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Μια σειρά πρόσφατα προ

γράμματα του Ρ/Κ έ.δωσαυ τηυ 
αΦορμή υ' αιισθερμανθεί το μεγά
λο πρόβλημα' της ποιάτητας του 
υλικού που προσφέ.ρει το Ιδρυμα. 
Κατάυτησε vdvaI γενική πια η κα· 
τακραυγή για τα χαμηλής ποιότη
τας, κακόγουστα στηυ πλειΟψηΦία 
τους, θεάματα, Υια τ' αυαμασήμα
τα των αμερικαυικών «σήριαλ», 
που προσβάλλουυ τη νοημοσύυη 
και υποβιβάζουυ το επΙπεδο του 
λαού. Πιστεύουμε, ότι είναι και
ρός το γενικό αΙσθημα αγανάκτη
σης, που υπάρχει γύρω απ ' αυτά 
τα θέματα, που αφορούν τηυ 
ΠVευμαΤΙKή τροΦή του τόπου, va 
καυαλιαστούν και vΑ βρουυ τη\{ 
έ.κφραση τους σε κάποια ουσια
στική εκστρατεία για τηυ αλλαγή 
των πραγμάτωυ. 

Το όλο πρό~λημα πρασλαμβά
υει ίσως ακόμη μεγαλύτερη οξύ
τητα γιατΙ δυστυχώς δευ υπάρ
χουν ΕVδείξεις, ότι οι aρμόδιoι το 
έ.χουν συλλάβει στο βάθος του. Η 
απόφαση λχ για το πΡάσωπο του 
υέου γενικού διευθυυτή του ιδρύ
ματος, πούρθε ύστερα από τόση 
δημόσια συlί1τηση και τόσες δημό
σιες επικρ(σεις γύρω από το θέμα 
Ρ/Κ, το μόυο που εκ πρώτης όψε
ως πρασφέρει είναι OWEXIDr) της 
παλιάς χρεωκοπημέυης κατά
στασης. 

Εχουμε την άποψη ότι κι αυ ακό· 
μη εξασφαλιστούυ όλοι οι πόροι, 

στηρίου - τόνισε ο ίδιος. 

. Η ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

Να τεθεί φραγμός στην πολι-
• • 

τιστικη μας αποικιοποιηση 
ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΚ 

που χρειάζεται το ίδρυμα τα προ· 
βλήματα της ποιότητας της τρο
φής που προσφέ.ρεται δεν θα βελ· 
τιωθούνσημαυτικά (σ' ό,τι αφορά 
τουλάχιστο το μέ.ρας εκείυο πού· 
υαι και το μεγαλύτερα πούχει σχέ.· 
ση με τις ειααγόμενες ταιυίες) γι· 

nρέπει να πούμε, ότι το όλο θέ
μα μέσα μαζικής επικοινωνίας και 
η διείσδυση της αμερικανικής κυ· 
ρίως μαζικής κουλτούρας σ' αυτά 
είναι θέμα που απασχολεί πολύ 
σοβαρά και αστικές ακόμη κυ
βερνήσεις, που δευ μπορούν πα-

ΠΑΝ. ΠΑΙΟΝΙΔΗ 
ατί δευ φαίνεται να υπάρχει στη 
διεύθυυση του διάθεση για μετα
κίυηση από τις σημερινές πηγές 
τpaΦoδoσίας των προγραμμάτωυ 
του. Οι προσαυατολισμοί ήταυ και 
εΙιισι σταθεραί προς μια κατεύ· 
θWση, σε βαθμό που καταυτά 
πρόβλημα πρώτOr,ι μεγέ.θους vΑ 
δι. περάσει τα στεγαυά φυ ΡΙΚ 
μια κάποια άλλη μη - αΥΥλόφωυη 
ταιυία. Για va μη μιλήσουμε για τις 
ταινίες του σοσιαλιστικού κό
σμου, που μετρούυται στα δάχτυ
λα του ενός χεριού. 

