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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1. Αεροπλάνο της Ήστερν Αιρ- 
λάινς συντρίβεται στα ορεινά της 
Βολιβίας και σκοτώνονται χαι οι 
29 επιβάτες.
7. Τρομακτικό κύμα κακοκαιρίας 
σαρώνει ολόκληρη την Ευρώπη. 
Ετη Φινλανδία η θερμοκρασία 
πέφτει στους πενήντα βαθμούς 
κάτω από το μηδέν.
10. Ο  Ντανιέλ Ορτέγκα ορκίζεται 
πρόεδρος της Νικαράγουα, μετά 
τη συντριπτική του νίκη στις εκλο
γές.

-  Οι υπουργοί Εξωτερικών της 
ΚΙΤΣ Λ και των Η Π Α  Αντρέι Γκρο- 
μύκο και Τζωρτζ Εουλτς συμφω
νούν στην επανάληψη των δια
πραγματεύσεων για τον αφοπλι
σμό.
15. Ο  Τιινκρεντο Νεβες εκλέ-γεται 
πρόεδρος της Βραζιλίας, μετά 
από 21 χρόνια στρατιωτικής δια
κυβέρνησης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

I .  Ο  Ερνστ Τσίμερμαν, διευθυ
ντής της βιομηχανίας Μ ΤΙ) που 
κατασκευάζει κινητήρες για τα 
νατοΐκά Τορνέιντο, εκτελείται 
από μέλη της οργάνωσης «Φράξια  
Κόκκινος Στρατός».
4. Η  ινδική κυβέρνηση συγκλονί
ζεται από σκάνδαλο κατασκο
πείας. Στο δίκτυο των κατασκό
πων ενέχονται στενοί συνεργάτες 
του Ρατζίβ Γκάντι.
I I .  Ο  βασιλιάς της Ιορδανίας 
Χουσεΐν και ο ηγέτης της Ο Α Π  
υπογράφουν συμφωνία συνεργα
σίας με σκοπό την ειρήνευση στη 
Μέση Ανατολή.
16. Αρχίζει η αποχώρηση των 
ισραηλινών στρατευμάτων κατο
χής από τον νότιο Λίβανο.
25. Αρχίζει η δίκη του νορβηγού 
πρώην διπλωμάτη Αρντ Τρέ- 
χολντ που κατηγορείται για διε
νέργεια κατασκοπείας υπέρ της 
Ε Σ Σ Λ . Καταδικάζεται τελικά σε 
2θετή κάθειρξη.

ΜΑΡΤΙΟΣ
3. Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ συγκλονίζει 
τη Χιλή. Σκοτώνονται 180 χαι 
τραυματίζονται δύο χιλιάδες άτο- 
μα.

4. Τερματίζεται η απεργία των 
βρετανών ανθρακωρύχων που 
διήρχεσε έναν ακριβώς χρόνο.

I .  Παγιδευμένο αυτοκίνητο εχρή- 
γνυται στη Βηρυτό και σκοτώνο
νται 8Θ άτομα,

Η .  Πεθαίνει ο Σοβιετικός ηγέτης 
Κονσταντίν Τσερνιένκο.

I I .  0  Μιχαήλ Γκορμπατσώφ εκλέ
γεται γενικός γραμματέας του 
Κ Κ Σ Ε .

12. Αρχίζουν οι αμερικανοσοβιε- 
τικές διαπραγματεύσεις για τον 
αφοπλισμό στη Γενεύη.

18. Ο ι ξένοι εγκαταλείπουν την 
Τεχεράνη και τη Βαγδάτη, μετά 
τους εκατέρωθεν βομβαρδισμούς 
και των δύο πόλεων.

24. Σοβιετικός φρουρός στην Α να
τολική Γερμανία πυροβολεί χαι 
σκοτώνει τον αμερικανό ταγμα
τάρχη ’Αρβουρ Νικόλαόν.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
6. Ο  πρόεδρος του Σουδάν Γκαα- 
φάρ ΝιμαΙρί ανατρέπεται αχό  
στρατιωτικό πραξικόπημα.

