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Β... δέση μάχης η Δημοτική TV  καί οι δυνάμεις
ΘΕΕ ΓΑΛΟ ΝΙΚΗ .—  Α ίνιγμα 

*!«ή «Γτμόαφαιρα βτπχρβτούσι
χθές τό μισημέρι ,άτή ©Μτσαλο- 
νίκη «ιβωο η δημοτική αρχή τής 
ττόλης, στην οττοία Ιχ ι ι  ττιράσιι 
η τϊρωτοβουλία ίω ν κινήσιων, 
δέν διωκρίνιζς t ic  ττροθέοεις 
της άυ το βράδυ της παραμο
νής τής Πρωτοχρονιάς θά έθιτζ 
σέ λ ίιτουργ ία  τούς δημοτικούς 
αναμζταδοτες.

ΤΙς σ ιβυλλικίς βηλώσκις *thi'i 
δημάρνοι/ Θεσσαλονίκης κ, Σω
τήρη Κούβελα καί τού σττνού 
πιρίβάλλοντδς του αποσαφήνι
ζαν κάπως σξιόπ ιστίς ττληραώο- 
ρΐτς 7Γου υποστήριζαν ότι χθίς 
τό βράδυ ιπ ρόκιιτο  νά γίνουν

ασφαλείας στήν Θεσσαλονίκη
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κ&ποκο αναμεταδόσεις, χωρίς 
νά προέρχονται επίσημα α τά  τό 
Δήμο, αλλά δέν διευκρίνιζαν άν 
αυτές θά προέρχονταν απο τούς 
δημοτικούς αναμεταδότες. Δ οκ ι
μαστικές αναμεταδόσεις έχει ή
δη πραγματοποιήσει ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης.

Α ξίζει νά σημειωθεί ότι στήν 
Θεσσαλονίκη είναι έτοιμοι καί

ιδιώτες νά πραγματοποιήσουν 
αναμετάδοση δορυφορικών προ
γραμμάτων μετά τό Δήμο.

Η κυβεονητική πλευρά, εξ άλ
λου, είναι έτοιμη σέ περίπτω
ση οποιοσδήποτε αναμετάδο
σης νά Γ-τέμδει μέ τΙς αστυνο
μικές δυνάμν.ιο καί γιώ τήν πρό
θεσή της αυτή δέν αφήνει π ερ ι
θώρια καμιάς παρερμηνείας. Ό

πως έγινε γνωστό, όλη η αστυ
νομική δύναμη τής Θεσσαλονί
κης, περίπου 3,500 άνδρες, 6ρ1 
σκεται από τΙς 7 χθές τό βρά 
6υ σέ επιφυλακή.

Στό μεταξύ, σύμφωνα μέ αξι 
ότι ιστες^ πληροφορίες, η ΕΡΤ συ 
ζητεί τήν περίπτωση νά ττροσ- 
φύγει στά δικαστήρια καί νά 
ζητήσει τήν λήψη ασφαλιστικών

μέτρων, επειδή όπως, υποστηρί
ζετα ι σύμφωνα μέ τόν νόμο 
1730)87 μόνο αυτή έχει τό δι 
καίωμα εκπομπής εικόνας.

Εξ άλλου, στίς 2 χθες τό με
σημέρι συνήλθε, στά κεντρικά 
γραφεία τής Νέας Δημοκρατίας 
στη Θεσσαλονίκη τό  συντονιστι
κό όργανο τού κόμματος καί συ
ζήτησε, σύμφωνα μέ τίληροφο

ρΐες, τό θέμα τής δημοτικής τη
λεόρασής. Ι τ ή  συνεδρίαση τού
συντονιστικού γραφείου εκτός1 
από τοΰ£προέδρους τών Νομαρ
χιακών επιτροπών, τόν πρόεδρο 
τής ΟΝΝΕΔ, καί τόν υπεύβυνυ 
οικονσμ.κού πήραν μέρος οι βου
λευτές τού κόμματος Θεσσαλο
νίκης, ο δήμαρχος κ, Κούβελας 
καί ο κ. Κ. Μαρινάκης.

Τέλος, ρέ χθεσινή δήλωσή 
τυυ γ ια  την δορυφορική τηλεό
ραση ο κ. Σωτ. Κούβελας απο
δέχεσαι τήν πρόταση τών πολι
τικών κομμάτων ν ιά  διάλογο 
προκημένου νά βρεθεί λύση στά 
τεχ /ικά  προβλήματα πού ανα 
κύπτουν από τήν αναμετάδοση,

Ξαφνικά τροποποιήθηκε τό ΠΔ γιά τήν ελεύθερη ραδιοφωνία
«Επιχείρηση - αστραπή* α- 

ποκαλύφθηκε ότι «οργάνωσε» 
τό υπουργείο Προεδρίας τής 
Κυβέρνησης τΙς  ημέρςς των δι
καστικών διακοπών γ ια  νά επι
τύχει ρέ κάθε μυστικότητα καί 
σέ χρόνο - ρεκόρ μ ιά  νέα επε
ξεργασία τού Προεδρικού Δ ια
τάγματος γ ιά  τήν ελεύθερη ρα
διοφωνία. μετά τ ΐε  παρατηρή
σεις που είγαν γίνει από τό 
Συμβούλιο τής ΕπίκρατιΙας.

Συγκεκριμένα, τήν περασμέ
νη Δευτέρα, λίγο πρίν κλιίσουν 
τά  γραφεία τού ΣτΕ, στάλθη
κε τροποποιημένο τό Δ ιά τα
γμα. Τήν επόμενη, κιόλας, ή
μερα όλα ήταν έτοιμα καί τήν 
μεθεπόμενη (Τετάρτη, προπα
ραμονή τής Πρωτοχρονιάς) συ* 
νεδρίαοΓ. τό  αρμόδιο ιμήρα 
τού ΣτΕ γ ιά  τήν επεξεργασία. 
Τό νέο σχέδιο περιείχε ορισμέ
νες τροποποιήσεις πού είχαν

γίνει στό αρχικό, μέ βάση τ ίς  
ττοωατηρήσεις τού ΣτΕ, Ηο:θώς 
κα ί άλλες, άσχετες μέ τ ίς  υπο
δείξεις αυτές. Επομένως, η ε
πεξεργασία πιριορίσθήκε ο:υτή 
τή φορά μόνο στίς νέες βαιτά- 
ζιίς.

Τό Συμβούλιο αποδέχθηκε ο
μόφωνα επτά παρατηρηθείς, 
αλλά η σύμβουλος κ, Πηνίίλό- 
πη Αθανασοπούλου δήλωσε ότι 
εμμένει στή μειοψηφία πού δια
τύπωσε στο προηγούμενο πρα
κτικά, επισημαίνοντας τά  ι -

—  Η αντικατάσταση τού ό
ρου «τταρατάξεωι·* μέ τόν όρο 
«συνδυασμών» αποτελεί νέα ρύ
θμιση, πού υττόκειται σέ επε
ξεργασία. Θεωρεί δέ, ανι καί 
μετά, τη νέα ρύθμιση η συγκρό
τηση του Δ ιοικ. Συμβουλίου γ ί
νεται μέ τρύττο διαφορετικό α 
πό τόν προβλεπόμενο από τά

σχετικά άρθρα τυύ Δημοτικού 
καί Κοινοτικού Κώδικα καί εί
ναι εκτός εξουσιοδοτήσεων.