ρά v' ανησυχούν για την έκταση 
των κιυδύνωυ, που δημιουργούυ
ται και για τηυ ψυχική υγεία των 
λαώυ τους και για τηυ υπόσκαψη 
της πολιτιστικής τους ταυτότητας. 
EVΔεΙKΤΙKό απ' aυτής της πλευ
Ράς είυαι το γεγουός, ότι ο ίδιος ο 
πρώηυ διευθυυτής της γαλλικής 
τηλεόρασης Ζακ Τυμπό, επέκρι
υε του κατακλυσμό τωυ προγραμ
μάτωυ της από αμερικανικές ται
υίες, που, βάσει στοιχείωυ της 
ΟΥΝΕΣΚΟ, φτάυουν στο ποσο

στό του 70% των ταιυιών που προ· 

βάλλονται από τα ;ηλεοπτικά συ
στήματα τωυ αυαπτυσσομένωυ 
χωρώυ. 

Πρόσφατα ο ίδιος ο υπουργός 
Πολιτισμού της Γαλλίας Ζακ ΛαΥΚ, 
μιλώυτας σε διεθνές συνέδριο 
συΥΥραφέ.ωυ, ζωγΡάφων, ηθο
ποιώυ και μουσικών, απηύθυυε 
έκκληση για «μια πραγματική 
σταυροφορία ευάυτια στου ΟΙΚΟ
υομικό και ΠVευμαΤΙKό ιμπεριαλι
σμό, όπως του αποκάλεσε, που 
δευ καταληστεύει πια περιοχές ή 
πολύ σπάυια το κάυει αυτό, αλλά 
καταλησ;εύει συνειδήσεις, τρόπο 
της σκέ.ψης και της ζωής ... ». Ο 
Ζακ Λαυγκ αναφέ.ρτηκε στηυ ομι
λία του και συγκεκριμέυα στο πε· 
ριβόητο «Ντάλας» σαν κλασσικό 
δείγμα αυτής της νέας μοΡφής ξέ
υης καταπίεσης. Η ομιλία του 
Γάλλου υπουργού έγιυε δεκτή, 
όπως ήταυ φυσικό, με πικρόχολα 

σχόλια κι' αμεαες επιθeσεις του 
αμερικανικού τύπου, που με ει
Ρωυία τον κάλεσαv v' αφήσει 
στηυ ησυχία του το «Ντάλας». 

Ας σημειωθεί, ότι α Ζακ ΛαΥΚ 
είχε εξαπολύσει και πριυ από δυο 
χΡόυια επίθεση ΕVάυτια στη δι
είσδνση της αμερικανικής μαζι
κής καυλτούρας στη Γαλλία, όταυ, 
μιλώυτας σε συυέ.δριο της ΟΥ
ΝΕΣΚΟ, είπε, πως πρέπει v' 
αυαληΦθεί κάποια δράση αυ «δευ 
θέλουμε υα γίυουμε ΆVθρωπOΙ -
σάυτουϊτς συμπιεσμέυοι από τις 
πολυεθυικές εταιρείες». 

Ο Γάλλος υπουργός είχε μιλή· 
σει και τότε για το «1:'Ιτάλας» και 
για τηυ «κουλτούρα» της Κόκα · 
Κόλα και είχε διερωτηθεΙ αυ η 
μοίρα της Δύσης είυαι υα βλέπει 
συυεχώς τις Ιδιες ταιυίες, v' ακού
ει τη'υ Ιδια μουσική και υα vτUυεται 
με έυα και του αυτό τρόπο. Λίγο 
αργότερα, σε μια ακριβώς προ
σπάθεια αποδέσμευσης από του 
αμερικαυικό εVΑγKαλισμό, η Γαλ
λία πρότειυε στηυ ΕΟΚ έυα ευρύ 
σχέδιο για μια «αυεξάρτητη Ευ
ρώπη» στου τομέα της πολιτιστι
κής δραστηριότητας και· στου το
μέα τωυ μέσωυ μαζικής επικοιυω· 
υ(ας, υποβάλλουτας ταυτόχρουα 
και εισηγήσεις για τηυ avdmUΞrJ 
της πολιτιστικής υποδομής - ΕΚ
δοτικά, κιυηματογΡάφος, τηλεό-

ΣΤΗΝ iη ΣΕΛΙΔΑ 
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Η επιφυΒ αμΩ~ ' 
ΑΠ Ο ΤΗ Ν 1 η ΣΕΛΙΔΑ στις περισοότερες περιπτωυεις ψη μου, το ότι παρατηρείται τα τε· 

