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ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ. ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 
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ΑΡΙΘ ΠΡΩΤΟΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΙΛΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Κ.Α ναστασιάδου 

ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΧΕΣΕΩΝ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 

Μ, ΔΙΓΚΑ

ΧΑΡΔΑΛΙΑ 

τηλ:291158 

Με ιδιαίτερη ευχαρίστηση σας γνωρίζουμε ότι η Ειδικ11 Επιτροπή Βράβευσης των 
καλύτερων περιπτέρων της 9ης INFOSYSTEM - ΗΙ TECH '95 που συγκροη1θηκε από 
την HELEXPO, σας απονέμει 

ΕΠΑΙΝΟ 

για το επίπεδο εξυπηρέτησης επισκεπτών 
για την κατασκευαστι1<11 τελειότητα - λειτουργικότητα 

του περιπτέρου σας 

καθώς και για την πρωτοτυπία παρουσίασης των εκθεμάτων σας 

Η απονομή θα γίνει από εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου της HELEXPO, 
την Κυριακή 8 Οκτωβρίου 1995 και ώρα 12.00 στον εκθετήριο χώρο σας. 

Παρακαλούμε να παρευρίσκεσθε στο περίπτερό σας για την παραλαβ1) της τιμητικ11ς 
διάκρισης. 

Με εκτίμηση 

__ !/))2[)_ __ _ 
Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ 
Δ ιευθύvτρια 
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-::,'f:·N]FOSYSTEM 
........ ·,:\i~ 

__ ΗΙ TECH __ 

9η ΔΙΕ:ΘΝΗΣ Ε:ΚΘΕ:ΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΙ<ΗΣ -
πrοΊΌΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ Τ(ΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο Πρόεδρος ι<.cιι το Διοιι<.ητικό Συμβούλιο 
της HELEXPO 

απονέμουν 

στην COMMISSION OF ΤΗΕ EUROPEAN COMMUNITIES 
JGIII/F-INDUSTRY 

γω την ιωτcισκευcιστική τεnειότητcι -· nειτουpγικότητcι 
του πεpιπτέpου, την πρωτοτυπία πcιρουσίcισης των εκθεμάτων 

ιωθώς κcιι γιcι το επίπεδο εξυπηρέτησης των επισκεπτών 

Θωσαλονίι<η. Οι<τι;,Βριος 1995 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ~} ΗΕΙ..ΕΧΡΟ 
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Βcισίλειος Κουρτέσης 
Πρόεδρος HEL.EXPO 
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_§4 θΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Δ<vτίρο 9 Ο.:rι.,βρίο,J 1995 

ΕΚΛΕΙΣΕ Η I NFOSYSTEM: 

Δsκη.iωση ,με ΤΟ μέλλονeοο 
Μ

ε τερόσησ tntruχia χσι κοι η Γιπ-<ή Γραμματεία Ερευνας 

rιεριοοότεροuς οnό κοι Τιχνολογiος κοι ινημερ,~θη-:ον 
23.000 επισ,έπτε5 ολο· γ,σ τις μεγάλες δυ\'0161ηrες ,rις _ 

λλη1"'>'1ηιίέ-jιθεϊ·η 9,j iNFOSY• tλληνι,ής ποροϊιt,ής σrο•, 1ομέο 
STEM•HI TfCH που διορyονώθηκε ou16. 
οπό την HELEXPO. Η 9η ΙIIFOSYSTE/,1 ΗΙ TECH ήrον 
Τόσο οι δ:οργa\·ω1tς. όοο ιι.σι οι και 9t1ος ο μοναδι<ός χ~-ρος στη 