★ Υπενθυμίζεται ότι τό Συμ
βούλιο τής ΕπιΚρατεΙας κίχε. 
κρίνει αντισυνταγματική μία α 
πό τ ίς  σημαντικές διατάξεις

ΤΟΥ Ν . ΓίΡΑΚΑΡΗ

τού Προεδρικού Δ ιατάγματος 
καί συγκεκριμένα τήν αναφερΰ- 
μενη στή χορήγηση κεφαλαίων 
κινήσεως προς τους ραδιοστα
θμούς μόνο από πιστωτικούς 
οργανισμούς, πού η πλειοψη- 
φΐα τών μετόχων τους ανήκει 
στό Δημόσιο. Γ ιά  τό θέμα αυ
τό κρΙΘηκι; στη νέα επεξεργα
σία οτι η εν λογω διάταξη, ό
πως αναμορφώθηκε αποκλείει 
μεν από την χωρίς περιορι 

σμούς χρηματοδότηση τά αλ
λοδαπά π ιστωτικά ιδρύματα, 
μεταξύ τών οποίων καί αυτά 
πού ανήκουν σ τά  κράτη · μκλη 
τής ΚΟΚ, η ρύθμιση, όμως, αυ
τή βρίσκει έρεισμα στό άρθρο 
55 τής ιδρυτικής συνθήκης τής 
ΕΟΚ, δεδομένου ότι η χρημο- 
τοδότηση ραδιοφωνικών σ τα
θμών, πού συνδέεται άμεσο με 
τήν ίδρυση ή τή λειτουργία 
τους, αποτελεί, κατά ιά  η6η 
κριθεντα, μεταβίβαση δημόσι
ας εξουοΊας πού δικαιολογεί 
τήν εξαίρεση τών αλλοδαπών,

Τό Συμβούλιο έκανε — ■ με
ταξύ άλλων · · καί τ ίξ  ακόλου
θες παρατ ,ρήσεις γ ια  τό νέο 
σχέδιο:

—  Στό προοίμιο θά πρέπει 
νά_ μνημονευθεί τόσο ο αριθμόο 
τού προηγούμενου πρακτικού 
επεξεργασίας, όσο καί εκείνος 
τού παρόντος πρακτικού,

—  Η διάταξη τού άρθρου 3 
παρ. 6 τού σχεδίου, νορίμως 
θέτει ως προϋπόθεση γ ια  τήν 
μετάβαση ή ενεχυρίααη τών με
τοχών μέ ποινή ακυρότητας τή 
σύγχρονη κιχι-αχώρηση στό ει
δικό βιβλίο πού προβλέπεται 
από τό άρθρο 12 παρ. 2 τού 
σχεδίου, δέν έχει δε τήν έννοια 
ότι δέν εφαρμόζονται καί γ ιά  
τ ίς  μεταβιβάσεις αυτές καί οι 
δ ιατάξεις τού άρθρου 8β τού 
νόμου 2190 τοΰ 1920, πού ρυ
θμίζουν τόν τρόπο ρεταβιβάσε- 
ως τών ονομαστικών μετοχών. 
Στό επόμενο εδάφιο τής Ιδιας 
παραγράφου, λόγω τής διαφο
ρετικής φύσεως τών προσωπι
κών εταιριών, θά πρίίπει νά 
προστεθεί η λέξη ισχύουν «α- 
ναλόγως».

—  Στό άρθρο 6 παρ. 3 τού 
σχεδίόυ μετά τήν προσθήκη τής 
Τροιζηνίας, που νομίμως τίθε

τα ι κατά τά  εκτεθέντα στό προ
ηγούμενο πρακτικό, γ ιά  τήν 
ταυτότητα τού λόγου, πρέπει 
νά αναδιατυπωθεί η αμέσως ε
πόμενη }>ράση, ως εξής: «Οι ε
ξαιρούμενες _ περιοχές μπορεί 

νά αποτελούν μιά περιφέρεια, 
μέ τόν εγγύτερο σέ κάθε μ ιά  α
πό αυτές νομό».

—  Η διάταξη τού άρθρου 9 
παρ, 6 τού σχεδίου πού απα
γορεύει ορισμένες κατηγορίες 
διαφημίσεων, νομίμως τίθετα ι, 
δεδομένου ότι στηρίζεται στίς 
συνδυασμένες δ ιατάξεις τών 
άρθρων .} παρ. 9 καί 2 παρ. 12 
τού νόμου 1730 νου Ι987.

—  Γ ιά  τή σαφέστερη δ ιατύ
πωση τού άρθρου 1Β παρ. 26 
τού σχιΜου, θα πρέπει νά προ
στεθούν οι λέξεις μέ τίο «εκά- 
στοτε ισχύουσες» διεθνείς συμ
βάσεις.

— Μία βπσ τίς κρισιμόπρ«· χθώ*
vile γιά τήν Παιδεία, μέ πιωο- 
οόιιοις αρνητικέ* παρά θετικές 
εξελίξεις, ήηαν η χρονιά πού πέ
ρασε, καξ'ώς σλήκληΡο τό 1987 
η κατάσταση «πίς τρεις βαθμίδες 
τής εκπαίδευσης ¿Φτάσε σέ εκρη
κτικά αδιέξοδα καί έγινε πλέοι^Ι 
φανερή η βαθιά κρίση πού αντι
μετωπίζει η Παιδεία στή χωοα 
μας.

Τά θέματα εκπαίδευσης, τδ 
198/, απασχόλησαν περισσότερο 
από κάθε άλλο ρεπορτάζ, τίς πρώ
τες σελίδες τών εΦηΐΜΡίοων, αιρού 
ο επί τής Παιδείας υπουργός κ·
Α. ΤρΙτπης. κατά καιρούς εξήγ
γειλε διάφορά με.γσλεπήβολα βχέ- 
€·ιο, μέ υποτιθέμενους στόχους τήν 
Ποιότητα κε*ί την αναβάθμιση, 
τροκσλώνκις σωρεία αντιδράσεων 
από τούς εκάοτοτέ ' ενδιαφερόμε
νον«;, Πολλά από τά σχέδια καί 
τά προγράμματα τού υπουργού 
βέν υλοποιήθηκαν ή δέν εφαρμό
στηκαν ποτέ, Έτσι, δέν έγινε ο- 
κόμη Κι εζαγγελθί,ίς διάλογος γιά 
τήν Παιδεία μέ τή συμμετοχή ό
λων τών ενδιαφερομένων, η επα
ναφορά τών Αρχαίων Ελληνικών, 
τά συμπόσιο νια τή Γλώσσα, η 
ποιοτική αναβάθμιση τής .»Ha·- 
βευσης. Π αξιολόγηση μαθητών 
καί καθηγητών κ.«.

Χρονικά τά γεγονότα πού αφο
ρούν τήν Ποιδεία καί »στιγμάτι
σαν* τή χρονιά πού πέρασε, ήταν:

Τόν Ιανουάριο δημοσιεύεται σέ
απογευματινή εφημερίδα, επιστολή 
τού· υπουργού Παιδείας πρός τά 
ΚΥΧΥΜ, στήν οποία αναφέρει, με
ταξύ άλλων, ότι η κατάσταση πού 
ΐπικρατεί στήν εκπαίδευση «Ιναι

"άερμότβρια,, όμως αναμένεται ιό '88
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«τραγική» καί ζητάει αύξηση τών 
δαπανών. Η επιστολή ηροκαλεΙ »- 
βισίτερη αίσθηση σέ όλες île. βαθ
μίδες τής εκπαίδευσης. Τόν ίδιο 
μήνα στό Συμβούλιο Ανώτατης 
Παιδείας ο κ. Τρίτσικ. μι', τύ 
πρόσχημα τής σταθεΡσποίήΠικ τόύ 
αριθμού τών εισακτέων, tεξαγγέλ
λει με.Ιωση τών υποψηφίων περί
που Ι0ο)ο. Οι αντιδράσεις υπό 
γονείς καί υποψήφιους πληθαί
νουν,

Στούς μήνες που σκολουθαύν. ιό 
αρχαιότερα εκπαιδευτικά ίδρυμα 
τής χώρας, τό Πανεπιστήμιο Α
θηνών, κάνει έκκληση προς τήν 
Πολιτεία γιά έκτακτη οικονομική 
ενίσχυση. Στό σΐιημά του, έμμε
σα, τό υπουργείο Παιδείας απαν
τά αρνητικό,

Τόν Μάιο, στήν δεξίωση πού 
δόθηκε από τίς ΓΙρυτανικές Αρ
χές γιά τήν επέτειο τών I 30 χρό
νων από τήν δημιουργία τού Ι
δρύματος/ ο πρωθυπουργός επι
σημαίνει στήν ομιλία tou, τήν α
νάγκη ανσθεωοήσεως βασικών δια- 
τά ί ίεων τού Νόμου ... Πλαισίου.