9. Ο  ιάπωνας πρωθυπουργός Για- 
σονχίρο Ναχααόνε απευθύνει 
δραματική έκκληση στους συμπα
τριώτες τον να αγοράζουν ξένα Mfowvra,
U . Πεθαίνει ο ηγέτης της Αλβα
νίας Εμβέρ Χότζα.
17. Κεραφώνεται η διεθνής κατα
κραυγή για την αοόφαοη του

Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Σ1. Ισραηλινά αεροπλάνα ρίχνουν έναν τόνο (!) βόμβες mo αρχηγεία της Οργάνωσης για την Απελευ- θέρωση της Παλαιστίνης, κοντό στην Τίινιδα. Σκοτώνονται 60 άτομα.3. Ο  σοβιετικός ηγέτης Μιχαήλ Γχορμπιιιαώφ επισκέπτεται το Παρίσι, απ' όπου προτείνει την χατά 50% μείωση των στρατηγικών εξοπλισμών. Και χωριστές διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό οπλοστάσιο της Βρετανίας και της Γαλλίας.7. Αρχίζει η περιπέτεια του ιταλι- χού χρουαζιερόπλοιου Λχίλι Λάουρο, το οποίο καταλαμβάνεται από τεσοερις Παλαιστίνιους πειρατές.-  Συγχροί'σεις mo Τότεναμ μεταξύ εγχρώμων χαι αστυνομικών: ένας νεκρός.10. 11 κατάληψη του Λχίλε Λάουρο τερματίζεται με την παράδοση των πειρατών στους Αιγύπτιους. Αμερικανικά σκάφη αναχαιτίζουν το αεροπλάνο που τους μετέ- φερε στην Γύνιδα και το οδηγούν σε (>άση τους <πηγ Σικελία, όπου παρά λίγο να προχληθεί σύρραξη με τις ιταλικές δυνάμεις.17. Π α ο α ιτ ε ίτ α ι η ιτα λική wnlli-a. νηση για τον χειρισμό της υπόθεσης Ακίλε Λάουρο.19. Στη Νότιο Λφριχή, εκτελείται ο μαύρος ποιητής Μπέντζαμιν Μολί Μολόιζε. Η εχτέλεση προχα- λεί παγκόσμιο σάλο.
Ν Ο Ε Μ Β Ρ ΙΟ Σ

2. Ο  ΙΙρόεδρος των Η1ΙΛ Ρόναλντ Ρήγκαν εισάγεται mo νοσοκομείο όπου υπεβλήθη σε «μετεγχειρητική εξέταση ρουτίνας».-  Η κυβέρνηση της Ολλανδίας αποφάσισε την εγκατάσταση 48 πυρηνικών πυραόλων Κρουζ.-  Ο  σοβιετικός αξιωματούχος της K G B  Βίταλι Γιουρτσένχο ξεφεύγει από τους αμεριχανούς φρουρούς του και καταφιεύγει στη σοβιετική πρεσβεία στην Ουάσι- γχτον.4. Το ρατσιστικό χαθεστώς του ΙΙήτερ Μπόθα στη Νότιο Λφριχή απαγόρευσε στους απεσταλμένους των ξένων τηλεοπτικών δικτύων να ινηματογραφούν τι; συγκρούσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τους μαύρους.7. Ισχυρές δυνάμεις του στρατού της Κολομβίας εισέβαλαν «το ερειπωμένο κτίριο του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας που είχε καταληφθεί από αριστερούς αντάρτες της οργάνωσης Μ 19. Σκοτώθηκαν οι 42 αντάρτες και 4 μέλη του ανώτατου Δικαστηρίου. Συνολικά οι νεκροί ήταν 95.14. Τρομαχτική χαταστροφή στην Κολομβία. Σε έκρηξη τον ηφαιστείου Νεβάντο Ντελ Ρούις κατε- στράφη η πόλη της Κολομβίας Λρμέρο και άλλα οκτώ γειτονιχά χωριά. Σύνολο νεκρών 25.000.15. Ιστορικής σημασίας Συμφωνία υπέγραψαν η Βρετανία και η Ιρλανδία, σύμφωνα με την οποία: II Βρετανία θα έχει την κυριαρχία mo Ίίλστερ της Β. Ιρλανδίας και για πρώτη φορά παρέχεται στην κυβέρνηση της Ιρλανδιχής Δημοκρατίας να διατυπώνει επίσημα απόψεις για τις υποθέσεις της Β, Ιρλανδίας.19. Το γεγονός της χρονιάς: στη Γενεύη πραγματοποιείται η αυνά ντηση μεταξύ Ρόναλντ Ρήγκαν .-.σι Μιχαήλ Γχορμπειτσωφ.24. Λεροπειρατία σε αεροπλάνο των αιγυπτιαχών αερογραμμών που οδηγήθηκε στη Μάλτα. Αιγύπτιοι χομμάντος που εισέβαλαν mo αεροσκάφος εξουδετέρωσαν τους αεροπειρατές προχαλώντας όμως τον θάνατο 6«' επιβατών.

