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1ί τρίο. δραχµές µας έχει βτοιχίβει
η κυβερνητικ ή πενταετία του ΠΑΣΟΚ

...Παρασκήνιο
Α ΙΚΑΐ ΟΑύΓΗΜΕΝΑ

µπορεί να

^* βεορηθεΐ οκ ο ττ ρώτος χρισθεΐ ς
ΐΛ τοψήΦ«β* *Π€ Ν^. γχ4 τί<;... ϊτ ρο-

σεχείς ιχλογές, σκοτε γίνουν- ο
Παύλ ος ΑΑττακογιάϊνίκ:. Πεοΐ φέρεια
τήµ οττοία επέλεξε —αλλά και γ ιά
τ ήν οποία τ δοότ εΐΜεουόφυνα η <*&Ιίό0;α Νοµαοχιακ ί) Εΐ Γΐτχ >οΐ Γή— εϊναι η Ευρυτανία. Περίφέοεια νον^βδρική και µέ ττασοκι κό βουλευτή τά τελευτ αία γοόνκχ, θεωοείτα ι
δικαί ως ως «λάκκο ς τών λεόντων »
α«ον εκεί ουσκχστικά ισχύει ττ λειαοην
κ& σύστηνα, ή µέ άλλα λόγια «ο βόνοττόε σον η ζωή ιΐον>.
Η εττίλογή οπιό τόν κ. Μπσκογι άηη της Ευρυτ ανία ς θά "πρέττει
νά αποδυθεί κυρίως στό ότι ο υ¦*0ΦπΦ ΐ θ€ είναι γένκιµα - θρέµµα
τ ικ· Ο: γονείς τον. άλλωστε, µένουν ακόµη εκεί.
¦

Γ

Τ*ΙΑ µιά ακόµη φορά —βλεγε
* γΜΒΟτός Αθηναίος— ο Ανδρέας Παπανδρ έου ...γίνεται ουραγός

τον·ΜίΛτι Οδη *Β6ε0Τ.Το Μθλθκαΐ >
όϊ . κατά ττηγ ττροΕχλσγι κή περίοδο

τών δπαστικ ών εκλογών, όπως είναι γνωστό, ο ΑΑΛτιάό τκ 'Εδε ρτ
καθιέρω σεσυναντή σεις στις συνοικίες «αϊ τίς γειτ ονιές τή ς Αθήνας
αέ τους κατοΜαυς των και συζητούσε ΐΜ ίζΐ τους τ ά πρσ6λήµατα
Τ03Μ ικο-ιοχών κβΐ τ·ε λύσεις ιτού
ιτ ροτειναν. Απ' αυτέ ς τίς συζητή σεις προέκυψ ε τό πρόγραµµα τής
«Νςρς Εποχής » πού είχε µεγάλη
α-πτηχη στ) στον αθηναϊκό λαό. Το
"τεοοχτµένο Σά ββατοστην Κεντρική
£-ττΐτ ΒοιιΓι τον ΠΑΣΟΚ , ο Ανδρέας
Παπαν δρέου ζήτησε νδ κατα ρτισθεί τό Β' ττεΛοετές πρόγραµµα
^ ^ίδια ττεοίττουδιαδικασία όνά.τήν
ττου η τοτηκή και η περιφερειακή
οργάνω ση τού «Κινήµοττ ος» θά Ο*υίητεί όλα τά προβλήµατα µέ όλους (φορείς, κόµµατα, συνδ'.καλιβτικέ ς οογακ βσεις, δηµάοχους, κβι
νοτάρκες. πανεπιστ ηµιακ ούς).
Είνα ι η τρ ίτη φορά µέσα σέ λίγες µεοες πού ο Ανδρέ ας Παπανδρέου ή η κυβέρνηση ακολουθούν
τ ίς απόψεις ή τίς µβθόδου ς του
Μιλτιά δη 'Εβερτ. Η πρώτη ήτ αν
νί τήν ελεύθεοη οαδιο φωνϊα.Μόλις
ο νέος ∆ήµαρχος Αθηναίων συνέοί ιµµ. εηντοσατι απτό ειδικού ς επιστήµονες και δηµοσιογρ άφουςγιά
νά µελετήσ ουν τό θέµα τής ιδρύσεως δηµοτικού ραδιο φωνικού καί
τηλεοπτικ ού σταθµού ο πρωθυ«ουργός εξήγγειλε τά ιιέτ οα γιά
τήν ελεύθε ρη οαδιο φωνΐα. Η δεύτεογ, µε τδ Μετρό . Λίγες µέοες µετά
τήν εκλογή τού Μιλτιάδη 'Εββρτ ,
ο οποίο ς είχε κάνει γνωστό ότι θά
«κ*νήσει πάντ α λίθο» γι ά νά αρ¬
χίσουν οι εργασίες του Μετρό ,
ίγήκε ο κ. Κουλου µπής και ανακοίνωσε τά κονδύλι απού χρειάζονται γ*& τά έβγα και τϊ ς πητες απ*
οπού βά αντληθούνε.Κ<χΐ τώρα τό
Β* Πενταετές Πρόγραµµα.
Αλλά υπήρξε και συνεχεία. Ο υτρυργός Πεοιβάλλοντος Χωροταξίας κα! ∆ηµοσίων 'Εογον κ. Κουλονµττής εξήγγ ειλε τή ∆ευτέρα
σζίοσ από µέτρα Υ«ά τήν αναβάθµιση τής Αθήνας . τ Ολα αυτά τά
έργα πεοιέγονται στό πρόγραµµα
>Κ €Νέας Εποχής» τού Μι λτιάδη
3"Εβερτ
, από τήν αναβάθµιση του
^τρ οι^τής πόλεως µέχρι τά «µίνι - µπάο- Έτσι ο Μιλτ ιά&κ 'Ε€«οτ βλέπει τό ττοάγοαννάτουνά
ι^οττοιεΐ ται ποίν αχέικι ορκι στεί. ^

11ΑΡΙΣΙ . — Τίς ελπίδες του γιά

^» µιά αποδοτικ ή τουςΜστικ ή >ρονίβ. (/πογρέµυισε ο ΕΟΤ στό Πα-

ΥΟυδακι , µδνη της . χύοοίς καν µι- 1|&§ρ
κρόΦβίνο. γεµίζοντας τήν µεγάλη ΙΙ ρ
καταστόλιστη αίθουσα αέ όλους
^^
το& τάνΟυς τής ωραίας, πολυδου-'.- ': '¦;- ¦'
λεµβνηςφωνής της . Ο Ι άνης και η
Φρανσουάζ Ξενάκη, πού επίσης,
ήρ θαννά βοηθήσουν τόν ΕΟΤ. δεν

θέωσαν.

Η βραδιά έκλεισε µέ µιά είδηση : ο κ. Χρυσοστάλλη ςανήγγειλ ε
πώς σέ λίγους µήνες θά αποχωοήσει. γ ιατί έφτασε ο και ρός, δ- .. τηχ είπε, νά προχωρήσει σέ νέους
,
δοόµους. νά υλοποιήσει νάχ οχ Ι - $,^™
/&
&
δια.
'
Π οιος δεν θά του ευχόταν τά

ΜΕ ΤΡΕΙ Σ σηµςχντικ οΰς πσοάγοντες ττ ^ς ααεοικανικ. ,τ πολιτική ς ζωής είχε την ευκαιρία
νά συναντη θεί- στό πρόσφατο ταξίδι του στην Ουά σιγκτον, ο νέος
∆ήµαρχος Πει οαικκ κ. Ανδο. . Ανδοιανδ |πουλο ^. Ο εναο ήταν ο ΐ το όε5ρο^ τη ς πλειοβ«Φία ς στή Γεοοτ.»σϊσ , ο άλλο; ο ποόεδο ος τή ς
Ετπτ οοττ ίς Ε£ωτεοι <ών Υποθέσε^
ων του ιδίου
νοµοθετικού σώµατος καί ο τοΐτ ος ο ποόεδοος τ,ής
Ετιτ οοπής Π ροϋπολογισµού. Τους
παράγ οντες οχγγοϊλ: δεν εΐνε τήν
ευκα ιρία νά τους συναντήσει καί
ο υττου ογός Είωτ εοικών κ . Κάο.
Παπούλ ιας . λέει ο κ . Ανδ οιανότουλος. «αλλά είναι τό ϊ$ι ο>. αβ»ού οι θέσεις πού ποΛβάλλουΊΐε .
όλοι . οπτό την ττΌο άταζή ασς. κάφορά ττού δοκτκόµ βστε στό ε^
ε«τεοΐκ5 ._ είναι εβνικέ ς
καί όχι
κοµ µατικ έο.
Αυτό αποδεί χθηκε άλλω στε κα '
στή συνάντη ση τού κ. Ανδοίοτνόπουλον τόσο µέ τόν ∆ήϋαογο Ν.
Υόρκης κ ; Κδτ ς. τόν οποϊο ο νέος
συνάδελφος του του Π ειοσιά. ανάγκ ασε, δηµόσια, οπτό τηλε οπτική εκττοµτπϊ νά «ττά ^ρΐ πί σω» τά
όσα εΐτ τε γιοτ τοΰκ: " Ελληνες. "Οσο και µέ τους Αµεοκοτνού ' κυδεονητι ίτ ούς ποοόγοντ ^- τοΰ' οτ ριους ε-τεΐσε ιιε το εςητ πειστι κό επιγείοηιια : «"Αν κσ ^ λιε ογ ε 7 τε στην αµερικανικ ή κοινή ννώµη
κακές εντνττ ώίτε!·: γι ά τήν Ελλάδα, ακόµη καί ευε 'ς δτσν γίνουµε κυδέονη ση, θά έχουαί δν^ ^ολίες µεγάλες: γιά τήν υεταβολτί
ΤΛ»ΙΓ ^_

ΑΕΝ ΕΧΑΣΕ τήν ευκαιρία η
^ Βιρ γινί α Τσουδεοού, τό 6οάδυ τής περασµένης Πέ απτ η Γ στη
Βουλή , µέ τή συζήτηση τού νέου
τΓ ροϋτΓολογι σµού. γιά νά τονίσει
τήν σνάγκη νά αναβαθµισθε ί ο
ρόλος τού Κοι νοβουλίου , και νά
κληβεΤ σε τπ ό ουσιαστικ ή συναετογί στα κοινά. Η ανεξάρτητη ,
καί γνωστή γιά τή µαχητικότ ητα
της βουλευτής . ζκ<χ νε τί ς ποοτάσεις της καϊ πρόσθεσε : «Υττάογει ανάγκη γι ά µεγαλύτε ρο έλεγγο τ ής κυβέονησης. τώο α -πού λείπει η _ ευαισθ ησία γ ιά τή διάθεση τον λαϊκού γρήµατος και ττού
γίνεται µάλιστα ιδεολογι κή κάλυψη της δισφθοοόχ!...». Στ ον κ.
Τσοβόλσ, πού θ?λη σε νά -παοέιιβει αυθόουητ α. δέν δόθηκε τό δι^ οτ νά µιλή σει. γιατ Τ
καίωιι
δεν ε*γ* ζητήσει —όπ<ως όφειλε— τό
λόγο από τόν Πρόεδρο τής Βουλίίθ-

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ από τους αγώ -

——

ιντ ι ^ττ ΙλΤ

Η Νόνα Μούσχουρη. µιά από τϊς
πιο µεγάλες ελληνικές
«φίρµες»
στην Ευοώπ η. δέν αρνήθηκ ε νά τΐίχήσει τή βραδιά κα! δέν αρνήν
θηκε νά αάς γαοίσει, δώοο ανεκτίίοιτο. 2µκ παλιό ελληνικό τοα-

Σε κάθ ε ευκαιρί α η κυ βέρνηση
Κϋί τά φ€&έφωνά της σττέρ -ουν έν-

ήτ αν οι τελ βι/ταΐο ΐ ττοΟ τήν οπγο-

™* νες της στη Βοι/λη. η κυοίσ
Φρόσω Στ τεντζάοη
οργάνωσε
Ο'σΐ , οΟΥανώνοντα ςτήν περασµέ- -^ συγκ&Γτοωσ η . πού
τών γυναικών
^
νη Πέµπτη τό βράδυ, στό µεγάλο τής ∆Η.ΑΝΑ
, δεν εξέπληξε κανέαρχοντικό ξενοδοχείο «Ιντερκ οντι- να µ| τη ρητοοεία
της, γιοττί όνένταλ», µιά θαυµάσια ελληνική λοι την είχ«ν δεδο µένη.
Η έκτλη6ραβι« όπου κλήθηκαν —και προ- ξη ήταν η Σοφία
Ρόζα
ΒεΡΥή .
—
σήλθαν— τουριστικ οί ποάκτο ρες, η Οττ οΐα, γεµάτη
έιιπνευσ η καί
"παράγοντες τού του ρισµού, ε·δι- παλοό.
µίλησε γιά τά γυναικεία
κευοένοι δηµοσιογράφοι. Ο άνθρω- •τ^οβλήαατα
. «∆έν είναι δυνατόν.
πος τού ΕΟΤ, στο Πα ρίσι , κ. Χρυ- εη τε . νά
ϋετατοετ τόααίττε σέ ττοσοστάλλι ις. τά ετχε όλα φροντίσει , λ'τες π-οώτης
^
αέγρι τήν τελευτα ία λεπτοµ έρεια, ραµονές τών κατηγ ορίας τΐ ο πατότε πού
ώστ ε όλα νά είναι καλά, άριστα, ;— αϊ ειρωνεία εκλογών,
— εκλέγουµε «επί
ελκυστικά.
Τσοις δοοί ς άνδρες». Πως µττοοού"Αµ µ£ ρωτήσετε, πώς πάει, υε νά µιλάµε γιά "πολιτικά δι ο ελληνικό ς του ρισµός, θά σας α- καιω µατα τη οτιγα η , που η <τυα^ Ελληνίδων στή Βουτηεντήσω : Πολύ καλά. εχ/γαοιστοΰ- αίτονή τών
νο, έχη ζ στό σύντοµο λόγο ίου, λή και στην ΕυοωβΓ-.υλή δΐ?κδΐ« τ ί
ο γενικός γοαµνατέας τού ΕΟΤ, ίνα από τά ναµηλότεοα τΓ αγκδσµια ποσοστά;». Καΐ η οµιλία
καθηγητής Π. Λαζαρ ίδης, πού έχει
επιλέξει την αισιοδοξία, ως «α α- ττ κς ?-<τν τόσο ττ ειστικ ή . ώστε ο
πδ τά κύρι α όπλα τής επττυνίας. ττοδεδοος τής ∆ηµοκρα τικ ής ΑναΒέβαια, είναι γεγονός ότι τ ό του- νεώσεως κ . Κωστ ής ΣτεΦαν οπΌυ ΟΌτ ικό ρεύµααπό τή Γαλλί α στην λος δήλωσε, αµέσως µετά. ότι α-

Ελλάδα είναι ακµαίο καί ανοδικ ό
και οτι µ οιωνοί γιά τό 1987 ει-

ΠΩΣ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΧΕΙ ΧΑΣΕΙ ΑΠΟ 8.800 ΛΟΛΛΑΡΙΑ! '

τΓθΦασ·7ίπτι κε νατ ττεοιληφθεΤ στό

Πολιτικό ΓοαΦεΤο τού κόµµατος
µιά ακδα η γιτνα'κσ. η δικηγόοος
κ. ΧοιστοΑ 'Λοτούλου . κστ άλλη
ιι!α _ η °ό?α Β«·ογή στήν Εκτελ ε^ τταοάλλτ>λα
στ ική Επ»τ~*»τή . ενό
η Κεντρικ ή εττ ιτοοπη θά οτ/µττληόωθεΤ µέ 10 γυναικεία στελέγτ ι.

Ο ΑΣΤΕΡΙΣΚΟΣ

?-^

10 ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

Η τύχη τής Κύπ ρου άρρηκτα
συνδεδ εµένη µέ τής Ελλάδος
01 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η εξε/ ικτική ανάµιξη τού ΟΗΕ
εϊνα! π κατ " εξο<ή διεθνής διάσταση τού Κυττοι ακού ττοοδλτΊιιαοτηρίχθτ κε µέ τ τ εΐ σοα ότι το Κύτος. Στη , περίο δο τ ο0 1 950 υτο¦τ τρ. ακό πτ ον εσωτερικ ό 6έυα τοϋ
αποικιακού κόστ ους καί ότι ο κ*,ττ οιακό λαός δέν ι,ττο οούσε νά
^
οπτοκ τήσει
τό κυοίάογο δικα ϊ ω-µά
τ ου γιά αυτοδιάθε ση. Στη συνέχεια ετηχειοή δη κε η κατ αστοο φή
τγκ ενότητα ς τού <οττο:σκοΰ λαού
µέ τήν ε<6ιασ τΐκ ή απειλ ή τι κ εξαµδλωµα τ ίκή ο εΦαοιίο γή ς τγκ
σονή ι: τής αντοδια δέσεως, τήν απειλή δίΐ λαδή αναγκ ωοίσεοκ; ούο
ιπτοκει αένών τού δικσιι ί>ι1στο ^ αυτοδ ιαθέσεω ζ, τό οττο ίο. είναι αττόλυτα συσχετισ µένο »έ τήν σονή
τήΓ πλειοα» ηΛίαο αϊ δίδ βαένβ νώοο. Έ πειτα η γνο«Γττ ί υονσο·^λµανικ ή µειονότητ α ανακηούγθη<ε
σέ «κοινότ ητα * κοο υποβιβάσθη κε
η ελλην ικ ή ττλειοιΐ ηΦτ α τ οΰ 82ο ) ο
σέ <τ κοινότητ α». Ο· «κ οινότ ητε ο^
έλαβαν µέθ(κ στή διάσκεψ η τοΰ
Λονδίνου ττού εττακολο όθησε τή
Ζυοϊγτ\ και <κοιν οτητε ^^ κλή€η καν
οτήν Πεντ αµεοη τού 1 964. Εττανειληµµ ένα επίχε ιορθηκέ ο υποοΊδασυόο τή^ ^ κυττ οιακ ής κυδέο'πισης καί η ανα βάθµιση τών κοινοτήτων. Γι ά νά υήν ττ οοαφύγει η
κυτ τ οιακή κυδέονηστ στ δ Συ µβούλιο ΑσφοΛεΓοτ ο εν όΦί ΐ τών στειλόν τήΓ Τουοκϊ ας. πηοσέβ>υγε ε(ητε υσµένα σ' αυτό η Με γάλη Βοετανν^α τήν άνοιξη τού 1 964 .
Τό Συµβούλιο ΑΓ»αλ€Ϊ αζ. µέ
τήν αττόΦα ή του ττκ 4η ΰ Μαοτΐ ου