tίl;θtτες οπtκόμιοον τα Ογtλη tης · Βαλκανική, όπου συνa·ιτήθηκαν 
ιόνιι::,σης που γνωρl(εt η ty.(~.ριο στην πιο σίrγχρονη και στην πιο 
:ι'ι'Ορό της n).ηρ0γ0ρ,.κΓις, ι\·ώοξi{ει πρακτι~fι τους rι.\ιυρό, το σ(ιγχρο·,α 
va σημει1~θεl η υποχώρηση του ριύμαtα τιχνολογiος στους τομε{ς 
εμπορl-<Ού χΟροϊί,τήρο της tκθεσrις, trtς nληροι;,οριι<ής και τω·, 1ηλεπι• 
a~ού καΊ"ό ης προηγοVμc.νες δ:ορ- κοιvωνιιΑ•ι. Κι" ουιό, ηερtσσόΊ"ερο 
'ι'Ο\·ώσεις πολλοl οπό τοvς εκθέtες οπό χόθε όλλη )'βΟ\'iό, tόοο οπό 
n.pοχι,.:ιροVΟαν Μι σε >.u:ιννt.ς Π'.ι.'.\ή- πλευράς αριθμού εκθετών και εnι-
σεις . Οι(ιmώ·,. όσο J(.Οι οπό πλευράς οικο-
Σύμι;ι,.,-.'Q με το στοαε(ο 1ωv διορ- ,·ομι'Ι.ών οnοtελεομότων. 

yο\•ωιώ·ι, Μιό τις πρ,.ί.ιtες τtοοερ:ς Η ποyχοομ~όΊ"ηΊ"α των μη\'\ιμότων 
μέρες της έκθεσης οημιιώθη,ον ιης ΙIΙFOSYSTE/.1 ΗΙ TECH οποru-
ούξηση επισι<.ειπώ,, χοΊ"ό 68,41; σε nώθηκι, τtλος με rην εισογωγι\ της 

τομέας• 01 ιρyσσ{ες του orτoiou 
ολο:<.ληρώθηκον στο συνεδp:a~ό xt• 
vtpo •lο.'6ννης Βιλλlδης • 1ης ΗΕ· 
LEXPO 

ο Οπι;χ: ο,·σφέρθη'Ι.ε στην εισ~yη• 
οή, που ι!χε θfμο •Πληρaγορ~ή και 
θ!οιις εργοο!ος•, η ογορό ιι\ηρο, 
,;,ορικής σrην Ελλόδο Ο"Ι!ρχιrοι ήδη 

σε 4 tptσιιι;ο ιομμύρ~ο δρχ, και σνο
μtνεται να διευρuνθεl οιι:;όμη περ:σ• 
οόιερο στην πενrαε:tία 1996-2000, 
οπότε υπολοyίζι.τοι όη ,ο τρtχονιο 
προγρόμμοtο πληρο•~ρικής θα δη• 
μιουργήοουν 30.000 t~-ς 40.000 νέες 
θtοε,ς εργοσ!ος - κuρlως γιο ό1ομο 
κάτω τω·, 35 '1,Ρόγων - ον υλοποιη

θούν σύντομα και με τοχύτηtο. ώστε 
\'α συμβαδ:ζοuv με τις εnιδ::::ιιι;όμε· 
νες προθεσμίες. 

οτήμatο δορυφ()ρr.ι:ι•ι μέσης ,ι;aι χο• 

μηλής tροχιός. όπι;..--ς 10 G:ob.aωar, 

10 lrid·um και 10 Te:.edes;:., που δη
μιοuργούνrοι )10 τις nαγι<όσμιις ,η. 
λεπικοιγωvfες μttά 10 2000. 
ΟΠ(.ι."ς τονiσθηχε οπό τους εισηγη-

1lς η μιτόβοση στην κοινων!a της 
πληρο,φορ!ος ιlναι μια διερϊοσ!ο 

που εξελ!σσι τοι ~tov, με γοργούς 
ρuθμο<)ς. Λ,,~~όροι πληρογ0ριών, 

τηλεεργασ!α και 1ηλεδ1ασ,ι;tψεις εl
νοι uπσρ1ηtς ttχνολογίες που 6ρl
σι<οuν κοθημεpιν~ εφapμογι'ι χοι ο 

nοιι<.όομιος τηλεnι<Οι\'ωνιο.<ός χάρ

της αλλάζει. συνιχti.-.ς προς 10 κολύ· 
τιρο, ης συνθήκες ζωι\ς σιον nλα· 
,·ή1η μος. 