12/ διεθνή

Το χρονικό του ’85

22. Αρχίζει στη Λισαβόνα η δίκη 
του Οτέλο ντε Καρβάλιο που χα- 
τηγορείται για διοργάνωση τρο
μοκρατικών επιθέσεων.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
1. Ο  Βίταλυ Γιουρτσένχο, στέλε- 
χος της K G B  στην πρεσβεία ιης 
Ρώμης, «εξαφανίζεται», δίνοντας 
το έναυσμα για μια σειρά αυτομο- 
λήσεων που θα αχολουβήοουν 
τους επόμενους μήνες.

2. Αεροπλάνο των αμερικανικών 
αερογραμμών Δέλτα συντρίβεται 
m o Φορτ Γουόρθ του Ντάλλας και 
σκοτώνονται 135 επιβάτες.

7. Ο ι δημοσιογράφοι του B B C  
απεργούν σε ένδειξη διαμαρτυ
ρίας για τις παρεμβάσεις της Μάρ- 
γκαρετ θάτσερ m o έργο τους.

12. Το χειρότερο δυστύχημα στην 
ιστορία της πολιτικής αεροπο
ρίας. Σκάφος της J A L  που εχτελεί 
την πτήση Τόκιο -  Οζάκα συντρί
βεται κοντά στην ιαπωνική πρω
τεύουσα και σκοτώνονται 520 άτο- 
μα.

19. Ο  επικεφαλής της υπηρεσίας 
αντικατασκοπίας Χανς Γιόαχιμ  
Τίνγκε αυτομολεί στην Α ν . Γερ
μανία.

21, Ο  πόλεμος στη Βηρυτό μαίνε
ται: σε μια και μόνη ημέρα πέ
φτουν στην πρωτεύουσα έξι χιλιά
δες οβίδες χαι 280 άνθρωποι σκο
τώνονται.

-  Ο ι Η Π Α  δοχιμάζουν ίο  πρώ
το αντιδορυφοριχό όπλο και η 
Μ όσχα ϊξανίσταται.

22. Βρετανικό αεροπλάνο παίρνει 
φωτιά χατά την απογείωσή του 
από το Μάντσεοτερ, με προορισμό 
την Κέρκυρα. Πενήντα πέντε επι
βάτες χαίγονται.

30, Δεκαπέντε μαύροι σκοτώνο
νται σε μια μόνο μέρα σε σνγχρυν-

σεις με την αστυνομία της Νοτίου Αφρικής.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

9. Ο  πρόεδρος Ρήγκαν επιβάλλει 
περιορισμένες οικονομικέ; χυρώ- 
σεις εναντίον του ρατσιστικού νο- 
ηοαφριχανιχού καθεστώτος.

-  Ξεσπούν ταραχές στις φτωχι
κές συνοικίες του Μ πίρμιγχαμ, 
στη Βρετανία. Σκοτώνονται τρεις 
έγχρωμοι.
11. Εκατόν είκοσι άτομα σκοτώνο
νται σε σύγκρουση δύο τραίνων, 
στην Πορτογαλία.
12. Η  Βρετανία απελαύνει 25 σο
βιετικούς διπλωμάτες με την κα
τηγορία τη ; διενέργειας κατασκο
πείας.
15. Ισάριθμοι βρετανοί απελαύνο
νται από την Ε Σ Σ Δ .
16. Η  Βρετανία απελαύνει άλλους 
έξι Σοβιετικούς.
18. Το σήριαλ των απελάσεων 
τελείωνει με την απέλαση έξι Βρε
τανίαν από τη Μ όσχα.

-  Η  γαλλική εφημερίδα Μοντ 
αποκαλύπτει ότι Γάλλοι πράκτο
ρες βύθισαν το Ραίηνμποου Ουώ- 
ριορ.
19. Περίπου επτά χιλιάδες άτομα 
χάνουν τη ζωή τους από τον 
τρομερό σεισμό που ισοπέδωσε 
την Πόλη του Μ εξικού.

21. Ο  Γάλλος υπουργός Αμύνης 
Σαρλ Ερνύ υποβάλλει την παραί
τησή του, μετά τις αποκαλύψεις 
της Μοντ.

-  Ανενεώνεται η κεντρική επι
τροπή του Κινεζικού Κομμουνι
στικού Κόμματος.
7-3, Ο  I άλλος πρωθυπουργός Αω
ρόν Φαμπιύς παραδέχεται όχι η 
Γαλλία είναι «ναμεμειγμένη στην 
υπόθεση Γχρήνπης.
27. Ο  Νικολάι Ρύζκωφ αντικαθι
στά τον Νικολάι Τίχονωφ στην 
πρωθυπουργία τη; Ε Σ Σ Δ .