τή ς λήθης

Η ΣΕΜΝΗ παρουσί α του Παναγιώτη Γκάζγκα στό δήµο
^
τικό τνµβούλιο της
Αθήνας,
πού πάντως 6έν ήταν καθόλου
απα0·> ' π ρπτγ) σε όσους τπχροΐκολουθούσαν τά δοµοτηοο: θέµατα έσβησε ττροχθές στον
«Ευαγγελισµό» µέσα στην ι
δια ατ µόσφαιρα αξιοπρ έπειας ,
που τόν τύλιγε πάντα. Ίσως
έτσι νά τό ήθελε καί ο ίδιος,
όν ή 'αν σέ θέση να εκφράσει
επιθ ^ες, έπειτα _ από τόν
6αρΟ τρανµατισµό του την
ττερασµένΊ ε6δοαάδα σέ τροχαίο δυστύχηµα
'Ουιος αυτή η κάπως περί¬
εργη σιωπή, που τυλίγει
συχνά νεγονότααυτού τού είδους, δηµιουργεί κάποιες σκέψεις Πατ· µεχοι σήµερα δέν
ήρθαν στό φως της δηµοσιότητοχ οι λεπτοµέρειες εκείνες, π»ΐ» δίνουν "»ό ανθρώπινο
µέτρο πτήν ψυχρή αναφορά
του αστυνοµικού δελτίου.
Πώς έγιν ε Τ° «^^ΟΡΗ"*; Πο:ός οδττν ούαε τό µοιραίο δίτοοχτ . Ποιος ήταν ο παραβάττκ: — ο οδηγός ή ο πεζός; — αφού ο αντιδήµαρχος
τής πρωτεύουσας χτυπήθηκε
στην δισσταύοωση των οδών
Σταδί'χ κβτί Χρήστου Λαδά;
'Οπο ν καί υπάρχουν φωτεινοί σηαατοδότεο µέ διαβά¬
σεις ηευων

Πριν από λίγες πάλι ηµέρες, .^ν ειδησεογραφία του
ηµεοήσιου Τύπου αναφέρθηκε
ο θάνατος σέ σύγκρουση αυτοκινίττων δύο παιδιών, που
ήταν 3&ελφκχ καί µάλιστα δί&να. 'Ηηχν άραγε προστατευµ£ν3 µε τή ζώνη ασφαλείας;
∆€ν ςί ναι ασφαλώς η νοσηρή ττεο-έρνεια, πού υπαγόρευε; ^ήν ανάγκη της ιτληροΦάαηστκ. Αλλά, όταν πρό¬

ΊΟΥ ΓΕΩΡ Γ ΙΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
Υπονο/ ον Εξ ωτερικό ^
τϊ; :. Κ ι η υΐακ ) ] ς ∆ ηµοκρατίας
Εθνών σάν εχέγγυ ο τή ς ανεξαοτηαΐ αο, κυοιαο χίοκ καί ε&οτφΐκήε
της ακεοαιό τητ σς κα! σάν 6ήµα
προω θήσεως γ νή σιας λύσεως τού
Κυπ ριακού , κατ " αντίθεσ η
ποό:
τά δ ίχ οττο µι κά σχέδ.σ πού κατά
καιοο ύ ο πα οουσιά ζονταν
εκτό ς
τοΰ τ τ λαι σϊ ου τού Οργ ανισ µού και
τού Κ αταστατικού του Χάοτη. Η
πα ρουσί α άλλω στε τού Κυπ ριακού
σάν θέµατος τών Ην. Εθνών , απεκάλυπτε τήν αλη θι/ή του διάσταση καί υπε\80µιίε στή ' διεθν ή
κοινωνί α ότι η . Κύπ ρος αντι µετώ πιζ ε απειλ ή τ οαγω δ:ας ανάλογη
µέ εκείνη πού έπληξε τά έθνη µέ
τήν επίδ εση τών νοορών τού ά^ο νσ Με τή στ ροφή τών διεθ νώ
π ροδαλ έο^ στην Κύπ ρο, τά σνέδ ια τή ς Του ρκία ς προσω ρινά ανΛΓΓτ ή-λ ηίτπν

Η κατ αδίκη της Τουρκ ίας

Μττο οστά στί ^ του οκικέ ο αττ ειλές κ αι ειδικά ύστεοα αττό τήν
εισβολή, η κυττοιαχ ή κυβέονηση.
µέ πολλούς ττ ολίτ ίκού ς αγώνεο εξοχτφάλ ίΓε ψηφ ίσµατα τήο Γενικ ή ο
Συνελεύ χτε:^ καϊ τού Σι /αδουλϊου
Ασφαλεία ς σύµφωνα µέ τά οτοΐο

το Κυπριακό ττοόβλτνµα έποεπε
νά λυθεί µέ βάση τίο αονέ^ τού

Κατα στατικού Χάστη τών Ηνωµ.
Εθνών. Παράλληλα τά Ηνωµένα
"Εθνη µέ συντοπττ ίκή ττλειοψη Φία
των κρατών - µελών του αναγνώ ριζαν τήν κυριαρχ ία ττ κ κυττοιακής κυβερνήσεως σ' ολόκληρη τήν
Κύητρο καί ατταιτουσαν τό σεβασµός ττη: ανεξαρτησίας , της ακεραιότητα ς κσίς τηο ενότητα ς τού
Κυττοι ακοΰ κοάτου ς.
Στό σηιιε ίο αυτό 9ά ττοέττεί νά
έχουµε υπόψη τ ις σύµφυτ ες αδυναµίες τών Ηνωµ ένων Εθνών α,
ναΦο ρικά µέ τήν εφαρµογή τών
^ τ ου. Αυτε€ οι αποΑττοφάσ εών
φαΟϊΐ ς, ιδ ιαίτερ α όσον αφορά την
ττεοΤοδο ττ ρό της τουυκ ικής εισβολής, είχαν ως κύριο στοιχεί ο,
παρά: τίς πρ οσπάθειε ςνά ττα ρουσιάζεται τδ Κυττριακά ως διακοινοτικό ττρόβληµα, ττί δ'εθνή τττ υχή τοδ Κυττ ριοχού, σέ δαθµδ ττοΰ
δέν αναφέρονται κάν στις ενδοκι/ττριακες συνοµιλίες. Οι καλές
υττηρ εσΤες τού Γενικού Γρ αµµατέα
τοΰ ΟΗΕ καβιεοώβηκαν ιιέ τδ ψηφισµα τού Συα βοιΛΤου Ασφαλεία ς
προ ς τΤς κυβερνήσεις Ελλάδος,
Τουρκίας καΐ Κύττρο ν ,καί τής
σχετικ ής ατταντήβτεως τών τ ριών

αυτών κυβερνήσεων, ενώ ταντο»

51ΣΗΜΕΙΩΜΑΤ ΑΡΙΟ
Στα πέπλ α

1 964 επι βεβαίωσ ε τ ήν αναγνώ ριση τής κυπ ριακής κυβέρνησης καί
τό ό^η αυτή είχε τγ ^, ευθύνη γ ι ά
τ ήν τη οη ση τού νόµου
καί ' τής
τσ ίεω ς.
Η κυποισ <ή κυδέ ονησ η µέ ανακού φι ση δένθ η κε τήν απόφαση
εκε ίνη κα6ώ ς καΐ όλα τά ΨΐΦϊσµαια ττ ού επακ ολούθησαν, διό τι αυτά
δέν ιιποοούσαν ττα οά νά συνάδουν
µέ τόν Καταστατικ ό Χάοτη τού
∆ιεθν ούς Ο ογ ανισ µού " Ετσι , η
κυπ ριακή κυβέρνηση πάντο τε ?πεδϊω ζε τό -τ τλα ϊ σΐο τών Ηνω µένων

χρονα τα µέρη καλούνται να προβούν σέ αποφασιστικ ές π ροσπάθειε ς γ ιά µόνι µη διευθέτησ η , σύµφωνα µέ τ ό ψήφι σµα της 4 3.64 ,
τό οποίο µποοεί να ερµηνευθεί άδίε βνη δ' οτ φαοά ττοΰ εττ αττ είλεϊ τή
νετα ότι 9Ρ ' ^ ει τ ό Κυπρι ακ ό ως
διεθ νή διαφο ρά πού απαπειλεί τή
^
διε&.τι ασφάλ εια καί µνηµονεύει
την αρχή τής µή επεµβάσεω ς πού
καθιε ρώνεται στο Χάρτ η- Η µόνη
αναφορά στήν εσωτ ερκή πτυχ ή
γ ίνεται αττ ό τη Γενι κή Σ υνέλευση
( 1965) µέ τή ν επισήµ ανση , µεταξ ύ άλλων , ότ ι η Κυ πριακή Κυβέρνηση είνα ι δεσµευµένη από τή
δήλ ωση της γι ά πλήρ η εφαρµογή
^ ν δικ αιωµάτων σ"
τώ ν ανθρωπίνω
όλους τους πολίτ ες τής Κύπ ρου,
ανεξάρτητα από Φυλή ή θρησκεία
καΐ για τή δια σφάλιση τών µειονοτικών δικαι ω µάτων Ταυτό χρονα κατανοµ αίότ αν η Τουρκία γι α
^ βοµβαρδισ µούς καΐ τή χρήτ ους
ση στ ρατιωτική ς βίας εναντίον
τή τ ΚΓπτΟΛυ

Μετά τήν εισ βολή οι αποφάσεις
των Ηνωµ ένων Εθνών διατήρη σαν
την ίδια µεθοδολογί α επιλύσεω ς
τ οΰ Κυπ ριακού όπως καί προηγρυµένως. Εννοείται ότι εξακολουθούν νά θεοοοούν τό Κυποιακό
βασ ικά διεθν ή διοτΛο ρά . Η διατ ή ρη ση όµως τής ίδια ς δι αδικασίας ήταν κα» απότοκο ς τών προσπαθειών τών Φίλω ν τής Τουρκία ς, γι ά νό τ ήν απαγκι στρώσουν
απο τή διαδικασία εξεύρεσης λύσεων νιά όλο τά θέµατα κυοίω ς

της αποχώ ρησης των στρατευµάτ ων.
Τό ψήφι σµα 3212 τή ς Γ ενι κής
Σ υνε λεύσεα; ; πού επικ υρώθη κε µέ
τήν απόφαση 365 ( 1974ή τ ού
Συ µβουλίο υ Ασφαλεία ς , αναδέσει
ότ ι θίωρε ι ότι τό συντ αγµατικά
σύστη µα " ής Κυπριακήχ ∆ηµοκρα τί ας αίοοά τήν Ελλη /οκυπ ρια κή καΐ τή· > Του ρκοκυπ ριακή κοινότητα κσϊ επικρ οτεί τι ς επαφέ ς
καί διαπρ αγµατεύσει ς πού διεξήγοντο µ.; τις καλέ ς υττη οεσίε·:
τοΰ Γενι κού Γ ραµµατέα µεταξύ
τών αντιτ τ ροσώπων τ ών δύο κοινοτήτ ων. Τ6 ψήφι σµα ζητούσε τή
συνέχιση ιών συνοµιλιώ ν αυτ ών.
Ταυτ όχρ ονο εκφραζόταν η ελπίδα
ότι , άν πα ρίστατο ανάγκ ,η , &ά κατα βάλλονταν προσπάθειε ς ττ εοιλ αµβσνοµ&η ς
της
διεξα γωγής
διαττραγµ α "εϋσεων ,
ε/τ ός
τού
πλαισίο υ τών Ηνωµ ένων Εθνών
γ ιά τήν εφαρµογή τού Ψηφ ίσυατ ο: ( 3 2 1 2 ) γι ά · τή διασφάλι ση
έτσι στήν Κυπ ρι ακή ∆ηµοκρ ατ ία
τού θεµελι ακ ού δικαιώµ ατο ς της
ΛΟΝ∆ΙΝΟ. — Με λή της κυδεογι ά ανεξα ρτη σία , κυ ρι α ρχία καϊ
νήσε ως Ρ έηγ καν
βρέθη καν τήν
εδαφικ ή ακε ραιότ ητ α. Η Του ρκία
π ροηγ ούµ ενη εβδοµάδα στην Ευείχ ε ταχθεί υττέρ τού ψηφί σµατο ς
ρώπη ε.< ποώ της όψεως τουλάχικαί λογικά δέν θά έπρεπε νά Φέστον γι ά νά πα ραστούν σέ συνανρε ι ένσταση σέ διαπραγµατ εύσει ς
τ ή σεκ πού αφοοούν θέµατα όγ ιά τη διεθν ή πτυχή. Λυτέ ς άλπλων καί
λωστ ε προνοούντα ι καΐ από τ ό
το οµοκοα τ ία ς. Στην
π ραγ µατικότητα όµως επι χεί ρηΧάρτη . Τό ψή φισ µα τού Συ µβουσαν νά αναθε οµάνουν τις σχέσεκ
λείου ΑσΦολεία ς 367 ( 1 9 7 5) τοτών ΗΠΑ µέ του ς συµµάχους ύνίζει τήν ανάγκη εφαρµογής τού
στ εοα αττό τήν πολύ κ ροτη υπόθε321 2 καΐ ζητ εί από τό Γενικό
ση πώ λη σης όπλων στό Ι οάν .
Γραµµατέα νά αναλ ά βει νέα αΩστόσο οι εκπ οόσωττοι της κυποστολ ή καλών υπηρεσι ών και νά
δεονήσεω ς
Ρέ πΥ κσν Θά ποέττ ει
θέσε ι τόν ί αυτ ό του στή διάθεσ η
µάλλον
ι/ά εέεπ-λ ότ/ ο,ραν υό λις
των µερών .
συνε ιδητοποί η σαν ότι η ¦π'τώ ση
Μέ την απόφαση 541 ( 1 9 8 3 )
τή ς δηµ οτικότητας τ ού Α µεοικο τ πού κατ αδ ' κάζε ι τ ό ψευδοκράτο ς
νού προέδ ρο υ δέν αποτελεί τό εκαί κήρυτ τ -: τή σχετική -διακ ήρ υπί κεντ οο τών ενδια φερόντ ων τών
ξη ν οµι κά άκυρη και ζητούσε νά
Ευρωπαίων ηγετών .
αποσυρθεί , τό Συµ βούλιο ΑσΦαΣτ ην Γαλ\! α συγκ εκοι µένςι ο
λείας ζητ ςύσε από τον Γενικό
πρω θυπου ργός Ζάκ Σι ράκ είνα ι
Γ ραµµατέα νά συνεχίσει τις< προαπασ χοληµ ένος αέ τά π ροβλή µασπάθε ι ες του γι ά δίκαιη και δκ
αρχή δι ευθ τηση στήν κύποο κα ι
τ α πού &ηµι οϋογη σσν οι Γό Λλοι
φο ιτ ητέ ς γ ιά τό γνωστό επίµαχο
ταυτόχ ρονα ζητούσε τ ήν επείγουνοµοσχέδιο, ώστ ε τού είναι µάλσα καί ατ οτ ελεσµατ ική εφαρµογή τών προηγουµένων αποφάσελον αδύνατ ον νά απασχοληθεί ηί
τήν πτώα ^η τής δηµ οτικότ η τα ς
ων του.
τού Ρέηγ κ αν. Ο Γάλλ ος πρωθυΜέ τή.ν ισχυρότατη
απόφαση
550 (1 984 ,> κατονοµάζεται η Τουρ πουργό ς επέχει οη σε νά θέσει τήν
κία , καταδικάζονται
µονοµερείς ελευθε ρία πάνω από τήν ισότ ητα
στό σχολικό σύστη υσ και εςεπλά καϊ παράνοµες πράξ εις, καί διατυ γη µέ τόν τ οοπ ρ πού καταστ ^ ά
πώνεται τό απαράδεκτο του εποιΦη κε η αδελφοσύνη . Το άµεσο ακ ισµού τού Βαρωσιο ύ ενώ ζητείποτ έλεσµα τού σκανδάλου τών όται η παράδοση του στη Ηνωµένα Έθνη . Ζητείται επίσης η εφαρ- πλων στό Π α ρί σι υπήρξ ε η συναί νεση τού ποοέδοο υ Μιττ εράν
µογ ή του ψηφί σµατος 541 ( 1 9 8 3 )
νά ςίν τ αλλό ξΐΐ ένα ν φυλ ακισ µένο
τού Συµ βοι λ' ου Ασφαλείας. Ανατο ουοκΕ χττ η ιιέ τοΰ ^ Γόλλου ρ οφορικ ά µέ τί ς καλέ ς υπη ρεσίες τού
υη οους.
Γενικού Γρ αµµατέα του ζητείται
Εξάλλου " η Θάτσ ερ δέν φα νεστήν απόφαση
η ανάληψη νέων
ται νά ανη συχεί γ ιά τ ό τί συµπροσττα&ειών
γιά συνολικ ή λύση
βαίνει στην Ουάσιγκτον . Βεβαίω ς
τού Κυτ τ οιοκού π ροβλήµ ατο ς, σύµδήλ ωσε ότι επιθυ νιεϊ νά δε! σύνφωνα µέ τ η . αοχές τού Χάρτη καϊ
τοµ α τ ά πρ άγµατα νά ιτα ίονουν
τις πρόν οιε ς τ ων ψηφισµάτων των
τόν παλη ό^ του ς ουθ µό, αλλά αυΗ νωµένων Εθνών γιά τό Κυπ ριακό.
Ταυτό χρονα τ ό Σ.Α. προετοιµ άζε- τή τήν πεοίοδ ο είναι απασχ ολη υένη υιέ τή γνωστ ή υπόθεση τοΰ
ται γιά τή λήψη επειγόντων µέτρων σΙ ' πε οπττωση µή εφαρµογή ς βι βλίου ενός ποώην στ ελένους τής
Μ 1 5, του οποίου , τ ήν δηµ οσίευσ η
τού ψηφίσµ ατο ς του καϊ ζητ εί από
ποοτπαθε ί νά παοεµίτ οδίσε ι .
τό Γ .Γ. νά προωθή σει εφαρµογή
Πεοίπ ο υ ιαέ τόν ίδι ο τοόπο αντού 541 καί τ ού 550 κα<' νά υποτέδο
ασαν κα ί ο ι άλλες χώοες της
βά λει έκθε ση. Οι καλές υπηρ εσίες
∆υτικής Ευ ρώπης από τήν χαιοέτ ού Γ Γ . αναν ^ ώθηχ σν από όλα τά
κακη απάντ ηση τή ς ∆υτικής Γε ρψηφ ίσµατ α τού Σ Α πού επακοµανία ς ότ ι η χώ ρα δέν µπο ρεί να
λούθη σαν.
αντέξει έναν αδύναµο Αµερικανό
πρόεδρο ώς τήν και ροσκόπο ΙταΑΥΡΙΟ: Τό Γ' µέρος.
λία , η οπο :σ έχοντα ς τό προη¬

Ν ΊΖΑ ΚΥ . ΠΑ ΝΤΑ ΟΜΟΡΦΗ

λοι αττ αυτούς έχουν ενα
σπίτ ι νά τους περιµένει όττως
καΐ α ά παλιά φιλική σνντοο-

ληο και µαχητικό Ελληνόπουλο ήταν ο λαϊκός τραγουδιστής, µόνο ττού η νειότ η του
φ;α. £τσ: , τα τερπνόν µετά
έδειχνε πώς θά γινόταν άλτού ωφελίµου. Θά κερδίσουν
Αλ λαγ ή πορείας
λος. Τό παραδέχτηκε και ο ί ;
δηλα δή , τού οικονοµικού, πού
διος όταν κατέβηκε οπτό τό
φέτος είναι οξύτερο αϊτό κά- ΣΤΟ στέκι ττού τραγουδάει πάλκο καί κάθησε νά πιει ένο
9ε άλλη φορά. τ Αλλωστε καί τό πάλαι ποτέ «παιδί τού λα- κοασΐ µέ τους τταληούς µέσω
ού», ο Νίκος ανθοττουλος, είη µόνη ΤΓρσγµατική εµττορική χαν κάνει την= συγκέντρωση τού παιδικού περιοδικού «αλκίνηση πού έχει παροπ-ηρη- τους γιά νά τιµήσουν τους ι- ληλογράφους» του : «Βοέ παιθεί , η αγορά- τών «βίντεο» δρυτές τού «Ελληνόπουλου», διά, εγώ γιά πολιτικός πήπού θεωρήθηκε «ζωντάνε- χά Ελληνόπουλα τής κάττοιας γαινα , π<λκ έγινα τραγουδιµα τής αγοράς αττό τόν 13ο ηλικίας για τά οποία γράφου- στής;» Τό «παιδί τού λαού»
¦µ'σθό» τήν τάση τοΰ συµµαζέ
µε πρόσφατα. Η ετπλογή τού έγραφε µέ τό ψευδώνυµο...
µατος στό στπτι δείχνει µέ κέντρου δέν ήταν τυχαία. Πα- Ντισραέλι .
τον κπ ινουργιο χρόνο ,
ττου
προµηνύεται οικονοµικώς δίσεκτο ς.

