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Ελλάδα
TI ¶POB§E¶EI TO ™XE¢IO ¢PA™H™ ¶OY E•A°°E§£HKE ∞¶√ ∆√ À¶. ¶∞π¢∂π∞™

Διαδικτυακός πλοηγός
°IA ﬁÔ˘ ı¤ÏÂÙÂ Ó· ¿ÙÂ, ÁÈ· ﬁÏ· ﬁÛ· „¿¯ÓÂÙÂ ﬁÛÔ Â›ÛÙÂ ÛÙÔÓ ‰ÚﬁÌÔ, Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙÔÓ
‰È·‰ÈÎÙ˘·Îﬁ Ô‰ËÁﬁ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ ÁÈ· Ó·
Û·˜ Ï‡ÛÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÂ
Î¿ıÂ Û·˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹.
∆Ô www.letsgo.gr
‚Ú›ÛÎÂÈ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË,
ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. E¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ·
Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È Û˘ÓÙÔÌﬁÙÂÚË
‰È·‰ÚÔÌ‹ ·ﬁ ÙÔ ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÙÚﬁÔ˘ ÌÂÙ·Î›ÓËÛË˜ (·˘ÙÔÎ›ÓËÙÔ ‹ Â˙ﬁ˜) Î·È –·Ó ı¤ÏÂÙÂ– ·ÔÊ˘Á‹ ‰·ÎÙ˘Ï›Ô˘, ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î.Ï. ∂›ÛË˜ Ì¤Ûˆ ÙË˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ ÛÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙÂ˜ super markets, ÂÌÔÚÈÎ¿, ·ÓıÔˆÏÂ›·, ‰Èﬁ‰È·, ÙÔÓ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ,
‚ÂÓ˙ÈÓ¿‰ÈÎ· Î·È ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∞ÎﬁÌ·, ˘Ô˘ÚÁÂ›·,
∫∂¶, ÂÊÔÚ›Â˜, ‰ËÌ·Ú¯Â›·, ÓÔÌ·Ú¯›Â˜, ∂§∆∞, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÚÂÛ‚Â›Â˜, ﬁÏÂ˜ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›Â˜,
ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎ¿ ·ÍÈÔı¤·Ù·, ÌÔ˘ÛÂ›·, Á‹Â‰·, ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ı¤·ÙÚ·. ∂›ÛË˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î¿ıÂ
∞∂π, ∆∂π Î·È ‰ËÌﬁÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙË˜ ¯ÒÚ·˜, ÂÎÎÏËÛ›Â˜, ÙÚ¿Â˙Â˜, ATM... £¤ÏÂÙÂ Î·È ¿ÏÏ·;

Ταξιδιάρικο
E¶IKAIPO, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎ¿ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔÓ Î·È ÍÂÊÂ‡ÁÂÈ
ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ﬁ ﬁÛ· Â›¯·ÙÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔ Ì˘·Ïﬁ
Û·˜ ÁÈ· Ù· Ù·ÍÈ‰ÈˆÙÈÎ¿ sites. ∆Ô www.tripit.com
Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îﬁ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ù·ÍÈ‰ÈÒÓ Ô˘
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ÂÁÁÚ¿ÊÂÛÙÂ Ì¤ÏË Î·È
ÛÙ¤ÏÓÂÙÂ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎ‹ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË
ÙÔ˘ site ÙÔÓ ÙﬁÔ Ô˘
ı¤ÏÂÙÂ Ó· Ù·ÍÈ‰¤„ÂÙÂ. §›ÁÔ ·ÚÁﬁÙÂÚ· ¤¯ÂÙÂ ÛÙÔ
mail Û·˜ Î¿ıÂ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›·
Ô˘ ÂÈı˘ÌÂ›ÙÂ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÂ›ÙÂ, ÔÈ· ·ÍÈÔı¤·Ù·
‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÙÂ, ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· Ê·ÁËÙﬁ, ‰È·ÌÔÓ‹, Ï›ÛÙ· ÌÂ ÙÈ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›Â˜, ¯ÚËÛÙÈÎ¤˜ Î·È
¯Ú‹ÛÈÌÂ˜ ÏËÚÔÊÔÚ›Â˜, ¯¿ÚÙÂ˜ ÙË˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·ÎﬁÌË Î·È ÔÚÁ·ÓﬁÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Î·ÈÚÔ‡ Ô˘ ı· Î¿ÓÂÈ ﬁÙ·Ó ı· Â›ÛÙÂ ÂÎÂ›! ∏ ˘ËÚÂÛ›· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜
‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ¤¯ÂÙÂ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÂ ·˘Ù‹Ó Î·È ·ﬁ ÙÔ
pc Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·ﬁ ÎÈÓËÙﬁ ÙËÏ¤ÊˆÓÔ.