Επάνω από τον τίτλο αριστερά.· το πλοιάριο των οιχολόγων της 
«Grteopttct» βυθισμένο στη Ν, Ζηλανδία. Δεξιά: Σαντινίστας στρατιώ
τες στη Νικαράγουα. Κάτω πλάι: οι επιβάτες του Τζάμπα της TWA που έπεσε θύμα της αεροπειρατίας επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Στη δεύτερη φωτογραφία ο επίσκοπος Τούτου στη Νότιο Αφρική

προέδρου Ρήγκαν να αποτίσει φό
ρο τιμή; σε ναζιοτιχό κοιμητήριο, 
κατά την επίσκεψή του στη Δυτι
κή Γερμανία.
21. Πεθαίνει ο πρόεδρος της Βρα
ζιλίας Γανχρέντο Νέβες, που δεν 
πρόλαβε ποτέ να ασκήσει τα χαθή- 
κοντά του. Ο  Χοαέ Σάρνεύ ανα
λαμβάνει την προεδρία.
27. Ο ι ηγέτες των χωρών - μελών 
του Συμφώνου της Βαρσοβίας συ
ναντιόνται στη Βαρσοβία και ανα
νεώνουν την ισχύ του για άλλα 
είκοσι χρόνια.

ΜΑΙΟΣ
1. Ο  πρόεδρος Ρήγκαν επιβάλλει 
οικονομικές κυρώσεις εις βάρος 
της Νικαράγουα.
6. Ο  Ρήγκαν καταθέτη  τελικά 
στεφάνι m o ναζισηκό κοιμητήριο 
του Μπΐτμπουργκ.
19-11. Ογδόντα επτά άτομα σκο
τώνονται και 200 τραυματίζονται 
από βομβιστικέ; επιθέοτις σιχ εξ
τρεμιστών στην Ινδία.
14. Πενήντα τρεις Βρετανοί χά
νουν τη ζωή τους και 200 τραυμα
τίζονται από φωτιά που ξέσπασε 
σε γήπεδο του Μπράντφορντ.
20. Η  Βηρυτός πνίγεται στο αίμα 
(τουλάχιστον 50 νεκροί σε μια 
μέρα) σεις λυσσώδεις συγκρούσεις 
μεταξύ των Σιιτών και των Π αλαι
στινίων.
29. Τριάντα εννιά φίλαθλοι σκο
τώνονται στο στάδιο Χέιζελ των 
Βρυξελλών σε συγκρούσεις μετα
ξύ 'Α γγ λω ν και Ιταλών φιλάθλων.

ΙΟΥΝΙΟΣ

6. Στη Βραζιλία γίνεται εκταφή 
πτώματος για vu διαπιστωθεί αν 
ανήκει στον ναζιστή εγκληματία 
πολέμου Γιόζεφ Μένγχελε.
14. Αεροπειρατές καταλαμβάνουν 
σκάφος της T W A  μετά την απο
γείωσή του από την Α θήνα . Έ να ς

από τους 153 επιβάτες εκτελείται. 
Η  αεροπειρατία λήγει στις 30 του 
μηνάς στη Βηρυτό, όπου ελευθε
ρώνονται 39 αμερικανοί όμηροι 
μετά την ιχανοποίηαη του αιτή
ματος των Σιιτών για την αποφν- 
λόχιση 700 ομοϊδεατών τους από 
το Ισραήλ,

23. Σχάφος των ινδικών αερο
γραμμών με 329 επιβάτες συντρί
βεται κοντά στην Ιρλανδία. Δεν  
υπάρχει χάνει; επιζών.

ΙΟΥΛΙΟΣ
2. Σύνοδος του Ανώτατου Σοβιέτ 
το οποίο εκλέγει τον Αντρέι Γκρο- 
μύχο πρόεδρο της Ε Σ Σ Δ  χαι 
υπουργό Εξωτερικών τον Αντρέι 
Σεβαρντνάντζε. Επισφραγίζεται 
η παντοδυναμία του Γκορμπα
τσώφ.