ραση, εταιρείες δίσκων κλπ. κλπ. τροφή μικρών και μεγάλων , ιδιαί· λευταί!! Xpά~'ΙU και μια κάποια 
«Η Γαλλία _ δήλωσ~. στα Πλαί· τερα όμως των νέων /φ ι [ων nar- πτώση σΤΊ"Jν καθ ' όλά κα/v\t;εχ 

σια αυτής της εκστρατείας, στο διών, που τώρα διομοΡφώνουν τα κή δημιουργία του τόπου, μισ κά
περιοδικό «Σινέ Ρεβιού», ο γνω- γούστα τους, τον τρόπο αντίκρυ- ποια φυγή από τα καυτά θέματα 
στός ηθοποιός Αλαίν Ντελόν - εί· σης της ζωής. του τόπου. Η περιρρέουσα ατμό
VQI αποικιοποιημένη»! Το ερώτημα που μπαίνει είναι: σφοιρα, που τη δημιουργούν 

, Την αποικιοπο{ηση αυτή όχι Πώς μπορούμε μ' αυτή τη συνεχή πολλοί παράγοvτες μαζί όμως και 
απλώς της Γαλλίας αλλά κι' ολό- διάβρωοη που ουντελείταιτην κά- τα ΚΕντρίσματα της πνευματικής 
κληρης της Δυτικής Ευρώπης, την θε μέρα μπροστά στα μάτια μας, τροφής που προσφέρεται, οι εικό
επεσήμανε κι' ο Αγγλος δημοσι- με τον καταιγισμό της υποκουλ- νες δηλαδή και οι ήχοι, ο τρόπος 
ογράφος Αντουυ Σίψοv μ ' άρθρο τούρας να διαφυλάξουμε TηV πο- ζωής και συμπεριφοράς που επι
TOV στο «ΝιούσΥουϊκ» . «Οι Αμε- λιτιστική μας ταVΤότητα για την βάλλουν, δEv δίνει KεVΤp(σματα, 
PIKOVOi - έγραψε - συνεχίζουν να οποία μ{λησε με τόση ανησυχία γιατί συγκαλύπτει μ , ένα aπατηλό 
έχουν την εντύπωση, ότι η Δυτική και η πρόσφατη Διάσκεψη των επίστρωμα το πραγματικό πρό
Ευρώπη δεν sivaI ξεχωριστή Αδεσμεύτων στην Τζακάρτα; σωποτηςΚύπρου. HuπOKoυλΤOύ
ήπειρος, ότι είναι κάτι σαν υπε- (Εκεί παρεμπιπτόντως τέθηκε με ρα δεν εivaI φυσικά μοvσπώλιο 
ρατλαντική πραέκταση με επιπρό- ιδιαίτερη οξύτητα το θέμα του μο- στα χέρια του ΡΙΚ Τελευταία τα 
σθετες πολιτείες, που αναμένουν νοπωλίου στην πληΡOΦόρησrι υποπροϊόvτα αυτά της τέχνης στι
την αμερικαvοποίηση. Φαίνεται από τα yιyaVnaia πρακτορεία της' βάζονται σε απίθανες ποσότητες 
ότι δεν κατάλαβαν ακόμη, ότι μιλά- Δύσης, κυρίως τ ' αμερικανικά και στα βίντεο - κλαπς, που YEfJIaav 

σKευώt.ι βιντεο. Και τα βίvτεο 
κλαμπς είvαι πλημμνρισμέvα από 
όλωυ rwv λΟΥιώυ τις ταινίες, που 
διαθέτει η πλούσια αγορά της 
υποκουλτούρας των ΗΠΑ και της 
Αγγλίας. Κι ' επειδή, κι' αυτό ε{
vaI πολύ σημαvτικό, ούτε όπως 
πρέπει οδηγοί uπάΡXoνν για το 
nOfdv τωv ταιvιών αυτών αλλά ού
τε και ελληvικοί υπότιτλοι uπάρ: 
xouv στις ταιvίες, οι κασσΕττες, 
που κατ' εξοχή κυκλοΦορούν εί
VDI ακριβώς εκείvες, που δεv 
χρειάζοvται TOV λόγο και τις oύv
θετες πλοκές - δηλαδή οι nopvd 
κι ' εKεivεc; της βίας και της έτσι 
καλούμεvης δράσης, εκείνες δη
λαδή όπου εκφράζεται με TOV πιο 
EVTOVO τρόπο η τυποποιημένη 
μαζική κουλτούρα, το oύyxpovo 
όπιο τωv λαώv. 