Για τα πιτσιρίκια
AN Ù· ÌÈÎÚ¿ Û·˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Î·Ù·ÛÎ‹ÓˆÛË ‹ ÛÂ Î¿ÔÈ· ·Ú·Ï›·, Î·È Â›Ó·È ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˙›
Û·˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘ÙÂ›ÙÂ ÙË Û˘ÁÎ˘Ú›· Î·È ‰ÒÛÙÂ ÙÔ˘˜ ÙË
‰˘Ó·ÙﬁÙËÙ· Ó· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÒÛÔ˘Ó ﬁÛ· ¤Ì·ı·Ó
ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂ ÌÈ·... ÛÔÊ‹ ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿ÁÈ·. ™ÙÔ www.schoolholidaychallenge.com ·È‰È¿ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ
Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ (Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ÌÔÚÔ‡Ó Ó·
ÌÔ˘Ó ÛÂ ¤Ó·Ó È‰ÈﬁÙ˘Ô «‰È·ÁˆÓÈÛÌﬁ»
ÁÓÒÛÂˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·ﬁ 50 ÂÚˆÙ‹ÛÂÈ˜.
OÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ Ô˘ ı· ÙÈ˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙﬁÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ. ªÔÓ¿¯·
ÚÔÛÔ¯‹, ÁÈ·Ù› ÌÂ ¤Ó· Ï¿ıÔ˜ Í·Ó·Á˘ÚÓ¿ÙÂ ÛÙËÓ
·Ú¯‹.
EÈÌ¤ÏÂÈ·: MAPIA MY™TAKI¢OY
mystamar@enet.gr

∆Ô Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿ÛË˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙË˜ ¤ÚÂ˘Ó·˜ Î·È ÙË˜ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÌÂ ÙÔÓ
ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÌﬁ –ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ–
ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ ÙË
‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓﬁ˜ ∂ÓÔÔÈËÌ¤ÓÔ˘ ÃÒÚÔ˘ ∂ÚÂ˘Ó·˜, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ¯ıÂ˜, Ë ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶·È‰Â›·˜ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙË Û¯ÂÙÈÎ‹
‰È·‚Ô‡ÏÂ˘ÛË (ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙÈ˜ 23
πÔ˘Ï›Ô˘) Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ¤Ó· Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎﬁ Ï·›ÛÈÔ.
τόχος, µέχρι το 2020 οι δαπάνες για την έρευνα και
την καινοτοµία να έχουν
φτάσει το 2% του ΑΕΠ, ενώ βασική προτεραιότητα είναι η δηµιουργία του Ενοποιηµένου Χώρου Eρευνας, προκειµένου να
αντιµετωπιστούν τα κακώς κείµενα του παρελθόντος, όπως
κατασπατάληση πόρων µέσα από τη διασπορά, επικάλυψη αρµοδιοτήτων και έλλειψη συντονισµού µεταξύ των φορέων.
«Θα δηµιουργηθούν οι θεσµοί
και οι συνθήκες –τόνισε η κ.
∆ιαµαντοπούλου– που θα οδηγήσουν σε στενή και συστηµατική συνεργασία των ερευνητών
που εργάζονται σε κρατικά ερευνητικά κέντρα, των µελών ∆ΕΠ
και των ερευνητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων,
αλλά και του ερευνητικού δυναµικού του ιδιωτικού τοµέα, µε
στόχους τη µεγιστοποίηση των

™

Tριπλάσια κονδύλια
για την έρευνα
συνεργειών µεταξύ των ερευνητικών οµάδων, τη συγκέντρωση
κρίσιµης µάζας ερευνητικών
προσπαθειών σε συγκεκριµένους τοµείς και την αντιµετώπιση του φαινοµένου του κατακερµατισµού και της πολυδιάσπασης των ερευνητικών υποδοµών και δράσεων». Ενδεικτικά η

υπουργός ανέφερε ορισµένα παραδείγµατα έργων που χρηµατοδοτούνται και τα οποία καλύπτουν τοµείς όπως: ανάπτυξη αντικαρκινικών
φαρµάκων, ανάπτυξη µεθόδων
για την παρέµβαση στα καρκινικά κύτταρα, έρευνα για τη µελέ-

τη της κλιµατικής αλλαγής, την ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, τις «πράσινες» οδικές και θαλάσσιες αγορές, την ηλεκτρονική
πληροφόρηση για τον τουρισµό,
ολοκληρωµένο σύστηµα πυροπροστασίας κ.ά. ∞.∞Ó‰Ú.