Βουλευτή Αΰψ'ών

οεται συχνά στδ τί συµβαίνει στ ις

ΗΠΑ γ ώ νά εξηγήσε ι όσα συµβάλουν στη ν Ελλόοα. Και ο εισηγητής τής π>·ΐΐοψηφί »ας, ο κ. Ανϊσ'οσάκος, αφιέ ρωσε έ*Λχ σηµαντικό µ£ρί^ τού λόγου τον/ στί^ν ο·κονοµ 'α τών ΗΠΑ. Φα νταστείτ ε ένα µυρµήγκι στην πλάτη ενός ελέ φαντα πού γι ά να εξήγη σε· καί
νά δ ικ αιολογή σει τ ις κινήσεις του
τη εοίγοάφει τις κινή σεις τού ελέί·χντ ·ϊ ίάν νά είχε σηµασία! Εγώ ε»3ί σάς πεοιγράψω τί< κινήσεις
ενό; άλλου µυρµηγ κιού. Αυτές έχουν σηµασ *·χ Από αυτ ές µττοοοΰµε υά µάβουµο , ν4 ελέγξουµε τή
δ ικ ή µας ττο:»:'α κα: νά τή β:ορθώ α^ουµε.
Π ρί ν έ\·;χ µΓ .» ο, µαζί µέ άλλους
συ.αδελφούς αττο τή Βουλή, εττισ<ίφθτν<αµε τή
∆ηµοκ οατΤ 'κ τής
Κ> ος στην Ταΐ& ΐ ν.
Η ανοσυγχρότη ρη τγµ; Ταϊβάν
άρχ ισε τήν δίκοκτ ^ τού 50 µ«τ ά
τ ήν επικ ράτη ση τών κοµµουνιστών
<ττήν Κΐ\ « . Τήν ίδ »Λ πί ο:οθο αΰνίζει η ανασυγκρότηση τής Ελλάδ·3<τ. Τό 1 956 , ποίν απδ τ ριάντα
ν& όνιβ β π·ληΘυβαΟΓ τήΐ

Ταϊ βότν

ττλόκτ ία χ*χ ί ττλέον έκτοκτπ. 30 χ ρό-

νΐα µετά , Φέτος, εκΕΪν οι είναι 20
εκατοµµύρια και €µεϊ ε µόλις 10.
Τό κοτά κεφιαλή/ι/ εισόδηµ α τής
Ταϊ βάν τό 1980 ήτ αν 2.160 &ολλ.,
ΡΛύ τό δικό µος ήταν 4.300 βολλ.
Πρί ν 6 χρόνια είχαµε ακρι βώς τό
δπτ>#5ι εισόδπ µο. Τό δι κό τους όµως, φέτος έχει ανέβει κηκά ι 53%
στά 3.300 . δολλ., ενώ τό δικό µας.
ατό 'δ ιο διάστηµα έττεσε κοττά 10%
ατό; 3.800 δολλ.
Έ τ\7ΐ , φέτος, Ταϊ βάν και Ελλάδα έχουµε παρ όµοιο κατά κ£φαλήν οσόδη µα. 3.300 δολλ . αυτοί »
3.800 δολλ. εµείς. Εδώ τελειώνουν
οι οµοιότητε ς Εµείς κάβε χρόνο εξάγουµε, χωρής τά ππ οελβιοειδη,
ττου ουσιαστ ικά µπαίνουν και ξανα βγαίνουν, δκΐ φοοο είδη ττού η
αί' σ τουο δέν υπερβαίνει τά 3 δισ.
6<> λλό:οι ·οΓ. Τά σύνολο δηλαδή τών
Γ' ·5ών τίβθ ΤΓί ίράγοντίϊΐ ο-τί ν Ελλοτ^

δ»ϊ σέ τιµές και ποιότητη ττοί» τά

κάνουν ελκυστικά σέ ξένους αγοοαστέ; φΟάτνουν τά 4 δι σ. δολλ.
Οι ί£»γωγέ ς τή Γ Ταϊ βάν τό 1986
θά φθάσοιν τά 50 δισ. µέ απ-ίτ έλεσµ»3 <χν·τΙ υσ

έχονι/ τδ χρό»/ι ο

ελληνικό ττοόδληµα τού ελλειµµατικού ισοζυγίου ττλη ρωµών νά *χναµί νουν Φέτο ς πλεο\·3σµατικό ισοζύγι ο 14 δισ. δολλ. Λάρις σέ
αυτά τά π-λεονίκτήµ ατα έχουν στό:
θηοητυοοφνλάκ ιά του ς συν<οτλλογµατκά οτπ·οθέµ'Τ[τ ·α 44 δια . δολλ.
Γ·Γ.πές*·*ο·αν σέ συνοίλλο :γΜΛτΐ <& β-

ττρθ*µ»α τα , σέ α ττόλυτ ουο αοιθ µούο .
τπ ∆υτικ ή Γ«·οµ·τ·'ϊα . Η ιιΐκο ή Τβΐ 6ό»^ κατακλύζει τί ς ΗΠΑ µε ποοϊ
^δ·.τα υψηλής . τεχνολογ:ας κ»?ί τό
ηΕύ µ ωο·Γ> € *ν<ΐ ι δ τ | οι ΗΠΑ τήν πιέζουν γιά νά ποοστττευτούν , ν*ά αΤνΝΕΧΕιΛ

ΣΤΗ Ν 5η ΣΕΛ.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ∆ΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ Ή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
γ ούµενο της πωλ ή σεω ς οπλών στο
Ι ράν, θά διακ όψ ε ι τι ς νέες εµπορ ικές επαφές µέ Συ ρία και Λιβύη
_ Έ τσι οι άνδ ρες τ οΰ προέδρ ου
δά βοή καν του ς Ευ ρωπαίο υς ν '
ανΓυυχούν πολύ λιγ ότε ρο σπό
τ ους Αµεοικανού ς . Η π ραγµ ατική
ποόκ ληση όµί-χ: 5έν . είνα ι νά εξο υδετεοω θούν * ο ι σττό φείς τώυ
συµµάχ ων γι ά τη ν αδυν αµία τού
Αµερι κανού προέδρου, αλ λά νά
δείξουν στην Σο βιετική Έν ωση ότι η αποκάλυψ η τής ι ρανικ ής σπά της δέν θά αφή σει νό κλονισθεί
η _ ποοσέγγ; ση τού Ρέηγ καν στό
θέµα τής µείωσ η ς τών όπλων .
Τό θέµα ποίν τή συνάντη ση
τών δυτικών υπ ουργών Εξωτερικών στι ς Βρυξέλλες ήταν ουσιαστικό : κατά
πόσο
θά αποδε^
χθούν την Σ ο βιετική «έκκλ
η ση τής
Βουδαπ έστης » , ύστεο α αττά τ όν
13χ ρονο µαραθώνιο τών διαπρ αγµα τεύσεων γι α" "την Αµοι βαία καί
Ισορροπ ηµένη Μεί ωση τών ∆ι/νάυεων ίΜΒΡΡ. )
Το ΜΒ γΚ έχει ιδιαίτε οη σηµο>
σία_ επειδή
όλες οι συζητή σεις
στην ποόσφατη ∆ιάσκεψη ΚοουΦγκ γ ιά ένα ν κόσµο νο>οίς πυοηνικό εστίαζσΛ/' τό ενδια φέοον του ς
στήν σο βιετική συµβατικ ή υπε ροχή σέ τάνκ ς
καί
στ ρατεύ µατα
στήν Ευρ ώπη.
Η ρωσικ ή «έκκλ η ση » είναι ένα
τέχν ασµα σχεδιασ µένο
γιά νά
µετα φέρει τά συµφωνη θέντα έξω
αττ ό τ ό σηµ ερινό επίπεδο καί νά
τά ενσω µατώσει σ ' ένα πα ρακλάδι τής 050Ε ή Συ µφώνου τού Ελσίνκι πού υπή,οξε ο διπλω µατικός θοίαµ βος τή ς εποχής Μποέ ζνιεφ
∆ιευρ ύνοντα ς τί ς
συνο µιλίε ς
γ ι ά τά συµβατικά όπλα σέ 35
έθνη , η Μόσχ α θά εογασ&εί στό
επϊττ εδο ποοπα γάνδσς πού εττ ιδιώκει γ\ ά τϊ ς γύρε ς τού Τρίτου
Κόσµου.
" Ηδ η οι Ρώσοι έχουν καλύψει
τ ήν «έκκλ η ση » του ς µέ υιά προσΦοοά νά αποσύοουν ένα εκατο µµύριο στρ ατεύ µατα αττ ό τήν Ευρώπη στό Ουοάλι σ. Ένα µικοό
ποόβληµ α είνα ι η απαίτ η ση του ς
νά δεχθε ί η ∆ύση τον τρόπ ο υπολογι σµού πού χρησιµ οποιεί η Σοβιε τικ ή Ένωσ η στά στ οατεύιι α-

τα. Επισ η ο ένα άλλο ττοοβληµβ
είνα ι η άρνηση τής Σο βιετικ ής Ένω σης νά συνθηκολογή σει σέ µιά
απ ' έξω κατα µέτ ρηση ύστε ρα απδ
τήν αµοι βαία
υττ ογώοηση των
στ ρατευ µάτων.
Σ ' αυτό τό σηµ είο η µέθοδος
τής επαλήθευσης εί ναι τό καλύτε ρο. Τό ουσιαστικό κώλ υµα δ«ν
είνα ι ούτ ε ο χώρος τήο συναντήσεως ούτε τό µέγεθος τών τ ραπεζιών , αλλά η απροθυµία τ ής _ Μόσχας νά συµφωνή σει στι ς ετπ τόπο υ επιθεω ρήσει ς ώστε νά αποτοα πεί η κοροϊδία. Χω ρίς τήν επαλή θευση η ασφάλεια είναι ανύπαρκτη .
Αυτό είναι τό µήνυµα ττου η
Αµερική θάποεπε νά στείλει σέ
φίλ ους καί εχθρούς ; Ο µόνος 5οόµος γ ιο· νά σταµατή σει τό αδιέξοδο στό ΜΒΡΚ είναι νά συµφωνή σουν στι ς επαλη θεύσιιιε ς ιιειώσε ις όπλων. Ούτ ε τά τεχν άσµατα,
ούτε τά διά φοοα
φόρουµ, ούτε
χαί . η φάρσα τού Ελσίνκι 5έν θά

τελείω ναν εξ αιτία ς τών σοβιετικών πηΓηπτ βήΓίτίΎΛν
Σ ' αυτ ή τήν πολιτική αγωνία,
ο δρόµος γ ιά τ όν Ρέηγκ αν νά αποκατ αστή σει την αλήθεια στό^ εξωτε ρικό είνα ι νή παρουσιάσει
λύσει ς. Αρνούµενος νά παραµείνει πιστό ς στου ς όοους της 5ΑΙ_Τ
—2, ενώ οι Σο βιετικ οί κωλυσι εργούν στή Βιέννη, επιταχύν οντα ς
τή ν έοευνα στον πόλεµο τών άστρω ν σέ συνεργασία µέ τους
συ µµάχους, φωνάζοντας ψ γ ιά τ ην
σοβιετική
µπλόφα
στα Θέµατα
τών συµβατικών όπλων Αυτέε ο»
ενέ ργειες δείχνουν αποφασιστικότητα.
Η ικ α νότητ α τής Αµερικής νά
κ ρατήσ ει τό επιτελείο της στά
πλαίσια τού νόµου είναι εθνικήι
επιτα γή. Τό έθνος πού πέτυχε νδ
διεξαγάγει αιά πικρή εκλογή κατά
τή διά ρκεια του εµφύλιου , δέν έγα σε τή δύναµη του µέ τό Γουωτεργκαίη τ . Η παγκόσµια ηγεσί α
δέν κι νδυν εύει από τά µαστι γώµατα τών απίστων.
Νά γι ατ ί οι φί λο ι τού Ρέηγ καν
δέν φοβούνται την αλήθεια! Καϊ
νά γι ατί οι περισσότεροι Ευοω»
τταίοι σχολιάζουν µέ θαι/µασµδ
τήν επιµονή τής Αµερική ς νά π ροωθεί τ ήν δηυοκοατία.

^^^Β^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Β^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Μ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ΓηΧεοπτικές
αυθαι ρεσί ε ς
ΠΛΗΓΩΝΟΥ Ν οι τηλεοπτικές
αυθαιρεσίες κι όχι µόνο αυτούς πού εργάστηκαν γιά νά
κάνουν µιά σωστή δουλειά,
αλλά καί περιοχές ολόκληρες
πού λαχταρούν υά δουν τόν
τόπο καί τά προβλήµατα τους
στήν «µικρή οθόνη». Αναφέροµαι στό θαυµάσιο ντοκυµανταίρ τού Αντώνη Τέµπου γιά
τή Σύρο, τήν «ονόρις κάουζα»
τώρα ττιά, όπως τονίστηκε
πρωτεύουσα τών Κυκλάδων , τή
µελα,γχολική αρχόντισσα τού
Αιγαίου. Τό ζωντανό αυτό
µουσείο τών πρώτων χρόνων
τού ελληνικού κράτους καί τής
νεοκλασικής µας αρχιτεκτονικής µεταδόθηκε τό Σάββατο
στη σειρά «Τα λιµάνια µας».
Αλλά τί νά τό κάνεις... Αντί
τής συνηθισµένης ώρας τής
εκποµπής 7 .25 . προβλήθηκε
στις 6.10. τ Ολη η Σύρα έµαθα ότι ήταν επί ποδός γ ιό νά
τό εγγράψει σέ βίντεο καί φυσικά δεν τό πρόλαβε. Καί σά
νά µήν έφτανε αυτό, τό τέλος
τσεκουρεύτηκε βάναυσα γιά
νά µπει η > 'ωστή αγγελία
τού «Υπουργείου Υγείας καΐ
Π ρόνοιας» . Ούτε ευχαριστίες,
ούτε ονόµατα τών πρωτεργατών , ούτε τίποτα Τό λιγότερο
πού θά είχε νά κάνει η ΕΡΤ 2
είναι νά ξαναπροβάλει αυτό
τό χρήσιµο καλογυρισµένο καΐ
καλογραµµένο ντοκυµανταΐρ
στή θέση τών πάµπολλων ανοησιών πού µάς σερβίρει.

Τού και ρ ού

70/ κ. ΙΤΐΦΑΝΟΥ ΜΑΝΟΥ

ήι «αν 9.367 .000 »3ΐ ο οιγ ο< ιί*ϊ^
8.000.000. Η έκι«ση ττνχ» καταλαµ6ό?,»;ι η Ται δΰΛ* είναι αόλις 36.
000 τετ ρ. χιλιόµ ετ ρα ενώ τής Ελλάδος 131.000. Μέ άλλα λόγια
ττρίν τρι άντα χρόνι α είχαµε τόν Ιδιο περ :που πληθ υσµό κα» τήν τ ρ»-

Οι Ευρωπαί οι αδια φορούν γιά όσα
συµβαίνουν σχήν Ουάσι γκτον

ΒΒΜΒ^Β^ΗΒΒ^ΗΗΒ^ΒΜΒ^ΗΒΗ^ΗΙΒΒΗΒΗΒΗΜΒ^ΗΜΙ^Η^ΗΒΒΙ^ΒΒΒΒΒΗΙΙ^ΜΗΐΗΒΗΒΜΐ^ΗΒΒίΗΗ^β^ΗΒΒ^Η^ΗΗΒ^Η^ΜΗΒ^Η^ΗβΜ^Β

κειται γιά δηµοσία πρόσωπα
ή όταν τά παθήµατα από λά
θη τού ενός µπορούν νά γίνουν µαβήαατα γιά τους άλλους, µερικά τέτοια στοιχεία
«ναι απαοαΓΤΤΓτα·

Ε∆ΕΙΞΕ κατανόησηστά προβλήµατα τής Αθήνας — κίνηση, απεργίες, σκουπίδια
— καί κρατήθηκε µακριά της
τόσον καιρό τό χαµηλό 6αροµετρ.κό καϊ το «µέτωπο»
που »»άς ήρθε από την Ι ταλία. Αλλά ο δυνατός άνεµος
πού αό?ς χάρισε σπάνια διαύγεια <σϊ αερικά από τά τπό
δραυατίκό ηλιοβασιλέµατα
του φετινού χειµώνα πνίγηκε ογτγ» βροχή τελικό, µαζί
µέ τήν προχριστουγεννιάτικη
πόλη. ΓΓ αυτούς ττού άφησαν
τά ψώνα τους τήν τελευταία
στιγµή καί γιά τους µικροπωλητές ήταν σκληρή, η χθεσινή \ιίρ *χ
Καί γι* αυτούς
πού Ίά κάνουν χρήση τού δικαιώµατος κυκλοφορίας «µικρών — µεγάλων» αυτοκινήτων θά είναι ασφαλώς ίδια
καΐ η σηµερινή. Γιατί δίκαιο
βέβα.α καί σωστό νά κυκλο¬
φορήσει κανείς εποχούµενος
τέτοΐον καιρό αλλά µάταιο
αφού τό αδιαχώρητο πού εΐΓίκρατεϊ στους αθηναϊκούς
δρόµους τό µεγεθύνει τό µέτρο τών προσωρινών πεζοδρόµων τού «εµπορικού τρ 1
γώνοΐΛ. Χειµώνας είναι κσ>
γιορτές όµως. ΚαΤ µετά τή ¦
ταλαιπωρίαπερψενουν οι µί.
ρες της ησυχίας και τής θαλπωρής Παρά τά µέτρα ποί
έχουν ληφθεί στους αυτοκινητοδρόµους δέν είναι βέβα ιο
ότι θΐ ξεκ¦νήσουν γιά τά χιόνια καΐ γιά τά κέντρα τοϋ
χεαµερικούτουρισµού φέτος ο·
κάτοικο" τών µεγάλων πόλεων. Στην πατρίδα τους ναΤ ,
θά επιστρέψουν ίσως οι ετεοοδτκιστες. Γιατί οι πιό πολ