9. Ο  πρόεδρος Ρήγκαν καταγγέλ
λει την Κούβα, τη Λ ιβ ύη, το Ιράν, 
τη Βόρεια Κορέα και τη Νικαρά
γουα ως τρομοκρατικό κράτη.
1β. Γάλλοι πράκτορες κυβερνητι
κών υπηρεσιών βυθίζουν το πλοίο 
«Ραίηνμποου Ουώριορ» της 
Γχρήνπης, στο 'Οκλαντ της Ν έ α ; 
Ζηλανδίας. Α πό την έκρηξη σκο
τώνεται ένας Πορτογάλος φωτο
γράφος. *»
13. Ο  αμερ ικανός πρόεδρος υπο
βάλλεται σε εγχείρηση για να τον 
αφαιρεθεί καρκινώδης όγκος από 
το χόλον. Γην ίδια μέρα γίνονται 
οι δύο συναυλίες ροκ για τη συ
γκέντρωση χρημάτων που στάλ
θηκαν στον; λιμοκτονούντες της 
Αφ ρικής.
19. Καταρρέει φράγμα στην κοι
λάδα Φλέμε της Ιταλίας και χά
νουν τη ζωή τους 268 άνθρωποι.
20. Τ ο  ρατσιστικό καθεστώς της 
Πραιτώρια κηρύοση κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης στις περιοχές 
όπου μαίνονται οι συγκρούσεις με 
τ ο ν ; μαύρους.

Ημέρα προς ημέρα τα γεγονότα που 
ψχημάτισαν τον χρόνο που φεύγει. Ο  

κόσμος σε μια διαρκή κίνηση...

I



□ ΤΟ ΒΗΜΑ»  IMt
Ποιεςείναι οι κατακτήσεις της 

επιστήμης και της τεχνολογίας το 
1985; Οι επιστήμονες έχουν πολλά 
να επιδείξουν. Ο αγώνας τους όμως 

ποτέ δεν σταματάει, μ ια και οι 
μάστιγες της ανθρωπότητας δεν 

παύουν να υπάρχουν...

Επιστήμη: 365 ημέρες αγώνα

68 αρχισυντάκτες 
εφημερίδων 

από 36 χώρες 
όλου του κόσμου 

«βαθμολογούν» 
τα γεγονότα της 
πρώτης σελίδας

Ta ατροποριχά 
άνατνχήματα τον IVX5 
χάλνψαν αρχτττς φορές 
τις aporre ατλί/ιτς των 
τφημερώκιν

Οι δέκα σημαντικότερες 
ειδήσεις της χρονιάς

Τ Ο Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Ε ΙΟ  «ΑσοβιέιΤΓντ» ζήτησε από 68 πρχισνντάκτις εφημερίδων, ραδιοφώνσυ, εηλεόρασης και ειδησεσγραφι- κών πρακτορείων από 36 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Λατινικής Αμερικής, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και την Ινδία, να απαντήσουν στο ερώτημα: «Ποιες ήταν οι δέκα σημαντικότερες ειδήσεις της χρονιάς», δίνοντας δέκα βαθμού; στην πρώτη και έναν στη δέκατη.Και οι ειδήστις κατατάχθηκαν ως εξής:★  ΠΡΩΤΗ: Η συνάντηση Ρήγκαν -  Γκορ- μπατσώφ στη Γενεύη, 19-21 Νοεμβρίου (34 «πρωτιές», 514 βαθμοί).★  ΔΕΥΤΕΡΗ : Η έκρηξη του ηφαιστείου Νεόάντο ντελ Ρουίζ στην Κολομβία, που

σκότωσε 25.00:' άτομα (6 «πρωτιές», 391 βαθμοί).
*  ΤΡΙΤΗ: Το απαρτχάιντ και οι ταραχές στη Νότια Αφρική (8 «πρωτιές», 337 βαθμοί).*  ΤΕΤΑΡΤΗ: Ο θάνατος του Κονσταντίν Τσερνιένκο και η άνοδος του Γκορμπατσώφ (5 «πρωτιές», 334 βαθμοί).*  ΠΕΜ ΠΤΗ: Οι σεισμοί στο Μεξικό που σκότωσαν 7.000 άτομα (3 «πρωτιές», 310 βαθμοί).*  ΕΚΤΗ: Η εξάπλωση του AID S και ο θάνατος του Ροκ Χάτσον (2 «πρωτιές», 188 βαθμοί).*  ΕΒΑΟΜ Η: Η  πείνα και η ξηρασία στην Αφρική (2 «πρωτιές», 162 βαθμοί).*  ΟΓΔΟΗ : Η  αεροπειρατία του αιγνπτια-