Τόν Ιούνιο, πολυήμερη ottr.p-
ΪΙα τών καθηγητών Τής Μέστχς 

κπαίδευσης θέτει C'A κίνδυνο τή 
δίεξογωγή τών Γενικών Εξετάσε
ων. Εκατόν πενήντα χιλιάδη υ
ποψήφιοι καί οι οικογένειες τους,

ζούν Υ»ά ηαέυες ιήν €αγωνία τής 
δίεξογίιγής ή όχι ώς τή στιγ
μή ιέού ο υπουργός Παιδείας ε»- 
ιιοΦαυίζπ fix fifco tir ui ι:| γιά ιήν 
εττίλυση τών αιτημάτων τών κα* 
Οηνηΐών,

Ένα μήνςτ αργότερα ο κ. Τηΐ-
ιοηι; εξυγγ/,'λλει μ»; ουαφε.Ις διι-

ΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ~ΛΛΠΛΚΗ

λώυείς ιήν ειταναφυρά ιών Αρ
χή ίων Ελληνικών ο τά Γυμνάσια, 
ϋι υνιιδ'ΐΰαι.μ; rival αρχικά Or.· 
ιικές, αλλά υιιϋρχιι βιάυισυη α- 
Ηΐ.ιΐ'.'ων γιά ιό C5-IIU μεταξύ υ· 
Ιιουργού κο:Ι υφυιιουργσλ Ο η- 
λευταίος · Δ. ΜοποδημιντρΙου- · 
μαΟηίνπ ότι ...uüoaitúOnKi ιύ 
πρωί τή«; Ιδης Ιουλίου,

Τό f diöivpijwuo, είναι ιδια ίτερα 
«Ατομά* κυρίως γ ιά  τήν ΑνώταΐΗ 
ΕκιταΙδευοη, καθώς έχουν ουοαιο- 
ρε.υιεί |ΐιά  υ ·ιρά  από ιΐροΟλινμα· 
τα καί οι κίνηΐοποίποι ις σόι ιητών 
καί σπουδαστών αρχίζουν, Μέ α ί- 
ιιίΡα τή δωρεάν διανομή τών ουγ- 
YPap|iúií.¡v οι τιοώτις φοιτητικές 
βίαδηλώοείς κατακλύζουν τους σ- 
θηναϊκούς δρόμους, ενώ τό Πανε
πιστήμια ιτμ; ΑΠάνος κάνει γ ιά  
μιά ακόμη Φ-ιυά έκκλιιαΐ) σ ιό  υ
πουργείο Παιδείας γ ιά  έκίσκτη

οικονομικό ενίσχυση.
Τόν Οκτώβριο μέ αιφνιδιαστική 

εξαγγελία ιού κ, Tpliun“ αλλάζει 
γιά μιά ακόμη Φορώ ο τρύτιος 
διεξαγωγής τών γενικών εξετάσε
ων στήν Τριτοβάθμια Εκπαίδευ
ση. Τά μέτρα προκαλσύν σύγχυση 
καί σωρεία αντιδράσεων.

Τόν ίδιο μήνα η φοίιητικέι υ- 
ναΐαραχή προολαμβάνει διαστά
σεις καθώς σέ όλα τά ΛΕΙ τής 
χιίνιας ( οι Φοιτητές καταλαμβά
νουν ιμήυατα η απέχουν από τά 
μπΟήμαιά τους. Οι πρυτάνείς ε
πισημαίνουν καί auiôl μέ τή σει
ρά (out· ιήν ανάγκη αύξησης ιών 
δαπανών γιά τήν Τοιτσβάθιιισ Εκ- 
παίδευαη.

Τόν Νοέμβριο μεγάλες Φοίτιι- 
ΐτκές κινητοποΐήυείς σι όλη ιή  
χώρα παραλύουν τήν λειτουργία 
τών ΑΕΙ, ενώ σ£ Φοιτητική δια
δήλωση στήν Αθήνα επεμβαίνουν 
ιά  ΜΑΤ. Ο υπουργός Παιδείας 
apvr.iiui νά ικανοποιήσει τά Φοι- 
τη ιικά  αιιήρατυ, ε>·ώ r» σπουδά- 
ζουοα νεολαία διαλέγει τίς κατα
λήψεις ως μέσον πίεσης γιά ιήν 
ε.Μίλυοη τών προβλημαη-ΐν,

Στό τέλος τού Νοεμβρίου kal 
σ ιΐς  αρχές τού Δεκεμβρίου, otó 
χώρο τών κινητοποιήσεων, μετά 
•ιούς Φοιτητές, ακολουθούν οι εκ
παιδευτικοί τής Μέσης καί Πρω·

τοβάθμίας Εκπσίδίυσηΐη καί βι
μαθητές, μέ κύριο α ίτημα  τήν αύ
ξηση τών δαπανών γ ιά  τον Π α ι
δεία.

ΤΙς Ιδιες ημέσες, φοιτητές τού 
Χημικού καί τμημάτων τού ΕΜΠ 

Μκτολιορκούν τό υπουργείο Ι1αιί·,·.ί- 
™ ς καί ο κ. Τρίτσης δηλώνει γιά 

αρκετές ώρες «αιχμάλωτος».
Δόρ μεγάλες απεργίες δασκά

λων καί καθηγητών «βάζουν λου- 
κίτο> στά σχολεία όλης τής χώ
ρας, ενώ τίς  Ιδιες ημέρες πραγ
ματοποιούν ιαι πσνεκπαιδευιικές 
κινητοποιήσεις γιά τπν ιιιανοποΙ- 
Θεσσαλονίκπ.

Η ανακοίνωυο τού νέου πυϋί)- 
1 »·ολογΐομού, πυροδοτεί κοί άλλες 
κινητοποιήσεις καθώς δέν συμπε
ριλαμβάνει ουσιαστική αύξηση 
τών δαπανών γιά τήν Παιδεία.

Τό 1980, Αποβλέπεται νά εί
ναι εξίσου κρίσιμο γ ιά  τήν Παι
δεία, μι! ιό  χρόνο πού μόλις τε
λείωσε, γ ια τί Φοιτητές, σπουδα
στές καί καθηγητές, δείχνουν α
ποφασισμένοι νά σιΜχΙοουν τίς 
κινητοποιήσεις γιά την επίλυση 
non τών αιτημάτων τους.

Τό πρώΐσ δεκαήμερο του Ια
νουάριου οι χπθηΥπτέε -|ήι; Μέσης 
Εκπαίδευσης κοί οι δάσκαλοι έ
χουν εξαγγείλει νέες κινητοποιή
σεις, ενώ οι Φοιτητές υπογραμμί
ζουν ότι θά συντονίσουν τίς r.vfo- 
νειές ισυς γιά δεύτερο κύκλο δι
εκδικήσεων. Παοάλληλπ, κρίσιμο 
θά είναι .τό 1988 καί γιά' τόν υ
πουργό Παιδείας κ. Α. Τρίταη, 
αφού όλα καί Περισσότερες ενδεί
ξεις ενισχύουν ιόν πληροφορία ό
τ ι θά υπάρξει «Αιύδσχος κατά
σταση» .ατό υπουργείο Πα,δείας.

Θά γίνει νέα σύσκεψη
γιά 4 προβληματικές

120 EKATOMMVPIA ΓΙΑ ΜΙΙΒΟΠ ΤΗΓ -ΜΕΤΑΛΑΟΥΡΓΙΚΗΓ-
Σέ καμιά συγκίκμιμένη από

φαση γ ιά  τό μέλλον τεσσάρων 
προβληματικών επιχειρήσεων · - 
ΧΡ Ω Π ΕΙ, Μεταλλούργική Βό
λου, Τσιμέντα ΧολκΙδός, Με
ταλλεία Γκιτταστρατή · οέν κά- 
τέληξ ϊ η ούσκεψη πού πραγμα- 
τοποιέ|θήκε χθές στό υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας μέ τήν συμ
μέτοχη υπουργών καί εκπρόσω
πων Τραπεζών.