με άλλες γλώσσες ... ». η avdYKf') QΠΟφασιστικής αντί- τις γειτονιές των πόλεων για VG 
, δρασης σ ' αυτό) . καλύπτουν τις ανάγκες TWV 3Ο και Καιρός πράγματι για μια σταυ-

«Αγαπητοί αποικιστΓές -ΑεγΡέαλ- Δεv ε{voι τυχαίο, κατά την άπο. πλέον χιλιάδων KardXWV συ- ραφορία κι ' εδώ στο νησί, oτηv 
φε ο Γάλλος κριτικός κυ μπ ελεύθερη αυτή Κέρκυρα, γύρω 
anεIJeUVdfJεVOC; προς τους Αμε- ,. .................................................. ~ 

απ' αυτά τα τόσο ζωτικά αλλά και 

ρικαvούς. ΔιαβάζετΕ με την ησυ- v'αυΥα'δισαν, συμφιλιω' θηκαν τόσο δυστυχώς του περιθωρίου 
χία σας τις στίβες των ιστοριών 1\ Ι για μας θέματα της ποιότητας της 
εγκλήματος, βλέπετετιςγλυκανά· , πνευματικής τρgφής, της πολιτι-

λατες roιviεc; ουέστερν, ανεβάζε- κ' α ι ε'κα να ν συμπε θερι ο .1 στικής μας ζωής. Κι' όταν λ~με 
τε στα ύψη τα γρατσουνίσματα σταυροφορία δεν εvvootJfJε ευ-
των «πρωτοποριακώv» σας .. . καιριακές εκρήξεις αγανάκτησης 
Εμείς από της πλευράς μας θέ- ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΓΛΥΤΩΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΤιΜΟ και απλές διαπιστώσεις, αλλά μια 
λουμε va διαβάζουμε ό,τι πιο πραγματική διάθεση να yiVOUV 
ωραίο από τους Λατιvοσμερικά- ΛΑΡΝΑΚΑ,1 (Τοι:ιανταποκρι- συμπλοκή πήρανμέροςκαι αιγο- , , β ' ΣUΓKεKpιμενα, οργανωμενα η-

vους, τους Ρώσους, τους Ινδούς τή μας) . - Λογόφεραν, κτυπή - νεΙς τους Κυριάκος Σέργης και ματα προς όλες τις κατευθύνσεις. 
και άλλους μη Γάλλους σuγyρα- θηκαν, συμφιλιώθηκαν, αρρα- Γρηγόρης Ιωσήφ. Τ. " , , λ' 
φείς. Θέλουμε να βλέπουμε σο- βώνιασαν τα παιδιά τους και στη γστερα από μ~Kρό χρονικό διά- γ~. k~IT~~::':: :~τ π::εί τ~: π~: 
βαρές, με βάθος ταιv{ες, που πα· συνέχεια κατέχ'ηξάν στο εδώλιο στημα οι δυο οικογένειες συμφι- ρει τον λόγο, να διαμοΡΦώσει πο-
pa'YOVTaI οπουδη'ποτε φτάνει νά- του ε 'δ ' παρχιακου ικαστηριου λιώθηκαν και σιJμπεθέρεψαν λιτική επί τωv πολιτιστικών θεμά-
Xouv ψηλη' καλλιτεχνική ποιότη- Λα' ρνακας α λή ό ' κ ι π ρωσαν πρ - αρραβωνιάζοντας τα παιδιά τους τωv, που, όπως φoiVεTaf, τηv δια-
τα. Εμείς θέλουμε va παρακολου- στιμο για τον καυγά που έκαναν. ' , ' Ο μορφω' νουν κι ' αστικές ακόμη 
θούμε τις τάοεις και τις κατακ:τή- που ησαν η αιτια του καυγα . 