κού «Μπόινγχ* που εκτελούσε δρομολόγιο Αθήνα - Κάιρο και η δραματική κατάληξή της στο αεροδρόμιο της Μάλτας, στις 23 Νοεμβρίου, με 60 νεκρούς (148 βαθμοί),6 ΕΝΑΤΗ: Η περιπέτεια της «Ακίλε Λάον- ρο» και οι διεθνείς επιπλοκές που δημιουρ- γήθηκαν με τη σύλληψη των πειρατών (144 βαθμοί).★  ΔΕ Κ Α Τ Η : Στη δέκατη θέση ισοβάθμισαν (με 135 βαθμούς) δύο δραματικά γεγονότα: η πτώση του «Τζάμπο» της «Τζάπαν Αιρ- λάινς» όπου σκοτώθηκαν 520 άτομα, και οι καννιβαλισμοι των φιλάθλων στο στάδιο Χέυζελ των Βρυξελλών, που είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 39 θεατές του ποδοσφαιρικού αγώνα Λίβερπουλ- Γιουβέ- ντους.

Ί' Ό  ΣΥΝ Δ ΡΟ Μ Ο  επίκτητης . ανεπάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος είναι μια αρρώ στια που εξελίσσεται σε επιδημία, ακριβώς όπως είχε διαδοθεί η πολυομυελίτιδο στη δεκαετία του '50.Μέσα στο 1985 3.000 περίπου άτομα προοεβλήθησαν από το A ID S, σε 42 χώρες, όπως αναφ έρουν τα στοιχεία που παραθέτει η Παγκόσμια Οργάνωση Ειρήνης.11 νέα αυτή μάστιγα της ανθρωπότητας έχει τρομοκρατήσει τόσο τον χοσμιι. ώστε παρουσιάζονται και συμπτώματα υστερίας: στις Η Π Α πολλοί γονείς έχουν πάρει τα παιδιά τους από τα σχολεία, ενώ στην Ιαπωνία είναι τόση η καχυποφ'ία έναντι των ξένων (οι οποίοι θεωρούνται συλλήβδην φορείς της αρρώστιας) ώστε έφ Οασε να ιιπαγορευΟεί η είσοδός τους σε κάποια δημοσία λουτρά του Τόκιο.Στο Μιλάνο, το προσωπικό κάποιου νοσοκομείου αρνήθηκε να νοσηλεύσει ασθενείς που πάσχουν από AIDS και στη Βρετανία μια πυροσβεστική μονάδα συμβουλέυσε τα μέλη της να αποφεύγουν να Αινούν τιι «φιλί της ζωής» σε άτομα ύποπτα για ομοφ υλοφ ιλία.
Από τον 
πίθηκο

Μ 1-ΣΛ ΣΤΙI χρονιά διατυπώθηκε η θεωρία ότι το AIDS μας το μετέδωσαν οι Αφρικανοί, οι οποίοι είχαν μολυνθεί από πιθήκους που τους δάγκωσαν: στο Χάρβαντ ανακαλύφθηκε <>τι ένα είδος αφρικανικού πιθήκου είναι φορέας ιού που μοιάζει πολύ με εκείνον που προχαλεί την αρρώστια στον άνθρωπο. Η θεωρία όμως αυτή δεν επιβεβαιώθηκε και πολλοί επιστήμονες αρνοϋντα· την ορθότητα της. Με άλλα λόγια κανείς δεν ξέρει ακόμη με σιγουριά από πού άρχισε η αρρώστια.Αυτό που έχει όμως μεγαλύτερη σημασία είναι η προσπάθεια της επιστήμης για την αντιμετώπιση του AID S Στις 2 Μαρτίου ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των 111 ΙΑ ενέκρινε την εφαρμογή της μεθόδου για τον εντοπισμό των αντισωμάτων AIDS στο αίμα. Και αυτή ήταν η πιο σημαντική εξέλιξη, αφού με τη μέθοδο αυτή οι γιατροί είναι σε θέση να εντοπίζουν τους φορείς της αρρώστιας προτού προσβληθούν, οπότε είναι πλέον πολύ αργά.Και κάτι πολύ σημαντικό: με τυν εντοπισμό των αντισωμάτων AIDS στο αίμα, παίρνει τέλος ο εφιάλτης της μόλυνσης των ατόμων που κάνουν μεταγγίσεις. Για την ώρα το τεστ γίνεται μόνον στους δότες αίματος και στους νεοσύλλεκτους του αμερικανικού στρατού.