Ο αναπληρωτής υπουργός ί Ρ |  
Βιομηχανίας κ. Κ. Παπαναγιώ- 
του μετά τή λήξη τής σύσκεψης 
δήλωσε ο ιούς δημοσιογράφους 
ότι αποφασίστηκε; μόνο νά χρη
ματοδοτηθεί από τήν Ιον:κή 
Τράπεζα μέ 120 εκατ, δρχ. η 
Μ ιταλλουργική Βόλου, έτσ ι ώσ
τε νά πληρωθούν οι εργαζόμενοι 
γ ιά  τ ίς  γιορτές. Γ ιά  τήν ετα ι
ρία αυτή αποφασίσθηκι: επίσης
νά γίνει σι1: σι>νεννόηση πάντα 
μέ τόν επιχειρηματία υ ία  μελέ
τη y ià  τήν μιτοχοποίηση τών
χρεών, Αποκλείστηκε πάντως η 
περίπτωση ένταξης τής ιτυ 'μ ι-  
ας' στόν ΟΑΕ καί κατά πάσα 
πιθανότητα η μετοχοποίησή της 
θά γίνει από τ ις  Τράπεζες.

Στή χθεσινή σύσκεψη έγινε ε-
πίσης συζήτρση γ ιά  τήν uno · 
χοποίοση τών χρεών καί τών 
Μεταλλείων Π «π αστραπή αλλά 
δέν υπήρξε απόφαση γ ιά  τόν ΕΤΒΑ κ ,α ,) ’

τρόπο μέ τόν οποίο θά γίνει η 
μετοχοποίηση αυτή.

Γ ιά  τ ίς  άλλες δύο ιτα ιρ ίες  - - 
ΧΡΩΠΕΙ καί Τσιμέντα ΧαλκΙ- 
βος—  συζητήθηκε γενικά η οι
κονομική τς.υς κατάσταση χω
ρίς νά υπάρξουν αποφάσεις.

Σημ ιιώ νο α ι ότι οι επιχειρή
σεις αυτές απασχολούν 3,000 
περίπου εργαζόμενους,

Σύμφωνα πάντως μέ πληρο
φορίες στή σύσκεψη αυτή δέν 
τέθηκε θέμα αυξήσεως τού κον
δυλίου γ ιά  τ ίς  προβληματικές 
επιχειρήσεις πού προβλέπει ο 
προϋπολογισμός,

Η σύσκεψη θά επαναληφθκΐ 
τήν προσεχή εβδομάδα και θά 
συνεχιστεί η συζήτηση γύρω α
πό τ ις  προτάσεις - «ανώριμε« 
τΙς  χαρακτήρισε σημαίνον στέ
λεχος τού τΠΕΘ Ο  πού έχουν 
κατατεθεί απ’ τά  υπουργεία κα! 
τΙς  Τράπεζες γ ιά  τό  μέλλον τών 
τεσσάρων επιχειρήσεων,

Ι τ ή  χθεσινή σύσκεψη έλαβαν 
μέρος οι υπουργοί: Εθνικής Οι
κονομίας κ. Π. Ρουμελιώτης, 
Οικονομικών κ, Δ, Τσοβόλας, ο 
αναπληρωτής υπουργός Βιομη
χανίας κ, Κ. Παπσναγιώτοι^ ο 
υπουργός Εργασίας κ. Γ. Γεν- 
νηματάο καί εκπρόσωποι Τρα
πεζών (Τράπεζα τής Ελλάδος,

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
δέν θά κυκλοφορήσει θώρι ο 
Σάββατο, λόγω τής αργίας 
τής Πρωτοχρονιάς,

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
θά εκβοθεί κανονικά τήν Κυ* 
ρίακή I  Ιανουαρίου,

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ο κυβερνητικός εκπμύοωπος ε- 

ξΑφροσε τήν δεδο.ιάτητα ότι ιμ δι
απραγματεύσεις «0Α συνεχιστούν 
σέ πνεύμα Καλής θέλησης αφού 
από κσμιά πλευρά δέν υπάυχί» 
πρόθεση γιά ακραίες βντίπαπαθέ·· 
σεις», Κεπαλήγσντας ττρόσβεάε ύ· 
ΤΙ πρός τό παρόν η κυβέρνηοη δέν 
μπορεί νά δηλώσω τίποιε ιπ! ίής 
ουσίας τών βιαπρ<τγματ«ΰσΑων, 
ιφ’ όσον διαρκούν ακόμη οι ανταλ
λαγές απόψεων.

Τό πρώτο «Τέταρτο» το ύ  1988
Ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης μο

νολογεί: «Τά σπλάχνα μ«« ΚΙ η 
λάλαασα αναπομό ΘΙν έχουνε, 
Στό τεώχος toú lavoueplov τβο 
περιοδικού «Tltupto», ο μεγάλος 
πιζο/ρόφος τής ΒεσσαλονΙκης 
βμιλεί γιά τά Χριστούγεννα, τήν
Πρατβχρονιά, τόν Αλέξανδρο Πβ- 
παβιαμάντη, τήν ΟΙύσσεια.

g.1» κα ί τούς συναρπαστικούς 
ιλουε τής πατρίδας tou, που

ιίπι"

αριον Βι
Η Κ αίτη  Ρωμανού ιά . , ,  Ι ,α

Λ Mí,
___  ι— μ1«ί- . . .

Mou»,«Λ, Ικο Χ ί.

ΤΑ ΛΠΑΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΦ Η ΝΑΙήΐΐ IT ΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ
Τά Ούρα τού Λήμου Αθηναίων στήν Τροχαία παραδόθηΐιαν χθές από υψηλό αντιπροσωπεία τής βημο- 
τΐκής αρχής, όπως φαίνειοη καί από τή φωτογραφία, Από αριστερά η αντιβήμαρχος Φωτεινή Πιπιλή, η 

σύζυγος τού δημάρχου κ. ΑΙζα Ββερτ καί ο αντιβήμαρχος Ζάχος Χατζηφωτίου.

ΓΣΙΕΕ: έτος 
συοπείρωοης 

ι;ό 1988
Τύ I9S8 θά αποτελέσΓ.ι γιά τό 

συνδικσλιιηικύ κίνημα τής χώρας 
μας, χρσιιά συσπείρωσης κσ.Ι α-
Ϊώνα γιΰ  ιήν βελτίωση τών ουν- 

ηκών ζωές, γιά τήν διεύρυνση τών 
κοινωνικών παροχων καί γιά τήν 
δραστική μώωση τής ανεργίας.

Αυτό οναφέρπ στό Πρωτοχρο
νιάτικο μήνυμά της πράε τούς ερ
γαζόμενους η ΓΣΕΕ τονίζοντας ο
ι, παράλΛηλα τό 1988 θά απο- 
τίΛέσει χρονά πάλης γιά τή 5ir.ú- 
ρυνοη τω» θεσμών καί τήν πάλη 
μέοα απ' αυτούς, γιά νά χαρα
χτούν οι ι στευθύνοεις τής ανάπτυ- 
»»1C έτσι ώστε νά ανταποκρίνεται 
ΐ’ τίς απαιτήσεις τής ελληνικής οι
κονομίας <αί νά οδηγεί στήν κα- 
ιόκτηοη τών στόχων τής εθνικής 
ανεξαρτησίας καί τής κοινωνικής 
αλλαγής,

Στό μήινμά της η ΓΣΕΕ αναφί- 
pf;i επίσητ ότι τό 1987 φεύγει α
φήνοντας ·ι !ομ του μιά σειρά από 
άλυτα npc βλήματα γιά τούς εργα
ζόμενους .χλλα παράλληλα καί 
συνθήκει. τέτοιες πού μπορούμε 
νά ατενίζευμε τό νέο έτος μέ μέ- 
γαλύτερη σιοιοδοζία,

ηΈ ηΡΠΣΗ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΧΥΝΙΧΗΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ιη ΧΕΑ. 