τ€ χ>>α την άποψη ότι γι ά τάυ αντι µετώπιση τ ής σηµερινή ς οικονοµικής κατ άσι ^ σης δεν υπ'ά ρχνι άλλη επιλογ ή εκτός από αυτή ν πού
ακόλουθε! η κυ βέρνη ση. Τήν πε ρασµένη Π έµ πτη, κατ ά τή Ο*υζή·τηση γ ι ό τόν ττρ -οϋττ ολογίσµό τοΟ
1987 , ο πρωθυπουργό ς προστ τάθησε# και αυτό ς νά µάς πε ράσει
τό !6ιο µήνυ µα . Η πρ οτΛχγ άν'δα
αυτή έχΐ ΐ π ροκαλέσει έ»;^ ερώτηµα, µι ά αποοϊ α πού πλαν άτ α ι σέ
όλη την Ελλά δα. Τό ερώτηµ α, πού
«π€υθύνετα ι στή δι κή µας κυρ ίως
πιαοάτο ίξη, ελ α ι: Μά καλά τ! διαµαρτύρεστε; Μπ ορεί νά γίνει τίποτε άλλο ; Τά ίδι α δέν θά κάτ σατε και εσεί ς; Η απάντηση είνΌπ
κατηγορηµ ατ ική : Ασφαλώ ς όχι.
Ο πρωθυπου ργός, στην Ιδι ^τ ο¬
µιλία , αχ^Φεε&ι κί: αόριστ ο στ ις αναπτυ σσόµενες χώοες τής Αοϊ αζ.
Αυτό µού έδωσε τ ό ερέθισµα ^ά
γράψω σήµεΰα , συγκ εκριµένα , γιά
τά επ ιτεύγ µατα µιας µι<ρής ασιατικής χώρ ος πού βοϊσ κετ οΐ ι στδ Ιδιο πεοίπου σηµεί ο αΊΛ&τ ττυ ξηο µέ
εµάς. Ζούµε, όπως όψιµ α ανα κάλυψε ο πο«6νπουογ6: σέ ένσ κόσµο αλληλοεξαρτώµεν ο και έχουµ·ε µια ονοιχτή οικονο µία . Τό γεγ-^.ός αυτό που µάς π ροσφέοει χίλιους πλεονεκτήµατ α έχε ι εν» τίµηµα . Τή,ν εξάρτηντη µας απ ' όσα συµβαίνουν έξω σπό µάς. Ε' νΰίΐ χώή σιµ ο νό γνωρίζο υµε τι κάνουν οι άλλοι , 5 :ότ ι έτσι µποοούµε ν»ά γνωο' ζουµε τι θά µπορούσαµε νά κάνουµε «.µεΐς. ®ά αποκτο ύσαµε ένα κττ ήοι ο Υ'ά ν*3τ κρϊ -'
νουµε τήν απόδοσ η τή ν οικ ονοµικής τ ρολ ίτ ική ς . ∆έν φθάνε» νά συγκο ινο υµε τα εττιτει τ/µ·ιτ ο τι ς ττενττ ϊετ :α: τγλ κυ6 ?3ντ ?»*«ς τού ΠΑΣΟΚ µέ τ·5τ επιτεύγµατ α τ η- ττεντ·-ϊ·"τ '·3ς νοΟ πο οηγΓθΐΐκε. Οι επιδό^« .: τή ς κυδίΓ·τσ ίως τού ΠΑΣΟΚ π ρΐ -α νά συγκ οπο ύν όχι τόσο µέ τό πα ρελθόν δσο µέ τό τί
^
µπορούσε
νά ποαΥυΜΤΤ οττοιηθ'Π τ ?ν

ίδ ια εποχή, κάτω από τήν Ιδιο
παγκό σµιο οικον οµική συγκυρία .
Γ ι «υτό ί.ΐ\.»ϊΐ χρήσιµο ν'ά γνωρ ίζουµε τ! επέτυχαν άλλοι τήν ίδιαττερίοδο πού ήτα>> κυδέοντΕτη τό
ΠΑΣΟΚ . Κα! µή β ιαστεί κανείς νά
απορρίψ ει τίς συγκυρίες, από πνευ
µατ . κή αρρυθµίΰ από ένα κακώς
νοοΰµ εν©νά εγωκ ίντ ρικό εθνικι σµό.
Μττορ^
υπάρχο υν «ντ ικειµί ν»κές
διαφορές αλλά αυτέ ς δέν δικαιολογούν τ ϊς τε ράστ ιος δια φορές σέ
^ επιδο οΕίς.
οικονοµικές
Ο κ. Τσοβόλας στήν εισηγητική
του έκθεση, φι«4 τόν προϋπολογισµό, και σ* αντδ δέν διαφέρει οπό τους προκατόχους του , αναφέ-

ναιότ ητ ας

στον

τσιµεντένιο

καί τεχνολογικό κλοιό τών αντενών, τό εκκλησάκι τού ΆηΓιώργη, µέ τό καµπαναριό
του καί τήν γαλανόλευκη νά
κυµατίζει... Οι ξένοι καί βλέπουν καί µεταδίδουν αυτά πού
βλέπουν. Εµείς, εδώ καΐ τώρα, αλλά καί ποοτήτεοα , έχουµε ξεχάσει νά βλέπουµε
όσα δέν µάς συµφέρουν , σαν
κοάτος καί πεοιβάλλον ...

Θεατρ ικά
«ρκ ουπΐ δια »

ΝΑ ΠΟΥ ΤΑ «Σκουπίδια» επέβαλαν τήν παρουσία τους
καΐ στήν θεατρική σκηνή καί
τίποτα δέν µοιάζει νά τά κουνά από τήν «Αποθήκη», κ: άς
έληξε η απεργία πού τά εί χε
σωριάσει σ* ολόκληρη τήν Αθήν α, κάνοντας µας... θέατρο
σαν πρωτεύουσα τής Ευρώπης! Μιλάµε γιά τό. . σαρωτικό κείµενο τού Γιάννη -ανθούλη, πού ανέβηκε , σέ σκηνοθεσία Γιώργου Ρεµούνδου ,
στό γεµάτο χαρακτήρα θέατρο τής οδού Σαρρή , στού
Ψυρρή. Η ιδρύτρια Αλίκη Γεωργούλη
πρωταγωνι σ τ ε ί ,
πλαισιωµένη από τόν Σταύρο
Π αράδα καί τήν Άννα Φόνσου, ενώ νέοι ηθοποιοί δοκιµάζουν τά φτερά τους στό δύσκολο είδος τής «επιθεώρησης
µε µήνυµα». ∆εν µας επιτρέπεται νά µπούµε στά στεγα^ κριτικής, αλλά όπως
νά τής
πήγαµε κι εµείς σταλµένοι από τόν ψίθυρο τής επιτυχίας,
άς πάνε κι άλλοι στήν αποθήκη τής πραγµατικότητας, νά
^
το καταιγιστικό
«Ζουµ » αρν η τικό... απολαύσουν
καΐ σκωπτικό Ξανθούλειο χιούµορ. Η Αλίκη Γεωργούλη
ΧΘΕΣ τό µεσηµέρι , συνεργείο ξένης τηλεόρασης, µέ τις
στό νούµερο - µονόλογο τής
Βασιλικής Μετατρούλου, πού
κάµερες είχε καταλάβει τήν
µιά ζωή καθαρίστρια, καί προτςλατεία τής Οµονοίας προς
την πλευρά τής Πανετπστη- δοµένη απ' όλους , καταλήγει
µίου καί σκόπευε µέ τό κόκ- βασίλισσα τών Εξαρχείων
«γιά νά ταΐζει λαδερά τά φρικινο µάτι, όχι µόνο τήν κίνηση, τό ποτάµι των αυτοκινήκιά» δίνει µιά ερµηνεία πού θ*
των, τά σκουπιδόχαρτα, πού
άξιζε νά βραβευθεί Αλλά τό
έπαιρνε ο άνεµος, αλλά και
Βραβείο Κοτοπού λ η στά
ψηλά . Εκεί ; ανάµεσα στα κτί«Σκουπίδια» ; Ναι , γι ατί όχι ;
ρια καί στίς µεγάλες διαφηµ ί"Η , όποιο άλλο γιά νά αντασεις, όχτου φαίνεται , σφηνωµέµειφθεί η συλλογική προσπάνο, εικόνα γαλήνης καί γεν¬
θεια των τριών πρωταγωνι¬

στών και των νέων ηθοποιών
πού τά βάζουν µέ τίς φίρµες
τής κοµµατισµένης επιθεώρησης και κερδίζουν στά σηµεία
τής ποιότητος τόν φετινό θεατρικό αγώνα. Πολυταξιδεµένος ο Ξανθούλης, µέ ανοιχτά
τά µάτια γιά ό,τι παίζεται
στό Λονδίνο καί στή Νέα Υόρκη, κοίταξε στήν ελληνική
ποαγµατικότητα — προφητικά — καΐ έγραψε τά «Σκουπίδια», πού θυµίζουν λίγο τίς
«Γάτες», ιδίως σάν σύλληψη
καΐ σκηνικό, λίγο Μπρόντγουαίη, στα κοστούµια «αϊ στήν
χορευτική κίνηση τών ηθοποιών Καί , πολύ... Ψωροκώσταινα. "Η µήπως, Ψυρροκώσταινα, µέ τό τττυχία πού καταλήγουν στα σκουπίδια , όπως καί
οι οικογενειακές φωτογραφίες
— θαυµάσιο εύρηµα τό νό
ζωντανεύουν οι η θοποιοί καί
να βγαίνουν έξω από την κορνίζα να µάς πουν τά δικά τους,
διαγοονικό. Κάλαντα.

Φροϋδι κό
«∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑ Ι . τόν Φρόϋντ» — έτσι είναι ο τίτλος
τού νίαν β.βλίου τής Μιµίκας Ινοανάκη — κερδίζε ι κανείς τήν απόλαυση µιας εισαγωγή-, στήν ψυχανάλυση µέ
µ:ά τολ µηρή καϊ πρωτότυπη
σειρά ααθηµάτων Τών ηχογραφηυένω»» µαθηµάτων ' τής
ΕλληνΊ &ας καθηγήτριας τής
Φιλοσοφίας στό Π ανεπιστήµιο τής Νσντέρ (Παρίσ ι Χ)
καϊ > 'ωστής, γνωστότατης
συγγραφέως. Μέ σοβαρότητα
αντιστοοφως ανάλογη από τις
αφιεοώσεις — κάλαντα ττού
έγραψ·_ για τους φίλους της
κατά τήν παρουσίαση τού
6:βλιθυ — «Από τή Βιένν η
έρχεται ο Φρόϋ η µέ τά δώρα κλττ.» η Μιµ ΐκα Κ ρανάκη
προσφέρε · µαζί µέ τήν γνώση και τήν τεκµηρίωση τού
θέµατος καί ένοα τολµηοότατ ο οτογ , <- - ττσνω σ-η ν
φ οοϋδ >¦*·
^π >θεση.
Έ ναν
ε λλην.κ' σ' ΟΝαοµό θά έλεγα ,
ανα πού συναρπάζ ει κσ ^ννώστη.

ΓΡΑΜΜΑΤ Α ΑΝΑΓΝΩΣΤ ΩΝ
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ΜΕΡΙΝΗ
#
*βΕ,

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΠΟΛΤΠΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΙΙϋΐ Ι

Π ροβλη µατισ µοί που γ εννούν ελπίδ ες

Ταραχές βιήν ΕΣΣ∆ καί τήν Κίνα

Α.ιό τον χ . Λ ΐ Ί η η Ί ι Βε,η γα νελάχ η

θά χάνει λθΗ $όν η Αναη ζό µονοπώλιο τ ών... ταραχών ; Είναι κάπω ς β νωρί ς γιά νά τό ηεΐ χ ανεί ς, είναι όµο>ς γεγονός ότι από τι ^οχθέ ς παρόνσιαστηκαν σοβ αροί διεκδικητέ ς: η Σο€ιετική Ένωση και η Κίνα· µέ γεγονότα στην 'Α λ µα Άτ α , τήν ηοωτεν-

Οι φοιτητέ ς, από τήν άλλη πλευρά ,
πληροφόρησαν του ς ξένους δηµοσιογράφους ότι οι ειδικέ ς µονάδες τής αστυνοµί ας ετρανµάτισαν πολλέ ς δεκά δες φοιτητών καί ανακοίνωσ αν ότι θά
απόσχουν µιά µέρα από τα µαθήµατα
τονς, ενώ πληροφορίε ς αναφ έρουν ό.

Σαγκ άη η δεντερη. Και δέν είναι αναξώπι στες οι πληροφορίες, αφού τί ς
µετέδωσαν καί τά επίσηµα ε,ΛησεοΥΟαφιπα πρακτορεία των δν 0 χωρών.

πεκτε ΐνονν τό χ ΐνηµ ά τους χαί σέ άλλες µ εγάλε: πόλεις τή ς ΚΊ να ζ .
χ ά τηλεγοαφήµατα
αντ α προ .
^
'
έοχονταν «^ δντϊκή
χ ώοα
¦
~ , δέν θά
'

ούσα τοΰ Καξαχ &ζ άν, η πρώτη , ατή

Κότι τό κ.αλό πρέπει νά προκύψει οη.ό τήν περιεκτική συζήτηση
που γίνετο ι τις µέρες αυτές οπό
εντυπωσιακά µεγάλο αριθµό ανθρώπων ειδικών και µή — κολό
σηµάδι — αναφορικά µέ τή Θέση
τών ορχαιων ελληνικών στό εκπο.&ευτικό µας σύστηµα.
Φαίνεται τώρα νά γίνονται αποδεκτό δύο πολύ
σηµοντικά πρά-

τι οι φοιτητέ ς εηιδιώχ ονν τώρα νά ε-

Στις-3 εφηµερίδες
ή/¦>
υ ίΐ~ κ
ί της
^«"
#ΐ Παρασκευ

· *.
παρουσίαζαν
χ ανενα

δηµοσιεύθηκ αν οι πληροφορίες ολο
την Αλµα Ατο1 την πρωτεύουσ α τον
ασιατικ ού Καζακατα ν µε τον ς µουαουλµπονς κατόχ ους. «Μια οµάδα
φοιτητ ών, υποκινούµενη απ * εθνικιστικα ϋτοιχ εια , € γηκ *ν προχθέ ς το
ϊραδν και χ θες στους δρόµου ς της
Αλµα Ατα εκφράζοντα ς τη δυσαρεσκει* τους για τις αποφάσει ς της
«ροσφατη ς συνεδρίαση ς τη ς Κεντρί-

1) Ότι άν τά αρχαίο ελληνικά έγιναν Εένο οώµα και αποβλήθηκαν από τό εκπαιδευτικό µας
σύστηµα δέν οφείλεται στο ότι ήταν περιττό γ'ό τόν σηµερινό "Ε λλπνο. αλλά στο ότι τό εκπαιδευτικό µας σύστηµα, αυτό το ίδιο, αδυνατεί να τά αφοµοιώσει και νά
δοδάΕει σωστά αυτό που πρέπει
στή ν-ολα !α µας ∆υστυχώ ς έχει
µείνει πολύ πίοω Βρίσκεται ακόµη στην «τυπαλατροια» πού δέν έχει κοµ,σ οχέση µζ εκπαίδευση
κ,οϊ γνώση. Κι αυτό φαίνετα ι όχι
µόνο από τή διδασκαλία τών φιλολογικών µαθηµάτων , αλλά καί
αό εκείνα τών φυσικών επιστηµών — πού συµβαίνει νά γνωρίζω
καλύτερα. Πάρτε
κάπο;ο 6ι6λ ;ο
τής πρώτης ή δεύτερης βαθµίδας.
∆ια βάστε το. Τό µυαλό σας θά
γεµίσει οπό µια αποκρουστική συλ·;
λογή νόρων — πολλών νόµων, ορισµών και τύπων ∆ύσκολα θά
βρείτε ο' ουτό νό εστιάζεται η
προσοχή του αναγνώστη σέ µερπ
κές θεµελιώδεις και πλατιά περιεκτικέ ς ορχές στις οποίες θά µπορέσει νά οτρρί'χβεί γιά νά εΕηγήοει γεγονότα στον κόσµο που µας
περιβάλλει.
Τά ίδα ουµδαίνουν καί µέ τή
διθοσκαλϊα τής Ιστορίας. Ακόµη
έχουµε µείνει στην ιδέα ότι ιστορία είναι µία εΕιστόρηση τού παρελθόντος καί χρονολογίες. Αδυνατούµε νά καταλάβουµε ότι ιστορίο είναι µία δισδικΌσισ διανόησης
πού θέτει σέ λειτουργία τή φαντασία, τή δηµιουργικότητα , τήν παρατηρητικότητα, ότι υπο^ .Οει σέ'
νόµους.
∆έν θέλω νά µπώ σέ περισσό·:

·
*
ενδιαφέρον
, α-

*ης Επιτρ οπής τον Κ.Κ. τον Καζακ -

ύ εκδηλώσε τον είδον αντον „·.
^ φαιν οµενο^. Οταν όναι σννηΘε στατ0
προέ ρχ ονται από τή Σοβ ιετικ ή
_
„ £ τήν Κ ·
Ε
^
τή ς χ α τ η γο^ εκδ ηλώσει αυτής
'
[
κα ο αδ λ ώσειΖ ο[ α ,
^ειναι
µαοτ υρία
φαινοιιενα τουλά χι .
δέν αποκλείετ αι ν α έασνγή
^
^ σηµασία , είτε οο:
ενρ ύτερη
δοχ
ιχ ά ^^^ ΜΟοχή - σόσεων

µένα απο την κα τάσταση που δηµιουργησηκε , «ε&σΛαν φωτι ά σε ενα κατά στηαα τρ οωίαων . σέ ιδιωτ ικά αυτοκίψητά καί προσέβ αλαν κατ οίκους τής
πόλης *.
Τηλεγραφήµατα δυτικών πραχ τορείων διευκρίνιζαν ότι οι διαδηλωτέ ς
διαµαρτνρσ νταν γιά τίς αλλαγέ ς πόν
έκαν ε η Μόσχα στην ηγεσία τού τόπικού Κ . Κ ., (όπου αντικατέστησ ε τόν
µουσουλµάνο ηγέτη µέ ένα Ρ ώαο) καί
γιά τήν απόφαση τού Κρεµλίνου νά
εντείνει τόν έλεγχ ο στη Σ οβ ιετική
∆ηµοκρατία τον Καζακσ τάν, στην
όποία ζουν κυρίως µουσουλµάνοι
κα ί πρόσθεταν ότι οι διαδηλωτέ ς ανγκρούστηκαν στου ς δρόµους τής Αλµα
Άτα τήν Τρίτη τό βρ άδυ καί τήν Τετάρτ η µέ τήν αστυνοµία , η οποία φνσικ ά του ς κατέβ αλε.
Οι ειδήσεις από τήν Κίνα είναι χ θεσινέ ς. Τήν Παρασκευή τό επίσηµο ειδησε ογραφικό πρακτο ρείο «Νέα Κίνα *
µέ ανακοίνωσ η τον υπερ ασπιζόταν τό
δικαίωµα τών φοιτητών νά εκδηλώ νουν τήν κριτική τους µέ σνγκεντρώαειζ. Χθε ς µέ άλλη ανακοί νωση επέκρίνε τίς «αικρές εκείνες οαάδε ς» πού
χρ ησιµοποίησαν τήν ειρηνικ ή εκδή λωση τών φοιτητών γιά νά επιτεθ ούν
εναντίον τών αστυνοµικών καί νά
τού- τρ αυµατίσουν. Τηλεγραφήµατ α
δυτικ ών πρακτορείω ν προσθέτουν ότι
Οι φοιτητ έ ς τής Σαγκ άης έκαναν επί
τρεις ηµέ ρε ς διαδ ηλώσει ς καί πορείε ς,
ζητ ώντα ς περισ σότερες ελευθερί ες
καί δηµοκρατικ ές διαδικασίε ς, οι αρχ έ ς όµω ς, οι οποίες τους είχαν επιτρ έψει αυτέ ς τί ς εκδ ηλώσει ς διαµαρτυρ ίας, τους κατηγ όρη σαν ότι κακόποί ησα * τριάντα ένα αστυνοµικού ς χβ£
αν ^α»€ραχ ότι θά υποχρεω θούν νά λά£ουν µέτρα εναντίον τους γιά τί ς ενέργειέ ς τους αυτές.

