
ιλοnάππου θα βρουν σύμμαχό τous την καλοκαιρία 

1οβλέπει για σήμερα και αύρίο η ΕΜΥ 

ούλοuμα 
ιφορά λάσπηs από mv Αφρική 

Πιο αναλυτικά για σήμερα 
η ΕΜΥ προβλέπει ότι στη Δυ
τική, στη Βόρεια Ελλάδα και 
σω νησιά του Ανατολικού Αι
γαίου θα υπάρχουν τοπικές νε
φώσεις με παροδικές ασθενείς 
βροχές που προς το βράδυ στα 
βορειοδυτικά θα ενταθούν. 
Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρ
χουν λίγες νεφώσεις και αρ
κετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα 
πνέουν νοτιοδυτικοί πέντε με 

ι>ν κυκλοφορίας στις εθνι-
1υ και Αθηνών -Λαμίας aλ
itλήρη λειτουργία αναμένε
ντάδων χιλιάδων Αθηναίων 
ό τα Κούλουμα. Στη χθεσι
ιτα μόνο στο ύψος της Κα-
1γων που κατασκευάζονται 
εργίας των υπαλλήλων δεν 

:~ημέρι τα διόδια της Ελευ
;υμα της Παρασκευής διήλ

ητα. Ωστόσο οι υπάλληλοι 
[) απόγευμα την κοινοποίη
ια να λύσουν την απεργία 
rε άλλη μία λωρίδα κυκλο
rλευσίvα.: Μικρό τμήμα των 
ιτούργησε μόνο τις πρώτες 
~τη συνέχεια η διέλευση των 
ίας - ήταν «ελεύθερη». Ως 
ει 45.000 αυτοκίνητα. 

Το ΒΗΜ /\ 

έξι και τοπικά στα πελάγη επτά 
μποφόρ. Η θερμοκρασία θα 
σημειώσει ίινοδο και θα φθά
σει κατά τόηους στα ηπειρωτι
κά και σιa νότια τους 19 βαθ
μούς Κελσίου. 

Για αύριο, Καθαρά Δευτέ
ρα, στη Δυτικι1, στην Κεντρι
κή και στη Βόρεια Ελλάδα κα
θώς i<αι στα νησιά του Βόρει
ου και του Ανατολικού Αιγαί
ου προβλέπονται νεφώσεις με 
παροδικές βροχές τοπικού χα
ρακτήρα και .στα βορειοδυτι
κά σποραδικές καταιγίδες. 
Σταδιακά όμως και αιιό τα δυ
τικά ο καιρός θα παρουσιά
σει βελτίωση - τα φαινόμενα 
θα περιοριστούν στα βορειο
ανατολικά όπου και εκεί το 
βράδυ θα σταματήσουν. Στην 
υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν 
αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι 
θα πνέουν αρχικά από νότιες 
διευθύνσεις έξι και στο Αιγαίο 
επτά μποφόρ, σταδιακά όμως 
και από τα δυτικά Θα στρα
φούν σε βορειοδυτικούς με 
την ίδια ένταση. Η θερμοκρα
σία θα σημειώσει βαθμιαία 
πτώση (κυρίως σια δυτικά και 
βόρεια). 
Την Τρίτη σε όλη τη χώρα· 

θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις 
που στα ανατολικά θα είναι το
πικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα 
πνέουν βορειοανατολικοί τέσ
σερα με πέντε και τοπι.κq στο 
Αιγαίο έξι μποφόρ. Η θερμο

κρασία θα σημειώσει πτώση σε 
όλη τη χώρα. 

Την Τετάρτη σε όλή τη χώρα 
θα υπάρχουν λίγες~εφώgεις 
που βαθμιαία στο Ιόνιο και !]τα 
ηπειρωτικά θα αυξηθούν:-{)ι 
άνεμοι θα πνέουν από αvtτο
λικές διευθύνσεις τέσσέρq με 
πέντε και τοπικά στο Ιόνίο· έξι 
μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν 
αναμένεται να σημειώσει αξιό
λογη μεταβολή. 
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cκΚΛ11uια μπορεσε να ανuψωσει τις εικόνες παρά τις 