ζουυ οι αριθμοί: 6Θ864 20139 
Από 500,000 δρχ. κερδίζουν 

οι αριθμοί: 9552 4692.
Ο αριθμός 95801 κερδίζει 

300.000 δρχ.
Από 250.000 δρχ. κερδίζουν 

οι αι
90605 2916Β 51552 

70015 72656 5179 Β3350
31069 17840 59647 43235

26Θ.
ΠΡΟ ΚΘ ΙΤΑ ΚΕΡΔΗ

Επίσης από Θ00 δρχ. κερδί
ζουν όλοι οι λαχνοί, ανεξαρτή
τως σειράς πού οι αριθμοί τους 
έχουν τά  δύο τελευτα ία  ψηφία 
όμοια μέ τά  δύο τελευτα ία  ψη
φία μέ τούς λαχνούς τής Γενι
κής Κλήρωσης πού κέρδισαν τά  
8O.OOO.O0O, τά  30,000.000 καί 
τού αριθμού πού στήν Ειδική 
Κλήρωση κέρδισε τά  4,000,000 
δρχ, Σέ περίπτωση πού τ ά  δύο 
τελευτα ία  ψηφία είναι τά  Ιδια 
καί στοΰε δύο ή τρείς ή τέσσε
ρις από τούς π ιό πάνω λαχνούς 
κερδίζουν από 1,600 ή 2.400 ή 
3.200 δρν.

Συνολικά 374,790 λαχεία 
κερδίζουν τό  ποσό τού 1,971. 
652.400 6ρχ. Είναι δυνατό τό 
μέγιστο κέρδος ^τής Ειδικής 
κληρωοης νά φθασει τά  120. 
000.000 δρχ. άν αυτός πού έ
χει τόν πρώτο λαχνό τών 4,000. 
000 δρχ, έχει αγοράσει τόν τυ 
χερό αριθμό σέ τριαντάδα, Τό 
ίδιο μποριίί νά συμβε! καί στούς 
υπόλοιπους λαχνούς τής Ε ιδι
κής Κλήρωσης.

Κ ο ιν ω ν ικ ά

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΝ

ΓνωστοποιιΙτοι σύμφωνα μΐ τό Αρ
θρο 1169 τον Αστικού ΚώΒικπ ό τιι

Ο ΙΩΑΝΝΗ! ΙΑΚΑΛΟΙ10ΥΛΟΧ 
Υμνηθείς εις Αθήνας κάτοικος Αθη· 
νά* y ιός τού Καραλάμπονς κσΙ τής 
Έλλης τό γένος ΓορονφρΧή καί η 
ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΦΡΑΝΤΖΒΧΚΑΚΗ γ»ν- 
νκθιίσα ti« Αθήνσς κάτοικο* Αθηνών 
κόρη τού Γttipylou καί τής Ηυφροσύ- 
νης · Καλλιόπης τό γένος Ακύλα ηρό· 
κπτΒΐ νά έλθουν «έ γάμο τιού θά η -  
λισθι! εις Αθήνας,

ΑΡΡΑΒ0ΝΕΣ

— Ο κ. Αημήτριος 6. Κσίσαούνης 
κιιΙ « βιαποινίς Ράνιβ I, ΜΜονλιγα- 
>Ακη ηρραθωνίσθησαν.

ΔΩΡΕΕΣ

τ4σ, ινόπνιυραν,
Η Ka ltn Ρω

ποφτφαίτφ ιβ . . ..
γλη, τοό ·μπνευβμέ«νν νπέρμσ· 

‘  Ί§«υ«ή« Μουβικήε Τ.χολή<· 
_ λταρτο» τού toivouaplou 

πίφίλααδάν · οπίβης εκτενή ano

άρβο-
ιέρμσ·

Λ  w  .  U A i..« . *  λ ο ϊΐσ ΐίό  τή ! k$0¥iài πού πέρβσ»
0  «βυιηκΦλδγοβ ν τα  γράμματα, τή  Μουσική, τόν

Δοβγβδμηί Μ* J”  Μιπέλ κινηματογιΟΦο, τδ βίαταο, ι λ  φω·
W i t . γ ιά  ιήν  ελληνική Μβυοίκή τονιιβΦία, τα  εικαστικά  και τήνrtif ελ Χηνική μουσική 

τό ο ευττέτι κο, τή δη«
I τή Ινξαντινή μουσική·

l i t  .γιά χήν 
παμΜοση. 
μ ·1ική καί

Ο Πολυδεύκη< Παπβδδπουλοι 
κβ· η Τζένη παπαΐσιτοδλου γοδ· 
φονν γ ιά  T it  πβδσφβτεή επανα
στατικές μεταβολή« ατό ιυοωηα* 
Ικβ τηλιοπτικδ πεδίο κβ! τά  συμ
πτώματα ιητορούθμισηι ποό έχουν 
Τ Μ ΐ η Ι ι ι ι ,  «νά ·  μεγάλος Χοβ·ε· 
T im  Ιημιονμγδς Χεογκόΐ Π · ]  
τξάνοφ γράφει γ ιά  τήν τεΙ 
ίου  τα ιν ία  «Τδ οχυρό τα

τογμαφία, τα  ε ικασ τικά  κα ί τήν 
επικοινωνία. Στήν οΛβίατη όψη»· 

»•πενιάδες αφήγημα · *  
i t . .γ ρ ά φ ε ι ο ι ιζ ο γ ρ ό  
ς Γιατμομανωλάκης. 
»τογραφικδ λεύκωμα »ι 
h οι σύγχρονοι Γερμι 

Ροαπέν τά· δασών τού ο ικ ο λ .. 
κού κινήματος, ‘ Οπως πάντα οι 
ιπ ιφυλλίβ ι«  τού Κωστή Παπα· 
γ ιά ρ γς  κα ι τού Αηυήτρη Νδλλγ, 

Κδαμ·«. .·· w o X ijm lt ι -· 
λΐ^βφ\ κ α ι ή π ολ ιτισ τική  αγορά.

--Η  κ. Ίφ η  Κιιλλιγδ 8<έθισκ σπ4 
ςυδιίας θρχ, β.000 κις τό Εθνικόν 
ίυμβούλιον ΒλληνΙδων,

| —1 Εις μνήμην Γιάννη Μ Κυρία-
κόπουλου ε κ. Ειρήνη λ, Η|·υσανθσ· 
κβπβύλσο κοτέθίσι απ' ιυθιίσς 10. 
000 δραχμές υπέρ τής Ιτο ΐρ Ιας 
Ιττουδδν ΝισίλληνίΜοϋ Πολιτισμού 
καί Γενικής Παιδείας.

·— Ι ιή  μνήμη τού αγαπημένου τους 
εςαδέλοου Γιάννη Μ. Κυριανόπουλου 
ο Αντάνηε καί η Χριστίνα Φράγκου 
ΐιατέθεσαν απ' «υθιίας Ι0,090 δραχ
μές γιά τήν Εταιρία ΖηουβΑν Νεοελ
ληνικού Πολιτισμού καί Γενικής Παι
δείας,

— Κτή μνήμη τοό αγαπημένου τους 
Γ}οδέλ*οϋ Γιάννη Μ. Κυμισκόπουλου 

i β Μιχάλης καί η Αιλή Μβκράεη «β· 
τέΐεσαν απ' ευθείας 10,040 δραχμές

ΚΗΔΕΙΕΣ

Ιόν πολυαγαπημένο μας πατέρκ 
καί οόιλφό

ΚΩΝ)Ν0 ΒΜΜ. ΠΒΡΑΚΑΚΗ 
Ταγματάρχη Πεζικού «,α, 

θανόντα κηβκύουμι αύριο Σάββατο καί 
ώρα 10,90 π,μ, εκ τού Ιερού Ναού 
τού Γ ’ ΝικροταφιΙαυ Αβηνάν.