„ - . &νο ηε9ιητώαει ί \ια νά σταϋµ -.
σει χ ά$ε πλ
α Τ - α\τώ Λσεί . τ ή
'
άλλη Οποιαδήποτε πρόβλεψη γι ά τις εξελϊξεις πού θά ακολουθήσ ουν θά ήταν
^οακινδννενµένη- είναι νξ ίσου πιΰανο να λα€ουν µ ^υτερες διηστάα
°.1 ^^οφανεις πραγµατικά για
^
*1' Χ< ορες αυτές β ιαιότητε ς ή να µή ν
ξ«™ «
' ονσθουν. Το κράτο ς και στι ς
δυο. ^ουπτωσει ς, έχει κ αι την ισχ ύ
™ τ ^ν ανεσ ^ ν« . ****?*¦" *™> ™ *
θελει ' και ασ φ*λ<»~ *** 9α έχει διηα Υµ ^? να το πρ άξει , άν το θεωρήαναγκαίο . Ο,τι όµω ς και αν επα^
^ολονθησει , η πραγµα τικ ότητα
δεν
ειναι δ ννατο να ^αγρ αφει. Και η
πραγµατικό τητα ειναι οτι πολίτες σο*<«»"?? ∆ηµοκρατία ς, αονσουλµανιΗ Η ? Μ άλιστα και ασιατική ς, γειτονι**ς στί > ν , Κινα > *αινε «β"-αστ7;«ατα
τ *> νπερ ασπιζοµεν
οι τή
™ "' αντοχ ίν ηετν
αι
τον
θεση
ν? >
ϊ * α *ορρ νπτονχ αι οτι
τσ ί το^
λε
το
1
? ** * Ι ^ Μόσχα ς™ *εντρο της 2.αγχ αης έκανα ν διαψηλώσ εις και πορείε ς φοιτητέ ς, που
**απουσαν περ ισσότερ ες ελευθεοίες
καί δ νµοκοατ 1κ ες δια δικασίε ς. Και
°ηµο *τικο είναι επίση ς οτι τά γεγ ονοτα Ι α µετ ^ωσαν οχι µονό τά δυτι κα
δησεογρ αφικα πρακτ ορε ία , όπω ς
^
«ννηθως,
αλλά και τά επ ί σηµα τών
ίϋ° Χ ω0<ον> το Τ ΑΣΣ *αί τό Νέα
Λ ίνα.
∆ έν πρόκε ιται β εβ αίω ς νά... πέσουν τά καθεστώτα τή ς Μόσχα ς καί
τού Πε κ ίνου από τά γεγον ότα αντά.
Ίσω ς όµως νά είναι τά πρώτα δεί) *,αήτα ότι καί στις χώρε ς αυτές έχου ν αρχ ίσει νά λειτουργούν διαδικα ' νέες. Οπότε , τό ερ ώτηµ α είναι :
σιες
Από πού πηγ άζουν οι διαδικασίε ς αντέ ς καί πού µπορεί νά οδ ηγήσουν ; Ο
καιρός θά τό δείξει.

ελευθ ε ι α , ε

γµστο :

οον: „£

ουσια , εί .

χ
^
- ^ τε ως δοκιµαστικέ ς κρούσεις
τω ν φοι~
·
·¦ εξουσία
*. " · ς· και·
τητ οχ· γ εναντίον
της

ύτταν». ανέ φερε
ττιλεγοαφ
·ηαα τον
κ - το
» . Τ«
' ·.- ^Ί · λ
2,, και~ πρόσθετε
2 ΑΖ
οτι
«διαφορά
ν*υ.Η,υ(,υ.
^ντ»
^ *,^*επωφελουαντικοινων ^α στοιχεία

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «0 ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
ΠΡΟΚΗΡ ΥΞΗ
3ΕΣΕΠΝ ΚΛΑΑ Ο Υ ΠΑΤΡΩΝ

ρί ΕΣΥ .
β. Τήν ΟΓττόψσ αη ί τής 3!ης Ολοµ.
30 1 86 τού ΚΕΣΥ
γ. ΤΑ υπ ' αρ ,β- Α36)οι χ . 13132)
£γκ. 49)23.7.16 έγγροφο τού Υπο κργίΊ οι;
Υγείας, Προνοίας και Κοιν ωνικώ ν Ασ ψα.
λίσίων , σχ ίτικ β Ηί οδηνϊ ις γιά τί ς προκηρύξεις ι-ττονοπτρο κηρύξεις θέοιων τβΰ
Κ>«δου Γ.οτ ρών ΕΣΥ.
δ. Τϊς αποφάσεις
1 . 5 56ης

Συν . 12.11.86

Μ· κ ροβιολογι« <·
Παθολογία
Α ι αοιταθολογοβνοπο ·^ ικο
Πλα βτ. Χαφ ον ογ.

12 τρίο. µας στοίχισε το ΠΑΣ ΟΚ
1980 θά ήταν φέτοκ 6.500 δ ολλ
β\»τ ΐ των µίζεοων 3.800 δολλ. Μττο
^ιτιµήσει τό νόµισµα της «χ! να οοΰοτε η Ελλάδα νά πιάσει τέ&χ&ίϊ εΐ3Όγωγ&: αµίρΐκοτ-:κών ·γε- τοίοι.; οι^αού;; Ασφαλο^ µττοοού^ ΤΓροϊδνΓα^ όττως ττ.χ. κ»ϊ- ας. µιδ κ<χ \ µττδοεσε π Ταϊβάν
ωργικά^
ττού
µσς
τώ^ ττα- δέν έχει
ττνά. Πλήρης ^χντιστοοφή
τβ δικά
ττλεονεκτήρτ&ςχττακΐόν ρόλων.
µστο: τόν εγχώοιο ττλούτο. τοΟγ
"Αν ο µέσοε οοσκ σνόττΓτυζηΓ
λιγνίτες, τοΰο βωξϊτεο καί τήν τε.
τής Ταϊβάν διατηοΐίτΕΪ στό 6,5ο)ο
οάστισ σνοοά τήο Ευοώττης ττού
τό χ οόνρ (είναι πολύ -πιθανόν όείναι γιά τους δικούς µας εξαγωτι 6ά είναι µεγαλΰπ«ΰος) τό καΥεΐ ζ αποοστάτευτπ σ>Αά έχει τρίτά κεςαλήν εισόδηµα -πχζ τό 2. χπ 'γιά τους Ταΐ βσνεΓουΓ.
000 οτέ µόλις 14 χοονια 6σ βει
Τώοα µ-π-οοεΐ <αν;ϊ ; νά υ-τολο4*ά<τει τά 8.000 δολλ. ενώ ενίσε ,· τ : κόστι?αν 5 νοόνια ΠΑ»|«ο β»,καταφέρουµε νά τπάσου*ι« ΣΟΚ. Είναι π διαΦοοσ τοΟ ε·σοµέσον όοο 2ο)ο, ττοάγαα ττού µε
δίµατοτ -ττού θά ε>γαµε άν σκοτά σπµεοινά δεδοµένα Φαίνεται α- · λ σ^νζαµε σ·-£Π7τν£ΐσ<ή ττολιτιττΐθανο, θά είµαστε τότε στα 5.
κτ. Χάσαµε κατά κεφαλήν 8.800
000 δολλ.. 700 βολλ. ττεοΗτσότεδολλ.. ττού για όλο»ίί το^^ " Ε>Λτιοο «χττό όσο άαασταν τό 1980.
\^ στιµαίνει 12 το·σ. δοαγυ^Γ
Η σίτντφίση θα ε&λιχθεϊ δυσµε50ο *οοές τό ΑΕΠ τού 1987.
νέστεοσ άν δέν ανασκεχΗίττωθούιιε Στά 5 χοόνια τού ΠΑΣΟΚ χάθγοήγοοα διότι ο» διαφοοές ττού ελληνική οικογένεια στεοτγ5-ικρ 5
µόλις ττεριέγραψα ττοοΟποθετονν εκ . δσχ.
σταθεοές ισοτιµίες των αντίεττοίχ τ εοώ^ηµα λοιττόν άν ιττά ο^
χων νοµισµάτων µε το δολλαο·ο.
, αλχ^
Οικονοµικτί πολιτική ενε
Εττειδη οµε^ η οραχµη βα νττοκτ5τ £— 0^^ ^{, σ<ο
λ 0υ·^τ τό
άΧλη
τιµιϊτ βι σέ σχέση µι τό δολλά
^ ριο
ΠΑΙΟΚ ιαπά>^τηίτη εΤνοι
ΑΣΦΑκαι θά ανατιµαται το ταΐοανεο/\ο^ ν^>
άστατο ,

ότ,^Χ^'ίΤδ^α ΪΕ

ν,« µ,ά χώοα 'ίτού βοί^ετα. στν
σηµεοσ στό ίδιο εττητεδο µε εµατ θά βοΐσκεται τότ. δυό Φοοίς
σχεδόν πιδ ψηλά.

η

ξίII

,οΛ,-

τ **: Σε.Υβνικη σ«>!υβεοωση -η;
^κονοµιας. ΑττεΛευθεο^τη
οΛ«ν
ττ
αγοο», Των 0ρ,οντ«ν . του
εργ
^
σσ.ας.
νρ^στο,, τ^τ

ΙϋβΙ^^
κά ασς καϊ είναι σα*«ς αψηλότερα

δ.κ4 αας είναι τΓν. Κοοία.

ΤΙ ^
ΠΑΤ η κ

^
^

Ιβ*. 'ΐ Γ ^^ β

, ^χ ^Ζ
*ηαο *>\ησ? ι

5.
^εοΙ ^ο^Γ^: ^ ^1^,1 ^ -^χ^οΟ .οοα,έοοντα , στην Ελ- ^
^
^ ς δατ ^
ϊϊ ^
._

.

.

.

....

Εστω οτι ε ναι έτσι. Αλλά

σε λι γ οτ£ οο απτό οεκο χοονια βττό βτ Ηΐεο β θά έχβ υν κατά κ£φα-

>ήν εισόδ ηµα πεοϊ τά 8.000 δολλ.
«αϊ αυτά θά ττοοσφώουν ττολυ ττε-

έ *
τ
Σ εΠτΤοοεί ί
Τα^Γ«4
¦ηοοσΦζοουν
. όσο δίκαια καΤ ά"ΐτατΛνίµονται. τά δ'"ά µας 4 .000
δολλ . Ο ΤΚΚίΛτΤΓΟυογός ψά-ΛΚ* νά

στοί/ν

^

τα νσϊ.'Τ7ΐ γ£ σ γι α την αγ ο-

:α τ^ν ν\ικ &,_ Παΐ-τει κσνΈ> νά

·—¦—

τ»·ιπο ηγ πι γ
ΤλΜ ϋΟ ΤΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΧΙΙλΩΗ
ιιµµιπιικιι
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

να £Χθυµ? κανοτοίηΐ ίκη ττοονοια
γιά ττολλά ακόµη χθόνια.
Περιέγραφα µέ κάποια λετττοµέοΕίβ τις οικονοµικές επιδόσεις

(« γιβ τήν «ντρΐ κή καϊ γιά τις ι^ΐφερ«ιακ£ς τον υπηρίσίις.
βά γίνε . στις 3(Κ
^βΥ
1°, «·'βτΛς
1987 - Ι
α
Πο
««!«£.· ¦?« «-0Ο
»«
«*

»«.άλλης µικρής χώρας. 8.·«τ.

βεω ρ» πολύ σηµαντικ ό νά ΚΟτανοηθ ούνε ΟΤΙ ζθί«ταζ, στΟν ι6·Ο
κοσµ ο. αλλ ά ακολουθώντας
µιά
δ αφΟΟΕΤΙΚ ΤΊ πολιτικ ή. ανΟΤΠΤυί α-

κή πολιτική, µποοούσαµε νά έχ ρν νε σήµεοσ τό Ε ττλάσιο εισόβ^ -αα αττό ςρ.τό πού έχουµε. 'Αν

.όΤαν ήο9ε τό.ΠΑΣΟΚ στην ε^
που
σ β ακολουθούσε αε <ΛΛ«ττ€.β
α·.·^τ ττυ ^ ·ακτ ι ττολιτκη

υ α
οσ η-

ν
~* -έ Γτ ;^ ·σ αν ^ ^η το ύ εισο'
7"
5^ ί'~τ ο ς 6.5θ)θ, τότ ε ΤΟ «3τά <ϊ•αλττν «βάδοΑί η τώι , 4.30ό τβό

^αϊνΙς^'^Τ|
Ϊ5
^
^Γ ^£
,,,,βµΛβνς ητιτροπής.
Ο. σ*? βγ.σµ ««ς προσ οβρές βά γ ϊ νοντ βι δ«ηϊς στά γραφεία τον ΤΥ∆ΚΥ
απβ υπάλληλο βττοΟ
«·» µίχρ ι τϊς 11.00*

διαγωνισµοί.
*··*- ^ «Η»*·*^
ενδιαφίρΑϋενβι
µιτορον» νά λαβαί°'
β.οχηρνξης κβ« τ*ν *"«^ τ»*»η "1«

5^^^3Γ·3?ΚΛ*Κ
ββί«ρο«οΓ«ατά -.Ις <ργάσ.µ<ς
!5 , $·ς
µίρ **
4ο<ςΑβήνα 19 ∆εκεµ βρίου , 1986
Ο ∆ κυβυντής
ΖΠΥ^ΟΖ ΜΙΧΑΧ

κοµµ ουνιστικά

σο>

γ ιίστι

κατόρθωµ α νά ττ οοσφέοει π

Ελλάδα δοοεάν τη δουλειά όσων
απέµειναν στη Σοβιετική Ένωση.
Τά νατυπηγε:σ χάνουν τώοσ γύοω
στά 30 εκ. δολλάοια τό χρόνο. Η
κυδέονηση τοΰ ΠΑΣΟΚ αντί 15
εκ. δολλαο 'ων αγο οασε τό δικσ "«υα νά χάνει
κ ά6£ χ ρόνο 30.
Καϊ έχασαν τή δουλειά τους 2.
000 αν-τ; τών 800. Πού κούδετσι στον ττοοϋπολογισµό η ζηµιά
τΐ >ν 30 εκ . δολλαοϊων ; Κανείς
δέν ξέοει. Μέσα σέ δήθεν κοινωνικ ές παοοχέ; Φαντάζοµαι
Γΐότ νά δοϊσκο υν οι εογσίόµε>οι δουλειά τοέ-τει νά υπάρχει
δουλειά Κα· δουλειά θά υττάονει
µόνον όταν τά "τοοΐόντα µας και
οι υτηοε:τεο
αατ ε 'νσι διεθ"»·ώ:
αντα γ ωνιστικ ά.

Α-τελ ευθέοω σ η λοιπόν .
Γενική
α-τε> εΐ /9έ ρω :τη Φθάνε ι αυτή; Να:
ά ν -εαγυατικά εφ 3θµοσ θε : χ ωο ς
µ1κοοψ 1^ χ1ε ^
«.α ' µικ ο οπολιτκοΰ ς
ΐ - -το ν ογι σ µού ς . Στην αττελ ευδέοωο--Α >:τ η πεοιλαµδάι ^ ται 6έ6α α καϊ
ο -τ ίοιο ο ισ υός τοΰ σπάταλου σοσ ισλ ίατικοϋ κοάτο ^ ο καϊ η ε£αφάνι τ η τών ελλειµµ άτ ω ν.
" Α λ ^ ο ένα
ττ αοσ τδ ε ιγϋσ
τού
το ότ ου λειτο υογΌ τ τ οΰ α η υ ε οΐ '.οΰ
κ^ά το ^ ,ς. Η ΑΕΒΑΛ σ τ ην ΠτολεµαΤ5α πσ οαγ ει α υµ^ νΐ σ στιτ ό λ ·γνίτη ποΰ σ ή αΐοα κοστίζει τ ό δ ιπλ ό σ χεδόν από τή ν σιιµων ' α σ τ ή
δ ιεθν ή σγο ^ ά. Κ ? : όιι κς πο '- ' ά ε ι
τήν π σ ο σγωγή
τη: σέ ετα η ε::
λι -τασ µόττ ων στ ην Ελλ ά5α. Πώ;
τά καταΦ; ο«>£ΐ ότ αν η εισα γωγή
σµαο»ν \^ ε^ ν ςι ι ελεύθε;>->; Πολύ
εύκολα.
Τό υ-του ογε ' ο Γεο ογ ' ατς
λέε ι στί ο εται ρ ίες ττού αν οοά ίουν
τ ην αµµω νί α τ ης ΑΕΒΑΛ . Παοτε
οττο τ ^ ν ΑΕΒΑΛ . σέ µιά εΕ:.:ίοενι χή τιµ ή , κα " εγώ θά σά ; ττ-ν σν αγ ν Μο ' σκ στην τιυ ^ —ο ΰ σάτ σγ οοά ζοί τό λ ' -τασ µρ
Κάνε - 5 ;ν·
θά καταλά βει τ " ν ί ν ε τ α ι ' Έτ σ ι
σνζ ' νά ε µφ αν ίζεται
ζ η υιά στά
αττ οτ ελέσαστα τ ής ΑΕΒΑΛ δ ογκώΛται τό «ο ^ δά^ ιο γ ιά τ ήν ε~π δ5^ησι
>,ιτ στ :; ά τ :ον
τώ »>
στον
ττ Εοι/ ττο λ ογ ισιι ό .
Μ'.ά ζηιι ιό: ι ε" ηταφ ιέ ίετ αι σέ τ α τ ο χ ή τ εό ; τού ;
Έ λ λ η νες αγ ο ότε ; Κοτ τσ τά άλλ α
ο ποοϋπολογισµό : ε ' ν τ ι καί δισΦΓ'^'"·; και ε ι λ κ ο ι ν έ ς Έ τσι στσταλ ιώντ αι -τό οοι ν |ά *5τ κ οατιέτσ ι στη ζο*ΐ η ΑΕΒΑΛ κα " τοϋ;
'δ ους
π02οι. ς τοϋ: στεοούντσι
ντ :ς ζω '^ ταν έ; ε ^ ι χ ε ,ι ο ^ τζ ^ τον

δύσουν δουλειά σέ πολύ τΈ^ισσότεοο·.·: εογσίόιαενου ιτ.