από τον οργανισμό (η χυχλοοπο- ρίνη) βελτίωσε την κατάσταση πολλών ασθενών που έπιισχαν από A ID S , επανενεργοποιώντας το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Τα ανάλογα πειράματα που έγιναν στο Εθνικό Αντιχαρκινιχύ Ινστιτούτο των HI ΙΑ όμως, δεν είχαν ανάλογα αποτελέσματα, γι' αυτί'· και οι αμερικανοϊ γιατροί είναι

ακόμη λίαν επιφυλακτικοί, καθώς συνεχίζονται οι έρευνες.
Η  κατάχτηση 

του Διαστήματος

Τ Α  «Δ ΙΑ ΣΤΗ Μ ΙΚ Α λεωφορεία» πραγματοποίησαν εφέ- • ις 9 απόλυτα επιτυχείς εξόδους

στο Διάστημα, σπάζοντας χάβε προηγούμενο ρεκόρ. Έ τσι, η N A SA  προετοιμάζει με πλήρη αυτοπεποίθηση τις 14 αποστολές που έχει προγραμματίσει για το 1986.Οι Σοβιετικοί έσπασαν ασφαλώς κι αυτοί κάποιο ρεκόρ με τις εκτοξεύσεις 1U0 και άνω τεχνητών δορυφόρων στο Διάστημα, ενώ παράλληλα έστειλαν και δύο κά

ψουλες για να ερευνήσουν την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης.Εκτοξεύθηκαν από μεγάλο διαστημόπλοιο που κατευθύνεται προς τον κομήτη Χάλεϋ. τον οποίο θα συναντήσει τον Μάρτιο. Τον ίδιο μήνα, ο χ.· ιήτης θα έχει τρεις ακόμη επισκέπτες: δύο θαλαμίσκους από την Ιαπωνία και έναν

από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος.Στις επανδρωμένες πτήσεις δεν είχαμε εφέτος ιδιαίτερα εντυπωσιακά κατορθώματα. Οι σοβιετικοί επιστήμονες προχώρησαν βέβαια την κατασκευή του καινούργιου μεγάλου και μόνιμου διαστημικού σταθμού τους, ενώ στον άλλο, τον «Σαλιινύτ 7» πραγματοποιήθηκαν δύο επανδρωμένες αποστολές: φιλοξενήθηκαν συνολικά πέντε αστροναύτες επί 167 ημέρες.«Ε Υ Ρ Ω Π Υ Ρ Α Υ Λ Ο Σ » Α ριαν. το καμάρι της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Διαστήματος που συναγωνίζεται σε εμπορικέ] εκμετάλλευση τα «διαστημικά λεωφορεία» των Αμερικανών, πραγματοποίησε δύο επιτυχείς εκτοξεύσεις μέσα στο 1985, ενώ μια τρίτη απέτυχε παταγωδώς και κατέληξε σε καταστροφή των δύο τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων που είχε αναλάίίει έναντι αμοιβής να θέσει σε διαστημικές τροχιές. Τα λάθη όμως διορθώθηκαν και αναμένεται νέα εκτόξευση τον ερχόμενο Ιανουάριο.Ο  στόλο; των «διαστημικών λεωφορείων» της N A SA έχει ήδη (yvj.iTtXvpí.'ííH"?, ι ι ϊ  το που έκανε το παρθενικύ ταξίδι του, παίρνοντας τη θέση του δίπλα στο «Κολούμπια», το «Ισάλε- ντζερ» και το «Ντισχάβερυ». Ό λα αυτά τα διαστημόπλοια μετέφεραν κατά τη διάρκεια του χρόνου σε εξωγήινα ταξίδια. 59 άτομα συνολικά, συμπεριλαμβανομένων έξι αλλοδαπών και ενός αμερικανού γερουσιαστή. Έθεσαν σε τροχιές δώδεκα περίπου ξένους δορυφόρους, έναντι αμοιβής, ενώ πραγματοποίησαν τρεις καθαρά επιστημονικές αποστολές.Πραγματοποιήθηκε επίσης και η πρώτη καθαρά στρατιωτική διαστημική αποστολή -  άκριος απόρρητη φυσικά. Μαθεύθηκε όμως ότι επρόκειτο για εκτόξευση κατασκοπευτικού δορυφόρου ά- κρως προηγμένης τεχνολογίας. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο. Και τον Σεπτέμβριο ακολούθησε δεύτερη στρατιωτική αποστολή, που την έφερε σε αίσιο πέρας το «Ατλα- ντίς» στο παρθενικύ ταξίδι του (επρόκειτο πάλι για κατασκοπευτικούς δορυφόρους, δύο τον αριθμό).Μετά τις επιτυχίες αυτές, το Πεντάγωνο έχει προγραμματίσει για το 1986 τέσσερις διαστημικές αποστολές, η μια από τις οποίες θα ξεκινήσει από τις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της πολεμικής αεροπορίας, στη βάση Βά- ντερμπεργκ (Καλιφόρνια).
Την επιμέλεια της διεθνούς ανασκόπησης έκαναν ο Όλυμπος Τσιπούρα; και η .Αγγελική Τσι- βρένη.