Η κόρη: Λένα, Τά βοελφίαι 'Κα- 
ράλαμπος Πιρακάκης, Ιωάννης καί 
Ιωάννα Περακάκη, Οι λοιποί συγγε
νείς·

Τήν ηολυαγαηημένη μας μητέρα καί
γιαγιά

ΜΑΡΙΑ χόρα ΠΑΝ. ΓΚΟΥΛΟΥΙΗ 
βανούσα κηδεύουμε αύριο Ζάδβατο 
καί ώρα 10,10 «,μ^ εκ τού Ιερού Να
ού Αγίων Κωνσταντίνου καί Ελένης 
Ν*κροταφε(ου Ζωγράφου,

Τά τέκνα: Παναγιώτής >.ι-| ΕρφΙα, 
Ανβούλα, Ο εγγονόςι Παναγιώτης. Οι 
λοιποί συγγενείς,

μας βΐιλφή

υπέρ τής Ετσιρίας ίπβυδών Νεοελλη
νικού Πολιτισμού Καί Γενικής Παι
δείας!

Τήν παλυαγαπημένη 
καί θεία

ΜΑΡΙΑ χήρα ΛΗΜ. ΖΑΧΑΚΗ 
θσνούσα κηβιύουμε ούριο Σάββατα 2 
—  I— ·δ  καί ώρα I I  π,μ, εκ τεύ Ιε
ρού. Ναού τού Νεκροταφείου Νέος 
Ζμόρνηε,

Οι αδελφοί ι Κωνσταντίνε ς καί Μα
ρία Ζαχάκη, Ελένη χόρα I, Καρκάνη, 
Τά ανίψιβ, Οι λοιποί συγγενείς«

Τόν πολυαγαπημένο μας πστίρά, 
αδελφό καί παππού

ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΤΡΟΠΟΥΑΟ 
•οτών Λ9

βανόντσ κηδεύουμε αύριο Ζάβδατο καί 
ώρα 12,I l  μ,μ. εκ τού Ιεροό Ναού 
Αγίου Νικβλδου Κοιμητηρίου Ζωγρά
φου.

Τ * παιδιά- τουι ΗΜαε καί Ευδο
κία Πετροπούλου, Τά αΙΙλΦίσ tout 
Κυρία «ούλα καί- ΑνΙρόας Πρίγγαυ-
Μς· Οι ¿γγσνβΐι Γιώργος,'*A#nt< Ο·
λοιποί συγγενείς,

ΠΕΝΘΗ

Τήν Μγοι?η|ένη μας μητέρα, αβιλ- 
φή καί βιΐσ

ΒΑΖΩ ΕΑδΕΙΑΔΟΥ 
θανούσα *κηβ«ύααμε εν Ι1άτ|Μ<ΐς.

Η κόρη: Ελένη Βοφειάδου, Οι α
δελφές: Ελένη Γισννοηούλου, Μαρία 
Ζαρμά, ΤασΙο Οίκονομοπούλευ,

Ί ·

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Τελούμε τήν Κυριακή 1— t — 88 καί 
ώρα 9.10 π.μ. ετήσιο Αρχιερατικό 
μνημόσυνο εις tiW I, Ναό Αγ. Αικα
τερίνης Ν. Λιοσίων, υπέρ ανασαύ- 
σεως τής ψυχής τού λατρειιιιύ μσς 
υιού, αόιλφού, μνηστήρα, ιγγονού, 
θείοι», ανεψιού καί εζαβέλψου

ΓΡΗΓΟΡΗ κ ο υ λ ιιο υ  
ετών 29

Οι γονείς: Παναγιώτης μι! Μαρία 
Κουλίζου, Τά αδέλψιαι Λοίιλα. Κώ
στας, Η μνηστή του: Αλέκα. Μ για
γιά, Τά ανίψιβ, Οι δι lo i, Οι ε|άδιλ· 
φοι, Οι λοιποί συγγενείς,

Τελούμε τήν Κυριακή I — t — Ε· 
καί ώρα 10.41 π,μ, ετήσιο μνημό
συνο εις τόν I, Ναό Ay, Οιοβώρων 
τού Α* Κοιμητηρίου Αθηνών, υπέρ α-
απαύσεως τής ψυχής τού λατρευτού 

* *·4Ι

ΔΑΜΙΑΝΟΥ KOYTPAKOY«ας συζύγου, πατέρα, αδελφού κα) 
ιί

Η σέιζνγοςι Νίκη, Η κόρη: Αικσ- 
ΤερΙνη - Νίκη, Οι αδελφοί, Οι ανε
ψιοί. Οι λοιποί συγγενείς,

Τελούμε τήν Κυριακή 1— 1—  | Ι  
καί ώρσ 9.10 π.υ. 4Οθήμερο μνημό
συνο ι ί  ι  τόν I, Ναό Λγ. Αικατερί
νης Κάτω Πίτρολώνων υπέρ αναπαύ- 
σεως τής ψυχής τού λατρευτού μας 
συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού 
καί ΦοΙου

ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΛΑΜΙΤί,Η 
Η .αύζνγοςι Ευφροσύνη. Τά τέκναι

Ιωσήφ καί Όλγα Καρββμίτση, Βάν- 
τα Καρβαμίτση, Οι έγγονοι: Ιωάν
νης, Ευφρανύνη, Οι αδελφοί. Οι ανε
ψιοί, Οι λιΐιποί συγγενείς.

Τήν Κυριακή 3— I— I I  καί ώρα 
9.30 π.μ. τελούμε 40θήμεοσ μνημό
συνο εις τόν Ιερό Νσό Κοιμήσεως 
φεβτόχου, Καραττάνου, ’Ανω Γλυφά
δας υπέρ αναπαΰαεως τής ψυχής τού 
πολυαγαπηιιένοσ μας συζύγου καί 
filou

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ώ. ΠΑΠΑΑΗΜΑ 
Δημοσι»γρά<·ου - Λογοτέχνη

Η σύζνγφςι Μοσχούλο. Οι ανεψιοί, 
‘ * »·1ς.Οι λοιποί ιευγγινίΜ

ΖυμπληρτΙΦηκαν 40 μέρες από τό> 
t i  πού έφυνι από κοντά μας ο αγα
πημένος μεις

ΠΑΥΛΟ! ΔΗΜ, ΠΙΕΡΡΑΚΟΖ 
Ζτόν τάφο του τιλέσαμε επιμνημό
συνη Ιέηοη σέ στενό οικογενειακό κύ
κλο,

ΤΔ π α ιΐιά  τον! Αντελίνα «α! Αν- 
Ιρέας ΑοβΙττης, Μαρία καί ΤΒΟ 
MCKION, ΤΔ εγγόνι«, ΤΔ Ιισέγγο- 
να, Οι λοιποί συγγενείς καί ψιλοί.

ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ

Τό Διοικητικό ΙυμΙούλιο τής Ελ
ληνικής Ετιτιρνίας Χειρουργικής Ορ- 
ΙοπεΙικής Kill Τραυματολογίας μέ τήν 
πληροφορία τού favétou τού συν».

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΛΕΤΙΟΥ 
συνήλ·· εκτάκτωε καί οσοφδαια« ·■ 
μύφωνα τά κΔτωδιι

ι .  Νά εΐΐψράσει τδ δερμά αυλλυ- 
πητήρία σ ΐήτ οικογένεια τού εκλι- 
πόντος.

1. Νά βιχβέσιι τδ ποοόν τών 20. 
000 δρχ, γ ιά  τ ίς  ανδγης τοό χωριού 
ΙΟ Ι οις μνήμη τοό Μ, ΠβπβΧέιαου,

I .  Né ΒακοαιουΙιί τδ παρδ* ψήψ'* 
σμα στόν “ ύπο,

Τό ώ .Ι, Τής ΙΙΧ Ο Τ

Τό δολλάριο έχασε 
24ο/0 έναντι ιού γιέν

ΤΟ 1917 Η ΜΙΡΟΙΕΡΗ ΧΡΟΝΙΑ Π ϋ 19 ΝΟΜΙΣΜΑ ΙΟ Ι  Μ Α
ΤΟΚΙΟ, (Ασσ. Πρές), —  Τύ 

24ο)ο τής αξίας του απέναντι 
στό γ ιέν (δηλαδή 38,10 γιέν) 
έχασε τό δολλάριο απέναντι 
στό ιαπωνικό νόμισμα τό 1987.