Το Ταρ«β Υγείας ∆ηµοτ.κάν και Κο.β γ
^
·^Τ™^ 1^"*·
Τ'" \ !
µί,βδοτ,κο 6.αρ««· Αηι*·« Τοκτ,«*

Η αλπδηα νοµίζω εΤνα* ότι

τα

µατε α ττοΟ αφού κστέστοεψαν τό
εογασιακό περιβάλλον στά ναυττπγε'α , κατάφεοαν νά χάσοι-ν τή
δουλειά τους 2.000 εογαζόµενοι
και κατ αφίοαν τό µεγάλο ττοά -

65:
µ-το :οΰτσ ^ ν ά σ .ϋδ άλ λου ν
σ~ην ανσττ ί Εη τοΟ τό ^ ου· κ α ' νά

ΙΜΙΜ* «Ι ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ

υττεοτΦανεύεται ότι τάχα έ«ϊν€
ττοαγµστ.κότητα τό κοοτογ *οό-

νοια

συγχαρεί

η-

η ε Λοσ τ τ αστικη

∆.Σ.

2. 14 59ης Σι/ν . 3. Ί 2 1986 .
3. 30 60ης Σνν . 10.12.1986.
∆ιοικητικού
Συµβο ίλί ου τού Νοσοκο-εϊ ου.
Εττανοπ τροκ ηρύσοχι
Ε;βικότη τ ο
Θέα^ ις
∆ϊντ ί ς Ε Α " Ε Β* Χύνολ β
Νεφρολογία
—
1
—
1
Ακτ ινοθεροπτευτ.
1 1
—
2
Ακ τ ί νοδιο γ νωο-τ . —
1 1
2
Γαστρεν τ ερολογ. —
—
2
2
^ να σθη σ ιολογϊ π 1
—
1
2
Πβββλογοο ηΌττ .
—
—
1
1
Κνττο τρο>ογικό
—
—
1
1
Αιαοδοσ ίο
—
1
—
1

Κβρβιβχΐ ιο βυβγ.
Χοβ. θύροκ α

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 4τ,ΣΕΛ.

ΕΣΥ

Τά Νοσ οκοµείο «Ο Ευβγγ ίλισ µβς» έχΟντ βς υττ&ψη '.
β. Τί ς διατ ότ ξίις τβύ Ν. 1397)83 ττ«-

ποΜ τκ η α-τ'.-

λ ευθέεωση: τοά µέ κάθε λε-ττοµέ-

ο ί ΐ α τε ο ίγ οάο εται σ τ5 ττ ^ όγοαΜµα τή: Ν.∆
ε '. σι η ατ σ ^ -ο "
στ ή σηµεοιν ή άτολ µη κα! συ.τ -ν
Ο-ιτ κή οικονο µική
πολιτι -< ή -ο ύ
ΠΑΣΟΚ . Ε' ναι πάνω α-τ * όλα µιά

πολιτική ανάπτ υξης <αϊ όνι 5ισχε: οη3ης καί διαιώνισης τή: κί 'στς στην Ελληνική οικονου 'σ.
" Εχω απόλυτη πίστη στην ικανότητα γρήγοοηο ποοσαηµογ':
τον ελληνικού λαού σέ ένα τέτοιο.
οιΓοσπαστι^ό καινούργιο, οικονοµικό π£θ;6άλλον , πού βά τόυ ωθήσει νά α-τοδυθε; µέ ενθουσιασµό. ε λεΰ9ε;ο€ από τά ο'- <ο^α µΐκά δεσµά τοΰ τού επέβαλε τό
ΠΑΣΟΚ στην ανόρθωση τήο ο'<ονοµΤας , σέ µ<σ λσα-τοή σνσπτΛ'ίιακή ττοοείσ.
ΓΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΝΟΣ
Βονλ«υττΐΓ Αθηνών

—
—

—
—

4
1

4
1

—
—

—
—

1
1

1
1

—
—

—
—

1
1

1
1

Σύνολο
21
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι ενδια φερόµενοι θά πρέπε ι νά ιητοβάλλο υν τά εξής δικαιολογητικάο:. Α ίτηο -ΐ ι - ∆ήλω ση σέ ειδικό έντ υττο πον χορηγεί η ιττηρισί β -αού σν µιτλ ηρώνει β νττοψή ^ ιος -ί αι:οΊ6ιια «σϊ γιΑ
»λα τά ζητούµ ινα στοιχεία Αιτήσεις σ«
άλλο έντυπο δέν γίνοντ αι δεχ τές,
β. Αν τ ίγρ αφο πτι/χίου.
γ. Αντ ίγρ οτφο οπόψαο-ης άδειας άσκ ησης επαγγέλµατος.
δ. Αντίγραφο απόφασης
χορήγη σης
τϊ- τ λϋυ «.ΐδΐκβτ5 ΤΤο $.

ε. Βιββιώσ ίις τού οικείου
ιατρικού
συλλόγου πού νά φαϊν ιτσι ο σννολικ βς
χρ όνος σστίη σης τού ιοττρικού επ βγγέλµα ιος, η ασκούµ ενη ειδικ ότητα και ο
σι/ν ολ ι κός χρόνο ς βσκησή ς της.
στ . Πιστοποιητικό γ ίννηση ς
ζ. Βιογραφικό σηµείωµα σέ ειδικό έντ υπο - εοω ιηµστολ βγιο πού χορηγείται
οτο ύς ενδι αφερόµ ενους, από τίς αο ϋί ίιες υπτ)ρ ·εσίες και στό οποίο αναγρά φονται πε ριληπτικά τά οι -σ ιαττικά προσό ντ α
το ύ ιπτοφηφϊον καί ονγκ εκοιµ ίνο- αυτά
πο ύ προβλ έπονται ιΐέ στοιχ ϊ ϊσ α—δ τής
π αί. 4 τού άοβρου 2^ τού Ν. 1397 δηλαδή :
—Ιατρική ιπτη ϊί σισ (σέ Νοσοκο µεί α
Ασ φ . Οργ οτνισυ ούς. Ελίύ βιρο ϊ ττ σγγ ίλµα . .
—Τό επιστη µονι κ ό έργο καί η επιστηµονική δραστηριότητα
—Η εκπ αιδευτική δρα βτ Γριό τ ητσ (ως
εκπο τιδίί 'τη και εκ ιται δευ ί ^ΐ νο ν )
—Αξιοσηµείωτη
Κοινωνική
προσφορ ά
και δρ άση Πέρα από οντά ο υποψήφιος
ου. π λ- ^ ώνει τό βιογ ρσ φικό σηαε ίωµα υΐ
κά9ε στοιχιίο το ύ κοτ ά τήν κρίση του
ετποτ ίλιϊ ο ι^σ .αστικό κριτ ήοιο γιά τήν
κρ ίση καί αξιολόγητ " του από τό συµβούλιο κρίσης
η. Γιά τήν απόδ ΐ ιέη τών ουσιαστικά *
προσόντων υπο βάλλονται £πΐση ^ α πιστοπ οιητικά ή βίββιώΜις. Πιστοποιητικά
η βε βαιώσεις οπό ξτν τ χώρα πρέ ττ ίι νό
ε ΐνοΊ κυ ρω ^ έ ια απ4 τήν οικεία προξενική α5χ ή τής ΕΧλάδα ε και επ ίσηµΐ τ µ<ισφρασµένα.
β Οι Ε-τιστηµονικίς
εογ κχ σι ζ κ, οτνα^£ροντσι στό βιογραφικό σηµείω ν περι> ητ·Γ . ί.ά Ανάτυπ ο δηµοσιε υµένων επ ,σ τη_ ονικών ε-ργστ.ών κοτΐ εττιστη ϋΟνικά περιοδικ ά στά οποία ένο υν δηυο ϊ ίευτ εί τέτοιε ς εργσσϊες οττοεά^ 'οντ οι κατά ΐήν
ιφίση τού υποψηφίου. 0 Εισηγητής στό
Συµβούλιο κρ ίσης η -ρ ίδιο τά Συµβούλ ιο κρ ίσης ..ΤΤΟΟ&Ϊ νά ζητήσει οητβ τ 6ν
κρινό αεν ο υποψήφιο , νά το ύ προσ χοµίσει οποιαδήποτε πλή ^ ' , επιστη µονική εργ ασία αναφέρει ο ιιτοψήφιος στό βιογραφικ ό του ση µείωµα.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Η ετ ίτηση - όήλωσ .- και ό>α τά δικαισι πρόβιο· ., ϊ π
ολ ογητικά
ι ποϋσ ^ ϊ ο 'τ σ ι
τού αΐ χ ϊ ζ ΐ ι
ήν 2^ . 12 1986 καί λήγιι
τήν 23. 1 1987
Αιτήσεις
_ ετά τήν λήξη τής προ βεδέν
γίνονται
σι ί^^
δεκτές
ΠΟΥ Υ Π Ο Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Α Ι
∆ΙΚΑΙ ΟΛΟΓΗΤΙΚΑ .
Οι αιτήσει ς καί
τά δικαιολογητικό
ι/πο δάλλ οντσι στι ς ∆ιοικητικές Υπηρβσΐες
τού Νοσοκοµείου «Ο Ευογγελ >σµός ».
δη Χ ώσΐ κ µπο βούν νά ι,ττοΑιτήσει ς
βλ ηβούν καί ταχυδροµικά και µαζ ί αϊ τά
δικαιολο γη τικά αποσ τϊλ Ροντσι στό Νοσοκο µείο -ί συστη ^ ένο 5έ.α στην κ ^ θορισ..έν τι π - Γοο -ηνί σ . Π>ΐ·οοφο 9Ϊες βά δίνονται στά τ ηλέ φω ν ο 7239740 , σ$ΜΟδια
υπάλ λ ηλος κ . Μ . ∆ η . ητριάδου
Ο ∆ι οικ ητικό»·
∆ι ·" β' ν τής

ΓΙΩΡΓΟ Σ ΣΤΑ ΘΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
∆ΗΜΟΣΙ ΟΥ Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ
ΜΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΠΝΙ Σν.ΟΥ
Ο Οργανισµό ς Αττβο-χόλ ητης Εργβτικο ύ ∆υναµικού π ροκηρύσσει , δηυ όσιο τα κτι κό µειοδοτικό διαγωνισµό γιά τήν σνάδίι ξη µειοδότη επισκευής 605 καρεκλών µέ φορµάικ α καί 259 διθέσιων θρανίων στά Κέντρ α Πειραιά καί ∆ ραπετσώνας (Α ρ. ∆ιακή ρυξης 253)86).
Ο δι αγωνισµός πρ όκειται
νά γίνει
στι ς 13 Ιανο υαρίου 1 987 ηµέοα τή ς «βδοµ άδας Τρ ίτη καί ώρ α 12.00" στά
Γραφεία τή ς ∆ιοίκησης,
Θράκης 8 " Αλιµος
Πλ ηροφορ ίες
γιί:
κλπ.
ί>ού ς όρους
π α βΐ χον τ αι από τό αρµ όδιο τµήµα Προµηΐ ο ΰν κ άβε εργάσιµη ηµέρα από 08 00"
- 14.00* (Τ ηλ : 99 42 810 εσωτ . 134
καϊ 152 ).
Αθήν α 19 12 1986
Ο Αντιπρόεδρος τοϋ ∆ Σ
ΣΤ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΟΣ

τερες λεπτοµέρειες υπογραµµίσω
µονό οτι οο ον αφορά τη διδαοκαλίο τών φυοικών επιστηµών καί
τής Ιστορία;, τό πρόβληµα είνα ι
κοινό γιά 6λη τήν ανθρωπότητα.
Τά προηγµένα κράτη τό έχουν αντιµετωπίσει µέ σοβα ρότητα καί σέ
Γ^ολλέ^ περιπτώσεις έχ ουν 'φτάσει
σέ γόνιµες λύσεις τίς οποίες αργά ή γρήγορα , όση αδράνεια κοϊ
άν µάς χαρακτηρίσει, θά τίς δανεισθούµε κα< µείς.
Τί γίνετο όµως µέ τό πρόβληµα
τής διδασκαλίας
τής
γλώσσας
µσς; Είναι πρόβληµα αποκλειστν
κά δικό µα·:, είναι πρόβληµα τών
Ελλήνων . ∆έν µπορούµε νά περιµένουµε ότι θα µάς τό λύσουν άλλοι.
Θσ σποοσσίσουµε νά ασχοληθούµε σοβαρά µ' αυτό; Οι τελευτοίες συίήΐ ήοεις δεί χνουν ότι κάτι µπορεί \ σ γίνει. Η ιδέα φαίνεται νά έχει ωριµάοει. Γ Γ αυτό πιελπίδες νά
στεύω ότι υπάρχουν
προκύψει κάτι τό θετικό.
2) Το δί.υτερο πράγµα που φαίνεται νά γί/ετα ; συνείδηση πολλών
είναι ότι η γλώσσα µας συνδεδεµένη µέ την εθνική µας ταυτότη ·:
τα έχει «συνέχεια». Η συνειδητό-:
ποίηση συπής τής «συνέχειαο έ·;
χει µεγάλη σηµασία.
Η γ> οΰα υπέρτατη κατάκτηση
τού αν οπινου νοώ, ως φορέος
καί =;πί ιλέον δέκτης πολλών αλληλεπιδρόοεων τού ανθρώπου µε
τόν γύρω κόσµο του είναι φυσικό
νά βρίσκεται πάντα σέ συνεχή εΕέλιξη , προσπαθώντας νά ανταποκρίνιεται ο' όλο καί πια προηγµένες καί βαθύτερες αλληλεπιδράσεις του ανθρώπου µέ τόν άνι
θρωπο καί τού ανθρώπου µέ τή
φύση.
Η εξέλιξη τής ελληνικής γλώσσας καί οι εµπειρίες πού µεταφέρει έχουν αναλυθεί οπό τους ειδ»κούς. Σ" αυτές τις εµπειρίες καί
στη «συνέχεια» στηρίζεται κυρίως
η επιχειρηµατολογία εκείνων πού
Ζητούν να κρατηθεί γερά η συ*
ΖευΕη της γλώσσας µας στα πέί
ρασµο τώ/ αιώνων. Στην επιχει-:
ρήµατολογία αυτή άν κιαί µή ειδπ
κός θά '3ελα νά προσθέσω κάτι

πού ως φυσικός συµβαίνει νά γνωρίζω
Είναι γνωστό ότι η µεγαλύτερη ώθηση στην
ονάπτυζη τής
γλώσσας µας συµπίπτει µέ τήν εποχή ,πού οι αρχοίοι Ελληνες φιλόσοφοι προσπάθησαν νά συλλάβουν τά µυστικά τού σύµπαντος
και µάλιστα µ' ένο ενιαίο τρόπο
καί σ' όλη τους τήν έκτοοη. *Αν
κοί η προσπάθειο. αυτή δέν είχε επιτυχία , η γλώσσα πού ανοπτύχθηκε υπήρξε ένα πολύτιµο απόκτηµα όχι µόνο γιό τους Έλληνες
αλλά γιά ολόκληρο τό ανθρώπινο
γένος. Σήµερα η γλώσσα αυτή είναι ή πηγή στην οποία καταφεύ¬
γουν οι επιστήµονες κάθε φορά
πού ψάχνουν γιά κάποιο καινούργιο όρο, κάθε φορά πού θέλουν,
νά αποδώσουν µιά καινούργια έννοια. Καί αυτό θά γίνεται όλο καί
περισσότερο γιά δύο λόγους:
σ) Ό βο προχωρούµε στην ανάλυση τών διαφόρων επιστηµών,
τόσο περισσότερο διαπιστώνουµε
ότι σχετίζοντα ι µετοΕύ τους, ότι
διέπονται από ίδιες βασικές αρχές. Η διαπίστωση αυτή µάς ο*
δηγεί σέ ένα είδο ς
ενοποίησης
τών επιστηµών. Τείνουµε δηλαδή
σ' αυτό οπό τό οποίο ξεκινούσαν
οι αρχαίοι Έλληνες, µέ συνέπίιβ
νό κατσφεύγουµε όλο καί περισσότερο στή γλώσσα τους.
6) Τό κύριο χαρακτηριστικό τής
εποχής µας είναι η συνεχώς αυξανόµενη δραστική αλληλεπίδραση
τού ανθρώπου µέ τή φύση. Αυτό
είναι κότι τό καινούργιο για τό
οποίο µάς χρειάΖεται η κοτάλλη-;
λη γλώσσα. Η γλώσσα αυτή πρέπει νά περιέχει µέσο της, όρους,
νόµους, ορχέο, επισήµανση κινδύνων, ποί ηση, έκφραση θαύµα·!
οµού, τέχνη, οµορφιά, µεγαλείο,
έµπνευση. Απ ' όσα ξέρουµε µόνο
η γλώσσα τών προγόνων µας περιέχει αυτά τά στοιχεία κοί σ' αυτή είναι βέβαιο θά καταφεύγουν
όλο καί πε ρισσότερο οι επιστήµονες όλου τού κόοµου.
Εµείς δέν µπορούµε νό κρατήσουµε αυτή τήν κληρονοµιά;
ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗΣ
Θεωρητικός Φυσικός
Γαρυττού 28 — Αγία Πσροσκβυή

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΩΝ
Η «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»
Ν.Π.∆.∆.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 11η
ΠΛΗΡΩΣΗ
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Ε.Ζ.Υ.
ΣΤΟ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕ ΙΟ»
ΓΕΝ ΙΚΟ ΝΟΣ)ΜΕΙΟ ΘΕΣ)ΝΙΚΗΣ
Τό «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γενικ* Νοσοκοµείο θεσ)ν!κης, ύστερο οτττό τήν
28)26.11 86 απόφαση
τού ∆)κού
Σ)λϊου του, προκηρύσσει τήν πλήρωση τώ·< παρακάτω θέσεων:
Μία (1 ) θΐσ η ΕΑ' Οφθαλµολογίας.
Μία. (1) θέση ΕΒ' Οφθαλµολογίας.
∆ύο (2) Θέσεις ΕΒ' Παιδιατρικής (Νίογνολογικό).
Μϊα (1) Θέση ΕΑ' Ανοισβηαιολογίας.
Τρεις (3) Θέσεις ΕΑ' Ακτινοδ ιαγνωστικές.
Μία ( 1) Θέση ∆Ι Νεφρολογίας.
Χειρουρ∆ύο <2> Θέσεις ΕΒ'
γικής.
Μία ( 1} Θέση ΕΑ' Παιδοψυχιατρικής.
Μία < 1 ) Θέση ∆Ι Παιδιατρικής
Ογκολογ ίας (3η προκήρυξη).
Μία (1) Θέση ΕΑ' Γαστρεντερολογίας.
Μία 1) Θέση ΕΒ' Νευροχειρουο·
Υΐκ ής .
Μι α Π ) Θέση
ατρικής

ΕΑ

Πυρηνικής

Ι-

Μία ( 1) Θέση ΕΑ' Παιδιατρικής
(Κ.Υ. Ν Μηχανιώνας).
Μία ( 1 ) Θέση ∆Ι Παθολογοανατοµίας.
∆ύ ο (2 ) θέσεις ΕΒ ' Παθολογοανστ οµίος.
Μία ( 1) θέση ΕΒ* Π.Ε.Θ
Μία ( 1) δέση ΕΒ' Παθολογίας.
Οι ενδιαφερόµενοι
υποχρεούνται
νά υποβάλουν ή νά ταχυδροµήσουν
µέ συστατική επιστολή στά «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Γενικό Νοσοκοµείο
θεσσαλονίκης, ΐ ί ς τριπλούν τά εξής
δικαιολογητικό:
1. Αίτηση - ∆Τηλωση σέ ειδικό
έντυπο που χορηγε ίται από τό Νοσοκοµε ο (Αιτ ήσει ς σέ άλλο έντυπο
δέν γίνονται δικτές).
2. Αντίγραφο πτυχίου .
3. Αντίγραφο
άδειας ασκήσεως
επαγγέλµατος.
4. Αντίγραφο αποφάσεως χορηγήσεως ιίτλου ειδικότητας.
5. Βεβαίωση τού οικείου Ιατρικού
Συλλόγ ου, όπου θά φαίνεται ο συνολικός χρόνος άσκησης τβύ Ιατρικού ιτιαγγέλµατος, η ασκούµενη ειδικότητα κα! ο συνολικός χρόνος
άσκησης της.
6. Πιστ οποιητικό γεννήσεως.

