείου έ
γινε στη Βαρκελώνη 
στις 6 Φεβρουαρίου με 
την ευκαιρία του ετή
σιου επίσημου δεί
πνου της Ενωσης Τη-

Τιμήθηκε 
με το 

Βραβείο 
Τηλεπι
κοινω- · 

νιών της 

Ισπανίας 

λεπικοινωνιακών μη
χανικών της Καταλο
νίας που εγ~cαι νιάζει η 
Υπουργός Τηλεπικοι

νωνιών της Ισπανίας. 
Το βραβείο απένειμε 
στον κ. Μητακίδη ο κ. 
Erkki Lilkanen, Μέ
λος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Αρμόδιος 
για τις Επιχειρήσεις 
και την Κοινωνία της 
Πληροφορίας. 
Επίσης ο Σύλλογος 

Πληροφορικής της 
Πολωνίας τίμησε τον 
καθηγητή Γιώργο Μη
τα~cίδη με το <<Βραβείο 
Αναγνώρισης» του 

Ο καθηγητής Γιώργος 

Μητaκίδης 

Συλλόγου. Η διά~cρι
ση αυτή απονεμήθηκε 
στον κ. Μητακίδη σαν 
αναγνώριση της προ

σφοράς του για την α
νάπτυξη του κλάδου 
της Πληροφορικής 
της Πολωνίας. 

αυτό είναι το Σχέδιο 
του Π.Δ. που περι
λαμβάνει την ζώνη 
από Παναγοπούλα 
μέχρι Αιγείρα, αλλά 
~cαι ο ελιγμός του δη
μάρχου Αιγίου, ο ο
ποίος απαντώντας σε 
σχετι~cό ερώτημα εί
πε: «πως ίσως αργό
τερα μπει στην Λιμε
νι~cή Επιτροπή ε~c
πρόσωπος του Δια
κοπτού (!) αν ~cαι μέ
χρι τώρα αρνείτο ε
πιμόνως ~cάτι τέτοιο. 
Αν αυτό γίνει, η 

προσφυγή στο ΣτΕ 
θα ~cαταστεί ανενερ
γή, όμως, ~cαι στη μία 
και την άλλη περί
πτωση, θ' ανοίξει ο 
δρόμος με τους άλ
λουςδύοδήμους,που 
διαθέτουν στα όριά 
τους λιμενι~cές εγκα
ταστάσεις ~cαι έτσι 
πρέπει να εκπροσω
πηθούν στο όργανο. 
Πρό~cειται για τον 
Δήμο Εpινεού λόγω 
της προβλήτας της 
Παναγοπούλας και 
τον Δήμο Α~cράτας ε
ξαιτίας του λιμενί
σ~cου στο Κράθιο. 
Και οι δύο πλευρές 

ωστόσοε~cτιμούνπως 
μπορούν να συζητή
σουν επ' αυτού ~cαι 

τελι~cά να μην απαι
τηθεί η επίλυση της 
διαφοράς τους από 
την δι~cαιοσύνη, στην 
οποία έτσι κι αλλιώς 
το θέμα έχει παρα

πεμφθεί. 
Δ. ΤΡ. 