Nέα σχολεία στην Kεντρική Mακεδονία
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Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ¤ÓÙÂ Ó¤ˆÓ Û¯ÔÏÂ›ˆÓ ÛÂ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙË˜
∫ÂÓÙÚÈÎ‹˜ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶∂¶
ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜-£Ú¿ÎË˜ 2007-2013 (∂™¶∞), ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ·ﬁ ÙË ÁÂÓÈÎ‹
ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙË˜ ¶ÂÚÈÊ¤ÚÂÈ·˜, ª·Ú›· §ÈÔÓ‹. √ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌﬁ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù·
15.470.613 Â˘ÚÒ. ∆· ¤ÓÙÂ Ó¤· Û¯ÔÏÂ›· Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∂™¶∞ Â›Ó·È:
– ¢ËÌÔÙÈÎﬁ ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌﬁ ƒÈ˙ˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›‰Ô˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ∏Ì·ı›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.209.430 Â˘ÚÒ. ∏ ÚﬁÙ·ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏÂ›Ô˘, ‰˘Ó·ÌÈÎﬁÙËÙ·˜ 100 Ì·ıËÙÒÓ ÛÂ ÔÈÎﬁÂ‰Ô ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.329,24 Ù.Ì.

– °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ ™˘ÎÈ¿˜ ÛÙË Ã·ÏÎÈ‰ÈÎ‹, ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È Ë Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ Ó¤Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Î·ıÒ˜ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ (Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 910 Ù.Ì.). ¶ÚﬁÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁÔ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.313.000 Â˘ÚÒ.
– ¢ˆ‰ÂÎ·ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎﬁ ™¯ÔÏÂ›Ô ™ÎÔ˘Ù¿ÚÂˆ˜ ™ÂÚÚÒÓ, ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.421,01 Ù.Ì. ﬁˆ˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÂ˘‹ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ 255,80 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 4.424.000 Â˘ÚÒ.
– 8Ô Î·È 15Ô (Û˘ÛÙÂÁ·˙ﬁÌÂÓ· ÛÂ ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ) √ÏÔ‹ÌÂÚ·
¡ËÈ·ÁˆÁÂ›· ¢‹ÌÔ˘ ™˘ÎÂÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 3.800.216 Â˘ÚÒ, Î·ıÒ˜ Î·È 16Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ
¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡
2.723.967 Â˘ÚÒ.

Oι αναγνώστες γράφουν

¶·Ú·Î·ÏÂ›ÛÙÂ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÙÂ ÙÈ˜ 150 Ï¤ÍÂÈ˜
ÛÙÈ˜ ÂÈÛÙÔÏ¤˜ Û·˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È
Úﬁ‚ÏËÌ· ÛÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘˜. A·Ú·›ÙËÙ·
Â›ÛË˜ ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË Î·È ·ÚÈıÌﬁ˜ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘.
E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓﬁËÛË. «E».

elet@enet.gr

O «Aττίλας»