1. σ.(lση με την προηyούμενη χ.ρονιά, εμπορι,ι.ι')ς 1οu1ό1η1ας των ι,ι.θε.τών 
ι\·ώ to Σό66οιο καtογρά,;,ηκε ρε• και των nδσης φύοιeι:-ς πληρο90Ρ~ν 
κόρ ημιρήο:ας Ιψ()Ο/λεuοης. 1ης μιyόλης αυrής διοργόv~,σης 

11ορόμο,ο ~αινόμι1·0 δημιουργiος 
vt,JJν θέσεων εργοοiq,ς ποροtηp~
θηκον KOLi]t όλλεςχώρες της Ευρω

ποί~ής Ενι..'φ)ς όπ~~ η Ισπανία, η 

Πορτογαλlο και η Ιρλανδία, οtις 
οποίες η ειοογωγή tης πληρ09ορι• 
κής tnoiξt σημονιι<ό ρόλο στον 

εκσιr{ΧΡΟVΙΟJJό των υπηρεσιών και 

στην ονόπtuξη τω·, υnοδομ1.dν 110 

την r.αλύτερη εξυπηρέτηση tou πο
λίτη. 

Ο προσωπιιι;ός uπολο·(\σιής μεtο• 
6όλλε 101, σε συνεχci.-.ς γρηγορότερο 
ρυθμό. σε σι.κιοrι.ή ouσl'\tU~ πολλο
nλώv χρ~υεωv, σε μια νέο μορφή 

τηλεόρασης, που θα αποtελιi ίνα 
nορόθuρο σιοv κόσμο YiO χόθε λο• 
\ής πληροφορίες. Στις ΗΠΑ uπολο· 
yίζειοι όtt nερ:οοότερες οπό 30 
εκοrοpμύρ1α οιχογlνειες nou ονιι
στσιχούν σε ποσοστό που ξεηιρνό 

10 28:'; του πληθυσμού, txouν ήδη 
στην ιι:οτοχή τους προσ\Ι,1πιχ.ούς 

uπολογ,σrtς. λλλες tρεv"ες. tξάλ· 
λου. tχοuν διl~ει ότι t,·o Ο'(όμη 
μι.γο,\ύτεpο ποσοστό, που σνtρχι· 
τα1 αιο 40% τοv πληθvσιιού - Μι 

ιιόλtσ ιυ ιο 02Υ, ιωv Οt,.οyινιι•ίJν 
IIIIU txι)UV IΙU!ό1J UΧU,\ΙΛ~~ 11.\tJ\!Uς • 
ο."οπιύοuv va ογοpόοουν nρΟΟ'.ι.\Πι• 
κοuς uπολογιστtς 010 μέλλον. 

Το εν&οι;,tρον των επισ:ι.:ιntών στο διtθνtς δίκ.ιυο ltHERNET. 
tφΟQέλκvσον οι ηλεΙί..tpονι,ι;οί uno• 
),οΎtστt_ς και τα προ!ό·11α λογισμι- D Η a,.ot,·a κοι μεγαλύτερη ειοο• 
,ού, οι νέες εφ<>ρμογές σrις τηλιnι- γωγή 1ης πληροφορικής σrο δημό• 
κοι1,·ω·ιiες και η ειοο,'t.ιJ'tή της nληρο- σ:ο και στον 1διωη1.ό τομέα και η 
:+~<ής στην ειςnοlδtυση, αλλ6 τ.οι εψσρμογ~ των νέuΝ τεχvο,.ογιrΑ•ι. 
σε εvτε).,~ ι(ιιδι.<ευμένους τομείς 6a tχουν Οε.tv:~ς επιnιιί.,οεις σιη 
όπ~ η βιο~οφικ~. η βιοτεχνολοyiα xtίipo μος. στο επόμενα nέvτι- χρό-
κaι ο ι~,αpμογές ιa.:sc,. vιο, γιο την χοτοπολtμηση της οvι.ρ-
nσλλοl, ι:ξόλλον, οπό 1οuς ιπι• γ{σς 1101 ιδ:αlιερο εκε:fνης ιuν νtω·ι 