αντιθέσεις της δυναστε(ας των Ισαύρων. 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΡΑΣΗ 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 15 μελών του νοσηλευτικού προσωπικού 
και υπαλλήλων του φαρμακείου Κορυδαλλού αλλά και ορι
σμένων μελών της γραμματείας του α,χρρονισnκού καια
σcήμαιος που δίνονται ·το τελευrαίcί διήμερο στους ειοογ
γελείς κκ. Γ. Μωραϊτάκη και Π. Γλεζάκο φωα'ζουν άγνω
στες mυχέςτου σχεδίου απόδρασης του 26;φο\Όυ κακοΠΟΙού 
Κωνσταντίνου Πάσσαρη. Οι νοσηλευτές υποστήριξαν ότι 
γνώριζαν το ·πρώrο πόρισμα του Γ!:V!κού Κρατικού Νοσο
κομείόυ Νικαίας αιιό τον Απρίλιο του 2000 περί «μη εμ
φανών αλλοιώσεων» στο εγκεφαλογράφημα του Πάσσαρη, 
και «ουδέποτε το απέκρυψαν». Υστερα όμως ctπό μία νέα 
- εικονική όπως αιιοδείχθηκε - κρίση σnς 7 Αυγούστου 
2000 αποφάσιοον να το αγνοήσουν και να αρχίσουν νέο 

• κύκλο εξετάσεων στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθήνας. 

ΑΠΕΡΠΕΣ ΣΤΟΝ ΑΠΟ ΣΑΒΒΑ 

ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ασφαλείας θα λειτουργεί όλη την ερ
χόμι;νη εβδομάδα το Ανnκαρκίνικό Νοσοκομείο «Ο Αγιος 
ΣάββαQ> εξαιτίας των αιιεργιακών κινητοποιήσεων των 
εργαζομένων σε αυτό. Η τελευταία Γενική Συνέλευσή τους 
αποφάσισε στάσεις εργασίας από την Τρίτη ως και την 
Παρασκευή (8 η.μ.-10.30 π.μ. και 3 μ.μ.-5.30 μ.μ.) και συ
γκεντρώσει ς στο προαύλιο του νοσοκομείου. Κατό τη διάρ
κεια των στάσεων εργασίάς θα εξυπηρετούνται μόνο τα επεί
γονω περιστατικά. 

ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΕΜΗΝΑ ΣΤΙΣ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ 

fΑΛΗΝΑΣ, εκπρόσωπος ναυτιλιακής εταιρείας, βρέθηκε 
δολοφον11μένος σε προάσnο της Μανίλας σύμφωνα με 
τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων και 
του Γαλλικού Πρακτορείου. Πρόκειται για τον 62χρονο 
Φι?.ιτπτο Ορφανό, ο οποίος βρέθηκε σε κανάλι στο χω
ριό Μαϊμnακάλ από αστυνομικούς. Ο Ορφανός είχε αιια
χθεί στις 15 Ιανουαρίου αιιό αγνώστους, την ώρα που κα
τευθυνόταν στα γραφεία της ναυτιλιακής εταιρείας OBSM. 
Οι αστυνομικές αρχές της Μανίλας έχουν οδηγηθεί στο 
συμπέρασμα ότι οι δράστες πυροβόλησαν και σκότωσαν 
τον άτυχο άνδρα επειδή η οικογένειά του δεν πλήρωσε 
τα λύτρα ύψουςS:000:000 πέσος (40.000.000 δρχ.). 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΕΜΗΝΑ ΚΑΘΗΠiΤΗ 

Ο ΚΑΘΗrΉΤΗΣτου Πανεπισn1μίοu Πατρών κ. Γιώργος 
Μητακίδης - διευθυντής του τομέα «Κοινωνία των Πλη
ροφοριών: Τεχνολογία και Υποδομές» της Γενικής Δι
εύθυνσης Κοινωνίας των Πληροφοριών της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης-εξελέγη πρόσφατα μέλος της Ρωσικής Ακα
δημίας Φυσικών Επιστημών. Με αυτή τη βράβευση ο κ. 
Μητακίδης καθίσταται μέ,\.ος ενός φημισμένου ακαδη
μαϊκού οργανισμού ο οποίος μεταξύ άλλων έχει να επι
δείξει και μέλη βραβευμένα με Νομπέλ, όπως ο Unιιs 
Paιιling, ο Ilya Prigogine και ο Vasily Leontiev. Ο έλληνας 
επιστήμων βραβεύθηκε για τη σημανnκή · συμβολή του 
στα ανηκείμενα της μαθηματικής λογικής και των τε
χνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών. 
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