❝

Συµπληρώνονται, στις 20-7-2010, 36 χρόνια από την τουρκική εισβολή (“Aττίλας” 1
και 2) στην Kύπρο... και κατάληψη, σ’ έναν µήνα, του 37% του εδάφους της νήσου, που διατηρούν (ακόµη), αφού προκάλεσαν µεγάλη τραγωδία στον κυπριακό ελληνισµό και απώλειες σε
Eλλαδίτες στρατιωτικούς (αξ/κούς, οπλίτες) που
πολέµησαν στην Kύπρο. Λόγω παρελεύσεως
πολλών ετών από τότε, τα γεγονότα είναι πλέον
γνωστά από τις αποκαλύψεις του Tύπου (ελληνικού και ξένου), την υπάρχουσα πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξένη) και τη δηµοσίευση
των επίσηµων αρχείων του υπουργείου Eξωτερικών της Aγγλίας (και όχι µόνον). Eν προκειµένω, κρίνω χρέος µου να κάνω, τουλάχιστον, τις
πιο κάτω καίριες επισηµάνσεις:
α. Aφορµή για την εισβολή του “Aττίλα” στην
Kύπρο στις 20-7-1974 ήταν το άφρον στρατιωτικό
πραξικόπηµα στην Kύπρο, την 15η-7-1974, της
“Χούντας των Aθηνών” (Φαίδων Γκιζίκης, Γρηγόριος Mπονάνος και ∆ηµήτριος Iωαννίδης) µε
τα όργανά τους (“Eθνική Φρουρά” και τον Σαµψών) για ανατροπή (και φυσική εξόντωση) του
Aρχιεπισκόπου Mακαρίου, εκλεγµένου προέ-

δρου της Kυπριακής ∆ηµοκρατίας –κράτους ανεξάρτητου και µέλους του OHE. ∆ιεπράχθη εθνικό έγκληµα.
β. Tις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής-7-1974 τα
δύο ελληνικά υποβρύχια (νεότευκτα, γερµανικής κατασκευής, είχαν τη δυνατότητα κατάδυσης µέχρι βάθους 200 µέτρων χωρίς να εντοπίζονται από τα τουρκικά πλοία και αεροπλάνα.
Eκαστο υποβρύχιο έφερε 20 τορπίλες-πυραύλους) ευρίσκοντο εν καταδύσει ανοικτά της Kερύνειας... και έβλεπαν µε τα περισκόπιά τους
την τουρκική αποβατική αρµάδα (συνολικά 11
πλοία) να πλέει... ανενόχλητη προς τα βόρεια
παράλια της Kύπρου. Eίχαν τη δυνατότητα να
τους επιτεθούν και εντός δέκα λεπτών να βυθίσουν όλα τα πλοία. Aνέφεραν αρµοδίως... και
έλαβαν σαφή διαταγή να µη δράσουν και να αποχωρήσουν από την περιοχή...
γ. Tα Eλληνόπουλα πολέµησαν στην Kύπρο...
άλλα σκοτώθηκαν, άλλα έµειναν διά βίου ανάπηρα και άλλα ψυχικά άρρωστα... εγκαταλείφθηκαν από το ελληνικό κράτος (ούτε συντάξεις
ούτε νοσηλεία ούτε εργασία ούτε απονοµή ηθικών αµοιβών). Tο κράτος έκρινε ότι... δεν έγινε
ελληνοτουρκικός πόλεµος στην Kύπρο το 1974.
Eύγε στον κ. Γεράσιµο Aρσένη, διότι το 1993 (ως

ΥEΘA) διέταξε και εγράφη στον χώρο του “Mνηµείου Aγνώστου Στρατιώτη” (Aθήνα) το τοπωνύµιο “Kύπρος” που δεν είχε γραφεί πριν... Aιδώς Aργείοι!»

Mιχ. Kουβάτσος
˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ Â.·.
Kαµ. Bούρλα

Eπιδότηση ενοικίου

❝

Στην επιδότηση ενοικίου αναφέρεται ο κ.
Παύλος Kατσιγαράκης, Xανιά:
«H καθυστέρηση αποστολής αιτήσεων για επιδότηση ενοικίου προκαλεί έντονη ανησυχία σε
δικαιούχους, κυρίως σε φτωχούς ανάπηρους µε
χαµηλά επιδόµατα και συντάξεις των 600-700
ευρώ, που στην πραγµατικότητα δεν καλύπτουν ούτε βασικά τους έξοδα (∆EH, OTE, δήµο, σχολείο, ενοίκιο, κ.λπ.). Eνα κράτος δικαίου οφείλει να τηρεί σταθερά τους κανόνες της
∆ηµοκρατίας και να δίνει πάντα προτεραιότητα
στους πραγµατικά ανάπηρους µε ειδικές ανάγκες, διασταυρώνοντας στοιχεία µέσω εφορίας. Eυελπιστούµε ότι δεν θα βρεθούµε στη
δυσάρεστη θέση να επανέλθουµε, µε τη σκέψη ότι θα ευαισθητοποιηθούν οι εµπλεκόµενοι
σε αυτό το θέµα».