7. Β ιογραφικό
σηµείωµα σέ ειδι κό έντυπο - ερωτηµατολόγιο
πού
χορηγιϊτα ι
από τό Νοσοκοµείο ή
άλλη αρµόδια υπηρεσία και στό οποίο (ίνα/γράφ ο νται περιληπτικά
τά
ουσιαστικά
προσόντα.
8. Πιστοπο ιητικό ή βεβαιώσεις
γιά τήν απόδειξη τών ουσιαστικών
προσόντων τών υποψηφίων .
9 . Πιστοποιητικό
ή βεβαιώσεις
από ξένη χώρα π ρέπει νά είναι επικυρωµένα από τήν οικβία προξενικ ή
αρχή τής Ελλάδα ς καί επίσηµα µκ·
τσφρο -σµένα . Οι επι στηµο νικέ ς εργασίες αν αφέρονται στό βιογραφικό
σηµε ί οµα
περιλ ηπτικά.
Αντίτυπο:
δηµοσιεύσεων
εργασιών και επιστηµονικά περιοδικό , στό οποία
έχου ν
δηµοπευθεϊ
τ έ τ ο ι ε ς εργασίες, υποβάλλονται κατά τήν κρίση τού υποψηφίου.
Ο υποψήφιος υπο βάλλε ι τά δικαιολογητικά
εις τριπλούν
γιά κάθε
µία (ίπό τ ί ς θέσεις τής προτ ίµησης
του
Προθεσµία υπο βολής δικαιολογητικών από 18 12 85 µέχρι καί 18

1.1937

Α τήσεις - ∆ηλώσεις µετά τή λήξη τής προθεσµ ί ας δέν γίνονται 8ίκτ έ ς
Γιά περισσότερες πληροφ ορίες οι
ενδιαφερόµενο
µπορούν νά απευθύνονται στ η Γραµµο τ εία τού Νόσοκοµ τ ίου (γρα φείο 7 - κ . ϊ γουρ ΊΒου )
από 1 1 .00 µέχρι 1,4 00.
Ο Πρόεδρο ς
Γού ∆ ιοικητικού Συµβουλίου

ΚΩΝ)ΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ι∆ΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΟΕΣΕΠΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΙΑΤΡΩΝ Ε Σ Υ .
Τό Ελλη ν ,κό Αντικαρκινικό Ινστ ι το ύτο

»>ον-ος υπ * όψη τίς διατάξεις τού Ν.
1 :¦ 9 ' ) 8 3 π ^ ρί Ε.Σ.Υ , τ ήν από δοση 1

τής 31 ης ολοµ.)30. 1.86 τού Κ.Ε1Υ , τίς
ο; ε ' κ ές αποφάσ ιις τού υπο υργού Υ γείας, Πρόνοιας κσ ί Κοινωνικών
Ασ ^ σλίογµ; κο ί τήν υπ ' ο ίι β µ 774γ ) 1986 ατό ίο ιση τοΰ. ∆ Σ του , επαναπροκηρύσσε ι
-•V π·ή ;ω »ο τώ ν π ορο κάτω 6ίσ; ων κλάΕοί. ατρών Ε Σ Υ . , κατά ειδικότητα / <τ .ν ο 9;οαπιυτικής. Επιµ Β" : 3.
Γ σστρε ντε οο>ογ ίας
Μονάδα ς Εντατικής

Επιµ Β" : 1
θεραπείας · Εττ ιµ.

Γ- · 1.
Λνα ισ Οησιολογίας - Επιµ. Α" : 1 .
Οι ενδιαφερόµενοι
µπορούν νά πα ίρ\<·υ^ πληρο *ορίες κατά τίς εργ άσιµί ς ηµέρες και ώρες (08.00—14.30) <χπό τό
Τµ" µα Πο οσωπ ικού τοΰ νοσοκοµείου «0
/·. ΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» (τηλ . 6432 290) , εν»
τό χο ονικά δι «»τηµα υπο6ο>ής οιτήσεω ν
και δικαιολογητικών
κα&ορ ίξετ α ι * µέχρ ι
30 1 198 7
Αιτήσεις - δηλώσεις µπορούν να υττοΟηθούν καϊ ταχυδροµικά (µέ συστηµένη
«ιτ ιστ ολή ττβύ βά ττιριΛοµ βάνιι όλσ τά οττοί αϊ τητα δι<σιο )ογητικά)
Εν Αθήν οι ς τή 15 ∆ε <εµ6ρίθο 1986
Ο Γίν κός ∆ιευθυντή ς
Β Ν ΓΟΥΚΤΛΡΗΤ

Τά Γραφ εία Τύπου Εξωτερικού
Αλ6 τ4ν κ. Ζώη Οίχονδ αου

ρεί τό Γραφείο Τύπου του Λονδ π
νου νά ε ξυπηρέτησε του ς δηµοΤό δαµόοίβυµά αα< τής Μσιο γράφου ς κατά τό τελευταίο
Ι5.12.86 . µέ τίτλο «Γραφεία Τύ- ταξίδι τού πρωθυπου ργού, αλλά
που Εξωτερικού · τέλος;» πολύ βαρύνεται µέ τήν πρόσφατη άνευ
σωστά προβλέπει τό µοιραίο τέ: προηγουµένου επίθεση τού ογγλι ·;
λος µιας υπηρεαος πού έπρεοβ κοϋ τύπου όχι κατά τής ελληνινό έχει τήν βυθύνη τήο εθνικής κής κυβερνήσεω ς αλλά κατά τή ς
προηογόνδος οτδ εΕωτ&ρικό, στις Ελλά δος. Οι αδυναµίε ς τών Γρασηµερινές µάλιστα κρίσιµες ώρες φείων πολλοπλα οίάΣοντοι οπό τήν
πού δοκιµάσουν τά εθνικό µαο θέ- ονικανότητο και του κέντρου για
µατα.
σωστή κρίση καί καθοδή γ ηση.
Ο περιορισµός τών δαπανών
Οι τελευταίε ς µετακινήσει ς υπολλοπλασιιαΖόµενος µέ τήν βνΐι
παλλήλων
τών
Γραφείων Τύπου
κανδτη,το τών διαφόρων ασχέτων
δέν βελτιώνουν
τήν λειτουργική
πού έχουν τοποθετηθεί υπεύθυνοι του ς ονικανότητα . Απλώ ς ηεριορ ί-!
οτά γραφεία , είναι στην ουσία· πά·. Ζουν τόν αριθµό τών σκανδαλω νω από $ο)ο, γιατί οι αριθµοί α- δών τοποθετ ήσεων τής τελε υταία ς
ποκτούν περιεχόµενο όταν τό έµψυχο υλικό έχει τήν υποδοµή νά
εργασθεί στην σωστή κοτ«ύθυνση.
Στους διορισµούς τών ΓραφεΉ
ων Τύπου η πασοκική διοίκηση
στηρίχθηκε στην αρχή τής εξυπηρετήσεως τών κοµµατικών και όχι
τών εθνικών συµφερόντων. Μπο-

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
βΕΣΕΟΝ ΚΛΑ∆ ΟΥ ΠΑΤΡΟΝ ΕΣΥ
Τό Νοσοκοµ βίο Παίδων «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» έχοντο ς υπ ' όψη :
1. Τί ς διατάξεις τβύ Ν. 13«7)«3 κ·.
ρί ΕΣΥ.
2. Τίς υπ ' οω ιθα . Α3 β)52α2) ΐ9 —«
—85 κ«ί Α3 «)1819Ο)Π—12—«5 αποφάσεις τού Υπουργοί Υγείας Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
3. Τήν ιητ ' αβιβµ. 1 )31 )30—1—«6
γ νωµοδότη ση ΚΕΣΥ .
4 . Τήν υπ ' αρι βα 21064α)4—12—
86 από φαση του ∆.Σ. τού Νοσβηοµ«ΐου
Πΐ οίδ ων «Η ΑΠΑ ΣΟΦΙΑ».
ΕΠΑΝΑ Π'ΡΟ-Κ Ητ»Υ «ΕΙ
1 1 Τήν *λήρ«ση τ*ν τί βρακάτ ω βίσκ>ν κλάδοι ; ΕΣΥ κοτά «ιδ ικότητβ καί
βαβµ*.
Ανα ισβησιολογί α Επιµελ ητές Β' : 2Χειρουργική θώρακα Επιµ«λτγτής Β' : 1.
Νεογνών Επιµελτ(τή<; Β : 1.

Οφβαλ µολογίβ Ετη µελτν ιής Α ' 1 .

Σύνολο : Επιµελητή ς Α" : 1. Επιµ ελ ητής Β' : 4.
1.2 . ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
" Οσο ν αφορά τήν &ίση Επιµε λητού Α'
τής Οφ&αλ µολ βγ ία; βά ληφ &ϊ νκ ' 6ψη
τνχόν ειµπ ειρία στη ν Παιδιατρική^ Ο¬
Ι.3 . ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α) Αίτ ηση - δήλωσ η σι (ι£ικ4 έντυπο πού ^ ο β ηγίΐ η, νπι ^ κβ-ίβ
, τρβύ βνα»
πλ ηρώνει ο υποψήφιος µέ «κρί ββιβ γι4
όλα τά ζητον µβνα στοιχ ιϊα.
Αιτ ήσεις σέ άλλο έντυπο ίίν γί νοντα ι δεκτές.
β) Αντϊγρσφο πτυ χίου.
γ ) Αντ ί γρα φο από^οοπης Μ(ι«ς άσκ» )επαγγέλµ βΛβ ς.
οτ>ς Ιατρικοί
δ) Αντϊγρσφο «ττόφο βης χο ^ ήγη βηί τίτλο υ ί ιδικό ττγ τας.
ε ) Βεβαίωση τού
οικείου
Ιατρικού
Συλλό γου πού νά φαίνεται ο σνν βλικί ς
χρόνο ς ίΜΓκηβτίς τού ιοίτρ. *π«γγ έλιµ β>
το ς ή ασκού µενη ειδικότητα και ο συνολικός χρόνος άσκησή Γ της.

βτ) Πιβ-Γ *ττ βιητ ι«4 γ«νΎ Τ|βτις.
ζ)
Βιογραφικό
σηµείωµα σέ ει βίκλ
έντυπο » ερω τηµατολίγιο πού χορηγείται στους ϊνδ.α ψερόµενου -ς οητδ τίς αρµόδι ες υπτ)ρ ισί«ς καί στό οποίο βναγράφβνται
περιληπτικά τά 0νβΊθ>0τι" κ4
προσόντα τον υποψήφιου καί σνγ χ«χριµ*να οντά πού προ βλέπονται µέ στ βιχιί α α—6 τή ? πο ίρογ ί · 4 τβί άρ*ρθυ 27
τού Ν. 1397)83 6ηλ. Ιατρική υπη««ο -ϊ<ΐ
(σί Νοσοκοµεία , Ασ««λ ιβτ . οργανισµοί ,
ελεύθερο επάγγελµα) .
Τό επιστ ηµονικ * ίργο κ«ί η ητιστιγ .
µονικ ή δραστηριότητα.
Η εκπαιδευτική δρ«»τηρ·ιβτητ β («ς εκ.
παιδευτή ή εκπαιδευό µενου).
Αξιοοτ >µ«ίωττ) κΑινωνική προσφορά καί
οράστ ι.
Πέρα οπτ " οντά β υποψήφιος σνµπληρ&νΐ ι τό βιογραφικό στ»µ *ίοµα µΐ κάβε
στοιχείο πού κατά τήν κρίση του αποτιλί.ϊ ονΟΊΟστ ικο κριτήρ ιο γιά τήν κρίση και αξιο λόγηση τίυ από τό συµ βούλιο κρί σης .
η) Γιά τήν απόδειξη τ»ν ουσιαστικών
*ττΙβτ|µβ πιπροσόντων υπο βάλλ βντβι
στ^ποιητικά ή 6*Ααι£σιις.
Πιστοπο ιητικά ή 6<οαι 4ηις βπτ* ξένη χ ώρα πρέπει νά είναι επκινροµέν β ο.
πό τήν οικεία προξενική αρχή τής Ελλά βας καί επίσηµα µ«τοφραα τµ<νβ.
9) Οι ίτπβτηµ βνικ. ίς ίργο βίες «ν βφΐ ρον ται στό οιογρο ίφΚΟ σηµ« ί«µ« π ίβιληπτικά.
Ανάτυπα δηµοσιευ µένων επισττ|µθνι *4ν
«ργα σιύν καί
επιστηµονικά
περιοδικά
στ ά οποία έχουν δηµοσι ευτεί τέτοιες ερ·
γασ -ϊ ΐ ς υπο βάλλονται
κατά τήν κρίση
τού υποψήφιου .
Ο Εισηγητής στό συµ βούλιο κρίσης ή
τό ίδιο τό Σύµβουλ ο κρίσης µπορε ί νά
ζητήσει από τόν κρ, νόµινο υποψήφιο , νά
τού προσκο µίσει οποιθ£ήποτ« επιστ ηµονικ ή εβγο βία ανα +έριι ο υποψήφιος στ ί
1 .4. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση - δήλωση µ·ΐ *λβ τά δικαιολογητ ικά
υπο βάλλονται «4 π ρβΑεσµ ία
πού αρχίζει στι ς 23—-12—86 κβ! λήγε>ι στις 16—1—-87
Α ιτήσεις µετά τή )ήξη τής π βοθεσµίας δέν γ ίνο νται δικ-ίς
1 5. ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑ Ι ΤΑ ∆ Ι ΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η σί τηοτ) - δήλων, κβί τά λοιπά δικαιολογητικά
υπο6ά>λβντ «κ στ ή Γραµµατε ίσ το ύ Νοσοκοµείου από τήν οποία
απορούν οι Ε,νδ.α οερο µεν οι
νά πάρουν
ο<(τ ικ ίς πληοοφο βίες κβτά τις «ογΑσ·.στό
µις η.^ ίϊ^ ς κ·σί 4ο* ς
ττ>\ . 7771 8 1 1
ίσο τ . 7124
Αδ ήνα 18—12—1086
Ο Πρόεόοο ς τού ∆ ιοικ. Συµβουλίου
Φ. ΣΑΛΑΜΙ' ΝΙΟΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΣΤΑΦΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣ ΜΟΥ
Ο Αυτόνοµο ς ΣταΟιδικό ς Οργ ανισµός
( Α Σ Ο ) προκη ρύσσει
δηµόσιο
µειοδοτικό διαγω νισµό , µέ έγγραφες
σφραγ ισµένες
προσφορές,
γιά τήν προµήθεια
15.000 χ ι λ ) µ ω ν µαύρου πολυαιθυλ ενίου ,
εγχώριας ποι ρβγυγής.
Ο διαγωνισµό ς βά γίνει στά Κεντρικά Γραφεία ΑΣΟ ο-τ ήν Πάτρβ —Μβιζύνος 2 1 1 — στις 15 Ιανουαρ ίου 1987 , ηπ µ

Τβύς όρ ους τής Νβ 6)10 12.16 διακήρυξης µπο οο ύν νά λαµβάνουν γνώση
οι
ενδιαφ ερόµενοι προσερχόµενο ι στά
Κεντρικά Γραφεία ΑΣΟ , στην πι β πάνω
δι εύβννση, καθώς και «τό Γοαφί ϊ β ΑΣΟ
Αφηναν —Βερανζέρου 4, ίροφ βς 6ος ,
τηλ . 36.17.096— κάβε εργάσιµη ηµίρσ.
Πάτρα 18 ∆χκιµ βρίβυ 1916
Ο ∆ιε υθύνων Σύµβουλος

α.α. '

Ο Πρόεδρ ος τον ∆.Σ . . ΑΣΟ
ΝΙΚ
ΤΟΥΡΓΕΑΗ Ι

ΜΑΝΤΑΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΚΙ∆ ΥΜΑΣΙΠΝ σχίσιµο , κάψιµο , β««Κ>ο«άγω µα , διοο β∆νοντ βι Β ι * υθάνσ »«ς. Γνρϊ ζοντ σι κοστοΟµιο
ττολτβ χ σΐ χβ ν ταρ ·
ντί ν ίς. Ρσφ ϊΐ ον Αφοί ΛΠΛΗ ηλ βτ . 0·
ι»βνβ1« 10. Μΐ ιλ ΜΦΦβ. Τ*λ. 522Μ14

πεντοετνας.
Γιά νά επιΖήσουν τά Γραφεία Τύπου, εκτός από τά οικονοµικά µέσα, θέλουν κυρί ως προσωπικό πού
νά µπορεί λόγω πείρας καί ειδικευµένης µορφώσεως νά αντιµετωπίσει τίς επιθέσεις κατά τών ελλην«ών συµφερόντων καί νά α·>
σκεΐ οΓΜτελεισµατίκή προπαγάνδα.
Όπως τονίΖετοι καϊ ατό δηµοσίευµα σας τής 17)12, θά πρέπει
Λάθη
να πρυτανεύσει τό εθνικά συµφέ-.
Απδ ιόν κ. Λεω νίδα Λώλο ρον στις νέες τοποθετήσεις. Τό
έµψυχο υλικό υπάρχει, αλλά πρέΣτο Κεντρικό Β' τής Εθνικής πει νό δρούµε τήν δύναµη νό Ο
Τράπεζας — οδός Σταδίου κα>ϊ ποδευσµευθούµε από τό κόµµα,
στό Τµήµα Σ'υναλλαγµατοΐ :, υπάρ γιά νά τό οΕιοποιήσουµε καί είναι
χει ανηρτηµένος πίνακας µέ τό κοιρός νά τό ενισχύσουµε µε. νέο
καταστήµατα τού Κέντρου γιά α- πρόσωπα, µετά από εξετάσεις πού
γοραπωλησίες συναλλάγµατος. Με προβλέπει ο σχετικός νόµος.
ταξύ αυτών περιλαµβάνεται καϊ τό Ζ. Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
κατάοτηµα στον υπόγειο σταθµό τέως ∆ιευθυντής Γραφείου Τύπου
τού ηλεκ-ρ,κού στην Οµόνοια, µέ
Μελβούρνης :Αυστραλίας
τήν ένόειξη:
Μίµνερµου 2 β Αθήνα
ΟΜ0ΜΑ υΝΟΕΒΟΒΑϋΝΟ 3ΤΑ'
Τ ΙΟΝ καί τού ορθού 1)ΝΟΕΚΟΗΟυΝΡ. Κα< ερωτάται κανείς δέν
υττσρχουν αρµόδιοι πού επιβλέπουν αυτά τά κείµενα και γλωσσοµαθείς νά τό διορθώνουν, γιά
νά Μή συλλαµβάνονται πρώτου µεγέθους «µαργαρίτες» καί νά εκθέτουν τήν τράπεΖα στους ξένους ,
·
Ας & σκινδυνεύσ.Λ) την απάντηση: Και αρµόδιο» υπάρχουν και
γλωσσοµαθείς αφθονούν, αλλά δε^
υηόρχβι ενδιαφέρον.