ο,ιπrις tης 9ης 1/ΙFOSYSl ΕΙ.\ ΗΙ ιοιοrη1ι61·ωv. 
fECH ιnt0ιιtγβη,,aν την ι,.οεοη ε:λ• Η άποψη αu1tι nοpουοιόοtη-.ι.ε οιο 
ληvιιιών nρο!όvτων vφηλι\ς τεχ-.-ο• ουνtδριο Ε90ρμογί.ιν Πληροςορι-
λοyίος. nov ορrό\ωοοV η HELEXPO J(.ljς και Εnι<ΟΙ\'ωV\t.i)ν: ωΟ δημ~ος 

Στο πλσίσ10 1wν εργασιών 10-u σu
νεδρ!ου οvσιι;οινώθηχσν ε.νδ:α;,tρσ
νtα οιοtχι:ίο για to όορυq.ο(ΙιΑό ου
uι~μuιu lιjλCΙlιJ\Ul'f'WVΙώv l,ιι, ... ~ υ 
lntet.xit. ο EιJ!~Sάl και ο lnmarsal, 
χaΟ~:,ς και γ10 τα σχιδιοζόμινο ου• 

ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Βαλκανοκό Κέντρο Καιανα.λωτών 
Τ

Η δημιοuρylο Βσλκονικ~ύ 
Κέντρου · Κοτονολωtών με 
!δρο τη θtοοαλονΙ,η ono• 

φόσισον οι tκnρόοωπaι ιιt:οτονο• 
λωn,ώv ,tvτρων οπό όλες τις 
χώρες των Βολκονlων κοτό τη 
οuvάvτηοή τους nou πραyμοτο
ποrήθηκε το Σόβ6ατο οιη Θεοσο• 
λον!,η. 

Στόχος τοu Βολ.<οmού Kέvtpou 
είναι η ουνιρyaσfο χο1 η ενημέpr.ι.-.οη 

τω·, βαλJΙtόWJJν χοιο1ι'Ολuιών, t\-ώ 
1ην nροιδρ'α θο tχιι ο πρόεδρος 

,ου ιλJηνι. ... οv κι·vτροu Προσ1οσ !Qς 

Κοtοvο).ωιώ-, κ. Γιώργος Μαγουλδς. 

Από τηvnρώ
ιη σνν6vτη
ση εmροσώ
πωνκοrο\'σ· 

λωτώvnου 
tyΝεστη 
Θεσσσ
J.ονiκη. 

Σημειt,ε.;; πιιχ; ιιι:tός oriό 1: ~- νtσιη!(ε η οημοοίο της ουvόvτησr,,ς θηγη1ι'lς BraflkoMan6c, ο,·αφtρθηκε ➔ ο ειtπρδο,»Γιος της λλ6a'Ι1JΙ.ι\ς 
J(.OVιi< / ,η ο,ην /ρωτο ου 10 χοι 1ης συνιργασiaς τωv Βα.\χΟvι• :πα προβλι'ηκιtο που έχουν δη• Εvιι.χ,ηςΚατονολω1ώ"ΙDf'.Ιs1amCaΝ, οvμμιt χοuΊ και η uπρος και η ,ι;ών Ενώσεων Κοrονολωτώv. Ο μιουρyηθεl οπό την επιβσΜ του ι e · ρό6λ 
Μολδοβiο. πρόεδρος tou ΚΕΠΚΑ χ. Γ. ΜΟϊΟU• εμnδργκο στη Χ~ψο tου κοι την ),·αφ ρ ,η~ε κuρ:•.vς σιο π ημο 
Κοιό τη διόρJΙtε:10 της ουγόνιηοης "ός απευθυνόμενος σιοuς ou·,t- cης υγε ος και 1ης σο-fω.εισς τω·, 