Τό δολλάριο κατέμριψς χθές 
στήν Χρηματαγορά τού Τόκιο 
κάθε προηγούμενο μεταπολςμι- 
κό ρεκόρ, πτώσης, όταν έκλει
σε στά 122 γιεν.

«Προσδοκούμε μετά tIc 4 Ι
ανουάριου, όταν θά ανπξει η 
Χρηματαγορά μετά τ ίς  γιορτές, 
νέα ‘ττώση του δολλαοιου, κά
τω από την πίεση μαζικού κύ
ματος πωλήσεών του. Περιμέ
νουμε τό  αμερικανικό νόμισμα 
νά πέσει, αμέσως, στά 119 γμ  
έν». σχολίασε, χθές, χρηματι
στής στήν ιαπωνική πρωτεύ
ουσα,

Η π’ίώση τού δολλαρίσυ δέν 
είχε αντίκτυπο πάνω στόν δ ιί-  
κ ίη  ΝΙκκεϊ τού ιαπωνικού Χρη
ματιστηρίου, γ ια τ ί αυτό είνσι 
από χθές κλειστό καί θά ανοί
ξει στίς 4 lavouaplou.

Χθές ήταν η 17η ημέρα συ
νεχούς διολίσθησης τού «πράσι
νου νομίσματος» στή Χρηματα
γορά τού Τόκιο, παρά τ ίς  ενέρ
γειες τήο Κεντοικής Τράπεζας η 
οπρία, άν καί δέν ανακοίνωσε 
επίσημα τίποτε, έκανε μαζικές 
αγορές, Τό πόσο άκαρπες υ- 
πήρξαυ οι παρεμβάσεις τήε 
Κεντρικής Τράπεζας υπέρ του 
δολλαρίου φανερώνεται από τό 
γεγονός ότι ι· ισ οτιμ ία  του, λ ί
γο πρίν τελειώσουν οι συναλλα
γές, είχε διαμορφωθεί στά 121 / 
Θ5 γιύν,,,

Οι ισοτιμ ίες) τού δολλαρίου, 
χθές, σέ άλλεό Χρηματαγορές 
υπήρξαν οι ακόλουθες (σε πα
ρένθεση οι προχθεσινές).

— Φραγκφούρτη 1,5λ0β ( I ,  
5955) γερμανικά μάρκα.

— Ζυρίχη 1,2778 (1,2920) 
ελβετικά φράγκα,

— Π αρίσ ι: 5,3565 (3,4123) 
γαλλικά φράγκα.

— Ρώμη: 1,171 (1,171) XI-
ρ*ς· .

— Λονδίνο: 1 ,8708(1,1363) 
δολλάρια η στερλίνα.

Χρηματιστής φής Ζυρίχης 
σχολίασε: «Θά χρειαζδταυ |ν- 
τολή αγοράς ποΛλών βισεβα- 
τομμυρίων οολλα^ίων γ ιά  ιά  
συνέλθει στήν αγορά τ6 αμε
ρικάνικο νόμισμε».

Η τ ιμή  σέ δολλάρια τής όυγ- 
γιάς τού χρυσού αυξήθηκε στίς 
ευρωπαϊκές αγορές (Λονδίνο 
486,50 δολλάρια, ΖνρΙχη 485, 
50 δολλάρια).

Q ΤΑΞΙΑΡΧΘΣ ΘΕΡΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΞΑΓΕΙ THU ΕΡΕΥΝΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Ο διοικητής τού Κέδρου Τε, 
6f^pc«iouívw, ταξιονχος 8*0%-!- 
κος, πού διεξάγ«ι τήν la«uva γ ιά  
τ ά  τοπγικά γεγονότα τής Μολα- 
κάσσς, έχει ήδη ποοχωοόοει avu- 
φί->·σ μ ί χθεσινές ττληοοφοψΐ«ς σέ 
εξετάσεις δεκάβυν σ^ΚΛωοτικώ·.', 
υπαξιωματικών κσ| w-,.ηΐτών, αλλά 
όλες οι καταθέσει·: τηροόυτο< 
σ τικ ίς .

’Οπως είναι γνωστό, τό Κέντσβ 
Τεθοροτκισμένων πού 
στόν Λυλιλ ο , υπάγεται στήν 
Στρατιω τική Διοίκηση Αθηνών. Τήν 
έρευνα τού τσξιάρχου Bcov’mou δά 
σκολοε^ήσει τεχκτική ανάκριση πού 
πρόκειται νά ανοττεθεί, σ ί συντα
γματάρχη τής Στρατιω τικής Δι
καιοσύνης·

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟββ 
1 ΠΕΡΙΤΟΜΗ  

ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,  
ΒηβιΣείβν coú ΜιγάΧον

ΗΛΙΟ Ι ΚΑΙ ΠΛΗΜΜ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙΡΙΚΗΣ K A tA l lA U M
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ: Αρχικά προδλόπονιοι αραιές νεφώσεις πού ·ργό-

tip a  βά πυκνώσουν κΗ τό απόγευμα θά βρέξει, Οι άνεμοι θά πνέουν
ασθενείς, αλλά πρός τό βράδυ βά γίνουν νοτιοανατολικοί μέτριο». Η
θάλασσα στό Σαρωνικό καί νότιο Ευβοίκό βδ είναι λίγο ταραγμένη, αλλά 
πρός τό βράδυ* θά γίνει ταραγμένη. Η θερμοκρασία Μ  κυμανθεί από 9 
μέχρι 15 βαίμοΰς,

ΖΤΗ ΦΕΖΖΑΛΟΝΙΚΗ: Αρχικά ·  καιρός θά είναι σχεδόν αίθριος, αλλά 
μετά τό μεσημέρι θά συννεφιάσει καί τή νύκτα πιΦσνό* νά βρέξει, Οι 
άνεμοι βά πνέουν ασθενείς καί η Φάλασσα στό Θερμαϊκό βά είναι λίγο 
ταραγμένη. Η θερμοκρασία βά κυμανθεί από 4 μέχρι 15 βαθμούς,

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ: Προβλέπονται νεφώσεις καί βροχή *«τΔ περιό
δους. Οι άνεμοι βά πνέουν νοτιοανατολικοί αετΦονείς καί αργότερα μέ
τριοι. Η θερμοκρασία βά κυμανθεί από 10 μέχρι 15 βαθμούς,

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΧΩΡΑ: Χτή Δυτική Κεντρική καί Ν ότα  Ελλάβα 
προβλέπονται νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες μέ σποραδικές βροχές 
στό νότιο ίόνιο, Πελοπόννησο καί Κρήτη. Αργότερα βά συννεφιάσει καί 
άτήν υπόλοιπη χώρα κα| από τό απόγευμα θά βρέ{·> τοπικά σε όλη τήν 
Ελλάβα εκτός από τά βορειοανατολικά. 0< άνεμοι στή Δυτική Ελλάδα 
βά πνέουν νοτιοανατολικοί ασθενείς καί αργότερα μέτριοι, ενώ στήν 
ανατολική χώρα αρχικά θά είναι ανατολικοί ώς βορειοανατολικοί ασθε
νείς, αλλά αργότερα θά γίνουν νοτιοανατολικοί μέτριοι καί τδ νύχτα 
στό Αιγαίο τοπικά ισχυροί. Η θάλασσα στά πελάγπ βά είναι λίγο τα
ραγμένη καί αργότερα ταραγμένη, ενώ τή νύχτα τοπικά στό Αιγαίο βά 
γίνει κυματώδης. Η βερμοκρασίσ θά κυμανθεί στά κεντρικά καί βόρεια 
πεδινά από 3 μέχρι Ιά βαθμούς κα| σ τις υπόλοιπες περιοχές από 10 
μέχρι 16 βαθμούς.