πρώτος κατηγορούμενος αρρα- κυβερvήσεις. Τα πvευματικά σω-
σεις στις εικαστικές τέχνες όλωv Πρόκειται για τους Παντελή βωνιάοτηκε την αδελφή του δευ- ματεία επίσης VG συνειδητοποιη-
των λαώv». Γ ρ. Ιωοήφ, πυροσβέστη 20 χρό- τέρου κατηγορουμένου . oouv, ότι EXOUV ειδικές εIJetJvsc; 

Το ερώτημα που μπαίνει, EXov
τας όλα τα πιο πάvω υπ ' όψη, εί
vaI τί κάvουμε εμείς στη μικρή Κύ
προ, πώς αντιδρά η δική μας κοι· 
vwvia, πούναι χίλιες φορές πιο 
τρωτή από τη Γαλλία, γιατί δεν 
διαθέτει τις γραμμές αvτίστασης, 
που έχει η γαλλική κουλτούρα και 
παρόδοση, πώς αντιδρά το nvεIJ
ματικό μας μέτωπο, πώς αvτιδρά 
η κυβέρvηση oτηv καταλήστευση 
των δικώv μας συvειδήσεων. Οι 
150,000 δέκτες τηλεόρασης, που 
έχουμε καλύπτουv ουσιαστικά 
ολόκληρο TOV πληθυσμό μας. Μ' 
αποτέλεσμα, ό, τι δείvει το ίδρυμα 
va μπαίνει αυτομάτως στο κάθε 
aπ{τι, va yίveraI αποκλειστική 

Για μετακίνηση 
ζώων cmό , 

τα κατεχομενα 

ΛΑΡΝΑΚΑ, 2 (Του αVΤαΠOKΡΙ 
τή μας) . - Ο Επαρχιακός δικαστής 
κ. Γ. Νικολάου όρισε TηV 24η Φε
βρουαρίου για επιβολή _nOIvnc: 
στους Γεώργιο Α. ΒαΡδάκη, Γι
ουσέφ Σ. Πισιαρά και Avaoτdaf') 1. 
Γιωργάλλα, όλοι από το Αυγό
ρου. Κατηγορούνται ότι μετακί

νησαν 74 αιγοπρόβατα από περι
οχές όπου δεv yivεTaI εμβολια
σμός εvdvna στη βρουκέλλωση 
και ότι δεv εixav πιστοποιητικά 
ιδιοκτησίας. 

ΟΙ KDTηYOΡOtifJεvoI αφέθησαv 
ελεύθεροι αφού διατάχθηκσν va 
υπογράψουvεΥΥύησηύψουςί:500 
ο καθένας και παραδώσονν τα δι· 
αβατήρια και άλλα ταξιδιωτικά 
τους έΥγραφα στην αστυνομία. Τα 
αιγοπρόβατα κατασχέθηκαv και 
παραδόθηκαν στον επαρ'χιακό 
κτηνιατρικόλειτουργό. Το αδίκη
μα διαπράχθηκε μεταξύ 1.1.83 και 
31.11.83. 

νων και Σέργιο Κυριάκαυ Σέργη 

λ.<: . Ο επαρχιακός δικαστής κ. Γ. σ ' αυτόv TOV χώρο. Ενα aufJJTdmo 
που ουνεπ ,ικησαν γιατί ο πρώ-

λ ' δ λ ή Ν ικολα' ου επε' βαλε από 20 λι'ρες γύρω απ ' αυτά τα θέματα θα μπο-
τος ενοχ ουσε την α ε Φ του δ' Σ' πρόοτιμο στον καθένα . ρούσε να συγκεVτΡώσει τις πιο 
ευτερου . τη συνεχεια, οτη nAatεIEC; καλλιτεχνικές δυvάμεις 

ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔ Ν 
ΛΑΡΝΑΚΑ, 1 (Του ανταποκρι

τή μας) . - Συvεχίζονται καvοvικά 
οι εξαγωγές εaπεριδοειδώv στις 
aYO(iJEC; του Ηvωμένου Βασιλείου 
και άλλωv ευρωπαϊκώv χωρώv. 
Σύμφωvα με στοιχεία που πήρα 
με, μέχρι σήμερο έχουν εξαχθεί 
συνολικά aπό τα λιμάνια Λεμε· 

22 τον . κλεμεντίνες. 

Από TηV 1.1 .84 μέχρι σήμερα 
εξήχθησαν για τη αγορά του 
Ηvωμένου Bαoιλεfoιι fJEaov του 
αεροδρομίου Λόρνακας 946 TOV. 
λαχανικά και 5 τόνοι φρούτα της 
εποχής. 

σού, Λάρvακας και από το αερο: r------------
δράμιο Λάρvακας 48.394 τόvοι. 