συζητήθηιι:ον θέματα που σπασχο- δρους 1όνιοt 011 0. αυτόν το-ι χώρο ύπαρξη μιας •μούρης Ο)-ορός • στην <ΟtΟ'ι'αλωιών οπό 1ην χu:<},ο-ς-οριο 
λούν tους J(.Qτονολωτtς ιtοι ιδιοitε• ιω-, Βολ,:ονfι.uν με tην κοινή πολιn· :ιγορό κοιονο).,..,tικι.ί.ιν nροϊόνιu·ι. nρο:όνιων, που δ-ι.ν πληρούν τοvς 
ρο το προ6λή~οτα που ονtψεtι.ι.'<Γll• στιιι;~ nορόδοση, υπόρχει η ογόγ,ι;η ➔ 0 ει:πρόοr.ι.'flος της θουλyορι- ~ονό1ι·ες vyιιινής, n.χ. 10 νερό στο 
ζουν σιις αγορές των χωρι..::,•, nou ουνιργαοίος προς 6-;ϊελο,ς τω·, κα- Ι(ι\ς Ομοσπονδίας Κοιονο).ι..,,Uν κ. :ιπο!ο r.αρέχετο1 οπό 10-ι οργανισμό 
οδεύοuν n~ ιιιaθεστ,-ς ελεύθερης ια\•αλι.;)τςirικοι το ΚΕnΚΑ έχει όλη τη Pa·,-ef Kut;e·, ονa9tρθη1ι;ε στα προ• ιjδρευοης. 
οι,ονQ\ι!ος. Το εν_αοφέΡ?ν,,ων ου• >,δ:όθεση ,οι :uποδ.ομή, να βοηθήσει · 8λήμο10 που oνιψt1ωnl(ouv οι ➔ ο «πρόο<)πος 1ης Ροuμο\'ι<ι\ς 
1ι•tδρων. επικιvτρ,.ιJνιra_t C!Tκ; .• τ!JJ~~: -_;:gτφ ονό!ΙJΥξή κ"οΊ .σνν~ρ·yασ½!.~τω-/ϊ Βούλγαροι γ.ο ιονaλωtlc; ·απ~ Πl!' Ενωοης Προστοσiος Κατο\·ολώtών . 
στην noWτηta των ηpοιόvτων, στην ::; ορyό\-ωοεων J(Οtανα).ωt.<i.iν. ς,έ όλες -.:ι.VuΓΙ<Jpξlα ελε.'f,ι;ιι.~φ•, σΡ)•όνω', κο1 . ·κ. Dan Τιιtχκ Mar.ι'le:sω, 01ι·ο-φtρθη:<ι: 
διοφήμ,ση κοι στη, υσr/ρηση rw rις 6ολ,οv«tς χ,,ρις. ·. 5ιοδικοοlος οποζημlι.,σης των κο10- · :πο nρό6λημο της προαορμογfις 1ης 
ιιροιι-.ΟU ελlγι,οu ~ Ο (ι(nρbουπα; ιης Γ1οuγι<οσ ιολω1ών οπό cλοιτωμο11κό ,;οιιοΟιοfος γιο 1ηv πρηαιaa;a tov 

D Αιιό~-.οιrι.; 111ι~;οιι~ tt'ι.._...,,, ω \ι.Ιιlι"'~ι.; L\·ι..νιι..,· 1\ut11·, ιιλω1ι.ιν r.u •ιιιι11ό·,111 '-UHl'ι'U.l,ωτ~. 

Ξιnιiσ&<εψη 

,. ~ __ , ___ t\~~υτiδη 

ο 
uποuργός Εμ~ορ!οu κ. ::ί~ος Α,φιιlδης_ οvτοnο:<ρlθη,;ε σι nρ6ο
ι<.ληση ιης δ:ο;:ο;φη,ς ta u Επο~γελμα11..<ου Επιμελητηρtου Θι:cσα\ο· 
vίι<ης κοι είχε οvνόvτηση στο επιμεληtήρ: ο. χοtό την ono!a άιι;οvσε 

rις οπό-;t!ς .ιι;οι τις προιόοιις tuv επογγελμοιιό·, της θεσοο.\ο-.•ί~Ιjς κc1 
~ή).u.:,σε όtι η t ΠIJ(Ol\'ωvio ourή ea εlναι Ο\ηεχής .<οι σrο μέλλον. 