ΤΟ ΖΑΒΒΑΤΟ: Προβλέπονται σέ όλη τή χώρα νεφώσεις καί κστά 
διαστήματα τοπικές βροχές ενώ Μγές καταιγίδες βά εκδηλωθούν κυρίως 
στά νότια. Οι άνεμοι βά rivai νοτιοσ ατολικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι 
καί τοπικά στό Αι «Ιο ισχυροί, Η θερμοκρασία βέ* Βά μετσβληίεί ση
μαντικά,

tm m t iX H  ΧΥΜΛΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΓΕΝΙΚΟ KOEQKQMEIO 
ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΙ

ΑΡ ΧΙΚ Η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Ιν · ιο * έ ρ ·» ιο ς  γ ιβ  τέ,* ι«πό*ηβκ ερευνη

τικού  κρογρόυμοτος.
Κολούντοι οι ιΙ Ιιβ ψ ιρ ό μ ενβ ι γ ιό  τόν 

εκκίνηση ιρεν»ητικ ·6  κρογράμμβτβς, 
κ ο ι ό «ροτίμηοη σ τό  κλοΙεΝ « όραστηοι- 
ότ^νβε Π βνεκιο τημ ιοκού  Ιρ γοο τη ρ ίο υ

α. Κβτβτρβοή κ · Ι  αξιολόγηση τής ν* 
κόρχανοος κκτάοτοοης τού Νοσοκομεί
ου o r *  οργβνπ-ικό, λειτουργικό κα ί 
κ τ ίρ ιο · !  εκ ίκ εόο .

4. κ μ τ ο ο ε  υέ τή  ΑιαΙκηση τ α ! Νο- 
σοκομιΙον « · ί  οχεβιοσμό τόν ο τρ ο τη γ ι- 
κόν ικ ιλ ο γ ά ·  σ χετικό  μέ τή μ ιλλ εν τική  
εινάκτυ(η τ ο !  ουγκρβΓήματβς «α τά  *4 -
σίις.

γ , Κοτάστρωση πρβΙισγροφΔ* ονά- 
τττυίης to !  Μοσοκορείβυ κα ί τών επί 
μέρους τμημάτων του κ · Ι  σύντβέη « τ ι-  
ρ ιο λ ο γ ικ * · προγραμμάτων.

· .  Ζόνβεση ·ο ί ·έιβλάγησ»| εναλλακτι
κόν κροτάοεεεν χρήσης τή ς  »«I μσρ- 
ψόν ο νά κ ιυ ΐη ς  τοό Νοοοκομείου κο ί 
τόν  ε κ ί μέρους τρημάτων »ον,

t .  Κ κ ιλογή «ρο>·ροροτέρων λύσεων 
κσ ί β ιο ιόκε ιση συγκεκρ ί'ΐίνης πράτασης 
ονάκτυξης κστά  οάσεις.

ΠρβάεσμΙ·ε υκσάσλής σ ιτήσ-ω * -  προ
τάσεων υπείιάννων τών σμάβον μέχρι 10. 
Ι.βΙ.

ΠρσάεσμΙα υποβολή« μελάτος >1.4 I I .
Αηόροοη Δ .Ι. H i1 .1119 

9  Π ρόιΙρσς τοό Α Γ
Κ. ΕΥΑΓΓΕΑΟΠΟΥΑΟΧ

Μ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
l i lü A lH V U . ΙΡΛΜΜΙΙ Α.Ε»

ΔΙΕΥΦΠΙΤΗ«
και νηετστιεοι ru  τεαι εκόοιω

4. ΠΑΠΑΜΑΓίαΤΟ*

ηΡοίπΑΐΚ'.κο« nmorpiiNiov:

OOV01 ΤΑ
4P* « Ν  
όΡι έ,ό· 
ό*«. ΗΜ 

tm tití ηχάΡοωυ
Ιεοίρεω .......  άρι.11
ΙψετίΜΜ
ΙΟΗς έορακηε lé t tM U I f f l l lM  Mi— 
ΜΜ«^ες ΐΜΗΠόΙΜώ Αη-όΜΜ

&POMQKA I-TEM) ΙΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΕΠΑΝΑΠΡσ/.ΗΡΥΙΗ 

τσκίΐκός πλήκενσης άέσεενν Κλάδου Γιο- 
τοών Ι  Ζ.Υ.

Τό Αρσμσ-o itt'o  ώερσπευτήψιο έχοπ- 
τβς νπ' όφη:

1. ΤΙε »ιστός*.ς τών M tnpv ΙίΦ Ρ 'ΙΙ 
καί 157«)·).

2, ΤΙς μέ όσιό. Α1β)οικ, »102)1«,4.
· *  (ΨΒΧ 251)7.5.11 t. I ' )  «m í A l·) 
19190)11,12.1» οποράοεις τοό υποεφ- 
rού Υνείβς - Πρό*οι«κ «οί Κοικων««ών

*Τ 'Γί »■·». *)»* 0̂νΛ,.·)Μ.
1-1« γτωμοόόνησπ toé Κ βΥ .

4. ΤΙς μ4 9« ·. 1417)14.1,1« εσί 
MTP1J.12.I7 ·.οράσεις τ«ά Αιβ.ωγ»«- 
Μά Ιυμβοωλίου τω., οσω.ωσροοηράσσίι 
τήν πλήρ^η uW άώε-1 ΟκΜολΟτή Α* 
Κεφάιολάγου Γισνρσό Ε.Ζ.Υ.ι

•ΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Εσ. Α’ · * .  ·«  Ιόν. 

Καρδιολογία I — t

1 ό«ολα 1 1

Οι ενά.ορεράωεΜ« τ*ώ τ |  Μας Μ «ρ4- 
κει νό υποβάλουν ό νώ τπχνάρσυήσάυν μό 
σνοτημότη βκ>ο ιβλή -ώ παροσώνω βεσ ·^
λογηιικώΐ

ί.  Αίτηση ·  δήλωση #4 ι*»αΛ Μυπο 
«οό χορηγοί ναε σπώ νά ώερεσΜεινφρ «

2, Αντίνσσρο »τνχλσυ.
I .  Αυτίτσαρο ασάψατη« σ̂ ώτΜΓΜ νΐ-

τιάικότηταη.
4. Avthoop» σσάρσσηι βΕΜ« É M f

σης «'Ατριεβό εσαητέάςραιρει
5. Ι ι ί α « η  το4 οικοΐον ΙαερΜθΙ Ιεά- 

λάγβυ *Ρ4 νώ ρσώστωιι
ρ) Ο συοολεαός ΧΡόυος ώρωψ·»  Νέ 

ιοτρικοό Ι« · ι f Omat o«.
· )  Η ω · ι »νό»ς ωόικώτητο ιο ί σ W- 

νολικόε χρόνος ώ—ησώς της. 
ά, Π.στσσοιηνεκά Τ όπτησης,

. 7, Ιιοτρσριοά σηρείωμο σβ ε4«4 ώ>· 
τυπσ «ρωτηωατολάγΜ ποό ρρρηγιΐε ·  Ο
κά τά Ιερ Μ Μ φ σ  οε4 «ώ όϊείό ε »  
ΐ ρώρσυτσε παφεληερναεώ νώ ροωιωστ ισώ 
«ρσσόυνα. Πισνοοσιηνεεώ ή (εόρ ά η η  
Υ'* νή» οπββε«|η νώ* οεωταηικώ» ε »  
σόττων νώ* ωοοφορίω* («εΠΡώσεφΤεσλ I  
όιώοιώοε·« —ώ ύόίη χώρο σράσεε οώ ri
to· αερνεωέ*· α»ά «ώ* *mm  «ΜΡ 'ώ  
•pjJ νρ·ι Μ 4 ώ ε  H l mtmvm ι εεσσρι

Η οροβΡσ>.1σ ιο εέιλής ·εσα»«λογ«ηΑώ* 
apilCii σπό l i  έ εσμέρ ίω  i i w  OOl 
λήγει στίς I I  ΙνΜυορΙσυ 1«*Ι.

Γιά εεριρωόιερες σΑηρσρορίες «ε »  
Ι ι ορερόυεκοι μπσροά* ^  σ·Οκ«0· »Μΐ

iS S M a a r 1*
ίΓΤΙΜΜΓ