ΛΕΩΝΙ∆ Α Σ ΛΩΛΟΣ
Μαυροµµοτσίων 5

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑ! ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Ν.Ε.Ε.Σ.
ΚΟΡΓΙΑΕΝΕΙΟ - ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
β*κον Κλάδου γ ιατ ίΑν Ε.Σ.Υ . γιά τ4
Πο^ ικΑρειβ Νοσοκοµ <ί« ΕΓίΣ τής ΙΚΑΡΙΑΣ.
Έχοντας υπόψη :
1. Τϊ ς διατάξει ς τού Ν. 1397)83 <περί Εθνικού Σνβτήµβτος Υγείας».
2. Τίς Α3Ο5202) 1 9.4.35 κ<χΐ Α3 β)
1·1βα)11.} 2.>5 αιτο ·άσ«ις τού Υ.Υ.Π.
Κ.Α. «περί δι«*6ικασ ίας κ«ο! ιρότιου προκήρυξη ς τάν βίσεων τού κλάδου γιατρ&ν
Ε.Σ.Υ .»
3. Τήν Α36)Οικ. 7068)13.6.84, το ϋ
Υ.Υ.Π.Κ.Α. «κβί σύ βτασ ης Κ«*αν κλάβου γι βτ βών Ε.Σ.Υ.» (*ΕΚ 125)τ«ύχος
Β56.3.84 ).
4. Τήν µ"ί αοιβµό 69)1.12.86 «πόφαστ) τής ε«ιτ >. ∆ ιοίκηστ κ τοΰ Νοσοκ βµίϊ βυ Ε.Ε.Σ . Κβργι «λένειθν — Μπινά•αιο.
Προκηοΰσσ ονµ ·
γιά πλή οωση τίς παροΜ άτω βέοχ ις τού
κλΑβου γι βτρΑν Ε.Σ.Υ. βητ* Π!ονικ *ρ«ιο
Νο«0Μθµ «ίο Ε.Ε.Σ. τής Ι ΚΑΡΙΑΣ Μβηά
ειδικότ ητα κβί βοΛµό :
ΠαβοΛογϊ βς : ∆)ντής: 1. Επ ιµ. Β' ; 1.

Παι βκηρικής: Επιµ Α" : 1.

Χειρουργική ς: Επι µ. Α * 1 .
Μβιευτ. - Γυνβικ βλβγ.: Επιµ. Α ' : 1.
Μιχροβιολ βτίος: Επίµ. Α' : 1.
Α«ΐ Ί *»©Ίαγν«στ. ; Επιµ. Α ' : 1.
Η αίτ»ιατ| ¦ δήλωση κβί όλο τά βι·
καιολογητι ηά ττρίπει νά υποβληθούν µέσα σέ προΛβοιµ ία τριάντα (30) τ>µ*ρών
οµ* τήν τ^ ιβροµην ίοίοηµβ σίευσης. Οι αι.
τήσ»ις . δηλώσεις θά υποβ άλλονται στή
Γραµµατ εία τοΰ Νοσοκοµεί ου Ε.Ε.Σ. Κορ
τ ιβλ ίίΐ βιο - Μπενάκειβ ,
Α<µπ«λθκΐ)πο ι
Τ.Κ\ Π 524 (τηλ ίο. 6Φ10.263).
Αβήνβ 17 ∆ιιαµ βρίου 1986
Λ ∆ι ευθυντής τον Νοσοκοµείου
Κ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙ∆ΠΝ
Η «ΑΠΑ ΣΟΦΙΑ»
Π^ΟΚΜΡΥΣΗ ·
Τ· Νο«οκ« µβΙο Πσίο«ν «Η Αγί β Σοφΐά » προκη ^δ·**! τους πα ροκάτ» &ηµ*βιθυς µειοδοτικού ς δι βγονισµούς:
1. Αν *6«ιξτ) συντήρηση τον δικτύ ου
πυ ρανϊχν ίυσης τβύ νοσοκοµείου
2. Ανάδειξη συντ ήρηση τού ακτ ινολογικού µηχανήµατος Β' θαλάµου βκτιν)
κού («γαντ ηρΐου .
3. Ανάδειξη αναδόχου τού έργου : Αποµάκρ υνση µπαζών ογκόλιθ ων κβί προϊόντων εσκοφών τµηµατικά απ · τους χώρους τβύ νοσοκοµείου .
4 . Ανό&ει ξη προµηθευτή συΟΜυάν µετάγγισ ης αίµατος ογκοµετρ ικ*ν
5. Προµήθεια ίνδ ς (1) «ιδικά εξοπλισµένο υ ακτθ(νοφ *ρον αυτοκινήτου.
6. Πρβµήββια δύο (2) σνσκ «υ4ν αυτόµβττης «φβιµαξοµ ίτάγγισης .
Οι διαγωνισµοί θά γίνο υν στις 12 Iανου «ρΙ·υ 1917 ηµέρα ∆ ευτέρα ο-τά
γραφεία τού Νοσοκοµείο» καί µπροστά
στην αρµόδια επ ιτροπή.
Πλ ηροφορ ίΐ ς δίνονται καθηµερινά απ4
τήν Υπ. Προµηθ »ι4ν τού Νοσοκοµείου απ* Αρα 7.30 π.µ. µέχρ ι 2.30* µ.µ. καϊ
στ β τηλέφωνα 77.71.(11 «σωτ . 7147
κ«ΐ 77.93.443 .
Αθήνβ 20.12 1986
Ο ∆ιοικ.
∆)ντ ής
Π. ΓΚΙ ΚΑΚΗΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΠΣ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΙΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ
ΚΑΙ ΛΕ ί ΖΕΡ
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ
Έχοντας

υπόψη:

1, Τίς διατάξεις τών πβραγράφ«ν 1, 2 , 3 και 4 τού βρβρβυ 30
τού νόµου 1514)85 περί επιστηµονικής και τεχνολογικής έρευνας.
2) Τήν υπ' αριθ. 163ΗΦΟΡ)200)
21.2.86 κοινή απόφαση τών κ.κ. Υφυπονργών Προεδρίας τής Κυβερνήσεως καί Βιοµηχανίας, Ενέργειας
καΙ Τεχνολογίας µέ βάση τήν οποία
η διαδικασία προκηρύξεως πληρώσεως δέσεων ερευνητικού προσωπικού
µεταφέρεται στους οικείους φορείς.
3. Τήν αττόφαση τού ∆.Σ . τού
Ε.ΚΕ Κ ( Πρακτ ικό υπ' αριβ 21 2/2 . 23 9 1* 'δ)
προκηρύσσουµε
Μία ( 1) θίση ερευνητού (θεωρητικού ατοµικού φυσικού ή θεωρητικού
χηµικού) ∆ ' 6α&µ\δσς µέ εµπειρία
σέ σχετικιστικούς υπολογισµούς ατοµικής δοµής καϊ ιδιαίτερα τής
µεθόδου ΗΑΚΤΚΕΕ - ΡΟΟΚ - Ο\ΛΑς.
Καλούνται
οι ενδιαφερόµενοι νά
υποβάλουν εντός ενός (1 ) µηνός από τήν ηµ€ροµηνία τής δηµοσίευσης
τής προκήρυξης στην εφηµιρίδα,ατή
βιΐΟβυνση τ»ύ Ε.ΚΕ.Κ , Τ.θ. 1527,
711 10 Ηράκλειο, Κρήτη, ή στό κεντρικά γραφεία, οδός Ματζαπετάκη
21 , Άγιος Ιωάννης, Ηράκλίΐο Κρήτης, τά παρακάτω δικαιολογητικό:
α) Χαρτοσηµασµένη αίτηση στην
οποία βά καθορίζεται τό γνωστικό
αντικεί µενο τού υπβψηφίου.
β) Βιογραφικό στ>µείωµα εις τριπλούν.
γ) Αντίγραφο επιστηµονικών εργασιών εις τριπλού*.

ΗρίκΧ αο 9. 12.86
0 Π ρόεδρος τού ∆.Σ . τοΰ Ε.ΚΕ.Κ .
Ε. Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡ. ΧΠΡ. ΚΑ Λ. ΕΡΓΠΝ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Προϊστάµενος τού Τµήµατος ∆8
(Ηλ«κτροµηχανολ βγικοΰ)
τού
ΥΠ.ΠΕ.
ΧΩ .∆.Ε. προκηρύσσε ι δηµόσιο διαγωνισµό µέ τό σύστηµα «Προσ φορά µέ συµπλήρι χτη Τιµο λογί ου καί έλεγχο οµαλότητας » σύµφωνα µέ τί ς διατάξει ς τού
Π. ∆)τ ος 609)ΐ9 β5 , γιά νά ανσ &ιχθιί
ο ανά βοχος πού Θά εκτελέσει τίς εργασίες κατασκευής τού έργου ΚΗΜ-2)ββ
«Ηλ«κ)σµ6ς στην Ιερά Οδό από τόν Κηφισό ποταµό µέχρ ι τήν οδό Στρ. Καράισχ άκι) και στην οδό Ασυρµάτου κλπ.
στον ∆ήµο Αγ. ∆ ηµητρίου , µέ δαττάντ)
σύµφωνα µέ τή µελί τη 22.ΟΟΟ.Ο0Ο δρχ.
,Τό έργο χρηµατοδοτείται απ* πιστ Ασεις τού έργου 8368017 ∆.Ε: , καί υπόκειται στι ς κρατήσ Εις πού προ βλέπονται γιά τά έργα αυτά.
Ο διαγωνισµό ς Θά διεξαχ θεί στι ς 14
Ιανουαρίου 1987 ηµέρα Τιτάρτί) στις 10
τ·., πρωί .(4 ρ« πού λήγιι η αΛβίβ*/
προ σφορών), στά γραφεία τής ∆ΚΕ£ )(
(Παν. Τσαλδάρ η 15 Καλλιθέα , 2ος όρο¬
φος).
Στδ δι αγωνισµό γίνοντ αι δεκτ ές εργ οληπτικές επιχειρήσεις
γρ αµµ ίνκ; στό
ΜΕΕΠ Β' , Γ' , Γ' ή ∆' τ άξης γιά ίργα
Ηλεκτροµηχανολογικά
ή ανώτερ ης τάξη ς ,
πού έχουν τήν έδρα τους στό Νοµό Αττικής 4πως καί κάτοχο ι παλιών εργοληπτικών πτυχίων ∆.Ε., .σύµφωνα µέ τήν
παράγραφο 9 τού άρθρου 16 τού Ν.
1418)1984 .
Τά τεύχη τής µελέτης διανέµονται
στά γραφεία τής ∆ΚΕΟ (Παν . Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα) τίς εργάσιµε * ώρες
αφού κατ αβάλουν 1 .500 δρχ. υπέρ το ύ
υπουργείου
Εθνική ς Οικονοµίας
στην
Τράπεζα τής Ελλάδος, Τµήµα Σχέσεων
µέ τό ∆ ηµόσιο (λογ . 234882)9) .
Εγγύηση γιά τή συµµετοχή στο διαγωνισµό ορίζεται ποσοστό 2ο) ο στον
προϋπολογισµό γι β τό έργο δηλαδή 440.
000 δρχ. καϊ η σχε τική εγγυητική επιστολή θά ατκυθύκτ αι προς το ΥΠ.ΠΕ.
ΧΩ.∆ .Ε. - Γενική Γραµ µατεία ∆ηµοσίων
'Εογων - ∆ΚΕΟ .
Αθήνα 19 ∆εκέµβρη 1986
Ο Προϊστάµενος ∆8
ΙΩΣΗΦ Α Ρ. Α1Π∆ΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Τό Τµήµα Οργανώσεω ς κα( ∆ιοικήσ *·
»ς τών Επιχειρήσεων τής Αν ωτάτης Βιο»
µηχανής Σχολής Πειραιώς
προκηρύ σσει
τρεις (3) θέσε ις Ειδικών Μεταπτυ χι β·
κώ ν Υποτρό φων (Ε.Μ.Υ.) στό γνωστικ *
αντικείµενο
Ανθρώπινος
«0
Παράγω *
στη ν Τεχνολογία Πληροφοριών».
Απαραίτ ητο τυπικό προσ όν γιά τήν ν·
ποβολή υπο ψηφιότ ητας ιίνα ι η κατοχ ή
µεταπτυχιακού
πτυχίου - επιπέδ ου ΜΑ·
&ΤΕΚ , ΟΕΑ κλπ. αναγνωρισµένου απ*
τό ∆ΙΚΑΤΣΑ στά εξής γνωστ ικά αντί·
καΐµενα:
α) Εργονοµία , β ιοµηχανική , ψυχολογία
µέ εξοικείωση στου ς Ηλεκτρονικούς
Υ·
πολογ ιστές.
β) ∆ ιοικητική Επιστήµη µέ εξοικείωσ η
στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.
γ ) Επ ιστήµη τών υπολογιστών , αν4·
λύ ση συστηµάτων.
Οι υποψήφιοι θα πρέπε ι νά γνωρί ζουν
πολύ καλά τήν αγγλική γλώσσα. Οι άρρενες θά πρέπει νά έχουν σνµπληρώσ ίι
τις στρατ ιωτικέ ς τους υποχρεώσεις.
Οι Μεταπτυχιακοί Ερευνητές θά έχουν
πλήρ η απασχόληση κβί θά αµεί βονται
από ερευνητικό πρόγραµµα τής ΕΟΚ.
Η π ροθεσµία υπο βολής τκν σχ ττικάν
αιτήσεων υποψηφιό τητας στή Γραµµατεία
τού Τµήµατος λήγει δέκα πέντ * (15) »ρ

µέρες µιτά τήν τελευταία δηµοσίευστ)
τής προκήρυξη ς στον ηµερήσιο Τύπο .
Μαζ ί µέ τήν αίτηση πρέπει νά υπο βλη*
θούν αντ ίγραφα όλων τών τίτλων σπουδών τους. Οι τίτλο ι σπουδών τους, εΦΟσον προέρχονται από Ιδρύµατα τού Ε·
ξωτερικού , θά πρέπει νά είναι αναγνωρισµ ένο ι
στ«
∆ΙΚΑΤΣΑ. Επϊστ,ς θά
πρέπει νά υπο βάλουν αναλυτικά υπόµνηµα µέ τά ουσιαστικά τους προσόντα
καθώς κσί οποιοδήποτε
άλλο στοι χείο
µπορεί κατά τήν εκτίµηση τους νά ενι ·
σχ ΰσΐι τ ήν υποψηφι ότητα τβυς.
Πείίσσ βτερες
πληροφορίες
δί νον τβ ι
κσ βηµεοινά στά τηλεφώνα : 41 33 490,
41 . 20 653 , 4 1 .20751-5 «τωτ. 114.
Ο Πρόεδρο ς τού Τµήµατος
Καβ
ΠΑΝΑΓ
Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΙ

ΣΤΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
Λιωψ Ηλιούτ τολης 1 , 172 3* Αθήνα.
Τηλ : »711 .381—5 , 9700 .912. ΤΕΙ.ΕΧ 222964 ΕΕΡΚ , 22428 1 ΕΕΡκ .
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος γιά ανν οψη συµ βολαίου οµαδικ ής ασφάλισης τοΟ ττοοσ ωτπκού της
ΕΤΕΚΑ Α .Ε . κα?ώς καί τώ» µελών
τών οικογενειών των .
Οι εν6ιαφιρ6µενοι µπορούν νά τταρολά βονν τβΰί όρους τού προγράµ·
Βίννη, 6ος όροφος κβτβ τις εργάσιµες ηµέρες κβϊ από 8.30 ίως 15.00
µ .µ.
ΕτιιΘυµη τή η υποβολή προτά σεων
σύµφων ο µε τά δεδοµ ίνβ τής εταιρίας.
Οι λετττοµιρ&Ι ς &ροι το ύ Συµβολαίου Θ& ονζη τηβοΰν µέ τήν ∆ιεύ βννοη Προσωπικού και τήν Νοµική
Υτ η,ρεσϊα τής ΕΤΕΚΑ Α .Ε.
Η ΕΤΕΚΑ επι ψυλάσο χται νά σνµβληθ ίί µέ τις ενδιαφερόµενες εταιρ ίες κατά τήν απόλυτη κρ-ΐστ » της.
Παρα λα βή όρων έως 13.1.87.
Υττο ββλή προσφορών έως 6.2.87.
Ευ&νη σπ6 τίς διατ *ραγ !ΐατεΰσεις
βητβ κλεΐ ΐτ βι .

ΑΘήν β 17.12.86

ΜΙ τιµή

Π ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ
Πρόεδρο ς ∆ Σ. και ∆)ιων Σύµβουλος
Υ. Γ.
Τά γρ βφιΐα τής εταιρίας 6β τταραµεϊνονν κλειστ ά λ 4γ « εο ρτών οπτο
24.12.86 — 06.01 87 .

Στέφανος Μάνος
“Μερικές σκέψεις για το πώς μπορεί η Ελληνική
οικονομία να γίνει ανταγωνιστική”
Οκτώβριος 2017

Ελλάδα-Ταϊβάν-Ελβετία
Year 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Country

Greece 13.900 17.200

19.000 20.000 21.300 22.300 24.000 30.600 32.000 31.000 29.600 26.600 24.900 23.600

Taiwan 16.100 17.400 17.200 18.000 23.400 25.300 27.500 29.500 30.100 31.100 32.000 35.700 38.200 39.400 39.600

Switzerland 27.100 28.600

31.700 32.700 33.800 32.200 34.000 40.100 41.800 41.200 42.600 43.900 46.200 54.800

G D P P E R C A P I TA E VO LU T I O N ( U S $ , P P P )
SOURCE: CIA WORLD FACTBOOK
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The Global Competitiveness Index 2016–2017 Rankings

• Rank
•1
• 14
• 86

Country
Switzerland
Taiwan
Greece

Score
5.81
5.28
4.00

Previous Rank
1
15
81

Taxes and other revenue
• Taiwan
• Switzerland
• Greece

15,6% of GDP
32,6% of GDP
47,7% of GDP