και VD τις σναπειρώσει μάλιστα άΙ' 
μια εκστρατεία εξυγίανσης. Εξυ
γίαvσης που δεv θάvαι aπoτελε
σματική αν δεν OVTIKpuarεi σ' 
όλες της τις διαστάσεις και δεv 
auvoδεurεi οπό μια ουσιαστική 
προαπάθεια υσ πάρει η KUΠριακή 
καλλιτεχνική δημιουργία τη θέση 
που της avnKεI στηv ζωή του τό-

που της OVnKεf στην ζωή του τό
που. Βοηθούμεvη ολόπλευρα και 
πρώτ ' απόλα από το κράτος, πού
χει εδώ τις κύριες εuetJvsc; και 
υποχρεώσεις. 

Η εξυγίανση πάντως θα πρέπει 
v ' αρχίσει από το ΡΙΚ λόγω της 
κεντρικής θέσης, που κατέχει και 
προς τα εκεί θα πρέπει VQ στρα
φεί κυρίως η προσαχή όλωv. 

Από το λιμάνι Λεμεσοό εξή
χθησαv 16.730 τον. λεμόvια, 
25.538 τον. γKptϋπ . φρουτ, 2,817 
TOV. πορτοκάλια δΙιJfφόρωv ποικι - ΜΡΝΑΚΑ, 1 (Του aVTanOKPI- 1;:=============1 

Μια λίρα η οκά 
τα κρεμμύδια 

λιώv κοι 288 τον. κλεμεvτiνες. τή μας) . - Τις ~ ευτα ίες μέρες 
Από το λιμάνι Λάρνακας εξή - παρατηρείται έλλε ιψη κρεμμυδι

χθησαv 699 τον. λεμόνια, 912 TOV.· ών OTηV αγορά φς Λάρvακας, με 
πορτοκάλια και 968 TOV: γκρέϋπ αποτέλεσμα va γίνουν είδος πο
-φρουτ. Από το αεροδρόμlJΙΟ λυτέλειας. Η λιαvική τιμή τους 
Λάρνακας εξήχθησαv 155 TOV. };χει φθάσεJ τα μιλς και τη ί:1 η 
λεμόvια, 66 TOV. πορτοκάλια και οκά. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣ Σ 
Οι ιδιοκτήτες αστικών λεwΦoρείων ετιαρxlας Λάρνα

κος κατόπιν συνεδριάσεως την 31.1.84 σπε άσισαν ομο
φώνως όπως την Παρασκευή 3.2.84 κατέλθουν σε 2ωρη 
στάση Εργασίας από τις 10-12 το μεοημέρι. Οι λόγbι που 
οδήγησαν στην λήψη της σπόφασης για αΠΕργία Είναι ότι 
παρό τις επανΕιλημμένΕς διαβΕβαιώοεις το\) υπαυργΕίου, 
ότι η αναθεώρηση των κομίστρων μελετάται, Εν τούτοις 
μέχρι σήμερα δεν απεφασίqθη παρ' όf..oν ότ ι εζητήθησαν 
και Εδόθησαν σΤΟΙΧΕία για τις Εισπράξεις μας. Επίσης αΠΕ
φασίσθη ότι Εάν μέχρι τις 11.2.84 δεν αναθεωρηθούν τα 
κόμιστρα απο την Δευτέρα 13.2.84 θα κατέλθουμεν εις 
αΠΕργίαν διαρκείας. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤ 

«Η ΠΡΟΟΔΟ 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Π 
Η ΕΤ ΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΊΎΞΕΩΣ 

ΤΕΔ, ζητεί προσφορες για την αν' 
ματος 31 οργανώμένων διαμεριοι 
αναγκαίους κοινόχρηστους χώρο 
περιλαμβάνουν θερμαινόμενη πlσ1 
σεως και αθλοπαιδιών στον Αγρό. 

Οι προσφορές πρέπει να είνα 
θούν στα γραφεία των Συμβούλω 
σαρίδης (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 
KτjρΙO Ανεμόμυλος, 20ς όροφος γρ< 
59696, το αργότερο μέχρι 24.2.1 Sιι 
~ ενδιαφερδ).liνοl μιιορούν vc 

τα γραφεία των πιο πάνώ Συμβούλ 

Η Εταιρεία -δεν είναι υπόχρετ 
οποιαδήποτε προσφορά. . 

). _. 
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