Στη σu1ι·όντηση μι: 1 η δ:cί-.ηση tQv ΕΕθ ή1ον πορ--~ν και ο γεvι.-;ός 

Τον unouρyό Εμπορlοu ι.vημtρ,.ιχ,αν γιο το nροθλήΙ,Jοτο 1uν εnοννε).μο
tιιΔν, ο rφόεδρος tou ΕΕθ κ. θεμιστο.V.ής Νιιι;ολοlδης, ο πρόε:δ-ρος 1~·, 
εστιοιορ.~ν ιtοι αντιπρόεδρος του ΕΕθ κ. Νι;ςόλσος Τσαpούχaς. ο πρόε-

δρος ιωΊ κριοπι.,,,\ώv χο1 μ!λος του δ.σ. tou ΕΕΘ κ. Κεa:δης. ο γινι-1.6,ς 

γρcμμοtlος τu·, ι<.111μοιομεσ11ύ·, ιt. Μaιι;ρο-λιιθαδίtης , μl.\cς επfσης tou 

.3,27% ·': 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ . 
ο Το οvοδι<ό κλεlσψο σrη οuνιδρiαση 1ης Πσράσ«uής 

σιριt.;ιε μέχρι ιvός σημεlου 1ην nσλv ορνηη'<~ εt<όva ποu_δrι1,1ι 
θηκε σrην οδό Σο;,οκλ!οuς μt1ό τις τtοοερ:ς σuνιχιις m 
ouνtδpιόotw; της περοσμtνης εβδομάδος. . 

ο ο Γενι<ός δεl,της tκλειοε τελι<ό σrις 916,92 μο-,ο/ 
οπώ.\ιιr.ς οι ιβδομοδ<οlο βόση της τόξt~-ς 1ου 3,271\. Σε ~r 
tδοφος διομορ·rώθη!(t και το σύνολο 1ω·, ιπψtροuς δtι<ΙU' 

ο Πορό τη σ,ε11κή αύξηση των ουναλλογώ"Ι η ογορό 
εnι~υ>.οχιική t,·avn τω1ι• θιtιr<ώ-ι οι1-:01ι·ομιχώ·1 ιξελiξtr..)ν, ι 
nτιί.'Ο'η του πληθωρισμού. η οπολλιμόκωοη τω'Ι ιη~τοκ\ι.ιrι iat ~ ι 
rης Sιοtι rιχοναής ηοpαyωγfις. Πaρόγοvτες του χωροu t'<tψOιJ\ 

οιιtο--Jχ; ιηό11ινο δ~όοιηιιο δι.v ονιψt1ι·σνιοι Οιαμο1ι'(tς oλJ.υyl, 
ιιις ΙΙ(Jρι{ος. 

Δε:ικτεr ΤΙΜΩΝ 1----'---~""--

ΔΕΙΚΤΉΣ 
rωrr.01 
fΡλΠΕΖ/'ΙΗ 
Δ!ΑΟΟΡΩΗ 
Β!ΟΜΗΧΑr:ιχ:ΕΕ 
εnΕΝΔΥΣεωι 
λΙΟΑΛΕιΩ/1 
LEASING 
ΣΥVΙΙ.ΕΤΟΧΩΝ 
J(AJAIKEYΩN 

ΤΙΜΗ 
918.92 

\.\13.65 

· % ΜΕΙΑΒΟΛΉ 
. . - 3JI 

- 3.~ 

. }\-'rΜ,ΛΗ,ΛΉ ·_ ' .. . ' .. · .. , .... 

712.2.$ 
7~.51 
317.~ 
(&Η,5 

:IS3.?J 
595.5-1 
W,),6() 

S5.δ1 

- 3.½ 
- 3.f-1 
- 2,76 

: ~::i. ·:·~ , ... 
- 1.26 
- 1.51 
- ο.ιc 

·. :·-.1::-.:.' . . .... ~ ·~ ... -..~.~· .. 
ΜεΓΑΛΥΠΡΗ ΑΝΟΔΟΣ 

J<ΡΕΚΑ 46,76'1, 
ΟΙΝΩ:~ 20,00¾ 
ΜΕΤΜ'ΠΙΚΗΑΓΡ.(ΚΑ) 14,29¼ 
ΗΛΙΟΦ!ΙΙ (Κ) 9,43¼ 
ΑΛ ΑΠΙΚΗΣ (Π) 9,32'1, 
ΓΝΩΜΩΝ 8.37% 

ΜεΓΑΛΥΤεΡΗ ΠΤΩJ 

ΠΛ. /,ΙΑΚΕΔΟ/ΙΙΑΣ (Κ) 22. 
/,ΙΠΑΡΙ,!ΠΑ Π ΑθΗΣ (Π) 17, 
ΑΛΥΣΙΔΑ(Κ) 17, 
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (Π) 15. 
ΕλλΗtΙ. ΥΦΑΙΙΤ. 14, 

. ΚΕΡΑΝΗΣ (Π) 14, 

ΟΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

ΣΕ ΑΞfΑ (ι~ δρ,ι.) 

ΣΕ ΑΕΑ (ι<. δρχ.} 

ΗΜΕΡΟΜΗΙΙ!λ 
2110 • 6'10 
2S9 • ~9 

ΟΠ(ΟΣ ~ UεΤΑθΟλl 

υ.sω , 20},? 
19.!ω 

Δε:ικτεr ΕΓΝΑΤ/Α ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΙ 

. πκ-100. ... nκ.. 20 πκ- ο 

ΔΕΙΚΙΉΣ • ~· 1η.cι)_,.:-; • ... 119.ro ς:s.1< 
ΜψΒΟΛΗ ΑfΙΟ _ΠΡΟ~ι; '.•• :~ t-~}31~_:-; ~t 1,<◊fϊ: t 1,11¾ 

--1,tj_,~P~~M~j-~ 
V ΑΟΛΛΑΡΙΟ: 238 δρχ. 

ΙΙΟΜΙΣλΙΑ XflPA FIXIIIG ΜΟΡΛ · Πrwi 

ΔΟΛΛΑΡΙΟ ΗΠΑ . 233.δσ 23(),99 "' · 238,Ι 

Ι.ΙΑΡΚΟ Γερμονlα 164,58 '162,60 · 167,! 
ΦΡΑΓΚΟ Γολλlο 47,1 1 46,54 .. 47,! 
ΛΙΡΑ Αννλία 370,51 366,09 , .: 377,: 
ΦΡΑΓΚΟ Ελ6ε1ίο 204,ss· '202,10"ι•" 200,: 
ΦΡΑΓΚΟ Βέλγιο 7,99 7,89 ·s. 
ΟJΟΡΙΝΙ Ολ}.ο\·δ!ο 146,94 145,17 149.' 
ΛΙΡΕΤΑ (100) Ιιaλlα 14,50 14,32 κ 
ΚΟΡΩtΙΑ Δο1iα 42,29 41,78 43,ι 

ΣΕΛΙΝΙ Αuοιρ,α 23,39 23,11 23. 
ΚΟΡΩrΙΑ Σοuηδ'α 33)8 33,68 33,, 
ΔΟΛΜΡΙΟ Καναδά 174,70 172,60 17/,; 
ΔΟλλΑΡΙΟ Αuστρολlα 177,53 175,40 160, 
ΓΙΕΙΙ (100) ιaπ,,νιa 234,00 231,19 23-3,' 
ΛΙΡΑ Κύπρος 516,42 510,"2 525, 
ΠΕΣΕΤΑ lonovio 1,89 1,87 υ 
ΕΣΚΟΥΔΟ Ποpιοi·ολ!ο 1,$5 1,54 1,t 

kostas
Rectangle