Φρούδες
ελπίδες

Υ ΠΗΡΞΑΝ Δ Υ Ο  ανακοινώσεις για ανακάλυφιη εμβολίου και μάλιστα δύο οργανισμοί ερίζουν για την πατρότητα του: το Εθνικό Αντιχαρχινιχό Ινστιτούτο των ΗΓ1Α και το Ινστιτούτο Πα· στέρ της Γαλλίας. Στο μεταξύ όμως, οι γιατροί ανακάλυψαν ότι δεν υπάρχει ένας αλλά πολλοί ιοί AID S, και επομένως το εμβόλιο είναι όνειρο απατηλό για την ώρα. £2ς το 1990 τουλάχιστον δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε τρόπος πρόληψης ούτε θεραπεία.Τέλη Οκτωβρίου, Γάλλοι ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται στις μειαμυσχεύοεις οργάνων για να αποφεύγεται η απόρριψή του;

Υ π ε ύ θ υ ν η  κ α ι  σε β ά θ ο ς  

α ν ά δ υ σ η  τη ς  ε λ λ η ν ικ ή ς

κ α ι  δ ι ε θ ν ο ύ ς  ε η ι κ α ι ρ ο τ η ι α ς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΠΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΧΕΤΈΥΙΕΠΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο.Α.Θ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του 0 Α 6  προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με συμπλήρωση Τιμολογίου σύμφωνα με τις 
Ακιτφβις του Π. Δ. 475*76 (ΦΕΚ V  172) 
«Περί εκτελέσεως του Ν.Δ. 1266/72 περί 
εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων» ό’.ιως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
Π Α. 7?4τ'79 ννι την ανάδειξη ονηΛόνοιι 
εκτελέσεως του έργου: «Συνέχιση του 
έργου διευθετήσεως χειμάρρου Ευόομου - 
Κορδελιού και κατασκευή κλάδων του δι
κτύου ακαθάρτων του Δ. Ευόομου της Ιδιος 
περιοχής* (Τ.Π. 19β5) Προϋπολογισμού 
40.000.000 δρχ. ιΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥ
ΡΙΩΝ ΔΡΑΧΜΩΝ).

Εχουν ισχύ οι διατάξεις του Ν.Δ. 126&72 
και του Ν. 889/79 και των εκτελεστικών 
τους διαταγμάτων που εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται σύμφωνο με το άρθρο 27 του

Ν. 1418/84 καθώς και οι διατάξεις i r j  
τελευταίου αυτού Νόμου που ισχύουν από 
τη δημοσίευσή του (29-2-84).

Ο δίογωνισμός θα γίνει στις 9-1-1986 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9 π.μ. (έναρξη) έως 
10 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στο 
γραφεία του ΟΑΘ Τσιμισκή 98 από αρμοδία 
επιτροπή.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργο
ληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ R ’ τάξης και άνω νια έργα ΥΔΡΑΥΛΙ
ΚΑ όπως και κάτοχοι παλαιών Εργοληπτι
κών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτο
δίκαιο στις αντίστοιχες κατηγορίες και 
τάξεις του MEE?! με την παρ. 9 του άρθρου 
16 του Ν. 141884.

Οι Εργολήπτες Δημ. Έργων που θέλουν 
να λάθουν μέρος στη δημοπρασία θα πρέ
πει αααραιτήτως να υποβάλλουν και την 
προβλεπόμενη οπό την παρ. 2 του άρθρου 
6 του Ν. 689/77 υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ. 
106.89 σχετικά με το άθροισμα των εν 
ενεργεία εργολαβιών τους.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται Ιση προς 
2 %  του προϋπολογισμού της- μελέτης δη
λαδή δρχ. 6OG.0OG.

Οι επιθυμούντες να ουμμετάσχουν σ ιη

δημοπρασία μπορούν να λάθουν γνώση της 
εγκεκριμένης μελέτης του έργου, προαερ- 
χόμενοι στα γραφεία του ΟΑΘ κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Θεσσαλονίκη. 19 Δεκεμβρίου 1986 
Ο Πρόεδρος του Λ.Σ. του ΟΑΘ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΙΛΝΝΙΔΗΣ 
Πολιτικός Μηχανικός

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ


