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{ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982'

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ον Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρύσεακ ! 965
Αρ. Φύλλοι Μ Ι 7
Μητροπόλεως 72-Τηλ, 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ
01 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Αύριο Πέμπτη
2 Σεπτεμβρίου 1982

, στ<>ν «ΛΑΟ»
αρυοήμαντη συνέντευξη
υ *· ΓιΩΡΓΟΥ ΤΣΑΛΕΡΑ
ηούηφίου Δημάρχου Βέροιας

Σε οικονομικό αδιέξοδο βρ ί
σκονται αυτή τη ν εποχή οι βοοτρόφοι τη ς Βορείου Ε λλάδος,
από τη ν μεγάλη ζημιά «ου υφίστανται εξαιρίας τω ν αθρόω ν εισ
αγω γώ ν κρέατος «ου επιτρέπει η
κυβέρνηση του ΠΑ Σ Ο Κ .
Π ερίπου 10.000 μ οσχάρια μέ
νουν α πούλητα στη Β. Ελλάδα,
αφού δεν υπάρχει ζήτηση, με
αποτέλεσμα οι Έ λ λ η ν ες κρεατο
παραγω γοί να ρίσκονται στα π ρ ό 
θυρα τη ς οικονομ ική ς κατα στρο
φής.

0 κ· ΤΣΑΛΕΡΑΣ
απαντά χωρίς καμιά
επιφύλαξη σε καίρια
1 καυτά ερωτήματά μας

Αύριο
2 Σεπτεμβρίου

στον «ΛΑΟ»
Η ΑΔΕΔΥ

Σε παμβορειοελλαδική σύ
σκεψη που· έγινε πρόσφατα στα
Γ ιαννιτσά εξετάσθηκαν όλα τα
θέματα που α π α σ χλο ύ ν τους βοοτρόφ ους - κρεατοπαραγω γούς και
αποφασίσθηκε αν μέσα σε 10 μέ
ρες το υπουργείο Β. Ε λλάδος δεν
δώσει λύσεις στα η οβτήματα ποτ
του τέθηκαν υπόψ η , θα μεταβούν
200 βοοτρόφοι στην Α θήνα και
θα διαμαρτυρηθούν στα υ π ο υρ 
γεία γεω ργία ς και εθνικής ο ικ ο νο 
μίας έχο ντα ς και αρκετά μ οσχά 
ρια μαζύ τους.

Κα τ α γ γ ε λ ε ι
^®ΗΝ·α 31 (ΑΠΕ)
σ'οβπα/^'ί>^ΡμΓι αν°κλοίνωση δημοθτϊ0(α <(; η/·'κών οργανώσεων με την
“ν°Ρθό^τηγορούν τ Πν ΑΔΕΔΥ για
σϋνδικαλιστικές μεθοΔΥ, εξε6Λ% Π1ν δ'οίκΓΓ1<Τη της ΑΔΕ·,Υ1Μν<ϊκοίνωση στην οποία,
αΑλ£ον, αναιρέρονται τα εξής:
να σωπαίνουν οσοι
νη Τώ τον ° μερ'®’° απ° ΤΓ1ν ευθύ·
^ΤΊαίιν .ΠεριοΡ'σμό των συνδικα^ η λ ικ λ
ερΐών της δημοσιοϋ^μ ειξη ’Ι5 ΤΗ'% · την κυβέρνηση
°106τ«)3,1?1’ .^Ρέμβαση στο δήμο°% ιιΓν<Τ ·ικυ συνδικαλισμό, τη
“Ίς ΐι,,ν
αγοραστική,: δύνα^ η , ν ^ ν Χ-αι των συντάξεων
^ )Κ4θ«(!Γ(Λρεια και την αύξηση της
“ΚΊΡίσι,,^ η>ν υποβάθμιση της
■^ Ί ϊ ι Τβ ΤΟυ<’ κατάστασης και
ΚΡάΧϊτ) Λ).,' ! ' ΐ7' 0διοργάνωση και νέ™νήμόσιας διοίκησης.

ΤΑ Α ΙΤ Η Μ Α Τ Α
Στη σύσκεψη μ ίλησε ο γενι
κός γραμματεύς του συνδέσμου
βοοτροφώ ν Βορείου Ε λλάδοςκ.
Π αν. Λ έκκας ο οποίος αναφέρθη
κε στα προβλήμ α τα τω ν βοοτρόφων και εξέφρασε το παράπονο

Σοβαρό πλήγμα για τους βοοτρόφους η αθρόα εισαγωγή κρεάτων
και η αύξηση της τιμής των ζωο
τροφών.
ότι η πολιτεία δεν έρχεται αρω γός
με απτέλεσμα οι βοοτρόφ οι να
οφείλουν στην Α Τ Ε ένα δισεκα
τομμύριο περίπου από δάνεια,
Σ τη ν σύσκεψη αναφέρθηκε
ότι τα κυριώτερα αιτήματα του
κλάδου - τα οποία είναι γνω στά
στους αρμοδίους παράγοντες και
τα αρμόδια υπουργεία - είναι τα
εξής:
• ' Α μεση ανάκληση της αποφάσεως που αύξησε τις τιμές τω ν
ζω οτροφώ ν από 10 σε 13 δρα 
χμές το κιλό (σ.σ. χθές α υξήθη
καν και τα πίτυρα από 8 σε 10.50
δρχ.) χω ρ ίς να ληφθεί μέριμνα
για τις τιμές του κρέατος, με
απτέλεσμα να επιβαρυνθεί το κ ό
στο ς π αραγω γής κατά 30%. Α ν
δεν ανακληθεί η απόφαση τότε να
α ποδοθούν οι 3 δρα χμ ές σαν επί
δότηση
σ το υς
κ τηνοτρόφ ους
συμπεριλαμβανομένω ν και τοιν
ποσώ ν που έχο υν πληρωθεί από
τότε που ίσχυσα ν οι νέες τιμές
μέχρι σήμερα.
*
•
Κ ατάργηση της εισφοράς
υπέρ Ο ΓΑ καθώς και της ειδικής

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

κερδών να γίνεται με συντελεστή
2-5%, όπ ω ς γίνεται για τους εισ 
αγω γείς κρεάτων και ό χι με

10- 20% .
•
Μ είωση των επιτοκίων
από την A TE ώστε αυτά να μην
υπερβαίνουν το 6%.

Αφαίρεση προσθέτων τό 
εισφοράς υπέρ Ο ΓΑ , ώστε να μην >ι ·
κων απ τα χρέη τω ν κτη νοτρ ο
ανεβαίνει το κόστος του εγ χω 
φώ ν και ρύθμιση τω ν χρεώ ν για
ρίου κρέατος (η εισφορά αυτή
βαρύνει μόνο τους κρεατοπαρα μιά ΙΟετία.
γω γο ύ ς της εγχώ ριας παραγω 
•
Σωστή κτηνιατρική περί
γής)·
θαλψη, εμβολιασμοί κ.λ.π. και
•
Δ ιαγραφή τω ν επί πλέον
ισοτιμία
στον
χαρακτηρισμό
βεβαιωθέντωυ φόρων και ο υπ ο
κρεάτων όπω ς ισχύει στην ΕΟΚ.
λογισ μός στον προσδιορισμό των

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των αρτοποιών εξετάστηκαν
χθές το βράδυ σε συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου Αρτοποιών Ημαθίας
που έγινε στο κέντρο κΣΚΡΕΤν της Βέροιας.
Ιδιαίτερα τονίστηκε η δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει οι αρτοποιοί
μετά την τιμή που καθόρισε για το ψωμί η κυβέρνηση.
Στιγμιότυπο από την συγκέντρωση (Φωτογραφία Χρ. Ιλεμόοογλου. τηλ.
62031, Βέροια).

Το ΚΟΔΗΣΟ
Υια τις
δ η μ ο τ ικ έ ς

Σε πτώση οι λιανικές
πίολήσεις τον Ιούνιο

εκλογές

Δεν
> ν α τω ν,-6' 1“1 νο μετάσχει στον
^ 0 ι.η- η β ι κ ώ ν εκλογών στο
> Ϊ α τ “ Κ 0 Δ Η Ι° νωτί η θέση
δΐα-r,,, ^ ε.1ναι αντ$ετη απέναντι
^ Τ°θ ς/
0υμενη κομματικοποίηΛ\)·
,Τ0 απο<Ράσισε η Νομαρχιακή
^
του
ΚοΜματος σε πρόσφαy «ση γης

/κρίση με τον αντίστοιχο μήνα του
Συνεχίστηκε και τον Ιούνιο η
1981 ο δείκτης αξίας λιανικών πωλήπτώση του όγκου των λιανικών
πωλήσεων. με χαμηλότερο όμως σεοιν αυξήθηκε κατά 16,29(1 σε ολό
ρυθμό σε σχέση με τους προηγούμε κληρη τη χώρα έναντι 15,2% το 1981
.με την ίδια μορφή συγκρίσεως.
νους μήνες. Συγκεκριμένα, όπως
Αν αναπληθαιρισθεί ο δείκτης,
προκύπτει από στοιχεία της Στατιστι
προκύπτει ότι ο όγκος των πωλή
κής Υπηρεσίας, τον Ιούνιο, σε σύσεων μειώθηκε κατά 5.5%. δεδομένου
ότι ο τιμάριθμος την ίδια περίοδο είχε
αυξηθεί κατά 22,9%. Χαρακτηριστι
κή περίπτωση είναι η μείωση του
όγκου των ειδών ενδύσεως καυυποδήσεως που μειώθηκε κυτά 18.2%
(αύξηα του τζίρου κατά 3,5%).
Η κάμψη του όγκου τοιν πωλή
σεων σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
αρμοδίωνυπηρεσιών. οφείλεται στην
παρατεταμένη ύφεση της οικονομίας
και στην μείωση της αγοραστικής
δυνάμεως των μισθωτών. Η μειωμένη
ζήτηση είναι ένα από τους παράγον
τες που οφείλεται και η συνεχιζόμενη
επενδυτική απραξία. Έ νας άλλος
ανασταλτικός παράγοντας ήταν και η
απεργία των τραπεζικών, η οποία
ανέσταλε τις αγορές, τουλάχιστον
από το άτομο, μεσαίας και ανωτέρας
ειαοδηματιής στάθμης. Παράλληλα
ανασταλτική επίδραση και η επιβολή
πολλών εμμέσων φόρων που όπως
προαναφέραμ συρρίκνωσε την αγο
ραστική δύναμη των χαμηλών και
μεσαίων στρωμάτων.
Στο
μετιιξύ κάποια άνοδο
σημείωσε για πρώτη φορά μετά από
πολλούς μήνες οι πώλησης στην
Αθήνα, σε σχέση με την επαρχία.
Πράγματι, στην περιοχή της πρωτευούσης ο γενικός δείκτης αξίας
λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε κατά
18,1% ενώ στην επαρχία κτιτά 13,9%.

Γ ιορτή
Δημοκρατίας
-

4

-

5

Σεπτεμβρίου

Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Γήπεδο Μπάσκετ
Εληάς - ΒΕΡΟΙΑ

Έρχεται στη Βέροια την Κυριακή
ο βουλευτής της .Νέας Λημοκρα
τϊας. και πρώην υπουργός κ. Μιλτ.
Έβερτ και θα μιλήσει το βράδυ της
Κυριακής στη γιορτή της ΟΝΝΕΔ
στο γήπεδο μπάσκετ Εληάς.
Στον κ. Έβερτ προετοιμάζεται
από την ΟΝΝΕΔ και την Νομαρχια
κή Επιτροπή της «Ν.Δ.» μεγάλη και
θερμή υποδοχή στην είσοδο της πόλεως,
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο
ρίες ο λόγος που θα εκφωνήσει ο κ.
Έβερτ θα έχει τεράστιο πολιτικό
ενδιαφέρον, γιατί προβλέπεται να

αναφερθεί σε καίρια θέματα που απα
σχολούν τον τόηο μας και θα σκήσει
δριμύ κατηγορητήριο εναντίον της
κυβερνήσους και ■του κόμματος του
ΠΑΣΟΚ, ενόψει και των προσφάτων
πολιτικών εξελίξεων και διασπαστι
κών τάσεων στους κόλπους του
Κινήματος.
Με ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ
Ημαθίας καλιά τον λαό της Βέροιας
και γενικώτερα του Νομού μας να
παραβρεθούν στη »Γιορτή Δημοκρα
τίας» το βράδυ της Κυριακής και να
παρακολουθήσουν την βαρυσήμαντη
ομιλία του κ. Έβερτ.

ΓΙΑ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΕΟΚ
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΜΙΤΤΕΡΑΝ
Θα συζητήσει με τον κ. Παπανδρέου
Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Φραν- με την προεκλογική υπόσχεση ν'
σουά Μιττεράν. φθάνει σήμερα για αποσύρει την Ελλάδα από το Ν.Ασυνομιλίες με ιην ελληνική σοσιαλι ,Τ.Ο. και την Ε.Ο.Κ. και να κλείσει
στική κυβέρνηση, που αναμένεται ότι
θα περιστριιφούι στα θέματα του
Ν.Α,Τ-Ο.. την •Ρ'τρωπαϊκή Κου'ότη
τα και την προμήθεια γαλλικών
όπλων στην Ελλάδα.
Η διήμερη επίσκεψη, η δεύτερη
από Γάλλο πρόεδρο από την αποκα
τάσταση της Δημοκρατίας στην
Ελλάδα, το 1974. πραγματοποιείται
σε μια εποχή κατά την οποία βρί
σκονται στην εξουσία σοσιαλιστικές
κυβερνήσεις και στις δυο χώρες.
Ομως, διπλωματική πηγή δήλωσε ότι
αυτό δεν σημαίνει ότι οι απόψεις
τους συμπίπτουν σε σημαντικά θέμα
ΑΘΗΝΑ 31 (ΛΠΕ)
τα.
Έ να ποσό γύρω στα 8.1 δισ,δρχ.
Ο πρωθυπουργός της Ελλάδος κ.
Ανδρέας Παπανδρέου. ανήλθε στην θα μοιρατσούν φέτος στους αγρότες
εξουσία τον περασμένο Οκτώβριο, των ορεινών και προβληματικών
τέσσερις μήνες μετά τον κ. Μιττεράν, περιοχών της χώρας. Τα χρήματα

ne αμερικανικές βάσεις στην Ελλά
δα.
Εντοτε, έχει χαλαρώσει τη στάση

8 δις και φέτος
στους αγρότες
από την Ε.Ο.Κ.

ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ!!!

3

Ο Μιλτ. Έβερτ
στη γιορτή
της Ο.Ν.ΝΕ.Δ

θ υ ήθελα μ έσ α από την εφημερίδα Λ Α Ο Σ να κάνω προς κάθε
αρμόδιο ή ενδιαφερόμενο ή προς κ ά θε Βεροιώ τη μιά Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η , που
είναι αποτέλεσμα κ α θέτου προβληματισμού!! και... σφαιρικής απορίας
μου. Ε Δ Ω και ΤΩ ΡΑ λοιπόν θα ήθελα να ρω τήσ ω - επειδή πιστεύω ότι
οι εκ λο γές είναι μιά πολύ σοβαρή διαδικασία μέσα από την οποία Δ ΙΑ 
ΛΕΓΕ ΤΑ Ι ΕΛΕΥΘ ΕΡΑ Κ Α Ι Ο ΧΙ Μ Ε ΣΥΝ ΤΑ ΓΗ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Π Ο Υ ΘΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣ Θ Ε Ι Τ ΙΣ Δ Η Μ Ο Σ ΙΕ Σ Τ Υ Χ Ε Σ όπω ς άλλω στε
υποστηρίζουν ό λες οι πλευρ ες - μήπω ς κάνω λάθος σοβαρό κ α ι είναι οι
εκ λο γές ιππόδρομος που μπορεί ο καθένας να παίξει το β ιο λί του: Είναι
το περίφημο εκείνο παιγνίδι εδώ πα ππά ς εκ εί παππάς; ή μ ή π ω ς είναι
Ιεριχώ που εμφανίζονται οι Σ ω τή ρες Ναζω ραίοι (συγχώ ρεαέ μ ε θ ε έ
μου την παρομοίω ση) για να μ α ς σώσουν;
Εμφανίστηκαν λοιπόν για τις φ ετεινές Δ ημ οτικές Ε κ λο γές και δύο
«Ν Ε Ο Ι» υποψήφιοι.
Ο ένας λογιστής το επάγγελμα, άγνωστος και με μικρή, σχετικά,

συμμετοχή Ota κοινά της πάλεως.
Σ το παρελθόν Γ ενικός Γραμματέας της Ν ομαρχιακής Ε πιτροπής
του Π Α Σ Ο Κ διορίσθηκε μ ε... δημοκρατικιά a λληλογρονθοκοπουμένη
διαδικασία από την β ά σ η !! κα τά πω ς λένε - υποψήφιος Δήμαρχος
Βέροιας. Η ταν στις εκ λ ο γές του 1978 υποψήφιος Δ ημοτικός Σύμβου
λος της αλήστου μνήμης κΔ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ » (που
κά θε άλλο από.,, δημοκρατική συνεργασία ήταν). Το ναυάγιο αυτής
δηλώ νει η υποψηφιότητά του (αφού δε διορίζουν πάλι υποψήφιο τον. τό
τε εκ λεκ τό τους κ . Ζαμπούνη, πάει να πέι ότι τον θεωρουν αποτυχόντα)
Αποφάσισε λοιπόν κι αυτός να μ α ς οώ οει οδυρόμενος και κλαίω ν
για την κομμένη γή που μ α ς άφησε η.~ απάρατη Δεξιά. Ενώ εδώ και
τώρα ο κόσμος, ο αχάριστος αυτός κόσμος, έχει ένα χρόνο που τρώ ει με
χρυσά κουτάλια (κα ι δεν το β λέπ ει) μετά την εθνοσωτήριοι· Α Λ Λ Α 
ΓΗ »!!
Ο ά λλος (εκ Γρεβενών ορμόμενος) ήταν και αυτός στις εκλογές του
1978 υποψήφιος δημοτικός Σ ύμβουλος της *Δ ημ οκρ α τικ ής Σ υνεργα
σίας» και εξελέγη από τον λα ό της π ό λη ς μα ς Δημ. Σύμβουλος. Ω ς εδώ
- πάει κ α λά το πράγμα. Κ άποτε όμω ς το 1981 ήρθαν οι β ουλευτικές
εκλο γές, έβγαλε τότε σαν Γ Ε Λ Ε Κ Α Κ Ι την ιδιότητα του Δ ημ. Σ υμβού
λου Βέροιας κ α ι χρ ίο θη κε άνωθεν σαν υποψήφιος β ουλευτή ς Κ Κ Ε όχι
πιά τη ς Βέροιας αλλά των.- Γρεβενών. Π ετάχθηκε a ta Γρεβενά, (η Βέ
ροια α ς ηερίμενε για λίγο την συνδρομή του σαν Δημ. Συμβούλου) για
τον αγώνα - ατύχηαε όμως, διότι οι Γρεβενιώ τες δεν τον έκριναν Α Ξ ΙΟ
φαίνεται για ιό τους εκπροσω πήσει και έτσι πάλι ήρθε στη Βέροια, φό
ρεσε το Γ Ε Λ Ε Κ Α Κ Ι το Β εροιώ τικο και ζητά ιό τον εκλέξουμτ- Δ ή 
μαρχο των Βεροιέω ν και όχι των Γρεβενών. Η ιστορία όμως, δεν σ τα 
μα τά εδώ . Πριν λίγο καιρό είδε ένα νέο φιάσκο για »Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ » .
Ισιος δεν θα έπιανε α λλοιω ς, έκανε μιά πομπώδη διακήρυξη και
αποφάσισε ιό γίνει Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ των Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν , συγνώ μη τη ς
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ !!
Για να δούμε, τι θα δούμε!!
Μ ΑΚΕΔΟΝΟΜ ΑΧΟΣ

αυτά δίνονται στα πλαίσια κοινοτι
κής οδηγίας και όπως διευκρίνησε ο
υπουργός Γεωργίας*. Κ. Σημίτης,
δεν πρόκειται για μιά κοινωνική
παροχή, αλλά για ένα κίνητρα ανά
πτύξης ιδιαίτερα της κτηνοτροφίας.
Στις σχετικές δαπάνες μετέχει η ΕΟΚ
μκ ένα ποσοστό 50%.
Δικαιούχοι των παροχών αυτών
που λέγονται «εξισωτική αποζημίω
ση» είναι:
Γεωργοί, μόνιμοι κάτοικοι των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
καθώς και οι μκτακινούεμνοι κτηνοτρόφοι ανεξάρτητα από την μόνιμη
κατοικία τους, εφόσον οι τελευταίοι
εκτρέφουν τα ζώα τους τουλάχιστον
5 μήνες ίο χρόνο στους βοσκότο
πους των υπόψη περιοχών.
Στους δικαιούχους περιλαμβά
νονται και εκείνοι που απασχολούν
ται συμπληρωματικά με δραστηριό
τητες έξω από τη γεωργία, εφόσον
δεν έχουν πραγματοποιήσει στους
εξωγεωργικούς τομείς περισσότερα
από 140 μεροκάματα ή το εξωγεωργικό τους οικογενειακό εισόδημα δεν
είναι μεγαλύτερο από 250.000 δρχ.
Οι δικαιούχοι πρέπει να έχουν τις
ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να είναι ικανοί για γεωργική
εργασία και να μη είναι συνταξιούχοι
γήρατος.
2. Να είναι ηλικίας μέχρι 65 χρό
νων.
3. Να κατέχουν νόμιμα και να
αξιοποιούν 30 στρέμματα.
Περιλαμβάνονται και οι κοινό
χρηστοι βοσκότοποι σαν »προϋπόθε
ση» για τα 30 στρέμματα. Κατά συνέ
πεια. έχει δ εν έχει κανείς, τα 30
στρέμματα υπά την ιδιοκτησία του, η
προϋπόθεση αυτή τελικά ισχύει για
όλους σχεδόν εκείνους που εκτρέ
πουν ε
4. Να αναλαμβάνουν την υπο
χρέωση να συνεχίσουν την γεωργική
τους δραστηριότητα για 5 τουλάχι
στον χρόνια.

του στα θέματα αυτά και δήλωσε όη
η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να διαπραγματευθεί.
Η Γαλλία υποστηρίζει τη συνέχιση
της παραμονής της Ελλάδας στη
στρατιωτική πτέρυγα του Ν.Λ.Τ.Ο.
και ο κ. Μιττεράν αναμένεται ότι θα
ακολουθήσει αυτή τη γραμμή χυτά
η ς συνομιλίες του με τον κ. Παπαν
δρέου.
Ο κ. Παπανδρέου αναμένεται να
ζητήσει τη γαλλική υποστήριξη στο
ελληνικό αίτημα για καλύτερους
όρους από την Ευρωπαϊκή Κοινότη
τα.
Η κυβέρνηση Παπανδρέου έχει
ετοιμάσει μνημόνιο, που περιέχει
προτάσεις για βελτιωμένους όρους
συμμετοχής στην Κοινότητα, που
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη
δυνατότητα για την Ελλάδα να χορη
γήσει κραηκή βοήθεια στις προβλη
ματικές βιομηχανίες της και να τις
προστατεύει από τους πλέον αποδοτι
κούς ανταγωνιστές των άλλων
χωρών της Κοινότητας.
Επίσης, δίνει έμφαση στον πρωτό
γονο αγροτικό τομέα της Ελλάδας,
-ου σε σύγκριση με τον πληθυσμό εί
ναι κιιτά πολύ μεγαλύτερος από όλες
τις άλλες χώρες της Κοινότητας. Και
ζητεί ειδική συμφωνία στα πλαίσια
της γεωργικής πολιηκής της Κοινό
τητας.
Σχετικά με το Ν.Λ.Τ.Ο. ο κ,
Παπανδρέου δήλωσε όη. μολονόη η
Ελλάδα αντιτίθεται στους μεγάλους
συνασπισμούς, πρέπει να λάβει υπό
ψη της την στρατηγική πραγματικό
τητα και τα προβλήματα ισορροπίας
δύναμης, σε σχέση με τις αμυντικές
ανάγκες της χώρας.
Τα δυο μέρη αναμένεται, επίσης,
να συζητήσουν για την αγορά από
Συνέχεια στην 4η

Ανασκαφές
μόνον από
αρχαιολόγους
ΑΘΗΝΑ 31 (ΑΠΕ)
Μόνο σε αρχαιλογου., θο όίνεται
στο εξής άδεια για τη διενέργεια ανασκαφικών ερευνών. Αυτό ορίζεται με
απόφαση του Κεντρικού Αρχαιλογικού Συμβουλίου.
11 απόφαση αυτή ελήφθη με
αφορμή σχετική αίτηση ιης αρχαίο
λογικής εταιρείας, για τη διενέργεια
ανσκαφών από αοτιτέκτονα,που έχει
εμπειρία αρχαιΟΛογικων σεματων,
χωρίς όμως να είναι αρχαιολόγος, σε
παλαιοχριστιανικές βασιλικές, στην
Αμφίπολη της Ανατολικής Μακεδο
νέας.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΙΣΑΝΕ
9-1 το πρωί 5-9 το απόγευμα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ

ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Μητροπόλεως 24-Τηλ. 62.075
ΒΕΡΟΙΑ

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2π
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β !β
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4 10
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I. Χώριζα δύο ηταροος.
1 Κάτοικος ασιατικής χώρας —
Αντίστροφη παιδική ομάδα της
αρχαίας Σπάρτης.
3. Έ χο υν και οι... πυροσβέστες —
'Αφωνη.. Λαπωνία.
4. Αυτό το παιχνίδι παίζεται με
τράπουλα (αντϊστρ.) — Χονδρά
οχοινιά στα πλοία5. Υφασματα... φάηνά.
6. Επώνυμο
ενός
προπονητού
ποδοσφαίρου.
7. Μιά των αισθήσεων — Λγωνί
οθηκι. με την ιωνική Βραζιλίας.
8. Πετούμενο που δεν μπορεί να

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Κάποτε ανήκε στην δύναμη της
ΕΠΣΚΜ
2. Το τρόλλεϋ πήρε τη θέση του —
Χρήσιμος για τα λιμάνια (δοτ.).
3. Χωρίς κατάληξη ξένια μαλλί Στην καθαρεύουσα, πελοπονησιακή περιοχή.
4. Επώνυμο ξένης ηθοποιού που
θυμίζει... αρσενικά - Αρχαίο επι
φώνημα.
5. Ανάποδη, φίρμα... γλυκεία —
Χαϊδευτικό γυναικείου ονόμα
τος.
6. Ρέκορντμαν αθλητής μας που
δεν αγωνίζεται πιά (επών.).
7. Έ χο υν οι ς^ρισσότερες πόρτες
(αντϊστρ.)·
8. Ιίταν αρχηγός μιας θρησκευτι
κής μεταρρυθμίσεις (γεν.).
9. Αυτό χωρίς... όπλα (αντϊστρ.) —
Είναι και το Βατικανό θρησκευ
τική.
10. Κούζινικό εργαλείο (ξεν.) —
Πρωτόγονο μέσο ναυσιπλοΐας
ίδημ.).

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΑΡΧΕΓΟΝΕΣ 2 ΠΑΡΘΕΝΙΚΑ 1 ΟΞΕΙΔΙΑ 4 ΣΕΚ Ν1 5. ΑΑ —ΜΩΥΣΗΣ 6. ΥΠ - ΟΝΟΙ 7. ΣΑΣΙ - ΣΙ 8. ΙΣΟ
- ΝΟΚ 9. ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΑΠΟΛΑΥΕΙΣ 2. ΡΑΞ - ΑΠΑΣΑ 3. ΧΡΕΙΗ) - ΣΟΛ 4. Ε 0Ι
ΣΜΟΙ 5. ΓΕΛΕΩΝ - ΩΜ 6. ΟΝΙΚΤΟΒ 7 ΝΙΑ - ΣΙ - ΝΥ 8.
ΕΚ - ΝΗ - ΣΟΡ 9. ΣΛΔ1ΣΤ1ΚΛ.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1

8.00

9.00
9.40
10.30
12.00
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::
• Πολλές σωματικές αρρωστειες
έχουν νευροψυχικά αίτια, οφείλονται
δηλαδή σε ισχυρές κι επανειλημμένες
συγκινήσεις. Οι συνηθέστερες απ'
αυτές η ς παθήσεις είναι οι εξής:
παροξυστικό σικίχι. άσθμα, έλκη του
στομάχου και των εντέρων, κωλίτιόα.
αυξημένη αρτηριακή πίεση, ημικρα
νία, ορισμένες δερματικές οσθένειες
και δυσμηνόρροια. Η κληρονομικό
της κι η ιδιοσυγκρασία κυρίως καθο
ρίζουν ποιό όργανο του σώματος
επηρεάζεται από τις συγκινήσεις,
• Σύμφωνα με τα ιταλικά δεδο
μένα, «ιδανική γυναίκα» είναι «κείνη
που συνδυάζει τη μαγειρική τέχνη
του τζούντο, το ταλέντο της κωμικού
και την τέχνη του υποβρυχίου ψαρέ
ματος.
Η συγκέντρωση όλων αυτών των
προτερημάτων, επέτρεψε σε μιά νεα
ρή Ιταλίδα να κερδίσει τον τίτλο της
«ιδανικής γυναίκας» σε ένα πρόσφατο
διαγωνισμό, που έγινε στη Ρώμη.
Τυχερός ο άντρας που θα την πάρει.
• Στο Άμστερνταμ της Ολλαν
δίας υπάρχει στην αστυνομία μιά

ΤΕΤΑΡΤΗ, 1

Μ ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟν
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΜΕΝ ΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΔΟΚΤΟΡ ΤΕΫΡΑΝ '
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

52 5 5 5 62 666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βκνιζέλου
23 μ λα
Εθνική Τράπεζα
2 4 141 24.343
Ενοντι ΔΕΗ
23.131
Ένονιι ΚΤΕΛ
.
26.726'
(πποκρηιου·,
2 6 920
Πλ Ωρολογίου
23 880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καραιοακιυ 2 2 .5 3 2 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωροί ιη
23350

5 30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7.00 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 Η ΛΙΝΑ ΚΑΙ 0 ΣΤΑΝ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
9.15 Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ Ω
ΚΕΑΝΩΝ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ρα&ιοιαξ·

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβεςΙ
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσιική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
0 .1 .Ε. (σταθμός)

Για την γυναίκα
και τον έρωτα
— Αν υττυφέρος από αγάπη, θα αγα
πάς πιό πολύ. Το να πεθαίνεις από
έρωτα, είναι το ίδιο με το vu ζει'ς από
έρωτα.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

22.222
22 505
125
2 5 .7 4 9
2 4 .4 4 4

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23 619
Πυροσβεαιικη
23.364
Δ Ε Η. (βλάβες)
23.376
Ι.Κ Α. (ηρωτ βοήθειες)
Αμεση Δράση
100
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
121
Πυροσβεαιικη
199

ειδική μονάδα, γυμνασμένη ειδικά
και εφοδιασμένη με τα απαραίτητα
μέσα, που της επιτρέπουν να σπεύσει
σε βοήθεια των οδηγών, που έπεσαν
με το αυτοκίνητό τους σε ένα από τα
πολυάριθμα κανάλια της πόλης.
• Στην Ιταλία υπάρχει η λέσχη
«Ουόμινι νόν φανάτικι» (άνδρες όχι
φανατικοί) και το σωματείο των
«ανόρών» που ντύνονται πάντα
γυναικεία (τραβεστί) που εδρεύει στη
Γένοβα. Υπάρχει βέβαια και η οργά
νωση «φουόρι*.
•
700 κτηνίατροι οπό 21 διαφο
ρετικές χώρες συγκεντρώθηκαν στο
Παρίσι για το Διεθνές Συνέδριο Κτη
νιατρικής.
Σκοπός τους είναι να ανταλλά
ξουν απόψεις σχετικά με ης νεώτερες
έρευνες που έχουν γίνει για τη χει
ρουργική των ζώων.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν
την εντύπωση ότι τα ζώα δεν παθαί
νουν τίποτα και αν ποτέ, αρρωστήσουν. θεραπεύονται μόνα τους.
Η πραγματικότητα όμως είναι
διαφορετική. Οι κτηνίατροι δίνουν
φάρμακα και εγχειρίζουν τα ζώα που
έχουν κάποιο πρόβλημα. Οι θερα
πείες αυτές μοιάζουν πολύ με αυτές
που εφαρμόζονται στους ανθρώπους,
ειδικά σε ό,τι έχει σχέση με η ς παθή
σεις καρδιάς, καρκίνου ακόμα και
ψυχοπάθειες. Μερικές όμως αρρώστειες εμφανίζονται μόνο στα ζώα
όπως οι ασθένειες που προέρχονται
από μολύνσεις. Έ νας σκύλος υπο
χρεώθηκε να φορέσει γυαλιά μετά
από εγχείρηση για καταρράκτη,
Η κτηνιατρική τελειοποιεί όλο
και
περισσότερο
την
τεχνική
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Γης,Πολλές επιτυχίες σημειώθηκαν,
ιδιαίτερα, στη χειρουργική των
οστών και του τεχνητού νεφρού. Ο
βελονισμός εφαρμόζεται σε γάτες και
σκύλους όπως και στους ανθρώπους,
- «Το ότι έχει κανείς έ\α ζώο σπίτι
του είνα· ίσως μιά πολυτέλεια λέει
ένας κτηνίατρος - αλλά έχουμε χρέος
να το φροντίζουμε όσο το δυνατόν
καλύτερα».
Η μόνη δυσκολία στα λΓγόμενιι
είναι ότι η θεραπεία ενός ζώου στοι
χίζει ακριβά και φυσικό δεν υπάρχει
ΙΚΑ για ζώο.
• ' Ενας Αμερικανός εγκληματολόγος κάλεσε σε γεύμα τους πρώην
καταδίκους των φυλακών του Νιού
Τζέρσεϋ, για να διαπιστώσει τι έκα
ναν οι άνθρωποι αυτοί στη ζωή, μετά
την έκττση της ποινής τους.
Στο γεύμα πήγαν μόνο 102
πρώην κατάδικοι, αλλά όλοι αυτοί εί
χαν δικές τους επιχειρήσεις, άλλοι
κατείχαν αξιόλογα αξιώματα και τέ
λος υπήρχαν μεταξύ τους δύο πρόε
δροι ασφαλιστικών εταιρειών. «Ικα
νοποιήθηκα - δήλωσε έπειτα από το
γεύμα σ Αμερικανός εγκληματολόγος - που επαλήθευσε η θεωρία μου,
ότι η φυλακή δεν χαλάει τον άνθρω
πο. όπως διατείνονται ορισμένοι,
αλλά τον κάνει καλύτερο. Βέβαια
υπάρχουν αρκετοί «αποτυχημένοι»
πρώην κατάδικοι. που αποφύγανε
νάρθουν στο γεύμα, από εκείνους
όμως που ήρθαν, κανείς πιστεύω δεν
θά είχε ανέβει τόσο ψηλά, αν δεν είχε
περάσει από το σχολείο της φυλά
κής»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΡΩΣΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΈπίΠΐΙΟΠΟΙΜΙ
ope m

β ι β

3 JÛ

φωληασκι... στις πολυκατοικίες.
9. Κοινά της Ελλάδας και της Γιου
γκοσλαβίας - Πρόθεση πριν από
φωνήεν — Γράμματα... υγρά.
10. Χωρίς νάνοι ηθοποιός παίζει ρό
λους — Έκταση καλλιεργημένη.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

5 35
600
6.30
6.40
7.30

Σαν σήμερα

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

28

2 Q χ ιλ N d o ú o í ι ς - Β έ ρ ο ι α ς

ΑΓΓΛΙΚΑ

528

Προσκαλούνται όσοι Ρωοοπρόσφυγες και πολιτικοί πρόσφυγες υπέ
βαλαν αιτήσεις και ενστάσεις στον
δικηγόρο κ. Λιούλια Απόστολο για
διεκδίκηση οικοπέδου να περάσουν
κατεπείγοντα από το γραφείο του λό
γοι της εκδίκασης των μέσα στο μήνα
Σεπτέμβριο και στη διεύθυνση Βενιζέλου 27.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι: η ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΚΕΤΙΚΟΓΛΟΥ του Δημητρίου και
της Αναστασίας το γένος Τσακιρίδου
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Βέ
ροια Ημαθίας επαγγέλματος οικιακά
και ο ΤΕΙΩΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
του Ευθυμίου και της Ουρανίας το
γένος Αργυρίου που γεννήθηκε και
κατοικεί στο Μουζάκι Καρδίτσας
επαγγέλματος 1δ. Υπάλληλος πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ
ρων Βέροιας.

Στις I Σεπτεμβρίου 1939. τα γερμανικά
άρματα μάχης εισέβαλαν στην Πολωνία
και άρχισε έτσι η κατάληψη της χώρας
αυτής από τους Ναζί, κατά τον δεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο. Σαν σήμερα επίσης
το:
1462 Τουρκικός στόλος καταλαμβάνει τη
Μυτιλήνη
1532 Η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία
εισέβαλε στην Ιταλία.
1879 Η Bpciuvvia υπέγραψε συνθήκη
ειρήνης με τους Ζουλού.
1918 Αρχίζει η επιθετική ενέργεια Ελλη
νικών Μονάδων στον ευρύτερο
ελιγμό της διασπάσεις -ου Μακε
δανικού μετώπου
1945 Η Ιμπωνία παραδόθηκε επίσημα
στις ΗΠΑ, κατά το τέλος του δευτέ
ρου παγκοσμίου πολέμου.
1950 Τα βορειοκορεαηκά στρατεύματα
εξαπέλυσαν μαζική επίθεση κιιτά
μήκος του ποταμού Μακτόνγκ.
1962 Η Σιγκαπούρη ψήφισε υπέρ της
προσαρτήσεώς της στην Ομοσπον
δία της Μαλαισίας
1969 Ο συνταγματάρχης Καντάφι και
άλλοι αξιωματικοί του λιβυκού
στρατού ανέτρεψαν την βασιλεία
και εγκατέστησαν στρατιωτικό
καθεστώς στην Λιβύη.
1980 Η ιταλική αστυνομία κατέβασε από
ης πύλες των εργοστασίων της
■Φίατ», στο Τορίνο, δυο τεράστια
πονώ με συνθήματα υπέρ της εντάξεως των Ερυτών, στο .Κομμουνι
στικό ένοπλο κόμμα*.
1981 Ο συνταγματάρχης Καντάρι ανα
κοινώνει ότι θα καταστρέψει ης
αμερικανικές πυρηνικές βάσεις στη
Μεσόγειο (Κρήτη
Σικελία και
Τουρκία) και χαρακτηριστικά όή
λωσε: «Αν προκληθώ θα προκαλέσω παγκόσμιο πόλεμο».

A w v u tT tp c û v te

Σήμερα Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει ως τις 8το βράδυ το
φαρμακείο:
Αθανασίου Χοτούρα
τηλ. 27475
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Βέρου Γκρέζου Β.
τηλ. 23023

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε ΡΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε,Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπάλεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδκοτών
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
Α,Ε. και ΕΠΕ
Λήμοιν - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών

δρχ. 1500
δρχ. 2000
δρχ. 3000
δρχ. 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

Για να ΜΑΘΕΤΕ
Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ κσι ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

Γράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πρβγμαηκό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

f§ 3frvmK&
M w xeæ m s m s
Βάλτε στον καταψύκτη
τα φρούτα του καλοκαιριού
Τιάρα που πλησιάζει το φθινόπω
ρο, υπάρχουν ακόμα τα πιο πολλά
και τα πιο νόστιμα φρούτα του καλό
καίριου στην αγορά. Κι αν θέλετε να
κάνετε τον κόπο να τ' αγοράσετε, να
τα ετοιμάσετε όπως πρέπει και να τα
βάλετε στον καταψύκτη, θα μπορείτε
εσείς κι η οικογένεια σας να τ' απολαμβάνετε ολόκληρο τον χειμώνα.
Εμείς θα σας πούμε η πρέπει να κάνε
τε, για να γεμίσετε τον καταψύκτη
σας με τα πιο ωραία φρούπι του
καλοκαιριού.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ
Η ΖΩΗ ΜΟΥ
Το δράμα ξετυλίχθηκε μέσα σε
δευτερόλεπτα. Ο σύζυγος είναι
πεσμένος μπρούμητα στο πάτωμα
νεκρός. Και ακόμα καπνίζει το περί
στροφο που κρατάει στο χέρι του το
τρυφερό του ήμισυ. Οι στυνομικοί
βρίσκονται στον τόπο του εγκλήμα
τος και η χήρα εξηγεί πως συνέβησαν
όλα.
—Ή μ ουν σε κατάσταση νομίμου
αμύνης κύριε αστυνόμε...
— Σας απείλησε;
- Ναι κύριε στυνόμε... Μου έρριξε
ιιιά ματιά γεμάτη κακία, καθώς σήκω
να το πιστόλι προς το μέρος του και
μου είπε:
«Κοίτα κακομοίρα μου να μην
αστοχήσεις, γιατί από δώ μέσα δε θα
βγεις ζωντανή».
* ★ *
— Το παράκανες! Πιες και λίγο νερό
όχι όλο κρασί.
— Κι αν σκουριάσει το στομάχι μου;
- Απελπισία φίλε μου! Πήγα σε δύο
τοκιστές για δάνειο και κανένας δε
μου δίνει.
— Και γιατί;
— Ο ένας δε με ξέρει καθόλου κι ο
άλλος δε με ξέρει πολύ καλά.
Ο ΜΝΗΣΤΗΡΑΣ
ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Η δεσποινίς Μαρία, σωστός
θηλυκός πειρασμός, είναι μιά περιζή
τητη αμαριέρα, λόγω των ειδικών
προσόντων της: Σβέλτη, καθαρή,
εργαηκή!...
— Να την κρατήσεις αυτή την κοπέ
λα αγάπη μου. Φαίνεται εξαιρετική...
λέει ο κ. Μουρνταρίδης στη συμβία
του. μόλις βλέπει τη Μαρία, που ήρθε
να αναλάβει εργασία...
Κι αρχίζει να περιεργάζεται την
υποψήφια καμαριέρα.
- Και δτ μου λές, κορίτσι μου. έχεις
συστάσεις;
- Ό σ ες θέλετε, κυρία! απαντάει πρό
θυμα η Μαρα.
- Εσαι αξιοπρεπής, φρόνιμη, κρα
τάς τη θέση σου;
- Και βέβαια, κυρίρ!...
- Και τώρα για πες η ς αξιώσεις σου.
— 8.000δρχ. το μήνα, όυό φορές τη
βδομάδα ρεπό, τρεις φορές έξοδο και
το ελύθερο νάρχεται να μ" επισκέπτε
ται εδώ ο αρραβωνιαστικός μου...
•
Το τελευταίο, όμως δεν καλοάρεσε στην κυρία, που τη ρωτάει καχύποπτα:
- Και δε μου λές κοπέλα μου. ποιος
είναι ο αρραβωνιαστικός σου;
Κι η Μαρία με φυσικό ύφος:
Ευχαρίστως θα σας έλεγα, κυρία,
αλλά ξέρετε, είμαι καινούργια στη
γειτονιά και δεν πρόλαβα να γνωρι
στώ ακόμα...

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεσ/νίκης 134 τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

Δ ια β ά ζ ε π Ε
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ΑΓΑΠΙΑΟΥ

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και π€ίρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡίΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μ€ σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ ΕΣ ΚΑ Θ Ε

• Πρώτα - πρώτα, ετοιμόοΐ*'
κατάλληλα δοχεία και σκεύη·
χρειάζονται οι ειδικές πλαστυ«5?5
κούλες. όπως και μερικά πλοβ»
βάζα, που κλείνουν ερμητικά- *·
καθαρά και στεγνά, φυσικά• Αγοράστε τα φρούτα που«*
και π&υ πρέπει να είναι ώριμώ*!?
όχι πολύ ώριμα, καθαρά, χωρίς!®
σμένα σημεία και καλής τοώ^Ι®
Πρέπει να μπούν στον κατοΥ”®
όσο γρηγορότερα γίνεται μΠ° ν
αγορά τους.
• Τα σταφύλια (αυτά με ηί Ι·**
λες ρώγες) μπαίνουν στον καΛΥ
κτη. αν πρώτα τα κάνετε κομ**ρ
Τα βράσετε. δηλαδή, ελαφρά μέβ*(
νερό και ζάχαρη. Το βράσιμο

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

τους γίνει πρέπει να είναι τόσορπ
που να μην σκάσει η εξωτερι*1) ^
φλούδα και χυθεί ο χυμός Κατόπιν θα τα βάλετε στα ι
βάζα¿λ
• Προτού μπούν στον καταΥ”*^
τα δαμάσκηνα πρέπει να πλυθο» ·
στεγνωθούν καλά, να κοπο^Ο
δυο και ν' αφαιρεθεί το κ01"·"!
τους. Κατόπιν, πασπαλίστε τά
να με άχνη ζάχαρη και βαλτέ
πλαστικά κουηά. ή σακουλά**®»
θα κλείσετε ερμηηκά.
• Και τα ροδάκινα (όπως *- (
βερύκοκα) πρέπει να πλυθοΟ^
ξεφλουδιστούν και ν' αφαιρ®*2
κουκούτσι τους, προτού μΧ0'^ .^
καταψύκτη. Το ξεφλούδισμα ή’ο
εύκολα, αν τα βουτήξετε για κζϊ
δευτερόλεπτο σ' ένα μπόλ, μ ε ^
νερό. Κατόπιν, ραντίζετε κι
τια ροδάκινου με λίγο λεμόνι, η
μην μαυρίσουν, τα πασπαλί&
άχνη ζάχαρη και τα βάζετε σ6 ’
στικά σακουλάκια.
• Το πεπόνι φυλάγεται X1 1
στον καταψύκτη, αν προηγα^θ
βράσετε ελαφρά τα κομμάηα Κ®
σα σε νερό με ζάχαρη. Κ α τό π ι^,
βάλετε σε πλαστικά κουηά, Π0
λάκια.
νΡ
• Τα σύκα και το καρπούζ1 ,
φρούτα με πολύ ευαίσθητη σάΡ®^
δεν διατηρούνται στον καταΥ"*ν|

Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΤΗΣ 1ης ΔΟΣΕΗ*
ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ
Οι Οικονομικές Εφορίες E j
χονται ως εμπρόθεσμη τη
και τρν καταβολή της πρώάδ ξ
σεως του φόρου υπεραξίας ’" μ
1249/82 και μετά την 30
χρι και η ς 2 Σεπτεμβρίου, £IP
οι ενδιαφερόμενοι προσκοΜ
τραπεζική επιταγή που φέρει ΠΙ*^
μηνία εκδόσεως μέχρι 30
I
1982y
Αυτό αναφέρει απόφαση λ
υπουργείου οικονομικών. *οι> ]
στάλη στις Εφορίες.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ^
ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ
>πγ ,
Στις 24-8-82 επισκέΦ1’'**
Οργανισμό Βάμβακος a ' j5.πεία της «πνεζικης πρεσβεία».^
λουμένη από τον εμπορικό ο*1 ν
κ. BAI DUNSONG και « 9
GIAOZEN της δημόσιας
εξαγωγών Κίνας.
.«*¿1
Στη συνέχεια συγκροτήΐω^·
σκέψη υπό την προεδρία 7°w >
δοου του Πονσνισιιηύ BàuP<1^j|
Ανδρέα Φραγκιά και των πΡΡ /
υπηρεσιακών
παραγόντων
οποία αντηλάγησαν απόψεις efM
με η ς δυνατότητες εξαγωγή?
,
κού βαμβακιού στην Κίνα, ρ
Ο κ. ΜΑ ΓΙΑΟΖΕΝ ο * * /
Λαϊκή Κίνα τώρα μόλις άΡ/C ή
εξάγει λίγο μακρόϊνο βαμβ®1^
την Ρουμανία και Χόνγ* ^
ενδιαφέρονται να εισάγουν
από την Ε?Δάδα του σπσ'®1^!
ποιότητα βρίσκουν πάρα
Οι αρμόδιοι του O p ï^ JS
Βάμβακος τους ενημέρωσαν 'r\J
υπεροχή του ελ>.ηνικού Ρ° μ 2Ι
και ιδιαίτερα στα τεχνολογΊά"?
κτηρισηκά και εκείνου ακόΡ"
Καλιφόρνηας των ΗΠΑ.
«(
Επίσης τους ενημέροισα'’ 1 i
αποθέματα σήμερα είναι λ ί ί τ ·
προβλέπεται ν' απορρο<ι>ηόοί,9 „
λα από την ελληνική βιομΠΧ® (
Τέλος ο κ. πρόεδρος Υ1®«
προώθηση της συνεργασίας tl°ÿ
χωρών, πρόκειται να συνεχι®'0^
ενημερωτικές επαφές σε θέμα'1’ έ
βακιού και προϊόντων του
βεβαιότητα ό η η συνεργασία °ν i
αποβεί επωφελής και για η ς
|
ρες.

Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΣ»

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΚΑΛΤΣΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΔΕΣΣΑΪΚΟ
ΜΕΓΑΛΗ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
Την τελευταία της μεταγραφιεπιτυχία σημείωσε χθες το
·*Μ,1ρέρι η ΒΕΡΟΙΑ. Απέκτησε
1°' ”α*Ρ®νιο έξω αριστερά του
εΔΕΕΣΑΪΚΟΥ Ανδρέα Καλτσά
ο οποίος ομολογουμένως κατέ•Ίίε στο πέρυσινό πρωτάθλημα
Χ°Ρβκτηριοτικές μάλιστα

ιυυς ειδικούς σαν ο καλύτερος
παίκτης τη ς κατηγορίας.
Η μεγάλη αυτή μεταγραφή
«κλείστηκε» χάρις στην σφοδρή
επιθυμία του ποδοσφαιριστή να
ενταχθεί σ τη ν δύναμη της «Βασί
λισσας το υ Βορρά» καθώς και
στην κατανόηά*|.. που έδειξαν οι
δ ιο ίκ η σ η ς τω ν δύο σωματείων.

Ο Κ αλτσάς λόγω του ότι έχ η
συμπληρωθεί ο αριθμός των
επαγγελματιώ ν παικτώ ν εντάχθη
κε στους ερασιτέχνες με δικαίωμα
να αγω νίζεται στην επαγγελματι
κή ομάδα, ενώ παράλληλα οι
αμοιβές του θα είναι όμοιες με
αυτές τη ς μ εγά λη ς κατηγορίας.

ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΠΙΕΡΙΚΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΕ1Α
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΛΟΥΣΗΣ
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ»
Νάουσα 30.8.82

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο προγραμματισθείς γιο σήμερπ
αγώνας μεταξύ ΠΙΕΡΙΚΟΥ και
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, αντί του γηπέ
δου της Κατερίνης, θα γίνει τελικά
στο κοινοτικό γήπεδο του Παλαιοχωρίου.
Η ενδιαφέρουσα αυτή συνάντηση
θα αρχίσει σ πς 5.30.

ΤΟΥ Γ.Α.Σ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Ναούσης
«Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΑΠΗ», προ
κειμένου να προβεί στην πλήρωση
μιάς (1) θέσεως Διευθυντού Αναισθησιολόγου και μιάς (1) θέσεως βοηθού
με ειδικότητα, σύμφωνα με τις διατά
ξεις του άρθρου 2 του Ν. 1057/80.
καλεί τους ενδιαφερομένους να υπο
βάλουν όικαιολογητικά το αργότερο
μέχρι την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου
1982 και ώρα 14.00.
Περισσότερες πληροφορίες στην
Γραμματεία του Νοσοκομείου τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ.
22494)
Το Διοικ. Συμβούλιο
Α ΕΠΙΘ/ΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Πανα°Ηά6α ^ Κκα<* καλωσορίζει στην
ΕΑΕΣς λ ϊ μ Ι φτερωτό
™υ
*ορ0„~ /Α0>
Ανδρέα
Καλταα
και χα,α Ι Τ αϋ^ ούλου *· Ιοιαννιδη
" α η 1*ΙΚ0ύ μας συντάκτη Βύλ
λη Γαλανομάτη.
Φί>ΤΟ Λ. ΑΣΙΚΙΔΗ

Φιλικός αγώνας
Τ01) Μ. Αλεξάνδρου
Αλεξάνδρειάς
'<ιι ^ ν ό ρ Ε1α σήμερα διεξάγεόων μ ,5 ''Υώνας μεταξύ των ομάΕΐρσ ι·ν,·,„.<'!’”νόΡου και Αιγινιακού.
^Ρξεο,ς 5.30
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΕΔΕΣΣΑΪΚΟ Υ κ. Κρούντοης Γεώργιος και ο έφορος Δημο
σίων Σχέσεων κ. Πετσινάρης Χριστόδουλος σε ένα συγκινητικό αποχαιρετιστή
ριο στιγμιότυπο με τον Ανδρέα Καλτσά.
ΦΩΤΟ Λ. Α ΣΙΚ ΙΔΗ

Μ ΕΓΑΛΗ

Ν ΙΚ Η Τ Ο Υ

Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ Μ Ε Λ ΙΚ Η Σ
λός. Κατα κύριο ρόλο απούσιαζε από
την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου
ο προγραμματισμός, ο οποίος θα
βοηθούσε την ομάδα του «ΦΙΛΙΠ
ΠΟΥ» να φθάσει πιό εύκολα και πιό
σωστά μέχρι την αντίπαλη εστία.
Έτσι μπορεί να πάρει κανείς μιά γνώ
ση του παιγνιδιού που έκανε η νική
τρια κατά την διάρκεια του πρώτου
45λέπτου. Στην επανάληψη τα πράγ
ματα έγιναν καλύτερα για τον
•ΦΙΛΙΠΠΟ». Οι παίκτες του έπαιξαν
πιό απλά και το κυριώτερο πιό ομαδι
κά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να
πετύχουν 5 τέρματα και παράλληλα
οι νεαροί παίκτες να δώσουν πολλές
υποσχέσεις για το μέλλον.
Ο θρίαμβος Bepyivuç στο α" ημί
χρονο στήθηκε περίφημα. Περιόρισε
σημαντικά την δραστηριότητα των
παικτών του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ». Στην
επανάληψη όμως οι πσαίκτες της
Βεργίνας κουράστηκαν, με αποτέλε
σμα να μη μπορέσουν να παρακολου
θήσουν το ρυθμό του αντιπάλου
τους. Γενικά απέδειξε η ομάδα του
Θριάμβου Βεργίνας ότι μπορεί να
διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στο
προπάθλημα.
Το 1-0 έγινε στο 44' μετά από
ωραία προσποίηση του Ντάμτσιου
και πλασάρισμα στην κλειστή γωνία.
Ο Ανδρούτσος διπλάσιασε τα τέρμαtu με πλασέ.
Ο Μουρατίδης του Θριάμβου
μετά από ευνοϊκή κόντρα στο 53'
μείωσε τη διαφορά σε 2-1. ενώ και
πάλι στο 63' ο Μουρατίδης ισοφαρί
ζει σε 2-2.
Στο 76' ο Θεοδωρακόπουλος
ξετίναξε τα δίχτυα του Κωστικίδη.
Στο 80' ο Ντάμτσος αφού απέφυγε
και τον τερματοφύλακα κάνει το 4-2
για να κλείσει το σκορ στο 87' ο
Μπουκουβάλας.
Από τον «ΦΙΛΙΠΠΟ» διέπρεψε ο
Θεοδωρακόπουλος στο χώρο του
κέντρου, ο Ντάμτσιος στην επίθεση,
ο Μπουκουβάλας παίζοντας στο κέν
τρο. Με καλές και κακές στιγμές οι
υπόλοιποι: Από τον Θρίαμβο διέπρεψαν οι Μουρατίδης - Κοντογλίδης.
Κωστικίδης, Μπατσίλας και Ιωσηφίδης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Μαμουτόπουλος,
Νησελίδης. Τζουνόπουλος, Τρικαλόπουλος, Νικολαίδης, Ζεϊμπέκης,
Αντωνόπουλος, Θεοδωρακόπουλος,
Ντάμτσιος,
Μπουκουβάλας.
Ανδρούτσος (Μαγαλιός - Νατσιούρας).
ΘΡΙΑΜΒΟΣ: Κωστικίδης. Μπα
τσίλας, Τσακιρίδης, Καρανάτσιος,
Θεοχαρόπουλος, Μαλούτας, Κουβακής, Παπαδόπουλος, Μουρατίδης,
Κοντογλιδης.Λαζόπουλος (έπαιξαν
και
οι Λαζαρίδης, Ιωσηφίδης,
Κωτσιόπουλος).
Μ
ΓΡΑΜΜΕΝΑΣ

ΜΕΛΙΚΗ: (Αντ/τής
Μάκης
Γ ραμμενάς)
' Εξοχος ο ΝΤάμτσιος πολύ καλός
ο Μπουκουβάλας. Έπαιξε πολύ καλά
στο β’ ημίχρονο.
Η νικήτρια παρουσιόσθηκε με
όύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο α
ημίχρονο είχε λανθασμέ.νη ανάπαυλα
με αποτέλεσμα ο γενικός δείκτης της
αποδόσεώς της να είναι αρκετά χυμη-

ΦΙ>0ΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ
ν .ε

.

ς τ ρ α τ η γ α κ η

^Πτροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ

τηλ. 23osi

Τ° ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
•«η ^ 5 , π ε Ρ ιΡ ^ ν ε ι κ α ι φ έ τ ° μ έ σ α σ ε έ ν α τ ε λ ε ί ω ς α ν α
Κ(1ι ισ " έ ν κ τ ίρ ιο μ ε ό λ α α ο π τ ι κ ο α κ ο υ σ τ ι κ ά μ έσ
έ σ«α
Ρε έν α ά ρ ισ τ ο δ ιδ α κ τ ικ ό π ρ ο σ ω π ικ ό

Τμήματα όλων των τάξεων
01 £ ΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
^ Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ν.Ε. ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΑ Κ Η ί

£ ΚΛΟΣΕΙΣ - ΕΚ ΤΥΠ Ω ΣΕΙΣ
φ ω τ ο σ τ ο ιχ ε ιο θ ε σ ί α

Ε
κ δο τικ ή
(ο

-

οφφςετ

βέροι α ς

τα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Λ/ε τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε-όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνείατε μας 29.762

Η στιγμή της υπογραφής του δελτίου του Εδεαααίου άσσου Ανδρέα Καλτσά στη
ΒΕΡΟΙΑ. Διακρίνοπτται ακόμη, οι πρόεδροι των δύο σωματείων κ * . Π. Λέκ
κας και Γ. Κρούντζης. ο σύμβουλος της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. I. Ιωαννίδης και οι αθλη
τικοί συντάκτες Γιώργος και Βύλλης Γαλανομάτης.
ΦΩΤΟ Δ. Α ΣΙΚ ΙΔΙΙ

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Π Α Λ Α Τ Σ ΙΩ Τ Η Σ :
Ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ Θ Α Ε ΙΝ Α Ι
Ο Π Ρ Ω Τ Α Γ Ω Ν ΙΣ Τ Η Σ
ΜΕΛΙΚΗ: (Avt/τής Μ. Γραμμέ
νάς)
«Πιστεύω πως έχουμε τις δυνατό
τητες να πρωταγωνιστήσουμε φέτος.
Για να το πετύχουμε αυτό, δουλέψα
με και θα συνεχίσουμε να δουλεύου
με σκληρά γιατί μόνο με σωστή δου
λειά θα μπορέσουμε να πετύχουμε
τον αντικειμενικό μας σκοπό. Βέβαια
το πρόβλημα που αντιμετωπίζαμε πέρισυ στη θέση του φορ το έχει καλύ
ψει η διοίκηση με τον καλύτερο τρό
πο αποκτώντας τον νεαρό Πρόδρομο
Κακαγιάννη». Το λόγια αυτά ανή
κουν στον νεαρό άσσο του Φιλίππου
Μελικής Γιώργο Παλατσιώτη με τον
οποίο σε πρόσφατη συνάντησή μας
είχαμε τον εξής διάλογο:
— Για τον εαυτό σου τι πιστεύεις;
—Ή λθε η ώρα μου.Νομίζω ότι τα
ψέματα τελείωσαν. Ήλθε η ώρα να
πάρω τη θέση μου στο χώρο του κέν
τρου που είναι μιά θέση που μου ται
ριάζει περισσότερο,
' Εχω δουλέψει πολύ σκληρά. Τέ
τοια προετοιμασία δεν την έχω ξανα
κάνει. Πέρυσι πάλι ξεκίνησα με πολύ
καλές προοπτικές ένας επιπόλαιος
τραυματισμός που ξεκίνησε σε σή
ριαλ με έφερε πολύ πίσω και δεν μπό
ρεσα να προσφέρω αυτά που ήθελα
αν κσι ξεκίνησα κανονικά το πρωτά
θλημα. Φέτος χωρίς αυτό να φανεί
εγωιστικό, είμαι πεπεισμένος ότι θα
είμαι αναντικατάστατος, γιατί έχω να
προσφέρω πολλά. Οι φίλαθλοι και η
διοίκηση του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ» θα δουν
ποιος είναι ο πραγματικός ΠΑΛΑ
ΤΣΙΩΤΗΣ.
— Είσαι ευχαριστημένος από τη μέ
χρι τώρα σταδιοδρομία σου στο Φί
λιππο;
— Είμαι αρκετά εχαριστημένος στα
πέντε χρόνια που προσφέρω στο
«ΦΙΛΙΠΠΟ» σλλά αυτό δεν αρκεί.
Μπορώ να πάω καλύτερο γιατί οι
στόχοι μου και οι φιλοδοξίες μου εί-

ναι πολύ μεγάλες. Μέχρι τώρα οεν
έχω κανένα παράπονο από κανένα
και μπορώ να πώ ότι όλοι με βοήθη
σαν.
- Πέρυσι αν και έπαιξες στη μεσαία
γραμμή ήσουν ο πρώτος σκόρερ. Φέ
τος θα συμβεί αυτό;
- Αυτό δεν με προβληματίζει καθό
λου. Διότι πέρυσι η ομάδα μου στε
ρείτο του φορ, γι αυτό και αναγκαζό
μουνα να φεύγω στην επίθεση με
αποτέλεσμα να σκοράρω. Φέτος
όμως με την απόκτηση του Κακα
γιάννη πιστεύω να μας λύσει απόλυ
τα αυτό το πρόβλημα.
- Για τις προοπτικές του «ΦΙΛΙΠ
ΠΟΥ · και την προσθήκη του Καρα
γκιοζόπουλου και του Κακαγιάννη
στο έμψυχο υλικό, τι προβλέπει να
γίνει;
- Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» φέτος Οα είναι πρωτα
γωνιστής. Έχουμε προετοιμαστεί
κατά τον καλύτερο τρόπο και
πιστεύω ακράδαντα ότι θα πετύχουμε
τον στόχο μας. Η ομάδα μου στην
περίοδο των μεταγραφών ενιαχύθηκε
σημαντικά κι αυτό Οα φανεί στη
συνέχεια. Διότι οι νεαροί Καραγκιοζόπουλος και Κακαγιάννης πποτκ
λούν τις χρυσές ελπίδες για την ομά
δα μου και είναι οι παίκτες που μπο
ρούν να προσφέρουν πολλά και να
μας λύσουν το πρόβλημα της επιθέ
σεως.
- Ποια είναι η γνώμη σου για το
πρωτάθλημα που θα αρχίσει;
- Πιστεύω ότι φέτος θϋ είναι καλύ
τερο και οι φίλαθλοι θα γνωρίσουν
πολλές συγκινήσεις. Ήδη ο κ. Κώ
στας Σαμαράς ο προπονητής μας έχει
βάλει τις βάσεις ώστε να μη μας
ξεφύγει φέτος ο τίτλος».
Αυτά μας είπε σε σύντομη συνέν
τευξη ο πληθωρικός μέσος του
«ΦΙΛΙΠΠΟΥ» Γιώργος Παλαισιώτης. Του ευχόμαστ καλή επιτυχία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ικογενειακά

επιδόματα

Ο .Α .Ε.Δ.

(Με δυο παιδιά)

Από τον Οργανισμό Απασχολή
σεως Εργατικού Δυναμικού Υ Ν.
Ημαθίας Βέροια ανακοινούται ότι:
Οι δικαιούχοι οικογενειακών επι
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
δομάτιον με δυο (2) παιδιά είναι άνω
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ των 2.000. Για να μη υπάρξει συνοατισμός κατά τις ημέρες πληρωμής,
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
θα τηρηθεί αλφαβητική σειρά του
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
επωνύμου, στα γραφεία του Ο Λ.Ε.Δ.
ΒΕΡΟΙΑΣ
υπάρχει τοιχοκολημένη ανακοίνωση
Βέροια 31.8.1982
με αλφαβητική σειρά.
Αριθμ. Πρωτ. 448
Για περισσότερες πληροφορίες εις
την Υπηρεσία του Ο.Α Ε.Δ. Αντ
Καμάρα 3.
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Ο Οργανισμός Λπασχολήσεως
Από την ΔΛση

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κτήμα 2 στρεμμάτων εντός του οποίου είναι κτισμένα κυλινδρό
μυλος, αποθήκες, και σπίτι. Πληροφορίες στο τηλ. 25413 Βέροια.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΕΝΗ
Ζυ-υυνται φροντιστηριακοί χώροι καθώς και γ καρπόν ιερά ή
δωμάτιο σε οικογένεια για Ά γγλο καθηγητή. Πληρ. τηλ. 6207$.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SIMCA 1.000
Μοντέλο 1977 με 85.000 χιλιόμετρα σε άριστη κατάστικτη. Τιμή
220.000. Πληρ. τηλ. 62.450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ Ή ΝΕΟΣ
Με γνώσεις λογιστικής για βιβλία Δ' κατηγορίας, αγγλικής γλώα
σας. γραφομηχανής και Τέλεξ. Πληρ. τηλ. 26.961 Βέροια ώρες 9 2
π-μ. και $-9 μ,μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ-ΠΛΑΣΙΕ
για μόνιμη εργασία στην Αλλαντοποιία Βέροιας Πληρ. τηλ.
29.242.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
στη Βέροια 30 τ,μ. με υπόγειο και πατάρι, απέναντι οκό τον κιν/φο
ΚΑΠΡΙΝΗ. Πληρ. τηλ. 62788 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΕΡΟΧΗ Η ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΝΙΚΗΣΕ 4-1 ΤΟΝ ΠΑΠΑΓΟ
Νέα μεγάλη νίκη πέτυχε η Ν.
ΓΕΝΕΑ Νικομήδειας, «θύμα» αυτή
την φορά η ΘΥΕΛΛΑ Παπάγου ο
τερματοφύλακας της οποίας υπο
χρεώθηκε να μαζέψει τη μπάλλα 4
φορές μέσα από τα δίχτυα της ομάδάς
του. ενώ οι κυνηγοί της παραβίασαν
μία μόνο φορά την εστία των γηπεδούχων.
Η ανωτερότητα των Νικομήδεια»·
τών. όπως άλλωστε δείχνει και το
σκορ ήταν εμφανής, ενώ ο Παπάγος
από την μεριά του έδειξε αισθητά
κουρασμένος.
_
χτο σκορ προηγήθηκαν οι φιλο
ξενούμενοι στο 8' μι: τον Μανέα. για
να ισοφαρίσει στο 15' ο ΣιδηρόπουλοςΛ. Το 2-1 γίνεται στο 58' με τον
Καπνά, ενώ το 3-1 στο 66' με τον ίδιο
παίκτη, για να κλείσει το σκορ ο
Καπνός και πάλι στο 70'.
Δμικρίθηκσν οι Πιισχαλίδης.
Κωτανίδης, Σιδηρόπουλος X. χωρίς
υστερήσουν οι υπόλοιποι από
τους νικητές ενώ «πύ τους ηττημένους οι Κυριακίδης. Μανέας,Μπράντης. Τσίλης, Κιτσόπουλος.
Η διαιτησία του κ. Κουμούση άριστη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Γαλανομάτης (32' Τσεντογλίδης - 6Γ Παπαδό
πουλος Χ·) Γερουλίδης (18' Τσαβδαρίδης) Χουϊλίδης (75' Πήτσος) Τουτουντζίδης I71' Σταφυλίδης Δ.)
Πασχαλίδης (85' ΧαντσαρΙδης Λ.)
Σιδηρόπουλος Α. (7 Γ Παπαδοπού
λας Ν.) Σιδηρόπουλος Δ. (46'
Καπνάς 75' Ποσχαλίδηςί Σιδηρό
πουλος X- I8(< Σ Γαψιιλίδης Μ·1
Πϋρασκευαίδης (75’ Πασχαλίδης Κ.)
Κετόγλου (80' Τραπεζανλίδης).
ΠΑΠΑΓΟΣ: α' ημίχρονο: Κουκουρίκης, Καρατσούλας, Σπανός,
Κυριακίδης, Πουλόπουλος. Τσιλώ-

Ανακοινώνουμε ότι στις 6
Σεπτεμβρίου 1982, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 9 π.μ. στα γραφεία της υπη
ρεσίας μας Μητροπόλεως 14, Βέ
ροια - Οα διενεργήσουμε πρόχειρο
μειοδοτικό διαγωνισμό για τη μίσθω
ση επιβατηγού μεταφορικού μέσου
που θα αναλάβει τη μεταφορά τεσσά
ρων (4) μαθητών του Δημ. Σχολείου
και ενός (I) νηπίου από τον οικισμό
Κομνήνιο στη Βέροια και αντίθετα.
Παρακαλούμε να προσέλθουν
στα γραφεία μας κατά την ανωτέρω
ημερομηνία οι ενδιαφερόμενοι (ίδιο
κτήτες ταξί κ.λ.π.) για να λάβουν μέ
ρος στο διαγωνισμό.
Βέροια 27 Αυγούστου 1982
Ο Επιθεωρητής
ΑΝΑΣΤ. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
ΑΝΑΠ/ΤΗΣ ΕΠΙΘ/ΤΗ Α'

Εργατικού Δυναμικού, προκειμένου
να προσλάβει ωρομίσθιο διδακτικό
προσωπικό, για τις ανάγκες της Σ χο
λή» αΧ- χρόνου 1982-83. καλεί τους
ενδιαφερομένους να υποβάλλουν αί
τηση με α) βιογραφικό σημείωμα β)
τίτλο σπουδών και γ) πιστοποιητικό
πείρας αν έχουν μέχρι τις 15-9-1982.
*) Έ να πτυχιούχο Νομικής ή
ΟΠΕ, 2) Δύο Μαθηματικούς, 3) Δύο
Φιλόλογους. 4) Ένα Φυσικό, 5) 'Evu
αγγλικής φιλολογίας. 6) Ένα χειμικό
ή χειμικό μηχανικό. 7) 'Evu τεχνικό
του κλάδου 1-7 για την υγιεινή-πρόληψη ατυχημάτων. 8) Ένα ηλεκτρο
λόγο του κλάδου 1, 9) Δύο Ηλεκτρο
λόγους ή ηλεκτρονικούς του κλ. 7,
10) Έ να Ηλεκτρολόγο του κλ. 9. 11)
Ένα Μηχανολόγο του κλ. 1. 12)
Ένα Μηχανολόγο του κλ. 7. 13)
Ενα Μηχανολόγο του κλάδου 9 ειδι
κό γιο Μηχανές αυτοκινήτων. 14)
Ένα Μηχανλόγο του κλ. 9 άδικό γιο
ιργαλειομηχανές και εφαρμοστήριο.
Ειδικό έντυπο αίρησης και βιο
γραφικό σημείωμα δίδεται από τη
Σχολή στουθς ενδιαφερομένους.
Γία περισσότερες πληροφορίες
καθημερινά στις εργάσιμε; ώρες της
Σχολής.
Ο Διευθυντής
της Σχολής
ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΕ
Τεχνολόγος Καθηγηιης
(με 2ο βαθμό)

Για ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.

νης. Μανέας, Μπράντης. Κουλουσης, Γαβριηλίδης, Τεντσογλίδης (20'
Παγούραςί.
β' ημίχρονο: Τσανίδης (7 1' Τσί
λης) Τσινκενόπουλος,Κυριακίδης Κ.
(65' Νατσούλας) Γεωργιάδης, Χρυσοφίδης,
Καλίτσος,Κιτσόπουλος,
Σάμηνος, Σαββούλης, Παπαδόπου
λος, Ηανθόπουλος.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ
Κυρία

π ρ ο α

φέρεται να κρατήσει μωρό. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 4137$.

ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΚΡΛΚΫ
(ΠΑΟΥΕΛ)
Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΠΝΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΚΟΜΠΙΝΑ
GENERATION III
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΜΠΕΡΛΕΥ
ΚΑΙ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ

ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
Σ' ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ «ΣΠΑΣΙΜΟ»
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΡΜΑΘΙΑΣΜΑ ΚΑΙ Β Ι Ρ Γ Ι Ι
ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ

'

ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΖΗ ΑΝΕΙΑΡΤΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΙΥ Ν ·Η Κ Ε Σ ΙΙΙ
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑ Σ

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
Ψ.ΕΚΑΣΤΗ-ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΣ POWELL
ΣΑΣ ΔΙΝ1Ι ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΙΡΛΒΥ

ΠΡΟΣΗΛΙΟΗ
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ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΠΟΛΩΝΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 31 (ΑΠΕ)
Οι πολωνικές δυνάμεις ασφα
λείας χρησιμοποίησαν δακρυγόνα
και υδραντλίες για τη διάλυση του
πλήθους που συγκεντρώθηκε στην
Βαρσοβία και σε άλλες μεγάλες -πό
λεις χθες για να εορτάσει τη δεύτερη
επέτειο από την ίδρυση του εργατι
κού συνδικάτου »Αλληλεγγύη·. Πληροφι^ίες από όλη τη χώρα αναφέ
ρουν ότι η αστυνομία παρενέβη για
τη διάλυση μαζικών διαδηλώσεων,
που οι κυβερνητικοί ηγέτες είχαν
προειδοποιήσει ότι ενδέχεται να
καταλήξουν σε βιαιότητες.
Ταραχές σημειώθηκαν στην Βαρ
σοβία, το Γκντάνσκ. το Βροκλάβ και
την Νόβα Χούτυ. μεγάλο βιομηχανι
κύ προάστιο της Κρακοβίας, όπου
βρίσκεται το πελώριο χαλυβουργείο
Λίνιν.
Παρά τη μεγαλύτερη έως τώρα
επίδειξη θωρακισμένων από τις στρα
τιωτικές αρχές, από την εποχή της
επιβολής του σ.ραηω ηκού νόμου
τον Δεκέμβριο και παρά η ς έντονες
προειδοποιήσεις ότι η αστυνομία θα
λάβει σκληρά μέτρα, πολλές χιλιάδες

λαού ανταποκρίθηκαν στην έκκληση
για συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια
σε κάθε πόλη.
Τουλάχιστον στην Κρακοβία και
στο
Γκντάνσκ
σημειώθηκαν
συγκρούσεις στους δρόμους, όταν οι
ομάδες καταστολής ταραχών έστρε
ιμαν τις υδραντλίες και εκτόξευσαν
δακρυγόνα εναντίον ειρηνικών ομά
δων πολλών χιλιάδων Πυλωνών που
κραύγαζαν συνθήματα υπέρ της
«Αλληλεγγύης».
Στην Βαρσοβία, η κυριώτερη
αναταραχή ραίνεται 6 « σημειώνεται
κοντά στο γραφικό τομέα της
παλαιός πόλης, όπου οι αστυνομικοί
διέλυσαν διαδηλώσεις. Ομάδες δια
όηλωτών σκορπίστηκαν σε όλες η ς
κατευθύνσεις κραυγάζοντας «Γκεστά
πο Γκεστάπο», ενώ ακουθγόντοοσαν
οι εκρήξεις των όακρυγόνων στον αέ
ρα Περί τα 5000*«τομα στην πόλη
Βροκλάβ. προπύργιο της «Αλληλεγ
γύης» στη νοτιοδυτική Πολωνία, δια
λύθηκαν με δακρυγόνα αλ,λά το πλή
θος ανασυγκροτήθηκε και άρχισε πά
λι να βαδίζει στους δρόμους.

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΒΕ
Μέχρι την Παρασκευή 3/9/82
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ.που
οφείλουν εισφορές παληές δηλαδή
από το 1980, 1981 και μέχρι τον μή
να Μάϊο του 1982, θα πρέπει να
καταβάλουν τις εισφορές τους αυτές
μέχρι την Παρασκευή 3/9/82.
Και ο λόγος που θα πρέπει να γί
νει αυτό από τους οφείλοντες τέτοιες
εισφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σε όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και
1982 μέχρι ΜάΤο) πληρωθούν μετά
την 3η Σεπτεμβρίου θά πληρωθούν
με. τις καινούργιες τιμές.
Τονίζεται ακόμη άτι οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ
χρι τις 3 Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
καθύστε ρήσεως. Ακόμη πληροφορια
κά ανυφέρεται ότι λόγω της απεργίας
των εισπρακτόρων που ως γνωστό
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγω
τ«ν καλοκαιρινών αδειών θα πρέπει
οι ασφαλισμένοι - όσοι μπορούν να
περνούν από τα γραφεία του ΤΕΒΕ
Ιδιπλα στην Κλινική Αβρσμίδη Βέ-

ΝΕΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ
ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΛΓΓΕΛΟΧΩΡΙ: (Αντ/τής Ιωάν.
Σανθοπουλος)
Κατά το σημερινό φιλικό αγώνα
που έγινε στα κυινοηκό γήπεδο των
Μονοσπίτων η Ασπίς Αγγελοχωρίου
κάνοντας επίδειξη των δυνάμεων της
συνίτριψε την τοπική ομάδα με σκορ
4 έναντι μηδενός.
Σκόρερ των τερμάτων ήταν: Στύ
λος 10'. Παπαιωάννοΰ 13'. Σπαθό
πουλος Γ» κιιι Παπαιωάννοΰ Γ. 79'
(πέναλτυ).
Διακριθέντες Παπαιωάννοΰ Σ,
Λλεξανδρίδης, Στύλας. Σπαθόπουλος
Σύνθεση της νικήτριιις: Γκιόρσος, Λλεξανδρίδης, Κυριακίδης.
Ιωαννίδης. Στύλας, Παπαιωάννοΰ Σ
ιΜιοαηλίδης) Κελεσιδης Π.

ρσια) από τις 7.30 το πρωΓ μέχρι τις
12 η ώρα για να πληρώσουν η ς οφει
λώμενες εισφορές.
Υπενθυμίζεται
ακόμη
στους
ασφαλισμένους που κκφαλαιοποίη
σαν η ς παληές τους εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
οφείλουν.

Η ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧ.
ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ ΕΚΤΟΣ
ΕΔΡΑΣ ΤΗΝ
Α.Ε. ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ
(5-0)
ΚΑΒΑΣΙΛΑ: (Αντ/τής Θ, Γολ
σουζίδης)
Σε δεύτερο φιλικό αγώνα που έγι
νε στο κοινοηκό γήπεδο Καβασίλων
η Δόξα Μακροχοιρίου νίκησε τη
ΑΕΚ με 5-0. Δίκαιο το αποτέλεσμα
γιατί η ΔΟΞΑ έχει δυνατότητες να
διακριθεί στο πρωτάθλημα της κθνι
κής ερασιτεχνικής κατηγορίας. Το
επιθετικό τρίο της Δόξας X"Αθανα
σίου, Φωστηρόπουλος, Αμανατίδης
δούλεψε «ρολόι». Δημιουργώντας
επανειλημένα επικίνδυνες καταστά
σεις μέσα ο τα καρρέ της τοπικής
ομάδας. Από iu πέντε γκολ που όέ
χθηκε η ΑΕΚ τη τρία ήταν ton φορ
μαρισμένου κανονιέρη X" Αθανα
σίου.
θ α πρέπει να σημειωθεί ό η απού
σιαζαν ιιπό την τοπική ομάδα οι Λουκίδης (τερματοφύλακας) και οι τραυ
ματίες Μαντζίλας και Δωμαντόπουλος Ε ..
Ξεχώρισαν υπό τους γηπεδούχους οι Νηνόπουλος και Σιόέρης.
Από την Δόξα ο δυνατός κανονιέρης
Χ'Άθανασίου, καθιίις και οι Φωστη
ρόπουλος, Αμανατίδης. Μαραντίδης
και Κελεσίδης
Η διαιτησία των κ-κ. Λιομαντύπουλου (α' ημίχρονο) και Μαντζίλα
<β' ημίχρονο) ήταν καλή.

εξειδικευτείτε
γ ιά ν ά ξεχω ρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
•ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
1) τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟ)

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΝ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμιφατο αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήνποη σταδιοδρομία
Στο φροντιστήριο Φ. ΖΑΦΠΙΡΗ
Αριθ. άδειος Υπ. Π αιδείας
Ιδρύσζως 4627/90 Λειτουργίας 1615/90

Μητροπόλεως 3 1-Περι κλέους 2·ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Σ το κτίριο τα»ν Φ ροντιστηρίω ν « Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ε Σ ·)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ
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μορ ενημερώνουν τον
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ΣΤΗΝ ΑΘ Η ΝΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Ο ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΦΑΤ
Για τη συνέχιση του αγώνα;
ΒΗΡΥΤΟΣ 31 (ΑΠΕτι)
Ο ηγέτης της Οργάνωσης για την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ αναχώρησε προχθές από
τη Βηρυτό, με το ελληνικό πλοίο
•Ατλαντίς». για την Ελλάδα όπου θα
μείνει λίγες ημέρες. Το πλοίο, που
συνοδεύεται από δύο σκάφη του γαλ
λικοί' πολεμικού ναυτικού, αναμένε
ται να καταπλεύσει στον Πειραιά σή
μερα.
Πριν επιβιβασθεί στο «Ατλαντίς»
στο λιμάνι της Βηρυτού, ο κ. Αραφάτ
αποχαιρέτησε τους ηγέτες του προο
δευηκού «εθνικού κινήματος» του
Λιβάνου που είχαν συγκεντρωθεί
στην οικία του ηγέτη των Λιβανέζων
Δρούζων κ. Ουάλιντ Τζούμπλατ.
•Φεύγω, αλλά η καρδιά μου μένει
στη Βηρυτό» δήλωσε ο κ. Αραφάτ
στους δημοσιογράφους που παρευρίσκονταν εκεί. Και πρόσθεσε. «θα
συνεχίσω τον αγώνα. Η παραμονή
μου στον Λίβανο ήταν ένας σταθμός
στον αγώνα μου».
Κατόπιν ο κ. Αραφάτ επισκέφθη
κε το πρωθυπουργικό μέγαρο, για νο
αποχαιρετήσει τον Λιβανέζο πρωθυ
πουργό κ Σαφίκ Ουαζάν. ο οποίος
τον συνοδέυσε τελικά ως το λιμάνι
της Βηρυτού.
Τον Παλαιστίνιο ηγέτη συνοδέυ
σε επίσης επιτροπή, αποτελούμενη
από τους ηγέτες του «εθνικού κινήμα
τος» και του κινήματος των Σιϊτών
«Αμάλ».
Στην αποβάθρο του λιμανιού τον
περίμεναν πολλοί πολιηκοί και θρη
σκκυτικοί Λιβανέζοι αξιωμαιούχοι,
Παλαιστίνιοι ναι ξένοι. Μεταξύ
αυτών ο μουφτής του Λιβάνου Σείχ
Χασάν Χαλέντ, ο τέως πμωθυπουρ
γός του Λιβάνου κ. Σελίμ Αλ Χός, ο
Αμπού Ιγιάντ, ένας από τους ηγέτες

της «Αλ Φατάχ» καθώς και ο πρε
σβευτής της Γαλλίας στον 'Λίβανο κ.
Πωλ. Μάρν Ανρύ.
ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
Στο μεταξύ, φθάνει στη Βηρυτό ο
Αμερικανός υπουργός άμυνας κ.
Κασπάρ Ουαίνμπέργκερ στα «πλαί
σια μιας περιοδείας» του στη Μέση
Ανατολή που θα τον φέρει επίσης
στο Ισραήλ και την Αίγυπτο.
Το Ισραήλ απέρριψε κάθε πρωτο
βουλία. αμερικανική ή αιγυπηακή,
που αποβλέπει στην τροποποίηση
των συμφωνιών του Κάμπ Νταίη
βιντ, σχετικά με τους Παλαιστίνιους,
μετέδωσε ο ραδιοσταθμός του
Ισραήλ, επικαλούμενος καλά πληροφορημένες πηγές.
Εξ άλλου, ο βασιλιάς Χουαεΐν
της Ιορδανίας σε συνέντευξη, που
έδωσε σε αμερικανικό τηλεοπηκό
σταθμό και μεταδόθηκε προχζθές.
απέρριψε τη θέση του Ισραήλ, ούμ
φωνα με την οποία η Ιορδανία αποτε
λεί ένα παλαισηνιακό κράτος, αλλά
άφησε να εννοηθεί ότι δεν αποκλείει
να παραχωρήσει την κατεχόμενη
δυτική όχθη του Ιορδάνη στον πυλαι
στινιακό λαό.
Λ1ΒΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ
Για πρώτη φορά από το 1976. ο
λιβανικός στρατός έλαβε θέσεις προ
χθές το πρωί, μέσα και μπροστά ιιπό
διάφορα δημόσια κτίρια, σύμφωνα με
το σχέδιο ειρήνευσης της πόλης.
Οι Λιβανέζοι στραηώνες εγκατα
στάθηκαν μέσα και έξω από τα κτίρια
της εθνικής ραδιοφωνίας, του υπουρ
γείου πληροφοριών και του υπουρ
γείου τουρισμού.
Από το 1977 η Αραβική Αποτρε-

Ο Λίβανος δεν Βέλα
να γίνει η διάσκεψη
κορυφής των Αράβων
ΒΗΡΥΤΟΣ 31 (ΑΠΕ)
Ο Λίβανος ζήτησε την αναβολή
της όιασκέψεως κορυφής, που οι
Άραβες υπουργοί εξωτερικών συμ
φώνησαν να πραγματοποιηθεί την
προσεχή εβδομάδαλέγουν αραβικές
διπλωματικές πηγές.
Οι υπουργοί εξωτερικών αποφά
σισαν προχθές το βράδυ να αρχίσει η
διάσκεψη κορυφής τη Δευτέρα, στην
πόλη Φέζ του Ανατολικού Μαρόκου,
για να συζητηθούν θέματα στρατηγι
κής, μετά την εισβολή του Ισραήλ
στο Λίβανο.
Α λλά οι αραβικές διπλωματικές
πηγές λέγουν ότι ο Λίβανος ζήτησε
από τους αξιωματούχους του αραβι
κού συνδέσμου να αναβληθεί η διά
σκεψη για ένα μήνα, γεγονός που
δημιουργεί αμφιβολίες, εάν τελικά θα
πραγμτοποιηθεί η συνάντηση κορυ
φής παρά τις εντατικς προσπάθειες,
που κατέβαλε η μαροκινή διπλωμα
τία για vu γίνει αυτή, την προσεχή
εβδομάδα.
Οι διπλωμαηκές πηγές λέγουν
ότι ένας λόγος πσυ ο Λίβανος ζήτησε
την αναβολή της διοσκέψεως κορυ
φής, είναι η εκλογή, την περασμένη
εβδομάδα, του ηγέτη των δεξιών χρισηανών φαλαγγιτών κ. Μπασίρ Τζεμαγιέλ, σαν προέδρου του Λιβάνου.
Ο κ. Τζεμαγιέλ, αναλαμβάνει τα
καθήκοντα του σ η ς 23 Σεπτεμβρίου.
Αλλά ο σημερινός πρόεδρος κ. Ελιάς
ΣπρκΙς φέρεται να διστάζει να αναλάβει υποχρεώσεις που ενδέχεται να
μην είναι αποδεκτές από το διάδοχό
του, που είναι δεδηλωμένος εχθρός
του PLO και της Συρίας. Οι πηγές
λέγουν ό η ο Λιβανέζος ovptn:óoii>πος αποχώρησε από την αίθουσα των
συνεδριάσεων προχθές, σε ένδειξη
διαμαρτυρίας για λόγο που εξεψώνησε ο αρχηγός της αντιπροσωπείας
του PLO κ. Καντούνι ο οποίος έμμε
σα κατηγόρησε το Λίβανο, για συνερ
γεία στην απομάκρυνση των παλαι
στινιακών δυνάμεων από τη Βηρυτό.
Έ γγραφο, από τρεις σελίδες, που
υπέθαλε ιι αντιπροσωπεία στην διά
σκεψη. ζητάει να γίνει οεκτη η /upaνική απόφαση, να σταματήσει κάθ

παλαισηνιακή δραστηριότητα στο
Λίβανο, καθιίις και η συριακή στραπωτική παρουσία.
Ο Λιβανέζος αντιπρόσωπος επέ
στρεψε στην αίθουσα διασκέψεως
μετά που ο υπουργός εξωτερικών της
Σαουδικής Αραβίας πρίγκιψ Σαούντ
Αλ ΦαΙζάλ, πρότεινε όπως το λιβανικό έγγραφο υποβληθεί στη διάσκεψη
κορυφής μαζί με συρΗΐκά και παλιιισηνιακά σχεηκά έγγραφα.
Οι υπουργοί επίσης συμφώνησαν
στην ημερήσια διάταξη της διασκέ
ψεως κορυφής, που λέγεται όη περι
λαμβάνει τον πόλεμο Περσίας και
Ιράκ και το σαουδαραβικό σχέδιο
ειρηνεύσεως. που έμμεσα αναγνωρί
ζει το θέμα υπάρξεως του Ισραήλ και
τη δημιουργία πατρίδας για τους
Παλαιστινίους.

Ο Γ tanto Α ρ α φ ά τ λίγο π ρ ιν την αναχιορησή τον από τη Βηρυτό ανόψ τθα στον αρχηγό των αριοτιρώ ν Λ ιβανίζω ν Βτιλΐιπ Τζονμπλάτ (όίξιά)
χαι τον αρχιγ/ό των Λ ιβανίζω ν Σιιτών Λ μ ά ς ό α ιιπ ίχ Μ περΙ
πηκή Δύναμη (Ε.Α .ϋ.) ήταν υπεύθυ σία του, μπροστά στο κτίριο της Κεν
νη για την ασφάλεια αυτών των κ η  τρικής Τράπεζας και το πρωθυπουρ
ρίων.
γικό μέγαρο.
Επίσης ο λιβανικός στρατός έλα
Το σχέδιο ειρήνευσης της Δυηβε θέση μπροστά από το κτίριο της κής Βηρυτού προβλέπει τον έλεγχο
τηλεόρασης, ενώ παράλληλη ενίσχυ- του τακτικού στρατού σε όλα τα
σε τη μέχρι τώρα διακριηκή παρου- δημόσια κτίρια.

Πιστεύουν σε νίκη
οι Ισπανοί σοσιαλιστές
ΜΑΔΡΙΤΗ.
Το Ισπανικό Σοσιαλιστικό Κόμμα
πιστεύει όη Οα κατορθώσει να επιτύ
χει μια εκλογική νίκη ανάλογη μ'
αυτή του ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα, που
Ηα του επιτρέψει να κυβερνήσει αυτο
δύναμα τη χώρα και να εφαρμόσει το
πρόγραμμά του.
Αυτή είναι η άποψη της ηγεσίας
του Σοσιαλισηκού Εργαηκού Κόμ
ματος της Ισπανίας όπως την εξέφραπαν προχθές εκπρόσωποί της.
Ο Γκονζάλες όπως αναφέρει η «Ελ
Παίς» παρουσιάστηκε στο Βισμπάντεν στην προεκλογική καμπάνια του
γερμανικού
Σοσιαλδημοκραηκού
Κόμματος σαν ο μελλονηκός πρόε
δρος της ισπανικής κυβέρνησης.
Ό ταν ο πρωθυπουργός Κάλβο
Σοτέλο ανακοίνωσε την ακριβή ημε
ρομηνία των εκλογών και τη διάλυσή
της Βουλής, ο Φελίπε Γ κονζάλες βρι
σκόταν στο εξωτερικό, στη Δ. Γερμα
νία. όπως και ο γεν. γραμματέας του
Ισπανικού Κ.Κ. Σανηάγκο Καρίγιο
που ήταν στη Ρουμανία για διακοπές,
Στα Κεντρικά γραφεία του Σοσια
λιστικού κόμματος στη Μαδρίτη επι
κρατεί αισιοδοξία για η ς εκλογές,
ιδιαίτερα μετά τη μεγάλη επιτυχία
του κόμματος στην Ανδαλουσία,
πριν από λίγο καιρό.
Από την προεκλογική εκστρατεία
που μόλις άρχισε στην Ισπανία, δε
?χίπουν και οι εκπλήξεις Ο Ριιμόν

ΗΜΑΘΙΩΤΙΚΑ 82
Συνεχίζοντας η ς εκδηλώσεις στα
«Ημαθιώτικα 82», ο Λαογρ. Ομιλος
Μελικής και Περιχώρων υθποδέχθηκε το θεατρικό τμήμα του Εκπολιτι
στικού Συλλόγου Ράχης με το έργο
του Δ. Ψαθά«Ζητείται ψεύτης». Η αί
θουσα του Ομίλου ήταν ασφυκτικά
γεμάτη κιιι οι θεατές χειροκροτούσαν
θερμά καθ' όλη τη διάρκεια της παρά
στασης τους λεβέντες της Ράχης.
Στη Μελική δεν πέρασε επαγγελ
ματικός θίασος που να δώσει τόσο
κέφι και χαρά όσο οι λεβέντες της
προοδευτικής πλέον Ράχης- Αξίζουν
θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο
του Ομίλου κ. Κεσίδη και ακόμη πιό
πολλά στον αειθαλέστατο πρόεδρο
της Κοινότητας Ράχης που ακολου
θεί και βοηθάει τα νέα παιδιά. Το
μικρό χωριό της Ημαθίας μας έστειλε
ένα πεντακάθαρο μήνυμα. Το μήνυμα
της νεανικής αγνότητας με τον άκρα
το ενθουσιασμό.
Στη σημερινή εποχή, όπου όλου
δείχνουμε εγκληματική αδιαφορία (
για τα παιδιά μας - ας μη κατηγορού"« »ο παιδιά ιιας, φταίμε ειιείς οι
ιιεγαλυτεροι και γιιι ι·ι» «ιυίγτιστικη
μας κληρονομιά, είναι αξιοθαύμαστο

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤ1ΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ»
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΙΏΝ.

να βλέπεις νέους σαν κι αυτούς της
Κοινότητας Ράχης. Είναι απίστευτο.
Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο χωριό
στην Ελλάδα που να έχει ανεβάσει
αυτή τη σηγμή θεατρικό έργο. Κατασυγκινημένος, από τη θέση του
απλού πολίτη θα προτείνω να ανα
φερθεί το γεγονός σαν πολύ σημανη
κό. τώρα μάλιστα που γίνεται και τό
σος λόγος για ναρκωτικά κι άλλες
κακές συνήθειες ανάμεσα στους
νέους μσς. Προτείνω να γνωστοποιη
θεί το γεγονός στην Ακαδημία Αθη
νών για να βραβευθούν ο: άξιοι ιθύ
νοντες της Ράχης και τα λεβέντικα
παιδιά τους. Ο αξιόημος κ. Νομάρ
χης έχει το λόγο.
Ακριτίδης Θεόδωρος
Μελική

Ταμάμες. πρώην επιφανές μέλος της
ηγεσίας του Ισπανικού Κ.Κ.. που
ιιποχώρησε πριν από ένα περίπου
χρόνο απ' το κόμμα, εδήλωσε επίση
μα όη προσχωρεί στο νέο κόμμα του
Δημοκρατικού Κοινωνικού Κέντρου
του Αντόλφο Σουάρεθ,
Πιθανολογήθηκαν μάλιστα στον
ισπανικό τύπο προσχωρήσεις σ' αυτό
το κόμμα και άλλων πολλών μελών
της αριστερός.
Προχθές το βράδυ, η ισπανική
τηλεόραση έδωσε δημοσιότητα στην
επικείμενη επίσκεψη του Παλαισηνιου ηγέτη Γιασέρ Αραφάτ στην
Αθήνα και για τις συνομιλίες που θα
έχει με τον Α. Παπανδρέου.
Στην Ισπανία, το Σοσιαλισηκό
Εργαηκό Κόιιμα το Κομμουνιστικό
Κόμμα και το Δημοκραηκό Κοινωνι
κό Κέντρο έχουν εκδηλωθεί υπέρ του
αγώνα του Παλαιστινιακού λαού.
Μάλισητ. το ΡβΟΕ είχε ζητήσει τη
διαγραφή του Ισραηλινού Εργαηκού
Κόμματος από τη Σοσιαλιστική Διε
θνή λόγια της συνεργασίας του με
τον Μπέγκιν.

Αρνείται
ο Εβρέν
το δικαίωμα
των Αρμενίων
για πατρίδα

«Δει· υπάρχει ούτε σπιθαμή W
της Τουρκίας που θα μπορούσε *
δοθεί για τη δημιουργία ενός α ^ |
κράτους», τόνισε προχθές ο Τούρ™
ηγέτης, στρατηγός Εβρέν. σε μήνβΓ
του προς τον τουρκικό λαό, εννβ*·
τας η ς απαιτήσεις των Αρμενίων
δική τους πατρίδα. Το μήνυμά®*
απηύθυνε ο Εβρέν προς »αυτούς**·
υποστηρίζουν η ς θέσεις των Αρέ
νίων. με την ευκαιρία της δΟηί·**
τείου από τη μικρασιαηκή καταβζΙ
φή·
•Πρέπει να γίνει απόλυτο
νοητό ότι ούτε η βία ούτε η τρ°κ
κρατία, ούτε κμαμιά άλλη μέθοδοί I
βοηθούσε στην πραγματοποίηση "
σκοπών αυτών», πρόσθεσε ο >°*Γ
κος δικράτορας. Συμπλήρωσε
«όταν η Τουρκία είναι δ υ ν α τ ή .^
κερδίζουν όλοι οι φίλοι μας.
όταν είμαστε αδύνατοι, τότε
πιό έμπιστοι φίλοι μας δεν μας*?
πουν».

Η επίσκεψη
Μιττεράν
Συνέχεια από την W
την Ελλάδα 100 .Μ ιράζ 2000* 6
άλλα γαλλικά όπλα.
Διπλωμαηκές πηγές δήλωσαν
μολονόη αρχικά η Ελλάδα σκα*η
ν' αγοράσει τα .Μιράζ» για π °^
κοός λόγους. Έλληνες επίσημο·^
στηρίζουν την αγορά περισσό»)?
από ένα τύπο αεροπλάνων,
J
Στρατιωηκές πηγές στην A<W
δήλωσαν όη οι Ελληνικές επώ*}
ξεις προς τα »Μιράζ 2.000» οΧ*™
ναι με τη συντήρηση τους και
περιορισμούς που επιβάλει η
σκευάστρια εταιρεία σε τρίτες
που επισκευάζουν τα αεΡ°*"ζ,
Ά λλο αεροπλάνα που προτίθεντ®
αγοράσει η Ελλάδα είναι τα αμά£η
νικά »F16» και .FAQIZ' και το*·
νάντο», που κατασκευάζεται απ®
νού από τη Δυηκή Γερμανία, τΊ ”
ταννία και την Ιταλία.
Οι πηγές δήλωσαν ότι η
απόφαση θα επηρεαστεί από τα
δια για την προώθηση της Ε λ λ η ^
αεροπορικής βιομηχανίας, μιΛί ν
κραηκής επιχείρησης.
«
Η Ελλάδα αναμένεται, επίσΠίν,
ενημερώσει τον κ. Μιττεράν σΧ5^
μ., η ς προσπάθειες της να όιε’
το θέμα του επιχειρησιακού
του ΝΆ.Τ.Ο. στο Αιγαίο, το 01 .
μαζί με το Κυπριακό, προκαλει «τ.
τριβές μεταξύ Ελλάδας και ΤουΡ*^

Επιφυλάξεις . ^ Αθήνας
για την προσφυγή
της Κύπρου στον ΟΗΕ
Η ελληνική κυβέρνηση θα υπο
στηρίξει την κυπριακή προσφυγή στα
Ηνωμένα Έθνη. Αυτό γίνεται σαφές
με προχθεσινή δήλωση του κυβερνηηκού εκπροσώπου στην Αθήνα, από
την οποία διαφαίνεται πάντως ό η η
ελληνική κυβέρνηση διατηρεί κά
ποιες επιφυλάξεις ως προς το περιε
χόμενο της προσφυγής.
Ο κυβερνηηκός εκπρόσωπος
αναφερόμένος σε χθεσινά δημοσιεύ
ματα, σύμφωνα με τα οποία η Αθήνα
διαφωνεί με το σχέδιο προσφυγής
της Κύπρου στον ΟΗΕ, δήλωσε τα
εξής:
«Η ελληνική κυβέρνηση επιθυμεί
αυτή τη σηγμή νο έχει η κυπριακή
κυβέρνηση την πρωτοβουλία στο θέ
μα της προσφυγής στα Ηνωμένα
Έθνη, Βεβαίως οι σχετικές θέσεις της
ελληνικής κυβέρνησης είναι γνω- ■

στές. Εξυπακουεται ό η η ε λ λ ^
κυβέρνηση συμπαραστέκεται ^*5
χα στον αγώνα του κυπριακού
και θα σθνεχίσει να κάνει ό,τ*^
δυνατό για την επίτευξη του
στόχου, την απε>χυθέρωσ' 1 (|
Μεγαλ,ονήσου από την ξένη ιί“Ά
και τη θεμελίωση μιάς ενιαίύν·
ξάρτητης κυπριακής δημακρ«*“^'
Τα σχετικά με την
προσφυγή θέματα πιστεύεται
εξωτερικών κ. Ρολάνδης Ρ1'ο
υπουργό εξωτερικών κ. I. λίοΐ*^
πόπουλο ή τον υφυπουργέ
Κανή. Η συνάντηση θα
αεροδρόμιο του Ελληνικού α*“ ( ,
διέρχεται από τη Στοκχόλρά ,
Ρολάνδης επιστρέφοντας στη
σία. Ο Κύπριος υπουργός θα *Υ»
μείνει μιά περίπου ώρα στην Ε * |

Ε.ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΑ-ΑΣΑΜ APA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 23.780 - ΒΕΡΟΙΑ
Σας περιμένουμΕ Μαλακούση 2 0
από 1η Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

ΜΑΛΑΚΟΥΕΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΑ.: 25.036 - 62.990

V ID EO S Y S T E M

Ο Ανδρόνικος
ανακοίνωσε
τη μεγάλη
ανακάλυψή του

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

Αποκλειστική συνέντευξη στο «ΛΑΟ»

Γ. ΤΙ ΑΛΕΡ ΑΣ: Δήμαρχος
όλων τών Βεροιέων
£^ ——Έργα στον Δήμο, νοικοκύρεμα της πόλης
— και πολιτιστικό ανέβασμα του
—
1—
τοπου
γ0υ καιρια και καυτά ερω τήματα που έθεσε ο «ΛΑΟΣ» και που, σί0 μίμαπασΧ°λούν την Κ οινή Γ νώ μη τη ς Βέροιας απαντά ο υποψής0 κ ημαΡχ0ςΚ· Γ ,ώ Ρ γ°? Τσαλέρας.
ϋ10τ ' Ιοα λέρας στη συνέντευξη που πα ρα χώ ρη σε απαντά χω ρίς
Κου,
_ και ξεκάθαρα στο ερώτημα π ο υ απασ χολεί π ο λλ ο ύς κατοίμ0(Λ ΓΓ,1\ Βέροιας, σν δηλαδή α π ο κ η ρ ύ σ σ α τη ν δικτατορία και κάθε
Κα · °λ οκλ η ρ ω η σ μ ού δη λώ νο ντα ς ότι ποτέ δεν υπήρξε θιασώτης
Μ·°Ρφής δικτατορίας και ότι διαψεύσθηκε στην εκτίμηση που
Σ ^δ'6* το 1967 για γρ ήγο ρ η επάνοδο της δημοκρατίας.
Τ η „ν ιαιροΡα σημεία τη ς συνεντεύξεω ς που μας παραχώ ρησε ο κ.
° “λίρος τονίζει:
°νεη
τΨ η και ευθύνη νάσαι δή μ α ρ χο ς μιας ζω ντα νή ς και
^Χ°μενης πόλης, σα ν τη ν Βέροια,
θέ
' Α υτοδιοίκηση πρέπει να είναι ανεξάρτητη και πολιτικοποιη•
κ°μ μ ατικοποιημ ένη.
δήμα Ρ^βεσή μου αταλάντευτη να παραμείνω , εφόσον εκλεγώ , ο
• **
όλων ανεξαίρετα τω ν Βεροιέων.
έργων Κυρι° ι στόχοι μου θα είναι: Η εκτέλεση μεγάλω ν και μικρώ ν
' 1° νο,κ°κύρεμα του Δ ήμου και το πολιτιστικό ανέβασμα της
όΛθ1ϋ
επιδιώξω αρμονική και πολιτισμένη συνεργασία με την
Φ κυβέρνηση είναι στην εξουσία.
η°λιτι ·®ό° άλλοι υποψ ήφ ιοι δεν α ποδέχοντα ι τη ν πρότασή μου για
« ν η διεξαγω γή του π ροεκλογικού αγώνα.

Το

Η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
κ,*ά€νο τη ς συνεντεύξεω ς του κ. Τσαλέρα είναι το εξής:

^ΐΑ<ά£
f,f* και χάλι to ,,ε,....„
αξίωμα ™.
too
-»T Χολμς μας. θιιυρειται
τοηο σημαντικό αυτό το
θυν *°>·Π της Βέροιας υπηρέτησα
«πό το ,.°“ν δημοτικός σύμβουλος
θάρχ^ 59 Ρ*ΧΡ> ιο ·967. Σαν όή
Ιθδγ ι;^ΓΤ,ς ««ό τον Αύγουστο του
^Ίθοτικίί" το 1974. Και πάλι σαν
^ ά β ο υ λ ο ς από το 1978
»υχά^,ΕΙ ε,π οάένα)9 απ° κοντά,
ώυς κ„,,τα ,ΧΡόνια. τους πόθους και
τ“1 του Λο°υς αυτ,!|ς ” 1? Πολιτείας
°υνίώεών ° υ ^ και 0X0 Ρέτρο των
^βαβμό
τ19 έχω προσφέρει, με
λυτή ^
ντ“. με αγάπη κυι με απόμπορούΓ"<·• £η,
Σ η ', ", όΕ’“'
τ ι ότι
_ π πιο
ι ο καλό μπορού
• 0 5 “. διεκδικώ και πάλι το
να μα t0u δημάρχ,ου, γιατί επιθυμώ
-ννια, τ
οτην αγαπημένη μας
Π9 όποι/.
Ρ°υ· την αγάπη και
Μΐί1 Μάνσύ
δυνάμεις μου. σε
Τη
ανοδική πορεία της.
,ηόλΠς, ^ . τα0υ δθάόρχου αυτής της
τι*. αιιι,,, τι? β£ώΡησα σαν εξαιρε
ί ? ^ « ε ι ο ρ Γ ° μως ακ°^ α 7110
»ην
κα> πολύ τιρηΓ>^άρΥα,,
ΟΤΟ αξίωμα του
' ΓωΡα που ξεκινήσανε και

στην Ελλάδα, κατά τα πρότυπα της
Ευρώπης, οι διαδικασίες για μια
Αυτοδιοίκηση οικονομικά και διοικη
τικά αυτοδύναμη. Τώρα, περισσότερο
από κάθε άλλη φορά, αποτελεί μεγά
λη τιμή, όμως κι' ακόμα πιο μεγάλη
ευθύνη, νάσαι δήμαρχος μιας ζωντα
νής κι' ανερχόμενης πόλης, σαν τη
Βέροια.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Αχό όλος τις πλευρές έχει διακηρυ
χθεΐ άτι οι προσεχείς εκλογές tía χολιτικοχοιηθουν κι' εδώ ακριβώς γίνεται
αχό χολλούς μια αντιδιαστολή της
χολιτικοχοίηαης αχό την κομματικο
ποίηση. Ποια είναι η γνώμη αας χάνω
θ' αυτά το ζήτημα;
Προσωπικά αποδοκιμάζω την υπο
ταγή της Αυτοδιοίκησης στα Κόμμα
τα. Είτε αυτά είναι Κυβέρνηση, είτε
είναι Αντιπολίτευση.
Μια τέτοια υποταγή είναι αδιανόη
τη, γιατί αναιρεί τον ίδιο το θεσμό. Τι
θα πει Αυτοδιοίκηση; Προσωπικά τη
θεωρώ μια εξουσία ανεξάρτητη, που
δεν έχει καμμιά δέσμευση και δεν
παίρνει εντολές από κανένα κέντρο,

είτε είναι αυτό κάποιο Κόμμα, είτε εί
ναι η Κυβέρνηση. Δεσμεύεται απ'
ευθείας και μονάχα από το λαό μιυς
πόλης ή ενός χωριού. Έ χει δηλαδή η
Αυτοδιοίκηση άμεση εντολή από
τους εκλογείς και για τα τοπικά θέμα
τα μόνο. Από την άλλη πλευρά το
Κόμμα και η Κυβέρνηση έχουν υπό
την ρύση τους μια ευρύτερη αρμο
διότητα. Τους απασχολούν θέματα
πολύ μεγάλα, που μπορεί να απορρο
φούν εξ ολοκλήρου το ενδιαφέρον
τους ή και πολλές φορές να τους φέρ
νουν ακόμα και σε σύγκρουση με τα
συμφέροντα της Αυτοδιοίκησης. Οι
Δήμοι και οι Κοινότητες οφείλουν να
υπηρετήσουν τις τοπικές υποθέσεις.
Την ανάπτυξη και την προαγωγή των
δικών τους θεμάτων. Σε περίπτωση
συγκρούσεως συμφερόντων θα πρέ
πει να υπερασπισθούν τα συμφέροντα
του τόπου τους, Ό μως στην περί
πτωση της Κομματικοποίησης κά
ποιο κέντρο φιμώνει τους τοπικούς
άρχοντες κι επομένως καταλύει την
έννοια της Αυτοδιοίκησης.
Το ίδιο συμβαίνει κι όταν η Κεν
τρική Διοίκηση, δηλαδή η Κυβέρνη
ση, κρίνει και αποφασίζει για όλα.
Κομματικοποιημένη,
λοιπόν.
Αυτοδιοίκηση σημαίνει πως δεν έχει
δική της πολιτική και περιμένει εντο
λές από το Κόμμα τις οποίες και
εκτελεί πιστά. Η δικαιολογία απλοϊκή
και ταυτόχρονα προκλητική: «Το
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Ο κ. Γ. Αναστααοπουλος
μέτωπο ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κ.Κ Η. εσωτ. 4
έδρες.
ΟΙ ΨΗΦΟΙ
Επί 588 που εψήφισαν εγκύρως
(επί συνόλου 683 ενεργών ιακτικών
μελών της Ενώσεως Συντακτών), οι
«Ανεξάρτητη Δημοκρατική Δημόσιό
γραφική Συνει^ιαία» έλαβε 339 y ή
φους, οι κυβερνητικοί συνδικαλιστές
και οι σύμμαχοί τους του Κ.Κ.Ε.
εσωτ. 202 και το Κ.Κ.Ε. εξωτ. 47 μό
νο ψήφους.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι στη
ψηφοφορία δεν επετράπη να ψηφί
σουν οι συνταξιούχοι, οι οποίοι στε
ρήθηκαν του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, αντισυνταγματι
κά και παράνομα, με το νόμο 1264,
με τον οποίο η Κυβέρνηση μετέβαλε
και to εκλογικό σύστημα και τη σύν
θεση to o δημοσιογραφικού Σώματος,
σε απεγνωσμένη της προσπάθεια να
αλώση τη Διοίκησή του.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η
δεινή ήττα, που υπέστησαν οι κυβερ
νητικοί συνδικαλιστές, προκάλεσε
ιδιαίτερη εντύπωση. Οι Αθηναίοι
δημοσιογράφοι
απέδειξαν, όπως
παρετηρκίτο, δεν εννούν να κατα
στούν ανδράποδα, αλλ' είναι αποφα
σισμένοι να προασπίσουν την ανε
ξαρτησία και την αξιοπρέπειά τους.
Δεκάδες συνταξιούχων, τακτικά
μέλη τής Ενώσεως, προσήλθαν στην
αίθουσιι της ψηφοφορίας και όταν
δεν τους επετράπη να ψηφίσουν,
κατέθεσαν 70 περίπου ενστάσεις, επι
φυλασσόμενοι να διεκδικήσουν δικα
στικά τα δικαιώματα τους,
Η ψηφοφορία διάρκεσε από τις 8
π.μ. μέχρι τη δύση του ήλιου και δι*ξήχθει ομαλώς, χωρίς να σημηωθούν
επεισόδια.
\
Πρόεδρος της Εφορευτικής Επι
τροπής, ήταν ο πρωτόδικης κ. :Βέλλης.

Ο υποψ ήφ ιος Δήμαρχος κ . Τ σα λέρα ς απαντά σε ένα αχό ta ερω τήματα
που του έθεσε ο δ/ντής μ α ς κ . Χρ. Π ατσ ίκα ς.
Κόμμα ξέρη». «'Οτι συμφέρει στο
Κόμμα συμφέρει και στον τόπο»,
Πρόκειται δηλαδή για μια αντίληψη
καθαρά απυλυτιιρχικϊ). απου τη θέση
του αφίντη την παίρνει τώρα το Κόμ
μα.
Πολιτικοποιημένη Αυτοδιοίκηση,
είναι αντίθετα εκείνη που έχει δική
της πολιτική βούληση. Δική της
αντίληψη για το ρόλο της. Για τις
σχέσης της με τα Κόμματα kui με
την Κυβέρνηση. Δικό της πρόγραμ
μα για την αντιμετώπιση των προ
βλημάτων που την ενδιαφέρουν, για
το οποίο ζητάει την έγκριση των
Ψηφοφόρων και αγωνίζεται να το
εφαρμόσει, πολλές φορές και σε αντί
θεση ακόμα με άλλους φορείς εξου
σίας.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι στην
Ελλάδα η Αυτοδιοίκηση δεν είναι και
τόσο αυτοδιοικούμενη... Από τη μια
οι Κυβερνήσεις, όλες οι Κυβερνή
σεις, επιχειρούν να την npooeTutpiσθούν για να μην υπάρχουν ενοχλη
τικοί τοπικοί άρχοντες, που να προ
βάλλουν απαιτήσεις. ΚΓ από την άλ
λη, η αντιπολίτευση την ήθελε με το
δικό της μέρος, μόνο και μόνο για να
την αντιπαραθέτει στην Κυβέρνηση.
Έτσι ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη
σέβονταν τον θεσμό της Αυτοδιοίκη
σης και τόν ρόλο της,
Είναι λοιπόν καιρός να κηρύξουμε
την ανεξαρτησία της Αυτοδιοίκησης,
όσοι ισχυριζόμαστε σήμερα πως θέ
λουμε να την υπηρετήσουμε

ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΛΠΝ ΤΩΝ
ΒΕΡΟΙΕΩΝ
Εοείς χροβιυχικά xinuuett χοις μχο
ρείτε να αχαλλαγείτε αχό την εχιρροή
tou Κόμματος, κατά την άακηαη nur
καθηκόντων οας οα» δημάρχου;
Είναι αυτονόητο νομίζω πως ο
οποιοσδήποτε δήμαρχος σίγουρα κά
ποιο Κόμμα έχει ψηφίσει κΓ επομέ
νιας σε κάποια πολιτική παραταξη
ανήκη- Ο κομματικά εντελώς άχρω
μος δήμαρχος αποτελεί θεωρητικά
κατασκεύασμα έξο> από την πραγμα
τικότητα της σύγχρονης ελληνικής
ζωής. Όμως άλλο πράγμα οι πολιτι
κές ή κι' οι κομματικές πεποιθήσεις
του κΓ άλλο η κομματική «οποταγή».
Στον ψηφοφόρο δημότη εναπόκηται
πλέον να κρίνει τον βαθμό της «υπο
ταγής» στο Κόμμα του κάθε υποψη
φίου. Κι' όποιος ή όποιοι υποψήφιοι
έδωσαν δείγματα μιας τέτοιας «υπο
ταγής» τους, πρέπει να παραμερι
σθούν από το λαό ouv ακατάλληλοι,
ειδικά για τσ αξίωμα του δημάρχου.
Προσωπικά σας δηλώνω πως σαν
υποψήφιος δήμαρχος αποδεσμεύου
μαι από κάθε άλλη πολιτική ή και
κομματική μου ιδιότητα. Προτάσσω
και κρατώ ιιποκληστικά και μόνο την
ιδιότητά μου σαν Βεροιο’π η και σαν
δημάρχου της Βέροιας, αν ο λαός της
πόλης μας έτσι θα αποφασίσει, Πρό
θέσή μου ιιταλοντευτη και διακηρυγ
μένη προς όλες τις πλευρές, είναι: να
παραμείνω ο δήμαρχος όλων ανεξαί
pr.ui των Βεροιέων, cnrà την τιρώτη
μέχρι κυι την τελευταία μέρα της
θητείας μου.

ΚΥΡΙΟΙ.
ΣΤΟΧΟΙ
ΠαιοΙ tía είναι ah γενικές γραμμές οι
κύριοι ατόχοι οας μέοα στο J ημο
Βέροιας, κατά την .ntptuxia
IVS.II9S6;
Ό πω ς ήδη ανακοίνωσα προς το

λαό της Βέροιας, με το πρώτο μήνυ
μό μου, οι κύριοι στόχοι μου μέσα
στο Δήμο θα είναι:
Πρώτον: Η κάλυψη ολόκληρης
της Βέροιας με όσα έργα μικρά και
μεγάλα ζητά το παρόν και αξιώνει το
μέλλον της. Με ξεχωριστή τώρα την
παρουσία του Δήμου στις γειτονιές
και στους συνοικισμούς μας. Και με
ιόιαίτκρη έμφαση σε έργα που τα
χρηάζονται η μητέρα - δημότισσα, τα
παιδιά μας κι' η νεότητα.
Δεύτερον: Το νοικοκύρεμα του
Δήμου, ώστε όλες οι υπηρεσίες του
να προσφέρονται άψογα και πολιτι
σμένα στον κάθε δημότη. Αποτελεί
κΓ αυτό σήμερα μια ελάχιστη οφειλό
μενη ανταπόδοση του Δήμου προς
τον ήδη σκληρά φορολογούμενο
δημότη.
Τρίτον: Το πολιτιστικό ανέβασμα
της Βέροιας, με κέντρο την Λντωνιάδειο Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών.
ΠρόΟεαή μου είναι να καλέαω σε
ηλικρινή και καθαρή συνεργασία
όλες π ς τοπικές πνευματικές και καλ
λιτεχνικές δυνάμεις. Ό λους δηλυδή
τους συμπολίτες μας που θέλουν να
υπηρετήσουν το πνεύμα, την Τέχνη,
τον Πολιτισμό, πέρα από τις οποιε
σδήποτκ πολιτικές ή ιδεολογικές θέ
σεις ή και αντιθέσεις τους. Πολύ σύν
τομα θα ανακοινωθεί και στις λεπτομέρηές του το Πρόγραμμα της δημο
τικής μας δράσης για την τετραετία
1983 1986.
Το πρόγραμμά μας αυτό είναι ριζο
σπαστικό και φιλόδοξο στο σύνολό
του, όμως στηρίζεται ταυτόχρονα σε
σίγουρα οικονομικά και τεχνικά
δεδομένο- Στόχος μας είναι να εγκαινιασθεί μια καινούργια δημιουργική
περίοδος για την πόλη της Βέροιας,
με την ορθολογική, αξιοποίηση των
πλούσιων τοπικών ουνατοτήτων μας,
αλλά και με την ήρεμη όμα>ς επίμονη
διεκδίκηση όλων εκείνων που αναμ
φισβήτητα δικαιούται από την Κεν
τρική Διοίκηση, αυτή η πόλη κι" οι
φιλοπρόοδοι δημότες της.

ΑΡΜΟΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Πως θα αυνεργααΡιίιι ααν δήμαρχος
με τηι Κυβέρνηση, για την χραγμάτω
οη των στόχων οας, οείς χου δεν ανη
κετί αιην κομματική καραταξη χου
αήμερα μας κυβερνά:
Μα ακριβώς όπως συνεργάζονταν
π ά π α κι' όπως συνεργάζονται μέχρι
σήμερα, στην Ελλάδα και σ' όλες τις
δημοκρατικές χώρες του Κόσμου,
ελεύθεροι άνθρωποι με διαφορετικές
πολιτικές πεποίθησης. Δηλαδή αρμό
νικά κιιι πολιτισμένα. Με μοναδικό
στόχο, τουλάχιστον για άτι με αφορά,
την καλύτερη προώθηση των τοπι
κών μας θεμάτων. Θέλω να πιστεύω
πως στην δημοκρατική Ελλάδα δεν
πρόκειται σήμερα ο διάλογος κι η
συνεργασία για την αντιμετώπιση και
την επίλυση των τοπικών θεμάτων
να περιορισθεί αποκλειστικά κυι μό
νο μεταξύ ομοϊδεατών. Όσοι ισχυρί
ζονται ή και θα ισχυιΗυθούν ίσως «ά
μ τέτοιο, βρίσκονται σίγουρο έξω
από το κλίμα >ης Δημοκρατίας.
Πιστεύω πως βρίσκονται και έξω από
τη γραμμή και την πρόθτσπ Tile ίδιας
Συνέχεια στην 3η

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΟΠΩΣ ΠΡΩΤΟΣ ΕΓΡΑΨΕ Ο ΛΑΟΣ
Το ιιρχαίο θέατρο της Βεργίνας
Νέα μεγάλη
είναι το νέο εφετεινό εύρημα του
καθηγητή Μανόλη Ανδρόνικου, το
ανακάλυψη
οποίο ανακοίνωσε ο ίδιος χθες σε
συνέντευξη τύπου, παρουσία της
στη Βεργίνα
υπουργού κ. Μελανός Μερκούρη.
Ειδικότερα η υπουργός Πολιτι ΒΡΕΘΗΚΕ 7 0 APXAÄX ΘΕΑΤΡΟ:
σμού και Επιστημών τόνισε σχετικά:
" > « £ ' * Λ
«Είμαι ευτυχής που έχοι την τύχη να
σας παρουσιάσω τον καθηγητή για
να σας ανακοιντίισει ένα νέο μεγάλο
ανσκαφικό του δώρο προς τον ελλη
νικά λαό και επειδή πιστεύω πως εί
ναι ένα έργο που του ανήκει, τον
παρακαλώ να το ανακοινώσει ο
ίδιος».
Στη συνέχηα ο καθηγητής
Ανδρόνικος είπε για την νέο ανακά
λυψή του:
«Το νέο εύρημα είναι κάτι που το
ονειρευόμαστε ιστορικοί και αρχαιο
λόγοι, μετά την ανακάλυψη του τά
φου του Φιλίππου. Γιατί συνδέεται
άμεσα με τον Μακεδόνο βασιλιά, την
ιστορία και το τέλος του.
Ο Φίλιππος δολοφονήθηκε το
336 π.Χ,μέσα στο θέατρο της πόλεως
των Αιγιϊιν της παλιάς πρωτεύουσας
των Μακεόόνων, όπου είχε πάει για
να παντρέψει την κόρη του την
Κλεοπάτρα. Εκεί στο θέατρο, αφού
■**>-*WW»** lV-ι,νε Μ
προηγήθηκιιν ο γιός του Μέγας Αλέ
ΡΤΤι tlc.ni«» 1μ
κ·1>νa»*ifürmρώχη. Vi
ξανδρος και ο γαμπρός του Αλέξαν
δρος και ακολούθησε με τους σώμα
τοφύλακες του - είπε στους τελευ
ταίους να μείνουν πίσω - προχώρησε Το δημοσίευμα για την ανακαλυνεη του
μόνος του. Τότε ένας από τους αξιω αρχαίου θεάτρου της Βεργίνας και η pata
γραρία του χου δημοσίευαν χρωτος ο
ματικούς του τον δολοφόνησε, ενώ
•ΑΑΟΣν oto ψύλλο too. Σαββάτου 18
ετοιμαζόταν για να φύγει. Σκάλωσε Αυγούσταυ. Χθες ο Ανδρόνικος ανοκοίνω
όμως το παπούτσι του σε κάποια at εχίαημα στην Αθήνα, οχως συνηθίζει,
αγριοκληματαριά, σκόνιαψε και εκεί
την νέα μεγάλη ανακάλυψη.
τον έπιασαν και τον σκότωσαν.
πτώση αυτή ιδιαίτερο πολύτιμη στάθηκε η
Ολοι οι ιστορικοί και οι αρχαιο βοήθεια ενός επιστάτη ποιι έχω. του Κώ
λόγοι συνέχισε ο καθηγητής λέγα στα Παυλίδη που έχει πάθος για την δου
νε μέχρι τώρα: Καλά όλα tu ευρήμα λειά του και ερευνητικό μάτι. Του είχα πει
τα που βρέθηκαν στην Βεργίνα, αλλά να προαέχει και να μου επίσημόν« ιιποιο
πέτρα μπορεί να προεξέχει, η κάποιο άλλο
πού είναι το θέατρο, που συνδέεται σχετικό σημάδι και να του το υποδείξει.
άρρυαα με την ιστορία του Φιλίπ Πράγματι αυτός μου υπέδειξε κάποια ni
τρα που ήταν το σημείο που βρισκόταν το
που.
θέατρο. Κατάλαβα από την ιεοχή
Την περασμένη εβδομάδα - είπε ο αρχαίο
ότι δεν ήταν ο κάποιος τυχαίος τοίχος κπ
κ. Ανδρόνικος είχαμε την τύχη να ρίου κοι πως χρειαζόταν ανασκαφική
βρούμε το θέατρο. Είναι μιά πολύ έρευνα. Έτσι την περασμένη εβόομάδο εν
καλή καπισκευή. τουλάχιστον στο χαμέ τα παραπάνω αναακαφικά αποτελέ
σματα».
»
σημείο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή
Στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων,
η ανασκαφική έρευνα.
για το νέο εύρημα, τη σημυσία του από
- Εχουν βρίθει τα θεμελια της δυτικής ιστορικής και αρχαιολογικής πλευράς,
παροικώ toil θεάτρου, το πτίαλο η πρώτη την πορεία των ανασκιιφών στη Otpyivti
κσι τις επιφυλάξπς ππυ είχαν διατυπωθεί
γραμμή οον εδωλίων (πέτροη) και to ρεν
Ορο - περίπου 20 μ της δυτικής πλευράς στο παρελθόν για τον τάφο του Φιλίππου,
που βρήκε εκεί, ο καθηγητής Μανόλης
του.
— Λτν αποκλείεται η επόμενη σειρά των Ανδρόνικος είπε tu nupoKùtu):
•Ξέρουμε ότι βρισκόμαστε στις Αιγές,
εδωλίων vu ήταν Εύλινη, πράγμα που
ήταν συνηθισμένο στα αρχαία χρόνια, το όπου βρήκαμε το Βιιατρσ της μακεδονικής
πρωτεύουσας. Βρίσκεται πολύ κοντά στο
θέατρο του Διόνυσου κάτω από την
Ακρόπο>· ι ήταν ξύλινο κιιι cyivt λίθινο το ανάκτορο και σε απόσταση περίπου 100
μ
Λυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που συν
336 π.Χ. επι Λυκούργου,
Για την χρονολογίιι του θεάτρου, οι δέεται με τη ιστορία της ελληνικής αρχιτε
πρώτες ενδείξεις την τοποθετούν οτον 4ο κτονικής. Ξιρουμε όη στη Πέργαμο το
αιώνα, Περισσότερα όμως στοιχεία θα θέατρο είναι κάτω από το παλάτι, Φαίνε
ται από τις αναακιιφές α-τη Μακεδονία και
υπάρξουν μι: τη συνέχιση ιης ανασΚαφι
πόικότι.ρα στη Βεργίνα, Ότι μας δείχνουν
κης έρευνας, που στυ χώρο αυτό πιστεύτ
ότι αυτό που λέμε ελληνιουκος πολιτι
ται ότι μπορεί να διαρκέσει τρία περί ου
σμό;
έχει τις τηνίς του στην περιοχή
χρόνια».
Για το ιστορικό και πς συνθήκες κάτω αυτή, από όπου και Çjncivqei. Μέχρι τώρα
ψάχναμε να βροόμι ns ρίζες τις εληνιστν
οπό πς οποίες αποκαλύψθη το αρχαίο
κίς. Ιι>μα ξέρουμε την πΐ'ο,-'λ.εηιτή τους,
θέατρο της μακεδονικής πρωτεύουσας, ο
γιατί
από την 4ο αιώνα, υπάρχουν στην
καθηγητής Ανδρόνικος είπε; «Στην περί
Μακεδονία.

ΓΙΟΡΤΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
3-4-5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Π Α ΡΚ Ο ΕΛΗΑΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
Η Ο ΝΝ ΕΑ Νομού Η μαθίας δίνει ο π ς 4 και 5 Σεπτεμβρίου
την τρίτη γιορτή της στο πάρκο Ε ληά ς και σ το γήπεδο Μ π ά σ κ ττ
της Βέροιας την 3 η Γ ΙΟ Ρ Τ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ .
Είναι γιορτή, που έχει σκοπό ι>α διαφω τίσει για την αληθινή
έννοια της Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α ΤΙΑ Σ .
Είναι γιορτή, που εμψυχώ νει όσους κλονίστηκαν α χό τπρ
απάτη και το ψεύδος.
Είναι γιορτή, που ξεσκεπά ζει όσους επαγγέλονται τους εχα·,'γελμ α τίες δημοκράτες, ενώ οραματίζονται τα Τ Ε ΙΧ Η του
Α ΙΣ Χ Ο Υ Σ και την υποδούλω ση του Αιργανικού και Π ολωνικού
λαού.
Είναι γιορτή, για το ξεκίνημα του πεοήοαου ΑΓΩ Ν Α χι·αν*ίειν

εκείνων πούμε το ιψουχημιε ιης α ΛΛ,αγης, ιςαπατηοαν το ςκειηι
μο και ευκολόπιστο λαό.
Είναι το πανηγύρι, για το ξεκίνημα της θριαμβευτική*
Α Π Α Λ Λ Α Γ Η Σ από τους θλιβερούς νικητές της 18ης Ο κτω 
βρίου.
Η φετεινή γιορτή αποτελεί αφετηρία του κύματος διαμαρτυ
ρίας απέναντι σ το μονοκομματικό κράτος του Π Α Σ Ο Κ , απέναιπι
στις διώ ξεις κιιι τις απολύσεις των υπαλλήλω ν, απέναντι στη
φορομπηχτική οικονομική πολιτική, απέναντι στην καπηλεία της
ιστορίας του Έ θνους.
Ο εκθεσιακός χιυρος θα περιλαμβάνει ντοκουμέντα *’α» ταμπλώ σ χετικ ά μ ε τις Δημοτ. Ε κ λο γές και τα κρίσιμα προβλήματα
της πόλης, για τους 10 μ ή νες διακυβέρνησης της Ε λλά δος από το
Π Α Σ Ο Κ . για την πολιτική δρ άση του Κ Κ Ε και τους λοιπούς που
στενάζουν κ ά τω από την κομμουνιστική επιβολή. Ταμπλώ σ χετι
κά μ ι τα κρίσιμα προβλήματα τη ς Ν εολαίας που ζητού\' άμεση
λύση. Ντοκουμέντα που αποκαλύπτουν ποιος ήταν ο εθνοχροδοπκός ρόλος του Ε Α Μ Ε Λ Α Σ και ποιοι ήταν οι γνήσιοι αγω νιστές
της Εθί’ΐκ ή ς Α ίσιο τάσης, Τ έλος θα υπάρχει έκ θ εσ η βιβλίου.
Ο εκ θεσ ια κ ό ς χώ ρος θα διαρκέσει 3 μ έρες (Π αρασκευή.
Σάββατο. Κ υριακή) μ ε αποκορύφω μα το β ρά δυ της Κ υριακής
όπου θα εκφω νήσει βαρυσήμαντο πολιτικό λόγο ο τ. υπουργόςκ.Μ ιλτιά δης Α . Έ β ερ τ ενώ θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρό
γραμμα μ ε τον γνωστό τραγουδιστή Κ ώστα Τουρνά και το
συγκρότημά του.
Οι νέοι της Ν έα ς Δ ημοκρατίας του Ν ομού Η μαθίας αφιεριΰ
νυυμζ τη ν τρίτη γιορτή σ τύ Λ .4 0 τ > ·’ νομού μ α ς κ/ιι τον καλ.ούμι
σ τη μάχη που είμαστε αποφασισμένοι να δο)σομμε οι κάΙΡ'. μύρφή
Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Τ ΙΣ Μ Ο Υ .

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΝΝΕΔ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

«ΛΑΟΙ·»

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ
1 2 5 4 5 6 789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Ποτάμι ελληνικό, στην αιτιατική.
ΜιάΝτέμπορα... καλλιτεχνική —
Αρχικά που προϋπήρχαν της
ΕΡΤ
Σε λίγες μέρες θα δεχθούν τους
μαθητές.
Αυτόν θα τον συναντήσουμε στη
νότια Ολλανδία (αντίστρ.)
. Κι αυτός κάπου έβα?.ε την...
•ουρά του· - Μετράει ξένες εκτά
σεις.
, 220 - Αντίστρογσ αρχικά που

Του ΛΗΜΗΤΡΗ κ ο υ μ ΟΥΓΗ

θυμίζουν... δικτατορία.
7, Αφωνη,,. επιθυμία της στιγμής —
Εκεί γεννήθηκε ο Μωάμεθ.
8 Αγώνες της αρχαίας Ελλάδος 'Ά ρθρο.
9. Ετη δημοτική αυτός ασχολείται με
το σπάσιμο.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Δουλειά του τα φυτά και τα λου
λούδια.
2. Μυρίζουν... εδώ χωρίς φωνή —
Αντίστροφα. συνέχονται
στο
αλφάβητο.
3. Μ' άλλη λέξη οι άξιες — Φανερώ
νουν ποιότητα.
4. Του δάσους δένδρο στην καθα
ρεύουσα (αντίστρ) — Μικρή κλ«
στοΰλα.
5. Ευνηθίζεται να ιο εκφράζουμε σε
θλιμένο ύφος — Και νίκη και κίνη
ση (ξεν.).
6. Τρέχει... σε
ευρωπαϊκή χώρα.
7. Αρχικά εταιρειών - Ενα... ανάπο
δο εξάρτημα από το τσικρίκι.
8. Σύμφωνο... απειρίας ή ατζαμοσύνης - Σε κάθε νεογέννητο απαραί
τητα.
9. Συμπεραίνει - Θεών μητέρα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ 2. ΙΡΑΝΟΣ
ΑΛΙ 3. ΓΑΝΤΙΑ - ΛΙΑ(ΠίΩ)ΝΠΑ) 4 ΙΜΑΡ - ΚΑΒΟΙ 5. ΡΕΤΑΛΙΑ 6. ΣΑΝΟΝ 7.
ΑΦΗ - Σ1ΜΟΕΣ 8. ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ 9. ΟΡΙΑ - ΑΠ - ΡΛ
10. ΣΩΣΙΑΣ - ΣΑΪ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ 2 ΤΡΑΜ - ΦΑΡΩ 3 Λ Α Ν Α ΡΆ ) - ΗΛΙΣ 4.
ΑΝΤΡΕΣ (Ούρσουλα) - ΙΑΙ 5. ΝΟΙ - Τ Α ΙΑ 6. ΤΣΑΚΑΝΙ
ΚΑΣ 7- ΑΛΟΜΟΠ 8 ΚΑΛΒΙΝΟΥ 9. ΟΛΠΟΑ - ΕΔΡΑ 10.
ΣΙΝΙ - ΣΑΛΙ.

Ε

ΕΡΤ

Υ ΕΝ ΕΔ
ΠΕΜΠΤΗ, 2

ΠΕΜΠΤΗ, 2
5 35 0 ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΒΡΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.05
6.30
6 40
6.55
7.50
8 15
8.35
9.00
9.45

as

θ ΐβ

5.30
6.00
6.15
6 30
7.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΠΝ
7.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΖΟΗΣ
8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9 00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
1 I 00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

e ί *

Δ ΙΑ Θ Α Ζ 2
Κ ΑΙ

Μ Α Θ Α 1Ν 2
•
Ενα νοτιοβιετναμέζικο δικά
στήριο, με απόφασή του αποκάλεσε
τις γυναίκες ελευθερίων ηθών,.γυναίκες του δρόμου».
II ονομασία αυτή ωστόσο δεν
ήταν μόνο τυπική, αλλά και ουσια
στική γιατί υποχρέωσε πολλές απ'
αυτές να σκουπίζουν τους δρόμους
αντί να π ς κλείσουν στη φυλακή.
•
Σίγουρα, θα έχετε δει επανειλημμένως ένα γιατρό να εξετάζει τον
άρρωστο, χτυπώντας το στήθος του
με τις άκρες των δάχτυλων του και
προσέχοντας τον ήχο που ακούγεται
έτσι. Αλλά δεν θα ξέρετε την προέ
λευση αυτής της μεθόδου.
' Οταν λ.οιπόν. ήταν ακόμη παιδί, ο
Αυστριακός Λεοπόλδος Αουενμπρούγκερ συνήθιζε να χτυπά» απ'
έξω το πλευρό τωνβαρελιών της
οιναποθήκης του πατέρα του. για να
κρίνει από τον ήχο πόσο κρασί είχαν
μέσα. Ύστερα από χρόνια, όταν είχε
γίνει πιά γιατρός, σκέφθηκε να εφαρ
μόσει την ίδια μέθοδο για να ελέγχει
την παρουσία υγρών μέσα στο στή
θος των αρρώστων. Σήμερα, οι για
τροί μπορούν να διογκώσουν με αυτό
τον τρόπο πολλές και διάφορες παθο
λογικές ανωμαλίες.
•
Ο
πρωταθλητής,
Κλάρκ
Μπέλμπερ, 22 χρόνων, ήταν τόσο
περήφανος για τα κάπελα και τα
μετάλλια, που είχε κερδίσει στους
διάφορους αγώνες του. ώστε αγόρασε
ένα σκύλο Αλσατίας για να τα φυλάει
επειδή φοβόταν τους κλέφτες.
Τρεις μέρες αργότερα ανακάλυψε,
ότι ένα βαρύτιμο κύπελο έλλειπε.
Γην τέταρτη μέρα, ένα άλλο κύπελλο
είχε εξαφανιστεί. Οι μυστηριώδεις
κλέφτες συνέχισαν για ένα δεκαπεν
θήμερο να αφαιρούν συστηματικά
διάφορα αντικείμενα μεταξύ των
οποίων και δύο αγαλματάκια και
αρκετά μετάλλια.
Αναστατωμένος ο πρωταθλητής
αποφάσισε να παραφυλάξει μιά νύ
χτα. οπότε ανακάλυψε, ότι ο σκύλος
άρπαξε τα κύπελλα και τα μετέφερε
στον κήπο, όπου τα έχωνε σε απίθα
νες μεριές. Έ ψαχνε τρεις βδομάδες

γιο να το ςαναβρεί. Εψαχνε τρεις
βδομάδα; για να τα ξαναβρεί. Από
τότε δε θέλει να ξαναδεί σκύλο στα
μάτια του.
•
Μιά νέα μέθοδος καθετηρια
σμού επιτρέπει την επέμβαση κατευ
θείαν μέσα στην καρδιά με την χρήση
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Το 31 ίτ.Χ. «ακέλιπεν ο Θεός Αντώ
νιον»: Στο ‘Ακπον οι δυνάμεις του Μάρ
κου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας νική
θηκαν κατά κράτος από τον Οκτάβιο και
σήμανε to τέλος για τον μεγάλο αυτό
Ρωμαίο στρατη?-άτη και ηγέτη. Σαν σήμε
ρα. πιίαης. το:
1666 Μιά μεγάλη πυρκαγιά, που ξέσπασε
στο Λονδίνο, κατόστρεψε μέσα σε
πέντε μέρες, την πόλη, συμπεριλαμ
βανομένυυ και του καθεδρικού
ναο\> του Αγίου Παύλου.
1686 Ο δούκας τη; Λωροαίνης. Κάρολος
πήρε την Βούδα από τους Τούρ
κους, αετό από 145 χρόνια κατο
*άς1829 Υπογράφεται η συνθήκη της
Ανδριανουπόλεως μεταξύ Ρωσίας
και Τουρκίας. Μ" αυτήν αναγνωρί
ζεται η ανεξαρτησία του ελληνικού
κράτους.
1865 Τελείωσε ο πόλεμος των Μαορϊ στη
Νέο Ζηλανδία.
1866 Ξέσπασε η Εττανάοταιτη της Κρή
της.
1906 Φονεύεται ο οπλαρχηγός του
Μακεδονικού αγώνα Χατζηπαντα
ξής Αθανάσιος.
1945 Ανακηρύχθηκε η Ανεξάρτητη Bit
τναμική Δημοκρατία υπό τον Χο
ΤσίΜίνχ.
1968 10.000 άτομα βρήκαν το θάνατο σε
σεισμούς σιυ Ιράν,
1980 Ένοπλοι ακροαριστεροί δολοφόνη
σαν στη Βαρκε?»ώνη τον Ισπανό
στρατηγό Ενρίκυυε Μπρίζ Αρμενγκόλ 63 ετών. Η αστυνομία απέδω
σε το έγκλημα στην ακροαριστερή
οργάνωση «Γκράπο»,
1981 Με 178 ψήφους υπέρ 10 εναντίον
και 8 λευκούς οι Πέρσες βουλευτές
ενκκριναν τον διορισμό του υπουρ
νού εσωτερικών Μωχαμέντ Ρεζά
Μανταβί Κανί σαν πρωθυπουργού
του Ιράν.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ενός καθετήρα που εισαγεται απο τις
αρτηρίες. Με τη μέθοδο αυτή μπο
ρούν να γίνουν τοπικές επεμβάσεις
στην καρδιά, χωρίς την ανάγκη
εγχειρήσεως. Η πορεία του καθετήρα
μέσο στο κυκλοφοριακό σύστημα
του ανθρώπου ελέγχεται από ένα ειδι
κό ηλεκτρονικό υπολογιστή.
• Οι γυναίκες δεν μπορούν να
γραφούν σαν μέλη στη νέα λέσχη,
που ίδρυσε ο Γουάλι Γκράντ.
Στη λέσχη αυτή tu μέλη ασχο
λούνται με το να φτιάχνουν μικρά
σπίτια και άλλα κτίρια από τούβλα
για να διασκεδάζουν,
Ο ιδρυτής της λέσχης ανακοίνω
σε ότι η λέσχη αυτή αποτελεί το
τελευταίο «αντρικό οχυρό» της
Αυστραλίας,

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΉΓΑΚΗ

Σαν σήμερα

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1982 στον Ιερό Ναό· Αγίου Αντω
νίου τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μα« συζύγου, πατέρα, αδελφού, παπού

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας πς
δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα παιδιά
οι αδελφοί - οι εγγονοί
•
Η δεξίωση στο σπίτι (Αγίου Αντωνίου και Καρατάσου 16).

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την ημέρα ποι> συμπλήρωνιιν 25
χρόνια γάμου ο σύζυγος άρχισε να
εργάζεται ακριβώς όπως κάθε μέρα,
πράγμα που ενόχλησα την γυναίκα
του.
— Μα επιτέλους δεν καταλαβαίνεις,
τί μέρα είναι σήμερα; τον ρώτησε.
— Και βεβαίως καταλαβαίνω απάν
τησε εκείνος.
— Λοιπόν, ας γιορτάσουμε κάνοντας
κάτν διαφορετικό από ό,τι κάθε μέρα,
πρότεινε η σύζυγος.
Εκείνος σκέφθηκε μιά στιγμή και
μετά αντιπροτείνει
Θάθελες να κρατήσουμε δύο
λεπτών σιγή.
ΔΕΝ ΕΠΡΕΠΕ
ΝΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ
Οσο έλειπες, λέει μιά γυναίκα
στον άνδρα της, ήμουν πολύ άρρω
στη.
'Εβαλα θερμόμετρο και είχα 40
πυρετό.
Μιά ώρα αργότερα ο πυρετός μου
είχε ψθάσει στο 41.
Νόμιζα, ότι το θερμόμετρο θα
έσπαγε.
Φοβήθηκα.
— Και γιατί φοβήθηκες, απαντά ατά
ραχος ο σύζυγος.
Δεν έπρεπε να ανησυχείς καθό
λου.
Τί στοιχίζει ένα θερμόμετρο:

— Του είπες Μαρία, πως το βράδυ
φεύγω για την Ινδοκίνα;
- Βέβαια. Και μάλιστα του είπα πως
θα αργήσετε να γυρίσετε το βράδυ...

Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω
νίου τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής της προσφιλούς μας μητέρας, γιαγιάς και θείας

ΦΑΝΗΣ Γ. ΜΑΤΣΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό.
Ταπαιδιά - τα εγγόνια - οι ανηψιοί
• Η δεξίωση στο σπίτι Εμμ. Παπκά 19.
•
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

Ό τα ν ντρέπεται κανείς για κάτι
που έκανε, λέει ότι έκανε το καθήκον
του.
ΒΕΡΜΟΡΕΛ

Για να ΜΑΘΕΤΕ
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΓΠ ΣΑ£
Σας περιμένει και φέτο μέαα σε ένα τελείως ανακαινισθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα
και με ένα όριστο διδακτικό προσωπικό

Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλο τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

Τμήματα όλων των τάξεων

Γράψτε μου

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται

' Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειρακη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ
»

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΪ
ΣΩΛΗΝΑ ΘΑ
ΞΕΠΕΡΑΣΤΟΥΝ
στηρίζουν, ότι οι γυναίκες του
αιώνα θα μπορούν να πηναίνουέ J
ειδικά καταστήμα-u και να διβ Μ β
• -ακετυρισμένα παιδιά». Αυτοί
δύο Αμερικανοί επιστήμονες ¿ ζ
πλήρωσαν και υπόβαλαν
τη σχετική μελέτη τους στην A*Jw
μία Τεχνών και Επιστημών των
μένων Πολιτειών.
,β
Ό π ω ς αναφέρεται σε αυτή
μελέτη, οι γονείς του 2ου αιών·
μπορούν να διαλέγουν, απ’ αυβΙ^
ειδικά, καταστήματα, πακέτα, ί10®
περιέχουν καταψυγμένα έμβρ'Χ*’^
κίας λίγων ημερών. Σε μιά ετικετ·'
αναγράφονται υποχρεωτικά η «•Ρ’
τική διάπλαση του μελλοντικού*^
διού, τα κύρια χαρακτηριστικά
όπως και το χρώμα της emSsgfH
των μαλλιών και των ματιών W*J
και κατά πάσα πιθανότητιι. υκομ® _
οι νοητικές ικανότητες του. ΕιΜΒ
μένοι γιατροί θα εμφυτεύουν το •κ'
ρασμένο έμβρυο στη μήτρα τι\Ζ Ρ\
λουσας μητέρας, όπου θα ανακτ®0"
' Ενας τέτοιος Αμερικανός ειδικός, ται κανονικά. Η διάρκεια αυτή?*?!
παραδείγματος χάρη, ο δόκτωρ Τζό- τεχνητής εγκυμοσύνης θα είνΟ'
ζεφ Μάκ Φώλς από τη Φιλαδέλφεια, σης εννιά μήνες
προβλέπει ότι τα ανθρώπινα έμβρυα
' Ενας ακόμα Αμερικανός Yl0t$
....... από" το1
>'
θα είναι δυνατό να αφαιρούνται από ο δόκτωρ Βίνσεντ' ' Ασκεί)
τη μήτρα της μητέρας τους, να κατα- Άντζελες, ισχυρίζεται ότι, σε
ψύχονται με ειδικό τρόπο και να τα χρόνια, οι άνθρωποι θα
«επανεμφυτεύονται» στην αρχική θέ
να αποφασίζουν πώς ακριβώς Γ
ση τους, όταν και αν οι γονείς θα εί
ναι τα παιδιά τους, πολύ πριν
ναι έτοιμοι να αποκτήσουν παιδιά. Ο θούν. Παραδείγματος χάρη.
δόκτωρ Μάκ Φώλς, προσθέτει με ανδρόγυνο θα αποφασίζει αν
πεποίθηση, ότι μετά το 2000, τα ζευ συγχρόνως δύο παιδιά (δίδυμα ή νΓ .
γάρια που θα πανρεύτονται στα 20 δοδίδυμα) μν το παιδί που θα " Ζ
χρόνια τους, αλλά δεν θα θέλουν ή θα είναι αγόρι ή κορίτσι, αν θα \ \
δεν θα μπορούν να αποκτήσουν παι ξανθό, καστανό ή μελαχροινό,
διά πριν από τα 30, θα καταφεύγουν θα είναι το ανάστημά του και πο%
σε αυτή την πολύ πρακτική μέθοδο. βαθμός της νοημοσύνης του.
' Αλλοι επιστήμονες προχωρούν σε αυτόν τον τελευταίο τομέα, δ**τ|
ακόμα περισσότερο.Ο δόκτωρ Χέρ- υπάρχουν γονείς, που θα εύχον«·,
μαν Κάχν και ο δόκτωρ Τόννυ αποκτήσουν παιδιά μέτριας νοηώ'Ί·
Γουόιενς. παραδείγματος χάρη, υπο- νης..
Ο δόκτωρ Ασκεϋ αποκαλΒ*^!
ότι. αυτή τη στιγμή, οι έρευνες ΑίΥ
φθάσα σε ένα κρίσιμο σημΟ°· ε,
χημικοί μπορούν κιόλας να αλλέη
νουν τη σύνθεση των νεκρών
ρων. Και όπως λένε, από τη
που θα είναι ικανοί να ε φ α ρ μ ^ ^ ,
τη μέθοδό τους και στα ζωντανά ^
ταρα. θα μπορούν να αλλάζοΟ'ΜΒ
δομή των χρωματοσωμάτων ' *1·
ελέγχουν τους κληρονομικούς Χ°ζ.
κτήρες - έτσι ώστε να αποβάλλσ»
εκκαττωματικά και να ενισχΐΌ0*
Ηαδιοτοξί
62.555 62.666
καλά.
ΒΕΡΟΙΑΣ
' Οπως βλέπουμε, η σόγ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.4.14
- ι·
ί ι' 1
ερπιστήμη τείνει να ανατρέψει
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
συμπληρώσει τους νόμους τηξ, ^
Έναντι ΔΕΗ
23.131
σης. Αλλά κανένας δεν μπορ*1 ν,
Ενοντι ΚΤΕΛ
26.726
προβλέψει ποιο θα είναι το
ίπποκράτους
26.920
αποτέλεσμα.
Πλ. Ωρολογίου
23.8Β0
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΛΑΟΣ
Πλατ. Καραιάοιου 22 532 22.636
Κ
Α
Θ
Η
Μ
Ε
Ρ
ΙΝ
Η ΕΦ Η Μ ΕΡ^
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε·^ 1
Μωραΐτη
23.350
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
A ia ß c u r e 'c .e
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
Κφί ö .o ß iÖ E C C
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
tñ v
Διευθυντής
3■
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ*
I ε ε ρ ιιμ ε ρ ιό ο μ α ς *
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑϊ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος |
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣ«ΚΑί
(Ιπποκράτους 26)
(
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
Τα μελλοντικά ζευγάρια θα αγορά
ζουν κατεψυγμένα έμβρυα.
Στον τομέα της βιολογίας, τα παι
διά του σωλήνα είναι ίσως το τελευ
ταίο θαύμα του αιώνα μας. Αλλά,
κατά τις προβλέψεις πολλών κορυ
φαίων επιστημόνων, αυτό το εκπλη
κτικό επιστημονικό επίτευγμα θα εί
ναι ένα «καπέλο της παλιάς μόδας»
συγκρινόμενο με τον τρόπο που θα
παράγονται τα παιδιά, από τα πρώτα
κιόλας χρόνια του 21ου αιώνα.

I

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΓΠΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟ ΥΣΗ 11-ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

ΑΓΑΠΙΛΟΥ
«

Ρ

9

ι

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και πείρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα »
» ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ ι
»

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ· I?
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
δρ7·
Κοινοτήτων
δρΧ·
Α.Ε και ΕΙΙΕ
Δήμων - Οργανισμών
δρχ- iff!
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
• Χειρόγραφα δημοσιευόΐ*^ 1
όχι δεν επιστρέφονται.

ΒΞΡυΐΑΕ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
ΔΈ.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Ι.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
ΔΈ.Η. (βλάβες)
Ο Σ Ε. Ισταθμός)

ΑΑΕΞΑΝΔΡΕΙΑε
Πυροσβεστική
Δ Έ.Η (βλάβες)
I Κ Α (ποωτ. βοήθειες)

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
Πυροσβεστική

«ΛΑΟΣ»

Π***Λττ| 2 Σεπτεμβρίου 1982
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Γ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ:
Δήμαρχος όλων
των Βεροιέων

Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Ι
jc : *

* : c :c x : < c c : * * * * * * *
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ΕΞΩΔΙΚΟ ΣΤΕΛΝΕΙ Η
ΒΕΡΟΙΑ ΣΕ ΑΕΚ ΚΑΙ
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ
Για παλιές οικονομικές
εκκρεμότητες

Συμβούλιο της
ΒΕΡΟΙΑΪ°1νητΐΚ0
ατ71ν τελευταία του συνεop“p απεφάσισε ία εξής:
Αρν " σ *θλεί εξο'ιδικος στην
Της, „ο" 10 _απόλοικο της οφειλής
ενό- ». ,ΙνεΡΧεται στο ποσό του
Ρ«ην»ηΤ° μυί>!θυ δΡπΖΡών. από την

0ίοία,!.)Λ .<5ε, περΐπΓωση Κατά Την
Ρώ-r
ι\ πέντε ημερών δεν εκπλη-

5ΐί £Τ*“-τ
της a yl ^

".V ™ ·
να ποτατεθει εναντίον

παράσταση στην προηνούμενη ποδο
σφαιρική περίοδο με την θερμή παρά
κληση όπωςκαι στην νέα σαιζόν
καλύψει ο Σύνδεσμος τα έξοδα μετά
κινήσεως τη ομάδας στους εκτός
έδρας αγώνες, καθώς και τις προπο
νήσεις,
'
' Οπως είναι γνωστό από την ημέ
ρα που τοποθετήθηκε χορτοτάπητας
στο εθνικό μας στάδιο και προκειμέ-

νου να υιατηρηαει αυτός σε καλή
κατάσταση όλες σχεδόν οι προπονή
σεις γίνονται σε διάφορα κοινοτικά
γήπεδα.
•
Ενέκρινε σχετική δαπάνη για
την αγορά πλυντηρίου - στεγνωτη
ρίου. το οποίο θεωρείται απαραίτητο
για την σωστή φροντίδα του ιματι
σμού καθώς και την αγορά ενός
μικρού ψυγείου για την τοποθέτηση
φαρμακευτικού ολικού.

ΠΑΝΑΘη ν α ? ^ εξώόικος στον
( 3 0 θ Ζ Η" ΑΪΚΟ ϊ "? ° ^ ιλΠ « ο
KTnvn ·ΙΓΟυ ^ ναι υπόλοιπο απ την
2 ^ . ' " » Χρήστου Υφαντίδη.
ϊρΕΟΓ „‘[ρ' ’Ιει να σημειωθεί ότι το

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αθηνα^? °κ,&
ας ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 2-1

£Ρασιάίνη”
*° ΤΟίε που Πιαν
ΊμΐίΐπΓιΐ
° σ*3λλογος κιχι τώρα τε
Γ ' ί ε' η ΠΛΕ Παναθηναϊκός.
ΥΡαιρο
0τα^£ί ευχαριστήριο έγ
Βεροίατ ν ° V Ιύνδ“ Ρ° Φιλάθλων
· ' ί0 Τήν οικονομική του συμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
Παίζοντμς ένα από τα καλύτερό
της παιγνίδια η Αλεξάνδρεια, κατά-

Η ΒΕΡΟΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ
Ε Ν α ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΠΑΙΚΤΗ
Α Π Ο ΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ
a3“Jipui:r""0'l®U£o ερασιτέχνη ποδοnPÓ*tl,J] ν "πέκτηοε η ΒΕΡΟΙΑ,
™ tov νεαρό Περαχωρίτη

Ο Γ ΑΣ

ΕγΧΑΡΙΣΤΕΙ
Από
κ™ε. ®ί>μβουλο του Γ.Α.Σ.
να 01μόα
παρακληθήκαμε
TOu ιδ(ου IÉUo°PHe τις ευχαριστίες
>°1ι mwi " ιδιαάερα της διοικήσεως
ton Σού-0'"0” πΡ°5 Tr'v διεύθυνση
την
Μάρκετ Ιορδανίδη για
*% y ν|,
ενός κινητού δοχείου
Ρ&:0ΐ| 11"^αραίτητο για την μεταφού*ατιαμ0ΰ στα αποδυτήρια.

που ανήκε στον ΤΕΝΕΑΤΗ Αθηκίων Κορίνθου που αγωνίζεται στην
Α' εθνική ερασιτεχνική κατηγορία
kui έχει έδρα την ιδιαίτερη πατρίδα
του προέδρου της ΒΕΡΟΙΑΣ κ. Λέκκα.
Ο νεαρός Περαχωρίτης έμεινε για
ένα περίπου Ιδήμερο στη Βέροια και
προπονιόταν υπό την επίβλεψη του
Στέφανου Γαϊτάνου ο οποίος είπε και
το τελικό όκεϋ για την απόκτησή του
μιά και τον χρησιμοποίησε δοκιμαστικώς σε 2-3 αγώνες.
Θα πρέπει νρ σημειωθεί ότι, τον
Περαχωρίτη τον διικδικούσε και ο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ για τους ερασι
τέχνες του, αλλά οι διοικούντες του
TEN ΒΑΤΗ προτίμησαν να τον
προσφέρουν δώρο στον συγχωριανό
τους πρόεδρο της ΒΕΡΟΙΑΣ.
1

Μπετονιέρες
Κα

τ α σ κ ε υ ή ς μ α ς

° Λί*Ν ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

φερε να κερδίσει με σκορ 2-1 την
ισχυρή Αναγέννηση Γιαννιτσών. Το
παιγνίδι παρουσίασε μεγάλο ενδιαφέ
ρον και οι φίλαθλοι που το παρακο
λούθησαν έμειναν απόλυτα ικανο
ποιημένοι. Ιδιαίτερα η απόδοση της
Αλεξάνδρειάς ήταν πολύ εντυπωσια
κή και το σκορ μπορούμε να πούμε
την αδικεί, γιατί οι παίκτες της έχα
σαν μερικές ευκαιρίες κλασικές. Έτσι
με την απόδοσή της αυτή η Αλεξάν
δρεια πιστοποιεί τη μεγάλη της φετεινή κλάση, η οποία σίγουρα της
δημιουργεί προϋποθέσεις πρωταθλη
τισμού. Οκτώ παιγνίδια μέχρι στιγ
μής έδαισε η Αλεξάνδρεια, από τα
οποία κέρδισε τα πέντε και στα τρία
ήλθε ισόπαλη. Το σκορ άνοιξε ο
Μέκκας στο 10' με κεφαλιά. Στο 50'
ισοφάρισε για την Αλεξάνδρεια ο Δήμογλου, για να σημειώσει το 2-1 ο
Ζαρογιάννης με πέναλτυ που κέρδισε
ο Λέκκας.

Δ.Μ. 82-ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ 4-2
Μετά από μιά φανταστική εμφά
νιση η Δ.Μ. 82 κέρδισε στον τελικό
τους Μπέμπηδες με σκορ 4-2 και
κατέκτησε το κύπελλο.
Τον τελικό που είχε πανηγυρικό
χαρακτήρα παρακολούθησαν 1500
θεατές οι οποίοι χειροκρότησαν θερμά'στο' τέλος νικητές και ηττημένους.
Γιατί και οι δύο ομάδες έπαιξαν με
πάθος για την νίκη και συγχρόνως
πολύ αθλητικά.
Η Δ.Ν. 82 όμως ιδιαίτερα κατά το
α' ημίχρονο ήταν το κάτι άλλο και οι
παίκτες της ξεσήκωσαν πολλές φορές
την κερκίδα. Έπαιξε στρωτό, απλό
και γρήγορο ποδόσφαιρο και η νίκη
ήρθε σαν φυσιολογικό επακόλουθο.
Σε αυτό συνετέλεσε το ότι εκτός από
τον Μπλιάτκα που ανήκει στο Βέρμιο
και τους Μαλούνα, Κυπρίιη της
Νάουσας όλοι οι άλ.λοι παίκτες αγω
νίζονται στον Αχιλλές γι αυτό και
υπήρχε η ανάλογη ομοιογένεια. Ενώ
οι Μπέμπηδες παρ' ότι διέθεταν πολύ
καλές μονάδες παρουσιάστηκαν ως
ένα βαθμό ασύνδετοι.

λείο ζΝάουσας (Σπαστικά παιδιά).
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΙΝΑΛΙΣΤ
Ξεκίνησε το 1977.
Οι προηγούμενοι τελικοί:
ΚΩΝΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2-1
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2-0
ΑΡΖΕΝΤΙΝΑ ΒΙΟΙΑΜ 2-1
ΑΘΗΝΑ ΗΡΑΚΛΗΣ 10
ΚΩΝΑΣ-ΝΤΑΛΤΟΝ 10
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ-Δ.Μ. 82 ;
Οι Μπέμπηδες έχουν σαν υπεύ
θυνο τον Μπάμπο Ηρακλή, και απο
τελούνται από παίκτες της πόλης μας
και των γειτονικών χωριών. Για να
φθάσουν στον τελικό κέρδισαν τους
οικοδόμους 1-0 την Μ. Κλαμπ 2-0
και τους Πετεινούς 3-2.
Η Δ.Μ. 82 έχει υπεύθυνο τον
ποδοσφαιριστή της Νάουσας Δ.Μαλούνα, Οι παίκτες στην πλειοψηφία
ανήκουν στον Αχιλλέα. Οι αγάινες εί
ναι ΔΜ 82 με Κεραυνούς 10-1. με
Ηρακλή 3-3. με Ήφαιστο 2-2 και 5-4
στα πέναλτυ.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
—3' Ωραίο μπάσιμο επιχειρεί ο Ανο
δός και με πλασέ σουτ ανοίγει το
σκορ υπέρ της Λ.Μ. 82.
—6' Με σουτ έξω από την περιοχή ο
Καραμίχος διπλασιάζει το γκολ της
ομάδας του.
— 16' Με πέναλτυ που εκτελεί ο Μπιτέρνας οι Μπέμπηδες μειώνουν σε

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

2 1.
— 38* Με γυριστό μονοκόματο σουτ
ο Μαλούνας γράφει το 3-1.
— 42' Γίνεται το 4 I πάλα με πλασέ
σουτ του Αναδού.
— 84' Νέο πέναλτυ κερδίζουν οι
Μπέμπηδες. Το εκτελεί ο X Γεωρ
γιου όμως ο Κοπρίτης με υπέροχη
προσπάθεια αποκρούει.
— 88' Κλείνει το σκορ με γκολ που
σημειώνει ο Μάγκος.
Από την Δ.Μ 82 δεν υπάρχει
παίκτης που να υστέρπσε· Δ™ Τουί
Μπέμπηδες καλύτεροι ήταν οι
Μυλωνάς, X "Γεωργίου και Προδρομίδης.
Ά ριστη η διαιτησία του κ. Δήμ
παλα (Νικόλ.τσης Λίγκος).

ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Τηλ. 39.362)

Διοργανώνεται Τουρνουά
Ανεπ/μων Ομάδων Μπάσκετ

Χωρίς να ικανοποιήσει τους αρκε
τούς φιλάθλους που βρέθηκαν στο
γήπεδο η ΝΑΟΥΣΑ κέρδισε σε φιλ.ικό σγώνα, έναν ακόμη αντίπαλο την
ερασιτεχνική Ελπίδα Τούμπας Θεσ
σαλονίκης με ακόρ 3-0.
Ήτανε ένα παιχνίδι χωρίς αγωνι
στικότητα με λίγες αξιόλογες φάσεις,
κυρίυις από πλευράς της Νάουσας,
που φάνηκε ότι ακόμη δεν βρήκε την
συνοχή που πρέπει για να είναι έτοι
μη για το ξεκίνημα του πρωταθλήμα
τος.
Το ποιό χτυπητό και ιιελανό στοι
χείο στην όλη εμφάνιση της ομάδος
ήτανε η αμυντική γραμμή, όπου ο
ποοπονητής κ. Γρηγοριάδης αντιμε
τωπίζει σομαρα προβλήματα, αφού
ακόμη δέν μπορεί να βρει το δίδυμο
των κεντρώων μπύ>- ιΐαντως εκείνο
που επιβάλεται είναι ότι η ομάδα θα
πρέπει να βρει το «βασικό σχήμα»
της. διότι οι πολλές αλλαγές που γί
νονται. δεν δίνουν κάποιο οργανωμέ
νο σύστημα στην ιινάπτυξη του παι
χνιδιυύ. Το ενΟαρυντικό είναι, ότι η
φυσική κατάσταση των παικτών, βρί
σκεται σε καλό δρόμο αφού, εδώ και
τρία παιχνίδια, οι τελευταίοι δείχνουν
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9,20
9.17
8.29
8.28
8.25
8.22
8,22
8.18
8,17
8.9
8.6
7.18
7.13
Εκ της Δ/οεως του Ε.Α.Π.Κ .Μ.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ: Σαβουλίδης.
Τσιρογιάννης,
Παπουλτσής (46'
Περόντζης) Σουγκάκης. Τομπάζης,
Ανέστης. Τοσουνίδης, Μουρατίδης
(68' Δεμερτζίδης) Δήμογλου. Πολυζόπουλος και Αναστασίου.

Έ πιπιΙοποιηι 3Í«I»IIUI|<¡
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Λέλλος Ιωάννης
Περλιγκάκης Αντώνιος
Χλιάρας Πρόδρομος
Ουζουνίρης Ιωάννης
Βράνιστας Βάίος
Παυλίδης Παύλος
Τσαπραντζής Απόστολος
Τήκας Σωτήριος
Τσαλάκης Νικόλαος
Κεϋσίδης Λάζαρος
Λουμπουρδής Πέτρος
Νικολάου Κων/νοε
Κάμαλης Κων/νος

ΑΛΕΕΑΝΑΡΕΙΑ: Νταλακούδης,
Γ. Ιασωνίόης (80' Θεοδωρϊδης) Δημτσούδης, Κυριακίδης, Λάζος, Μέκ
κας. Ζαρογιάννης, Ελευθεριάδης,
Σκόρνος (46' Δαλαμπόρας) Λέκκας(73' Καρδάκος) και Η. Ιασωνίδης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Παλαιοί παίκτες του μπάσκετ.
αποφάσισαν την διοργάνωση ενός
τουρνουά ανεπισήμων ομάδων οι
οποίες θα συγκροτηθούν από τους

ΝΑΟΥΣΑ - ΕΛΠΙΔΑ
ΤΟΥΜΠΑΣ 3-0

ΑΝΤ. ΤΙΟ Λ Λ Ρ1ΔΗ 1

Από Β' δια Α' ερασιτεχνική
Τσιλσγιάννης Μιχαήλ
9,3
Λάσκαρης Κων/'νος
9,1
8,39
Βασιλειόδης Παντελής
Αμανατίδης Χρηστός
8 J2
Ιωσηφίδης Παύλος
8.31
Καψόλης Χρήστος.
8.29
Γκϊκος Τσίρος
8.26
Κολιός Παναγιώτης
8.24
8.17
Γιάννινας Θωμάς
7.37
Ξεμιτούδης Γεώργιος
Ταμπάκης Ηλίας
7.36
Από Γ' δια Β' ερασιτεχνική

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
Δ. Μ. 82: Κυπριτης. Λιάλιας,
Θεοδοσιάδης, Ζαχαράκης Ν. Ζαχα
ράτης Δ. Τσότσκος (Δραγουμάνος)
Μπλαάτκας, Καραμίχος, Αναδός.
Μαλούνας,Μπράτσης.
ΜΠΕΜΠΗΔΕΣ: Μυλιονάς,Μα
τσάκισης, Πυπαπέσιος Γ. Ηλιάδης.
Παπαπεσιος Γ. Προδρομίδης, Μ«ι
τέρνας, Χ'Τεωργίου,Μπιτέρνας Κ.
Μάγγος, Δίντσης.
•
Στο ημίχρονο του αγώνα χο
ρεψε το μικρό συγκρότημα του
Λυκείου Ελ,ληνίδων το οποίο απο
θεώθηκε από τους θεατές.
Κόπηκαν 1500 εισιτήρια κιιι εισπράχθηκαν 70.000 δρχ. 'Ολες οι εισ
πράξεις θα δοθούν στο ειδικό Σχο-

Από πλευράς Αλεξανδρείας δεν
υπάρχει παίκτης που να υστέρησε,
αφού όλοι ήταν διακριθέντες. Οι
Σαβουλίδης. Σουγκάκης, Τομπάζης
και Ανέστης ήταν οι καλύτεροι της
Αναγέννησης, η οποίο έδειξε στοι
χεία δυνατής μόνον ομάδας.

Ο διαιτητής κ. Γ. Σιδηρόπουλος
(Παυλίδης Χλιάρσς) πολύ καλός.
• Σήμερα Τετάρτη η Αλεξάν
δρεια αγωνίζεται στην Κατερίνη με
τον Πιερικό.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Συνέχεια από την |η
της ΚυβεονπσΓως.

Στον τελικό του Τουρνουά της Νάουσας

on
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2Q xiλ Ναούοπς -Βέροιας

όπ στο δεύτερο ημίχρονο έχουν
τεράστια αποθέματα από την ιιγωνιστικότητά τους.
ΦΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛ
2Γ Ο ΧΊωαννίδης τροφοδοτεί τον
Ασλανίδη που πιάνο δυνατό σούτ
για να περάσει ελάχιστα άουτ από το
αριστερό κάθετο δοκάρι.
22' Ο Παπαδόπθ”λος πραγματοποιεί
σέντρα κιη ο επερχόμενος Μητρού
σης με δυνατό σούτ γράφει το I 0.
35' Σε άλεπάλληλα σού-ί του Βουλά
να και Μαλίδη οι αμυντικοί της
Νάουσας αποκρούουν επάνο. στην
γραμμή του τέρματος,
απ' Π Φύτοε που βναίνει αόνοε ποο
του τερματοφύλακα και χονει την
ευκαιρία, όταν αποκρούει σωτήρια.
59' Ο Παπαδόπουλος τροφοδοτεί
Ασλανίδη που γυρίζει θαυμάσω στον
Φύτο και με δυνατό σούτ κάνει το
7Γ Ο Παπαδόπουλος παίζει με τον
Παπαδόπουλο Αλ το I -2 και ο τελευ
ταίος εξαπολύει δυνατό σούτ για να
βρει η μπάλλπ το κάθετο δοκάρι
8Γ Ο Μητρούσης τροφοδοτεί τον
Φύτο που κεραυνοβολεί ιον Ελευθεριάοη κάνοντας το 3-0
Διεκρίθηχαν;
ΝΑΟΥΣΑ: Φύτος. Λσλανίδης. Κελεσίδης. X Ιωαννιδης.
ΕΛΠΙΔΑ: Μαλίδης, Αθανοσιαδης.
Βαυλανάς.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΝΛΟΥΣΑώίφυντηλάς (65' Χαρυλομπίδης). X Ιωαννιδης (60' Κελε.σί6ης) Παπαδόπουλος Γ. 180' Παπαδάκης) Σταφυλλϊδης (57' Μαυροδοολάκηέ) Σιούγγυρης (36' Γκουμάγκος)
Φύτος. Ασλανίδης 180 Μαλούνας)
Μαλιούφας (63' Ζούρκος. Διαμαντής
(36' Π ολύβ ιό κης) Παπαδόπουλος,
Μητρούσης.
ΕΛΠΙΑΑιΜπακίρτξής. 146" Ιύα.-.ιθι.
ριάδηε). ίαχινίβης. Τοιιραντζής (4ό'
Σιιχινϊδης Γ) Αθανασιάδης. Τσουλα
κίδπς. Μαλίδης, Παίαιμπουζιούκης,
Καμπουρόπουλος. Βουλανάς, Θεοδωρίδης. Κουτσουλής (46' Τέζος).
Ν. Τζημοράγκας

ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ
ΙΙοιά m a t 11 η ιη «νν άυο χροτάατωΐ'
oat non antvfhifutr. χρος τους άλλους
όΐΌ υιτονι¡φίονς άημάργους, σχττικά
μι r ot tpólto διβξαγωγής την προε
κλογικήν αγιυνα:

Οι δυο προτάσεις μου που δήμοσιεύθηκαν στο «ΛΑΟ» μοναδικό σκο
πό τους είχαν την όσο γίνεται περισ
σότερο πολιτισμένη διεξαγωγή του
προεκλογικού αγώνα. Η πρώτη πρό
ταση αποβλέπει στην αποφυγή της
ρύπανσης της πόλης μας καθώς και
στην προστασία της γαλήνης των
συμπολιτών μας. σε όλη τη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου. Η δεύτε
ρη πρότασή μου είναι μια πρόσκληση
προς τους άλλους υποψηφίους για
μια ελεύθερη δημόσια συζήτηση
μεταξύ μας, μπρός στο λαό της Βέ
ροιας. Πιστεύω πως με την αποδοχή
των προτάσεων μου», οι εκλογές του
1982, είναι δυνατόν ν' αποτελόσουν
την αφετηρία για μω ήρεμη και πολι
τισμένη αντιπαράθεση απόψεων και
ιδεών πάνω στα τοπικά τουλάχιστον
θέματά μας Μέχρι σήμερα δεν υπήρ
ξε καμμιά απάντηση από την πλευρά
των άλλων υποψηφίων. Θα περιμέ
νω, με τη- ελπίδα της αποδοτής.

ΥΠΗΡΕΤΗΣΑ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ
Ορισμένοι από ιούς ανχικαλονς οος
cxiκαλούνται την ιδιότητα αας oar
δημάρχου κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας και προσπαθούν ¿toi να
αμοιοβητήοουν την πίστη αας στη
.Ιημοκ/Mtia. Γι τχετι; να μας δηλώσε
τε;
Λεν είναι «μυστικό* ούτε επομένως
αποτελεί συνταρακτική «αποκάλυψη»
ίο ότι ήμουν δήμαρχος Βέροιας κατά
τη δικτατορία. Ολα οσα με αφορούν
συνέβησαν στο φώς της όημσσιότη
τας και σε καμμιά περίπτωση στο
ύποπτο σκοτάδι του οποιοσδήποτε
παρασκηνίου. Η όραστηριότητό μου
σαν δημάρχου καταγράφεται με ακρί
βεια και στον τοπικό τύπο και στα
φωτογραφικά στιγμιότυπα, αλλά προ
παντός στην άμεση και προσωπική
γνώση του κάθε συμπολίτη μου. Τί
ποτα δεν ήταν κρυφό. Ό λοι οι συμ
πολίτες μου το ξέρουν πως το 1967
βρέθηκα εκλεγμένος δημοτικός σύμ
βουλυς και παρέμεινα όχι μονάχα

i

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥιΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

εγώ. για δυο βασικούς λόγους: Πρώ
τον. για να υπηρετήσω αποκλειστικά
και μόνο τα συμφέροντα της Βέροιας.
Και δεύτερον, γιατί πίστεψα πως
γρήγορα πάλι ο τόπος μας θα επανα
φέρονταν στην πολιτική ομαλό τη τα
kui στη Δημοκρατία. Τη Βέροια νομί
ζω ότι την υπηρέτησα σαν δήμαρχος
κατά γενική αναγνώριση φίλων και
αντιπάλων, με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο Λιαψεύσθηκα όμως στη δεύτε
ρη εκτίμησή μου. για σύντομη επάνο
δο της Δημοκρατίας. Γι' αυτή τη
λ-αθεμένη εκτίμησή μου, επωμίαθηκα
όλο αυτά τα χρόνια προσωπικά και
εξόφλησα νομίζω στο ακέραιο την
πολιτική μου ευθύνη. Θα ήθελα όμως
με την ευκαιρία αυτή από τις στήλες
της εφημερίδας σας να επαναλάβω,
για τελευταία φορά, «κείνο που πολ
λές φορές έχω διακηρύξει: Ποτέ δεν
υπήρξα θιασώτης καμμιός μορφής
δικτατορίας και ολοκληρωτισμού.
Πίστευα και πιστεύω πάντα στην
Κοινοβουλευτική Δημοκρατία και
στον δημοκρατικό θεσμό της Αυτο
διοίκησης που επί τόσα χρόνια πιστά
τον υπηρέτησα. Λν μάλιστα ο λαός
της πόλης μας. με τιμήσει στις 17
Οκτωβρίου με τη δική του αβίαστη
επιλογή, φιλοδοξία μου είναι, να αποδειχθώ ο δήμαρχος όλων των
Βεροιέων. Ανεξάρτητα και πέρα από
την προσωπική μου πολιτική τοποθέ
τηση. θα εφαρμόσω ένα ευρύ πρό
γραμμα αναμόρφωσης της πόλης
μας, με συνεργάτες που θα τους ανα
ζητήσω χωρίς καμμιά προκατάληψη
ανάμεσα στους καταξιωμένους πολί
τες όλων των παρατάξεων. Και θάναι
το πρόγραμμά μας αυτό όχι περιστα·
σιακό μήτε και έρπουσας πτωχοπροόρομικής έμπνευσης. Αντίθετα, θάναι
ένα πρόγραμμα υψηλών στόχων,
υπεύθυνο, σύγχρονο και μελετημένο
σε βάθος, Προ παντός όμως θάναι
πρόγραμμα γενικής αποδοχής ναι
πλατείας λαϊκής συναίνεσης.
Λιαβεβαιώνω το λαό της πόλης
μας. πως θ' αφήσω εντελώς απερι
σπαστούς εκείνους τους αντιπάλους
μου. που επιθυμούν ν' ασχολούνται
αποκλειστικά και μόνο με τη στείρα
αναμόχ?υευση tou παρελθόντος. Εκεί
νοι, ας κοιτάζουν προς τα πίσω.
Εμείς κοιτάζουμε μονάχα εμπρός.
Οραματιζόμαστε και θα οικοδομή
σοιιμι: λαμπρό και πάλι το μέλλον
της πολιτείας μας.
Ενωμένοι και συμφιλιωμένοι με
όλους, στοχεύουμε μονάχα την
Πρόοδο της Βέροιας.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Σε τιμή ευκαιρίας και σε άριστη κατάσταση ένα (I) πιάνο, evo (1)
σαλόνι, ένα (I) σαλονάο. Πληροφορίες τηλ. (03ÎI) 29.197.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ Η ΝΕΟΣ

ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Με γνώσεις λογιστικής για βιβλία Δ κατηγορίας, αγγλικής γλώσ
σας, γραφομηχανής και Τέλεξ. Πληρ, τηλ. 26.961 Βιροια ώρες 9-2
π.μ. και 5-9 μ.μ.

ιοιους.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν
οι συμπληρώσαντες το 30ό έτος της
ηλικίας τους.
Οι αγώνες θα είναι νυκτερινοί και
θα γίνονται υπό το φώς των προβο
λέων στο δημοτικό γήπεδο αθλοπαι
διών της Εληάς.
Μέχρι στιγμής δήλωσαν συμμε
τοχή οι παλαίμαχοι του αθλήματος
Ά ρης Γεωργιάδης. Τάκης Βλαχό
πουλος, Αντώνης Α)χβιζόκος, Τά
κης Κοσαμπαλής. Διογένης Ρούσσος. Βασίλης Μακρίδης. Θανάσης
Μπιζέτας,Νίκος Ματόπουλος, Στέ
φανος Οικονομόπουλος, Τρύφωνας
Σανίκης. Λεωνίδας Καρατζόγλου.
Νίκος Σφήκας, Δημήτρης Βένος, Σά
κης Ζιασιάκος και Τέλης Φωτιάδης.
'Οσοι επιθυμούν να πάρουν μέρος
στο τουρνοικι αυτό μπορούν να
δηλώσουν συμαετοχή είτε ομαδική,
είτε ατομική στον κ. Συ νίκη που βρί
σκεται καθημερινά στο γήπεδο της
Εληάς.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γϊνονμ
ται δεκτές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
στη Βέροια 30 τ.μ. με υπόγειο και πατάρι, απέναντι από τον κιν/φο
ΚΑΠΜΝΗ. Πληρ. τηλ. 62788 Βέροια.

ΑΠ υ ΓΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΕΝΗ
Ζητούνται φροντιστηριακοί χώροι κα&ας και γκαραονιέρα η
δωμάτιο οϊ οικογένεια για Ά γγλο καθηγητή. Πληρ. τηλ. 62075.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Για ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SIMCA 1.000
Μοντέλο 1977 με 85.000 χιλιόμετρα σε άριστη κατάσταση. Τιμή
220.000. Πληρ. τηλ. 62.450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ-ΠΛΑΣΙΕ
γαι μόνιμη εργασία στην Αλλαντοποιία Βέροιας. Πληρ. τηλ.
29.242.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ
Κυρία προοφερεται να κροτήσει μωρό. Πληρ. τη λ 27Β33 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ
(ΠΑΟΥΕΛ)

•κ-

Η ΠΡΩΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΗΣ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΠΝΟΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ
ΚΟΜΠΙΝΑ
GENERATION 111
ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ
ΓΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ
ΚΑΙ
ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ

ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ
Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΓΙΑ «ΣΠΑΣΙΜΟ.
ΟΧΙ ΠΙΑ ΛΡΜΑΘΙΑΣΜΑ ΚΑΙ ΒΕΡΓΕΣ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΟΓΟΝΑ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ
ΟΧΙ ΠΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΟΧΙ ΠΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΦΥΛΛΑ
ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝ·ΗΚΕΣΜ.Ι
Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΜΠΙΝΑΣ ΜΕ ΤΑ
ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΜΠΕΡΛΕΫ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ
ΨΕΚΑΣΤΗ ΚΟΡΦΟΛΟΓΗΤΗ ΤΗΣ POWELL
ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΠΕΡΛΕΥ
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Ι I? Η

ΡΛιίεε rrjv Ι ί ο ρ ο π ε υ η 3 Σχπ;εμβι<
κ
,.<μι> 10 π.μ. οι ο »»<·*■
η τ η μ ο ι ο ο κ . ΚΛΗΜΗ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΥ (ΠιΟω Ornó ΙΟ Ττματ. At με·
δρομιο Α Λ Ε - Α ^ ΐ Λ Ρ Ε Ι Α Ι ι ιιυϋ θα γίνει επιδειζη μον μηχανημάτων
ΑΠΟΚ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ:

ΔΟΜΗ ΑΤΕΒΕ · ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26. ΘΕΣΙΝΙΚΗ Τηλ.: 274.460, 227.063

Να τελειώσουν
τα έργα του 1982
ΖΗΤΗΣΕ Ο ΝΟΜ ΑΡΧΗΣ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Την ενίσχροη των συνεχιζόμενων
έργων και την ένταξη στο περιφερεια
κό πρόγραμμα δημοσώιι επενδύσεων
1982 ορισμένων νέων έργων, αποφά
σισε το Νομαρχιακό Συμβούλιο
Ημαθίας στην τελευταία του συνε
δρίαση.
Συγκεκριμένα τη Δευτέρα 30
Αυγούστου συνεδρίασε το Νομαρ
χιακό Συμβούλιο, με την Προεδρία
του Νομάρχη Ημαθίας ν. Νίκου
Πινακίδη και εξέτασε την πορεία των
έργων του περιφερειακού προγράμ
ματος- δημοσίων επενδύσεων έτους
1982.
Από τα στοιχεία που δώσανε οι
υπηρεσίες που παρακολουθούν τα έρ
γα του προγράμματος αυτού και από
την όλη εξέταση του θέματος διότι
στώθηκε ότι η πορεία των έργων βρί
σκεται σε ικανοποιητικό στάδιο κατασκειχιστικότητας και οπωσδήποτε Bu
τελειώσουν μέσα σττ; συμβατικές
προθεσμίες, λομβονομένου υπόψη
ότι το ύψος της απορροφητικότητας
των πιστώσεων έχει φθάσει σε ποσο
στό 55%.
Επίσης στη συνεδρίαση εξετάστη
κε και η πορεία των έργων σχολικής
στέγης τα οποία επίσης θα τελειώ
σουν στις συμβατικές προθεσμίες και
η απορροφητικότητα έχει φθάσει σε
ποσοστό 35%.
Το Συμβούλιο έδωσε οδηγίες στις
αρμόδιες υπηρεσίες, που οι προϊστά
μενοι ήταν στη συνεδρίαση, να εντατικοποιηθούν ακόμη περισσότερο και
να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπά
θεια για να τελειώσουν το έργα προ
τού αρχίσουν οι δυσμενείς καιρικές
συνθήκες.
Στη συνέχεια το Συμβούλιο ύστε
ρα από την αύξηση του ορίου πληρω
μών κατά 30.000.000 δρχ.. που όόθη
κε από το Υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας λόγω της ψηλής απορροφητι
κότητας του προγράμματος τροπο
ποίησε το πρόγρομμα δημοσίων
επενδύσεων ενισχύσντα; συνεχιζόμε
να έργα και εντάσσοντας σ' αυτό νέα
έργα.
Το Συμβούλιο με βάση τις προτά
σεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτο
διοίκησης και τις ανάγκες των συνε
χιζόμενων έργων αποφάσισε την ενί
σχυση συνεχιζόμενοιV έργων και την
ένταξη στο πρόγραμμα νέων έργων.

“ ί ^ή ς:
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ
ΕΡΓΑ
Τα συνεχιζόμενα έργα που θα ενισχυθούν είναι τα εξής:
1. Δρόμος Κ. Βερμίου Ναούσης
με ποσό 2 000.000 δρχ.
2. Δρόμος Κοπανού - Νάουσας με
ποσό 1.000.000 δρχ
3. Εργο ύδρευσης Συνδέσμου
Αλεξανδρείας με ποσό 5.000.000
6ΡΧ·
4.
Επανακατασκευή
Γέφυρας
Μαρίνας 'ΫΙολλά Νερά με ποσό
400.000 δρχ.
5. Δρόμος Παλατίτσια Συκέα με
ποσό 2,000.000 δρχ.
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
Τα νέα έργα που εντάσσονται στο
πρόγραμμα είναι τα εξής:
1. Διάνοιξη δρόμου Θερμοπυλών
Δήμου Βέροιας 5.000.000 δρχ.
2. Συντήρηση δρόμου από Εθνική
οδό Βέροιας Κοζάνης προς Κουμα
ριά Κ. Βέρμιο 2.000.000 δρχ.
3. Ασφαλτόστρωση προς Συνοικι
σμό
Ξηρολείβαδο
Κουμαριάς
3.000.000 δρχ
4. 'Υδρευση Κοινότητας Βρυσακίαυ 2.000.000 δρχ
5. Καλλιέργεια πηγών Κοινότητας
Γεωργιανών 500.000 δρχ.
6. Καλλιέργεια πηγών Κοινότητας
Στενημάχου 400.000 δρχ.
7. Ποτίστρες στις Κοινότητες
Φυτείας, Σψηκιάς. Κουμαριάς, Ριζω
μάτων. Συκέας. Τριποτάμου στο Συν/σμό Κομνίνιο της Κοινότητας Τριποτάμου. στη Κοινότητα Δασκίου
και το Δήμο Νάουσας με ποσό
1.800.000 δρχ,
8. Αγροτική οδοποιία στην Κοινό
τητα Αρκοχωρίου δρχ. 500.000.
9. Αγροτική οδοποιία στη Κοινό
τητα Σφηκιάς όρχ 300.000
10. Αγροτική οδοποιία Κοινότη
τας Σφηκιάς όρχ. 200.000
11. Επικάλυψη έλους Κοινότητας
Σταυρού δρχ. 1.600.000.
12. Κατασκευή Γεφυριόιων Κοιν,'τας Κεφαλοχωρίου όρχ. 500.000
13· Κατασκευή Γεφυριδίων Συνοι
κισμού Κομνινίου δρχ. 300.000

Εκ του Γηροκομείου

ine ενημερώνουν Τ Ο Ν
Θα συνεχισθεί
ο αγώνας των
Παλαιστινίων
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΡΑΦΑΤ

ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
«Ναι», θα συνεχίσουμε τον αγώνα.
Με όλα τα μέσα και τις μεθόδους. Εί
μαστε κάτω από κατοχή. Είμαστε
ανθρώπινα όντα και έχουμε δικαίωμα
να ζούμε στο δικό μας ανεξάρτητο
κράτος».
■Δεν θα υπάρξει «ανάπαυση» για
τους μαχητές του ΡΣΟ. Ο αγώνας
τους για την απόκτηση μιας πατρί
δας, για την επιστροφή στη νή της
Παλαιστίνης περνάει πια σε μια άλλη
φάση. Αυτό άφησε να εννοηθεί μι τα
λόγια του. με πα απαντήσεις του ο
Γιασέρ Αραφάτ που έφθασε χθες στις
12 το μεσημέρι, συνοδευόμενος από
πολλά στελέχη της οργανώσεως για
την απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Ο ηγέτης των Παλαιστινίων ταξί
δεψε από τη Βηρυτό με το επιβατικό
πλοίο »Ατληντίς». Μέσα στο ελληνι
κά χωρικά ύδατα τον συνοδέυσε ένα
αντιτορπιλλικό.
Το
«Ατλαντίς».
προσέγγισε την προβλήτα στη Μαρί
να «Φλοίσβος» του Παλαιού Φαλή
ρου ακριβώς στις 12 τυ μεσημέρι
Στο μεταξύ από νωρίς το πρωί εί-

Προθεσμίες για
τις δημοτικές
εκλογές ’82

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι.
1) Ανώνυμη κυρία για ένα γεύμα
στη μνήμη του πατέρα της για τη
συμπλήρωση 6 ετών από το θάνατό
του.
2) Την κ, Ελισάβετ Αλεξανδρίδου
και τα παιδιά της Ρωμύλο και Γ εώρ
γιο για τη δωρεά 4.000 δραχμών, αντί
ετησίου μνημοσύνου στη μνήμη του
συζύγου και πατέρα Αδάμ.
3) Την οικογένεια κ. Εμμανουήλ
Γεωργαλή γι« τη δωρεά των 5.000
δραχμών, στη μνήμη του πατέρα
τους Εμμανουήλ Μπούκη και της
μητέρας toi»; Ευαγγελίας Μπούκη
για τη συμπλήρωση χρόνου από το
θάνατό της.

ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Το υπουργείο Εσωτερικών με
εγκύκλιο που έστειλε στιςΝομαρχίες
επισημαίνει, τις κυριώτερες προθε
σμίες που αναφέρονται στη διενέρ
γεια των δημοτικών και κοινοτικών
εκλογών.
Συγκεκριμένα:
— Στις 15.9.82 λήγει η προθεσμία
για μεταδημότευση όσων επιθυμούν
να βάλουν υποψηφιότητα στις εκλο
γές.
- Στις 26.9.82 λήγει η προθεσμία

εξειδικευτείτε
για ν ά ξεχω ρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

για την επίδοση στον αρμόδιο ειρη
νοδίνη ή πρωτόδικη της δήλωσης
κατάρτισης συνδυασμού.
Μέχρι την 1,10.82 οι Νομάρχες
πρέπει να έχουν καθορίσει τα εκλογι
κά τμήματα και τα καταστήματα
ψηφοφορίας
- Στις 2.10.82 τα ειρηνοδικεία π
πρωτοδικεία θα ανακηρύξουν τους
συνδυασμούς.
Μέχρι η ς 6.10.82 πρέπει να έχουν
σωθεί τα λαϊκά μέλη των εφορευ
τικών επιτροπών απο τα αρμόδια
δικαστήρια.
- Μέχρι την ίδια ημερομηνία θα
ανακοινωθεί από τα πρωτοδικεία ο
διορισμός των αντιπροσώπων της
δικαστικής αρχής.
Μέχρ; τις 8.10.82 οι συνόυααμυί
υποχρεούνται να παραδώσουν στους
κατά τόπους δημάρχους ή προέδρους
κοινοτήτων τα αναγκαία ψηφοδέλτια
για τα εκλογικά τμήματα της περιφέ
ρειας τους.
- Μέχρι τις 13.10.82 πρέπει να έχει
δημησιευθεί το πρόγραμμα ψηφοφο
ρίας από τους Δήμους και τις Κοινό
τητες.
- Μέχρι τις 14.10.82 θα έχουν ειδο
ποιηθεί τα λαϊκά μέλη των εφορευτι
κών επιτροπών για τη συμμετοχή
τους.
- Μέχρι τις 15.10,82 πρέπει να βρί
σκονται στον τόπο διορισμού τους οι
τακτικοί και αναπληρωματικί αντί
πρόσωποι της δικαστικής αρχής.

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
I) τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

•

λ ο γ ις τ ω ν κ ο ς τ ο λ ο γ ο μ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2| τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

•
•

ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγαοη σταδιοδροιιία
Στο Φρονηοτηριο Φ. ΖΛΦΕ1ΡΗ

Αριθ. αίδειας Υπ. Παιδείας
Ιάρικιεως 4627 80 Λειτουργίας 1615/80

Μητροκόλεως 31 -Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Σ το κτίριο των Φ ροντιστηρίω ν « Κ ίΙΙΣΤΜ Μ ΒΧ«)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

ί ΑΠ’ Ο Λ Ο ^

ΤΟICACÍ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρα 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
1250/1982 ότι: ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΝΤΣΗΕ του Γεωργίου και της
Χαρίκλειας το γένος Χατζηβασιλείου
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ
ροια επαγγέλματος φοιτητής kui η
ΑΝΘΟΥΑΑ ΤΣΙΟΥΛΑ του Δημη
τρίου και της Θωμυΐτσας το γένος
Ντάντου που γεννήθηκε και κατοικεί
στην
Μεταμόρφωση
Καρδίτσας
επαγγέλματος φοιτήτρια πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμο; θα γίνει
στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεο
τόκου Μεταμυρφώυεως Καρδίτσας,
Ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΑΣΙΔΗΣ
του Γεωργίου και της Αννας το γέ
νος Γιιίτανίόη που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
Ιδ. Υπάλληλο; να» η ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΠΙΝΘλ ΡΟΠΟΥΑΟΥ τι*ι Λημη
. κια της ΕυαγΥέλης τι» γένος
Καραθανάση ¡IOO γεννήθηκε και
κατοικώ στο Δρέπανο Κοζάνης ιπιιγ
γέλματος οικιακά πρόκειται να παν
τριυτούν και ο γάμος θα γίνει στον

Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βέροιας.

χιιν ληφθι.ί αυστηρά, αλλα και δια
κριτικά μέτρα σε ολόκληρη την
-εριοχη Αρχικό υπήρξε μια πληρο
φορώ ότι το πλοίο θα κτττέπλεε στις
10 π.μ. αργότερα, όμως, διευκρινί
σθηκε ότι θα φθάσει το μεσημέρι.
Δεκάδες 'Ελληνες και ξένοι δήμο
σιονριίφοι.
φωτορεπόρτερς
και
συνεργεία τηλεοράσεως έφθασιιν από
νωρίς το πρωί στην προβλήτα της
Μαρίνας προκειμένου να καλύψουν
το σημαντικό γεγονός: Το πρώτο
σταθμό του Αραφάτ μετά την αποχώ
ρηση του από τη Βηρυτό και τη
συνάντηση του με τον πρωθυπουργό
κ. Ανδρέα Παπανδρέου,
Περίπου μισή ώρα πριν εισέλθει
στη Μαρίνο το «Ατλάντις· άρχισαν
να φθάνουν οι επίσημοι. Οι οπουρ
γοί: Εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλος. Λημ. Τάξεως κ. Σκουλαρίκης.
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Κατσιφά
ρας. Υγείας και Προνοίας κ. Αυγερι
νός. Χωροταξίας κ. Τρίτσης. οι υφυ
πουργοί: Εθνικής Αμύνης κ. Αντ,
Υροσογιάννης. Εξωτερικών κ. Kup.
Παπούλιας. Προεδρίας κ. Μαρούδας.
Την ίδια περίπου ώρα έθφασαν στο
χώρο της υποδοχής του Παλαιστί
νιου ηγέτη. 0 αδελφός του Φάτχι
Αρυψάτ. ο υπεύθυνος επί των διε
θνών σχέσεων κ. Φαρούκ Καντούμι
(που βρίσκεται από προχθές στην
Αθήνα» ο επικεφαλής της διπλωματι
κής αντιπροσωπείας του PLO στην
Αθήνα κ Σαούκι Αρμάλι. ο κ.
Αμπουμάτεν. μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής του PLO και ο κ. Γιασέρ
Αμπντέλ Ράμπο. μέλος του Παλαι
στινιακού Δημοκρατικού μετώπου.
Επίσης πήραν μέρος στην υποδοχή
του Αραφάτ πρέσβεις και διπλωμάτες
των Αραβικών χωρών.
Εξ άλλυυ, πολλοί Αθηναίοι πήγαν
uno νωρίς στο λιμανάκι του Παλαιού
Φαλήρου και παρακολούθησαν απο
κάποια απόσταση φυσικά, την υποδο
χή φωνάζοντας συνεχώς πυνθήμιιτα
υπέρ των Παλαιστινίων. Μερικά
λεπτά πριν από τις 12 έφθασε ο πρω
θυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου.
Με τιμές αρχηγού κράτους έγινε
δεκτός ο ηγέτης των Παλαιστινίων.
Άγημα του ναυτικού του απέδωσε
τιμές.
Υποδεχόμενος τον Παλαιστίνιο
ηγέτη ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας
Παπανδρέου δήλωσε:
«Αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση
που υποδεχόμαστε στην πατρίδα μας
το μεγάλο αγωνιστή για την ελευθε
ρία του λαού tou. για τη χαμένη
πατρίδα, tov Γιασέρ Αραφάτ

ΣΤΗΝΑΘΗΝ]
ΗΡΘΕ
Ο ΦΡΑΝ. ΜΙΤΤΕΡΑΝ
Τον υποδέχθηκε ο κ. Καραμανλής
ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Έφθασε χθές το απόγευμα, στις 6
ακριβώς, στο αεροδρόμιο του Ελλη
νικυύ ο πρόεδρος της γαλλικής δημο
κρατίας κ. Φρανσουά Μιττεράν γιυ
διήμερη επίσημη επίσκεψη,
Τον Γάλλο ποόεδρο υποδέχθη
καν στο αεροδρόμια ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας κ. Καραμανλής, ο πρω
θυπουργός Α. Παπανδρέου. ο πρόε
δρος της Βουλής Γιάννης Αλευράς,
σχεδόν ολόκληρο το υπουργικό συμ
βούλιο. η ηγεσία των ενόπλων δυνά
μεων και των Σωμάτων Ασφαλείας,
πρεσβευτές ξένων χωρών στην Ελλά
δα. καθώς επίσης ναι ο Έλληνας πρε
σβευτής στη Γάλλιο κ. Χρήστος
Ρυκόφυλλος κιιι ο Γάλλος πρεσβευ
τής στην Αθήνα κ. Νοτμνίκ Σαρπύ.
Τον κ. Μιττεράν συνοδεύουν ο
υπουργός κοινωνικών ασφαλίσεων
Πιέρ Μπερεγκοβουά. ο υπουργός,
αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις
και υπεύθυνος για τις ευρωπαϊκές
υποθέσεις κ. Αντρέ Σοντερναγκόρ, ο
υπουργός πολιτισμού κ. Ζάκ Λάνγκ.
ο υπουργός υγείας κ. Ζάκ Ραλίτ kui η
υπουργός ελεύθερου χρόνου, αρμό
δια επί θεμάτων νεότητας και αθλητι
σμού κυρία Εντίζ Αβίς.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής
Δημοκρατίας είχε kut' ιδίαν συνομι
λία με τον Γάλλο πρόεδρο κ. Μιτιεράν. Αργότερα ο Έλληνας Πρόεδρος
πιιρέθεσε γεύμα και στη συνέχεια
δεξίωση προς τιμήν του κ. Μιττεράν.
Με οισθήμαπι χαράς και ικανοποιή
σει»; σας υποδεχόμαστε σήμερα στην
Ελλάδα. Στο πρόσωπό σας χαιρετίζουμε
τον διακεκριμένο ηγέτη μιας φίλης χώρας,
για την οποία εμείς οι Έλληνες τρέφουμε
ειλικρινή αγάπη και μεγάλο θαυμασμό.
Κω τα αισθήματα αυτά τα αισθάνομαι
εντονώιερα εγώ ο ίδιος, γιατί είχαν την
τύχη να φιλοξενηθώ στην ωραία σας χώ
ρα σε μιά δύσκολη περίοδο της ζωής μου.
Οι ξένοι δεσμοί που συνδέουν τους
δύο λαούς μας. κύριε πρόεδρε, έχουν
βαθειές ιις ρίζες τους στην ιστορία παλαιό
και πρόσφατη. Έχουν θεμελιωθεί απάνω
σε ένα κοινό ιστορικό και πολιτιστικό
υπόβαθρο kui έχουν σφυρηλατηθεί σε κοι
νούς αγώνες για κοινά ιδανικά. Μέσα
στην πολυτάραχη ζωή της ηπείρου μας, οι
Ελληνες kui οι Γάλλοι όχι μόνο δεν βρέ
θηκαν ποτέ αντιμέτωποι, αλλά και πολέ
μησαν στα ίδιά χαρακώματα, υπεραμυνό
μενοι της ελευθερίας και της δημοκρατίας.
Πέραν όμως από το πολιτιστικό και
ιστορικό ιιυιό υπόβαθρο, το πολιτικό και
οικονομικό περιεχόμενο των ελληνογπλ
λικών σχέσεων, καθώς και οι κοινές μας
επιδιώξεις στα Ηλιάσω της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας και της Ατλαντικής Συμμα
χίας, αποδεικνύουν ότι η φιλία και η
συνεργασία των δύο χωρών μιις έχουν
θεμελιωθεί σε βάσεις ασφαλείς.
Οι πολλαπλοί αυτοί δεσμοί, κύριε
πρόεδρε, προσλαμβάνουν ιδιαίτερη σήμα
oiu σήμερα, που η διεθνής κατάσταση δια
μορφώνεται κατά τρόπο πράγματι επικίν
δυνο, Είναι τόση η σύγχυση και η ανευθυ
νότης που επικρατούν orov κόσμο, ώστε

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΣΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΕΒΕ
Μέχρι την Παρασκευή 3/9/82
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ,που
οφείλουν εισφορές παληές δηλαδή
από το 1980. 1981 και μέχρι τον μή
να Μάιο του 1982. θα πρέπει να
καταβάλουν τις εισφορές τους αυτές
μέχρι την Παρασκευή 3/9/82.
Και ο λόγος που θα πρέπει να γί
νει αυτό από τους οφείλοντες τέτοιες

Θλιβερή
ελληνική
«πρωτιά»»
της νεολαίας
στο κάπνισμα
Ό π ω ς προκύπτει από την τελευ
ταία έρευνα της Παγκόσμιας Οργανώσεως Υγείας (ΠΟΥ) σε 22 χώρες,
τα κορίτσια ηλ.ικίας 16 ως 18 χρονών
που καπνίζουν είναι τιι ίδια σι: αριθμό
ή περισσότερα από τα αγόρια καπνι
στές της ίδιας ηλικίας.
Η χώρα μας κρατά δυστυχώς την
πρώτη θέση, ανάμεσα στα ευρωπαϊκά
κράτη ατη_θλιβερή αυτή στατιστική,
ιιφυύ, όπως προκύπτει από τα στοι
χεία της ΠΟΥ. τα 54% των νεαρών
Γλλ.ηνίδωγ είναι καπνίστριες έναντι
του 46% των νεαρών εφήβων κιίπνι
στών. Στη Γαλλία το ποσοστό είναι
το ίδιο »ία κορίτσια και αγόρια (43%)
κιιι το ιόιο ισχύει και για την Ουρου
γουάη (46%). Στις ΗΠΑ τα ποσοστά
είνιιι χαμηλότερα: καπνίζουν τα 19%
των κοριτσιών και 16% των αγοριών,
ενιίι στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Φιν
λυνδία κιιι τη Βουλγαρία τα αγόριυ
που καπνίζουν είναι περισσότερα από
τα κορίτσια.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλόνης Ευάγγελος
Πιερίων 14 τηλ- 26300
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετριό ης Θτ.όδι«ρο<
Σ,-ηίύίά.ν :·η τηλ- 23*737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκόπης Αθανάσιος
tn)L 23366
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος
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εισφορές είναι ο εςιμ,.
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σε όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και
1982 μέχρι Μάϊο) πληρωθούν μετά
την 3η Σεπτεμβρίου Ου πληρωθούν
με τις καινούργιες τιμές·.
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ
χρι τις 3 Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
κιιθυστερήσεως. Ακόμη πληροφορια
κά αναφέρεται.όπ λόγω της απεργίας
των εισπρακτόρων που ως γνωστό
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγιο
ταιν καλοκαιρινών αδειών θα πρέπει
οι ασφαλισμένοι όσοι μπορούν να
περνούν από τα γραφεία του ΤΕΒΕ
(δίπλα στην Κλινικό Αβραμίδπ Βέ
ροια) από τις 7.30 το πρωΓ μέχρι τις
12 η ώρει για να πληρώσουν τις οφει
λόμενες εισφορές.
Υπενθυμίζεται ακόμη
στους
ασφαλισμένους που κεφαλαιοποίη
σαν τις παληές τους εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
οφείλουν.

να δπμιουρΥΐίται η εντύπωση Ön ε π δ ιώ
κουμε την αυτόκιιτιιστροφή μας.

Είναι πολλά και ποικίλοι τα συμπτώ
ματα της κρίσεως αυτής κιιι εκδηλώνον
ται σι άλας τις περιοχές τη; >ής. θα μνη
μονεύσω όμως ιδιαίτερα το κυπριακό και
διότι μας συγκινο βαθύτατα εμάς τους
Έλληνες. ολλ-ά και γιατί δημιουργεί ευθύ
νες για όλυ τον ελεύθερο κόσμο, στους
κόλπους του οποίου γεννήθηκε και διατη
ρείται αυτή η τραγωδία.

Γιατί μόνον έτσι θα ςιιναβρώ θ '
τη θέση της στον κόσμο και θ«ι Γ
τα οξύτατα οικονομικά και
προβλήματα που η ίδια ανυμ
H σημερινή μας συνάντ
Πρόεδρε, έχει ιδοίτερη σημασία,
γιατί θιτ δώσει νέα ώθηση στη oWJ
των δύο λ.αιίιν μας, αλλά και Ίιυύ'γτε
TOtvO»f*Ttti, όπως Είπα, αε μιίΐ
δι£Ηνής κατάσταση eiven κρίσΨΠ
cruf μ·
r
όρομο της κχι\ έχει ανάγκη efe
τρωτοβουλίίς,
&
Πιπτεύω ότι η Γαλλία κπι 71 *
μπορούν, mtvd συνεργαζόμ^φ^β
βάλΟϋν θετικό στην αντΐμβΐΑ*®|
κρίσιμων προβλημότιον
... —της ί**0*"^
Για το καλό το δικό τους, γα* ί0_
Εορόιττης ναι για το νιΐλό τη1?
τενικωτερα.
Και με ας σκέψεις uottÇvjHQ
υπέρ της ευημερίας του φιλθ#
λασυ. υπέρ της προσωπικής
c-t ευτυχίας, κύριε Πρόεδρε,*»* V®:
τλληνογαλλιχης Φιλίας.
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Η ανθρωπότης εζησε βέβαια και κατά
τυ παρελθόν πυρόμυιες καταστάσεις, ποο
οδήγησαν στις γνωστές αιματηρές
συγκρούσεις. Ουδέποτε όμως αντιμετώπι
πί τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου.
Και τον κίνδυνο αυτό τον γνωρίζουμε
όλοι, και όλοι επιθυμούμε και έχουμε συμ
φέρον να τον αποτρέψουμε. Παρά ταύπι
αδρανούμε, ouv να υπέστησαν παράλυση
το πνεύμα και η ψυχή μας Γιατί ενώ
έχουμε, όπως θα έλεγε ο Σαίς-τηρ. τη δύ
ναμη να το κάνουμε, η δύναμή μας δεν
έχει ιη δύναμη να το κάνει.
Κύριε Πρόεδρε.
Πιστεύω ότι δει- υπάρχει πρόβλημα
που να μην έχει τη λύση του. Γιατί κάθε
πρόβλημα το δημιουργούν ορισμένα αί
τια. Αν αναιρέσουμε τα αίτια θεραπεύουμε
αυτόματα και το πρόβλ.ημα· Η επισήμαν
ση όμως και η θεραπεία αυτών των αιτιών
προϋποθέτει καλή πίστη και θάρρος πολι
τικό, Και νομίζω ότι είναι καιρός να τα
χρησιμοποιήσουμε k u i τα δυο.
Είναι προφανές ότι η παρούσα διεθνής
κρίσης, που θέτει σε κίνδυνο την ειρήνη
του κόσμου, οφείλεται στην αμοιβαία
ουσπιστίιτ αλλά και την καλή πίστη πσυ
επικρατούν στη διεθνή ζωή και κυρίως
σης σχέσεις ανατολής και δύσεως.
Για να προστατεύσουμε συνεπώς την
ειρήνη, θα πρέπει να εξαλείψουμε τα
παραπάνω uítut, που νομίμως την απει
λούν Και αυτό δεν μπορούμε να το επιτύ
χουμε παρά μονάχα με την οικοδόμηση
τη; αμοιβαίας εμπιστοσύνης στον κόσμο.
Για την οικοδόμηση όμως της εμπιστοσύ
νης αυτής θα πρέπει να ενισχυθεί το αί
σθημα της αοψύλεΗΐς, που μόνο μιά ελεγ
χόμενη ισορροπία δυνάμεων μπορεί να το
εμπνεύσα. ισορροπία βέβαια που θο πρέna. για λόγους ευνόητους, να πραγματο
ποιηθε. στο κατώτερο δυνατό επίπεδο
Και auto δεν rivai δύσκολο να γίνει, αν
υπάρξει καλή πίστη και λογική Γαιτί
πρακτικάις eívui εύκολο να τιμηθούν οι
εκατέρωθεν δυνάμεις και vu ϋποκαταστα
θεί με ανάλογες αυξομειώσεις η ισορρο
πία, αν διαπιστωθεί ότι ύπαρχο πράγματι
ανισότης.
Και τη διαδικασία αυτή μπορούν vu
τη θέσουν σε εφαρμογή κιιι vu την εγγαη
θούν μονάχο οι δύο συνασπισμοί, εψ'
όσον αρνοόμεθο vu δώσουμε στον οργανι
σμό των Ηνωμένων Εθνών τη δύναμη νο
το κάνει. Και το τελευταίο αυτό θυ πρέπα
κάποτε σοβαρά να μας απασχολήσει, αν
δεν Βέλουμε ο οργανισμός αυτός, στο
όποιο τόσες στηρίξαμε ελπίδες, να έχει
την τύχη της κοινωνίας των εθνών, και ο
φό|)ος αυτός δεν είναι αβάσιμος, αν
ληφθεί un* όψη όττ από την ημέρα της
ιδρύσεως του ενενήντα τρεις περιφερεια
κοί πόλεμοι έθεσαν σε κίνδυνο τη διεθνή
ειρήνη.
Κύριε Πρόεδρε,
Στην αντιμετώπιση της παρούσης διε
θνούς κρίσεως πολιτικής, οικονομικής
Km κοινωνικής ημπορεί η Ευρώπη να
συμβάλει αποφασιστικά, θα πρέπα όμως
προς τούτο να επιταχύνει τη διαδικασία
της ενοποιήσει»; της. Προσωπικά
ί πιστεύω στο μεγάλο ρόλο που μπορεί και
¡ πρέπα να διαδραματίσα η Ευρώπη για
» την κατοχύρωση της διεθνούς ειρήνης.
I για την αναζωογόνηση της δημοκρατίας
και την αναγέννηση την πολιτιστική. Και
έχει όλες τις δυνατότητες προς τούτο. Τις
δυνατότητες όμως αυτές δεν φαίνετω να
έχει τη βούληση να πς αξιοποίηση, και
αυτό, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί πρόσ
θετό παραγοντο ανησυχίας για το μέλλον.
Γtari η Ευρώπη, που μέχρι τωναρχών του
αιώνα μας κυριαρχούσε υπό διάφορες
μορφές στον κόσμο, βρίσκεται ήδη σε
πυρακμή.
Γνωρίζω πς δυσκολίες -ου αντιμετω
πίζει σήμερα η ευρωπαϊκή ιδέα. Πιστεύω
όμως ότι οι δυσκολίες αυτές όχι μόνο δεν
αποτελούν εμπόδιο, αλλά συνιστοίιν κίνη
τρο ría τη σταδιακή ένωση της Ευρώπης.

ΝΙΚΗΣΕ
Η ΒΕΡΟΙΑ
ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣ*
ΜΕ 3-0
Μεγάλη εκτός έδρας ισοπ<ά^3
τυχε χθές η ΒΕΡΟΙΑ. Νίκη^Κ
στη Γιαννιτσά την τοπική \
ΓΕΝΝΗΣΗ με σκορ 3-0 κ® β
βαίωσε για μιά ακόμη φορά
φετεινή σαιζόν θα απο*
τους εκτός έδρας αγώνες π
ρους βαθμούς από κάθε αλλά]
Αρκεί να τονιστώ ότι στα 4 μ!
ρα εκτός έδρας φιλικά παιγν*,
πέτυχε δύο νίκες(με ΕΟΡΔΑΪΧ
και ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 3-0) κοι»
σπάσε ισάριθμες ισοπαλίες (|ά %
ΣΕΡΡΑΪΚΟ 1-1 και Π ΑΝθ“
ΚΟ 0 0).
Τα τέρματα του χθεσινού ,!Τ^
πέτυχαν δύο ο Ακριβόπουλος
■
ο Πουρσανίόης.
3
Η ΒΕΡΟΙΑ χρησιμοΓΟίΐά»’ I
ώ-ής:
,ν ν
Μπαλτζής (55' Αντωνάς) Α γ
νασίου. Γιατζιτζόπουλος.
Παπατζίκος. Γ .Μ ΐλης(59' Χα5’ ωε'
Τοπαλ.ίδης
(62'
Πουρσ0' ^
Κατσώνης. Φ. Μίλης (75 Ισ Γ 'Π
λος) Μελέτίδης, Ακριβόπουλόϊ^
Λεπτομέρειες του χθεσινά“
νιι σ-σ -οιανό φύλλχ. μας.

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΡΙΚΟ’
Παίζοντας στο γήπεδό
Παλ,αιοχωρίου και ύστερα
εμφάνιση η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
χε μεγάλη νίκη επί του ΠΙΕ“* I
με σκορ 2-0.
ίΙ
Τα τέρματα της ντκήτρώί %
χαν οι Λέκκας (5Ί και Τσιβη°Μ
(68').
^
Λεπτομέρειες του αγών°
αυριανό «ΛΑΟ».

ΑιανιχταιαΛ^

Σήμερα Πέμπρη 2 Σε π τι* ^
1982 διανυκτερεύει το φαρρβ*
Μ παλιού - Ούτα
τηλ. 2975»

Ε.ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-Α.ΣΑΜΑΡΑ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 23.780 - ΒΕΡΟΙΑ
Σας περιμένουμε Μαλακούση 20
από 1η Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

V ID EO S Y S T E M

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

3

I

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982%
Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλοτ 2019
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

ΕΗΤΥΠΟΣΙΟΣΑΗ01 ΘΕΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΓΙΟΡΓΟΪ ΤΣΟΠΕΡΟ
Υπερκομματικός ο κ. Γαβριηλίδης
«Μανιφέστο» ετοιμάζει ο κ. Βλαζάκης
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ι αββα

γ α β ρ ιη λ ιδ η

Μεγάλη απήχηση είχε στην Κοι
νή Γνώμη της Βέροιας η συνέντευξη
του υποψηφίου δημάρχου κ. Γιώρ
γου Τσαλέρα. που δημοσίευσε στο
τθεσινό φύλλο του ο «ΛΑΟΣ».
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η
θαραλλέα και έντιμη δήλωση του κ.
Τσαλέρα ότι δεν υπήρξε ποτέ θιασώ
της καμμιάς μορφής δικτατορίας και
ότι πίστευε και πιστεύει στην κοινο
βουλευτική δημοκρατία, παραδεχό
μενος ότι έπεσε έξω στην εκτίμηση
που είχε κάνει το 1967 γιυ γρήγορη
επάνοδο της δημοκρατίας. «Γι' αυτή
τη λαθεμένη εκτίμησή μου. επωμίσθηκα όλα αυτά τα χρόνια προσωπι
κά και εξόφλησα νομίζω στο ακέραιο
την πολιτική μου ευθύνη», τόνισε
χαρακτηριστικά στην συνέντευξή
του ο κ. Τσαλέρας.
Εν τω μεταξύ ορισμένοι από το
χώρο του συνδυασμού του ΠΑΣΟΚ
(Βλαζάκη) δήλωναν ότι δεν ικανο
ποιούνται απ την εξήγηση που έδωσε
ο κ. Τσαλέρας. ίσως γιατί αν παραδε
χτούν κΓ αυτό τότε δεν τους μένει
κανένα «όπλο» για τον προεκλογικό
αγώνα, αφού κατά τα άλλα παραδε
χονται την άξιο και τις ικανότητες
του κ. Τσαλέρσ.

Βεροιώτισσες
(jrov
νέες δυνατότητες και προοπτικές διαγράφονται
_ j. , ^ Ί ι κ ό ορίζοντα της πατρίδας μας
tûi °>ί>α πο° 1 Κ εντρική εξουσία διακηρύσει πως δεν βρίσκε
ΤΠ'· αντΐπαλότηχα με την Τ.Α.
„
που αναγνωρίζεται ο αγώνας για μια Α υτοδιοίκηση
.
θ η ρ ε σ ία π ου Λαού και του Έ θ νο υ ς
Vin Ü>?U nou προσδιορίζεται νέος σημαντικός ρόλος στην Τ.Α,
μια γνήοια Α ποκεντρωμένη Ισόμετρη περιφερειακή Ανά° Τα π^α' σια ενόζ Εθνικού Δ ημοκρατικού ΠρογραμματιΟ ^ - Κ ο υ μ ε με αισιοδοξία θάρρος και ευθύνη το αύριο ενός
^ που θα πρέπει:
tou J Γ,μκΡιν(ΐ να πιστοποιεί και κατοχυρώ νει την αυτοτέλειά
Ottivavn στις άλλες μορφές εξουσίας,
τας ° μην είναι ° άκριτος αποδέκτης τω ν επιλογώ ν και ιμάνθεταβΐβασης τω ν απο(ρμσεων Τη ς κ Δ ιοίκησης.
Ποί ^
<Ρ°Ρέα.ς α νάπτυξης οικονομικής - Κ οινω νικής ^ σ τ ικ ή ς
η ρ , , / ^ η ρ α ς της Λαϊκής Συμμετοχής γύρω από το «Τοπικό
“ Δ.ΗΜΑ*
^ιΡήν^0° ^
Δ ημοκρατίας kui ορμητήρι προάσπισης της
' ’JK fa i της Εθνικής Περηφάνειας,
Πα -ρ ‘ ΕΥΟΥΜΕ αταλάντευτα πως η πορεία για μιά ανθού
• κερνάει από το μονόδρομο:
Α ποκέντρωση
Διοικητική αυτοτέλεια
Ο ικονομική αυτάρκεια
·.
Α ρμοδιότητες
Μεοη σύνταξη νέου Δ ημοκρατικού Δ .Κ .Κ .
‘ εσμοθέτηση της Β' και Γ' Βαθμίδας.
πλαιΓΠ° οηλαίσι° αυτό της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία αυτού του
ύος η ° σΡνιστό την αναγκαία Συνθήκη για να ανοίξει ο δρό
την Α λλαγή στο χώ ρο της Α υτοδιοίκησης.
<υ[0ι ’. α νβ ι όμως και ικανή Συνθήκη. Για να είναι και ικανή
ό ρ ^ ζ ' *αι ή Δαϊκή Συμμετοχή και συμπαράταξη γύρω από το
% 0 ρ >ο θ ε τ ο υ μ α ς τ ε Κ Α Θ ΕΤ Α απέναντι σ τη λογική που
Ε’ι'Βεϊ!'<’· 'Τροαελεΐ? δη μ ο π κ ές εκλογές, σαν μιά ακόμα ευκαιρία
<ι*ό " 1&50Θ ττίζ εκλογικής δύναμης τω ν κομμάτω ν, σαν μιά
" Κυ ?υ *α ιΡ'"α να καταμετρηθούν τα «κουκιά». .,
ΐιή ριαΜΜ επιλογή είναι, θα πρέπει να είναι, η ανάδειξη των
^ ΚΤΐ)λημένων δουλευτάδω ν τη ς Τ.Α.
τη ίΗΓ(ζ τ',ρικεί ρνήμες της Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ καλούν να της δώσουμε
•ΑμΤή Πτι,ΠΠ και το ρόλο που τη ς πρέπει στον Εθνικό χώ ρο.
' Ε , ^ ,' ιναι- ναι η μόνη πρόκληση.
μημ
όιίισαμε δείγματα γραφ ής, στα 4 χρόνια τη ς θητείας
Ο Κ° ^ ,='ρο ° τ ι Ρ^ορούμε.
’'»ότη ς Λαός θ' αποφασίσει

Διάφοροι αντικειμενικοί παρατη
ρητές, ιδίως από τυ χώρο του Κέν
τρου. τόνιζαν την εμπάθεια που
χαρακτηρίζει ορισμένους οπαδούς
του ΠΑΣΟΚ και την στενοκεφυλιά
τους να εμμένουν στο «επιχείρημα»
ότι «ο Τσαλέρας είναι χουντικός»,
ενώ αυτό πλέον έχει ξεπεραστεί
αλλά, και γιατί το ίδιο το ΠΑΣΟΚ
φιλοξενεί στις τάξεις του γνωστούς
συνομιλητές και συνεργάτες της
δικτατορίας (πρόσφατη η καταγγελία
Παναγούλη).
Επίσης παρατηρείτο ότι είναι
τουλάχιστον ανέντιμο πολιτικά να
κατηγορούν οι του ΠΑΣΟΚ άτομο
για την συμμετοχή τους στα κοινά
κατά την διάρκεια της δικτατορίας τη
στιγμή που οι ίδιοι αυτοί δίνουν συγχωροχώρτη και «παράσήμα* στους
πρωταγωνιστές του εμφυλίου σπα
ραγμού και αξιούν από τον λαό λήθη
στο παρελθόν!
ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟΣ
Ο κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

%
Επαληθεύει την υπόσχεσή του ο
υποψήφιος δήμαρχος κ. Σάββας
Γαβριηλίδης ότι θα δώσει υπερκομ
ματικό χαρακτήρα στο συνδυασμό
του. Έτσι, στα πρώτα δέκα ονόματα
που έδωσε στη δημοσιότητα (δημο
σιεύονται σε άλλη στήλη) περιλαμβά
νονται πρόσωπα που πρόσκεινται
ιδεολογικά στο χώρο της «Ν.Δ,». του

Για τον
κ. Δήμαρχο

Θα συμμετάσχει στον συνδυασμό
του κ. Γιώργου Τσαλέρα ο πρώην
βουλευτής κ Αρχ. Ιακωβίδης.
Αυτό δήλωσε χθές στον «Λ» ο κ.
Ιιικωβίδης, διαψεύδοντας έτσι διάφο
ρους ψιθύρους που σκόπιμα κυκλο
φόρησαν τελευταία.

ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ!.
Συγκεκριμένα ο εργολάβος οικο
δομών κ. Ηλίας Λιάτος θεωρείται φί
λος της «Ν.Δ.», ο μικροβιολόγος«.
Καμπουρίδης
πρόσκειται
στο
ΠΑΣΟΚ, όπως επίσης και ο κ. Τάσος
Αγαπίδης που είναι και από τυ ιδρυ
τικά μέλη του ΠΑΣΟΚ στη Βέροια
και θεωρείται από τους πιό ένθερμους
υποστηρικτές του πυλιτευτή κ. Ανέστη Ανόρεάδη. Επίσης και η κυρία
Στέλλα Λέκκα Σπανού θεωρείται ότι
ανήκει στο χώρο του ΠΑΣΟΚ όπως
λέγεται και για τον δημοτικό σύμβου
λο κ. Χρήστο Μελ.ετίδη που εξελέγη
.το 1978 με την «Δημοκρατική Συνερ
γασία». Φίλος του ΠΑΣΟΚ θεωρείται
και ο οδοντίατρος κ. Θωμάς Κοτρίδης.

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Συνομιλία, μιας περίπου ώρας, εί
χαν, χθές. το πρωί, στο μέγαρο Μαξίμου. ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημο-

ΝΑ ΣΠΑΤΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ
Η ΝΑ ΜΗΝ ΣΠΑΤΑΛΑ;

»El« Σ.
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^ΊοίΓμ
ε*ν“1 υπό σήμερα τα
ϋ '^ σ ΐ ι ί 01 Δθήνα, τον Πειραιά
ν'κι\ και όλη τη χώρα. Σε
> ν. ' ^ ν'*'ές συνελεύσεις που
0ηλΒΰΐι;.ρ τ ο π ο,οί, απεφάσισάν να
Γ’^ ιχ , 111Τ/ ° ε απεΡΥ*α επ' αόριστον
| αΡ<1*ΐή ' 1 :τ1ν αδιάλλακτη, όπως τη
* αρίοιιηαν ° Τ“ ,Τη του υπουργείου
" “'Ίς τοι, ° ΤΟν καθορισμό της νέας
υ Ψωμιού.
Ιήβ , ^
^ ,0Ρο*ί^υέ?.υπουργός Εμπορίου
’ "άλωσε, ότι η κυβέρνη

ση είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει την
απεργία των αρτοποιών και ό π το
κοινό δεν θα στερηθεί το ψωμί.

ση. τα μέλη της Συντεχνίας Αρτο
ποιών Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώ
ρων κατήγγειλαν ότι:

Οι αρτοποιοί ζητούν την επιδότη
ση του ψωμιού από την κυβέρνηση
σε περίπτωση που θεωρηθεί ότι οι
αυξήσεις που επήλθαν α-ο κόστος
του με απόφαση της ίδιας της κυβερνήσεως δεν μπορούν να σνσληψθούν
από το καταναλωτικό κοινό.

★ Η κυβέρνηση οδηγεί σε αφανισμό τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
για να επικρατήσουν οι μεγάλες
μονάδες
και τα
μονοπωλιακά
συγκροτήματα.

• Στην έκτακτη γενική συνέλευ-

* Οι αυξήσεις που δόθηκαν στις
τιμές του ψωμιού είναι μικρές, σε
σχέση με το κόστος.
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— Στη Β τάξη των Τεχνικών και
Επιιγν.Λυκείων εγγράφονται πτυχιούχοι Τεχνικών και Επαγγ. Σχο
λών (νέου τύπου) ύστερα από επιτυ
χείς κατατακτήριες εξετάσεις. Οι
εγγραφές των μαθητών αυτών θα
πραγματοποιούνται μέχρι τις 24
Σεπτεμβρίου, όπως κυι οι εγγραφές,
στην Α' τάξη, των ιδίων πτυχιούχων
που θα λάβουν μέρος και θα αποτύχουν στις πιό πάνω κατατακτήριες
εξετάσεις.
- Οι απόφιτοι των Γυμνασίων οι
οποίοι πραγματοποίησαν εγγραφή σε
ένα από τους δύο τύπους Λυκείων
(Γενικών ή Τεχνικών Επαγγελματικών)μέσα στον Ιούνιο που μας πέρα-

ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΙΤΤΕΡΑΝ

Γ ια πρώ τη φορά οι εξετά σ εις για τα διπλώ ματα E L E M E N T A R Γ,
P R I M A R Y και W T E R M E D I A Τ Ε που αποτελούν προϋπόθεση για την
απόκτηση του πτυχίου L O W E R θα γίνουν σ τη Βέροια από εξετα σ τική
επιτροπή που α ποτελείται από Α γγλους καθηγητές.
Οι εξετάσεις θα γίνουν στους χώ ρους των Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΩ Ν
Α Ρ Σ Ε Ν Η την Τρίτη 14 κ α ι την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι αγγλομαθείς μα θ η τές της Βέροιας ή και του Ν.
Η μαθίας, ανεξάρτητα από το φροντιστήριο που παρακολουθούν μ α θ ή 
ματα. μπορούν να δηλώ σουν συμμετοχή σ τις εξετάσεις μέχρι τη Δευτέρα
13 Σεπτεμβρίου στο τηλέφω νο 62.075 (Φ ροντιστήρια Α Ρ Σ Ε Ν Η ).
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πλέον αγανακτήσει τον λαό της πό
λης και ο κ. Τρίτσης θα πρέπει να
ασχοληθεί και με άλλα θέματα εκτός
από το νέφος της Αθήνας.
Τέλος ο κ. Γιαννακάκης θύμισε
στο Δημοτ. Συμβούλιο τη «μνημιώδη» αγόρευση του σημερινού υφυ
πουργού κ. Γ ικόνογλου, ο οποίος,
όταν ο τότε υπουργός κ. Μόνος
περιέκοψε τους συντελεστές, είχε πει
ότι θέλει να πουλήσει το κεραμίδια
της βιομηχανίας του (φυσικά το ρεζι
λίκι ήταν μεγάλο γιατί η βιομηχανία
ΑΛΑΤΙΝΗ του κ. Μάνου βγάζει τα
μπισκότα.)
Στο ερώτημα του κ. Γιαννακάκη
ανέλαβε να απαντήσει ο αντιδήμαρχος κ. Μαυρίδης. ο οποίος είπε: ΚΓ
εμείς ρωτάμε πότε θάρθει ο κ. Τρίτσης.
Ο κ. Καπρίνης στη συνέχεια σαν
μέλος της Επιτροπής δήλωσε ότι η
επιτροπή που συγκροτήθηκε για να
κινήσει εκ νέου το θέμυ ποτέ δεν
συνήλθε.
Τελικά όλοι συμφώνησαν να γίνει
μια παμβεροιώτικη συγκέντρωση,
όπου θιι κληθούν οι παράγοντες της
Κυβέρνησης, που σαν αντιπολίτευση
ξεσηκάιΟηκαν για το θέμα, ώστε να
δηλώσουν υπεύθυνα τι θα γίνει.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ κ. Π ΑΝΝΑΚΑΚΗ
Το θέμα έφερε στο Δημ. Συμβού
λιο ο κ. Γιαννακάκης. διατυπώνοντας
το ερώτημα: Πότε, επιτέλους, θάρθει
ο Τρίτσης στη Βέροια:
Και αναπτύσσοντας την πρότασή
του δήλωσε ότι ο εμπαινμός έχει

Συναντήθηκαν
και τα είπαν

Οι εξετάσεις για
τα Αγγλικά διπλώματα
φέτος στη Βέροια

Blf-01«!

ιις ψωμί απο σήμερα

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Από 1 μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου
θα γίνουν οι εγγραφές των μαθητών
στην Α' τάξη των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ τα
μαθήματα σ' όλες π ς τάξεις θα αρχί
σουν στις 15 Σεπτεμβρίου, ανακοί
νωσε γθέε ο υπουργός Παιδείας κ.
Κακλαμάνης
Σύμφωνα με την ανακοίνωση,
στην Α τάξη των Τεχνικών και
Επαγγελματικών Λυκείων εγγράφονται: α) Απόφοιτοι Γυμνασίου, β)
Πτυχιούχοι Κατωτέρων Τεχνικών
Σχολών, γ) Πτυχιούχοι Τεχνικών και
Επαγγελματικών Σχολών (νέου τύ
που).

Για να εντυπωσιασθεί η Κοινή
Γνώμη της Βέροιας το ΠΑΣΟΚ ετοι
μάζει «μανιφέστο» με τις θέσεις του
υποψηφίου του κ. Βλαζάκη. το οποίο
περιφέρει από μαγαζί σε μαγαζί και
από γραφείο σε γραφείο και ζητά από
τον κόσμο να το υπογράψουν. Με
μεγάλη φορτικότητα τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ που περιφέρουν το «μανιφέ
στο». φέρνουν σε δύσκολη θέση
ανθρώπους επαγγελματίες που σε
αρκετές περιπτώσεις δέχονται να
υιτίτγρ«ψο\>ν το
Μ «υχόν
τον τρόπο το Π Λ ΣΟΚ αποσχοπεί να
Εντυπωσιάσει την Κοινή Γνώμη,
παρουσιάζοντας πολλά ονόματα που
επικροτούν την υποψηφιότητα Βλαζάκη και να συγκροτήσει έτσι πολ
λούς οπαδούς του αλλά και στελέχη
που είναι έτοιμα να εκδηλωθούν υπέρ
του κ. Γαβριηλίδη ή του κ. Τσαλέρα.

19379
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Με ομόφωνη απόφαση του Δημο
τικού Συμβουλίου Βέροιας, ύστερα
από πρόταση, του κ. Παν. Γιαννακάκη. θα γίνει γενική κινητοποίηση
όλων των μαζικών φορέων της πό
λης. παρουσία και των τοπικών
αρχών, για το πρόβλημα των συντε
λεστών των όρων δόμησης.
Η μεγάλη αυτή κινητοποίηση απο
φασίσθηκε να γίνει την Παρασκευή
17 Σεπτεμβρίου και την οργάνωσή
της ανέλαβε ειδική επιτροπή του
Δημοτικού Συμβουλίου και 0α κλη
θούν οι υφυπουργοί κ.κ. Γικόνογλου
και Παπαγιάννης. ο νομάρχης κ.
Πινακίδης, καθώς επίσης και ο υφυ
πουργός Χωροταξίας κ Τρίτσης.
Ως γνωστόν ο κ. Τρίτσης έχει κατ'
επανάληψη δηλώσει ότι θα επισκεφθεί τη Βέροια και ο λαός της πόλης
περιμένει μήνες για να δει να λύνεται
το πρόβλημά του από την Κυβέρνη
ση που κι' αυτό το υποσχέθηκε.

Οι εγγραφές στα Τεχνικά
και Επαγγελματικά Λύκεια

ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ
ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
Ο κ. ΒΛΑΖΑΚΗΣ

Γιατί δεν ανάψαν τα φώτα ταυ
συντριβανιού στην Εληά;
Πολλοί αναγνώστες μας τηλεφώ
νησαν και εξέφρασαν την απορία
τους για τα «μέτρα λιτότητας* του
Δήμου.
Αλήθεια, όταν για τα «Ημαθιώτικα» φωταγωγούνται όλοι οι κεντρικοί
δρόμοι, πώς εξηγείται να μένει στο
σκοτάδι το συντριβάνι στερώντας
τους περιπατητές από έ\α φαντασμα
γορικό θέαμα;

Στο πλευρό
του κ. Τσαλέρα
ο κ. Ιακωβίδης

Κινητοποίηση
για το πρόβλημα
των συντελεστών
όρων δόμησης

I* Π9 »2

9 77.3
31.3

too.·»

*53.3

ΙΑΡΙ
EPI·»

ΙΛ.3
172.0
719.5

11.7ι«,ητ>

Φαίνεται «ως δεν έχει o OTE την αποκλειστικότητα σης... ανωμαλίες των
λογαριασμών.
ta c παρουσιάζουμε δυό πρόσφατους λογαριασμούς της ΔΕΗ: Στον ένα η
κατανάλωση « val 12 κιλοβατώρες και χρεώνονται με 549,20 8ρχ.(δηλαδή
περίπου 45,80 δρχ. η κιλοβατώρα!). Στον άλλο η κατανάλωση είναι 73 κιλο
βατώρες και χρεώνονται μόνομε 977,20 δρχ. (δηλαδή περίπου 13,40 6ρχ. η
κιλοβατώρα).
Δηλαδή, Οσο λιγωτκρο ρεύμα «καίμε» τόσο σκριβώτφη το πληρώνουμε!
Τώρα κιιεολαβαίνει κανείς γιατί συνιστά η ΔΕΗ (είναι γραμμένο πίσω α«ό
τους λογ/σμιΛς): Μη οπΟταλατ» ηλεκτρικά ρεύμα, «Ιν® ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑ·
ΓΚΗ1
Εθνική ανάγκη, λοιπόν, να μαζεύει η ΔΕΗ πιό πολλά λεφτά— Είδες η
ΔΕΗ;

κρατίας κ. Φρανσουά Μιττεράν και ο
πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου.
Αμέσως, μετά, άρχισαν συνομιλίες
στις οποίες εκτός των κ.κ Μιττεράν
και Παπανδρέου συμμετείχαν, από
γαλλικής πλευράς, ο υπουργός Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων κ. Πιέρ Μπερεγκοβούα, ο υπουργός, αρμόδιος επί
Εξωτερικών υποθέσεων κ. Αντρέ
Σαντερνάγκορ. ο υπουργός Πολιτι
σμού κ. Ζακ Λάνγκ, ο υπουργός
Υγείας κ. Ζακ Ραλίτ και η υπουργός
Ελεύθερου χρόνου, αρμόδια επί θεμά
των νεότητας και Αθλητισμού κυρία
Εντβίζ Αβίς και από ελληνικής πλευ
ράς ο υπουργός Εξωτερικών κ. Γιάν
νης Χαραλαμπόπουλος. η υπουργός
Πολιτισμού κ Μελίνα Μερκούρη, ο
υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Λεύτερης Βερυβάκης. ο υπουργός
Υγείας και Προνοίας κ. Παρασκευής
Αυγερινός και ο υφυπουργός Νέας
Γενιάς κ. Κώστας Λαλιώτης.
Το πρωί ο Γάλλος πρόεδρος συνοδευόμενος από τον υφυπουργό Εθνι
κής Αμύνης κ, Αντώνη Δροσογιάννη. κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο
του αγνώστου στραταίιτη.
Στις 9 και 45' ο κ. Μιττεράν μετέβη στο Δημαρχείο όπου κατά τη
διάρκεια ειδικής τελετής του υπενεμήθη. το χρυσό μετάλλιο της πόλης
των Αθηνών από το Δήμαρχο Αθη
ναίων κ. Δημήτρη Μπέη.

σε και τώρα επιθυμούν την εγγραφή
τους στον άλλο τύπο, μπορούν από 1
έως 10 Σεπτεμβρίου με αίτηση του
κηδεμόνα τους να παραλαμβάνουν
αμέσως το απολυτήριό τους από το
Λύκειο στο οποίο γράφτηκαν τον
Ιούνιο και να εγγράφονται στον άλλο
τύπο Λυκείου ως εξής:·
α) Αν πρόκειται για εγγραφή σε
Γενικό Λύκειο, στο αντίστοιχο με το
Γυμνάσιο αποφοιτήσεώς τους.
β) Αν πρόκειται για εγγραφή σε
Τεχνικό Επαγγελματικό στο Λύκειο
της αρεσκείας τους.
- Επίσης, επιτρέπονται οι μετεγγρα
φές μαθητών μεταξύ Λυκείων Γενι
κής και Τεχνικής Επαγγελματικής
Εκπ/αεως ως εξής:
α) Από 11 Σεπτεμβρίου έως 3 1
Οκτωβρίου τωνμαθητών της Α τά
ξη;·
β) Από I Σεπτεμβρίου έως 31
Οκτωβρίου:
|
I. Στη Β' τάξη μαθητών «ου
προάχθηκαν από την Α' τάξη και
I
II. Στη Β' τάξη πάλι μαθητών που
I περάτωσαν τη φοίτησή τους στη Β'
ανεξάρτητα από το αν προάχθηκαν ή
απορρίφθηκαν.
- Τέλος, για πρώτη φορά επιτρέπε
ται η εγγραφή αποφοίτων Γενικών
Λυκείων, που δεν κατόρθωσαν να
εισαχθούν σε κάποια ανώτερη ή ανώ
τατη σχολή, στη Β' τάξη των Τεχνι
κών και Επαγγελματικών Λυκείων,
ώστε να πάρουν, ύστερα από την
αποφοίτησή τους (Β' κσι Τ' τάξεις για
τα ημερήσια και Β', Γ' και Δ’ τάξεις
για τα νυκτερινά) όπως και οι άλλοι
μαθητές των Τεχνικών Κ. Επαγγελνατικών Λυκείων, πτυχίο ειδικότητας.
Οι εγγραφές των μαθητών αυτών
θα πραγματοποιηθούν μέσα σε πέντε
μέρες από την έκδοση των αποτελε
σμάτων επιλογής για τις ανώτατες
και ανώτερες σχολές

Έκθεση
Μπατίκ
στη Στέγη
Η
Θεσσαλονικιά
Αφροδίτη
Καραμανλή μετά την επιτυχημένη
παρουσίασή της σε μπατίκ, σε αίθου
σα της Θεσσαλονίκης, τώρα κάνει
ατομική έκθεση μπατίκ στην Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Ηάνθης 5.
Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερι
νά. πρωΓ. απόγευμα από τις 4-13 του
Σεπτεμρρη.
Η Αφροδίτη Καραμανλή τελείω
σε διακόσμηση στην Θεσσαλονίκη.
Έχει δείξει δουλειά της σε λάόω και
μΛστίκ στις διάφορες γκαλερί της
Θεσ/νίκης και πάντοτε είχε επιτυχία,
από άποψη κοινού και κριτικών.

Περίεργο
«χαράτσι»
του OTE

■/¡il

±

Στους λογαριασμούς που έσιεκιε
o OTE στους συνδρομητές του της
Βέροιας και στην στήλη «μονάδες
από δοκιμές» χρεώνει όλους - μα
όλους - τους λογ/ομούς που είδαμε
με εκατό ( 100) μονάδες.
Πολλοί συνδρομητές αναρωτιώνται αν πρόκειται για κάποιο «σοβαρό
σκάνδαλα» του περιβόητου OTE και
αυτό γιατί δεν μπορούν να καταλά
βουν και να πιστέψουν πώς είναι
Siiwitóv VII Ι»*Λftvn τέτσιο ηΰι·—-

αη και ΟΛΟΙ σι κογ/σμσι να έχουν
χρεωθεί με 100 μονάδες για δοκιμές
(και ποιές δοκιμές;).
Ας δοθεί μιά απάντηση από τον
OTE ώστε να σταματήσουν οι ψίθυ
ροι ότ> δήθεν - «o OTE μας κλέβει».

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΙΣΑΝΕ
9-1 το πρωί 5-9 το απόγευμα
ΓΕΡΜ ΑΝΙΚΑ-ΑΓΓ ΛΙΚΑ-Γ ΑΛΛΙΚΑ

ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Μητροπόλεως 24-Τηλ. 62.075
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

123456789

Tou ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ία (υποκαρ.)
8 Εξέχοιίσιι παγκόσμια μορφή που
δεν υπάρχει πια
Αρθρο ιδιωμα
τικό (αντίο)
9. Με ποινές και με βάρη έ χ ε ι... σχέ
ση — Αυτή τη στιγμή βρίσκεται
μπροστά σας.

ΚΑΘΕΤΑΙ
1. Διπλασιαζόμενη σημαίνει και το
μάνι μάνι — Αυτό είναι άσκηση
του Βεροιοπη ... Δκληιρώτη.
2. Και το «κάτω» αν προστεθεί έχου
με ανακατοσούρυ — Ευρωπαϊκό
ποτάμι.
3. Μπορεί νάνοι και αθλητής αυτός.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4. Μια ... Στρατηγού μας.
1. Κι' αυτό κινείται με ογρά καύσιμα
5 Δυο φόρε; ειπάιθηκτ. από τον Χρι
- Είναι για τη χώρα μας η περί©
στό - Έ νας ξένος συγγραφέας
δος 1940-1941
που αντίστροφα ανακουφίζει τους
2. Αντίστροφος τελικός σύνδεσμος
... βαρυστόμαχους.
- Κυι ένας χρονικός.
ό. ■ .....και επί τόπου*, μια συνηθι
3. Αοτός πάσχει από αυτιά και
σμένη μας έκφραση.
φωνητικές χορδές.
4. · Ά λλη λέξη για τα συνολικά.
7. Τροφή ... καλλιτεχνική.
5.
'Τ ' αρχικά μιας Υπηρεσίας μας8.πουΕνα *hn.ippu.Tt!VTiK0 — Ψαλτικό
γνώρισμα.
αοχολβίκιι κυρίως με τον καιρό
9. Μέρος του αυτοκινήτου - Αντί
(αντίστρ.) ·
στροφα.
κινηματοθέατρο
της
6. Μάρκα ηλεκτροφώνων
Βέροιας.
7. Και μ" αυτά -ηνβται νόστιμη σαλά
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΛΙΑΚΜ Ο ΝΑ 2. ΚΕΡ ΕΙΡ 3. ΘΡΑΝΙΑ 4. ΟΛΝΛΜΛΛΦ
S. ΕΡΑΡ - Α Ρ 6. Σ Κ - Α Σ Ε 7. Α(Υ)Σ(Η )
ΜΕΚΚΑ 8.
ΗΡΑΙΑ - 01 9. ΣΙΓΑΣΤΗΡΑΣ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΝΘΟΠΩΛΗΣ 2. ΡίΟ)Δ(Α) - ΣΡΠ 3. ΙΚΑΝΕΣ
ΛΑ 4.
ΑΕΝΑΡΚ - ΙΣ S. ΚΡΙΜΑ - Μ A T 6. ΑΑΡ 7. Ο.Ε. Λ KOPS. NI
- ΦΑΣΚΙΑ 9. APA - PEA.

Σαν σήμεοα

ΕΡΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3
5.50
β 06
6Λ 0
β.40
7.00
8.06
9.00
9.50
10.40
11.10
12.00
00.05

Παρασκευή 3 £ετττί+ιί}Ρίου

«ΛΑΟΣ»

ΚΟΚΚΙΝΗ ΙζΛΩΓΓΗ
0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΣ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ΥΕΝ ΕΔ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3
6.30 01 ΡΟΠΕΡΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.16 ΤΟ ίΐΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
Β-4Β ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7.15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7 45 Η ΚΥΠΡΟΣ
βΟΠ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
8-30 01 ΧΡΥΙΟΘΗΡΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ P00VNT
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ισ β ά ζ ε χ ε
•ta» ö i o r t i ö e n c
εην
I c -c p r)* jc p > f5 o μ ο ς '

E n; > Σεπτπμβρίοιι 17X3, η Βρετανία. η
Γαλλία. η (στττινία »«σι ΗΠΑ υπέγραφαν
την Ειρήνη των Βερσαλλιών, με την
»ποια επίσημα τερματίστηκε ο πόλεμος
για την Ανεξαρτησία. Σαν σήμερα, επίσης
το:
1497 0 βασιλιάς της Ισπανίας Μανουέλ
παντρεύτηκε την Ισαβέλλα
17Î9 Αρχισε στην Πορτογαλία η απομπή των ρωμαιοκαθολικών ιηαουιτών.
1603 Ο Ηρρίκυς Λ της Γαλλίας επέτρεψε
στοος Ρωμαιοκαθολικούς Ιησουίτες
να επιστρέφουν στη Ταλλία, παρά
την αντίθεση που υπήρχε γι' αυτό.
1826 Καταπλέα στο Ναύπλιο to πρώτο
ελληνικό πολεμικό πλοίο, το ατμό
πλοιο «Καρτερία» με πλοίαρχο τον
Αγγλο Αστιγγα, που είχε συνει
σφίριιι 5000 λίρες για τη ναυπήγη
σή του.
1879 Τα στρατεύματα «Λ» Αφγανιστάν
κατίοφιιξαν την βρετανική αποστο
λή στην Καμπούλ.
1923 Οι Ι1ΙΙΑ αναγνώρισαν την μεξικο
νική κυβέρνηση.
1939 11 Βρετανία και η Γαλλία Κήρυξιιν
τον πόλεμο στη Γερμανία.
1943 Οι δυνάμεις ίων συμμάχων ησίβα
λ«ν στην Ιταλία, κατά τσν όεύτερο
παγκόσμιο πόλεμο.
1945 Η Σιγκαπούρη επανήλθε υπό τον
βρετονικό έλεγχο, μετά την κιπωνι
κή κατάληφη που είχε αρχίσει το
1941
1965 Ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος στην
Δομηνικανή Δημοκρατία.
1977 Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός
ιου Πακιστάν Ζουλφικάρ Αλή
Μκούτο.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλκιάδης Αντώνιος
Πιερίων 64 τηλ. 2Î646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 24405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
Καρπμελίόης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1982 στον Ιερό Νοό Αγίου Αντω·
»■ίου τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παπού-

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΙΑΓΚΟΥΛΗ
Παρσκαλούμε τους συγγενείς κπι φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
Δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος τα παιδιά
οι αδελφοί - οι «γγονοί
•
Η δεξίωση στο σπίτι (Αγίου Αντωνίου και Καρατάσου 16).

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου Αντω
νίου τελούμε 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύσιμος της
ψυχής της προσφιλούς μα^ μητέρας, γιαγιάς· και θείας
|

ΦΑΝΗΣ Γ. ΜΑΤΣΟΥ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις ταιν; προς τον Θεό.
1 απαιόια τα ιγγόνια · οι ανηψιοι
• Η δκξμικτη στο σπίτι Εμμ. Παππά 19.
• Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.

Αριθμό;: 408
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΙΙΛΕΙΣΤΗΡΙΑΙΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο
Παρά no Πρωτοδικείω Βέροιας ¿Δικαστι
κός Επιμελητής Λημήτριος Ανγελόττουλσς, ως επί της εκτελέσεως τοιούτος,
όηλοποιιί) ότι την ( 19ην) όεκάτην εννάτην
ταυ μηνός Σεπτεμβρίου 1982 έτους, ημέ
ραν Κυριακήν και από τας ώμος ΙΟης π.μ
μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Διαβατοί
ΙΙμαθίιιςκαι εις to Κοινοτικόν Κατάστημα
αυτού ως συνήθη τόπον ίων πλειστηρια
σμών ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Βερυίας Καλλιόπης Καπρίιρα Ναζλίδου
ως επί του πλειστηριαομού υπιιλλήλου η
τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
αναπληριυτού ton. τη επισπεύσει του
δάνειστυύ Κων/νου Πελαγίδη, κάτοικου
Καλλιθέας Αττικής όικαιουμένου λαμ
βανειν παρά του οφειλέτου του Χρήστου
Βυρνιπτζίόη κατοίκου Διαβατού ΗμαΟως
τα ntl τασοόμενον ποσόν τυΐν δραχμών
207.(XX). νομιμοτόκως μέχρις τξυφλήσεως, πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 3000 και πάντιι to λοιπά έξοδο
εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέ
ΐχιτος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν
ταιν υπ' αριΟ. 17307/17308/1981 Διατα
γών πληρωμής του Μονομελούς Πρώτο
οικείου Αθηνιίιν και των σχετικών προς
τον ανω οφειλέτην κοινοποιηθεισών επι
ταγών προς πληρωμήν ως τούτο δκίκνυ
ται κκ των υρ αριθ 2090. 21191/1981
εκθέοεως επιδόσεως του Δικαστικού Επι
μί,λητού τών εν Βεροία Πρωτοδικών
Λημητρίου Αγγελοπσύλ υυ εκτίθενται εις
Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηρια
σμόν τα κάτωθι κινητά του πρόσθεν οφει
λιτού κατασχεΟέντα δυνάμει της υπ' αρι
θμόν 405/10ης Ιουλίου I9R2 κατασχέτη
ρίαυ εκθέσεώς μου: Ητοι: Έναν αγρόν,
κείμενον ι:ις την κτηματικήν περιοχήν
Λιβάδια της Κοινότητος Διαβατού του
Ειρηνοδικείου Βέροιας, του ομωνύμου
δήμου συνολικής κκτάσέως 1525 τ.μ. η
όσης εκτάσεως πλέον ή έλαττον είναι υπ
αριθμόν ιεμαχίου 393 γ' κατηγορίας,
συνορκυόμενον νύρωθεν μι ιδιοκτησίας
Χρήστου Βοργιατζΐδη του Γεωργίου. Δέ
σποινας Βοργιατζίδσυ, Γρηγορίου Βορ
γιστζίόου και με κοινοτικόν δρόμον. Ούιος είναι σπαρμένος μι ντομάτα Τούτο
κατέχει ο καθ' ου δυνάμει του υπ αριθμόν
10071/75 τίτλου κυριότητος της Δ/νσεως
Γεωργίιις Ν. Ημαθίας, μεταγε/ρημμένο
νομίμως εν τόμω ΙΠΗ αριθμός 20. Τούτο
εκτιμήθη αντί δραχμών 150,000. Το ως
άνω κατασχεθέν ακίνητον είναι ενυπόθηκαν υπέρ too Ελληνικού Δημοσίου, ως
τούιο προκύπτει εκ του από 23-7-1982
Πιστοποιητικού του Υποθηκοφύλακας
Βεροίας.
Ως πρώτη προσφορά δια την ένσρξιν
του πλειστηριασμού θέλαπ χρησιμεύσει η
παρά Tou νόμου προβλεπιήιινη ταιαίηη
του 1/2 της γινόμενης εκημήσκως των
κατασχιθένττον ήτοι δρχ 75.000 11
κατιικύρωοις γενήσεται εις toi· προοφι:
ροντα την μκγαλυτέραν τιμήν τελειιταίον
πλειοδότην την Ι2ην· ώρον της μεσημ·
βρίας της άνω καθορισΟκίσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς τρόσκλησις προς πλειοδοσίαν υπό του κήριικος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάοτου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριαομού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμκλητί εις το Λιμιύσιον
ΤαμεΙον (Γραφείον Παρακαταθηκιίιν και
Δανείων) προτυτομίζων κοι το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενερΥηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδο
του οπαίου θέλουν εισπραχθεί παρ αυτού
υναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί·
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επιοπεύ·
6ων θέλει συμψηφίσει τσ «πλειστηρια·
σμα εις την απαΐτησίν του. Τα κηρύκειο
δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ριιισμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τσν
τιλευτσίον πλειοδότην Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίαεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλσυ. Καλούνται όθεν οι βουλόμεvot να γίνωσιν «γοροσταί της πλεισηιρωσθηαομενης ως άνω περιουσίας, όπως
προαέλΒουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
τν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επι της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
Δ11Μ. ΑΠΈΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμός: 410
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ 0
Παρά τω Πρωτοδικείο Βεροίας Λυπιστι
κός Επιμελ,ητής Λημήτριος Παναγιώεου
Αγγελόπουλος. ως επί ιης εκτιλΛοεως
τομγύτος. δηλοποιοι όη την (Ι9ηνΐ δεκύ·
την εννάτην του μηνός Σεπτεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων :ου Πρωτοδικείου Βεροίας ως
συνηθβ τόπον των πλοστηριασμών ενώ
πιον του Συμβολαιογράφου Βεροίας
Χαρίτωνος Πυπαχρυσύνθαυ «>ς επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυομένου ενώπιον του νομίμου ανο
πληρωτού του, τη επισπεύσει της δανει
στρίας εν Βέροια εΛρευούαης Α.Ε υπό
την επωνυμίαν «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ
Β10Μ11ΧΛΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΧ1ΛΛΕΥΙ ΤΣΛΜΗΤΡΟΣ* βικαιουμέ
νης λαμβάναν παρά too οφειλέτου της
ΑλχξάνΒρου Κων/νου Τσα|1όαρίδη κατοί
κου Βεροίας το επιτασσόμενο« ποοόν των
δραχμών 485.CXX!. νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως. πλέαν παραγγελίας εκιελέ
σεως εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοι
πά έήοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει κυι προς
εκτέλεσιν της υπ' αριθ. 199/1982 Διατα
γής πλ,ηρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βεροίας και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοποιίβίείοης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνιηαι εκ
της υπ' uptfl. 2682/1982 εκθέοεως επιδό-

ΑΓΓΛΙΚΑ

σεως ιου ΔάΒίσπκιιύ Επιμελητού ταιν εν
Βεροία Πρωτοδικών Δημητρίου Αγγελο
-ούλου εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκτι
σηκόν Πλεισττιριαειμόν τα κάτωθι υνιν-ι
τα του πρόσθέν οφειλέτου κοτιιοχεθεντα
δυνάμει της υπ αριθμόν 189/10 5 1981
κάτυηχκτηρίσυ εκθέσεως μου: Ητοι: 7ίι
1/2 εξ αδιαιρέτου ι.νύς διαμερίσματος κει
μένου εις τον τέταρτον (4ον) υπέρ του
ισογείου όροφο» ρετιρέ της οδού Μακεδυνομάχων αριθ. 7 πολυκατοικίας, εντός της
πόλεως βεροία; του αμωνυμι»· Δήμου,
απυτελούμκνιιν εκ δυο (21δωματίων, ενός
Χωλ. μιας κουζίνας και ενός λουτροκυμ
πίνε συνολικού μικτού εμβαδού 53.70 τ.μ.
και ποσοοτοιί σιινδιοκτηοίας επί εδάφους
6%. Τούτο ο καθ' συ από διανομή πολύ
κατοικίας βάσει του υπ αριθ 55919/77
συμΙΙο/Λίου
του
Συμβολαιογράφου
Βκιοίιις Χαρίτωνος Παπαχρυσάνθου.
μτυιγε-νραμμένο νομίμως εν τάμω T Ν3 1.
αριθ, 17 Εξετιμήθη το 1/2 εξ «διαιρέτου
αντί Λροχμ 300.01X1. Το ως άνω κατααχεθεν ακίνητον είναι ενυπόθηκον υπέρ της
ΕΤΕΈ ΛΙΛΚΑΚΟΣ ΗΟΥΡΑΦΑΣ ABE
δια δραχμάς 260.ÍXW. ως τούτο προκύπτει
εκ του σχετικού πιστοποιητικού του Υπο
θηκοφίιλυικυς Βεροίας Ενταύθα γίνεται
μνεία ότ* ο ως άνω πλειοτηραισμός ενεργίΐιαι
δυνάμει
της
υπ'
αριθ.
64738/25 5 Í982 Ληλωσοως συνεχνσεαις
μυ ταιωθέντος πλχιστηριαημού ακινήτου
του Σαμ/φου και κατοίκου Βέροιας Χιιρί
τωνος Παπαχρυσανθου, ητις κκοινοπσιή
θη προς ou; ο Νόμος ορίζω
Ως πρώτη προσφορά όια την εναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλκπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της νενομϊνης εκτιμήπαρς των
κοτοσχεθέντων ήτοι όρχ, 150,000. Η
«πιτακύρωσις γπνήσεται εις τον προοφί.
povm τη' μεγαλ-υτέραν τιμήν τελκυτοίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρώς της άνω καίιοριαθκίπη; ημίρας
πλειστηριασμού σφού προηγουμενιυς γι
να τρεις φοράς πρύσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
cou πλειοτηριασμοϋ υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
εκάοτου πλειοδότου χρημαοκάς εγγυή·
σεις Άμα τη κοίακυρωσει ο υπερθεμυτιστής υποχρεούπο να κατα(1άλι:ι εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλμιπτηρίοσμα εις μετρητά ή vu καταθέ
σει τούτο υμεληιί εις :υ Δημόσιον
Ταμείου (Γραφείον Παρυκαταθηκών και
Δανείων! πρισκομίζων και :ό σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί too πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλους ενεργηθήσααι
αναπλειστηριασμός κατ αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί πυρ' αυτού
αιαγκαστικάις και δια προσωπικής του
κρατήσεως Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεων τελευταίου πλειοδόιου ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει so εκπ/χιστηρία
σμα ενς την απιιιτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίοV πλοοδότην Το φβίΐίνγυον η
μη των πλειοδοτών είναι της απολ.ύωυ
κρίοεως του επί του πλειστηριιισμού
υπαλλήλου. Καλούνται 0Θ»λ· οι βουλόμε
νο» να γίνωσιν αγορασται της πλέιστηριασθησομίνης ως άνι» περιουσίας, όπως
πΐϊοοέλθουν και πλποδυτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομίνην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκττλίσκως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ. ΑΙΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Λριυμοετ 5952
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΝΛΓΚΛΣΠΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο
παρά τω Πρωτοδικείο! Βεροίας Αικαστι
κός Επιμελητής Φίλιππος Αποστόλου
Κυκκαλιάοης, ως επί -ης εκτκλέσεως
τοιούτος, δηλΛποιώ ότι την ( 19ην) δεκά
την εννάτην. ιου μηνάς Σεπτεμβρίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βεροίας ως
συνήθη τόπον των πλειστηραισμϋιν ενώ
πιον ιου Συμβολαιογράφου Βεροία;
Χαρίτωνος Παπαχρυσάνθου ιας επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου «να
πληρωτού του, τη επισπεύσει ¡ου δανει
στού Αθανασίου Τράίυυ ταυ Στεφάνου,
κατοίκου Διαβατού · Ημαθίας δικαιουμέ
νοο λαμβάνειν παρά του οφειλέτου του
Αλεξάνδρου Κων/νσυ Τσαβδαρίδιΐ κατοί
κου Βεροίας το επιτασσόμενοι' ποσόν των
δραχμών 53.500. νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας εκτκλέ,σίος εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και π?4:ιστηριασμού
μέχρι περατος αυτού, δυνάμει και πρυς
εκτέλεσιν ίων υπ αριθ 102/1982 και
109/1982 Διαταγών πληρωμής ωυ κ.
Ειρηνοδικείου Βεροίας και των σχετικών
προς τον άνω οφειλά.ηιν κοινοποιηθεισών
επιταγών προς πληρωμήν ως τούιο δει
κνυται εκ των υπ αριθμ. 1487/82.
84231782 εκθέοεως επτόύσεως του Δικα
στικού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτο
δικών Παναγιώτου Κοηπίδη. Φιλίππου
Κακκαλιάρη εκτίθενται εις Δημόσιον
Αναγκασ τιΚάν Πλειστηριαομόν τα κάτωθι
ακίνητα του πρόσθεν οφειλέτου κατασχεθένια
όυνάμπ της υπ αριθμόν
I90/IÜ-3-198! κατασχετηρίου εκθέοεως
μου: του Δικαστικοί) Επιμελητού, των εν
Βεροίο Πρωτοδικών Λημ Αγγελοπούλου.
Ητοι: Το 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός διαμερί
σματος. κιιμήνου ας τον τέταρτον (4ον)
υπέρ του ισογείου όροφον (ρετιρέ) της
οδού Μακεδονομάχων οριθ. 7 πολυκιιται
καις, εντός της πόλιως Βεροίας του υμω
ννμου Λήμου, αποτελσύμενον εκ δυο (2)
διυματίων. ενός χάιλ, ιιυις κουζίνας και
ενός λουτροκαμπινέ συνολικού μικτού
τμβαοού 53,70 τ.μ.. και ποσοστού συνι
διοκτησιας cid εδάφους 6%. Τούτο κοτέ
χει ο καθ' ου από διανομή πολυκατοικίας
βάσει του υπ αριθ. 55919/77 συμβολαίου
του Συμβολαιογράφου Βεροίας Χαρίτω
νος Παπαχρυσιινθοα. μεταγεγραμμένο
νομίμως εν τομω Τ.Ν-Η. αριθμ. 17. Εξετιμήθη το 1/2 εξ αδιοτρέιου αντί δρχ.

'00.000. Το ως ανω κατασχεθέν ακίνητον
είναι ενυπόθηκον υπέρ της ΓΤΓ9' ΛΙΛ
ΚΑΚΟΣ ΕΟΥΡΑΦΑΣ ΛΒΕ διιι όρα
χμας ΐδίΐτκιο ως τούτου προκύπτει εκ του
σχετικού ΙΙιστοποιηπκού του Υποθηκο
φύλακας Βερυίας. Ενιοίιθα γίνεται μνεία
όη ο ως άνω πλείπιηριασμός ενεργεί lui
δυνάμο τη; υπ αριθ. 64729/21 51982
άηλί'ΐΟΓως σιινεχίσεως μιιταωιθέντος π/.ί ΐ
στη ριιισμού ακινήτου του ΣΐιμβυλαιΡγρά
φου κτιι κάτοικου fltpoíoc Χαρίτωνυς
Πηπαχρυσάνβον. ήης εκεπνοποιήθη προς
ους α Νόμος ορίζει.
Ως πρώτη προσφορά δια την έντιρξιν
του πλειστηρίααβάϋ Οέλχι χρησιμεύσει π
παριί rein νόμου πριεβλα,πόμκνη τοιαύτη
του 1/2 ni; νενομένης εκτιμήοεως «βν
κιτιασχεθέντων ήιυι δρχ. 150.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν ιελκυταίον
πλι.ιοδύτην την !2ην ώραν -ης μεσημ
Ppiuç της άνω καθσρισθείοης ημέρας
πλειοτηριασμού αφού προηγουμένΐϋς μ
va tpi i; φοράς πρύσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό tou κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται ό«ως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάοτου πλειοδότου χρηματικά; εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο οπερθεμαη
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί tou πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
ΤαμεΙον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προακομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον ας τον επί του ηλίιστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήοεται
αναπλειστηριασμός κατ" αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν πσπραχθεί παρ' αυτού
άνήγκβαηκώς και διιι προσωπικής tou
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφονίαεως τελευταίου πλειοδότου ο επιππεύ
6ων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίυ
σμα εις την απαΐτησίν του Tu κηρύκεια
δικαιώματα ως κ«ι του επί του πλαπστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελειιταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειπττιριαομυό
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νιιι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηρια·
σθηοομίΛΠίς μις άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
Ο επί tqs εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΛΥΡ, ΚΟΥΦΟΙΙΟΥΛΟΣ
Αριθμός 147
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ο Παρά τω Πρω
τοδικείω Βεροίας Δικαστικός Επιμελητής
Απίκττολο; Χρ. Αλεκόζογλου, ως επί της
εκτελέσεμις τοιούτος, δηλοπιπώ ότι την
δεκότην εννάτην (Ι9ηι·! του μηνός
Σεπτεμβρίου ton 19X2 έτους, ημέραν
Κυριακήν και unô τας ιίιρας ΙΟης π.μ. μέ
χρι 12ης μεσημβρινής εν ται Κοινοττκώ
Καταστήματι Νεοχωρίοιι Ημαθίας αις
συνήθη τύπον των πλειστηριασμμιν ενμ>πιον του Συμβολαιογράφου ΑλυΓξανδρειάς
κ. Κων/νου Στεφανάκη ως επί του πλκιοτηριαομού υπαλλήλου ή τοντου κωλυομένου ενώπιον toi) νομίμου μναπληριοτού
του. πι επιοπεύοει του δανειστού Ελευθε
ρίου Νίκου κατοίκου Αλεξανδρείας
δικαιούμενου λαμβάνειν παριϊ του οφειλέ.
τυυ του Σπυρίδωνος Κων/νου Χλιαρόιιουλου κατοίκου Νεοχωριου το επιτασ
σόμενον ποσόν των δραχμών 33.344,
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
παραγγελία·. ιιΚίΩλοεω; εκ δραχμών και
πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και
πλειστηριαομού μέχρι πέρατος αυτού.
1500 δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ’
αριθ. 56/1982 δ/γής πληρωμής της κ,
Ειρηνοδίκου Αλεξάνδρειάς κατ της σχετι
κής προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιη·
θεισης επιιαγής προς πληρωμήν ως toûto
δείκνυται εκ της υπ αριθ. 1532/25 5 1982
εκθέοεως επιδδσεως του Λικαοτικού Επι*
μελητοό των εν Βέροια Πρωτοδικών Χρή
εττου Ζήοου εκτίθενται εις Δημόσιον Αν«·
γκιιοηκόν Πλίαστηριαομόν τα κάτωθι
κινητά του προοθεν οφειλέτου κατασχε
Οέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν
144/16 7 1982 καιασχετηρίου εκθέσειίκ
μου: Ηιια. Τα 3/8 εξ αοιαιρέτοο εκ του
υπ αριθμ, 194 irvpou Β κατηγορίας ολι
κής εκτάσεως 12.710 τ.μ. κειμένου εις Οέ
σιν «Τσαΐρια· της αγροτικής περιοχή;
Νεοχωριου της περιφέρειας tou Λήμου
Αλεξανδρείας, οριζομένοο γύρωθεν Λ·μ»τ
κανάλι, Λ με στραγγιοηκήν τάφρον, Β-με
αγρόν Λημ Ποορλιυτόπουλου και Ν με
αγρόν κληρονόμων Κων/νου Χλιαρόπου
λου. Τό ως άνω ακίνητον κατέχει ο κιιθ
ου δυνάμει του υπ' αριθμ. 23988/77 συμ
βολαίου αποδοχής κληρονομιάς του Συμ
β/φου Αλεξάνδρειάς Βασιλείου Γραϊανού
νομίμως μεταγ;Μΐφ/ντυς εις τα βιβλίο
μιπαγραφών του υποθηκοφυλακείου Αλτ
ξ/είας εν τόμω S και αριθ. 2(Χ). Τα ως άνω
κιιτασχεθέντο ποσοστά ton κιχθ' ου εξετι
μηθηοαν uvTl δτακοσίων χιλιάδων δρο
χαών (200.001)).
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρηοιμεύσει η
παριϊ του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομίνης εκτιμήοεως των
καταοχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
(κιντα την μιτγαλιιτίραν ιιμήν τελευιαίον
πλειοδότην την 12ην ώ|«χν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρα;
πλειοΓηριαομοό αφού προηγουμένως γί
νει τρεις ψίΐρός πρύσκλησις προς πλειοδο
οίαν υπό ίου κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειοτηριαομού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει kui λάβει παρ'
κκύστου πλειοδότου χρημαηκάς εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
ο τής υποχρεούται vit καταβάλκι εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον κ>
εκπλειοτηρίαυμα εις μετρητά ή να καταθέ.
σει τούτο ιιμελητί εις το .Δημόσιον
Ταμεύιν (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Λανείοιν) προσκομίζων Και το σχετικόν
γραμμάτιον εις tov επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενερνηθήσεται

ιιναπλειστημιασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν ετσπραχθεί παρ' αυτού
ανανκασ πκώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. ί ις περίπτυκαν μη τμφαντ
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύόων θέλει συμψηφίσει το εκπλβΤΤΤηρί«
σμα ει< την οπάιτησίν του Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλέιστη
ριασμού υττ
μ>υ }ΐαρύνυυσιν τον
τελεισαίον πλειοδότην, Το φερέγγυον ή
μη των -λειοοοτων είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλεκττηριπσμοο
υπαλλήλου Καλούνται όθεν οι βουλομ,.
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλοστηρια
σθηρυμένης εις άναι περιουσίας, όπως
προσέλθουν »υι πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του nupónoc οριζομένην ημέρυν
και ώραν.
Ο cm της εκτελέσεως
Δικαστικόν Επιμελητής
ΑΠΟΣΤ. ΑΛΕΚΟΖΟΙ ΛΟΥ

όίκάτην ενάτην του μηνός Σεπτίμβί*®
1982 έτοις. ημέρ,ιν Xοριακήν και 4*°?
ιόρο: 10η; π.μ μέχρι 12ης μεσιΐμΡρ*Τ
εν Αγία Μαρίνη Ημαθίας και εις 6 _
νόηκόν Κατάστημα Αγίας Μαρίνης* I
συνήθη τόπον των πλ^ιστηριασμών
πιον του Συμβολτιιογράφου Βεροίας .8*^1
λιανού Ελ^υθεριάδη ως επί του
ριασμού υπάλληλου τούτου
νου ενώπιον του νομίμου υναπληρ®*** 1
του. τη επισπεύσει του δανειστού
I
λώμπους Αθανασυίδη. κατοίκου Βιρί*»
δικαιούμενου λμιμβάναν παρά του Ρ*°ά
του του Αντωνίου Αράπη του
κατοίκου Αγίας Μαρίνης το ακάΧά®
επιτασσόμενον ποσόν των
'
23.000, νομιμοτόκως μέχρις ίξοφλ’Ι®1*'
πλέον παραγγελίας ετελ-έσεως εκ οιΧίΒ^1
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκη*
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρώ”·
αυτού, δυνάμει και προ; εκτέλΜίΥ,^
υπ αριθμ. 603, 78, 825/79, Ι26/8Ρ Α/Υ^*
πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκου Βκώ*
και ίων σχετικών προς τον άνω υφσλ/Ρί’ (
κοινοποιηθεισών επιταγών προς πίθέ~)4
μην ω; τούτο δείκνυται εκ της υπ “(*Ϊ3|
1588. 1795/79, 2677/80 εκθίσεαιν
σεως του Δικαστικού Επιμελ-ηεοίι τ**
Ηι.ροία Πρωτοδικών Μαυροοδή ΚθΦγί·
πούλοα εκτίθενται εις δημόσιον ιπάξ
σηκόν πλειστη ριασμόν τα κάτωθι
του ανωτέρια οιρειλέτου κστασχΛ^Η
δυνάμει της υπ' αριθμόν 2Ι87/20·8 | ώ Ι
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου, Ητο»1 *®ιI
1/2 εξ αδιαιρέτου εξ ενός οικοπέδου^! I
κής εκτάσεως 455 ι μ. κείμενον«ντύί^
χωρίου Αγίας Μαρίνης και συνορε™* I
νον γύραιθεν του όλου οικοπέδου μ*·*® I
ιτηικην οδόν και με ιδιοκτησίας Αν«"· I
σίου ΚαλαΓτζίδη. Λήμου Βασιλ-έώδή · I
Παναγιώτου Καλατίτζίδου. Εντός * I
ανωτέρω οικοπέδου υπάρχουν 2
όιιυιαι οικοδομές σκεπασμένες με
εμβαδού έκαστη; 90 τ.μ. αποτελοΡΙ^Μ
έκαστη; εκ 3 δωματίων, σάλας, *ηΰ\ Ζ I
και λ,ουτροκιιμπινέ. ευρισκόμενοι ι^ Ψ
υλ.ήν κατάστασιν και εξετιμήθη το
αδιαιρέτου του ανωτέρω περιγ|'αφ,,ίι* * |
οικοπέδου αντί δρχ- 400 01Χ). Το
κατασχεθέν ποσοστόν περιήλ.θεν
κυριότητα τον οφειλέτου εκ κλ ηροναζί
του «ποβιώσαντος πατρός του
όσης κατείχε τούτο δυνάμει τον
αριθμ. 15456/77 τίτλου κυριότητα;
υπουργείου Γεωργίας, νομίμως ν'*
γραμμένου εν τόμω 9' αριθμ 36 ταυ VSI
θιτκοσυλακείου Βευοΐαε

Αριθμός: Σ608
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
Π Λ Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Υ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παριϊ τι« ΤΙραιτσοε*«ω Βιροίας
Δικαστικός Επιμελ ητή; Μαυροκιδή; Ανα·
σταοιου Κουφόπουλο;. ως επί της εκτελε:
σεως τυιούτιι;, δηλσπίιιώ Οτι την (!9ην)
δεκτίτην ενιϊτην του μηντίς Σεπτεμβρίου
) 982 έτους, ημέραν Κυριακήν και απο τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μτσημβρινής
εν Αγίω Γέωργί« Ημαθίας και εις το κοι
votiKóv κατάστημα Αγίου Γεωργίου ως
συνήθη τόπον των πλχιστηριασμών ενώ
πιον του Συμβολαιογράφου Βεροίας ίτυ
λιανού. Ελκυθεριάδη η>- επί tou πλΛοτη
ριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμε
νοι) ενώπιον του νομίμου αναπληρωιού
του, τη επισπεύσει της δανειστρίας Άννυς
χήρας Περικλέους Αοάντση, κατοίκου
Βεροίας δικσιουμένης λαμβάναν παρά
tou οφειλέτου της Αθανασίου Τραϊανού
Λσυλόούρη. κατοίκου Βεροίας το επιτασ
σύμβνον «Οσον των δραχμών 19.952,
νομιμοτόκως μέχρις εξυφ?.ήσεως. πλέον
παραγγελία; εκηλίσεαις εκ δραχμών
15ÍX) χαι πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέauoç και n?Jatm)piaepou μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και πρι»; εκτέλεσιν της υπ'
αριθμ. 298/1981) Διαταγής πλ.ηρωμή; του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας και
Ως πρώτη προσφορά ον] την ¿vojff
της σχετικής π(κις τον άνω οφειλέτην κοι
του π/Λοτηριασμού θέλαγ χρήσιμε'10®?' 1
νοποιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν παρα του νόυου προβλεπόμενη ιν10"™
ως τούτο δείκνυται εκ της νπ αριθμ. του 1/2 της γενομένης εκτιμ ήσκνί
7340/17 6 1980 εκθέοεως ε,πιδόοκος του καταοχεθέντων ήτοι δρχ. ’iXi.OOftJj
.Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία κατακύρωσις γενήσεται εις τον πίΗ''Τ .
Πρωτοδικών Μιχαήλ. Ανανιάδη εκτίθιν
ροντα την μεγαί.υτεραν τιμήν :ε/ι.ι)ώ*ν
ται εις δημόσιον αναγκαστικόν πληστη
πλειοδότην την 12ην· ώραν της I1*0'?
ριασμόν ta κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω βρίας της άνω καθορισθείσης ΊΙ^Τ
οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της υπ' πλειστηριασμού αφού προηγουμένΦβ·
αριθμόν 2419/2-Κλ 1980 κατασχετηρίου va τρεις φοράς πρόσκλ.ησις προ;
;
ΐ'.κθέσεώς μι’«. Ητοι: Το 1/3 εξ αδιαιρέτου σίπν υπό του κήρυκος τη εντολή
(ήτοι 5583 τ.μ I εξ ενός ιιγρόύ ολακής του πλειστηριασμού υπαλλήλου.
εκτάοΛας 26.750 τ.μ. κειμένου εις θέσ·ν δικαιούται όπως ζητήσει και λάβο
• Μ έζορα« της κτηματικής περιοχής κοι
έκαστου πλειοδότου χρημυτικάς
νότητας Αγίου Γεωργίου, φυτευμένος oto;. Άμα τη κατυκυρώσει ο υπερθβΑ I
κατά ιο 1/3 με βαμβάκι και to υπόλοιπον στής υποχρεούται να καταβάλει e>4
οργομένσν, συνορευόμενσν γύρωθεν με επί του πλ,ειστηριαομού υπιίλλ.Μλον,J
αγροτικόν δρόμον oc δύο πλευρών, με αύ- εκπλΛστηρίασμα εις μετρητά ή να κ«ι®"
λάκα και αγρόν θωμά Παπαδίνα και εξετι σει τούτο αμελητί ας το Δημό0*'
μήθησαν το 1/3 εξ αδιαιρέτου αντί δρα Ταμιπον (Γραφείον ΠσρσκαττιθηκώΥ^·
χμών 340.000. Ενταύθα γίνεται μνεία ότι Δανείων) προσκομίζων και το σγετόξ
δυνάμει της απ' αριθμόν 202/1982 αποφιΐ γραμμάτιον εις tov επί του πλ-ωστηΛ·
σεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου ομού υπάλληλον, άλλως (:νερτηθή°^£
Βεροίας n tmá της εκττμηθείσης αξίας του αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα ί ί ^
ως άνω κατασχτθεντο; ακινήτυυ οιορθώ του οποίου θέλουν εισπραχθεί nop
θα εις δραχμάς 440.000 και «>ς πριάτη αναγκιιστικάν; και διά προσω πικήΐ'β
προσφορ«'! το ποσών των δραχμών κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφ^Γ
220,000. Το ως άνω κατιυτχεθέν ποσό σεως τελευταίου πλειοδότου o
στόν περιή/Βεν εις την κυριότητα το« 6ων θέλει συμ ψηφίση το εκπλιπσι
οφειλέτου δυνάιαι της απ' αριθμ ομα ης την απαίτησίν του. Τα κηρό*5>
1857/19Τ7 δηλώσου; αποδοχής κλήρονσ- δικαιώματα ως και του επί του πλο°γ
ρία; της Συμβαλαιόνρόφου και κ«τοίκου ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τά'.
Βεροίας Σοφίας Μπανάνου. νομίμως η/^υταίον πλειοδότην. To otpihTU^Vd
μιπαγεγραμμίνη εν τόμω ΤΛΛ αριθμ. 84 μη των πλειοδοτών είναι της " τα^γΆ 1
του Υποθηκοφνλακείόα Βεροίας.
κρίσεως του επί του πλεκττηριά^β
Ως πρώτη προσφορά δια την εναρξιν υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι
του πλνστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η νοι να γίνωσιν αγορασται της πίχισιήΐ^ |
Γ.αρά τ,ιυ νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη σθησομένης ως άνω περιουσίας. °'η'
»l'U X 'K W W U · και
·ΚΚ*« π/^ιοδοτήσωσιν
ι.1Λ Μ .» υ \ι·.Ι|Ι.ιυ Λ )1* κατά
■V'*-. :
του 1/2 της γενομίνης εκτιμήοεως -,ων •προσέλΒουν
καταοχεθέντων ήτοι όρχ. 220.0ÛO. Η εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημ^*·
κατυκίιρακιις γενήσεται εις τον προσφέ και ώραν.
ροντα την μεγαλ.υτίραν τιμήν τελ/υταίον
Ο επί της εκτελέσεως
πλειοδότην την Ι2ην ώραν τη; μεσημ
Δικαστικός Επιμελητής
βρίος της άνω καθορισθείσης ημίρας
ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
Αριθμός: 2603
^Ν
οίαν υπό του κήρυκος τη εντολή ίου επι
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ’
του πλεισιηριααιιυύ ΐ'.τσλ-λήλιιυ, όσης
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΛΚΙΝΗΤ»1’
όικαισότσι όπως ζητήσει ναι λάβει παρ
εκάοτου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
Ο καρά τω Πρωτοδικεία) θ1'“^
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι- Δικαστικός Επιμελητής ΜαυροειδήνΛε I
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον στασίου
πτηΓΐη'.., Κουφόπουλος
ΚηΐΜαόιτουλειπ tac
OC
α>ς επί T
της
>πί του πλειστηριασμού υπάλληλον to σεω; τοιούτος. δηλοποιώ ότι την
εκπλειστηρίασμα ας μετρητά ή νο καταθέ δεκάτην ενάτην του μηνός ΣεπτεμΙ
4
σει τούτο αμελητί εις ιο Δημόσιον 1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και οι
Τπμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών κυι ώρας )ύη; π.μ. μέχρι 12η; μεσημίτ^,
74
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν εν Βέροια και εντός του ακροατηρ'00^ *
γραμμάτιον «ς τον επί του πλειστηρια- Πρωτοδικείου Βεροίας ως συνήθΠ
σμού υπάλληλον, όλλιη; ενεργηθήοεται των πλειστηριοσμών ενάιπιον τηζ *·ιΆ^ι ι
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα λμιοτράφού Βεροίας κ. Καλλι I
του οπαίυυ θέλουν ησπροχθω' παρ' αυτού Καπράρα Ναζλίδου ως επί του πλθθςΗ
αναγκαστικόν; και δια προσωπικής του ριασμού υπαλλ.ήλου ή τούτου κώ^*5Η
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί νου ενώπιον του νομίμου αναπληΡ^μ
σεως τελευταίου πλειοδότου ο ίπισπκίι- του. τη επισπεύσει του δανειστού λΈίΙ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλπστηρία rrtoti Καραγιάννη, κατοίκου Β£η Ά I
σμα ως την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια Βενιζίλου 39 δικαιούμενου λαμΙ
δικαιώματα α>: και του επί του πλειοτη- παρά της οφαλ-έτιδός του εν
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον οδρευούσης Α.Ε. υπό την επωνυμΨΣ*
τελευιαίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή Παντελ.ίδης - Τουριστικοί Kat X'JV'_ui ,
μη ιών πλειοδοτών είναι της απολύτου μικαί Επιχείρηση; Α.Ε.·, νομίμως ^
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού σαιπουμένης το επιτασσόμενον πο®λ π |
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόοε- δραχμών 517.Í60. νομιμοτόκως
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλαστήρια
(ξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας ρ w
σθησουίνης ως ανω περιουσίας, όπως σεως εκ δραχμών 1150 και πόντο ι“ ^
πρυοίλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την πά έξοδα εκτελέσεως και πλεισιηΡ*0 ι
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει <“*,(!· ί
και ώραν.
εκτέλεσιν τη; υπ' αριθ. 274/1982 - ^ |
γής πληρωμής του Μονομελούς
Ο κιά τη; εκτελέσεως
κείου Βεροίας και της σχετική;
J
Δικαστικός Επιμελητής
ίινω οφειλέπιδα κοινοποιηθείσης
ΜΛΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
προς πληρωμήν ως toóte 0t:i‘'v’¡1ua4Í
της υπ αριθμ. 5196/3-6-1982
Α(ηθμός: Σ6Θ6
ΐΓΓίόύαεως
του Δικαστικού Επιμ£^,)ί
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
των εν Βεροία Πρωτοδικών
1ΙΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κουψοπούλου εκτίθενται εις
Ο πυρά τιυ Πρωίοδικηω Βεροίας αιτιγκαστικόν πλαμστηριασμόν ι" _*ι(1φ ,
Δικαστικός Επιμελητής Μαυράειδής Ανα
ακίνητα της ανωτέρω οφαλετιδον Uf
στασίου Κουφόπουλμ>ς ως επί της οττκλέ
σχεθέιτα δυνάμει της un
αοως καούτος. δηλοποιώ ότι την (19ην) 2598·' 16-6 1982 κατασχετηρίου 5* ^
μου. Ητοι: Τα 20/100 εξ α6ΐ«9’ί "ίρ!
um; ίκτάσβως εμβαδού 56.800 τ,μ·
"-<« ,λζ Λέσιν ·Βολιΐόα· της κτηΜ0^,ρ
■πρισχή; Κάτω Βερμίου (ΣελιΙ μη,!^μ'
αυτή υπαρχόντων κτισμάτων Κβ*
Οκατυστάσειιιν: 1) οικοδομής
10ΓΟτ.μ. περίπου ή όσης και ον
^
πλ-ουμίνης από το υπόγειον «υτήΐ ,ρ
υταρχη αποθι)κη, το μηχανοστάσ"’' ^
to λιβητοστάσιον της επιχηρήο«'’«· μι
ότι η ανωτέρω οικοδομή θέρμ·"''^
κιτρικήν θέρμαναιν. το ιαίιγηο·
αποκλέιται από χώλ, αίθουσα ί1 ’^ι’
μεταξύ υπογείου και ισογΰου. uli' ^
rarustopitii), κουζίνας, αποθήκη! c'1'1
•Π'Τ. Επίσης υπάρχει όποο ϋΒθΡΓρ
τοποθετημένοι ηλεκτρικοί πίνακες
Βουβά ωτρειου. Ο πρώτος όροφο! ° Zuλείται από ένα χωλ. αίθουσα
αποθήκη, καμπνέ και πέντε δωμάτώ
οευτιρος όροφος, ο οποίο; ιΧΙΙόΐ*^^
από 4 δωμάτια. 4 καμπινέδες. χολ Κ01 ^
τελές διαμέρισμα. noponXxópaSjJe
κυρίας οικοδομής και προς το ι,ν“τί'-41βό,>
μέ(ιος αυτής υπάρχει κτίσμο 1 .lV)
περίπου 300 τ.μ. του οποίου Kt»TI|tVμ*
βΟηοαν τα Hi yjrJU« «eux n tfHÓTí! ·■‘ ff
Ε**δς t'S av.iiir·'., UTQOwv: ’’] ■
vxfeïurwç χηιναδόοΗΜός avaßay^i
ηλεκτρονικός διπλής ,'ξρικ μήκοα» ^
μέτρων ηλεκτροκίνητος μεθ' ΰλ·">ν
ίξαρτημάτων αυτή; εν λ,ειεοιιΡΥ'0 jÆ
ακόμενος. Επίσης υπάρχει έτερον

Α ΓΑ Π I Α Ο Υ

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και π€ίρα

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μ€ σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

Συνέχεια στή^ ^

Πβροσκευή J Γ-πτιμβρίου 1982
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«ΛΑΟΣ»
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ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΟΥΣΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ «ΒΕΡΟΙΑ»
Και νίκη στα Γιαννιτσά με 3-0
J ? “ Ϊ ^ ’Τ| Γων Φιλάθλων που δεν
« ύν την <p£TOvfl ΒΕΡΟΙΑ
m ^ , ^ ρ α ς παιγνίδια της πλανά
ερώτημα: *
QUTj,01' ^¿Λ ονται τέλίκ πάντων
^
* «Πΰ.ηκττκά αποτελέσματα
toln »?U'a
φανταστικά επί
Ρ ίνθη « η απόδοσή της:
Ονω „ ,ϊ'Τη0Τ1 nta «Ρωτήματα αυτά
1 e^ i :
ια
ΒΕΡΟΙΑ, μιλάμε πάντυνηνάπ 1 “ ί0ς. 65Ρ“ ’ παιγνίδια,
βδιαιη..Λ ην ουσνα "π1' μόνο uuriiv.

5u,i λΰ τ* “παιιείται
· Πηνασωστή
«««W
λο>τακτική
mBKt(hv ^ f m,Kn κατάσταση των
»ΡόντιJ &1>ώ ίΙτθιΧεΐο για τα οποία
^ ^ τ υ χ β άριστα ο Στέφα
liuiv π.ρί,*°Γ·η"-ή ΒΕΡΟΙΑ ΟΤίΙ
Ια
“λλωοτε και στα άλ
n>m
,"Ιιγνίό' α Τπς. ¿Φηνε
την u n n l i 01^ ΤΤ'ζ να κινούνται μι
ΐοι>- . ‘ "°. ° TU πόδια στην δική
^Χοιόι,,.'0^'1 »αΐ. ^ιγο κάτω από την
αμο η. *υρΐΡζΕ ένα φοβερό πρεσάρι
μη Lm «*,0, , σ|*ίι 01 '^πεδούχοι να
όμι,); _ ν<1 πάρουν ανάσα. Μόλις
τάι0ν„, _ ρο’“ ιε,ί παίκτο; γίνονταν
^ τ ι « - ^ Ρ ™ ',·>'ί,ς εξαπέλυαν τρο
9vm b w . ϋέηας και Π w rio ,ων
ίηγμΐ- ρ_Τ,ΐς περνούσε δύσκολες
Ιο πυυ
01 εκτός από τα 3 τέρμαμεγάέιν Τι)γΓ·_ έχασε άλλες τόσες
Βγάλουν „ 'Ρ'0’ για γκολ. Για να
Λίρας
' "“‘Κτες μιάς ομάδος εις
Ίι ίχ0Ην 'άκτική αυτή, επιβάλεται
^ Μ rn?’? l>6oiu '?υα'κη κατά στα
νηι6 ΐά..
αυνεχές κυνη
Ρήκαι„'()^ ίώλ^ ,ί και μεγάλη δύνα
Mt την .
νύο τα διέκρινέ κανείς
;<°δυ0^|Γ ’>Τή ματιά στους Βεροιώτες
"'ΡΙδτίς,

- 26' Νέο σουτ των γηπεδούχων
(Περόντζης) και η μπάλλα περνά σύρτζα άουτ.
- 30' Μετά από τραβέρσα του Ακρι
βόπουλου ο Φ. Μίλης πιάνει γυριστή
κεφαλιά για να αποκρούσει ο Σαββουλίδης την τελευταία στιγμή σε
κόρνερ.
- 34' Ο Μπαλτζής με εκπληκτική
εκτίναξη αποκρούει σε κόρνερ βολί
δα του Δημητριάδη.
- 54' Σε σύγκορυσή του με τον
Περόντζη ο Μπαλτζής τραυματίζεται
και αποχωρεί για να πάρει την θέση
του ο Αντωνάς.
- 58' Μακρινό, δυνατό σουτ του Γ.
Μίλη περνά σύριζα άουτ.
- 72' Ο Πουρφανίδης με τον Ακρι
βοπουλά συνδυάζοντας ωραία και ο
τελευταίος πραγματοποιεί συρτή σέν
τρα για να αφήσει ο Χατζάρας την
μπάλλα κάτω από τα πόδια του στον
επερχόμενο Φ. Μίλη που πιάνει
μονοκόματο σουτ και μπλοκάρει την
μπάλλα ο Αρμένης που δύο λεπτά
πριν αντικατέστησε τον Σαβουλίδη.
- 7Τ Ο Ισχνόπουλος περνά την
μπάλλο πάνω από τον προσωπικό
του αντίπαλο προχωρεί kui την
κατάλληλη στιγμή τροφοδοτεί τον
Πουρσανίδη που από 5 μέτρο αστο
χεί.
- 8 1 0 Πουροανίδης αφού κερδίζει
την κόντρα από του αντίπαλό του
προχωρεί για λίγο και «ζωγραφίζει»
τον Αρμένη στέλνοντας με φαλτσαρι
στό σουτ την μπάλλα για δε.ύτερη

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Η ομάδα του Θανάση Λουκανίδη
ενώ είχε καλή κυκλοφορία της μπάλ
λας και αρκετές τεχνικές αρετές «έπε
σε» επάνω σε μιά τρομερή σε δύναμη
και αγωνιστικότητα ΒΕΡΟΙΑ και
υπέκυφε φυσιολογικά. Καλύτεροι
παίκτες της οι Τέφας (Νο 4), Τομπάζης (Νο 3), Τοσουνίδης (Νο 8) και ο
νεοαποκτηθείς Ανέστης (Νο 6).
’ Αριστη η διαιτησία του κ. Γκίνη
που δίκαια αξιολογήθηκε να οιευθύ
νει αγώνες Β' Εθνικής.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (55' Αντω
νάς) X" Αθανασίου, Γιατζιτζόπουλος,
ΓΙαρίζας, Παπατζίκος, Γ. Μίλης (59'
Χατζάρας) Τοπαλίδης (62' Πουρσανίόης) Κατσώνη,ς Φ. Μίλης (74'
Ισχνόπουλος) Μελετίδης, Ακριβόπουλος.
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Σαββουλίδης (69'
Αρμένης) Τσιρογιάννης, Τομπάζης,
Τέφας, Σουγκάκης, Ανέστης. Δημη
τριάδης (64' Σαββόγλυυ) Τοσουνιδης. Πολυζόπουλος, Μουρατίδης
(75' Δεμερτζίόης) Περόντζης.

ΐ ΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
κυττ αρο λο γο ς

• Ο Ρ ^ ,ΚΟ Τ Ρ Α χΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• Κ ν ϊ τ ΝΐΚ01 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
° ν ΙίΓ>Μ »ΑΡθΛΟΓ1ΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΫΕΛΩΝ,
^ Κ ριμκΠΛΕΥΡ,Τ,Κ0Υ α ς κ ι τ ι κ ο υ ΥΓΡΟΥ,
Μ Λ Τ ί^ ^ Α 1 0 ^ ΜΑΣΤΏΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΏ-

^άΛ Α Κ Ο Υ ΣΗ 11-ΒΕΡΟΙΑ
'««έναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ..: 25.036 - 62.990

Βάμβακος. Εντός του οικοπέδου υπάρ
χουν κτισμένα τα κάτωθι κτίσμαπι Α) Το
κυρίως εργοστάσιου διαστάσεων 95 μ.
46μ. περίπου το οποίον χωρίζεται εις δύο
κυρίοις χώρους εκ των οποίων ο ένας χρη
σιμεύει ως διαλογητήριον και ο δεύτερος
ως αποθήκη και μέρος αυτού ως γραφεία,
είναι οι: όλος εσκεπασμένος με αμιαντολαμαρίνες. Απαντα τα εντός των κτισμάτων
μηχανήματα κονσερβοποιίας και διαλογητηρίου εξαιρώ της κατααχέοεως λόγω του
αμφιβόλου της κυριότητας τούτων. Το εν
λόγω συγκρότημα εξυπηρετείται δια
παροχής καθαρού ύδατος και ηλεκτρικού
ρεύματος παρά της ΔΕΙίΒ) ημιτελής διώ
ροφος οικοδομή μετά του ισογείου χώρου
εμβοδού κατ' ομικρον περίπου 100 Τ.μ- και

Γ) ημιτελής χώρος διαστάσεων V5 μ. X 12
μ. όνευ σκεπής και πιριφερειαού κσσίμη
τος. Το εν λόγω ποσοστό εξετιμήθη αντί
δραχμών 4.000.U00. Τούτο κατέχει η καθ'
ής
δυνάμει
του
υπ'
ιιριθμ.
47012/21 12 1976 Συμβολαίου του Συμ
βολαιογράφυυ Βέροιας Θωμά Καλλιμπά
ku. μεταγεγραμμένου νομίμως εις το
βιβλία του Υποθηκοφυ?α)κείου Βέροιας εν
τόμω Τ.Κ.Β. αριθμ. 84.
11ς πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
:ου πλειστηριασμού ΘΑΧει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γινόμενης εκπμήοεως των
κατασχεθένταιν ήτοι δρχ. 2.000.01X1. Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προαφέρονω την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίοι·
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καΟορισθείσης ημέρυς
πλειστηριασμού οφοό προηγουμένως γί
νει τρεις Φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλ,λήλσυ. όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει πιιρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικά; εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχμεούται να καιαβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειοτηρίασμα εις μετρητά ή να κΛταθέ
σει τούτο μμελητΐ ας το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών ku'
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον ας τον επί του πλειστηριασμυύ υπά))ληλον, ά/Λως ενεργηθήσετηι
αναπλειστηριαομός κατ’ αυτού τα έξοδο
tou οποίου θέλουν ειαπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαιτπκιί); και δια προσωπικής του
κρατησεως. Εις περίπτωσιν μη εμιρανΐσεως Γε/ευταίου πλειοδότου ο επτοπεύδων θέλο συμψηφίσει το εκπλειστημία
σμα εις την απσίτησίν του. Το κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμου υπαλλήλου βαρύνουσι» τον
τελευταίου πλειοδότην. Το φερέγγοον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρϊοεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προαέλθιιυν και πλοοδοτήσωσιν κατά ιην·
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως

Δικαστικός Επιμελητής
ΛΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛυΣ
Αριθμός: 5946
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο πυρά τιο Πρωτοδικεΐω Βέροιας
AiKuosiKÔ; Επιμεΐ.ητής Φίλιππος Απο
στόλου Κυκκαλιάρης ως επί της εκτελέσεως τσιούτος δηλοποιώ ότι την )19ην)
δε«4την ενάτην του μηνάς Σεπτεμβρίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας ΙΓ>ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
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ΕΗΟεοεωο 22 812
^^ερνοστηΐΓ 27.531
κοτοστημ. 28.528
2Qχιλ Ναούοπς - Βέροιας
ο
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκτι
τού μας).
Παρά την απουσία των Σοναχείρη.
Γ. Ιασωνίδη, και Λάζου, η εκπληκτι
κή φέτος Αλεξάνδρεια, πέτυχε να
κερδίσει και τον Πιερικό με σκορ 2-0
0-0).
Η προχθεσινή Αλεξάνδρεια στο
γήπεδο Παλαιοχωρίου ήταν πολύ
μεγάλη ομάδα, πράγμα που εντυπώ
σιασε εχθρούς και φίλους. Η ομάδα
του- κ.- Κεραμιδά έδειξε _ στοιχεία
φοβερού συγκροτήματος, που ήξερε
τι ζητούσε μέσα στον αγωνιστικό χώ
ρο. Η φυσική κατάσταση των παι
κτών, και η οργάνωση που είχαν στο
παιχνίδι τους, παρ' όη βρισκόμαστε
στις αρχές της περιόδου, ήταν ομολογουμένως κάτι που σχολιάσθηκε
πολύ κολακευτικά από τους φιλά
Ολους που παρακολούθησαν το παι
χνίδι. Μάλιστα σε πολλές στιγμές, οι
συνδιασμοί των Αλεξανδρινών παι
κτών ήταν τέτοιοι, που οι παίκτες του
Πιερικού ήταν δύσκολο, αν όχι αδύ
νατο να παρακολουθήσουν.
Ο Πιερικός πάλαιφε και αυτός
πολύ δυνατά, αλλά κάμφθηκε μπρο
στά στην ανωτερότητα της Αλεξάν
δρειας.
Πάντως τρεις παίκτες του, οι
Αεληγιάννης. Σκέντος, και Τζιφόπουλος. ειλτιι πράγματι πολύ μεγάλοι
παίκτες, ιδιαίτερα ο πρώτος
Από την Αλεξάνδρεια δεν υπάρχει
παίκτης που να υστέρησε. Θα ήταν
όμως παράλειψη να μη τονισθεί η
απόδοση των Κούντζα. Δημτσούδη,
Μέκκα, Λέκκυ. και Η. Ιασωνίδη.
Το σκορ άνοιξε ο Λέκκας στο 5'.
ύστερα από μπαλλιά του Σαρογτάν
νη. Στο 27' ο Ταίζανιδης έκανε μπαλλιά στον Ελευθεριάδη. αλλ<ϊ τον
τελευταίο πρόλαβε ο Αεληγιάννης

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

Λριθμός: 423
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΓΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρα :ω Πρωτιιδικείόι Βεροίος
'°δώ
ομένα
ύλο'
«ΒΡοι^Γ ^οιηθεντες παίκτες της
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Πανα“-‘αιούνται τον τίτλο του
γιώτου Αγγελ6που?Λς α>ς επί της εκτελέ
πειας τοιοιίτος, δηλοποιώ ότι την (19ην)
δεκάτην Γ.νάτην Tim μηνός Σπτεμβρίου
- ί ο° * ΙΛΛΙ Γ Ο ν ΑΓΩΝΑ
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από tuç
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
^ « Τ ο ϊ ^ - Ί ς δέχθηκ ωραία μπαλ
κ» Μακρυχοιρίω ΗμαΗίας και ειςτυ κοινο
'* * * $ » * > του πέναλτυ αλλά την
ηκόν κατάστημα Μακροχωρίου ως αυνή
101' Ετσι
τούφυγε η μπάλλπ
θη τόπον των πλειατηριασμών ενώπιον
Τ°1’ βνώνΓ^Ίκε η πρώτη ευκαιρία
του Συμβολαιογράφοι) Βέροιας Χαρίτω: ¡ο· y .
νος ΠιιπαχρυσάνΟου ως επί του πλειοτη^Ί'πώου 1 α7,ό κόρνερ του
ριασμοό υπαλλήλου ή τούτου κωλύομε
νου ενώπιον του νομίμου οναπληρωτοΡ
^ 5 Βέροι,·. ' Ut οτινμιαϊο αδράνεια
τπυ. τη επισπεύσει του δανπιστού ΔημηΛώνμ ^ lcns άμυνας ο Περόντζης
τρίυο Λιογένους Καμάρη. κατοίκου
IJoooTjj
σουτ για να utroΛητής θοπσαλονίκης δικαιούμενου λπμ
υ ^ · κάο ί ^ Ό β από την ρίζα της
βτ'ινιπν παρά της οφειλέτιδός του εν
^πΐί.τζή
δοκού της εστίας του , Μακροχωρίω Βεροίος εδρευούσης α .Ε.
οπό πςν επωνυμίαν «ΑΜΒΡΟΣΙΑ Α.Ε.
Ή * Γ,ώΡΥθς και ο Φ. Μίλης
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ»,
“»άλλο UEta^ τους ωραία την
νυμίμιης εκπροσωπούμενης το επιτασσό’lov qU|^ 11 0 τελευταίος την πειά
μενον ποσό των δραχμών 1.937.370.
°Λμΐος ‘ Ρ^Ρμττο Ακριβοπουλά ο ναμιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, πλέον
παραγγελίας εκτελχσεΰΐς εκ δραχμών
*01» Ίλκ t,,V στρώνει στα αριστε1500 κιιι πόντο τα λΛίπά έξοδα εκτελέ
™’Ράδη ,,,.^ Ρ ^ ν ο β α λ ε ί τον Σαβ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
* 22' ¿ νηΎυντας έτσι το σκορ.
αυτού, δύναμη και προς εκτκλεσιν της υπ'
®Πιΐτό
’¡νατό σουτ του Τοσουνίαρώμ. 476/1981 αποφάσεως του Μονομε
>2W.li0_ ^ **έση η μπάλλα βγαίνει
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας και της «χεπ
κής προς την άνω οφειλέηδα κοινοποιη
θείσης επιταγής προς πλ.ηρωμήν ως τούτο
^ΑΛΟΝΤΗΣ ΓΑΜΟΙ
δείκνυται εκ της υπ' αριΟμ. 1936/2-8· 1982
εκθέσεως επιδόσεως του Δικασοκιιό Επι·
λ Ρο 1 » α
*“ * “ όβφίαυα με το
μελητού των εν Βεροία Πρωτοδικών
S
, ’ τ°υ Αστικού Κώδικα
Πιιναγιώτου Κουπίδη εκτίθενται εις δημό
I^O/gn "^οιήθηκε με τον Ν.
σιον αναγκαστικόν πλειστηρωσμόν τα
η
ΑΡΤΕΜ1ΔΑ
κάτωθι ακίνητα τς ανωτέρω οφειλέτιδας
11,11:7ζ V ^ ^ °Α Η του Δημοσθένη
κατασχεθένια δυνάμει της υπ' αριθμόν
Ί »o,, ( n° 'vuí Τ° Υένος Πασβάν- 417/9-8 1982 κατασχετηρίου βκΒέσεώς
μου. Ητοι: Το 1/10 εξ αδιαιρέτου εκ του
στη Βέροια και
υπ' αριθμόν 121 Δ οικοπέδου ολικής
J W Y ^ r ^<*βάλη κπαγγέλματοε
εκτασεως 20.064 τ.μ. ή όσης εγτόσεως
ΐ ^ ϋ Κ ίβ ^ ή λ ο ς και ο ΧΡΗΣΤΟΣ
^'Όιΐμ-,.
ι°υ Θωμά και της πλέον ή έλαττον είναι κειμένου ιας Οέσιν
•ΑΛΩΝΙΑ» της κτηματική; περιοχής κοι
^,νν,ιθΐιΕ’ <ι γένος Ξενοπούλου που
νότητας Μανροχωρίου Ημαθίας της περι
°ιΛγγθ_μ( *ηι πατοικω' στην Καβάλα φέρειας roo Ειρηνοδικείου Βέροιας, συνο
V* #°VTn.|l0<: τϋ!,°ΥΡάφος πρόκειται
ρευόμενον γύρωθεν με παλαιόν εθνικήν
?0υ |ρ .
και ο γάμος θα γίνει
οδόν Βέροιας - Θεσ/νίκης, με κοινοτικήν
_^λΐμ, ' Ν“ό Αγίου Ιο>άννου οδόν, με ιδιοκτησία Μιχαήλ Καμινα και
με ιδιοκτησίο Γειοργικού Συνεταιρισμού

, 1^ΤΡΟΣ

φορά στα Γιαννιτσιώτικα δίχτυα.
— 84 Αλλη μιά σπάνια ευκαιρία χά
νει η ΒΕΡΟΙΑ όταν ο Πουροανίδης
δεν κατορθώνει να περάσει την μπάλ
λα στους αμαρκάριστους Ακριβοπου
λά και Ισχνόπουλο.
- 86' Ο Ακριβοπουλάς ύότερα από
έξοχη μπαλλιά του Πουρσανίδη ολοκληρώνει τον βεροκατικο θρίαμβο,

H ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΝΙΚΗΣΕ 2-0 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΕΡΙΚΟ

—

V

εν Βέροια και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας ως
συνήθη τόπον των πλειπτηριυσμών ενώ
τΝον του Σιιμβολαισγράψΰϋ Οεροίας
Χαρίτωνος ΠαπαχρυοάνΟου ·πς eni tou
πλευττηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του, τη επισπεύσει του δανεΐστού Ιωάννου Κουρουζίδη του Χριστό
φορου, κυτοικου Βέροιας όικυισυμένου
λαμβάνειν παριί του οφειλέτου του Αντω
νίου Θεοδώρου Μφυρατίδη κατοίκου
Βέροιας το επιτασσόμενοι· ποσόν των
δραχμών 191,754. νομιμτσάκως μέχρις
εξοφλήσεως, πλέον πιιραγγϊλ,ίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 3000 και πάντα τα λοι
.τα έξοδα ενιελε«Μ<(·, >Vi niικκιτηραιαιιου
μέχί'1 lífHJioi, υιιτυύ. δυνάμει και πμας
rtrtCljLatv της υπ αριθμ. 493, 551/1981
Λιπταγών πληρωμής ίου Ειρηνοδικείου
και Μονομ. Πρωτ/κετου Βέροιας και των
σχετικών προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεισών επιταγών προς πληραιμήν ως
τούτο δείκνυται ε των υπ αριθμ. 906 και
905/1981 εκθέσεως επιδόσεως του Λικα
σηκού Επιμελητού των εν Βεροία Πρώτο
δικών Παναγιώτου Κουπίδη εκτίθενται κις
δημόσιον αναγκαστικόν πλειοτηριασμον
τα κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέ
του κατυσχεθεντα δυνάμει της υπ' αρι
θμόν 5871/19-11 1981 κατασχετηρίου
εκθέσεως μου, Ήτοι: Τό 1/2 εξ αδιαιρέτου
ήτοι τα 509η εξ ενός διαμερίσματος κειμέ
νου στον 4αν όροφον άνωθεν του ισο
γείοιι Β εσοχή, μικτού εμβαδού 114 τ.μ.
ωφελίμου χώρου 100 τ.μ, μετά ποσοστού
εξ αδιαιρέτου επι του οικοπέδου 3.719%.
εκ μιάς πολυκατοικίας επί της οδού
Μιαοόλη αριθμ. 17 του ομωνύμου Δήμου
και Ειρηνοδικείου Βι.ροίας, συγκείμενοι
εκ τριών δωματίων, ενός σαλονιού, κουζί
νος, λουτροβΗοχωρητηρι’ου κηι χώλ μι
υδραυλικήν και ηλεκτρικήν εγκατάστυ
σιν. μετά των οινοττήτων και Κοινοχρή
otiiiv χώρων, του δικαιώματος κ/ημιικο
στασίου kui ιινελκυστήρος. συνορεύομε
νον τύρυιθεν με ακάλυπτον χώρον εκ δύο
μερών με διαμέρισμα του αυτού δρόμαο
ιδιοκτησίας Γεωργίου Μησιάκα με φωια
γιαγόν οικοδομής και με κεντρικόν δυΐόρομον του αυτού ορόφου. Τούτο κατέχει
ο καθ' ού κατά to άνω κατασχοθέν ποσοοτόν εξ αγορας δυνάμει του υπ' αριθμ
8S5/1980 συμβολαίου της Συμβόλαιό
γράφου Βέροιας Αρτέμιδος Παζάρα
Καλλιμπάκα, νομίμως μεταγεγραμμένου
στον 18 τόμο με αριθμ. 197 εις το Ύποθη
κοφυλακείον Βέροιας Εξετιμήθη ιούτο
κατά το κασισχεθέν ποστκττόν αντί δρχ
1.000 .000 .

Ως πρώτη προσφ«!«'· δια την έναρξιν
τοο πλειστηριασμού Οι-.λει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γτώομένης εκπμήοεως των
κστασχεθέντων ύ«)ΐ δρχ. 500.000, II
KUTOK-ύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντσ την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίου
π?μιοδότην την 1ΐην ώραν της μίση μ
βρίας της “νω καΟορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού ορού προηγουμένως γι
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή ταυ επί
του π?μπστηριασμού υπαλλήλου, όσης
όικηιούται όπως ζητήσει κοι λάβει παρ'
έκαστου πλαοδιίτόυ χρηματικός εγγυή
πεις. Αμα τη κατακυρώσει ο ιιπερθεμαη
στής υποχρεούται να καταβπλη τις τον
επί nui πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα ος μειρητα ή να κτιτοθέσπ τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών «αι
Λανιάιον) προσΥημ'ζ'αν και τπ σχετικόν
γραμμάτιον εις ταν επί ταυ πλκιστηρια
σμσύ υπάλληλον, όλλωί ενερνηθήσιτπι
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδο
tou οποίου θίλυυν ΛΛΙμαχθεΙ παρ' αυτού
«ναγκασηκυις και δια πικισιιιπικης του
κρατήσκως- Ê»< περίπτωσιν μη εμφανίαεως τελμιυταίοι· πλεισδόττια ο ετηατιτό
6ων 11£>ει συμμαιφίσει ίο εκπλιιοτηρίρ
σμυ εις την ιιπαΐτηΚν του. Γιι εηρύκειπ
δικαιώματα ως και ITT) επί του πλπστη
ριιισμού υπαλλήλεα' βαρύνσυσιν τον
τεΧευτοιαν Λβοδότην. Το φι:(ΐέγγιχιν ή
μη των πλειοδοτών είναι Γης απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπάλληλου Καλούvon όθεν U1 (μιυλάμι
νσι να γίνωσιν αγοραστυι της πλκιστηρια
σθησομένης ών άνω περιυιισΰις. όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος ιιριζομένην ημέραν
Και ώραν
Ο τ » ιης ώτιλεαιω,
Λικασηκός Γαιμιλητι^ς
ΦΙΑ ΚΟΧΚΛΑΙΑΓΜΣ
Αριθμός: 146
ΠΡΟΙ ΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο πυρό no Πρωτοδικείω Βέροιας

και απέκρουσε. Στο 38' ο Πιερικός εί
χκ σουτ στο δοκάρι με τον Μίσκα. ο
οποίος όμως είχε στρώσει τη μπάλλα
με το χέρι, και ο κ. Ιωσηφίδης δεν το
είχε δει. Στο 4 Γ σε συνδιασμό Μέκκα
- Κούντζα - Η. Ιασωνίδη και σούτ βολέ του τελευταίου, απέκρουσε ο
Τάσκας σε κόρνερ. Στο 57' ισχυρό
σούτ του Τζιφόπουλου απέκρουσε
πολύ ωραία σε κόρνερ ο Κορώνας.
Στο 69' ο Τστβούλας με μακρινό
σούτ έκανε το τελικό 2-0. Στο 76' έγι
νε ένας καταπληπκός συνδιασμός
των Μέκκα Λέκκυ - Η. Ιασωνίδη
Κούντζα, το σούτ του τελευταίου
απέκρουσε με εκπληκτικό τρόπο ο
Βασιλειάδης. Στο 83' σε ένα σόλο
ατομικό του Λέκκα, μόλις 0 θαζιίκας
πρόλαβε και δεν έγινε το 3-0.
Γενικά το παιχνίδι ήταν συγκλονι
στικά. και οι φίλαθλοι που το παρα
κολσύθησαν θα το θυμούνται για
πολύ καιρό.
Οι ομάδες:
ΑΛΕΞΛΝΔΡΕΙΑ:Νταλακού6ης
(46 Κορώνας) - Τσιβούλας Δημ
τσούδης Κυριακίδης Ελευθεριάδης
Μέκκας. Κούισζας, Ζαρογιάννης
(46' Θεοδωρίοης) Τοίγανίδης (46'
Δαλαμπόρας) Λέκκας και Η. Ιασωνί
δης. Έπαιξαν για λίγο στο τέλος και
οι Μυλωνάς. Καρδάκος, Σκόρνος και
Πιτσάβας.
ΠΙΕΡΙΚΟΣ:Τόσκας (46' Βασιλειάδης)
Τζιοϋτζιος Τσούχας (46
Μυστακίδηςί Δεληγιάννης Βυζάκας
Σκέντος, Εμμανουήλ (46' Δαδάνος)
Αναγνώστου - Καζαντζίδης (46'
Καραφουλίδης) Τζιφόπουλος και Μί
σκος
Η διαιτησία των κ.κ. Ιωσηφίδη
(Γκίκα
Κάμαλη) του συνδέσμου
Βέροιας, πολύ καλή.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Λιωισηκός Επιμελητής Απόστολος Χρ.
Αλεκόζογλου ως επί της εκτελεστός
τσιούτος δηλοποιώ ίπτ την δεκάτην κνά
την (19ην1 του μηνίκ Σεπτεμβρίου του
χιλιοστού εννβακοσιοστού ογδοηκοστού
δευτέρου (1982) έτους ημέιιαν Κυριακήν
κυι από τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης
μεσημβρινής εν τω κιιηιοτήμυτι της Κοι
νότητος Νεοχωριου Ημαθίας αις συνήθη
τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Αλεξάνδρειάς κ. Κων/νου Στεψανάκη ως «ri του πλκιστηριασμσύ υπαλλήλου ή τούτου κωλυομέναυ
ενώπιον τοο νομίμου αναπληρωτού του,
τη επισπεύσει του δα «οστού Λημητρίου
Παπαστέφάνου κατοίκου Αλεξάνδρειάς
δικαιουμένου Ιαιμίίάναν napa του οφειλ)
του του Σπυρίδωνος Κων/νου Χλιαρό
πουλου κατοίκου Νκοχωρίου, w κπιτασσόμπνον ποσόν των δραχμών 17.245,
νομιμοποιώ» ιύχρις ίξοφλήσειυς, πλέον
σαραγγυλακ; εκτάλόσηης εκ δραχμών
Ι2(Η> «υ Τά»70 το λοιπυ ίξοόα εκηλέπιπος και πλειστηριησμαύ μέχρι πίρατος
αυτού, δυνάμει και προς κκτέλεατν ηις ο«'
αριθμ. 50/1982 δ/γής πληρα.μής της κ
Ειρηναδίκου Αλαξανρρείας και της σχετι
κής προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιη
θείσης επιτηγής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται εκ-της υπ'αριθμ, 1303/3-5-1982
εκΐΐέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επι
μελητού ηακε» Βέροια Πρωτοδικών εμού
του ίδιου εντίθενται εις δημόσιον αναγκασηκόν πλειστηρωσμόν τα κάτοιθι ακίνητα
του ανωτέρω οφειλέτου κατασχέθίντπ
δυνάμει της υπ. αριθμόν 143/lb 7 1982
κατασχετηρίου εκθ/σιγίις μου, Ήτοι. Τα
3/8 τξ αδιαιρέτου εκ του υπ αριθμ 89
αγρού ολικής εκτόσεως 22.191 μ2 κκιμέ
νου εις Οέσιν «Σαμαράς· της αγροτικής
πκριοχήςΝκΰχωρίαυ της περιφέρειας του
Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειάς, ορίζομενου
γυρωθεν A με αγρόν Λεωνίδα Λούμπη,
Δ με αγρόν ΜατθαιόπσιΛου, Β αε
ot|ViYYiaTlKi|V τάφρο, κα. Ν - μεστρσγγιστικήν τάφρον. Τούτα κατέχει ο κυθ σύ
ΰιινάμπ nm υπ' αριθμ 23088/77 συμβο
λαίου αποδοχής κληρονομιάς τοο Συμ
/φου .Αλεξάνδρειάς Βασιλείου Τραϊανού,
νομίμως μειαγεγροφοτος εις ία βιβλία
μι.ταγικΐφών του υποθτικυφυλμικκίυυ A7s
ξανδρεύις εν τόμω — κυι αριθμ. 200. Βξεσμήθησαν τα ως άντε χατασχεθέντα ποσο
στά του κτιθ σί. αντί «τρακοαίαιν χιλιά
δων δραχμών (400.18X1).
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειοτηραισμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήοεως των
κιι«πτχι.θέντων ι'ρ.οι δρχ. 200.000 II
κυτακύρωσις γενήπεηιι κις τον προοφέ
ρονιά την μεγαλυτέραν ημήν τκλμιπαΐσν
πλειοδιιτην την 12ην ιΐιραν της μισημ
βρίας της πνω καΟορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γϊ
νει ιριίς φοράς πρόσκλησις προς τιλυοδο
σίον υπό του κήρυκος τη ενττιλή του επί
του πληστηριασίιού ιιπαλληλοιι, όσης
δικιιιοι'ιηιι ύπως ζητήσα και λάβει παρ
CKQCTOU πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Λμυ τη κατακτιριίισει ο υπερθεμοτι
στής υποχραιύτιιι να καταβιίλη ας τον
ι,πΐ tou πλειπτηριησμού υπάλληλα« το
εκπλειστηρίασμο εις μειριιτάή vu κυτυθ.:
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γ|«φείον Παρακαταθηκών κυι
Δανείων) προσκιμίΟυν και το σχετικόν
γραμμάτιον ης τον επί του πλεκπτηρω
ομού ιιπάλΐ.ηλον, αΙΛως ίνεργηθήσετιιι
αναπ/εισιηριασμό; Κητ' αυτού τα έξοδα
τοο οπαίου θέλουν εισπιωχθέί παρ αυτού
μνσγκτιστικώς κμι
προσωπικής του
κρατησεως Βις περίπτωσιν μη ιμφανί
σεο>; τελευταίου πλειοδότου ο ιπιοπεύδων Θ/.).|-Ι συμφηφίσει τσ εκπλεκττηρίο
σμα πς την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ιος κιιι του κά του πλειστη
ριασιιυύ υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
uMuniiov πωαοοιιτην ια φερφγγοον ή
μη των πλποδ/πών «ναι της ιιηιιλύτου
κρίαίως ηυ> επί rau πληστηριοσμιιύ
υπαλλήλου. Καλούνται όθε» οι βουλόμτ
νσι vu γίνωσιν ιτγορασταί της κλιιστηραι
σθησυμένητ ως άνω περιούσιας, όιιως
προσέλθουν και πλέισδτιτήηυισιν κατά τη·
εν αρχή του παρόντος ομ.ζομτ.νην ημέραν
κιιι ώρα«.
Ο ιππ της κκΊελεοτως
Δικοσηκός Ειΐιμιλητης
λ α ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ

-υνέχειο από την 2η
νος χιονοδρομικός αναβατήρας μονής
γραμμής, μήκους 430 μ. ηλεκτροκίνητος,
μεθ' όλων των εξαρτημάτων αυτού.Μ όλη
οικοπεδική έκπισις συνορεύα γύρυιθεν με
αγιίοηκην οδόν και με υπόλοιπον ιδιοΚίησίιτν Ιωάννου Τόσοι. Η ανωτέρω
έκτασις περιήλθεν ης την κυριότητα του
εκπροσώπου τη; τκραλέηόσς εταιρίας
Ιωάννου Ποντελίδη δυνάμει του υπ*
αριθμ. 6583/1974 συμβολαίου του Συμ'Φοίι Βέροιας Φωτίου Πιιπαδόπτηιλου Εν
συνεχεία μετεβι(ίάσθη εις την οφαλέπδα
etaipin δυνάμει του υπ' αριθμ.
3904/30-7-1979 καταστατικού συμβο
λαίου tou Συμβολαιογράφου Αθηνών
Νικολάου Αντωνίου Παπαντωνίου, νομί
μνις μεταγεγραμμένου εν τόμω 5 αριθμόν
162 του Υποθηκοφυλακείου Βερσίαε. Και
εξετιμήθησαν τα 20/100 εξ oôiaipêtou της
ανωτέρω εκτάσιχος, αντί δραχμών
7.500 'Χν
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
πυρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 τη; γενομένης «τιμήσεαις των
κατιισχεθέντων ήτοι δρχ. 1.250.000 Η
κατακυρώστε γενήσεται εις τον προοφέ
ροντσ την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίοι·
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθοριοθασης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειυδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρημΛπκάς εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ·> απερθεμοη
στης υπόχρωύηιι να καταβάλει ne τον
ιπτί του πλειστηριασμού υπάλληλον to
εκπλχιστηριαομα ας μετρητά ή να καηιθέσα ηιιιτυ ιμικλητί εις to Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και τυ σχιτικάν
γραμμάτιον ως tov επι του πλειστηρίϋσμσύ υπάλληλον, άλλων; Γ.νκργηίΐήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού -tu έξοδο
ταυ οποίου θέλουν οισπρσχθεί παρ αυτού
αναγκασηκιός κιιι ύια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις πειάπτωσιν μη εμφανίσκως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
6ων θέλει ουμνηφίοο το εκηλειστηρίυομη ης την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και tou επί του πλνμστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τυν
τελευταίο« πλειοδότην. Το φερίγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι ττι; απολύτου
κρίσεως του επί tou πλειστηριασμού
υπάλληλου. Καλούνται όθι.ν σι βουλόμι:
νοι νο γίνυισιν αγορικτταί της πλειστηριασθησομένης ώς άνω πκριουσίιις, όπως
προσίλΑιυν κιυ πλειοδοτήστοσιν κυτά την
ιν αρχή τχπι παρόισος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο καί της βκτιλέακως
Λιηισπκος Επιμελητής
ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΩΥΛΟΣ
Αριθμός: 2.602
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
O tiafxi τω npeitoSiKCiiu Biipoiu;
Δικαστικός Επιμελητή; Μοιιροιαδής Avu
συισίηυ Κηυφόπυυλός. ως επί της εκτελέ
οεως τομυίτσς δηλοποιώ όη την ()9ην|
δεκάτην κνάτην του μηνός Σεπτεμβρίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρυς ΙΟης π μ 12ης μτσημβρινής εν
Bcpola και ας την αίθουσαν ταιν συνε
δριάσεων τυυ Πρωτυϋικτΐυυ Βέροιας ως
συνήθη τόπον των πλειοτηριαομών ι>ώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυ
λιανού Ελίυθμριάδη ως επί του πλειστηριααμού υπάλληλε« η τουταυ κωλυομένσυ τνωπιον του νομίμου αναπληρωτού
του, τη επισπεύσει του όανπιοτού Κυρίά
κου Ιωάννου Τσανακτσίδη. κατοίκου
Bepolu.; ώκαιουμένοο λαμβάνειν παρά
της οφειλέτιδός του εν Βέροια εδρευούσης
Α.Ε- υπύτην επωνυμίαν «I Παντ/λίδης»
Τυυρισηκπί * «ι Χιονοδρομικοί Επιχειρήαος·. νομίμως εκπροσωπουμέτης, το cm
Μπαόμτ.νον ποσόν ηιιν όςκιχμών 379.300.
νομιμοτόκτος μέχρις εξοφλήσαος, πλέον
παραγγελίας εκτελόσεως εκ δραχμών
1500 κιιι πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ
οεω; και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλβοιν της υπ'
οριθμ 58/1982 Διαταγής πληρωμή; του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κυι
της σχετικής προς την άνω οφειλετιδα
κοιναποιηθαοης επιταγής προς πληρώ
μήν ως τιιύτό δείκνυται εκ της υπ αριθμ.
841R/8-2-Î982 εκθέσκιυς επιδόσεως ταυ
Λικασηκσσ Επιμελητού των cv Bcpola
Πρωτόδικων 1 εοητγίυυ Ζανυγιάννη εντί
Οενται εις δημόσιον αναγκαστικόν πλει
στηριασμόν τα κάτωθι ακίνητα τηςανωτέ
ρω οφαλίηδος κατυσ/ιθτ.ντα δυνάμα της
υκ αριθμόν 2517/16-6 19Κ2 κατασχετή
ριου πκθέαιώς μου. Ή:οι: Τα 20/100 εξ
αδιαιρέτου εχ μιάς ενιαίας εκτάσιπας ιμβα-

δού 56 800 τ.μ. εειμένης κις θέτην «Βολό
δα. της κτηματτκής περιοχής Κάτω Βερ
μίου (Σέλι) μετά των εν αυτή υιαιρχόντων
κησμότοιν και λοιπών εγκαταστάσεων II
οικοδομής εμβαδού 1000 τ.μ περίπου ή
όσης xm αν είναι απστελουμένης από το
υπόγειον αυτής ένθα υπάρχει απο^ικη, το
υηχανοσηίσιον και το λεβητοστάστον της
ππιχορήσεως, κυθ ότι η ανωτέρω οικοδιιιή θερμαίνεται μ* κεντρική θέρμανση. Το
ισόγειον αυτής αποτελείται από χωλΐ αίθσυσα DISCO μεταξύ υπογείου και ισο
γείου. αίθουσαν εστιατορίου, κουζίνας,
αποθήκης και κυπρίνε. Επίσης υπάρχει
όπου υπάρχουν τοποθετημένοι ηλεκτρικοί
πίνακες και αίθουσα ιατρείου. Ο πρώηις
όροφος αποτελείται οπό ενα χωλ, αίθουσα
καφττηριος. αποθηκη, καμπινί. και πέντε
δωμάτια cut ο όεύτιμ/ος όροφος, ο οποίος
απυτελπται από 4 δωμάτια, 4 κυμπινέδες.
χώλ mi ημιτελές διαμέρισμα. Παραπίμιύρως της κυρίας οικοδομή; κηι προς το
ονυτοΧιχο μέρος αυτής υπάρχει κτιομα
εμ|3αδού περίπου 300 τ.μ. του οποίου
κυτασκευάσθησαν τα θεμέλ.ια και η πρώτη
πλάκα. Εντός της ανωτέρω τκτάπσυς
υπάρχει στιρ/ίμενος χιονοδρομικός ανιιβα
τήρας. η/χκτροκ7νητο; διπλής έλξεως μή.
κους 963 μέτραιν ηλεκτροκίνητος μπθ'
όλων των εξαρτημάτων αυτού, εν λο
τουργία ηιρισκόμενος. Επίσης υπάρχη
έτιρος συρόμενος χιονο6ρομικός ανοβο
τήικις μονής γραμμής μήκους 430 μ. ηλε
κτροκίνητος, μεθ όλεαν των εξαρτημάτων
αυτού. Η όλη οικοπεδική έκτασις συνο
ρεύω γίιραιθεν με αγροτικήν οδόν και μ»
υπόλοιπον ιδιοκτησίαν tiuóvvou Τόσκο.
Η ανωτέρω έκτασις περιήλθτ ας την
κυριότηηι του εκπροσώπου της οφειλέηοος εταιρίας Ιωάννου ΠαντιΛίδη Λι/νσμη
του un αριθμόν 6563/1974 συμβολαίου
τιπτ Συμ,'φυυ Βέροιας Φωτίου Παπαδο
πυόλου Εν συνεχεία μιτεβι(θισθΐ| ας την
υφειλάτιόα εταιρία δυνόμκι του υπ αριθμ.
3904/30 7-1979 κατασταηκαύ συμβο
λσίου του Συμβολαιογράφου ΛθηνάηΝικολάου Αντωνίου Πηπηντιιινΐυυ. νομίμως μι.ηιγεγρημμένιιυ πν τόμοι 5 αριθμόν
162 τσυ Υποθηκσςιυλυκτίου Βέροιας. Και
Γξπιμήθησον τα 20/100 εξ αδιαιρέτου της
ανωτέρω εκτασεως αντί δραχμάιν
2.500.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του π/ειπτημυισμιιύ θέλει χρησιμεύσει η
παρά ταυ νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκημήσεως των
κιιτασχιθέντων ήτοι δρχ. | 230.000. Η
κητακύρτοσις γενήσεται ας τον προσφέ
ρονιά την μεγαλυτέραν ημήν τιλευταίον
πλν.αιίκΥτην την Ι2ην fiIραν της μασημβρίος της avio κιιθορισθεισης ημέρας
ρ.λιιοτηριυσμού αφού προηγουμένως γί
νο τρεις φοράς πρόσκλησις προ; πλπσδοσιαν υπό του τηρυκσς τη εντολή του επί
τού πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβα παρ’
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπε(ιθεμαηστής υποχρεουται να καταβάλει ος τον
.πι του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειοτηρίασμα ος μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Τυμείον ι Γραφείον Παρακαταθηκών και
Λανεκανί προσκομίζων και το σχετικόν
Υ|νιμ|ΐάτιιιν εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσετα»
αναπλκτητηραισμας cat αυτού τα έξοδα
του οποίου θέ).ουν εεσπραχθεί παρ' αυτού
αναγκιιστικώς καί Λυι πιππηππικής του
κρατήσεως. Εις περίπττοσιν μη εμφανί·
σει/ις τ/.’ίωττιίορ πλειοδότου ο επισπεύ
δων θέλω συμγιηφισςι τα αςπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Το κηρύεειυ
διεαιώματα ως και του επί του πλειατηριοσμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίο» πΙ^υΛίτην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών εί.αι τη; -.-uautou
κρίσεως uní επί του πλειστημνιοιιού
υπάλληλου. Καλούνται όθεν οι βουλωμέ
νοι να γίνωσιν αγορασταί της πλωστηρωσθησιιμίνης ιος άνιο πιριουσύις. όπαις
προσέλθουν και πλειοδατήσαισιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επι της οπιΛκστως
Δικυσηκύς Επιμελητής

ΜΑΛΡ, ΚΟΥΦΟΠΟΥ ΛΟΣ
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Σήμπριι Παρασκευή 3 Σεπτεμ(ipicu 1982 AmniKtcpnùn το φαρμα
κείο:
Πέτρινος Γιουρούκη
τη λ. 29101

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
To FREDERICK POLYTECHNIC - HIGHER COLLEGE OF
TECHNOLOGY της Λευκωσίας Κάπρου, συνεργαζόμενο με Αγγλικά
και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, ππρέχει τριτοβάθμιο διετή εκπαίδευ
ση διεθνώς αναγνιοριζομένη στους κλάδους. Οικοδομική Τεχνολογία,
Αρχιτεκτονική. Πολιτική Μηχανική. Ηλεκτρολογία, Μηχανολογία,
Οικονομικά Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Κομπιούτίρς κτπ (κοινωνικές
Επιστήμες. Πληροφορίες και προοπεκτους, στη Λευκωσία απευθείας
στη Σχολή Ταχ. Κιβ. 4729 τηλ. 0921-31355. Στην Αθήνα κ. Αντάνη
Μιχαλοκην. τηλ. 8679516 και 8955569.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ Ή ΝΕΟΣ
Με γνώοος λογιστικής γιο βιβλία Δ’ κατηγορίας, αγγλικής γλώο
σας. γραφομηχανής και Γ ιλ ιζ Πληρ. τηλ. 26,961 Bipota ώρες 9-2
π.μ. και 5-9 μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Στον κεντρικό δρόμο του Προμηθέα διαμέρισμα 70 τ,μ- και κατά
στημα 70 τ.μ. με υπογοσ σε τιμή π καίριας. Πληροσ. τηλ. 29319.

.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΣΕΝΗ

Ζητούνται φροντιστηριακοί χώροι καΟό; και γκαροονιέρα ή
δωμάτιο σε οτκογένηα για Αγγλο καθηγητή. Πληρ. τηλ. 62075.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕYΟΜΕΝΟΙ
Για ταπεττηιρίτς αυτοκίνητων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ SIMCA 1.000
Μοντέλο 1977 με 85.000 χιλιόμετρα a t αριστη κατάσταση- Τιμή
220.000. Πληρ. τηλ. 61450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΑΣΙΕ
για μόνιμη εργασία στην Αλλαντοποιία Βέρ οιας. Πληρ. τηλ.
29.241

Δ ια β ά ζ ε τ ε
Mai 6 ι ο 6 ί ά ε Γ . (
KnV
ε φ η μ ε ρ ίβ α μ ο ς*

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ
Κυρία «ψοσφφεται να κροτήοα μιςρι». Πληρ, τηλ. 27Μ3 ΒώΗ»*α.

_____________________

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λρμαρινάς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Λ α ϊ κ ά
• «Χωρίς ψωμί αύριο ολόκληρη η Ελλάδαπρος δόξαν του σοσια
λισμού», ήταν Ο χθεσινός τίτλος αθηναϊκής εφημερίδας. Και μιά άλλη
- Μκτοκλάδα προφανώς - εφημερίδα «συμπλήρωνε»:
Λ. Παπανδρέου: θ α δώσω κι' άλλα στο λαό!
Δηλαδή, να εξηγούμαστε, προβλέπεται κι άλλα χειρότερα να μας
ο4ρα το ΠΑΓΟΚ ο*ό το ψωμί που μας στέρησε;

• Διαβάσαμε χθες στο Κεντρί της Βραδυνής και το αναδημο
σιεύουμε *ρος τέρψη των αναγνωστών μας με τα καπρίτσια της ανα
δ ο μ η μ έν η ς οικονοομολόγιας μας:
•ΚΑΛΕ, ti μαθαίνω για Γην οικονομολόγα.μας Γη Λούκα; Meta το διαζύγιό
της, λέει. με ιον πρώην σύζυγό της. νύν σύμβουλο της Τράπεζας της Ελλ-ά
δος, η Λούπα μας έχει σοβαρό δεσμό από το 1978 με τον Αμερικανό παθηγη
τη του Πρίνστον κ, ΟυΟμαμ Μπρόνσον. διεθνή αυθεντία σε θέματα συναλ
λβγμαηκα.
Και μέχρι εδώ το πράγμα αφορά στην αυστηρή ιδιαίτερη ζωή της Λουκά.
Λπο δω και πέρα. Ομως, το ζητημα μπερδεύεται. Κα1 · ' ιδιαίτερα της Λούκα
γίνονται δημοσω. Διότι πληροφορούμαι ότι θα κολμ^σμ.-. ή καλέσαμτ τον
Λλεκτον της οικονομολόγος μας κ. Μπράνσον να έρθει υ τ ο ΚΕΠΕ (αυτό.
η Λθύκα) ° 0ν “ »***” 1« σύμβουλος γ,α U μήνες προς
70.000 δολλαρια το χρονο!
r ‘^ m
Και καλά, βρε παιδιά, μέχρι τώρα τους πληρώναμε τις γυναίκες, τα παιδιά, τ'
ανηψια. τους γαμπρούς και τις κουνιάδες τους, « θ α να πληρώνουμε τώρα
και τους «εκλεκτούς· τους για τον κόπο τους σα να πηγαίνει πολύ Δεν θπ
μπορούσαμε να ικανοποιήσουμε τη Λούκα με κάτι φθηνότερο. Τόσους άνερ
γους διαθέτουμε Που te* θα έλεγαν ό χ ι.

pas ενημερώνουν τον

• Στον πρόεδρο της Βουλής κ. Αλευρά ελπίζουν οι αρτοποιοί για
να δοθεί λύση στα (κτήματά τους. Ο κ. Μωρα'ίτης απέτυχε στις δια
πραγματεύσεις και όπως μαθαίνουμε φεύγα για την Λιβύη (για υπη
ρεσιακούς λόγους προφανώς).
Ισ ω ς ο κ. Αλευράς, λόγω ονόματος, να μπορέσ» να συνεννοηθα
καλύτερα και να δώσει λύση στα προβλήματα των αρτοποιών.

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Η αμερικανική κυβέρνηση άρχισε να ασκεί πίεση στο Ισραήλ γι<
ένα γενικώτερο διακανονισμό του Μεσανατολικού και στο πλαίσκ
αυτού ο πρόεδρος Ρήγκαν έστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό κ
Μπέγκιν με «νέες ιδέες» που πλησιάζουν περισσότερο προς εκείνει
της ισραηλινής αντιπολιτευπεως.
Ανάστατος ο Ισραηλινός πρωθυ
πουργός συγκάλεσε προχθές το
υπουργικό συμβούλιό του σε έκτα
κτη σύσκεψη διακόπτοντας τον
παραθερισμό του. Προβλέπεται δε ότι
οι ισραηλινές αντιδράσεις θα σκιάσουν το κλίμα των διαπραγματεύ
σεων που θα έχει ο κ. ΟυαϊνμπέρΥκερ
σήμερα και αύριο στο Ισραήλ.
Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου
δήλωσε ότι η επιστολή του προέδρου
Ρήγκαν δεν διατυπώνει αιτήματα ού-

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σ Α Β Β Α Σ ΓΑ Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΙΚΗΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1)
2)
3)
4)

Μιλτιάδης Μαυρίδης, Λντιδήμαρχος Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
Στέλλα Λέκκα · Σπανού, Νηπιαγωγός
Κώστας Καμπουρίδης, Γιατρός, Μέλος της Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου.
Νίκος ΓΊαπαγιαννούλης, Γιατρός. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου.

5) Χρηστός ΜελΕΤίδης, Δημοτικός Σύμβουλος-Αγρότης.
6) Ηλίας Λιάτος, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.
~ ' “ι ?ΠνδρΠΓ Ορφανίδης, Οικοδόμος, Μέλος της Διοίκησης του Σωματείου
Οικοδόμων Βέροιας.

8) Σταύρος Κωνσταντινίδης, Ο ικοδόμος.
9) Θωμάς Κοτρίδης, Οδοντίατρος.
10) Τάσος Αγαπίδης, Έμπορος Παιδικών Παιχνιδιών.

ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡ/ΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Π Α
ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΕΣΟΔΕΙΑΣ 1978-1979 ΚΑΙ ΦΑΣΙΟΛΩΝ
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΑ ΣΠΟΡΑ ΕΣΟΔΕΙΑ 1975
Η Ένωση Γεωρ/κών Συν/σμών Αλεξανδρείας, προκηρύσσει πρό
χειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές που θα γίν» την Ι5ην Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και
ώρα II μέχρι 12 το μεσημέρι στα Γραφεία της Ενώσεως Γεωρ/κών
Συν/σμών Αλεξανδρείας (Πλατεία σιδηρ. σταθμού) για την εκποίηση
σπάρων υβριδίων αραβοσίτου και φασιόλων ακαταλλήλων για σπορά,
ήτοι:
Διπλά Υβρίδια
ΙΓ 728 εσοδ. 1979
χιλ/μα 144.041
Διπλά Υβρίδια
ΙΣ 20 εσοδ. 1978
χιλ/μα 149.480
Διπλά Υβρίδια
OHC 92 εσοδ. 1978
χιλ/μα 89.383
Σπόρ. φασιόλ. ΑΙΣΕ
εσοδ. 1975
χιλ/μα 36.430
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμε
νοι από τα γραφεία της Ενώσεως και του Κέντρου Σπρο/γής Αλ/νδρείας στα τηλέφωνα 24.039 και 23.416 από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις
15 όπου βρίσκονται και οι όροι του προχείρου πλειοδοτικού διαγωνι
σμού.
.Αλεξάνδρεια 1-9-1982
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΩΜΑΣ ΝΟΤΟΠΟΥΑΟΣ

Δ ΙΑ ΚΟ Π Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Ρ ΕΥ Μ Α Τ Ο Σ

„..^ποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
ε , ,ελεστούν τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή ηλεκτρικού
ρεύματος στις 5 Σεπτεμβρίου 1982.
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
1) Από ώρα 06.30 μέχρι 07.30 και 12.00 μέχρι 13.00 στην περιοχή
Κρεββατά. συνοικισμό Εργοχωρίου, συνοικισμό Προμηθέως, περιοχή
Σταδίου, Εργατικές Κατοικίες, συνοικισμό Κάτω Ρωσσοπροσφύγων,
στην οδό θεσ/νίκης, στα Εργοστάσια ΕΤΕΑΠ, ψυγεία Τσαμήτρου,
ΚαζαντζΙδη. Εκατό, Χρηοτάκη. Στα χωριά Κάτω Βέρμιο (Σέλι). Κου
μαριά, Φυτειά. Κωστυχώρι. Πατρίδα και σ' όλα τα εργοστάσια, βου
στάσια. αρδευτικά και βιοτεχνίες που βρίσκονται στα όρια των παρα
πάνω περιοχών.
2) Από ώρα 07.00 μέχρι 15.00 στους δρόμους Βεροίας,Μακεδονομάχων. Βενιζέλου (από Ανοίξεως μέχρι Ανθέων), Ολυμπου. Πίνδου,
Ανεμώνης. Μοράβα. Ρόδων, Ανθέων. Πίνδου (από Εμμ. Παπά μέχρι
Ανοίξεως) Τρεμπεσίνας, Γράμμου. Πρυνοίος. Σκρά, Μπιζανίου, Κρή
της. Κονίτσης (από Ανοίξεως μέχρι Τρεμπεσίνας) Κιιρατάσου (από
Σκρά μέχρι Πίνδου) Εμμ. Παπά και Ανοίξεως (από Βενιζέλου μέχρι
Ξάνθης)
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαυαδοθκί πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιό πάνω. Γ Γ αυτό
το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει
να θεωρούνται όπ έχουν συνέχεια ρεύμα.
Έ τσι για λόγους ασφαλείας υπαγορεύεται η προσέγγισή σι αγω
γούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος
Δ-Ε.Η.

J

κοςμο

Νέες «ιδέες» του Ρόναλντ Ρήγκαν
για επίλυση του Μεσανατολικού

τώρα συμπληρώνουμε μ' αυτό που λέ*ι ο λαός:

—Αλλος 'αυτών», κι' άλλος πληρών»...

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟ Σ

ΑΠ’ ΟΛΟ

TOTCAËf

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Οικον, Έφορος Βέροιας διακηρύσει ότι την 6-9-82 ημέρα Δεύτερα
και ώρα 10-12 π.μ. στα γραφεία της
Οικον. Εφορίας Βέροιας διενεργείται
δημοπρασία μισθώσεως οικήματος
για τη στέγαση του 11ου Δημ. Σχο
λείου και 1 Ιου Νηπιαγωγείου
Βέροιας με ανώτερο μηνιαίο μίσθωμα
δρχ. 20.500. Το οίκημα πρέπει να
βρίσκεται στη Βέροια και να έχει
ωφέλιμο χώρο περίπου M i 150 με
αύλειο χώρο 200 Μ2 και βοηθητικών
χώρων.
Σε περίπτωση αγόνου δημοπρα
σίας η επαναληπτική θα γίν» την
10-9-82 ημέραν Παρασκευήν και ώρα
10-12 π.μ.
Ο Οικον. Εφορος Βέροιας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ιο
ΤΑΜΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΩΝ (Τ.Σ.Α.), προ
κηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγω
νισμό, με έγγραφες σφραγισμένες
προσφορές, για την μίσθωση Γρα
φείου, προς στέγαση του Υποκ/τος
ΤΣΑ Βέροιας. Το προσφερόμενο
προς μίσθωση Γ ραφείο πρέπει να έχει
εμβαδόν 35-45 τ.μ. περίπου, να ευρύ
σκετβι όσον το δυνατό πλησιέστερα
στο Κέντρο της Πόλεως και να είναι
κατά προτίμηση στο ισόγειο ή τον
πρώτο όροφο της οικοδομής και να
πληροί όλους τους όρους υγιεινής
διαβίωσης.
Η διάρκεια της μισθώσεως θα είναι
για τρία χρόνια αρχομένη από 1ης
Δεκεμβρίου 1982.
Προσφορές για διάρκεια μίσθωσης
μικρότερη της τριετία}, θα εξετα
σθούν από το Δ,Σ. μόνον εφ' όσον
δια τούτων ζητείται,από τους ενδια
φερομένους μικρότερο μίσθωμα εκεί
νου το οποίο θα προσφέρουν οι απο
δεχόμενοι την τριετή μίσθωση.
Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί επι
βαρύνεται με τα έξοδα δημοσιεύσεως
της παρούσης διακηρύξεως δια του
τύπου, καθώς και με τις νόμιμες κρα
τήσεις (Μ.Τ.Π.Υ. και το 50% του
χαρτοσήμου).
Γ ια περισσότερες πληροφορίες
περί των όρων της μισθώσεως οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν ν' απευθιϊ
νωνται στο Υποκ/μα ΤΣΑ Βέροιας
οδός Βενιζέλου 32, τηλ. 23216, στο
οποίο θα παραδώσουν τις σφραγισμέ
νες προσφορές των το βραδύτερον
μέχρι της 20ης ημέρας από της δήμο
σιεύσεως δια του τύπου της παρού
σης διακηρύξεως.
έγκριση φ κ μισθώσεως εναπό
κειται στην ελεύθερα κρίση ρωι Διοι
κητικού Συμβουλίου του ΤαμείόΟ
Συντάξεων
Αυτοκινητιστών.
το
οποίο και θα αποσφραγίσει η ς προσ
φορές σε συνεδρίασή του.

ΕΚ ΤΟΥ TJLA.

τε παρεκλίνει από τις συμφωνίες του
Κάμπ Νταίηβιντ για την Μέση Ανα
τολή.
Οι παρατηρητές υπενθυμίζουν
ότι η «ισραηλινή λύση» με βάση την
πολιτική των ισρβηλινών εργατικών
συνιστάται στην απόδοση στα Αμμάν
του μεγαλύτερου μέρους των εδαφών
που κατελήφθησαν το 1957 εκτός
από εκείνα που θα κρατήσει το
Ισραήλ στο πλαίσιο ελαφρών συνο
ριακών τροποποιήσεων απαραιτήτων
για την ασφάλεια του.
Σύμφωνα με τον ισραηλινό τύπο
το περιεχόμενο του μηνύματος του
προέδρου Ρήγκαν κρίθηκε ήδη απα
ράδεκτο από τον κ. Μπέγκιν ενώ ο
Ισραηλινός ραδιοσταθμός μετέδωσε
ότι οι όροι του αποτελούν εκτροπή
από τον τύπο και το πνεύμα των συμ
ψώνιών του Κάμπ Νταίηβιντ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Στο μεταξύ από την Βηρυτό

αναγγέλεται ότι ολοκληρώθηκε προ
χθές η αποχώρηση των Παλαιστινίων

ΟΙ ΙΔΕΕΣ
ΡΗΓΚΑΝ
Ο πρόεδρος Ρήγκαν, σε
σημερινό του λόγο στην Σάντα
Μπάμμπαρα της Καλιφόρνιας,
πρότεινε τον σχηματισμό μιας
αυτόνομης
παλαιστινιακής
κυβερνήσεως στην περιοχή της
Γάζας, υπό την επικυριαρχία,
όμως, της Ιορδανίας. Ο Αμερι
κανός
πρόεδρος
απέρριψε
κατηγορηματικά την ιδέα του
σχηματισμού ενός ανεξαρτήτου
παλαιστινιακού κράτους, ως
«ελάχιστα
ρεαλιστική» και
έσπευσε να προσθέσει ότι αν το
Ισραήλ αποχωρήσει από τα
εδάφη αυτά και σχημιηισθεί
εκεί μιά αυτόνομη παλαιστίνια
κή κυβέρνηση, μέσα στα εθνικά
όρια της Ιορδανίας, θα στερεω
θεί η ειρήνη στην Μέση Ανατο
λή.

Νέα ληστεία
σε Τράπεζα
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
'Αγνωστος λήστεψε χθές το πρωί,
στις 8 και τέταρτο, το υποκατάστημα
της Τράπεζας επαγγελματικής Πν
στης, στη Ν. Ιωνία (Πατρ. Ιωακείμ Βασ. Σοφίας) και άρπαξε 1.172.000
δραχμές.
Μπήκε μ' ένα πιστόλι στα χέρια,
που μάλλον ήταν φωτοβολίδας. κΓ
«κινητοποίησε τους 5 υπαλλήλους.
Μετά πέταξε μια πλαστική σακκούλα
στο διευθυντή της Τράπεζας κιιι τον
διέταξε να τη γεμίσει χρήματα.
Ο Διευθυντής επήρε τη σακκούλα
και προχώρησε προς το ταμείο. Την
έδωσε στον ταμία και αφού έβαλε
1.172.000 δρχ.. από τα 2.1/2 περίπου
εκατομμύρια, την παρέδωσαν στο
ληστή,
Ο δράστης διέταξε όλους τους
υπαλλήλους να πέσουν στο πάτωμα
κι' εξαφανίστηκε. Διαβάτες είπαν ότι
είδαν ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, τύπου
*Οπελ· να ξεκινά» από την γωνία με
ταχύτητα.
Ο ληστής είναι 25-33 ετών.

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρηαιμφπα η
βίρα του νόμου ηραΜλίφύΐΜρη ιυιοόιη
·«■ 3/2 της γτν,.μ. ντη εκτιμήσει,κ; ίων
κιιτφσχεθίντιυν ήτοι ορχ, ίέΙ.ΟΘΟ Η
κατακύρωσις γννήσκιιιι εις τον προσψέ
ροντα ιην μεγαλι/τέραν τιμήν τελευτσίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μιοημ
βρίας της άνω κιιθσρισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί

Μ

Αποπειραθηκαν
να βιάσουν
μιά 79χρονη!
Δύο νεαροί αποπειραθηκαν να
βιάσουν μιά 79χρονη γριούλα στο
χωριό Χαρίεσοα Ναούσης.
Πρόκειται για τους Αντώνη
Μητσάκη του Κων. 25 χρόνων και
Δημ. Φωτούλη του Διον. 21 χρόνων
από την Χαρίεσοα. που μπήκαν τα
ξημερώματα της Πέμπτης στο σπίτι
της 79χρονης Παυλίνας Αόαμΐδου
και της επιτέθηκαν με σκοπό τον βια
σμό.
Η Αόαμΐδου κάλεσε σε βοήθ»α
και οι επίδοξοι βιαστές τράπηκαν σε
φυγή ενώ όυό γείτονες που προσέτρεξαν πυροβόλησαν στον αέρα με τα
κυνηγετικά τους όπλα προς εκφοβι
σμό.

μέτριου αναστήματος, με μαύρα μυλ
λιά και φορούσε τζόκευ και γιαλιά
ήλιου.

Οι δύο δράστες συνελήφθησαν
μετά από τρίωρη αναζήτηση της
Αστυνομίας,

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Αύξηση 2.3% περίπου, όσο υπολο
γίζεται οτι ήταν και η άνοδος του
τιμαρίθμου, θα πάρουν οι εργαζόμε-

νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριααμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεούται να καταβάλέι εις τον
επί του πλειστηριααμού υπιίλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καιαθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσνομίζων και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
τοο οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαοτικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπιύ6ων θέλχι συμψηφίσει το εκπλειατηρίασμα εις την απαίτησΐν του. Τσ κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλιιστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλέιστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωαιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέοεως
Δικαστικός Επιμελητής

ΒΛΣ. ΛΛΣΚΛΡΗΓ

Μεταξύ των τελευταίων που ·■!*>'
χώρησαν ήταν ο αρχηγός της α ο #
λείας των Παλαιστινίων Σαλάχ
λαφ γνωστός ως Αμπού Ιγιάντ «Βι>
αρχηγός του επιτελείου ταξίαρ^ί
Σάαντ Σαγιέλ.
Ταυτόχρονα στην Βηρυτό 0
αρχηγός του Πενταγώνου κ. Ουαιό1'
πέργκερ είχε συνάντηση με τον Α»*'
ρικανό απεσταλμένο κ. ΧαμπίμΛ 1(1111
ακολούθως μετέβη με ισχυρή ου*όεία στο προεδρικό μέγαρο όι*1'
συναντήθηκε με τον πρώην πρόεδρ·1
Σιικίς τον πρωθυπουργό κ. ΟυαΦν
και τον υπουργό εξωτερικών
Μπούτρος. Αργότερα συ να ντήβΠτ
~ζεμθρΚ
με τον εκλεγέντα πρόεδρο Τζει
ντά 7““
1°°
που θα αναλάβ» τα καθήκοντα
στις 23 Σεπτεμβρίου.

r

ΒΕΡΟΙΑ
ΑΡΗΣ ΘΕΣ.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ
5.30 ΤΟ ΑΠΟ
ΓΕΥΜΑ
στο γήπεδο
Βέροιας
Διορίστηκαν

3.268
καθηγητές

Τον Οκτώβριο
η τιμαριθμική
αύξηση στους
εργαζομένους

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Αριθμός: 1.975
Π ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ο
Παρά ιοί Πρωτοδικεία) Βέροιας Δικοστι
κος Επηιελητής Βασίλειος Ανδρέου Λάσκαρης, ως επί της εκτελέοεως τοιούιος.
δηλοποιώ ότι την (19ην) δεκάτην εννάτην
του μηνός Σεπτεμβρίου 1982 έτους, ημέ
ραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ.
μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βεροία και εις
την αίθουσαν των συνεδριάσεων του
Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμών ενώπιον της Συμβο
λαιογράφου Βέροιας Καλλιόπης Καπρά
ρα ως επί του πλειστηριααμού υπαλλήλου
ή τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
μου αναπλητωτού του. τη επισπεύσει του
δονειστού Αντωνίου Παύλου Δημάκη,
κατοίκου Βέροιας δικαιούμενου λαμβά
νειν παρά του οφειλέτου του Ιωάννου
Λιάτου του Παντελή κατοίκου Τσοτυλίου
Κοζάνης το επιταοσόμενον ποσόν των
δραχμών 92.675. νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως, πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών 1550 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέσεως πω πλειστηριααμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ αριθ. 152/1981 Διατα
γής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται «κ
της υπ' αριθ. 8657Β/4-5-Ι981 εκθέσεως
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμκληταύ
των εν Κοζάνη Πρωτοδικών Μάρκου Μά
τσου εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκαστι
κόν Πλειστηριασμάν τα κάτωθι ακίνητα
του πρόσθεν οφειλέτοο κατασχεθέντα
δυνάμει της όπ' αριθμόν 1395/2 10 1981
κατασχετηρίου εκθέσεως μου: Ήτοι; Το
1/4 εξ αδιαιρέτου ενός αγρού ολικής εκτά
σκι»; 4.187 τ.μ. κείμενος εις θέσιν «Εαχίρ
Αλτή· του αγροκτήματος Βέροιας, της
περιφέρειας του Δήμου και Ειρηνοδικείου
βερυαις, υπ αριθμ. κληροτεμοχίου 829.
συνορευόμενος γύρωθεν, ανατολικών; μι,
ιδιοκτησία Ευσταθίου Σιόηροπούλου κιιι
αγροτικόν δρόμον, όυτικώς μι. Μαρίας
Οικονομίδου και Συμεών Δαμιανίδου και
νοτίως με Ιωάννου Μηχωρά. Τούτο κατέ
χει ο καθ' ου δυνάμει του υπ αριθμ.
7944/1980 συμβολαίου του Συμ/φου
Βέροιας Νικολάου Σιδηροπούλου, μετα
γραφήν εν τόμω 18 αριθ 32 των βιβλίων
του Υποθηκοφυλακείου Βέροιας. Εξετιμή
Μη το 1/4 εξ αδιαιρέτου αντί δραχμών
150.000, και δυνάμει της υπ' αριθμ.
•109/1982 αποφάσεως του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας η τιμή ιης Ατιμη
Οείσης αξίας του ως ανω καταοχεθένιος
ακινήτου διορθώθη εις δραχ 160.000 και
ως πρώτη προσφορά το ποσόν των δραχαών 80.000.

ανταρτών με τον απόπλου του ελλη
νικού σκάφους «Μεντιτεράνιαν Σάν»
για την Ταρσό της Συρίας με 633
Παλαιστινίους εκ των οποίων 95
γυναίκεε και 33 μικρά παιδιά.

νοι και οι συνταξιούχοι το τετράμηνο
Μαϊου
Αυγούστου, με βάση την
αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρμο

γήΗ αύξηση, λόγω της διαδικασίας
που απαιτείται, θα καταβληθεί στους
δικαιούχους στα τέλη Σεπτεμβρίου ή
τις αρχές Οκτωβρίου, όπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών κ. Δ. Κου
λούρια νος.
Ολόκληρη την αύξηση (2,3%) θα
πάρουν όλοι οι δικαιούχοι που οι
αποδοχές τους δεν υπερβαίνουν τις
35.000 δραχμές. Για το τμήμα των
αποδοχών από 35.000 μέχρι 55.000
δραχμές η αύξηση περιορίζεται στο
1/2 (1,15%) και για το τμήμα των
αποδοχών από 55.000 μέχρι 80.000
στο 1/4 (0,575%), Για το τμήμα των
αποδοχών πάνω από 80.000 δραχμές
δεν δίνεται καμμιά αύξηση.
Έ τσι με απολύτους αριθμούς η αύ
ξηση για τις 35.000 δραχμές είναι
800 δραχμές για το τμήμα των απο
δοχών από 35.000 μέχρι 55.000 είναι
1030 δραχμές και για το τμήμα από
55.000 μέχρι 80.000 είναι 1.145 δρα

χμέςΗ εξέλιξη του τιμαρίθμου στο
τετράμηνο αυτό κατά μήνα ήταν:
Μάιος + 1.3%. Ιούνιος +· 2,6%, Ιού
λιος - 0,5%, Αύγουστος - 1,1%,
δηλαδή συνολική αύξηση 2,3%.
Υπενθυμίζεται ότι η Εφαρμογή της
ΑΤΑ έχει επεκταθεί και στον ιδιωτι
κό τομέα, εκτός uv προβλέπεται δια
φορετική ρύθμιση.

ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Διορίστηκαν 3.268 καθηγητές
σης εκπαίδευσης οι οποίοι πρέπει *°
παρουσιασθούν στις επιθεωρήι
για να αναλάβουν υπηρεσία στις 1Σεπτεμβρίου.
Ειδικότερα με απόφαση '°u
υπουργού Παιδείας κ. Κακλαμά^
διορίζονται:
127 Θεολόγοι, 1.227 Φιλόλογοι.
750 Μαθηματικοί, 201 Φυσικοί, γ
Χημικοί, 75 Φυσιογνώστες. 108 Βιάλόγοι, 82 Γεωλόγοι, 32 καθηγηΛ
μουσικής. 120 καθηγητές Γαλλική*'
280 καθηγητές Αγγλικών, 41 καθή'
γητές Τεχνικών, 93 καθηγητές φυβ*'
κής Αγωγής και 80 καθηγητές ΟικΊ»
κής Οικονομίας.
Οι διορισθέντες πρέπει va napa*'οιασθούν για να αναλόβουν υπηθ*"
αία στις 13 Σεπτεμβρίου, εχοντΛ
μαζί τους το δελτίο αστυνομικής teir
τότητας, πρόσφατα πιστοποιητιΚ“
ποινικού μητρώου και υγείας καβϋ
και αντίγραφο πτυχίου.
Ό πω ς διευκρινησε ο υπουργέ
Παιδείας κ. Κακλαμάνης οι τοποθΓ
τήσας των διορισθένταιν έγιναν
βάση τα υπάρχοντα ιςενά και τις πΡ^
τιμήσεις των ιδίων, σε συνδιασμό Ρ*
τα κριτήρια της συνυπηρέτησης. ^
οικογενηακής κατάστασης και ^
εντοπιότητας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Η Δ/νση Οργανισμού Β ά μ β α ξ
Ν. Ημαθίας - Πιερίας θα πράγμα**^
ποιήσει την Δευτέρα 6-9-82 ώρα 9.30
σεμινάριο Αποφυλλώσεως - Μηχανι'
κής συγκομιδής βαμβακιού - στην
θουσα του ΚΕΓΕ Μακροχώρίου.
Παρακαλούνται οι βαμβακοπαβ®'
γωγοί μας να παρακολουθήσουν t0
σεμινάριο.
Ano τη Δ/νση
Οργανισμού Βάμβακος
Ημαθίας-Πιερίας

Λ

Ε.ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΑ-Α.ΣΑΜ APA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 23.780 - ΒΕΡΟΙΑ
Σας πΕριμένουμΕ Μαλακοιίση 20
από 1η Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

V ID EO S Y S T E M
^4

Ο Μιλτ. Έβερτ
στη γιορτή
της Ο.Ν.ΝΕΑ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

Θανατηφόρο
δυστύχημα
στον Κοπανά
,j Evu? ν®*Ρός κοι τρεις τραυματίες
1 ο απολογισμός τροχαίου συτυΪΠΡατος που έγινε τη νύχτα της Πέμ' της στο 17ο χιλιόμετρο της οδού
Κοπανά

Εδέσσης' έξω αΠ0 t0V

0 ά χρ ο νο ς Αντώνιος
λα/.ιδης τθυ Γ^ικολάου από τα
καοια Ναούσης και τραυματίες οι
Ρος Τηάνκαλίδης του Αλεξ. 22
r J T · Ευδοξία Τσαγκαλίδου του
τ Ργ’° υ 15 χρόνων και Ιωάννης
■οεχελ,οης του Σάββα, 16 χρόνων;
^ τους κάτοικοι Επισκοπής ΝαούΣύμφωνα με Τα πρώτα στοιχεία
J ? ‘P ÿ B K η σύγκρουση των οχη·
τίας1"^ ^Ταν μετωπι,Γή και έγινε εξαιπω>
αντικανονικής υπερβάσεως
αοιΒ ^ ειρ,'σε ° οδηγός του υπ'
κινήμ
ΓΧ. φορτηγού αυτόντ’ ου ®ωμάς Τσαγκαλίδης.
πέθανε
0τι.° ΤσαΧ“λ’δης
χυες το μεσημέρι στη Θεσ/νί-

μεταφερ0" βαρε,ά
Ncv!? ι Ρ°υΡατίες διεκομίσΟησαν στο
λεύοιπαΓ"0 Ναθύσης' ortou νοστ1

ΑΣΧΗΜΗ ΧΡΟΝΙΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ
Δεν καλύπτεται το κόστος
Μειωμένο κατά πολύ προβλέπεται για φέτος το εισόδημα των τεύ
τλο παραγώγών του Νομού μας, μετά και την γνωστή υπόθεση των
καθυστερημένων ψεκασμών από πλευράς Βιομηχανίας Ζαχάρεως.
Ή δη από τις πρώτες ποσότητες τεύτλων που παραδόθηκαν στο
εργοστάσιο Πλατέος φαίνεται ότι ο ζαχαρικός τίτλος είναι αρκετά
πεσμένος, ενώ παράλληλα και η στρεμματική απόδοση βρίσκεται σε
πολύ χαμηλά επίπεδα.
Πρόσφατα τευτλοπαραγωγοί που ανήκουν στο παράρτημα Αγροτι
κού Συλλόγου Σταυρού Βέροιας, σε μια πρώτη δυναμική κινητοποίη
σή τους μετέβησαν στο Εργοστάσιο Πλατέος και επέδωσαν υπόμνη
μα με τα αιτήματά τους.

Θα μείνουμε χωρίς ψωμί
Αδιάλλακτη η Κυβέρνηση
δεν 6< j U.^ flV7l'Jrl διαβεβαίωσε ότι
^
« ίψ α το χωμί
χωμι - με κλειστούς
ρνους επ αόριστον!
Στο διάστη.ρι
μα
“αεργίας Τα καταστήματα
^ iwnV’ ,αού™Ρ μάρκετ», ζαχαΡΡ^στιιία και γαλ,ακτοπωλεία θα
’’ουλάνε ψωμί.
Και στο μεταξύ παρουσιάστηκε
^

“μόσθετο πρόβλημα: θα λείψει
“λεύρι. Οι εκπρόσωποι των
Pile - Ρ, ων" σύμφωνα με πληροφουλο'ι °,'^ωοαν ότι δεν θα παράγουν
Ρού *" τύπο” ^0% γιατί κρίνουν
μψορη την τιμή του.
fjw ώΡυπουργός εμπορίου κ. Θ.
ίου
διαβεβαίωσε με την σειρά
1ot' η κυβέρνηση έχει πάρει όλα

* ΥρΪΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
^Γο ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΒΕΡΟΙΑαρης θ ε ς .
Δεν Θέτει
υ π ο ψ η φ ιό τ η τ α
®^σει υποψηφιότητα προέΚοση(:1ς εκλογές ο κ. Κωνσταντίνος
νΡτητ(ΐ -'1κτπρώην πΡ0εδρος της Κοι. Νικομήδειας.
όής e; Ρ<οττ1(Ιη του «Λ» ο κ. Κοσμί, Εθνπ'^ΥνΓΑ'ΡΙμένα τα «ίής:
υ υ υ ι, μ ε
’"’P 'lK iif'0' “ „ολου? υόσοι>ζ
>1α Tlc J CQv V(I θέσω υποψηφιότητα
^ ΙΚομή^01νθτ' Κ^ Εκλογές στην Ν.
ΐίάτέβ,ο Εια" Δηλώνω ότι δεν θα
ο π ο ώ ΐ £°γους .π Ρ°σωπικ°ϋς
«τους
™ γνωρίσω εν καιρώ
°”οίοινσ
“ΊΟΙουτ _°υς
„
I—
και ^ψηφοφόρους
1I V ' - υ ι υστους
υς
συνε,'βη ροτε’νω να ψηφίσουν κατά
Ίρόοδυ071 ί0ν κατεΛληλο για την
®° ϋο<·,ϊΤΟυ λωρι°ύ υποψήφιο, όπως
Ρ4*“ « ο ο ίδιος,.

τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρξει
πλήρης και ομαλός εφοδιασμός του
καταναλωτικού κοινού με ψωμί.
«Στην περίπτωση των αρτο
ποιών» - είπε «όπως και στην περί
πτωση των χονδρεμπόρων της λαχα
ναγοράς ο διάλογος διακόπηκε από
τους ίδιους τους ενδιαφερομένους κι
έτσι αναγκαζόμαστε να πάρουμε όλα
τα έκτακτα μέτρα που απαιτούνται
για να εξασφαλισθεί στον μεγαλύτερο
δυνατό βαθμό ο εφοδιασμός του
καταναλωτικού κοινού σε ψωμί».
Ωστόσο, δεν αποκάλυψε ποιά εί
ναι αυτά τα έκτακτα μέτρα εκτός από
την ελεύθερη πώληση ανύπαρκτου
ψωμιού. Πάντως, αποκλείεται να
επωμισθούν την ευθύνη οι... συνεται
ρισμοί.
ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ
ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
Ακόμη ο υφυπουργός εμπορίου
ανεφέρθη στην απόφαση της κυβερ
νή σ εις να νακόψει τις ανατιμητικές
τάσης γιατί «εάν δεν επιτευχθεί ο
στόχος αυτός δεν είναι δυνατόν να
υπάρχει αναπτυξιακή εξέλιξη της
οικονομίας», ενώ «θα απειληθεί η
εξωτερική οικονομική ισορροπία και
η θέση της χώρας στη διεθνή αγο
ρά»!...
«Αντιλαμβανόμαστε» πρόσθεσε
- «ότι οι αποφάσεις που είμαστε ανα
γκασμένοι να πάρουμε - σε μεγάλο
βαθμό εξ αιτίλας δημιουργημένων
καταστάσεων για τις οποίες δεν ευθύνεται η κυβέρνηση είναι δυνατόν να
είναι δυσάρεστες για συγκεκριμένους
παραγωγικούς κλάδους'. Γι' αυτό δεί
χνουμε την μεγαλύτερη δυνατή κατα
νόηση και πριν πάρουμε μιαν απόφα
ση εξαντλούμε όλα τα περιθώρια δια
λόγου»!...
«ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ»
Ωστοσο η επιτροπή μιΚρομεσαίων του ΚΟΔΗΣΟ σε προχθεσινή
ανακοίνωσή της τονίζει ότι για μιά

Πραγματοποιήθηκαν και φέτος τα
«Ημαθιώτικα ’82», με αρκετή προσέ-

Αγίου Γεωργίου 1 (Πλ. Αν. Αντωνίου)
Τ ηλ. 21.153 Β ΕΡΟ ΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ
•
ΓΑΛΛΙΚΑ
•
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
•
ΙΤΑΛΙΚΑ

^’δύ β° ν<1 οπτ,κοακουστικά. μέσα διδασκαλίας
β’ων°(Λ°υν πτυΧιο^Χ°ι καθηγητές των Πανεπιστη® ε σ /ν ίκ η ς και Βιέννης
° 1 Εγ γ ρ α φ ε ς α ρ χ ι ς α ν κ α ι σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι

έ ν α ρξ η μ α θ η μ ά τ ω ν

ΕΤΙΣ

ίο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Το έγγραφ ο του Α γροτικού
Σ υλλόγου είναι το παρακάτω :

Καλλιεργούσαν
χασίς
Για καλλιέργεια χασίς (ινδική κάνναβις) συνελήφθηκαν δυο κάτοικοι
του Σταυρού Βέροιας.
Πρόκηται για τον Δημήτρη Ταουμακάρη του Αθανασίου, 25 χρονών,
γεωργό και τον Γρηγόριο Παπαδόπουλο του Κων/νου. 28 χρονών,
μαρμαρά που κατελήφθησαν από
αστυνομικά όργιινα να ποτίζουν τέσ
σερα δενδρύλλια ινδικής κοννάβεως.
Τα δενδρύλλια κατασχέθηκαν και οι
δράστες πυραπέμφθηκαν στον Εισ
αγγελέα.

Ερχεται στη Βέροια αύριο Κυριακή ο βουλευτής της «Νέας Δημο
κρατίας» και πρώην υπουργός κ. Μιλτ. Εβερτ και θα μιλήσει το βρά
δυ της Κυριακής στη γιορτή της ΟΝΝΕΔ στο νή**δο μ πασ κιτ
Εληάς.
Στον κ. Εβερτ προετοιμάζεται από την ΟΝΝΕΔ και την Νομαρ
χιακή Επιτροπή της «Ν.Δ.» μεγάλη και θερμή υποδοχή στην είσοδο
της πόλεως.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες ο λόγος που θα εκφωνήσει ο κ.
Εβερτ θα έχει τεράστιο πολιτικό ενδιαφέρον, γιατί προβλέπεται να
αναφερθεί σε καίρια θέματα που απασχολούν τον τόπο μας και θα
ασήσει δριμύ κατηγορητήριο εναντίαν της κυβερνήσεως και του κόμ
ματος του ΠΑΣΟΚ, πνόψη και των προσφάτων πολιτικών εξελίξεων
και διασπαστικών τάσεων στους κόλπους του Κινήματος.
Με ανακοίνωσή της η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας καλό τον λαό της
Βέροιας και γενικώτερα του Νομού μας να παραβρεθούν στη «Γιορτή
Δημοκρατίας» το βράδυ της Κυριακής και να παρακολουθήσουν την
βαρυσήμαντη ομιλία του κ Έβερτ.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟ Σ

Αναχώρησε
για την Τύνιδα
ο Γ. Αραφάτ
Ανεχώρησε στις 5.15 μ.μ. για την
Τύνιδα ο ηγέτης της οργάνωσης για
την απελευθέρωση της Παλαιστίνης
Γιασέρ Αραφάτ με αεροπλάνο που
έστειλε στην Αθήνα για τον σκοπό
αυτό ο πρόεδρος της Τυνησίας κ.
Μπουργκίμπα.
Προηγουμένως, το μεσημέρι, ο
πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου δέ
χθηκε τον Γιασέρ Αραφάτ σε αποχαι
ρετιστήρια επίσκεψη στο Καστρί.
Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι
τελευταίες εξελίξεις του Παλαιστινια
κού.
Στις 2 μ.μ. στο ξενοδοχείο Απόλ
λων όπου διέμενε ο Παλαιστίνιος
ηγέτης κατά την εδώ παραμονή του
δόθηκε πρόγευμα προς τιμήν του στο
οποίο εκ μέρους της Ελληνικής
κυβερνήαεως παρεκάθησαν οι υπουρ
γοί Υγείας και Προνοίας κ. Παρα
σκευάς Αυγερινός, Δημοσίας Τάξεως
κ. Γ. Σκουλαρίκης, Εμπορικής Ναυ
τιλίας κ. Γιώργος Κατσιφάρας και οι
υφυπουργοί Τύπου κ. Δημ. Μαρούδας και Εξωτερικών κ. Κάρολος
Παπούλιας.
Τον Γιασέρ Αραφάτ στο ταξίδι του
στην Τύνιδα συνοδεύουν 5 υπουργοί
της Τυνησίας που έφθασαν το πρωί
στην Αθήνα.
,
Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού
προέπεμψαν τον Γιιισέρ Αραφάτ οι
υπουργοί κ.κ. Αυγερινός, Κατσιφά
ρας και Σκουλαρίκης και οι υφυ
πουργοί ^ί.κ. Μαρούδας και Παπού
λιας.

Μιά παράλειψη

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΝΙΚ. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ

•

ακόμη φοριι η κυβέρνηση αρνείται
τον διάλογο με μιά τάξη εργαζομέ
νων. Η επιτροπή υπενθυμίζει στην
κυβέρνηση, ότι:

Μ προστά στην σοβαρή αυτή
κατάσταση που διαμορφώνεται
σε βάρος τω ν τευτλοπαραγωγών
και στις διαμαρτυρίες που ά ρ χι
σαν να γίνονται, δεν μπόρεσε να
μείνει απαθής και αυτή ακόμη η
ψιλοπασοκική
διοίκηση
του
Α γροτικού Συλλόγου Βέροιας,
που έστειλε έγγραφο - χλιαρό βέ
βαια
στο υπουργείο γεωργίας
και στην Βιομηχανία Ζαχάρεως.
με κοινοποίηση στον Ν ομάρχη
Η μαθίας, στο Εργοστάσιο Π λα
τέος, στη Δ /νσ η Γεωργίας και
στα πολιτικά κόμματα (αλήθεια,
κάποτε κοινοποιούσαν και στους
βουλευτές του Νομού, αλλά τότε
αυτοί μπορούσαν να μιλήσουν
ελεύθερα και να πιέσουν τα πράγ
ματα!).

λείκτη κοινού και με μεγάλη θα έλεγα
επιτυχία.
Γιμτί πώς να το κάνουμε, οι πολι
τιστικές αυτές εκδηλώσεις είναι που
μας μορφοποιούν και δίνουν κάποιο
νόημα στη ζωή μας.
Μας προάγουν πνευματικά, μας
ψυχαγωγούν, αλλά μας προσφέρουν
και γνώσης.
Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω
μιά παράλειψη (απαράδεκτη για μέ
να), που έκανε να δυσαηεστηθούν τα
περισσότερα άτομα, που είχαν κατακλύσει το μικρό γήπεδο της Εληάς.
Αναφέρομαι στην τέλεση του
παραδοσιακού γάμου Ανατολικής
Ρωμυλίας και συγκεκριμένα στην
στέψη. Τα τόσα συγκινητικά αλλά
και χιουμοριστικά που ελέχθησαν, οι
όμορφοι χοροί των κοριτσιών το
παιάνισμα των οργάνων κ.λ.π., έμει
ναν βουβά και ανεκμετάλλευτα προς
γενική θλίψη των ακροατών.
Και αυτό, γιατί δεν υπήρχε ούτε
ένα μικρόφωνο, ώστε ν' ακουστούν
τα τόσα θαυμάσια που ειπώθηκαν.
Δεν γνωρίζω τί μεσολάβησε,
ώστε να παραλειφθεί απ’ την οργανω
τική επιτροπή το μικρόφωνο. Κάτι
τέτοιο όμως, δεν θα πρέπη να επαναληφθεί, αν θέλουμε να κάνουμε
σωστή δουλειά.
Πάντως, αξίζουν συγχαρητήρια
σε ολους, αυτούς, που προσπάθησαν
για την καλή λειτουργία των εκδηλώ
σεων και κυρίως στο κοινό, που
καταχειροκρότησε κυι συμπαραστά
θηκε. τα «Ημαθιώτικα ’82».
Μιχάλης Αδαλόγλου

«Μετά τις πρώτες ποσότητες
Τ εύτλω ν που παραδόθηκαν στο
Ε ργοστάσιο της ΕΒΖ Π λατέως,
από την φετινή παραγωγή του
νομού Η μαθίας, παρατηρήθηκε
το φαινόμενο τόσο ο Ζ αχαρικός
Τ ίτλος όσο και η κατά στρέμμα
απόδοση να βρίσκονται σε χα μ η 
λά επίπεδα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σ Α Β Β Α Σ ΓΑ Β ΡΙΗ Λ ΙΔ Η Σ
ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΝΙΚΗΣ
ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Έ τσ ι για την φετινή χρονιά το
εισόδημα τω ν Τευτλοπαραγω γώ ν
κινδυνεύει γιατί τα χρήματα που
θα πάρουν οι παραγω γοί δε μπο
ρούν να καλύψουν το κόστος
παραγω γής.

Ή δ η από την Πανελλαδική
Σύσκεψη της Γ Ε Σ Α Σ Ε που είχε
γίνει στη Βέροια στις 7 /2 /8 2 είχα
με βάλλει το πρόβλημα του
Ζ αχαρικού Τ ίτλου και της τιμής
που υπάρχει, αιτήματα που δεν
ικανοποιήθηκαν, μΕ αποτέλεσμα
η πραγματικότητα να αποδεικνύει
την ορθότητα τω ν αιτημάτω ν
μας.

Ζητάμε, βάση για την εκτίμη
ση του Ζ.Τ. το 14, και τιμή το
3,10, όπως βγαίνει από το κ οστο
λόγιό μας (14.500 δρχ. /σ ότον. το
στρέμμα).
Ειδικά φέτος οι καιρικές σ υν
θήκες. (χαμηλές θερμοκρασίες
-συνεχείς βροχοπτώ σεις - ατελή
ραντίσματα) είχαν σαν άμεσο
αποτέλεσμα την ακόμα πιο χα μ η 
λή παραγωγή και μικρότερο Ζ.Τ.
Ζητάμε την άμεση ικανοποίη
ση των αιτημάτων μας για να
στηριχθεί το εισόδημα του παρα
γωγού».

ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΕΣ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΑΝ
2 ΜΕΡΕΣ ΣΤΑ
ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
Χιλιάδες επιβάτες κινδυνέυσαν
στη διήμερη απεργία των υπαλλήλων
της Πολιττκής Αεροπορίας, γιατί η
κυβέρνηση επέτρεψε να λειτουργή
σουν όλα τα αεροδρόμια της χώρας
χωρίς να εξασφαλισθεί η ασφάλεια
των πτήσεων και η πυρασφάλεια των
αεροδρομίων.
Φοβερές καταγγελίες κάνει με ερώ
τηση που κατέθεσε στην Βουλή για
τον υπουργό Συγκοινωνιών, ο βου
λευτής της «Ν.Δ.» κ. Αρ. Τσιπλάκος.
Συγκεκριμένα:
Φ Στο δυτικό αεροδρόμιο του
Ελληνικού, οι πιλότοι αναγκάστηκαν
νο διορθώσουν σειρά λανθασμένων
οδηγιών για προσγειώσεις και κυριο
λεκτικά έψαχναν στο τυφλά να βρούν
τον διάδρομο.
• Ό λα τα ΓΓ.ηιφερπιακά αερυόρό
μια αντιμετώπισαν -αιβμρούς κινδύ
' νούς λόγω ελλκίψεως πυρόσβεση
*ώ ά υπ ηρεσιώ ν.

• Στη ΣάμΟ. κατά θετικές πληρο
φορίες. ανημετωπίσθηκε σοβαρός
κίνδυνος πυρκαϊάς όταν έφυγε κατά
την προσγείωση τροχός στρατιοιτι
Κού αι.ίιυ π)ά νου

1) Μιλτιάδης Μουρίδης, Αντιδήμαρχος Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός
2) Στέλλα Λέκκα - Σπανού, ν . ,πιαγωγός
3) Κώστας Καμπουρίδης, Γιατρός, Μέλος της Διοίκησης του Ιατρικού Συλλόγου.
4) ΝίΚΟς Παπαγίαννούλης, Γιατρός, Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του
Ελεύθερου Λαϊκού Πανεπιστημίου.

5) ΧρήσΤΟς Μελετίδης, Δημοτικός Σύμβουλος-Ανρότης.

6) Ηλίας Λιάτος, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός.
7) Λύσανδρος Ορφανίδης, Οικοδόμος, Μέλος της Διοίκησης του Σωματείου
Οικοδόμων Βέροιας.

8) Σταύρος Κωνσταντινίδης, Οικοδόμος.
9) Θωμάς Κοτρίδης, Οδοντίατρον
10) Τάσος Αγοπίδης, Έμπορος Παιδικών Παιχνιδιών.

ΚΑΜΨΗ 13,6% ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ
ΟΙ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΟ 5 ΜΗ ΝΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΙΟ Y
Η πορεία του ισοζυγίου πληρω
μών τον Μάϊο του 1982, σε σύγκριση
με τον ίδιο μήνα του 1981 και στο
πεντάμηνο Ιανουάριου - Μαΐου 1982.
σε σύγκριση με την ίδια τ.ρίοδο του
1981, εμφανίζεται μάλλον ικανοποιητική, δήλωσε ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας κ. Αρσένης. στα πλαίσκχ
βέβαια της βραχυχρόνιας κυβερνητι
κής πολιτικής και πολύ κοντά σης
κυβερνητικές πρόβλεψης για τον
χρόνο που διανύουμε.
Οι εξελίξεις αυτς του ισοζυγίου,
παρατήρησε ο κ. Αρσένης, οδηνούν
σε μιά προβληματική μέσα σε μακρο
χρόνιες προοπτικές και φυσικά φέ
ρουν το βάρος κυι δημιουργούν την
υποχρέωση της βελτιώσεώς τους,
στην περίπτωση που στοιχειοθετούν
και εκφράζουν δομικές αδυναμίες.
Και μάλλον πρόκειται, παραδέχθηκε,
για δομικές αδυναμ'>.ς αφού οι εξαγω
γές καλύπτουν ακόμη μόνο το 50%
των εισαγωγών μας,
Ο κ. Αρσένης. χωρίς να παραβλά
ψει. ότι οι εξελίξεις του ισοζυγίου
αφορούν και εκφράζουν την σημερι
νή οικονομική πραγματικότητα, υπο
στήριξε την ευνοϊκή πορη'α του
παρακολουθώντας τις μεταβολές των
χαρακτήρισα κότερων μεγεθών του.
Πράγματι, από τα στοιχεία της
Τράπεζπς της Ελλάδας προκύπτη,
ότι τον Μάϊο του 82 και σε σύγκριση
με τον ίδιο μήνα του 81:
α) Το άνοιγμα τουτμπορικού ισο-,
ζυγίου μειώθηκε
·**ρ(ί εκ· θα)..,
από τα 67? εκ. οΟλ Και τούτο, γιατί
οι φσαγωγέε έπεσαν ατο 839 εκ. δολ.
σπύ 1.265 εκ. δολ. ( 33.7%). Οι εξα
γωγές. βέβαια, παρουσίασαν μεγαλύ
τερη κάμψη ( 42,1%) αφού περιορί
σθηκιιν στα 343 εκ. δολ. από 592 εκ.

δολ. Στο πεντάμηνο Ιανουάριου
Μαΐου 1982, σε σύγκριση πάλι με
την ίδια περίοδο του 1981. το άνοιγ
μα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίσθηκε στα 2.401 εκ. δολ. από 2.787
εκ. δολ. Οι πσαγωγές έπεσαν στα
4259 εκ. δολ. από 4937 εκ. δολ. (
13.7%) οι εξαγωγές παρουσίασαν την
ίδια περίπου κάμψη ( - 13,6%), αφού
περιορίσθηκαν στα 1858 εκ. δο λ από
tu 2150 εκ. δολ.
β) Το ισοζύγιο των αδήλων και
τον Μάϊο και στο 5μηνο (σε σύγκρι
ση με τις ίδιες αντίστοιχες περιόδους)
παρουσίασαν την ίδια περίπου εικό,u. ΐΛΐ|Λΐιοη. εοωσε αντίστοιχο ένα ♦
14.3% και 0.5%.
γ) Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλ
λαγών τον Μάϊο (σε σύγκριση με τον
Μάϊο του 81) μειώθηκε κατά 72.2%,
αφού περιομίσθηκε σε ένα άνοιγμα 88
εκ. δρχ.. από 316 εκ. όοτ. και στο
5μηνο κατά 28.1% με τον περιορισμό
του ανοίγματος του στα 968 ενυτ.
δολ από τα 1347. Εδώ. ο κ Αρσένης

παρατήρησε, ότι η πορεία του ισοζυ
γίου τρεχουσών συναλλαγών o to τχλος του χρόνου θα είναι τελικά η
κυβερνητική πρόβλεψη, για ένα
άνοιγμα γύρω στα 2400 εκ. 6ολ , που
θα είναι χαμηλότερο κατά 400 εκ.
δολ. από το περυσινό.
Τέλος, σχετικά με την εξέλιξη
των συναλλαγματικών διαθεσίμων
της χώρας, ο κ. Αρσένης παρατήρη
σε, ότι η μείωσή τους στα 995 εκ.
δολ. από τα 1656 εκ. δ ο λ δεν πρέπβ
να θεωρείται ανησυχητική, αφού στο
μεταξύ και μένοι τον Αϊτνουστο επέ
στρεψαν στα παλτα τους επιπεαιι.
Ό σ ον αφορά στην κίνηση κεφο
λα ίων, από τα στοιχεία της Κεντρι
κής Τράπεζας προκύπτη, ότι αυτή
τον μεν Μάϊο παρουσίασε μιά κάμψη
κατά 56,6%. το δε 5μηνο κατά
19,6%, Δηλαδή, τον Μάϊο του 1982
περιορίσθηκαν στα 108 εκ. δ ο λ από
249 εκ. δ ο λ και στο 5μηνα στα 70ό
εκ. δολ από 878 εκ. δ ο λ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ
ΑΡΧΙΣΑΝΕ
9 -1 το πρωί 5-9 το απόγευμα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΑΓΓ ΛΙΚ Α-Γ ΑΛΛΙΚΑ

ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗΣ
Μητροπόλεως 24-Τηλ. 62.075
ΒΕΡΟΙΑ
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Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ·. 1. ΤΑΞΙ - ΕΠΟΣ 2. ΑΝ! - ΑΜΑ 3, ΚΩΦΑΛΑΛΟΣ 4 ΟΛΙ
ΚΑ i . ΥΜΕ - ΑΜΙ 6 ΑΚΟΤΑ 7. ΛΑΧΑΝΙΚΙΑ 8 ΜΑΟ ΙΙ Τ 9. ΑΡΣΗ - ΛΑΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΤΑΚΑ - ΑΛΜΑ 2 ANO ΛΛΡ 3. ΞΙΦΟΜΑΧΟΣ 4. ΑΛΕ
ΚΑ 5. ΗΛΙ - ΟΝΕ 6 ΑΚΑΤ 7, ΠΑΛΑΜΑΚΙΑ 8 ΟΜΟ - ΙΣΟ
9. ΣΑΣΙ - ΡΑΤΣ

ΥΕΝ ΕΔ

ΕΡΤ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 4

ΣΑΒΒΑΤΟ. 4

ΚΥΡΙΑΚΗ. 5
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΟΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΕΥΡΟΠΑΐΚΟΥΣ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4.00 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4.50 NTOKVMANTAIP
5.05 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ Τι ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.00 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ KVPIAKH
1035 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

Δ ια β ά ζ ε τ ε
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β Τβ

μας τραγούδι
7 Ξένων αφεντικό — Αναφορική
αντωνυμία.
8. Στη σειρά στον., οισοφάγο Λυτό για καταδίκη.
9 Ομοια σύμφωνα - Από κάτι είναι
εξασφαλιπμ >.νος αυτός.
ΚΑΘΕΤΑ:

• Και ειρωνικό γέλιο διάρκειας,
απτός (καθ.).
2. Πρόθεση για τοος... εράνους —
Ιερός ταύρος των Αιγυπτίων.
3. Το «αποτέλεσμα· του πολύ μικρό.
4. Τις παθαίνυν οι αθλητές και
Κυρίως m ποδοσφαιριστές
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
5 Το μικρό όνομα ron δολοφόνου
Αυτά, σκοπό έχουν να ταρασυ
ενός Κέννεντυ (αντίστρ.Ι - Πρόσ
ρουν.
ωπο της μυθολογίας μας — Υποθέ
Εξαιρέσεις στο στρατό.
τει.
Χαϊδευτικό γυναικείου ονορατο;
6. Αυτός στη σειρό του είναι πέμ
—
Συνεχόμενο
σύμφωνα
πτος (δημ ι - Τον χρειάζονται μό
(αντίστρ.),
νο ”τα Φωνήεντα.
Και υκι κόβε ιθλίο γίνεται (καθ.) — 7. Περιφέρονται γύρω οπό το... Β 'Ενα ψορι .; κομμένο
Ανθρώπινο πάθος.
'Ε νας παληός προπονητή; 8 της
Καθαρεύουσας ευχαρίστηση —
εθνικής Δ. Γερμανίας - Ετσι
Μόνο δι'ιο ιέΐτ τα ...μόνο
αρχίζει κάθε... μίλημα
9. Αυτό το ζώο είνιη σχεδόν τυφλό
Πασίγνωστο δημοτικό νησιωτικό
(δημ.).

1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ιΑ' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΒ' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ TQN ΣΠΟΡ
5.50 0 ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
β.05 ΧΑΪΝΤΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΑΑΟ
8.30 ΣΑΤΙΡΙΚΟΝ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΣΤΕΡΜΠΡΓΓΖ
10.40 ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ
11.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ'
ΤΑΙΝΙΑ
12,00'ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Σαν σήμερα

Του ΛΗΜΗΤΡΗ K O Y M O V ru

2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2 45
4.30
5 00
5.00
6.15
7.45
8.00
8.30
9 30
10.00
12.00
00.10

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΡΕΠΟΡΤΕΡΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1 30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
145 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ 0ΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
8 30 ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΥΛΙΟΙΓΓΛΕΣΙΑΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30
2X5
3 00
3.15

Έ ν α ς ηθικολόγος είπε:
- Παντρεύεται κανείς υπό έλλειψη
κρίσης. χωρίζει απ° έλλειψη υπομο
νή; και ξαναπαντρεύεται από ελλει
ψη μνήμης.
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ΚΑΙ
Μ Α Θ Α ΙΜ 2
• Ενας ποντικός έχει περισσότε
ρο κόκκαλα unô έναν άνθρωπο. Ο
άνθρωπος έχει 206 και ο ποντικός
225.
• Οι φυλακές του Αλκατρόζ βρισκότνα σε ένα νησί κοντό στο Σαν
Φραντσίσκο της Αμερικής. Προς
βορά υπάρχει το νησί των Αγγέλων,
δυτικά η Χρυσή Πύλη, προς νότον ο
όρμος του- Παραδείσου και ανατολι
κά το νησί του Θησαυρού.
•
Οι Αυστριακοί κατέρριψαν το
ρεκόρ εργασίας και περιόρισαν ακό
μα περισσότερο τις απεργίες τους.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, κατά
το 19 8 1 έγιναν μόνο 6 απεργίες στις
οποίες πήραν μέρος συνολ,ικά 17.115
εργαζόμενοι έναντι 8 απεργιών του
1980.
Ο μέσος όρος διάρκειας των
απεργιών ήταν μιά ώρα και 52 λεπτά.
Με αναγωγή των πριθμών αυτών στο
σύνολο των εργαζομένων προκύπτει
ότι το 0.6% των εργαζομένων πήραν
μέρος σε κάποια απεργία μέσαστο
1981 και ότι κάθε Αυστριακός εργα
ζόμενος απήργησε μέσα στον προη
γούμενο χρόνο συνολικά 41 δευτερό
λεπτα.
• Πληροφορίες που διέρρευσαν
πρόσφατα αποκάλυψαν ότι η LIA
πειραματίζεται με μια νέα τεχνική
που μπορεί να προκαλέσει βροχή σε
μιά περιοχή κατά βούληση. Η τεχνι
κή αυτή ονομάζεται «ενεργοποίηση
νεφών» και στηρίζεται στη διασπορά
κρυστάλλων ιωδίου μέσα στα νέφη
που προκαλούν συγκέντρωση και
συμπύκνωση των υδρατμών με απο
τέλεσμα την πτώση βροχής. Σκοπός
των πειραμάτων είναι η εκμετάλλευ
ση της μεθόδου αυτής σαν όπλο είτε
άμεσα με το πλημμύρισμα του πεδίου
της μάχης με βροχή κατά παραγγε
λία. είτε έμμεσα με την αποδιοργάνω
ση της οικονομίας του εχθρού με
συνεχείς πλημμύρες στο έδαφος του.
Λέγεται ότι οι πρόσφατες πλημμύρες
που έπληξαν τις Φιλιππίνες οφειλό
ταν σε παρενέργειες ενός τέτοιου πει
ράματος, που η ΣΙΑ διεξήγαγε πάνω
από τον Ειρηνικό ωκεανό.
• Στη Γάλλία υπάρχουν τρία
θέατρα στα οποία όλ.οι οι ηθοποιοί εί
ναι ομοφυλόφιλοι! Υπάρχουν επίσης
και 20 μπαρ που είναι κέντρα συγκεντρώαεως ανωμάλων τύπων. Δώδεκα
απ' αυτά βρίσκονται στο Παρίσι...
• ' Ενα γραφείο ευρέσεω; εργα
σίες στο Κάρσον Σίτυ της Νεβάδας,
ανακοίνωσε ότι όσοι και όσες ζητού
σαν να πιάσουν δουλειά μέσω του
γραφείου αυτού, έπ-ρεπε να παρου
σιάζονται με τα ρούχα της δουλειάς
που ξέρουν, ή που θέλουν να κάνουν.
Μιά μέρα παρουσιάστηκε στο γρα
φείο αυτό μιά νέα και πολ.ύ όμορφη
κοπέλα, που φορούσε ότι φορούσε η
Εύα πριν φύγει από τον Παράδεισο.
Οπως ήταν φυσικό, η αποκαλυ
πτική αυτή εμφάνιση της κοπέλας
προκάλεσε έκπληξη. Ό τα ν όμως
ρωτήθηκε «Πώς και γιατί παρουσιά
στηκε ολ-οτσίτσιδη» δικαιολογήθηκε
λέγοντας ότι ήθελε να πιάσει δουλειά
οαν στριπτηζέζ και - σύμφωνα με την
ανιικοίνωση ιού γραφείου - φορούσε
tu ρούχα της δουλειάς της!
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο τρό
πος με τον οποίο παρουσιάστηκε η
κοπέλα μπροστά στα μέλη της επι-

τροπης, όχι μόνο ανέβασε τις μετοχές
της αλλά και το ενδιαφέρον των
μελών της επιτροπής τυ οποία έσπευσαν να πιστοποιήσουν με τα ίδια
τους τα χέρια... τω ρούχων της το
ασοαλές. Το κακό βέβαια για την
κοπέλα είναι, ότι υποχρεώθηκε σ'
αυτή την... αυτοψία χωρίς να μπορεί
να διαμαρτυρηθεί και να φωνάξει:
— Κάτω τα κουλά σας!
• Ο 22 χρονών άεργος Κ. Π.
επηρεασμένος από τη γνωστή λαϊκή
ρήση ότι «η πενία τέχνας κατεργάζε
ται» το έριξε στον έρωτα που θέλησε
να τον προσφέρει με το ζόρι στην
28χρονη ιδιοκτήτρια μπάρ, κάπου
στην Αθήνα. Εκείνη όμως, αντέδρασε
εκείνος κπέμενε και η «μπαρ - γούμαν» για να τον ηρεμήσει, όπως νόμι
ζε. εγκατέλειψε το μπαρ και έβαλε άλ
λη γυναίκα στη θέση της.
Ο νεαρός ερωτιδέας όμως, που εί
χε καταληφθεί από ερωτικό αμόκ, δεν
το έβαλε κάτω. Έμαθε τη διεύθυνση
του σπιτιού της άκαρδης Δουλτσινέας του και ¿καν έφοδο. Μπήκε στο
σπίτι και στην άρνηση της Δουλτσινέας να υποκύψει, άρχισε να σπάει
ότι βρισκόταν μπροστά του, με απο
τέλεσμα να καταλήξει στο Αυτόφω
ρο, κι από κεί στη φυλακή για δύο
μήνες, όπου οπωσδήποτε θα κατευνα
σθεί το ερωτικό του μένος!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας, καλεί τα μέλη και
τους φίλους του συλλόγου στην ετή
σια Θεία Λειτουργία της που θα γίνει
στις 8 Σεπτεμβρίου 1982, ημέρα
Τετάρτη, γιορτή των γενεθλίων της
Θεοτόκου, στον I. Ναό Αγίων Αναρ
γύρων Βέροιας.
Μετά την Θεία Λειτουργία θα
δοθεί δεξίωση στην Εστία της Φιλό
πτωχου (γωνία Μ. Καρακωστή και 1.
Κωτουνίου).
Από την Φιλόπτωχο

tiC PuiA l
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ ΈΗ. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. Ισταθμος)

Για να ΜΑΘΕΤΕ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ Κ Υ Τ ί ΑΡΟΛΟΓΟΣ
, · ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11-ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι ««ό τα αστικά λεωφορεία)

Πώς να παραμερίσετε Υ ο ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένιι ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

Γράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, ποαγματικό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο, Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

>
^

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

ΑΓΓΛΙΚΑ

Διεύθυνση
Ν. Ζαφαράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

I aV Irfrñ
1
ΣΤΗ ΖΩΗi ΜΑΣ

Κάθε λεπτό και
μιά... σελίδα
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΟΡΥΦΟΡΟ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΥΠΓΡΑΓΟΓ*

χώρας μί φ

- Ξέρας;... Ο Κώστας βρίσκεται
στο νοσοκομείο.
- Μπά! Μή μου το λές!
- Μάλισΐιι...
- Είναι σοβαρά;
- Δεν ξέρω... Εκείνο που ξέρω είναι
ότι δεν πρόκειται να βγει σύντομα.
- Τον είδες;
- Οχι. Αλλά είδα τη νοσοκόμα του.
που είναι όμορφη.

ηροβλΛματα
πόνον σ η ίρ ο t

EifMtQO f*TlpUJ»1^V<V6
iScunvó Kvtíiyc. λ
σνυμι

Η σύζυγος γύριζα και ο άντρας
της την ρωτάει:
- Πώς πέρασες, χρυσή μου; Ο περί
πατος σου άρεσε:
- Ναι. πάρα πολύ απαντά εκείνη.
- Μπράβο, ξαναλέει εκείνος. Και
έβαλες το αμάξι στο γκαράζ;
Κι εκείνη δήθεν αδιάφορα;
- Ναι! Σχεδόν... όλο!
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΠΗΡΕ ΕΤΣΙ
- Αγόρασα ένα αυτοκίνητο τέλειο,
λέει κάποιος στους φίλους του. Έχει
απ' όλα. Κρεβάτι, ζεστό και κρύο
νερό, ραδιομαγνητόφωνο, μέχρι και
μπάρ.
- Αυτό είναι θαύμα, λέει ένας από
τους φίλους του. Γιατί το πήρες με
τόσες ανέσεις;
- Για να έχω ένα μέρος να ζώ, όση
ώρα ψάχνω να βρώ τόπο να παρκάρω
τ' αυτοκίνητο....

62:555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24 141
Έναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΓΕΛ
Ιτιποκράτους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλάι. Καρατάσιου 22 532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

62 666

Έναντι ΚΤΕΛ
Μωροίτη

24.080
2 3.350

23.4.54
24.343
23.131
26.726
26.920
23.880
22.636
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Ως γνωστόν, οι άνθρωποι που
ασχολούνται με τον τύπο, συνήθως
βιάζονται. Ποτέ όμως η βιασύνη τους
δεν οδήγησε τόσο γρήγορα σε ένα
πειραματικό τεστ, σαν αυτό που
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα, ταυτό
χρονα στο Λονδίνο και στην Φρανγκφούρτη.
Έ νιι μοναδικό λεπτό χρειάστηκε
μιά ολόκληρη σελίδα εφημερίδας για
να... μεταδοθεί από την Αγγλία στην
Ομοσπονδιακή Γερμανία.
Η μετάδοση έγινε εφικτή, χάρη
στο πειραματικό δορυφόρο Όρμπιταλ. που κινείται σε ύψος 36.000
χιλιομέτρων πάνω από τη Γή. Με την
βοήθεια του δορυφόρου αυτού, σελί
δες της πασίγνωστης αγγλικής οικο
νομικής εφημερίδας «Φαίνάνσιαλ
Τάϊμς» μεταφέρθηκαν από το Λονδί
νο στην Φρανγκφούρτη, στα πιεστή
ρια της «Σοσιετέτ«. όπου τυπώνεται η
διεθνής έκδοση του φύλλου.
Το τεστ μεταδόσεως έγινε από
την ταράτσα των .Φαίνάνσιαλ
Τάϊμς·. η δε λήψη από ειδική αντέννα

του οίκου Ντορνιέ, στην ιιυλή ί β
πιεστηρίων της Σοσιετέτ.
καλωδίου, ta σήματα όιαβιβάζοΤ*?,·
από την κεραία σε συγκρότημα
νων ?.έηζερ, που μετέφεραν εν φ ώ Η
χεία ta σήματα σε ταινία υπέρ«')®' |
σθητη στο φώς.
Το νέο σύστημα μεταβιβάβ®*»*
ίσως αντικαταστήσει κάποτε ολ0” 3 ,
ρωτικά την σημερινή πολυέξΟ* ι
τηλεφωτπκή μετάδοση, για την
απαιτούνται τέσσερα Κεπτά
σελίδα. Οι ειδικοί εκφράζουν
άποψη, o u με την βοήθεια του Μ ξ ||
φόρου θα βελτιωθεί και η ποιόΑ|1 ί
των μεταδιδόμενων σελίδων.
J
Ή δ η το 1984 αυτό που σή|>9Η
αποτελεί ακόμα πειραματισμό, JÇB
έχει γίνει κανόνας. Τότε ο πειραμβ* _
κός δορυφόρος, που σήμερα χρθ®
μοππείται μόνο για τέστ, θα
τασταθεί με έναν εμπορικό δορ
ρο.
Έ τσι θα μπορούν και στην ΟΡι
σπονδιακή Γερμανία, να μεταδίρ0 ι
ται ο/άκληρες σελίδες εφημερ®® I
«από κεραία σε κεραία«.'

A ta v w c n p e û o te

fträuscKi

Σήμερα Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο :
Ζέρη Τσιαρέο Β.
τηλ. 62163
Αύριο Κυριπκή 5 Σπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Παπαδοπουλου Σμυρλή
τηλ. 22316

Γιατροί

■Ρ Π9ύ

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
Θεσ/νίκης 72 τηλ. 27100
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουσίας Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρήστος
Θεσ/νίκης 92 τηλ. 23734
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκτζάρης Οδ.
Βενιζέλου 88 τη λ.'23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

1\

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΓΑΜΟΙ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι: ο ΘΕΑΝΩ ΚΥΡΜΑΝΙΔΟΥ του Αποστόλου και της
Σοφίας το γένος Τουλουμτζή που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
επαγγέλματος Ιδ. Υπάλληλος και ο
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΑΤΣ1ΚΙΝΗΣ του
Χρυσοστόμου και της Φανής το γέ
νος Βελιάδου που γεννήθηκε και
κατοικεί στις Βαρβάρες Ημαθίας
επαγγέλματος Εργοδηγός πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας του
χωριού Βαρβάρες Ημαθίας.

pL Ù Q üY
Αύριο Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Βέροιας:
Μούρνος Δημ.
Βενιζέλου 46
τηλ. 62085 - 27052
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Καρατζόγλου Δημ.
Λουτρού 2
τηλ. 26612 - 29303
για παιδιατρικά περιστατικά.
Βογιατζίδης Χαρ.
Μαλσκούση 32
τηλ. 22253 - 23136
για χειρουργικά και γυναικολογικά περιστατικά.

ΑΓΑΠΙΔΟΥ

Φροντιστήρια με παράδοση και πείρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία με σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε

όλά ή κρα«*ί

Τελείως έγκοτελειμίνη
¿«εγνωσμένα νό συγκροτήσει της.Κι ίιμιος πριν άπό ν '

Ολόκληρη

ΤΙ ΕΙΔΕ;

22.222
22.505
125
25.749
24.444

100
121
199

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ
Στο τρελοκομείο:
Η σύζυγος: Βλέπετε κ. διευθυντά
ο άνδρας μου δεν έγινε καλά. Αρνείται να γυρίσει στο σπίτι.
Ο διευθυντής: Απεναντίας κυρία
μου. Πιστεύω ότι αυτό είναι μιά από
δειξη πως... έπαψε πιά να είναι τρελός
ναι πως θα τάχει τετρακόσια!

Αστυνομικό Τμήμα
22233
Τροχαία
26444
ΝΑΟΥΣ*..
Πυθροσβεστική
22.199
Νοσοκομείο
22.200
Δ ΈΗ. (βλάβες)
22.314
Ο.Σ.Ε. (οταθααϋ
41.353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροοβεοιικη
23.619
Δ Ε Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
23.376
Αμεση Δράση
Ο Τ.Ε (βλάβες)
Πυροσβεοιική

£τις 4 Σεπτεμβρίου Ι669 οι Ενετοί
παρέόωσαν την Κρήτη σιους Τούρκους.
οι οποίοι την πολιορκούσαν από το 1648.
Σαν «ήμερο, επίσης, το:
1872 Εγχαθιόρί)ί>ηχε η αγγλο γαλλική
διπλή κυριαρχία στην Αίγυπτο.
1916 Οι βρετανικές δυνάμεις κατέλαβαν
το Ντάρες Ιαλαμ.
1964 Τα βρετανικό ητραΓεύματα κινήθη
καν εναντίαν των Ινδονησίων
ανταρτών πτη Μαλαισία.
1965 Πέθανε ο Αλμπερτ Σαίτσερ, σε ηλι
κία οο χρόνων.
1974 Οι ΗΓΙΑ αναπτύσσουν διπλωματι
κές σχέσεις με :ην Ανατολική Γ
ερμανία.
1979 Ο Γιουγκοσλάβος ηγέτης στρατάρ
χης Τίτο συνέστησε στη σύσκεψη
των αδεσμεύτων στην Αβάνα να
μην πάρει θέση το κίνημα στη δια
μάχη των υπερδυνάμεων.
1981 Ο πρσβευτής της Γαλλίας στη
Βηρυτό ΛουΤ Ντελαμάρ 5« ετών,
δολοφονήθηκε το μεσημέρι σε
μικρή απόσταση από το σπίτι του.
από τεσσερεις οπλοφόρους, οι
οποίοι τον «νάζωσαν· κυριολεκτικά
φυτεύοντας του δέκα σφαίρες στο
ΚΈφίχλι. το στήθος και το στομάχι
πριν σπεύσουν να εξαφανιστούν με
ένα αυτοκίνητο ·Πεζώ 604».

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

Η
Φιλόπτωχος
Αδελφέ*1
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί.
^
1. Τον κ. Αθανάσιο Βαψείδΐ,^ν.
/χο δικηγόρο για την δωρεά 1® ^
6ρχ. στην μνήμη της συζύγου 11^
2. Τους Ιωάννη και
Στογιάννη για την δωρεά 5.000
στην μνήμη της θείας τους Γρβάθ9
κής Ζάχου.
3. Τους κ. και κ. λ η μ τ ! '^ ,
000 W* 1
ΠολυζωΓδη για την δωρεά 2.000
αντί στεφάνου στην μνήμη ΓΡ0^ ; !
αντί<^
τικης Ζάχου και 2.000 δρχ. αντί
μανσ«Λ ,
φανού στην μνήμη Εμμα
Μπούκη.
Αϊτό

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ^
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ρ·'
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες ΕκδότεςΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α ΤΣΙΚ Α ί
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧΑΛΗξ Π Α ΤΣΙΚ Α ί
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός πΐιμβουλος
.
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Οπποκρι'ιτους 26)
ΓΡΔΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
|5fl()
Ιδιωτών
δρχ 15
Σωματείων
ΣιάΛφνών Γ.Π £
20
Κυινότβτων
δρΧ·
300»
Α.Ε. και E l i t
ορχΔήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ· 40^
• Χειρόγραφα δημοπιευόμΟ^1
όχι δεν επιστρέφονται.
.
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ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΣ»

Το χρονογράφημά μας

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ;

ίί* · κ * * * * > * * * *

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΕΙΑΔΗ

ΒΕΡΟΙΑ - ΑΡΗΣ
Αύριο στο γήπεδο
ποδοσφαιρική συνάντηση
Ετους φιλάθλου; όχι μόνο της
^pio OTO Εθνικό Στάδιο της π ό λ Γ ς Βέροιας, αλλά ολοκλήρου του Ν.
uvr'h, Π°.;υ μεγόλτ1 ε,Ρ «0; ΒΕΡΟΙΑ Ημαθίας δίδεται η ευκαιρία να όούν
Ü J ,leTO* tB » v ΑΡΗ Θεσοαλονί- έναν σπουδαίο ποδοσφαιρικό αγώνα
και παράλληλα να βγάζουν τα συμπεn r .ü Y(0Va; 'lm ¿i tívm a m πλαίσια ράσματά τους για την φετεινή δυνα
τ,κ„Γ "Υ-ί>αφ,ΐς σ π Γ' ©εσσαλονικιώ- μικότητα των δυο δημοφιλών
1 ομοίνι του Μπάμπη Σαββίδη.
συγκροτημάΐΐδν του υορρα τα οποία
έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν
το κάθε ένα στην κατηγορία του.
Ο Ά ρης μκ όλους τους περυσινούς
άσσους του. καθώς και με την προσ
θήκη των νεοαποκτηθέντων παρρυ
σώζεται πολύ δυνατός και στην επι
θυμία του vu δείξει στον κόσμο του.
αλλά και σε όλους τους φιλάθλους
ΧΑΡΓΕΕΙΑ
ο ότι δεν είναι φρούδες οι φετεινές
Φιλοδοξίες του θα επιδιώξει πάσει

ΠΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
πουλί,», “ντ'Ι’"''’φ ":ού

ί Ί α ν Ϊ Γ ’!.λήγμα ^ ° n « ο Α.Ο
ογώνπ *,up-lou στον πριάιο φιλικό
προποι ° 1· ® “ Πε a ta “ λαίσιιι της
« ο ς γ,„ την καινούρπεΡ'οδ°· Ανπμεαα, Fνίν-τ7°^ "°Ρυς ' Ί ν Α Ε Χ “Ρ<μ -

ίβοο rl

Ουσία την νίκη, ενώ από την άλλη
μεριά η ΒΕΡΟΙΑ με τις τόσες πολλές
μεταγραφές, σε συνδιασμό με τα έξη
χα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των
φιλικών αγώνων της φέρεται αποφα
σισμένη να αποδείξει ότι όλα αυτά
δεν ήταν τυχαία και ότι είναι το πρώ
το. το αδιαφιλονίκητο φαβορί του
φαεινού τίτλου.
Ό λοι λοιπόν αύριο στο Εθνικό
μας Ετάόιο για μια μεγάλη ποδοσφαι
ρική αναμέτρηση, για μια πραγματι
κή φιέστα.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 5.30.

ι

Γ· Ανθό-

6 μΓ σκ°Ρ I 0 αλλά π,ν

WI η ΒλΑ„„ΚΤ|ς διαδέΧ(% ε Ο πόνος

τίαμή του α Γ " ™ν ηΰΡαρά 4·Ρ«νμ«·
δ«Χόιντ, Φ,,ν,αδτ1 u οποίος σε μια
<Π0 π0» -,ΓΓ*<’ θπάλλας και πάνω
ιιν:'πύ/ό» S E 5 * t,lv *άν*Ρα του
δώρο“ Ζ ^'■γΟΟ'ίΧηριστή Παπαβεοπΐμοννή'1' UtmTr' οι,ντριπηκή πττό
ΤΟς οΓΛ μΓ*1’ *αι περόνης Σφαδαζον
σχο ν ™‘V ° v‘HK διακομίσθηκε
Γάτοι το „ ^ ^ . ^ “οόσης. Kui ερωΠις y_ υΑΠ°υλιο και ο πρπονητής
τον
Γιατί έβαλαν αυτόν
On>Hw Ψοφιοτή στον αγώνα την
Μήη_
,ινήπει σε άλλο σωματείο;
Ουσ(0 ^ , ν vtt κερδίσουν πόση
Cj,vTi(C αγ“ να: Και αν τον κέρδι
« K t a J S * « * : ί,Ι0 ν έν,*ς αγώνας
Γα, j σ ι)γ π®1 'έποπτ άλλο.
W r n,110v ΠαπαΒεοδιίιρου δεν κατα
% g iDni Λιθόνη για χον λόγο που
**ώη rr *** ΓΤ'ν ψυχολογική του διά
του τραυματισμού.
It'« ιιλ(,..ν4()>0|)μ'· για να μην κάνει
**Κ* α. Το >διο λάθος ο προπονη
, ^ * 5 Btiv
Αγώνα αναφέρουμε πως
cite ι λ ' ρι'μ °ί Ιιε καλές φάσεις
ΠΠγμ^. ,|ιπ εστίες αλλά ήταν και
τοχ,όρ’ _r‘"' έδειχναν πως το Γmvvu
(V).
™ ν δύο, τρεις κλώσεις νώτε
Τυ yVi.ι
που α_- · Σημείωσε ο ΠαπασιερΗ '°
του Τράίου Π.
εξής Ι^ΓΡαι «γωνίσθηκε με τους
δης, Τ®? ΜωΟαιάδης, Κελεσί™ ^ουλος Ν.Τράϊος Κ. Παρ
• θ α λ ^ ,σί^ ς Κ. Ανθοττου
?· 'flurnn ™ 1’λθιί Α· Πιιμχαρίδης
"ι
IePVvou) Φανιάδης, τράϊος
^
* Α.

Αγροτικός
Αστέρας Μακεδονικός
Του
παιχνίδι δίνει στο γήπεδό
Μ τον ' / ί>0Τ"1'ύς Αστέρας Πλατέος
Τέτω, ο *κδονικδ Θεσ/νίκης. την
Η „„liL ^nrcpppioo,
ομάδα του Αστέρα παίζει κομ«λέ και
1'ΓΓδ το πιτιχνίδι θα δοθεί

Η Μπάμπω...

Η ΣΤΗΛΗ ΤΗΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Στις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας
χειροσφαιρίσεως Ελλάδος (ΧΑΝΤ
ΜΠΩΛ) η πάλης μας σημείωσε μεγά
λη επιτυχία αφού ο πρόεδρος της
Γ υμναστικής Ενώσεως
Βέροιας
(Γ.Ε.Β.ι κ. Φιλάρετος Καζαντζίδης
εξελέγει τρίτος κατά σειρά.
Το γεγονός χαιρετίστηκε με ενθου
σιασμό από τους εδώ αθλητικούς κύ
κλους. Ωστόσο σαν ατυχές θα πρέπει
να χαρακτηρισθεί το γεγονός ότι ο
άλλος εκπρόσωπος της πόλεώς μας ο
Γ. Γραμματέας του ΦΙΛΙΠΠΟΥ κ.
Στέφανος Οικονομόπουλος για μια
ψήφο έμεινε εκτύς διοίκησης ΟΧΕ,
Από πληροφορίες που έχουμε ο κ.
Καζαντζίδης προτάθηκε να αυαλάβει
το άκρως νευραλγικό πόστο του
Εφόρου Εθνικών Ομάδων,
• Το πρώτο στάδιο προετοιμασίας
της ομάδος μπάσκετ της Γ.Ε.IV που
έγινε στον Τριπόταμο υπό την επί
βλέψη του νέου πτυχιούχου προπσνητού κ. I. Παπαγάλου τελείωσε, ενώ
τώρα προγραμματίζεται μια σειρά
φιλικών αγώνων, ώστε η ομάδα να εί
ναι πανέτοιμη στο νέο πρωτάθλημα.
• Την Κυριακή (Αύριο) αναχωρεί
γω την Αθήνα ο προπονητής στίβου
της Γ.Ε.Β. κ. Κ. Γαλάνης προκειμένου να παρακολουθήσει τους Πανευ
ρωπιτίκούς αγώνες, που προβλέπεται
να είναι μια πραγματική αθλητική
φιέστα.
• Η Γ.Ε.Β. ίδρυσε άλλα δυο τμή
ματα. Το ΣΚΑΚΙ και την ΑΡΣΗ
ΒΑΡΩΝ. Πιστεύεται ότι πολύ σύντο
μα βα έρθει η διάκριση και στα τμή
ματα αυτά.
Γ.Μ.

Μετά την προσθήκη των κ.κ.
Κορωνιί Α., Καμπίσου. Ντίνα.
Σκουλίδη έγινε υποχρεωτικά εκ
νέου η ανακατανομή των αξιω
μάτων και τον Δ.Σ. της Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ πήρε την ποιό κάτω
μορφή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ; Καζαντζίδης Φ.
ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: Μπεμπέτσος Στ.
Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γ Θεοδω
ροπούλου ΑΊδινίδου
ΤΑΜΙΑΣ: Ντίνας Κ.
ΕΦ. ΣΤΙΒΟΥ: Σφήκας Ν.,
Καμπίσιος Γ
ΕΦ. ΜΠΑΣΚΕΤ: Βαφείδης Γ.
ΕΦ. ΒΟΛΛΕΫ: Κορώνας Αν..
Τσοντεκίδης Αρ.
ΕΦ. ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ: Σκουλίδης Π.
ΕΦ. ΑΡΣ. ΒΑΡΩΝ: Καζαντζί
δης Φ.
ΕΦ ΣΚΑΚΙ ΚαζαντΟδης
ΕΦ. ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ:
Μπεμπέτσος Στ.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΎΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Η ΜΕΛΙΚΗ ΣΥΝΕΤΡΙΨΕ
ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΜΕ 4-0
Ά δοξο τέλος είχε η Φιλική συνάν
τηση μεταξύ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΛΙ
ΚΗΣ και του ΑΟΚ ΚΟΡΥΦΗΣ.
Συγκεκριμένα και ενόι όλα πήγαιναν
καλά στο 79" μετά από ψάουλ γκολ
που σημείωσε ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο προ
πονητής της ομάδας κ. Μιχάλακας
πήρε την ομάδα του και έφυγε.
Πάντως σ' αυτό το παιγνίδι η ομά8α του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ» αν και κέρδιζε

Μπετονιέρες
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΣ
°ΛΩΝ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΩΝ

ΗΦΑΙΣΤΟΣ
α ν τ . τ ς ο α α ρ ιδ η ς
ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Τηλ. 39.362)

με το ευρύ σνόρ των 4 U αδικείται
από το σκόρ γιατί και κατά το α' ημί
χρονο και τη 39' λεπτή του |Γ ημι
χρόνου ήταν ανώτερη του αντιπάλου
της.
Η εμφάνιση του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
συνοδεύτηκε από μια άνετη επιβολή,
αφού ο αντίπαλός του ήταν ευάλωτος
και όεν μπορούσε να αντιδράσει. Μό
νο κατά το πρώτο 20’ του α ημιχρό
νου ο αντίπαλος πήγε κάπως να αντιδράσει δημιουργώντας δυο τρεις
μικροκυκαιρίες. Από εκεί και πέρα
ήταν ανύπαρκτη η ομάδα της ΚΟΡΥ
ΦΗΣ χωρίς συνοχή και πρόγραμμα
τισμό. Εξ άλλου η χειρονομία αυτή
του προπονητού και παίκτου της
κορυφής προκάλεσε δίκαια την aya
νάκτηση των φιλάθλων που στο τέ
λος την αποδοκίμασαν. Πάντως ο
Σαφαράς έδειξε ότι δημιουργεί ένα
πανίσχυρο συγκρότημα και η αλλαγή
αυτή φάνηκε από την αρχή, καθώς η
μπάλλα μεταφερύταν γρήγορο και
έλειπαν οι ατομισμοί, εκτός βέβαια
από ορισιιένεε είαιυέσεις.
Ιο σκορ άνοιξε m o 24' ο Ανδρούτσος αφού έκλεψε την μπάλλα οπό
τον αντίπαλοί του παιρνώντας την
μπάλλα πάνω από το σώμα του τκρ
ματοφύλακα, Στο 28' η Κορυφή κέρ
δισε πέναλτυ σε χέρι τόυ Νικολαί'όη.
αλλά απέκρουσε θετικά ο Παραπού
ρας.
Στο 50' ο Νατσιούρας μετά από
εύστοχο πέναλτυ κάνει το 2-0. Στο
58' ο Ντάμτσιος έχασε πέναλτυ kui
στο 65' ο Βενιόπουλος με απ' ευθείας
κτύπημα κόρνελ κάνει το 3 0. Στο
79' μετά από κτύπημα φάουλ ο Νισε
λιτής κάνει το 4 0. Σ' αυτό το λεπτό
διεκόπη ο αγώνας υποστηρίζοντας οι
παίκτες της Κορυφής ότι ο διαιτητής
υπέδειξε διπλό.
Από τον νικητή που ήταν σαφώς
ανώτερος έπαιξαν όλοι καλά αλλά
ξεχώρισαν οι Νικολαϊδης Νατσιού
ρας Ανδρούτσος Μπουκουβάλας
Ντάμτσιου. Ασφαλώς μπορούμε να
πούμε ότι ένα από τα πολλά ευχάρι
στο του ΦΙΛΙΠΠΟΥ είναι η καλή
εμφάνιση του Ανδρούτσου και του
Μπουκουβάλα που φαίνεται ότι αρχί
ζουν να συνέρχονται από το βαρύ
πρόγραμμα των προπονήσεων.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Πιιραπυύρας Μαγαλιός Τζουνόπουλος Νατσιούρας
Νικολαϊδης Λντωυόπουλος Θκφ
όωρίΗόπουλος
Τρούζκος
Ανδβουτσύς
Ντάμτσιόυ
Μ που
κουβαλάς. Έπαιξαν ακόμη και οι
(Παλατσιώτης Βενιόπουλος - Νισε·
λιτής
Παπαδόπουλος Μόσχος
Μαμουτόπουλος).
Μ, ΓΡΛΜΜΕΝΑΣ

Σε φιλικό αγώνα
η ΝΑΟΥΣΑ ισοπαλία Μ
μέσα στην Αριδαία
Καλής ποιότητας ποδόσφαιρο
παρακολούθησαν οι φίλαθλοι τόσο
της Αριδαίας, όσο και οι Νοουσαίοι
που την ακολούθησαν, στην αναμέ
τρηση ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ Ι-Ι
που τελικά πιό αδικημένη είναι η
φιλοξενούμενη αφού έχασε σωρεία
ευκαιριών
Από την αρχή τόυ αγώνα φάνη
καν ότι οι δύο ομάδες είχαν μεγάλη
όρεξη για μπάλλα. αλλά μέσα στο
παιγνίδι πιό οργανωμένη ήταν η
ΝΑΟΥΣΑ που έδειξε για μια ακόμα
φορά, ότι κάτι το καλό γίνεται ως
προς το στήσιμο των παικτών και
την απλοποίηση του παιγνιδιού.
Στο u* ημίχρονο η ΝΑΟΥΣΑ από
τα πρώτο λεπτά φάνηκε ότι έχοντας
δύο αιχμές τους Φυτό και Μητρούση
και σαν τρίτο τον Μπασιάκο
δημιουργούσαν ξαφνικές αντεπιθέ
σεις. σύμφωνα δκ κάθε φορά που
επρόκειτο να αναπτύξουν επιθετική
ενέργεια, στα αντίπαλα καρέ.
ΦΑΣΕΙΣ ΓΚΟΛ
10' Ο Παπαδοπούλας παίρνοντας
•ην μπάλλα από το κέντρο του γηπέ
δου περνά έξυπνη διαγώνια μπαλλιά
στον Μητρούση που βγαίνει μόνος
προ του Σπυρόπουλου, αλλά το σουτ
που πιάνει υποκρούει σωτήρια ο
τελευταίος.
- 2Γ Ένα φάουλ που εκτελεί ο
Παπαδόπουλος Αλ. βγάζει και πάλι
τον Μητρούση τετ-α-τέτ με τον τερ
ματοφύλακα το σουτ όμως που επι
χειρεί περνά ελάχιστα άουτ.
- 4Γ Μιά λάθος απόκρουση του
Σιούγγαρη η μπάλλα έρχεται στον
Τσολερίδη που σουτάρει για να kutu·

Δύσκολη
κλήρωση
για τον
Φίλιππο
Ο Φίλιππο; Βέροιας‘ήταν άτυχος
στην κλήρωση του Χάντ Μπώλ. για
το Ευρωπαϊκό Κύπελλο.
Έπεσε με δύσκολο και πανίσχυρο
αντίπαλλο.
Η Μ ινουέτου Μπαϊα Μάρε, μιας
πόλης κοντά στα Ρωσικά σύνορα,
στην Βόρκιο Ροομανια, έχει 7 διε
θνείς παίκτες, που έλαβαν μέρος με
την Εθνική Ρουμανίας στο πρόσφατο
Παγκόσμιο Κύπελλο.
Ή ταν 3η στο Πρωτάθλημα της
Ρουμανίας. Αυτά μας είπε η γραμμα
τέας της Ο.Χ Ε. σε τηλεφωνική επι
κοινωνία που είχαμε. Περισσότερες
λεπτομέρειες θα γράφουμε σε άλλο
άρθρο μας.
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Δ ιε θ ν έ ς τ ο υ ρ ν ο υ ά
μ π ά σ κ ε τ στη
Θ ε σ σ α λ ο ν ίκ η
Θεσσαλονίκη. Αρχίζει στις
6.30' το απόγευμ α . στο κ λει
στό γή π εδ ο τη ς Σταυρούπολης, δ ιε θ ν ές το υ ρ νο υ ά μπόσκετ, που ο ργανώ νεται από
την Ενακτη Καλαθοσφαιρικών
Σωματείων
Θ εσσαλονίκης.
Στο τουρνουά μ ετέχου ν. Ζαντα ρ Γιουγκοσλαβίας, Βάζας
Ο υγγαρίας, ΠΑΟΚ και η μικτή
ομάδα τη ς Ενωσης.
Στην σημερινή πρώτη μέρα’
3α παίξουν: ΠΑΟΚ - ΕΚΑΣΘ
και ΖΑΝΤΑΡ -ΒΑΣΑΣ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωτ. 2594

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Λ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύττει ότι την 27ην Σεπτεμβρίου
ημέρα Δευτέρα και u,pa |Οη (λήξη
επιδόσεως προσφορών) Ou διενεργηθεί στη γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημα
θίας (οδός Βερόης I Βέροια) δημό
moc μειοδοτικός διαγωνισμός δια
του συστήματος ποσοστού εκπτωσεως μετά γενικού ορίου σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72 «περί
εκτκλέσεως των Λημ. Εργων και του
εκτελεστικού του Π. Λ 475/76 όπως
τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 724/79,
για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέ
σεως του έργου» Συντήρηση Επι
σκευή οδού από εθνική οδό Βέροιας Κοζάνης προς Κουμαριά Κ Βέρμιο
συνολικού προϋπολογισμοί· μελέτης
2.5ÜO.OOO.
'
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων γιο έργα
οδοποιίας κάτοχοι πτυχίου ανάλογου
τάξεως σύμφοινα με ας κείμενες δια
τάξεις σχετικά με τη δυναμικότητα
πτυχίων εργοληπτών Λημ. Έργων.
Οι διογωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: u) εγγυητική πτιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
50.000 η οποίο πρέπει να απευθύνε
ται επί ποινή οπαραδέκτου, προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ημαθίας και β)
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 για
το άθροισμα ίων εν ενεργεία εργολα
βιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις
τηε παρ." 2 του άρθρου 6 του Ν’"
689/1977.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται Κθ1 πς ",»Ρ>4 υεοόυχής -Μύ
κοινού, σ πι Δ/νση T Y Ν. Ημαθίας
όπου υπάρχουν και τα τεύχη της
εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 2 Σεπτεμβρίου Ι982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλλ. Παπαδόπουλος
Νομ/ιτόςμε 3ο β.

λήξει στο δίχτυα γράφοντας το 1-0.
— 7S' Η Νάουσα ισοφαρίζει όταν ο
αριστερός μπακ Κελεσιδης πραγμα
τοποιεί μετωπική επίθεση και κάνει
παράλληλη σέντρα στην πορεία της.
βγαίνει ο Ασλανίδης που με ελιγμό
αφήνει την μπάλλα στο δεξιό μποκ
Παπαδδπουλο Γ. που πιάνει δυνατό
σουτ γράφοντας το Μ 
Η διαιτησία του κ. Μελετίδη
καλή.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΙΔΑΙΑ: Σπυρόπουλος (4(>'
Αύγουστόκης) Οσταμποσι'δης, Σιώ
πκας, Σαραμάντος. Μήτσκας !.. Μέ|τσκας II 1.46' Ιωάννου) Εμμανουηλίόης (46' Μπουτσίκος) Δέλιος (40’
Κοκτσιδης) Ανδρεάδης, Λύκος. Τσολερίδης.
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς. Παπαδό
πουλος. Κελεσιδης, Σταφυλίδης.
Σιούνγαρης, Φύτος. Μαλιούφας,
Χ Ίω υννίδης. Μπασιάκος. Παπαδόπουλος Αλ. Μητρούσης, (46' Ασλα
νίδης).
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

«Μιά φορά την παθαιν η μπάμπω
κι' ύστερα μανταλώνεται...» Αυτά λέ
γει η λαϊκή φιλοσοφία. Ό λες Ο!
παροιμίες βγήκαν από κάποια πραγ
ματικότητα.
Γεννήθηκε, μεγάλωσε, και για να
φτάσει τα ογδόντα της χρόνια, τα
εξήντιι πέντε τουλάχιστον τα έβλεπε
στολισμένα με τα άνθη της λεμονιάς.
Πότε κάποιον νέον. στον ύπνο της.
που άνοιγε το παράθυρο και τις έφερ
νε λευκά και κόκκινα λουλούδια, πό
τε στο ξύπνο της άκουγε κάποιο
σιγανό τραγουδάκι και μέσα ιιπ το
παραθυρόφυλλο αφοκριζόταν τη γλύ
κα του, πότε από φιληνάοες, είσαι
καλά ακόμη, τί να τον κάνεις τον
μαγκούφη να σε τρώγει τα λεφτά;
Πότε... πότε... και τόσα πολλά Αλλά
κανένα παράπονο από την ζωή.
Κυλούσε όμορφα, και τα ιδανικά,
ιδίως το μεγάλο της ζωής, ο γάμος το
κάποιο κάποτε αντάμωμα, φυσικό να
ήταν ριζωμένο μέσα στην ψυχή της.
Μ' αυτό ζούσε. Εβλεπε τονάνδρα
σαν κάτι ξεχωριστό, ένα μεγαλείο.
Δεν το δοκίμασε, έμεινε χρόνια μονα
χή. Αλλά τί σημασία είχε αυτό για τις
πολλές της ώρες; Η ένωσις δύο δια
φορετικών φύλων ήταν ριζωμένη μέ
σα στο φτωχό της μιαλουδάκι. Αλλά
είπαμε ιδανικό, Έβλεπε μόνο λου
λούδια και γλυκόλογα, Απ' αυτά που
είχε στερηθεί και τα ποθούσε. Η καύμενούλαι πού να ξέρει πως η εποχή

μας. της πεζότητας, έβγαλε και άλλα
πολλά!!! Πώς να φαντασθετ;!!!
Εκείνη άκουγε εκείνο το τραγού
δι στον ύπνο της, εκείνο που τραγου
δούσαν προ εκατό και πλέον χρόνων
στην Κωνσταντινούπολη οι αριστο
κράτες και λόγιοι:
Εψές στ' όνειρό μου
σε είδα ώ Κόρη
ως νύμφη ωραία
ως νέφος χρυσούν
θεά μοι εφάνης
στον κόσμο ελθούοα
την χείρα σου μ' έδιδες
να την ασπασθώ.
Κι" εκεί που έβλεπε τέτοιο όνει
ρο... Ξάφνου κάποιος, νέος είκοσι
τριών ετών δίπλα της... Αμάν,., η
μπάμπω... Παιδάκι μου... τί κάνεις;
Και ο νέος....!!! Κλάματα η για
γιά !!! και το αποτέλεσμα το διαβά
σαμε σπς εφημερίδες.
Δεν ήθελα κύριε ανακριτά... ομο
λογεί ο νεαρός. Ή μουν μεθυσμένος,
δεν ήξερα τί έκανα...
Αλλά η καύμενούλπ η γιαγιά;...
Σκληρή η πραγματικότητα
Ποιός την είπε να κοιμάται ανοι
χτά, πόρτες και παράθυρα και μάλι
στα μισόγυμνη; Ποιός την φταίει;
Ήταν μεθυσμένος ο νεαρός...
Α: βάλ,ει μυαλό η γιαγιάκα μας...
Μιά φορά την έπαθε η μπάμπω μας...
άλλοτε θα μανταλώνεται...

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ; (Του ανταποκριτυύ μας)
• Σχολιάζοντας την μέχρι σήμε
ρα πορεία της Αλεξανδρείας, μπο
ρούμε να πούμε, ότι η ομάδα του κ.
Κεραμιδά έχει βάλει τις βάσεις για
την δημιουργίιι πανίσχυρης ομάδας,
ικανής να πρωταγωνιστήσει. Μέχρι
σήμερα η Αλεξάνδρεια έδωσε ενιά
παιγνίδια, από τα οποία κέρδισε το
έξι. Α,Ε. Πολυκάστρου 1-0. Α.Ε.
Καψόχωρας 6-1. Πάϊκο Γουμένιτσας
1- 0. Ά ρης Παλαιοχωρίου 5-0. Ανα
γέννηση Γιαννιτσών 2-1 και Πιερικό
2- 0 και ήλ-θε ισόπαλη με Αλμωπό
Αριδαίας I I, Βέροια 0-0 και Α,Ε.
Πολυκάστρου 1-1. Ο φίλαθλος κό
σμος της Αλεξανδρείας είναι πολύ
ενθουσιασμένος από την ομάδα του.
αφού στα μέχρι στιγμής παιγνίδια
που την παρακολούθησε είδε ότι
πράγματι η ομάδα φέτος είναι κατά
πολύ ισχυρότερη από πέρυσι. Η
προσθήκη στην ομάδα των παικτών
Νταλακούδη. Δημτσούδη και Ζαρογιάννη οι οποίοι έπαιξαν για πολλά
χρόνια στη Β' Εθνική και είναι παί
κτες με πείρα, δυνάμωσαν κατά πολύ
την Αλεξάνδρεια. Βέβαια θα χρειασθει ακόμη ένα χρονικό διάστημα,
για να όούν οι φίλαθλοι την πραγμα
τική Αλεξάνδρεια, που ονειρεύεται
να παρουσιάσει ο θαυμάσιος τεχνι
κός της ομάδος κ. Μανώλης Κεραμι
δάς. Γενική είναι πόντιας η εντύπωση
στους φιλάθλους ότι η φετεινή Αλε
ξανδρειιι. θα είναι πραγματικά μεγά
λη ομάδα.
• Σιγά
σιγά προσαρμόζονται
στο στύλ της ομάδας οι ομογενείς
παίκτες Σκόρνος, ©εοδωρίδης και
Σκούργας. οι οποίοι πιστεύεται ότι θα
βοηθήσουν πολύ την ομάδα.
• Την προσεχή Τετάρτη απολύε
ται από το στ puto ο άσσος της Αλε
ξάνδρειάς Χρήστος Συναχείρης.
Έτσι ο παίκτης θα προπονείται κανο
νικό και η προσφορά tou σίγουρα θα
eivui πολύ μεγαλύτερη από πέρυσι,
όπου έπαιζε από Κυριακή σε Κυρια
κή σχεδόν.
• Ο θαυμάσιας νεοπποκιηθείς
παίκτης της Αλεξάνδρειας Άρης
Ζαγογιάννης. τακτοποιεί και τις
τελευταίες λεπτομέρειες για το άνοιγ
μα του καταστήματος του. Με την
ευκαιρώ μπορούμε να πούμε ότι οι
φίλαθλοι είναι ενθουσιασμένοι με την
ποδοσφαιρική αξία του παίκτη.
• 11 διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια συγχαίρει τον διακεκριμένο
γιατρό κ. Λεωνίδα Σεϊτανίδη γιο την
επανεκλογή του στο διοικητικό συμ
βούλιο της ΕΠΟ και του εύχεται
καλή επιτυχία.
• Ο νεαρός αμυντικός της Αλε
ξάνδρειας Συμεών Μυλωνάς, που
αποκτήθηκε φέτος uno την Πονποή
Νεολαία Αράχου. αρχίζει vu προσαρ
μόζεται με τη νέα του ομάδα. Με τα
προσόντα που έχει μπορεί vu εξελι
χθεί σε σπουδαίο αμυντικό, αφού και
σ«ν χαρακτήρας είναι θαυμάσιος.
• Τρία παιχνίδια θο δώσει η
Αλεξάδροα. σήμερα Σάββατο, αύριο
Κυριακή και τη Δευτέρα, στα πλαίσια
της προετοιμασίας της, Συγκεκριμέ
να σήμερα παίζει στα Γιαννιτσά με
την τοπική Αναγέννηση την οποία
νίκησε στο πρώτο ματς με 2-1. Αύριο
Κυριακή παίζει με τον Αγροτικό
Αστέρα στο Πλατύ, ενώ την Δευτέρα
θα μεταβεί στο Αόενόρο όπου θα
αντιμετωπίσει την τοπική Λόξα. Και
υι τρεις αγώνες, που παρουσιάζουν
μεγάλο ενδιαφέρον, θα αρχίσουν σπς
5.30 μ.μ.
• Ο πρόεδρο; του ΑΜΣ Αλε
ξάνδρεια κ. ΚΧήμης Αρτόπουλος ο
οποίος είναι ο βασικός συντελεστής
της σμερινής ομάδας, μας δήλωσε όπ
eivui πολύ αισιόδοξος για την πορεία
της ομάδας m o πρωτάθλημα. Και
μει'ς συμμεριζόμαστε την ΰ,^^δοξία
του προέδρου
• Εντός των ημερών αρχίζουν οι
εργασίες επ’.χωμάτωσης του εθνικού
σταδίου, χμ? την εξυπηρέτηση των
φιλάθλαμ μέχρι την .ιέρα που 0ο γί· νουν ο» κερκίδες Η διοίι ηση το»
\ Μ ! Aw£áv6¡mti¿ θεώρησε σπάραίτητη την δουλειά οντή. κοθιϊις και
τους ιδιοκτήτες των ανατρεπομένων
αυτοκινήτων, οι οποίοι αφιλοκερδώς
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν την
Αλεξάνδρεια. Η προσφορά των αυτό-

κινηπστών είναι ομολογουμένως
άξια επαίνου.
•
Αναφορικά με τις δηλώσεις
του Γ.Γ Αθλητισμού κ Κιμ. Κουλούρη, για την αναδιάρθρωση των
κατηγοριών, ο γεν. αρχηγός ταυ
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Τσιάρτυς, μας
είπε ότι οι εφημερίδες δεν τις απέδω
σαν σωστά, άγνωστο γισ ποιό λόγο.
Το σχέδιο αναδιάρθρωσης είναι δμιφορετικό kui θα ανακοινωθεί σε πρές
κόμφερανς από τον υφυπουργό αθλη
τισμού και νέας γενιάς κ. Κώστα
Λαλιώτη, την προσεχή εβδομάδα, II
διαφοροποίηση των δηλώσεων του Κ.
Κουλούρη, αφορά κυρίως την εθνική
κατηγορία, η οποία θα γίνει από φέ
τος με ένα ή δύο ομίλους και όχι από
την περίοδο 83-84.
• Νέα ήττο υπέστη ο Μ Αλέ
ξανδρος Λλεξανδρείαςίβ' κατηγο*
ρία). Αυτή την φορά έχασε από μια
ομάδα του Αιγινιακού με σκορ 2-1.
Βέβαια είναι νωρίς ακόμη για να κριθεί ο Μ. Αλέξανδρος,
•
Η Αλεξάνδρεια γω τους αγώ
νες κυπέλλου Ελλάδος δήλωσε τα
γήπεδο Αλεξάνδρειάς kui Παλαιοχωρίου. για να δώσει τους αγώνες της.
Από την προκήρυξη ταυ κυπέλλου
Ελλάδος, είναι υποχρεωτικό μιά ομά
δά να δηλώνει δύο γήπεδα.
• Ο τρόπος με τον οποίο παίζει
κάτω από τα δοκάρια ο τερματοφύλα
κας της Αλεξάνδρειας Ντιτλακούδης,

δίνη φοβερή σιγουριά στους αμυντι
κούς της ομάδας, πράγμα που τους
ανεβάζει ακόμη πιό πολύ την απόφα
σή τους. Από την πείρα του Νταλα
κούδη έχουν να κερδίσουν πολλά κτπ
οι άλλοι δύο τερματοφύλακες της
ομάδας Κορώνας και Παπαηλίας.
• Από την άλλη βδομάδα θα
αρχίσει τις προπονήσεις με την Αλε
ξάνδρεια και ο Γιώργος Γκακούδης,
ο οποίος ως γνωστό μετατέθηκε σ*
μονάδα του Κιλκίς. Είναι γνωστά τα
προσόντα τού
Γκακούση, και
πιστεύεται από ολους ότι θα βοηθή
σει πολύ την ομάδα του.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Οι ποίχτες
θα εκλέγουν
ι τους αρχηγούς
Από τον ΠΣΑΠ εκδόβηκι;
χτες η παρακάτω ανακοίνωση:
-Ε πειδή σε αρκετές ομ ά δες
δεν έχουν προχωρήσει οι νό
μιμες διαδικασίες για την
ανάδειξη του αρχηγού, η διοί
κηση του ΠΣΑΠ καλίί τους
ποδοσφαιριστές να εκλέξουν
τρεις συνοδέλψους τους οπό
τους οποίους η διοίκηση πγς
ΠΑΕ ή του σωματείου είναι
υπ οχρεω μ ένη να αρίσκι τον
αρχηγό ττ>ς ς^όδαο.

ΕΜΠΟΡΟΙ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΕ
Ό λ ο ι όσοι ενδιαψτμτσθτ να συμπληρώσπι το απόδημα σας μ ι
3ωρες καθημερινή ακασχόληοή σας για «η διάδοση μιά; κρωτότυκης
και θαυματουργικής συσκευής ελάτε ο επαφή μαζυ μας: Ταχ. Θυρίς
72 Βέροια- Εξασφαλίζετε ένα σίγουρα και εξαιρετικά μεγάλο εισόδημα.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
Ζητείται. Πληρ. τηλ. 27492.

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ
To FREDERICK POLYTECHNIC - HIGHER COLLEGE OF
TECHNOLOGY της Λευκωσίας Κύπρου, συυκργαζόμενο με Αγγλικά
και Αμερικάνικα Πανεπιστήμια, παρέχει τριτοβάθμιο διετή εκπαίδευ
ση διεθνώς αναγνωριζομένη στους κλάδους, Οικοδομική Τεχνολογία,
Αρχιτεκτονική. Πολιτική Μηχανική. Ηλεκτρολογία. Μηχανολογία.
Οικονομικά - Διεύθυνση Επιχειρήσεων. Κομπιούτκρς kui Κοινωνικές
Επιστήμες. Πληροφορίες και προσπέκτους. στη Λευκωσία απειΛ ίας
στη Σχολή Ταχ. Κιβ 4729 τηλ. 0921-31355. Στην Αθήνα κ. Λντώνη
Μιχαλάκην. τηλ. 8679516 και 8955569,

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑ Ή ΝΕΟΣ
Μ ϊ γνώσης λογιστικής για βιβλία Δ κατηγορίας, αγγλικής γλώσ
σας. γραφομηχανής και Τέλεξ. Πληρ. τηλ. 26.961 Βέροια ώρες 9-2
π,μ. και 5-9 μ.μ.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Στον κεντρικό δρόμο του Προμηθέα ώαμεριομα 70 τ.μ. και κατά
στημα 70 τ.μ. μι: υπόγειο σε τιμή εικαψίας. Πληροφ. τηλ. 29389.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΡΣΕΝΗ
Ζητούνται φροντισιηριακοί χώροι καθώς και γκαρσονιέρα η
δωμάτιο σε οικογένεια για Αγγλο καθηγητή. Πληρ. τηλ. 62075.
Επίσης ζητείται και καθηγητικό Αγγλική; Φιλολογίας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑ! ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Για ταπετσαρίες αυτοκίνητων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ S1MCA 1.000
Μοντέλο 1977 μι 85.000 χιλιόμετρα n t αριστη καταοταση. Τιμή
220.000. Πληρ. τηλ. 6X450.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΔΗΓΟΣ-ΠΛΑΣΙΕ
για μόνιμη εργασία στην Αλλαντοποιία Βέροιας. Πληρ. τηλ.
29.242.

ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΜΗΤΕΡΑ
Κυρία πμφρφίρετσι W Kpotñoa μωμο. Πληρ. τηλ. 27833 Βέροια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμ .μινός αυτοκίνητων. Ιηλ. 0332 41375.

Ώ ΑΠ ’ Ο Λ Ο
pog ενημερώνουν τ ο ν κ ο ς μ ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

(

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

5)

ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ Γ
ΕΙΝΑΙ Η ΠΟΛΩΝΙΑ
I

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
Βεροιωτες

Βίροιωτισσες

— Τώρα που, .νέες δυνατότητες και προοπτικές διαγράφονται
στον πολιτικό ορίζοντα της πατρίδας μας
— Τώρα που η Κεντρική εξουσία διακηρύσει πως δεν βρίσκε
ται σε αντιπαλότητα με την Τ.Α.
Τώρα που αναγνωρίζεται ο αγώνας για μια Αυτοδιοίκηση
στην υπηρεσία του Λαού και του Έθνους
— Τώρα «ου προσδιορίζεται νέος σημαντικός ρόλος στην Τ.Α.
για μιά γνήσια Αποκεντρωμένη Ισόμετρη περιφερειακή Ανά
πτυξη στα πλαίσια ενός Εθνικού Δημοκρατικού Προγραμματι
σμού.
— Ατενίζουμε με αισιοδοξία θάρρος και ευθύνη το αύριο ενός
θεσμού που θα πρέπει:
Καθημερινά να πιστοποιεί και κατοχυρώνει την αυτοτέλειά
του απέναντι στις άλλες μορφές εξουσίας.
Να μην είναι ο άκριτος αποδέκτης των επιλογών και ιμάν
τας μεταβίβασης των αποφάσεων της Κ. Διοίκησης.
ΑΛΛΑ φορέας ανάπτυξης οικονομικής
Κοινωνικής
Πολιτιστικής
Κινητήρας της Λαϊκής Συμμετοχής γύρω από το «Τοπικό
ΠΡΟΒΛΗΜΑ»
Βάθρο της Δημοκρατίας και ορμητήρι προάσπισης της
Ειρήνης και της Εθνικής Περηφάνειας,
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ αταλάντευτα πως η πορεία για μιά ανθού
σα Τ.Α περνάει από το μονόδρομο:
Αποκέντρωση
Διοικητική αυτοτέλεια
Οικονομική αυτάρκεια
Αρμοδιότητες
Αμεση σύνταξη νέου Δημοκρατικού Δ.Κ.Κ.
Θεσμοθέτηση της Β και Γ' Βαθμίδας.
Το πλαίσιο αυτό της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία αυτού του
πλαισίου συνιστά την αναγκαία Συνθήκη για να ανοίξει ο δρό
μος προς την Αλλαγή στο χώρο της Αυτοδιοίκησης.
Δει· είναι όμως και ικανή Συνθήκη. Για να είναι και ικανή
απαιτείται η Λαϊκή Συμμετοχή και συμπαράταξη γύρω από το
όραμα.
— ΟΡΙΟΘΕΤΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕΤΑ απέναντι στη λογική που
θέλει ης προσεχείς δημοτικές εκλογές, σαν μιά ακόμα ευκαιρία
επιβεβαίωση της εκλογικής δύναμης των κομμάτων, σαν μιά
ακόμη ευκαιρία να καταμετρηθούν τα »κουκιά».
— Κυρίαρχη επιλογή είναι, θα πρέπει να είναι, η ανάδειξη των
πιό πετυχημένων δουλευτάδων της Τ.Α.
Οι ιστορικές μνήμες της ΒΕΡΟΙΑΣ καλούν να της δώσουμε
τη διάσταση και το ρόλο που της πρέπει στον Εθνικό χώρο.
Αυτή, ας είναι, και η μόνη πρόκληση.
— Εμείς δώσαμε δείγματα γραφής, στα 4 χρόνια της θητείας
μας στο Δήμο ότι μπορούμε.
— Ο δημότης Λαός 0 αποφασίσει

Οι Σκακιστικοί αγώνες
στα Ημαθιώτικα 82
Την Κυριακή Το πρωί i*-8-W μ* σ>
διασ»λλογ'κά τουρνουά στην ui(lm>nv
((θέση»; ζωγραφικής της Στέγης έληξρν
κι οι σκακιστι«/; εκόηλωβος ατο πλαίσια
των μορφωτικών κιιι τκιλιΐιστικών εκδη
λάκκων ΗΜΛώΙΟΤΙΚΑ « I
Η εκδή/Λχτη όχι- οιτολιιτη επιτυχία
αφού κροσήλθαν άλες αχθών οι ομάδες
που προσκλήθηκαν uso to σκυκιατικύ
τμήμα, εκτός της Λάρισας (συγκοινωνία
κά πρόβλημα) cu σκακιστικές αμάδες ήταν
« «ξήν
1) Σ.Ο. Κατερίνης IΛαζαριίης,
Ψββμιάδης. Πολυζύπουλος. Παπακιίκττος),
21 ΦΧ.Ε.Μ ΑλΥΛκνόμος ( Εάοντοι
(Χίσκπς Βααάάρης. Πέτκος Τ. Πέτκος Λ.).
3) Φ Ι. Πάτρας ΙΓκόγκος. Κονιάός,
Φρόγκο;.ΠαπαδθΓ.,Η)λι>;)

4) ΕΧ θεσ/νίκης (Κόκκινος. Λιόες,
θεοόοδ'.άόης. Μπρίμπος).
$) Ζαφειράκη Νάουσα ΐΕυαγνκλίόης.
Γώγος. Ξουλίόης, ΖωΥραφοπουλοςι.
Ό λες οι ανωτέρω ομάόες μαζί με όλ
λες(3) τετραμελής ομάδες ταο σκηκισίι
κσό τμήματος ΓΛΣ Βέροι»
6) Λ ΓΛΣ ΒΕΡΟΙΑ (Χ'Νικολάου.
ΪΚνί&ης, Τυλιόπουλας. Μαυρομαιίάης).
Τι Β' ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ (Τσικερόάνος.
Αζώγλου. Γκονκος, Σαρηγιαννιόης).
8) Γ" ΓΑ1 ΒΕΡΟΙΑ (Κυλιίρς.ΤίΛιλιοιι·
ρίδη;. Χιονϊόης Ε., Τβακιλι'Αηςι

Αιτοτέλεσαν ¿vu γκρουπ οκτώ ομάδων
ακά ας οποίες μετά από κλήρωση πρυήλ•αν 16 ζεύγη το ικτοία μαζί μ», το αποτέλ
σμο της πυρτιότ; too; ήταν τα εξής:
II Κόκκινος X Νικινλάιιιι I Ο. 211 ,π

γκτι; Λτώαριδης I-U. 3) Ειχιγηι.λιήης Σί
ηκος 0 I. 4) Τπικερόάνος Κολιός 1-0. 5)
ή'ωμ'.άόης Λξιόγλου 0 I. 61 Βοαόάρη
ς Λέδκς 0-1. Κοψιδάς Ξτνίόης 0-1. 8)
ΤουλκωρώηςΤ ώγος 0 ) . V) ΜπρΙμττο
ς Φρύγκος 0-1, 10) Ξουλίόης 1’κόγκικ,
0 I II) Πολιζάπουλικ ΤολιόΓ.ουλρς 10.
12) Πέτκος Τ Χιονίόης 10. 13) Λογρα
φό.τουλος Σαρηγιαννιόης I 0. 14) θςοόω
αιάΛης-Μαυροματί&ης 10. 15) Παπαόόπουλυς Τσακιλιόης 10. ΙΙέτκας Λ.-ΓΙαπα
κώστας 1 0.
Από ΐ'ΐ ανωτέρω αποτελέσματα (όιαρ
κοα παρτίδας 2 ώρες) είχαμε την εξής
«ΐ'άτοζη στις ομύΰς;
I) Β ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ. 3 βαθμούς (τηι
κιΐάάνος. Αξιόγλι»), Γιάνκης)
21 Φ 1. Ματρων J (Γ κόγκας. Φράγκος.
ΠαπαΛόποολυς).
3) Ε X θοσ/νικης 3 (Κόκκτνιις, Λέάες.
Θιοόοσιαάης).
4) XX Ε6έασης 5 (Σίσκος. Πέτκος Τ..
Πέτκος Δ.),
i) Ζαφ. Ναοόσης 2 (Γιίιγος. Ζωγράφο
πουλάς)
6) A I ΑΣ ΒΕΡΟΙΑ I (Ξτνιοης),
7) 1.0. Κατερίνης I (Πολυζώπουλος).
β) Γ’ Γ Α ί ΒΕΡΟΙΑ χωρίς νικητή,
Στις πρόκες ομάδες Iκατόπιν κληρώ
αεως) απανεμ ήΟηκυν 3 κύπελλα 16 μετάλ
λιυ σε ιΊη)·: τους μικητίς Kill όι,τλυιμιιΐιι
σι: όλα. τους φιλοξενούμενους σκάκι
στίς.
„ !
Ταυς φιλοξενούμενους’- σκακιστές
όεώώθηκαν al Βεροιώτες στα κέντρο
«ΕΛΗΑ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΛΡΙΛΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίΙΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ''

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Υφυπουργό; Προεδρίας Κυβερνήσει»; διακηρύσσει óti εκτίθε
TUI σε ήσιιοηοοστα δια ποσοστού κκπτώσεως μετά γενικού ορίου αύμφαινα με τις οιατάξεις του Ν.Δ. 1266/72, του ΙΕΔ. 4 /5 / /6 και του
Π Α 724/1079, η εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή στίβου και
κονίστρας Εθνικού Σταδίου Νάουσας» προϋπολογισμού μελέτης όρυ
χμαιν δύο εκατομμυρίων οκτακόσιων χιλιάδων (2.800.000) με τα
απρόβλεπτα.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί εργολάβοι δημοσίων έργων κάτο
χοι πτυχίου Α' τάξεως « u άνω για έργιι οικοδομικά εφίκτον έχουν
δικαίωμα σημμετοχής στη δημοπρασία από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 21 too μηνάς Σεπτεμβρίου ήμερο 1 pi
τη mil ώρα 09.30 (ληξη «πιδόσαος προσφορών) στο γραφείο της Δ /ν 
ικίας Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Ημαθίας, στη Βέροια από
την αρμόδιο επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας.
Εγγύηση συμμετοχής ίση με 2% του προϋπολογισμού μελέτης
(5ά000 δρχ.).
♦
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των σχετικών τευ
χών και va nupuAátloov έντυπο προϋπολογισμού μελέτης από τα ypu
φείο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Πανεπιστημίου 25. 6ος
όροφος Αθήνα) και από τα γραφεία της Λ/νσεως Φυσικής Αγωγής της
Νομαρχίας Ημαθίας
Τα κηρύκεια και έξοδα για τη δημοσίευση της παρουσης, βαρύ
νουν ανάδο/ο του έργου.
Αθήνα 18 Αυγούστον 1982
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕίΙΣ
ΚΛΝ/ΝΟΣ ΛΑΑίηΤΗΕ

Τώρα φαίνεται το πάθος
της λαϊκής εξέγερσης
Μόνο τώρα αποκαλύπτεται η
έκταση των ταραχών της περασμένης
Τρίτης στην Πολωνία, αποδεικνύοντας έτσι ότι ολόκληρη η χώρα avtu
ποκρίθηκε την περασμένη Τρίτη
στην έκκληση της Αλληλεγγύης για
διαδηλώσεις σε πολύ μεγαλύτερη
κλίμακα από όσο θέλησε αρχικώς να
εμφανίσει η χούντα.
Έ τσι προχθές από το επίσημο
πρακτορείο ειδήσεων »Πάπ» και ης
ελεγχόμενες εφημερίδες της χώρας
αποκαλόφθηκε ότι:
- Συνεχίστηκαν την Τετάρτη οι
ταραχές στο Λιούμπιν. την πόλη της
Δυτικής Πολωνίας όπου την Τρίτη
σκυτιύΟηκαν δύο διαδηλωτές από
πυροβολισμούς. Κάηκαν ένα uvu
γνωστήριο και ένα βιβλιοπωλείο στο
δημαρχείο του Λιούμπιν όπου οι δια
δηλωτές εκσφενδόνιζαν λίθους και
κοκτέηλ μυλότωφ εναντίον αστυνο
μικών kui πυροσβεστών κατά την
δεύτερη ήμερα των ταραχών.
Επίσης συνεχίστηκαν οι ταραχές
την Τετάρτη στην vónu πόλη Σζεστόσοβα όπου συνελήφθησαν 2SI
άτομα κατά η ς δύο ημέρες των αντί
κυβερνητικών οιασηλώσεων
- Συνολικό σε 28 αστικά κέντρα
σημειώθηκαν ταραχές στις 3 1
Αυγούστου.
- Θέατρο διαδηλώσεων ήταν επίσης
η δυτική πόλη Μύντνκοσζ (285.000
κάτοικοι) όπου συνελήφθησαν 116
άτομα.
Κατά την δεύτερη ημέρα των
ταραχών στο Λιούμπιν όπως ανέφερε
το πολωνικό πρακτορείο ομάδες
κυρίως νέων συγκεντρώθηκαν κοντά
στο ταχυδρομείο και σε ένα νοσοκο
μείο στο έντρο του Λιούμπιν, μιά
κωμόπολη 30.000 κατοίκων κέντρο
μεταλλείων χαλκού.
Το πλήθος πορεύθηκε προς την
τοπική έδρα του ΚΚ κραυγάζοντας
ιινηκυβερνηιικά συνθήματα και στή
νοντας οδοφράγματα. Η αστυνομία
επενέβη και η ησυχία αποκατοστάΒη
κε το βράδυ, ανέφερκ το Πάπ
Οι δυτικοί διπλωμάτες λέγουν ότι
όσο γίνονται γνωστές οι λεπτομέ
ρειες γύρω από την πλήρη έκταση
των συγκρούσεων της Τρίτης αποδεικνύεται ότι είναι οι σοβαριύτερες
ταραχές που ξέσπαααν στη χώρα από
της επιβολής του στρατιωηκου νό
μου.
Αποκαλυπηκό είναι και το φύλλο
της 1ης Σεπτεμβρίου της τοπικής
εφημερίδας του κόμματος στο Βρόκλαβ.«Γκαζέτα Ρομποντίσζα» που
ελήφθη χθές στην Βαρσοβία.
Η κδημερίδα αναφέρει ότι μολο
νότι οι νέοι ήταν πολυάριθμοι μεταξύ
των διαδηλωτών, napa πολλοί μεσήλικες έλαβαν ιδιαίτερα ενεργό μέρος
στις συγκρούσεις. Μεταξύ άλλων
ένας ηλικιωμένος έσπαζε τις πλάκες
των πεζοδρομίων σ μικρά κομμάτια
που tu έδινε ύστερα στους νέους ως
βλήματα εναντίον της πολιτοφυλο
κής.
Η ίδια εφημερίδιι αποκαλύπτει
ότι διαδηλώσεις και επεισόδια
σημειώθηκαν σε όλες η ς πόλεις π^ς
περιοχής του Βρόκλαβ την Τρίτη
Στο ίδιο το Βρόκλαβ οι βίαιες
συγκρούσεις κράτησαν εννέα κα
πλέον ώρες ενώ σημειώθηκαν ταρα
χές στις πόλεις Ζγκορζέλετς. Σλάσκι
Γιαβόρζε και Ζλοτορύγια.
ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Στο Έοσεν τη; Λυηκής Γέρμα

Κάτοικοι της Βαρσοβίας συγκεντρώθηκαν χθές στο σημείο όπου τραυματίσθη
καν την περασμένη Τρίτη από την αατυνομιλα διαδηλωτές, και κατέθεσαν λου
λουδία σε εκδήλωση τιμής προς τους μαχητές της ελευθερίας.
νιας όπου βρίσκεται, ο πριμάτος της
Πολωνίιις Αρχιεπίσκοπος Γ ιόζεφ
Γκλεμπ δήλωσε ότι η χρήση βίας δεν
θα επιλύσει τα προβλήματα της χώ
ρας του.
«Δεν έχει νόημα να ρίχνουν πέ
τρες* δήλωσε σε 500 συμπατριώτς
του κατά την διάρκεια επισκέψεώς
του στην Χρυσή Παναγίιι του Κάθε
δρικαύ Ναού του Έοσεν.
Η σοσιαλιστική γαλλική κυβέρ
νηση επέκρινε προχθές την χρήση
βίας από -·«■ ώ"όιη;ι- α σ φ υ ξία :

«ΝΕΟΣ ΕΛΙΓΜΟΣ»
Η δήλωση του κ. Ρήγκαν «αποτε
λεί νέο ελιγμό που αποβλέπει στη
βελτίωση της αμερικανικής εικόνας

στην αραβική περιοχή και τηώΒ**
λυνση της αποστολής των ί Γ’"’*
σηκών αραβικών καθεστώτων .1
την προσεχή αραβική
κορυφής» δήλωσε επίσημοί” !
παλαιστινιακής αυτής οργάιιοάΛ ι
Σε ανοκοίνωση του ανΓ¿ ψ ^ “ώ ί
Ουάσινκιων «προσπαθεί να οΐ'ν*ώ
την αραβική περιοχή με την
νική ιμπεριαλιστική πολιτική
1
επιτυχή πολιτικές και εθνιιτέζ *Β Ι
χωρήσεις από την οργάνωση*5^
θέρωσης Παλαιστίνης»,
Ο πρόεδρος της ΟΑΠ
Αραφιιτ δεν σχολ.ιασε τις πρΟΙΉ
Ρήγκαν. ηΌ Λ ο επικεφαλής
τικού τμήματος της οργάνωΟΠί^
Φαρούκ Καντούμι. δήλωσε “Οξ
σχέδιο «δεν είναι κακό» και ό«
προσωπεύει θεηκή πρόοδο σσι
ση των ΗΠΑ έναντι των Παλ®π,|
νίων.
I
Στην Ουάσιγκτων. η κυ|ίέΡΈ |
Ρήγκαν ανακοίνωσε ότι «δεν # 9 1
γει ούτε απογοητεύτηκε» 0 ^ 3 1
αρχική απόρριψη του αμερά^ζγ]
σχεδίου από μέρους του Ισραώ· I
Ο εκπρόσωπος του Σταίιβ ^ 1
πάρτμεντ κ. Τζών Χιούς δήλωΛ*
η αμερικανική κυβέρνηση ΛΙιΛώ
πως θα υπάρξουν ουσηιατιείΓώ
πραγματεύοεις πάνω στο αμίΡ“^ ,
κό σχέδιο.
(
Αλλαιι επίσημοι δήλωσαν 7“^
πρόεδρος Ρήγκαν είναι έτοιΜ^ ^
στείλει τον υπουργό Εξωτεριέ^ΙΙ
Τζώρτζ Σούλτς στην Μέση ΑνΊω*I
για διαβουλεύσεις.
Ο ίδιος ο κ. Σούλτς δήλωσε
^
μπορεί να πιστεύει όη «Το Ισριώ^'
απορρίψει την ιδέα της ειρήνης-^Ι
ιδέα της αναγνώρισής του απο
γείτονες του... και τις υποσχεβε^Τΐ
ΗΠΑ για την ασφάλεια του»· ί

Ιαπωνικό
αυτοκίνητο
θα γίνεται
στην Ελλάδο

των Ευρωπαίων σοσιαλιστών
ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Το ελληνικό πείραμα για το
σοσιαλισμό είναι το θέμα της δεύτε
ρης έκτακτης συνόδου των σοσιαλι
ατών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβου
λίου που θα πραγματοποιηθεί από η ς
6 μέχρι ης 10 του μήνα στον «Αστέ
ρα» της Βουλιαγμένης με τη συμμε
τοχή κορυφαίων προσωπικοτήτων

από τον ευρωπαϊκό χώρο.
Στην ημερίδα εργασιών, όπως
χαριικιηριστικά ονομάζεται, ο πρόε
δρος της κυβέρνησης Α. Παπανδρέου θα αναπτύξει την συνολική
πο/.ιτική της σοσιαλιστικής κυβέρνη
σης του ΠΑΣΟΚ ενώ οι υπουργοί Γ
Γεννήματος, Α. Τρίτσης και υ υψυ
πουργός Γρ. Βάρφης θα παρουσία

Το ΙΚΑ επεκτείνεται
σ' όλη την Ελλάδα
ΑΘΗΝΑ 3 (ΑΠΕ)
Ολοκληρώνονται m διαδικασίες
γιο την επέκταση τυιι ΙΚΑ σ' ολό
κληρη την χώρα και του Ταμείου
Επικουρικής Ασφιιλίπεως Μισθω
των, ενώ συνεχίζονται m προσπά
θείες για την επάνδρωση των ασφαλι
σηκών οργανισμών και την αντιμε
τώπιση της κακής οικονομικής κατά
στάσης ταυ ΙΚΑ.
Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται
σε έγγραφη απάντηση του υπουργού
κοινωνικής ασφάλισης Λ. Βερυβάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των:
a) Ν. 3200/55 «περί διοικητικής αποκεντρώσκω;· όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε αργότερα.
β) Ν 3250/24 όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το'Ν . 2148/S2.
2. Τις 16772/29-10 56 και ΛΓ/13922/9 10 75 αποφάσεώς μας με ης
οποίες έχουν μεταβιβαστεί οι κατωτέρω κοινόχρηστες εκτάσεις του αγρ/τος
Κουλούρας κατά κυριότητα στην ομώνυμη Κοινότητα ήτοι: τεμάχιο 651 με
έκταση 18.230 τ.μ., τεμάχιο 767 με έκταση 29500 τ.μ.. τεμάχιο 774 με έκταση
71625 τ.ιι τηιάνιο 787 υε έκταση 6250 τ.μ.. τεμάχιο 813 με έκταση 42938
τ.μ., τεμάχιο 814 με έκταση 61812 τ.μ. και τεμάχιο 9U5 με έκταση ι ipvmj τ.μ.
3. Το 381/2 9 82 έγγραφο της Κοινότητας Κουλούρας για την εκ νέου
έκδοση της αποφάσεώς για άρση περιορισμών για την εγγραφή υποθήκης σε
αγροτικά ακίνητο
Α π ο φ α σ ίζ ο υ μ ε
Αίρουμε την απαγόρευση του άρθρ. 2 του Ν. 3250 24 όπως τροποποιή
θηκε αργότερα με το Ν. 2Ι48'52 και παρέχουμε στην Κοινότητα Κουλούρας
το δικαίωμα εγγραφής υποθήκης στα κατωτέρω αγροτεμάχιο που μεταβιβα
στηκαν σ αυτήν μι: τις 16772/29 10 56 και Δ Γ Ί3922/9 10 75 αποφάσεώς
μας υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων:
651
767
774
787
813
814
905

ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. Η ισραηλινή
κυβέρνηση απέρριψε απερίφραστα
προχθές τις πρότασης ίου προέδρου
Ρήγκαν για την επίλυση του παλαι
σηνιακού προβλήματος και η ς απέκλησε σαν βάση για διαπραγματεύ
σεις. δήλωσε εκπρόσωπος του
υπουργικού συμβουλίου.
Το υπουργικό συμβούλιο εξέτασε
την έκκληση του προέδρου Ρήγκαν
για την αυτοδιοίκηση των Παλαιστι
νίων στην κατεχόμενη από τους
Ισραηλινούς δυτική όχθη του Ιορδά
νη και τη λωρίδα της Γάζυς σε
συνεργασία με την Ιορδανία καθώς
και το πάγωμα των Ισραηλινών οικι
σμών σ η ς περιοχές αυτές.
«Είναι αδιανόητο να συμφωνήσει
ποτέ το Ισραήλ με παρόμοιο διακανο
νισμό». δήλωσε ο γραμματέας του
υπουργικού συμβουλίου κ. Μεριντόρ.
• Η κυβέρνηση αποφάσισε να μην
διαπραγματευθεί με καμιά πλευρά με
βάση η ς θέσεις αυτές», δήλωσε.
Ο αντιπρόεδρος κ. Λεβί δήλωσε
προηγούμενα ότι το υπουργικό συμ
βούλιο απέρριψε το αμερικανικό σχέ
διο γιατί είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει
στην ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστι
νιακού κράτους.
Η Ιορδανία και η Σαουδική Αρα
βία ανακοίνωσαν όη εξετάζουν
σοβαρά τις προτάσεις.
Στη Δαμασκό το »Λαϊκό μέτωπο
για την απελευθέρωση της Παλαιστί
νης». απέρριψε το σχέδιο του προέ
δρου Ρήγκαν και δήλωσε ότι θα συνε
χίσει να αγωνίζεται για ένα ανεξάρτη
το παλαιστινιακό κράτος.

Το σοσιαλιστικό πείραμα
του ΠΑΣΟΚ θέμα συζητήσεως

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΠΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Βέροια 3 Σεπτεμβρίου 1982
Αριθμ- ΙΙρωτ. 15024
ΘΕΜΑ: « Αρση περιορισμών για την έγγραφη υποθήκης nr. αγροτικά ακίνη
τα της Κοινότητας Κουλούρας».

τεμάχιο
τιμαχιο
ΤΓμαχιυ
τεμάχιο
τκμάχιο
τεμάχιο
τεμάχιο

στην Πολωνία και εξέφρασε την επι
θυμΐιι να αρθεί ο στρατιωτικός νόμος.
Εκπρόσωπος του υπουργείου
εξωτερικών δήλωσε ότι οι στόχοι
τους οποίους προσδιορίσαμε πριν
πολ.ύ καιρό είναι περισσότερο από
ποτέ δικαιολογημένοι. Οι στόχοι
αυτοί περιλαμβάνουν την ο-ρση του
στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία,
την απελευθέρωση των πολιτικών
κρατουμένων και την επανάληψη του
διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών».

Το Ισραήλ
απέρριψε
τις προτάσεις
Ρήγκαν

με έκταση
με έκταση
με έκταση
με έκταση
με έκταση
με έκταση
με έκταση

18230
29SOO
7I62S
6250
42938
61812
17030

τ.μ.
τ.μ.
τ.μ.
τ.μ.
τ.μ.
τ.μ.
τ.μ.

Ιημίιιώνν ιυμ.,όη η> 6»
>μχι L7 * /w ñ c ur σθήιης πορέχ.,ΤΜ' μι την επι
φύλάξη i m öunuoMUt»; του οημοσιου «το εν Αβγω ΐεμάχια με τον όρο να
καταβληθούν υπέρ του δημοσίου τα ειδικά δικαιώματα και να όημοσιευθει η
παρούσα σύμφωνα με την παρ, 3 του Ν. 2148/52.
Ο Νομάρχης
Nur. Πινακίδης

στο σχετικό υπόμνημα της ΓΣΕΕ και
προστίθεται ακόμη ότι:
Σύντομα θα λειτουργήσει το συμ
βούλιο κρίσεως βάσεων και ανθυγιει
νών επαγγελμάτμιν (ΣΚΒΑΕ) για την
υπαγωγή ορισμένων κατηγοριών
επαγγελμάτων στο σχετικό κανονι
σμό του ΙΚΑ.
Αντιμετωπίζεται η σταδιακή αύξη
ση των κατωτάτων ορίων συντάξεων
του ΙΚΑ στιι 20 ημερομίσθια ανειδι
κεύτου εργάτη.
- Ρυθμίζεται το αίτημα της αναγνώ
ρισης της στρατιωτικής θητείας και
μελετάπιι η δυνοτότητα εξομοίωσης
των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων
μεταξύ φορέων κύριας και επικουρι
κής ασφάλ.ισης,
Τέλα>ς. ο κ. υπουργός ανήγγειλα
στη ΓΣΕΕ ότι το υπουργείο έχει
καταλήξει
στην
απόφαση
να
δημιουργηθεί λογαριασμό; στο ΙΚΑ
σε προαιρετική βάση που θα δίνει
εφάπαξ παροχές σ' όσους εργαζομέ
νους Οελήσουν να υπαχθούν σ'
αυτόν.

σουν αντίστοιχα τα θέματα «αποκέν
τρωση και περιφερειακή ανάπτυξη»,
• προστασία πε, .νάλλοντος· και «το
ελληνικό μνημόνιο στην ΕΟΚ».
Σύμφωνα με εκημήσεις έγκυρων
κύκλων, η μελέτη των ελληνικών
δεδομένων και της στρατηγικής του
ΠΑΣΟΚ θεωρείται από τους Ευρω
παίους ότι θα βοηθήσει σημανηκά
στην ανημετώπιση της κρίσης που
διέρχονται αυτή τη στιγμή τα ευρω
παϊκά σοσιαλιστικά και σοσια/άημοκραηκά κόμματα.
Από ελληνικής πλευράς τώρα,
υπάρχει επίσης εξαιρετικό ενδιαφέ
ρον. μιάς και οι Ευρωπαίοι σοσιαλι
στές έχουν κατ' αρχήν δηλ,ώσει όη η
ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ δεν
έγινε με το σωστότερο τρόπο και επί
σης όη θα στηρίξουν τις θέσεις της
νέας σοσιαλιστικής ελληνικής κυβέρ
νησης.
Στη σύνοδο παίρνουν μέρος 14
σοσιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά
κόμμαια από η ς 10 χώρες.
Σαν προσωπικότητες, που θα λά
βουν μέρος στη σύνοδο, ενδεικηκά
αναφέρουμε τον Βίλλυ Μπράντ, τον
Μπετίνο Κράξι. τον πρόεδρο του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου Ολλανδό
Πήτ Ντάνκερ. τον πρόεδρο της
σοσιαλιστικής ομάδας, πρώην Βέλγο
υπουργό Ερνεστ Κλήντ, γνωστό
συμπαραστάτη του αντιδικτατορικού
αγώνα, την πρώην υπουργό των
εργατικών Μπάρμπαρα Κάστλ. τον
Τσεχοσλοβάκο, γνωστό από την
«άνοιξη της Πράγας», ευρωβουλευτή
τώρα με το ιταλακό σοσιαλισηκό Γίρι
Πέλεκαν, την πρώην υπουργό της
Δανίας Εόα Γκρέντας κ.ά.

■
ΤΟΚΙΟ 3 (ΑΠΕ)
Η Ιαπωνική εταιρία >ιυ1°
«Νταϊχάτσου». του ομίλου «Του ^
θα αρχίσει τον επόμενο
κατασκευή στην Ελλάδα Ιϋ1' ¿¡¡¡ί]
>.ου «Σαράντ» με εξαρτήματα
εισαχθούν κυριώς από την
δήλωσαν οι αντιπρόσωποι τ Π ί * |
νικής εταιρίας.
Με βάση τη συμφωνία
γράψε τον περασμένο χρόνο Ψ■ψ
εταιρία «Λουτομεκάνικα»
νας. η Ιαπωνική εταιρία θα τΠί
σει το 90% ίω ν εξαρτημάτων!* ^
των οποίων και μηχανές I . ρ
αλλά τα λάσηχα. οι μπαταρΛά* ί
διάφορα άλλα εξαρτήματα β® ί
ελληνικής κατασκευής.

______________________ ^

ΨΗΦΙΣΜΑ

Λ
Το διοικηηκό σ υμ β οόλ·α ^|
Συνδσμου Εργολάβων κατοΟ***^
«χτών οικοδομικών και τεχνιΚ'1* ^
νων Ν Ημαθίας συνήλθε μόλ*ί ^
ροφορηθήκαμε τον θ ά ν α Τ ΰ « Ι
εκλχοκτού εργολάβου οικοδ0^ 1
Η ΑΙΑ ΛΙΑΚΟΥ και ψηφίζει*
1) Να εκφραστούν τα . j j f j
τήρια του διοικητικού ^
βουλίου στην οικονέν8*0 α ||
2) Να παρακολουθήσου'*
του συμβουλίου την
Του·
. βύΐ'
3) Να κατατεθεί στεφα^ λ»
σορό του και να δημϋ*,' ^ ' Ι
το ψήφισμα αυτό στον
I
σιο τύπο.
Ο Ανηπρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΙΩ ΓΑ Ϊ
Ο Γεν. Γραμματεύς
ΓΕΏΡΓ. ΧΑΡΩΝΙΤΑΚΗΓ

Ε.ΚΑΡΑΜ Π ΕΛΑ-Α.ΣΑΜ APA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 23.780

ΒΕΡΟΙΑ

Σας πΈριμένουμε Μαλακούση 2 0
από 1η Σεπτ€μβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

V ID EO S Y S T E M

Μέχρι 60 δρχ.
η ενίσχυση
στα καπνά
Μεσολάβηση
της Ελλάδας
στους Αραβες
ζήτησαν
χτες οι ΗΠΑ

Χ Ω Ρ Ι Σ ΨΩΜΙ
ΟΛΗ Η ΧΩΡΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: ΝΑΙ
Α Ν Θ ΕΛΕΙ Ο Α ΡΑ Φ Α Τ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζή
τησαν χτες δημόσια αϊτό την
ελληντκή κυβέρνηση να μεσο
λάβηση σης αραβικές κυβερ
νήσεις και στην παλαιστινιακή
ηγεσία για την αποδοχή του
σχεδίου Ρήγκαν για το μεσα
νατολικό,
αναγνωρίζοντας
τον «πολύ σημαντικό ρόλο»
που έπαιζε στο θέρο του Λι
βάνου.

Η κυβέρνηση αποδίδει στην
απεργία πολιτικά κίνητρα
^
ιαφοΡή παρέμανε και χθες η σοσιαλιστική κυβέρνηση μπροπ»λ <nT' VΟ0β°Ρή κατάσταση που δημιουργήθηκε για τους Έλληνες
^ ην «λλεινη ψωμιού.
γί0 **10 ’Ψοσπάθαά της να δώσει και πολιτικά κίνητρα στην απερ“Ρΐοποιών η κυβέρνηση με τον φιλικό της τύπο ανακοινώνει
(non
« η ν απεργία έχουν - δήθεν - μόνο οι μεγάλοι φούρνοι
Ε?άλΐηΤ° ΠΑΣΟΚ εκφράζουν το κεφάλαιο)!
λου Ρ* ανακοινώσεις της η κυβέρνηση παραπλάνησε χθές όλη
γη·,. Τ°υ<· καταναλωτές, ιδίως της επαρχίας, ισχυριζόμενη από την
t7t0o ”σι| και το ραδιόφωνο ότι «το 70 - 100% των αρτοποιών της
Η*1ας ^εν μετέχουν στην απεργία«!
na\u α'|,υλ°λόγητη και παραπλανητική αυτή ανακοίνωση οδήγησε
ηου(η νοιΚοκυΡές έξω από τους κλειστούς φούρνους της Βέροιας
p0¿oaA*nov’Ta? κατεβασμένα τα ρολλά μονολογούσαν και κατηγοαπή
Τ,,ν ^βέρνηση που για άλλη μιά φορά είπε ψεμματα μέσα
ΤΊν τηλεόραση.
C p T
παρατηρούσαν χθές οδήγησε τον κόσμο στα ζαχαρο
ρηΤΡς 1 αντ>κειμενικοί παρατη- πλαστεία, τα παντοπωλεία και τα
νιη ^ ^ ^ « ρ τ η τ α από το α ν εί- σούπερ μάρκετ να αναζητάει απε
γνωσμένα ψωμί και υποκατάστα
τα. Παρ' όλη την υπερπαραγωγή
*>ο v<jju|V•Υΐα * ^ " 1
*μής
° ϋ· η κυβέρνηση κάνει που έκαναν προχθές οι φούρνοι,
για να καλύψουν. τις πρώτες δύο
Ραζύ , 0u U μΊ δέχεται συζήτηση
τρεις τουλάχιστον ημέρες, τις
Ί (ΐπ,* ,’ *αι να ισχυρίζεται ότι
νάγκες του καταναλωτικού κοι
ν1ΐρα ρ Τθϋς έχει πολιτικά κί^ά\η ¿ “ σε μιά επαρχιακό
νού και να μην υπάρχει τόσο έν
τονο - όσο αναμένεται το πρό
Núoixjg Ú' 0ναι τΐ Βέροια ή η
βλημα του ψωμιού, εν τούτοις. οι
είναι
,'U| Π Α λεξάνδρεια όπου
νοικοκυρές, αγόρασαν χθές μεγά
τικές π? Ι,°λύ γνω σ τές οι πολιλες ποσότητες από φρυγανιές,
ναι α , - ^ ο ε ι ς του καθενός. είπαξιμάδια και διάφορα άλλα
όλο, ο ιμαδεκτο να δεχθούμε ότι
αρτοιςμτασκευάσματα από φόβο
10^ ο αΡΤ° ηοιοί που έκλεισαν
μήπως πολύ σύντομα φάνε «σκέ
Km αντ χΡν° ° <’ τους ε' ν α ι - δεξιοί
Ραατικά στοιχεία.
το» το μεσημεριανό και το βραδυ-

αρτοπ
ουΓ°^°χΐτ°αίτηματω
ν

ΛΔΕ1ΑΣΑΝ
ΤΑ ΡΑΦΙΑ
Α εργία των αρτοποιών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

„ ΑΑκΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
Βμαδ^η °ΡΥαγισμού Βάμβακος
°"ίθει
, ’•‘ερίας θα πραγματο> * > Ρ ιοΑ *ευτέρα 6 9 8 2 ώρα 9.30
JiíouVKn " “^λλώ σεω ς - Μηχανι
^“Ρβακιού - στην αίΠ,,ρ!" f E rE Μακροχωρίου.
ΐ<ΰ>Όί μ
'ί)υνται οι βαμβακοπαρα
0tUiváp(0 να παρακολουθήσουν το
0ονΑπό ,η Δ/νσ,1
Τανισμού Βάμβακος
Ημαθίας-Παφίας

Μεγάλη
άσκηση
τοσ Στόλοσ
Την ερχόμενη Τρίτη αρχίζει
μεγάλη άσκηση του Στόλου,
με την ονομασία «Καταιγίδα
'82».
Μετέχουν όλα σχεδόν τα πολεμικά
οκάφη και ελικόπτερα ναυτικής συ
νεργασίας, καθώς και αεροσκάφη της
Πολεμικής Αεροπορίας.
Η άοκηοη Θα διευθύνεται από τον
αρχηγό του στόλου αντιναύαρχο
Γιόγκεζα και στόχος της είναι η εκπαί
δευση οε νέα οπλικά συστήματα. Θα
λήξει ςττο τέλος της ερχόμενής εβδομά
δας

στο Λονδίνο και κέρδισε 4 1 δολάρια
για να κλείσει στα 458,50, εν μέσω

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΝΙΚ. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ
^Υΐου Γεωργίου 2 (Πλ. Αν. Αντωνίου)
Τηλ. 21.153 ΒΕΡΟΙΑ

*

ΑΓΓΛΙΚΑ
•
ΓΑΛΛΙΚΑ
•
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
•
ΙΤΑΛΙΚΑ

°πτικοακουστικά μέσο διδασκαλίας
Uiiav q U! πτυχιούχοι καθηγητές των Πανεπιστη
επ/νίκης και Βιέννης
01 Ε|ΓΡΑΦΕΕ ΑΡΧΙΣΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Εν α ρ ξ η μ α θ η μ ά τ ω ν
i T IT 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

• ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΦΩΚΙΛΑ
ΒΟΙΩΤΙΑ: Ποικιλία
Μυρωδάτα Σμύρνης 23 δρχ., Ζιχνομυρωδάτα 23 δρχ. Καμπά Κουλάκ
19.50 δρχ. και Τραπεζούς 19,50 δρχ.
το κιλό. Η ποικιλία μυρωδάτα Ελλασόνας στις περιοχές Ελασσόνας και
Τρικάλων 23 δρχ. και στις άλλες
περιοχές 19,50 δρχ. το κιλό.
• ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΣ: Ποικιλία Μυρωδάτα
Αγρίνιου 30 δρχ, Μπασμάς 50 δρχ.
και Καμπά Κουλάκ 19,50 δρχ. το
κιλό.
•
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: Ποικι
λία Καμπά - Κουλάκ 19.50 δρχ. και
ουαλία Τραπεζούς 19,50 δρχ. το
κιλό.
•
ΝΗΣΙΑ: Στη Σάμο και τη Λέ
σβο η ποικιλία Μυρωδάτα Σμύρνης
παίρνει 38 δρχ. και η ποικιλία Καμπά
Κουλάκ 31 δρχ. το κιλό. Σ' όλα τα
άλλα νησιά, η ποικιλία Μυρωδάτα
Σμύρνης παίρνει 23 δρχ. το κιλό.
Τα καπνά Μπέρλεϋ σ' όλη τη χώ
ρα παίρνουν 13.50 δρχ. το κιλό.
Ή δη με εντολή του υπουργού
Γεωργίας έγινε κατανομή των πιστώ
σεων που θα χρειαστούν στα κατά τό
πους υποκαταστήματα της Αγροτι
κής Τράπεζας.

Σειρά μέτρων για τους
ασφαλισμένους

' Ακούσε η νοικοκυρά στο ραδιόφωνο ότι οι περισσότεροι φούρνοι
στην επαρχία είναι ανοιχτοί και πήγε να πάρει ψωμί. Βρήκε, όμως,
κατεβασμένα τα ρολλά και σκέφτεται, σίγουρα, πως θα ταϊσει την
οικογένεια-,
νό τους φαγητό. Έτσι έβλεπε
κανείς να εξαφανίζεται κυριολε
κτικά από τα ράφια ο,τιδήποτε θα
μπορούσε να αντικαταστήσει στο
τραπέζι την παραδοσιακή φρατζόλα.
ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
Σε ανακοίνωσή της η Ομο
σπονδία Αρτοποιών Ελλάδος,
αφού επισημαίνει ότι η απεργία
σημείωσε καθολική επιτυχία,
αναφέρει στη συνέχεια ότι ο κλά
δος των αρτοποιών κατέβηκε σε
απεργιακό αγώνα για τους παρα
κάτω λόγους:
1) Για την ένταξη στο κόστος
του άρτου της αύξησης των

του πλασματικού.
3) Για τη μη επίλυση ουδενός
διοικητικού θέματος του κλάδου.
Τα θέματα αυτά δεν έχουν
καμιά οικονομική επίπτωση, απο
βλέπουν όμως στην καλύτερη
εξυπηρέτηση της κατανάλωσης
και στην ομαλή λειτουργία τω ν

αρτοποιείω.
4) Για την κατάργηση κεντη
μένων δικαιωμάτων του κλάδου
με την υπ' αριθμ. 58/82 Α,Δ. που
ισχύουν από !5ετίας χωρίς προς
τύτο και να εξυπηρετείται το
καταναλωτικό κοινό.

Η στρατιωτική θητεία θα αναννωρισθεί σαν συντάξιμος χρόνος κσι για
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό
τομέα. Αυτό προκύπτει από την
απάντηση που έδωσε ο υπουργός
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λ. Βερυβάκης σε υπόμνημα με σειρά ασφαλιστι
κών θεμάτων που απασχολούν τους
εργαζομένους
το οποίο του είχε
υποβάλει πρόσφατα η ΓΣΕΕ, Η διοί
κηση της Συνομοσπονδίας συνεδρία
σε εξάλλου προχθές και ενέκρινε το
πρόγραμμα δράσης της οργάνωσης,
που θα ισχύσει από τώρα μέχρι και
την πραγματοποίηση του συνεδρίου
της που πρόκειται να γίνει μέσα στο
1983. Αναλυηκώιερα:

Η αναγνώριση του χρόνου της
στρατιωτικής θητείας σαν ασφαλιστι
κού χρόνου, μελετάται από το υπουρ
γείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη αυτή θα
καταρτιστεί σχετικό νομοσχέδιο και
θσ προωθηθεί στη Βουλή για ψήφιση.
Αυτό τονίζει σε έγγραφο που απέστειλε στη ΓΣΕΕ ο κ. Βερυβάκης
που, αναφεριιμενος σε άλλα ασφαλι
στικά αιτήματα της, δίνει ης ακόλου
θες απαντήσεις:
• Σχεηκά με την επέκταση του
1ΚΑ σε όλη τη χώρα, ολοκληρώνον
ται οι διαδικασίες για την πραγματο

φημών για την σταθερότητα του διε
θνούς τραπεζικού συστήματος και
ανησυχιών για δυσχέρειες των
χωρών της Λατινικής Αμερικής ν'
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους. Η απόφαση του Μεξικού να
εθνικοποιήσει τις τράπεζες και να επι
βάλει συναλλαγματικούς περιορι
σμούς, και της Βολιβίας να επιβάλει
και αυτή συναλλαγματικούς περιορι
σμούς ώθησαν την τιμή του πολυτί
μου μετάλλου προς τα άνω, ενώ οι
πληροφορίες ότι η Κούβα και άλλες
χώρες συζητούν αναδιάρθρωση των
χρεών τους συνέβαλαν και αυτές
στην ανοδική πορεία της τιμής.
Προχθές δημυσιεύθηκε επίσης
από την ΓΚΛ'ΓΤ έκθεση για την δα:
(Ινή οικονομική κατιιοταση με ζόφε
ρές προοπτικές στην οποία γίνεται
παραλληλισμός με την διεθνή οικο
νομική κατάσταση που επικρατούσε
πριν από την οικονομική κατιιστρο
φή του I 3 1.
Εξάλλου ο Βρετανός πρώην
υπουργός οικονομικών κ. Νι. Χήλυ
προειδοποίησε ότι το διεθνές τραπέζι
κό σύστημα βρίσκεται σε κίνδυνο να
καταστραφεί εκτός εάν το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο πάρει σύντομα
μέτρα.
Ο κ. Χήλυ. σε ομιλία του τόνισε
ότι το Λιεθνές Νομισματικό Ταμείο
θα πρέπει να διπλαοιάπει τους πό
ρους που διαθέτει προς τις ιδιωτικός
τράπεζες γιατί ήδη υπάρχω μιά
πιστωτική επέκταση που ενέχει σοβά
ρόύς κινδύνους. Η κρίση είπε, πλήτ
τει τόσο τις κομμουνιστικές όσο και
τις καπιταλιστικές χώρες,και τώρα
τόσο η Πολωνία όσο και η Αργεντινή
βρίσκονται στυ ίδιιι «καράβι».

ποίησή της, ώστε να καταστεί δυνατή
και η ψήφιση του σχεηκού νόμου,
μαζί με την επικύρωση της πράξης
νομοθετικού περιεχομένου «για αύξη
ση των κατωτάτων ορίων και των άλ
λων συντάξεων του 1ΚΑ» που εκκρεμεί ήδη στη Βουλή.
• Υπογράφτηκε ήδη Προεδρικό
Διάταγμα για την ολοκλήρωση και
επέκταση της Επικουρικής Ασφάλι
σης σε όλους γενικά τους μισθωτούς
της χώρας που στερούνται πρόσθε
της ασφάλισης.
• Σύντομα θα επαναλειτουργήσει
το Συμβούλιο Κρίσεως Βαρέων και
Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων με ανα
μορφωμένο τον κανονισμό λειτουρ
γίας του.
Ο υπουργός γνωστοποιεί επίσης
ό η καταβάλλεται προσπάθεια για
σταδιακή αύξηση της κατώτερης
σύνταξης απο 15 σε 18 μεροκάματα

ανειδίκευτου εργάτη για τους συντα
ξιούχους από γηρατειά και αναπηρία,
και από 13.5 σε 16 για τους συντα
ξιούχους λόγω θανάτου.
Τέλος ο κ. Βερυβάκης ανακοίνωσε
όη:
• Το υπουργείο αποφάσισε να
δημιουργήσει λογαριασμό στο ΙΚΑ
σε προαιρεηκή βάση, που θα δίνει
εφάπαξ παροχές σε όσους από τους
εργαζόμενους θέλησαν να υπαχθούν
σε αυτόν, χωρίς βέβαια να θίγονται
τα δικαιώματα των εργαζομένων που
απορρέουν από τον ν. 2112.

Ο βουλευτής της Ν.Α.

κ. ΑΓΓ. ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ
Κάθε Σάββατο 10-1 π.μ.
θα δέχεται στα γραφεία
του κόμματος της Ν.Α.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Νέα αύξηση 5%
στο ρεύμα
Νέα αύξηση, του ηλεκτρικού
οικιακού ρεύματος επιβλήθηκε «εν
κρυπτώ» στους λογαριασμούς της
ΔΕΗ, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρ
νηση είχε πρόσφατα ανακοινώσει όη
δεν θα αναημηθούν τα πμολόγια
οικιακής χρήσεως. μέχρι το τέλος
του χρόνου.
Αντ αυτών και μετά από αλλεπάλ
ληλες συσκέψεις των αρμοδίων
υπουργών δόθηκε το «πράσινο ρώς»
στη ΔΕΗ να αυξήσει τους λογαρια
σμούς του διμήνου Ιουλίου Αυγούστου κατά 5%.
Ετσι ψαλλιδι'ζεται το εισόδημα
των μισθοσυντήρητων, που μαζί με
τον λογαριασμό της ΔΕΗ πληρώ
νουν αυξημένη και την εισφορά υπέρ
της ΕΡΤ. Δημοτικά Τέλη. Φ.Κ.Ε.,

τιμών των αλεύρων, των εργατοϋπαλληλικών ημερομισθίων,
του πετρελαίου, της μαγιάς που
ανέρχεται στο ποσό των 3.50
δρχ. κατά κιλό στον τ. 70% και
ανάλογα στους άλλους τύπους. Η
δοθείσα αύξηση των 2 δραχμών
δεν καλύπτει ούτε την αύξηση
της τιμής των αλεύρων.
2) Για την συγκρότηση'επι
τροπής με συμμετοχή κοστολό
γων για την έρευνα του πραγμα
τικού κόστους του ψωμιού κι όχι

Ζοφερές προοπτικές για
τη διεθνή οικονομία
ου στι5 διεθνείς αγορές

Ενισχύσεις, που φθάνουν τις 60
δρχ. το κιλό, θα πάρουν οι παραγω
γοί καπνών ανατολικού τύπου και
Μπέρλεϋ για τη σοδειά του 1981 που
πουλιέται τώρα. Σύμφωνα με απόφα
ση του υπουργού Γεωργίας κ. Κ.
Σημίτη ο μέσος όρος της ενίσχυσης
αυτής είναι 30 δρχ. για τα εξαγώγιμα
καπνά ανατολικού τύπου και 13,50
για τα Μπέρλεϋ.
Για την καταβολή των εισόδημα
τικών αυτών ενισχύσεων θα διατεθεί
ποσό 3 δις περίπου δρχ.
Αναλυτικά η ενίσχυση για κάθε
ποικιλία είναι:
• ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟ
ΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ: Ποικιλία Μπασή
Μπαγλή 30 δρχ. και ποικιλία Φ I
δρχ. 19.50 το κιλό. Ποικιλία Καμπά Κουλάκ στην περιοχή Πορροΐων 23
δρχ. και στις άλλες περιοχές 19.50.
Ποικιλία Μπασμάς στις περιοχές
Γιακάς Ξάνθης, Σου Γιαλεσή Σταυρούπολης και Μαχαλάδες Μαχαλα
όάκια Δράμας δρχ. 60 το κιλό. Σ ης
άλλες περιοχές ο Μπασμάς παίρνει
50 δρχ. το κιλό.
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ποικιλία Καμπά
Κουλάκ 23 δρχ., ποικιλία Σαμψούς
2600 δρχ. και Μπασμάς 50 δρχ. το
κιλό

χαρτόσημο κλπ.
Η ημή της κιλοβατώρας που
χρέωσε η ΔΕΗ τους καταναλωτές
της στα δίμηνα Ιουλίου - Αυγούστου
ανέρχεται σε 5.6 δρχ. για κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατώρες, για τις
υπόλοιπες μέχρι 800 κιλοβατώρες
προς 6,176 δρχ./Κ.\ΥΗ, ενώ η βασική
τιμή ανέρχεται σε 1,6 δρχ. και 1,87
δρχ. αντίστοιχα!!
Η νέα αυτή αύξηση του οικιακού
ρεύματος, πέρα από το πλήγμα που
δέχεται η αξιοπιστία της Κυβερνήσεως. κρίνεται αδικαιολόγητη γιατί
πραγματοποιείται σε χρονική περίο
δο κατά την οποία ουδεμία αύξηση
της τιμής των υγρών καυσίμων έχει
πραγματοποιηθεί, αλλά αντιθέτως η
ημή του πετρελαίου μειώνεται.

W
Πσρ1te, κΰρ»οι, καρττουζια Παττανδρέου !..*
Παττανδρέου *
Ναι, άτι όξοττράσινσ σττδ μέσα κόκκινα και με μούρα σττόρια!...
(Toü Β. Χριστοδούλου)

W

Ένα νέο κατάστημα
άνοιξε στήν πόλη μας.

Από την χθεσινή βΒΡΑΑΥΝΗ»

Ο πασίγνωστος
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Νίκος
Ξανθόπουλος

|

'Ελάτε νά γνωρίσετε ά π ό κοντά, τά παγκόσμια
•γνωστά, λέτττοδουλειιτνη άοιστουονήυατα της
Γερμανικής εταιρίας Βί-εΜΈΦ.
Μ αχαιροπίρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, ανο
ξείδωτα, είδη δώρων.
Μέ κάθε άγορά οας, σάς προσφέρουμε ένα ανα
μνηστικό δωράκι τής ννΜΡ.

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Φέρτε μας τό παρακάτω κουπόνι συμπληρω
μένο, κα( θά σάς δώσουμε τόν καινούργιο κατά-»

ΓΙΑ 10 ΜΕΡΕΣ

Λο>ο τής ννΜΡ.

ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΠΩΝΥΜΟ ......

ΒΕΡΟΙΩΤΙΣΑ

ΟΝΟΜΑ ..........
ΔΙΐΥΘΥΝΣΗ.....

ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
πλαισιωμένος με εκλεκτό
επιτελείο καλλιτεχνών
ΡΕΖΕΡΒΕ 21.321

ΠΟΛΗ ..............

L.

ΔΗΜΟΣΘ. ΜΠΙΖΕΤΑΣ
Μητμοψάνους 8-Τηλ. 24.638

ΒΕΡΟΙΑ

Κυριακή ί Σεπτεμβί>·οϋ

«ΛΑΟΤ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

1 2 34 56

7συ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

στή (δημ.)
8. Επώνυμο Κορεάτη ηγέτη που
δολοφονήθηκε — Οταν βρισκόμα
στι σ' αυτήν μας πιάνει ο φόβος,
το δέος.
9 Αυτή, πολύ περισσότερη στους
πλούσιους (καθ.) - Αρχαϊκή πρό
θεση.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ξένο γυναικείο όνομα·
2. 1ε κάθε αγώνα ανεπιθύμητη τόσο
από ομάδες όσο και από άτομα —
Τέλος προσευχής.
3. Αναφέρονται και τέτοια ... κριτή

Ένας παράδεισος έρωτα
λουλουδιών και χαράς
m

ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΧΑΒΑΗΣ

Χειμωνιάτικη μόδα 82

ρια.

Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ :

I Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που
έπαιξε στη Βέροια και στη Νάου
σα - Πόνο εκφράζει
2. Αυτά τιμωρούνται με μικρές ποι
νές στα δικαστή ρια.
3. Χειροπιαστά, στην καθαρεύουσα
και αντίστροφα — Εγώ (ξεν.ι
4. Η ύπαρξή του προϋποθέτει ύπαρ
ξη νερού, αντίστρ. (καθ.)— Βυζαν
τινή νότα.
5. Πράξεις που
καταδικάζονται
βαρειά, 1■στη
καθαρεύουσα
(αντίστρ.)
6. Τραγοπόδαρος θεός - Γνωστό
ευρωπαϊκό αεροδρόμιο ιαντίσ».
7. Η σιγουριά του .... ενεχειροδσνα-

4. Έμβλημα εκκλησιαστικό
θρη
σκευτικό - Ένας ... καφές.
5. Παρακινεί — Οικοδομικό εργα
λείο, στη δημοτική.
6. Αρχικά σχολής μας. ανώτατης Είναι και ο Βεροιώτης Δεληφώτης.
7. ‘Αρθρο πληΙΛντικού — Συνήθιζε
ται από το κράτος για τα αγροτικά
προϊόντα.
8 Βελγική πόλη — Ελληνικού ποδο
σφαιρικού σωματείου τ’ αρχικά —
15.
9. Αυτή πολλές φορές φέρνει και ...
δάκρυα - Αρχαίο φωτιστικό μέ
σο.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ 2. Α Π Α Λ Λ Α Γ Ε Σ 3 . ΛΕΒΜ Ρ Π 4 ΚΡ_
ΓΙΣ - ΨΑ(ΡΙ) 5. ΣΕΝ - Μ ΙΛ(Η Μ Α) 6, ΣΑΜ ΙΩ Ή ΣΑ
ΜΠΟΣ - ΟΣ&. ΟΙΣ(ΟΦΛΓΟ) - ΑΝΟΜΑ 9. Σ Σ - ANOΣΟ £
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΑΡΚΑΣΜ ΟΣ 2 ΥΠΕΡ - ΑΠ ΙΣ J. Ε Ν Ι Σ Μ Ο Σ 4 ΘΛΑ
Σ Ε ΙΣ 5. ΗΛ(Οαβαλντ) - ΙΝΩ - ΑΝ 6. Μ ΑΗ Σ - ΤΟΝΟ 7.
Α(Β)Γ - ΜΙΣΟΣ 8 ΤΕΡΨΙΣ - ΜΟ(ΝΟ) 9. ΑΣΠΑΛΑΚΑΣ.

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 5

ί

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡ1ΑΧΗ
1 26 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.50 ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΩΡΕΣ
ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Μ
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4.00 Β0ΚΑΚΙ01
4 50 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
5.05 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5,40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6 00 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ!
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
7.35 ΑφΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΔΙΑ

9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.35 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ 6ΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ!

Δ ΕΥΤΕΡΑ , 6
5 35
6 05
6.30
8.40
7.30
8.00
9.00
9 40
10.20

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖι ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ’
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΩΦ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β. ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑ!
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
ΙΣΥΝΕΧΕΙΑ)

1 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8 00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
8.30 ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΟΥΛΙΟ ΙΓΓΛΕΣΙΑΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30
2 45
3.00
3.15

.... Ένας από τους τελευταίους
παραδείσους, που υπάρχουν ακόμα
στον πλανήτη μας. Ως εκεί δεν έφτα
σε ακόμα η καταστροφή. Ισως γιατί
οι κάτοικοι δεν έχουν φτάσει στον
πλούτο. Οπου φτάνει ο πλούτος, έρ
χεται και η καταστροφή του περιβάλ
λοντος. της φυσικής ομορφιάς αλλά
και της ομορφιάς των ανθρώπων.
!τη Χαβάη υπάρχουν οι πιο
ωραίες γυναίκες, που μπορεί να
συναντήσει ποτέ άνθρωπος. Και δεν
είναι μονάχο όμορφες. Είναι και δρο
σερές. Χαρούμενες. Είναι οι γυναί
κες, που προσφέρουν την ψυχική
ξεκούραση, την πιο ολοκληρωμένη
απόλαυση σε όλες τις πλευρές της
ζωής.
«Ποτέ μέχρι τώρα δεν συνάντησα
τοσο ωραίες γυναίκες όπως σ αυτό
το νησί». Δεν είναι λόγια γραμμένα
σε κάποιο ημερολόγιο τουρίστα. Εί
ναι λόγια που γράφτηκαν το 1778
από έναν διάσημο της εποχής τον κάπταιν Κούκ!
Ευτυχώς, τίποτα δεν άλλαξε από
τότε σε τούτα τα νησιά που ανακάλυ
ψε ο Τζαίημς Κούκ. Εξακολουθούν
να παραμένουν ο παράδεισος που
ήταν ανέκαθεν. Βρίσκεται στο ίδιο
γεωγραφικό ύψος με το Μεξικό !ίτυ
την Βομβάη και την Μέκα. Το μεγα
λύτερο νησί από την αμάδα των
νησιών είναι η Χαβάη. Η πρωτεύου

ΔΕΥΤΕΡΑ, 6
5.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
645 ΝΕΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΕΙΡΑ
7 45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8 0 0 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8 3 0 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
9.00 Ο ΦΟΝΙΑΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1000 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Λόγω τής ΐναρξης τών Πανευ
ρωπαϊκών άγωνων τό πρόγραμμα
τής ήμέρας θ ό έχει Δλλαγές.

Δ ια β ά χ ε υ α

Mali O ioA iôer.Ç
εήν
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Για να ΜΑΘΕΤΕ
Πως να παραμερίσετε ΤΟ Α Γ Χ Ο Ι σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ κπι Ν ΈΕ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΛΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗ Λ ΙΚ Ε! κν. ΥΠΕΡΗΛΙΚΕ!
Γιατί δεν το νικήσατε και απο ένα Α Γ Χ Ο ! γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπερασετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της Ζ Ω Η !
σας.

ΓράψΤδ μΟΟ
’ Ενυ κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
ή επιθυμία ή Φανταστικό. Αυτό μόνα Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ λ ΥΕΕΩΣ.

Διεύθυνση
Ν. Ζαρειρόκη 36
Β1ΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Ν’άοοαα - Μακεδονίας

λ
-

I9ÏJ

ο-_ΙΊ7ΙΑΑ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (ο ισθμός}
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΜΣ
Πυθροσβεστικη
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
0 :Ι .Ε . (σταθμός)

22.222
27 505
125
25.749
2 4,444
22233
26444
22.199
2 2.200
22.314
4 1.353

ΜΛt i ΑΝ ΔΡΕΙ ΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ Α (ποωτ. βοήθειες)
2 3.376
Αμεση Δράση
100
Ο Τ.Ε (βλάβες)
121
Πυροσβεστική
199

σα τους, η Χονολουλού. δεν βρίσκε
ται στο μεγάλο αυτό νησί, αλλά στο
Οαχού. το τρίτο σε έκταση νησί.
!τη ν πρωτεύουσα ζούν τα 75% των
κατοίκων του νησιού.
Οι Χαβανέζοι είναι ένας λαός
γεμάτος από την χαρά της ζωής. Εί
ναι τόσο εφευρετικοί σε χαρές της
ζωής, ώστε είναι οι μόνοι που ποτέ
δεν γνώρισαν τι σημαίνει πλ,ήξις.
Γ Γ αυτούς ιδεώδες είναι να απο
λαμβάνουν την ζωή τους και να μην
κάνουν τίποτα. Ο έρωτας, το τραγού
δι. ο χορός, η κιθάρα, τυ κολύμπι, τα
λουλούδια, είναι τα ενδιαφέροντα
τους. Οι τουρίστες, κυρίως Αμερικα
νοί, ζούν στα νησιά αυτά τις ωραιότε
ρες διακοπές τούς. Βέβαια, δεν είναι
μονάχα ωραίες οι γυναίκες της
Χαβάης. Ωραίοι είναι και οι άνόρες
που μοιάζουν κυριολεκτικά σαν
φιγούρες, που ξεπήδησαν από κάποιο

Σαν σήμερα
!αν σήμερα το 1912 κιιτό τη διάρκεια
ιων Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου,
II (σραηλινυί αθλητές, 4 Παλαιστίνιοι
αντάρτες και ένας Γερμανός αστυνομικός
σκοτώθηκαν σε μάχη 23 ωρών στο αερο
δρόμιο του Μονάχου
Εξ άλλου, σαν σήμετο το;
1514 Ο !ελ(μ ο πρώτος της Τουρκίας
εισβάλει στην Περσία.
1590 Ο Δούκας της Πάρμας επιτίθεται
και ασιγκάζει τον Ερρίκο τον Δ’ να
λύσει την ποΙ.ιορία του Παρισιού.
1798 Η Τουρκία κηρυσει τον πόλεμο στη
Γολλίπ.
1880 Η Βρτανία. η Αυστρία, η Γαλλία
και η Τουρκία υπογράφουν συνθή
κη via την επιβολή της τάξεως στη
ΙΔυρϊα μετά τη σφαγή των χριστια
νών από τους Δρούσους.
1905 Mr. τη μεσολάβηση του Αμερικλα
νοϋ προέδρου θεοδώρου Ρούσβελτ
υπογράφεται η συνθήκη του Πόρ
ισμουθ που έθεσε τέλος στον
ρωσοώπωνικό πόλεμο.
1922 Τα τελευταία ελληνική τμήματα
(ΓΧ.Σ.) αποχωρούν από τη Μικρά
Ασία.
1939 Οι ΗΠΑ διακηρύσσουν ουδέτερό
τητα στον Λεύτερο Παγκόσμιο Πό
λεμο.
1978 Αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για
πς συμφωνίες του Κάμπ Νταίη
βιοντ μεταξύ του Αμερικανού προέ
δρου Τζίμμυ Κάρτερ. του Αιγυ
πτίου προέδρου Ανουάρ Σαντάτ και
ταυ Ισραηλιναύ πρωθυπουργού
Μεναχέμ Μπενκιν.
1980 Με τον ί&ο τρόπο που αναρριχήθηκε στην εξουσία, έπεσε ο ηγέτης της
Πολωνίας Έντβαρτ Γκιέρεκ και
όπως to 197(1 ο Γκολμούκα υπέστη
•καρδιακή προσβολή» ενώ εξελέγη
ο 53χρονος Ιτανισλάβ Κάνια.

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤ ΑΡΟΛΟΓΟΣ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΥΚΛΟΙ
,Λ ν™ \Τ ΓΑΡΟΛΟΠΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΗΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11-ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λ δ α ίφ ο ρ ει'α )

ΤΗΑ.: 25.036 - 62.990

ΑΓΓΛ

πίνακα
ζωγραφικής.
Τριακόσιες
πενήντα μέρες ο ήλιος λάμπει στα
νησιά αυτά.
Ιτ ις αμμουδιές της Χαβάης λιά
ζονται οι μεγαλύτεροι κροίσοι του
κόσμου, αλλά και οι διασημύτητες
της εποχής. Το νησί Μαούι είναι το
μαργαριτάρι της ομάδας των νησιών.

Η χειμωνιάτικη μόδα που μας έρ
χεται από το Παρίσι έχει φέτος αέρα
νοσταλγίας. Τα χρώματα παίζουν,
από τα πολύ έντονα ως τα σβησμένα
φθινοπωρινά που μάλλον θα επικρα
τήσουν για το σπορ ντύσιμο.
Τα υφάσματα που θα φορέσουμε
είναι τα χονδρό τουήντ. το βελούδο,
το κοτλέ και τα χονδρά μάλλινα για
το σπορ ντύσιμο.
Σημαντική λεπτομέρεια το ανακά
τεμα των χρωμάτων και των ύφασμά
των σε μιά τάση «πιιτσουέρη·.
Τα χρώματα που επικρατούν:
μπεζ, λαφέ, καραμελέ, μπλέ, γκρι μπλέ. μπλέ πετρόλ.
Για τα βραδυνά φορέματα υφά
σματα όπως η μουσελίνα, τα μπλοκάρ, βελούδο και φυσικά ο ταφτάς.
Σ το σπορ ντύσιμο επικρατεί το
πλεκτό και μάλιστα το χειροποίητο
με μεγάλες βελονιές και σε μεγάλα

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΘΑ ΤΟ ΘΥΜΑΤΑΙ
Ο πρόεδρος;
Εκανες την κλοπή όπως την περιεγράψε ο κύριος Εισαγγελίας:
Ο κατηγορούμενος:
—Οχι κύριε πρόεδρε, αλλά θα έχω
υπόψη μου την περιγραφή του
μελοντικά...
Ο σύζυγος. Του είπες του γαλατά
πως το γάλα του δεν έχει καθόλου
κρέμα;
Η σύζυγος. Του το είπα και μου
είπε ότι γεμίζει το δοχείο με γάλα τό
σο ώστε δε μένει θέση για την κρέμα.
Η ΕΝΤΑΣΗ
Εχει αφήσει ανοικτό το ραδιόφωνο
σε μεγάλη ένταση.
Και επειδή είναι νύκτα και ησυχία,
ενοχλεί τους περίοικους οπότε χτυπά
το τηλέφωνο.
— Αν δεν χαμηλώσετε την ένταση
άκουσε στο ακουστικό μια αγριεμένη
φωνή, θα καλέσω το 100.
Κι εκείνος:
—Αν σε ενοχλεί πήγαινε να μείνεις
σε άλλη γειτονιά.
— Μα από άλλη γειτονιά σου τηλε
φωνώ.

• · ·
— Πάλι, αλλάζεις σπίτι. Μα αυτές
οι μεταφορές θα σου στοιχίζουν
πολύ.
— Πολύ λιγώτερο από το νοίκι!
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• Στροβιλογεννήτρια 640 χιλιά
δων κιλοβάτ. Στην ανοικοδόμηση
του Υδροηλεκτρικού σταθμού στη
περιοχή της Σιβηρίας Σαγιάν - Σούσενσκογιέ έχει τεθεί σε λειτουργία η
έκτη μονάδα, ισχύος 640 χιλιάδων
κιλοβάτ. Τέτοιες μηχανές για την
παραγωγή ενέργειας φτιάχνονται στο
Λένινγκράντ.
• Το ... φρούτο του «πλασιέ» δεν
είναι καινούργιο. Ωστόσο, η αλήθεια
είναι ότι η δουλειά αυτή τη κάνει σή
μερα και η ... κουτσή Μαρία.
Και για να την εξασκεί και η «κου
τσή Μαρία», το «επάγγελμα» φαίνεται
ότι έχει πράγματι ... ψητό!
Στην επαρχία και ιδιαίτερα στα
χωριά, (ορισμένοι «πλασιεδες» εκμεταλευόμενοι την άγνοια που έχουν
πολλοί άνθρωποι, «πασσάρουν» τα
προς πώληση προϊόντα τους, οε τιμές
αατρονομ·κές.
Το χειρότερο στην περίπτωση δεν
είναι οι αστρονομικές τιμές μόνο,
μλλά και τα αντικείμενα που αγορά
ζουν συμβαίνει να είναι άχρηστα ή
ευτελούς αξίας. Τι πρέπει λοιπόν να
γίνει στην προκειμένη περίπτωση για
να σταματήσει αυτό το κακό, της
δημιουργίας θυμάτων από ορισμέΐ’ους το τονίζουμε, «πλασιεδες»;
Μήπως η τηλεόραση, και το ραδιό
φωνο θα μπορούσαν να αναλάβουν
•μια τέτοια εκστρατεία διαφωτήσεως
του κοινού, ώστε να ... κουμπώνει το
πορτοφόλι του σε λωποδύτες και
απατεώνες οι οποίοι είναι παράλληλα
και φοροφυγάδες;
• Η γύρη είναι, ως γνωστό, το
αρσενικό στοιχείο, που ο αέρας μετα
φέρει προς όλετ -μγ διευθύνσεις και
που χρησιμεύει για τη γονιμοποίηση

STUDIO

ΤΕΧΝ Η
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθβ Ε ί δ ο υ ς φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροποΛ^ως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

των λουλουδιών. Είναι γ ν ω σ τ ό ^
σης ότι η γύρη χρησιμεύει ως
των μελισσών. Οι Γάλλοι ε7Π0|ΪΕ
νες, όμως, υποστηρίζουν ότι ή "Γ1'.
θεραπεύει ριζικά τη δυσκοι
και τις γαστρικές διαταραχές,
Η γύρη αποτελεί, εξάλλου,
θαυμάσιο τονωτικό για τα παιδιά β
τους ηλικιωμένους στους οπό^ζ
ξαναδίνει τις δυνάμεις τους και 9
αναπαραγωγικές τους ικανότητες·
• Παρά το γεγονός ότι το σεξ
χρησιμοποιηθεί από τους επιστήΐ1”
νες σαν ανακουφιστικό των πό*®
στους πάσχοντες από αρθρί™Γ
χιλιάδες ασθενείς αρνούνται να
σεξουαλική ζωή, επειδή έχουν
λανθασμένη εντύπωση ότι είναι π° *
άρρωστοι και γι' αυτό δεν μπορούν
απολαύσουν αυτή τη χαρά της ζ“1 ,
Οταν μια γυναίκα, για παράδίήΐξ
υποφέρει από αρθρίτιδα, δύσκολη
ται να εμπιστευτεί στο γιατρό τΠί ,
σεξουαλικό πρόβλημα που
δημιουργεί η ασθένεια. Οταν 09 ,
κατανοήσει, τις απλές μεθόδους
θα τη βοηθήσουν να επιλύσει το
βλήμα της τότε όλα ξεκαθαρίζο'Τ
και τότε «τα χάνει· βλέποντας ^ |
απλότητα του προβλήματος.
• Σπάνιο αρχαιολογικό ούΛ Ε
Στην αρχαία ουκρανική πόλη
ανακαλύφθηκε σπανιότατο έργο ·
χνης, της εποχής περίπου 2500 ϊλ”
νων πριν. Κατά τις ανασκαφές
αρχαία αυτή πόλη οι αρχαιολΟΙζ
ανακάλυψαν καλοδιατηρημένο
πτό από πηλό, που παριστάνει τη ^
της γονιμότητας, ένα άνδρα κ<0
γυναίκα πάνω σε τετράτροχο όχΊΡ ^
• Πολλά ανάπηρα άτομα,
ι
ευφυΐα τους ίσως είχε υποτιμά^ ^
αιτίας της δυσκολίας που είχ°ν
επικοινωνήσουν, προσφέρουν ε ° ζ
ριστες εκπλήξεις στον εαυτό τουζ .
σ' αυτούς που τα φροντίζουν, Ι ί 7:
σε μια εφεύρεση ενός νοσοκοβ^
του Λονδίνου.
,9
Πρόκειται για ένα μικρό ήλ**!1^
νικά υπολογιστή που λέιτουρΥ® ^
πλήκτρα και μπορεί να εκτελέο^Λ
σειρά από αυτοματοποιημένους
βιΜ
χους και που επινοήθηκε στο ΒΦ^,,
κό ίδρυμα Ανιάτων στο Πάτνεν . ,
Λονδίνου. Ασθενείς που δεν
να επικοινωνούν εύκολα ή
των οποίων οι κινήσεις είναι
μη ελεγχόμενες μπορούν τώΡ“
απαντούν γρήγορα με ένα ειδικά ^
διασμένο πληκτρολόγιο κάνώ
ερωτήσεις με σκοπό να αξιόλογη*^
μνήμη, η λογική οι αριθμητικές
ικανότητες κ,α.

ΛΑΟΣ

^

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡ1^
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
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Φροντιστήρια μ€ παράδοση και π€ίρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μ€ σύγχρονα οπτικοακου στικά μ€σα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε

Και θυμηθείτε πως το καινρ»ΡΤ*
μάκρος φούστας που επικράτησε ρΡ
σκεται στο γόνατο ακριβώς·
Η φίλη <**

(ÎJÏ&j

Πρωτεύουσα που είνιιι η Λαχάινα,
χωρίς ψηλά κτίρια. αλλά και χωρίς
ανθρώπους. Σ' αυτό το νησί νοικιά
ζονται τα σπίτια από ξένους.
Οι οκτακόσιοι εξήντα χιλιαοες κά
τοικοι των νησιών είναι, στην ουσία
κάτοικοι ταιν οκτώ μεγαλύτερων
νησιών και αποζούν από τον τουρι
σμό, την καλλιέργεια της ζαχάρεως
του ανανά. Ακόμη από την κτηνο
τροφία. την αλιεία, αλλά και την
κατασκευή των ξακουστών ύφασμάτων.

μεγέθη. Θα φορεθουθν πολύ τα πλ4
κτά κολλάν μ παίχτου με
φούστες, και τα κολλάν από οιΧ·®;
που τα σκεπάζει ως το γόνατο
«
χονόρή κάλτσα- Οι φαρδιές
καλύτερα τα ζωνάρια από ύφαΦς1
που τυλίγονται στη μέση και στερεή
νονται με δερμάτινη λεπτή ζώνη·
φούστες με τα απανωτά βολάν’ ν_
πολλά κομμάτια πουκάμισο, κάρν*"]
γκαν. γιλέκο, ζακέτα, σάλε, φορεβέ"
απανωτά. Το παντελόνι σε “ίτει|~
εκδόσεις από το πολύ στενό μεχΡ*
πολύ φαρδύ, σταματά κάτω οπο
γόνατο ή και πιό χαμηλά
Πολύ της μόδας βέβαια τα όερμβά
ρούχα που φοριούνται όλες τιζ

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε·'
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτεε - Εκδότες
ΑΦΟΙ π λ τ ς ι κ α
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ5
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑ1,
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π ΛΤΣΙΚΑ ί
(Ιπποκράτους 26) .*
ΓΡΑΦΕΙΑ Τ Υ Π Ο Γ Ρ Α ^'
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών

Σωματείων

,
όρΧ'

Λ

Συλλόγων Γ.Π.Σ,
«ι
Κοτνότήτων
δο
Α.Ε. και ΕΠΕ
api
Δήμιον - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρΧ·
• Χειρόγραφα δημοσιευόμ*'"1
όχι 6ει· ι-ιστρκφονται.
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μπροστά σε διπλά και κάποτε πολλα
πλά ισοδύναμα γλωσσικά στοιχεία:
πράγμα - πράμα, ήμαστε ήμασταν,
δένονταν δενόντανε - δενόντουσαν
κ.λ.π.
από τα οποία καλείται να επιλέξει
το επικρατέστερο σε κάθε περίπτωση.
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να είναι:
- Φωνητικό! τύπόι της ίδιας λέξης:
ηγούμενος γούμενος
- Μορφολογικοί τύποι: αγαπιόνταν
- αγιαπιόντουσαν
- Σύνθετες λέξεις: μεγαλόπολη μεγαλούπολη κ.λ.π.
Τα αίτια της πολυτυπίας πρέπει
να αναζητηθούν:
- Στις δυναμικές οι οποίες αναπτύσ
σονται σε μια γλώσσα και οι οποίες
τείνουν να μη νετάδομήσουν (Η
γλώσσα, λέει ο W. Von Humboldt εί
ναι ενέργεια και όχι έργο, δυναμική
και όχι στατική).
- Στοτς ξεχωριστούς όρους της
γλωσσικής μας ιστορίας και στους
ξεχωριστούς λόγους της ιστορίας του
έθνους μας. οι οποίοι εμπόδισαν την
πολύχρονη kui συστηματική καλ
λιέργεια της Κοινής Νεοελληνικής,
αφού ποτέ (αυτή) δεν αναγνωρίστηκε
από το επίσημο κράτος και ποτέ δεν
διδάχθηκε συστηματικά στα σχολεία.
- Στη διασταύρωση του ελληνικού
5.000 μέτρα - σειρές Α 20.45 400 μέτρα
λεξιλογίου (λαϊκές, λόγιες, ξένες λέ
έμπόδια - τελιχός Α 21.00 1.500 μέτρα
ξεις).
δεκάθλου Α 21Δ0 Τέλος προγράμματος
- Στις διαλέκτους και τα ιδιώματα.
Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου
Αυτό, λοιπόν, το πρόβλημα της
Πρωινή μετάδοση
πολυτυπίας, το οποίο παρουσιάζεται
09.20 Έναρξη προγράμματος ΕΡΤ 09.30
στον προφορικό και στο γραπτό λό
Σφυροβολία - προκριματικός Α 100 μ
γο, το αντιμετωπίζει ιδιαίτερα εκείνος
έμπόδια έπτάθλου Γ Τριπλοΰν - αλ 6'
που προσπαθεί να καθορίσει τον
προκριματικός Α 10.10 41X1 μ. έμπόδια ενιαίο γλωσσικό τύπο της Κοινής
σειρές Γ 10.15 Σφαιροβολία έπτάθλου I
Νεοελληνικής. Έτσι το αντιμετώπι
10.50 1.500 μέτρα - οειρές Γ 11.00/15 Τέ
σαν: ο Βουτιερίδης, ο Οικονόμου, ο
λος προγράμματος
Μ. Τριανταφυλλίδης, Ο A. Mirambcl, η επιτροπή του ΚΕΜΕ και άλλοι
Απογευματινή |»ετάδοση
που έγραψαν Νεοελληνική Γραμμα
15,45 Έναρξη προγρά)η«ιτος ΕΡΤ 16.00
τική. Για νιι αντιμετωπιστεί όμως
Έπί χσντώ - τελικός (5.00) Α 17.00 110
αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό
μ. έμπόδια - σειρές Λ Σφ αιροβολία · τεείναι ανάγκη να βρεθεί μιά κανονιστι
λιχδς Α Π .30 'Ακοντισμός - τελικός Γ
κή, μιά ρυθμιστική βάση, όπως λέει ο
17.401.500 μέτρα - σειρές Α 18.00 Μήκος
Τριανταφυλλίδης. Αυτή θα ορίζεται
τελικός Α 18.20 200 μ. έπτάθλου 18.30από το κοινό λαϊκό γλωσσικό αίσθη
18.38 (81 Ειδήσεις 18.45 400 μ. έμπόδια ήμιτελιχύς Γ 19.10 200 μέτρα - τελικός Α
μα, από την απρόσωπη λογοτεχνία,
19.25 3.000 μέτρα - τελικός Γ 19.45 200
από την επιστήμη, από το σχολείο,
μέτρα - τελικός Γ 20.00 4ΙΧ) μέτρα - τελι
και θα πηρετεί όλους αυτούς τους
κός Α 20.15 100 μ. έμπόδια - τελικός Γ
χώρους. Κι ακόμα θα πρέπει να βρί
20.30 10.000 μέτρα - τελικός Α 21.05/30
σκεται μακριά από ατομισμούς,
Τέλος προγράμματος
αρχαϊσμούς, ιδιωματισμούς, Μιά τέ
Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου
τοια βάση θα δώσει κανονισμένο το
15.00 Εκκίνηση 50.000 βάδην Α 15.45
γραμματικό τύπο · θα εξυπηρετεί μιά
Έναρξη προγράμματος 16.00 Σφυροβο
παιδευτική και πρακτική ανάγκη, ενώ
λία - τελικός Λ 17.30 41X3 μ. έμπόδια παράλληλα θα υποδηλώνει τις ιδιαί
τελικός Γ Τριπλαΰν - τελικός Α 17.50 III)
τερες χρήσεις των άλλων τύπων
μ. έμπόδια - ήμιτελιχύς Α 18.10 4x111(1
χωρίς να τους καταδικάζει, γιατί
σειρές Γ 18.30 4χ|00 - σειρές Α 18.45
υπάρχουν περιπτώσεις (και μάλιστα
τερματισμός 50.000 βάδην Λ 19.00 3.ΙΚΝΙ
στη λογοτεχνία) όπου η λειτουργικό
μ. στήπλ - τελιχός Α 19.20 800 μ Ι·.τιατητα τους είναι φανερή, π.χ.
Ολου Γ 19.35 4x 400 - οειρέ' I 19.55
Ο Ηλιος εβασίλεφ/εν, ο αϊτός αποκοι4 x 400 - σειρές Α 20.10/15 Τέλος προ
μήθη
γράμματος
(Δημοτικό)
Χρυσόν υγιόν εβΐγλιζσ στην αργυρή
Σάββατο II Σεπτεμβρίου
του κούνια
16.55 Έναρξη προγράμματα: 17.00
(Δημοτικό)
Ύψος - τελιχός Α 17.15 110 μ έμπόδια
Ο τύπος αποκοιμήθη (αποκοιμή
τελιχός Γ 17.40 Δισκοβολία - τελικός Α
17.55 '5 (XX) μέτρα - τελικός Α 18.15
θηκε) με την αρχαϊκή κατάληξη δεν
4X100 - τελικός Α 18.25 I 500 μέτρα ενοχλεί · αντίθετα, μας τέρπει έτσι
τελικός Γ 18:35 4x 400 - τελικός Γ 18.50
που δένεται με τις άλλες λέξεις στο
1.500
μέτρα - τελικός Α 19.10 4x400 - χορό του λόγου. Το ίδιο θα λέγαμε
τελιχός Α 19.30/20.30 Τέλος προγράμμα
και για τον τύπο υγιόν.
τος
Στη δημιουργία, λοιπόν, αυτής
της ρυθμιστικής βάσης προσπαθεί να
Κυριαχή 12 Σεπτεμβρίου
συμβάλει αυτή η εργασία. Γι’ αυτό
16.50 Έναρξη πραγράμμαεος 17.00 Έχεξετάζει το πρόβλημα της πολυτυ
χίνηση Μαραθωνίου Α 17.20 Εκκίνηση
πίας του ρήματος της Κοινής νεοελ
Μαραθωνίου Γ 19.10 Τερματισμός Μα
ληνικής γλώσσας, όπως αυτό παρου
ραθωνίου Α 19.45 Τερματισμός Μαρα
σιάζεται στα σχολεία, δημοτικά και
θωνίου Γ Τελετή λήξεως 20.15/30 Τέλος
γυμνάσια, των μεγάλων αστικών κένπρογράμματος

1QS1 UEPa KupiurM 5 Σεπτεμβρίου
Βεροί^*,εΡβύ°υν οι εξής ιατροί της
%Μούρνος Δημ.
Βενιζέλου 46
τηλ. 6208$ - 27052
TO παθολογικά. καρδιολογικά
"φιστατικά γενικής ιατρικής.
Καρατζόγλου Δημ.
Λουτρού 2
φ λ . 26612 - 29303
Υω παιδιατρικά περιστατικά.
Βογιατζίδης Χαρ.
Μαλακούση 32
'Ίλ. 22253 23136
"άο χειρουργικά και γυναικολογι™ "Φιστατικά
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Παρουσίαση από τον ΝΙΚΟ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ
τρων της χώρας, όπου κυρίως δια
μορφώνεται αυτή. Σκοπός της δηλα
δή είναι: να καταγράφει την ποικιλία
των τύπων του ρήματος I να διαπι
στώσει ποιοι από αυτούς συνηθίζον
ται περισσότερο (είναι επικρατέστε
ροι) κατά πόλεις, κατά μεγάλες γεω
γραφικές περιοχές, σ ολόκληρη την
Ελ?4ϊδα, κατά σχολικές τάξεις και
ηλικίες · να διερευνήσει αν οι μαθη
τές χρησιμοποιούν ένα μόνο τύπο
μιας πολυτυπίας ή αν γράφουν μει
κτά, δηλαδή αν γράφουν πότε τον
ένα" και πότε τον άλλο τύπο · να διερευνήσει αν η λαϊκή ή η λόγια προέ
λευση του ρήματος ή της ρηματικής
φράσης, μέσα στην οποία βρίσκεται
αυτό, επηρεάζει τη σύνδεσή, του,
αντίστοιχα, με λαϊκές ή με λόγιες
καταλήξεις. Γιατί μόνο με βάση τη
σωστή περιγραφή της γλωσσικής
πραγματικότητας (ποικιλίες κ.λ.π.)
μπορούμε να προχωρήσουμε σε απο
φάσεις σχετικές με τη ρυθμιστική
γραμματική που πρέπει να διδάξουμε
σε όλα τα σχολεία,
Κι εδώ είναι που προσπαθεί να
συμβάλει αυτή η εργασία. Εκμεταλ
λευόμενη το γλωσσικό υλικό, το
συγκεντρωμένο με τη μέθοδο των
ερωτηματολογίων από τα πιό μεγάλα
αστικά κέντρα της χώρας, αναζητά
ανάμεσα στους τύπους κάθε ρηματι
κής πολυτυπίας τον πιό συνηθισμένο
(επικρατέστερο). Αναζητά δηλαδή
τον ενιαίο γλωσσικό τύπο που θα
έπρεπε να προτιμήσει και να κωδικο
ποιήσει μιά ρυθμιστική γραμματική.
Έτσι διαπιστώνει ό π το πρόβλημα
της πολυτυπίας στο ρήμα της Κοινής
Νεοελληνικής γλώσσας δεν οδηγεί
σε ρυθμιστικό αδιέξοδο. Στις επρισσότερες πολυτυπίες ή υπάρχει
ενιαίος γλωσσικός τύπος ή τείνει να
διαμορφωθεί και να επικρατήσει. Το
πρόβλημα περιορίζεται σε λίγες

α ν α κ α τ α ςκ ευ η ς

ΖΗΤΕΙ Η ΑΔΕΔΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ
Την κυβερνητική αναμειςη και
παρέμβαση σε θέματα διοικήσεως και
λειτουργίας της ΑΔΕΔΥ καθώς και
την προσπάθειά της να καθυποτάξει
κομματικά το Δημοσιοϋπαλληλικό
Συνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας
καταχγέλει με απόφαση της εκτελε
στικής επιτροπής η σημερινή - αιρετή
- διοίκηση της ΑΔΕΔΥ. που εκλέχτη
κε με δημοκρατικές διαδικασίες από
το 24ο πανελλήνιο συνέδριο των
Δημοσίων Υπαλλήλων.
Οπως υπογραμμίζεται στην ίδια
ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ, με το διο
ρισμό της προσωρινής διοικήσεως
ολοκληρώνεται το κυβερνητικό σχέ
διο που στοχεύει στην άλωση της
ΑΔΕΔΥ και τον κομματικό έλεγχο
του δημοσιοϋπαλληλικού συνδικαλι
στικού κινήματος.
Η ΑΔΕΔΥ καταγγέλει ακόμη, την
κυέρνηση. γιατί αναμειγνύει τη
δικαιοσύνη στις δικές της επιδιώξεις
κατά παράβαση του συντάγματος και
των διεθνών συμβάσεων που προστα
τεύουν την ελεύθερη συνδικαλιστική
δράση από κάθε είδους παρεμβατικής

παντός

τυπου

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ
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πολυτυπίες, στις οποίες, παρ όλη τη
διάσπαση του υλικού, υποδηλώνεται
οδηγός τύπος, τον οποίο επίσης μπο
ρεί να προκρίνει και να υιοθετήσει
μιά γραμματική. Διαπιστώνει δηλαδή
ότι, παρά την πολυτυπία που παρου
σιάζει το ρήμα, οδηγούμαστε σε μιά
Κοινή Νεοελληνική με πολλούς
πανελλήνιους τύπους και χωρίς έντο
νους ιδιωματισμούς
Η διδακτορική διατριβή του
καθηγητή Χρήστου Τσολάκη είναι
μιά πολύ επιμελημένη κι επιστημονι
κή εργασία με 298 σελίδες που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Φιλοσοφι
κής Σχολής του Λριστοτελίίου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με
αριθμ. 1603/20 5-82 με εισηγητή τον
καθηγητή
του
Πανεπιστημίου
Μιχαήλ Σετάτο.
Περιλαμβάνει διαίρεση Γ Χατζή
δάκη, προλογικό σημείωμα συντομογραφίες, εισαγωγή, τα κεφάλαια της
μελέτης του. πίνακες, συγκεντρωτικό
πίνακα, ομάδες συζυγίας, ιστογράμ
ματα και γραφικές παραστάσεις,
παράρτημα, πλούσια βιβιογραφία
κ.λ.π.
Ο Χρήστος Τσολάκης είναι ένας
από τους διαλεκτούς συμπατριώτες
μας πνευματικός άνθρωπος, άριστος
εκπαιδευτικός με δραστηριότητα και
προσφορά, συγγραφέας και η παρου
σία του στον χώρο του πνεύματος με
ακτινοβολία στην πατρίδα μας και
στοεξωτερικό σημείωσε εντύπωση
και ικανοποίηση. Πήρε μέρος σε πολ
λά σεμινάρια εκπαιδευτικά. Μετε
κπαιδεύτηκε στο εξωτερικό, έγραψε
πολλές μελέτες σε περιοδικά και εφη
μερίδες και αποτελεί μιά προσωπικό
τητα για μίμηση.
Τον συγχαίρουμε θερμά και η
ώρα για πανεπιστημιακή θέση τώρα.
Νίκος Αδαλόγλου

Προστασία των
συνδικαλιστικών
ελευθεριών

Ρεκτιφιέ ΜΠΟΥΝΤΖΟΛΑΣ
Μη χανέ ς

ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΤΟΥ ΤΣΙΓΚΟΥΝΗ

Χρήστου Τσολάκη - Θεσ/νίκη 1982

Πήρα από τον φίλο και εκλεκτό
εκπαιδευτικό και συγγραφέα Χρήστο
Τσολάκη, τιμητική προσφορά, το
βιβλίο του «Η πολυτυπία στο ρήμα
της κοινής Νεοελληνικής γλώσσας»,
διακτορική διατριβή που υποβλήθη
κε στη Φιλοσοφική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο
νίκης και ανεκηρύχθηκε πανψηφεί
ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ με άριστα. Για καλύ
τερη κατατόπιση των αναγνωστών
της στήλης μας παραθέτουμε παρα
κάτω περίληψη της υπέροχης εργα
σίας του. Η διατριβή εγκρίθηκε στη
συνεδρίαση της Φιλοσοφικής Σχολής
με υπ' αριθμ. 1603/20-5-82 με εισ
ηγητή τον καθηγητή Μιχαήλ Στράτο.
Το βιβλίο αφιερώνεται στη γυναίκα
του Στάσα και την κόρη του Σοφία...
Εκείνος που προσπαθεί να προσ
διορίσει τον ενιαίο γλωσσικό τύπο
της Κοινής Νεοελλημικής γλώσσας
αντιμετωπίζει συχνά το πρόβλημα
της πολυτυπίας · βρίσκεται δηλαδή
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ναμείξεως. Μάλιστα, με την ανακοί
νωση συτή που αποστέλεται στη
Βουλή και στους αρχηγούς των πολι
τικών κομμάτων, ζητάει απ’ αυτούς
να προστατεύσουν τις δημοκρατικές
συνδικαλιστικές διαδικασίες και τη
συνδικαλιστική νομιμότητα, που
φανερά και απροσχημάριστα παρα
βιάζει η κυβέρνηση.
Σύμφωνα με σημειώσεις που επι
συνάπτονται στην καταγγελία της
ΑΔΕΔΥ. ο νέος συνδικαλιστικός νό
μος 1264/82 παραβίαζα σειρά διε
θνών συμβάσεων.

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρήστος
Θεσ/νίκης 92 τηλ. 23734
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 ιηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης ΟδΒενιζέλου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧαΡΙ
Κατόγλου Κων/νοι
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία
ΛΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ Στεφανίδηε Χαράλαμπος
Θεσ/νίκηε 77 τηλ. 24250
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοποθύλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού 1 τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧίΙΡΙ
Λίλιας Θωμάς

Η συμπλεγματική προσω πικότητα του φ ιλά ρ γυρ ου
α πομονώ νεται, προξενώ ντα ς τη γενική
αντιπάθεια και αποδοκιμασία.
Του έχουν αφιερώσει μελέτες,
ευθυμογραφήματα, θεατρικά έργα κ<ιι
αναρίθμητες καρικατούρες. Τίποτα
υπό όλα αυτά δε»· είναι κολακευτικό.
Πως θυ μπορούσε να είναι; Αν μερι
κοί. κρίνοντας τον με πολλή επιεί
κεια, τον βρίσκουν απλώς γελοίο, εί
ναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που
τον θεωρούν ανάλγητο και απάνθρω
πο, τόσο που τους προκαλεί απέχθεια
και αποστροφή
Ίσως δεν έχουν άδικο. Απ' όποια
πλευρό κι αν την εξετάσουμε, η τσι
γκουνιά είναι μια από τις χειρότερες
ανθρώπινες αδυναμίες κπι δεν μπορεί
ποτέ να συνυπάρχει με την καλσσύ
νη. τη συμπόνια, τον ανθρωπισμό
Πολύ συχνά, πρόκειται για ένα αφύ
σικο πάθος, μια μανία, μια χρόνια και
ανίατη αρρώστια. Τουλάχιστον, στην
περίπτωση εκείνων, που το εισοδήμα
τα τους θα τους επέτρεπαν να υιοθε
τήσουν ανεξάρτητη στάση ππέναντι
στο χρήμα, αντί να υποδουλώνονται
σ' αυτό. Ο φτωχός θα ήταν δικαιολο
γημένος, ον ήταν τσιγκούνης. Αλλά
δεν είναι, Κατά κανόνι), ο τσιγκούνης
μπορεί να μην είναι πλούσιος, αλλά
δεν είναι και φτωχός.
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν, o n
το χρήμα έχει μια υπερφυσική δύνα
μη Φυσικά, αυτό δεν έχει καμιά σχέ
ση με την πραγματικότητα, Αλλά, για
τον τσιγκούνη, το χρήμα αντιπροσω
πεύει ένα είδος σιγουριάς. Οχι μόνο
υλικής, αλλά και συναισθηματικής.
Τόσο που, όταν οναγκάζκται να ξοδέ
ψει. αισθάνεται ότι ακρωτηριάζεται,
ότι χάνει ένα κομμάη από τον εαυτό
του.
Αν δούμε τα πράγματα κάτω ιιπ'
αυτό το πρίσμα, μπορούμε ν' αντιμε
τωπίσουμε το φιλάργυρο με κάποια
κατανόηση ή επιφυλακτικότητπ.
Αλλά δει· παύει να είναι πλήθαα. ότι
η συμπεριφορά του δεν διαφέρει
πολύ από τη συμπεριφορά ενός εγω
κεντρικού τύπου, που είναι ανίκανος
να όα πέρα από τη μύτη του. Και η
συμπεριφορά του γίνεται εξοργιστι
κότερη. από το γεγονός ση προσπα
θεί με πολύ αδέξιο τρόπο, άλλωστε να κρύψει την παθολογική φιλαργυρία του. Έτσι, στα στοιχεία που συν
θέτουν το καθόλου κολακευτικό πορτραίτο του. έρχεται να προστεθσ και
η υποκρισία.
'Οταν παίρνει ένα ταξί μαζί με άλ
λους, ο τσιγκούνης δεν έχει ποτέ
ψιλά», έτσι που <ιι άλλοι, θέλουν δε
θέλουν, πληρώνουν το μερτικό του.
Γενικά, είναι ανίκανος να κρύψει τη
δυσφορία rou, όταν καλείται να πλη
ρώσει. Η λέξη «πληρωμή» τον τρομά
ζει. τόσο που, στο άκουσμά της,
αισθάνεται την ανάγκη— vu το βάλει
στα πόδια Η, αν μπορούσε θα έκοβε
τη γλώσσα εκείνων που την προσφέ
ρουν μπροστά του.
Τέλος, δεν είναι σπάνιες οι περι
πτώσεις, που ο τσιγκούνης αυμπριφέρεται σαν κοινός απατεώνας ΙΤαρα

Γ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΰειγματος χάρη, κάνη απρόσκλητος
μια φιλική επίσκεψη, ισχυρίζεται ότι
είναι περαστικός, θυμάται ξαφνικά
ότι πρέπει να κάνη ένα υπεραστικό
τηλεφώνημα, αλλά δεν προτείνει να
πληρώσει το κόστος της συνδιάλε
ξης... για να μην προσβάλει τους φί
λους του.
Οπως βλέπουμε, πρόκειται για μια
προσχεόιασμένη απάτη. Κι αυτό εί
ναι το πιο θλιβερό, το γ.ιο απαράδε
κτο και το πιο ασυγχώρητο πράγμα,
στην ιστορία της τσιγκουνιάς.
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Πλάι Κσραιάσιου 2 2 .5 3 2
ΑΛΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ Σ
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωραϊτη

23.4^4
24343
23-131
26.726
26.920
2X680
2 2 .6 3 6
24080
2 3 .3 5 0

ß*ovum peO cpw

Σήμερα Κυριακή 5 Σπτεμβρίου
1982 εφημερεύει «τι διονυκτερεύει το
φαρμακείο:
Παπαδοπούλου-Σμυρλή
τηλ. 22316
Αύριο Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο·
Βαγγέλη Τριανταφυλλιά η
τηλ. 23666
Ενω διανυκτερεόει το φαρμακείο:
Λόπου Μανώλη
τηλ. 26226

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ZH lhlTA I ΝΕΑ Η ΝΕΟΕ

Mr γνώαης λογιστικής γιο βιβλέα Λ κατηγορίας, αγγλικής γλώσ
σας, γραφομηχανής και Τέλεξ. Πληι·. τηλ. 26.961 Bépom ώρες 9-2
η.μ. και 5-9 μ.μ.

ΠίϊΛΟΥΝΤΛΙ
Στον κεντρικό δρόμο του ΙΙρομηθαι δ,αμηρισμα 70 τ.μ. και κατάστημο 70 τ.μ. με υκόγαο σε τιμή ακσιρίας. Πληροφ. τηλ. 2938V.

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΡΕΕΝΗ
Ζητούνται φροντιστηριακοί χώροι καθώς και γκαρσόνι«ρα η
δωμάτιο οε οικογένεια για Αγγλο καθηγητή. Πληρ. τηλ. 62075.
Επίσης ζητείται και καθηγητρια Αγγλικής Φιλολογίας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
Για ταπετσαρίες αυτοκίνητων. Πληρ. τηλ. 26.904 Βέροια.

ΑΓΓΛΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
Διδάσκει Αγγλικά σε ιυυδιο κάβε ηλικίας μεμονωμένα η oc μικρά
γκρούιι (4-5 άτομα). Πληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής 195.

ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κυρία για να φυλάει μικρά παιδιά. Πληρ. τηλ. 25386 Βέροια.
• Η ελεημοσύνη φωτίζει την διά
νοια, ενώ συγχρόνως θερμαίνει την
καρδιά.
ΛΑΜΑΡΠΝΟΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

^Πχονές έχουν καινούργια πιστονιαν κυυςινετα - μαλβίόες - οδηγούς - καδένα και παραθΚ>οντσ·
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ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ Η
^ ηχανη

ΜφερόΤ€ρες ε|-ναι 0| μηχαν|ς ανακατασκευής γιατί κάθε φτηνό και πρόχειρο στοιχίζει ακριβότερα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

^°στ€ οι μοναδικοί στην Ελλάδα που Εισάγουμε, ανακατασκευάζουμε και επανεξάΫ°^με μηχανές στο εξωτερικό.

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ
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Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
(στα τυπογραφεία της εφημεριδος «ΛΑΟΣ»
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Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραψικές εργασιες μονόχρωμες ή πο/.νχμιομες
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Η χειρότερη
κρίση της
ναυτιλίας
από το 1930
Τα μέτρο τα οποία μπορούν να
ληφθούν a ró ελληνικής πλευράς γ\α
την αντιμετώπιση της κρίσης που
αντιμετωπίζει σήμερα η ελληνική
ναυτιλία είναι σχετικά λίγα λόγω των
αιτίων τα οποία την προκαλούν (στα
σιμότητα του όγκου του παγκοσμίου
εμπορίου). Είναι όμως επιτακτική
ανάγκη και εξυπηρετεί και το εθνικό
συμφέρον να γίνουν τώρα οι ρι4)μί·
σεις εκείνες που θα συντελέσουν στη
μεγαλύτερη δυνατή μείωση του κύ
στους του ελληνικού πλοίου ώστε να
ανακτήσει όνα μέρος από την αντα
γωνιστικότητα που έχει χάσει
Αυτή υπήρξε η κυριότερη διαπί
στωση των μελών των διοικητικών
συμβουλίων της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών και της Ελληνικής Επι
τροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας
του Λονδίνου που συνήλθαν σε κοι
νή συνεδρίαση στον Πειραιά και
ασχολήθηκαν με την εξέταση του θέ
ματος της κρίσης που μαστίζει την
ναυτιλία μας σήμερα. Οι εφοπλιστές
θεωρούν ότι οι πλοιοκτήτες, οι ναυτι
κοί και η Πολιτεία πρέπει να συνειοη
τοποιήσουν την ευθύνη τους απέναν
τι στο πρόβλημα και νσ παραχωρή
σουν άμεσα στην υιοθέτηση ρεαλιστι
κών λύσεων που είναι ο μόνος τρό
πος για να μειωθεί ο αριθμός των
παροπλισμένων πλοίων, γεγονός το
οποίο θα συντελέσει άμεσο στην αύ
ξηση εισροής ναυτιλιακού συναλλάγ
ματος και παράλληλα θα αποτελέσει
εμπόδιο για την αύξηση της ανεργίας
των ναυτικών.
Το θέμα της ναυτιλιακής κρίσης εί
χε εξετασθα kui στην προηγούμενη
συνάντηση ίω ν προεδρείων της Ενω
σης Ελλήνων Εφοπλιστών και της
Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής
Συνεργασίας του Λονδίνου που είχε
πραγματοποιηθεί τον περασμένο
Μάρτιο στη Βρετανική πρωτεύουσα.
Τότε είχε διαπιστωθεί ότι η σημερι
νή κρίση διαγραφόταν σαν μια από
τις χειρότερες των τελευταίων ετών.
Στην σύσκεψη που κράτησε από τις
10 το πρωί' ως τις 7 το βράδυ, όιαπι
στιίιθηκε ότι η κρίση γίνεται καθημε
ρινά οξύτερη και σε αντίθεση με ανιί
λαγές περιόδους που σημάδεψαν την
μεταπολεμική ιστορία της εμπορικής
ναυτιλίας, σήμερα δεν υπάρχουν
«εσωτερικοί» παράγοντες.
Οπως διαπιστώθηκε στην κοινή
σύσκεψη, στα πλαίσια αυτά, η σημε

ρινή κρίση της ελληνικής ναυτιλίας
μπορεί να θεωρηθεί σαν η χειρότερη
από την αρχή της ύφεσης του 1930
και οι συνέπειες είναι τώρα περισσό
τερο καταστροφικές αφού το κόστος
αγοράς, συντήρησης και λειτουργίας
των πλοίων είναι συγκριτικά μεγαλύ
τερο από τότε.
Τα μέγεθος του προβλήματος που
αντιμετωπίζει σήμερα η ναυτιλία μας
παρουσιάζεται ανάγλυφο από τους
αριθμούς. Σύμϊλυνα με στοιχεία της
Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, στα
τέλη Ιουνίου ήταν παροπλισμένα ότε
θνώς 794 πλοία, που αντιπροσώ
πευαν το 8% της παγκόσμιας χωρητί
κότητας. Από αυτά τα 394 ήταν
ελληνικά, δηλαδή τα μισό από τα
παροπλισμένα πλοία (49.62%) διε
θνώς. Στα τέλη Αυγούστου τα υπό
ελληνική σημαία και τα ελληνόκτητα
πλοία που είχαν παροπλισθεί ή είχαν
ήδη λάβει έγκριση παροπλισμού
ανέρχονταν (σε 692 στον ελληνικά
χώρο, ενώ το περισσότερα από 100
πλοία ήταν παροπλισμένα σε διάφο
ρα λιμάνια του εξωτερικού και άλλο
100 πλοία βρίσκονταν υπό επισκευή
στην Ελλάδα και φυσικά χωρίς εργα
σία. Ετσι το σύνολο των αργούντων
πλοίων ανέρχεται σε 900 περίπου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφέ
στεριι Οτι ο ελληνικός εμπορικός
στόλος πλήττεται περισσότερο και σ'
συτιί συντελεί τόσο η έλλειψη εθνι
κών φορτίων όσο και το υψηλό κό
στος που εχει σε σύγκριση με τους
στόλους της Απω Ανατολής αλλά
και με τους στόλους πολλών Ευρώ
παί'κών χωρών
Ο ελληνικός εφοπλισμός θεωρεί
ότι ένα σημαντικό μέτρο που θα συμ
βάλει στην ανάκτηση μέρους της
ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
πλοίου είναι η χρησιμοποίηση στις
θέσει; κατωτέρου πληρώματος ξένων
ναυτικών οι οποίοι θα αμείβονται στα
πλαίσια τιην αμοιβών που ισχύουν
στις χώρες προελεύσεώς τους. Και
παρατηρούν ότι το μέτρο αυτό το
εφαρμόζουν από καιρύ οι ανταγωνι
στικές της ελληνικής ναυτιλίας με τη
συγκατάθεση και ίων συνεργατικών
τους οργανώσεων οι οποίες έτσι συμ
(Ιάλλουν στη δια τή ρ η σ η τη ς α ν τα γ ω 
νιστικότητας των πλοίων των εθνι
κών τους στόλων και στην ικανο
ποιητική απασχόληση των μελών
τους.

Πώς θα καλυφθούν
οι αγώνες από το
Ολυμπιακό στάδιο
Με την ρύθμιση των τελευταίων
λεπτομερειών ασχολούνται τα συνκρ
γεια της ΕΡΤ στο νέοΟΛυμπιακό
στάδιο της Καλαγρέζας και όπως εί
ναι φυσικό, ο εκνυερισμός είναι μεγά
λος. γιατί οι πρώτες εξετάσεις του
τηλεοπτικού μας δικτύου, σε παγκό
σμια κλίμακα, θα αποδείξουν και την
δυνατότητα και ετοιμότητά του για
την κάλυψη τόσο σημαντικών γεγο
νότων.
Για να γίνα κατορθωτή η κάλυψη
των πανευρωπαϊκών, μελετήθηκε ένα
πολύπλοκο σύστημα εγκαταστάσεων
και λεπτών τεχνολογικών διευκολύν
σεων, κι έτσι τώρα;
Υπάρχουν ένα τηλεοπτικό κιιι
ένα ραδιοφωνικό στούντιο, πλήρως
εξοπλισμένα, απο το οποία οι απε
σταλμένοι των ξένων δικτύων θα
μπορούν να κάνουν ειδικές εκπομπές
προς τις χώρες τους με τον τρόπο και
το υλικό που θέλουν, πέρα, φυσικά,
από την κοινή γιο όλους κάλυψη των
αγώνων κατά την ζωντανή τηλεοπτι
κή μετάδοση.
Κι ακόμη, υπάρχει ένα πολυέ Τόαλο κύκλωμα γραμμών εικόνος και
ήχου, που συνδέει αυτοκίνητα εξωτε
ρ ικ ώ ν μεταδόσεων (ΥΑΝ). κάμερες,
ράδιο - λίνκ, μόνιτορ και μικρόφωνα
σχολιαστών, ενδοεπικοινωνία κ.λ.π.
και φυσικά, μεταφέρει την εικόνα,
τον διεθνή ήχο και την ομιλία των

σχολιαστών στο εξωτερικό, όπου μέ
σω της Γιουροβίζιον (EBU) οι χώρες
της Δυτικής Ευρώπης, της OIRT. οι
χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και
του NBC. η Αμερική, θα πάρουν
τους αγώνες σε ελγχρωμιι σύστημα
625 SECAM Β 2.
Κάθε απόγευμα η τηλεόραση θα
μεταδίδει «ζωντανά» τα αγωνίσματα,
ενώ την Τειάρτη και την Πέμπτη θα
υπάρξει και «ζωντανή» πρωινή μετά
όαση. Πάντως, τα πρωινά αγώνισμα
κι. θο μαγνητοσκοπούνται και αμέ
σως μετά την έναρξη της απογευματι
νής μεταδόσεως θα δίνεται μ ιό δέκα
πεντάλεπτη σύνοψη με ζωντανά σπηκάζ.

II TEAEF- 3 ΑΠ’ ΟΛΟ
ling ενημερώνουν τον κοςμο
ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ
Σε δίκες χιλιάδες διαδηλωτές
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Η πολωνική χούντα άρχισε να παίρνει εκδίκηση για
το νέο κύμα αναταραχής στην Πολωνία όπου συνεχίστη
καν προχθές για τέταρτη στη σειρά ημέρα οι σφοδρές
συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και οργάνων της τάξεως
στην πόλη Λιούμπιν και σε άλλες δύο τουλάχιστον πόλεος.
Ως εκδικητική θεωρείται η παραπομπή σε στρατοδι
κείο των ιθυνόντων της «επιτροπής κοινωνικής αυτοάμυ
νας» (ΚΟΡ) αντίφρονούντων η οποία ωστόσο αυτοδιαλύθηκε από το φθινόπωρο του 1981.
Στην τεταμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί, με πανταχού
παρούσες τις δυνάμεις της τάξεως και το στρατό, η κυβέρ
νηση φαίνεται σταθερά αποφασισμένη να καταστείλει κά
θε αντίσταση.
Η σοβαρότητα της κατιιστάσεως
επιβεβιικύθηκε προχθές μετά την
απόφαση των πολωνικών αρχών να
απομονώσουν τουλάχιστον δύο πό
λεις όπου μέχρι το μεσημέρι συνεχι
ζόντουσαν βίαια επεισόδια, το Λιούμ
πιν και την Γιαστρζέμτηε.
Αναλυτικώτερα:
Στο Λιούμπιν, κέντρο της βιυμη
χανίας χαλκού, οι μεταλλωρύχοι
απεργούν κλειόμενοι στο βάθος του
μεταλλείου τους από προχθές. Οι
μεταλλωρύχοι αρνήθηκαν να ανέ
βουν στην επιφάνεια προχθές βράδυ.
Στην πόλη αυτών των 50.000 κατοί
κων σκοτώθηκαν τρία άτομα κατά τις
ταραχές της Τρίτης και η κηδεία δύο
εκ των θυμάτων επρόκειτο να γίνει
προχθές το μεσημέρι, αλλά οι δυτικοί
δημοσιογράφοι που επιχείρησαν να
μετιιβούν επί τόπου σταματήθηκαν
οκτώ χιλιόμετρα από την πόλη.
Η πόλη Γιαστρζέμπιε, στην Σιλκσία έχει και αυτή απομονωθεί που
σημαίνει ότι ενδέχεται να είναι επί
σης το θέατρο μεγάλων όιιιόηλώ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Φροντιστήριο
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
Τμήματα: Νηπίων αρχαρίων · μέσων - προχωρη
μένων - LOWER - ενηλίκων - επιστημόνων εργαζομένων

ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Σ το Φ ροντιστήριο Α γγλικ ώ ν Βέροιας

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Αντψπόοωπος **ς το Νομό Ημαθίας (πόλις Βέροια) για την
διάθεση της επαναστατικής φορητής συσκευής οξυγόνου ΟΙΙ.
ΒΕΚΝΛΗΤ (για καρδιακούς, ασθματικούς και υγιείς σε έκτα
κτα περιστατικά).
Αποκλειστικοί Αντιπρόσωποι
Β. Ελλάδος και Θεσσαλίας

ΑΦΟΙ ΚΑΛΑΦΑΤΗ
Β. Ολγας 11
τηλ. 829542 84778Κ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Στην τελευταία ποιμαντορική
εγκύκλιό του ο πριμάτος, που επέστρεψκ από επίσκεψη στην Δυτική
Γερμιινία είχε εκ των προτέρων υπο
δείξει την εξουσία ως κύριο υπεύθυνο
ενδεχομένων βιαιοτήτων κατά την
δεύτερη επέτειο των συμφωνιών του
Γ κντάνσκ.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ:
Οι νεολαίες αδελφωμένες
ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

σεων.
Εξ άλλου στην Σζεστόσοβα στην
κεντρική Πολωνία όπου βρίσκεται η
Μονή της Γιάσνα Γ κόρα στην οποία
φυλάσσεται η Μαύρη Παρθένος,
προστάτις των Πολωνών σημειώθη
καν βίαιες συγκρούσεις όχι μόνο την
Τρίτη αλλά και την Τετάρτη. Το
πλωνικό πρακτορείο αναφέρθηκε σε
αυτές αλλά υπήρξε φειδωλό σε
λεπτομέρειες. Έκτοτε καμιά πληρο
φορία δεν δόθηκε γιο την ατμόσφαι
ρα που επικρατεί στην πόλη, όπως
επίσης είναι άγνωστο τί συμβαίνει σε
πολλές περιοχές της χώρας γνωστές
για την προσήλωσή τους στην
• Αλληλεγγύη» και που είναι σχεδόν
αδύνατον να επικοινωνήσει κανείς με
αυτές τηλεφωνικώς
Η μυτόματη τηλεφωνική υπερα
στική επικοινωνία που διακόπηκε

Ο ΚΑΝΤΑΦΙ ΒΡΙΖΕΙ
ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΑΡΑΒΕΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ
Ο Λίβιιος ηγέτης συνταγματάρ
χης Καντάφι. εξαπέλυσε μύδρους
εναντίον των άλλων αραβικών
χωρών που δεν βοήθησαν τους
Παλαιστίνιους στον πόλεμό τους
εναντίον του Ισραήλ στην Βηρυτό.

από το πρωί της Τετάρτης δεν είχε
αποκατασιαθεί μέχρι προχθές.
Κάτω από τις συνθήκες αυτές
όλοι περιμένουν με αόημονία το κή
ρυγμα του πριμάτου της Πολωνίας
Αρχιεπισκόπου Γιόζεφ Γκλέμπ την
Κυριακή στην Σζεστόσοβα με την
ευκαιρία της εορτής του θερισμού

Οπως μετέδωσε το λιβυκό πρακτο
ρείο εοδήσεων, ο Λίβυος ηγέτης κατά
τον εορτασμό της 13ης επετείου του
πραξικοπήματος που τον ανέβασε
στην εξουσία, δήλωσε οτι «οι αραβι
κές κυβερνήσεις έχασαν πλέον κάθε
λόγο υπάρξεως. Πρέπει να εξαφανι
σθούν από το πρόσωπο της γής».
«Οι κυβερνητικοί ηγέτες υπήρξαν
ανίκανοι να συγκαλέσουν διάσκεψη
κορυφής για να σώσουν την λιβανιή
πρωτεύουσα, ενώ καταστρεφόταν.
Οι ηγέτες αυτοί πρέπει να αισχύνονται. Εγκατέλειψαν την παλοιστι
νιακή αντίσταση να πολεμά μόνη επί
δύο μήνες εναντίον του ισχυρότερου
στρατού της Μέσης Ανατολής, των
σιωνιστικών ενώπλων δυνάμεων εξο
πλιομένων υπό την αμερικανική
πολεμική μηχανή.
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΠΕΓΚΙΝ ΚΑΙ
ΤΖΕΜΑΓΙΕΛ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κ.
Μκναχέμ Μπένκιν ό γ ε υυπτιιτά
π υ ν α ν ιη η ιι σιο ο υ ρ ε ιο ισραηΛ με τον
Λιβανέζυ νυνεκλεγμένο πρόεδρο κ.
Μπεσίρ Τζεμαγιέλ, για να συζητή
σουν τους όρους ριάς συμφωνίας
ειρήνης, τούτο έγινε γνωστό προχθές
στην Ιερουσαλήμ.
Ο Ιαράηλινός ραδιοσταθμός και
η εφημερίδα «Γεντιόθ Αχαρόνοθ»
αναφέρουν ότι ο κ. Μπέγκιν «ξέφυγε·
από το ξενοδοχείο όπου περνάει τις
διακοπές του τυ βράδυ της Τετάρτης,
για να συναντήσει τον « Γζεααγιέλ.
Το ξενοδοχείο του κ. Μπέγκιν
βρίσκεται στην Νιιχαρίγια η οποία
απέχει 12 χλμ. από τα λιανικό σύνο
pa.
Ο εκπρόσωπος του Ισρυηλινού
πρωθυπουργού και άλλοι ανώτατοι
Ισραηλινυί αξοωματούχυι δμμ αρνή
ύηκαν «λΛα (yens, και ι.πι βεβαίωσαντις Κ λ ά β ο φ Λ ς βατές. «
Η' κφιφερίδά «ΧενττύΟ Αχάρδ
νοθ» ανέφερε εξάλλου ότι οι Μπέγκιν
και Γζκμαγιέλ είχαν συνομιλίες για
μιό συμφωνία ειρήνης μεταξύ των
δύο χωρών αλλά δεν υπήρχε δέσμευ
ση εκ μέρους τυυ κ. Τζεμαγιέλ.

πλευρά, που έμμεσα είναι και πολιτική, ο καθένας είχε την ευκαι
pía να έλθει αε άμεση επαφή με
τους τόσο διαφορετικούς αν
θρώπους των λαών της Μεσογεί
ου.
Ενα πλήθος ειδήσεων από τό
σο διαφορετικά μέρη, όπως η
Γιουγκοσλαθία, η Αλγερία, η Γαλλία, ή η Σαχάρα μας κατέκλυσε.
Τα προβλήματα ανάμεσα στους
ανθρώπους της βόρειας και της
νότιας όχθης της Μεσογείου εί
ναι πολύ διαφορετικά. Το επίπε
δο ανάπτυξης είναι επίσης δια
φορετικό.
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Το χαμόγελο, το τραγούδι, η
ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ
συζήτηση πίνοντας έναν καφέ,
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
είναι οι κοινές ανθρώπινες εκδη
λώσεις που σε πείθουν, όταν τις
Από πολιτική άποψη το πρώτο ζεις, για τη μεγάλη ομοιότητα
Φεστιβάλ των μεσογειακών νεο των λαών της Μεσογείου. Και
λαιών, στο οποίο συμμετέχουν όταν βρίσκεσαι, έστω για λίγες
αντιπρόσωποι από 17 χώρες δεν μέρες, σε άμεση επαφή με τη
παρουσίασε τίποτα καινούργιο. νεολαία της Μεσογείου, νιώθεις
Οι νεολαίες των διαφόρων χω την αξία της αλληλεγγύης και
ρών παρουσίασαν τις αντίστοι της αλληλοβοήθειας, την αξία να
χες. γνωστές γενικά θέσεις των είσαι, για μια στιγμή μόνο διεθνιπολιτικών κομμάτων που αντι στής. Στο επίκεντρο του φεστι
προσώπευαν.
βάλ βρέθηκαν οι εκδηλώσεις
Από τπν ανθρώπινη, όμως. συμπαράστασης για τους λοούς

Το φεστιβάλ «για την ειρήνη,
την ανεξαρτησία και την ελευθε
ρία των λαών» της Μεσογείου,
στην όμορφη αυτή ισπανική πό
λη. κράτησε από τις 22 έως τις 29
Αυγούστου.Τα θέματα που συζη
τήθηκαν στο συνέδριο ήταν εν
διαφέροντα και κάλμπταν όλο το
φάσμα των καυτών προβλημάτων
των λαών της Μεσογείου. Πριν
απ' όλα το δράμα του Παλαιστι
νιακού λαού, το Κυπριακό, ο
αγώνας του Πολισάριο, το οικο
λογικό πρόβλημα - που προκαλείται από τη ρύπανση της Με
σογείου - το θέμα της αποχώρη
σης των μεγάλων δυνάμεων από
τη Μεσόγειο κ.α.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΓΑΛΛΟΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η κινητικότητα δυτικών κοινο
βουλευτικών παραγόντων που επι
σκέπτονται την Κύπρο για ενημέρω
ση επί των εξελίξεων του Κυπριακού,
συνεχίζονται με αφίξεις μελών της
Αμερικανικής Βουλής και της Γαλλι
κή '%»'<·
σκι.),
Μετά τον κ. Πέρσυ και τον κ.
Ντερβίνσκι (είχε συνάντηση με τον
Ντενκτάςί'έφθασε στην Κύπρο ο
Αμερικανός βουλευτής Στήβεν Σόλαζ, ο οποίος είχε ενημερωτικές επα
φές με τον Πρόεδρο της επιτροπής
εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής
κ. Γαλανό και τον Πρόεδρο της Βου
λή,, κ Λαόό
ε.ιυ μεπιςυ στην ινυπρο εφυασε
ομάδα της Γαλλικής Εθνοσυνελεύ
σ ε ις που αποτελείται από τον κ.
Αλέν Θιβιέν και στελέχη Του Συνδέ
σμου Γαλλοκυπριακής Φιλίας.
Εξ άλλου στα κατεχόμενα εδάφη
εφθασε ομάδα από Ευρωβουλευτές
που άρχισαν επαφές με Τουρκοκυ
πρίους. Η ομάδα αποτελείται από
βουλευτές διαφόρων εθνικοτήτων και

ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαναπημένη μας κόρη και
αδελφή

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΚΑΛΠΑΚΙΔΟΥ
Μαία

σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληρο
φορίες Οα έχει διαβουλεύσεις επί
οικονομικών θεμάτων, ενώ θεωρείται
βέβαιο ότι Οα εξετάσει απόψεις των
Τούρκων και ισχυρισμούς αναφορικά
με το λεγόμενο εμπάρκο των Ελλή
νων σε βάρος των δυνάμεων της
τουρκικής κατοχής και των αντιπρο
σώπων του Αττίλα στην σκλαβωμένη
Κύπρο

της Κύπρου, της Παλαιστίνης και
της Σαχάρας.
Στη φοιτητική εστία, όπου έμε
νε η ελληνική αντιπροσωπεία,
ανεθοκ-ΐτέθαιναν τις σκάλες οι
συγκάτοικοί μας αγωνιστές και

αγωνίστριες του Πολισάριο
τις στρατιωτικές στολές. Γιο*
κοσλάβοι νεολαίοι με σήμο
στήθος την εικόνα του Τίτο. ■**
λοί με κιθάρες.

Κύμα ανεργίας
στη Δυτ. Γερμανίά
ΒΟΝΝΗ
Το γραφείο Εργασίας ανεκοίνωσε
προχθές νέα αύξηση του αριθμού των
ανέργων επιδεινώνοντας έτσι τα προ
βλήματα της κλονιζόμενης κυβερνήσεως του καγκελλαρίου Σμίτ. Ο προϊ
στάμενος του Γραφείου Εργασίας κ.
Στίνγκλ ανεκοίνωσε ότι ο αριθμός
των ανέργων αυξήθηκε τον Αύγου
στο κατά 39,663 και έφθασε σε
1.797.100, δηλαδή στο 7.4% του
εργατικού δυναμικού, που είναι ο
υψηλότερος αριθμός ανέργων για τον
μήνα Αύγουστο στην δυτικογερμανική ιστορία.
Ο νέος αριθμός των ανέργων ανα
κοινώθηκε ύστερα από έναν από τους
χειρότερους μήνες για την οικονομία
της χώρας από της ιδρύσεώς της το
1949 και ενώ η πολιτική διαμάχη
συνεχίζεται στην κυβέρνηση μεταξύ
το»ν Σοσιαλδημοκρατών του κ. Σμίτ
και των Φιλελευθέρων του υπουργού
Εξωτερικών κ. Γκένσερ. ο ι οποίοι
ενδέχεται να ανατρέψουν τον κ. Σμίτ,
παρέχοντας την αποφασιστική υπο
στήριξή τους στο Κοινοβούλιο στους
αντιπολιτευόμενους Χριστιανοδημο
κράτες.
Η οικονομία δέχθηκε ένα ισχυρό
πλήγμα τον περασμένο μήνα με την

αναγγελία πτώχευσης της ό ε ύ τ ^
μεγάλης εταιρίας ηλεκτρολοΥ>·|\
υλικού «ΑΕϋ - Τελεψούνκεν».
απασχολεί 100.000 άτομα στην Λ*5"
κή Γερμανία.
Η εταιρία επιζητεί δικαστικό ® .
κανονισμό για την διαγραφή
της ύψους τριών οισεκατομμόβ'ι
δολλαρίων, σε μια ενέργεια που 4 *
μένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσΡ0
προστεθούν 60.000 άνεργοι. _
Ο υψηλός αριθμός των ανέρΓ*.
δεν μπορούσε να ανακοινωθεί σΕ
ρότερη στιγμή για τον κ. Σύ*1, ^
Καγκελλάριος επικρίνεται από ^
απο παράδοση συμμάχους του, 4 '
τις εργατικές ενώσεις, που
γενναία χρηματοδότηση γ«1 ^
καταπολέμηση της ανεργίας και 4
τους Ελεύθερους Δημοκράτες,
θέλουν να περικόψουν την οανί1?®“
τηση της Κυβέρνησης και να
ρύνουν την ιδιωτική βιομηχανω "
περικοπές της φορολογίας,
ε
Η διαμάχη μεταξύ των δυο κΟύεζ
των έγινε τόσο οξεία, ώστε ο κύ0^
άρχισε να αναρωτιέται πότί ■
κικαρρεύσει ο συνασπισμός.
αν αυτό συμβεί πριν ή μετά ης
τειακές εκλογές της 'Εσσης της *
Σεπτεμβρίου.
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ΕΚΑΡΑΜ Π ΕΛΑ-Α.ΣΑΜ APA
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Τηλ. 2 3.7 8 0- ΒΕΡΟΙΑ
Σας περιμένουμε Μαλακούση 2 0
από 1η Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές
της σχολικής περιόδου 1 9 8 2 -8 3

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ

22 ετών

του τκθαν, την Πέμπτη σε κλινική
της Λ Γερμανίας κηδεύουμε αύριο
Λεοτέρα στις 11 το πρωϊ στο χωριό
Τριπόταμος
Οι γονείς, η αδελφή
οι λοιποί συγγενείς

ζη^

V ID EO S Y S T E M

Μοιράζουν ψωμί
με... φορτηγά!
«ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ»
ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΙΟΚ
ΝΑ ΦΕΥΑΕΤΑΙ ΣΤΟ ΛΑΟ
Τόνισε στη Βέροια ο κ. Μ. Έβερτ
^ αψετισμός
Καραμανλή

Κανένα πρόβλημα, λέει η κυβέρ
νηση, όεν υπάρχει στην επαρχία με
τον εφοδιασμό των κατοίκων με
ψωμί, παρά τη συνεχιζόμενη απεργία
των αρτοποιών.
Ετσι λέει η κυβέρνηση από τα μέ
σα μαζικής ενημέρωσης. Χθές. όμως,
είδαμε φορτηγά· αυτοκίνητα στη Βέ
ροια να... μοιράζουν ψωμί στους
κατοίκους, που συνωστίζονται σε
ουρές που θύμιζαν Πολωνία και άλ
λες χώρες του υπαρκτού σοσιαλι
σμού (επόμενο ήταν αφού και εμείς
σοσιαλισμό θέλαμε...).
Αναρωτιέται, λοιπόν, κανείς γιατί
κρύβει και σ' αυτό το θέμα την αλή
θεια απ το λαό η κυβέρνηση; Θεωρεί
ντροπή να παραδεχθεί και να καταγ
γείλει. σε τελευταία ανάλυση, ότι οι
αρτοποιοί με την απεργία τους στε
ρούν το ψωμί από τους κατοίκους:
ΤΙ ΜΕΤΕΔΩΣΕ
ΤΟ ΑΠΕ
Σχετικά το Αθηναϊκό Πρακτορείο
Ειδήσεων μετέδωσε χθές τα εξής:
Παρά την απεργία των αρτο
ποιών, το καταναλωτικό κοινό της
Αθήνας εφοδιάζεται σχεδόν κανονικά
με ψωνί, ενώ στην επαρχία δεν υπάρ
χει κανένα πρόβλημα.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εμπο
ρίου κ Γ. Μωραΐτης, που σιευκρίνιαε
Λτι ήδη η εικόνα της αγοράς βελτιώ
νεται και ο κόσαος δείχνει κατανόη
ση στα μικροπροβλήματα που υπάρ
χουν, γιατί η κατανάλωση υιοθετεί τα
μέτρα της κυβέρνησης, επειδή γνωρί
ζι:ι πως η άλλη λύση θα ήταν η αύξη
ση της τιμής του ψωμιού, όπως

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ

κ ϊΛ6 <απε,
βΥώνω^'5”°^το5 Τ1Ίν έναρξη των
'Κ *Κ ;α .Pf°-Mp0; της Δημοκ-pu-

Από τη μεγάλη συγκέντρωση
της ΟΝΝΕΔ: ΑΡΙΣΤΕΡΑ Η
ενθουσιώδης
νεολαία
και
ΠΑΝΩ ο ομιλητής κ. Έβερτ
(Φωτογραφίες του Χρ. Ιλεμόαο
γλου, τηλ. 62.031 - Βέροιαλ

°*9»ç roi,- 3 Ρμο Χβφετισμό προς
tei 'διαίτεω, /·ηπκούζ παράγοντες.
lnuv βτην *Λ °5 ί έν°υς. που μετέβ11ΐιόν αΛΓ,Λ· Λωσΐ1 αυτΠ Και δΓ
π°υ ρ_,Τ” υν°ι προς τους λαούς
εμ!’·νέοντι!'.°Γ'ίί,'0^ν την ευχή vu
*® πνεόι,τ. ^UVTOîE » π ο το φιλειρηνι
Βι<}|ΐός. nou ενσαρκώνει ο Ολυμπρος τη νέα γενιά
την ευχή να αποδει“ί ν° οτο ^ ? Ρ(από
δικιί 9ας· Ό χ ι|

til

1«Tipa τον αθλητικό αλλά
0ΐ(β
Ηto 4 °“ πνεύματος και του|
ΗΡ^ν,ϊ *·αι η ευημερία της

KmL,i|t/
ρΡ>Γ
° vovtui στα χέρια της.

"!ν ÍVofiJ1'’ ευχές αυτές κηρύσσω
ítüv
,<ι,ν 13ων Πανευριοπαϊ-

Με αποκορύφωμα μιά μεγαλειώδη συγκέντρωση στη
Βέροια και την ομιλία του πρώην υπουργού κ. Μιλτιάδη
Έβερτ, έκλεισε η τριήμερη «ΓΙΟΡΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»
που οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η ΟΝΝΕΔ Ν. Ημα
θίας.
Κατάμεστο ήταν την Κυριακή το βράδυ το γήπεδο
μπάσκετ της Εληάς Βέροιας και πλημμυρισμένος στην

των μ αθητών
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

®· Κα ρ α μ ΠΕΛΑ - Α. ΣΑΜΑΡΑ
^ του φ ΐρ'αΓΓΐση και ικανοποίηση ανακοινώνουμε στους παρακάτω μαθη
Ρ°ν/ου Ε. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ Α. ΣΑΜΑΡΑ ότι πέρασαν στις εξετά
vtQ^ D
'^Μ βμ|ρλ^,ανικού Συμβουλίου για το LOWER του, Πανεπιστημίου του
Πως μαβ) Ε ναι στις εξετάσεις του GOETHE INSTITUT της Θεσ/νίκης.
0tQ Μέλλον ' Μας συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε συνεχείς επιτυχίες και

*Τ λιΚα
^
Ευ’ξάνη. 2) Ευαγγελίδης Γεώργιος, 3) Ίτσκου Αναστασία,
Γ*' Η Αρ.°'’ Πολυξένη, 5) Σιδηροπούλου Ευτυχία, 6) Ταγκαλίδου Αφροόί
¡!'<“(>Υΐ0ς ^ ' τ°πούλου Αικατερίνη, 8) Ζέστα Ευτυχία, 9) Αργεντόπουλος
¿*9 Ι ΐ η ν ^ Μεταλλίδου Ευτυχία, 11) Καλιαρίδου Αικατερίνη, 12) Φιρτινί^ Ε λπί^*?’
Τσολάκη Αναστασία. 14) Μάρκου Βασιλική, 15) Αμοιρί' ·6) Γεωργιάόης Μύρτος, 17) Πετίνης Ευθύμιος

ΠΡΜ;
U N IR A
? ί * ....
'ΑΈνη, 2) Τοψαχαλίδου Βενετία

ωΧ«
ν^ιίδομ ^ υτεΡπη, 2) Μουρατίδης Νικόλαος. 3) Σταμπουλίδου Παρθένα, 4)
■“^ύκας , , ^ τ α ο ί α . 5) ΣταΙκαλάκη Παρθένα, 6) Ιταίκαλάκης Στάϊκος. 7)
νος
Π) δούλε 't<nV pa®T1Tt“v Μας στις ανωτέρω εξετάσεις αποδεικνύουν την

^ ζ·

Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
Ε· ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ - Α. ΣΑΜΑΡΑ
ΤΗΛ. 23.780

ΝΙΩΤΙΚΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟ
γ ΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ
Ν)®α ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Οδός Μιαούλη 2 - Τηλ. 24835

Α Ν ΑΚ Ο ΙΝϋΣ,«
°3ο^Μ^1° αν και ^νεχίζοντα ι οι εγγραφές μαθητών
" Γ/ν0° Κτερινό Σχολείο μας.
ι>έίς ° νχα\ δεκτοί για εγγραφή εργαζόμενοι νέοι και
" Λ ε Τ ξά/>Τητα απ® τΊ ν ηλικία τους.
^ Κ ε ί ο Τ ^ °^ε<* ° 1 Γ<^ ε,ζ Τ0υ Γ0(*νααΐ°υ και του
(0Κ(ΐιη °*τ>ία>1 στο Νυκτερινό Σχολείο μας αποτελεί
αα
α
κάθε εργαζόμενο που επιθυμεί να βελτιώΚαι . κ<Χταοτασή του και να ανεβάσει το πνευματικό
- τ,° Κ0,νυ>νικό επίπεδό του. ,
ζετρ ,
εργάζεσθε και τις βραδυνές ώρες αυνεχί" Μ α ! Γ° ^ ^ έ ν ε ς σπουδές σας.
*Ρνάζό^τ^ α συ7καχο.βατικά, προσιτά στον κάθε
Ψκί,} ^ ° 9 ° ρ ί ε ς και εγγραφές κάθε μέρα, στο ΓραΡωνο υχ Λ χο^είο° άαζ. οδός Μιαούλη 2, ή στο τηλέ35,

Στην αρχή της εκδηλώσεως
μίλησε ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ
Ημαθίας κ. Γιώργος Ααζός. που
αναφέρθηκε στην ανάγκη για
συσπείραιση των νέων γύρω από
την ΟΝΝΕΔ και στο καθήκον
όλων για προστασία της δημο
κρατίας μας, που υφίσταται επι
κίνδυνα τραύματα τελευταία από
το κόμμα του ΠΑΣΟΚ.
Μετά τον κ. Λαζό απηύθυνε
χαιρετισμό ο πρόεδρος της
ΟΝΝΕΔ (κεντρική οργάνωση) κ.
Μιχαλολιάκος, που διαβεβαίωσε
τους παρευρισκομένους ότι με
οργάνωση και αγώνα σύντομα η
«Ν.Δ.» θα γίνει πάλι κυβέρνηση.
Ε Ν Θ Ο Υ ΣΙΑ ΣΕ
Ο κ. ΕΒΕΡΤ

Κατόπιν ο κ. Λαζός και αφού
μεσολάβησε μιά διακοπή 20 περί
που λεπτών εξαιτίας διακοπής
ηλεκτρικού ρεύματος στο χώρο
του γηπέδου, παρουσίασε τον κ.
Μιλτ. Έβερτ αναφερόμενος με
δύο λόγια στην προσωπικότητά
του.
Παίρνοντας το λόγο ο κ.
Έβερτ επεσήμανε ότι δεν πρέπει
να προκαλεί έκπληξη σε κανένα
το γεγονός ότι έσβησαν τα φώτα
και βυθίστηκε ο χώρος του γηπέ
δου στο σκοτάδι. Γιατί η εποχή
που περνούμε, η εποχή του
ΠΑΣΟΚ είναι περίοδος σκότους!
Στην ομιλία του ο κ. Έβερτ
έκανε ανοιχτή και τεκμηριωμένη
επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ και
προσωπικά κατά του προέδρου
του. κατηγορώντας ότι παραπλά
νησε και συνεχίζει να παραπλανεί
τον ελληνικό λαό πάνω, σε σοβα
ρά θέματα:
«Αρχίζουν αύριο οι πανευρω
παϊκοί αγώνες στην Αθήνα και θα
δοθούν βραβεία, κύπελλα και
μετάλλια. Το πιό μεγάλο, όμως,
κύπελλο, το κύπελλο του ψεύ
δους πρέπει να δοθεί στο
ΓΙΑΣΟΚ, γιατί αποτελεί μοναδι
κή περίπτωση στην ιστορία
αυτού του τόπου ένα κόμμα να
έχει πει τόσα ψευοη μέσα σε τόσο
λίγο χρονικό διάστημα», τόνισε
χαρακτηριστικά ο κ. Έβερτ.
Στη συνέχεια ανέφερε:
• ’ Ενας ένας αρχίζουν να
εγκαταλείπουν τον κ. Παπανδρέου οι συνεργάτες του. οι
οποίοι αντιλαμβάνόνται ότι δεν
βαδίζει το ΠΑΣΟΚ τον σωστό
δρόμο.
• Ο ελληνικός λαός αντι
λαμβάνεται τώρα ποιος παίζει ίο
χαρτί των Αμερικανών. Η «Ν.Δ.»
σαν κυβέρνηση είχε απορρίψει
αρκετούς όρους για τις αμερικα
νικές βάσεις, τους οποίους τώρα
συζητά τθ ΠΑΣΟΚ με τους Αμε
ρικανούς
• Τόσα χρόνιο ο μεγάλος
πατριώτης που λέγεται Καιν.
Καραμανλής δεν αποφάσισε να
επισκεφθει την Λευκωσία, γιατί
γνώριζε τί κίνδυνος μπορούσε να

κυριολεξία ο γύρω χώρος, από οπαδούς και φίλους της
«Νέας Δημοκρατίας». Ποτέ οτο παρελθόν εκδήλωση της
ΟΝΝΕΔ δεν συγκέντρωσε τόσο πολύ κόσμο και με τόσον
ενθουσιασμό.
Τόσο κατά την είσοδό του στο χώρο της εκδηλώσεως
όσο και κατά την διάρκεια της ομιλίας του ο κ. Εβερτ
καταχειροκροτήθηκε από τις χιλιάδες των παρευρισκομένων.
προκληθκί. Ο κ. Π απανδρέου πή 
γε. με πανηγυρισμούς, στην Κ ύ
προ και δεν πρόλαβε να περάσει
ενάμισυ μήνας και επισκέφθηκε

επίσημα το κατεχομενο τμήμα ο
Τούρκος πρωθυπουργός, νομιμο
ποιώντας με την παρουσία του το
παράνομο καθεστώς του Ντενκτάς.
• Θα τιμωρηθούν αμείλικτα,
όταν η «Ν.Δ.» γίνει κυβέρνηση,
όλοι όσοι συμμετείχαν σε διωγ
μούς υπαλλήλων και θα αποκατα
σταθούν όλοι οι διωχθέντες.
• Η «Ν.Δ.· ήταν και είναι
πρόθυμη να κάνει παραχωρήσεις
και συμβιβασμούς όταν διακυβεύονται, έστω, κομματικά συμ
φέροντα. Όταν όμως απειλούνται
εθνικά συμφέροντα και επιψειρείται παραχάραξη της ιστορίας μας,
τότε καμιά παραχώρηση, κανένα
συμβιβασμό δεν είναι διατεθειμέ
νη να κάνει.
• Το μεγαλύτερο σφάλμα
που διέπραςε η «Ν.Δ.» σαν κόμμα
ήταν ότι δεν είχε οργάνωση
σωστή. Τώρα φαίνεται πως συνει
δητοποίησε το λάθος και έκανε
σύνθημά της το «Οργάνωση και
αγώνας για την απαλλαγή».
Στο τέλος της ομιλίας του ο
κ. Έ βερτ καταχειροκροτήθηκε
και δέχθηκε τα συγχαρητήρια
των παρευρισκομένων συναδέλ-

φων βουλευτών κ.κ. Βαλταδώρου, Χατζηδημητρίου (Ημαθίας),
Δημόπουλου (Πιερίας). Μούτσιου (Θεσ/νίκης) των πολιτευτών του Νομού μας κ.κ. Ιακωβίδη, Δημούλη. Μιλτσανίδη και
Ζαμάνη και των μελών της
Νομαρχιακής Επιτροπής της
«Ν.Δ.».
Μετά την ομιλία του κ.
Έβερτ ακολούθησε μουσική βραδυά με τον Κώστα Τουρνά και το
συγκρότημά του. που διασκέδα
σαν τους νεαρούς φίλους της
ΟΝΝΕΔ.

κτορο, αρχαίο θέατρο) επισκέφθηκε
χθές μεσημέρι ο πρόεδρος της Γαλλι
κής Δημοκρατίας κ. Φρανσουά Μ η
τέράν,
Τον κ. Μητέράν ξενάγησε στους
διάφορους χώρους ο καθηγητής κ.
Μανόλης Ανδρόνικος.

Ο πασίγνωστος
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Νίκος
Ξανθόπουλος

ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Η απόσυρση, των ροδάκινων, στα
μάτησε και υπάρχει αισιοδοξία Οτι οι
100.000 τόννοι που απομένουν θα
απορροφηθούν. Σύμφωνα με στοιχεία
που έδωσε ο υφυπουργός Γεωργίας
κ. Στάθης Γ ιώτας, μέχρι την 2
Σεπτεμβρίου είχαν αποσυρθεί 66.838
τόννοι, έναντι 102.000 τόννων της
αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Μέ
χρι την ίδια ημερομηνία είχαν ι;ξα
χθεί 82.441 τον, έναντι 7923) τόννοι.
ενώ η βιομηχανία απορρόφησε
90.000 τόν. και η εσωτερική κιιτανά
λωση 75.000.
Προβλέπεται να εξαχθούν άλλοι
100.000 τον. ενώ η βιομηχανίιι θα
απορροφήσω 40.000 τόννους και η
εσωτερική κατανάλωση 57.000.

Δεν θα
ηχήσουν
σειρήνες
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)

Στο Σέλι
υποψήφιος
ο Πέτρος
Καρανίκας
ΜΓ ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ
ΤΟΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΤΟΥ
Ό πω ς μας δήλωσε ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Κ. Βερμίου κ. Πέ
τρος Καρανίκας θα όιεκόικήσα στις
φετεινές εκλογές το αξίωμα του
Προέδρου της Κοινότητας με υπέρ
κομματικό συνδυασμό.
Ό πω ς χαρακτηριστικά τόνισε οι
φήμες που κυκλοφορούν για τη μη
κάθοδό του στις εκλογές είναι ανα
κριβής.

Και νέες αλλαγές
στο εκπαιδευτικό
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Στις άμεσες προοπτικές της εκπαι
όευτικής πολιτικής της κυβέρνησης
στη μέση εκπαίδευση είναι;
- Η εισαγωγή μαθημάτων γενικής
και πρακτικής ωφελιμότητας στη Γ.
Τάξη Λυκείου.
- Η ενοποίηση του Γενικού και
Τεχνικού Λυκείου σε ενιαίο πολυκλαόικό λύκειο kui
- Η αποδέσμευση των απολυτη
ρίων εξετάσεων από το σύστημα προπαρασκτ.υής και επιλογής για τις
ανώτατες και ανώτερες σχολές, με
την καθιέρωση της προαιρετικής
παρακολούθησης των μαθημάτων δε
σμης.
Τα πιο πάνω τόνισε, μεταξύ άλ-

Σταμάτησε
το θάψιμο

Τους αρχαιολογικούς χώρους της

Βεργίνας (βασιλικούς τάφους, ανά

Επ ιτ υ χ ί ε ς
Toy

ζΜ

Ο Μιττεράν
στη Βεργίνα

ςητουν οι αρτοποιού
Σύμφωνα με πληροφορίες, από
σήμερα αναμένεται να λειτουργή
σουν περισσότεροι φούρνοι, τόσο
στην πρωτεύουσα, καθώς και στις
επαρχιακές πόλεις και με τη βοήθεια
της τοπικής αυτοδιοίκησης θα
συστηματοποιηθεί η διανομή του
ψωμιού με άδικά συνεργεία. Ψωμί,
επίσης, θα υπάρχει και στις λαϊκές
αγορές.
Εξ άλλου, από το υπουργείο
Εμπορίου έγινε γνωστό ότι, το γεγο
νός ότι διατίθενται κάθε μέρα ολοένα
και μεγαλύτερες ποσότητες ψωμιού
για ττς ανάγκες του κοινού, δεν καθι
στά αναγκαία την επίταξη φούρνων.
Πάντως, μελετάται με αγορανομική διάταξη να δοθεί, εφ' όσον χρειασθεί. η δυνατότητα παρασκευής
ψωμιού και σε κουλουροποιείο και
άλλο παρεμφερή εργαστήρια αρτο
σκευασμάτων και ειδών ζαχαροπλα
στικής.
Στο μεταξύ, οι αρτοποιοί συνεχί
ζουν την απεργία τους και για την
Τετάρτη έχουν συγκαλέσει το γενικό
συμβούλιο του κλάδου.

λων, ο υπουργός Παιδείας κ Κοκλαμάνης. ανοίγοντας τη σύσκεψη των
γενικών επιθεωρητών Μέσης Εκπαί
δευσης και όλων των λυκειαρχών
του λεκανοπεδίου Αττικής, που άρχι
σε στο Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν και
απηύθυναν χαιρετισμό ο υφυπουργός
Παιδείας κ. Μώραλης, ο πρόεδρος
της Ένωσης Επιθεωρητών Μέσης
Εκπαίδευσης, κ. Μικρούδης. ο πρώ:
δρος της ΟΛΜΕ, κ Οικονόμου, της
ΟΙΕΛΕ. κ. Φυσάκης και ο εκπρόσω
πος της ΟΛΤΕΕ, κ. Δαμιανίδης,
Στη συνέχεια ο υπουργός Παιδείας
αφού ανάλυσε τις βασικές αρχές του
νέου συστήματος υπογράμμισε τη
σημασία που έχει για την αναβάθμιση
της Μέσης Εκπαίδευσης αλλά και
την ομαλότερη συνέχιση των σπου
δών, αυτών που εισέρχονται στις
σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευ
σης,
Ο κ. Κανλμάνης τελείωσε την ομι
λία του. υπογραμμίζοντας ότι η
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
πάρει όλα τη μέτρα για την επιτυχία
του νέου συστήματος «ροπαραόκευής, αξιολόγησης και επιλογής
ιων υποψήφιων για την τριτοβάθμια
εκπαίδευση.

Από το υπουργείο Δημοσίας Τάξεως ανακοινώνεται, ότι ύστερα από
απόφαση του υπουργού κ. Γ ιάννη
Σκουλαρίκη. α\·αβάλεται. λόγω των
Πανευρωπαϊκών Αγώνων Στίβου, η
δοκιμαστική ήχηση των σειρήνων
συναγερμού της χώρας, που είχε
προγραμματιστεί να γίνει το της
ερχόμενης Πέμπτης (9 Σεπτεμβρίου).

ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ
ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ
Π?.ηροφορηθήκαμε όπ αυτή την
εβδομάδα θα συγκεντρωθούν σε γνω
στή ταβέρνα της Βέροιας διάφοροι
παράγοντες της Βέροιας που προ
βληματίζονται για ιις υποθέσεις της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε νο
ανταλλανούν απόψεις για την
δημιουργούμ*:νη κατάσταση στον
προεκλογική ιιγώνυ.
Η πρωτοβουλία ανήκει στον γνω
στό βιομήχανυ κ Χάρη Σαββίδη, ο
οποίος και πσλαιότερα είχε π ροκαλέ
σει μια πολιτική συνεστίαση.
Μάθαμε επίσης ότι στη συνεστία
ση που θα γίνα πιθανότατα εντός της
εβδομάδας δέχθηκε να πάρει μέρος
και μάλιστα σαν εισηγητής ο γνω
ατός Μηχανολόγος κ. Νίκος Πεντεφούντας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Στις 20.8.82 το ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΤΑΗΙΛΙΩΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΑΛΑΓΣΙ

ΔΗ, πραγματοποίησε μιά οκταήμερη
εκδρομή στην Ρόδο η οποία είχε από
λυτη επιτυχία από απόψεως διοργά
νωσης και ξενάγησης σε όλα τα αξιο
θέατα του νησιού.
' Ολοι οι εκδρομείς 50 άτοιια τον
συγχαίρουμε κυι τον ευχόμαστε να
χαρίζει πάντα τέτοιες χαρές.
Μπέλλα Τοσούλα
Φλώρου Έφη
Κουτόβα Μαρία
Α'φατζιδης Πόλος-Φανή
Μυλωνάς Στέργτος-Ρίτοα
Τσανακτσίδου Πήρσα Ελευθερία
Δημάδη Εύη
Κεχαγιά νλοι. * »π ■«<'·'—

Σταμπουλίδου Έφη
Ανδρεάδου Αγάπη

ΓΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΒΕΡΟΙΩΤΙΣΑ

Φροντιστήριο
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΙΑ 10 ΜΕΡΕΣ

ΝΙΚΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
πλαισιωμένος με εκλεκτό
επιτελείο καλλιτεχνών
ΡΕΖΕΡΒΕ 21.321

Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
Τμήματα: Νηπίων - αρχαρίων - μέοων - προχωρη
μένων - LOWER - ενηλίκων - επιστημόνων εργαζομένων

ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Βέροιας
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

12Î456788

σήμερα

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
γενική και αντίστροφα.
7. Αντίστροφη φίρμα ελληνικής
γάλο κροβιομηχυ νιας.
8. Έ ν α : Ευρωπαίος στην αιτιατική
της δημοτικής.
9 Αυτή ανπφέρετιιι συζνά σι: βκλο

N -,

IA B A~Z2~

νες.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
J. Κι αυτά w ελληνικό λάδε« φτυι
σμένα.
2. Ανήκει αυτή στα ei&n τυριών.
3. Έ να διαστημ'κό «εντρο χωρίς-.
αρχή
Ένας καλόγερος από το
Βέλγιο που τιμήθηκε το 1958 με
το Νόμπελ ειρήνης.
4. Έφβα του Μακεδονικόν θεσ/νίκης,
5 Αφόπλίσθηκαν αυτά... τ αρχικό Έ να μεγάλο πάθημα στην καθυμι
λουμένη.
ο. Διαζευτικό των Εγγλέζου
Χαί
δεΒτιχό γυντιικείου ονόμαιος ο τη

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Πριν οπό τις περυσινές βουλκοτι
κ κ εκλογές απεχώρησε από την
E ÍH K (γεν.ι.
2. Ηταν αόελφός των Υάόων Στην
χώρα μας μάς- ενημερώνει.
3 Χαρακτηρισμός κατορθωμάτων Παντού χώνουν τη... μύτη τους
αυτά τ' αρχικά.
4. Αντίστροφη νότα — Το μικρό
άνομη, παγκόσμια γνωστού τρα
γουδιστή.
5 Ανήκει κι αυτή στον ανθρώπινο
οργανισμό
Μισό... κιλό.
6 Κοντό κοντά στο αλφάβητο Αηδίας επιφώνημα - Μ ιό δωρι
κή ·.. γή. αλλ αντίστροφη
7 Παλτρ ξένο νόμισμα.
με το άρθρο του
5. Το ήβ οριζόντια
ορι
— Ένας διψήφιος αριθμός... άφω
νος.
9 Μιά θεά αρχαία (γεν ) - Μιά από
τις αισθήσεις μας.

Μ ΛΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I Μ ΗΤΤΑΣ - ΑΧ 2, ¡ΤΤΑίΣΜΑΤΑ 3. ΑΤΠΑ - ΑΪ 4.
ΡΛΕΡΦ
ΠΑ 5. ΙΑΤΛΠΑ 6. ΠΑΝ - YAPO 7 ΑΜΑΝΑΤΙ
8. ΡΗ - ΕΡΗΜΙΑ 9. Α ΝΕΣΙΣ
ΕΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: ί ΜΠΛΡΜΠΑΡΑ 2. ΗΤΤΑ - ΑΜΗΝ 3 ΤΑΠΕΙΝΑ 4 TIA
ΡΑ - ΝΕΣ 5. Α Ϊ - ΦΤΥΑΡΙ 6 ΣΜΑ
ΑΛΤΗΣ 7. Α1 ΠΡΙΜ 8. ΑΤ - ΠΑΟ - ΙΕ 9. ΧΑΡΑ - ΔΑΣ

ΥΕΝ ΕΔ

Β21Β 3

ΤΡΙΤΗ, 7

ΤΡΙΤΗ, 7
4.46 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
6.25 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
8.50 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
»0.35 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
11.10 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

5.30
5 45
6.00
5.15
6.30
7 00

ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΜΕΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΟΣ ΤΟ
ΠΡΟΙ
8 00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΡΟΥΜΠΕΝΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ■
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΤΑΞΙ
. J ®

►■αδιοιαίι

Τρίτη 7 Eert^yfr*0 0 ? *

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

6 2 555 62 666
ΒΕΡΟ ΙΑΣ

23

Β έρ μ ιο υ Β ενιζέλο υ

Εθνική Τρδσεζο
Έναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
Υπποκροτους
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NAOVÎHI
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Έναντι ΚΤΕΛ
Μωροΐτη

• Ιο βιβλία είναι αρκετά Kuril
ηυτά καθ' εαυτό, αλλά δεν κάνουν για
υποκατάστατο της ζωής». Το είπε ο
Βρετανός
συγγραφέας
Ρόμπερτ
Λιοϋΐς Στήβενοσν.
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ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ τηλ. 23051
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• Μιά υπό ης βιβλικές συμφο
ρές, η νόσος του Χιϊνσεν. ήχον μέχρι
σήμερα μιά αρρώστια που πιστεύαμε,
ότι είχε πάφει να αποτελεί μάστιγα
για την ανθρωπότητα
μιά και οι
χανσενικοί μπορούσαν κάλλιστα να
θεραπευτούν και να ενταχθούν και
πάλι στην κοινωνία χωρίς κανένα
ιιπολύτως πρόβλημα. Ό μω ς, τώρα
ανησυχητικά νέά έρχονται από την
Ινδία. Συγκεκριμένα. Ινδοί γιατροί
ανάφεραν στον Παγκόσμιο Οργανι
σμό Υγείας, που είναι αρμόδιος για
την αντιμετώπιση επιδημιών σε
παγκόσμια κλίμακα, ότι εντόπισαν
περιπτώσεις λέπρας που αντιστεκό
ταν στα φάρμακα με ru οποία κατα
πολεμιόταν μέχρι σήμερα. Οι γιατροί
Φοβούνται ότι τα μικρόβια που προκαλούν τη Φριτή αυτή πάθηση, έχουν
αρχίσει να δημιουργούν νέες γενεές
τους που παρουσιάζουν πολύ αυξη
μένη αντίσταση στα μέχρι τώρα χρη
σιμοποιούμενα φάρμακα, πράγμα
που σημαίνει ότι η ανθρωπότητα κιν
δυνεύει να βρεθεί και πάλι άοπλη
μπροστά στην αρρώστια ιιυτή. Η μό
νη αντίδραση κατά τους ειδικούς
πρέπει να είναι η δραστηριοποίηση
και πάλι των ερευνών σε αυτό τον
τομέα, με αντικειμενικό στόχο την
ανακάλυψη φαρμάκων που Οα μπο
ρούν να αντιμετωπίσουν και τις νέες,
ισχυροποιημένες μορφές της αρρώ
στιας.
• Τη σημερινή Ιαπωνία δεν την
επέβαλαν στην παγκόσμια αγορά μό
νο τα τρανζίοτορς και τα τάνκερ.
αλλά KUI οι γυναίκες της.
Στα πλαίσια της τουριστικής πολι
τικής αυτής της χώρας, η Γιαπωνέζα
βρίσκεται στο επίκεντρο των διαφό
ρων ατραξιόν.
Στο Τόκιο πάνω από 300.000
γυναίκες εξυπηρετούν τον ξένο του
ρίστα. εργαζόμενες σε μπαρ και καμ
παρέ και χορευτικά κέντρα. Το Τόκιο
διαθέτει σήμερα 30.000 μπαρ και
καμπαρέ.
• Τα μαλλιά ενός κειραλιού ζύγι
ζουν κατά μέσο όρο 150 με 180
γραμμάρια.
•
Η ιδέα που είχε ο Κλαίη Λήμπιν ένας τριανταπεντάχρονος πανέ
ξυπνος επιχειρηματίας οπό το Σικάγο
άρχισε να του αφήνει πολλά λεφτά
από την πρώτη κιόλας μέρα. Ανοιξε
ένιι πλυντήριο αυτοκινήτων μι ενιά

M A 6A IN S
μπικινοψορούσες καλλονές αντί για
βούρτσες. Τέσσερις ημυγυμνες από
κάθε πλευρό του αυτοκινήτου και μιά
για τα φανάρια και τη μάρκα του
ψυγείου, με πολύχρωμα αφρολέξ και
με δυνατή μουσική «ντίσκο» συνθέ
τουν το «φανταζύ Κάρ Γουώς«—
• Πολλοί είναι οι ασθενείς που
είναι αναγκασμένοι να μένουν κλινή
ρεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Για την περίπτωση των ανθρώ
πων αυτών κατασκευάστηκε στη Βρε
τανία iva στρώμα - ανάκλιντρο που
επιτρέπει σε αυτόν που το χρήσιμο
ποιεί m κάθεται ή να κλίνη στο κρε
βάτι του υπό διάφορες γωνίες, χωρίς
να τον βοηθάει κανείς. Αποτελείται
από ένα μαξιλάρι που φουσκώνει και
είναι τοποθετημένο μεταξύ στερεών
στηριγμάτων kui από έναν εύκαμπτο
σωλήνα που ενώνει το μαξιλάρι με το
δικό του μικροσυμπιεστή που κι
αυτός συνδέεται με κάποια πηγή ηλε
κτρικής ενέργειας.
• Και ο πιό ήρεμος άνθρωπος
μετακινείται είκοσι τουλάχιστον
φορές κατά τη διάρκεια του νυχτερι
νού ύπνου του.

1715 Οι Βένετοι αναγκάζονται να πιιρυόώαοον στους Τούρκους την
Μονεμβασΐο.
1980 Ο πρωθυπουργός της Κίνας. Χουα
Κούο Φένγκ, παραιτήθηκε ποραδί·
νοντας τη θέση του στον πολύ νεώτερό του Ζάο Ζί Γιάνγκ και όηλώ
νοντας ότι η κυβέρνηση άρχισε ήδη
να μελετά ένα νέο δεκαετές οικονο
μικό πρόγραμμα μέχρι το 1990 με
βασικό στόχο την βελτίωση του
τρόπου ζωής του λαού
1981 Εκατοντάδες οικογένειες απομα
κρύνθηκαν αΛό τα σπίτια τους στο
προάστιο του Μάντσεστερ Μόσλεϋ
μετά ιιπό ττυρκαγιπ που κατάστρεψε
εργοστάσιο χημικών προϊόντων, με
αποτέλεσμα νιι δημιουργηθούν σύν
νεφίΐ από δηλητηριώδη αέρια που
κάλυψαν την περιοχή.

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΑΕ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ 47 ΔΕΘ
Η .ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ» Ανώνυμος
Ασφαλιστική Εταιρία, η πρώτη με
έδρα την Θεσσαλονίκη, συμμετέχει
φέτος για τρίτη συνεχή χρονιά στην
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Με το ιδιαίτερο περίπτερό της.
καλαίσθητο, εντυπωσιακό και άρτια
οργανωμένο, θα επιδιώξει και πάλι
παράλληλα με την προβολή των δρα
στηριοτήτων και του έργου της, να
προβάλει τον θεσμό της ασφιιλίσεως
και να βοηθήσει στην καλλιέργεια
και στην διάδοση της ιισφαλιστικής
συνειδήσεως.

Έκθεση Μπατίκ

MB ΚΟΙλΟιΜΙίΑ
πίου, κορίτσι Δέσποινα.
Γέννησαν:
- Η Σοφία συζ. Αστερ,
- Η Μαρία συζ. Στεργ. Καραγιάννη
γέννησε αγόρι και το ονόμασε Δημη- αγόρι Βασίλειος.
- Η Βασιλική σ^ζ. Γ εωργ.
I
τριο.
κη. κορίτσι Ευαγγελία.
- Η Αναστασία συζ. Θεοδ. Θεοδω- Η Ιωάννα συζ. Συμεών Αρβ*™
ρίδου, αγόρι Κων/νο.
αγόρι Βασίλειος.
·ιΒ
Η Σοφία συζ. Νικολ. Κοτρίδου,
- Η Μαρία συζ. Κων. Νεστορο****
αγόρι Αθανάσιος.
λου, αγόρι Στέφανος.
- Η Βασιλική συζ. Κων. Καρατζό- Η Λουκϊα συζ. Γ ρηγ. Δει
γλου, κορίτσι Αικατερίνη.
αγόρι Γεώργιος.
- Η Βενετία συζ. Αργυρ. Λιάπη. - Η Παρασκευή συζ. Κων. Τΰ»Τ
αγόρι Γεώργιος.
λακη. κορίτσι Τερέζα.
- Η Μαρία συζ. Κυρ. Χατζηκυριά
Παντρεύτηκαν:
κου. κορίτσι Ό λγα.
Η Αναστασία συζ. Νικ. Τσακτά- - Ο Δημήτριος ΓκουντολυγώΥ™
νη. αγόρι Γεώργιος.
του Γεωργίου και η Ισμήρνα Λυ*>™
- Η Γεωργία συζ. Γεωργ. Ρήγα, του Αθανασίου.
αγόρι Κων/νος.
— Ο Λέων Σταφυλλίδης T°u Ο
- Η Βασιλική συζ. Κων/νου Χασιώ- /νου και η Παρασκευή Δεληγιό «*
του. κορίτσι Αθανασία.
Δημητρίου.
- Η Δέσποινα συζ.Νικ. Μπουτζέτη. — Ο Κων/νος Σταύρος του
αγόρι Ιωάννης.
δρου και η Λουκϊα Κιουπρου*·^
- Η Κωνσταντίνα συζ. Χαραλ. του Γρηγορίου.
Χαβενετίδου, αγόρι Χρυσάφης.
— Ο Κων/νος Γκανάρας του
Η Παναγιώτα συζ. Γεωργ. Μουρ- κουρίου και η Σταυρούλα Μποω“'
τζίλου, αγόρι Νικόλαος.
του Γ εωργίου.
dl
Η Χριστίνα συζ. Ελευθ. Δεληγιάν- — Ο Αντώνιος Αντωνίου του ΔφΓ |
νη ,αγόρι Κων/νος.
τρίου και η Νυμφοδώρα lo o W 5*
- Η Σταυρούλα συζ. Χρ, Γιατζιτζό- του Μιχαήλ.
-Λ
πουλου, αγόρι Σταύρος.
— Ο Δημήτριος Ορφανίδης
I
- Η Φιινή συζ. Βασ. Σάφη, κορίτσι Νικολάου και η Κυριακή ΣοΦ“1
Ευφροσύνη.
πούλου του Νικολάου.
- Η Αγγελική συζ. Χρ. Μπάτση,
Πέθαναν:
κορίτσι Βασιλική.
—
Ο
Χαντζόπουλος Αθανάσιος ^
- Η Ευτυχία συζ. Κων. ΚαραβασίΧρήστου.
λη. κορίτσι Αντιγόνη.
- Η Σοφία συζ. Εμμ. Παπαγάλου, — Ο Χατζηδημητρίου Ευστρβ"4
του Γεωργίου.
iS
αγόρι Αντώνιος.
- Η Χρυσούλα συζ. Κων. Τάτση, — Ο Μπούκης Εμμανουήλ ®"Ί
Αντωνίου.
αγόρι Αστέριος.
- Η Ευτυχία συζ.Γεωργ. Μπρού- — Η Ζημαντάκου Μαρίκα χγιου.
γκα. αγόρι Βασίλειος.
- Η Δέσποινα συζ. Λαζ. Χατζίδη, — Ο Μαρκάκης Εμμανουήλ **
Δημητρίου.
κορίτσι Κυριακούλα.
- Η Φρειδερίκη σοζ. Γεωργ. Προκο — Ο Διάκος Ηλίας του Κων/νο·^
— Ο Ζαμάνης Γεώργιος του ΙωάιΛτ,

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
* * »

Παρουσίαση από τον συνεργάτη μας Νίκο Αδαλόγλου
' Αρχισε το Σάββατο 4 Σεπτέμβρη
ατομική έκθεση Μπατίκ της Θεσσαλονικιάς Αφροδίτης Καραμανλή στη
«Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών»
Βέροιας,
Παρουσιάζει 25 κομμάτια σε πί
νακες με θέματα νερά, φυτά, ανθρώπι
νες αναλογίες και τοπία από την
Ελλάδα που επισκέφθηκε η ίδια.
Η Αφροδίτη Καραμανλή τελείω
σε διακόσμηση στην Θεσσαλονίκη.
Από το 76 παρουσιάζει δουλειά της
σε λάδια σε ομαδικές εκθέσεις που γί
νονται στ γκαλερί της Θεσσαλονίκης
και παίρνει πάντα τις καλύτερες κρι
τικές. Από το '80 αρχίζει να δείχνει
και μπατίκ και σημειώνει μεγάλη επι
τυχία σε έκθεσή της που γίνεται στην
πινακοθήκη της Πανελλήνιας Πολιτι
στικής Κίνησης απ' όπου πέρασε και
έκρινε θετικά ένα μεγάλο κοινό και

καλλιτεχνικό και απλός κόσμος της
Θεσ/νίκης. Εντύπωση προκαλεί το
χρώμα και η αξιοποίηση της τεχνικής
του μπατίκ από την Αφροδίτη Καρα
μανλή. Η καλλιτεχνική πορεία, της
δημιουργικής ζωγράφου αφήνει ακτι
νοβολία και ελπίζουμε ότι θα φθάσει
στο σκοπό της τρανής της δημιουρ
γίας στον τόπο μας.
Την συγχαίρουμε θερμά για την
αξιόλογη έκθεση με τους καλλιτεχνι
κούς της πίνακες που παρουσίασε
στη Στέγη και άφησε τις καλύτερες
εντυπώσεις στην πόλη μας.
Νίκος Αδαλόγλου
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.

Σήμερα Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου
1982 δωνυκτερεύει το φαρμακείο:
Κων. Καραγκιοζόπουλου
τηλ. 22334

ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧ1ΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικΐας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κρεμλίδης Φώτιος
Σταδίου 179 τηλ. 22570
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκιις Στέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βεπζέλου 147 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Ευστάθιος

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπως τρποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ô n : η ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΜΑΣΟΥΡΗ του Ιωάννου και της
Στέλλας το γένος Μιχαηλιδου που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Βέροια
επαγγέλματος Ιδ. Υπάλληλος και ο
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ του Αθα
νασίου και της Ελένης το γένος Ζαρκάδα που γεννήθηκε και κατοικεί
στον Τρίλοφο Ημαθίας επαγγέλματος
18. Υπάλληλος πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Τριλόφου
Ημαθίας.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ-Β ΑΠΤΙΣΕΩΝ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

Τμήματα όλων των τάξεων
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡ1ΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

ΑΓΓΛΙΚΑ

Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

STUDIO

ΟΕΡυΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

ΤΕΧΝ Η
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροπόΑι,ως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΑΠΙΑΟΥ

Φροντιστήρια με παράδοση και πείρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μ€ σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε

- Πώς τα καταφέρνεις κι’ έχεις
|
καλές γνωριμίες;
^1
— Ραντίζω κάθε τόσο τα ρούχο μ ,
με βενζίνη κι έτσι ο κόσμος μ εθ0!*
ζεχ και νόμιζα πως έχω αυτοκινθ^)

VIDEO CLUB

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Σας περιμένει και ερέτο μέσα σε ένα τελείως ανακαινισθέν κτίριο με ολα τα οπτικοακουστικά μέσα
και με ένα όρκπο δεικτικό προσωπικό

— Τί λες να γίνεις, παιδί μου, ^
,εγαλώσας;
— Οφθαλμίατρος, μπαμπά.
— Καλύτερα να γίνεις οδοντώ®
τρός.
— Γιατί μπαμπα;'
ί
Παιδί μου, οι άνθρωποι έχουν κ
νο δύο μάτια, έχυν τριανταδύο &
τια...
ΟΙ ΝΕΟΝΥΜΦΟΙ
Ενα ζευγάρι νεόνυμφων
στη μικρή επαρχιακή πόλη, όπ 0Ι>ΙΒΙ
αποφασίσει να περάσει το μήνα ™
μέλιτος.
_ ■
Η Τζένη. όμως κοκκινίζει
κώς. Ό λοι την κοιτάζουν χαήώ'
λώντας.
Ξέρεις Μάκη, είπε για μιά στιΥΡ
στον άντρα της. Φαινόμαστε
μακριά ότι είμαστε νεόνυμφοι ^
όλοι μας κοιτάζουν διαρκώς άε ™ ,
ειρωνικό χαμόγελά.
Έ , κι ύστερα:
— Απλούστατα, δε μπορώ να οπ®** I
ρω αυτή την κατάσταση. Φαινόά9“" ·
ότι παντρευτήκαμε χθες το βρά®’'.' |
— βές με άλλοι λόγια να μας ι®* .
νουν για ένα συζυγικό ζευγάρι·
έχει κάνει τους γόμους του πριν
λά χρόνια;
— Ακριβώς.
,. I
- Τότε αγαπημένη μου Τζέτη
I
εσύ τις βαλίτσες...
* * *

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πμθροσβεστική
Νοσοκομείο
ΔΈ Η. (βλάβες)
Θ.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

ΛΑΟΣ

22.2j¡

&
22'ί
22ί
22.3'

41-3«23® ί
23-36*
23.37"
10»
121
1°|

^

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ε Φ Η Μ Ε Ρ^
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η-Ε·'
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διεοθοντής
ΧΡΗΣΤΟΣ Π Α ΤΣίΚ Α ί
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑ*
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΕ
(Ιπποκράτους 26)
.
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
5ρΧ- 1*
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ_
δρ7·
Κοινοτήτων
δρΧΑ.Ε. κιη ΕΠΕ
Δήμων - Οργανισμών
y
δρλΕ .ΓΧ - Τραπεζών
ί
• Χειρόγραφα δημοσιευόμ®'1*
όχι δεν επκττρέφονται.

\
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Το χρονογράφημά μας

ΑΘ ΑΗ ΤΙΖΜ Ο Ι!

1 * ^

* * * * *
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Κατευθύνσεις...
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του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΪΑΔΗ

ΑΥΡΙΟ;

ΚΑΛΥΤΕΡΗ Η ΒΕΡΟΙΑ
Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΑΔΙΚΕΙ ΤΟ 2 1
ΜΕΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Επί του Αρη Θεσ/ν ίκης
m-.J^ ' “Ί’έροντο φιλικό αγώνα δίνει
« 1 ΒΕΡΟΙΑ στο εθνικό μαςστά
«· Αντίπαλός της η ΑΝΑΓΕΝΝΗιαννιτσών την οποία κέρδισε
Γυΐϋ'Ι,,1^σμ^ντ' Τετάρτη μέσα στα
1'“ννιτσα με 3-0.

πηΛ ° «
° π(ι,ζ νίνεται αντιληWó κιϋί>0υ°'η
ΡεΥ“λο ενδιαφέρον,
λοιίΓ i ° ΚαΒε ενα^ αη° T0U? αντιπάταχώ-τϊ0 τ° υς λάγουί του Y,u την

μ
?ΒΕρΟΐΑ
£2τηςαπό
νίιαιζτην· μεριά της θα

επιδιώξει μιά πιό μεγάλη σε έκταση
νίκη από εκείνη της περασμένης
Τετάρτης, ώστε να παυσουν ορισμέ
νοι εκτός Βέροιας κύκλοι να θεωρούν
τυχαία την επιτυχία της αυτή, ενώ η
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ' από την άλλη θα
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να αποδείξει ότι στο μάτς της
περασμένης Τετάρτης βρέθηκε σε
κακή ημέρα και πώς είναι ικανή για
κάτι καλύτερο.
Ο αγώνας θα σρχίσει στις 5.30.

ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΗ
Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ιΦαο^μ(^

ΔΡΕΙΑ: (Του ανταπο-

ίοββ,,,'1/ ιί'νε’ εκτός έδρας έδωσε το
Χλαίσια *υριακο Ί Αλεξάνδρεια, στα
Το Tñfto προετοιαασίας της.
lie n,.,
UT0 έπαιξε στα Γιαννιτσά
έχοαι: uET° η1^ Αναγέννηση, όπου
Πλατύ ή * ■
Km ττ,ν ΚυΡΐ“ κή στο
ΕΠλΚι«,:0.υ νικησε τον πρωταθλητή
Λν“λυηκά *7° ° ?δυο
* 0 μάτς
Α-στέρ“
με ‘·°·
εξής
έχουν
ως
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2-0
ί μ ι ν ί τ ο ^ ^ Πέλ>>ης. και κάτοικος
“’""έβοισάκΐι ,ΡηΥ°Ρ'όδης, έπαιξε
Αλεξόνδι»,^ Ρ0λ0, στην í|Txn "1?
Wοκόρ , n ς “πο. ΤΒν Αναγέννηση
χωρίς
. ■* ομάδα τοιν Γιανιτσών
δρείϋς wflyui καλύτερη της ΑλεξάνΎΚορ μ, ^ ΦεΡε να προηγηθεί στο
Ίου Qj- , ' οχο 42' με ένα πέναλτυ
10 " α ,χ ν ^ :0 ,°. διι,1Τητής. Και ενώ
ΤΡο τ0υ ^,ώζοταν σχεδόν στο κέν'% κ J W o » . πολλά σφυρίγματα
πΡΟ*τάλεσαν τον
ΤΊς A¡¿j° ?** θόνο στους παίκτες
(ιλλύ ακόμη και
‘"«0, ω-Λ1“*’ της Αναγέννησης, οι
!“b 9(>^?ον ®τι λίγες μέρες πρω^Μκής ^
πρωτάθλημα της Β'
w τΐ)ι,βον^Υ°ρίας, η Αναγέννηση
tf]v
fl(1 του διαιτητού κέρδιζε
b£ σι0 gyÍ1*Αλεξάνδρεια. Το 2-0 έγι¿Ρ'Ρογιάν Ενα πεΡ*εΡΥ° σ°ύτ του
τδνδρε,μ γ ·· Προηγουμένως η Αλεl0°9apia ε^“σε σπάνια ευκαιρία να
°ε κενό λ ' ° Τ(1ν στο 74 0 Σκοόρλας
•‘'άλλο o rVΙμ.π°Ρεσε να στείλει την
Ετ0 ηγ ? ύ'λτυα του Σαββουλίδη.
WVÍpj^ Cv'1 Κέναλτυ υπέρ της Αλε?8θς, ο ις ρ1100 το ε’δε όλος ο κόPtv,K« π ΡΒΥοριάδης δΕν το έδωσε.
?αλά, K¿¡ Αλεξάνδρεια πήγε πολύ
υ1' Ζαβόν?· Unc"‘>crXu των Γ. Ιασωνί” Ανπγ^’)" ννΠ· και Λέκκα φάνηκε.
W S T ' που ε’λε Ρ,α ελαφρά
?ν
δεν απείλησε σοβαρά
?Ρεια. Συμπεοασυατικά
Ν α ε την0^0 πα>χνίδι, που ικανο* * ^ 0α1 Φι^άθλους που το παρα7,·°ν. S ; " °' ^ “Υκάκης. Δήμο¡*Vt‘Vèvvnrmr?Ç κ-αι Τοσουνίδης της
y ΓΧ,ινά- Τ Σ ICfn 01 Δημτσούδης,
^UvuIt(nñr α’° 1’’ Ελευθεριάδης και
Αλεξάνδρειας. '
^ μοΥ ^ ΝΗη Η: ^αββουλίδης ώΐ5 ΤομπάΓ„“ '10*ρτζης ’ ΣοαΥΥ“ ΜοοΡ(,τ;?ς ’ Ανεοτης Τοσουνίη^Ι'μΒτΐΗήκ-^15 46 Τσιρογιάννης)
ÿjôüEor ,.ηΕ
Σάβόγλου) Πολυ£AEsANAD.~.Avatnufliou·
Η>ίδης . Ε*Α: Κορωνάς - Θεοημτ°ούδης - Κυριακίδης

Λάζος. Μέκκας Κούντζας - Ελευθεριάδης - Δαλαμπόρας (70' Σκούρλας) Συναχείρης Η. Ιασοινίδης (70'
Ταϊγανίδης).
Ο διαιτητής κ. Γρηγοριάδης (Αδαμίδης - Σαλονικίδης) του συνδέσμου
Πέλλης, δεν μπορεί να κριθεί. αφού
δεν ήταν αμερόληπτη.
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 0-1
Η Αλεξάνδρεια στο Πλατύ με τον
Αγροτικό Αστέρα παρατάχθηκε στο
γήπεδο χωρίς τους βασικούς παίκτες,
Συναχείρη. Λάζο. Γ. Ιασωνιδη,
Κυριακίδη, Η. Ιασωνιδη. Μέκκα, και
Κούντζα. Παρ' όλα αυτό οι αναπλη
ρωματικοί τα κατάφεραν καλά και νί
κησαν με σκορ 1-0. με ένα τέρμα που
σημείωσε ο Σκόρνος στο 3'. Στο δεύ
τερο ημίχρονο ο κ. Κεραμιδάς έβαλε
τους Μέκκα, και Η. Ιασωνιδη. και
στο 75’ τον Κούντζα. Το παιχνίδι
ήταν αρκετά καλό, και ο Αγροτικός
Αστέρας, παρ' ότι φάνηκε να κτυπάει
το παιχνίδι για να το κερδίσει δεν
απείλησε σε καμμιά περίπτωση την
εστία του Νταλακούδη. Επιθετικά ο
Αγροτικός Αστέρας ήταν τελείως
αδύνατος, και αυτό θα πρέπει να απα
σχολήσει τους υπευθύνους. Η ομάδα
της Αλεξάνδρειας κέρδισε το παιχνίδι
περισσότερο εύκολα από ότι δείχνει
το 1-0. Εχασε τρεις τέσσερις ευκαι
ρίες πολύ καλές.
Υπήρχαν διαστήματα που οι παί
κτες της Αλεξάνδρειας, άλλαξαν την
μπάλλα με μεγάλη ταχύτητα.
Γενική είναι η εντύπωση στους
φιλάθλους, ότι η Αλεξάνδρεια σήμε
ρα διαθέτει δυο ομάδες, από παίκτες
που είναι ισάξιοι σχεδόν μεταξύ τους.
Διεκρίθησαν
οι
Δημτσούδης,
Ελευθεριάδης. Σκόρνος, Ζαρογιάννης και Τσιβούλας της Αλεξάν
δρειας, και οι Φάκας, Καλιφούλης,
Καρασαβίδης, και Σαχινΐδης του
Αγροτικού Αστέρα.
Οι ομάδες
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδας Μυλωνάς - Δημτσούδης Τσιβούλας
- Αλβανός (46' Θεοδωρίδης) Καρδάκος (46' Μέκκας) - Ελευθεριάδης
Ζαρογιάννης - Σκόρνος (46’ Δαλαμ
πόρας) - Λέκκας (75' Κούντζας) και
Ταϊγανίδης (46' Η. Ιασωνίδης).
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ: Ασικίδης Μούρνος Σαχινΐδης - Καλιφούλης,
Ζεϊμπεκίδης (46' Σαμαράς) - Μερτζανίδης - Φάκας - Καρασαβίδης - Κυρτικίδης (46' Κελεσίδης) Τουμπεξής Κουγιουμτζίδης.
Ο διαιτητής κ. Γ. Σϊδηρόπουλος
(Παυλίδης Αγγελαδάρης) του συν
δέσμου Βέροιας, πολύ καλός.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

W

Mr

Η με ορισμένες ελλείψεις αγωνισθείσα ΒΕΡΟΙΑ (απουσιάζαν οι Σίμπος,
Μουσούρης,
Ισχνόπουλος,
Βογιατζόπουλος.Καλτσάς) νίκησε με
2-1 τον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης που
βασικά χρησιμοποίησε τους αναληρωματικούς παίκτες και τον υπό
δοκιμή Βούλγαρο' λίμπερο Λιουμπιμίρωφ.
Το τελικό αποτέλεσμα αδικεί
κατάφορα την ΒΕΡΟΙΑ που ήταν
σαφώς καλύτερη του αντιπάλου της
σε όλες τις γραμμές, ενώ παράλληλα
δημιούργησε πολύ περισσότερες
ευκαιρίες για γκολ. Το γεγονός δε ότι
η νίκη της δεν πήρε τις διαστάσεις
που έπρεπε, δεν ήταν δηλαδή ανάλο
γη της δ κι φοράς που την χώριζε από
τον ΑΡΗ οφείλεται στην ατυχία(είχε
δύο δοκάρια) την αστοχία των κυνη
γών της (έχασαν ευκαιρίες από καλές
θέσεις) αλλά και στην φοβερή ετοιμό
τητα του χρησιμοποιηθέντος στο
δεύτερο ημίχρονο νεαρού τερματο
φύλακα Κατπαούνη ο οποίος με
εκπληκτικές αποκρούσεις γλύτωσε
2-3 σίγουρα γκολ.
Η ΒΕΡΟΙΑ
Η ιοπική ομάδα, λίγες ημέρες
πριν αρχίσει το πρωτάθλημα Β' Εθνι
κής, στο οποίο φιλοδοξεί να παίξει
πρωτεύοντα ρόλο και έχει όλες τις
προϋποθέσεις γι αυτό, παρουσιάστη
κε με φοβερές δυνάμεις, αλλά και με
εμφανή για μιά ακόμα φορά την έλ
λειψη του ηγέτη στον χώρο του κέν
τρου.
Η αμυντική γραμμή της ομάδος
αποτελοόμενη από 4 γρανιτένιους
παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε
φοβερή φυσική κατάσταση, κρατού
σαν μιικρυά από θέση βολής τους
αντιπάλους τους.
Στο κέντρο, όπως προαναφέραμε
απούσιαζε ο κουμανταδόρος ποδο
σφαιριστής, ωστόσο όλοι οι χρησιμοποιηθέντες στην γραμμή αυτή παί
κτες, έδειξαν μεγάλη αγωνιστική διά
θεση (δείγμα οπωσδήποτε καλής
φυσικής καταστάσεως) και με ένα
φοβερό πρεσάρισμα που εφάρμοσαν
επί των προσωπικών τους αντιπάλων
κατόρθωσαν να κυριαρχήσουν στον
νευραλγικό συτό χώρο.
Η επιθετική γραμμή με τις οργα
νωμένες εφόδους της, έφερνε συνε
χώς σε δυσχερή θέση τους φιλοξενουμένους και μπορούμε να πούμε
ότι ανταπεξήλθε στην αποστολή της
μιά και είχε δύο γκολ, δύο δοκάρια
και δημιούργησε και αρκετές άλλες
ευκαιρίες για γκολ.
Επιχειρώντας να ξεχωρίσουμε
τους διακριθέντες σαν άτομα σημειώ
νουμε τους Ακριβόπουλο (καλύτερος
των 34 τόσοι παίκτες χρησιμοποιή
θηκαν από τους δύο αντιπάλους)
Παπατζίκο, Γ κέσιο, Χ'ΆΟανασίου
και Γιατζιτζόπουλο.
Ο ΑΡΗΣ
Η ομάδα του ΑΡΗ. που όπως
προαναφέραμε χρησιμοποίησε ανα
πληρωματικούς βασικά παίκτες,
καθώς και ορισμένους ερασιτέχνες
στα τελευταία λεπτά της συναντήσεως, κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα και
οπωσδήποτε θα πρέπει να είναι ευχα
ριστημένης ιιπό την μικρή σε έκταση
ήττα που γνώρισε. Καλύτεροι παί
κτες της οι Κατσαούνης, Δαγιόγλου,
Μιχαλίτσος,Πασαλής και ο Σαθβί·
δης, χωρίς ωστόσο να είναι ο Σαββίδης που διέπρεπε στη ΒΕΡΟΙΑ.
Μάλλον Οα πρέπει να αντιμετωπίζει
ψυχολογικά προβλήματα στη νέα του
ομάδα.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο διαιτητής κ. Ματζίλας καθώς
και οι επόπτες κ.κ. Τόππης και
Ματράκας, στην προσπάθεια τους να
φανούν αντικειμενικοί έδωσαν ένα
μικρό ποσοστό υπέρ των φιλοξενού
μενων. Στο παθητικό του κ. Μιιτζίλα
ο μη καταλογισμός του εις βάρος του
ΑΡΗ πέναλτυ σε ανατροπή του
X "Αθανασίου από τον Βόσδου.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Ενα νέο κατάστημα
, άνοιξε στήν πόλη μας.
Υν^ Ε ,νό γνωρίσετε ά π ό κοντά, τά παγκόσμια
^Ε0υΓτ0, - εΤΓΓ°®0υ^ευΕνα άοιοτουονήυατα τής
ης·’Ετσ,Ρίας ΒΕ-ΕΜ-ΕΦ·
ξε,ώΐτΡΟπ,ίΡουνα- κρύσταλλα, επάργυρα, όνοΜέ κ" ° ’

ΕΝ ΤΕΛ Ω Σ Α Ω Ρ ΕΑ Ν
Τ° παΡ °κότω κουπόνι ουμνληρωδώσουμε τόν καινούργιο κατά-

Λογο
Cn° N V u 0 ....

Βέροια.

- 27' Ο Σκούτας μετά από ωραία
κούρσα κόβει έξυπνα για τον Ποσά
λή την τελευταία στιγμή όμως ο
Παπατζίκος κόβει σωτήρια.
- 33' Μπάσιμο του Περιστερόπου
λου από δεξιά και σουτ από πολύ
κοντά αποκρούει σε κόρνερ ο Μπαλτζής·

- 35' Ο Χ' ΑΟανασίου αφού τριπλάρει δύο αντιπάλους του ανατρέπεται
μέσα στην μεγάλη περιοχή από τον
Συνέχεια στην 4η

Και όμως πρέπει να κοροϊδεύει τον
ειιυιό του ο φίλος πιω πη>ε στην
Πολωνία και έκιινε δηλώσεις σε
συνέντευξη τύπου στην Πολωνική
πρωτεύουσα

Είπε: Η Πολωνία βγήκε oró την
κατάσταση της μιοθοφεουαρδικής
καθυστέρησης kui έγινε μια από τις
μεγαλύτερες βιομηχανικές χώρες.
Εξασφάλισε σημαντικές κατακτήσεις
για τους εργαζομένους και υπάρχει
εξησφαλιμένη εργασία.
Ευχόμεθα όλο ποτά να είναι αλή
θεια. και όπως μας είπτ. τηρουμίνων
των αναλογιών η Πολωνία και η
Ελλαδα ξεκίνησαν ιιπό το ίδιο επίππ
δο ανάπτυξης Και πάλι ευχόμεθα
ολοψύχως όλπ αυτά να είναι πραγμμτικότης, όχι μόνο γι' αυτούς αλλά ναι

Km στο τέλος μας λέγα πως ςεό.
γη απ' ιιυπχν την χώρα με Π|ν· αισιό
δοξα: πως Οο nvnpCTiiiriCu εύκολα
τις δυσκολίες που συναντά. Ευχ.-;μτ
θα Πάντως εμείς εδιίι φίλε φαίνττοι
πως δεν υντιμ«ωηίζουμν κιιμμνό
δυσκολία. Ό λοι τρώμε καλά rite με
τον ιμπεριαλισμό είτε με τον σοσιμλιομό, Και ος φώνιτζσυμε- Κυι ιραινεταί
πως με to στομάχι μιις γεμάτη βλέ
πούμε και των άλλων τιι στιιμ.'χνιι
•οομιιτυ.

Διακηρύ^Γίς
Άνακοινώσας
25. 27. 29 τού καταστατικοί Το 1 ·
λοιπά όρθ|νι παμέιπιυν οναλιίω ια

ΕΠ1Θ/ΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠ/ΣΕΩΣ
Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Νάουσα I Σεπτεμβρίου I9S2
Ο ΓΙληριζουσιος
Δικηγόρος
ΝΙΚΟΣ ΚΛΝ/ΝΙΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο χαλκέντερος μπακ της ΒΕΡΟΙΑΣ Χρηστός Ιέατζιτζόκουλος οι μιά μονομα
χία του με προσωπικό του αντίπαλο τον Περιστεμόπουλο, τον οποίο «έσβησε»
στην κυριολεξία.

Η ΝΑΟΥΣΑ ΜΕΣΑ
ΣΤΗΝ ΑΠΕΛ 1-1
Πραγματοποιώντας ακόμη μιά
καλή εμφάνιση στην νέα της περίοδο
η ΝΑΟΥΣΑ κατάφερε να φέρει άλλη
μιά ισοπαλία εκτός έδρας από την
ΑΠΕΛ, σε ένα φιλικό πιιιχνίόι που
έγινε στον Λαγκαδά.
Παρά τον άσχημο αγωνιστικό
χώρο που παρουσιάζει το γήπεδο, οι
παίκτες της ΝΑΟΥΣΑΣ δεν επηρεά
σθηκαν καθόλου και έδειξαν για μιά
ακόμη φορά ότι η ομάδα έχει βρει
πλέον τον ρυθμό της, αφού δεν έλλειψε και η ανάλογη αποτελεσματικότητα. Η ΝΑΟΥΣΑ ξεκίνησε το παιχνίδι
κάπως μουδιασμένα, αλλά με την πά
ροδο του χρόνου άρχισε να ανεβαί
νει. παίζοντας θαυμάσιες μπαλλιές
και αδιάκοπο κυνηγητό της μπάλλας,
έδωσε την ευκαιρία στους παίκτες να
φθάσουν πολλές φορές κοντά στην
επιτυχία, αλλά από καθαρή ατυχία
δεν μπόρεσαν να φθάσουν στην νίκη.
Πάντως στο β' ημίχρονο η υπε
ροχή της ΝΑΟΥΣΑΣ ήταν καταφα
νής και αυτό φάνηκε όταν εκτός από
το γκολ που πέτυχαν. έχασαν τέτοιες
ευκαιρίες που θα μπορούσαν να είχαν
πετύχει ένα σκορ 4 1.
Η αμυντική γραμμή που μέχρι
σήμερα παρουσιάζει κάποια αδυνα
μία στο προχθεσινό παιχνίδι έδειξε
πως ήταν σωστά τοποθετημένη,
υπήρχε αλληλοκάλυψη και γρήγορη
κίνηση προς τον επιτιθέμενο μόλις
έφθασε σε αυτόν π μπάλλα.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν κάπως
επιθετικά δεν μπόρεσαν όμως να δεί
ξουν τίποτε το ιδιαίτερο, γιατί στο
κέντρο τους δεν «περπατούσε» η
μπάλλα.

Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Από την Νάουσα πολύ καλός
ήταν Ο Σψυντηλάς που σε μια φάση
έδειξε την μεγάλη του κλάση ενώ α
Κελεσίδης γω Ριά ° « ώ η αγωνιστική
ημέρα έδειξε ότι είναι έτοιμος. Πολύ
καλός στο β' μέρο; 0 Παπαδοπούλας

ΤΑΒΕΡΝΑ

«Κώστας»
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
Κεντρικής 21 - ΒΕΡΟΙΑ
(Δίπλα στον κιν/φο ΟΛΥΜΓΤΙΟΝ

Ανοίγουμε
το Σάββατο

°^ O A U
4 'fYi
^

λους πλασάρει τον κξελθόντιι
Γκουϊντάρ κάνοντας το 1-0 για την

όλους τους λαούς του κόσμου.
Αυτή είνιπ που λέγει ο κύριος τά
δε.—!!! ΚΛΝινται φίλι μου και μος
ισαμπίΗ-,νίν κάθε τόσο ότι μι άνθρω
ποι τον χειμώνα που πέρασι πποιμέ
ναν στη σειρά vui να πάρουν ¿να κιλό
Φασόλια. Κολοκόθιο ‘«ρόβρασια.
Ποιο κιλό φασόλια φίλιλ μου. Εδώ
είναι συν μια Ελλάδα ΐκιτιο κόφα
λαιοκραηκή. έστω σοσιαλιστική το
ίδιο πράγμα. Τρώμε, τρώτε. Ξεκίνα
στη καλή μας Βέροια το βράαυ ππς
εννηά και πέρα από τη, πλατεία ίίρο
λογίου και μέχρι την Εληά. δεξιά κα.
οριστερά. τρώμε ... τρώμε.. Να πω
όπ πρέπει να γίνεται μω κοιανάλωιις τριάντα εκατομμυρίων την βμα
διά ή ίστω το Σαββατόβραδο ή
Κυριακή, osv ξεροί μήπως ηόρτω
έξω Κιΐι μιλάμε γιο ινα κιλό φασόλια
σε μια χώρο που βνήκ. ,ir.n την
ππληά της κατάστικτη!',!

Γ. ενώ ο Σιούγγαρης που ήταν αρνη
τικός τον αντικατέστησε ο Κουμάγκας που με τον Σταφυλίδη αποτέλεσαν ένα θαυμάσιο δίδυμο.
Στο χώρο του κέντρου ο Φύτος
είχε θετική προσφορά, ενώ πολύ
καλός 0 Μπάμπος που μπήκε αλλαγή
και έδωσε και πνοή στην ομάδα, ο
Παπαδύπουλος Αλ., όπως τον περι
μένουμε δεν έχει φθπαει σε ιιπόδοσίΓ
ενώ ο Πολυβιάκης ήταν αρνητικός.
Στην επίθεση ο Μητρούσης έπαι
ξε δυνατά (πολλά περιμένουμε) ο
Μπασιάκος είχε πολύ θετική προσφο
ρά και ο Ασλανίδης καλός.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Στο 8' μετά από σέντρα του
Ασλανίδη ο Φύτος που είχε πλασαρι
σθεί. αστόχησε για την εστία της
ΑΠΕΛ.
Στη συέχεια ορισμένες αντεπιθέ
σεις των γηπεδούχων δεν πέρασαν,
όταν στο 17' ο Δαλαμπίρας χάνει την
ευκαιρία να στείλει την μπάλλα στα
δίχτυα, αφού απέκρουσε θαυμάσια σ
Σφυντηλάς.
Στο 26' ο Μπασιάκος σε μιά επέ
λασή του πιάνει δυνατό σουτ που
περνά μόλις άουτ.
Στο 30' η ΑΠΕΛπροηγείται στο
σκορ όταν ένα αδικαιολόγητο χέρι
του Σιούγγαρη, ο διαιτητής δίνει πέ
ναλτυ και ο Κάναλης γράφει το 1-0.
Στο 44’ ο Μητρούσης μετά από
θαυμάσια μετωπική ενέργεια χάνει
ευκαιρία όταν το σουτ που επιχειρεί
περνά μόλις άουτ.
Στο 68' ο Μητρούσης πραγματο
ποιεί σέντρα και ο Ασλανίδης χάνει
την μοναδική ίσως ευκαιρία, όταν σε
ένα περίπου μέτρο αστοχεί.
Στο 80" η Νάουσα ισοφαρίζει
όταν ο Παπαδόπουλος Αλ. υπερφα
λαγγίζει δύο αντιπάλους, αλλά το
σουτ περνά γκολ.
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς. Παπαδό
πουλος Γ. Κελεσίδης, Σταφυλίδης,
Σιούγγαρης (46' Κουμάγκας) Φύτος,
Μητρούσης, Ασλανίδης (Διαμαντής)
Παπαδόπουλος Αλ. Μπασιάκος,
Πολυβιάκης (46' Μπάμπος)
Ν ίκ! ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

Ανακοινώνεται άτι ο η : 29
Σεπτεμβρίου 1982. ημέρα Τπάρτη
και ώρα 9 π.μ. στο Jo Δημοτυιύ Σχο
λείο Βέροιας (οδό, Απυστ. Παύλου
I) θα γίνουν εξετάσεις σε απλά θέμα
τα για την απόκτηση απολυτηρίου
Δημοτικού Σχολείου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η Ερανική Επιτροπή του k p n u
Ναού Κοίμ. Θεοτόκου Π. Προάρύ
Οι ενδιαφερόμενοι ο-φείλοπ» * ·
μσυ διακηρύσσει ότι την Ι9ην toe
παρουσιαστούν με το δελτίο της
μηνάς Σεπτεμβρίου 1992 ημέραν
αστυνομικής ταυτότητας στο γραφείο
και wpav I Ιην α.μ. do ój
της Λ' Επιθ/σεως Δημοτικής Κυριακή
νερτηθε, μειοδοτικός όιαγωνισμάς
Εκπ/σεως (Μητροπόλειας 14 3ος
όροφος. Βέροια) το αργότερο μέχρι δια το σοιιβάπιημι και ημ· κιιιοσεν
Οΐ'ή κουφωμάτων του νέου Ιερού
28 Σεπτεμβρίου 1982 και να κοταθέ
Ναοί· Κοιμ θιοτόνσ υ δ»’ ενσφρανίσυυν σχετική αίτηση με υπεύθυνη
ιττων προσφορών.
όηλωση του Ν.Δ. 105'69 για τη μόνι
Ο ενδιαο«κ>μ*νοη δια περισσοτε
μη κάτοικί« τους
ρες πληριιφσμίε-ς δέον vu λ,άβοοΥ
Δικαίωμα συμμέτοχης έχουν άρ γνέισιν από τν Εκκλησιαστικό Συμ
ρίνας κσι θήλεις του Νομού Í Ιμαθίας βσύλιο o to γραφσ'ο του Νβού.
που συμπλήρωσαν ro 2Λό έτος της
Η Ερανική Επιτροπή

ηλικίας τους και στερούνται το»
παραπάνω τίτλου σπουδών,

Αποθεώθηκαν
Μπεζάρ - Μίκης
οτο Ηρώδειο

Βέροια 3 Σεπτεμβρίου 1982
Ο Επιθεωρητής
ΑΝΑΣΓ. ΠΑΝΤΕΛΙΑΗΣ
ΛΝΑΠΛΌΉΣ ΕΠΙΘ/ΤΗ λ

Το (λληνικό ΚΟ»νθ ΐίμ ηιιι χΟι·.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

βγκιδυ o Mcúpñ; Μπεξόρ τΐιΐίκΐ-οιόζοντος τμήμα του μτταλΛίτου
«Μάρι Νόατροομ· σι κομμάτια
oOOtOfiivO ot μουσική τΐΗ* Ακίκη
ίΒ οδώ μΔ κη Kui κατυχυγκΗΐίΛΤτή·
Οπκζ

Με την or. αριθμ. 5W/2J-6-I982
απόφαση του Πολυμελούς Πρωιοδι
κείου Βιμιιιίιις. εγκρίΟηκι η τροπο
ποίηση του καταστατικού του Σωμα
τείου ΛΟΘ εδρεύει οιη Νάουσα με την
επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥ ΛΑΟ
ΙΌ Σ ΝΑΟΥΣΜΣ·. Η ;ροπο»οΐιιση
αφορά τις όωλέξεις των άρθρων 2. 5,
6. 7. 9. 11. 12. 13. 16, 11, 18. 2 !. 22.

Ενα κατάμεστο Ηρώδη.? η θ ο υ ο ·ύ υ ιη » τ o rre ι>ς 1ι) ιν φ φ τ έ ς ii«.

λιχνϋες «ου Μίκη, ενώ σττοΟέιε-ρτ
τον *<mj 7 0 σιηεθεπ), Δ ιο ν u r o ri
ν»ς Tfj4 oupücrTOQTjs Βγήκί να
χο φ ντη σ ιι rtn- m'.eV'?

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΡΣΕΝΗ
Ζητούνται φροντιστηριακοί χώροι καθώς Km κοθηγήιμιο - τγλ*·
κης iWjoXoriui;. Πλιμιοφορίες τηλ. 62075-

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
l ui ταπετσαρίες αυτοκινήτων. Πληρ. τηλ. 26.904 Btpota.

ΑΓΓΛΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡ ΙΑ
Διδάσκει Αγγλικά σε παιδιά κόβε ηλικίας μτμονωμονα ή at μικρό
γκρουπ (4-Ä άτομο). ΙΙληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής 10.5.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τ η λ 0332 41375
■

IL

δ ώ Ρ “ ''-

μνηθτ
σας. οάς προσφέρουμε ένα άνα• Γ·κο δοιράκι τής WMF.

Φ/

- 12' Συρτό σουτ του Ακριβόπουλου έξω από την περιοχή του ΑΡΗ
αποκρούει ο Γκουΐντάρ με μπλονζόν.

- 14' Στρώσιμο του Ακριβόπουλου
με το κεφάλι και δυνατό απ ευθείας
σουτ του Κατσώνη, άουτ.
15' Γκέσιος Τοπαλίδης - Ακριβόπουλος κάνουν ωραίο τρίγωνο, ο
τελευταίος δίνει με κεφαλιά στον
Γκέσιο που από ευνοϊκή θέση αστο
χεί.
- 20' Ξαφνικά ψηλοκρεμαστό σουτ
του Σαββίδη και η μπάλλα κτυπάει
στο οριζόντιο δοκάρι τοο Μπαλτζή
και στη συνέχεια την διώχνει ο Παρι
ζας.
- 2Γ Μπροστινή μπαλλιά του
Τοπαλίδη στον Ακριβόπουλο που
αφού αποφεύγει ωραία δύο αντιπά

Nu βλέπει άραγε ο φίλος όνειρο;
Να μην εννοεί; Ή να του λένε... Πες
αυτά κοι vu τα λέγει; Πάντως κάτι
συμβαίνει.
Γιιιτί είναι περίεργο το να αντί προ
σω.τεόεις ένα κομμάτι λαού και να
κάθεσε να λες παραμύθια της Χάλι
μάς. Εδώ σήμτρα είμαστε στο τέλος
ταυ εικοστού αιώνα και κανένας δεν
τρώγει άχυρο, αλλό όλοι μας καλό
ψωμάκι και μάλιστα εμείς εδω που
ζούμε σ' αυτόν τον ευλογημένο χώρο
που λέγεται σημερινή Ελλάδα, τρώμε
κυι πηλό φαγάκι και όσο ψωμί και τό
σο τυρί

" ο λ η ..

^ΗμοςθΤμπιΥείΓας
Μητροφόνους 8 Ι ηλ. 24.638
Β Ε Ρ Ο

Ι Α

ΕΚΛΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τ ι ς χ υ χ ο γ μ ( \ ψ ι κ ε ς < ψ 7 α ο ίε ς μ ο ν ΐ η ^ κ υ μ ε ^ ή

ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

^

πολύχρω μες

I θ€»ρυιυι^

Τηλεφωνειοτε μας 29.762

Αποζημίωση
για ζημιές από
βροχοπτώσεις
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓίίΓΟΙ

ΜΕ ΛΟΜΠΡΟΤΗΤΟ KM ΦΕΤΟΣ
TA
ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ
Α
.Ε
.Ι.
Θα

παραστούν οι κ.κ. Καραμανλής και Παπανδρέου

Με
Κΐι / Τ^ν παΡουσί° του Προέδρου της Δημοκρατίας κ.
Λ ' υ°υ Καραμανλή θα γίνουν φέτ,ος τα εγκαίνια της
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης.
γο
Κ ΚαΡαΡανλής μετά τα εγκαίνια θα εκφωνήσει λό.... °Ι® Χώρο της ΔΕΘ, που όμως η τηλεόραση δεν θα τον
λαδώσει απευθείας.
εγκαίνια της ΔΕΘ θα
ΑνΚ 0,K, Κα' 0 πρω θυπουργός κ.

^

Παπανδρέου. που θα

Γηθο'^*°εΐ
ΡΟτου

το βράδυ του
στο
ξενοδοχείο

Ανεξάρτητος
0 κ· Παναγούλης
f c A 7 (ΑΠ^>

Katéiep
ΰνεξαρτητοποιησεως
«ηόό Ιο η Γ Ι λ Βουλτ*' 0 διαγράφεις
βουλευτής Αθηνών
κ. Γτγ,ιι .
Η íu j' Παναγούλης.
ξ ή ς ,^ Η
·Πρ0- , έχει
Α ως ε^'ΐς,·
τψν ρ-, ? . 0 προεδρείο της Βουλής
.««Αήνων
J 1) lcatu
κατά ονπδημοκρατικό
,ρ*π° fi'1
Ha.jq ·Γ«γραφή μου από το
>ικές '*·· συνεπής προς τις ιδεολο1ποντικές θέσεις που πάγια
*iWJ 1® *αι που με ωδήγησαν σε
^ ή ΐιΓ 1' . από την Κυβέρνηση.
*θ0^ β θ μ φ ω ν α με το άρθρο 18.
του κανονισμού της
^ ο λ ι » · παραμένω ανεξάρτητος
Λ ω ν· "^βουλευτής και θα συνεόπβς °ν<ονιζομαι αταλάντευτα ^ f o u i *ώρα - για την ουσιαστι
κό, <0νιΙαί αλλαγή και το Σοσιαλι-

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ» της
Θ εσ/νίκης.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν
δρέου απηύθυνε χθές προς την Διε
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θερμό
χαιρετισμό στον οποίο τονίζει:
•
Η 47η ΔΕΘ γίνεται σε μιά
σημαντική για την πορεία της χώρας
μας ιστορική στιγμή.
• Η οικονομία μας έχει όλες τις
δυνατότητες να αναπτυχθεί, αρκεί να
υπάρξει ένας σωστός προγραμματι
σμός. ιεράρχισης στόχων και αξιο
ποίησης του επιστημονικού τεχνικού
και εργατικού δυναμικού που διαθέ
τουμε σαν λαός και σαν έθνος. Ο
εκσυγχρονισμός των μεθόδων, όιοι
κητικών και επιχειρηματικών, η βελ
τίωση της παραγωγικότητας, κεφα
λαίου και εργασίας, οι σωστές ποιοτι
κά προδιαγραφές αποτελούν τις βασι
κές προϋποθέσεις για την επιτυχία
του έργου μας.
•
Η κυβέρνησή μας έχει και τη

Απάντηση
του <Ι)ΤΕ

προς τη λαϊκή εντολή θιι
ίρόση'™' με τη καθημερινή πολιτική
°Ττ)Ρ*ζιυ ,' 1· ν<1 κκΊ’Ρ“ ζ ω κα1 να υ π 0 ’

^ ωτήμητα των μη προνο^ ^ θ ν ω ν κ ό ι ιδιαίτερα των
β'*·,παοίεν°>ν
τθ» νεολαίας, θα
Τ ο ,* * ““ σταθερά στους αγώ1()
*'α' θα υπερψιφίζω στη Βου*1>8ί;()ν ν°μ°θετική πρωτοβουλία της
που θα υλοποιεί τις
επαγγελίες».
^θνοζοι.·

Κ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φ.ΕμΑΐΟν ΕΚ ο ν
«ΡΗΓΑΣ
τή 12 jv
διοργανοινει την Κυρια«ο
"«ύβρη ώρα 7.00 στο γήπε
*ΛγΓΗΓ1*"^ Ελ’Τ,ς ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Θ ο γ Ρ ΐον·. με κεντρικό
Εγ· υΐΓΤνν *· ΦΙΛΙΝΗ μέλος του
lió. 15 Κ·Ε. του Κ.Κ.Ε. εσωτερι

βούληση και τη υεληση να προχωρή
σει σε αυτά τα βασικά βήματα και να
χαράξει ένα πλαίσιο δράσης που να
ανοίγει νέους ορίζοντες στον τόπο
μας.
• Η πολύχρονη παρουσία και η
τεράστια επιτυχία της ΔΕΘ δείχνει
ότι οι Έλληνες δημιουργοί, βιομήχανοι, βιοτέχνες, έμποροι, αγρότες,
όλοι όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους για την αξιοποίηση του παρα
γωγικού δυναμικού της χώρας μας,
μπορούν να εξασφαλίσουν την οικο
νομική πρόοδο και να βοηθήσουν
στην ανάπτυξη των σχέσεων με άλ
λες χώρες.
•
Μέσα στις νέες συνθήκες που
όημιουργήθηκαν η ΔΕΘ αποκτά ένα
πιό ουσιαστικό ρόλο και μιά νέα
προοπτική. Γίνεται ο καθρέπτης της
συνολικής προσπάθιας του λαού μας
να αξιοποιήσει τις επιστημονικές και
τεχνολογικές εμπειρίες, τον δυναμι
σμό και τις δυνατότητες μας. για να
δημιουργήσουν μιά νέα κοινωνία, μιά
νέα Ελλάδα.
ΜΕΓΑΛΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Χιλιάδες Έλληνες και ξένοι ανα
μένεται να φθάσουν στη Θεσσαλονί
κη για την 47η Διεθνή Έκθεση.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι
από σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα
κρεάτι διαθέσιμο σε όλα τα ξενοδο
χεία, κάθε κατηγορίας. Μετά από

αυτό, η υπηρεσία καταλύματος της
ΔΕΘ καταβάλλει τροσπάθειες να ικα
νοποιήσει την ζήτηση καταλυμάτων
από τους επισκέπτες, με ενοικιάσεις
δωματίων σε σπίτια.
Εν τω μεταξύί ανακοινώθηκε ότι
την προσεχή Δευτέρα θα λειτουργή
σει. για πρώτη φαρά στη ΔΕΘ. περί
πτερο της Ένωσης Ξένων Ανταπο
κριτών Ελλάδος, όπου θα μεταφερθεί
η έκθεση «40 χρόνια ελληνικής δημο
σιογραφικής φωτογραφίας», που λει

τουργεί στο κέντρο ξένου τύπου
στην Αθήνα,
Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι γιο
πρώτη φορά εφέτος, θα ενταχθούν
στα πλαίαιιι των καλλιτεχνικών και
πολιτιστικών εκδηλ,ώσεων της 47ης
ΔΕΘ. οι εμφανίσεις του συγκροτήμα
τος λύσης (ΣΤ.ΚΑ.ΛΥ.) της Κύπρου,
που αποτελείται από 60 ερασιτέχνες
καλλιτέχνες, χορευτές και χορεύ
τριες, τραγουδιστές και τραγουδί
στριες.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΗΝ ΟΝΝΕΔ

«Κύριε Δ/ντή,
Απαντώντας σε σχόλιο της εφη
μερίδας σας που δημοσιεύθηκε στις
3/8/82 με τον τίτλο «ΝΕΟ ΧΑΡΑ
ΤΣΙ ΤΟΥ OTE» σας πληροφορούμε
τα εξής:
Ο Οργανισμός μας για τη διαπί
στωση της καλής λειτουργίας των
μετρητών και της κανονικής χρέωσης των συνδρομητών προβαίνει
στον έλεγχο των μετρητών όλων των
τηλεφωνικών συνδέσεων, καταγρά
φοντας, με ειδικό μηχάνημα απόλυ
σης ακρίβειας, εκατό (100) μονάδες

ήδ
τμήματα Αγγλικής και Γερμανικής έχουν
0 ^ συμπληρωθεί στο Φροντιστήριο ΑΡΣΕΝΗ.
1 ΡΥΥραφές συνεχίζονται για λίγες ημέρες ακόμα.
· \ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
• ΑΓΓΑΙΚΑ
• ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
Μητροπόλεως 24
γ
τηλ. 62.075 ΒΕΡΟΙΑ
Φροντιστήριο που καθιερώθηκε στην πόλη μας.
“λιτούς που θέλουν να μιλάνε μιά ξένη γλώσσα.

Ο πασίγνωστος
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ

Νίκος
Ηανθόπουλος
ΓΙΑ 10 ΜΕΡΕΣ
ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

β ε ρ ο ιω τ ις α
^ Ο Σ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ
πλαισιωμένος με εκλεκτό
επιτελείο καλλιτεχνών
ΡΕΖΕΡΒΕ 21.321

Οκτωβρίου

κλειστά τα Δικαστήρια
Εξ άλλου, στην υπουργική απύφα
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Αναστέλλεται η λειτουργία όλων ση ορίζεται ότι. σε περίπτωση επανα
των Δικαστηρίων της χώρας από τις λήψεως της ψηφοφορίας, οι εργασίες
12 έως και τις 22 Οκτωβρίου 1982, των Πρωτοδικείων Αθηνών, Ππ
λόγιο της διενέργειας - στις 17 Οκτώ ραιώς και Θεσ/νίκης θα ανασταλούν
βρίου - των δημοτικών και κοινοτι μέχρι και της 22 Οκτωβρίου. Στην
κών εκλογών (δικαστές, δικηγόροι ίδιο περίπτωση θα ανασταλεί και και δικαστικοί υπάλληλοι θα opt- διενέργεια πλειστηριασμών στις 24
σθούν δικαστικοί αντιπρόσωποι στα Οκτωβρίου, σε όσους Δήμους και
Κοινότητες γίνουν επαναληπτικές
κατά τόπους εκλογικά τμήματα).
εκλογές.
Σε σχετική απόφαση που υπέγρα
ψε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. Α.
Μαγκάκης, ορίζεται ότι οι ποινικές
δίκες που θα αρχίσουν στο ακροατή
ριο πριν από ϊις 12 Οκτωβρίου και
δεν έχουν κερατωθεί θα αυνεχισθούν
και μετά τις 12 Οκτωβρίου. Η διενέρ
γεια των πλειστηριασμών θα αναστα
λεί στις 17 Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, οι μεν ποινικές
υποθέσεις που θα ανασταλούν, διότι
εμπίπτουν στα ανωτέρω χρονοδια
στήματα, θα επαναληφθούν αυιεπαγγέλτως από την Εισαγγελία (θιι στα
λούν εκ νέου κλήσεις με νέα δικάσι
μη κλπ). οι δε αστικές πρέπει να κπιιναληφθούν δια κλήσεως.

Γράψει ο Στέργιος Χασαπίδης
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σε κάθε μετρητή.
Οι καταγραφόμενες μονάδες οι
οποίες χαρακτηρίζονται δοκιμαστι*
κές, όπως και απεικονίζονται στους
τηλερ. λογ/σμούς, αφαιρούνται και
δεν χρεώνονται. Τούτο εξ άλλου προ
κύπτει παρατηρώντας το απομένον
υπόλοιπο της στήλης «Μονάδες από
συνδιαλέξεις» του τηλερ. λογ/σμού.
Το παραπάνω μέτρο ελέγχου
όλων των μετρητών εφαρμόζεται
ανελλιπώς με τον ίδιο τρόπο κάθε
χρόνο από το 1979. εντασσόμενο στα
προγράμματα συντηρήσεως των
εγκαταστάσεων του Οργανισμού.
Με τιμή
Σ. ΓΟΥΝΕΛΑΣ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΙΣΤ.
ΣΥΓΚΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ»
Σ.Σ. Συγχαίρουμ ε το ν OTE
για τη ν ευαισθησία που
δείχνει στα δημοσιεύμα
τα του Τ ύπου. Τ ην ίδια
ευαισθησία περιμένουμε
να δείξει και η Δ Ε Η ,
που
χρωστάει
μιαν
απάντηση σχετικά με τις
κιλοβατώρες.
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και ξεκάθαρα αναφέραμε το τι, ζητά
με. και βλέποντας ότι ενώ τα μέτρα
έπρεπε να είχαν τουλάχιστον ανακοι
νωθεί. ακόμα μελετιούνται, αποφασί
σαμε να επισκεφθεί επιτροπή το
υπουργείο Γεωργίας και τον ΟΓΑ
και να βάλει τις πιό κάτω συγκκκρι
μένες προτάσεις:
1. Εξατομίκευση ζημιών.
2. Στρεμματική αποζημίωση.
3. Αποζημίωση κατά κιλό.
4. Και το πάγιο αίτημα του αγρο
τικού κόσμου πλήρη κάλυψη του
φυτικού και ζωικού κόσμου».

Εσωκομματική Δημοκρατία:
ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ
ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

’

' rf.iL

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ («Ai
Από τον OTE Βέροιας πήραμε
την πιό κάτω απάντηση που αναφέρεται σε δημοσίευμά μας της 3-9-82:

Αναφορά tou Αγροτικού Συλλό
γου Ημαθίας σχετικό με τις ζημιές
εου έταίΙε η γεωργική παραγωγή από
βριχοπτώσεις κατά την περίοδο της
ανθοφορίας, κατέθεσαν στη Βουλή οι
βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Σαχίνης,
Λουλές. Μαυροδόγλου και Κάππος.
Η αναφορά, που απευθύνεται
στους υπουργούς γεωργίας και κοι
νιονικών ασφαλίσεων. είι·αι η παρα
κάτω :
«Σε συνέχεια του 176/6-7-82
υπομνήματος μας προς το υπουργείο
Γεωργίας και ΟΓΑ Αθηνών, όπου

Πρωτοφανή επιτυχία σημείωσαν, κατά γενική ομολογία, οι εκδηλώ
σεις που οργάνωσε η ΟΝΝΕΔ Ημαθίας στα πλαίσια της βΓΙΟΡΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ».
Ιδιαίτερα εντυπώσιασε η άρτια οργάνωση και το κέφι κι' η ζωντά
νια των παιδιών της ΟΝΝΕΔ.
Στη φωτογραφία μας νεολαίοι της ΟΝΝΕΔ στο πάρκο της Εληάς,
μπροστά στη μεγάλη αφίσαα που προστάζει: ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Η ταυτότητα του δημοκρατικού
σοσιαλισμού αποδείχνεται και επιβε
βαιώνεται από την απαράβατη λει
τουργία της δημοκρατίας σε όλα τα
επίπεδα και στην πορεία προς την
εξουσία και στην άσκηση της εξου
σίας.
Οι δημοκρατικές διαδικασίες ή
έχουν καθολική εφαρμογή ή ο σοσια
λισμός πον διακηρύσσεται δεν χίναι
δημοκρατικός γιατί μόνο από τη
δημοκρατία και με δημοκρατία μπο
ρεί να μετασχηματιστεί η κοινωνία
δίχοις παραμορφωτικές καταστάσεις
χρυσωμένες με «επαναστατικά» και
•απελευθερωτικά» αποφθέγματα.
Έτσι, εγγύηση για τη δημοκρατική
σοσιαλι ττική αλλαγή είναι η κατοχύ
ρωση και η διεύρυνση της δημοκρα
τίας σε όλους τους θεσμούς, σε όλα
τα συλλογικά όργανα, σε όλες τις
ομαδικές εκδηλώσεις, δίχως καμιά
απολύτως διαφοροποίηση κάτω από
οποιεσδήποτε δικαιολογίες και «φίλο
σοφίες».
Ωστόσο η απρόσκπτη λειτουργία
της καθολικής δημοκρατίας δεν απο
δείχνεται από τις διακηρύξεις αλλά
από ης πράξεις και πρωταρχικά εκεί
από όπου πρέπει να εκπορεύεται.
Στην πολυκομματική δημοκρατία τα
κύτταρά της είναι τα πολιτικά κόμμα
τα. Σ' αιν.'ι ακριβώς τα κύτταρα πρέ
πει να γαλουχηθεί και ν' αναπτυχθεί

τ\ δημοκρατία για να μεταλαμπαδεύε
ται σε όλο το φάσμα της ζωής.
Κυτά συνέπεια, κάθε περιορισμός,
κάθε αποδυνάμωση κάθε φαλκίδευση
της δημοκρατίας μέσα στον κομματι
κό φορέα που διακηρύσσει τη δημο
κρατική σοσιαλιστική αλλαγή, προδι
κάζει αναμφίβολα και ποιά μορφή
δημοκρατίας θα λειτουργήσει στον
κρατικό μηχανισμό, στο συνδικαλι
σμό. στην αυτοδιοίκηση.
Η δημοκρατία δεν είναι γνώση
αλλά βίωμα. Δεν είναι μάθημυ αλλά
συμπεριφορά. Γι’ αυτό ο συνεπής
φορέας του δημοκρατικού σοσιαλι
σμού λειτουργεί σαν σχολείο πρακτι
κής εφαρμογής της δημοκρατικής
δεοντολογίας. Κάθε καταατριιτήγησή
της μέσα μάλιστα στον κομμιιτικό
•ναό» είναι υπονόμευση του σκοπού
και απάρνηση του ιδανικού.
Τα όποια επιχειρήματα για «μετα
βατικά στάδια» και «προσωρινές ανα
στολές» όπου οι δημοκρατικές διαδι
κασίες θα ελέγχονται ή θα πιιροπλά
ζονται είναι προγνωστικά αντιόημο
κρατικής
παραμόρφωσης.
Λεν
γαλουχιέται η δημοκρατία με λιγότε
ρη αλλά με περισσότερη δημοκρατία
Βέβαιυ η τέτοια δημοκρατία δεν
καταχτιέται από Π) μια μέρα ακ την
άλλη. Χρειάζεται προετοιμασία, δια
παιδαγοιγηση,
συναδητοποίηση.
Όμως ο φορέας της δημοκρατικής
Συνέχεκι στην 4η

Επίκαιρες ιστοριούλες

Λίγα τα ψωμιά τους
— Να τον χαιρόμαστε το συνδικα
λισμό μας! έλεγε αγανακτισμένος
ένας αρτοποιός και το επαναλάμβανε
όλο και πιο δυνατά.
Οι ταβλαδόροι σταμάτησαν τα ζά
ρια. Οι ξεμαδόροι παρατήσαν την

Η αντιπροσωπεία
τη<: ΕΙΑΤ
ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙΤΕ
τα καινούργια αυτοκίνητα
Σ Α Ν Ο Α και ΑΘΤΟΒΙΑΝΟ
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετρητοίς μεταχειριομένα
• ανταλλάσει το παληό αας αυτ/το
• πωλεί μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Η μα θία ς

Γ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Ανοίξεως 2-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.629 και 26.650

τράπουλα. Ο αργόσχολος αφήκε την
εφημερίδα.
«Που το πάει ο άνθρωπος;» αναρω
τιόνταν, γιατί γνώριζαν πως ήταν
από τους πιο δραστήριους υποστηρικτές του κόμματος που κυβερνά.
- Συμβαίνει τίποτε; ρώτησα εγώ.
- Ό ταν συνδικαλιστικά στελέχη
της τάξης των επαγγελματιών γυρί- *
ζουν τα χωριά και κουβαλάν ψωμί
στην πόλη για να σπάσουν τον αγώ
να μας, όταν μας λέν τα επίσημα κρα
τικά όργανα «εκμεταλλευτές του
λμού» εμάς Μυς βιοπαλαιστές, όταν
μας χαρακτηρίζουν δεξιούς επειδή
ζητάμε να μη μας παίρνουν τη μπου
κιά από το στόμα, να τον βρόσω τέ
τοιο συνδικαλισμό.
- Ναι αλλά όχι και να ζητάτε
διπλασιασμό της τιμής του ψωμιού.
- Πέντε δροχμούλες στο κιλό
ζητάμε. Πέντε δραχμούλες για να
καλύψουμε την ιιύξηση του αλευοιού
και των εργατικών. Πέντε δραχμές
για να μην πουλήσουμε τα ζυμωτή
ρια μας χρεωκοπημένοι. Πως δεν
ντρέπονται και λέν τέτοια ψέμματα,
οι τηλεοράσεις μας;
- Να όμως που συμφωνούν κι οι
αρτεργάτες με την κυβέρνηση.
Μιυ συντεχνία απ' τις πολλές
που τα στελέχη της πούλησαν την
συνείδησή τους στο κόμμα. Γιατί δεν
γράφουν και για τις άλλες συντεχνίες
αρτεργατών που μας συμπαραστέ
κονται; Γιατί παραπλανούν έτσι
άγριυ την κοινή γνώμη;
- Ακόμη και οι συνταξιούχοι του
ΙΚΑ Χανιών σας αποκαλεί αισχρούς
εκμεταλλευτές
του
Ελληνικού
λαού....
- ¿Νούλεψε η κλαδική. Κι' όπου
δουλεύει κλαδική πάει στο διάολο η
λογική.
- η συνομοσπονδία των ,-π'ΐνγιό.ματιών ποιά θέση πήρε;
- Η συνομοσπονδία θα συμπαρα
σταθεί μόνο στην απεργία κάποιου
άσχετου μ εμάς εργατικού σωμα
τείου. Έτσι προστάζει το κόμμα....

- Σο νιι λέμε το κόμμα σου συμπκριφέρετιη σκάρτα.
— Με τέτοιους ανθρώπους που
έχει!
Εκείνη την ώρα κάποιος ανέβασε
την ένταση του ριιδιοφώνου. Και από
τα ερτζιανά κύματα ήλθε χαρμόσυνη
η είδηση:
«.... Ηυξημένη ποσότητα αρτο
σκευασμάτων παράγουν και τα ζαχα
ροπλαστεία. Το υπουργείο επετρεψε
εξ' άλλου τη πώληση άρτου στα παν
τοπωλεία, μανάβικα, φαρμακεία,
κρεοπωλεία, καφετερίες, λούνα πάρκ. περίπτερα, μπαρμπουτιέρες
κουρεία και κομμωτήρια. Επιτρέπεται
από αύριο η παρασκευή άρτου οπό
ζαχαροπλάστες μπουγατσάδες. κηρο
πλάστες, σουβατζήδες και βοθροκα
θαριστές....»
Τα ζάρια ξανακούστηκαν να πέ
φτουν με δύναμη στο τάβλι: «Ντόρτιιι:» ακούστηκε κάποια φωνή. Τα
τραπουλόχαρτα, χρατς χροτς ανα
κατώθηκαν στα χέρια του έμπειρου

ξεραδόρου: «Κόψε:».
Ο αργόσχολος ξανάπιοοε την εςημε
ρίδα και βυθίστηκε στην ανάγνωσή
της: «Για δες βρε αδελφέ φτήνεια και
δεν το ξέραμε!»
Κι απόμεινε ο αγανακτισμένος
αρτοποιός να σκέφτεται το χάλι της
δουλειάς του με τα καθημερινά
ελλείμματα, να σκέφτεται το χάλι του
συνδικαλισμού μας με τον μαναβομ·
πακάλη συνδικαλιστή πόυ έχασε τα
κιλά του κουβαλώντας ψωμί απά τα
χωριά, να σκέφτεται ΤΟ χάλι του
«Κινήματος· με τους απίθανους σχε
διαομούς και τα θαίαισσώματο.
Απόμεινε ο αγανακτισμένος αρτο
ποιός μ σκέφτεται και να μονολογάει:
— Οι φούρνοι θ' ανοίξουν πάλι, δε
γίνεται αλλοιώς. Ας μη πανηγυρί
ζουν όμως αυτοί που τόσο απογοή
τευραν τον κόσμο. Γιατί μπορεί to
ψωμί tou κοσυάκη νο τΐνσι όιοΟσνο,
τα οικα τους θμα>ς ψωμιά είναι Μγα.
Επίκαιρος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Φροντιστήριο
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
Τμήματα: Νηπίων - αρχαρίων - μέσων - προχωρη
μένων - LOWER - ενηλίκων - επιστημόνων εργαζομένων

ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Φροντιστήριο Αγγλικών Βέροιας
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Σ το

Τετάρτη 8 ΣεπτεμβΡ®**

«ΛΑΟΙ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

.ιΛ

8.

9
10

11.

μας — Επινόησε την ουρά του
πιάνου.
Λιοτέλεσε υπουργός στην κυβέρ
νηση του Μουσολίνι — Αντί
στροφα αρχικά εταιρειών.
Σημείο του ορίζοντα.
Ενα... αλλιώτικο χρηματοκιβώ
τιο. με άρθρο - Αρχικά που
έχουν σχέση με τη λαϊκή επιμόρ
φωση σε κάθε νομό.
Είχε τη δική της η... Κίρκη.

ΔΙΑ6ΑΖ2
ΚΑΙ

ΚΑΘΕΤΑ:
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

Χ°

3. Τουρκική λέξη ίο υ χρησιμο
ποιούμε για το «σωστά*· — Είναι
και το ούζο (καθ.Ι.
4. Χαρακτηρισμός για κονσέρτο
ποιημένο γάλα.
$. Θεότητα των Αιγυπτίων • Οπου νάνοι» σημαίνει αυτό το
επίρρημα της αρχαίος αας γλώσ
σας.
6. Επιφώνημα για τους σαλταδό
ρους της κατοχής - Στην αιτώ
τική γπ: καθαρεύουσας, αλλιώς
η ΐορυση αποικίας.
7. Ά σ χ η μ ο πουλί της μυθολογίας

—

I -’ Ενας οργανοπαίκτης που... έσβη
σε (Βημ.).
2. Παράγοντες που χωρίς αυτούς
δεν γίνεται ιπποδρομία.
3. Υπάρχει και γόνιμο και άγονο 'Evuj άνεμος με άρθρο.
4. Πριν μοιραστεί... κόβεται —
Περιφέρονται του Ρ (αντίστρ.).
5. Οροσειρά στα Βαλκάνια — Μιά
πολύφερνη.. Χριστίνα.
6. Νότα
Είδοςβουσικής - Χρη
σιμοποιείται από τις γυναίκες
αυτό το καλλυντικό.εδώ μισό kui
αντίστροφα
7 Αριθμός περιττός.
8. Μ ιοΐ|... κότα - Βρίσκεται απέ
ναντι από το Ρίσ (αντίστρ. I.
9. Κι αυτή στην κάλτσα (δημ.) —
Το ίδιο με το 8|V οριζόντια
(αντίστρ.).
10 Αρχικά που διευθύνου το ποδό
απιαιρό μας — Φίρμα ελασπκών.
11 Μεγάλη πόλη της Κίνας - Διευ
Ούνετοι από τον Γκουεγιάρ.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 2. ΠΑΡΜΕΖΑΝΑ 3. (Ν)ΑΣΑ - ΠΙΡ 4.
ΝΕΑΠΟΛΗ 5. TEA - ΝΙΛΑ 6. ΟΡ
ΣΗΦΕ 7. ΥΤΣΑ 8ΙΡΛΑΝΛΟ 9. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΜΠΑΝΤ ο ΥΒα
ΥΑΑ - ΕΡΤ 3. ΤΡΑΝΑ - ΣΙΑ 4 . 1Μ ΣΑΡΑ (Αζναβουρ) 5. ΛΕΚΑΝΗ - ίΚΙΙΛΟ 6 ΗΖ - ΠΙΦ
ΑΓ 7 ΝΑΠΟΛΕΟΝΙ 8. Η ΝΙΛΑ - Δ(Ε|Κ(Α) 9. ΗΡΑΣ ΑΚΟΗ.

ΕΡΤ

ΥΕΝ ΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8
9.20 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΙ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
11.15 ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
4.45 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
6,25 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
9.10 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΙΧΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 8
5 30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΙ ΝΤΑΙΗ
7 00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7 JO Η ΛΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΝ
rf 00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8 30 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9 15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ηΒ' τ,πτ'"1'1
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τστράκσνλου Γρηγόριας
Μητροπόλείμε 2 τηλ. 24507
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τη λ 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ. 2J74I
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάόης Χρηστός

Γ-

Θiβ

76 9« Η

1. Αποτελέσματα της μ χτυποκάρ
δια — Στα νιάτα του ήταν γόης
του κινηματογράφου.
2. Δουλειά του να . κοροϊδεύει,
στην αιτιατική της κπθαρεύαυ
σας (αντίστρ. Υ- Σύμφωνο... ρού-

III.I

. .U

ΜΑΘΑΙΝ2
• Οι μηχανές ΝτήζΓλ δεν είναι
εφέρεση του εικοστού αιώνα Η πρω
τη μηχανή Ντήζι'.λ λει ιούρνηπε το
1898 στον Αγιο Λουδοβίκο των
ΗΠΑ.
• Η νυχτερίδα, είναι ως γνωστό
το μόνο θηλαστικό που πετάιι Δε
γεννά αυγά, αλλά μικρές νυχτερίδες,
που τις θηλάζει όπως kui όλα τα
τετράποδα ζώα. Μ ένα σύστημα
όμως μεμβρανών, που συνδέσουν τα
πόδια της με το σώμα της. καταψέρ
νει να πετά με πολλή δυσκινησία βέ
βαια στον αέρα.
Λίγα ζώα έχουν αδικηθεί από τιν
άνθρωπο όπως η νυχτερίδα, που όχι
μόνο δε βλάπτει τον άνθρωπο, αλλά
του προσφέρει και μεγάλες υπηρε
αίες. Κοιμάται όλο το χειμώνα και
ξυπνά το καλοκαίρι με μιά καταπλη
κτική όρεξη, για να αρχίσει τον πόλε
μο εναντίον μερικών από τους χειρό
τερους εχθρούς του ανθρώπου; των
κουνουπιών. Μπορεί να καταβροχθί
σει χιλιάδες κουνούπια κατά τη διάρ
κεια μιάς μόνο ημέρας.
•
Μιά μεγάλη πυρκαγιά που
αποτέφρωσε 100 σπίτια Ινδών στη
Βομβάη προκλήθηκε από ένα ποντι
κό που έπεσε πάνω σε ένα λυχνάρι
και το αναποδογύρισε.
9 Οταν το έργο τελείωσε στον
κινηματογράφο και άναψαν τα φώτα,
ο Γουώλ.τερ Κρός. 53 χρόνων, βρέ
θηκε να κάθεται δίπλα στην Κατερίνα
Ζόν. 52 χρόνων, την οποία είχε φίλε
νάδα εδώ και 25 χρόνια. Αποτέλεσμα
ήταν να πάνε κατ' ευθείαν στο δημαρ
χείο να κανονίσουν τα χαρτιά του για
να παντρευτούν.
• Το γλυκάνισο είναι ένα αρω
ματικό προϊόν και χρησιμοποιείται
εκτός από τη φαρμακευτική! και
στην παρασκευή ούζου και μαστίχας.
Σήμερα το γλυκάνισο αποτελεί
προϊόν απαραίτητο σε κάθε εργοστά
σιο ποτοποιίας. Πστόσο η Τουρκία
κατέχει τα πρωτεία, ο δε Τσεσμές της
Μικρός Ασίας, παράγει ένα περίπου
εκατομμύριο κιλά το χρόνο. Στην
Ελλάδα την μεγαλύτερη παραγωγή
γλυκάνισου την έχει η Χίος.
• Ο Χαβανέζος γαλαιτάς Κλαίητον Μήκερ νοίκιασε ένα διαφημηστικό χώρο πάνω σε ένα ηλεκτρικό στύ
λο στο κέντρο της πόλης και ανέγρα

ψε πάνω σ κνα πονώ τα ονοματα
εκείνων των πελατών του. που του
χρωστούσαν από γόλαι.
• Το όνομά της μας είναι σχεδόν
άγνωστο και όμως το 1950 η Ελεν
Σιλλερυ ήταν το πιό σπουδαίο πρόσ
ωπο στις Ηνωμένες Πολ.ιετίες.

Σημαίνον στέλεχος μιάς πολεμικής
βιομηχανίας, η κυρία Σιλλερυ. είχε
σχεδιάσει ένα αντιαρματικό πυροβό
λο των 90 χιλιοστών που κρίθηκε
στις δοκιμές του εκπληκτικά αποτε
λεσματικό. Η ίδια θεωρήθηκε μεγα
λ.οφυΐα και ενώ το όπλο της βρισκό
ταν ακόμα στο στάδιο των μελετών,
εφρουρείτο συνεχών από ομάδες
αστυνομικών, από φόβο μήπως ξένοι
κατάσκοποι της κλέψουν τα πολύτι
μα σχέδια.
•
Ιερείς και φυλακισμένοι καλ
λιεργούν τα αμπέλια με το φημισμένο
κρασί της Τανζανίας που παράγεται
στην περιοχή Ντοντόμα. Στη σχετι
κή διαφήμιση αναφέρεται. ότι είναι
τόσο εύγευστο όπως του Ρήνου.Και
Φυσικά, προστίθεται ότι μπορεί να το
συνδυάσει κανείς με ένα ταξίδι στην
Αψρική και την περιπέτεια ενός
σαφάρι.

£αν σήμερα σπς 8 Σεπτεμβρίου 1943.
οι δυνάμεις των Συμμάχιον αποβιβάστη
καν στο Ia?ipvo. στη Νότιο Ιταλία, και ο
στρατηγός Αϊζενχάουερ ανακοίνωσε την
άνευ όρων παράδοση της Ιταλίας.
Σαν σήμερα επίσης το:
1494 Ο βασιλιάς Κάρολος Η' της Γαλ
λίας μπήκε στο Τορίνο στην Ιταλία,
στην προσπάθεια του να εδραιώσει
τις αξιώσεις του στον θρόνο της
Νεαπόλεως.
1565 Ισπανική αποστολή αποβιβάστηκε
στον σημερινό Άγιο Αυγουστίνο
της Φλορίνια και ίδρυσε την πρώτη
μόνιμη ευρωπαϊκή εγκατάσταση
στη Βόρειο Αμερική.
1570 Τουρκικές δυνάμει; κυριεύουν και
λεηλατούν την Λευκωσία. Η άλωση
της Λευκωσίας εοήμανε την επικρά
τηση των Τούρκων σε ολόκληρη
σχεδόν την Κύπρο.
1822 Ναυμαχία Αρνολικού (Σπετσών). Ο
ελληνικός στόλος υπό την αρχηγία
ίου Α. Μαιούλη νυαίει τον τουρκι
κό με τον Μεχμέτ πασαά. Έτσι
ματαιώνεται ο ανεφοδιασμός των
πολιορκουμένων Τούρκοιν του
Ναυπλίου.
1831 Η Ρωσία, μετά από δύο μέρες σφο
δρών μαχών, κατέλαβε την Βαροο
βία, καταπνίγοντας έτσι την πολω
νική επανάσταση.
1855 Τερματίσθηκε ο πόλεμος της Κρι
μαίας.
1926 Η Γερμανία έγινε δεκτή στην Κοι
νωνία των Εθνών.
1944 Εκτελείται από τα γερμανικά στρα
τεύματα κατοχής η ηροιΓδα Λέλα
Καραγιάννη.
1944 Επιδρομή Ιεορολοχιτών εναντίον
γερμανικού φυλαίσυ στο νησί Κώς
και καταστροφή στρατιωτικών
εγκαταστάσεων.
1944 Εξαπολύθηκαν κατά της Βρετανίας
οι πρώτες γερμανικές ρουκέτες.
1972 Σε αντίποινα για τη δολοφονώ των
Ισραηλινών αθλητών στο Μόναχο,
το Ισραήλ χτύπησε 10 θέσεις των
Παλαιστινίων στη Συρία και στο
Λίβανο.
1980 Ο Έλληνας σκηνοθέτης Θόδωος
Αγγελόπουλος πήρε το Ιο βραβείο
(χρυσό λιοντάρι) στο φεστιβάλ
Βενετίας για την ταινία του «Ο
Μεγαλέξαντρος».
1980 Πέθανε σε ηλικία 90 ετών στην
Ισπανία ο γνωστός Γάλλος συγγρα
φέας και ακαδημαίκός Μωρίς Ζενε
βουά. που έγραψε και το βιβλίο ·Η
Ελλάς του Καραμανλή»».
1981 Η Περσία ακύρωσε όλα τα συμβό
λαια που είχαν υπογράφει πριν από
την ισλαμική επανάσταση του 1979
και αφορούσαν συμφωνίες πετρε
λαίου με πολυεθνικές εταιρείες.
1981 Η Σοβιετική Ένωση υπέγραψε με
τη Λιβύη νέα συμφωνία παροχής
στρατιωτικού εξοπλισμού στο κάθε
ατώς του συνταγματάρχη Καντάφι.
με αντάλλαγμα να «ανοίξουν· όλα
τα λιμάνια της χώρας για τον σοβιε
τικό στόλο της Μεσογείου.

κ φ η μ ε ρ ιό α μ α ς*

ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ *ηλ- 23051

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

Τμήματα όλων των τάξεων
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ .
Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ

Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.199
22.200
22.314
41.353

• Αν το δέρμα του προσώπου
σας είναι πολύ λιπαρό, θα του κάνει
καλώ να το περνάτε τακτικά με χυμό
λεμονιού.
• Τρίβετε τα νύχια σας με μισή
λεμονόκουπα, κάθε ®ορά που πλένετε
τα χέρια σας. Θα δυναμώσουν.
• Ο χυμός από ένα λεμόνι στο
τελευταίο ξέβγαλμα των μαλλιών θα
τα κάνει απαλά και λαμπερά.
• Μιά φορά τη βδομάδα βουρ
τσίστε τα δόντια σας με χυμό λεμο-

Η χειρωμάντις: Θα είσαι φτωχός,
και δυστυχής ως τα πενήντα χρόνια
σου.
Ο πελάτη,: Και έπειτα;
—Έπειτα θα συνηθίσεις.
Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ
- Γιατρέ μου. έχω βγάλει τη γλώσ
σα μου έξω και πέντε λεπτά και δεν
την κοίταξες ακόμη.
- Εντελώς περιττό κυρία μου. ήθελα
μόνο να γράψω τη συνταγή με την
ησυχία μου!

★ * *
23.619
23.364
23.376
ι 0ο
ΐ2 1

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 62.990

ΑΓΓΛΙΚΑ

νιού. Θα διατηρηθούν άσπρ®
λαμπερά
Το μαύρισμα της επιΟίΡΙ^
δεν φεύγει πάντα ομοιόμορΦ®' τϊΤ
αφήνει αντιαισθητικούς λ**·?!
Στην περίπτωση αυτή, θα σας ^
καλά η επάλαπψη με μίγμα α'° ,ι
χυμό ενός λεμονιού, μιά κουταλΜΗτΙ
χάρη άχνη και λίγες σταγόνες Υ ™ I

ρίνη'

,

• Τέλος, ο χυμός του λεώ ^ I
καλ.μάρει τον ερεθισμό από τθψ*Υ|
ματα εντόμων.
ΤΗ

^avucnpegwte
toft?*6«1

« λ ε ε α ν δ ρ ε ια Ι

ΓΙυροοβεαιικη
Δ Ε.Η. (ΙΩαβες)
I Κ A (noun βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

θήκη. γραφείο, κάθισμα και νιοοΜ*
ρούχων είναι τα απαραίτητα έ*'®*
• Το κρεβάτι καλό είναι
κεφαλάρι στο βορρά. Το νραΦΟ0 .
είναι πλάι στο παράθυρο (με
από τ' αριστερά) και η βιβλία®»”
κοντά στο γραφείο.
¿1
• Για τεχνητό φωτισμό προ?Ρ.
τερες ρίναι οι λάμπε; φθορισΡ0®
τοπικός φωτισμός στο γραφείο«®
απαραίτητος. Τέλος, για το
προτιμότερη είναι μιά απλίκα α®1
τοίχο.

Οι χίλιες αρετές
του λεμονιού

Εκείνη:
- Γιατί δε βλέπεις με πόση ευγένεια
φέρονται προς τις γυναίκες τους οι
ηθοποιοί του κινηματογράφου.
Εκείνος:
- Μα αυτοί πληρώνονται γι' αυτό,
αγάπη μου...

Για να ΜΑΘΕΤΕ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ
Σας περιμένει και φέτο μέσα σε ένα τελείως ανακαινισθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα
και με ένα άριστο διδακτικό προσωπικό

Το τμήμα παιδαγωγικής της
Ε.ΠΟ.ΖΣ δίνει τις πιό κάτω συμβου
λές σχετικά με τη διαρρύθμιση του
παιδικού δωματίου:
• Το παιδικό δωμάτιο πρέπει να
είναι ηλιόλουστο και φωτεινό, με
φωτεινά χρώματα στους τοίχους και
λεπτές κουρτίνες στα παράθυρα, για
να περνάει ομοιόμορφα το φώς.
• Το δωμάτιο δεν πρέπει να φορ
τώνεται. ώστε να μένει χώρος για
παιχνίδι. Κρεβάτι. κομοδίνο, βιβλιο

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

a C P U IA i

Η ευτυχία είναι κάτι σαν λαχνός.
Ό λοι θέλουν να τον κερδίσουν χωρίς
να αγοράσουν ούτε ένα λαχείο.

Μελετημένο
το δωμάτιο του παιδιού

Σήμερα Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Αντώνη Κατσαμάκα
τηλ. 22080
Ενώ όιανυκτερεύει το φαρμακείο:
Αργυρίου Φουκαλα
τηλ. 22113

Λιαβ02-ε;ττε:
κ α ί O io iS ô e c t
■cnv

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

xmexewŒBfô

Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

Γ ράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

ΑΓΑΠΙΔΟΥ

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και πείρα

Γνωστοποιείται, σύμφων® &
άρθρο 1369 του Αστικού
όπως τροποποιήθηκε με
,
1250/1982, ότι:
4
Η ΠΑΥΛΙΝΑ ΧΑΤΖΚΣΑΓ
του Σάββα και της Μαρίας
^
Παπαδοπούλ.ου που γεννήθη»*^
κατοικεί στη Βέροια εηαγγελ)®^
καθηγήτρια και ο ΙΩΑΝΝΗΣ *
ΣΑΚΗΣ του Κων/νου και τ η « ^
τερίνης το γένος Γοναλάκη
^
νήθηκε και κατοικεί στον
επαγγέλματος ηλεκτρονικός
ται να παντρευτούν με πολιτο·'0
στο Δημαρχείο Βέροιας.
Ο ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΙΔΗΣ ¿ H I S
ΤΡΙΟΣ του Διαμαντή και τη ςι" ^
κής το γένος Κιαφούλη που γε^ * Η
κε και κατοικεί στην Βέροια επ®ΥΜ
ματος μηχανολόγος και η
ΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ι Λ
νου και της Ελευθερίας τ®
Κοσμίδη που γεννήθηκε και
στην Βέροια επαγγέλματος
πρόκειται να παντρευτούν σ*0 ”
Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροι®?·
Ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ y ía PTOí Q
Ιωάννου και της Χρυσυύλας ■ ¿
νος Μπαντή που γκ\·\ήθηρ^(;|
κατοικεί στην Βέροια επ“γ·' ^ ^ 1
τραπεζικός υπάλλ,ηλος και η
ΝΗ ΧΑΜΙΔΙΕΛΗ του
·
και της Γεσθημανής το γένος i¡¡
δοπούλου που γεννήθηκε
ροια και κατοικεί στην Θ ^ ^ # Ι
επαγγέλ,ματος καθηγήτρια
να παντρευτούν στον ΙεΡ®
Αγίου Αντωνίου Βέροιας.

Η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΔΑΝ

r

Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΧΩΜΑΤλ^ .
Νικολάου και της Μαρίας
Μότσου που γεννήθήκε και
στην Βέροια επαγγέλματος ¡¡ρ
Υπάλληλος και η ΣΤΕΛΛΑ^,#·
ΤΟΥ του Δημητρίου και tBv JSh
το γένος Παράφορου που
στο Σταυρό Ημαθίας και * ^
στην Βέροω επαγγέλ,ματος »ιΥ ·ν /
λ.ηλος πρόκειται να παντρευ*^ ^
ο γάμος θα γίνει στον *ΕΡ°
Κυριωτίσσης Βέροιας.

Για να θυμάστε
ομορφώ τερες στιγΐ*
της ζω ής οα<
ί
Η
Γ Α Μ Ω Ν Β Α Π Τ Ι Σ E p f1

μ α γ ν η τ ο ς κ ο π

ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία με σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΘ Ε

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

\

του Βασιλείου και της Σοφί^> fi
νος Κυριακίδη που γεννήθθώ ®
κατοικεί στην Βέροια επαγ" '^ Û '
νηπιαγωγού και ο ΑΝΑΣΤ
ΛΙΑΚΟΣ του Νικολάου
Ασπασίας το γένος Σταμάτή
νήθηκε στον Ά γιο Παντελή^
Φλωρίνης kui κατοικεί στο ι
Φλωρίνης επαγγέλματος υπ®
ΕΛΤΑ πρόκειται να παντΡ
στον Ιερό Ναό Αγ. Κων/νου ι®
νης Αμυνταίου.

VIDEO CUJP
Θωμάς A . Β ύζ0^
Βενιζέλου 37-Τηλ. 2

ΒΕΡΟΙΑ

Τετάρτη 8 Σεπτέμβριοί) 1982

ΣΕ/

«ΛΑΟΣ»

Γ-

ΣΗ Μ ΕΡΑ :

Η ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΙΖΕΙ
ΜΕ ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΕΥΝΟΪΚΗ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ 1
—----------------------------------------ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΙΠΠΟ
Το πρόγραμμα Β' Εθνικής Μπάσκετ στο Βορρά
^ ^ έ ρ α το μεσημέρι στα γραtXfi ^ ^·Κ·Α,Ι. Θεσ/νίκης, έγινε η
σχ£-ΡΒ·’υ ° υ .ΠΡωτα0λήματος ΜπάΤο
στον ΒόΡ«° Ομιλο,
έβοι” - « * » » εκπροσώπησαν ο
του τμήματος κ. Γιάννης
Oim'1’ >'-Ul 0 Γ· ΓΡαμματέας κ. Στέφ.
^ » μ ό π ο υ λ ο ς . Το πρωτάθλημα
JiiRR7100(1 πΐθανόπ1™ αρχίσει το
πίθον1·10 “ Οκτωβρίου. Υπάρχει
Ε ν ό τη τα να αναΒλυθεί γ,α μια
« Κ * ·
των
Γ 7 της Θεσ/νίκης. Στον Ομιλο
« Βορρά μετέχουν 14 ομάδες, από
^νορες πόλεις.
S

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος Βερ. - Νέστωρ
Μελιτέας - ΧΑΝΘ
MENT ΕΑΛ
BAO - Φίλιππος Θ.
Ανατόλια - Ολβμ,πιακός
Νίκη Εσπερος
Α.Ο. Σερρών - Α.Ο. Δράμας
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος Βερ - MENT
ΧΑΝΘ - Νέστωρ
Ολυμπιακός - Εσπερος
Μελιτέας - Α.Ο. Δράμας
Ανατόλια - BAO
Α.Ο. Σερρών - Νίκη
Φίλιππος Θ. - Ε.Α.Λ

8 0Ράδεΐ (BAO - ΝέΜΡΜτσπερ0ς · ΧΑΝΘ

Ανατόλια

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
BAO - Φίλιππος Βερ.
ΕΑΛ ΧΑΝΘ
Νέστωρ - Φίλιππος Θ.
Εσπερος - Α.Ο. Σερρών
Α.Ο. Δράμας - Ολυμπιακός
MENT - Ανατόλια
Νίκη - Μελιτέας

Β0 Λ 0 ί / Ν^ λ,τέ“ς · Φϋ·1^ 0ς·
ΛΑΡΙΣλ
Α0 λ υ μ™ κος
ΣΕΡΡΕΣ-' Α ο Γ“ ΡΙσης
BnunTT' Α'°· Σερρών
“ ΕΡ0ΙΛ: Φίλιππο:
Λ ΛΜΑιΑ-0 . Δράμας
Το Πρόγραμμα είναι:
Λ η α η α γ ω ν ισ τ ικ ή

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος Βερ. Ανατόλια
Φίλιππος Θ. - ΧΑΝΘ
Ολυμπιακός - Νίκη
Νέστωρ Ε.Α.Λ.
Α.Ο. Δράμας - Εσπερος
MENT BAO
Μελιτέας Α.Ο. Σερρών

8·
weotmp . ΒΑ0
ΑΛ · Ανατόλια
«»MTntoq 0, Νίκη
Ολϋμπιακός
Α,Ο. Σερρών

πεΡος - Μελιτέας

Φίλι,___23 α γ ω ν ι σ τ ι κ ή
ΒΑ(Π
Βέροιας Εσπερος
“Α ο · ΧΑΝθ
Αϊ«ολι„
Νίκη Ε·Α Νέστωρ
λ

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νίκη · Φίλιππος Βερ.
ΧΑΝΘ - Ολυμπιακός
Ανατόλια - Φίλιππος Θ.
ΕΑΛ - Α.Ο. Δράμας
Εσπερος - Νέστωρ
BAO - Μελιτέας
Α.Ο. Σερρών - MENT

^Ment
ΐ .ΡΡώ0λυΦίλ,ππΛ
,Ος Θ'
. Ολυμπιακός
Α·0, Δράμας
oxUüm„ 3!' α γ ω ν ι σ τ ι κ ή
χ ΑΝβ
' Φαιππ° ς Βερ
S r -

νΈ

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος Βερ. - Μελιτέας
Α.Ο. Δράμας - ΧΑΝΘ
Ολυμπιακός - ΕΑΛ
MENT - Νέστωρ
Εσπερος - Φίλιππος Θ.
BAO - Νίκη
Ανατόλια - Α.Ο. Σερρών
12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Α.Ο. Σερρών - Φίλιππος Βερ.
ΧΑΝΘ - Εσπερος
ΕΑΛ - BAO
Νίκη - MENT
Φίλιππος Θ. - Α.Ο. Δράμας
Νέστωρ - Ολυμπιακός
Μελιτέας - Ανατόλια

, 41'”

£ ι« 4 θ
f e ? · MeIÏ?"“ S
• ΑΡαμας . ΒΑ0

«HW 4,> ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Νίκη ' ^ BeP- Φίλιππος Θ.
Α,Ο1. ΧΛΝ0
^'λιη2!Ρων - Νέστωρ

t,E
^T'r}'A Α
»AO ρ υ *ϋ1»πιακός
Ε α .Λ
XANfi
¡¡¡£η»ρ
®ιλιΠ,„

Α.Ο. Δραμας
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
, ππο9 Βερ.
Λ ° · Σερρών
"'ελιτεας

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Φίλιππος Βερ. - ΧΑΝΘ
Α.Ο. Δράμας - Νέστωρ
Εσπερος - Ε.Α.Λ.
Ολυμπιακός Φίλιππος Θ.
MENT - Μελιτέας
BAO - Α.Ο. Σερρών
Ανατόλια - Νίκη

% ιπ £ * ® ς } “ £
Zont^- ' BAO ,
A-O.^V Ανατόλια
Νίκη

62.555-62.666
Bïpni

„

ΒΕΡΟΙΑΣ

Εθν,.° . Bî ViÎ«Aou

* “»W ¿ T

ty δεη

i~W
QWTI ΚΤΕΛ
κ—
βν»'

n;°r,our·

' »Po* °γ(ου

23.444
24.141 24.343
23.131
26.726
26.920
23.880

* Την ερχόμενη εβδομάδα, στο
τριήμερο Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή, θα γίνει μεγάλο Τουρνουά
Μπάσκετ, αν η επιτροπή του Ε.Α.Κ.
Βέροιας παραχωρήσει το κλειστό γή
πεδο, μεταξύ 5 ομάδων της Θεσ/νί
κης και του Φιλίππου.
ΠΑΟΚ, Δημόκριτος, Νέστωρ. BAO
και Εσπερος κατά πάσα πιθανότητα
θα είναι οι πέντε ομάδες της Θεσ/νίκης.
* Μεγάλη προθυμία, για φιλικά
παιγνίδια στην Βέροια, δείχνουν όλες
οι ομάδες της Θεσ/νίκης.
Ειδικά αυτή την περίοδο που το Αλεξάνδρειο Μέλαθρο είναι κλειστό λό
γω της Εκθέσεως. Ειδικά ο ΠΑΟΚ,
λόγω της τιμωρίας του - 3 αγωνιστι
κές θέλει να δηλώσει σαν έδρα το
γήπεδο της Βέροιας. Αν γίνει αυτό οι
Βεροιώτες φίλαθλοι, θα έχομντην τύ
χη να δούν το μεγάλο «ντέρμπυ»

W

m
ι / ιτλΌιΜ ιιηι

Ενα νέο κατάστημα
στήν πόλη μας.
Υ ν ω ο τ Λ Υ β ρ ίσ ε τ ε από κοντά, τά παγκόσμια
Γεηι.~. ' Αετττοδηι>λίΊΐέυα Γτηιστουονήυατα τής

ΠΑΟΚ Αρη.
Επίσης τον ιστορικό Πανελλήνιο
και τον Εσπερο Αθηνών.
Πιστεύουμε ότι, μέχρι τότε, το γή
πεδο θα είναι έτοιμο, και η επιτροπή
θα δώσει την άδέΓα να γίνουν αυτά τα
παιγνίδια.
Οι αγώνες αυτοί θα είναι μια διαφήμι
ση του Μπάσκετ και οι Βεροιώτες φί
λαθλοι θα έχουν την τύχη να δούν
από κοντά, τα ιερά τέρατα του Ελλη
νικού Μπάσκετ, Γκάλη, Παπαγεωργίου,
Κατσούλη,
Αλεξανδρίδη,
Φασούλα, κ.α.
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΝίκΤ ε 0 φίλ,””°? Βερ',

σε φιλικό αγώνα χαντ-μπωλ
Παίζοντας καλό χ ά η - μπώλ
κατά διαστήματα, η ομάδα του Φιλίπ
που, νίκησε στο κλειστό του Ε.Α.Κ.
Βέροιας, το Σάββατο, τον ισχυρό
Εθνικό Κοζάνης, που στη νέα περίο
δο αγωνίζεται στην Α' Εθνική κατη
γορία. με 34-22 ημ. 18-8.
Τα ΙΟλεπτα: 7-2, 12-5, 18-8 ημ.
24-13, 29-18, 34-22 τελ. σκορ.
Πρώτος παίκτης του Φιλίππου ο
εκπληκτικός Παπαδίόπουλος Αλέκος.
'Εκανε το καλύτερό του παιχνίδι
στον Φίλιππο. Απέκρουσε με εκπλη
κτικές ενέργειες πολλά δύσκολα σουτ
και «έπιαόε» 2 πέναλτυ.
Πολύ καλός ο νεοαποκτηθείς Πάπαρης.
Και ο νεαρός Λάμπρου έδειξε ότι
έχει πολλά προσόντα που αν τα αξιοποιήσει θα γίνει σπουδαίος τερματο
φύλακας.
Από τους άλλους παίκτες πολύ

κακή αποοοση είχαν οι Αλεξανδριδης, Παυλίδης, Γκιλιόπουλος στην
επίθεση και Καζαντζίδης, Παναγιωτίδης, Δομπρής στην άμυνα. Από την
Κοζάνη καλύτεροι οι Παγούνης, Σιακαβάρας.
Πολύ σωστή η διαιτησία των κ.κ.
Κασαμάτη και Αλμασίδη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Πάπαρης (Παπαδόπουλος
Λάμπρου) Αλεξανδρίδης
10, Γκιλιόπουλος 6, Σαββίδης 3,
Παυλίδης Θ. 9, Μπλατσιώτης,
Καζαντζίδης 2, Αγιαννίδης 1, X "Παρασίδης, Παναγιωτίδης I, Σαράφης.Τσολάκος, Δομπρής 2. Πασανικολάκης, Τζουβάρας.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Χαριτωνίδης Ι,Παλα
μάς) Παγούνης 12. Σιακαβάρας 7.
Λότσιος 1, Πενιρτζής 1, Λίγκας I,
Λότσιος II, Μαυροματίδης. Τσιντέλης, Πεσλής, Γεωργούλας, Σκόρδας.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ενδιαφέροντα φιλ,ικό αγώνα δίνει
οάιιεοο*η ΒΕΡΟΙΑ στο εθνικό μας στά
διο. Αντίπαλός της η ΑΝΑΓΕΝΝΗ
ΣΗ Γιαννιτσών την οποία κέρδισε
την περασμένη Τετάρτη μέσα στα
Γιαννιτσά με 3-0
Το παιγνίδι όπως γίνεται αντιλη
πτό παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον,
μιά και ο κάθε ένας από τους αντιπά
λους έχει τους λόγους του για την
κατάκτηση της νίκης.
Η ΒΕΡΟΙΑ από την μεριά της θα

ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.
ΝΑΟΥΣΑ
Ταπεινωτική ήττα γνώρισε η
ΝΑΟΥΣΑ στο φιλικό παιχνίδι που
έγινε στην Καλαμαριά, αφού έχασε
με σκορ 3-0, ενώ η απόδοσή της δεν
ξεπέρασε την μετριότητα.
Από την έναρξη του αγώνα, η
ΝΑΟΥΣΑ έδειξε ό ιι δεν ήταν σε θέ
ση να απειλήσει την ενισχυμένη τοπι
κή ομάδα, που ξεκίνησε επιθετικά και

ΧΟΛΙΑ - ΕΙΔΗΕΟΥΛΕΕ
• Μεταξύ των 359 διαιτητών
που αξιολογήθηκαν για να διευ
θύνουν τους αγώνες Β' Εθνική
κατηγορίας για την περίοδο
1982-83 συμπεριλαμβάνονται και
7 διαιτητές το Συνδέσμου
Βεροίας.Πρόκειται για τους κ.κ.
Σάββα Αντωνιάδη. Μάκη Διαμαντόπουλο, Μαγαλιό, Μήτσο
Μιχαηλίδη, Γιώργο Σιδηρόπουλο, Γιώργο Γουτσίκα και Γιώργο
Συμεωνίδη.
Για όσους γνωρίζουν τα του
Συνδέσμου μας, είναι εύκολο να
διαπιστώσουν ότι οι 5 πρώτοι
ανήκουν στην παράταξη της διοικήσεως ενώ οι 2 τελευταίοι κρα
τούν μιά ουδετερότητα και βρί
σκονται μακρυά από παρατάξεις.
Κατόπιν αυτού γεννάται το
ερώτημα «στην αντίπερα όχθη»
δεν υπάρχουν διαιτητές Β' Εθνι
κής ικανοί, ώστε να κριθούν
κατάλληλοι και να αξιολογη
θούν; Προσωπικά πιστεύουμε
πως υπάρχουν και μάλιστα ικα
νότατοι, αλλά έχουν την ατυχία
να μην διοικεί η παράταξη στην
οποία ανήκουν.
Π ώς όμως θα βαδίσει σωστά
η διαιτησία ότα ν τα κριτήρια για
την προώθηση τω ν διαιτητώ ν δεν
είναι αξιοκρατικά, αλλά παρατα
ξιακά;

Με όσα πιό πάνω αναφέραμε
δεν έχουμε πρόθεση να μεμθούμετην διοίκηση του Συνδέσμου μας,
διότι πιστεύουμε πως και η άλλη
παράταξη να ήταν στα πράγματα
τα ίδια κριτήρια θα ίσχυαν.
Κάτω λοιπόν από τις συνθήκες
αυτές οι ζημιωμένοι είναι πολλοί.
Εκείνο όμως που στην κυριολε
ξία πλήττεται είναι το ίδιο το
ποδόσφαιρο.
• Λαχταρίσαμε και μάλιστα
σοβαρά στον αγώνα της Κυρια
κής όταν ύστερα από ανάποδο
ψαλίδι αμυντικού παίκτη του
Ά ρη είδαμε τον αρχηγό της
ΒΕΡΟΙΑΣ Μπούλη Μελετίδη να
ξαπλώνεται φαρδύς - πλατύς στο
χορτάρι, διότι όπως είδαμε την
φάση και με τον κτύπο που ακού

σαμε νομίσαμε ότι πρόκειται για
σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς
κάτι τέτοιο δεν συνέβη μιά και ο
ειδικός τραυματιολόγος, τον
οποίο επισκέφθηκε ο Μελετίδης,
διέγνωσε ότι πρόκειται γισ ελα
φρύ τραυματισμό χωρίς κανένα
απολύτως κάταγμα.
Κατόπιν αυτού ο Μελετίδης,
όπως τον συνέστησε ο κ. Μαυρίδης (τραυματιολόγος) θα συνεχί
σει κανονικά τις προπονήσειςμε
την προϋπόθεση όμως ότι για ένα
διάστημα θα αποφεύγει τις κεφα
λιές.
• Τράβηγμα στον προσαγο)- Ο ΣΟ ΥΛ Η Σ ΣΤΑ Φ ΥΛΙΚ Η Σ που
γό έχουν ο Σίμπος και ο Μου- μετά την περυοινή περιπέτεια του
ξαναγύρισε σιδερένιος στην ενδεκάδα
σούρης και γι αυτό το λόγο δεν
της ΝΑΟΥΣΗΣ.
συμμετέχουν στους αγώνες της
ομάδος τους.
για την υποτιμητική συμπε
Και οι δύο παίκτες υποβάλλον
ριφορά τους απέναντι στη
ται σε θεραπεία και όπως συνέ
ΒΕΡΟΙΑ και τον κόσμο
στησε ο τραυματιολόγος κ. Μαυτης».
ρίδης οι προπονήσεις τους θα
• Παρών στον αγώνα της
συνεχιστούν για λίγες ημέρες Κυριακής ήταν και ο περυσινός
ακόμη σε χαλαρό ρυθμό.
προπονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ κ.
• Σχετικά με τον αγώνα της Πάγκαλος ο οποίος μάλιστα
Κυριακής ο Στέφανος Γαϊτάνος
δήλωσε τα εξής:
«Παρέταξα τους βασικούς
παικτκς απέναντι στους εφεΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
δρικούς του Ά ρη σεβόμενος
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
τον φίλαθλο κόσμο και την
ιστορία της θεσσαλονικιωΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
τικης ομάδας. Δυστυχώς οι
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
υπεύθυνοι του Ά ρη δεν
σεβάστηκαν τίποτε από αυτά
Ο ΒΥΛΛΗΣ
και λυπάμαι πολύ γι' αυτήν
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
τους την ενέργκια. Αλλά ας
είναι βέβαιοι άτι σύντομα η
ΒΕΡΟΙΑ θα ξαναβρεθεί
στον ίδιο χώρο και θα τους
δώσει πάλι τις ίδιες απαντή
σεις που τους εδωοε κατά το
ΛΑΟΣ
παρελθόν.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Δεν νομίζω ότι σήμερα
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
υπήρχαν περιθώρια συγκρί(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
σεως μεταξύ των δύο αντι
πάλων. Λυπάμαι μόνο για το
Ιδρυτής
ότιτο σκορ δεν ήταν ανάλο
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
γο, δεν ήταν δηλαδή τέτοιας
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
εκτάσεως, ώστε να υπάρξει
προβληματισμός των ΑριαΔιευθυντής
νών και να μετανοιώσουν
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

STU D IO

ΤΕΧΝ Η
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

προσέφερε και ανθοδέσμες στους
αρχηγούς των δύο ομάδων
(Μελετίδης - Σαββίδης) καθώς
και στον πρόεδρο της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Στην ανθοδέσμη του τελευταίου
είχε καρφιτσώσει μιά καρτούλα
στην οποία έγραφε:
«Στον ακούραστο, «καταμά
χητο, τον μεγάλο ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ των πεπρωμένων,
ονείρων και ποθών του
ΓΆ.Σ. ΒΕΡΟΙΑ, πρόεδρο
Παναγιώτη Λέκκα, εύχομαι
μέσα από την ψυχζή και την
καρδιά μου cm των ημερών
του η ΒΕΡΟΙΑ ν' ανέβει
στην Α ΕΘΝΙΚΗ όπου εί
ναι η φυσιολογική της θέ
ση».
• Μς την ευκαιρία ρωτήσο
με τον κ. Πάγκαλο να μας πει τις
εντυπώσεις του για την παλαιό
του ομάδα. Νά λοιπόν τι μας εί
πε:
•Η ΒΕΡΟΙΑ φάνηκε ότι εί
ναι άριστα προετοιμασμένη.
Οι παίκτες της έχουν πολύ
καλή φυσική κατασταση και
κυκλοφορούν την μπάλλα
με μεγάλη ταχύτητα Η άμυ
νά της έχει θαυμάσια αλληλοκάλυψη,
το
κέντρο
παρουσιάζεται πολύ δυνατό,
ενώ η επίθεση φΟάνπ εύκολα
στο γκολ με πρωτεργάτη τον
μεγάλο εκτελεστή Ακριβο
πουλά.
Πιστεύω πως εφέτος με την
προγραμματισμένη, μεθοδι
κή και επιστημονική εργα
σία του Στέφανου Γαϊτόνου
η ΒΕΡΟΙΑ θα πετύχε» την
άνοδό της στην Α' Εθνική»,
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Στην επανάληψη η Νάουσα
παρουσιάσθηκε με διαφορετική οψη,
ισορρόπησε το παιχνίδι, άλλο εκείνο
που δεν κο-.άφερι ήταν να απειλήσει
την εστία του Απόλλωνα, που πέτυχε
και τρίτο γκολ στο 50', όταν ο
Χατζηελευθερίου κέρδισε φάουλ που
εκτέλεσε ο ίδιος, αλλά ο Σφυντηλάς
πραγματοποίησε άστοχη έξοδο και ο
Φιλιππίδης που κέρδισε την μπάλλα
γύρισε στον Κότσαλο που σε κενή
θέση οφ σά'ίντ έγραψε το 3-0.
Από τον Απόλλωνα διακρίθηκαν
οι Φιλιππίδης, Βάβαλης. Παναγής.
Από την Νάουσα οι Μητρούσης,
Παπα&όπουλος Αλ· και Μπάμπος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΠΟΛΛΩΝ: θωμαϊδης (77' Σιά
μ ίδης) Βάβαλης, Σγουρής, Μπατσούδης. Μαυροδαυλάκης, Μπουρδαμής
(46' Κότσαλος) Παναγής (46'
Σημαιοφορίδης) Τουμπουλίδης, Σουλιόπουλος, Χατζηελευθερίου, Φιλιπ
πίδης,
ΝΑΟΥΣΑ:
Σφυντηλάς
(63'
Χαραλομπίδης) Ποποδόπουλος I.,
Κελεσίδης (46'Μπάμπος) Σταφύλι5ης, Σιούγγαρης, Φύτος, Μηιρούσης, Μαλιούφας (76' Πολοβιάκης)
Μπασιάκος. Ποποδόπουλος Αλ.
Απλονίδης (63' Διαμαντής).

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

δρχ. |5ι0Q

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Ιη λ . 0332 4I37S.

δρχ. 200C
όρχ. 3000
όρχ. 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα η
ιχι δεν επιστρέφονταε

ΤΑΒΕΡΝ Α

«Κώστας»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
Κεντρικής 21 - ΒΕΡΟΙΑ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

(Δίπλα στον κιν/οο ΟΛΥΜΠΙ ΟΧ

Ανοίγουμε
το Σάββατο

Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

Μηιροφάνουξ 8-Τηλ. 24.638

Το 1-0 έγινε, δώρο στους Καλομαριώτες από το νεαρό Σφονιηλά,
όταν σε σέντρα του Φιλιππίδη έχασε
την μπάλλα για να την κερδίσει ο Ηα·
βαλης και ανενόχλητος να την στεί
λει στα δίχτυα ακριβώς στο 25 λεπτό.
Στη συνέχεια η ΝΑΟΥΣΑ που
επιθετικά φάνηκε ακίνδυνη, δέχθηκε
νέες επιθετικές εξάρσεις του Απόλ
λωνα, όταν οε μιά από αυτές, ο Πανα
γής βρέθηκε μόνος προ του Σφυντηλά, αλλά το σουτ που έπιασε πέρασε
μόλις άουτ.
Το 2-0 έγινε στο 45'. όταν πρωταγωιστής και πάλι ο Παναγής, πέρασε
αιά μπαλλιά «τρύπα» στον αμιιμκάρι
στο Χατζηελευθερίου, που πλάσαρε
εύκολα τον Σφυντηλά στέλνοντας
την μπάλλα στα δίχτυα.

Διδάσκει Αγγλικά ο* παιδιά κάθε ηλικίας μεμονωμένα ή σε μικρό
γκρουπ (4-5 άτομα). Πληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής 195.

Α ,εΥΒΥΝΖΗ
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ΑΗΜ ΟΣΘ. μ π ιζ ε τ α ς

Στο 9' ο Μητρούσης χάνει ευκαι
ρία για την Νάουσα, όταν από μπαλ
λιά του Φύτου το σουτ που πιάνει,
αποκρούει θαυμάσια ο ΘωμαΓδης.

ΑΠΓΛΙΑΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ

(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

° ^ Ο λ Μ .....

έχασε την πρώτη της ευκαιρία στο 4',
όταν ο Βάβαλης από δεξιά έκανε
παράλληλη σέντρα, αλλά ο Τουμπαυλίδης που έπιασε κεφαλιά πέρασε μό
λις άουτ.

Γι' αυτούς ttuti τη νύχτα «ΒΡΕΧΟΝΤΑΙ» στο κρεβάτι τους «in ri
vai άνω των 4 ετών: ΗΡΘΕ 'TC.«4A ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το PIPI S IO P (Συσκευή μοντέρνας δεςβιι-ίας, νυκτερινής ενουμήπεως).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 100“ι. (βόοει των όζηρτημενών αντανακλαστικών PAVLOF). Για εμπιστευτική επαφή μαζί μας γράφτε στη δικύθυν
ση: Tux- θ υρίς 72, Βέροια, αναφέρόντας, επώνυμο,όνομα, επάγγελμα,
διεύθυνση, τηλέφωνο, οικίας, εργασίας, εξυπηρετήσεως.

Μ α γ ^ ^ ^ . Τ τ α φ ί α ς Β Ε - ξ Μ - ίΦ .

Ιυτ'κα'δωράκι τής \Λ/ΜΡ.

0

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ξείδ, 'ΡΟΤτΠρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, άνοτα, είδη δώρων.
Μέ κάβρ ’

μνηπτ ·αΥ°Ρ®1σα<γ> ‘’Ή προσφέρουμε ένα άνα-

3

Οδηγός μ» εηβγγ«λμαηκό διπλ*φα Γ κατηγορίας. Πληροφορίες
στο τηλ. 24186.

(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικόε σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών

επιδιώξει μιά πιό μεγάλη «ε έκταση
νίκη από εκείνη της περασμένης
Τετάρτης, ώστε να παύσουν ορισμέ
νοι εκτός Βέροιας κύκλοι να θεωρούν
τυχαία την επιτυχία της αυτή, ενώ η
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ από την άλλη θο
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να αποδείξει ότι στο μάτς της
περασμένης Τετάρτης βρέθηκε σε
κακή ημέρα και πώς είναι ικανή για
κάτι καλύτερο.
Ο αγώνας θα αρχίσει στις 5.30.

τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή τιολόχρωμες
Τηλεφωνείστε μας 29.762

!
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ÏÔ®
ΑΠ’ ΟΛΟ
peg ενημερώνουνΤΟν κοςμο

Λ α ϊ κ ά
• «//lOfri'tu αχψ κομματική tut
θαμχια. Αλλά «ι«πυω ότι υπάρχει ¿τα
οημύο πέρα ν tou οκοίου η συνείδηση
ton βουλευτή, η συνείύηση π ό ς μέ
λους κομμά t ος, πρέπει ra t ον καθοδη
γησεν. Και αν η συνείδησή rον τού eut
βάλλει αλλαγή πορείας. κρίκει να την

σεβαστούμε*.
Τα καρακάνω δεν τα eine ο Στα
θης Παναγουλης αλλά ο πρόεδρος too
HA ΣΟΚ Ανδρέας Πακανδρέου (Βου
λή. 3 Απρίλιον 1973). Και σίγουρα„
σεβάστηκε την αλλαγή πορείας ιου
Στάθη Παναγούλη!
•
Και μιή^κοιι μιλάμε για τον
Στάθη Παναγούλη, κυκλοφορεί το
καρακαται ανέκδοτο:

Ο Παναγουλης επισκέπτεται τον
Πρωθυπουργό και του δίνει την παραί
τησή του. «Μα γιατί;». «Γιατί, του
απαντά ο Παναγουλης θέλω κι εγώ
την Αλλαγή, αλλά όχι κάθε μέρα»!
• Πολλές πιέσεις, μαθαίνουμε,
δέχθηκε σ τραγουδιστής Κώστας
Τονρνάς για να μην έρθει στη γιορτή
της ΟΝΝΕΑ οτη Βέροια.
Τελικά ήρθε και τραγούδησε, αδια
φορώντας αν αυτή η ενέργεια του
(καθαρώς επαγγελματική) του στοιχί
σει. επειδή δεν θα μπορέσουν, ίσως, να
ιο χωνέψουν ορισμένοι «πρασινόμυα
λοι» α&ωματούχοι της Αθήνας.
Ας ελπίσουμε ότι θα τον βλέπουμε
και στο μέλλον τον συμπαθή τραγούδι
στη από την τηλεόραση.

Δηλώσεις
Πεσμαζόγλου
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
Στις προσεχείς δημοτικές εκλογή
αναφέρθηκε ο πρόεδρος τον ΚΟΔΗ
ΣΟ κ. I. Πεσμαζόγλου. μιλώντας σε
συγκέντρωση στελεχών στα κεντρικά
Τραχεία του κόμματός του.
Είπε μεταξύ άλλων και τα εξής:
Οι δημοτικές εκλογές παίρνουν
έντονα κομματικό χαρακτήρα. Και
όχι μόνον αυτό. Το ΠΑΣΟΚ σε
μικρούς ιδίως δήμοος και κοινότητες,
φθάνει ιός το σημείο να εκτρέφει ή να
ανέχεται διαφόρου; εκφοβισμούς και
εκβιασμούς σε βάρος των υποψη
φίων, ιδίως εκείνων που παρουσία
ζουν αυξημένες πιθανότητες επιτυχώς
«Το ΚΟΔΗΣΟ υποστηρίζει παν
τού ανεξαρτήτως υποψηφίους που
δεν είναι δέσμιοι κομμάτων. Η στάση
μας υπαγορεύεται από τη σταθερή
μας θέση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση
δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελε
σματικά κάτω από κομματικές εξαρ
τήσεις.
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. αντί
για την απλή αναλογική, που είχε
ρητά υποσχεθεί. ψήφισε μιό υπερενιαχυμένη αναλογική, επιδιώκοντας να
εξυπηρετήσει όχι την αυτοδιοίκηση
και την αποκέντρωση, αλλά κομματι
κές σκοπιμότητες.

Η βιομηχανία
ΒΕΡΜΙΟ ΝΑΟΥΣΑ
Οπιος ανακοίνωσε η βιομηχανία
επεξεργασίας φρούτων ΒΕΡΜΙΟ
ΝΑΟΥΣΑ, από την Κυριακή 5
Σεπτεμβρίου καθιέρωσε και τρίτη
βάρδια εργασίας προκειμένου να
απορροφήσει όσο το δυνατόν μεγα
λύτερες ποσότητες ροδάκινων της
περιοχής.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ό λ ο υ ς όσους συμμετείχαν στο
βαρύ πένθος μας για τον α'προσόόκη
το θάνοτο του λατρευτού μας συζύ
γου. πατέρα « ιι αδελφού,
ΜΑΝΟΛΗ ΜΠΟΥΛΛΠΚΗ
τους ευχαριστούμε από τα βάθη της
καρδιάς μας.
Η σύζυγος
τα παιδιά
και τ αδέλφια του

Κανένα μέτρο δεν έχει ληφθεί για
έναν πραγματικό ποιοτικό διάλογο
από την τηλεόραση και το ραδιόφω
νο ενώ συνεχίζεται η πρόκληση των
απεριορίστων
και ανεξέλεγκτων
εκλογικών δαπανών κομμάτων kui
υποψηφίων σε μιά περίοδο οικονομι
κής κρίαης.
Τα φαινόμενα αυτά επισφραγί
ζουν μιά γενική εικόνα ασυνέπειας
και αναξιοπιστίας που βαραίνει πόνοι
σε όλο το όημόσιο βία με επιπτώσεις
και στη διεθνή θέση της χώρας. Συνε
χίζεται η συνθηματολογία και καλ
λιεργείται φανατισμός και διχασμός
που ευνοεί τα εμφυλιοπολεμικά
κηρύγματα των αντιδραστικών κύ
κλων και συσκοτίζει την ουσία των
προβλημάτων προτάσσοντας τα συμ
ψέροντα του κόμματος έναντι row
συμφερόντων του τόπου.
Δεν είναι αυτό το νόημα της
αλλαγής που θέλησε και θέλει ο
δημοκρατικός κόσμος. Ο κόσμος
αυτός ζητάει ειλικρίνεια υπεύθυνη
Κβι ακομμάτιστη διαχείριση των κρα
τικών υποθέσεων σταθερή προάσπι
ση των θεσμών της πολυκομματικής
δημοκρατίας. Και γι' αυτό πέφτουν
στο κενό οι ισχυρισμοί ορισμένων
εφημερίδων που ενώ συνέπραξαν με
όλες τις δυνάμεις τους στο παραμορ
φωτικό και παρά φύση αποτέλεσμα
των εκλογών του περασμένου Οκτω
βρίου θέλουν τώρα να το δικαιώσουν
εκ των υστέρων. Ο ισχυρισμός ότι οι
εκλογικές καταμετρήσεις αποτελούν
πρόκριμιι γιο τις ουντελούμενες
πολιτικές εξελίξεις είναι εξωπραγμα
τικός και ανιστόρητος. Προβάλεται
απλώς για να υποβαθμιστούν οι
συνέπειες του κομματισμού και της
ασυναρτησίας που ζεί καθημερινά
άλας ο λαός.
Οι λύσεις για την Ελλάδα και για
την εποχή μας είναι αυτές που προ
τείνει ο δημοκρατικός σοσιαλισμός,
un' τον οποίο επίσημα αντιδιαστέλλεται το ΓΙΛΣΟΚ. Το ΚΟΔΗΣΟ επιμένοντας αταλάντευτα στη σοσιαλδη
μοκρατική ιδεολογική και πολιτική
του γραμμή, μένει μακρυά από τα
οποιαδήποτε παλαιοκομμαπκά μαγει
ρέματα για κατασκευή διαφόρων
τεχνητών σχημάτων, που δεν έχουν
ρίζες, ούτε προοπτική.
Πεποίθηση του ΚΟΔΗΣΟ είναι
Οτι η γραμμή του ανταποκρίνεται
στις τάσεις και τις σκέψεις του προο
δευτικού κόσμου, όπως αυτό εκφρά
ζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες».

. εξειδικευτείτε
γιά ν ά ξεχω ρίσετε
.γιατί το μέλλον ανήκα στους άδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ /τΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
I) τμηματυ αΒΦφοέτων ΛΥΚΕΙΟΥ

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

I ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
» ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Στιουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήνοοη σταδιοδρηιιία
λ το Φροντιστήριο Φ. ΖΑΦΕΙΡΗ

Α(μΘ. α όη ας Y π. Παιδείας
Ιδρύ/ηω; 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

ι

Μητροηόλεως 31 Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Ετο κτίριο των Φροντιστηρίων »ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Κοινή στάση στο Παλαιστινιακό
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΕΤΥΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ
ΦΕΖ (ΜΑΡΟΚΟ) 7 (ΑΠΕ)
Οι 'Αραβες ηγέτες άρχισαν προ
χθές το βράδυ την αναζήτηση μιας
κοινής στάσης για την επίλυση του
παλαιστινιακού προβλήματος στην
πρώτη συνεδρίαση τους αφότου το
Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο πριν
'από τρεις μήνες.
Η έκκληση των Ηνωμένων Πολι
τειών. για αυτοόιακυβέρψηση των
Παλαιστινίων στην δυτική όχθη του
Ιορδάνη και τη λωρίδα Γης Γάζας σε
σύνδεσμο με την Ιορδανία, η οποία
αποκαλέσθηκε. «σχέδιο Ρήγκαν·, ανο
μένεται να είναι το κεντρικό θέμα των
συνομιλιών τους κατά τη διάρκεια
της τριήμερης διάσκεψης κορυφής
που πραγματοποιείται στη μαροκινή
πόλη Φέζ.
Ακόμα οι Ά ραβες ηγέτες πρόκει
ται να συζητήσουν σχέδιο για το

172 ΜΕΑ/ΑΠ
4ον Γραφειον
Τηλ. 22021 εσωτ. 524

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Στρατιωτική Υπηρεσία διακη
ρύσσει ότι την 15 Σεπτεμβρίου 1982
και ώραν 10-11 π.μ. θα διενεργηθεί
στα γραφεία του Στρατοπέδου
.ΑΡΜΑΤΗΛΟΥ Κ ΟΚ ΚΙΝ Ο Υ-στις
Βαρβάρες πρόχειρος φανερός μειοδο
τικός διαγωνισμός για την ανάδειξη
προμηθευτών των κάτωθι υλικών δια
την κατασκευήν υποστέγου:
α. Σιδηροδοκός πλατύπελμα ΙΡΒ
100 130 μέτρυ.
β. Σιδηροδοκός πλατπελμα 1 140
12 μέτρα.
γ. Σιδηροδοκός πλατύπελμα 1 80
414 μέτρα.
δ. Σκυρόδεμα Β. 160 62 μ3.

ε. Πλέγμα Τ. 131 512 μ2.
στ. Λάμες συγκωλύσεως διαφόρων
διαστάσεων.
ζ. Διάφορα υλικά συγκωλύσεως
(Ηλεκτρόδια) κ.λ.π.
Πληροφορίες
στο
τηλέφωνο
22.021 εσωτ. 534 κάθε μέρα από
09.00 έως 13.00
Η Μονάς δύναται να αυξομειώσει
τα ανωτέρω υλικά κατά 50%.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύ
νουν τον τελευταίο μειοδότη
Εν Βεροία τη 7-8-82
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Μεσανατολικό ζήτημα, που επεξεργάαθηκαν τα μετριοπαθή κράτη τα
οποία ελπίζουν να κερδίσουν την
υποστήριξη των προοδευτικών Αρά
βων ηγετών και της Οργάνωσης για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης,
σύμφωνα με αραβικές επίσημες
πηγές. *
Κατά τον εναρκτήριο λόγο του ο
βασιλιάς Σασσάν του Μαρόκου
ανήγγειλε ότι 14 αρχηγοί κρατών και
έξη άλλοι, επικεφαλής αντιπροσω
πειών θα συζητήσουν τη στρατηγική
των αραβικών χωρών κεκλεισμένων
των θυρών.
Η ημερήσια διάταξη της διάσκε
ψης κορυφής συμπεριλαμβάνει το αί
τημα του Λιβάνου για τον τερματι
σμό της θητείας της συριακής ειρη
νευττκής δύναμης aro Λίβανο και
συζήτηση σχετικά με τον πόλεμο
μεταξύ Περσίας kui Ιράκ.
Στο μεταξύ, όπως μεταδόθηκε
από τη Βαγδάτη η ξαφνική απόφαση
του προέδρου του Ιράν Σαντάμ Χοιισεΐν να λάβα μέρος στην αραβική
διάσκεψη κορυφής στη Φέζ του
Μαρόκου αντανακλά την πρόθεση
της Βαγδάτης να κερδίσει την υπο
στήριξη των Αράβων, η οποία θα
αναγκάσει την Τεχεράνη να μη συνε
χίσει τον πόλεμο. Μιά συνολική αρα
βική υποστήριξη προς το Ιράκ θα
επέβαλε στην Περσία να αρχίσει δια
πραγματεύσεις. όπως υποστηρίζουν

Επίδομα
του ΟΑΕΔ
ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Μηνιαίο εκπαιδευτικό επίδομα
του ποσού των 7.000 δρχ. θα καταβά
λει ο ΟΑΕΛ σε κάθε παιδί Ελλήνων
εργαζομένων στο εξωτερικό, που φοι
τά σαν κανονικός μαθητής σε τάξεις
υποδοχής ή φροντιστηριακά τμήματα
γενικής επαγγελματικής τεχνικής
εκπαίδευσης, «ου λειτουργούν στα
ελληνικά σχολεία της χώρας μας.
Σχετική απόφαση υπέγραψε ο
υπουργός εργασίας η οποία ορίζει
επίσης ότι το μηνιαίο επίδομα 0u
καταβάλετιιι από το Σεπτέμβριο μέ
χρι και τον Ιούνιο.

παρατηρητές στην ιρακινή πρω
τεύουσα.
Οι πρώτες επαφές μεταξύ της φ α 
εινής αντιπροσωπείας στη Φέζ και
των άλλων αραβικών αντιπροσω
πειών ενθάρρυναν τον Σαντάμ Χου
σεΓν στην πραγματοποίηση του ταξι
διού του αυτού, αναπτερώνοντας τις
ελπίδες για την υιοθέτηση από τη
διάσκεψη κορυφής των Αράβων του
ιρακινού σχεδίου, το οποίο, εξ άλλου,
έχει συμπεριληφθεί στην ημερήσια
διάταξη της διάσκεψης.
Το ιροκινό σχέδιο αναφέρεται
στην εφαρμογή του άρθρου 2 της
κοινής αμυντικής συνθήκης των
Αράβων, σύμφωνο με το οποίο

Απάντηση του Μορφωτικού
Συλλόγου Φυτείας
ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Από τον Εκπολιτιστικό και Μορ
φωτικό Σύλλογο Φυτειάς πήραμε για
δημοσίευση την πιο κάτω απάντηση
σε καταγγελία μελών του Συλλόγου
που δημοσίευσε ο «ΛΑΟΣ»:
«Η Γενική Συνέλευση του Εκπολι
τιστικού Μορφωτικού Συλλόγου
Φυτειάς αποφάσισε να δώσει την
εξής απάντηση στην καταγγελία
μελών του Ε.Μ.Σ. Φυτειάς:
Στις 24 Αυγούστου 1982 διαβάσα
με στην τοπική εφημερίδα της Βέ
ροιας «ΛΑΟΣ», αριθμός φύλλου
2010. κιιταγγελία που υπογράφονταν
από ανώνυμα δήθεν «μέλη» του Συλ
λόγου μας. Το περιεχόμενο της
καταγγελίας και τα γεγονότα που
αναφέρει είναι πέρα για πέρα αναλη
θή. Δεν στεκόμαστε τόσο στην
καταγγελία σιιν κείμενο όσο στη
προσπάθεια κάποιων σκοτεινών κύ
κλων που έχουν σαν αντικείμενο την
υπονόμευση ενός έργο» που γίνεται
από το σύλλογό μας.
Μας προβληματίζει και μας ανη
συχεί αυτό το φαινόμενο.
Είναι πράγματι ένα μεγάλο ερωτη
ματικό ο τρόπος και ο χρόνος που
επιλέχτηκε από τα «μέλη» του συλλό-

Εσωκομματική Δημοκρατία:
ΛΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Συνέχεια από την 1η
αλλαγής πρέπει να έχει διασφαλίσει
όλα αυτά σ' ένα επίπεδο ικανό να
στηρίξει :ο πολύπλευρα δύσκολο έρ
γο του δημοκρατικού κοινωνικού
μετασχηματισμού.
Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός
απαιτεί προΰπαρξη ως ένα βαθμό
συνειδητών πολιτών που ξέρουν και
να εκτελούν τα καθήκοντά τους.
Απαιτεί υπεύθυνα στελέχη οπλισμένα
με ήθος, προσηλωμένα στην ιδεολο
γία, στριιτευμένα στην αξιοκρατία.
Μόνο με τέτοιο ανθρώπινο υλικό
μπορούν να μετουσιωθούν σε πράξη
τα οράματα του δημοκρατικού σοσια
λισμού μακριά από προσωπικές φιλο* δοξίες, από ιδιοτέλιες. από αριβι
σμούς. υπό αμοραλισμούς από απο
συνθετικές διαμάχες, από απαρόδε
κτες προσωπολατρείες.
Γ ι' αυτό οι φορείς του δημοκρατι
κού σοσιαλισμού πρέπει πριν απ' όλα
και πάνω απ' όλα να διέπονται από
αναλλοίωτες
αρχές
που
να
εμπνεύουν και από δημοκρατική πί
στη που να κατοχυρώνει την ελευθε
ρη κυκλοφορία των ιδεών και να
προωθεί τη συνεπή δημοκρατική
συμπεριφορά των μελών τόσο μέσα
όσο και έξω από το κόμμα.
Μια τέτοια δημοκρατική δεοντο
λογία σημαίνει πρωταρχικά απρό
σβλητη περιφρούρηση της ιδεολο
γίας, αλλά ταυτόχρονα σημαίνει και
ανόθευτη μεταφορά των λαϊκών αντί
δράσεων πάνω σττς θέσεις, τα μέτρα
και τη γενικότερη τακτική του φορώ
και της κυβέρνησής του σε όλες τις
σφαίρες του δημόσιου βίου.
Η αλλαγή με δημοκρατική πορεία
απαιτεί, όπως είναι αυτονόητο, φά
σεις. στάδια, χρόνο και μόνο κόμμα
τα αρχών με δημοκρατική οργάνωση
διασφαλίζουν την αναγκαία διάρκεια.
Τα προσωπικά κόμματα, όπως επιβε
βαιώνει η ιστορία, και στην καλύτερη
περίπιΐιιση που οι ηγέτες τους έχουν
αναμφίβολα προσόντα καταλήγουν
στην πολυδιάσπαση κιιι τον εκφυλι
σμό μι: τον αφανισμό του ηγέτη
Μίθιίις αυτός είναι η μόνη ακτινοβο
λία και η μόνη συνδετική ύλη.
Στυ δημοκρατικά κόμματα αρχών
η ζωή και η δράση των μελών δεν
συνοψίζεται στην απλή μεταβίβαση
και εκτέλεση εντολών από τιι πάνω
Οι συζητήσεις σε όλα ια όργανα δεν
είναι ανούσιες, αχιιρες, με προσωπι
κές πυτυπές αλληλοκατηγορίες, υπο
ταγμένες ο την τυφλ.ή έγκριση, των
θεόπνευστων ντιρεκτίβων». Αντίθετο,
είναι ουσιαστικές και αποφασιστικές,
Αποτελούν γόνιμες εστίες αντιπαρά
θέσης εκτιμήσεων και επιχειρημάτων
για νο προωθείται πάντα το δημιουρ
γικό και το φιλολαϊκό που διδάσκει η
ζωή και η πείρα.
Ιδιαίτερα οι συνελεύσεις Των
μελιάν με αποκορύψωση τα πανεθνι
εα αυνέδρια παρέχουν τη ου να: ά οι
Ια πέ(ΐΒ βπ' τον ιινρπρ<)π5ιο()ΐσμι>
της στρατηγικής κιπ ΤηςΥνιΚτικής ν'
αναδείχνονται τα προικισμένα στελέ
χη που προέρχονται απ' την ίδια τη
λαϊκή βάση και ν' ανέρχονται ως την
ηγεσία Μέσα απ' τα σπλάχνα του

οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια σε
ένα αραβικό κράτος θεωρείται σαν
επιθετική ενέργεια εναντίον όλων
των αραβικών κρατών. Οι Ιρακινού
που θεωρούν πως αποτελούν τους
«φρουρούς του Ανατολικού Μετώ
που», εκτιμούν με μεγάλη πικρία πως
ορισμένοι από τους Ά ραβες αδελ
φούς τους πρόδωσαν.
Εξ άλλου, το περσικό υπουργείο
εξωτερικών, με ανακοινωθέν του.
ι.(ΐ λεί τους ηγέτες των χωρών που
απαρτίζουν το μέτωπο των αδιάλλα
κτων καθώς και την παλοιστιναική
ηγεσία να αντί ταχθούν στη «μεγάλη
προδοσία που αποτελεί η αναγνώρι
ση του σιωνιστικού καθεστώτος».

γου μας νο «καταγγείλουν» μια σειρά
αναληθή γεγονότα και αυτό γιατί η
προσπάθεια που ξεκίνησε πρόσφατα
με την δημιουργία του συλλόγου μας
είναι μια προσπάθεια που το λιγότερο
στα τωρινά πρώτα της βήματα χρειά
ζεται συμπαράσταση. Στην περίπτω
ση όμως αυτή επιχειρείται από κά
ποιους σκοτεινούς κύκλους ακριβώς
το αντίθετο.
Δεν θα σταθούμε περισσότερο στο
γεγονός. Θέλουμε μόνο να διαβεβαιώπουμε σε κάθε κατεύθυνση ότι
πρόθεσή μας είναι το ανέβασμα του
μορφωτικού πολιτιστικού επιπέδου
του χωριού μας. Και θα αγωνιστούμε
γι' συτό ξεπερνώντας κάθε υπονομευ
τική προσπάθεια απ' όπου και αν
προέρχεται.
Καλούμε το λαό του χωριού μας
να απομονώσει τέτοιου είδους κνερ·
γπες.
Η Γενική Συνέλευση

του E .M X Φυτειάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΥΤΕ
ΚΝΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ καλεί τα μέλη
του να παραστούν στις 12 Σεπτεμ
βρίου στην Θεσ/νίκη. ημέρα Κυρία
κή και ώρα 10.00 στην αίθουσα
Μακεδονικών Σπουδών.
Η παρουσί» σας κρίνεται ανα
γκαία. καθ' όσον θα λάβει χώρα συνέ
λευση των πολυτεκνικών οργανώ
σεων Βορείου Ελλάδος, με την συμ
μετοχή της Ανώτατης Συνομοσπον
δίας Πολυτέκνων Ελλάδος. Η συνέ
λευση θα ασχοληθεί με κύρια θέματα
των πολυτέκνων (δημογραφικό - επί
δομο μάνας κ.λ,π.). Την έναρξη του
συνεδρίου θα κάνει η κ. Μαργαρίτα
Παπανδρέοιι και θα παρευρεθούν
όλες οι δημόσιες αρχές.
• · Δωρεάν επίσκεψη στην Έκθε
ση.
Ο πρόεδρος
ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΚΛΙΔΗΣ

λαού και τις γνήσιες δημοκρατικές
αν συντελεστούν με κανένα τρόπο
διαδικασίες διαμορφώνονται κάθε
όλα αυτά δεν πρέπει να οδηγοόν
φορά οι πιο συνεπείς ηγεσίες που
στην πολιτική απόγνωση και στο
προωθούν τις ιδεολογικές αρχές και
περιθώριο. Αυτό που είναι βέβαιο εί
εξασφαλίζουν τη μακροζωία του
ναι ότι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός
φορώ.
έχει προοπτική ιδιαίτερα στον ευρώ
Ο δημοκρατικός σοσιαλισμός, που
παϊκό χώρο όπου συνεπείς κομμάτι
είναι ασυμβίβαστος και με τη σοσιαλ κοί φορείς και συνειδητές λαϊκές μά
δημοκρατία και με τον «υπαρκτό
ζες σφυρηλατούν στην πράξη την άρ
σοσιαλισμό», όπως αναπτύχθηκε σε
ρηκτη σύνδεση της δημοκρατίας, με
άλλα άρθρα, δεν προσδιορίζεται
το σοσιαλισμό, τον τρίτο ελπιδοφόρο
αρνητικά. Έχει τα θετικά του χαρα
δρόμο που θα κατοχυρώνει απρό
κτηριστικά, Η ελεύθερη δημοκρατική
σβλητη την ανθρώπινη διάσταση μέ
αυτοδιαχείριση είναι ο τελικός του
συ σε μια ελεύθερη αυτοδιαχειριζόμε
σκοπός. Ομως un τα συστατικό αυτό
νη κοινωνία.
του σκοπού μόνο η δημοκρατία είναι
χειροπιαστή. Τ' άλλα είναι ζητούμενα
και ποθούμενα.
Γι' αυτό η αξία της δημοκρατίας
για το σοσιαλισμό με ανθρώπινο
πρόσωπο είναι αναντικατάστατη και
δεν χρειάζεται καμιά έξαρση. Αν
χρειάζεται έξαρση είναι η ιδιαίτερη
αξία της εσωκομματκής δημοκρα
τίας του φορώ που διακηρύσσει τη
δημοκρατική αλλαγή γιατί ακριβώς η
λειτουργία αυτής της δημοκρατίας
εγγυάται και τη λειτουργία της εξω
κομματικής. της καθολικής δημοκρα
τίας.
Και γι' αυτό η υποβάθμιση ή η
περιφρόνηση της εσωκομματικής
δημοκρατίας αποτελεί χωρίς αντίρ
ρηση δυναμίτιδα στα θεμέλια του
ίδιου του σοσιαλισμού. Πολλά μπο
ρούν να ξεπκραστούν και πολλά μπο
ρούν νυ δικαιολογηθούν όπως παρά
καμψη ή υπονόμευση της εσωκομμα
τικής δημοκρατίας ούτε ξεπερνιέταιούτε δικαιολογείται, Πάνω στην άτε
γκτη, την αδιάψευστη αυτή λυδία λί
θο θα κριθούν αν οι οποιεσ&ήποτε
διακηρύξεις για δημοκρατικό σοσιαλ.ισμό έχουν σχέση μαζί του ή είναι
νοθεύσεις και παραμορφώνει ολότελα
ξένες προς τα χαρακτηριστικά και
την ουσία του.
Έτσι σε καμιά περίπτωση δεν μπο
ρεί νο χρεωθεί ή να κατηγορηθκί ο
δημοκρατικός σοσιαλισμός για αντιόημοκρατικές παρεκκλίσεις kui αντί
σοσιαλιστικές αλλοιώσεις κομμάτι
κών φορέων που τον επικαλούνται
στα λόγω αλλά που τον παραμορφώ
νουν στα έργα.
Μ συλλογιστική αυτή πρέπει να
προβάλλεται ιδιαίτερα σε όλους εκεί
νους που θεωρούν το δημοκρατικό
σοσιαλισμό σαν τη Μόνη λύση για
την μετακαπιταλιστική κοινωνία
αλλά επηρεασμένοι ενδεχόμενα απ'
αυτές τις παραχαράξεις Οα μπορέ
σουν να κλονιστούν στον npoauvu
τολισμό τους.
Ταυιόχρονο όμως πρέπει να κατα*
πολεμάται και η αντισοσιαλισι.χή
εκστρατεία που θα ξεσήκωναν όλοι
εκείνοι που θα επωφελούνταν απ τις
διαστρεβλώσεις αυτές για ν' αποφανΟούν πως το δίλλπμα είναι πια: ή
Μ έ του απίθανο, τον
όημυκραιία ή σοσιαλισμός και να
ανεκδιήγητο γκαφατζή
εκθειάσουν σο συνέχει« το καπιταλι
στικό σύστημα η τόσυ όίαΛδημοκραπκύ πάρασύστημα σαν τις μόνες uva
κα, τον
γκαστικά εκλογές.
Πάντως οτιδήποτε κι αν γίνει,
οπυιεσδήποτε διαψεύσεις ελπίδων κι

ΙΑ ΠΑΖ
Γενική απεργία απεριόριστης-Siàpat·n
κήρυξαν αχό χθες τα μεσάνυχτα
κά συνδικάτα ττ/ς πόλης KOTOÓgHS
Iτρίτη; χολ η; του Περού) cotí ΘΟΓ,
στρατιωτικοί παραχωρήσουν την " '" j j
στους πολιτικούς.
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση
κατάσταση συναγερμού την έβδομήν^
ría του στμαΓοε ξηρός παν σταθμώά**
πόλη αυτή που Μιίακεται στο κεντώ Ί·
■
I "l'VU
_Εκπρόσωπος roa συνόικατΓΛ
Κοτσαμπάμπα όήκωσε ότι ομάδες
θα εμποδίσουν από σήμερα tu
, ..tj.ntn run·
-,.,ι- ιδιωτικών
ιδιωτικώ ν KOI™
την κυκλοφορία
πύονι αυτοκινήτων.
αιηυκινηίΐον.
11Τ Γ πρωτοβουλίες
και σε άλλες περιοχές της
εργατικά συιόικατα. ·α οποία
το κεντρικό συνδικάτο
αονοικατο ·συινμο**^
εργατών τ>ις θοκίβίας. «ι καΐκι V“ Ά,.
έκκληση στο σύνολο ίων rpyaíppi'Ul'
χώρας.

πεκικο

Το κομμουνιστικό κόμμα ϊόί ΚΙ*
αχοκτα νέες όομέ, μκτθάλλοντας
κα πλαίσιο του κόμματος που ‘σΓΛ_ς.
χθες και που είχε δηιιιουργηθ&*9η
ίόιο τοι πρότδρο Μάυ Τσε
Γο νέο καταστατικό τον KVtSt
Κ .Κ .. .too υιοθετήθηκε από το
kJfiMtiuK, npoßicm την κ α τά ρτι
αζτάψατος του rutuidpov τon
nj δημιουργία στη θέση του
■Ύί·<ού -η-ιαμμαί¿a. Το συνέδριο $<?
uta κοτχρική Ε-ζιτροζή. η
muía; r«p¿xct να au\r,öpicu/.i
yjyñva. Η κπντρική επιτροπή
πολιτικό ypaociv το οκοίο pr. a^¡¡d
θα εκλέγει μιά *μικρότερη διαρκή
Μ* αυτό τον τράκα rο κσμΡI
κομμά της Κίνας αποκτά δομές ®
μι. αυτές των κυμμυννηστικώ* ^ —
τη: Ευρκοκης και -η; Σοβιετικήν
ΤΟPOSTO
Ο οκοοργός οικονομικών της
Οιά\~/κ Μχίνγκ Κιάνγκ, χου ταί^**1
ϋτη γενική οννέλει>ση τον dlt'S'Ofc *
σπιτικό ν uïuuov και της
' /κ- λ
*,) Τορόντο
Tnnt\vzo ron
νας
στο
του Καναδά,
Κα\χιόά,
σήμερα, κατα τη διάρκι.ιαττης
δημιουργία μιάς · νέας τάέηζ
στηδκϋνή οικονομία*.
. ^
Τώχκάτερα ο Κινέζρς οκυυΡ)&·
;
/¡κτμμιαε χως οι όιαττρα'/μαπύοεις*^}
Notοο βρίσκονται nr. uóic&óo A P jB
ότι η διεθνής οικονομική ovvcpyrtj*
μένει σκαμμένη με εμπόδια, ενώ έ'’S t
σμένος αριθμός χωρών έχουν cvMjl·
•προστατευτισμό, και έχουν
ιπτοξθθ*
βοήθεια τους προς τις υπό ανάπ
ΛΕΙΨΙΑ
■

s:

Η περαιτέρω (Γ .ιϊτ:ι./ι; των

διμερών σχέσεων και ιδιαίτερα η β*Β·
της οικονομικής, βιομηχανικής και
κής ουνεμ·,·ααίας μεταξύ των δύόJ
πάνω στη βάση των υπάρχοντά* I
προθέσμων συμφιονιών ήταν τα /ώα
ματα συζητήσεων μεταξύ του Έ/λψ
πονργοέ· εθνικής οικονομίας κ· BQ
και του Λνατολ.ικογερμανού
Γου κ. Μπέίλ που πικιγματοποιήθη*
χθες στη Λειψία στα πλαίσια ·ο.'
φθινοπωρινής έκθεσης που πραγι
τα! στην πάλη αυτή.
Οι δύο άνδρες συζήτησαν ια
ενδιαφέρουσες προτάσεις για την άύ
των συναλλαγών αε σιη-κεκρψένσύΐνβ«
έστως ηλεκτρολογικοό και τ η λ · π I
καύ υλικού.
ΜΑΔΡΙΤΗ
Πέθανε χθες στο ζωολογικό
υΑ
Μαδρίτης το μικρότερο από τα δΚ I
που γεννήθηκαν το περασμένο Σά
γω αιτιπνεικπικών προβλημάτων. Jr r
αυτό
ήταν το πιό αδύνατο α ώ ϊ
non ήρθαν στον κόσμο και είχε ron
σε θερμοκοιτίδα.
ΜΟΣΧΑ
Το σοβιετικό υπουργείο
)
διίψευαε χθες τις φήμες που
1
παν ,πα επικείμενη αποχώρησή 4J
ηγεσία της χώρας του προέδρου ·w
Μπρεζνιεφ. 76 ετών.
Σε σχετικι) ερώτηαΐ)I iδυτικών
.rniiir.riOU
τωι. εκπρόσωπος του υποιφ-γάου
,/,»
•Οι πληροφορίες αυτές είναι ίΐβόθ*
άτοπες».

ϊ α μ θ ο ι ,.Γρουιου^
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1Π Ι Ε Ρ 1Ρ Ι Ζ Α Ι
Ζ Ε Ρ Α Ρ ΝΤΕΠΑΡΝΤΙΕ
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «ΣΤΑΡ»

Μ^

Καθυστερεί
η ανέγερση
διδακτηρίων
στο Νομό μας

ΤΟ Π Α ΙΟ Κ ΜΑΤΑΙΩΣΕ
ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

^

------------------------- —

— — —

Για αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
εγάλη ευθύνη φέρει ο υπουργός γεωργίας κ. Σημί-

ΠΑΓγΓ1 ^ενικ“ τεΡα ^1 σοσιαλιστική κυβέρνηση του
Κ,_η Κ για την ματαίωση του προγράμματος της ανατης δενδροκηπευτικής παραγωγής στη χώΡΟ μας.
Αυτό τονίζουν σε επερώτησή τους προς τον υπουργό
^"ΡΥιας δεκαπέντε βουλευτές της «Νέας Δημοκρατίας»
ζητούν να πληροφορηθούν και αυτοί και ο ελληνικός
^ *8για ™ιόν λόγο ενώ ήταν έτοιμο το πρόγραμμα και
Κυβ ^*1,0σιευ®ε' η σχετική απόφασις στην εφημερίδα της
Ρερνήσεως, η κυβέρνηση ματαίωσε αυθαίρετα την υλο‘Ίοή του.
^

e'Vui γνωστό με την

me r ll'.™ ” 0* του «ρογράμμα-

SiCiJir”0
ηαντικατάστα° π
“
«»καταλλήλων ποικι
Ανακοίνωση
Και ^ Χ α ρ ισ τ ή ρ ιο
Τϊΐς ΟΝΝΕΔ
^

Ημαθίας δόθηκε
^ η τ α η πιο κάτω ανακοί-

Επιτροπή της
Γα*·
,* Κον Νέα? Δημοκρα1 °*όιτ| "Μθίας, ανακοινώνει ότι
/ “υΡΙνΐ η. ω τον τραγουδιστή Κ.
Ύ ΠΟΡΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑ**ί ώι 5,νΓ|’Πν καθαρά επαγγελματιθ®·
ιδεολογικό χαρακτή
Ν.Ε. ΟΝΝΕΔ
Ν. Ημαθίας»
Η 0 ^ Χ Λ Ρ Ι ϊ Π Ή Ρ ΙΟ
°1®ικ
^Δ Ημαθίας, ευχαριστεί
^Κά η. *5 βοήθησαν υλικά και

Ρ* όΗΜΛ??σ,Ι“®εια γιο την ΠΟΡ

Β ^Η Μ Ο Κ ρ α τ ια ς ; 82 και συνέ’ Πα
» — i —· · '! ι.ι»
» »» » χ·
μεγάλη
επιτυχία
της.

' ,E· ΟΝΝΕΔ Ημαθίας

λιών ροδάκινων, μήλων κ.λ.π. με
άλλες ποικιλίες που ενδιαφέρουν
την κατανάλωση περισσότερο.
Προβλέπετο μάλιστα και η παρο
χή ισχυρών κινήτρων (επιδοτήσεως κ.λ.π.) για την εκρίζωση και
αντικατάσταση των προβληματι
κών ποικιλιών.
Με την υλοποίηση αυτού του
προγράμματος αποσκοπείτο η καλύ
τερη απορρόφηση των γεωργικών
προϊόντων από την κατανάλωση,
ώστε να εκλείψει το φαινόμενο της

Διέρρηξαν
το διαμέρισμα
του κ. Τσικερδάνου
Αγνωστος διαρρήκτης μπήκε στο
διαμέρισμα του γνωστού εμπόρου
της Βέροιας Αντωνίου Τσικερδάνου
και απεκόμισε έναν μικρό θησαυρό.
' Οπως κατήγγειλε ο Κ. Τσικερδάνος, ο διαρρήκτης έκλεψε από την
ντουλάπα του υπνοδοιματίου του 11
χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμή
ματα 100 χιλ. δραχμών και μάρκα και
δολλάρια αξίας 10 χιλ. δραχμών.
Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα
Ασφαλείας Βέροιας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εξετάσεις για
τα Αγγλικά διπλώματα
Φέτος στη Βέροια
^ορά οι εξετάσεις για τα διπλώματα ELEMENTARY
^ * Τηοη Κη> ^T E R M E D IA T E που αποτελούν προϋπόθεση για τη
(*,ζΡαπή ^ υ" ητυΧώυ LOWER θα γίνουν ατη Βέροια από εξεταατικι
Οι , ^ 011 β*°**λ«τα» από Αγγλους καθηγητές.
4μ£ Ε Ν Η αε,ς θα ν™ ** °™υς χώρους των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ
°< τ\·$,Ζ>>ν ,μίτη 14 Ka‘ χην Ιε τ°ψτη ¡5 Σεπτεμβρίου.
0ή,ς ^ ψεΡ°μενοι αγγλομαθείς μαθητές της Βέροιας η και του Ν
*°Γα.μπορού'^>Τ' Τα ™ χ0 Ρκοντιστήριο που παρακολουθούν μαθή
'° ^ ώσουτ συμμετοχή στις εξετάσεις μέχρι τη Λεύτερο
«ου στο τηλέφωνο 62.075 (Φροντιστήρια ΑΡΣΕΝΗ).

^ αντιπροσωπεία
της π α τ
ς ΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Ν Α ΔΕΙΤΕ
τα καινούργια αυτοκίνητα
ί Α Ν 0ΙΑ και Α ϋΤ Ο Β ΙΑ Ν Ο
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετρητοϊς μεταχειρισμένα
® ανταλλάσει το παληό σας αυτ/το
® πωλεί μεταχειρισμένα κάθε τύπου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

Γ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Ανοίξεως 2-ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 20.629 και 26.650

δημιουργίας πλεονασμάτων με τις
γνωστές συνέπειες (απόσυρση, χωμα
τερές κ.λ.π.).
Η ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
Το κείμενο της επερωτήσεως που
υπογράφουν οι βουλευτές κ.κ.
Χατζηδημητρίοο,
Βαλταδώρος,
Μανουσάκης, Γάτσος, Αλαμανής,
Χατζηνικολάου. Κονταξής. Μπεκίρης, Βαγιάτης, Κούτρας, Βεζδρεβάνης, Γκουγκουρέλας. Σημαιοφορίδης. Τσιπλάκος και Χούτας, είναι το
παρακάτω:
«Επεριοτάται ο κ. υπουργός
Γεωργίας διατί, ενώ μετά μακράν
μελέτην παρά των αρμοδίων υπηρε
σιών του υπουργείου του. είχον συλ
λέγει και μελετηθεί όλα εκείνα τα
στοιχεία, τα οποία συνθέτουν το όλο
πρόβλημα της αναδιαρθρώσεως της
δενδροκηπευτικής παραγωγής, βάσει
των οποίων εξεδόθη η υπ' αριθμ.
1613/23-6-81 απόφασις της εξ
υπουργών Οικονομικής Επιτροπής,
δημοσιευθείσης εις το ΦΕΚ της
1-9-1981, εν τούτοις, προέβη εις την
αυθαίρετον ματαίωσιν εφαρμογής
του προγράμματος τούτου.
Ως γνωστόν, κατά την δεκαετίαν
1970-1980 παρετηρήθη ότι εις τον
τομέα των δενδροκηπευτικών παρουσιάζοντο κατ' έτος, αναλόγως βέβαια
των εκάστοτε καιρικών συνθηκών,
πλεονάσματα εις τα προϊόντα αυτά,
όχι διότι δεν ηδύναντο να απορροφηθούν από την αγορά, αλλά κυρίως
διότι ωρισμέναι ποικιλίαι των καλ
λιεργειών αυτών δεν είχον την προτίμησιν της καταναλώσεων;, με αποτέ
λεσμα μέρος της παραγωγής αυτής
να καταστρεφετυι εις χείρας και εις
βάρος του παραγωγού αρχικώς, εν
συνεχεία δε. η πολιτεία, ν' αναγκάζε
ται να προβαίνει εις την απόσυρσιν

Δεν είμαι σίγουρος αλλά νομίζω ότι
προχτές αρχίσανε στο Ολυμπιακό
Στάδιο, οι δέκατοι τρίτοι Πανευρω
παϊκοί αγώνες στίβου. Μπορεί όμως
και να κάνω λάθος. Είναι βλέπεις
μερικά γεγονότα για τα οποία κανείς
δε μπορεί να' ναι σίγουρος.
IΙζανε η τελετή ενάρξεως των
Πανευρωπαϊκών αυτή που παρακο
λούθησα ή μήπως μπερδεύτηκα και
πήγα στην έναρξη του Φεστιβάλ του
ΠΑΣΟΚ; Αν ήτανε οι αγώνες τότε
γιατί έβγαλε λόγο ο Κουτσόγιωργας;
Και γιατί, όταν ο Αντρέας ετήγε να δώ
σει τα μετάλλια στις σφαιροβόλους,
τον συνόδευαν ο Κουτσόγιωργας και ο
Κουλούρης, ενώ απούσιαζαν οι εκπρό
σωποι του ΣΕΓΑΣ, της πρώτης αρμό
διας αθλητικής αρχής; ΙΊατί την ώρα
που τρέχανε το κδεκαχίλιαρο», αντί
για την περιγραφή της κούρσας οι
τηλεθεατές ακοόγανε πόσο «βαθιά
αυγκινημένος, βαθιά υπερήφανος και
βαθιά - βαθιά ικανοποιημένος «ήτανε
ο κ. Κουλούρης; γιατί τόσο λεκτικό
«βάθος* και τόσο ρηχή αντιμετώπιση
μιας αθλητικής διοργάνωσης;
Αν αυτό δεν ήταν το Φεστιβάλ του
ΠΑΣΟΚ και έ/τανε οι Πανευρωπαϊ
κοί, ποιοι Πανευρωπαϊκοί ήτανε; Οι
δέκατοι τρίτοι ή δωδέκατοι; Εγω μέ
χρι τη Δευτέρα το απόγευμα τους είχα
για τους δέκατους τρίτους, μετά όμως
βγήκε ο Υφυπουργός Αθλητισμού και
ακύρωσε τους αγώνες του 1969 και
τώρα πια δεν ξέρω... μπορεί να είναι οι
δέκατοι τρίτοι αλλά μπορεί να είναι
και οι δωδέκατοι. Ποιος μπορεί να εί
ναι σίγουρος; Ό λα είναι ρευστά
Ποιος βάζει το χέρι του ατη φωτιά
πως αν γίνουν οι επόμενοι αγώνες στη
Γιουγκοσλαβία δε θα βγει κάποιος
άσχετος με τα αθλητικά, να πει ότι;

ταύτης με καταβολήν μιας στοιχειώ
δους αποζημιώσει»; μόλις καλυπτούσης το κόστος.
Δια της εφαρμογής της άνω αποφάσως επεδιώκετο η αντικατάστασις
των ακαταλλήλων ποικιλιών των
προϊόντων αυτών δι' άλλων. Ούτω
εις την ροδακινοπαραγωγήν καλλιερ
γούνται 60 περίπου ποικιλίαι ροδάκι
νων εκ των οποίων αι 17 είναι προ
βληματικοί. Εξ αυτών 13 ποικιλίαι
επιτραπέζιων και τέσσαρες βιομηχα
νικών ροδάκινων. Το σύνολον της
παραγωγής των ποικιλιών αυτών
δημιουργεί τα κατ' έτος πλεονάσματα
τυ οποία αποσύρονται στις χωματε
ρές. Με την εκτέλισιν του προγράμ
ματος αναδιαρθρώσεως. ως προεβλέπετο, δια της άνω αποφάσεως, παρείχοντο ισχυρά κίνητρα εις τους ενδια
φερομένους παραγωγούς νο προβοόν

Συνελήφθησαν
έμποροι
ναρκωτικών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 (ΛΠΕ)
Για εμπορία ναρκωτικών συνελήφθησαν επ' αυτοφόρω στη θεσ/ν(κη ο Α.
Αγγελάπουλος. 42 Εΐών.'μικροπωλητής
και ο Γ. Κομψούλας. 28 χρονών. φοιτη
τής. Ο πρώτος κατείχε μικρή ποσότητα σε
πλακίδια χασίς. non -μ αγόρασε από το
δεύτερο m-n 4.018) Ιωαχμ,ον.
Ο Κυμψυύλας κατείχε 5 γραμμορια
καθαρής ηρωίνης, την οποία ayofmat από
άγνωστο 'Ελληνα λαθρέμπτρο αντί
27.000 δραχμών. Και οι δυο ιιπεστάλησον
στον εισαγγελέα

εις την εκκρίζωσιν των ακαταλλήλων
αυτών ποικιλιών κιιι την ανιικατάστασίν των με άλλας, των οποίων τα
προϊόντα ενδιαφέρουν την κατανά
λωση περισσότερον.
Η ίδια κατάστασις επικρατεί και
εις την παραγωγήν των εσπεριδοει
δών και μάλιστα εις την περϊπτωσιν
αυτήν είναι έτι οξυτέρα, διότι οι
παραγωγοί δεν ηδυνήθησαν να προβούν δΓ ιδίων δαπανών κατά το
παρελθόν εις μερικήν έστω αναδιάρθρωσιν. ως συνέβη με τους ροδιικινοπαραγωγούς με αποτέλεσμα αι καλ
λιεργούμενοι ποικιλίαι πορτοκαλέας
εις ποσοστόν 50% να μην παρουσία
ζουν κανένα ενδιαφέρον εις την κατα
ναλωτήν. ενώ αντιθέτως αι χώραι ως
το Ισραήλ. Ισπανία κ.λπ. προβείσαι
εγκαίρως εις αναδιάρθρωσιν των ποι
κιλιών δεν έχουν παρόμοια προβλή
ματα και επιτυγχάνουν όχι μόνον να
διακινούν σι προϊόντα των ευχερώς
αλλά και να πραγματοποιούν ικανο
ποιητικός τιμάς.
Η προβλεφθείσα δαπάνη για την
εφαρμογήν της άνω αποφάσεως
ανήρχετο εις 7 δις περίπου και αφορά
ολόκληρο το φάσμα της δενδροκηπευηκής παραγωγής.
Κατόπιν των ανωτέρω, αι εοθύναι
του υπουργείου Γεωργίας και γένι
κώτερον της Κυβερνήσεως είναι
μεγάλοι, διότι ενώ ήτο προφανής η
ωφέλεια, η προκύπτουσα εκ της εκτελέσεως του προγράμματος τούτου εν
τούτοις. το υπουργείον, εκ λόγων
μικροπολιτικής και μόνον, ματαίωσε
την πραγματοποίησιν της αναδιαρθρώαιως, με αποτέλεσμα κιιι τσυς
παραγωγούς ν* απογοητεύσει και το
Ελληνικόμ Δημόσιον να ζημιώσει
από την κατ' έτος καταβολήν μεγά
λων δαπανών δια την απόσυρσιν των
γεωργικών πλεονασμάτων·.

Ευθυμογράφηαα

Αθλητική ·.. «Αλλαγή»
«Εμείς δεν κάνουμε κέφι à θεωρήσου
με τους αθλητικούς α·/ώνες σαν ένα
αθλητικό και μόνο γεγονός, γι' αυτό
και ακυρώνουμε τους Πανευρωπαϊ
κούς του 1966 που είχαν γίνει στο
Βελιγράδι κάτω από το «καθεστώς»
του μακαρίτη του Τίτο;* Ποιος εγγυάται ότι και οι Τσεχοσλοβάκοι δε θα
αποφασίσουν, κάποια μέρα, ι>α ακυρώαουν τους Πανευρωπαϊκούς του 1978,
αφού γίνανε σε μια χώρα που είχε χά
σει την «Άνοιξή της;* Τώρα πια
κανείς δε μπορεί να είναι σίγουρος για
τα αθλητικά γεγονότα της Ευρώπης!
Και σε παγκόσμια κλίμακα όμως
τα πράγματα τα βλέπω σκούρα. <4ι·
αλλάξει κυβέρνηση στη Ρωσία και οι
καινούργιοι ακυρώσου ν τους Ολυμπια
κούς του 1980; Αν πέσει η χούντα της
Αργεντινής και η νέα κυβέρνηση ακυ
ρώσει το Παγκόσμιό κύπελο του
1978: Αν η Ισπανία γίνει Προεδρική
Δημοκρατία και θελήσεων να ακορώσουν το κύπελό του 1982; Τώρα πια
άλα είναι αβέβαιαI
Κύττα τι πήγε κι έκανε ο Λαλιώτης! Ακυρώνοντας τους αγώνες του
1069 θα πρέπει τώρα να ε πιο τραφούν
όλα τα μετάλλια που κερδήθηκαν. Ο
4 νατόλι Μπόταρτοιουκ θα πρέπει να
διαγράφει από τον πίνακα των παγκό
σμιων ρέκορντμεν. αφού το ρεκόρ του.
στη σφύρα το πέτυχε σε αγώνες που εί
ναι άκυροι... Ο Παπανικολάου, που
τότε θεωρήθηκε αποτυχημένος, αφού
πέφε μόνον την τέταρτη θέση στο επί
κοιτώ, τώρα θα αποκατασταθεί στα
μάτια ηον φιλάθλων, μια και οι αγώ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ι ία ενημέρωση των γονέων
Σε πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας, το Φροντιστήριο Ξένων
Γλωσσών Α ΑΡΣΕΝΗ διαφημίζει ότι 0u διεξαχθουν σ' αυτό εξετά
σεις για την απόκτηση διπλωμάτων ELEMENTAR' ■PRIMARY και
INTERMEDIATE σαν προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου
LOWER.
1. Κανένα Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών δεν έχει δικαίωμα να
παρέχει διπλώματα παρά μόνον βεβαιώσεις σπουδών σύμφωνα
με την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 25/45/1940.
2. Τα διπλώματα ELEMENTARY. PRIMARY και 1NTERME
D1ATE δεν αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση τομ πτυ
χίου LOWER (KAMBR1DGE το μόνο αναγνωρισμένο από το
κράτος).
3. Τα παραπάνω διπλώματα ELEMENTARY κλπ. αποτελούν
εκμετάλλευση του κοινού εναντίον της οποίας έχουμε ήδη uvn
ταχθεί.
4. Επαφϊκται στην κρίση kui στη νοημοσύνη των γονέων της πό
λης μας να κρίνουν όλα τα παραπάνω και να διαπιστώσουν
ποιά είναι τα σωστά Φροντιστήρια και ποιά είναι τα »μανιτάρια»
όπως θέλει να μας αποκαλεί στα διαφημιστικό του έντυπα ο κ.
ΑΡΣΕΝΗΣ.
Το Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσων Βέροιας
Αγαπίδου Ε Αφες Λαζάγκα · Νεοφύτου Α. Παπαγιάννη . Σαζακλι
δου Σ. Σταστνόπουλος Π - Σύγχρονο - Φροντιστήριο Γαλλικών Φροντιστήριο Ιταλικών.

νες «όεν γίνανε*. Ίσως μάλιστα - αφού
μπλέκουμε τα αθλητικά με την π ο ντι
κή - να πρέπει να θεωρηθεί και «αντι
στασιακός», θ α μου πεις: «δεκατρία
χρόνια μετά, τι αντιστασιακός και
πράσινα άλογα*1 Γιατι όχι! Κι ο
Λαλιώτης δεκατρία χρόνια μετά το.
"69 δεν κάνει την αντίστασή του; Γιατί
όχι και ο Χρηστός; Και λέω κι εγώ.
μονολογώντας και γράφω στον
Λαλιώτη;
Αχ. ρε Λαλιώτη! Ξέρω ότι «το νεα
ρόν της ηλικίας σου*, είναι μια κάποια
δικαιολογία. Ξέρω ότι εσύ δεν έζησες
π ς «χρυσές εποχές* του Ελληνικού
στίβου, ¿lev θυμάσαι τα χρόνια εκείνα
που το Παναθηναϊκό Στάδιο γέμιζε με
90.000 θεατές - χωρίς πλύση εγκεφά
λου από την τηλεόραση - για τους
αγώνες του ΣΙΣΜ , ενώ είκοσι και
τριάντα χιλιάδες φίλαθλοι συγκεντρω
νόντουσαν τακτικά, ακόμα και για
•διασυλλογικούς* ή για «ημερίδες*.
Εσύ δεν είδες ποτέ εκείνους τους
φιλάθλους να χεφοκροτάνε τους αθλη
τές άσχετα με την εθνικότητά ιούς και
τα πολιτικά τους πιστεύω, τους είδε
όμως ο Α ντωνάκης ο Τρίτσι/ς και τους
θυμάται ο Κάρολος ο Παπούλιας. Για
τί δεν τους ρωτάς να σου εξηγήσουν τι
θα πει «ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ»; .4oroí
υπήρξαν «ΑΘΛΗΤΕΣ*.
Αχ! ρε Λαλιώτη! Εσύ, σίγουρα, δεν
έχεις ξαναπάει σε στίβο ούτε σαν θεα
τής - αυτό το ξέρω καλά - αλλά τουλά
χιστον προχτές, τη Λεύτερα, στην πρώ
τη σου επίσκεψη σε αγώνες κλααοι
κού αθλητισμού, δεν πρόσεχες να μά
θεις τίποτα για την κακομοίρα την
•Αθλητική ιδέα*; Τα είδες τα Δέκα
Χιλιόμετρα ή το μέγεθος της «Δαλ.ιωτίας* που είχες πετάξει σου είχε βου
λώσει το μάτι, όπως κόηεψ ε να βγά
λει το δικό μας; Αν είδες to «δικαχίλιαρο* θα πρόσεξες άτι σ' εκείνον τον
συγκλονιστικό τερματισμό όλοι οι φι
λαθλυι χειροκροτάγανε και ψωνάζανε
παροτρύνοντας τους τρεις δρομείς: τον
Ιταλό, τον Αναταλτκο-Γερμανό και τον
Φιλανδό, χωρίς να νοιάζονται για τον
«συνασπισμό* στον οποίον ανήκα η
χώρα τους.
Αχ, ρε Λαλιώτη! Είπαιιε να γίνονται
αυτές οι διεθνείς αθλητικές συγκεν
τρώσεις για κάποιο σκοπό: για να
ενώνουν τους λαούς ναι ή όχι; Είπαμε
να έρθουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην
Ε/.λάόα για να κάψουν τα «σαμποτάξ*
που διχάζουν τα κράτη ακόμα και
στους, στίβους, ναι ή όχι; Κι εσύ ρε
Λαλ.ιώτη αντί να αφήσεις τους Δέκα
τους Ι)ιΙιους ΙΙαιαψωπα&.ώ>ς ιιτ
ενώσουν για μια βδομάδα τσυς ί(:υύς
της Ευρώπης κόντεψες να διχάσεις
tov Ελληνικό λαό!
Πάντως αν ο διχασμός ττον Ελλή-

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ κ. Δ. ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Γην έναρξη και την επίσπευ
ση των εργασιών για την ανέγερ
ση σχολικών διδακτηρίων στο
Νομό μπς ζητά με ερώτησή του
που κατεθεσε στη Βουλή ο βου
λευτής Ημαθίας κ. Δημ. Χατζηδημητρίαυ.
Τα διδακτήρια που έχουν
προγραμματιστεί να ανεγερθούν,
αλλά καθυστερεί αδικαιολόγητα
η έναρξη των εργασιών, θα στε
γάσουν το Γυμνάσιο Επισκοπής
Ναούσης. το 4ο Δημοτικό Σχο
λείο Αλεξάνδρειάς και τα Νηπια
γωγεία Καμποχωρίου, Αγκαθιάς,
Νησιού. Ναούσης. Μελικής και
ορισμένων άλλων χωριών.
Το κείμενο της εριοτήσεως που

Συνελήφθη
γιατί πουλούσε
50 δρχ. το κιλό
... ψωμί
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 8 (ΑΠΕ)
Από όργανα της Ασφαλείας Θεσ
σαλονίκης αυνελήφθη ο Αχ. Τσια
χπουνίδης, 46 χρόνων, που διατηρεί
κατάστημα φιλικών ειδών, γιατί που
λούσε το κοινό ψωμί προς 50 δρα
χμές. αντί 32

Πυροβόλησε
με δίκανο
το συμπέθερο!
Αναστατώθηκε τη νύχτα της Τρί
της προς Τετάρτη η περιοχή της
οδού Σταδίου στη Βέροια, από δυο
πυροβολισμούς κυνηγετικού όπλου.
Ταυς πυροβολισμούς έρριξε Ο 30
χρονος Εμμανουήλ Μπάμπαλος,
κτηνοτρόφος μετά από λογομαχώ
που είχε με τον 36 χρονα Δημήτριο
Στημένο, εργάτη οπό τη Νάουσα.
Συγκεκριμμένα οι δυο άνδρες
λογομάχησαν για οικογενειακούς λό
γους (είναι συμπέθεροι) και σε μια
οηνμή ο Μπάμπαλος απείλησε τον
Σταμένο πυροβολώντας δυο φορές
στον αέρα για εκφοβισμό.
Ο δράστης συνελήφθη και ανακρί
σεις διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας
Βέροιας.

ι·ων φιλάθλων ήταν η επιδίωξή σου, 6ε
θα σου γίνει το χατίρι. Εδώ ανεχτήκα
με τόσα και τόσα και φύγαμε στη μά
τια όλη την κομματική προπαγάνδα
(και τη δίκιά σας και των άλλων) μό
νο και μόνο γιατί ελπίζουμε ότι ίσως ο
κλασσικός αθλητισμός «ι κερδίσει
κάτι τι από αυτή τη διοργάνωση, κάτι
π που ια τον βοηθήσει να ξαναποκτη
θεί π/ν αίγλη που είχε, (τότε που ο
συνάδελφός σου 0 Τρίτσης έκανε δέ
καθλο στα καρβουνίδια του Σταδίου,
με τα αρϊιπινα χρώματα ton Παναθη
ναϊκού).
Στο κάτω κάτω σι φίλοι του στί
βου ξέρουν«., πια, καλά τι «Λαλιώτης*
είσαι/
ΚΑΛΑΜΙΤΣΗΣ

κατέθεσε ο κ. Χατζηδημητρίοο είναι
το παρακάτω:
• Κατά το οικονομικό έτος 1980
είχον εγκριθεί από την κυβέρνηοιν
της Νέας Δημοκρατίας πιστώσεις
80.000.000 δρχ. δια την ανέγερσιν
νέων διδακτηρίων τόσον της δημοτι
κής όσον και της Μέσης Παιδείας δια
την στέγασιν των μαθητών των δύα
τούτων βαθμιδών εις τον νομόν Ημα
θίας.
Η ιινέγερσις των διδακτηρίων
τούτων καθυστέρησε τότε διότι νατά
την δήλωσιν του Οργανισμού Σχολι
κών διδακηρίων οι μελετηται αρχιτέ
κτονες και μηχανικοί ησχολούντο με
την εκπόνησιν μελετών kui σχεδίων
των 190 σχολείων των σεισμοπλή
κτων περιοχών της νοτίου Ελλάδος.
Η προκήρυξις των διαγωνισμών
και η θεμελίωσις των άνω πρόγραμ
μα η σθέντων και χρηματοδοτηθέντοιν
σχολείων επρόκειτο να λάβουν χώ
ραν το τέλος του παρελθόντος έτους.
Παρήλθον όμΐι>ς έκτοτε όλαι αι προΟεσμΙαι και ευριακόμεθα ήδη εις το
μέσον του δευτέρου εξαμήνου του
1982 και καθυστερούν περιέργως και
καθ' ημάς όλως «δικαιολογήτως, αι
σχετικοί εργασίαι της ανεγέρσεως
των απαραιτήτων τούτων διδακτι
βίων.
Μεταξύ ταιν υπό ανέγερσιν ôt6üκτιρίων είνιιι πλην των άλλων, τα
γυμνάσιου Επισκοπής Ναούσης, το
4ον δημοτικόν σχολείον Αλέξαν
δρείας. τα νηπιαγωγεία Καμποχωριου. Αγκαθιάς, Νηπίου. Ναούσης,
Μελικής κ.λ.π. σχολειών τα οποία εί
ναι απαραίτητα δια την στέγασιν των
μαθητών των τριών βαθμιδών.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακα
λείται ο κ. υπουργός Παιδείας όπως
πληροφορήσει την Βουλήν διά πνα
λόγον η μεγάλη αυτή καθυστέρησις
ανεγέρσεως των ώδακτιρίων τούτων
εις τον νομόν ΗμΟφΙς και αν σκέπτε
ται να λάβει μέτρα και ποια δια την
επίσπευσιν των εργασιών ανεγέρσεως
των άνω εγκριθέντων σχολικών κτι
ρίων του προγράμματος 1981».

ΓΙΑ ΝΑ
ΑΠΟΦΥΓΕΙ
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ;
Δεν πήγε στη Ρώμη
ο ΠρωΟυτιουργός
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
η ματαίωση της διάσκεψης των
σοσιαλιστών ηγετών στη Ρώμη οφεί
λεται σε άρνηση του κ. Παπανδρέου
να μκτάσχει σ' αυτήν και όχι σε κώ
λυμα του κ. Γκονζάλες, λόγω των
εκλογών στην Ισπανία, όπως είχε
ανακοινώσει η κυβέρνηση.
Χυτά τις ίδιες πληροφορίες, ο
πρωθυπουργός η χε ειδοποιηθεί από
αρμόδιους παράγοντες της διασκέψεως. ότι στη διάρκειά της θα ετίθετο
θέμα Πανανούλη τόσο για τις κατη
γορίες που αναφέρει στην επιστολή
tou. όσο και γιο τη διαδικασία δια
γραφής του,
Για να αποφβγει το δυσάρεστο
uniô θέμα, ο κ. Παπανδρέου προτίμη
σε vu ματαιώσει τη διάσκεψη οριστι
κά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΣΩ Μ ΑΤΕΙΟ Υ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Το Σωματείο Αρτοποιών Βεροίας αΐΌΚαινώνα τα εξής:
Η κάθοδος μας στην Πανελλήνια απεργία Αρτοποιών ήταν
επιβεβλημένη, διότι πιστέψαμε και πιστεύουμε πως πρέπει να
περιφρουρήσουμε τα συμφέροντα μας σαν τάξη σκληρά εργαζομέ
νη για να ειδοποιήσουμε έτσι την Κυβέρνηση καις η συνέχιση της
λειτουργίας των καταστημάτων μας είναι αδύναμη με τα μίτρα
που σήμερα παίρνει. Ουδέποτε είχαμε ούτε έχουμε πρόθεση να
έλθουμε σε ρήξη με την Κυβέρνηση.
Σταματάμε την απεργία αν και δεν ελυθησαν τα αιτήματα μας,
διότι δεν θέλουμε ειλικρινή να συνεχιστεί η ταλαιπωρία n u r
πελατών μας. Πιστεύουμε όμως πως η Κυβέρνηση θα δώσει λύ
ση στα αιτήματα μας διότι είναι δίκαια. Είναι δίκαιο ν' αναγνω
ρίσει τις αυξήσεις που έγιναν από τον Ιούλιον του 1981 έως σήμε
ρα. στ' άλευρα, στα εργατικά ημερομίσθια, στα καύσιμα, στις λοι
πές βοηθητικές όλες και που είναι J J 0 δρχ. στο κιλό.
ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Φροντιστήριο
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
Τμήματο: Νηπίων - αρχαρίων · μέσων - προχωρη
μένων - LOWER - ενηλίκων - επιστημόνων εργαζομένων

ΓΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Βέροιας
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

Σαν σήμερα

Tou ΛΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
αλφάβητο (αντίστρ.).
8 Αρχικά επιτελείου του στρατού
μας (αντίστρ.) — Χαϊδευτικό
γυναικείου ονόματος.
9. Αυτές χωρίς καμιά αξία (καθ.) —
Μετράει ξένες εκτάσεις.

3.

5.
6.
7.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Πρόθεση της αρχαίας — Υπάρχει
και τέτοια υπηρεσία στο στρατό
Αυτά δεν ξέρουν από... κόπωση
(δημ.).
108 — Σε μιά πτώση μια προσωπι
κή αντωνυμία.
Μαγειρικό σκεύος (αντίστρ.) —
Χωριό του νομού μας άφωνο.
Κι αυτά πάνε στο σχολείο Ουρά... αςύμφωνη (αντίστρ.).
Αλλιώς ο πιωμένος (καθ.).
Ομηρική
ιημέρα
επιστροφής
(αντίστρ.) - Συνεχόμενα στο

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αυτή, ανοιξιάτικη α?.λά στην
καθαρεύουσα — Δικά σου.
Στους γύφτους και στο θέατρο
κοινή - Λατίνων πράγμα.
Γι' αυτήν καυχιόταν η Μάρλεν
Ντήτριχ (με άρθρο και αντίστρο
φα).
Ρήμα γι' ανακάτωμα της καθα
ρεύουσας (αντίστρ.).
5 Πίνεται, εδώ... άφωνο — Μιά
ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, με άρ
θρο.
6. Προσφέρεται στα καφενεία πιό
τακτικά τις χειμωνιάτικες μέρες
(αντίστρ.) — Άρθρο.
7 'Ενα επίρρημα που σημαίνει μέσα
(αντίστρ) — «ίζλεινόν...» χαρτακτηρίζεται η Αθήνα.
8. Δύο σύμφωνα δικά μας, ένα ξένο
- Είναι και η περιοχή «Αη-Νικόλας* της Νάουσας.
9. Δεν είναι... αυτός —Το ίδιο με το
9β' οριζ.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΛΑΧΤΑΡΑ - ΠΕΚ (Γκρέγκορυ) 2. ΑΝΟΡΙΕ - ΚΑΠΑ 3.
ΤΑΜΑΛ - ΠΟΤΟΝ 4 ΕΒΑΠΟΡΕ 5. ΡΑ - ΟΣΟΝΟΥΠΩ 6.
ΝΤΟΥ - ΚΤΪΣΤΝ 7. ΑΕΛΛΩ - ΕΡΑΡ 8. ΤΣΙΑΝΟ - ΕΟ 9.
ΑΝΑΤΟΛΗ 10 Η ΚΑΣΣΑ - Ν.Ε.Λ.Ε. II. ΣΠΗΛΙΑ.
ΚΑΘΕΤΑ-. I. ΛΑΤΕΡΝΛΤΖΗΣ 2. ΑΝΑΒΑΤΕΣ 3. ΧΩΜΑ - Ο ΛΙΒΑΙ
4. ΤΡΑΠΟΥΛΑ - Σ(Ρ)Π 5. ΑΙΜΟΣ - ΩΝΑΣΗ 6. ΡΕ ΡΟΚ - (ΗΝ1ΛΚ>ΝΑΛ 7. ΠΕΝΤΕ 8. ΚΟ(ΤΑ) - ΟΙΡΙΤΝΑ 9.
ΠΑΤΟΥΣΑ - Ο.Ε. 10. ΕΠΟ - ΠΙΡΕΛΛΙ Π . ΚΑΝΤΩΝ Ο.Η.Ε-

ΠΕΜΠΤΗ, 9

ΠΕΜΠΤΗ, 9

9.20 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
11.15 ΛΗΞΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
3.45 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
0.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ-

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

5.30
6.00
6.16
6.30
7.00
7.30
8.00
9.00
9.30
10.00
11.00
12.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
Ο ΑΓΡΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

//71

UZ.555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλοκ
Εθνική Τράπεζα
24 141
Ένσντ. ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
δτποκρότους
ΠΑ. Οοσλονίοιι
ΝΑΟΥΣΜΣ
Πλατ. Κοροτασιου 22.532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ενσντ. ΚΤΕΛ

PoftioToty

Μ ω ρ ο ί τη

Πέμπτη 9 ΣεπτεμβΡ1®*' I«

«ΛΑΟΣ»

62 666
23 Α34
24343
23 131
26.726
26.920
2 3 SB0
2 2 636

Πιό πολλές μύγες πιάνει κανείς
με μιά κουτιιλιά μέλι παρά με είκοσι
λίτρα ξύδι.
Σαίξπηρ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
καί ö io rtiö e c t
triv
I φ ,φ π μ ίΒ Ρ 'ά α μ α ς 1

• Η Γροιλανδία πού βρίσκεται
στον Αρκτικό κύκλο και είναι σκεπα
σμένη κατά το μεγαλύτερο μέρος με
πάγους, έχει 400 είδη λουλουδιών
που ευδοκιμούν στις παράλιες περιο
χές της.
• ' Ενα εκατομμύρια ψάθες για τις
φράουλες ένας νέος τρόπος για την
καθαριότητα και την προστασία τους
από το ψύχος - πρόκειται να εξα
χθούν τις προσεχείς εβδομάδες από
την Βρετανία εις τους κηπουρούς της
Γερμανίας, της Δανίας, της Σουηδίας
και της Νορβηγίας.
Οι κοκκινωπές ψάθες εξασφαλί
ζουν μιά καθαρή επιδάνεια για τις
φράουλες όπου μπορούν να ατηριχθούν και να ωριμάσουν, χωρίς βρω
μιές και λάσπες. Το φυτό αναπτύσσε
ται μέσα από μιά τρύπα στο κέντρο
της ψάθας. Οι ψάθες, που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές,
είναι εμποτισμένες με ένα ειδικό υλι
κό που θα προφυλάσει το φυτό από
τα σαλιγκάρια και τα αγριόχορτα και
θα διατηρεί την θερμότητα και την
υγρασία του εδάφους, που επιταχύ
νουν την ανάπτυξη του φυτού.
Η εταιρία Φρπα Πότ Κόμπανυ,
που έκανε μόλις πέρυσι επιτυχείς
δοκιμές στην Βρετανία είναι πολύ
ευχαριστημένη. Δεν απετέλεσε δε
έκπληξη γι αυτήν ότι πήρε παραγγε
λίες αξίας μεγαλύτερης από 50 χιλιά
δες λίρες από την Βόρεια Ευρώπη,
όπου περισσότεροι από οκτώ στους
δέκα ιδίασες έχουν στους κήπους
τους φράουλες.
• Η λίμνη του κρατήρα στο
Όρεγκον των ΗΠΑ είναι παλιός
κρατήρας ηφαιστείου, γεμάτος με
καταγάλανο νερό βάθους 600 μέ
τρων.
• Κάποτε στη νήσο Ταϊτή του
Ειρηνικού επικρατούσε ένα περίεργο
σύστημα βασιλείας. Ο βασιλιάς όταν
γεννιόταν ο πρώτος γιος του, έχανε
τα θρόνο και γινόταν ο αντιβασιλέας.
• Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
μιάς νέας τεχνητής ίνας. Ακόμη και η
αποτεφρωτική ανάσα του φούρνου
τήξης χαλκού δεν τρομάζει την τεχνι
τή iva που συνθέσανε οι επιστήμονες
του ινστιτούτου υψιμοριακών ενώ
σεων της Ακαδημίας Επιστημών της
ΕΣΣΔ. Η ίνα αυτή, που ανήκει στην
κατηγορία των πολύ θερμάντοχων
πολυμερών υλικών, έχει ιδιότητες

Γιο να ΜΑΘΕΤΕ
Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ - ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια ίου φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράσετε νικώντας σε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

24.080
23-350

Γράψτε μου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Ξ. ΓΛΩΣΣΩΝ

' Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτά μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

Διεύθυνση

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ

που δεν τις έχουν άλλα υλικά ιου
φυτικού και του ζωικού βασιλείου.
Το νέο αυτό υλικό, ακόμα και στη
θερμοκρασία των 196 β. Κελσίου
στους οποίους και τα μέταλλα χά
νουν τη συνοχή των μορίων τους,
συμπεριψέρεται άψογα. Το υλικό
αυτό, που έχει αποκληθεί «Αριμίντ«
είναι, στην ουσία, η μοναδική iva που
επί μακράν χρόνο δεν αντιδρά στην
υπεριώδη και στην ραδιενεργό ακτι
νοβολία.
• Το βάρος των πνευμόνων ενός
κανονικού ανθρώπου είναι περίπου
41 ουγγιές.
• Το ταχύτερο πλάσμα στον κό
σμο είναι ένα έντομο: η κηφημόμυγα.
Το αρσενικό μπορεί να πετάξει με
ταχύτητα 13 χλμ την ώρα. Το θηλυ
κό δεν πετά τόσο γρήγορα.
• Εδώ και χιλιάδες χρόνια τα
στρείδια θεωρούνται σαν θαυμάσιο
έδεσμα. Οι αρχαίοι χωρίς να γνωρί
ζουν τίποτα περί βιταμινών ή θερμί
δων. εκτιμούσαν τη θρεπτική αξία
των στρειδιών. Οι αρχαίοι Ρωμαίοι
ιδιώς. που ξενυχζτούσαν διασκεδά
ζοντας, το πρωί της επομένης ζητού
σαν στρείδια. Από αμνημονεύτων
χρόνων τα στρείδια θεωρούντο σαν
άριστη τροφή και σήμερα ξέρουμε
αρκετά για τη σύστασή τους, γνωρί
ζουμε ότι τα στρείδια μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για τη θεραπείιι της
αδυναμίας, της υπερέκκρισης υξέων.
της αρθρίτιδας, των παιδικών ανωμα
λιών και των νευρικών διαταραχών.
Από θρεπτική άποψη τα στρείδια
έχουν μεγαλύτερη αξία από κάθε άλ
λο είδος πρωτεΐνης. Ανθρωπος που
ζεί μόνο με στρείδια γάλα και ελάχι
στα καρότα έχει ό.τι του χρειάζεται
για να συντηρηθεί στη ζωή. Τα στρεί
δια έχουν όλα τα αναγαία θρεπτικά
συστατικά. Εισάγει στο σώμα του
χρήσιμες μεταλλικές ουσίες, όπως σί
δηρο, φώσφορο, χαλκό, ιώδιο και
ασβέστιο. Τα στρείδια περιέχουν
άφθονες βιταμίνες Α.Β.Γ.Δ. και Η.
Τα στρείδια πίνουν κάθε μέρα 50
μέχρι 100 γαλόνια θάλασσα, πράγμα
που αποτελεί ρεκόρ για ένα ζωάριο,
που ζυγίζει ελάχιστα μόλις γραμμά
ρια. Ταυτόχρονα απορροφούν χώμα
για να κατασκευάσουν τα όστρακά
τους. Από το θαλάσσιο νερό απορρο
φούν όλα τα χρήσιμα και μεταλλικά
στοιχεία, που τα κάνουν τόσο ωφέλι
μη τροφή.

τηλ.

Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

I

413 π.Χ. Ναυμαχία στο λιμάνι των
Συρακουσών μεταξύ Αθηναίων και
Συρακουσίων καταλήγει σε νίκη
των Ιυρακουσίων που είχαν επικε
φαλής τους τον Σπαρτιάτη Γύλ πο.
1821 Ο Γεωργάκης Ολύμπιος ανατινάζει
το μοναστήρι Σέκου. Σ' αυτήν την
ανατίναξη σκοτώθηκαν όλοι όσοι
βρισκόντουσαν μέσα. Τούρκοι και
Έλληνες.
1980 Περσικό και ιρακινό αεροπλάνα
καταράφθηκαν από αντιαεροπορικά
πυρά και των δύο χωρών που άλλη
λοκατηγορούνταν για παραβίαση
του εναερίου χώρου τους.
1981 Είκοσι περίπου μαθητές γυμνασίου
που είχαν καλυμένα τα πρόσωπά
τους, αλλά δεν οπλοφορούσαν,
απήγαγαν έξη αλλοδαπούς υπολλήλους των Ηνωμένων Εθνών αφού
κατέλαβαν τα γραφεία του ΟΗΕ
στην Ονδύρα. Στους ομήρους συμπεριλαμβανόταν και ο Δυτικογερμανός Αντον Κρούντερινκ.

Ανάλυση αίματος
με μικροεπεξεργαστή

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
* * *
— Τί σου είπε ο γιατρός, όταν του εί
πες πως σε έστειλα εγώ:
— Μου ζήτησε να τον πληρώσω
προκαταβολικώς.
ΜΠΡΟΣ ΓΚΡΕΜΟΣ
Ο αρραβωνιαστικός;
Θα μου επιτρέψεις αγαπητή μου.
να σου προσφέρω ένα κολλιέ. Ό σο
χρονών είσαι, τόσα αληθινά μαργαρι
τάρια έχει.
Η αρραβωνιαστικιά (μονολογών
τας):
Τί της ήρθε της μαμάς και έκρυψε
δέκα χρόνια από την ηλικία μου;
★ ★ ★
Ο προϊστάμενος: Έπρεπε να είοαστ εδώ στος οχτώ!
Η υπάλληλος: Αλήθεια; Τί έγινε
λοιπόν στος οχτώ; Συνέβη τίποτα;
Ο ΓΕΙΤΟΝΑΣ
— Είναι τρομερό! Με εξέτασε σήμε
ρα ο γιατρός και μου σύστησε να μη
τραγουδήσω πιό καθόλου, επί ένα
χρόνο το λιγότερο.
— Σας συμβουλεύω κυρία μου, να
εξετάσετε μήπως είναι γείτονάς σας!

Ο μηχανικός αναλυτής αίματος που ετοίμασε εταιρία της Σκωτίας ***
λεπτομερειακή ανάλυση αίματος, στο συντομότερο μέχρι τώρα χρονικέ “
στημα, από οποιοδήποτε άλλο μέσο.
Σκωτσέζικη εταιρία σχέδιασε και
κατασκεύασε το νέο αυτό μηχάνημα
που εξετάζει δείγματα αίματος το
πρώτο που ρυθμίζεται από μικροεπεξεργαστή
και που είναι 10 φορές
ταχύτερο από οποιοδήποτε παλαιότερα σύστημα, Τα αποτελέσματα των
αναλύσεων εμφανίζονται γραμμένα

σε ταινία και αποθηκεύονται Υια α
ριόριστο χρόνο. Το μηχάνημ®
1512 Γκάμμα Κάουντερ παρέΧ®
ευαίσθητη και ταχύτερη μ έ θ ο δ ο
τη λεπτομερειακή εξέταση του ιαϊμ°
τος για μεταγγίσεις, για την ε ξ ^ !
του θυρεοειδούς την παρακολοιφ'τ'
της εγκυμοσύνης και την έν*01*"
διάγνωση του καρκίνου.

Προστασία από πυρκαγιά

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Παπαγιαννούλης Θεόδωρος
Σ. Σταθμόε τηλ. 24582
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νίκης-Βεροίας-23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός
- .. ^
Το νέο προστατευτικό κάλυμμα για την αναπνοή, βελτιώνει σημ®*!
«PARAT MASK· με άδικό φίλτρο κα, σε περίπτωση πυρκιινιας.
δυνατότητες διάσωσης για τα
που έχουν πληγεί. Το ειδικό αυτό
λυμμα που το κατασκεύασε
η
ί ο τστη
τ τ τ ι Λυβέκη
A l i ñ é » · « ((Δυτική
Λ η τ ι ν π Γερμ? ^
ρία
μπορεί να περαστεί πάνω α®®,
κεφάλι σε διάστημα δευτερολέκ·®^
αποοεί δε να ποοστατεύσει 15
το ελάχιστο, που φθάνουν -βι»Γ
-m
ώσπου να έρθει επί τόπου η πυρ1* ^.
στική υπηρεσία. Το κάλυμμα Υ1®^.
κεφάλι και η οπή για τα μάτια ο
χουν μάλιστα στην φλόγα φωτ«®?
1000 βαθμούς Κελσίου. Η τοπ<,o0i«
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ση παρόμοιων φίλτρων που ®ιΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
λύνουν τη φυγή, ενδείκνυται
για τα ξενοδοχεία, νοσοκομΟ®
8.30-1.30 και 5-8.30
για τα πολυώροφα κτίρια γρ®1

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑΤΡΟΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

STUDIO

Σας περιμένει και φέτο μ οα σε ένα τελείως ανα
κοινωθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουστικό μέσα
και με ένα άριστο διδακτικό προσωπικό

ΤΕΧΝ Η

Τμήματα όλων των τάξεων
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

ΑΓΓΛΙΚΑ - ΓΑΛΛΙΚΑ
Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΉΓΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροττόΛι,ως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΑΟΥ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤ ΑΡΟΛΟΓΟΣ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚ1ΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11-ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

1 νωστοποιειται, σύμφωνα μ» .
άρθρο 1369 του Αστικού Κώ®1^
όπως τροποποιήθηκε με τον
1250/1982 ότι:
Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΤΡΑΤΙΑ1^
του Αντων(ου και της Ευαγγελ·®^,
γένος Κανάκη που γεννήθη*6
. τ0<
κατοικεί στην Βέροια, επαγγέλμ®,,*·.
οικιακά, και ο ΜΙΧΑΗΛ ΑΠθΚ
TOE του Παναγιώτη και της δ ^
το γένος Μηνά που γεννήθηκ*’■
Ρόδο και κατοικεί στην Κάσσ
γέλματος
πλοίαρχος
ΕμποΡ*-^
Ναυτικού πρόκειται να
και ο γάμος θα γίνει στον
λιτικό Ναό Βέροιας.
Η ΓΑΡΥΦΑΛ1Α ΠΑΛΑΠΑ^
ΔΟΥ του Φωτίου και της Ναυ®^_
τ
νό/Λι· Y'TiiiirfrtvÍSii
rron Υενγ)Α‘,ι
τοο γένος
Χ'Συμεωνίδη που
κε και κατοικεί στην Βέροια
ματος Αδελφή Νοσοκόμος <α>
ΝΕΕΤΩΡΟ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΛΟΣ του Γεωονίου και της jj'íSr

κής το γένος Αλαμπουρινου
7Λ
• ο _______________ xjr- ..Λ ___________
νήθηκε
στην Κουλούρα
και καί0
νγέλ
στα Μουδανιά Χαλκιδικής επα'. ^
ματος Χωροφύλακας πρόκειΐ®1.^,
γι»1
παντρευτούν και ο γάμος θα
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κου
λ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΑΠΙΔΟΥ

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και πείρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μ€ σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑ Θ Ε

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

-Ί

λούρας.

Για να θυμάστε **&
ομορφώτερες στιΥ ^
της ζωής σαί
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΑ^
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕίΙ^

VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζαζ .
Βενιζέλου 37-Τηλ. 248'

ΒΕΡΟΙΑ

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 3η

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ
ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντ/τής Λεωνί
δας Αθανασιάδης)
Με πολλές φιλοδοξίες και με
μεγάλο ενθουσιασμό ξεκίνησε την
προετοιμασία του ο Άγιος Γεώργιος.
Ολοι αισιοδοξούν όχι απλώς για μιά
καλή πορεία αλλά και για τον πρώτα
Πλητισμό. Η αισιοδοξία τους ιιυτή
πηγάζει από την αγωνιστική διάθεση
των ποδοσφαιριστών, από την ακού
ραστη διοίκηση και προπαντός από
τον Γιώργο Τερζή. Είναι ένας προπο
νητής νέος με μεγάλη πείρα που απεκόμισε σαν ποδοσφαιριστής, με πολ
λές ποδοσφαιρικές γνώσεις και γι
αυτό θεωρείται βέβαιο ότι θα κάνει
καλή δουλειά στον 'Ay. Γεώργιο.
Στη δύναμή του ο Άγ. Γεώργιος έχει
πολλούς και ικανούς ποδοσφαιρι
στές, που καθημερινά διανύουν πολ
λά χιλιόμετρα για να αποκτήσουν
ιτυσική κατάσταση. Η διοίκηση απο
τελάται από νέους κυρίως ανθρώ
πους βρίσκεται πάντα στο πλευρό
των παικτών και του προπονητή,
Αποτελάται από τους Μουχτάρη
Δημ. (πρόεδρο), Φωστηρόπουλο
Παν. (αντιπρόεδρο) Χατζόπουλο
Γιώργο (γεν. γραμματέα) Ράόη Χρ.
(ταμία) Πέϊο Ν. και Παπαδοπούλα Α.
(έφοροι ποδοσφαίρου, ιματισμού
κ.λ.π.) και Κιάτση Γιάννη. Αποατολίδη Γιώργο, Παπαναστάσης Α,
(σύμβουλοι).
Οι φίλαθλοι εξ άλλου είναι ένα
από το κυριώτερα όπλα του Αγ.
Γεωργίου. Κοντά στη ομάδα πάντα
την ενισχύουν οικονομικά και ηθικά.
Σχετικά με την ομάδα του Αγ.
Γεωργίου μας μιλάνε παράγοντες,
προπονητής, παίκτες,
Μουχτάρης (πρόεδρος): «Στόχος
μας είναι ο πρωταθλητισμός. Οι
δυνατότητες υπάρχουν. Ο προπονη
τής μας κ. Τερζής είναι ένας αξιόλο
γος τεχνικόε που πιστεύω ότι θα κά-

ΣΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ

Ο Φ ίλιππος είναι το κάτι ά λλο
σ το ν ελλη νικ ό
«ρίώ Τ Τ '*' μ,° νέ” “Τωνιοτικη

οοι,

’

πάντοτε στο νού

>0ύί.^Π.ηΛ^ Γ ΠέΤυχες ° Την "ρθη
κατι σωστόΓερο
νηο^10* ^ ° 1.π ? ν * ® 0 Φ ίλ ιπ π ο ς, ξεκί-

1582.8V VEa α'ι'ων'ατικιί περίοδο
^ λ ε ς ’δωτ^Γ'*0'*’ στόλ°υί Τα
Wie νλ 0UnW
cr:ou? αγωνιστι^ λ“ Ρους, αγωνιζόμενος πάντοτε

ΒΕΡΓΙΝΑ
ΒΕΡΟΙΑ
θηρίου tOU V^0U κοινοτικ'°ύ γυμνασπ,ν επι^υΡΐϋ
ϊτι'ιρο „ " οσοι,ν πανηγυρικά χαρο"^αμό θ<ι ο ? ° ν0ς Ευθύς μ" ά τ° ν

βροντή ,β' ΠΡετα,πίσουν σε ενδια·
ηοτο(α £^ Κ0 ογώνα τΠν ΒΕΡΟΙΑ.

,ρόσ*Λη5ΐ^ανταπΰΚρίθηΚε<Ττην
'ΤΙΓ·ίδουΕθΡΤα<,μ°.Τιον cYKaiv‘<uv του
Μ ΐην ^ Βεργίνας θα πλουτίσουν
ϊ°Ρευτυ2*ΡΟυσύι Ιους και διάφορα
Συγκροτήματα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
,τί,,ν vVtlKTI' Ποδοσφαιρικών Σωμαάλοος ^ ‘^ώκής Μακεδονίας καλεί
ποδοσφαιριστές του κλιητη .Τ '1' να βρίσκονται την Πέμτα, ω!|/μ,Ερ<1' 9 Σεπτεμβρίου 1982
piou J θ·μ· στο -γήπεδο ΛαζοχωTOO- V1 προπόνηση, έχοντας μαζύ
°1 ι0ν ιματισμό τους.
Απύ την Ε.Π.Ι.Κ.
γ0 __ Μακεδονίας
νν^Λ^Ρόγραμμα της πρώτης αγωλ ¿¡ΜΡέρας του πρωταθλήματος
Ε ^ '^ ν ι κ ή ς κατηγορίας της
^ΪΒΑΤΟ 18.9.1982
Μ i“pa 430 Η-Μ’«ουσης λ .Ο. Τριποτάμου
*Υ>··ΑΚΗ 19.9.1982
ΦίλιηΛ “Ρο 4.30 μ.μ.
Μελικής - Βέρμιο Σελίου
Υοο ‘‘'ϊυημάχου - ΘύελλαΠαπάΓΐο,ργίο^· Τριάδας - Απόλλωνος Ayr
Ρίου °9 Ρ4Χης Ατλαντας ΖερβοχωΚ γ
Πίι), ,
Ν. Νικομήδειας Αρης
Ν(<η Τ έτο ιο υ
TOO γ*°Βιας - Ατρόμητος ΔιαβαBao ν _
Εθνική Ρυφ,ίς * Αχιλλέας Ναούσης
βΜένΐ|ς· Μ(ηφοχωρίαυ · ΓΙΟ Ηεχα-

με έντιμα μέσα και μιικριά από κάθε
ύποπτη συνναλαγή.
•Το ευ αγωνίζεσθε» των αρχαίων
προγόνων μας, βρίσκει πλήρη αντα
πόκριση στον βρασιτέχνη Φίλιππο
Είναι η αρχή και το πιστεύω, τόσο
της Διοίκησης, όσο και αυτών που
πλαισιώνουν και βοηθούν τον Σύλ
λογο. Ας δούμε λοιπόν τι πέτυχε
κατά την προηγούμενη χρονιά κάθε
ένα τμήμα του Φιλίππου ξεχωριστά.
Τμήμα ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
(Χάντ - Μπώλ)
Ξεκινάμε, δικαιολογημένα, από το
πρώτο τμήμα του Συλλόγου. Το
Χάντ - Μπώλ.
Η κατάκτηση της 3ης θέσης στο
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, κάτω από
τις συνθήκες που επετεύχθη. αποτε
λεί ομολογουμένως, πραγματικό
άθλο. Ποτέ ομάδα δεν κυνηγήθηκε
τόσο πολύ από την διαιτησία, την
Ομοσπονδία και από άλλους παρά
γοντες. Το ξεκίνημα της ομάδας
υπήρξε δύσκολο. Επί 5 χρόνια προ
πονούσε την ομάδα, ο κ. Πένσος.
Τελικά δυο παίκτες της ομάδος,
(Αλεξανδρίδης. Γκιλιόπουλος), τόλ
μησαν και πήραν στα χέρια τους όλη
την ευθύνη των προπονήσεων. Πέτυχαν έτσι το σχεδόν ακατόρθωτο. Δια
τήρησαν την ομάδα στα περισυνά
επίπεδα, παρ' όλο που δεν είχαν τις
απαιτούμενες γνώσεις προπονητικής.
Έτσι στην δύσκολη περίοδο ο Φίλιπ
πος, χάρις στους δυο παίκτες και
προπονητές του, στάθηκε όρθιος. Το
επίτευγμα αυτών των παιδιών παίρνει
μεγαλύτερες διαστάσεις αν σκεφθεί
κανείς πως κερδήθηκε η 3η - πολύημη - θέση.
Όλα κρίθηκαν σ' ένα παιγνίδι με
τον Αθηναϊκό, στο γήπεδό του.
Τα μαγειρέματα και ο μηδενισμός της
ομάδος με τον Πανελλήνιο στην
Αθήνα, έφεραν τους δυο αντιπάλλους
ισόβαθμους.
Ο νικητής στο μεταξύ τους παιγνίδι
θα έβγαινε 3ος και θα έπαιζε στην
Ευρώπη. Ο Φίλιππος ξεκίνησε άσχη
μα, έχανε με 11-3. Τότε ο Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας κ. Αλικα
κος, ανακοίνωσε στους παράγοντες
του Συλλόγου, ότι ο 3ος θα έβγαινε
στην Ευρώπη. Όλοι πίστευαν, ότι θα
ήταν ο Αθηναϊκός. Τα παιδιά όμως
του Φιλίππου, είχαν αντίθετη γνώμη.
Στο άκουσμα της Ευρώπης, γιγαντώ
θηκαν, πάλαιψαν σαν ημίθεοι και
σαρώνοντας τους αντιπάλους τους
στο υπόλοιπο διάστημα του παιγνι
διού, βγήκαν αυτοί νικητές και τροπαιουχοι.
Ήταν η μεγαλύτερη μέρα του Χάντ
Μπώλ του Φιλίππου, η 27η Ιουνίου.
Ο Φίλιππος κέρδιζε με το σπαθί του
την έξοδο στην Ευρώπη και έκλεινε
πολλά στόματα που αμφισβητούσαν
την αξία του. Ένα μεγάλο «μπράβο»
αξίζει στα δυο αυτά παιδιά που οδή
γησαν την ομάδα, σ’ αυτόν τον
θρίαμβο. Ο Αλεξανδρίδης και Γκιλιό-

Μ ικ ρ έ ς
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
κ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

2798^J|a *1δεσποινίδα για να προσέχει δύο μικρά παιδιά. Πληρ. τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα Γ' κατηγορίας. Πληροφορίες
10 ΤΊλ. 24186.
Γι αυτούς που τη νύχτα «ΒΡΕΧΟΝΤΑΙ» στο κρεβάτι τους και ει
STOb“ των 4 ετών: ΗΡΘΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το PIPI
ΑρΧ Συσκευή μοντέρνας θεραπείας, νυκτερινής ενουρήσεως)
'^ΕΔΕΣΜ ΑΤΑ 100% (βάσει των εξηρτημένων αντανακλαστι
ση. -Tay LOF). Για εμπιστευτική επαφή μαζί μας γράψτε στη όιεύθυν
διεύθ *' θ ν,ρ '9 7 2 · Βέροια, αναφέροντας. επώνυμο, όνομα, επάγγελμα,
υνυη, τηλέφωνο, οικίας, εργασίας, εξυπηρετήσεως.

ΑΓΓΛΙΑΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
7*Ροι'**<*0’'*' Α7γλικά ot παιδιά κάθε ηλικίας μεμονωμένα ή σε μικρά
η ,4' 3 άτομα). Πληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής 195.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
2-ηταται Λαμαρινάς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ήταν διάρκειας 50" και η παράταση
10)
Ήταν μια καθαρή αδικία - από τις τό
σες που έγιναν στον Φίλιππο από Στις 26 Σεπτεμβρίου
την διαιτησία στην χρονιά που μας
α ρ χίζει η
πουλος θα γραφούν στην ιστορία του πέρασε.
Φιλίππου με χρυσό γράμματα. Αυτό Έτσι η εφηβική ομάδα του Φιλίππου,
έχυσε την ευκαιρία να διεκδικήσει
Β ’ κ α τη γορ ία
είναι σίγουρο.
Όπως επίσης και τα άλλα παιδιά που στους τελικούς στην Αθήνα μια τιμη
με την αγωνιστικότητά τους, πέτυχαν τική θέση.
Το πρωτάθλημα Β' ερασιτεχνικής
αυτόν τον ^θρίαμβο. Ο Μάντσος, ο Δυστυχώς το φύλλο αγώνος με τον
κατηγορίας της Ενώσεώς μας. περιό
BAO
ήταν
κακογραμμένο
και
©
εν
Σαββίδης, ο Παυλίδης Θ., ο Γιοβανόδου 1982/83, αποφασίστηκε ν' αρχί
πουλος και όλοι οι άλλοι δικαιούνται έχουμε πλήρη στοιχεία από το παι σει την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου
γνίδι
αυτό.
Είναι
και
αυτό
ένα
δείγμα
κάθε έπαινο.
1982.
Ας δούμε όμως και με την γλώσσα της προχειρότητας της Ομοσπονδίας.
Έτσι την Τετάρτη 15 Σεπτεμ
Στα
3
παιγνίδι«
η
ομάδα
του
Φιλίπ
των αριθμών πως άρχισε και πως
βρίου 1982 και ώρα 6 μ.μ. στα εντευ
τελείωσε το Πρωτάθλημα αυτό του που πέτυχε 85 τέρματα και δέχθηκε κτήρια του ΓΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ* οδός
71.
Χάντ Μπώλ. για τον Φίλιππο.
Τρύφωνος αριθμ. 7 (επάνω από το
Ξεκίνησε, στις 25 Οκτωβρίου 1981, Οι σκόρερ ήταν;
Ζαχαροπλαστείο ΕΛΥΖΕ) θα γίνει η
1)
Παυλίδης
Θ.
38.
2)
Ραπτόπουλος
με ένα πραγματικό θρίαμβο εκτός
κλ.ήρωση των αγώνων στην οποία
έδρας, στις Σέρρες, επί του Α.Ο. Σερ 14, 3) Παναγιωτίδης 9.4) Μπλατσιώ μπορείτε να παραστείτε με αντιπρό
της
8,
5)
Λαμπρής
6.
6)
Ταραμονλής
ρών με 30-13 και τελείωσε με ένα άλ
σωπό σας.
λο θρίαμβο πάλι εκτός έδρας, στην 5.7) Σαράφης 3, 8) Πατσιαβούρας 1,
Επίσης, μετά την κλήρωση των
Αθήνα, επί του Αθηναϊκού με 29-28. 9) Τσολάκος 1.
αγώνων του πρωταθλήματος, θα επα
Στα 3 παιγνίδια αγωνίστηκαν οι κολουθήσει η κλ.ήρωση των αγώνων
Συνολικά έδωσε 28 αγώνες. Πέτυχε
19 νίκες (μια άνευ αγώνος). έχασε 8 παρακάτω παίκτες, 1) Παπαδόπουλος Κυπέλλου Ελλάδος ερασιτεχνικών
αγώνες (μια, άνευ αγώνος) και έφερε 2) Παυλίδης Ν , 3) Μουστακίδης. 4) σωματείων, στην οποίο μπορείτε επί
Παυλίδης Θ.. 5) Δομπρής, 6) Ραπτό σης να παραστείτε.
1 ισοπαλία.
Πέτυχε 626 τέρματα και δέχθηκε 557. πουλος, 7) Ταραμονλής, 8) Πατσια
Είχε την καλύτερη επίθεση στην βούρας. 9) Καζαντζίδης. 10) Μπλα
τσιώτης, 11) Σαράφης, 12) ΠαναγιωΕλλάδα.
Στους 27 αγώνες είχαν συμμετοχή τίδης, 13) Δεληπρίμης. 14) Τσολά
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
οι παρακάτω παίκτες, (ο μηδενισμός κος.
Η
συνέχεια
της
δραστηριότητας
με τον Πανελλήνιο, δεν έχει συμμε
Όπως είναι γνωστό η Γ.Ε.
του ΦΙΛΙΠΠΟΥ στο Χάντ - Μπώλ
τοχή).
ΒΕΡΟΙΑΣ ίδρυσε τμήμα ενοργάνου
στο αυριανό μας φύλλο.
1) Μάντσος Νίκος
γυμναστικής το οποίο θα επιβλέπει
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
2) Παυλίδης Θεόδωρος
26
και θα διδάσκει η φοιτήτρια της Ε.Α3) Παυλίδης Νίκος
26
.Σ.Α. Θεσσαλονίκης Μαρία ΧατζηευΜ.
ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ
ΑΛ.
2
4) Σαββίδης Νίκος
25
στρατιάδου.
5) Δομπρής Ανέστης
25 ΒΕΡΜΙΟ ΣΕΛΙΟΥ
0
Κατόπιν αυτού η διοίκηση του
6) Ραπτόπουλος Φώτης
24
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
(Αντ/τής συλλόγου καλεί τους ενδιαφερομέ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: (Του συνεργά
7) Αλεξανδρίδης Ρωμύλος
Σιμόπουλος Γ.).
* Στους φιλικούς αγώνες που
νους όπως την Ι8ην Σεπτεμβρίου
τη
μας)
8) Παπαδόπουλος Αλέκος
23
Μετά από έναν ωραίο αγώνα,
ίντυπωσίασε η Νέα Γενεά ήταν με τη
ημέρα Σάββατο και ώρα 6 το απόγευ
* Ικανοποιητικά υπήρξαν τα θύελλα Παπάγου και τον θρίαμβο
9) Γιοβανόπουλος Κων
20 πλούσιο σε φάσεις και γκολ, ο Μέγας μα προσέλθουν στο γήπεδο αθλοπαι
πρώτα φιλικά που έχει δώσει στο διά Βετηίνας όπου κέρδιοε κυι τους δύο
10) Καζαντζίδης Ανέστης
19 Αλέξανδρος κέρδισε το Βέρμιο διών της Εληάς.
11) Γκιλιόπουλος Γιάννης
17 Σελίου 2-0.
Η ηλικία των επιθυμούντων να στημα uuto η ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ. Παρ' αγώνες, με το συντριπτικό σκορ 4-1,
12) Μπλατσιώτης Νίκος
17
Το πρώτο μέρος πέρασε άκαρπο, ασχοληθούν με το ωραίο αυτό άθλη όλα tn καλά αποτελέσματα υπήρξαν Μάλιστα μετά το παιχνίδι με τον
13) Ταραμολής Νίκος
17 ενώ στο δεύτερο με την είσοδο του
μα παιδιών θα πρέπει να κυμαίνεται και δύο - τρεις μέτριες εμφανίσεις Θρίαμβο Βεργίνης ο κ. Παπαδοπού
που ωστόσο δεν αποθάρρυναν τον φί λας έδωσε συγχαρητήρια στους παί
14) Παναγιωτίδης Κυριάκος
10 Πέλ,ου και Λακασά. ο γηπεδούχος
μεταξύ 6-9 ετών.
15) Τσαλουχίδης Γιάννης
6 κυριάρχησε πλήρως και πέτυχε τα
λαθλο κόσμο της Νικομήδειας που κτες για την ωραία εμφάνισή τους,
16) Τσολάκος Αντώνης
6 δύο τέρματά του στο 55* με τον Κονξέρει όη οι πραγματικές δυνατότητες Ευχόμαστε να είναι αντάξιες και στο
17) Πατσιαβούρας Νίκος
5 τονότα Κ. και στο 70' με τον Μουραείναι πολύ ανώτερες. Όμως ας δούμε πρωτάθλημα.
τα αποτελέσματα των φιλικών αγώ
18) Αλμασίδης Αντώνιος
4 τίδη.
0 νων.
19) Μεγαλονίδης Ηλίας
1
Στον αγώνα αυτόν ο Μέγας έδει ΠΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ
20) Καραφουλίδης Γεώργιος
1 ξε τον πραγματικό εαυτό του και ότι ΔΟΞΑ ΜΑΚΡ.
2
ΛΑΟΣ
21) Μουστακίδης Γεώργιος
1 θα πρωταγωνιστήσει στο νέο πρωτά
Ν. Γενεά-Λαζοχώρι 2-1
ΚΑΒΑΣ1ΛΛ (Αντ/τής Θεόδωρος
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
θλημα,
ενώ
το
Βέρμιο
ότι
και
αυτό
Ν. ΓενεάΈθν. Μακρ. 1-0
* Στο εφηβικό Πρωτάθλημα, στον
Γολσουζίδης)
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ν.
Γενεά-Βέρμιο
Σ.
1·|
όμιλό του βγήκε πρώτος. Κέρδισε στην κατηγορία του θο παίξει πρω
Σε φιλ.ικό αγώνα που έγινε οτο
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.ΕΛ
Ν. Γενεά-θρίαμβο; Β. 4 I
την Γ.Ε. Βέροιας με 27-19 ημ. 17-8 τεύοντα ρόλο.
κοινοτικό γήπεδο της Ξεχασμένης η
Διακρίθηκαν
οπό
τον
νικητή
Ο
ι
Ν. Γενεά-Θύελλά Π. 4-1
και τον ΓΑΣ Εδεσσα 25-17 ημ. 13-9.
Δόξα
Μακροχωρίου
νίκησε
τον
Ν. Γενοά-Λόξα Αγ. Τρ. 2-2
Στα ημιτελικά έχασε από τον BAO με Καρανίκας. Αβραμόπσυλος, Ελευθε- μαχητικό ΠΟΞ 2-0.
Ιδρυτής
35-33 μετά από δυο παρατάσεις ριάδης, Αλεξόπουλος και ΜουρατίΖΗΣΗΣ 11Λ ΓΣΙΚΛΣ
Δεμένοι
σε
όλες
πς
γραμμές
οι
21-21 κανονικός αγώνας πρώτη δης. ενώ από τους ηττημένους οι Βύ- της Δόξας Μακροχωρίου κινήθηκαν
* Με την έναρξη του πρωταθλή
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ζας, Μαραντίδης, Ιωαννίδης και
παράταση 27-27.
ματος. που αρχίζει σ* λίγο ο κ. Λάζα
ΑΦΟΙ ΠΛΤΕΙΚΛ
σωστά
καθ'
όλη
την
διάρκεια
του
Παπαδόπουλος.
Στο τέλος της πρώτης παράτασης και
αγώνα και γενικά είχαν την πρωτο ρος Παπαδόπουλος αντιμετωπίζει
Η
διαιτησία
του
κ.
Μιχάλακπ
άριενώ το σκόρ ήταν 27-27 πέτυχε τέρ
Διευθυντής
βουλία των κινήσεων συνδυάστηκαν πρόβλημα συμμετοχής παικτών.
μα που ακυρώθηκε από τους διαιτη στη.
Όπως των Κοτανίδη - Πασχαλίδη
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛΤΣΙΚΑΣ
επιτυχημένα
και
πολύ
εύκολει
έφθα
Η σύνθεση του Μ. Αλεξάνδρου:
τές γιατί η Γραμματεία, είχε σφυρίξει
(Εδέσσης I)
σαν στα γκολ, Σκόρερ της νίκης ο που έχουι να εκτίσυυν αγωνιστικές
την λήξη, ενώ η μπάλλα κατευθυνό- Καρσανίδης, Λλεξόπουλος (50' διακριθείς άλλοτε επαγγελματίας της ποινές από το περυσινό πρωτάθλημα
Υπεύθυνος
Λακασάς)
Σγουρός,
Καρανίκας.
ταν στο αντίπαλλο τέρμα. Το περίερ
Τυπογραφείου
βασίλισσας του Βορρά X"Αθανασίου Επίσης και ιου αποκτηθέντα τερμα
Καραβίδας.
Αβραμόπουλος,
Ελευθετοφύλακα Γαλανομάτη που θα αρχί
γο είναι ότι μετά το σφύριγμα της λή
ΜΙΧΛΛΗΧ ΠΛΤΣΙΚΑΣ
Ιωάννης.
σει να αγωνίζεται από τις αρχές
(Ρ. Φερραίου 6)
ξης η Γραμματεία «πάτησε» το χρο ριάδης. Κωστογλίδης (50' Λέλος)
Η
διαιτησία
του
κ,
Χλιάρο
αμερό
Κουρελάτος,Μουρατίδης, ΚοσκερίΟκτωβρίου. Παρ' όλα τα προβλήμα
Νομικό; σύμβουλος
νόμετρο.
ληπτη.
τα υπάρχουν παίκτες- που μπορούν
ΤΑΣΟΣ Ι1ΑΓΣ1ΚΑΣ
Είχαμε προσωπική αντίληψη του δης (46'Κοντονόντας).
\πι αναπληρώσουν τα κενά αυτά των
(Ιπποκράτσυς 26)
γεγονότος μια και βρισκόμασταν
παικτών, διότι έχουν δείξει παλσιότεΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
πολύ κοντά.
ρα τις δυνατότητές τους.
Μητροπόλεως 72
Όταν «σφυρίχθηκε* η λήξη το χρο
Τ ρίτη σ υ ν ε χ ή νίκ η εκ τό ς έδρα ς
* Πρωτοτυπίες φέτος στο σύλ
νόμετρο έδειχνε 59' 56" (ο αγώνας
Τηλ. 23137 29762
λογο της Ν. Γενεάς. Η διοίκηση εδώ
ΒΕΡΟΙΑ
τη ς Α σ π ίδ ο ς Α γ γ ε λ ο χ ω ρ ίο υ
και ένα χρονικό διάστημα έχει ανοί
ξει γραφεία νια να εξυπηρετείται
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΑΚΡΟΛΙΜΝΗ: (Αντ/τής 1. Ξαν- Σπαθόπουλου 59' και Παπαϊωάννου
καλύτερα ο σύλλογος. Μάλιστα μελε
ί&πιιζκΐιν
ορχ- 1500.
78'.
θόπουλος)
τάται (πιθανόν) νο γίνει δίπλα στα
Σωματείων
Λιπκριθέντες ήταν σι Αλεξανδρί- αποδυτήρια κυλικεία που ταυτόχρο
Τρίτο συνεχές μάτς εκτός έδρας,
Συλλογών Γ.ΠΙ.
έδωσε η «ΛΣΠ1Σ» Αγγελοχωρίου δης. Παπαϊωάννου Γ, Παπαϊωάννου να, από ειδική θέση θα κόβονται και
Κοινοτήτων
δργ. 200(3
Σ.
χωρίς
να
υστερήσει
κανείς.
και είχε ισάριθμες νίκες.
τα εισιτήρια για τους αγώνες. Δήλα
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Η
σύνθεση
της
νικήτριας:
ΓκιόρΕξετάζοντας την ηορεία της ομά
δή ύπαρξη κυλικείου και ταυτόχρονα
Δήμωι - Οργανισμών
δας. είμαστε σε θέση να πούμε ότι φέ σος. Κυρίακίδης. Καραμανλής (Παν- εκδοσ εισιτηρίων. Επίσης εντύπωση
Ε-Γ.Σ. Τραπεζών . όρχ *000
τος έχουμε μιά πλήρη ομάδα σε όλες τζαρτζΐδης) Πεοτλου, Κεμτντζετζι- προκάλοσε η καινούργια όψη που πή
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
δης,
Στύλας.
Παπαϊωάννου
Γ.
τις γραμμές της. Με βάση λοιπόν το
ρε το γήπεδο. Ο αγωνιστικός χώρος
όχι δεν επιστρέφονται.
έμψυχο υλικό που έχει, τον άριοτο Μισαηλίδης, Σπαθόπουλ,ος (Λόγγος) πρασίνισε μετά τις κάψες tou καλο
üEPUIAÍ
Αλεξανδρίδης καιριού με π«5ησμα που του έγινε εδώ
προπονητή κ. Κελεσίδη Γιώργο, το (Καραγιεννίδης).
22.222
Πυροσβεστική
(Κελεσίδης)
Παπαϊωάννου
1.
δραστήριο
συμβούλιο,
η
άνοδός
της
και αρκετό καιρό.
22.505
Νοσοκομείο
ατην Α' κατηγορία είναι θέμα χρό
125
Δ.Ε.Η. (βλάβ€ς)
25.749
νου.
Ύόρίυαη
Κατά τον κυριακάτικο λοιπον
24.444
O.TE. (αταθμόςΙ
φιλικό αγώνα μεταξύ των ομάδων
ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
Ακρολίμνη Γιαννιτσών - Ασπίς
22233
Αστυνομικό Τμήμα
26444 Αγγελοχωρίου νικήτρια ανεδειχθη η
Τροχαία
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
φιλοξενούμενη ομάδα με σκορ 5-1.
Παίζοντας πρακτικό ποδόσφαιρο
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθρουβ*οτικη
22.199 η Ασπίδα κατόρθωσε στο πρώτο μέ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Νοσοκομείο
22.200 ρος να προηγηθεί με 3-1 με τέρματα
των
Παπαϊωάννου
Γ.
(3
)
ΠαπαϊωάνΔ.Ε.Η (βλάβες)
22.314
Ο ΒΥΛΛΗΣ
νου Γ. (2Γ πέναλ.τυ), Αλίξανδρίδη
41.353
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
(43'). Κατά το δεύτερο μέρος συνδυά
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ζοντας τέχνη και φαντασία κατόρθω
« λ ΕΞΑΝΔΡΕΙΑς
Πυροσβεστική
23.619 σε να παραβιάσει την αντίπαλο εστία
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364 άλλες δύο φορές με τέρματα των
1Κ Α. (πρωί, βοήθειες)
23.376
Ελάτε νά γνωρίσετε ά π ο κοντά, τά παγκόσμια
Άμεση Δράση
100
γνωστά, λεπτοδουλεμένα αριστουργήματα της
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
121
Γερυανικής Εταιρίας ΒΕ-ΕΜ-ΕΦ.
Πυροσβεστική
ir

χώ ρο

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗ Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

W

m

Ενα νέο κατάστημα
άνοιξε στήν πόλη μας.

ΤΑΒΕΡΝΑ

ΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

Εκ δ ο τ ικ ή

β ε ρ ο ια ς

ΐ(Χ τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

«Κώστας»
κ ω ν

/ν

Μ αχαιροπίρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, όνο*
ξείδωτα, είδη δώρων.
Μέ κάθε αγορά σος, σάς προσφέρουμε ένα ανα
μνηστικό δωμάκι τής \iVMF.

ΕΝ ΤΕΛΩ Σ Α Ω Ρ Ε Α Ν

ο υ ςο λ α κ ο γλ ο υ

Φ έρ τε μ α ς τό π α ρ α κ ά τω

κουπόνι συμπληρω 

Κεντρικής 21 - ΒΕΡΟΙΑ

μ έ ν ο , κ α ί θ ά σ ά ς δ ώ σ ο υ μ ε τό ν κ α ιν ο ύ ρ γ ιο κ α τ ά 

(Δίκλα στον κιν/φο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

λο γο τή ς

Α νο ίγο υ μ ε
το Σ άββατο

ΐν Μ Ε

ΕΠΩΚΥΜΟ ...„
ΟΚΟΜΑ ____
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....
ΠΟΛΗ ...--------

L ΔΗΜΟΣΘ. ΜΠΙΖΕΤΑΣ ’

Τιζ τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρυσες
Τηλεφωνείστε μας 29.762

νει πολύ καλή δουλειά. Ενκτχυθήκα
με συμοντικά από τις μεταγραφές
(Βουγιοόκας. Αρίδας, Σπυριδωνίδης
από τους ερασιτέχνες της Βέροιας για
ένα χρόνο) που με κάνει να σισιοδοξώ ακόμα περισσότερο.
Αποστολίδης
(σύμβουλος):
Πιστεύω ότι θα πάμ καλύτερα από
κάθε άλλη χρονιά. Φέτος ο ‘Αγ.
Γεώργιος θα είναι έκπληξη.
Τερζής (προπονητής):’ Στον Άγ.
Γεώργιο βρήκα ένα πολυθζεστο κλί
μα και ένα υλικό (έμψυχο) που δύ
σκολα δυναντάς σε άλλες ερασιτεχνι
κές ομάδες. Πιστεύω ότι θα πάμε
καλα γιατί σε όλοος υπάρχει η προ
θυμία και η διάθεση για δουλειά. Οι
παίκτες είναι τακτικοί στις προπονή
σεις και δεν μου δημιουργούν προ
βλήματα. Όλοι τους είναι καλ.οϊ παί
κτες κτιι καλά παιδιά. Η διοίκηση
αποτελάται από δραστήριους ανθρώ
πους που βρίσκονται πάντα στο
πλευρό μας.
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΠΟΥΡΛΙΛΑΣ: «Πιστεύω ότι θα
πρωταθλητίαουμε. Έχουμε όλα τα
φόντα αρκεί να μας βοηθήσουν και οι
Φίλαθλοι·.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Π:
«Πιστεύω μου είναι ότι ο Άγ. Γεώρ
γιος μπορεί και θα φθάσο ψηλά».
ΒΡΕΣΚΑΣ: «Η φετεινή χρονιά
θα είναι του Αγ. Γεωργίου».
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ: «Είμαι βέβαιος
ότι στη φετεινή χρονιά θα πάμε καλό
τέρα από πέρυσι».
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β: «Με την
σωστή δουλειά που γίνεται από τον
κ. Τερζή θα κερδίσουμε τον τίτλο.
• Ο αριθμός 202 κερδίζει την έγ
χρωμη τηλεόραση που έβαλε στην
λΐαχειοφόρο αγορά η διοίκηση. Η
τηλεόραση θα δοθεί την Τετάρτη
8/9/92 σε φιλικό αγώνα που θα δώσει
η ομάδα.

ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

Μητροφάνους 8-Τηλ. 24.638
Β Ε Ρ Ο Ι Α
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A a ι κ α
• Προεκλογικούς λόγους άρχισε να εκφωνεί ο υχοψήφιος δήμαρχος
κ. Βλαζάκης. Οχι βέβαια a t ανοικτό χώρο αλλά at .... στατικό! Εχει
μάλιατα, λένε, era teottpt μαζό τον και σημειώνει τις διάφορες επιθυ
μύς, κοο fia τις ικανοποιήσει άμα βγει δήμαρχος!
Φυσικό errai. Λνδρέα τον λένε τον κ. Βλαζάκη και ·Θ Α · μοιράζει....
» · Τελικά γιατί τοος ονομάζουν ·Ι3 ο ι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες· <ίεν
irxopw να το καταλάβω, αφού ο υφνχονργός κ. Λαλιώτης - ο αποκα
λοόμινος · θειον βρέφος· διέγραφε αχό την ιστορία τους αγώνες του
I 969 που έγιναν στην Αθήνα, επειδή είχαμε δικτατορία! A ς τους ονομά
σουν λοιπόν αυτούς τους αγώνες ·Ι2 ο ι Πανευρωπαϊκοί· ελεώ Π Λ ΣΟΚ,
αν βέβαια δεν στε.ίλουν to νεαρό κομματικό στέλεχος του Π A ΣΟΚ στο
σπίτι ¡ρυ_
• Τι τριάντα, τι ααράντο, τι π ε ν ή ν τ α Τ ο παληο ωραίο τραγουδάκι
μου θυμίζει η τιμή του ψωμιού αυτές τις μέρες. Ο ένας το αγοράζει 32
δραχμές, ο άλλος 30 δραχμές, προς δόξαν πάντα του σοσιαλισμού!
Σίγουρα, αυτή τη φορά δεν πρόκειται για μαύρη αγορά, αλλά για ....
πράσινη!

«Ντοκουμέντα» μεγάλης
κατέχουν οι Πολωνοί
κομμάντος

ΒΕΡΝΗ 8 (ΑΠΕ)
Οι ένοπλοι που έχουν καταλάβει
την πολωνική πρεσβεία στη Βέρνη,
‘άφησαν ελεύθερους χθές το πρωί άλ
λους 5 ομήρους. Έτσι ο αριθμός των
εναπομεινάντων ομήρων στην πρε
σβεία, ανέρχεται τώρα σε 5 άτομα.
Οι ένοπλοι κομμάντος, κατάσχε
σαν προχθές το απόγευμα ένα μεγάλο
αριθμό ντοκουμέντων μεγάλης σημα
σίας και πληροφόρησαν σχετικά »το
επιτελείο της κρίσης», δήλωσε χθες
το πρωί ο κ, Ουλρίχ Χουμπάσερ.
εκπρόσωπος του επιτελείου αυτού.
ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΣΩΣΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ
Σε συνέντευξη, ο κ. Χοόμπασερ
πρόσθεσε όα η ανακάλυψη των ντο
ΚΑΤΑ ΤΟΝ κ. ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΗ
κουμέντων έγινε ταυτόχρονα με την
«Γιο ve υπάρξει σωστή αστυνό πρέπει να γίνει: Στην Χωροφυλακή, ανακάλυψη ενός ακόμα ατόμου στο
μευση. είναι ανάγκη w αυξηθούν m κατά 8000 χωροφύλακες, 2500 ενω κτίριο της πρεσβείας, που μέχρι τότε·
μοτάρχες. 300 ανθυπασπιστές ιαιι είχε καταφέρει να κρυφθεί, του στρα
οργανικές θέσεις στα Σώιιατα Ασφα
λείος». Την δήλωση ουιή /.καντ ο 800 ανθυπομοιράρχους και υπομοι- τιωτικού επιτετραμένου της Πολω
νίας, συνταγματάρχη Ζιγκμούντ
ραρχουςυπουργός Δημοσίας Τάξει·.«; «. I
Στην Αστυνομία Πόλεων κατά Ντρομπουζέφσκι.
Σκουλαρίκης, ο ποιος προσδιόρισε
Ο κ. Χούμπασερ όιευκρίνησε ότι
<ος εξής την αύξησα των θέστων που 5000 αστυφύλακες, υπαξιωματικούς
και αξιωματικούς και στο πυροσβε η ελβετική κυβέρνηση, θα εξετάσει με
στικό σώμα κατά 4343 θέσεις πυρο ίο στρατηγείο της κρίσης τα ντοκου
ΡΩΜΗ
σβεστών. υπαξιωματικών και αξιω μέντο αυτά, αλλά δεν θέλησε να πει
Η βλάβη του σκάφους σου μετέφε
εάν οι κομμάντος, που επιμένουν στις
ρε την ιταλ,ική ούναμί) εποπτεΐας στο ματικών.
Ο ακριβής πάντως αριθμός της απαιτήσεις τους και στην προθεσμία
Λίβανο, οι φουροί που κοιμόντουσαν
αντί να φυλάνε τα στρατόπεδα, οι αυξήσεως των οργανικών θέσεων στα που έδωσαν έως τις 1 0 η ώρα της
Σώματα Ασφαλείας Οα καθορισθεί Παρασκευής, εκδήλωσαν την πρόθε
στρατιώτες που αιφνιόιάζονται κατα
μεσήμιρο από ιυυς τρομοκράτες χωρίς αργότερα Για το 1983 ο κ. Σκουλα- ση να χρησιμοποιήσουν τα ντοκου
να χ/ιησιμοποιήσουν τα όπλα τοος ρίκης είπε, ότι υπάρχει δυνατότητα μέντα αυτά ως μέσον πρόσθετου
αποτελούν μιά σειρά γεγονότων που εκπαιδεύσεως 6000 χωροφυλάκων εκβιασμού.
Ο κ. Χούμπασερ είπε ακόμα ότι
δημιουργούν ερωτήματα για τη γενικό και 4000 αστυφυλάκων,
πολλές ξένες χώρες, τις οποίες δεν
τερη κατάσταση του στρατού στην
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ
θέλησε να κατονομάσει, προσφέρθη
Ιταλία.
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
καν να βοηθήσουν την ελβετική
Στις πλατείες και στα καφενεία
ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
αστυνομία, αλλά πρόσθεσε ότι η Βέρ
αλλά και μέχρι και στο ίδιο το κοινο
ΣΩΜΑΤΩΝ
νη ιιρνήθηκι: όλες αυτές τις προσφο
βούλιο οι Ιταλοί ειρωνεύονται με διά
Εξ άλλου, όπως δήλωσε ο υπουρ ρές.
νορα σχόλια την βλάβη ιου •ΚΡΑΝγός Δημοσίας Τάξεως. από τις αρχές
Η πρόταση της Πολωνίας να
ΤΟ· που αναγκάσθηκε να φθάατ.ι στη
του 1983, θα μπαίνουν στις Σχολές βοηθήσει για την επίλυση της κρίσης
Βηρυτό με ένα μόνο έλικα καθώς και
Αστυφυλάκων και Χωροφυλάκων δεν αφορά τη συμμετοχή Πολωνώνι
την επιτυχία των εμυθραπ ταξιαρχιάιτ
υποψήφιοι, που έχουν τελειώσει ιου
στις δυνάμεις της τάξης, που ελέγ
που επιτέθηκαν εναντίον στρατοπέδων
λάχιστον το Γυμνάσιο και όχι από χουν την πρεσβεία, δήλωσε ακόμα ο
η στρατιωτικών αποστολών.
φοιτοι Δημοτικών. Επίσης, στο εξής κ. Χούμπασερ. ο οποίος πρόσθεσε ότι
και στις δύο αυτές Σχολές θα είναι ένα μέλος του ελβετικού υπουργείου
υποχρεωτικό το μάθημα της οδηγή
Μαθήματα
άμυνας συμμετέχει στο επιτελείο της
σειος για όλους τους υποψηφίους κρίσης.
πυρογραφίας
χωροφύλακες και αστυφύλακες.
Στο μεταξύ, συνεχίζονται σι επα -

Οι διαπραγματεύσεις γίνονται
ποτέ με το «συνταγματάρχη» και ποτέ
με ένα άλλο άτομο, η ταυτότητα του
οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί. στα
πολωνικά και στα γερμανικά, διευ
κρίνησε ο κ. Χούμπασερ και πρόσθε
σε ότι η κατάσταση των ομήρων είναι
καλή.
Ηρεμίιι επικρατούσε χθές στο χώ
ρο της πρεσβείας, όπου περίπου 1 0 0
αστυνομικοί περιπολοιίν γύρω από
αυτή.

Θα διορισθούν άλλοι
16.000 αστυνομικοί
λέει το Υπουργείο

στη Στέγη
ί.τις 20 Σεπτεμβρίου αρχίζουν
μαθήματα πυρογραφίας στη Στέγη

ΓρυμμάτοΛ'

«η

Τεχνών

Δήμου

Βέροιας.

Οι ενδιαφερόμενοι τρέπει νυ
περάσουν από τη Στέγη γιο την ιντο
βολή των αιτήσεων.

ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
Π Α ΤΙΣ ΠΑΛΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μέχρι την Παρασκευή 10/9/82

Ό λους όσους συμμετείχαν στο

βορό μας πένΦος γιο τον απροσδάκη
το θάνατο της λατρευτής μας κόρης
ΑΛΕΞΛΝΑΡΑΣ
Κ ΑΛΠΑΚΙΛΟν

ευχαριστούμε από το βάθος της κπρ
¿ιός μας.
Οι γονείς

Οι ασφαλισμένοι του ΤΗΒΕ.ποιι
οφείλουν εισφορές πιιληές όηλαδή
από τα 1980. 1981 και μέχρι tov μή
νιι Μιίϊο του 1982. θα πρέπει να
καταβάλουν τις εισφορές τους αυτές
μέχρι την Πιιριισκευήιΐί)/9/82
Και ο λόγος που Ou πρέπει να γί
νει αυτό από τους οφαλον-ες τέτοιες

εξειδικευτείτε
για νά ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

εισφορές είναι ο φ,Μ*

Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά Jî'S, σι όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως. «ίν αυτές οι
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και
1982 μέχρι ΜάΙο) πληρωθούν μετά
την 1Oe Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν
με τις καινούργιες τιμές..
Τονίζεται ακ όμ η ΟΤΙ οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν μι
χρι τι; 10 Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
καθυστερήσει»; Ακόμη πληροφορώ
κά αναφερεται ό ·ι λόγω tq ç απεργίας
των εισπρακτόρων που ως γνωστό
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λογω
των καλοκαιρινών αδειών θβ πρέπει
οι ασφαλισμένοι όσοι μπορούν ve
περνούν από u γραφεία του ΤΕΒΕ
(δίπλα στην Κλινική Αβραμίδη Β
pota) .από τις 7.το τυ πρωί μέχρι ne
12 η ωρα για νο πληρώσουν Τι- οφιι

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
» — ■I
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Δ ευ τ έρ α 2 7 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
1) τμήματα ιιχοφοίτ*»» ΛΥΚΕΙΟΥ

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
• ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγοοη σταδιοδροιιία
Ιηι φρονασιήριο Φ. /.ΛΦΕ1ΡΗ
Αριθ. άδειος Υκ. Παιδείας
Iδρόσους 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

λόμκνες εισφορές,
Υπενθυμίζ» τιο ακόμη στους
ασφαλισμένου; που κεοαλαιοποιη
σαν τις παληές τους εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή του; να
κατιιβαλυυν κανονικά τις οάσεις που
οφείλουν

ΠΡΟ ΣΚΛΗ ΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΥΤΕ
ΚΝΠΝ Ν ΗΜΑΘΙΑΣ καλέ» τα μέλη
του να παραστούν στις >2 Σεπτεμ
βρίου στην Θεσ/νίκη, ημέρα Κυρία
κή και ώρα 1 0 .0 0 στην αίθουσα
Μακεδονικών Σπουδών,
Η παρουσία σας κρίνοαι ανα
γκαία, καθ' όσον θα λάβει χώρα συνέ
λευση των πολυτεκνικών οργανώ

σκων Βορείου ΕλΑαοος, με την συμ
μετοχή της Ανώτατης Συνομοσπον
δίας Πολυτέκνων Ελλάδος, Η συνέ
λευση Οα ασχοληθεί με κύρια θέματα
των πολυτέκνων (δημογραφικό επί
δομα μάνας κ,λ.π.1. Την έναρξη του
συνεδρίου θα κάνει η κ. Μαργαρίτα
Παπανδρέου και θιι παρευρεθούν
όλες οι δημόσιες αρχές.
• Δωρεάν επίσκεψη στην Έκθε
ση.

Ο πρόεδρος
ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΑΗΣ

ß ta v u c r c p e u o v w
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Μητροπόλεως 31-Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

ΑΓΚΥΡΑ

Σήμερα Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου
1982 Λίπνιικτεμεύα το φαρμακείο:
Μαρίας Κοιατατσιάρη
τηλ. 28491

Α π ό α ύ ρ ιο
η κ α τα β ο λ ή τω ν
ο ικ ο γ ενεια κ ώ ν
επ ιδ ο μ ά τω ν
Αρχίζει από αύριο Παρασκευή, η
καταβολή των οικογενειακών επιόο
μάτων στους δικαιούχους με 2 παι
διά.
Το ανακοίνωσε κατά την διάρκεια
συνεντεύξειος Τύπου ο πρόεδρος του
ΟΑΕΔ κ. Καταανέβας.
Επίσης είπε ότι διαπιστώθηκαν
δεκάδες περιπτώσεις καταδολιεύσεως
στα οικογενειακά επιδόματα και στα
έκτακτα βοηθήματα ανεργίας, οι δε
υπαίτιοι παραπέμφθησαν στον Εισ
αγγελέα, ενώ συνεχίζεται η έρευνα
για την επισήμανση και άλλων προσ
ώπων.

’E yteivnviai tà μέτρα ασφαλείας γύροι ϊη ό την Π ολω 
νική Π ρεσβεία οι η ν Βέρνη
φές με τους κομμάντος, ο αρχηγός
των οπαίων αποκαλείται τωριι από

τις ελβετικές ιιρχές ·ο συνταγματάρ
χης».

Τα άτομα που παραπέμφθησαν
στον Εισαγγελέα χρησιμοποίησαν
συγκεκριμένα αθέμιτα μέσα για την
είσπραξη των επιδομάτων (προσκόμηση διπλών βιβλιαρίων ανεργίας,
επικόλληση ακυρωμένων ενσήμων,
παραχάραξη ημερομηνιών κ.λ.π). Τα
ονόματα των ανωτέρω δόθηκαν από
τον κ. Κατσανέβα στην δημοσιότητα.

ΒΕΡΟΙΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2-0
Υστερο από μετρώ σχετικά εμφάνιση
κατά ίο πρώτο ημίχρονο »«ι πολύ καλή
κοτο τι» δκύττρσ η ΒΕΡΟΙΛ νίκησε την
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γιαννιτσών με σκορ
I 0 . ινω την πιρασμίνη Τττάριη ιην τίχτ
κερΜσπ μίσττ στο Γιαννιτσά με ι 0
Λίγες οι αξιόλογες φάσεις που
όημιουργήθηκον μπρύς στις δύο εστίες
Kata το πρώτο 45λεπτο με ιοιό εντυπω
σιακή ι κτίνη του 2' όιαν ύστερα από πολύ
καλό συυτ του Βσγιατζόπσιιλιιυ. η μπάλ
λα αφού κτύπησε σιο κάθετο δοκάρι της
Γιοννιισιώτικης εστίας, ήρθε στον Παπα
τζίκο που βιάστηκε να σουτάρει άουι.
Η δεύτερη αξιόλογη φάση έγινε στην
περιοχή τη; ΒΕΡΟΙΑΣ (14*) όταν προ
ενός διαγροφομένυυ κινδύνου ο Πσπαϊζΐ
κος ανέιρεφε μισό μέτρο έξω απύ την
μεγάλη περιοχή ιον Τοσουνίδη και το
φάουλ που πορεχώρησκ ο διαιτητής το
εκτέλεσε αιφνιδιαστικά ο Πολυζόπουλος
για να βγει η μπάλλα ελάχιστα άουτ.
Το παιχνίδι συνεχίστηκε κατά τον ίδιο
μάλλον υποτονικό ρυθμό μέχρι την λήξη

του ημιχρόνου με μοναδικές εξαιρέσεις
μιά γυριστή κεφαλιά του Μελετίδη <22Ί
σε σέντρα του Κατοώνη που εξουδετέρω
σε ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμε- νι»ν και ένα δυνατό σουτ ίου Ανέστη (43 )
που απέκρουσε ο Μπαλτζής.

ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ
ΤΟ ΛΕΥΤΕΡΟ
45ΛΕΙ1ΤΟ
Στο δεύτερο ημίχρονο με την αυμμε
ιαχή 9 ξεκυύραστων παικτών, η ΒΕΡΟΙΑ
παρουσιάστηκε εκρηκτική
Οι παίκτες
της ίτρεχαν ouv δαιμονισμένοι μέσα στο
πράσινο ιεραίν και δεν άφηναν περιθώρια
στους Γιοννιτσιώτες να αντιδράσουν οι
οποίοι περιορίστηκαν στο να τους παρα
κολουθούν απλώς.
Το γεγονός δε ότι οι φιλοξενούμενοι
έφυγαν μόνο με δύο γκολ στο πιιθηιικό
τους θο πρέπει να τους ικανοποιεί ιδιαίτε
ρα.
Σε όλο αυτό το διάστημα οι Βεροιώτες
κυκλοφορούσαν την μπάλλα μέσα και έξω
απο την περιοχή των Γωννιτσιωτών, οι

Π ρ όοδ ο σημειώ νει
η αραβική διάσκεψη
ΓΥΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΕΡΣΟ ΙΡΑΚΙΝΗ ΔΙΕΝΕΞΗ
ΦΕΖ, 8 (ΑΠΕ)

Ενώ η ιιραβίκή διάσκεψη κορυ
φής συνεχίζει για τρίτη ημέρα ης
εργασίες της στη Φέζ του Μαρόκου,
πολιτικοί παρατηρητές έχουν την γώμη πως σημειώθηκε πρόοδος για τη
λήψη μιός κοινής αραβικής απόφα
σης αναφορικά με »-ην επίλυση του
Μεσανατολικού.
Η απόφαση αυτή βασίζεται στις
προτάσεις της Σαουδικής Αραβίας
και της Τυνησίας και από ό.τι έγινε
γνωστό φοίνιΓΤΟί ότι θα υποστηριχθεί
από το σύνολο των αραβικών χωρούν
που παίρνουν μέρος στη διάσκεψη.
Εξ άλλου, πρόοδος σημειώθηκε
και σε ένα άλλο καυτό πρόβλημα που
απασχολεί τη διάσκεψη και που είναι
η περσο ιρακινή διένεξη. Η Συρία,
που ως γνωστό υποστηρίζει την Περσίυ. είνυι οις φαίνεται διατεθειμένη να
συμβαλει στην έκκληση «ου η διό
σκεψτι κορυφής προτίθεται νυ προβεί
π-ρος τις δύο αντιμιιχόμκνες πλευρές
γιο εκτόνωση της κατάστασης. Εάν
αυτό συμβεί θα είναι η πράιτη φορά
που η Δαμασκός θα λάβει μέρος σε
μιά τέτοια προσπάθεια που σύμφωνα
με τους παρατηρητές σημαίνει πως η
Συρία παίρνει πλέον μιά πιό ελαστική
θέση ππένανη στη διένεξη αυτή.
Τέλ.ος. έγινε γνωστό ότι τυ Σου
δάν έθεσε θέμα επανόδου της Αιγύπτου στον αραβικό σύνδεσμο από
τον οποίο είχε αποβληθεί πριν τρία
χρόνια λόγω της υπογραφής από τον
τότε πρόεδρο Σαντάτ των συμφω
νιών του Κάμπ Νταίηβιντ.
Στο μεταξύ, όπως μεταδόθηκε
από την Ουάσιγκτον, ή αμερικανική
κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να
ασκήσει «κατάλληλες πιέσεις» για νιι
αναγκάσει τυ ενδιαφερόμενο μέρη να
λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις
του προέδρου Ρήγκαν για την επίλυ
ση του Μεσανατολικού ζητήματος.

Ο εκπρόσωπος της αμερικανικής
κυβέρνησης επαναβίβαΐ">Οέ προχθές
ότι ιι «πμόεόρο; είιτιι σοβαρό αποφα
σισμένος να υποστηρίξει τις «ρυτά
σεις του», προσθέτοντας ότι ·η απο
φασιστικότητα αυτή του προέδρου
δεν μειώθηκε απύ την αρχική ισραη
λινή απάντηση»

Ο εκπρόσωπος πρόσθεσε ακόμα
ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη
να ασκήσει τις κατάλληλες πιέσεις,
τόσο στο Ισραήλ όσο και στις αρυβι
κές χώρες, για την προώθηση των
προτάσεων του κ. Ρήγκαν.
Ερωτηθείς για τη φύση των πιέ,
σεων αυτών, ο Αμερικανός εκπρύσω
πος υπενθύμισε όη ο υπουργός εξωτερικών κ. Τζώρτζ Σούλτς είχε απο
κλείσει το ενδεχόμενο της άρσης της
αμερικανικής βοήθειας προς το
Ισραήλ.
ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ
' Οπως γράφει η ανεξάρτητη λιβα
νέζικη εφημερίδα «Αλ Νοχάρ», ο ηγέ
της της Οργάνωσης για την Απελευ
θέρωση της Παλαιστίνης Γιασέρ
Αραφιίτ δήλωσε ότι υπάρχουν «θετι
κά σημεία» στην πρωτοβουλία του
προέδρου Ρήγκαν για το Μεσανατο
λικύ ζήτημα*.
Σε ανταπόκρισή της από τη μαρο
κινή πόλη Φέζ. η «Αλ Ναχάρ» διευ
κρινίζει οτι ο Αραφατ έκανε τις παρα
τηρήσεις αυτές κατά τη διάρκεια
συζήτησης για ιο ρόλο των Ηνωμέ
νων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή
και προσθέτει ότι ο Παλαιστίνιος
ηγέτης δεν αναφέρθηκε στο αμερικα
νικό σχέδιο κατά το λόγο που εκφώ
νησε στη διάσκεψη αλλά στη συζήτη
ση που επακολούθησε.
Η εφημερίδα γράφει ακόμα, ότι ο
Αραφάτ δεν εξαπέλυσε επίθεση εναν
τίον των αραβικών κρατών, όπως
αναμενόταν, γιατί δεν βοήθησαν την
οργάνωσή του κατά τη διάρκεια του
πολέμου με τους Ισραηλινούς, αλλά
περιορίσθηκε να δηλώσει: »Δεν ήρθα
εδώ για ιό απο νείμω επαίνους και
κατηγορίες αλλά για να ενοποιήσω
τους Άραβες».
' το λόγο που εκφώνησε στη διά
σκεψη. ο Αραφάτ κατηγόρησε τις
Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστή
ριξη που έδωσαν στην ιαραηλινή επί
θεση εναντίον των Παλαισονίων
ΡξάλΛό», η ·Λλ Ναχάρ». όπως
επίσης Και η αριστερή εφημερίδα «Ας
Σαφίρ». γράφουν ότι η Συρία ενημέ
ρωσε. τα αραβικά κράτη στη διάσκε
ψη ότι επιθυμεί να αποσύρει τις δυνά
μεις της από το Λίβανο.

οποίοι μόνο όνο αντεπιθέσεις πραγματο
ποίησαν. Την πρώτη στο 49' όταν ύστερα
από Κεφαλιά ίου Τοαλκιτζή η μπάλλα πέ
ρασε μόλις άουτ πάνω από το οριζόντιο
όοκάρι της εστίας του εξελθόντος Αντωνά
και την δεύτερη στο 75’ όταν ο Πολοζόπουλιις οπό πολύ κοντά, αλλά πλάγια Οέ
ση έβγαλε την μπάλλα άουτ.
Αντίθετα η ΒΕΡΟΙΑ εκτός από τα όύο
τέρματα που πίτυχε. Το πρώτο στο 59' με
καρφωτή κεφαλιά του Φ. Μίλη σε απίθανη
γυριστή σέντρα του Λκριβόπουλου και
στο 60 μ ιον μόνιμο εκτελεστή Μπάμπη
Ακριβοπουλά σε όλα τα φετεινά παιγνίδια
που έπαιξε έβαλε από ένα έως δύο γκολ.).
Το τέρμα αυτό ήταν προγραμματικά ονει
ρώδες και αξίζει να το περιγράφουμε. Ο
Φ ΜΙλης πέρασε την μπάλλα πάνω από
τον σέντερ μπάκ των Γιαννιτσών Σουγκά
κη Προς ιην πορεία της έτρεξαν ο Ακρι
βόπουλος και ο Γιαννιτσιώτης τερματο
φύλωκας και την κατάλληλη στιγμή ο
Βεροιώτης παίκτης με απίθανο φάλτσο,
παρότι βρισκόταν σε πλάνια θέση, πέρασε
την μπάλλα πάνω από τον τερματοφύλα
κα και την έστειλε στην εστία.
Εκτός λοιπόν από τα δύο αυτά τέρμα
τα η ΒΕΡΟΙΑ δημιούργησε σωρεία ευκαι
ριών γαι «ι πετύχει μεγάλο σκορ, χωρίς
«κττόοο να τσ κατορθώσει μιά και οι Γυνηγοί της αστόχησαν από καλές θέσεις ενώ
σι τρεις περιπτώσεις οι μπακ των φιλοξε
νούμενων απίκρουσαν πάνω από την
γραμμή της κενής ιτττίας της ομόδος τους.
Την πρώτη σε καρφωτή κεφαλιά του
Παπατζίκου, την δεύτερη σε καρφωτή
κεφαλιά του Φ. Μίλη και την τρίτη σε
κοντινό σουτ του Χώματά.
Πολ.ύ καλή η διαιτησία του κ. Αντωνιάόη (Τσιμούρης Λάσκυρης),
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ; Μπαλτζής (46* Λντωνάς)
X Αθανασίου 146’ Πουρσανίδης) Γιατζιιζόπυυλος 151 Περαχιορίτης) Πα ρίζας
(Χωμαιάς) Παπατζίκος. Γ. Μίλης. Τοπα·
λίδης 146' Ισχνόπουλος) Κατσώνης (46"
Χατζάρας) Γκέσιος 146 Φ. Μίλης) Μελε
τιδης (67 Χαλτσάς) Βογιατζόπουλος (46'
Ακριβόπουλος).
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Σαββουλίδης (84
Αρμένης) Λήμογλου. Τομπάζης. Τέφας.
Εουγκάκης. Αιτστης, Τσιρογιάννης (73'
Βέργος) Δεμερτζίδης (67 Παπουρτζής)
Πολ.υζόπουλος (84' Ανασταίου) Τοσουνΐ■ϊης (79' Λημητριάδης) Τσαλ.κηζής (60'
Περόντζης).
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κ α τα δ ίκ α σ ε σ ε θάνα το αργά "Ρ°κκ '
την νύχτα τον Α ρμένιο Λ ίνο ν
κτζιάν, -o u είχε λ ά β ει μέρος 0 !φ
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Σ τιρ ' επ ίθ εσ η εκ είνη δέκα
είχαν σ κ ο τω θ εί κα ι ά λ λ α 78
τρ α υ μ α π σ θ εί κ ο λλά α πό τα
βαρι οί, Ο κα τη γο ρο ύμενο ς α ν ή Κ ί^ \
μ υ σ τικ ή
εξ τρ εμ ισ τικ ή
ορ'ώώΡΙ
•Λ σ α λά » που θ εω ρείτα ι υπεύθυνοί*
π ο λ λ ές επ ιθ έσ εις εναντίον Τούμ
διπ λω μ α τώ ν σ το εξω τερικό . _
Κ α τά την μ υ σ τικ ή συνίόρίαιΤΤ®'
σ τρ α το δ ικ είο ο Ε κ μ εκ τζιά ν i-tOr
σ η μ α ν τικ ές α π ο κ α λ ύ ψ εις προς τά Ργ
λ η του σ τρ α το δ ικ είο υ για η; όομή·Φ
οργά νω σ η κα ι τη δρ ά σ η της
σ τικ ή ς α ρ μ εν ικ ή ς οργάνω σης ®*'Γ
οποία α νή κε.
Ο Υ Α Σ ΙΓ Κ Τ Ο Ν
Οι Η νω μένες Π ο λ ιτείες α ν α κ ο ^
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νέ,ων κ α τα σ κ ο π ευ τικ ώ ν αεροσκΟΧΡΚ
_^ (___
ό___^
π ω ς έγινε προχθές
γνωστό
κλους του Α μ ερικα νικο ύ Πεττανών^
Σ υγκ εκ ρ ιμ ένα οι Η νω μένες ¡Ιού
τείες θα σ τείλο υν σ τις α ρ χ ές του, 1 0
ένα σμήνος κα τα σ κ ο π ευτικ ώ ν °τή
σ κ α φ ώ ν τύπου · TR - 1 · σ τη
Β ρετανία που θα εγκατασταθούν
β ά σ η το υ Α λ κ ο ν Μ ιούρι.
__J
7α *77? - /» είναι τα νέα καάβΗγ
πευτικά α ερ ο σ κ ά φ η που διαθέτου*
Η νω μένες Π ο λ ιτείες κ α ι που τέθψΝ1
σ ε υπηρεσία τον Ιο ύ λιο του ¡9 ° ‘‘
Το α ερ ο σ κ ά φ ο ς αυτά
περίπλο κο η λεκτρο νικό εξοπλισμό**
το υ δίνει τ η δυνα τό τη τα να
τα μ ίτώ π ισ θ ε ν τω ν εχθρικώ ν
χω ρ ίς να π ετά πάνω α πό ξένο
ς.Π ετώ ν τα ς κατά μ ή κ ο ς τιυν
μετα ξύ τω ν δύο γερμανικώ ν το · '
1 · έχει την ικα νό τη τα να σ υ ε λ ο μ τ γ “
μ ε ης σ υ σ κ ευ ές του οποιαδήποτε
νήθιστη σ υγκ έν τρ ω σ η δυνάμεοΑ w
συμφώ νου ιη ς Β αρσοβίας.

ΜΕΞΙΚΟ
Π άνω από 3 0 0 όιανοονμΟ & ^π ι
α μ ερ ικ α νικ ή ς ηπείρου σ υ να ιτη σ θ τ
προ χθ ές σ το Μ εξ ικ ό για va opí3"¡
σουν κ α ι για να αναλύσουν τα 1
προ β λήμ ατα του συνόλου των
του νέου κόσμου.
Η σ υνά ντη σ η α υ τή που θα διά
σ ει τέσ σ ερ ις μ έρ ε ς κ α ι που σ α ν β ό
θέμα τω ν σ υ ζη τή σ εω ν έχ ει την « 6 ®
κυριαρχία * α π ο τε λ ε ί συνέχισα
παρόμοιω ν σ υνα ντή σ εω ν που '7Λ·''*
τοπο ιήθ ηκα ν σ το παρελθόν, σ τη ν ό Γ
ιο τη ς Κ ούβας κ α ι σ τη A/avájH
τη ς Ν ικα ρά γο υα ς.
4Β]
Το νέο σ το ιχ είο της α ω ά ν τψ \
του Μ εξικ ο ύ ουνίσ τα τα ι σ το ότι Γ
πρώ τη φορά έχουν κ λ η θ ε ί να λα»7 .
μ έρ ο ς διανοούμενοι από τις H v ü r
Π ο λ ιτείε ς κα ι τον Κ α να δά .'

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η δ ιά σ κ εψ η τω ν υπουργώ ν
ρ ικ ώ ν τω ν δ έ κ α χω ρώ ν της
πρα γμα το πο ιηθ εί τελ ικ ά σ τις λΟ
21 Σ επ τεμ β ρ ίο υ σ τ ις Β ρυζέλε;.
α να κο ίνω σ ε η αντιπρόσωπε***
Λ ανίας σ τη ν έδρα τη ς Κοινότητα^
Η δ ιά σ κ εψ η επ ρ ό κ ειτο va
τοπο ιηθ εί χ θ έ ς σ τη ν Κ οπεγχάΡ Ι·
α να β λή θ η κ ε, επ ειδ ή η Δανία oUffL·
σ τιγμ ή είναι ο υσ ια σ τικ ά χω ρ ίς
¡L
νηση κ α ι κα μιά α πό φ α σ η δε* *¡T,
διχατόν να λ η φ θ εί πριν ο χ τ / μ α τ ι ^
νέα δ α ν ικ ή κυβέρνηση.

ΑΕ ΚΑΒΑΣΙΛΑ
ΑΠΟΛΛΩΝ ΡΑΨΟΜΚΑΒΑΣΙΛΑ (Αντ/τής Θ·
σουζίδης)
Παίζοντας ωραίο ποδόσφα'Ρ*
δίνοντας τα αναμενόμενα η **Γ
ένιρση κέρδισε μέσα στα Κ οΡ*^
τον Απόλλωνα Ραψομανίκης Μ£
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Οπωσδήποτε ανώτερη Μν"ΓΠ^
εντυπώσιασε και έδειξε ότι
δεμένο σύνολο. Η σιοστή Μτμό
δουλειά του Παναγιώτη Κουτά0 ,
άρχισε να αποδίδη καρποόί
ομάδα του καλπάζοντας τια]
στο διάβα τους τον άτυχο Α«ό' . Γ
Ραψομανίκης και έδειξε ότι Ρξ1
είναι από τα φαβορί στον ό μ β Ρ , ^ 1
Τα τέρματα της ΑΕΚ σηβ,:1“\·
οι Μαντζίλα; II. Ψαλίδας I.
πουλος I. Κύπρος I και έν0, ^
γκολ. Ολοι οι παίκτες της ^ .Λ))|β*ιΙ
ζην σιοστή
σωστή μπάλλα και οιυκΡ1“' ^
ξαν
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
για την φυσική τους κατα στοάθ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
την διαρκή κινητικότητα.
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
Ο διαιτητής κ. Διαμονήόπό^
ευχαριστούν τους κάτωθι:
πολ,ύ καλός.
¿0
1)
Την οικογένεια κ. Ευσταθίου Το έμψυχο υλικό της Α γ> . >
Βακάλη για τη δωρεά των 2.000 δρα από τις οδηγίες του προπΟ^ύ^/
χμών. αντί στεφάνου στη μνήμη
Παναγιώτη Κουτσοπάκη αΓα
Εμμανουήλ Μπουλασίκη.
οι ποδοσφαιριστές: ΛουκίδΠ?' χρ
2)
Τον κ. Ιωάννη και την κ. Σοφίατσαμπάρης, Διαμαντόάουλο^Ηζ,ίΙΐ
Στογιάννη για την δωρεά των 5.000 μαντόπουλος Ε, Βάγγος I. θ"ν,
δραχμών, στη μνήμη της θείας τους Ψαλίδας, Ντινόπουλος. ^ Λ,1^(ΐΥ
Γραμματικής Ζάχου.
Κύπρος, Κιότσιος, ΚελεσιδΠί·^^'
3)
Τους Αφους Χριστοδούλουτσοπάκης. Γο?Λουζίδης.
,
για τη δωρεά των 2 . 0 0 0 δραχμών, Λάλος. Χαραλαμπίδης,.
αντί στεφάνου, εις μνήμην του ανη- λος. Τσακνάκης, Τσάκαλοξ·
ψιού τους Εμμανουήλ Μπουλασίκη. λος II. Τσάκαλος III. ^ α<^Γ
Εκ του Γηροκομείου
Λημητρακόπουλος και ΈξαΡΧ

Πο?»λά τμήματα Αγγλικής μιι ι ερμανικής εχ*
ήδη συμπληρωθεί στο Φροντιστήριο ΑΡΣΕΝΗ·
Οι εγγραφές συνεχίζονται για λίγες ημέρες ακ°Ρ
•
•
•

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ

Μητροπόλεως 24
τηλ. 62.075 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Το Φροντιστήριο «ου καθιερώθηκε στην πόλη
ΙΤ αυτους που θέλουν να μιλάνε μιά ξένη •γΧώο^

- ΝΕΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ-ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ Π Α ΣΟ Κ :

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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{
\ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982\
Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλοι- 2025
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ον Νομού Ημαθίας

«Πιστεύουμε και
στον δημοκρατικό
σοσιαλισμό»!
Δ Η Λ Ω Σ Ε Ο κ. Α . Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ

Πολιτικοί κύκλοι της πρωτεύου
σας φαίνονταν ιδιαίτερα εντυπωσια
σμένοι οπό την επανάληψη της πρόσ
φατης δηλώσεως του πρωθυπουργού
κ. Παπανδρέου, ότι θα προχωρήσει
πια πιστεύοντας στην ιδεολογία του
Δημοκρατικού Σοσιαλ.ισμού. την
οποία μέχρι τώρα (και στα οκτώ χρό
νια) δυσφημούσε.
Πραγματικά, ο κ. Παπανδρέου εί
πε και τα εξής, μιλώντας (την Τετάρ
τη). στο ξενοδοχείο «Αστήρ Παλλάς»
• Σωστή κτηνιατρική περίθαλ της Βουλιαγμένης στην Ομάδα των
ψη. εμβολιασμοί κ.λ.π. και ισοτιμία Σοσιαλιστών Ευρωβουλευτών, σύμ
στον χαρακτηρισμό κρεάτων όπως φωνα με το κείμενο, που μοίρασε το
υφυπουργείο Τύπου:
ισχύει στην ΕΟΚ
«Πιστεύουμε ότι πρέπει να προ
χωρήσουμε στον τρίτο δρόμο, το
δρόμο του δημοκρατικού σοσιαλι
σμού.
— Δεν είνιιι επίσης, η στιγμή να εξε
τάσουμε τί είναι αυτός ο τρίτος δρό
μος. Σήμερα πιστεύω ότι η Γαλλία
και η Ελλάδα είναι οι δύο χώρες που
πειραματίζονται με το δημοκρατικό
σοσιαλισμό, με την ανάπτυξη νέων
θεσμών.
— Θα ήθελα να παρατηρήσω ότι η
Νότιος Ευρώπη, μέσα σε λ,ίγο χρόνο
και η Ισππνία - γιατί πιστεύω ότι
Τ ο Δ ικ α σ τή ρ ιο
στην Ισπανία είναι σχεδόν βέβαιη η
νίκη του Φελίππε Γκοντζάλες πει
δέχθη κ ε ότι
ραματίζονται ανάλογα με το δημο
κρατικό σοσιαλισμό. Και οφείλω να
εξύ β ρ ισ ε τ ο ν
ομολογήσω ότι και στην Ιταλία οι
δυνάμεις του σοσιαλιστικού κόμμα
Π ρ ω θ υ π ο υ ρ γό
τος είναι ανερχόμενος και δε θιι ήττ^γ
παράδοξα μέσα(σε
ώϊίρο να δού
Δύο μέρες έμεινε στην φυλα με τον κ. Μπετίνο Κράξι πρωθυπουρ

Α Π ΑΡΑΔΕΚΤΗ ΤΙΜΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
•
•

Ανάστατοι οι βαμβακοπαραγωγοί
Κινητοποιούνται οι βοοτρόφοι

.^Εμπαιγμός σ ε β ά ρ ο ς τ ω ν β α μ β α κ ο Λ α ρ α γω γώ ν, επιχει-

ΟείτΓ,

τω \

βάμίΐ ° π ° Την ^ β έ ρ ν η σ η ^

αφού η τιμή του συσπόρου

« ακ°ζ καθορίστηκε στις 54,30 δρχ., τιμή σχεδόν ίδια
^ ττΐν περσινή.
* * καταγγέλουν οι βαμακοπα
ρ. Ί111 και σύμφωνα με πληροφοήκυο1011 °°®τ' καν στο «ΛΑΟ» από
ρ, ^ * 1 "Ί/ή. η τιμή αυτή είναι απαΙ7ηί· **’ Γ·οιί δεν προβλέπεται καμιά
°){Ε^6 ^<ΓΤ'' Κα* ΡΡ'ΟΚΓΐαι στο ‘διο
ν επίπεδο με την περσινή τιμή.
τ ^ ^ Ρ 'μ έ ν α
πέρσι η τιμή
ήΐον « ,Τ£0ς συσ”όΡ™ Ι'άμβακος
” δρχ εΐχε επιδότηση 3.60

Δ Ο Ξ Α Σ Α Ν

όρχ. το κιλό και από επιστροφή χαρ
τοσήμου άλλες 1.80 δρχ, ήτοι σύνο
λο 53.40 δρχ. Επομένως η τιμή των
54.30 δρχ. που καθορίστηκε φέτος
για το βαμβάκι αυτό με 14 υγρασία
και 32% απόδοση) δεν είναι ικανο
ποιητική, αν ληφθεί υπόψη η αύξηση
του τιμαρίθμου και γενικά οι αυξή
σεις που δόθηκαν σε όλα σχεδόν τσ
είδη και προϊόντα.

Τ Η Ν
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I
V v v ? / ;y : '
/ N i Ά .[ ·
I?,··, e

Η Σοφία Σ α κ ο ρ ά φ α

1

Η Αννα Βερυύλη

ΧΡοοό^ ^ ’1 ν*κ^ του ελληνικού αθλητισμού: Βερούλη και Σακοράφα,
Κ(υ Χάλκινο μετάλλιο (αντίστοιχα) στο ίδιο αγώνισμα (ακοντι
σμό) στους Πανευρωπαϊκούς.

π ολλά τμήματα Αγγλικής και Γερμανικής έχουν
η η συάτιληρωθεί στο Φροντιστήριο ΑΡΣΕΝΗ.
1 άγραφες συνεχίζονται γιο λίγες ημέρες ακόμα.
•
•
•

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΡΣΕΝΗΣ
Μητροπόλεως 24
γ
τηλ. 62.075 - ΒΕΡΟΙΑ
φροντιστήριο που καθιερώθηκε στην πόλη μας.
1 «οτούς που θέλουν να αιλάνε μιά ξένη γλώσσα.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
' Εντονο διάβημα διαμαρτυρίας
στον υπουργό γεωργίας κ. Σημίτη θα
κάνει, σύμφωνα με πληροφορίες μας,
την ερχόμενη εβδομάδα ο Σύλλογος
Ιδιοκτητών Μηχανών Κεντρικής
Μακεδονίας.
' Οπως ανέφερε στο «ΛΑΟ» ο γενι
κός γραμματέας του Συλλόγου κ. Απ.
Σιαφαρίκας η διαμαρτυρία θα γίνει
γιατί η αύξηση της τιμής είναι ελάχι
στη, περίπου 0.90 δρχ. το κιλό και τα
έξοδα πολύ ανεβασμένα. Το λογικό
και δίκαιο είναι η τιμή να καθοριστεί
σύμφωνα με την άνοδο του τιμαρί
θμου.
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΗΝ
Δυναμική κινητοποίηση οργανώ
νουν εν τω μεταξύ οι βοοτρόφοι
Βορείου Ελλάδος, επειδή η κυβέρνη
ση δεν δίνει λύση στα αιτήματά τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας οι
βοοτρόφοι απειλούν να κατεβάσουν
εκατοντάδες μοσχάρια στη Θεσσαλο
νίκη. κατά τα εγκαίνια της ΔΕΘ όπου
θα παραστεί ο πρωθυπουργός κ.
Παπανδρέου.
' Οπως είναι γνωστόν - έγραψε προ
ημερών ο «Λ» - οι βοοτρόφοι ζητούν:
• ' Αμεση ανάκληση της αποφάσεως που αύξησε τις τιμές των ζωο
τροφών από 10 σε 13 δραχμές το
κιλό (σ.σ. χθές αυξήθηκαν και τα πίτυρα από 8 σε 10.50 δρχ.) χωρίς να
ληφθεί μέριμνα για τις τιμές του
κρέατος, με αποτέλεσμα να επιβαρυν
θεί το κόστος παραγωγής κατά 30%.
Αν δεν ανακληθεί η απόφαση τότε να
αποδοθούν οι 3 δραχμές σαν επιδότη
ση στους κτηνοτρόφους συμπεριλαμ
βανομένων και των ποσών που έχουν
πληρωθεί από τότε που ίσχυσαν οι
νέες τιμές μέχρι σήμερα.
• Κατάργηση της εισφοράς υπέρ
ΟΓΑ καθώς και της οδικής εισφοράς
υπέρ ΟΓΑ, ώστε να μην ανεβαίνει το
κόστος του εγχωρίου κρέατος (η εισ
φορά αυτή βαρύνει μόνο τους κρεα
τοπαραγωγούς της εγχαιρίας παραγωγής).
• Διαγραφή των επί πλέον
βεβαιωθέντων φόρων και ο υπολογι-

Π ροσφορά
τω ν Ρ ά διο Τ α ξί Β έρ ο ια ς
Τα Ράδιο Ταξί Βέροιας προσέφεραν 7.000 δρχ. στον 28 χρον^ Κωνσταντινίδη Νικόλαο που πάσχει από
όγκο στο χέρι και του εύχονται καλή
επιστροφή στην πατρίδα από το
Τορόντο του Καναδά όπου βρίσκεται
για θεραπεία.

σμός στον προσδιορισμό των κερδών
να γίνεται με συντελεστή 2-5%, όπως
γίνεται για τους εισαγωγείς κρεάτων
και όχι με 1 0 -2 0 %.
• Μείωση των επιτοκίων από
την ATE ιϊκττε αυτά να μην υπερβαί
νουν το 6 %.
• Αφαίρεση προσθέτων τόκων
από τα χρέη των κτηνοτροφών και
ρύθμιση των χρεών για μιά ΙΟετία.

Φ εστιβάλ
ΑΥΓΗΣ Θ Ο Υ Ρ ΙΟ Υ
τ η ν Κ υριακή
Με κεντρικό ομιλητή τον κ. Κώ
στα Φιλίνη, μέλος ίου Ε.Γ. της Κεν
τρικής Επιτροπής του ΚΚΕ εσωτερι
κού, θα γίνουν την Κυριακή 12
Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στο
γήπεδο μπάσκετ της Εληάς Βέροιας
οι εκδηλώσεις του φεστιβάλ ΑΥΓΗΣ
ΘΟΥΡΙΟΥ. Οι εκδηλώσεις περί
λαμβάνουν και μουσικό πρόγραμμα.
Το Φεστιβάλ, οργανώνει η ΕΚΟΝ
«Ρήγας Φεραίος» Βέροιας.

Σχετικά με την ειόησεογραφική πληροφορία του τοπικού τύπου,
για τις εξετάσεις των Διπλωμάτων PRIMARY. ELEMENTARY και
INTERMEDIATE που θα γίνουν στη Βέροια από Άγγλους καθηγη
τές και την αδικαιολόγητη αντίδραση μερικών φροντιστηρίων, των
οποίων οι μαθητές έχουν ανάγκη συμπληρωματικών μαθημάτων ytu
να φοιτήσουν στα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ και αυτό θα πει
φροντιστηριακή ποιότητα, για να δοθεί φώς στην αλήθεια και για την
σωστή ενημέρωση των γονέων και μαθητών της πόλ.ης μας. αλλά και
για την ακριβή πληροφόρηση των ιδίων αυτών φροντιστηρίων, που
τους είναι απαραίτητη,
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:
• Τα παραπάνω διπλώματα διενεργούνται από καλά και σωοτά
οργανωμένα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ όλων των πόλεων της Ελλάδας, ώστε
οι μαθητές να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις LOWER που κι αυτές
δυστυχώς δεν κατοχυρώνουν τον μαθητή, αλλά και να ελέγχει ο μαθη
τής την πρόοδό του και το Φροντιστήριο την σωστή δουλειά του.
• Σύμφωνα με δήλωση του Άγγλου καθηγητή και υπεύθυνου
Αγγλ.ικών τμημάτων του Φροντιστηρίου ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ τα παραπύ
νω διπλ-ώμοτα. που είναι βεβαίωση προόδου και γνώσεων. επιβάλλον
ται γι' αυτό και υπάρχουν.
• Η ανακοίνωση των φροντιστηρίων αποτελε.ί δείγμα γριιφής και
ήθους. Αλλού βρίσκονται τα αίτια της αντίδρασης αυτών των φροντι
στηρίων,
Οι γονείς και οι μαθητές, που έχουν σωστή κρίση, αντιλαμβάνον
ται γιατί βάλλεται το ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ από μερικά
φροντιστήρια της πόλ.ης μας.
Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας.
Η Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Μ ή π ω ς, ο Α ν δ ρ έ α ς , είναι Κ Ο Δ Η Σ Ο ;

£ Α Σ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Ν Α Δ Ε ΙΤ Ε
τα κ α ινο ύ ρ γ ια α υ το κ ίνη τα
- a u t o b ia n c i
K«1 S U P E R M IR A F IO R I 131
l a n c ia

ΚΑΙ ΙΑ Σ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετρητοίς μεταχειρισμένα
* ανταλλάοει το τιαληό οας αοι/χο
Λωλεί μεταχειρισμένα κάθε χύηου

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΓΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

Γ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Α ν ο ίξ ε ω ς 2 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
^ ^ Α . 2 0 .6 2 9 και 2 6 .6 5 0

Καθόταν η παρέα και συζητούσε
για τις συνεχείς μεταμορφώσεις του
κ. Πρωθυπουργού.
Είπε ο ένας:
- Απορώ, γιατί ο Ανδρέας εκφρα
ζόταν τόσο χλευαστικά και απειλητι
κά εναντίον αξιωματικών όταν ήταν
στην Αντιπολίτευση και τώρα που
έγινε Κυβέρνηση, από τα πρώτα μέ
τρα που πήρε «εναντίον» τους ήταν
να δώσει σ' όλους πρόσθετο επίδομα
(κατοικίας) 1 0 .0 0 0 δρχ., ενώ ανρείται
επίμονα να τριπλασιάσει την σύνταξη
των αγροτών, όπως προεκλογικά
ρητά υποσχευηκε, Λέγοντας στη»
περίπτωση τούτη ότι παρέλαβε «κομ
μένη γή« και δεν μπορεί!!
Συμπλήρωσε ο δεύτερος:
Είπε ότι θα καταργήσει τις
«Πιινελλήνιες» εξετάσεις και, αντί να
τις αλλάξει τα φώτα, τις άλλαξε μονά
χα το όνομα και τις βάπτισε «Πανελ.
λαδικές»...
Ακόμα, στρεφόταν άλλοτε εναν
τίον των Τ.Ε.Α. και το μόνο που έκα
με είναι να αλλάξει και τούτων τη ν.
ονομασία τους.
Και συνέχισε ο τρίτος:
—Ήταν μεγάλο το μίσος του εναν
τίον των Σωμάτων Ασφαλείας και
έδινε την εντύπωση ότι θα μείωνε τις
αρμοδιότητές τους και ότι θα ελάττω
νε τη όυναμή τους. Και όμως, διάβα
σα προχθές στις εφημερίδες ότι θα
αγοραστούν πέντε αεροπλανάκια και
θα δοθούν σ' αυτά και ότι θα προσλη
φθούν δέκα χιλιάδες (ναι, δέκα χιλ.ιά
δες) άνδρες για τη Χωροφυλακή και
για την Αστυνομία Πόλεων. Φαίνεται
όμως ότι έτσι, ίσως, να γλιτώσουμε
απο μερικούς πρασινοφρουρούς, που
θα εισρεύσουν στα Σώματα Ασφα

Μηνυτής της ο συνταξιούχος
δημόσιος υπάλληλ.ος και συνδι
καλιστής του ΠΑΣΟΚ Α. Μού
λας. 69 χρόνων, ο οποίος κατέθε
σε ότι «αν και μερίμενε μιάμισυ
ώρα στην ουρά για να πάρει ψωμί
και τελικά δεν πήρε, κάθε άλλο
παρά θύμωσε.

ΔΗΛΩΣΗ
του κ. ΑΝΤ. ΑΡΣΕΝΗ

Χρονογράφημα

αντιπροσω πεία
της F IA T

κή και προχθές καταδικάσθηκε σε
φυλάκιση 4 μηνών με τριετή ανα
στολή «για εξύβριση του Πρωθυ
πουργού· η νοικοκυρά κ. Ιω.
Αναγνωστοπούλου, 44 χρόνων,
μέλος της Επιτροπής της Νέας
Δημοκρατίας Κάτω Πετραλώνων.

λείας, με άγνωστες, βέβαια, συνέ
πειες.
„.
.
Και έκλ-εισε σι συζητηση ο τέιαρ
τος της παρέας
- Το συμπέρασμα που βγαίνει λοι
πόν είναι ότι ο κ. πρωθυπουργός εί
ναι απόλυτα συνεπής στην ... ασυνε
πειά του, αρκά ν<1 σκεφθείτε τι έλεγε
προεκλογικά και για τις βάσεις, την
ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ κ.τ.λ. και τι υπο
στηρίζει τώρα.
Και για να τελε μονουμε χρειαςε
ται να πω όη έτσι πως αλλάζει συνέτπα θέσε ς κα αποοψεις ο Ανδρέας.
ηρεπει να του ανοιςουμε ενιι ριρκιο
αλλαγή? των δρομολογίων του.
όπως, δηλαδή, γίνεται και με τα αυτο
κίνητα του ΚΤΕΛ κ.τ.λ. Πραγματικό.

έμεινα κατάπληκτος όταν τον άκουσα
και τον έβλ-επα προχθές στην τηλεό
ραση να επαναλ,αμβάνει και να τονί
ζει με έμφαση (όσα ξαναείπε βέβαια)
για τον «Τρίτο Δρόμο», που τώρα εί
ναι γι' αυτόν ο δρόμος του Δημοκρα
τικού Σοσιαλισμού, που χρόνια τώρα
πρότεινε και υποστήριζε ο κ. Γιάγκος
Γΐεσμαζόγλ.ου και οι συνεργάιες του,
γεγονός που έδινε την αφορμή στον
Ανδρέα και στους σποδούς του
Γ1Α.ΣΟ.Κ να τους συκοφαντούν και
να τους εξυβρίζουν με την κατηγορία
ότι όσοι ανήκουν στο ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ εί
ναι - δήθεν πεμπτοφαλαγγίτες των
πολ.υεθνικών, του κατεστημένου της
Δεξιάς και τέχνασμα των Αμερικά
νών.
Και τότε ακούστηκε ομόφωνη η
εναγώνιο ερώτηση όλων;
- Μήπως, ο Ανορειις. «ν α ι και
κρυφός οπαδός του ΚΟ.ΔΗ ΣΟ; Λέ

τε;
Ο ΑΛΑΑΓΟΠΛΗΚΤΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Φ ρ οντισ τή ρ ιο
Α Γ Γ Λ ΙΚ Ω Ν Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Μ» Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
Τμήματα; Νηπίων - αρχαρίων - μέσων - προχωρη
μένων - L O W E R - ενηλίκων - επιστημόνων εργαζομένων

Γ ΙΑ Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Βέροιας
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

γό της Ιταλίας, οπότε πράγματι ο νό
τος της Ευρώπης θα πειραματίζεται
με το δημοκρατικό σοσιαλισμό. Για
κάποιο λόγο πάντοτε στη Νότιο
Ευρώπη περιλαμβάνουμε και το Βέλ
γιο όπως ξέρει ο κ. Γκλίν - και
βεβαίως αναμένουμε και εκεί ανάλο
γες εξελίξεις».

«Ζητείται ψ εύτης»
και σ τ η ν
Α γία Β α ρ βά ρ α
Το Σάββατο 1 1 Σεπτεμβρίου
1982 στην Αγία Βαρβάρα και ώρα
8.30 το βράδυ ο ερασιτεχνικός θία
σος του Μορφωτικού και Εκπολιπ
στικού Συλλόγου Ράχης, θα παρου
σιάσει στο προαύλιο του Σχολείου
την κωμωδία του Δημ. Ί'αθά «Ζητεί
ται Ψεύτης», που παίχθηκε μι: μεγάλη
επιτυχία και σε άλλα 1 0 χωριά του
Νομού μπ: Πριν από το έργο θα
εμφανισθεί στη σκηνή ο ραγδαία εξι
λιοοόμενος μίμος του Συλλόγου
Κυριάκος Τσιλιγκερίδης.
Η παράσταση δίνεται ύστερα απ»·
πρόσκληση του τοπικού Εκπολιτιστι
κού Συλλόγου και το θερμό ενδιαφέ
ρον της ΚΟινότητας, στα πλαίσια
των πολιτιστικών ανταλλαγών ανά
μεσα στην Αγία Βαρβάρα και τη Ράλή-σ '|ϊ)μϊ>ήγήΡηκε φίλοξΕΤτΟ -ΙΟΙ!
χορευτικοί' συγκροτήματος Αγίας
Βαρβάρας στη Ράχηι.

Πως υποδέχθηκε ο λαός
τον πολιτικό γάμο
Στο ορθοδοξο Χριστιανικό περιο
δικό «ΣΩΤΉΡ» γράφηκαν πρόσφατα
τα εξής σχετικά με τον πολιτικό γά
μο:
Η εφημερίς «Μακεδονία» της Θεσ
σαλονίκης της 20ης Αύγουστου μυς
παρέχει στοιχεία όντως εκπληκτικά
γύρω από το πως υπεδέχθη τον πολι
τικόν γάμον ο Ελλ.ηνικός λαός. Γρύ
φει λοιπόν:
• Ένας,μήνας εχει κλείση από την
εφαρμογή του νόμου 1250/82 για τον
πολιτικό γάμο κιιι τα πρώτα συμπε
ράσματα. με αριθμούς, δείχνουν ότι ο
ξενικός αυτός θεσμός δεν έγινε
δεκτός από τον ελληνικό λαό. Σύμ
φωνα με τα στοιχεία των πολιτικών
γάμων, που' γιναν στην περιοχή
πρωτευούσης. η αναλογία είναι συν
τριπτική: μόλις το 2% έναντι 98%
των θρησκευτικών γάμων και όπως
λένε οι αρμόδιοι κι' αυτό το ποσοστό
του 2 % θα μειωθεί σύντομα και θα
μηδενιστεί. «Οι γυναίκες, λένε οι ίδιοι
κύκλοι των δήμων του λεκανοπεδίου
της Αττικής, προτιμούν τον γάμο με
παπά και ε κουμπάρο, κατά 99,9%.
Είτε είναι πίστη, είτε βαθιά ριζωμένη
ψυχολογική προτίμηση ο γάμος δεν
θεωρείται ισχυρός, χωρίς την θρη
σκευτική ιερολογία».
«Επίσης έγκυρες πληροφορίες από
κυβερνητική πηγή αναφέρουν όη
από Τις 6.500 περίπου δήμους και
κοινότητες της χώρας, πολιτικοί γό
μοι έγιναν μόνο σε ογδόντα και μάλι
στα σι: όσους βρίσκονται κοντά στα
μεγάλα αστικά κέντρο Η υπόλοιπη
χώρα δηλαδή το 98.5% του συνόλου
αδιαφόρησε για τον πολιτικό γάμο,
δεν πιστεύει σ' αυτόν και συνεχίζει
να ακολουθεί τον θρησκευτικό γάμο,
σαν την μώ.·η μορφή νόμιμης τέλε

σής του.
- Γάμος χωρίς παπά, είναι σαν
σκορδαλιά χωρίς οκόρδο. είπε υπάλ
ληλος του δήμου Αθηναίων, που
μιλήσαμε μαζ( του».
Εχουμε την γνώμη, ότι. όταν οι
αριθμοί και τα γεγονότα ομιλούν με
ένα τόσο εύγλωττον τρόπον, περιτ
τεύουν τα σχόλια- Ομως ας κλείσου
με το παρόν με κείμενο πάλι της εφη
μερίδας χαρακτηριστικόν: «Στο βά
θος οι Έλληνες πιστεύουν στον Χρι
ατό και σέβονται την πίστη τους και
αν κανείς τολμήσει να πειράξει την
θρησκεία τους είναι ικονοί να θυσια
στούν γι' αυτήν...,».

Όσοι έχουν αυτιά ας ακούσουν.

Ε π ισ τροφ ή
εκ λ ο γ ικ ώ ν
β ιβ λ ια ρ ίω ν
Από το Γ ραφεία Εκλογικών Κατα
λόγων της Νομαρχίας Ημαθίας ανα
κοινώνεται ότι οι εκλογείς που μετά
την (η Απριλίου 1982 κατέθεσαν
στην Νομαρχία ή στους Δήμους και
τις Κοινότητες αίτηση α) για τη μετα
γραφή τους στον εκλογικό κατάλογο
άλλου Δήμου ή Κοινότητας ή β) για
διόρθωση ή αντικατάσταση στοι
χείων της εγγραφής τους στον εκλο
γικό κατάλογο, θα πρέπει να παραλάβουν. από την υπηρεσία «ου κατέθε
σαν την αίτησή τους, το εκλογικό
τους βιβλιάριο για να μπορέσουν να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
στις δημοτικές εκλογές της 17ης
Οκτωβρίου 1982.

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΚ»
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί
σερβίροντας;
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Για ενη μ έρ ω σ η τω ν γ ο ν έ ω ν
Σε πρόσφατο δημοσίευμα εφημερίδας, το Φροντ.στήριο Ξένιον
Γλωσσών Α ΑΡΣΕΝΗ διαφημίζει ότι θα όιεξαχθούν σ' αυτό κξκτύππς για την απόκτηση διπλωμάτων ELEMENTARY. PRIMARY και
INTERMEDIATE σαν προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίο»
LOWER
1. Κανένα Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών δεν έχει δικαίωμα να
παρέχει διπλώματα παρά μόνον βι( 1αιωσεις σπουδών σύμφωνε,
μι; την ισχύουσα Νομοθεσία Ν. 25/45/1940
2. Tu διπλώματα ELEMENTARY. PRIMARY και INTERME
DIATE δει· αποτελούν προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυ
χίου LOWER (KAMBR1DGE το μόνο αναγνωρισμένο από το
κράτος).
3. Τα παραπάνω διπλώματα ELEMENTARY κλτ αποτελούν
εκμετάλλευση ίου κοινού εναντίον της οποίας έχουμι ήοο αντιτοχθιΗ.
4. EnuipitTui στην κρίση και στη νοημοσύνη των γονέων της «Ο
λής μας να κρίνουν όλα τα παραπάνω και να διαπιστώσουν
ποιά είναι τα σωστά Φροντιστήρια και ποιώ είναι τα «μανιτάρια»
C όπως θέλει να μας αποκρλι.ι ora διαφημιστικά του έντυπα ο κ.

► Τ.ΑΡΣΕΝΗΣ.
Τα Φροντιστήρια Ξινών Γλωσσών Sípoiuí
Λγαπιδου Ε Αφες Λαζόγκα - Νεοφύτου A. Ilunuyvávvn Ιαζακλι
δου Σ. Σταοινόπουλος Π Σύγχρονα Φροντιστήριο Γαλλικών
Φροντιστήριο Ιταλικών.
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

κινηματογράφου Ιαντίστρ.) —Σε
μιά σειρά... η αρχή και το τέλος.
8. Μουσικό όργανα κι αυτό —Διε
θνής χαρακτηρισμός Φορτηγών
αυτοκινήτων (αντίστρ.).
9. Και μιά λέξη φίρμα αυτοκινήτων
Γλεντζέδων επιφώνημα.
10 Κομψότητα, τελειότητα (ξεν.) Ευρωπαϊκός ποταμός (αντίστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Τέτοια κάνουν αρκετά οι ζωγρά

Δ ΙΑ Β Α Ζ Ε
ΚΑΙ

φΟΙ.

2. Των μακρυμαλληδων οι επισκέ
S
ψεις στα κουρεία.
3. Σύμφωνο — Αρχικά αυτοκινή
των του δημοσίου
Πρόθεση.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4 Ποιότητα δηλώνουν — «... και
4. Τύλος ελληνικής ταινίας που
Λόλεκ» τηλεοπτική παιδική
πρωταγωνιστεί ο Θανααης Βέγ
εκπομπή.
γος.
5 Κάποτε η Νάουσα είχε το δικό
2. Κοινά στους νομούς Ημαθίας
της ίαιτ. καί).).
Πελλης και Θεσ/νίκης - Ένα ξέ
Λ. Αλλιώς τα ξεροπόταμα - Τελι
• νο σύμφωνο — Δείχνει.
κός σύνδεσμος.
3. Αντίστροφα, μέτρο ξένων επιφα
7. Τέτοια διοικεί ο τιτλούχος του 3
νειών - Τιτλούχος αραβικού
οριζήντ. Β\
κράτους.
8. Η δουλειά του τα... φαγητά
4. Τα αίηά του νευρικό - Ρήμα...
(ξεν. λ
απλοχεριάς και... υπηρεσιών
9 ' Εμαθε να... φοβάται τους κύ
5 / Ενας Μάκης. καλλιτέχνης μας.
κνους (αντίστρ ) - Στρατιωτικό
6 . Παρακινεί Υπήρξε διεθνής
τμήμα.
ποδοσφαιριστής της εθνικής Ιτα
10 Από τον τίτλο μιας οπερέττας
του Σαμαρά που έχει σχέση με
λίας.
7. Ένας από τους πιό φημισμένους
πριγκήπισσα - Είναι και η Μιμή
κωμικούς του αμερικανικού
Ντενίση.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΕΣ - ΩΝΙΩΝ 2 ΑΚΟΥΡΑΣΤΑ 3. ΡΗ - ΣΕ 4. ΙΝΑΓΗΤ
- Σ(Ε)Λ(1) 5. ΝΗΠΙΑ - A(P)YfO 6. ΜΕΘΥΣΟΣ 7. ΡΑΜΗ ΤΣ 8. ΣΕΓ - ΝΟΥΛΑ 9 ΑΣΗΜΑΙ - ΑΡ
ΚΑΘΕΤΑ: I ΕΑΡΙΝΗ - ΣΑ 2 ΣΚΗΝΗ ΡΕΣ 3. ΑΠΜΑΓ Η 4. ΩΥΝ
ΓΙΕΜ 5. ΝιΈιΡίΟ) - Η ΑΘΗΝΑ 6. 1ΑΣΤ - ΟΙ 7. ΩΣΕ ΑΣΤΥ 8. ΝΤ - ΣΥΟΣΛΑ 9. ΑΛΛΟΣ - ΑΡ.

ΥΕΝΕΔ
3.45 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982

6.20 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
8 05 ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΝΤΑΛΛΑΣ
10.40 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
11.10 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
00.25 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

5.30 Ol ru ilE P I
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
5.30 Μ ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
6.45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7 15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7.45 Η ΚΥΠΡΟΣ
β.οο ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
8.30 01 ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
« σ ι Ο ιο Δ ίδ ε ε ί
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«Δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο
από την αλήθεια, και συχνά τίποτα
δεν είναι τόσο παράξενο όσο αυτή».
Το είπε ο Αμερικανός πολιτικός
( 1782 1852) Ντάνιελ Γουέμστερ.

Μ ΑΘΑΙΜ 2
• Ενας αγρότης, που άρχισε να
τρέφει σκουλήκια, πιστεύει ότι μπο
ρούν να γίνουν πολύτιμο συστατικό
των ζωοτροφών για την κτηνοτρο
φία. «Ελπίζουμε νιι έχουμε 20 τόννους το χρόνο διατηρημένων σκου
ληκιών. με επίπεδο πρωτεΐνης 60F·.
δήλωσε ο Νήλ Ουαίητς από την
περιοχή του Κέντ, στη Νότια
Αγγλία, όπου μέσα στις άλλες αγρο
τιές ασχολίες του συμπεριλ,αμβάνεται και γαλακτοπαραγωγή από 320
αγελάδες.
Το σκουλήκια του μεγαλώνουν
σε ένα λάκκο γεμάτο με άχυρα ενι
σχυμένη με θρεπτικά συστατικό και
καλυμμένο με μαύρο πλαστικό Μέσα
στους χώρους αυτούς τα σκουλήκια
είναι ρυθμισμέα έτσι, ώστε να συμ
πληρώνουν ένα κύκλο μέσα σε οκτώ
εβδομάδες. Στο τέλος του κάθε κύ
κλου τα αυγό των σκουληκιών δια
χωρίζονται από τα υπόλοιπα σκουλή
κια.
Τα σκουλήκια, αφού διαχωρισθούν από τα αυγά, ταριχεύονται μέ
σα σε διάλυση μυρμυκικού οξέως
191». για να χρησιμοποιηθούν αργότεjpu για ζωοτροφή. Τα αυγά χρησιμο
ποιούνται για τη δημιουργία νέας
γενιάς σκουληκιών.
Η νέα επιχείρηση του κ. Ουαίητς
ακολουθεί την έρευνα, που έγινε στον
πειραματικό σταθμό το Ρόδαμστεντ
στο Χερφορντσάίρ. στη Νότια
Αγγλία, όπου ο ρυθμός αναπτύξεως
των διαφόρων τύπων σκουληκιών
μελετήθηκε υπό διαφορετικές συνθή
κες αναπτύξεως.
• Χιλιόμετρα καινούργιες γραμ
μές μετρό στη Μόσχα. Κατά την πεν
ταετία 1982 1986 Θα παραόοθούν
στην εκμετάλλευση 30 χιλιόμετρα
νέες γραμμές του μετρό. δηλαδή, μιά
μιση φορά περισσότερο από ότι στο
περασμένο πεντάχρονο. Ως το τέλος
του πεντάχρονου θα εγκαινιασθούν
εκατοντάδες καινούργια δρομολόγια
λεωφορείων, τρόλεϊ) και τραμ. Αυτό
θα λύσει το συγκοινωνιακό πρόβλη
μα στις νεόκτιστες ακραίες συνοικίες
της πρωτεύουσας. Αν και στην πόλη
αυξάνει ο αριθμός των αυτοκινήτων
IX οι περισσότεροι πολίτες προτι
μούν να χρησιμοποιούν τα γοργοκίνητα και το κυριότερο φθηνότερα
(3-5 καπίκια) μαζικά μεταφορικά μέ
σα συγκοινωνίας.

• Είναι γνωστό όπ καλή μόνω
ση μιας κατοικίας μπορεί να περιορί
σει σημαντικά τα έξοδα θερράνσεως
δεδομένου ότι ο θερμός αέρας παρα
μένει μέσα στο σπίτι και δεν φεύγει
Ένα μεγάλο ποσοστό της θερμόν
σεως φεύγει από τα τζάμια των παρα
θύρων. Στη Βρετανία πολλοί βάζουν
στα παράθυρα των σπιτιών τους
διπλά τζάμια ανάμεσα από τα οποία
υπάρχει ένα μονωτικό στρώμα ιιέρος.
Τα διπλά αυτά τζάμια εξοικονομούν
ενέργεια και κατά συνέπεια μακροπροθέσμως υπάρχει και χρηματική
οικονομία. Η αντικατάσταση όμως
όλων των παραθύρων ενός σπιτιού
με διπλά τζάμια στοιχίζει πάρα πολύ.
Τοιρο όμως ένας επιστήμονας του
ατομικού κέντρου ερευνών στο Χάρουελ του Οξφορντσάϊρ της Αγγλίας
ανεκάλυψε ένα τρόπο με τον οποίο
μπορεί κανείς να έχει όλα τα πλεονε
κτήματα που προσφέρουν τα διπλά
τζάμια σε πολύ χαμηλό κόστος.
Ο επιστήμων αυτός ανεκάλυψε
ότι το διαφανές αυτοκόλλητο πλαστι
κό που χρησιμοποιείται για το περι
τύλιγμα των τροφίμων μπορεί να
κολήσει εύκολα στα τελάρα των
παραθύρων που είναι βαμμένα με
γυαλιστερή μπογιά. Το πλαστικό
αυτό, οι άκρες του οποίου κολλούν
στο τελάρο, αντικαθιστά το δεύτερο
τζάμι καλύπτοντας όλη την έκταση
του παραθύρου και δημιουργώντας
έτσι ένα μονωτικό στρώμα αέρος
μεταξύ αυτού και του τζαμιού. Το
διαφανές αυτοκόλλητο πλαστικό που
χρησιμοποιείται για το περιτύλιγμα
των τροφίμων είναι τέλειο για την
δουλειά αυτή, το πλάτος του όμως εί
ναι μόνο 0.30 μ., δηλαδή πολύ στενώτερο από τα περισσότερα παράθυ
ρα. Για τον λόγο αυτό μιά βρετανική
εταιρία που ονομάζεται Περφαράπ
άρχισε να κατασκευάζει και να διαθέ
τει στην αγορά διαφανές πλαστικό
πλάτους 0,45 μ. ειδικό για την μόνω
ση παραθύρων. Δυστυχώς, λόγω της
Φύσεως του πλαστικού, το πλάτος
αυτό είναι το μεγαλύτερο που μπορεί
να επιτευχθεί. Κατ’ αυτόν τον τρόπο
ένας ιδιοκτήτης στη Βρετανία μπορεί
να μονώσει τα παράθυρα του σπιτιού
του με 5 πέννες περίπου.

οΕΡυΙΑλ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.ΙΕ. (σταθμός)

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Αστυνομικά Ιμημα

Ι'ιι6 ιοια(ι

62 555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου ΒίνιζέΑου
23 <*.>·»
Εθνική Τραπεζα
24 141 24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΓΕΛ
25.726
ίπποκματυυς
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΙΗλ
Πλατ. Καρατυαιου 22.532 22 636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
ΜωραΤτη

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 1 1 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(ο τκ ν α ν τι α π ό τα α σ τικ ά λεω φ ο ρ εία )

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0
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24.080
2 3.350

Τροχαίο
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθμο» μαστική
Νοσοκομεία
Δ Ε.Η. (βλοβες)
Ο: ΣΕ Ιοταθμος)

22.222
22.505
125
25.749
24.444
22233

26444

22 199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ*
Πυροσβεστική
Δ Ε.Η. (βλάβες)
I Κ Α. (πρωί βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο T Ε (βλοβες)
Πυροσβεστική

STUDIO

ΓΕΝΝΑΙΟΤΗΣ1
ΟΙ δύο λωποδύτες μου πήραν τα
πάντα, το ρολόι, το πορτοφόλι,, το
δακτυλίδι μου...
— Μα καλά δεν είχατε πιστόλι;
— Είζα! Αλλά μόνον αυτό δε μου
βρήκαν.

★ ★ ★
Ο μικρός γυρίζει κλαίγοντας στο
σπίτι του.
— Γιατί κλαίς παιδί μου; ρωτάει η
μητέρα.
— Γιατί μονάχα εγώ απάντησα στην
ερώτηση που μας έκαμε ο δάσκαλος.
— Και τί σας ρώτησε;
— Ποιος έβαλε μιά καρφίτσα απάνω
στην καρέκλα του.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ
Α Ϋ Π Ν ΙΑ

— Πώς! δεν εκοιμηθήκατε ούτε και
με τα χάπια που σας έδωσα;
—Ό χ ι γιατρέ μου... δε με άφησαν οι
σκέψεις.
— Τί σκεπτόσαστε;
- ' Οτι πρέπει να σας πληρώσω το
λογαριασμό.

23 619
23 364
23.376

100
121
7*

* * *

— Τί έκαμε ο γιατρός σου, για να επι
ταχύνει την θεραπεία σου;
— Μου ζήτησε προκαταβολ.ή χίλιες
δραχμές.

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΘΕΜ ΑΤΑ
Σ υνέδριο
Νευροχειρουργικήζ
το ν Σεπτέμβριο
στο Ε διμβούργο
Περισσότεροι από 250 νευροχειρουργοί προερχόμενοι από 50 περί
που χώρες θα συγκεντρωθούν στις 2 0
με 22 Σεπτεμβρίου στο πανεπιστήμιο
του Εδιμβούργου, όπου θα γίνουν
ανακοινώσεις σχετικές με πς τελευ
ταίες προόδους στην αγωγή των
κακώσεων στον εγκέφαλο και την
σπονδυλική στήλ,η.
Η Βρετανία θα φιλοξενήσει για
πρώτη Φορά το ετήσιο συνέδριο της
Νευροτραυματολογικής Επιτροπής
της Παγκόσμιας Ένωσης Νευροχειρουργικών Επιστημών. Οι αντιπρό
σωποι θα επισκεφθούν μονάδες αποκαταστάσεω; καθώς και χειρουργικές
και θεραπευτικές μονάδες στο Εδιμ
βούργο, που είναι το παγκόσμιο κέν
τρο της νευροτραυματολογίας, δηλ.
της μελέτης και αγωγής των κακώ
σεων του εγκεφάλου και της σπονδυ
λικής.
Ο κ. Φίλ.ιπ Χάρρις, νευροχειρούργος σύμβουλος στο νοσοκομείο
Ουέστερν Τζένεραλ του Εδιμβούρ
γου. που είναι αντιπρόεδρος της νευ
ροτραυματολογικής επιτροπής της
παγκόσμιας ένωσης, είπε ότι μέσα
στην τελευταία δεκαετία έχει γίνει
μεγάλη πρόοδος τόσο ως προς την
επιβίωση αυτών που τραυματίζονται
στο κεφάλι όσο και προ; την αποκα
τάσταση των θυμάτων.
Υπολογίζεται ότι 70% περίπου
των τραυματιών σε τροχαία παθαί
νουν κακώσεις στο κεφάλι και οι
περισσότεροι απ' αυτούς επίσης στην
σπονδυλική στήλη. Άλλες σημαντι
κές αιτίες τέτοιων τραυμάτων είναι η
μέθη και τα σπορ.
Τα τελευταία χρόνια η νωτιαία
παράλυση έχει μειωθεί γιατί τώρα εί
ναι πιό γνωστή η σχέση ανάμεσα σ'
αυτήν και τις κακώσεις στο κεφάλι.

Μέχρι την Παρασκευή 10/9/82
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ,που
οφείλουν εισφορές παληές δηλαδή
από το 1980. 1981 και μέχρι τον μή
να Μάϊο του 1982. θα πρέπει να
καταβάλουν τις εισφορές τους αυτές
μέχρι την Παρασκευή110/9/82.

Β ε ν ζ ιν ά δ ικ α

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλι ως 7-ΤηΛ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α

ΚΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
ΓΙΑ ΉΣ ΠΑΑΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

------

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΓΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30 1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(τιολυκατοικΐα Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Στις ΙΟ Σεπτεμβρίου 1945, ο Βνν
τγκούν Κουϊαλινγκ καταδικάσθηκε σε θά
νατο στη Νορβηγία για συνεργασία με
τους Γερμανούς. Σαν σήμερα, επίσης, το :
1547 Ο γιος του Πάπα Πιερλουΐτζι Φαρ
νέζε δολοφονήθηκε από τον κυβερ
νήτη του Μιλάνου Φερράντε ντι
Γκοντζάγκα.
1654 Ο Τσάρος Αλέξιος της Ρωσίας
κατέλαβε το Σμολένσκ. μετά την
έκρηξη του πολέμου με την Πολω
ιτα.
1780 Ο Χυντέρ Αλή της Μυσόρης
κυρίευσε την περιοχή γύρω οπό το
Μαντράς. στην Ινδία.
1844 Τερματίστηκε, με την ειρήνη της
Ταγγέρης. ο γαλλικός πόλεμο; στο
Μαρόκο.
1885 Λολοφονήθηκε η Αυτοκράτειρα
Ελισάβετ της Αυστροουγγαρίας
από έναν Ιταλό ανσρχικό στη
Γενεύη.
1907 Η βρετανική αποικία της Νέας
Ζηλανδίας έγινε κτήση του Ηναιμέ
νου Βασιλείου.
1915 Υπογράφεται το όιάταγμα, που
κηρύσσει την επιστράτευση. Η από
φάση πάρθηκε κατόπιν συμφωνίας
του βασιληά Κωνσταντίνου με τον
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο
1939 Ο γερμανικός στρατός απέκτησε
τον πλήρη έλεγχο της Δυτικής
Πολωνίας.
1956 Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Νάσερ απέρ
ριψε τις προτάσεις 18 κρατών σχε
τικό με την διώρυγα του Σουέζ.
1980 Υπογράφηκε στο υπουργείο εξωτε
ρικών της Άγκυρας η σοβιετοτουρκική συμφωνία για τις επιστημονι
κές και πολ-ιηστικές ανταλλαγές
μεταξύ των δο χωρών.
1981 Άγνωστοι, κατά μιά εκδοχή στρα
ηωτικοί μέ πολιτική περιβολή. επι
τέθηκαν με χειροβομβίδες εναντίον
της κατοικίας ίου Αιγυπτίου προέ
δρου Ανουάρ Σαντάτ. στο χωριό
Μέϊτ Ελ Κόμ. με αποτέλεσμα να
τρυαματισθούν σοβαρό πέντε φρου
ρεί και να προκληθούν σοβαρές
ζημιές στο κτίριο.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαιοειδή ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
Θεσ/νίκης 174 τηλ. 24119
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος Θεμ.
28ης Οκτωβρίου 7-22184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧίΙΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

Ί

Με το συνέδριο ot νευροχειρ
απ' όλο τον κόσμο θα έχουν
δυνατότητα να διδαχθούν ο ένας®"
τον άλλο. Ανάμεσα στα θέματα
κοπώσεων που θα συζητηθούν πβτ
λαμβάνονται ο ρόλος της χειρουΡ^
κής. η αγωγή της ενόοκρανιακήζ Ί“’
σης. η αποκατάσταση των
κών νεύρων, η αποκατάσταση
τραυματιών, τα σπορ. οι ν'ευρ<*®Η
σεις σε παιδιά και άτομα μεγάλης
κίας.

Η Γ Έ Ω Ρ Γ ΙΑ Δ Ο Υ Μ Α Ρ ΙΚ Α ^ Ι

Γεωργίου και της Σοφίας το 7 ^
Γερασοπούλου γεννήθηκε και
κεί στη Βέροια επαγγέλματος οι®·®
και ο ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΕ
του Σωτηρίου και της Ελένης
νος Δρίτσα γεννήθηκε στον K oJj 1
δρό Πιερίας και κατοικεί στη ΒέΡΦ
επαγγέλματος Υπάλληλος ΟΣΕ *lj
κειται να παντρευτούν και ο νάμΟί
γίνει στην Δημαρχία Κολινδρου·

Για να θυμάστε τιζ
ομορφώτερες στιγμή
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕ^
γ α μ ω ν -β α π τ ι ς ε ω Ν

V ID EO CLU B
Θωμάς Α. Βύζας
Βενπζέλου 37-Τηλ. 248?4

ΒΕΡΟΙΑ

Και ο λόγος που θα πρέπει να γν
νει αυτ ιπό τους οφείλοντες τέτοιες
εισφορές tivui υ tui>.
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν kutó 32"·. σιΓ όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και
1982 μέχρι Μάίο) πληρωθούν μετά
την 10η Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν
με τις καινούργιες τιμές..
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ
χρι τις 10 Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
καθυστερήσεως. Ακόμη πληροφορία
κά αναφέρεται ότι λόγω της απεργίας
των ειοπρακτόρων που ως γνωστό
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγοι
των καλ,οκαιρινών αδειών θα πρέπει
JI ασφαλισμένοι όσοι μπορούν να
περνούν από re γραφεία του ΤΕΒΕ
(δίπλυ στην Κλινικό Αβραμίδη Βε
ροια) από τις 7.30 το πρωί μέχρι πς
12 η ώρα για να πληρώσουν τις οφει
λόμενες εισφορές.
Υπενθυμίζεται ακόμη στους
ασφαλισμένους που κεφαλαιοποίη
σαν τις παληές τους εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
Οφείλου»·

ΑΓΑΠΙΑΟΥ

Q

p tw e ia

Σήμερα Παρασκευή 10 U '· ' ..
βίου 1982 διανυκτερεύει το
κείο;
Δήμου Μαζαράκη
τηλ, 28888

ΛΑΟΣ

.

ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡ1^
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η-Ε·^

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑί
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής

_

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΖΑ*
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

ΜΙΧΑΑΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑ1
(Ρ. Φερραϊου 6 )
Νομικός σύμβουλος

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και Π€ίρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μβ σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΘΕ

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

τ α ς ο ς ' π α τ ς ικ α Σ

*

(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥ-ΠΟΓΡΑ®11
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
A t . Χ Λ \ ΕΠΕ
Λήμαλν - Οργανισμών

Ε.Γ.Σ

Τραπεζών

δρϊ·

.40

6ρΧ·
ÔPX

δρΧ-

Χειρόγραφα δημοσιευόΜ^
όχι δεν επιστρέφονιαι.

Παρασκευή 10 Σεπτειιοβιοιι 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΣ»

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ Ν
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ

ΧΩΡΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
ΣΤΗΝ Β ΚΑΙ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Γ.Α.Σ. »ΒΕΡΟΙΑ» Βερ.
Φ.Α.Σ. «ΝΑΟΥΣΑ» Ναούσ.
ΑΜΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ. Αλεξ.
ΔΟΞΛ Μακροχαιρίου
ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ Πλατέος
Μ ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Τρικάλων
Οι συναντήσεις του πρωταθλήμα
τος αυτου είναι διπλοί. Απαγορεύεται
παραίτηση ή μη συμμετοχή ομάδας
απ' τους αγώνες αυτού του πρωτα
θλήματος, παράβαση δε συνεπάγεται,
πέρα από τις συνέπειες που προβλέπονται από τους Κανονισμούς και
καταβολή όλων των πραγματοποιηθέντων εξόδων του αντιπάλου σώμα
τείου καθώς και αφαίρεση δύο (- 2)
βαθμών από τη βαθμολογία του
οικείου πρωταθλήματος. Σωματείο
του οποίου η ερασιτεχνική ή αναπλη
ρωματική του ομάδα, κατά περίπτω
ση, δεν κατέλθει να αγωνισθει ή
παραιτηθεί από αγώνα του πρωτα
θλήματος αυτού εκτός από τις άλλες
συνέπειες, θα τιμωρείται και με την
αφαίρεση ΕΝΟΣ (- I) βαθμού από τη
βαθμολογία του πρωταθλήματος Β
Εθνικής κατηγορίας ή Εθνικής ερασι
τεχνικής κατηγορίας που μετέχει».

«»PWeîS1
· ·έστε,λετης πτην
Ρ°ςπροτ“
ης β««μ*»ς

Ι9Β·>ίτ τουθ_ πρωταθλήματος
VoVto _η'’την. °*οία συμπεριλαμβά>οη,Λ
°1°θ>λοι των τριών κατητη ο^γμ°!,,0? ^ “Μορφώθηκαν αυτή

βρο^1?'1- αΤω ^ηΜοσιεύουμε το άρ
ια, .,,ς W ^ t o ç . που αναφέρε-

ατον 3 2 Î T O » των °Μ0δων
tpóno διεξαγωγής των αγώνων.
«ροκηρυσσόμενους αγώVtc <"T0Ul= /Φοκηρυσαόμενους
Τ
(ονν> κ“*ιν^λήμ()
τΜ
ρί“ταθλήματος η συμμετοχή
ίαηΜ,ηβ·Ραΐί“τω

σωΜ«τειων,

κατά

και ομίλους. είναι υποαυνδυΐ? Γ’>μφωνα ρε το άρθρο 3 σε
Κανό.,'4*0 Κ<" με 10 “Ρθρο 28 των
“ΤπτηίΓμων ^ ρωταθλημάτων ΕΠΟ,
, ρηΐτωοη δε παραβάσεως επιβάλται ·°' κυΡ“ σεις που προβλέπονακο,ν π ο ? 0150 33 των Κανόνι

Πρωταθλημάτων.

«Οτηγορ® Y‘“ ττ* 1 ερασιτεχνική
ΤΓρ,λ,,Γη. σΓΊν προκήρυξή αυτή
Κομ ,!‘T Unal Μόνο τα σωματεία
oto - ενΙα δήλωσαν συμμετοχή
ουτής ^ Γαθ)-ημα της κατηγορίας
w μπορούν όμως να πάρουν μέVaBftv"u.t0 ποι σωματεία που δεν δή,_____Ρ£*Ρΐ σήμερα συμμετοχή, εφ'

ΤΡΙΠ Ο ΤΑ Μ Ο Σ 0
ΛΓ· Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ 2
ίω^^^ΤΆ Μ Ο Σ (Αντ/τής Λεωνί‘ίΑ^νπαιάδης)
Ρο,, '‘Ιζηντα? εκπληκτικό ποδόσφαι“Viúvu V Γεώργιος νίκησε σε φιλικό
Το
Tpl7!ÓIaMo με σκορ 0 -2 .

λίς "«W i ήταν αμφίρροπο με πολ-

«PouT*- °μ®χ1ες στο λ“ Ρ° του κέν
«I nt<rJ°AU ηρίχρνο η υπεροχή ανή
Htvot . ^ Γεώργιο. Οι φιλόξενουntya,,.15!0 °ΡΥανωμένοι άλλαζαν με
ζον
την μπάλλα και γενικά έπαιΙ0πιιή° /ΡΠΥορο ποδόσφαιρο. Η
στο διάστημα αυτό δεν
W5, ε ν° παρακολουθήσει το παι'W,
φιλοξενούμενης και γι'
„> ρ|ΐέν,
-Vol παίκτες της καταφεύ-

ενέργειες. Στο
Ί>^ί'"νσαθλητικές
...„
^PiírWOV
V°u τ° παιχνίδι έγινε πιό
'"λ, n,° με πιό πολλές φάσας
K S f πάλι οι φιλοξενούμενοι
ώ(κ ,!ί'Επικίνδυνοι στις επιθέσεις
τα γκ ο λ

Γ 12'
uiw. ^“πσδόπουλος Θ. με κεφα' I l Q ει 10 ®τορ.
άι tn ~πηριδωνίδηεΤ με σουτ κά'
0-2.
r.Bpi “πό φάουλ του Σπυριδωνίδη
*ην αριστερή κάθετη δοκό.
ναιίμεν[ Pl0I»Knv από τους φιλοξε°* Παπαδόπουλος ©, Σπυ^ΡιδωωΡ (κορυφαίος του αγώνα)
«SÔ ,0ί(νιδης I. Σπυριδωνίδης Β. και
Υηπεδούχους Φωτιάδης,
α,
ΛΓ.
ΪΙ(ιποδίν ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Ξενιτίδης
ftlfo., ^ Σ.) Παπαδίνας Δ. Δημο^μοόιΐπ^^ά^ν'άης Β· Βρέσκα^ ( S o ô ^ Γ. (Παπαδόπουλος Π.)
envión
^ ηυριδωνίδης 1.) Σπυ^°νγΐοΐι,' * 1Παπαδίνας Δ. (Καζίλας)
' ttS· Παπαδόπουλος Θ.

όσον δηλώσουν συμμετοχή πριν από
την έναρξη των αγώνων, καθώς και
νεοϊδρυθησόμενα σωματεία εφ' όσον
θα έχουν, πριν από την έναρξη των
αγώνων του πρωταθλήματος αυτού,
αναγνωρισθεί και νομιμοποιηθεί
αρμοδίως.
Οι αγώνες όλων των πρωταθλημά
των θα γίνουν σε ομίλους όπως
παρακάτω. Οι όμιλοι της Γ ερασιτε
χνικής κατηγορίας μπορεί να διαφο
ροποιηθούν, κατά την κρίση της
Ενώσεως και ανάλογα με τις χιλιομε
τρικές αποστάσεις μεταξύ των σωμα
τείων.
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Π-Ο. Ξεχασμένης
Π.Α.Ο. Κορυφής
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μελικής
ΒΕΡΜΙΟ Ναούσης
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Διαβατού
ΝΗΣΣΑΪΚΟΣ Νησιού
ΘΥΕΛΛΑ Παπάγου Βερ.
ΒΕΡΜΙΟ Σελίου
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ Ν. Νικομ.
Α.Ο. Τριποτάμου
ΕΘΝΙΚΟΣ Ράχης
ΝΙΚΗ Αγκαθιάς
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Αγ. Γεωργίου
ΜΑΣ .ΒΕΡΓΙΝΑ. Βεργ.
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ναούσης
ΑΡΗΣ Π. Σκυλιτσου
ΑΤΛΑΝΤΑΣ Ζερβοχωρίου
ΔΟΞΑ Αγ. Τριάδας
ΘΥΕΛΛΑ Στενημάχου
ΕΘΝΙΚΟΣ Μακροχωρίου
Β' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ Αγ. Βαρβάρας
«ΛΕΥΚΑΔΙΑ. Λευκαδίων
ΕΛΠΙΔΑ Μονοσπίτων
ΔΟΞΑ Λαζοχωρίου
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Γιαννακοχ.
Α.Ε. Χαριέσσης
ΑΣΠΙΔΑ Αγγελοχωρίου
ΔΟΞΑ Π. Ζερβοχωρίου
Π.Α.Ο. Αρχαγγέλου
ΑΧΙΛΛΕΣ Νεοκάστρου
Β ΟΜΙΛΟΣ
Α.Ε. Καμποχωρίου
ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ Νησελίου
Π.Α.Ο. Κουλούρας
Π.Α.Ο. Παλατιτσίων
ΠΟΝΤ. ΝΕΟΛΑΙΑ Αράχου
Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Αλεξιινδρ.
ΘΥΕΛΛΑ Σταυρού
Α.Ε. Καλλιθέας Βερ.
Α.Ε. Καψοχώραε
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λουτρού
Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Α ΟΜΙΛΟΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Κλειδιού
ΑΡΗΣ Παλαιοχωρίου
ΠΑΟ Λιανοβεργίου
Α.Ε. Σχοινά
Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Νεοχωρ.
Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Π Προδρ.
ΔΟΞΑ Κυψέλης

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Π

ίκ ρε ς
α γγε λ ίε ς
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Κυ
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Λ ί1“ Π δεσποινίδα για να προσέχει δύο μικρά παιδιά. Πληρ. τηλ.
° Βέροια.
W« ' “υτού,ί ”ου τη νύχτα «ΒΡΕΧΟΝΤΑΙ* στο κρεβάτι τοος και β»·
STOP των 4 ειών! ΗΡΘΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το PIPI ΛΠ Κυσκευή μοντέρνας θεραπείας, νυκτερινής ενουρήσεως).
κ,;,ν ‘^ΕΓΜΑΤΑ 100% (βάσει των εξηρτημένων αντανακλαστι
ο,|
^ ΑγΥ Σ Ο Ε ). Γιο
Για εμπιστευτική
Μ
Η Μεπαφή
Ρ μαζί
Ρ μας
Ν γράφτε
Η νστηΡδιεύθυν^ύθυ * ®υρι^
Βέροια, αναφέροντας, επώνυμο, όνομα, επάγγελμα.
ιν<Ιη. τηλέφωνο, οικίας, εργασίας, εξυπηρετήσεως.

Α1ΤΛΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Λιδάα«,
ΤυρούΓΤ.” ’ ^ΥΥλικά σε παιδιά κάθε ηλικίας μεμονωμένα ή σε μικρά
W-í άτομα). Πληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής I9Í.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Πλατάνου
Β ΟΜΙΛΟΣ
ΔΟΞΑ Επισκοπής Βερ.
Α.Ε. Καβασίλων
ΑΡΗΣ Κεφαλοχωρίου
ΔΟΞΑ Ασωμάτων
ΗΡΑΚΛΗΣ Διαβατού
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Βέροιας
ΒΡΑΧΟΣ Καλοχωρίου
ΕΡΜΗΣ Ταγαροχωρίου
Γ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΟ Πολυπλατάνου
Α.Ο. Μαρίνας
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Πολ. Νερών
ΓΑΣ Ροδοχωρίου
Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ Αγ. Μαρ.
ΗΡΑΚΛΗΣ Γεωργιανών
ΕΡΜΗΣ Τριλόφου
ΚΙΤΡ. ΘΥΕΛΛΑ Πατρίδας
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΏΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Β ΕΘΝ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΕΘΝ. ΕΡΑΣΙΤ, ΚΑΤΗΓ.
Στο πρωτάθλημα αυτό μετέχουν
υποχρεωτικά οι ερασιτεχνικές ομάδες
των σωματείων Β’ Εθνικής κατηγο
ρίας και οι αναπληρωματικές ομάδες
των σωματείων Εθνικής ερασιτεχνι
κής κατηγορίας.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΑΛΗΣ
ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

Δ η μ ιο υ ρ γή θ η κ ε
το Β Σ Ε Δ Ε Π
για τ ο υ ς διαιτητές
π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα
της κυβερνήσεως 16 Σεπτεμβρίου
1982) απόφαση του ΓΓΑ με την
οποία συγκροτήθηκε το ΣΕΔΕΠ (όρ
γανο για την διαιτησία της Β' Εθνι
κής) ως εξής
Πρόεδρος Ιωάννης Κορκίδης.
διαιτητής ΦΙΦΛ συνδέσμου Αθηνών
(έμπορος), αντιπρόεδρος Λημ. Σπη
λιωτόπουλος. διαιτητής Α εθν. συν
δέσμαυ διαιτητών Αθηνών (υπάλλη
λος). Υραμματευας Ανδρέας Λέκκος,
συνδέσμου διαιτητών Πειραιά (εκτε
λωνιστής). μέλη Χαράλ. Αμαραντίδης διαιτητή; Α' εθνικής, συνδέσμου
διαιτ. Πειραιά (υπάλληλος), Σάββας
Περπερίδης. διαιτητής Λ' εθνικής
συνδέσμου διαιτητών Θεσσαλονίκης
(έμπορος). Δημήτριος Γιαβαλέκας
καθηγητής διαιτησίας συνδέσμου
διαιτητών Καρδίτσας, (δημ. Υπάλλη
λος). και Βασίλειος Μουγκοπέτρυς
καθηγητής διαιτησίας συνδέσμου
διαιτητών.
Δημοσιογραφικές πληροφορίες
αναφέρουν ότι το νέο αυτό διαιτητικό
όργανο - το μικρό ΣΕΔΕΠ θα κάνει
τις αξιολογήσεις των διαιτητών που
θα σφυρίζουν στους φετεινούς αγώ
νες Β- και Τ' εθνικής κατηγορίας,
οπωσδήποτε με αξιοκρατικά κριτή
ρια.

Ν Α Ο Υ Σ Α -Α Γ Ρ . Α Σ Τ Ε Ρ Α Σ 1-0
Μιά θαυμάσια και ονειρώδης
ΝΑΟΥΣΑ νίκησε τον αήττητο μέχρι
σήμερα στα φιλικά παιχνίδια Αγρ.
Αστέρα ενώ το 1-0, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα του παι
χνιδιού, και αδικεί κατάφωρα την
ΝΑΟΥΣΑ που ήταν πολύ καλύτερη,
σε όλες τις γραμμές, ενώ έχασε πολ
λές ευκαιρίες που θα μπορούσε να
ανεβάσει το σκορ σε μεγαλύτερα
ύψη.
Το γεγονός αυτό συνδυάστηκε
και από ένα καθαρά κανονικό γκολ
που λανθασμένα ακυρώθηκε, ενώ στο
89' ένα καταφανέστατο πέναλτυ σε
χέρι αμυντικού των φιλοξενούμενων
αγνοήθηκε
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Η Ναουσαϊκή ομάδα μιά ακριβώς
εβδομάδα από την έναρξη του πρω
ταθλήματος της Β' Εθνικής κατηγο
ρίας παρουσιάσθηκε με φοβερές
δυνάμεις και με σωστές βάσεις για
ένα καλό ξεκίνημα που θα κάνει την
έκπληξη του πρωταθλήματος. Η
αμυντική γραμμή παρουσιάσθηκε
πολύ ατσαλένια και έδειξε πως βρί
σκεται σε πολύ καλή φυσική κατά
σταση, αφού σε όλη την διάρκεια του
παιχνιδιού κράτησαν σε απόσταση
τους κυνηγούς των αντιπάλων.
Στο χώρο του κέντρου υπήρχε
ένας σωστός ηγέτης που κουμαντάριζε την ομάδα (Παπαδόπουλος Αλ.)
ενώ οι Μαλιούφας - Χ'Ίωαννίδης Μπάμπος, έδειξαν μεγάλη αγωνιστι
κή διάθεση, ενώ με την άρτια τεχνική
τους κατάρτιση κυριάρχησαν · στο
νευραλγικό αυτό χώρο του κέντρου.
Ευχάριστη έκπληξη του χθεσινού
αγώνα ήταν η επιθετική γραμμή, που
με τις οργαωμένες επιθέσεις και τις
έξυπνες κομπίνες έδωσε δείγματα

Αύριο
στη Βεργίνα
εγκαίνια
γηπέδου
-Αύριο Σάββατο (11 Σεπτεμ
βρίου) στην Βεργίνα θα γίνουν τα
εγκαίνια του νέου κοινοτικού γυμνα
στηρίου.
Οι Βεργινιώτες στην επιθυμία
τους να -δώσουν πανηγυρικά χάροκτήρα σιο γεγονός ευθύς μετά τον
αγιασμό θα αντιμετωπίσουν σε ενδια
φέροντα φιλικό αγώνα την ΒΕΡΟΙΑ,
η οποία ευγενώς ανταποκρίθηκε στην
πρόσκλησή τους.
Τον εορτασμό των εγκαινίων του
γηπέδου της Βεργίνας θιι πλουτίσουν
με την παρουσία τους και διάφορα
χορευτικά συγκροτήματα.

μιάς καλής συνέχειας Υ» ιον μαρα
θώνιο του πρωταθλήματος.
Ο ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
Η αήττητη μέχρι χθες ομάδα του
Αγρ. Αστέρα κινήθηκε οε μέτρια επί
πεδα και θα πρέπει να είναι ευχαρι
στημένοι, που έφυγαν με τα φτωχό
συτό σκορ του Ι-0· Καλύτεροι παί
κτες οι Γούοιος, Κολώνης, Καλαί'τζίδης, Σαριπανίδης.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
- 10' Ο Παπαδόπουλος κάνει σέν
τρα ο Ασλανίδης με κεφαλιά γυρίζει
στον Χ'Ίωαννίδτ) που με δυνατό
σουτ περνά μόλις άουτ.
- 16' Μιά θαυμάσια εναλλαγή της
μπάλλας μεταξύ Ασλανίδη
Μητρούση σουτ του τελευταίου μό
λις άουτ από το κάθετο δοκάρι.
— 17' Ο Ασλανίδης πραγματοποιεί
σέντρα και την μπάλλα βρίσκει το χέ
ρι του Καλαϊτζίδη για να δώσει ο
διαιτητής πέναλτυ να το εκτελεαει ο
Παπαδόπουλος και να γράψει το 1-0.
— 39' Σε φάουλ του Παπαδόπουλου
ο Φύτος κερδίζει κεφαλιά και πετυ
χαίνει γκολ για να ακυρώσει ο διαιτη
τής χωρίς λόγο το έγκυρο τέρμυ της
Νάουσας.
- 55 Ο Παπαδόπουλος βρίσκει τον
Φύτο γυρίζει στον Ασλανίδη για ιό
πιάσει γυριστό δυνατό σουτ και να
αποκρούσει θαυμάσια ο Δεμερτζίδης.
— 87’ Ο Παπαδόπουλος επιχειρεί
μετωπική επίθεση, εξαπολύει σουτ
γιο να μπλοκάρει ο Δεμερτζίδης στην
κλειστή γωνία του.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο διαιτητής κ. Μαγαλιός, προσ
πάθησε πράγματι να φανεί αντικειμε
νικός. αλλά ίσως από ανθρώπινα λά
θη (χωρίς προκαταλήψεις) δεν έδωσε
το γκολ και το πέναλτυ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς (66'
Χαραλυμπίδης) Παπαδόπουλος Γ.
(70' Διαμαντής) Κελεσίδης (46'
Μπόμπος) Σταφυλίδης. Σιούγγαρης
(46'
Κουμάγκας)
Μαλιούφας
Μητρούσης
(80'
Τερκερίδης)
Χ'Ίωαννίδης. Φύτος. Παπαδόπουλος
Αλ.. Ασλανίδης (20' Μπλιάτκας).
ΑΓΡ. ΑΣΤΗΡ: Οικονόμου (46'
Δεμερτ&δηε) Κολώνης, Χρήστου
(46' Καραμπιπέρης) Καλαϊτζίδης (70'
ΗλιάδηΟ Σαριπανίδης. Πεγικαρίδης.
Ζαρογιάννης. Τσαντεκίδης (70'
Μαλιόρας) Γυψτακης (70' Κωστεριδης) Γούσιος (63 Συμεωνιδης)
Βακούφαρης (35 Νικολαίδης).
Ν1Κ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
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Ν Ο Σ Ε Ι Σ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Π Α ΙΔ Α Κ ΙΑ
Γ ΙΑ Τ Η Ν
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ ΙΚ Η
Οπως είναι γνωστό η Γ,Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ ίδρυσε τμήμα ενόργανου
γυμναστικής το οποίο θα επιβλέπει
και θα διδάσκει η φοιτήτρια της Ε.Α
.Σ.Α. Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηευστρατιάδου
Κατόπιν αυτού η διοίκηση του
συλλόγου καλεί τους ενδιαφερομέ
νους όπως την 18ην Σεπτεμβρίου
ημέρα Σάββατο κιη ώρα 6 το απόγευ
μα προσέλθουν στο γήπεδο πθλοπαιδιών της Εληάς.
Η ηλικία των επιθυμούντων να
ασχοληθούν με το ωραίο αυτό άθλη
μα παιδιών θα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 6-9 ετών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κατόπιν της υπ' «ριθμ. πρωτ.
2832/11-8-82
εγκυκλίου
της
Ο.Δ.Π.Ε. καλούνται άπαντα τα μέλη
του ημετέρου Συνδέσμου την Πην
Σεπτεμβρίου 1982 ημέρυ Σάββατο
και ώρα 19.30 μ.μ· εις τα γραφεία του
Συνδέσμου (Σολωμου 2), εις έκιακτον Γενικήν Συνέλευσιν. προς
ουζήτησιν και λήψιν αποφάσεων επί
των θεμάτων της Προσκλήσεως της
Γενικής Συνελεύσεως της Ο.Λ.Π.Ε. η
οποία θα πραγματοποιηθεί την 18ην
Σεπτεμβρίου 1982 εις ΑΘΗΝΑ.
Εις περίπτωαιν μη απαρτίας,
αυτή θα ιπαναληφθεί την 12-9-82
ημέρα Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. εις
τον αυτόν τόπον και μετά αυτά θέμα
τα της ημερησίαε διατάξεως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΑΡΧΟΝΤΗΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ

«Κώστας»

τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνεΐατε μας 29.762

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΐΤου ανταπο- όίοιι της πόλης μας. επιπκέφθηκε την
κριτοϋ μας)
ΓΓ. Αθλητισμού, Υΐα θέματα που
• Αλλους δύο αγώνες δίνει το αφορούν το στάδιο.
Σαββατοκύριακο, η Αλεξάνδρεια στα
• Ο γεν. αρχηγός του ΑΜΣ
πλαίσια της προετοιμασίας της. Αύ Αλεξάνδρειά κ. Τσιάρτας επισκέφθη
ριο παίζει στο Λουτρό με τον τοπικό κτ προχθές μιιζί με εκπροσώπους και
Ολυμπιακό και την Κυριακή στο άλλων ομάδων tov υφυπουργό αθλη
εθνικό στάδιο της πάλης μιις. με τον τισμού κ Κ. Λαλιώτη, για θέματα
Φοίνικα Πολίχνης. Και 01 δύο αγώ που αφορούν το ερασιτεχνικό ποδό
νες παρουσιάζουν ενδιαφέρον και θα σφαιρο. Από τη συνεργασία που εί
αρχίσουν στις S.30 μ μ. με διαιτητές χαν οι εκπρόσωποι των σωματείων
του Συνδέσμου Βέροιας
με τον κ. Λαλιώτη. πήραν τη διαβε
• Από uúpio είναι πολύ πιθανόν βαίωση ότι τα μέτρα που θα εξαγγεί
να αρχίσει η επιχωμάτωση στο χώρο λει η κυβέρνηση την άλλη βδομάδα
των κερκίδων, για την εύκολη παρα
για το ποδόσφαιρο, θα είναι πολύ
κολούθηση των αγώνων ιιπό τοος ουσιώδη ναι ωφέλιμα για τα σωμα
φιλάθλους. Αυ;ό γίνεται αναγκαστι τεία.
κά αφού η κατασκευή των κερκίδων
• Η ασθένεια του πατέρα του.
θα καθυστερήσει κάπως. Η όλη δαπά που είναι πολύ σοβαρή, δεν επιτρέπει
νη βαρύνει τον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, ο στον τερματοφύλακα της Αλεξάν
οποίος αναγνωρίζει την ταλαιπωρία δρειάς. Νίκο Παπαηλία να συμμετέ
των φιλάθλων.
χει στις εκδηλώσεις της ομάδας, τώ
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν ρα τελευταία. Η διοίκηση του ΑΜΣ
δρεια ευχαριστεί τον αντιπρόσοιπο Αλεξάνδρεια συμμερίζεται τον πόνο
στην πόλη μας, της ασφαλιστικής της οικογένειας του Παπαηλία,
εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ κ Κων• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
/νου Μουσκτφτάρα, για τη δωρεά δρεια έστειλε ευχαριστήριο τηλεγρά
αθλητικής στολής για δέκα εξ παί
φημα στον διοικητή του Λάζου,
κτες, καθώς και για το γεύμα που αντ/ρχη κ. Λημήτριο Τζαχρήστο, με
παρέθεσε στους απίκτες της πόλης την ευκαιρία της μετάθεσής του στην
μας ΡΕΓΚ1ΝΑ Πράγματι η χειρονο
Αθήνα. Πράγματι ο κ. Τζαχρήατος
μία αυτή του κ. Μουσκιφτάρα σχο- ως διοικητής της μονάδος 316
λιάσθηκε από τους φιλάθλους με τα ΣΠΤΧ στην Ξάνθη, εξυπηρέτησε
καλύτερα λόγια.
πάμπολλες φορές τον Λάζο για τους
• Εντός των ημερών η Αλεξάν αγώνες της Αλεξάνδρειάς.
δρεια κυκλοφορεί για τους φιλάθλους
• Ο γενικός αρχηγός της Αλε
μικρά λάβαρα της ομάδος. Πιστεύε ξανδρείας κ Τσιάριας, μας είπε ότι
ται ύη θο γίνουν ανάρπαστα από οφείλει μιά απάντηση σε πρώην
τους φίλαθλους της πόλης μας.
ποδοσφαιριστή της ομάδος, την
• ΧΟές έκανε την πρώτη προπό
οποία θα δώσει, δημόσια, προσεχώς.
νηση με την ομάδα τού ο Γιώργος Και αυτό για να μπούν μερικά πράγ
Γκακούδης. ύστερα από απουσία puni στη θέση τους και μερικοί να
πολλών μηνών. Ο Γκακούδης ως μην ακροβατούν, πολύ περισσότερο
γνωστόν μετατέθηκε στο Κιλκίς από όταν δεν γνωρίζουν το επάγγελμα
τον Έβρο με ενέργειες της διοίκησης τού ακροβάτη.
του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια KOI πιστεύε
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΑΟΣ
lui ότι θα |)οηθήσει πάρα πολύ την
ομάδα του.
4
• Παίζοντας με διαφορετικές Β Ε Ρ Γ ΙΝ Α
ενδεκάδες η Αλεξάνδρεια, στο Αδεν
0
δρο και στη Γουμένιτπα με τις τοπι- Ρ Α Χ Ι Α
ΒΕΡΓΙΝΑ (Αντ/τής Κ.Λαζόπουκέζ ομάδες έχασε με 4 2 και 2-0 αντίστοιχιι Και στα δύο μάτς φάνηκε λοςΐ
Σε φιλικό αγώνα που έγινε στο
καθαρά η κόπωση ίων παικιών της
Αλεξανδρείας kui οι ήττες της. ιδιαί νέο γήπεόο της Βεργίνας μεταξύ της
τέρα στο Άδενδρο ήταν φυσιολογι Βεργίνας και της Ραχιάς. νικητής
κές. Οι ποδοσφαιριστές της Αλεξαν ανυώείχθηκι ο ΜΑΣ Βεργίνας, με το
δρείας. στην κυριολεξία περπατού ευρύ σκορ 4-<Χ Το αποτέλεσμα δί
ΤΑ ΓΚΟΛ
σαν από την κούραση. Αυτό βέβαια καιο.
Στο .V Μουρατϊδης 1-0, 50'
οφείλεται στις καθημερινές κοπιαιπι
νες προπονήσεις και στο συνεχί’ι Καρονάτσιος 2-0, 53" Παπαδόπουλος
3-0. 80' Μουρατϊδης 4-0. Διακρίθηματς. Εξίζει vu σημειμθεί ότι η Λλε
ξάνδρεια πι: 26 ήμερες έδωσε 13 αγώ καν από τους νικητές ο Παπαδόπου
νες Έφθαστ σε σημείο vu παίξει σε λος, Μουρατϊδης. θέοχαρόπουλος,
τρεις μέρες, τρεις αγώνες. Ύστερα Τοακιρίδης. Καρανότσιο; και Κουαπό όλα αυτά η κόπωση των παικτών 1 βακάς ππό τους ηττημενους Οι Καραείναι δίκαιο), ημίνη απόλυτα. Γ ι' βαριώτης, Παπαδόπουλος και Μωύαυτό kui ο κ. Κεραμιδάς 0u αρχίσει σίδης I.
Αριστη η διαιτησία του Ν. Τσι
σιγά σιγά να ξεκουράζει τους παι
κτις του. με ένα πρόγραμμα που θιι ιιυύρη,
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστικίδης (55 Βρα·
ακολουθήσει μέχρι την ημέρα που θα
κόπυυλοςΐ Μπατσίλας (58' Καραμη
αρχίσει το πρωτάθλημα.
• Αύριο απολύεται usó το στρα τ-τιόπουλοςΐ 1'σιινιρίδης. Χριστοδου
τό ο Χρήσ:ος Συνιιχιιρης Ετσι θα λίδης, Θεοχαρόποιιλος, ΚοντογουλΙ
μπορεί εύκολο να παρακολουθεί τις δης (60' Ιωσηφίδης) Καρανάτοιος,
εκδηλώσος της ομάδος και η ιιπόδο Παπαδόπουλος (65' Κονταγούληό
ση του σίγουρα θα είναι καλύτερη- Μαλούτας. Αοζαρίδης (50' Κούβα
• Η επιτροπή του εθνικού n ta νάς) Μουρατϊδης (82' Κωτσιόποο
λος).

W
inf
Ενα νέο κατάστημα
άνοιξε στήν πόλη μας.
Ελάτι, νά γνωρίσετε άττό κοντά, τά τταγκόσμια
γνωστά, λεπτοδουλεμένα άριοεουργήματα τής
Γερμανικής ’Εταιρίας ΒΕ·ΕΜ*ΕΦ.
Μ αχαιροπήρουνα, κρύαιαΧλο, επάργυρα, ύνοί,είοωτα, είδη δώρων.
Μέ κάΗε αγορά αας, οάς προοφερουμε ένα άναμνησπκύ δωρακι τής \\'ΜΓ.

ΕΝΤΕΛΩ Σ ΔΩ Ρ Ε Α Ν

Κ Ω Ν /Ν Ο Υ Σ Ο Λ Α Κ Ο Γ Λ Ο Υ
Κεντρικής 21 - ΒΕΡΟΙΑ
(Δίπλα στον κιν/φο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Ε Κ Δ Ο Τ ΙΚ Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Η ομπόα π/ς ΑΛΕΞΛ \ΛΡΕ!Λ~ με ιη οννϋεση sou rUpSiot ma ΠΙατύ το*
τοπικό Αγμοτικό Αοτέμα μι 1-0. Οι παίκτες της Αλεζαιόμείας μορούν ης
φανέλλτς δώρο, της ασμτιλιαηκής εταιρείας ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ. Αιακρίνονττα
όρθιοι ακά αριστερά οι Ζαρογιάτνης. \'ταίακονδης. Γοιβούλας. Αλβανός,
Μλωνας και Αημτοοιιδης. Καθιστώ: Καρδάκος, Είενθεριάδης, λκάρνας. Γ«ί
γανίδης και Λέκκας. Απουσιάζουν οι Γ. Ιααωνιίης, ¡όζος. Μέκκας. Κουντζος.
Σνναηιοιίί. Κνριακίδης και Η. Ιααωνίόης.

Α νο ίγο υ μ ε
το Σ άββατο
ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ
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ΔΗΜΟΣΘ. ΜΠΙΖΕΤΑΣ
Μητρο<ίά»ους 8-Τηλ. 24.638
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'En.ôuviCs κ. ΠρωδυπουργοΟ, μετά όπό κίσήγμοη rjfo Κος
) ηβαανόρέου £.π<5 τήν Ιβνότητά πης Λς'Ηροίδοον
τοΟ Ποίσβιι ». Κ. Ασύντα., et val vd Αναγγελθώ Λ Κα Εαχοβοηούλου
πού όκηρετεί σιόυ Κ.Α. ΟΗΕ Δς Διοικητική Γραμματέας, σάν
Τρίτη roouuoTccLc Ooco&e£c.ç γιό νά ΑσχολεΤται, δπως άτυπα
Εκαμε μέχοι oûuepa, ué é iu a ic τής 3nt 'EniToonSs (Ρίματα

ΓνναικΟν) »at vd Tftc χορηγηθεί βικλ«;ματικ4 διαβατήριο»
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Οι Ελβετοί συνέλαβαν
τους Πολωνούς κομμάντος

'Λ βήνα, »3 AffifOùo-cpu 1932
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Καμαρώστε έγγραφο και _ δοξάστε το Π Λ ΣΟΚ ηου κατήργηοε το
ρονοφέτι! Ούτε λίγο ούτε πολύ η κ. Μάργκαρετ δια του Πρωθυπουργού
αυζ/ύγου της ζητάει να αναγγελθεί ω ς διπλωμάτης (!) μια ευνοούμενη
χρααινοφρουρένα.
Αχό το κεφάλι, λατχόν, βρωμάει το ψάρι;
• Τον δημοκρατικό οοαιαλισμό και το ΚΟΔΗΣΟ επιχειρεί τώρα να
•καχελλιύαει· ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Είδαμε μάλιστα στην ΤΎ και τη Μελίνα με τη φουφούλα της να
σηκώνει τα χέρια (προς θεού, μη πάει αλλού το μυαλό σας) μαζύ με τον
Βίλλυ Μπράντ και τον Χέλμουτ Σμίτ στην προεκλογική τους εκατρα
*****
.*
Μόλις πέρσι όμως ο κ. Παχανδρέου και οι χέριζ αυτού κατήγορου
σαν τους σοσιαλδημοκράτες »ουρά της δεξιάς» χχεμχτοφαλλαγγίτες της
δεξιάς» και άλλα παρόμοια.
Αλλαγή της αλλαγής, λοιπόν, ώ »Αλλαγή·!

Αριθμός: 2878
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΓΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά τω Πρωτοόικεΰο Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ Ανανιά
6ης. ως επί της εκτελεσεως τοιούτος
Ρηλοποιω άτι την 26ην (εικοστήν έκτην)
του μηνάς Σεπτεμβρίου το» χιλιοστού
εννεακοσιοστού ογδοηκοστού δευτέρου
(19821 έτους, ημέραν Κυριακήν και από
«ις ώρας !Οης π.μ μέχρι 12ης μεσημβρι
νής εν Λιαβστώ και ας to κοινοτικόν
κατάστημα αυτού ως συνήθη τόπον των
πλειατηριασμών ενώπιον του Συμβολαιο
γράφου Βέροιας Στυλιανού Ελευθεριαδη
«-ς οτι του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
ιαύτου κωλυόμενα« ενώπιον του νομίμου
ο νακληρωτού του, τη επισπεύσει της
δάνειοιρίας εν Αλεξάνδρειά εδρευυύσης
Ο,Ε. οπό την επωνυμίαν Σ Μπράβος Α.
Πλατσάς και Σία νομίμως εκπροσωπούμε
νης δικαιούμενης λαμβάνει« παρά του
οφειλέτου Δημητρίου Λαζ. Μουροτίδη
κατοίκου Διαβατού το επι τασσόμενου
ποσόν των δραχμών 213 200. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον παρογνε
λίας εκτελλσεως εκ δραχμών 1500 και
πάντα τα λοιπά έξοδα τκτελεοεως και
πλειστηριασμού μέχρι τέρατος αυτού
όονάμει και προς εκτίλεσιν της ma αριθμ.
120/82 6/γής πληρωμής τοι> Μονομελούς
Πρωτοδικείου Βέροιας και της σχετικής

ΒΕΡΝΗ 9 (ΑΠΕ)

Ο περίφημος «συνταγματάρχης
Βισότσκι» δηλαδή ο αρχηγός των
ενόπλων που κατέλαβαν την πολωνι
κή πρεσβεία στη Βέρνη ονομάζεται
στην
πραγματικότητα Φλοριάν
Κρούζικ. είναι 42 χρόνων, και είχε
καταδικαστεί το 1969 στη Βέρνη για
ένοπλη επίθεση σε κοσμηματοπω
λείο. σε ποινή φυλάκισης 9 χρόνων
Το 1978 βγήκε από τη φυλακή και
εγκαταστάθηκε στην Ελβετία, όπου
προσπάθησε να καταγραφεί σαν
φυγάδας. Ετη συνέχεια παντρεύτηκε
μια ελβετίδα και κατάφερε να απο
κτήσει άδεια παραμονής στην χώρα.
Ετο μεταξύ πραγματοποίησε ένα
ταξίδι στην Ολλανδία.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
προς τον άνω οφειλέτη κοινοποιηθείσης
επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυτσι εκ της υ:Γ αριθμ. 11317Β/27.2.82
εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν βεροία Πρωτοδικών
Μιχαήλ Χαρ. Ανανιάδη εκτίθεται ας
δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
των κάτωθι κινητών του ανωτέρω οφειλέ
του κατασχεθίντα δυνάμει της υπ αριθμ.
2843/82 κατασχετηρίου εκθέσεώς μου.
Ητοι: εν οικόπέδον κείμενον εντός του
χωρίου Διαβατός του υπ' αριθμ, 31 οικοπ.
τετραγώνου ολικής εκτάσεως 928 τ.μ.
διαιρετό το βόρειο τμήμα αυτού εκτάσεως
464 τ.μ. οριζόμενου γύρωθεν με δρόμον
εκ δύο πλευρών και ακίνητα Παύλου και
Λαζάρου Μουροτίδη ως εμφαινεται εις το
οπ' αριθμ 17127/82 συμβόλαιο διανομής
συνιδιοκτήτου οικοπέδου της συμβόλαιό
γράφαυ Βέροιας Δανάης Αλεξίου νομίμως
μεταγραφέντος εν τόμω 58 αριθμ. 22
βιβλιον μεταγραφών Υποθ/κειου Βεριας.
Εντός αυτού υπάρχει ισόγειος οικοδομή
εκ σκοροδέματος εμβαδοίι 80 τ.μ. περίπου
απυτελουμένη εκ τριών δωματίων και
ενός χώρου που χρησιμεύει για κατάστη
μα, Περιήλ.θεν ας την κυριότητα του δυν.
των υπ' αριθμ ai 9130/79 δηλώσαος

Εποχιακών Γεωπόνων
Η Δ/νση Οργανισμού Βόμβακος Ημαθίας - Πιερίας προκαμένου να καλύψει τρεις (3) κενές θέσεις εποχιακών Γεωπόνων
για την περίοδο μέχρι 31/12/82, παρακαλεί τους ενδιαφερομέ
νους να υποβάλλουν αιτήσεις με αντίγραφο του πτυχίου τους
στην Δ/νση Οργανισμού Βάμβακος Ημαθίας - Πιερίας Πίνδου
10 - Βέροια, μέχρι 15/9/82.
Από τη Δ/νση Οργαν. Β/κος
Ημαθίας * Πιερίας

εξειδικευτείτε
γιά νά ξεχωρίσετε
►«γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Λ εοτέρα 27 Σ επ τεμ β ρ ίο υ

οικοδ. κληρονομιάς κυτα τα Σ Ί 6 εξ αδιαι
ρέτου και β) 16417/81 δωρητηρίων αμφο
τέρον της συμ/φου Βέροιας Δανάης Αλε
ξίου κατά τα 6/16. Εξετιμήθη αντί δρχ.

1.100.000.

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιούτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 550.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσιρέ
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίο«
πλειοδότην την 12ην ώρον της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθεισης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλ,ησις προς πλειοόο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή ίου επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσα και λάβα παρ'
έκαστου πλαοδότου χρηματικός εγγυή
σεις, Άμα τη κατακυρώσει ο οπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμειον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζοιν και το σχετικόν

Ο Φλόριαν Κ ρούζικ παραδέχθηκε,
έξαλλου, ότι είχε εργαστεί στις μυστι
κές υπηρεσίες της Πολωνίας στη
δεκαετία του 60. όπως δήλωσε ο
υπουργός Δικαιοσύνης τής Ελβετίας
Φούργκλερ. που όμως υπογράμμισε
πως η ενέργεια του φευτοσυνταγματάρχη Βιτότσκι. δεν έχει κανένα
πολιτικό χαρακτήρα, αλλά είναι
απλώς εγκληματική ενέργεια.
Η Ελβετική κυβέρνηση έλαβε
γνώση τω ν πληροφοριών αυτών προ
χθές βράδυ, πράγμα που έπιτιξε απο
φασιστικό ρόλο στη λήψη της από
φασης στις ελβετικές αρχές για τη
σημερινή ένοπλη επίθεση των αστυ
νομικών εναντίον του κτιρίου της
Πολωνικής πρεσβείας.

γραμμάτων εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλ.ον. άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασυός κατ αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και οια προσωπικής του
κρατήσειυς. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου a επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλεισιηρίασμα ας την απιιίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βορύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυοι· ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρισεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλ,όμενοι να γίνωσιν αγοραστπί της πλειστηρια
σθηοομένης ως όνοι περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλίΐοδοτήσωαιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελεοεως
Δικαστικός Επιμελητής
MIX, ΑΝΑΜΑΑΗΣ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ
ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ 3-9-82

ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Με βαθειά συγκίνηση, χαιρετίζουμε
Τη Βουλή των Ελλ.ήνων, που με πανηγυρική της συνεδρίαση ανα
γνώρισε με Νόμο του Κράτους την Εθνική Αντίσταση, με 40 χρονη
καθυστέρηση, από την έναρξή της, τιμώντας έτσι, την πάντα από τότε
καταξιωμένη στην συνείδηση του Λαού μας. κορυφαία πράξη, ανάλο
γη με την Επανάσταση του 1821.
Λίγο νωρίτερα με την υπ’ αριθμ. 175/1982 απόφαση του Δήμου
Βέροιας (Συνεδρ. Δημ. Συμ. 8/25-5-1982) παραχωρήθηκε στο Παράρ
τημα Εθν. Αντίστασης (Π.Ε.Α.Ε.Α.) Βέροιας Δημοτικός χώρος στην
Πλατεία Ωρολογίου, για την ανέγερση ΜΝΗΜΕΙΟΥ της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 1940 1941
Το Παράρτημα εκφράζει γι’ αυτό τις άπειρες ευχαριστίες του στο
ΔΗΜΟ.
Η Υλοποίηση της ανέγερσης ΜΝΗΜΕΙΟΥ φυσικά προσκρούει,
εκτός των άλλων, κυρίως στην αδυναμία του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ για
κάλυψη του ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ κόστους ενός τόσο σπουδαίου
ΕΡΓΟΥ.
ΚΑΛΟΥ'ΜΕ το ΛΑΟ της πόλης και του Νομού σε ΟΙΚΟΝΟΜΕ
ΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. ώστε σύντομα το όνειρο, ύστερα από
40χρονη αναμονή, να γίνει πραγματικότητα.
Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστούμε τον ΑΝΩΝΥΜΟ ΠΑΤΡΙΩΤΗ
που πρώτος πρόσφερε και κατέθεσε ήδη, σαν αρχική του προσφορά το
ποσό των σαραπέντε χιλιάδων (45.000) δρχ. στο Δήμαρχο της πόλης,
όπάυ όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ τους, όπως και
στα Γραφεία της Εθν. Αντίστασης (Π. ΙΩΑΚΕΙΜ 4 Τηλ. 23.969).
ΠΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 13/82

1

ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Η τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

•
•
•
•

ΨΕΥΤΟΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΝ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

Με την 13/82 Αγορ/κή Δ/ξη του Νομάρχη Ημαθίας καθορίστηκε η τιμή
πώλησης του διατιμημένου ψωμιού τ. 70% και τ. 85% σε σχήμα καρβελιού
ως εξής:
ο) Ψωμί σχήματος καρβελιού του ενός (1) κιλού τ. 70% δρχ. 31.50 και τ.
85% δρχ. 28.50.
β) Ψωμί αγήματος καρβελιού του I 1/2 κιλού τ. 70% δρχ. 47 και τ. 85%
δρχ. 43.
γ) Ψωμί σχήματος καρβελιού των δύο (2) κιλών τ. 70% δρχ. 63 κπι τ.
85% δρχ. 57.
Το παραπάνω ψωμί θα διατίθεται υποχρεωτικά μόνο μέσα στα καταστή
ματα όπου επιτρέπεται η παρασκευή του.

Δ ΙΑ Κ Ο Π Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ ΙΚ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ
V>H,

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥΣ

Εξάλλου, οι τηλεθεατές της ελβετι
κής τηλεόριισης παρακολούθησαν
ειδική εκπομπή που μεταδόθηκε στις
1-45 ώρα Ελλάδας ένα κινηματογρα
φημένο ρεπορτάζ της επίθεσης των
Ελβετών αστυνομικών στο κτίριο της
Πολωνικής πρεσβείας. Το τηλεοπτι
κό αυτό ρεπορτάζ διακόπηκε λ.ίγο
πριν από την έξοδο των ομήρων από

το κτίριο, γιατί η αστυνομία έριξε
δακρυγόνα εναντίον των δημοσιο
γράφων και των φωτογράφων που είχπν πλησιάσει, πράγμα που προκάλεπε τα πικρά σχόλια του τηλεπορου
πιαστή ο οποίος είπε «Αυτή είναι η
Ελ.βετική πειθαρχώ. Υπακούμε στην
αστυνομία όταν αυτή δίνει μια διατα

γή·.

Κ α τρ α κ υλά
συνεχώ ς
η δη μ οτικότη τα
Μ ω ρουά

-

Μ ίτε ρά ν
Πτώση της δημοτικότητας
προέδρου Μ ιτερόν και του πρωθ®"
πουργού Πιέρ Μωρουά κατά τραί
και έξι ποσοστιαίες μονάδες αντκτΚ*'
χα. ανακοινώνει στο χθεσινό όΚ
φύλλο η καθημερινή «Ματέν»
λιστική). δημοσιεύοντας φχειΛτΙ
σφυγμομέτρηση που πίχινματοποΟΓ
θηκε για λογαριασμό της από · 1
Ινστιτούτο Λουίς - Χάρρις.
Οι εροιτηθέντες, εξέφρασαν τη'
εμπιστοσύνη τους προς την κυβερνΤ
ση σε ένα και μόνο τομέα, «ου αφΟΡ*
την προσπάθεια συγκράτησης 3 » ι|
αύξησης των τιμών.

Κ υβέρ νη σ η
σ υ να σ π ισ μ ού
στη Δ α νία
Κ Ο Π Ε ΓΧ Α ΓΗ 9 (ΑΠΕ)
Ο
νέος πρωθυπουργός της
Δανίας κ. Πούλ Σλούτερ σχημάτισε
χθές κυβέρνηση συνασπισμού, από 4
κόμματα και στη συνέχεια όρισε και
το νέο υπουργικό συμβούλιο από 21
υπουργούς, έγινε γνω στό από έγκυρη
πηγή στην Κ οπεγχάγη.
Ο Δανός πρωθυπουργός θα
παρουσιάσει επίσημα τον κατάλογο
ι »ρ τ ·ι ονόματα τι·'ν υπουργώ ν της

κυβέρνησής του στη βασίλισσα Map
γπρίτιι.μιά εβδομάδα μετά την παραί
τηση του σοσιαλδημοκράτη πρωθυ
πουργού κ. Ανκερ Γιόργκενσεν.
Η νέα κυβέρνηση που αποτελεί
ται από 8 συντηρητικούς. 8 φιλελεύ
θερους. 4 μέλη του κεντρώου δημ ο
κρατικού κόμματος και I μέλος του
λαϊκού χριστιανικού κόμματος, θα
ανακοινώσει το πολιτικό της πρό
γραμμα αμέσως μετά την ανάληψη
των καθηκόντων της.

Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ
κτίζει σε παραλία!
Ε Π ΙΚ Α Λ Ε ΙΤ Α Ι Ν Ο Μ ΙΜ Η Α Δ Ε ΙΑ
Η Χωροφυλακή Βόλου επενέβη
και σταμάτησε τις εργασίες ανεγέρσεως αυθαίρετης πολυτελούς βίλας
του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Χ ρή
στου Οικονόμου.
Αυτό ανακοίνωσε προχθές η
Νομαρχία Μ αγνησίας, μετά unô
δημοσιεύματα των τοπικώ ν εφημερί
δων. που ανέφεραν ότι, ενώ οι αρχές
γκρεμίζουν όλα τα αυθαίρετα που
ανεγείρονται στο νομό, ο βουλευτής
Τρικάλων του ΠΑ ΣΟ Κ κ. Χρήστος
Οικονόμου κτίζει αυθαίρετα πολυτε
λή βίλα στα Καλά Νερό.
Η βίλα του κ. Οικονόμου ανεγειρόταν δίπλα οκριώς στη θάλασσα και
η άδεια για την αυθαίρετη δόθηκε
από τις αρμόδιες αρχές φέτος (αριθ.
αδείας 158/82).
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
Νομαρχίας, η Χωροφυλακή σταμά
τησε την ανέγερση της βίλ,ας στις 18

Π ΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ
Ο
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΟΛΥΤΕ
ΚΝΩΝ Ν. Η Μ Α Θ ΙΑ Σ καλεί τα μέλη
του να παραστούν στις 12 Σεπτεμ
βρίου στην Θεσ/νίκη, ημέρα Κυρια
κή και ώρα 10.00 στην αίθουσα
Μακεδονικών Σπουδών.
Η πιιρουσία σας κρίνεται ανα
γκαία, καθ’ όσον θα λάβει χώρα συνέ
λευση των πολυτεκνικών οργανώ 
σεων Βορείου Ελλάδος, με την συμ
μετοχή της Α νώτατης Συνομοσπον
δίας Π ολυτέκνων Ελλάδος. Η συνέ
λευση θα ασχοληθεί με κύρια θέματα
των πολυτέκνων (δημογραφικό επί
δομα μάνας κ.λ.π.). Την έναρξη του
συνεδρίου θα κάνει η κ. Μαργαρίτα
Παπανόρέου και θα παρευρεθούν
όλες οι δημόσιες αρχές.
•
Δωρεάν επίσκεψη στην Έ κθε
ση.

Ο πρόεδρος
ΚΩΝ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ

Αυγούστου και όχι προχθές, μετά το
θόρυβο που προκλήθηκε.
Δεν έγινε γνω στό αν η Χ ω ροφυ
λακή υπέβαλε μήνυση εναντίον του
κ. X. Οικονόμου εναντίον του κ. X.
Οικονόμου και αν η πολεοδομία διέ
ταξε την κατεδάφιση της αυθαίρετης
βίλας. Πάντως αν η επέμβαση της
Χωροφυλακής έγινε στις 18 Α υγού
στου, όπως ανακοινώθηκε, η πολεο
δομία θα έπρεπε να είχε συντάξει ήδη
πρωτόκολλο κατεδαφίσεως.

Τ ο Ισ ρ α ή λ
σ υ ν ε χ ίζε ι
τον πόλεμο
ΤΕΛ ΑΒ1Β 9 (ΑΠ Ε)
J
Ισραηλινά πολεμικά αερο'λά
επιτέθηκαν χθές και κατέστρεψαν
οχήματα εκτόξευσης πυραύλων
που ·ΣΑ Μ - 9· στην περιοχή
κατέχουν οι Σύροι στο Λίβανο.
φέρεται σε ισραηλινό σ·ρατκυα*γ |
ανακοινωθέν.
Είναι η δεύτερη επίθεση μ έσα 01
δυο ημέρες και στο ανακοινωθέν α**"
φέρεται μεταξύ άλλων και το είΜ·
«Το Ισραήλ είναι αποφασισμένο V 9
μην επιτρέψει στους Σύρους να με*0
φέρουν αντιαεροπορικούς πυραύλοββ
*ο Λίβανο».
Εξάλλου, όπω ς διευκρινίσθη*^
οχήματα εκτόξευσης πυραύλών
που καταστράφηκαν από τα ισραθ^1’
νά αεροπλάνα, βρισκόταν
περιοχή Ντακάρ Ελ Μ παΐνιάρ.
ta

Τα ισραηλινά αεροσκάφη επί'
στρεψαν σώα στη βάση τους.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Σ Χ Ε Τ ΙΚ Α Μ Ε Τ ΙΣ Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
τ ο υ Ε μ π ο ρ ικ ο ύ και Β ιο μ η χ α νικ ο ύ
Ε π ιμ ελ η τη ρ ίο υ Η μ αθίας
Γνωρίζουμε στα μέλη όπ:
1) Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1236/28-2-82:
α) Οι εκλογές για την ανάδειξη νέας διοικήσεως στο Επιμελή·
τή, -ό μας αναβλήθηκαν για το τελευταίο τρίμηνο 1982.
β) Ταμειακά εντάξει για τις εκλογές θα θεωρηθούν τα μέλθ
που, μέχρι 30-9-82, θα εξοφλήσουν την συνδρομή τους
1981.
γ) Πα να γίνει δυνατή η μεγαλύτερη συμμετοχή των μελών
του Επιμελητηρίου στις παραπάνω εκλογές, ρυθμίζονται οι
παληές οφειλές και δίνεται η ευχέρεια στα μέλη να τακτο
ποιηθούν ταμειακά πληρώνοντας τη συνδρομή του 1981 μέ'
χρι 30-9-82 και τις παληές οικονομικές υποχρεώσεις τους
4 άτοκες ετήσιες δόσεις, η πρώτη των οποίων πρέπει να εξο
φληθεί μέχρι 31-12-82.
2) Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακά εντάξει μέλη πού
έχουν εγγραφεί στα Μητρώα του τουλάχιστον έξι μήνες πρ«ν
από τις εκλογές.
3) Δικαίωμα να θέσουν υποψηφιότητα έχουν τα ταμειακό
εντάξει μέλη που έχουν εγγραφεί τουλάχιστον τρία χρόνια πρ»ν
από τις εκλογές.
4) Πληροφορίες για τη ρύθμιση των παληών οφειλών: Α®0’
νάσιος Ισαακίδης τηλέφωνο: 0331/29.774.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΔΟΚ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ

2) τμήματα αποφοίτων ΓΎΜΝΑ1.θΥ

, · ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγηοη σταδιοδρομία
Στο Φροντιστήριο Φ. ΖΛΦΕΙΡΗ

Αριθ. αδει’ας Υπ. Παιδείας
Ιόρύσπως 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

Μητροπόλβως 31 -Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή
του ηλεκτρικού ρεύματος σης 12 Σεπτεμβρίου 1982.
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
1) Από ώρα 07.00 έως και 10.00 στις περιοχές Πλατεία Ωρολο
γίου, Μπαρμπούτας μέχρι της οδού Ακροπόλεως, περιοχή Βήματος
Αποστόλου Παύλου, και περιοχή που περικλύεται από τους δρόμους
(Ιύης Οκτωβρίου. Βερόης, Δήμητρας, Ουρανίας. Κλέωνος. 16ης
Οκτωβρίου).
2) Από ώρα 07.00 έως και 15.00 στην περιοχή που περικλύεται
από τους δρόμους (10ης Μεραρχίας. Μητροπόλεως, Περικλεούς, Κεν
τρικής. Κάδρου. Δημοσθένους, 10ης Μεραρχίας).
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιό πάνω.
Γ’' αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκατασταθείς και τα δίκτυα της
ΔΗΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα
Έτσι, για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγω
γούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής,
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
Δ.Ε.Η.

Ν . Ε. Ι Τ Ρ Α ΓΗ ΓΑ Κ Η
"Μ η τρ ο π ό λ κ α ίΓ
Β Ε Ρ Ο Ι Α
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εικοσαετής πείρα στην Γτολη μας
Τριαντα χρονιά πείρα ο ολη την Ελλαδσ

^-

ΣΑΒΒΑΤΟ
1 1

IΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ Y 1982 \
Έτος ιδρυσειυς 1965
Αρ. Φύλλου 2026
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου Spy. 10

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

Α νο ίγει σ ή μ ερ α
τις π ύ λ ες τη ς
η 47η
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΘΑ ΚΑΝΕΙ
Ο κ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10 1ΑΠΕ1

Οπως τόνισε ο π. υπουργός κ. Έ βερτ:

Μ ΣΤΟΖΒΥΗ 01 ΕΟΟΗΜΕΣ
BQ BÛH0YII ΕΠ ΕΗ Α ΤΣΕΙΣ

***
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Να ξεκαθαρίσει τους στόχους της η Κυβέρνηση
Εκτετα
ν0|1ικώ
-**μενη κριτική άσκησε ο πρώην υπουργός οικομ1κ^Κα>ν βουλευτής κ. Μιλτ. Έβερτ στο πλαίσιο οικονοΝ .ς JI^λ.τ,κής που εξήγγειλε ο υπουργός εθν. οικονοΑρσένης, εντοπίζοντας την ανάλυσή του στα
^
«
τα
που αντιμετωπίζει η βιομηχανία και η βιοτεΙνία.

«m, ■'* τονιζ» στην κριτική
κ-, Εβ φ ϊ «στην
*ολιΤ^ήσε
|^ η° κ 0ο κ·
δεν
oljj
0εν αρκεί η κριτική
θετική
ΐΊνο γ,1Γ*ατ1 απέναντι στα κρινόε «Βατα.*.
^ ρ ί Γ ανάλυσή του 0 κ· Εβ£Ρτ
κ
ότι «οι απρογραμμάτι
^λοη,Τ'ν^ΐ παρεμβάσεις και ιιι
’^ (ιί, '^^"ώμενα μέτρα των
^1νών, αλλά και μακρο^^"ουνημίες του βιομηχανι
«ντανα,ν, ’ . ουν σε κίνδυνο την
^¿ν
ικανότητα τιον ελληνΊ»..1, Τρήσεων έναντι των ξέστο πλαίσιο ανάβιομηχανίας ο κ. Έβερτ

^

θέτει το εξής ερώτημα στην κυβέρνη
ση: «Βλέπει (η κυβέρνηση) την ανά
πτυξη στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστι
κού συστήματος που διέπεται από τις
αΡΖές της ελεύθερης αγοράς ή θα
παραμείνει πιστή στις μαρξιστικές
εξαγγελίες της;* Και παρατηρεί:
«...Οφείλει συνεπώς η κυβέρνηση να
ξεκαθαρίσει ποιοι είναι οι μακροχρό
νιοι τελικοί αντικειμενικοί της στό
χοι. Η διαδικασία και η .στρατηγική
ενδιαφέρουν βέβαια, αλλά δεύτε
ρευόντως. Με τη νεφελώδη τακτική
της ούτε επενδύσεις θα γίνουν αλλά
και ο σοσιαλιστικός μετασχηματι
σμός της θα βουλιάξει*.
Στη συνέχεια ο κ. Έβερτ προβαί
νει σε σειρά προτάσεων για την ανά
πτυξη της βιομηχανίας και βιοτε
χνίας. Προτείνει μεταξύ άλλων:

Ενά πολλοί νέοι παοαιιένουν

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΛΑ
ΔΩΝ: Τέτοιες είναι οι βιομηχανίες
που χαρακτηρίζονται από την χρησι
μοποίηση πρώτων υλών από τις
πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώ
ρας. του ηλεκτρονικού υλικού, της
πολεμικής βιομηγιινίας κ.λ,π.

ΜΙΚΡΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: Εξάπλω
ση των κοινοπρακτικών εταιριών.

Σ υγχαρητήρια
σ τη ν Τ ροχαία
Β έροιας
Διωγμό κατά των επικινδύνων
οδηγών μοτοσακό (καμικάζι) στη Βέ
ροια έχει εξαπολύσει τελευταία το

άνεργοι

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ.Κ. ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ
Ν Α ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΠΟΛΛΟΥΣ
Μΐι ,)(>οληψεων στον δημόσιό
ί^νώο..1α*ϊ<Ράσισε τη συνέχιση της
_________
των προσλήψεων στο· «ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ»
οτα νομικά πρόσωπα.
Το

ο κανόνας
υπάρξουν πολλές
00
10 '^Ρ'ιώνα, τριμελής επιτροπή
κ ^ ιω ·*' Α' Κουτσόγιωργα, Δ.
Η& τΡ'α.ν° *α' Α. Τζοχατζόπουλο
„ °ιΚ(Ίωμα «να κόβει και να
.ντ®ίΐ° από τον πιό πάνω
^ηόξμ,να Ε««ρέπει προσλήψεις
, Οι
' κατηγορίεε προσώπων.
%
“Ι'οσημεί,
ειωτες κατηγορίες
% 1)γ.0ι 'θοσωπικό των γραφείων
^βίντο τΡν<ον και υφυπουργών, για
0νι*τή η τακτοποίηση των
Ν ·),,,,Ιύ ώ β ζ ε «πρασινοφρου
ρ ό ν , 0|ι,*τ*Ρο των «ειδικών συμ
^ύν,_ (υι 'επιστημονικών συνερ, ν%'ν ,Ιων ° ”°'ων οι απολαβές
τ'1μήνμ ^ π°λλές δεκάδες χιλιάδες
κ“' 01 οποίοι μπορεί να εί^
συνταξιούχοι, δηλαδή
.
Ιτϋυν από δύο πηγές!!
το ΠΑ.ΣΟ.Κ. όταν
>1(Ι *°4ίιευση κατηγορούσε τη
εΝοίη,^ ν ,<ολυθεα'α· V11* "1 ΧΡΊ
τ όιόή γ Ι”11 συντ«ξιούχων και
^δ^ούς συμβούλους.
,Ν βΗ* Λ συνεχίζει το ίδιο καθε« Κ ε ι α"ζδνει και συχνά πολλα^
'° ν «ριθμό τους (μάλιστα
^
'>ϊ,0υΡγεία για πριϊιτη φορά

Προεδρίας: Υπάρχουσες θέσεις 6,
δημιουργούντιιι ιέτοιες θέσεις), ενώ
χιλιάδες νέοι, απόφοιτοι γυμνασίου νέες θέσεις 14. σύνολο 20.
Εξωτερικών: Υπάρχουσες θέσεις
και πτυχιούχοι ανώτατων σχολών,
περιμένουν μάταια να πραγματοποιή 15. νέες θέσεις 0, σύνολο 15.
Εθνικής άμυνας: Υπάρχουσες θέ
σει το ΠΑ.ΣΟ.Κ. τις προεκλογικές
επαγγελίες του, σύμφωνα με τις σεις 6, νέες θέσεις 4. σύνολο 10.
Εθνικής οικονομίας: Υπάρχουσες
οποίες θα εξασφάλιζε εργασία σ'
όλους τους νέους, καταργώντας την θέσεις 10. νέες θέσεις 10, σύνολο 20.
προνομιακή μεταχείριση μερικών
Εσωτερικών: Υπάρχουσες θέσεις
προνομιούχων. Και αντ’ αυτού ετοι
μάζεται ο διορισμός πολλών δεκά Ο, νέες θέσεις 8. σύνολο 8.
Δημοσίων έργων: Υπάρχουσες
δων. σε παλιές και νέες θέσεις, και
μάλιστα πλουσίων, μιά και σπούδα θέσεις 2, νέες θέσεις 12. σύνολο 15.
Δικαιοσύνης: Υπάρχουσες θέσεις
σαν κυρίως στο Εξωτερικό, αλλά
1. νέες θέσεις 3. σύνολο 4.
προφανώς θα έχουν τούτο το προνό
Εθνικής παιδείας και θρησκευμά
μιο να είναι οπαδοί του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
και γι’ αυτό προνομιούχοι στο «Κίνη των: Υπάρχουσες θέσεις 12. νέες θέ
μα των μη προνομιούχων»!!
σεις 3. σύνολο 15.
Και για να μη' νομισθεί ότι πρό
κειται για μικρολεπτομέρειες. δημο
σιεύουμε πιό κάτω τις σχετικές θέ
σεις, όπως τις έδωσε η Κυβέρνηση:
Οι νέες θέσεις ειδικών συμβού
λων και επιστημονικών συνεργατών
με σχέση εργασίσς ιδιωτικού δικαίου,
που δημιουργούνται σε κάθε υπουρ
γείο, έχουν ως εξής:

αντιπροσω πεία
της F IA T
ΣΑ Σ Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Ν Α Δ Ε ΙΤ Ε
τα κ α ιν ο ύ ρ γ ια α υ το κ ίνη τα
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ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΙ
• αγοράζει μετρητοϊς μεταχειρισμένα
• ανταλλάοίΐ το παληό σας αοτ/το
κιολεί μεταχειρισμένα κάθε τύηοιι

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ηεσμός λήσινγκ. βιοτεχνικά κτίρια,
κοινές αποθήκες κ.λ.π.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Χρειάζε
ται αλλαγή της ασκούμενης σήμερα
τιμολογιακής, χρηματοδοτικής και
φορολογικής πολιτικής.
ΠΙΟ ΑΥΣΤΗΡΑ
ΟΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Αυστηρότερη πολιτική στη χορή-

Οικονομικών: Υπάρχουσες θέ
σεις 0. νέες θέσεις 10. σύνολο 10.
Γεωργίας: Υπάρχουσες θέσεις 4,
'νέες θέσεις 16, σύνολο 20.
Πολιτισμού και επιστημώ: Υπάρ
χουσες θέσεις 0, νέες θέσεις 6, σύνο
λο 6.
Χωροταξίας οικισμού και περι
βάλλοντος: Υπάρχουσες θέσεις 1,
νέες θέσεις 6. σύνολο 7.
Ενέργειας και φυσικών πόρων:
Υπάρχουσες θέσεις 5, νέες θέσεις 2,
σύνολο 7.
Έρευνας και τεχνολογίας: Υπάρ
χουσες θέσεις Ο. νέες θέσεις 5, σύνο
λο 5.
Εμπορίου: Υπάρχουσες θέσεις 0.
νέες θέσεις 6, σύνολο 6.
Εργασίας: Υπάρχουσες 2. νέες 4,
σύνολο 6.
Υγείας και προνοίας: Υπάρχου
σες 0. νέες 7, σύνολο 7.
Κοινωνικών ασφαλίσεων: Υπάρ
χουσες 0, νέες 5, σύνολο 5.
Συγκοινωνιών: Υπάρχουσες 4,
νέες 3. σύνολο 7.
Δημοσίας τάξης: Υπάρχουσες 4,
νέες 4, σύνολο 8.
Εμπορικής ναυτιλίας: Υπάρχου
σες 0, νέες 6. σύνολο 6.
Βορείου Ελλάδος: Υπάρχουσες 0,
νέες 3, σύνολο 3.

Τμήμα Τροχαίας Βέροιας, με συνε
χείς περιπολίες των οργάνων στους
κεντρικούς δρόμους κι* ιδιαίτερα
στην περιοχή Εληάς.
Οι «καμικάζι», που παρουσιάστη
καν εδώ και αρκετό καιρό και στη Βέ
ροια. αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για
τους ανέμελους διαβάτες αλλά και
για την ομαλή κυκλοφορία των αυτο
κινήτων.
Ιδιαίτερα στην ϊ^ριοχή Εληάς η
κατάσταση με τους ασυναίσθητους
και επιδειξίες αυτούς μοτοσυκλετιστές είχε καταντήσει ανυπόφορη και
πολύ επικίνδυνη, μετά μάλιστα και
από αρκετά ατυχήματα που είχαν
σημειωθεί
Παράλληλα με τον διωγμό των
«καμικάζι» η Τροχαία Βέροιας παρα
κολουθεί και εντοπίζει καθημερινά
ιδιαίτερα τα βράδυα - τις παράνομες
σταθμεύσεις αυτοκινήτων στους
πολυσύχναστους
δρόμους
της
Βέροιας, διευκολύνοντας έτσι την
κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.
Γενικά, μπορεί να ειπωθεί, η Τρο
χαία Βέροιας έχει πετύχει τελευταία
την αποσυμφόρηση της κυκ?.οφορίας
στους κεντρικούς δρόμους, διώκον
τας χωρίς καμμιά διάκριση τους
παραβάτες οδηγούς και έχει δημιουρ
γήσει για τους πεζούς κλίμα ασφα
λούς διακινήσεως στους δρόμους της
πόλεως.
Γι' αυτό, νομίζουμε, ότι αξίζουν
συγχαρητήρια στον Διοικητή. Υπο
διοικητή και στους άνδρες της Τρο
χαίας Βέροιας.

Γ. ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ
Α ν ο ίξ εω ς 2 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
ΤΗΛ. 2 0 .6 2 9 και 2 6 .6 5 0

ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Τρεις πλ.ήρεις σειρές λεξινσγραψημένων και ενοποιημένων εκλογι
κών καταλόγων αποστέλλονται αυτές
ης ημέρες από το υπουργείο εσωτερι
κών προς όλες ης νομαρχίες της χώ
ρας.
Αυτά τονίζονται σε εγκύκλιο του
υπουργείου εσωτερικών προς" όλες
τις νομαρχίες.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ο·
κατάλογοι αυτοί περιλαμβάνουν
όλους τους δήμους και τις κοινύτπ
τες της χώρας αβδρών και γυναικών,
στους οποίους έχουν ενσωματωθεί
και οι νέοι εκλογείς της αναθεώρησης
του 1982. καθιίις και αυτοί που μετε
γράφτηκαν ή διορθώθηκαν τα στοι
χεία της εγγραφής τους στην ίδια

Σ Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Α Γ . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ
διαμαρτύρονται οι κάτοικοι της
Κοινότητας Αγίου Γεωργίου Βέροιας

Ε υ χ α ρ ισ τ ο ύ ν
τ ο ν Μ η τ ρ ο π ο λ ίτ η
Ο Ανηπρόεδρος της Κοινότητας
Λατνοβεργ(οΐ) καθώς και οι κάτοικοι
του Παλαιοχωρίου ευχαριστούν τον
Μητροπολίτη Βέροιας δια τήν τοπο
θέτηση του εφημέριου Διονύσ. Πιτσικόπυυλου στο χωριό του (Παλαιονώρι).
Έτσι λύθηκε ενα μακροχρόνιο
πρόβλημα ΤΟ» χωριού.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Φ ρ ο ντισ τή ρ ιο
Α Γ Γ Λ ΙΚ Ω Ν Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Τμήματα: Νηπίων - αρχαρίων · μέσων - προχωρη
μένων - LOWER - ενηλίκων - επιστημόνων εργαζομένων

Γ ΙΑ Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Βέροιας
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ
Ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθε
ΡΗΓΚΑΝ
σης Θεσσαλονίκης και το διοικητικό
Το πλήρες κείμενο του προέδρου
συμβούλιο, με τηλεγράφημά τους
προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας των ΗΠΑ κ. Ρόναλντ Ρήγκαν έχα ως
κ. Κ Καραμανλή, ευχήθηκαν άμεση εξής:
Είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος
και πλήρη αποκατάσταση της υγείας
του και εξέφρασαν την λύπη τους που οι ΗΠΑ αντιπροσωπεύονται στη
γιατί η αδιαθεσία του τον εμποδίζει Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 1982.
να εγκαινιάσει ο ίδιος την 47η ΔΕΘ. Η εδώ αμερικανική παρουσία συμΟ πρωθυπουργός κ. Α, Παπαν- βοίζει όχι μόνο το διαρκές αμερικτινι
δρέου. Οοποίος θα φθάσει στην Θεσ κό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά
σαλονίκη στην" 1.15 το μεσημέρι, θα ακόμη την έκταση και το βάθος της
εγκαινιάσει σης 6.30 την 47η επίδει συνεχιζόμενης σχέσεως μεταξύ των
ξη της ΔΕΘ ο πρόεδρος του Ευρω δύο χωρών και λαών της. Ένα
παϊκού Κοινοβουλίου κ. Ντάνκερ θα σημαντικό στοιχείο αυτής της σχί:
φθάσει στην 1.30 σήμερα το μεσημέρι σης είναι το εμπόριο. Οι Αμερικανι
κοί οίκοι που εκθέτουν στο περίπτερο
στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα μι: το πρόγραμμα, μετά των ΗΠΑ εδρεύουν στην Ελλάδα και
απασχόληση
κυι
τον αγιασμό που θα τελεαει ο Μητρο προσφέρουν
πολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεή- προϊόντα προς αμοιβαίο όφελος και
των δύο χωρών μας.
μων. θα μιλήσουν κατά σειρά:
Στα πλαιίσια της συνεχιζόμενης
Ο πρόεδρος της ΔΕΘ κ. Α. αλλαγής ιδεών και τεχνολογίας, με
Κούρτης. ο υπουργός εθνικής οικο την Ελλάδα, οι Ηνωμένες Πολιτείες
νομι'υς κ Γ. Αρσένης, ο υπουργός Β· παρουσιάζουν επίσης μιά εκθεση για
Ελλάδος κ. Βασίλης Ιντζές και στη την ενέργεια ένα πρόβλημα που
συνέχεια ο πρωθυπουργός κ. Α, συμμερίζεται ολόκληρος ο κόσμος. Η
Παπανδρέου θα ξηρύξει την έναρξη έκθεση αυτή. όπο»ς και τα εκθέματα
της 47ης ΔΕΘ. Στις 9 το βράδυ στο των αμερικανικών εμπορικών επιχει
ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλλάς». η ρήσεων. δείχνουν πως μπορεί η
διοίκηση της ΔΕΘ θα παραθέσει γεύ σημερινή τεχνολογία να εφαρμοστεί
μα προς τιμή του κ. πρωθυπουργού, σε προϊόντα και συστήματα για μιά
ο οποίος θα εκφωνήσει βαρυσήμαντο καλύτερη ζωή γιο όλους.
λόγο οικονομικού περιεχομένου.
Στις 10.30 το βράδυ, μετά το γεύμα
στο ξενοδοχείο «Μακεδονία Παλ
λάς». θα δοθεί δεξίωση, στην οποία
θα παραστεί ο κ. πρωθυπουργός.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Δημήτριος, απηύθυνε τηλεγράφημα
προς τον πρόεδρο της Έκθεσης, στο
οποίο αναφέρει ότι ανέθεσε στο
Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης να
ευλογήσει τα εγκαίνια.

Έ λ λ ε ιψ η
ν ε ρ ο ύ σ τη
Β έρ οια

Εξ άλλου, χθές στο περίπτερο των
ΗΠΑ εδόθη συνέντευξη τύπου στην
οποία παρέστη εκτός από τους υπη
ρεσιακούς παράγοντες και ο γενικός
πρόξενος των ΗΠΑ κ. Μάϊκλ ΣτέρΈλλειψη πόσιμου νερού παρατη
μεργκ, ο οποίος kui ανέγνωαε το χαιρεί
ται τον τελευταίο καιρό σε ορισμέ
ρεηστήριο μήνυμα του προέδρου
των ΗΠΑ, κ. Ρόναλντ Ρήγκσν προς νες περιοχές της Βέροιας.
την Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης,
Τέτοιες περιοχές είναι στην αρχή
που. όπως τονίζει, η παρουσία της της Λεωφ. Ανοίξεως και στην Κυριώ
χώρας στην ΔΕΘ συμβολίζει, όχι μό τισσα.
νο το διαρκές αμερικανικό ενδιαφέ
Ο Δήμος Βέροιας ας εξετάσει το
ρον προς την Ελλάδα. υλλό ακόμα
την έκταση και το βάθος της συνεχι θέμα, έχοντας υπόψη του ότι οι κά
ζόμενης σχέσεως μεταξύ των δύο τοικοι στις περιοχές αυτές διψούν.

Ο δηγίες για τις εκ λ ο γές
του υ π ο υ ρ γείο υ εσω τερικώ ν

Α παράδεκτη
κατάσταση

Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας

γηοη εγγυήσεων του Δημοσίου για
δάνεια που δίνονται υπό το τραπεζι
κό σύστημα, σε ιδιώτες, Νομικά
Πρόσωπα, Δήμους και Κοινότητες,
θα εφαρμόζεται στο εξής, στο πλαίσιο
εκλογικεύσεως του συστήματος.
Αυτό δήλωσε, ο υπουργός οικο
νομικών κ. Δημ. Κουλουριάνος. ο
οποίος είπε ότι παράλληλα θα επανεξετασθεί και το θέμα της επιδοτήσεως
« από τον κρατικό προϋπολογισμό ορι
σμένων κατηγοριών επιτοκίων.
Η εγγύηση του Δημοσίου θα δί
νεται πολύ περιορισμένα είπε ο κ.
υπουργός, για δάνεια που χορηγούν
οι τράπεζες προς τον ιδιωτικό τομέα
αλλά και προς τις δημόσιες επιχειρή
σεις και οργανισμούς. Μέχρι τώρα,
πρόσθεσε. με απόφαση της Νόμισμα
τικής Επιτροπής παρέχονταν η
εγγύηση του Δημοσίου για δάνεια σι:
πολλούς τομείς οικονομικής δραστη
ριότητας. όπως, στα ξενοδοχεία, στα
ιδρύματα, στις επιχαρήσεις που
έχουν πληγεί από θεομηνίες (σει
σμούς. πυρκαγιές κ,λ.π.) χωρίς να εί
ναι αναγκαίο πολλές φορές.
Στο σημείο αυτό, παρατήρησε ότι
σε πολλές χώρες το θέμα της παρο
χής εγγυήσεως συζητείται στη Βουλή
(π.χ. στην Γερμανία). Ο περιορισμός
της πμροχής της εγγυήσεως θα είναι
πιό έντονος στον ιδιωτικό τομέα της
Συνέχεια στην 4η

χωρών και λαών μας.

για την απαράοεκτη κατάσταση που
επικρατεί μόλις 500 μέτρα έξω από
τον συνοικισμό εξαιττας της απορρίψεως εκεί μεγάλης ποσότητας ροδα
κινιάν. που δημιουργεί εστία μολύνσεως και δυσοσμίας.
Γράφει σχετικά στο «ΛΑΟ» ο ανα
γνώστης μ«9 Κ. Αλεξ. Χαλκιάς:
«Κύριε Λϋΐυθυντά
Προ ημερών άρχισε σπ|ν περιοχή
του χωριού Αγίου Γεωργίου κσι μά
λιστα σε απόσταση 500 μόλις μέτρων
από τον Συνοικισμό η απόρριψη
ροδάκινων σε αρκετές ποσότητες.
λπο το γεγονος οη. τα ροδάκινα
απλώς απορρίφθηκαν και δεν εντα
φιάστηκον. όλη η περιοχή έχει δυοο
σμία σε αφάνταστο βαθμό αηδιαστική
και πλήθος κουνουπιών και μύγα
ριών κατέκλυσε το χωριό, σαν να
βρισκόμαστε στη λίμνη Γιαννιτσών
του έτους 1935 που ήταν γνωστό π
όλους μας το κουνούπι και η μύγα
Υπάρχουν σε διάφορες θέσεις
μεγάλοι λάκκοι όπου μπορούσε να
γίνει ο ενταφιασμός των ροδάκινων
και η κάλυψις με χώμα, αλλά ορισμέ
νοι δεν θέλησαν να ενταφιάσουν εκεί
τα ροδάκινά τους και τα απέρριψαν
κοντά στον Συν/σμό Αγίου Γεωρ
γιου κατά παράβοσιν Υγειονομικών
διατάξεων.
Απευθύνθηκο σε αρμοδίους για να
ληφθούν μέτρα, γιατί ο( κάτοικοι της
Κοινότητος Αγίου Γεωργιώι καθημε

ρινώς διαμαρτύρονικ), και θέλω να
:θητεύω ότι. θα οοβιί εντολή αμέσου
απομακρύνοεως και ενταφιασμού
των ροδάκινων από τις ανωτέρω θέ
σας που βρίσκονται κοντό στο
Νεκροταφείο της Κοινότητος»

αναθεώρηση των εκλογικών καταλό
γων του 1982.
Από τις τρεις σειρές των εκλογι
κών καταλόγων η μία (με τα εξώφυλ
λα) προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
από τις εφορευτικές επιτροπές ιων.
εκλογικών τμημάτων κάθε περιφέ
ρειας που θο συσταθούν για τις προσ
εχείς Λημυηκές και κοινοτικές εκλο
γές της 17ης Οκτωβρίου. Η δεύτερη
σαρά θα παραμένει στις νομαρχίες
για ,ην εξυπηρέτηση των υπηρεσία
κών της αναγκών.
Η τρίτη θα παραδοθεί στα οικεία
πρωτοδικεία και ειρηνοδικεία για τη
σχετική προεργασίς της κλήρωσης
των λαϊκών μελών τών εφορευτικών
επιτροπών γιυ τα εκλογικά τμήματα
που θα συσταθούν; Στα πρωτοδικείο
θα παραδοθούν οι εκλογικοί κατάλο
γοι των δήμοιν και στο ειρηνοδικεία
οι εκλογικοί κατάλογοι των κοινοτή
των που υπάγονται στο καθένα από
αυτά.
Θα επακολουθήσουν δύο ακόμα
σειρές εκλογικών καταλόγων. Από
αυτές η μιά θα σταλεί αμέσως στους
δήμους και κοινότητες της κάθε περι
φέρειας και η άλλη (με τα εξώφυλλα)
θα διαφυλαχθεί προσωρινά σε κάθε
νομαρχία. Στη συνέχεια θα σταλεί γαι
τον εφοδιασμό των εκλογικών τμη

μάτων με πληθυσμό πάνω από 5000
κατοίκους, στους οποίους φίνοι εν&»
χόμενο να δωνεργηθέϊ ιπαναληπηκή
ψηφοφορία την επομένη Κυριακή
δηλαδή στις 24 Οκτωβρίου 1982.
Το υπουργείο εσωτερικών με
εγκύκλιο του στις νομαρχίες ζητεί
από αυτές να ελέγξουν την πληρότη
τα των αποστελλομένων σωρών (και
των τριών) των εχλογικών καταλό
γων, δηλαδή να διαπιστώσουν αν
υπάρχουν οι αντίστοιχοι κατάλογοι
όλων των δήμων, κοινοτήτων και
ενοριών της κάθε περιφέρειας.
ΠΙΝΑΚΕΣ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι πρόεδροι πρωτοδικών, πρέπει
από τώρα να φροντίσουν για την
αποστολή σ αυτούς εκ μέρους των
δικηγορικών συλλόγων των άλλων
δικαστικών υπηρεσιών κ.λ.π πινά
κων με χα απαραίτητα στοιχεία των
προσώπων εκείνων που σύμφωνα με
το νομό, μπορούν να διοριστούν
ανππρόσωποι της δικιιστικής αρχής.
Αυτό τονίζεται σε επείγουσα
εγκύκλιο του υπουργείου εσωτερι
κών προς τους προέδρους πρωτοδι
κών. «για να μπορέσουν έγκαιρα να
Συνέχεια στην 4η

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΝΤ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μ εγά λ η παρακαταθήκη
γ ν η σ ίω ν α ντ α λ λ α κ τ ικ ώ ν:
ΡΕΝη-ΠΕΖη-ΣΙΜ ΚΑ-ΣΙΤΡΟΕΝ·
ΦΙΛΤ ΦΟΡΝΤ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτ/του μβ γραπτή
εγγύηση 50.000 χι. ή 2 χρόνια!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡ1ΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντώνης Θ. Κορωνάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
θεσ/νίκης 92, τηλ. 29400-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α
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ξένων εκτάσεων.
8. Φημίζεται για τα λεμόνια του —
Ποόσσιραιρικό σωματείο της Α'
Εθνικής.
9. Μεσογειακή πόλη, με το άρθρο
της.
ΚΑΘΕΤΑ:
I. Σ αυτή τη γραμμή αγωνίζεται ο
Φίλιππος Μίλης της Βέροιας.
2 Πουλιέται από ειδικά καταστήμα
τα <νεν.) - Καλλιεργείται στη χώ
ρο μος από την αρχαιότητα (καθ.).
3 Μουσική νότιι - Συνηθισμένο και
υπεύθυνο επάγγελμά (αντίστρ.).
4 Εύκολο ξεχνιούνται - Το ίδιο με
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
το 4β' οριζόντια.
1. Αναμέτρηση του... πλησιάζει
5 ΌΛοι την πατούμε, εδώ... ασυναί
(γεν.).
ρετη ναι στη νενική - Αντίστρο2. Ορισμένα είναι με.;, ούρα - Τι
Φο ομηρικο σπαθί,
τλος ελληνικής εφημερίδας.
3. Αντίστροφο σύμφωνο — Σύνδε 6 Διπλασιαζόμενο θυμίζει... θάνατο.
7 Αρχικά μιάς νεολαίας μας —Τόσα
σμος διαζευκτικός.
χρόνια έζησε ο^Κιιποδίστρως —
4. Μιά νησιώτισά μας. στη γενική —
Τα βραχέα... όχι στη σειρά τους.
Όμοια σύμφωνα.
5. Το μικρό όνομα παληού ηρώα 8. Ασύμψωνες.. θύμισες - Στη
δημοτική ο καρπός του 2 κάθετα
αστυνομιών μυθιστορημάτων
β
6. ’ Ενας αριθμός που έχει ένα γράμμα
Ηγέτης που δολοφονήθηκε παρα
παραπάνω από τον εαυτό του Σ 9 κολουθώντας
παρέλαση
—
αυτήν υπάρχουν και... κανάλια
Φωνήεντα που δεν σχηματίζουν
7. Προσωπική αντωνυμία στη 6οτι
δίφθογγο.
κή (αντίστρ. ) —Αντίστροφο μέτρο
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ 2 ΟΡΙΑ - ΕΜ - ΝΑ 3. ΡΛ ΕΜΙΡΗΣ
ΠΑΡΕΧΩ 5. ΡΕΥΜΑΤΑΣ 6. ΑΣ
ΠΡΑΤΤΙ 7.
4. Τ1Κ
ΠΟΧ (Μπόπ) - ΑΩ 8 ΤΣΕΛΟ - PIT 9. ΡΕΝΩ - ΑΛΑ 10.
ΣΙΚ - ΣΟΝΗΡ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 2. ΑΡΑΙΕΣ 3. ΠΙ - Κ.Υ. ΠΕΡΙ 4. ΑΑ ΜΠΟΛΕΚ 5 ΕΠΑΡΧΟΝ 6. ΡΕΜΑΤΑ - ΩΣ 7. ΕΜΙΡΑΤΑ
8. ΡΕΣΤΩΡΛΝ V. ΑΝΗΧ - ΙΛΗ 10 ΣΑΣΩΝ - ΣΤΑΡ
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Δ Ε Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Ι.Ε (σιαθμός)
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22.505
125
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Βερμίου ΒενιζέΛου
23 *»jo
Εθνική Τραπεζο 24 141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.t31
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
ητποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καροτάσιυυ 22.532 22.636
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Έναντι ΚΤΕΛ
ΜιυραΤτη

24.080
23.350

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοιν-στική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
0 .Σ .Ε Ισταθικχ)

22233
26444
22.199
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22.314
41.353

«nt^-ANAPtlAi
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η (βλάβες)
23 364
Ι.Κ Α. (ποωτ. βοήθειες)
23 375
Αμεση Δράση
Ο Τ.Ε (βλάβες)
Π υροσβεστική
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ΚΑΙ
Μ ΑΘΑΙΝΕ

Στις II Σεπτεμβρίου 1973. ανατράττη
κε η δημοκρατική κυβέρνηση του Σαλ
βαντόρ Αλλιέντε στη Χιλή, μετά από
αιματηρό στρατιωτικό πραξικόπημα, κατά
το οποίο ο Αλλιέντε βρήκε τον θάνατο,
μέσα στο προεορικό μέγαρο, πολεμώντας
ο ίδιος εναντίον τοιν πραξικοπηματιών.
I n c II Σεπτεμβρίου 1971, σαν σήμερα,
πριν από έντεκα χρόνια, πέίΐανε ο πρώην»
πριοΟυπουργός της Σοβιετικής Ενώσεως
Νικήτα Κρούστσειρ.
Σαν σήμερα, επίσης, το:
1499 Οι γαλλικές όυναμεις κατέλαβαν το
Μιλάνο, στην Ιταλία.
1557 Ο Πάπας Παύλος Λ' υπόγραψε συν
θήκη ειρήνης με τον Φίλιππο Β’ της

Ισπανίας.
¿.την αρχή οι χωρικοί της περιφε
ρειας τρόμαξαν και βγήκαν έξω από
τα σπίτια τους, για να δούν τί συμ
βαίνει.
Σιγά
σιγά όμως άρχισαν να
συνηθίζουν και δεν τους έκανε πιά
εντύπωση όλος εκείνος ο «σαματάς».
Ετσι, όταν καμιά φορά τις νύχτες,
μετά το τσιγγάνικο γλέντι άκουγαν
ξεφωνητά, έλεγαν απλώς; «Κάτο τρέ
χει στα γύφτικα».
• Σουηδική εταιρία κατασκευά
ζει φορητό ραδιοτηλέφωνο για επι
κοινωνία μικρής κλίμακας. Αντίθετα
από τα άλλα αυτό είναι ανεξάρτητο.
Ένας μϊνι ραδιοσταθμός με το δικό
του δίκτυο. Πράγμα που σημαίνει ότι
δεν περιορίζεται σε κάποιο ειδικό
πεδίο επικοινωνίας και λειτουργεί με
I δικά
;
του συστήματα. Η τιμή της συν
διάλεξης είναι χαμηλότερη από κείνη
των αυνηιθισμένων συσκευών.
• Το γαλλικό υπουργείο γυναι
κείων δικαιωμάτων, που όλο και ανα
πτύσσει καινούργιες δραστηριότητες,
διαθέτει το ένα τρίτο του οικονομι
κού προϋπολογισμού του για την
ανακούφιση των γυναικών που πέ
φτουν θύματα της αντρικής βίας kui
για την ανάπτυξη του γυναικείου
πολιτιστικού τομέα.Και στους δύο
αυτούς τομείς, οι σκοποί που θέλει vu
επιτύχει το γαλλικό υπουργείο γυναι
κείων δικαιωμάτων είναι οι παρακά
τω: Ανάπτυξη κέντρων περίθαλψης
ton· γυναικών θυμάτων της αντρι
κής βίας. Πρόσληψη στα αστυνομικά
τμήματα γυναικών ειδικευμένων
στην υποόαχή των θυμάτων της βίας
Πίεση στις μεγάλες γαλλικές εται
ρίες γιο την πρόσληψη περισσότερων
γυναικών.

• Γερμανική εταιρία κατασκεύα
σε την ταχύτερη μηχανή κατασκευής
σύρματος από συμπαγή όγκο. Η
ταχύτητα κυλ.ινόίσεως της μηχανής
αυτής με πολλές διαβαθμίσεις μπορεί
να υπερβεί τα 100 μέτρα το δεύτερό
λεπτό.
Tu σύρματα και ο χάλυβας καλής
ποιότητας που κατασκευάζονται στη
μηχαή αυτή, αποτελούν την πρωταρ
χική ύλη για :ο σίδερα που προσμίγε
ται στο μπετόν, για ru ηλεκτρόδια
ηλεκτρικής συγκολλήσεως. για συρ
ματοπλέγμα τα. όπως και για την
πρωταρχική ύλη κατασκευής καρ
Φΐών.

1697 Ο
η
ίγνιπας Ευγένιος της Σαβοΐας νίκη
σε τους Τού κους στη Ζέντα της
Ουνγα ίας. αναχαιτίζοντας έτσι την
προέλασή τους προς την Ευρώπη.
1830 ΙόρϋΟηκε η δημοκρατία του
Εκουεντόρ.
1840 Η Βρετανία βομβάρδισε τη Βηρυτό
για να υποχρεώσει ιον Μεχμέτ Αλή
να συνΟηκολογήσει.
1866 Ο Μουσταφά πασάς, σε αντίποινα
επιδέπεως αγωνιστών της Κρητικής
ανεξαρτησίας, κατέκαυσε πολλά
χωριά της περιοχής Κανδάνου.
Λάκκων και Θερίσσου της Κρήτης.
1922 Κηρύχθηκε η βρετανική εντολή
στην Παλαιστίνη και οι Άραβες
όρισαν την ημέρα αυτή σαν ημέρα
εθνικού πένθους,
1943 Τα ατιτορπιλλικά «Βασ. Όλγα* και
•Αδρίας* με το βρετανικό στόλο,
συνοδεύουν τον παραόοΒέ.ντα ιταλι
κσ στόλο υπό τη Μάλτα στην Αλε
ξάνόρεια.
1944 Οι αμερικανικές δυνάμεις πέρασαν
τα γερμανικά σύνορα κατά τον Β'
παγκόσμιο πόλεμο.
1945 Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπω
νίας Χιντέκι Τόγιο αποπειραθηκε
να αυτοκτονήσει. αλλά σώθηκε
δικάστηκε και καταδικάστηκε αργό
τερα σε θάνατο σαν ε7κ7.ηματΰις
πολέμου.
1952 Επικυρώθηκε η ίδρυση της αμο
σπονδίας της Ερθραίας με την
Αιθιοπία.
1978 Αρχισαν σφοδρές συγκρούσεις
μεταξύ του τακτικού στρατού στη
Νικαράγουα ναι των ανταρτών
••Σαντινίστας» που αγωνίζονταν για
την ανατροπή του δικτάτορα Σομό

• «Κάτι τρέχει στα γύφτικα». Ξέ 1
ρετε πώς βγήκε αυτή η φράση:
Είναι γνωστό ότι οι Τσιγγάνοι δεν
κατασταλάζουν ποτέ οε ένα μέρος.
Ταξιδεύουν συνέχεια από τόπο σε τό
πο,
Κάποτε γύρω στα 1830. ένα
μεγάλο καραβάνι που κατέβηκε από
τη Θράκη, πήγε κι έστησε τα τσαντήρια του στη μέση του θεσσαλικού
κάμπου, όλη τη μέρα οι Τσιγγάνοι γύ
ριζαν στα διάφορα χωριά έλεγαν τη
μοίρα, πουλούσαν χαλιά, μύλους και
βότανα και το βράδυ επέστρεφαν
στον καταυλισμό τους. Αντί όμως να
πέσουν για ύπνο, τόρριχνυν σε ένα
τρικούβερτο γλέντι.
Τα νταούλια και οι αμανέδες έδι 1980 Οι Τούρκοι επιτελάρχες τριών
ναν και έπαιρναν. Αλλά πάνω στο
όπλων πραγματοποίησαν έκτακτη
σύσκεψη και η συνάντησή τους
γλέντι τους, πολλές φορές πιανόν
αυτή και η μϋκρά διάρκεια της προτουσαν σε ομηρικούς καυγάδες.
κάλεσε πλήθος εικασιών. Μεταξύ
Τότε άρχιζε άλλου είδους φασα
των διαφόρων υποθέσεων διατυπώ
ρία.
θηκε η άποι/η. όη πρόκειται να
Φωνς, πιστολιές, τρεχάματα, βογ
απευθύνουν τελεσίγραφο στους
γητά.
πολιτικούς.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ για την ανάπαυση
της ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, αδελφού, θείου

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΗ
(Β α σ ίλα γα ς)
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προν τον Θεό.
Η σύζυγος - Οι αδελιαοί
οι ανεψιοί και λοιποί συγγενείς
• Η δεξίωση στο σπίτι (οδός Βενιζέλου 73).

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

1980 Υπό καθεστώς στρατιωτικού νόμου,
επτά εκατομμύρια περίπου Χιλ;α
νοί. ψήφισαν στο δημοψήφισμα για
το νέο σύνταγμα της χώρας, που
παρέχει τη δυνατότητα στον αρχή
γό της στρατιωτικής χούντας, στρα
τηγό Πινοσέτ. να παραμείνει στην
εξουσία για οκτώ ακόμη χρόνια.
1981 Περίπου 5000 Σοβιετικοί πεζοναύ
τες αποβήίάστηκαν an πέντε κύμα
τα στην ακτή της Βαλτικής, οτα βό
ρειιι της Πολωνίας μέσα στον κόλ
πο του Ντάτσιχ, με σκοπό τις ρήμα
τικές της επιθέσεις ναντίον της
«Αλληλεγγύης*.

Δ ια β α ζ ε ΐε
καί ö ia ö iö e c e
T.r\ν

ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς!

I ναχττοποιεί β ι η ν π ελ α τεία τ η ς ό τ ι: λόγια τ η ς χ ε ιμ ε ρ ιν ή ς
π ερ ιό δ ο υ το κ α τα σ τη μ α θα είνα ι α ν ο ικ τ ό α π ό τ ις 10 το π ρ ω ί

Σ Τ Η ΖΩΗ Μ ΑΣ

Χ ρ ο νο δ ια κ ό π τες με
ακρίβεια περισσότερη

Ενα σύστημα ρύθμισης της
κυκλοφορίας που ελέγχεται από ηλε
κτρονικό εγκέφαλο και σύμφωνα με
τους ισχυρισμούς εξοικονομεί χρόνο
και χρήμα, επιδεικνύεται την εποχή
αυτή στο Λονδίνο. Το σύστημα ονο
μάζεται SCOOT και διαμορφώθηκε
στο Βρετανικό Εργαστήριο Ερευνών
Μεταφοράς και Οδών στο Κρώθορν
του Μπέρκσάϊρ σε συνεργασία με τις
εταιρίες ηλεκτρονικών κατασκευών
Πλέσσυ, GEC και Φερράντ.

Σ Ο Υ Β Λ Α Κ Ι-Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι
(Σ τα κ ά ρ β ο υ ν α )
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γ ίγ α ντ ες
Ιπ π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 -Τ η λ . 6 2 .1 1 8
Β Ε Ρ Ο Ι Α

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Με την τεχνική των μικρό κομπιούτερ επεκτάθηκε ήδη σημαντικά η
λειτουργία πολλών μηχανημάτων και
βελτιώθηκαν οι δυνατότητες αποδό
σεως αυτών. Η τεχνική αυτή
δημιούργησε τώρα επίσης μιά
τελείως «νέα γενιά* από χρονοδιακό
πτες.
Παρόμοια μικρά μηχανήματα εί
ναι ήδη από πολλά χρόνια απαραίτη
τα για την βιομηχανία, το εμπόριο
και την βιοτεχνία όταν π.χ. συν
δέουν κυκλώματα εγκαταστάσεων
φωτισμού ή ρυθμίζουν την θέρμανση,
αποψύχουν εγκαταστάσεις ωύξεως ή
βοηθούν στην προθέρμανση εγκατα
στάσεων κατασκευής.
Οι χρονοδιακόπτες θα μπορούν
μελλοντικά να εκπληρώσουν με
περισσότερη ικόμα ακρίεια και με

I ια να Μ Α Θ Ε 1 n
Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ κιιι ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΠ
KO ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσάς
,
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προοπεράσετε νικώντας σε όλα κι ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

Γράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
ή επιθυμώ ή Φανταστικό Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ

Λιεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ.
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 11 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΕΒ6Ε3
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Α' μέρος)

2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β' μέρος)

3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
4.55 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΕΛΑΟ
8.30 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ
00 25 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12
ι ΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.35 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2 15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3 25 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4,00 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4.50 ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
8.15 ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΥΕΝΕΔ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 11

2-Ρ0 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4 30 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.00 Η ΙΣΤΟΡ"· ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7 45 ΜΟΥΣΙΚΟ .ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5 00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
a 3 0 Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΙΣΑΡΟ
8 45 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΑΠΙΑΟΥ

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και π€ίρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία μ€ σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ΚΑΘΕ

SCOOT είναι ta αρχικά γιο
τεχνική διαχωρισμού του κύκλου λΡ
τουργίας και βελτιοποίησης
μετάθεσης και είναι σύστημα
πλεονεκτεί σε σύγκριση με
|
σηματοδότες τροχαίας που έχ°υ
σταθερή ρύθμιση εναλλαγής.
Το Εργαστήριο Ερευνών λή®|
ότι σε μιά πόλη όπου χρειάζονΛ" ,
σηματοδότες σε 30 ή 40 όιασταΟ)®
σεις το ΖΚΟΥΤ θα στοιχείζει
έως 200 χιλιάδες λίρες περισσότερο
από όσο ένα συμβατικό σύστηΡ®’
αλλά η απόδοσή του στην εξοι*°ν<ζ
μηση καυσίμων θα καλύψει το ε»
πλέον κόστος σε δύο χρόνια.
1
Με το ηλεκτρικά αυτό συστημΟ
σε κάθε διασταύρωση υπάρχει σύσάΓ
μα ελέγχου πάνω στην επιφάνεια του
δρόμου. Οι πληροφορίες διαβιβάζω
ται σε ένα εγκέφαλο που διαμορφώνω
την εναλλαγή των φαναριών avdW
γα με τις ανάγκες, και το
συγκρότημα δουλεύει σε χρονάΊ
ακολουθία με το άλλο.
' Ενας γενικός ρυθμιστής τροϊ°ν<Γ
uo; μπορεί να παρακολουθεί την <¡"
νηση σε μιά οθόνη και να παρεμΡ^
νει στο σύστημα εάν napoucttooW
κίνηση. Το ΣΚΟΥΤ επιδεικνύεται °*
έκθεση τεχνολογίας της πληροφόζΓ
σης στο Ντηζάϊν Σέντρ του Λον*'

Ηλεκτρονικός υπολογιστής
ρυθμίζει τα φώτα
της τροχαίας

σερβίροντας:

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.

*.
U

Μ ΕΡΑ 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ»

πολύ μεγαλύτερη άνεση στον
σμό τις πολλαπλές λειτουργίες τ®®*η
Η εταιρία Σήμενς παρουσίασε!*^,
ρα ένα νέο ψηφιακό - χρονοδιαΚΟ*")
που διευθύνεται με μικρό κομ8*®β
τερ (στη φωτογραφία), στον οπ°”
μπορούν να προγραμματισθούν κα"
βούληση 18 διαφορετικά χΡ°ν,*Τ ι
σημεία σύνδεσης και αποσύνδεση?·*®·»
διάστημα ζεύξεως ενός μόνο λεπτοί' ,
το συντομώτεροχρονικό όιάσσΐ)1Β
ήταν ως τώρα 15 λεπτά. Το πρόγΡ®1
μα της ημέρας ή της εβδομάδας
μπορεί να συνδεθεί, γίνεται έτσι εΚ^"
νέστερο και ευμετάβλητο γίνεται
επίσης πιό εκτενές το πεδίο εφαΡΡ®
γής αυτού.
__ ^1
Ο νέος ψηφιακός χρονοδιο»"
πτης υπερέχει πολύ από τους πρ^ω"
γούμενου; όταν πρέπει να τηρί^Ιύ
μεγάλη ακρίβεια ο χρόνος σύνδ*^
στο κύκλωμμ όπως π.χ. για την
μανση του νερού ή όταν πρέπει
αλλάξουν πολλές οορές όπως γιβ*^.
ρύθμιση του φωτισμού για την
~
λιση από διάρρηξη ή όταν προ'κειώ1
ίΚ
Τ
ά
να εκπληρωθούν διάφορες έκτα'
ρυθμίσεις για την θέρμανση, στη
δέση του κυκλώματος.
______ _

Γναιστοποιείτα , σύμφμνα μ£
άρθρο 1369 του Αστικού
όπως τροποποιήθηκε με τοΥ
1250/1982. όπ:
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΝΟΠ" _
ΛΟΣ του Αλεξάνδρου και της Λβ·*’
νιάς το γένος Δημάκου που γεννιήβη
■
■α: και κατοικεί στην Βέροια επ0* '«β
. ιπ . λι*

νο/ιισηιΐΛΓ

n*/ti

71

**

ΠΑΠΑΑΒΡΑΜ1ΔΟΥ του
off*.
κσι της Δέσποινας το γένος ΙεΡ0*
^
λου που γεννήθηκε και κατοικεί ο™.
Ξάνθη επαγγέλματος οικοκυρά
κειται να παντρευτούν και ο γάθ°7.^
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντώ
Βέροιας.
Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΙΟ,ΥΡόί
ΝΑΕ του Θεμιστοκλή και τη ς^^ .
νάς το γένος Κουνούπη που ^
θηκε και κατοικεί στην Βέροια
τέλματος παντοπώλης και η
*
ΤΕΡΙΝΗ ΣΙΣΜΑΝΙΔΟΥ του Γ ^ ,
γιου και της Βασιλικής το ϊ ^
Γκίρμπα που γεννήθηκε και κιΐΧ)(9λ
σ τη ν Βέροια επαγγέλματος ίο. »"λ,ι
ληλος πρόκειται να παντρευτούν' _
ο γάμος θα γίνει στον Μητροim B ·
κό Ναό Βέροιας.

Για να θυμάστε
ομορφώτερες στιγΜ£^
της ζωής σας
MAI ΙΝΗΤΟΣΚΟΠΗί^
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩ^

V ID E O C L U B
Θωμάς Α- Βύζας ,
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

i

£FAIA£ 3η

«ΛΑΟΣ»

π ΣΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΠΡΙΜ ΤΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Γ
Ο0ι«τηιο}ν τα τ·ρψ των παιm ΒΕΡΟΙΑΣ για την

Συγκεκριμένα η πρώτη κλίμακα
αναφέρεται στην τετράδα. Σε περί
πτωση δηλαδή κατά την οποία επί 4
συνεχείς αγώνες η ομάδα συγκεντρώ
σει έξι και πλέον βαθμούς, θα ισχύσουν τα εξής πριμ.
6 βαθμοί 35.000 δρχ.
7 βαθμοί 45.000 δρχ.
8 βαθμοί 55.000 δρχ.
Στην κλίμακα αυτή θα προστίθε
ται και το εξής άδικό πριμ που είναι
της δεύτερης κλίμακας και που είναι
συνάρτηση με τήν προηγούμενη.

βενζινάδικα
ια β β α τ ο

εΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ανόπουλος Γεώργιοε
ιιαδίου 162 τηλ. 24206
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
'ωαννίδης Δημήτριοε
,^Ρ'τση 1 τηλ. 22267
‘ ΓΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
κ«τόγλου Κων/νος
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΉ ΒΕΡΟΙΑ
^βανασιάδης Χρηστός
‘ «ίδιου 19 τη?.. 22589
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
°ρογι<ιννοπούλου Αντ.
£Π«Ρ'όη 6 χηχ. 22271
‘ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
‘Ιούλιος Αθανάσιος
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λΰν,ας Θωμάς

Καθ

ποδοσφαιρική περίοδο.
Η διοίκηση του συλλόγου έχον
τας σαν στόχο της τον π-ρωταθλητισμό καθιέρωσε τρεις κλίμακες .

Εάν με την εκπνοή κάθε τετράδας
η ομάδα κατέχει την Iη θέση θα δίδε
ται σε κάθε ποδοσφαιριστή ειδικό
πριμ της τάξεως των 15.000. Σε περί
πτωση που η ομάδα θα κατέχει την
2η θέση με διαφορά λιγότερη των 4
βαθμών, από τόν πρωτοπόρο, το ειδι
κό αυτό πριμ καθορίζεται στις 10.000
και τέλος εάν η ομάδα κατέχει την 3η
θέση και πάλι με διαφορά λιγότερη
των 4 βαθμών το ειδικό πριμ θα είναι
5.000.
Όπως γίνεται αντιλητπό με τα
πριμ που αναφέραμε, συν το ειδικό
πριμ, συν τον μισθό, οι ποδοσφαιρι
στές της ΒΕΡΟΙΑΣ θα έχουν αρκετά
υψηλό μηνιαίο εισόδημα, με την
προϋπόθεση βέβαια ότι θα κάνουν
πρωταθλητισμό.

Δ Η Λ Ω Σ Ε Ο κ. Π Α Ν . Λ Ε Κ Κ Α Σ

Λ Α 0Σ

Ιδρυτής
‘ ηςης ΠΑΤΣΙΚΑΣ
*®*°»·Ίήτες - Εκδότες
Λ* 0 | ΠΑΤΣΙΚΑ
y
Διευθυντής
ΛρΗΣΤθΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
¡tu Τυπογραφείου
W*AAHT ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
"°ώκός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Γρ. ('’’•«οκράτους 26)
A®filA ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
ΤΊλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ

Οκτώβριος του 1975: Ενθουσιώδεις οπαδοί της ΒΕΡΟΙΑΣ στις κερκίδες του
εθνικού σταδίου Χαλκίδας, ενώ χαιρετίζουν την είσοδο των παικτών της αγαπη
μένης τους ομάδος.
Είναι βέβαιο πως οι φίλαθλοί μας στην φετεινή σαιζόν θα ξαναζήσουν πολ
λές τέτοιες ωραίες στιγμές.
Για την ιστορία αναφέρουμε άτι ο αγώνας Χαλκίδος - Βέροιας είχε λήξη
ισόπαλος (I I) ενώ την χρονιά εκείνη η ΒΕΡΟΙΑ είχε ανέβει για τρίτη φορά
’
στην Α ' Εθνική.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
fe > v

δρχ·

ν - Γ.Π Σ.

Αι τ1των

.ΉΟι *llt
υ ργ(,νι0μών

δρχ, 200C
δρχ. 3000

I
Ροπεζών
ομχ.
δρχ. 4000
·*υυυ
h1·5{VfJp°Vpaipa δημοσιευόμενοι ή
‘«'στρέφονται.

Μ ικ ρ έ ς
α γ γ ε λ ίε ς

Αύριο το απόγευμα και ώρα 5,
στο εθνικό στάδιο της πόλης μας θα
γίνει ο καθιερωμένος αγιασμός επί τη
ενάρξει της νέας ποδοσφαιρικής
περιόδου.
Μετά τον αγιασμό θα ακολουθή
σει προπόνηση των παικτών της
ΒΕΡΟΙΑΣ και οικογενειακό διπλό
προκειμένου ο προπονητής της ομά
δος Στέφανος Γαϊτάνος να βγάλει τα
τελικά του συμπεράσματα δεδομένου
ότι την Τετάρτη αρχίζει το πρωτύ
θλημα Β’ Εθνικής κατηγορίας και
όπως είναι γνωστό την πρώτη αγωνι
στική ημέρα η ΒΕΡΟΙΑ παίζει στην
Κατερίνη με τον ΠΙΕΡΙΚΟ.

«Η Βέροια πηγαίνει για πρωτάθλημα»

^Μ Ε Ρ ιν η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΓΟΝΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
α,!ΤιΜό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

! &

Τα πριμ της τρίτης κλίαμακας
καθορίστηκαν ως εξής:
Νίκη εκτός έδρας δρχ. 5.000.
Νίκη εκτός έδρας δρχ. 12.000.
Ισοπαλία εκτός έδρας δρχ. 8.000.
• Ολόκληρο το πριμ θα παίρ
νουν όσοι παίκτες αγωνίζονται ενώ
οι υπόλοιποι της 16άδος το 1/2.
• Ο αγωνιζόμενος τερματοφύλα
κας, όπως είναι φυσικό άλλωστε θα
παίρνει το πριμ 100%, ο αναπληρω
ματικός το 75% και ο εκτός αποστο?„ής. δηλαδή ο τρίτος το 15%.
• Το πριμ πρωταθ?ήματος θα
ανακοινωθεί στους παίκτες από τον
πρόεδρο της ομάδος κατά την διάρ
κεια του πρωταθλήματος, ενώ των
αγώνων κυπέλλου Ελλάδος, θα καθο
ρίζεται πριν από κάθε συνάντηση.

ΑΥΡΙΟ
ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ
ΔΙΠΑΟ

«Η Βέροια πηγαίνει για πρωτάθλη
μα». Αυτά ήταν τα λόγια του προέ
δρου του ΓΑΣ κ. Λέκκα όταν άρχισε
η καινούργια σαιζόν και ενώ η ομάδα
ήταν στην Καστανιά για προετοιμα
σία. Με τα λόγια αυτά αρκετοί γέλα
σαν αφού τότε από την ομάδα έλει
παν οι Πουρσανίδης - Τοπαλίδης Γκέοιος, δεν είχαν ακόμη αποκτηθεί
οι Μανσούρης Καλτσιάς και επίσης
δεν φάνηκαν τα αποτελέσματα της
δουλειάς, του Στεφάνου Γαϊτάνου,
όπως φάνηκαν αργότερα στα φιλικά.
Έτσι τώρα και οι πλέον δύσπιστοι
πείστηκαν, ότι με τον ερχομό των

Πουρσανίδη. Τοπαλίδη, Γκέσιου την
απόκτηση των Μουσούρη - Καλτσιά
και τις πολύ καλές εμφανίσεις της
ομάδος στα μέχρι τώρα φιλικά παι
χνίδια. η Βέοοια μπορεί να πρωταγω
νιστήσει και να είναι και ο πιο βασι
κός διεκδικητής του τίτλου.
Σ’ αυτήν της την προσπάθεια όμως
δεν χρειάζεται μόνο η καλή εμφάνιση
της ομάδος ή η συμπαράσταση της
Διοίκησης. Αυτοί που πρέπει να την
βοηθήσουν και των οποίων την βοή
θεια έχουν ανάγκη οι παίκτες είναι οι
φίλαθλοι. Όταν όμως λέμε βοήθεια

δεν εννοούμε απλώς τον ερχομό τους
στο γήπεδο και από εκεί και πέρα να
κάνουν κρητική, υλλά οι παίκτες που
θα αγωνίζονται μέσα στο γήπεδο για
την νίκη, θέλουν να ακούσουν την
δική τους φωνή, την δίκιά τους
παρόρτυνση. Και αυτό όχι μόνο μέσα
στο γήπεδο της Βέροιας, αλλά και
όταν η ομάδα αγωνίζεται εκτός
έδρας. Ας φέρουμε στην μνήμη μας
τις περιόδους 1974-75 (τότε που η
Βέροια ισοβάθμισε με την Καβά?-α
στην πρώτη θέση) και 1975-76 (τότε
που βγήκε πανηγυρικά στην Α' Εθνι
κή). Χιλιάδες φίλαθλοι την συνό
δευαν στα εκτός έδρας παιχνίδια της
και αυτοί ήταν οι βασικοί συντελε
στές των επιτυχιών της ομάδος, και
στις πιο μακρυνές πόλεις όπως η
Χαλκίδα. Δράμα κ.λ.π.
Έτσι η Διοίκηση του ΓΑΣ γνωρί
ζοντας την δύναμη των οργανομένων
φιλάθλων, σε συνενόηση και με τον
Σ.Φ.Β.. κάλεσε τους εκπροσώπους
της γνωστής «ΘΥΡΑΣ 4» κ.κ. Θεοδωρακέλη και Πολατίδη και γνωστο
ποίησαν σ' αυτούς ότι είναι διατεθει
μένοι να τους βοηθήσουν, για να
οργανωθούν. Γι' αυτόν τον σκοπό
δώθηκαν χρήματα στους ανωτέρω
εκπροσώπους, οι οποίοι σήμερα το
πρωί μετέβησαν στην Θεσ/νίκη προκειμένου να προμηθευτούν α)
σημαίες με πλαστικά κοντάρια β)
Χαρτάκια (στυλ Αρζεντίνας) γ)
Καπελάκια δ) Κασκόλ ε) Καραμπόλες.
Επίσης γίνεται προσπάθεια να βρε
θούν δυο κορνετίστες. οι οποίοι είναι
απαραίτητοι για να συντονίζουν τους
οπαδούς της »βασίλισσας».
Η πρώτη εκστρατεία «α γίνει στην
Κατερίνη (εκεί θα δώσουν εξετάσεις
οι φίλαθλοι οπαδοί της Βέροιας), με
πούλμαν για την μετάβαση των φιλά
θλων, τα οποία ναυλώνει ο Σ.Φ.Β.
Η αναχώρηση θα γίνει το μεσημέρι
της Τετάρτης στις 2 η ώρα από το γή
πεδο μπάσκετ της ΕΛΗΑΣ.
Β,Γ.

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
2798^ g? η δεσποινίδα για να προσέξει δύο μικρά παιδιά. Πληρ. τηλ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Π Α ΙΔ Α Κ ΙΑ
Γ ΙΑ Τ Η Ν
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ ΙΚ Η
Όπως είναι γνωστό η Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ ίδρυσε τμήμα ενόργανου
γυμναστικής το οποίο θα επιβλέπει
και θα διδάσκει η φοιτήτρια της Ε.Α
,Σ.Α. Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηευ
στρατιάδου.
Κατόπιν αυτού η διοίκηση του
συλλόγου καλεί τους ενδιαφερομέ
νους όπως την Ι8ην Σεπτεμβρίου
ημέρα Σάββατο και ώρα 6 το απόγευ
μα προσέλθουν στο γήπεδο αθλοπμι·
διών της Εληάς.
Η ηλικία των επιθυμούντων να
ασχοληθούν με το ωραίο αυτό άθλη
μα παιδιών θα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 6-9 ετών.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Φ Ο ΙΝ ΙΞ Π Ο Λ ΙΧ .
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του πνταπο
κριτού μας)
• Αύριο το απόγευμα στις 5.30
μ.μ. στο εθνικό στάδιο της πόλης
μας. η Αλεξάνδρεια αγωνίζεται με
τον ισχυρό Φοίνικα Πολίχνης, Το
παιχνίδι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέ
ρον και πιστεύεται ότι θα το παρακο
λουθήσουν πολλοί φίλαθλοι. Τον
αγώνα θα διευθύνουν διαιτητές του
Συνδέσμου Βέροιας.
• Σήμερα εξ άλλου η Αλεξάν
δρεια αγωνίζεται στο Λουιρό με τον
τοπικό Ολυμπιακό. Για τον λόγο
αυτό οι παίκτες Κορώνας. Γ. Ιασωνί
δης. Μυλωνάς,Πιτσάβας. Αλβανός.
Καρδάκος, Τσιβούλας, Θεοδωρίδης.
Σκόρνος. Δαλαμπόρας I. και II.
Σκούρλας, Ελευθεριάδης και T ku κούδης, καλούνται να βρίσκονται
στις 4.30 μ.μ. στα αποδυτήριο της
Αλεξανδρείας γιιι αναχώρηση στο
Λουτρό. Το μάτς θο αρχίσει στις 5.30
μ.μ.
Γ. Σ1ΜΟΠΟΥΛΟΣ

t' 1

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ν«ι ρ' Ουχου9 "ου ττΐ νύχτα «ΒΡΕΧΟΝΤΑΙ» στο κρεβάτι τους και εί$Τθμ ^°ν 4 Ετών: ΗΡΘΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το PIPI
ΑαΟΤε °ΚΕυί| μοντέρνας θεραπείας, νυκτερινής ενουρήσεως).
Ίιίιν ρ/'^ΣΜ Α ΤΑ 100% (βάσει των εξηρτημένων αντανακλαστι
<ή|. γ av LOF). Για εμπιστευτική επαφή μαζί μας γράφτε στη διεύθυν
δΐΐ;68 * ®υΡίζ 72, Βέροια, αναφέροντας, επώνυμο, όνομα, επάγγελμα,
ναΊ’ τηλέφωνο, οικίας, εργασίας, εξυπηρετήσεως.

ΑΓΓΛΙΑ Α ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Λ'δάοκ
Τ*Ε0ο0ιτ
^ΥΥΣικά σε παιδιά κάθε ηλικίας μεμονωμένα ή σε μικρά
14-5 άτομα). Πληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής 195.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Η ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΙΚΗΣΕ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ 21
Στο εθνικό στάδιο Εδέσσης διεξήχθη την Τετάρτη φιλικόε αγώνας

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

Εκ δο τικ ή

β ε ρο ια ς

σΧ(χ τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με χα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
Τΐζ τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνείατε μας 29.762

Ο Φ ίλιππος είναι
το κάτι ά λλο σ το ν
ελλη νικ ό χώ ρο
Συνεχίζουμε σήμερα την ανασκό
πησή μας στο άθλημα του ΧΑΝΤ ΜΙΙΩΛ του ΦΙΛΙΠΠΟΥ το οποίο
τιμά όχι μόνο τον σύλλογο αλλά ολό
κληρη την πόλη της ΒΕΡΟΙ ΑΣ. μια
και όπως είναι γνωστό η ανδρική
ομάδα ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ του ΦΙΛΙΠ
ΠΟΥ μαζί με τον ΙΩΝΙΚΟ Αθηνών
και τον BAO Θεσσαλονίκης αντιπρο
σωπεύουν την χώρα μας στις φετεινκς διεθνείς διοργανώσεις.
Η γυναικεία ομάδα του Φιλίππου
έλαβε μέρος, για πρώτη φορά στο
αντίστοιχο ΠρωτΓιθ?,ημα της Ομο
σπονδίας. Πέτυχε 2 νίκες (την μια
ιινευ αγώνος) και (χάπι δυο φορές.
Στον όμιλό ιης κατετάγει δεύτερη,
μετά από την πανίσχυρη ομάδα του
Μ Αλεξάνδρου Γιαννιτσών. Εδώ
έγινε μια άλλη αδικίιι προς τον Φί
λιππο από την Ο.Χ.Ε.
Στην αρχή της αγωνιστικής περιόδου
(Οκτώβριο 1981). ζητήθηκε από την
O.X.F., όλες οι ομάδες να δηλώσουν
συμμετοχή στα αντίστοιχα npimu
βλήματα.
Απ ύη γνωρίζουμε τότε δήλωσαν
συμμετοχή στο Πρωτάθλημα γυνοι
κών από την Βόρειο Ελλάδα τρεις
ομάδες· 1) Ο Φί?.ιππος Βέροιας 2) Μ.
Αλέξανδρος Γιαννιτσών και Χ.Α.Ν.
Καλαμαριάς.
Ήταν οι τρεις Σύλλογοι που διατη
ρούσον γυναικείες ομάδες στο Χάντ
Μπώλ στον χώρο του βορρά. Ξαφνι
κά. λίγες μέρες πριν από την έναρξη
του Πρωταθλήματος, έρχεται από
την Ομοσπονδία η προκύρηξη του
Πρωταθλήματος και ταυτόχρονα ο
χωρισμός των ομίλων. Στον Βορρά
εμφανίζονται 2 όμιλοι με 5 ομάδες. Ο
3ος όμιλος με τις ομάδες: 1) ΧΑΝ
Καλαμαριάς 2) Γ.Ε.Βεροίας και 3)
Αλκέιας Αλεξάνδρειάς και ο 4ος όμι
λός με 1' Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
2) Φίλιππος Βέροιας. Ο χωρισμός
των ομίλων έγινε με κλήρωση Ιεμείς
αμφιβάλουμε γΓ αυτό).
Η προκύρηξη έλεγε επίσης όη ο
νικητής του 4ου ομίλου θα έπαιζε με
τον Έσπερο Πατριόν, και νικητής
αυτού του αγώνα θα «έμπαινε» στους
Τελικούς.
Λίγο πριν από την έναρξη του Πρω
ταθλήματος εμφανίζεται και ο Εθνι
κός Κοζάνης πού μπαίνει στον 4ο
όμιλο.
Τελικά αρχίζει το Πρωτάθλημα με
αποχώρηση της Χ.Λ.Ν. Καλαμαριάς,
λόγω μαθημάτων των αθλητριών - οι
αγώνες ορίζονται μέσα στις εξετά
σεις.
Έτσι ο 3υς όμιλος μένει «κολοβός»
με 2 ομάδες, που πρόσφατα δημιουργήθηκαν και ο 4ος όμιλος με 3, από
τις οποίες οι 2 είναι πανίσχυρες ναι
έχουν «ζωή» πάνω ano χρόνο.
Κάνουμε πρόταση στην Ομοσπονδία,
πριν ακόμη up ,ίσει το Πρωτάθλημα,
επειδή γίνεται μεγάλη αδικία στον
διαχωρισμό των ομίλων του Βορρά
και δυο ισχυρές ομάδες είναι σ' ένα
όμιλο να γίνει μια τροποποίηση
στην προκήρυξη.
Ο πρώτος του 3ou ομίλου, ο δεύτε
ρος του 4ου ομίλου και ο Έσπερος
Πατριόν να παίξουν μεταξύ τους και
υ νικητής να «περυσει» στους Τέλι
κούς.
Η Ομοσπονδία ο κ. Λλικάκος - μας
δίνει-την διαβεβαίωση ότι έτσι θα γί
νει.
Έτσι αρχίζει το Πρωτάθλημά.
Ο Φίλιππος στον *ο όμιλο πετυχαίνει
τα παρακάτω αποτελέσματα
Με Μ Λλέξανόρο Γιαννιτσών εκτός
έδρας χάνει με 25-15 ημ. 10 7. εντός
έδρας στην Νάουσα χάνει επίσης
με 25 13 ημ. 14 0 ,
Με Εθνικό Κοζάνης εντός έδρας κερ
δίζει μ! 25-4 ημ 11 I και εκτός 10-0
άνευ αγώνος,
Έτσι κατατάσετοι δεύτερος στον όμι
λό του.
Στον 3ο όμιλο «βγαίνει» πρώτη η
ομάδα της Γ.Ε.Βεροίας αφού κερδίζει
και τους δυο αγώνες με τον Αλνέτα.
Έτσι περιμένουμε την υλοποίηση
της υπααχέσεως του ν. Λλικάκυυ.
Μάλιατα σε προσωπική επικοινωνία
που είχε σ γράφων με τους παράγον
τες. του Εσπέρου στην Πάτρα, όταν
πήγε για τους Πανελλήνιους αγλίνες
Ενοργάνου Γυμναστικής, αυτοί δέ
χομαι να έρθουν στην Βέροια και να
παίξουν Σάββατο Κυριακή μι: τις
δυο ομάδες του Φιλίππου ναι της
Γ.Ε.Βεροίας.
Αυτό το γνωστοποιούν και στην
Ομοσπονδία

Επίσης ο Φίλιππο^, επειδή η Ομο
σπονδία επικαλείται μεγάλες δαπάνες
και έξοδα, αναλαμβάνει την φιλοξε
νία μιας μέρας (Κυριακής) γιο την
ομάδα των Πατρών.
Ο κ. Λλικάκος λέγει ότι κάτι θα γίνει.
Τελικά βέβαια δεν έγινε τίποτα. Η
ομάδα του Φιλίππου πέτυχε 63 τέρ
ματα και δέχθηκε 54 ουσιαστικά
όμως πέτυχε 53.
Οι σκόρερ ήταν:
I) Γεωργοπούλου 19 2) Λομπριανίδου 13 3) Τσολερίδου 12 4) Μπιζέτα
3 5) Καββαδία 3 6) X Αγυπίδου 2.
Στους αγώνες πήραν μέρος οι παρα
κάτω αθλήτριες.
1) Γιοννακίδου 2) Βασιλειάόσυ 3)
Γσολερίδου 4) Σαμαρά 5) ΧΆγαπί6ου 61 Μπιζέτα 7) Μαρτου 8) Λαμ
πριανίδου 9) Καββαδία 10) Παπα·
στκργίου Γώγου 11) Γεωργοπούλου
121 Κακαβέλα 13) Νικολάϊδου.
* Στην περίοδο που μας πέρασε ο
Φίλιππος έδωσε και αρκετά φιλικό
παιγνίδια και μάλιστα διεθνή,
Μ παιδική ομάδα του Φιλίππου έπαι
ξι; τρεις φορές μι; την αντίστοιχη της
Μλάντοστ Μπογκντάνσκι.
Στον πρώτο αγώνα στην Βέροια έχα
σε με 29-22 ημ. 11-10. Σιον δκύιερο
στο Μπαγκντάνσκι κέρδισε μετά από
δυο παρατάσεις με 20-19 ημ. 9 10
κανονικός αγώνας 17 17. πρώτη
παράταση 19-19.
Τέλος στο τρίτο αγώνα στην Βέροια
κέρδισε μι 17-14 ημ. 9-6. Πέτυχε 59
τέρματα και δέχθηκε 62.
Σκόρερ
I) Παυλίδης Θ 23 2) Γιοβανόπουλυς
13 3) Πατσιαβούρας 5 4) Καζαντζϊδης 4 5) Ραπτόπουλος 4 6) Παναγυι)τίδης 3 7) Δομπρής 3 8) Τσολακο; 2
9) Βασιλειάδης 2
Η αντρική ομάδα έδωσε 4 αγώνες,
uno αυτούς οι 3 ήταν διεθνείς.
Εχασε δυο φορές στο Μπογκντάν
σκι, υπό την Μλάντοστ 25-20 ημ.
12-8 και από την Γκράνιτοαρ 33-19
ημ 18-8. Στην Βέροια έχασε πάλι από
την Μλάντοστ με 28-27 ημ, 19-13
Και τέλος στιι Γιαννιτσά κέρδισε τον
Μ. Αλέξανδρο με 39 15 ημ 14 3.
Πέτυχε 105 τέρματα και δέχθηκε 81.
Σκόρερ:

I) Μάντσος 30 2) Αλεξανδρίδης 23
3) Γκιλιόπουλος 17 4) Παυλίδης 13
5) Τσαλουχίδης 10 6) Μεγαλονίδης ί
7) Σιιββίδης 2 81 Καζαντζίδης 2 9)
Δομπρής 2 10) Ραπτύπουλος 1 111
Γιοβανοπουλος 1.
Την αγωνιστική περίοδο που μας πέ
ρασε ο Φίλιππος χρησιμοποίησε τους
παρακάτω παικιεςΤερματοφύλοχες: 1) Ποτουρίδης 2)
Αλμαοίδης 3) Παπαδοπουλος 4)
Παυλίδης Ν. 5) Μουσιυκίδης
• Πλαίη μαιηκερ»: 1) Μάντσος 2)
Πατσιαβούρας 3) Μπλατσιώτης Φοβ:
1) Τσαλουχίδης 2) Κοραφουλίδης 3)
Ταραμονλής ■)) Παναγιωτίδη·; 5)
Βασιλειάδης.
Έξω δεξιά: 11 Γιοβανοπουλος 2)
Καζαντζίδης 3) Σαράφης
Ίντερ Λεξί: 1) Γκιλιόπουλος 2)
Ραπτόπουλος 3) Δεληπρίμης
Έξω αριστερά; 1) Αλεξανδρίδης 2)
Σαββίδης 3) Δομπρής.
Ίντερ Αριστερό: Παυλίδης & 2)
Μεγαλονίδης 3) Τσολάκο;
Ο Αλεξανδρίδης σε πολλά παιγνίδια
έπαιζε ψορ
Αυτή ήταν σε γενικές γραμμές η δρα
ατηριότητα του τμήματος Χάνι
Μπώλ του Φιλίππου κατό την «γωνι
στική περίοδο 1981-82.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος
έχο 5 ομάδες Χάνι Μπώλ
1) Αντρική 2) Γυναικεία 3) Εφηβική
4) Παιδική και 5) Μίνι Χάντ - Μπώλ.
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σήμερα στη Βεργίνα
εγκαίνια γηπέδου
Σήμερα Σάββατο (II Σεπτεμ
βρίου) στην Βεργίνα θα γίνουν τα
εγκαίνια του νέου κοινοτικού γυμνα
στηρίου. ·
Οι Βεργινιώτες στην επιθυμώ
τους να -δώσουν πανηγυρικά χαρα
κτήρα σιο γεγονός ευθύς μετά του
αγιασμό θυ αντιμετωπίσουν σε ενδια
φέροντα φιλικό αγώνα την ΒΕΡΟΙΑ,
η οποία ευγενώς ανταποκρίθηκε στην
πρόσκλησή τους.
Τον εορτασμό των εγκαινίων τυυ
γηπέδου της Βεργίνας θα πλουτίσουν
με την παουυσώ τους και διάφορα
χορευτικά συγκοοτήμστα.

μεταξύ του ΕΛΕΣΣΑΙΚΟΥ και της
ΛΟΞΑΣ Μακροχωρίου. Νικήτρια
ύστερη από μιά θαυμάσια εμφάνιση
ανεδείχθη η ομάδα της Δόξας με
σκορ 2 1. Σκόρερ της νικήτριας ο
X Αθανασίου και ο Γκόγκος και του
ΕδεσσαΙ'κού με πέναλτυ ο Μπέλλος.
Από την νικήτρια χωρίς να υστερή
σει κανείς.

ΕΡΓΙΙΤΗΡΙΒ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΙΠΟΥΙΜΙ»

Κορυφαίοι ήταν οι Γκόγκος Ν..
Κολεσίδης,Μπλαταιώτης, XΑθανα
σίου 1. και από τον Εδεσσαίκό οι
Μπέλλος, Τσούτσος.
ΔΟΞΑ: Μπλατσιώτης, Βελέντζας
(46' Τσυκαλίδης) Σι,ρκμέτιχς. Φαρ
τσάλας (27' Μαραντίδης) Κολεσίδης.
Αραμπατζής Κ. 165' Λούμας) Φωστη
ρόπουλος Δυυ?.δουρης. X Αθανα
σίου, Γκόγκος. Ραφαηλίδης (70' Βορ
γιαζίδης),
ΚΩΝ/ΝΙΔΗΣ Σ.

Ν . Ε. ΣΪΡΑΤΗΓΑίΟΙ
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Εποχιακή πτώση
σημείωσε ο τιμάριθμος
Πτώση σημείωσε ο τιμάριθμος τον
Λύγουστο συνέπεια τόσο των εκπτώτβιον στα είδη ενδύσεως και υποδήιεως όσο και της κάμψεως στις τιμές
ων φρούτων, των λαχανικών. των
.-ρεάτων και άλλων τροφίμων.
Συγκεκριμένα, ο δείκτης των
ιμι^ν καταναλωτή μειώθηκε τον Αύ
γουστο κατά 1,3%, ενώ πέρυσι τον
διο μήνα είχε μειωθεί κατά 0.8%.
Με την οριστικοποίηση της μετα
βολής του Αυγούοτου η άνοδος του
πμαρίθμυυ για το τετράμηνο Μαίου Λυγούστου είναι 1,97% Kat συνεπώς
ινάλογη αύξηση θα πάρουν και οι
ιισθα>τοί*και συνταξιούχοι που καλύττονται από το σύστημα της αυτόμα
της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής
Αναλυτικότερα, από την στατιστι
τή υπηρεσία ανακοινώθηκε ότι:
Η εξέλιξη του δείκτη τιμών καια;αλα>τή των αστικών περιοχών της
τώρας κατά τον μήνα Αύγουστο
1*982. σε σύγκριση με το» προηγούι/,νο μήνα Ιούλιο του ίδιου έτους,
τημείωσε. μείωση που ανέρχεται σε
IJ% έναντι με>ρ>σεων 0,8% και 1,0%
του σημειώθηκαν αντίστοιχα καιό
την ίδια σύγκριση των ετών 1981 και
1980.
Ο δείκτης του μηνός Αύγουστου
1982. σε σύγκριση με τον δείκτη του
Λυγούστου 1981 παρουσίασε αύξη
ση 22.2% έναντι αυξήσεων 23,7%
και 24,4% που σημειώθηκαν αντί
στοιχα κατά την (δια σύγκριση των
ετών 1981 προς 1980 και 1980 προς
1979.
Από τη σύγκριση του μέσου επιπέ
δου του γενικού δείκτη των μηνών
Ιανουάριου - Αυγούοτου 1982, σε
σχέσημε την αντίστοιχη περίοδο του
1981, προκύπτει αύξηση 21.6% έναν
τι αυξήσεων 24,6% και 24.7% που
σημειώθηκαν αντίστοιχα κατά την

ίδια σύγκριση το>ν ετών 1981 προς
1980 και 1980 προς 1979.
Τέλος, ο γενικός δείκτης σημείωσε
μέσα στο οκτάμηνο Ιανουάριου
Αυγούοτου 1982 (σύγκριση δείκτη
Αυγούοτου 1982 προς Δεκέμβριο
1981) αύξηση 9.4%. έναντι αυξήσεων
9.8% και 12.0% που σημειώθηκαν
αντίστοιχα κατά την ίδια σύγκριση
των ετών 1981 και 1980.
Η πτώση του δείκτη μηνός Αύγου
στου Ε.Ε. σε σύγκριση με τον δείκτη
Ιουλίου Ε.Ε (-1.3%) προέρχεται
κυριώς από την μείωση του ειδικού
δείκτη της ομάδας «διατροφή», λόγω
μειώσεως της τιμής των νωπών λαχα
νικών και νωπών οπωρών καθώς και
από την εποχική μείωση ίων ειδικών
όεικτών-των ομάδων «ένδυση υπό
δηση» και «διαρκή αγαθά και είδη
αμέσου καταναλώσεως νοικοκυριού»
λόγω των εκπτώσεων του μηνός
Αυγούσ*'« Ε-Ε.

I

Δ ΙΣ Τ Α Ζ Ο Υ Ν
ΟΙ ΕΛΛΗ ΝΕΣ
ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ
Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε ΙΣ
Σδνέχεια από την Ιη
οικονομίας, δεν πρόκειται όμως να
εφαρμοσθεί αμέσως, αλλά σταδιακά.
Οσον αφορά το θέμα της επιδοτήσειος του επιτοκίου, ο κ. Κουλουριάνος, είπε ότι το όλο θέμα θα επανεξετασθεί προκειμένου να διαπιστωθεί
σε ποιές κατηγορίες χορηγήσεων
δικαιλογείται και σε ποιές όχι. Ήδη
ένα πρώτο βήμα αποτελεί και η αύξη
ση του επιτοκίου των δανείων που
χορηγούνται στην ΚΥΔΕΠ για την
συγκέντρωση των σιτηρών από 2%
που ήταν σε 9%.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μέχρι την Παρασκευή 17/9/82

TDΐεΑΕΕΐ 3 Α Π ’ ΟΛΟ
pos ενρρωνοον τ ο ν κ ο ς μ ο
Δημιουργία παλαιστινιακού κράτους
με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ 1
Π Ρ Ο Β Λ Ε Π Ε Ι ΤΟ Κ Ο ΙΝ Ο Α Ρ Α Β ΙΚ Ο Σ Χ Ε Δ ΙΟ
ΦΕΖ ΜΑΡΟΚΟ 10 (ΑΠΕ)
Η 12η αραβική διάσκεψη κορυφής
που συνήλθε στο Φεζ του Μαρόκου
τερμάτισε αργά την νύκτα τις έργα
σίες της με την αποδοχή ενός σχε
δίου της Σαουδικής Αραβίας για την
ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και
την επίλυση του Παλαιστινιακού
προβλήματος.
Το κοινό αραβικό σχέδιο, το περιε
χόμενο του οποίου δόθηκε στη δημο
σιότητα προχθές, βράδυ, κατά το τέ
λος των εργασιών αποτελείται από
οκτώ σημεία τα οποία είναι τα εξής:
— Αποχώρηση των ισραηλινών
από όλα τα εδάφη που κατέλαβε μετά
τον πόλεμο του 1967, συμπεριλαμβα
νομένου και του αραβικού τομέα της
Ιερουσαλήμ.
— Διάλυση των εβραϊκών οικι
σμών που δημιουργήθηκαν στα κατεχόμενα εδάφη.
— Ελεύθερη εξάσκηση της θρη
σκευτικής λατρείας στους Αγίους
Τόπους της Ιερουσαλήμ.
— Επιβεβαίωση του δικαιώματος
των Παλαιστινίων για αυτοδιάθεση
κυι των αναφαίρετων εθνικών τους
όικακομάτοιν κάτω από την ηγεσία

της ΟΑΠ που είναι και ο μόνος νόμι
μος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού
λαού. !
- Η δυτική όχθη του Ιορδάνη
καθώς Kat η λωρίδα της Γάζας θα
τεθούν κάτω από τον έλεγχο των
Ηνωμένων Εθνών για μια μεταβατική
περίοδο που δεν θα ξεπερνά μερικούς
μήνες.
- Δημιουργία ενός ανεξάρτητου
Παλαιστινιακού κράτους με την
Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσά του.
- Εγγυητής της ειρήνης για όλες
τις χώρες της περιοχής συμπεριλπμ
βανομένου και του Παλαιστινιακού
κράτους θα είναι το συμβούλιο
Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών θα εγγυηθεί επίσης
την εφαρμογή των όρων αυτών του
σχεδίου.
Ο βασιληάς του Μαρόκου Χασάν
κλείνοντας τις εργασίες της διάσκε
ψης είπε ότι στη σύνταξη του σχε
δίου ειρήνευσης ελήφθη υπόψη και
το σχέδιο το οποίο είχε υποβάλλει
στη διάσκεψη και η Τυνησία. Το σχέ
διο υιοθετήθηκε ομόφωνα απο όλα τα
μέλη της διάσκεψης περιλαμβανόμε
νης και της Συρίας, αφού έγινε απο-

—

λΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
ΤΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ. που στρο ήταν 3500 δραχμές, τώρα έγινε
υφάλου ν εισφορές παληές δηλαδή, 4.600 δρχ
από ΤΟ 1980, 1981 kui μέχρι τον μή
Από την έκτη κατηγορία και πά
να Μάιο too Ν82. θα πρέπει να νω είναι προαιρετικές οι κατηγορίες
καταβάλλουν τις εισφορές τους αυτές και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 1982.
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
Και ο λόγος που θα πρέπει να γί
νει αυτό από τους οφείλοντες τέτοιες του 1980 μπορούν νιι πληρωθούν μέ
χρι τις 17ης Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
εισφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες ετοφορές καθυσ«ρήσεως. Ακόμη πληροφορία
αυξήθηκαν κιιτά 32% σ' όλες τις κά αναφέρεται ότι λόγω της απεργίας
κατηγορίες ανεξαιρέτως, táv αυτές οι των εισπρακτόρων που ιος γνωστό
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγω
1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν μειά των αδειών θα πρέπει οι ασφαλισμέ
την 17ην Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν νοι να περάσουν απ τα γραφεία του
ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική Αβραμίμε τις καινούργιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένα: Αυτοί οι δη Βέροια) από τις 7.30 το πρωί μέ
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ' χρι τις 12 η ώρα για να πληρώσουν
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν μέ τις οφειλώμενες εισφορές.
χρι τώρα 1900 το μήνα, το ασφάλι.
Ειδικά για σήμερα Σάββατο οι
στρο αυτής της κατηγορίας έγινε εισΠ($άκτορες του ΤΕΒΕ Βέροιας θα
2.500 δρχ. το μήνα, αύξηση δηλαδη βρίσκονται από πς 8 το μέχρι τις 12
κατά 600 δρχ. επάνω.
η ώρα στο γραφείο, για να εξυπηρε
Στην Δ' κατηγορία, το ασφάλι
τήσουν τους επιθυμούντκς να τακτο
στρο μέχρι τώρα ήταν 2350 τώρα έγι ποιήσουν τις οφειλώμενες εισφορές.
νε 3100 δηλαδή αύξηση κατά 750
• Υπενθυμίζεται ακόμη στους
δρχ. το μήνα.
ασφαλισμένους που κεφαλαιοπο’ιη Στην Ε' κατηγορία δηλαδή όσοι σαν τις παληές τους εισφορές να μην
πλήρωναν 2800 τώρα θα πληρώνουν ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
3700 αύξηση κατά 900 δρχ το μήνα.
Στην ΣΤ' κατηγορία το ασφάλι
οφείλουν.

ικευτεΐτε
ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δ ευ τ έ ρ α 2 7 Σ επ τεμ β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Π τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

• ΛΟΓΙΓΤΩΝ-ΚΟΓΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΝ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

Τ ροχα ία
δυστυχή μ α τα
ΤΟ 24ΩΡΟ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ
ΑΘΗΝΑ 10 (ΑΠΕ)
Στο 4ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Εδέσσης · Θεσσαλονίκης, ιδιω
τικό αυτοκίνητο, με οδηγό τον Γεώρ
γιο Σ. Μαυρομάτη. 23 ετών, παρεξέκλινε της πορεως του και ανατράπηΚ6. Σκοτώθηκε ο επιβάτης Αιμίλιος
Η. Βασιλειάδης. 23 ετών και τραύμα
τίσθηκε ελαφρά ο οδηγός.
- Στο Ιο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Ηράκλειας Σερρών, γεωργικός
ελκυστήρας. που οδηγούσε ο Σιμ. Δ.
Κι ισικούόης. 58 ετών, παρεξέκλινε
της πορείας του και ανατράπηκε.
Σκοτώθηκε ο οδηγός.
- Στην αγροτική περιοχή Κρύας
Βρύσης Γιαννιτσών, γεωργικός ελκυ
στήρας, οδηγούμενος από τον Παύλο
Α. Σιδηρόπουλο. 13 ετών, παρεξέκλινε της πορείας του και ανατράπηκε.
Σκοτώθηκε ο οδηγός.
- Στην Ανω Αχιιϊιι Ποτρόιν. επιβα
τικό αυτοκίνητο, με οδηγό τον Ιωάν
νη Δ. Κάλλια. 46 ετών, παρέσυρε και
σκότωσε την πεζή Φωτεινή I.
Ανδριανοπούλου 80 ετών.
- Στην αγροτική περιοχή Κπραγάτπια Βαλτοτοπίου Δράμας, δίκυκλη
μοτοσυκλέτα, οδηγούμενη από τον
Νυτ. Γ. Μυριάδη, 24 ετών, παρεξέκλινε της πορείας της και ανατράπη
κε, Σκοτώθηκε ο οδηγός.
- Στο 27ο χιλιόμετρο της σιδηρό
δρομος γραμμής Θεσσαλονίκης Ειδομένης, παρά την Σίνδο. εμπορι
κή αμαξοστοιχία, οδηγούμενη από
τον Στυλ. Α. Δαμιανάκη. 33 ετών,
ουγκρούσθηκε με φορτηνό αυτοκίνη

ΑΠΩΛΕΙΑ
Λπωλέσθη αστυνομική ταυτότη
τα. δίπλωμα οδηγήσεως γιο άδεια
κυκλοφορίας γεωργικού ελκυστήρα
του X Κυριακίδη Θεοχάρη του Σάβ
βα κατοίκου Π. Λοκογιάννης, στην
περιοχή Π. Λυκογιάννης. Ο ευρών
να το πυραδώσει στο πλησιέστερο
αστυνομικό τμήμα.

το, που οδηγούσε ο Γεώργ. Ε. Κον
τοστάθης. Τραυματίσθηκε ελαφρά ο
οδηγός του φορτηγού.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΪΚΗΣ
ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Αριθμ. Πρωτ. 3650
Νάοΐκια 9 Σεπτεμβρίου 1982

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δήμος Ναούσης διακηρύσσει
ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία η εκποίηση:
α) 619,030 Χ.Κ.Μ. στρογγυλής
ξυλείας οξυάς και σχίζας Α' κατηγο
ρίας.
β) 1.427,070 Χ.Κ.Μ. στρογγυλής
ξυλείας οξυάς Β' κατηγορίας.
γ) 1.499,430 Χ.Κ.Μ. καυσοζύ
λων οξυάς.
δ) 402.780 Χ.Κ.Μ. στρογγλης
ξυλείας λεύκης Β κατηγορίας και
ε) 234.460 Χ.Κ.Μ. καυσοξύλων
λεύκης εκ του δημοτικού δάσους.
Η δημοπρασία θα γίνει στο δημο
τικό κατάστημα Ναούσης ενώπιον
της αρμοδίας επιτροπής στις 22
Σεπτεμβρίου 1982. ημέρα Τετάρτη
και ώρα 12.00 14.00 (ώρα λήξεως
επιδόσεως προσφορών).
Εγγύηση συμμετοχής στη δημο
πρασία ορίστηκε 100000 δρχ. σε
γραμμάτιο Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων ή ισόποσο εγγυητική
επιστολή ανεγνωρισμένης Τραπέζης.
Πρώτη προσφορά ορίστηκε: α)
γιιι την ξυλεία οξυάς Α’ κατηγορίας
δρχ. 3.000 το Χ.Κ.Μ. β) για την
ξυλεία οξυάς Β' κατηγορίας δρχ.
1.800 το Χ.Κ.Μ.. γ) για τα καυσόξυ
λα οξυάς δρχ. 1.000 το Χ.Κ.Μ.. δ)
για την στρογγυλή ξυλεία λεύκης Β'
κατηγορίας δρχ, 1,500 ιο Χ-Κ.Μ. και
ε) γιυ τα καυσόξυλα λεύκης δρχ, 600
το X Κ Μ .
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευ
θύνονται στο Δήμο Ναούσης (Γρα
φείο Λαοολόγου) πς εργάσιμες ώρες
και μέρες για να λάβουν γνώση των
όρων της αναλυτικήε όιακηρύξεως.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ

«Κώστας»
Κ Ω Ν /Ν Ο Υ Σ Ο Λ Α Κ Ο Γ Λ Ο Υ

Στο Φροντιστήριο Φ. ΖΑΦΕΙΡΙ!

Αριθ. αόαας Υπ. Παιδείας
Ιδρύοντας 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

Κεντρικής 21 - ΒΕΡΟΙΑ
(Δίκλα στον κιν/φο ΟΛΥΜΠΙΟΝ

Α νο ίγο υ μ ε
το Σ άββατο

Μητροπόλπισς 3 1-Περικλεούς 2-8ΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

ΤΩΡΑ ΘΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΣΗΜΕΡΙ

σουν το επαναστατικό κίνημα του
Παλαιστινιακού λαού».
«Καταδικάζουμε κάθε απόφαση,
που θα έθετε ένα τέλος στο κίνημα
και στην αντίσταση του Παλαιστινια
κού λαού, και τη θεωρούμε σαν προ
δοσία·. προστίθεται σε δήλωση του
που μετέδωσε χθές το πρωί ο ραδιο
σταθμός της Τεχεράνης.
Από την πλευρά του. ο πρόεδρος
του Περσικού κοινοβουλίου Χοτζα
τολεσλάμ Ραφσανζάνι δήλωσε στον
περσικό ραδιοσταθμό ότι «εάν οι
Αραβικές χώρες δέονταν την ύπαρξη

του Ισραήλ, αυτό θα αποτελούσε
πάρα πολύ επικίνδυνο βήμα*.
Σχετικά με την απόφαση της APf
βικής διάσκενης κορυφής για τον**λεμο του Περσικού κόλπο». ·
Ραφοανζάνι υπογράμμισε «τή 9°^
θεία που προσφέρουν οι περισ0^
ρες Αραβικές χώρες στο Ιράκ».
θέτοντας ότι οι χώρες του μετι»*^
της σταθερότητας (Αλγερία, &)(*“Λιβύη, Νότια Υεμένη και ΟΑυ
«συμμερίζονται πς θέσεις μας.
κές δε από αυτές περισσότερο
από μας·.

Ο δη γίες για τις εκ λ ο γ ές
του υ π ο υ ρ γ είο υ εσω τερικώ ν
Συνέχεια από την 1η απαιτείται για την μετάβαση στον τό
πο που θα ψηφίσουν και την επιστρο
διορίσουν το άτομα αυτά στα εκλογι φή τους, χωρίς αυτή να υπολογιστεί
κά τμήματα που θυ συσταθούν σε κά σαν κανονική άδεια».
θε περιφέρεια από τον οικείο νομάρ
Τα παραπάνω, τονίζεται στην
χη»·
εγκύκλιο, ισχύουν και στις περιπτώ
Στην εγκύκλιο προστίθεται ότι «η σεις διενέργειας επαναληπτικής
έγκαιρη συγκέντρωση τιον πινάκων ψηφοφορίας την επόμενη Κυριακή
των διοριστέων επιβάλεται για να 24 Οκτωβρίου 1982 στους δήμους
διαπιστωθεί αν ο αριθμός αυτών (ανεξάρτητα πληθυσμού) και σε κοι
επαρκεί για την κάλυψη των ανα νότητες με πληθυσμό πάνω από
γκών όλων των εκλογικών τμημάτων 5.000 κατοίκους.
της κάθε περιφέρειας σε τακτικούς
και αναπληρωματικούς δικαστικούς
Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ
ιιντι προσώπους».
ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Στην ίδια εγκύκλιο, επισημαίνεΟδηγίες για τις υποψηφιότητες και
ται ότι για νο μην δημιουργηθούν τον καταρτισμό των συνδυασμών για
προβλήματα στη λειτουργία των εφο τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές
ρευτικών επιτροπών σε περίπτωση παρέχει με εγκύκλιο του το υπουρ
επαναληπτικής ψηφοφορίας στα γείο Εσωτερικών σ' όλες τις Νομαρ
εκλογικά τμήματα των δήμων και χίες της χώρας.
κοινοτήτων με πληθυσμό πάνω από
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι:
5000 κατοίκους «θυ διευκόλυνε πολύ
Υποχρεωτικά περιλαμβάνονται σε
αν ο τους δήμους και τις κοινότητες συνδυασμό οι υποψήφιοι για το αξίω
αυτές διοριστούν αντιπρόσωποι της μα του Δημάρχου, του προέδρου
δικαστικής αρχής από εκείνους που Κοινότητας, του δημοτικού ή κοινο
υπηρετούν στην περιφέρεια του πρω τικού συμβούλου, του συμβούλου
τοδικείου ή στον ίδιο νομό»,
δημοτικού διαμερίσματος και του
Τέλος το υπουργείο εσωτερικών, πα ρέδρου συνοικισμού δήμου ή κοι
(με την ίδια εγκύκλιό του) παρακαλεί νότητας.
τους προέδρους πρωτοδικών, να προΥποβολή υποψηφιοτήτων εκτός
βούν στη λήψη των αναγκαίων προ συνδυασμών δεν επιτρέπεται.
παρασκευαστικών μέτρων για την
Κάθε συνδυασμός πρέπει νο περι
κλήρωση των λαϊκών μελών των λαμβάνει:
εφορευτικών επιτροπών.
Για τους Δήμους:
Ένα υποψήφιο Δήμαρχο, υποψη
ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΟΥΣ
φίους δημοτικούς συμβούλους και
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ
Το υπουργείο εσωτερικών με υποψηφίους παρέδρους των συνοικι
επείγουσα εγκύκλιό του προς όλα τα σμών τους. Φυσικά ο συνδυασμός τό
υπουργεία γενικά επιτελεία εθνικής τε μόνο θα περιλαμβάνει υποψήφιους
παρέδρους. αν και εφόσον ο Δήμος
αμύνης στρατού, ναυτικού, αεροπο
έχει συνοικισμούς για τους οποίους
ρίας, αρχηγεία χωροφυλακής, λιμενι προβλέπεται εκλογή εκπροσώπων
κού σώματος, αστυνομίας πόλεων,
πυροσβεστικού σώματος, νομαρχίες τους.
κ.λ,π., γνωρίζει ότι πρέπει «να διευ ' Ειδικότερα, στους Δήμους Αθη
ναίων, Θεσ/νίκης και Πειραιώς, κάθε
κολύνουν τους υπαλλήλους τους για
να μεταβούν να ασκήσουν το εκλογι συνδυασμός θα περιλαμβάνει ένα
υποψήφιο Δήμαρχο, υποψηφίους
κό τους δικαίωμα στους δήμους και
δημοτικούς υυμβούλους και υποψη
τις κοινότητες στους εκλογικούς
καταλόγους των οποίων είναι γραμ φίους συμβούλους δημοτικών διαμε
μένοι. με τη χορήγηση σ' αυτούς ειδι ρισμάτων. Στοος συνδυασμούς των
Δήμων αυτών δεν περιλαμβάνονται
κής αδείας απουσίας που να καλύπτει
υποψήφιοι πάρεδροι γιατί αποτελούν
τον απολύτως αναγκαίο χρόνο που
ένα ενιαίο ο κάθε Δήμος οικισμός
(συνοικισμό) και συνεπώς σύμφωνα
με το άρθρο 48 του νόμου 1270/1982
δεν εκλέγονται πάρεδροι.
Στις κοινότητες:
Ενα υποψήφιο πρόεδρο Κοινότη-

Jkauaipcúo’ca

τυς. υποφηφίους κοινοτικούς * · !
βούλους και υποψηφίους παρδ^β
των συνοικισμών. Επαναλαμββ**^|
και εδώ ότι ο συνδυασμός τότε Ρ®"}
θα περιλαμβάνει υποψηφίους
όρους, αν και εφόσον η Κοινάϊήτ
έχει τέτοιους συνοικισμούς.
Ο αριθμός των υποψηφίων ι· ζ
δρων πρέπει να είναι υπόχρεα***!
τουλάχιστον ένας και πρ<-»υρε***:
μέχρι δυο, για κάθε συνοικισμό
ομάδα συνοικισμών του Δήμο»·
— Ο συνδυασμός καταρτίζει· ^
γραπτή δήλωση, που υπογράθ^
όλοι οι υποψήφιοι.
— Η δήλωση κάθε συνδοββΚ
πρέπει να είναι ενιαία για όλες
περιπτώσεις εκλογών (Δημι
κσι Κοινοτικών Συμβουλίων δι
σμάτων και παρέδρων συνοιι
και να περιέχει για κάθε περί-· . .
εκλογής, το επώνυμο και ονόμ®
όλων των υποψηφίων.
ιό’

— Οσοι ενόιαφέρονται να θό’ν
υποψηφιότητα σε Δήμους ή
!■
ν
τητες των νομών Αττικής και
κης που δεν είναι εκεί δημότες,
λουν μέχρι και την 15η ΣεπιεμΓ
1982 να υποβάλουν στο Δήμο 8 m*
Κοινότητα που ενδιαφέρονται αΐ'¡tu**'
- δήλωση ότι θα εκθέσουν εκεί υ*®
ψηφιότητα και ότι ζητούν την εΥπ%
φή τους στο γενικό μητρώο
>
δημοτών (δημοτολόγιο). Στην αί**1*!
επισυνάπ***ζ.
- δήλωση πρέπει
ato
και πιστοποιητικό εγγραφή?
Κ
Δημοτολόγιο του Δήμου ή τη? ®1
νότητος απ' όπου μεταδημοτεύο» ’
- Πρέπει οι υποψήφιοι αύμβ0®^
δημοτικών διαμερισμάτων να υΠώ’π
λουν. πέρα από τα δικαιολογή**^
που ορίζονται στο άρθρο 45 ^
δημοτικού και κοινοτικού κώθ»8®
υπεύθυνη δήλωση ότι είναι ά»οθ _
της περιφέρειας του διαμερύσμβ2
το οποίο είναι υποψήφιο*
710
·
στην οποία πρέπει να γράφουν
κνπΐ
·
διεύθυνση της κατοικίας τους· ^
- Οι υποψήφιοι πάρεδροι ΚΡζλ,
να υποβάλλουν, πέρα από τα
δικαιολογητικά και υπεύθυνη »8*^
ση ότι είναι κάτοικοι και 6ιαμ^ν®)ν
στον συνοικισμό ή την ομάδα *■*
συνοικισμών όπου είναι υπ οψ ή ^Ί

W
Σήμερα Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Μπάλιυυ - Ούτα
τηλ. 29759
Αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Ειρήνης Μασούρα
τηλ. 23132

ΤΑΒΕΡΝΑ

2) τμήμοτο ακοφοιωιν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγοοη σταδιοδρομία

δεκτή η πρόταση του προέδρου
Ασσάντ για την προσθήκη παραγρά
φου που προβλέπει συμμετοχή και
της Σοβιετικής Ενωσης στις όιαδικα
σίες που προβλέπει το σχέδιο της
Σαουδικής Αραβίας.
τ
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Πέρ
σης πρόεδρος Χοτζατολεσλάμ Αλ
Χαμενει «η Ισλαμική δημοκρατία της
Περσίας απορρίπτει κατηγορηματικά
τις αποφάσεις της Αραβικής διάσκε
ψης κορυφής, οι οποίες τείνουν να
εξουδετερώσουν και να εκμηδενί

- J
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Ένα νέο κατάστημα
άνοιξε στήν πόλη μας.
‘Ελάτε νά γνωρίσετε άττό κοντά, τά παγκόσμιέ
γνω στά, λεπτοδουλεμένα αριστουργήματα τής
Γερμανικής ‘Εταιρίας ΒΕ-ΕΜ-ΕΦ.
Μ αχαιροπίρουνα, κρύσταλλα, επάργυρα, άνοξείδωτα, είδη δώρων.
Μέ κάθε άγορά σας, σάς προσφέρουμε ένα ανα
μνηστικά δωρακι τής λλ/ΜΕ.

ΕΝ ΤΕΛΩ Σ Δ Ω Ρ Ε Α Ν
Φ έρ τε μ α ς τό π α ρ α κ ά τω κ ο υπ ό νι σ υ μ π λ η ρ ω 
μένο, και θ ά σά ς
λο γο

τής ννΛίδ.

ΕΠΩΝΥΜΟ ------

Αύριο Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Περδικης Αντώνιος
Βενιζέλου 14
τηλ. 22345 22876
για παθολογικά, καρδιολογικά και
περιστατικά γενικής ιατρικής.
Ρουασάκη Μαγδα
Εληάς 20 τηλ.
για παιδιατρικά περιστατικά.
Παπαχαμαλάμπους
Βενιζέλου τηλ. 24625-22277
για χειρουργικά και γυναικολογικά
περιστατικά.

ΟΝΟΜΑ __ ___
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ___
ΠΟΛΗ ................

δώσουμε

τ ό ν κ α ιν ο ύ ρ γ ιο κ α τ ά 

ΑΚΕΦΑΛΟ ΤΟ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ
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)ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982«

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίας

I τος ιδ|>ΐιπ£ιΐ)ς |% J
Λρ. Φυλλοι 2027
Μητροπόλί.ΐιις 72-Τηλ. 23.137
HI Ι'ΟΙΑ
Γιμή Φύλλου δρχ. 10

Ε π ισ ή μ α νε στο )ιό γ ο του ο ιc, Π α π α νδρ έου

A N A ΑΙ 1ARC >P Ο Σ Η
ΤΗΣ ΟΙ!ICO N O Μ Ι Α Σ
Επιχειρεί τώρα το ΠΑΣΟΚ
Τ Ε Ρ Μ Α Σ Τ ΙΣ Δ ΙΕ Κ Δ ΙΚ Η Σ Ε ΙΣ
Ποο ΥΓΛ1Κ0 "λαίσιο και επιμέρους ζητήματα της οικονομικής πολιτικής
ατη α εται να ®*ση σε εφαρμογή η κυβέρνηση αναφέρθηκε χθές το βρά
7*ΰμ«ι εοΛαλθνίκη ο πρωθυπουργός κ. Ανδ. Παπανδρέου, στο επίσημο
0 κ η?.υ παΡέθεοε η Διοίκηση της Διεθνούς Εκθέσεως.
47ης ^ η""νδρέου προηγουμένως, στις 6.30 μ.μ. τέλεσε τα εγκαίνια της
*Ρ*ήα
Εκθέσεως ύστερα από παράκληση του Προέδρου της Δημο™ Καραμανλή, ο οποίος για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση
αδ »1 ■0ττ' ®εοσ“λονίκη για να εγκαινιάσει την Εκθεση «λόγω ελα•οθτοιας» - όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Προεδρίας.
Στη
ώιν Ιέεαινια της Έκθεσης μίλη Β. Ιντζές και ο πρόεδρος της Εκθε
"ουργός Βορείου Ελλάδος κ. σης κ. Αντ. Κούρτης.
Την Κυριακή το πρωί ο κ. Ανδ.
Παπανδρέου θα επισκεφθεί τα περί
πτερα της Διεθνούς Εκθεσης και το
απόγευμα, θα επιστρέφει στην Αθή
να.
Στο βαρυσήμαντο αυτό λόγο του.
που διέγραψε την κατάσταση της
σημερινής οικονομίας της χώρας κσι
ανέπτυξε την οικονομική πολιτική
της κυβέρνησης στα επόμενα χρόνια,
ο κ. Α. Παπανδρέου, είπε ακόμη:
• Μια χώρα που θέλει να προοδεύ
σει και να ευημερήσει δεν ακολουθεί
Στις 22 τα
πλέον τα ιστορικά βήματα της οικο
°^οτελέσματα
νομίας των ήδη αναπτυγμένων
χωρών. Σήμερα οι πιθανότητες επιτυ
Πανελληνίων
χίας κρίνονται από την ικανότητα
προώθησης και προσαρμογής σε
σημαντικά καινούργιες παραγωγικές
*1 με 22 Σεπτεμβρίου
δραστηριότητες.
°%UA>Ia ' 6 π θα εκδοθούν τ'
• Προχωράμε σε μια αναδιάρθρω
? Ιτ4οεωμοτα των Πανελληνίων
^ οπό γο υπουργείο ση της ελληνικής οικονομίας, με στό
χο την αύξηση της παραγωγικότητας
σε όλους τους τομείς.

• Θεωρούμε τη βιομηχανία κλάδο
στρατηγικής σημασάις, γιατί επηρεά
ζει αποφασιστικά την ανάπτυξη όλων
των άλλων κλάδων της οικονομίας.
Γι' αυτό στοχεύουμε στην αύξηση
του ειδικού βάρους της οικονομίας,
χωρίς όμως αυτή η αύξηση να είναι
σε βάρος του πρωτογενούς ή του τριτογενούς τομέα.
• Για την αγροτική οικονομία
στόχος έίναι η αύξηση της παραγω
γής και της παραγωγικότητας. Αυτό
θα επιτευχθεί με την εισαγωγή νέας
τεχνολογίας και νέων θεσμών, όπως
οι αγροτοβιομηχανικοί συνεταιρι
σμοί, Βασική κατεύθυνση μας είναι η
προδιθηση της κτηνοτροφίας και η
αναδιάρθρωση των φυτικών καλλιερ
γειών.
• Η κυβέρνηση του ΠΑ ΣΟ Κ. θα

προχωρήσει στη δημιουργία των
απαραιτήτων μηχανισμών, που θα
εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις των
στρατηγικών κλάδων της οικονομίας
δημιουργούν μέσυ σι: πλαίσια συνεπή
με τους αναπτυξιακούς στόχους της
πολιτείας.
• Με τον κατάλληλο συνδυασμό
κοινωνικού ελέη-χόυ και κινήτρου
δημιουργούνται για τις ιδιωτικές επι
χειρήσεις σημαντικές προοπτικές για
την ανάπτυξη :ου δυναμικού τους.
• Το μήνυμα προς τους εργαζομέ
νους είναι ξεκάθαρο. Ζητάμε επαγρύπνιση, υπομονή και αυτοσυγκράτη
ση, εμείς από την πλευρά μυς εγγυώμαστε, με τους θεσμούς που διαμορ
φώνουμε, ότι τα αποτελέσματα της
οικονομικής προόδου θα κατανέμονται κατά τρόπο κοινωνικά δίκαιο.

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η ΤΟΥ
Ο Ρ Γ Α Ν ΙΣ Μ Ο Υ
ΒΑΜ ΒΑΚΟΣ

που Iki κνταιιει'βει τον unyflo rmv
εργαζομένων.
• Πυρόλ-ο που έχουμε καθυστερή
σει επικίνδυνα σαν χώρα, κατέληξε ο
κ. Πρωθυπουργός, πιστεύω ότι. με τις
κατάλληλες προϋποθέσεις και με
σκληρή προσπάθεια από όλους μπο
ρούμε να κερδίσουμε το χαμένο και
ρό. Αυτό ακόμα όμως απαιτεί κινητο
ποίηση όλμον μας. Κρότους και Ιδιω
τών. εργαζομένων και εργοδοτών και
συντονισμένη προσπάθεια σε όλα τιι
επίπεδα.
Εχοντας επίγνωση της κρισιμότη
τας των περιστάσεων δεν δικαιολο
γούνται, ούτε παράλογα αιτήματα,
ούτε πτέρμονες συζητήσεις, Πρέπει
να ξεκινήσουμε. Αν χρειαστούμε
βελτιώσεις και διορθωτικά μέτρα θα
τα αντιμετωπίσουμε με καλοπιστία
στη διαδρομή. Χρειάζεται δράση,
αναζήτηση επενδυτικών πρωτοβου
λιών. προσπάθεια αύξησης της παρα
γωγικότητας.
Η ΠΡΟΕΔΡΙΑ
Η Προεδρία της Δημοκρατίας ανα
κοίνωσε τα εξής:
«Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κων/νος Καραμανλής λόγω ελαφρός
αδιαθεσίας δεν θα μεταβεί στη
Θεσ/νίκη. όπου επρόκειτο να εγκαι
νιάσει αύριο τη Διεθνή Εκθεση. Ο κ.
Καραμανλής παρεκάλεαε τον πρωθυ
πουργό κ. Ανδρέα Παπανδρέου να
εγκαινιάσει αντ' αυτού ο ίδιος την
Έκθεση».
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Για παραπλάνηση της Βουλής
I κατηγόρησε τη νύχτα, μι: δήλωσή
' του, την κυβέρνηση, ο αρχηγός της
Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως κ. Ε.
| Αβέρωφ με αφορμή την ψήφιση,
εντελώς αιφνιδιαστικά, τροπολογίας
για αναπλ,ήρωση των μελών της
Συγκλήτου των Ανωτάτων Εκπαι
δευτικών Ιδρυμάτων.
Η τροπολογία αυτή ψηφίσθηκε
λίγο μετά την παραίτηση των πρυτανικών αρχών του Πολ.υτεχνείου και
πριν την πληροφορηθούν οι βουλευ
τές που βρίσκονται την ώρα εκείνη
■στην αίθουσα του Κοινοβουλίου.
Στις δηλώσεις του κ. Αβέρωφ
1 απάντησε αργότερα ο υπουργός Παι
δείας κ. Κιτκλαμάνης, ο οποίος θεω
ρεί ότι η παραίτηση δεν υπεβλήθη για
την κατάληψη της πολυτεχνειούπολ.ης από τη νεολαία του ΠΑΣΟΚ
I αλλά για να μην εφαρμοσθεί ο νόμος
πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.
Εν τω μεταξύ οι παριστάμενοι
, κατά την εισαγωγή της τροπολογίας
βουλευτές της Ν.Δ. προέβησυν στην
ακόλουθη δήλωση:
•Μετά 7ωρη εξαντλητική συνε
δρίαση στις 16.15 ακριβώς, ο υπουρ
γός της Παιδείας κατέθεσε την επίμα
χη τροπολογία υπό δική του και μό
νο ευθύνη. Την τροπολογία παρου
σίασε ως αβλαβή και χρήσιμη. Το
σώμα την αποδέχθηκε, διότι δεν
εγνώριζε τί ακριβώς υπέκρυπτε.
Δηλαδή την αναπλήρωση της
παραιτηθείσης Συγκλήτου της Πολυ
τεχνικής Σχολής. Το γεγονός αυτό ο
υπουργός της Παιδείας επιμελώς το
απέκρυψε».
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. δήλωσε:
«Η παραπλάνηση του σώματος
της Βουλής, με σκοπό την υφαρπαγή
της ψήφου των βουλευτών, που επιχειρήθηκε χθές από τη κυβερνητική
παράταξη, αποτελεί πράξη που δεν
είναι δυνατό να μην έχει ευρύτερες
συνέπειες. Πέρα οπό το συγκεκριμέ
νο θέμα που δημιουργεί πλήττει βά
ναυσα τους κοινοβουλευτικούςμας
θεσμούς.
Η κυβερνητική παράταξη πέτυχε
στο τέχνασμά της. Αλλά παραμένει
το ηθικό μέρος, για το οποίο θα έπρε
πε πρώτιστα να ενδιαφέρετοι.
Αυτή είναι η μία πλευρά του θέ
ματος.
Η άλλη πλευρά είναι όη η παραί
τηση της Συγκλήτου θα έπρεπε να
προβληματίσει τον κ. πρωθυπουργό.
Γιυτί ήταν μιά αξιοπρεπής πράξη
αυτοάμυνας, για την αντιμετώπιση
μίας διαπραχθείσης παρανομίας Οι

αντιπροσω πεία
της F IA T

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΣ
ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΙΝΟΝΤΑΙ Μ ΕΓΑΛΕΣ
ΕΥΚΟ ΛΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ

Ε. ΤΣΑΒΔΑΡΙΑΗΣ

Συνέχεια στην 4η

ΔΗΜ ΟΤΙΚΑΙΕΚΛΟΓΑΙ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ

Αι επερχόμεναι δημοτικιά εκλοαναπτύοουν μίαν δημιουργόν
ανησυχίαν Θα ήτο όλως χιμαιρικόν,
εάν εζητούααμεν να καηιπνίξωμεν
Από τον Οργανισμό Βάμβακος τω διευκρίνηση:
μέσα μας την ανησυχίαν αυτήν.
μας εστάλει για δημοσίευση η πιο κά- ■Κύριε Διευθυντό
Ημπορούμεν όμως και εχομεν χρέος
ιερόν να κάμωμεν κάτι ασογκρίτως
Σχετικά με δημοσίευμα της εφημε καλύτερον. Να την αξιοποιήσωμεν.
Να την μετασχηματίσωμεν εις δύναρίδας σας της 10/9/82 για την τιμή
συσπόρου
βαμβακιού
εσοδείας μιν δημιουργικήν. Η δημιουργός
ανησυχία θεμελιούται κατ' εμέ επάνω
1982-83 και για την αποκατάσταση
εις τρεις βασικός σκέψεις.
της αλήθειας διευκρινίζουμε τα εξής:
Η πρώτη σκέψις είναι ότι αι
Δημοτικά! εκλογαί του Οκτωβρίου
^ YUivPCfrt:l ν<1 εθελοτυφλεί κανέ1982 κομματικοποιούνται. Αυτή η
Γράψει ο ΓΙΩΡΓΟΣ X. Χ ΙΟΝΙΔΗΣ
Η ελάχιστη τιμή συσπόρου βαμβα κομματικοποίησα;
πρέπει να μας
κ,,, u UT1πντιλαμβάνετε ότι πολ
κιού
καθορίζεται
από
την
ΕΟΚ
μια
γεμίζει ανησυχίαν. Και αυτή η ανη
μενόταν η απόφασή του. η νεολαία Οεσε επανειλημμένες τροπολογίες για
Μ
'^ αΠοδί>° 'μα γεγονότα στη χώρα
συχία, ο φόβος, η αγωνία δεν αντιμε
N ttj, “*ν«ουν πως η Ελλάδα έχει
προχώρησε στην πραγματοποίηση το νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπη φορά το χρόνο και αναφέρεται στην
τωπίζονται με αισιοδόξους τάχα
της γιορτής της στον χοίρο τούτον ρεσίες και με τρομάζει το γεγονός ότι ποιότητα Β (κυτίο 5) με απόδοση σε
^Ρ ονη ίνα δύσκολο στάδιο της
καθησυχαστικάς διαβεβαιώσεις, ούτε
Νή
π°^ιτικής ιστορίας της.
και μάλιστα στην έναρξη των γιορ παινεύεται για τούτο και απειλεί να εκκοκκισμένο 32% με υγρασία 14%,
με «φυγήν· από του θέματος. Αντιμε
‘Ρ’Πα παραδείγματα:
τών συμμετέσχε και μίλησε και ο κ. φέρει εκατοντάδες ή και... χιλιάδες ξένες ύλες (πέτρες χώματα) 3% και
τωπι'ζονται μόνον κατ' ευθείαν, παλμήκος
ίνας
28
χιλιοστά.
τροπολογίες, όπως είπε στη Βουλή !1
Πρωθυπουργός.
ληκαρίσια.
1.
Δεν θα εξετάσω εδώ αν τούτο εί
Η πρυτανεία παραιτήθηκε γι'αυτό
Η δευτέρα σκέψις είναι όη όσον
!? πυρ-„νεολιιία του ΠΑΣΟΚ ήθελε
και η κυβέρνηση κατέθεσε ακόμα μιά ναι αντισυνταγματικό (και έχω τη
δύσκολους καιρούς και αν περνούμε,
Για τη περσινή περίοδο 1981-82 η
"’Ρ'ωή
οιαώ χρόνια από την
ο άνθρωπος είναι πάντοτε κύριος των
τροπολογίο και την αντικατέστησε!! γνώμη πως είναι), γιατί μ' ενδιαφέρει ελάχιστη τιμή ήταν 44.36 δρχ ανό
!°ν ιη; „ Δι*αίωμα αλλά και καθήτυχών του και μπορεί πάντοτε να
2.
Έτσι φθάνουμε στο δεύτεροη διαπίστωση ότι μιά τέτοια νοοτρο κιλό συσπόρων βαμβακιού. Πέρα
επηρεάσει
αποφασισηκώς
την
πία και συμπεριφορά δεν κτίζει αλλά από την τιμή αυτή δόθηκαν και 3.60
σκέλος του άρθρου μυς:
„ Εψώοο. Τ° Κ,' μει'
πορείαν της ζωής του. Και όταν λέμε
Η κυβέρνηση προχειρολογεί στο καταστρέφει και γκρεμίζει κάθε έν δρχ για κάθε κιλό συσπόρου σαν επι «άνθρωπος·,
il'^Ttyvr ° ι1<οζ ή πρυτανεία του
δεν εννοούμεν την Βέ
'ln%t £ '0'J Αθηνών δεν συμφω
νομοθετικό έργο της. Αρκεί να νοια κράτους δικαίου, όπου οι εξου στροφή στους παραγωγούς προσθέ
ροιαν ως σύνολσν. εννοούμεν το
α"ά οιοδήποτε κόμμα
σημειωθεί ότι κατέθεσε και ψήφισε σίες πρέπει να αυτοπεριορίζονται, να του επιβαρύνσεως υπό του Δημο
μεμονωμένον άτομον. Και ο ένας που
£ ί «Οη ανυΙΓ1ΣΡηοιμοποίηση χώνομοσχέδιο «μαμούθ», που αποτε αλληλοελέγχονται και η μία να σέβε σίου. Επομένως η ελάχιστη τιμή πέρ
βλέπει «σωστά·, δεν έχει ανάγκη να
,'•’Ραθεί ΠΚει ° αυΤ0· έπρεπε να
λούνταν, στην ουσία, .από δέκα τέσ ται την άλλη.
περιμένει να του «ανοίξει», τα μάηα
σι στρογγυλ,οποιήθηκε στις 48 δρχ.
'ί’άο ΐη'. 2 νΕ)ολαία, το δικαίωμα
το κόμμα. Ας βαδίσει την πορείαν
Πώς είναι, λοιπόν, δυνατόν να μη και όχι 53,40 όπως αναφέρεται στο
σερεις (14) τροπολογίες, που η καθε
^Ματος '“"^ΐοεως του ανώτατου
που επιβάλλεται.
μιά της αναφέρονταν και σ' ίνα άλλο, υποβαθμίζεται το έργο της νομοθετι δημοσίευμά σας.
Και η τρίτη σκέψις είναι. «Η αλή
κής εξουσίας, της Βουλής, όταν η
άσχετο θέμα!!
λλλαι τ„ ».
θεια ελευθερώσει υμάς». Οι λόγοι
_ ζήτημα εξελαχθηκε επιΔεν είναι ανάξιο σημειώσεως ότι, εκτελεστική εξουσία (η κυβέρνηση)
Για
την
φετεινή
περίοδο
1982-83
η
αυτοί του ευαγγελίου ισχύουν και
ενώ η πρυτανεία
μέχρι τώρα, ο φίλος και πρ. συνάδελ καταθέτει στο πόδι συνταγμένα και ελάχιστη τιμή καθορίστηκε σε 54,30
εδώ όπως και παντού και σήμερον
στο Οικαατήριο
δ
και αναφος κ. Μένιος Κουτσόγιωργας κατέ- συρραμένα νομοσχέδια... «σαραντα- δρχ. ανά κιλά.
όπως και πάντοτε. Και η αλήθεια εί
ποδαρούσες»:
ναι απλή. Ο άνθρωπος δεν χάνεται
Και πώς είναι δυνατόν να έλθει η
όιόη δεν συλλαμβάνει τα περίπλοκα.
Από
την
Δ/νση
Οργανισμού
Χάνεται διότι δεν προσέχει την
ουσιαστική «αλλαγή» όταν η νεολαία
Βάμβακος Ημαθίας - Πιερίας»
απλήν αλήθειαν Και η απλή αλήθεια
του κυβερνητικού κόμματος δεν σέ
είναι ότι τουλάχιστον στας δημοτικά;
βεται και δεν περιμένει την απόφαση
εκλογάς ΔΕΝ μας χρειάζονται οι
της δικαστικής εξουσίας ή όταν και ο
ΝΟΝΟΙ των κομμάτων
κ. πρωθυπουργός συμπεριφέρεται
Στην κομμαηκοποίηση δεν
όμοια:
ακούεται η ελεύθερα σκέψη του ατό
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
3.
Δεν ήθελα νιι αρθρογραφήσω
μου όση χρησιμότητα και αν έχει.
Ο Μορφωτικός Σύλλογος Κυψέ Στην κομμαηκοποίηση πολλές φορές
στην προεκλογική τούτη εποχή, ενώ
λης
και
Βοσπόρου
ευχαριστεί
θερμά
οι άνθρωποι πλανούν και πλανώνται.
πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές,
και αρκετές πάλι φορές αφοσιώνονται
αλλά η συναίσθηση του καθήκοντος τον εκδοτικό οίκο Αγίας Βαρβάρας
μου σαν πολίτη, νομικού και πολιτι για τη δωρεά 21 βιβλίων, αξίας στον φανατισμό, στο πάθος με αποτέ
ΣΑ Σ Π Ρ Ο Σ Κ Α Α Ε Ι Ν Α Δ Ε ΙΤ Ε
κού ανθρώπου που αναμειγνύεται ή 10.000 δρχ. για τον εμπλουτισμό της λεσμα να θυσιάζονται στην πλάνη.
Θορυβούν χωρίς να ξέρουν το γιατί.
αναμείχθηκε στο έργο και των τριών βιβλιοθήκης μας. Επιπλέον καλούμε
τα κ α ινο ύ ρ γ ια α υ το κ ίνη τα
Αποδοκιμάζουν, γιαη τους το είπαν
εξουσιών, μου επιβάλλει να υψώσω όλους τους συμπολίτες μας, να μας και χειροκροτούν, γιατί τους το εζήτη μικρή φωνή μου από το άκρο τού ενισχύσουν κι’ αυτοί όσο μπορούν
τησον.
το της ελληνικής επαρχίας και να περισσότερο γιατί πραγματικά η κί
Υπό την πίεσιν των ιινωτέηω σ*·»L A N C I A -A U T O B I A N C I
νηση
και
η
ζήτηστη
είναι
παρα
πολύ
ψεων και απηλΛαγμενος από κάθε
γνωστοποιήσω δημόσια τους σοβά
δισταγμό και κάθε «σκοπιμότητα»
ρούς και εύλογους φόβρυς μου για μεγάλη και τα βιβλία μας είναι λίγα.
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απεφάσισα να συνεργασθώ με τον
την απαράδεκτη τούτη συμπεριφορά Μορφωτικός Σύλλογος Κυψέλης και
υποψήφιο Δήμαρχο Γεώργιο Τσαλέ·
Βοοπόρου
της κυβερνήσκως...
ρο μετέχοντας στον συνδυασμό του,
ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ ΟΤΓ
ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.
Και στο σημείο αυτό ο κυρίαρχος
λαός της πατρίδος μου Βέροιας έχει
αγοράζει μεσρητοϊς μεταχειρισμένα
κάθε δικαίωμα να μου θέσει το ερώ
τημα πώς γίνεται εγώ που πολέμησα
ανταλλάσει το παληό σας αυτ/το
την χούντα, που με τσάκισε στο .ξύ
λα),
που με φυλάκισε, να συνεργάζο
παιΧεί μεταχειρισμένα κάθε τύπου
μαι με,τον κ. Τσαλέρα που υπηρέτη
σε την χούντα- Δηλαδή θύμα και θύ
της μαζί!
Συνεργάζομαι με τον κ. Τσαλέρα
Φ ρ ο ντισ τή ρ ιο
χωρίς να εγκαταλείπω ή με πρόθεση
να εγκαταλείψω καμιά μου δημοκραΑ Γ Γ Λ Ι Κ Ω Ν Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ηνή πίστη του παρελθόντος.
Ο κ. Τσαλέρας σε βαρυσήμαντη
Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231
ουνέντευξίν του προς την εφημερίδα
Τμήματα: Νηπίων - αρχαρίων - μέσων - προχωρη
«Λαός» -της Βέροιας (φύλλο της
Αντιπροσωπεία Ν. Ημαθίας
2.9.1982) δηλώνει ·όπ ποτέ δεν
μένων - LOWER · ενηλίκων - επιστημόνων υπήρξε θιασώτης καμιάς μορφής
εργαζομένων
δικτακτορίας κια ολοκληρωτισμού
Και ότι τΓ «ιΐάές τις %ιΟί*ιένκ προς
την χούντα εκτιμήοίρς του πλή('ον>ε.
Γ ΙΑ Α Γ Γ Λ Ι Κ Α
«ρκετά».
Ανοίξεω ς 2 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
Τ’ ανωτέρω . λόγια του κΧ. Τσα
Στο Φροντιστήριο Αγγλικών Βέροιας
λέρα
αν
υπεροχογραφηθσόν
φανερώ
Τ Η Λ . 2 0 .6 2 9 και 2 6 .6 5 0
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
νουν .¿ναν-.πολύ καλά Δημοκράτη
και άνθρωπο.

ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ;

πιιραιτηθέντες δεν είχαν άλλη οδό.
Όταν κατελήφθη από 4η νεολαία του
ΠΑΣΟΚ ο χοίρος της Πολυετχνικής
Σχολής, όταν τόσο κατάφωρα παραβιάσθηκε το πανεπιστημιακό άσυλο,
όταν δεν έχει ακόμα αποφανθεί η
δικαιοσύνη, για τα γεγονότα, είνοι
αδιανόητο ο πρωθυπουργός να απο
δέχεται να μιλήσει στον καταληφθέντα χώρο.
Τον είχα προειδοποιήσει για ττς
συνέπειες. Δει1τις έλαβε υπόψη του.
Και ιδού τα αποτελέσματα.
Είμαι βέβαιος ότι και εκείνοι που
θπ κληθούν να αναπληρώσουν τους
παρσιτηθέντες. θα έχουν το ίδιο ηθ·.
κό ανάστημα, την ίδια γενναιότητα,
την ίδια ευαισθησία σε τέτοια θέματα,
με αυτούς·.
ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ
Ετη δήλωοή του απάντηση · ο
υπουργός Παιδείας αφού υποστηρίζει
ότι παραβίαση του πανεπιστημιακοί'
ασύλου δεν σημειώθηκε (σύμφωνα με
το νόμο πλαίσιο) εξηγεί πως τελ εί·
κατελήφθη ο χώρος - όταν ήταν αργά
για την μεταφορά των εγκατοστΟ
σεων σε άλλη περιοχή - και τονίζει:
«Λυπάμαι, αλλά ο πραγματικός
λόγος των παραιτήσεων διαφαίνειο.
από το κείμενο της παραίτησης τοι
κ. Παρισάκη. Είναι η αντίθεση στην
εφαρμογή του νέου νόμου - πλαισίου
γυι τα πανεπιστήμια. Αλλά η κυβέρ
νηση δεν πρόκειται να ανεχθεί οποίο
δήποτε προσπάθεια όποιο ένδυμα <ι
αν περιβληθεί για την υπονόμευση
της εφαρμογής του νόμου·.
Αναφερόμενος στην τροπολογία
που έφερε ο ίδιος προχθές στη Βου
λή. ο κ. Κακλαμάνης είπε ότι «αυτή
αποσκοπεί στην εξασφάλιση της νό
μιμης σύνθεσης και απαρτίας των
πανεπιστημιακών οργάνων για να
καταστεί δυνατή η εύρυθμη λχιτου,ιγΐα των α ΕΙ κατά τη μεταβατική
περίοδο ως την εκλογή των νέων
οργάνων, που προβλέπει μ νέος νό
μος».
Τέλος, απαντώντας στη δήλωσυ
του κ. Αβέρωφ τόνισε:
«Ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αβέρωφ
που διαμαρτύρεται γι' αυτό και μάλι
στα καλώ σι: αποχή τους καθηγητές
που με τησειρά τους της αρχαιότητάς
τους θ<ι αναπληρώνουν όσους αδυνα ·
τούν ή αρνούνται να ασκήσουν τη
καθήκοντά τους ως πρύτανεις,
συγκλητικοί, ή κοσμήτορες. %· προ
τιμούσα να αδρανήσει η κυβέρνηση.

υπό Κων/νου Αν. Καρατζόγλου · Λυγιστού

Υαί

Κάθε καταρο και ανάθεμα στην
χούντα, αλλ- όχι οπό την έννοιαν ότι
εξαφανίζεται από τα μάτια μας η
προσωπικότης του Γ. Τσαλέρα. Το
θεηκά έργα που πρόσψερε στην
πατρίδα του Βέροια ouv δημοτικός
σύμβουλος και δήμαρχος δεν μπορεί
κανείς να του τ' αμφισβητήσει.
Οπως το «Ράσο δεν κάνει τον
παππά» έτσι και καθένας ποο φόρεσε
«το ράσο του χουντικού δεν έγινε
κατ' ανάγκην και χουντικός·!!
Το ράσο του χουνηκού το φόρε
σαν και προσωπικότητες, αι αποίαι
ημπορούν να προβληθούν και να κρίνσνται και να ααγνωρισθούν και να
ημώνται.
Θεηκόν έργον κατά την χουντι
κήν περίοδον επέδειξε ο κ. Τσαλέρα;
Θετικόν έργον επέδειξε ο γκέφαλος της χούντας κ. Τάκης Οικονόμου
και δΓ αυτό η κυβέρνησις του
ΠΑΣΟΚ τον προσέλαβε ως αρχιτέ
κτον . και σύμβουλο πολλών νόμων
και διαταγμάτων της σοσιαλιστικής
κυβερνήσεως.
Διν πρέπει να μας ενδιαφέρει μό
νον η λέξις «Χουντικός», ή «Κομμου
νιστής·, ή «Δημοκράτης·.
Στους πανευρωπαϊκούς αγώνες
που γίνονται σήμερα στην Αθήνα
ελένχθη on διεγράφησαν οι προη
γούμενοι αγώνες που έγιναν στην
Ελλάδα επί χούντας. Και όμως σε
εκείνους τους αγώνες τα περισσότερα
κομμουνιστικά και σοσιαλιστικά κρά
τη έστειλαν τους αθλητάς των στην
Αθήνα και υπεχρέωσαν τους σημαιο
φόρους των νιι υποατείλουν τας
σημαίας των έμπροσθεν του εκπρο
σώπου της χούντας Στυλιανού Πατα
κού. Δεν πληροφορήθηκα αν διεγρά-

φηααν από την λίστα των φίλων και
συντρόφων και τα κράτη αυτά που
μέχρι εκείνη τη σηγμή του λαλούν
τος είχαμε αγαθός και συναγωνιιτηκάς σχέσεις.
Η εθνική αντίστασις 1941 1944
υνεγνωρίσθη χάριν της σομφιλιώσεως του ελληνικού λαού. Για to
καλό της Ελλάδας μας επεκράτησε η
γνώμη ότι έπρεπε vu ξεχάσουμε για
οτι κακό έκανε το ΚΚΕ στην περίοδο
εκείνη εις βάρος συνελλήνων που δεν
πίστευαν στα ίδια ιδανικά.
Δεν γνωρίζω διά τινα λόγον άλλο
πρέπει να ξεχνάμε ακαι άλλα πρέπει
να θυμόμαστε!!
Το 1974 πολιτεύθηκα σαν υπσ
ψήφιος δήμαρχος Βέροιας και διατή
ρυξα όη θα ήμουν δήμαρχο; όλων
των Βεροιέων. Τα κόμματα πίστεψαν
στην ειλικρίνεια της άνω διακηρύξκως και με πολέμησαν, με αποτέλε
σμα να έλθω τελευταίος.
Υποσχέθηκα στον εαυτόν μου να
μην πολιτειιθώ άλλη φορά. ΔιατΙ τώ
ρα επανέρχομαι: Υπάρχουν δύο
αιτίαυ Η πρώτη rivui όη «ει και ούται
λολούμεν» το αίμα νερό δεν γίνεται.
Μάνα όλων μας είναι η πατρίδα μας
Βέροια, πονούμε και ημείς, επιποθούμεν και ημείς την οδηγηπκήν λάμψιν
της. Δεν θα ηιο φυσικόν. ιιυιήν την
φοράν τουλάχιστον να επιβάλωμεν
σιγήν εις τον εαυτόν μας,
Και η δευτέρα αιτία είναι, όη. τώ
ρα ξαναπήρα κάποιαν ελπίδα. Το
καλόν μόνον είναι, ότι την ελπίδα
αυτήν δεν μου την έδωσε το κόμμα.
ΜΟΥ ΓΗΝ ΕΔίίΣΕ Ο ΑΞΙΟΠΡΕ
ΠΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΚΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΙΚΟΣ
ΛΑΟΣ
ΤΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ.
ΚΛΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΝΤ
Ε ΙΔ ΙΚ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
Α Ν Τ Α Λ /Κ Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ω Ν
Μ εγ ά λ η πα ρακα ταθή κη
γ ν η σ ίω ν α ντ α λ λ α κ τ ικ ώ ν :
Ρ Ε Ν η π Ε ε η ε ΐΜ Κ Α -ε ιτ ρ Ο Ε Ν -

ΦΙΑΤ-ΦΟΡΝΤ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτΛου με γραπτή
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνια!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντά νη ς Θ. Κορωνάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
θεσ/νίκης 92. τηλ. 29406-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Τιιυ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΕΗ

Σαν σήμερα
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γή κατευΟύνσειος.
10. Μιαν κι αυτός του Χριστού
μαθητής — Μουσικό όργανο.
11 Ενας Αγγελος της λογοτεχνίας
μας (με άρθρο.)
12. Όμοια φωνήεντα —Του Αιόλου
ένα, εδώ ... πολλά.
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Ήταν πολλοί το καλοκαίρι στα
νησιά μας, εδώ ένας και στη γενι
κή.
2 Έτσι θα μπορούσαν να χαρακτη
ριστούν οι πλαστογραφίες.
3. Του παληού ηθοποιού Νοβάρο το
μικρό όνομα - Έχουν όλα τα
πλοία που κινούνται με πανιά.
|
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4 Με το μηδέν γίνεται ... επίγραμμα ί
I Too παραχαράκτη ... rrptHíto-n — Μμι ιταλική ... κατάφαση — '
Eivat τα παιδιά για τους γονείς.
Εχει ναι ο αραβόσιτος.
2 . Συνηθίζεται απδ τνς .Ερυθρές
Ταξιαρχίες, στην Ιταλία — Αντί 5. Ασιατική χώρα —Τα παληά αρχι- |
κα της σημερινής μας στρατονο- [
στροφο τστό της Ιαπωνίας.
μίας (αντίστσ)
3. Μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στη
6
Ενας Χαν^ Αλλιώς ο ι... άφω
γλώσσα της —Επιθυμητό σε κάθε
νοι από κατάπληξη (καθ.)
_ τεμπέλη.
4. Εργαλείο σιδηρουργών — Αυτή, 7. Περίοδος του κάθε ανθρώπου
(καθ.) - Νότα - Επιτατικό μόριο,
αντίστροφα κόβει.
8 Φίλος στη Γαλλία —Μιας αθη
5 Μια παραλία ομηρική (ικτ.) ναίνής εφημερίδας η γενική,
Ξενική ονομασία για κσλλιεπχνν
9 Χωρίς αυτόν δτ, νοείται κατάστη
κή εκδήλωση.
μα (γεν.) — Βαθμός στον εγγλέζι
6. Γαλλικό σύμφωνο — Παρόμοιό
κο στρατό.
ζει
7. Στην καθαρεύουσα ο πολύ τολμη 10. Αντίστροφο γυναικείο όνομα Οι πιο πολλοί ... έχουν πέσει.
ρός
II
Κτύπος - Με αριθμούς καθορί
8 Τα τρίτα προς κάποιο είναι και
ζονται .
μεταξύ τους - Μυστική γαλλική
17 Μια ήπειρος — Ερεθίζει μια από
οργάνωση.
ης αισθήσεις μας.
9. Μακεδονική πόλη (καθ.) — Αλλο
Η ΑΥΓΗ ΤΟΥ ΙΙΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ 2. ΠΙΑΝΑ - ΝΕΑ 3. Μ - ΕΙΤΕ 4.
ΘΑΣΙΑΣ - Τ Τ 5 APEEN <Λουπέν) 6 . ΤΡΙΑ - ΕΡΤ 7, ΙΟΜ
- ΡΑ 8 . ΚΙΛΤΟ - ΟΦΗ 9. Η ΑΤΤΑΛΕΙΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: /. ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ 2. ΚΙΜΑ - ΡΟΙΑ 3. ΛΑ - ΣΑΙΜΑΤ 4. ONEI
ΡΑ - Π 5. ΓΑΙΑΣ - ΡΟΑ 6 . ΤΣΕ 7. ΚΝΕ - ΝΕ - ΟΕ 8 .
(ΜΝΜΜ)ΕΙΣ)
ΡΟΔΙ 9. ΣΑΝΤΑΤ - ΗΑ.

ΥΕΝΕΑ

ΒΡΤ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12

ΚΥΡΙΑΚΗ, 12
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΘΜ4Ι KYPUKH
1.35 7 0 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑ' ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3 25 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4.00 ΒΟΚ.ΑΚΙΟΓ
4.50 ΠΑΝΕΥΡΟΠΑΐΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΣΤΙΒΟΥ 1982
8 1 5 ΝΑΝΑ ΜΟΥΣΧΟΥΡΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ'

1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3:00 Η ΛΕΓΕΟΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
8.30 Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΙΣΑΡΟ
8.45 QPA ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1000 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

λειά τους. Χρησιμοποιούν ωδικό
μηχανήματα, που υπολογίζουν τα
μετρητά και που κατασκευάζονται
από Σουηδική εταιρία. Το συρτάρι
παραμένει κλειστό και τα χρήματα
βγαίνουν από ένα άνοιγμα, που βρί
σκεται δίπλα. Οι τραπεζικοί υπολογί
ζουν ότι εξοικονομείται ένα 60% του
χρόνου.; που απαιτεί η διαδικασία
μετρήσεως χρημάτων. Όταν ο υπάλ
ληλος μετράει μόνος του τα χρήματα
χρειάζεται ένα λεπτό, ενώ με το
μηχάνημα χρειάζεται μόνο 18 δευτε
ρόλεπτα. Στοιχίζει γύρω στις 13 με
17 χιλιάδες δολάρια.
• Επανάσταση
προβλέπεται
στον τομέα των μηχανών των αυτο
κινήτων με την δημιουργία του πρώ
του κινητήρα από ... πλαστικό. Ο
νέος κινητήρας δεν είναι κατασκευα
σμένος από χάλυβα ή κράματα ελα
φρών μετάλλων, όπως οι μέχρι σήμε
ρα γνωστοί κινητήρες, αλλά από πλα
στικό ενισχυμένο με ίνες από γραφί
τη και γυαλί. Το ειδικό αυτό πλαστι
κό έχει την ίδια αντοχή με το μέταλ
λο και από άποψη αντοχής στη φθο
ρά πολύ μεγαλύτερη. Το τρομερά
μεγάλο πλεονέκτημά του είναι ότι
ένας κινητήρας αυτς της μορφής
κατασκευής είναι κατά πολύ ελαφρό
τερος από τους συμβατικούς. Χαρα
κτηριστικά αναφέρεται, ότι ένας κινη
τήρας για συνηθισμένο αυτοκίνητο
θα rivai πενήντα με εβδομήντα κιλά
ελαφρότερος από τους συνηθισμέ
νους. Ο νέος κινητήρας είναι
δημιούργημα της Φόρντ και είναι
ήδη έτοιμος. Η Φόρντ πρόκειται να
τον θέσει σε μαζική παραγωγή την
εχρόμενη τριετία. Στο μεταξύ όμως ο
κινητήρας θα περάσει από το «δοκι
μαστήριο« των αγώνων της «Φόρ
μούλα 1·. Ήδη ένα πρωτότυπο αυτο
κίνητο που διαθέτει τον πρώτο πλα
στικό κινητή α στην ιστορία των τρο
χοφόρων θα τρέξει στους φετεινούς
αγώνες του «Γκραν Πρϊ».
• Ενώ οι φεμινίστριες όλου του
κόσμου αγωνίζονται με πάθος εναν
τίον της αντρικής κυριαρχίας ένα
Αμερικανός ψυχίατρος ο δρ. Κάννον
βρήκε μετά από πολλές έρευνες ότι οι
προβληματικοί γόμοι, οφείλονται
*—-I
στην παθητικότητα του άντρα!...
Το τυπικό δείγμα του παθητικού
άντρα είναι εκείνου που φτάνει στο
σπίτι του κατάκοπος από την κούρα
ση και το μόνο ron θέλει είναι να
απομονωθεί από όλους και ιδιαίτερα
από την οικογένεια του.
Η απομάκρυνση γίνεται μέρα με
Π| μέρα μεγαλύτερη, αρχίζει να αργεί
τα βράδια να επιστρέφει στο σπίτι.
Συνήθως δημιουργεί ένα ερωτικόδεμ
σό ή αρχίζει να πίνει. Συχνά μετά την
οινοποσία κοιμάται στον καναπέ
βολική δικαιολογία για να αποφύγει
τη σεξουαλική επαφή με τη γυναίκα
Σήμερα Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου του...
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
Η συμπεριφορά του αυτ κάνει τη
της Βέροιας:
γυναίκα του να απαιτεί με περισσότε
Περδικης Αντώνιος
ρη επιμονή αυτό που της αρνείται.
Βενιζέλου 14
Έτσι η σύζυγος γίνεται υστερική και
τηλ. 22345 22876
σκληρή και ο σύζυγος απομονώνεται
για παθολογικά, καρδιολογικά και στην απόλυτη σιωπή.
περιστατικά γενικής ιατρικής.

• Ενας πανύψηλος Αγγλος ο
Τόμας Τζέκινς με ανάστημα 2,40 είχε
ταφεί στα υπόγεια της τράπεζας της
Αγγλίας. Το είχε ζητήσει ο ίδιος για
να είναι ασφαλισμένο εκεί το τερά
στιο σώμα του. Ο Τζέκινς φοβόταν
τους ασυνείδητους ανθρώπους της
εποχής του'- σ;α τέλη του 18ου αιώ
να που δεν δίσταζαν να ανοίξουν
τους τάφους, να κλέψουν τα πτώματα
και νιι τα πουλήσουν για ανατομικές
έρευνες. Τον καιρό εκείνο, πολύ λίγοι
δέχονταν να κομματιαστεί το σώμα
τους από τους χειρουργούς μετά το
θάνατό τους. Αλλά οι γιατροί ποο
μελετούσαν ενατομία χρειάζονταν
οπωσδήποτε πτώματα και έτσι ακρι
βοπλήρωναν στους τυμβωρύχους. Η
τιμή τους ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν
παρουσίαζαν και κάποια σωματική
ανωμαλία. Γ'ι αυτό οι νάνοι και οι γί
γαντες περνούσαν τη ζωή τους με φό
βο. Δεν τολμούσαν να βγουν μόνοι
τους ιο γιατί κινδύνευαν να τους
δολοφονήσουν!...
’ Επειτα από τη δολοφονία τους
τους θάβανε φυσικά σε κάποιο νεκρο
ταφείο. Αλλά οι τυμβωρύχοι δωροδο
κούσαν τον φύλακα και έκλεβαν το
πτώμα για να το ακριβοπληρώσουν.
Έτσι όλοι οι μη φυσΛογικοί άνθρω
ποι έπαιρναν τις προφυλάξεις τους
μετά το θάνατο να αναπαυθούν ήσυ
χοι. Γι αυτό ο Τζάκινς ζήτησε να τον
θάψουν στα υπόγεια θησαυροφυλά
κια της τράπεζας της Αγγλίας.
' Ενας άλλος γίγαντας ο Ιρλανδός
ΤΧΖΕΗΜ: ΟΧ Μπράϊαν δε τα
κατάφερε τόσο καλά. Αφησε οδηγίες
να πετάξουν το πτώμα του στη θά
λασσα. Όμως κάποιος χειρουργός
πλήρωσε 500 λίρες, τεράστιο ποσό
για την εποχή εκείνη, σε αυτούς ποο
το είχαν αναλάβει και πήρε το πτώμα
στο εργαστήριό του για να το χρησι
μοποιήσει για ανατομικές έρευνες.
• Σε πολλές τράπεζες της Νέας
Υόρκης οι υπάλληλοι αφιερώνουν
λιγότερο χρόνο στη μέτρηση των
ποσών, που δίνουν στους πελάτες
τους χωρίς να παραμελούν την δου

Γιατροί
που

Ρ εύουν

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΕ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧ1Α ΓΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Ρουσσακη Μαγδο
Εληάς 20 τηλ.

για παιδιατρικά περιστατικά.
Παπαχαραλάμπους
Βενιζέλου τηλ. 24625-22277

για χειρουργικά και γυναικολογικά
περιστατικά

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ια τ ρ ό ς

:κ

υ ττ α ρο λ ο γό ς

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡ1ΜΜΛΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Ι1ΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 1 1 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

λ

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

~~

ΤΙ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ!
Ο σύζυγος: Με το πολύ κρύο που
κάνει, θα ακριβήνουν τα κάρβουνα
περισσότερο.
Η σύζργος: Ασφαλώς.Γι' αυτό κι
εγώ είχα την πρόνοια να παραγγείλω
σήμερα ένα γουνέπο παλτό.
* * 4
Ο παπάς προς τον μέθυσον.
- Παιδί μου πρόσεχε! Το κρασί εί
ναι ο χειρότερος εχθρός σου...
- Μα γι' αυτό κι εγώ το αγαπάω πάτερ μου. Δεν έλεγες τις προάλλες
αγαπάτε τους εχθρούς υμών;»
ΕΞΑΡΤΑΤΛ1
- Μαρία σε είδα χθες βράδυ στο
περιβόλι να σε φιλά κάποιος. ΉΤαν
ο θυρωρός ή ο καμαριέρης;
- Ποιά ώρα με είδατε, κυρία, στις
οκτώ ή στις έντεκα;

ΑΓΓΛΙΚΑ

Σαν σήμερα στις 12 Σεπτεμβρίου 1890
η Βρετανική Εταιρία της Νοτίου Αφρικής
ίδρυσε το Σώλσμπερυ, στη Ροδεσία. Σαν
σήμερα, επίσης το:
490π.χ. Μάχη Μαραθοινος κατά την
οποία 9000 Αθηναίοι και 1000
Πλαταιείς,
κατατρόπωσαν
100.000 βαρβάρους. Από τότε ο
Μαραθώνας αποτελεί παγκόσμω
σύμβολο της νίκης του φωτός
κατά του σκότους και της ελευθε
ρίας κατά της βαρβαρότητας.
1683 Ο βασιλιάς Ιωάννης Γ' της Πολω
νιας και ο Κάρολος της Λωραίνης
διέλυσαν την τουρκική πολιορκία,
στη Βιέννη.
1801 Ο τσάρος Αλέξανδρος Α' της
Ρωσίας ανακοίνωσε την προσάρτη
ση της Γεωργίας.
1829 Μάχη και νίκη των Ελλήνων στο
Στενό Πέτρας, μετάξι) Θηβών και
Λειβαδιάς.
1919 Ο Γκαμπριέλε vt‘ Αννοΰντσιο. με
μερικούς εθελοντές προχώρησε
στην κατάληψη του Φιούμε.
1931 Το Μεξικό έγινε δεκτό στην Κοινω
νία των Εθνών.
1953 Ο Τζών Κέννεντυ παντρεύτηκε στο
Νιούπορτ του Ρόντ Αιλαντ την
Τζάκυ Μπουβιέ.
1980 Στρατιωτικό πραξικόπημα και συγ
χρόνως επιβολή στρατιωτικού νό
μου στην Τουρκία. Ο στρατηγός
Εβρέν επικεφαλής των αξιωματι
κών του Τουρκικού Εθνικού Συμ
βουλίου Ασφαλείας, που ανέτρεψαν
το τουρκικό δημοκρατικό πολίτευ
μα και διέλυσαν τη Βουλή.

Βενζινάδικα

λ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αθανασιάδης Χρηστός
Σταδίου 19 τηλ. 22589
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθανάσιος
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Νικολόπουλος Κων/νος
Θεσ/νίκης 1 τηλ. 25111
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανάσιος
Θεσ/νίκης-Κατερίνης-23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Ευστάθιος

Ασιθμός: 203
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Παρά τω Πρωτοδικεία) Βέροιας Δικαστι
κός Επιμελητής Παναγιώτης Κων/νοιι
Κουπίδης ως επί της εκτελέσεως ιοιούτος, δηλοποιώ ότι την (19ην) δεκάτην
εννάτην του μηνάς Σεπτεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τιις
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία κιιι εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας ως
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώ
πιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυ
λιανού Ελευθεριάδη ως επί του πλάστη
ριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμε
νου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού
του, τη επισπεύσει της δανειστρίας εν
Βεροία, Κεντρικής 262 εδρευούσης εται
ρίας υπό την επωνυμίαν Γ. Φεύγας - Αφοί
Μπέκα Ο.Ε.·, νομίμως εκρποσωπουμένης
δικαιουμένης λαμβόνειν παρά του οφειλέ

m exm ex rm
Κι όμως...

ΙΣΑΣ Π Η ΓΑΙΝΟ ΥΡ
Μη ντρέπεστε για τα γυαλιά σας!
Αν διαλέξετε τον κατάλληλο σκελε
τό. θα κολακεύουν το πρόσωπό σας
και θα καλύπτουν κάποιες μικρές ατέ
λειες στα χαρακτηριστικά σας.
Ό λο και περισσότεροι άνθρωποι
φορούν γυαλιά. Μερικοί μάλιστα
καταφέρνουν και ομορφαίνουν μ"
αυτά! «Ο σωστός σκελετός είναι σαν
τη σωστή κορνίζα ενός έργου τέ
χνης» υποστηρίζουν οι οπτικοί, κι
επισημαίνουν τα σημεία που πρέπει
να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή:
• Είναι καλύτερα ο σκελετός να
καλύπτει τα φρύδια.
• Αν τα γυαλιά είναι μυωπικά, ο
μεγάλος σκελετός βοηθάει,
ευρύνοντας το οπτικό πεδίο.
• Διαλέξτε τον σε χρώμα που να
ταιριάζει με τους τόνους των
μαλιών σας.
• Σκεφθείτε μήπως ένα ελαφρά«φυμέ» κρύσταλλο σε μιά από
χρωση του μώβ ή του ρόζ. θα
μειώσει την εντύπωση των
χοντρών φακών.
• Αν έχετε μικρά μάτια, διαλέξτε
σκελετούς σε απαλούς χρωμα
τισμούς, που τα αναδεικνύουν
καλύτερα.
• Αν το δέρμα σας έχει ατέλειες
αποφύγετε τους σκελετούς σε
κόκαλο, τορτουάζ ή τις απομι
μήσεις του.
Μερικές ιδέες τώρα για το σχήμα
του σκελετού που ταιριάζει στο σχή
μα του προσόιπου σας.
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
Ισορροπήστε το μικρό σας σαγό
νι και το ευρύ μέτωπο με σκελετούς
που είναι πλατύτεροι στη βάση και
στενότεροι στο επάνω μέρος. Αν
βρείτε αυτόν τον κάπως ασυνήθιστο
σκελετό θα δείτε ότι σας ταιριάζει.
ΠΡΟΣΩΠΟ ΣΕ
ΣΧΗΜΑ ΟΒΑΛ
Είσαστε από τους τυχερούς, αφού
το «ωοειδές» θεωρείται το ιδανικό
σχήμα προσώπου! Οι συμμετρικές
του γραμμές σας επιτρέπουν να δια
λέξετε οποιαδήποτε γυαλιά από την
μεγάλη ποικιλία σχημάτων και απο-,
χρώσεων που διάθέτει ένας οπτικός.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
Διαλέξτε σκελετούς που οι γωνίες
του στρογγυλεύουν. Αποφύγετε τα

του του Γεωργίου Κυνηγού του Νικο
λάου. κατοίκου Βέροιας το επιτασσόμενου
υπόλοιπον ποσόν των δραχμών 73.000.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
3000 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ·
σειος και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν των
υπ αριθμ. 2SI/I980, 108/1981 Διαταγών
πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκου Βέροιας
και των σχετικών προς τον άνω οφειλέτην
κοινοποιηθεισών επιταγών προς πληρω
μήν ως τούτο δείκνυται εκ των υπ' αριθμ.
8696Γ/Ι982 εκθέσεως επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βέροια
Πρωτοδικών Φιλίππου Κοκκαλιάρη εκτί
θενται ας Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά του πρόσθεν οφειλέτου κατασχεθένπα δυνάμα της
υπ’ αριθμό 171/26-5-1982 κατασχετη
ρίου εκθέσεώς μου: Ήτοι: Διακόσια
πενήντα (250) καθίσματα μονά μεταλλικά
με επένδυση βελούδο γκρι σκούρο, μετά-

Γ ια ν α Μ Α Θ Ε Τ Ε
bfcrUIAi
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
0 .1 .Ε. (σιαθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

2 2 222

22 505
125
25.749
24 444.
22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ

Πυθμουβ«στική
Νοσοκομείο
Δ Ε.Η. (βλάβες)
Ο Χ Έ (σταθιιόε)
μλ ΕΞΑΝΔΡΕΙΑι .
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
1 Κ Α. Ιιισωτ. βυήθεας)
Αμεση Δράση
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
Πυοοσβε επική

Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προοπεράσετε νικώντας οε όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

22.199

Γράψτε μου

2 2 .2 0 0

Ενα κείμενο σ* μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

22.314
41.353
23.619
23.364
23.376
10C
121

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΩΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

π>·

ΑΓΑΠΙΑΟΥ

Φροντιστήρια μ€ παράδοση και πείρα
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Συμπληρωματική διδασκαλία με σύγχρονα οπτικοακου στικά μέσα *
ΔΑΝΕΙΣΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΣΕΤΟΘΗΚΗ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΥΣ

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ε Σ ·ΚΑΘΕ

Μ Ε Ρ Α 9-1 π.μ. και 5-9 μ.μ.

4

J

μικρά σχήματα και οπωο^Γ.
τους σκελετούς με τις τετραΥ^*^
νες άκρες. Θα δείτε πως οι Υ
προσώπου και το κάπως 1γ- ^^ ·
σαγόνι σας θα προβάλλονται
ρο έντονα με ένα μεγάλο στράυ*^
σκελετό.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΠΡΟΣΩΠΟ
Δώστε μεγαλύτερη έμ<ρα«τ,1 ^
χαρακτηριστικά σας και μειώ^ζ .
στρογγυλάδα» του προσώπου
ένα σκελετό γωνιώδη και ίσιο ο10.*
νω μέρος. Αποφύγετε το ^ ^
στρογγυλά γυαλιά, όσο κι °ν
αρέσουν...
χαρισμένα και εν καλή καταστό®1) ^
σκύμενα. Εξετιμήθη έκαστον,
χμών 400 και ως σύνολον αντί
100 .0 0 0 και δυνάμα της υπ' πριβαποφάσεως του Ειρηνοδικείου ®ι ί , V
τιμή της εχτιμηθείσης αξίας «ώςΐ! 6
κατασχεβέντων κινητών διορνί“™^,*
δραχμάς 150.000 και ως τιμ')
προσφοράς το ποσόν των νΡ0» I
75.000.
Μ
Ως πρώτη προσφορά δια σΐν
ίου πλειστηριασμού θέλει
παρά του νόμου προβλεπόμε'ώ*ζν ι
του 1 /2 της γενομένης εκτιμΐ0*”^ I
κατασχεθέντων ήτοι δρχ.
κατακύριοσις γενήσεται εις τον / ¿ ί 5’'
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελ
πλαοδότην την 12ην ώραν τΠί
βρίας της άνω καθορισθείσπί Τ .«
πλειστηριασμού αφού προηνουΥ^^'
να τρεις φοράς πρόσνλησις 'ί**’
σίαν υπό του κήρυκος Π) εντολπ ¿¿ι»
του πλαστηριασμού υπαλλήλ0^ μι
δικαιούται όπως ζητήσει και λω ^
εκάστου πλειοδότου χρηματικοί^^
σεις. Αμα τη κατακύρωσα ο
στής υποχρεοϋτα να καταβάλει
8
του πλαστηριασμού υπάλληλ“ ^
εκπλαστηρίασμα ας μετρητά ή ^
σα τούτο αμελητί ας το --^ν ι
Ταμείον (Γραφείον ΠαρακαταθΗ^
Δανείων) προσκομίζων και ι°
γραμμάηον ας τον επί του
σμού υπάλληλον, άλλως ε ν ε Ρ ^ ^ '
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού , ^
του οποίου θέλουν ασπραχθεϊ
-f
αναγκαστικός και δια προσωπΐ
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν θ'1^¿¡6
αεως τελευταίου πλαοδότου ο
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλ®*^
σμα εις την απαίτησίν του. Ta «jirf·»
δικαιώματα ως και του επί τθ°
f"
ριασμού υπαλλήλου
τελευταίοι- πλαοδότην. Το ÇKP
μη των πλειοδοτών rivai mí J
κρίσεως του επί του πλειστέ?^,'
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν
f
νοι να γινωσιν αγοραστοί της Kf*) ¡j? ¡
σθησομένης ως άνω περί
προσε/.θουν και πλειοδοτήσω^ ^
εν αρχή του παρόντος οριζομέ^
1
και ώραν.
Ο εια της εκτκλέβ*0^
Δικαστικός Επιμίλη*η<

ΠΑΝ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ

φβρπικίβ -

τ£#ί>
Σήμερα Κυριακή Ι2
1982 εφημερεύει και διανυισ*
φαρμακείο:
Ειρήνης Μασούρι
τηλ. 23132

Αύριο Δευτέρα 13

1982 εφημερεύει ως τις 8 ί0
φαρμακείο:

.

Γιώργου Μουρα·°0η

ΣΕΛΙΔΑ 3

«ΛΑΟΣ»

*υριοκή 12 Σεπτεμβρίου 1982
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^«rrirflfo*,
εκ-πμήπβίος των
* » Æ * !'WV ? » «P»- 40.000. H
Oovta .
yWTjaçrai ctç τον αροσφέ
’^οΑ6τη ,μ, γ,ι^υτ^Ρ<,ν ·ψην τελεοταίον
Να-, VJ-V n,k/ ' 2 ην rf)pav της μέσημ^'ΛηΡωαμ^Γ„ ^^οΡιοΟε.ίστ,ς ημέρα;
*" ΤβΠςοπ.ίΙ.

ψΗμ προηγουμένως γι

πών in,',, ™: πρόσκλησις κρος κλειοδο
"°" Tir., ^ 'Ό ε ο ς τη Εντολή του εηι
υκσλλήλαυ. όοττς
QçiÎoit„, .°’’·'1’· ζητήσει και )jj|iti nap'
™V, Αμρ „
4100 ϊρημοτικύς εγγυή
πτιή
1 ‘^•οκυριίισει a υπερΗεμιιτι
Tí :,m ^ptnura> να Kutuβάλει εις τον
•TTJvurrn' Jl'>T,IP>aapuú υπάλληλον to
ηη , Μ|,ι,,αμα ας μετρητά ή vu καταθέ
Î W r r Â ' L ^ to Δημόαιον
4»νι^(. ΡΡ'ΡεΌν ΠαρακοτοΟηκών και
Κα1

10 σχετικόν

'°11“niilouft·101"^ *at auttnl Γα έξοίιο

»ΥαγΓυτ,τ
*Untpaj¡Bá παρ' αυτού
’^ r W ^ *"· 6lu πιχκτωιπιπίς tou
> : tS L S Î «eptTTTUJOTV μη εμφονί^
Λλειοδύτου ο ειασηεύ·
? ^νηφίσει το εκπληστημίο*
^U u¡u¡^ ατΐ,ιίτηοιν χου. Τα κηρύκεια
^“Ημοι, * IJS vül ιοο επί tou πλίΛστη^ ^ π Λ λ ή λ α υ βαρύνουτπν τον
% lû, Λ Πλειοδότην Το ρερίγγυον ή
•Α^. ^οδοΐώ ν είναι της αηολύτοο
Ml του ηλειστημυισμού
^ ή ; 8 ιιλο0 ν:αι öOev οι βουλόμε^ ^ ν α γ ο ρ ο σ τ α ί της πλβστηίΜμ’’Puivjμ ' «Κ άνω περιουσίας,
περιούσιος, όπως
" Ο , ^*ν
*
Οίηη, *',ι>πλααοδοτήσωσιν κιίτά την
n" Yftu Κ nupovtcs οριξομενην ημέραν

5* Cn' της εκτελήτεω;
»«ττικος Επιμελητής
ΑΝ· ΑΚίΛΑκυΓΛΟΥ
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'άΐίπιμ.. ' t“> Πρωτοόικείω Βέροιας
'c!i>¡,
Επιμελητής Ιωάννης Λημη·
1,Λ
'>Πμ. ' ι',-’>λθΟ α>ς irrri της εκτελεσεαις
,'UrnV,'*0',0U‘' ‘’π ΓΡν (19ην) δεκά'«ο μηνάς &.πτεμ|Ιρίου 1982
μμ>{ ||μ Ρ“1’ Κυριακήν και από τας
Γ^'ΡΠΙΟ * 1· ^ΤΡΙ 12 ης μεσημβρινής
^ ’U.civ *K|C^ην «tflnnqrxv Τ»»ν obve^Η>ηρ t{. °” ElpiutoÇucriou Βέροιας ως
J\ROv’ «η, V,'"ν,. ίων
πλειητηριοομών ι.ι
ev(i>--- ιΐΛκιοτηριικιμων
Γ**»ύ ρΓ" ’Ρί'ι1λοιογροφου Βέροιας I Itvv·
Λ“Πμ«ι) u l
i»? επί too πλεκπη
·,'1 Wort; Λήλου Π τούτου καιλυομέ·
,'1’0 ιη , ν rou νομίμου ανιιηληρωτοι)
'Vita ^
' ϋμ άΰνε,Π10ύ Γεωρ")1, λιμμ «τοίκου ΒεροΙας δικαιουμέ'* dtp»·η,, U
·’·"' παρά της οψειλέτιδός ταυ
Τ'Ιείι, <. "«’τΐΗΐύσης Ο.Τ. υπύ την επω
Γ’· ταττοοΓ ^ à,00Î *«' Σια Ο.Ε.·, νομΐ
. k*ft' i(nu ,')π°υμένης το επιτασσόμενον
Λ |ií,n,r Ραχμών 173.200. νομιμοτό• 1^ · ’«φλήσεως, πλέον παραγγε
ν«ι *„ , ,',Υ> εκ δραχμών 1500 και
\
έξοδο εκτελέσιως »ui
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πλκιστηριαομου μέχρι πέρατος αυτου,
δυνάμει και προς εκτέλεσιν της ιιπ αριθμ.
347/1982 διαταγής πληρωμής του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Βέροιας κϋι της
σχετιιτής πι'ος την άνω οφειλετιδα κοινο
ποιηδείσης επιτμγής προς πληρωμήν ως
τούτο όείκνυται εκ της υπ’ αριθμ.
2994. 22 7 1982 εκβέσεως ι:πιδόσε:ως του
Δικαστικού Επιμκλητού των εν Βέροι«
Πρωτοδικών ΔημητρΙου Αννελμει της υπ
αριθμόν 1408/30 7 1982 κιιτοαχετηρΐου
εκΟέοεεις μου. Ητοι: Χίλιες (1000) πλο
οτικές κλούβες συγκομιδής, χυρητιΚότητας είκοσι (2 0 ) κιλών, ελαςιρκ,’ις μεταχειρι
σμενες. οε καλή κατάσταση ευρισκόμενες,
διαφόρων χρίιιματισμοιν, εκτιμηθείπα εκά
οτη αντί όρχ. 80, σιινολικΰις δε αντί δρα
χ(ΐών 80,000

Ως πρώτη προσφορά ωα την έναρξιν
'τόυ πλειοτηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαότη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήαεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ 150.000 Η
κατακύριοσις γενήοι.ται εις τον προσφέροντα την μεγαλυιέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι 2 ην ώραν της μεσημ
βρίας τπ«ς άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριαομού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς, πρόοκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή tou επί
του πλειοτηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρημπττκάς εγγυήσβις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεμιττιοτής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
κπι του πλε,ιοτηριαομού υπάλλΐ|λον tu
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά η να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το .Δημόσιον
Τυμείον (Γραφείον Παρακιιταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλκιοτηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεροηθήσιπαι
ανυπλειστηριαομδς κατ' αυτού τα ιξοδα
τοτ» οποίου θέλουν εισπραχΟά παρ' αυτού
ανογκαστικώς και δια προσωπικής τοιι
κριιτήάι.ως. Εις πτρίπτωσιν μη «μφανί
σεως τελευταίου πλευιδότόΐ) ο κπισπτΰ
δων θέλει συμψηφίσει το κΚήλειστηρΙα
αμα εις την απιιίπισίν του. Tu κηρύκεια
δικακίιματα ωξ και του επ του πλοστηριασριιύ υπαλλήλου βαρύνοιηιν τον
τελευταίον πλεια&Υτην. Το φερέγγυον ή

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

^Κρ ε ς
Αγ »*ε λ ιε ς
α

κ

Ι Σ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΗΛΙίΙΣΊ ΗΡ1ΑΕΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά τω Πμωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννη; Δημη·
τρίου Σολάκογλοο. ως επί της κντελέσεως
ιοιουιος όηλοποιι’ϋ ότι την (19ην) δεκά
την ενάτην του μηνάς Σεπτεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π,μ. μέχρι 12 ης μεσημβρινής
εν Βεροίο και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βιροίας ως
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώ
πιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυ
λιανού Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένού ενώπιον του νομίμου ανοπληρωτού
του, τη επισπεύσει του δυνάστου Ιωδννου
Ζιαμπούλη, κατοίκου Βέροιας δικαιουμένου λαμβάνειν πιηπΐ της οψειλέτιδός του
εν ΒεροΙα εδρευούση; O F. υπύ την επω
νυμίαν «Λημ. Μάτσος και Σία Ο.Ε.», νομί
μων εκπροσωποιηιένης το επιτασσόμενον
ποσόν των δραχμών 119.300, νομιμοτοκως μέχρις εξοφλήσεως, πίά.ον παραγγε
λίας εκτελέσεως εκ δραχμών 1500 και
πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και
πλεισιηριασμου μέχρι πέρατος αυτού,
δυνάμει kui προς εκτέλεσιν της un αριθμ.
348/1982 διαταγής πληρωμής του Μονο
μέλους Πρωτοδικείου Βέροιας και της
σχετικής πτος την άνω οφειλέτιδο κοινο
ποιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν ως
τούτο δείκνυται εκ της υπ- αριθμ.
2995/22-7-1982 εκθέσεως επιδίισεοις του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Δημητρίου Αγγελοπούλου
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν το κάτωθι κινητέ» της
ανωτέρω οψειλέτιδος κατασχεθέντο δυνά
μει της υπ' αριθμόν 1407/30 7-1982 κατα
σχετηρίοο εκθέσεώς μου. Ήτοι: Εν» πλή
ρες συγκρότημα διαλογητηρίου. χρησι
μειΐων δια την πλήση. οτέγνωττη και κή
ρωση φρούτων, ως και την διαλογή αυτάιν
ως προς το μέγεθος και την συσκευάσω,
ηλεκτροκινούμενο, ιταλικής κατασκευής
κι» προελπύσεως. εργοστασίου «RODA»,
μι-0 ' όλων των εξαρτημάτων και παρακο
λουθημάτων ήτοι ηλεκτρομοτέρ, ταμπλχίι,
καλώδιο κ,λ.π. εκημηθέν αντί δραχμών
JOO.OÍX).

Ί * in,, ι'ι ° ί τον επί tou πλειστηρια
'lv,JWtn-.. Γ'^ ’υ; ολλως ενεργήΟήοετοι
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Π< πρώτη προσφορά όιο την έναρξιν
του πλειστηριυσμού θέλει χρησιμεύσει η
nupu του νόμου προβλεπόμισιη τόιαύτη
του (72 της γενομένης εκτιμήσεων των
κΗτασχεθέντων jgtoi 6 ρχ. 40.OOC.it. Η
κοτακΐιρωσις γενη'δκται εις τον πρυσφερον-τυ την ιιπαλιιτέρον τιμήν τελευτμίον
πλειοδότην την Ι 2 ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω κιιθηρισθεΐσης ημέρας
πλμμστηριιισμΟύ αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλ,ησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκσς τη εντολή του επί
του πλειοτηριασμού υπαλλήλου, όατις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
οτής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριαομού υπάλληλον το
εκηλωστηρίίίαμα ας μετρητά η να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόαιον
Ταμείον (Γριιφεΐυν Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις mv επί του πλευιτηριο
ορού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού το έξοδά
του οποίου θέλουν ειοπριιχθε.ί παρ αυτού
ανογκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις πε.ρίπτωσιν μη εμψανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επίσπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίπομο εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηρωσμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίοι· πλειοδότην. Το φερέγγυου ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσευις του επί του πλειστηριαομού
υπαλλήλου. Καλούνται ύθεν οι βοιιλόμενοι να γίνωσ ν αγοραστοί της π)μ στηριασθησομένης
άνω περιούσιας, όπιυς
προσέλθουν κα πλειοδοτήσωσιν κατά την
ε,ν αρχή tut) παρόντος οριξομενην ημέραν
κσι ώραν
Ο επί της εκττλεοεως
Δικαστικής Επιμελητής
H1AN ΣΟΛΛΚΟΓΛΟΥ
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μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριιισμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να yÉVuimv αγορασταί της πλειστηριο
πθηπομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειαδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επι της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΩΑΝ. ΣΌΛΑΙΚΟΙ ΛΟΥ
■
Αοιθαόε: 1414
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΕΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Παρά τω Πρωτόδικε«» Βέροιας Δικαστι
κός Επιμεληττ’ις Ιωάννης Λημ. Σολάκογλου ως επί της εκτελέσεως ιοιουιος,
δηλοποιώ ότι την (19ην) δεκάτην εννάτην
του μηνάς Σεπτεμβρίου 1982 έτους ημέpuv Κοριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ
μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βεροία και me
την αίθουσαν των συνεδριάσεων του
Πρωτοδικείου ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβυώιιογρ»
Φου Βέροιας κ. Σηιίαινοό Ελευθεριάδη
ως επί του πλεισσιριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυαμένομ ενώπιον του νομίμου
ανοπληρωτού τοο, τη επισπεύσει της
οανειστρίας εν Θεσσαλονίκη εδρευούσης
Ο.Ε υπό την επωνυμίαν «Κανάκης Δ.
ΚαίΌΚίδης». νομίμιος δικαιούμενης λαμ
βάνειν παρά της οφειλέτιδος της ΓαρουΦαλιάς συζ. Ιωάννου Μιχαηλίδου κατοί
κου Βέροιας το επιτασσόμενοι' ποσόν των
δραχμών 5δ,800.νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήαεως, πλέον παραγγελίας εκτελέσεως
εκ δραχμών 1300 «at πόντο τα λοιπά έξο
δα ι κιι.ίέσεως και πλειστηριιισμού μέχρι
πέ|ΐατος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλε
αιν της ι>π' σριθ, 521/1982 αποιμάοεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
και της σχετικής προς την άνω οφετλέηδα
κοινοποιηθείαης επιταγής προς πληρώ
μήν ως τούτα δείκνυται εκ της απ' upó).
14728/30-7-1982 εκθέσεώς επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βέροια
Πρωτοδικών Ιωάννου Σολάκογλου εκτί
Οενται εις Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλκιστηριασμόν τα κά τωθι κινητά της πρόσ·
θε.ν οφειλέτιδος κατασχεθέντο δυνάμει της
υπ' αριθμόν 14!0/3ης Αυγοόστου 1982
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου: Ήτοι: 1 )
Εκατό (100) παντελόνια, ανδρικά, Μπλού
Τζίν. καινούργια, σε διάφορα μεγέθη,
καλής ποιότητας, σε διάφορες μάρκες,
εκτιμηθέντιι ως σύναλ-ον αντί δραχμ.
40.000 2) πενήντα μπιτζάμες, πιιιίίικές και
εφηβικές διοφόρων χρωμάτων, σχεδίων
και μεγεθών, καλής ποιότητος, εκτιμηθέντες ως ούνολον UVTÍ δραχμ. 15.000. 3)
εκατό ( 100 ) φούστες γυναικείες, καλής
ποιότητας, διαφόρων χρωμάτων, μεγεθών
και σχεδίων, εκτιμηθείσαι ως σύνολον
αντί δραχμ. 30.000. Ήτοι κατεσχέθη
συνυλικώς κινητή περιουσία της καθ' ης,
αξίας δραχμών 85.000
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριιισμού θέλα χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαυτη
ιου 1 /2 της γενομένης εκτιμήαεως ίων
κατμσχεθέντων ήτοι δρχ, 42.500· Η
κατιικύροισις γενήαεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τβλευιαίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισΟεισης ημέρας
πλειστηριαομού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόοκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή τόύ επί
ταυ πλειστηριαομού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρημαοκάς εγγύή
σεις Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεμασ·
στής ιιποχραιύσιι να Καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριαομού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή νιι καιαθέ
πει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και τσ σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηριιιομού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδιι
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ’ αυτού
ανογκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
σμα εις την απαίτηοίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και τού επί του πλειστη
μιοσμου υπαλλήλου βαρύνουσιν tov
τελευταίον πλειοδότην Το φερέγγυοι' ή
μη ιων πλειοδοτών ώναι της απολύτου
κρίσεως τοιι επί του πλειστηριαομού
μπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να Υίνωοιν αγοραστοί της πλειστηριο
σθησομέ·ντ|ς ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
• V αρχή του παρόντος οριζο)ιένην ημέραν
και ώραν
«
Ο επι της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΩΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
Αριθμός 192
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡ1ΛΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Παρά τω Πρωτοδικείω Βιροίας Δικω
στικός Επιμελητής Ποναγαίιτης Κιον/νου
Κουπίδης ο»ς επί της εκτελεσεως τοιούτος. όηλιιποαί) ότι ιην (Ι9ην) δεκάτην
εννάτην του μηνάς Σεπτεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρος 10ης π.μ. μέχρι 12 ης μεσημβρινή;
εν Βεροία και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας ως
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώ
πιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυ
λιανού Ελευθεριάδη ως επί του πλειαιη
ριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλύομε
νο» ενώπιον του νομίμου ιινιιπληρώτού
του, τη επισπεύσει του δονετστού θιισν
λείου Δημητρίου Σανοπυύλου, κατοίκου
Βέροιας δικαιουμένου λομβάνειν παρά
του οφειλέτου του Κων/vou Παντελή
ΚούκοΙ)δά. κάτοικου Βιηιοίιις το επιτασ
αύμενον ποσόν των δραχμών 60.300,
νομιμότόκως μέχρις εξοφλήοκως, πλέον
παραγγελαας εκτεΉ,πεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έζοδο εκτελέσεως kui πΑειστηριοπρόθ μέχρι πέρατος
«ιιιοό. δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υκ'
αριθμ. 315/1982 Διαταγής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
Π)ς σχετικής προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηΟςΙσης επιταγής προς πληρωμήν
ως τούτα δείκνυται εκ της οπ οριθ.
1849/25-6 1982 εκθέσεώς επιδόσεως του
Λικαοτικού Επιμελητού των εν Βέροια
Πρωτοδικών Πανιιγιώτου ΚουπΓδη εκτί
θενται εις Δημόσιον Αναγκασηκόν Π?-ει
στηριοσμύν τα κιιτωθι κινητά τιιιι προσ
θεν οφειλέτου κατυσχτΛι ντα δυνάμει της
υπ' αριθμόν 117/7 I 1982 καιασχετηρίου
τ.κθισεώς μου: Ήτοι Γι Mm μετιιχτ.ιρι
ομένη τηλεόραση εργοστασίου κιιτο
σκευής SABA El.COTRONIC ιων 24
ιντοών ασπρόμαυρη εν καλή κσταστάσει
και εν λειτουργά) ευρισκόμενη. Εξπιμήθπ
αντί δρχ. 10,0 0 0 , 2 ) Ένιι στερεοφωνικό
συγκρότημα πλήρες αποτιλούμενον από
ένα Ντέκ εργοστασίου κατασκευής Mapa
ιζερ, ένα ικιήιοενισχΟτή Μιηπιτζερ και
από ένα πικαπ εργοστασίου Μάρατζίρ
μετυχειρισμένον εν καλή Kataoráoci και
πν λιίτοιίργία εΐιριοκόμενον, Εξετηιήθη
uva ήρβχράς Ι0("'Α Πτ,» ·κκ·)>ιοτηριμσθί|πι.η» σύνολό η περιουσία οσυ καθ' ου
αξίας δικι’χμών 50.ΙΚΥ) EiTUuw γίνεται
μvela όπ ο ως όνω αναγκαστικό; πλάστη
ριασμός ι.νεργείται δυνάμει me απ' αριθμ.
9532/12-7 1982 Δηλώσει«.-, συνεχίσει,ις
πλειστηριαομού κινητών τομ Συμβόλαιό
γραψου mm κυτοίκου Πε|Μΐί»ς Στυλιανού
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Ελευθεριάδη, ήτις κοινοποιήθη προς οός
ο Νόμος ορίζει
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριαομού θέλα χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαότη
του 1/2 τη; γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ή10ι δρχ. 25.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται ειε τον προσψέροντιι την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλ.ειοδότην την Ι2 ην ώρμν της uecnip
βρίας. της άνω κηΟορισθι-ίσης ημέρας
πλασιηριιισμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις Φοράς ιηώσκλησις προς πλ,ειοόο
σίαν uni. του κήρυκος τη εντολή του επί
τού πλαυστηριασμού υπαλλήλου, όοτις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβα παρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
πεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
π της υποχρεούται να καταβάλει εις τον
ι.πί του πλειστηριυσμού υπάλληλον το
εκπλωστηρίοσμο εις μετρητά ή νο καταθέ
σει ιοίιτο αμελητί ης το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον ΠοριίΜΐιιιΟην.ών κοι
Δανείων) προσκομίζων και τα σχετικόν
γραμμάηον ας tov επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσπσι
αναπλειστηριασμός κοτ aUto(i τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί nap αυτού
ανιιγκαστικώς και δια προσωπικής του
κροτήσεω;. Εις περίπτωσιν μη εμψονισεως τελευτσίου πλειοδότου ο επισπεΐ'δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
ομα ης την απαίτησίν του, Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως κιιι tou επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τέλειιταίον πλειοδότην. Το Φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλπατηριασμόύ
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγορασταί της πλειστηριοαθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσεχθούν και πλειοδοτήσωσιν κατα Γην
εν αρχή του παρόντος οριζ'·μένην ημέραν
και ώ|Ηΐν
Ο επί ιης απτλεσεαις
Δικαστικός Εωμελητής
ΠΑΝ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ
Αριθμός 286J
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕ1ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
O nupá τω Πρωτοόικώω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Μιχάλ X Ανα
νιάδης, ως ατί της εκτελέσεως τοιοατος
δηλοποιώ όπ την ( | 9 ην1 δεκάτην ενάτην
του μηνός Σεπτεμβρίου του χιλιοστού
εννητκοσιοστού ογδοηκοστού ¡kutépou
(1982) έτους, ημέραν Κυριακήν κ«ι από
τας ώρας ΙΟης π.μ μέχρι ' 2 ης μέ,σημβρι
νής εν Βέροια και εν; την αίθουσαν του
ακροατηρίου tou Πρωτοδικείο» Βέροιας
ως συνήθη τόπον των πλΕατηρωαμών
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας
ΧαρΙτωνης Παπαχρυσάνθου ως επί του
πλαστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυομένου ενα'ιπισν τοιι νομίμου ανα
πληριυτού του, τη επισπεύσει του δανειστσύ Βασιλείου Λυμούση κατοίκου Αγίας
Μαρίνας δικαιουμένου λομβάναν παρά
της οδειλέτιδος εν Βεροία εδρευούαης
Ο.Ε. υπό την επωνυμίαν <ΝΑΤΑΣΛ Δ
Μότσος και Σία Ο.Ε βισαγωγαι - εξάγωγαι» νομίμως εκπροσωπούμενης το επιτασσόμενον ποσόν των δραχμών 149.200.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ
σεως και πλειστηριαομού μέχρι πέρατος
αυτού δυνάμει και προς εκτέλεσιν τη; υπ
αριθμ. 465/81 δ'γής πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
της σχετικής προ; την άνωιΐφπλέιιδακοι·
νοπσιηΙΙίΐιτης ·πιτηγής προς- πληρωμήν
νις luirlo δείκνυται εκ της υπ αριθμ
9937(1/81 εκθέσεώς επιδόσεως του ΔικυσττΚόΟ Επιμελητού των εν Βέροια Ηρωτο
δικώμ Μιχαήλ Ανανιάδη εκτίθενται ης
δημόσιον αναγκαστικόν πλειοτηραισμόν
ία κάτωθι κινητά της ανωτέρω οφηλέτι
όος κατααχεθέντα δυνάμει της 1|Γ «P1
Ρμόν 326/81 κατασχετηρίου εκθέσιώς του
Δημητρίου Λγγελόπουλου δικ. Γ.πιιίελη
τού Πρωτοδικείου Βέροιας, Ήτοι: 2500
κλούβες πλαστικές συγκομιδής ταιν 20
κιλών έκαστη μεταχειρισμένες και εις
καλήν κασίστασιν ευρισκόμενε; Εξτημηθη εκάοτη σντί δρχ. 50 ήτοι εν σιινόλω
(25.000· Ενταύθα γίνεται μνεία ότι ο <«ς
άνω πλπστηριααμός ενεργΠται δυνάμει
της υπ' αριθμ. Α4503/82 δηλώσεως συνιχΐσκως ματαιωθέντος πλειστηριαομού
κιντμών του συμβολαιογράφου κ. ΧαρΙ
τωνος Παπαχρυσάνθου ήτοι εκοινοποιή
θη προς οός ο νόμος ορίζει. Και κατόπιν
απυφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βεροίμς διορθώθη η εκτίμηση της
ιΚπ)Αΐστηρΐασ()είσης από 50 δρχ. εις 100
ήτοι εν όλιο &ΡΧ- 250,000.
Ως πρώτη προσφορά διο την έναρξιν
τυυ πληστηρίασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά top νόμου πρυβλίπόμενη τοιαότη
του 1 /2 τη? γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέγτϋΐν ήτοι όρχ. 125.000 Η
καωκύρωσις γίνήσέται ως τον ίτροσψέ
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τύλευταίον
πλειοδότην την Ι-')ν ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πληστηρίασμού «φού προηγουμένιας γί
νω τρεις ψοράς πρόοκλησις προς πλκιοδοσίαν υπό του κήρυκος τη εντολή τοο επί
του πληστηριασμαύ υπαλλήλου. 6 οτις
όικαιούται όπ»>ις ΪΠτήσπ και λαΐβκι παρ
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις Aμ» τη κατακυρί,κιει ο υπερθεματι
οτής υποχρεούται να καταβάλει ως τον
επί τυυ πλι:ιστηΡ>«ημαύ υπάλληλον το
(.κπλειστηρίασμπ >.ις μετρητά ή va eutuBí
πει τούτο αμελητί εις τα Δημόσιον
Γαμκίον (Γικιφίιό' 1 Παρακαταθηκτίιν κοι
¡Viydtuv) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον ας τον επί του πλειστηΡ«'
σμού υπάλληλον, αλλτυς ενεργηθήσεται
αναπλησπιριοομύ? κατ αυτού το έξοδα
του οποίου θίλσι,ν ασπραχθώ παρ αυτού
a ναγκαστικιες και δια προσωπικής του
«κιτάπεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσκω; τυλευτιηό» πληοδόιου ο επισπεύίκμν θέλει συμψηΐ""« το εκπλεισιηρίασμα εις ιην απαίτησίν του. Τιι κηρύκεια
δικαιώματα ω? KU' tou
πλειστη
ριασμού υπαλλήλου (ώρύνουστν τον
ιι λε.ιιταιον πλίπηδότην Γο Φερέγγτον η
μα των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κριπιως του «Τ' t<lu πλειστηριιισμού
υπαλλήλου, Κιίλσάνται ύθεν οι βούΜμενυι νιι γίνωσιν αγορασταί της ηλιαστήρια
σΟησιιμενης «κ. «νω περιουσίας, όπως
προσέλθουν κ«ι πλειοδοτήσωσιν «uní την
εν αρχή του nuράντας οριζομένην niitpuv
και ώραν.
Ο επι <1 ? εκτελέσεως
AiKonWUC Ρπιμελητής
MIX. ΑΝΛΝ1ΑΑΗΣ
Αριθμός 2892
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΙΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

Ο παρο τω ΠρωτσδιΜίω Βέροιας
Δικαστικός Γπιμπλητή; Μιχαήλ X Ανο
νκιδης, ως πτί της εκτελέσεως ιοιούεος.
δηλ.οπιιιιίι ότι την Ι9ην (δεκάτην κιώτηνΙ
mu μηνός Σεπτιψβρίι»' ton χιλιοστού
εννιακοσιοστοί' ανδιιηκσστο» δευτέρου
(1982) έτιιιχ. ημέραν Κυριακήν και σπσ
τας ώρας 10 ης π.μ- μέχρι 12ης μυσημβρι
νής εν Βεραιιι «tu ,39 το ακροατΤίριυν τι>υ

(Ισοι-σοικειον ■**- «τ'ήθη ιοπον πμν π»«
σ τ ιιρ ία σ μ ω . γ ν ω π ύ 'ν o u . Σ ν ιψ π · Γ τ ό Ν κ ί

φαν Hi point κ. Ση'λιμνοιι Ρ>) ώΙκρ,άΜ,
ως επί του πλαστηριασμού υπαλλήλου ή
min ou οιλνομέντηι τν.ί,πισν του νομίμου
ιτναπληροιτόύ ταυ· τη rnujníóoci ττ(ς
δανειστρίας «ν Βεροαι Γδ(ιευο1>σηί Ο ί'
υπύ την επωνυμίαν «ΑΦΟΙ Θ. ΤΧ1ΑΚΟΥ

Κάθε
Κυριακή
Η παράφ ορη
παιδική οργή

ΚΛί ΣΙΑ Ο.Ε.Ε * νομίμως εκπροσώπου- ιμένης δικταουμένης λοαβάνειν παρά το»
οφειλέτου Νικολάου Παπαδημητρίου του
Ρήγα κατοίκου Βέροιας το επιτασσόμενου
ποσόν των δραχμών 250.000, νομιμυτύ
κως μέχρις εξοφλήσεως, πλέον παραγγε
λίας εκτελέσεως εκ δραχμών 2 0 (H) και
πάντιι τα λοιπά έξοδο εκτελέσεως και
πλειστηριασμου μέχρι πέρατος αυτού
δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ' αριθμ.
204/1982 S/γής πληρωμής του Μονομε
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας και της σχετι
κής προς τον άνω οφειλέτη κοινοποιηθεί
σης επιταγής προς πληρωμήν ως τούτα
δείκνυται
εκ
τη?
υπ'
αριθμ.
115430/6-4-1982 εκθέσεώς επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Ν
α χ λ ή itafloucîa
των
Πρωτοδικών Μιχαήλ Χαρ. Ανανιάδη
jwicàr σε uio κ ρ ίο η ο ρ γή ς του
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλιπστηριασμόν το κάτωθι κινητά του
ηαιδιοΟ είναι τσ κ α λ ύ τερ η ηρεμι
ανωτέρω ηψειλέτου κατασχεθέντο δυνάμει
επ ικό για την περίπτωση.
της απ' αριθμόν 2866/1982 κατασχέτη
Μιλούμε ευχαρίστως για τη βία
ptou εκθέσεώς μου, Ήτοι: ένα ογροτικόν
των μεγάλων, που mδηλώνεται
αυτοκίνητοι’ μάρκυς 1SUZU με αριθμόν
συχνή ακόμη κι εναντίον των μικρών
κυκλοφορίας ΝΥ 3399 χρώματος γαλά
παιδιών Αλλά μιλούμε σπάνια για τη
ζιου, με δόσ πόρτες ευρισκόμενο μις
βίο. που είναι ριζωμένη στην καρδιά
μετριαν κατάστασιν. ΕξειιμηΟη αντί δρο
των παιδιών κσι παι- εκδηλώνεται
χμών 100.000. Και δυνάμει τηςυπ' αριθμ.
371/82 απυφάσεως του Μονομελούς
καμιά φορά με ανεξήγητο ξέσπασμα
Πρωτοδικείου Βερίυς διορθώθη η οκτιμητο παράφορης οργής. Κι όμως, από
ίι.Λίτιι αξία του κοτασχεθέντος μπά
ο«την σρχίζοσν όλο και η κατάσταση
1 0 0 .000 σε 2 0 0 .0 0 0 .
θα ήταν σίγοορα κυλυτκρη, αν μαθόi

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν ναμε βπύ νωρίς στα παιδιά μας να
τού π7.ειστηριασμού θέλει χρηστμκύσει η ελέγχοιιν την επιΟετικύτητά τους.
Η παράφορη οργή είνιιτ μιύ τρελή
πορά του νόμου προβλεπόμενη τοιιιυτη
tou 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των κσι καταστροφική ενέργεια, που μας
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η κυριεύει at. ορισμένε; στιγμές, με
κάτακύρωσις γενήσκτηι εις τον προσφέ
απρόβλεπτο και παράλογο τρόπο.
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον Μια τοπεινέάτικτ'ι παρατήρηση ή μιά
πλειοδότην την Ι2 ην ώραν της μεσημ
βρίας τη? άνω καθορισθείσης ημέρας αδικία μας γεννάει την παράλογη και
παράφορη επιθυμία... να τσ κάνουμ
πλειστηριυσμού αφού προηγουμένως γι
ύλα γυαλιά κιιρψιά. Και, φικπνπ,
,νει τρείς φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
*tíuv υπό του κήρυκος τη εντολή του επί αυτή η ιδέα μας τρομάζει προκατοβοτου πλα,ΐτηριαβμιιύ υπαλλήλου, Οίτης λικάί
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει πσρ*
Λεν πρέπει νο μπι-ρδεύουμ την
έκαστου πλειοδότου χρηματικός ιγγυή
σεις. Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
παραφορά με την οργή! Κιιτό κπνόοτής υποχρεούται να καταβάλει εις τον να. η οργή είναι λιγότερο επικίνδυνη
επι του πληστηρίασμού υπάλληλον το και λιγότεβυ «νησύχητική. Δεν της
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
λείπουν οι λέξεις, ούτε ta μέσα γιο νο
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον εκδηλωθεί. αλ/Δ ξεθυμαίνει πολύ
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών ναι
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικήν σϊιντομα. Η παραφορά είναι πολύ
περισσότερο φορτισμένη και δεν βρί
γραμμάτιον εις τον επι του πλαστήρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσκται σκει εύκολο ης λέξεις και τα «εση για
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού ία έξοδα να εξτοτερικευθεί. Ετσι, πολύ συχνά,
του οποίου θέλοιιν εισπραχθεί παρ' αυτού συσσωρεύεται και γίνεται αληθινή
σνογΓΛίστικώς και 6 ια προσωπικής το» εκρηκτική ύλη,
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη «μφανίΤα παιδιά μας γνωρίζουν πολύ
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύσυχνά
αυτή τη δύσκολη κσι οδυνηρή
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλβστηρίοσμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια κυτύτπαση kui οι ικρήξεις τους αναι
συχνότερες και εντυπο>τηιικότερες. Η
δικαιώματα ως και του επί του πλάστη
ριυσμού υπυλλήλου βαρύνουσιν τον I διαφορά βρίσκεται στο γεγονός, ότι
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή δεν μπορούν να χαλιναγωγήσουν την
μη των π)Λθδστών είναι της απολύτου καταστροφική ενέργεια που τα κατα
κρίσεοιε του επί του πλειστημμιομπά κλύζει Φυσικά, αυτό το φαινόμενο
υπαλ/ήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε- παρατηρείται συχνότερα σε ορισμένα
νοι να γίνωσιν αγορασταί τΐ)ς πλειστηριυσθησομενης ως άνω περιουσίας, όπως παιδιά, Αλλά πού οφείλεται;
Η βία βρίσκεται στην καρδιά τοο
πικιπέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή ταυ παρόντος οριζομένην ημέραν παιδιού, από τη στιγμή που ¿ρχετνιι
στον κόσμο και μεγαλώνει μαζί του,
και ώραν
κατά τους πρώτους μήνες. Θα λέγαμε
Ο επί της εκτελέσεως
μάλιστα, óti είναι παραίτηση για την
Δικαστικός Επιμελητής
ανάπτυξή
του. γιατί, χάρη σ' αυτήν
MIX. ΛΝΛΝΙΑΔΗΣ
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ΙΙΡΟΓΡΔΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

πραγματοποιεί πολλές αναγκαίες
προόδους. Η βία και η δύναμη που
τη συνοδεύει δεν είναι μειονέκτημα
τα, όπως πίστευαν πολλοί φιλόσοφοι
και ψιιχολόγοι αλλά οι κινητήρες
της ανάπτυξης και της εξέλιξης τον
παιδιού, Ξέρουμε όλοι πολύ καλά,
ότι αν ένα παιδί δεν εχει κατακτητι
κέ; τάσεις, ον δεν ξέρο να παραμερί
ζει τσ εμπόδια που βρίσκει στο δράμα
οτυ. δο· θα μπυ;»έσα να βρει μιά θέση
στον ήλιο, δεν θα μπόρεσα να αντέξει
στις κόθι είδους επιθέσεις, που θα
ανπμκταιπι'βκι στη ζωή του
Η π .οάψυρη οργή εκδηλώνεται
συνήθως, όταν αυτή η δύναμη που
υπάρχω atoa τοο σκοντάφτει στ ένα
εμπόδιο, που τοιι φαίνεται αξεπϊρα
οτο. Μοιάζει τότε με ένιτν ορμητικά
χείμαρρο, που προσκρούει σε ένα
βρόχρ. Μόνο που, στις περισσότερες,

Ο Παρα τω Πρωτοδικεία) Βέροιας Δικα
στικός Επιμελητής Κων/νος Βλαχάβας
ως επι σης εκτελέσεως τοιούτος, δηλοποιώ ύτι την ' 9ην (δεκάτην εννόττ(ν) tou
μηνός Σεπτέμβριοι) 1982 έτους, ήμερον
Κυριακήν και από τας ωρσς ΙΟης π.μ μέ
χρι 12ης μεσιμιβρινής εν Μιλίκη και ης
to κοινοτικό» κττύσπιμυ αυτής ι»; σονήθη τόπον των ηλοστημνιημαιν ενώπιον
«ί» Συμβολαιογράφου Βεριόσς κ. Στυλά
νου Ελευθεριάδη ως τπι του πλεαττηριυ
σμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον τοιι νομίμου οναπληρωτοΰ ιου,
τη επ.ιοπιαιστι της δανειστρίας του Ο !·.
οπό την επωνυμίαν «ΟΙΚΟΝΟΜΟ) h
ΧΝ1ΚΗ Δ. ΚΑΡΑΠΑΝΝΗΣ ιπα Σιο»
νομίμως εκπροσωπούμενης δικσκαιμένης
λαμβάνιτν nu|«S του οφειλέτου Στέλιου
Φοαντοιικίδη. κατοίκου Μιί.ίκης το κπι
τασσόμενον ποσύν ιαιν δραχμών 55.350.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, πλέον
παραγγελίας εκ-τελέαεω; εκ δραχμών
IV82 λτους, ημέραν Κυριακήν um από τας
1500 και Πάντα τα λοιπά εξο&ι ικτιλέ
ώρος ΙΟης π.μ. ι2ης μεσημβρινής rv
συ,,; κσι πλώστηριασμο» μέχρι πέρατος Βέροια κοι ης ιυ ur[vim)puiv του Προ
αυτού δυνάμει και προς Εκτέλεσιν τής απ' τυδιωίοιι αυσι; ιο; αυνήΗτι ηύιαν των
αριθμ 163-181/1982 Διαταγές πληρωμής ' πλειοτηριοσμώΐ' ενώπιον της Συμβαλοαιγΐκίψοιι θεροίας Καλλιόπης Καπράρο
του Ειρηνοδικείου Βέροιάς κιιι της σχεττ
κής προς τσν άνω ,νρειλέτην κοινοποιη- ΝαζλΟου ακ, επι τυυ πλΑΐστηικααμού
θτίοα επιταγής προ; Γ,ληρώθήν ως τσύτο υπάλληλοι ή ωύτου κωλικιμτνρυ ενώ
δεικvotai εκ ιης οπ αριθμ 8Î66B1716 πιον του νομίμου οναπληρωταύ ιτιυ, τη
(ηΤΒπκύβφ tou όανποτοά Θωμά Γπφμεκθέσεώς εσιάΑστ#ι>ς των Δικαστικών Ρ.πι
μελητών των εν Βερ,γιί) Πρωτοδικών Δ
παύνη, εαιιιίεου Βέροιας δικαιούμενου
λαμβανκιν παρά του .xumWtuu του Πιιύ
Τσορπστζ'δη - Παναγιώτη Κυυπιδί) εκτϊ
λοιι Παναγω,αδη κοτοικαυ Βέροια; το
θενται τις Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλει
επιιασοόεμνον παπάν nuv διωγμών
στηριμπμδν τα κάτωθι κινητά tan πρδσ
θεν οψαλέτου κατασχιθέντσ δυνάμει της
127,000. νομιμοτόκως μέχρι; ίξοφλήυπ' αριθμόν α/23-7 1982 καιασχιτηρίου οεως. πλέον ποραγγελίο; τκπλεσιως κ
εκάίσπ.ις μοι.' Ηte» Ενα* κπι(1ατικόν δραχμών 1500 κυι πόντο ία λοιπά έξοδα
αιιτσκίνητον ερνωττασίου κυαισκευής ΓΚίελέοιως κοι πληστηρίασμού μέχρι «τέ
FIAT Ιταλικής προελευσεως (ΐάρκος ρατος αυτού, δυνιίμιπ και προς εκτέλτσιν
της οπ αριθμ 39ΓΊ982 διαταγής πληρώ
FIAT 128 κοοπί ιπποδ ΙλιΗΗΓύ χρώμα
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
τος κυφέ, με δυο πόρτες, με αριθμ κύκλο
•ρορίας NÚ 2591 εν καλή καταστάση κσι ΒτρσΙας κηι της σχετική; προ; ιογ ανα.·
λειτουργία ευρισκόμενον Εξκτιμήθη αντί •Μρειλέ.ιην καινοποιηΠω,της TnituTp; προς
πληρωμήν ως roóto ώ.ίεν'ΐ,ται ce -της υπ
δρχ. 130.0181
αμιθμ. 103210/26 5-Ι«82«θίπςως επιάο
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν σέκος του Δικαστικού Επιμελητού των εν
του πλαστηριασμού θέλει χρησιμεύοα η Bcpola Πρωτοδικών Δημητρίου Μπμιι
napa του νύμιια Γροίΐλεπύμτνη τοιούτη κώμη «τίθενται εις δημόσιον αναγκοσ-π
του 1/2 της γτνομένης «.κτιμήοεως των κόν π/^ιαιηρωαμών m κάτωθι κινητά του
κοτσσχεθέντί'ΐν ήτοι δρχ 6Î.000 Η ανωτέρω οφειλέτου ντι-',πγ,τΐ/νηι Uμι"-ι
κατιτκύρωσις γενήσειαι ος τσν πι«>σφε
της un αριθμόν 40δ/22ας Ιουλίου 1982
ρσνΤΒ την μεγαλυτέραν τιμήν τελευπιίον εητοσχετηρίυυ εκθέσεώς μα», iltoi. a)
πλειοδότην την ΙΙην ώραν της μεσημ Τριάκοντα (3Û) κυβικά ξυλείας (κιιλούβρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας πια) μεηιχι^ριαμίνη σουηδική, διαφόρων
πλειστηριαομαό α®ού ηροηγουμένω; γί- μχγΗθών «οι παχών στ καδρόνι και τού
νκι τρεις ψοιιάς πρδσκλησις προς πλειοδο
βλα, εν κιΐ).') κατοστάσα. εκτιμηθεισο
σίαν υπό του κ-ήρακας τη τντιιλη tou επί «ατά κυβικόν αντί δρχ. 7.000 και ως «6 του πλαστηριασμού υππλλήλου. σσπς νολον 2 HUMO όρχ.. β) Μίο μεταχειριομι'
δικαιούται όπως ίήτηση και λάβω nup
ιη μπετονιόρυ. ávet* οτΛιχείων μετά το»
έκαστου πλίΛοδότοα χρηιμιτικός εγγυή ματέρ ιης ναι tou ανεβατόρ. εν μέτριο
σεις. Αμα τη κατπκυρώσπ ο ιιπι.ρθεμπτι
κοτασιάσιπ tai εν XnpatipYio ευμιοκειμέατής intoxpqrthoi να κσταβιίλει εις ταν νη. ΕξεσαηΟη αντί δρχ. 30.000 δρχ. ήτοι
ατί του πληστηρίασμού υπάλληλον ta
κιιττπχτβη περιουσία, οξιάς 240.000 δρο
ίκπλειστηρίμαμυ ας μετρητά ή να κιπυθί
χμών.
αα τηίσο αμελητί ne tu Am,όσιον
Ως πpin,», προσφορά Να την Ριτιρςιν
Ταμείον 1! ροφκιοι IΙαρσκαταθηκών κσι
του πληστηρίασμού θάλει χρ·ισιμι.ίισ·ι η
Δανείων) προσκομίζων κσι τυ σχετικόν
πιιρά τοιι νόμου προβλεπόμενη ιρμιύιη
γραμμάτιον εις αιν επί του πλοιστηρια
loll I 2 n); σ-νιιρίντγ; ιχττυήαιω. τίι,ν
σμού υπάλληλον, άλλα»; κνκργηθησιται
κντησχτυ/νη'ΐν ή’.οι δογ. · 20*ΧΧ> Μ
avunAtTOinpuiouÍK, κιπ αυτού τα έξοδα
εαιακυριππις Yi vparmi ιιι τον -.ροσ,μι
του οποίοι) θέλουν κισπροχθώ πιιρ' αυτού
ρυντμ την ιι>-τ,ι).ΐιτκ|)ΐ*ν τιμήν tíAtotttiov
αναγκυστικιδ; και δια προσωπικής tou
τήηοέάτην την ί ’ν ώΡ·' τη; ,,· -ι’.ια
κρατηστως Σι, περίπτωσιν μ., κμψανι
βρίας Της ûVu, καθρριοθείαης ιμιιγτίς
σεως ιχλ/π.cau.i ζλκκ,6ι'·ΐθυ u ünTMtf»
Τλειοι ηρίαομοιι αοαιι προηνσιιμένώς γί
6 ων Μέίν.. αυμφηιρϊηια ιν* «.κπ3#.*στΐιρία·
νω τρείς φοράς τριντκεηαι : αρο, a.'i.ioftu
σμιι ■ι; r-ην ασι)ίττ|πts τσυ |υ κηρίσγ.ια
aun'
ι*πά -ul* κημυι· ,. τη «νταλή του ιλι
δικαιώματα "W και ταυ επί του πλάστη
τρυ ηλίΐυτηρωσμοΟ σπαλλήλΛυ. tutti;
ρ«σιιού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
θυρτιυυιαι anuí; ζητήσει και lejío πυρ
τελσυισίον πλειοδότην Ιο ψαρέγουογ (\
ΚΚόστιτυ πΑοηδΟΓου χ,τηιιιιτ.νω; κνγι.ήμη των πλαοδοτων rivai τη; απολύτου
σης Αμα τη κστπκνρωσει ,ι ιπερσιοατ·.κρίπικος του uni TOU πλκιστηριασμυύ
απι; ντργρίπδ'ιι, ναφατα|1άλοκιςτονππ
υπαΐλ.ηλσυ Καλούνται όθέν οι βουλόμι
του πληστηιΐυιπμιιύ απάίληλβν re,
νοι να τινωσι. ayopaataí της ιτ).ιιστηρια
έκηλφπττιρίαομμ εις μετυπ τα Ί να καταθέ
σθησρμτνης
uvut πιςιιουσΙΛς, έι-„,ς
,ιυ itmio αμελητί tu τυ Δημόοπαν
•ροσέλθουν kui πλ-ειιιδοτησωσιν κτιτό την
Ta μι Urv II ραφείο) ΠαρίΜΜιτσθηκτήν un
εν ιιρχή tou ποιώντας οριζομένην ημέραν
Δανπωνι προσκομίζων και te σεεηεάνκαι ώραν.
γρομμάσαν α, ττ-, επι tou πλεισιηρια
Ο επι της ικοΧέσιω,
μμου ,ηάάληΐ/ον, άλλον; «νιςιγηθή,τπται
ΔικοΓττικάς Γπιμκλητης
a ντνελειιγτηραιa μΆ κοτ ουτού τιι τςοοο
-ρι* υπυιαι» θεναιι,ν οσπραχθι) παρ ιιυτ,ιύ
ΚΩΝ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ
ifVUvvaaaKiV, κα Λαι πραα,,ιπιεη: υεν
Αμ,Ιίιαν «ΟΤ
■Λι:!(0-4ς ÜU. ^υΟΓ'ατι» μη Κ)ιφτ.ιν
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ANMKATHKOV
η Φπ- εε -Iilui ,ff«où4naii «ι επιάρτι:
ΙΙΛΒίΣΐΗΡΙΑΣΜιλΥ K M ß lV i
δοττ *.);.< πι'μψηφίσΤ/ Mí iK^Xnatífpá:
Ο παρα au πρωιοδικεΐα. Βέροιας
ci|ui ιΐς την ητταιτησιε eau. Tu «ηρύκαα
άιευίώμμτι.ι ,, «ta τη,, r -7, ν πλκιστηΔικησσκός Γπιαιλητής «Διμιήτμάις Πάνα
yuútiic Λγγιλάπυολσ; ως επι της Ικτελέ
ριασμρύ υπαέλήλΛυ ΙΙοράνουοιν τον
σκι»; τοιούτος. δηλοποιώ ότι την (19ην)
ΊΓλΛίτααιν πλειοδότην Το φςρκγγοσν ή
ίάκστην κνάτην τοιι μηνι)ς Σεπτεμβρίου
μη των ηλειοδυτων ,ϊ,, μ της απολύτου

περιπτώσεις ^ βράχος δεν φσίιττιι-,
Βλέπουμε μόνο τον αφρό. ηου σχη
μιττίζουν το ορμητικά νερά, χτυπδιν
τας πάνω tou. Με άλλα λάγτΰ, δεν ξέ
ρουμε συνήθως τί προκαλεί την
παράφορη οργή τοι· μικρού naifiuiû,
άταν μάλιστα είναι πολύ μικρό.
Το χορότκρο «Πυμι, άτι κι αυτό
αγνοεί την αίτιο της. Πράγμα που
την κάνει αδικαιολόγητη στο μάηο
τοο και... βιαιότκρη Στην πραγματι
κότητα, δεν χρειάζονπιι πολλά πράγ
ματ« γι« να την πρακηλέσουν. Μπο
ρεί να ι.τνηι ιιιά αλλαγή στο ωράριό
ιου η t,vu'. ξμφτακόί χωρισμύ;
Δηλαδή, πρόκειτπτ συχνά για ένα
χαλίκι, παρά για ένιι βράχο. Ωστόσο
ρίχνεται με λύσσα εναντίον αυτού
του μικρού εμηόδιοά. Ύστερο, ξηβνι
κά. ησυχάζει κι όλα κπανέρχοντάι
στην τάξη, ως διο μαγείαιζ
Πώς πρέπα να αντιδρούν di
νονείς σε παρόμοιες στιγμές; Το προ
βλήμα είναι σο|3αρό. γιατί τίποτα βί*
είναι μι ταδοτικάτερο από την παρο
φορη αργή. Έτσι, οι γονείς κινόυ
νιπίούν vq απαντήσουν σ' αυτή με τη
βία. Πράγμα rom χκιροτ4ρπ"ΐ;ι την
κτ/τάοταση, uvti να την εζομαλύντπ.
Otuv το παιδί, είναι πολύ μικρά, 6ι:ν
χη m μέσα ν ανησατθεί σ' αοτπν
την τρελή «ιι καταστροφική ινήργηπ
που το κατακλύζει. Συνεπύις, αυτιά
που πρέπει να κάνουν κάτι είναι Οι
γονείς.
Αλλοτε, τους συιιβαύλεααν νο
βάζουν to κεφάλι του παιδιού κάτιαπό το νερό κνός ρσμίπνέ., α·ς ftruu
ηρεμούσε Η μέθοδος αυτή rive;
Πιίαγμυτικίΐ αΓ,ιττι.λεσμίΜΐκή. Αλλά
μπορεί να σπάσει το δυναμισμό τυυ
παιδιού Γάτε, μήπιοζ πρέπει να το
πιιίρνυυν στην μγκαλιά τυυς και <ν.
το λικνίζουν; Πολλοί γονεύ <xu παι
δαγωγοί ιιρνούντιιι αυτήν π, μιΑοδο
που μπορεί νο γίνσ συιήθυαι «η. να
.τημιοοργήσει μυί κατάσταση ίιυλεμις γιο τη μητέρα, uv μάλιστα το
παιδί είναι εξαιρετικά βγαο. Αλλοι
υποστηρίζουν, ότι πρέπει να απαμο
μίανουν το παιδί, έως άτου ηρεμήοευ
Αλλά σ' αυτή την περίπταιση, η τρε
λή οργή μπορεί vu αεταβληθέί ττε
τρελά φοβο. ¿την πράγματι κ·έτητα.
σε μιά κρίση οργής, en γσνει'ς 8cv
πρέπει ούτε να παίρνουν το παιδί
στην ογκαλια τους, ούτε να τιι a πω
θούν, «λλο vu μένουν απλώς κοντά
tou και οι δύο ή ο ένας από τοιις δύο
Η παρουσία τους είναι το καλύτερο
ηρεμιστικό.
Μετά τον πρώτο χρόνο κτυ στ«
χρόιγιι ποω ακτ'λουθσύν. το παιδί
ιιποκτ«. προοδευτικό, άλλα μέσα, για
νο εκάηλάινη τη φυσική βία « ι την
ηιθέπκάτητά του. Ηίναι οι χσρονομΰ,ε, τσ πυιχνιδιο. τα λόγτμ, οι διάφο
ρες κραυγές κ_λ.π. Όπιν το
κυριεύουν κρίσεις παράφορης οργή;
και αυρλιάζα ή κυλιέται στο έδαφος,
πρέπει τότε να τσ απομονώνει» ν από
τους άλλους, περιμένοντμς vu ηρεμή
σει Υστίφη, όταν ηκράσα η κρίσημ
τπιβάλετίΗ να ταυ εξηγήοηον γιατί
ορνυύντοι να του οητρέψουν να σομηεριφέρε-mt μ' αυτόν τον τρόπο.
κpinna; τυυ τπί ταυ πλησσιρωαμού
υπαλλήλου. Χαλ^ώνται ύθιν οι βουλόμι
ιοι Μι γίνωσιν ιιγαραοαιΙ της ηλωστηρίΒ
σθηοομλνης ως άνω περιουσίας, όπκς
πονσέ).θιηιν κιιι πλειαδατηηωπιν κοτβ την
εν ορχη ταυ παρόντος αμιζομίνην ημίυον
ίιε Ορον.
O en της ικνελέηβας
Λικου ares Ειαιεκλητικ
ΛΙΙΜ. ΑΓΓΕ.ΔθηθΥΛθ1
VinlW·; 2*97
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΎ
Ι1ΑΕ3ΓΓΗΡ1ΑΣΜΟΥ
Ο Παρά τω Πραησόικιχω Βοροίσ.; Arm
imitó; Επιμελητής Μιχηήλ Κ ΛνανΩ
Λης, »ς επί της εκτκλέσιως τοιμότ*>ς
δηλοπσιω οπ την 19ην (οτκύτηι εννάτην)
ιυυ μηνιλς Σεπτκμβρίηι. -ροο 1982 έτουςημέροε Κυ|)ΐακήν kui από τας ώρος ΙΟης
πμ). μέχρι 12ης μεσημβριιή; εν Μελική
tat ας το κοινοπκάν κατάστημα αυτής · ;
συνήθη τόπον των πληστηριααμών «νώ
παν τοιι Συμβηλαμινράφυυ Βιρσαν. r
Σηίλμκνιηι Ελ/υθεριιίδιι ως επί ιου π«-.
στητΗαομου υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου ινωπιον του νομίμου αναπληραιπιό
του, τη επισπεύσει της δαναατριας ,Vv
νας Βυγ. Βαιπλώο» Παναγιωτίδου. carol
κου Μελικής ϋιιαισυμένης λυμβόιαν
τομ υφειλετοιι Γεωργίου Κούκο
ισιάρην του Κων/vou κητοίκου Μελίκης
το επιτασσόμενοι' ποσόν ιων δραχμών
217,000, νομιμοτόκως μίχρις εξωφλή
σεως. πλέον παραγγελίας κκιτλίοεαις ε»
δραχμών 1 .000 Km πάντα τα λαϊκά Εξοδα
εκτελέσεως Kill πληΓ,-ηρ,πΓ-μρΛ ^.χμι -ι
PUTV, αυτού διιιάιΐΓ, kui ιρο; εκτέλεαιι
της απ' αριθμ, 118)1982 μικιφαο)ως εον
ΠολυμΟχιύς Ωΐωιτοδικπαυ Βιροαι; να)
*ηγ ηχπικη; προς τον άνω οφειλέτην « ι
«•ποιηθείσης ιπααγής ncoc ηληρωμηw; τυύτο όσκνυται Β< της *>π αριθμ
9534Β/301 Μ .,.ίΐσιως επώοοεακ ίο.
Διαταηκαυ Επιμίλητον τω* ν* αε,-οσ
DpaiiaSuniiv Μιχηήλ Χαρ. Ατευπάδη;
,·. ιίίαν-.οι σς Δημόσια; Ανογκ.ιατιΚδν
ΗλΊπτηρί'ΐσιιύν τα εοτΟΛ κινηυι τυυ
πιΔσθεν !Κ?ΟέτΐΊ· νιυν^Υ’ΐ' ί ι * ι»'·άμη
τη; ιισ' αριθμόν 275Λ'?4 ό 19* I ντττοσχ·
τηρίαα *χθ)Λ)»ιίμ μαυ Ηιου ίντι ογροοεν,ν σατοειντ|τον «ιοηεής χρήυαχ. Mill’
«σς Κ')ΝΓ με ,ιοιθ κνκί' wian'oc NV
Λ2 ίέ χρωμμτος «¡ιιάροά· ιΙινζ'Άΐκίνηιβν
εις καλήν κσιΟσιασιν εμριιικόμιιργ. Γιξι
ομόθη ηΥιι όρχ 2 CCi fO0
ιί; πριϊ'ΐη εροσφσρά ίιπ ιην »ναμξιν
του r» ιιπτ ηιιώαμού άίλπ χοητώισ-*) a
ιυρυ τομ ιιιαοΐι πρι)|'·λεπθ)ιενη τσμιΟιη
|r-,■ 1/2 -η; 7 εναμέ.·η; ·Λτιμηι^Μ,. ιων
κηταΛχεΑ·τωι τιιι-n δρχ, ιιΟΟΓ’ίΚι ||
καιηκέιρωαις ιι -τν-rmi ευ. ιον προαφί
ρπ,γιυ τη; μενμλυιέοιν τιμήν τΩσιιηοόπ
;Ιτ)οδΛτη; την I ίην ώραν της μοσημ
βρίη; ιης -)w ι.τ)θΛριπθΓ.ιση; ΐ]μΙ,ιω,
n’ijnmnpiunu'u' π^ιι πριπιγηιμένυις γι
ι·- ταιίί jupa; τρίσνληαι; ·*ρχ πλ'ΐιιόοΓ,ι,ι, una tar, νημυνο. tu εντολή τιιυ εχι
τλ,ιιι πληστηριαομοί, ιαιηλλήλου. όσης
ξώοείφΰπιι όπως ζητησα και εαβε> sap*
IKÓaiov -ιηπϋύτηιι γρημιεηνύ. ·,γγηή
etní Alirt tn «πτμ«· ·,ν·ση τ, κιιηκύ,«,,
ίιή ς βν.,γχΛ αιφιιγώιΐΛαίιιηΙάΚι ννς rriv
επί -ρφ -ιίακττήΐιιαπμαύ Υο-άλληΚεΐ* ιο
εκπλεισπιριασιμ’ «ε ,u-tpn>.0 η να «.ααιΙΜ
αει

τούτα ιI4it-5.ilτ

ο;

τσ Δημόσηιν

Tajicu)»' (Γ ραφειιιν Ιΐιιρακυταθηκών m
iawlmvl -|ΐι·ιε')μι-ζ)·"> και το n ift-tá ;
Συνέγιια στην Ανγ

~ TOTCAcpmi 3ΑΠ’ ΟΛΟ
pos ενημερώνουντον κοςμο
Με ομόφωνη απόφασή τους στο Μαρόκο

ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΗ Ν ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ
Μ ετά από 35 χ ρ ό ν ια πάθους και επ ιμ ο νή ς
•Ε I (ΜΑΡΟΚΟ)
Η Αραβική διάσκεψη κορυψής στη
« ζ του Μαρόκου, που τερμάτισε τις
εργασίες της τη νύκτα της Πέμπτης
προς την Παρασκευή, ακοτέλεσ/ για
τον Αραβικό κόσμο την ώρα. *νός
«νέου ρεαλισμού». που εκφραστή«
στην πεποίθηση όττ η σύρραξη στη
Μέση Ανατολή δεν μπορεί, χωρίς
τεράστιες αναστατώσεις, να επιλυθεί
με τα όπλα.
Αφού πέρασαν 35 χρόνια αρνούμε
νο» με επιμονή και πάθος την ύπαρξη
του Ισραήλ, οι αρχηγοί κρατών και
αντιπροσίιίπειών
20
Αραβικών
χωρών, υιοθέτησαν στη Φίζ μια από
φάση, ακρογωνιαίος λίθος της οποίας

«ναι. έστω και εμμέσως, η αναγνώρι
ση της ύπαρξης του Εβράκού κρά
τους. Το συνθήματα που καλούσαν
ποληά τους Παλαιστινίους να ανακατ«λάβουν ης εστίες τους, στη Γιάιρα
ή στη Ναζαρέτ, φαίνονται μακρυνά
μέσα στον χρόνο. Εφεξής, η φιλοδο
‘in του Αραβικού κόσμου περιορίζε
ται στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου
Παλαιστινιακού κράτους στη Δυτική
όχθη του Ιορδάνη και στη Λύριδα
της Γάζας, κάτω από την διοίκηση
της οργάνωσης για την απελευθέρω
ση της Παλαιστίνης και το οποίο θα
χοίρο των εγγυήσεων, όπως και το
Ισραήλ, του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΣΑΟΥΔΙΚΗΣ ΑΡΑΒΙΑΣ

Ενισχυμένος βγήκε
ο Ντέγκ Χσιάο Πιγκ
από το 12ο συνέδριο
ΕΛΑΧΙΣΤΟ "ΝΕΟ ΑΙΜΑ» ΣΤΗΝ Κ.Ε.
ΠΕΚΙΝΟ, IV Ενισχυβηκε η βέοη του αντιπροέδρου του ΚΚ Κίνας
Ντέγκ Χσιάο Πίγκ, που υπήρξε ο μοναδικός ηγέτης ο οποίος εξτΑέγη τόοο στην Κεντρική Εππροτιή όοο και οτη νεοαύστοτη Συμ
βουλευτική Επιτροπή twv Γερόντων στα 12ο συνέδριο του κόμμα
τος. Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Γερόντων θα είναι ένα σώμα
που θα βοηθήσει στην ομαλή μεταβίβαση της ηγεσίας στις νεώτερες γενεέο.
Καιο τους παρατηρητές, ελό*
χιστο -νέο αίμα- μπήκε στη
Αριθμός ¿02
νεοεκλεγμένη Κεντρική Επιτρο
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
πή. μολονότι από τα 210 μέλη
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΏΝ
της τα 112 είναι νέα στο σώμα
Επυτης.. σύμψωνα με δυτικό δι Πυρά το) Πρωτοδικεία· Βι.ριιίιις Λικιισ«·
πλωμάτη, διατηρήθηκαν στην ΚΕ κός Επιμελητής Παναγιώτης Κων/νου
ως ε.π( της εκτελέσεως τοιούΚαι πολλοί από τους -σκληρούς-, Κουπίδης
δηλοποιώ ότι την ( Ι9ην| δεκάτην
•Φαίνεται*, δήλωσε ο δυτικός δι τυς,
εννάτην tou μηνός Σεπτεμβρίου 1982
πλωμάτης. ■‘ôn τα άτομα που ¿’«•ης, ημέραν Κυριακήν και από τας
υποτίθεται ότι έπρεπε να παρα ώρας ΙΟης π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής
μεριστούν άντεξαν στις προσπά εν ΒεροΙα και εις την αίθουσαν των συνε
θειες απομάκρυνσής τους·.
δριάσεων ίου Πρωτοδικείου Βέροιας οις
Στην ΚΕ »πονεξελέγη «οι 0 Χούα συνήθη τοπον τοιν πλειστηριαομών ενώ
Κούο ®ένκ, nou t'oçe διαδεχθεί το» πιον του Συμβοληιιιγράφου Βέροιας Στο
Μόο στην ηγεσία too κόμματος και λιανού ΕλευΟεριάδη ως επί του πλειστηείχε απομακρυνθεί ιον περασμένο ριασιίού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομέχρόνο γιο -αριστερό λόθη-. Από τα νου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού
24 μέλη του Πολιτικού Γραφείου, τα του, τη επίσπευση του δανηστού Σπυρί
20 επβνεξελέγηοαν στην ΚΕ
δωνα Λαπαιίνα. κατοίκου Βέροιας
Στα 172 μέλη της Συμβουλευτικής δικαιούμενου λαμβάνέιν πιιρά του οφειλέ
Επιτροπής περιλαμβάνονται και δύο του του Γεωργίου Κυνηγού του Νικο
ηροσωπικώτητις που είχαν απομα λάου κατοίκου Βέροιας το επιταοούμενυν
κρυνθεί κατα την ηερίοδο της «πολμ ποσάν των δραχμών 21,750. νομιμοτόκως
Τιοτωός επανόστασπς-

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μέχρι την Παρασκευή 17/9/82

ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ!
Ο ασφαλισμένοι τοκι ΤΕΒΕ. «ου
ύφαλουν εισφορές παληες δηλαδή 3700 ιΐιΑ,.,νη κατά 900 δρ'χ. το μήνα.
Στην ΣΤ κατηγορία το ασφάλι
από το 1980. 1981 και μέχρι τον μή
κι Μά5ο του 1982, θα πρέπει να στρο ήτυν 3500 όΗ
τώρα έγινε
καταβάλλουν ης ασφορές τους ηιιτ<ς 4.600 δρχ.
μέχρι )7 Σεπτεμβρίου 19Β2
Από την έκτη κατηγορία και πά
Και ο λόγος που θα πρέπει να γί- νω είναι προαιρετικές οι κατηγορίες
νο αυτό από τους υφώλοντκς τέτοιες και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
εισφορές είναι σ εξής:
ανάλογα κατά 32%.
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ' όλες τις του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι
χρι τις I Της Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
ασφορές οι παληές (1980, 1981 και κπθυστκρήσεως. Ακόμη πληροφορία
1982 μέχρκ ΜάΙο) πληρωθούν μετά κά ανυφέρεται ότι λόγω της απεργίας
την I Την Σεπτεμβρίου θα «ληρμθούν
των πσπρακτόρων που ως γνωστό
με ης κτκνούργτές τιμές.
κρότησε 48 μέρες και ακόμη λόγω
Πιο συγκεκριμένα: Αυτοί οι των αδειών θα πρέπει οι ασφαλισμί.
υοφαλισμένοι «ου ανήκουν στην Γ
νοι να περάσουν αύ τα γραφεία του
κατηγορώ δηλαδή πού πλήρωναν με
ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική Αβραμίχρι τη'.« 1900 το μήνα, το ασφάλι δη Βέροια) από ης 7.30 ιο πρωί μέ
στρο ιτυτής της κατηγορίας έγινε χρι τις 12 η ώρα για να .πληρώσουν
2500 δρχ. ίο μήνα, αύξηση δηλαδή ης οφκιλόμενες εισωοοέε,
κατά 600 δρχ. «πάνω
• Υπενθυμίζεται ακόμη στους
Στην Δ κατηγορία, το ασφάλι
στρο μέχρι τώρα ήταν 2350 τώρα έγι ασφαλισμένους που κκφαλαιοποίη «
νε 3100 δηλαδή αύξηση κατά 750 σαν τις παληές ιούς εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
όρχ το μήνα
Στην ΕΓ κατηγορία δηλαδή όσοι καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
π/ήρωνον 2800 τώρα Θο πληρώνουν οφείλουν.

ίϊστόσο. η πραγματοποίηση του
σχεδίου αυτού παραμένει μακρυνή.
κανείς στο Ισραήλ, ούτε ακόμη και οι
εργατικοί, δεν είναι έτοιμος να αποδε
χθεί τις απαιτήσεις αυτές, και χιορίς
τη συμφωνία της Ιερουσαλήμ, είναι
δύσκολο να θεωρήσει κανείς, στο
άμεσο μέλλον, την πρακτική εφαρμο
γή του σχεδίου της Φεζ.
ΓΓ αυτό το λόγο, σύμφωνα με τους
πολιτικούς παρατηρητές, οι αποφάοεις της Αραβικής διάσκεψης κορυ
φής αποτελούν περισσότερο και από
μια πρακτική πρόΐαση επίλυσης του
προβλήματος, μια έκκληση για την
ενότητα του Αραβικού κόσμου, μια
πρόσκληση για την αναθεώρηση του
μεσανατολικού προβλήματος, λαμβάνονιας υπ' όψη τα καινούργια διε
θνή οικονομικά και στρατηγικά δεδο
μένα.
Σ’ αυτό το πλαίσιο, η ομοφωνία
που σημειώθηκε στη Φέζ, παρά ης
σφοδρές φιλονικίες, αποτελεί τον
θρίαμβο της Σαουδαραβικής διπλίο
ματίας, το ειρηνευτικό σχέδιο της
οποίας, τα γνωστό ως σχέδιο Φάχντ.
«ου δέχθηκε σφοδρές επικρίσεις τον
Αύγουστο 1981, έγινε δεκτό, ένα
χρόνο αργότερα, όχι μονάχα από ης
συντηρητικές χώρες, αλλά και από
μέχρις έξοφλήσεως, πλέον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 1000 και πάντα
τα λοιπά ίξοόα εκτελέσεως και πλειστη
pinnpoi'i μέχρι τέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτελεσιν της υπ' αριθμ, 668/1981
Διαταγής πληρωμής του κ. Ειρηνοδίκου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθτίσης επιταγής προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυτω εκ της υπ'
αριθμ. 1231/4- 1 1982 εκθέσεώς επιδόσπως
του Δικαστικού Επιμκλητού των εν
Βερυία Πρωτοδικών Παναγιώτου Κουπί
δη εκτίθενται εις .Δημόσιον Αναγκαστικόν
Πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά του
πρόσΟεν οφειλέτου κιιτπσχεθέντα δυνάμει
της υπ αριθμόν 169/26 5 1982 κατασχετηρίοιι εκθέσεώς μου: Ήτοι: Εκα»όν είκο
σι (1201 καθίσματα μονά μεταλλικά με
επένδυση βελούδο γκρι σκούρο, μεταχει
ρισμένα «ν κολή καταστάσει. Εξετιμήθη
έκαστον αντί δραχ. 400και ως ούνολον
uvTt δραχμών 48.000, και δυνάμει ιης υπ'
αριθμ 60/1982 αποψάσεοις του Ειρηνοδι
κείου Βέροιας η τιμή τη; «τιμηθείσης
αξίας τα,, -s άνω κτιιυσχεθίντων κ,νηιών
διρρΟιίιθη (,ις δραχμά; 72,000 και ως πρώτη προσφορά το ,τοοόν των δρατυών
36.000
Ώς πριίιτη πρυσφορυ δια την έναρξιν
tou πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσω η
παρά ιου νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκημήαεως των
καταοχεθέντοιν ήτοι δρχ. 36.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προοφέ
ροντο την pcyaXuapuv τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την |2ην ώραν τη« μεσημ
βρίας της άνω καθορισθεϊσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκληοις πρυς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκσς τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
κκάοτου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις, Άμα τη κατακορώσει ο υπερθκμιιτι
στής υποχρεούται vu καταβάλει ας τον
επί ton πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να κστσθέ·
act τούτα αμελή« εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραψείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομΐζων και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηρια
σμυύ υπιίλλ,ηλον. άλλως ενεργηθήοεται
αναπλειστηριασμός κατ' uutoù tu έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ’ αυτού
αναγκαστικής και δια προσωπικής του
κριιτήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανή,
αείιις τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
ώον θέλει συμψηφίσει το εκπλευττηρία
σμα εις την απαίτησίν του Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και ιου επί tou πλειοτη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλαοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επι του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται ώθεν οι βουλόμε
νοι να Υίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησοαένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθυυν και πλειοδοτηοωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
Ο επί της εκτελεοιως
Δικαστικός Επιμελητής

ΑΓΓ ΛΙΚΑ-Γ ΑΛΛΙΚΑ

ΤΟ Σ Υ Γ Χ ΡΟ Ν Ο
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΗΛ. 24672

ΠΑΝ. ΚΟΥΠΙΛΗΧ

πλευράς τόσο λίγο ύποπτες για χλια
ρή στάση, όπως η Συρία, η Νόηος
Υεμένη και η ΟΑΠ.
Πολλά στοιχεία συνέβαλαν σ'
αυτή την καμπή, που σημειιίιθηκε
στη στάση των Αράβων. Πριν από
όλα, η Ισραηλινή εισβολή στο Λίβα
νο και η διασπορά του στρατιωτικού
μηχανισμού της ΟΑΠ, μπροστά σης
οποίες τόσο τα μετριοπαθή όσο και
τα αδιάλλακτα Αραβικά κράτη δεν
μπόρεσαν να κάνουν τίποτα.
Στη συνέχεια, σης Αραβικές ανη
συχίες συμ περιλαμβάνονται ο πόλε
μος του Περσικού κόλπου, με τους
κινδύνους επεκτάσεως του. Ο κίνδυ
νος που εξακολουθεί νιι υπάρχει για
το Λίβανο να γίνει ξανά μια πυριτιδα
ποθήκη. και η αβεβαιότητα για την
εξέλιξη της κατάστασης στο Κέρος
της Αφρικής.
Πιο άμεσα, το σχέδιο της Φεζ απο
τελεί ένα άνοιγμα προς ης Ηνωμένες
Πολιτείες και τη Διεθνή Κοινότητα.
Οι Άραβες ηγέτες απέδειξαν την
μετριοπάθεια τους κυι τον ρεαλισμό
τους. Περιμένουν τώρα από την Ουά
σιγκτων και από το Δυηκό κόσμο να
ασκήσουν πίεση στο Ισραήλ να υιο
θετήσει μια πιο διαλλακτική στάση.
Γ ί αυτόν τον λόγο, η διάσκεψη
αποφάσισε νο στείλει μια επιτροπή
στην Ουάσιγκτων για να βολιδοσκο
πήσει τις αμερικανικές προθέσεις,
υπό το φως των προτάσεων του
Προέδρου Ρήγκαν για τη μόνιμη επί
λυση της Αραβο-Ισραηλίνής κρίσης.
Για τον ίδιο λόγο επίσης, η διάσκε
ψη ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφα
λείας να εγγυηθεί το δικαίωμα ύπαρ
ξης κάθε κράτους της περιοχής, συμ
περιλαμβανομένου και του μελλονη
κού Παλαισηνιακού κράτους. Η έκ
κληση αυτή αποτελεί πιθανόν μια
διακριτική πρόσκληση στη Σοβιετική
‘Ενωση να ξαναεμφανισθεί στην
πολιτική σκηνή της Μέσης Ανατο
λής, έτσι ώστε η επιρροή της στα
Ηνωμένα Εθνη, να μετριάσει την
τωρινή κυριαρχία της αμερικανικής
διπλωματίας.
Ακόμη, η Ο.Α.Π και ο αρχηγός
της Γιασέρ Αραφάτ σημείωσαν μια
σημαντική νίκη. Ενισχυμένη σημαν
τικά μπό τη δοκιμασία της μάχης της
Βηρυτού, η οργάνωση του Γιασέρ
Αριθμό;: 201
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Αραφάτ επιβεβαίωσε το ρόλο της ως
τον μοναδικό και νόμιμο εκπρόσωπο
του Παλαισηνιακού λαού, εξασφάλι
σε την επιβίωση της κσι ενίσχυσε την
επιρροή της στον Αραβικό κόσμο.
Αν και δεν απαρνήθηκε τον ένο
πλο αγωνιι ο Αραφάτ, ωστόσο συντά
χθηκε με το στρατόπεδο των μέτριο
παθών, πράγμα που αποτέλεσε μια
από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της
Σαουδαραβικής διπλωματίας.
Υπογράφοντας το σχέδιο της Φεζ,
ο Αραφάτ, ο οποίος έγινε δεκτός σαν
ήρωας, αλλά και σαν πολιηκό πρόσ
ωπο, αποδέχτηκε και αυτός επίσης
εμμέσως και δημοσίως, και χωρίς
ανταλλάγματα, την ύπαρξη του
Ισραήλ, στο θρίαμβο του ίσως να
ένοιωθε και κάποια πικρία.
Τέλος, όσον αφορά το Λίβανο,
κανένα πρόβλημα δεν επιλύθηκε. Η
διαφορά μεταξύ της ΟΑΠ και του
Λιβάνου, ο οποίος απαιτεί από την
Παλαιστινιακή αντίσταση να απαρνηθει επίσημα την προσφυγή σε κάθε
πολεμική ενέργεια εναντίον του
Ισραήλ από το έδαφος του. εξακο
λουθεί να παραμένει, όπως, επίσης,
το ζήτημα της αποχιυρησης των
Συριανών δυνάμεων από το Λίβανο,
δεν βρήκε τη λύση του.
Κατά τα φαινόμενα, η επανακτηθείσα Αραβική ενότητα παρουσιάζει
κάποιες ρωγμές.

Α Κ ΕΦ Α Λ Ο ΤΟ
Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε ΙΟ
Συνέχεια απο την Ιη
να παραμείνουν ακέφαλα ta ιδρύμα
τα και νο μην λειτουργήσουν και φέ
τος τα πανεπιστήμια;».
Την παραίτησή τους υπέβαλαν
στον υπουργό Παιδείας οι πρυτανι
κές αρχές του ΕΜΠ, καθώς και αρκε
τοί συγκλητικοί, ως εσχάτη διαμαρ
τυρία για την κατάληψη της πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου από τη νεο
λαία του ΠΑΣΟΚ, η οποία παρά
την άρνηση της Συγκλήτου του
ΕΜΠ να παραχωρήσει πανεπιστημια
κό χώρο για καθαρά κομματική εκδή
λωση - κατέλαβε, όπως είναι γνωστό,
ης εγκαταστάσεις της πολυτεχνειούπολης και πραγματοποίησε την περα
σμένη εβδομάδα την ετήσια «γιορτή»
της. στην οποία εξεφώνησε λόγο και
ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέου.
κινητών διορθώθη εις δραχμάς 90.000,
και ως πριίιτη προσφορά το ποσόν των
δραχμών 45.000.

Παρά το> Πρωτοόικείιιι Βέροιας Δικαατι
κός Επιμελητής Παναγιώτης Κων/νου
(2ς πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
Κουπίόης. αις επί της εκτελέαεως τοιυύ- του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
τος, όηλοποιώ ότι την (19ην) δενατην παρά
του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
εννάτην του μηνός Σεπτεμβρίου 1982 του 1/2
της γενομένης εκτιμήσεως των
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας κα«ισχι:θέντων ήτοι δρχ. 45.000. II
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέtv Bcpoín και εις την αιθούσην των πιιν,. ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
6ρτάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας αις πλειοδότην την 12ην ώραν της μέομμσυνήθη τόπον «ι>ν πλειστηριαομών ενώ βρίας της άνω καθορισθεϊσης ημέρας
πιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυ πλειστηριασμού αιρού προηγουμένως γι
λιανού ΕλευΟεριόΛη ι»ς επί του πλι.ιστη νει τρεις φοράς πρόσκληοις προς πλειοδο
ριαομού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομέ σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
νου ενώπιον του νομίμου αναπληριητυύ του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
τυυ. τη επισπεύσει της δανειστριάς Ευας δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
ουζ. Νικολάου Χαραλυμπίδη. κατοίκου εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
Βέροιας δικαιούμενης λαμβάνέιν παρά σεις Άμα τη κατακυρο'ισει ο υπερθεματιτου οφειλέτου της Γεωργίου Κυνηγού στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
του Νικολάου, κατοίκου Βέροιας το επι επί του πλειστηριοσμού υπάλληλον το
τασσόμενου υπόλοιπον ποσόν των όρο εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή να κιιταθέχμών 16.293. νομιμοτόκως μέχρις τξο σει τούτο αμελή« εις το Δημόσιον
φλήσεως, πλέον παραγγελίας ε.κτιλέούιις Τιιμείον {Γραψείον Παρακαταθηκών και
εκ δραχμών 3300 και πάντα τα λοιπά έξο Δανείων) προσκομΐζων και το σχετικόν
δα ««Δέσεως και πλειστηριασμού μέχρι γραμμάτιον ε.ις τον επί του πλοοτηριαπέροτος αυτού, δυνάμει και προς εχτέλε
σμού υπάλληλον, άλλως τνεργηθήσεται
σιν των υπ αριθμ. 114,/127/1982 Διατα ανυπλοιιστηρΗίομός
κατ' αυτού τα έξοδο
γών πληρωμής τυυ κ Ειρηνοδίκου του οποίου θέλουν «σπρεχθεί παρ' αυτού
Βέροιας και «ον σχετικών προς τον άνω ιιναγκοσπκώς και δια προσωπικής του
οφειλέτην κοινοποιηθειοών επιταγών κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί·
προς πληρωμήν ως τούτο δέίκνυιαι έκ σεως τελευταίου πλειοδότου ο ιπισπι.ύ
των υπ' αριθμ. 823ίΒ<Ί982 εκθέσεώς επι- δων θέλει συμψηφίσει το εκπληστηρίπ
Οόακως του Δικαστικού Επιμελητού των σμα ης ϊην απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
εν Βεροία Πρωτοδικών Λημητρίου δικαυίιμα«ι ως κιιι του επί του πληστή
Γσορμπατζίδη εκτίθενται εις Δημόσιον
υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν τιι κάτωθι ριασμού
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
κινητά του πράσθεν οφειλέτου κατασχε- μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
θέντα δυνάμει της υπ αριθμόν κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
170/26 5 1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμεμου: Ήτοι: F kutóv πενήντα USO) κυθί
νοι να νίνιοστν αγοραστοί της πλειστηρια
σματα μονά μεταλλικά μέ τπενουση σθησομένης ιος άνω περιουσίας, όπτος
βελούδο >κρί σκούρο, μεταχεηκσμένα και προσέλθουν κιιι πλειοδοτήαωσιν κιιτά την
εν καλή καταστάσει ευρισκόμενόν Εξετι- εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
μήθη έκαστον αντί δραχ. 400 και ως αύνο
λον αντί δραχμόιν 60.000 και δυνάμει της και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
υπ αριθμ. 58/1982 υποφύσεως του Ειρη
Δικαστικός Επιμελητής
νοδ'ΚΜί'υ Βέροιας η τιμή 'Ίς «τιμηθεί
σης αΕί κ των ως άνω κατασχεθέντοιν
ΠΑΝ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ

Ο Ρ Θ Ο Δ Ο Ξ Ο ΚΑΙ
ΦΙΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟ
ΚΚ ΠΓΗΝΙΣΠΑΝΚ
ΜΑΔΡΙΤΗ. 1! (Α.Π.Ε.)
Οι κομμουνιστές ψηφοφόροι «ου
έχουν απογοητευτεί από τον Ευρωκομμμουνισμό του κομμουνιστικού
κόμματος της Ισαπανίας του Σαντιάγκο Καρίγιο. θαμπορούν να ψηφί
σουν στις βουλευτικές εκλογές , που
θα διεξαχθούν σης 28 Οκτωβρίου.
ένα νεοσυσταθέν ορθόδοξο, φιλ.οσοβιετικόκόμμα. τό «κόμμα για την επανάκτηση και την κομμουνιστική ενο
ποίηση».
Σε συνέντευξη τύπου που έδωσε
χθες στην Μαδρίτη, ο ιδρυτής του
κομμουνιστικού κόμματος αυτού κ.
Φρα νθίσκο Γκαρθία Σαλβρ δήλωσε
όη το κόμμα του έχει 5.000 μέλη,
από τους οποίους το 60 προέρχεται
από το ΚΚΙ.
Το νέο κόμμα κατηγορεί ΤΟ
Ευρωκομμουνισηκό κόμμα της
Ισπανίας πως εγκατέλειψε τον Μαρ
ξισμό Λενινισμό και απομακρύνθη
κε από τη Σοβιεηκή Ενωση.
• Πιστεύουμε στον Μαρξισμό Λενι
νισμό », δήλωσε ο κ. Γκαρθια Σαλβέ,
πρώην μέλος της Κεντρικής Επιτρο
πής του ΚΚΙ, ο οποίος επονομάζεται
ο,»ιερέας Πάκο» λόγω του εκκλησιασηκού του παρελθόντος.
Ο κ. Γκαρθία Σαλβέ διευκρίνησε
όη παρέμεινε δύο εβδομάδες στη
Σοβιεηκή Ένωση, ύστερα από
πρόσκληση των Σοβιεηκών Συνδι
κάτων και όη κατά την παραμονή
του είχε συνομιλίες με μέλη της κεν
τρικής επιτροπής του κομμουνιστι
κού κόμματος της Σοβιεηκής Ένω
σης.
Σης εκλογές του Οκτωβρίου, το

νέο κομμμουνισηκό κόμμα ο*0^
να παρουσιάσει υποψηφίους
ne εκλσνικές περιφέρειες της I®'*'

Ε πίθεση
σ τ ο Λ ονδίνο
ετοιμάζει
o I.R .A .
ΛΟΝΔΙΝΟ Π (ΑΓΙΕ)
0·1ρλανδικός
Αημ°(~ώ,
Στρατός» σχεδιάζει να
ποιήσει επίθεση εναντίον ατοχ
Λονδίνο ή στα περίχωρά
Σαββατοκύριακο, και 9
έχει τεθεί σε κατάσταση πυν01^,
σε μιά ακτίνα 50 χιλιομέ^Ρ“^ ^
από τη βρετανική πρωτεύου^_
φει η εφημερίδα «Νταίηλυ Murr
Η Σκώτ?.αντ Γυάρντ αρνή®^
σχολιάσει την πληροφορία
σημαίνοντας όμως όη η 'v^¡é
συνιστούσε στο κοινό να ί"®
εκηκό.
Σύμφωνα με την εφημΚΡ®^
εκπρόσωπος της Σκώτλανι
δήλωσε προχθές βράδυ * L
πλ.ηροφορίες σχεηκά με Η,α Γ
μενη βομβισηκή ενέρΥ«»
έλ,άβαμε στα σοβαρά, α?Λα
ρούμε να {νοσούμε καμιά
peía».
__. ,
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Ο Παρά «ο Πρωτοδικείο Βέροιας Δικα
στικό; Επιμελητής Χρήστος Αποστ. Ζή
σος ως επί της εκτελέσεως τοιούτος,
δηλοποιώ όη την δεκάτην εννάτην (19ην)
του μηνός Σεπτεμβρίου του 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν tío Ειρηνοδικειακώ καταστήμαη Αλεξάνδρειάς ως
συνήθη τόπον των πλειστηριαομών ενώ
πιον του Συμβολαιογράφου Αλιξσνδρείας
κ. Ζηνοβίας Τοαραμπουλίδου Σίδηρο
πούλου ως επί του πλειστηριασμού υπαλ
λήλου ή τούτου κωλυομένου ενώπιον του
νομίμου αναπληρωτού του, τη επισπεύσει
του δαναστού Ιωάννου Δέμπρη του
Θωμά κατοίκου Λιανοβεργίου Ημαθίας
δικαιούμενου λαμβάνέιν παρά του οφειλέ
του Νικολάου Νικολαΐδη του Αθανασίου
κατοίκου Κυδωνέας Ημαθίας το επιτασσόμενον ποσόν των δραχμών 38.370,
νρμιμοτόκαις μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 kui πάντα τα λοιπό έξοδα εκτελέ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτελεσιν της υπ'
αριθ. 68/1982 Δ/γής πληρωμής της κ.
Ειρηνοδίκου Αλεξανδρείας και της σχετι
κής προς του άνω οφειλέτου κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται εκ της υπ’ αριθ. 1.576/25-6-82
εκθέσεώς επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν Βέροια Πρωτοδικών Χρή
στου Αποστολ.. Ζήσου εκτίθενται εις
δημόσιον Αναγκασπκόν Πλειστηριασμόν
τα κάτωθι ινητά του πρόσθεν οφειλέτου
κατασχεθέντα δυνάμει της υπ αριθμόν
3.984 /i 1-2-1981 κατασχετηρίου εκθέ
σεώς μου: Δικ. Επιμελητού Πρωτοδικείου
Βέροιας Λημητρίου Τσορμπατζίδη Ήτοι:
1) Ενα ηλεκτρικόν δρέπανον. μετά του
ηλεκτρομοτέρ εργοστασίου κατασκευής
PELISSALL, 2) Μια φρέζα Αλουμίνιου
ηλεκτροκίνητη τύπου ELVASA F 118 Μ
3) Εν δίσκον κοπής αλουμίνιου εργοστα
σίου κατασκευής FABRIS και 4) 60 κιλά

αλουμινίου σε. ρόγες ικτιμ ηβώ-τΒ«
νο)ων δραχμάς 220.000 χιλ.
Ως πρώτη προσφορά δια την,
του π?ειστηριασμού θέλει rί'7σί*ι_^κ
παρά του νόμου προβλεπόμΐ79^ *0
του 1/2 της γενομένης εκτιμ
■
ιατασχεθέντων ήτοι δρχ. ' ' r^
κατακύρωσις γενήσεται εις ι°ν Έρ
ροντα την μεγαλυτέραν ημήν " Lp
πλειοδότην την 12ην ώραν «S
βρίας της άνω καθορισθεϊσης *7«
πλειστηρωσμού αφού προηγά11!1^ ^
ιχι ιρτίς φοράς πρόσκλησις προς '
>ΤθΜ-Wud
σιαν υπο του κηρυκος τη ενω··
του πλειστηριααμού υπαλλήλώ· ^
δικαιούται όπως ζητήσει κυι
εκάστου πλειοδότου χρημαηΛ^
σας. Αμα τη κατακυρώσει ο
στής υποχρεούται so καταβίΔ·^#
επί του πλειστηριασμού υπάλλΛζϊ
εκπλειστηρίασμα ας μετρητά ή 9*^*
σπ τούτο αμελή«" ας τό °*®·
Ταμείον (Γραφείον Παρακα
Δανάων) προσκομΐζων και το
γραμμάηον ας τον επί του
σμού υπάλληλον, άλλως tvti
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού η
του οποίου θελ,ουν ασπραχθα τοέ
αναγκαοτικώς και δια προσωπι®".
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μθ
σεως τελευταίου πλειοδότου ο
6ων θέλει συμψηφίσει το εκπλ*®2β
σμα ας την απαίτησίν του. r"»V*'.
ÿ·
δικαιώματα ως και του επί tot) $
ύ
ν
ο
ριασμού υπαλλήλου βαρύν ^ ,·
τελευταίον πλειοδότην. Τσ ο'-ΡΠΐ,^
μη των πλειοδοτών είναι της ’°"
κρίσεως του επί του πλαοτθ!
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν ot *·
νοι να vivüxnv αγοραστοί της
^
σθησομένης ως άνω
προσέλθουν και πλειοδοτήσωβιγ
εν αρχή του παρόντος οριζομίώ1ν4 #
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός ΕπιμελητίΚ
λ γ . ΖΗΣΟΣ

εξειδικευτείτε
γιά νά §εχωρίσετ£
...γιατί το μέλλον ανήκα στους ειδικού^

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΓΤΟΥΓ ΛΥΚΕΙΟ'

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δ ευ τ έρ α 27 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ
α ρχ ίζ ο υ ν
Ο τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

•

ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ

• ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
• ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμήβΛτα <ζκοοοιτι*ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Συνέχεια από την 3η
γραμμάτιον εις τον ικί «ιυ πλειστηριυ
σμού υπάλληλον, άλλως ινεργηθήσεται
ιιναπληστηρμισμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπρηχθεί παρ' αυτού
ονιιγκηστικώς και δισ προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σώος τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
6(ι)ν θέλει συμψηφίσιι το εκπλ-κιστηρία
σμυ εις την οπάίτησίυ τυυ Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί τυυ πλειοτη
ριασμού υπαλλήλου |Ι<ιρννυ"θ'.ν τον
τιΛτ.ιιτοίον πλειοόότην, Το φερέγγυον ή
μη τοιν πλειοδοτών είνυι της ιιπολύτυυ
κρίσεως τυυ επί του πλειοτηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όΐκ» Λ βοολόμε
vrJ να Υ'ι ώοιν ργαραστοί τηςπλειφτήΡΊ»
σθησομένης ω; άνω περιουσία* δπως
προσέλθουν καί *X*to6o«fjrtioois' κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
O tm της κκτελεσεως
Δικαστικός Επιμελητής
MIX. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «MIMIS»
Γνωοτοτιοΐίί οτην πελατεία της άτι: λόγιο της χειμερινής
ηεριαόαυ τα κατάοτημα θα είναι ανοικτό από πς 10 το πρεοΓ
σερβίροντας:

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο ε π ά γ ϊ ^
για γρήγ^οη σταδιοδρομία
Ετο Φροντιστήριο ♦ . ΖΑ·ΕΙΡΗ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Σ τα κ ά ρ β ο υ ν α )
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γ ίγ α ν τ ε ς
Ιπ π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 -Τ η λ . 6 2 .1 1 8
Β Ε Ρ Ο Ι Α

Αριθ- αόειας Υπ. Παύδείας
Ιδριωχεος 4627/80 ιΜιτοωργίας 1615/80

Μητρο«όλ«υ>ς 3Ι-Περΐκλεους 2-Β ΕΡυΐ^
Τιμώ <0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο παν Φμυνπστηριιπν »ΕΠΙΣΤΗΜΕ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Σ το Ν η σ έ λ ι Α λ εξ α ν δ ρ εία ο

Π ατέρας και γ ιό ς
βρή κ α ν το θάνατο
από ηλεκτροπληξία

ΤΡΙΤΗ
14
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθίαc

Ετος ιδρύβέως 1965
Αρ. Φύλλου 2028 '
Μητροπόλεως 72-Π<Χ. ¿3.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου Spy. 10

ΣΑΜΠΟΤΟΖ ΣΕ ΑΡΑΒΙΚΑ
flíTO H H IH Ífl - Ψ ΥΓΕΙΑ
Δ υσφ η μ είτα ι η χώ ρ α μ ας σ το εξω τερικό
Ρ
σε βάρος της γνωστής lope
;ς εταιρίας
•^Η Ν Ο Α Ρ Α Μ Π ΙΑ » που πραγματοποιεί κάθε χρόνο
ρεγάλες εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ελλάδα
* * αραβικές χώρες, αποκαλύφθηκε χθές στη Βέροια.
εκαέξη φορτηγά αυτοκίνητα - ψυγεία της Ιορδανίας που
[IPt'ttv στη Βέροια για να φορτώσουν ροδάκινα για
°Υ/σμό της «ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΜΠΙΑ» μένουν ακινητοη°*ημένα, με κατεστραμμένο το ψυκτικό τους σύστημα.
Τ ο _______ _______ '
σαΒ«οτάζ αυτό φαίνεται
Αμέσως ειδοποιήθηκε ειδικός
Xa προεκτάσεις και σε βάρος
τεχνικός οπό την Θεσ/νίκη που διεπί’Ίς
στωσε ότι κάποιος ή κάποιοι έκοψαν
ο***««
αφού υπάρχουν
! £ * » 6 * ^ ό „ V L a l με μαχαίρι διάφορα καλώδια και προ·
ηΡοκόλεσαν 'Ελληνες
Οη KUl οε Ρΐά τέτοια ΛΕρίπτωΕΚΤΕΤΑΜ ΕΝΟ
Ρο,. ^Ίάείται το όνομα της χώΡο „ Κα< άγονται τα γενικώτεΣΑΜ ΠΟΤΑΖ
""^μφέροντά της.
Αργά χθές τη νύχτα έγι
1 * 2 7 ? μΕ ήσ« στοιχεία έχουν
νε γνωστό ότι άλλα δέκα
Β»0 „ μελΡ* στιγμής, το ιστορικό
αραβικά
αυτοκίνητα
έχε„ι “ ς
ίο çj ' Ί-'ίΟτεμβρίου ξεκίνησαν, με
ψυγεία που ήρθαν στη Βέ
^'Γιιρπ· άΊόοοτ TAREKB' από
ροια να φορτώσουν ροδάκι
W
0 Τ1Ί>; Συρίας, δεκαεπτά ιορνα. για λογ/σμό άλλων αρα
Hpiw. αυτο*·'ίνητα ψυγεία με
βικών εταιριών, έμειναν ακιάφ η -ΤΟν Βυ^°
οτΠ συνένητοποιημένα από κατα
^Μΐηυ. , °la Υΐα να φορτδισουν
στροφή του ψυκτικού τους
"ίέο,ή.
»β* από την Ε.Γ.ΣΠ
συτήματος. Ορισμένα από
ν,η λογαριαπμό της yνο>αυτά μάλιστα είχαν φορτώ
εταιρίας «ΕΛΛΗf e t e
σει ροδάκινα. Φαίνεται ότι
Η εταιρία αυτή κά·.
*
το σαμποτάζ έχει μεγάλη
™ν εκατομμυρίων από την
έκταση. Ο Εισαγγελέας
γ**1’ “Ψήνει πολύτιμο συνάλΒέροιας κ. Τσίχλας και
άκ ι·1 ^ορτΘΥά έψΟασαν τη νύμ,. λ ΠΛΙ—--*
μίας
μέχρι αργά τη νύχτα
στη Βέροια.
βρισκόντουσαν στα γραφεία
«νώ
Λεύτερα. το μεσημέρι και
»Ορ., ^'Ίοκίνητα ετοιμάζονταν να
της εταιρίας ΑΛΦΑ, όπου
< £ · < * ροδάκινα άγνωστος
οδηγοί των αυτοκινήτων
νη^ιητγέλει η εταιρία - τηλεφώκαι εκπρόσωποι των ξένων
^ΜΠιΐ γροι*,ε'α τηζ «ΕΛΛΗΝΟΑ
εταιριών έδιναν καταθέσεις.
ν°ντιι
ΠΓΠ Θεσ/νίκη και δηλώ«<ίθΛ/; 011 είνβι ° Έλληνας οδηγός
ξένησαν σοβαρές ζημιές στο ψυκτικό
/°"ΐπε
%tur;
1“L Vu μη φορτώσουν
0Si¡y()[VTrf1_Ροδάκινα γιατί «Έλληνες σύστημα των αυτοκινήτων. Όπως
λύλαοαν στο ποιο όλα τα αναφέρθηκε παραπάνω τα αυτοκίνη
Ίον, Μ1 “ΊΧανήματα των αυτοκινή- τα αυτά θα φόρτωναν περίπου 320
τόννους ροδάκινα που έπρεπε να

0 Ιβχρονος Γιώργισς Κουτοόσουλος (6ρ·στ*ρά> κοΙ 6 n asip e,
Νικόλαος. 43 χρόνων, πού ΡρΛκαν ιρ«γικό βόνοτο 6π6 Λ>ív.rpt ‘
ηλπζΐβ, tv ú έφτιαχναν μηφτόν ¿Λ Λλχκτρ,ικΛ pnrtçvakp*
Με τη σκέψη και τη φροντίδα
για το μεσημεριάτικο φαγητό η
κυρά Αθανασία Κουτσοπούλοο,
που βρισκόταν μέσα στο σπιτικό
της στο χωριό Νησέλι, ξάφνου
ακούσε να την καλεί δυνατά και
απελπιστικά έξω από την αυλή ο
οικοδόμος Ε. Πασσιάς.
— «Αθανασΐααα,
Αθανασίααα.... βγάλε τη μπρίζα....·
Ηταν Κυριακή 12 περίπου η
ώρα. όταν για μια στιγμή ο
Ιδχρονος γυός της Γιώργος και
γόταν από το ηλεκτρικό ρεύμα
που διοχέτευε ένα φθαρμένο
(γυμνό) μέρος του καλωδίου της
μπετονιέρας με την οποία παρα
σκεύαζαν γκρό - μπετόν για να το
στρώσουν στην αυλή.
Τη δουλειά αυτή θα την τέλειωνσν μαζύ με τον πατέρα του
Νίκο 43 χρόνων γεωργό. Στη θέα
του παιδιού του, ο δύσμοιρος
πατέρας έσπευσε να τον βοηθήσει
και να τον γλυτώσει από το θάνα

νο

Κλώσας του κ. Πεσμαζόγλου
για την ομιλία
“too κ. Ανδρέα Παπανδρέου
κή επιδείνωση του πληθωρισμού και
τη στασιμότητα της οικονομίας,’που
υπονομεύουν τα εισοδήματα των
εργατοϋπαλλήλων και αποδυναμώ
νουν τις παραγωγικές επενδύσεις.
3. Ο κ. πρωθυπουργός απέκρυψε
την πραγματική εικόνα του ισοζυγίου
πληρωμών. Χωρίς τη μείωση των
αποθεμάτων πετρελαίου και χωρίς τη
μεγάλη αύξηση κατά 500.000.000
δολλαρίων των ενισχύσεων από την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα, το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών του 1982 θυ
ήταν 3.400.000.000, δηλαδή μεγαλύ
τερο κατά ί.000.000.000 δολλάρια
από το περυσινό. Αυτή είναι η ακρι
βής εικόνα του ισοζυγίου πληρωμών.
Ο κ. πρωθυπουργός αντί να
παρουσιάσει ένα σχέδιο συγκεκριμέ
νης δράσης για τη σταθεροποίηση,
εξυγίανση και ανάπτυξη της οικονο
μίας, επανήλθε στις εκιμήαεις και
προσανατολισμούς που είχε διατυπώ
σει πριν από ένα μήνα ο υπουργός
εθνικής οικονομίας και επανέλαβε
αόριστες εξαγγελίες κατευθύνσεων
για το αναμενόμενο πενταετές σχέ
διο. Ο προσανατολισμός της ελληνι
κής παραγωγής κατά κύριο λόγο
προς την εγχώρια κατανάλωση, η
υποβάθμιση μιάς σύγχρονης αγροτι
κής ανάπτυξης, η απόπειρα εφησυχα
σμού της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με
s!'
οσιονομικά ελλείμματα παραινέσεις και η πλήρης αποσιώπη
,,, '-π uW»; μεγαλύτερα από πέρυ- ση του οργανικού χαρακτήρα και
S S Ä * EK^Hñcre^ μας εξα- των προοπτικών της συμμετοχής της
r^Ui... _ ισχυουν. Το συνολικό Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότη
τακτικού προϋπολογι- τα, όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά
* ίο η'νΓ,ί νέτος περίπου 270 δισ., για το στραβό δρόμο που υποδει
έλλειμμα της δήμο κνύει ο κ. πρωθυπουργός. Ο τόπος
υ δίο, η ΡιμΧείρισης πλησιάζει τα δεν έχει ανάγκη από άλλα θολά μηνύ
'^λιίριη ανεύθυνη δημοσιονομική ματα. Απαιτείται όπως επανειλημένα
βι «Λη,υ ^ *Ν.Λ.» συνεχίζεται έχουμε τονίσει, χωρίς καμιά άλλη
^ λβνΑ, Γ/Ια' “Πό την κυβέρνηση χρονοτριβή, να εκπονηθεί και να
τεθεί σε εφαρμογή ένα μεταβατικό
ν»
}ΐ”ινεϊΤ ληθωριομ^ς εξακολουθεί διετές ή τριετές σχέδιο για τη σταθε
1μΓ'πα στο 1982 κοντά στο ροποίηση της οικονομίας, με κύριο
> 1 9 8 περίπου στο ποσοστό άξονα την εξυγίανση των δημοσίων
ω°·ν τΐμώ,παρα ”θν κάμψη των διε· οικονομικών και την αποφασιστική
πετρελαίου και πρώτων καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Προϋπόθεση, όμως για ύλ» αυτά
υ Τ°υ ι,Γ'Ιρ” ^ μείωση κατά 2% () μ°ύ η ”°υ ποσοστού του πληθω· είναι η οικοδόμηση κράτους που
, Ί, [1εΓ|ν Ευρωπαϊκή Κοινότητα. εγγυάται ευθύνη και δικαιοσύνη, σε
’ι.αν’δρέου είχε εξαγγείλει αντίθεση με τον παλαιοκομματισμό
τ01) "Χωρισμού 20% και αύ- της Νέας Δημοκρατίας και την εισ
‘■'πι
ϊ®ν'κού προϊόντος κατά βολή του νεοπαλαιοκομματισμού του
Ρ° αποσιωπά την ουσιαστι ΠΑΣΟΚ.

Ι,4 „ ’·', Ρ0ε&ΡΟς του ΚΟΛΗ ΙΟ 1.
Ο ψ χ^λου. αναφερόμενος στην
100 πρωθυπουργού κ. Παπανΐΐ())„,pTrl Θεσσαλονίκη, έκανε το
σχόλιο:
όη η ^ Πρωθυπουργός διακήρυξε
«) ^ ' ΡεΡνηση ακολουθεί «το δρόίΟυ, ι ε'λ'»ίρίνειας». Η ίδια η ομιλία
”ιϊ α
αποτελεί απομάκρυνση
ΊΜ).0τ° .Εο δρόμο. Δήλωσε ότι το
ΙΟ Ρ^-ημα ήταν να σταματήσει
^(,νο^^ύλισμα της ελληνικής
'ΌμΐΚήΡι<ι5· με διασφάλιση μιάς οικοΤί<1εμπ.η!ΐαθερόττ'ταζ και δημιουρν'ΐι tKr,i'^rtCK’Uv,'i· Αυτά, ακριβώς, «μην<) α π°υ δεν έγιναν στο ενδεκά^
διακυβέρνησης του
®0έθυ
Αλλωστε, ο κ. Παπαν1% '.ί’ε μ'ά αποστροφή του λόγου
Ν ,ο ?* ότι «δεν διλαιολογούνται
0ϋζητήσεις». Δικαιολογη*'>Ρή)ντ,^αρα''*“ ’* Ιου προς την
Ίαΐΐο^ή ,*1του· Αλλά αδικαιολόγητη
"οι. γ., τορ Ίύνω σε κρίσιμα θέματα,
Σημερινά ο λαός.
Ο* °ε ή 0()ν .Ροιθυπουργός παρασιώπη- W|. πομ οα„ υν Tu ακόλουθα δεδομέ**ήν0 PEßntmvo«v ό-π στο ενδεκάU tQ ^
διακυβέρνησης του
> τ (1, εν *τφγκρατείται αλλά επιν°Κ«ΐς. 0 κ°τρακύλισμα της οικο-

παμ ,ωουν σε αραβικούς οίκους μέ
σα σε ορισμένη προθεσμία.
ΕΠΕΛΗΦΘΗ
Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι
πρόκειται για εσκεμμένη δόλια ενέρ
γεια ειδοποιήθηκε ο Εισαγγελέας
Βέροιας κ. Τσίχλας και ο Δ/τής Τμή
ματος Ασφαλείας Βέροιας, που επιλήφθηκαν του έργου της προανακρίσεως. Στα γραφεία της εταιρίας
ΑΛΦΑ βρίσκονταν χθές το βράδυ ο
ιδιοκτήτης της «ΕΛΛΗΝΟΑΡΑΜΠ1Α» κ. Μάσσαντ. ο διαχειριστής και
εκπρόσωπος της εταιρίας στην Ελλά
δα κ.Φάίζ και ο πληρεξούσιος δίκη
ν°ρ<ϋι|Ι^6)Λΐ',βΡ''ύί'πρώτες έκτιμή'
σεις του κ. Εισαγγελέα πρόκειται
πράγματι για σαμποτάζ που πολύ
πιθανόν να έγινε από Έλληνες (οδη
γούς ή ιδιοκτήτες αυτοκινήτων) κατά
την διάρκεια του ταξιδιού από Συρία
στην Ελλάδα. Θα πρέπει να σημειω
θεί ότι πάνω στο πλοίο βρίσκονταν
αρκετά ελληνικά αυτοκίνητα ψυγείυ
και ότι υπάρχει μεγάλος ανταγωνι
σμός μεταξύ Ελλήνων και Αράβων
αυτοκινητιστών, γιατί οι μεταφορές
φρούτων με αραβικά ψυγεία κοστί
ζουν λιγώτερο.
Ο κ Εισαγγελέας επικοινώνησε
τηλεφωνικώς αμέσως με το Λιμεναρ
χείο Βόλου και στη συνέχεια επιχεί
ρησε να επικοινωνήσει με τον υπουρ
γό εμπορικής ναυτιλίας, αλλά δεν τον
βρήκε. Στη συνέχεια επικοινώνησε
με τον θάλαμο επιχειρήσειον του
υπουργείου και ανέφερε το συμβάν
και τις ενέργειες που ξεκίνησε. ,
Τόσο ο πληρεξούσιος δικηγόρος
της εταιρίας κ. Μπιζάκης όσο και ο κ.
Εισαγγελέας μίλησαν προς τους οδη
γούς και ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων
τους οποίους διαβεβαίωσαν ότι σύν
τομα θα αποκατασταθούν οι ζημίες
και ότι η ελληνική πολιτεία θα ανα
καλύψει τους δράστες και θα τους
τιμωρήσει παραδειγματικά. Ειδικώτερα ο κ. Εισαγγελέας απευθυνόμενος
στον ιδιοκτήτη της εταιρίας κ. Μάσ
σαντ του είπε ότι αν τη ζημιά την
έκαναν Έλληνες αυτοί σίγουρα δεν
αγαπούν την Ελλάδα γιατί η πράξη
τους είναι αντίθετη προς τα συμφέ
ροντα της χώρας μας και δυσφημεί
ται στα μάτια των ξένων. Ο κ. Μάσ
σαντ ευχαρίστησε τον κ. Εισαγγελέα
που επιλήφθηκε αμέσως του θέματος

«οι συμφώνησε ότι αυτοί που έκαναν
το σαμποτάζ δεν πρέπει να αγαπούν
την Ελλάδα.
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ
ΣΑΜΠΟΤΑΖ;
Μεγάλη πιθανότητα για τη διάπραξη του σαμποτάζ απέδιδαν χθές
διάφοροι παρατηρητές σε ισραηλιιή
ενέργεια.
Ας σημειωθεί ότι μεταξύ των οδη

γών και ιδιοκτητών τα»ν αυτοκίνητων
ψυγείων είναι και αρκετοί Παλαιστί
νιοι.
Πάντως παρετηρείτο ότι αν δεν
διαλευκανθεί και σύντομα μάλιστα ποιοι διέπραξαν το σαμποτάζ, υπάρ
χει μεγάλος κίνδυνος για τυ ελληνικά
αυτοκίνητα που πηγαίνουν στις Αρα
βικές χώρες από αντίποινα των Αρά
βων αυτοκινητιστών.

το. Στάθηκε όμως .... ατέλειωτη η
προσπάθειά του αφού το βραχύ
κύκλωμα συνεχιζόταν κι' έτσι
αγκαλιά συνάντησαν το θάνατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες μπαμ
πάς και γιός δούλευαν ξυπόλητοι
και το υγρό μπετόν είχε γίνε«καλός αγωγός, του ηλεκτρ<
σμού. αλλά κακός θάνατος χαι
για τους δυο που ανυποψίαστοι
δούλευαν για τον καλλωπισμό'
της αυλής του σπιτιού τους.
Αμέσως μετά το μοιραίο
συγκεντρώθηκαν δεκάδες χωρίο
νοί ενώ σε λίγη ώρα κατέφθασι.
δύναμη της Χωροφυλακής Αλε
ξάνδρειάς.
Τα άτυχα κορμιά μεταφέρθη
καν στο Νοσοκομείο Βέροιας
όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός
τους και στη συνέχεια επέστρε
ψαν στο χωριό όπου χθές ανάμε
σα σε οδυρμούς και μεγάλη
συγκίνηση των συγχωριανών ένι
νε η κηδεία τους.

Π Α Ρ Α ΙΤ Η Θ Η Κ Ε Ο Π Ρ Ο Ρ Λ Ρ η τ
Μ-ττ^>τίΐ|'ΰνϋ·.ι«μ·1ρΛιχ»τ τοιι ΣΕΓΑΣ
είχαν αβήσει οι απόηχοι των εορτα
ατικών και άλλων επισήμων εκδηλώ 2 το πρωί
Σαν λόγο της αποφάσεώς του ο κ.
σεων. που έγιναν την τελευταία ημέ
ρα των Πανευρωπαϊκών Αγώνων Μαρσέλλος προβάλλει στην επιστο
λή του την ανάγκη «να αφοσιωθεί
στην Αθήνα.
Ο κ, Μαρσέλλος. Γ' Αντιπρόεδρος στην οικογένεια του».
Οπωσδήποτε το γεγονός αιφνιδίατης Οργανωτικής Επιτροπής των
Πανευρωπαϊκών, και εκ των βασικών σε και πρακάλεσε σειρά ερωτηματι
συντελεστών της οργανώσεώς τους, κών σε αθλητικούς παράγοντες, που
γνωστοποίησε την παραίτησή του πληροφορήθηκαν την παραίτηση του
στις εφημερίδες με μια σύντομη επι κ. Γ. Μαρσέλλου.
Λόγω του προχωρημένου της
στολή που έστειλε, λίγο πριν από τις

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ι.Κ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

ώρας δεν ήταν δυνατόν να δοθούν οι
ανάλογες εκτιμήσεις και να διερευνηθούν τα βαθύτερα αίτια της παροιτήαεως του κ Γ Μαρσέλλου.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η ιδιόγραφη επιστολή - παραίτηση
του Προέδρου του ΣΕΓΑΣ κ. Μαρ
σέλλου που εστάλει στις εφημερίδες,
έχει ως ακολούθως:
«Οι XIII Πανευρωπαϊκοί Αγώνες
Στίβου ανήκουν πλέον στην αθλητι
κή μας ιστορία. Ο ΣΕΓΑΣ ευχαριστεί
όλους όσους συνέβαλαν, είτε στο
εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, για
την μεγαλειώδη αυτή επιτυχία των
αγώνων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Συνταξιούχοι
Το Δ.Σ του Σωματείου μας. απεφάσισε να προχωρήσει στην εκκα
θάριση μελλών του σωματείου μας βάση του Νόμου 1264/82 που
προβλέπει:
α) Την διαγραφή αυτών που δεν έχουν ψηφίσει τις 2 τελευταίες εκογίς εάν βέβαια δεν συνέτρεχε ανώτερη βία (άρρωστος, έλειπε ταξίδι
κλ.π).
β) Την συμπλήρωση του βιβλίου μελών με καινούργια στοιχεία,
όπως τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό ασφαλιστικού βιβλιάριου.
Γί uutó συνάδελφοι θα πρέπει να περάσετε όλοι από το Σωματείο
μας να μας δώσετε τα στοιχεία που ζητάμε. Θα είμαστε ανοικτά κάθε
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6.30 μ.μ. μέχρι
7.30 μ-μ·
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΤΣΑΓΚΑΛίΔΗΣ
Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

, Ό «. Γ. Μοίρσέλλος

κατ' ευχή» και γιορτάζουμε την σήγμή του αποχαιρετισμού, κι εγώ κάθε
αθλητική δραστηριότητα, γαι το μέλ
λον, και V αφοσιωθώ στην οικογέ
Προσωπικώς αισθάνομαι την ανά νεια μου, που τόσο μ ίχει ανάγκη.
γκη. την τελευταία αυτή στιγμή, που
όλα τελείωσαν με τόσο θριαμβευτικό
Ευχαριστώ απά τα βάθη της ψυχής
τρόπο, να κάνω μια δήλωση.
μου όλους τους Έλληνπς φιλάθλους
Σαν γιός πρωταθλητή, σαν πατέ που με βοήθησαν σ όλη την αθλητι
ρας πρωταθλητή, αλλά και σαν κή μου δραστηριότητα και κυρίως
τον τελευταίο καιρό, που πολλά ήταν
παληός πρωταθλητής ο ίδιος υπηρέ
ιησϋ τον αθλητισμό γιατί πίστευα και tu προβλήματα που αντιμετώπισα.
πιστεύω πως είναι μια θρησκεία Συγχωρώ αυτούς που υπήρξαν φίλοι
μου και με πίκραναν και εύχομαι at
χωρίς αιρέσεις.
όλους να συνεχίσουν να προσφέρουν
Αφιέρωσα και την τελευταία ικμά όπ μπορούν, έστω σαν απλοί φίλα
δα που μου επέτρεψε η κλονισμένη θλοι, όπως κι εγώ ο ίδιος θα κάνα)
υγεία μου, για να βοηθήσω, στο μέ από αύριο, για to καλό του υθλητν
τρο του δυνατού, αυπ) τη μεγάλη σμού.
διοργάνωση του ΕΠΑ '8Ζ.
Αυτή την ώρα. που όλιχ τελείωσαν

Γ Ε. ΜΑΡΣΕΛΛΟΣ».

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΝΤ

Εηικαιρες ιατοριούλες

Ο πρώτος πολιτικός γάμος
¿ε πανηγυρική ατμόσφαιρα ζούσε χος καθώς τα φλάς φωτίζουν οκες τις
τη μέρα εκείνη η Δημαρχία (που θα πλευρές της γιορταστικής συντρο
μπορούσε να είναι ή και να ρην είναι φιάς και ο φακός αποθανατίζει το
κοσμοϊστορικό γεγονός.
η δική μας Δημαρχία).
- Δέχεσαι γυναίκα σου την νεράι
Κ,ομψοντυμενος, γραβατωμένος
και κορδωμένος ο κύριος Δήμαρχος δο που είναι στο πλάι σου;
- Δέχεσαι γι« σοζυγο το μαντρα(που θα μπορούσε να είναι ή και να
μην είναι ο δικός μας ο Δήμαρχος). ναλο αυτό «ου είναι κοντά σου;
Δέχονται και πάει. Τελείωσε. Ο
Μεγάλη μέρα η σημερινή! Ο πρώ
τος πολιτικός γάμος στην ιστορία της Δήμαρχος διακυρήσσει:
_ Από τη στιγμή αυτή αποτελείτε
Επαρχιούπολης. Πως να μη βρίσκον
αντρόγυνο.
ται όλοι στο πόδι; Πως να μην τους
Κυι τώρα η “ Ρ“ της σαμπανιας.
κατέχει όλους (υπαλλήλους, περίερ
ποιό; την κερνά δεν έχει σημασία.
γους, προσκεκλημένους) η πιο δρα Το
Όλοι πίνουν στην υγεία του ζευγα
στική έξαψη;
Πρόσωπα ξαναμμένα, χαμόγελα ριού και ο γαμπρός δυσκολεύεται να
κρυφή ΤΓΙ συγκίνησή του:
θριάμβου: Ο λαός προσχωρεί στις κρατήσει
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Με υπο
ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις.
Κάποτε φτάνουν κι' οι νεόνυμφοι. χρεώνετε. Κύριε Δήμαρχε, είσαι
Τα χειροκροτήματα πολλαπλαστά- λεβέντης και συ και οι συνεργάτες
ζονται απ' την αντήχηση της αίθου σου Θα μ' επιτρέψεις να καλέσω
ολόκληρη τη συντροφιά - μαζί τους η
σας.
Ποιόν χειροκροτεί όμως ο κόσμος: δημαρχίνα που σίγουρα δε μπόρεσε
να παραβρεθεί. Να ρθήτε να τα σπά
Το γαμπρό για τη λεβεντιά του ή την
νύφη για την ομορφιά της: Ή μήπως σουμε στο γλέντι του γάμου μας,
και τφυς δυο για την παληκαριό τους Λίαν ιιε το καλό παντρευτούμε.
- Μα είστε ήδη παντρεμένοι) Ο
να αγνοήσουν τις εθιμικές και θρη
νάμος
σας έγινε πριν από λίγο λεπτή
σκευτικές επιταγές και νσ στηρίξουν
.
.
τη ζωή τους στη δομή ενός προεδρι της_ ώρας.
{-¿μ0 το λετε σεις αυτό; απορεαε
κού διατάγματος;
.
Καμαρώνει η νύφη, καμαρώνει κί ο γαμπρόςΚαι τους εσναοε το μυστικό!
ο γαμπρός. Καμαρώνει κί ο Δήμαρ

Έπρεπε να προλάβει κάτι προυΐισμιες
στη Γερμανία όπου εργαζόταν, για να
’κερδίσει κάτι προνόμια σαν παντρε
μένος- Και συνεχίζει:
- Χαλάτε τον κόσμο για παραδο
σιακές εκδηλώσεις και για το ζωντά
νεμα ίων εθίμων που θα κρατήσουν,
καθώς λέτε, το λαό στις ρίζες του και
θα ανανεώσουν το έθνος μέσα απ τις
πηγές του. Κί από την άλλη μεριά
πέρνετε την αξίνα και ξεπατώνετε
χιλιόχρονες παραδοσιακές τελετές,
μόνο και μόνο γιατί θέλετε να περά
σετε στην ιστορία σαν νεωτεριστές.
Μιλάτε για την επαναλειτουργία της
«γειτονιάς». Και δεν αναρωτιέστε αν
είναι δυνατό να σταθεί γειτονιά χωρίς
το πανηγύρι της γαμήλιας γιορτής.
Περιφρονείτε. λέτε, τη θρησκεία και
την πολεμάτε με λύσσα. Apa την
υπολογίζετε. Και κάνετε καλά να την
υπολογίζετε γιατί αργά ή γρήγορο
όλοι σεις θα την χρειαστείτε. Εκτός
πια κί αν θεσπίσετε με νόμο την
«πολιτική κηδεία».
Και μ£ το μακάβριο αυτό επίλογο
έκλεισε η τελετή του πρώτου πολιτι
κού γάμου στην ΕπάρχιούΛολη (πτ>»*
θα μπορούσε να είναι ή και νο μην εί
ναι η δική μυς μικρή πολιτεία).
Επίκαιρος

Ε ΙΔ ΙΚ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
Α Ν Τ Α Λ /Κ Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν
Μ εγ ά λ η παρακαταθήκη
γνη σ ίθ )ν α ντα λ λ α κ τ ικ ώ ν:
ΡΕΝΩ-ΠΕ7.Ω-Σ1ΜΚΑ ΣΓΓΡΟΕΝ
ΦΙΑΤ ΦΟΡΝΤ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου ιιυτ/του μ* νραπτη
εγγύηοη 30.000 χιλ. ή 2 χρόνια!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντά ντκ Θ. Κ οοωνάο
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Θισ/νίκης 92, τηλ. 29406-62416-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

Τοίτη 14 ΣβΧ ϊβΛ *"
«ΛΑΟΣ»

ΕΕΛΙΔΛ 2η
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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1 2 3 4 5« 7 8 9

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
I, Λ ^λώ α η ς εμπορικές ή θρησκευ
τικές. που έχουν λαϊκό χαρσκτήΡβ.
2 Και αυτό... σε κάποιο ποτάμι χύ
νεται — Διπλασιαζόμενο θυμίζει
ξεπούλημα.
3.
' Ενας μεγάλος ηγέτης που
πια. με άρθρο — Η... σειρά τους
αντίστροφη.
4. Ενα τρίτο απ' τα... κουπιά - Πό
θος ερωτικός στην καθαρεύουσα.
5. Απασχόλησε και απασχολεί τους

επιστήμονες — Κτητική αντωνυ
μία —Νότα.
6. Είναι και ο Ανόρ. Παπανδρέου.
?. Αντίστροφο σύμφωνο - Ο ρόλος
της αναπαραγωγικός (αντΐστρ.).
? Βοσκούσε πολύ παληά - Αλήτικη
προσφώνηση - Οπτική ισοπαλία
με... σκορ.
9. Αλλιοκ η έκπληξη.
ΚΑΘΕΤΑ:
I. Γνωστός ο της... Κεφαλονιάς.
2 Μερικές οργανώσεις την επιθυ
μούν.
3 Μιά... συμφωνία - Όμοια σύμφω
να.
4. Γ αρμονία είναι το κύριο χαρα
κτηριστικό της, στην καθαρεύου
σα με άρθρο.
5. Κι αυτό ανήκει στα οινοπνευμα
τώδη (δημοτ.).
6. Απ' αυτές η αξία του βαμβακιού.
7. Περιοχή βιομηχανική της Ευρώ
δεν ζείπης — Το ίδιο με το 4α οριζ.
8. Γι αυτήν^παραίτητο εργαλείο το
μικροσκόπιο.
9 Φανερώνουν ποιότητα —Μιας ξέ
νης αεροπορικής εταιρίας τ' αρχι
κά.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΑΡΑ - ΑΓΑΠΗΤΑ 2. ΑΠΑΓΩΓΗ - Ε Κ Α Ι 3. POMA
- ΑΡΑΛΙΚΙ 4. ΑΜΟΝΙ - ΑΜΑΛ 5. Θ1Ν - ΡΕΠΤΑΛ 6.
ΕΜ - ΣΑΝ 7 ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΟΣ 8. ΙΣΑ ΟΑΣ 9. ΣΕΡΡΑΙ
—ΤΡΟΠΗ 10. ΤΙΤΟΣ - ΠΙΑΝΟ II. Ο ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ 12.
ΚΑΘΕΤΑ· |Α ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΟΥ 2. ΑΠΟΜΙΜΗΣΕΙΣ 3. ΡΑΜΟΝΞΑΡΤΙΑ 4 ΑΓΑΝ - ΣΙ - ΡΟΚΑ 5. ΙΡΑΚ - ΑΣΗ6_ΑΓΑ ΕΝΈΟΙ 7. ΓΗΡΑΣ - ΛΑ - ΠΙΑ 8. ΑΜΙ - ΕΣΤΊΑΣ 9'
ΠΕΛΑΤΟΥ - ΡΑΝΚ 10. ΗΚ1ΛΑ - ΘΡΟΝΟΙ II. ΤΑΚ ΠΟΣΑ 12. ΑΣΙΑ - ΟΣΜΗ.

‘
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• Το 75% εκείνων που παθαί
νουν καρδιακές προσβολές συνήθως
δεν πεθαίνουν. Επανέρχονται στην
κανονική τους ζωή και δραστηριότη
τα, ή σε μιά μετρίιος δραστήρια ζωή.

ΔΕΝ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ
ΤΡΙΤΗ, 14

ΤΡΙΤΗ. 1 4 *
5 35 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5.60 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥΘΙΑ
8 00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΙΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 ΟΡΚΑ Η ΦΑΛΑΙΝΑ
ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ
7.35 ΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
7 45 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
8.05 ΛΟΥ ΓΚΡΑΙΥΤ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Η ΚΟΥΡΣΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
10.30 ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ
11.10 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΜΕΙΝΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΟΣ ΤΟ
ΠΡΩΙ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8 30 ΡΟΥΜΠΕΝΙ: ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1000 ΓΟΥΕΓΤΕΡΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

v u c r k û o v i

Β ενζινάδικα Ί
Tfiiirivi Τρίτη, 1<J ^Χί.ρ&ΐκΒΐ/ί·'"'
Γιάννη Ορφανίδη
ττμ. 62989

Θεόδωρος Ππτρίδης
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλμάδης Χρήστος

52 555

ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ ια β ά τ ε π ε
κα> ö io O tö c c c
tr)V
f c 4 f > 'li- ic p 'ö a μ ια ς I

Βερμίου Βενιζέλου
23
Εθνική Τράπεζα
2 4 141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΙΕΛ
2G.726
Νταοκράτουί
2 6 920
ΠΑ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 32-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23 3 5 0

Γ ια να Μ Α Θ Ε Τ Ε
" ώς
ϊ ο ¿ Ρ η Ϊ κ Ι υΪ κ ο

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ««« Μ«!* ή μεγάλο εσείς ο,
ΕΕΞΟΥΑΛ,ΚΟ «4ΕΟΛΟΓΙΚαι εσείς

ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

Γιατί οεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και όια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσκρούετε νικώντσς σε’ όλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΕ
σας.

Γράψτε μου
Ενα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγματικό
15*»“
Αυτ0 μ0νο Και
αποδείξω σε εσάς την

Διεύθυνση
Ν. Ζα«€ψάκη 36
ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα · Μακεδονίας

δ Τα ΡΑΖ®

Μ ΑΘΑΙΝΕ

την προέλευσή τους. Πηγαίνετε
καλύτερα να τα φάτε σε κάποιο καλό
εστιατόριο. Θα τα πληρώσετε ακρι
βότερα. αλλά θα προστατέψετε έτσι
την υγεία σας.
• Ξέρετε γιατί το 1922 το βρα
βείο Νόμπελ για την ειρήνη δόθηκε
στον διάσημο Νορβηγό εξερευνητή
Φρίντχοφ Νάνσεν:
Γιατί μετά τον Α' Παγκόσμιο πό
λεμο αφιερώθηκε στην περίθαλψη
των πολιτικών προσφύγων και απόλιδων για τους οποίους και θέσπισε
ειδικό διαβατήριο που ονομάστηκε
«διαβατήριο Νάνσεν·.
Επίσης πρωτοστάτησε για την
περίθαλψη των προσφύγων της
μικρασιατικής καταστροφής.

Κ αλούνται
σ τ η Χ ο ρ ω δ ία
τ η ς Σ τέγ η ς

Γνωστοποιείται, σύμφμνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι:
Ο ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
του Θεοδώρου και της Δέσποινας το
Από το Μουσικό Τμήμα της Στέ
γένος Παλαιστού που γεννήθηκε στη
Νάουσα και κατοικεί στο Μακροχώρι -γης Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
επαγγέλματος Μαθηματικός, και η Βέροιας ανακοινώνονται τα εξής:
I εωογιου και ιης. ΜηΛ>Χ<τ,.αν«.γΠ{η*Τη Δευτέρα 20 Σεπτέμβρη αρχί
κεί στη Βέροια επαγγέλματος Τοπο ζουν οι δοκιμές των χορωδιών της
γράφος πρόκειται να παντρευτούν ΣΤΕΓΗΣ. Παρακαλούνται τα μέλη
και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό τους να βρίσκονται στην αίθουσα
Αγίου Αντωνίου Βέροιας.
δοκιμών στις 7 μ.μ. (ΠΑΙΔΙΚΗ) και
στις 8.30 μ.μ. (ΜΙΚΤΗ).

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
Ρ αδιοιαί,ι

• Τα δάκρυα είναι η ρητορική
του έρωτα.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

- Ο ΣΑΖΑΚΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
δεν γιορτάζει.

5.30
5.45
Θ.00
6.15
6.30
7 00

Am

β ίe

• Πέρασαν πολλές χιλιετηρίδες
• Μην αγοράζετε ποτέ θαλασσι
πριν ο άνθρωπος καταφέρει να χρησι νά από πλανόδιους πωλητές, γιατί
μοποιήσει τη φωτιά για την παραγω δεν μπορείτε να είστε σίγουροι για
γή κινητήριου δύναμης.
• ' Οταν άρχισαν να χρήσιμο
ποιούν τον καπνό για... κάπνισμα, ο
βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος.
13ος απαγόρευσε την πώλησή του.
ενώ ο Πάπας Ουρβανός 8ος έφτασε
στο σημείο να αφορίσει τους καπνι
στές.
• ' Οπως ο ταύρος μισεί το κόκκι
νο χρώμα έτσι και η τίγρις μισεί το
γαλάζιο.
Πολυάριθμες πρακτικές δοκιμές
απέδειξαν, ότι ο ταύρος μισεί θανάσι
μα το κόκκινο πανί.
• Το μητρικό γάλα περιέχει έν
ζυμα πρωτεινικά που διευκολύνουν
την πένη. πέντε φορές δραστικότερα
από χα ένζυμα του γάλακτος της αγε
λάδας.

ΥΕΝΕΔ

2ΗΡΤ

Σαν σήμερα

Οί

Μ ΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΊΣΕΩΝ

Καλούνται επίσης οι Βεροιώτισσες
και οι Βεροιώτες να στελεχώσουν την
ΜΙΚΤΗ χορωδία ώστε να ανέβει η
ποιότητά της.

Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό uno τις 10 το πρωί
σερβίροντας»

Β Ε Ρ Ο Ι Α

ΓΙΑΤΙ ΕΚΛΑΙΓΕ
' Ενας τυρίστας από τη Νέα Υόρκη
ταξιδεύει με τραίνο στη Νότια Ιταλία
και απέναντι του κάθεται μιά γριούλα.
Ο Αμερικανός φοράει μιά χοντρή
χρυσή καδένα, μιά επίσης χρυσή
καρφίτσα και ένα χρυσό ρολόι. Η
γριούλα τον κοιτάζει προσεχτικά και
ξαφνικά βάζει τα κλάματα. Τότε ο
Αμερικανός τη ρωτάει με ενδιαφέ
ρον:
- Τί σας συμβαίνει, κυρία μου; Γιατί
κλαίτε: Μήπως μπορώ να σας εξυπη
ρετήσω σε τίποτα;
- ' Οχι καλέ μου. κύριε, του απαντάει
εκείνη. Κλαίω γιατί δεν είναι ο γιος
μου εδώ να σας κλέψει τόσα ωραία
πράγματα.
Φυσικά, ο Αμερικανός, άλλαξε
αμέσως διαμέρισμα.
★ ★ *
Μιλούν δύο νεόπλουτοι.
• Ελα το βράδυ να φάμε μαζί.
- Δε θα μπορέσω. Θα πάω να δώ
τον «Γουλιέλμο Τέλλο».
- Δεν πειράζει. Παρ' τον κι αυτόν κι
ελάτε μαζί. Το φαί είναι αρκετό.
ΤΟ ΜΙΚΡΟ
ΕΛΑΤΤΩΜΑ
' Οταν ο Νόσος, ο μπάρμαν, πρόιεινε στη Βιβή ένα πελάτη, η Βιβή
που δε θυμόταν να είχε ξαναπάει μαζί
του ρώτησε:
- ΠΟσα θα μου δώσει ;
- Είκοσι χιλιάδες.
- Είκοσι χιλιάδες! Και τί θα μου
ζητήσει για ένα τέτοιο ποσόν;
- Πολύ απλά πράγματα. Έχει όμως
ένα μικρό ελάττωμα. Του αρέσει να
δέρνει τις γυναίκες.
- Αν είναι αυτό, μου έχει ξανασυμ

w m

Κ ίΗ Χ Ω Μ Κ Α

Γέννησαν:
- Η Ελευθερία συζ. Ιωάν. Μπακιρ
τζή, εγέννησε αγόρι και το ονόμασε
Ευάγγελο.
- Η Αλεξάνδρα συζ. Γεωργ.
Κωστούλα, κορίτσι Αντιγόνη - Ελέ
νη.
- Η Μαρία συζ. Αθαν. Μαραντίδου.
κορίτσι Ελένη.
- Η Ελένη συζ. Νικήτα Χατζάκη,
κορίτσι Αικατερίνη.
- Η Ευαγγελία συζ. Βασ. Πάϊκου,
αγόρι Χρηστός.
- Η Αλεξάνδρα συζ. Φωτίου Σιμού,
αγόρι Ιωάννης.
- Η Μαρία συζ. Εμμαν. Δάμτσιου,
κορίτσι Βασιλική.
- Η Αικατερίνη συζ. Μιχ. Κοϊμτσίδη. κορίτσι Μαγδαληνή.
- Η Σεβαστή συζ. Ιωάν. Σιδηρόπουλου. αγόρι Παναγιώτης.
Η Σοφία συζ. Αθαν. Τριανταφύλλου. κορίτσι Εριφύλη.
Η Βασιλική συζ. Φωτίου Πασχαλοπούλου, κορίτσι Αθηνά.
Η Ελισάβετ συζ. Θεμιστ. Τσονακτσίδου. κορίτσι Δέσποινα.
- Η Ανθία συζ, Ιωάν. Παπαδοπούλου. κορίτσι Ουρανία.
- Η Γεωργία συζ, Γρηγ. Παπαδοπούλου. κορίτσι Αικατερίνη.
- Η Πετρούλα συζ. Δημ. Χατζή,
αγόρι Θωμά.
- Η Κοκώνα συζ. Ιωάν. Χονδραντωνη. κορίτσι Ευδοξία.
- Η Σοφία συζ. Ιωάν. Ζαραππούκα.
αγόρι Βασίλειος.
- Η Φανή συζ. Κων. Σακαλή, αγόρι
Χρηστός.
- Η Γαλάτεια συζ. Βασ. Κουφοπούλου, αγόρι Αντώνιος.
- Η Χαραλαμπία συζ. Γεωμγ. Ευθυμιάδου, κορίτσι Κωνσταντίνα.
- Η Δήμητρα συζ. Αθ<?ν. Δέλλα,
αγόρι Γεώργιος.
- Η Όλγα συζ. Γεωργ. Αποστολίδου, αγόρι Κωνσταντίνος.
- Η Ελίένη συζ. Θεμιστ. Παπαδοπούλου. κορίτσι Συμέλα.
Παντρεύτηκαν:
- Ο Κων/νος Ταϊπλιάδης του Νικο
λάου και η Περιστέρα Καζαντζίδου
του Παύλου.
- Ο Δημήτριος Καραγιάννης του
Αποστόλου και η Σοφία Σύμου του
Στεργίου.
- Ο Νικόλαος Κολυπέτρης του
Γεωργίου και η Ελευθερία Λεονταρί6ου του Ιωάννου.
- Ο Θεοφάνης Χόρτης του Γεωρ
γίου και η Αγγελική Δουδού του
Θεοφάνη.
- Ο Γεώργιος Τσιποριάδης του
Βασιλείου και η Μαρία Τυροδήμου

χα του Θωμά.
Ο Χαράλαμπος ΚαρυπίδΐΚ
Παναγιώτου ναι η 35φια Μοορ®*6ου του Νικολάου.
- Ο Κωνσταντίνος Ποζιάδη?
Ιωάννου και η Λουΐζα Καραμαν" “®
του Χαραλάμπους.
Ο Σταύρος Ιωσηφίδης του ρου και η Κυριακή ΔημΠτΡ^
του Παντελή.
- Ο Βασίλειος Ζιώγας του θ**
και η Κατίνα Χαλατζιούκα του ο“"Γ
λάου.
Πέθαναν:
- Ο Μπουλασίκης Εμμανουήλ ^
Σωκράτη.
- Ο Τζιώτας Βασίλειος του Πανο
γιώτου.

κ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.ί-Ε. (σταθμός)

*2

Ώ1
2δ-7<?
24^

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

tfl·'
&

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοινεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ο.ΣΕ. (σταθμός)
Πυροσβεστική

Αμεση Δράση

Ο Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

\1
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ΑΠΩΛΕΙΑ
Χάθηκε μηχανή ST1HL
πρίονο 070 νούμερο 758Ü'._rt^
δρόμο Βέροιας - ΞηΡ0' ^
Παρακαλείται ο ευρών να
νήσει με τον κ. Καπετάνιο
Πινδάρου 4. στο τηλέφωνο * γ
θα αμοιφθεί.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Βει.

ώρα εδώ.
· Ο Νόσος λέπει τη Βιβή ν’ απομα
κρύνεται κουνώντας προκλητικά
τους γοφούς της.Μετά λέει σε κάποιο
συνάδελφό του:
- Θα απογοητευτεί η καϋμένη η
Βιβή.
- Γιατί;
- Νά, για να καταλάβεις, ο τύπος
που γνωρίζω θα τη δέρνει μέχρι να
του επιστρέφει τι είκοσι χιλιάδες
του...

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ 1Δ Η Ζ , ι τ ,ω ρ Γ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά
της Βέροιας.

V ID EO C LU B
Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Η ΠΑΙΔΙΚΗ χορωδία πρέπει να
αποκτήσει και άλλα στελέχη.
Ελάτε λοιπόν όλοι την Δευτέρα
20/9/82 στη Στέγη από τις 7 μ.μ, τα
παιδιά και από 8.30 μ.μ· οι μεγάλοι.
Το Μουσικό τμήμα
της Στέγης»

S T U D IU
J)

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλτως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ Σ Υ ΓΧ ΡΟ Ν Ο
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ε. Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ Η -Π . Λ ΙΟ Λ ΙΟ Σ
Σ Ο Υ Β Λ Α Κ Ι- Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι
ΙΣτα κ ά ρ β ο υ ν α )
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γ ίγ α ν τ ε ς
Ι π π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 -Τ η λ . 6 2 .1 1 8

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Δεν είναι παραίτητο να είναι
καλίφωνοι οι χοροιδοί. φτάνει να μην
είναι πα οάωωνοι.

ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ
ΜΠΥΡΑΡΙΑ «MIMIS»

1814 Ιδρύεται η Φιλική Εταιρεία από
τους Σκουφά. Τσακάλωφ και Ξάνθο
στην Οδησσό της Ρωσίας.Μετά απ*
αυτή την ενέργεια ιιποφααίζεται η
έναρξη προπαρασκευής της ελληνι
κής επαναστάσεως.
1943 Πυρπόληση και καταστροφή 11
χωριών και εκτέλεση από τα γερμα
νικά στρατεύματα κατοχής 352
κρητικών από την επαρχία Βιάννου.
1944 Τμήματα κομμουνιστών του ΕΑΜ
ΕΛΑ21 εισέρχονται στο Μελιγαλά
και εκτελούν πάνω από 2000 κατοί
κους και πολλούς άνδρες της χωρο
φυλακής.
1980 Ο πρόεδρος του Ιράν Μπανί Σάντρ
και ο πρωθυπουργός Αλή Ρατζάΐ
διασώθηκαν από την επίθεση ιρακι
νού «Μίγκ·
σοβιετικής κατα
σκευής εναντίον του ελικοπτέρου
στο οποίο επέβαιναν κοντά στα ιρανο
ιρακινά σύνορα όπου
συγκρούονταν τα αντίπαλα στρα
τεύματα.
1981 Δύο ισπανόφωνοι αεροπειρατές
παραδόθηκαν στην ΚΟυβανική
αστυνομία αφού προηγουμένως εί
χαν καταλάβει αμερικανικό επιβατι
κό αεροπλάνο και το οδήγησαν
στην Αβάνα με 88 επιβάτες και
πλήρωμα.

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

ΤΗΛ. 24672

Έ κ θ εσ η
ζω γρ α φ ικ ή ς
στη Σ τέγη
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ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ^
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟ
ΥΛΟΥ
22^’
2

41>

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ ΑΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ*
Ρ Ο Λ Ο Γ Οj JΣ
Ενας αξιόλογος Αθηναίος ζωγρά
φος θα εκθέσει τα έργα του στη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών Βέροιας.
Πρόκειται για τον Παναγιώτη Νικητέα και η έκθεσή του θα εγκαινιαστεί
ατις 18 Σεπτεμβρίου. Σάββατο, στις
8.30 το βράδυ.

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
Δ.Ε.Η. (βλάβες)ΚΥΚΛΟΙ f t
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
I K Α. Ιποώτ βοήθειες)
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΠΤΥΕΛΩΝ·Ζ
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΓΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ·
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

Ο Παναγιώτης Νικητέας έχει φοι
τήσει σε σχολή γραφικών τεχνών και
έχει συμμετάσχει μέχρι σήμερα σε
πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Μ Α Α Α Κ Ο Υ Σ Η 1 1 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
.(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητμοπόλεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δργ. 200Í
Α.Ε. κσι ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Κ Α Ξ . ΓΛΩΣΣΩΝ

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ «ι>- 23051
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝ α ι ΣΠΓΓΙ ΣΑ^
Σας περιμένει και ι|>ετο μέσα σε ένα τελείως
καινισθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουσηκά
και με ένα άριστο διδακτικό προσωπικό

Τ μ ή μ α τα ό λ ω ν τω ν τ ά ξεω ν
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζοντΩ*
9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

Α Γ Γ Λ ΙΚ Α - Γ Α Λ Λ ΙΚ Α
Ν .Ε . Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Α Κ Η Σ

Τοίτη 14 Eeirreußoiou 1982

«ΛΑΟΙ

ΣΕΛΙΔΑ 3π

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 10 Σεπτεμβρίου 1982

ΕΓΙΝΕ Ο ΑΓΙΑΣΜΟΣΓ
Da ΤΗ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

στην Κομοτινή 0-0) έστω και σε φιλι
κούς αγώνες δεν είναι μικρό πράγμα.
Επιπροσθέτως στον αυριανό αγώ
να της Κατερίνης οι παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ θα έχουν την ολόθερμη
συμπαράσταση των οπαδών τους οι
οποίοι προβλέπεται να κατακλείσουν
τις κερκίδες του σταδίου της γειτονι
κής πόλεως. Για την επιτυχή εξόρμη
ση των φιλάθλων ο Σύνδεσμος Φιλά
θλων Βέροιας θα διαθέσει πούλμαν
για την δωρεάν μετάβασή τους.
Τα ειδικά αυτά πούλμαν θα ανα
χωρούν από το γήπεδο αθλοπαιδιών
της Εληός από τις 2 έως τις 3 η ώρα
το μεσημέρι της Τετάρτης. Επίσης θα
πρέπει να τονιστεί ότι για την έντονη
παρουσία των φιλάθλων οι επικεφα
λής της ©ΥΡΑΣ 4 με χρήματα του
συλλόγου έχουν προμηθευτεί όλα τα
απαραίτητα (σημαίες, κασκόλ, καπελάκια, καραμούζες, χαρτάκια κ.λ.π.).

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΨΗΦΙΣΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΕΔΑΕΠ

r
πλήθους φιλάθλων η
Πραγματοποίησε το από-

γεύμα της Κυριακής τον καθιερωμέ
νο ετήσιο αγιασμό επί της έναρξης

^ •Κ Ρ Ε Σ
Αγγ ε λ ιε ς
„

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑ

no Βκν,.„ ·
Μηϊχνια. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 91.206 και 28.162.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κs
Οιδ,■"Ίθα 4,5 στρεμμάτων στην περιοχή Τεμπελικη κάτω αηό την
'^’θμή Βέροιας. Πληροφορίες τηλ. 031/419729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Παρ
*Γιι
«Κ βιομηχανίας πλαστικών νίΟΡΣΑδΤ ζητούνται εργάτες
Ϊ274Β η Ρ18? Τ'“ μόνιμη εργασία. Πληροφορίες στα τηλ. 62438
Πατρίδα Βέροιας.

^

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ

*%>-

Ζ<33ο8 Βέροια.

{íi¡6^

λωρίς πινακίδες οε τιμή ευκαιρίας.

ΑΓΤΛΙΔΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΪΠρομ,, ,. ® Δγγλικά σε παιδιά κάθε ηλικίας μεμονωμένα ή σε μικρά
5 άτομα). Πληρ. τηλ. 23303 ή Κεντρικής 195.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
^Ίιείγαι ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

του πρωταθλήματος, στο οποίο εχει
υψηλούς στόχους.
Στην τελετή παραβρέθηκε σύσ
σωμο το διοικητικό συμβούλιο του
συλλόγου με επικεφαλής τον πρόε
δρο κ. Παν.Λέκκα, τον δε αγιασμό
έψαλε ο ιερέας Ανδρέας Κυρατσής, ο
οποίος στο τέλος ευχήθηκε άνοδο
της ΒΕΡΟΙΑΣ στην Α' Εθνική.
Μετά τον αγιασμό ακολούθησε
ελαφρά προπόνηση και στην συνέ
χεια έγινε οικογενειακό διπλό διάρ
κειας μιάς ώρας κατά ττ; οποίο οι
κόκκινοι νίκησαν τους μπλε με τέρ
ματα 5-3 ενώ παράλληλα οι νικητές
υπερισχύουν και στα «σημεία» μιά
και είχαν δύο δοκάρια έναντι ενός
των;αντιπάλων τους.
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο σκορ προηγήθηκαν οι κόκκι
νοι στο 6' μόλις λεπτό με γκολ του
Ισχνόπουλου (προηγήθηκε ισχυρό
σουτ του Πουρσανίδη και απόκρου
ση του Μπαλτζή) για να διπλασιάσει
το σκορ ο Καλτσάς πέντε λεπτά
αργότερα, ύστερα από ωραία τραβέρ
σα του Ισχνόπουλου.
Ο Ακριβόπουλος με κεραυνοβό
λο σουτ στο 14' μείωσε την διαφορά
σε 2-1, για να ισοφαρίσει ο Φ. Μίλης
στο 19'.
’ Στην επανάληψη και συγκεκριμέ
να στο 39' ο Φίλιππος Μίλης που στο
ημίγοονο αυτό πέοασε στουε «*·■·
νους γυυς ευωσε ιυ πμυραοισμα στο
σκορ, εκμεταλλεύθηκε μιά έξοχη'
μπαλλιά (τρύπα) του Μουσούρη, ενώ
τρία λεπτά αργότερα ο Βογιατζόπουλος αύξησε τηύ διαφορά των τερμά
των σε 4-2. Οι μπλε μείωσαν το σκορ

^ £ 4 ΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
φ ω τ ο σ τ ο ιχ ε ιο θ ε σ ί α

-

οφφςετ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(ο

Δεν θα απεργήσουν
οι Βεροιάτες διαιτητές
' Εγινε το Σάββατο 11/9 στα γρα
φεία του Συνδέσμου Διαιτητών
Ποδοσφαίρου Βέροιας έκτακτη γενι
κή συνέλευση των μελών του με
μοναδικό θέμα ποιά θέση θα κρατήσει
ο Βεροιώτικος Σύνδεσμος στη συνέ
λευση της Ο.Δ.Π.Ε. που θα γίνει την
Κυριακή 18/9 στην Αθήνα.
Η γενική συνέλευση της
Ο.Δ.Π.Ε. θα έχει σαν θέμα την αντί
κρουση του νέου θεσμού που
δημιούργησε η Γ.Γ. Αθλητισμού με

νόμο και που θα αναλάβει την τύχη
της διαιτησίας στη Β' και Γ' Εθνική
και που αποκαλείται ΣΕΔΑΕΠ.
Οι Βεροιώτες όμως διαιτητές με
συντριπτική πλειοψηφία είπαν ΝΑΙ
στο νέο θεσμό και συγχρόνως αποφά
σισαν να μη σταλεί ούτε καν αντιπρό
σωπος στην Αθήνα για να ενθέσει τις
απόψεις του Συνδέσμου Βέροιας.
Ακόμη αποφασίσθηκε με πλειοψηφία
να μην απεργήσουν οι διαιτητές.
ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Στιγμιότυπο από τον Κυριακάτικο αγιασμό ειό τη έναρξη του πρωτιιοΛηματος.
Διακρίνονται από τα αριστερά ο ιατρός του συλλόγου κ. Βελτσίδη. ο πρόε
δρός κ. Λέκκας την στιγμή που ασπάζεται τον Σταυρό, ο ταμίας και έφορος
ποδοσφαίρου κ. Αλεξόπουλος και ο έφορος δημοσίων σχέσεων κ. Ιωαννιδης.
ΦΩΤΟ: ΔΗΜΟΥ ΑΣΙΚΙΔΗ

τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε-όλες
τΚ τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
Τηλεφωνείοχε μας 29.762

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Διαχειριστική Επιτροπή ανεγέρσεως αποθήκης 250 Μ2 του
Γ.Π.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ενεργούσα
εντολής και για λογαριασμό ΓΠΣ
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανά
δειξη εργολάβου ανεγέρσεως της
παραπάνω αποθήκης.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθπ'
στις 27-9-82 ημέρα Δευτέρα και ώρσ
12 π.μ. Εις τοεν Αλεξανδρείας Υπ/μα
της ATE.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολάβοι δημοσίων έργων για έργα
οικοδομικά Α’ ιάξεως και άνω,
Ο διαγωνισμός θα γίνει με συμ
πλήρωση του τιμολογίου και προϋ
πολογισμού που συνέταξε η Τεχνική
Υπηρεσία της ATE.
Για την συμμετοχή πρέπει να
κατατεθεί γγύηση 5% που θα υπολο
γισθεί στο ποσό της προσφοράς.
Στοιχεία και πληροφορίες δίνον
ται στο Υπ/μα της ATE Αλεξαν
δρείας και στην Ένωση Γεωργ/κών
Συν/σμών Αλεξάνδρειάς.
Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανοίγει αύριο η αυλαία του πρω
ταθλήματος Β' Εθνικής κατηγορίας.
Η ΒΕΡΟΙΑ διαθέτοντας έμψυχο
υλικό πλουσιότερο από κάθε άλλη
φορά και έχοντας κάνει άριστη προε
τοιμασία στοχεύει στην πρωτιά. Στο
χεύει στην άνοδό της στην Α' Εθνι
κήΣτην αυριανή πρώτη αγωνιστική
ι ημέρα υποχρεώνεται σι ένα δύσκολο
εκτός έδρας αγώνα και μάλιστα με
αντίπαλο τον πάντα υπολογήσιμο,
τον πάντα μεγάλο ΠΙΕΡΙΚΟ.
Ωστόσο οι πιθανότατες της
«Βασίλισσας του Βορρά» για ένα θετι
κό αποτέλεσμα είναι μεγάλες. Άλλω
στε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των
φιλικών της αγώνων δικαιολογούν
μιά τέτοια αισιοδοξία, διότι όπως και
να το κάνουμε δύο νίκες (στην Πτολεμαΐδα 2-0 και στα Γιαννιτσά 3-0)
και δύο ισοπαλίες(σπς Σέρρες I-1 και

Από την τελετή του αγιασμού που εψάλη από τον ιερέα Ανδρέα Κυρατσή.
Δεξιά διακρίνεται μέρος του έμψυχου υλικού της ΒΕΡΟΙΑΣ με τον προπο
νητή τους Στέφανο Γαϊτάνο και μέλη της διοικήσεως με επικεφαλής τον
πρόεδρο κ. Λέκκα.
ΦΩΤΟ: ΔΗΜΟΥ ΑΣ1ΚΙΔΗ

Γ.Π,Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Η ΝΑΟΥΣΑ τρεις ημέρες πριν
από την έναρξη του πρωταθλήματος
έκανε το τελευταίο τεστ με τις ερασι
τεχνικές. ομάδεςΆ κατηγορίας του
Βερμίου και Αχιλλέα Ναουσης και
έδειξε πως είναι πανέτοιμη, από φυσι
κή κατάσταση.
Το Σάββατο έπαιξε με το Βέρμιο
και κέρδισε με 2-0, ενώ την Κυριακή
με τον Αχιλλέα, όπου κέρδισε με 2-1.
Αναλυτικά ρα δυο μάτς έχουν ως
εξής:
ΝΑΟΥΣΑ
2
ΒΕΡΜΙΟ Ναούσ.
0
Στο παιχνίδι αυτό η ΝΑΟΥΣΑ

• Τρεις ολόκληρες ώρες
έδειχνε η Τ ν τον ανδρικό μαρα
θώνιο το απόγευμα της Κυριακής
και μόνο λίγα λεπτά διέθεσε για
τον γυναικείο μαραθώνιο, που
μάλιστα γινόταν για πρώτη φορά
στην ιστορία των πανευρωπαϊ
κών αγώνων.
Αξίζουν, λοιπόν, συγχαρητή
ρια (ή συλλυπητήρια;) στην κ,
Μάργκαρετ Παπανδρέου που με
το σωματείο της ΕΓΕ (με έψιλον
όχι άλφα-γιώτα) κατάφερε τόσα
πολλά για τα δικαιώματα των
γυναικών και την ισότητα των
φύλων...

με τον προωθηθέντα Παπατζίκο τον
οποίο τροφοδότησε με μπαλλιά ακρι
βώς ο Γκέσιος. Την τελική μορφή
του αγώνα έδωσε ο Μουσούρης με
ένα παληκαρίσιο προσωπικό γκολ.
ΠΛΗΘΩΡΑ
ΠΑΙΚΤΩΝ
Το γενικό συμπέρασμα από τον
οικογενειακό αυιό αγώνα είναι ότι η
ΒΕΡΟΙΑ αυτή την χρονιά έχει πλη
θώρα ισάξιων παικτών όσο ποτέ άλ
λοτε στην ιστορία της. Δικαιολογη
μένα λοιπόν πολλοί φίλαθλοι υπο
στήριζαν ότι το έργο του Στέφανου
Γαϊτάνου θα είναι πολύ δύσκολο όχι
μόνο για τον καταρτισμό της 1 Ιάδας
αλλά και γι’ αυτήν ακόμη την 16άδα,
παράλληλη όμως όλοι τους, ήταν
πεπεισμένοι ότι ο καταξιωμένος
Βεροιώτης τεχνικός με τη σωστή κρί
ση που τον διακρίνει σε κάθε αγώνα
0u παρατάσει την καλύτερη δυνατή
σύνθεση.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΤΕΙΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΙ: Αντωνάς(3Γ Αδαμόπουλος) Περαχωρίτης, Πουρσανίδης. Μίχος (31' Τίμπος) Μαυρουδόγλου. Χατζάρας (3Γ Μουσούρης)
Χώματός, Βογιατζόπουλος. Τοπαλίόης (3Γ Φ- Μίλής) ΐΛχνόπουλος,
Καλτσάς.
ΜΠΛΕ: Μπαλτζής. \ "Αθανα
σίου. Γιατζιτζόαουλος. Παρίζας.
Παπατζίκος, Γ. Μίλης, Φ. Μίλης (3 Γ
Τοπαλίδης) Κατσώνης, Γκέσιος,
Μελετίδης, Ακριβόπουλος.

παρατάχθηκε χωρίς τους βασικούς
παίκτες, Ασλανίδη, ΣταΦυλίδη,
Σφυντηλά, ενώ οι αγωνιζόμενοι παί
ζοντας καλό ποδόσφαιρο κέρδισαν με
σκορ 2-0 ν£ τέρματα που σημείωσαν
στο δεύτερο μέρος απο τους Φύτο και
Παπαδόπουλο, Ο αγώνας πολύ
καλός και το Βέρμιο φάνηκε ότι χτυ
πάει το παιχνίδι, ενώ οι παίκτες του
έδειξαν όη στο φετεινό πρωτάθλημα
της Α' κατηγορίας της ΕΠΓΚΜ θα
παίξει πρωτεύοντα ρόλο.
ΤΑ ΓΚΟΛ
— 6Γ Ο Μαλιούφας κόβει θαυμάσω
την μπάλλα στον Μητρούση, που
παίζει το ένα-δύο με τον Φύτο, για να
βρει το δρόμο προς τα δίχτυα, ο
τελευταίος μετά από δυνατό συρτό
σουτ.
— Σε ανατροπή του Παπαδόπουλου
Αλ., ο παίκτης κερδίζει πέναλτυ, το
εκτελεί ο ίδιος και κάνει το 2-0 για
την Νάουσα, όπου ήταν και το τελικό
σκορ.
Διακρίθηκαν από την Νάουσα οι
Φύτος, Μητρούσης, Μαλιούφας,
X "Ιωαννιδης. Από το Βέρμιο οι Γκόγκας, Μήτσικας, Γρηγορίου.
Ο! ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ:
Χαραλαμπίδης,
X Ιωαννιδης, Παπαδόπουλος Γ.,
Μπασιάκος,
Μαυροδουλάκης,
Μαλιούφας, Φύτος, Μητρούσης.
Παπαδόπουλος
Α, Τερκερίδης,
Παπαδάκης.
ΒΕΡΜΙΟΝ: Νικόλτσης (40'
Πέ'ίος) Μακαρατζής, Λαίάς, Ανηφάκος, Πέϊος, Μήτσικας, Γκόγκος, Τσέγκος, Γρηγορίου, Μάντσιος, Σαγ-

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΛΗΞΕΩΣ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΠΝΟΦΥΛΛΩΝ
ΚΛΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΚΑΠΝΟΣΤΕΛΕΧΩΝ
Με απόφαση του κ. Νομάρχη
Ημαθίας αριθμ. 727/10 9 1982 καθο
ρίζονται τα ακόλουθα:
1. Ημερομηνία λήξεως συλλογής
των καπνοφύλλων, εσοδείας 1982.
για τα καπνά ανστ. τύπου (Κ. Κουλάκ Σαμψούς) η 20η Σεπτεμβρίου
1982 και για τα καπνά ξενικών κατη
γοριών (ΜπέρλεΟ) η 30η Σεπτεμ
βρίου 1982.
2. Η ημερομηνία καταστροφής
των καπνοστελεχών και για τις δύο
κατηγορίες καπνών η 15η Νοεμβρίου
1981.
3. Η καταστροφή των καπνοστελεχζών να γίνει με εκρίζωσή τους και
απομάκρυνσή τους στη συνέχεια από
τον καπνυγρό ή όπου η σκληρότητα
του εδάφους δεν επιτρέπει την εκρίζωση, με θερισμό και στη συνέχεια
βαθειά άροση για να καταστραφεί και
το υπόγειο τμήμα των φυτών.
Ο Έφορος
Καπνού Βέροιας
Αβρ. Απατσίδης
με βαθμό 5ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΕΙΣ ΓΕΩΡΓΊΑΣ
Εν Βεροία τη 10-9-1982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ανακοινώνεται όη η Δ/νση Εξω
τερικής πγοράς του υπουργείου
Γεωργίας, Αχαρνών 5 Αθήνα, θα δέ
χεται από 9 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου
αιτήσεις για εισαγωγή 1560 δαμαλί
δων ή αγελάδων ορεινών φυλών.
Δασμό 4%. και χωρίς αντισταθμι
στική εισφορά.
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν
α) Εκτροφείς βοοειδών
β) Συνεταιριστικές τους όργανά
σεις.
γ) Εισαγωγείς ζωντανών βοοκι
δών.
Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέ
pcrai ο αιθμός και το είδος των ζώων
(δαμαλίδες αγελάδες) καθώς και η
ιδιότητα του φορέα.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται στο τηλέφωνο 5247224 της
ΥΛΑΓΕΠ στην Αθήνα.
Α«ό την Δ/νση Γεωργίας

Με την υπ' αριθμό 427/1982 από
φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας αναγνωρίσθηκε σωματείο με
την επωνυμίαν «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ
ΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Μ. Σάντας» με
έδρα το συνοικισμό Μ. Σάντας της
Κοινότητας Καστανέας Ημαθίας του
οποίου το καταστατικό αποτελείται
από 25 άρθρα και σκοπό έχει την
προστασία και προαγωγή των ηθικοπνευματικών συμφερόντων των
μελών, τον εξωραϊσμό και την τουρι
στική ανάπτυξη του συνοικισμού,
την ανάπτυξη του πνεύματος της
αλληλεγγύης και της σνεργασίας
μεταξύ των μελών ως και την αποτε
λεσματική προστασία της χλωρίδας
και πανίδας.
Εν Βεροία τη 10/9/1982
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
ΑΡΙΣΤ. Ν. ΑΑΧΑΝΟΠΟΥΑΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αριθμ. 428/1982 από
φαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Ο Γ ρ ο ΐα ^ α ντίΓ νιι/μ ο_· %*(*.«. λ»

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Π Α ΙΔ Α Κ ΙΑ
Γ ΙΑ Τ Η Ν
ΕΝ Ο ΡΓΑΝ Η
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ ΙΚ Η
Οπως Etvui γνωστό ή Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ ίδρυσε τμήμα ενόργανου
γυμναστικής το οποίο θα επιβλέπει
και θα διδάσκει η φοιτήτρια της Ε.Α-Σ.Α. Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηευστρατιόδου.
Κατόπιν αυτού η διοίκηση του
συλλόγου κτιλεί τους ενδιαφερομέ
νους όπως την Ι8ην Σεπτεμβρίου,
ημέρα Σάββατο και ώρα 6 το απόγευ
μα προσέλθουν στο γήπεδο πθλοπαι
διών της Εληάς.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Παιδόπολη «Καλή Παναγιά»
Βέροια του Εθνικού Οργανισμού
Προνοίας, προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό μ£ κλειστές
προσφορές για την προμήθεια τροφί
μων και ειδών καθαριότητος.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Βέ
ροια και στο καφενείο του Εμ. Σιάχα
την 27.9.82 και ώρα 10-12 π.μ,
Οι όροι είναι κατατεθειμένοι στο
εμπορικό επιμελητήριο Βέροιας και
στα γραφεία της Παιδοπύλεως από
όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λαβαίνουν γνώση.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διάγω
ντπμό έχουν οι προσκομίξοντες εντός
φακέλλυυ εγγυητική επιστολή ανα
γνωρισμένης τραπέζης ή μετρητά η
γραμμάηο του ταμείου παρακαταθη
κών και δανείων περί καηιθέοβης
ομολογιών του Εθνικού Δάνειου σε
ποσοστό 5% επί της συνολικής αξίας
της προσφοράς των.
Βέροια 9.9.82
Εκ της Παιδοπόλπως

• Η ηλικία ίων επιθυμούντο?« να
ασχοληθούν με το ωραίο αυτό άθλη
μα παιδιών θα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 6-9 ετών.

γρής·

ΝΑΟΥΣΑ
2
ΑΧΙΛΛΕΑΣ
1,
Με καθαρά εφεδρική ομάδα η
ΝΑΟΥΣΑ κέρδισε τον Αχιλλέα με
2-1 μετά από ένα καλό παιχνίδι.
Τα γκόλ πέτυχαν για την Νάουσα
οι Μαλούνας στο 57' και Ιντζαμπαζάκης στο 8 Γ, και για τον Αχιλλέα ο
Οικονόμου στο 68'.

·**««·

την επωνυμία Πολιηστικός Σύλλο
γος «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με έδρα τοσυνοικισμό Κυδωνοχώρι Βέροιας
του οποίου το κατασταηκό αποτελείται από 25 άρθρα και σκοπό έχει τη
μελέτη, προστασία και προαγωγή
Των ηθικοπνευμαηκών συμφερόντων
των μελών, τον εξωραϊσμό της περιο
χής του συνοικισμού, την ανάπτυξη
και καλλιέργεια του πνεύματος αλλη
λεγγύης κιιι συνεργασίας μεταξύ των
μελών.
Εν Βεροία τη 10/9/1982
Ο Πληρεξούσιος
Δικηγόρος
ΑΡΙΣΤ. Ν. ΛΑΧΑΝΟΙΙΟΥΛΟΣ
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εικοσαετής πείρα οτην πόλη μας
Τριαντα χρονιά πείρα ο ολη την Ελλαδα

πΤτεϊΕξ 3 ΑΠ’ ΟΛΟ
nog Ενημερώνουν τον κοςμο
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΠΑΛΙ
ΑΠΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΑ ΣΜ ΗΝΗ
Κατά Παλαιστινιακών και Συριακών στόχων
ΒΗΡΥΤΟΣ 13 (ΑΠΕ)
Σμήνη ιοραηλινών πολεμικιάν
αεροπλάνοιν βομβάρδισαν συριακούς
και παλαιστινιακούς στόχους χθές

• Άγνωστος, που επέβαινι. σε 1 X
φορτηγό αυτοκίνητο, στην οόο Πύρ
ρας. ¿λήστεψε τον Στ. Λ. Καρασμήνσγλου, 27 ετών, και του τραυμάτισε
μι μαχαίρι, στο χέρια. Ο δράστης tou
άρπαξε 5.300 δραχμές
• Σανελήφθη ο χιλαινός Λοζί
Mipdvru Γκότζιος. 29 ετών, γιατί μέ
σα βε λεωφορείο έκλεψε 5-500 δρχ.

στην κοιλάδα της Μπεκαά. στη οπού
οσιότερη επίθεσή Νβυς μετά από τις
επιθέσεις εναντίον της Βηρυτού τον
περασμένο μήνα.
Μιά από τις δώδεκα τουλάχιστον
αεροπορικές επιθέσεις στόχευε ένα
παλαιστινιακό προσψυγικό καταυλι
σμό κοντά στην Τρίπολη, ανέ,φεραν
ανώτατες πηγές της υπηρεσίας υσφο
λείας.
Ο επίσημος ραδιοσταθμός της
Βηρυτού, αλλά κιυ ο ραδιοσταθμός
των φαλαγγιτών «η φωνή του Λιβά
νου». καθώς κυι πολλοί μάρτυρες
ανέφεραν ότι ιίροκλήθηκαν βαρείες
κοτυσ τροφές στις περιοχές που στό
χευε η ισραηλινή πίθκση στις στρατη
γικής σημασίας θέσεις του Ανατολι
κού Λιβάνου.
Το παλαιστινιακό πρακτορείο
ειδήσεων «Ουάψα* σε τηλεγράφημά

•
Στην αγροτική περιοχή
Ασπραγγέλων Ιωαννίνων. από πτώ
ση κεραυνού. σκοτώθηκαν 52 πρόβα
τα του κτηνοτροφου Ν- Παπαγεωργίσυ.
• Πνίγηκε, ενώ αοχολεύο με υπο
βρύχιο ψάρεμά, κοντά «τους Πσξσύς.
ο ν . Ίν «ΐ|ν i t χρόνων, κάτοικος
Λευκάδας
• Άγνωστοι έκλεψαν από
ίκκλησία του Αγ Νικολάου Κ α ί·
λίου ένα παλιό ευαγγέλιο και δυο
κηροπήγια, άγνωστης αξίας.
• Δωρεάν θα tivui η είσοδος του
κοινού σκ άλες τις πλάζ του Ε.Ο.Τ..
στις 27 Σεπτεμβρίου 1982, ημερομη
νία Εορτασμού της παγκόσμιας ημέ
ρας Τουρισμού.
Σχετική απόφαση υπέγραψε ο
Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. κ. Ν.
Σκούλας.

Πηγές της υπηρεσίας ασφαλείας
δήλωσαν ότι ένα από τα ισραηλινά
αεροπλάνα έπληξε μιά σχολή καλο
γραιών στην Τααλαμπάγια η οποία
είχε καταληφθεί από Παλαιστινίους
μαχητές.
Ο κρατικός ραδιοσταθμός μετέ
δωσε ότι οι κάτοικοι των οικισμών

ΕΠΑΙΝΕΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ

από επιβάτη

• Άγνωστος, στον δυτικό ακρολι
μένα Ελληνικού, έκλεψε τη τσάντα
της Ιντζί: συζύγου Μ Μοντιάνο, 53
ετών, δημοσιογράφου, με 700 ελβετι
κπ φράγκα. 41 χάρτινες λίρες
Αγγλίας, τπστωτικη κάρτα της Αμε
ρίκαν Εξπρές. 8.(300 δολλάρια σε επι
ταγές της Αμέρικαν Εξπρές. 1100
ελβετικά φράγκα σε επιταγή της Αμέ
ρίκαν Εξπρές και κοσμήματα.
• Άγνωστος, με την μέθοδο της
απασχολήσεις, έκλεψε 79 540 όρχ.
από το πρατήριο βενζίνης του Λ Γ
Μιχαλόπουλου, στην οδθ Αχιλλόως
92, στην Αμφιθεα.
• Ο Στυλ. Β. Παπαντωνιου. 50
ετών, εστιάτορας ενώ κυνηγούσε
στην περιοχή Αγίας Βαρβάρας Σου
νίου. έπεσε σι πηγόοε βόβους 15 με
τρων, Τον έβγαλχιν πυροσβέστες
Τραυματίστηκε σοβαρά και μπταφέρθηκε σε Νοσοκομείο.

του από τη Δαμασκό, επιβεβαίωσε
την ισραηλινή επίθεση στην κοιλάδα
Μπεκαά. αλλά διευκρίνησε ότι δεν
υπήρχαν πλ.ηροφορίεςίγια την αερο
πορική επίθεση στον προσφυγικό
καταυλισμό κοντά στην Τρίπολη.
Ο ραδιοσταθμός των φαλαγγιτών
μετέδωσε ότι στη διάρκεια της
τετράωρης αυτής επίθεσης σκοτώθη
καν 30 άτομα.

ΖΥΡΙΧΗ 13 (ΑΠΕ)
Επαινετικά, γενικώς, είναι τα σχό
λια του ελβετικού τύπου και των
ανταποκριτών του, για την οργάνω
οη και διεξαγωγή των Πανευρωπαϊ
κών αγώνων των Αθηνών Ιδιαίτερα,
τονίζεται, η μεγάλη συμμετοχή θκιι
τών και οι θερμές εκδηλώσεις προς
τους αθλητές και τους νικητές, ανε
ξαρτήτως εθνικότητας, γεγονός, που.
«ιιποδεικνύει το αθλητικό πνεύμα
τ«)ν Ελλήνων·.
Εξ άλλου, στις αναμεταδόσεις tcov
αγώνων από την τηλεόραση kutu την
διάρκεια της περασμένης εβδομάδος,
επανειλημμένα οι Ελβετοί ανταπο
κριτές από το Στάδιο, αλλά και οι

σχολιαστές στα στούντιο, υπογράμ
μισαν την πολύ καλή εργασία των
Ελλήνων χειριστών των μηχανών
λήψεως. την καλή τοποθέτηση των
μηχανών χάρη στην οποία ήταν από
λυτα σαφείς οι αφίξεις ίων δρομέων,
αλλά και όλες οι εικόνες ήταν καθο
ρές και χαρακτηριστικές.
Τα μόνο δυσμενές σχόλιο, που
ακούστηκε από την Ελβετική ιηλεύ
(Μίση και περιέχεται στις ανταποκρί
σεις από την Αθήνα, αφορά την ...
υπερβολικά ενθουσιώδη στάση των
θεατών κατά μήκος της διαδρομής
του Μαραθωνίου, που δημιούργησε
επανειλημμένη μικροδυσχέρειες στον
πρώτο, κυρίως, νικητή.

Αέκα νεκροί
στο Σαββατοκύριακο
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Δέκα άτομα σκοτώθηκαν σε διά
φορα τροχαία δυστυχήματα που
συνέβησαν κατά το Σαββατοκύριακο
στις επαρχίες.
Το πιό σοβαρό δυστύχημα, στο
οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο δύο
νεαρό άτομο, συνέβη προχθές στο

ικευιείιε
^χωρίσετε
.γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δ ευ τ έρ α 27 Σ επ τ εμ β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Ι| τμήματα οπαφοίτιμν ΛΥΚΕΙΟΥ

•

ΛΟΓΙΓΓΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ

•

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΩ Ν

• ΔΙΑΚΟΕΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμιφστα αποφοιτάν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

> ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
» ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήνοοη σταδιοδρομία
Χίο ♦ροντντσψνο ·· ¿ΑΦΕ1ΡΗ
Αριθ. αδαας Υπ. Ιίαιδβας
Ιδρυα*»; 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

Μητμοπολεως 3Γ Π φ ΐκλέους 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο το»ν Φροντιστηρίων «ί: IΠΣ ΓΗ ΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Αγρίνιο, όταν δίκυκλη μοτοσυκλέτα,
με οδηγό τον Αντ. I. Πετρϊδη. 17
ετών, παρέσυρε και τραυμάτισε ελα
φρά τον πεζό Κων. Πρωτόγερο, 20
ετών. Στη συνέχεια, το μοτοποδήλα
το ανατράπηκε, με αποτέλεσμα να
σκοτωθούν ο Πετρίδης και ο συνεπι
βάτης του δίκυκλου Γρ. Γ Γούνα ρης
18 ετών.
Στα άλλα δυστυχήματα, που
συνέβησαν το Σαββατοκύριακο, σκο
τώθηκαν στην κοινοτική οδό του
χωριού Ελαιών Αιλαιάλειας ο Παν.
Μ, Κουμούτσος. 18 ετών, στην
παραλιακή λεωφόρο των Κομμένων
Βούρλων ο Σερ. Π.Μπογιατζής. 41
ετών, στο 150ο χιλιόμετρο της Γ.θνι
κής οδού Αθηνών Δελφών η ΜιΤρία
Δ. Λητού, στην Αγία Παρασκευή
Χαλκιδικής α Γ. Φ. Καραβάτος, 50
ετών, στο 17ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Θεσσαλονίκης
Κανίκης, ο
Εικττρ. Α. Τατισκίδης, 44 ετών, στο
Λειβιιδοχωριό Τρικάλων ο Γεωργ. Δ.
Γελαδάρης. 62 ετών, στο 7ο χιλιόμε
τρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης
Κατερίνης ο Σταμ. Σ. Αρχοντής. 18
ετών και στο 24ο χιλιόμετρο της
σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλο
νίκης - Αλεξανδρουπόλεως, ο Χαρ.
ψαλτόγλου. 30ετών.

της* Μπεκαά μετακινήθηκαν προς
βορρά για να γλυτώσουν από τους
ισραηλινούς βομβαρδισμούς.
Καλά πληροφορημένες πηγές δή
λωσαν. εξάλλου, ότι η επίθεση στην
Τρίπολη είχε στόχο τον προσφυγικό
καταυλισμό του Νάχρ Ελ Μπάρεντ
ενώ ισραηλινά αεροπλάνα πραγματο
ποίησαν χαμηλές αναγνωριστικές
πτήσεις πάνω από το στρατόπεδο του
ΑλμπιντάουΓ, το οποίο όμως δεν
βομβάρδισαν.
Ο νόμβος των ακροπλάνων
συγκλόνισε τη Βηρυτό πολλές φορές
χθες το πρωί, καθώς τα ισραηλινά
βομβαρδιστικά πετούσαν πάνω από
την λιβανική πρωτεύουσα για να
φτάσουν στους στόχους τους.
Ο ισραηλινός ραδιοσταθμός μετέ
δωσε ότι τα ακροπλάνα βομβάρδισαν
και κατέστρεψαν δύο θέσεις παλαι
στινιών μαχητών, που βρίσκονταν
στους λόφους, κοντά στη Σιούρα.

Ιρακινά
πυρά κατά
ελληνικού
πλοίου
ΣΩΟ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ
Από ιρακινά πυρά εβλήθη το ελ
ληνικό φορτηγό πλοίο «Ευαγγελία»
10.800 κόρων, ενώ έβγαινε από το
λιμάνι Μπαντάρ - Χομεινί, χθες το
απόγευμα. Το πλήρωμά του αποτελούμενο από 14 Ελληνες και 7 ξέ
νους ναυτικούς, εγκατέλειφε το
πλοίο έγκαιρα και έχουν ήδη καταλΰοει σε ξενοδοχείο του Μπαντάρ Μπουσχρί.
Το πλοίο βρίσκεται προσαραγμέ
νο σε απόσταση 5 μιλιών από το
Μπαντάρ - Χομεινί και από το
υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας,
ζητήθηκε από τις εκεί αρχές, η πα
ροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς
τπιιγ ναυαγούς.

ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ θ'
ΕΛΛΗΝ ΟΣΟΒΙΕΤΙΚΕΣ
ΕΜΠΟΡ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τ α τελευ τα ία 4 χ ρ ό ν ια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 13 (ΑΠΕ)
Τριπλασιάστηκαν στα τελευταία
4 χρόνια οι ελληνοπσοβιεηκές εμπο
ρικές συναλλαγές, ενώ μέσα στο
1982 θα ξεπεράσουν τις πέρυσινές,
γιατί έχει τεθεί σε ισχύ η συμφωνία
οικονομικής και εμπορικής συνεργα
σίας των δύο χωρών, του περασμέ
νου Ιουνίου.
Το 1981 το σύνολο των εμπορι
κών συναλλαγών είχε φτάσει τα 800
εκατομμύρια δολλάρια και το εμπορι
κό ισοζύγιο φαινομενικά ήταν ιδιαί
τερα ευνοϊκό για την Σοβιετική Ένω
ση.
Τα παραπάνω ανακοίνωσαν ο
“ΡΖΘΥάξ της σοβιετικής εμποτικής
αποστολής στην Ελλάδα κ, Ουστίνωφ και ο διευθυντής του σοβιετικού
περιπτέρου στη ΔΕΘ κ. Λαβζίν. στη
διάρκεια συνέντευξης τύπου, που δό
θηκε χθές το μεσημέρι.
Οι δύο ομιλητές διευκρίνησαν ότι
το εμπορικό ισοζύγιο είναι ευνοϊκό
υπέρ της Σοβιετικής Ένωσης γιατί
το πετρέλαιο καλύπτει το 80% των
εξαγωγών της προς την Ελλάδα και
παραδίδει κάθε χρόνο δύο εκατομμύ
ρια τόννους πετρέλαιο. Εάν όμως
απομονωθεί το πετρέλαιο από τιςεξα
γωγές της Σοβιετικής Ένωσης, τότε
το εμπορικό ισοζύγιο είναι ευνοϊκό
για την Ελλάδα, που στο 8μηνο του
1982 έκανε εξαγωγές γεωργικών
προϊόντων και για πρώτη φορά
μετάλλων, αξίας 200 περίπου εκατομ
μυρίων δολλαρίων.
Επίσης, τόνισαν ότι. με βάση την
ελληνο - σοβιετική συμφωνία, προω
θείται η εφαρμογή μακροχρόνιου

προγράμματος για την ,ΰβη^Ι
Ελλάδα μικτών μεγάλων | ΙιομίΓ
κών μονάδων.
^
Απαντώντας σε εροιτ-ήτ«^^},
σιογράφων, οι δύο ομιλητή
από πλευράς Σοβιετικής
υπάρχει η προθυμία και .ΤΛκ)#
τα χορήγηση; στην Ε Χ λόδ·^·
τομμυρϊων κιλοβάτ ηλεκτ(*Μ»π·

I

γεια; το χρνο. Οι προιάοπί

πρόσθεσην, όπως και το
θείας φυσικού αερίου στην
και οι προτάσεις για την ίόρυΟΊ^
στασίου αλουμίνας. |3ρίσ*βν®,|
στάδιο των συνεννοήσεων.

Τέλος, οι ομιλητές ειπανά0·^
φέτος, ούτ τα αμέσως
νια. είναι δυνατόν να προμΠ^.
Σοβιετική Ένωση από την^τΏ
ροδάκινα και βερύκοκκα.
δύο αυτά προϊόντα είναι πολΟ^νί
και η μεγάλη χρονική δ ώ » Η
την μεταφορά τους στη
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Ένωση, παρουσιάζει '‘"'"¿¿¡¡¡ι
41
εμπόδια. Αντίθετα, δεν napa**®!
πολλά προβλήματα
*0
εσπεριδοειδή, όπως τα λεμόνθ* ^
κίτρα. Γι' αυτό και η Σοβιετική
ut'
at¿
ση απορροφά το 30% της
rpotW*!
παραγωγής αυτών των _____
Χαρακτηριστικό του
____λ __ . . . στη
____AΛΕΘ
CiCA « είναι
U f t l èότι
tl* ^
περιπτέρου
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση οιφΜΓ]
νομία της δημοκρατίας τηί ^
νιας και κυρίως στη βιομΜΧ0"
επεξεργάζεται το κεχριμπάρια^
Λιθουανία κατέχει την πρώ*1!
στον κόσμο.

ΑΠΟ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΕΘ

Τεθωρακισμένα οχήματα, πυρο
βόλα και αντιαρματικά πυροβόλα
έπληγησαν επίσης, ανακοίνωσε ο
ραδιοσταθμός και πρόοθεσε ότι σύμ
φωνα με πληροφορίες από αυτόπτες
μάρτυρες, οι βολές ήταν ακριβείς και
τα αντιαεροπορικά πυρά δεν έφεραν
κανένα αποτέλεσμα.

ΑΘΗΝΑ 13 (Alie»
Στην χθεσινή κλήρωση του Λαϊκού
Λαχείου κέρδισαν οι εξής αριθμοί:

Ο αριθμός 61286 κερδίζει 3.610.360

δραχμές.

Ο αριθμός 21183 κερδίζει 730.000
δραχμές.
Ο αριθμός 37099 κερδίζει 370-000
δραχμές.
Από 80.000 5ρχ κερδίζουν οι αριθμοί.
4043 11409 28330 53226 77158 .
Από 40.000 δρχ. οι αριθμοί;
8260 16716 24Q84 33092 43844
49183 56010 65881 70259 71978 .
Από 20.000 δρχ οι αριθμοί:
991 2920 6477 13672 19590 22642
26888 31204 35916 39333 40965 45957
47411 51116 51293 57743 59062 63538
67293 73250 75263 79319 .
Από 12.000 δρχ. οι αριθμοί:
210 2209 4964 5515 7639 12180
15164 15965 21330 25356 26137 29962
30593 32281 34284 37951 41512 44425
45176 46559 50385 52054 54428 56661
62036 70681 71273 71297 76475 78738.
Από 8.000 οι αριθμοί:
1778 3131 3802 6066 6968 9181
10422 12961 14333 17427 18178 18909
19641 21152 22071 23253 24625 27639
29081 33953 35105 36667 37228 37480
38672 40084 43273 46478 46840 48242
49634 52765 53947 55099 57132 58294
59925 61276 62787 64289 65060 66672
68244 68965 69637 72769 73861 74552
75944 77927.
Τέλος από 400 δρχ. κερδίζουν όλοι οι
αριθμοί που λήγουν στο 6 .

Κ α π έλ ο
σε ε ισ ιτ ή ρ ια
Πούλαγε ειοετήοια των'750 δραχμών
αντί 1.0 (A) δρχ. ο \<ι I. Κιτκαζίδηε, 36
χρόνιαν, που τον ιΛιαεκιν αστυνομικοί
ίζω από το Ολυμπιακό Στάοιυ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Μέχρι την Παρασκευή 17/9/82

ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
ΓΙΑ Ή Σ ΠΑΛΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, που 3700 αίΛ,., .·η κατά 900 δρχ. το μήνα.
οφείλουν εισφορές πιιληές δηλαδή
Στην ΣΤ' κατηγορία το ιιαφάλ,
από το 1980, 1981 και μέχρι τον μή
να ΜάΙο του 1982. θα πρέπει να στρο ήταν 3500 «ν^μές. τώρα έγινε
καταβάλλουν ττς εισφορές τους αυτ*ς 4.600 δρχ.
μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 1982.
Από την έκτη κατηγορία tcui πά
t Και ο λόγος που θα πρέπει να γί νω είναι προαιρετικές οι κατηγορίες
νει αυτό από τους οφείλοντες τέτοιες και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
εισφορές είναι ο εξής:
ιινάλογα kutô 32%.
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ' όλες τις του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι χρι τις 17ης Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και καθυστερήσεως. Ακόμη πληροφορια
1982 μέχρι Μάϊο) πληρωθούν μετά κά αναφέρεται ότι λόγω της απεργίας
την 17ην Σεπτεμβρίου θα πληργηθούν των εισπρακτόρων που ως γνωστό
με τις καινούργιες τιμές,
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγω
Πιό συγκεκριμένα: Αυτοί οι
των αδειών θα πρέπει οι ασφιιλισμέ
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ" νοι vu περάσουν αά τα γραφεία του
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν μέ
ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική Αβραμί
χρι τάρα 1900 το μήνα, το οσφάλι
δη Βέροια) από τις 7.30 το πρωί με
στρο αυτής της κατηγορίας έγινε
χρι τις 12 η ώρα για να πληρώσουν
2500 δρχ. το μήνα, (χύξηση δηλαδή
τις υφειλόμενες εισωοαές.
κατά 600 δρχ, επάνω.
• Υπενθυμίζεται ακόμη στους
Στην Δ’ κατηγορία, το ασφάλι
ασφα/jr,μένους προ κεφαλαιοποιη «
στρο μέχρι τώρα ήταν2150 τώρο'έγτ'
νε 3100 δηλαδή αύξηση κατά 750 σαν τις παληές τους εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
δρχ το μήνα.
καταβάλουν κανονικό τις δόσεις που
Στην Ε" κατηγορία δηλαδή όσοι οφείλουν,
πλήρωναν 2800 τώρα θα πληρώνουν

0 ττρωθυπουργός κ. Α. Ποσπχνδρέου, £νύ άνεπΓτύσσπ τούς νέους οικονομικούς στόχους τής **
βερνήσεώς_ του. Διακρίνοντοι. έττίσης, οπτό όριστςρά οϊ υπουργοί : Εσωτερικών «. Γεννημασόζ
Εξωτερικών κ. Χαρσλσμ-πόπουλος Προεδρίας κ. Κοι/τσόγιωργας, ό -πρόεδρος του Εύρω-σ"^
Κοινοβουλίου «. Ντάνκςρτ, ό πρόεδρος της ‘Ρκβίσεως κ. Κοόρτης. ό πρόεδρος τής Βουλής «· ‘τ
λευράς, ό Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Γιαντελεήμο»ν καί ό υπουργός Bop. Ελλάδος κ. 'IvtÇtf
Η Θεσσαλονίκη ζεί και πάλι, παράδοση, νο «ναι ένα βήμα πιό 47η ΔΕΘ. Και αισθανόμασ** Jj
στον παλμό της Διεθνούς Εκθέσεώς ιιποοστά. να είναι κιιλ.ύτερη απ' τις
βαρύ είναι το χρέος va o i x t l y 1
της. που εγκαινίασε προχθές ο πρω προηγούμενες. Και αποτελεί, επίσης οι προσπάθειες για μιά ακόμ“
παράδοση,
να
καθρεπτίζει
κάθε
φορά
θυπουργός κ. Παπανδρέου. Χιλιάδες
ρη Έκθεση γιατί για ένα
Έλληνες και ξένοι επιχειρηματίες και μιά καλύτερη ελληνική πραγματικό
ελληνικό μέλλον».
απλοί επισκέπτες κατέκλυσαν από τητα. Αυτή την παράδοση την τιμά η
την πρώτη ημέρα τα περίπτερα με
τους 3.445 εκθέτες και θαυμάζουν
την πρόοδο της τεχνολογίας και τον
πλούτο των αμέτρητων εκθεμάτων.
ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
Ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπαν
δρέου έφθασε αεροπορικώς στην
Θεσσαλονίκη στη 1 μ.μ. προχθές kui
στο αεροδρόμιο τον υποδέχθησαν ο
υπουργός Βορ. Ελλάδος κ. Ιντζές, ο
Καστοριάς
ΑΘΗΝΑ 13 (ΑΠΕ)
γεν. γραμματέας του ΥΒΕ κ. Μ.
Γρεβενών
Εκατό χιλ.ιάδες αγρότες νράφτη
Κυρατοούς, ο Νομάρχης Θεσσαλονί
καν για πρώτη δορά στους συνεταιρι Ιωαννίνων
κης ο πρόεδρος της ΔΕΘ κ. Κούρτης σμούς και έτσι οι συνεταιρισμένοι Άρτας
ft
και κομματικά στελέχη.
αγρότες ξεπέρασαν τους 800.000 σε Πρεβέζης
Λευκάδος
Ο κ. πρωθυπουργός χαιρέτισε όλη τη χώρα.
Σύμφωνα με στοιχεία που Λακωνίας
Λ
τους παρευρεθέντας και στην συνέ
χεια πήγε στο ξενοδοχείο «Μακεόο συγκέντρωσε ως τώρα η Αγροτική Μεσσηνίας
Λ
Τράπεζα και έδωσε ο υπουργός Ηλείας
via Παλάς» όπου και κατέλυσε.
if i
Στον χώρο της Εκθέσεώς ο κ. Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης, σε 26 Λέσβου
Παπανδρέου έφθσε στις 6.30 μ.μ. που νομούς γράφτηκαν 47.819 αγρότες. Χίου
ijÿ
τον υποδέχθηκε ο υπουργός Βορ. Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνον Σάμου
4
Δωδεκάνησου
Ελλάδος, ο Μητροπολίτης Θεσσαλο ται οι νεογραφόμενοι αγρότες.
Θεσπρωτίας
ΝΟΜΟΣ
Αρ.
Νε-ων
Συνετ.
νίκης κ. Παντελεήμων και ο πρόε
Κέρκυρας
δρος της Εκθέσεως.
κ
Έβρου
1062
Τρικάλων
Ακολούθησε ο αγιασμός και στην Ροδόπης
424
τ.4ΐ'
Καρδίτσας
συνέχεια μίλησε ο πρόεδρος της Καβάλας
656
ΣΥΝΟΛΟ
ΔΕΘ κ. Κούρτης. προσφωνώντας Δράμας
807
τον πρωθυπουργό και τους άλλους Σερρών
21517
' Αλλες 52.000 αγρότες «Ι0^ V
επισήμους. Μεταξύ των άλλων είπε Κιλκίς
1459
ιρεί σε 24 ακόμη νομούς,
4
ότι:
Πιερίας
3275
«Κάθε επίδειξη της Διεθνούς Κοζάνης
1784 έχουν συγκεντρωθεί tu στοίΧ^
3-4 άλλους νομούς.
Εκθέσεώς Θεσσαλονίκης, αποτελεί Φλωρίνης
683

100 χιλ. ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ»
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Η θαυμάσια Αλεξάνδρεια συνέτριψε
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποτον Φοίνικα με 4-0K.0W; ,ί
κριτού μας).
Ύστερα από μια θαυμάσια εμφάνι
ση η Αλεξάνδρεια συνέτριψε τον
ισχυρό Φοίνικα Πολίχνης με σκορ
4-0. ημίχρονο 2-0. Η ομάδα της πό
λης μας, μι: την απόδοση της. εντυ
πώσιασε τους φιλάθλους. Ιδιαίτερα
στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ποδό
σφαιρο αξιώσεων, και το 4-0 την αδι
κεί. αφού σε τρεις τουλάχιστον περι
πτώσεις χάθηκαν σίγουρα γκόλ.
Στο 58 ο Λέκκας αστόχησε από
πολύ κοντά, αφού προηγουμένως εί
χε δεχθεί μια μπαλλιά όνειρο uno τον
Γ. Ιασωνίδη.
Στο 7Γ, ο Κουντζας οπό καλή θέ
ση σούταρκ δυνατά, αλλά η μπάλλα
βρήκε την κάθετο δοκό. Και στο 78'
σε κενή εστία ο Η. Ιασωνίδης σούταρε άουτ. Τα τέσσερα τέρματα σημειώ
θηκαν ιος εξής: Σςο 27' σε γρήγορο
συνδιασμό Κούντζο - Μέκκα - Σννα
χο'ρη - Λέκκα. ο τελευταίος με πλασαριστό σούτ άνοιξε το σκόρ.
Στο 29' ο Συναχείρης με απ'
ευθείας κτύπημα κόρνερ έκανε το
2-0. Ο Μέκκας με κεφαλιά στο 64',

,χιιυ αραοοτ του Δημτσουοη
έγραψε το 343. για να κλείσει το σκόρ
ο Λέκκας στο 83' με κεφαλιά, ύστερα
από σέντρα του Συναχεϊρη. Έτσι
γράφτηκε η μεγάλη νίκη της Αλεξάν
δρειας. 'η οποία ενθουσίασε τους
φιλάθλους, γιατί συνοδεύτηκε όπως
προαναφέραμε από μια θαυμάσια
απόδοση.
Ο Φοίνικας Πολίχνης που έχει
προπονητή τον Άγγελο Σπυρίδωνα,
παρουσίασε μια πολύ καλή ομάδα,
αλλά βρέθηκε μπροστά σε μια Αλε
ξάνδρεια αποφασιστική, και δεν μπό
ρεσε ν' αυ-ιδράσει. Διεκρίθησαν οι
Δημτσούδης, Γ. Ιασωνίδης, Συναχεί
ρης. Λέκκας και Κυριακίδης από την
Αλεξάνδρεια, και οι Καλτσϊδης, Τεχίδης. Μετσης και Χαριτωνίδης του
Φοίνικα.
Οι ομάδες:
ΑΛΕΕΑΝΔΡΕΙΑίΝτψλακούδης

Γ. Ιασωνίδης. Δημτσούδης, Κυμίακν
δης. Λάζος. Μεκκοις Κοόντζας. Η.

Ιασωνίδης. Συναχείρης. Λέκκας. και
Δαλαμπόρας.
. ΦΟΙΝΙΞ: Καλτσϊδης. Μετσης,
Καρυπίδης, Τεχίδης. Αναστασιάδης,
Πετρόπουλος (46' Τσαρίδης). Ξανθό-

πουλος, Χαριτωνίδης,
πλίδθ'’ |
(46' Αναγνώστου), ΜιχαάΑ
Κοντόπουλος.
Ο διαιτητής κ. Γ. Σ ι δ η ^ ^
(Μαντζί/αις Γε)υδάρηςΤ τ0°
σμου Βέροιας, πολύ καλοίΗΤΤΑ
ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΟ

^

Μια ομάδα της Αλεξ°ν f
έπαιξε το Σάββατο στο Δ09
τον τοπικό Ολυμπιακό. 111^ )
οποίο και έχασε με σκόρ 2-Γ Λ*
ξάνδρεια έπαιξε με τους 1
Μυλωνά, Γ. Ιασωνίδη.
I
Αλβανό. Καρδόκο (30’ [
Θεοδωρίδη. Ελευθεριάδη. "
Γκακούδη, και Σκούρλα (5*
βσς).

Ο διαιτητής κ. Μαντζιλάν
ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΙΤΟΧ θΡ°ν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ^ ^μ >

Αύριο το απόγευμα, σηί ■
η Α/χξάνδρεια παίζει σε ‘?ι? ι*ώ)ί,'1
να με τον Απόλλωνα Λιτυλ1'-’^ ^
ματς θα γίνπ στο Λιτόχωρο^
|
τητές του συνδέσμου Πιερ**»’

Γ. ΣΙΜΟΠΟ'

ΤΕΤΑΡΤΗ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα ¿ου Νομού Ημαθιαο.

30 Χρονη

Θα επιδιώξει η Κ υ β έρ νη σ η

°τη Νάουσα
^οτώ θηκε

απ' το ρεύμα
'“n f c î J j ' 11™ Ppñ*ce η Νίκη Τέ
naι'^ύένα hfin‘IiV‘ ^ 0',π“θει“ τΐς να

^ ? ο Ϊ Γ ληνααπάτο^ “λ

m<oiouA · „ζ n 19 «την απέναντι

^ ^ 1

ηλ£κτρο^

α·

^«β£ Qlcn.· η η*ε 0TUV ο υδροσωμ'ΓΤ,αε πιο καλώδια της

^ * £ £ ¡ 2 3 “ στο 6ρόμο
___

Ν- ΤΖΙΜΟΡΑΓΚΑΣ
^ ε ξ ε ρ γ α σ ία

to

JW
V^ ω

ν

Έτος ιδρύσίως |% ς
Αρ. Φύλλοι 2029
Μητροπόλεωε 72 ", η*. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

οπό

^ΕΡΜΙΟ-ΝΑΟΥΣΑ
Ι α Ι Ι ' ^ “ ΒΕΡΜΙΟ-ΝΑΟΥ
ν“0"1«μ \m F'
φετος η επεξερ
^ μι την ^ Γ ’ι θα αρχίσεΐ ίιμέ<1ωί

Φθτνν 1 ^ ^ η της συνκ-ομιδής.
•«βιβοήν ν,· λεπεται °ΤΙ β° XUP°κί|ΐά
' (Η" "τις 10.000 τόννους
, ^ΠΜύώνΓΤί,ι
Ut,°it.u,w..
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Ποοοτηρίο τικ ακΚιητης
nepiouoioc του ΰηιιοσίου
ΑΘΗΝΑ 14 <ΑΠΕ<
Μέτρα για την προστασία και δια
φύλαξη της ακίνητης περιούσιας του
Δημοσίου, σε συνδυασμό με την στε
γαστική αποκέντρωση των υπουρ
γείων και των δημοσίων υπηρεσιών,
έχει αποφασίσει η κυβέρνηση, ανα
κοίνωσε ο υφυπουργός οικονομικών
κ, Παν. Ρουμελιώτης.
Ο κ. υφυπουργός, αφού είπε στην
αρχή όττ η κτηματική περιουσία του
Δημοσίου φθάνει στα 75.624 ακίνητα
εκτάσεως 2.700.000 στρεμμάτων,
μεγάλο μέρος της οποίας είναι κατα
πατημένο, τόνισε ότι οι αρχές που
διέπουν το πρόγραμμα που συντά
χθηκε για την αξιοποίηση της κρατι
κής περιουσίας προβλέπει τα εξής:
Α) Προστασία και διασφάλιση
της κτηματικής περιουσίας του
Δημοσίου από τα οργανωμένα συμ

Από τους καταπατητές
φέροντα και του,, καταπατητές, οηΛα
δή σταμάτημα της ιδιοποίησης από
ολίγους μιάς περιουσίας που είναι
κτήμα του ελληνικού λαού και που σ'
αυτόν δικαιωματικά ανήκει.
Β) Διατήρηση της κυριότητας
των δημοσίων κτημάτων στο Δημό
σιο τομέα και μεταβίβαση σε ιδιώτες
μόνο με αυστηρά κριτήρια για λό
γους που υπαγορεύονται από την
απόλυτη ανάγκη αξιοποίησης για
παραγωγικούς και κοινωνικούς στόχους.
Γ) Αποκεντρωμένη διαχείριση
της κτηματικής περιουσίας με τη
μεταβίβαση αρμοδιοτήτων παραχώ

ρησης χρήσης και αξιοποίησης σε
περιφερειακό και ,οπικό επίπεδο
(νομαρχιακά συμβούλια, οργανισμοί
τοπικής αυτοδιοίκησης).
Η υλοποίηση των παραπάνω στό
χων γίνεται με μιά σειρά μέτρων από
τα οποία ορισμένα έχουν ήδη μπει σε
εφαρμογή ενώ άλλα προγραμματι
ξονται για άμεση λήψη. Τα κυριότερα
απ' αυτές τις δύο κατηγορίες μέτρων
είναι τα εξής:
1. Απογραφή - καταγραφή: Οδη
γίες έχουν ήδη απευθυνθεί προς τις
περιφερειακές υπηρεσίες ιου υπουρ
γείου. να ενημερώσουν την κεντρική
υπηρεσία με συγκεκριμένα στοιχεία

Η Κυβέρνηση να πάρει αμέσως μέτρα
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που ανάφέρεται και σε άλλα θέματα,
είναι η παρακάτω:
Κύριε Διευθυντά.
ΠΟλύ θα σας παρακιιλούαα να δημο
σιεύσετε την επιστολή μου αυτή, γιατί
πιστεύω, κατ' αρχήν, ότι εν όφει ίων Κοι
νοτικών και δημοτικών εκλογών, θα βοη
θήσει πολλούς ψηφοφόρους να ψηφίσουν
με περισσότερη σκέψη και υπευθυνότητα
και κατά δεύτερο λόγο, να λάβω και εγώ
τις ανάλογες απαντήσεις, από κάποιον
υπεύθυνο που θα είχε την καλωσύνη να
μου δώσει, σε ορισμένα ερωτήματα που
έχω.
Λίγες μέρες μετά από την νίκη του
ΠΑΣΟΚ. που χαρακτηρίστηκε νίκη των
δημοκρατικών δυνάμεων της χώρας, διάβασα στις εφημερίδες, τις βιογραφίες των
μελών της κυβέρνησης, που ήταν γεμάτες
από αγώνες και πάλη για δημοκρατία.
δικαιοσύνη και για ιδέες που ανεβάζουν
το πολιτιστικό επίπεδο του γένους μας.
Προς στιγμήν σκέφθηκα ότι. Οτι
δικαιωθούν οι ελπίδες και οι προσδοκίες
δεκάδων γενεών της χώρας μας με τέ
τοιους ηγέτες. Αυτή τη στιγμή όμως που
γράφω την επιστολή αισθάνομαι μόνο θλι
βε.ρή απογοήτευση.
Και τούτο διότι:
Δεν μπορώ vu πιστέψω ότι, ίο σύνθη
μα που κυριαρχεί σε κάθε δήμο και κοινό
τητα είναι και άποψη αυτών των ανθρώ
πων με τέτοιες παραδόσεις και ιδέες που
προανέφερα. ότι δηλαδή οι τοπικές αυτοδιοικήσεις που θα αναδτ,ιχθούν από τις
προσεχείς εκλογές, πρέπει πάσει Ουσία να
αποτελούνται από στελέχη ή κομματικούς
παράγοντες του ΠΑΣΟΚ.
Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μιά σοσια
λιστική κυβέρνηση όλων των Ελλήνων,
που διακήρυξε αξιοκρατία, μπορεί και θέ
λει να συνεργαστεί μόνον με δικά της όρ
γανα και όχι με άλλους ανθρώπους κατα
,ιωμένους ατην λαϊκή συνείδηση, επειδή
υσκολεύθηκαν να ψηφίσουν ΠΑΕΟΚ.
¿ ν μπορώ να καταλάβω μκ πο·όν

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
^ΧϊΟ Κ ΙΝ Η ΤΩ Ν ΦΟΡΝΤ
Α Ε ΙΔ ΙΚ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
^ Ν Τ Α Λ /Κ Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν

Μεγάλη παρακαταθήκη
Υνησίων ανταλλακτικών:
ΡΕΝΩ ΠΕΖΩ-Σ1ΜΚΑ-ΣΙΤΡΟΕΝ
Φ ΙΑ ΤΦ Ο ΡΝ Τ
^ΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτ/του με γραπτή
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνια!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντώνης Θ* Κορώνας
ΓΕ Ν ΐΚ θΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Θε°/νίκης 92, τηλ. 29406-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

Κοινοτικά Κατάστημα, αεσυμβούλιο.για
συζήτηση κιιι λήψη αποφάσεως, στο θέ
μα:

τρόπο οι άνθρωποι αυτοί, θα σταθούν
εμπόδιο στο κυβερνητικό έργο κυι στις
αποφάσεις της, για ανάπτυξη και ευΐ|μεκής της κο^ερνήσεως.

Αποδοχή 3.000.000 δρχ. από το
Νομαρχιακά Ταμείο, γω κάλυψη, έλους
της ΤΟ Σταυρού και υποψήφιοι otic
προσεχείς εκλογές δεν προσήλθαν χωρίς
να υπάρχει κανένα κώλυμα, με αποτέλε:
σμα ρνοβολ-ής της συζητήσεως
Και όλα ιιυια εν όψει χειμώνος και
εκλονών.
Με αυτούς κ. Γεννηματά θα πραγμα
τοποιήσετε το πρόγρομμα κοινωνικής
πολιτικής που έχετε; ή μήπως θέλετε
αυτούς, γιατί δεν εχετε κανένα πρόγραμ
μα-,

.\εν μπofMiJ να διανοηθών. πωί συμ
βαίνει άνθρωπος, να θέλει να γίνει 6ήμαρ
χος ή πρόεδρος και να μην θέλει να
συνεργαστεί με την κυβέρνηση, για να κά
νει έργα στον τόπο του.
δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι. η
γραμμή αυτή βρίσκει σύμφωνη την
κυβέρνηση και τον κ. Γεννηματά, Αν δεν
συμβαίνει κάτι τέτοιο, πρανμα που θα
ευχόμουν πάρα πολύ τότε:
Καταγγέλω το γεγονός ότι, στελέχη
του ΠΑΣΟΚ εκμεταλλευόμενο την δύνα
μη της επαγγελματικής τους ιδιότητας και
της κομματικής θέσης, ασκούν πιέσεις σε
ψηφοφόρους στα χωρώ, κυρίως τις νν
χτες, να ακολουθήσουν ανθρώπους που
κατά κοινή ομολογία είνιιι τελείως ανίκα
νοι να αναλάβουν τέτοιες ευθύνες.
Κοτογγελω το γεγονός με πολύ
πικρία, γιατί πρέπει να γνωρίζει το
ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Γεννηματάς, ότι
κοινωνική πολιτική μπορούν να κάνουν
μόνον, αυτοί που δεν έχουν και δεν
δημιουργούν κοινωνικά προβλήματα.
Καταγγέλω επίσης ένα κοινωνικό
πρόβλημα που δημιούργησαν πρόσφατα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κοινοτικοί βύμ
βουλοι του Σταυρού Ημαθίας.
Στις 13 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα
και ώρα 20.00 εκαλούντο απο τον Πρόε
δρό της Κοινότητας, τα μέλη του Κοινο
τικού Συμβουλίου, να προαέλθουν στο

Ενίσχυση
οικογενειών
από την
Νομαρχία
Ποσόν διακοσίων χιλιάδων δρα
χμών διατέθηκε με απόφαση του
Νομάρχη κ. Πινακίδη για ενίσχυση
οικονομικά αδύνατων οικογενειών
και για οικογένειες επαναπατρισθέντων.
Αυτό ανακοινώθηκε από το Γρα
φείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεαιν
της Νομαρχίας Ημαθίας.

Τελειώνοντας 0« ευχόμουν και θα
παρακαλούσα κάποιον υπεύθυνο να μου
δώσ» τις ανάλογες ικανοποιητικές και
ενθαρρυντικές απαντήσεις, γιατί παρ' όλη
την πικρία μου θέλω, να πιστεύω ότι, τα
συνθήματα αυτά δεν είναι της κυβέρνησης
αλλά μεμονωμένων στελεχών τα οποία με
τον τρόπο αυτό προσπαθούν να .κλέ
ψουν. την ψήφο του λαού γιατί γνωρί
ζουν ότι με την προσωπική τους αξία δεν
μπορούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη
του.
Ευχαριστώ θερμά

Κων. Μουρατίδης
Σταυρός Ημαθίας.

Συνέχεια στην 4η

Ζ ίγδ η ς
κατά
ΠΑΣΟΚ
Με δήλωσή του, ο πρόεδρός της
ΕΔΗΚ κ. 1. Ζίγδης τονίζει ότι στην
πρωθυπουργική ομιλία της Θεσσαλο
νίκης, δεν υπήρξε αναφορά σε συγκε
κριμένα μέτρα που θα θεραπεύσουν
τα προβλήματα της ελληνικής οικο
νομίας. Και χωρίς αυτά επισημαίνει
θα συνεχισθεί η σύγχυση και η αβε
βαιότητα που έχουν ήδη προκληθεί
από τις ασυνέπειες, τις υπαναχωρή
σεις και τους αυτοσχεδιασμούς της
πολιτικής που ασκήθηκε μέχρι σήμε
ρα από το ΠΑΣΟΚ.
Εξάλλου, επικίνδυνη διάσταση
απόψεων μεταξύ του Προέδρου της
Λ8*1^^Μ*ό,,% ό 8 δ '|δ ^ · Γβίϊ»{ξ1':
επικαλούμενος τα κείμενα του μηνύ
ματος του κ, Καραμανλή στη ΔΕΘ
και της ομιλίας του κ. Παπανδρίου
στο γεύμα που παρέθεσε προς τιμήν
του ο πρόεδρος της ΔΕΘ.

Τ αξί
τρ α υ μ ά τισ ε
π εζή
Ελαφρά τραυματίστηκε χθές το
πρωί στην οδό Μητροπόλεως στη
Βέροια, η 75χρονη Ευθ. Παπαγεωρ
γοπούλου από τα Ριζώματα, όταν
στην προσπάθεια της να διασχίσει
την οδό χωρίς να ελέγξει καλά την
κυκλοφορία παρασύρθηκε από Ταξί,
που οδηγούσε ο Αντώνης Αρμένος.
Η τραυματισθείσα μεταφέρθηκε
αμέσαις στο Νοσοκομείο.

Μεγάλες διαστάσεις παίρνει
η κρίση στο Πολυτεχνείο
Ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις
παίρνει η κρίση στο Πολυτεχνείο,
μετά την παραίτηση άλλων εννέα
συγκλητικών, που ακολούθησε την
παραίτηση την Παρασκευή των Πρυτυνικών Αρχών του ΕΜΠ και πέντε
συγκλητικών.
Και αυτές οι παραιτήσεις υπεβλήθησαν για τους ίδιους λόγους, δηλα
δή για την περιφρόνηση της αυτοδιοικήσεως των ΑΕΙ, που ει«δείχθηκε κατά την κατάληψη του χώρου
της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου
από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ,
Οι εννέα συγκλητικοί, που υπέβα-

Φροντιστήρια
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ανακοινώνουμε στους γονείς και μαθητές της Βέ
ροιας ότι οι εγγραφές συνεχίζονται και τα μαθήματα
αρχίζουν στις 20 Σεπτεμβρίου.
Στόχος είναι η εξύψωση της Ξένης Γλώσσας με
την ευσυνείδητη και επιμελή συνεργασία μας καθώς
και η εξάλειψη κάθε είδους εκμετάλλευσης.
Πιστεύουμε ότι με τη δική σας υποστήριξη Οα
πραγματοποιήσουμε μια ομοιόμορφη π®» ποιοτικά
ανώτερη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας για τη
δική σας σιγουριά.
Τα Φροντιστήρια
Λγαπίδου Ε.
Αφ*ς Λαζόγκα
Καλλιγάς Γ.
Νεοφύτου Α.

για το ακριβές νομικό καθεστώς, τη
θέση και το εμβαδόν των δημοσίων
κτημάτων όπως και σχετικά με το μή
κος των παραλιακών εκτάσεων - και
των καταπατήσεων που πς βαραί
νουν - για να κατορθώσει έτσι ένας
πρώτος προγραμματισμός στη διαχεί-

Στασινόπουλος Γ.
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Σαζακλίδου - Παπαγιάννη Σ.

λαν τις παραιτήσεις τους, εινσι οι
εξής: X. Ευφραιμίδης, της Σχολής
Πολιτικών Μηχανικών. Ε. Καμπού
ρης. της Σχολής Χημικών, Γ. Σαραβάκος, Κοσμήτορας της Σχολής
Χημικών, 1. Παππάς, αναπληρωτής
Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανολό
γων, I. Διάμεσης, αναπληρωτής
συγκλητικός της Σχολής Ηλεκτρο
λόγων. Γ Παντελίδης, αναπληρωτής
της Σχολής Τοπογράφων. Ε. Μαρκέτος, αναπληρωτής Κοσμήτορας της
Σχολής Τοπογράφων, Θ. Τάσιος.
αναπληρωτής της Σχολής Πολιτικών
και Α. Αντωνίου, αναπληρωτής
συγκλητικός της Σχολής Μηχανολό
γιον.
Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή
παραιτήθηκαν ο Πρύτανης κ. Γ,
Παρισάκης, ο προπρύτανης κ. Π.
,Θεοχάρης, ο αντιπρύτανης κ. Γ.
Κουρεμένος και οι συγκλητικοί κύ
ριοι: Θ. Λουκάκης, Κοσμήτορας της
Σχολής Μηχανολόγων, Δ. Δασκαλόπουλος, I. Μαραγκόζης, Κ. Σάνδρης
και X. Τσουτρέλης.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ... ΚΕΡΑΗ
ΤΑΜ ΑΡΤΟΠΟΙΟΝ
Ό Ομοσπονδία ’Αρτοποιών Ελλάδος γιά γ« άποχρούσει τις άνκχρίβειες,'τίς ύπερβολές χχΐ τή διαστρέβλωσή τής
Αλήθειας πού άπροπροσανατολίζουν τδ χκταναλωτιχδ χοινδ
είναι ύποχρεωμεγη να δώσει στή δτιμοσίίτγιτ α τα στοιχεία πού
συνθέτουν το ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ, πιστεύοντας δτι θά
τερματιστεί ή κατασυχοφάντιση τών αρτοποιών χαΐ θά άντιλήφθεΐ ή χοινή γνώμη δτι οι Αρτοποιοί χΑνουν σι’,μερα Αγώνα
για τήν επιβίωση τού βιοτεχνικού κλάδου τής Αρτοποιίας.
— Η μέση κατεργασία Αλεύρων ΑνΑ Αρτοποιείο, Αν ληφθοΰν ύπ όψη ό πληθυσμός τής περιοχής, δ Αριθμός τών Αρ
τοποιείων καί ή κατ’ Ατομο κατανάλωση σύμφωνα μέ τα στοι
χεία τής στατιστική; υπηρεσίας Ανέρχεται σέ 240 κιλά τήν
ή.ιέρα.
— Μέ τά 240 κιλά Αλεύρι παρασκευα ζονται 319 κιλά
ψωμί τ . Ί Ο η (διατίμησης) πρδς 32 δρχ. τδ κιλό (92θγραμμ.
λύγω φύρας). Το 75Γλ τής κατανάλωσης σ’ δλ.η τή χώρα 'εΐναι ψωμί διατίμησης.
— Ό Αρτοποιός παρασκευάζοντας 319 κιλά καί πουλών
τας τα πρός 32 δραχμές θά εΐσπράξει 1Λ.208 δρν. τήν ήιιέρα (319 X 32 = 10.208).
— 0 ! δαπάνες άρτοποίησης μέ βάση τό κοστολόγιο τοΟ

ποιος
— Ί Ι διαφορά πού προκύπτει (11.324 — 10.208) άνέρχεται σε ορχ. 1.116, ήτοι 3,60 ορχ. κατά κιλό ψωμιού, δπως
φαίνετα:
:αι Από τό Αναλυτικό κοστολόγιο πού έπακολουθεί:
1,— Πρώτη ύλη: (Άλευρα
5.040
Φορτ) κά — Μεταφορικά
209
Χαρτόσημο
182
5.438
2.— Βοηθητικές ύλες: (Αλάτι
Ζύμη
Νερό
Τίαύοιμα
ΔΕΗ Φωτισμός
ΔΕΗ κίνηση

29
139
10
636
17
14

3. — ,Αμοιβή προσωπικού (’Αποδοχές, εισφορές,
πρόσθετες παροχές, έπιδόματα, ΑΤΑ,
Χαρτόσημο αποδοχών)
4. — Γεν:ν.ά έξοδα: (Συντήρηση έπισκευές 58
Ενοίκιο
283
ΪΙυρασφάλιστρα
5
'Έξοδα διαθέσεως Αρτου
235
Γραφική ΰλη - λογιστής, OTE
36
Καθαριότητα
36
5. - - Σύνολο Εξόδων
9.960
Βιοτεχνικό κέρδος 8$
727
’Απόσβεση μηχανολ. Εγκαταστάσεων 91
6.— Διαφορές Από προηγούμενες αύΕήσεις
(319 X 171 = 545,90)

845

3.024

653

10.778 —

545,90

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ

1Γ323.90

11.323.90 = 47,20 κατά χιλ)μο Αλεύρου : 1.33 = 35,50
κατά χιλ) μα άρτου, αύτή είναι ή πραγματική τιμή τοΟ ψω
μιού τ. 70% κατά κιλό,
τού ‘Γ 7 0 < fei 32 δρχ.
κ ή ς 35,50 ο ρ α χ .

Α ν τ Γ ^ τ '^ ς
κατά κ ι λ ό

4 -Μ
καί έπομένως:

Ο ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΕΙ
ΤΟ ΨΩΜΙ ΔΙΛΤΙΜΙΙΣΠΣ ΜΕ 3,50 δρχ. κατά κιλό(Ι) κι
αύτό σύμφωνα μέ τό κοστολόγιο τού Υπουργείου Εμπορίου
τό όποιο απέχει κατά πολύ Από τήν πραγματικότητα, δπως
φαίνεται Από τά παρακάτω. Αφού:
Y II 0 Λ 0 Γ I Ζ Ε I :
α) Γιά ηλεκτρική ενέργεια (κίνηση - φωτισμό) Ινός κα
ταστήματος δπως είναι τό Αρτοποιείο μ* έμβαδόν 100—160
Μ2 τήν ημέρα Δρχ. 31 (!) ήτοι τόν μήνα δρχ......930!
Σ η μ.
"Οσο δηλαδή ένας.... ΕΡΓΕΝΗΣ.
β) Γιά συντήρηση - έπισκευές κτιρίου, μηχανολογικού έ*
ξοπλ:τμοϋ δρχ. 57,60 ήτοι τόν μήνα δρχ. 1.728 (! ).
Σ η μ.: ’Ενώ γιά μιά έπίσκεψη ηλεκτρολόγου ή υδραυλι
κού καταβάλλονται ορχ. 2.000.
γ) Γιά ένοϊκιο καταστήματος έμβαδού 100 — 160 Μ2
δρχ. 283 τήν ήμερα, ήτοι δρχ. 8.496 (!) τόν μήγα, δσο πε
ρίπου τό μίσθωμα ΔΥΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ.
δ) Γιά γραφική Ολη — λογιστής — τηλέφωνο δρχ. 36
τήν ήμέρα ήτοι τόν μήνα δρχ. 1.080. Μ" άλλα λόγια, ούτε
δσα ένα οίκιακό τηλέφωνο.
ε) Γιά καθαριότητα (καθαρίστρια — απορρυπαντικά) 36
δρχ. τήν ήμέρα, ήτοι τόν μήνα 1.080.
Σ η μ.: Μ" Αλλα λόγια τό μισό μεροκάματο μιάς καθα
ρίστριας ( ! ).
’
,
στ) Γιά Αμοιβές άρτο&παλλήλου δρχ. 235 (!) τήν ¿αέρα
ήτοι δρχ. ι.056 τόν μήνα (!)Σ η μ . ι Μέ τήν συλλογική σύμβαση Εργασίας ό μι
σθός τού ΑρτοΟπαλλήλου, Από 1 έως 3 χρόνια είναι 17.000(!)
τόν μήνα.
.
ζ) Γιά βιοτεχνικό κέρδος τού άρτοποιού, που απασχολεΐται 16 ώρες τό '24ωρο χωρίς Ανάπαυση καί διακοπές δπως ό
λο: οι μισθοσυντήρητο: δρχ. 727 τήν ήμέρα ήτοι δρχ. ‘¿ 2.000
τόν μήνα, δταν ό σημερινός Αρτεργάτης λαμβάνει τόν μήνα μέ
7i>)pr¡ ήμερήσια Απασχόληση βάσει τή; Σ,Σ.Ε. του, δρχ.
50.000 (!) τόν μήνα.
Αύτή είναι ή πραγματική Αλήθεια δχι μόνο γιά τά... κέρ
δη τών Αρτοποιών, Αλλά καί γιά τό τί διεκδικοΟμε μέ τήν
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣ.
- ·
ΔΠ5ΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ Π ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΜΑΣ ΥΠΟιΧΙΈΩΝΕΙ ΝΑ ΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ
ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΑ ΑΝΑΓΝ0ΡΤ7.ΕΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τον κ. Καραγκιοζίδη υποστηρίζει
η «Νέα Δημοκρατία»
στο οήλωσι:
Πλατύ
Λ.ο 108,
όχι 6« epvaort» για τη τελική

Τον κ. Ηρακλή Καραγκιοζίδη,
πτυχιοϋχο οικονομικών και πολι
τικών επιστημών, θα υποστηρίζει
ως υποψήφιο πρόεδρο στην Κοι
νότητα Πλατέος η «Νέα Δημο
κρατία». Σχετική ανακοίνωση
εξέδωσε η Τοπική Επιτροπή
•Ν.Λ.» Πλατέος, που έχει ως
εξής:
*Η Τοπική Επιτροπή της Νέας
Δημοκρατίας Πλατέος ΗμαΟώςουντ.
πής στις δημοκρατικές αρχές τοο
νόμΐίρτος και με οτόχο την επιλογή
του κατάλληλου δημότη που θα ηγηθεί του υπερκομματικού δημοκρατι
κού συνδυασμού στις κοινοτικές
εκλογές της 17ης Οκτωβρίου 1982.

1g SX «”" £ -

«·■■» *

κης Οργανώσεως του κόμματος. πκια,
Η Τοπική Επιτροπή Ν.Δ. Πλατέος
Προαηλθιιν 149 δραστήρια στελέχη
του κόμματος επί συνόλου 18ÇI εγγε- Ημαθίας αποδεχόμενη την προσφορά
γραμμένων και έλαβαν μέρος στη του εκλεκτού ¿δημότου της εκφράζα
ψηφοφορία με αποτέλεσμα vu ισοψη- προς αυτόν όλες τις ευχαριστείς της
φίσοιιν με ψήφους 74 ο καθένας οι και τη βαθειά εκτίμησή της. Στον κ.
κ.κ. Καικιγκιοζίδης Ηρακλής και Καραγκιοζίδη Ηρακλή πτυχιούχο
Προδρομίδης Πρόδρομος.
Στις Πολιτικών Οικονομικών Επιστημών,
13-9-1982 παρουσία της Τοπικής επι πρώην Διευθυντή Ενώαεως Γεωργι
τροπής της Ν.Λ. ο κ. Προδρομίδης κών Συνεταιρισμών Αλεξάνδρειάς
Πρόδρομος μ« πρόθεση την ενότητα και στέλεχος πρώτης γραμμής τοο
και ομοψυχία της παριιτάξεως, και με αγροτικού συνδικαλ.ισμοό μι «ρ4*
αξιέπαινη χειρονομία ανωτερότητος στια προσφορά, μαζύ με τις εγκάρδιες
έθεσε στη διάθεση της Τ.Ε. την ευχές της του παρέχει τις διαβεβαιώ
παραίτησή του υπέρ του άλλου υπο σεις της ότι θα αγωνιστεί για το τελι
ψηφίου κ. Καραγκιοζίδη Ηρακλή και κό δημοκρατικό θρίαμβο*.

Τετάρτη 1ί ^πτεμβρώυΐ*

«ΛΑΟΣ»

ΓΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 34 56 7 8 9

Του ΛΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
3. Ξένο ανδρικό όνομα (αντίστρ.) —
Αρχαία θεά.
6. Αντίστροφα, συνήθως σφάζεται το
Πάσχα - Όμοια σύμφωνα.
7. Αδελφός μιάς... θαλασσοπνιγμέ
νης (μυθ.).
8. Αυτός καθόλου έξυπνος και με
άρθρο.
9. Κάτοικος ευρωπαϊκή χώρας —
Άρθρο πληθυντικού.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Ζα του δάσους (καθ.) — Απ' τα
τρία... δύο.
2. Στην καθαρεύουσα το πηγάδι
(αντίστρ.).
3. Μ' άλλη λέξη ο... μπατίρης.
4. Σύμφωνο των... χειλιών - Έτσι
λέγανε τον Καζαντζάκη.
5. Λεπτή, σαν κλωστή — Νησί μας.
6. Αυτό είναι φάρμακο αντιιδρωτικό
(ξεν.) — Μιά προσωπική αντωνυ
μία στη γενική.
7. Πνίγει τις... μύτες - Πρόθεση και
άρθρο μαζό (δημ).
8. Ποιοτικά — Στρατιωτικό παράγ
γελμα — Άρθρο.
9 Ένα τραπουλόχαρτο στη γενική.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κι απ' αυτήν εγτνε γνωστή η
Νάουσα (γεν.).
2. Άρχισαν ξανά να τον βλέπουν οι
μαθήτριες.
3. Το μισό της... κρέμας — Ξενική
τηλεφωνική πρόσκληση.
4. Το' ποτάμι που χωρίζει τη Φιλαν
δία από τη Νορβηγία — 'Ενα
πολεμικό όπλο στη... γλώσσα του
(αντίστρ.),
Η ΛΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ 2. ΡΥΑΚΙ - ΟΣΑ 3. Ο ΤΙΤΟ - ΥΤ 4.
ΚΟ(ΥΠ ΙΑ> - ΙΜΕΡΟΣ 5. ΟΝ - ΣΑ - ΛΑ 6. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ
7, ΙΜ - ΣΑΝΟΓ 8. ΟΙΣ - ΡΕ - II 9 ΣΑΣΤΙΣΜΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ 2. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 3. ΝΑΙ - ΣΣ 4 Η ΚΤΙ
ΣΙΣ 5. ΓΙΟΜΑΤΑΡΙ 6. ΙΝΕΣ 7. ΡΟΥΡ - ΚΟ 8. (ΣΤΟΛΟ
ΓΙΑ 9. ΑΑ - ΣΑΣ.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Στο στρατολογικό γραφείο:
— Γιατρέ, ιδού ένα πιστοποιητικό,
ότι είμαι πολύ νευρικός.
Αν κανείς μου φωνάξει εγώ
πηδάω.
- Θαυμάσια λέει ο γιατρός. Να
καταταχθεί στους αλεξιπτωτιστές.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15

ΤΕΤΑΡΤΗ, 15
6.35
8.00
β.30
β.40
7.30
β.00
9.00
9.40
10.35

Μ ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΥΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΝΙΚΟΛΑΕ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ METO ΜΠΑΡΤ
ΡΕΫΝΟΛΝΤΣ
11.30 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 MUH QPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7.00 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 Η ΛΙΝΑ ΚΑΙ 0 ΣΤΑΝ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8Τ>Π Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
• 'ΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΊΣΕΙΣ

mwxomex τ μ

Γράφει ο συνεργάτης μας
λογοτέχνης Ν. ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

* * *
Η κυρία μαλώνει το μικρό γιό
της, που τον βρήκε να κοιτάζει από
την κλειδαρότρυπα του δωματίου της
υπηρέτριας.
— Δεν θέλω να επαναληφθεί αυτό
ξανά Λάκη μου.
Τό τι κάνει η υπηρέτρια μας δε σε
αφορά,
- Ναι. μαμά, ξεσπάει σε δάκρυα το
αγοράκι, δε με ενδιαφέρει τι κάνει η
υπηρέτρια μας, αλλά τι κάνει ο μπαμ
πάς σε εκείνη!
* *■ *
Η κυρία:
Όταν έλειπα για διακοπές ο κύ
ριος έβγαινε έξω τα βράδια;
Η υπηρέτρια:
Ό χι κυρία. Εδώ στο σπίτι την
περνούσαμε!
* * ★

E 3 3 E S 9 ΥΕΝΕΔ

Ο Δ Ο ΙΠ Ο Ρ ΙΚ Ο
Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΝ Ο
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις γυναίκες καταφθάνουν
στον παράδεισο.
Ο Άγιος Πέτρος τις ρωτάει:
- Ποιες από σάς έχουν απατήσει τον
άνδρα τους:
Οι τρεις από τις τέσσερεις σηκώ
νουν το χέρι τους.
- Ωραία, λέει ο Άγιος Πέτρος.
Εσείς θα πάτε στην κόλαση.
Και συμπληρώνει με νοήματα.
- Και η κουφή επίσης.

Καλοκαιρινό πρωϊνό. Σκιαγρα
φούμε στιγμιότυπα από το οδοιπορι
κό μας ταξίδι στην πατρίδα μας.
Αφήνουμε την Βέροια πλούσια πόλη
με έξοχες φυσικές και τεχνικές ομορ
φιές. Βυζαντινές εκκλησίες και ιστο
ρικά μνημεία θυμίζουν τα αρχαία μας
μεγαλεία... Περνούμε από την Θεσ
σαλονίκη. Η νύφη του Θερμαϊκού.
Πολλά και διάφορα τα μνημεία και τα
αξιοθέατά της και μεγάλες οι πνευμα
τικές και καλλιτεχνικές ακτινοβολίες
στον τόπο μας. Φτάνουμε στην
Καβάλα. Πάνω στο τριγωνικό ύψω
μα στο λ,όφο απλώνεται μέσα βαθιά
στη θάλασσα η πόλη. Καθαρή και
φιλόξενη. Είναι ένας ιδανικός τόπος
για διακοπές. με_το κέντρο της και τις
προκλητικές ακρογιαλιές της, με
καθάρια θάλασσα, με ψιλή άμμο και
πλούσια βότσαλα. Φεύγουμε για την
όμορφη Θάσο με το φέρρυ μπόουτ.
Πλησιάζοντας στο νησί νοιώθουμε
έντονα τη μαγική του δύναμη και τα
θέλγητρά της. Πευκόφυτο νησί με
αμμουδερά ακρογιάλια, γραφικές εξο
χές, με εντυπωσιακή εναλλαγή στο
τοπίο και πλούσια βλάστηση. Ένας
έξοχος συνδυασμός πράσινου και θά
λασσας. Πλούσια εξ άλλου μνημεία
προχριστιανικής εποχής προκαλούν
θαυμασμό και ενδιαφέρον. Είναι ένα
νησί για ξεκούραση με πολλές δυνα
τότητες για τη χαρά της θάλασσας.
Γλυκές αναμνήσεις και παραστάσεις
ακοραήμερης διαμονής και απόλαυ
σης από το οδοιπορικό μας στη Θά
σο...
Το δεύτερό μας οδοιπορικό με τα

ΆΛΗΝΙΚΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ενσταντανέ στη Θεσσαλία και Ρούμε
λη συνεχίζουμε τώρα... Ένα άλλο
πρωινό ξεκινούμε με το Ι.Χ. για το
δεύτερο ταξίδι μας. Περνούμε την
Αλεξάνδρεια. Αγροτικό κέντρο με
μεγάλη εξέλιξη και εμπορική κίνηση.
Φτάνουμε στην Κατερίνη. Γεωργική
πόλη. Συνδυάζει ωραία θάλασσα και
κατάφυτο ορεινό τοπίο. Ενδιαφέρον
το δημοτικό πάρκο της. Ακολουθεί ο
Όλυμπος μεγαλόπρεπα στα μάτια
μας και τα Τέμπη από τα μαγευτικώτερα τοπία της Ελλάδος. Στενή, με
οργιώδη βλάστηση κοιλάδα ανάμεσα
στον ΌΛυμπο και Όσσα που την
διαρρέει ο Πηνειός ποταμός. Ακο
λουθεί η Λάρισα. Εμπορικό κέντρο
και κόμβος συγκοινωνιών, με ωραία
ρυμοτομία και γενικά σύγχρονη όψη.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν το Φρού
ριο, ο ναός του Αγίου Αχίλλειου, το
Μουσείο με πολλά ευρήματα... Συνε
χίζουμε το δρόμο μας μπαίνοντας
στην παλιά λεωφόρο της Αθήνας
προς της Λαμία. Φάρσαλα. Στη θέση
της αρχαίας ομώνυμης πότης. Υπάρ
χουν ερείπια αρχαίων οχυρώσεων.
Φημιστός ο «σαπουνέ» τοπικός χαλ
βάς. Κι ανηφορίζουμε στην κωμόπο
λη Δομοκό. Κωμόπολη στη θέση των
αρχαίων Θαναών, με εξαιρετική θέα.
Σώζονται ερείπια μεσαιωνικού φρα
γκικού κάστρου.
Τέλος καταλύουμε στο ήσυχο και
όμορφο χωριό Πουρνάρι για να περά
σουμε δέκα μέρες μιά ευχάριστη και
ικανοποιητική ζωή με τους αγροτεςς
της γής και τις εξορμήσεις μας στα
χωριά της Ρούμελης και της Θεσσα
λίας γεμίζοντας την καρδιά μας με
άδολες συγκινήσεις και τη σκέψη μας
με γνώσεις και ενδιαφέροντα διδάγ
ματα...
Είναι όμορφα τα ταξίδια στην
πατρίδα μας, στις πόλεις, στα νησιά,
στις θάλασσες και στα βουνά για να
νιώσεις τη χαρά και την ομορφιά του
τόπου μας με τα ιστορικά μνημεία,
τις ομορφιές του και την πρόοδο στη
σύχρονή της παρουσία..

υ Η ευτυχία μας κάνει να αγα
πούμε περισσότερο εκείνους που
αγαπούσαμε πριν γίνουμε ευτυχείς.
ΑΛΕ2. ΔΟΥΜΑΣ (Υιός)
να6ιοιο(Ι

62 5 5 5 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

BfppiúU fl« νι/ε-Ασϋ

ΒΕΡυΐΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η . (βΑάρεςί
Υδρευση

Ο.Σ.Ε. (σιαθμόςΙ
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22.222
22.505
125
25.749
24444
22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΪ
Πυθροοβ«σΐι*.ή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. ΙσταθμΟς)

22.199
22200
22.314
41.353

Εθνική Τράπεζα
2 4 141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΓΕΛ
Γπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΙ
Πλατ Καροτάσιου 22.532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωραΐτη

24.343
23.131
26.726
26.920
23.8Β0
22.636
24.080
23.350

ΑΠΩΛΕΙΑ
Χάθηκε, μηχανή ST1HL αλυσοπρίονα 070 νούμερο 7580358 στον
δρόμο Βέροιας
Ξηρολειβάδου.
•Παρακαλείται ο ευρών να επικοινω
νήσει με τον κ. Καπετάνιο Δημήτριο
Πινδάρου 4, στο τηλέφωνο 28642 και
θα αμοιφθεί.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ Σ

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβεςΙ
Ι.Κ Ά (πρώτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)

Πυροσβεστική

23 619
23.364
23.376

10C
121
1»”

Δ ιυ β ό ζ ε υ ο
κ<τί ö i o ö i ö e t r r
κήν

I ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

STUDIO

ΤΕΧΝ Η
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε Είόους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροπόΑιως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

• Ξέρετε γιατί το φώς της Σελήνης φωτίζω ιόαα \ΐγα βρ οχ£«τη μν
τος φώς που δέχεται από τον ήλιο;
Γιατί η επιφάνεια της σελήνης
έχει μικρή αντανακλαστική ικανότη
τα.
Έτσι αντανακλά στον πλανήτη
μας μονάχα τα εφτά εκατοστά των
ακτινοβολιών που δέχεται και απορ
ροφάει το υπόλοιπο.
• Ο Ελβετός φιλάνθρωπος Ντυνάν είναι ο δημιουργός ιου Διεθνούς
Ερυθρού Σταυρού.
Τον ίδρυσε το 1864.
Το 1901 τιμήθηκε με το βραβείο
Νόμπελ.
• Γνωρίζετε πώς αναπνέουν τα
έντομα;
Τα οξυγόνο του αέρα πηγαίνει
κατ’ ευθείαν σε κάθε κύτταρο μέσα
από ένα σύστημα σωληνίσκων και
εκατομμυρίων παρακλαδίων τους,
που οι βιολόγοι αποκαλούν «σύστη
μα της τραχείας*.
Στα τελειότερα ζώα. φυσικά, το
οξυγόνο εισέρχεται στους πνεύμονες
και με το κυκλοφοριακό σύστημα
μεταφέρεται σε όλα τα κύτταρα όπου
γίνεται η καύση και στη συνέχεια πά
λι με το αίμα αποβάλλεται υπό μορφή
διοξειδίου του άνθρακα.

• Από το 1940 μέχρι το 1945 η
κολοσσιαία πολεμική βιομηχανία
των Ηνωμένωί1 Πολιτειών κατα
σκεύασε 299.000 αεροπλάνα, από τα
οποία τις 96.000 μέσα στο 1944.
3.600.000 στρατιωτικά αυτοκίνη
τα.
1.000.000 άρματα μάχης.
87.620 πλοία πολεμικά και μετα
γωγικό και
44 δισεκατομμύρια οβίδες και άλ
λα βλήματα.
• Πιστεύεται γενικά ότι τα υπο
βρύχια είναι εντελώς νέ α εφεύρεση.
Η αντίληψη αυτή είναι ψστόσο
λανθασμένη.
Τα υποβρύχια βέβαια τελειοποιή
θηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ευρύ
τατα κατά τις τελευταίες δεκαετηρί
δες.
Το πρώτο όμως υποβρύχιο κατα
σκευάσθηκε στην Αγγλία το 1620.
• Ξέρετε γιατί το προζύμι της
μπύρας δημιουργεί μικρές φυσαλίδες
στη ζύμη:
Γιατί κατά τη ζύμωσή του που
την προξενεί η παρουσία γλυκόζης,
αναπτύσσεται ανθρακικό οξύ. που μη
μπορώντας να διοχετεοθεί προς τα
έξω εξ αιτίας της συνεκτικότητας της
ζύμης, συγκεντρώνεται σε φυσαλίδες
στο εσωτερικό της.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Ι.Κ.Α. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι Συνταξιούχοι
Το Δ.Σ του Σωματείου μας, απεφάσισε να προχωρήσει στην εκκα
θάριση μελλών του σωματείου μυς βάση του Νόμου 1264/82 που
προβλέπει:
α) Την διαγραφή αυτών που δεν έχουν ψηφίσει τις 2 τελευταίες εκογές εάν βέβαια δεν συνέτρεχε ανώτερη βία (άρρωστος, έλειπε ταξίδι
κ.λπ).
β) Την συμπλήρωση του βιβλίου μελών με καινού( για στοιχεία,
όπως τον αριθμό ταυτότητας και τον αριθμό ασφαλιστικού βιβλιαρίου.
Γι αυτό συνάδελφοι θα πρέπει να περάσετε όλοι από το Σωματείο
μας να μας δώσετε τα στοιχεία που ζητάμε, θα είμαστε ανοικτά κάθε
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 6.30 μ.μ. μέχρι
7.30 μ,μ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Μ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ

Για να Μ Α Θ Ε Τ Ε
Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μεγάλο εσείς οι
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙ
ΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε και από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ να
τα προσπεράοετε νικώντας ar. ό λ α ca ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗΣ
σας.

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΚ»
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί
σερβίροντας:

Γράψτε μου
Ew κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημεριso, πραγματικό
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάς την
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΠΣ.

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
ΒΙΒΜΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
Νάουσα - Μακεδονίας

Σ Ο Υ Β Λ Α Κ Ι- Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι
(Σ τα κ ά ρ β ο υ να )
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γ ίγ α ντ ες
Ιπ π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 -Τ η λ . 6 2 .1 1 8
Β Ε Ρ Ο Ι Α

Ένα στάχυ δίπλα
στο πιάτο σας

Ένας εύκολος τρόπος για να κάνε
τε ομορφότερη την ατμόσφαιρα του
καθημερινού τραπεζιού.
Ατομικά σέτ σερβιρίσματος διακο
σμημένα με στάχυα. Θα τα φτιάξετε
γρήγορα κι εύκολα. Θα χρειαστείτε 6
ψάθινα ατομικά σέτ σερβιρίσματος,
ένα μπουκαλάκι ακρυλική μπογιά σε

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Π Α ΙΔ Α Κ ΙΑ
Γ ΙΑ Τ Η Ν
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ ΙΚ Η
Όπως είναι γνωστό η Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ ίδρυσε τμήμα ενοργάνου
γυμναστικής το οποίο θα επιβλέπει
και θα διδάσκει η φοιτήτρια της Ε.Α,Σ.Α. Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηευ
στρατιάδου.
Κατόπιν αυτού η διοίκηση του
συλλόγου καλεί τους ενδιαφερομέ
νους όπως την 18ην Σεπτευθοΐοιι
ημέρα Σάββιιτο και ώρα 6 το απόγευ
μα προσέλθουν στο γήπεδο αθλοπαι
διών της Εληάς.
Η ηλικία των επιθυμούντων να
ασχοληθούν με το ωραίο αυτό άθλη
μα π α ιδιώ ν θα πρέπει να κυμαίνεται
μεταξύ 6-9 ετών.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αφοί Δαμιανίδη
Θεσ/νίκης 156 τηλ 27965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκόπης Αθ.
τηλ. 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Χρήστος Πετρίδης

χρώμα της αρεσκείας σας,
τρό πινέλο, χαρτόνι κι ένα ^
Σχεδιάστε το στάχυ πάνω
1
τόνι ή μεταφέρετέ το μ" ένα κ0ν ^ |
Με το πινέλο και λίγη Ρπ0 , ^
στε με χρώμα τα κενά, έχονώί
θετήσει το μοτίβο στο σημ®° ^
λετε. Αφήστε να στεγνώσει η*1,
και το στάχυ σας είναι ετ°ϋ*-Λ|
Με τον ίδιο τρόπο θα δ ιο ^ ^ν
τε και τα υπόλοιπα ψάθινα ιΡ1^
μαντιλάκια. Μπορείτε αντί
ρ
να, να χρησιμοποιήσετε α“'1 ^ !
πιο επιδέξιες μπορούν να
I
σουν το ίδιο μοτίβο σε
I
κανάτες, βάζα ή ακόμα στο
ι
κό που κρέμεται πάνω από ι°
ζ*·

Σαν σήμ*>PÎ
15 9 1821
Ο Γ. Δράκος με 500
απέκονε στη θέση Πέντε
I
την εμπροσθοφυλακή του Γ .
Φά Πασσά εξ 800 ανδρών. N T jp I
σκοτώθηκαν και αιχμαλββ^·
(2 2 0 ) οι δε υπόλοιποι έ*υT«
κακή κατάσταση προς Λ[Ί®|
ίδια τύχη είχε και το κύρώ .
αφού αναγκάσθηκε να υποΧ“*'
15-9-1904
^
Ο Θεόδωρος Μόδης από ^
μέλη της Επιτροπής
ρ|
Μοναστηριού, φονεύεται
δρα μέσα στην πόλη ®π°
τζήδες.

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ [

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ε. Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ Η -Π . Λ Ι Ο Λ Ι ^

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Μ ΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ!
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

Τ Η Λ . 24672

VID EO C LU B

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ;

Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡ^
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

-4

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ 23137 29762
ΒΕΡΟΙΛ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. I50C
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων

δον 7ΓΧΥ

ΑΈ. και ΕΠΕ
δρχ 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ^
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟ^
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο ϊ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟ1
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕλΟ1;’
ΟΥΡΩΝ ΠΑΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ Υ ΓΡΟ '’
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 1 1 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωοορεια)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

ΙΗΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΙ

Τϊτβοτη 1ί Σεπτεμβρίου 1982

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΜ ΑΘΙΑΣ

Περίληψη
απολογισμού Εσόδων
και Εξόδων έτους 1981
Οι αγώνες αρχίζουν στις 4.45

ΝΑΟΥΣΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ

Μ ε τ ο ν Φ ίλιπ πο
σ τ η ν Ρ ο υ μ α νία
Ο Φίλιππος διοργανώνε εκδρομή
στην Μπάϊα Μάρε από 14/10/82 έως
18/10/82. για τον αγώνα Χάντ
Μπώλ με την Μινάουα. στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ομο
σπονδίας.
Πληροφορίες και δήλωση συμμε
τοχής στο Γραφείο Γενικού Τουρι
σμού «Μουρατίδης TOURS» Μητροπόλεως 11 τηλ 27543. Θέσεις περιο
ρισμένες.
Εκ του Δ. Συμβουλίου

Στην «πρΐοτη» του πρωταθλήματος
8'
ι

' σ,:,,,ιεΡα το πρωτάθλημα
κατηγορίας με ώρα ενάρτων αγω^ων την 4.45.
φετεινό πρωτάθλημα προβλεI δύσκολο και συναρπαστικό μιά
1 °την προκήρυξη γίνεται λόγος
ΤτΙν όημιουργία ενιαίας Β' Εθνι"Ιί με την συμμετοχή 20 ομάδων,
ο σημερινό πρόγραμμα περίμρανει δύσκολους αγώνες, το δε
αφερον των φιλάθλων του Νομού
? περιστρέφεται στους αγώνες των

Κ νΗ ^'

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΗΑΣΚΕΤ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

μας ΒΕΡ01ΑΙ κ'αι

ΠΙΕΡΙΚΟΣ-ΒΕΡΟΙΑ

υλι^ ®ΕρΟΐΑ διαθέτοντας έμψυχο
ΦΟινΓ π^ υσ,ότερο από κάθε άλλη
τοι**1 ϊα' ελονταζ κάνει άριστη προεΜασιμ στοχεύει στην πρωτιά. Στοίτύο »"IV άνοδό της στην A Εθνιτή.
Ιτην σημερινή πρώτη αγωνιστι> Ομέρα υποχρεώνεται σε ένα δύεκτός έδρας αγώνα και μάλιμε αντίπαλο τον πάντα υπολογήμ0’ Τον πάντα μεγάλο ΠΙΕΡΙΚΟ.
«Βαπη 0αθ 01 πιθανότητες της
“αιλισσας του Βορρά» για ένα θετι^πποτέλεσμα είναι μεγάλες. Άλλω™μέχρι τώρα αποτελέσματα των
ιιώϊ !ον της αγώνων δικαιολογούν
^ τέτοια αισιοδοξία, διότι όπως και
ι,ι “ κάνουμε δύο νίκες (στην Πτο_ μίδα 2-0 και στα Γιαννιτσά 3-0)
^ δυο ισοπαλίες (στις Σέρρες I I
■°την Κομοτηνή 0-0) έστω και σε
'Κούς αγώνες δεν είναι μικρό

,ρβΐμα

Επιπρόσθετός στον σημερινό
ΒΕΡη ΤΤ^ Κατερίνης οι παίκτες της
_°ΙΑΣ 0α έχουν την ολόθερμη
“^"δράσκιση των οπαϊδών τους οι
" Όι προβλέπεται να κατακλείσουν
¿'Κερκίδες του σταδίου της γειτονιι ίόλεως. Για την επιτυχή εξόρμηΙ^Των φιλάθλων ο Σύνδεσμος Φιλά.^ν Βέροιας θα διαθέσει πούλμαν
Αν δωρεάν μετάβασή τους.
γ( 0 ειδικά αυτά πούλμαν θα ανααπό το γήπεδο αθλοπαιδιών
Ε>.ηάς από τις 2 έως τις 3 η ώρα
Το Μ£<Τθάέρι Επίσης θα πρέπει να
Ί»νβ,Ε1
π' ν έντονη παρουσία
9 γ Ίάλάθλων οι επικεφαλής της
, όΣ 4 με χρήματρ του συλλόγου
τ0°')ν προμηθευθεί όλα τα απαραίτηκιι ^άα'ες, κασκόλ, καπελάκια,
Ράμούζες, χαρτάκια κ.λ.π.).

• Γίνεται γνωστό ότι ο σύλλο
γος έχει προμηθευθεί εισιτήρια του
αγώνα τα Οποία θα διατίθενται στους
φιλάθλους από τα γραφεία μέχρι τις
12 το μεσημέρε
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Με δύο. προπονήσεις (πρωί από
γευμα) τελείωσε τον κύκλο της προε
τοιμασίας της η ΒΕΡΟΙΑ, εν όψει
του σημερινού αγώνα.
Μετά την απογευματινή προπό
νηση ο Στέφανος Γαϊτάνος συμπεριέ
λαβε στην αποστολή 20 παίκτες για
τον λόγο ότι δύο από αυτούς (Μελετίδης - Χατζάρας) έχουν κάτι μικροπροβλήματα από τραυματισμούς.
Την 20άδα λοιπόν αποτελούν οι
Μπαλτζής, Χ’Άθανασίου, Γιατζιτζόπουλος, Παρίζας, Παπατζίκος, Γ. Μίλης, Κατσώνης, Φ. Μίλης, Γκέσιος,
Ακριβόπουλος. Μελετίδης, Χατζά
ρας,
Πουρσανίδης,
Τοπαλίδης,
Ισχνόπουλος, Βογιατζόπουλος, Σίμπος, Μουσούρης και Αντωνάς.
Η αποστολή δεν θα αποσυρθεί σε
ξενοδοχείο . η δε αναχώρησή της θα
γίνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι, αφού
προηγουμένως γευματίσει σε εστια
τόριο της πόλεώς μας.
ΝΑΟΥΣΑ-ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Η ΝΑΟΥΣΑ υποδέχεται στο γή
πεδό της την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Γιαν
νιτσών, η οποία στους δύο αγώνες
που την είδαμε μας άφησε αρκετά
καλές εντυπώσεις, πλην όμως δεν
νομίζουμε ότι μπορεί να κάνει ζημιά
μέσυ στη Νάουσα με την προϋπόθε
ση βέβαια ότι οι παίκτες της γηπε-

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα 100 τ.μ. με δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα κ,λ,π. σε καιοικοδομή στην περιοχή Ωρολογίου Βέροιας. Πληρ. τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑ
Τό βιοτεχνία. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 91.206 και 28.162.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κτήμα 4,5 στρεμμάτων στην περιοχή Τεμπελίκη κάτω από την
°ιδ· Τραμμή Βέροιας. Πληροφορίες τηλ, 031/419729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Παρά της βιομηχανίας πλαστικών VIOPLAST ζητούνται εργάτες

jy εργάτριες για μόνιμη εργασία. Πληροφορίες στα τηλ. 62438 '*8 Πατρίδα Βέροιας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ
^ N E G A T E καινούργιο χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας.
Τ·*· "Ιλ. 23588 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
δεσποινίς για απασχόληση ως βοηθός λογιστού, γνωρίζουσα κσι
'Ραφομηχανή. Πληροφορίες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 6-8 μ-μ. τηλ.
25548.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Το φιτεινό πλουσιότατο έμψυχο υλικό της ΒΕΡΟΙΑΣ at ira φωτογραφικά
στιγμιότυπο λίγο πριν από toi’ Κ υ ρ ια κ ά τικ ο α γιασμό,
Δ ιακρίνοντα ι α ηό τα αριστερό:

ΟΡΘΙΟΙ:
Ο προπονητής Σ τέφ α νο ς Γαϊτάνος, Α ντω νά ς, Α κριβόπουλος, Μ π α λτζή ς,
Μ ε λ ετίδ η ς, Π α ρίζας, Φ . Μ ίλ η ς , Γ. Μ ίλ η ς , Κ α τσ ώ νη ς, X " Α θανασίου, Π α π α τζί
κος, Γ ια τζιτζόπουλος, Γ κέσιος, Α δα μ ό π ο υλο ς κα ι ο συνεργάτης του Γ αϊτάνου
Σ πόρος Γα ϊτα νίδης.

ΚΑΘΙΣΤΟΙ:
Ο φ υσιο θ ερα π ευτής Γιάννης Π α π α φ ω τίο υ, Μ αυρουδόγλου, Χ α τζά ρα ς,
Π ουρσανίδης, Β ογια τζόπουλος, Σ ίμπος, Κ α λ τα ά ς , Χώματός. Π ερα χω ρίτης,
Ισχνόπουλος, Τ ο π α λίδ η ς, Μ ουσούρης,

δούχου όχι μόνο θα πάρουν στα
σοβαρό τον αγώνα, αλλά θα αντλή
σουν κάθε ικμάδα των δυνάμεών
τους.
Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Πανέτοιμοι από κάθε άποψη οι
παίκτες της Νάουσας για το σημερι
νό παιχνίδι, ρίχνονται στη μάχη του
πρωταθλήματος, για μιά νίκη που θα
τους δώσει φτερά για ένα καλό ξεκί
νημα στη συνέχεια. Προβλήμετα
σοβαρά δεν αντιμετωπίζει ο προπο
νητής κ. Γούλης Γρηγοριάδης, εκτός
από ένανα ελαφρό τραυματισμό του
νεοαποκτηθέντος Ασλανίδτι. nay,
αισθάνεται ένα τράηγμα στό τένοντα.
Πάντως ο παίκτης μπήκε στην 16άδα
και ανάλογα με την εξέλιξη του τραύ
ματός του θα είναι σε θέση να αγωνισθεί. Οι παίκτες που απαρτίζουν την
16άδα είναι:
Σφυντηλάς, Χ'Ίωαννίδης, Κελεσίδης, Σταφυλίδης, Σιούγγαρης,
Μαλιούφας, Μητρούσης. Φύτος,
Μπασιάκος, Παπαδόπουλος, Ασλάνι δης, Παπαδόπουλος Γ., Κουμάγκας,
Μαυροόουλάκης, Μπαμπος, Χαραλαμπίδης,
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
• Στην προσπάθεια των παικτών
για τον μαραθόινιο του πρωταθλήμα
τος, οι φίλαθλοι θα πρέπει να βοηθή
σουν τους παίκτες που έχουν την
ανάγκη τους. ‘Ετσι στην βοήθει αυτή
των παικτών ο «σύνδεσμος φιλά
θλων» άρχισε ήδη να δρά και μάλιστα
στο παιχνίδι με τα Γιαννιτσά οργα
νώνει τον «πυρήνα», όπου θα δώσουν
ένα βροντερό' παρόν στη μάχη της
κερκίδας.
*
• ' Ηδη προμηθεύτηκαν σημαίες
με κοντάρια, χαρτάκια μπλέ - άσπρο
χρώμα, τις κορνέτες που θα παίζουν
τα γνωστά παιδιά και θα παρωτρύνουν τους φιλάθλους.
• Μετά το παιχνίδι η διοίκηση
του συνδέσμου θα δώσει συνεστίαση
στους παίκτες (Πέμπτη ή Παρα
σκευή) στο οικογενειακό κέντρο «Ψά
θα».
9 Επίσης φέρεται εις γνώσιν των
φιλάθλων ότι ο «σύνδεσμος ανέλαβε
το κυλικείο του σταδίου, τις διαφημί
σεις ταμπελών, ως και τις μεγαφωνι
κές διαφημίσειε σε κάθε αγώνα.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Κιλκισιακός Φλώρινα Μιχαηλίδης (Πειραιά).
ΑΠΕΛ Λιιγκαδά - Θήβα Πάτρας
(Αθηνών).
"άνθη - Αγρ. Αστέρας Λίτσας
(Πειραιώς).
Νίκη Βόλου Αλεξανδρούπολη
ταών Ιωάννου (Πατρών).

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ
Εκ δ ο τ ικ ή βέροι α ς
(^τα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

ΦΩΤΟ: ΛΗΜΟΥ ΑΣΙΚ1ΑΗ
Εορδαϊκός Κάνος
Κοζάνη
(Αθηνών).
Πιερικός Βέροια Τριανταψύλλου (Ρόδου).
Απόλλων Καλαμαριάς Ολυμ
πιακός Βόλου Καραναγνώατης
(Αρκαδίας).
Καβάλα
Τρίκαλα Χατζής
(Κορίνθου).
Ο αγώνας του Πανθρακικού με
μιά από τις ομάδες Πρέβεζας ή Λεβαδειακού αναβλήθηκε.
• Ο αγώνας του ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ αναβλήθηκε μέχρι να ξεκαθαρι
στούν οι εκκρεμότητες μεταξύ
ΛΕΒΑΔΕ1ΑΚΟΥ και ΠΡΕΒΕΖΗΣ
μιά Λ«λΜ» .τιςΈήρ. αμιές ομάδες θα

Αρχίζει εντός των ημερών το
τουρνουά μπάσκετ Παλαιμάχων οι
αγώνες του οποίου θα γίνονται τις
βραδυνές ώρες στο γήπεδο αθλοπαι
διών της ΕΛΗΑΣ.
Κατόπιν αυτού καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως αύριο Πέμπτη
και ώρα 8 το βράδυ προσέλθουν στο
γήπεδο της ΕΛΗΑΣ προκειμένου να
δηλώσουν συμμετοχή και παράλλη
λα να χωριστούν οι ομάδες.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟ
Το απόγευμα του Σαββάτου, στην
εκκλησία των Αγίων Αναργύρων,
έγιναν οι γόμοι του συναδέλφου και
φίλου Βασίλη Βόλκου με την εκλε
κτή της καρδιάς του Τοσούλα Τσαρτσάνη.
Στην σεμνή τελετή παραβρέθηκε
πλήθος κόσμου, που ευχήθηκε στους
ευτυχείς νεόνυμφους ΒΙΟΝ ΑΝφΟΣΠΑΡΤΟΝ.
Στο ταιριαστό ζευγάρι προσθέτου
με και εμείς τις δικές μας ευχές για
κάθε δυνατή ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΥΤΥ
ΧΙΑ.
Γ. ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

παίξει στον Βόρειο Όμιλο.

Α Γ . Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Σ - Α Ρ Σ Ε Ν Ι
Άγιος Γεώργιος (Αντ/τής Λ. Αθανασιάδης.
Πιστοποιώντας για μια ακόμη
φορά την πολύ καλή αγωνιστική του
κατάσταση ο Άγιος Γεώργιος νίκησε
και την ομάδα του Αρσενίου με σκόρ
2-0. Τ’ αποτελέσματα απ' τα φιλικά
παιχνίδια (7 νίκες, ισοπαλία και μια
ήττα) δείχνουν ότι ο Άγιος Γεώργιος
θα είναι φέτος απ' τους βασικούς διε
κδικητές του τίτλου, Στον αγώνα με
το Αρσένι η τοπική ομάδα παρουσίασε ένα γεροδεμένο σύνολο με πολύ
καλή φυσική κατάσταση. Οι παίκτες
της έτρεχαν ασταμάτητα επί 90'
λεπτά κυνηγώντας την μπάλλα με
πάθος. Το Αρσένι παρουσίασε μια
καλογυμνασμένη ομάδα που της έλει
πε όμως η συνοχή.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

Στο Τ το σκόρ γίνεται 1-0 με κεφα
λιά του Παπιιδίνα.
Στο 9' ο ίδιος παίκτης χάνει μια
καταπληκτική ευκαιρία αφού βρέθη
κε μονος του με τον τερματοφύλακα
σουτάρει για να βρει χην κάθετη
δοκό.
27' ο Σπυριδωνίδης I μ£ οούτ κάνει

το 2-0.
Στο 58' νέο δοκάρι για την τοπική
ομάδα με τον Δουλδςύρη Α.

Οδιαιτητής κ. Σιδηρόπουλος πολύ
καλός.

Διακρίθησσν οι Σπυριδωνίδης Γ.,
Σπυριδωνίδης 1., Παπαδίνας Δ.,
Δημογλίδης, Αποστολίδης.
Η σύνθεση του νικητή
Ξενιτίδης, Παπαδίνας Δ.. Δημο
γλίδης, Σπυριδωνίδης Β., Βρέσκας.
Πουρλίδας, Δουλδούρης, ΣΑυριδωνίδης I., Παπαδίνας Δ., Βο.γιούκας,
Σπυριδωνίδης I.
Ακόμη χρησιμοποιήθηκαν οι Παπα
δίνας Σ., Παπαδίνας Γ.. Αποστολί
δης. Παπαδόπουλος, Παπαδόπουλος
Π., Φωστηρόπουλος.

ΕΣΟΔΑ
Επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρ. πρ/σμό για τη
διαχείριση και συντήρηση των κρ. ιιυτ/των
Τέλη κσι δικαιώματα
Μισθώματα μηχ., μεταφ. μέσων κλπ. (Μηχ. Εξοπλ)
Κράτηση Ν. 103/75 από αποδοχές τακτ. προσ. Ν.Τ.
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Α) Από τον τακτ. κρ. πρ/σμό για:
α) Εκτέλεση και συντήρηση εξυγ. έργων
β) Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων
γ) Επισκευή και συντ. κτιρίων στεγαζ. Δημ. Υπηρ.
δ) Εκτέλεση έργων αθλητισμού
Β) Από το Περιφ. Πρόγρ. Δημ. Επενδ. για:
α) Συγκοινωνιακά
β) Υδρεύσεις
γ) Γεωργοκτηνοτροφικά
δ) Διάφορα
ε) Μελέτες
στ) Αποθεματικό 5%
Γ) Από το Πρόγρ. Παραμεθ. Περ. (Δημ. Επενδ.)
u) Εκτέλεση διαφόρων έργων
Δ) Από το Πρόγρ. Σχολ. Στέγ. (ΟΣΚ) (Δ. Επενδ.)
α) Επισκευή και συντήρηση διδακτηρίων
β) Ανέγ., προσθήκη και αποπ. σχ. κπρ. ως και απαλγ) Δαπάνες διοικήσκως και λειτουργίας (ΟΣΚ)
Ε) Διαφόρων Υπουργείων για αό έργα Προγρ. Δ.Ε.
α) Συμπλήρωση-εξοπλισμός ΚΕΓΕ Μακροχ.
ΣΤ) Διάφορες επιστροφές από περαιωθ. έργα κ.λ.π.
Σύνολο
Ζ) Ταμειακό υπόλοιπο παρελθ. έτους
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΑ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αμοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές
Μισθώματα κτιρίων-μηχανημάτων
Συντήρηση μηχανικού εξοπλισμού
Λοιπά
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Συντ. και επισκ. μηχανικού εξοπλισμού
Καύσιμα-Λιπαντικά
Λοιπά
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Σε σπόρουε OTA για συγκοινωνιακά έρ-fu
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α' Με έσοδα του Νομαρχιακού Ταμείου
Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
Β’ Τακτικού προϋπολογισμού
Επισκευή και συντ. διδακτ.. μουσείων κ.λ-π.
Επισκ. και συντ. κτιρίων δημ. υπηρεσιών
Εκτέλεση έργων αθλητισμού
Εκτέλεση Εξυγιαντικών Έργων
Γ Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων
Εργα συγκοινωνιακά
Έργα υδρεύσεων-αποχετΣυσεων
Έργα Γεωργοκτηνοτροφικά
Διάφορα
Μελέτες
Αποθεματικό 5%
Διάφορα έργα Προγρ. Παραμεθ. Περ.
Δ' Προγράμματος Σχολικής Στέγης (ΟΣΚ)
Επισκευές και συντηρήσεις σχ. κτιρίων
Ανεγέρσεις και αποπερατώσεις σχ. κτιρ. ως και απαλλ.
Δαπάνες διοικήσεως και λειτουργίας (ΟΣΚ)
Ε' Διαφόρων Υπουργ. για ειδικά έργα Προγρ. Δ.Ε.
Σύνολο
Ταμειακό υπόλοιπο χρήσ. 1981
!ΓΕΝΙΚΟ ΣΎΝΟΛΟ

Ο Λογιστής του Ν.Τ.Η.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

• Πολλά συγχαρητήρια δέχονταν
ο προπονητής της ομάδος Γιώργος
Τερζής από τους φιλάθλους για την
νέα πολύ καλή εμφάνιση που συνο
δεύτηκε και από νίκη.

1
2

ΚΑΒΑΣΙΑΑ (Αντ/τής ©. Γολσουζίδης)
Παρά την απουσία πολλών βασι
κών παικτών της (Σιδέρης, Διαμαντόπουλος, Μαυροκεφαλίόης, Τερζόπουλος, Μαντζίλας, Λόχας) η Α.Ε.
Καβασίλων πραγματοποίησε πολύ
καλή εμφάνιση, χωρίς ωστόσο να
πετύχει και θετικό αποτέλεσμα μιά
και έχασε από τον ΕΘΝΙΚΟ Λαγυνών με 2-1.
Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέ
λεσμα η ομάδα των Καβασίλων άφη
σε πολύ καλές εντυπώσεις και πιστο
ποίησε για άλλη μιά φορά ότι θα είναι
ένα από τα αδιαφιλονίκητα φοβαρί
του τίτλου.
Τα τέρματα του νικητού πέτυχαν
οι Τράκας. Ντινούδης, ενώ το μονα
δικό των ηττηθέντων ο έξαρχος.
Διακρίθηκαν οι Λουκίδης, Κελεσίόης. Λούδας. Χαραλαμπίδης,
Παπαδόπουλος και Βάγκος.
Η σύνθεση της ΛΕΚ:
Λουκίδης, Κελεσίδης. Χαραλαμ
πίδης, Διαμαντόπουλος 11, Λούδας.
Ιορδανίδης (Κύπριος) Ψαλίδας, Βά
γκος. Ντινόπουλος,
Μπουγάς
(Έξαρχος) Γολσουζίδης, Παπαδο
πούλας.
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Κ Α Β Α Σ ΙΑ Α
ΛΑΓΥΝΑ

Δρχ
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Ο ΝΟμαρχης Ημαθίας
Ως πρόεδρος του Ν.Τ.Η.
ΝΙΚΟΣ ΠΙΝΛΚ1ΔΗΣ

Κ α θορ ίσ τη κ α ν τα πριμ
τω ν πα ικ τώ ν τη ς Ν ά ο υ σ α ς

Για την νεα ποδοσφαιρική περίο
δο που πριβλέπειαι να είναι και η πτό
δύσκολη, από κάθε πλευρά εφ' όσον
γίνει μετέπειτα η μόνιμη Β' Εθνική με
ένα όμιλο, η διοίκηση του ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ, αποβλέποντας όλα αυτό
καθιέρωσε τα νέα πριμ για το.υς παί
κτες, στην ποδοσφαιρική περίοδο
1982 - 1983.
Συγκεκριμένα χώρισε τους εντός
έδρας αγώνες που το πριμ θα είναι,
ανάλογα με την κρισιμότητα του
αγώνα, τα κετός έδρας παιχνίδια, που
θα είναι αρκετά υψηλό, όταν είναι νί
κη.
Τα πριμ που θα ισχύσουν θα είναι
τα εξής:
Α' νίκη εντός έδρας 7.000 δρχ.
Β' νίκη εκτός έδρας 14.000 δρχ.
Γ' ισοπαλία εκτός έδρας 7.000

δρχ·

Στην κλίμακα αυτή θα προοτίθεται και άδικό πριμ, ανάλογα με την
ανάγκη των βαθμών. Με αυτά λοιπόν
τα πριμ που ανακοίνωσε η διοίκηση
του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ και με τους
μισθούς των παικτών, θα πρέπει οι
τελευταίοι να αντιληφθούν την ευκαι
ρία που τους παρουσιάζεται με τα
υψηλά πριμ που τους καθόρισαν.
Η διοίκηση με τον πρόεδρο κ.
Τσαρνούχα Βασίλειο ανακοίνωσε
εκόμη το πώς θα παίρνουν οι παίκτες
πι πριμ σε κάθε παιχνίδι.
• Ολόκληρο το πριμ κάθ επιτυ-

χίας θα παίρνουν όσοι παίκτες αγωνί
ζονται, ενώ οι υπόλοιποι που θα
απαρτίζουν την 16άδα θα παίρνουν
το 1/2
• Ο τερματοφύλακας που θα κά
θεται στο μπάγκο θα παίρνει το 75%.
• Για τους αγώνες κυπέλλου το
πριμ θα καθορίζει η διοίκηση πριν
από κάθε συνάντηση.

ΒΕΛΒΕΝΤΟ
ΒΕΡΓΙΝΑ

I
ΒΕΛΒΕΝΤΟ Απ/νος Κ. Λαζόπου
λος.
Χωρίς νικητή έληξε ο φιλικός
αγώνας που έγινε την Κυριακή
12-9-82 στο γήπεδο του ακριττκού
Βελβεντού. Ο αγώνας έγινε στα πλαί
σια της φιλίας που συνδέει τις δυο
ομάδες. Το αποτέλεσμα αδικεί την
φιλοξενούμενη Βεργίνα γιατί ήταν
κλήσεις ανώτερη της τοπικής ορέ
δος.
ΤΑ ΓΚΟΛ

Στο 2' ο Μαλούτας ανοίνε, το
σκόρ για τους φιλοξενούμενους. Στο
80' ο Τσιτσιμικλής ισοφαρίζει σε 1-1.
Διεκρίθησαν από το Βελβέντό οι
Κωνοτοντόπουλος.
Τσιτσιμικλής
από την, Βεργίνα οι Κωστικείδης,
Μουρατίδης. Κωτσιόπουλος, Λάζορίδης.
----

—

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Ξ . Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Γώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

Μητροπόλεως 16 - ΒΕΡΟΙΑ τηλ. 2μηι
ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ

Σας περιμένει και φέτο μέσα σε ένα τελείως ανακαινισθέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα
και με ένα άριστο διδακτικό προσωπικό

ΠΑΙΔΙΚΑ-ΕΦΗΒΙΚΑ-ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
ΕΙΑΗ BEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

Τ μήματα ό λ ω ν τω ν τά ξεω ν

Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

ΠΕΛΑΡΓΟΣ

τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον

Τηλεφωνείστε μας 29.762

Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ- 62564
Έ ναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
9 Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

Α Γ Γ Λ Ι Κ Α - Γ Α Λ Λ ΙΚ Α
Ν .Ε . Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Α Κ Η Σ

Α Π ’ ΟΛΟ

πΠεϊεξ

μοΒενημερώνουν τ ο ν
Τ ουρκική π ρ οβ οκ ά τσ ια
σε εξέλιξη σ τη ν Κ ύπ ρ ο
Δ Η Θ Ε Ν Υ Π Ο Θ Α Λ Π Ε Ι Α Ρ Μ Ε Ν Ι Ο Υ Σ Α Υ Τ Ο Ν Ο Μ ΙΣ Τ Ε Σ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ Προβοκάτσιες ετοιμάζουν οι
Τούρκοι στις ελεύθερες περιοχές της
Κύπρου, προς το σκοπό να «αποδεί
ξουν* ότι ένοπλοι Αρμένιοι δρουν
στο έδαφος της Κυπριακής Δημο
κρατίας. Συμφοίτα με έγκυρες πηγές
της Λευκωσίας, η κυπριακή κυβέρνη
ση πήρε ειδικά μέτρα ασφαλείας για
την αντιμετώπιση οποιοσδήποτε
κατάστασης Θιι ήταν δυνατό να
δημιουργήσουν οι Τούρκοι, στις
ελεύθερες περιοχές, στην προσπάθεια
τοος να εντείνουν το θόρυβο για την
ύπαρξη δήθεν Αρμενίων ενόπλων ή
στρατοπέδων τους στην Κύπρο.
0 υπουργός Εσωτερικών και Λμύνης της Κύπρου κ. Βενιαμίν, δήλωσε
σε εφημερίδα της Λευκωσίας ότι οι
κυπριακές αρχές είναι ενήμερες για
τα τουρκικά σχέδια, ενώ δυο κυπριά
Κές εφημερίδες έγραφαν προχθές άτι
η Λευκωσία έχα ήδη ενημερώσει την
ελληνική κυβέρνηση για τα τουρκικά
σχέδια σε βάρος της Κύπρου
Ο κ. Βενιαμίν είπε πως σκοπός των
τουρκικών απειλών είναι «να υπστά
ξουν την Κύπρο στην κηδεμονία του
συνεχούς φόβου, με εξόφθαλμο στό
χο την «άσκηση εκβιασμού και την
επιβολή της τουρκικής θέλ.ησης«.
«Αλλά προειδοποιούμε*, πρόσθκσε ο
κ. Βενιαμίν, «ότι η Κύπρο; δεν πτοεί
ται από απειλές και έχω ήδη πλ.ηρο

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τους συναδέλφους μας διαιτητές
ποδοσφαίρου Μάκη Λουκίδη, Στέργιο Κουφογιώτη. Νίκο Χρυσάνη και
Γιάννη Κορωνίδη, που αξιολογήθη
καν από το ΣΕΛΕΠ για να διευθύ
νουν παιγνίδια A Εθνικής κατηγο
ρίας, τους ευχόμαστε ολόψυχα θερμά
συγχαρητήρια.
Καλή επιτυχία στις φετανές διαι
τησίες τους κι' όσο γίνεται νβ φτά
σοον nui ψηλά για το καλώ της ελλη
νικής διαιτησίας.
Κώστας Γοιλογιανισχ
Μιχάλης Τσιλογιάντης
Διαιτητές ποδοσφαίρου
tou Συνδέσμου Βέροιας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
Στους διαιτητές ποδοσφαίρου του
Συνδέσμου Βέροιας Μάκη Λουκίδη,
Κώστα Τσιλογιάννη κυι Νίκο Χρυ
σάνη που αξιολογήθηκαν από το
ΣΕΛΕΠ για τους ψετεινοός αγώνες
της Α' Εθνικής ευχόμαστε καλή στα
διοίδρομιο και θερμά συγχαρητήριο
για την αξιολόγησή τους.
Οι συνάδελφοί τους
Στίργιος Κουφογιώτης
Χρήσιο; Καψάλ,ης

Φορήσει τη διεθνή κοινή γνώμη για
τις τουρκικές προθέσεις».
Ο Ο. H E.
Σχετικά με το θέμα των Αρμενίων
ενόπλων, ο ειδικός αντιπρόσωπός
του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ
στην Κύπρο, Ούγκο Γκόμπι, είχε
προχθές νέα συνάντηση με τον Τουρ
κοκύπριο ηγέτη κ. Ντενκτάς. Όπως
μετέδωσε ο Τουρκοκυπριακός ραδιο
σταθμός «Μπαύράκ». ο κ. Γκόμπι
διαβίβασε στον κ. Ντενκτάς πληρο
φορίες που έχει συλλέξα όσον αφορά

ιούς, τουρκικούς ισχυρισμούς για την
παρουσία Αρμενίων ενόπλων στον
νότο. Οι πληροφορίες του κ. Γκόμπι.
προσθέτει ο σταθμός, φαίνεται να
περιέχουν στοιχεία που κατευνάζουν
την ανησυχία που δημιουργήθηκε
στους Τουρκοκύπριους για το θέμα
αυτό.
• Εφθασε προχθές στην Κύπρο,
τετραμελής ρουμανική στρατιωτική
αντιπροσωπεία για 4ήμερη επίσημη
επίσκεψη, με επικεφαλής τον πρώην
υφυπουργό Αμύνης και αρχηγό του
Γενικού Επιτελείου στρατηγό Μπαζίλε Μιλέα.

Παίρνει μέρος
η Ελλάδα
στην άσκηση
του ΝΑΤΟ
ΑΘΗΝΑ Μ ιΑΠΕ)
Η Ελλάς θα πάρα τελικά μέρος
στη συμμαχική άσκηση «Ντισπλυίη
Ντετερμινίησιον*. που θα διεξαχθεί
από 17 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Οκτω
βρίου. στην περιοχή της πτέρυγας
του ΝΑΤΟ. Η ελληνική συμμετοχή

Προστασία των Δημοσίων ακινήτων
Συνέχε .ι από την 1η
θα επιδιώξει η Κυβέρνηση
ριση της δημόσιας περιουσίας.
i. Τράπεζα στοιχείων: Δημιουρ
γία μ»; την αποφασιστική συμβολή
της μηχανογραφικής υπηρεσίας του
υπουργείου (ΜΗΚΥΟ) μιάς τράπε
ζας στοιχείων που η ηλεκτρονική
μνήμη της θυ παρέχει πληροφορίες
που αφορούν την οικονομική σήμα
σια. την παραγωγική αξία, τις δυνα
τότητες πολκοδομικής αξιοποίησης
και το συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό
καθεστώς των κτημάτων που ανή
κουν στο Δημόσιο.
3. Χαρτογράφηση; Προώθηση
προκαταρκτικού εντοπισμού σε χάρ
τες ενοτήτων δημοσίας γής. Οι προ
τεραιότητες θα καθορισθούν σε
συσχετισμό με τις περιοχές όπου
παρουσιάζουν έντονες αναπτυξιακές
τάσεις και τα προβλήματα τους είναι
σοβαρά (επεκτάσεις σχεδίων πόλεων
όταν υπάρχουν ρυθμιστικά σχέδια,
μεγάλα αναπτυξιακά έργα κ.λ.π.). Η
εργασία αυτή θα ολοκληρωθεί για
την Αττική στο συντομότερο χρονι
κό διάστημα (η ΚΕΔ έχει ολοκληρώ
σει το 50% περίπου του έργου προ
κυταρκτικού εντοπισμού δημόσιας
γής για την Αττική),
Ο προκαταρκτικός χαρτογριιφι
κός εντοπισμός δημιουργεί αμέσως
πρόσφορο έδαφος για την άμεση
αξιοποίηση από το Δημόσιο των μη
αμφισβητουμένων δημοσίων κτημά
των, καθώς επίσης και πρόσφορο
έδαφος έρευνας, για μιά πρώτη κατα
γραφή αγνώστων δημοσίων ακινή
των καθώς κενό στα βιβλία καταγρα
φής αφήνουν αντίστοιχα κενά στο
έδαφος με αποτέλεσμα να υπάρχουν
αμέσως υπόνοιες για υπαρκτή και μη
καταγραμμένη δημόσια γή.
4. Αιγιαλός: Ολοκλήρωση της
αποτύποισης ακτών της χώρας με
σύγχρονες μεθόδους (φωτογραμμετρική) και με προτεραιότητα τις ανα
πτυσσόμενες ή υπό ανάπτυξη περιο
χές. όπου συνήθως παρατηρούνται
και οι περισσότερες των καταπατή
σεων του Αιγιαλού. Προώθηση εργα
σιών χάραξης και οριοθέτησης γραμ
μών αιγιαλού κι» παραλίας.

εξειδικευτείτε
για νά ξεχωρίσετε

5. Αποκέντρωση: Για μια αποφα
σιστική στροφή προς την κατάρτιση
μιάς πληρέστερη; αποκεντρωτικής
διαχείρησης αξιοποίησης της δημό
σιας περιουσίας, οι κεντρικές υπηρε
σίες του υπουργείου οικονομικών
κατάρτισαν κιόλας τα μέτρο με γο
οποία η αποκέντρωση ολοκλήρωνε
ται τώρα πιά. αφού για κάθε παραχώ
ρηση ακινήτων του Δημοσίου κατά
χρήση, σε δημόσιες υπηρεσίες θα γί
νεται πλέον απαραίτητα με την προη
γούμενη γνώμη μόνο των νομαρχια
κών συμβουλίων. Παράλληλα τα
νομαρχιακά συμβούλια θα αποφασί
ζουν στο εξής για κάθε θέμα που θα
αφορά την εκμίσθωση, ή διάθεση
κατά χρήση των δημοσίων τμημά
των. Σκοπός είναι η κάθε μορφή
περιουσίας roi> δημοσίου τομέα να
μη μεταβιβάζεται κατά κυριότητα σε
ιδιώτες παρά μόνο με αυστηρά κριτή
ρια και για λόγους που υπαγορεύον
ται από την απόλυτη ανάγκη για
αξιοποίηση και για συγκεκριμένους
παραγωγικούς και κοινωνικούς στό
χους.
Βασικός στόχος της αποκέντρω
σης είναι και ο περιορισμός της πολι
τικής των τυχαίων και αποσπασματι
κών παραχωρήσεοιν. Για το σκοπό
αυτό θα εφαρμοστούν κριτήρια παρα
χωρήσεων κτημάτων του Δημοσίου
τα κυριώτερα από τα οποία είναι:
- Η εξυπηρέτηση ευρυτέρων κοινω
νικών αναγκών και όχι των εργασιών
μεμονωμένης ομάδας ατόμων.
- Σαφής καθορισμός της προτανομένης χρήσης του κτήματος.
- «Ενδείξεις*, ότι ο ενδιαφερόμενος
φορέας έχει εξασφαλίσει τους οικονο
μικούς πόρους για την κάλυψη των
αναγκαίων δαπανών σε εγκαταστά
σεις κ.λ.π.
- Η προτκινόμενη χρήση πρέπει να
είναι συμβιβάσιμη με την υπάρχουσα
κατάσταση ή και με την προβλεπόμε
νη ανάπτυξη στην περιβάλλουοο
περιοχή (εξέταση τυχόν υπάρχοντας
ρυθμιστικού σχεδίου, εκτίμηση
καταλληλότητας του οικοπέδου γιο
την αροτεινόμενη χρήση, εκτίμηση

Ακο*«πκύ(Μα

...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Δ ευ τέρ α 27 Σ επ τεμ β ρ ίο υ
α ρχ ίζ ο υ ν
H τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

•
•
•
•

κο ςμ ο

ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑ! ΕΙίΓΝ
ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2) τ μ φ π η αποφοίτων ΓΥΜΝΑλ,ΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήνοοη σταδιοδρομία
Στο Φροντιστήριο ♦. ΖΑΦΕΙΡΗ

Αρ*θ. αίίειας Υπ. Παιδείας
Ιάρυσυος 4627/Μ Λειτουργίας Ι6Ι5/Β0

Μητροπόλεως 3 1 Περικλεούς 2BEPOJA
Τηλ. (0331) 62777. 22042
(Στο κτίριο των φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ·)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Σήμερα Τετάρτη ι5 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Μανώλη Μπουλασίκη
τηλ. 25340
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Γιώργου Τροχόπουλου
τηλ. 22968

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως
η επιβάρυνση της κυκλοφορίας,
δικτύων υποδομής κ.λ,π.),
6. Στέγαση: Έχει αρχίσει ήδη η
σύνταξη ενός επί μέρους προγράμμα
τος διαχείρησης ακινήτων του νομού
Αττικής, έτσι ώστε vu αντιμετωπισθεί
συνολικά το πρόβλημα κάλυψης στεΥαστικών αναγκών υπηρεσιών του
Δημοσίου στα πλαίσια ευρυτέρων
πολεοδομικών ρυθμίσεων.
Ηδη. η κυβέρνηση έχει καταλήξει
σε συμφωνίες με τον ερυθρό σταυρό,
για την αγορά ενός ημιτελούς κτιρίου
του. που δεν μπορώ νο χρησιμοποιη
θεί σαν νοσηλευτικό ίδρυμα, αλλά
αντίθετα μπορεί να στεγάσει δύο
υπουργεία. Οι εργασίες για την απο
περάτωση του κτιρίου αυτού πιστεύε
ται ότι μπορούν να αρχίσουν μέσα
στο 1983 . Σ’ αυτό θα στεγασθεί το
υπουργείο ερεύνης kui τεχνολογίας.
Η κυβέρνηση διαπραγματεύεται,
επίσης, την αγορά μέρους του διοικη
τικού μεγάρου του OTE στο Μαρού
σι. έτσι ώστε να μπορέσει να στεγα
στεί ένα τουλάχιστον μεγάλο υπουρ
γείο (μάλλον το υπουργείο υικονομι
κων).
Επίσης, προβλέπεται ότι η αποπε
ράτωση του κτιρίου στη Λεωφ.
Βασ.Σοφίας που θα στεγάσει το υπ,
προεδρίας της κυβέρνησης, θα γίνει
μέσα στο 1983.

ΔΙΑΚΗΡΥΗΙΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Νέας Νικομήδειας - Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι προκηρύσσει δημόσιο
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι
σμένες προσφορές σε ποσοστό
«πτώσεως εκπεφρασμένο σε ακέ
ραιες μονάδες επί τοις εκατόν για την
ανάδειξη εργολάβου εκτελέσεως του
έργου «Κατασκευή τσιμευταυλάκων*.
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 4ην
Οκτωβρίου 1982 ημέρα Δευτέρα και
από ώρας 12.00 13-00 μ.μ. εις το
Κοινοτικό Κατάστημα Ν._Νικομή
δειας και ενώπιον της αρμοδίας προς
τούτο Επιτροπής,«
Ο προϋπολογισμός των δημοπρατουμένων ανέρχεται στο ποσόν των
δρχ. (2.000.000) δύο εκατομμυρίων.
Η εγγύησις για την συμμετοχή

Χωρίς οποιαδήποτε σχεδίαση της
ασκήσεως, να μπορεί να αποτελέσει
πρόκριμα για τη μιά ή την άλλη
πλευρά, στην επίλυση των μεταξύ
τους διαφορών, το ελληνικό υπουρ
γείο εθνικής αμύνης, στηριζόμενο
στη φιλοσοφία ότι οι ασκήσεις στη
σχεδίασή τους πρέπει να λαμβάνουν,
και λαμάνουν υπόψη τους πραγματι
κά δεδομένα, έκρινε αναγκαίο το
σενάριο της ασκήσεως να διαμορφω
θεί έτσι, ώστε να μην όημιουργείται
αμφισβήτηση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της χώρας, στο θαλάσ
σιο κσι εναέριο χώρο της.

στον διαγωνισμό ορίζεται στο ποσό
των δραχμών (40.000) σαράντα
χιλιάδων και βεβαιούται δια της
προσκομίσεως ισόποσου γραμματείου εισπράξεως του Ταμείου Παρα
καταθηκών και Δανείων ή Εγγυητι
κής Επιστολής ανεγνωρισμένης Τρά
πεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται
εργολάβοι που έχουν πτυχίο Α' τά·
ξεως και άνω για έργα αρδευτικά.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται στα γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ.
Νομαρχίας Ημαθίας και της Κοινό
τητας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και
ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
ΑΚΡ1ΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι την 27 Σεπτεμβρίου 1982
ημέρα Δευτέρα κι» ώρα 10η π.μ.
(έναρξη προσφορών) θα διενεργηθει
στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχν. Υπη
ρεσιών Ν. Ημυθίας (οδός Βερόης 1
θέροια) δημόσιος μειοδοτικός διαγω
Μέχρι την Παρασκευή 17/9/82
νισμός δια του συστήματος της προ
φορικής δημοπρασίας σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.Δ. 1266/72, «περί
εκτελέσεως των δημοσίων έργων» και
του εκτελεστικού του Π.Δ. 475/7, για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου Επισκευή στέγης και επι
χρισμάτων Ιου Δημοτικού Σχολείου
Αλεξανδρείας συνολικού προϋπολο
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, που
γισμού μελέτης 600.000 δρχ.
3700
αυν,.*η
κατά
900
&
ΡΧ
·
το
μήνα
οφείλουν εισφορές «αληές δηλοδη
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
Στην ΣΤ κατηγορία το ασφαλ.
από το 1980. 1981 και μέχρι τον μή
εργολήπτες δημοσίων έργων για έργα
vu Μάιο του 1982. θα πρέπει να στρο ήταν 3500 ο^.Αμέ;. τώρο έγινε οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου ανάλο
καταβάλλουν τις εισφορές του; αυτ«ς 4.600 δρχ,
γου ιάξεως σύμφωνα με τις κείμενες
μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 1982.
διατάξεις σχετικά με την δυναμικότη
Απύ τ η ν έκιη κατηγορία και πα
, Και ο λόγος που θυ πρέπει να γί νω είνϋΐ προαιρετικές οι κατηγορίες τα πτυχίων εργοληπτών δημοσίων
νει αυτό από τους οφείλοντες τέτοιες και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε έργων ως και εμπειροτέχνες.
εισφορές είναι ο εξής:
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
ανάλογα κατά 32%,
Επειδή οι μηνιαίε; εισφορές
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές προσκομίσουν: α) εγγυητική επιστο
αυξήθηκαν κατά 32% σ' όλες τις του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
κατηγορίες ανεξαιρέτοις, εάν αυτές οι χρι τις Ι7ης Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη 12.000 η οποία πρέπει vu απευθύνε
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και καθυστερήσεως. Ακόμη πληροφορια ται επί ποινή απαραδέκτου, προς το
1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν μετά κά αναφέρεται ότι λόγω της απεργίας Νομαρχιακό Τομείο Ν. Ημαθίας και
την |7ην Σεπτεμβρίου θα πληγωθούν των εισπρακτύρων που ως γνωστό β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69
με η; καινούργιες τιμές.
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγω για το άθροισμα των εν ενεργεία
εργολαβιών τους, σύμφωνα με τις
Πιό συγκεκριμένα: Αυτοί οι
των αδειών θα πρέπει οι αοψαλισμέ
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ'
νοι να περάσουν ιιπ τα γραφεία του διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν μέ
του Ν. 689/77.
ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική Λβραμί
χρι tíi’.w 1900 το μήνα, το ασφάλι
Για περισσότερες πληροφορίες οι
δη Βέροια) από τις 7.30 το πρωί μέ
στρο αυτής της κατηγορίας έγινε χρι τις 12 η ώρα για να πληρώσουν ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
2500 δρχ. ίο μήνα, αύληση δηλαδή εις οφειλώμενες εισοοοές
νονται κπτά τις ώρες υποδοχής του
κατά
ι δυχ εη<ινω.
f
κοινού, στη ΛΛ·ση Τεχν. Υπ. Ν.
•
Υπενθυμίζεται
ακόμη
α.υυς
Ημαθίας, όπυυ υπάρχουν και τυ τεύ
Στην Δ κατηγορία, το υβψάλι
ασφαλισμένους
που
εεψαλπιαπυιη
„
χη της εγκεκριμένης μελέτης.
στρο μέχρι τώρα ήταν 2350 τώρα έγι
νε 3100 δηλαδή αύξηση κατά 750 σαν τις παληές τους εισφορές να μην
Βφοια 13-9-1982
ξεχνούν την υποχρέωσή του; να
όρχ. το μήνα.
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
Αχιλ. Παπαδόπουλος
Στην C κατηγορία δηλαδή όσοι
οφείλουν.
♦
Νομ/κός μ* Jo Β.
πλήρωναν 2800 τώρα θα πληρώνουν

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
I ΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΡΏΜΗ 14 (ΑΠΕ)
Την παραμονή της άφιξης του ηγέ
τη της PLO Γιασέρ Αραφάτ στη Ρώ
μη, ο πρόεδρος της Ιταλικής δημο
κρατίας Σάντρο Περτίνι, κηρύσσον
τας την έναρξη της 69ης διάσκεψης
της διακοινοβουλευτικής ένωσης,
εξέψρασε τη συμπαράσταση και
αλληλεγγύη προς τον Παλαιστινιακό
λαό, παρουσία 1.000 και πλέον βου
λευτών από 88 χώρες του κόσμου.
«Οι Παλαιστίνιοι είναι υποχρεωμένοι
είπε ο Περτίνι - στην ίδια θλιβερή
έξοδο που είχαν υποστεί και οι
Εβραίοι. Τους συνοδεύει η αλληλεγ
γύη pac.

Ρώμη

τη ν

Παρασκευή.

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ
ΜΠΡΕΖΝΙΕΦ
ΣΤΟΝ ΑΡΑΦΑΤ
Ο Σοβιετικός πρόεδρος Δεονίω
Μπρέζνιεφ απηύθυνε χθες
στο Γιασέρ Αραφάτ, πρόεδρο
εκτελεστικής επιτροπής της
στο οποίο επιβεβαιώνει τη σταθίΡΠ
υποστήριξη της Σοβιετικής ΕνωοΊ?
στο παλαιστινιακό ζήτημα.

•ΤΗ στιγμή αυτή της σκληρής
δοκιμασίας, σας βεβαιώνω, ΥΙΛ Ρ“*
ακόμα φορά, ότι η Σοβιετική Ένωοη
είναι και θα παραμείνει στο πλενΡ0
Δεν μπορούμε να μείνουμε αδιάφο του αραβικού λαού της Παλαιστί'πΚ
ροι χωρίς να υψώσουμε φωνή δια και του μοναδικού αντιπροσώ*®1’
μαρτυρίας για την τραγωδία που έγι του της ΟΑΠ», γράφει ο Σοβιετικό;
νε στη Μ Ανατολή».
ηγέτης στο μήνυμά του, που μεταδό
θήκε από το πρακτορείο ειδήσ***1
υποφασίσθηκε χθες ιο πρωί, ύστερα
Ο πρόεδρος της Ιταλικής δημο «Τάς·.
από σήμα του στρατηγείου Νεαπό- κρατίας, παρά τις πολεμικές που ξέ
«Πιστεύουμε ότι η δίκαιη
■
λεως, με το οποίο εγνωστοποιείτο σπασαν στα πολιτικά κόμματα της
στο υπουργείο εθνικής αμύνης ότι οι χώρας του θα δεχθεί τον Αραφάτ στο ση των Παλαιστινίων θα
προταθείσες από την ελληνική πλευ Κηρινάλιο. Ο ηγέτης της PLO. που θριαμβευτικά και η απόδειξή
ρά. τροποποιήσει στο σενάριο της δεν είναι γνωστό αν θα έλθει στη Ρώ θριάμβου αυτού είναι η απόφαση
αακήσεως. έγιναν δεκτές. Η αποδοχή μη αύριο το πρωί, θα έχα συνάντηση να ενισχύσουν ακόμα περισσοτεΡ'
των τροποποιήσεων αυτών είχε τεθεί με τον Πάπα, με τους αρχηγούς των τις θέσης τους στον αγώνα που
^
«>ς όρος για τη συμμετοχή της Ελλά κομμάτων που είναι υπέρ της ανα ξάγουν για την ελευθερία
δας στην άσκηση.
γνώρισης της Παλαιστίνης, (Ι.Κ.Κ.. εθνική τους ανεξαρτησία, τονίζί· 1
]Ι
Ο υφυπουργός εθνικής αμύνης κ. Ι.Σ.Κ.. ριζοσπαστικό κόμμα, πλαο Σοβιετικός πρόεδρος.
Στο μήνυμά του, εξ άλλου. ® ι
Δροσογιάνης δήλωσε σχετικά με την ψηφία του Χριστιανικού, και ΠΔΥΠ)
άσκηση στους στρατιωτικούς συντά και τα συνδικάτα. Αβέβαιη είναι η Μπρέζνιεφ κατηγορεί τις Κ Π Α . 1
συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερι πούλησαν όπλα στους *εισβοΜ>Ψ
κτες:
κών Κολόμπο. που πιέζεται από παρέχοντες τους ταυτόχρονα «π0*1
«Συμμετέχουμε στην άσκηση Σοσιαλδημοκράτες, Φιλελεύθερους. κή και διπλωματική κ άλυψ η··..
•Σήμερα, οι ΗΠΑ προσπαθώ^
«Ντισπλαίη Ντετερμινέησιον», κατό Νεοφασίστες και την Εβραϊκή Κοι
πιν μακρών και δύσκολων διαπραγ νότητα. να μη τον δει, «διότι κάτι τέ να αρνηθούν στους Παλαιστινίους
ματεύσεων. υπό όρους οι οποίοι δεν τοιο θα αποτελούσε αναγνώριση της ιερό δικαίωμά τους γτα αυτοδισο^
και για τη δημιουργία του δικού
θίγουν ούτε κατά κεραία τα κυριαρχι PLO». Ο Αραφάτ, που θα μιλήσει
στη όιάσκεψη της διακοινοβουλευτι κράτους», καταλήγει στο μήνυμά
κά μας δικαιώματα·.
κής ένωσης, θα αναχωρήσα από τη ο Σοβιετικός πρόεδρος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι
προταθείσες από την ελληνική πλευ
ρά τροποποιήσεις σεναρίου της
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ασκήσεως, αφορούσαν βασικά ορι
*
σμένες διαδικασίες, αναφορικά με τον
επιχειρησιακό έλεγχο στο Αιγαίο και
τη δικαιοδοσία της ελληνικής πολε
μικής στο FIR Αθηνών.

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝ. Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 738
Ν. Νικομήδεια 13/9/1982

Ο ΑΡΑΦΑΤ
ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Περίληψη προϋπολογισμού
Εξόδων έτους 1982

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αμοιβές προσωπικού
Ασφαλιστικές εισφορές
Μισθώματα κτιρίων-μηχανημάτων
Συντήρηση μηχανικού εξοπλισμού
Λοιπά
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Γta συντήρηση και επισκευή μηχ. εξοπλ.
Καύσιμα-λιπαντικά
Λοιπά
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ
Σε απόρους OTA για συγκοιν. έργα
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Α) Με έσοδα του Νομαρχ. Ταμείου
Συντήρηση συγκοινωνιακών έργων
Β) Τακτικού προϋπολογισμού
Επισκ.-συντ. διδακτηρ., μουσείων κλπ.
Επισκ.-συντ. κτιρίων δημ. υπηρ.
Εξυγιαντικά έργα
Εκτέλεση έργων αθλητισμού
Γ) Προυπ/σμού Δημ. Επενδύσεων
Έργα συγκοινωνιακά
Εργα υδρεύσεων
Εργα Γεωργοκτηνοτροφικά
Εργα Διάφορα
Μελέτες
Αποθεματυεό 5%
Εργα Προγρ. Παραμεθ. Περιοχ.
Απαλλοτριώσεις (ΟΣΚ)
Επισκευή, συντ. Σχολ κτιρ. (ΟΣΚ)
Ανέγ., απαπεράτ. σχολ. κτιρ. (ΟΣΚ)
Ανέγ. συμπλ,-εξοπλ. δημ. κτιρ.
Δ) Δαπάνες προσωπικού (ΟΣΚ)
(Αποδοχές, ΙΚΑ, οδοιπορικά κλ,π.)
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
(Τακτικό, έκτακτο, ειδικό)
ΣΥΝΟΛΟ

9.578-0*é

δρχ.
7.206.486
1.493.500
142.000
525.000
211.100
835.000
1.416.045
133.000,
2.000.000

6.191.087
1.710.000
635.487
1.104.321
32.020.798
179.315.177
82.863.000
23.540.500
42.315.000
6.870.000
14.500.000
27.044.477
18.147.595
10.475.000
65.976.318
2.148.733
5.810.203
6.342.137

540.971·9°Ί

Βέροια 8 Σεπτεμβρίου 1982
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Ως πρόεδρος του Ν.Τ.Η·
Ο Λογιστής του Ν.Τ.π.
ΝΙΚΟΣ Π ΙΝ Α Κ ΙΔ Α
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΪ
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από τΊν
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠ Ο ΥΔΕί
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. αδοας Ιδρύοβως 2608/81 Λειτουργίας ΦΑΦ/13^ ^
Σπουδάζετε και μαθαίνετε μέσα σ’ ένα οδικά φτιαγμένο Αστ'σί’*^) ό
από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμμάό·“ *·
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορα κι» ^

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν θ Ν
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κρότος
Γ ια μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται άδική έ κ π τω σ η
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕ*1,
ΓΡΑΦΟΜΗΧ ΑΝΗΣ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣΤΕΛΕΞ
ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A.V.S.E.

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

■ Χωρίς γιατρούς

το Nogokouf.ío
ΚΑ ΤΕΒΑΙΝΟ ΥΝ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ Ϊ Ε ΑΠΕΡΓΙΑ

Ε νώ μπήκαμε σ το ν μήνα τω ν εκλογώ ν

OEM flH aK PIH O hO H Tfll
ΟΝΟΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΝ

Σε απεργία κατεβαίνουν την Τρί
τη 21 Σεπτεμβρίου οι γιατροί του
Νοσοκομείου Βέροιας
Κύριο αίτημα της απεργίας είναι
η κατοχύρωση της θέσεως του βεφημερεύοντας γιατρού και η πληρω
μή ίων δεδουλευμένων μισθών,
Τα αιτήματα των γιατρών του
Νοσοκομείου κρίνονται δίκαια, αν
σκεφθεί κανείς ότι οι γιατροί εδώ και
έξη μήνες εργάζονται στη θέση του β’
εφημερεύοντος χωρίς καμιά αμοιβή.
Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου στις
11 το πρωί η Νοσοκομειακή Επιτρο
πή θα δώσει στο Νοσοκομείο Βέροιας
δυνέντευξη Τύπου, όπου θα αναπτυ
χθούν τα αιτήματα που οδηγούν τους
γιατρούς στην απεργία.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Από την Νοσοκομειακή Επιτρο
πή του Γενικού Νοσοκομείου
Βέροιας εκδόθηκε. σχετικά με την
απεργία, η παρακάτω ανακοίνωση:
«Οι γιατροί του Γενικού Νοσοκο
μείου Βέροιας κατέρχονται σε απερ
γία την Τρίτη 21 του μηνάς με αιτή
ματα:
11 Την κατοχύρωση του β' εφη

μερεύοντος γιατρού.
2) Την άμεση «πόδοση των
δεδουλευμένων.
3) Την έγκριση των υπερωρία
κών απασχολήσεων των Επι
μελητών (βραδυνές επισκέ
ψεις, έκτακτα χειρουργεία
κ.λ.«.).
Ο β' εφημερεύων γιατρός καθιε
ρώθηκε από τον Μάρτη του '81 μετά
την μεταστέγαση του Νοσοκομείου
επειδή κρίθηκε απαραίτητος λόγω
αυξήσεως των κλινών και της κτνήσεως. (Μεγάλη προσέλευση στα Εξω
τερικά Ιατρεία, αύξηση των εκτάκτων
περιστατικών και των εκτάκτων χει
ρουργείων.
Από τότε ο β' εφημερεύων εργά
ζεται χωρίς αμοιβή παρά τις έντονες
και επανειλημμένες υπομνήσεις προς
τους αρμοδίους φορείς.
Σε όλη την διάρκεια της απεργίας,
τα έκτακτα περιστατικά θα καλύπτον
ται από το προσωπικό ασφαλείας.
Την Δευτέρα 11 το «ρωΓ θα δοθώ
συνέντευξη τύπου στην αίθουσα δτα
λέξεων του Νοσοκομείου από την
Νοσοκομειακή Επιτροπή.
Ζητάμε την συμπαράσταση κάθ*
αρμόδιου φορέα».

Οι εξελίξεις στη Δικαιοσύνη
και στο Πολυτεχνείο

Αμέτοχος μένει
ο κ. Παναγιωτίδης

Δ Ι Κ Α Ι Ω Ν Ο Υ Ν Τ Η Ν Α Ρ Θ Ρ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ
Ενας αήνας απομένει απο την
¡ Λ ή αναμέτρηση της 17ης
£ ^* * » «ou
Δήμοι
. . οι
..._ΙΓ
._. και οι ΚοιΟ * «Ίϊ Χώρας θα αποκτήσουν
ρήσεις για μιά νέα τετραετία.
«Βοη? ^ ° 11° θ'·ξ το θερμόμετρο του
ϊνεπ ■
' πυρετού καθημερινά
ΚίΙ1 οι συνδυασμοί ολοκλη^ "”ν τα προγράμματα τους ενώ οι
νι, '·>'>« ετοιμάζουν τους προεκλον,κ7 ’ ^ ° ο ς τους.
Ι ( ) 1 Βέροια. τελικά,«ξεκαθάρισε»
Β
Με την στάση που θα τηρήσει
Ίυν ,
Παναγιωτίδης ενόψει
«Ρό ϊΐΓ^°^',ν· Ο κ. Παναγιωτίδης δεν
«εΊαι να έχει οποιαδήποτε ανάόιη>'ί 0 ηυτεε τις εκλογές και έτσι
ρ^, 00ντΟΛδιάφορες φήμες που έφε(„ν; - *■' Παναγιωτίδη συνεργαζό■π ' “ί .τον ϋλς>α ή βήτα συνδυασμό
* ■ "·ή ανακοίνωση δήλωση του
“νογιωτίδη δημοσιεύεται πιό κάι»· τ “«θψήφιος δήμαρχος κ. Γιώρϋ* 1οα3«ρας. σύμφωνα με πληροφο
Ι^μμς. έχει σχηματίσει έναν πραγ
υπερκομματικό συνδυασμό,
ρ. ο'ιώο από όλες τις παρατάξεις κιτι
μ«- , *°· όμως δεν αποτελούν κομ'»«,η1 ΠΐΕλέλθ ή παράγοντες κάτ0 υ Όμματος. Όπως έχει ήδη ανα^
ο κ. Τσαλέρας βασική επι™ββη
Λ°Νΐΐίϊ
“ΚΛΜ
το,, Πικ°«οιήσει τον συνδυασμό
τό J U' Γ·'Ρ0σον εκλεγεί το δημοτιΤγ,η '.ιμβ°ύλιο. γιαπί πιστεύει ότι η
«ο),.11Αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι
"εΡ ΐ ^ ? ιημένη aU a σε καμιά
κομματικοποιημένη.
6lloauA πύθ8ι&; να κθατήσει τον συνlHn . τ°υ ανεξάρτητο και υπερκομΨι„, ° Καταβάλλει ο άλλος υποψή. “^ββας Γαβριηλίδης και φαί·
τ,·ιΤ(1. °11 αε μεγάλο βαθμ,ό το έχει
tjtwCl Πάντως είναι δύσκολο
Vt, J* Vu πιστέψει ότι αν τυχόν εκ?.εtfcu
° κ Γαβριηλίδης θα
ηΙ·ατ,, . "·,ει τα προσφιλή του ψηφίtip t
την Νικαράγουα, Σαλβαν<<Τρ,Λ «ου τόσο πολύτιμο χρόνο
W “v* οτο παρελθόν από τις
Ηοι,λί^
του Δημοτικού Συμ'•Π^ μΛν°ς που δείχνει ότι κατεβαί
^'άζ(ι^!,ιαηκός· είναι ο κ. Ανδρέας
και τούτο γιατί υπάρχει.
ται
ΥΡ“μμή από το κόμμα του
«τ
' να μετρηθούν καλά σ' αυτές
Η α7 ές Γα «κουκιά». Πάντως,
. νουμε· 0 κ· Βλαζάκης έχει
' ^βει στο συνδυασμό του,
Ν ς α ορισμένους προερχόμι
«ΡΚετ,ι70 ΤΟν λώρο του κέντρου,
ΪΛα .
της Αριστερός
εα.),
Ί'ε
11Ροήι·^*'0· μέχρι χθές επικρατούσε
*1» γύρω από τα ονόματα
%νί, ^¡« « ν συμβούλων του κάθε
γιι,, ,ι.οι>· αναμένεται όμως εντός
'‘"ί; ,Ιυ.ε;ων να γίνουν γνωστά πολλά

ο κ. Παναγιωτίδης σε επιστολή του
που έδωσε χθες στο «ΛΑΟ».
Το κείμενό της είναι το παρακά
τω:
«Κύρι διευθυντά.
Απευθυνόμενος σε σάς, και διαμέσου
της εφημερίδας σας, προς τους συμπολί
τες μου, θέλω να κάνω γνωστές τις θέσεις
μου, γύρω από τις δημοτικές εκλογές του
προσεχή μήνα,

επειδή επιθυμώ vu σταματήσουν οι διάφο
ρες φήμες και σχόλια καθώς και συναγω
νισμοί για το ποιος θα κερδίσει την συμ
παράστασή μου, δηλώνω και πάλι απερί
φραστα. ότι Οα παραμείνω τελείως αμέτο
χος από κάθε προεκλογική δραστηριότη
τα.
Στους φίλους μου δε και συνεργάτες
μου επιθυμώ, να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα κατά συνείδηση και εύχο
μαι η κρίση τους και η απόφασή τους να
δικαιωθεί.
Με εκτίμηση
Ευστάθιος Παναγιωτίδης»
Ο κ. ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Τον κ. Πτολεμαίο Κολταάκη, έμπορο
και δημοτικό σύμβουλ.ο, αποφάσισε να
υποστηρίξει η Τοπική Επιτροπή «Νέας
Δημοκρατίας» Ναούσης για το αξίωμα
του δημάρχου.

Kut αρχάς αποφάσισα με τους στε
νους μου συνεργάτες, ύστερα από πολλές
σκέψεις kui δισταγμούς, να μην συμμειό
αχω και να μην πάρω ενεργό μέρος στις
δημοτικές εκλογές του Οκιώβρη.
Πιστεύοντας στην ελευθερία σκέψης και
ενέργειας, σαν πολιτικός άνδρας με συνέ
πεια στις υποχρειίκιεις και στα πρόβλημα
τα του τόπου μου, συνέπεια και υποχρεώ
σεις που απορέουν από τους δύο επιτυχείς
μου εκλογικούς αγώνες του 1975 και
1978. διαπίστωσα με λύπη όη, η κομματι
Σχετικά ο ανταποκριτής μας στη
κή σκοπιμότητα αφ ενός, και ta προσωπι
κά και υποκειμενικά κριτήρια πολιτικών Νάουσα γράφει:
παραγόντων αφ' ετέρου, οδηγούν τον Δή
Από τον χώρο της «Νέας Δημοκρα
μο kui την Τοπική Αυτοδιοίκηση της πό τίας» υποδείχθη ως υποψήφιος δήμαρχος
λης μας σε αδιέξοδο.
ο κ. Κολτσάκης, αφού το θέμο της υποΣτο αδιέξοδο αυτό δεν επιθυμώ να γί στηρίξεω; του υποψηφίου έγινε κατόπιν
νω συνεργός.
ψηφοφορίας, μέσα σε μιά ενθουσιώδη
ατμόσφαιρα από τα 300 και πλέον μέλη
που
παραβμέθηκαν και που είχαν ανυλάΤην αγαπη μου, το ενδιαφέρον μου
και την στοργή μου. για την Βέροια, την βει με πρωτοβουλία τουε πιιράγοντιχ της
απέδειξα περίτρανα κατά την τρίχρονη Ν.Δ.
Στην γενική συνέλευση που πραγμα
θητεία μου σαν αρχηγός ίης ιιντιπολιτειί
σεως μέσα στο Δημοτικά Συμβούλιο, τοποιήθηκε στην Εύξεινο Λέσχη υπό την
όπου με προσωπικές μου πρωτοβουλίες προεδρία του κ. Γιώργου Γκιννικουρή, μί
τόσο σε τοπικό όσο και σε κυβερνητικό λησαν οι κ.κ. Γρηγ, Σιούγγαρης και Νικ.
επίπεδο, και με πρωτοβουλίες όλων των Σαμαράς, που ήταν και υι υπεύθυνοι της
συνεργατών μου. μέσα στα διάφορο συμ συνελεύαεως, ο κ. Χριστίδης και τέλος οι
βούλια kui επιτροπές του Δήμου, επιλύ δύο φιλοδοξούντες για την υποψηφιότητα
θηκαν πολ,λά και σοβαρά προβλήματα της κ.κ Κολταάκης και Χρυαοχόου.
πόλης μας.
Στην συνέχεια και μετά απο τους ομι
Ετσι η παράταξή μου κέρδισε την λητές που αναφέρθηκαν, για τις εκλογές
του Οκτώβρη, έγινε ψηφοφορία κατά την
συμπάθεια, εκτίμηση και εμπκποούνη
των συμπολιτών μου, ιην οποίαν σε οποία αποφασίστηκε να υποστηριχθεί από
το κόμμα της «Ν.Δ.» ο κ. Κολτσάκης
καμιά περίπτωση δεν θέλω vu προδώσω.
Πτολεμιιίος ενώ ο κ Χρυαοχόου αποφαΓια όλους τους παραπάνω λ ό γ ο υ ς , Kat

Ο κ. Παναγιωτίδης που αποφάσισε να μεί
νει αμέτοχος αττς επικείμενες δημοτικές
ικλογές-

σίστηκε να ιικολουθήοει ως υποψήφιος
σύμβουλος του συνδυασμού.
Αφού πλέον ο κ Κολτσάκης θα θέσει
υποψηφιότητα δημάρχου στη Νάουσα,
ήδη άρχισε και η προεργασία για την
συγκρότηση και επιλογή προσώπων που
θα συμπεριληφθοόν στο ψηφοδέλτιο. Από
θετικές πληροφορίες που έχουμε στον
συνδυασμό θα πιριληφθούν τα πρόσωπα,
που έχουν όιατελέσει ως δημοτικοί σύμ
βουλοι και είναι οι κ.κ. Χριστίδης Χρήστ..
Γιαννικουρής Πώργ.. Συμομώκτος Μιμης. Βογιατζής Γιώργος, Σιούγγαρης
Γρηγ.. Σίνος Στέφανος καθώς επίσης και
νέα πρόσωπα. Ο κ. Τάσος Βιιλσαμι'δης Du
υποστηρίξει επίσης την υποψηφιότητα
του κ. Κολταάκη.
Μετά την επιρλογή του κ. Κολτσάκη
από την Τόπι ·; .Επιτροπή της «Νέος

Στις τελευταίες ημέρες υπήρξαν
εξελίξεις στο θέμο του Πολυτεχνείου
Αθηνών και της Δικαιοσύνης, για τα
οποία η εφημερίδα μας δημοσίευσε
(την Κυριακή 12-9-1982) άρθρο του
συνεργάτη μας δικηγόρου κ. Γιώρ
γου Χιονίδη, με τίτλο «Πού πηγαί
νουμε»;
Πραγματικά, η δημοσίευση από
την εφημερίδα των Αθηνών «Τα Νέα»
(14.9.1982) μέρους της απόρρητης
εκθέσεως του τέως αντεισαγγελέα του

Ε π ιδότη σ η
σε τοματο
παραγω γούς
Επιδότηση από το ταμείο της ΕΟΚ
θα καταβληθεί αυτές τις μέρες στους
τοματοπαραγωγούς του Νομού μας.
Σχετικά εκδόθηκε ιιπό την Δ/νση
Γεωργίας η πιο κάτω ανακοίνακτη:

Δημοκριιτίας» Νσούσης. το npanôpiia της

•Γνωρίζουμε στους τομοτοπαρα-

συνελεύσεως ιξέδωσε την πιό κάτω ova
κυίνωση:
«Συμπολίτισσες, Συμπολίτες.
Με ιιυγκράτητο παλμό γιο ιιγώνα και
νίκη για ένα Δήμο αξιοκρατικά ελεύθερο,
για ένα Δήμο πραγματικό σπίτι όλων των
Ναουααίων και όχι μόνο αυτών που
έχουν πιστοποιητικά κάποιας «κλαδικής·
συγκεντρωθήκαμε και με άψογες δήμο
κρατικές διαδικασίες επιλέξαμε τον Πτο
λεμαίο Κολτσάκη αρχηγό του αγώνα. Καλούμε όλους τους συμπολίτες τους
ελεύθερυ σκεπτάμενους, ανεξάρτητο με to
πού ιδεολογικά ανήκουν, να αγωνισθούν
μαζί μας για μια πόλη, νοικοκυρεμένη, μιά
πόλη αγαπημένη, μιά πύλη που όλοι μαζί
με χέρι Οα αγωνισθούμε για την «προκο
πή» της, μακρυά από οποιαδήποτε κομμά
τική σκοπιμότητα».

γωγους ότι θα δοθεί προκαταβολή
της κοινοτικής επιδοτήσεως στα
παρυκάτω ποσό κατά κιλό νωπής
τομάτας:
1.745 δραχ/κιλό στη τομάτα για
τοματοπολτό
1,649 δραχ/κιλό στη τομάτα για αποφλοίακτη.
1.023 δραχ/κιλό στη τομάτα για
τοματοχυμό.
Η επιδότηση αυτή θα δοθεί με βά
ση τις ημερήσιε; καταστάσεις παρα
λαβής που συντάσσονται από τις βιομηχανίες.
Διευκρινίζεται ότι παραγωγοί που
έχουν ήδη πάρει προκαταβολές δεν
δικαιούνται τα παραπάνω ποσά·.

Ρ ιζοσπα στικ ός φίλε λευθερισμός
και η πορεία π ρος την εξουσία

Είναι οπωσδήποτε προβληματικό
το γεγονός ότι οι διάφορες .συζητή
σεις που γίνονται γύρω από τα θέμα
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
τα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
έχουν σχεδόν πάντοτε σαν επίκεντρο
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
το θέμα της ιδεολογίας. Πολλά στελέ
χη ζητούν να διευκρινισθούν ορισμέ
να στοιχεία πούχουν σχέση με την
Δύο άρθρα του βουλευτή Πειραιώς και τ. υπουργού
ιδεολογία του κόμματος, άλλοι
αισθάνονται υποχρεωμένοι να επισηκ. ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
μάνουν μια απομάκρυνση από τις
βασικές ιδεολογικές παρακαταθήκες τικής γραμμής της παρατάξεως. Ταυ
και με την σταδιακή χρονική απομά
της παρατάξεως ενώ, τέλος, ο επίση τόχρονα, όμως, κι εκείνοι που διαπι τερο δημοκρατικό αύριο.
Η συναίσθηση αυτής της κοινής
κρυνση από τις μνήμες της δικτατο
μος κομματικός μηχανισμός δεν κου στώνουν ότι το κόμμα αδρανεί και
επιδοκιμασίας προς το πρόσωπό του,
ρίας, η εύθραυστη λαϊκή ομοφωνία
ράζεται
να
επαναλαμβάνει
ότι
το
Η ΔΗΛΩΣΗ
λειτουργεί μηχανικά χωρίς ζωτικότη
που είχε πανηγυρικά φέρει τη Ν.Δ.
κόμμα παραμένει πιστό στις αρχές τα και δυναμισμό, αναζητούν στον καθώς κι' ένας ρομαντισμός για μια
πιθανή
σφυρηλάτηση
αυτής
της
Ενό
στην
εξουσία άρχισε να αποσυντίθε
Τ ηΑΝΑΓ,ΩΤ,ΔΗ
που διακηρύχθηκαν στα δυο συνέ ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό την
τητας ώστε να διαρκέσει και στο μέλ ται. Η γενική εικόνα αποδοχής που ο
αμέτοχος από κάθε προε- δρια της Χαλκιδικής.
λύση του ιδεολογικού αδιεξόδου. Δεν λον, οδήγησε στη δημιουργία της
κάθε πολίτης είχε σχηματίσει στο
νΰ ο δ^ 1στηριότητα Οα παραμειΤο παράξενο rivai ότι όλοι συμφω
μυαλό του για την Ν.Δ. και τον
<ι')ιές 1 ’ *-ΙΛθης Παναγιωτίδης σ' νούν στη βάση του προβληματισμού υπάρχει λοιπόν αμφιβολία ότι γύρω Νέας Δημοκρατίας. Με την ιδρυτική
Καραμανλή άρχισε να κλυδωνίζεται
και ουνιστά στους και της επιχειρηματολογίας τους. unô το θέμα της ιδεολογίας συγκεν της διακήρυξη η νέα αυτή πολιτική
όταν η καθημερινή πρακτική επέβαλε
η°ύν (<1 αυνεργάτες του να ψηφί- Κανείς δηλαδή δεν αμφισβητεί ανοι τρώνονται τα περισσότερα από τα παράταξη έδειξε ότι δεν στόχευε σε
προβλήματα που χαρακτηρίζουν σή συγκεκριμένες ταξικές ομάδες ούτε
την λήψη αποφάσεων και φώτιζε την
χτά την αξία του ριζοσπαστικού φιλε
Λ'η όαηλωνει.
δ η Γ εί6τ,ση
κυβερνητική πολιτική συμπεριφορά.
μεταξύ των άλλων λευθερισμού σαν της επίσημης πολι- μερα τη Νέα Δημοκρατία. ΚΓ ίσως κι' ότι εξέφραζε εξειδικευμένες κοι
ακριβώς εκεί να πρέπει να αναζητηθεί νωνικές και οικονομικές διεκδική
Οι πολιτικές αποφάσεις έθιγαν υπο
και η λύση που ενδεχόμενα «u «.»·|- σεις. Ήταν κυρίως ενα κόμμα γενι χρεωτικά συμφέροντα και δημιουρ
γούσαν καινούργιες καταστάσεις. Ο
ρεάσει θετικά τις εξελίξεις στο χώρο κής περιεκτικότητας που σκοπούσε
απόηχος πάλι της γενικής κυβερνητι
της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
στην πιο μεγάλη δυνατή λαϊκή απο
κής απόδοσης συγκλόνιζε τους
δοχή. Με έμβλημα την προσωπογρα
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΟΛΩΝ
Ελληνες πούχαν πιστέψει σε μια πιο
φία
του
ιδρυτή
της
η
Ν.Δ.
απόβλεπε
ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
εκσυγχρονισμέ· η «ευρωπαϊκή· δια
στο να εκφράσει κομματικά αυτό που
Όταν μετά την μεταπολίτευση ο η χαρισματική προσωπικότητα του
κυβέρνηση. Ενώ κανένας πραγματι
Κωνσταντίν ,ς Καραμανλής αποφά αρχηγού της ενσωμάτωσε στο γενι
κά δεν γνώριζε τι ήταν ακριβώς αυτό
σισε να διεκδικήσει την ψήφο του κότερο πολιτικό πεδίο. Μια γενική
που περίμενε από μια «νεωτεριστική·
ελληνικού λαού αντιμετώπιζε μια δηλαδή διάθεση για ενότητα, ομοψυκυβέρνηση, συνδύαζε ενδόμυχα τις
εντελώς ιδιόμορφη κατάσταση. Η χίυ και πολιτική ομοφωνία. Με πλαί
προσδοκίες του με τηνστωική εικόνα
μακρόχρονη παραμονή του στο εξω σιο δράσης «υιό ακριβώς το πολιτικό
ενός δυτικοποιημενα αλλαγμένου
τερικό τον είχε οδηγήσει σε μια σειρά
Κιιρομανλή. λιτού στις επιθυμίες και
^fittQ^ <?*pei «°ας μαθητές του που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις στο εκτιμήσεων και πολιτικών ιεραρχή κλίμα οι ιδρυτικές διακηρύξεις -της
αλλτρουϊστή στα κίνητρα και τις
Ν.Δ.
απέφυγαν
κάθε
έντονο
ιδεολογι
|ηΓ5(*° ^μ β ούλιο για την απόκτηση του πτυχίου.
σεων που την στιγμή εκείνη ταυτί κό χρω ματισμό. Με γενικές αναφορές
προθέσεις. Και ξεχνούσε ϊο πλαισίω
’'άλη
fcnificate του Cambridge και πέτυχαν όλοι με επίδοση πολύ
ζονταν με τις ανανεωτικές προσδο σε αρχές και συνθήματα που κανέναν
μα αυτής της μοναχικής προσωπικό
κίες της συντριπτικής πλειοψηφίας ουσιαστικά δεν ενοχλούσαν, αλλά
ρ
“Ριοτη.
τητας οπό απλούς ανθρώπους,
των Ελλήνων. Ο Καραμανλής στα και που δεν εξειδίκευαν συγκεκριμέ
δημιουργήματα της ντόπιας πολιτι
Λ„δ(ω 1 είθ ς κατ αλφαβητική σειρά:
μάτια του μέσου Ελληνα της εποχής
κής διαπάλης.
* 4 * ^ - η Βασιλική, Ελευθεριάδου Εένια, Κακαβουνίδης Ερωτό- εκείνης, ιινεξάρτητα από πολιτικές νες πρακτικές επιλογές, η Ν.Δ. μπό
Χωρίς κάποιο συγκεκριμένο πλαί
εκφράσει
τη
διάθεση
εφησυ
ρεσε
να
Vi i
nr,PBπαργύρης Κων/νος, Ροδοπαίου Κούλα, Σταυροπούπεποιθήσεις, εισοδηματική και κοινω χασμού και ανακούφισης που χαρα
σιο πολιτικής και δίχως ξεκαθαρισμέ
νική θέση, και ιδιαίτερες φιλοσοφικές κτήριζε τους ‘Ελληνες εκείνων των
νες λαϊκές ή και κομματικές εντολές
επιλογές, δεν φάνταζε σαν ένας ακό ημερών. Είναι αξιοπαρατήρητο ότι
για την δεοντολογική πορεία των
^
ουΥΧα<Ρουμε τους μαθητές μας που πήραν τα πτυχία Ele
μα πολιτικός αρχηγός που επιζητού από »λες ΖΚ «αψατάξος εκείνου cou
πολιτικών τους όποφύσεων τα
^θη
,merm«d¡ale του Ινστιτούτου Pitman της Αγγίας.
σε την ψήφο του. Ο Καραμανλής εξίκυβερνητικά κυρίως, στελέχη της
Χ ν , ^ δ ο υ Μαρία, Γκψαγιορίδου Καλιόπη, Μπαλάμης *Ρρήτ φράζε την ιστορική εκείνη στιγμή καιρού μοναχό το ΠΑΣΟΚ ακολού
Ν.Δ- -παρέπαιτιν & ένα κυκεώνα σόγθησε μια πολιτική ιδεολογικής οξύ
Ρ ^*γε ^ Ιν<1
Παπαευθυμίου Εύα, Παπανανία Σοφία, Περσίτην ομοφωνία όλων των Ελλήνων τητας και κομματικού φανατισμού
χυσης και αμφιβολίας. Η επιβλητική
πάνω σε ορισμένες βασικές επιλογές
και ποιμαντορική προσωπικότητα
^•Όΐιβ, Vlu’ Ρουκά Αικατερίνα, Τσεργά Δήμητρα, Χατζηαντωνίου
και βρισκόμενο στην κυριολεξία
όπως η ενότητα, η εθνική ομοψυχία, εκτός κλίματος καταποντίσθηκε.
ο μετριασμός των πολιτικών παθών
Συνέχεια στην 4η
Με την διακυβέρνηση της χώρας
και η κοινή προσπάθεια για ένα καλύ

Το Φροντιστήριο
Αγγλικής Γλώσσας

Π .Δ Α Ρ Α Μ Η Λ Α

Αρείου Πάγου κ. Λ. Παπακαρυά για
την απαράδεκτη κατάσταση που
υπάρχει στη Δικαιοσύνη, προκάλεσε κοντά οτα άλλο, και την έκδοση
έντονης διαμαρτυρίας της Ενώσεως
Δικαστών και Εισαγγελέων, όπου,
μεταξύ άλλων, γράφονται και τα
εξής:
«4. Επισημαίνει ότι η Δικαιοσύνη
έχει εγκαταλειφθεί από την Πολιτεία,
έτσι, ώστε να υποβαθμίζεται από ανε
ξάρτητη. αυτοτελής εξουσία σε εξάρ
τημα της εκτελεστικής εξουσίας» (της
Κυβερνήσεως).
Εξάλλου, στο ζήτημα της παρα
νόμου καταλήψεως και χρησιμοποιήσεως του χώρου του Πολυτεχνείου
Αθηνών ( στου Ζωγράφου) από τη
νεολαία του ΠΑΣΟΚ, napa την αντί
θετη γνώμη της πρυτανείας και ενώ
αναμενόταν η έκδοση της αποφάσεως
του δικαστηρίου, υπήρξαν νέες εξελί
ξεις. Έτσι, εκτός από τις παραιτήσεις
και άλλων συγκλητικών (όπως γρά
ψαμε και εμείς), δημοσιεύτηκαν έντο
νες επικρίσεις ακόμα και από εφημε
ρίδες. που Θεωρούνται ψιλοκυβερνητικές, όπως, π.χ-, υπό τη «Μακεδο
νία» (χθές, 15.9.1982). Ακό; α εντύ
πωση έκαμε και η θερμή συμπαρά
σταση του διοικητικού συμβουλίου
της Ευώσεαις των καθηγητών (ολό
κληρου) του Πανεπιστημίου Θεσσα
λονίκης, η οποία εκδηλώθηκε με
τηλεγράφημα, προς τους παραιτηθέντες, στο οποίο γράφονται:
• Η Ένωση Καθηγητών Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης νοιώθει υπε
ρηφάνεια για την υψηλή αντίληψη
καθήκοντος αλλά και ευθύνης που
οας διακατέχει. Η παραίτησίς σας
διαμαρτυρία σας - αποτελεί πρότυπο
συμπεριφοράς και οδηγόν καθήκον
τος για εκλεγμένα όργανα Διοικήσεως των Α.Ε.Ι.. αλλά και για κάθε
, ακαδημαϊκό δάσκαλο.
Με την παραίτησή σας μένετε οι
πρύτανεις όλων των Α.Ε.Ι. και σας
ευχαριστούμενα.
' Ετσι, τα γεγονότα και οι εξελίξεις
αυτές δίνουν την ελπίδα ότι η Κυβέρ
νηση και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ,
ίσως να αναγκασθούν να αναπροοανατολίσουν τη συμπεριφορά τους,
μετά και την επιδείνωση της οικονο
μίας και των δεδομένων της εξωτερι
κής πολιτικής, όπως και των διαφαινομένων κλυδωνιομών στις σχέσεις
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
εξαιτίας της προκλητικής και κομμα
τικής ομιλίας του υφυπουργού κ.
Λαλιώτη Iβλ.και τις δηλώσεις Φλω·
ράκη, Κύρκου, Πεσμαζόγλσυ, Ζίγδη
κ.λ,π.), προκειμένου να μειωθούν οι
κακοί αντίκτυποι, από την κυβερνη
τική πρακτική τους των 11 μηνών,

Τ Ο Υ «Λ»

στο εκλογικό σώμα, δεδομένου τοο
γεγονότος όπ οι δημοτικές εκλογές
θα γίνουν μετά από ένα μήνα Kat
υπάρχει περίπτωση να είναι μιά απογοητευτική έκπληξη γω το ΠΑΣΟΚ.

Η ΒΕΡΟΙΑ
ΠΗΡΕ «X»
Σ τη ν Κ α τ ερ ίνη
ΝΙΚΗΣΕ Η ΝΑΟΥΣΑ
Μεγάλη ισοπαλία πήρε χθές στην
Κατερίνη'από τον ΠιερικΟ η Βέροια
και παραλίγο θα γυρνούσε μι τη νί
κη, αν δεν τη σταμάταγε ο διαιτητής.
Το γκολ της Βέροιας με το οποίο
και προηγήθηκε. πέτυχε ο Φίλιππος
Μίλης στο 6' του β' ημιχρόνου.
Η ΝΑΟΥΣΑ
Λιλ> λεπιά πριν από τη λήξη του
αγώνα η Νάουσα κέρδισε τα Γιαννι
τσά με 1-0. Το πολύτιμο γκόλ πέτυχε
ο Μπλιάτκας.
Λεπτομέρειες και για τους δυο
αγώνες στο αυριανό μα( φύλλο.

Κ λ έψ α νε
α υ το κ ίνη το
Εκλάπη αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ
δίλ Ι,Χ. επιβατικό χρώματος μουσταρδί, δίθυρο με αρ, κυκλοφορίας
ΝΟ 5637.
Παρακαλείται Οποιος γνωρίζα
κάτι για το κλεμένο αυτοκίνητο νπ
τηλεφωνήσει στο τηλ. 29762 Βέροια
και εφ' όοον βρεθεί το αυτοκίνητο θα
αμοιφθεί.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Θεωρούμαι μεγάλη υποχρέωση
να ευχαριστήσουμε δημόσια το για
τρό της πόλης μας κ Τάσο Βασιάδη
για τις επί τετράωρο ιατρικές φροντί
δες που μας παρέσχε ύστερα από1
αυτοκινηησπκό ατύχημα που πάθαμε και μεταφερθήκαμε σε αφασία σιο
Νοσοκομείο.
Τέτοιοι γιατροί είναι άξιοι κά&.
επαίνου.
Βασίλης και Ουρανία
Χ'Έυστριπίου

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΝΤ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Μεγάλη παρακαταθήκη
γνησίων ανταλλακτικών:
ΡΕΝΩ ΠΕΖΩ ΣΙΜΚΑ ΣΙΤΡΟΕΝΦ1ΑΤ ΦΟΡΝΤ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτ/του με γραπτή
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνιο!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

Αντώντκ Θ. Κορωνάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Θεσ/νίιτης 92, τηλ. 29406 62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Σαν σήμερα

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

7.
8.

9.

I.

στρΒς. αρωματικές.
Στη δημοτική μας γλώσσα μιά αό
ριστη αντωνυμία.
Μιά... δράση καθαρεύουσας —
Έτσι αρχίζουν οι... εντολές.
Μέρος του αυτοκινήτου., ατέ
λειωτο - Και αυτός έχει ομάδες
στη Β' Εθνική.
ΚΑΘΕΤΑ:
Σιγά-σιγά χάθηκε η φωνή του.
αφού ακόύσθηκε όλο το καλοκαίΡΐ-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ!
Ι.Ένος πολύ wsxrtôç Έλληνας
ζωγράφος.
2. Κυβέρνησε ci αυτός αυτοκρατόρικά το Βυζάντιο Ενα ξένο ρήμα
αγάπης.
Î. φαγητό που γίνεται με μελιτζάνες
(γκν.Ι - Αντίστροφος ποντιακός
χορός.
4 Γι' «υιών νιώβοομκ οίκτο, λύπη.
5. Δεν λείπει κανένα (αντίστρ.) Χρημάτισε πρωθυπουργός στην
Αγγλία.
6 . Και σαν καραμέλες και στις γλά-

2 Είναι και το SOS — Αλλιώς το
συγχρόνως.
3. Αυτές κρατούν πολύ λίγο.
4 ' Ετσι πρέπει νάναι κάθε πυγμάχος.
5. Αν επαναληφθεί δίνει στην αιτια
τική κάποιο ζώο (καθ.Ι. - Ελληνι
κό πέλαγος.
6 . Συνεχόμενα στο... γιαπί —Δείχνει
ποσότητα.
7. Προερχόμενες από ένα συναίσθη
μα. αυτές.
8 . Πολλές τέτοιες του στίβου, εδώ
μία (καθ.) — Στο σκάκι το μικρό
ρυκέ.
9. Αντίστροφα, μιά ποσοτική αντω
νυμία — Ένα... μπράτσο στην
ΚΟθΟοεύουσα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΑΡΑΓΠΤΣΑΣ 2. ΠΙΝΑΚΑ 3. ΚΡΕ(ΜΑΣ) - ΑΛΟ 4.
TANA - ΚΝΑΤ 5. ΟΕΙ - ΗΡΑ 6 ΙΡΑΝΑΜ - ΜΜ 7. ΦΡΙ
ΞΟΣ 8 . Ο ΚΟΥΤΟΣ 9. ΡΩΣΟΣ'- ΑΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΡΚΤΟΙ - ΤΡΩΑ) 2. ΡΑΕΡΦ 3. ΑΠΕΝΤΑΡΟΣ 4. ΠΙ ΝΙΚΟ 5 !ΝΑ - ΝΑΞΟΣ 6 . ΤΑΛΚ - ΜΟΥ 7. ΣΚΟΝΗ ΣΤΑ 8 ΑΑ - ΑΡΜ - ΟΙ 9. ΝΤΑΜΑΣ.

ΥΕΝΕΔ

s i s a

ΠΕΜΠΤΗ, 1β

ΠΕΜΠΤΗ, 16
5.30
6.00
6 15
6.30
7.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΥΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
7.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ

5 35 0 ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ
β-06 βΡΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜλΙ
6Δ6 Η ZQH ΠΑΝΟ ΣΤΗ ΓΗ
7-50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.20 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.35 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.10 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ

11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΛΛΑΙ

1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

ηαροσβ»σ,··*ή
ΜοσοΜομΗυ
ΔΈΗ ίβλΟβ«ςΙ
ΥΔρευαη
Ο.ΙΕ ΙσταθμιΗΙ,

22 222
22 505
125
25.749
24 44$

ΝΑΟΥΖΗΙ
ΠφΘμοα|ϊ«ατικη
Νοσοκομεία
ΔΈΗ. ίΒΑαβκς)
0.1. Ε (σταθμός!
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ«
Πυροσβεστική
Δ.£ Η (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (notar βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Έ (βλοβες)
Πυροσβεστική

• Είναι μεγάλη τιμή για μιά
γυναίκα να γίνει δεκτή στο ιερό μπα
λέτο να γίνει δηλαδή μιά ιέρεια του
χορού, μ ά «Μπαγιαντέρα» στις
Ινδίες.
' Ομως για να γίνει δεκτή σε αυτήν
την ιερή ομάδα είναι υποχρεωμένη
να αρχίσει το χρρό από τα παιδικά
της χρόνια. Και το πιό σημαντικό θα
πρέπει από τα πρώτα της βήματα να
εγκαταλείψει σπίτι και οικογένεια,
για να πάει να ζήσει στο ναό. που εκεί
θα διδαχθεί την ιερή τέχνη του
χορού.
Φυσικά η εκλογή ενός κοριτσιού
για Μπαγιαντέρα, αποτελεί μεγάλη
τιμή για ολόκληρη την οικογένεια.
• Σήκωσε ο καλός σου 700 εκα
τομμύρια από την Τράπεζα στην
οποία εργαζόταν και τώρα τα τρώα.
στην υγεία των κοροϊδίαν, μαζί με
την οικογένεια το στη Νότια Αμερι
κή, προφανώς- Και βέβαια εμείς, που
σε τελευταία ανάλυση θα πληρώσου
με το μάρμαρο, δ ερωτώμεθα, πώς εί
ναι δυνατόν ένας υπάλληλος Τράηεζας, έστω και αν κατέχει διευθυντική
θέση, να μπορεί να παίρνει ό,τι ώρα
θέλει το τεράστιο ποσόν των 700 εκα
τομμυρίων δραχμών χωρίς να υπάρ
χουν δικλείδες ασφαλείας για την
προστασία των χρημάτων του ελλη
νικού λαού.
• Ο πιό νάνος απ’ όλους τους
νάνους που έζησαν σε όλες τις επο
χές είναι ο Αλεξανδρινός Αλύπιους.
Ζούσε στην αρχαία Αλεξάνδρεια και
το ύψος του μόλις έφτανε τα 43 εκα
τοστά του μέτρου. Τον είχαν συλλά
βει και τον είχαν κλείσει μέσα σε ένα
κλουβί παπαγάλου για να τον περιφέ
ρουν σαν θέαμα στην αρχαία Αλεξάν
δρεια.
• Λίγες ημέρες πριν από τους
Πανευρωπαϊκούς της Αθήνας η

«Μπορείτε να σκέφτεστε λανθα
σμένα, αν το επιθυμείτε, αλλά προς
θεού να σκέφτεστε μόνον 'Λα τον
εαυτό σας». Γο απε ο Γερμονός θεα
τρικός συγγραφέας και κριτικός Γκότχολντ Λέσσονγκ.

22233
26444

Αστυνομικό Τμιψια
Τροχαία

Ι

Πέμπτη lb

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

της Ιταλίας και όιήρκεσαν Η μέρες.
* Το 1978 τελέσθηκαν στην Πράγα
της Τσεχοσλοβακίας και κράτη
σαν 6 μέρες.
' · «Κειμήλιο» αποκαλείται ο
περίφημος πύργος του Μπέρκελεϋ
στο Γκλώσεστερσερ της Αγγλίας που
η ανέγερσή του κράτησε από το 1121
μέχρι το 1154 και που από τότε ανή
κει στην ίδια οικογένεια. Στον πύργο
του Μπέρκελεϋ δολοφονήθηκε το
1327 ο βασιλιάς Εδουάρδος ο Β'.
• Οι ιθαγενείς της Νιγηρίας
στην Αφρική, πιστεύουν ότι μετά το
θάνατο οι ουλές των τραυμάτων τους
θα αφαιρεθούν από το σώμα τους και
θα δοθούν στα πνεύματα έναντι τρο
φίμων και κοσμημάτων.
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Δ ια β ό ζ ε ε β
«XT’ β ι α ό ί δ ε ε κ

62 555 62 666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου βενιζελου
23 4J4
Εθνική Τράπεζα 24.14124.343
Ένονιι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
(ήποκρότους
26.920
Πλ Ορολονιου
23-880
ΝΑΟΥ1ΗΣ
Πλάι. Κοραιάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
ΜωροΙτη

2 4 .0 8 0
2 3 .3 6 0

Τήν

Γ<ρΠμερσ5α μ ο ςΙ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝ1ΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Ττιλ. Ιατρείου 25850-Οικίαο 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ, που
οφείλουν εισφορές παληές δηλαδή
από το 1980, 1981 και μέχρι τον μή
να Μάιο του 1982, θα πρέπει να
καταβάλλουν τις εισφορές τους αυτ&ς
μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 1982.
t Και ο λόγος που θα πρέπει να γί
νει αυτό από τους οφείλοντες τέτοιες
εισφορές είναι ο εξής:
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ' όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι
εισφορές οι παληές (1980. 1981 και
1982 μέχρι Μάιο) πληρωθούν μετά
την 17ην Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν
με τις καινούργιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένα: Αυτοί οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ'
κατηγορία δηλαδή που πλήρωναν μέ
χρι τώ )0 1900 το μήνα, το ασφάλι
στρο αυτής της κατηγορίας έγινε
2500 δρχ, το μήνα, αύξηση δηλαδή
κατά 600 δρχ. επάνω.
Στην Δ' κατηγορία, το ασφάλιοιρο μέχρι τώρα ήταν 2350 τώρα έγι
νε 3100 δηλαδή αύξηση κατά 750
δρχ. το μήνα.
Στην Ε' κατηγορία δηλαδή όσοι
πλήρωναν 2800 τώρα θα πληρώνουν

Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Η. Γ Λ Ω Σ Σ Ω Ν

Ν.Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
16

Σας περιμένει και οέτο μέσα σε ένα τελείως ανακαινισβέν κτίριο με όλα τα οπτικοακουστικά μέσα
και με ένα σριστο διδακτικό προσωπικό

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΠΚΗ ΕΞΕΤΛΣΙΙ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΩ
Μ ΑΙΩΝ.

Τ μ ή μ α τα ό λ ω ν τω ν τά ξεω ν
ΟΙ
9

ΕΓΓΡΑΦΕΣ άρχισαν και συνεχίζονται
Σεπτεμβρίου ΕΝΑΡΞΗ μαθημάτων

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η II Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(ακέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

Βεβαίως. κατά τ°ν ,
καθηγητή η κληρονομικός
φέρει περισσότερες
μακροζωίας, δεδομένου ότι
ως ένας προγραμματισμός- ^
Όμως ο καθηγητής
πέρα από τον παράγοντα
κότης. που παίζει κάποιο ρό^ (ι
θρωπος μπορεί να φθάσο *
περάσει τα 100 ή και 110
Αυτά σημαίνει ότι θα
άνθρωπος να εξασφαλίζει την F
ζωϊαα.
Ο καθηγητής απαντάει >® ^
κά Τουλάχιστον θα φθάνει ® ^
Στις σοβιετικές περι0Χ*\.

τρέπει να ααχολείται με τα υψηλά
του καθήκοντα!
Το αίνιγμα της μακροζωίας ενδια
φέρει εντελώς ιδιαίτερα τους σοβιετι
κούς.
Οι ειδικοί σοβιετικοί επιστήμονες
πιστεύουν ότι βρίσκονται ήδη στα
ίχνη της παρατάσεως της ζωής ως τα
100.
Στη Σοβιετική Ένωση, ως γνω
στόν. υπάρχουν οι περισσότεροι αιω
νόβιοι του κόσμου. Στη Ρωσία μιά
χώρα 286 εκατομμυρίων ανθρώπων,
υπάρχουν είκοσι χιλιάδες άνθρωποι
πάνω από 100 χρόνων. Και εξακό
σιες χιλιάδες είναι πάνω από τα 90!
Εξ άλλου υπάρχουν 3 εκατομμύρια
Σοβιετικοί που είναι πάνω από 80
χρόνων.
Έχουμε λοιπόν είκοσι χιλιάδες
υπεραιωνόβιους, εξακόσιες χιλιάδες
πάνω από 90 και τρία εκατομμύρια
πάνω από ογδόντα.
Σύνολο τρία εκατομμύρια εξακό
σιες χιλιάδες άτομα στη Σοβιετική
Ένωση είναι μιά απόδειδη πως πρέ
πει να υπάρχει κάποιο μυστικό για
την μακροζωία.
Στη Γεωργία υπάρχουν δύο
χιλιάδες άτομα που είναι ηλικίας πά
νω από 100 ετών.
Ο καθηοητής Τσεμπονάρεφ είναι
ο ίδιος εβδομήντα τριών ετμν
αφμαιότατος, ακούραστος.
- Ο καθηγητής Τσεμποτάρεφ είναι
αναγνωρισμένος και στη Δύση και
αυθεντία στη Γεροντολογία.
Ο καθηγητής Τσεμποτάρεφ είπε
στο Γερμανό δημοσιογράφο πως με
τις συσκευές, τα μηχανήματα, που
διαθέτουν, μπορούν, ερευνώντας τον
εγκέφαλο, να υπολογίσουν την
μακροζωία ενός ατόμου

τεροι αραιμοι στις γεννήβ*|
λιγοστεύει η θνησιμότης. ^ μ
Ο καθηγητής τονίζει
θρωπος ζεί περισσότερο όσο ,
σότερο εργάζεται Στο σηβΟ® ^
καθηγητής επιμένει και είναι *
ρηματικός.
, ,0
Όταν ο άνθρωπος τυνίζ®«
το αίσθημα ότι προσφέρει
νωνία ότι είναι χρήσιμος <1ϋί®
πολλά περισσότερα χρόνια, 1
Οι υπεραιωνόβιοι άρχ1^
περισσότεροι να εργάζονται 0 *®
ή δώδεκα ετών.
£
Ο καθηγητής ΤσεμποτάΡ"^
γραμμίζει
υπάρχει μιά
μια
μμίξει ότι υπάογει
που είναι γνωστή α>ς ·αρι
συνταξιούχων».
• títfi
Τα στατιστικά στοιχεία ^
κνύουν ότι εκείνοι που η°\
σύνταξη επιζούν μερικό χρό' ^
•mllC. Μ,
την συνταξιοδότησή τους.
Γ''^ /.
επειδή νοιώθουν ότι πιά εύ'α' ίρ
στοι* αφού δεν μπορούν να *0^
ρουν. Δεν είναι παράξενο. Μ
ψυχολογικά η απραξία, το 4 Γ ( /
Αντίθετα όσοι εργάζονται ξε*£'
και τα 100 χρόνια.
Βεβαίως εξηγεί πως 01 £ <*·
συνεχίζονται για το ι*ι>οΐ'/ ι1ίΛ
μακροζωίας. Ερευνώντσι το
ι
ερευνώνται διάφορες
την έννοια να προλαμβάνο^
όχι να θεραπεύονται μονάχο ^
Ακόμα μελετάται και το Ρ ,(|>·
της διατροφής και του
που ζεί ο άνθρωπος όπως
των ορεινών χωριών στη
β
Ένωση. Το ποτό βλάπτει &^
ποτηράκι κρασί σταθερά στα ΥΌί
βοηθάει να ξεπεράσα ο άνθρ·8'
εκατόν οεκα χρονιά.

Ασία σημειώνονται όλο και ρσ

3700 αυι,·,->η κατά 900 δρχ. το μηνυ.
Στην ΣΤ κατηγορία το ασφάλ.
στρο ήταν 3500 0 ^. -λμές, τώρα έγινε
4.600 δρχ.
Από την έκτη κατηγορία και πά
νω είναι προαιρετικές οι κατηγορίες
και το ασφάλιστρό τους αυξήθηκε
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι εισφορές
του 1980 μπορούν να πληρωθούν μέ
χρι τις 17ης Σεπτεμβρίου χωρίς τέλη
καθυστερήσεως. Ακόμη πληροφορια
κά αναφέρεται ότι λόγω της απεργίας
των εισπρακτόρων που ως γνωστό
κράτησε 48 μέρες και ακόμη λόγω
των αδειών θα πρέπει οι ασφαλισμέ
νοι να περάσουν απ τα γραφεία του
ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική Αβραμίδη - Βέροια) από τις 7.30 το πρωί μέ
χρι τις 12 η ώρα για να πληρώσουν
τιε οφειλόμενες εισωοσέε.
• Υπενθυμίζεται ακόμη στους
ασφαλισμένους που κεφαλαιοπόιη «
σαν τις παληές τους εισφορές να μην
ξεχνούν την υποχρέωσή τους να
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις που
οφείλουν.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
* *
Ένα ανδρόγυνο Αθηναίων κάνει
πίκ-νίκ στην άκρη του χωραφιού,
στην εξοχή.
Ωραίο μέρος είναι αυτό που διά
λεξες καημένε γκρινιάζει η κυρία.
- Γιατί καλή μου. Τόσα μυγάκια
που το διάλεξαν κι αυτά δεν μπορεί
να γελιούνται!
* *
— Τί κρασί να σας φέρω, ρωτά ο σερ
βιτόρος ενός εστιατορίου μιά μεγάλη
παρέα από ξένους τουρίστες.
—Ένα Μαρσάλα. παρακαλιών, λέει
ένας.
— Κι εδώ ένα Μπωζολαί, παρακαλώ.
— Και σε μάς ένα Κοτ-ντυ-ρόν.
Ο σερβιτόρος πάει προς την κου
ζίνα και φωνάζει:
— Τρία κόκκινα στο εφτά! Τρία!
★ ★
Στο λεωφορείο, ένας επιβάτης
λέει στο διπλανό του:
— Τί αγενείς που είναι σήμερα οι
νέοι!
— Γιατί το λέτε: Αφού ένας νεαρός
σηκώθηκε και σας παραχώρησε τη
θέση του.
— Ναι, αλλά η γυναίκα μου είναι
ακόμα όρθια!
★ *
Μιά κυρία, αποχαιρετώντας κά
ποιον οικογενειακό φίλο της του
υπενθυμίζει:
Λοιπόν, δεν θα το ξαναπώ. Το
βράδυ είσαι καλεσμένος σπίτι μας. Η
κόρη μου θα παίξει πιάνο εγώ θα τρα
γουδήσω φαί στις 10 ακριβώς θα φά
με.
- Ωραία. Στις 10 ακριβώς θα είμαι
σπίτι σου!

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΟ ΣΥΓΧΡΟ ΝΟ
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ί. Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ Η Π . Δ Ι Ο Δ Ι ^

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Τ Η Λ . 24672

- ΒΕΡΟΙΑ *ηλ» 230si

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σε ένα ινστιτούτο του Κίεβου
εξακόσιοι γιατροί και βιολόγοι ερευ
νούν το μυστικό της μακροζωίας.
Στόσος τους είναι πώς θα γίνει μπο
ρετό να παραταθεί η ηλικία του
ανθρώπου και πέραν από τα εκατό
χρόνια.
Γερμανός δημοσιογράφος ταξίδε
ψε ως το Κίεβο και μίλησε με τον επι
κεφαλής του ισντιτούτου καθηγητή
Τσεμποτάρεφ. Οι επιστήμονες του
ινστιτούτου Οεροντολογίας του Κίε
βου εργάζονται με απόλυτη μυστικό
τητα και όπως λέγεται, στις ανακαλύ
ψεις τους οφείλεται η «συντήρησνς»
του Λεονίντ Μπρέζνιεφ στην κατά
σταση που βρίσκεται και που του επν

ΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΒΕ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΗΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιωακειμίδου Δόμνα
Αννα Βερούλη έκανε μία βολή 69 μ.
Σταδίου 85 τηλ. 26878
22 στον ακοντισμό που την κατατάσ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
σει δεύτερη στην Ευρώπη. Ηταν μιά
Αποστόλου Δημήτριος
δικαίωση για την περίφημη αθλήτρια
Πετρϊδη 9 τηλ. 28144
μας. Ας δούμε, τώρα, πού έγιναν
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
μεταπολεμικά Πανευρωπαϊκοί αγώ
Δρίζης Γ.
νες και πόσες μέρες κράτησαν:
Κατερίνης τηλ. 24405
* Το 1946 έγιναν στο Οσλο της
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Νορβηγίας και κράτησαν 4 μέ
Ουστάς Ευστάθιος
ρες.
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
* Το 1950 διεξήχθησαν'στις Βρυ
Αραπίδης Ιωάννης
ξέλλες του Βελγίου και διήρκε
σαν 5 μέρες.
* Το 1954 τελέσθηκαν στη Βέρνη
της Ελβετίας και κράτησαν 5 μέ
ρες.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
* Το 1958 έγιναν στη Στοκχόλμη
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
της Σουηδίας και διήρκεσαν 6 μέΤρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ρες.
* Το 1962 όιοργανώθηκαν στο ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Τις οικογ. κ. Κων/νου ΧατζόΒελιγράδι της Γιουγκοσλαβίας
πουλου και κ. Γεωργίου Αναστασιάκαι κράτησαν 5 μέρες.
* Το 1966 έγιναν στη Βουδαπέστη δη για τη δωρεά των 10.000 δρχ. εις
της Ουγγαρίας και διήρκεσαν 6 μήμην της Μελπομένης Μοσκώφ.
2) Την κ. Κορνηλία Γιαζιτζόγλου
μέρες.
* Το 1969 διεξήχθησαν στου για τη δωρεά των 2 .000 δραχμών, εις
«Καραϊσκάκη» (Ελλάδα) και μνήμην του συζύγου της.
3) Την οικ. κ Βασιλείου Δινάλη
διήρκεσαν 5 μέρες.
* Το 1971 έγιναν στο Ελσίνκι της για τη δωρεά των 2.000 δραχμών,
Φινλανδίας και κράτησαν 6 μέ αντί στεφάνου, στη μνήμη του Ηλία
Αιακού.
ρες.
Εκ του Γηροκομείου
* Το 1974 οργανώθηκαν στη Ρώμη

Μητροπυλεως

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ 600 ΡΩΣΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ#

Μέχρι την Παρασκευή 17/9/82

Βενζινάδικα Ί

Ρα&ιοτα!·

Επί τα ίχνη του μυστικού
της μακροζωίας

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

22 199
22 200
22314
41 353
23 619
23.364
23 376

Σαν σήμερα σης 16 Σεπτεμβρίου
1979 ανατράπηκε ο πρόεδρος του αφγανιστάν Μωχάμεντ Ταράκι, από πραξικόπη
μα του κομμουνιστή πρωθυπουργού
Χαφιζουλάχ Αμίν. Σαν σήμερα επίσης,
το:
1673 Ο αυτοκράτορας Λεοπόλδος Α' της
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας
κήρυξε τον πόλεμο κατά της Γαλ
λίας.
1824 Ο Λουδοβίκος ΙΗ* της Πρωσίας
κατέλαβε την Πράγα, αλλά αναγκά
στηκε τελικά από τους Γάλλους να
υποχωρήσει στη Σαξωνια.
1828 Σύγκρουση Τούρκων και Ελλήνων
στη Ναύπακτο. Οι Τούρκοι τρέπον
ται σε φυγή.
1828 Μετά πολύωρη μάχη κοντά στο
Καστέλλι οι Ελληνες συντρίβουν
τους Τούρκους και τους τρέπουν σε
φυγή.
1850 Καταργήθηκε το δουλεμπόριο στην
Κολούμπια. στις ΗΠΑ.
1918 Υπογράφεται στη θεσ/νίκη ανακω
χή μεταξύ Βουλγαρίας και Συμμά
χων. Μεταξύ των άλλων η Βουλγα
ρία υποχρεώνεται να αδειάσει τα
κατεχόμενα απ' αυτήν ελληνικά και
σέρβικά εδάφη.
1926 Η Ιταλία και η Ρουμανία υπέγρα
ψαν συνθήκη φιλίας.
1967 Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμέ
νων Εθνών Ου Θάντ κάλεαε τις
Ηνωμένες Πολιτείες να σταματή
σουν τοβ βομβαρδισμό του Βορείου
Βιετνάμ.
1980 Εγινε σφοδρή ανταλλαγή πυροβο
λισμών στην Κωνσταντινούπολη
μεταξύ αντιστασιακών της χούντας
και στρατιωτών.

Α Γ Γ Λ Ι Κ Α - Γ Α Λ Λ ΙΚ Α
Ν .Ε . Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Α Κ Η Σ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Π Α Ι Δ Α Κ ΙΑ
Γ ΙΑ Τ Η Ν
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ ΙΚ Η
Όπως είναι γνωστό η Γ.Ε
ΒΕΡΟΙΑΣ ίδρυσε τμήμα ενόργανου
γυμναστικής το οποίο θα επιβλέπει
και θα διδάσκει η φοιτήτρια της Ε.ΑΣ.Α. Θεσσαλονίκης Μαρία Χατζηευ
στρατιάδου.
Κατόπιν αυτού η διοίκηση του
συλλόγου καλεί τους ενδιαφερομέ
νους όπως την Ι8 ην ΣεπτευΒοίοιτ
ημέρα ΣΛββατυ και ώρα 6 το απόγευ
μα πρσσέλθουν στο γήπεδο αθ?.οπαι·
διών της Εληάς.
Η ηλικία των επιθυμούντων να
ασχοληθούν με το ωραίο αυτό άθληua παιδιών θα πρέπει vu κυμαίνεται
ιεταξύ 6-9 ετών

Για ν α Μ Α Θ Ε Τ Ε
Πώς να παραμερίσετε ΤΟ ΑΓΧΟΣ σας μικρό ή μενάλο εσείς Ρ'
ΝΕΟΙ και ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟ ΙΔΕΟΛΟ* 1
ΚΟ - ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ
Και εσείς
ΕΝΗΛΙΚΕΣ και ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Γιατί δεν το νικήσατε ναι από ένα ΑΓΧΟΣ γίνανε ΑΓΧΗ.
Μπορώ με την εμπειρία και δια του φωτός του ΕΫΑΓΓΕΛΙΟΥ '
τα προσπεράσετε νικώντας σε άλα τα ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ της ΖΩΗ
σας.

Γράψτε μου
Ένα κείμενο σε μιά κόλλα χαρτί, ένα θέμα καθημερινό, πραγύ0^
ή επιθυμία ή φανταστικό. Αυτό μόνο. Και θα υποδείξω σε εσάί "
ΜΕΘΟΔΟ ΛΥΣΕΩΣ.

Διεύθυνση
Ν. Ζαφειράκη 36
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0 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
ΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ 40 ΕΤΩΝ
Στο Μπάσκετ της Βέροιας
^ ΗΡόοκετ στη Βέροια ήταν διαδεδομένο απότις «ρχές του 1950. Τότε
κω λ.'*1Τ^ tou άπάσκετ ίδρυσε την πρώτη ομάδα μπάσκετ στην Κεντρική
£Τ η,:Γ| Μακεδονία. Το όνομά του Γιάννης Κατιρτζόγλου.
Τη ,.I^L°tT'v π°δοσφαιρική ομάδα »Βέρμιο» προσετέΟη και ένα νέο τμήμα.
wμπάσκετ,
‘W^nf
αυΤΊΊ πέραοαν μεγάλα ονόματα που διακρίθηκαν και έξω
"IV πόλη. Στα κλιμάκια της προεθνικής.
ιιΡοιΗνα^·ερθυμε. εν^εικΤ,κ“ ά^ρικά: Δημητριάδης, Γκαλέτσης, έπαιξαν στην
ΪΚη ' λ μ 0PE,0U
' Γεωργιάδης ο τωρινός πρόεδρος της Ε.ΚΑ•Κο ’ δλαχόπουλος τ. ευρωβουλευτής - Χαρούσης,Νικόπουλος
™ν°9* Πασβάντης, Λιόλιος, Σιμός (Γιαννακός) Ιορδανίδης.
κη^ ΒεΡμι° ήταν την εποχή εκείνη το φόβητρο των ομάδων της Θεσ/νί5ο
Δρης, ΠΑΟΚ και Ηρακλής, έχυναν πάνΤοτε στο γραφικό γήπεΒέιι . Ι'“'=· Μάλιστα επειδή δεν υπήρχαν άλλες ομάδες στην περιοχή, το
Ρ° επαι^ε πολλές φορές στα πρωταθλήματα της Θεσ/νίκης.
tin Λ μή φερνει •Τ|ν παρακμή Έτσι σιγά-σιγά το Βέρμιο άρχισε να διαλύε^liuni°Tt -¡^<!>ανισττ1κε ° Φίλιππος. Ήταν το 1962. Το πρώτο τμήμα που
υΡΥηθηκε, ήταν φυσικά στο μπάσκετ.
ζρ αι ° Φίλιππος επειδή δεν υπήρχαν ομάδες στην περιοχή, άρχισε να παίΒ„ν ** πρωταθλήματα της Θεσ/νίκης, με πολλές διακρίσεις. Σιγά-σιγά άρχιΚιιτ ί’Γ’|1ιουΡΤθύνται ομάδες και στις γειτονικές πόλεις, Νάουσα - Έδεσσα
|ιέί>ο-εΡ'νΓ' Κ°ζ“νη. Ο Φίλιππος ήταν πάντοτε ο πρωταγωνιστής. Έπαιρνε
πτηνάΟΤ° ^ ανεπαΡΧιακ“ Πρωταθλήματα, για την άνοδο στην Α’ Εθνική
νο δ,,0?*]] <αι μετό για την άνοδο στην Β' Εθνική. Ποτέ όμως δεν κατόρθωσε
Προύσα™' ν°
πρ“ Ι0ζ.· λόγοι πολλοί. Δεν θα τους αναφέρουμε στην
5 , 4 ^ ° · Βόλος, Αθήνα, Θεσ/νίκη ήταν οι πόλεις που αγωνίσθηκε για την
οπνοί!μ' 8 στο Α·Σ· του Φιλίππου «μπήκαν» μερικοί άνθρωποι που έταξαν
ΧΟπεΐ. τουί τ9ν διάκριση όλων των τμημάτων και ειδικά του μπάσκετ.
Φιλοδοξία, θέλετε από αγάπη για τον αθλητισμό της πόλης τους.
¡Άνιι'1^ 6Τα^αν σαν σκοπό τους την άνοδο της ομάδας του μπάσκετ στην Β'
λεν σκέφθηκαν ούτε τους κόπους, ούτε τα οικονομικά μέσα. ΑναζήΊρνή
έναν προπονητή από την Θεσ/νίκη που φάνηκε από την
Η Λ °* Β“ εξεπλήρωνε τον σκοπό τους, το όνειρο μιάς ολόκληρης πόλης.
V|>lii<f Π,ν
του μπάσκετ στην Β' Εθνική. Από τότε άρχισε η παντοδυκ00 ,Γ°" Φιλίππου στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Ο προπονητής
φ
° Φίλιππος ήταν ό κ. Κουγιουμτζόγλου Αθανάσιος.
νά 5’ -Vπερίοδ° 1978-79, χάνει το πρωτάθλημα την τελευταία στιγμή. Κά
tfj ° θίτες στην αρχή του πρωταθλήματος, στην Βέροια από τον Εδεσσμί£ΐ' 0ΓΤΐν Κατερίνη από τον Αρχέλαο.
Ίοιιν»ΡωΤΓ' ^ττα 9ταν και η μοιραία. Του αφαιρεί το δικαίωμα να παίξει
u„l.
» με τον Αρχέλαο. Απ εκεί και πέρα πετυχαίνει συνεχώς νίκες, με
^«λα 1»°κορ.
° αποτελέσματα:
ΕΚΤΟΣ
ΕΝΤΟΣ
Εδεσσαίκό
70-89
110-61
^Ρχέλαο
103-99
84-38
, ΦΑΣ Νάουσα
75-52
65-58
, Αριστοτέλη Σκύδρας
99-38
72-52
k Ζαφειράκη Ναούσης
¡jy-r*.
.136-52
ÍU L
Ιος
περίοδο 1979-80 τερματίζει αήττητος στο πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ,
^ .π ρ ω τ ά θ λ η μ α ΕΦΗΒΩΝ και 3ος στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ και
«α,-·°άχος της περιοχής χάνει το πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ από μιά napu-ruftio. ν διαιτητών, που δεν έγινε αντιληπτή από τους υπεύθυνους του Συλλό-

β Αποτελέσματα:
ΒΕρ0,
Α) ΠΑΙΔΙΚΟ
‘‘ΑΤϊρ,: *** Ζαφειράκη Ναούσης
^ΪΣ,Τ λ
με Αρχέλαο
E4gv-«-^: Ρ* Φ-Ο. Αριδαίας
At με Αρχέλαο
ΚΑΤ ι
Β) ΕΦΗΒΙΚΟ
με Μ. Αλέξανδρο Γιαν.
*λΤΕρ Nil' ME ΕθνΐΚ° Κοζάνης
^ΐΈρτν,ίί με Αρλέλαο
με Πιερικό
®Β|>0ι α με Φ Ο. Αριδαίας

51-36
43 42
41-43
2- 0

101-51
101-80
83-65
61-63
90-63
79-59
. «Λίκους στην Λάρισα χάνει από τον πανίσχυρο ΠΑΟΚ με 110-66
Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

UC ^Μα δ ες
ΑΡ'θτ°τέλη Σκύδρας
^Ε δέσσης
5°Ε°σαικό
,.^Φειράκη Ναούσης
Αριδαίας

ΕΝΤΟΣ
2- 0
172-44
102-63
107-50
55-42

Μ ικ ρέ ς
^

γ γ ε α ιε ς

»,
1

ΕΚΤΟΣ
83-51
106-49
2- 0
105-53
72-45

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
jj. . ^ 0ιί>οτροφική,

δυναμικότητος 100 χοιρομητέρων, σε κτήμα 30
Ρ· «ντός σχεδίου στο Αγγελοχώρι Ημαθίας, μ* δικό του νερό. Πληρ.
Ί*- 29762.

3

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

^(héc°»°T'tUV<ηη θεοΛ*κη περιοχή Καμάρας, θα προτιμηθούν φοιαπο τη Βέροια. Πληρ. τηλ. 26416 (Βέροια) 10-1 και 5-9 μ_μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
v0ljp '"^Ί'ίομιι 100 τ.μ. με δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα κ.λ,π. σε και
2*430 ° οικοδομΠ στην περιοχή Ωρολογίου Βέροιας. Πληρ. τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑ

n ° íkor
1εΧνία. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 91.206 και 28.162.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Κι *
°ι&, *«· Ί«5 "τοεμμάτων στην περιοχή Τεμπελίκη καίω από την
μΜή*Βέροιας. Πληροφορίες τηλ. 031/419729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ιψγό Τ,,<· Βι°μπχανίας πλαστικών VIOPLAST ζητούνται εργάτες
,,Τ|Ηεί* Υ
Ιι
Γ>" μόνιμη εργασία. Πληροφορίες στα τηλ. 62438
‘•“τρίδα Βέροιας.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ
καινούργιο χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
»ΰ1'5οΚΐιΓν'^ Υι° “πασχόληση ως βοηθός λογιστού, γνωρίζουαα και
Πληροφορίες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 6-8 μ,μ. τηλ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ

2ητο·,τη> ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ, 0332 41375.

» ΦΑΣ Νάουσα
97-59
87-86
* Αρχέλαο __
66-59
87-86
» Μ. Αλέξανδρος Γιαννιτσών
105-25
87-51
Πηγαίνει στο ΕΙΔΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ για την άνοδο στην Β' Εθνική σαν
πρώτο φαβορί. Χάνει όμως όλους τους αγώνες από απειρία. Έτσι είπαν οι
ειδικοί. Είχε την καλύτερη ομάδα, έπαιξε το πιό σωστό μπάσκετ αλλά έχανε.
Η παλιά «ακατάρα» που κυνηγούσε την ομάδα εξακολουθούσε να την
κυνηγάει, λέμε εκεί.
Τα αποτελέσματα:
Με Μελιτέα
52-64
Με ΓΑΣ Κομοτινη
50-S1
Με Ολυμπιακό Βόλου
69-75
Με Α.Ε. Λαρίσης
62-71
Έτσι έκλεισε άδοξα η περίοδος.
Δ)ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΚΥΔΡΑ: με Αριστοτέλη
82-63
ΝΑΟΥΣΑ: με ΦΑΣ Νάουσα
68-53
ΒΕΡΟΙΑ: με Εδεσσαίκό
2-0
• Στην περίοδο 1980-81, τερμάτιζα πάλι αήττητος στο πρωτάθλημα
ΑΝΔΡΩΝ δεύτερος στο πρωτάθλημα ΠΑΙΔΩΝ και κυπελλούχος Κεντρικής
και Δυτικής Μακεδονίας.
Τα αποτελέσματα:
Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
96-18
-Γ.Ε. Βέροιας
53-42
-Εθνικός Κοζάνης
83-24
-Αλκέτας Αλεξ.
Ρ
Πιερικός
54-28
»
61-43
-Μ. Αλέξανδρος
»
-Αρχέλαος
47-55
Β) ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
71-37
ΕΔΕΣΣΑ: με ΓΑΣ Εδέσσης
76-61
ΒΕΡΟΙΑ: με Φ.Ο. Αριδαίας
56-44
ΚΑΤΕΡΙΝΗ: με Αρχέλαο
Στην συνέχεια χάνει στη Βέροια από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με
65-56.
Γ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
ΒΕΡΟΙΑ:
»
»
»
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ:
»

ΕΚΤΟΣ

ΕΝΤΟΣ
87-35
84-78
2- 0

με Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών
87-74
» Αρχέλαο Κατερίνης
48-45
» Εδεσσαίκό
» ΓΑΣ Εδέσσης
122-43
» Φ.Ο. Αριδαίας
75·60
» Ζαφειράκη Ναούσης
70-39
63-53
Πηγαίνει στο ειδικό στιι Τρίκαλα.
Τρεις βασικοί παίκτες της ομάδος προτιμούν την παροθέριση από τους
αγώνες. Η ομάδα παίζει με ελλείψεις, χάνει τρεις αγώνες και κερδίζει ένα.
Τα αποτελέσματα:
Με ΧΑΝΘ
Με Α.Ε.Λαρϊσης
53-83
Με Α.Ο. Καβάλας
63-59
Με Ολυμπιακό Βόλου
• Στην περίοδο 1981-82, στο πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ της Ε.ΚΑ.Σ.ΚΕ,
ΔΥ Μακεδονίας, τερματίζει και πάλι πρώτος, χάνει όμως, μετά από 3 χρόνια
στην Κατερίνη από τον Αρχέλαο. Ο δρόμος για την Β’ Εθνική είναι πλέον
ανοικτός. Ανέρχεται πανηγυρικά και δίκαια, χωρίς «μπαράζ» σαν πρωταθλη
τής Ενώσεως.
' Ετσι ένα όνειρο 20 ετών γίνεται πραγματικότητα. Η Βέροια έχει ομάδα
μπάσκετ στη Β' Εθνική κατηγορία.
Τα νεαρά εκείνα παιδιά, πουτο 1979 ξεκίνησαν μοζί με τον προπονητή
τους τον κ. Κουγιουμτζόγλου, πέτυχαν τον σκοπό τους.
Στο ΕΦΗΒΙΚΟ και στο ΠΑΙΔΙΚΟ πρωτάθλημα παίζει στους τελικούς.
Χάνει και τις δύο φορές από τις πανίσχυρες ομάδες της Κατερίνης τον
Πιερικό και Αρχέλαο αντίστοιχα. Στο κύπελλο Ελλάδος αναδεικνύεται για
μιά ακόμη φορά κυπελλούχος της Ενώσεως.
Τσ αποτελέσματα:
Α) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ
52-41
Γουμένιτσα
58- 2S
ΓΑΣ Κιλκίς
42-27
Γ.Ε. Βέροιας
42-39
Πιερικό
33-66
Αρχέλαο
39-38
Εθνικό Κοζάνης
34-56
Αρχέλαο
Β) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΦΗΒΩΝ

εντός
»
i
εκτός
Μ
εντός

86 43
Με Αρίωνα Πτολεμαΐδος
100-30
Γ.Ε. Βέροιας
104-31
ΓΑΣ Εδεσσα
86-39
Ζαφειράκη
95-71
Εθνικό Κοζάνης
75-74
Αρχέλαο
68-70
Πιερικό
Γ) ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μ,ιος
τν'τός
»
εκτός

Με
»
*
»
»
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Φίλιππος
»
»

Α Ν Ο ΙΚ Τ Η
Ε ΙΣ Τ Ο Λ Η
Για το Σ τάδιο
τη ς Β έροιας
Από τον καθηγητή Σωματικής
Αγωγής κ. Αναστ. Τυφλίδη πήραμε
την πιό κάτω επιστολή που απευθύ
νεται στην επιτροπή του Εθν. Στα
δίου Βέροιας.
Επειδή η επιστολή παρουσιάζει
γενικώτερο ενδιαφέρον και νομίζου
με ότι πρέπει νο τύχει της προσοχής
των αθλητικών αρχών τη δημο
σιεύουμε ως έχει:
■Όλος ο φίλαθλος κόσμος της Ελλά
δος χειροκρότησε και συμπαραστάθηκε
αθλητές και διοργανωτές των 13ων
Πανευρωπαϊκών αγώνων της Αθήνας.
Ήταν μιά εκδήλωση που εδωσε την
ευκαιρία στον δίλαθλο και μη κόσμο να
έρθει κοντά και νο νοιώσει το μεγαλείο
του κλασικού αθλητισμού. Από την πρώ
τη ημέρα μέχρι την τελευταία όλοι νοιώ
σαμε αυτό το πανηγύρι του αθλητισμού
και διακρίναμε την δίψα των μικρών
Ελλήνων να ασχοληθούν με τον αθλητι
σμό.
Η επιτυχία των χρυσών κοριτσιών
στο ακόντιο έδωσε την ευκαιρία και την
ελπίδα σε όλους μας να σκεφθούμε όπ
μπορούμε έστω και με τα υπάρχοντα
άθλια μέσα να κάνουμε κάτι και μείς.
Χρειαζόμαστε όμως οπωσδήποτε «Αλλα
γή στον αθλητισμό» γιατί ποτέ δεν είναι
αργά. Χρειαζόμαστε υποδομή και αθλητι
σμό στην βάση του, για να ξεπεταχθούν
μέσα από τον μαζικό αθλητισμό και τα
ταλέντα που θα μας εκπροσωπούν.Μα
όσο και ρομαντικοί λάτρες του αθλητι
σμού να είμαστε τα γεγονότο μας διαψεύδουν.
Συγκεκριμένα: Το πρόβλημα του χόρ
του που υπήρχε, υπάρχει ακόμα και ολοι
οι αθλοϋμενοι εμποδίζονται να γυμνασθούν πίσω από τις εστίες. Έτσι το απο
φάσισε η επιτροπή σταδίου. Το αποφάσισε
όπως αποφάσισε και πολλά άλλα που θα
καταγγείλω στη συνέχεια.
Γεγονός είναι όμως ότι αντί να προσ
τατεύσει η επιτροπή το χόρτο όπως θέλει
να ισχυρίζεται, κάνει το αντίθετο και 6 ιαφεύδεται. Ολοι θυμόμαστε την συναυλία
του Νταλάρα που εγινε μέσα στον αγωνι
στικό χώρο, σε ένα χώρο που ανήκει οτοναθλητισμό και όχι στον καλλιτεχνισμό.
Και το χειρότερο, κατά την διάρκεαι της
συναυλίας 1500 περίπου θεατές μπήκαν
στον αγωνιστικό χώρο και άρχισαν να
χορεύουν και να ρίχνουν γόπες πάνω στο
χόρτο και να το καταστρέφουν...
Πέρα από αυτό κάτι το εξοργιστικό
που προκαλεί την αγανάκτηση του κάθε
φιλάθλου. Ενώ εδώ και χρόνια το άλμα σε
ύφος βρίσκονταν πίσω από την εστία που
έΐμίπκττοι σκι π· ταλο αποφάσισαν, χωρίς
να δώσουν «ξήγηοη, οι αρμόδιοι, να το
πετάξσυν έξω παο τον αγωνιστικό νώρο
(στον χώρο οπού δεν υπάρχουν κερκίδες!.
Μετά όμως από πρκετό καιρό, ίσως νομί
ζοντας πως έτσι θα μειώσουν τρ νακι το
τοποθέτησαν δίπλα στην λίμνη των στήπλ
πάνω στον διάδρομο, ενώ μπροστά από τα
στρώματα υπάρχουν δύο διάδρομοι, ο διά
δρομος του άλματος σε μήκος κιιι ο διά
δρομος του Αλματος επί κοντώ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Τα στρίμωξαν όλο
μαζί με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λει
τουργήσει κανένα σωστά και να μην δοθεί
στον μικρό που θα έρθει σε επαφή με τον
αθλητισμό, η ευκαιρία να δοκίμασα. Ποιά
είναι λοιπόν η βοήθεια των αρμοδίων για
την ανάπτυξη του αθλητισμού;
ΓΤέρα από αυτό θέλαι να αναφέρω πως
ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες για βαλβί
δες ρίζεων δεν ύπαρχο καμία βαλβίδα.
Όσο για την ρίζα του ακοντίου απαγο
ρεύεται να γίνει ρίφη ακοντίου στο χόρτο
ίσως γιατί νομίζουν πως καταστρέφεται το
χόρτο. Τους δίνω την ευκαιρία, τους
υπεύθυνους νιι μάθουν πως το κάρφωμα
ίου ακοντίου θα δημιουργήσο προϋποθέ
σεις για την αέριση του χόρτου στην ρίζα
του και να αναπτυχθεί καλύτερα..
Κύριοι αναγνώστες ζητάω και την
δική σας συμπαράσταση και αντίδραση
για κάτι παράλογο που γίνεται. Ισως αύιο να είναι η σειρά του παιδιού σας νο
me
δοικιμάσει και να μην του δοθεί η ευκαιρία
αυτή.
.
Ζητάω υπό κάθε αρμόδιό ιό ,ηιησει
τον λόγο και να εξετάσει τα προβλήματα
που υπάρχουν και εμποδίζουν την ανά
πτυξη του αθλητισμού. Ακόμη ζητάω.από
την επιτροπή του σταδίου να δώσει λόγο
δημοσίως για τις αυθαιρεσίες αυτές.
Υπάρχουν τόσοι νομίζω που μπορούν
να βοηθήσουν για να λυθούν τα προβλή
ματα και όμως σωπαίνουν. ΓΙΑΤΙ;
Τυφλίδης Αναστάσιος
Καθηγητής
Φυσικής Αγωγής·

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΗΑΣΚΕΤ
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ

εντός

62-59
εκτός
Με Αρχέλαο
73-61
» Εθνικό
96-71
» Ζαφειράκη
96-71
εντός
87-44
» Φ.Ο. Αριδαίας
87-44
εκτός
Στον τελικό γύρο χάνει από την Αναγέννηση Θεσ/νίκης εκτός έδρας με
57-78.
Λ) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ

Αρχίζει εντός των ημερών το
τουρνουά μπάσκετ Παλαιμάχων οι
αγώνες του οποίου θα γίνονται τις
βραδυνές ώρες στο γήπεδο αθλοπαι
διών της ΕΛΗΑΣ.
Κατόπιν αυτού καλούνται οι
ενδιαφερόμενοι όπως σήμεραΠέμπτη
και ώρα 8 το βράδυ προσέλθουν στο
γήπεδο της ΕΛΗΑΣ προκειμένου να
δηλώσουν συμμετοχή και παράλλη
λα ττι χωριστούν οι ομάδες.

ΕΝΤΟΣ ΕΚΤΟΣ
2Τ)
97-52
Εδεσσαίκό
Με
2- 0
2- 0
» Μ. Αλέξανδρο Γιαννιτσών
2- Ό
82-57
» ΓΑΣ Εδεσσα
83-66
88-69
» Αλκέτα
97-58
58-38
» Φ.Ο. Αριδαίας
69-49
76-63
• Εθνικό
88 50
62-63
» Αρχέλαο
61-47
70 50
» Ζαφειράκη
149-40
2- 0
» Βεί ’ ενδό
• Στην περίοδο 1981 82 στο πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ εδωσε 18 αγώνες,
πέτυχε 17 νίκες και έχασε μία φορά. Πέτυχε 11190 πόντου» και δέχθηκε 702.
Τους 1090 πόντους πέτυχαν:
Συνέχεια στην 4η

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

(Αντ/τής Κ. Λαζόπουλος)
Με πανηγυρικό χαρακτήρα έγιναν
το Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου τα
εγκαίνια του γηπέδου της Βεργίνας.
Χοροστάτησε ο ιερέας του χωριού κ.
Δούλαλας. Μετά τον αγιασμό μίλησε
για λίγο ο έφορος της ομάδος της
Βεργίνας κ. Πέτρος Πάχογλου, ο
οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία της
ομάδος της Βεργίνας. Στην συνέχεια
τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του
χωριού κ. Αθαν. Λαζόπουλος όπου
μίλησε για τα έργα που έχουν τελεστεί και θα τελεστούν και την μεγάλη
βοήθεια που προσφέρει ο ίδιος και η
Κοινότητα, για την αποπεράτωση
του γηπέδου και των άλλων έργων,
όπως και για την έκταση που έχει
παραχωρήσει η Κοινότητα, στην
ομάδα (26 στρέμματα).
Μετά μίλησε ο σύμβουλος της
ΕΠΣΚΜ κ. Φωτιάδης, που ευχήθηκε
καλή επιτυχία. Στα εγκαίνια παρέ
στησαν ο πρόεδρος της Κοινότητος
Βεργίνας Αθαν. Λαζόπουλος με το
κοινοτικό συμβούλιο, ο πρόεδρος
του Μ.Α.Σ. Βεργίνα κ Μουρατίδης
και το συμβούλιο του Μ.Α.Σ. ο πρόε
δρος του Ε.Μ.Σ, ΑΙΓΕΣ Βεργίνας κ.
Ευγενιάδης με το υπό?μ>ιπο συμβού
λιο, οι σύμβουλοι της ΕΠΣΚΜ
Φωττάδης. Λελεκάκης και Σοφιανί6ης ο διευθυντής «ον γραφείων κ.
Μπιζούρας, και πολλοί άλλοι.
Το νέο γήπεδο είναι ένα στολίδι για
την Βεργίνα και για την νεολαία της,
αφού στην συνέχεια θα δημιουργηθούν πολλά τμήματα αθλήσεως. Έτσι

αξίζουν συγχαρητήρια στους ανθρώ
πους που μόχθησαν για το γήπεδο
και γενικά για το γυμναστήριο.
Στην συνέχεια έγινε ο φιλικός
αγώνας μεταξύ της Βεργίνας και μιας
ομάδος της Βέροιας, όπου νικήτρια
αναδείχτηκε, η ομάδα της Βέροιας με
σκόρ 1-0. Η Βεργίνα ήταν άτυχη και
δεν έπιασε την απόδοση των φιλικών
της παιχνιδιών.
Διεκρίθησαν από την Βέροια οι
Αντωνάς, Σαμιώτης. Ταχτατζής και
Καλταάς από την Βεργίνα οι Καρα
νάτσιος, Μουρατίδης και Κοντογουλίδης. Καλή η διαιτησία του κ. Δάλ
λα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΓΙΝΑΚωστικείδης, Μπατσίλας.
Τσακιρίδης, Χριστοδουλίδης, Θεοχαρόπουλος, Λαζόπουλος, Κοντογουλίδης (65' Κωτσιόπουλος), Παπαδόπουλος, Κουβσκάς (65' Λαζαρϊδης),
Καρανάτσιος και Μουρατίδης.
ΒΕΡΟΙΑΑντωνάς (46" Αδαμόπουλος), Περιχωρίτης, Καρανάσιος,
Μαυρουδής. Μίχος, Μωυσίδης,
Παπαδοπούλας, Ταχτατζής, Σαμιώ
της, Κουρτίδης (46' Πιστοφίδηςί και
Καλτσάς.
Τα αποτελέσματα της ομάδος της
Βεργίνας στους φιλικούς αγώνες
Αγία Τριάδα Βεργίνα 3-6 γκολ
Ν. Νικομήδεια - Βεργίνα 3Ό
Μελική Βεργίνα 5-2
Βεργίνα Εθνικός Μακροχ. 3-1
Βεργίνα Ραχιά 4-0
Βεργίνα Βέροια 0-1

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ
Ενώ σε λίγες μέρες αρχίζουν τα
Πρωταθλήματα όλων των κατηγο
ρούν οι ομάδες συνεχίζουν την προε
τοιμασία τους με πολούς φιλικούς
αγώνες. Το πρωτάθλημα της Γ' ερασ/κής όμως θ' αργίσει αρκετά ακόμη.
Παρ' όλα αυτά βλέπουμε πολλές ομά
δες του Ρουμπλουκιού που θα μετάσχουν σ' αυτό να προετοιμάζονται
από τώρα δείνοντας και φιλικούς
αγώνες.
Μω απ αυτές είναι ο ΠΑΟ Λιανοβεργίου που φέτος ξεκινά πολύ δια
φορετικά. Η Νεοεκλεγείσα Διοίκηση
αποτελείται από νεαρά και φιλόδοξα,
άτομα που αγωνίζονται νύχτα μέρα
γι' αυτό που φιλοδοξούν όλοι οι κά
τοικοι του Λιανοβεργίου. Να ξαναγίνει δηλ. ο ΠΑΟ η παλαιό δυνατή και
σωστά οργανωμένη ομάδα.
Σ' αυτό το σκοπό «Τάμα» θα λέγα
με της Διοίκησης απέναντι στους
κατοίκους η Διοίκηση βρίσκει συμ
παραστάτες 25 ποόοσφαιριστάς
σωστούς σε ήθος και παθιασμένους
για ποδόσφαιρο.
Κατά τις φετεινές μεταγραφές η
Διοίκηση ξόόεφε γύρω στις 100.000
δρχ που προέρχονται από συνδρομές
ιων κατοίκων και απόκτησε τους
εξής ποδοσφαιριστές: 1) Γιαννόπουλο Παντελή τερματοφύλακα του
Α.Μ.Σ Αλεξάνδρεια που σίγουρα θα
ήθελαν ομάδες Β' εθνικής ακόμη! 2)
Μοσχόπουλο Φώτιο 3) Δεμπρόπουλος Ακριβός 4) Ματοούκης Γεώρ
γιος 5) Ζαχόποολος Κων/νος και 6)
Γιοβσνόπουλος Αημήτριος. Ο 2ος
και 3ος από τον ΑΡΗ Παλαιοχωρίου
ο 4ος και ο 6ος από τον ΝΗΣΑΪΚΟ
Νησιού και ο 5ος από τον Αγρ.
Αστέρα Πλατέος.
Από την ημέρα που ξεκίνησε η
προετοιμασία με προπονητή τον Γιοβανόπουλο Δημήτριο ο ΠΑΟ Λιανοβεργίου έδωσε 4 φιλικούς αγώνες με
τα εξής αποτελέσμοια.
1) ΠΑΟ Λιανοβεργίου - Αγρ. Αστέ
ρας Πλατέος 1-2
Α.Ε. Καψοχώρας ΠΑΟ Λιανοβεργίου 2-6
3) Πλάτανος ΠΑΟ Λαζνοβεργίου
2-3

4) ΝΗΣΑΪΚΟΣ Νησιού ΠΑΟ Λια-

νοβεργίου 4-4

Όπως δείχνουν τ' αποτελέσματα ο
ΠΑΟ Λιανοβεργίου φέτος θα είναι η
μεγάλη έκπληξη για το ποδόσφαιρο
του Ρουμπλουκιού. Έτσι Διοίκηση Προπονητής - Ποδοσφαιριστές ε(ττι\
έτοιμοι να πραγματάισουν ΤΟ όνειρο
των κατοίκων του Λιανοβεργίου. Ο
ΠΑΟ Λιανοβεργίου σε 2 χρόνια στην
Α' Ερασιτεχνική!.

ΛΑΟΓ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦ Η Μ Ε ΡΙΔΑ
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η Ε.1

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ Ι1ΑΓΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότις
ΑΦΟΙ ΠΑΤΧ1ΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΛΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης-ΟΓΚΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΛΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΛΣ
(Ιπποκρατους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροκοληνς 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. !50θ|
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π-Σ.
Κοινοτήτων
δη·» 7(ΥΥ)
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα -ή
όχι 6εν «ιστρέφονται.

ΙΔ ΙΩ Τ ΙΚ Ο Ω Δ Ε ΙΟ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
ΜIΓΓΡΟΠΟΛΕΩΣ 25 (ΗΜΙΩΡΟΦΟΣ) ΑΝΩΘΕΝ ΖΛΧ/ΣΤΈΙΟΥ
«ΕΛΙΤ»
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤα Ι
ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΒΙΟΛΙΟΥ: Για Καριέρα στην Συμφωνική Ορχήστρα Βορείου Ελλά
δος
ΚΙΘΑΡΑΣ: Σε σύντομο χρόνο γίνεσθε τέλειοι με τις μεθόδους
SAGRERAS. ARENAS.
ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ: Με την εκπληκτική μέθοδο σε 5 μήνες γίνεσθε
τέλειοι με νότες έτοιμοι για επαγγελματική καριέρα. Τραγούδια οπό
τον Ιο μήνα.
ΑΚΚΟΡΝΤΕΟΝ: Με μεθόδους «ιχείας εκμαθήσεως NIMBERQ,
HONNER.
ΦΩΝΗΤΙΚΗ ΜΟΥΣ1ΚΙΙ: Μοντέρνο τραγούδι, Σολφέζ, κιθάρα
για συγκροτήματα
ΑΡΜΟΝΙΟ, ΠΙΑΝΟ, ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 4-9 μ.μ.

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
ΕΙΔΗ BEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

Μ ε τ ο ν Φ ίλιπ πο
σ τ η ν Ρ ο υ μ α νία
Ο Φίλιππος διοργανώνε εκδρομή
στην Μπάία Μάρε από 14/10/82 έως
18/10/82. για τον αγώνα Χάντ
Μπώλ με την Μινάουα, στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ομο
σπονδίας.
Πληροφορίες »ία δήλωση συμβ*-·
τοχής στο Γραφείο Γενικού Τουρι
σμού «Μουρατίδης TOURS» Μητρο
πόλεως I ! τηλ. 27543. Θέσεις περιο
ρισμένες.
Εκ του Δ. Συμβουλίου

Ε Γ ΙΝ Α Ν Τ Α Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ Τ Ο Υ
Γ Υ Μ Ν Α Σ Τ Η Ρ ΙΟ Υ Β Ε Ρ Γ Ι Ν Α Σ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
νΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ
ΡΩΣΣΙΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΑΥΛ&Υ ΜΕΛΑ 38 ΤΗΛ

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ

235.559. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
ι Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Εναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΑΠ’ UAO

V.

Si nog ενημερώνουν τον

ΑΠΟ ΤΟΝ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ

κοςμο

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗΚΕ Ο ΤΖΕΜ ΑΓΙΕΛ
Αμεση απειλή εμφύλιου πολέμου
διαφαινεται στον ατυχή Λίβανο
ΒΗΡΥΤΟΣ 15 (ΑΠΕ,Ι
Εννέα μόνο μέρες πριν την επίση
μη ανάληψη των καθηκόντων του, ο
νεοεκλεγκίς πρόεδρο; το» Λιβάνου
Μπεσίρ Τζεμαγιέλ. δολοφονήθηκε
προχθές από έκρηξη βόμβα; που είχε
τοποθετηθεί στα γραφεία του κόμμα
τος των φαλαγγιτών στην Ανατολική
Βηρυτό.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός των
δεξιών φαλαγγιτών, μετά τη δολοφο
νική απόπειρα είχε ανπκοινιοσει πως
ο Μπεσίρ Τζεμαγιέλ. είχε γεί σώος
από την ενέργειιι αυτή εναντίον του
αλλά ν συνεχεία διέκοφε ανεξήγητα
για 40 λεπτά τηγ εκπομπή. Στη
συνοικία που σημειώθηκε η έκρηξη,
η οποία σημειωτέου κατέστρεφε τέσ
σερα από τα πατώματα του κτιρίου.

Α Υ Ρ ΙΟ
ΤΟ Μ ΕΣΗ Μ ΕΡΙ
ΤΑ Μ ΕΤΡΑ
Γ ΙΑ Τ Ο
Π Ο Δ Ο Σ Φ A I PO
Αύριο το μεσημέρι στις 12 μ.μ
στην αίθουσα συντακτών Ακαδημίας
20, στην Αθήνα ο υφυπουργός αθλη
τισμού κ. Λαλιώτης θα εξαγγείλει τα
νέα μέτρα για την αναδιάρθρωση των
κατηγοριών.

που στεγάζονται τα γραφεία του κόμ
ματος των φαλαγγιτών, δημιούργησε
μιά τεράστια τρύπα, όπου οι μπουλν
τόζες άρχισαν νσ ανασύρουν τα ερεί
πια και τυ σωστικά συνεργεία να
μεταφέρουν τους τραυματίες. Πολλοί
αυτόκτες μάρτυρες βεβαίωναν πιος
είδαν με τα μάτια τους τον Τζεμαγιέλ
να γαίνει με τα πόδια από το νατε
στραμμένο κτίριο και μετά από συνο
μιλία με ορισμένα άτομα να μπαίνει
σε ένα σθενοφόρο. Όταν τα διάφορα
άτομα που είχαν συρρεύσει κοντά
στο σημείο'της έκρηξης έμαθαν πως
ο νέοεκλεγείς πρόεδρος ήταν ζωντο
νός ξέσπασαν σε εκδηλώσεις χαράς,
ενώ ένα ιιπό τα στελέχη των δεξιών
φαλαγγιτών δήλωνε στους δημόσιό
γράψους πως ο Λίβανος μόλις είχε
γλυτώσει από μιά καταστροφή, Ταυ
τόχρονα οι ισραηλινές δυνάμεις απέ
κλεισαν όλη τη συνοικία που σημειώ
θηκε η έκρηξη, ενώ δύο τεθωρακισμέ
να του ισραηλινού στρατού πήραν
θέση ακριβώς μπροστά από το κατε
στραμμένο κτίριο.
Στις 19.30 τοπική ώρα το επίση
μο λιβανικό ραδιόφωνο ανακοίνωσε
πως ο Μπεσίρ Τζεμαγιέλ ήταν ζωντα
νός.
'
Τέσσερις ώρες μετά την έκρηξη
έγινε γνωστό πως τρία ανώτερα στε
λέχη του κόμματος των φαλαγγιτών
βρίσκονταν ανάμεσα στους νεκρούς
ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκε πως
χρησιμοποιήθηκαν 200 κιλά εκΐηκρικής ύλης στη βομβιστική αυτή ενέρ
γεια, η οποία, σημειωτέον. πραγματο-

ποιήθηκε τη στιγμή που ο Μπεσίρ
Τζεμαγιέλ λάμβονε μέρος σε οποχπ·.ρετιστήρια συνεδρίαση των στελεχών
του κόμματος του δεδομένου ότι σε
λίγες μέρες θα αναλάμβνε τα προε
δρικά καθήκοντα του. Στη συνέχεια
έγινε γνωστό πως ο Μπεσίρ Τζεμα
γιέλ είχε τραυματισθεί στο πόδι και
ότι μετοφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ο
πατέρας και η σύζυγό; του Τζεμαγιέλ
παρουσιάσθηκαν στο νοσοκομείο
όπου είχε μεταφερθεί, αλλά δεν κατάφκραν να τον ανακαλύψουν.
Στις 11.00 τοπική ώρα το λιβανικό ραδιόφωνο, καθώς και ο ραδιοστα
θμός των δεξιών φαλαγγιτών «Φωνή
του Λιβάνου» άρχισαν να μεταδίδουν
κλασική μουσική, ενώ οι πρώτες φή
μες για το θάνιιτο του Τζεμαγιέλ
κυκλοφόρησαν στη λιβανική πρω
τεύουσα. Ταυτόχρονα η «Φωνή του
Λιβάνου» μετέδιδε κατά κανονικά
διαστήματα μια διαταγή που απαγό
ρευε στους φαλαγγίτες πολιτοφύλα
κες να κυκλοφορούν με τα όπλα τους
ή με στρατιωτική στολή χωρίς διατα
γή. Στις 12 τα μεσάνυχτα ο πρωθυ
πουργός του Λιβάνου κ. Ουαζάν uvuκαίνωσε το θάνατο του νεοεκλεγέντος προέδρου, δηλώνοντας, ταυτό
χρονα. πως καταδικάζει την εγκλημα
τική αυτή ενέργεια που αποτελεί ένα
ιικόμη κρίκο στην αλυσίδα της συνω
μοσίας που στρέφεται εναντίον του
Λιβάνου.
Από τη στιγμή εκείνη μιά νέα φή
μη άρχισε να κυκλοφορεί αναφορικά
με τις συνθήκες της δολοφονίας του

Τζεμαγιέλ -ου υποστήριζε πως το
πτώμα του βρέθηκε στις 23.00 τοπική
ώρα μέσα στα ερείπια του κατεστραμ
μένου κτιρίου και ότι έγινε δυνατή η
αναγνώριση του πτώματος από το
δακτυλίδι του νεοεκλεγέντος προέ
όρου.
Στο μεταξύ, το κόμμα των δεξιών
φαλαγγιτών του Λιβάνου μετά από
συνεδρίαση των πολιτικών στελεχών
του ανακοίνωσε επίσημα το θάνατο
του Μπεσίρ Τζεμαγιέλ καθώς και τον
τόπο της κηδείας του. η οποία θα
πραγματοποιηθεί σήμερα στο χωριό
Μπικφάγια. στην ορεινή περιοχή
βορειοανατολικά της Βηρυτού.
Εξ άλλου, σύμφωνα με νέες πλη
ροφορίες, ο αριθμός των νεκριίιν
κατά τη προχθεσινή βομβιστική ενέρ
γεια στα γραφεία του κόμματος των
φαλαγγιτών ανέρχεται σε 50 με 00
άτομα.
Από την άλλη πλευρά, ο ραδιο
φωνικός σταθμός της αριστερής
οργάνωσης «Μουραμπιτούν» μετέδω
σε. χθές το πρωί, πως παρατηρήθη
καν κινήσεις ισραηλινών μονάδων
κοντά στο λιμάνι της Βηρυτού καθώς
και στις νότιες περιοχές της πόλεις.
Οι πληροφορίες αυτές δεν επιβεβαιώ
θηκαν επίσημα.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
τ ο ν ΛΡΑΦΑΤ
Οπως μεταδόθηκε από την Τύνι
6α ο ηγέτης των Παλαιστινίων Γιασέρ Αραφάτ δήλωσε ότι η Οργάνωση
για την Απελευθέρωση της Παλακττί

νης δεν έχει ουδεμάι ανάμιξη στη
δολοφονία του νεοεκλεγέντος Λιβανέζου προέδρου Μπεσίρ Τζεμαγιέλ.
Ο ηγέτης της «ΟΑΠ* έκανε τη
δήλωση αυτή στο αεροδρόμιο της
Γύνιδας. χθές το πρωί, πριν από την
αναχώρησή του για τη Ρώμη.
Η θέση της «ΟΑΠ» για τη δολοφο
νία του Τζεμαγιέλ εκφράζεται σε ανα
κοίνωση της εκτελεστικής επιτροπής
της Οργάνωσης που μετέδωσε το
τυνησιακό πρακτορείο εοδήσεων
«ΤΑ Π».
Κατά την άφιξή του στο αεροδρό
μιο της Ρώμης και σε σχετική ερώτη
ση των δημοσιογράφων, 0 Αραφάτ
δήλωσε: «Η δολοφονία ιυ Τζεμαγιέλ
είναι κακό πράγμα για το Λίβανο».
Κληθείς να σχολιάσει τις πληρο
φορίες ότι οι ισραηλινές δυνάμεις
μπήκαν στη Λυτική Βηρυτό κατά τη
διάρκεια της νύχτας, ο Αραφάτ είπε;
«Αυτό αποτελεί παραβίαση της συμ
φωνίας. Καταστρέφει πολλά uno
αιπά που έχουμε κάνει».

Πέθανε
η Γκραίης

Ρ ιζοσπα στικ ός φ ιλελευθερισμός
και η πορεία π ρ ος τη ν εξουσία
Συνέχεια από την I η
του Καραμανλή από την μια πλευρά
και οι λαϊκές αντιδράσεις από την άλ
λη, τους οδηγούσαν συχνά σε πολιτι
κά αδιέξοδα, σε αναποφασιστικότητα
Kui σε ακινησία. Πάρα πολύ συχνά
εσύροντο σε πολιτικές αποφάσεις
στις οποίες 6εν πίστευαν, απλά και
μόνο επειδή «¡.-νόμιζαν» ότι τις
εννοούσε ο Καραμανλής...
Είναι αυτονόητο" ότι μια τέτοια
κατάσταση δεν θα μπορούσε να διάρ
κεσα για πολύ Το ισχυρότατο πολι
τικό αισθητήριο του Καραμανλή του
υπεδώκνυτ εύκολα ti; αποφάσεις,
αλλά και την γενικότερη πολιτική
συμπεριφορά, που θα συναντούσε
την αποδοχή μιας μεγάλης πλειοψη
φίας των Ελλήνων, ανεξάρτητα unó

ιδιαίτερες ιδεολογικές προτιμήσεις.
Το πολιτικό όμως αισθητήριο των
συνεργατών του, με την απουσία
κυρίως συγκεκριμένων πολιτικο-οικονομικών κατευθύνσεων τις οποίες
θα μπορούσαν να ακολουθήσουν, δεν
ήταν εξ ίσου ανεπτυγμένο. Το αποτέλ.εσμα ήταν μια συνεχώς διογκούμενη λαϊκή αντίδραση προς την Ν.Δ.
και την κυβέρνησή της αλλά και μια
παράλληλα περίεργη, αλλ' όχι κι'
ανεξήγητη, αποδοχή του αρχηγού
της.
Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΣ
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ
Με την λαϊκή ομοφωνία που έφερι

εξειδικευτείτε
γιά νύ ξεχωρίσετε
..γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Π α ρ α σ κ ευ ή 1 Ο κ τω β ρ ίο υ
α ρ χ ίζ ο υ ν

Ο τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟ}

•
•
•
•

ΛΟΓΙΣΤΏΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΟΝ
ΓΡΑΜΜ AT hi UN
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΏΝ

και κράτησε τη Ν.Δ. στην εξουσία να
κλυδωνίζεται και με την κομματική
και ιδεολογική αντιδικία στην ελλη
νική κοινωνία όλο και να αυξάνει, ο
Καραμανλής διαισθάνθηκε την ανά
γκη μιας καινούργιος πρωτοβουλίας.
Με την «διεύρυνση, προσπάθησε να
σηματοδοτήσει την τοποθέτηση της
Ν.Δ. σε ιδεολογικά πιο προοδευτικές
θέσεις. Ταυτόχρονα, με την διατύπω
ση του «ριζοσπαστικού φιλελευθερι
σμού», επιχείρησε και φιλοσοφικά να
δικαιολογήσει την γενική πολιτική
περιεκτικότητα του κόμματος που εί
χε ιδρύσει. Υποστηρίζοντας ότι οι
ετικέτες της Δεξιάς, του Κέντρου και
της Αριστερός είναι πολιτικά ξεπαρασμένες και. από πλευράς κυβερνητι
κής πρακτικής, δεσμευτικές, άφησε
να εννοηθεί ότι γνώμονας της πολιτι
κής πράξης πρέπει νάνοι το αυμφέ
ρον του τόπου κι’ όχι ο πολιτικο-φι
λοσοφικός χρωματισμός του κάθε μέ
τρου που παιρνετοι. Μ άλλα λόγια, η
Ν.Δ. δεν δεσμεύεται από τις αρχές
της γιο την λήψη μέτρων κάθε νοο
τροπίας και χρωματισμού φθάνει,
«κατά την κρίση της», να συμβάλουν
στο καλό της χώρος.

Στο Φροντιστήριο Φ. ΖΛΦΕΙΡΗ

Αριθ. άδειος Yη. Παιδείας
Ιδρύσαος 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

Μητροπόλεως 31-Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤ ΗΜΕΣ»)

Γνωστοποιείται. συμφμνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα.
Οπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι
Ο ΠΑΠΛΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡ
ΓΙΟΣ του Νικολάου και της Σοφίας
το γένος Αλαμπουρινου γέννηση«
και κατοικεί στη Βέροια επαγγέλμα
τος ηλεκτρολόγος κϋΐ η ΣΤΟΚΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου και
της Μαρίας το γένος Ιωάννου γεννή
θηκε και κατοικεί στη Βέροια επαν
χέλματυς οικιακά πρόκειται να παν
τρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον
Ικμό Ναό Κυριωτίσσης Βέροιας

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

V ID E O C L U B
Θωμάς A. Βύζας
Πι.νιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Εξαιρούνται μόνο οι αυτομολογημένοι φασίστες της ακροδεξιάς και οι
δογματικοί κομμουνιστές της Αρι
στερός Μ άλλα λ.όγια, μοναχά εκεί
νοι που upvoùvTui το πολίτευμα του
κοινοβουλευτισμού βρίσκονται έξω
απο το ιδεολογικό περιτύλιγμα του
ριζοσπασηκού φιλελευθερισμού!!

Με μια τέτοια επαναόιατύπωση
της ιδεολογικής της φυσιογνωμίας η
Ν.Δ. ήταν φυσικό να συνεχίσει νιι
έχει προβλήματα. Με την ουσιαστική
οριστικοποίησή της σαν «κόμματος
όλων των Ελλήνων» αντιμετώπιζε
μεγάλμτ προβλήματα πολιτικής ταυ
τότητας μια και με τις πράξεις της
δυσαρεστούσε πάρα πολλούς απ
αυτούς τους Έλληνες. Δεν ήταν
οπωσδήποτε σωστή και σύγχρονη
Δεξιά μια και με την παρεμβατική
οικονομική της πολιτική, με την διογκούμενη κρατική γραφειοκρατία και
με τις πολλές κρατικοποιήσεις συνέ
θλ.ιβε την ιδιωτική οικονομία kui την
ελεύθερη αγορά, Αλλά δεν ήταν ούτε
Ετσι κι ο ριζοσπαστικός φιλελευ φιλελευθερισμός ούτε και Αριστερά
θερισμός περιλαμβάνει κάθε φιλοσο με την λογοκρισία στην τέχνη και το
φική ενατένιση της πολιτικής, από ραδιόφωνο, τον εξα·στρακισμό του
τις κλασσικές φιλελεύθερες αναζητή πλουραλισμού και του διαλόγου από
σεις του- Adam Smilh και του Ricar την τηλεόραση και την άρνηση ανα
της εθνικής αντίστασης.
do μέχρι και τις σοσιαλδημοκρατικές γνώρισης
εφαρμογές ίων Φαβιανιστών. των :ου πολιτικού γάμου, τής ισότητας
ίων δυο φύλων και τόσα άλλα. Ηταν
νεοφιλελευθέρων Αυστριακών ορα
στην πράξη ένα εθναρχικό κόμμμ k u i
μια εθναρχική ιδεολογία φτιαγμένα
για να συνταιριάξουν στις ανάγκες
μιας πολυδιάστατης χαρισματικής
προσωπικότητας που συγκέντρωνε
την αποδοχή μιας μεγάλης μερίδας
του λαιού,

I) ιμηβοτο αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

» ΒΟΗΘΏΝ ΛΟΓΙΣΤΏΝ
» ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήγοοη σταδιοδρομία

ματιστών ή και το>ν πιοτερο παρεμ
βατικών Σκανδικαβών σοσιαλιστών.

ΒΕΡΟΙΑ

ΑΥΡΙΟ ΤΟ Β ΚΑΙ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΡΟΣ

Η Γχρέις σε ημέρες όόξας

ΜΑΡΟΚΟ 15 (ΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Η πριγκήπισσα Γκραίης του
Μονακό, πέθανε προχθές στο Νοσο
κομείο. όπου είχε οδηγηθεί μετά τον
προχθεσινό τραυματισμό της σε
αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Ανακοί
νωση των ανακτόρων αναφέρει ότι η
πριγκήπισσα πέθανε στις 11.30 την
νύκτα (Ώρα Ελλάδος) ύστερα από
εκγεφαλική αιμορραγία.
Στο πλευρό της. προσθέτει η ανα
κοίνωση. την ιίιρσ του θανάτου της.
βρισκόταν ο σύζυγος της πριγκήπισσας Ρενιέ και τά τρία παιδιά της.
Μ Γκραίης που ήταν 52 χρόνων εί
χε τραματισθεί, όταν το αυτοκίνητο
που οδηγούσε η Ιδια, εξ αιτίας βλά
βης των φρένων ξέφυγε από το δρό
μο και έπεσε στην πλαγιά ενός λό
φου. αφού αναποδογύρισε πολλές
φορές κατά την πτιΐιση του. Είχε ανα
κοινωθεί τότε ότι η πριγκήπισσα είχε
υποστεί κάταγμα του ποδιού της
αλλά τίποτε δεν έδειχνε ότι η κατά
στασή της ήτσν ανησυχητική.
Η κόρη της Στεφάνι που βρισκό
ταν μαζί της. δεν είχε τραυματισθεί
και είχε εγκαταλείψει το Νοσοκομείο,
ύστερα από μια ιατρική εξέταση.
Η Γκραίης πριν παντρευτεί τον
πρίγκηπα Ρενιέ. ήταν μια από τις
γνωστότερες στάρ του Αμερικανικού
Κινηματογράφου με το οικογενειιικό
της όνομα Γκραίης Κέλλυ. Είχε παί
ξει σε πολλές κινηματογραφικές ται
νίες που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία,
δίπλα σε μερικούς από τους γνωστό
τερους ηθοποιούς του Χόλλυγουντ.

Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Σ : Π α ρ ά δ οσ η 4 0 ετώ ν
Συνέχεια από την 3η
Κανιιβσς Χρήσϊος 215. Ποιαμόπουλος Κων/νος 176. Γουτόπουλος Δημή
τριος 137. Χριστοφορίδης Πέτρος 136. Καίσίδης Γεώργιος 106, Καίσίδης
Αγγελος 71. Μπλυτσιώτης Χρήστος 65. Γεωργιάδης Μάριος 59. Μποζίνης
Μάκης 41. Αθανασίου Σωτήριος 34. Τρανίδης Παναγιώτης 31, Κελεπούρης
Νίκος 127. Γκιμάς Δήμήτριος 2,
Στο εφηβικό πρωτάθλημα τους 614 πόντους πέτυχαν:
Γεωργιάδης Μάριος 140. Χριστοφορίδης Πέτρος 133. Μπλατσίώτης
Χρηστός Ι28,Καίσίδης Άγγελος 76. Λαβόρας Παναγιώτης 45. Νούλας Νί
κο« 29. Γκιμάς Δήμήτριος 24. Αλεξίου Δήμήτριος 17. ΚαΙσίδηε Γεώργιος
15. Μπιτιβάνος Στέρνιος -5. Χριστοδουλίδης Πολ.υχρόνης 2.
Στο παιδικό πρωτάθλημα τους 302 πόντους πέτυχαν:
Μπλατσίώτης Χρήστος 122. Νούλας Νίκος 64. Αλεξίου Υημήτριος 38,
Μπιτιβάνος Στέργιος 33. Χριστοδουλίδης Πολύχρονης 27. Ξανθόπουλος
Χρήστος 15. Γκότζιος Χρήστος I.
Τέλος στο κύπελλο Ελλάδος τους 375 πόντους πέτυχαν:
Καναβός «0. Γεωργιάδης 45.Μπλατπιώτης 42, Καϊσίδηε Άγγελος 36.
Καίσίδης Γ 33, Χριστοφορίδης 33, Ποταμόπουλος 27. Γουτόπουλος 19.
Μπουζί νης 15. Κελεπούρης 15. Τρανίδης 12. Αθανασίου 8.
Στην αγωνιστική περίοδο που μας πέρασε ο Φίλιππος έδωσε 37 επϊσημου^»γώνες. πέτυχε 32 νίκες και έχασε 5 φορές.
έτυχε 2381 πόντους και δέχθηκε 1667
Πρώτος σκόρερ της ομάόος αναδείχθηκε ο Μπλατοιώτης Χρήστος (έτος
γεν. 1966) που έπαιξε σα βασικός παίκτης και στα 4 πρωταθλήματα (Ανδρών
Εφήβων Πιαδων κω Κύπελλο) με 3.57 πόντους.
Ακολουθούν Καναβός Χρήστος (με 2 πρωιαθλήματα) 305 πόνιους.Χρι
οιυψορίδης Πέτρος (3 πρωταθλήματα) 302 πόντους, Γιωργιάδης Μάριος (3
πρωτ.') 244 π,. Ποταμόπόόλος Κων/νος (2 πρωτ.) 203 π.. Καίσίδης Αγγ (3
τρωτ.) 183 π.. Γουτόπουλος Δήμήτριος (3 πρωί.) 156 π., Καίσίδης Γεώργιος
(2 πρωτ.) 154 π.. Νούλας Νίκος (2 πρωτ.) 93 π.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

• Δουλ,ειές του ποδαριού έκανε το όπως και οι συνήθειες της Xu(" ^
παιδί στην «Εξόρμηση» και το βάλα ξίας. της κυβοπαιςίας Κ®rr,'=
ματοσύνης. που δύσκολ.α ΓΥ®
νε αξιοκρατικά να παίζει τον γενικό ματοσύνης.
γραμματέα Τύπου.
πονται...
Εξήγηση δια στόματοΔ'· Λ
Και βγήκε μια ωραία πρωία η
πασοκική εφημερίδα «Ευθύνη» του βιανάκη, βουλευτή Ηρακάΐ'"1 ■
Πύργου και του ξεσκέπασε έναν οχε ΠΑΣΟΚ. -ου επίγραμμα™*
τό από κομπίνες (διανομές εκατομμυ «Μάθαμε να μη δουλεύουμε
ρίων σε φίλους του κλ.π). Τον κατη κλέβουμε:
γόρησε τον Κωστόποολ,ο η εφημερί
Τα μέτρα που παίρνει ti **¡¡¡5
δα για «κομπινοσυναλλαγές» για ση. σκληρά ιδιαίτερα, δεν w 0
«εκβιασμούς», για »ακριδομανία στα
«Δεν φοβούνται τη φυλωίή I
δημόσια ταμεία», για «παχυόερμισμό». για «συμμορία», για «φαύλ.η που ζούν στο 'Ρηλ.ορείπ)»· ^
Εξήγηση δια στόματος
δραστηριότητα» κλ.π κλπ. Και τον
αποκάλεσε «αστέρα της απάτης» «άρ- Κεφαλ.ογιάννη, βουλχυτή ’ι ,
παγα» και «σαλταδόρο της κουτά της Ν.Δ. Στο τέλ,ος του 20°υ"1^
λας». «νεκροθάφτη της Αλλαγής·, Βουλή των Ελλήνων μιλάει ν'α
κλέφτες... Υπάρχουν «κόμη-11
•απατεώνα», «εκβιαστή», «νεοφασι
στικής νοοτροπίας άτομο·, ψαυλοσυ- ναι η πικρή αλήθεια.
νωμότην κλπ. κλπ!...
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ^
Ο Κωστόπουλ,ος έκανε μήνυση
• Με μυστικότητα γίνο'"0’ ^
στην «Ευθύνη». Και έγινε η δίκη
στον Πύργο. Όπου η εφημερίδα μαστικά τις μέρες αυτό? ^
έβγιιλε στο φώς όλα τα στοιχεία σε ΥΕΝΕΔ για νέες nupaiimúOTp®
προφανώς θα αντικαοιστή®™
βάρος του κομπολ,ογάκια.
υπάρχουσες στην Ε Ρ Τ 2 . Γ
Και αθωώθηκε παμψηφεί!...
Κι έτσι μπορούμε πια τώρα να τον φίλων και συγγενών προσΛϊ*ι»|
λ.έμε τον απίθανο αυτό τύπο «σαλτα υπουργείου Προεδρίας κανοια - «
δόρο της κουτάλας», «υστέρα της μερινά δοκιμαστικά στο nrOi>v .
απάτης», «νεκροθάφτη της Αλλαγής·, καναλαού. Τελικά μέσα αείι Λί (
στες αυτές επιλογές θα av",v-lW
*j
«φαυλοσυνωμότη» κλπ. κλ.π.
------f l
Κιιι με δικαστική απόφαση!.«
νέες εκφωνήτριες. Είναι
<·
ό.λοΡί1
«Η ΒΡΑΔΥΝΗ» δοθούν ίσες ευκαιρίες γ® '"““λ
θα γίνονται ανοικτοί
• Σε υπαίθρια ιιεταμεσονύκτια στις προσλήψεις των δήμο®8 a
αγορά σεξ κεντρικού αθηναϊκού ρεσκον.
MElHMBfP*
τετραγώνου ακούστηκε διερχομένη
(δια του αυτοκινήτου της) ανταγωνί
στρια από λαϊκότερη συνοικία:
9 Η ανομεγκ:/αΐτουρα*
«νομεγκλιΐτούρα»
— Τέρμα στους χονδρεμπόρου·;! ... Παρασκευή βράδυ. Στο
Λ
----,Ν£ί«^
Καιρός νιι δουλέψουμε συντεταιρι- τρο της Θεσσαλονίκης
καταφθίάνει η σοσιαλιστική “T j
στικά.
Το πνεύμα της «αλλαγής, και τους φιά: Ο υφυπουργός Παιδεώί *|jjj
φος Μώραλ.ης. ο αρχικομ®"^
τραβεστί
«ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ» του ΠΑΣΟΚ στη ΘεσσαλονΜζ
διευθυντής του Γ ραφείο» ,pU
• Από Κρητικούς η εξήγηση προ σύντροφος Αγγελόπουλος
χθές στη Βουλή για το φαινόμενο της λοί άλλοι διακεκριμένοι ω™·
ζωοκλοπής, που υπάρχει με αδιάκο φρουροί της Σ υ μ π ρ ω τ ε ί'Ο ύ ο β ί (
Πιάνουν το καλ.ύτερο 'ί*1^
πη συνέχεια σε μερικές περιοχές της
Κρήτης από την εποχή της Τουρκο αρχίζουν να διασκεδάζουν
στικά. Τα ουίσκυ «μπλάκ λεΠΡ8»
κρατίας.
Τότε, με τους Τούρκους, η ζωο ve κι έρχονται... Τα πιάτα
κλοπή ήταν πράξη εθνικής αντίστα κατά εκατοντάδες. Βουνό το ^ ^
σης. Τιάρα είναι μια συνήθεια κληρο δια στην πίστα... Εκεί κατό ■'λ,ι
νομημένη από εκείνη την εποχή. μετά τα μεσάνυχτα αρχίζ°“ν ^ ’ j·
1 Λΐίτ
ta t οι σαμπάνιες. Οι Σοσιβλ» ^
τις πίνουν, αλλά τις ... χ ιινου'·
ίστα και στους καλλιτέχνες·
αρχίζουν να αλληλ,οκατεβρίλ^
με καμπανίτη!... Οι θαμώνες' ^
γιο*«Δ
λίζονται από τις νεοπλουη«1
'
κλήσεις αυτών των ... μη π ί* ^
χων Ελλήνων... Αλλά μί
λή. to μαγαζί παραμένει ανο'ίτΐ
Οι επ α να λ η π τ ικ ές πέρα από τις τρεις. Κι εκεί π # 8
τέσσερις το πρωί σημειώνετώΛ
σοσιαλιστικό ·κ?»ού» τηζ
,
ε κ λ ο γ ές
Παραγγέλνουν πέντε
1
μπουκάλ.ια ουίσκυ, («Ντνμπλ*|5ι
τη ς
καλώ), που χρεώνονται
γρω σας δέκα χλιάδες εκ ιΐδ '^ ι ^
ΕΣΗΕΑ
νουν το περιεχόμενό τους στί λ ) ^
Κστά τις επαναληπτικές εκλογές γράφοντας ΠΑΣΟΚ και —^(Ρ» \1λ
για την συμπλήρωση των οργάνων φωτιά Και ως άλλοι Νέρ*'"
της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων «Αλλαγής» βόλθηκαν νο
γύρω από τις φλόγες των 11
^
Εφημερίδων Αθηνών εξελέγησαν:
χιλιάδων δραχμών!...
. ,Ρ V
ΠΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ
Που είσασταν κορόίδα
Μ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
σης» να θαυμάσετε τους σθ®“^ | 9
Μ. Μαθιουδάκης. Α. Βούρβουλ.ης, σας...
1* <
Σ. Τσώχος. Γ. Λεονάρδος. Α. Αά,τος
•Η ΒΡΑ·ν
ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Σταμ. Ζούλ.ας. I. Βούλτεψης. Σπ.
Αλεξίου. Ν Καμπάνης, Μ. Σταματελάτοε.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αρ. Ξυπολυτίδης, Β. Πετρομανιάτης, Χριστίνα Λυκιαρδοπούλου. Αλ
Πριφτης. Καίτη Δουλ.γεράκη. Κ.
Κάλλιας, Α. Σταμούλης.
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι δεν εξελάγει ούτε ένας υποψήφιος
από τον συνδυασμό «Συνεργασία
Επαγγελματιών
δημοσιογράφων:
που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ και το
ΚΚΕ επ.

Σήμερα Πέμπτη Ι6 ΣεπτίΡ^]
1982 διανυκτερεύει το φαρμη<£
Παπαγεωργίου Γιάννηί
τηλ 2955 ί

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟί
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από ^
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕί
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ« 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο ano το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. αδείας Ιδρύσεως 2608/81 Λειτουργίας ΦΑΦ/1^
Σπουδάζετε και μαθαίνετε μέσα σ ένα ειδικά φτιαγμένο Λογι<Γ'^!’')ν
από ένα ετυτελειο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων · ΓραΜί*ί,Τ^ίΐ
επάγγελμά tou Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορα ****

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο ^
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ Π Α ^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο αιιό το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται οδική έκπτιοβΠ
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Λυκ»*’'1.
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛOΓIrTΩ^-KOrTOAOΓΩN-ΓPAMMAT£í,^
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ- ΣΤΕ.ΝΟ ΓΡΑΦΙΑΣΤ ΕΛΕΞ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.ΥΛ.Ε.

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Οι αρτοποιοί
καταγγέλονν
ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΑΓ/ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΞΜΤΕΑΟΜΤΜ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΟ ΤΑ ΜΗΛΑ
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Ν ά ουσα
i 1Τ1. συγκομιδή των μή
^κιόμΐ) η κυβέρνηση να εξαγΤην στήριξη TOO
Ήτοι οι παραγωγοί του
w«
'°Uo\i
*k μος θυμούνται τις προεκλογιοαν.··—
Του
ΠΑΣΟΚ
’"‘“οχίσης
___ ιου ιΐΑΣΟΚ. γω
ηΓ|0ιΊ,ή 6ξαγγκλί<ι μέτρων για
^δοτικά προϊόντα όταν Βο γτνό
και κουνούν το κεη
σκεπτικοί για τον εμπαιγμό
^σντ πι. βάρος τους με αποτελε*
ν* ηαΡβίϊ η ψήφος τους
^οντας Την όιαμαρτυρία
tone--®*δηλώ—
On
>4c'• μέτρων 1 w0l>or¿Pnon εξαγγε*>1W .
τα μήλα, οι μηλοπαΤ<1ηοιήΐ3ουν ’ Νημο'’ θαΐ 0“ σραγμα·
Γ'1^άουοη μεΐ'<*λ'1 συγκέντρωση
ι ^ ιμι" 7 ΛευτέΡα· με πρωτο^'κιΟοη. r ^ΥΡοτικού Συλ,λόγυυ
■upj ^τική ανακοίνωση για
*01 τον ακριβή τόπο της

συγκεντρώσεως Ηα ανακοινωθεί από
την Δ/όη του Συλλόγου.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΚΟΠΑΝΟ
Εν τω μεταξύ έγινε στον Κοπανά
συγκέντρωση των μελών του Αγροτι
κού Συλλόγου, όπου έγινε μιά πλή
ρης ενημέρωση για τα προβλήματα
που απασχολούν τους παραγωγούς
μέλη του Συλλόγου και ποιες ενέρ
γειες έγιναν και γίνονται για επίλυσή
τους.
Οπως αναπτύχθηκε από τον γεν.
γραμματέα του Συλλόγου κ. Παν.
Σιδηρόπουλο, τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της
περιοχής μας είναι δύο ειδών:
• Τα πάγια αιτήματα, όπως είναι
το μέτρα στηρίξεως της παραγωγής
και η κάλυψη όλων των ζημιών από
τον ΟΓΑ και

Ο δ η μ ό σ ιο ς τ ο μ έ α ς ν α μη
π α ρ εμ π οδ ίζει τ ο υ ς ιδιώ τες
ΖΗΤΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

W
E » κατά rpo/io που να
π> ' JW η ^νσ Ρ η τή σ α ς από κανέ1*1^0 Γου0Λ,ίθς θα αφ£βκί ntr] ÔP°

#VfJ ,Λ,<ι>τικού τομέα, ώστε να
ftû <λή4α εμπιοτοσύνης. απα·

επιδιώκουμε την επανάληψη από τα επι^.ε
λητήρια νέων δραστηριοτήτων, στο πλαί
σια της περιφερειακής αναπτύξτ.ως και της
αποκεντρώσεως της κρατικής μηχανής.

• Τα προβλ.ήματα που δημιουρ
γοιίνται κάθε χρονιά ανάλογα με διά
φορες εξελίξεις και συνθήκες. Τέτοια
προβλήματα δημιουργούνται π.χ.
από τις θεομηνίες και γενικά τις
άσχημες καιρικές συνθήκες ή επίσης
από τις ανωμαλίες που παρουσιάζει η
εξαγωγή ροδάκινων κ.λ.π.
ΔΕΝ ΕΔΕΣΕ
Ο ΚΑΡΠΟΣ
Σχετικά με το σοβαρό Οέμυ της
μη καρπόδεσης λόγω των κακών και
ρικών συνθηκών που επικράτησαν
«ρέτος την Άνοιξη, ο πρόεδρος του
Συλλόγου κ. Παν. Γιαλαμάς είπε στη
συγκέντρωση:
«Το θέμα της μη καρπόδεσης λό
γω κακών καιρικών συνθηκών το
πιάσαμε εμείς, επειδή η ζημιά ήταν
πολύ περισσότερο στις πεδινές nupu
γωγές και φυσικά ολιγώτερο στα
ορεινά. Επισκεφθήκαμε τον Νομάρχη
στην Νάουσα και μετά την προφορι
κή ενημέρωση του δώσαμε και υπόμ
νημα με τα αιτήματα μας τονίζοντας
ότι επειδή ο ΟΓΑ δεν καλύπτει αυτές
τις ζημίες (αν και η κυβέρνηση υπεύ
Ουνα διαβεβαίωσε πως ότι δεν καλύ
πτει υ ΟΓΑ Οα τα καλύψει αυτή μέχρις ότου ψηρισθεί σχέδιο ώστε ο
ΟΓΑ να καλύψει όλες τις ζημιές
φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου και
όλα αυτό, είναι γνωστά από το συνέ
δριο των αγροτών στην Λάρισα από

τον τύπο και από την τηλεόραση).
Ζητούμε από την κυβέρνηση
οικονομική ενίσχυση και εξυπηρετή
σεις από την ATE π.χ. αναστολή του
χρέους για ενα χρόνο χωρίς τόκους
και νέες χρηματοδοτήσεις.
Καλέσαμε σε σύσκεψη Λ/σεις
αγροτικών συλλόγων και Δ/σιης
συνεταιρισμών και :ον Λ’ντήν της
Δ/νσεως Γεωργίας. Από την σύσκε
ψη πάρθηκε μιά απόφαση όπως το θέ
μα της μη καρπόδεσης να το φέρουμε
σε νομαρχιακό πλαίσιο
Τέλος κάνιιμε άλλες δύο συσκέ
ψεις στην Βέροια και αντίστοιχα
στάλθηκαν tu ψηφίσματα στην
κυβέρνηση και σε κόματα για να
καταλήξουμε με μια τελευταία από
φασή μας να επιβκπφθούμε τον
υπουργό Γεωργίας κ Σημίτη, ο
οποίος μας όιαβεβαίαισε ότι μέσα σε
15 μέρες η κυβέρνηση Οα το μελετή
σει και θα αναγγείλει τα μέτρα της. Οι
15 μέρες τελειώνουν την Τρίτη 14/9
εμείς ευχόμαστε χίλιες φορές να μην
χρειασθεί να σας καλέαουμε αν όμως
δεν λυθούν τα αιτήματα θα πρέπει να
συνέλ.θουμε να αποφασίσουμε TÍ Οα
κάνουμε. Πάντως εγώ προτείνω την
κινητοποίηση..
Όπως φαίνεται, λοιπόν, οι δεκα
πέντε μέρες που υποσχέθηκε ο κ.
Σημίτης πέρασαν και γι αυτό οι
παραγωγοί κινητοποιούνται γω να
ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Ονόματα
υποψηφίων
συνδυασμού
Βλαζάκη
Από το κομματικό δημοσιογράφε
κό όργανο του ΠΑΣΟΚ στο Νομό
μας πλημοψυρηθήκαμε τα ονόματα
32 υποψηφίων δημοτικών συμβού
λων του συνδυασμού «Δημοκρατική
Αλλαγή· της Βέροιας (Ανδρέα Βλαζάκη).
Τα ονόματα των υποψηφίων
αυτών είναι:
Αληχανίδου Γιαννουδάκη Ιωάν
vu. δικηγόρος. Ασλάνογλου Κώστας
βιβλιοπώλης, Βαφείδης Κωνσταντί
νος αρχιτέκτονας. Γεωργιάδης θανό
σης γιατρός. Λημητριάδης Στέλιος
οδοντίατρος,
Ζουμπούλογλ,ου
Ανιιστ. δικηγόρος, Ιωαννίδης Σάβ
βας εργολάβος. Ιωαννίδης ΣΤίλιος
αγρότης. Καπαγερίδης Βασίλειος
δασολόγος. Κουρουζίδης Παύλος
οδοντίατρος. Κυβεντιδης Λεύτερης
μηχανολόγος υπομ/κός. Κάκναρης
Ανδρέας υπάλληλος ATE, Κμρααπββίδης Μιχάλης γιιιτρός, Λελεκάκης
Στρατός τοπογράφος. Μαρκοβίτου
Πετρούλα νοικοκυρά, Μιζαντζίδης
Γιάννης λογιστής, Μαυρίδης Παντε
λής υπάλ. ΚΤΕΛ. Ξανθόπουλος
Λεωνίδας, εμπορικός αντ/πος. Παλά
σκας Γιώργος αρχιτέκτων. Πράπας
Γεώργιος έμπορος, Παπαδόπουλος
Γρηγόρης γεωπόνος. Σανόπουλος
Πέτρος εργολάβος. Σιμόπουλος
Αντώνης έμπορος, Σιμός Νίκος φαρ
μακοποιός. Σιδηρόπουλος Παναγιώ
της πολιτ. υπομηχανικός, Σαρηβαλά
σης Βασίλης γεωπόνος, Τουλ.ουμτζίδης Πολύκαρπος οπωρ/λ.ης, Τροχόπουλ.ος Γκ’οργος φαρμσκοποιός,
Τσαμπουλατίδης Πρόδρομος υπάλ.
ΚΤΕΛ, Χσσιώτης Γιάννης δικηγό
ρος. Χάμαλης Νίκος οδοντίατρος.
Χονδροματϊδης Νίκος αρχιτέκτονας,
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Ριζοσπαστικός; φ ιλε λευθει
και η πορεία πρ ος την εςου'σκ

Β' μέρος
Διάφορες επί μέρους πριωπάθειες. που
έγιναν γω την εξειδίκευση αυτών των
πολύ γενικών ιδεολογικών διακηρύξεων
σε πιο συγκεκριμένα φιλελεύθερους πολ.ι
τικσύς προσδιορισμούς, δεν είχαν ιόιαίτε
ρη απήχηση. Κυρίως επειδή δεν συνάντη
σαν την ιδιαίτερη εύνοια της ηγεσίας,
αλλά κι επειδή ουδέποτε συνοδεύτηκαν
ιιπο μια αντίστοιχη κυβερνητική προκτι
κή—
Με την απομάκρυνση του Καραμανλή
από την Προιθυπσυργία και την ηγεσία
της Ν.Δ.. τα πραγματα έγιναν οξύτερει, Η
ιδεολογική σύγχυση επιτάθηκε πυροδο
τούμενη κι υπό τις προσωπικές αντιδικίες
των διεκδικούντων την ηγεσία του κομμά
τος στελεχών. Χωρίς κανείς νάναι σίγου
ρος για τα ιδεολογικά σημεία της διαψω
νιας μεταξύ τους, άρχισαν να όωμορφώ
νο\-τιιι μέσιι στη Ν.Δ. όεξιότερες και πω
κεντρταες τάσεις Με συναισθηματική
κυρίως προέλευση παρά με κοινωνικού!
κσνομική φιλοσοφική θεώρηση, οι διαφο
ροποιήσεις αυτές εντοπίζονταν κυρίως μέ
σα από το μέγεθος της αντίθεσής τους
προς την αριστερά. Έτσι, σαν δεξιοί
χαρακτηρίζονταν οι οβολογημένιι πιο
«ντιαριστεροί και αντίκομμουνιστές βου
λευτές, ενώ σαν κεντρώοι- θεωρούνταν οι
διαλλακτικότεροι και λιγότερο αντιμαρξι
στές πολ.ιτικοί. Οι τοποθετήσεις τους σε
τυχόν άλλα ζητήματα και κοινωνικά θέμα
τα λογίζονταν σαν χωρίς σημασία. Δεξιοί
λοιπόν, με τον τροπο αυτό, απεκαλούντο
βουλευτές που προπαγάνδιζαν ττς κρατι
κοποιήσεις και τις μεγάλες κοινωνικές
παροχές, ενώ σαν κεντράιοι χαρακτηρι
ζόντουσαν άλ.λοι που επέμεναν για λιγό
τερο κράτος, πιο λίγες δημόσιες δαπάνες
και μεγαλύτερες ε'λευθερίις στην ιδιωτική
προιτοβουλϊο!! Το πιο σημαντικό μάλιστα
είναι ότι κανείς απ' αυτούς δεν πίστευε ότι
πκνιβιάζει τις αρχές του ριζοσπαστικού
Φιλελευθερισμού. Γιατί πουθενά δεν μπο
ρούσε να βρει π ήταν ακριβώς αυτό που
παραποιούσε...
ιυ ΣΉΜΕΡίινυ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Μετά τις ε.κλογες τυυ 1981 και την και

Φροντιστήρια
•ΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
A Vi

Ρθιας κ°1νώνουμε στους γονείς και μαθητές της Βέθ|ΐν^ °Τι 01 εγγραφές συνεχίζονται και τα μαθήματα
£τ^υν °τις ¿0 Σεπτεμβρίου,
ΐην ^0<* ε*ναι η εξύψωση της Ξένης Γλώσσας με
κΊι η °^νι:ίδητη και επιμελή συνεργασία μπτ καθώς
Ι],(ΐεζ“^·ειΨη κάθε είδους εκμετάλλευσης.
Λραγυ ί:υουμε ότι με τη* δική σας υποστήριξη θα
Τ° ποιήσουμε μια ομοιόμορφη και ποιοτικά
δική
διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας για τη
σιγουριά.
Τα Φροντιστήρια
^ Γ°πίδον Ε.
C j λαζόγκο

N ^ X “S
'
ου ΓΑ.

Στασινόπουλος Γ.
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Σαζακλίδου - Παπαγιάννη Σ.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ
ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
Δύο άρθρα του βουλΕυτη Πειραιούς και
1C. ΑΝΔΡΕΑ ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

υπουργου

Συνεχίζεται η αναστάτωση που
προηγήθηκε στους κύκλους των
αρτοποιών Βέροιας εξ αιτίας της συμ
περιφοράς του προέδρου και αντι
προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελμυτιών και Βιοτεχνών Βέροιας
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης
απεργίας των αρτοποιών.
Σχετικά το σωματείο αρτοποιών
εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία
κατηγορεί τον πρόεδρο της Ομο
σπονδίας για μποϋκοτάζ της απερ
γίας και κολεί αυτόν και τον αντι
πρόεδρο να παραιτηθεί. Σε αντίθετη
περίπτωση, το σωματείο αρτοποιών
θα αποχωρήσει από τη δύναμη της

Η Π ρ ό εδ ρ ο ς
του Ε .Ο .Π .
στην
Π Α ΙΔ Ο Π Ο Λ Η
Επτσκεφθηκε εκτάκτως την Παιδόπολη «Καλή Παναγιά» Βέροιας η
πρόεδρος του Εθνικουθ Οργαησμού
Προνοίας κ. Μπουρδάρα Καλλιόπη
στις 15-9-82,
Στο ίδρυμα πορέμεινε γύρω οτις
4 διρες επιθεωρώιτας τις ομάδες των
παιδιών και άλλους χώρους μέου αε
ένα κλίμα αμοιβαίος κατανόησης και
εμπιστοσύνης.
Ηταν πολύ διάχυτη, καλή και
ομιλητική με όλους, παιδιά και προσ
ωπικό των οποίων τα αιτήματα και
προβλ.ήματα άκουαε.
' Εφυγε δε με την ικανοποίηση
πως στην Παιδόπολη Βέροιας επιτελείται σωστό έργο κάτι παυ ανπλαμ
βάνεται ιαίνεις αμέσως μόλις μπει
στο ίδρυμα κιιι αντικρύσει τα χαρού
μενα προσωπόνιιι των παιδιών, στα
οποία υποσχέθηκε πως την άλλη
φορά θα παραμείνει μαζί τους για
περισσότερες μέρες.

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥΣ
Με την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς 1982-83 η Τοτηκή Εφορεία
Προσκόπων Βέροιας εύχεται στα μέ
λη της Λυκόπουλα. Προσκόπου;,
Ανιχνευτές και Βαθμοφόρους ΚΑΛΗ
ΠΡΟΟΔΟ.
Από την Κυριακή 26 Σεπτεμ
βρίου και κάθε Κυριακή και ώρα
10-30 - 13.00 οι προσκοπικές εστίες
'όίΤαεϋθΟνσέϊς Τών εσηοΛ· £ΠΒΐ:
Ιο Σύστημα Προσκόπων νέες
εργατικές κατοικίες.
2ο Σύστημα Αεροπροσκόπων
Ίωνοε 10 (Πλατεία Ωρολογίου)
3ο Σύστημα Δασοπροσνόπων
Μπιζανίου 6
5ο Σύστημο Προσκόπων Πλατεία
ΩρολΛγίου (Μέγαρο Ζιόκου).
7η Ομάδα Μουσικής Μάρκου
Μπότσαρη (Τζαμί).
Κοινότητα Ανιχνευτών Πλατεία
Ωρολογίου (Μέγαρο Ζώκου).

Ομοσπονδίας, ξεκινώντας έτσι μια
αλυσιδωτή αντίδραση που Οα οδηγή
σει στην διάσπαση ή τουλάχιστον
στην μείωση της δύναμης της Ομο
σπονδία^
Η ανακοίνωση ίων αρτοποιών
έχει ως εξής:
•Το Α.Σ. του Σωματείου Αρτο
ποιών Βέροιας κνιταγγέλει στους
επαγγελματοβιοτέχνες Βέροιας τη
στάση του προέδρου και αντιπροέ
δρου της Ομοσπονδίας Επσγγελματιών και Βιοτεχνών κατά τη διάρκεια
της πρόσφατης απεργίας μας. Αντί
να \ιας συμπαρασταθούν, όπως είχαν
υποχρέωση σαν συνδικαλιστική ηγε
σία. παρώτρυναν αρτοποιούς των
χωριών να παράγουν ψωμί, ενώ στα
καταστήματα τους πουλούσαν το
ψωμί αυτό, χωρίς να έχουν καμία
σχέση με το αρτοποιητικό επάγγελ
μα,
Είναι αδιανόητο για έναν ελεύθε
ρα σκεπτόμκνο άνθρωπο και ιξοργι
σηκό γιο τους αρτοποιούς ο πρόε
δρο; και ο αντιπρόεδρός της μεγαλύ
τερη; τοπικής επαγγελματικής οργά
νωσης να στρόφονται κατά τρόπο
σκανδαλώδη εναντίον της απεργίας
στην οποία παιζόταν το μέλλον των
επιχειρήσεων και των οικογενειών
μας
Για πρώτη φορά στην ιστορία του
ελληνικού συνδικαλισμού η ηγεσία
μιας ομοσπονδίας στην οπαία ανήκει
η ππεργούσα τάξη προέβαινε σε
μποΟκοτόζ της απεργίας και μάλιστα
με προσωπική ενέργεια.
Η πράξη τους αυτή υπήρξε και
όιαλυτική. διότι κατόπιν όλων αυτών
το Σωματείο Αρτοποιών Βέροιας εί
ναι υποχρεωμένο νιι ζητήσει την
παραίτηση του προέδρου και του
αντιπροέδρου της Ο.Ε.Β.Σ. Βέροιας,
άλλως θα ζητήσει τη διαγραφή του
από τη δύναμη της Ομοσπονδίας».

ΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
2155 ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Και 244 νηπιαγωγοί
Με αποφάσεις του ύπουλοι. Παι
δείας κ. Απ. Κπκλαμάνη διορίζονται
στη δημοτική εκπαίδευση 2.155 δά
σκαλοι και 244 νηπιαγωγοί.
Μ*.τΛ ·ην /ηκηχΜΜΜίΜ. « _,
ρας. Σιον αριθμό τιον διορισθΖνττυν,
τόνισε, έχα προβλά-φθα και η κάλυψη
των κενών που πιθανόν να όημιουργηθούν στη διάρκεια του νέου σχολι
κού έτους.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Παι
δείας επισήμανε ότι για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια γίνονται διο
ρισμοί τόσων εκτταιδεοηκών στη
δημοτική εκπαίδευση, με τους
οποίους εξαντλούνται όλοι οι πίνα
κες αδιόριστων δασκάλων των ετών
1978, 1979. 1980 κυι μέρος του πίνακο τοιι έτους 1981.

κού πληθμομου απέναντι στην καταπίεση
νούργια αλλτιγή στην ηγεσία του κάμμυ κού σώματός, αυτή την αξιοπιστία.
Η υιοθέτηση, τν ιυύτοις. ενός τέτοιου του σοσιαλιστικού κράτοος. Αλλά αυτή
τος τυ πράγματα δεν έγιναν καλύτερα Με
ένα καθαρά ιδεολογικό κόμμα στην προσανατολισμού δεν είναι εύκολη. Kui- θα πρέπει νόναι μια πίστη γνήσια, δυναμι
κυβέρνηση, η Ν.Δ. παραπαίει μέσα στην ρια. διότι πρσύποΟέτει την καλλιέργεια κή, χωρίς συμβιβασμούς και υπαναχωρή
αδυναμίιι της να αντιπαρατάξει ένα αιιγκε ενός εντελώς διαφορετικού ψυχολογικού σεις. Κάτι δηλαδή που θα εκτρμάζει την
ΕΠΕΙΔΗ σης εκλ-σγές του Οκτώβρη 1982 κρύβεται πίσω από κάθε συν
κριμένο πολ.ιτικό όραμα. Δεμένη πάνω κλίματος σε στελέχη *αι οπαδούς. Μια ιδεολογική συγκεκριμενοποίηση πυυ το
ση ανάγκη έχει σήμερα η αξιωματική
δυασμό υποψηφίου Δημάρχου κάποιο κόμμα που προσπαθεί να περάσπ την
στην κληρονομώ του ριζοσπαστικού εξειδίκευση των ιδεολογικών προσδιορι
φιλελευθερισμού δεν ψάχνει για την μέθο σμών της Ν· Δημοκρατίας, χωρίς αμφιβο αντιπολίτευση για νιι θέση τιι θιμέλ,ω
ιδεολογική του γραμμή.
ΕΠΕΙΔΗ κάθε πρόβλημα της πόλης ηθεται από κομμαηκή σκοπιά.
δο που ενδεχόμενα θα τις άνοιγε τις καρ λία. θα δυσαμεστήσα ανθρώπους που σή ενός καινούργιου ζωντανού αγώνα.
διές των Ελλήνων αλλά vui τμν πόρτο της μέρα ακόμη »νομίζουν» ότι τους εκφράζει
ΕΠΕΙΔΗ έχω γαλουχηθεί με άλλο πνεύμα διεξαγωγής του εκλογικού
εξουσίας. Αναζητεί, αντίθετα, εναγώνια Τσυτόχρονμ όμως θα συσπειρώσει γύρω
Πίστη στην ελμυθι.ρία σημαίνει uipo
αγώνα.
τον ηγέτη που Οα μπορέσει νι< εμπνεύοει της ένα ζωντανό και μαχητικό κόσμο non σΐιυση σ ένα πρόνραμμιι μείωσης των
ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ οι θέσεις μου για αξιοκρατία και ανεξαρτησία των δήμων
προσωπικά την μεγάλη μάζα του λαού και θα πιστέψει στο όραμά της Αλλά η παρεμβάσεων του κράτους. Σημαίνει ταυ
από τα κόμματα όεν επικρατούν όπως Οα έπρεπε.
που. βέβαια. Οα χρησιμοποιήσει στη συνέ πορεία για την εξουσία θμ είναι uvuvko- τόχρονα πίστη στον άνθρωπο, σης ικανό
Απεφάσισα να μην
χεια την ιδεολογία σαν εξάρτημο της στο στικά αρκετά μακριά ναι επίπονη. Η επι
τητες του και στην πολλαπλότητα των
λάβω μέρος στην εκλογική αναμέτρηση για την διεκδίκηση του ιιξιώμαλής του κι' όχι σαν βασικό εργαλεία της τυχία Ομως στ.ι τέλος Οα είναι απόλυτη απόψεων του. Στον οικονομικό τομέα,
και θριαμβαιηκή H επιλογή λοιπόν αυτή αυτή η καινούργια έμφαση στην ελευθερία
τος του Δημάρχου Βέροιας,
αναρρίχησής του στην κορυφή
Ευχαριστώ όλους τους φίλοι·; μου που μου συμπαττιοτάθηκαν στην μέ
μεταφράζεται σε λιγότερες οιυσταλυκές
"Ετσι βέβαια κανείς δεν αμφισβητεί τον χρειάζεται ιιν-υχή. σθένος και υπομονή
Και.
κυρίως,
ζοιιαονα
στιλέχη
που
θα
χρι τώρα δύσκολη μου προσπάθεια. Τους διαβεβαιώ όη θα αγωνισθώ έξω
και αποσταθεροποιητικές κρατικές παρεμ
ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Αντίθετα,
παραβλενοαν
το
πήμιρα
δουλεύοντας
για
βάσεις, μκι χαμηλότερη kui πιο λογική από το Δημοτικό Συμβούλιο
να γίνουν πράγμαη —
οι δήμοιΆΛ
τόποι
μάλιστα, όλοι διατείνονται ότι παραμέ
’* πόλης
*Λγιοκοι
1δε
ζΛεπίλυσης
....
φορολογία κι έτο προσανατολισμό καντί
των προβλημάτων κάθε
ανάπτυξής των Τους καλώ
να ψηφί
νουν πιστοί στις αρχές του. Κύρια, επειδή ένα κάπως μακρίτερο αύριο...
tnfio προς τα λεγάμενα οικονομικά της σουν κατά συνείδηση με μόνο γνώμονα το αιτοκλεισηκό συμφέρον της πό
κανείς δεν ξερει με τι ακριθώς να δωφωνί
Παράλληλα η Φιλελεύθερη παράταξη προσφοράς. Στην πολιτική και κοινωνική
σει. Και, οπωσδήποτε, κανείς δεν αποφιι
λης.
σιζει να προχωρήσει επίσημα σε μια σειρά θα πρέπει να υποχρεωθεί να ... επανακαλύ ζωή λιγδιερο κράτος και πίστη στην ελευ
Βέροια 14/9/82
από πιο συγκεκριμένους προσδιορισμούς ψει τις ίδι ες της!! Τυ ουσ,αστικό ιδεολ-ογι θεριά σημαίνει ανοχή της διαφωνίας, κνί
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Λ. ΧΛΣΙΟΤΡΑΣ
των αρχών του. Σι. μια προσπάθεια δηλα κό της. οπλοστάΓΓ-Ρ για δεκυετίες ολ.όκλ.η σχικτη tau όμιλάνοιι και τόνωση της ιδιο
Οικονομολόγος - Συμβ. Επιχ/σκον
δή που Οαδινε πολιτική διάσταση στην ρες δεν ήταν παρά μια αντίθεση. Η λεγό μορφίας και προσωπικότητα? του κάθε
αψηρημένη αυτή εξαγγελία αρχών κιιι μενη »Δεξιά» βασικό 6 ιαμύρφ,ονι Την πολίτη Ο γνήσια ιλίύΟερος αστικός τρό
γενικών κατευθύνσεων. Που όμως ταυτό πολιτική της ομοιογένεια με βάση το τι πος ζωής δεν μπορεί ν' ανεχθεί δοσμένε:
χρονα θα πρόσδιδε σκοπό, στόχους και δεν ήθελε. Σπάνια εκανε τον κσπο «ν unl. αλήθειες κι αδιαμφισβήτητες ««σας και
όραμα στην αξιωματική αντιπολίτευση. ζητήετει. σε κιίποια λεπτομέρεια κοι ηέρο ιδέες. Η φιλελεύθερη κοινωνία αντλεί τον
Και θα την έβγαζε από την σημερινή της από εύηχες γενικές διακηρύξεις, το ττ δυναμισμό για την μακροβιότητά της απο
ακριβιός θέλει. Εήμερα πιο η στείρα αντί τον τρόπο ποα αποδέχεται την αμφισβή
ακινησία.
Το «σύνδρομο της εξουσίας» που δια θεση απέναντι στις θέσεις και τις προτά τηση και ενσωματώνει στον κορμό της τις
σεις της Αριστερός δεν αποτελεί την Χύ καινούριες ιδέες κι οναζηιήσας. Η πίστη
κατέχει ακόμα την ηγεσία και τα βασικά ση.
Αλλά, αντίθετα, συνθέτει την ουσία λοιπον στην ελευθερία όεν συμβιβάζεται
στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης
με λογ-οκρισύ.ς. μι διακρίσεις των πολι
ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό γω την κατά του προβλ-ήματος.
ιών οι «δικούς τους» και «δικούς μας·, kui
Η ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
σταση αυτή. Η σχετικά μεγάλη δύναμη με
με διάιξπς αιθρώπωι- για ης ιδέες και τις
ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
την οποίο η Ν. Δημοκρατία βγήκε από τις
πεποιθήσεις τους. Εξ άλλου, σ' αυτό επά
τελευταίες εκλογές καλλιεργεί τις αυιαπό
Το αστικό δημοκρατικό σύστημα ανα
νω ακριβώς το σημείο μπορεί να θεμελια»τες γω μιιι πιθανά εύκολη κπανακατάλη
πτίιχθηκε κιιι δημιόύργησε τις πιο προο θεί και η μεγάλη διαφορά της ιδεολογίας
ψη της εξουσίας. Και οδηγεί βέβαια ιινο
δευτικές κοινμιι’ίεξ τΠί εποχής μας με της ελευθερίας από τα αυταρχικά πρότυπα
γκασηκά στ πολιτικές επιλογές που στήριγμα την πίστη στην ελευθερία. Στον
ευνοούν την υιοθέτηση θέσεων σχετικά τόπο μας όμως θ αστικοφιλκλεύθερη των κάθε λογής σοσιαλισμών.
ουδέτερων και γενικής αποδοχής Αυτή η παράταξη είχε περίπου ταυτισθεί με το
τακτική, που συνήθως είναι επιβεβλημένη κρότος κν> με ι>ί "πτιρεσίες που αυτό
Ο ριζοσπαστικές Φιλελευθερισμός μπο
γω τις παρατάξεις που βρίσκονται στα μπορούσε να της προσφέρει. Πέρα από peí λοιπόν εύκολα ν' αποσιλέσκι το εργα
κρύθυρα της εξουσίας, υποδεικνύεται κάθε ιόκι?μ>γική δεοντολογία στην Ελλά λείο που θα οόηγήπει στην συντριβή του
καταστρεπτικά για την αξιωματική αντί
δα το κράτος στήθηκε ουσωστικά και σοσιαλισμού στον τύπο μας. Πρέπει όμι»;
πολίτευση Η λλειψη μιας συγκεκριμένης ι.ννοιυλογικά σαν τυ μέσον που θα διέσω uñó ιιχρηστευμεΐ'ο λοτρευηκό ανηκείμε
πολιτικής ταυτότητας γιιι ένα κάμμυ που ζε την αστική κοινωνία σπό τις προοπτι
νο νο μεταμορφωθεί σε ζωντανό πολιτικό
έχει πρόσφατα χάσει ιην εξουσία, διευκο κές μιας Μαρξιστικής αλλαγής Έτσι, χη
όπλο. Η αφοσίωση στην ελευθερία που
λύνει την διαρροή Οπαδών παρά την αθηκι ένας ασφυκτικό παντοδύναμο; κρα προπαγανόιξει πιθιύς κι υ ριζοσπαστισμός
αύξησή τους. Και τούτο διότι η αγιινά τικός μηχανισμός μ·' στόχο την ύυίσω στον τομέα των τολμηρών πρωτοβουλιών
κτηση και ο ογκούμενος φανατισμός από ση - θευίρητικά τουλάχιστον της ιλευΟε- πυυ οραματίζεται ανοίγουν το όρύμο για
ένα καινούργιο ξεκίνημα Με την όωφορα
' την διακυβέρνηση γενικά αλλά και από ριας από το κράτοςότι. με ορκιτη τειλμηρόιηω. πολλές από
τις ιιποτυχίες των αντιπάλων, οδηγεί τον
τις γενικές αρχές του εμπεριέχει πρέπει να
λαό σε αναζήτηση σχηματισμών που διευ
Με τον τρόπο αυτό η uom-ή πηρόταξη μτωφρασθούν σε συγκεκριμένα και μάχη
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
κολύνουν την μαχητική του συσπείρωση
εξόπλισε
μόνη
ris
την
αριστερό
για
να
τικώ πολίτικα υιώμοτα Η απελευθέρωση
κιιι που εκφράζουν τις συγκεκριμένες του
ΜΕΧΡΙ
ΚΑΙ ΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
καταλάβει
με
άνεση
την
εξουσία.
Μοναχά
επιδιώξεις Παράλληλα, μια χαμένη στις στην Ελλάδα μια σοσιαλιστική παράταξη του πολίτη από τυ (Κινατηφόρο αγκάλια
που αρχίζουν και τα μαθήματα
εκλογές παράταξη μπορεί να στοχεύει σε μπόρεσε να θρωμβ'ύσει στις εκλογές με σμα μιαε δυσκίνητη; γραφειοκρατίας, η
μείωση της φορομπηχηκής δραστηριότη
επαναφορά της στην εξουσία μοναχά uv συνθήματα που (¡«ηχούσαν λιγοτερη γρα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΑΓΓ ΑΙΚΑ-Γ Α ΑΛΙΚΑ
αυξήσει την «κυβερνητική της αξιοπι φεισκρα-ιία. μεγαλύτερη αποδοπκότητσ της του Κράτους και η ελαχιστοποιηοη
των φοβερών κρατικών ελλειμμάτων
Γι' αυτούς που θέλουν να
στία». Εαγ δηλαδή μπορέσει να πείσει τις
διαχείριση τΐέ οικονομώ; και όσο το ανόρθωση της οικονομίας και η εξαοφάλιμεγάλες μάζες ότι θα είναι πραγματικός στη
ΜΙΛΑΝΕ
μιά ξένη γλώοαα
δυνατόν
πιο
αραιές
νομοθετικές
ρυθμί
κυβερνήτης κτ όχι διαχειριστής της εξου-' σεις ΟραματισμυΙ δηλαδή και υπόσχεσης ση μια; άνετης ζωής vio τον κυθενα όεν
ar.ouy.oin ορούδβ; ελπίδες Αντίθετα,
σίας.
Ο βαθμός της έμπρακτης αναγνώρισης που σ* ολ.όκλ.ηιιο τδν υπόλοιπο κόσμο σημιίτοδοτούν ιην πορεία ι»ας IÓIK1?J>Α. ΑΡΣΕΝΗΣ
των σφαλμάτων που την έκαναν να βγει Κυριαρχούν στις πολιτικές πλατφόρμες γίας. «ου πνττεύπ enavtkei^’po άνθρίιιπο
τκιν
συντή(*ήΓ
,κ*'η
κομ
και
σσι
λινότχρο
αλλά
ΓΐΦΦπηχιλιβιιρτ’
χιιμί,Υη από τις εκλανέξ. κώ η πίστη της
Β έρ ο ια
που ιιυτο δίνοΦν *»όκκό Kpétoc. Κ(ΰ·*π< .Μπκιμα κξρδιιατύώ πο
σε ορισμένες M'ivoápyicí αρχές ναι μεθά partin', βτις
πα
στον
κρατικό
παρεμ)
1ειχτκΛ σοσιαλι
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
PRIMARY.
ELEMENTARY. INTERMEDIATE
πεδίο
πΛνω
στο
οποίο
flu
áptnii
να
δοθεί
οους που θα της δώσουν την δυνατότητα σμό. Μια επανάβεββίωειη λοιπόν της πί
ΘΑ ΠΝΟΥΝ 2 και 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ν' αντιμετώπιση με νέους τρόπους και άλ στης στην ελευθερία θσναι η μοναδική η μάχη με τον κρατικοπιιριμβιιηκό κι
ανελχίιθερο σοσιαλισμό..,
λο πνεύμα τα προβλήματα της εξουσίας
μπορεί να τις δώσει, στα μάτω του εκλογι διέξοδος για μια κινητοποίηση του αοπ

ΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Ton ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Π Λ Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Ι

μουσικής.^ ανατολίτικο.
Αριθμός: 4123
7. ΐο ψευδώνυμο του Ίωνα ΔραγούΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
μη - Είναι και.ΛΑΟΣ» χωρίς...
Ο Παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας Δικα
«ρχή
στικός Επιμελητής Δημήτριος θεολόγου
8. Αναφέρονται στις μυθολογίες.
9. Προκαλώ και στενοχώρεια, αυτή Τσορμπατζίδης. ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος, δηλοποιώ ότι την (3ην) τρίτην
Μαύρο το χρώμα του (κ«θ.).
του μη\ός Οκτωβρίου 1982 έτους, ημέ
ραν Κυριακήν και από τσς ώρσς 10η; π.μ.
ΚΑΘΕΤΑ:
Ι2τις μεσημβρινής εν Πλατύνω
I Κι αυτή παίρνει μέρος σε κάθε μέχρι
Ημαθίας και εν τω Κοινοσκώ Καταστη•.,-ωτιιπριλιά.
μμιι ως συνήθη τύλον των πλ,ειστηρια2. Πρόσφατο... θύμα του Ολυμπαι- ομών ενώπτίιν της Συμβολαιογράφου
κου - ΚουμΆη... δύναμη.
Αλτ.ξανόρκιιις Ζηνοβίας Τσαραμποιό-ίόου
3. βμε το ούζο φαλοτρώγεται για ως επί του πλίιστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
μεζίς (ΧΥΠΟΚΟΡ.ί
4 Μιά · <ρ χ ή χωρίς , τέλος - Έχει ανιιπληρωτού του. τη επισπεύσει του
ωραίο η Νάουσα (αντίστρ. και δανειστού Περικλή Καμπουρί—ςε-1ου του
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
Βασιλείου, κατοίκου Πλατάνου Ημαθίας
καθ.).
>. Αγωνίστηκε με χα χρώματα της
δικαιούμενου λαμβάνειν παρά του ..γηλχ
5.
Της
κουζίνας
εργαλείο.
Ναούσης.
πια του Γεωργίου Φπρμάκη του Αθα«ι
'Ενα ιραγητό... χειμωνιάτικο,σίου,
με κατοίκου Πλατάνου Ημαθίας το
2. Φωτίζει τη νύκτα —Πολλές φορές 6.
άρθρο.
επιτασσόμενου ποσόν των δραχμών
. μας τον κάνουν.. αβίωτο.
7. Έπεσε
3.
'Εχει .και η βρώμη το δικό της
— θμα του αδελφού του —Πρό 269.205, νομιμοτόκυς μέχρις εξοφλή
· εκ
θεση.
*1 σεως, πλέον παραγγελίας βτπ)
Προσκαλεί.
4. 'Επώνυμο «αληού γόη του κινημα 8. Μιά...{£νη αποθήκη Ποσότητα δριιχμιήν 1500 και nàvru τα λο:η„ ,,αόο
ίκτελεσεω; και πλειστηριασμού μέχρι πέφανερώνουν.
τογράφου (αντίστρ■) - Νησί μας.
ρατος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλβσιν
ν Γιο ξεκούραση και για δροσιά
5. Προηγείται της σποράς ίκιιθ.Κ
των υπ* αριθ. £90/301, 702; 1982 Λιατο
αυτές.
6 . Α ντίσ τρ ο φ ο - ο 74
O oyuvo
Υών πληρωμής του Μονομελούς Π^,,τοΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ 2 ΖΗΝ ΟΝ - AMO 3. IMAM - APEE 4.
ΤΛΛΛ1ΗΠ O 5. ΑΛΟ - ΠΙΤ 6 ΜΕΝΤΕΣ 7 ΚΑΠΟΙΟΣ 8.
ΑΜΕΣΟΣ - ΟΥ 9 ΣΑΙΠΧΙ - ΝΟΤΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑιΧ I ΤΖΙΤΖΙΚ.ΑΣ 1 ΣΗΜΑ - ΑΜΑ 3. ΑΝΑΛΑΜΠΕΣ 4
ΡΩΜΑΛΕΟΣ 5. ΟΝίΟΝι - ΙΟΝΙΟΝ 6. (ΓΙ)ΑΠ( ) - ΤΟΣΟ
7.

χα

ΟΠΕΣ 8. ΗΜΕΡΙΣ - ΟΟ 9. ΣΟΣΟΤ - ΜΥΣ.

Ε 2363Β Π Η Ζ Ξ 3
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 17

5.SO ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΉ
8 05 0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΗΟΥΡΟί
8 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8 40 0 ΕΛΛΗΝΑ!

ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΊΝΗΤΟ
7 ΟΟ ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΣ

00 ΤΟ ΝΑΥΑΓΙΟ ΤΗΣ ΜΕΔΟΥΣΑΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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22233

Τροχαίο

26444
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Νοσοκομείο
4.Ε.Μ. (βΛυβΐς)
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22314
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23619
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ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο Σιιμεωνίδης Koav/VOÇ του Πσυ
λου κάτοικος Μιινροχιαρέσυ α-.ώ>χαε
την αόασ ικανότατος οδηγήσοως
γεωργικού ελκαστήρης στην πριυχή
Βάλτου Μακρσχκκριου. Παρακαλιο
rai ο ευοοτν όπως το ταραέόισα στο
Στάθμη Χπηνκής Μακρσχορίσυ.

/ 'Α

Α

s

7 45 Η ΚΎΠΡΟΣ
8.00 ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
8.30 01 ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΙ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

22 22J

AennOjuifiá Τμήμα

ΟΙ ΡΟΠΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ

1 1.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ

OtPUIAl
r»irpt>op»a,»'»ii
μ in i eft·-i

5.30
6 00
6 15
β.30
6.45
7.15

10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ

1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.06 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

■r

Παρασκευή

«AAOLo

ΣΕΛΙΔΑ 2*1

»·*'·*
Εθνική Τράπεζα
24 141 24 343
Cvavti ΔΕΗ
23.131
Εναν« ΚΓΕΛ
26.726
ΛιποκροΓους
26,920
Πλ. Οοαλονιου
23 880
ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλάι Kapoxâaiou 22.532 22.638
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μιοροΐίη

24.080
23.350

y i i u
IÍ76 ΙΙττν «uv Βυζιιντινών κοντά στα
Μυριοκέβαλο της Μ. ΛσΚις. Από
tore οι Βυζαντινοί δεν μπόρεσαν να
■κΛούζουν [οος Τούρκους από την
Ανατολική Μ Ασία.
1821 Σουλιώτες και Τούρκοι συμπλέκον
ται κοντά στα Πέντε Πηγάδια. Η
μάχη στέφθηκ» με νίκη των ελληνι
κών όπλων.
1912 Η Ελλά&ι κηρύσσει γενική επι
στράτευση (Λ Βαλκανικός πόλε
μος).
1980 ΕκττλεσΟηκι; γαζωμένος από αυτό
ματα και μπαζούκιις ο αυτοκξόριστυς στην ^Παραγουάη πρώην
δικτάτορας της Νικαράγουα. Αναστύζιο Σομάζα,
1980 Ομάδα αριστερών ανταρτών, μέλη’
-,,ι*«Επαναστατικού Δημοκρατικού
Μ,τουτου. στο Σαν Σαλβαντόρ, επι
ιάΐηκν αίφνιόιαπτικύ εναντίονιου
κτιρίου της Οργανώσεως των Αμε
ρικανικών Κράσήν και κατόρθωσε
να to Καταλάβει ύστερα «πά ούντυ
μη συμπλοκή.
λ

f .

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
’
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ί νωστοποιείται, ούμφυινα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι: ο ΠΑΝΛΠΠΤΗΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανασίου και της
Ιτουρούλας το γένος Ευαγγέλου,
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέρου:
επαγγέλματος μικροπωλητής και η
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ του Πανα
γιώτη και της Μαρίας το γένος Μούχλη που νεννήθηχρ στη Θήβα και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοκυρά, πρόκειται να παντρευτούν
στον Ιερό Nuô Αγίου Αντωνίου
Βέροιας.

O

mi

της αςτκλέσκως

Λικπσηκάο Enm^Xnriic
ΔΗΜ. ΤΣΟΡΜΙ1ΑΤΖΙΔΗΣ

σεως τελευταίου πλειοδόηιυ ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν το». Τα κηρύκεια
δικαιόιματα ως και τού επί τοιι πλΐπστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν toy
Γελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νυι να γίνωσιν αγορασταί της πλειστηριασθησομενης ως -ίνω -εριαυσιητ. όπιι.ς
προσέλθουν και πλειοόοτήσωσιν κατά την
ινικρχη του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ

?35 559 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

νοσ,ι.,ι,τ. »ποθύ,-Ί2 αία*ο?„λ,ΧΕ,ιρίίΓ

σμός ενεργεί:αι δυνάμει της υπ' αριθ.
17053/2*6-1982 όηλάισειος συνεχϊσεως
μσταιωθέντος πλειστηριασμού του Συμ
(Ιολαιογράφου και κατοίκου Αλεξαν
δρείας Ελευθερίου Κουτσώνσυ. ήης εκοινοπσιήθη προς ους ο Νόμος ορίζει.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπάμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκπμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 500.000 η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
ροντιι την μεγαλυτέραν τιμήν τελεισαίον
πλειοδότην την Ι2 ην ώραν της μεσημ
βρία; της άνω καθορισθεισης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό tou κήρυκος τη εντολή του επί
too πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί τοο πλειστηριασμού υπάλληλον to
εκπλειοτηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει κιύτο αμελητί εις το Δημόσιον
Γαμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάηον εις τον επί του πλειστηρια
αμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
τοο οποίου θέλουν ειοπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικόν; και δια προσωπικής του
κρατήσει«;. Εις περίπτωσιν μη εμφανί

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Δικαστικός Επιμελητής
δη μ . λγγελοπουλος

Αριθμός: 2900
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Ο Παρά tiu Πρωτοδικείω Βέροιας Λκα
στικός Επιμελητής Μιχαήλ. X. Ανανιάδης, ως επί της εκτελέσεως ιοιούτος
δηλιιπυιόι ότι την 3ην (τρίτην) του μηνός
Οκτωβρίου του 1982 έτους, ημέραν
Κυριακήν καυακό τας ώρας 10ης π.μ, μέ
χρι 12ης μεσημβρινής εν.Πατρίδα και εις
το κοινοτικόν κατάστημα αυτού ως’αυνή
θη τόπον ίων πλειστηριασμών ενώπιον
του Συμβολαιογράφου Βέροιας κ. Στυλια
νού Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηρια
σμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού tou.
τη επισπεύσει της δανειστρίσς Μαρίας
συζ, Χρήστου Ουζουνίδη. κατοίκου
Μακροχωρίου δικαιούμενης λαμβάνειν
παρά του οφειλέτου Δημοσθένους Δημ.
Σαλονίδη κατοίκου Βέροιας το επιτασσό
μενου ποσόν τοιν δραχμών 427 466. νομι
μοτόκως μέχρις εξοφλήσεοις. πλχον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ
σεως και πλειστηρ.ασμού μέχρι πέρατος
αυτού δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ'
αριθ. 127/1982 Δ/γής πληιιωμής του
Μονομελούς Πρωτοδ. Βέροιας και της
σχετικής προς τον ανω Οφειλέτην καινό
ποιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν ως
τούτο δείκνυται εκ της υπ’ αριθ.
11184Β/25 2-82 εκθέσεως επιδόσειος του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Μιχαήλ Χαρ. Ανανιάδη
εκτίθενται εις Δημύοιον Αναγκαστικόν
Πλκιστηριασμόν τα κάτωθι ιικίνητα του
πρόσθεν οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει
της υπ' αριθμόν 2869/14 7 1982 κατασχε
τηρίου εκίΐέαεώς μου: Ήτοι: Ενιιν αγρόν
εκτάσεως 2.600 τ.μ. κείμενον εν τη κτημα
τική περιοχή αγροκτήματος Πατρώος
περιφέρειας Κοινότητος και Ειρηνοδι
κείου Βέροιας un' aptO. κτηματολογίου
642Β' κατηγορίας, εις θέσιν Αμπελότοπος
οριζόμενος γύρωθεν, με δρόμον και
αγρούς I. Ορφιινίδοο. Αλεξ Παπαδοπού
λου Δημ. Σπυροπυύλου και Σάββα
Λαμιιινίδη. Εντός αυτού υπάρχει σιπύλος
με αμιαντολαμαρίνας σκεπασμένος, εμβα
δού περίπου 500 τ.μ. Είναι δε κύριος δυν
τοιι un αριθ. 7749/76 συμβολωιίου ίου
Συμβολαιογράφου Βέροιας Αναστ. Σπανί
δη και μετεγράφει εν τομιο ΣΠΣΤ αρ. 13
του υποθηκοφυλακείου Βέροιας. Εξετιμή
θη ιιντί δρχ. 800,000. Ενταύθα γίνεται
μνεία ότι δια του παρόντος προγράμματος
παραιτούμεθα ίου υπ' αριθ. 2890/82 προVράμματος.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπάμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκπμήσεως των
^.,.,„.-.»1» , π.ρι Λπν UVI πιιει Η
ροντα την μεγαλ.υτέραν τιμήν τελευταίου
πλειοδότην την Ι 2 ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθεισης ημέρας
πλχπατηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει r.up'
εκάστου πλειοδότου χρημαηκάς εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον to
εκπλειοτηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις ίο Δημόσιον
Ταμείου (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιου εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
ίου οποίου θέλουν ειοπραχθεί παρ' αυτού
υνογκαοτικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσιως τελευταίου πλειοδότου ο επίσπευ
σών θέλει συμψηφίσει to εκπλεΐστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τσ κηρύκεια
δικαιώματα ως και τοιι επί του πλιειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίου πλ-ειοόότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσιως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλ.ήλ.ου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί' της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελεοεως
Δικαστικός Επιμελητής
MIX. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

ΤΟ ΣΥ ΓΧ ΡΟ Ν Ο
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ·
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η U -B E P O L A

ΘΕΜ ΑΤΑ
Μ ορφ ές επιληψ ία
Η επιληψία είναι συνέπεια της στος αρχίζει να κάνει διάψΐ'ώ"’
αυξημένης έμφυτης ή επίκτητης - πε: κι ομοιόμορφες k,.'^n®LiÍ
διεγερσιμότητας του εγκεφά?.ου. που κυρίως παίρνει μιά
έχει για συνέπεια την πρόκληση σπα έκφραση αφαίρεσης το πρόσ^ώ ^
σμών, Και οι σπασμοί που παρουσιά που συνήθως γίνεται «ντ'λη'πι _
ζονται στις επιληπτικές κρίσεις, είναι τους γύρω ίου.
Μιά από τις πιό σοβαρ« ^
δύο ειδών: οι «κλονικοί σπασμοί» και
οι «τοιακοί σπασμοί*, εμφανίζονται επιληψίας είναι αυτή π·'"
ι,π
με τιναγμούς του σώματος Και ο* ζεται σαν «λυκοφωτιι
Η μορφή αυτή επληψως
τονικοί σπασμοί, χαρακτηρίζοντα
από μιά έντονη σύσπαση του σώμα ται από οπτικοακουστικές *
τος που τη διαδέχεται ένα τέντωμα σεις και μερικές φορές από
επιθετικές τάσεις.
του σώματος.
Η εξέλιξη της επιληψώί ^
Οι αιτίες που την προκαλούν την
επιληψία είναι πολλές. Έτσι μπορεί ται από πολλούς παράγ°νΓί’^ ί
να την προκαλέσει ένας τραυματι καταρχήν από τη βαρύτητά ^
σμός, διάφορες λοιμώξεις κι άλλοι του νοσήματος. Κι είνα>
βλαπτικοί παράγοντες που δεν είναι βαρύ, όσο πιό ενωρίς παρα°^*5^
δυνατό να καθοριστούν . αλλά μπορεί στον άρρωστο κι όσο πιό
για αιτία να είναι του ίδιου του ατό ναι οι επιληπτικές κρίσεις. 1“ . ^
μου, είτε των γονέων του (η μορφή εξαρτάται από το πόσο νο)Γ
αυτή θεοιρείται κληρονομική) είτε η θεραπεία. Όσο πιό νωί
,τ
ακόμα κω η μέθη των γονέων κατά τόσο πιό πολλές είναι οι Γ
τη στιγμή της σύλληψης. Αλλά, στην για ίαση, με την προυπόθ» ^
πραγματικότητα μπορεί να υπάρχουν θεραπεία γίνεται συνεχώς ^ ™
.
κι άλλες αναρίθμητες αιτίες, που δεν διακοπές.
Συνήθως η επιληψία '-'|ι
είναι γνωστές.
Σε μιά αναλογία που φτάνει το χαρακτήρα του ατόμου. Κω
50% των περιπτώσεων, προτού το επιληπτικό άτομο παρουω0 ^
,ψ
παρουσιασθεί μιά επιληπτική κρίση, σειςπου ο χαρακτήρας
προηγούνται διάφορα ενδεικτικά Φοβερά ήπιος (συνήθως πΡ0Ι'.ί1„^
συμπτώματα. Δυστυχώς όμως ο χρό προσποίηση) που όμως 6**/,e μ
νος που μεσολαβεί ανάμεσα στα με περιόδους έντονης καΟ*·^
πρώιμα κι ενδεικτικά αυτά συμπτώ μοχθηρίας.
Κατά κανόνα οι Επιληπτ1* ^
ματα. ως τη στιγμή που θα εμφανισθεί η κρίση, είναι ελάχιστος κιιι κτούν μιά τάση σχολαστικοί'!'*1'
.,·
συνήθως περιορίζεται σε μερικές γίνονται φοβρά μεθοδικοί.
Ανεξάρτητα από τη θερα«1^ .
δεκάδες δευτερολέπτων. Και στις
εν*
υπόλοιπες περιπτώσεις, δεν παρου θα καθορίσει ο γιατρός, oι vnj,
κός. απαραίτητο, θα πρέπει Υ»
σιάζεται ούτε κι αυτή η ένδειξη.
arZ
Η κατάσταση που προηγείται από αυστηρή δίαιτα και να 4"
vofll
την κυρίως κρίση - και που στην κυρίως το αλάτι και τα οιν°
ιατρική την αποκαλούν »αύρα» δια τώδη.
φέρει από άτομο σε άτομο κι από άρ
ρωστο σε άρρωστο. Έτσι, άλλοι τη
νιώθουν σαν ένα είδος ελαφρού
φυσήματος ανέμου, άλλοι σαν μιά
a m fk a o tA
δυσφορία, έξαψη, ρίγος, ταχυπαλμία
ή ακόμα και σαν διάφορες οπτικοα
ί»»
κουστικές παραισθήσεις και ψευδαι
ΙΙεριοοευοντας κάποτε πτή*
σθήσεις.
δα, ο βασιλιάς Όθωνας, έφ··α'“^
Στις άλλες πάλι περιπτώσεις πριν στον ποταμό Εόηνο όπου
από την εμφάνιση της κρίσης, ο άρ με την μυίθολογία. ο Ηροκλέίι
ρευστός κάνει κατ’ επανάληψη διάψο- σκοτώσει τον κένταυρο Νέόσ°·[3
»ες άσκοπες ·α ομοιόμορφες κινήσεις ζοντας τότε προς έναν αξιωώ^
παίρνει ένα αντικείμενο από τη θέση της χωροφυλακής που τον συ'ά'ό
και το ξανατοποθετεί συνέχεια, ή τον ρώτησε:
αρχίζει να στριφογυρίζει άσκοπα μέ
— Εδώ δε σκότωσε ο Βρβ*π
Ε
σα στο χώρο που βρίσκεται στο ίδιο Νέσσο;
σημείο κ.λ,π.
—Δεν ξέρω, μεγαλειότατέ.
Και μετά ακολουθεί η κυρίως κρί θηκε ο αξιωματικός. Εγώ τώρα I'1^
ση. Σ' αυτήν προηγούνται οι τονικοί στην καταδίωξη. Πριν υ*ΐ|Ρ®Η
σπασμοί τα χέρια και τα πόδια του στο τμήμα μεταγωγών.
αρρώστου συσπώνται το κεφάλο και
ϊο σώμα του λυγίζει, τα σαγόνια του
σφίγγουν έντονη - κι υπάρχει κίνδυ
· · · ·
νος στη φάση αυτή να δαγκώσει και
Η όμορφη ξανθιά κάθησά
να κόψει τη γλώσσα του - ή αναπνοή
του σταματά και μελανιάζει και το πολυθρόνα του οδοντογιατρού
πρόσωπό του παίρνει ένα χαρακτηρι δεν μπορούσε να κρύψει την "
στικό μπλαβί χρώμα. Και παράλληλα της. καθιός τον έβλεπε να ε 10
χάνει και πς αισθήσεις του και πέφτει τον τροχό.
- Φοβάμαι τόσο πολύ τον '
στο έδαφος.
Τους τονικούς σπασμούς τους του είπε στο τέλος. Καλύτερα ν
διαδέχονται οι κλονικοί. Το σώμα να γεννήσω ένα παιδί παρά ν° 1
του ουσπόται και μετά τινάζεται έν σω ένα δόντι.
—Το δέχομαι δεσποινίς. σΚ1
τονα. Και στη φάση αυτή - που κρατά
από ένα ως δύο περίπου λεπτά - τησε ο οδοντογιατρός. Ελάτε
υπάρχει κίνδυνος ο άρρακτιος να τώρα, αποφασίστε τι θέλετε. Υ
τραυματισθεί σοβαρά. Και μετά η ρυθμίσω ανάλογα την πολυθΡ®
κρίση παρέρχεται. Όμως ο άρρωστος
• · · ·
νιώθει μιά φοβερή εξάντληση και εί
ναι απαραίτητο να ξαπλώσει και να
αναπαυθεί.
Μια κυρία συναντά στο
Δεν είναι ωστόσο όλες οι επιλη έναν οικογενειακό της φίλο παι'ζ<(|
πτικές κρίσεις τόσο έντονες και τόσο μονίμως αφηρημένος κι' εκίΐν0’
δραματικές. Υπάρχουν και οι λεγάμε ρωτάει:
ν
νες «μικρές επιληπτικές κρίσεις», που
— Δεν μου είπατε τι έγΎ* 111
σ αυτές ο άρρωστος δεν χάνει τις γυιό σας. Μπήκε στη Νομική)
αισθήσεις του, μπορεί να μην πέσει
—Δυστυχώς δεν πέτυχε.
χάμω και να διατηρήσει τη θέση και
— Και τώρα τι θα κάνετε:
π) στάση τιου σ αυτές βρισκόταν
— Θα κυττάξω να τον βά/^
πριν από την εμφάνιση της κρίσης. καμμιά Τράπεζα.
Σ' αυτές τις πεοιπτώσεις. ο άοοω— Με π τόκο:

Λ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΕΠΟΥΒΟ*
J

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Ε. Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ Η -Π . Λ ΙΟ Λ ΙΟ Σ

λ τη γυναίκα υπάρχει κάτι που
θυμίζει λουλούδι και στο λουλούδι
κάτι που θυμίζει γυναίκα.
Γκ. Ντ Αννούτσιο

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικΐας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ

ΙΑ Τ Ρ ΙΚ Α

Ο επι της εκτελέσεως

Αριθμός: 424
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Παρά tto Πρωτοδικείω ύ„μο.'ας Δικά
σηκός Επιμελητή; Δημήτριος Παναγιώ
ταν Ανγελόπουλ,ος, ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος. δηλοποιώ ότι την (3ηνΙ τρίτην
του μηνός Οκτωβρίου 1982 έτους, ημέ
ραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ.
μέχρι 12 ης μεσημβρινής εν Λουτρώ Ημα
θίας και εις το Κοινοτικόν Κατάστημα
Λσυτρού ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Αλεςονδρείας Ελευθερίου Βουτσώνου ως
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλωυ ή
τούτου κώλυομένοο ενώπιον του νομίμου
«νιυιληροτοι» tou, τη ετησπειχιει της
δονκισιρία; εν Θεσσαλονίκη, εδρευούσης
Ε Π Ε υπό την επωνυμίαν «Β10ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΛΟΥ ΑΛΟΥ
ΜΙΝΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ Ε.Π.Ε. και υπό
τον διακριτικόν τίτλον ,ΕΒΕΞΑΠ·
δικαιούμενης λαμβάνειν παρά του οφείλε
του της Βασιλείου Αδαμοπούλου του
Πιιναγιώτου κατοίκου Λουτρού - Ημαθίας
το επιτασσόμενου ποσόν των δραχμών
172.500. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλή
σει,ις. πλέον παραγγελίας εκτελόσεοις εκ
δραχμών 1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα
εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρ,,τος αυτού, δυνάμια kui προς εκτέλχσιν
της ιιπ' αριθ. 2387/1982 Διαταγής πλ.ηρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ
σαλονίκης κι» της σχετικής προς τον ανω
Οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ’
αριθμ 14485 / 2 3 -4 1982 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Β,.ροία Πρωτοδικών Ιωάννου Σολάκο
γλου εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκαστι
κόν Πλειστηρωσμόν ta κάτωθι ακίνητα
του προσθεν οφειλέτου κατασχεθέντα
όιητ,μει της υπ αριθμόν 275/13 8 1981
κατασχετηρίου εκθεσεως μου: Ητοι: Το
υπ' αριθ. 143 οικόπεδον ολικής εκτάσεως
503 τ.μ. ή όσο πλέον ή έλαττον είναι κεί
μενον εντός του χωρίου Λουτρού κοι της
περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Αλεξάν
δρειάς. συνορευόμενον γύρωθεν ανατολι
κώς μι οικόπεδον ιδιοκτησίας Θωμά
Στεργιοποόλου, Δυτικιής με υπόλοιπον
οικόπεδον. Βορείως με Κοινοτικόν οικό
πεδον και Νοτίως με δρόμον. Εντός
αυτού είναι κτισμένη ημιανόγιος μονόρο
Φος κατοικία εκτάσεως 120 τ.μ. περίπου,
απότελουμένη εκ τεσσάρων (4) δωματίων,
κουζίνας, λουτροκαμπινέ και διάδρομον,
είναι δε καινουργή και καλής κατασκευής.
Τούτο κατέχει ο καθ’ ου εξ αγοράς βάσει
του υπ' αριθ 23232/76 Συμβολαίου του
Συμβολαιογράφου Αλεξανδρείας Βασι
λείου Τραϊανού, είναι δε μιτανεγραμμένο
νομίμως «ν τόμω ΞΔ' αριθ. 90 του Υποθη
κοφυλακείου Αλεξάνδρειάς. Εξετιμήθη
αντί δραχμάς 1.000.000. Επί του ως άνω
κατασχεθέντος ακινήτου υπάρχει εγγε-
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ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ
ΡΟΣΣΙΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

δικκιου Βέροιας και των σχετικά» ;ρος
τον άνω οφειλέτην κσινοπυιηθεισών επι
ταγών προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυ
ται εκ των υπ" αριθ, 2888. 14626.
Γ0 1 4 6 2 7 /Ι 9 8 2 εκθέοεως επιδόηα»^ του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Δημ. Αγγελοηούλου και
Ιωάν. Σολάκσγλου εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηρωσμόν τα
κάτυιθι ακίνητα του πρόσθεν οφειλέτου
κατασχεθέντα δυνάμει της «π αριθμόν
4122/13ης Ιουλίου 1982 κατασχετηρίου
εκθέσειίις μου: Ήτοι: Το υπ' αριθμ 405
κτηματολογίου αγροτεμάχιου εκτάσεως
4 538 τ.μ. κείμενον εις την κτηματικήν
περιοχήν Κοινότητος Πλατάνου και της
περιφέρειας του Ειρηνοδικείου Λλεςιιν
όρείιις και εν τη ειδική τοποθεσία ·Βάλ
τος* Π)μιτάνυυ. συνορευομενος γύρωθεν
με ποταμόν και δρόμον, με αγ[>ούς
Ανδρέα Βασιλσύδη. Αντωνίου Κωστο
πουλου κπι στραγγιστικήν τάφρον. Ο εν
λόγω υγρός clvui φυτευμένος με ροδακι
νιές ποικιλία Χάλ και ηλικίας 12 ετοιν
Τούτον κατέχει ο καθ' ου δυνάμει του απ'
αριθ. 465577/1971 τίτλου του Υπουρ
γείου Γεωργίας, μετανραφέν εν χάμω ΜΓ
169 του Υποθηκοφυλακείου Λλεξαν
όρείυς. Εξετιμήθη ως σύναλον αντί δριι
χμών 375.000
Ως πρώτη προσφορο όυι την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλα χρηοιρεύσει η
παρά «ιυ νόμου προβλεπόμε'-η τοιαύτη
tou 1/2 της γενομένης εκπμήσεως των
κατασχιθέντων ήτοι δρχ, 187.500 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις tov προοφέροντπ την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίου
πλειοδότην την | 2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθεισης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις Φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σιαν υπό του κήρυκος τη εντολή του ε ί
του πλειστηρΌσραό οπυλλήλοο, άστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις Αμα τη κατακυρώσει ο οπερθεματιστής υποχρεούται va kutuβόλοι εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον to
εκπλειοτηρίασμα εις μετρητό ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις ΤΟ Δημόσιον
Ταμείου (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
..rv.·. ,,Αν,η,,
"l'V r"i »Ο" Π>Γ,»ΤΤ,Λ..,
τόΤι οποίου θέλουν εισπραχθο παρ' αυτού
αναγκασπκιίις και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμψανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δαιν θέλει αυμνηΦίσει το κκπλϊΗΓτηρία
σμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια

δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ρωσμού υπαλλήλου βαρύνοιχαν τον
τελευταίου πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως tou επί του πλειστηριασμού
υπαλΑηλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμεvot να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως όντα περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν πρχη ·θα παρόντος οριζυμένην ημέραν
tin ώ ρ α ν.
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Η «ΒΕΡΟΙΑ» ΞΕΚΙΝΗΣΕ
ME «X» ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ

In ΜΕΡΑ

Χ ω ρίς όμω ς να ικα νοποιήσει
ri;
^ α"°δώσει σύμφωνα με
Β Ε Ρ Ο ,Γ ^ δυ^ατόΤητέ; της η
tryùvfi m ¿ΓΟν πρώτο της φετεινό
(1-1) ,.ρ- ταφερε να πάρει ισοπαλία
«ivm Οτ,ηΐ <
^ '·,ν ΚατεΡίνη οπό τον
ΡΙΚΟ ‘° τησιμο «** δυνατό Π1Ετόαΐω^ι*0**
ένα τέτοιο θετιτόαη Κιν, ■ να μην ^ ινε δεκτό με
υ>: « J g g “πό T0UI> «έωλους
*tv i!*ïïa για n'v °rcoia οι φίλαθλοι
τα, ? Τ .αν ‘κανοιωιημένο. εντόπιζε' ουο λόγους.
^ U ù ô o - δσληΡη εμφάνιση της
Πι
«ΐρία. ^ ”ν τρδ"° με τον οποίο ισοητ
όμως κι ας αναλύσουμε
•Ο? β»Τ!.ς αιτίες.
δο Πη(? 'μ(?(>χωρίζουμε την ενδεκάtthâDin,Jü “Ρχι^ tov “γών« της
tilvor
f u. και ο Στέφανος ΓαϊΊτα '¡ri'f' . 9° τις προθέσεις του
•Ίΐοίο tn *·'?1α ιρ'λικ“ παιχνίδια, τα
ί!,·,1τ6Η!!^αχ"’τον Ρττός έδρας είχαν
αποτελέσμ-τα,
ΕΕ ΚΑΚΗ ΗΜΕΡΑ
°Ι ΜΙΣΟΙ ΚΑΙ
0 Ι,ΛεΟΝ ΠΑΙΚΤΕΣ

H <ι ; r ^ Κουτόν που ακολούθηΡ®ηονητής της ΒΕΡΟΙΑΣ και
*Ια>νΐ0τι μ° " των W *w v μέσα στον
uqfiiar, " ü λώρο προϋποθέτει στενό
ttov δύο πλάγιων μπακ
<*i tl,lvU,cluu · Γιατζιτζόπουλος'
Ιών, το μντι_πάλων ακραίων κυνη"^τρυό σΐδπερ (Παρίζας) επί του
τιην
,*αι δυνατό πρεσάρισμα
ι l“ Vμεσων (Κατσώνης W « « * των αντίστοιχων του
(V, , .με την προϋπόθεση ότι
ττνοταν από τυς μέσους της

^ ΙΚ Ρ Ε Σ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ όταΑείχαν υπό την κατο
χή τους την μπάλλα οι γηπεδούχοι,
μόλις όμως αυτή θα ερχόταν στην
κατοχή των Βεροιέοιν θα οργανώνον
ταν συνδυασμένες αντεπιθέσεις οι
οποίες στις περιπτώσεις αυτές είναι
πάντα πολύ επικίνδυνες.
Για να πετύχει η τακτική αυτή
επιβάλεται η σωστή εφαρμογή της
και απαραίτητος προϋπόθεση είναι η
καλή φυσική κατάσταση των παι
κτών Ενώ λοιπόν οι παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ διακρίθηκαν για το δεύτε
ρο μειονέκτη'σαν φοβερά στο πρώτο.
Πέραν όμως αυτού οι μισοι του
λάχιστον από αυτούς βρέθηξκαν σε
άσχημη ημέρα.
Η ΒΕΡΟΙΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΓΓΗΚΕ
ΜΕ ΠΕΝΑΛΓΥ
«ΦΑΝΤΑΣΜΑ»
Ο τρόπος με τον οποίο ισοφαρίστηκε η ΒΕΡΟΙΑ (προηγήθηκε στο
53' με γκολ του Φ. Μίλη) ήταν πέρα
για πέρα αντικανονικός.
Συγκεκριμένα ήταν του 65’ του
αγώνα όταν ο Παρίζας ύστερα από
βαθεια μπαλλιά του Αδαμόπουλου
στην γωνία ακριβώς της μεγάλης
περιοχής επιχείρησε να στοπάρει την
μπάλλα με το στήθος, ενώ την ίδια
στιγμή ο σκληροτράχηλος και εριστι
κός Βαζάκας με προβολή του δεξιού
του ποδιού πάνω στο στήθος του
ΓΙαρίζα, του παίρνει την μπάλλα η
οποία στην συνέχεια βρίσκει τό χέρι
του Βεροιώτη στόπερ για να βρει την
ευκαιρία, ο τόσο αδίκως αξιολογηθείς
για την Α' Εθνική Ρόδιος διαιτητής
και να δώσει εις βάρος της ΒΕΡΟΙΑΣ
το πέρα για πέρα άδικο αυτό πέναλτυ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. Κτήμα 4,5 '•«Οεμμάτων στην περιοχή Τεμπελίκη καίω «πό την
• ΥΡαμμή Βέροιας. Πληροφορίες τηλ. 031/419729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
*οι | 1!ρ” τη5 βιομηχανίας πλαστικών νίΟΡΣΑδΤ ζητούνται εργάτες
Ιχ^ίΡλάτρϋς για μόνιμη εργασία. Πληροφορίες στα τηλ. 62438 Πατρίδα Βέροιας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νϋΐ| 'Μ0άέρισμα 100 τ.μ. με δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα κ.λ.π. οε και2^ΡΥ«ι οικοδομή στην περιοχή Ωρολογίου Βέροιας. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
6<Ρ,εν2|Γίί5!Π|' δυν°μικότητος 100 χοιρομητέρων, σε κτήμα 30
Ύλ. 2976 ·)Ο,:ϋ>10υ 0X0 ^Γ/ελοχώρι Ημαθίας, με δικό του νερό. Πληρ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ
11),η„ ΕΟΑΤΕ καινούργιο χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας.
ν ' "Ιλ. 23588 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
AUítai ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ά«οπΠΟ'νις για απασχόληση ως βοηθός λογιστού, γνωρίζουσα kui
ΪΒΐ^^ΠΧανή. Πληροφορίες "'ρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 6-8 μ-μ. τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑ
β*οτεχνία. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 91.206 και 28.162.

3
^

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
μ(ηι1ι)ν στη θεσ/νίκη περιοχή Καμάρας, θα προτιμηθούν φοιτ ΒΠθ τη “Βέροια.
*
Πληρ. τηλ. 26416 (Βέροια) 10-1 και 5-9 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
0ι<ν,1ο (ά*°στές και οζυγονοκολητές για συνεχή εργασία, στο έργο
^32-41 ,o 7 > ‘0» Καλτσογιάννη Σ. Σταθμός Ναούσης Τηλέφωνο

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
^ώρ« και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Ε ^^Κ Α -Ε Φ Η Β ΙΚ Α -Ε Π ΙΠ Λ Α (Αθηνών)
Η b e b e φ ω τ ι ς τ ι κ α -μ ι κ ρ ο ε π ι π λ α
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Ροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Εναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ξάνθη-Εύοσμος
1-2
Καβάλα-Τρίκαλα
0-0
Κα/Λμαριά -Ολυμπιακός
3-2
Πιερικός-ΒΕΡΟΙΑ
1-1
Κοζάνη-Εορδαϊκός
2-1
ΝΑΟΥ'ΣΑ-Γιαννιτσά
1-0
Λαγκαδάς-Θήβα
1-0
Νίκη Αλεξανδρούπ.
1-0
Κιλκισιακός-Φλώρινα
1-0
Δεν έγινε ο αγώνας Πανθρακικού
• Λεβαδειακού ή Πρέβεζας.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
2
Εύοσμος
2
Καλαμαριά
Ο Στέφανος ,./παλτζής οε μιά από τις πολλές σωτήριες tκεμβάοεις too στον
Κοζάνη
2
κροχθεοινό αγώνα της Κατερίνης.
ΝΑΟΥΣΑ
2
2
Λαγκαδάς
Νίκη Β.
2
με το οποίο ισοφάρισε ο Π1ΕΡΙΚΟΣ. οποίος ήταν σωστός Κέρβερος κάτω
Κιλκισιακός
2
από τα δοκάρια τοιι. Γον ακολούθη
Τρίκαλα
1
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΟΛΩΝ
σαν σε απόδοση οι ΑΚΡ1ΒΟΠΟΥ1
ΒΕΡΟΙΑ
Ο ΜΠΑΛΤΖΗΣ
ΛΟΣ. ΠΑΡΙΖΑΣ. Γ1ΑΤΖΙΤΖΟΚαβάλα
1
Κορυφαίος
παίκτης
της ΠΟΥΛΟΣ. Πα Πα ΤΖΙΚΟΣ και ο
1
Πιερικός
ΒΕΡΟΙΑΣ αναδείχθηκκ αναμφίβολο χρησιμοποιηθείς στο δεύτερο ημίΞάνθη
0
ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΠΑΛΤΖΗΣ ο
0
Ολυμπιακός Β.
Συνέχεια στην 4η
Εορδαϊκός
0
Γιαννιτσά
0
0
Θήβα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αλεξανδρούπολη
0
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Φλώρινα
0
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• Ο Παιθρακικός και ΛεβαδειαΓΡ. ΣΧΟΛ. ΣΤΕΓΗΣ
*ριθμ. Πρωτ. 2732
κός ή Πρέβεζα έχουν έναν αγώνα
Αριθμ. Πρωτ. 2730
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
λιγότερο.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
ΟΙ .ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντής Τ.Υ Ν. Ημαθίας διακη
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Ο Δ/ντής ΤΥΝ Ημαθίας διακη ρύσσει ότι την 28η Σεπτεμβρίου
ρύσσει την 5η Οκτωβρίου 1982 ημέ 1982 ημέρα Τρίτη και ώρα 10η (έναρ Αστέρα' ΝΑΟΥΣΑ
ρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη παρα- ξη προσφορών) θα διενεργηθεί στα Λαγκαδάς - Κιλκισιακός
δόσεως προσφορών) θα γίνει στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρε Φλώρινα Ξάνθη
Θήβα - Νίκη
γραφεία της Δ.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (οδός
σιών Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης 1
Βερόης I Βέροια) δημόσιος παναλη- Βέροια) δημόσιος μειοδοτικός διαγω I Αλεξ’άολη Κοζάνη
Γιαννιτσά - Πιερικός
πτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για νισμός διο ϊου συστήματος της προ
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως φορικής δημοπρασίας σύμφωνα με Εορδαϊκός Απόλλων
Ολυμπιακός - Τρίκαλα
κατ' αποκοπήν τιμημάτων των «υικο
πς διατάξεις του Ν.Δ 1266/72, «περί
δομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εκπλέσεως των δημοσίων έργων» και Πανθρακικός - Καβάλα
• Ο αγώνας Βεροία: - Λεβαδεια
εργασιών 2ου Νηπιαγωγείου Ναού του εκτελεστικού του Π.Λ. 475/76.
σης» συνολικού προϋπ/σμού εξ εκα για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέ κού η Πρέβεζας δεν θα γίνει.
τομμυρίων διακοσίων χιλ. δρχ. σεων του έργου «Αποπεράτωση
(6.200,000) δια του συστήματος Νηπιαγωγείου Νησιού (μικροκαταδημοπρασίας δια συμπληρώσεως σκευές)» συνολικό προϋπολογισμού
τιμολογίου για το μέρος των εργα μελέτης.
σιών των /(«οτιμωμένων δια κατ'
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
αποκοπήν τμημάτων, σε συνδυασμό Εργολήπτες δημοσίων έργων για έρ
με το σύστημα δημοπρασίας επί μέ γα οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου ανά
ρους ποοοστών εκπτώσεως επί των λογου τάξεως σύμφωνα με τις κείμε
δαπανών των διαφόρων κατηγοριών νες διατάξεις σχετικά με την δυναμι
και ομάδων του προϋ/σμού δια το μέ κότητα πτυχίων εργοληπτών δημο
ρος των εργασιών των αποτιμωμένων σίων έργων ως κιιι εμπειροτέχνες.
δια τιμών μονάδος, σύμφωνα με τις
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
διατάξεις του ΠΔ 475/76 «περί εκτε προσκομίσουν: α) εγγυητική επιατο
λέσεως του ΝΔ 1266/72 περί εκτελέ λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
σεως τω ΔΕ του ΠΔ 724/79 περί τρο12.000 η οποία πρέπει να απευθύνε
ποποιήσεως και συμπληρώσεως του ται επί ποινή απαραδέκτου, προς το
ΠΔ 475/76.
Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας και
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69
σε κοινοπραξία εργολήπτες ΔΕ εται
γω το άθροισμα των εν ενεργεία
ρείες Δημ. έργων κάτοχοι πτυχίου εργολαβιών τους, σύμφωνυ με τις
Β.Γ.Δ. γιιι έργα οικοδομικά και εργο διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
λήπτες ηλεκτρομηχανολογικών Δημ.
του Ν. 689/77
έργων, εταιρείες ηλεκτ/κών δημ. έρ
Για περισσότερες πληροφορίες οι
γων κάτοχοι πτυχίου ΑΒΓΔ τάξεως ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
για έργα ηλεκτ/κά.
ΓΑΪΤΑΝΟΣ:. Ήταν ένο κίχκηκό
νονται κατδ ης ώρες υποδοχής του
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
κοινού, στη Δ/νση Τεχν. Υπ. Ν. ντέρμπυ με όλα τα χαρακτηριστικά
προσκομίσουν ιι) εγγυητική επιστολή
Ημαθίας, όπου υπάρχουν και τα τεύ- στοιχεία ενός τέτοιου αγώνα, που
διακρίθηκαν οι παίκτες για την δύνα
συμμετοχής στη δημοπρασία εκατόν
νη της εγκεκριμένος μελέτης.
μη, το πάθος και την ένταση.
είκοσι τέσσερες χιλ. δρχ. (124.000) η *
Βέροια 15-9-1982
Είμαστε προετοιμασμένοι για να
onoiu πρέπει να απευθύνεται «επί ποι
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλ. ΓΙαπαδόπουλος
αποκομίσουμε κέρδη από τους εκτός
νή άπαραδέκτου» προς το Νομ.
Ταμείο Ημαθίας και β) υπεύθυνη δή
έδρας αγώνες, κάτι που θα φέρει την
Νομ/κός με 3οβ.
λωση του Ν. 105/69 για το άθροισμα
ομάδα μου σα. μιά από τις πρωταγω
των εν ενεργεία εργολαβιών τους
νίοτριες του ομίλου αν και το πρώτο
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
παιχνίδι δεν προσφέρετε» για ασφαλή
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
του αρ. 6 του Ν. 689/77,
συμπεράσματα θετικά ή αρνητικά.
Η1ΜΑΤΕΙΟΥ
Για περισσότερες πληροφορίες οι
Πιστεύω πως εάν η ισοφάριαη δεν
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
Δυνάμει της υπ' αριθμ. 483/1982
ερχόταν από πέναλτυ. το οποίο δεν
νονται κατά τις ημέρες υποδοχής του αποφάσεων του Πολυμελούς Πρωτο
κρίνω αυτή δεν θα ερχόταν ποτέ για
κοινού στη Δ'ΓΥΝ Ημαθίας (Γρ. δικείου Βέροιας ονεγνωρίσθη Αθλη
τον Πιερικό. ανεξάρτητα εάν είχε υπό
Σχολ. Στέγης) όπου υπάρχουν τα τικόν Σωματείον ϋπό την επωνυμίαν
την κατοχή του την υπεροχή.
τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Τέλος εύχομαι kvu κάλό πρωτά
Βέροια 15 9-1982
.ΑΠΟΛΛΩΝ» ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗΣ,
θλημα για όλες τις ομάδες».
Ο Δ/ντής ΤΥΝ Ημαθίας
με έδρα το χωρ!ον# Ραψομανίκη
ΣΙΟΝΤΗΣ: «Ήταν ένα παιχνίδι
Αχιλ. Παπαδόπαυλος
Νομού Ημαθίας <“1σκοπόν την σύμ
στο οποίο η Βέροια επεδίωκε την ισο
Νομ/κός με 3ο β.
μετρον και αρμονικήν ανάπτυξιν των
παλία, που τελικά πέτυχε με την βοή
σωματικών και ψυχικών δυνάμεων
θεια των παικτών μου οι οποίοι έχα
κιιι δεξιοτήτων των μελών και την
σαν τέτοιες ευκαιρίες που μπορώ να
δημιουργίαν ισχυρών και ηθικών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
πώ πως πρώτη φορά βλέπω να χά
χαρακτήρων δια ΓΤΐς χρησιμοποιήνονται.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
σεως του ποδοσφαίρου, της γυμνα
Γενικά σαν πρεμιέρα έμεινα ικα
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
στικής και λοιπών ασκήσεων επί των
νοποιημένος, δεδομένου ότι υπάρ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
αθλουμένων.
χουν και άλλα παιχνίδια.
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Βέροια 16 9 1982
Εύχομαι να διεξαχθεί ένα ωραίο
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ
Η Ιίληοκξ- Δικηγόρος «
πρωτάθλημα και ο καλύτερος και
ΠΟΛΥΜΝΙΑ Γ· ΛΕΛΕΚΑΚΗ
Η Σχολική Εφορεία του 1ου
τυχερότερος ας επικρατήσει».
12/θέσιαυ Δημοτικού Σχολείου Αλε
ξάνδρειάς, προκηρύσσει φανερό
πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
Μ ε τ ο ν Φ ίλιπ π ο
σθωση του υρισκομένου στη θέση
ΙίΐΜ ΑΤΕΙΟΥ
«Άμμος» της κτηματικής περιοχής
Δυνίμει τηζ όΐ»' αριθμ 453/1982
σ τ η ν Ρ ου μ α νία
του Δήμου Αλεξανδρείας σχολικού
κλήρου συνολικής εκτάσεως 48.250 αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικε-ίου Βέροιας ανεγνωρίσΟη ΑθληΟ Φίλιππος όιοργανώνε εκδρομή
τ.μ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 26 πκόν Σωματείον υπό την επωνυμίαν στην Mndla Μάρκ από 14/10/82 ύως
18/10/82, για τον αγώνα Χάνι
Σεπτεμβρίου («82, ημέρα Κυριακή ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ-ΜΟΡΦΩΤ1ΚΟΣ
Μπώλ με την Μινάουο, στα πλαίσια
και ώρα 10-12 στο γραφείο του παρα ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΣ
ΚΥΔΩΝΕΑΣ «ΙίΡΑΚΛΗΣ», με έδρα του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ομο
πάνω Σχολείου.
Σαν ελάχιστη προσφορά ορίσθη το χωρίον Πράοι νάδα Νομού Ημα σπονδίας,
Πληροφορίες και δήλωση συμμε
κε το ποσό των 4.500 δρχ. κατά θίας και σκοπόν την σύμμετρον και
στρέμμα ετησίως και σαν εγγύηση αρμονικήν ανάπτυξιν των σωματι τοχής στο Γραφείο Γενικού Τουρι
συμμετοχής στο διαγωνισμό το ποσό κών και ψυχικών δυνάμεων και σμού «Μουρατίδης TOURS· Μητροδεξιοτήτων των μελών και την πόλεως 11 τηλ 27545. Θέσεις περιο
των 50.000 δραχμών.
Οι όροι διακηρύξεως βρίσκονται δημιουργίαν ισχυρών και ηθικών ρισμένες.
στο γραφείο του παραπάνω Σχολείου χαρακτήρων 6'" εβς χρησιμοποιή
Εκ içru Δ- Συμβουλίου
ορκς
ποδοσφαίρου, της γυμναμη όσοι ενδιαφέροντα: μπαμιών να
παίρνουν τις πληροφορίες ποβ τ)ί: eriKTjS και VoiH*v «οκήσευ», η mtv
λυυν τις ·ρνόπιΐΜς μέρες κι»ι ώρα . ,οβσμ·ω προ« την υριρμαγήν μορφω
Α 'υ β ά ζ ο τ β
τικοκ προγράμμ“'Ι0ς «S των αθλυυΊΣ-Ή.
»ai β ιο ό ίδ εεπ
Αλεξάνδρεια 9-9-1982
μένων.
εήν
Ηέροια 16-9-1982
Ο Πρόεδρος της
I CTpry>ep»6o μ α ς f
Η Πληρ*ΐ- Αιιπηρόρος
Σχολ. Εφορείας
ΔΕΛΙΟΠΟΥ ΛΟΣ ΑΝΤΩΝ.

Η ΝΑΟΥΣΑ ΑΡΧΙΣΕ
ΜΕ ΝΙΚΗ ΕΠΙ ΤΩΝ
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΜΕ 1-0
Στο 88’ το γκολ της νίκης
Δύσκολα κέροισε προχθές στο
γήπεδό της η ΝΑΟΥΣΑ την γείτονα
ομάδα των ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ με σκορ
1-0 στην πρώτη αγωνιστική ημέρα
του πρωταθλήματος.
Ηταν όμως μιά νίκη που έχει πάν
τα ένα καλό ξεκίνημα για τη συνέχεια
του πρωταθλήματος. Ανεξάρτητα
όμως από όλα αυτά οι παίκτες της
τοπικής, δεν μπόρεσαν να φθάσουν
σε υψηλά επίπεδα αποδόσεως, ενώ
για να φθάσουν στην νίκη χρειάσθη-F ν , -ιατρατεύσουν. όλες τις δυνάμαις roí*; oro ιΐΛίο.αίυ ΙΟλεπτο και
μάλιστα , ε μιά πετυχημένη αλλαγή
του Μπλιατκα που ήταν και ο παί
κτης που πέτυχε το χρυσό γ-κολ της
νίκης στο 88 λεπτό μέσα σε έξαλλους
πανηγυρισμούς των 2000 φιλάθλων.
Εκείνο που έκανε ακόμη πιό δύσκολη
τη νίκη ήταν Km οι χαμένες ευκαιρίες
των επιθετικών, αλλά περισσότερο
όμως ο εκπληκτικός τερματοφύλακας
Σαββουλίδης, που τρεις φορές απο
κρούσε σουτ των Ναουοαίων π .ικτών από απόσταση των 3 μέτρων
Θα πρεπει όμως να τονίσουμε την
πολύ καλή απόδοση του Μπασιάκου,
που μαζί με τον Κελεσίδη, υπήρξαν
οι πρώτοι παίκτες του γηπέδου και
συνέβαλαν κατά -ολύ στην πρώτη
φετεινή επιτυχία της ομσδος τους.
ΑΤΟΜΙΚΗ .ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΝΑΟΥΙΑΙΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ
ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Εχει στο ενερ
γητικό του σωστές επεμβάσεις αλλά
δεν πιέσθηκε σχεδόν καθόλου.
Χ ΤΩΑΝΝΙΔΗΣ: Ενώ στα ανα
σταλτικό καθήκοντα τα πήγε πολύ
καλά, όταν επεξέτεινε επιθετικά την
δραστηριότητα είχε πολλές λανθα
σμένες μεταβιβάσεις,
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ: Από τους κορυ
φαίους της ομάδος του, τόσο αμυντι
κά όσο και επιθετικά πήρε άριστα.
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣ: Δεν μας θύμισε
τον δυνατό και ατσάλινο Σταφυλίδη,
έχασε προσωπικές μονομαχίες από
τον προσωπικό αντίπαλο.
ΣΙΟΥΓΤΑΡΗΣ: Οπωσδήποτε
ήταν επηρεασμένος από τον τραυμα
τισμό του, αλλά βοήθησε αρκετά.
ΦΥΤΟΣ: Ενώ στα φιλικά ήταν
πρώτος παίκτης στο προχθεσινό παι
χνίδι, δεν φάνηκε. Ο ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ
που τον αντικατέστησε μπήκε δυνατά
kui ήταν και ο παίκτης που πέτυχε το
χρυσό γκολ της νίκης.
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ: Ήταν επηρεα
σμένος οπό to τραύμα του και δει·
φάνηκε σχεδόν καθόλου.
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Στον χώρο του
κέντρου δεν χρειάζεται μόνο φιλότι
μες προσπάθειες. Αυτό είχε και ο
συμπαθής Διονύσης. που πιστεύουμε
προς γρήγορα θα βρει τον καλό εαυ
τό του.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Ήταν ο μαχητής
και ο πιό καλός παίκτης του αγώνα,
κέρδισε όλες τις μονομαχίες και ήταν
γενικά α συντελεστής της νίκης.
Έτσι θα πρέπει να αγωνίζεται.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΓ: Μοκρυά
από τον καλό του εαυτό ο αρχηγός
της ομάοας.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Ήταν ο παίκτης
που έχυσε από την απόδοση των
φιλικών αγώνων που ήταν πάντα σε

φόρμα.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- 6' Ένε ξαφνικό δυνατό σουτ του
Τοσουνίδη η μπάλλα περνά ελάχιστα
άουτ από το κάθετο δοκάρι του
Σφυντηλά.
- 16' Σε φάουλ του Ασλανιδη ο
Μπασιάκος πιάνει δυνατό οοντ για
να αποκρούσει σε κόρνερ ο Σαββου
λίδης που περνά στη συνέχεια άκαρ
πο.
- 28" Ο Μητρούσης κάνει θαυμάσια
μπαλλιά στον κενό χώρο και ο Ασλανίόης μόνος προ του Σαββαυλίόη δεν
προλαβαίνει την μπάλλα και η κακοίpía χάνεται.
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ
ΤΟΥ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ
- 32' Ο ΧΠωαννίδης πετά αράουτ
και ο Μπασιάκος κερδίζει κεφαλιό
για να βρει η μπάλλα το οριζόντια
δοκάρι του Σαββουλϊδη.
61' Ο Παπαδόπουλος τροφοδοτώ
ία Μ ι - :ί που κάνει μετωπική
·' ' ι.Ιόα δυνατό σουτ γα:
θαυμάσια ο Σαβουλ·.
Ίωαννίδης κάνη σέντρα
και ο Μ ι,-ρούσης πιάνει κεφαλιό για
vu περάσει μόλις άουτ.
- 7Γ Σέντρα του Μπασιάκου σουτ
του Παπαδόπουλου αποκρούει σωτή
ρια ο Σαββουλίδης, για va máaet vio
σουτ ο Μαλισύφας και να περάσει
άουτ.
- 82' Αράουτ του Χ'Ίωαννίδη ο
Ασλανίδης πιάνει δυνατό σουτ από 3
μέτρα για να κάνει κόντρα οε πόδι
αμυντικού και να περάσει άουτ.
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΚΕΡΔΙΖΕΙ
ΜΕ 1-0
- 88 Είναι το τελευταίο ΐυλεπτο η
ΝΑΟΥΣΑ κερδίζει αράουτ «au ένα
από αυτά o X Ιωαννίδης κερδίζει και
πετάμε δύναμη για να επακολουθήσει
ένα συνεχές σήριαλ από σουτ, που
απέκρουσαν οι αμυντικοί, αλλα ·Μπλιάτκας με δυνατό σουτ γράφει τ»
1-0 που ήταν και το τελικό σκορ.
ΤΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Χωρίς να εντυπωσιάσει η αμάδα
του Θ. Λουκάνίόη. προσπάθησε να
καθυστερήσει τον αγώνα, ενώ επιθε
τικά φάνηκαν εντελώς ακίνδυνοι.
Καλύτεροι ήταν οι Τοσουνίδης (Να
10) και Ανέστης (No 1),
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Και μόνο ότι ο κ. Ιωάννου άξιο
λογήθηκε για την Α' Εθνική και είκα
ζε το τελευταίο παιχνίδι στην Β’
Εθνική, ήταν πολύ σωστός, καθώς
και οι επόπτες κ.κ. Γβραλής, Μαλιώρης-

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς, Χ'Ίωαν
νίδης,
Κελεσίδης,
Σταφυλίόης.
Σιούγγαρης. Φύτος (78' Μπλιάτκας)
Μητρούσης. Μαλιούφας, Μπασιά
κσς. Παπαδόπουλος. Ασλανίδης
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ:
Σοββοιλίδης.
Δημόγλου, Τοπάζης, Τέφνας, Σου
γκάκης. Ανέστης, Τσιφσγιάννης,
Μήτσκας. Πολυζόπουλος, Τοοοιινίδης. (65' Ντεμερτζιόης) Τοαλκττζής.
Ν1Κ. ΤΖΗΜΟΡΛΓΚΛΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΑΕαΛΝΔΡΙιΙΛ (Του αντππο- μεταξύ Γ,Γ. Αθλητισμού και ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια γιά την χρησιμοποίηση
κριτού μας)
• Σήμερα το μεσημέρι ο υφυ των εγκαταστάσεων στο ιθνικό στά
πουργός αθλητισμού κ. Λαλιώτης θα διο της πόλης μας, από την Αλεξάνεξαγγείλει τα μέτρα για την αναδιάρ δραπ. Βέβαια η αντίδραση της Αλε
θρωση των κατηγοριών. Η Ρ Εθνική ξάνδρειάς θα EÎvui άμεση, αφού αν
που δημιουργείται από φέτος θα έχει χραασθεί θα παίξει ακόμη και οε άλ
ένα όμιο. ενώ από την περίοδο 83-84 λο γήπεδο, Η Αλεξάνδρεια πιστεύει
ότι η επιτρο-' -τταδίου θα την συμ
δύο. Από την Λ' Εθνική θα ιιποβιβα
.ημιουργηθέν πρό
σθούν τέσσερεις ομάδες, ενώ από την παρασταθεί
Β' Εθνική είκοσι τέσσερεις θα ανέρ βλήμα.
χονται στην Α' Εθνική ερασιτεχνική
• Στις 3 η 10 Οκτώβρη θα αρχί
μόνον οι πρωταθλήτριες των ενώ σουν τα πρωταθλήματα της Γ Εθνι
σεων. και όχι οι δευτεραθλητές, Γι κής ερασιτεχνικής κατηγορίας.
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Λλεξόν
αυτό φέτος από την ΕΠΣΚΜ θα ανέ
βει μόνο ο πρωταθλητής.
δρεια ενεργεί γιο την απόσπαση του
• Την Κυριακή η Αλεξάνδρεια Γκσκούδη από το Κιλκίς στην Βέαγωνίζεται στην Αριδαία με τον τοπι pgiu, για να μπορεί να γυμνάζεται
κό Αλμωπό, στην ρεβάνς του 1-1. Η καλύτερο με ιούς συμπαίκτες του.
ομάδα της πόλης ιιας είναι αποφασι Από τον Γκακυύδη οι φίλαθλοι φέτος
σμένη να σημειώσει θετικό αποτέλε περιμένουν πάρα πολλά.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
σμα. Την Δευτέρα μιά ομάδα της
Αλεξάνδρειάς αγωνίζεται στο Λιανοβέργι με τον τοπικό ΠΑΟ.
• Ο γεν. αρχηγός ίου ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια βρίσκεται σήμερα στην
Αθήνα γιο θέματα της ομάδος. Ο κ.
Τσιάρτας Bu παρευρεθεί στην πρές
κόμφερανς του υφυπουργού κ.
Λαλιώτη, που θα γίνει οτην αίθουσα
συντακτών.
Δ ΙΑ Τ ΙΘ Ε Ν Τ Α Ι
• Η Αλεξάνδρεια κληρώθηκε
γιο το κύπελλο Ελλάδος να παίξει
Ε ΙΣ ΙΤ Η Ρ ΙΑ
στην Κυψέλη με την τοπική ομάδα,
ενώ ο Μ. Αλέξανδρος θα παίξει με
ΤΟΥ Α ΓΩ Ν Α
τον Αγρ. Αστέρα στο Πλατύ.
• Ο πρόεδρος του Μ. Άλεξάν
Π Α Ο Κ -Λ Α Ρ ΙΣ Η Σ
όρου κ. Βασίλειος Μπαλαϊκας δήλω
σε ότι παραιτήθηκε από το πόστο Α Π Ο Τ Α Π Ρ Ο -Π Ο
του, γιατί οι δουλειές του όεν τον επι
τρέπουν να ασχολείται με ια ποδο
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
σφαιρικά áéputa της ομάδος του.
• Ο αγώνας Απόλλωνος Λιτό
Οπως είναι γνωστόν την Κυρια
χωρου Αλεξονδρειας που ήταν vu κή στο γήπεδο της Βέροιας θα ηώώ
γίνει προχθές Τετάρτη, αναβλήθηκε ξ για το πρωτάθλημά ΕWjí/k*, α
πιτίας της ομάδος του Λιτόχωρου.
ΠΑΟΚ (σαν γηπεδούχος) με την ,\ό
• Λόγω κοπώσβως δεν προπο ρισα.
νείται Ο Παναγαοτης Καρδάκος. Ο
Γι' αυτύ το λόγο η διοίκηση του
Καρδάκος για δέκα μέρες Οιι βρί
βυσσαλονικιώτικου συλλόγου προονονται μακρυά από το γήπεδα.
καμένου να εξοπηρετήσα τους χιλιά
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν δες Βεροιώτες φίλαθλους που θα
δρεια ευχαριστεί δημόσια τον γιατρό θελήσαυν να δούν ουτόν τον αγώνα
της πόλης μας κ. Απόστολο Ευθυμιά- και Yiu να μην ταλαιπωρηθούν στις
6η για τις εξυπηρετήσεις που κάνει ουρές νυν ταμείων του σταδίου την
στους ποδοσφαιριστές της ομάδος. Κυριακή το ιιπόγευμυ. έδωσε έναν
Ως γνωστόν, ο κ, Ευθυμιάδης εξετά ορισμένο αριθμό εισιτηρίων ο:η πρα
ζει ταφ: παίκτες μας. δωρεάν.
κτορείο ΠΡΟ ΠΟ τής πάλεώ^μας ya
• Ó Άρης Παλαιοχωρίοο είναι vu γίνει -ι διάθεση ταυς από αυτά.
„.τό το <JT'i(m:c!o της περιοχής, ποθ
Καλό fa rivet λοιπόν, m χιΐιόδες
βοηθά περισσότερο την Α?χξ4νδρεαι φίλαθλοι ιτου θελήσουν να δούν tou
στην παραχώρηση του γηπέδου του. ογώνα ΠΑΟΚ ΛΑΡΙΣΗΣ, να προμη
Και αυτό οπωσδήποτε λαμβάνεται θευθού»· το εισιτήριό τους από τα
σοβαρά υπόψη από την Αλεξάνδρεια. πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ της πάλεώς
• Σοβαρό θέμα δημιουργείται μας.

3 ΑΠ ’ Ο Λ Ο
pos ενημερώνουν τον κοςμο

ΑΠΟ TON
ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΤΥΠΟ
• Νομίζω ότι ο υπουργός
Δκοιοσύνης κ, Μανκάκης 9α μου
επιτρέπει μιά (όχι νομική, αλλά...
ουσιαστική!) γνώμη οτο ζήτημα που
δημιουργήθηκε με την απαγόρευση
δημοσιεύσειυς της εκθέσεως βόμβα
για τη δικαιοσύνη, που αποκάλυψαν
το «ΝΕΑ·.
θα έλεγα, λοιπόν, ότι ο κ Μαγκάκης πριν αποφασίσει να ετπκαλεσθει
το μεταξικό νόμο ,γιο να εκδοθεί η
απαγόρευση. βα μπορούσε να ρωτή
σει ορισμένους συναδέλφου; του
στην κυβέρνηση (όπως τον υπσυγό
Εργασίας κ Ευάγγελο Γιαννόποολο)
ή τον προκάτοχό ταυ στο υπουργείο
Δικπαχτύντίξ (και βουλευτή too
ΠΑΣΟΚ) κ. Στάθη Αλεξανδρή, ή
ακόμα «ιι τον νέο πρεσβευτή της
Ελλάδος στο Παρίσι κ. Χρηστά
Ροκόφολλο (που ευτυχώς βρίσκεται
ακόμη στην Αθήνα).
Δεν 9α ήτιιν δύσκολο να του
απαντήσουν...
Π 9« του έλεγαν;
Νομίζω ότι απλώς 6ο μπορούσαν
να τον παραπέμπουν στα πρακτικά
μιάς δίκης πάο ίγιν». τη Δευτέρα IJ
Μαρτίου 1976 στο Εοετκίο τ«λ· Α6ηνών.
Είχαν τότε και οι τρεις εμψονισθε.
<κεί ως δικηγόροι και είχαν υποστη
ρίξει με πολλά και σαφή εχιχαρήματα ότι η έκδοση αποφάσεως για una
γόρβυση δημοσιεύσεων από τον Εισ
αγγελέα είναι αντισυνταγματική,., κι
ότι η επίκληση του μεταξικού νό
μου... «προσκρούει ευθέως στο άρθρο
14 του Συντάγματος·, όπως τόνιζε 0
σήμερα υπουργός Εργασίας κ. Ευάγ
γελος Γωννόπουλος.
Ακόμη τύ« και οι τρεις υποστή
μίξαν πος οι τέτοιες εισογγελικές
απαγόρευσης «καθιστούν το Εύνταγ
μα γράμμα κενό·.
(Για την ιστορία σημειώνω ότι
τότε δεκάζονταν μφζ» με τα «ΝΕΑ»
αλφαβητικά οι εφημερίδες «Αθη
ναϊκή». «Ακρόπολις», «Το Βήμα·,
• Ελευθεροτυπία· και »Καθημερινή»).
«ΤΑ ΝΕΑ• Ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός
Φορέας της χώρας τα Ίδρυμσ Κοινω
νικών Ασφαλίσεων τινάζεται στον
αέρα από την αξιοθρήνητη οικονομι
κή κατάστασή του. Ο συνέπι«ς για
ας εκατοντάδα; χιλιάδες ασφαλισμέ
νους του - εργαζομένους και συντα
ξιούχους - είναι ασριιλώ; ανυπολόγι
στες.
Η οικτρή κατάσταση στο ΙΚΑ
ntptTpiiipetoi σε απόρρητη έκθεση
κατα.τέλτη του διορισμένου προέ
δροο της διοικήσεως της ΓΣΕΕ κ
Ορ. Χατζηβασιλείου προς τηνκυβέρ
νηση. προς την οπαία επισημαίνει τις
ποβαοές αΛύνπς της για το τραγικό
αδιέξοδο του ιδρύματος.
«Η ΒΡΑΔΥΝΗ»
• Η ατήλη ί/ίΐ fxaivifla ι.τονει
λημμένω; τον πρόεδρο τού Οργανι
σμού Βάμβακος κ. Φραγκιά, θα
ήταν, λοιπόν, αδικαιολόγητη ον σινί
πούσι: τώρα που βλέπουν το οώς της
δημοσιότητας βαρύτατοι υπαινιγμοί
εναντίαν του από επώνυρόυς. (και
επώνυμες) υφισταμένους του
Ο κ. Φραγκιάς δεν έχκϊ πκριθώ
pitL Η, σφάλει να ανακρούσει άμεσα,
δημόσια και πειστικά ας βαρύτπ £τς~
καταγγελίες ή οοαλχι ια παραιτηΛεί όταν μάλιστα χρησιμοποικΓ όσα να
κατυατάλα την εναντίον του λακι
κραυγή) τους ίδιους «ανακριτές» που
χμησιμυπυιοόη* κιι» η χούντα προ
κειμένου >α τρομοκρατήσει τους
δημοκρατικούς υπαλλήλους.
Και αν μεν αντυτροιισο apena,
δημόσια και ταστικά τις εναντίον
too καταγγελίες, θο είμαστε σι <#υσι-

το τεΜΐ

κοί του σύμμαχοι διαφορετικά οι
ασκοί του Αιόλου θα ανοίξουν κ(ιι
τότε κανείς δεν θα μπορεί να τους
συγκροτήσει.
Περιμένουμε καλοπροαίρετα
«ΕΘΝΟΣ·
• Φυτώριο νέων »δημοσιογρά
Φων» εχει γίνει το υπουργείο Γεωργίος και αυγκεκριμνα κάποιες ραδιο
φωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές,
παραγωγής του υπουργείου. Μαθαί
νουμε άπ στην πρωινή εκπομπή ταυ
ραδιοφώνου δουλεύει και μιά στενή
συγγενής του υφυπουργού Γεωργίας
κ. Π. Κατσάρου.
Το βέβαιο είναι (γιατί πκούγοντιιι
οι φωνές και στους διαδρόμους) ότι
οι εκκολαπτόμενοι αυτοί δημόσιό
γράφοι... τσακώνονται μεταξύ τους
για το ποιος θα πρωτόγραφό τις επί
σημες ανακοινώσεις του υπουργείου,
παρουσιάζοντας αυτές σαν ειδήσεις,
via να ασπράςτι και το 500δραχμο
για κάθε μιά απ αβπςς.
Αυτά όσον αφορά τη «βάση».
Στην κορυφή όμως των εκπομπών
ραίνεται ότι σοβεί κρίση. 0 υπεύθυ
νος τηλεοπτικής εκπομπής που μετά
δίδεται κάθε Κυριακή μεσημέρι,
παραιτήθηκε και τη θέση του δεν έχει
πάρει ακόμη κανένας. Πιθανόν εκτός
από την.. αξιοκρατία υποφέρουν και
από γραφειοκρατία οι κλαδικές.
•ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ»
• Ηταν και από πιό μπροστά
γνωστό»..αλλά τωρυ με τις δημοτικές
εκλογές, ο χουνίοπααοκισμός βρί
σκεται στην αποθέωσή του...
Μου τηλεφωνούν από την Σύρο
γιμ κάποιον Αντώνη Μαρκουλή.
Που εμφανίζεται σήμερα μέγας πρα
σινοφρουρός και βρίζει νύχτα μέρα
τη δεξιά και τον βάλανε, λέει, κπι στο
νηφοδέλπο τοο ΠΑΣΟΚ για το Δή
μο Ερμουπόλεως.
Λοιπόν ο μέγας αυτός •δημοκρά
της» ήταν και μέγας προσκυνητής
της χούντας. Μέλος της γνωστής
ΕΠΟΚ, διορισμένος δημοτικός σύμ
βούλας από τον Παττακό, δεν έχανε
ευκαιρία που να μη «διαδηλώνει» την
πίστη ταυ « προς την εθνική κυβέρ
νηση· και «την αφοσίωσή (του) προς
τον εξοχώτατο πρότεδρον της Δημο
κρατίας κ. Γεώργιον Παπαδοπού
λαν»,
(Περιμένω vu κάνεις κιχ όψιμε
σύμβουλέ για να σου βγάλω σε
ιρωτοτυπία τις πομπές ο,ϊυ!...)
«Η ΒΡΑΔΥΝΗ»
• Ούτε να μιλήσουν με υποψή
φιους κοινοτάρχες και Δημάρχους
που δεν ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ, έστω
« αν είναι συγγενείς, δεν επιτρέπει ο
Νομάρχης Φλωρίνης στους δήμο
σιους υπαλλήλους της περιοχής του.
Αυτό καταγγελία με ερώτησή του
προς τον υπουργό Εσωτερικών ο
βουλευτής της «Ν.Δ.· κ. Δ. θεοχαρίδης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Θεοχαρίδης
καπιγγέλει ότι: «Την ΙΟην Σεπτεμ
βρίου. ο νομάρχης Φλωρίνης μβτίβη
>ις γροφείον δημοσίων υπηρεσιών
κιιι τραπεζών του Δήμου Αμυνταίου
(Φλωρίνης) και με ονομαστική κατά
σταση ανά χείριις ζήτησε υπό ορισμέ
νους υπαλλήλους, καταγόμενους εξ
Αμυντιιίαυ. να μη εκδηλώνονται
ύτέρ nUkiySv υποψηφίων δημάρχων
και δημοτικών συμβούλων, του Δή
μου αυτού, οι οποίοι δεν ανήκουν εις
τας τάξεις ton ΠΑΣΟΚ, να μη εμφα
νίζονται δημοσίως μαζί των. ούτε
ακόμη θς κέντρα αναψυχής, έστω και
εάν συνδέονται δια συγγένειας. Τους
ηπείλησε μ λήψη αυστηρών διοικητι
κών μέτρων κατ αυτών και με μετά
θέση εις άλλος περιοχάς»
• Η ΒΡΑΔΥΝΗ»

εξειδικευτείτε
γιά να ξεχωρίσετε
—γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Π α ρ α σ κ ευ ή 1 Ο κ τω β ρ ίο υ
/

α ρχ ίζ ο υ ν
Π τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

•

ΛΟΠΧΓΓΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ

•

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΩ Ν

• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

Οι Ισρα η λινοί ε λ έ γ χ ο υ ν
ο λ ό κ λ η ρ η τη Β η ρ υτό
ΒΗΡΥΤΟΣ 16 (ΑΠΕ)
Ισραηλινές δυνάμεις επανέλαβαν
τις επιθέσεις τους στη Δυτική Βηρυ
τό. νωρίς χθες το πρωί, βομβαρδίζον
τας το νότιο και κεντρικό μέρος της
πόλης, ενω τα ισραηλινά αεροπλάνα
πραγματοποιούσαν πτήσεις σε χαμη
λό ύψος πάνω από αυτή.
Ακόμα ένοπλες συγκρούσεις
σημειώθηκαν χθες το πρωί μετά από
μια σχετικά ήρεμη νύχτα Σύμφωνα
με δημοσιογραφικές πληροφορίες,
ισραηλινά τεθωρακισμένα και πυρο
βολικό βομβάρδισαν το νότιο και
κεντρικό τμήμα της πόλης.
Η πολιτικοστραπωτική κατάστα
ση στη λιβανική -πρωτεύουσα είχε
6ιιιμορφωθε\ ως έξης- Οι ισραηλινές
δυνάμεις έλαβαν στις οκτώ ώρα
Ελλάδας τη διαταγή να διακόψουν
τις εχθροπραξίες όπως μετέδωσε ο
ραδιοφωνικός σταθμός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων
Εξ άλλου, ανακοινώθηκε στην
Ιερουσαλήμ η σύγκληση έκτακτης
σύσκεψης του ισραηλινού υπουργι
κού συμβουλίου προκειμένου να
συζητήσει την κατάσταση στη Δυτι
κή Βηρυτό. Ενας αριθμός υπουργών
της ιαραηλινής κυβέρνησης είναι
όυσαρέστημένοι διότι τόσο ο κ Μπέγκιν όσο και ο υπουργός πμύνης κ.
Αριέλ Σαρον διέταξαν χωρίς προη
γούμενη συνεννόηση με το υπουργι
κό συμβούλιο την είσοδο των ισρυηΛινων στρατευμάτων στη Δυτική
Βηρυτό. Σύμφωνο με επίσημη ισραηλινή ανακοίνωση, οι στρατιωτικές
μονάδες της χώρας αυτής εισήλθαν
στο δυτικό τομέα της Βηρυτού προ
κειμένη" «να εμποδίσουν δυσάρεστες
εξελίξεις στο Λίβανο μετά τη δολο
φονία του Μπεσίρ Τζεμαγιέλ και για
να διατηρήσουν την τάξη*.
Από την άλλη πλευρά, ο βίαιος
θάνατος του Μπεσίρ Τζεμαγιέλ φαί
νεται πως αποκατάστησε σημαντικά
την εθνική ενότητα στο Λίβανο. Αξί
ζει νϋ σημειωθεί ότι στην κηδεία του
νεοεκλεγέντος προέδρου του Λιβά
νου πυρέστησαν πολιτικές προσωπι
κότητες. οι οποίες μεταξύ τους έχουν
σοβαρές αντιθέσεις Εξ άλλου, ακόμη
και ο ίδιος ο Ουάλιντ Τζουμπλάντ.
αριστερός ηγέτης της μουσουλμανι
κής μειονότητας των Δρούζων του
Λιβάνου, ο οποίος βρίσκεται οτο
εξωτερικό, έστειλε στεφάνι στην
κηδεία του Μπεσίρ Τζεμαγιέλ, Συλ
λυπητήρια τηλεγραφήματα έστειλαν
επίσης προς την οικογένεια Τζεμα

Συνεχεία uno την 3η
χρονο ΧΑΤΖΑΡΑΣ

Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ
Η ομάδα της Κατερίνης χωρίς να
είναι σπουδαία κέρδισε τις εντυπώ
σεις, μιά και βοηθήθηκε σ αυτό από
τους Βεροιώτες. Καλύτε οι παίκτες
της οι Μυστακίδης, Λαδάκος. Αδαμόπουλος, Κουϊμτζίδης και ο προ
κλητικός Γρεβενιώτης Βαζάκας.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Εάν υπήρχε ένας σωστός παρατη
ρητής διαιτησίας και έγραφε στην
έκθεσή του τα τραγικά λάθη του Ρό
διου διαιτητή κ. 1. Τριαντάφυλλου,
που πρόσφατα αξιολογήθηκε ;ιπό το
ΣΕΔΕΠ να διευθύνει αγώνες Λ' Εθνι
κής κατηγορίας, όχι μόνο θα απέτρεπι: κάτι τέτοιο, αλλά κανονικά θα του
αφαιρούσαν και την σφυρίχτρα μιά
για πάντα.
Νομίζουμε ότι όλο το κακό ξεκί
νησε από ένα λάθος too στο 29'.
Στην φάση αυτή Ο Χ'Άθανασίου
ανέτρεψε ένα περίπου μέτρο έξω από
την περιοχή τον Μίσχο, ο οποίος με
την ταχύτητα που είχε έκανε 5-6
τούμπες και βρέθηκε δύο τσυλάχι
στον μέτρα μέσα σ' αυτήν, χωρίς ο
διαιτητής να δώσει το σκληρό αυτό
Φάουλ του Βεροιώτη παίκτη. Οι
Κατερινιώτες φίλαθλοι στην πλαο
ψηφία τους ζήτησαν πέναλτιι και
απεόοκίμασαν μάλιστα ζωηρά τον
διαιτητή τον οποίο επηρέασαν ψυχο
λογικά πράγμα «ου ψάνηκε στην
συνέχεια του αγώνα, όπου έψαχνε
ευκαιρία για να «εξιλεωθεί» και τελι
κά την βρήκε στο 65'. όπου παρεχώ
ρήσε εκείνο to πέναλτυ «Φάντασμα».
Το ίδιο κακοί raí οι δύο επόπτες
γραμμών κ.κ. Μοσχούς και Επαμπνώντας,
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ
6' Ο Μπαλτζής με έξοχη έξοδο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Στο ♦ροντιητήρω ·- 2ΛΦΕΙΡΗ

Αριθ. άδειος Υκ. Παιδείας
Ιδρωηωος 4627/ΤΟ Λειτουργίας 1611/90

Μητροττόλεως 3Ι·Πβρ»κλέους 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο τββν φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

επίσης, πως οι ισραηλινές δυνάμεις
έχουν περικύκλωση τα στρατόπεδα
Παλαιστινίων προσφύγων στα νότια
προάστια της πόλης.
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο πρω
θυπουργός του Λιβάνου κ, Ουαζάν
στο ειδικό Αμερικανό απεσταλμένο
κ. Νταίηπερ. «οι ΗΠΑ ευθύνονται
για την είσοδο των ισραηλινών στρα
τευμάτων στη Δυτική Βηρυτό».
Ο κ. Ουαζάν τόνισε στον κ.
Νταίηπερ. με τον οποίο συναντήθηκε
νωρίς χθες το πρωΓ. ότι το Ισραήλ
«επωφελήθηκε από το πένθος του
Λιβάνου για να καταλάβει τη Δυτική
Βηρυτό».
Οι Μουσουλμάνοι ηγέτες συνσν
τήθηκαν προχθές βράδυ στην κατοι
κία του πρώην πρωθυπουργού του
Λιβάνου Σιιέμπ Σαλάμ, ο οποίος και
ενημέρωσε στη συνέχεια τον πρόεδρο
του Λιβάνου Ελιά Σαρκίς για τα απο
τελέσματα της συνάντησης αυτής.
Τέλος, ο Γάλλος υπουργός Εξω
τερικών κ. ΚΛώντ Σεϋσσόν μετέβη
στο Λίβανο με εντολή του προέδρου
Φρανσουά Μιττεράν για να διαβιβά
σει προσωπικά τα συλλυπητήρια του
Γάλλου προέδρου στο Λιβανέζο
πρόεδρο Ελιά Σαρίς κιιι στον πρωθυ
πουργό Σαφι'κ Ουαζάν, για το θάνατο
του νεοεκλεγέντα προέδρου Μπεσίρ
Τζεμαγιέλ, δήλωσε χθες ο εκπρόσω
πος της Γαλλίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16 (ΑΠΕ)
Ενημερωτικό σεμινάριο για
τους δημοσιογράφους Β. Ελλά
δας και Θεσσαλίας, καθώς και
τους εργαζομένους δημοσιογρά
φους στα μέσα ενημέραισης,
οργανώνει το ερχόμενο Σαββατο
κύριακο στο περίπτερο του το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη
διάρκεια του σεμιναρίου, θα γίνει
ενημέρωση για τις αρμοδιότητες
και την λειτουργία του Ευρωπαϊ
κού Κοινοβουλίου. Πέντε Έλλη
νες βουλευτές όλων των κομμά
των θα δοισουν την Κυριακή
συνέντευξη προς τους δημοσιο
γράφους.

Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ Ξ Ε Κ ΙΝ Η Σ Ε
M E «X» Σ Τ Η Ν Κ Α Τ Ε Ρ ΙΝ Η

2) φ φ π ο ακοοοίτ«·ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
για γρήνοοη σταδιοδρομία

γιέλ τόσο το κομμουνιστικό κόμμα
του Λιβάνου όσα και η «Οργάνωση
κομμουνιστική δράση του Λιβάνου·.
Ο ηγέτης του «λιβανικού μετώ
που». ποο ως γνωστό απαρτίζεται
ατό τα χριστιανικά κόμματα, και
πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Καμιλ Σαμούν, ανακοίνωσε πως η
διαδικασία εκλογής νέου προέδρου
του Λιβάνου μπορεί να πραγματο
ποιηθεί την επομένη εβδομάδα, οεόα
μενού ότι ο Μπεσίρ Τζεμαγιέλ έπρε
πε να ϋναλάβει τα καθήκοντα του
σπς 23 Σεπτεμβρίου, ημέρα που λή
γει η θητείΐ) του σημερινού πρόεδρου
Ελιά Σαρκίς.
Πα-ντως. και παρό τη διαταγή για
την κατάπαυση του πυράς που έλαβε
ο ισραηλινός στρατός στη Βηρυτό,
τα ισραηλινά στρατεύματα, εξακο
λουθούν να καταλαμβάνουν νέες θέ
σεις, πράγμα που επιβεβαιώνει, από
τις 10.00 ώρα Ελλάδος, και ο επίση
μος ραδιοφωνικός σταθμός του Λιβά
νου Σύμφωνα με τελευταίο τηλεγρπ
φημα του «γαλλικού πρακτορείου»
από τη Λευκωσία, τα ισραηλινά τεθω
ρακισμένα βρίσκονται στην είσοδο
της οδού Εμϊλ Εντέ, δηλυδή στο
άκρο του δυτικού τομέα της Βηρυ
τού.
ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ
ΕΛΕΓΧΟΥΝ
ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Ισραηλινές δυνάμεις έχουν κατα
λάβει το μεγαλύτερο μέρος του εμπο
ρικού κέντρου της Δυτικής Βηρυτού
και ελέγχουν το νότιο τμήμα της πό
λης. σύμφωνα με πληροφορίες που
μεταδόθηκαν από τον επίσημο ραδιο
φωνικό σταθμό του Λιβάνου καθώς
και με μαρτυρίες των ξένων ανταπο
κριτών που βρίσκονται στην λιβανική πρωτεύουσα. Οι Ισρσηλινοί ειαήλθαν στο κέντρο της πόλης από διά
φορες διευθύνσεις κάτω από την κά
λυψη των τεθωρακισμένων. Βίαιες
μάχες πάντως διεξάγοντιιι μεταξύ
Ισραηλινών και αριστερών Λιβανέζων, που προσπαθούν να απωθήσουν
τους εισβολείς.
Εξ άλλου, τηλεγράφημα του πρα
κτορείου Ρώύτερ από την Ιερουσα
λήμ. μεταδίδει ότι το Ισραήλ ανακοί
νωσε χθες πιος ελέγχει όλες τις θέσεις
κλειδιά στη Δυτική Βηρυτό και κάλε·
αε τους Παλαιστίνιους αντάρτες και
τους αριστερούς Λιβανέζους να δια
κόνους τις εχθροπραξίες. Στρατιωτι
κός εκπρόσωπος του Ισραήλ δήλωσε.

και μπλονζόν αυτοθυσίας, εξουδετε
ρώνει οίντρα του Τζούτζου από
δεξιά πάνω από το κεφάλι του Τζιφόπουλου.
- 15 Επικίνδυνη σέντρα του Γκέσιου ιιπό αριστερά προς τον Κατσώνη που βρίσκεται μόνος, επεμβαίνει
σωτήρια ο Τζούτζος και διώχνει σε
κόρνερ.
- 23’ MuKpovô δυνυτό σουτ του
Βιιζακα αποκρούει ασθενώς ο τερμα
τοφύλακας της Βέροιας, η μπάλλα
του φεύγει αλλά με νέο μπλονζόν την
προλαβαίνει πριν καταλήξει στα δί
χτυα.
- 25' Ο Κοορουζίδης από πολύ κον
τά σουτάρει άουτ
- 46 Ανύπαρκτο φάουλ ποο δίνει ο
κ Τριαντσύλλοο, αναλαμβάνει να
εκτελέαει ο Κοορουζίδης του με
δυνατό συυι στέλνει την μπάλλα μό
λις άουτ.
Ο Φ. ΜΙΛΗΣ
ΣΚΟΡΑΡΕΙ
- 53' Ο Χατζάρας με τον ΧΆθανασίου κάνουν ωραία κομπι'να σε
αράουτ και ο τελευταίος που δέχεται
την μπάλλα από τον np<i)to και πάει
να μπει στην αντίπαλη περιοχή κόβε
Tut με φάουλ από τον Μυστακίδη λί
γο έξι,ι απο την περιοχή του ΓΙιερικού
και kovtu στην γραμμή του άουτ
Την «τέλεση του φάουλ αναλαμβέ
νει ο Χατζάκης στέλνοντας την
μπάλλα στην καρδιά της κοτερινιώτικης άμυνάς όπου εκεί ο Μίλης Φ.,
πετάγεται πιό νηλά από όλους και με_
.—μψωτη κεφαλια κάνει το ΒΕΡΟΙΑΠΙΕΡΙΚΟΣ 0-1
- 55' Χέρι του Δεληγιάννη μέσα
στην περιοχή του χαρακτηρίζει ακού
σιο ο διαιτητής.
Ο κ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ
ΧΑΡΙΖΕΙ
ΣΤΟΝ ΠΙΕΡ1ΚΟ
ΤΗΝ ΙΣΟΦΛΡΙΣΗ

- 65 Σε βαθειά μπαλλιά του Αδαμό
πουλου μέσα στη μεγάλη περιοχή
της Βέροιας, την μπάλλα βρέθηκαν
να όιεκδικούν οι Πa ρίζας με το στή
θος και ο Βαζάκας με προβολή. Με
την προβολή αυτή η μπάλλα βρίσκει
το χέρι του Παρίζα και στη συνέχεια
οι δύο παίκτες πέφτουν στο έδαφος.
Ο διαιτητής με δισταγμό δίνει πέναλ
12.00.
τυ το οποίο μετατρέπει σε τέρμα ο
Σε περίπτωση αγόνου ή υσυμφό Αναγνώστου. Έτσι ένα καθαρό
ρου αποτελέσματος ο διαγωνισμός θα φάουλ υπέρ της Βέροιας σφυρίζεται
Γπαναληφθοί την επομένη Κοριακή πέναλτυ εις βάρος της και δίνει στον
10-10-1982 την ίδια ώρα kui στον Πιερικό την ιοοφάοιση.
ίδιο τόπο. Εγγύηση συμμετοχής
καθορίστηκε (6.000) όρχ.
- Μ" Από αριστερά ο Μίσκος και
Τους άρτος της ώ<,κηρ4ξί..>ς τύατφ« από ωραία Κούρσα βρίσκεται
μπεφούν μι γνωρίσουν οι πνδιαφκ(*> Απέναντι «πον Μπαλτζή. το σΟΙΤ του
μενοι κατά τις ιργάσιμες ημέρες και όμως αποκρούει ο τελευταίος, η
ώρες στο γραφείο του Σχολείου τηλ- μπάλλα πηγαίνει στον Δαδάκο το νέο
41.339.
σουτ του οποίου γίνεται από πολύ
Η Σχολ. Εφορεία καλή θέση φεύγει άουτ.
Η Σχολική Εφορεία του Δημοτι
κού Σχολείου Μέσης προκηρύσσει
φανερό πλειοδοτικό διαγωνισμό για
την εκμίαθωση 50 στρεμμάτων στην
κτηματική περιοχή Μέσης Ημαθίας.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθει στις
3-10-1982 στο γραφείο του Σχολείου
ημέρα Κυριακή και ώρα ! 1.00 μέχρι

— 84' Ο Πουρσανίδης ύστερα από
μπαλλιά του Χατζάρα, φεύγει από
πλάγια θέση και βρισκόμενος μέσα
στην κατερινιώτικη περιοχή περνάει
τον εξελθόντα Βασιλ,ειάδη και προσ
παθεί να βρει συμπαίλτη του για να
του κάνει μπαλλιά μιά και αυτός βρί
σκεται σε πολύ πλάγια θέση. Έτσι
όμως τον προλαβαίνουν οι κατερινιώτες και αφού ο Πουρσανίδης δεν
βρήκε συμπαίκτη του. μιά και όλοι
ήταν πίσω έχασε Φυσιολογικά την
μπάλλα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής. X"Αθανα
σίου. I ιατζιτζόπουλος. Παρίζας.Πα
πιιτζικος. Μίλης Γ. (46' Χατζάρας)
Γκέαιος, Κιιτσώνης, Μίλης Φ..
Μελετίδης (70' Πουρσανίδης) Ακριβόπουλος.
ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Βπσιλιτάδης, Γζούτζος 146' Αδαμόπουλος) Μυστακί
δης, Λεληγιάννης. Κουϊμτζίδης,
Βαζάκας, Κουρουζίδης. Αναγνώ
στου. Τζιμόπουλος (56’ Σκέμπης)
Λαδάκος, Μίσκος.
ΒΥΛΛΗΣΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
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Σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμ
βρίου 1982 διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
ΓΙαπαδοπούλου-Σμυρλή
τηλ. 22316

ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΕ ΧΘΕΣ
Ο ΓΚΟΤΜΠΖΑΝΤΕΧ
ΤΕΧΕΡΑΝΗ 16 (ΑΠΕ)
Εκτελέσθηκε προχθές βράδυ ο
Πέρσης πρώην υπουργός Εξωτερι
κών Σαντέκ Γκοτμπζντέχ. ο οποίος
κατηγορείτο για ουνομωσια εναντίον
του καθεστώτος του Αγιατολλάχ
Χομεινί. μετέδωσε χθές το περσικό
πρακτορείο ειδήσεων ·Ιρνα».
Το πρακτορείο πρύσθεσε ότι ο
Γκοτμπζαντέχ εκτελέσθηκε. μετά την
καταδίκη του ακό το επαναστατικό
στρατοδικείο κα την επικύρωση τιις
θανατικής καταδίκης του υπό το ανώ
τατο δικαστήριο της χώρας.
Ο 46 χρονος Γκοτμπζαντέχ συνελήφθη τον Απρίλιο, όταν οι περσικές
αρχές τον κατηγόρησαν ότι ήτοι επι
κεφαλής συνομωσίας για την ανατρο
πή του θεοκρατικού περσικού καθε
στώτος.
Δώδεκα συνεργοί του πρώην
υπουργού
δικάστηκαν
αφότοο
τελείωσε η δίκη του Γκοτμπξαντέχ
τον περασμένο μήνα.
Το πρακτορείο μετέδωσε επίσης
ότι ο Χστζατολεσλάμ Μωχαμάντι
Ρεί'σχαρι. ο οποίος είχε αναλάβει τη
διεξαγωγή των ανακρίσεων, είχε
δηλώσει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία
που διέθετε, οι συνομώτες σχέδιαζαν
να δολοφονήσουν τον Αγιατολλάχ
Χομεϊνί.
Ο Γκοτμπξαντέχ είχε παραδεχθεί
σε τηλεοπτική εμφάνισή του ότι έλα
βε μέρος στη συνομωσία μαζί με μια
ομάδα μοναρχικών για την ανατροπή
της Ισλαμικής δημοκρατίας και ότι
είχε ξοδέψει 40 εκατομμύρια δσλλάρια για την πραγματοποίηση των
συνομωτικών σχεδϊοιν με την βοή
θεια αξιωματικών του στρατού, αλλά
είχε αρνηθεί ότι σχέδιαζε να δολοφο
νήσει τον Αγιατολλάχ Χομεϊνί.
Περίπου 70 Πέρσες αξιωματικοί

εκτελεστή «ον με την κατηγαΡ'“ ^
συμμετοχής τους στη συνομΦ0“
αυτή,
Ο Σαντέκ Γκοτμπζαντέχ έγινε "ά
νός συνεργάτης του Avui'oM«
Χομείιϊ στο Παρίσι πριν τη OpW1'
βευτική επιστροφή του τελευτώ0®
στην Περσία το Φεβρουάριο το*1
1979. λίγο πριν την πτώση του ΣόΕΙ'
Οι σχέσεις του με τον Ανωτολλάΐ
έπαιξαν σημαντικό ρό)«ο στην
νή του ως μέλαιυς του επαναστατικού
συμβουλίου και ως υπουργού Εξ®1*'
ρικών.
Την εποχή που όιετέλεσε ι>π°®^
γός Εξωτερικών είχε αντιταχθεί
δρά στους Ισλαμιστές φοιτητεί- ,
οποίοι κατέλαβαν την αμερικ0''’*1'
πρεσβεία το 1979, πράγμα ποο ¡jirt*
βάλε στην απομάκρυνση του ππό ττ|*
πολίτικη σκηνή της χώρας.
Οπως μεταδόθηκε από το Παρ01'
ο Αγιατολλάχ Μένπ Ρουχάνι. πν®·
ματικάς ηγέτης της θρησκευττ®ή
κοινότητος των Σατών στη Λυτ,*,Ι
Ευρώπη, καταδίκασε την εκτέλίΟ
του Σαντέκ Γκοτμπζαντέχ επειδή *!'
ναι αντίθετη στο νόμο του Ισλάμ*®1
το Κοράνιο.
Εξάλλου, στη Μόσχα, το σοβ*Κπ
κό πρακτορείο «ΤΑΣ» μετέδωα* 9*
ασυνήθιστη ταχύτητα, την εϊόΠ®1)
της «τέλεσης του Γκοτμπζαντέχ 1“
την κατηγορία της συνομωσίαί Τ^
την ανατροπή του καθεστώτος ^
χώρας.
Αναφερόμενο στο περσικό 'Ρ®
κτορείο ·Ιρνα», το «ΤΑΣ» δε»'
λιάσε το γεγονός, αλλά πρόσθεοκ0?'
σύμφωνα με δημοσιεύματα «τ
εφημερίδων., ο Γκοτμπζαντέχ Λ 1
ειιρείες διασυνδέσεις με τη C1A κ®
με μυσπκές υπηρεσίες άλλων δα®
κών χωρών.

ΣΗΜΕΡΑ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ
Γιο τις παληές εισφορές

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΟΥ TEBÉ
Οι ασφαλισμένοι του I fcBE, που
οφείλουν εισφορές παληές δηλαδή
από το 1980, 1981 και μέχρι τον μή
να Μάιο του 1982, θα τρέπει ι«
καταβάλλουν τις εισφορές τους αυτ«ς
μέχρι σϊ|με(κι. εως τις I4.JU μ.μ.
, Και ο λόγος ,του θα πρέπει να γί
νει αυτό από τους οφειλοντες τέτοιες
εισφορές είναι ο εξής;
Επειδή οι μηνιαίες εισφορές
αυξήθηκαν κατά 32% σ' όλες τις
κατηγορίες ανεξαιρέτως, εάν αυτές οι
εισφορές οι παληές (1980, ¡981 και
1982 αετοί Μάϊο) πληρωθούν μετά
την 17/9 (σήμερα) θα πληρωθούν
με τις καινούργιες τιμές.
Πιό συγκεκριμένα; Αυτοί οι
ασφαλισμένοι που ανήκουν στην Γ'
κατηγορία δηλσδή που πλήρωναν μέχρι τά Ja 1900 το μήνα, το ασφάλι
στρο αυτής της κατηγορίας έγινε
2500 δρχ. το μήνα, αύξηση δηλαδή
κατά 600 δρχ. επάνω.
Στην Δ' κατηγορία, το ασψάλισιρυ μέχρι τώρα ήταν 2350 τώρα έγι
νε 3100 δηλαδή αύξηση κατά 750
δρχ. το μήνα.
Στην Ε' κατηγορία δηλαδή όσοι
πλήρωναν 2800 τώρα θα πληρώνουν

3700 Οο,,,,^η κατά 900 δρχ τ0**^
Στην ΣΤ κατηγορία το'αΟΦ0*'
στρο ήταν 3500 Ο^.^μές. τώρα Λ"1
4 600 δρχ.
Από την έκτη κατηγορία κ** Τ,
νω είναι προαιρετικές οι κατφ'°Ρι ,
και το ασφάλιστρό τους αυξή®’1'"
ανάλογα κατά 32%.
Τονίζεται ακόμη ότι οι
του 1980 μπορούν να πληρωθούν I*
χρι .σήμερα 17/9
χωρίί**ν
καθυστερήσεως. Ακόμη πληρο^Γ,
κά ανυψέρεται ότι λόγω της unípT^
των εισπρακτόρων που ως
κράτησε 48 μέρες και ακόμη I®?
των αδειών θα πρέπει οι ατφαλιςώ
νοι να περάσουν απ τα γραφείο *®1
ΤΕΒΕ (δίπλα στην Κλινική ΑβΡ®*1'
δη - Βέροια) από τις 7.30 το πρώί^,
χρι τις 14.30 μ.μ. για να πληρώο°',ν
τις οφειλόμενες εισιβοηές.
• Υπενθυμίζεται ακόμη
ασφαλισμένους που κεφαλαιοπόίθ *
σαν τις παληές τους εισφορές να Μθ*
ξεχνούν την υποχρέωσή τους ^
καταβάλουν κανονικά τις δόσεις ο0®
οφείλουν.

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟί
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική και πρακτική 7ΐλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Λριθ. αδαας Ιδρύσεως 2608/81 Λειτουργίας ΦΑΦ/139
Σπουδάζετε και μαυαινη* μέσα σ ένα οδικά φτιαγμένο Λογιστήρ·®
από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γρaμμaτ^*>'v,
επάγγελμά του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμμοτέως γρήγορα και

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο Ν
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜ ΕΝΟΣ ΟΠΩΣ Π Α Ν Ι*

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Βενζινάδικα 1

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ
#
Μ. Αλεξάνδρου τηλ/29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κρότος

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σισμανίδης Θεόδωρος
ΓΙιερίων 178 τηλ. 28052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΐΦαψνίδης Δημήτριος
Κυρ(τση 1 ΐηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΛΑΚΞΛΝΑΡΕΙΑ
Πιτοάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Κατόγλου Κ<ον/νος

Γιο μαθητές εκτός Βεροία^χορηγητ« ειδική έκπτωση
Τμήματα ολιγομελή: ΑΙΙΟΦΟΓΤΩΝ Γυμνάσιου και Λύκειο-**
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κ ΟΓΤΟΛΟΓηΝ-ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΩΝ
ΓΡΑΦΟΜ ΗΧΑΝΗΣ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΛΕΞ
Ο Π ΤΙΚ Ο Α Κ Ο Υ ΓΠ Κ Ο ΣΥΣΤΗΜΑ A .V ^.E.

Εναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Ο κ. Π εσ μ α ζό γλ ο υ
στη Θ εσσαλονίκη
Θ Α Μ ΙΛ Η Σ Ε Ι Σ Ε Σ Τ Ε Λ Ε Χ Η
Κ Α Ι Φ ΙΛ Ο Υ Σ Τ Ο Υ Κ Ο Δ Η Σ Ο

Με πρωτοβουλία της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων

ΙΤ ΕΓΗ ΗΕΟΤΗΤΟΣ
ΙΤΗΙΙ (ΧΙΕΞίΜΑΡΕΙβ
Έ ν α σπουδαίο κ οινω νικ ό έργο
γόσει τη Στέγη Νεότητος θα περι
λαμβάνει τους εξής χώρους:
ΙΣΟΓΕΙΟ: Αποτελείται από
μιά αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
56 μ2, δύο εργαστήρια των 35μ2
το ένα και αίθουσα τραπεζαρίας
20 ατόμων με τους βοηθητικούς
της χώρους. Εμβαδόν ισογείου
330 τ.μ.
Α' ΟΡΟΦΟΣ: Δύο μονάδες
χώρου ύπνου των 10 ατόμων κά
θε ομάδα με τους βοηθητικούς
χώρους (ντούς \ ν θ και δαιμάτια εποπτών με ξεχωριστού? βοη
θητικούς χώρους. Η κάθε μονάδα
αποτελείται από δύο υπνοδωμά
τια των 5 ατόμων με ερμάρια και
Α υ τή τη μ ο ρ φ ή θα έχ ε ι η Ε τ έγη Ν εό τη το ς
πο υ θα α ν εγε ρ θ εί σ τη ν Α λ εξά νδρεια μ ε
π ρ ω το β ο υλ ία τ η ς Ε τα ιρ ία ς Π ρ ο σ τα σ ία ς
Α ν η λ ίκ ω ν Η μ α θ ία ς. Η μ α κ έ τ τα είνα ι τον
α ρ χ ιτέ κ το ν α Β α σ ίλ η Τξήμον, ποο α ν ελ α β ε,
χ ω ρ ίς κ α μ ιά α μ ο ιβ ή , να εκ π ο νή σ ει τα σ χ έ
δ ια .

Ιουδαίο και πολύ χρήσε να πραγματο'ΐοει
S àiiç 11 Ετα,Ρία Προστασίας
εΡΥο ξεκίνηι

ανέλαβε να εκπονήσει, χωρίς
καμμιά απολύτως αμοιβή, ο γνω
στός αρχιτέκτονας Βασίλης Τζή-

Σύμφωνα με τα σχέδια το κτί
ριο που θα ανεγερθεί και θα στε-

ν Ημαθίας, στην οποία

“ ο Εισαγγελέας κ.
η . * Τσίχλας.
ο*, ^ « τ α ι για την ίδρυση
°Η0 μας Ιχέγης Νεότη
% 0u

συμβαλει σημαντικά

Απίστευτο κι' όμως αληθινό

ΤΟ Π Α ΣΟ Κ Ψ Α Χ Ν Ε Ι Α Κ Ο Μ Α
Γ ΙΑ Τ Η Ν ΙΔ Ε Ο Λ Ο Γ ΙΑ Τ Ο Υ
Το ομολογεί ο ίδιος ο Ανδρέας

'«ι Π^Ρύοτασία των ανηλίκων
ΡΓ|
‘‘"ίνωνική αποκατάστα-,
Ην ν^ίον παρεκτρέπονται.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

’δ ,
Νεότητος θα ανεγερ!ΐ0ι,ν ^*ξάνδρεια σε οικόπεΝ ί[Μ!!(ΙραλωΡή9ηκε, με μεγά\ ρ 0 υμμι· από το Δημοτικό
ϊης πόλεως. Τα σχέη’ν όλη μελέτη του έργου

Ε Ν ΙΣ Χ Υ Σ Η

Ο ικονομικές
ενισ χύσ εις
από τ η ν

Νομαρχία
Η * <1:Ι° σχετική απόφαση των
ΐ?' Πρ'1' Οικονομικών και Υγείας
”Ρ|(ο ι1( οΐΛί εφαρμόζεται και στο
ί^ιΐο,,^ πΡ0Υραμμα οικονομικής
Λ'',ν
Τι°ν παρακάτω κατηγοΝ ν'v,,!
καθυστερηUv - νοητικά ituvuu
εομιρ
Ν' „ „ “^λ ισ τώ ν και υσφαλισμέΜέχρι 25 χρόνων που
> * 3 μέλΡι
Τ(|)'ν""ν
ν(1
αυταεξυπηρετηθούν.
Τ
<ον _ν V
QαυτοεξυπηρετηΟούν.
'**ή ^ Λ,1σχόντων από τετραπλή
^ . α 6 χ Γ ην<α ησ<0“λισμένων και
5**ένυ>ν I <1ναοΦάλιστων ακροτηρια?®!ΐθ|)μ5 *>υ. είναι ανίκανοι για κάθε
Λ !νΠ δουλειά και μένουν

Οι *ΙΟν γν-

. ^αοΧόντων από συγγενή
, ^ ώ αν“'μώ θ ° υΥΥενή μίμοΙ Κ ^Θ εσ η .

S f e Ä ? για το πρόγραμμα
\ ς _ν°νται
τιμ- μ "πό 10 Τμήμα Προs Νομαρχίας Ημαθίας.

Διαβάσαμε στις φιλοκυβερνητικές, στις κυβερνητικές και στις αντι
πολιτευόμενες εφημερίδες της Αθή
νας και της Θεσσαλονίκης τη μετά
φραση (ολόκληρη ή σε ακοσπάσμα
τα) μ άς σννεντεύξεως του κ. πρμθυηου γού στη γνωστή περιοδική
έκδοση «ΕΠΟΚΑ». όπου ο κ. Παπανδρέοο ομιλεί και εκμυστηρεύεται τις
απόψεις του για όλα τα τρέχοντα θέ
ματα, τα οποία απασχολούν την
Ελλάδα, ως πρωθυπουργός της χώ
ρας και αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.
Η πιό αξιοσημείωτη και αποκα
λυπτική απάντηση του κ. Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που δόθηκε
στο τελευταίο ερώτημα, δηλαδή εκε
ονη με την οποία δίδεται η εξήγηση,
γιατί το κίνημα αυτό δεν συμμετέχει
στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Είπε λοι
πόν ο κ. πρωθυπουργός ότι τούτο
συμβάνει (αν και το ΠΑΣΟΚ διατη
ρεί καλές σχέσεις με τους Ευρώ

Φροντιστήρια
Ξέ ν ω ν γ λ ω ς ς ω ν
ΒΕΡΟΙΑΣ
Ρο1ν(,Κ°1-νώνουΡε στους γονείς και μαθητές της Βέ5Ρχίτ„°τΐ οι εΠΡσψές συνεχίζονται και τα μαθήματα
στις 20 Σεπτεμβρίου.
την ^ Ζθς « ν“ ΐ η εξύψωση της Ξένης Γλώσσας με
Γ ^ ν<*δητη και επιμελή συνεργασία μας καθώς
· Ι'*,η κ°®ε ε*δ°υζ εκμετάλλευσης.
1'Ραγ„ ευ°σμε ότι με τη δική σας υποστήριξη θα
Τ0π°ιήσ°υμε μια ομοιόμορφη και ποιοτικά
δική Ί Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας για τη
σιγουριά.
Τα Φροντιστήρια
^ « π ίδ ο υ Ε

t e

Λαζό^ α
*γας Γ·

>ε°Φυτου Α.

χώρους μελέτης. Εμβαδόν Α
ορόφου 220 μ 2.
Στο ισόγειο θα υπάρχουν οι
βοηθητικοί χώροι του κτιρίου
(μηχανοστάσιο. λεβητοστάσιο,
γενικές αποθήκες κ.λ.π.).
Στο περιβάλλον χώρου προβλέπονται χώροι αθλοπαιδιών,
ήτοι όλεϋ, μπάσκετ και μικρό γή
πεδο ποδοσφαίρου.

Στασινόπουλος Γ.
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Σαζακλίδου - Παπαγιάννη

παίους σοσιαλιστές), διότι το κόμμα
του δεν κατέληξε ακόμα σε πομϊ ιδεο
λογία θα πιστεύει οριστικά!!
Εν τω μεταξύ ο Παπανδρέου δή
λωσε
όπως είναι γνωστό
ότι
πιστεύει στον Δημοκρατικό Σοσιαλι
σμό, πψυ μέχρι πριν λίγο χρόνο
συκοφαντούσε με πρωτοφανείς, ανα
πόδεικτες και αναληθείς κατηγορίες...
Η απάντηση αυτή ήταν εντυπω
σιακή και πρωτάκουστη για την ειλι
κρίνειά της αλλά συγχρόνως αποτε
λεί και συνταρακτική ομολογία του
κ. Παπανδρέου ότι το ΠΑΣΟΚ δεν
έχει κετασταλάξει ακόμα ιδεολογικά,
οκτώ χρόνια μετά την ίδρυσή του.
που σημαίνει ότι είναι χωρίς συγκε
κριμένη ιδεολογία, δηλαδή ένα λσίκίστικο, προσωπικό κίνημα και έτσι
εξηγείται γιατί δεν συγκάλεσε μέχρι
τώρα ένιι. έστω, συνέδριο. Και όμως
το ΠΑΣΟΚ «έπεισε» προεκλογικά το
48% των Ελλήνων ψηφοφόρων ότι
έχει συγκεκριμένη ιδεολογία, πλήρες
- άρτιο πρόγραμμα και έτο μες λύσεις
για όλα τα προβλήματα, της χώρας,
των τάξεων και των ατόμων και έτσι
εξασφάλισε την πλειοψηφία και σχη
μάτισε κυβέρνηση.
,
Περιμέναμε, μήπως ο κ. υφυ
πουργός Τύπου δηλώσει ότι το
σημείο τούτο της πιό πάνω συνεεεύξεως δεν δημοσιεύτηκε ή δεν μετα
φράστηκε σωστά, αλλά πέρασαν δύο
ημέρες και δεν συνέβηκε κάτι τέτοιο.
Άρα , έτσι ειπώθηκε από τον κ. πρω
θυπουργό.
Κατόπιν τούτου αναδημοσυεύουμε το κείμενο της σχετικής (τελευ
ταίας) απαντήσεως του κ. Προέδρου
του ΠΑΣΟΚ, όπως ακρ βώς δόσηκε
στη δημοσιότητα, για να το διαβά
σουν και να το κρατήσουν υποση
μείωση οι αναγνώστες μας, γιατί
υπάρχει ή πιθανότητα να μη το πρόσ
εξαν όταν διάβαζαν ολόκληρη τη,
μεγάλης εκτάσεως, συνέντευξη στο
περιοδικό τούτο:
«Οι σχέσεις μας με τα άλλα
σοσιαλιστικά κόμματα είναι καλές, ή
πολύ καλές. Ειδικότερα, με τα κόμμα
τα της Νοτ. Ευρώπης - Ιταλικό, Γαλ·
λικό Ισπανικό. Πορτογαλικό.
Παρά ιαυτα, πριν προχωρήσουμε
σε διεθνείς οργανώσεις, πρέπει να
καθορίσουμε οριστικά την ταυτότητά
μας, διατηρώντας ανοικτή τη δυνατό
τητα vu εκφραζόμαστε αυτόνομα σ’
όλα τα προβλήματα».

’ Οπως είναι φυσικό για την
υλοποίηση αυτού του σοβαρού
για τον τόπο μας έργου θα απαι
τηθούν μεγάλες οικονομικές
δαπάνες. Είναι γνωστό όχι η
Εταιρία Προστασίας Ανηλίκων,
που έχει την πρωτοβουλία για
την ίδρυση της Στέγης, είναι ένα
αγαθοεργό σωματείο που δεν δια
θέτει κεφάλαια για την εκτέλεση
τόσο σημαντικών έργων. Θα πρέ
πει επομένως να εξευρεθούν οικο
νομικοί πόροι από διάφορες
πηγές.

Επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγ
ματοποιεί σήμερα Σάββατο ο πρόε
δρος του ΚΟΔΗΣΟ κ. Γιάγκος
Πεσμαζόγλου, με την ευκαιρία της
Διεθνούς Εκθέσεως.
Συγκεκριμένα ο κ. Πεσμαζόγλου
θα επισκεφθεί στις 5 το απόγευμα του
Σαββάτου τα γραφεία του ΚΟΔΗΣΟ
Θεσ/νίκης (Τσιμισκή 14), όπου θα
μιλήσει προς τα στελέχη και φίλους
του κόμματος. Την ομιλία έχουν κλη
θεί να παρακολουθήσουν τα μέλη της
Για τον υπουργό
Κεντρικής Επιτροπής και των Περι
φερειακών Βορείου Ελλάδος καθώς
Χαραλαμπόπουλο
και οι υποψήφιοι για τις δημοτικές
ΑΘΗΝΑ 17 (ΑΠΕ)
εκλογές.
Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ.
Μετά την ομιλία του κ. ΠεσμοζόΠαπανδρέου έκανε χθες την παρακά γλου προβλέπεται επίσκεψη στο χώ
τω δήλωση:
ρο της Εκθέπκως (από ώρα 6.30' ως
«Οι φήμες ότι ο υπουργός Εξωτε 8.30") και στις 9 το βράδυ, το
ρικών κ. Γιάννης Χαραλαμπόπου- ΚΟΔΗΣΟ Θεσσαλονίκης οργανώνει ο Γεν. Γραμματέας του κόμματος κ.
λος, ο οποίος si &\ επίλεκτο στελέχσς στο Ξενοδοχείο Κόψή, συνεστίαση X. Πρωτοπαπάς ο οποίος θα παρατης κυβέρνησης, πρόκειται να αντί στην οποία επίσης θα παρευρεθεί και μείνει στη Θεσσαλονίκη και το πρωί
κατασταθεί, στερούνται κάθε σοβαρό θα μιλήσει ο κ. Πεσμαζόγλου.
νό της Κυριακής για επικοινωνία με
τητας. Ο κ. Χαραλαμπόπουλος είναι
Τον κ, Πεσμαζόγλου θα συνοδεύει τα στελέχη Βορείου Ελλάδος.
προσωπικός μου φίλος και απολαμ
βάνει της εκτίμησης της δικής μου.
της κυβέρνησης και του κινήματος.
Θ Α Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Π Ο ΙΗ Θ Ε Ι
Αντίθετα, είναι πολύ σοβαρά τα κί
νητρα μιάς τέτοιας σπερμολογίας την
ΣΥΝΤΟ Μ Α Η ΠΥΡΚΑΛ
στιγμή που ο κ. Χαραλαμπόπουλος
Η ΠΥ’ΡΚΑΛ της οποίας η λει οουν όλα τα νόμιμα δικαιώματα τους
πρόκειται να εκπροσωπήσει την τουργία αναστέλλεται τη Δευτέρα, θα έναντι της εταιρίας.
Ελλάδα στα Ηνωμένα Έθνη και να κοινωνικοποιηθεί και θα επαναλειΕξ άλλου, ο υπουργός εθνικής
συνδιαλεχθεί με τον Τούρκο ομόλογό τουργήσει στο συντομώτερο δυνατό οικονομίας κ. Αρσένης αβαφερόμετου κ. Τουρκμέν. κάθε επίθεση κατά χρόνο πάνω σε νέες βάσεις και με νέα νος σε σχετικά δημοσιεύματα δήλω
του κ. Χαραλαμπόπουλου αποτελεί διοίκηση.
σε: Το κράτος δεν δημιουργεί προ
υπονόμευση της εθνικής εξωτερικής
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός εθνι βληματικές επιχειρήσεις ούτε ούτε
πολιτικής της κυβέρνησής μυς.
κής οικονομίας κ. Δημ. Δημοσθενό καταδιώκει εταιρίες. Οι προβληματι
Στο πλαίσιο αυτό της θετικής πουλος, ο οποίος πρόσθεσε όπ τον κές δημιουργήθηκαν μέσα στα πλαί
υπονόμευσης, πρέπει να ενταχθούν κι επεσκέφθηκαν ήδη εκπρόσωποι των σια των οικονομικών ανθηκών που
άλλες σπερμολογίες που αναφέρον- συνδικάτων οι οποίοι και απεδέχθη- επενράτησαν τα τελευταία έτη. Η
ται στην εξωτερική πολιτική μας. που σαν να μείνουν ένα διάστημα εκτός ΠΥΡΚΑΛ οδικό έγινε προβληματική
είναι μιά περήφανη, ελληνική πολιτι εργασίας ως την επαναλειτουργία της προ του 1981 και η νέα κυβέρνηση
κή τοποθέτηση».
εταιρίας. Πάντως, είπε ο κ. Δημοσθε- έχει αρχίσει από καιρό διαπραγματεύ
νόπουλος οι εργαζόμενοι θα ασκή- σεις για την κοινωνικοποίησή της.

ΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΔΡΕΑ

Η Ε Ξ Υ Γ ΙΑ Ν Σ Η
ΤΩΝ ΔΗΜ .
Υ Π Η Ρ Ε Σ ΙΩ Ν

ια μέτρα που θα αποφασισθούν
για την εξυγίανση των δημοσίων emχειρήσευιν και οργανισμών θα εφαρμοσθούν σταδιακά και flr έχουν κύ
ριο στόχο τον περιορισμό των
ελλειμμάτων.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός εθνι
κής οικονομίας Αντώνης Γεωργιάδης. ο οποίος πρόσθεσε ότι τα μέτρα
θα αφορούν ειδικώτερα ρα εξής:
- Αυστηρούς ελέγχους στις δαπάνες
και τις σπατάλες που εμφανίζονται
στη διαχείρηση των οργανισμών
και επιχειρήσεων.
- Αύξηση της παραγωγικότητας
των εργαζομένων και του εξοπλι
σμού των επιχειρήσεων καθώς και
αύξηοη της ανταγωνιστικότητά
τους.
- Βελτίωση των υπηρεσιών που
παρέχουν
- Επανεξέταση της τιμολογιακής
πολιτικής, καθώς και μείωση των
απαλλαγών που ζημιώνουν τους
δημόσιους οργανισμούς και τις
επιχειρήσεις.

Επικαιρότητες

Α πάντηση
της Δ Ε Η
Σ Ε Σ Χ Ο Λ ΙΟ Τ Ο Υ «Α»
I Οι λογαριασμοί ανήκουν σε
Πήραμε, επιτέλους, απάντηση από
την ΔΕΗ για το σχόλιό μας σχετικά καταναλωτές με τιμολόγιο Χαμηλής
με το πόσο χρεώνεται η κιλοβατώρα τάσεως, διπλής εγγραφής (ημέρας
ηλεκτρικού ρεύματος. Μετά από τό νύκτας) Γενικής Χρήσεως (Γ 23),
σο καιρό που πέρασε, περιμέναμε μια που χορηγείται προαιρετικά σε κατο
πιο σαφή και πιο ... πειστική απάντη στήματα. Γραφεία κλπ,
2. Σύμφωνα με το παραπάνω τιμο
ση από πλευράς ΔΕΗ. Και το λέμε
αυτό γιατί η απάντηση που πήριιμε λόγιο, οι ημερήσιες καταναλώσεις
και δημοσιεύουμε είναι λιγάκι, θα λέ τιμολογούνται με 8.626 δρχ. η κιλο
βατώρα και της νύκτας με 2,847 δρχ.
γαμε. »διπλωματική». Να καις έχει:
3. Επιπλέον οι καταναλωτή; χρεώ
»Κύριε Διευθυντή
Σχετικά με το σχόλιο του φύλλου νοντπι με το διμηνιαίο πάγιο από
της 3.6.82 της εφημερίδας οας με τί 347,80 δρχ. Η αξία των παραπάνω
τλο «Να απαταλά κανείς ή να μη χρεώσεων δεν πρέπει να είναι μικρό
σπαταλά» σας πληροφορούμε τα τερη ενός Οιμηνιαίου ελάχιστου
ορίου, που είναι 36,806 δρχ. via κάθε
εξής:
KVA της ισχύος που συμφώνησε
μαζί μας.ο καταναλωτής
4. Στους συγκεκριμένους λογαρια
σμούς του δημοσιεύματος στην πρώ
τη περίπτωση των 552,10 δρχ. ο
πελάτης μας χρεώθηκε με την ελάχι
στη διμηνιαία χρέωση δηλ 36,806
Χ15 KVA ισχύ που συμφωνήσαμε
και στη δεύτερη, του λογαριασμού
των 1.008,50 δρχ.. ο πελάτης χρεώ
κύριε Κώστα δεν σε κατάλαβα και
θηκε κανονικά, με τις καταναλώσεις
.δεν θα σε ψηφίσω, γιατί είσαι σαν τον
του (Μέρας και νύκτας) και το Οιμηκισό που ανεβαίνει σε ξένα υποστυ
νια(ο πάγιο,
λώματα δεμένος, κύριε Χριστέ...
Ζ. Λα ΜΙΛΝΛΚΗΣ
Διευθυντής Περιοχής Βέροιας»
ΦΩΚ1ΩΝΑΣ

ΤΟ Χ Ρ ΙΣ Μ Α

Ο Κώστας, μπορώ να πω, ότι
πετούσε, παρά περπάταγε από την
χαρά του. Έλαμπε ολόκληρος τόσο
που με ανάγκασε να τον ρωτήσω:
- Γιατί τόση ευτυχία, τόση χαρά;
Μήπως και έποιασες προπό ή λαχείο:
- Σχεδόν ή ίσως κάτι καλίτερο.
- Καμιά κληρονομιά; Ή κανένας
διορισμός στα παιδιά;
- Τι παιζά είναι αυτά καϋμένε
Η Εταιρία Προστασίας Ανη
μου; Με ενδιαφέρουν εμένα τέτοια
λίκων Ημαθίας κάνει έκκληση σ'
κουτά... τέτοιες καθημερινότητες.
όσους Ημαθιώτες έχουν την
- Τότε Κώστα μου από που τόση
οικονομική δυνατότητα να βοη ευτυχία που σου τρέχει από τα μπιι
τζάκια;
θήσουν για την υλοποίηση αυτού
- Πήρα το χρίσμα κύριε, το χρί
του έργου, που έχει έντονο κοι
σμα....
νωνικό περιεχόμενο. Επίσης η
- Γιατί Κώστα μου βαφτίστηκες
Εταιρία, με έγγραφό της προς χριστιανός; Γιατί πήρες χρίσμα; Για
τους Δήμους και πς Κοινότητες να σου ευχηθώ πάντα φωτισμένος
- Τι είναι αυτά βρέ αδέξιε, άξεστε,
του Νομού, παρακαλεί να αυμπε
απολίτευτε; Το κόμμα μου έδωσε το
ριλάβουν στον προϋπολογισμό χρίσμα για υποψήφιος πρόεδρος της
τους του 1983 ένα ποσόν για την κοινότητας....
- Καλά και για να νίνεις υποψή
οικονομική ενίσχυση της Εται
φιος
πρόεδρος ή Δήμαρχος πρέπει να
ρίας ώστε να καταστεί δυνατή η
βαφτιστείς χριστιανός από το κόμμα;
ανέγερση αυτού του ιδρύματος.
πρέπει να χριστείς; Δεν το ήξερα
R
e
i
n
H
a
u
s
αυτό ... Εύγε!!
Γερμανικοί
Λέβητες
Καλοριφέρ
- Τι κουτά είναι αυτά κύριε; Το
χρίσμα του κόμματος σημαίνει ότι το ■
κόμμα έχει εγκρίνει ya κατέβω στις I » 01 Γερμανικοί λέβητες fWn Η*ν» παρέχουν τό πιό οικονομικά καί
Έ ρ α νος του
ούοτημο θέρμονοης γιο μονοκοτοικιες και διαμερίσματα.
| εκλογές σαν υποψήφιος πρόεδρος.
I
Δέν έχουν άνογκη από λεβητοστάσιο, «Ναι εντελώς όκοπνοί, Αοσμοι Μ·
Θα
με
υποστηρίξει,
θα
με
πατρονάρει
Γ η ρ ο κ ο μ ε ίο υ
το κόμμα, κατάλαβες άσχετε;
Αθόρυβοι.
ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ - Όχι Κώστα μου δεν κατάλαβα I ,Έχουν καλαίσθητο έξωτερικό κόλυμα, κοί μπορούν νό τοποθειηόούν ο
και δεν κατάλαβα γιατί το κόμμα πρέ
όποιοδήποτε μέρος τού σπιτιού θέλετε.
Με απόφαση του Νομάρχη Ημα πει να μας επιβάλει ποιόν θα ψηψήI Παρέχουν ηροοθετη ενέργεια χωρίς επιβάρυνση οέ κούονια μ Ιστίο
θίας κ. Νίκου Πινακίδη χορηγήθηκε σουμε για πρόεδρο; Γιατί το κόμμα
κουζίνας γιό μαγείρεμα (Απόδοση teOO 3S00 Welt) καί μπόίλερ γιό ζέστα
άδεια στο Διοικητικό Συμβούλιο του ξέρει πιο καλά από εμάς τον άξιο, τον
νερό.
Σωματείου του Αδελφάτου Γηροκο εκλεκτό, τον σπουδαίο, τον φιλόδο
» Τοποθετούνται γρήγορα καί εύκολα γιατί έχουν ένοωματωμένο 6Λ· τό
μείου γιο τη διενέργεια εράνου σ' ξο; Γιατί μας αλλοτριώνουν τρεις ξύ
εξαρτήματα λειτουργίας.
ολόκληρο το Νομό.
πνιοι που μένουν στην Αθήνα ναι
I Προστατεύουν τό περιβάλλον.
Ο έρανο; θα γίνει στην πόλη της που δεν ξέρουν που πέφτει το χωριό
» Προοφέροντοι οέ 3 τύπους καί 6 μεγέθη γιό κόβε τύπο καί όπόβοσεις τJ Βέροιας στις 1 Οκτωβρίου 1982 μας και μας επιβάλλουν την θέλησή
16 · 1Β · 22 · 2δ - 30.000 KCAIYH.
στους 6ε άλλους δήμους και Κοινό τους. Δεν φτάνει που μας επιβάλλει
τητες θα γίνει σε ημερομηνία που θα το κόμμα την θέλησή του σε όλα τα
ορισθεί σε συνεργασία των κ.κ. άλλα πράγματα, ακόμη και πια γυναί
Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτή κα θα παντρευτούμε και αν θα φάμε
των με το Διοικητικό Συμβούλιο του μελιτζάνες ή ψάρια; Πρέπει να μας
Τριπλά ςεστή υπόθεση
Γ ηροκομείου.
υποδείξει και τον πρόεδρο; Και εσύ
ρε Κώστα που θεωρείς τον εαυτό σου
KLIMAGERÄTE Α.Ε.
τον πρώτο του χωριού μας, τον εκ?ΛΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ KAIMATI1MOV
κτό. τον θαυμάσιο έπρεπε για να γί
Κ λέψ α νε
νεις υποψήφιος να πάρεις το χρίσμα
ΕΔΡΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΚΛ i? «0.6i0 S7 16
του κόμματος; Να γίνεις μαριονέτα
ΕΚβΙΧΕΙΙ. ΘΕΙ.ΝΙΚΜΧ
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΧ 15 ΤΗΛ 76 4 3 «
α υ το κ ίνη το
κάποιου Αθηναίου πολιτικού; Να
υποδουλώσεις τα συμφέροντα του
Εκλάπη αυτοκίνητο ΤΟΥΟΤΑ χωριού μας στις ορέξεις κάποιου
δΙΙ Ι.Χ. επιβατικό χρώματος μου- άσχετου που σου δεινει το χρίσμα
Σ Π Υ Ρ Ο Σ Π Α Σ Β Α Ν Π Δ Η Σ και Σία
οταρδί. δίθυρο με αρ. κυκλοφορίας οαν να είναι αρχιερέας; Για τα συμ
Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 7 ΤΗΛ. 27267-62654 ΒΕΡΟΙΑ
ΝΟ 5637:
φέροντα της κοινότητας ή του κόμ
Παρακιιλεί»! όποιος ννιοριζπ ματος θα μάχέΟΟί εσύ; Δεν είσουν
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
κάτι για το κλεμένο αυτοκίνητο να ικανός να -γίνεις υπερκομματικός
τηλεφωνήσει στο τηλ. 29762 Βέροια πρόεδρος, πρόεδρος πάνω από μικρο
ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΑΑΗΣ
και εφ" όσον βρεθεί το αυτοκίνητο θα πολιτική και μιρκοσυμφέροντα,
πρόεδρος του χωριού μας; Να γιατί
αμοιφθεί.

Rein Ha us

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 1982
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πολλά ψέρρυ - uitiàt (γεν.).
8. Κακοποιούς... εμπνέει — Εχει η
αυτή το μήκος της.

Αναφέρονται και οι εκδοτικοί
(γεν.)
Άγγλων διάζευξη.
10. 1Ενα ζιίκ) του 6 «αους. με άρθρο —
Μιά ονομασία του Χριστού ιιρα9

Δ Ι Α& Α Ζ 2

βμίή.

ΚΑ Ι
ΚΑΘΕΤΑ;
Μιά πόλη από τις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής.
ΜΑΘΑΙΜ2
2 Αυτός ίδρυσε την «Εταιρεία Έδι
σον».
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
3. Τρόπος παρασκευής φαγητού —
Φυτό που συχνοπουλιέται στ'
Ονομάστηκε έτσι από τον Γάλλο
I Ενας από του γιους τον θεού
• Στην Ουγκάντα σπάνια απο
ανθιοπωλείο.
Ηφαίστου, στη μυθολογία μας
φασίζουν να σφάξουν κάποιο από τα γεωλόγο Ντολομιέ που σια βουνό
4 Σημείο του ΠΡΟ-ΠΟ —Επώνυ ζωντανά του κοπαδιού. Κι αυτό γιατί αυτά ανακάλυψε κάτι πετρώματα,
2. Ελληνική πόλη, πρωτεύουσα
μο γνωστής ηθοποιού του διε- προτιμούν να παίρνουν το γάλα τους που αργότερα πήραν το όνομά του.
νομού — Αρχικά - ευρωπαϊκά.
* θνοός
κινηματογράφου να τα κουρεύουν για το μαλλί τους
• Η Αζοφική θάλασσα της
3. Ξένη μονολεκτική απάντηση (αντίστρ.).
Το πρώτο συνθετικό της ονομα
και γενικά να τα εκμεταλλεύονται Ρωσίας είναι η Μαιώτις λίμνη των
5. Ονομα καλλιτεχνικής μας σκη ζωντανά παρά να τα τρώνε νεκρά. αρχαίων.
σϊας .αυτού του Αφρικανικού
νής — Σύνδεσμος τελικός.
Εχει έκταση 35.000 τετραγωνικά
κράτους είναι «Σιέρρα».
Και για να σφάξουν ένα ζώο από το
7. Χωριό*. του νομού μας στην κοπάδι τους, θα πρέπει να συμβεί κά χιλιόμετρα.
4. Ούτε που κουνιέται από τη θέση
καθαρεύουσα.
• Να μη κοιτάζεται ποτέ με γυμ
του. στη γενική (δημ.).
τι εξαιρετικό. Κάτι που να απαιτεί μιά
8 Ασιατική πρωτεύουσα (αντίστρ.) τέτοια πολύτιήη θυσία. Και κυρίως νό μάτι τον ήλιο. Είναι επικίνδυνο,
5. Φανερώνει ύπαρξη - Ρήμο
- Αρχικά οργανισμού μας.
που... εξομαλλύνει - Δύο απ'
θα πρέπει κάποια ιεροτελεστία να γιατί οι ηλιακές ακτινοβολίες περιέ
9 Με άρθρο ένα ανθρωπόμορφο τέ
χουν υπέρυθρες ακτίνες που μπορεί
τα.-ερία.
πρόκειται να γίνει.
ρας της μυθολογίας μας.
6 . Τοποθεσία της... γεροντοκόρης
Βέβαια θα μπορούσε κανείς να να βλάψουν τον αμφιβληστροειδή
10. Το 1/3 του... αρλεκίνου - Αυτό, θεωρήσει, ότι οι κάτοικοι της χιτώνα του ματιού.
(πληθ.) - Γνωστό αθλητικό
μιά σκέψη ή συλλογισμό ακο Ουγκάντα είναι παραδειγματικά ζωό
• Η Νάπολη της Ιταλίας είναι
ευρωπαϊκό σωματείο,
λουθεί.
" - ΣΤ αυτό
7. Ορος ποδοσιραιοικοε
φιλοι, α·(ΐού ούτε για να τραφούν δεν χτισμένη στους πρόποδες του ηφαι
σφάζουν τα ζωντανά τους. Και ίσως στείου Βεζούβιου.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
• Ο Γάλλος υπουργός των
να είναι, Ωστόσο, γι αυτό το τελευ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΕΧΑΓΙΑ! 2. ΑΣΤΡΟ - ΒΙΟ 3. ΣΤΑΧΥ - ΕΛΑ 4 ΚΕΠ ταίο υπάρχουν μερικές αμφιβολίες, Οικονομικών Στέφανος ντε Σιλουέτ
- ΔΗΛΟΣ 5 ΑΡΟΣ1Ι 6- ΔΟ - ΟΥΤΙ 7. ΙΔΑΣ - (Τ)ΥΠΟΣ γιατί καιά διαστήματα διαλέγουν ένα είναι ο εφευρέτης της λιτότητας.
8 ΚΥΚΛΟΠΕ! 9. ΑΝΙΑ - ΛτΡΑΨ.
Τόσο αυστηρές οικονομίες επέβα
από τα ζώα του κοπαδιού, του ανοί
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΚΑΣΚΑΡΙΚΑ 2. ΕΙΤΕΡ —ΔΥΝ(ΑΜΗ13, ΧΤΑΠΟΔΑΚΙ γουν μιά φλέβα στο λαιμό, μαζεύουν λε ώστε το όνομά του να γίνει συνώ
4. ΑΡΧΠΤΙ —ΙΟΙΛΑ 5. ΓΟΥΔΙ 6. Η ΣΟΥΠΑ 7. ΑΒΕΛ όσο αίμα μπορούν σε ένα δοχείο και νυμο με το ισχνό το λεπτό με τη λέξη
ΥΠΕΡ 8. ΣΙΛΟ - ΤΟΣΑ 9. ΟΑΣΕΙΣ.
μετά το πίνουν με απόλαυση. Και σιλουέτα, που καθιερώθηκε διεθνώς.
• Ο Ολλανδός θαλασσοπόρος
φυσικά είναι κάπως δύσκολο να πί
νεις το αίμα κάποιου κιιι ταυτόχρονα Γιακόμπ Ρογκεβέν. ανακάλυψε δυτι
κά της Χιλής ένα νησί. Επειδή το
να θέλεις να θεωρείσαι φίλος του.
• Δομολιτικές Άλπεις, λέγεται ο ανακάλυψε ανήμερα του Πάσχα το
ορεινός όγκος της Βόρειας Ιταλίας, ονόμασεκΝησι του Πάσχα».
Το νησί αυτό είναι όνομαστό σε
που αποτελεί τμήμα των Ανατολικών
όλο τόν κόσμο για τα αγάλματα που
Άλπεων.
υπάρχουν ήσαν τόσο και πολλά,
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18
ξπερνούν τα 10 μέτρα ύψος.
ΣΑΒΒΑΤΟ, 18
Είναι σκαλισμένα σε βράχο και
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΑΝΕΚΔΟΤΑ
2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
παριστάνουν προτομές.

Η ΤΕΧ Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ

Σαν σήμερα, στις 18 Σεπτεμβρίου, η
Χιλή ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη από την
Ισπανία. Σαν σήμερα επίσης, το:
1544 Ο Γουσταύος της Σουηδίας συμμά
χησε με την Γαλλία για να πολεμή
σει τη συμμαχία Δανίας Αγίας
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
1860 Οι ιταλικές δυνάμεις υπό τον
Κβούρ νίκησαν τις δυνάμεις του
Πάπα στο Καστέλ Φινταρντόν
1906 Στη Σούδα αποβιβάζεται ο Αλ. Ζαϊ
μης. πρώην πρωθυπουργός της
Ελλάδος, σαν δεύτερος ύπατος
αρμοστής της Κρήτης.
1944 Οι κομμουνιστές του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ
επιτίθενται στον Αχλαδόκάμπο
Αργολίδας, που τον καταλαμβά
νουν και τον λεηλατούν και συγ
χρόνιας σφάζουν 50 άτομα. Κατά
τη μάχη σκοτώθηκαν 10 από τους
υπερασπιστές.
1946 ΦΥλακίστηκε στη Γιουγκοσλαβία ο
αρχιεπίσκοπος Στεφινόκ της Κροα
τίας.
1961 Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύ
χημα στη Βόρειο Ροδεσίιι ο γενικός
γραμματέας του ΟΗΕ Ντάγκ Χάμερσκελνι.
1973 Η Ανατολική Γερμανία, η Δυτική
Γερμανία και οι Μπαχάμες έγιναν
δεκτές στα Ηνωμένα Εθνη.
1979 Το ραδιόφωνο του Πακιστάν μετέάωαε ότι ο πρώην Αφγανός πράε
όρος Ταράκι πέθανε. μετά τους
πυροβολισμούς που δέχθηκε στο
προεδρικό μέγαρο, κατά το πραξι
κόπημα εναντίον του.
1980 Η πρώτη Σινοσοβιετική σύγκρουση
για το Αφγανιστάν σημειώθηκε
στην έδρα του ΟΗΕ ενώ την ίδια
μέρυ στο Πεκίνο, ο σοσιαλιστής
πρόεδρος της Ιταλίας Σάντρο Περτίνι εξέφρασε «αλληλεγγύη στον
Αφγανικό λαό που πολεμάει τους
εισβολείς της πατρίδας του·.

Σ Τ Η ΖΩΗ ΜΑΣ

Α ναίμακτη
διάγνω ση

C S E S 9 ΥΕΝΕΔ

(Α' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
!Β' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.20 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.45 Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
β.05 XAÎNTI
β.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Β.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ 0MÛI
ΑΛΗΘΙΝΑ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
β 30 ΝΤ0ΚΥΜΑΝΤΑ1Ρ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
10 40 ΜΠΟΥΑΤ
11,η ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.06 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

230 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.30 ΑΝΘΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5.00 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
β.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10-00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19
1 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.46 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
245 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
β. 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
6.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
8 30 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ
845 OPA ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
1 2 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19
1 06 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1,36 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΠΌ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4.00 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
σ
5 00 ΠΑ ΝΑ ΔΡ^ΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.25 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
9.05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δ40 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
1010 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔιΛ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΙΛ φίλοι γεννιούνται, οεν φπά
χνοντο .

62 555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου βενιζίΛου
Εθνική Τράπεζα
24 141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
ήτποκρότους
Πλ. Ποολονιου

i-oèioraJ-i

Aνταμς Μπρούκς
Δ ιο β ά ζ ε τ ο
• α ) f liû ô iô e n r
«ήν

i

CKfTn^cpHSa μ α ς !

ξ ε ν ε ι

62 666
23 434
24.343
23.131
26.726
269 2 0
23.880

τον ρωτά. Να σου ρίξω το δικό μου
κλειδί;
- Οχι να μου ρίξεις την κλειδαρό
τρυπα. Αυτή δεν μπορώ να βρώ...
Η ΕΠΙΤΑΓΗ
Μιά νεαρή σύζυγος, που ο άν
τρας της έφυγε ταξίδι δέχεται στην
επέτειο του γάμου τους την ακόλου
θη κάρτα:
«Επιταγή για ένα εκατομμύριο
φιλιά».
Και την εΛομένη απαντάει:
«"Ελαβα την επιταγή σου, ο ταχυ
δρόμος μου την εξαργύρωσε».
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μεσάνυχτα. Το τηλέφωνο του
παθο?,όγου χτυπά. Είναι κάποιος,
που τον καλεί στο προσκέφαλο της
κόρης του. Μισοκοιμισμένος, παγω
μένος από το νυχτερινό αγιάζι ο για
τρός μπαίνει στο αυτοκίνητό του και
μετά από μισή ώρα διαδρομή φτάνει
στο πλάι της άρρωστης. Αλλά αμέ
σως διαπιστώνει, ότι η νέα δεν πάσχει
υπό τίποτα άλλο παρά από γρίππη.
- Γιατί δεν με καλέσατε το πρωί:
ρώτησε ο γιατρός εξοργισμένος.
Και ο πατέρας με αφέλεια:
— Ξέρετε, είμαστ φτωχοί άνθρωποι
και προτιμήσαμε να σας φωνάξουμε
σε ώρα. που δενχετε δουλειά...

teMXTCfcúan*

Cjpñvicm

Σήμερα Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Μαρίας θωμαδάκη
τηλ. 29081
Αύριο Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
X"Γεωργίου Ανδρέας
τηλ. 29620

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεσχική
Νοσοκομείο
ΔΕΗ . (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. Iσταθμός)

22.222

22.50*5
125
25.749
24.44$

Αστυνομικό Τμήμα

22233

Τροχαία

26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
&.Σ.Ε. (σταθμός)

22.199

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

Αποτέλεσμα της στενής συνεργα
σίας Βρετανού κατασκευαστού ιατρι
κών οργάνων και του Εθνικού Οργα
νισμού Αναπτύξεως των Ερευνών
υπήρξε η κατασκευή στη Βρετανία
του πρώτου στον κόσμο φορητού
κυρδιογνωστικού
συστήματος
(CDS), που είναι δυνατό να λειτουρ
γεί δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου.
Βασικό πλεονέκτημα του νέου
αυτού μηχανήματος είναι όπ παρέχει
στους γιατρούς την δυνατότητα να
βλέπουν πώς λειτουργεί η καρδιά με
την βοήθεια της υπερηχητικής ηχο
καρδιογραφίας. Η νέα αυτή διερευνητιή μέθοδος προτιμάται τώρα π-ιά
από το γνωστό καρδιακό καθετηρια
σμό διότι δεν προϋποθέτει αιματηρέ
διαδικασίες, αλλά και μπορεί να χρη
σιμοποιείται ασφαλώς ακόμη και σε
βρέφη. Αντί να χρησιμοποιείται όρ
γανο, που διεισδύει μέσα από αιμοφό
ρα αγγεία για να φθάσει ως την καρ
διά του αρρώστου, η ηχοκαρδιογρα
φία αξιοποιεί τους βραχείς παλμούς
των υπερήχων, που προβάλλονται
μέσα στην καρδιά με μορφοτροπέα. ο
οποίος τοποθετείται πάνω στο στήθος
και στ. σημείο εκείνο ακριβώς όπου
ο πνευμονικός ιστός δεν επίσκιαζα

22.314
41.353
23.619
23.364
23.376

Πυροσβεστική

V ID E O C L U B
Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

10C

Σ τα Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ
ΞΕΝ Ω Ν ΓΛΩΣΣΩΝ

121

1V5

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

run

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
ΑΓΓΛΙΚΑ
ΓΑΛΛΙΚΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

ΠΑΥΛδΥ ΜΕΛΑ 38 ΤΗΛ

ΙΤΑΛΙΚΑ
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
ΣΟΥΗΔΙΚΑ
ΑΡΑΒΙΚΑ

235.559 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.

•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦ ΩΝ
•ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Τ Η Λ .225 740-273211

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ·
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΓΓΛ1ΚΑ-ΓΑΛΛΙΚΑ

ΤΟ Σ Υ Γ Χ Ρ Ο Ν Ο
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΝΙΚ. ΠΑΓΚΑΛΙΔΗ
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ, Αγ. Αντωνίου)
τηλ. 21153 - ΒΕΡΟΙΑ

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 15
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Διδάσκονται ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
με την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ που οδηγεί
σε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αποτελέσματα

Θ Έ Σ Ή ΙΚ Η

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΑ0<*
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Ε. Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ Η -Π . Λ ΙΟ Λ ΙΟ Σ

την καρδιά. Ηλεκτρονικές επεξεΡΤ®’
σΐες μετατρέπουν στη συνέχεια
ηχώ των παλμών σε οπτικά σήματα
Για την ευκολότερη χρησύ1^
ποίηση του οργάνου, υπό όιάφοΡ*»
συνθήκες, το τμήμα με τις οθόνες ®
ναι
' ... δυνατόν
VU.VkV'» να
*»» περιστρέφεται
^
,
στο στήριγμά του, όπως και ελαφΡ**
να αποκλίνει. Η συσκευή ,-κριλαμΡ®'
να τον ηχοκαρδιογράφο και πίν“*“
ψηφιακό, που προβάλλει διαρ<®’
την παρακολουθούμενη λειτουΡΤ*8
της καρδιάς. Η κονσόλα ελέγχου **CDS έχει σχεδιασθεί έργονομικά,)“
τα κουμπιά, που δεν χρησιμοποιΟ®ή,τ
ται συχνά συγκεντρωμένα σε i” j[
χωριστό πίνακα.
Οι εγγραφές του CDS Ka«af
ρούνται σε ασπρόμαυρο χαρτί ξΠΡ“\
γραφίας με την βοήθεια ειδικού
μαντήρα. η λειτουργία του cn®*V
μπορεί να διακόπτεται αμέσωςπερίπτωση ξαφνικής διακοπής εγ/Ρ^
φής. Χάρη σ' αυτήν την δυνατότΐ)’
η οικονομία χαρτιού είναι μεγάλη·*®' 1
σύγκριση με τα συνήθη συστήά®*”
που ζρησιμοποιούν θερμαινόβ*’·
χαρτί. Οι διαστάσεις του. CDS
ύψος 1.25 μ., βάθος 480 χιλιοστά ^ ,
πλάτος 10 χλστ. Το βάρος του ^
110 κιλά

Η επιτυχία των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ μ<*$
στις εξετάσεις του F.C. (LOWER) to«
CAMBRIDGE(80% των μαθητών μας πέτο*
χαν, και μάλιστα πολλοί με Α ή Β GRADE)·
δημιουργεί για μάς ένα μεγαλύτερο
συναίσθημα ευθύνης απέναντι στις ξένεί
γλώσσες και μιά νέα ώθηση στις φιλοδοξεί
μας να προσφέρουμε ένα ανώτερο επίπεδο
εκμάθησης.

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

22.200

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (η ρ ώ ι. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)

Η ΠΑΝ1ΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ιωάν
νη και της Ευτυχίας το γένος Σιαμίδη
που γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ
ροια επαγγέλματος οικοκυρά και ο
ΓΚΙΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωρ
γιου και της Ελένης το γένος Κυρατσού που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Κοζάνη επαγγέλματος οδηγός
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου
Δημητρίου Κοζάνης.

01 παλμοί τής καρδιάς μετατρέπονται στ διττικά σήματα στήν
οθόνη τού φορητού αυτού ηλεκτρονικού ήχοκαοδιογράφου κ«1
έτπτρότιι μιάν όναίμαχτη καί Ακίνδυνη διάγνωσι τής «σ τ··
στάσεως ενός καρδι απαθούς.

•ΒΡΕΦ ΟΚΟΜΩΝ

35 ΚΟΣΜΙΔΗ
ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
ΣΕΡΒΟΚΡΟΑΤΙΚΑ
ΡΩΣΣΙΚΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ

ΓΚΑΦΑ

Ο οικοδεσπότης προτείνει επίμο
να στον προσκαλεσμένο του να πιει
ένα ουισκυ.
Εκείνος όμως αρνείται. Οταν φεύ
γει λέει ο σύζυγος.
— Σου είχα πει ότι δεν έχουμε ουίσκυ και παρόλο που συνεχώς σου
κλώτσαγα το πόδι κάτω από τα τρα
πέζι εσύ επέμενες.
— Συγνώμη, αλλά δεν κλώτσαγες
εμένα...
ΤΙ ΕΙΧΕ ΧΑΣΕΙ
Ο σύζυγος επιστρέφει αργά το
βράδυ μεθυσμένος. Η γυναίκα του
τον παρακολουθεί από το παράθυρο,
που δεν μπ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα
όπαις τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982 ότι:
Ο ΠΑΠΑΖΑΦΕ1ΡΙΟΥ ΠΑΝΑ
ΓΙΩΤΗΣ του Ζαφειριού και της
Ευαγγελίας το γένοςΦιντιρικάκη που
γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και κατοικεί
στον Σταυρό Θεσ/νίκης επαγγέλμα
τος φαρμακοποιός και η ΠΟΛΥΜ
ΝΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ του Δημητρίου και της Κλεονίκης το γένος
Αλεξιάόου που γεννήθηκε στη
Θεσ/νίκη και κατοικεί στο Σταυρό
Θεσ/νίκης επαγγέλματος φαρμακο
ποιός πρόκειται να παντρευτούν και
ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίου Ιωάννου Βέροιας.

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΓΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤ1ΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ.
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Εικοσαετής πείρο στην πόλη pac
Τριαντσ χρονιά πείρα ο ολη την Ελλαδα
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£ΕΛΙΛΑ 3 π

Το χρονογράφημά μας

Ο Γρηγόρης...

ΗΝΑΟΥΣΑ ΣΤΟΝ ΕΥΟΣΜΟ
ΕΝΩ Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΧΕΙ «ΡΕΠΟ»
ΚΑΛΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ι-πγκμ

V αύρι° Τ0 ηρωι“'

κατ,τγορί“ς της

η»ν o iiJ ? 01 το *νδι° ι,Φ ον
t i p ^ n λων Της " ^ ‘»ζής
αυτό.
•ατεύουμ* Πως oto νέο
«¡»»«λημα να ΜΙ1'
ψ ηθούν
τα
γνωστά
ι„. ( τ!ΝΜ“τα της περααμέm
i
U με ία οποια Τελ“
α ^ 0λ° ΥΟυμένω4 ·» φίλαθλος
v¿ ^**“®owoi γ»α την περυσιτγτον Unup®8e« n
κατάσταση
ion· οι?“λως οι παράγοντες
'» n ¿ v T &01V
ι5ιαίτερβ
Ίϊλο Π°υ “’' “λεοον. για τον
ίον. ,1" 11 ®κι,νων που «πάσχιαποφϋγουν τον υποβι
ΐτ,,^ Μ ο σ τε λοιπόν ΚΑΛΟ
" ,!*ΤΑΘΛΗΜΑ.
Β. Γ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ
ΒΕΡΓΙΝΑ
C H N A
«Αιγές.
™Λαζόπουλος)

2η αγωνιστική αύριο για το πρω
τάθλημα της Β" Εθνικής, με έναν
αγώνα λιγώτερο, αφού εκρεμμεί η
υπόθεση για το ποια ομάδα μεταξύ
του Λεβαδειακού και της Πρέβεζας
θα παίξει σ τ ^ πρωτάθλημα και η
οποία υπόθεση βρίσκεται στα δικα
στήρια και ένας θεός ξέρει πότε θα
ξεκαθαρίσουν τα πράγματα.
11 Νάουσα μετά την νίκη της επί
των Γιαννιτσών πηγαίνει στον Εύο
σμο όπου την περιμένει ο Αγροτικός

Μ ε τ ο ν Φ ίλιπ πο
σ τ η ν Ρ ο υ μ α νία
Ο Φίλιππος διοργανώνε εκδρομή
στην Μπάϊα Μάρε υπό 14/10/82 έως
18/10/82, για τον αγώνα Χάντ Μπώλ με την Μινάουα, στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ομο
σπονδίας.
Πληροφορίες και δήλωση συμμε
τοχής στο Γ ραφείο Γενικού Τουρι
σμού «Μουρατίδης TOURS» Μητροπόλεως 11 τηλ, 27543. Θέσεις περιο
ρισμένες.
Εκ του Δ. Συμβουλίου

(Αντ/τής

™*Υάλη βοήθεια προσφέρουν
c : ; » ΜΑΣ Βεργίνα οι έφοροι Π.
Η ι . ΚΗ< Μ. Λιλιόπουλος όπου
I “'Νοτεροί, κάθε περιγραφής.’
ης,, ‘Ρόβλημα ’συμμετοχής παιΓΐίΐ ιιντιμετωπίζει ο κ. Τσιρέλας,
λόγω τραυματισμού,
Àob J®» του αρχηγού Γ. Λαδόπουtt|V.·^" τ°υ Μ. Χριστοδουλίδη με
Ικανοποιητικά ήταν τα αποτεΤ*·Μΐτα που έφερε η Βεργίνα στους
5ιΠε .US °γώνες. Συγκεκριμένα κέρWQ ." ’’“'χνίδια, έχυσε 3 φορέε. και
- ‘νοπαλμα.
jj¿Ct ®ίπος ο ΜΑΣ Βεργίνα στοέΐη, " ΤΊ ν διάκριση. Διασκεδάζοντας
άλλες χρονιές.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εύοσμος ΝΑΟΥΣΑ
Λαγκαδάς - Κιλκισιακός

Α π ό τ ο ν αγώ να της Βέροιας
•
Πριν τον αγώνα και συγκεκρι
μένα με την έξοδο των ομάδων από
τα αποδυτήρια συναντήθηκαν και εί
χαν συνομιλία δύο παλιοί γνώριμοι
από τον Αρη ο Γιώργος Χατζάρας
και ο Ανανιάδης του Πιερικού.
• Οι φίλαθλοι στις κερκίδες του
Κατερινιώτικου σταδίου στην πλειοψηφία τους μπορούμε να πούμε ότι
ήσαν Βεροιώτες, που στο τέλος ζητωκραύαγαζαν του παίκτες που τους
χαιρετούσαν, όχι τόσο για την εμφά
νισή τους, αλλά για το αποτέλεσμα
που πήραν.
• Σύσσωμο το διοικητικό συμ
βούλιο του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ παραυρέθηκε στην Κατερίνη με επικεφαλής
τον πρόεδρο κ. Λέκκα ο οποίος σε
όλο το διάστημα ήταν κοντά στους
παίκτες.
• Από νεόκτιστη οικοδομή έβλε
παν τον αγώνα αρκετοί φίλαθλοι.
Έτσι βρήκε την ευκαιρία Βεροιώτης
να φωνάζει: »Πού είσαι Σαββίδη να
βάλεις και εδώ καμιά λινάτσα»,
εννοώντας τον περσινό πρόεδρο της
Βέροιας κ. Χάρη Σαββίδη.
•
Η κλήρωση που έγινε πριν τον
αγώνα στο κέντρο του γηπέδου
ευνόησε τους Κατερινιώτες δίνοντας
το δικαίωμα στον τερματοφύλακα
τους Βασιλειάδη να διαλέξει την ανα
τολική εστίιι και στη συνέχεια να
αλλάξη γνώμη κατόπιν υποδείξεως
του προπονητού του.
• Πολύ γρήγορα χρειάσθηκε να

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Πλη'ΐΊΚ>τ£μάχια βτην περιοχή Βμομοπήγαδου επί της ασφάλτου.
Ρ°Φορΐ2ς ατο τηλέφωνο Ναούσης 23083 ώρες γραφείου.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
oiS
4,S 'ΤΤ®εμμάτων στην περιοχή Τεμπελίκη κάτω από την
*°· Τραμμή Βέροιας. Πληροφορίες τηλ. 031/419729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Km U|,u ΤΤΚ βιομηχανίας πλαστικών VIOPLAST
Jj-jjÿïàrpieç γιο μόνιμη εργασία. Πληροφορίες
° Πατρίδα Βέροιας.

ζητούνται εργάτες
στα τηλ. 62438

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
νού^ ,αΜέρισμα 100 τ.μ. με δόο δωμάτια σαλόνι κουζίνα κ.λ.π. σε και- 8430" Οικο^ομ9 στθν περιοχή Ωρολογίου Βέροιας. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
^ . ε ν Γ ^ ’ δυναμικότητος 100 χοιρομητερων. σε κτήμα .
ιΊλ. ι Λ^>-°χεδιου m o Αγγελοχώρι Ημαθίας, με δικό του νερό. Πληρ.
* * «76Ζ*

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ
Γΐ)ή ρ ^ ^ ^ ’^·ΐΙ»^ο καινούΡΥ'° Χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας.
Τθλ. 23588 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
? ήτβτα, ηλεκτρολόγος αοτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
^Τσποινίς
για
απασχόληση
ως βοηθός λυγιστού, γνωρίζουσα και
ΙΡηφι,Ι

ΐς ^ θ η χ α ν ή . Πληροφορίες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 6-8 μ.μ. τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑ
Υΐ“ βιοτεχνία. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 91.206 και 28.162.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
μαΊί* ν ΟΓΊ ®«*Άίκη περιοχή Καμάρας, θ α προτιμηθούν φοι^ οπό τη Βέροια. Πληρ. τηλ. 26416 (Βέροια) 10-1 και 5-9 μ.μ,

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
^Φορμοστές και οξυγονοκολητές για συνεχή εργασία, στο έργο

0ι ,” 1'·* Γεωργίου Καλτσογιάννη Σ. Σταθμός Ναούσης Τηλέφωνο
'ί2Ό ΐ 0 7 .

Τέλος χαρακτηριστικό της αυρια
νής αγωνιστικής ημέρας είναι ότι οι
νεοφώτιστοι Λαγκαδάς, Φλώρινα,
Θήβα και Αλεξανδρούπολη είναι
γηπεδούχοι, οι ομάδες που πηγαί
νουν στις πόλεις τους είναι ο Κιλκισιακός, η Ξάνθη, η Νίκη Βόλου και η
Κοζάνη αντίστοιχα.

Φλώρινα Ξάνθη
Θήβα Νίκη Β.
Αλεξ/'πολη Κοζάνη
Γιαννιτσά Πιερικός
,Εορδαϊκός Απόλλων Καλ.
Ολυμπιακός Τρίκαλα
Πανθρακικός - Καβάλα
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Εύοσμος
Καλαμαριά
2
Κοζάνη
2
ΝΑΟΥΣΑ
2
Λαγκαδάς
Νίκη Β.
2’
Κιλκισιακός
Τρίκαλα
1
ΒΕΡΟΙΑ
I
Καβάλα
1
Πιερικός
Ξάνθη
0
Ολυμπιακός Β.
0
Εορδαΐκός
0
Γ ιαννιτσά
0
Θήβα
0
Αλεξανδρούπολη
0
Φλώρινα
0
• Ο Πανθρακικός και Λεβαδειακός ή Πρέβεζα έχουν έναν αγώνα
λιγότερο.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

W V Κυριακή 19-9-82 ανοίγει
t{,,„|.(ln ">« πρωταθλήματος της Α'
ομώ λνικής κατηγορίας της ενώ
"taéo ^
Βεργίνα στο νέο
|°ι> θα αντιμετώπιση τον
ittlfl C1’tu Νησιού. Ευχόμαστε ένα
tou 1ί,ωιάθλημα, καλή διαιτησία,
t e ' Ατυχία στον ΜΑΣ Βεργίνα
νίκες,
νέο γήπεδο της Βεργίνας
I 10'Uo από όλες τις πλευρές
Συνεχίζουν τις προπονήσεις οι
Μir» ~νεαροί παίκτες τηε Βεργίνας
**&τσιος,
Θεοχαρόπουλος,
το κλιμάκιο της

' ^

Αστέρας που προέρχεται από εκτός
έδρας νίκη επί της Ξάνθης. Στα άλλα
παιχνίδια, από τα οποία δεν υπάρχει
κανένα που μπορεί να χαρακτηρισθεί
Κτέρμπυ, οι φερόμενοι σαν πιθανοί
πρωταγωνιστές για την άνοδο στην
Α' Εθνική, Καβάλα. Καλαμαριά, Πιερικός παίζουν μακρυά από τα γήπεδά
τους, στην Κομοτινή με τον τοπικό
Πανθρακικό, στην Πτολεμαΐδα με
τον Εορδαϊκό και στα Γιαννιτσά με
την Αναγέννηση αντίστοιχα, ενώ μό
νο ο Ολυμπιακός του Βόλου παίζει
στο γήπεδό του με τον κακό του
όμως δαίμονα τα Τρίκαλα.

προσφέρει τις βοήθειες του ο μασέρ
της ομάδος κ. Γιάννης Παπαφωτίου.
Συγκεκριμένα τις δέχθηκε στο 2' ο
Γ κέσιος.
• Τον αγώνα της Κατερίνης
παρακολούθησε και ο προπονητής
του Άρεως κ. Γεωργιάδης με τον
Βεροιώτη αντιπρόεδρο της ομάδος
του κ. Χασιώτη.
• Ο διαιτητής κ. Τριανταφύλλου
δεν τα θαλάσωσε μόνο μέσα στον
αγωνιστικό χώρο αλλά kui στο φύλ
λο αγώνας. Έτσι έγραφε ότι έδειξε
κίτρινες κάρτες στους Δαδάκο (για
διαμαρτυρία). Κατσώνη (για επικίν
δυνο παίξιμο) και Μελετίδη στο 80!!
(αν και ο αρχηγός της Βέροιας είχε
αντικαταστιιθεί στο 70') για τον ίδιο
λόγο αντί του Μ Ιλη Φ. που παρατη
ρήθηκε στο 52'.
• Απαισιόδοξοι ήταν οι Κατερινιώτες για το ο.ν θα μετατραπεί σε
γκολ το πέναλτι που τους παραχώ
ρησε ο κ. Τρωνταφύλλου και για το
οποίο οι περισσότεροι γέλασαν. Τον
λόγο μας τον εξήγησε μόλις είδε την
απορία μας βκατερινιώτης συνάδελ
φος που είπε συγκεκριμένα «Πέρυσι
κερδίσαμε 9 πέναλτυ και πετύχαμε
μόνο το I. Φέτος το πρώτο που κερ
δίσαμε θα το κάνουμε γκολ». Νά
όμως που έγινε.
•
Βγαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο ο Μπούλης Μελετίδης,

παραχωρώντας τη θέση του στον
Πουρσανίδη, παραχώρησε και το
περιβραχιόνιο του αρχηγού στον
Στέφανο Μπαλτζή, που είναι ανα
πληρωματικός στο αξίωμα.
• Χε ροκροτήθηκε όταν έβγαλε
από τον αγιονιστικό χώρο στους
ώμους του τον τραυματισμένο Φίλιπ
πο Μίλη ο μασσέρ της Βέροιας κ.
Παπαφωτίου. Γι αυτόν τον λόγο η
Βέροια έπαιξε για αρκετά λεπτά με 10
παίκτες.
•
Με τα καλύτερα λόγια εκφρά
στηκε ο προπονητής του Πιερικού κ.
Γιώργος Σιόντης για τον συνάδελφό
του κ. Στέφανο Γαϊτάνο, τον οποίο
είχε μαθητή στην σχολή προπονη
τών. στην οποία ήταν καθηγητής.
Συγκεκριμένα είπε: «Είναι γερό μυα
λό και ήταν ο καλύτερος μαθητής
στην σχολή»,
•
Πολύς κόσμος που πήγε από
την Βέροια στην Κατερίνη ήτιιν και
άνθρωποι που ασχολούνται με το
ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ίου Νομού
μας (παράγοντες - παίκτες - φίλαθλοι)
και τους οποίους σίγουρα θα χάση η
ΒΕΡΟΙΑ, οφούείναι αναπόφευκτο,
μιά ναι το πρωτάθλημα της ενώσεώς
μας θα αρχίσει την Κυριακή.
• Τον αγώνα της Κατερίνης
παρακολούθησε σχεδόν όλη η ποδο
σφαιρική ομάδα του Σελίου, που
προτίμησε να κάνει την προπόνηση !
της Τετάρτης την Δευτέρα, για να
δούν την Βέροια στην Κατερίνη.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Α π ό τ ο ν αγώ να της Ν α ο ύ σ η ς
•
Πρεμιέρα του νέου πρωταθλή
ματος της Β' Εθνικής κατηγορίας και
τα χτυποκάρδια, άρχισαν πάλι στα
γήπεδα, αφού οι ομάδες φίχνονται
στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος
με φιλοδοξίες για μιά διάκριση,
•
Πρώτη αγωνιστική ημέρα του
πρωταθλήματος και αντίπαλες, ουο
αιώνιες ομάδες η ΝΑΟΥΣΑ και τα
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ρίχθηκαν στη μάχη για
ένα καλό ξεκίνημα.
• Λόγω του γειτονικού ντέρμπυ,
πολλοί φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπε
δο για να ενθαρύνουν τις ομάδες
τους, ενώ οι σύνδεσμοι φιλάθλων με
λάβαρα και τα χαρτάκια τους έδωσαν
το βροντερό παρόν.
• Ο διαιτητής του αγώνα κ.
Ιωάννου από την Πάτρα κάλεσε τους
αρχηγούς των δύο ομάδων και απευ
θυνόμενος προς αυτούς είπε ότι θα
πρέπει να είναι σωστοί μέσα στους
αγωνιστικούς χώρους και να είναι σί
γουροι. πως η διαιτησία στο καινούρ
γιο πρωτάθλημα θα είναι αντικημενι
κή για όλες τις ομάδες και τους
«ευχήθηκε» καλή επιτυχία.
•
Μετά από τρία χρόνια ο
Μητρούσης που φορούσε το Νο 7,
στο χθεσινό παιχνίδι έφερε στην πλά
τη του το Νο 11, για να φορέσει το
δικό του ο Ασλανίδης.
• Ο προπονητής των Γιαννιταιόν κ. Θ. Λουκανίδης ήρθε την
περασμένη Κυριακή να κατασκοπεύ
σει την ΝΑΟΥΣΑ στο φιλικό παιχνί
δι με τον Αχιλλέα. αλλά πριν ακόμη
τελειώσει το Α' Ημίχρονο, έφυγε
άπρακτος, αφού είδε να αγωνίζεται η
εφεδρική ομάδα.
•
Στον πάγκο της Νάουσας κό
θησαν οι Χαραλαμπίδης, Μαυροδουλάκης. Κουμάγκας,Μπάμπος, Διομαντής.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: Μπορεί η ομά
δα μου να μην παρουσίασε ποδόσφαι
ρο ποιότητας, αλλά η νίκη που πέτυ
χε μας δίνει το δικαίωμα γω ένα καλό
ξεκίνημα στο νέο πρωτάθλημα, που
πιστεύει ότι γρήγορα οι παίκτες θα
βρούν τον εαυτό τους και θα συνδυά
σουν την ποιότητα με τις επιτυχίες.
Για την αλλαγή του Μπλιάτκα, που
πέτυχε και το γκολ ιη ς νίκης, πί
στευα ό η με την εξέλιξη του αγώνα
ήταν ο παίκτης διεβοπιστής που μπο
ρούσε νιι εκμεταλλευθεί την ευκαιρία.
θ . ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ; Δεν παίχθη
κε καλό ποδόσφαιρο από ης δύο ομά

δες. μλλάη ΝΑΟΥΣΑ που πέτυχε το
γκόλ στην εκπνοή του αγώνα, στάθη
κε πιό τυχερή. Από τους παίκτες μου
περίμενα να πάρουν την ισοπαλία,
αλλά τα λάθη πληρώνονται μέχρι και
το 90 λεπτό. Για την διαιτησία υπήρ
ξε πολύ καλή και δεν έχω παράπονα.

ΟΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ
ΤΟΥ ΣΚΑΚΙ
ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μεγάλο αθλητικό γεγονός στο
βορρά. Στην πόλη της Κατερίνης
15-30 Σεπτεμβρίου οργανώνονται
Βαλκανικοί αγώνες Σκάκι. 5ο Ατομι
κό πρωτάθλημα Τουρνουά Φιλίας.
Θιι πάρουν μέρος 14 σκακιστές
μεγάλης κλήσης από όλες τις βαλκα
νικές χώρες.
Επίσημη έναρξη η τέταρτη 15
Σεπτεμβρίου 1982 ώρα 5.45' στο
πνευματικό Κέντρο του Δήμου Κατε
ρίνης. Θα παραστούν οι τοπικές
αρχές, οι βουλευτές του νομού οι Δ ή
μαρχοι και αθλητικοί παράγοντες και
φίλοι του Σκάκι.
Η πόλη και ο χώρος θα στολισθούν κατάλληλα. Για την αρτιώτερη
οργάνωση υπάρχη μεγάλη προσφο
ρά. των παραγόντων εμπόρων επαγγελματιών και αρχών, (οικονομική
και υλική). Στο τέλος των αγώνων θα
απονεμηθούν βαρύτιμα έπαθλα και
αναμνηστικά.
Οι αγώνες θα είναι ένα σεμινάριο
για τους σκακιστές του Νομού Πιε
ρίας, και θα προσελκύσουν τους
νέους στο ωραία αυτό πνευμοηκό
άθλημα.
Τους Ξένους σκακιστές θα ξεναγή
σει ο τοπικός όμιλος στις αρχαιότη
τες της Πιερίας και της Βεργίνας.

του Π Α Ν Ν Η ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Σας αρχίζω από μισό και πλέον
αιώνα πίσω και σταματώ στο 1958
τότε που έφυγε υπό τον μάταιο αυτό
κόσμο ο Γρηγόρης.
Από μικρός καφετζής. σταλμένος
από τους φτωχούς του γονείς από, το
χωριό του Κάρβαλη της περιοχήςΙκονίου στην Κωνσταντινούπολη,
μικρός μικρούτσικος για να ανοίξει
τα μάτια του. έφτασε κι αυτός σαν
πρόσφυγας στην Ελλάδα, στη Βέ
ροια, Πρώτα στην Καραχμέτ. στο
ωραίο κεντράκι, στα μεγάλα πλατό
νια, και έπητα μετά την πλημμύρα
του 1935. μιά παραγκούλα μέσα στο
φρούριο, δίπλα στο Δικαστήριο.
Καφέδες, σττς φυλακές, στα γραφεία
της Μεραρχίας, στο ταχυδρομείο.
Kat σιγά σιγά μεγάλωσε η δου
λειά και το μέρος. Ά νοιγε τόπο,
έσπερνε δενδράκια. για να φτάση στο
τέλος ένα καφενεδάκι καλό, στη δρο
σιά. κάτω από τα θεόρατα πλατάνια
που τώρα δεν υπάρχουν.
Και η μεγάλη μωρηα μέσα στο
καφενεδάκι. Κάτω από τον ίσκιο της.
εκη περνούσαν οι ελεύθερες ώρες
όσων ήθελαν να ξεκουραστούν το
απόγευμα.
Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, ο χώ
ρος αυτός στέγνωσε, είναι αρχαιολο
γικός.

Καφεδάκι, γκαζόζα και τίποτε άλ
λο Και κουβεντολόγι της εποχής.
Και φυσικά απαραίτητη η πολιτική.
Εννοείται μέχρι της 4ης Αυγούστου,
και μετά στα μυστικά ατην κ α τ ο ^ .
και έπειτα μετά την απελευθέρο>ση.
ανάλογα με τους μήνες πότε κλειστό
και πότε ανοιχτότερα...
Εδώ η τάδε δύναμις... εκεί η τά
δε... κλπ Και ο Γρηγόρης με το
καταμανλίδικσ χιούμορ του, αυτό
που κληρονόμησε από την πατρίδα
του. εξηγούσε: Βρε αντερφέ, γιατί το
συζητάτε... ντσκιμάζουν την λαόν...
Βαρειά η προφορά του. σπασμένα τα
ελληνικά του... Λεν πίστευε σε τίπο
τε... Ποιος μπρε αντερφέ σκέπτετε
την λαόν Την ντοκιμάζπ... Και μείς
οι πολύξεροι, που βάζαμε στη σειρά
τα ηράγματα πηράζαμε τον Γρήγο
ρή... Λεν βλέπεις βρε Γρηγόρη πόσο
ενδιαφέρονται για τους μικρούς: Θέ
λουν να τους τακτοποιήσουν
Και ο Γρηγόρης, ξυνοντας το
πρόσωπό του. γελούσε... Μπρέ ντε
καταλαβαίνετε όη το μεγάλου., rívai
ύλο έντερα; Την λαόν ντσκιμάζουν...
Πέρασην πολλά χρόνια και πολλές
φορές θυμούμαι τον Γρηγόρη... Είχε
δίκηο. Να υπενθυμίσω τώρα τον Λί
βανον... δεν ξέρω... είναι πολλά...

ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α και Β
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Αρχίζει σήμερα με έναν αγώνα στην Νάουσα και
συνεχίζεται αύριο σε όλο τον Νομό μας, τα πρωτάθλημα
της Α' κατηγορίας της ΕΠΣΚΜ. ΌΛα τα παιχνίδια που
αρχίζουν στις 4.30. παρουσιάζουν ενδιαφέρον, μιά και οι
ομάδες κάνουν τις παρθενικές τους εμφανίσεις μπροστά
στο κοινό τους και έτσι θα προσπαθήσουν να παρουσιά
σουν τον καλό τους εαυτό, για ένα ανάλογο ξεκίνημα.
Έ να ς αγώνας που ξεχωρίζει και
μπορεί να χαρακτηρισθεί το ντέρμπυ
της πρεμιέρας είναι αυτό που θα γίνη
στην Μελική, όπου ο τοπικός έμπηρος κυι φιλόδοξος φέτος Φίλιππος,
υποδέχεται το Βέρμιο Σελίου, που
στο φετηνό πρωτάθλημα παρουσιά
ζεται από τα βασικά φαβορί για το
κυνήγι του τίτλου, αφού οι μεταγρα
φές που έκανε, μπορούν να το βοηθή
σουν σε αυτή του την προσπάθεια.
Παιχνίδια με ομάδες που γνωρί
ζονται από την περυσινή περίοδο εί
ναι αυτά μεταξύ Βερμίου Ν. - ΑΟ
Τριποτάμου που θα γίνη σήμερα στις

4.30 στο γήπεδο Ναούσης, Αγκαθιάς
Διαβατού στο γήπεδο της πρώτης
και Βεργίνας - Νησιού.
Για πρώτη φορά στην ιστορία
τους θα παίξουν στην μεγάλη κατη
γορία το Σκυλίτσα μέσα στην φιλό
δοξη φέτος Νικομήδεια, η Στενήμαχος στο γήπεδό της με τον Παπάγο. η
Αγία Τριάδα που υποδέχεται τον

Αγιο Γεώργιο, ο Αχιλλέος Ναούσης
που πηγαίνει στο πρώτο του αυτό
παιχνίδι στην Κορυφή και ο Εθνικός
Μακροχωρίου γηπεδούχος με την
Ξεχασμένη Τέλος το Ζερβοχώρι που
γύρισε στα παλιά του λυμέρια παίζει
εκτός έδρας με τον Εθνικό Ράχης.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο ώρα 4.30 μ.μ
Βέρμιο Ν. Τριπόταμος
Κυριακή ώρα 4 30 μ.μ.
Μελίκη - Σέλι
Στενήμαχος Παπάχος
Αγ. Τριάδα Αγ. Γεώργιος
Ραχιά - Ζερβοχώρι
Νικομήδεια Π. Σκυλίτσι
Αγκαθιά - Διαβατός
Βεργίνα - Νησί
Κορυφή - Αχιλλέος Ν,
Εθνικός Μακρ. Ξεχασμένη

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΠΑΟΚ - ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ

Οπως rivai γνωοτόν αύοιο Κυρια
κή στο γήπεδο της Βέροιας θα naii.fi
για το πρωτάθλημα Ελλάδος ο
ΠΑΟΚ (σαν γηπεδούχος) με την Λά
ρισα.
Γι’ αυτό το λόγο η διοίκηση του
θεσσαλονικιώτικου συλλόγου προκημένου να εξυπηρετήοη τους χιλιά
δες Βεροιώτες φιλάθλους που θο
θελήσουν να δούν αυτόν τον αγώνα
και γιο να μην ταλαιπωρηθούν στις
ουρές των ταμείων του σταδίου την
Κυριακή το απόγευμα, έδωσε έναν
ορισμένο αριθμό ησιτηρίων οτα πρα
κτορεία ΠΡΟ-ΠΟ της πόλεώς μας για
vu γίνη η διάθεσή τους από αυτά.
Καλό θα rivai λοιπόν, οι χιλιάδες
φίλαθλοι που θελήσουν να δούν τον
αγώνα ΠΑΟΚ-ΛΑΡ1ΣΗΣ. να προμη
Βευθούν το εισιτήριό τους από τα
πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ της πόλεώς
μας.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
ΕΙΔΗ BEBE ΦΩΤ1ΣΤΙΚΑ-ΜΙΚΡΟΕΠΤΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Εναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Η Σ
ΒΕΡΟΙΑ: Θεσ/νίκης 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: BeioonoúAou 21 - Τηλ. 22.594

ΤΟΤεΑΒξΕΜ] ΑΠ ’ ΟΛΟ
pos ενημερώνουν τον κοςμο

ΑΠΟ TON
Α Θ Η Ν Α ΪΚ Ο ΤΥ Π Ο
• Κρατήσκ την ψυχραιμω σας
ναι διαβάστε α>ς το τέλος ja παρικάτω„.
Μεσημέρι Τρίτης 7 Σεπτεμβρίου.
Ο αστυφύλακας του Ζ ' Τ^ημαίος
Ηειραιώς Γ φωτάκης. κάνει την νπη
ρεσία του έξω α τά ένα «υπεργοσπά
στη» φούρνο βία Μανιάηκα, (ημέρες
απεργίας των αρτοποιών). Κομμιό
πενηντάρια άνθρωποι περιμένουν
ήσυχο στην ουρά να πάρουν το
ψωμάκι τους και κουβεντιάζουν. Γusrí άλλο; Για Πανευρωπαϊκούς, Στην
κουβέντα τορασύρεται ναι ο αστυφύ
λακας
- Ή ταν εκπληκτική η ορνάνακτη...
Μπράβο μάς. βγήκαμε οστροπρόσιιιτοι στον έξω κόσμο Λέει η Φωτάκης και συμπλήρωνε ήρεμα:
- Βέβαια, αν δεν έκανε το λάθος
να ανακατέψει και λίγη πολιτική ο κ.
Λολίί.ιτης. Οάταν ακόμα καλύτερα.,.
Λυτά ήταν,. (Ούτε λέξη παραπάνω
όπως βεβαιώνουν δενάόκς άνθρωποι
που άκουομν τον αστυφύλακα) Κό
ποιος τύπος, Ομως βγαίνει από την
ουρά και εξαφανίζεται. Επιστρέφει σε
λίγη ώρα με δυο θηριώδεις τραμπού
κους. Ό λοι μαζί περιαδράχνουν τον
άτυχο αστυφύλακα από τους ώμους
και τον κεραυνοβολούν;
- Ποιος είσαι συ ρε μπάτσε του
τολμάς να κάνεις κριτική στην
Κυβέρνηση ;
- Εσείς ποιοι είστε που πέσατε πό
ν<ο μου; Πάμε στο Τμήμα να λύσουμε
η ς διαφορές μας. A παντο ο αοτυφύ
λακας..
(Ακολουθεί οχετός υβρεολόγιου
με ανάμιξη Χριστού. Παναγίας, θεού
κλπ) και...
- ΠοιΛ Τμήμα ρε αλήτη, ψοσιστα
άπαιόο; Τώρα κυβερνάμε εμείς οκ...
Με δυσκολία ο κόσμος γλίτωσε
από τα χέρια των τραμπούκων τον
αστυφύλακα, που έμεινε χωρίς κουμ
πιά στα πουκάμισά του και χωρίς
εποιμμνς!,_ Οι οποίοι έφυγανανινό
χλητοι...
Λίγες μέρες αργότερα, χωρίς καμμιά απολύτως διαδικασία, χωρίς ανα
κρίσεις. χωρίς την άποψη toa αστυ
φύλακα, χωρίς την μαρτυρία τόσων
ανθρώπων που παρακολούθησαν το
επησόδιο ο Γ. Φωτάκης τίθεται σε
αργία και του αφαιρείται και η ταυτό
τητα.
Η περίπτωση δκν σηκώνει κανένα
σχόλιο Θα ήθελα να σημειώσω αυτό
μόνο; Αν ο υπουργός Δημοσίας Τά
ξεως θέλει να λέγεται κοινοβούλιο τι
κός άνδρας. θα πρέπει ν ' αρπάξει άμε
σον; τους τρ»ς τραμπούκους και να
ισυς σταλεί στον Εισαγγελία. Είναι
χρέος στοιχειώδους εντιμότητας και
ανδρισμού Kat γτο να τον διευκολύ
νω, του γράφω και τπ ονόματα των
δυο: Νικολόπουλος Παναγιώτης και
Κατσιλιέρης Ιωάννης.

σκεπες με η ς τσιμεντένιες ταράτσες
Τη ξύλινα κουφώματα με πλαστικά
•ρολΛά»,
Χρειάζεται γι αυτό μια κατατοπι
στική ενημέρωση των πολιτών. Ωστε
τα μέτρα για την τόνωση να μην οδη
νήσουν στην μορφολυγική κακό
ποίηση των ελληνικών χωριών.
Αναπτύσσεται σοβαρά τα τελευ
ταία χρόνια ο εσωτερικός τουρισμός.
Λποζητάνι οι Ελληνες
αλλά και
πολλοί ξένοι - to ελληνικό χωριό με
τα πέτρινη σπίτια, τα κεραμίδια, η ς
ωθιές. Θα ήταν ολέθριο να τα παρα
δώσουμε όλοι αυτά στη μανία του τσι
μέντου
-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
Φ Καθυστερεί η παράδοση 11
διδακτικών βιβλίων, από το σύνολο
των 157 που είναι φέτος ta βιβλία
όλων των trt^KDV,
Πέρσι την ίδια εποχή λείπανε 27
βιβλία, και ης προηγούμενες χρονιές
επικρατούσε «αληθινό χάος», όπως
τονίζουν οι αρμόδιοι του Οργανι
σμού Εκδοση; Διδακτικών Βιβλίων.
•Αν ο κόσμος ήξερε ποια κατσστα
ση βρήκαμε όταν παραλάβαμε τον
Οργανισμό, θα καταλάβαινε ότι η
καθυστέρηση έντεκα κι όχι περισσό
τερων βιβλίων είναι ένα επίτευγμα
που οφείλεται στην αυτοθυσία με την
οποία δουλέψαμε όλοι εδώ» - τόνιζα
ο εκπαιδευτικός κ Αντρέας Ράθω
σης. που τώρα υπηρετεί στον ΟΕΛΒ.
Για ορισμένα βιβλία, όπως είναι η
Αγωγή του Πολ.ίτη του Γυμνασίου
και του Λυκείου και η Ιστορία της Γ1
Λυκείου, η καθυστέρηση οφείλεται
στην κακή ποιότητα των ίδιων tluv
βιβλίων, στις διορθώσεις ή η ς συμ
πληρώσεις που έπρεπε να γίνουν
Αλλά ο κυριότερος λόγος της
καθυστέρησης είναι οι ευνοιοκρατικές αναθέσεις που έκανε η προηγού
μενη διοίκηση του Οργανισμού. Ενα
μόνο τυπογραφείο είχε πάρει οκτώ
(αρ. 8) αναθέσεις και φυσικό δεν είναι
<ν. θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώ
σεις που ανέλαβε
11ς και το Πρακτορείο διανομής
του ημερήσιου Τύπου προσπαθεί,
πάντως, να χρησιμοποιήσει η διοίκη
ση του ΟΕΔΒ για να προωθήσει τη
διανομή των βιβλίων.
Καθημερινά το Πρακτορείο θα
παραλαβαίνει μαζί με ας εφημερίδες
- και μερικές χιλιάδες βιβλία και θα
τα προωθεί αυθημερόν στις πρω
τεύουσες των νομών, όπου θα τα
παραλαμβάνουν οι Γενικές Επιθεωοήσεις. Μ' αυτή την - ομολογουμένως πρωτότυπη μέθοδο ο ΟΕΛΒ θα
προσπαθήσει να καλύψει την πρόσθε
τη καθυστέρηση που θα προκαλούσι;
η παραδοσιακή διακίνηση tmv
βιβλίων.
•ΕΘΝΟΣ!»

«Η ΒΡΑΛΥΝΗ»
Εκδρομή
• Η κατάργηση περιορισμών για
την ανοικοδόμηση σε χιλιάδες μικρό
των Ελληνιδων
χωριά ti ναι ένα μέτρο γενικά θετικό.
Κινδυνεύει όμως να γίνει ολέθριο αν
Οδηγών
αρτθυί να παρεξηγηθεί η cvvoxn
Βέροιας
αυτής της απελευθέρωσης της οικο
δομική; δραστηριότητας
·
Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Πολλά, ta ιίερισσότερα ίσως, από
Σώματος
Ελληνίδων
Οδηγών
ποτά τα χωριά έχουν έντονα παραδο
Βεροία, Ριοργανώνει εκδρομή στη
σιακό χρώμα από αρχιτεκτονική άπυ
Θεσ/νίκη για την έκθεση. Σ η ς 26
ψη, Οταν λοιπόν μιλάμε χνα ελευθε Σεπτεμβρίου και λήμερη εκδρομή για
ρία στο κτίσιμο θα τρέπει να αιτοσα
την Αθήνα Βάρη αρχές Οκτωβρίου
φησηθώ ότι άεν εννοούμε και ασυδο για τα πουλιά. Οδηγούς, Μ, Οδη
σία στην αρχιτεκτονική στον στοιγούς. τους γονείς και τις φίλες του
χτιώόη σεβασμό της παράδοσης.
Οδηγισμού. Γι' αυτό παρακαλούνται
Θα είναι λάθος σοβαρά να αφεόουν οι οδηγοί και τα πουλιά να παρουσια
μερικοί ρέκτες να γεμίσουν, όπως στούν στις 19 του μηνός στην εστία
έχουν δυστυχώς κάνει σε πολλά
τους (απέναντι απ' το άσυλο) για
χωριά, τις πλατείες με αλουμίνια, ντέ- περισσότερες πληροφορίες και για
ξιον. μπετόν και φωτεινές επιγραφές. I εγγραφές.
Να εξαφανίσουν τνς παραδοσιακές
Απο το Διοικ,. Συμβούλιο

εξειδικευτείτε
γιά νά ξεχωρίσετε

Χ Α Θ Η Κ Ε ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ ΖΩΗΣ
ΑΠΟ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΒΗΡΥΤΟ
Μ ετά το ν βομ βα ρδισμ ό
ΒΗΡΥΤΟΣ 17 (ΑΠΕ)
Η Δυτική Βηρυτός πέρασι: την πρώτη της νύκτα υπό ισραηλινή
κατοχή.«Ύστερα από δώδεκα ατέ
λειωτες ώρες βομβαρδισμών η πόλη
έχασε κάθε Ιχνος ζωής. Μιά σιωπή
νεκροταφείου πλανάται πάνω από η ς
συνοικίες, οι περισσότερες από η ς
οπαίες δεν έχυν ηλεκτρικό.
Ακόμα και οι ανταύγειες από τα
κεριά σβήσανε βιαστικά.Μόνο φωτο
βολίδες φώτιζαν τον ορίζοντα πάνω
από την πόλη. Κάπου κόπου εκρή
ξεις ταράζουν την ησυχία, η οποία
η ς άλλες ώρες είναι τόσο απόλυτη
που εμποδίζει kui αυτό τον ύπνο των
κατοίκων. Ποτέ ηρεμία δεν υπήρξε
τόσο ανησυχητική.
Μέσα στις πολυκατοικίες, στο
κέντρο της πρωτεύουσας, η αγωνία
πήρε τη θέση του φόβου. Κατα τη
διάρκεια της ημέρας, ο πληθυσμός
προσπαθούσε να επιζήαει καταφεύ
γοντας μέσα σε υπόγεια και καταφύ
για. Μόλις έπεσε η νύχτα, άρχισε η
ανησυχία για το ti θα γίνει αύριο.
Στα χείλια όλων υπάρχει η ίδια
ερώτηση : ·Τ( θα γίνει τώρα;» Ο πλη
Βυσμός αναρωηέται εάν οι Ισραηλινοί θα κάνουν ό,τι έκαναν στη Σιδώ
να και στην Τύρο, δηλαδή, εάν θα πό
ρουν τους άνδρες, αν θα ψάξουν μέσα
στα σπίηα, αν Οα κάνουν μπλόκο και
συλλήψεις στις συνοιίες, ή ακόμα αν
έχουν καταλόγους υπόπτων και για
ποιόν «ενόιαφέρονται» τώρα οι
Ισραηλινοί στη Δυτική Βηρυτό.
Κι ύστερα, μέσα σ' αυτήν την πό
λη, η οποία εδώ και οκτώ χρόνια
γνώρισε μόνο την κρίση και τον πό
λεμο. όπου ο καθένας έχει σπίτι του
ένα πιστόλι, τόσο στον ανατολικό
όπως και στον δυτικό τομέα, όλοι
μπορούν από δώ kui πέρα να θεωρη
θούν σαν ύποπτοι».
Κάθε ένας έχει την εντύπωση όη
τον κορόϊδεψαν. Ακόμα και οι λιγώτερο θαρριιλέεοι. οι απολιτικοί, αυτοί
που λένε «μόνο να βρούμε να φάμε,
να πιούμε και να κοιμηθούμε», ο κάθε
πατέρας. Κάμεις τους όεν συγχωρεί.
Τους είχαν πει πμις οι Ισραηλινοί δεν
θα έμπαιναν στην πρωτεύουσα, όλος
ο κόσμος τους εμπιστεύθηκε.
Τέλος, ακούγονται πολύ «>ό
σοβαρές ερωτήσεις: ·Τί θα απομείνει
«πό το Λίβανο; Θα τον διαιρέσουν σε
κομμάτια. Πόσο καιρό θα μείνουν οι
Ισραηλινοί εδώ; Η Βηρυτός είναι μιά
καινούργια όχθη του Ιορδάνη yt'
αυτούς; Οι κάτοικοι αναρωτιούνται
«ποιός tooç είδε·, ρωτούν τον yeitova τους να τους πει τί κάνουν, πώς
σομπεριφέρονται και τί λένε.
Αναρωτιούνται, επίσης, αν οι
Λιβανέζοι υπεύθυνοι θα σταθούν στο
ύψος τους και θα μπορεσουν να επι
τύχουν την αποχώρησή τους.
Στο μεταξύ, στους δρόμους ακούχεται ο θόρυβος από ης ερπύστριες
των τεθωρακισμένων που τα ίχνη
τους στο οδόστρωμα θα μείνουν ανε
ξίτηλα όσο οι Ισραηλινοί είναι ιικόμα
στη Βηρυτό και που σήμερα υπενθυ
μίζουν ότι ο κατακτητής μόλις έφθοαε.
Νωρίτερα, οι ιαραηλινές δυνάμεις
επανέλαβαν με σφοδρότητα τους
βομβαρδισμούς εναντίον ορισμένων
συνοικιών της Λιιτικής Βηρυτού, που
δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους.
Σύμφωνα με το ραδιοσταθμό της
νασερικής οργάνωσης Μοραμπιτούν,

ένοπλες συγκρούσεις σημβώθηκιιν
καιά τη διάρκεια της νύχτας μεταξύ
ίσραηλινών και αριστερών Λιβανέζων στην παραλιακή λεωφόρο
Μιιζροά. που βρίσκεται στη βόρεια
είσοδο, προς τα παλαιστινιακά στρατόπ-εδα της περιφέρειας ιη ς Βηρυ
τού, Ανακοινωθέν της στραηιυηκής
διοίκησης της οργάνωσης αυτής που
δόθηκε στη δημοσιότητα κατά τη
διάρκεια της νύχτας, κάνει έκκληση
στον πληθυσμό να αντισταθεί στον
εισβολέα και κυλει τον καθένα να
οναλάβει τις ευθύνες του.
Ακόμα οι Ισταηλινοί έκαναν
μπλόκο για να εμποδίσουν τους
κατοίκους να μεταβούν στις συνοι
κίες που συνάπτονται μάχεςς.
ΤΙ ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ
Ο ΣΑΡΟΝ
Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία,
αφού απέρριψε την έκκληση των
Ηνωμένων Πολιτειών για αποχώρη
ση των Ισραηλινών στραιευμάτων
από τη Δυηκή Βηρυτό, ανακοίνωσε
χθες ό η τα στρατόπεδά της θα παρα
μείνουν στην πόλη μέχρι; ότου οι
εναπομείναντες Παλαιστίνιοι αντάρ
τες αποχωρήσουν.
Σύμφωνα με ιαν υπουργό άμυνας
του Ισραήλ Αριέλ Σαρόν, υπάρχουν
ακόμα 2000 καλά εξοπλισμένοι
Παλαιστίνιοι στο δυτικό τομέα της
λιβανικής πρωτεύουσας σε παραβία
ση της συμφωνίας η οποία προέβλεπε
την αποχώρηση των Παλαισηνίων
μαχητών, τον περασμένο μήνα.
Τέλος, μετά από έκτακτη συνε
δρίαση ιου ισραηλινού υπουργικού
συμβουλίου απορασίσθηκε να μην
αποχωρήσουν οι ιαραηλινές δυνάμεις
παρά μόνο όταν ο λιβανικάς στρατός
θα είναι ικανός να διαφυλάξει την εν
νομο τάξη «την λιβονικη πρωτεύου
σα.
Στο μεταξύ, τριάντα εννέα άτομα
σκοτωθήκαν, από τα οποία ένας
αξιωμαηκός του λιβανικού στρατού

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 τοο Ασηκαύ Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι:
Ο ΓΚΑΜΠΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗ
ΤΡΙΟΣ του Παναγιώτη και της Ξαν
θής το γένος Λιτά γεννήθηκε στην
Καστανιά Κοζάνης και κατοικεί στην
Βέροια επαγγέλματος 16. Υπάλληλος
και η ΜΠΟΖΑΤΖΗ ΛΕΜΟΝΙΑ του
Οδυσοέα και της Ευλάμπιος το γένος
Ντούφα γεννήθηκε στην Κοζάνη κιυ
κατοικεί στην Βέροια επαγγέλματος
16. Υπάλληλος πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Μητροπόλεως Βέροιας.

...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ Σ Η ΓΙΑ
ΑΠΟΦ ΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Παρασκευή 1 Οκτωβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
1) τμήμαπι αποφοίτον ΛΥΚΕΙΟ)

•
9
•
•

ΛΟΓΊΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑ! blilN
ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2) τμ& στχ, αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμα
γιο γρήγοοη σταδιοδρομία
Στο ♦μυντκητιρυο ♦. ΙλΦΙΙΙΡΗ

Αριθ. αθεΐας Yπ. Παιδείας
Ιδρυσην; 4627/80 Λειτουργίας 1611/80

Μητροπόλίως 31 Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

φεία της ΤΥΛΚ (Νομαρχίας Ημα
θίας) την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου
ημέραν Πέμπτην και από ώραν 10-11
π.μ. ενώπιον επιτροπής (ώρα λήξεως
προσφορών 11 π,μ.).
Εγγύηση
συμμετοχής
δραχ.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
100.000 σε γραμμάτιο του Ταμείου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ
Παρακαταθηκών και Δανείων ή
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κου εγγυηηκή επιστολή μιας των^ εν
Ελλάδι ανεγνωρισμένων Τραπεζών.
λούρας Ημαθίας διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε δημόσιο μυστικό Τα κηρύκεια και τα έξοδα όημοσιεύ
σεως της παρούσης βαρύνουν τον
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι
σμένες προσφορές σε ακέραιες μονά τελευταίον μειοδότην και καταβάλ
δες εκπτώσεως επί τους εκατόν στην λοντιιι προ της υπογραφής τοο συμ
ημή της μελέτης η εκτέλεση roo έρ φωνητικού. Γο σγεηκά του διαγιονι
γου «Ασφαλτόστρωση Κοιν/κών ομού ευρίσκονται στα Γραφεία της
οδών» προϋπολογισμού δαπάνης ΓΥΔΚ και της Κοινότητας όπου οι
5.000.000 δραχμών.
ενδιαφερόμενοι μπορούν vu ενημε
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί ρώνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες
εργολάβοι Δημοσίων έργων που και ώρες.
κατέχουν εργολαβικό πτυχίο αναλύ
Κουλούρα 15 Σεπτεμβρίου 1982
σου τάξεως γιιι έργα οδοποιίας.
n»wWA/w T?*r Κοινότητας
Ο δ-,αγωνιομός θα γίνει στα Γρα
0«σχαρσ*9ΐ4Αος τ*α>μας
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
Αριθ. Ιίρωτ. 401

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΏΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Βέροια 13-9 1982
Αριθ. Πρωτ. 10

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΑΛΟ ΓΟΥ
ΚΟΙΝΟΤ. ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο Σύλλογος Κοινοτικών υπαλλήλων Νομού Ημαθίας, εξ αφορμής
της ανάρμοστου συμπεριφοράς του Προέδρου Κοινότητος Πολυπλατάνου ν«λικιώτη Ν. Ιωάννου εις βάρος του Κοιν. Γραμματέως Πολυπλατόνου Ανέστη Ευθυμιάδη, είναι υποχρεωμένος να καταδικάσει και
δημοσίως τούτην.
Συγκεκριμένο»; ο Πρόεδρος Κοινότητος Πολυπλατάνου δια καθαρά
υπηρεσιακό θέματα εξύβρισε και χειροδίκησε εντός του Γραφείου εις
βάρος ιου Κοιν, Γραμματέως με αποτέλεσμα να κοταδικάσθεί στις
3-9-82 υπό του Μονομελούς Πλημ/κείου Εδέσσης
Τοιαύται ενέργπιη αρχόντων Τοπικής Λοτοδιοικήσεως εις βάρος
φιλοη'μων υπαλλήλων των ιδίων Οργανισμών υποσκάπτουν τα θεμέ
λια καλής συνεργασίας παραγόντων Τοπ. Αυι/σεως και αυτήν ιαύτην
την Τοπ-Κήν ΑντοδιοίκηοιΥ της Χώρας μας
Αξιούμίν από την Πολιτείαν να εψαρμόσα ταψς Νόμους ώστε του
λοιπού να μην ιμφανίζονιαι τοιαότα κροίωμαιαΓ

Με εντολή του Α/κοιι Συμβουλίου
Ο Γεν. Γραμματέας
Κ ον. Μελιτζάνας

του Ισραήλ

και 122 τραυματίσθηκαν κατα ης την προεδρία του Λιβάνου.
προχθεσινές επιθέσεις των ισραηλιΗ ανακοίνωση προσθέτει ό η ο
νών δυνάμεων στη Δυηκή Βηρυτό, Αμίν Τζεμυγιέλ... 40 ετών, μέλος της
γράφει ο λιβανικάς τύπος, επικαλού σημερινής λιβανικής βουλής, θα διεμενος αστυνομικές πηγές.
κδικήσει την προεδρία με το ίδιο πρό
Ο λιβανικάς ραδιοσταθμός είχε γραμμα. που είχε ο αδελφός του.
μεταδώσει ότι 32 άτομα σκοτώθηκαν δηλαδή με ισχυρή εξουσία που θα
και 152 τραυματίσθηκαν.
βασίζεται στην ενότητα του λιβάνι
Οι ισρπηλινές δυνάμεις είχαν κού λαού και του κράτους και στην
τουλάχιστον οκτώ νεκρούς και ένα άσκηση της κρατικής εξουσίας σε
σημαντικό αριθμό τραυματιών.Οκτώ ολόκληρο το έδαφος της χώρας.
ιοραηλινό άρματα μάχης και τεθωρα
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει άλλη
κισμένα μεταφορικά καηιστριιφηκαν υποψηφιότητα και παραμένει άγνω
από τους προοδευτικούς Λιβανέζους, στο αν οποιοσδήποτε άλλος θα διεκατά τη διάρκεια της προώθησης των κδικήσει το αξίωμα του προέδρου.
ισραηλινών δυνάμεων, που υπολογί
Ο νέος υποψήφιος, αντίθετα προς
ζονται σε δύο ταξιαρχίες και σε μονά τον αδελφό του, ο οποίος ήταν γνω
δα τεθωρακισμένων.
στός για τη μαχητικότητα του και
Από την πλευρά τους, οι Λιβανέ- την αντίθεσή ιοο προς τους μου
ζοι είχαν δώδεκα νεκρούς και 18 σουλμάνους ηγέτες του Λιβάνου, εί
τραυματίες, διευκρινίζουν οι εφημερί ναι ένας μετριοπαθής πολιτικός, που
δες της Βηρυτού. Στη συνοικία διατηρεί δεσμούς και επαφές με τους
Μπούρχαμπού Χιιίντά. στο κέντρο μουσουλμάνους πολιηκούς.
της Δυτικής Βηρυτού, οι Λιβανέζοι __
ανατίναξαν ένα μέρος μιας γέφυρας
για να εμποδίσουν την προώθηση
των ισραηλινών αρμάτων.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, οι Ισραηλινοί βομβαρ
δισμοί
προκάλεσαν
σημανακές
ζημίες σε ορισμένες συνοικίες και σε
δημόσια κτίρια. Η έδρα ιης κυβέρνη
σης επλήγη από τρεις οβίδες. Η οικία
τοο πρώην πρωθυπουργού Σαέντ
Σαλάμ επλήγη από καταιγισμό πυρο
βολισμών και από μιά οβίδα. Η οικία
του πρεσβευτή της Βρετανίας, η πρε
ΒΟΝΝΗ 17 (ΑΠΕ ΓΕΡΝΕ ΠΡΑΚ)
σβεία της Ιταλίας και η περιοχή γύρω
Ο δυτικογερμανός καγκελάριος κ.
από το υπουργείο πληροφοριών και
Χέλμοοτ Σμίτ. μιλώντας στη Βουλή
τουρισμού επλήγησαν από τους βομ
χθες το μεσημέρι, μετά τη παραίτηση
βαρδισμούς όπως επίσης και οι στρα
των Φιλελευθέρων από τον κυβερνη
τώνες του λιβανικού στρατού που
τικό συνασπισμό, πρότεινε τη διενέρ
βρίσκονται κοντά στη λεωφόρο
γεια πρόωρων εκλογών.
Μαζραά,
Ταυτόχρονα ο κ. Σμίτ επέκρινε
Ισραηλινές
περίπολοι.
που
σφοδρά τη συμπεριφορά των φιλε
κυκλοφορούν στη Δυτική Βηρυτό,
λευθέρων που οδήγησε στον τερμαηανακοίνωσαν στους κατοίκους της
σμό του 13 χρονου συνασπισμού με
λιβανικής πρωτεύουσας όη απαγο
τους Σοσιαλδημοκράτες.
ρεύεται η κυκλοφορία στους δρό
Ο καγκελλάριος πρόσθεσε ότι ο
μους. Εξ άλλου, σύμφωνα με δημο
ηγέτης των φιλελευθέρων και υπουρ
σιογραφικές πληροφορίες, Ισραηλιγός Εξωτερικών μέχρι τη σημερινή
νοί στραηώτες προσπάθησαν να
παραίτηση του. κ. Χάνς Ντήτριχ
καταλάβουν ιο υπουργείο τουρι
Γκένσερ. με την κριηκή του στην
σμού.
οικονομική πολιτική της κυβέρνη
Οι ιαραηλινές δυνάμεις πραγμα
σης. καθώς και την επιμονή του σ'
τοποίησαν, εξάλλου, προχθές στη
αυτή, απέδειξε ότι δεν επιθυμούσε τη
Δυτική Βηρυτό σειρά συλλήψεων, ο
συνέχιση του κυβερνηηκού συναστη
αριθμός των οποίων ανέρχεται σε χ(
σμού.
λια περίπου άτομα, ιδιαίτερα στις
Οι υποψίες για το νέο προσανατο
παραλιακές συνοικίες της πόλης,
λισμό των Φιλελευθέρων «ενισχύθη
γράφει η εφημερίδα «Αλ Ναχάρ». επι
καν σημαντικά*, όταν το κόμμα αυτό
καλούμενη αστυνομικές πηγές.
θέλησε να συμπράξει με τη σοσιαλδηΗ ΔΙΑΔΟΧΗ
μοκραηκή ανηπολίτευση σ η ς τοπι
κές εκλογές της ΕΣΣΗΣ που θα διεΕπίσημη ανακοίνωση του κόμμα
τος των φαλαγγιτών επιβεβαίωσε τις
ξαχθούν στο τέλος του Σεπτέμβρη,
δήλωσε ο κ. Σμίτ.
πρώτες πρωινές ώρες χθες τις χθεσι
νοβραδινές πληροφορίες του ράδιο
Ακόμη, ο κ. Σμίτ ανήγγειλε ό η θα
σταθμού της Βηρυτού όη ο Αμίν
σχηματίσει κυβέρνηση μειοψηφίας,
Τζεμαγιέλ. μεγαλύτερος αδελφός του
εαν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές,
δολοφονηθέντος
προχθέςΜπεσίρ
όπως τα επιθυμεί, για το τέλος Νοεμ
Τζεμαγιέλ. θα είναι υποψήφιος για
βρίου ή αρχές Δεκεμβρίου,
Σ' αυτή την περίπτωση, ο κανκελλάριος θα οναλάβει το υπουργείο
Εξωτερικών σε αντικατάσταση του
παραιτηθέντος κ. Γκένσερ. ενω το
υπουργείο Οικονομικών θα αναλάβει
ο υπουργός Συντονισμού κ. Μάλφρεντ Λαχνσιάϊν, σε ανηκατάσταση
του παραιτηθέντος κ. Λάμπσντορφ.
Στο μεταξύ, τέσσερις φιλελεύθεροι
υπουργοί, μεταξύ των οποίων και ο
υπουργός Εξωτερικών Φράνς Ντή
ΣΑΒΒΑΤΟ
τριχ Γκένσερ, παραιτήθηκαν χθές
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
από την κυβέρνηση συνασπισμού
Λαφάρας Βασίλειος
ιου κ. Σμίτ. ενώ οι φιλελεύθεροι βου
Σταδίου 122 τηλ. 23 i 75

8,5 δισ.
από την
Ε.Ο.Κ.
Α Θ Η Ν Α 17 (Α ΠΕ)

Ποσό 8,5 δισεκ. δρχ- εισέπί»'
ξε η χώρα μας στο οκτάμην*
Ιανουάριου
Α υγούστου. ο®*
βοήθεια από το Ευρώ®®*®
Ταμείο Περιφερειακής ΑναΤΓν
ξεως τη ς ΕΟΚ. via την εκτέλεβή
διάφορον αναπτυξιακόν έρΥ®ν·
Ό πιος δήλωσε ο υφυπουργοί
Ενικής οικονομίας Αντώνηί
Γεωργιάδης το συνολικό ύφοζ
της βοήθειας που έχει π ρ ο ΰ π ο λ ό
γισθεί να χορηγήσει στη
μας το ΕΤΠΑ μέχρι το τέλος f°u
82 φθάνει τα «4 δισεκ. δρχ· 7°
1981, κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης·
εισπράξαμε από το ΕΤΠΑ 8.»
δισεκ. δρχ.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΖΗΤΗΣΕ
Ο Χ Ε Λ Μ Ο Υ Τ ΣΜ ΙΤ
Μετά την παραίτηση των
Γερμανών Φιλελευθέρων

Βενζινάδικα λ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Κιιραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. netpión 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης Οδ.
Βενιζέλου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΏΡΙ
Λίλιας Θωμάς
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77 τηλ. 25757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Σιέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Καλινόρού 1 τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΏΡΙ
Ηλιάδης Ευστάθιος

Γιατροί
πού
|E l f » |J 4 C

P¿wouv

λευτές ανακοίνωσαν ότι το
τους δεν θα δώσει ψήφο εμπισιοβγ
νης στον κ. Σμίτ κοιά τη σχί1*''
ψηφοφορία
Ο κ. Σμίτ είχε δηλώσει ε ν ω ρ ίς
στην κοινοβουλευηκή ομάδα
κόμματός του. όη εαν οι φιλελίύ*ζ
ροι υπουργοί δεν παραιτηθούν μίΧΤ
το ιέλος της εβδομάδας θα τους °**
πεμπε από την κυβέρνηση.
X
Ο κ. Τέρχουνγκ δήλωσε ότι
καγκελ/άριο; θα ζητήσει από *4
συντηρητική ανηπολίτευση να Ρθ
α »«ζητήσει την εκλογή ενός
καγκελαρίου, πριν τη διάλυσή *7·
βουλής, πράγμα που αποδέχθηκ* "
αντιπολίτευση.
Ειδικότερα, σε ανακοίνωση
κοινοβουλευηκής
ομάδας
tov
Σοσιαλδημοκραηκού κόμματος flV°
Φέρεται ότι οι Χρισπανοδημοκρό*
ανέλαβαν την υποχρέωση να ^
ονηταχθούν στη διάλυση του Κοινΰ
βουλίου ευνοώντας έτσι τη διίξ*,7<Γ
γή εκλογών, όπως επιθυμεί ο «αΥ*1*
λάριος κ. Σμιτ.
. .
Στην ίδια ανακοίνωση αναφέΡ6*!?
ό η οι Σοσιαλδημοκράτες θα
σχουν από την ψηφοφορία Ύ'α
ψήφο εμπιστοσύνης, πράγμα π ο υ .
σημάνει το τέλος της κυβέρνα®11''
Σμίτ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΛί
ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΓΡΟΥ
570 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ
Η Διοικούσα επιτροπή ±
ομαδικού αγροκτήματος
λης προβαίνει εις την ενο1* ^
570 στρεμμάτων στη βέΟΑ
βρυσούρα την 26ην ΣεπτεμΡΡρ
ε.έ. ημέρα Κυριακή και ώρα 1^
π,μ. στο καφενείο του Ζυρπ·
θεοδώροο, στην Κυψέλη- ι
Η Διοικ. Ετατρ«*η

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο Ϊ
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από ^
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Σ Π Ο Υ Δ Ε ί
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. αδείας Ιδούσεωα 2608/81 Λειτουργίας ΦΑΦ/139
Σπουδάζετε και μαθαίνετε μάοα σ cva ñauen φτιαγμένο Λ β ρ β Λ β μ *
uno ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμμ0***"^
επάγγελμα τοι> Β. Λογιστού - λογιστού, Γραμματέως γρήγορο ^ ^

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ
ΑΠΟ AYO ΤΜΗΜΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝ**

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Αύριο Κυριακή Γ> _ο..α.μμριου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας
Κασαμπαλής Αημ.
Βενιζέλου 24
τηλ. 23439 23895
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περισταηκά γενικής ιατρικής.
Χατζηδημητρίου Χρ.
Βενιζέλου 46
τηλ. 24417
για παιδιατρικό περκιιαηκόΤζΐνας Σταύρος
Βενιζέλου

τηλ. 28736

23166

για χειρουργικά και γυναικολογι
κά περιστατικά.

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν ΣΠ Ο Υ ΔΩ Ν
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται οδική έκπτωσή
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΠΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ-ΓΡΑΜΜΛ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΛES
ΟΠπΚΟΑΚΟΥΓΠΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ a . v .sæ .

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ε Ι Ο κ. Π Ε Σ Μ Α Ζ Ο ΓΛ Ο Υ :

ΚΕΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ÛEH-0TE
Bfl riHOYH TO XEIMOHfl
Τεράστια €λλ€ίματα παρουσιάζουν οι Οργανισμοί
’δορύς χ(ιμώναςΒ προβλέπεται
ΦίΤΟς
κ
Vtvinô να ΤΟυί εργαζόμενους και
για τις εισοδηματικά χαμηλές
„
Ρ€τά ΤΠΥ δήλωση του υφυΓ * * Εθνικής Οικονομίας κ.
Ν)(ιΡν"·'^Γ1 ότι «τίποτα δεν αποαΤο!’.α"’. ,σχ£τ|κό με τις αυξήσεις
μολόγια των Οργανισμών Κοι
^ “ Φελείας
»εΐΓ
Π(50ι'άπτει απ’ τις δηλών ^ ΓΟυ Κ Γεαοργιά6 η το ρεύμα, το
0· τ° τηλέφωνο και τα εισιτήρια
¡ΦόγΡ' ^ ν° υν στ"» °ΡΧέί του νέου
νη. °ϋ' ΠαΡό τις αντίθετες κυβερδιαβΕβαιωσεις.
. ^νΚί»ΤΛιι.^.._.
Λ κ. Γεωρνιόδης
Τκίκριμένα: Ο
MVIII
°*
ότι
η
Κυβέρνηση
επαναξετόζ«=,
Tuiv ~ την τιμολογιακή πολιτική
^Ρ Υ αν,σ μ ώ να αυτών και επιχει*
ν· Χωρίς ωστόσο να προσ,
^0,°Ρίοε, nÓ
T6 0α αυξηθούν ξανά τα
4çv ¿~’'u τ°ας· Ό πω ς είπε, τίποτε
η ι.ΧΕι ^ο φ α σ ισ θ ε ί αλλά και τίποqÍV Οποκλείεται!».
κ Γεωονιάδης παρεδέχθει. ότι

ο κυβερνητικός στόχος να περιορισθούν το-ελλείμματα τω ν 20 μεγά
λων δημοσίων επιχειρήσεων και
οργανισμών σε 35 δισ. δρχ. (έναντι
38 δισ. το '81) δεν θα επιτευχθεί:
• Τα ελλείμματα τους θα ξεπερόσουν τα 50 δισ δρχ., δηλ. θα
παρουσιάσουν διπλάσια αύξηση
από τον προβλεπόμενο ρυθμό πλη
θωρισμού! Ο κ. Γεωργιάδης ομολό
γησε, ότι η εξέλιξή του έχει ανησυ
χήσει την Κυβέρνηση.
Το 1977 οι Οργανισμοί αυτοί
παρουσίασαν πλεόνασμο 7 όισ.
δραχμές.
Αναφερόμενος στα μελετώμενα
κυβερνητικά μέτρα ο υφυπουργός
Εθνικής Οικονομίας είπε ότι θα επιδιωχθεί η αύξηση της παραγωγικό
τητας των εργαζομένων, η βελτίω
ση της ποιότητος των παρεχομένων
υπηρεσιών και της ανταγωνιστικό
τητας τους (Σ.Σ Οι περισσότεροι,
όπως OTE. ΔΕΗ κλπ. ουσιαστικά εί
ναι κρατικά μονοπώλια, έτσι γεννά-

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΙΕ Ω Ρ Γ ΙΟ Υ ΤΣΑΛΕΡΑ
«ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το εκλογικό Κέντρο του Ανεξάρτητου Συντϋ°°μού «ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ» Γεωργίου
^ αλέρα, λειτουργεί στην οδό Μητροττόλεως
Τα επίσημα εγκαίνια του Κέντρου θα γίνουν
0 *ΑΒΒΑΤΟ 2 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 μ.μ.
Μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος ΓΕΩΡ- ° Σ ΤΣΑΛΕΡΑΣ.

ται το ερώτημα ποιόν θα ... ανταγωνισθούν).
Σ' ότι αφορά στον έλεγχο για την
περιστολή των ελλειμμάτων είπε,
ότι θα επιδιωχθεί να καταστεί
ουσιαστικός γιατί μέχρι τώρα (μετά
11 μήνες με κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ) γινόταν γραφειοκρατική!
Ειδική υπηρεσία στο υπουργείο
Εθνικής Οικονομίας θα αναλάβει
τον οικονομικό έλεγχο των ελλειμματικών δημοσίων οργανισμών και
επιχειρήσεων στις διοικήσεις τους,
έχει δοθεί, άλλωστε ήδη εντολή να
περιορίσουν τις δαπάνες τους στα
όρια χης εισοδηματικής πολιτικής
για το 1983. Δεν διευκρίνισε ωστό
σο αν οι διοικήσεις των οργανισμών
(OTE. ΔΕΗ κλπ) θα κανονίσουν τις
δαπάνες τους με κριτήριο την ΑΤΑ.
Ό πω ς δείχνουν, λοιπόν, τα πράγ
ματα ο φετινός χειμώνας θα είναι
«βαρύτερος» για τους εργαζόμε
νους με το πέρασμα του 1983,
καθώς θα επωμισθούν τα τεράστια
ελλείματα των δημοσίων επιχειρή
σεων και τω ν ορνανισμών Κοινής
Ωφέλειας.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ
Ο υφυπουργός Εθν. Οικονομίας
κ. Αντώνης Γεωργιάδης έκανε χθές
την ακόλουθη δήλωση.
«Ορισμένες εφημερίδες από
αντιπολιτευτική διάθεση παραποίη
σαν ή παρερμήνευσαν το πνεύμα
των δηλώσεων μου σχετικό με τα
ελλείμματα των δημοσίων επιχειρή
σεων και οργανισμών. Ό πω ς υπο
γράμμισα και θα ήθελα να επαναλά
βω, η σταδιακή μείωση των ελλειμ
μάτων των δημοσίων επιχειρή
σεων, τα οποία αναμφισβήτητα
δημιουργήθηκαν από την αλόγιστη
πολιτική των κυβερνήσεων της
Νέας Δημοκρατίας, θα επιδιωχθεί
από την κυβέρνηση μεσοπρόθεσμα
με την συντονισμένη και παράλληλη
εφαρμογή μέτρων που θα αντιμε
τωπίζουν αποφασιστικά όλες τις
αιτίες της ελλειμματικότητας των
δημοσίων
επιχειρήσεων.
Αυτό
σημαίνει, ότι στην συνολική λύση

του προβλήματος θα ενταχθεί ο
έλεγχος τω ν δαπανών, η αποφυγή
σπαταλών, η βελτίωση της ποιότη
τας τω ν υπηρεσιών, η αύξηση της
παραγωγικότητας η άνοδος της
ανταγωνιστικότητας και η επανεξέ
ταση της τιμολογιακής πολιτικής και
γενικώτερα τω ν εσόδων των δημο
σίων επ·νειρήσεων.
Είναι προφ α νές ότι η αντιμετώ
πιση μόνο της τιμολογιακής πολιτι
κής ούτε θα επιλύσει το πρόβλημα
μακροπρόθεσμα ούτε αποτελεί
κυβερνητική θέση.
Εξ άλλου, το αν. πότε και πόσο

ΕΔΑ Εναντίον
Κ Κ Ε και Κ Κ Ε εσ.
Για «υπονόμευση της πορείας
προς την αλλαγή»
κατηγορεί
ευθέω ς η ΕΔΑ το ΚΚΕ στην «πολι
τική απόφαση» του κόμματος που
δόθηκε οτη δημοσιότητα και αφορά
τις «επικείμενες δημοτικές εκλο
γές». Με την ίδια απόφαση η ΕΔΑ
κατηγορεί και το ΚΚΕ εσ. «για αρνη
τική στάση».
Στο κείμενο της αποφ άσεω ς- με

Ανακρίνονται
ύποπτοι
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
Από το υπουργείο Δημοσίας
Τάξεως ανακοινώθηκε ότι έχουν
εντοπισθεί τέσσερα άτομα, που
θεωρούνται ύποπτα για συμμετοχή
στις βομβιστικές επιθέσεις στη Διοί
κηση Χωροφυλακής και το Πανεπι
στήμιο Ιωαννίνων, την περασμένη
άνοιξη. Ωι τέσσερεις ύποπτοι ανακρίνονται παρουσία Εισαγγελέως.

Προβλήματα δημιουργούνται με τον νόμο
που απαγορεύει τις αφισσο κολλήσεις
1θέμμ της αφισσοκολλησεως
Ν ρ * * ^"όρκεια της προεκλογικής
Φτ6 „ υ· π°μ άρχισε και τυπικά.
Vil
Φο'νεται ότι δημιουρ'ufijp Jpapó προβλήματα στην
,^ Π . η οποία, όπως συνήοποΙ λ Χ€1 κατολ|ίί«' σε οριστιτόι
αλλά και δεν φέρε°Jtr,iKAf ° e'lJ^vrl να εφαρμόσει τον
"ί6 νόμο, που ψηφίσθηκε από
’Νέα
Είν ° θ ε ο κ ρ α τ ί α » .

°Π6{χ ε" ^Ροφανές, ότι η κυβέρνηΥϋΙ Γ,ι*σ*'ζ. για να μη απαγοW " l v αφισσοκόλληση, στην
Μς, ή · μίχρι η ς δημοτικές εκλονο από το ΚΚΕ (ο υπο* L T P*<* ΤΓΚ ώκρα^ αριστε'Ί ¡φ, Αθήνα κ. Εφραιμίδης έκα“Χ ^'κές δηλώσεις και
ήαε τον υπουργό Δημ. Τά-

ξεως για την διαταγή του περί εκλο αστυνομικές αρχές και πρόσθεσε
γών, που δημοσιεύθυκε προχθές) σχετικά με το θέμα των αφισοοκολαλλά και από τους δικούς της κομ λήσεων, ότι θα το ρυθμίσει ο αρμό
ματικούς υποψηφίους δημάρχους.
διος υπουργός Εσωτερικών, σε
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει ■-συνεργασία με τους υποψηφίους,
«αι από την σπουδή που επέδειξαν..
Ω κ. Γεννηματάς λίγη ώρα
προχθές οι υπουργοί Δημοσίας Τά
ξεως ται Εσωτερικών κ.κ. I. Σκουλα- αργότερο, έσπευσε να επικυρώσει
ρίκης και Γ. Γεννηματάς να διασκε τις «θέσεις» του υπουργού Δημο
σίας Τάξεως και είπε, ότι η εγκύ
δάσουν
τις
εντυπώσεις
που
κλιος του τελευταίου αποτελεί μιά
δημιουργήθηκαν από την διαταγή
του πρώτου προς τις αστυνομικές τυπική διαδικασία, που γίνεται κάθε
5 βχές. για θέματα τάξεως, ασφα- φορά προ των εκλογών.
-neius K.TT.H. imp off ισχΰσουν στη
Για το θέμα των α φ ισ ο κ ο λ λή 
διάρκεια της προεκλογικής περιόσεω ν είπε, ότι θα ακούσει τις προ
σου.
τάσεις τών υποψηφίων, ενώ για το
' Ετσι, ο κ. Σκουλαρίκης δήλωσε
θέμα της παρουσιάσεως των υπο
π ρ ο χθές ότι το υπουργείο Δημο
ψηφίων από την τηλεόραση και το
σίας Τάξεως ήταν υποχρεωμένο να
ραδιόφωνο όιαβεβαίωσε, ότι θα
εκδώσει την εγκύκλιο προς όλες τις
υπάρξει ισοτιμία στον τρόπο αντιμετωπίσεως.

Φροντιστήρια.
ΞΕΝΩ Ν ΓΛΩΣΣΩΝ
Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
στους γονείς και μαθητές της Βέοτι οι εγγραφές συνεχίζονται και τα μαθήματα
^ζουν στις ¿0 Σεπτεμβρίου.
την τ°Χ°ζ «ναι η εξύψωση της Ξένης Γλώσσας με
Ναι ευ° υνεΐδητη και επιμελή συνεργασία μας καθώς
^ εξάλειψη κάθε είδους εκμετάλλευσης.
^Ραγ°τε^ουμ? ° τι Με τ,Ί δυτή σας υποστήριξη θα
αν^ ατοποι1Ίσουμε Μ«* ομοιόμορφη και ποιοτικά
δι^ϊ8ρΊ Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας για τη
^ °ας σιγουριά.
Τα Φροντιστήρια
^Υαπίδου Ε,

. '•‘«ς Λαζόγκα

ί^ ώ γ -ς

γ.

^εοουτου Α.

Στασινόπουλος Γ.
ΣΥΓΧΡΟΝΟ
Σαζακλίδου - Παπαγιάννη Σ.

για όλους τους υποψηφίους.
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΛΗΓΕΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
Το υπουργείο Εσωτερικών, με
εγκύκλιό του προς τους νομάρχες
υπενθυμίζει, ότι στις 26 Σεπτεμ
βρίου. ημέρα Κυριακή, λήγει η προ
θεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων
για τις δημοτικές κοι κοινοτικές
εκλογές. Το υπουργείο παρακαλεί
να ληφθεί μέριμνα, ώστε να παρα
μείνουν ανοικτά την ημέρα αυτή μέ
χρι τα μεσάνυχτα τα Πρωτοδικεία,
τα Ειρηνοδικείο, οι υπηρεσίες των
Διευθύνσεων Εσωτερικών των
Νομαρχζιών και το Δημόσια Ταμεία.

Δ υ ο νεκροί
σ τα Γ ιαννιτσά

Τέλος, ο υπουργός Εσωτερικών
είπε ότι, μετά οπό συνεννόηση με
τους υπουργούς Προεδρίας Κυβερήσεως και Δημοσίας Τάξεως, θα
προσόιορισθούν οι όροι διεξαγωγής
τω ν δημοτικών εκλογών, ώστε να
εξασφαλισθούν πλήρης ελευθερία
εκφράσεως και συνθήκες ισοτιμίας

σα αυξηθούν συγκεκριμένα τιμολό
για ωρισμένων δημοσίων επιχειρή
σεων. είναι συνάρτηση των οικονο
μικών εξελίξεων και της κοινωνικής
πολιτικής της κυβέρνησης. Αναφορά
για αυξήσεις σε συγκεκριμένα τιμο
λόγια δεν έγινε ούτε μπορούσε να
γίνει, αφού το θέμα αποτελεί αντι
κείμενο γενικώτερης κυβερνητικής
πολιτικής που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί.
Κατά συνέπεια η μονομερής και
αποσπασματική προβολή του θέμα
τος από ωρισμένες εφημερίδες, δεν
ανταποκρίνεται στην πραγματικότη
τα».

Στα Γιαννιτσά Εδέσσης. οι
Γεωργ. Ν. Ψαθάς, 27 ετών και
Ελευθ. Χ· Μιντερούδης. 36 ετών,
ενώ εργάζονταν σε οικοδομή ως
υδραυλικοί, ήρθαν σε επαφή με
ηλεκτροφόρα καλώόια της ΔΕΗ,
έπαθαν ηλεκτροπληξία και σκοτώθπ*™'

ΙΤΑΛΙΚΑ
Για ιταλικά παν/μια-πολ/νεία
Τμήματα υποψηφίων για ιταλική φιλολογία
Τμήματα γλώσσας αρχαρίων&·προχωρημένων

φιλοσοφία «συμπΛέουσα» προς τις
επιλογές του ΠΑΣΟΚ εν όψει των
δημοτικών εκλογών του Οκτω
βρίου. - εκτοξεύεται δριμύ «κατηγο
ρώ» εναντίον του ΚΚΕ το «οποίο
σπέρνει - όπως χαρακτηριστικά
υπογραμμίζεται - την απογοήτευση
στο λαό με την αρνητική αντιπολι
τευτική του στάση».
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ
κατηγορεί επίσης το ΚΚΕ ότι συνε
χίζει την πολιτική που ακολούθησε
στις βουλευτικές εκλογές με το σύν
θημα 17%. «Τώρα - προστίθεται
στην απόφαση - πασχίζει να πείσει
τους οπαδούς του και τον ελληνικό
λαό ότι όεν υπάρχει ουσιαστική δια
φορά μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ.».
Η ΕΔΑ επικρίνει και το ΚΚΕ εσ..
τονίζοντας ότι είναι αρνητική η πολι
τική ταυ κόμματος αυτού διότι
παρασιωπά και ελαχιστοποιεί «την
εξόφθαλμη ποιοτική διαφορά ανά
μεσα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
και τις κυβερνήσεις της δεξιάς».
Τέλος οτην «πολιτική απόφαση»
του κόμματος υπογραμμίζεται ότι «η
ΕΔΑ. όπως έκανε στις εκλογές του
περασμένου Οκτώβρη, συμπαρα
τάσσεται με τις δυνάμεις της αλλα
γής και υποστηρίζει σ ' όλη ανεξαίρετα την Ελλάδα τους συνδυα
σμούς που υποστηρίζονται από το
ΠΑΣΟΚ και άλλες δυνάμεις που
συνεργάζονται μαζί του».

ΘΕΣ'ΝΙΚΗ 18 (ΑΠΕ)
Ζωηρή η χθεσινή πολιτική κίνη
ση της Θεσ/νίκης. λόνω των εορτα
στικών εκδηλώσεων, των νεολαίων
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ..

Οι υπουργοί κ.κ. Α. Τσοχατζόπουλος Γ. Γεννηματάς και ο υφυ
πουργός κ. Λαλιώτης, που έφθασαν
χθές το μεσημέρι, συνοδευόμενοι
από βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. μίλη
σαν στις 9 το βράδυ στη γιορτή
νεολαίας 82.
Οι κύριοι υπουργοί μετέφεραν
μήνυμα του πρωθυπουργού κ. Α.
Παπανδρέου στη Βορειοελλαδίτικη
νεολαία του κινήματος και αναφέρ
θηκαν στα μέτρα που πήρε η κυβέρ
νηση. στο 11 μηνο διάστημα που
βρίσκεται στην εξουσία, για να επι
λύσει τα αναρίθμητα προβλήματα
που κληρονόμησε οπό τις κυβερνή
σεις της δεξιάς.
Στη συνέχεια, οι ομιλητές ανα
φέρθηκαν στις επικείμενες δημοτι
κές εκλογές και υπογράμμισαν την
σημασία τους για την ανάπτυξη της
τοπικής αυτοδιοίκησης και για την
πορεία προς την αλλαγή.
Τόνισαν ότι οι δυνάμεις της αλλα
γής, ενισχυμένες από το δημιουργι
κό έργο που επιτελεί η κυβέρνηση,
θα θριαμβεύσουν και στις δημοτι
κές εκλογές, για να δώσουν στην
τοπική αυτοδιοίκηση την θέση που
της ταιριάζει στον ευρύτερο κοινω
νικό χώρο. I
«Η Ν.Δ.»

και από το ιταλικό κράτος

Εξάλλου, στις 8 το βράδυ, έφθασε ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ Ε. Αβέρωφ και α κοινοβουλευτικός εοιρδσωπος του κόμματος κ.'Κ. ΜηΤσοτάκης. συνοδευόμενοι από πολλούς
βουλευτές προκειμένου να πάρουν
μέρος στις εκδηλώσεις της ΟΝΝΕΔ.

Λ. ΑΝΟΙΞΕΛΙ44 τηλ. 20061 (Έναντι Μουσείου)

ΕΠ ΙΖΗ Μ ΙΟ ΣΤΑ Σ Υ Μ Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Α ΤΗ Σ Χ Ω Ρ Α Σ
Δίνοντας κύριο βάρος στην
οικονομική πολιτική της κυβέρνη
σης, ο πρόεδρος του ΚΟΔΗ.ΣΟ χ.
Πεσμαζόγλου, μίλησε χθές σε
συνεστίαση στελεχών του κόμμοτος του, στην Θεσσαλονίκη.
Ο κ. Πεσμαζόγλου, μεταξύ άλ
λων, επεσήμανε τα εξής:
«Πρέπει να δηλώσουμε ρητά
και κατηγορηματικά ότι η κυβερνη
τική λειτουργία νοθεύεται και
αλλοιώνεται από έναν αδίστακτο
κομματισμό κι ένα κλίμα μονοκομ
ματικής νοοτροπίας που γίνεται
αισθητό παντού και βρίσκεται σε
πλήρη αντίθεση με τα πραγματικά
συμφέροντα της προόδου και
ασφαλείας του ελληνικού λαού.
Η βασική αυτή διαπίστωση
συνδέεται με το γεγονός ότι η
κυβέρνηση αποδείχθηκε ανίκανη ν'
αντιμετωπίσει οργανικά και αποτε
λεσματικά και το οξύ οικονομικό
πρόβλημα της χώρας, με συνέπεια
να υπονομεύονται, αντί να προόγονται. τα μόνιμα συμφέροντα των
Ελλήνων εργαζομένων και της χώ 
ρας.
Έ τσι, η συνολική μας εκτίμηση
για το ενδεκάμηνο κυβερνητικό έρ 
γο είναι αρνητικό
Για τις δημοτικές και κοινοτικές
εκλογές η κυβέρνηση ψήφισε εκλο
γικό νόμο, που αντί να καθιερώνει
την απλή αναλογική, σύμφωνα με
τις προεκλογικές εξαγγελίες της
εισάγει ωτερενισχυμένη αναλογική,
με προφανή πάλι επιδίωξη τον έλεγ
χο των δημοτικών κοι κοινοτικών
συμβουλίων.
Η κυβέρνηση ουσιαστικά μονο
πωλεί την τηλεόραση και το ραδιό
φωνο. χρησιμοποιώντας ως άλλοθι
τις κατά καιρούς ομιλίες του κ. Αβερωφ ή του κ. Φλωράκη.
Τρία γεγονότα στο τελευταίο
1 1 μηνο είνα σημαδιακά για το

πνεύμα και το κλίμο της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ:
Το πρώτο, είναι η πρωθυπσυργική ακύρωση από την τηλεόραση
του νόμου γιο τη φορολογία ακίνη
της περιουσίας που μόλις είχε
ψηφίσει η ίδια η κυβερνητική πλειοψηφία. Αποτέλεσε μιά σπίοτςυτη
πράξη περιφρόνησης της συνταγμα
τικής και κοινοβουλευτική τάξης.
Το δεύτερο γεγονός είναι η
πρόσφατη αυθαίρετη κατάληψη της
πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου από
την κομματική νεολαία ΠΑΣΟΚ
Παρά την άρνηση των αρχών του
Πολυτεχνείου και παρά την παρα
πομπή του θέματος στη δικαιοσύνη,
η νεολαία του ΠΑΣΟΚ κατέλαβε
αυθαίρετα και παράνομα το χώ ρ α
Και ήρθε ο ίδιος ο κ. πρωθυπουρ
γός να καλύψει, με την παρουσία
του στις εκδηλώσεις α υτές την
παρανομία.
Το τρίτο, επίσης απίστευτο,
περιστατικό είναι η γνωστή πρωθυπουργική δήλωση τον περασμένο
Συνέχεια στην 4η

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η
ΕΝΟΤΗΤΑ
Κ . Β Ε Ρ Μ ΙΟ Υ (Σ έλι)
ΠΕΤΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΜΟΠΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.
ΦΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Πολιτικός Μηχ-κός
Έμπορος
Πτυχιούχος Βιομηχανική
Οδοντίατρος
Λογιστής
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Επαγγελματίας
Πτυχιούχος Βιομηχανικής
Έμπορος
Υπάλληλος ΚΤΕΛ

Εκδηλώσεις νεολαίας
ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. στη
Θεσσαλονίκη

Το Φροντιστήριο είναι αναγνωρισμένο

Εγγραφές καθημερινά από 5-9 μ,μ.

Αδίστακτο
κομματισμό
Εφαρμόζει
το Π ΑΣΟ Κ

Οι κ.κ. Ε. Αβέρωφ και Κ Μητσοτακης θα επισκεφθούν σήμερα το
πρωί την Δ Ε_Θ. κοι το βοόδυ. θα

μιλήσουν, σε συγκέντρωση της
νεολαίος του κόμματός του ς παιι γί
νέτοι «τ»ο πποαλιακό πάρκο.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΙ
που αρχίζουν και τα μαθήματα
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ-ΑΓΓ ΑΙΚΑ-Γ ΑΛΛΙΚΑ
ΓΓ αυτούς που θέλουν να
ΜΙΛΑΝΕ μιά ξένη γλώοσα

Α. Α ΡΣΕΝ Η Σ

Βέροια
ΕΗΕΤ ΑΣΕΙΣ PRIMARY. fcxfcMfcNTARY. INTERMEDIATE
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 2 κα> I ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΖΕΛΙΛΑ 2η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ ----

1 2 3 4 5 ί 7 8 3 ίο «M2

H . Ετσι ονομάζεται «αυτοκυβέρνη
τη» αγγλική αποικία - Αντί
στροφα. πρώτο συνθετικό ποδο
τροφικού όρου (ξεν).
12. Ένας ομηρικός ήρωας — Χαρα
κτηρίζεται και Γτκοτεινός.
ΚΑΘΕΤΑJ
ι Πλοία για πολεμικές επιχειρήσεις
lr»v.J

Ο Π ΙΟ Μ ΙΛ :

1* Αυτοί δεν π/,-τυχόν στη ζ^η «ους

2. Ένα χρώμα ... αεροπορίας
Το
νησί μας !ος στην κοινή ταυ γλό
| Μ ΐα
1. Έ να ξένο ...m ü - Μια «ιδάι. του
δικτάτορα Γ ΙΙαποδοκσύλαν
•1 Μια σκληρή 0\XfiO *ιΊΛ> TT(V έχΟΙιμ< στο αώμα μας.
J Ένας γνιοατής 6«1)νής σκακιστής
- A c ia n o χώρα
6 Πάλη π>ς Αιθιοπίας που έγινε
γνωστή από πολεμικές συγκρού
σεις — Τόκος προσευχής. με ά ρ 
θρο.
7 Μοιάζουν απόλυτα.
8. θαυμάζονται από πολλούς
Λυτός ο σώ λος βολύ γνωστός
μας.
9. Σατιρική ελληνική οφημιρέδα
Τροφή ζώων στον κλιρΧωιςκό
10- Στην καθαρεύουσα, έχει πολλά π
Κέρκυρα, εδώ ¿να (γεν.)

?. Νότα βυζαντινής μουσικής —Φώιιζι τους αρχαίους - Αιγυπτιακός
ήλιος
Αρθρο.
3 Γιατροί με ειδικότητα, αυτοί
4. Εχει τα πιο νηλά βουνά - Φανε
ρώνει δισταγμό
5 Τα πιο χρήσιμα εξαρτήματα των
γεωρνών - Η Πηνελόπη για ιον
Οδυσοέα, ομηρικά (αντίοτ) - Μια
ξένη . δεσποινίδα.
6 Μ* αυτά γίνεται μεγαλύτερη πριτσ¿λεΐιση στο Σέλι
Σημείο στα
μαθηματικό
7. Έ ν« φρούτο χωρίς ... συμφωνία Αντίστροφη πόλη του Βελγίου *
Π ολλκ ®ορες το επακόλουθό της
είναι η'νύστα.
8. Καθόλου
αξιόλογος
αυτός
(δημοτ.)
9. Χωρίς αυτούς δεν υπάρχουν έοο
δα στα φιλανθρωπικά ιδρύματα
(γεν.;
Μ’ αυτά ασχολούνται
πολλοί αγρότες στο νομό μας.
10 Τώρα βρισκόμαστε στον έννατο.
11. Έχει τους περισσότερους συντα
ξιούχους στη χώρα μας — Αντί
στροφα άρθρο - Ένα νταβάνι...
αλλιώτικο.
12. Νρσί μας
Είναι αρχαίο γου
ρούνι στη γενική

Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: λ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΣ 2. ΛΑΜΙΑ
ΕΟΚ 3. ΝΤΑ - ΛΕΟΝΕ 4
ΤΕΜΠΕΛΧΑΝΑ J ΟΝ - ΙΣΟ - ΤΡΩΑ) 6. ΡΑΦΙΑ ΡΕΛΛ
7. Λ Ο ΥΤ PIO i 8. ΝΎΚ ΤΑ ΟΤΡΛ 9. ΟΙΚΩΝ -O P IO .C
ΑΣΒΟΣ
ΙΣΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΕΛΝΤΟ ΡΑΝΤΟ3· ΡΑΤΕΝΛΟΥ J. IM AM - ΦΥΚΟΣ 4. XI
ΙΤ Π Β 5. ΘΑΛΕΙΑ
ΑΚΟ 6. Ε.Λ.Σ - Ο Γ 7. ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ 8
ANOflawziczp) EO T 9. Ο ΚΕΝΤΑ ΥΡΟΣ 10. APA (ΕΚΙΝΟΥ
- APA

A οβά τευε
κ α ί ό ο ό ιό Γ .ε ε
ςή ν
Ι η ρ τ μ μ c p 'r ö a μ ο ς *

"Το κακό με την πριΧώο είναι ότι
μας οδηγεί ιηχις τα εμπρός και όχι
προς τα πίσυι». Το είπε ο Όσκαρ
Ουπ-Τλντ κπι τα σχόλια περιττεύουν.

R e in H a u s
Γερμανικοί Λέβφ ες Καλοριφέρ

• 01 rtfyovuo! Λέβητες fWn Η·ιι* παρέχουν τό πιό οικονομικό «αί ύγίινδ
μυσιημ- θέρμανσης γώ μονοκατοικίες καί διαμερίσματα
% A i r έχουν Ανάγκη eno Αέβήτοβτόωο, είναι έντελώς Ακαπνοι, Αοσμοι καί
άΙΑφυρο·.
I Έ χουτ κολοΐσίητο έξμττρικΑ «άλυμο κοί μπορούν νό τοποθετηθούν α'
Ασοιοβήαοτε μέρος τού σπιτιοϋ θέλετε.
• Παρέχουν πρααθετη ενέργεια χωρίς έτιιβάρυνοη οέ κούσυιο μ' έοτώ
»oui.lv;;. γιο μαγείρτμο (Απόθοαη 1900 3500 Walt) κοί μπόίλερ γιΑ ζεατΟ
νερό
• Τοποθετούνται γρήγορα κκί εάκώλο γιατί έχουν ένσωμοτωμένο όλο Τό
έξαρτήματο λεττουργιος.
θ Προατοτεοαμ* «4 περιβάλλον.
| Προαρερατται ο ί 3 τυβοος *β( β μεγέθη γιά κάθε τύπο καί όηάδοσεις 12 ·
K 1 1 Z 2 - 2« · 39 CK KCAL/H.

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Αριθμός 149
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τ<ο Πριυτοόικαω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Απόστολος Χρ.
Αλεκόζογλου ο>ς επί της εκτελέσεως
τοιούτος όηλοκοιώ ότι την εικοστήν
έκτην (26ην) του μηνός Σετττεμβρίου του
χιλιοστού εννκανοσιοστού ογδοηκοστού
δευτέρου ( 1982) έτους ημέραν Κυριακήν
και από τας ώρας 10ης η.μ. μέχρ» 12ης
μεσημβρινής εν τω καταστήματο του
Ειρηνοδικείου Αλεςιινδρείας ως συνήθη
τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβσλαιεκί'ράφοί) Α^ξανδρειας κ Κωνι'νου ΣτΒφκνάνη ως επί του πειστήρια
σμού υτεαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου
ενώπιον tou νομίμου οναπληρωτού του,
·>η εταβΓπεύπει του αανειστού Κων/νου
Π/αίτυύτη rou Θωμά, κατοίκου Νησιλίου
Ημαθίας δικαιουμέ\»ου λαμβάνειν παρά
της οφειλέτιδος εν Νηαελιω εόρευοιχπις
O.É. υπό την επωνυμίαν ·Σ. ΠΟΥΛΙΟΥ
Α. ΚΑΡΑΓΑΪΤΑΝΗΙ Ο Ε .., νομίμως
εκπροσωποϋμένης το επιπισσόμενον
ποσόν ίων δραχμών 45.174. νομιμοτόκιυς
μέχρις εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας
εκτελέσεΌΐς εκ δραχμών 15UG και πάντα
τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλοπτη
pmouôV» μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεση'' της υπ' πριθμ 51/1982
πποφασεω: του Ειρηνοδικείου Αλεξάν
δρειάς και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθεισης επιταγής προς
πληρωμήν ως τούτο όείκνυται εκ της υπ
αριθμ. 1419/12-8 1982 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελή τού των εν
Βέροια Πρωτοδικών εμού του ίδιου εκτί
θενται εις δημόσιον αναγκαστικόν πλε>στηριααμόν τα κάτωθι κινητά του ανωτέ
ρω οφειλέτου κτιτασχεθέντα δυνάμει της
υπ' αριθμόν 104/2 12 19812 κατασχετη
ρίου εκθέσεοκ μου. Ήτοι: Έν Ι.Χ. φορτηγόν αυτοκίνητον. μεταχειρισμένον, πετρελατοχηνητον. κατασκευής εργοστασίου
ΜΕΡΣΕΝΙΤΕΣ, μετά ίων εξαρτημάτων
un» και παρακολουθημάτων του. εν καλή
«cfmioxá.Tci και κινήσει ευρισκόμενον, με
αριθμόν κυκλοφορίας ΝΥ 3153, πλαισίου
358Û53 10-922672
και
κινητήρος
352996-10-156190 και τύπου 1113. εκτι
μηθέντος αντί ποσού δραχμών επτακο
σίων χιλιάδων (700.000). Ενταύθα γίνεται
μνεία ότι 0 ως άνω πλειστηριασμός ενεργείτιιι
δυνάμει
της
υπ1 αριθμ.
3038/23 8 1982 δηλώσεως συνεχίσεως
ματιυωθεντος πλειστηριασμού του συμβο
λαιογράφου Αλεξάνδρειάς Κων/νου Στεψανάκη ήπς εκοινοποιήθη προς ούς ο Νόμος opíÜRL
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξη
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεων των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 350.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλύτερα ν τιμήν τελκυταίον
πλειοδότην την 12ην έυραν της μεσημ
βρίας της άνω καθοριστείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
να τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
αίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
τρυ πλιιστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπο>ς ζητήσει και λάβα παρ*
εκάστου πλειοδότου χρηματικέις εγγυή
σεις ‘Αμα τη κατακυρώσει ο υπεμθεμιιτι
στής υποχρεουτα» να καταβάλει ας τον
ϋπΐ toi) πειστήρια σμού υπά3Ληλον το
ι·.κπλ» ιστηρίασμα εις μετρητά ή να καταθέ
σα roüto αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείσν (Γριιφείον Παρακαταθηκών *cat
Δανείων) προσνομίζων και το σχετικόν
γραμμάηον α ς τον atï του πλαστήρια
σμού υπάλλη/.ον, άΙΑως ενε.ργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ* αυτού το έξοδα
του οποίου θέλουν εισπρίιχθεί παρ αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κριιτήσειυο Εις περίπτωσιν μη εμοανί
σι:ως τελκυτσίου πλειοδότου ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
σμο κίς την' απαίτησίν του. Tu κηρύκεια
όυπυώμστσ ως και του επί cou πλειστη
ριασμου υπαλλήλου ΐ3<ιρύνουσιν τον
trAcuiaiov πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είνιυ της απολύτου
κρίσκως του επί του πλειση^ριασμού
υπάλληλου Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νυι να γίνωσιν αγορασταί της πλειστηρια
σθτ|σομένης u>ç άνω περιοικιίας. όπως
πρυσέλΗουν και πΐ^ιοδοτήσωσιν κατά την
LVιιρχή του πσ()όντος οριζομένην ημέραν
Kui ώραν.

Ο επι της εκτελεσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΛΠ. ΑΛΕΚΟΖΟΓΛΟΥ
Αριθμός: 217
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας Δικα
στικός Επιμελητής Παναγιώτης Κων/νου
Κουπίδης. ως επί της εκτελέσεως τοιού
τος. δηλοποιώ ότι την (26ην) εικοστήν
έκτην του μηνός Σεπτεμβρίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και από της ώρας 10ης
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σιαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επι
του πλειστηριασμού υπα>Λή/Λυ. όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. *Αμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίαομα εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμειον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειστηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού ία έξοδα
του οποίου θέλουν ειοπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και όιιι προσιοπικής του
κροτήσεως. Εις περίπτωση· μη εμφανίσειος τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
πμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλ/.ήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσίν αγορασταί της πλειστηριασθησυμένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
PAN. ΚΟΥΠΙΔΗΣ
Αριθμός 210
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Παναγιώτης
Κ(ον/νου Κουπίδης ως επί της εκτκλέ
σεως τοιούτος δηλοποιώ ότι την (26ην)
εικοστήν έκτην του μηνός Σεπτεμβρίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και ππό τας
ώρας 10ης π.ν. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βέροια και εις το ακροατήριον του
Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη τόπον
των πλειστηριασμών ενώπιον του Συμβο
λαιογράφου Βέροιας Στυλιανού Ελευθε-

' Συνέχεια στην 3η

ΥΕΝΕΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 19

ΚΥΡΙΑΚΗ, 19
1.05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.35 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ
Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ Π0ΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
4 00 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
5 00 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.25 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

6.05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6.40 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ

7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜ0ΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
1010 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3 15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7 30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕ0ΡΗΣΗ
8.30 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΜΕΛΛΟΝ
8.45 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

acYTEPA, 20
ΔΕΥΤΕΡΑ, 20
5.35
6.05
6.30
6 40
7 30
8.00
9.00
9 40
10.10

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΓΚΟΦ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΧΑΙΡ1Α
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30
6.00
6.15
6.45

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
7.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8.30 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
9.00 0 ΦΟΝΙΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

VIDEO GAMES
Κ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥΑ Ι - ΕΠ1ΣΚΕΥΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ

Ρ2Ί3Σ ΤΗΣΠΣ
ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. (0331) 39591

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Εικοσαετής πειμα στην πόλη pac
Τριάντα χρονιο πείρα ο ολη την Ελλαδο
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Θ υμηθείτε ... αν θέλετε
ν* αδυνατίσετε
• Να τρώτε τρία γεύματα την ημέ
ρα και να μην παραλείπετε κανένα,
κυρίως το πρωινό.
• Να μετράτε τις θερμίδες, και να
μην ξεπερνάτε ένα ορισμένο αριθμό
την ημέρα.
• Να μην ξαναγεμίζετε ποτέ το
πιάτο σας. όσο νόστιμο κι αν είναι το
φαγητό!
• Να μην πίνετε ποτέ αεριούχα
ποτά. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται που
και που. ένα ποτήρι μπύρα ή κρασί!
• Να καταργήσετε από την κουζί-

Σ αν σήμερα
Σαν σήμερα, στις 19 Σεπτεμβρίου 1941
ο γερμανικός στρατός κατέλαβε το Κίεβο
κατά τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Σαν σήμε
ρα. επίσης, το:
1656 Παραιτήθηκε από ιον θρόνο της
Πολωνίας ο Ιωάννης Β' Καζιμίρ
1846 Η Ελίζαμπεθ Μπάρρετ και ο Ρόμπερτ Μπράουνινγκ έφυγαν από τα
Λονδίνο via το Παρίσι.
1870 Η Γαλλία παραχώρησε τις Βερσαλ
λ.ίες στους Γερμανούς, κατά τον
γαλλό - προσικά πόλεμο.
1934 Ο Μπροόνο Ρΐτοαρντ Χάουπμαν
συνελήφθη στη Νέα Υόρκη για την
απαγωγή και νη δολοφονία του γιοό
του Λίντμπεργκ.
1955 Ο Χουάν Περόν εκδιώχβηκε μετά
από επανάσταση στους κόλπους
του στρατού και του ναυτικού
1958 Ανακηρύχθηκε η σύσταση προσ
ωρινής κυβέρνησης στην Αλγερία.
1972 Ενας Ισραηλινός διπλωμάτης σκο
τώθηκε και ένας άλλος τραυματί
στηκε μετά την έκρηξη μιας επιστο
λής - βόμβας στην ισραηλινή πρε
σβεία του Λονδίνου.
1978 Η Αιγυπτιακή βουλή ενέκρινε ομό
φωνα τις συμφωνίες του Κάμπ
Νταίηβιντ
1980 Τα στρατοδικείο των Αδάνων κατα
δίκασε σε θάνατο τον αναρχικό
Σερντάρ Σοίρεργκίν για τον φόνο
ενός λοχαγού στην ίδια πόλη.
Ήταν η πρώτη καταδίκη σε θάνατο
μετά το πραξικόπημα των στρατη
γών στην Τοορκία.
1980 Στην πόλη Νταμάσκους (Αρκάνσας) σημειώθηκε έκρηξη δεξαμενής
καυσίμων σε σιλό πυρηνικών
πυραύλων, που είχε σαν αποτέλε
σμα τον βαρύτατο τραυματισμό 22
αεροπόρων, που υπηρετούσαν στην
αμερικανική βάση πυραύλων τύπου
.TITAN.

να σας το βούτυρο και να
ποιείτε μόνο λ,άόι. (καλό θα ήκίτΤ*
λόγους υγείας και μόνο, να ^
σετε αυτήν τη συνήθεια, και Υ10
σας την οικογένεια).
, .^
• Αν έχετε τραπέζι στο ο*1*'’' ,
πρόκειται να βγείτε έξω για **^4™
να φάτε ένα φρούτο ή ένα Τ'00 ^
λίγο πριν σερβίρετε ή φύγετε ί®
πιείτε από πάνω ένα ποτήρι ν6? ® ^
σας κόψει την πείνα και δεν θσ β*·^
εύκολα στον πειρασμό.
^
• Να αδειάσετε το ψυγείο °α|>
τις λιχουδιές ή να τις φυλάτε μί ^
τάπερ ή στο ειδικό ασημόχαΡ*0· ™
να μην τις βλέπετε.
• Να μασάτε αργά και
τροφή. Θα νιώσετε πολύ >υο
ότι έχετε χορτάσει. Έτσι, άλλακ?
θα διατηρήσετε υγιές και το στΟΡ®*1
• Να πίνετε ένα με ενάμι® "
νερό την ημέρα.
, #
• Να περπατάτε και γεν1*0
κινείστε όσο μπορείτε περί®1aôtepo-

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεο.τική
Νοοοκομοο
Δ Ε. Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22α

22 60»
125
26.74S
24.**^

3$

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο Σ Ε (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (ποώτ. βοήθειες)
Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

22!ί
22400
22-Î'
41J0 3

23J

Άμεση

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ-ΕΦΗΒΙΚΑ-ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
ΕΙΔΗ BEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
ι Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Έναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

ΓΛΩΧΖΕΧ

ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

• ΝΗΠΙΟ ΤΡΟΦΩΝ
■ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

.

ίΐς πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκημήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
ρονιά την μεγαλυτεραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την !2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω κσθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως -γί
νει τρεις Φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο-

Z B N R

• IOMHXAMIA ΙΙΑΠΝ KMMATI1MOV
t £ » A ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3. ..C O U T E P ' ΤΗΛ S . '40ΛΥΟ
C K « C I C lt.
OCS ΝΙΚ Η !
M M T P O n O A tm 51 ΤκΑ

η.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Αγίω
Γεωργίω Ημαθίας και ας το κοινοτικόν
Κατάστημα. Ανίου Γεωργίου ως συνήθη
τόπον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλιανού
Ελευθεριάόη ως επί ίου πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου ενώ
πιον του νομίνου αναπληρωτού του, τη
επισπεύσει της δανειστρίας εν Βεροία
εδρευούσης ομορρύθμου εμπορικής εται
ρίας υπό την επωνυμίαν «Γ. Δοβλέτογλου
και ΣΙΑ Ο.Ε.· Έπιπλα, Πίνδου 11. νομίμως έκπροσωπουμένης δικαιούμενης λαμ
βάνον παρά ταυ οφειλέτου της Αντωνίου
Τραϊανού Λιάτσου κατοίκου Αγίου Γεωρ
γίου το επιτάσσόμενον ποσόν των δρα
χμών 65.2 Ρ . νυμιμοτόκως μέχρις εξο
φλήσεως. πλέον παραγγελίας εκτελέσεως
ε κ δραχμών ! 200 και πάντα τσ λοιπά έξο
όα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι
πέρατος αυτού, δυνάμει και πρ'χ; εκτέλεστν της υπ* αριθ. 403/1981 Διαταγής πλη
ρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κσινοπυιηθείσης επιταγής προς
πληρωμήν ως τούτο όείκνυται εκ της υπ
αριθ 660/20-7 1981 εκΰέσεως επιδόσεως
- του Δικαστικού Επιμε/.ήτού των εν
Βέροια Πρτιίτοδικών Παναγτώτου Κουπίδη εκτίθενται ας Δημόσιον Αναγκαστικόν
Πλειστηριασμόν τα κάτιοθι κινητά του
πρόσθεν ο φ ε Ο χ τ ο υ κατασχεθέντα δυνάμει
της υπ αριθμόν 76/7-7-1981 κατασχέτη
ρίου εκθέσεο?ς μου: Ήτοι: Εναν μεταχειρισμένον γεωργικόν ελκυστήραν έργο
στασίου κατασκευής ΡΟΚΟ τύπου 3000.
47 ίππων ας καλήν κατάσταση και εν λει
τουργία ευρισκόμεχΌν, χρώματος μπλχ με
αριθμ. κυκλοφορίας Ν.Ν. 2994. Εξετιμήθη αντί δραχμών 200.000.

εργαστήρι

KLIMAGERÄTE Α.Ε.

ν

Κυριακή 19 Σεπτέμβριο0

«ΛΑΟΣ1*

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι ΣΤ Η ΒΕΡΟΙΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΞΕΝΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΚ Ά
Σ Ε Ρ Β Ο Κ Ρ Ο Α Τ ΙΚ Α
Ρ Ω Σ Σ ΙΚ Α
Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΚ Α

Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
Γ Α Λ Λ ΙΚ Α

ΙΤ Α Λ ΙΚ Α
* ΙΣ Π Α Ν Ι Κ Α
ΣΟ Υ Η ΔΙΚ Α

Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α

Α Ρ Α Β ΙΚ Α

ΠΑΎΛΟΥ ΜΕΛΑ 38. ΤΗΛ 235.559. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η επιτυχία των ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ μας
στις εξετάσεις του F.C. (LOWER) του
CAMBRIDGE(80% των μαθητών μας πέτυχαν, και μάλιστα πολλοί με Α ή Β GRADE).
δημιουργεί για μάς ένα μεγαλύτερο
συναίσθημα ευθύνης απέναντι στις ξένες
γλώσσες και μιά νέα ώθηση στις φιλοδοξίες
μας να προσφέρουμε ένα ανώτερο επίπεδο
εκμάθησης.

Στα Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ
Ξ Ε Ν Ω Ν ΓΛΩΣΣΩΝ

N IK . Π Α Γ Κ Α Λ ΙΔ Η
Αγίου Γεωργίου 2 (Πλ. Αγ. Αντωνίου)
τηλ. 21153 - ΒΕΡΟΙΑ
Διδάσκονται ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ,
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ
με την ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ που οδηγεί
σε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ αποτελέσματα

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ Γ Ε Ω Ρ ύ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Τ Ε Σ Τ Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο '
ΕΦ Η Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ θΥ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΟ1^
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡθν'1
ΕΚΚΡ1ΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΆ
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 1 1-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

Κ“Ρ«*ή 19 Σεπτεμβρίου 1982.

ΣΕΛΙΔΑ 3η
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ΚΛΗΜΗΣ ΑΡΤΟΠΟΥΑΟΣ: ΟΙ ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΘΑ
ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
«1τη·'^Α^
'Pitou μας) Α^ ΐΑ :.(Τ ο υ flV!U7!°*
* J í * nav’Í ° “άδα T°u ΑΜΣ Α λτ,
^
π<*ρα πο?^“ύ σε ένα
Óioirn υ π° ϋ παΡ°οσ' “σβηκε στα
«όλης. Κα,
«óun με - 0a Πολλά, εννοούμε
της ¡ Τ ’ " * ?7“ Pfrl 9>έτος. αοτής
i ;
ομάδάς.
Τ0ν πρόεδρο του
0 ? Ί PnQ' Κ· Κ>·ήμη AptÓ·
iritq.
" Αρτόπουλος, που ασχοΛρο, 1 ε lt* <απνά και είναι και πρόεΜΐ1Ερ«% οιινεταιρισμού καπνών
«0! j
’ ΙιΜε την παρουσία του,
td
" " Π * ^ης ομάδας, έχει δώρη <3nJT. ηΛ
ΟΤ,γμί| μ,ή δύνα'
τό0ι Αλεξάνδρειά, τόσο στο υλιΊ
Ί 0^ 0· Πράγματι
όρ,0,
*■· Αρτοπουλο διοίκηση,
Τ^ΜΡ'οποιείται με μεγαλύτερη
opvj.
Κ01 όρεξη. Λίγο προτού
τον y J'° πρωτάθλημα συναντήσαμε
όφ κα . 0Λ° υλ°· να μας πεί τα σχένή ■) μ? απόψεις του για την ιρετειΗ συνέντευξη με
ος
**19 Αλεξάνδρειάς έχει

Ο ανταποκριτής μ α ς στην Α λεξάνδρεια κ, Γ ιώ ργος Σιμόκουλος, τη σ πγμή που παίρνει τη συνέντευξη από τον πρόεδρο του Α Μ Σ Α λεξάνδρεια
κ . Κ λήμη Α ρτοπουλο.
σει πάρα πολύ. Και όταν μια μέρα με
επισκέφθηκαν στο γραφείο μου οι
κ.κ. Τσιάρτας, Μεσσελάς και Βασιλο
πούλας και μου πρότειναν να αναλά
βω την προεδρία, δέχθηκα να βοηθή
σω την ομάδα.
ΕΡΩΤ.: Με τα μέλη του συμβου
λίου σας, είστε ευχαρι-

Τ.: Πώς δεχθήκατε να αναλά
βετε πρόεδρος του ΑΜΣ
Α Π Α ν τ Α λ £ ξά ν δ Ρ ε ια :

” λ·! Το ποδόσφαιρο με αρέ-

ΜΙΚΡΕΣ
[^ΑΓΓΕΛΙΕΣ

1

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
η λΑγροτε
- ^ αΧ - στην περιοχή Βρομοπήγαδου επί της ασφάλτου.
,'*,0<ί,ορίες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφείου και 23736.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
» Κτήμα 4,5 "τοεμμάτων στην περιοχή Τεμπελίκη κάτω από την.
ΥΡαμμή Βέροιας. Πληροφορίες τηλ. 031/419729.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Παρά της βιομηχανίας πλαστικών VIOPLAST ζητούνται εργάτες
και
φ ατρίες για μόνιμη εργασία. Πληροφορίες στα τηλ, 62438
«748 Πατρίδα Βέροιας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα 100 τ.μ. με δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα κ.λ-π. σε καιουργια οικοδομή στην περιοχή Ωρολογίου Βέροιας. Πληρ. τηλ.
<8430.

:

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ

* £ £ ? * * & ' δυναμικότητ°ς 100 χοιρομητέρων, σε κτήμα 30
τηχ| 2976',aXt8l0'J
Αγγελοχώρι Ημαθίας, με δικό του νερό. Πληρ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ
Πΐ ΚΓ:Ν ΕϋΑΤΕ · καινούργιο χωρίς πινακίδες σε τιμή ευκαιρίας.
*ΊΡ· τηλ. 23588 Βέροια.

f

στημένος ο α τη συνεργα
σία σας;
ΑΠΑΝΤ-: βοπωσδήποτε ναι. γιατί
είναι πολύ σωστό ο και αγαπάνε την
ομάδα πάρα πολύ. Βέβαια μερικά μέ
λη έχουν μεγαλύτερη προσφορά και
λόγω χρόνου και λόγω πείρας. Γενι
κά ε ομεστε εονα συμβούλιο που
κινείται όσο το δυνατόν πιό σωστά.
ΕΡΩΤ.: Το υλικά της ομάδας σε
παίκτες πώς το βλέπετε;
ΑΠΑΝΤ.: Έχουμε πολτουος φει
κετουοζ ηέκτες. Εκτός του ότι πετύ
χαμε να κρατήσουμε τους Συναχείρη,
Γ. Ιασωνίδη και Κούντζα, αποκτήσα
με και άλλους παίκτες, μεταξύ των
οποίων και τους πεπειραμένους Νταλακούδη, Δημτσούδη και Ζαρογιάννη, οι οποίοι θα βοηθήσουν πάρα
πολύ την ομάδα.
ΕΡΩΤ.: Τί στόχους έχετε για φέ
τος;
ΑΠΑΝΤ.: Χωρίς να θέλω να μειώ
σω τις άλλες ομάδες, πιστεύω ότι η
ομάδα μας θα κάνει πρωταθλητισμό,
αφού οι δυνατότητάς της είναι πολύ
μεγάλες. Η ομάδα έκανε πολύ καλή
προετοιμασία και ο μεγάλος αριθμός
ικανών παικτών με δίνει το δικαίωμα
να είμαι πολύ αισιόδοξος.
ΕΡΩΤ.: Τον προπονητή κ. Κερα
μιδά πώς τον βλέπετε;
ΑΠΑΝΤ.: Ο κ. Κεραμιδάς εκτός
που είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος,
όπως τον είδα να δουλεύει είναι και
πολύ καλός προπονητής. Δουλεύει
πολύ σκληρά και τον έχουμε απόλυ
τη εμπιστοσύνη. ‘Αλλωστε το γεγο
νός ότι ένας προπονητής μένει για
τρίτη συνεχή χρονιά σε ερασιτεχνικό
σύλλογο, αυτό τα λέει όλα.
ΕΡΩΤ.: Προβλήματα στην ομάδα
υπάρχουν;
ΑΠΑΝΤ.: Τα προβλήματα δεν λεί
πουν από παντού. Έτσι και η Αλε
ξάνδρεια σαν ομάδα που έχει και

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
y δεσποινίς για απασχόληση ως βοηθός λογιστού, γνωρίζυυσα και
^
μη*ηντ1· Πληροφορίες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 6-8 μ.μ. τηλ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΦΑΝΤΡΙΑ
Υ'° βιοτεχνία. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 91.206 και 28.162.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
άίτη δ*0ματ'ων στη θεσ/νίκη περιοχή Καμάρας, θ α προτιμηθούν φοιΤ*>ΙΪ<> από τη Βέροια. Πληρ. τηλ. 26416 (Βέροια) 10-1 και 5-9 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
^α ρ μ ο σ τές και οξυγονοκολητές για συνεχή εργασία, στο εργοΐ)^11; Γεωργίου Καλτσογιάννη Σ. Σταθμός Ναούσης Τηλέφωνο

41107.

ΕΘ Ν ΙΚ Ο

Ο Ε Θ Ν ΙΚ Ο Σ
Μ ΑΚ ΡΟ ΧΩ ΡΙ ΟΥ
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ι
Κ Α Ι Σ Υ Γ Χ Α ΙΡ Ε Ι
• Ο ΑΣ Εθνικός Μακροχωρίου
συγχαίρει τον ·ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ· για το
1-1 της Κατερίνης και του εύχεται
πάντα επιτυχίες στο νέο πρωτάθλημα
• Ευχαριστεί τον φίλαθλο κ.
Μπουρδάνο Αθανάσιο (γεωργικά
μηχανήματα) για την δωρεά οτην
ομάδα του Εθνικού 16 παντελονάκια
και 16 ςευγη κάκτους.
• Επίσης εύχεται επ’ ευκαιρία του
νέου πρωταθλήματος 1982-83 καλή
χρονιά στην Ε.Π.Σ.Κ.Μ.. στον Σύν
δεσμο Διαιτητών και σ' όλα τα Σωμα
τεία.

υψηλούς στόχους, εχει τα προβλήμα
τα της. Προσπαθούμε όμως κάθε μέ
ρα να τα λύνουμε κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Και νομίζω ότι αυτό
το πετυχαίνουμε,
ΕΡΩΤ.: Τα οικονομικά της ομάδος πού βρίσκονται;
ΑΠΑΝΤ.: Το οικονομικό πρόβλη
μα της Αλεξανδρείας, όπως και όλων
των ομάδμνν ε ονε ηοτυο σοβαρό.
Βέβαια μέχρι στιγμής έχουμε τακτοποιήαει'όποχρεώσεις, που ξεπερνούν
τα δύο εκατομμύρια. Τα χρήματα
αυτά έχουν δοθεί και αντιλαμβάνεται
ο καθένας τί απαιτήσεις έχει ο ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια. ΓΓ αυτό χρειαζόμαστε
την βοήθεια όλων των φιλάθλων και
ιδιαίτερα όλων των Αλεξανδρινών,
για να μπορέσουμε να πετύχουμε
τους στόχους μας. Η υπόθεση ομάδα
είναι ένα πρόβλημα όλων, και από
όλους πρέπει να αντιμετωπισθεί.
ΕΡΩΤ.:"Εχετε να μας πείτε τίποτε
έλλο;
ΑΠΑΝΤ.ΓΕχω να πώ, ότι τόσο
εγώ όσο και οι συνεργάτες μου, έχου
με τη δ άθεση να κάνουμε πάρα πολ
λά για την ομαοδα. Να την κάνουμε

Σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη
και κοιτάξτε το πρόσωπό σας. Αφή
στε τη ματιά σας να εισχωρήσει βαθιά
στα μάτια σας. να ιρθάσει ως την
ψυχή σας. Εκεί, σ' αυτά τα βάθη, θ'
ανακαλύψετε τον πραγματικό εαυτό
να ακουσθεί σε όλη την Ελλάδα, σαν σας.
Γιατί δεν είστε μόνο το σώμα σας.
μεγάλη ομάδα. Να προβάλλουμε την
Δεν είστε μόνο το μυαλ.ό σας. Είστε
πόλη πάρα πολύ. Σ' αυτό ζητάμε την
συμπαράσταση όλων των Αλεξανδρι κάτι περισσότερο. Αυτό το «κάτι» εί
ναι ακριβώς αυτό που είστε. Ο εσωτε
νών.
Χω
ίς τη βοήθεια και την αγάπη του κό ρικός κόσμος σας, ο αληθινός εαυτό
σας. με τον οποίο πρέπει ν' αποκατασμου. τποτα δεν μπο εί να όνει, όσο
και θέληση να έχει μιά διοίκηση. ΓΓ στήσετεε επαφή. Για να το επιτύχετε,
αυτό παρακαλώ όλους τους Αλεξαν δεν έχετε παρά να παραδεχθείτε ότι
δρινούς να βρεθούν κοντά στην ομά υπάρχει.
Μπορεί να σκεπτόσαστε, ότι αυτό
δα τους, γιατί δική τους ειγναι η1
έπρεπε να το είχατε κάνει πριν από εί
ομαοδαμφ σνβοέλω να πιστεύω ότι
όλα θα πάνε καλά και ότι η Αλεξάν κοσι χρόνια. Οτι τώρα είναι πολ.ύ
αργά και δεν έχετε να κερδίσετε τίπο
δρεια θα σημειώσει μεγάτες επιτυχεζ
τα, κάνοντας το. Μπορεί νσ «σπαταστο χμ ο του ποδοσφαίρου. Σας
λήσατε· τη ζωή σας στις επαγγελμα
ευχαριστώ που μου δώσατε την
τικές ασχολίες σας ή στην ανατροφή
ευκαιρία να εκφράσω τις απόψεις
των παιδιών σας. Μπορεί να είστε
μου. προς τους φιλάθλους και γένικώτερα τους κατοίκους της Αλεξάν χήρα ή ένας χήρος και να ζείτε σ' ένα
δρειάς.
αναπαυτικό σπίτι. Ό τι κι αν είστε,
όποια κι αν είναι η ηλικία σας, όποια
Αυτά μας είπε ο δραστήριος
κι αν είναι η ζωή σας, μπορείτε να
ηρόεδρος του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ.
την αλλάξετε, αν δεν σας προσφέρει
Κτήμης Αρτόπουλος. Εμε ος εηοο
τις ικανοποιήσεις, που έχετε δικαίω
την πτευρά μεζν δίνουμε την υπόσχε
ση ότι θα βοηθήσουμε την προσπά μα να περιμένετε.
Και μπορείτε να την αλλάξετε τώ-'
θεια του και του ευχόμαστε καλή επι
ρα, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Γιατί
τυχία.
μόνον εσείς - και κανένας (άλλος Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ

χυνέχεια από την \
ριάδη ως επι του πλειστηριπομαύ υπαλλή
λου ή τούτου κιολυομένου ενώπιον του
νομίμου αναπληρωτού του, τη επισπεύσει
των δανειστών 11ιυνσταντίνου Παπαπανίδη του Δημητρίου, κατοίκου Βέροιας και
2) Κων/νου Παπυδημητρίου. κατοίκου
Αθηνών δικαιωμένων λαμβάνειν παρά
των οφειλετών του Κωνσταντίνου Καλογερίδη του Πέτρου κατοίκου Βεροίος.Πιερίων 134 το επιτασσόμενον ποσόν των
δραχμών 40.080, νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλ.ήσεως. πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών 2000 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ' αριθμ. 53/1982 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Βέροιας και της
σχετικής προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν ως
τούτο δείκνυται εκ της υπ' αριθμ,
7627Β/6-8-Ι982 εκθέσεως επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητσύ των εν Βεροία
Πρωτόδικων Κωνσταντίνου Κοκκαλιάρη
εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά του
ανωτέρω οφειλέτου κατοσχβθέντα δυνάμει
της υπ' αριθμόν 209/10ης Αύγουστου
1982 κατασχετηρίου εκθεσεώς μου, Ητοι:
1) Μία μεταχειρισμένη ηλεκτροκόληση
ιταλικής κατασκευής, χρώματος κοκκί
νου, εν καλή Kutumdem και εν λειτουργία
ευρισκόμενη, μεθ' όλων των εξαρτημάτων
και παρακολουθημάτων της. Εξετιμήθη
αντί δρχ. 15.000. 2) ένα γρύλλο υδραυλι
κό κινούμενος σε 4 τροχούς μεταχειρισμέ
νος εν καλή καιαστάσει και εν λειτοοργία
ευρισκόμενος, χρώματος κόκκινου Εξεπ·
μήθη αντί 10.000 δρχ, 3) 150 πλατίνες
καινουργείς σέτ. εργοστασίου BOSH.
Εξετιμήθησαν αντί δρχ. 20.000, 4) 150
μπουζί BOSH καινουργή. Εξετιμήθησαν
αντί δρχ· 7.900, ήτοι κατέσχον κινητήν
περιουσίαν του καθ' ού ανερχομένην εις
το ποσόν των 52.500 δραχμών.
Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλπστηριασμοϋ θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατιισχεθέντων ήτοι δρχ. 26.250·. Η
κατοκύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή ίου επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όοτις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάστου πλειοδότου χρηματικός ιγγυήσεις. Άμο τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
Γπτλίΐστυοίοαιια ειε μετοητά ή να καταθέ-

σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάηον εις τον επί τού πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίασμα ας την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι τη; απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλαστήρια
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προοέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώριιν.

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝ. ΚΟΥΠΙΔΗΣ
Αριθμός 16
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
O napa ιω Πρωτόδικε·« θεροΐας
Δικαστικός Επιμελητής Μάριος Α Πατής
ως επί της εκτελέσεως τοιούτος όηλοποιώ ότι την 26ην (εικοστήν έκτην) του
μπνός Σεπτεμβρίου του χιλιοστού εννεακοσιοοτού ογδοηκοστού δευτέρου
(1982) έτους, ημέραν Κυριακήν και σπό
τας ώρας 10ης π μ μέχΡ' Τ2ης μεσημ
βρινής εν Κουλούρα και εις το Κοινοτι
κόν κατύστημα αυτής ως συνήθη τόπον
των ηλειστηριοσμών ενώπιον του Συμ
βολαιογράφου Βέροιας Στυλιανόν Ελευθεριάδην ως επί ιου πλειστηριασμού
υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου ενώ
πιον του νομίμου ανσπληρωτού του. τη
επισπεύσει του δονειστού Παύλου Κιοσέογλου του Ιωσήφ, εμπόρου, κατοίκου
Βέροιας δικαιούμενου λαμβάνειν καρό
του οφειλέτη του Φώτιου Γκίλια του
Γρηγορίου κατοίκου Κουλούρας το eniταασάμενον ποσόν των όροχμών
14.000 νομιμοτόκως μέχρις ε(οφλήαεως. πλέον παραγγελίας εκτελέσεως
εκ όραχμων 1500 και πόντο τα λοιπό
έξοδο εκτελέσεως και πλεισιηριασυού
μέχρι πέρατος αυτού δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ' αριθμ 312Ί982 δια
ιαγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Βεροίοςκοι της σχετικής προς τον όνω
οφειλέτην κοινοποιπθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ

της υπ' αριθμ. 96·4 8.82 εκθέσεως επιδάσεως του Δικαστικού Ετημελητού των
εν Βεροία Πρωτοδικών Κων/νου Βλαχόβα εκτίθενται εις δημόσιον ανανκαστικόν πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά
του ανωτέρω οφειλέτη κατασχέθέντα
όυνάμει της υπ αριθμόν 15/1.9.1982
κατασχετηρίου εκθέσεως μου Ητοι: 35
(τριάκοντα πέντε) πλαστικές σωλήνες
ποτίσματος όιαστάσεως 6 μέτρα επ( 2
1/2 Ιντζες. μεθ' όλων των εξαρτημάτων
αυτών εν καλή καταστάσει. Εξετιμήθη
έκαστη αντί δρχ 600. Ήτοι εν όλω δρχ,
21.000

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατοσχεθέντων ήτοι δρχ. 10.500 Η
κατοκύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί*
να τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλαστηρ«ισμοΰ υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεσύιαι να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλεισιηρίασμσ εις μετρητά η να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμιιον (.Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) πρε ικομίζων και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειατηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ’ αυτού τα έξοδα
τού οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
6ων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίσσμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλιιοτηριααμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθτν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστώ της πλειστηριο
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέρον
και ώραν,
Ο επί της εκτιλδαοως
Διχαστικός Επιμελητής
ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΗΣ

μπορείτε να ελέγχετε τις σκεψεις σας.
Μόνο εσείς και κανένας άλλος μπο
ρείτε να ελέγχεται τον εαυτό σας.
Μπορείτε, λοιπόν, να τον αλλάξετε
και. αλλάζοντας τον, ν' αλλάξετε τον
κόσμο σας. Προς το καλύτερο.
Εξετάστε αντικειμενικά τον εαυτό
σας. δείτε η ς ικανότητες και τις αδυ
ναμίες του και βαλβείτε ν' αλλάξετε
όσα δε σας αρέσουν.
Αποφασίστε τώρα να χρησιμο
ποιήσετε τις δημιουργικές ικανότητες
σας στο ακέραιο, για να γίνετε αυτό
που θέλετε να ήστε. Συνειδητοποιή
στε αυτήν την στιγμή, ότι μπορείτε
και πρέπει να δραστηριοποιηθείτε
περισσότερο, για ν' αλλάξετε τον κό
σμο σας. Έχετε ένα τρομακτικό
πλεονέκτημα, που δεν το έχουν ό?Λ
τα πλάσματα της φύσης. Έχετε την
απίστευτη νοημοσύνη σας, Και,
εκτός απ' αυτή, έχετε ένα πολύτιμο
δώρο, ίσως το πολυτιμότερο απ' όλα:
τη δύναμη της εκλογής.
Το κύριο μυστικό και το κλειδί της
αλλαγής του κόσμου σας είναι ακρι
βώς η συνειδητοποίηση αυτής της
δύναμης της εκλογής. Αν δεν έχετε
συνειδητοποιήσει αυτήν την δύναμη
δεν μπορείτε να τη χρησιμοποιήαιτι.
Συνεπώς, κάνετε αμέσως τις επιλογές
σας. αφού προηγούμενα π ε ί σ ε τ ο ν
εαυτό σας, ότι έχετε τη δύναμη και το
δικαίωμα να τις κάνετε.
Η αδράνεια είναι το κόκκινο φως.
που σταματάει την κίνηση, παραλύει
τη ζωτικότητα, εκμηδενίζει την ev¿ρ
γεια. Αποτινάξτε την. Βγείτε αμέσως
από την τρύπα σας. Ξεχύστε τη ρου
τίνα και κάνετε κάτι διαφορετικό. Αν
έχετε συνηθίσει να σηκωνόσαστε
αργά το πρωί, σηκωθείτε αύριο, μόλις
ξημερώσει. Απολαύστε την πρωινή
αύρα, «ακούστε» την ησιιχΙπ της
αυγής, τραγουδήστε μαζί με το που
λιά, αν ζείτε στην εξοχή, χαρείτε το
υπέροχο θέομα της ανατολής του
ήλιου. Υπάρχει μια κατανυκτική σιω
πή, σ' αυτήν την στιγμή της ημέρας,
που δεν επαναλαμβάνεται σε κομιά
άλλη στιγμή. Εξάλλου, αν έχε'ι
συνηθίσει να σηκωνόσαστε πολύ
νωρίς, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, μείνετε
λίγο περισσότερο στο κρεβάτι. Μπο
ρεί να το χρειαζόσαστε. Μπορεί να
σας αρέσει.
Αν δεν έχετε παρέες, προσπαθήστε
να δημιουργήσει·. Η κοινωνική ζωή
μπορεί να είναι για σας μια ευχάριστη
και πλουτιστική αλλαγή. Ή . αν περι
στοιχιζόσαστε διαρκώς από φίλους,
συνάδελφους ή γνωστούς καταφεύγε
τε κάπου κάπου στη μοναξιά. Καμιά
φορά, αισθανόμαστε όλοι την ανάγκη
«va tu λέμε» με τον εαυτό μας.
Πηγαίνετε στο θέατρο, πάρτε μέρος
σε μια εκδρομή, κάνετε κάτι καινούρ
γιο. Μπορεί νο είναι η αλλαγή, που
θα σας βοηθήσει ι·α γνωρίσετε καλό
τέρα τον εαυτό σας. Και να συμφι
λιωθείτε μαζί του...

)'α6ιοιαξί

62 555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζίλου
Εθνική Τράπεζα
24.141
Έναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
ΙΥτποκρΰτουι.
Π*. Ωρολογίου

62.686
23 434
24.343
23.131
26.726
26 920
23.680

2 νέα 5πορτα εμπορικά
αυτοκίνητα
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ΚΥΚΛΟ Φ Ο ΡΕΙ Η ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ

Πρώτος λαχνός 4 0 .0 0 0 .0 0 0
(σε διπλή σειρά)

Ta ÔUO vca 5ηομτα εμπορικό υυιοκινητπ της TOYOTA έχουν γίνει
περι/η'η™ στην Ελληνικέ, αγοοο
Ικανοποιούν όλτς ΐις ανάγκες τών επυγγελμαίιων «πι ουγτρόνως
είναι ôue ûv cia οολυτελη αύτο·ινητα

βιοθε'υυν
Φ Μτγύλη ευρύχωρη πολυιελή κσιιπινυ με ιρια κοθΌιιοτη - κπι
πλήθος οξιοόιιαρ
• Μεγάλο αποθτ|·ευιικά χώρο ■ πληρνς ε·μπ-πλειιΡιμε·
• 5 πόρτες * 4 πλευρικές και μω πιοω γιο όιευκολυνόη οιη

φορτοεκφόρτωση
• Οικονομικό

νερά · δοκιμόρμενο κινητήρα
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ΕΞΗ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΔΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Η Σ
ΒΕΡΟΙΑ: 0€σ/νίκης 79

Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: BetoonoúAou 21 - Τηλ. 22.594
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Όλοι στον Ο .Η .Ε, αντίθβτοι
με τις ενέργειες του Ισραήλ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 18 (ΑΠΕί
Το Συμβούλιο Ασφαλείας π ς
npu ες πρωινές ώρες χθές ενέκρινε ομόφωνο απόφαση μ* τπν οροία
καλείται τα Ισραήλ να αποσύρει
αμέσως to σιροιεόματό του από τη
Δυτική Βηρυτό κΰ> «ό επνογρέψει

στις γραμμές ανακωχής που ίσχυαν
στις 15 Σεπτεμβρίου.
Οι Ηνωμένες ΠοΜεςίες όπως
και οι άλλες δυτικές δυνάμεις καθώς
και η Σοβιετική Ενωση και η Κίνα,
ποο είναι μόνιμα μέλη του Συμβου
λίου Ασφαλείας ψήφισαν υπέρ της

Κηδεύβται τη Δευτέρα
ο Πόνος Ιωάννου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 18 (ΑΠΕ)
Η κηδεία του Πόνου Ιωάννου θα
»ελεσθει μεθαύριο Δευτέρα στις 11
τα πρωί οπό την εκκλησία Φ ονίρω
μένη με δημόσια όαττόνη
θ α θαμαστούν ο πρόεδρος ιης
Δημοκρατίας και τα μέλη ίου
υπουργικού συμβουλίου εν σώμστι
των δε επικήδειο θα εκφωνήσει εκ
μέρους της κυβερνήσεως ο υπουο
γδς Εξωτερικών κ. Ν. Ρολάνδπς
Στο μεταξύ α πρόεδρος Κυπρια
νού και οι υπουργοί πήγιτν στο
Νοσοκομείο
Λευκωσίας.
όπου

νοσηλεύεται η χήρα Ιωάννου, την
συλληττήθηκαν και της ευχήθηκαν
ταχεία ανάρρωση
Οπως έγινε γνωστό η κατάστα
ση της υγείας της χήρας Ιωάννου
και του αστυνομικού οδηγού Πε
ίρου Γεωργίου έχει βελτιωθεί και οι
δυο βρίσκονται εκτός κινδύνου'
Το ΑΚΕΛ με τηλενράφημα του
προς τον πρόεδρο Κυπριανού
εκφράζει ισ συλλυπητήρια του κόμ
ματος γιο το θάνατο του Πάνου
'ωάννου, τον οποίο χαρακτηρίζει
εξαιρετον εκπαιδευτικό και άνθρω 
πο.

πρότασης που ενεκρίθη ύστερο
από σύντομη συζήτηση.
Η πρόταση, που είχε υποβληθεί
από την Ιορδανία, καλεί επίσης τον
γενικό γραμματέα ταυ ΟΗΕ, να έπιληφθεΙ αμέσως τομ θέματος και νο
υποβάλει μέσα στις επόμενες 24
ώρες έκθεση για την κατάσταση και
για την εφαρμογή της απόφασης
αυτής του Συμβουλίου Ασφαλείας
Επίσης η απόφαση tou Συμ
βουλίου Ασφαλείας καταδικάζει την
δολοφονία του εκλεγμένου προέ
δρου του Λιβάνου Μπεσίρ Τζεμαγιέλ και επίσης όλες τις πράξεις βίας
και καταπίεσης που μπορούν να
παρεμποδίζουν τη δημιουργία μιάς
ισχυρής κεντρικής κυβέρνησης στο
Λίβανο
Τόσο ο Γάλλος όσο και ο Βρε
τανός αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ
καταδίκασαν στις σύντομες ομιλίες

Φεβρουάριο στην κοινοβουλευτική
ομάδα του ΠΑΣΟΚ ότι «είμαεττε ο
τελευταίος ατοθμός της δημοκρατι
κής Ελλάδας». Η δήλωση αυτή στην
ουσία αποτελεί επανάληψη, με άλλα
λόγια, της ννωστής κινδυνολογίας,
που χρησιμοποιείται μόνιμα από
διάφορες αντιδραστικές καταστά
σεις και συνοδεύεται πάντα με ανω
μαλίες.

εξειδικευτείτε
γιά νά ^χωρίσετε
...γιατί to μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ Σ Η Γ ΙΑ
ΑΠΟΦ ΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Π α ρ α σ κ ευ ή 1 Ο κ τω β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ

κ»

Η κυβερνητική στάση στο θέμα
των σχέσεων της Ελλάδας με την
Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ενδει
κτική από πολλές πλευρές. 0 κ.
πρωθυπουργός, στην ουσία, αρνείται να επιβεβαιώσει ότι η Ελλάδα
μετέχει μόνιμα και σταθερό στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Απλώς αφή
νεται έμμεσα να ενοηθεί ότι η Ελλά
δα δεν πρόκειται να απομακρυνθεί
από την Κοινότητα.
Αυτή η στάση, όμως εχει τις
ακόλουθες επιπτώσεις:
- Αποδυναμώνει τη διαπραγμα
τευτική μας θέση μέσα στο όρ
γανα και τους θεσμούς της Κοι
νότητας.
-

Δυσκολεύει την ορ«η προετοι
μασία μας γιο την αξιοποίηση
των ωφελειών που έχει η Ελλά
δα από την οργανική συμμετοχή
της στην Κοινότητα.

•

Κυκλοφορούν τις μέρες αυτές
στη χώρα μας οι γνωστότατες καλλι
τεχνικές εκδόσεις των αναπήρων
ζωγρα ψων που περιλαμβάνουν:
- |ο ) Τη σειρά ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
No 27/1983 (9 μονές κάρτες) τυπω
μένες σε πολυτελή «ΙΛΟΥΣΤΡΑΣΙΟΝ* χαρτιά με θρησκευτικές και
εορταστικές παραστάσεις, συνθέσεις
κλπ. θέμετα.

Γιατροί
Π 9ύ
Ε γ η μ ε

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγ^Ρ 01
για γρήγοοη σταδιοδρομία

p iC to u V

Αριθ. αόηας Yπ. Παιδείας
Ιδ ρ υ ο β ς M il’ 118 Λειτουργίας IΛ15.ΊΜ1

Μητροπόλεως 31-Περικλέους 2-ΒΕΡθΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Ετο κηρίο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Κατά την σαντίληψή μας. ένα
βραχυπρόθεσμο μεταβατικό σχέόιο
πρέπει να συγκεντρώνει το βάρος
στα ακόλουθα:
1. Δημόσιος προϋπολογισμός:
Από το συνολικό έλλειμμα τω ν 270
περίπου δισ. όρχ. του τακτικού
προϋπολογισμού, τα 160 6ισ· δρχ.
είνσι
έλλειμμα
καταναλωτικού
χαρακτήρα· Άρα το δημοσιονομικό
έλλειμμα της δη μοσιονομικής δια
χείρισης, που ανέρχεται σε 4 2 0
περίπου δισ. δρχ., πάνω από το μισό
είναι
έλλειμμα
καταναλωτικού
χαρακτήρα Τα καταναλωτικά αυτά
ελλείμματα πρέπει να εξαλειφθαύν
σταδιακό και αποφασιστικά μέσα
στα επόμενα δύο έως τρία χρόνια,
με δημόσια δέσμευση για τους
συγκεκριμένους στόχους.

μ ε τ ο ... π ό δ ι κ α ι τ ο σ τ ό μ α

2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Στο (μιπιχτι··· ·- ZAMIFH

Στις σημερινές συνθήκες εκεί
νο που χρειάζεται η χώρα είναι η
άμεση κατάρτιση κοι εφαρμογή
ενός μεταβατικού διετούς ή τριετούς σχεδίου δημοσιονομικής εξυ
γίανσης και καταπολέμησης του
πληθωρισμού.

Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Ε Κ Δ Ο Σ Ε ΙΣ

ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΕΩ Ν

• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

τές σχέδιο. Έχουμε επανειλημμένα
επισημόνει τα σοβαρά συμπτώματα,
που βεβαιώνουν την οικονομική
επιδείνωση: Τα μεγάλο και διευρυνόμενα δημοσιονομικά ελλείμματα,
ο συνεχιζόμενος υψηλός πληθωρι
σμός ενώ σημειώνεται κάμψη του
πληθωρισμού διεθνώς, η μείωση
των επενδύσεων.

- Εξασθενεί την ενεργό παρουσία
και συμμετοχή μας στην «πολιτι
κή» συνεργασία των χωρών της
2. Το φορολογικό σύστημα: Να
Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς
αναμορφωθεί και να γίνει απλούτην οποία δεν βαδίζει, αλλά συ- ^ στερο και δικαιότερο.
ρεται η κυβέρνηση.
3. Μεταρρυθμίσεις τη φορολο
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ
γία των επιχειρήσεων: Να δημιουρΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
γηθεί κλίμα σταθερότητας στη
φορολογία των επιχειρήσεων για να
Η καθυστέρηση στην αντιμε
υποκινηθούν οι επενδύσεις.
τώπιση του οικονομικού προβλήμα
4. Τα εισοδήματα και οι συντά
τος ομολογείται πιά επίσημα από
ξεις των αγροτών να διασφαλιστούν
κυβερνητικούς
παράγοντες.
Οι
με την αποτελεσματική καταπολέ
κυβερνητικές εξαγγελίες συγκεν
μηση του πληθωρισμού, τη σωστή
τρώνονται σε ένα αόριστο πενταε-

1) τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟ!

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ

Λιχτενστάιν, - διότι οι Ηνωμένες
Πολιετίες είχαν καταδικάσει κοι στο
παρελθόν τις μονομερείς ενέργειες
των Ισραηλινών - αλλά στην ταχύ
τητα, με την οποία η Ουάσιγκτον
υποστήριξε την ομόφωνη απόφαση
του Συμβουλίου, πορά τις κάποιες
αρχικές επιφυλάξεις της.
Ο Σοβιετικός εκπρόσωπος κ. ΡΙτσαρντ Οβινίκωβ υπογράμμισε ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να
εφαρμόσουν το κείμενο, το οποίο
ψήφισαν, «ον δεν θέλουν να υπάρ
ξουν αμφιβολίες για την ειλικρίνεια
τους».
«Αν το Ισραήλ δεν αποχωρήσει
από τη Βηρυτό σε 24 ώρες, τότε θα
είναι στοιχειώδης υπευθυνότητα
του Συμβουλίου Ασφαλείας να
εφαρμόσει το ψήφισμα», είπε ο κ.
Οβινίκωβ. ο οποίος έχει ήδη προτεί
νει πολλές φορές να ληφθούν μέτρα
ενάντια στο Ισραήλ.

Αδίστακτο κομματισμό
εφαρμόζει το ΠΑΣΟΚ
Συνέχεια από την 1η

Π ροχθές το μ εσ η μ ϊρ ή Π έμ κ τη ) δόθηκα* στο» Δήμο Βέροιας τα χρήματα
ra n τουρνουά a u n i r ημών 'ομάδα»τ ytn την δημιουργία κα ιδικής χαράς.
Ο χω ς είναι γνω στό τα χρή μα τα ήταν κα τατεθειμένα στην Γενική Γράχβ ζα κ α ι η ινιτρ ο ηη τον roup ποσά κερίμενε την διαμόρφω ση too χώρου
α χό τον Δήμο. Οι εργασίες της διαμυρρώ σεω ς αυτήν την ατιγμή β ρί
σκονται χερικού στο τελικ ό στάδιο κ α ι ω ς ε κ τούτου κρίθηκκ οκόκιμο
¡a αοραδυθοι·* τα χρήματα τα οκοία ανέρχονται στο χοαό των 337.700
δραχμώ ι, κροκτιμενον ta αγοραστούν τα χαιχνίδια κον θα πλουτίσουν
την καιδική χαρά.
Σ την ρω ταγραρία μας η στιγμή της καραδόσειος των χρημάτω ν α χό την
εκιτροκή του τουρνουά στον Δήμαρχο κ . Κ . Ζ α μχούνη στην οκοία napaβ ρέθη κε κ α ι ο βοηθός Δημάρχου κ . Μ ιλτιά δης Μ αυρίδης.
Φ Ω Τ Ο Δ Η Μ Ο Υ Α Σ ΙΚ ΙΔ H

τους την είσοδο των Ισραηλινών
στρατευμάτων στην Δυτική Βηρυτό
και ο Βρεταννός αντιπρόσωπος είπε
χαρακτηριστικά ότι το Ισραήλ δεν
έχει το δικαίωμα νο παίρνει την
εφαρμογή του δικαίου στα δικά του
χέρια.
Η ψήφος τω ν ΗΠΑ στο Συμ
βούλιο Ασφαλείας υπέρ του ψηφί
σματος που καταδικάζει την ισραηλινή κατοχή στη Δυτική Βηρυτό,
αντανακλά τον καινούργιο προσανατολιμσό
της
αμερικανικής
διπλωματικής, μετά το λόγο του
προέδρου Ρήγκαν της 1ης Σεπτεμ
βρίου. σύμφωνα με εκτιμήσεις πολι
τικών κύκλων των Ηνωμένων
Εθνών
Η καινοτομία, για τους παρατη
ρητές, δεν συνίσταται τόσο στο
αμερικανικό »ΝΑΙ», το οποίο ειπώ
θηκε χωρίς άλλο σχόλιο κατά τη
συνεδρίαση από τον κ. Τσάρλς

Σήμερα |ς υρ,ο<ή m Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Καααμπαλής Δημ.
Βενιζέλου 24
τηλ. 23439 23895
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής,
Χοτζηδημιγιρίου Χρ.
Βενιζέλου 46
τηλ- 24417
yiu »uitiiupwcii περιστατικά.
Τζίνας Σταύρος
Βενιζέλου
τηλ. 28736 23166
για χειρουργικά και γυναικολογικά περί σπιτικά.

2ο) Τη σειρά ΠΑΣΧΑ - ΑΝΟΙ
ΞΗ Νο 11 (9 μονές κάρτες) μ θρη
σκευτικά, εορταστικά κ.ά. θέματα κά
θε μία από τις παραπάνω σειρές τιμάται 100 δρχ.
3) Το .ΚΑΛΛΠΈΧΝ1ΚΟ ΗΜΕ
ΡΟ Λ ΟΠ Α. του 1983 Πανηγυρική
έκδοση από αφορμή τη συμπλήρωση
20 χρόνιαν από την πρώτη του
κυκλοφορία στην Ελλάδα (1963).
Παρουσιάζεται για πρώτη φορά
φέτος με περισσότερες σελίδες με
ολοσέλιδα έγχρωμα και ασπρόμαυρα
όφφσετ και εξαιρετική επιλογή κειμέ
νων από την παγκόσμια και την
ελληνική πνευματική κληρονομιά
του ποιητικού και πεζού λόγου που
αναφέρονται:
Σι μεγάλες και ιστορικές ημερομη
νίες της χώρας μας, στην παγκόσμια
Ειρήνη στη λαϊκή σοφία, στις ομορ
φιές της φύσης, στον έρωτα, στην
καθημερινή ζωή κ.ά. Διεθνώς θεωρεί
ται πρώτο στην Ευρώπη. Είναι το
καλύτερο, το ωραιότερο και πρακτι
κώτερο δώρο, χρήσιμο για οποιαδή
ποτε περίπτωση. Τιμάται δρχ. 150.
Με πολλή συμπάθεια και θέρμη
συνισιούμε αυτές τις ωραιότατες
καλλιτεχνικές εκδόσεις των αναπή
ρων ζωγράφων που εκπέμπουν μηνύ
ματα ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ, ΠΙΣΤΗΣ και
ΘΑΡΡΓ1ΥΣ και ταυτόχρονα ξεχρί
ζσυν για την αισθητική τους πληρό
τητα σε σύγκριση με παρόμοιες εκδό
σεις που κυκλοφορούν στην χώρα
μας.
Αντιπρόσωπος των αναπήρων
Καλλιτεχνών στην Ελλάδα ιίναι ο
γνωστός Λογοτέχνης τεχνοκτίιης κ.
ΝΙΚΟΣ Χ ΑΤΖΗΠ ΛΝΝ ΗΣ. Καμα
ρά 3, Χαλκίδα, τηλ. 80234 (0222)
προς τον οποίο μπορείτε να απευθύνεσθε.

και δροστήρια οργάνωση της παρα
γωγής και εμπορίας των αγροτικών
προϊόντων και με τον εκσυγχρονι
σμό και την ενίσχυση των αγροτι
κών συνεταιρισμών.
Γιο να εξασφαλιστεί η δραστή
ρια συμμετοχή των συνεταιρισμών
και των αγροτών στο έργο αυτό,
επιβάλλεται να αποκλειστούν κάθε
είδους κομματικές αντιθέσεις και
αναμετρήσεις, στις οποίες οδηγούν
οι διαδικασίες του τελευταίου συνε
ταιριστικού νόμου.

• Τα όσα συμβαίνουν στην θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης δίνουν χαρακτηριστι
κή την σημερινή εικόνα της ελληνι
κής ζωής ... Από τον περασμένο
Φεβρουάριο, η Σχολή συνέρχεται,
για να εκλέξει καθηγητή και καμμιά
συνεδρίασή της όεν είχε ομαλό τέ
λος.
Πρασινοφρουροί φοιτητές επεμ
βαίνουν δυναμικό και διακόπτουν
τις συνεδριάσεις των καθηγητών
της Σχολής, για να μην εκλεγεί
καθηγητής, που δεν ανήκει στις
κλαδικές των καθηγητών του
ΠΑΣΟΚ. Έφθασε στο σημείο η
Πρυτανεία να ζητήσει σπό τον
υπουργό Δικαιοσύνης να παραχωρηθεί αίθουσα δικαστηρίου, γιο να
συνεδριάσουν με ασφάλεια οι εκλέ
κτορες καθηγητές!
Κι αυτά συμβαίνουν σήμερα ενώ
κανένας υπουργός τομ ΠΑΣΟΚ με
επικεφαλής
τον
πρωθυπουργό
καθηγητή, δεν συγκινεϊται για το
κατάντημα της Ανώτατης Παιδείας.
«ΒΡΑΔΥΝΗ»
• Ιδιοκτήτες πρατηρίων υγραε
ρίου για τα αυτοκίνητα κατάγγειλαν
στην «Ε» ότι το κλείσιμο των προτηρίων τους που αποφάσισε τελευ
ταία το υπουργείο Συγκοινωνιών,
έγινε με εισήγηση παράγοντα του
γραφείου του υφυπουργού Συγκοι
νωνιών κ. Κ. Ασλάνη που περιήλθε
προσωπικά τα πρατήριο κοι έκρινε,
κατά περίπτωση, αν θσ διατηρηθεί
ή όχι η λειτουργία τους.
Οι ίδιοι ιδιοκτήτες τονίζουν ότι
ενώ περίμεναν να κριθεί η κατάστα
ση των πρατηρίων τους από μικτή
επιτροπή υπαλλήλων των υπουρ
γείων Συγκοινωνιών κοι Βιομηχα
νίας και εκπροσώπων της Αστυνο
μίας και Χωροφυλακής που είχε
συσταθεί για το σκοπό αυτό, δέ
χθηκαν την επίσκεψη του ποράγον
τα που προαναφέρθηκε και με βάση
τα συμπεράσματα του, το υπουρ
γείο Συγκοινωνιών έκρινε τις περι
πτώσεις τους.
Σ Από θετικές πληροφορίες που
συγκέντρωσε η «Ε», αποδεικνύονται αληθινοί οι ισχυρισμοί των πρατηριούχων. Και προκύπτει το ερώ 
τημα: Είνοι δυνατόν να περιέχει
περισσότερη αμεροληψία η κρίση
του ενός (που είναι πράγματι, παρά
γοντας του υφυπουργού Συγκοινω
νιών κ. Κ. Ααλάνη) από την κρίση
των πολλών - μελών της υπηρεσια
κής επιτροπής.
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»

Για να αναπτυχθούν οι επενδύ
σεις απαιτείται πρωτίστως κλίμα
σαφήνειας και σταθερότητας στην
οικονομική πολιτική.
Το οικονομικό και κοινωνικό
μας πρόβλημα είναι δύσκολο, αλλά
όχι θεραπευτικό. Τα μέτρα που προ
τείνουμε αποτελούν τα κυριότερα
στοιχεία ενός ενιαίου σχεόίου.
Προϋποθέτουν όμως μιά άλλη αντί
ληψη για την άσκηση της εξουσίας
μιό αντίληψη διαφορετική από τη
σημερινή.
Χωρίς
σοβαρότητα,
σαφήνεια και σταθερότητα στην
κυβερνητική δράση και κρατική λει
τουργία, τα οποιαδήπατε επιμέρους
μέτρα όχι μόνο δε θα φέρουν το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά
αντίθετα, θα επιτείνουν την αίσθη
ση της φθοράς.

Με τη συνήθη πλέον αμετροέ
πεια που διακρίνει ολοένα και
περισσότερο ορισμένες ανακοινώ
σεις της κυβερνήσεως, ο πρω θυ
πουργός δεν δίστασε χθες το βράδυ
να χαρακτηρίσει «υπονόμευση της
εθνικής εξωτερικής πολιτικής» χθ ε
σινό δημοσίευμα της Καθημερινής
κατά το οποίο ο σημερινός υφυ
πουργός Εξωτερί'ών κ. Καψής θα
αντικαταστήσει τον υπουργό κ.

Χοραλαμπόπουλο. ο οποίο?
προοχθεί σε Αντιπρόεδρο 18*
κυβερνήσεως
μι
— Εμένα με προβληματίζει
σότερο - σχολίασε συνάδελφο?
που συμπαθεί τον κ. Χαραλαμάν
πουλά - ότι ο Αντρέας τον αποκόλεσε «προσωπικό του φίλο», *4” "*
τοια κοπλιμέντα - για να θυμηθοώ*
Φωτήλα Δρεττάκη - σφάζουν*

«ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ*
• Υποτιμήθηκαν από πολλοί
παράγοντες του δημόσιου 0'ΛΙ* **
δίωξη και η καταδίκη του εκδότη. Ρ*
βάση τον μεταξικό λογοκριτικό
μο. Μπροστά σε έναν Ί®1*0*1
εισαγγελέα και ένα σεμνάτθβ·
δικαστήριο, σήκωσαν όλοι το Χ*'*"
ψηλά. Και άφησαν να φύγει σ
κληρη την Ευρώπη ΤΟ θλιβερό
νυμα ότι στην Ελλάδα καίμε β'Ρ*
φυλακίζουμε τους εκδότες ι®"*
και... καταστρέφουμε και τις τυ"^
γραφικές πλάκες που χρησ!μο*’0"Γ
θηκαν.
Είναι λοιπόν ανύμπσρη Π δΟΜ®"
κρατική, η σοσιαλιστική ττοΑττεία.
αντιόράσει μπροστά στον ν ° Ρ ° ^ ,
τημένο από μαύρες μέρες τ°υ
που σκοταδισμό: Και τι θα γίν£ι
άλλος εισαγγελέας - ζηλωτή?
καλύψει τον Αριστοφάνη; Μή!"*
οντί των τυπογραφικών π^αιί
ζητήσει να καταστραφούν «οι
αρχαίοι πάπυροι με το «άσεμ
κείμενα;
^
Κι ακόμα χειρότερα. Ετσι °νυ*1,
πορη θα σταθεί η όημοκρσ™1
πολιτεία, μπροστά σ ' ένα άλλο
αγγελέα που μπορεί να αποφο®
αύριο τη δίωξη πολιτικών βιβλΙ®’*'
που σίγουρα «δεν τα πάνε «υλό* *\
μεγάλο μέρος της υπάρχ°υ^®
νομοθεσίας, για την προστασίο
θρησκείας, για την πρόκληση ,α \*"
συχιών». για την «αναμόχλε®“»
παθών», για την καλλιέργεια «ή1™"
πάθειας» ή για «εξύμνηση τροΜ®"
κρατικής ενερνείας» κλπ;
Περίεργοι ασκοί του ΑιΟέ "
ανοίγονται. Και αν όεν υ
φραγμός είναι δυνατόν να οόηΥΠ
σε καταστάσεις πολύ πιο επικίνό
νες από τη γελοιοποίηση που Υ»
ρίζει τώρα διεθνώ ς η χώρα Ρ°<·
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»
• Κάτι πρέπει να γ ν ω ρ ί ζ ε ι ^
ενόχων δικαστών ο τέω ς
λέας του Αρ. Πάγου κ. ΠαπακαρΡ®*
Δεν ήταν αυτός που α ν α κ ά λ υ ψ ε
ακόμη και ο Καραμανλής ήταν
χος γιατί έθεσε σε κ ίν ό υ ν ο μ* τ*
φ 1"
δηλώσεις του την χούντα: ΔενVήΐ®ν
αυτός που τιμώρησε δικαστήÍ-V'01’
^αδέλ·
αντιτάχθηκε στις διώξεις συναο
•AftitlC
φων του από την χούντα:
φαίνεται αυτός ο άνθρωπος ** ,
αποφασισμένος να μας δημι0®!"^
δουλειές— με χούντες.
«Β ΡΑ Δ ΙΝ Η »

f i n v u c T t p c v a 1*

Αύξήθηκαν
κατά 20,8ο)ο
τά τροχαία
ΑϋΕησι κατά 2 0 ,8 ο )ο σημε»ωocrv οτό τετράΐίγν© Ίσνουσρίου
—'Απριλίου τά τροχαίο άτνχήματο στήν Ελλάδο oé σΰνττρο μέ
τό όντίστοιχο διάστημα τού *81.
Συγκεκριμένο, αέ 8.257 τροχοϊο άτυχήματο σ' δλπ n V χώοα
σκοτώθηκαν 377 άτομα καί τρου
ματίοθηκαν 8.702.
Σύμφωνο μέ τά στοτγείο rftc
Στστ oT;«cr>c ’Ynnpeoíac. τέιν Α
πρίλιο τά τροχοΐα ήτσν 1.725 στά
όποια σκοτώθηκε»» Θ3 άτομο,
τραυματίσθηκαν δαρειά 484 καί
ελαφρό 2.064.

Σήμερα Κ,υριπκη ιν -ι-Γ.τεμΡ® ^
1982 εφημερεύει και διανυκτερ6®*1
φαρμακείο:
Χ Τεωργίου Ανδρέα?
τηλ. 29620
Αύριο Δευτέρα 20 Σεπτεμβ^
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βρό0* ι
Φαρμακεία:
Μκάλιου - Ούτα
τηλ. 29759
- J f.
Ενώ δια νυχτερεύει το φαρά0
Τράϊου Μανουσαρίδου

^ 1
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι:
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΘΥΜ1ΑΔΗΣ του
Σταύρου και της Αθήνας το γένος
Χαρισιάδη που γεννήθηκε και κατοι
κεί στην Βέροια επαγγέλματος οδη
γός και η ΘΕΟΔΩΡΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
του Σταύρου και της Δάφνης το γέ
νος Παπαϊωάννου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Χαρίεσσα Ναούσης
επαγγέλματος Λογίστρια πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Μητροπολιτικό Ναό Βέροιας.

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο Ϊ
σ 7 ΐο υ δ ά σ χ ε
και μάθετε το ε7ΐάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική κοι πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ϊ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. ιδείας Ιδρύσεως 2608/81 Λειτουργίας ΦΑΦ/13®

Βενζινάδικα

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77 τηλ. 25757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Μούκας Ιτέργιος
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού I τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

Ηλιάδης Ευστάθιος
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Ιίετριδης Θεόδωρος
Σπηλαίων ’Ό τηλ 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Πλάτης Π.
Βενιζέλου 147 τηλ, 23448
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΟΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

Ί

Σπουδάζετε και μαθαίνετε μέσα σ' ένα οδικό φτιαγμένο ΛογισΓΙ'*,ι1ι,)«'
από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων · Γραμμ0^ * ^ *
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορα κ'® 0

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο Ν
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ Π Λ ^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν ΣΠ Ο Υ ΔΩ Ν
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται αδατή έκπτωση
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και ΑϋΙί£* ^
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΛΕ3
Ο Π Τ ΙΚ Ο Α Κ Ο Υ Γ Π Κ Ο Σ Υ Γ Γ Η Μ Α Α .ν.5.Ε.

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Τ Ρ ΙΤ Η

21
)Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Υ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΕΚ ΤΑ Κ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Με-θλίψη οι κάτοικοι της Βέροιας πληροφορήθηκαν
ότι ο υπουργός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος κ. Τρίτσης ήρθε την Κυριακή οτην πόλη τους για μιά κομματι
κή εκδήλωση, τη στιγμή που ολόκληρη η πόλη τον περίμενε μήνες ολόκληρους για να εξετάσει επιτόπια το φλέγον θέμα των όρων δόμησης και αυτός αδιαφορούσε και
δεν πραγματοποιούσε την επίσκεψή του στη Βέροια.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΛΕΡΑ

Συγκεκριμένα ο υπουργός ΧΟΠ
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήρθε
στην «Γιορτή Νεολαίας» του Κινήμα
τος που έγινε την Κυριακή το βράδυ
στη Βέροια και όχι μόνο αυτό αλλά
προκλητικά και υποτιμητικά για την
Δημοτική Αρχή και γενικά για τους
δημότες της πόλεω ανακοίνωσε στην

«ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
εκλογικό Κέντρο του Ανεξάρτητου Συν
ό ρ ο υ «ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ» Γεωργίου
® & λέρα, λειτουργεί στην οδό Μητροπόλεως

41.

Επίσημα εγκαίνια του Κέντρου θα γίνουν
* *ΑΒΒΑΤΟ 2 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μ.μ.
% μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος ΓΕΩΡ
- Σ ΤΣΑΛΕΡΑΣ.
0

Ν έο
Κ α τά σ τη μ α
υποδημάτω ν
σ τη Β έροια
Εγκαινιάστηκε χθες βράδυ το νέο
κατάστημα υποδημάτων της γνωστής
φίρμας ΝΑΚ που τόσο όμορφιι
έφτιαξε στη Βέροια η κ. Χαρ. Δημητρακάκη, σύζυγος του γνωστού δικη
γόρου.
Το νέο κατάστημα, στα εγκαίνια
του οποίου παραβρέθηκαν πολλοί φί
λοι, βρίσκεται στην γωνία Βενιζέλου
και Μεγ. Αλεξάνδρου.

Μειώθηκαν οι εξαγωγές
στις ανατ. χώρες κατά 50%
! ^ < “Ραγωγών
Κεντρικής
' ''|%ς (
πολλοί από τους
τ®ς
^εισθεί από τις διακηΠΑΣΟΚ πως όταν έρθει

ΠΑΡΑΠΕΜ Φ ΘΗΚΑΝ
ΣΤΟ ΑΥΤΟ Φ Ω ΡΟ

’ Ηρθε μόνο για κομματική εκδήλωση

.*· Β Λ Α Ζ Α Κ Η
>
10 Βράδυ τι· εγκαίνια
Μι,, ,α'ν,?ού κέντρου τι υποψή
*)Λ\ίι(τ'1ι^ (,λυυ Βέροιας Ανδρέα
^Μ,0|( *°υ υΛ0ΠΤΤ1Ρ'ζεται από το

Οι „
»V νιύνές εξαγωγές ροδάκινων
Λυτές χώρες είναι μειωμέσε σύγκριση με πέρσι
• otir -* Είναι κα' 01 εξαγωγές
. Η^ Η β ικ έ ς χώρες.
αυτή των είαν
εξαγωγών έχει
αΥανάκτηση μεταξύ των

Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2034
Μητροπόλεως 72·ΤηΤΓ<3,137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου Spy. 10

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ
Ο κ. Τ Ρ Ι Τ Ζ Η Ζ

ΤΑ Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ
0 ν Κ ΕΝΤΡΟΥ
ΤΟ Υ

^ ° 5 & ιος 6ήμ(ιρ*°? κ· Βλ“ ζά"‘ΝΙΙοώί,,^ χαιρετιοΡό "Ροζ τους
''ίΊιιΐιιι
και ανέλυσε το πρόΤ» ττΓ? ™νδυοσΜ°ύ του.
5|ιοθ , >°ν"Γ° κέντρο του συνόυα’αι,,ι . ^ '‘“ΚΡΟτική Αλλαγή» βριΓλι η,(ι '",ν
Μ. Αλεξάνδρου, δίκατάοτημα ΝΑΚ.

1981

στην εξουσία θα ανοίξει τις αγορές
των ανατολικών χωρών για τα ελλη
νικά φρούτα «τις οποίες κρατούσαν
κλειστές οι κυβερνήσεις της Δεξιάς».
Επίσης προεκλογικά το ΠΑΣΟΚ
υπόσχετο ότι με την φιλοαραβική
πολιτική που θ' ακολουθήσει θα
αυξήσει τις ελληνικές εξαγωγές προς'
τις αραβικές χώρες. Ήδη μετά τα
φετινά αποτελέσματα οι ροδακινοπαραγωγοί προσγειώθηκαν στην πραγ
ματικότητα.

vf 0 ^ -

‘Ατομική,
Οικονομική καί
Υγιεινή Θέρμανση.

nein Haus
Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ

' / ‘Ρμο
0''OTilü °yil!01 ΛεΡθτεζ Wein Haus παρέχουν τό πιό οικονομικό καί ύγίινό
•
, Μ0 ®έρμονοης γιά μονοκοτοικίες καί διαμερίσματα
| 4^Pv|Sa,V
λεβητοστόσιο, είνοι έντιλώς άκαπνοι, Αοσμοι καί
. 4"ο,ο& <0λαΙο·ητο έξωτερικό κόλυμα, καί μπορούν νά τοποθετηθούν ο'
•
“Ποτέ μέρος τού σπιτιού θέλετε.
*0uGvopV "ρ6οθϊτΠ ένέργεια χωρίς έπιβόρυνοπ σέ καύσιμο μ' έστίο
βς ϊ ’° μαγείρεμα (Απόδοση 1800 3500 Watt) καί μπόϊλερ γιά ζεστό
. %τΑ,ΤΟύι,ται ΥΡήγοΡ0 καί εύκολο γιατί έχουν ένοωματωμένο δλα τό
' Ι'Ρ θ Λ ° Τ° XtlTOUPV'a<:·
4 Πρρρ οτ*ύουν τό περιβάλλον.
Η · ι**ΡΟνται °έ 3 τύπους κοί 6 μεγέθη γιό κάθε τύπο καί όπόδοσεις 1J *
• 22 · 26 - 30.000 KCAL/H.

Rein
H aus
Τριπλά ςεστή υπόθεση
KLIMAGERÄTE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

3, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ : 57.40.630 S7.36.727
*κ · κ χ * « ΑΑΐΜΑΧ0ν
βΕΙ^ΝΙΚΗΣ:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 5! ΤΗΛ Î» 47 «1

^ V P o i Π Α Σ Β Α Ν Τ ΙΔ Η Σ και Σία
Κα ρ α κ ω ε τ η 7 ΤΗΛ. 27267-62654 ΒΕΡΟΙΑ

^Ο Υ ΙΙΟ Δ Ο Τ Η Μ Ε Ν Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΥΓ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΑΛΗΣ

Φέτος εξήχθηκαν σε ανατολικές
χώρες 2.3000 τόννοι ροδάκινα ενώ
πέρσι είχαν εξαχθεί 4.605. Στις αρα
βικές χώρες φέτος εξήχθηκαν 8.400
τόννοι ενώ πέρσι είχαν εξαχθεί
10.400 τόννοι.
Επίσης οι Σοβιετικοί σε πρόσφατη
συνέντευξη Τύπου στο περίπτερο της
ΕΣΣΔ στη ΔΕΘ δήλωσαν ότι ούτε
φέτος πήραν ούτε κατά τα προσεχή
χρόνια θα πάρουν ελληνικά ροδάκι
να, γιατί θεωρούν την εισαγωγή τους
ιπολύ δαπανηρή. Πρέπει να σημειωθεί
ότι η εξαγωγή ελληνικών ροδάκινων
προς τις ανατολικές και τις αραβικές
χώρες πριμοδοτείται από την ΕΟΚ.
Οι ροδακινοπαραγωγοί διακατέ
χονται επίσης από ζωηρή ανησυχία,
γιατί δεν γνωρίζουν πόσα και από
,που θα πάρουν χρήματα, (πέραν των
5 δραχμών που παίρνουν από την
ΕΟΚ), για τα ροδάκινα που παρέδω
σαν για χυμοποίηση στις βιομηχα
νίες. με κυβερνητική παρότρυνση.
Και ακόμη, γιατί δεν υπάρχει καμμιά *
σαφής και επίσημη εξαγγελία, για τη
συμμετοχή του κράτους σιην ενίσχυΙση του εισοδήματος των ροδακινοπαραγωγών όπως είχε γίνει πέρσι για τα
(ροδάκι να που απεσύρθηκαν.
Ό πω ς είναι γνωστό, προεκλογικά
ίο ΠΑΣΟΚ υπόσχετο ότι θα εξασφα
λίζει γιο όλα τα αγροτικά προϊόντα,1
τιμές που θα κάλυπταν το κόοτος
παραγωγής και θα άφηναν και ένα
λογικό κέρδος. Οι ροόακινοπαρπγωγοι, υποστηρίζουν ότι ο ι’ τιμές που
πήραν φέτος στα ροδάκινα δεν κάλυ
πταν σε καμιά περίπτωση το κόστος
παραγωγής.

κομματική αυτή εκδήλωση και ενόψει δημοτικών εκλογών, ότι το θέμα
των όρων δόμησης «μελετάται» από
το υπουργείο του.
Σύμφωνα με πληροφορίες μας η
«κομματική» αυτή επίσκεψη του κ.
Τρίτση και η προεκλογική δήλωσή
του. εξόργισε την Δημοτική Αρχή
της πάλεως και πρρκάλεσε θλιβερή
εντύπωση στους δημότες της πό·
λεως, ειδικά σ' εκείνους που θίγονται
άμεσα και περισσότερο από την μείω
ση των όρων δόμησης.
Πάντως την δήλωση του κ. Τρί
τση χειροκρότησαν με θέρμη Οι κ°Μ
μυτικοί Νομάρχες κ.κ. Πινακίδης και
Χαλάτσης - αν δεν είναι κομματικοί
τί δουλειά είχαν σε μιά καθαρά κομ
ματική εκδήλωση οι υποψήφιοι Υΐ«
το αξίωμα του δημάρχου στο Νομό
μας από πλευράς ΠΑΣΟΚ κ. κ. Βλο
ζάκης. Βλάχος και Μπρουσκέλης και
τα άλλα στελέχη τού Κινήματος.
ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Την κομμαρκή επίσκεψη του κ.
Τρίτση στη Βέροια και την υποτιμη
τική για την Δημοτική Αρχή συμπε
ριφορά ίου. προβλέπεται να καταγ
γείλει το Δημοτικό Συμβούλιο
Βέροιας που συνέρχεται, αποκλειστι
κά γι' αυτό το θέμα, αύριο Τετάρτη το
βράδυ σε έκτακτη συνεδρίαση.
Η συζήτηση αναμένεται με μεγά
λο ενδιαφέρον και προβλέπεται να
συγκεντρώσει πυκνό ακροατήριο.

Η Λέσχη των
τραπεζοϋιταλλήλων
Οι Τραπεζούπάλληλοι του Νομού
μας. στις 22 Σεπτεμβρίου 1982, ημέ
ρα Τετάρτη και wpu 7 μ.μ, εγκαίνιά
ζουν την ΛΕΣΧΗ τους που βρίσκε
ται στη Βέροια, στην οδό Ιεραρχών I
(απέναντι από το Ταχυδρομείο).

Σ υ νεδ ρ ία σ η
Ν ο μ α ρ χ ια κ ο ύ
Σ υ μ β ο υ λ ίο υ

Γεύση από
Χούλιγκανς
στη Βέροια
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αφού οι δημότες της πόλεως περιμέ
νουν τώρα να δουν ποιά θέση θα πά
ρουν στο θέμα ο υποψήφιος δήμαρ
χος του ΠΑΣΟΚ και πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Βλαζάκης
και οι άλλοι πασοκικοί σύμβουλοι.
Με την ευκαιρία υπενθυμίζετε!
ότι προ καιρού άλλος ένας υπουργός
της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, η
υπουργός Πολιτισμού κ Μερκούρη,
επισκέφθηκε το Νομό μας αποκλει
στικά «προς τέρψιν και διασκέδασίν
της» (έφαγε, ήπιε και χόρεψε στη
Βεργίνα), ενώ η πόλη της Βέροιας
την ανέμενε και την ανιιμένει ακόμη
να την επισκεφθεί επίσημα και να εξε
τάσει επιτόπια τα προβλήματα της,
επίσκεψη που η ίδια η κ. Μερκούρη
επανειλημμένα είχε υποσχεθεί στο
Δήμο, να πραγματοποιήσει, χωρίς
όμως να έχει εκπληρώσει ακόμη την
υπόσχεσή της.

Οι εκ λ ο γ ές
τω ν Ε μ π ο ρ ικ ώ ν
Σ υλλόγω ν
σ τ η ν Κ α σ τορ ιά
Έ γιναν στην Καστοριά οι αρχαι
ρεσίες της Ομοσπονδίας Εμπορικών
Συλλόγων Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας.
Από το Νομό μας στο διοικητικό
συμβούλιο της Ομοσπονδίας εκλέχιπ«τν οι:
Ελ. Μιμλίδης πρόεδρος του Εμπο
ρικού Συλλόγου Νοούσης Και Ευστ.
Βακάλης του Εμπορικού Συλλόγου
Βέροιας.
Στην Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγη ο κ. Στεφ. Λιόλιος του Εμπ. Συλ
λόγου Βέροιας και Παύλος Βάφας
του Εμπορ. Συλλόγου Αλεξιινδρείιις.
Τέλος στο συντονιστικό αυμβού
λιο των Εμπρορικών Συλλόγων
Ελλάδος εξελέγη ο πρόεδρος του
Εμπορ. Συλλόγου Αλεξανδρείας κ.
Δημ. Δημητριάδης.

• Βρώμισε» η ατμόσφαιρα της φιλή
συχης πόλεως μας από τα αισχρά
συνθήματο και τον οχετό των
ύβρεων των νεαρών κουρελήδων
«οπαδών» του ΠΑΟΚ. των λεγομέ
νων Χούλιγκανς.
Οι ΠΑΟΚτσίδες Χούλιγκανς δεν
περιορίστηκαν μόνο στην ηχωρίπανση. αλλά επιδόθηκαν και σε παληκαρισμούς. Συγκεκριμένα κατά την
διάρκειο του αγώνος. αρκετές φορές
εγκατέλειψαν τις θέσεις τους κοτά
εκατοντάδες και επετέθηκαν εναντίον
των ολίγων οπαδών της ΛΑΡΙΣΗΣ.
Σε μια από αυτές τις «εξορμήσεις»
τους η Αστυνομία σιινέλαβε 5 από
αυτούς τους οποίους και οδήγησε

στο Αστυνομικό Τμήμη όπου και
διανυκτέρευσαν για να αφεθούν ελεύ
θεροι την επομένη αφοι'ι ορίστηκε
δικάσιμος για μεθαύριο Πέμπτη στο
Αυτόφωρο
Πλημμελειοδικείο
Βέροιας.
Οι δράστες που παραπεμφθηκαν
στον Εισαγγελέα, είναι:
Σταύρος Καμπουρίδης (18 χρόνων
κάτοικος Θεσ/νίκης). Απόστολος
Καμπάς ( 18 χρόνων κάτοικος Αθή
νας). Χρήστος Στουγιαννίδης (19
χρόνων κάτοικος Θεο/νίκης), Νικό
λαος Παπαδοπούλας (19 χρόνων κάτοικος
Κοζάνης),
Κυριάκος
Γερουτζίογλοιι (24 χρόνων - κάτοι
κος Θεσ/νίκης)

Στον Εισαγγελέα
οι βομβιστές
Προσήχθησαν χθες στην Εισ
αγγελία. οι δράστες των δύο βομβι
στικών επιθέσεων που σημειώθηκαν
την περασμένη άνοιξη στη γραμμα
τεία της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Ιωαννινων και στο
μέγαρο όπου στεγάζονται οι υπηρ
σίες χωροφυλακής Ιωαννινων. Οι
δράστες, μιά φοιτήτρια και τρία ακό
μα νεαρά άτομα, μετά τις κατηγορίες
που απήγγειλε εναντίον τους ο εισ
αγγελέας. παραπέμφθηκαν σε τακτικό
ανακριτή.
Οι συλληφθέντες είναι: Χαρ.
Ζούλας. 18 ετών, μαθητής Τεχζνικού

Λυκείου, από τα Ιωάννινα. Χρ. Τσερίκης. 17 ετών, ανεπάγγελτος, από
τις Λιτγκιάδες Ιωαννινων, Κων,
Μπέλλος 19 ετών, ανεπάγγελτος,
από το χωριό Κρύα Ιωαννινων και
Βασιλική Λέβα. 24 ετών, φοιτήτρια
της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπι
στημίου Ιωαννινων. Καταζητείται
για τα ίδια αδικήματα ο Ποναγ. Τσε
ρίκηε. 18 ετών, που έχει εξαφιινισθκίΚατηγορούνται, επίσης, για κλο
πή εκτηκρικών και χρημάιων. Η
υπόθεση παραπέμφθηκε στον τακτικό
ανυκριτή κ. Χριοτόπουλο.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ T Z IM O Y P T O Y
« Δ η μ ιο υ ρ γικ ή α να νέω σ η Σ ελίου »
1. ΤΖΙΜΟΥΡΤΟΣ ΓΕΩΡΓ.
2. ΓΚΕΛΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣ.
3. ΓΩΤΑΣ ΠΑΝΑΓ.
4. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γ.
5. ΚΑΡΑΦΩΑΑΣ ΙΩΑΝ.
6. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΙΩΑΝ
7. ΚΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤ.
9. Λ Ο ΥΚΆ Σ ΣΩ ΤΗ ΡΙΟΣ
10. Π ΙΤΟ ΥΛ ΙΑ Σ ΧΡΗ ΣΤ.

Υποψ. Πρόεδρος
Κ,ιβωτοποιός
Επιχειρηματίας
Έμπορος
Επαγγελμμτίας
Εξαγωγέας
Επανγελματίας
Ζωέμπορος
Αυτο(ανητ*βτής
Ιδ. Υπάλληλος

Τ Α Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ
Τ ο υ Ε κ λ ο γ ικ ο ύ Κ έν τ ρ ο υ
Α Γ . Α Ν Τ Ω Ν ΙΟ Υ 10
Θα γίνουν την Τετάρτη 7.30 μ-μ.

σή μ ερα

ΣΤΗ

ΝΑΟΥΣΑ

Συνεδριάζει σήμερα στις 7 το από
γευμα. στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου Νυούσης. το Νομαρχια
κό Συμβούλιο Ημαθίας γιιι να συζη
τήσει τα πιο κάτω θέματα:
• Απόψεις για τον Ευρωπαϊκό
χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας.
• Κατανομή ποσού 1.500.000
5ρχ. για εκτέλεση αθλητικών έργων
• Απόψεις και προτάσεις για το
πενταετές πρόγραμμα του ΥΧΟΠ
• Απόψεις και προτάσεις για τις
αναπτυξιακές ζώνες.

Καταγγέλουν ότι
παραπλανήθηκ αν
ΚΑΙ

ΥΠΟΓΡΑΨΑΝ

« Μ Α Ν ΙΦ Ε Σ Τ Ο » Τ Ο Υ
Ιδρ ύθ η κ α ν
Π αιδικοί
Σ ταθμοί
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
Δυο νέοι Εθνικοί παιδικοί σταθμοί
ιδρύονται στο Νομό μας. Ο ένας στη
Βέροια και ο άλλος στο Σταυρό.
Αυτό προβλέπει το υπ' αριθμ.
559/82 Π,Δ. που δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Κ Ω Ν /Ν Ο Σ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Η « Α Λ Λ Α Γ Η » Κ Α Ι Η Α Λ Η Θ Ε ΙΑ
Η εν Βεροία εφημερίς«Αλλαγή». της κυρίας Χαρ· Ουσοολτζόγλου Γεωργιάδη στο φύλλο της 17-9-1982 εις σχόλιό της. αφήνει ερωτηματικά αν
υπήρξα «Αντιστασιακός» ή όχι!
Επειδή πιστεύω ότι το κομματικό συμφέρον δεν πρέπει να ακιάζει την
αλήθεια kui θεωρώ επιβεβλημένον κάθε ένας ποο ζ η τ ά τ η ν ψήφο του Λαού να
έχει υπ' όψιν του την ευαγγελική ρήση και «η αλήθεια ελευθερώσει υμάς»,
ερωτώ ευθέως και πριν από τις Δημοτικές εκλογές την «αλλαγή» και την κ.
Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη, αν δεν υπήρξα «Αντιστασιακός» τότε τί υπήρξα:
Η χούντα του Παπαδόπουλου γιατί με συνέλαβε, με έδειρε, με καταδίκασε
από το έκτακτο στρατοδικείο Θεσ/νίκης, με φυλάκισε, με αφήρεσε τα τηλέφωvu. τις πινακίδες κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου μου, με υπεβίβασε από
το βαθμό του εφέδρου αξιωματικού σε στρατιώτη κ.λ.π.;
Στο ίδιο σχόλιο γράφεται: «Η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται
κρύο. Το άσχημο είναι που ο κ. Καρατζόγλου καλεί τον κυρίαρχο λαό της
πατρίδας του Βέροιας να το... συμφάγει. Τρώγονται όμως κάτι τέτοια;
Προτού να πούμε αν τρώγονται ή όχι εξηγήστε σε μένα και τον περήφανο
λαό της πατρίδος μου Βέροιας τί εννοείται »η εκδίκηση είναι ένα πιάτο ποο
τρώγεται κρύο;». (Από ότι γνωρίζω το πιάτο ούτε κρύο ούτε ζεστό τρώγεται).
Η με σοβαρότητα και συνέπεια απάντησή σας θα συμβάλει tu μέγιστα
στην ορθή κρίση του βεροιώτικου λαού για τον οποίο δημοσιογραφείται kui
«ολιτειιόμεθα, και που ο νομπελίστας Ελύτης έγραψε · Αυιός α λαός ο πάντα
αγαπημένος μα και πάντα προδομένος».
Σας ευχαριστώ
Κων/νος Καρατζόγλου
Λογιστής

Με παραπλανητικές μεθόδους και
άλλα παρόμοια απαράδεκτα τεχνά
σματα. φαίνεται πως τα στελέχη του
συνδυασμού «Δημοκρατική Αλλαγή»
του κ. Βλαζάκη μάζεψαν αρκετές
υπογραφές στο περίφημο «μανιφέ
στο» που είδε το φώς της δημοσιότη
τας από το τοπικό δημοσιογραφικό
όργανο του ΠΑΣΟΚ.
Πέρα απο τις διάφορες ομολογίες
ότι «υπέγραψα για να πάρουν το παι
δί μου στον παιδικό σταθμό» και άλ
λα παρόμοια, έγιναν και «χοντρές
εξαπατήσεις» όπως προκύπτει από
έγγραφη καταγγελία που έφθασε χθές
στην εφημερίδα μας Το ερώτημα,
λοιπόν, είναι:
Πόσοι ακόμη πολίτες της Βέροιας
έχουν υπογράψει την διακήρυξη του
κ. Βλαζάκη παρά τη θέλησή τους ή
για διάφορες προσωπικές σκοπιμότη
τες, αλλά δεν βρίσκουν το κουράγιο γιατί χρειάζεται πράγματι μεγάλο
θάρρος να καταγγείλουν αυτές τις
απαράδεκτες μεθοδεύσεις στελεχών
του ΠΑΣΟΚ:
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η έγγραφη καταγγελία που ήρθε
χθές στον «ΛΑΟ», από τον γνωστό
έμπορο της Βέροιας κ. Ιωσήφ (Τζό)
Ρεπιόώνη έχει ως εξής:
«Κύριε Διευθυντά
Με έκπληξή μου πληροφορήθηκα
σήμερα ότι σε δημοσίευμα της εφημε
ρίδας «ΑΛΛΑΓΗ» της 17ης Σεπτεμ
βρίου περιλαμβάνεται και το δικό
μου όνομα, ανάμεσα σ' εκείνους που
εμφανίζονται συν υποστηρικτές του
κ. Βλαζάκη για το αξίωμα του
Δημάρχου.
Από η ς στήλες της εφημερίδας
σας. διαμαρτύρομαι για την εξαπάτη
σή μου kui στη συνέχεω Υΐα την εξα»
ιτότηιτη της κοινής γνώμης για ό.π
με αφορά. Υπόγραψα βέβαια κάποιο
χαρτί, που μου έφεραν κάποιοι κύ
ριοι. αλλά μου ΤΟ εμφάνισαν ότι αφο-

ΤΟ

κ. Β Λ Α Ζ Α Κ Η

ρούσε εντελώς άλλο θέμα. Το σφάλ
μα μου είναι πως το υπόγραψα χωρίς
να το διαβάσω, έτσι καθώς ήμουν
απασχολημένος εκείνη την ώρα στο'
κατάστημά μου με τη δουλειά μου.
'Υστερα απ' αυτό θεωρώ εντελώς
απαράδεκτη και μειωτική τη συμπερι
φορά αυτών των ανθρώπων προς το
πρόσωπό μου. Διαμαρτύρομαι και
την κοταγγέλω δημοσία. Ανακαλώ
την υπογραφή μου και δηλώθω πως
ποτέ δεν θεώρησα τον κ. Βλαζάκη

κατάλληλο γιο το αξίωμα του δημάρ
χου. Μαζύ με την μεγάλη πλτιοψη
φία των Βεροιέων δήμαρχό μας θα
εκλέξουμε στις 17 Οκτωβρίου τον κ.
Γεώργιο Τσαλέρα, τον μόνο άξιο και
ικανό.

Μ* εκτίμηση
Ρεπιδώνης Ιωσήφ
έμπορος»

Δ ΙΑ Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ο Ν Τ Α Ι
Ο Ι Σ Υ Ν Τ Α Ξ ΙΟ Υ Χ Ο Ι ΙΚ Α
Αναβρασμός και αγωνία επικρο
τούν στις τάξεις των συνταξιούχων
ΙΚΑ - ΟΚΑ. ύστερα από την τελευ
ταία συνάντηση που ιίχτ το προε
δρείο της ομοσπονδίας τους με τον
υπουργό κοινωνικών ασφαλίσεων κ.
Βερυβάκη.
— Δεν έχω χρήματα, δεν μπορώ να
ικανοποιήσω ούτε ένα από τα αιτήμα
τα σας».
Αυτή την απάντηση έδωσε ο κ.
Βερυβάκης στο προεδρείο της ομο
σπονδίας συνταξιούχων Ελλάδος
ΙΚΑ ΟΚΑ. το οπσύο προγραμματί
ζει σειρά αγωνιστικών κινητοποιή
οεων για τον άλλο μήνα. Στις 6
Οκτωβρίου, κατά πάσα πιθανότητα
θα γίνει στην Αθήνα πανσυνταξιουχική συγκέντρωση, ενώ κλιμακώνονται
και άλλες αγωνιστικές εκδηλώσεις.
—Ό χ ι άλλη κοροϊδία. Πρέπει να
σταμαπνοουν οι εμπαιγμοί, φωνά
ξουν συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν
κεριέλθει σ ι απόγνωση.
— Μόνο ένας θεός ξέρει πώς κυλάμε
την ημέρα μας. Δυστυχώς η σημερι
νή κυβέρνηση διέψευσε τις προαδο-

κίες μας. Είμαστε αποφασισμένοι να
δώσουμε τη μάχη σε όλα τα μέτωπα.
Και θα την κερδίσουμε..·.
Αυτά τόνισε με δηλώσεις του το
προεδρείο της ομοσπονδίας συντα
ξιούχων Ελλάδος.
Στος μεταξύ σήμερα Τρίτη, οι
συνταξιούχοι
πραγματοποιούν
πορεία από τα γραφεία του; στην
Γ.Σ.Γ-Ε. σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
την διαγι>αφή τους από τη δύναμη
της γενικής συνομοσπονδίας εργα
τών Ελλάδος. Το προεδρείο της ομο
σπονδίας συνταξιούχων θα επισκεφθεί τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ κ.
Χατζηβασιλείου από τον οποίο θα
πάρει απάντηση σχετικά με την ανά
κληση ή όχι της διαγραφής της ομο
σπονδίας από την δύναμη της ΓΣΕΕ. ι
Υπενθυμίζεται ότι Ο πρόεδρο; της
ΓΣΕΕ κ. Χατζηβασιλείαυ υποσχέθη« στο προοδρείο της ομοσπονδίας
ΠΓαντιιξιστ'χων διι θα ανακιιλδση την
διαγραφή της sou ϊδαη αναστάτωση
προκάλεοε οτις τάξεις των συντα
ξιούχων.
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2.
3.
4.
5.

6. Σύνθημά tou Και η ανεξαρτησία
ίαρχ.) - Έ χει αρκετούς το σο'ιμα
του ανθρώπου, εόώ ένας και στην
αιτιατική.
7. Είναι το πρώτο φρούτο κάθε χρο
νιάς — Χρυσάφι... ξένο.
8. Με άρθρο, ένας Κέννεντυ - Έχει
την ουρά του Ικαθ.1.
9. Έ τσι αρχίζει ο σαματάς
Επι
δίωξη κάθ εργαζόμενου.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Διατέλεσε γραμματέας σε μεγάλο
οργανισμό.
Αυτή και στα υπουργεία.
Τον μάθαμε περισσότερο από την
Ομτβιιιτή Ι/αάόα — Φανέρωμα πό
νου.
Δικά σου - Γίνεται και τέτοια
αναισθησία.
Γι' αυτήν και ποςάριο γίνονται —
Αυτό, άλλοτε άδικό άλλοτε ανα
φορικό.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Δεν σταματιέται... αυτός.
2. Υπάρχουν και τέτοια κληρονομι
κά οικόπεδα.
3. Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος
— Για... παλιούς... θάλασσα.
4. Πόλη της Γαλλίας - Πρόθεση.
5. Ο τελευταίος των μεγάλων Έ χει κι' αυτό τους δημότες του.
6. Το χτύπημά του... αλύπητο.
7. Αρχικά εταιρειών - Μιά η ρινική
προστακτική — Κυρίως απευθύνε
ται στα... παιδιά.
8· Μιά... Ανατολή τους ενδιαφέρει.
9. Τέτοιες πολλές έγιναν το 1821.
εδώ μία - Kui σε βάρη αναφέρεται αυτή.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΙ 2. ΡΑΦ - ΝΙΟ 3. ΙΟ - ΤΑΜΑ 4.
ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ 5. ΤΑΛ - ΙΑΠΩΝΙΑ 6. ΑΓΜΑΡΑ - Ο
ΝΑΟΣ 7. ΙΣΑ 8. ΩΡΑΙΟΙ - ΕΚΤΟΣ 9 ΓΑΤΑ - ΣΑΝΑ 10.
ΜΟΝΙΠΠΟΥ 11. ΝΤΟΜΙΝΙΟΝ - ΦΟ (Σάϊντ) 12. ΑΙΑΣ ΑΣΑΦΗΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΡΜΑΤΑΓΩΓΩΝ 2. ΠΑ - ΔΑΣ
ΡΑ - ΤΑ 3. ΟΦΘΑΛ
ΜΙΑΤΡΟΙ 4. ΑΣΙΑ - ΜΑ ί . ΥΝΙΑ - PAO - ΜΙΣ 6. ΧΙΟ
Ν1Λ - ΙΣΟΝ 7. (Μ)Η(ΛΙΟ - ΤΑ - ΑΝΙΑ 8. ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΣ
9. ΕΡΑΝΩΝ - ΚΑΠΝΑ 10. ΜΗΝΑ II. Ο.Γ.Α. - ΙΟ ΟΡΟΦΗ 12. ΚΑΣΟΣ - ΥΟΣ

ΤΡΙΤΗ, 21

ΤΡΙΤΗ, 21
5.30 ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5 45 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 Ο ΚΟΣΜΟΣ
8.00 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑ
ΦΙΕΣ
8.30 ΡΟ^ΜΠΕΝΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6.45 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥΘΙΑ
6.00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.<40 Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
7 35 Η ΕΡΤ ΣΤΗ 8. ΕΛΛΑΔΑ
8.10 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.46 Η ΚΟΥΡΣΑ ΘΑΝΑΤΟΥ
10.30 ΜΠΟΥΑΤ
11 10 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

0 άνδρας είναι γέρος ότον αρχί
ζει να κρύβει τα χρόνια του - η
γυναίκα όταν αρχίζει να λέει τα δικά
της...

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Ι.Ε. (σταθμάς)

Μπερνόο lui

εργαστήρι
ΕΛ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

Αστυνομικό Τμήμα

22233
26444

Τροχαίο

•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΝΑΟΥΙΗΪ
Πυθροοβεστική
Νοσοκομεία
Δ.Ε-Η. (βλάβες)
OLE (σταθμάς)

ΤΗΛ 225740-273211

ΘΕΣΉΙΚΗ

22.222
22 505
125
25.749
24 444

22.199
22 200
22.314
41 353

«ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑζ
Πυροσβεστική

Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ_Α Ιηοωτ βοήθ.,εςΙ
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)

23.619
23.364
23 376

Πυροσβεστική

•

10C
121
Ί!»

-------------------

! VIDEO GAMES
Κ Α ΤΑ ΣΚ ΕΥΑ Ι - Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Α Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΠΛΙΓΝΙΔΙΩΝ
η ν α χ
è

τ π τ ο ς

ΚΑΒΑΖΙΛΛ ΒΕΡΟΙΑΧ - ΤΗΛ. (0331) 39591

Δ ια κ η ρ ύ ξεις
•Α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξ/ρεια 16 Σεπτ/ρίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. 4 3 7 6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειάς δια
κηρύττει ότι την 4η του μηνάς
Οκτωβρίου του έτους 1982 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10-12 π.μ. θο γί
νει φανερά πρόχειρος πλειοδοτική
δημοπρασία στο Δημαρχιακό Κστόρσημα Αλεξανδρείος ενώπιον της
επιτροπής δημοπρασιών για την
εκμίσθωση κοινοχρήστου καλλιερ
γησίμου αγροτεμαχίου του Δήμου
αριθμ. 4 3 6 εκτάσέως 33.008 τ.μ.
Η διάρκεια της μισθώσεω ς ορί
ζεται τετραετής αρχομένης δε από
της υπογραφής του οικείου μισθω
τηρίου συμφωνητικού και λήγει την
30η Νοεμβρίου 1986. Πρώτη
προσφορά ορίζεται το ποσόν των
όραχμών (3.0001 τριών χιλ. κατά
στρέμμα ετησίως
Στην δημοπρασία έχουν δικαίω
μα νο λαβουν μέρος ακτήμανες ή μη
ακτήμονες καλλιεργητές, ανεξάρτη
τα από την έκταση της καλλιεργήσι
μης ιδιοκτησίας τους σύμφωνο με
το άρθρο 185 πσρ. 2 Ν. 1065/80.
Η εγγύηση συμμετοχής στην
δημοπρασία ορίζεται το ποσόν των
όραχμών ίσον προς το 10% της
πρώτης προσφοράς σε γραμμάτιο
παρακαταθηκών και δανείων ή
εγγυητική επιστολή
Η δε ανωτέρω θα αντικστοστα
θεί με άλλη εγγύηση γιο την εξα
σφάλιση της έγκαιρης και εμπρόθε
σμης καταβολής του μισθώματος
ποσού ίσου με το 10% του μισθώ
ματος που θιι επιτευχθεί.
Ο ενοικιαστής θα πρέπει να
συμμορφωθεί σύμφωνα με τους
όρους και υποχρεώσεις της αριθμ.
13/82 αποφόσεω ς της Δημαρχια
κής Επιτροπής που εγκρίθηκε με
την αριθμ. 1 0 7 61/82 ομοία Νομαρ
χίας Ημαθίας.
Περισσότερες
πληροφορίες
παρέχονισι στο γραφεία του Δήμου
κστά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
ΧΑΡ. ΠΑΠΑΠΟΓΓΟΛΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Φυτειάς Ημαθίας διακηρύττει ότι.
εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές με ποσοστό εκτττώσεως σε
ακέραιες μονάδες επί τοις εκστό
ενιαίο επί των τιμών του τιμολογίου
της εγκεκριμένης μελέτης, όνευ
ορίου για την σε εργολάβο ονάθεση
του έργου «οδοποιία εντός του οικι
σμού φυτειάς» προϋπολογισμού
«3.000 000».
Η δημοπρασία θα γίνει στη
Φυτειά, στο Κοινοτικό Κατάστημα
στις 30 Σεπτεμβρίου 1982. ημέρα
Πέμπτη και ώρα 1 1 12 π.μ. ενώπιον
της αρμόδιός επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολάβοι μεπ τυχίο Α' Τάξεως και
άνω για έργα οδοποιίας.
Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
στο ποσό των «90.000» που θα
δοθεί σε γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή Ταμείου ΤΣΜΕΔΕ
κατά τον τύπο που ισχύει στο Δημό
σιο,
*
Περισσότερες
πληροφορίες
στα
γραφεία
της
Κοινότητας
Φυτειάς ή της ΤΥΔΚ Ν, Ημαθίας,
φμτειά 1 7 /9/1982
Ο Πρόεδρος
Κοινότητας φυτειάς
Μαρμαράς Στούρος

___________ ______ __

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΚ Α
Ε Ε Ρ Β Ο Κ Ρ Ο Α Τ ΙΚ Α
Ρ Ο Σ Σ ΙΚ Α
Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΚ Α

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 3δ ΤΗΛ

ΙΣ Π Α Ν ΙΚ Α
ΣΟ Υ Η ΔΙΚ Α
Α Ρ Α Β ΙΚ Α

Εγγραφές καθημ£ρινά από 5-9 μ.μ.
Λ. Α Ν Ο ΙΕΕΛΙ44 tiyL 20061 f Εναντι Μσυσβου)
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Μ Α Θ Α ΙΝ 2_
• Η Γαλλία παράγει περί τα 6 εκα
τομμύρια τόνους κρασί το χρόνο και
από την καλλιέργεια του αμπελιού
ζούν 1.200.000 εργάτες.
• Οι κάτοικοι του Παρισιού καταναλίσκουν 5,000 κυβικά φωταερίου
κατ' άτομο το χρόνο
• Η χήρα του βασιλιά Μαυαώλου,
που πέβανε το 350 π.χ.. για να γίνει
ένα με το χαμένο σύζυγό της, διέταξε
και τον έκαψαν και τη στάχτη του
την ήπιε σ' ένα ποτήρι κρασιού
Το «Μαυσωλείο* που ανήγειρε η
Αρτεμίσια προς τιμή του συζύγου
της στην Αλικαρνασσό θεωρείτο
στην αρχαιότητα σαν ένα από τα
επτά θαύματα του κόσμου.
• Στην Φραγκρούρτη οι «αδελφές«
είνιιι άφοβες. Έχουν και μια οργάνω
ση αλληλοβοήθειας, στην οποία ανή
κουν 800 ομοφυλόφιλοι (όλοι «άν
τρες») που βοηθούνται πολύ μεταξύ
τους κιιι κατέχουν καίρια πόστα στη
Γερμανική κοινωνία.
Οι Γερμανοί ομοφυλόφιλοι διώ
κονται από την εκκλησία και αυτό
τους κάνει να διαμαρτύρονται και να
κάνουν συγκρίσεις με την καλβινική
εκκλησία της Ολλανδίας που ανα
γνωρίζει στους εκπροσώπους του
3ου φύλου ίσα δικαιώματα,
• Το περίφημο άγαλμα του Μεγά
λου Αλέξανδρου, που κατασκεύασε ο
περίφημος γλύπτης της αρχαιότητας
Λύσιππος βρίσκεται σήμερα στο
αρχαιότατο μουσείο της Βεγγάζης.
Έχει ύψος δυο μέτρα και τριάντα
εκατοστό και παριστάνει το γιό της
Ολυμπιάδας γυμνό με χλαμύδα ριγ
μένη στους ώμους.
• Τα βρετανικά συνδικάτα βρήκαν
ένιι καινούργιο λόγο για νμ ενωθούν
εν όψκι ενός καινούργιου αγώνα.
Δεν πρόκειται για κανένα αγώνα

εναντίον της ακρίβειας της ζωής, ού
τε για να πάρουν μεγαλύτερους
μισθούς. Αποφάσισαν να αρχίσουν
έναν αγώνα ... κατά του καπνίσματος.
Μόνο ένα συνδικάτο αρνήθηκε κατη
γορηματικά να λάβει μέρος. Το συν
δικάτο των εργατών των καπνοβιο
μηχανιών.
• Το νάϋλον εφευρέθηκε στις
Ηνωμένες Πολιτείες το 1928. Επί δέ
κα χρόνια όμως κανείς δεν ενδιαφέρ
θηκε για την τόσο σπουδαία εφεύρε
ση. Μόνο δέκα χρόνια αργότερα η
ύλη αυτή χρησιμοποιήθηκε για την
κατασκευή γυναικείων καλτσών και
μέσα σ’ ένα χρόνο το 1938 κατα
σκευάστηκαν 64 εκατομμύρια ζευγά
ρια κάλτσες.

Σ α ν σ ήμερα
480 π.Χ. Ο ατρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνιος κάνει κατάληψη της Αθήνας
που την βρίσκει έρημη από κατοί
κους και πυρπολεί την Ακρόπολη
και την πόλη.
1828 Τολμηρή είσοδος 4 πολεμικών
πλοίων στον Αμβρακικό κόλπο,
που κυρίευσαν 43 πλοιάρια και βύ
Οισαν μιά κανονιοφόρο,
1944 Η Λη ορεινή Ταξιαρχία, ύστερα από
σκληρή μάχη με τους Γερμανούς,
μπαίνει στο Ρίμινι ■ Ιταλίας κιιι
υψώνει την ελληνική σημαία.
1980 Σε νοσοκομείο του Γιοχάνεσμ
πουργκ νοηοαφρικανοί γιατροί με
επικεφαλής τον καθηγητή Κίνολεύ
έκαναν εγχείρηση ανοικτής καρδιάς
σε βρέφος μόλις 18 ωρών!!
1980 Η Σοβιετική Ένωση αναγνώρισε
επίσημα (19η χώρα) τη στρατιωτική
χούντα της Βολιβίας.

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Φ Ο Ρ Ν Τ

ΡΕΝΩ-ΠΕΖΩ-Σ1ΜΚΑ-ΣΙΤΡΟΕΝΦ1ΑΤ-ΦΟΡΝΤ

ΙΤΑΛΙΚΑ
Ta Φροντιστήριοείναι αναγνωρισμένο
•coi απο τοιταλικό κράτος

W

ü ΚΙΗΝΟΝΙΚΑ
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ
Γέννησαν:
- Η Μαρία συζ. Αντων. Λέρα εγέν·
νησε κορίτσι και το ονόμασε Δήμη
τρα.
- Η Ανόρούλα συζ. Αθαν. Τσεπελάκη, κορίτσι Δέσποινα.
- Η Μιράντα συζ. Αθαν. Δίντση.
αγόρι θωμάς.
- Η Γιαννούλα συζ. Δημ. Δεδίνη,
αγόρι Αθανάσιος.
- Η Παναγιώτα συζ. Δημ. Σπανίδου αγόρι Σταύρος.
- Η Δημητρούλα συζ Αντων Ζήση, κορίτσι Αθηνά
- Η Φρειδερίκη συζ. Δημ. Αναστα
σίου. αγόρι Νικόλαος.
- Η Δέσποινο συζ. Παναγ Μυλω
νά, κορίτσι Αργυρώ.
- Η Εμινέ συζ Ισμέτ Χασάν, ανόρι
Μπάρις.
Η Δέσποινα σ υ ζ Γεωργ. Βεργώνη, αγόρι Κωνσταντίνος.
- Η Αθηνά συζ. Δημ. Σούμπουρου.
κορίτσι Στέλλα.
- Η Κωνσταντινιά συζ. Περικλή
Τσέπουρα αγόρι Νικόλαος.
- Η Μαρία συζ. Γεωργ, Στράτη,
κορίτσι Κωνσταντίνα
- Η Ξανθίππη συζ. Γεωργ. Ελευθεριάδου. κορίτσι θωμαή.
- Η Ναζλού συζ.Κων Τουμονίόου.

κορίτσι Σαββστούλα.
- Η Ευλάμπιο συζ. Γεωργ· λαρο·
Ααυπίδη. κορίτσι Μαρία.
- Η Ελισάβετ συζ. Ελευ* ΓεώρΥ°γλου. ανόρι Δημήτριος.
- Η Σταυρονίκη συζ. Σάββσ Σαρπ·
γιαννίδου. κορίτσι Δήμητρα.

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν
0 Δημήτριος Σούγκαρης
Γεωργίου και η Ελισάετ Τότοκοτον
θωμά.
0 Πανανιώτης Καρανόσιος ι°"
Ιωάννου κοι η Φρύνη ΚοψάλΠ i®u
Παναγιώτου.
- Ο Αθανάσιος Σίσκος του δΠβΦ
τρίου και η Νίκη Σιδέρη του ΜιχοΜ·
Ο Ευστράτιος Σελπέσης 1011
Γεωργίου και η Μαρία ΙντζεβΙδ^
του Ευαγγέλου.
.
0 Αναστάσιος Δημητριάδης^.
Ιωάννου - Γεωργίου και π ΑθανΟΡ·11
Ανίσογλου του Ευθυμίου.
.1
- 0 Αστέριος Βλάχος του ΚοΦ*
και η Παρθένα Παπαόοπούλου
Γεωονίου.
- U Ιωάννης Φελεσάκης του KuW"
νου και η Παυλίνα ΧατζησόβΡα1®'*
Σάββα.

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν:

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΓΙΑΤΙ ΛΕΝ ΤΑΛΛΑΖΕ™
Ο Αντώνης περπατούσε στο δρό
μο με τον πόνο των στενών παπουτσιών του ζωγραφισμένο στο πρόσω
πό του, όταν συνάντησε ένα φίλο
του, ο οποίος τον ρώτησε ποια ήταν
η αιτία που περπατούσε έτσι.
Και κείνος του απάντησε ότι τα
παπούτσια του ήταν πάρα πολύ στε
νά.
— Και γιατί δεν τα αλλάζεις; τον ρώ
τησε.
— Να σου εξηγήσω το γιατί.
Η γυναίκα μου κάθε βράδυ
πηγαίνει στον κινηματογράφο, ο γιός
μου πηγαίνει στις κούρσες και στις
διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις και η
κόρη μου βρίσκεται πάντα έξω.
' Οσο για μένα η μόνη διασκέδαση
που νιώθω είναι όταν πηγαίνω σπίτι
και... βγάζω τα παπούτσια μου!...
ΟΙ ΔΙΑΚΟΠΕΣ...
Ο κύριος χτυπάει το κουδούνι
του σπιτιού και η υπηρέτρια έρχεται
να του ανοίξει.
— Τον κύριο Βετρίδη παρακαλώ.
— Λείπει σε ταξίδι.
— Για διακοπές;
— Α. δε νομίζω, η κυρία έχει πάει
μαζί του!...
ΤΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
Οταν ο Παστέρ ανακάλυψε το
μικρόβιο έγινε επανάσταση σε όλον
τον κόσμο. Ό λ ο ι είχαν τρομοκρατη
θεί και οι γιατροί συμβούλευαν το
κοινό να μη βάζει τίποτε στο στόμα
του γιατί τα μικρόβια υπάρχουν παν
τού.
Μιά μέρα ο Παστέρ πήγε στο
ταχυδρομείο να ρίξει ένα γράμμα.
Πλησίασε τον υπάλληλο και του
ζήτησε ένα γραμματόσημο. Το πήρε
στα χέρια του και το έβαλε στη γλώσ
σα του για να το σαλιώσει. Κατάπλη
κτος ο υπάλληλος του φώναξε.
Μή! Για το Θεό!
— Γιατί: απόρησε ο Παστέρ.
— Μα δεν ξέρετε λοιπόν ότι είναι
γεμάτο μικρόβια; αν σας έβλεπε ο
Παστέρ θα σας εκτελούσε αμέσως!
ΧΡΟΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ
ΝΟΣΗΜΑ
Στην αίθουσα αναμονής ενός
ιατρείου μπαίνει ο γιατρός και ρωτάει
τους παρόντες:
—,Ποιδς από σάς περιμένει περισσό
τερο;
— Εγώ. λέει ένας. Σας εξόπλισα το
ιατρείο εδώ και τέσσερα χρόνια και
ακόμα περιμένω να μου πληρώσετε
το τιμολ-όγιο.

- 0 Παπαόόποολος EuPaV0U^
του Κυριάκου.
το»
- Ο Συρκατσιόνος Ιωάννης
Κων/νου.
Ο Κίτσιος Γεώργιος του ΠέτροΥ
,.
„ ___ ___
______Κ
Η Κλήμενίσου
Αθηνά
χαλήμΠ
Η Παρασκευοπούλου Σοφία
Ιορδάνη.
*
j
Η Μήτσογλου Ελισάβετ
Αναστοσίου.
jOU
- Η Ταραξιόγλου ΗλέκτΡ0
Νικολάου

.“νωητυπο««αι, σύμφωνα μ£
άρθρο 1369 του Αστικού Κώώ®'
όπως τροποποιήθηκε με τον *3
1250/1982. ότι:
^ ^
Η ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ^
Οόυσσέα και της Αγορίτσος
;
νος Λέκκα γεννήθηκε στο
ρο Γρεβενών και κατοικεί στη Μ (
Βέροιας επαγγέλματος οικιακά 8® |
ΤΣΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ του Α λ ε ξ ό ^
,
κοι της Ελένης το γένος ΔάρλΟ
νήθηκε και κατοικεύττο ΜακΡ°*
Βέροιας πρόκειται να παντρε
και ο γάμος θα γίνει στον ΙεΡ0
Τίμιου Προδρόμου ΜακροχώΡ

Για να θυμάστε ti4
ομορφώτερες στιγμή
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕ^
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕίϊΝ

V ID E O C L U B
Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 2487*

ΒΕΡΟΙΑ

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι ΣΤ Η ΒΕΡΟ ΙΑ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕΩΡΓ·
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Μεγάλη παρακαταθήκη
γνησίων ανταλλακτικών:

235.559. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

• Για ιταλικά παν/μια-πολ/νεία
• Τμήματα υποψηφίων για ιταλική φιλολογία
• Τμήματα γλώοσας αρχαρίων Π ρ οχω ρ η μ ένω ν

ν Λ

A lA P A Z S

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΙΤ Α Λ ΙΚ Α
Α Γ Γ Λ ΙΚ Α
Γ Α Λ Λ ΙΚ Α
Γ Ε Ρ Μ Α Ν ΙΚ Α

δοτικός διαγωνισμός όια του
συστήματος της προφορικής δημοπροσίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν Δ. 1266 72 «περί εκτελέαεω ς των δημοσίων έργων» και του
εκτελεστικού του Π.Δ. 475 76 γιο
την ανάόειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έργου κατασκευή αφοδευτη
ρίων και επισκευή στέγης Νηπιαγω
γείου Τριλόφου συνολικού προϋπο
λογισμού μελέτης 500.000 δρχ.
Στον
διαγωνισμό
γίνονται
δεκτοί εργολήπτες δημοσίων έργων
για έργα οικοδομικό κάτοχοι πτυ
χίου αναλόνου τάξεως σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
δυναμικότητα πτυχίων εργοληπτών
δημοσίων έργων ω ς και εμπειροτέ
χνες.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ. 1 0 .0 0 0 η οποία πρέπει να
απευθύνεται επί ποινή απαράδε
κτου προς το Νομαρχιακό Ταμείο
Ν. Ημαθίας και β) υπεύθυνη δήλω
ση του Ν. 1 05/69 για το άθροισμά
των εν ενεργεία εργολαβιών τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 6 του Ν. 689/77
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενόιοφερομενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις ώρες υποδο
χής του κοινού, στη Δ/νση Τεχν. Υπ.
Ν. Ημαθίας, όπου υπάρχουν και τα
τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 17-9-1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
ΑΧΙΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Νομ/κός επί 3ο β.

Ο Δ ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι την 4ην Οκτωβρίου
1982 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η
'έναρξη προσφορών) θα διενεργηθει στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχν
Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας (οδός
βερόης 1 Βέροια) δημόσιος μειο
δοτικός διαγωνισμός δια του
συστήματος της προφορικής δημο
πρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν.Δ. 1266/72. «περί εκτελεσεως των δημοσίων έργων» και του
εκτελεστικού του Π Δ 47 5 /7 6 για
την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως
του έρνου «Κατασκευή μωσαϊκών
κουφωμάτων - χρωματισμών του
2ου Νηπιαγωγείου Μακροχωρίου»
συνολικού προϋπολογισμού μελέ
της 7 0 0 .0 0 0 δρχ
Στον
διαγωνισμό
γίνονται
όεκτοί εργολήπτες δημοσίων έργων
γιο έργα οικοδομικά κάτοχοι πτυ
χίου ανυλόγου τάξεως σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
δυναμικότητα πτυχίων εργοληπτών
δημοσίων έργων ως και εμπειροτέχνες.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν ο) εγγυητική επιστοΛ ή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ 14.000 η οποία πρέπει να
οπευθύνεται επί ποινή απαράδε
κτου, προς το Νομαρχιακό Ταμείο
Ν. Ημαθίας και β) υπεύθυνη δήλω
ση τ ο υ Ν. 105/69 για το άθροισμα
των εν ενεργεία εργολαβιών τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2
του άρθρου 6 του Ν. 689/77.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται κατά τις ώρες υποδο
χής του κοινού, στη Δ/νση Τεχν. Υπ.
Ν. Ημαθίας, όπου υπάρχουν και τα
τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης
Βέροια 17-9-1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
ΑΧΙΛ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Νομ/κός με 3οβ

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι την 29 Σεπτεμβρίου
1982 ημέρο Τετάρτη και ώρα 10η
(έναρξη προσφορών) θο διενεργηθεί στα γραφεία της Δ/νσεως Τεχν.
Υπηρεσιών Ν
Ημαθίας (οδός
Βερόης 1 Βέροια) δημόσιος μειο-

ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ
ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

1

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

1.

Τρίτη 21 Σ£Πτεμ0Ρίου

«ΛΑΟΣ»

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τόπου αυτ/του μι: γραπτή
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνια!
ΡαδιοταΙι

62 555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24 141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
(άποκρύτους
Πλ. Ωρολογίου

62 6 6 6
2 3 4.J*
24 343
23 131
26.726
26 920
23.880

ΝΛΟΥΣΗΣ
Πλπ*. Kcipataniou 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Mwpalrr.
23 350

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντώ νης Θ. Κορωνάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΕ ΣΤ Π ΑΠ Α Ν ΙΚ Ο ΛΑΟ^
ΕΦ Η Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο ν
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΟ1:’
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΉΚΟΥ ΥΓΡΟ'*
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 11-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

©«σ/νΐπης 92, τηλ. 29406-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

J * " 2 ' Σεπτεμβρίου 1982

ΩΡΑΙΑ Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΪΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ ΚΑΙ 1-1
Μέ σα σ τ ο ν ε ύ ο σ μ ο
* - 0f Μ'ά ζούγκλα που
θ1ηΜοΡν^ αν 01 Εκρηκτ,κοί φίλα0ϋΓι
ΑΥΡθτικού μέσα στον ΕύοΖ
γενναία
^νη ολυτψ ο ßa 0 M0, ενώ θα
f c ' ““ Πταν κα, νίκα αν δεν
njrt
*3*6ς, °
Αθηνών διαιc w * ' °νώνης, που με όλη την
uó κ
στέΡΠσ€ την ομάδα από
γ0ιλ a · ο ν*ΚΓ*Ι<0; τπυτόχρονα και
ιη Λ ^α®μούί. αφού ακύρωσε
%<¡( ",κό]°το ΥΧΟλ και . δεν
t(íUτ., €μφανές πέναλτυ σε χέρι
i

ía Pirrav,6r11770 6 5 ‘
ip¿> VTU1^ ^υπ°ύμεθα υταν αντι.0, üv^Ue τέτοιου είδους διαιτησίες
«un °°ωΤ,0μαστ« πιά συμφέροντα
1,Soontá°l3V 01 κύΡ'°' ουτοί, όταν
τΐην ° ° “v να δώσουν την νίκη
«υτα ΫηΠΕδοϋΧ° ομάδα. Με όλα
in r(T'Q ‘ττο'Χεία γίνεται αντιληπτό,
τη νί(°ν Τίλί,ΐυς αδύνατο να πάρει
naovÍV 0'

τους δύθ β °θμοι:ι^ 0

Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΙΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ
"Μδς α ΝΤΗΛΑΣ:
Πάρα
πολύ
(6ξ,ι, °5 δμα Π τρεις περιπτώσεις,
*^ την ^ α ι ι . ι.
Κι, ίτ,,Α^ Κστόλληλη ετοιμότητα
v>n^τοθερότ
y|Q *ΡΡτητα Δεν φέρει ευθύ-

τ° νκολ.
τ 17* του5
ομ^5 ίρουι> αμυντικούς παίκτες της
"οιχνίΑ * *e πολύ συμμετοχή στο
' ' κοι βοήθησε και επιθετικό.
°uévrjf Ε ϊΙλ^ Σ: Ο πιό φορμαριΡό ^ Πα'*της της Ναούσης φόβε
'Ότικός, Από τους καλύτε-

^

ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ: Στο πρώτο μέρος
έπαιξε σέντερ μπάκ και διέπρεψε
στην επανάληψη πέρασε στην κλασίκή του θέση σέντερ φόρ και έδει
ξε ότι παραμένει σε μεγάλη φόρμα
για νέο πρωτάθλημα.
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΙ:
Πραγματικός
ογκόλιθος, οεν περνούσε αντίπα
λος, ενώ με τις μακρινές μπαλιέΐ
του δημιουργούσε ευκαιρίες στους
επιθετικούς
ΦΥΤΟΣ: Ήταν αγωνιστικός,'
αλλά όσο όντεξ. αφού έπαιξε με
υψηλό πυρετό και ο αντικαταστάτης
του ΜΠΑΜΠΟΣ, έτρεξε πέτυχε
γκολ που πολύ κακώς ακυρώθηκε,
ενώ δημιούργησε ρήγματα στην
αντίπαλη άμυνα.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Πολύ αγωνιστι
κός και όλες οι προσπάθειές τοσ
έφεραν σε δύσκολη θέση τους
αμυντικούς του Αστέρα.
ΜΑΛΙΟΥΦΑΣ: Είχε θετικά κοι
αρνητικό στοιχεία, ενώ οι προσπά
θειες του ήταν φιλότιμες.
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ: Είχε διαστήματα
με πολύ πρόσφορά, αλλά και δια
στήματα που ήταν απλώς θεατής.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛ.:
Ο
αρχηγός της Ναούσης περνά στην
πρώτη σειρά των όιακριθέντων.
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ: Μέχρι το 63 '
ήταν ο παίκτης που έκανε πολλές
διεμβηλίσεις. Ο ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ που
τον αντικατέστησε πολύ σωστός.
Ο ΑΣΤΕΡΑΣ
Ή τα ν μιά ομάδα αρκετά καλή,
αλλά βρέθηκε σε μιά Νάουσα, που
έδειξε το πόσο καλή μπορεί να είναι.
Καλύτεροι παίκτες οι Γυφτάκης,
Ζαρογιάννης, Κολώνης και Χρ.
Σαρυπανίδης.
ΤΟ ΦΙΛΜ
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΛΑΟΣ
Κ ΕΡ>ΝΗ Ε Φ Η Μ ΕΡΙΔΑ
« 0 Μ θ Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
α^πχο μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Διευθυντής

— 2 1 ' Ο Ζαρογιάννης πραγματο
ποιεί σέντρα κοι ο Γυφτάκης μετά
από αδράνεια της άμυνας γράφει το
1-0 υπέρ των γηπεδούχων.
— 2 3 ' Από πολύ ευνοϊκή θέση ο
Μαλιούφας χάνει την ευκαιρία, όταν
το άουτ περνά μόλις άουτ.
— 58 ' Ο Γούσιος μόνος προ του
Σφυντηλά στέλνει τη μπάλλα άουτ.

(Εδέσσης 1)

ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΓΚΟΛ ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ

•
Ιδρυτής

Ζ»ΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΛΤΣΙΚΑ
ΧΡΗΣΤΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Υττπ'ΛιινΓν

^τοσυνθεσης-ΟΡΕδΕΤ ‘,

Μιαααηϊ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μωούλπ 41
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιηποκράτους 26)

ΗΛ<ΈΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72

— 62' Ο Παπαδάπουλος βγάζει τον
Μπάμπο σε θέση βολής, που πιάνει
ένα δυνατό άουτ, και ενώ η μπάλλα
καταλήγει στα δίχτυα του ΟικονομΙδη ο διαιτητής κ. Παγώνης σημειώ
νει την ακύρωση του τέρματος ως
οφσάϊντ που μόνο ο ίδιος είδε.
ΝΕΑ ΑΔΙΚΙΑ
ΔΕΝ ΔΙΝΕΙ
ΠΕΝΑΛΤΥ

Τήλ. 23137 - 29762

ΒΕΡΟΙΑ
Ιλ,
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
>ύον
δρχ. 1S0C
r'Hateioiv
ϋ

^Υων - Γ Π Σ

; ^

των γ π ς ·

δπν 7onn
δρχ. 3000

»« Τ• ' ■τ0 Ρνανι
SU*

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΙ

, ’ ‘ Τραπεζών
δρχ. 4000
. ^ Ε'ρόγραφα δημοσιευόμενα ή
°*ν ««στρέφονται.

— 6 5 ' Η ΝΑΟΥΣΑ πιέζει ασφυκτικά
τον ΑΓΡΟΤΙΚΟ και ο Παπαδόπουλος απδ πλάγια σεντράρει, εκεί
όμως ο Σαρυπανίδης διώχνει με το
χέρι, αλλά ο κ. Παγώνης ούτε αυτή
την ποινή δεν θέλει να δώσει και η
αδικία συνεχίζεται.
ΤΟ ΑΔΙΚΟ ΟΥΚ
ΕΥΛΟΓΕΙΤΑΙ
Η ΝΑΟΥΣΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ

την ονειρώδη απόόοάή της έχει
μονιμοποιηθεί στα καρέ του Αστέρα
και κερδίζει φάουλ, που το εκτελεί ο
Παπαδάπουλος και στέλνει την
μπάλλα στα δίχτυα γράφοντας το
ΝΑΟΥΣΑ - ΑΣΤΕΡΑΣ 1-1.
— 90 ' Ο Χ'Ίωαννίδης σώζει την
εστία .του όταν σ ε σουτ του Γούσιου αποκρούει πάνω στην γραμμή
του τέρματος.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Για τον διαιτητή κ. Παγώνη από
την Αθήνο τα είπαμε, ότι είναι λυπη
ρό που ήθελε με κάθε τρόπο να χά
σει η ΝΑΟΥΣΑ. Σωστοί οι επόπτες
Μητρόπουλος, Πασιώπουλος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς, Χ'Ίωαν
νίδης, Κελεσίδης, Μπασιάκος. Σταφυλίδης. φ ύτος (43' Μπάμπος)
Μητρούσης, Μαλιούφας. Ασλανίδης, Παπαδάπουλος. Μπλιάτκας
(63' Κουμάγκας).
ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ: Οικονομίδης,
Κολώνης, Μπεκιάρης. Καλαΐτζίδης,
Σαρυπανίδης (80' Χρήστου) Καραμπιπέρης. Ζαρογιάννης Τσαντεκίόης,
Γυφτάκης Γούσιος. Βακουφάρης
(80' Κωστερίδης).
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

Μ ΙΑ Ο Μ Α Δ Α
Τ Η Σ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Ε Μ Ε 5-0
Τ Η Ν Ε Π ΙΣ Κ Ο Π Η
ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΒΕΡ. (ιδ. αντ/σις)
Ύστερα αιίό ένα πολύ καλό παι
χνίδι, που έπιασαν μια ομάδα της
Βέροιας νίκησε μέσα στην Επισκοπή
την τοπική Δόξα με σκόρ 5-0.
Ό πω ς δείχνει και το αποτέλεσμα
οι Βεροιώτες ήταν ανώτεροι από κάθε
πλευρά.
Από την μεριά της η Δόξα αν και
είχε απέναντι της μια γυμνασμένη
ομάδα, δεν παραδόθηκε σ' αυτήν
άνευ όρων αλλά τουναντίον πάλαιψε
και έδειξε ότι το όνειρο του προέδρου
της Κκράκα και ολόκληρου του
χωριού να γυρίσει και πάλι στην Β'
κατηγορία θα πραγματοποιηθεί.
Σκόρερς για την Βέροια ήταν οι
Σαμιώτης 31*. Βογιατζόπουλος 37',
Χώματός 42', Περαχωρίτης 63'. Τζί
ρος 84'.
Ο κ. Γαϊτανίδης χρησιμοποίησε
τους: Μπαλτζή (Καπαραχιά), Περαχωρίτη (Σαφαρίκα), Μίχο, Μαυρουδόγλου, Μωύσίδη, Ταχτατζή (Καραϊσαρίδη), Ισχνόπουλο (Πιστοψίδη),
Χώματά (Βασδέκη), Σαμιώτη. Καλτιά (Παπαδόπουλο Κ.) Βογιατζόπουλο (Τζίρο).

Τ Η Σ Ε Λ ΙΔ Α
Γ ΡΑ Φ Ο Υ Ν Κ Α Ι
Ε Π ΙΜ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
Ο Γ ΙΩ ΡΓΟ Σ Κ Α Ι
Ο ΒΥ Λ Λ Η Σ
ΓΑΛΑΝΟΜ ΑΤΗΣ

Α Θ Λ Η Τ ΙΚ Ε Σ Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ
Α Π Ο Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκριτού μας)
— Τελικά η κυβέρνηση ανακοίνω
σε τα μέτρα για την αναδιάρθρωση
των κατηγοριών. Οπωσδήποτε τα νέα
μέτρα είναι πολύ τολμηρά, και γενική
είναι σχεδόν η εντύπωση ότι το ποδό
σφαιρο μπαίνει σε άλλες βάσεις. Η
δημιουργία των κατηγοριών που
εξήγγειλε ο κ. Λαλιώτης. και με τον
τρόπο που θα διεξαχθούν τα προβλή
ματα. σίγουρα θ' ανεβάσουν το επίπε
δο του ποδοσφαίρου, ιδιαίτερα από
του χρόνου και μετά, που θα σταθε
ροποιηθούν οι κατηγορίες, με τον
τελικό αριθμό των ομάδων. Γιατί
ανάλογα με τη δυναμικότητα μιας
ομάδος, θα μπορεί να βρεθεί και στην
ανάλογη κατηγορία.
Κάτι δηλαδή που γίνεται με τα
ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οπωσδή
ποτε σήμερα υπάρχουν με την εφαρ
μογή, μερικές ατέλειες και αδικίες θα
μπορούσε να πει κανείς, ιδιαίτερα
στη Γ' Εθνική κατηγορία. Αλλά σε
ένα νέο νόμο πλαίσιο είναι φυσικό να
υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά. Ανα
φορικά με τα νέα μέτρα ο γενικός
αρχηγός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ.
Τσιάρτας, που είναι και γενικός
γραμματέας των σωματείων της Α'
Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγορίας,
μας είπε:
Γίνεται φανερή η προσπάθεια από
το υφυπουργείο αθλητισμού για
σωστό ποδόσφαιρο. Η δημιουργία
των κατηγοριών, ιδιαίτερα από του
χρόνου που θα πάρουν την τελική
μορφή, θ' υποδειχθεί ότι τα εξαγγελθέντα μέτρα ήτυν σωστά.
Βέβαια με τη Γ Εθνική υπάρχουν
ατέλειες, προσπαθήσαμε να είναι τα
σωματεία περισσότερα από φέτος,
ήιαν όμως αδύνατο, γιατί από του
χρόνου ο αριθμός θα ήταν μεγαλύτε
ρος. Κάτι που ανέβαζε τη δαπάνη σε
πολλά εκατομμύρια.
Εν πάσει περιπτώσει όμως, στο σύ
νολο τα μέτρα είναι σωτήρια για το
ποδόσφαιρο, και αισιοδοξώ ότι η
δυναμικότητα της κάθε ομάδος, θα
φανεί με την αναδιάρθρωση των
κατηγοριών Βέβαια η επιτυχία των
μέτρων θα εξαρτηθεί και από την
υποστήριξη όλων τοιν σωματείων.
Των σωστών σωματείων, και εγώ
πιστεύω πως όλα τα σωματεία είναι
σωστά και θέλουν την πρόοδο του
ποδοσφαίρου.
— Το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής
Ερασιτεχνικής κατηγορίας, δεν θ'
ιιρχίσει νωρίτερα από τις 14 Οκτω
βρίου. Και αυτό γιατί δεν επαρκούν
οι μέρες γιυ τη ρύθμιση των τεχνικών
λεπτομερειών, που είναι, η προκύρηξη. οι όμιλοι, η κλήρωση των αγώ
νων και άλλα. Ολες οι ομάδες θα
παίξουν και έξη αγώνες, ημέρα
Τετάρτη, Τρεις φορές οχο Α' γύρο,
και άλλες τόσες στο Β' γύρο. Αυτό θα
γίνει γιατί δεν επαρκούν οι Κυριακές,
αφού για τρεις ομίλους χρειάζονται
36 Κυριακές, και για τέσσερις 38.
— Εντύπωση προκάλεσε η συνέν
τευξη στην εφημερίδα μας, του προέ
δρου του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ Κλήμη Αρτόπουλου. Η σαφήνεια που εί
χε στα λεγόμενό του, ο κ. Αρτόπουλος οπωσδήποτε σχολιάστηκε ευμενώς απά τους Αλεξανδρινούς φιλά
θλους, οι οποίοι με τη σειρά τους,
υπόσχονται ότι θα βοηθήσουν την
ομάδα περισσότερο από κάθε άλλη

— 7 1 ' Η ΝΑΟΥΣΑ συνεχίζοντας
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χρονιά, για να μπορέσει η ομάδα να
κάνει πρωταθλητισμό.
— Πιστεύουμε ότι η επιχωμάτωση
στο χώρο των κερκίδων του Εθνικού
σταδίου, αυτή την εβδομάδα θα
τελειώσει. Και αυτό γιατί η επιτροπή
σταδίου είναι δεσμευμένη με δήλωσή
της, ότι το όλο έργο θα γίνει οπωσδή
ποτε. Αν η επιτροπή σταδίου για τον
Α ή Β ?νόγο, αδυνατεί να το κάνει, τό
τε η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
θα το κάνει αυτή. Γιατί δεν είναι
σωστό, να υφίστανται οι φίλαθλοι
την ταλαιπωρία για την παρακολού
θηση των αγώνων, μέχρι την μέρα
που θα γίνουν οι κερκίδες.
— Η τελειοποίηση των έργων του
κλειστού γυμναστηρίου προχωρεί
κανονικά. Έτσι σε λίγες μέρες το
κλειστό γυμναστήριο θα rivai έτοιμο,
και θα παραδοθεί στους νέους, τόσο
της πόλης μας, όσο και των γύρω
χωριών.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Βενζινάδικα

]

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεσ/νίκης 134 τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 2 7 8 2 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
Βενιζέλου 23741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κοραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρι'δης Χρήστος

Δ ια β έ α ε ε υ
Mai ö i a S i f i c c g
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(— Ο Π Α Ο Κ Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Ε 3-2
Α Λ Λ Α ΤΙΣ Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ε ΙΣ
Κ Ε Ρ Δ ΙΣ Ε Η Λ Α Ρ ΙΣ Α
Οι φ ίλαθλοι• του Π Α ·Ο Κ
βρώ μισαν το γή πεδο
Μια πέρα για πέρα άδικη ήττα
γνώρισε η ΛΑΡΙΣΑ προχθές στο
ουδέτερο γήπεδο της ΒΕΡΟΙΑΣ από
τον ΠΑΟΚ με 3-2.
Χαρακτηρίζουμε άδικη την ήττα
της Λαρισινής ομάδας γιατί
• Ηταν ποιό πλήρης kui ποιό
κονιρολαρισμένη από τον αντίπαλό
της
• Δημιούργησε και έχασε ποιό
πολλές και ποιό κραυγαλαίες ευκαι
ρίες από τον δικέφαλο του Βορρά
• Της χαμογελούσε η νίκη 12’
πριν από την λήξη της συναντήσεως
9 Αδικήθηκε κατάφορα από τον
επόπτη γραμμών κ. Λαυράκια, ο
οπαίος επέτρεφε τους ΠΑΟΚτζίόες
να ισοφαρίσουν από εμφανή θέση
οφσάϊτ, ενώ παράλληλα ο ίδιος επό
πτης «έκλεισε» τα μάτια του σε ένα
άλλο οφσάϊτ των «γηπεδούχων» απδ
το οποίο κέρδισαν το πέναλτυ.
Δίκαια λοιπόν η Θεσσαλική ομάδα
κέρδισε την συμπάθεια των ουδετέ
ρων φιλάθλων, έστω και αυτών που
είχαν ελαφρά απόκληση προς τον
ΠΑΟΚ.
Παρά τις «κτυπητές» αδυναμίες
του δικεφάλου του Βορρά, το παιγνί
δι ήταν πάρα πολύ ωραίο μια ναι είχε
όλα έκανα τα στοιχεία που συναρπά
ζουν τους θεατές.
— Πολλά γκόλ (5)
— Συναρπαστικές φάσας μπρός
στις δυο εστίες
— Χαμένο πέναλτυ
— Δοκάρι
Κοντά σ' αυτά θα πρέπει να ανα
φερθεί και η διακύμανση του σκόρ
μια και ενώ πραηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, η
ΛΑΡΙΣΑ ισοφάρισε και εν συνεχεία
πήρε το προβάδισμα στο σκόρ, για να
ισοφάρισα 12' πριν από την λήξη του
αγώνα και να γνωρίσει την ήττα ένα
μόλις λεπτό πριν σφύριξα ο διαιτη
τής το σφύριγμα της λήξεως.

πλευρά (αράουτ) βρήκε το πόδι
(καλάμι) του Δράμαλη και κατέληξε
στα δίχτυα της ΛΑΡΙΣΑΣ.
4 Γ Ύστερα από φαλτσαριστό
φάουλ σούτ του Μαλουμίδη η μπάλ
λα βρίσκα την συμβολή των δοκαριών της εστίας του Φορτούλα.
43' Σε σούτ του Μαλουμίδη και
ύστερα από απόκρουση του οπισθοχωρίσαντα Αημόπουλου η μπάλλα
έφτασε στον Ανδρεούδη ο οποίος με
κεραυνοβολεί σούτ την «κάρφωσε»
στο Γάμα της εστίας του Φορτούλα.
58' Σε κάθοδο του ΠΑΟΚ ο Γεωργόπουλος με «σκαφτή» μπαλλιά τρο
φοδοτεί τον Σκορτάδο που βρίσκεται
σε εμφανή θέση οφσάϊτ, χωρίς ωστό
σο να το σημειώσει ο αρμόδιος επό
πτης γραμμών κ. Λαυράκιας. Ο
προηγηθείς μπάκ του ΠΑΟΚ μπαίνει
στην περιοχή της ΛΑΡΙΣΑΣ όπου
ανατρέπεται από τον νεαρό διεθνή
τερματοφύλακα της. Το καθαρό αυτό
πέναλτυ που παρεχώρησε ο διαιτητής
κ. Φακής ανέλαβε να το κτυπήση ο
Γερμανός Τρίμχολ, για να αποκρού
σει ο Πλάσης ο οποίος θα πρέπει να
σημειωθεί ότι είχε ήδη κάνει 2-3 βή
ματα.
67' Ο Βαλαώρας αφού κέρδισε μια
κόπρ α «μπήκε» ακάθεκτος από τον
χώρο του έξω δεξιά και αφού με
ωραίες τριπλές, παρέκαμψε την αντί
σταση των Γεωργόπαυλου. Σίγγα και
Αλαβάνια πλάσαρε τον Φορτούλα,
δίδοντας έτσι το προβάδισμα στην
ομάδα του.
78' Ο Ψαρράς βλέποντας τους
αμυντικούς της ΛΑΡΙΣΑΣ να «βγαί
νουν» για τεχνικό οφσάϊτ επιχείρησε
να περάσει για τον εαυτό του τη
μπάλλα πάνω από αυτούς, αλλά εκεί
βρέθηκε »ξεχασμένος» ο Κούδας, ο
οποίος με την ανοχή και πάλι του
επόπτου γραμμών κ. Λαυράκια πέτυ
χε την ισοφάριση.
89' Ο προοθηθείς σεντερμπάκ του
ΤΑ ΓΚΟΛ
ΠΑΟΚ Αλαβάντας αφού άλλαξε
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ
ωραία την μπάλλα με τον επίσης
ΚΑΙ ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ
μπάκ Σκορτάδο πλάσαρε τον Πλίτση
ΠΕΝΑΛΤΥ
28' Ο Κούδας με κεφαλιά τροφο χαρίζοντας έτσι την νίκη στην ομάδα
δότησε τον Δημόπουλο ο οποίος του,
ΟΙ ΔΙΑΚΡ1ΘΕΝΤΕΣ
προχώρησε από την θέση του έξω
Από τον ΠΑΟΚ διακρίθηκαν ο
αριστερά από όπου πραγματοποίησε
συρτή δυνατή σέντρα και ενώ η
Συνέχεια στην 4η
μπάλλα κατευθυνόταν στην αντίθετη

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ1
Αγροτεμάχια στην περιοχή Βρομοπήγαδου n i ττκ ασφάλτου
IΠληροφορίες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφοου και 23736.
κ. Χρήοτο

ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ετοιμοπαρά δοτη 8 0 τ.μ. πωλείται με όλα το κομφόρ σ« τιμή
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23685.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Λαγκαδάς-Κιλκισιακός
Φλώρινα-Ξάνθη
Θήβα-Νίκη Β.
Αγρ. Αστέρας-Νάουσα
Αλεξ/πολη-Κοζάνη
Αναγ. Γιαν,· Πιερικός
Εορδαϊκός-Απόλλων Κ.
Ολυμπιακός-Τ ρίκαλα
Πανθρ/ κός-Καβάλα

Α ρισ,η ««"“ “ « α ή - Γίνονται <αι ευκολίες. Πληρ. τηλ.

2-0
0-1
3-0
1-1
1-0
2-1
1-0
2-0
1-3

Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Β.
ΟΜΑΔΕΣ
4
ΑΠΕ Λαγκαδά
Καβάλα
3
ΝΑΟΥΣΑ
3
Αστέρας
3
2
Θήβα
2
Ολυμπιακός
2
Αλεξανδρούπολη
2
Εορδαϊκός
2
Γιαννιτσό
2
Κοζάνη
2
Ξάνθη
Απόλλων
2
Κιλκισιακός
2
2
Νίκη
ΒΕΡΟΙΑ
1
Πιερικός
1
Τρίκαλα
1
Πανθρακικός
0
Φλώρινα
0
•
Από ένα αγώνα λιγότερο
έχουν ο Πανθρακικός και η Βέροια με
αντίπαλο το Λεβαδειακό ή την Πρέ
βεζα.

Καφεκοπτείο πλήρως εξοπλισμένο μαζί με το εμπόρευμά του
σε τιμή ευκαιρίας στην οδό Βικέλα. Πληροφορίες στο τη λ (0331)
62116.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
3 δωματίων στη θεο/νίκη περιοχή Καμάρας, θ α προτιμηθούν φοι
τήτριες από τη Βέροια. Πληρ. τηλ. 26416 (Βέροια) 10 1 και 5-9 μ,μ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Διαμέρισμα 100 τ.μ. με δύο δωμάτια σαλόνι κουζίνα κ.Σπ. σε και
νούργια οικοδομή στην περιοχή Ωρολογίου Βέροιας. Πληρ. τηλ.
28430.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
Χοιροτροφική, δυνομικότητο« 100 χοιρομητέρων. σι κτήμα 30
' τη λ

29Τ6-<σΧ**ΜΟ 0X0 Α η *λθ* " Ρ' «»“ •»■Ç. Η* OMTO τ ι~ «κ*~. . « η ρ .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Επίπλωση καφετερίας. Πληροφορίες στην Αγία Μαρίνα κ.
Γεωργίου Άγγελο.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41373.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Δεσποινίς για απασχόληση ως βοηθός λυγιστού, γναιφίζουοα κοι
γραφομηχανή. Πληροφορίες Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 6 Β μ,μ. τη λ
-9544, 25548.
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5 πίιρι£ς . 4 πλευρικές καί μΐυ mou για όιεμκΰλυνοη οιη

»ΟρΓοε-φΟρπμοη

” Οικονομικό - γερό - {ιοκιμοομένο κινητήρα.

TOYOTA Kdzuonomoi

AOWHVΚ ΧΜΦΙΙΙΟνTW"I* »»4î»tOVAUné«*.lt
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τ»,λ. «Man, nwAiAi «ουιιοοουλου μ - η» ·ηΐ <«ι^ μ μιχλλο*··»' ·*ο*μ' *η\ rn» η«»*» «lAm*
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Η Σ
ΒΕΡΟΙΑ: Θεσ/νίκης 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετσοπούλου 21 - ΤηΑ. 22.594

3 γκολ. Καραΐσκος, Παπαδάπουλος,
Δ. (ΑΠΕΑ).
2 γκολ: Γυφτάκης, Φιλιππίδης.
1 γκολ: Αναγνώστου (Πιερ.) Ανανιάδης, Βλάχος. Δραγανί
δης, Ισαακίδης, Κανδηλιώ
της. Καραθανάσης, Καρυπί
δης, Κατιανός, Κατσικάς
Κυρικλίδης. Μανόπουλος
Μίλης Φ.. Μόσχος, Μπλιά
τκας. Οικονόμου, Παπαδό
πουλάς (καβ.). Παπαδόπου
λος (Νάουσα). Περόντοης
Πολυζόπουλος. Τσαλαμά
γκας, Τσαντενίδης. Τσίπης
Τσουκάκης, Χατζηελευθε
ρίου, Χατζησαβίδης.
ΑΥΤΟΓΚΟΛ:
Πανσγιωτίδης
(Φλωρ.)
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Κιλκισιακός Ξάνθη
Νίκη Λαγκαδάς
Νάουσα Φλώρινη
Κοζάνη - Θήβα
ΓΙιερικός - Λοτέρας
Απόλλων - Αλες/*ολη
Τρίκαλα ΕορόαΓκός
Καβάλα Βέροια
Πονθρ/κός Ολυμπιακός

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει τα δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
ΕΙΔΗ BEBE ΦΩΤ1ΣΠΚΑ-ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Έναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΤΜΗ

}ΑΠ’ ΟΛΟ
pos ενημερώνουντον κοςμο

Μακεδονική

1Μ ε[

-Π X ω
ΜΙΑ ΘΛΙΒΕΡΗ ΛΙΣΤΑ!!!
Λίγο πολύ όλοι οι Έλληνες έμαθαν γιατί το ΠΛΣΟΚ πήρε στις τελευταίες
εκλογές 48%.
Γιατί υποσχέθηκε ο κ. Παπανδρέου τα πάντα στους πάπες. Να θυμίσω π χ ,
*ιοςρλοι οι γονείς που είχαν παιδιά στο σχολείο ψήφισαν ΠΛΣΟΚ. γιατί άκου
σαν ιον αρχηγό του Κινήματος να λέει στα Γιάεκνα προεκλογικά, ότι ΟΛΟΙ οι
νέοι θα μ π ο υ ν στα Πανεπιστήμια αφού θα καταργήσει τις Πανελλήνιες εξετά
σεις.
*
Λογαριάσατε ποτέ ότι σήμερα ο ολα τα σχολεία φοιτούν περισσότερα από
IJOOOJOOO παιδια. Αυξήστε αυτόν τον αριθμό με τον αριθμό των γονιών με τους
πιο στενούς συγγενείς και αμέσως βγήκε ο μεγάλος αριθμός των ψήφων. Αλλο
τώρα αν οι Πανελλήνιες δεν καταργηθηκαν παρα μόνο οι ποδιές στα σχο
λεία!!! *
Να αναφέρω και άλλες κατηγορίες Ελλήνων, που παρααύρθηκαν από τα
πράγματι ωραία προεκλογικά συνθήματα του ΠΛΣΟΚ.
Λεν το αναφέρω, γιατί όπου και αν βρεθείς σήμερα, τα φωνάζουν οι κοψοχέ
ρηδτς.
Αυτή λοιπόν ήταν η μέθοδος του ΠΛΣΟΚ για να πεψει σε Πανελλήνια κλί
μακα την ψήφο των αγνών ψηφοφόρων.
Τώρα μ» τις δημοτικές εκλογές νέες μεθόδους εφαρμόζει το ΠΛΣΟΚ.
Παραδείγματος χάριν στην πόλη μας.
Λφου δεν μπορεί να αναφέρει το ΠΛΣΟΚ για άτι στην προηγούμενη τετραε
τία έκανε στην πόλη μας (ούτε τα έργα που έκανε κάποιος άλλος Δήμαρχος δεν
κατόρθωσε να συντηρήσει) ΤΟ γύρισε στην μέθοδο της λίστας.
Τι είναι αυτή:
Σε κάποια κομματική εφημερίδα του ΠΛΣΟΚ. μερικοί συμπολίτες μας,
υπογραφουν μια διακήρυξη που προτρέπουν τον Βεροιώτικο λαό, να ψηφίσει τον
υποψήφιο δήμαρχο του ΠΛΣΟΚ εκθέτοντας τις παρειές ταυ». Και το κάνουν
αυτό γιατί πράγματι ο κ, Βλαζακης, δεν είναι τόσο γνωστός στην πόλη μας.
Αλλά αυιό που κάνει τώρα το ΠΛΣΟΚ (δηλαδή με την κυκλοφορία της λί
στας μερικών δεκάδων ονομάτων αχό τους 19£00 ψηφοφόρους - συμπολίτες
μας) είναι νέος τρόπος για αλίευση ψήφων αγνών ή αφελών συμπολιτών μας.
Λεν θα αναφέρω το γεγονός ότι κάποιος που υπέγραψε την λίστα ούτε καν
δεν γνώριζε τον υποψήφιο Λήμαρχο. ούτε καν τις δραστηριότητες του, αλλά
προέτρεπε τους άλλους να ψηφίσουν τον τκλεκιό τον ΠΛΣΟΚ. θα σταθώ μόνο
στο εξής γεγονός:
Η ψήφος είναι ιερό δικαίωμα κάθε Ελληνα και σύμφωνα με το Σύνταγμα
είναι μιπττική.
Το ΠΛΣΟΚ όμως που κάτι τέτοια τα θεωρεί πψιλά γράμματα» προ του κίν
δυνοι. να κατατροπωθεί στις δημοτικές εκλογές, επέλεξε την μέθοδο της »λι
ανός».
Λεν γνωρίζω πώς απεσπάαθησαν οι υπογραφές. Γύρω από αυτά το θέμα
πολλά λέγονται.
Αλλά θα σχολιάσω ότι το ΠΛΣΟΚ, δεν σεβάστηκε ούτε το Σύνταγμα ούτε
τα μέχρι τώρα ήθη και έθιμα ίων εκλογών.
Και με τον τρόπο αυτόν, δυστυχώς εξέθεσε μερικούς συμπολίτες μας. Είναι
ίσως η μόνη φορά που αρκετοί από τους υπογραψαπες δεν ένοιωσαν υπερηφα
νε*α που είδαν ια ονοματα τους στο» τύπο!!
ΓKau τα είδαν δημοσιευμένα σε μια πθλιβερή λίστα».
Μ ΑΚΕΔΟΝΟΜ ΑΧΟΣ

ΣΦ Α ΓΗ ΣΤΗ ΒΗ ΡΥΤΟ
Φοβερό Εγκλημα σέ 6ópoc άμάχων Παλαιστινίων
σ υ γκλο νίζει τόν κόσμο καί άπειλεΤ τήν ειρήνη
ΒΗΡΥΤΟΣ.
Παγκόσμια. κατακραυγή, πρόκα
λεσε η αποκάλυψη ότς 1500 - 1800
Παλαιστίνιοι πρόσφυγες οφαγιάοτη
καν άγρια στα στρατόπεδα προσφύ
γων της Σάμπρα και της Τσατίλα στη
Νότιο Βηριιτό και το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ την καταδίκασε
ομόφωνα χωρίς όμως και να αποδώ
σει την ευθύνη σε μιά συγκεκριμένη
πλευρά.
Η σφαγή άρχισε το απόγευμα της
Πέμπτης και κράτησε μέχρι το πρωί
της Κυριακής, χωρίς όμως μέχρι στι-

Εκλεκτός
γάμος
Το Σάββατο το απόγευμα στην
Εκκλησία των Αγ. Αναργύρων
Βέροιας παντρεύτηκε ο γιός του
εκλεκτού μυς συνεργάτη κ. Γιάννη
Αλεξιάδη.
Ο γαμπρός Αλέκος Αλεξιάδης και
η νύφη Δήμητρα Χασιώτου δέχθη
καν τις θερμές ευχές πολλών φίλων
τους.
Κουμπάρος ήταν ο εκτελωνιστής
κ. Ταμπακόπουλος

Το «νέφος» επηρεάζει
την καρδιακή λειτουργία
Α Π Ο Ψ Ε ΙΣ Τ Ο Υ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ο Υ Κ Ο Υ Λ Ε Ϊ
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
•Τι ξέρετε εσάς για νέφος;» ρώτη
στ ο διάσημος αμερικανός καρδιοχει
ρούργος Ντέντον Κυυλέν τους
Έλληνες δημοσιογράφους που επέ
μεναν να μάθουν «αν το νέφος· επη
ρεάζει και πόσο την καρδιακή λει
τουργία. Μ αυτήν την απάντηση
ερώτηση - ο δόκτωρ Κουλέϊ ήθελε να
υπογραμμίσει το μεγάλο πρόβλημα
της μολύνσεως του περιβάλλοντος
που υπάρχει στη χώρο του.
Ο διάσημος καθηγητής είχε προ
χθές το μεσημέρι στην Πάντειο σχο
λή μια συνάντηση με εκατοντάδες
Έλληνες πρώην καρόιοπαθείς που
χειρούργησκ και θεράπευσε στο καρ
διολογικό Ινστιτούτο στο Τέξας, στο
Χιούστον.
Μιλώντας αργότερα στους δημο-

σιογράφους ο κ. Κουλέϊ εξέφρασε
την αισιοδοξία του για την πρόοδο
της καρδιολογίας και της καρδιοχει
ρουργικής στη δεκαετία του "80.
Αναφέρθηκε στον τομέα των μεταμοσχύσκων και τόνισε ότι μέχρι σήμερα
yivovtuv κατά τρόπο περιστασιακό.
Είπε ότι στο καρδιολογικό Ινστιτού
το TOO Χιούστον έχουν τώρα προ
γραμματισθεί 35 ολικές μεταμασχεύς
καρδιάς από τις οποίες έχουν γίνει
ήδη οι δυο.
Ο δόκτωρ Κούλεϊ ανέφερε ότι ανα
καλύφθηκε μια ουσία η κύκλος Παρίνη Α. η οποία εμποδίζει την
απόρριψη του μοσχεύματος από τον
οργανισμό. Ο διάσημος καρδιοχειρούργας επανέλαβε ότι η παχυσαρκία
το κάπνισμα, το αλκοόλ, τα ζωικά λί
πη και η κληρονομικότητα είναι οι

δικευτείτε
ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ ΣΗ Γ ΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Π α ρ α σ κ ευ ή 1 Ο κ τω β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
It τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΙ

•
•
•
•

ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΣ
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

» ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
I ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σπουδάστε ένα προσοδοφόρο επάγγελμά
για γρήγοοη σταδιοδρομία
Στο Φροντιστήριο Φ. Ζ,ΑΦΕΙΡΗ
Αριθ. α δα α ς Υπ. Παιδείας
Ιδρυοαυς 4027/80 Λειτουργίας 1615/80

Μηχροκόλεως 31-Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
l i t o κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΉΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

βασικότεροι παράγοντες για τη γέννεση της νόσου των στεφανιαίων
αρτηριών και τη δημιουργία εμφράγ
ματος.
Ό σον αφορά την ευεργετική ή όχι
επίδραση της ασπιρίνης στην λει
τουργία της καρδιάς ο δόκτωρ Κούλεϋ είπε έχουμε πολλές ενδείξεις ό η
η καθημερινή χρησιμοποίηση της
ασπιρίνης επηρεάζει τα αιμοπετάλια,
συγκεκριμένα τη συσώρευση των
αιμοπεταλίων που προηγείται μιας
Ορομβώσεως. Πιστεύω ότι η ασπιρίνη
έχει αμεσότερη επίδραση στο θέμα
των εγκεφαλικών θρομβώσεων παρ’
ότι εκείνων των στεφανιαίων αρτη
ριών. Από την άλλη πλευρά η καθη
μερινή χρησιμοποίηση της ασπιρίνης
μπορεί να είναι υπεύθυνη για την
πρόκληση αιμορραγίας. Δεν μπορώ
να σας υποδείξω να παίρνετε ασπιρί
νη. αλλά σας εξομολογούμε ότι εγώ
παίρνω μια και δυο κάθε πρωί
Μαζί με τον δόκτωρ Κούλεϊ ήταν
ένας διάσημος επίσης αμερικανός
καρδιολόγος ο καθηγητής Ρόμπερτ
Χώλ. ο οποίος μιλώντας για τη σχέ
ση του Στρες και των καρδιακών επι
πλοκών είπε:
•Κάθε οργανισμός αντιδρά διαφο
ρετικά στο Στρες άλλον επηρεάζει
στο στομάχι, άλλον στα νεύρα, άλλον
στην καρδιά. Είναι θέμα αντιδράσεως
κάθε οργανισμού».
Ο δόκτωρ Κούλεϊ και ο δόκτωρ
Χωλ μετέχουν στο διεθνές καρδιολο
γικό συνέδριο που άρχισε στην Αθή
να στο ξενοδοχείο Ιντερκοντινεντάλ.

Ο ι ε λ λ η ν ικ έ ς
θέσεις
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Σχετικά με δημοσίευμα στον τύ
πο για το στρατηγείο της Λάρισας, ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε
ότι οι θέσεις της ελληνικής κυβέρνη
σης για τον επιχειρησιακό έλενχο
στο ΑΣιγαίσ είναι σαφείς και δεν επι
δέχονται καμιά αλλαγή.

μής να έχει εξακριβωθεί ποιοι ακρι
βώς την διέπραξαν.
Οι ΙσραηλινοΙ κατηγορούν τους
Λιβανέζους φαλαγγίτες ως υπευθύ
νους για την σφαγή, ανακοίνωσαν
μάλιστα ότι σκότωσαν έναν φαλαγγί
τη. Πρόσφυγες αποδίδουν τη σφαγή
στους άνδρες του απότακτου ταγμα
τάρχη Χαντάντ που ελέγχει μιά λωρί
δα λιβανικού εδάφους στα σύνορα με
το Ισραήλ.
Δημοσιογράφοι που κπισκέφθη
καν τα στρατόπεδα είδαν σκηνές φρί
κης.
Σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, πόνοι
στα στρώματα κιο καιά γής πέντε
στρώματα ενός ανδρός, μιάς γυναί
κας. δύο α γορώ ν και ενός μωρού
που σφαγιάστηκαν ενώ κοιμόντου
σαν.
Δίπλα και κάτω από ένα φορτηγό
τα πτώματα 15 εφήβων που ο>ς φαίνε
ται τους συγκέντρωσαν εκεί πριν
τους κκτελέσουν πυροβολώντας τους
στο κεφάλι.
Εφιαλτική είναι η όψη των δρό
μων του στρατοπέδου της Τσατίλα.
Τα σπίτια κατεστραμμένα, τα αυτοκί
νητα τσακισμένα από τις μπουλντό
ζες πάνω στους τοίχους και παντού
τα πτώματα υποζυγίων και αλόγων.
Στο δρόμο τα πτώματα μιάς ολό
κληρης οικογένειας που σφαγιάστηκε
ενώ επιχείρησε να όιαφύγει και ένα
μωρό με κόκκινο μπλουζάκι πεσμένο

Έ κ θ εσ η
Ζ ω γρ α φ ικ ή ς
στη Σ τέγη
Εγκαινιάστηκε το Σάββατο 18
Σεπτεμβρίου στη Στέγη Γραμμάτων
Βέροιας η ατομική έκθεση ζωγραφι
κής του Παν. Νικητέας από την Αθή
να.
Ο ζωγράφος Π. Νικητέας που έχει
φοιτήσει σε Σχολή Γ ραφικών
Τεχνών παρουσίασε ατομική έκθεση
στο Ινστιτούτο Γκαί κ Θεσ/νίκης,
ενώ έχει πάρει μέρος σε πολλές ομα
δικές εκθέσεις, έχει δε πάρει τις πιο
κάτω διακρίσεις:
Έπαινο στην Β' πανελλαδική έκθε
ση ζωγραφικής στον Φιλ. Σύλλογο
•Παρνασσός» και αργυρό μετάλλιο
στην Η' πανευβοϊκή έκθεση ζωγραφι
κής γλυπτικής.
Τα έργα του κ. Π. Νικητέα παρου
σιάζουν ενδιαφέρον για την τεχνική
τους.

Π ο τ έ σ τ η ν μ α κ ρ ά α ιμ α τ η ρ ή ισ τ ο ρ ία το υ Λ ιβ ά ν ο υ δ ε ν έ γ ιν ε τέτοια σ φ α γ ή .
Ο ι π λ η ρ ο φ ο ρ ίε ς π ο υ υ π ά ρ χ ο υ ν , μ ιλ ο ύ ν γ ια 1 5 0 0 έ ω ς 1 8 0 0 ν ε κ ρ ο ύ ς ,
α λ λ ά κ α ν ε ί ς δ ε ν ξ έ ρ ε ι α κ ό μ η π ό σ ο ι, π ρ ά γ μ α τ ι, σ κ ο τ ώ θ η κ α ν σ τ η ν σ φ α γ ή
τη ς Π α ρ α σ κ ε υ ή ς κ α ι το υ Σ α β β ά το υ . Τ α π τώ μ α τα εξα κ ο λ ο υ θ ο ύ ν να β ρ ί
σ κ ο ν τ α ι π α ν τ ο ύ κ α ι τα σ υ ν ε ρ γ ε ία τ ο υ Ε ρ υ θ ρ ο ύ Σ τ α υ ρ ο ύ φ ο ρ ο ύ ν ε ι δ ι κ έ ς
σ τ ο λ έ ς , γ ια να π ρ ο σ τ α τ ε υ θ ο ύ ν α χ ό τ η ν τ ρ ο μ ε ρ ή δ υ σ ω δ ία ...

κατά γής με τα μάτια ανοικτά στην
αγκαλιά της μητέρας του.
Στο ερημωμένο στρατόπεδο άνδες. γυναίκες και παιδιά προσπαθούν
να μαζέψουν μερικά πράγματά τους,
Γυναίκες ούρλιαζαν ή στέναζαν δεί
χνοντας στους δημοσιογράφους τα
πτώματα των σκοτωμένων συγγενών
τους.
Ο εφιάλτης άρχισε το απόγευμα
της Πέμπτης ύστερα από βομβιιρδι
σμό των στρατοπέδων. Ανδρες με
πράσινη σκούρα στρατιωτική στολή
εισέόυσαν στο στρατόπεδο. Στα χιτώ
νιά τους ήταν η επιγραφή «λιβανικές
δυνάμεις». Οι ένοπλοι έμπαιναν στα
σπίτια και άρχισαν να πολυβολούν
ενώ οι πρόσφυγες άρχισαν να φεύ
γουν προς το στρατόπεδο της Σάμπρα. Ό σοι όμως δεν μπορούσαν να
τρέςουν δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ.
Ολόκληρη την ημέρα της Παρα
σκευής οι ένοπλοι κτένισαν το στρα
τόπεδο ανατίναζαν σπίτια λεηλάτη
σαν άλλα και άλλα κατέστρεψαν.
Φαίνεται ακόμη ότι στην αρχή οι
Παλαιστίνιοι
δεν
αντιστάθηκαν
μπροστά όμως στη σφαγή μερικί
αποφάσισαν να πάρουν τα όπλα.

Ο Π Α Ο Κ Ν ΙΚ Η Σ Ε
Συνέχεια από την 3η
βετεράνος Κούδας (Αλήθεια μέχρι
πότε θα τα περιμένει όλα η ομάδα του
από αυτόν;) ο Ροδίτης μπάκ Σκορτά6ος. που δημιούργησε το δεύτερο
γκολ, κέρδισε το πέναλτυ και έσωσε
την εστία της ομάδος του από μια βέ
βαιη παραβίαση.
Ο νεαρός σεντερμπάκ Αλαβάντος
καθώς και ο Λημόπουλος στο πρώτο
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Σήμερα Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου
1982 δισνυκτερεύει το φαρμακείο:
Βασ. Μουρτζίλα

ημίχρονο και ο χρησιμοποιηθείς στο
τελευταίο
20λεπτο
Βραζιλιάνος
Γ κουερίνο.
Από την έξοχη ΛΑΡΙΣΑ είναι δύ
σκολο να βρει κανείς υστερήσαντα
ποδοσφαιριστή. Ωστόσο θα αποτε
λούσε παράλειψη να μην γίνει ιδιαί
τερη μνεία για τους Βαλαώρα.
Ανδρεούδη. Γ κολόνια και τον
1άχρονο διεθνή τερματοφύλακα φ .ιτση.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Οπωσδήποτε η διαιτησία του κ.
Φακή δεν ήταν και άσχημη, τον «κάρ
φωσε» όμως ο επόπτης γραμμών κ.,
Λαυράκης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΟΚ; Φορτούλα. Σκυρτάδος,
Αλαβάντος. Ιωσηφίδης, Σίγγας, 4'αρράς. Τρίμλοχ, Γεωργόπουλος (70
Γκουερίνο) Δημόπουλος. Κούδας.
Κωστίκος (47' Βασιλάκοςλ
ΛΑΡΙΣΑ: Πλίτσης. Παραφέστας.
Τσιτσιλής. Μητσιμπόνας, Δράμαλης.
Σταματιου,
Κουτός. Γκάλαντας.
Μαλουμίδης (54' Σαμαράς) Ανδρεούδης (73' Τζιώλης) Βαλαώρας.

τον κ. Πάλμε.
Κέρδη σημειώνουν και οι μετριο
παθείς συντηρητικοί που εξασφαλί
ζουν πάνω από 22% των ψήφων και
γύρω α ϊις 83 έδρες, ενώ οι κεντρώοι
που παίρνουν γύρω στο 15% και γύ
ρω στις 54 έδρες, έχουν απώλειες
περίπου 10 εδρών. Οι φιλελεύθεροι,
μόλις που ξεπέρασαν το 6% και ανα
μένεται να πάρουν γύρω στις 23
έδρες. Οι ουεσλόγοι θα συγκεντρώ
σουν το 1,3% και οι χριστιανοδημο
κράτες το 1.9%. Και τα δύο αυτά
κόμματα δεν θα έχουν εκπροσώπηση
στη βουλή. Οι σιοσιαλδημοκράτες
αυξάνουν τη δύναμή τους κατά 12
έδρες και οι κομμουνιστές κατά μία.
ΠΑΡΑΛΕΧΘΗΚΑΝ
ΤΗΝ ΗΤΤΑ
Ο ηγέτης των συντηρητικών κ,
Λάρς Τόμπισον παραδέχθηκε την ήτ
τα του κεντροδεξιού συνασπισμού,
αλλά εξέφρασε συγχρόνως την ελπί
δα ότι η σοσιαλδημοκρατική διακυ-

στην περιοχή της πρεσβεία? i0“
Κουβέιτ όπου οι θέσεις των Ισραήλ'
νων. Οι γυναίκες επέστρεψαν στα
σπίτια τους ενώ οι άνδρες οδηγήβΊ
καν στο αθλητικά στάδιο.

Ο ΕΒΡΕΝ ΕΦ ΘΑΣΕ
ΣΤ Ο Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 20 (ΑΠΕ)

αντιπροσωπεία θα αναχωρήσει βιΜ
ροδρομικώς για τα Σκόπια. Τη*
Ο αρχηγός του τουρκικού κράτους
στρατηγός Εβρέν, έθφασε στις 11 το Τετάρτη, ο Τούρκος στρατηγό?
μεσημέρι ώρα Ελλάδος στο αεροδρό επισκεφθεί το ενδιαίτημα ΑτατώΡ
μιο του Βελιγραδιού, όπου τον υπο στο Μοναστήρι, τη στρατιωτική
δέχθηκε ο πρόεδρος Πετάρ Στάμπο- λή και την Ακαδημία επιστημό*®
λιτς, η πρωθυπουργός κ. Μίλκα Πλά- και θα έχει συνομιλίες με τον πΡ"
νιντς και άλλοι Γιουγκοσλάβοι επί όρο της Δημοκρατίας της ΓιοθΥ^
σλαβικής Μακεδονίας. Αργά το ΡΡ~_
σημοι.
Οι δυο αντιπροσωπείες, μετά τις δυ της ίδιας μέρας θα αναχωρή°°
εθιμοτυπικές επισκέψεις στον τάφο από τα Σκόπια για την ΆγκυράΗ Γιουγκοσλαβία είναι η ΐίτάΡ*;
του προέδρου Τίτο και στο μνημείο
των πεσόντων στα 'Αβαλα είχαν σης χώρα που επισκέπτεται ο στράΤΊ/®·
6 το απόγευμα, ώρα Ελλάδος, τις Εβρέν από τότε (12 ΣεπτεμβΡ*®**
πρώτες συνομιλίες στο μέγαρο της 1980) που ανέλαβε πραξικόπημά τψ
Ομοσπονδίας. Οι συνομιλίες καλύ εξουσία.
Προηγήθηκαν το Πακιστάν. >·
πτουν διεθνή θέματα, βαλκανική
συνεργασία και προώθηση των διμε
'υ/.γαρια και η ρουμάνια.
,.
ρών σχέσεων ειδικά στον τομέα των
Ο Γιουγκοσλαβικός τύπος δε*®;
Εμπορικών ανταλλαγών, που παραμέ νει
_ι μεγάλη έκταση στην επίοκ” 1'
εκτός από την «Μπόρμπα» που δηθ^
νουν στάσιμες από χρόνια.
Αύριο ο στρατηγός Εβρέν θα σιεύει εκτεταμένη συνέντευξη 10ΰ_.
δεχθεί την πρωθυπουργό Μίλκα Εβρέν. που πήρε ο απεσταλμένο? ω '
Πλάνιντ; στην προεδρική κατοικία στην Ά γκυρα.
Τον στρατηγό Εβρέν, στο «Φ
«Μπέλλι Ντβόρ» και αργότερα το
διπλωματικό σώμα στην Τουρκική του στη Γιουγκοσλαβία, συνόδευα
οι υπουργοί Εξωτερικών κ.
πρεσβεία.
Στις 8.30 το βράδυ θα ολοκληρω Τουρκμέν και Συγκοινωνιών κ. Νί°*Γ
θούν οι συνομιλίες και η τουρκική σταφά Αίζάν.

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο ί
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠ Ο ΥΔΕΣ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. αδείας Ιδρύσεως 2608/81 Λειτουργίας Φ Α Φ/139

Ο Πάλμε νίκησε και τώρα
ετοιμάζει την κυβέρνησή του
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 20
Απόλυτη πλειΟψηφία εξασφαλίζει
στη νέα βουλή η σουηδική αριστερά,
σύμφωνα με την πρώτη ανάλυση της
τηλεόρασης της Στοκχόλμης των
αποτελεσμάτων των προχθεσινών
εκλογών, με βάση 40 από τις 6200
εκλογικές περιφέρειες. Έτσι, ο ηγέ
της των Σουηδών σοσιαλδημοκρα
τών κ. Ό λαφ Πάλμε θα σχηματίσει
και πάλι κυβέρνηση, μετά από εξι
χρόνια που έμεινε στην αντιπολίτευ
ση.
Οι σοσιαλδημοκράτες και οι κομ
μουνιστές θα συγκεντριόσουν το
51.5% τω ψήφων (46 και 5.5% αντί
στοιχα) και 6u εξασφαλίσουν 187
έδρες στη βουλή (166 και 21 αντίβιοιχα) επί'συνόλου 349. Τα υπόλοι
πα Κόμματα θα συγκεντρώσουν το
48,5% και θα καταλάβουν 162 έδρες.
Πιστεύεται ότι οι κομμουνιστές θα
δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης σε μιά
σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση υπό

Η φρίκη κράτησε μέχρι το πρωί
του Σαββάτου οπότε οι ισραηλινές
δυνάμεις κάλεσαν με μεγάφωνα τους
πρόσφυγες να εξέλθουν από τα στρα
τόπεδα. Ο πληθυσμός οδηγήθηκε

βέρνηση θα είναι μιά παρενέργεια κυι
έφερε παράδειγμα την «αποτυχία»
των σοσιαλιστών στη Γαλλία.
Στους εκλογικούς καταλόγους εί
ναι γραμμένοι 6 εκατομμύρια Σουη
δοί. από τους οποίους υπολογίζεται
ότι ψήφισαν περίπου το 90%. Εξάλ
λου ένας στους τρεις Σουηδούς ψήφι
σαν μ αλληλογραφία.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μέχρι αργά το βράδυ τα συγκεν
τρωτικά αποτελέσματα που έδιναν οι
περισσότερες περιοχές της Σουηδίας
είναι;
Σοσιαλιστές: 2.493.672, ποσοστό
45,9% (αύξηση 2,2%) 166 έδρες.
Συντηρητικοί: 1.282.149, ποσο
στό 23.6% (αύξηση 3,1%) 86 έδρες.
Κέντρο: 847.522. ποσοστό 15.6%
((«Ιωση 2.6%) 56 έδρες.
Φιλελεύθεροι: 320.537, ποσοστό
5,9% (μείωση 4,7%) έδρες 21.
Κομμουνιστές: 298.806, ποσοστό
5,5% (μείωση 0,1%) 20 έδρες.

Σπουδάζετε και μαθαίνετε μέσα σ ενα αοικα «ηαγμζνο /\ uruxflï l )
απο ενα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμρατώ1^ ^
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορα κα*

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο Ν
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠ12Σ ΠΑΝ**

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡΩ Ν ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται ειδική έκπτωση
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Λ υκ»°υ ,
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΑΟΠΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤΕά“
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΛΕΞ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΠΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.Υ.δΈ.

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

J

Ματαιώθηκαν
κινητοποιήσεις
των παραγωγών
ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΗΚΑΝ
ΤΑ Μ ΕΤΡΑ

ΜΙΕΡΓΟΥΝ 01 ΓΙΑΤΡΟΙ
ΝΟΣΟΚΟΜ ΕΙΟΥ
Υπεύθυνη η Κυβέρνηση
ΑΡΧ»οε χθες το πρωί η 48ωρη
^^•δοποιη-Μκή απεργία των.
του
Νοσοκομείου
τ*040? με αιτήματα:
°) Απόδοση δεδουλευμένων
υπερωριών εφημερευόντων γιατρών.
Ρ) Κατοχύρωση
δευτέρου
«ρημερεύοντα γιατρού.
■ΤΙ Εγκριση υπερωριών στους
Επιμελητές.
θ συμμέτοχη των γιατρών
οπεργία είναι καθολική.
*° Νοσοκομείο λειτουργεί με
,°οτό ασφαλείας 30% όπως
0 σχετικός νόμος.
Διοικητικό Συμβούλιο
Νοσοκομείου καταβάλλει ένΠροσπάθειες για επίλυση
1%

προβλήματος και λύση της

β**ργίας.

Συμπαραστέκονται στην απερ^ 0 Σύλλογος Νοσηλευτικού
.Ε π ι κ ο ύ
Νοσοκομείου
ώΡ0,α<* και ο Ιατρικός Σύλλογος
‘Ψαθίας.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
. Εν τω μεταξύ η επιτροπή τω ν
^Ηρών έστειλε στον υπουργό
>η 'αζ και Π ρονοίας κ. Α υγερινό
Π'ύ κάτω έγγραφο με το οποίο
τ°ν καθισιά υπεύθυνο για την
" ^ Υ ία και για ό,τι συμβεί στο
••«λον.

πλήρες κείμενο, που
ΜΡ°υοιάζει μεγάλο ενδιαφέρον
Υια
να μάθει ο κόσμος τί συμβαίvü
την υγείά του λαού, έχει ως
Υπουργέ
~ιΡοι του Νοσοκομείου Βέροιας
Ι,ν Με ΤΟ υπόμνημα αυτό να έλάίμπ ’': °μεση επαφή μαζί σας και να σας
m
καθαρά τα προβλήματα του και
"Το ιί'Ι'λήμιιτα του Κλάδου της Υγείας
0,N“mo Ημαθίας.
lôfih, ^^οκομειακοί γιατροί της Χώρας
ώοι,- ζ-Με την αγωνιστική τους παρουσία
έη >^'-’''δικαλισιικούς Ετίβους, την μά<αι ¿ζήώ αλλαγή στον τομέα της υγείας
ύυίΓΓΓ. . ^Ρ'ξαν με πάθος την μεταρρύα,'·0ϋ επιχειρείται από την Κυβέρνη^°αο> ,0Μέα αυτό για θεσμοθέτηση του
0*Oiî,?Wu,K°i> γτατρού πλήρους και
ΕίναΓΓ^ “πασΖ1^ύσης
Πή, νο ουοαΡεστο, kui είμαστε ειλικρικ°τοφεύγουν ετήμερα οι εργαζόμεm ■‘fe'a ηε απεργία για να γίνουν
Uve, "«ΠΜατά τους που όχι μόνο δίκαιμ
*Ίΐ*Τού Κ01 10 κοινωνικό σύνολο εξυ*το
και αναγνωρίζονται καθολικά
¿?μο Μάς. Όλος ο Λαός της ΗμαÍWnv¡fJ 0,. ΑΡχές Νομάρχης, Ιατρικός
”°ài‘kn ··< Διοικητικό Συμβούλιο του
ου· αναγνωρίζουν τα δίκαια
Ρ““Τα■ nor
;«ι στην
M“Çκ. Υπουργέ αναφέρονW u'v Ηώδικη επιστολή που σας στεί-!
ι® συνδικαλιστικό μας όργανο ή
και με την οποία σας ανα.,υι
Jf ata ΓΓ|ν ερόθεσή μας για απεργία μέΝ6μο. ¿όονικά περιθώρια που ορίζει ο
'** Ojo γ 1 άάτά μας τα αιτήματα κατέβη> c ,/^Ρουργείο για επίλυσή τους, τέσσάτ/μΥΡΡες ο Πρόεδρος του ΔΧ. του
Γή ώ„, ροι. η Κυβέρνηση της Αλλατο ι ζ οαν έκφρύστη της να υλοποιή“4ου, 6^ °
στο χώρο τοο-Νοποκο> ί . μ“'ά απάντηση κ. Υπουργέ. Παγερή
'Ι1τ,ΐμιι . άΡόση αναμονής. Άρνηση στο
t*cP<»0 » °. ΔΧ γω αύξηση των ωρών
ετΐμένι!~κης απασχόλησης των Ιατρών.
“Γιο... . yn εξυπηρετείται ένα Νοσοκο‘ μεΤΡετς Κ ινικές
λ ι \ δυναμικότητας
...........................
100
ÿy®QTi(ov
°10 Νο.Τκ'..Που εφημερεύει καθημερινά
Mfcó “° ^βάθίας και που έέχει στο ιστοώτ 1.άολλέτ πεσναατινέι
Κ
περγαμηνές από σωτήtvUc -„. νοσείς επιμένετε να εφημερεύει
&ΛΘ Ρ”ς·

^ 0,’Με κ. Υπουργέ να σας εκθέράοΐιοώ· *αι“οτ«ση που επικρατεί στο
MíVfcy Μκια μ„ς Qr[¿ πλευράς νοσηλευο•'Ότοών και εκτάκτων περιστατι¡¿■"Ut

κών γιο να αντιληφΟήτϊ την αναγκαιότη
τα του δευτέρου γιατρού ειρημερεύοντα.
Από,τον Μάρτιο του 1981. για προε
κλογική ίσως σκοπιμότητιι, η Κυβέρνηση
της Ν. Δημοκρατίας, διέταξε τη μεταοτέ
γιιση του Νοσοκομείου στο νέο υπερσύγ
χρονο και επιβλητικό κτίριο. Παράλληλα
αύξησε τον αριθμό των κρεβατιών από 70
σε 100 και δημιούργησε στο χώρο των
Εξωτερικών Ιατρείων Σταθμό Πρώτων
Βοηθειών με αριθμό κρεβατιών για ολι
γόωρη νοσηλεία. Πολλαπλασιαστή«: ο
ιιριθμός των νοσηλευόμενων, πολλαπλό
σιάστηκαν τα έκτακτα χειρουργεία.
Η προσέλευση των ασθενών στο Νοσο
κομείο για Κρατική περίθαλψη αυξήθηκε
σε μεγάλο επίπεδα και η Κρατική Υγεία
καταξιώθηκε στα μάτια του κόσμου.
Τα έκτακτα περιστατικά είναι γύρω στα
70 καθημερινά (υπάρχει το βιβλίο Εξωτε
ρικών Ιατρείων στη διάθεση του Υπουρ
γείου).
Το παλιό ΑΧ., με απόφασή του όρισε
να εφημερεύουν ένας Παθολόγος και ένας
Χειρουργός καθημερινά, οι οποίοι θα
καλύπτουν τις ανάγκες των νοσηλευόμε
νων στις Κλινικές και παράλληλα να
ασχολούνται με την αντιμετώπιση των
εκτάκτων περιστατικών στα εξωτερικά
ιατρεία.
Εδώ πρέπει νιι σημειωθεί οτι στο Νομό
Ημαθίας και στις πόλεις Βέροια και Αλε
ξάνδρεια. είναι το μόνο Ί&ρυμο που εφηύει καθημερινά.
μερεύει
Το) θέμα
Γ* της αμοιβής του δεύτερου για
τρούϋ υποσχέθηκε
ηκε όπ θα το λύσει στη
συνέχεια
ΑΧ.
έχεια το παληό
πι
Η κυβέρνηση της Ν. Δημοκρατίας αν και
προχώρησε σε προσλήψεις διοικητικού
κιιι βοηθητικού προσωπικού για να ικανο
ποιήσει τους κομμιιτάρχες της περιοχής,
προεκλογικά, δεν έδωσε πρόσθετες ώρες
στο νοσοκομείο για δεύτερο εφημερεύον
τα γιατρό. Μοιραία το πρόβλημα το κλη
ρονόμησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Οι γιατροί μπροστά στην προοπτική
ποο δημιουργήθηκε με νη νίκη του
ΠΑΣΟΚ, δεν προχώρησαν σε πιέσεις κιιι
ανάμεινπν με καρτερία την επίλυση του
προβλήματος από πο Δ.Σ. και την νέα
κυβέρνηση.
Λείξαμε κατανόηση στην αρχική μετα
βατική φάση της διακυβέρνησης της χώ
ρας και παρά την οικονομική δεινότητα,
δεν πιέσαμε σε καμιά κατεύθυνση. Συνεχί
σαμε να εφημερεύουμε δυο γιατροί και
συνεχίζουμε μέχρι σήμερα. Υπηρετήσαμε
και υπηρετούμε την αλλαγή παρέχοντας
σχετικά με τις δυνατότητες του νοσοκο
μειου. υψηλή ιατρική περίθαλψη στο λαό
της Ημαθίας
Ιετά τον διορισμό του νέου ΔΧ. η
* Με
νοσοκομειακή επιτροπή εξέθεσε το πρό
βλημα με έγγραφό της και προφορικά με
τον πρόεδρό της που συμμετέχει στο ΑΧ.
χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Μιις ζητήθηκε τρίμηνη παράταση την
οποία δώσαμε. Μας δόθηκαν υποσχέσεις
από το ΔΧ. και μας κάλέσαν να συνεχίσοομε να εφημερεύουμε, δυο γιατροί.
Δυστυχώς παρά πς επανηλλειμένες
προσπάθειες του προέδρου του ΔΧ. που
συνάντησε τους κ.κ. Φλώρο και Ιωακείμ,
κανένα αποτέλεσμα δεν είχαμε.
Η κυβέρνηση της αλλαγής απέρριψε το
αίτημά μας για αύξηση των υπερωριών
των γιατρών στο Νοσοκομείο Βέροιας.
Είναι κάτι το απίστευτο για μας που δί
νουμε καθημερινά την μάχη για άνοδο της
περίθαλψης του λαού της επαρχίας.
Τον Μαϊο του 1982 καταφύγαμε στη
Δικαιοσύνη για την υπερωριακή απασχό
ληση των γιατρών μέχρι τον Δεκέμβρη
του 1982. Μας δόθηκε και τότε η διαβεβαίωση ότι από 1.1.1982 θα ικανοποιηθεί
το αίτημά μας. Καμιά πίεση και ουδεμια
δημοσίευση στον τύπο, γιατί δεν επιδιώ
καμε την πολιτική φθορά της κυβέρνησης
της Αλλαγής.
Αναμείναμε μέχρι τον Αύγουστο ότι το
Υπουργείο σας θα ικανοποιούσε το αίτη
μά μας που ήταν και είναι και αίτημα του
ΔΧ. του νοσοκομείου για κατοχύρωση
του δεύτερου εφημερεύοντα γιατρού και
απόδοση των δεδουλευμένων.
Τον Αύγουστο μετά την τελευταία επί
σκεψη - αγώνα του προέδρου του ΔΧ.
στο Υπουργείο για να επιτύχει την επίλυ
ση του προβλήματος και να προλάβει τις
απεργιακες κινητοποιήσεις, πήραμε την

σμένοι να επιλύσουμε το πρόβλημά μας
ΕΑΩ και ΤΩΡΑ.
Χωρίς καμιά αναβολή, χωρίς καμιμ
υποχώρηση, ζητάμε:
_„
α) Να αποδοθούν αμέσως τα οεδουλευ
μένα
β) Να κατοχυρωθεί ο οευτερος εφημερεύων γιατρός
γ) Να εγκριθούν ώρες προσθετής απα
σχόλησης επιμελητών (βραδυνές επισκέ
ψεις. έκτακτα χειρουργεία).
Περιμένουμε κύριε υπουργέ την έγγρα
φη αποδοχή των δίκαιαιν αιτημάτων μας.

ιιυτΐ| την απάντηση, θα εξαρτηθεί^η
πραγμάτωση της υπεργιος μας στις 21
Σεπτέμβρη την οποίο μεθοδεύουμε και ει
μαστέ βέβαιοι ότι θα πετύχει.
Α πο

Κύριε υπουργέ, η απεργία μας πηγάζει
μέσα από το δίκιο και όχι από καποια
πολιτική σκοπιμότητα. Είναι καθαρά συν
τεχνιακή και αν έχει κάποιο πολιτικό χρω
μο. ιιυτό είναι το χρώμα της^Αλλαγης
στην Υγεία.

Το υπόμνημα μας εγκρίθηκε από την
Γενική Συνέλευση των Γιατρών του Γεν.
Νοσοκομείου Βέροιας που έγτνε στις 9
Σεπτέμβρη 1982·.

Τί σ υ μ β α ίνει σ τ η ν Ο μ ο σ π ο νδ ία
Ε π α γ γ ελ μ α τ ιώ ν και Β ιο τ ε χ ν ώ ν ;
Ν Ε Α Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ ΙΑ Κ Α Τ Α Τ Η Σ Δ /Σ Ε Ω Σ
Κιιι άλλο σοβαρό κρούσμα φαίνε
ται πως σημειώθηκε μκ την συμπερι
φορά της πασοκικής διοίκησης της
Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και
Βιοτεχνών Βέροιας, πάνω σε συνδι
καλιστικά θέματα και απέναντι συνα
δέλφων.
Μετά την καταγγελία των αρτο
ποιών για την αντισυνδικαλιστική
και ανπσυναδελφική συμπεριφορά
της διοίκησης της Ομοσπονδίας,
στον πρόσφατο απεργιακό τους αγώ
να. ήρθε στον «ΛΑΟ» επιστολή καταγγελία που υπογράφουν αρκετοί
επαγνελματίες της Βέροιας και στην
οποία καταγγέλονται τα παρακάτω:
«Αγαπητέ κ. Διευθυντά
Σας αποστέλνουμε την παρούσα
επιστολή με την παράκληση να την
δημοσιεύσετε στην εφημερίδα σας.
Τελευταία ο πρόεδρος της Ομο
σπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών με τον πρόεδρο των παντοπω
λών προώθησαν πρόγραμμα κλεισί
ματος των καταστημάτων της πόλεώς μας κατ' ανορθόδοξο τρόπο.
Αφού στους μπακάληδες είπαν ότι οι
κρεοπώληδες αποφάσισαν να κλεί
νουν σύμφωνα με το καλοκαιρινό
πρόγραμμα και στους κρεοπώληδες
ότι οι μπακάληδες αποφάσισαν να
κλείνουν σύμφωνυ με το καλοκαιρι
νό πρόγραμμα (άρα το θέμα έχει λή
ξει) κατέληξαν σε μιά άλλο παρά
δημοκρατική ενέργεια. Καταστρατη
γώντας κάθε έννοια δημοκρατίας κά
νοντας μιά συγκέντρωση με ψηφοφο
ρία δήθεν μυστική (δεν τους άρεσε η
πρώτη) ακυρώνοντας ψηφοδέλτια και
αφού έβαλαν συνάδελφο (τον κ.
Ιωάννη Αμανατίδη) να ψηφίσει μετά
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
κατάφεραν να βγάλουν απόφαση με
διαφορά 2 ψήφων την οποία θα
προωθήσουν στον κ. Νομάρχη.
Ελπίζοντας ότι ο κ. Νομάρχης:
1) δεν θα κάνει το λάθος να βια
στεί.
2) θα σκεφθεί την εξύπηρέτηση
του καταναλωτικού κοινού (είμαστε
αγροτική περιοχή) και τα 3 απογεύ
ματα είναι ελάχιστα γω την εξυπηρέ
τηση των αγροτών μας. Εξάλλου οι
λόγοι που επιβλήθηκε το πρόγραμμα
για το καλοκαίρι δεν υπάρχουν κατά
την χειμερινή περίοδο.
2) ϊΜ σκεφθεί τους επαγελματίες
που πράγματι θέλουν να δουλέψουν
(υπέρ της εφαρμογής καλοκαιρινού

προγράμματος) είναι οι καταστημα
τάρχες που σε ένα ή δύο χρόνια παίρ
νουν σύνταξη κπι δεν ενδιαφέρονται
πλέον και άλλοι που το δήλωσαν ότι
όταν είναι κλειστά τα κεντρικά μαγπ
ζιά δουλεύουν καλύτερη το συνοικια
κά και αυτοί που δεν κλείνουν ποτέ
χρησιμοποιώντας την πλάγεια πόρτα
4) η υπόλοιπη αγορά θσ είναι
ανοικτή π,χ, χονδρέμποροι τροφίμων
απορρυπαντικών, ψιλικών και άπαν
τα τα εμπορικά
5) θα προσέξει την κρίση που
υπάρχει στην αγορά και τον αγώνα
που κάνουμε κα» δεν θα μας βάλει σε
δοκιμασίες.
Καταγγέλσυμε την πράξη και
ευχόμαστε κάποτε ο συνδικαλισμό;
να βρεθεί σε χέρια κατάλληλα για να
είναι συνδικαλισμός.
Ευχαριστούμε
για την φιλοξενία
ΔΗΜ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΧ
και έπονται άλλες υπογραφές»

Α ύ ρ ιο
η σ υ νεδ ρ ία σ η
το υ Δ η μ ο τ ικ ο ύ
Σ υ μ β ο υ λ ίο υ
Για «τεχνικούς λόγους, αναβλήθη
κε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ
βουλίου Βέροιας που επρόκειτο να
γίνει σήμερα το βράδυ.
Η έκτακτη υυτή συνεδρίαση, για
το θέμα που δημιουργήθηκε από την
κομματική επίσκεψη του κ. Τρίτση
στη Βέροια, θα γίνει αύριο Πέμπτη
στις 9 το βράδυ.

Α υ ξή θ η κ α ν
εισ φ ο ρ ές
το υ ΙΚ Α
Αυξήθηκαν από | Σεπτεμβρίου οι
εισφορές ΙΚΑ για οικοδομικές έργα
σίες.
Συγκεκριμμένα η εισφορά ΙΚΑ
από 37,20% έγινε 38,46% και το
δωρόσημο από 17% σε 23%.

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!
Γω άλλη μιά φορά, μέσα σε λίγες
μέρες, τα εναέρια καλώδια της ΔΕΗ
υπήρξαν αιτία να βρει τον θάνατο
ένας νέος άνθριάπος.
Το τραγικό δυστύχημα έγινε
στην Αλεξάνδρεια χθες το πρωί και ο
νέος που σκοτώθηκε είναι ο 15χβο
νος Αλέξανδρος Τσολακίδης του
Γεωργίου, κάτοικος Παλαιόχιορας.
Ο Τπολιτκίόης εργαζόταν σε
νεοανεγειρόμενη οικοδομή ως μαθη
ιευόμενος και ενώ προσπαθούσε να
τοποθετήσει μαί αλουμινοσωλήνμ
μήκους 5 μέτρων στο μπαλκόνι της
οικοδομής, ήρθε η σωλήνα σε επαφή
με -μι καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλε
σμα να υποστει ηλεκτροπληξία ο
Ι5χρονος εργάτης, να χάσει την
ισορροπία του κπι να πέσει στο έδα
φος από ύψος 9 περίπου μέτρων.
Ενώ μεταφερόταν στο Νοσοκο
μείο Βέροιας ξεψύχησε.
Ο εργολάβος της οικοδομής
Κων. Δαρλάπουλος. 23 χρόνων,
συνελήφθη,

Η ΓΕΦ ΥΡΑ

• Καμιά υλλαιγή στις υπερωρίες μέχρι
Ι.Ι.Β3. οπότε θα λειτουργήσει ο θεσμός
του νοσοκομειακού πλήρους και αποκλει
στικής ιιποσχόλησης·.
Επιμένει όμως το ΔΧ. να εφημερεύουν
δυο γιατροί.
Πρόσφατα επισκέφτηκε το νοσοκομείο
μας η υφυπουργός Υγείας και Προνοίας.
κ. Κοπριωτάκη Περράκη η οποία άκου
σε από το στόμα του ίδιου του Νομάρχη,
και του προέδρου του Λ.Σ.. το πρόβλημα.
Μάλιστα τονίστηκε το δίκιο των γιατρών
και ο φόβος της απεργίας.
Ζητήθηκε εκ νέου πίστωση χρόνον την
οποία και δώσαμε.
Η κ. Περράκη προσπάθησε γιπ την επί
λυση του προβλήματος μας και την ευχα
ριστούμε. Εμείς όμως είμαστε αποοασι-

Μετά το τραγικό δυστύχημα που
συνέβη τον χειμώνα στη γέφυρα κά
τω από το εργοστάσιο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ, καμμιά μέριμνα δεν έχει εκδηλω
θεί από το Δήμο για την αποκατάστα
ση του προστατευτικού στηθείου που
είναι απαραίτητο λόγω της μεγάλης
κυκλοφορίας.
Στη φωτογραφία φαίνεται η άθλια
κατάσταση της γέφυρας.
Τα παράπονα που δωτυπώνονται
καθημερινά είναι τόσα, που θάπρεπε
να ευαρεστηθούν οι αρμόδιοι.
Μάλιστα ο κ Λάζαρος Ποσχαλίδης από τις 22 Ιουνίου έστειλε στον
Δήμυρχο Βέροιας την πιο κάτω επι
στολή. αλλά πέρασαν δυο μήνες και
πλέον και τίποτα δεν έγινε.
Έστω και τώρα προεκλογικά ας γί
νει κάτι και ας μετρήσει στο ενεργητι
κό της απερχόμενης δημοτικής
αρχής·

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ κ. ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
Το κείμενο της επιστολής του κ.

.ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ ΤΣΑΛΕΡΑ

ΥΠΕΡΠΑΡΑΓΩ ΓΗ Μ Η ΛΩ Ν
ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ
Γ ια όλα τα κράτη μέλη της ΕΟΚ
έχει προβλεφθεί για φέτος μιά εντυ
πωσιακή αύξηση στην παραγωγή
των μήλων, εκτός της Ελλάδος που
θα παρουσιάσει μείωση κατά 12% σε
σχέση με την περσινή χρονιά.
Η Κοινότητα θα παράγει συνοΜ7 εκατομμύρια 800 χιλιάδες χάν

Μ ΕΛΗ ΤΗΣ

Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Κ Η Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

«ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«Γ Α Λ Α Ζ ΙΟ Σ Κ Υ Κ Ν Ο Σ »

« λ ο ν κ ό Κέντρο του Ανεξάρτητου ΣυνΤοαθΜοα «ΕΝΩΣΗ . ΠΡΟΟΔΟΣ» Γεωργίου
^
λειτουργεί στην οδό Μητροπόλεως

Κεντρικής 6-Τηλ. 28.111-ΒΕΡΟΙΑ

€τ»ίσημα εγκαίνια του Κέντρου θα γίνουν
^ΒΒΑΤΟ 2 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μ.μ.
*Ίθ
μ,^ σει ° υποψήφιος Δήμαρχος ΓΕΩΡ-

ΦΕΤΟΣ
Ε .Ο .Κ .

Γράφει ο Ν . ΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ γεωπόνος
νους μηλυ με μία αύξηση σε σχέση
με ίο 1981 2.5 εκατομμύρια τόννους
( + 48%).
Την πιό εντυπωσιακή αύξηση
παρουσιάζει η Δυτ. Γερμανία όπου π
παραγωγή της uni» νίΛ/.υυυ τοννους
το 1981 θα ανέλθει φέτος σε 2 εκατ.
300 τιλιάδες τόννους. Στα υπόλοιπα

Η ταβέρνα σας ανοίγει το
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συντροφιά θα αας κρατάα κάθε
βράδυ ο ΑΗΜΗΤΡΗΣ με τη μικρή
ορχήστρα του
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

κ. Νομάρχης έδωσε την δωβεβαίωση
ότι θα χρηματοδοτηθούν σπεριοριστ..
για να απορροφηθεί έγκαιρα ολόκλη
ρη η παραγωγή των καπνών Μπέρλευ.
Το σιτηρά κι αυτά τυ κράτος αδυ
νατεί να τα εξοφλήσει έστω και σ'
αυτήν την εξευτελιστική τιμή αγορά·;
που καθόρισε.
'Εχουμε όμως την υπομονή και
καρτερικότητα συνάδελφοι αγρότες
όταν μιά ή δύο απ' τις καλλιέργειί-,
μας δεν πάνε καλά, να προσδοκούμε
uno μιά άλλη πόυ την θεωρούμε π.ό
σίγουρη πιό σταθερή.
Πού όμως να εναποθηκινσουμ^
τις ελπίδες μας: Στα τεύτλα,
Εδώ δείχνει πλέον το κωμικοτρα
γικό ενδωφέρον που έδειξε η σημερ
νή κυβέρνηση για το ποιοτικόανέ;-.·
Η «Ν.Α.»
ομα του παραγωγού.
Εν τω μεταξύ για το γενικώτερο
Πρόχαρτς καλλιεργητικές φρονΗ
θέμα της διακίνησης της γεωργικής
δες όπως οι μη έγκαιροι ψεκασμοί or.
παραγωγής κατά τη φετεινήχρονιά
την Ε.Β.Ζ. καταδίκασαν την καλλιέρ
στο Νομό μας, η Οργάνωση Αγρό
γεια των τεύτλων ποιοτικά και ποσο
τών της ·Ν. Δημοκρατίας· εξέδωαε
τικά Το αποτέλεσμα tu ακόμη nul
την παρακάτω ανακοίνωση:
τραγικά τώρα που αρχίσαμε να tí o
• Συνάδελφοι Αγρότες
φλούμε τις επιταγές εις την A l I' Ηδη βρισκόμαστε προς το τέλος
Με την εντύπωση που μας πρι«και της ψετεινής καλλιεργητικής χρο
καλούν οι ενέργειες τις πολιτείας στνς
νιάς, θεωρητικά ναι. όχι όμως και παραπάνω παραγωγές'μας δημιουρ
ουσιαστικά. Και λέμε ουσιαστικά όχι γούν φόβους και επιφυλάξεις αγω
γιατί κλείνει ο γεωργός την χρονιά νίες και όχι ελπίδες. Αγωνίες τις
του όταν έχει μαζέψει την παριιγωγή
οποίες έρχεται να δυναμώσει ακόμη
του. όταν η παρανωγή του αυτή διο- περισσότερο και η πρώτη πμι'ι ποο
κινήθηκε σοιστά και όταν οι κόποι εξήγγειλε το υπουργείο Γτωργίας για
του αμείφθηκαν σωστά κι αυτοί.
το βαμβάκι και η οποία να αφήνει όχι
Πώς μπορούμε σήμερα νο πούμε απλώς άφωνους αλλά και με την
ότι η χρονιά μας κλείνει όταν μένουν πεποίθηση πλέον ότι η αποτυχία (ία
ακόμα παραγωγές της περσινής χρο είναι γενική κπι τραγική
νιάς ανεξάντλητες.
Πού λοιπόν συνάδελφοι αγρότες
Εδώ και έξη μήνες tu καπνά και σε ποιόν να εναποθίποιω« τις
Μπέρλεΰ όχι μόνο δεν εξοφλήθηκον ελπίδα; μας;
αλλά και πολλοί συνάδελφοι εμπαί
Μέσα σε ένα χρόνο περίπου κξα
ζονται απ' την πολιτεία και τους αγο
Συνέχκμι στην 4η
ραστές στους οποίους μπροστά μυς ο

Π Ο Υ Ε ΙΝ Α Ι

απάντηση:

ΑΝΕηΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

τςαλερας .

Ν εκρός
α π ό καλώ δια
τη ς Δ Ε Η

Εγινε τη Δευτέρα στη Νάουσα η
προγραμματισμένη
συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των μηλοπαραγωγών
για την αδιαφορία που δείχνει η
κυβέρνηση στην εξαγγελία μέτρων
στήριξης του προϊόντος.
Τόσο ο πρόεδρος τοο Αγροτικού
Συλλόγου Ναούσης όσο κυι ο δήμαρχος κ Βλάχος προσπάθησαν και
τελικά το κατόρθωσαν να πείσουν
τους αγανακττσμένους παραγωγούς,
να μη προχωρήσουν σε δυναμικές
κινητοποιήσεις, παρά το γεγονός ότι
έχει εξαντληθεί κάθε όριο αναμονής
Οι ομιλητές υποστήριξαν ότι πρέπει
να περιμένουν ακόμη 5-10 ημέρες,
γιατί υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα
εξαγγελθούν σ' αυτό το διάστημα τα
αναμενόμενα μέτρα.

κράτη, η ΙταΛία από i εκατ. 700 χιλ.
τόννους περνά στα 2 εκατ. 200 χιλ.
τόννους. ακολουθούν η Γαλλία με (
+ 300 χιλ. τόνοι). Ολλανδία ( τ
ι 50.000 τόννοι). Βέλγιο ( + 120.000
Οι ποικιλίες που θα έχουν την
μεγαλύτερη παραγωγή είναι: Η
Γκόλντεν Ντελίισιους ( + 340.000
τόννοι), Βοσκόπ ( + 220.000 τόννοι),
οι κόκκινες Ντελϊτσιους (
120.000
τόννοι), η Γκράνυ Σμίθ ( +- 66.000
τόννοι). Η εντυπωσιακή αυτή αύξη
ση στην παραγωγή οφείλεται σε ένα
ποσοσϊό στις ευνοϊκές καιρικές συν
θήκες που επεκράτησαν την ιρετεινή
χρονιά o ta κράτη της Νοτίου Ευρώπης.Οι προοπτικές για εξαγωγή δεν
φαίνονται κτιλές. αλλά εάν τα πλεο
νάσματα διατεθούν στην εσωτερική
αγορά θα υπάρξει οπωσδήποτε μεγά
λη πτώση στις τιμές. Οι Ιταλοί παρα
γωγοί προ αυτού του κινδύνου έχουν
προτείνει ορισμένα μέτρα άμυνας. Να
απαγορευθεί από την Ι· 1-1983 σε
όλη την κοινότητα να γίνεται εμπο
ρία της Γκόλντεν Ντελϊτσιους μ*
οιλιμπράζ μικρότερο των 6} χιλ.
Επίσης και στα υπόλοιπα μήλα κάτω
των 60 χιλ. Η ποιότητα να ελέγχεται
επίσης σε όλη την κοινότητα. Είναι
απόλυτη ανάγκη τα μήλα δευτέρας
ποιότητας να μη φθάσουν καθόλου
Φέτος στο εμπόριο.

Ε Π ΙΚ ΙΝ Δ Υ Ν Η

Πασχαλίδη έχει ως έξης:
ρου, λογω και του μεγυΛου υψυυς
• Κύριε Δήμαρχε, από ορκετού και της γέφυρας αυτής.
ρού στη γέφυρα του Τριποτάμου που
βρίσκεται κοντά στον υδροηλεκτρικό
σταθμό της Δ Έ Η έχει καταστροφεί Την κατάσταση αυτή έχουμε επανει
ένα μεγάλο μέρος από τα κάγκελλα. λημμένα περιγράφει στην Τεχνική
Επίσης μερικές κατασκευές υποστυ- Υπηρεσία του Δήμου, απ’ όπου ».τα·
λώσεως. τοίχος κλπ. έχουν υποχωρή ■»ειλημμένα επίσης πήραμε την όιαβε
σει και είναι έτοιμες για κατάρρευση βαίωση ότι θσ ληφθούν tu κατάλλη
με την πρώτη πίεση που θα δεχθούν. λα μέτρο, χωρίς όμως μέχρι τώρα να
Η κυκλοφορία στην γέφυρα αυτή εί γίνο αυτό.
ναι αρκετά μεγάλη, αφού από αυτήν
εξυπηρετείται ο συνοικισμό; Ριοσαο
Γι’ uutô απευθυνόμαστε σε ο α ς και
προσφύγων και το εργοστάσιον της σας παρακαλαύμε να ενδιαφκρύήτε
επιχειρήαεώς μας και είναι σχεδόν προσωπικά, ώστε σύντομα να γίνουν
βέβαια η περίπτωση δυστυχήματος, όλες οι σχετικές εργατιάς οι οποίος
αν δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα θα κάνουν ακίνδυνη την διάβαση της
και μάλιστα οπωσδήποτε θανοτηφό- Γέφυρας·.

Κ Α Ι Π Α Λ Ι 100% Ε Π ΙΤ Υ Χ ΙΕ Σ
Επιτυχίες που αποδ&κνύουν την σοβαρή και υπεύθυνη
δουλειά που γίνεται στο φροντιστήριό μας όπου κτιταφεραμκ \α
συνδυάσουμε:
α) Την επιστήμη της παιδαγωγικής και της ξένης φιλολογίας
που ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ,
β) Την ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ που αποκτήσαμε διδάσκοντες
προσωπικά 15 χρόνια.
γ) Την συνεχή ενημέρωσή μας στην Αγγλία και στην Ελλάδα
πάνω στις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μέσω της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
Τους κατωτέρω μαθητές μας που πέρασαν στις εξετάσεις
ταυ Βρετανικού Συμβουλίου για το Lower του Καίμπριτζ και
του Ινστιτούτου ΓKaite τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε
συνεχείς επιτυχίες.
m

ι /m m

I) Παπαδοπούλου Ρωξάνη, 2) Ευαγγελίδης Γεώργιος. 3)
Ίτοκου Αναστασία, Σωζερίδου Πολυξένη, 5) Σιδηροπούλο«*
Ευτυχία, 6) Τσγκαλίδοιι Αφροδίτη, 7) Αργεντοπούλου Αικατε
ρίνη, 8) Ζέστα Ευτυχία, 9) Λργεντόπουλος Γεώργιος, 10)
Μεταλλίδου Ευτυχία, 11) Καλιαρίδου Αικατερίνη. 12) Φιρτινίδου Πηνελόπη, 13) Τοολακη Αναστασία, 14) Μάρκου Βασιλι
κή, 15) Αμοιρίδου Ελπίδα, 16) Γεωργιάδης Μάριος. 17) Πετίνης Ευθύμιος.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Mhleluufen

I) Μπάκα Ελένη, 2) Τοψαχαλίδου Βενετία.
Zcrtiflkai

I) Γκεσσα Ευτέρπη, 2)Μουρατίδης Νικόλαος, 3) Σταμ που
κίδου Παρθένα. 4) Πολιτίδου Αναστασία, 5) Σταϊκαλόκη Παρ
θένα. 6) Σταΐκαλάκης Στάϊκος, 7) Στούκας Κων/νος.
Η επιτυχία των μαθητών μας στις ανωτέρω εξετάσεις απτν
δεικνύουν την σωστή δούλα α μας.

Ε. Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ Α -Α . Σ Α Μ Α Ρ Α
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Μαλοκούση 20 Βέροια Τηλ. 23780
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ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ
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Τετάρτη 22

«ΛΑΟΣ»

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΑΛΝΤΧΑΪΜ 2. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ 3. ΑΙΑΝΤΑ - ΑΧ 4. ΣΑ ΤΟΠΙΚΗ 5 ΤΙΜΗ - ΟΤΙ 6. ΙΡΑ - ΑΔΕΝΑ 7. ΚΕΡΑΣΙ ΟΡ 8. Ο TENT - ΜΥΣ 9. ΣΑ(ΜΑΤΑΣ) - ΑΥΞΗΣΗ
ΚΑΘΕΤΛι I ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ 2 ΑΔΙΑΙΡΕΤΑ 3. ΛΙΑ - Μ Α ΡΕ4. ΝΑΝΤΗ
- ANA 5 ΤΙΤΟ - ΑΣΤΎ 6. ΧΤΑΠΟΔΙ 7. Α.Ε. - ΠΈ - ΜΗ
8 ΙΡΑΚΓΝΟΥΣ 9. Μ Α Χ Η .- ΑΡΣΗ

ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ

S 3

5.4S Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
6.06 ΒΡΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η QPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
8.10 Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
940 IBAN Ο ΤΡΟΜΕΡΟΣ
11.30 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7.00 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 Η ΛΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΑΝ
8 00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο άνθρωπος r-υυ παντρεύεται είναι
σαν κι αύτόν που κέρδισε στη λοτα
ρ α , αλλά δεν είναι σίγουρος για to τι
κέρδισε.
Ζαν Ανούιγ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
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¡Λα μ α ς !

εργαστήρι
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

I «ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΗΛ 225740-273211

0ΕΣΉΙΚΗ

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η (βλάβες)
Υ 6 ρευοη
ΟΧΕ. (στοθμόςΙ

2 2 .2 2 2

22 505
125
25.749
24 44ή

Αστυνομικά Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοβ·στική
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
ΟΧΕ (σταθμός)

22 199
22200

22314
41 353

«ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΖ
Πυροσβεστική
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Λ. Iποιοι βοήθειες]
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)

23.619
23.364
23.376
10f
121

Πυοοσβεσπκπ

Οικονομική καί
Υγιεινή Θέρμανση.

Rein Haus

Rein H aus
Τριπλά ςεσ τή υπόθεση
K l im a g e r ä t e

α .ε

.

Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Ε ΙΔ Ω Ν K A lM A T IlM O V

1ΔΡΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3. ΠΕΡΙΓΓΕΡΙ ΤΗΑ ST <0 «SO 57.34 777
«MOCICU
9C1/HTKMX
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΧ 41 ΤμΛ ? ·< ? « !
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Μ Α Θ Α 1Ν 2
• Η επιστημονική της ονομασία
είναι Πιστακία. Ηρθε από τη Συρία
και η καλλιέργεια της απλώθηκε σε
όλες τις παραμεσογειακές χώρες.
Ο καρπός της είναι πολύ νόστιμος.
Καλλιεργείται και στην Ελλάδα. Η
κοινή της ονομασία είναι φυστικιά.
• Τα νύχια των χεριών μεγαλώ
νουν 4 φορές πιο γρήγορα από τα νύ
χια των ποδιών.
• Ο Πειραιάς ονομάζονταν παλιά
Πόρτο Λεόνε. Η Αμφισσα Σάλωνα.
Η Εδεσσα Βοδενά η Λαμία Ζητούνι,
τδ Αίγιο Βοστίτσα. η Καλαμπάκα
Τρίκκη, τα Τρίκαλα και οι Σέρρες,
Σίρρα,
• Η Αργεντινή αγόρασε την Εθνι
κή ομάδα του Περού, για να την κερ
δίσει με μεγάλο σκορ και να προκριθεί στον τελικό του Παγκόσμιου
Κυπέλλου 1978... Η καταγγελία, για
το πολυσυζητημένο παιχνίδι έγινε
αυτή τη φορά, από την εφημερίδα του
Μπουένος Αύρες «Λινέα·, η οποία
αποκαλύπτει, πως ο άνθρωπος, που
έκανε την »αγοραπωλησία» ήταν ο
ναύαρχος Κάρλος Λακόστ, υπεύθυ-

Γνωστοποιείται. σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με rov Ν.
1250/1982, ότι:
Ο ΣΥΜΕΩΝ1ΑΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
του Συμεών και της Ελένης το γένος
Παπαδοπούλου που γεννήθηκε στον
Κορινό Πιερίας και κατοικεί στη Βέ
ροια
επαγγέλματος
Υπάλληλος
Νοσοκομείου και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΗ του Διονυσίου και της
Ελευθερίας το γένος Ραφτοπούλου
που γεννήθηκε και κατοικεί στον Νέο
Πρόδρομο Ημαθίας επαγγέλματος
οικιακά πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Μεταμορφώσεως Νέου Προδρόμου
^Ημαθίας.
Ο ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΣ
του Λεωνίδα και της Ελένης το γένος
Ανδρεάόη που γεννήθηκε στους
Πύργους Κοζάνης και κατοικεί στην
Βέροια επαγγέλματος Εργάτης και η
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του
Λεωνίδα και της Ελένης το γένος
Καμιτσάνη που γεννήθηκε και κατοι
κεί στην Έδεσσα Ν. Πέλλης επαγ
γέλματος οικοκυρά πρόκειται να παν
τρευτούν και ο γάμος θα γίνςι στον
Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου Βέροιας.
Η ΕΥΘΥΜΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ του
Νικολάου και της Μαρίας το γένος
Γκιλίρη που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Βέροια επαγγέλματος Ιδιωτ.
Υπάλληλος και ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΚ1ΔΗΣ του Δημητρίου και
της Ό λγας το γένος Σαββίδου που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Δράμα
επαγγέλματος Υπάλληλ.ος ΟΣΕ πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημη
τρίου Πτελαίας Δράμας.
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΚΑ του
Κων/νου και της Αλεξάνδρας το γέ
νος Λανμρά που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια επαγγέλματος
μαθήτρια και ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ του Αναστασίου και της
Ευγενίας το γένος Πουλούδη που
γεννήθηκε και κατοικεί στην Θεσ/νίκη επαγγέλματος γυμναστής πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων
Θεσ/νίκης.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

νος τότε, για την διοργάνωση του
Μουντιάλ ο οποίος για ένα χρονικό
διάστημα, είχε αναλάβει και καθή
κοντα προσωρινού Προέδρου της
Αργεντινής!
Μια άλλη εφημερίδα του Μπουέ
νος Α0ρες. η «Βόζ». καταγγέλει τον
Λακόστ, ότι χρησιμοποιεί πολιτοφύ
λακες και άλλα «σκοτεινά στοιχεία»
γιιι να τρομοκρατούν τους δημόσιό
γράφους προκειμένου vu πάφουν τις
αποκαλύψεις yta τα «έργα, του
ναυάρχου. Τον τελευταίο καιρό, ο
Τύπος της Αργεντινής, έχει αρχίσει
μια εκστρτεία αποκαλύψεων, για
μεγάλα σκάνδαλα κατά την διάρκεια
του Παγκοσμίου Κυπέλλου του
1978. στο οποίο η Αργεντινή, είχε
επικρατήσει.
• Η Ιλιάδα έχει 15.696 στίχους. Η
Οδύσσεια 12.007.
• Οι ανώτατοι αξιωματούχοι που
διαχειρίζονταν υπεύθυνα στο Βυζάν
τιο δημόσιες υποθέσεις, όπως οι
σημερινοί υπουργοί λέγονταν Λογο
θέτες.
• Χρωμόσφαιρα ονομάζεται το
ενδιάμεσο στρώμα της ηλιακής ατμό
σφαιρας που βρίσκεται ανάμεσα στη
φωτόσφαιρα και το ηλιακό στέμμα.
• Οκτώ λέξεις με τρία γράμματα
που έχουν κατάληξη το ·Ξ» Βήξ, νύξ,
πύξ (πυγμή), λάξ (κλωτσιά), ραξ (ρώ
γα), θωξ, (χάδι), ψίξ (ψύχρα) και φιξ,
που στα Γαλλικά σημαίνει ορισμέ
νος.
• Δώδεκα πέτρινα εργαλεία της
Παλαιολιθικής εποχής βρήκαν τα μέ
λη ϊη ς Σπηλαιολογικής Ομάδος
Καβάλας στις περιοχές Ζυγός, Κρυονέρι και Φίλιπποι.
Πρόκειται για πελέκεις. βελόνες,
λεπίδες, ξύστρες κλπ. από ασβεστόλι
θο, χαλαζία, χαλαζίτη και χαλκιδύνιο.
Τα εργαλεία είναι διαφόρων σχη
μάτων και μεγεθών και χρονολογι
κώς τοποθετούνται από το 500 μέχρι
το 5.000 π.χ.
Πρόκειται για μια ανακάλυψη με
τεράστια παγκόσμια σημασία.
Τα εργαλεία βρέθηκαν δίπλα σε
βραχοιαιταφύγια με οργιώδη βλάστη
ση και αποτελούν δείγματα της
τεχνολογικής εξέλιξης του ανθρώπου
της Παλαιολιθική« εποχής.

597 Πρώτη οργανωμένη πολιορκώ της
Θεσσαλονίκης ιιπό τους Σλάβους.
(827 Υστερα υπό άρνηση των Μανιατών
να προσκυνήσουν τον Ιμπραήμ, οι
Αιγύπτιοι ερημώνουν τη Μεσσηνία.
19(2 Υπογράφεται στη Σόφια στρατιωτι
κή σύμβαση μεταξύ Ελλάδος και
Βουλγαρίας, για οποιαδήποτε παρο
χή ιιμοιβαίας βοήθειας σε περίπτω
ση τουρκικής επιθέσεως.
1915 Αρχίζει η ουσιαστική αποβίβαση
των Συμμάχων στο λιμάνι της
Θεσ/νίκης.
1980 Επισκέπτεται τη χώρα μας η πρω
θυπουργός της Μ Βρετανίας κ.
Μάρνκαρετ Θάισερ.
1980 Ιράκ Ιράν σε αλυκληρωτισκό αλλ*
ακήρυκτο πόλεμο. Το Ιράκ εξαπέ
λύσε μεγάλης κλίμακας αεροπορική
επιδρομή, πλήττοντας δέκα αερο
δρόμια της Περσίας ακόμη και σ'
αυτό τπς Τεχεράνης,

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ένας κύριος παίρνει ένα θαυμάσιο
γεύμα σ' ένα αριστοκρατικό εστιατό
ριο. μετά τον καφέ και το κονιάκ
φωνάζει το σερβιτόρο και του λέει:
- Θα πρέπει να σας πω ότι δεν έχω
χρήματα.
- Σ' αυτή την περίπτωση, λέει ο
σερβιτόρος, θα πρέπει να φωνάξω
τον ιδιοκτήτη.
- Γιατί; πιστεύεται ότι θα πληρώ
σει για μένα;
ΑΡΝΗΣΗ
- Πιστεύω - είμαι σχεδόν βέβαιος
ότι διαθέτω την καλύτερη μνήμη
του κόσμου.
- Τι σε κάνει να νομίζεις κάτι τέ
τοιο;
- Σκέψου ότι θυμάμαι κάθε λέξη
που μου είπε ένα πολύ όμορφο κορί
τσι χθές το βράδυ, επί πέντε συνέχεια
ώρες, στο διαμέρισμά μου.
- Καλά και τι σου είπε;
- Οχι, όχι. όχι, όχι. όχι.
* *
Ο διευθυντής βρίσκεται στις καλές
του σήμερα. Διηγείται σ' όλο το
προσωπικό ανέκδοτα που κάθε άλλο
παρά πετυχημένα είναι. Ό λοι βέβαια,
για ευνόητους λόγους, χτυπιούνται
από τα γέλια εκτός από μια δάκτυλογράφο που είναι πολύ σοβαρή.
Ο διευθυντής την πλησιάζει και τη
ρωτάει:
- Τα ανέκδοτά μου δεν σου αρέ
σουν;
- Ω! απαντάει εκείνη δε χρειάζεται
να γελάσω. Βλέπετε, φεύγω στο τέλος
του μήνα!

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
Ηαδιοταζι

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

V ID E O C L U B

62 555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141
Έναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
δτποκράτους
Πλ. Οοολονίου

Θωμάς Α. Βύζας
Β ενιζέλο υ

37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ Π ΑΤΤΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης ΟΙΈδΕΤ
ΜΙΧΛΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π· Μιαυυήη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ 150(3
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
V σινοτύτων

δί» 7ΠΠΠ
δρχ 3000

Μ. ΚΑΡΑΚΩΤΤΗ 7 ΤΗΛ. 27267-62434 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

• Χειρόγραφο δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφσνται.

Μικρά και ενδιαφέροντα
• Ζεστά χρώματα, πρωτότυποι
συνδυασμοί, κομψές και άνετες γρααμές, είναι τα χαρακτηριστικά της χει
μωνιάτικης μόδας.
Στο παλτό κυριαρχεί η φαρδιά
γραμμή. Η κλός φούστα επιστρέφει
πανηγυρικά. Τα ζεστά χειμωνιάτικα
ταγιέρ σε ίσια και εβαζέ γραμμή, και
για τα βραδινά φορέματα σούρες και
τονισμένοι ώμοι.
• Το φθινόπωρο είναι η εποχή του
πλεκτού. Είναι καιρός να αρχίσετε να
ετοιμάζετε ζακέτες, ζιλέ, πουλόβερ
που θάναι απαραίτητα με τις πρώτες
φθινοπωρινές ψύχρες.
• Το δωμάτιο του μωρού όσο κι
αν είναι σύγχρονα εξοπλισμένο, καλό
είναι να ελέγχεται συχνά για να είναι
σίγουρη η ασφάλεια του. Έτσι ας
προσέχουμε ώστε το στρώμα να
εφαρμόζει σωστά στο κρεββάτι ή την
κούνια και να είναι ανατομικό. Το
πάρκο να τοποθετείται μακριά από
λάμπες, πρίζες. Αν νια να ντύσετε το
μωρό χρησιμοποιείτε ψηλό τραπέζι,
μην το αφήνετε ποτέ μόνο του εκεί
πάνω. Μη του δίνετε ποτέ παιχνίδια
μικρά ή στρογγυλά γιατί μπορεί να

τα καταπιεί. Μην του αγοράζΓβ*^
παιγνίδια από γυαλί ή από μόλυρ"^
ακόμη και χνουδωτά ζιοάκιο ■
μπορεί εύκολα να πιάσουν
βαια σε άλλες χώρες οτιδήποτεΜλ
ται σε επαφή με το παιδί από
ιοιι σεντόνια μέχρι παιγνίδια ®
απαλλαγμένο από κάθε επικού®^1
ουσία στη σύνθεσή του. ή και
κτο. Έ ως ότου φθάσουμε κι ε®·* .
ίδιο σημείο ας παίρνουμε καλό»
κακού ο καθένας τα μέτρα
• Αν ξεχύσατε το γάλο στη 9 ^
και φούσκωνα επικίνδυνα, ό
προφταίνετε να αποφύγετε την *
στροφή βυθίστε αμέσως μέσο οώ ”
λα ένα κουτάλι.
• Αν γλυστράνε πολύ τα καΐν^τ
για σας παπούτσια κολλήστε
από τις σόλες δυο μεγάλα κομΜώη
τσιρότου.
Η φίλη ^

ύ κ ν ικ η κ ύ * *

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Την αγαπημένη μας ανεψιά Σοό
λα Ε. Καρακώστα, συγχαίρουμε θερ
μά για τον διορισμό της και της ευχό
μαστε καλή σταδιοδρομία,
Οι θείοι της
Μιλτιάδης - Αντιγόνη

Βενζινάδικα

1

Σήμερα Τετάρτη 22
1982 εφημερεύει ω ς τ ις 8 το ΡΡ““
φαρμακείο:
Νίκου Σιμού
τηλ. 27507
Ενώ διανυκτερεύει το φορΡ0*^
Μαρίας Κουπατσιάρη
τηλ. 28491 ____^

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙί
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει
της
υπ' αριθμ.
J
*
I*
.
-

αποφάσεως tou Πολυμελούς ^
δικείου Βέροιας, ανεγνωρίσθή Α
' «λ»
^
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλάτης Ευάγγελος
Πιερίων 14 τηλ. 26300
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νίκης-ΒεροΙας-23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης

τικόν Σωματείου υπό την επώ'
ΙΥΛΛ01
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
■
... με έδΡ°ν
ΒΕΡΟΙΑΣ .Η ΕΛΠΙΣ»,
την
σ
ό
μ
μ
Βέροιαν και σκοπόν
Uvr r^ ^
και αρμονικήν ανάπτυξιν τιον ^
τικών και ψυχικών δυνόμε® I
δεξιοτήτων των μελών ν α ΐ ι I
φημιουργία ηθικών και
I
χαρακτήρων, δια της χρησύ'^ι,·
σεως της γυμναστικής, του ' ,<
σφαίρου και λοιπών ασκήσει"
των αθλουμένων.
Εν Βεροία τη 21/9/1983
Ο Πληρεξ. Δικηγόρο«
ΑΘΑΝ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ*

62 6 6 6
23.434
24.343
23.131
26.726
26.920
23.880

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καραιάσιου 2 2 532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

Γνωστοποιεί στην πελατεία της άτι: λόγω της χειμερ1' ^
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το
σερβίροντας:

Σ Ο Υ Β Λ Α Κ Ι- Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι
(Σ τα κ ά ρ β ο υ να )
Κ Α Ι Τ Α Γ Ν Ω Σ Τ Α Τ Ο Σ Τ γίγα ντ^
Ιπ π ο κ ρ ά τ ο υ ς 2 1 -Τ η λ . 6 2 .1 1 8
Β Ε Ρ Ο Ι Α

YIDEO GAMES
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑ! - Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Α Ι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ

Κ Α Β Α Σ ΙΛ Α

Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ - Τ Η Λ .

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

(0 3 3 1 ) 39591

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΟΡΝΤ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ ΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
{πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Μεγάλη παρακαταθήκη
γνησίων ανταλλακτικών:
ΡΕΝΩ ΠΕΖΩ-ΣΙΜΚΑ ΣΙΤΡΟΕΝΦΙΑΤ-ΦΟΡΝΤ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτ/του με γραπτή
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνια!

Μητροπολεως 32
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΙΘΧΘΧΜΘΧ »

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΚ»

(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Λ .ϋ κχπ ΕΠΕ
Δήμοι ν Οργανισμών .
Ε ΓΣ
Τραπεζών

Π Α ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

&

Σ αν σήμερα

©i «

ΚΑΙ

Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ,

I 0) Γερμανικοί Λεβηιες Rein Haus παρέχουν τό πιό οικονομικά καί ύγεινδ
ουατημα θερμανοης γιά μονοκατοικίες και διαμερίσματα.
) Δέν έχουν αναγκη οπό λεβητοστάσιο, είναι Εντελώς Ακαπνοι, Αοσμοι καί
όβόουΒοι.
4 Έχουν καλαίσθητο Εξωτερικό κόλυμο, καί μπορούν νΑ τοποθετηθούν ο'
όποιοδήποτε μέρος τού σπιτιού θέλετε.
I Πορέχουν πρόσθετη Ενέργεια χωρίς Επιβάρυνση a t καύαυια μ' Εστία
κουζινος γιΑ μαγείρεμα (ΑπόΔοοη 1800 3500 Watt) και μπΑΙλερ γώ ζεστό
νερό.
I Τοποθετούνται γρήγορα καί εύκολο γιατί Εχουν Ενσωματωμένα (λα ιό
Εξαρτήματα λειτουργίος.
I Προστατεύουν τό περιβάλλον.
I Προσφέρονται οέ 3 τύπους κοί 6 μεγέθη γιΑ κάθε τύπο κοΙ οπόδοοτις 12 1 * 1 1 2 2 - 25 ■30.000 KCAL/H.

Γϋ

δ ι α

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22

ΤΕΤΑΡΤΗ, 22

A

Q JÙ

φάση.
8. Σκοτώθηκαν και έτσι Παλαιστί
νιοι — Παρακινεί.
9. Θα διεκδικήσει τη δημαρχία στη
Βέροια (επών.).

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Του Π ΡΟ-ΠΟ σημείο
Αυτά τα
επαγγέλματα ακριβοπληρώνονται
(αντίστρ.).
2. Αρχαιόχοιρος — Αυτός ο οικι
σμός ανήκει στα Σπάτα της Αθή
νας (αντίστρ.).
3. Λέγεται μετά από κάποιο συλλογι
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
σμό — Νότα βυζαντινή.
Εκεί έπαιξε την Κ οριακή η ποόο- 4 Μάρκα αυτοκινήτων — Καταστρέ
φει παραγωγές, εδώ άφωνο.
οφαιφική «Νάουσα·.
Σύμφωνα που... κυριολεκτούν — 5. Κι αυτός ανήκε στους μεγάλουςΝότα - Αρχικά που στη χώρα
Ένας επιστήμονας αλλά και ελεύ
μας,., πετούν.
θερος επαγγελματίας (καθ.).
Μέρος τού ανθρωπίνου σώματος 6. Αυτό τιμωρείται στο βόλλεϋ
(αντίστρ.) - Συνεχόμενα στο
— Αιγυπτιακή θεότητα
αλφαβητάριο.
1220 - Μιό... ανάποόη αμερικανι
7. Κι άλλα συνεχόμενα αλλά με αντί
κή πρωτεύουσα.
στροφη σειρ<?*·*τ Μέσα στα... ξένα.
Αυτό πουλιέται στα χρωματοπω
8. Χωρίζουν δύο αγρούς συνεχόμε
λεία - Αρχικά μορφής εταιριών.
νους - Μεταδίδει ειδήσεις.
Κι άλλα αρχικά, αυτή τη φορά μιά
ελληνικής Τράπεζας - Πρόθεση. 9. Αυτός θ' αναμετρηθεί με τον 9
οριζόντια.
Βαρύ... αλλά... μισό - Ξένη κατά-

fe

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντά ντκ Θ. Κ ορ_ωνάς
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

δρχ. 4000

Θεσ/νίκης 92, τηλ. 29406-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ*
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟν
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟ*
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛ^'
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟ»’
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΆ
ΜΑΓΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 11-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

j

Τπόρτη 22 Σεπτεμβρίου 1982

«ΛΑΟΣ

£ Ε Λ ΙΛ Α 3 η

Διακηρύξεις
•Ανακοινώσεις
ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΠΣΚΜ
'^ ^ ο λ ο γ ι κ ά μ π ο ρ ο ύ ν ν α χ α ρ α κ τ η ρ ι α θ ο ύ ν τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς 1 η ς
^ » σ τ ι κ ή ς η μ έ ρ α ς το υ π ρ ω τ α θ λ ή μ α τ ο ς τ η ς Ε Π Σ Κ Μ , α φ ο ύ α υ τ ά ή τ α ν
I α^ η ° θ ΐ ν α > Με μ ο ν α δ ικ έ ς ε ξ α ιρ έ σ ε ις τ η ν ν ίκ η το υ ν ε ο φ ώ τ ισ τ ο υ
^Ρ °7 .ιυρ ϊο υ μέσα σ τ η Ρ α χ ιά ε π ί το υ α δ ύ ν α τ ο υ φ έ τ ο ς Ε θ ν ικ ο ύ , κ α θ ώ ς

1

ι^Γταϊ ( π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο το σ κ ο ρ ) τ ο υ Χ ε λ ι ο ύ μ έ σ α σ τ η ν Μ ε λ ι κ ή μ ε

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μώ/ϋ ^'"^Ρ|7ώταμος
ζ^ήΙ-Σίλι
^

2^

'

Γεώργιος

Α ν ω ι '1 Π· Κ λ ιτ ο ί
^ΡΤίνα-Νησί
3>>>φή-Αχιλλέα Ν.
Εβ'* / Μ' Ξε^ασΐ|ένη

Η Ξεχασμένηΐ^εν έδειξε ιδιαίτερς
αρετές στο πρώτο ημίχρονο, και αν
2-0 δεν ήταν τόσο άστοχος ο Εθνικός θα
είχε συνθλίβει. Στο δεύτερο ημίχρονο
4 1
και μετά το 55' που έγινε η αντικατά2-0
τταση του μόνου επιθετικού αξιόλο
0-0
γου παίκτη του Εθνικού, χωρίς πλέον
23
η άμυνά της να διατρέχα κίνδυνο
3- 1
ανέχθηκε και όχι μόνο νίκησε αλλά
Μ
συνέτριψε τον γηπεδούχο Εθνικό. Οι
3-2
επιθετικοί της έδειξαν μεγάλη αποτε2-0
λεσματικότητα και στις πέντε ευκυι
0-3
οίεε που δημιούργησαν πέτυχαν τρία
0

δης, Αλεξανδρίδης, Ηλ.ιάδης, Γ ιαννόπουλος,
Σαζακλίδης,
Φωτιάδης.
Μαρούδας, Τοπάλογλου, Κυκερίδης
(62' Απόσογλου) Σαλ.τσογλίδης (55'
Σερδαρίδης).
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ:
Τσαγκαρλής,
Λούδας Δ, Μητσιώτης, Τσαλουχί6η'ς, Μαρούδας, Τάτσης, Παπαδόπουλος, Αυτχής Μ, Αυτζής Αθ. (32'
Πάτσιος) Αυτζής Αντ., Ζαχόπόυλος.
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
3
Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ
I
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: (Αντ/τής Γ.
Βοργιαζίδης)
Ύστερα από ένα άγονο και άτονο
πρώτο ημίχρονο η ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ
Νικομήδειας βρίσκοντας τον πραγ
ματικό της εαυτό στην επανάληψη νί
κησε και μάλ.ιστα με άνεση τον ΑΡΗ
Π. Σκυλιτσίου με τέρματα 3-1.

3

ΠΛΑΤΥβ ε ρ ο ια

^
„
Ι(ΐ

^

αγώνα δίνει σήμερα στο
η Βέροια, με τον τοπικό
Αστέρα. Ωραίο παιχνίδι
ν«α , να παρακολουθήσουν οι
.' “νού οι Βεροιώτες θα χρη’'‘’•ήσουν επαγγελματίες, προκειο κ. Γαϊτάνος να διαπιστώσει
Ω μ ότη τα της ομάδος του εν
κυριακάτικου αγώνα στην
^ αγώνας θα αρχίσει στις 4.45?

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Τσολοζίδης, Παπακανάκης, Ποζιάδης.
ΑΛΚΕΤΑΣ: Ξανθόπουλος, Χρυσικός.Μπόνδος, Γιαννούσης. Τσάμαρης, Καρατσιβίδης, Χαλκούσης.
Θαυμάσω η γυναικεία ομάδα
χάντ - μπώλ της Γ.Ε, ΒΕΡΟΙΑΣ αν
και βρίσκεται στο στάδιο της προε
τοιμασίας νίκησε την ομάδα του
ΑΛΚΕΤΑ άνετα σε φιλικό αγώνα
στο ΕΑΚ Μακροχωρίου.
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ που ήταν πολύ
καλύτερη σε όλες τις γραμμές, έχασε
πολλές ευκαιρίες να ανεβάσει το
σκορ σε μεγαλύτερα ύψη.
Καλύτερη παίκτρια η Αραμπατζή
η οποία είναι η πιό καινούργια αθλή
τρια του χάντ - μπώλ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ: Αντωνιάδου,
Νικολαΐδου, Ιτεφανίδου. Τολιοπούλου, Πολυτούδη, Πολιτίδου, Μανουσαρίδου, ΧΆΘανασιου, Μουρατίδου. Κοντοπούλου, Αραμπατζή,
ΑΛΚΕΤΑΣ: Χρυσάφη. Χ'Έυφραιμίδου, Μπόγλου, Παπαποστόλου. Αποστόλου. Παπαδοπούλου,
Παπαδημητρίου,
Κουτμετσιάδη,
Εβραινιάδου, Τσινίδου.
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τέρματα και ένα δοκάρι.
ΤΑ ΓΚΟΛ

ΣΗ Μ ΕΡΑ

Σε φιλικό αγώνα χάντ - μπώλ
ανδρών η ομάδα Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
δυνατή, εύστοχη, και πολύ γρήγορη
κατόρθωσε να κερδίσει την συμπαθή
ομάδα του ΑΛΚΕΤΑ με 17-8 (10-6)
σε δύο ημίχρονα με μειωμένο χρόνο
(50 λεπτά).
Η απόδοση όλων εήταν πάρα
πολύ καλή με κορυφαίους τον νεαρό
τερματοφύλπκα Καζόγλου Ιορδάνη
που αν και έπαιζε πρώτη φορά κάτω
από τα δικάρια της είχε γρήγορες
επεμβάσεις και μεγάλη ψυχραιμία
σκορπίζοντας σιγουριά στους συμπαίκτες του και στον προπονητή του
που μετά την παραχώρηση του Πόπαρη στον ΦΙΛΙΠΠΟ, είχε πρόβλη
μα δεύτερου τερματοφύλακα. Καλοί
ήταν επίσης και οι Ταραμονλής,
Πατσιαούρας. Καργατζής, Μωύσίδης
και Ποζιάδης.
Τα τέρματα πέτυχαν οι Καργα
τζής 6, Ταραμονλής 4. Καρσγεωρ·
γίου 3. Μωύσίδης 2, Τσολοζίδης 1,
Ποζιάδης I.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ: Αβραμίδης,
Καζόγλου. Ταραμονλής, Πατσιαβούρας.
Κάργατζης,
Θυμιόπσυλος,
Καραγεωργίου, Μωύσίδης, Βλάχος,

^ ώ | ς ) ΑΤθΣ (ΑντΑί>ί 1 Τασκ°« ν ^ ^ ' - . ^ δ ο σ η ο Εθνικός
Οκίο,. 5 για τΡ'τη συνεχή χρονιά το
«ιΤ(>. 1?!? ηαιΥνίδι του πρωταθλή^ ¿ ¿ ητι< “ια αν κρίνουμε από την
ΐων ΡΡόδων το ισόπαλο
0 ρ ? |α
Ρταν π,° δίκαιο,
ντκή ΰ-'ϋΗ;6ς χρησιμοποιώντας νεα<0- ^ ν ® επεκράτησε στον αγώνα
ι(ρμβι 10,ώτι.μ ιούΡΥηαε ευκαιρίες για
Ρο, ν ανΑι δεν μπόρεσε να σκοράίΐίτή
0ταν μώ ομάδα δεν βάζα
συνίη'π ΙεΡΡα ,0 βάζει η άλλη. Έτσι
«ιηό Χαι εην Κυριακή. Βέβαια σ'
^ . ν ^ σ ε και η λανθασμένη
‘■''Οεπ'ϋ<^Ταστ1 στο 55' του μόνου
(4ί.Κ(, 0υ τ°0 Εθνικού Γάλτσογλίδη
V» 1η?ΙΤ°άόσεως ή τραυματισμού
^αΜύδ?*^ από τον προπονητή κ.

ΝΙΚΕΣ ΤΗΣ Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΣΤΟ ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ

Στο 62' ανοίγει το σκορ 0-1 με
συρτό σουτ του Παπαδόπουλου Σ.
Το 0-2 έγινε στο 76' από τον
,Αυτζή Ν. με σουτ.
Το 0-3 στο 85' όταν ο Ζαχόπουλος ξέφυγε από πλάγια θέση απέφυγε
τον τερματοφύλακα Σίγκα και πέτυχε
τέρμα.
Στο 89' ο Τσαλουχίδης είχε σουτ
στην δοκό για λογαριασμό πάντοτε
της Ξεχασμένης.
Από τον Εθνικό διακρίθηκαν οι
Σαλτσογλίδης. Ηλιάδης. Από την
Ξεχασμένη διακρίθηκαν οι Παπαδόπουλος Σ., Αυτζής Μ. Ζαχόπουλος.
Η διαιτησία του Ιωσηφίδη (Τσιμούρη - Βασιλειάδη) πολύ καλή.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Σίγκας, Καζαρτζιά-

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩλ ΘΥΝΤΑΙ
ΑνηοτΓΐιήνια στην πκωηχή Βρομοπήγαδου επί της ασφάλτου.
Πληροφορίες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφείου και 23736.
κ. Χρηστό

ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ετοιμοπαρά δοτη 80 τ.μ. πωλείται με όλα τα κομφόρ σε τιμή
'καίριος. Άριστη κατασκευή. Γίνονται και ευκολίες. Πληρ. τηλ.
*=3686.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καφεκοπτείο πλήρως εξοπλισμένο μαζί με το εμπόρευμά του
τ,μή ευκαιρίας στην οδό Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. (0331)
”<116.

ΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
3 δωματίων στη Θεσ/νίκη περιοχή Καμάρας, θ α προτιμηθούν φοιΙ'Ρ1ί·ς από τη Βέροια. Πληρ. τηλ. 26416 (Βέροια) 10-1 και 5-9 μ,μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
y
Οτρ'Γ*1potpo<f>"ril· δυναμικότητος 100 χοιρομητέρων, σε κτήμα 30
Τηλ] 2 9 7 6 i^ e^IOU ΟΤΟ ΑΤΥελ°Χ<“ρι Ημαθίας, με δικό του νερό. ΙΙληρ.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ
^ήτειται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει το Οίκο της

ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΦΗΒΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
Ε1ΔΗ BEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Έναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Η νεοφώτιστη φιλοξενούμενη
ομάδα έπιασε πολύ καλή απόδοση
στο πρώτο 45λεπτσ, κατά το οποίο
όμως δεν κατόρθωσε να εκμεταλλευθεί τις ευκαιρίες που τις παρουσιά
στηκαν. Στο δεύτερο ο λόγω, βασικά
της κοπώσεως των παικτών της σε
συνδυασμό με την μεγάλη άνοδο της
αποδόαεως των γηπεδούχων περιορί
στηκε σε ρόλο κομπάρσου.
Πράγματι οι παίκτες της Ν. Νικο
μήδειας στο διάστημα αυτό μεγα
λούργησαν στην κυριολεξία, πράγμα
που είχε σαν αποτέλεσμα να πετύχουν 3 τέρματα και να «σημαδέψουν»
άλλες τόσες φορές τα αντίπαλα δοκά
ρια.
Η σειρά των γκολ:
— 60' Λ. Σιδηρόπουλος
- 79' Χατζαρίδης
8Γ Χαντζαρίδης
Τα δοκάρια «σημάδεψαν» οι Σταφυλίδης (65’) Λ. Σιδηρόπουλος (75’)
Σταφολίδης (86’).
Οι φιλοξενούμενοι το μοναδικό
τους τέρμα το πέτυχαν ένα λεπτό
πριν από την λήξη του αγώνα με
κεφαλιά του Διαμάντη, ενώ στο 7Γ
είχαν ένα χαμένο πέναλτυ (άουτ) με
τον Καρυπίδη,
Διακρίθηκαν από μεν την νική
τρια ομάδα οι Γερουλίδης, Σιδηρόπουλος Λ. Παρασκευαίδης, Κετόγλου και Κεσίδης, από δε την ηττημένη οι Κολτσίδης (πρώτος παίκτης),
Καρυπίδης και Τσιγκογιάννης που
εγκατέλειψε τον αγώνα αφού τραυμα
τίσθηκε.
Ά ριστη η διαιτησία του κ. Μιχαηλίδη (Βοβόλης - Τάτσης).
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: Τεντςογλίδης,
Γερουλίδης, Κυρικλίδης, Χουϊλίδης,
Τουτουντζίδης,
Παρασκευαίδης,
Κετόγλου. Παπαδόπουλοτ 15ί ' Υ>πφυλιόης) Κεσίδης, Σιδηρόπουλος Λ.
(83’ Θεοδωρίδης) Χαντζαρίδης.
ΣΚΥΛΙΤΣΙ: Κολτσίδας. Θεοδω
ρίδης, Νούσιος Δ. Νούσιος Π.. Τσιγκογιάννης (46' Σαμαράς) Τάνης,
Λιμμάντης, Μουρτζίλας, Ανδρέου.
Κόγιας (66' Τσαρίτης) Καρυπίδης.
ΚΟΡΥΦΗ
2
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν.
0
ΚΟΡΥΦΗ: (Αντ/τής Δημ. Αγγελόπουλος)
Ύστερα από ένα μέτριο ποιοτικά
παιχνίδι ο ΠΑΟ Κορυφής κάπως
καλύτερος κέρδισε τον Αχιλλέα
Νιιούσης με σκορ 2-0. Το άγχος της
πρεμιέρας και η πολύ ζέστη επηρέα
σαν τους αντιπάλους και έτσι δεν
παίχθηκε πολύ καλό ποδόσφαιρό, Ο
ΠΑΟ Κορυφής κέρδισε διότι εκμε
ιαλλεύθηκε δύο από τις αρκετές
Ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παί
κτες του.
Το 1-0 έγινε στο 35' ύστερα οπό
ωραίιι ενέργεια και σουτ του Μπεκιά
ρη 1.
Στο 40' χάθηκε μιά καλή ευκαιρία
ιιπό τον Θεοδωρίδη σε σουτ του
οποίου η μπάλλα προσέκρουοε στο
οριζόντιο δοκάρι.
Το 2-0 έγινε στο 68' με πέναλτυ
που κέρδισε ο Γιάντσης (ανετραπη
μέσσ στην περιοχή από 2 ιιμυντι
κούς) και εκτέλεσε με επιτυχία πάλι ο
Μπεκιάρης 1.
' Αλλες ευκαιρίες χάθηκαν από
τους Μπεκιάρη I. Γιάντση. Λιακίδη.
Μουσκεφτάρα Μ.
Η ομάδα του Αχιλλέα άφησε
γενικά καλές εντυπώσεις.Καλύτερα
πήγε στο κέντρο και στην άμυνα.
Επιθετικά ήταν εντελώς ανύπαρκτη.
Διακρίθηκαν από την Κορυφή οι
Πουαρίόης. Λιακίδης. Μπεκιάρης I.
Γιάντσης.
Ά ριστη η διαιτησία του κ. Κουμούση και των συνεργατών του.
Η σύνθεση της νικήτριας: Καλτάβερίδης,Μπιζάκης. Ποαηρίδης.Καλτσονάκης. Μιχάλακας,Μπεκιάρης |,
Θεοόωρίδης,Λιακίόης, Μουοκεφτάρας Μ, Γιάντσης, Μπεκιάρης II (46'
Συνέχεια στην 4η
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΗΛΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΟΣ
Η Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας
προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό δια
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές
για την ανάδειξη μειοδότη, για την
προμήθεια σύνδεση και τοποθέτηση
μιάς ηλιακής μονάδος στο ΚΕΓΕ
Μακραγωριου.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 25
Οκτωβρίου 1982 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11-12 π.μ. στα γραφεία της Λ/νσης Γεωργίας,
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα
του διαγωνισμού θα είναι άγονο ή
ασύμφορο θα επαναληφθκι την 1η
Οκτωβρίου 1982 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11-12 π.μ. στα γραφεία της Α/νσεως Γεωργίας,
Τους όρους του διαγωνισμού μπο
ρούν να μάθουν οι ενδιαφερόμενοι
από το ΚΕΓΕ Μακροχωρίου.
Ο Δ/ντής Γεωργίας
Χαράλαμπος Πέρκας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΡΩΝ
ΥΒΡΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΕΙΑΣ 1978 ΚΑΙ 1979
Η Ένωση Γεωργ/κών Συν/ομών Αλεξανδρείας, προκηρύσσει επαναλιιπτικό πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, που Ο ι
γίνει την 5 Οκτωβρίου 1982 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11 μέχρι !2
το μεσημέρι στα γραφεία της Ενώσεως Γεωργικών Συν/σμών Αλεξυνδιν.ιι ;
(πλατεία σιδηρ. σταθμού) για την εκποίηση σπόρων Υβριδίων Αραβόσιτοι
ήτοι:

Διπλά υβρίδια
Αραβοσίτου Ι.Σ. 228
εσοδ. 1979 χιλ/*ια
14-Η>41
*
*
*
Ι.Σ. 20
» 1978
»
|49«$(ι
•
■
»
Ο .Η .0 .92
» 1978
.
89383
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιυφερόμΛ-οι από
τα γραφεία της Ενώσεως και του Κέντρου Ζπορ/νής Αλεξανδρείας στα τηλ*.
φωνα 24039 και 23416, από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 00 μ.μ. όπου (Ιρί
σκονται και οι'όροι του επαν/κού προχείρου πλειοδοτικού διαγώνιο,
Αλεξάνδρεια 16.9.82
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
θ . ΝΟΤΟΠΟΥΑΟΣ

Ν α ο ύ σ η ς

• Το Σάββατο στις 6 μ.μ. ανα γκολ.
■ Ο Φύτυς έπαιξε μί 40 πυρετό
χώρησε η αποστολή της Ναούσης,
και προσπάθησε να προσφέρει ότι
όπου κατέλυσε στο ξενοδοχείο
μπορούσε, αλλά άντεξε μέχρι το 43'
«ΟΛΥΜΠΙΑ»,
λεπτό, οπότε ο Κ. Γ ρηγορώδης τον
• Την αποστολή συνόδευσε και
έκανε αλλαγή και τον ασπάσθηκε γιο
ο αθλητικογράφος κ. Βασίλης
την μεγάλη του αυτή προσπάθεια.
Βαφειάδης και έμεινε με την αποστο
• Λόγω εκθέσεως το πούλμαν
λή στο ίδιο ξενοδοχείο, αφού η διοί
κηση πήρε την απόφαση, όπως σε κά γύρισε σχεδόν άδειο, αφού οι περισ
σότεροι παίκτες έμειναν στην Θεοσα
θε αποστολή να συνοδεύει ένας δημο
λονίκη.
_
σιογράφος με όλα τα έξοδα της ομά
Ν1Κ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΛΓ
δος. Αξίζουν πολλά «μπράβο» για
την χειρονομία της διοικήσεως.
•
Αψογη ήταν η συμπεριφορά
των παικτών στο ξενοδοχείο, που η
ΔΗΛΩΣΕΙΣ
διεύθυνση, έμεινε κατάπληκτη.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ
•
Πριν από το παιχνίδι ο προπο
νητής κ. Γρηγοριάδης έκανε θεωρία
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΓΟΥΛΗΣ
στον πίνακα για το πώς θα παίξουν
και ο προπονητής της Ναούσης κατέ- (ΝΑΟΥΣΑ): Συγχαίρω όλους τους
ληξε, ότι αν εφαρμόσουν αυτά να εί ποδοσφαιριστές μου για την θαυμά
ναι σίγουροι ότι δεν υπάρχει περί σια απόδοσή τους και ακόμη περισ
σότερο, διότι εφήρμοσαν κατά γράμ
πτωση η ομάδα να χάσει.
• Την αποστολή επισκέφθηκαν μα τις εντολές μου. Πιστεύω ότι το
στο ξενοδοχείο, σχεδόν όλοι οι διοι- τελικό ισόπαλο αποτέλεσμα μας αδι
κούντες και ευχήθηκαν καλή επιτυ κεί, διότι ο διαιτητής μπορούσε να
μην ακυρώσει εκείνο το κανονικό
χία στους παίκτες.
•
Ο Μητρούσης λίγο πριν αρχί γκολ του Μπαμπού, ενώ δεν μας έδω
σει το παιχνίδι βλέποντας τους παί σε και ένα κραυγαλέο πέναλτυ σε χέ
κτες του Αστέρα να βγαίνουν φωτο ρι του Σαρυπανίδη. Στο μέλλον θα
γραφίες είπε στον Παπαδόπουλο ότι πάμε ακόμη καλύτερα και θα γνωρί
σήμερα δεν χάνουμε, διότι είμαι προ σουμε κι άλλες επιτυχίες, αρκεί οι
ληπτικός. όταν μιά ομάδα βγει φωτο ^παίκτες μου να αποδίδουν σύμφωνα
γραφία, πάντα υστερεί από την από με τις δυνατότητες, όπως στο προ
χθεσινό παιχνίδι.
δοσή της.
ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΝΙΚΟΣ (ΑΣΤΕ
• Στον πάγκο της Ναούσης για
ΡΑΣ): Στο προχθεσινό παιχνίδι, οι
πρώτη φορά κάθησαν 5 Ναουσαίοι
παίκτες επηρεάσθηκαν από την επιτυ
παίκτες, ενώ στην αποστολή η ομάδα
χία της Ξάνθης και δεν απέδωσαν
είχε 10 παίκτες.
• ' Οταν οι παίκτες της Νάυσας σύμφωνα με τις δυνατότητες τους. Η
Νάουσα που την ήξερμ και σαν προ
πάτησαν την μπάλλα και είχαν την
πονητής που διετέλεσα, ήταν ένα
υπεροχή σε όλο το β' ημίχρονο, οι
θαυμάσιο σύνολο και αναπτύσσονταν
φίλαθλοι του Αγροτικού ξέσπασαν
πολύ σωστά στο χώρο του κέντρου,
εναντίον των παικτών του και του
γι’ αυτό και θεωροί ότι το X το
προπονητή κ. Μήτρακα.
δικαιούνταν, αφού σε όλο το α ημί
• ' Οταν ο Παπαδόπουλος Αλ.,
χρονο είχε σαφώς την υπεροχή. Εύ
πέτυχε την ισοφάριση έτρεξε προς το
χομαι η Ναουσαϊκή ομάδα να γνωρί
μέρος των Ναουσαίων φιλάθλων και
σει στο μέλλον κι άλλες επιτυχίες.
τους μοίραζε φιλιά, ενώ αυτοί τον
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
χειροκροτούσαν για ΤΟ θαυμάσιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
Γονείς, αν ενδιαψέρεσιε να σπουδάσετε τα παιδιά
σας σε πανεπιστήμια Ξένων Χωρών

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΟ ΣΜ ΙΔΗ

σας δίνουν την δυνατότητα να μάθουν την γλώσσα
στην ΕΛΛΑΔΑ, ώστε να πάνε προετοιμασμένα για
εγγραφή, χωρίς να υποστουν τις ταλαιπωρίες καΓ
τα έξοδα που εχει μια ξένη χωρά.
Χρονιά τώρα, χιλιάδες σπουδαστές ακολουθούν
με επιτυχία ιον δρομο που τους χαράζουν στη
γλώσσα

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

ΚΟ ΣΜ ΙΔΗ
ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΡΟΥΜΑΝΙΑΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ
ΡΩΣΣΙΑ ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ
ΠΛΗΡΗ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΑΓΓ ΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ I
ΙΣΠΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ
ΕΕΗ ΕΖ rn n x x E X

ν?7 ΚΟΣΜΙΔΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 38
ΤΗΛ.: 235.559 - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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Λ α ϊ κ ά
• Κ άποιες απλές. όμω ς κ α υτές και επίμονες απορίες εκφράζει ο
Χάος της πόλης μα ς, για την υποψ ηφιότητα a τη Βέροια ω ς δημάρχου
του κ . ΓαβρτηΧίδη. Ε μείς απο δημοοιογραφικό καθήκον τις μετα φ έρ ο υ
με στις σ τή λ ες μα ς: Α ν ο κ . Γ α β ρ τη λ ϋ η ς εκ λ ε γ ε ί Δήμαρχος της Β έ
ροιας. θα ακο&εομευθει από την ιδιότητά του σαν γραμματέας του
KJCJZ. Νομού Η μαθίας: Η ακόμα, θα ζεχά σ ει την ιδιότητά του σαν
υποψηφίου β ο υλευτή to o KJC.E. στο Νομό Γρεβενών, το 1978 και το
1981; Ή τέλο ς θάχει την ελευθερία μόνος του να αποφα σίσει κ α ι να
§αραμεινει δήμαρχος της Βέροιας, αν το κόμμα του σ τις π ρ ο σ εχή ς βου
λ ευ τικ ές εκ λο γές τον μετα θέσει, σαν υποψήφιο βουλευτή, στο Νομό
Γρεβενώ ν πάλι ή κ α ι σε οποιοδήποτε Νομό της Ε λλά δ ο ς τον κρίνει
απαραίτητο:
• Ε ντύπω ση προκα λεi στους δημότες πω ς κανένας από τους άΧ
Χους δύο υποψήφιους δημάρχους δεν δέχθη κε τις δύο προτάσεις που
τους όκ α νι δύο φορές ήδη από τις σ τή λ ες της ιφ ημεριοα ς μ α ς ο κ .
Γιώ ργος Τ ααλέρας. Δ ηλα δή, την πρόταση για την αποφυγή της ρύχα ν
αης της Βέροιας, κ σ τα την πρ ο εκλο γικ ή περίοδο, κ α ι την πρόταση για
ελεύθερη δημ όσ ια συζήτηση των τριών υποψηφίω ν.
Κ άποιος είπ ε πω ς ο κ. Τ ααλέρας έπρεπε να β ελτιώ σ ει τη δεύτερη
πρότασή τοτί. Δ ηλαδή, να δεχθεί στη δημόσια σ υζήτηση ο ένας τουλάχι
στο από τους ά λλο υ ς δύο υποψηφίους να συνοδεύεται κ ι από υποβολείς,
ένα ή κ α ι περισσοτέρους. Ίσ ω ς τό τε να γίνονταν δεκ τή η πρότασή του»
• Το »επιχείρημα» των α ντιτσα λερικώ ν για τις δημοτικές ότι δηλα 
δή υπήρζε δήμαρχος επ ί χούντας, φαίνεται πω ς οι του Π A Σ Ο Κ τουλά χι
στον το έχούν ε γ κ α τά λ ειψ η . Ε τσι στον συνδυασμό του κ . Β λα ζά κη οι
άνθρωποι του Π Α Σ Ο Κ έβαλαν υποψ ήφιο γνω στό »χουντικό» δημοτικό
σύμβουλο, διορισμένο φυσικά από τον Π αττακό. Π οιος είναι: Δεν είναι
δύσ κολο να τσν βρείτε, αφού οι διορισμένοι δημοτικοί ουμβουλοι ήταν
λίγοι, επ ίλεκ τα οτελεχη της »Ε θνοσω τήριου».

Μ α τα ιώ θ η κ α ν κ ινη τ ο π ο ιή σ ε ις
Συνέχειει από την |η

Που είναι και γιαπ σιώπησαν έτσι
τόσο παράδοξα οι συνδικαλιστικοί
μας φορείς Πού είναι οι αγώνες της
Πέλλας και του Αξιού. Έκαψαν να
ιικούγονται πλέον τα μηνύματα του
Κιλελέρ για αγώνες και θυσίες;

νεμίσθηκαν υποσχέσεις και συμβό
λαιπ τιμής που με Τόση δύναμη, θέρ
μη και απλοχεριά μας προαφέρθηκαν
Ενθουσιασμοί πρόσκαιροι κα
ευμετάβλητοι, οι οποίοι έσβησαν μέ
σα στην σκληρή πραγματικότητα της
Ολα αυτά όμως συνάδελφοι
ελληνικής γεωργίας.
αγρότες όεν αποτελούν τους τελευ
Αίγα πριν .πλησιάσει ακόμη κιό ταίους ήχους ενός πένθιμου τραγου
κοντά το τραγικό τέλος της ιρετεινής διού που άρχισε να ακούγεται για μιά
χρονιάς θα θέλαμε να ρωτήσουμε νιιι- παληά και ευημερούσα ελληνική
τί τόσο γρήγορα ξέχασε το ΠΑΣΟΚ γεωργία.
π ς υποσχέσεις και τα συμβόλαια
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
τιμής ποτ> μας έταξε.
ΤΗ Σ Ν. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ»

Γ ενικ ή
Σ υνέλευση
Δ ια ιτ η τώ ν

Α π ό π ειρ α
α υ τ ο κ τ ο ν ία ς
16 χ ρ ο ν η ς
Αποπειραθηκε vu θέσει τέρμα στη
ζωή της η 16 χρονη Π Α . του Μ ,
από to Τρίκαλα Ημαθίας παίρνοντας
από το στόμα χάπια άγνωστου φαρ
μάκου, Μεταφέρθηκε επειγόντως στο
Νοσοκομείο Βέροιας και βρίσκεται
εκτός κινδύνου.
Στην πράξη η 16 χρονη οδηγήθη
κε, όπως έγινε γνωστό, από ερωτική
μπσγοήτευση.

Εκδήλωση
μαθητών
για την Ειρήνη
Στο Κ.Ε.Τ.Ε. Βέροιας οργανώνε
ται οπό ϊο Τεχνικό Λύκειο συγκέν.
τρώση ομιλία συζήτηση με θέμα
ΕΙΡΗΝΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΓΟΥ ΣΗΜΕ
Ρ1ΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΟ
ΘΕΣΗ ΤΗ Σ ΕΙΡΗΝΗΣ.
Η εκδήλωση θα γίνει α η ς 22-9-82
και ώρα 11 π.μ στα πλαίσια του
παγκόσμιου εορτασμού της ημέρας
ττ»ς ΕΙΡΗΝΗΣ.
Μαθητικές Κοινότητες
Τεχνικού Λυκείου

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Λιαιτη»ών Βέροιας συγκαλεί έκτακτο
Γεν. Συνέλευση την 2-10-82 ημέραν
Σάββατο και ώρα 7.30 μ.μ. εις την αί
θουσα του Συνδέσμου με τα κάτωθι
θέμαια.
1) Εκλογή Προέδρου Γεν. Συνελεύσεως. εκλογή 2 Γραμ. ΠρακτικοΥράφων.
2) Παραίτησις και αποδοχή παραιτήσεως ολοκλήρου του Δ/κού Συμ
βουλίου
3) Εκλογή Εφορευτικής Επιτρο
πής
4) Εκλογή Νέου Δ/κού Συμβου
λίου
Σε περίπτωση μη απαρτίας αυτή θα
κπαναληφθεί την 3-10-82 ημέραν
Κυριακή και ώρα 9.30 π.μ. εις τον
αυτό τόπο και με τα αυτά θέματα της
ημερήσιας διατάξεως, Δικαίωμα ψή
φου έχουν άπαντα τα εν τω μητρώω
εγνενραμένα μέλη και ταμειακώς
εντάξει συμφώνως με το καταστατικό
του Συνδέσμου.
Αιτήσεις δια υποψηφιότητα θα
πρέπει να υποβληθούν το αργότερο
μέχρι της 29-9-82 ημέρα Τετάρτη.
Ο Πρόεδρος

Λ- Λρχοντής

εξειδικευτείτε
yid νά ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ Σ Η Γ ΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΛΕΣ
Π α ρ α σ κ ευ ή 1 Ο κ τω β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
,. γή ρατα ο«οφοίταιν ΛΥΚΕΙΟΥ

•
•
•
•

ΛΟΠΠΉΝ-ΚΟΓΓΟΛΟΓΩΝ
ΓΡΑΜΜΑΤΈΩΝ
ΔΙΑΚΟΕΜΗΤΩΝ
ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΡΟΒενημερωνοίν τον κοςμο
ΗΠΑ-ΓΑΛΛΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΕΛΝΟΥΝ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ
Τί μεταδίδουν τα ειδησεογραφικά πρακτορεία
των Αμερικανών πεζοναυτών, οι
ΒΗΡΥΤΟΣ 21 (ΑΠΕ)
Τα ειδησεογραφικά πρακτορεία "οποίοι, μαζί με ης ιταλικές και γαλ
μεταδίδουν τα εξής, σχετικά με την λικς μονάδες, θα αποτελόσουν την
πολυεθνική δύναμη, που θα σταλεί πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη.
Τέλος, όπως διευκρίνησε ο ίδιος
στη Βηρυτό:
θ ' πρόεδροι της Αμερικής κ. Ρ. Αμερικανός αξιωματούχος,. η παρα
μονή της πολυεθνικής ειρηνευτικής
Ρήχκυν και της Γαλλίας κ. Φ.Μιττε
ράν καθώς και εκπρόσωπος του ιτα δύναμης θα είναι «ακαθορίστου διάρ
λικού υπουργείου εξωτερικών απο κειας. και θα εξαρτηθεί από την «εξέ
φάσισαν αργά προχθές να στείλουν λιξη της εκεί κατάστασης·.
Στο μεταξύ, το πρώτο απόσπα
πάλι στρατεύματα τους στη Βηρυτό
μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες για σμα των γαλλικών δυνάμεων που θα
να αναλάβουν την προστασία των μετάσχουν στην πολυεθνική δύναμη
Παλαιστινίων και των άλλων αθώων του Λιβάνου, αποτελείται από 350
πολιτών και να βοηθήσουν στην απο άνδρες των αλεξιπτωτιστών της 11
μεραρχίας ταχείας επέμβασης και θα
κατάσταση της εξουσίας της λιβανιφθάσει στο Λίβανο μέσα στις επόμε
κής κυβέρνησης.
νες 72 ώρες.
Σε προχθεσινή τηλεοπτική ομιλία
Καλά πληροφορημένες πηγές της
του. ο πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών κ. Ρήγκαν αφού εςέφρασε γαλλικής πρωτεύουσας, ανέφεραν ότι
όπως είπε την οδύνη του αμερικανι το υπόλοιπο τμήμα της γαλλικής δύ
ναμης θα ακολουθήσουν με γοργό
κού έθνους για τη σφαγή τόσων στα
παλαιστινιακά στρατόπεδα την περα ρυθμό.
Πάντως, μέχρι στιγμής, δεν έχει
σμένη Παρασκευή και το Σάββατο,
καθόρισε επίσης και μιά σειρά απά απακαλυφθεί από καμιά πηγή, ούτε
προΟποθέσεις που θα συνοδεύσουν γαλλική, ούτε αμερικανική, ούτε ιτα
λική. ο συνολικός αριθμός των στρα
την αποστολή των στρατευμάτων
τιωτών που θα στείλει κάθε μιά από
των τριών κρατών στο Λίβανο. Οι
προϋποθέσεις αυτές, βασικώς είναι:
1) Περιορισμένος χρόνος παρα
μονής της πολυεθνικής δύναμης στη
Βηρυτό, και πάντως μέχρις ότου οι
κυβερνητικές λιβανικές δυνάμεις
αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο της
πρωτεύουσας.
2) Αποχώρηση των Ισραηλινών
στρατευμάτων από τη Βηρυτό και
ανάληψη της ευθύνης της ασφάλειας
και της τάξης στη λιβονική πρω
Τι» παιδιά και η Διεύθυνση της
τεύουσα από η ς δυνάμεις της λιβανπΠαιδόπολης «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ»
κής κυβέρνησης.
Βέροιας ευχαριστούν τον Στρατηγό
3) Αποχώρηση, όλων γενικά των του Β Χ Σ κ Παπανικολάου για την
ξένων δυνάμεων όχι μόνο από την μέχρι τώρα συμπαράσταση και βοή
ίδια τη Βηρυτό αλλά και από τη γύρω θεια του Σώματος στην Παιδόπολη
περιοχή, διότι με την παρουσία ξέ κατά το 1982.
νων στρατευμάταιν θα είναι πολύ δύ
Ή το ι:
σκολο για τη λιβανική κυέρνηση να
1. Αποπερατώθηκε η συντήρη
αποκα ταστήσει την τάξη «πιι τον νό
ση. η μερική ανακατασκευή
μο.
δύο βοηθητικών χώρων σε
Ό π ω ς έγινε γνωστό, οι Αμερικα
αντίστοιχες ομάδες παιδιών με
νοί στρατιώτες, που θα εγκαταστα
δωρεά χρημάτοιν που έγινε με
θούν στη Βηρυτό, ανήκουν στην 32η
πρωτοβουλία συζύγων των
μονάδα πεζοναυτών που βρίσκεται σε
αξιωματικών και την βοήθεια
αποστολή στη Μεσόγειο, ο δε αρι
συνεργείου από στρατιώτες.
θμός τους θα ανέρχεται σε 800 περί
2. Κατά το περασμένο σχολικό
που. όπως ακριβώς και κατά την
έτος μας παρείχε δωρεά μουσι
πρώτη αποστολή, από τις 25 Ααγούκό, για εκμάθηση μουσικής σε
στου έως τις 10 Σεπτεμβρίου.
25 περίπου παιδιά μας. με μου
Το
αμερικανικό
Πεντάγωνο
σικά όργανα που προήλθαν
έστειλε αμέσως, μετά την ανακοίνω
πάλι από προηγούμενη δωρεά
ση της απόφασης του προέδρου Ρήτων συζύγων των αξιωματι
Υκαν, εντολή στον έκτο στόλο στη
κών..
Μεσόγειο να προβεί σ α ς απαραίτη
3. Διέθεσε δωρεά στρατιωτικά
τες προετοιμασίες για την όσο το
αυτοκίνητα για την μεταφορά
δυνατό ταχύτερη αποστολή και εγκα
και επαναφορά του απαραίτη
τάσταση στη λιβανική πρωτεύουσα
του υλικού σ η ς κατασκηνώ

Τ Ο Π Ρ Ω Τ Α Θ Λ Η Μ Α A Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Σ
Γκύγκος και Τσέγκος το Βέρμιο νί
Συνέχεια από την 3η
κησε στην πρώτη αγωνιστική ημέρα
Τ
Η
Σ
Ε
Π
Σ
Κ
Μ
τον ΑΟ Τριποτάμου με 2-0 και άρχι
Κουζιώρτης, 75' Κυριάκού).
ΒΕΡΓΙΝΑ
3
ΝΗΣΙ
2
ΒΕΡΓΙΝΑ: (Αντ/τής Κ. Λαζόπουλος)
Με νιθκη άνοιξε την πυλαία του
πρωταθλήματος ο ΜΑΣ Βεργίνα επί
too ΝΗΣΑΪΚΟΥ Νησιού. Πραγμαηκά η Βεργίνα ήταν πολύ καλή και
κέρδισε σχετικά εύκολα το Νησί, με
σκορ 3-2. Το σκορ αδικεί την γηπεδούχο ομάδα,
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 4' ο Παπαδοπούλας ανοίγει
to σκορ για την Βεργίνα.
Στο 34' ο Κουβακάς με θαυμάσιο
oout ζευγαρώνει το τέρμα της ομόδος του.
Στο 40' ο Γκουγκουλιάρας Γ.
από κοντινή απόσταση μειώνει σε
2-1.
Στο 43' ο Μουρατίδης με θαυμά
σια κεφαλιά, γράφει το 3-1.
Στο
ο διαιτητής κ. Συμεωνίδης
δίνει ένα ανύπαρκτο πέναλτυ στο
Νησί, το εκ τελεί ο Δάρλας Δ. και
σημειώνει το 3-2.
Η Βεργίνα ήταν καλύτερη και
έχασε αρκετές κλασικές ευκαιρίες.
Μοιραίος παίκτης της ο Μουραηδης.
Διακρίθηκαν απο την Βεργίνα m
Παπαδοπούλας. Μπατσίλας. Λαζόπουλος,Μαλούτπς kut θεοχαρόπσυλος χωρίς να υστερήσουν και οι υπό
λοιποι από το Νησί, οι Χαλβατζής.
Καραγιάννης, και Καζαντζίδης.
Πολύ μέτρια η διαιτησία του κ.
ΣυμεωνΙδη.
Ο! ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωοτικίδης. Μ πάτοιλας,Τσακιρίδης. Κουβακάς,θεοχσρόπυυλος, Κοντογουλίδης, Ααζόπουλος, Καρανατσιος, Παπαδοπούλας,
Μουρατίδης. Μαλοιίτας ΙΛό' Λαζαρίδης 6Τ Χριστοδουλίόης).

ΝΗΣΙ: Σούλιος, Κ-αζαντζίδης,
Αλμπανίδης, Γκουγκουλιάρας Σ, και
Γ . Χαλβατζής, Καραγιάννης, Καραλάνης. Στεφανόπουλος, Δάρλας Δ,
Πράπας (35' Δάρλας Μ. - 65' Δάρλας
ΑΔ
ΑΓΚΑΘΙΑ
I
ΑΙΑΒΑΤΟΣ
I
ΑΓΚΑΘΙΑ (Αντ/τής Παντελής
Τσολερίδης)
Στον πρώτο αγώνα που δώσανε
οι δύο ομάδες βρέθηκαν ισόπαλες με
τέρματα 1-1. Το σκορ άνοιξε ο
Τζουλτζίδης για λογαριασμό του
Διαβατού και στη συνέχεια ισοφάρι
σε η Αγκαθιά
Η Αγκαθιά είχε την πρωτοβουλία
των κινήσεων αλλά δεν μπόρεσε να
απειλήσει άμεσα την εστία του Φωτόπουλου. Σε αυτό τον αγώνα οι φίλα
θλοι δεν μπόρεσαν να απολαύσουν
ποδόσφαιρο και η αιτία ήταν ό η οι
παίκτες της Αγκαθιάς έβγαιναν πολ
λές φορές έξω από τα αθλητικά πλαίσια
Η διαιτησία του κυρίου Τσιλιγκερίδη ήταν άριστη. Σε έναν αγώνα που
οι φωνές οι διαμαρτυρίες ήταν πολ
λές ο κύριος Τσιλιγκερίδης κράτησε
σε σωστά πλαίσια τον αγώνα Με τέ
τοιο: διαιτησίες το ελληνικό ποδό
σφαιρο μπορεί να ανερει ο ι υψηκα
επίπεδα. Επίσης άριστοι ήταν οι επό
πτες Ιωσηφίόης και Ξεμιτούδης.
Διακρίθηκαν από το Διαβατό οι
Τσουλτζίδης I. Τσουλτζίδης II και
Γουλσσυζίδης.
Η σύνθεση του Διαβατού: Φωτόπουλος. Πεχλιβάνης- Γιαννακίδης.
Τσουλτζίδης. Βράν'ας, Δημητριάδης.
Χαλβατζής, Γουλσουζϊδης. Πιπιλίδης, Τσουλτζίδης Π, Βαβουλίδης.
ΒΕΡΜΙΟ ΝΑΟΥΣ,
2
Α.Ο. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ
0
Με δύο τέρματα που πέτυχαν οι

Σ' όλα τα τμήματα οιοασκεται ,

Αριθ. άδειος Υπ. Παιδείας
Ιδρυσιως 4627/80 Λειτουργίας I6I5/S0

Μητροπόλωις 31-Πφΐκλέους 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΙ11ΣΓΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

τις τρεις χώρες στο Λίβανο.
δυνάμεις των τριών χωρών θα ανα
Η προηγούμενη πολυεθνική δύ πτυχθούν μετά την αποχώρηση του
ναμη από στρατιώτες των τριών, επί ισραηλινού στρατού από τη Δυτική
σης χωρών, αποτελείτο από 2.200άν
Βηρυτό.
δρες.
Εξάλλου, η Ιταλία άρχισε να
Ταυτόχρονα η ισραηλινή κυβέρ
προετοιμάζει τις δυνάμεις της για μιά
νηση έδωσε τη συγκατάθεσή της για
δεύτερη αποστολή στο Λίβανο.
Προχθεσινοβραδυνή ανακοίνωση την αποστολή της διεθνούς δύναμης
του ιταλικού υπουργείου εξωτερικών στη Βηρυτό, όπως ανακοίνωσε χθες
το πρωΐ το ισραηλινό ραδιόφωνο,
αναφέρει ότι δύναμη αυτή «θα παρα
επικαλούμενο καλά πληροφορημένες
μείνει ένα περιορισμένο χρονικό διά
στημα» στη Βηρυτό και ότι θα έχει κυβερνηηκές πηγές.
Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της
σαν σκοπό *να διευκολύνει τη λιβανική κυβέρνηση στην άσκηση των έκτακτης συνεδρίασης του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου, συζη
καθηκόντων της».
Μέχρι στιγμής δεν έγινε γνωστό τήθηκε η συγκρότηση επιτροπής που
πόσοι Ιταλοί στραπώιες θα αποοτα- θα ερευνήσει η ς σφαγές Παλαισπ
νίων αμάχων στη Βηρυτό και θα
λούν στο Λίβανο και πότε θα αναχω
καταλογίσει η ς ευθύνες.
ρήσουν από την Ιταλία.
Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη
Στη Μόσχα το σοβιεηκό πρακτο
ότι η απόφαση των τριών κυβερνή
ρείο ειδήσεων «Τάς» μετέδωσε χθές
σεων βασίζεται σε αίτημα της λιβάνι
κής κυβέρνησης για την επιστροφή ότι η κυβέρνηση Ρήγκαν εκμεταλ
της τριεθνικής δύναμης, η οποία επέ- λεύεται τη σφαγή των Παλαιστινίων
βλεψε τον περασμένο μήνα την απο στη Βηρυτό, για να στείλει και πάλι
χώρηση των Παλαιστινίων μαχητών Αμερικανούς πεζοναύτες στο Λίβα
από τη Βηρυτό, και προσθέτει ότι οι νο.
Σε ένα πρώτο σχόλιό του μετά
την τηλεοπτική ανακοίνωση του
προέδρου Ρήγκαν για την επιστροφή
των Αμερικανών πεζοναυτών στη
Βηρυτό, το σοβιεηκό πρακτορείο τό
νισε ότι ο πρόεδρος Ρήγκαν δεν δια
τύπωσε καμιά κατηγορία ενάντια στο
Ισραήλ, που οργάνωσε η ς δολοφο
νίες, και τους «ακροδεξιούς σφαγείς».
Οι οποίοι ανέλαβαν να τις φέρουν σε
πέρας.
σεις μας της Αεπτοκαρυάς.
που φιλοξένησαν σε 3 καταΑυτό σημαίνει όη την ευθύνη για
σκηνωηκες περιόδους εκτός
την τραγωδία της Βηρυτού μοιράζον
από τους μαθητές των Παιδοται και οι ΗΠΑ, που προμηθέυσαν με
πόλεων Βέροιας, Βόλου. Σίνόπλα το Ισραήλ και το παρώτρυναν
δου, Ο ραιοκάστρου, Καβάλας
να διαπράξει αιματηρά εγκλήματα,
κιιι αγροτόπαιδες - αγροτανεάυπογράμμισε το ·Τάς·.
νιδες που προέρχονταν από
ορεινά, άγονα και παραμεθώΗ επιμονή του προέδρου Ρήγκαν
ρια χωριά της Βόρειας Ελλά
να αποχωρήσουν όλα τα ξένα στρα
δας (Μακεδονίας και Θράκης).
τεύματα από το Λίβανο φανερώνει
4, Ανέθεσε στον στραηωηκό
ότι οι ΗΠΑ επιδίωκαν κυρίως την
γιατρό τωνΚΑΟΑ την παρα
αποχώρηση των συριακών στρατευκολούθηση της υγείας των
κατασκηνωτών και των τριών
περιόδων, μετά από αίτησή
μας και
Δ η μ ο σ ίε υ α ι ς
π ε ρ ιλ ή ψ ε ω ς
5. Παρείχε κάθε διευκόλυνση πά
Δ ικ ο γ ρ ά φ ο υ κ α τ ά τ α ά ρ θ ρ α 1 3 4
νω σε θέματα ψυχαγωγίας,
διαθέτοντας την στραηωηκή
κ α ι 1 3 5 το υ Κ ώ δ ι κ ο ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς
μουσική για διασκέδαση των
Δ ικ ο ν ο μ ία ς .
μικρών μας παραθεριστών,
προσκαλώντας μσς στον κινη
ϊ',1 αριβμ. 32Β/19Β1 απάφασις τον
Πολυμελούς Ιίμωτο&ικιίου Βτμοϊας.
ματογράφο των ΚΑΟΑ. όπου
Ενά'/ουοα: Η εν Βτροία (Πιερίων 4)
τα παιδιά είδαν αρκετές κατάλ
ώρα'ιουού Ο.Ε. uno την επωινμία ιΑΦ Ο Ι
ληλες ταινίες κ.λ.π.
ΦΑΚΑ ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΑ ΕΡΙΩΝ ΤΟ
Από την Διεύθυνση
Σ Ε Λ Ν , νομίμως εκπροσωπούμενη.
Εναγόμενος·' Σπυρίδων Κροκίδης του
της Παιδ/λεως
Γερασίμου και της Μαρίας, κάτοικος Κέρ

Η Π Α ΙΔ Ο Π Ο Λ Η
Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Ι
ΤΟ Ν ΣΤΡΑΤΗΓΟ

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ-ΤΕΛΕΞ
Στο φροντιστήριο Φ. ΙΑΦΕ1ΡΗ

ΑΠ’ ΟΛΟ

Ε. Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ Α -Α . Σ Α Μ Α Ρ Α
ΑΓΓ ΛΙΚ Α-Γ ΑΛΛΙΚΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Μαλακούση 20 Βέροια Τηλ. 23780
ΤΟ ΜΟΝΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ

Οι εγγραφές συνεχίζονται

σε ένα νέο ξεκίνημα και τον επίζηλο
η'τλο του πρωταθλητή της Α' κατη
γορίας.
Το παιχνίδι κυμάνθηκε σε μέτρια
επίπεδα και παρά η ς φιλόημς προσ
πάθειες ίων παικτών και των δύο
ομάδων.
Αισθητή όμως ήταν η απουσία
των βασικών παικτών του Βερμίου
(λόγω τιμωρίας) που υπήρξε και- η
αιτώ στονα μην παρουσιάσει το
ποδόσφαιρο ποιότητας.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν
και έδειξαν όη έχουν ένα γεροδεμένο
σύνολο, αλλά στάθηκαν άτυχοι στον
επιθετικό τομέα όπου δεν μπόρεσαν
να δημιουργήσουν ευκαιρίες για κάη
καλύτερο.
Στην πρώτη αξιόλογη φάση των
παικτών του Βερμίου και συγκεκρι
μένα στο 6' ο Μπλιάτκας εξαπολύει
ένιι δυνατό σουτ. η μπάλλα βρίσκει
το πόδι του Φωτιάδη που προσπάθη
σε να αποκρούσει, αλλά αυτή σημα
δεύει το κάθετο δοκάρι της εστίας του
Ζαρούκα.
Στο 30' ο Μακαρατζής στην προσ
πάθεια του να μπει στα καρέ των
φιλοξενουμένων, ανατρέπεται από
«αν ΓόΒηο και ο διαιτητή,- γ Α
νιάδης σημειώνει πενακτυ. το εκτελεί
ο Γκόγκος και γράφει το 1-0.
Στο 70' ο Σαγγρής μόνος προ του
Ζαρούκα δεν μπορεί να τον πλασάρει
και το σουτ βρίσκει το κάθετο δοκάΡ'·
Στο 80' όμως ο Γκόγκος με τον
Τσέγκο παίζουν θαυμάσια το 1-2 και
ο τελευταίος με έξυπνο τρόπο κάνει
το τελικό 2-0.
Η διαιτησία του κ. Αντωνιάόη
ήταν πολύ σωστή. Ενώ οι επόπτες
Λάσκαρης, και Τόπης πολύ σωστοί
α η ς υποδείξεις τους.
Διακρίθηκαν από το Βέρμιο οι
Λαζάρου, Γκόγκος, Τσέγκος. Από
τον Τριπύταμο οι Ζαρούκας, Τάντης,
Τεμουρτζίδης, Φωτιάδης.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΜΙΟΝ: Πέίος Γκέτσος 1.
Μακαραιζής, Λαζάρου. Γκέτσος II.
Γκόγκος. Τσαπαντωνης, Τσέγκος.
Τσέλιος (46' Τανούσης) Μπλιάτκας.
ΣύϊΥρήςΑΟ ΤΡΓΠΟΤΑΜΟΥτ Ζαροόωας.
Ιακωβίδης, Ευθυμούόης, Ιντζεβίδης,
Ταντής. Φωτιάδης, Γϋβρϋς 146' Χιονίδης) Τσιαμήτρος, Τεμουρτζίδης,
Τσανασίδης, Τύπος.

Ν1Κ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ

κυρας. δίαμένων εις Δυτ. Γερμανίαν, οδός
6730 N E U S T A D V W E IN S T R A S S E II
DEUTCHLAND.
Είδος επιδυβέντος δικογράφου: Δυνά
μει της υπ αριβμ. 150/16-9-82 εκθέαεως
™ δόοειυς τον Δικαστικού Ε πψ ελψ ον των
εν Βεροία Πρωτοδικών Μορίου Πατή. επεδόθη α ς τον κ Εισαγγελέα τον Πρωτοδι
κείου Βέροιας, δια τον γνωστής διαμονής
Ελληνα διαμένοντα εις Δυτ. Γερμανίαν και
εις την άνω διεύθνωιν, ακριβές αντιγραφώ
εζ απο-,γιάφου μετ' επιταγής και προς yw'oοιν και δια τας ωρίμους συνέπειας, της υπ
αριθμ. 328/1981 αποφάοεως του Πολυμε
λούς Πρωτοδικείου Βέροιας, το διατακτι
κόν της οποίας έχει ού τω: ΔΙΚ Α ΖΟ Ν ερή
μην του εωγορένου. Ο ΡΙΖΕΙ παράβολο ι
ανακοπής εκ δραχμών τεοάρων χιλιάδων
(4.000) έξοδα και τέλη ερημοδικίας, ι χ
δραχμών πέντε χιλιάδων πεντακοαίων

μάτων. που σταθμεύουν στην
χή με εντολή τοο αραβικού
σμου. πρόσθεσε το σοβιεηκο προ
μεχο.
Λ0βίΡ
«Με την ενέργεια αυτή f0" ω
τους θύτες και τους
των θυμάτων από ισραηλινες
κότητες στο ίδιο επίπεδο». τ°'Λ
•Τάς».
Στο σχόλιο του σοβιετικό” ^
κτορείου υπογραμμίζεται.
/Ljj·
ο κ Ρήγκαν προσπαθεί yu ν>.· «j
σει το Λίβανο στη σφαίρα εταρ
των ΗΠΑ και του ΙσραήλΤέλος, η απόφαση των Η ^ .
νων ιιυΛίΣΣίων.
Πολιτειών, της ιΓαλλίας ^ .
Ιταλίας να ανασυγκροτήσουν .
ειρηιτυηκή δύναμη για τη
φαίνεται να ακύρωσε ης πΐρ<1'!
ενέργειες των Ηνωμένων ΕθνοΡΠ
την κρίση του Λιβάνου.
»
Τα μέλη του Συμβουλίου δ
λείας συναντήθηκαν προχθές 1
σμένων των θυρών, για μώ
ώρα. για να μελετήσουν έχθεα'Ι ^
γενικού γραμματέα Ξαβιέ
Κουενιαρ. Στη συνέχεια δεν Γ
ανοικτή συνεδρίαση.
Διπλωματικές πηγές δή ^ύ°α'’^
η Σοβιετική Ένωση ήταν
υποβάλει πρόταση γτα την “Λ£Κ,Ι^ ί
δυνάμεων των Ηνωμένων Εθνω' ^
Βηρυτό και ακόμα να ζητήση *Π
στάση οδικής επιτροπής Υ"1 ^
διεύρυνση της σφαγής των
.
ιΐω ν προσφύγοιν στη λιβανική ™
τευοι>σα.
Αλλά η απόφαση για
σύσταση της ειρηνευτικής πο>κής δύναμης, η οποία επέ|)λίΥ*Ρΐ
αναχώρηση των Παλαιστιιτω'' ^
τών από τη Βηρυτό, αποθάρρ0” ?!
μέλη τοφ Συμβουλίου για την
συζητήσεων σχεπκά με τηνΚ«™Π
ση στο Λίβανο.
‘ 1 r\jl
Ο κ. Περέζ ντε Κουενιαρ ανβ^
ται να δώσει στη δημοσιότητα
μερή γραπτή έκθεση.

(5.500). ΔΕΧΕΤΑΙ την

0

',ω γή ν·' μ,

ΧΡΕΟΙ τον Εναγόιιενον ίνα *αΤ0Ρ“ς| ,Α
την ενάγοεσαν το, κατά την
κ
πληρωμής εις ελλ δρχ. ιοάξιον
διακοσίων δώδεκα χιειάόων, Φ » ¡ψλ
είκοσι εξ (212-326) δολλαρίων ^ /¡ ν >
(Η Π Α μ νομιμοτόκως του μ ε ν .ε κ ψ ; .^
συκιλ ποσοό. τοιουτου νων 17Ι·Ν ¡μψ
λαρίων. από 31-1-1977, του δε υπο ^^ι
(εκ 41.000 δολλαρίων νομψοτοΚυΗγγ)
1-6- 78 και άχρις εξοολήσιοκρί'
Α Ε Ι κατά του ενα'/ομένου χΙ’°ΰ~\4, ή
κράτησιν διάρκειας τριών (3) ^„ /¡ρ ή
μέσον εκτελέοεω ς π;ς τ.αρούαηί Ζή)
σεως. Κ Η Ρ ΥΣ ΣΕI την παρούσαν
ιώς εκτελεστή, χλην της απαγγελί“’^ ωπικής κρατήοεως διατάξειος,
ρμέ
ισαξίου (κατά τα άνω) τρος ,.γβ
1100.000) Λολλάρια. Κ Α Ι ΚΑ
τον εναγόμενον εις την δικαστικήν
π/ς ινα/ούσης. εκ δραχμών '?(:.·/>#
πεντήκοντα χιλιάδων (350.000)·^ ^ ¡ # 4
και απεραοίοθη εν Βέροια τη 56 λ ό
βρίου 1981. εΰι/μοσιεύΟη δε Ι,Γ" ¿χΡ
ακροατηρίου την αυτήν ημέραν εν
δημοσία συνεδριάσει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕ ΥΩΝ
Κ. Γκέλλος
Ο ΓΡΑΜΜΑ ΓΕΥΣ
Λναοτ, ΝικολαΙδης
Αρμόδιον Δικαστήριον: Το Π°*
Πρωτοδικείο ν Βέροιας.

Βέροια τη 18 9-82
Ο Πληρεξ. Δικηγόροι
Κ. Μπιζάκης

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο ί
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από ^
επιστημονική και πρακτική πλευρά τον

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Σ Π Ο Υ Δ Ε ϊ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο αϊτό το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. αδεία: Ιδαύειαησ 2ΑΡ8/ΧΙ Λ » .Α Ι Μ Ι Π Α Ι · Α4Λ/ΙΙ®
Σπουδάζετε και μαυαινετε μεσσ ο κνπ αυι«« φηι>>Α»ν
από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γ ρ α μ μ ^ ^
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέας γρήγορα κ01

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο !’'
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔ ΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ

Π*""

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 292$ 1 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται ειδική ¿κητω011
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Αο"1’ ^
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑ^
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΑΕ2
ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Λ.ν,&Έ.

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Τα εγκαίνια των
εκλογικών κέντρων
Α Υ Τ Ο Τ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο
Α ύ ρ ιο ο σ υ ν δ υ α σ μ ό ς Τ σ α λ έρ α

Ξ εσηκώ θηκε και η πασοκική

Η Θ ΕΣΗ
ΤΟΥ Λ Α Ο Υ
οη f ° tK*oyudi κίνηση μ π ή κ ε
t i n « « * * * αποφασιστικές
>α. ° κάθε συνδυασμός ξ εκ ι
νάω IÍ/fOV μεθοδικά να πληροΓΟυς δημότες για τις θέΌι τις επιδιώ ξεις του, χρη°ΨοποΗ
'ώντας κάθε μέσο επικοιtyVlQç Τ > Γ° μηνύματα των υποsoi ,ΙμΓ ηθεηει να φθάαουν εκ εί
^ ο χ ε υ ο υ , Ε τσ ι και ο
Βι ~“ 0αν το οημαντικώ τερο
ri . ααζ'κ Ί ς επικοινω νίας για
ι„. ? ° θας είναι αποφ ασισμέ
να
πυΡβάλει στην πολυφωοτΊ σω στή διαμόρφωση
" 0,νΚ γνώμης,
οο,,. ^ ν α σ ή μ α ς (άσχετα μ
κ,,Κί °° Ψιθυρίζουν οι γνω στοί
ο„.,°Ρ ε' ναί να ανοίξουμε κ ς
^Ίνίοι
^‘α
ro,/<’ υπ0
~ “5 ® όποιο χώ ρο κ ι αν
rjn °üy‘ £ τσ ι δίνουμε τη δυναe J ' να πληροφορούνται οι
κίστες μας τις θέσεις και
* « · * * του κάθε αυνδυαtofl ’Ut! ανέντιμο να λααπολοjtY .?* °μένοι ότι ο «Λ Α Ο Σ »
Vira C*eTa‘ fa δημοσιεύσει κ εί
Μ JJJ* * ή Β συνδυασμού. Ο
νίκα · ^tV δημοσιεύει υβριΡοο, Κ*’*θενα ή άλλα που επιφέ^ ο τ ά τ ω σ η στο φιλήσυχο
q‘
Βέροιας.
ι(;ΐ) Καλοθελητές ηδημοκράυ„, α( αναζητήσουν τις δεσμεύ
Ο
δικά τους κομματικά
L· 0 που αυτοαποκαλούνται
¿ » η *
και αρνούνται
ν Ντύσεις
(πληρω μένες
ΐρ* 0)Ριοεις) σε πρώην συν-

ΐ"·ς Χδηλώνουμε
Ους·.

Λ

ότι δήμο
t>UUí: τα κείμενα που προέρ¿„J*. ο*' οποιονδήποτε συν
ro, μ°' αρκεί να μ η κατεβάζουν
“ti; *άιεδο και να περιέχουν θέ·
Î κβι απόψεις.
«ΛΑΟΣ»

ΟΞΥΝΟΗΤΑΙ ΤΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
του αγροτικού κόσμου
Απαισιοδοξία και δυσαρέσκεια επικρατούν στον αγρο
τικό κόσμο της χώρας, που μετά ένα χρόνο περίπου,
σοσιαλιστικής «αλλαγής» βλέπει να οξύνονται όλο και
περισσότερο τα αγροτικά προβλήματα.
Μετά τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας και τα υπομνή
ματα αγροτικών συλλόγων προς την κυβέρνηση, μετά τις
ανακοινώσεις αγροτικών οργανώσεων στις οποίες
«κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου» για το μέλλον της
αγροτιάς, ήρθε και μιά ανακοίνωση Συνομοσπονδίας
Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδος, που επισημαίνει την
βαθειά ανησυχία και δυσαρέσκεια του αγροτικού κόσμου
από την ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική και καλεί
τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δώσει λύση στα οξυμένα
προβλήματα της αγροτιάς.
Η ανακοίνωση τη ς Γ Ε Σ Α Σ Ε
έχζει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί εί
ναι γνω σ τό ότι η διοίκησή της εί
ναι φιλοπασοκική (πρόεδρος ο κ.
Μ ποζιάνιις). Βέβαια το ερώτημα
είναι αν στην κυβέρνηση ή ταν η
«Ν,Δ.», ο κ. Μ πυζιάνας θα αρκείτο σε μιά ανακοίνω ση ή θα
«χαλούσε τον κόσμο» με τις κινη
τοποιήσεις και τις πορείες δια 
μαρτυρίας;
Η Γ Ε Σ Α Σ Ε αφού επισημαίνει
ότι ο ρόλος της σαν συνεταιριστι
κού οργάνου έχει υποβαθμισθεί,
υποστηρίζει ότι μαραμένοι,,/ όλιιτα πολλά προβλήματα τω ν αγρό
τών.
Μ ερικά από αυτά, όπω ς το ν ί
ζεται στην ανακοίνω ση της σ υνο 
μοσπονδίας, είναι:
I. Οι τιμές ασφαλείας για τα
σιτηρά, τα τεύτλα και τη

βιομηχανική ντομάτα δεν
α ν τα π ο κ ρ ίν ο μ α ι στο κό
στο ς π αραγω γής με περι
θώριο λογικού κέ.ρδους,
2. Τ ο πρόβλημα τω ν ροδάκι
νω ν παραμένει οξύ. αφού
και
φέτος
«θάφτηκαν»
80.000 τόνοι ροδάκινα.
3. Αεν εξαγγέλθηκαν ακόμα
οι τιμές για το βαμβάκι και
τα σταφύλια.
4. Δ εν δόθηκαν τα τσιφλίκια
σ το υς αγρότες και τους

ε κ λ ο γ ικ ο ύ κ έ ν τ ρ ο υ
Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ς Σ υ νερ γ α σ ία ς
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Θα μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος

Σ Α Β Β Α Σ Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

Το Μακεδονικό
Θέατρο στον
συνοικισμό
Κυψέλης
Το Σάββιιτο βράδυ στις 8.30 από
το Μακεδονικό Θέατρο της πόλης
μας θα δυθεί μια παράσταση στους
συνοικισμούς Κυψέλης και Βοσπόρου με το θεατρικό έργο του Γιώργου
Χαραλαμπίδη «Στάση Λυσιατρείου».
Τιμή εισιτηρίου 100 δραχμές.

ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΠΕΜΒΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Την επέμβαση του υπουργού
συγκοινοινιών κ. Ακριτίδη ζητά ο
Πανελλήνιος Σύλλογος Τηλεφωνη
τριών Χειριστών OTE, για να προ
χωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης
ι
της απόφασης για την βαθμολογική
εξέλιξη ίου κλάδου τους. '
% •-Η43Ι άνδρες και γυναίκες
Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε και
Λ«,. _ Μ
ι ο αριθμός των φηφοφό- που στάλθηκε σ’ άλα τα μέλη του
>ν °1' θα κληθούν να ασκήσουν Συλλόγου αναφέρονται τα εξής:
uia.ui.ujμα, στις
■Συνάδελφοι,
17ης
και κοινοτικές εκλογές της
Σήμερα 22/7/82 ο Υποδιοικητής του
54- κιωβρίου. βάσει της τελευ- OTE κ. Τόμπρας δεν’ έχει
Εχει ακόμη ενημερώ,γο μας
τας για το νέο σχέδιο, που
Ρθσεως του 1982 πτ ■> σειι το Σύλλογό
ο ίδιος έχει ήδη εκπονήσει και που Οα
£τον £ το υπουργείο Εσωτερικών. υλοποιεί όπως ο ίδιος διατείνεται την από
νΡνΤΰ|ν “ Ρ'θμό αυτόν δεν περιλαμβά- φαση της 26/1/82 για τη βαθμολογική
ίΟυ
-5-000 εκλογείς, λόγω θανά- εξέλιξη του κλάδου μας με ένταξη στα
πλαίσια της ισότητας δικαιωμάτων με
' ^ “γραφής κλπ.
τους έχοντες ίδια με μάς προοόντιι.

ΤΩΝ

ΊΊ Φ Ο Φ Ο Ρ Ω Ν

Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Κ Η Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

«Γ Α Λ Α Ζ ΙΟ Σ Κ Υ Κ Ν Ο Σ »
Κεντρικής 6-Τηλ. 28.111-ΒΕΡΟΙΑ

Η ταβέρνα σας ανοίγει το
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συντροφιά θα σας κρατάει κάθε
βράδυ ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ με τη μικρή
ορχήστρα του
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

Η Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Τ Η Σ «Ν.Λ.»
Μετά τη ν ανακοίνωση της
Γ Ε Σ Α Σ Ε επιβεβαιώνονται, έμμε
σα, ολα όσα κατήγγειλε και υπο
στήριξε η Ο ργάνω ση Α γροτώ ν
της «Ν,Δ.» σε σχετική ανακοίνω 
σή τη ς που δημοσίευσε χθες ο
«Λ».
Η Ο ργάνω ση Α γροτώ ν της
«Ν.Δ,» αφού διεκτραγωδούσε την
όλη κατάσταση που διαμορφώθη
κε στα γεω ργικά πράγματα της
χώ ρας κα τέλ η γε:
«Λίγο πριν πλησιάσει ακόμη
πιό κοντά το τραγικό τέλος τη ς
φκτεινής χρ ο νιά ς θα θέλαμε να
ρω τήσουμε γιατί τόσο γρήγορα
ξέχασε το ΓΙΑ ΣΟΚ τις υποσχέ
σεις και τα συμβόλαια τιμ ή ς που
μας έταξε.
Π ού είνυι και γιατί σιώ πησαν
έτσι τόσο παράδοξα οι συνδικαλι
οτικοί μας φορείς. Πού είναι οι

αν πρόκειται
να κτίσουν

Κ α τα γγέλο υ ν πάλι
οι τηλεφω νήτριες
0

,κτηνοτρόφους.
Η γενική συνομοσπονδία έχει
προγραμματίσει για τις 10 Ο κτω 
βρίου
πανελλαδική
σύσκεψη
στην Ά ρ τα .

N u δ ήλώουυν

Οσοι κατέχουν αγροτεμάχια, εξ<·>
από τα σχέδια πόλεως και σκοπεύουν
να κτίσουν πρώτη ή δεύτερη κατοι
κία καλούνται από το υπουργείο

Εγκαίνια

7 .3 5 4 .4 3 1
Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ

ΓΕΣΑΣΕ

Το εγκαίνια των εκλογικών κέν οημοσικυθουν στο αυριανό φύλλο
τρων δύο υποψηφίων δημάρχων της του «ΛΑΟΥ. Ό πω ς έγινε γνωστό
Βέροιας θα γίνουν auto το Σάββατο
στον συνδυασμό περιλαμβάνονται
κύριακο,
γνωστά πρόσωπα από διάφορες επαγ
γελματικές τάξεις που έχουν κατα
Το Σάββατο το βράδυ στις 8 θα ξι ωθεί επαγγελματικό και κοινωνικά.
εγκαινιαστεί το εκλογικό κέ.ντρο του
κ. Γιώργου Τσαλέρα, που βρίσκεται
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
στην οδό Μητροπόλεως (πρακτορείο
Π Α ΤΟ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ). Την Κυριακή το βρύ
«ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ»
ου την ίδια ώρα (8 μ,μ.) θα γίνουν τα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του
κ Σάββα Γυβριηλίδη, στην οδό
Οπως πληροφόρησε τον «ΛΑΟ»
Εληάς (Αναψυκτήριο TOP).
ο κ- Λημήτριος Μπιζέτας. έμπορος
ηλεκτρικών συσκευών, στη βέροια
Εν τω μειαξύ με μεγάλο ενδιαφέ (Κεντρικής 66). το όνομα Δημ, Μπι
ρον αναμένεται η ανακοίνωση των ζέτας που περιλαμβάνεται στη διακή
ονομάτων των υποψηφίων συμβού ρυξή του Συνδυασμού ΔΗΜΟΚΕΑ
λων του συνδυασμού Τσαλέρα, που ΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ του υποιι/ηφιου
θα δοθούν σήμερα στη δημοσιότητα.
Δημάρχου κ. Λνόρέο Βλαζάνη. όι.ν
αφορά το πρόσωπό ταυ αλλα άλλο
Τα ονόματα του συνδυασμού θα πρόσωπο όννωστό του,

Τη δέσμευση του νιι ενημερώσει πρώ
τα εμάς και στ η συνέχεια τον υπουργό και
τους υφυπουργούς Συγκοινωνιών, ιινέλα
|!t ο κ. Τόμπρας στη κοινή σύσκεψη της
14-7 82. που έγινε στο γραφείο του
υπουργού Συγκοινωνιών κ. Ακριτίδη.
Η καθυστέρηση από την πλευρά του
Τύμπριι να μας γνωστοποιήσει το νέο
σχέδιο, που όπως ο ίδιος μυς είπε το έχει
ολοκληρώσει θα πρέπει να ερμηνευθει ή
σαν μια ναι ασυνέπεια στην αλυσίδα των
ασυνεπειών της διοίκησης στο θέμα της
βαθμολογικής εξέλιξης των Ρηλεφωνη
τριών - Λειριστριων του U 11, ή δεν κρίνεται ως,αρκετά δελεαστικό για τη πολυδιαδημισμένη «μετάταξη» του παρασκη
νίου.
Πάντως ο Σύλλογός μυς με τηλεγρά
φημά ίου απευθύνθηκε σήμερα στον
υπουργό Συγκοινωνιών κ. Ακριτίδη από
τον οποίο ζητάει την επέμβασή του για να
προχωρήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης
της απόφασης της 26/1/82 και υι οποίες
θέλουμε να πιστεύουμε άτι μετά την επέμ
βάση των τριών υπουργών κιιι υφυπουρ
γών θα σλοληρωθούν χωρίς άλλες καθυ
στερήσεις και ασυνέπειες.
Με την ευκαιρία θέλουμε να καταγγεί
λουμε τελευταίο περιστατικό σε βάρος
συναδέλφων που καταρρακώνει την υπη
ρεσιακή τάξη και που αποτελεί ένα πολύ
χαρακτηριστικό δείγμα του «παραδείσου»
που περιμένει τις χειρίστριες μέσω της
μετάταξης όπως την περιγράφει το τελευ
ταίο σχέδιο.
Το περιστατικό αυτό, που έχει ηδη
καταγγελθ·» μέσα από την εφημερίδα του
Συλλόγου μας »Αναγέννηση»
νηστ και σύμφωνα με το οποίο, συνάδελφος χειρίστριο
Ηίπρια
απειλήθηκε από ΠΥ2/Διοικητικο με ξύλο
δαρμό παρουσία του προϊσταμένου τους
έχει την εξής συνέχεια:
Ο μεν ΠΥ2/Δ παραμένει αμετακίνη
τος στη θέση του το δε θύμα αυτής της
τραμπούκυαις συμπεριφοράς/μειετίθη με
«εντολή διοίκησης» (του κ. Τόμπρο) σε
άλλη υπηρεσία.

Συνάδελφοι.ί
σε αναμονή ,ων ενεργειών κυβάρνη

αης και διοίκησης OTE για την υλοποίη
της26/1
26/1/82
gσηy της
ü Hαπόφασης
h·
— τηςμδιοίκη
Μ
σης του ΟΤΒ
OTE lia
ιΙα σας ενη
ενημερώσουμε με
νεωτερη ανακοίνωσή μας*

Χωροταξίας να το δηλωσουν στο
αντίστοιχο δήμο μέχρι το τέλος του
1982.
Αυτό ανακοίνωσε χθές ο υπουργός
Χωροταξίας οικισμού και Περιβάλ
λοντος κ. A Τρίτσης και διευκρίνησέ
ότι η καταγραφή είναι εντελώς προαι
ρετική. Ο στόχος της Πολεοδομίας
είναι κοινωνικός, εξήγησε ο υπουρ
γός και πρόσθεσε ότι μ' αυτή την
καταγραφή θα βοηθήσει ουσιαστικά
στη κατάρτιση των πολεοδομικών
σχεδίων των πόλεων και στον εντοπι
σμό των στεγαστικών αναγκών.

Α π ό π ειρ α
α υ το κ το νία ς
17 χ ρ ο ν η ς
Αποπειραθηκε να αυτοκτονήσει σε
ξενοδοχείο της Br.poiuc η 17 χρονη
καλλιτέχνιδα Ρ.Δ. του Θ,, που εργά
ζεται σε ξενοδοχείο της Βέροιας. Η
νεαρή τα ξημερώματα της Τρίτης,
μετά τη δουλειά, πήρε 30 δισκία
BUSCOPAN, “ λλά μεταφέρθηκε
αμέσως στο Νοσοκομείο όπου την
παρασχέθηκαν πρώτες βοήθειες και
βρίσκεται τώρα εκτός κινδύνου.

Εκδρομή
με την
Περιηγητική
Η Ελληνική Περιηγητική Λέσχη
Τμήμα Βέροιας οργανώνει διήμερη
εκδρομή στη Ραψάνη και στα Αμπελάκια Θεσσαλίας αυτό το Σαββατο
κύριακο, 25-26 Σεπτεμβρίου, με τιμή
συμμετοχής δρχ. 750 κατ' άτομο.
Στην τιμή αυτή περιλαμβάνετε η
μετάβαση και επιστροφή, διανυκτέρευση σε δίκλινα δωμάτια με πρωινό.
Αναχιόρηση στις 2 το μεσημέρι
του Σαββάτου.
Δηλώσεις συμμετοχής στον κ. Πάρη Παπαγεωργίου, τηλ. 22.806.

Π ροσφορά
για τ η ν
Σ τέγη
Ν εότητος
Ποσόν 5·00(1.δραχμών προσέφερε
ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Βέροιας για
τους σκοπούς της Εταιρίας Προστα
σίας Ανηλίκων Βέροιας και συγκε
κριμένα για την ανέγερση Στέγης
Νεότητος στην Αλεξάνδρεια.
Για την προσφορά αυτή, η οπαία
τιμά τον Σύνδεσμο Φιλάθλων, η
Εταιρία
Προστασίας
Ανηλίκων
Βέροιας εκφράζει τις θερμές ευχαρι
στίες της.

αγώ νες τη ς Π έλλας και του
Αξιού. "Επαψσν να ακούγονται
πλέον τα μηνύματα του Κ ιλελέρ
για αγώ νες και θυσίες;
Ό λ α αυτά όμω ς συνάδελφοι
αγρότες δεν α ποτελούν τους
τελ,ευταίους ή χο υ ς ενός πένθιμου
τραγουδιού που άρχισε να ιικούγεται για μιά παληά και ευημερούσα ελληνική γεωργία».

Εγκαίνια
Ε Κ Λ Ο Γ ΙΚ Ο Υ Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Υ

Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
Υ π οψ . Δ η μ ά ρ χ ο υ Β έρ οια ς

Σ άββατο 8 το βράδυ
(Μητροπόλεως 41)
Καλούνται όλοι οι κάτοικοι
της Βέροιας να ακούσουν
την ομιλία του υποψηφίου

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ Τ Σ Α Λ Ε Ρ Α
Στις εκλογές αυτοδιοίκησης

Ν Α ΣΤΑΜ ΑΤΗΣΕΙ Η ΠΑΡΕΜ ΒΑΣΗ
Τ Ω Ν Κ Ο Μ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν Ν Ο Μ Α Ρ Χ Ω Ν
Ζ Η Τ Α Ε Ι Ο κ. Π Ε Σ Μ Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ
Ο υπουργός εσωτερικών έχει
υποχρέωση να πάρει μέτρα.
Να πάψουν οι περιοδείες τους
Ο πρόεδρος του ΚΟΛΗΣΟ κ.
Πεσμαζόγλου. μιλώντας σε «πρές
κόνφερανς» στη Θεσ/νίκη. έκανε την
ακόλουθη δήλωση:
«Πληθαίνουν οι υπεύθυνες πληρο
φορίες για παρέμβαση των κομματι
κά διορισμένων νομαρχών στις προσ
εχείς δημοτικές και κοινοτικές εκλο
γές. Εκείνο που συμβαίνει φαίνεται
είναι η παρέμβαση των νομαρχών σε
συνεργασία με τις τοπικές οργανώ
σεις του ΠΑΣΟΚ, στην παροχή διευ
κολύνσεων και στη διεκπεραίωση
μικροθεμάτων που ενδιαφέρουν δή
μους και κοινότητες, σε συσχέτιση με
υποστήριξη των συνδυασμών που
υποστηρίζονται από το κόμμα που
βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό αποτε
λεί μια συνέπεια του διορισμού κομ
ματικών νομαρχών και φυσικά
αλλοιώνει βαθύτατα τη διαδικασία
των δημοτικών και κοινοτικών εκλο
γών.
Επειδή το θέμα προσλαμβάνει
σοβαρές διαστάσεις αποτελεί πεποί
θησή μας ότι το λιγότερο που οφείλει
να κάνει η κυβέρνηση και συγκεκρι
μένα ο υπουργός των εσωτερικών ει
ναι να διατάξει να σταματήσουν έως
τις επικείμενες δημοτικές και κοινοτι
κές εκλογές οι περιοδείες των νομαρ

Τ Ο Κ Ο .Δ Η .Σ Ο .
Δ ΙΑ Φ Ω Ν Ε Ι
ΜΕ ΤΟΝ
κ. Α Β Ε Ρ Ω Φ
Με αφορμή την ομιλία του κ. Αβέρωφ στη Θεσ/νίκη, το Π,Γ. του
ΚΟΔΗΣΟ. αφού υπογραμμίζει ότι ο
πρόεδρος του κόμματος κ. 1, Πεσμα
ζόγλου κατάγγειλε ήδη ότι «η κυβερ
νητική δραστηριότητα χαρακτηρίζε
ται από κλίμα μονοκομματικής νοο
τροπίας· - επισημαίνει:
• «Η καταγγελία και καταδίκη της
κατάστασης αυτής και η άρνηση υπο
ταγής στην κάθε αυθαιρεσία είναι
ζωτικά αναγκαία και συνταγματικά
επιβεβλημένη. Τα όσα δήλωσε, όμως
την Κυριακή το βράδυ στη Θεσ/νίκη
ο Αρχηγός της «Ν.Δ.» περί βίας στη
βία και τρομοκρατίας στην τρομο
κρατία είναι απαράδεκτα. Ο Ελληνι
κός Λαός αποδοκιμάζει κάθε μορφή
βίας και τρομοκρατίας, από οιτουδή
ποτέ κι αν προέρχεται. Αρνεί^αι το
διχασμό και στηρίζει το μέλλον του
στην εθνική σύμπνοια, που προϋπό
θεσή της έχει τον αυστηρό σεβασμό
των δημοκρατικών θεσμών».

χών. παυ σύμφωνο με όλες τις ενδεί
ξεις και τις πληροφορίες έχουν καθα
ρά κομματικό χαρακτήρα υπέρ των
συνδυασμών που ευνοούνται από το
κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία.
Περιμένουμε υυτή η ιιπόφαση νυ
εκδοθεί το ταχύτερο για να απστελέ
σει, τουλάχιστον μια εξωτερική επί
φάση του αδιάβλητου τρόπου που θα
όιενεργηθούν».

Ο κίνδυνος riva» «ολυ μ*.γαΑΐ.αρος
και οι εξελίξεις ποι» διαδρομστίπΠηκαν ri
ναι εντ-υπωοιακώτερες απ ότι ιμςχινιστηκαν στο χθεσινό μας δημοσίευμα γιο την
ycoupa που βρίσκεται στη ιρωτογραφιά
μας.
Ο ουντάζας to δημοσίευμα ucavt
σοβαρά λό0η. Ετσι yin να αποκαταοτήσουμι το Οεμα και ιό του δώσουμτ την
πραγματική διάσταση λέμι Qtii
• II επιστολή tou JL Ληζαροι*
ΙΤοσχαλίδη ιοταλη ntov Λημο ¿να μήινι
πριν από το τραγικό δυστύχημα.
• Meta το δυστύχημα ηήιικηιΐ' δυο
μηνι«ς Μη στο Κακιτημα αυτό κινδύνεψαν
πολλά ακόμη αυτοκίνητα, μάλιστα κνα
wuyr.10 ñau κατά λαΑος πήγι στη βιομη
χανία Πιιαχαλιόη πορισυρι ta npogupa
υπο<ττηλ<οματα κοι η μία του ρόδα βρτΟη
κι στον άκρο.
• Hup' όλα αυτά μόνο μια ταμπιλα
μηηκτ που λ*ιι »ΛΚΜΟΠΚΑ ΕΡΓΑ».

Σ υνεδρ ιά ζει
σ ή μ ερ α
το Δ ή μ ο τ ικ ό .
Σ υ μ β ο ύ λ ιο
Β έρ οια ς
Σήμερα το βράδυ σος 9 θα συνε
δριάσει έκτακτα το Δημοτικό Συμ
βούλιο Βέροιας για να συζητήσει το
θέμα ,ω ν όρων δόμησης της πόλης,
μετά την επίσκεψη που έκανε στη Βέ
ροια, γιιι καθαρά κομματικούς λό
γους. ο υπουργός ΧΟΠ κ. Τρίτσης
Η συνεδρίαση του Συμβουλίου
αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέ
ρον και προβλέπεται να την παρακο
λουθήσουν πολλοί δημότες της
Βέροιας. Ιδιιιίτ,.ρο ενδιαφέρον προκαλετ το γεγονός ότι η συζήτηση γί
νεται σε μια προεκλογική περίοδο και
Οα αναπτυχθούν ιιπάψης πάνω στο
θέμα κυι οπό τους τρεις υποψηφίους
δημάρχους (Βλαζάκη, Γαβριηλΐδη
και Τσιιλέριι), Ερωτηματικό αποτελεί
η θέση που θα πάρουν οι εκφραστές
του ΠΑΣΟΚ μί»α στο Δημοτικό
Συμβούλιο και πως θα .όικαιολογήσουν» την απαράδεκτη συμπεριφορά,
απέναντι στον Δήμο, του υπουργού
κ. Τρίτση,

Επικαιράτητες

ΜΟΝΟΙ...
Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο
των ανθρώπων που περιφέρονται
στον δρόμο, κάθονται στα πάρκα, στα
ζαχαροπλαστεία, σης καφετερίες, ή
στιι μέσα συγκοινωνίας και φορούν
στα αυτιά τους κάτι ακουστικά ενώ
στη μέση τους έχουν ένιι ραδιόφωνο
ή καοετόφωνο.
Οι άνθρωποι, νέοι οι περισσότε
ροι, ακούν μουσική, ή παρακολου
θούν μιά εκπομπή, ενώ έχουν όιοκόψει την επαφή με τον γύρω κόσμο.
Βγαίνει έξω. πάει βόλτα, κάθεται στο
ζαχαροπλαστείο με τους φίλους και
φοράει ακουστικά. Δεν ακούει τίπο
τα, δεν συζητάει με κανέναν, δεν
μιλάει γιατί φοράει τ' ακουστικά.'
Έχει διακόψει την επαφή με τον έξω
κόσμο. Είναι στην απομόνωση. Ένα
καινούργιο φρούτο που μας ήλθε κι
αυτό από την ανεπτυγμένη Αμερική
και προηγμένη Ευρώπη. Ένα ανησυχηπκό φαινόμενο, μιά αντικοινωνική
συμπεριφορά- Για μας τους_ ανθρώ
πους μιάς κάποιας ηλικίας, είναι κάτι
αφύσικο, κουραστικό, επικίνδυνο. Ο
Μεγάλος Αριστοτέλης έλεγε: «για να
ζήσεις μόνος σου είσαι ή θεός ή
θηρίο». Θεοί δεν είναι δυνατόν να γί
νουν οι άνθρωποι και προσπαθούν να
γίνουν θηρία. Να ζήσουν μόνοι, απο
μονωμένοι, χωρίς συντροφιά, χωρίς
κοινωνία, χωρίς επαφή. Μόνος κλει
σμένος στο διαμέρισμα, στο γραφείο,
στο αυτοκίνητο, στα ακουστικά. Δεν
νοιάζεται για τον διπλανό, το γείτο
να, το φίλο, το συνάνθρωπο. Δει· θέ
λει να τον βλέπει να τον ακούει, να
ασχοληθεί με τα προβλήματα του, να
τον καταλαβει, Αν τον ρωτήσεις γιατί
■φοράει τα ακουστικά, η απάντηση θα
είναι «τη ρίσκω«.Πιάσε το αυγό ναι
κούρεψε το. Πώς να κάνουμε κοινω-

νία. να δημιουργήσουμε δεσμούς,
φιλία, αγάπη; Πώς να γνωρίσουμε
τον άνθρωπο; Μένουμε άγνωστοι και
,0 άγνωστο δημιουργεί το φόβο, την
αμφιβολία και κυμιά φορά to μίσος.
Η απομάκρυνση τη διχόνοια, τυν πό
λεμο. Είναι επικίνδυνο στην εποχή
του μηδενισμού των αποστάσεων,
των διαπειρυιτικών επικοινωνιών,
της επικοινωνίας με το φεγγάρι, οι
άνθρωποι να ιιένουν τόσο ξένοι, τόσ·
μαϊριο ο ένας απ τον άλλον, τυαο
ΜΟΝΟΙ. Ισως γι' αυτό αυτοκτονούν, ίσως γι' αυτό νοιιίιθουν ανία,
νοιώθουν πλήξη, νοιώθουν μόνοι.
θυμάμαι ένα χειμωνιάτικο από
βραδο. σε ένα ορεινά χωριό των Τρι
κάλων συνάντησα μιά γριούλα με
αναμένο το φαναρά κι της να προχω
ρεί, ενώ είχε αρχίσει να χιονίζει. Η
απάντησ της με άφησε άφωνο. Πή
γαινε στην επάνω συνοικία του
χωριού, σε απόσταση περισσότερο
από δύο χιλιόμετρα να δει μιά φιλε
νάδά της.
- Τί είμαστε παιδάκι μου; θηρία;
Δεν θα πάω \ ν δώ την φιλενάδα μου
επειδή μένει μακριά και κάνει κρύο;
Τότε δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμα
στε στο δρόμο του θεού, Οα γίνουμε
θηρία...
Ευτυχώς, σκέφθηκα, που υπάρ
χουν στην ελληνική κοινωνία, ακόμη
ορεινά χωριά που οι άνθρωποι δεν
«τη βρίσκουν» στα ακουστικά και
στην απομόνωση. Που πονούν και
ενδιαφέρονται ακόμη για τον συνάν
θρωπο. έστω και αν μένει μερικά
χιλιόμετρα μακριά έστω και αν πρέπε· Λ πάω με τα πόδια χωρίς φωττ
σμό. ' Ετσι διατηρούν tovnvOpaijj,σμό και μας συγκρατούν τους δήθεν
πολιηομένους να μη γίνουμε θηρία
ΦΟΚΙΩΝΛΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ

Σ αν σήμερα

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ ——

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χωριό του νομού μας.
2. Ένα αρχαία έπαθλο, βραβείο.
3. Μεταδίδει ειδήσεις — Το μικρό
όνομα μιας Ασιάτισας, πρωθυ
πουργού.
4. φημισμένο το καρναβάλι του Έχει κάθε τουρσί τη δική του
• (αντίστρ.)
5. Συνεχόμενα στο αλφάβητο — Στο
βαρούλκο ... συνεχόμενα,
6 . Ανδρικό όνομα
7. Χρόνο φανερώνει — Ό μοια σύμφωνα.
8/ Κάποτε τα χρησιμοποιούσαν οι
δήμιοι

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Δουλειά που κάνει και ο μακεττίατας.
2. Παιδικό παιγνίδι — Στα δέντρα
πολλά, εδώ ένα (αντίστρ)
3. Ήρωας του Θηβαϊκού μυθικού
κύκλου.
4 Σύμφωνο — Νότα — Του ταραμά
κ> ... μισό.
5. Του αμαξά ... Εργαλεία (καθ.) —
Αυτός ο αθλητής αγαπάει πολύ το
... Σέλι (αντίστρ.)
6. Το επώνυμο μιας ηθοποιού που
δεν ζεί πια — Διπλασιαζόμενο
θυμίζει νέο ... ντισκομανή,
7. Μεγάλη γαλακτοβιομηχανία —
‘Αρθρο ιδιωματικό
8. Λυτό, αντίστροφα φοριέται από τη
νοικοκυρά.
9. Έ νας πρωθυπουργός ... άφωνος —
Αρχικά εταιριών.
10. Κ α τρ ϊν_μια διάσημη ηθοποιός
— Τουρκικός ποταμός

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΕΥΟΣΜ ΟΣ 2. Ν Σ - ΙΑΤΡΟΣ 3. ΩΜ ΟΣ - ΡΑ 4. AM IA 5.
Α ΣΤΑ ΡΙ - Α.Ε. 6. Ε.Τ.Ε. - Ε Π Ι 7. (ΒΑ)ΡΥ - ΝΤΑ 8.
ΑΟΠΛΟ! - Α Σ 9. ΒΛΑΖΑΚ Η Σ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΕΝΑ - ΑΕΡΑΒ 2. ΥΣ - ΑΣΤΥΟ Λ 3. Ω ΣΤΕ - ΠΑ 4. ΣΙΜΚΑ
- Χ(Λ)Λ(Λ)Ζ(Τ) ί MAO - ΡΕ - Ο.Λ. 6. ΟΤΣΑΙΠ - !Κ 7. ΣΡ IN β. ΟΡΙΑ - ΤΑΣ 9. ΤΣΑΛΕΡΑΣ

ΕΡΤ I T V

ιΥΕΝΕΔ
ΠΕΜΠΤΗ, 2 3

ΠΕΜΠΤΗ, 2 3
5.45 Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ
θ 15 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΉ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΙ
6.55 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
7.30 Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΣ
• 9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ_____________

5.30
6.00
6.15
6.30
7.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
0 ΑΓΡΙΟΙ ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΝ
2QON
7.30 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο η ν ικ τ ιρ ε υ ίΜ Β

Σήμερα Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου
1982 ¿«νυχτερεύει το φαρμακείο:
α ί'ΨΗΚ.-Σμ Ϋ Γ“ 1
^
------------------------

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τον κ. Γεώργιο Καπρά
ρα για τη δωρεά των 2.000 δραχμών,
στη μνήμη Μαρίας και Στεργίμυ
Ζημαντάκου,
Εκ του Γηροκομείου

εργαστήρι

- οίοτομ

,,
—.
ΒΕΡΟΙΑΣ
Β<Υ ου Βίνιζίλου
23 4JA
Εθνική Τράπεζα
2 4 141 24 343
Έναντι ΔΕΗ
23 131
Εναντι ΚΙΈΛ
26.726
fn n O K p a io u f
26.920
ΠΑ. Ωοολονίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλάι. Καρατάσιου 22 532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωροίτη
23 350

Ε Λ ΕΥ Θ ΕΡ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
«ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΗΛ.225740-273211

ΘΕΣΉΙΚΗ

νουν και πυρπολούν το Γαλαςείδι.

1821 Οι εναπσμείναντες 160 Ελληνες
από την ανατίναξη της μονής Σέ
κου συνθηκολογούν με τον Σελήχ
πασά. Ο Τούρκος αρχηγός όλους
τους σκοτώνει.

> Στα Ισπανικά η Κυρισκή των
Βαϊων λέγεται «Πάσκουα Φλόριντα·
που σημαίνει ανθισμένο Πάσχα.
Έτσι οι Ισπανοί καταχτητές όταν
κατέλαβαν την Κυριακή των Βαϊων
το 1513, μια πόλη της Αρμενικής,
την ονόμασαν όπως συνήθιζαν »Πά
σκουα Φλόριντα» και η πόλη-αυτή εί
ναι σήμερα η Φλόριντα.
9 Ο .σέρ Ρόμπερτ Κάρεϋ, ο «καλπάζων κόμης του Μώμουθ» όιένυσε
καλπάζοντας και χωρίς διακοπή τα
400 μιλιά που χωρίζουν το Λονδίνο
από τη Σκωτία, για να αναγγείλει το
θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ.
• Στον Ά γιο Παύλο της Βραζι
λίας υπάρχει ο τάφος του Αντόνιο
Χοκίμ ντα Ρότζα, περίφημου πολιτι
κού άντρα, που φέρει την επιγραφή
Ουδείς».
• Οι Γερμανοί δεν έχουν ψευδαι
σθήσεις (όπως άλλοι λαοί) ότι οι ομο
φυλόφιλοι είναι μια μειονότητα που
υπάρχει εκτεταμένα μόνο σ' άλλες
χώρες. Μπορεί οι ομοφυλόφιλοι να
εκδηλώνονται πιο ελεύθερα στην
Αγγλία (όπου δεν υπάρχουν προκα
ταλήψεις για το 3ο φύλο) αλλά οι
κρυφές αδελφές» που υπάρχουν στις
άλλες χώρες και που έπαψαν από και
ρό να είναι «κρυφές» ίσως είναι πολύ
περισσότερες, απ' ότι νομίζουμε.
«Κακά τα ψέματα», έγραψε ένα
Γερμανικό περιοδικό, που έκανε μια
έρευνα για το 3ο φύλο τελευταία. «Τα
10 ως 12% των αντρών της Γερμα
νίας ανήκουν στο 3ο φύλο». Το
ποσοστό αυτό είναι μεγαλύτερο στις
μεγάλες πόλεις, αλλά οι ομοφυλόφι
λοι υπάρχουν ακόμα και στο πιο
μικρό χωριό..·
• Ο Ολιβερ Ουώλλερ, ένας πλού
σιος Αμερικανός αγόρασε το υπόλ
λείμα του σπαρματσέτου που φώτισε
τις τελευταίες στιγμές του περίφημου
Αμερικανού συγγραφέα Έντγκαρ
Αλαν Πόε.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Έ Η (βλάβες)
Υδρευση
0 .1 .Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροοβκσιική
ΝοοοκομεΙο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.ΣΕ. (σταθμός)

22.222
22 505
125
25.749
24 44$
22233
26444

22.199
22 200
22.314
41 353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Η γυναίκα θέλει να είναι βασίλισ
σα ή δούλη. Καμιά φορά όμως θέλει
να είναι και τα δυο μαζί
Μπαλζάκ

ΙΑΤΡΙΚΑ

1821 Αλωση της Τριπόλεως. Οι Έλλη
νες μπαίνουν στην πόλη όπου είχαν
συγκεντρωθεί 40.000 Τούρκοι. Η
άλωση της Τριπόλεως αποτέλεαε
βαρύ πλήγμα για τους Τούρκους
και την πρώτη μεγάλη νίκη της επα
ναστάσεως.
1821 Τουρκικές δυνάμεις καταλαμβά

9. Το μικρό όνομα μεγάλου διαρρή
κτη
- Ασφαλίζει πολλούς
(αντίστρ.) — Αλλοτε παίρνει
οξεία, άλλοτε περισπωμένη.
10. Πολλές φορές ένας ανεπιθύμητος
μας γίνεται στενός.... — Αρχαϊκή
πρόθεση.

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (ηρωι βοήθειες)
Άμεση Δρόση
O.T.É. ΙβΑάβες)

Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
12ι

• Εχετε δει ποδήλατο να σκαρφα
λώνει στα δέντρα; Ε, λοιπόν, στη
Ρωσία υπάρχουν τέτοια ποδήλατα.
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι:

Στην πραγματικότητα δε φτιάχτηκαν
για ν' ανεβαίνουν στα δέντρα, αλλά
στους φύλινους στύλους του ηλε
κτρικού. Κατασκευάστηκαν για να
διευκολύνουν το έργο των υπαλλή
λων της ηλεκτρικής εταιρίας. Αποτε
λούνται από δυο μικρές ρόδες, ένα
ηλεκτρικό μοτέρ και μια σέλα.
• Το γαλάζιο ορχεοειδές λουλούδι
των Φιλιππινών, θεωρείται το ακριβώτερο λουλούδι του κόσμου. Κάθε
άνθος του στοιχίζει γύρω στις 2.500
δραχμές.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΘΕΑ
Το ζευγάρι παρουσιάστηκε στο
παραθαλάσιο πολυτελέστατο ξενοδο
χείο. Εκείνος ήταν ένας γοητευτικός
σαραντάρης. Εκείνη μια κοκκινομά
λα εικοσάχρονη με θαυμάσιες σωμα
τικές αναλογίες.
— Θο ήθελα ένα δωμάτιο για μένα
και τη γυναίκα μου είπε ο τύπος.
— Να έχει θέα προς τη θάλασσα;
ρώτησε ο αρμόδιος υπάλληλος.
Ο γοητευτικός σαραντάρης γύρισε
προς την κοκκινομάλλα.
- Θέλεις να έχει θέα προς την θά
λασσα τη ρώτησε.
- Δε με νοιάζει κύριε, απάντησε
εκείνη.
* *
Η νεαρή χήρα είναι απαρηγόρητη
γιατί απούσιαζε τις τελευταίες στιγ
μές του συζύγου της.
— Αχ! η άμοιρη! έλεγε και ξανάλεγε μέσα σε λυγμούς. Τόσα χρόνια
0 α·»*ν«Λι<ηιιτιη Αιηη»-,ρ
«·
μακαρίτη και μόνο τη στιγμή που
έπρεπε να του κλείσω τα μάτια έλει
πα.
Και τότε η γειτόνισσά της. γνωστή
φαρμακόγλωσσα την παρηγορεί;
— Μη στενοχωριέσαι καλή μου,
και μην χολοσκάς: Ό λ ο τον καιρό
έτσι κι' αλλκάς ο μακαρίτης κρατούσε
τα μάτια του κλειστά.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΑΝΟΥ του
Στεργίου και της Θεανώς το γένος
Ροκά που γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια επαγγέλματος οικοκυρά και ο
ΣΤΈΦΑΝΟΣ
ΨΩΜΙ ΑΔΗΣ
του
Νικολάου και της Πολυξένης το γέ
νος Παυλίδου που γεννήθηκε και
κατοικεί στο Μακροχώρι Βέροιας
επαγγέλματος επιπλοποιός πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
Μακροχωρίου.
Η ΠΑΡΘΕΝΑ ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ
του Παναγιώτη και της Ραχίλης το
γένος Δρανίδη που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια επαγγέλματος
οικοκυρά και ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΛΙΟΣ του Στεργίου και της Βασι
λικής το γένος Μπουκόγια που γεν
νήθηκε και κατοικεί στα Τρίκαλα
Αλεξάνδρειάς επαγγέλματος ηλε
κτρολόγος, πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγίου Δημητρίου Τρικάλων
Αλεξανδρείας.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ-Β ΑΠΤΙΣΕΩΝ

V ID E O C L U B
Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ
Δ ΙΑ Ρ Ρ Ο ΙΚ Ε Σ Κ ΕΝΩ ΣΕΙΣ
Τις διαρροίκές κενώσεις μπορεί να
τις προκαλέοει, όχι μονάχα κάποια
λοίμωξη ή κάποια δηλητηρίαση ή
έστω κι ένας φυσικός συντελεστής,
όπως είναι χο κρύο, αλλά και διάφο
ροι παράγοντες άλλοι, που φαινομενι
κά τουλάχιστο, δεν δείχνουν to έχουν
την παραμικρή σχέση με το πεπτικό
σύοτημα. Ετσι μπορεί να προκλ.ηθούν
διαρροίκές κενώσεις από αιτίες καθα
ρά ψυχικές. Ο έντονος φόβος λ.χ. ή
μιά νευρική ταραχή, πολλές φορές γί
νονται αιτία για να παρουσιασθούν
διαρροίκές κενώσεις. Ειδικά σε άτομα
κάπως ευαίσθητα κι ακόμα πιό πολύ,
σε άτομα που πάσχουν από κάποια
μορφή νεύρωσης.
Ωστόσο οι μορφές αυτές διαρροίκών κενώσεων, κατα κανόνα διαρ
κούν για λίγο και δεν έχουν κάποια
βαρύτρη επίπτωση.
Γενικά, δε μπορεί να λεχθεί ότι οι
διαρροίκές κενώσεις δεν αποτελούν
κάποια αυτοτελή νοσολογική οντότη
τα, ένα δηλαδή αυτοτελές νόσημα,
αλλά είναι ένα σύμπτωμα που παρου
σιάζεται σε διάφορες νοσηρές κατα
στάσεις και που μερικές φορές αυτό
το σύμπτωμα, αποτελεί την κυριότερη
εκδήλωση μιάς αρριυοτιας.
Σε πολλές όμως περιπτώσεις οι
διαρροίκές κενώσεις δεν αποτελούν
παρά μιά μορφή άμυνας του οργανι
σμού εναντίον διάφορων νοσογόνων
παραγόντων. Είναι δηλαδή μιά αμυντι
κή εκδήλωση του οργανισμού, που
έχει για στόχο της την απομάκρυνση
διαφόρων ουσιών ή και λοιμογόνων
παραγόντων, από τον οργανισμό.
Σε μιά δηλητηρίαση - και μάλ.ιστα
τροφική - ο οργανισμός αμύνεται με
τον εμετό και τις διαρροίκές κενώσεις,
προσπαθώντας με τις δύο αυτές αντι
δράσεις του να απομακρύνει τον βλα
πτικά παράγοντα, που είναι επικίνδυ
ι«ς.
Πολύ συχνά, όμως, σι διαρροίκές
κενώσεις αποτελούν ένα σύμπτωμα
που συνοδεύει δεκάδες, αν όχι πιό

Ετσι μπορεί να παρουσιάζονταιΤκ
τοιες κενώσεις, σε διάφορες λοφρτ
όεις νόσους που είτε εντοπίζονται
πεπτικό σύστημα είτε επιδρούν
>
τε/ια στον οργανισμό. Στους ώάσΟί*"
τυφοειδείς πυρετούς, στη χολχρα,ΐνΡ
οξεία και χρόνια ειτεροκολτΟ*·
Καθώς και στις διάφορες γαστρεν1^
πκές φλεγμονές, συχνά το βααιιώτ
σύμπτωμα, που παρουσιάζεται Ι»*ν
στα πολύ νωρίς, μπορεί να είναι
διαρ/ιοίκές κενώσεις.
'·ι
Σε ορισμένα επίσης άτομα.
ρα είδη που χρησιμοποιούν στη otO fri
ύή τους και που για τους πιό ~ϋ*Α0~'
είναι εντελώς αβλαβή, μπορεί in ’Yf
καλέσουν σ' αυτά διαρροίκές l“ 'jT
σεις. Έτσι σε πολλά άτομα, το β*** ,
τα φρούτα, τα λαχανικά κ,λ,π.,
να γίνουνη αιτία για την ν.Ρ0α'>ι’γ,
διαρροίκών κενώσεων. Και
,
διαρροίκές κενώσεις μπορεί να
λέσουν διάφορα φάρμακα. ειδιΚωκΓ^ |
μάλιστα τα είδη εκείνα που ονιρ®”
στα καθαρτικά που χορηγούνται - Ρ
κάποια αιτία - οε ένα άτομο, ακρ>Ρ&'
για να προκαλέσουν μιά τέτοια Κέ*κ
ση.
Οι διαρροίκές κενώσεις μποΡ('^
συνοδεύονται από έντονο πόνο, vaiw~·
ιλίγγους κ.λ.π., μπορεί όμως να
1
σιάζονται καί χωρίς τη συνοδεία
|
λου συμπτώματος ή ενοχλήματος _
Είναι ευνόητο, ότι για θεραπεία
1
διαρροίκών κενώσεων, σημασία ¿X1'1
αιτία που σ' αυτήν οφείλ.ονται.
να διαπιστωθεί αυτή η αιτία,
’
φορές είναι απαραίτητο να γίνει 4)Ίπβ
οτηριακή εξέταση των κοπράνων.
Ωστόσο θα πρέπει πάντα, Υ,α {
μπορέσει να εξακριβώσει έγκαιρέ*
γιατρός την αιτία που τις προκολε1' τάρα ορισμένες πληροφορίες.
τους συγγενείς του αρρώστου, είΓ£J jf
τον ίδιο τον άρρωστο - αν είναι
κος και σε θέση να δώσει αυτέξ
πληροφορίες. Και κυρίως θα πΡ_553 (
πλ.ηροφορηθεί ο γιατρός, τη μ ο ρ φ ή ^
έχουν τα κόπρανα και κατά το Λ*®?3
τη σύστασή τους.

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ «ΣΤΑΡ»
Η Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Ρ Γ Η Μ Α Τ Α J

ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΩΣ
Ο τροχονόμος σταμάτησε το κατάλευκο σπόρ αυτοκίνητο που το οδη
γούσε μια εκθαμβωτικής ομορφιάς
νέα κοπέλα. Έσκυψε προς το μέρος
της.
- Δεσποινίς μου τις είπε με ύφος
αυστηρό, λυπούμαι αλλά πρέπει να
σας δώσω κλήση. Τα πίσω κόκκινα
φώτα του αυτοκινήτου σας δεν ανά
βουν.
Η νέα κοπέλα χαμογέλασε για λίγο
με αμηχανία. Μετά ψέλισε.
- Και νομίζετε κύριε τροχονόμε,
ότι είμαι από εκείνες τις κοπέλες που
χρησιμοποιούν κόκκινα φώτα;

0 τού μεγάλου οκnvo·*’

ΝΤΙΝΟ Π?1
Ε Ν Α Ι ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΡΩΤ>
ΠΟΥ ΖΕΙ ΠΕΡΑ
ΑΠΟ TON ©ANATO

¡VIDEO GAMES
ΚΑ ΤΑ ΣΚΕΥΑΙ - Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Α Ι

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο ί ΣΤΗ Β Ε ΡΟ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ
ε= η ρ 3 * η Σ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕ Ω ΡΓ.

τ π ς π ς

ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. (0331) 39591
IFANTOME D'AMOUR)

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΡΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ ΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικιας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Ερμηνεία οπό T<H*C

ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΓΑΡΟΛΟΠΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 11 Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι αηό τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

a

ΕΓΧ ΡΟΛφ *

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Φ Ο ΡΝ Τ
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΖΠΟΥΔ0»

Μεγάλη παρακαταθήκη
γνησίων ανταλλακτικών:

Τ Ε Σ Τ Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΦ Η Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ

ν ,

ΜΛΡΤΪΕΛΛΟIWPíf
ΡΟΜΥ ÏHAÏNTEf

1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛ ε Γ [ .

ΡΕΝΩ ΠΕΖΩ ΣΙΜΚΑ ΣΙΤΡΟΕΝΦΙΑΤ-ΦΟΡΝΤ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτ/του με γραπτή
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνια!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

Μ. Ε ΙΤΡΑΤ γΙΓΑΚΗ
____________Μητροπολί-ως 16 - (loe "Οροφος)ΐΖ1_
Β Ε Ρ Ο Ι Α
- Τηλέφ. 23.051 - 23.909

ΑΥΐωνης Θ, Κορωνάς

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΦΟΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
Οεσ/νίκης 92, τηλ. 29406-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

-

Εικοσαετής πείρα οτην πόλη μας
Τριαντα χρονιά πείρα ο ολη την Ελλοδα

ΤΕΛΙΔΑ 3η
«ΛΑΟΙ
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P ^°^í<¡JS?'#ms Γην ομάόα
imatór..1 Φυ·ί" Ι!ου σ™υς αγώνες
την Γ ,1 , ·υ Εγιν“ν °^ην Ξάνθη, για
& Γ ° · 7 ηνΒ Εθν’^ .
"""Ô eS w m ° T0 πΡώτ° Πα,5!νίδΐ ’
m a io ^
nKO ■με 2 0 σεί «>ν
W v / L * “1 *Ρώτο «“ POP' Α ° ·
^»Ιώδο ? η ’ ·ξα<(,νΐ'ίά η α,Τ0δθσΙ'
3·2 Ππ ,,,ΚΏι εχοσε το παιχνίδι με
ή β νs îw d, Και πέρυ τα πράγματα
“'«'λοσ,,όΚ"“1 μοιρ“ ία ’ί ρβε °

te
®υτ“ όμως, δεν μπορούHó¿ '0υμε· ότι το βάλλει! δεν πήγε
‘581.(12, τΊ ν αγωνιστική περίοδο
• Γ' θΓΓ|ν περιοχή μας.
liPll, - Tü πρωτάθλημα ΑΝΔΡΟΝ.
'P«)T,Wt η ,°Ρ0δα του Φιλίππου
«täva; !5i ^ « 1. Πετύχε σε 12
ισ«ρ«θμες νίκες.
Κατω. αη°τελέσματα είναι τα παρα-

μ
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«« ι^ ΜνΜ ^μμμΜ> ·υν Υ ^ ΙΙΚ ϋ Ι/ Μ ΜΑΙ ΙΛΛΙ/ ϋ ΐν /ιϋ ΚΟί (¡090 εχαΟΒ Πρ 09000
της στην Β ' Εθνική κατηγορία. Πέμπτος από τα αριστερά διακρίνεται ο
δημιουργός (προπονητής και παίκτης) της ισχυρής αυτής ομάδος Κυριάκος
Παπαατεφάνου.
Μπλιαχούτας Παύλος.
I αγώνας: Συμεωνίδης Αναστά
σιος, Μπαζάκας Ιωάννη,ς Μανιόπουλος Δημήτριος, Σερεμέτας Αθανά
σιος, Βαϊνάς Θεόδωρος, Λύχνας Στέ
φανος, Λάμπρου Δημήτριος.

Το φετεινό πρωτάθλημα δεν είναι
για λόγια και ολιγωρία, χρειάζεται
προσπάθεια, από όλους (διοίκηση, φί
λαθλοι, ποδοσφαιριστές) διότι θα
πρέπει να σκεφθούμε ότι ο ένατος
που θα τερματίσει θα παίξει αγώνα
μπαράζ, ενώ οι υπόλοιποι από τον δέ
κατο και κάτω όλοι τους πέφτουν.
Αυτό·, βέβαια είναι στη σκέψη του
προπονητή της Νάουσας κ. Γρηγοριάόη. που προσπαθεί να τβ εκμεταλλευθεί με κάθε δυνατή προσπάθεια,
μέσα στους αγωνιστικούς χώρους.
Σαν ανταμοιβή όλων αυτών στον
προχθεσινό εκτός έδρας παιχνίδι, ήρ
θε το πρώτο χαρμόσυνο μήνυμα, που
εκτός από την ισοπαλία που έφερε η
ομάδα, είχε και μιά απόδοση (κυρίως
στο β’ ημίχρονο) που έκανε πολλούς
να την χειροκροτήσουν. ΓΓ αυτήν
λοιπόν την επιτυχία, αλλά και για
την παραπέρα πορεία της ομάδος
ζητήσαμε να μας μιλήσει ο προπονη
τής κ. Γρηγοριάδης.
«Με τις δύο πρώτες επιτυχίες που
σημείωσε η ομάδα και την συγκομιδή
των 3 βαθμών οι παίκτες μου ανέβη
καν ψυχολογικά, κάτι δηλαδή που
μετράει κατά πολύ για μάς και ιδιαί
τερα δε, ότι άρχισαν να μπαίνουν σε
ένα καλούπι τακτικής εκριβώς βέ
βαια, όπως το θέλω εγώ. Εκείνω
όμως που τώρα θα πρέπει να κάνουμε
είναι να μην χάσουμε την επαφή μας
με την πραγματικότητα, δηλαδή,
όπως τώρα έτσι και εις το μέλλον να

σε στρατευμένο αθλητή, για να βοη
θήσει την ομάδα του, σε δύσκολους
αγώνες.
n u p ' όλα αυτά η ομάδα στην
Ξάνθη πήγε αρκετά καλά. Έχασε από
τον ΑΟ Σερρών με 3-2 σετ, μετά από
δραματικό, όπως αναφέραμε στην
Χρησιμοποιήθηκαν
συνολικά αρχή, αγώνα, κέρδισε στο δεύτερο
στους 12 αγώνες 25 αθλητές αριθμός παιχνίδι τον Εθνικό Λαμίας με 3-0
).τ' ^ ε.ρΑ£ Έδεσσα 3-2 σετ εντόε
που δείχνει ότι το βόλλεϋ στον Φί σετ και έχασε στο πιό κρίσιμο παιχνί
2 ι^ος·
λιππο καλλιεργείται σε μεγάλο βά δι - το τρίτο - από την ΓΕ Αγρίνιου
3.) c Γ·Ε· Βέροιας 3-1 σετ εντός
δεκτός.
θος. Οι περισσότεροι από τους αθλη με 3-1 σετ. Στο παιχνίδι αυτό «έβαλε»
3>μ£ μ ;
τές αυτούς ήταν έφηβοι και παίδες. το χέρι της και η διαιτησία, για να χά
Αλέξανδρο Γιαννιτσών
3ο οετ,
Συνολικά χρησιμοποιήθηκαν 8 άν- σει η ομάδα.
4· Μ*ν*®δ · 3-1 σετ εκτός.
δρες, 9 έφηβοι και 8 παίδες.
«H {ν . Αλκέτα Αλεξανδρείας 3-0
Στο 4ο σετ, στην αρχή, και ενώ
Στην Ξάνθη στους αγώνες «μπα προηγείτο ο Φίλιππος με 1-0, ο πρώ
5, ¿ 5 ~2*1 σετ εκτός.
ράζ· η ομάδα πήγε σχεδόν απροετοί τος διαιτητής απέβαλε τον πασσαδόΟίτ
Αρχέλαο Κατερίνης 3-1
μαστη. Από τους βασικούς παίκτες ρο της ομάδος Γεωργιάδη, γιατί διά
6, ^ ' 3 0 σετ εκτός.
3ή ». 1 ^Α Ι Κιλκίς 3-1 σετ εντός - άλλοι εργαζόταν και δεν μπορούσαν βασε!! στα χείλη του μιά «βρισιά»
να παρακολουθούν τις προπονήσεις, όπως είπε μετά τον αγώνα. Προηγου
Ç f ib*Jo σετ και εχασε
. '
'
άλλοι ήταν στρατιώτες, άλλοι έδιναν μένως είχε δώσει άουτ, ένα καρφί της
Ou jr
μονο 9
εξετάσεις. Έτσι σε όλο το διάστημα ομάδος του Φιλίππου, που ήταν
j 3 κέρδισε 630 πόντους και
από την λήξη του πρωταθλήματος καθαρά μέσα στην περιοχή του Αγρί
°* εηλ/ · *·Του9 12 αγώνες έπαιξαν
μέχρι τις 15 Ιουλίου που έγιναν οι νιου.
*™Τω na' cre9: 1 * αγώνες:
αγώνες «μπαράζ» πολύ λίγες φορές
Ι ι * 0 ' Αημήτριος, Στεργιούλας
Έ τσ ι «άδοξα» έχασε την άνοδο
συγκεντρώθηκαν όλοι οι παίκτες μαζί στην Β' Εθνική ο Φίλιππος,
^°Τέρ?ο ΙΒ αγώνες: Δαντσούλης
• Στο εφηβικό πρωτάθλημα η
MuDuf^5' Γεωργιάδης Ιορδάνης. για προπόνηση. Δεν θέλουμε να
H * . ? * εώργιος, Μωίίσίδης Θεο-· δικαιολογήσουμε την αποτυχία της ομάδα πήγε πολύ καλά. Προκρίθηκε
Έγινε την Τρίτη το βράδυ, φιλικός
ομάδος με αυτό τον τρόπο, αλλά για πρώτη φορά στους τελικούς, Εκεί
Ροδοπαίος Νικόλαος.
αγώνας Μπάσκετ μεταξύ Φιλίππου
δυστυχώς
αυτή
είναι
η
αλήθεια,
του
έχασε
από
τον
πολύ
δυνατό
Εδεσααϊ•ος [-Υο>ν^>: Παπαστεψάνου Κυριάκαι Πιερικού.
ερασιτεχνικού αθλητισμού και μάλι κό. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι 4 έφη
ν^^ ννόπ ουλ ος Ιγνάτης, Λουκάς
Ο Πιερικός κέρδισε με 77-62 ενώ
στα στην επαρχία.
βοι του ΕδεσσαΙ'κού είναι βασικοί στο ημίχρονο έχανε με 36-34
Δεν μπορείς να σταματήσεια
V(. Ρ5[ώνες; Καραδήμος Ιωάννης,
παίκτες της πρώτης ομάδας που ανέ Ο Φίλιππος πραγματοποίησε θαυμά
κανένα από την δουλειά του και να
n -;δης Νικόλαος,
βηκε φέτος στην Α' Εθνική κατηγο
σια εμφάνιση, κυρίως c ío α' μέρος.
τον υποχρεώσεις να προπονηθεί.
αγώνες; Μπιζιούρας Δημήρίας. Ο ένας μάλιστα (Ανδρεύδης) Έδειξε με την εμφάνιση του αυτή, ότι
Δεν μπορείς να διακόψεις κανένα
«παίζει» και στην Εθνική εφήβων. θα πρωταγωνιστήσει στο Πρωτάθλη
από το διάβασμα ή τις εξετάσεις και
Va; “^ώνες: Πατσαβούρας Δημή
Παρ' όλα αυτά ο Φίλιππος πάλαιψκ μα Β' Εθνικής που θα αρχίσει οριστι
να τον πάρεις για φιλικούς αγώνες
το παιχνίδι και έχασε με 3-0 σετ κά στις 2 Οκτωβρίου.
προετοιμασίας.
15-10, 16-14, 15-9. Στον προκριματι Καλύτερος παίκτης του Φιλίππου ο
V[hnitY®Ve?: Κεφτές Αθανάσιος,
Δεν μπορείς να αξιώσεις από κανέ κό στον όμιλό του, πέτυχε 5 νίκες.
2Ρδ1ί Πέτρος. *
νεοαποκτηθείς Ζήκας, θα βοηθήσει
να διοικητή μονάδας να δώσει άδεια
“Υώνεε: Ντόβας Αθανάσιος.
Τα αποτελέσματα:
πολύ την ομάδα. Χριστοφορίδης,
1) Με Ζαφειράκη 2-3 σετ εντός, Καϊσίδης Αγγ. και Καραφουλίδης
1-3 σετ εκτός.
τον ακολούθησαν σε απόδοση. Ο
2) Με ΓΕ Βέροιας 3-1 σετ εντός, Καϊσίδης Γ. τραυματίστηκε - ευτυ
ικ ρέ ς
3-1 σετ εκτός.
χώς ελαφρά - και δεν μπόρεσε να παί
α γγελίες
3) Με Αλκέτα 3-0 σετ εντός, 3-0 ξει. Πάντως έδειξε ότι είναι πολύ ανεσετ εντός.
βασμένος φέτος και θα αποτελέσει
4) Με Αρχέλαο 3-1 σετ εντός, 2-3 πολύτιμη μονάδα.
σετ εκτός.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Κέρδισε 20 σετ και έχασε 12 σετ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Ανοοτεαάπα στην κεοιοχή Βρομοπήγαδου επί της ασφάλτου.
Κέρδισε 412 πόντους και έχασε Χριστοφορίδης 10 - Καϊσίδης Γ. 2 11λΤ1Ροφοριες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφείου και 23736.
311.
Ζήκας 18 Καραφουλίδης 10 - ΚαϊσίΣτα 9 παιχνίδια αγωνίσθηκαν οι δης Αγγ· 12 - Τρανίδης 4 Αθανασίου
*· Χρηστό
παρακάτω αθλητές.
- Κελεπούρης 2 Γ κιμάς 2 - Καναβός
9 αγώνες: Γεωργιάδης, Γιαννό- 2 - Γεωργιάδης 2.
πουλος, Μανιοποολος, Στεργιούλας, ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Λουκάς, Ροδοπαίος.
Χελιδώνης 10 Βαφείδης 15 - Παπα
*Τ0 ιμοπαΡα 'όοτη 80 τ.μ. πωλείται με όλα το κομφόρ σε τιμή
8 αγώνες: Μαυρίδης, Κεφτές, πέτρου 2 - Γκοτζαμάνης 6 - ΧοτοΪ 3 β ^ α ς ' Άρ-στη κοτοοκευή. Γίνονται και ευκολίες. Πληρ. τηλ.
Λάμπρου.
»
κουρίδης 10 - Κωνσταντινέλης 18
Μπουμπουλέντρας 6
7 αγώνες: Στεργίου, Βαϊνάς.
6 αγώνες: Μουρατίδης,
Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
2 αγώνες: Λύχνας.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
I αγώνας: Σταϊκαλάκης.
Ος ^°Φ«κοιττε(ο πλήρως εξοπλισμένο μαζί με το εμπόρευμό του
Συνολικά αγωνίσθηκαν 14 αθληβ 2 ΐτ ^ ΕυΚα'Ρ,ας <7ΤΓ,ν οδό Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. (0331)
τές.
•
Και η γυναικεία ομάδα βόλλεϋ
του Φιλίππου πήγε πολύ καλά στο

Φ ΙΛ ΙΚ Ο Σ
ΑΓΩΝΑΣ
Μ ΠΑΣΚΕΤ

Μ

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Νοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα στην Πάτρα ή πωλούνται μό,0 έπιπλα. Πληροφορίες στο τηλ. (0331) 22237 - 62509 Βέροια.
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του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

μετρήσει η δουλειά μας που έγινε
σωστή, αλλά σε λίγα χρονικά Δια
στήματα.
Εμείς θα συνεχίσουμε να προσπα
θούμε με τα νέα αυτά παιδιά να
δημιουργήσουμε μιά ομάδα, όπως
ακριβώς την οραματίζονται οι Ναουσαίοι φίλαθλοι, διότι η ΝΑΟΥΣΑ εί
χε μια λαμπρή ιστορία στον χώρο της
Β' Εθνικής, που το πανελλήνιο φίλα
θλο κοινό γνώριζε πολύ καλά.
Πάντως η εξέλιξη της ομάδος θα
εξαρτηθεί από την απαιτούμενη
σοβαρότητα και πειθαρχία που πρέ
πει να δείξουν, οι παίκτες, την συμ
παράσταση της διοικήσεως και των
φιλάθλων, χωρίς βέβαια να αποκλεϊσουμε και τον παράγοντα τύχη. Τώ
ρα θα προσέξουμε να κερδίσουμε το
συγκρότημα της Φλώρινας, για να
προσθέσουμε ένα ακόμη βήμα στην
πορεία της ομάδος.

'Ανακοινώσεις
γίνει την 2αν Οκτωβρίου Σάββατο εν
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
τω αυτώ τόπω και χρόνω και τους
Η Στρατιωτική Υπηρεσία διακηίδιους όρους διακηρύξεως.
ρύσει ότι εκθέτει σε πρόχειρο φανερό
Εν Βέροια τη 22.9.1982
μειοδοτικό διαγωνισμό την προμή
Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
θεια υλικών όπως παρέχονται στο
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΠΟ Σ
εμπόριο και ορισμένων κατεργασμέ
νων υλικών (Σωλήνες 4" μετά
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
συγκολουμένων πελμάτων - διάτρη
τες μεταλλικές πλάκες μετ' αγγίΗ 101 Α/Κ ΜΠΠ διακηρύσει ότι
στρων - ΙΡΕ 80, 120, 160 Ελλενίτ ή
την 4 Οκτωβρίου 1982 και ώρα
λαμαρίνες γαλβανιζέ κ.λ.π.) για τις
10.00-11.00 θα διενεργηθει στα γρα
ανάγκες του έργου «Κατασκευή Υπό φεία του Στρατοπέδου μειοδοτικός
στεγου Μηχανημάτων 10 θέσεων».
διαγωνισμός για την ανάδειξη προ
Προϋπολογισμός
τετρακόσιες
μηθευτών των παρακάτω υλικών για
χιλιάδες (400.000) δρχ,
την κατασκευή υπόστεγου ύψος
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθει
δαπάνης 400,000 δρχ.
την 28η Σεπτεμβρίου 1982. ημέρα
α. Σιδηροδοκός πλατύπελμη ΙΡΒ
Τρίτη και ώρα 10,00 - 11.00 π.μ. στα
100 285 μ.
γραφεία του Στρατοπέδου ·Τ/χη
β. Σιδηροδοκός υψίκορμη I 80
(ΜΧ) Πελάγου Γεωργίου» στην Αλε
908 μ.
ξάνδρεια Ημαθίας,
γ. Σιδηροδοκός υψίκορμη 1 140
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγω
152 μ.
νισμό δέκα χιλιάδες (10.000) δρχ.
δ. Σάκκοι τσιμέντου 130.
Γνώση των ορών συμφωνιών μπο
ε. Πλέγμα Τ 131 5 τεμάχια.
ρούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
στ Λάμες αυγκολήσεως (διαφό
όλες τις εργάσιμες μέρες στο 4ο Γρα
ρων διαστάσεων) και γωνιακά σε
φείο της Μονάδας από 9.00 13.00
μικρή ποσότητα.
(Τηλ. 0333 - 23.516).
ζ. Διάφορα υλικά συγκολήσεως
Τα έξοδα δημοσιεύσεως της
(ηλεκτρόδια κ.λ.π.1.
παρούσης βαρύνουν τον τελευταίο
Η δαπανη είναι απαλλαγμένη
μειοδότη.
κρατήσεων υπέρ τρίτων.
Εκ της Στρατιωτικής
Υ'πηρεσίας

ΠΡΙΣΙΣ
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ
ΞΥΛΕΙΑΣ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Δασο
κτήματος Σελίου διακηρύττει ότι την
29ην Σεπτεμβρίου 1982 Τετάρτη
12-13 μ.μ. εν τω γραφειω του Συν/σμού εν Βέροια Κονίτσης 21 τηλ.
22315 θα γίνει φανερά μειοδοτική
δημοπρασία δια την ανάθεσιν εργα
σίας πρίσεως στρογγυλής ξυλείας
λήμματος 1982 ος ΤΟ ιδιόκτητον
ξυλοπριστήριον Συν/σμού εν Βέροια.
Συμμετοχή δρχ. 40.000.
Η επαναληπτική δημοπρασία θα

Συνέχεια στην 4η

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
^ΑΙΔΙΚΑ-ΕΦΗΒΙΚΑ-ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
Ε,ΛΗ ΒΕΒΕ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-Μ1ΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Εναγή Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Κάποτε, και για να είμεθα μέσα
στις περίπου προθεσμίες, προ τοο
1978 αν καλώς ενθυμούμαι, είχαν
ψυτευθεί με την πρωτοβουλία των
Προσκόπων δενδράκια στην περιοχή
του λόφου Προφήτη Ηλία.
Πέρασε λίγος και ρός μετά τη φύ
τευση και άρχισαν να ξηραίνονται
μιά που τα έλειψε η περιποϊησις. Και
τώρα φυσικά δεν υπάρχει δείγμα.
Σήμερα, που μέσα στα μαθήματα
διδασκαλίας, θεωρείται και μάθημα ο
περίπατος, και που κάθε εβδομάδα
βλέπουμε τα παιδάκια κάτω από την
Εληά να χασομερούν, καλά θα είναι
να γίνεται ένας περίπατος στις γύρω
παρυφές της πόλεως, και κάθε τόσο
να φυτεύονται ναι λίγα δενδράκια,
και στην συνέχεια να ποτίζονται,
σκαλίζονται κ.λ,π. Δεν χρειάζεται
πολύς κόπος.
Κοινόχρηστοι χώροι υπήρχαν
πολλοί στο τόπο μας, και λίγο κατ'
ολίγον έχουν πολλοί καταλειφθεί
όπου
κτισθήκαν
μικροσπιτάκια.
Αλλά μένουν και άλλοι πολλοί. Σ'
αυτούς τους χώρους που έχουν μείνι
ημπορεί να γίνεται και κάποια δενδροφύτευσις και περιποϊησις των
δένδρων.
Εις ότι αφορά την παρακολούθη-

Διακηρύξεις

ηγρ ^ °ιΡΡτρ<>φική, δυναμικότητος 100 χοιρομητέρων, σε κτήμα 30
ΐηλ' ^ός^τχεδίου στο Αγγελοχώρι Ημαθίας, με δικό του νερό. ΙΙληρ.

^ήτείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

μας

Δενδροφυτεύσεις

ΕΠΑΝΑΠΑΥΟΜΑΙ ΣΕ
g.ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΫ ΔΕΝ
ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Δ η λ ώ νει ο κ. Γ ρ η γο ρ ιά δ η ς
ΕΧΑΣΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
για τ η ν εμφ άνιση τη ς Ν ά ο υ σ α ς
ΓΙΑ ΤΗ Β' ΕΘΝΙΚΗ

ÎiO^<.!!nTl,*‘a. ΤΤΚ ομάδος τοο βόλτητα
γινόταν πραγματικόττ|γ ιν^)1 ουμπλήρωνε το τρίπτυχο
ποιδιΑν, 1* * » Κ πορείας των αθλοίου συλλόγου.
ρίο) ϊ . μπί*)λ (Α' Εθνική κατηγο(K E8i^)'nCEt (Β EOvlkrn> ■Βόλλεϋ

χρονογρά φ η μ ά

Πληροφορίες στο
τηλέφωνο
22021 εσωτερικό 525 κάθε μέρα από
09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ
Η Μονάδα μπορεί να αυξομπώ
σει το παραπάνω υλικά κατά 50%.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύ
νουν τον τελευταίο μειοδότη.
Βέροια 22/9/1982
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΕΚΠΟΙΗΣ1Σ
ΞΥΛΕΙΑΣ
ΠΕΥΚΗΣ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συνεταιρισμού Διαχειρίσεως Δασο
κτήματος Σελίου διακηρύττει ότι την
29ην Σεπτεμβρίου 1982 Τετάρτη
10-12 π.μ. εν Βεροία και εν ιω Γρα·
φείω Συν/σμού Κονίτσης II τηλ.
22315 θα γίνει φανερά πλειοδοτική
δημοπρασία δια την εκποίησιν των
κάτωθι προϊόντων πεύκης:
'£> α 10-11 δια 300 Μ3 πριστής
ξυλείας Α' ποιότητος λήμματος
1982.
Ωρα 10-11 δια 100 Μ3 πριστής
ξυλείας β' ποιότητος λήμματος 1982
παραδοτέα επ' αυτοκινήτου εις το τν
Βεροία Ξυλοπριστήριον Συν/σμού
Ώ ρ α 11-12 δια 350=400) χάννους
περίπου ξυλείαπ εΰκης μήκους μέχρι
1, 1/2 μ. (στρογγυλάκια) λήμματος
1982 κατάλληλα δια παλέττες και
παρκέ παραδοτέα εις τόπους συγκτ.ντρώσεως δασοκτήματος. Συμμετοχή
10% επί της προσφοράς. Η εκανσλη
πτική δημοπρασία θα γίνει την 4ην
Οκτωβρίου Δευτέρα εν τω αυτώ τό
πω κυι ώρα και τους ίδιους όρους
διακηρύξεως.
Εν Βέροια τη 22.9.1982
Ο Πρόεδρος του Συν/σμού
ΣΙΜΟΣ ΣΤΕΡΠΟ Σ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Η Βιομηχανία «ΒΕΡΜΙΟΝ-ΝΑΟΥΣΑ» γνωστοποιεί ότι
όλοι οι παραγωγοί που πτιρέδωοαν ροδάκινα στο εργοστάσιο
μέοα στον μήνα Αύγουστο, μπορούν να βισπράξουν την αντί
στοιχη αξία απευθυνόμενοι στις Ενώσεις που ανήκουν. Όσον
αφορά την επεξεργασία του μήλου οι εργασίες της Βιομηχανίας
άρχισαν από την 21.9.82. Για απόκτηση διατακτικών οι παρα
γωγοί θα απευθύνονται αποκλειστικά και μόνο στους προέ
δρους των τοπικών συνεταιρισμών όπου ανήκουν, οι οποίοι
συνεταιρισμοί θα προμηθευτούν τις διατακτικές από την Ε.Γ.Σ.
Βέροιας ή από τον Γ.Η.Σ. Ναούσης ή από την Ε-Γ.Σ. Εδέσσης
ανάλογα, εφ' όσον υπάγονται σε μιά από αυτές τις Συνεταιρι
σηκές Οργανώσεις.
■ΒΕΡΜΙΟΝ ΝΑΟΥΣΑ·

2 νέα 5πορτα εμπορικά
αυτοκίνητα
τής Τ Ο Υ Ρ Τ Α

è TOYOTA HI-ACE

Δ ΙΕ Θ Ν Η Σ
Φ ΙΛ ΙΚ Ο Σ
Μ ΠΑΣΚΕΤ
Αύριο το βράδυ στις 7.00 μ.μ., στο
κλειστό γυμναστήριο του Ε.Α.Κ.
Βέροιας (Μακροχώρι), η ομάδα Μπάσκετ του Φιλίππου δίνει φιλικό αγώ
νιι με την Γιουγκοσλάβικη Ραμποντνίσκι Νις (Α' Εθνικής κατηγορίας).
* Πιστεύουμε- ότι οι φίλοι του
Μπάσκετ θα παρακολουθήσουν ένα
θαυμάσιο παιγνίδι, μια κυι η Ραμπον
τνίσνι είναι πολύ δυνατή ομάδα και
το Γιουγκοσλάβικο Μπάσκετ βρίσκε
ται στην κορυφή στον Παγκόσμιο
χώρο.
Παράλληλυ και ο Φίλιππος είναι
φέτος πολύ υνεβασμένος - το έδειξε
στα δυο τελευταία παιγνίδια του με
τον Ηρακλή Θεσ/νίκης και Πιερικό και θα παλαίψει το παιγνίδι.

ση, ο δάσκαλος, ο καθηγητής.
Και για την μετέπειτα περιποίηστ
και ασφάλιση, ένας μικρός περιπατά
κος κάπου
κάπου από υπάλληλο
του Δήμου, από τους αρκετούς που
γυρίζουν στα πάρκα και η δουλειά
τελειώνει. Μια μικρή προσπάθεια
χρειάζεται.
Ε^υμούμεθα όλοι πώς έγινε το
δασύλλιο της περιοχής Παπάγου . μεί
πρωτοβουλία βέβαια μόνο του Δή
μου.
Αλλά ας έλθουμε στην δενδροφύ
τευση της περιοχής λόφου Βικέλα,
kui ειδικότερα στα πεύκα που υπάρ
χου δίπλα στο Νεκροταφείο. Εκεί
ήταν παληά ένας ξηρός λόφος και
όμως για πολλά χρόνια τα πεύλα στο
λίζουν. Και το σημείο αυτό το υπεν
θυμίζω ότι φυτεύθηκαν το έτος 1925.
Και από τότε μισός και πλέον αιώνας
προσφέρουν το μεγαλείο τους.
Έ να τέτοιο μεγαλείο μπορούμε να
δημιουργήσουμε σε παλλά σημεία
του τόπου μας με καθόλου έξοδα,
αλλά με μόνη την ατομική μας πρω
τοβουλία και την αγάπη μας προς
την φύση.
Οι νέοι δημοτικοί άρχοντες που
θα προέλθουν από τις ερχόμενες
εκλογές ας σκεφθούν και κάτι τέτοιο.
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Τά 0ύσ νεα 5ποριο εμπορικά αυτοκίνητο τή ς TOYOTA έ χ ουν γίνει
πεθΐΟΙτΠτ1ο οτην Ελληνική αγο)>π
Ικανοποιούν όλες
άναγκες ^ών ειιαγγελμαιιών *w συγχρόνως
civûi δυο ôvctq πολυτελή αυτοκίνητα

¿ιοόάτουν
• Μεγολη ευρύχωρη πολυτελή caimiva u t τρία κσβιοματα
πλήθος άξεοουαρ
• Μεγάλο αποθηκευτικά χώρο - πλήρως έ·ρεηιλ£υοιρο
Φ ζ) πόρτες * 4 πλευρικές και μια πίσω γιά όιευκολονση οτη

και

φορτοεκφόρτωση
Φ ΟικονομίκΟ · γερό * δοκιμασμένο κινητήρα

Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΑΛΗΣ
ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

TOYOTA Kd&OOnOMOt -4ÉBÉ
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕ=ΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Η Σ
ΒΕΡΟΙΑ: Θΐσ/νίκης 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετοοπούλου 21 - Τηλ. 22.594
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pog ενημερώνουν τ ο ν κ ο ς μ ο

Μ α κ ε δ ο ν ι κ ή ;
------------------ Π

X

ώ

Π Ο Υ Ε ΙΝ Α Ι;
Πολιι σας παρακαλώ αγαπητοί φίλοι, αναγνώιττες και μη, αν είναι δυνατό
ίο γρηγορότερο να με πληροφορήσετε π έγιναν εκείνοι οι «■μαζικοί φορείς» ο
δήμαρχος. μερικοί γιατροί, κάίι Δικηγόροι. καθηγητές. Δάσκαλοι και Δημοτι
κοί Σύμβουλοι που ανέπτυξαν μεγάλη δραστηριότητα και κινητοποίησαν τόσο
κόσμο για to θέμα της ανκγέροεως Μουσείου στη Βεργίνα ή στη Βέροια; Πού
είναι;
Υπάρχουν στον κόσμο αυτόν το μάταιο; ¿ούνε ιτη βέβαια η ravi κατάπιε η
γη/ Μιλάνε ή τους κόπηκι η λαλιά;
Συναντιόνται μεταξύ τους η σκόρπισαν πια »σαν φτερά στον άνεμο»;
Γιατί τότε που έκαναν τον αγώνα τους ρωτήσανε και είπαν;
Εμείς πιστεύουμε γι αυτά που αγωνιζόμαστε δεν μας »καπέλωσε» κανένας,
¿up κάνουμε αντιπολίτευση, το κάνουμε για το δίκαιο και το καλό του τόπου,
όποιος κι αν ήταν στην κυβέρνηση εμείς to ίδιο θα κάναμε, πώς σας πέρασε η
ιδέα ότι. εμείς το πάμε για να ρίξουμε την »καταραμένη» δεξιά που μας κκατάν
τισε» με δεύτερες πολυτελείς εξοχικές κατοικίεςIt αδύνατο, εμείς ποτέ δεν κά 
νουμε τέτοια πράγματα, εμείς μονο το σωστό και το δίκαιο θέλουμε.
Ομως ερωτώ και θέλω να μάθω *εδώ και τήφα» ζούνε οι καλοί αυτοί άν
θρωποι ή έπαθαν κανένα κακό και χάσουν το ραντεβού με την »ιστορία» και χά
σουμι κι εμείς την ευκαιρία να δούμε Μουσείο στη Βεργίνα,
Αυτά σου γράφω Μαργιωρή πω περιμένω με αγωνία νέα Σου.
Ο Μακεδονομάχος

Παγκόσμια
κατακραυγή
ΓΙΑ ΤΗ ΣΦΑΓΗ ΑΜΑΧΩΝ
Π αραιτήθηκε Ισ ρ α η λινός

. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 22 (ΑΠΕ)
Ο Ισραηλινός υπουργός άμυνας
κ. Αριέλ Σαρόν, παραδέχθηκε χθές
ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές αρχές
επέτρεψαν την επιδρομή των φαλαγ
γιτών στα στρατόπεδο Παλαιστινίων
προσφύγων στη Βηρυτό, όπου σκο
τώθηκαν εκατοντάδες άμαχοι
Ο κ Σαρόν δήλωσε στο ισραηλινό κοινοβούλιο (ΚΝΕΣΕΤ), ότι οι
Φαλαγγίτες μπήκαν στα στρατόπεδα
την περασμένη εβδομάδα ύστερα από
στην τριτοβάθμια εκπ/ση. που 0» συμφωνία ότι θα πολεμούσαν Παλαι
στηρίζεται βασικά στην καλύτερη και στινίους αντάρτες.
αποκλειστική προπαροσκευή των
Οι Ισραηλινοί. συμπλήρωσε. μόλις
μαθητών και των αποφοίτων μέσιι αντελήφθησμν τη σφαγή γυναικοπαι
στο σχολείο ή στα μεταλυκειακά προ
δών. επενκβησαν για να οποτρέψουν
παρασκευαστικά Κέντρα, στην ιιπρο
το κακό.
χή απεριορίστων ευκαιριών για βελ
Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός υπουρ
τίωση βαθμολογίας στα προπαρα
γός ενεργείας κ. Γιτζάκ Μπερμάν,
σκευαστικά μαθήματα και αλλαγή δήλωσε χθές ότι παραιτήθηκε σε έν
κατεύθυνσης σπουδών, στην εξοσφά
δειξη διαμαρτυρίας για την άρνηση
λιση δυνατότητας στους υποψηφίους της κυβέρνησης να διατάξει τη διεξα
να εισάγονται στις σχολές που uvru- γωγή ερευνών για τη σφαγή των
ποκρίνονται στις επιθυμίες τους και Παλαιστινίων προσφύγων στη Βηρυ
τις δεξιότητες τους, σε συνδυασμό με τό.
τη συστηματική εφαρμογή του επαγ
Εξάλλου, ο ηγέτης της ισραηλι
γελματικού προσανατολισμού και νής εργατικής αντιπολίτευσης Σιμόν
στο συνυπολογισμό της επίδοσης ΓΙερές, κατά την έναρξη της συζήτη
του μαθητή και στις τρεις τάξεις του σης στο ισραηλίνό κοινοβούλιο, εςιι
Λυκείου για την τελική αξιολόγησή πέλυσε δριμεία επίθεση κατά της
του. παράλληλα με την επίδοσή του κυβέρνηης του Μεναχέμ Μπέγκιν.
στα προπαρασκευαστικά μαθήματα.
• Ποιανού ήταν η ηλίθια ιδέα να
Μι την ευκαιρία αυτή επιθυμώ να σταλούν οι φαλαγγίτες στα τρατύπεευχαριστήσω όλους όσους συνέβα- δα προσφύγων;» ερώτησε ο κ. Περές.
λον στην άψογη διεξαγωγή των εξε
«Λεν είναι ανάγκη να είναι κανείς
τάσεων και στην αδιάβλητη και αντι ιδιαίτερα ευφυής . uKÓpu και ένας
κειμενική διαδαισία επιλογής.
χωροφύλακας θα αντιλαμβανόταν τις
Χαρακτηριστικό τοιν ιρετεινών συνέπειες μιάς τέτοιας διαταγής».
εξετάσεων είναι η πτώση της βάσης
Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης τό
σε όλους τους κύκλους εκτός του Λ' νισε:
(θεολογικός Ποιμαντικός Νομι
«Εάν δεν γνωρίζατε τι μπορούσε
κός - Φιλολογικός).
να προκαλκσει η άθλια απόφασή σας.

Ε ΙΣ Α Γ Ο Ν Τ Α Ι 16.610
Σ Τ Α Α Ν . ΙΔ Ρ Υ Μ Α Τ Α
ΑΘΗΝΑ 22 <ΛΠΕ(
Δεκαέξι χιλιάδες εξακόσιοι δέκα
(16.6)0) υποψήφιοι εισάγονται συνο
λικό. φέτος. στις Ανώτατες Σχολές
έναντι 14.686 πέρυσι. Α τό ητιτους οι
14.664 ειαπγονται με το σύστημα
των Πονελληνίιαν Εξετάσουν, ενώ οι
1946 εκτήχθηκιιν, ήδη. με το σύστη
μη των γενικών εισιτηρίων r.iczii
πκων Φέτος, δηλαδή, εισυγοντυ-,
1924 ιτερισσότεροι αϊτό πέρυσι, ¡toco
στο 13.1%,
Οι υποψήφιοι yui επιλ-υτή μτ το
σύστημα των Πανελληνίων Εςεΐά
πκων ήταν, φέτος. 44.627, ενώ με το
σύστημα των γενικών εισιτηρίων εξε
τάσεων, οι υποψήφιοι, ήταν 18.256.
Δίνοντας στη δημοσιότητα τα
αποτελέσματα επιλογής, για τις Ανώ
τατες Σχολές ο υπουργός Παιδείας κ.
Κακλαμάνης, τόνισε μεταξύ άλλων:
Επιθυμώ νο υπογραμμίσω ότι για
την επόμενη χρονιά θα γίνει κάθε
προσπάθεια για να αυξηθεί ο αριθμός
των σπουδαστών που θιι εισαχθούν
στις Ανώτατες Σχολές σε ακόμα
μεγαλύτερο ποσοστό από φέτος.
Ό π ω ς έχει ήδη εξαγγελθεί, από
την επόμενη χρονιά θα εφαρμοστεί το
νίο σύστημα προπαρασκευής, άξιο
λόνπβης και επιλογής σπουδαστών

Μ πρέζνιεφ π ρ ος Ν Α Τ Ο :

«Να κρατήσουμε έξω
απ’ τη διαμάχη μας
τον τρίτο κόσμο»
ΜΟΣΧΑ, 22: Ο π ρ ό εδ ρ ο ς τη< Σοβ. Ενωσης Λεονίντ Μπρεζνιειρ πρότεινε χ τ ε ς όπως το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο τη ς Β ορσοβίος ανολόβοον την υποχρέω ση με διακήρυξή το υ ς, να μην επεκτείνουν το
π εδίο τη ς δμ βοης το υ ς στην Ασίο, την Αφρική και την Λατινική
Αμερική. Την π ροτοοη του εκονε ο κ. Μ πρέζνιεφ ο ε πρόποση π ρ ο ς
τιμή τη ς κ. Γκόντι. που θριοκετοι στη Μόσχα.
τιωτικής 0 ρ α ο ι ΐ | μ ΐ ο ι ΐ | τ α ς Ο ι υ ν
Ο Σοβιετικός η γέτη ς πρ ό τεινε
επίσης την αποφ υγή κάθε σ τρα  Ινδικό Ω κεανό μ έχρι τη ούγκλη-

εξειδικευτείτε
γιά να ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ Σ Η Γ ΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΑΕΣ
Π α ρ α σ κ ευή 1 Ο κ τω β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ

Α

>) τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟΥ

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΝ
• ΔΙΑ ΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Φ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ' όλα το τμήματα διδάσκεται

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ-ΤΕΛΕΞ
Στο Φροντιστήρια Φ. ΖΛΦΠΡΗ

Αριθ. α δα α ς Y π. Παιδείας
Ιδρύσεως 4627/80 Λειτουργίας 1615/80

Μητροπολεως 31 Περικλεούς 2 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Στο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

οη τη ς διεθν ο ύ ς διάσκεψ ης που
πρότειναν τσ Ηνωμένα Εθνη για
το 1983 Ο Μ πρέζνιεφ ευχήθηκε
ιδιαίτερα να μη διεξα χθούν
ασκήσεις στην περιοχή αυτή, ο ύ 
τε να εκσυγχρονισθούν οι βάσεις
που βρίσκονται εκεί
Με την κ. Γκόντι
Ο κ Μ πρέζνιεφ και η Ινδή πρω 
θυπ ο υρ γό ς Ιντιρα Γκόντι ο λ ο 
κλήρωσαν χ τε ς τις συνομιλίες
το υ ς οτα Κρεμλίνο. όπου και
υπέγραψ αν κοινή διακήρυξη το
π ερ ιεχό μ ενο της οποίας όμως
δεν έγινε αμέσω ς γνω στό Σύμ
φω να με το ΤΑΣΣ, οι δύο η γέτες
συζήτησαν -δ ιεθ νή προβλήματα
κοινού ενδια φ έρ ο ντο ς σε μία ζε
στή και φιλική ατμόσφαιρα ·.
Στην πρόποσή του. ο Σοβιετι
κός π ρ ό εδρ ο ς υπενθύμισε τα μ έ
τρα που π ρ ό τεινε η Σοβιετική
Ενωση για την εδραίωση τη ς ει
ρήνης (μείωση των ευ ρ ω π υ ρ α ύ 
λων και των ενόπλω ν δυνάμεω ν
στην κεντρική Ευρώπη, την υπ ο 
χρέωση να μη χρησιμοποιήσει
πρώτη το πυρηνικό όπλο, την
επέκταση της εμπιστοσύνης, την
μετατροπή του Ινδικού Ω κεανού
σε ζώνη ειρήνης)
«Είμαστε επίσης έτοιμοι να
επαναλάβουμε ο π ο τεδ ή π ο τε τις
διμ ερ είς συνομιλίες που διέκοψ ε
η αμερικανική πλευρά, για τον
περιορισμό των στρατιωτικών
δραστηριοτήτω ν στον Ινδικό Ω
κεα νό- δήλωσε

σημαίνει ότι είναι θαυμάσω επικίνδυ
να νιι στις ι μτπστΐυθούμε γω περαιτί:
Ρω επιλογές σε αυτή την υπόθεση...
Μιά αξιοπρεπής κυβέρνηση Οα εί
χε παραιτηθεί»,
Ο κ, Σαρόν απέρριψε την απαίτη
σή της αντιπολίτευσης νμ παραιτηθεί
και κατηγόρησε την Οργάνωση για
την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
και όχι το Ισραήλ άτι. φέρει έμμεση
ευθύνη για τη σφαγή στη Δυτική
Βηρυτό.
•Είναι μιά χρυσή ημέρα για
όλους εμάς», απάντησε ο κ. Σαρόν
στην αντιπολίτευση κατά τη διάρκεια
της συζήτησης στο κοινοβούλιο. Οι
βουλευτές της αντιπολίτευσης φώνα
ζιιν κατά τη διάρκεια της συζήτησης
στον κ. Σαρόν «Παραιτήσου, τώρα».
«Καταλαβαίνω τους λόγους για
τους οποίους μου ζητάτε να παταιτηθώ. Εξάλλου, και οι Αμερικανοί ήθε
λαν να παραιτηθώ πριν οπό λίγες μέ
ρες· απάντησε ο Σαρόν
«Αλλά οι λόγοι για τους οποίους
μου ζητάτε να παραιτηθώ είναι δια
φορετικοί Εσείς θέλετε να καταλάβε
τε τα κυβερνητικά έδραμα. Οι Αμερι
κανοί είχαν άλλο σκοπό. Οι Αμερικα
νοί Οέ>ουν την Ιερουσαλήμ, τη

Βηθλεέμ Και τους άλλους ισραηλι
νούς οικισμούς στα κατεχόμενα εδά
φη. Εσείς τους βοηθάτε να αποδυνα
μώσουν το Ισραήλ. Αλλά δεν θα τα
καταφέρετε*, πρόσθεσε.
Στη σιΛ’έχοα, ο κ. Σαρόν προσ
πόθησε να δικαιολογήσει την ενέρ
γεια του, ισχυριζόμενος ότι: «Έχου
μι: κηρύξει τον πόλεμο στην παλαι
στινιακή τρομοκρατία». Οι τρομο
κρατικές παλαιστινιακές οργανώσεις
είναι έμμεσα υπεύθυνες για τη σψα
γή».
Ό π ω ς μετέδωσε χθές το πρωί ο
Ισραηλινός ραδιοσταθμός, επικαλού
μένος καλά πληροφορημένες στρα
τιωτικές πηγές, η αποχώρηση των
Ισραηλιτών δυνάμεων από τη Βηρυ
τό θα ολοκληρωθεί μέχρι την Κυρία
Κή. ύστερα από συμφωνία που συνή
φθη μεταξύ Ισραηλινών κιιι Λιβανέζων στρατιωτικών υπευθύνων.
Ωστόσο, ισραηλινός στρατιωτι
κός εκπρόσωπος, ερωτηθεις από το
γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, δήλω
σε ότι δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώ
σει επίσημα την πληροφορία αυτή.
Παράλληλα ισραηλινά στρατεύ
ματα κατέλαβαν χθές την πρεσβεία
της Αλγερίας στη Βηρυτό και έκ?.ε
ψαν ορισμένα έγγραφα, όπως μετέδω
σε το πρακτορείο ειδήσεων της Αλγε
ρίας. Το ίδιο πρακτορείο πρόσθεσε
πως η ενέργεια αυτή των Ισραηλινών
ιιποτελεί συνέχεια του φόνου ενός
φρουρού της αλγερινής πρεσβείας
που έγινε την περασμένη εβδομάδα.

Γ ΙΑ Ν Ε Α Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η Σ Η

τκιήχιιν τ ι λ ι χ ά

Κολ κ α ι ο Ix iiv r ç . Η χειο α ςια i-Tiai/oa'/iV1
την σι'αφωνία τοικ

Β Ο Ν Ν Η 22
Η συντηρητική αντιπολίτευση και οι ελεύθεροι δη μ ο κ ρ ά τες έ*ι,α>
ρωααν προχθές τη συμφωνία των ηγετώ ν των κομμάτω ν τους Ρ α
ανατροπή του κ α γκ ελλά ρ ιο υ Σμίτ και το σχηματισμό στη συνέχεια
τροδκξιας κυβέρνησης στη Λ υτική Γερμανία, υπό τον αρχηγό του ΧΡ1
στιανοδημοκρατικού κόμματος κ . Χ έλμουτ Κ όλ. Η συμφωνία επιΝ>Ρα>
θηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του χρ ισ τια ν ο δ η μ ο κ ρ α τώ ν π°Ρ
ματος και από το προεδρείο του κόμματος των Ε λευθέρω ν ΛηρνεΡ0
τών.
Ο νέος κεντροδεξιός συνασπισμός
συμφώνησε η πρόταση μομφής ».στα

Ο άλλος Τζεμαγιέλ νέος
Πρόεδρος για τον Λίβανο
ΒΗΡΥΤΟΣ
•Την κνότητι* του λαού και του
λιβανικού εδάφους» υποσχέθηκκ ο
Αμίν Τζεμαγιέλ μετά την εκλογή του
ως του 8ου προέδρου της χώρας.
Αλλά οι αντίπαλοί που του έδειξαν
αυξημένη εμπιστοσύνη στο πρόσωπά
TOU, σ ε σύγκριση με τον δολοφονη
μένο αδελφό του Μπασίρ, περιμέ
νουν τις πράξεις τού για να κρίνουν
αν επιθυμεί πράγματι την εθνική ενό
τητα. Οι Ισραηλινοί ελπίζουν ότι «η
δημοκρατία τού δεν θα είναι βάση
τρομοκρατίας».
Ο Βαλίντ Τζουμπλάτ. ηγέτης της
προοδευτικής ανηπολίτευσης. δήλω
σε ότι απογοητεύτηκε από την εκλο
γή του ηγέτη των φαλαγγιτών «Αυτή
δεν είναι λύση γενικής u-οάοχής
ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες
πραγματικής εθνικής συμφιλίωσης
στο Λίβανο» πρόσθεσε ο Τζουμπλάτ.
Πάντως διευκρίνισε ότι «ο νέος πράε
όρος θα κριθεί από τη στάση του απέ
ναντι στο Ισραήλ». Σε ερώτηση αν θα
μετάσχει σε κυβέρνηση του Τζεμα
γιέλ ο Τζουμπλάτ είπε:
«Ναι uv ο πρόεδρος ξεκαθαρίσει τη
θέση του απέναντι στο Ισραήλ».
ΜΕ 77 ΨΗΦΟΥΣ

Ο Αμίν Τζεμαγιέλ εξελέγει πρόε
δρος μι. 77 ψήφους. Τρεις βουλευτές
έριξαν λευκά ψηφοδέλτια. Ο αδελ.φός
του Μπασίρ είχε λάβει μόνο 57 ψή
φους ενώ στο Κοινοβούλιο itupiOTuvto 63.
Η παρουσία των 80 από τους 92
βουλευτές καθώς και ο ασπασμός
που αντάλλαξε πριν τη ψηφοφορία ο
Αμιν Τζεμαγιέλ με τον πρώην πρω

Ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ
ΣΤΟ ΒΟ ΛΛ ΕΫ
Συνέχεια από την 3η
τοπικό πρωτάθλημα. Τερμάτισε δεύ
τερη. μετά την πανίσχυρη ομάδα του
Εδεσσαϊκού, που ανέβηκε στην Α'
Εθνική κατηγορίας.
Πέτυχε 5 νίκες και έχασε 3 φορές.
Κέρδισε 17 σετ και έχασε 13. Κέρδι
σε 364 πόντους και έχασε 306.
Τα αποτελέσματα:
1) Με Εδεασαϊκό 0-3 σετ εντός,
0-3 σετ εκτός.
2) Με Ζαφειράκη 3-1 σετ εντός,
2-3 σετ εκτός.
3) Με Αρχέλαο 3-1 σετ εντός. 3-2
σετ εκτός.
4) Με Αλκέτα 3-0 σετ εντός, 3-0
σετ εκτός.
Στα 8 παιχνίδια αγωνισθηκαν οι
παρακάτω αθλήτριες.
8 αγώνες: Ετσγιαννοπούλου
ΌΛγα. Φωτιά Σοφία, Παντοή Ζωή.
Κοκοζίδου Αννα, Κοκοζίδου Αικπ
τερίνη. Κουμπατή Φανή. Κότσαλου
Παρασκευή.
7 αγώνες: Πολιτούδη Σμαρώ,
Κοσμίδου Μαρία.
6 αγώνες: Τσανάκα Μαρία.
4 αγώνες: Σαμψωνίδου Αρχοντή,
Παπαγιώια Ελένη.
_2 αγώνες: Καισαρίδου Παναγιά
τα.^Ζορκάδα Μαρία.
Συνολικά αγωνισθηκαν 14 αθλή
τριες.
ΕΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

υπουργός

Επικυρώθηκε
η συμφωνία
Κόλ - Γκένσερ

Βενζινάδικα

Ί

3 Γ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλειάδης Αντ.
Πιερίων 64 τηλ. 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης ΔημήιΡ10?
Κυρίτση I τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος Θεμ.
28ης Οκτωβρίου 7 τηλ. 22184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Ουπουργό και ηγέτη τοιν Μουσουλ
μόνων βουλευτών Σαάμπ Συλέμ δεί
χνει την αυξημένη εμπιστοσύνη της
αντιπολίτευσης στο νέο πρόεδρο.
Αλλωστε ο Σαλέμ μετά την εκλογή
του Αμίν Τζεμαγιέλ κάλεσε το έθνος
να συσπειρωθεί γύρω από το νέο
πρόεδρο.
Ο νέος πρόεδρος του Λιβάνου
απευθυνόμενος στους βουλευτές τό
νισε.
«Η σημερινή σας πράξη αποτελεί ένα
πρώτο βήμα στο δρόμο για τη οωτη
ρία και την ανοικοδόμηση του Λιβά
νου. Μας περιμένουν πολλές δυσκο
λίες ή και τραγωδίες ακόμα, αλλά
από τα βάσανά μας θα γεννηθεί μια
νέιι ιστορία».
Πλέκοντας το εγκώμιο του δολο
φονημένου αδελφού του. ο Αμίν Τζεμαγιέλ δήλωσε: «Δεν είναι ώρα για
δάκρυα, αλλά για δράση προκειμένου
να διατηρήσουμε την ενότητα του
λαού και του εδάφους του Λιβάνου,
πραγματοποιώντας έτσι το όνορο
του μάρτυρα προέδρου Μπασίρ Τζε
μαγιέλ. Πρέπει να μείνουμε πιστοί
στη μνήμη όλων των μαρτύρων του
Λιβάνου, όπου κι α.ν ανήκουν γιατί
όλοι οι μάρτυρες έπεσαν για το Λίβα
νο», πρόσθεσε ο Αμίν Τζεμαγιέλ.
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Εκπρόσωπος
της
ισραηλινής

κυβέρνησης ευχήθηκε στον Αμίν
Τζεμαγιέλ «επιτυχία στα νέα καθή
κοντα του» και εξέφρασε την ελπίδα
ότι Οα οικοδομήσει μια νέα δημοκρα
τία «που δεν θα είναι βάση για τρομο
κρατία». Συγχαρητήριο τηλεγράφημα
έστειλε στον Αμιν Τζεμαγιέλ ο
ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέγκιν
χωρίς όμως να τον αποκαλεϊ φίλο
όπως έγραψε στο μήνυμά του προς
τού Μπασίρ.
Ο ΧΑΝΤΑΝΤ
Ο απότακτος ταγματάρχης Ζάαντ
Χαντάντ που ηγείται της υποστηριζόμενης από το Ισραήλ στρατιωτικής
δύναμης των φαλαγγιτών στο Νότιο
Λίβανο χαιρέτισε την εκλογή του
Τζεμαγιέλ και εξέφρασε την ελπίδα
ότι ο νέος πρόεδρος θα συνεχίσει την
συνεργασία με το Ισραήλ που άρχισε
ο αδελφός του.
Το Κοινοβούλιο συνεδρίασε για
την εκλογή του νέου προέδρου στη
στρατιωτική ακαδημία όπου είχαν
ληφθεί δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Λίγη ώρα πριν την σύγκληση της
Βουλής ισραηλινά πολεμικά αερο
πλάνα πέταξαν πάνω από τη Βηρυτό.

του κ Σμίτ να κατατεθεί στη
την 1η Οκτωβρίου και οι εκλογές
διεξαχθούν truc 6 Μαοτίου
Παράλληλα, το προεδρείο τού ?*
τοκ
idlK
Σμίτ κάλεσε χτες σε -ανταρσία· '
«Π*
διαφωνούντες Ελευθεροδημο*!?^,
βουλευτές Συγκεκριμένα. —- Λ
τους α ν τ ιπ ά λ ο υ ς το υ κ ρ κ ένσ τ^.
σ ια λ δ η μ ο κ ρ α τικ ο ύ κ ό μ μ α το ς

π ο λ ε μ ή σ ο υ ν για τα ιδ α νικ ά τ ο υ ς
ζ ο ν τ α ς ότι -το Σ οσ ιαλδημ σ *Ρ “ ' ^
κ όμμ α ε ίνα ι έ το ιμ ο γ ια ανοβίωάΠ
συμμαχίος μ ε τ ο υ ς Ε λ ε ύ θ ερ ο υ ς
μ ο κ ρ ό τ ε ς, ό τα ν υ π ε ρ ν ικ η θ ε ί και
η η γ ε μ ο ν ία τω ν Φ ιλ ελ ευ θ έρ ω ν *

Ο καγκελλαριος κ. Χ έλμουτ
ομλία του προς τα
παπική επιτροπή του ΝΑΤΟ. τ0Τω.
εν είδει πολιτικής υποθήκης. ώτ' {ην
πει να πεισθεί η κοινή γνώμη
ανάγκη διατήρησης της αποτρεη ^
στρατιωτικής δύναμης παράλλω· .,
τις προσπάθειες για τ ο ν Ε φοίΗ *^
-Πρόκειται σύντομα να έγκατα*·."
τη θέση του καγκελλάριου- ει™ ^
Σμίτ και κάλεοε τ ο ΝΑΤΟ νσ
πάντα ώστε να ενισχυθεί π σμι)* ^
τομ ικανότητα και ταυτόχρονα ^
προχωρήσουν οι διαπραγματ» ¡Υμ.
της Ατλαντικής Συμμαχίας μ£ Τ5 *
φωνο της Βαρσοβίας.
π ρ ο χ τ ε σ ιν ή

Ο Κάρτερ
Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ
Τζίμμυ Κάρτερ δήλακτε. σε
ξη του στη δυτικογερμανική εΓ,".-η
ιβ κ ·
ρηση -Γτέρν». ότι η αντικατι
του κ Σμίτ οπό κεντροδεξιά κνθίθ^
αη θα μειώσει την ένταση
Βόννης και Ουάσιγκτον Κατ° .’ξιφπ
Κάρτερ. ο κ Σμίτ προκάλεσε
στο ΝΑΤΟ, ταλαντευόμενος
εξωτερική του πολιπκή 0
πρόεδρος εξέφρασε θαυμασμό 3* ,
δεξιό πρωθυπουργό της βαυαΡ,0Ε
Στράους

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο Ϊ
σπουδάστε

Δ ω ρ εά ν
οι γά μ ο ι
σ τ η ν Π άτρα
ΠΑΤΡΑΙ Μετά από απόφαση ίου
Ιερατικού Συνεδρίου της Μητροπόλεως Πατρών οι ιερείς δεν θα παίρ
νουν χρήματα από την τέλεση γάμοιν. Επίσης δωρεάν θα δίδωνται οΓ
άδειες νόμου από την Μητρόπολη.
Και καταργούνται οι διάφορες «κατη
γορίες» γόμων ανάλογα με την αμοι
βήν.
Εν τω μεταξύ στην ιστορική I.
Μονή Λειμώνος της Επαρχίας
Μηθύμνης συνήλθαν οι εφημέριοι
της Μητροπόλεως σε διήμερο ιερατι
κό Συνέδριο, την 5ην και 6ην Ιου
λίου. υπό την Προεδρία του Μητρο
πολίτου Μηθύμνης και εξήτασαν τα
απασχολούντο αυτούς πνευματικά
και διοικητικά ζητήματα και πήραν
τις σχετικές αποφάσεις, μεταξύ των
οποίων και την κατάργηση των λεγο
μένων τυχερών.

και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ϊ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Α ναγνω ρισμένο από το Υ πουργείο Παιδείας
Αριθ. αδείας Ιδρύσεω ς 2608/81 Λ ειτουργίας Φ Α Φ /Ι3 9
^
Σπουδάζετε και μαθαίνετε μέσα ο ενα οδικά φτιαγμένο ΛογιστήΡ^ μ
από ένα επιτελεία επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμμ01® '^
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορα και 0

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο ΝΟ Γ4
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΗΣ Π ΑΓ^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν ΣΠ Ο Υ ΔΩ Ν
ΕΡΑΝΟΣ
Γ Η Ρ Ο Κ Ο Μ Ε ΙΟ Υ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 1982, θα γίνει ο ετήσιος έρανος
υπέρ του Γηροκομείου της πόλης μας.
Σας παρακαλούμε να ενισχύαετε, κατά δύναμη, το Φιλαν
θρωπικό αυτό Ίδρυμα που τιμά το Νομό μας και περιθάλπει
Γγκπταλελαμένους και αναξιοπαθούντες γέροντες.
Το Δ.Ε. ταυ ΑΔΕΛΦΑΤΟΥ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο ατιό το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται ειδική έκπτωση
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Λυκά*^ .
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΠΕΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΑ**
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣΤΕΛΕΗ
ΟΠΤΙΚΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.ν.δ.Ε-

Έναρξη μαθημάτων Ιη Οκτωβρίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜ Ο Γ

Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
«ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ»
Δ ή μ α ρ χο ς:'
Τσαλέρας Γ ιώ ργος ίο υ Δ ημητρίου. καθηγητής.
Δημοτικοί Σύμ βουλοι:

ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΝ
ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ

* Κατεβαίνουν σε απεργία διάρκειας οι γιατροί
* Ζητούν παρέμβαση του πρωθυπουργού
^ Τ
0^ 0· να πΡοασπίσουν με κάθι θυσία την
^*Φ<ϋΐι
κα> παράλληλα να επιδιώξουν τα νόμιμα
ΐοο^ ο Γ α του^ και το Υενικώτερο συμφέρον του κλάδου
τηνϋη * Υ<ατΡοί του Νοσοκομείου Βέροιας μετέτρεψαν
Προειβ0Ργΐα τ° ν ς σε διαΡκείας μετά την λήψη της 48ωρης
^<«ηαΛπ01Τ,Τ,κ^(’ που τ'ποτα συγκεκριμένο δεν απέδωσε
ΠΑχοΙ τ^ αδιαλλαξίας που δείχνει η κυβέρνηση του
°τα θέματα των νοσοκομειακών γιατρών.

ο

/!ναν· ΧΕ^ κ ά , α π ό το Α υ τό φ ω ρ ο Π λ η μ μ ε λ ε ιο δ ικ ε ίο Β έ ρ ο ια ς οι κ α τη γο ρ ο ύ μ εν ο ι
%
α ΆΟ° π ρ ο κ λ ή θ η κ α ν έξ ω α χ ό το γή π ε δ ο κ α ι σ τη ν π ό λ η τη ς Β έ ρ ο ια ς μ ε τ ά την
*!^ΊΚϊ. *η^ * 0<ί>αιΡι/<ον α γώ ν α Π λ Ο Κ Λ Α Ρ Ι Σ Α Σ . Τ ο Δ ικ α σ τή ρ ιο έ κ ρ ιν ε όπ δεν α π ο
ι,,η. α*° £7Γα κ ρ ο α μ α τικ ή δ ια δ ικ α σ ία α ν οι κ α τη γο ρ ο ύ μ ε\Ό ΐ π ερ ιλα μ β ά νο ντα ν μ ε τ ά
*°Ροξθ'ΐν (Χ ο ύ λ ιγ κ α ν ς ) που π ρ ο κ ά λ ε σ α ν τα γν ω α τά ε π ε ισ ό δ ια .
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Ο ι γιατροί του Νοσοκομείου
Βέροιας ζητούν τώρα προσωπική
παρέμβαση του πρωθυπουργού
για να λυθεί η απεργία τους, αφού
οι επαφές και συζητήσεις με τους
αρμοδίους υπουργούς δεν μπόρε
σαν να επιλύσουν τα αιτήματα
τους.
Ό π ω ς είναι γνωστό τσ αιτήματα
των γιατρών είναι:
•
Απόδοση δεδουλευμένων υπε
ρωριών των γιατρών,
•
Κατοχύρωση του 2ου εφημε
ρεύοντα γιατρού.
• ' Εγκριση υπερωριών στους
επιμελητές (για έκτακτα χειρουργεία
βραδυνές επισκέψεις).
Χαρακτηριστικό είναι και ιδιαίτε
ρη εντύπωση προκυλεί το γεγονός
ότι τα αιτήματα των γιατρών αναγνω
ρίζονται από όλους σαν δίκαια και
όμως η κυβέρνηση αρνείτιιι την ικα
νοποίησή τους. Ας σημειωθεί ότι τα
ίδια αιτήμιιτιι υπήρχαν πριν δύο μή
νες και στο Νοσοκομείο Χαλκίδας
και αμέσως η κυβέρνηση έσπευσι: και
τακτοποίησε το θέμα προσλαμβάνον
τας στο Νοσοκομείο άλλους τέσσε
ρεις εφημερεύοντες γιατρούς εντός
των δύο που είχε.
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Σήμερα στις 11.30 το πρωί η

Νοσοκομειακή Επιτροπή πραγματο
ποιεί συγκέντρωση ενημερωτικού
χαρακτήρα στο Νοσοκομείο, στην
οποία έχουν κληθεί να παραστούν
και να ακούσουν τις υπόψεις των για
τρών ο Νομάρχης κ. Πινακίδης. ο
Δήμαρχος κ Ζιιμπούνης και οι τρεις
υποψήφιοι δήμαρχοι Βέροιας κ.κ.
Τσαλέρας. Ι'αβριηλίδης και Βλαζόκης.
Επίσης θα παραστούν ο πρόεδρος
του Ιατρικού Συλλόγου Βέροιας και
ο πρόεδρος του Συλλόγου Νοσηλευ
τικού Προσωπικού του Νοσοκο
μείου. οι οποίοι συμπαρίστανται στον
αγώνα των απεργών γιατρών.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
«Δεν παζαρεύουμε την υγεία του
λαού» απαντούν οι απεργοί γιιιτροί
στους υπουργούς της κυβέρνησης
που αρνούνται την ικανοποίηση των
δικαίων αιτημάτων τους.
Σχετικά εξέδωσαν χθές την εξής
ανακοίνωση:
«Σε απεργία διάρκειας κατεβαί
νουν οι γιατροί του Νοσοκομείου
Βέροιας, μετά από απόφαση της Γένι
κής Συνέλευσης των γιατρών που
έγινε σήμερα 23-9 82 μετά τη λήξη
της 48ωρης προειδοποιητικής απερ
γίας.
Η συνέλευση έκρινε τη στάση
του υπουργείου οικονομικών απαρά
δεκτη και έξω από το πνεύμα που
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ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΕ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΓΙΑ ΕΡΓΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
Από το Γραφείο Τύπου και
Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας
ανακοινώνεται ότι κατά τη συνεδρία
ση του Νομαρχιακού Συμβουλίου
που έγινε με την προεδρία του
Νομάρχη Ημαθίας κ. Νίκου Πινακίδη. στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Δημοτικού Συμβουλίου Νάουσας
πάρθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις.
α. Διατυπώθηκαν ουσιαστικές
προτάσεις για το Σχέδιο Ευρωπαϊκού
Χάρτου Τοπικής Αυτονομίας που
διαβιβάστηκαν αμέσως στο υπουρ
γείο Εσωτερικών.
β. Διατυπώθηκαν ουσιαστικές και
εμπεριστατωμένες προτάσεις για το
πενταετές πρόγραμμα του Υ.ΧΟΠ.
γ. Κατανεμήθηκε το ποσόν των
I. 500.000 δρχ. ποο εγκρίθηκε από τη
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για
την εκτέλεση αθλητικών έργων στα
κατωτέρω Κοινοτικά Γυμναστήρια.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.
12.
13.

Φυτειάς
Ν. Νικομήδειας
Μελικής
'
Αράχου
Προδρόμου
(Συν. Αγ. Τριάδος)
Κυψέλης
Ράχης
Ροδοχωρίου
Γιαννακοχωρίου
Επισκοπής Ν.
Τρικάλων
Κορυφής
Ταγαροχωρίου Β.

κέντρου

Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ς Σ υ νερ γ α σ ία ς
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
Θα μίλησα ο υποψήφιος Δήμαρχος

Σ Α Β Β Α Σ Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

‘Ατομική,
Οικονομική καί
Υγιεινή Θέρμανση.

Hein Haus
Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ

^ 0| r

‘ Ρμον,κοί Λέβητες Bein Haus παρέχουν τό πιό οικονομικό καί ΰγέινό
I ^ τσ*,0 θέρμανσης γιό μονοκατοικίες καί διαμερίσματα.
ανάγκη οπό λεβητοστάσιο, είνοι έντελϋς Ακαπνοι, Αοσμοι καί

On*°Uv κολαίαθητο έξωτερικό κάλυμα, κοί μπορούν νό τοιιοθετηθούν ο'
I η0 '°σάηοτε μέρος τού σπιτιού θέλετε.
*°«ν πρόσθετη ένέργεια χωρίς έπιβόρυνοη a t καύσπια μ' έστίο
^
για μογείρεμα (Απόδοση 1800-3500 Watt) καί μπόϊλερ γιό ζεστό
1?”0 ®ι '° ύ ν ιοι γρήγορα καί εύκολο γιατί έχουν ένοωματωμένα Αλα τό
I j £ ” W o λειτουονίοσ.
I Πρ0°1ο,ι“οπν τό περιβάλλον.
ΙΙ°°Αέρονται σέ 3 τύπους κοί 6 μεγέθη γιό κάθε τύπο καί άπόδοσεις 12 ·
' '8 · 22 « 26 ■ 30.000 KCAL/H.

RΤριπλά
einςεστήHaus
υπόθεση
KLIMAGERÄTE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤ1ΙΜΟΥ
ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3. Π ΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ 57 40.630 57.36.777
'• E I E U .
Ο Ε Ϊ/Ν ΙΚ Η Ι
Μ ΗΤΡΟΠΟΑΕΩΙ 51 ΤΗΛ 26 4761

Εξ ο υ σ ι ο δ ο τ η μ έ ν ο

του Γ ιώ ργου Τ σαλέρα
Συμπολίτισσες, συμπολίτες
Ο α γώ νας μας, για μια Β ΕΡΟ ΙΑ αντάξια της ιστορίας τη ς και
τω ν παραδόσεών τη ς, μπαίνει πια στην τελική ευθεία.
Στις λίγες μέρες που έμειναν ακόμα θα κριθεί. α ν στις 17 Ο κτω 
βρίου θα βγει η πόλη μας
από το τέλμα κι' αν θα
προχω ρήσει αναγεννημέ
νη προς τα εμπρός, με
όσα έργα ζητά το παρόν
και αξιώνει το μέλλον, με
νοικοκυρεμένο το Δ ήμο
τη ς και με μια καινούρ
για πορεία προς το π ο λι
τιστικό της ανέβασμα.
Μ εγάλη είναι η επιθυ
μία μου, αν ήτανε δυνα 
τόν, να μπορούσα να
συζητήσω χω ριστά με
τον καθένα από σας. Να
του εξηγήσω το π ρ ό 
γραμμά μου. Να σας κά
νω όλους σας κοινω νούς,
στους οραματισμούς και
σ τις προσδοκίες μου. για
μια Β ΕΡΟ ΙΑ όμορφη, ή σ υχη , καθαρή κι ανθρώ πινη.
Ό μ ω ς αυτή η επιθυμία μου, είναι πρακτικά αδύνατον να πραγ
ματοποιηθεί.
Μέσω λο ιπό ν του τοπικού μας τύπου, σας προσκαλώ , αγα
πητοί μου συμπολίτες, στα εγκαίνια του Εκλογικού μου Κ έν
τρου, που θα γίνουν το ΣΑ Β Β Α ΤΟ 25 ΣΕ Π Τ Ε Μ Β ΡΙΟ Υ και
ώρα 8 μ.μ., στην οδό Μ ητροπόλεω ς 41 (απέναντι από το ΠΑΛΛΑΣ).
Η παρουσία σας θα μου δώσει την χαρά να επικοινω νήσω
α π' ευθείας μαζύ σας, αλλά και θα με οπλίσει μι· το ψ υχικό κου
ράγιο που χρειάζεται στην εκλογική μας μάχη. ^ ° » τώρα α ρ χ ί
ζει και που σημαία της έχει την Α Ν Α Ι Ε Ν Ν Η Σ Η τη ς
Β ΕΡΟ ΙΑ Σ.
Στα εγκαίνια αυτά, η τόσο δυνατή ψυχική επικοινωνία που
είχε αποκατασταθεί ανάμεσά μας, καθώς ανήμποροι τα τελευ
ταία χρόνια παρακολουθούμε την πορεία της α γαπημ ένης μας
πόλης προς τον μαρασμό, Οα βρει επί τέλους την α γω νιστική
τη ς έκφραση.
Θα γίνει δύναμη επιβλητική, που στις 17 Ο κτω βρίου θα ο δη 
γήσει σε μια Ν ΙΚ Η , πρωτοφανή κι ανεπανάληπτη.
Με αγω νιστικούς Χ αιρετισμούς
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Τ Σ Α Λ Ε Ρ Α Σ

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

···

Τ ην συνέχιση της ασφαλίσεω ς του αυτοκινήτου σας από
σήμερα

Χ Ω Ρ ΙΣ Ν Α Ξ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Τ Ε
το τρέχον εξάμηνο που έχετε ήδη πληρώσει σε εταιρεία που
έκλεισε. Έ τσ ι συνεχίζεται με τη ν έκπτωσή σας και κερδίζεται
επί πλέον από τη ν ασφαλή σας ασφάλιση και την μοναδική εξυ
πηρέτηση που 16 χρόνια τώρα παρέχουν τα γραφεία μας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ

καταςτημ α

lA ΤΟΥΙ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

Ο μίλου Π ροστασίας Παιδιού.
Γρομπούκης Μ ενέλαος του Α θανασίου, τ. Γραμματέας Μ ητροποΤσακτάνης Θ ανάσης του Ιω άννου, βιοτέχνης.
λης Βέροιας,
Υ γρόπουλος Κ ώ στας του Ευσταθίου, λογιστής.
Φ ιλιππίδης Δ άνος του Δ αμιανού, ταξιδιω τικός πράκτορας,
Χ ατζηθεοδώρου Γ ιώ ργος του Θ εοδώρου, επαγγελματίας.
Χ ατζόγλου Α πόσ τολος του Ιορδάνη, έμπορος, τ. Π ρόεδρος Εμπορ,

Συλλόγου Βέροιας.
Χ ατζόπουλος Α ντώ νης του Ευθυμίου, οδοντογιατρός.
Πάρεδροι Συνοικισμώ ν;
Μέση; Γκατζούφας Β ασίλης του Φ ιλίππου, αγρότης.
Γ αγαροχώ ρι: Ν εδέλτσος Γ ρηγόρης του Δ ημη τρίου. αγρότης.

10 χ ρ ο ν ο ς σκότω σε
σ υ νομ ή λ ικ ό του

Συνέχεια στην 4η

£ ΠΥ ρ ο ς Π Α Σ Β Α Ν Τ ΙΛ Η Σ και Σία
ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 7 ΤΗΛ. 27267-62654 ΒΕΡΟΙΑ

100.000
80.000
150.000
100.000
150.000
100.000
150.000
150.000
100.000

δρος Φαρμακ. Σ υλλόγου.
Ναβροι,ίδης Α λέκος του Ιω άννου, εκπαιδευτής υποψ η φ ίω ν οδηΠ αηαοάββας Β ασίλης του Γ εω ργίου, αγρότης.
γών.
ΙΙαπαχαραλάμπους-Μ ούμογλου Ευαγγελία συζ. Ν ικολάου, μαία.
Π αυλίδης Χ αράλαμπος του Κ υριάκου, γιατρός. Π ρόεδρος Α.Σ.
Συμεω νίδης Σταύρος του Ιω άννου, βιομ ήχανος.
«Φίλιππος*.
Σύρπη-Χ ριστοδούλου Α λίκη συζ. Φ άνη, νοικοκυρά. Π ρόεδρος

Σ Τ Ο Χ Ω Ρ ΙΟ Α Γ Κ Α Θ Ι Α

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Εκ λ ο γ ι κ ο ύ

150 000
100.000
100.000
70.000

δρος Ε μ πορ. Ε πιμελητηρίου.
Κ αζαντζίδης Κ ώ στας του Γεω ργίου, βιομήχανος.
Κ απρίνης Α δάμος του Δ ημη τρίου, αρχιτέκτων.
Κ αρατζόγλου Τάκης του Α ναστασίου, λογιστής.
Κ αργατζής Χ αράλαμπος του Α ναστασίου, υπ ά λλη λος Δ Ε Η .
Κ ούγκας Κ ώστας του Γ εω ργίου, δικηγόρος.
Κ ύρκος Π αύλος του Α νδρέα, συνδικαλιστής.
Κ υρσάνογλου Π αύλος του Α ποσ τόλου, έμπορος.
Λαζάρου Θ εόδω ρος του Λαζάρου, Σ. Τ εχνο λ ό γο ς Μ ηχανικός.
Λαζός Γ ιώ ργος του Η λία, έμπορος.
Λοκμανίδης Ν ίκος του Ιορδάνη, ιδιωτ. υπάλληλος.
Μ αραντίδης Η λίας του Γεω ργίου, εργολάβος.
Μ ήτσιου Χ ρήστος του Γ εω ργίου, έμπορος.
Μ παντής Χ ρήστος του Δ ημητρίου, δικηγόρος.
Μ πιζάκης Κ ώστας το υ Ν ικολάου, δικηγόρος. Π ρόεδρος Δικ. ΣυλΜ πότσης Θ ανάσης του Κ ω ν/νου, εργολάβος.
λόγου.
Μ πουλασίκης Μ ανώ λης του Α ναστασίου, φαρμακοποιός. Π ρόε

πρέπει να όιέπει μιά φιλεργατική

Σ τ η φ ω το γρ α φ ία οι τέ σ σ ε ρ ις κα τη γο ρ ο ύ μ εν ο ι.

Εγκαίνια

Α ντω νιου-Μ ανωλάκη Μ αίρη συζ. Θ ω μά, νοικοκυρά.
Βαφείδης Δ ημήτρης του Στεφάνου, βιβλιοπώ λης.
Γεω ργουδάκης Χ ρήστος του Γ εω ργίου, τ. Δ ιευθυντή ς Ο .Τ.Ε.
Γουλσουζίδης Ν ικόλαος του Χ αράλαμπου, αγρότης.
Δημητρακάκης Γ ιάννης του Α ργύρη, δικηγόρος.
Ζαμάνης Δ η μή τρη ς του Στέργιου, πολιτικός μ ηχανικός.
Θ εοδωρίδης Π αναγιώ της του Κ ω ν/νου, επαγγελματίας, Α ντιπρόε

Μ Α Α Α Κ Ο Υ ΣΗ 6 Τ Η Λ . 29643 και 22911

ΕΝΩ ΕΠΑΙΖΕ ΜΕ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ
Ένα δράμα εκτυλίχθηκε το βράδυ
της Τετάρτης στο χωριό Αγκαθιά
Αλεξανδρείας.
Ένας 10 χρονος μαθητής του
δημοτικού σκότωσε από απροσεξία
ένα συνομίληκό του με ιο κυνηγετι
κό όπλο του παππού του!
Το τραγικό περιστατικό, που
συγκλόνισε την κοινή γνώμη του
Νομού μας, συνέβη ως εξής, σύμφω
να με τα πρώτα στοιχεία της Χώρο
φυλακής:
Ο 10 χρονος Προκοπής Βουλγαρόπουλος του ©ωμά βρισκόταν το
βράδυ της Τετάρτης, γύρω στις 8.30',
εξω απο το σπίτι του στην Αγκαθιά
και έπαιζε με τον φίλο και συνομίλη
κό του Αναστάσιο Σαμαρά του Γρη·
γορι'αυ. Σε μια στιγμή μπήκε στο
υπόγειο του σπιτιού, που χρησιμεύει
για αποθήκη, και πήρε στα χέρια του
το μονόκανο κυνηγετικό όπλο του
παππού του. που ήταν κρεμασμένο.
Το όπλο αυτό έκρυβε μέσα του το θά
νατο. αφού στη κάνη του υπήρχε κά
ποιο ξεχασμένο φυσίγγιο.
Ο μικρός Προκοπής πήρε με χαρά
το όπλο για να δείξει στον φίλο του
και την στιγμή που το περιεργαζόταν
πίεσε τη σκανδάλη του. Η χαρά μετα
τράπηκε ξαφνικά σε έκπληξη στα μά
τια των μικρών και αμέσως έγινε η
τραγωδία. Τα σκάγγια έφυγαν με δύ
ναμη από την κάνη του όπλου και

καρφώθηκαν στην κοιλιά του μικρού
Αναστάση.
τραυματίζοντας
του
θανάσιμα.
ΕΥΘΥΝΕΤΑ1
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ;
Χθές το πρωί ο 10 χρονος Προκο
πής και ο πατέρας του Θωμάς Βουλγαρόπουλος οδηγήθηκαν στον Εισ
αγγελέα Βέροιας που τους απάγγειλε
τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας
εξ αμελείας (στον μικρό) και της
παραμελήσεως εποπτείας ανηλίκου
(στον πατέρα). Κατηγορία έγινε και
εναντίον του παππού Προκοπή
Βουλγαρόπουλου. 66 χρόνων, γιατί
κατείχε το μοιραίο όπλο χωρίς την
προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΤΑ ΟΠΛΑ
Μεγάλη αίσθηση προκάλεσε το
γεγονός ότι το όπλο είχε κρεμαστεί
στον τοίχο της αποθήκης με ένα
φυσίγγιο στην κάνη. Θα πρέπει όλοι
οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων να
εξετάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή
τα όπλα τους και να βεβαιώνονται
όταν τα αφήνουν ότι δεν υπάρχει
φυσίγγιο μέσα τους ούτε και κάπου
κοντά που θα μπορούσε να τα βρεί
ένα μικρό παιδί. Ας το έχουν υπόψη
τους αυτό όλοι οι κυνηγοί γιατίη
ευθύνη τους από μια τέτοια παράλει
ψη μπορεί να αποδειχθεί μεγάλη,

Η ΑΤΑ
τετράμηνου
Μ α ΐο υ
Α υγούστου
Α Θ Η Ν Α 23 (Α Π Ε )
Με κοινή απόφαση των
υ π ουρ γώ ν εθνικής οικ ονομ ίά ς και
οικονομ ικώ ν κ. κ. Γερ. Α ρσένη
και Δ ημ. Κ ουλουρια νού καθορί
στηκε σε. 2% το ποσοστό μεταβο
λής του δείκτη τιμώ ν καταναλο)τών στο τετράμηνο ΜαΓου
Α υγούστου 1982. για την κφαρ
μογή της αυτόμ α τη ς τιμαριθμικής
α ναπροσαρμογής (Α ΤΑ).

Σ υ να υ λ ία
λ α ϊκ ή ς
ορχήστρας
ΣΤ Η Σ Τ Ε Γ Η ΓΡΑ Μ Μ Α Τ Ω Ν
Συναυλία με την Λαϊκή Πείραμα
τική Ορχήστρα της Στέγης Γραμμό
των και Τεχνών Βέροιας θα δοθεί αύ
ριο Σάββατο στις 8.30 το βράδυ.
Διευθύνει και παίζει πιάνο ο
Δημήτρης Σωτηρίου. Τραγουδούν ο
Νίκος Λέφας. η Ελένη Γιουλέκα και
η Μαρία Κουρουζίοου. Παίζουν·
Μπουζούκι ο Ντένυς ΠαπακάλΛς,
κιθάρα ο Πέτρος Λίλιας, μπάσαο ο
Γιώργος Γκαλίτσιος και τύμπανο
φυσαρμόνικα ο Κώστας Ρίζος.
Γενική είσοδος δρχ. 100.

Επίκαιρες ιστοριούλες

Οι καταραμένοι
Η φρικτή σφαγή των Παλαιστι
νίων αμάχων στη Βυρητό υπήρξε το
πιο απαίσιο έγκλημα της μεταπολεμι
κής εποχής. Δίκαια ξεσηκώθηκαν οι
συνειδήσεις όλων των Εθνών, ασχέ
τως αν δεν γνωρίζουμε πόση υποκρι
σία κρύβεται σε μερικές διαμαρτυ
ρίες.
Αναρωτιέται κανείς αν αυτοί που
με οπλισμένο χέρι χύθηκαν να κό«""'ν τα κεφάλια και τα γέοια και τα
πόδια των απροστάτευτων παιδιών
και γυναικών, μπορεί να έχουν κά
ποια σχέση με την έννοια του ανθρώ
που. ΚΓ όμως κανείς μεγάλος 6ε ζή
τησε τη θανατική καταδίκη και τον
αφανισμό τους για να πάψουν ν' απο
τελούν το μόλυσμα της ανθρωπότη
τας.
Οσο ία όντα τούτα που ακούν στο
ήδη κακόφημο όνομα «φαλαγγίτες*
μένουν ατιμώρητα, το μόλυσμά τους
βαραίνει όλους τους ανθρώπους της

γης·.

Στον αρχαίο καιρό, οι Αθηναίοι
ζήσαν την ιστορία του «Κυλώνειου
άγους». Ή ταν τότε που ο άρχοντας
Μεγακλής και οι φίλοι του σκοτώσαν
με σφαγή και λιθοβολισμό τους φί
λους του συνομώτη Κύλφνα παρ'
όλο που ήταν ικέτες στη Θεά Αθηνά
και τις Ευμενίδες, άοπλοι και απρο
στάτευτοι Χρόνια ολόκληρα υι
φονιάδες φέρναν το στίγμα «εναγείς»
δηλαδή καταραμένοι, μολυσμένοι, εξ

αίτιας ανίερης πράξης. Και δεν υπήρ
ξε ηρεμία στην Αθήνα, παρά μόνον
όταν ο Σόλων με νόμο, δίκασε τους
«εναγείς* και με δικαστική απόφαση
εξόρισε όσους ζούσαν, ενώ ξέθαψε
και πέταξε έξω από τα σύνορα της
πόλης τα κόκκαλα εκείνον που είχαν
ήδη πεθάνει.
Σήμερα που «Αθήνα· ¿ναι όλος ο
κόσμος και πολίτες τα» κόσμου
αυτού είμαστε κι' εμείς, χρέος μας να

μη λησμονήσουμε ποιέ το »Φιιλάγγιον άγος». Έστω κΓ αν ξεροιιμτ. πως
δεν πρόκειται να βρεθεί κάποιος Σά
λωνας που θ' αποδώσει δικαιοσύνη
δικάζοντας τους «εναγείς» και κατιιδι
κάζοντάς τους σε αιώνια εξορία, έξω
από την «Αθήνα» της σύγχρονης επο
χής, έξω δηλαδή από τα σύνορα
αυτού του κόσμου.
Επικαιρσε

Ο ΙΚ Ο Γ Ε Ν Ε ΙΑ Κ Η Τ Α Β Ε Ρ Ν Α

«ΓΑΛΑΖΙΟΣ ΚΥΚΝΟΣ»
Κεντρικής 6-Τηλ. 28.111-ΒΕΡΟΙΑ

Η ταβέρνα αας ανοίγει το
ΣΑΒΒΑΤΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Συντροφιά θα σας κρατάα κάθε
βράδυ ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ με τη μικρή
ορχήστρα του
ΓΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ

«ΛΑΟΣ»

ΙΓ Α ΐΰ * 2 η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ
1 2 5 4 5 6 7 8 9

Σ αν σήμ ερα

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

1822 Ο Οόυσσέας Ανδροϋιπος ανακη
ρόσοεται αρχιστράτηγος της Ανα
τολικής Στερεής.
1824 Ο ελληνικός στόλος με επικεφαλής
τον Ανδρέα Μιαούλη κόταναυμαχεί
κοντό στη Λέσβο τον τουρκοαιγυ
πτιακό στόλο, που υποχώρησε για
τη Μυτιλήνη μετά την βύθιση δύο

υπήρχα (αντίατρ.).
7. Μιά παληά οβηναϊκή εφημερίδα Ό μοια σύμφωνα.
8 Τα ΛΟΚ έχουν πολλές, εδώ μία
ικαθ.) - Βρίσκεται στην Κηφισιά.
9. Ίδρυσε to δεύτερο βουλγαρικό
Ιτράτος — Επιδίωξη πολλών μα&η
των και μαθητριών.

πλοίων του.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αι>τό μπορεί νάνοι και σιδηροδρο
μικό.
2. Η παρουσία του έχει σχέση με τα
ζώα.
■
3.
' Εκφραση πόνου ή φρίκης — Μ
αυτόν γίνεται το φαινόμενο της
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Φ Κάποια φήμη λέει, ότι όταν
ώσμωσης.
1. Αυτή την πρόγνωση την κάνει το
4 Αντίθετο γαλλικό αεροδρόμιο — ένα πρόσωπο υπήρξε θύμα καρδιακής
υποσυνείδητο.
προσβολής πρέπει να περιορίσει τη
■Περίφημο μεσογειακό εμπορικό
2. Ι ε μιά σχολική πράξη... αποτέλε
σεξουαλική του δραστηριότητα.
κέντρο.
σμα.
Λάθος, λέει ένα αμερικανικό
3. Αλλιώς ο καρπός του σταριού 5. Σε μιά λαϊκή μας παροιμία έχει
σχέση με το., βασίλειο - Προτρέ-' ινστιτούτο για ηλικιωμένα άτομα.
(Κληθ.) - Δίφθογγος.
Ό χ ι μόνο η φυσιολογική σεξουα
πει.
«κ.,
4. Μισό, τόξο — Είναι στην καθα
λυτή ζωή δεν κάνει κακό σε άυτή την
ρεύουσα και η Δόξα Μακροχοι- 6 ' Ενας.., γνωστός του σκηνοθέτη
περίπτωση αλλή επιπλέον επιβάλλε
Λγγελόπαυλαυ.
ρίου (αντίστρ.)
ται, γιατί μπορεί να προστατεύσει τον
5. Αρχικά υπουργείοο, που τώρα 7. Στον... κήπο συνεχόμενη — Αντί
στροφη μονάδα βάρους — Με παθόντα από μιά άλλη καρδιακή
χωρίσθηκε στα... δύ — Ετο φωτο
προσβολή.
γράμματα το 21.
γραφείο
πολλοί,
εδώ
ένας
• Στην πόλη Μέλντορε, στην
8. Στη γενική ένα ασιατικό νησί.
(αντίστρ.).
9. Σ' ένα περιβάλλον έχει μικρό περιοχή του Σλέσβιγκχολστάϊν, ο δή
6. ... Εάπιενς είναι ο άνθρωπος —
μαρχος με τη συγκατάθεση ολόκλη
παρελθόν, με άρθρο.
Και για τον παγκόσμιο τουρισμό
ρου του δημοτικού συμβουλίου,
κατέφυγε στην εξής πρακτική λύση
Η ΛΥΕΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
για το πρόβλημα της περίθαλψης των
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΕΤΕΝΗΜ ΑΧΟΕ 2. ΚΟΤΙΝΟΕ 3. ΑΠΕ - ΙΝΤΙΡΑ (Γκάν
ανέργων δημοτο'ιν. Αποφάσισε να
ας 4. PIO - ΑΡΥΜΛΑ 5. ΚΛ - (ΒΑΡΟ)ΥΛΚ(Ο) 6. ΦΙΛΑ
πουλήσει με πλειοδοτικό διαγωνισμό
ΡΕΤΟΕ 7. ΗΔΗ - ΕΣ 8. ΜΑΕΤΙΤΙΑ 9. ΑΛ - ΑΚΙ - ΠΟΥ
το οίκημα του... δημαρχείου!
ί α ΚΟΡΕΕΣ - ΕΣ
Τί να το κάνουμε το δημαρχείο,
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ 2. ΤΟΠΙ - 1ΔΑΛΚ 3. ΕΤΕΟΚΛΗΣ 4. ΝΙ είπε σε σχετική ανακοίνωσή του.
ΛΑ - ΤΑΡίΛΜΑ) 5. ΗΝΙΑ - ΡΕΙΚΣ 6. ΜΟΝΡΟΕ - ΓΙΕ
αφού συνεδριάζοντας εκεί δεν μπορέ
(ΓΙΕ) 7. ΑΕΤΎ - Τ Σ Ι8 ΙΜΥΟΣΑΠ 9. Ρ(Α)ΛΛ(Η)Ε ο.Ε . 10
σαμε να βρούμε καμιά λύση για το
ΕΠΑΑΚ - ΑΑΥΕ.
πρόβλημα των ανέργων. Έτσι με τα
χρήματα που θα εισπράξουμε από
την πώληση του θα λυθεί το σπου
δαίο αυτό πρόβλημα, χωρίς καμιά
επιβάρυνση γιο τους δημότες που
συνεχώς δυσανασχετούν για τις
φορολογίες που είναι υπορεωμένοι
[
να επιβάλει ο δήμος!
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 4
Κι άλλο απ' τη Γερμανία:
Σ το Κόμπλεντς, την ωραία γερ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 4
μανική πόλη που βρίσκεται σας
5.46 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
β.30 PW1EPI
όχθες του Ρήνου, ο δήμαρχος σαν
8.05 Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
8 0 0 ΚΛΗΣΕΙΣ
πρόεδρος και του οργανισμού των
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.1 Β ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
συγκοινωνιών, πήρε την εξής απόφα
8.40 0 ΕΛΛΗΝΑΣ
8 3 0 Η ΖΟΗ ΑΥΡΙΟ
ΚΑΙ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ση για να μην ταξιδεύουν λάθρα όλα
8.45 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ
τα μέλη της κάθε οικογένειας, επιδει
7.15 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
κνύοντας στο σωφέρ του λεωφο
7.45 ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
8.10 ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΙ
ρείου, τη μηνιαίας ισχύος κάρτα
8.30 0( ΧΡΥΙ0ΘΗΡΕ1
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τους. Επέβαλε στην κάρτα να γράφε
8 3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.30 Μ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
ται όχι μόνο το όνομα του κατόχου
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ
10.25 ΝΤΑΛΛΑΙ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ™ χ 11.10 ΞΕΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜ
αλλά και η ηλικία του.
ΧΙΑ ΣΤΡΗΤ
ΜΑ
Αποτέλεσμα του μέτρου αυτού,
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ήταν να μειωθούν οι γυναικείες κάρ
70.06 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
τες κυκλοφορίας κατά 80%.
ΛΕΣΧΗ
Σ το Βισβάδεν τέλος, ο δήμαρχος
απαγόρευσε τους διαγωνισμούς για
την ανάδειξη tou ωραιότερου... μπέμ
πη για να σταματήσουν τα... ξεμαλ
ΝΑ ΤΟΥΣ ΖΗΣΗ
λιάσματα των μαμάδων που διεκδιΣτη φίλη μας Κοίτη Γαλλικό που κούσαν το βραβείο!
γέννησε το δεύτερο χαριτωμένο αγο
Φ Οι αρχές της πρωτεύουσας της
ράκι και στον ευτυχισμένο πατέρα Χιλής, δέχθηκαν ευμενώς μιά αίτηση
Γιώργο, τους ευχόμαστε ολόψυχα να της Τερέζας Μινόζα, 51 χρόνων, εκ
«Οτιδήποτε κάνει θόρυβο είναι
τους ζήση.
μέρους των γυναικών της πόλης που
ικανοποιητικό για το πλήθος» το είπε
Οικογένεια
είχαν χάσει τούς άντρες τους, με την
ο Τσάρλς Νΐϊκενς, κάποτε τον περα
Δημ. Κσυμούση
οποία
ζητούσαν να τυγχάνουν οι χή
σμένο αιώνα...
ρες έκπτωσης στα παντοπωλεία.
Η πρόθεση όμως των αρχών να
δεχθούν το αίτημα άλλαξε αμέσως
και η αίτηση απορρίφθηκε όταν υποκαλύφθηκε από την αστυνομία, ότι η
Μινόζα είχε δολοφονήσει τον άντρα
της.

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

A m v u m p c O a 'H
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσο*»μ« Ιο
Δ Ε. Η (βλάβες)
Y épcuon
ΟΧΕ. (σταθμός)

22 222
22.605
125
25.749
24 44$

Αστυνομικό Τμημσ

22233

Τροχαία

26444

ι-ο6 ιοιο(·

62.555 6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
θερμιου Βενιζίλου
23 aja
Εθνική Τράπεζα
2 4 1 4 1 2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Ενονη ΚΓΕΛ
26.726
ίηηοκράτους
26.920
ΠΑ. OdoAovíou
23.880

ΠυθροοιΙνσηκή

22.199

Μοοοκομείο

22 200

ΛΧΜ. (βλοβιςΙ

22.314

ΝΑΟΥΣΗ1
Πλατ. Καραιάσιυυ 22 532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.0Β0

Ο Χ Ε . (σταθμός)

41 "153

Μωροίτη

ΝΑΟΥίΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!
Πφρ·σβ«σΐΜή
23.619
Δ.Ε.Η Ιβλόβκς)
23 364
MLA. Ιπρωτ βοήθοες)
23 376
'*»*σπ Aράο ί
1(κ
α τ.Ε . »Α οβιςΐ
121
ΓΝβοσβισ>.«η

IF
Σήμερα Παρασκευή 24 Σεπτεμ
βρίου 1982 διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
»
Μπολιού - Ούτα
τηλ- 29759

Φ Οι Αμερικανοί ανακάλυψαν
την τηλεόραση, αλλά μερικές φορές
γίνονται υπερβολικοί. Απόδειξη ότι
στην Καλιφόρνια εγκαθιστούν ακόμη

!
Η

Ht
1 #

και στους τάφους τηλεόραση, έτσι
που να μην μπορεί κανείς ούτε κεί να
γλυτώσει από τις αηδίες των σήριαλ.
Φ Σε κάποιο αστυνομικό τμήμα
της Νάπολης της Ιταλίας, παρουσιά
στηκε ένα ανθρωπάκι ο Μάριο Λουΐτζι. με το πρόσωπο γεμάτο γρατζουνιές και το ένα του μάτι μελανιασμέ
νο από κάποια γροθιά, λέγοντας: ·Με
χτύπησε σαν κεραυνός, σαν τυφώ
νας...». Και δεν μιλούσε για κανένα
άντρα όταν κατέθεσε στην αστυνομία
αλλά για τη «γλυκειά» του γυναικού
λα.
Η αστυνομία καλεσε και τη
γυναικούλα αυτή για να διαπιστώσει
τί την έκανε να «περιποιηθεϊ» έτσι τον
άντρα της. Δήλωσε λοιπόν, η κυρία
Λουιτζι ότι ο άντρας της αν και ήταν
δέκα χρόνια παντρεμένοι επέμενε να
της κάνει προτάσεις που η ηθική της
δεν της το επιτρέπει να τις δεχθεί. Οι
αστυνομικοί ακούγοντας αυτά υποπτεύθηκαν πολλά πράγματα. Μήπως
ήθελε να κερδίσει λεφτά σπρώχνον
τας τη γυναίκα του στην παρανομία ή
κάτι άλλο χειρότερο: Και την ρώτη
σαν. Η απάντησή της ήταν τελείως
αναπάντεχη. Είπε ότι είχε αποκτήσει
με τον άντρα της τρία παιδιά στο διά
στημα του γάμου τους και ότι δεν
μπορούσε πιά να εκπληρώσει τα
συζυγικά της καθήκοντα όπως «ο
αναιδέστατος» σύζυγός της είχε την
απαίτηση...
Οι αστυνομικοί έμειναν με ανοι
κτό το στόμα σε υυτή τη μοναδική
περίπτωση... Θεώρησαν καλό να
προστάτευαν τον κακόμοιρο το
ανθρωπάκι, που ζητούσε να βρει το
δίκιο του. Και παρέπεμψαν την κυρία
ΛουΙτζι στο δικαστήριο για επικίνδυ
νες σωματικές βλάβες!
Φ Ο Ολλανδός ναύκληρος Πή
τερ Βάν Βλήτ ποτέ δεν θα επιτρέψει
πιά στην χαριτωμένη κόρη του Μάρ
γκαρετ να ανεβεί στο πλοίο του. Και
αυτό γιατί την τελευταία φορά που
έγινε αυτό, δύο ναύτες που τους ερω
τεύθηκε έγραψαν στα πλευρά του
πλοίου με τεράστις γράμματα το όνο
μά της, προκαλώντας σύγχυση στους
ναυτιλιακούς κύκλους.

23.350

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι ΣΤΗ Β Ε ΡΟ ΙΑ
Δ ια β ό π ε υ σ
«O l ö i o ö i ö c x :· ·
κήν
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Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕ Ω ΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ν ε υ ρ ο λ ο γ ο ς -ψ υ χ ι α τ ρ ο ς

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Φ Ο ΡΝ Τ

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναοά)
I ηλ.

ΕΙΔΙΚΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
Α Ν Τ Α Λ /Κ Ω Ν Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν
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ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντώ νης Θ. Κορώνας
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ \ΊΙ·Ν f
ΝΟΜΟΥ ΠΜΛΟΙΛΣ ' \ ¡f “
θ ε ο /ν ίκ η ς 92. τη λ. 29400 0 2416 25115
Β Ε Ρ Ο Ι Α
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1908 Ο λαός των Χανιών, που είχε
συγκεντρο>θεί στην πλατεία του
Αρεως. κηρύσσει επίσημα την ενον
ση της Κρήτης με την μητέρα
Ελλάδα.
1980 Επευφημούμενος από χιλιάδες υπαστηρικτές του ο Πολωνός εργατι
κός ηγέτης Λέχ Βηλέσα υπέβαλλε
σε δικαστήριο της Βαρσοβίας αίτη
ση για τη νομιμοποίηση χου πρώ
του ανεξάρτητου εργατικού συνδι
κάτου σε ολόκληρο τον ανατολικό
συνασπισμό.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Η ΦΙΛΑΡΓΥΡΙΑ
Σε ένα σαλόνι ρώτησαν ένα συγ
γραφέα που φημιζόταν για το πνεύμα
του:
— Μπορείτε να μας καθορίσετε ακριΙώς τί είναι ο φιλάργυρος;
— Μάλιστα. Είναι ένας άνθρωπος
που τα στερείτε όλα από φόβο μη του
λείψει τίποτε.
ΜΙΛΟΥΣΕ!

ΑΠΟ ΓΕΡΜ ΑΝΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥ?

Επαναστατική
καταπολέμηση
παχυσαρκίας
Τ Ο Μ Υ Σ Τ ΙΚ Ο Τ Ο Υ « Κ Α Φ Ε ΠΑΧΟΥ1'

Γερμανοί επιστήμονες ερευνούν
τώρα νέους τρόπους καταπολεμήσεως της παχυσαρκίας. Μειώνοντας
π.χ. τη θερμοκρασία του σώματος θα
είναι ίσως στο μέλλον δυνατή η απο
φυγή παχυσαρκίας, δίχως να υπο
χρεώνονται οι καλοφαγάδες να
περιορίσουν την όρεξή τους.
Η νεαρή και νόστιμη μαμά έχει
Η δυνατότητα αξιοποιήσεως θερ
φέρει το κοριτσάκι της στον Εθνικό μίδων με τη λεγάμενη »θερμογένεση»
κήπο, μια από τις ελάχιστες ηλιόλου που διαπιστώθηκε σε πειράματα που
στες μέρες που έκανε τον τελευταίο έγιναν πάνω σε ζώα, δεν είναι - κατά
καιρό. Ένας κύριος - αγνώστων δια τα μέχρι τούδε συμπεράσματα - από
θέσεων - πλησίασε δήθεν αδιάφορα λυτα εφαρμόσιμη στον άνθρωπο. Θα
το κοριτσάκι, του χαμογέλασε και μπορούσε ωστόσο, να προσαρμοστεί
ρώτησε τη συνοδό του:
και στον ανθρώπινο οργανισμό. Σχε
— Δικό σας είναι;
τικά πειράματα έγιναν στην Στοκχόλ
— Μάλιστα, έκανε εκείνη.
μη.
— Πολύ χαριτωμένο είναι! Να σας
Η καθηγήτρια, κυρία Χάννον,
ζήσει!... Και πόσο χρόνων είναι;
πειραματίσθηκε με αρουραίους και
— Μόλις δέκα μηνών!
ινδικά χοιρίδια. Διαπίστωσε, λοιπόν,
Ο κύριος έδειξε έκπληξη.
ότι όταν τα ζώα αυτά εκτεθούν για
— Τί λέτε; έκανε. Θάχει φαίνεται διάστημα τριών εβδομάδων σε χαμη
πρόωρη ανάπτυξη... Μη μου πείτε ότι λές θερμοκρασίες πέντε βαθμών Κελμιλάει κιόλας;...
σίου ή όταν κατά το ίδιο χρονικό διά
— Μα και βέβαια! έκανε η μαμά.
στημα τραφούν με πλούσια σε θερμί
Και γυρνώντας στη μικρή:
δες τροφή (γλυκά και σοκολάτες),
— Μαρίνα, πες στον κύριο ότι έγινε συσσωρεύουν στον τράχηλο ή στα
πολύ ενοχλητικός και πως αν δεν φύ νεφρά στρώμα πάχους χρώματος
γει αμέσως θα φωνάξουμε κανένα καφέ. Το πάχος προκαλεί αύξηση της
αστυφύλακα!...
θερμοκρασίας του οργανισμού (θερ
Ωστόσο δεν χρειαζόταν να το πει μογένεση). Τα πειραματόζωα δεν πάη Μαρίνα, γιατί ο κύριος είχε πάρει χυνανα αλλά μετέτρεψαν τις θερμίδες
ήδη πόδι, προς αναζήτηση άλλης
μαμάς προφανώς!...
ΤΟ ΚΟΛΠΟ
Σε ένα κατάστημα υφασμάτων
μιά πελάτισσα εκφράζει την απορία
της.
- Με βεβαιώνετε ότι αυτή η κουβέρta είναι καθαρό μαλί. Κι όμως εδώ
Αριθμός 1.480
βλέπω μία ετικέτα που γράφει:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
«Καθαρό μπαμπάκι».
ΠΛΕΙΓΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
- Σιωπή! κάνει ο υπάλληλος φέρ
Ο Παρά τω Πρω-οδικείω Βέροιας Δικα
στικός Επιμελητής Βασίλειος Ανδρέου
νοντας το δάκτυλό του στο στόμα.
Λάσκαρης, ως επί της εκτελέσεως τοιούΚαι της εξηγεί:
- Αυτό, κυρία, είναι ένα »κόλπο» τος, δηλοποιώ ότι την (ΙΟην) δεκάτην too
του καταστήματος για να ξεγελά τους μηνάς Οκτωβρίου 1982 έτους, ημέραν
Κυριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ. μέ
σκώρους!
χρι 12ης μεσημβρινής εν Διαβατώ Ημα

της πλούσιας τροφής σε θερμοκρ« ^
του σώματός τους. Σημειωτέο'’ ο*·
εν λόγω πάχος βρέθηκε και 0Ε .
γέννητα των παραπάνω ζώων . 6*7
την γνώμη της κυρίας Χάννον το
χος αυτό μειώνει το σοκ της
σεως με την παραγωγή
,ι,.
θερμοκρασίας και στην συνέχΟά®»’
ρανίζεται. Δεδομένου ότι ββΛ
αρουραίους είναι δυνατή η ενί^Τ
ποίηση του «καφέ πάχους», οι
μονές φρονούν ότι κάτι τέτοιο
να συμβεί και στον άνθρωπο·
Τούτο επιβεβαιώνεται χφ
,
γεγονός άτι Φιλανδοί γιατροί
λυψαν το καφετί πάχος σε μεμοναι^
νες βέβαια περιπτώσεις. ξοϊβ*"®5|
που έζησαν επί μακράν εκτεθειβ»*"
σε χαμηλές θερμοκρασίες. Σ '0
πιστήμιο του Γκίσσεν γίνονται 1®τ·
πειράματα με φοιτητές για ν0
στωθεί αν αξιοποιούν καλά ή ό/1
θερμίδες που αφομοιώνουν. Η Ι**"
ομάδα των εθελοντών κατανολ*
καθημερινά κατά μέσον όρο '*7
θερμίδες η δεύτερη 1,8 φορές ΛΙί“?
σότερες. Μέχρι τώρα δεν παρατέί™
θηκε θερμογένεση σε όσουθς
λώνουν λιγώτερες θερμίδες. Ή ω ΐ^
νονται πειράματα κατά την δώΡ*^
του ύπνου-των φοιτητών πειραμ®
ζώων, για να εξακριβωθεί νατά^ .
σον η θερμογένεση συντελείται
την ώρα που οι φοιτητές κοιμουν1^

Π Λ Ε ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Σ Μ Ο Σ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν'.
1250/1982, ότι:
Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΧΟΥΛΗΣ
του Αποστόλου και της Διονυσίας το
γένος Γκίκα που γεννήθηκε στο Μέ
τσοβο Ιωαννίνων και κατοικεί στη
Βέροια επαγγέλματος Στρατιωτικός
και η ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ του
Ηλία και της Ευανθίας το γένος Χρι
οτινίδη που γεννήθηκε και κατοικεί
στην Αθήνα επαγγέλματος οικοκυρά
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου
Παντελεήμωνος Αχαρνών.
Η ΣΥΡΠΗ ΕΛΕΝΗ του Δημη
τρίου και της Καλλιόπης το γένος
Στεφανοπούλου
γεννήθηκε
και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
ιδιωτ. υπάλληλος και ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ του Σωτη
ρίου KUI της Βασιλικής το γένος
Μαντζούνη γεννήθηκε και κατοικεί
στη Θεσ/νίκη επαγγέλματος ιδιωτ.
υπάλληλος πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγ. Δημητρίου Θεσ/νίκης.

θίας και εις το κοινοτικόν Κατάστημα
Διαβατού ιος συνήθη τόπον των πλειστηρι/ισμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Βέροιας Χαρίτιυνος Παπαχρυσάνθου ως
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
ιούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτού του. τη επισπεύσει της
δανειστρίας εν Αθήναις εδρευούσης Α.Ε.
υπό την επωνυμίαν «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑ
ΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», νομίμως
εκπροσωπούμενης ,δικαιουμένης λαμβάνειν παρά του οφειλέτου της Χαραλάμ
πους Παύλου Καραγεωργίου, κατοίκου
Διαβατού το επιτασαόμενον ποοόν Toy
δραχμών 546.879, νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως, πλέον παραγγελίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοι
πά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλεσιν της υπ' αριθ. 245/1982 Διατα
γής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Βέροιας και της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της υπ' αριθ. 8702Β/Ι7-5-1982 εκθέσεως
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού
των εν Βέροια Πρωτοδικών Φιλίππου
Κοκκαλ.ιάρη εκτίθενται εις Δημόσιον
Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι
κινητά του πρόσθεν οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν
1479/25-8-1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς
μου: Ήτοι: Τα 5.190 τ.μ. εξ αδιαιρέτου
ενός αγρού ολικής εκτάσεως 14.190 τ.μ.
κείμενος εν τη κτηματική περιοχή αγρο
κτήματος Διαβατού της περιφέρειας του
Ειρηνοδικείου Βέροιας κείμενος εν τη θέ
σει «Αναδασμός», υπ' αριθμ. κτηματολο
γίου 863. οριζόμενου γύρωθεν με δρόμον,
με αποστραγγιστικόν κανάλι, με διώριγα
και με αγρόν Κων. Καρυπίδη. Τούτο
κατέχει ο καθ' ού δυνάμει του υπ' αρίθμ.
21287/16-6-1982 Συμβολαίου του Συμ/φου Βέροιας Αναστασίου Σπανίδη, μετογρσιοέν εν τόμω 67 αριθ. 100 των βιβλίων

του Υποθηκοφυλακείου Βέροιας·.^,
«.ι»»Λσυιο·ιΐ· o-nooiMO/i'íVI
.
υπάρχουν
οποροφωρα
(ροδακινιές). Εξεπμήθηκαν τα
εξ αδιαιρέτου αντί δραχμών
rm
r mi
αυτού

as»

Ως πρώτη προσφορά δια την cΊβΛ*^ ι
του «λαστηριασμού θέλει
παρά του νόμου προβλεπόμενη ^
του 1/2 nie γενομένης εκτιμήπ*^ 8
κατασχεθέντων ήτοι δρχ.
κατακύρωσις γενήσεται εις τον
ροντα την μεγαλ.υτέραν τιμήν τ
πλειοδότην την 12ην ώραν της ^
βρίας της άνω καθορισθείσης , /
πλειστηριασμού αφού προηγουμί^^
νπ τρεις φοράς πρόσκλ.ησις KP^,1' „ φ
αίαν υπό του κήρυκος τη εντολή 1 ^
του πλειστηριασμού υπαλλήλωβ ^
δικαιούται όπως ζητήσει και λάί"_^ιέ
εκάστου πλειοδότου χρηματικός
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υΛε^Ττά*
στής υποχρεούται να κυταβάλε'
φ
επί του πλειστηριασμού υπάλλΠ J l
εκπλειστηβίασμα εις μετρητά
σει τούτο αμελητι εις to Δθθ (ί
Ταμείον (Γραφείον ΠαρακαταΟηκ ^
Δανείων) προσκομίζων και το
γραμμάηον ας τον επί του
σμού υπάλληλον, άλλιος ενερνπ" ^
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού ^
του οποίου θέλουν πσπραχθεί Λ0^ , &
αναγκαστικώς και δια προσωπικήν,*
κρατήσεως. Εις περίπτωστν μπ
σεως τελευταίου πλειοδότου
δων θέλει συμφηφίσει το εκπλί*
σμα εις την απαίτησίν του. Τα *’'* 4
δικαιώματα ως και του επί του
<
ριασμού υπαλλήλου^ βαρύνουσ^^|, I
τελευταίου πλειοδότην. Το
μη των πλειοδοτών είναι της
κρίσεως του εττί του πλειοιηό1^ /
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι
νοι >·α γίνωσιν αγοραστοί της π*-ί“Γ' ^
σθησομένης ως άνω περιουβίβί-ιμ·
προσέλθουν κσι πλειοδοτήσωσ"1v j /
εν αρχή του παρόντος οριζομένΠν
και ώραν.
Ο κ» της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής

ΒΑΣ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ

VIDEO GAMES
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΛΑΤΣ1ΩΤΗΣ του
Νικολάου και της Τριανταφυλλιάς το
γένος Μάρκου επαγγέλματος αυτονι
νητιστής. γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια και η ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥ
ΛΟΥ, ιοι> Χρήστου και της Ευρώπης
ιο γένος Τριινίδη. επαγγέλματος φοι
Γήτρια. γεννήθηκε και κατοικεί στη
Βέροια πρόκειται να παντρευτούν με
θρησκευτικό γάμο που θα γίνει στην
εκκλησία της Μητροπόλεως Βέροιας.

Γι« vu θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΛ1 ΜΙ ΓΟΣΚΟΙΙΗΣΕΙΓ
1 ΛΜίΙΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

V ID E O C L U B

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ - ΕΠΙΣΚΕΥΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ ΠΑΙΓΝΙΔΙΟΝ

ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. (0331) 395?1

ΙΤΑΛΙΚΑ
Για ιταλικά παν/μια-πολ/νεία
Τμήματα υποΐ)/ηφΐων για ιταλική φιλολοΥ»0 ,
Τμήματα γλώσσας αρχαρίων &ιπροχωρπΜ^ν
Το Φρονπ<τττ|ρ<ο ei ven αντιγνιοριομένο
και απο το ιταλικό κρότος

Ηωμιϊς Λ. Βυζας
Ui.ViC· λου .17 ΤηΧ, 24874
ΙΙΓ Ρ Ο ΙΑ

Εγγραφές καθημερινά από

5 -9

μ,μ.

Λ. ΑΝΟΙΞΕΧ1Σ 44 τηλ. 20061 f Εναντι Μοοαασυ)

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΓ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ
Αριθμός Í939

• στ ίβ ο ς ·

a

rído- iU' ^

*01 1 κορασίδα έλαβαν
/ ¿ Γ ^ ^ ^ μ ί δ α Στίβου της Τ.Ε
I 8 / Â EE/Î^ KH3: 10 Σδββα™
Πί ^ ουτβΐζόγ?Λο στάδιο,
•awta /aV TU ™Ρ°™™ αποτελέ¡“0 μ. Βαρελάς 12.3 4ος.

17Í 3°ζ' Τσίμ

400
· &

£

&

' &

"

0 4

*

γ Ζ μ·.ΐΙασΧαλ' δτΐ; 2.54.1 10ος.
f o tL
*·75 4ος,
¡ S S h 1.70 δος,Μπουρδούβα^ 1.70 6ος,
1ϋ00°ς Λιαμόπ.ουλ°ς 5.83 3ος.
Ιου pi · **' ^°Ρ“σίδων: ΠαπαδοποϋΛυ Βλενη 3.54.1 6η.
Λ ύ ν ο υ ν στα Χανιά, για
'fc^n,V^ i vt0üS “ νδρών οι αθλη'Hsàom
χ ΡΠστος 400 μ.
<0û
Καραγιάννης Ιωάννης
·*· ϋΐιλό.

• ΒΟΛΛΕΫ:
16/9 η Εφηβική ομά
,ν «tnv Νάουσα με τον Εδεσ9k ' m τουί τελικούς του πρωτμTO Τ.Ε./ΕΟΠΕ
Κ.ΕΝiis 3.(ΐ “ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 'Εχασε
4*6 tv,,0?
16*14, 15-6 μετά
*ονί„ ' ”“υμάσιο παιχνίδι, από τον
'y p o αντίπαλό του.
*D«Cii^'<7Ô,tKQv Γεωργιάδης, Γιανtw - - Στεργιούλας, Λουκάς,
8η(ν<· υ· Μανιόπουλος, Ροδοπαίος,
* ΜΠΑΣΚΕΤ:
ΐτ ,0 Î!10* φιλικό αγώνα που έγι1ββ°ϊΟ 18/9 στην Εληά, η
Ι|).τημπ6σκετ την Γ.Ε. Βέροιας με
Ίμ- 57-20.
Κκα.',,ων'0®Πκαν Γουτόπουλος 18,
ι% -, ^ Γ· 14, Τσανίδης 16, ΚαΙ'σιι. γ Η 23. Αθανασίου 12, Γκίμας
Μ , ^ Μ δ η ς 14. Καναβός 8.
f o * · την Τετάρτη 15/9 η ομάδα
“"δ τον Ηρακλή Θεσ/νίκης
40-2β ",”Ί|<Έ πλήρης - με 85-62 ημ.
^7«ινίσθηκαν με τον Φίλιππο:

Μικ ρέ ς
α γγελίες

Ζήκας 8. Κα'ισίδης Ά γγ. 16, Καϊσίδης Γ. 22 - πρώτος παίκτης του
Φιλίππου - Χριστοψορίδης 8. Καραφούλίδης 4. Γουτόπουλος 2, Αθανα
σίου 2,Μπλατσιώτης, Κελεπούρης,
Γεωργιάδης. Με τον Ηρακλή: Σακελαρίου 12, Τσουμής 21, Πιλαφίδης
18, Τζάμας
Μαντής 12, Χ"Χαρίσης λ,Μουρατίδης 2,Ναλμπάντης,
Χρηστίδης, Δουβής, Αγραφιώτης 4.
Πασούδης, Γκουζέλης.
• ΧΑΝΤ - ΜΠΩΛ:
Κέρδισε το Σάββατο 18/9 η ομά
δα χάνι - μπώλ, τον Αρχέλαο με
36-19 ημ. 13-8,
Αγωνίσθηκαν: Παπαδόπουλος.
Πάπαρης, Παυλίδης Ν., Αλεξανδρίδης 17, Γκιλιόπουλος 5, Καζαντζίδης
I. Ραπτόπουλος 1, Παυλίδης Θ. 6,
Μπλατσιώίης 1, Παναγιωτίδης 4,
Τζουβάρας 1, Σαράφης, Τσολάκος.
Χ'Παρασίδης.
Το Σάββατο 25/9 θα γίνει η
«ρεβάνς» στην Κατερίνη.
•
ΚΗ:

ΕΝΟΡΓΑΝΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙ

Ά ρχισ α ν οι προπονήσεις των
τμημάτων της ενοργάνου. Καλούνται
τα μικρά κοριτσάκι από 6 έως 10
ετών να εγγραφούν στα τμήματα:
Οι προπονήσεις προς το παρόν
θα γίνονται τις παρακάτω ημέρες και
ώρες, στο κλειστό δημοτικό γυμνα
στήριο της Εληάς,
Δευτέρα: 4,30 μ.μ.
Τρίτη: 9.30 π.μ.
Πέμπτη: 4.30 μ,μ.
Παρασκευή· 9.30 π.μ.
Σάββατο: 9.30 π.μ.
Θα προπονούν τα μικρά ο κ,
Τυφλίδης Αναστάσιος πτυχιούχος
Σωματικής Αγωγής και η δεσποινίς
Καρακολιου Μαργαρίτα, ομογενής
από την Βουλγαρία, παλιά αθλήτρια
της ενόργανης και ρυθμικής γυμνα
στικής και επί 3 χρόνια προπονήτρια
στον Πύργο της Βουλγαρίας.
' Οσοι γονείς Θέλουν ας έρθουν τις
παραπάνω μέρες και ώρες για να γρά
ψουν τα παιδιά τους στα τμήματα.
Εκ του Δ.Σ.
του Α.Σ. Φίλιππος

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
- δασκάλα, παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Δημοτικού.
θΡοφορίες στο τηλ. 26442.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΙΑΝΟ
n ϋολυτελείας μάρκας RIGA με τρία πηδάλια σε τιμή ευκαιρίας.
U1p. τηλ. 21147 Βέροια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
Αγροτεμάχια στην περιοχή Βρομοπήγαδου επί της ασφάλτου.
Πληροφορίες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφείου και 23736.

*· Χρήοτο
ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ευ ίτοιμοπαΡα'6οιη 80 τ.μ. πωλείται με όλα τα κομφόρ σε τιμή
2 ^ ^ Ρ ,α9· Άριστη κατασκευή. Γίνονται και ευκολίες. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Καφεκοπτείο πλήρως εξοπλισμένο μαζί με το εμπόρευμά του
®2ΐΐ(3 6UKaiplQ5 -nv οδό Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. (0331 >
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. Επίπλωση

καφετερίας. Πληροφορίες στην Αγία Μαρίνα κ.
,|uPVlou Αγγελο.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
Οΐρ °*Ρ<>'ρυφική. δυναμικότητος 100 χοιμομητέρων. σε κτήμα 30
Τηλ. 2Q76 °Χβδ'°υ °Τ0 ΑγγΕλοχώρι Ημαθίας, με δικό του νερό. ΙΙληρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
Τώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΦΗΒΙΚΑ-ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
,:,λΗ BEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

«Εφέτος η οικονομική μας βοή
θεια προς τον Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ θα εί
ναι μεγαλύτερη από κάθε άλλη χρο
νιά». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που
μας είπαν οι κ.κ. Γ. Τσαρτσαρής
(Βαφείδης), Μ. Τσαμπουλατίδης και
Γ. Δουλγερίδης, πρόεδρος, Γ. Γραμ
ματέας και εοφορος εκδρομών αντί
στοιχα του Συνδέσμου Φιλάθλων
Βέροιας, οι οποίοι στη συνέχεια μας
είπαν όΥι:
• ' Ολα τα έξοδα μετακινήσεως
της ομάδος για τα εκτός έδρας_παι
γνίδια της τα αναλαμβάνει ο Σύνδε
σμος, καθώς επίσης και εκείνα της
μεταφοράς των παικτών στα γειτονι
κά χωριά, μιά και όπως είναι γνωστό
οι περισσότερες προπονήσεις της
ομάδος, από την ημέρα που έγινε ο
χορτοτάπητας στο εθνικό μας στάδιο
δεν γίνονται σ' αυτό.
Επίσης όπως μας είδαν οι εκπρό
σωποι του Συνδέσμου, ο τελευταίος
ανέλαβε την εξόφληση ενός σημαντι
κού ποσού, που αποτελεί περυσινό
χρέος του Γ ΑΣ. προς τα αστικά λεω
φορεία.
Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι
αποφασίστηκε από το διοικητικό
συμβούλιο του Συνδέσμου σε όσους

ΟΜ ΑΔΑ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΧΑΣΕ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ 1-0
' Ενα παιχνίδι γρήγορο και πολλές
χαμένες ευκαιρίες και από τα δύο μέ
ρη είχαν την ευκαιρία να παρακολου
θήσουν οι φίλαθλοι που βρέθηκαν
στο αθλητικό γυμναστήριο Πλατέος.
Η ήττα αυτή δεν αντιπροσωπεύει την
ωραία εμφάνιση της ομάδος. Η Βέ
ροια σωστή σε όλες της τις γραμμές
δεν κατάφερε να επιτύχει τέρματα για
τρεις λόγους. Πρώτος λόγος ήταν ο
θαυμάσιος
τερματοφύλακας
του
Αστέρα Ασικίδης. δεύτερος λόγος ή
κακή μέρα που βρέθηκαν οι επιθετι
κσί καθώς δεν μπορούσαν να βγά
λουν εύκολα γκολ αν και βγαίναν
πολλές φορές μόνοι με τον τερματο
φύλακα. Τρίτος λόγος ο διαιτητής κ.
Κουλερίδης, που δεν είδε ένα πέναλτυ καθώς επίσης έκοψε και πολλές
φάσεις των επιθετικών της Βέροιας
χωρίς λόγο. Δικαιολογητικό της μέ
τριας διαιτησίας του το ότι έπαιζε με
ένα μόνο επόπτη τον κ. Γελαόάρη.
Το Πλατύ αν και έπαιζε με ελλ,είψεις έδειξε στοιχεία καλής ομάδας.
Έχει ορισμένους παίκτες που σίγου
ρη θα βοηθήσουν την ομάδα όχι μόνο
να σωθεί αλλά και να διακριθεί σ'
αυτήν την κατηγορία.
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
- 5’ Μετά απο ωραία μπαλλιά «τρύ
πα» ο Σίμπος βρίσκει γρήγορα τον
Μουσούρη και αυτός σεντράρει στην
καρδιά της αντίπαλης άμυνας. Εκεί ο
Ισχνόπουλος πιάνει ωραίο σσυτ για
να αποκρούσει την τελευταία στιγμή
ο Ασικίδης.
- 15' Σε μιά γρήγορη επίθεση των
παικτοιν του Πλατέος ο Τουπεκτσής
πιάνει δυνατό σουτ για να αποκρού
σει ο Αντωνάς ωραία,
- 30' Ο Κιρτικίδης μετά από σύγχυ
ση της άμυνας χάνει εύκολα το 1-0.
- 40' Θαυμάσια εκτέλεση φάουλ του
Πουρσανίδη αποκρούει εξίσου θαυ
μάσια ο Ασικίδης.
- 43' Νέα επίθεση της Βέροιας και
δοκάρι με τον Χώματά.
Β' ΗΜΙΧΡΟΝΟ
- 55' Έ νας πολύ γρήγορος συνδυα
σμός έγινε σ' αυτό το λεπτό. Ο ΜαυμυυοογΛου με μιά μπαλιά δίνει δεξιά
στον Τοπαλίδη και αυτός σεντράρει
αριστερά στον Ισχνύπουλο που απο
τυγχάνει να πλασάρει από κοντά.
- 65' Ωραία μπαλιά του Μωύσίδη..
βγάζει τον Τοπαλίδη μόνο με τον
Ασικίδη και ο πρώτος πλασάρει για
να αποκρούσει ωραία ο θαυμάσιος
Ασικίδης
- 70' Σε οργανωμένη επίθεση της
Βέροιας ο Καλτσάς σουτάρει δυνατά
για να αποκρούσει σε κόρνερ θαυμά
σια ο Ασικίδης.
- 74' Η Βέροια κερδίζει φάουλ αρι
στερά καθώς επιτίθεται και έξω από
την μεγάλη περιοχή. Το εκ τελεί
πονηρά ο Πουρσανίδης παιρνώντας
την μπάλα αριστερά ιιπό το τείχος.
Εκεί πετάγεται γρήγορα ο Τοπαλίδης, σουτάρει για να αποκρούσει θαυ
μάσια ο Ασικίδης σε κόρνερ.
Από το Πλατύ δαικρίθηκαν ο
Ασικίδης (κορυφιιίος του Πλατέος)
Καρασαββίδης, Σαχινίδης, Ανδρονίδης,
ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΑΣ: Σταθερός στις εξό
δους και στις αποκρούσεις ταυ. Ευθύ
νη έχει στο γκολ.
ΠΕΡΑΧΩΡΙΤΗΣ: Έτρεξε, έκο
ψε. έδωσε λύσεις στην ομάδα. Ή ταν
από τους καλύτερους.
ΜΩΥ ς ΙΔΗΣ: Δυνατός, έτρεξε
παντού. Ευθύνη έχει κι αυτός στο

εργαστήρι
ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

ΠΕΛΑΡΓΟΣ

•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

Φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον

• Ν Η Π ΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν

•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΝ
Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Εναντι Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

εκτός έδρας αγώνες κρινεται σκόπιμη
και απαραίτητη η παρουσία των
Βεροιέων φιλάθλων αναφερόμαστε
φυσικά στους νεαρούς της θύρας 4 θα
ναυλώνονται πούλμαν γιο την
δωρεάν μεταφορά τους,
ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
ΜΟΝΟ Π Α ΤΟΥΣ
ΝΕΑΡΟΥΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ
ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ 4
Η απόφαση του διοικητικού συμ
βουλίου του Συνδέσμου Φιλάθλων
Βέροιας να διαθέτει σε κάθε εκτός
έδρας κρίσιμο αγώνα δωρεάν πούλ
μαν για τους φιλάθλους, αφορά απο
κλειστικά και μόνο τους νεαρούς
οπαδούς της ΘΥΡΑΣ 4.
Η διευκρίνιση αυτή κρινεται σκό
πιμη για τον λόγο ότι οη ς εκδρομές
αυτές και ιδιαίτερα σε εκείνες που
παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέ
ρον, παρουσιάζονται πολλοί «εθελον
τές» συν γυναιξί και τέκνοις χωρίς να
είναι φίλαθλοι και που σε τελευταίο
ανάλυση ούτε κιεν πάνε στο γήπεδο.
ΣΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
ΡΥΘΜΟ Η ΠΟΡΕΙΑ
ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΡΗ
Σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο

Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 - 2 7 3 2 1 1

ΘΕΣΜΙΚΗ

γκολ.
ΜΙΧΟΣ: Πήγε καλά αν και πολ
λές φορές κράτησε την μπάλλα
περισσότερο από ότι έπρεπε,
ΜΑΥΡΟΥΔΟΓΛΟΥ: Θαυμάσιος
σαν λίμπερο. ΈΔωσε ωραίες μπαλιές
και κινήθηκε σωστά και σαν σέντερ
φόρ.
ΧΩΜΑΤΑΣ: Προσπάθησε, έτρε
ξε έδωσε λύσεις στην ομάδα.
ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ: Έτρεξε φιλότιμα
αλλά είχε ημιτελείς προσπάθειες.
ΣΙΜΠΟΣ: Στό διάστημα που
αγωνίσθηκε ήταν πολύ κιιλός. Με
σωστές μπαλιές kui σωστή κίνηση.
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ: Ετρεξε πολύ,
προσπάθησε, έδωσε πολλές μπαλιές.
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ:
Θαυμάσιος
επιθετικά, υστέρησε όμως αμυντικά
καθώς αργούσε να γυρίσει πίσω.
ΙΣΧΝΟΠΟΥΛΟΣ: Έτρεξε πολύ
φιλότιμα, αλλά οι προσπάθειες τους
ήταν ημιτελείς
Μ1ΛΗΧ: Έδειξε κουρασμένος
καθώς πρόσφερε τις υπηρεσίες του
αμέσως μόλις ήλθ από διήμερη άσκη
ση της μονάδας στην οποία υπηρετεί.
Ο ΣΑΜΙΩΤΗΣ, ΚΑΛΤΣΑΣ,
ΥΦΑΝΤΙΔΗΓ δεν μπορούν να κριθούν γιατί ήταν λίγο το διάστημα που
έπαιξαν.
Για την διαιτησία του κ.κ. Κουλερίδη τα είπαμε πιό πάνω,

βρίσκεται η μετατραυματική πορεία
του Γιάννη Μουσούρη.

Ο πολύπειρος παίκτης αφού ακο
λούθησε σωστά την θεραπευτική
αγωγή που του συμβούλεψαν οι για
τροί μπήκε πλέον στον κανονικό
ρυθμό της ομάδος, ενώ παράλληλα
αγωνίστηκε και στα τελευταία φιλικά
παιχνίδια των αναπληρωματικών και
ερασιτεχνών παικτών και απέδειξε
ότι βρίσκεται σε πολύ καλή φυσική
κατάσταση πράγμα που σημαίνει ότι
έφτασε ή φθάνει η ώρα του να προσ
φέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες ίου
στη «Βασίλισσα του Βορρά».

ΤΑ ΓΗ Π ΕΔΑ
[ΙΟΥ Θ Α Π Α ΙΞ Ο Υ Ν
ΟΙ Ο Μ ΑΛΕΣ
Παραθέτουμε παρακάτω τα γήπε
δα στα οποία θα γίνονται οι αγώνες
του πρωταθλήματος Α' ερασιτεχνι
κής κατηγορίας περιόδου 1982/83.
Π.Ο. ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ Κοινοτι
κό γήπεδο Ξεχασμένης.
Π.Α.Ο. ΚΟΡΥΦΗΣ Κοινοτικό
γήπεδο Κορυφής.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μελικής Κοινοτικό
γήπεδο Μελικής.
ΒΕΡΜΙΟ Ναούσης Εθνικό στά
διο Ναοόσης.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Διαβατού Κοινο
τικό γήπεδο Διαβατού.
ΝΗΣΣΑΪΚΟΣ Νησιού Κοινοτι
κά γήπεδο Νησιού,

ΘΥΕΛΛΑ Παπάγου Βέροιας Κοι
νοτικό γήπεδα Αγ Βαρβάρας.

ΒΕΡΜΙΟ Σελίου Κοινοτικό γή
πεόο Νέας Νικομήδειας.
ΝΕΑ ΓΕΝΕΑ Ν. Νικομήδειας
Κοινοτικό γήπεδο Ν, Νικομήδειας.
Α.Ο. Τριποτάμου Κοινοτικό γή
πεδο Τριποτάμου.
ΕΘΝΙΚΟΣ Ράχης Κοινοτικό γή
πεδο Ράχης
ΑΠΟΛΛΩΝΑ Αγ. Γεωργίου
Κοινοτικό γήπεδο Αγ. Γεωργίου.
ΝΙΚΗ Λγκαθιάς Κοινοτικό γήπε
δο Αγκαθιάς.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΑΣ «ΒΕΡΓΙΝΑ» Βεργίνας Κοι
νοτικό γήπεδό Βεργίνας.
ΒΕΡΟΙΑ: Αντωνάς, Περαχωρϊ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ναούσης Εθνικό
της. Μωΰσίδης. Μίχος (Μίλης) Μαυρουδόγλου. Χώματός (Καλτσάς) στάδιο Ναούσης.
ΑΡΗΣ Παλ. Σκυλιτσίου (θα ορί
Τοπαλίδης, Σίμπος (Σαμιωτης) Μουσούρης, Πουρσανίδης (Υφαντίδης) ζεται κάθε φορά ιιπό την Ένωση).
ΑΤΛΑΣ Ζερβοχωρίου Κοινοτικό
Ισχνόπουλος.
γήπεόο Ά νω Ζερβοχωρίου.
ΔΟΞΑ Αγ. Τριάδας γήπεδο ΣυνΑΣΤΕΡΑΣ: Ασικίδης, Κιοσέο
/σμού Αγίας Τριάδας.
γλου. Σαχινίδης. Ανδρονίδης, ΜερΘΥΕΛΛΑ Στενημάχου Κοινοτι
τσανίδης, Τουπεκτσής, Κιρτικίδης. κό γήπεδο Στενημάχου.
Ανδρονίδης, Σαμαράς, Καλυφούλης.
ΕΘΝΙΚΟΣ Μακρσχωρίου Κοι
Καρασαββίδης·
νοτικό γήπεδο Διαβατού.

2 νέα 5πορτα εμπορικά
αυτοκίνητα
τής Τ Ο Υ Ρ Τ Α

è TOYOTA HI-ACE
I f i O n K uß e x

Τά δυο νέο δπορτα ερπορίκο αιηοΜνηϊο τής ΤΟ VOTA, Ο.ουν γίνει
οτην ΕΜιηνικτ, ο γορο

ΊκανοποιυΟν Ολες τις ρνόγκες τ ώ ν ρηαγγελμαιιων ρχιι ουγγρόνινς
είναι δυο (ϋνετα πολυιελή ouiOKivrito

Αιαθείουν
• Μεγάλη ευρύχωρη · πολυτελή καμπίνα \>t ip iy »ς<ιβ»<>μαπι
πλήθος αξεοουΰμ
• Μεγάλο οποθηκεύΓίκο χώρο · πλήρως έκμεταλευοιμο
• b πόρτες - 4 πλευρικές εο· μια π*οω γ»π ό'ευκολυνοη σ ι η
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ΝΕΑ ΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΕΤΟΣ
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ Σ.Φ.Β.

φείσα την 18-3 77. δι' απαίτηση- δρχ.

Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ 10.000.000. ήίΐς ετράπη εις υποθήκην την
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΚΤΠΝ
15- !-1980 δια πυσόν δρχ. 4.469.399, S) ιν
Ο παρά :«ι Πρωτοδικειω Βέροιας τόμω Ρ1Ε αριθμ. φύλ. 82 φέρεται εγγε
Δικαστικός Επιμελητής Φί?.ιηπος Απι> γραμμένη προσημείωσις υποθήκης υπέρ
στόλου Κοκκολιάρης. ως επί της εκτελέ- της ΒΑΛΑΣΙΑΣ συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
σεως τοιούτος δηλοπριώ ότι την (]0ην) ΠΛΠΛΤίΙΑΝΝΟΥ, κυτοΛου θεσ/νίκης,
δεκάτην Οκτωβρίου 1982. ημέραν Κυρία 5Γ απυιτησιν δρχ. 1.900.000. 6) εν τόμω
κήν και από τας ώρας IΟης π.μ. μέχρι της Ρ1Θ, αριθμ. φύλ. 66 φέρηυι εγγεγραμμέ
12ης μεσημβρινής εν Πλατεί Ημαθίας και νη προσημείωσις υποθήκης υπέρ του
εις το Κοινοτικόν Κατάστημα Πλατέος, Παναγιώτου Ρετζιπη tou Αλεξάνδρου,
ως συνήθη τόπον των πλειστηριασμών κατοίκου θεσ/νίκης, εγγραφείαα την
και ενώπιον της Συμβολαιογράφου Αλε 28 2 1978 δι' απαίτησιν δρχ. 1.850.000,
ξάνδρειάς Ζηνοβίας Τσαραμπουλίδου, ως ήτις ετράπη ιπς υποθήκην την 2-4-1979.
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή όί ολόκληρον το ποσόν. 7) εν τόμω ΡΚ
τούτης κωλυόμενης ενώπιον του νομίμου αριθμ. φύλ 29 φέρετυι εγγεγραμμένη απο
πναπληρωτού της, τη επισπεύσει της εν θήκη υπέρ της Χάρτφορτ της ΚσνεκτιΛθήναις εδρευούσης Ανωνύμου Τραπεζι κούτης των ΗΠΑ ιδρευούσης Τρηπεζικής
κής Εταιρείας υπό την επωνυμίαν »ΤΡΑ Α.Ε. υπό την επωνυμίαν «ÂMEPIKAN
ΠΕΖΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε.·, νομίμως ΕΞΠΡΕΣ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΚΟΡΠΕ
εκπροσωπούμενης, δικαιούμενης λαμβά- ΡΕΣΙΟΝ" ΜΑΓΚΙΓΚ». κγγραφι(σα την
νιπν παρά του οφειλέτου της Δημηιρίου IS-4-1978. δι απαίτησιν 6ρχ. 1.300.000.
Αράπη του Γεωργίου, κατοίκου θεσ/νί 81 ιν τόμω ΡΚΑ αριθμ. φύλ. 4 φέρεται
κης. Αντωνίου Λανιόλου 21. 6Γ εαυτόν εγγεγραμμένη προσημείωσις υποθήκης
και ως ομϋρρυθμσν μέλος της ιτν Θεσσα πέρ της ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε
Ιωνική εδρευούσης Ο.Ε. «ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ εγγραφεϊσα την 15-6-1978 δι απαίτησιν
ΑΓΑΠΗΣ Και ΣΙΑ». νομίμως εκπροσω δρχ. 3.67Κ.243, 9) εν τόμοι ΓΚΓ αριθμ.
πούμενης το επιτασσόμενον ποσό των φύλ. φέρεται εγγεγραμμένη υποθηκη υπέρ
δραχμών 4.555.999, νομιμοτόκως μέχρις της Αγροτικής Τροπέζης της Ελλάδος
εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίος εκτελέ ΙΑΤΈΙ εγγραφοου την 8 2-1979,5Γ amri*
σεως και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ τησιν δρχ. Î.845.000, 10) ιν τόμω ΡΚΓ
σειιις και πλειστηριασμού μέχρι πίρατινς αριθμ. φύλ. 95 φέρεται εγγεγραμμένη υπο
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεση· της υπ' θήκη υπέ,ρ της ATE εγγραφεϊσα την
αριθμ. 6224/1979 Διαταγής πληρωμής 8-2-1979. δι" απιιίτησιν δρχ. 2.845.000,
του Μονομελούς Πρωτοδικείου θεσσιιλο I Ι)ιν τόμω ΡΚΣΤ αριθμ. φύλ. 12 φτρείιΐι
νίκης και της σχεηκής προς τον άνω οφο Εγγεγραμμένη προσημείωσις αποθήκης
λέτην κοινοποιηθείσης ιπιταγής προς υπέρ της εν Πλατεί εδρευσίισης Α Ε υοό
πληρωμήν, ως τούτο δείκνυται εκ της υπ' την επωνυμίαν «ΕΛΛΗΝ1ΚΑΙ ΒΙΟΜΗ
αριθμ. 1945/23-10-1979 ικθέσεως ετιδό- ΧΑΝΙΑ! ΖΩΟΤΡΟΦΟΝ Α Ε.» κγγραφιΐ
οεως του Δικαστικού Επιμελητή/} των εν σα την 3-8-1979 δί απαίτησιν δρχ,
Θεσσαλονίκη Πρωτοδικών Ευσταθίου 935-897. ήτις ετράπτι εις υποθήκην την
Γιαταγάνα. εκτίθενται ας δημόσιον ανα 24 8-1979 6ί ολόκληρον το ποσόν.
γκιιστικόν τλειστηριασμόν τυ εάτυιθι ακί
Ος πρώτη προσφορά δια την ενορξιν
νητα του ανωτέρω οφειλέτου, κατησχκ- του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
Οέντα δυνάμει της υπ αριθμόν παρά του νόμου πικιβλιπύμενη τάιαύπι
2263/21-Λ-1978 κατασχετηρίου «κθέσεως ταυ 1/2 της γενσμένης Γκτιιιήσεαις ':·»
του Λικασ.ικού Επιμελητού των εν κατυσχιθένταιν ήτοι δρχ. 3,750.188) (1
Βεροία Πρωτοδικών Μιχαήλ Ανανιόδη. κατακύρωσι; γενήσεται ε»ς τον τροσφέΉτοι των κάτωθι οριζοντίων διαιρετώς ροντα πιν μεγαλυιίραν τιμήν KWtaliàv
ιδιοκτησιών κειμένων εν τη περιοχή του πέΛοδότην n|V 12ην ώραν της μεσημ
αγροκτήματος Πλατέος περιφέρειας tou βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειάς και εκτισμέ- πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νων επί τμήματος του υπ' αριθμ. 75 αγρό νει τρεις φοράς πριίσκλησις προς πλειοόο
τεμαχίου εκτάσεως 37.500 τ.μ. οριζομέ- αίαν υπό του κήρυκσς τη εντολή του cnl
νου εν συνόληι γύρωθεν με αγροτικόν του πίΛίστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δρόμον και με αγρούς Θεοφράστου Παυ όικηιούται όπως ζητηοα και λάβει παρ'
λίδη, Μαρίας Σουνόγλου και στραγγιστι έκαστου πλειοδότου χρημιπτκάς εγγυή
κήν τάφρον, ήτοι )ί εν μονάροφαν κτίσμα σεις. Αμα τη κατπκτιρώσιτ a απερθεματιεπιιρανέίας 1067.95 τ.μ- μεποσοστόν συν στής υηοχρουύται να καταβάλει εις τον
διοκτησίας επί του όλου αγρού 13.11%/0 επί του πλειστηριασμού υπάίληλον to
.2) έτερον μονόροφον κτίσμα επιφάνειας εκΓ.Χειοτηρίαομιι κις μετρητά ή «ι κιιταθτ
131.80 τ.μ. με κοσοστόν αυνιδιοκτησίιις σιι τούτα αμιλητί ης το ΔημΔσυη
επί του όλου αγρού 11.62%. 3) έτερον Ταμτίαν (Γραφείον ΠαρακαΤαθηκιίιν και
μονόροφον κτίσμα επιφάνειας ! 146,45 Δανείων) προακομίζων και το σχετικών
τ.μ. με ποσοστόν συνιόιοκτησίας επί του Ypuppâtiov ης τον επί του ηληστηριοόλου ιιγρού 14.20%, 4) έτερον υυνόροφον σμού υπάλληλον, άλλως ενερχηθήσεται
κτίσμα επιφάνειας 1020 τ.μ. με. ποοοστόν υναπλειστηριααμάς κατ" αυτού τα έξοδα
συνιδιοκτησϊας επί too όλου αγρού του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' ουτού
12.52% και 5) έττρον μονόροφον κτίσμα οναγκαστικώς και δω προσωπικής τυυ
επιφιινείας 854 τ.μ.. με ποσοστόν συνιδιο- κρατήσέως. Εις περίπτωσιν μη ιμφανί
κτησίας επί του όλου αγρού 10.49%. Εί στον; τιλκνταίοα πλειοδότου ο επτοπκύναι 6ε κύριος δυνάμει του υπ' ιιριθμ. δων θέλω αυμψηφίσΐι το εκπλειστηρία
6689/74 Συμβολαίου του Συμβολαιογρά αμυ εις την απαίτησιν του, Τα κηρύκεια
φου θεσ/νίκης Χρ Βακαρέλη, νομίμως δικαιώιαιτα ιυς «αι ταυ επί του πλεκιτη
μεταγραφέντος εις τα βιβλία Υποθ/κείου ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν ici
Αλεξάνδρειάς εν τόμω ΡΛ ιιριθμ. 50 Εξι τιλευταίπν πλειοδότην. Ι'ο φερέγγυου ή
τιμήΟησαν ως σύνολον αντί δρχ μη των ηλωυδοιών κίντιι της απηλίιταυ
2.000.000 και δυνάμει »ης un’ αριθμ. κρίστω; του επί του πλευστήριασμου
66221981 οποφάσΕως του Μονομελούς υπαλλήλου. Καλούνηυ όθι.ν οι βαιιλόμι
Πρωτοδικείου Βέροιας η τιμή της εκτιμη νοι va yivœmv ιτγορασται της πλειστηρ«
θείσης αξίας των ως άνω κατοσχΕθέντων σθησομένης ως άνω πι,ρίουσίας.ΐ'άπες
ακινήτών όίορθώθη ας δραχμάς προαελθουν και πλωοδοτήσοκην κατά την
6.500.000 και ως πράιτη προσφορά το εν μρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
ποαόν των δραχμών 3.750.000 κηι όρια» και ώραν.
ημέραν πλειστηριασμού την εν αρχή ταιι
Ο επι της εκτελάσηος
παρόντος. Επι του ως άνω κατυσχεθέντος
Δικαστικός Επιμελητής
ακινήτου υπόρχυιχη εγγεγραμμένοι αι κά
♦ΙΑ. ΚΟΚΚΛΛΙΑΠΙέ
τωθι ενγρυφαί, ως τούτο προκύπτει εκ του
uno 27-3· 1980 Πιστοποιητικού της ΥηοΑριθμός 5954
θηκοφιίλακος Αλεξάνδρειάς, ήτοι- I) κν
τάμα: ΡΔ αριθμ 50 φέρεται εγγεγραμμένη Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΙΓΓΗΡ1ΛΣΜΟΥ
ΑΚΙΝΗΤΟΝ
προσημείπιτης υποθήκης της ιν ΧΑΡ
ΓΟΡΔ της Κονεντικούτης των ΗΠΑ
Ο παρά ται Πρωτυΰιπώιι Βιροίιτς
εδρευούσης Τραπεζικής Α.Ε. υπό την Λικωτηκός Επιμκλητής Φίλιππος Απο
πεωνυμίαν «ΑΜΕΡ1ΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ στόλου Κοκκαλιηρης, ως επί της τκεελέ
1ΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΓΚ1ΓΚ Κ.ΟΡ αηης ιοισότος &ηλαπουη Αττ την (10ην)
ΠΟΡΕΣΙΟΝ». εγγραφεϊσα την 27-9-74, δεκάτην ταυ μηνός Οκτωβρίου του 1982
6Γ απαίτηση· δρχ. 3.500.000. ήτις ετρόηη έτους, ημέραν Κυριακήν και από τος
ας υποθήκην την 27-9:1977, δια ποοάν ώρας ΙΟης π.μ, μέχρι της 12:« μεσημβρι
δρχ. I 750.741.2) ιν τόμο) ΡΗ αριθμ. φύλ. νής εν Bcpoia και ης εην αίθουσαν των
20 φέρεται εγγεγραμμένη π(>οοηΜέιωοις συνεδριάσεων του Πρωιοδικπίυο Βέροιας,
υποθήκης υπέρ της »ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕ- ως συνήθη τόπον των πλωστηρυισμών
ΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ιγγραφείσα τνώπιυν της Συμβολαιογράφου Βέροιας
την 14-8-1975. δι αποιτησιν δρχ Δανάης Αλεξίδου. ω; επί του πλειστηρια
1.2(Κ).000, ήτις ετράπη εις υποθήκην την σμού υπαλλήλου ή ταύτης κωλυομένης
12*11*76 δια ποσόν δρχ. 616.310, 3) εντδ- του νομίμου αναπληρωτυό της και ης
μω Ρ1Γ υριθμ. φέιλ. 23 φέρονται κγγε- εκτΐλεσιυ της υπ' αριθμ. 3 Ι2 Ί9 7 | υ.ιοφόνραμμέΐΌΐ τρείς προσημπώσεις υπέρ της αωις του Πολυμτλοΰς Πρωτοόικτίοα
.ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ Βέροιας, κτιινοπιιιηθείσης νομίμως προς
ΔΟΣ Α.Ε», εγγραφεϊσα η πρώτη την τον εναγόμενον Αθανάσιον Δημητρίοά
lh 10-76. 6Γ ιιπαίτηοιν δρχ. 616.310, ήτις Παζάραν, κάτοικον Βέροιας, προς γνώστν
ετράπη εις υποθήκην την 12 I 76,6Γ ολό tou και δια τας νομίμους α·.·.ιπτίας. ως
κληρον το ποοόν, η »Scuttpa την ισάτο δείκνυται at της απ' αριθμ.
16 10-76, St' ολόκληρον κι ποσόν, 4) CV .13776/3-7-1978 εκθέσκως επιδάσοος tou
τόμυι Ρ1Λ αριθμ. φύλ 37 φέιιιται εγγε Δικαστικού Επιμελητού των *ν Βέροια
γραμμένη κροσημαωσις υποθήκης υπέρ Πρωτοδικών Κων/νου Κοκκαλιάρη. Αέλκ»
της ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Ε. εγγρα
ΣάνέχίΛά στην 4η

φοριοεκφόρταιοη,
• Οικονομικό - γερό - δοκιμοομενο κινητήρα
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ίο τεΑε ε τ 3 ΑΠ ’ Ο Λ Ο
poe ενημερώνουν τ ο ν κ ο ς μ ο

Π ρόγραμμα για τη ν αύξηση
παραγω γικότητας
της Κ τη νοτροφ ία ς
Γνωρίζουμε ατούς Κτηνοτρόφους
της περιοχής μας ότι στο πρόγραμμα
ιιυξήσεως παραγωγικότητας Κτηνοτροφικής παραγωγής έτοι.«; 1982 *ντ·
σχύονται οικονομικά οι παρακάτω
δραστηριότητες.
Jk.
Ανάπτυξη
κτηνοτροφικών
μονάδων οικογενειακού τόπου και
συνεταιριστικών οργανώσεων ή των
εταιρειών τους.
Οικονομική ενίσχυση για ίδρυση ·
επέκταση ή βελτίωση βοοτροφικών
εκμεταλλεύσεων οικογενειακού τό
που.
α) Μικτής κατευθύνσεως
Δικαιούχοι μπορεί να είναι παρα
γωγοί που διαθέτουν 3 στρ. αρδευό
μενο καλλιεργημένα με κτηνο τροφι
κά φυτά uno τα oroiu το 1/2 υπο
χρεωτικά ιδιόκτητα και επιθυμούν να
ιδρύσουν να επεκτείνουν ή να βελ
τιώσουν τις μονάδες τους δυναμικό
τητας 1$ 30 κεφαλών.
— ΤΤοσρστό οικονομική; εντσχύσεως μέχρι 30% της δαπάνης για «ττριακές εγκαταστάσεις και προμήθεια
ή συμπλήρωση και εγκατάσταση
μηχανικού εξοπλισμού.
Ποσοστό οικονομικής ενισχύσεως.
για αγορά ζώων, μέχρι 30% γυι ζώα
προελεύσεως εσωτερικού που προέρ
χονται από εκτροφές που διατηρούν
βελτιωμένα ζωα και παρακολουθούν
ται από τη Δ/νση Γεωργίιις. εκτροφέςιδρυμάτων καθώς και προελεύσεως
εξωτερικού μέχρι 40% γιο ζ«κτ που
προέρχονται από μητέρες που συμμε
τέχουν στο πρόγραμμα ελέγχου απο
δόσεων γάλακτος.
— Η συνολική οικονομική ενίσχυ
ση δκν μπορεί να ξεπεράσει κατά αγελαδοτρόφο το ποσό των 400 000 δρχ.
β) Κρεοπαραγωγικής κατευθύνακως
Δικαιούχοι μπορεί να όνοι παρα
γωγοί που διαθέτουν ιδιόκτητους ή
μ« μίσθωση βοσκοτόπους ή εξασφα
λίζουν χρήση βοσκών Δημοτικών,
Κοινοτικών κλπ- για ίδρυση επέκτα
ση - βελτίωση βοοτροφικών κκμεταλ
λκύσεων κρεοπαραγωγικής κατευ
θύνσεως (5-40 κεφαλών.
Ποσοστό επιδοτήσεως μέχρι 40%

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρα 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
J25ft'|982. ότι
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΔΕΛΛΒΕΡΙΛΗΕ του Ιωάννορ και της Πελά
γιος το γένος Αβραμίδη που γεννή
θηκε στην Σηρα λίμνη Κοζάνης και
κατοικεί στη Βέρφκι επαγγέλματος
μηχανολόγος υπομηχανικός και η
ΕΛΕΝΗ ΔΟΥΛΛΛΑ του Αθανασίου
και της Ευαγγελίας το γένος Γιαννοπούλου που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Μέση Βέροιας επαγγέλματος
οικοκυρά, πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνιι στον Upó Ναό
Κοίμησης της Θεοτόκου Μέσης
Βέροιας.

•ηα την ανέγερση κηριακων εγκατα
στάσεων · προμήθεια ή συμπλήρωση
μηχανικοί* εξοπλισμού και αγορά μέ
χρι 40 βελτιωμένα ή ημιβελτιωμένα
ζώα ανοπαραγωγής.
Ανώτατο όριο επιδοτήσεως 400.000
δρ*
2) Οικονομική ενίσχυση για ίδρυ
ση - επέκταση βελτίωση ποιμενικοιν
προβοτοτροφικών και γιδοπροβατοτροφικων εκμεταλλεύσεων
β) Πυιμενικών προβοτοτροφικών
εκμεταλλείισεω ν
Δικαιούχοι μπορώ να είναι αυτοί
που διαθέτουν τουλάχιστον 100 ποι
μ ενικά πρόβατα.
— Ποσοστό επιδοτήσεως μέχρι
40% της δαπάνης για ανέγερση βελ-,,
τίωση επέκταση κτιριακών εγκατα
στάσεων κ ^ . αγορά μηχανικού εξο
πλισμού και μέχρι 130.000 δρχ. κατά
εκμετά?«λευση.
β) Οικοσίτων γιδοπροβστοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Δικαιούχο» μπορεί να είναι παρα
γωγοί που προβαίνουν σε ανέγερση βελτίωση επέκταση κτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων μέχρι 30 θέσεων.
— Προμήθεια ή συμπλήρωση απα
ραιτήτου μηχανικού εξοπλισμού
Αγορά από 20 50 ακόσιτα πρό
βατα ή 20-30 γίδια
Απαραίτητη προϋπόθεση να εξα
σφαλίζουν το 50% των ζωοτροφών
από δική τους παραγωγή.
- Ποσοστό επιδοτήσεως μέχρι
40% της δαπάνης και μέχρι 130.000
δρχ κατό εκμετάλλευση.
Β- Οικονομική ενίσχυση για αγορά
αρσενικών ζώων αναπαραγωγής
- Ποσοστό επιδοτήσεως μέχρι
40% της αξίας των ζώων και μέχρι
25.000 για κάθε ταύτο, 4.000 για κάθε
κριάρι ή τράγο.
Απαραίτητη προϋπόθεση οι ταύροι
να είναι κρεοπαραγωγικής και μικτής
κατευθύνσεως.
Τα κριάρια φυλών Χίου - Κύμης
Καραγκούνας Σερρών και οι τράγοι
φυλών Ζάανεν ή Τόγεμπαρκ.
Γ. Οικονομική ενίσχυση γιο την γέν
νηση μοσχαριών
Ύφους ενισχύσεως 1080 δρχ για
κάθε μοσχάρι που γεννήθηκε από
1-1-82 σε εκμεταλλεύσεις οικισμών
που δεν εξυπηρετούνται από βιομη
χανίες ή βιοτεχνίες γάλακτος.
Οι οικισμοί θα ορισθούν με ιιπόφα
ση του κ. Νομάρχη- Με την ίδια από
φάση θα ορισθούν κιη οι επώνυμοι
αγελαδοτρτΗφοι των χωριών που εξυ
πηρκτσύνται από βιομηχανίες γάλα
κτος αλλά αποδεδειγμένα διατυρούν
αγελάδες βοσκής κρεοπαραγωγικής
κατευθύνσεως.
Δ. Αγορά θηλεων βοοειδών ανα
παραγωγής κρεοπαραγωγικής κατευ
θύνσεως
Ύφος ενισχύσεως μέχρι 40% της
όαπανης για αγορά μέχρι 10 αγελά
δων δαμαλίδων κρεοπαραγωγικής ή
μικτής κατευθύνσεως από κτηνοτρόφους που διαθέτουν επαρκείς βοσκο
τόπους ιδιοκτήτους ή μισθωμένους ή
έχουν δικαίωμα βοσκών σ' αυτούς.
Ε. Αγελαδινό γάλα
Οικονομική ενίσχυση 0.60 δρχ για
κάθε κιλό γάλακτος που παροδίνεται
σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες γάλα
κτος κατά τους χειμερινούς μήνες και
0,30 για τους θερινούς μήνες,
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το πρόγραμμα «υξήσεως
παραγωγικότητας της Κτηνοτροφίας
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύ
νονται στα Γραφεία Κτηνοτροφίας
της Δ/νσεως Γεωργίας.

εξειδικευτείτε
yid νά ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς
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Εμφύλιος σπα ραγμός στο Λ’ι βανο
μεταξύ φαλαγγιτών και αριστερών
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Τριάντα ένας Λιβανέζοι στρατιώ
τες και πολίτες τραυματίστηκαν δέκα
από τους οποίους πολύ σοβαρά και
ένας στρατιώτης του τακτικού λιβανικού στρατού σκοτώθηκε, σύμφωνα
με τον πρώτο απολογισμό, από την
ισχυρή έκρηξη που συγκρλόνισε χθες
στις 11,00 (ώρα Ελλάδος) την Ανα
τολική Βηρυτό, ενώ ο Αμίν Τζεμαγιέλ ορκιζότιιν ως νέος πρόεδρος του
Λιβάνου, ανακοίνωσαν οι αστυνομι
κές αρχές της περιοχής.
Οπως εξάλλου, έγινε γνωστό, η
έκρηξη σημειώθηκε σε αποθήκη
πυρομαχικών. στην οποία φυλάασον
ταν βομβίδες και οβίδες πυροβολι
κού, που είχαν κατασχεθεί από
Παλαιστίνιους και αριστερούς Λιβα
νέζους μαχητές.

Χιλιάδες εκρήξεις συγκλόνισαν
την αποθήκη και την γύρω περιοχή,
όταν ένα κιβώτιο με χειροβομβίδες,
που μετέφερε ένας Λιβανέζος στρα
τιώτης από ένα φορτηγό; του ξέφυγε
από τα χέρια. "Οπως διευκρίνησαν οι
ίδιές πηγές, ο στρατιώτης σκοτώθηκε
επί τόπου. Πρόσθεσυν, επίσης, ότι
επρόκειτο για ατύχημα.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που
έσ-ευσαν στον τόπο της έκρηξης, δεν
κατόρθωσαν να θέσουν την πυρκαγιά
υπό έλεγχο. Έτσι, μέχρι τις 14.30
(ώρα Ελλάδος) τα συνεργεία πολιτι
κής άμυνας καλούσαν τους κατοί
κους να εκκενώσουν την περιοχή.
Ο «κυνηγός των Ναζί* Σιμόν
Βιζεντάλ, δήλωσε χθες ότι οι οπεύθυ
νοι για τη σφαγή των Παλαιστινίων,

Δ ε ν π α ζα ρεύου ν
Συνέχεια από την 1η
κυβέρνηση.
Η άρνηση των οικονομικών
υπουργών να καταβάλουν τα δεδου
λευμένα στους απεργούς γιατρούς
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με πς δια
κηρύξεις της κυβέρνησης για προά
σπιση των συμφερόντων των εργαζο
μένων από την εργοδοσία.
Η μη έγκριση των υπερωριών για
ύπιιρξη 2ου γιατρού εφημερεύοντα
στο Νοσοκομείο Βέροιας δυναμικό
τητας 110 κρεβατιών, 3 κλινικών και
Σταθμού Α' Βοηθειών, Εργαστηρίων
Μικροβιολογικού Ακτινολογικού και
Σταθμού Αιμοδοσίας, έρχεται σε
αντίθεση με τις διακηρύξεις της
κυβέρνησης για υφηλ.ή Κρατική
Υγειονομική περίθαλψη του λαού της

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Λ/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών
Νομού Ημαθίας διακήρυττα ότι: Την
18/10/1982 ημέρα Δευτέρα και ώρα
10.00 (λήξη παραδόσεως προσφο
ρών) θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία της
Α.Τ.Υ.Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης
αρίθ. 1 Βέροια) δημόσιος μειοδοτι
κός διαγωνισμός δια του συστήματος
της εκπτώσεως μετά Γενικού ορίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ.
1266/72 «περί εκτελέσεως των Δημο
σίων έργων· και του εκτελεστικού
του Π.Δ. 475/76, για την ανάδειξη
αναδόχυυ εκτελέσεως του έργου του
Νομαρχιακού Ταμείου Ημαθίας «Επι
σκευή Στέγης
Κεντρικής θερμάνσεως Συγκροτήματος Μ.Ε Βέροιας»
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης
800.000.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
«ργολήπται δημοσίων έργων για έργα
ηλεκτρομηχανολυγικά κάτοχοι πτυ
χίου αναλόγου τάξεως σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την
δυναμικότητα πτυχίων εργοληπτών
Δημοσίων έργων.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσ
κομίσουν εγγυητική επιστολή συμμε
τοχής στη δημοπρασία δρχ. 16.000 η
υποία πρέπει να απευθύνεται, επί ποι
νή σπαραδέκτου, προς το Νομαρχια
κό Ταμείο Ημαθίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη Δ/νση Τ.Υ.Ν. Ημαθίας,
όπου υπάρχουν και τα τεύχη της
εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 23-9-1982
Ο Α/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Λχιλ. Παπαδόπουλος
Νομ/κός επί 4ωβ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Μκ την υπ' αριθμ. 165/82 απόφα
ση τού Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Βέροι·«) αναγνωρίσθηκε το Σωμα
τείο υπό την επωνυμία «Σύλλυγος
Ακτημόνων Καλλιεργητών Ασωμάτων Ημαθίας ο Αντύπας» με έδρα το
χωριό Ασώματα Βέροιας, με σκοπό
που αναφίρεται στο καταστατικό nwv
απστελείται από 25 άρθρο
Btpoiu 4-6-82
Ο Πληρεζ. Δικηγόρος
Λάμπρος Γ. Κυριακίδης

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ-ΤΕΛΕΞ
Iw Φροντιστήριο «. ΖΑΦΕΙΡΙ!
Λρ*9- ο όα α ς Υ», Παιδείας
Ιδρυσεως 4627/80 Λειτουργίας 1015/10

Μητροκόλεως 31 Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Ετο κτίρεο τω ν Φ ροντιστηρίω ν «Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ε Σ ·)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

kl

Δεν είναι δυνατόν οι Εβραίοι ν'
απαιτούν τη δίκη τοιν Ναζί που είναι
ύποπτοι για τη δολοφονία εκατομμυ
ρίων εβραί.ιιν κατά το Β' Παγκόσμιο
πόλεμο και ύστερα να μην ζητούν τη
δίκη των δολοφόνων στο Λίβανο, δή
λωσε στο πρακτορείο «Ρώυτερ» ο κ.
Βιζεντάλ, και πρόσθεσε ότι δεν μπο
ρούν να υπάρξουν δυο ηθικά μέτρα
και σταθμά.
«Αυτό που συνέβη στα στρατόπε
δα της Βηρυτού ήταν ένα μεγάλο
έγκλημα. Πρέπει να διεξαχθούν έρευ
νες για να βρεθούν και να δικαστούν
οι υπεύθυνοι», συνέχισε ο κ. Βιζεντάλ. ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του,
που το Ισραήλ δεν προχωρεί σε έρευ
να για να φωτιστούν οι συνθήκες της

τ η ν υγεία τ ο υ λ α ο ύ

επαρχίας.
Σε επιστολή της προς τον υπουρ
γό οικονομικών η Νοσοκομειακή
Επιτροπή τον καθιστώ υπεύθυνο για
τις δυσμενείς επιπτώσεις που θα έχει
η συνεχιζόμενη απεργία των γιατρών
απέναντι στην υγεία του λοού και
απέναντι στην αξιοπιστία του προς
την κυβέρνηση που ο ίδιος εξέλεξε.
Η Γενική Συνέλευση με τηλεγρά
φημά της στυν πρωθυπουργό ζητεί
την προσωπική του παρέμβαση για
λύση του προβλήματος σύμφωνα με
τις κυβερνητικές διακηρύξεις για
κατοχύρωση των εργαζομένων απέ
ναντι στην εργοδοσία και για υψηλή
Κρατική Περίθαλψη στο λαό της
επαρχίας.
Εγκαινιάζεται
διαγωτισηκή
εκστρατεία μέσα από τον τοπικό.
Αθηναϊκό και Βορειοελλαδικά τύπο

και τα άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Η Γενική Συνέλευση των για
τρών καλεί ό?α>υς τους φορείς του
Νομού να πάρουν δημόσια θέση πά
νω στην απεργία των γιατρών ιδιαίτε
ρα δε τον Δήμαρχο, τους υποψη
φίους Δημάρχους, τις Κομματικές
Οργανώσεις, τις Κω δικές Οργανώ
σεις των γιατρών και το Εργατικό
Κέντρο.
Πληροφορεί το λαό ότι η απάντη
αη των υπουργών οικονομικών είναι,
αντί δύο εφημερεύοντες 1 1/2.
(Δηλαδή αντί 600 ώρες που ζητούν
ται δίνουν 300 ώρες).
Απανατ στους κ.κ. υπουργούς ότι
οι γιατροί δεν παζαρεύουν την υγεία
του Λαού».

σφαγής στη Δυτική Βηρυτό.
«Πστόσο». διευκρίνισε ο κ. Βιζεντάλ. «μια Χώρα σαν τη Αυστρία δεν
έχει δικαίωμα να απαίτησα να γίνουν

ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός Δημοσίων Εργων κ.
Α. Τσοχατζόπουλος θα επισκεφθεί
επίσημα το Ιράκ τον Οκτώβριο, ύστε
ρα από πρόσκληση του αντίστοιχου
υπουργού του Ιράκ.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
του, ο κ. Τσοχατζόπουλος θα συζη
τήσει συγκεκριμένες προτάσεις για
συμμετοχή του ελληνικού τεχνικού
δυναμικού στην εκτέλεση τεχνικών
έργων.
Επίσης, στις αρχές Οκτωβρίου θα
πραγματοποιηθεί στην Αθήνα συνάν
τηση με εκπροσώπους της ΕΟΚ κατά
τη διάρκεια της οποίας θα ενημερω
θούν οι κατασκευαστικοί φορείς για
τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε
τεχνικά έργα σε τρίτες χώρες που
έχουν ειδικές συμφωνίες με την κοι
νή αγορά και που είναι κύρια χώρες
της Αφρικής.
Εξάλλου, ο κ. Τσοχατζόπουλος
δήλωσε χθες ότι θα κατατεθεί την
επομέιη εβδομάδα στη Βουλ.ή το
νομοσχέδιο για την ίδρυση του οργα
νισμού αντισεισμικού σχεδιασμού
και προστασίας.
Ακόμη, ο κ. υπουργός ανέφερε ότι
βρίσκεται ήδη στα συναρμόδια
υπουργεία για νο διατυπώσουν τις
προτάσεις τους, πρόταση του υπουρ
γείου Δημοσίων Εργων που αφορά
σχέδιο έκτακτης ανάγκης και κινητο

Β ιέννη

τα γραφεία της Δ ιεθ νο ύ ς Α μνηστεία ς
ΒΙΕΝΝΗ. <3. Πιρωοατιροι απο «υ
Κούρδοι «οι άλλοι σντικσθεστυτικοί Τούρκοι κατέλαβαν χτες το
μεοημίρι για βάο ώρες τα γρο
θ ι ά τον αυστριακόν τμήματος
της Επιτροπής Διεθνούς Αμνηον*ϋς, στη Βιέννη, με στόχο νο
επιστήσονν την προσοχή και να
οσκήοονν πίεση στη διεθνή αυτή
οργάνωση νο ασχοληθεί περισσό
τερο με τις διώξεις των Κούρδων
στην Τουρκία.
Παρόμοιες καταλήψεις έγιναν u.,»
Κούρδους κοι στα γραφεία της οργά
νωσης οε πολλές άλλες ευρωπαϊκές
πόλεις, όπως στο Παρίσι, στη Φραν
κφούρτη και στο Εσσεν της Γερμανίος Καταλήψεις έγιναν επίσης στη
Δανία, την Ελβετία κοι την Ολλανδία.
Οι καταλήψιες (¡ήτουν νο σποσταλεΐ
από την -Διεθνή Αμνηστία*, κοινή
επιστολή διαμαρτυρίας στον αρχηγό
της τουρκικής χούντας, στρατηγό
Εβρέν. και νο μεταβεί μιο αντιπροσω
πεία στις φυλακές του Ντιαρμπεκίρ
στο τούρκικο Κουροισταν. οπού
πραγματοποιούν απεργία πείνος 40
Κούρδοι κρατούμενοι, από τους 5 000
που κρατούνται εκεί.
-Συνέχεια από την 3η

οττεθεί ας δημόσιον υναγκαατυτον rt/j.i
οιηριααμόν η δια της υπ" αριθμ
5806*4-3-1982 «θέστώς μου αναφερομί
νη και περιγραφομένη ακίνητος πιιριου
οίο. Ή toi. Εν οικόπεδον συνολικής εκτά
σιως 200 τ.μ. ή όση; εκτάατως πλέον ή
ίλαττον rivai κείμενον τν Bcpoia tou
ομωνύμου Δήμου Km Ειρηνοδικείου και
επί της οδού Μακεδονομάχων αριθμ. 16.
μισό (fuν εν αυτώ κτισμάτων σιινορευομένων γύρωθκν με οδόν Μακεδονομάχων μ«
πρόσοψιν 10 μέτρων γραμμικών, με ιδοκτησίαν Αν. Αδαμιχου επί πλευράς μέ
τρων γραμμικών 20 και με ιδιοκτησίαν
Νικολάου Νικολμιπούλον επί πλευράς μέ
τρων 20. Εντός του εν λόγω οικοπέδου
υπάρχοντα τκτισμέναι δύο συνεχόμενοι
οικοδομαί εξ ών η πρώτου αποτελούμενη
ε» δύο ορόφων rai υπογείου με πρόοοψιν
επί πλευράς μέτρων γρομμιεών επί τη;
οδού Μακεδονομάχων 8 περίπου, με ιοωι-

τέραν είσοδον έκαστος όροφος, εμβαδού
έκαστου οροφου 67 τ,μ. περίπου. Το υπό
γαον τούτης περιλαμβάνει 6 χώρου; και
χρησιμοποιείται ως αποθήκη. Το εν λόγοι
ακίνητον μετά των ως άνω ιτναψερομένων

Δ ΙΑ Κ Ο Π Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
εκτελοστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θο γίνει διακοπή
ταυ ηλεκτρικού ρεύματος στις 26 Σεπτεμβρίου 1982.
ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΙΑ
Από ώρα 07.00 μέχρι και 1S.00 στις περιοχές Παλαιού Νοσυκυ
μείου (ΣΚΡΕΤ) στο στρατόπεδο Β'Σ.Σ., Φλαμουριές, στην Βίλα Buck
λα. Γηροκομείο Βέροιας, εργοστάσιο Πασχαλίδη και στις οδούς Μαυρομιχα.λη, 16ης Οκτωβρίου. Διός. Φλωρίνης, Κ λέωνος και Ευζώνων
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν
. από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφίρεται πιό πάνω. Γι αυτό 1° λοχυοι ηλεκτρικές εγ«0 τοπτάοεις και τβ δίκτυα της ΔΕΗ Οα πρέπει
W- Β-.ωρούντιιν ό α έχουν βυνέχβσ ρεύμα
Ετστ γ«ι λόγους ασφαλείας βηόγορίύεται η προσέγγιση σ ε β γ«
γούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι αν βρίσκονται καταγής
γιατί υπήρχε* σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.
ΔΈ.Η-
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ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΩΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ
Από τους κρατούμενους αυτούς
έχουν πεθάνει ήδη πέντε, και όχι εξ
αίτιος της απεργίας, όπως τόνισε ο
εκπρόσωπος των καταληψιών στη
Βιέννη, αλλά από φαοανιστήρια. Εν
τεκα από τους απεργούς βρίσκονται
εξάλλου σε κώμα. Ενας γιατρός που
προσπάθησε να επεμβει για τη σωτη
ρία τους, δολοφονήθηκε ήδη. κοι Ο
συνήγορός τους οπέιλήθηκε οπό
υπαλλήλους της τουρκικής χούντας,
ότι θο έχει την Ιδια τύχη, αν επιχειρή
σει να ξοναεπισκεφθεί τους κρατου
μένους που απεργοϋν, δήλωσε ο εκποόοωπος
Στην Φρανκφούρτη, μία ομάδα από
25 μασκοφόρους Κούρδους κατέλαβε
γιο δόο ώρες το γραφεία των τουρκι
κών αερογραμμών, σε ένδειξη δια
μαρτυρίας για το στρατιωτικό καθε
στώς της Τουρκίας, ανακοίνωσε π
γερμανική Αστυνομία.

πισμύτων εξεημήθη ως σύνολον avtl
δραχμών 3.600.000. Ότι εκ του εκπλχιστηριάσματος τούτου λάβουν ο μεν ενα
γών Βασίλειο; Δημητρίου Παζάρας τα
2/3, ο δε εναγόμενος Αθανοσιος Δημη
τρίοιι Ποζάρας το 1/3. Δυνάμει της υπ'
αριθμ 263/28 4-1982 αποφάσεως του
Μονομελούς Πρωιοδικείου Βέροιας δια
την 2αν ΜιιΓου 1982 οριαθείς πλειστηρια
σμός ανέσταλη επί 4μηνον.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειοτηριιισμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νάμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εχτιμήσεοις των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. I.800.UUU Η
κατακύρακης γενήσεται εις τον προαφέ
ίκιντιι την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθεισης ημέρας
πλειατηρωσμου αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόακλησις προς πλειοδοοίαν υπό του κήβυκος τη εντολή του επί
too πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει nup'
εκύστου πλειοδότου χρημαηκάς εγγυή
σεις. Άμυ τη κατακυράισει ο υπερΟεματι
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επι του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίυομα εις μετρητά ή να οιταθέ
ou τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών xut
Δαναών) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτων ας τον επί του πλειστηρια·
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσίται
αναπλειστηριασμός Kat αυτού το έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
πναγκαοτικτίις και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανία«ως τελευταίου πλειοδότου ο επιαπεύδων θέλει συμψήφισα το εκπλειστηρία
σμυ εις την ιιπαίτησίν του Τιι κηρύκειο
δικαιώματα ως kui του επί του πλετστηριασμού υπαλλήλου βαρύναυστν τον
«λευταίον πλειοδιιτην. Το φερέγγυου ή
μη ίων πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως tou επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου Καλούνται όθεν οι βουλόμε
υσι νβγίνωστνιιγορασπιΐ τη; »λκιβτηρια
η|ησο(Β!νης ως άνιυ ιςριουτίας. Λπι,<

ηροσέλθυον και πλϋοδυτήινασιν κπτΛ την
ιν αρχή του παρόντος ορτζομενην ημέραν
και ώραν.
Ο cm της εκττλεσεως
Δικαστικός Επιμελητής
•litt ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΕ

έρευνες, όταν το 1971 και το 1972 η
Αυστριακή κυβέρνηση έκλεισε τους
φακέλλους ορισμένων E teioV làW
περιπτώσεων εγκλημάτων πολέμου*·

Ο κ. Τ Σ Ο Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Θ Α Π Α Ε Ι ΣΤΟ ΙΡ Α Κ

30 Κ ού ρ δ οι κατέλαβαν στη

• ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
• ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ' όλα τα τμήματα διδάσκεται

την περασμένη βδομάδα, πρέπει ν'
ανακαλυφθούν και να δικαστούν,

Η περσική αντικαθεστωτική οργά
νωση Μουτζαχεντίν. ανακοίνωσε στο
Λονδίνο, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη
για την καταστροφή του μεγαλύτερου
μέρους της περσικής στρατιωτικής
βάσης Γκαλάτ . στο περσικό Κουρδι
στόν. Η καταστροφή της βάσης έγι
ναν με μΙα σειρά βόμβες και μάχες
που στοίχισαν τη ζωή οε 20 οπαδούς
του Χομεΐνΐ, πρόσθέτει το ανακοινω
θέν. Από τις βόμβες καταστράφηκαν
•αποθήκες πυρομαχικών, πύραυλοι
εδάφους-αέρα, όλμοι και ένα άρμα
• Ενώ η συμβουλευτική συνέλευση
τελείωσε προχθές το βράδυ την πρώ
τη ανάγνωση του σχεδίου Συντάγμα
τος. στην Αγκυρα, επίσημοι κύκλοι
δήλωσαν ότι εξετάζουν την αίτηση
του Συμβουλίου της Ευρώπης να
στείλει παρατηρητές για να επιβλέψουν τη διεξαγωγή του δημοψηφί
σματος για το νέο Σύνταγμα

ποίησης για την αντιμετώπιση ίΒΐν
σεισμών. Το σχέδιο αυτό, είπε ο *
Τσοχατζόπουλος, μπορεί να χΡΊ^1'
μοποιηθα σαν βάση για την αντψ*'
τώπιση και άλλων θεομηνιών ύπ®ί
πλημμύρες, πυρκαγιές κλπ.

Ο οδοκαθαριστής
δ εν μ ά ζεψ ε
τα σ κ ου π ίδ ια
Ο συνεργάτης του «Λ» ΓιϋνντΛ
Αλεξιάδης εκφράζει σε επιστολή
ένα παράπονο για κάποιον οδοκαθ®"
ριστή της οδού Ρήγα Φερραίου. Π»"
φει:
,.
•Κύριε Διευθυντα,
Είναι γεγονός ότι πολλοί οδοίβ’
θαριστές της Βέροιας δεν βάζουν »,
χεράκια τους και έτσι μένουν υπόλ**"
πα στις γωνιές.
’ Εχω δε επί του προκειμένου 1*®
συγκεκριμένα παράδειγμα που αφορ®
εμένα προσωπικώς και το οπο*
κιιταγγέλω.
Στο σπίτι μου επί της οδού
ραίου 6 έρριξαν, δεν ξέρω ποιοι, β*®
γωνία χύμα αρκετά απορρίμΜ®^
Την επομένη η γειτόνισφα οπέδ«*
στον οδοκαθαριστή να τα μαζέψ®·® '
οδοκαθαριστής αρ νή θ η κ ε'ό τό επίβ·*® '
του στη διάθεση του Δήμου). Οκό*
αναγκάσθηκα εγώ παρ' όλη την V*'
κία μου την επομένην να τα μαζέψ*'
να σκουπίσω το μέρος, και έτσι έ101
μα στις σακκούλες να τα παρουσιά®?
στον αξιότιμο κύριο. Έγινα δηλΟ®1·
άμισθος βοηθός του εμμίσθου οδο*®'
θαριστή ο οποίος βέβαια παίρ'*
έστω και μιά μικρή μονάδα από
να. Το γεγονός με ελύπησε πολύ*·

Βενζινάδικα

1

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
θεσ/νίκης 72 τηλ. 27100
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίάη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23634
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας θωμάς

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο ϊ
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ Σ Π Ο Υ Δ Ε ί
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υκουργήο Π αιδείας
Αριθ. αδαας Ιδρύσεως 2608. 8 1 Λβταοργίας ΦΑΦ/139
άπουόαζετ* και μαΦωνηε μέσο σ ενα αβτκα φτιαγμένο Λογτατηά*®. ,α
από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμμαι*®’^
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμμστέως γρήγορα και

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο Ν
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ Η Μ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΕΤαΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ ΠΑΝ7^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

ΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ. Αλεξάνδρου τη>- 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
Γιο μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται οδική έκπτωση
Τμήματα ολιγομελή; ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Λύκειο“ .
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ-ΓΡΑΜΜΑΤ^
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ-ΣΤ ΕΝΟ ΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΛΕ£
ΟΙΓΤΙΚΟΑΚΟΥΣΠΙνΟ ΣΥΣΤΗΜΑ A.V.S.E.

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Ε Π ΙΣ Τ Ο Λ Η - Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

του Γ ιώ ργου Τ σαλέρα

Υποβλήθηκε
«no την αίθουσα
ι°ο Δημ. Συμβουλίου

0 κ, Γεω βγιάδης
^
ι ^ ' Κο')στη ενέργεια για
1 u. WVo mi κομματικό παράγονDvΠάγοι™1 0 ,π Ρώχ°ζ ΤΠ τάξει»
i)ijj f
, 010 Νομό μας κ. Θανάίδτ,ς· 1ΊΓαν η αιτία που
¿ iu,·. ?uv ίροεδρεύοντα ίο Δημ.
"lid* JU *■. Κων/νου vu διατάξει
ψ, ‘',',,(0Μπή ίου από την αίθουσα
>■ Ιο υ λ ίο υ .
„ Γ ^ Ρ ιμ ε ν α κατά την προχθεέκτακτη
*^Αιι
« TU™1 συνεδρίαση
συνεί’
Τ '!ν1^υμ^ου'Ι''ου Οεροίας· όπου
λ . ' θκε η ενέργεια του κ. Τρί{(,Γ “ρ'ϋ'ΐσε τον Δήμο Βέροιας,
Γεωργιάδης εκστόμισε
Vflji I * * Φράση για τον υποψή^
κ· Γαβριηλίδη. κραυγά·
*Ο
> "...
*”®
από το ακροατήριο.
* °πο
Κ ^^^Ρεύιυν
>ιον κ. Κων/νου α|
αμέ·
■"ξε τον κ. Γεωργιάόη να βγει
<4 ¡.'υ ϊην οίθουσα λόγω προσβο>ηοΐΛ' ™ 0 κ. Κων/νου έδωσε
k t · * " κ· Τσιντζόγλου να βγάS J ov *· Γεωργιάδη. αλλά αυτό
5^ "πτηκε γιατί 0 κ·. γ εωργιάδης
1’·ίί>ηιτητΐ'ν ,!,οινή* με κάποια καθυ-

5ι ^ ,0Μέρειες για την επεισοδιακή
-ι yΤ ’1', και για τις θέσεις όλων
®00ΐι,,./Up<ov ®α δημοσιεύσουμε στο
4
ψύλλο.

Μ ε κ ινητοποιήσεις α π ειλούν οι αγρότες

ΗΑ ΑΟΟΕΙ ΛΥΙΗ
ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ
Π ροθεσμία μιας εβδομάδας
Αρχισέ να δραστηριοποιείται και η διοίκηση του
Αγροτικού Συλλόγου Ημαθίας, μετά την ογκούμενη κρί
ση που μαστίζει τον αγροτικό κόσμο και την διαπιστούμενη πλέον αδυναμία της Κυβερνήσεως να επιλύσει τα
αγροτικά προβλήματα.
Έ τσ ι σε έκτακτη Γ ενική Σ υνέ
λευση του Σ υλλό γο υ που έγινε
πρόσφατα
στην
Α λεξάνδρεια
πάρθηκαν, κάτω από τη ν πίεση
τη ς ω μ ής πραγματικότητας, α π ο 
φάσεις για τα τεύτλα και το
καλαμπόκι και στάλθηκαν επει
γό ντω ς στην Κ υβέρνηση σχετικά
ψηφίσματα.

Εγκαίνια
ε κ λ ο γ ικ ο ύ κ έ ν τ ρ ο υ
Δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή ς Σ υ νερ γ α σ ία ς
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
θα μιλήσει ο υποψήφιος Δήμαρχος

Σ Α Β Β Α Σ Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η Σ

Οι παραγο>γοί προειδοποιούν την
Κυβέρνηση ότι αν δεν δώσει λύση
στα αιτήματα τους για τα τεύτλα το
αργότερο μέσα σε μια εβδομάδα, θα
ξεκινήσουν δυναμικές ενέργειες.
ΓΙΑ ΤΑ
ΤΕΥ ΤΛ Α
Το ψήφισμα για τα τεύτλα είναι το
παρακάτω!
«Εμείς οι παραγωγοί του Εργοστα
σίου Πλατέος, μαζευτήκαμε στην
Αλεξάνδρεια Ημαθίας για να διατρα
νώσουμε για μια ακόμα φορά την
αντίθεσή μας με την μέχρι τώρα ακο
λουθούμενη πολιτική αδιαφορίας του
Εργοστασίου Πλατέως και της
Συνέχεια στην 4η

Π ά ρ εδ ρ ο ς
σ τ ο Λ α ζο χ ώ ρ ι
Τη θέση του παρέδρου στο Λαζο
χώρι θα διεκδικήσει. με τον συνδυα
σμό του κ. Γιώργου Τσαλέρα. ο
αγρότης κ. Ευθύμιος Ευθυμιάδης του
Θεοδοιρου.
Αυτό ανακοινώθηκε χθες από το
ικλογικό κέντρο του κ. Τσαλέρα.

Συνεδριάζει το Δημοτικό
Συμβούλιο Βέροιας
την

ιρίτη

28

^^ Ρ ιο μ η ΐ ς 8 30 ΤΟ βράδυ το
%^>4 Συμβούλιο Βέροιας για νσ
V

ΠΟνω 0X0
θέματα:
Μορφωτικού Συλλόγου
** 0 Ή ο χω ρ ίο υ «Η ΑΘΗΝΑ»
' Αήη1ν°·Ι1'ή ενίσχυση.
Κων/νου Παστουρμόγλου
. αποζημίωσης απαλλο
Ait^ u ϋ|κοπέδου του.
^ Μ π ^^ατοίκων περιοχής ΚαρΛ οί,,. Μ Ρ για τσιμεντόστρωση

^ ίΐηβηΦ<“ΪΑϋνος'
αφόρα·

κατοίκων *
\ ·η4μητ(,Ρχών οδού Ιπποκρά, Ο ν μετατόπιση περιπτέρου.
S r * |°ρδάνη Χ"Βασιλειάδη
W ta«*4 διακοπής οικοδομικών

— Αίτηση Ναπολέοντα Ευγεωάδη
για τροποποίηση σχεδίου πόλης στο
Ο.Τ./467.
— Αίτηση τακτικών υπαλλήλων του
Δήμου για χορήγηση προσωρινού
προσωπικού επιδόματος.
— Αίτηση Συλλόγου Κυπρίων Ν.
Ημαθίας «Ο Ευαγόρας» για συμμετο
χή του Δήμου σε εκδήλωση και οικο
νομική ενίσχυση.

- Επί του υπ' αριθμ. 16306/1699/82
εγγράφου του ΥΧΟΠ για τροποποίη
ση του ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας
στο Ο.Τ. 46.
- Αίτηση Παρ/τος Πανελλήνιας
Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντί
στασης για παραχώρηση του γηπέ
δου μπάσκετ και των χώρων του πάρ
κου Εληά.

— Αίτηση Γεωργίου και Δημητρίου
Μπέλλα για καταβολή διαφοράς ορι
στικής και προσωρινής τιμής μονά
δας αποζημίωσης ρυμοτομούμ. ιδιο
κτησίας τους.
— Επί
του
υπ'
αριθμ.
2754773/1169/82 εγγράφου του
ΟΣΕ Α.Ε. για απαλλαγή από τα τέλη
υδρεύσεως.

- Αιτήσεις υποψηφίων δημάρχων
για παραχώρηση των χώρων των
πάρκων Αγίου Αντωνίου και Εληάς.
- Αποδοχή επιχορήγησης από το
Νομαρχιακό Ταμείο ποσού' δρχ,
5.000.000 για την κατασκευή του έρ
γου «Διάνοιξη - κατασκευή οδού
Θερμοπυλών» και τροπ/ση προϋπ/σμού Δήμου έτους 1982.
- Ψήφιση πίστωσης για διιπάνη γεύ
ματος που δόθηκε από το Δήμο σε
Βουλγάρους επισήμους.

Σ Α Μ Α Τ Α Τ Ζ ΙΔ ΙΚ Ο
, 4|Χ) ■
τώρα η πόλη καίγεται,
i W r ,7!0.λαΡά, από ευφορία, από
ι Ay ' ;*n° σαματά. Ο κόσμος είτε
θέλει διασκεδάζει, ακούει
C W t ' αυνθήματα, εξαγγελίες
ι '' or ν ' Μπορεί να μη χαίρεται
/ ί ίή ^Ύ° 0α σωθεί; Σε λίγες μέ/ίή
και η νέα Δημοτική
Λ’ίνι^, °ώοει την πόλη από το
!t|v iat
από την πτώση, από
Λ ^ Ρ ο φ ή . Θα λυθούν όλα τα
Υίνουν δρόμοι και¿Vtot,'
κλείσουν οι παλιοί, θα
π,νεμ° '
λιγοστέψουν τα
'ζώ'οό 1(1 γίνουν νοσοκομεία, θα
. ώ λ! _ ΠΧολεία, θα. θα, θα....
^ λοιπόν, αλλά ο σαματάς,
Γραφείο
υποψηφίου
ΕΙναι αυτ° Β λαϊκό κέντρο
αοματαιζίδικο;
_*ίτ<ί
φίλος μου από τον
και μου έκανε παράπονα.
* N L ? .latnnrrTi είναι αυτή, ne 3
σχε- στο Μεσαίωνα
Μεσαϊι
'Κβν στεκαι μας
C f¿ v ! ΤΒ φαόάρία;
Ο¡^¡ΤΤ
ίο ν' ·
μου μ ευχαριστεί.
ν,^°όδ>α, συνθήματα, ξεφαν< > ',το 'fv,ln· Τι να σου πώ,απάν|3> τ0 ^ιλυ μου, έτσι μούρχεται να
(¡2 η>ν
μου και τη γυναίκα
τ° στήσουμε στο χορό.
’tavt1' λαΡ“ μου. Μουσική, κέ^ ,'^
1μ
θ^θρια. Ά σε που θα σωθεί
λ ηι .'.,
θα σωθεί, τα τραγούδια
> ί τπ
συνθήματα εκπληκτικά,
ν 'Κΐ|) ί ί ',μ!1 μαζ σπάσανε. Τα παι> ’*<ι
θέλουν να διαβάσουν, η
^ ώ . , Γ 0’,'
ΊΡερήοει. εσύ να
Οι ώ θυ>/ ΙΕ ενμ Φίέχι σου, οι έμπο> τ,μ ,ψ η θ ο ύ ν με τους πελάτες;
ΟΜα.
ί’ν“1 αδύνατα με τόση
ύ <νά>ΐΓ Τ0ση ηχορύπανση, με
» Ο λΐ)ν ' ,βη· Και το πιο σπουδαίο
°· Χωρίς αιτία, χωρίς σκο
' 6. ό
11 φίλε μου χωρίς σκοπό.

υλα τα δέχομαι, το τελευταίο όμως
όχι. Χωρίς σκοπό όλη αυτή η οργά
νωση, όλα τα τραγούδια, όλα τα συν-·
θήματα... Πως θα μάθει ο κόσμος το
πρόγραμμα, τα συνθήματα, το νέο
υποψήφιο Δήμαρχο, τα θα;...
— Ασφαλώς με κοροϊδεύεις. Πριν
λίγες μέρες είμουν στη Σουηδία.
Ένας φίλος μου Σουηδός με ρώτησε
μν κατάλαβα τίποτα, καμιά διαφορά.
Του απάντησα όχι και τότε πληροφορήθηκα ότι είχαν κοινοβουλευτικές
εκλογές. Εκλογές βουλευτικές χώβις
ένα σύνθημα, χωρίς μια αφίσα, χωρίς
πανώ, χωρίς φωτογραφίες, χαρτιά,
προεκλογικές ψευτιές, παλιανθρω
πιές, ενοχλήσεις. Βγήκαν οι υποψή
φιοι πρόεδροι μια φορά στην τηλεό
ραση και τα είπαν. Ενημέρωσαν το
λαό για τα προγράμματα και τελείω
σε. Πολιτισμένα, υπεύθυνα, οικονομι
κά και ανενόχλητα.
- ιναΛα, ρώτησα το φίλο μου, εδώ
με τις δημοτικές πως θα γίνει, πως θα
μάθει ο λαός τους υποψήφιους, το
πρόγραμμα, τον τρόπο με τον οποίο
θα σώσουν την πόλη;
Απλά, θα στείλουν στους ψηφο
φόρους τον συνδιυσμό, το πρόγραμ
μα. τον τρόπο ενεργείας και θα τους
ενημερώσουν, ούτε φασαρία, ούτε
τουρτούρες, ούτε ενόχληση, ούτε
ηχορύπανση.
- Είσαι στα καλά σου φίλε μου;
Να γίνουν δημοτικές εκλογές χωρίς
μεγάφωνα, χωρίς τραγούδια, χωρίς
λόγους, χωρίς χαρτομάνι, χωρίς
σαματά; Που βρισκόμαστε στη Σουη
δία ή Ελβετία. Άρρωστος είσα^
- Ά ρρωστος είσαι εσύ, αυτές οι
εκδηλώσεις γίνονται μόνο στους
μαύρους, στην Νότιο Ασία και στην
Λατινική Αμερική. Ας προσπαθεί ο
Καραμανλής να μας κάνει Ευρω
παίους, μαυ§ροι θα μείνουμε αν το
1982 χρησιμοποιούν στις εκλογές τέ
τοια σαματατζίδικα. Μαύροι...
ΦΩΚ1ΩΝΑΣ

- ψήφιση πίστωσης για εξοφΛ.,οη
λογ/σμού δικηγόρου του Δήμου για
παραστάσεις στο Εφετείο Θεσ/νίκης.
- ψήφιση πίστωσης για αμοιβή του
δικηγόρου Αθαν. Ζαρούκα.
- Προμήθεια πινακίδων τροχαίας
και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Προσφορά του Πανελλήνιου Κέν
τρου
Οικολογικών
Ερευνών
(ΠΑΚΡΕ).
- Παρατηρήσεις πάνω στη διακήρυ
ξη αδελφοποίησης των πόλεων
ΒΕΡΟΙΑΣ και ΚΑΖΑΝΛΙΚ.
- ψήφιση ποσού 277.650 για την
αποζημίωση απαλλοτριουμένων ιδιο
κτησιών για την εκτέλεση του έργου
«οδός Βέροιας - Ασωμάτων προς
Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας».
- Ασφάλιση δημοτικού αυτ/του και
μοτοποδηλάτου.
- Απόδοση λογ/σμού για δαπάνες
που έγιναν σε βάρος εντ/τος παγίας
προκαταβολής από τον υπόλογο
υπάλληλο Β. Ντουλόπουλο.
- Οριομός δημοτικού συμβούλου
με τον αναπληρωτή του, ως μέλος
του Δ.Σ. Εθνικού Παιδικού Σταθμού.
- Ορισμός δημοτικών συμβούλων
με τους αναπληρωτές τους, για την
συγκρότηση των Σχολικών Εφο
ρειών των Νηπιαγωγείων και Δήμο
τικών Σχολείων της πόλης.
- Διαγραφή τελών ύδρευσης και
υηονόμου.
- ' Εγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Ασφαλτόστρωση περιμε
τρικής οδού Μέσης».
- Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Μ. Αλεξάνδρου - Πλατάνων - Φιλίπ
που - Δημοσθένους - Αγ. Γεωργίου».
- ' Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτι
κής οδού Μαυρονερίου».
- Επικάλυψη υδραήλακος οδού
Θωμαίδου,

στην Κ υβέρ νη ση

Εγκαίνια
εκλογικών
κέντρων
Σ Η Μ Ε Ρ Α ΤΟ Β ΡΑ Δ Υ Ο κ. Τ Σ Α Λ Ε Ρ Α Σ
Α Υ Ρ ΙΟ Ε Γ Κ Α ΙΝ ΙΑ ΤΟ Υ κ. Γ Α Β Ρ ΙΗ Λ ΙΔ Η
Ζεστάθηκε για τα-καλά, μετά και
την επεισοδιακή προχθεσινή συνε
δρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
το κλίμα του προεκλογικού αγώνα
στη Βέροια.
Σήμερα to βράδυ στις 8. γίνονται
τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟ
ΔΟΣ του κ, Γιώργου Τσαλέρα, στα
οποία προβλέπεται να υπάρξει μεγά
λη κοσμοσυρροή. Το κέντρο βρίσκε
ται στην οδό Μητροπλεως 4!. που
ήταν προηγουμένως το Πρακτορείο
Ταξιδίων ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ.
Ο κ. Γιώργος Τσαλέρας Ou εκφω
νήσει στο εγκαίνια βαρυσήμαντο λό
γο και θα αναπτύξει κάθε πτυχή από
το πρόγραμμα πού θα εφαρμόσει αν

Έτσι στο δημοσιογραφικό όργανο
του, την πασοκική »Αλλαγή», ανα
κοίνωσε ένα ακόμη όνομα. Πρόκειται
για έναν αγρότη, τον κ. Χρηστό Τερμιτζόγλου.
Εντύπωση προκάλεσε στην κοινή
γνώμη της Βέροιας ότι στην καταγγε
λία πόυ έκανε ο συμπολίτης μας κ.
Ιωσήφ Ρεπιδώνης, για εξαπάτησή
του στην υπογραφή του γνωστού
«μανιφέστο» του κ. Βλαζάκη, έδωσε
λόγο η πασοκική φυλλάδα. στην
τελευταία έκδοσή της και όχι ο συν
δυασμός του κ. Βλαζάκη για τον
οποίο έγινε η καιαγγελία Αποδεικνύεται δηλαδή ότι «Αλλαγή» και
«Δημοκρατική Αλλαγή» είναι ένα και
το αυτό πράγμα.

οκλεγεΐ δήμαρχος.
Εν τω μεταξύ οι αντιδράσεις του
λαού της Βέροιας στον συνδυασμό
που ανακοίνωσε ο κ. Τσαλέρας κρίνονται πολύ θετικές, δεδομένου ότι
όπως είχε προαναγγείλει στον συν
δυασμό του συμπεριέλαβε πρόσωπα
καταξιωμένα στον κοινωνικό και
επαγγελματικό τους χώρο και κυρίως
άτομα χωρίς κομματικό φανατισμό
που πάνω απ’ όλα τοποθετούν το
συμφέρον του τόπου.
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αύριο Κυριακή θα γίνουν εξάλ
λου τα εγκαίνια του εκλογικού κέν
τρου του συνδυασμού ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του κ.
Σάββα Γυβριηλίδη. Τα εγκαίνια θα
γίνουν στις 7 το απόγευμα και όπως
είναι γνωστό το εκλογικό κέντρο βρί
σκεται στην οδό Εληάς (αναψυκτήριο TOP).
Ο κ. Σάββας Γαβριηλιοης, ηοϋ
θεωρείται ο πιό επιτυχημένος δημοτι
κός σύμβουλος της παρατάξεως του
κ. Ζαμπούνη, πρόκειται να εκφωνή
σει λόγο και θα ζητήσει από το λαό
της Βέροιας να υπερψηφίσει τον συν
δυασμό του,
Εντύπωση, πάντως, προκαλει στο
λαό της Βέροιας ότι ο κ. Γαβριηλίδης
δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα ονό
ματα του συνδυασμού του. Το γεγο
νός αυιό δημιουργεί εικασίες ότι
στον συνδυασμό θα περιέχονται ορι
σμένες «εκπλήξεις», που θα δικαιολο
γούν ιην ονομασία του συνδυασμού
σαν «δημοκρατικής συνεργασίας».
Ο κ. ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Ο κ. Βλιιζάκης ανακοινώνει, εν
τω μεταξύ, ένα-ένα τα ονόματα των
υπολοίπων υποψηφίων του συνδυα
σμού του (πολλοί ίσως αναρωτηθούν
ότι τους... βγάζει με το τσιγκέλι!).

Η Εταιρία
Π ρ ο σ τα σ ία ς
Α ν η λ ίκ ω ν
ευ χα ρ ισ τεί
Από την Εταιρία Προστασίας
Ανηλίκων Ημαθίας στάλθηκε στο
«ΛΑΟ» η πιό κάτω ευχαριστήρια επι
στολή:
«Ο Πρόεδρος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου της Εται
ρείας Προστασίας Ανηλίκων Νομού
Ημαθίας, εκφράζουν τις πιό θερμές
τους ευχαριστίες προς τη Διεύθυνση
της εφημερίδας «ΛΑΟΣ» Βέροιας,
διότι και στο παρελθόν και μέχρι σή
μερα προβάλλετε αφιλοκερδώς από
των στηλών της εγκρίτου εφημερίδας
οας, το έργο της Εταιρείας.
Επίσης ουγχαίρομεν τους εκλε
κτούς σας συνεργάτες δια την πολλα
πλήν τους π ροοφοράν, αλλά και δια
►ην πρόσφατον ωραίαν. άψογον και
επιμελημένη παρουσίαση της υπό
ανέγερση »ΣΤΕΓΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ»
της Εταιρείας μας.

Μετά τιμής
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.
Αργύριος Τσίχλας
Εισαγγελεύς»

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ
Ο κ. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ
Από τυπογραφικό λάθος στον
συνδυασμό του κ. Γιώργου Τσαλέρα
που δημοσιεύθηκε στον χθεσινό
«ΛΑΟ» παραλείφθηκε το όνομα του
κ. Παναγιώτη Γιαννακόκη, συνδικα
λιστή πρώην προέδρου Εργατικού
Κέντρου και τωρινού δημοτικού
συμβούλου.
Ο κ. Γ ιαννακάκης, εκλεκτός
συνεργάτης του κ. Γιώργου Τσαλέρα,
είναι και πάλι υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος στο συνδυασμό ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ του κ. Τσαλέρα.

Σ υμπολίτισσες, συμπολίτες
Ο α γώ νας μας, για μια Β ΕΡΟ ΙΑ αντάξια τη ς ιστορίας τη ς και
τω ν παραδόσεων της, μπαίνει πια σ τη ν τελική ευθεία.
Στις λίγες μέρες που έμειναν ακόμα θα κριθεί, αν στις 17 Ο κτω 
βρίου θα βγει .η πόλη μας
από το τέλμα κι' αν θα
προχωρήσει αναγεννημέ
νη προς τα εμπρός, με
όσα έργα ζητά το παρόν
και αξιώνει το μέλλον, με
νοικοκυρεμένο το Δήμο
της και με μια καινούρ
για πορεία προς το π ολι
τιστικό τη ς ανέβασμα.
Μεγάλη είναι η επιθυ
μία μου, αν ήτανε δυνα 
τόν, να μπορούσα να
συζητήσω χω ριστά με
τον καθένα από συς. Να
του εξηγήσω το πρό
γραμμά μου. Να σας κά
νω όλους σας κ οινω νούς.
στους οραματισμούς και
στις προσδοκίες μου, γιο
μια ΒΕΡΟ ΙΑ όμορφη, ή σ υχη , καυσρη κι ανυρωπινη.
Ό μ ω ς αυτή η επιθυμία μου, είναι πρακτικά αδύνατον να -τρογ
ματοποιηθεί.
Μέσω λοιπόν του τοπικού μας τύ που , σας π ροπκαλό), α γ α 
πητοί μου συμπολίτες, στα εγκαίνια του Εκλογικού μου Κ έν
τρου. που θα γίνουν
σήμερα Σάββατο 2S Σεπτεμβρίου
Kat
ώρα 8 μ.μ., στην οδό Μ ητροπόλεω ς 41 (απέναντι από το ΠΑΛΛΑΣ).
Η παρουσία σας θα μου δώσει την χαρά να επικοινω νήσω
α π' ευθείας μαζύ σας. αλλά και θα με οπλίσει με το ψ υχικό κου
ράγιο που χρειάζεται στην εκλογική μας μάχη, που τώρα αρχί
ζει και π ου σημαία τηε έχει τη ν Α Ν Α Γ Ε Ν Ν Η Σ Η της
Β ΕΡΟ ΙΑ Σ.
Στα εγκαίνια αυτά, η τόσο δυνατή ψυχική επικοινωνία που
είχε αποκατπσταθεί ανάμεσα μας. καθώς ανήμποροι τα τελκι
ταία χρόνια παρακολουθούμε την πορεία τη ς αγαπημένης μας
π όλη ς π ρ ος τον μαρασμό, θα βρει επί τέλους την αγω νιστική
τη ς έκφραση.
Θα γίνει δύναμη επιβλη τική, που σ τις 17 Ο κτω βρίου θα ο δ η 
γήσει σε μια Ν ΙΚ Η , πρωτοφανή κ ι' α νεπανάληπτη.
Με αγω νιστικούς Χ αιρετισμούς
Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Τ Σ Α Λ Ε Ρ Α Σ

J
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Εγκαίνια
Ε κλογικού Κ έντρου
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Γ Ε Λ ΙΟ Υ
Τ η ν Δ ευ τέρ α 6 τ ο β ρά δυ
(Γωνία Κεντρικής - Κονίτσης
απέναντι από το καφενείο Γουτσικα)

ΣΥΝΔΥΑΣΜ ΟΣ
ΠΕΤΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΏΡΓΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞ.
ΦΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Πολιτικός Μηχ-κός
Έμπορος
Πτυχιούχος Βιομηχανική»;
Οδοντίατρος
Λογιστής
Ιδιωτικός Υπάλλη?«ος
Επαγγελματιας
Πτυχιούχος Βιομηχανικής
Έμπορος
Υπάλληλος Κ.ΤΕΛ

Καταγγέλεται
η Κυβέρνηση
Γ ΙΑ Α Ν Τ Ι Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
Ά δικ η , ανιιαγροπκή που προσ
βάλλει τη νοημοσύνη του αγροτικού
πληθυσμού της χώρας, είναι η συμπε
ριφορά της Κυβερνήσεως του
ΠΑΣΟΚ- Αυτό τονίζεται, μεταξύ των
άλλων, σε ερώτηση που κατέθεσαν
στη Βουλή οι βουλευτές του Νομού
μας ν.κ. Χατζηδημητρίου και Βαλτα6ώρος και άλλοι ένδεκα βουλευτές
της «Νέας Δημοκρατίας».
Η ερώτηση είναι η εξής:
•Με διακηρυςεις της η κυμερνησις τόσον κατά την προεκλογικήν
περίοδον, όσον και κατά τας ομιλίας
του κ πρωθυπουργού εις το συνέδριον των αγροτικών συλλόγων
Λαρίσης είχε υποσχεθεί προς τον
αγροτικόν κόσμον της χώρας, ότι
κυτά τον προσδιορισμόν ίων τιμών
των γεωργικών προϊόντων-θα ελαμβάνετο ο>ς βάσις το κόστος συν το
λογικόν κέρδος του παραγωγού. Την
διακήρυξιν αυτήν οι αγρότσι όχι
απλώς ενθυμούται. αλλά ένας εκ των
λόγων που τους έπεισε να υπερψηφί
σουν το ΠΑΣΟΚ εντός των άλλων
υποσχέσεων, ήταν και η ανωτέρω.
Ενώ όμως εδόθησαν τόσες διαβε
βαιώσεις εκ μέρους της κυβερνήσεως
επί του θέματος, αυτού, εν τούτοις,
μέχρι σήμερον, κατά το ενδεκάμηνον
διάστημα ασκήσεως της εξουσίας
από το κόμμα της δήθεν αλλαγής σε
καμιά περίπτωση και για κανένα
αγροτικό προϊόν, η κυβέρνηση δεν
ετήρηοε την άνω διακήρυξιν.
Ούτω δια τα τεύτλο χωρίς να
συζητήσει με τους ενδιαφερομένους
παραγωγούς οπβφασισκ να δώ οα αύ
ξηση .μόνο 10% επί της τιμής του.
παρελθόντος έτους, «νώ: ¡1 Αι νυββρνήσπιζ της Νέας Δημόκρατίας έδω
σαν. κατά τα δύο προηγούμενα έτη
(1980 και 1981) 41% και 25% αντί
στοιχα και 2) Αι δαπάνσι καλλιερ-

γείας, ηυξήθηκαν περισσότερό του
30%, ο τιμάριθμος δε του '81 ανήλθεν εις 25%. Εκείνο όμως που αποτε
λεί εμπαιγμόν, ανάξιον για μιά
κυβέρνηση που είχε σκορπίσει τόσες
υποσχέσεις, είναι το γεγονός ότι και
η δοθείσα αύξησις του 10% στα τεύ
τλα αφορά γιιι τα τεύτλα εκείνα που
έχουν ζαχαρικό τίτλο 16% ενώ για τα
άλλα που έχουν 15% η αύξησις μειώ
νεται εις 6% και δια το τεύτλα που
έχουν 12% η περίφημος συτή αύξη
σις μηδενίζεται. Το σύνολον όμως
της τευτλοπαραγωγής του τρέχοντος
έτους θα έχει μέσο ζαχαρικό τίτλο
από 11 μέχρι το πολύ 12.5%. Συνε
πώς εις την πραγματικότητα δεν δίδε
ται καμιά απολύτως αύξησις.
Η συμπεριφορά αυτή της κυβερ
νήσεως του ΠΑΣΟΚ δεν είναι μόνο

άδικη και αντιαγροτική αλλά προσ
βάλλω και την νοημοσύνη του αγρο
τικού πληθυσμού της χώρας, τον
οποίον το ΠΑΣΟΚ επί επτά χρύν,τ
δίκην πλύσεως του εγκεφάλου είχε
πείσει, ότι ανερχόμενον εις την εξου
σίαν Θα έλυε όλο το αγροτικά προ
βλήματα και κυρίως ότι θα έδιδε ικη
νοποιητικές τιμές στα αγροτικά
προϊόντα.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακολείται ο κ. υπουργός Γεωργίας να
πληροφορήσει την Βουλήν ποια μέ
τρα πρόκειται να λάβει δια την αύξησιν της τιμής των τεύτλων τουλάχι
στον κατά το ποσοστύν της αυξήσεως του τιμαρίθμου, αφού αρνείτσι
να τηρήσει την βασικήν υπόσχεαιν
περί κόστους κπι λογικού κέρδους·,

Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε ...
Τ η ν συνέχιση της ασφαλτσεος του α υτοκινή του σας α π ό
σήμερα

Χ Ω Ρ ΙΣ Ν Α Ξ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Τ Ε
το τρ έχον εξάμηνο « ου έχετε ήδη πληρώσει σε εταιρεία που
έκλεισε. Έ τσ ι -συνεχίζετε με τη ν έκπτωσή σας και ,κΐί>δίζετ<
επί πλέον υπ ό την ασφαλή σας ασφάλιση και την μοναδική εξυ
πηρέτηση που 16 χρόνια τώρα π αρέχουν τα γραφεία μας.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ ΧΑ ΛΟ Φ ΤΗ Σ
ΜΛΛΑΚΟΥΣΉ 6 ΤΗΛ. 29643 και 22911

Ένα βήμα μκροοτά οηό τους άλλους
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
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1894 Η Βρετανία προσάρτησε την αποι

πτια θεά — Και μ’ αυτό γίνεται...

και του Ακρωτηρίου στην Αφρική.

δουλειά.
7 Ενας αριθμός μονοψήφιος με
γράμματα — Σύμφωνη που κυριο
λεκτούν.
8. Οούτε δύο... ούτε τέσσερις (επίρρημαΙ - Γιιι τους ξένους βραβείο.
9. Τρέχει στην... Ελβετία — Έπαιξε
νκι πολλά χρόνοι στην ποδοσφαι
ρική ομάδα του Βερμίου Βέροιας.
ΚΑΘΕΤΑ:

1.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
Συνηθισμένο μέσο αεπιφορύς
ψαριών, στη δημοτική.
Γιορτάζεται κι αυτός στην Ορθό
δοξη Εκκλησία μας (δημ.).
Νησί μας - Με το αντίθετό του
αναστατώνει.
' Επαιξε μί τα χρώματα του
πιακού - Έ χει μικρό πάχος,
αυτός.
Αρκετές είναι των σκυλιών —
Περιφέρονται γύρω από το Σ.
Αν ξαναδιαβαστεί γίνεται Αιγυ

1. Τρόπος έκφρασης... στ' αυτί.
2. Μιά λευκή κρυσταλλική μάζα
στον πληθυντικό.
3. Αφρικανός φύλαρχος — Συνεχό
μενα στη... λίρα.
4. Έ να ς ιστορικός μας συγγραφέας,
με άρθρο.
5. Εένης γλώσσας πεπρωμένο.
6. Αυτά αρχή και τέλος μιας σειράς
— Δεν φοριέται από άνδρκς.
7. Κοιμίζει τα... μωρά αν διπλασιαΟλυμ
σθεί (αντίστρ.) - Αυτό στον ύπνο
μας. εδώ... άφωνο.
Πάντοτε Λιρι ευχάριστα.
Αποτέλεσμα ενός λογαριασμού
(με άρθρο).
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Φ Ενα σπίτι χαράς της Μασαλίας αποφάσισε να καθιέρωση για το
2.
καλοκαίρι μιά μέρα την εβδομάδα
που θα παρέχονται... δωρεάν ερωτι
3.
κές εξυπηρετήσεις!...
Ο ιδιοκτήτης του »σπιτιού» διαπί
4.
στωσε ότι κάθε καλοκαίρι η κίνηση
της ερωτικής προσφοράς και ζήτη
σης πέφτει σημαντικά γιατί οι κοπέ
5.
λες του έρωτα κυκλοφορούν στις
πλάζ και στα εξοχικά κέντρα και κά
6.
νουν εκεί τη ζωή' τοος.
Σκέφθηκε λοιπόν, ότι θα ήταν μιά
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
καλή διαφήμιση αν μιά μέρα την
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ 2. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ 3. ΣΠΥΡΙΑ - ΥΙ 4.
εβδομάδα έκανε αυτή την δωρεάν
ΤΟ(ΞΟ) - ΣΑΜΟ 5. Υ.Κ.Υ. - ΣΟΚΑΦ 6. ΧΟΜΟ - ΣΟΤΕ
προσφορά. Το αποτέλεσμα ήταν να
7. ΗΜΕΡΑ - ΡΡ 8 ΜΟΝΑΣ - ΚΑΤ 9. ΑΣΑΝ - ΒΑΣΗ.
χρειαστεί αστυνομική δύναμη για να
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ 2. ΙΠΠΟΚΟΜΟΣ 3. ΑΟΥ - ΥΜΕΝΑ 4
πειθαρχήσει την ουρά των νεαρών
ΓΑΡΟ - ΟΡΑΝ ϊ . ΣΟΪ - ΑΣ 6. Θ ΙΑΣΟΣ 7. (Κ)ΗΠ(Ο)
της Μασαλίας που είχαν σπεύσει να
ΑΚΟ - ΚΑ 8. ΣΟΥΜΑΤΡΑΣ 9. Η ΝΙΟΦΕΡΤΗ.
επωφεληθούν των ερωτικών... εκπτώ
σεων.
•
Αρρώστια ο σαδομαζοχισμός;
Σωπάτε καλέ, τι πράγματα είναι
αυτά; Ακούς εκείς να κατηγορούν
μιά τόσο ξεχωριστή «τάση» την
χυδαϊστί αποκαλούμενη «συδομαζόXU».
Αυτά βέβεια δεν τα λέει η στήλη,
αλλά ο κ. Μπίργκερ. Δανός την
ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 5
ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 5
καταγωγή και κατ' επάγγελμα πρόε
2.00 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
δρος της εταιρίας «Σμίλ», που τα
1.00 ΟΔΥΣΣΕΙΑ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
αρχικά της στη γλώσσα του σημαί
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
(Λ* μέρος)
νουν «χαμόγελο».
4
30
ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΚΑ)
ΚΟΥΚΛΕΣ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο κ. Μπίργκερ λοιπόν, διοργάνω5.00
ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
σε στην Κοπεγχάγη την πρώτη δημό
6.00
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
(8 ' μέρος)
σια έκθεση, αφιερωμένη στον σαδο
6.15 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
μαζοχισμό, που θα διαρκέσει δύο
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
4.20 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
8.00 Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
εβδομάδες. Μεταξύ άλλων οι επισκέ
6.60 ΝΟΝΤΥ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
πτες θα μπορούν να απολαύσουν
6.06 ΧΑΪΝΤΙ
8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡ!
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
εκθέματα από μαστίγια. αγχόνες,
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗ
πορνογραφικές φωτογραφίες και
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΘΙΝΑ
περιοδικά, κρεβατοκάμαρες με κρε
12.00
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
7.30 01 ΑΠΟΜΑΧΟΙ
βάτια βασανιστηρίων, καρέκλες μαρ
00.10
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
8.00 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
τυρίου, χαλιά φρίκης, πορτατίφ από
ΜΕΤΑ
ΤΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
γνωσης, διακόσμηση κτηνοβασίας
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ
9.50 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
και άλλα τέτοια «παθιάρικα» που θα
11.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
μιλάνε λέει ο κ. Μπέργκερ στα
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 6
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
κατάβαθα της ψυχής τους.
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Η έκθεση διοργανώθηκε από την
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ!
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
εταιρεία too Δανού «διανοπητή», με
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
στόχο να γίνει περισσότερο κατανοη
ΤΟΗΛΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 6
τός ο σαδομαζοχισμός στο ευρύ κοι
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
νό που «δεν είναι αρρώστια, όπως
1.06 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
κακώς την χαρακτηρίζουν οι ψηχϊα1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
3 15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
τρακ·.
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΓΕΝΕΙΑ
Και τί είναι λοιπόν ο σαδομαζοχι
ΑΘΗΝΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
σμός; «Μια μορφή πάθους, που δεν
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΓΓΟ
αποβλέπει στην καταστροφή, του
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
ατόμου», λέει ο κ. Μπίργκερ. Τώρα
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
3.55 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
μη ρωτήσετε σε τί χρειάζονται τα
7.30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
4.66 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
σουβλιά, τα κατσαβίδια, οι αλυσίδες
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
6.40 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
και τα μαστίγια, γιατί θα μας αναγκά
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6.05 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ZQA
σετε - στο πνεύμα πάντα του Δανού
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
διοργανωτή εκθέσεων να σας απαν
6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΛΟΞΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
7.36 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
τήσουμε μα εσείς τέλος πάντων δεν
ΚΩΜΩΔΙΑ
νιώσατε ποτέ αληθινό πάθος; Νάσαι
8.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
καλά κ. Μπίργκερ, που τροφοδότηες
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ
9,50
σήμερα
τη στήλη μας με την σαόο
11.45 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
μαζο - παθοοηλοσοφία σου.
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Φ Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο
00.05 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Τζάκ ο Αντεροβγάλτης και ο Αμερι
κανός Τζίμυ Κόνορς yta να αφήσουμε κατά μέρος τους άλλους γνω
στούς, παλιούς και νεώτερους - ανή
κουν στην κατηγορία των αριστερόχειρων.Και γιατί;
Μιά ομάδα επιστημόνων, υπο
Με τη συμπλήρωση ενός χρονου
στήριζε το 1975 στο βρετανικό
από το θάνατο του αγαπημένου μας
περιοδικό »Νιού Σάιεντιστ» - «Νέος
ΒΕΡΟΙΑΣ
συζύγου και πατέρα
Επιστήμων», ότι αυτή η ιδιομορφία
Πυροσβεστική
22.222
ΓΙΑΝΝΗ ΤΕΑΜΠΟΥΛΑΤΙΔΗ
οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε
Νοσοκομείο
22.505
τελέσαμε δέηση επί του τάφου και
κάποια αδεξιότητα των γιατρών και
Δ Έ Η (βλάβες)
125
διαθέσαμε στη μνήμη του 10.000 στο
των βοηθών τους κυτά τη γέννησησ
Υδρευση
25.749
Γηροκομείο Βέροιας.
αυτών των ανθρώπων. Το σύμπτωμα
Ο.Ι.Ε. (σταθμός)
24.44$
Η σύζυγος Σεβαστή
χαρακτηρίσθηκε τότε »Στρες - θεω
Τα παιδιά Νούλη - Σοφία
ρία». -για vu αποδοθεί πιστότερα η έν
Αστυνομικό Τμήμα
22233
νοια του κιικού χειρισμού.
»
Τροχαία
26444
Τιάρα όμως ο Βρετανός καθηγη
τής ψυχολογίας Μάκ Μόνους ανα
τρέπει αυτή τη θεωρία, επικαλούμε
ΝΑΟΥΣΗΣ
νος παρατηρήσεις του σε 12000 νεο
Πυβροοβεστική
22.199
γέννητα παιδιά, που είδαν το φώς της
ΕΛ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν
Νοσοκομείο
22 200
ζωής από το 1958. Επτά χρόνια
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
αργότερα όλα αυτό τα παιδιά - που
Δ Έ Η . (βλάβες)
22.314
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν
ήταν αριστερόχειρες - εξετάστηκαν
Ο.ΣΈ (σταθμόςΙ
41.353
από ειδικούς γιατρούς. Κατά την εξέ
τάση, δεν διαπιστώθηκε καμιά απολύ
'•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ ;
τως σχέση μεταξύ των συνθηκών
Πυροσβεστική
23.619
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
γεννήσεως και του γεγονότος ότι τα
ΔΈ Η. (βλάβες)
23 364
παιδιά μεταχειρίζονται το ιιριοτερό
•ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ι.Κ.Α. (ηοωτ. βοήθειες)
23 376
τους χέρι στο γράψιμο, το παιχνίδι
Αμεση Δράση
10ς
κ.λ.π.
ΤΗΛ 2 2 5 7 4 0 -2 7 3 2 1 1
Ο.ΤΈ. (βλάβες)
121
«Επομένως», είπε ο καθηγητής
Πυροσβεστική
Μάκ Μόνους, «δεν επιτρέπεται να
ΟΕΣΉΙΚΗ
ζητάμε ευθύνες από τους γιατρούς
και τους βοηθούς τους. Είναι επιστη-

[
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μονικά και ανθρώπινα απαράδε
κτο».
Σαν στατιστικό στοιχείο, ο Βρε
τανός καθηγητηγς είπε ακόμη ότι
μεταξύ των αριστερόχειρων υπερτε
ρούν οι άνδρες με ποσοστά 12,8 τοις
εκατό έναντι 9,6 των γυναικών. Και
το αίνιγμα παραμένει.
# Δεν υπάρχει, επί τέλους, εισ
αγγελέας στο... Διάστημα; Για να
αποτρέψει την λεηλασία των πλάνη·

ΑΝΤΙ
Μ ΝΗΜ ΟΣΥΝΟΥ

1944 Τμήμιι 25 Ιερολοχιτών, με επικεφα
)ής τον ταγματάρχη Παύλο Δήμο
πουλο. έκανε επιδρομή. Την επόμε
νη μέρο οι Γερμανοί εγκαιέλευιων
τα νησί.
Τα τρηιελές πλήρωμα του αμερικανικού
διαστημοπλοίου .Σκόϋλαμπ» 2 πριντθα
λάσπωσε με επιτυχία το διαστημόπλοιο
στον Ειρηνικό Ωκεανό μετά από παρα
μονή 59 ημερών.
1980 Δύο ελληνικό πλοία που βρίακον
ται στην εμπόλεμη περιοχή του
περσικού κόλπου, ιο .Λάκυ. και το
•Ιάριοπκ Σή· βομβπρόίσθηκαν από
ιρακινά αεροπλάνα.

;{?

Γιάννη Ορφανίδη
τηλ. 62989
Αύριο Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Δήμου Μαζαρόκη
τηλ. 28888

τών από τους μακρυχέρηδες του
Κολούμπια; Η περνάνε οι τεχνολό
γοι της ΝΑΣΑ τους κατοίκους των
άστρων για ιθαγενείς να τους δίνουνε
κολοκυθόσπορους και να τους παίρ
νουνε ευγενή μέταλλα; Η υπόθεση
νομίζουμε σηκώνει προσφυγή στον
ΟΗΕ πριν έχουμε καμιά επέμβαση
από «Ούφο» στη γή.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΟΙ ΚΟΥΤΟΙ
Η μητέρα: Τάκη, γιατί δεν μου εί
πες ότι σε τιμώρησε ο δάσκαλός σου
Ο μικρός: Μα... δεν είπε προη
γουμένως ο πατέρας ότι είναι κουτοί
οι άνθρωποι που λένε τα μυστικό
τους στις γυναίκες;
ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Κάποιος νεαρός έμπορος που πά
νε καλά οι δουλειές του και σκέπτεται
νυ επεκτείνει ττς επιχειρήσεις του διε
θνώς, πρόκειται να φύγει για το Παρί
σι κοι δέχεται από τον πατέρα του,
την ώρα του αποχαιρετισμού τις απα
ραίτητες συμβουλές και συστάσεις.
- Στο Παρίσι που θα πάς παιδί μου,
του λέει, για ν ' ανακατευτείς στο
εμπόριο της Γαλλίας, πρέπει να έχεις
υπόψη σου δύο πράγματα, για να πάς
μπροστά...
Ποιά είναι αυτά τα δύο πράγματα
που πρέπει να ξέρω, πατέρα; ρώτησε.
- Η τιμιότητα και η φρόνηση!.«
- Δηλαδή; Πώς την καταλαβαίνεις
την τιμιότητα;
- Τιμιότης, παιδί μου, είναι να κρα
τάς πάντα τις υποσχέσεις που δίνεις...
- Και φρόνηση...
- Να μη δίνεις ποτέ σου καμιά υπό
σχεση!

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν,
1250/1982, ότι:
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΑΒΗΣ του
Κωνσταντίνου και της Αναστασίας
το γένος Κόκκινου που γεννήθηκε
στην Χαριτωμένη Δράμας και κατοι
κεί στην Βέροια επαγγέλματος οικο
δόμος και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ1ΑΟΥΣΑΚΗ του Δημητρίου και της Γραμ
ματικής το γένος Χατζηδημητρίου
που γεννήθηκε στο Διονύσιον Χαλ
κιδικής και κατοικεί στη Θεσ/νΐκη
επαγγέλματος οικοκυρά πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Οσιας Ξένης ©εσ/νίκης.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

V ID E O C L U B
Θωμάς A. Βύζας

ΕΡΩΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
—Έ να κι ένα πόσο κάνουν;
- Στην αριθμητική δύο. στον έρωτα
ένα και στην απιστία... τρία ή και
περισσότερα.

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

---------- MmponoAtiuc
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ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Εικοσαετής πείρα οτπν πόλη μας
Τριάντα χρονιά πείρα ο* ολη την Ελλαδα

Στό κεντρικό κτίριο του νίου κέντρου προστοοίος φυτών τής Μπάγι*Ρ·^
Μόνχαϊμ, κοντά στό Λέβερκουζεν (Δυτική Γερμσνία). έττκττρώβηκε μΐ
νίκι - ΩΡ ή πρόσοψη όττό Αλουμίνιο, 10.000 τετραγωνικά μέτρο, καί1®"
παράθυρα άηβ άλουμίνιο. Ή επίστρωση αίιτή πού Αντέχει πολλές
ες, είναι ϊνα βερνίκι - πολυουρεθάνη μέ βάση άκοτέργοστες πρώτες 0***
βερνικιού τής Μπάγιερ ΑΕ, ατά Λέβερκουζεν. Τά σύστημα αύτό βερ***
ματος εκπληρώνει τΙς Αξιώσεις γιά ¿{αιρετική ποιότητα πού έγεΙρόυν Ο
αρχιτέκτονες όταν πρόκειται γιά τήν επίστρωση μιάς τόσο πολύτιμης *****
όπως είναι τά Αλουμίνιο. Τό χρώμα καί ή «γυαλάδα» Από τά βερνίκι βιαττ
ροϋνται Ακόμα καί κάτω Από Ακραίες Ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ή 'ώ1*"
οψη καθαρίζεται ¿ξ Αλλου εύκολα. Σε ηερπττασή βε πού 6 Α χρεωΑ*”
ύστερα Από δεκαετίες, ίνα νίο βερνίκωμα, μπορεί νά γίνει πάλι μί τΔ
σύστημα.

• Τα δάκρυα της γυναίκας κά
νουν ελαφρότερο το πορτοφόλι του
άντρα.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

I

Δ ια β ά ζ ε τ ε
καί ß i& ä iö e c r
πην

c-φΠp e p i d a μ α ς !

Ηαόιοταξί

62.555ΒΕΡΟΙΑΣ
a
Β«ρμίου-Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
2 4 . 141-2
23’ΐ
Έναντι ΔΕΗ
267
Εναντι ΚΤΕΛ'
ίπποκράτους
23^
Πλ. Ωοολονίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
,2 .0
Πλατ Κορατασιου
22.532„ **
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
^
Έναντι ΚΤΕΛ
2Γ ι90
ΜωραΤτη
23

ΒΕΡΟΙΑ

VIDEO GAMES
Κ Α ΤΑ ΣΚΕΥΑΙ - Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Α Ι

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι ΣΤΗ Β Ε ΡΟ ΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝ1ΔΙΩΝ
Ε = Π ί* π α Σ
ΚΑΒΑΧΙΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΤΗΛ. (0331) 39591

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕΩ ΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ ΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ε ΙΑ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν Φ Ο Ρ$
ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
Μεγάλη παρακαταθήκη
γνησίων ανταλλακτικών:

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΜΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ

Μ. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

Βερνίκι γιά σπίτια.
Διατηρείται δ εκ α ετίες

fim v tm p c ù o n ff

εργαστήρι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΑΟΗ

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

Σήμερα Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο;

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

Η ΤΕΧΝ Ο Λ Ο ΓΙΑ

Τ Ε ΣΤ Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ
ΕΦΗ Φ ΡΑ Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ
ΜΑΤΩΝ.
:

Μ Α Α Α Κ Ο Υ Σ Η 11-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

ΡΕΝΩ ΠΕΖΩ ΣΙΜΚΑ-ΣΙΤΡΟΕΝΦΙΑΤ ΦΟΡΝΤ
ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ παντός τύπου αυτ/του με γρΟ**'
εγγύηση 50.000 χιλ. ή 2 χρόνια!
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

Α ντώνης θ , Κ ορωνάξ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ^ΩΡΝΤ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
θεσ/νΐκης 92, τηλ. 29406-62436-25315
Β Ε Ρ Ο Ι Α

J
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Διαγωνισμός
χορού στη
DISCO ΖΑΝΝΑ

Ντέρμπυ Καβάλας-Βεροιας
Η Νάουσα αντιμετωπίζει την Φλώρινα
όπως είδαμε στα δύο παιχνίδια που
έδωσε και που από την άλλη μεριά θα
έχει την συμπαράσταση των φιλά
θλων της. Μετά την προπόνηση της
Παρασκευής ο κ. Γούλης Γρηγοριάδης κάλεσε τους εξής παίκτες στην
άποστολή:

Λ*Ρ»τάβΠ>
Ρ1° Υ1α τρίτη μέρα
«ρίος
Β Εθνΐ*;1ί ί ^ Τ ή δύο Γ'Γν·Τ/ ,:!010 όπ{«ς Φάνηκε σπς
ioJ.il ^
,
τικές θα είναι
«Φού Ο,
Λ" 0λες τις °Μ0δ«ς.
ξθονη ν ή, V ΤεσσΕρεις θα επιδιώι* ο ? Ι ν,οδο το“ς ατην Α· Εθνική,
^ ^ ^ ρ ΐ ’τους.00 παλαίψ0ϋν *“*
58 0, α ^·.^ΡΙανθύς, αγώνΕζ ^Χωρί'
>ν
.**[» 5Πζ Καβάλας μεταξύ
Λλλο ι ^ °Ρ“άας και της Βέροιας.
ίτν{ν01)ι',,ημ.π.υ π ' ν 3η αγωνιστική
Μνυ Γ . α'Λα ενδιαφέρον μπορού«έξρ ' υμε Χ ^ ις επιφύλαξη παρουκού μ, * 0 αΥώνας του Πανθρακι^Ι ιπγη·™' Ολυμπιακό Β. στην
λοτιρΐΛηη: καθ“ ζ ·=αι αυτός της
Γον/\*ς
με
Avftrt ^I α ς -υ του
--- íΠιερικού
llO f / W lV - K
μ
ο
hi b.
τικ0 Αστέρα. Μάλλον εύκο■ 00βράσει»- κ
^^Ρόμενη
Ρόμεν χτηνι:Κυρ'αΚή της η “λ_
Uo Kn)
Ku)jln' ΠΡ^δικητρια για τον τι
μάριά που υποδέχεται την
^ ® * η Αλεξανδρούπολη,
ίδρος όωΡ° <’ α2 “ να? α νέχεια εκτός
«δία
ε’. η Ξάνθη αυτή την φορά
εν*. ν, ΑΆκίς με τον Κιλκισιακό,
* * - * » « * *α>η Κοζάνη μάλλον
Ηι^ργ ^^Ρληματιστούν με τους καιύιι
0ΓΠν κατηγορία Φλώρινα
■'!ι 0, . , . “ντίοτοιχα, που ποδέχον
■ ίδιο
- αναμένε«4 Τ0νηπεδά τους.Το
y® uñó *ην Νίκη Βόλου που έχει
> λ ο Μέαα στον Βόλο τον
^οδό.

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Κιλκισιακός - Ξάνθη Χρονόπουλος (Αθηνών).
νΝίκη Βόλου - Λαγκαδάς Πανανός
(Αθηνών).

Οι εικονιζόμενοι ποδοσφαιριστές της Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ Γ ιώ ργος Χ ατζάρας
και Π α να γιώ τη ς Β ογιατζόπουλος απομακρύνθηκαν από τον προπονητή
τους Σ τέφανο Γαϊτάνο μέχρις ότου παρουοιαατούν στο Α~Σ. κ α ι απολογηθούν για το μετα ξύ τους επεισόδιο στην προτώνηση.
Οι δυο παρεκτραπέντες π α ίκ τες αφού λογομάχησαν μ έσ α στο γήπεδο
για ένα δυνατό μαρκάρισμα, στην συνέχεια μ έσ α στα αποδυτήρια ήρθαν
στα χέρια .
οι κ.κ. Τιμήνης και Αλεξόπουλος
τους εξής παίκτες:
ΝΑΟΥΣΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
Για άλλη μιά νίκη πηγαίνει αύριο

1,1,1 ΤοΤ* f uvat°? αγώνας θα γίνει
■
μεταξύ των Τρικάλων
'«I ώυ
^αρδαικού.

Μικ ρέ ς
αγγελίες

Πιερικός - Αγρ. Αστέρας Στασινόπουλος (Αθηνών).
Καλαμαριά - Αλεξανδρούπολη
Ευαγγελάτος (Πατρών).
Τρίκαλα - Εορδαίκός Μπακόπουλος (Πατρών).
Καβάλα - Βέροια Λουΐζος Π.
(Αθηνών).
Πανθρακικός
Ολυμπιακός Β.
Κουλούρης (Ηλείας).

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
η, Ααοκάλα, παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Δημοτικού.
**Ίροφορίες στο τηλ. 26442.

ΠΩΛΟΥΝΤΑ1
Αγροτεμάχια στην περιοχή Βρομοπήγαδου επί της ασφάλτου,
ηροφορίες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφείου και 23736.
κ· Κρήστο

ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
^ ® £ Γ " αΡ° ' δ0Π1 8 0 Τ μ· ΠωΑ€(Τα· μ€ όΑα το κοΗΦόμ σε τιμή
2aBBs
' ,μ·“ ···
' “ ·ι
και cukoakç. ΠΛηρ. τηλ.,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
°* ι.μήΦ€Κθ'ΤΤε(θ " Αήρως εξοπλισμένο μαζί μ6 το εμπόρ€υμά του
βΖ Π 6 €υ’“Ι,ρίας στην οδό Β , κ έ λ α · Π λ η ρ ο φ ο ρ ί ε ς στο τηλ. (0331)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
^Ρ· ί ^ τΡΟΤ η· δυναθΐκότητος 100 χοιρομητέρων, σε κ.ημα 30
Τηλ. 2976->σχε010υ στ0 ΑγγεΑοχώρι Ηραθία<;· ρε δικό του Ptp o . m ip

• ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΕΛΑΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΑΛΚΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ.
(Σανίκης Τρύφων - Δημητρ.άδης
Γ εώργιοε)
•
ΒΕΡΟΙΑ
Γ.Ε.Β.-ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
(Μπίντας Σταύρος - Μελανίδης
Άγγελος).
• ΑΙΓΙΝΙΟ
ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ-Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΔΟ
(Πόδας Δημήτριος) - Δεληνιώτης Βύ
ρων).
• ΕΔΕΣΣΑ
Γ.Α.Σ. ΕΔΕΣΣΑΣ-ΕΔΕΣΣΑΪΚΟΣ
(Περτσικάπας Δημήτριος - Μυδίρογλου Ηλίας).
• ΑΡΙΔΑΙΑ
Φ.Ο.
ΑΡΙΔΑ1ΑΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
(Ρούσσος Διογένης - Συμεωνίδης
Γεώργιος).
Ε.Ο.Δ.
Ε.Κ.Α.Σ.Κ.Ε.ΔΥ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΗ

ΚΑΙ
Ο Άγγελος Ρωμανός γεννήθηκε
το 1955 στο Λαύριο Αττικής. Οι καλ·
λιτεχνικές του δραστηριότητες σαν
χορευτής επαγ/ελματίας άρχισαν το
1975 σαν πρώτος χορευτής στο μπα-

Ο ΒΥΛΛΗΣ

Αχιλλέας Ν.-Εθνικός Μακρ.
Κυριακή ώρα 3.30 μ,μ.
Στενήμαχος-Μελίκη
Σέλι-Αγ. Τριάδα (γηπ. Νικομ.)
Παπώγος-Ράχη(γ. Βαρβάρ.)
Αγ. Γεώργιος-Ν. Νικομήδεια
Ζερβοχώρι-Βέρμιο Ν.
Σκυλίτσι-Αγκαθιά (γ. Εεχασμ.)
Τ ριπόταμος-Βεργίνα
Διαβατός-Κορυφή
Νησί-Ξεχασμένη

β' όμιλος
Κυριακή ώρα 10.30 π.μ.
Καμποχώρι-Παλατίτσια
Μ. Αλέξ/δρος Αλ,-Καψόχωρα
Λουτρός-Σταυρός
Νησέλι-Κουλούρα

Βενζινάδικα

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρηστός
©εσ/νίκης 92 τηλ. 23734
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθανάσιος
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδηε Ευστάθιος
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία.
KYPIAR.H
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφανίδης Χαράλαμπος
Θεσ/νίκης 77 τηλ. 24250
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανα.
Θεσ/νίκης-Κατερίνης τηλ. 23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Αλεξ/ρεια 22/9/1982
Αριθμ. Πρωτ. 4571

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΦΑΓΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Την 8η του μηνός Οκτωβρίου
του έτους 1982 ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10-11 π.μ. θα γίνει στο
Δημαρχιακό Κατάστημα Αλεξαν
δρεία πρόχειρος φανερός πλειοδοτι
κός διαγωνισμός ενώπιον της Επι
τροπής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δικαιώματος χρήσεως
Δημοτικών Σφαγείων οικ. έτους
1983. Πρώτη προσφορά ορίζεται το
ποσόν των δραχμών 400.000 χιλιά
δων ετησίως, εγγύηση δε συμμετοχής
. το ποσο ν των 40.000 χιλιάδων σε
γραμμάτιο
Παρακαταθηκών
και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης.
Η δε εγγύηση για την έγκαιρη και
εμπρόθεσμη καταβολή του μισθώμα
τος θα πρέπει va rivai ίσον με το 10%
του μισθώματος που θα επιτευχθεί
από τη δημοπρασία.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να

Τώρα και η Βέροια έχει το δικό της
ΣΩΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
^ΑΙΑΙΚΑ ΕΦΗΒΙΚΑ-ΕΠΙΠΛΑ (Αθηνών)
*,ΔΗ BEBE ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΕΠΙΠΛΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ
εργοστασίου μας Αθηνών

ΠΕΛΑΡΓΟΣ
φροντίδα στο παιδικό περιβάλλον
i Μ. Αλεξάνδρου 37 τηλ. 62564
Evayxi Ξεν/χείου ΠΟΛΥΤΙΜΗ

Τα προαναφερθέντα είναι μερικές
από τις δραστηριότητες του Ά γγε
λου Ρωμανού σαν χορευτή, και
χορογράφος.

συμμορφωθούν σύμφωνο ¡μκ .«»ος
όρους της διακηρύξεως'που διαλαμ
βάνονται στις αριθμ. 12/82 και
232α/82 αποφάσεις Δημαρχιακής
Επιτροπής και Δημοτικού Συμβου
λίου και που έχουν εγκριθά με τις
αριθμμ 10301/82 και Π686/82
ομσίας Νομαρχίας Ημαθίας.
Περισσότερες πληροφορίες παρέ
χονται στα γραφεία του Δήμου κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Δήμαρχος
Χαρ. Παπαποστόλου

ΔΙΑΚΗΡΤ λμ
Ο Οικονομικός Έφορος Βέροιας
διακηρύττει ότι την 4-1-82 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10-12 π.μ. στα γρα
φεία της Οικον. Εφορίας Βεροως
εκτίθεται με φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία η εκποίηση του αποκλει
στικού
δικαιώματος απολήψεως
δασικών προϊόντων από το αυνιδιό
κτητο δάσος Πολυδενδρίου,
Σε περίπτωση που θα αποβεί άγο
νη, θα κπαναληφθεί την 18-10-82
ημέρα Δευτέρα την ίδια ώρα.
Πληροφορίες παρέχονται στα
γραφεία της Οικον. Εφορίας Βέροιας.

Βέροια 22-9-19Τ2
Ο Οικον. Εφορος Βέροια;

2 νέα 5πορτα εμπορικά
αυτοκίνητα

]
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

ΠΕΛΑΡΓΟΣ

Ο Άγγελος Ρωμανός ήταν και ι>
νεώτερος χορογράφος στην ιστορία
της Γιουρεβίζιον το 1980 χορογρα
φώντας το τραγούδι ΟΤΟΣΤΟΓ μι
την Ά ννα Βίση και τους Επικού
ρους.

Ί Ανακοινώ σεις

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
είται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Ο Ά γγελος το 1980 χόρεψε στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα χορού ντέσκο που γίνεται στο Λονδίνο *-α·.
ήταν ο πρώτος 'Ελληνας που συμμί.
τείχε σε παγκόσμιο πρωτάθλημα
χορού. Ήρθε 12ος σ η ς 67 χώρες που
είχαν λάβει μέρος και το παγκόσμιο
αυτό πρωτάθλημα λόγω της Ελληνι
κής συμμετοχής προβλήθηκε κατ
επανάληψη από το δίκτυο ττ(ξ Ε.Ρ Τ.

Διακηρύξεις

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α’ όμιλος
Πρεμιέρα σήμερα Σάββατο για 20
ομάδες της Β" κατηγορίας, το οποίο
χωρίζεται σε δύο ομίλους των 10
ομάδων ο κάθε όμιλος, ενώ το πρω
τάθλημα συνεχίζεται και αύριο το
πρωί.
' Ολες οι ομάδες προετοιμάσθηκαν
για το πρωτάθλημα αυτό και η κάθε
μιά θα δοκιμάσει τις δυνατότητες της.
αρχής γενομένης από σήμερα.
Ο ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
α' όμιλος
Σάββατο ώρα 3.30 μ.μ.
Μονόσ πίτα-Αρχάγγελος
Χαρίεσσα-Λαζοχώρι
Γιαννακοχώρι-Λευκάδια (γ. Επισκ.)
Π. Ζερβοχώρι-Αγ. Βαρβάρα
Αγγελοχώρι-Νεόκαστρο

Δ ια β ά ζ ε ε ο
κςιί Ö iocV f i e r . r
ε ιή ν
IΕ κ ρ π ρ ε ρ ίό α μ α ς I

Στο νομό Ημαθίας την εκπροσώπιση του Α γγέλου Ρωμανού έχει ο κ.
Γεώργιος Ιακωβϊδης ιδιοκτήτης της
DISCO ΖΑΝΝΑΣ στην Βέροια ο
οποίος βάση συμβολαίου θα ακολου
θήσει τους όρους για τον τρόπο διε
ξαγωγής του τοπικού πρωταθλήμα
το ς

λέττο του Φώτη Μειαξόπουλου.
Αυτή η συνεργασία έγινε στο θέατρο
«ΒΕΜΠΟ» το χειμώνα του ίδιου
έτους.
Το καλοκαίρι του 1976 ο σκηνοθέ
της Κώστας Καραγιάννης του εμπι
στεύεται τις χορογραφίες σε κεντρικά
θέατρο των Αθηνών και άνήγει νέος
δρόμος, ο δρόμος του χορογράφου
Το χειμώνα του 1976 ο Ά γγελος
Ρωμανός πηγαίνει στο Παρίσι κα:
σπουδάζει χορογραφία τζάζ και μον
τέρνου χορού στην Ακαδημία Χορού
Σαπτάλ. Αυτό κράτησε 4 σχολικά
χρόνια και έκτοτε χορογραφεί θκατρι
κές παραστάσεις μπαλέττου σε νυχτε
ρινά κέντρα. Επίσης χορογραφεί στα
μουσικά διαλείμματα στην εκπομπή
«ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ..
Η συνεργασία του με τον Κύπριο
παραγωγό Ρίσο Κυριακίδη εκτός από
τα «ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΣΤΕ
ΡΩΝ. ήταν και ωριαία εορταστικά
προγράμματα της ΕΡΤ και της
ΥΕΝΕΔ.

ΓΑΛΑΝΟΜ ΑΤΗΣ

νεται, όταν θα αγωνιστούν όλοι οι
νεοαποκτηθέντες του (7 στον αριθμό)
έχει αντίπαλο την νεανική ομάδα της
Αγ. Τριάδας μέσα στην Νικομήδεια,
το γήπεδο της οποίας έχει σαν έδρα
εδώ και τέσσερα χρόνια.
Το Σκυλίτσι ύστερα από μία πολύ
καλή εμφάνιση στην πρεμιέρα, φιλο
δοξεί να κερδίσει την Κυριακή την
πάντα υπολογίσιμη αλλά επεισοδια
κή (μέσα στην έδρα της) Αγκαθιά.
ενώ μιά άλλη νεοφώτιστη ομάδα το
Ζερβοχώρι, το οποίο μάλιστα προέρ
χεται από μιά εκτός έδρας νίκη υπο
δέχεται το αποδεκατισμένο από τιμω
ρίες (περσυνές) Βέρμιο Ναούσης.
Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζουν
τα παιχνίδια, Παπάγου - Ραχιάς, Τριποτάμου - Βεργίνας.
Ο ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο ώρα 3.30 μ.μ.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ξεχασμένη
Μελική
Ν. Νικομήδεια
Βέρμιο Ν.
Ζερβοχώρι
Κορυθφή
Βεργίνα
¡Στενήμαχος
Αγ. Γεώργιος
Διαβατός
Αγ. Τριάδα
Αγκαθιά
Τριπόταμος
Παπάγος
,Αχιλλέας Ν.
Νησί
Σκυλίτσι
Σέλι
Ραχιά
Εθνικός Μακρ.

Στο τελικό του νομού Ημαθίας θα
παρευρεθεί και ο Άγγελος Ρωμανός
ο οποίος θα απονέμει τα έπαθλα
στους Πρωταθλητές.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΟΡΓ ΑΝΩΤΟΥ

Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Κ Α Ι

Άραχος-Καλλιθέα

Το
Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα
Χορού ’82 γίνεται για πρώτη φορά
στην χώρα μας και διεξάγεται σε 45
νομούς.
Σε κάθε νομό γίνεται ένα τοπικό
πρωτάθλημα χορού για την ανάδειξη
του καλύτερου χορευτικού ζευγαριού
το οποίο στις 27 και 28 Νοεμβρίου
στην ντίσκο ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ θα
εκπρωσοπίσει τον νομό απ' όπου
προέρχεται σε ένα Πανελλήνιο δια
γωνισμό.
Από τον τελικό των Αθηνών θα
αναδηχθεί το καλύτερο χορευτικό
ζευγάρι της Ελλάδος το οποίο θα
εκπροσωπήσει την χώρα μας στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χορού στα
μέσα Δεκεμβρίου στο Λονδίνο.
Οργανωτής αυτού του Πανελλη
νίου Πρωταθλήματος Χορού είναι ο
χορογράφος Ά γγελος Ρωμανός ο
οποίος εκπροσώπισε την Ελλάδα στο
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Χορού στο
Λονδίνο το 1980.

Σ Ε Λ ΙΔ Α

Ε Π ΙΜ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Αρχίζει η Β' κατηγορία
σε δύο ομίλους

2η αγωνιστική σήμερα και αύριο
για την Α' κατηγορία και γι' αυτό
επειδή ακόμα είμαστε στην αρχή του
πρωταθλήματος όλα τα παιχνίδια
παρουσιάζουν το ίδιο ενδιαφέρον.
Πάντως έχοντας υπόψη την ιστο
ρία των ομάδων στους αυριανούς
αγώνες ξεχωρίζει αυτός που θα γίνει
στον Διαβατό, όπου ο τοπικός Ατρό
μητος υποδέχεται την Κορυφή, ενώ η
Ξεχασμένη παίζει για δεύτερη συνε
χή φορά εκτός έδρας στο Νησί, και η
Νικομήδεια πηγαίνει στον δυνατό φέ
τος Ά γ. Γεώργιο.
Ντέρμπυ νεοφώτιστων σήμερα
στη Νάουσα μεταξύ του Αχιλλέα και
του Εθνικού Μακροχωρίου, ενώ η
Στενήμαχος παίζει για δεύτερη
Κυριακή στην έδρα της με αντίπαλο
την φιλόδοξη φέτος Μελική. Το Σέλι
που την πρώτη Κυριακή απογοήτευ
σε και μάλλον θα αρχίσει να διακρί-

Από την Επιτροπή Ορισμού Διαι
τητών της Ε.Κ.Α.Σ.Κ.Δ. Μακεδονίας
ορίστηκαν οι πιό κάτω διαιτητές για
να διευθύνουν τους σημερινούς αγώ
νες της 1ης φάσεως του Κυπέλλου
μπάσκετ.

ΓΡΑ Φ Ο Υ Ν

ΤΑ Π ΡΩ ΤΑΘΛΗΜ ΑΤΑ ΤΗ Σ ΕΠ ΣΚ Μ

ΚΑΒΑΛΑ ΒΕΡΟΙΑ
'“ισιοδοξία
-“υιοοοςια φεύγει σήμερα
^ ώ λ ύ * 6γευμα 1
^κιιίςε ^ Βέροιας, οπού αύριο
ίύιίτ.] ^ °1ν τοπική ομάδα σε ένα
^ιχνίδι.
»Οιχνίδ, ^ ροια Βα βοηθήσουν στο
και ή* " ιί cαυτό πολλοί φίλαθλοι
στιγμής ο Σ.Φ.Β. σε
- Τρία . ·7α με την θύρα 4 ναύλωσε
Pouy
τα οποία θα μεταφέ
ρω- ιιρεάν τους νεαρούς φιλάΚαβάλα.
μοναδικό πρόβλημα τον
Χατζάρα (βλέπε σε άλλη
' Τ. Γ j° V ° ”0'0 μάλλον υπολόγιζε
** tty· ^evo? Γαϊτάνος να αρχίσει
Ν Αΐι0, ατην Βέροια δεν υπάρ5 ^ * προβλήματα. Ό λη την
f].^1 έγιναν προπονήσεις μάλιΠαρασκευή διπλές και
! ^ £ ς η προετοιμάστηκαν ειδικά
10 *0ν
αυριανό αγώνα.
τι' ν Ζθεοτντη απογευματινή
* 0 . ?η ο κ. ΓαΓτάνος πήρε στην
‘ή την οποία βα συνοδεύσουν

η Νάουσα με αντίπαλο την Φλώρινα,
που στα πρώτα της παιχνίδια έδειξε
αρκετές αδυναμίες, αμτίθετα με την
Νάουσα που είναι πολύ «νεβασμένη

Νάουσα - Φλώρινα Αόρακτάς
(Κορίνθου).
Κοζάνη - Θήβα Σινοδινός (Πει
ραιώς).

Δ ΙΑ ΙΤ Η Τ Ε Σ
Α' Φ Α ΣΗ Σ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
Μ ΠΑΣΚΕΤ

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣ1ΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τ υπογραφείου
ΜΙΧΑΑΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 - 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ, 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. κσι ΕΜΕ
δρχ. 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονιαι

Τα δύο νεο 5 πορια εμπορικά οιηοκινφ ο τηε Τ Ο ΤΟ ΤΑ Γ ιο υ , γίνει
π εριΐώ πια οΐι'ιν Ελληνική αγορά

Ικανοποιούν όλες τις άνάγκες τών επαγγελμαι ιών κω συγχρόνως
είναι δ ν ° άνετα πολυιελή αυτοκίνητα

Διαθέτουν
• Μενολη εύρυχωρη · πολυτελή «ομπινο με τρία «αθιοματα - «<ιί
πλήθος άί,εοουαρ
• Μεγάλο αποθηκευτικά χώρο - πλήρως έκρίταλευοιμο
φ 5 πόρτες - 4 πλευρικές και μία πιοω για διευκόλυνση στη

φορτοεκφόρτωση
φ Οικονομικά - γερά - δοκιμασμένο κινητήρα
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑΔΗ Σ
ΒΕΡΟΙΑ: Θ€σ/νίκης79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετσοπούλου 21 - Τηλ. 22.594
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ΔΗΜΟΚΡΑ TIA -ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΥΠΟΣ
Εμαθα ότι, απ' την ερώτηση που έκανα πριν λίγες μέρες για τόυς υποψη
φίους Δημάρχους ενοχλήθηκαν μερικοί νεοφώτιστοι της δημόσιας ζιυής που
αρκετά χρόνια τώρα δεν έκαναν παρά μόνο κριτική και παραδόξως (;) ενοχλή
θηκαν όταν χρειάστηκε να κριθαύν κι αυτοί.
Βέβαια η κριτική εδώ που τα λέμε είναι ενοχλητική είναι όμως η πεμπτου
σία της Δημοκρατίας όσο κακοποιημένη κι αν είναι αυτή ( η Δημοκρατία) γι
αυτό και πολλά καθεστώτα και πολλές »Δημοκρατίες» με παραδεισένιαΙΠ ζωή
(Ρωσία Πολωνία ■Τσεχοσλοβακία κ '/λ .) φρόντισαν να την καταργήσουν σαν...
περιττή!! και δικαίως γιατί εκεί - αντίθετα με ότι συμβαίνει στη Δημοκρατία rjv άνθρωπο δεν τον λογαριάζουν σαν *προσωπικότητα» αλλά σαν μάζα (καλή
ώρα μαζικοί φορείς κ.λ,π.). Εκεί τον άνθρωπο τον βάζουν στο κοπάδι του φορά
νε οι εκλεκτοί too καθεστώτος και καμιά πενηντάρια τσυμπαναρέους με το έτσι
θέλω (διαβάστε καλύτερα Κομισσάριους) κι αυτοί με τη δύναμη που διαθέτουν
οδηγούνε ανεξέλεγκτα το κοπάδι τους πότε εξρι και πότε μέσα στο μανδρί - στά
νη χωρίς ποτέ κανένας να μπορεί να διαμαρτυμηθεί. γιατί αν διαμαρτυρηθεί εί
ναι εχθρός τον λαού και τον ζρώει to μαύρο σκοτάδι κάποιας εξορίας ή κά 
ποιου φρενοκομείου.
Εδώ όμως στην Ελλάδα θεμελίωσε, για μρεοτη φορά στην πρόσφατη τουλά
χιστο ιστορία της με τον παγκόσμια γνωστό παλληκαρήσιο τρόπο του... ο
•Μακέδάνας» μιά κατά γενική ομολογία ιδανική Δημοκρατία. Αλήθεια με την
ευκαιρία ποιος ξέρει μετά πόσες εκατονταετίες θα ξαναβρεθεί Μακεδόνας σ'
αυτό ιο πόστο (εγώ νομίζω ότι, το χάσαμε το τραίνο οριστικά) κι ας είναι αρκε
τοί εκείνοι που πιστεύουν πως αυτό δεν έχει σημασία όλοι... Έλληνες είμαστε.
Εγνι όμως λέω άλλο νάσαι απ' τη Μακεδονία κι άλλο απ' την Πάτρα,
Στη Δημοκρατία λοιπόν αυτή δεν υπάρχουν Κομισσάριοι, όπως καλή ώρα
πάει να μας βάλει σήμερα το... ΠΑ ΣΟΚ...
Στη Δημοκρατία υπάρχουν ελεύθεροι άνθρωποι κι ο πολίτης - με ακριβό βέ
βαια τίμημα - είναι ελεύθερος να κάνει κριτική.
Το »βήμα» της εφημερίδας αυτής είναι κλεύθε/ιο όπου ο κάθε Βεροιώτης,
Ημαθιώτης κι ακόμα πιό πέρα μπορεί νά κάνει κριτική αλλά και ύμνους για τα
δημόσια πράγματα. Δεν μονολογεί η εφημερίδα αυτή και το ξέρουν αυτό όλοι οι
αναγνώστες της.
Αυτοί που παραπονιούνται ας ρίξουν μιά ματιά στο δικό τους τοπικά τύπο,
ας ρίξουν μιά ματιά σήμερα στο ραδιόφωνο και την τηλεόραση που ούτε καν τη
δήλωση της κ. Παναγούλη. της δικής τους κ, Παναγούλη μετέδωσαν.
Τη Δημοκρατία όμως για να την εφαρμόσεις φίλοι μου θέλει κότσια - όπως
λέει ο λαός μας θέλει παλληκαριά, θέλει ειδικό βάρος.
Δεν γίνεται Δημοκρατία με συνταγές, με διακηρύξεις, με ευχολόγια, με
κατάρες και φαμφάρες. Η Δημοκρατία είναι βίωμα, είναι προπάντων έργο, είναι
παράδειγμα όχι θεωρία και ναρκισσισμός και προ πάντων αυταρέσκεια.
Τ ι' αυτό και πάλι κάνω την ερώτηση τί τις πέρασαν π ς εκλογές μιμικοί νεο
φώτιστοι υποψήφιοι, μήπως κάτι σαν φέσι που άλλ.οτε το φορούν αυτοί κι άλλοτε το φοράνε στους άλλους:
Τι είναι οι εκλογές δέρμα χαμκλαίοντα που το φοράς κι αλλάζεις χρώμα ανά
λογά με τις περιστάσεις. Κατά τη 'γνώμη μου οι εκλογές είναι η πιό υπεύθυνη
δημόσια πράξη, που δεν πρέπι να επιδέχεται ούτε κομματικό φανατισμό, ούτε
συνταγές κομματαρχών, ούτε προ παντός πλύση εγκεφάλου.
Η εκλογή - επιλογή κάθε πολίτη πρέπει να γίνεται με καθαρό μυαλό, για να
διακρίνει και να διαλέγει τον ικανό, to» ηθικά, τον δοκιμασμένο, τον άξιο, τον
κατάλληλο, τον καλύτερο.
Γιατί όσες φορές έκανε to αντίθετο την... πάτησε - που λέμε - και πλήρωσε
ακριβά to λάθος του.
Εχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα και παληά και πρόσφατα στη
ΒΕΡΟΙΑ.
Ο Μακεδονομάχος

Ν Α ΔΟΘΕΙ
Ευνεχαα α»ό την 1η
Κυβέρνησης για την όιεκοικηση των
δίκαιων και πάγιων αιτημάτων μας.
Σήμερα η κατάσταση των Τευτλο
παραγωγών της περιοχής μας γίνετιΐ'
πιο κρίσιμη εξ' αιτίας του χαμηλού
Ζαχορικού Τίτλου που αποδίδεται σε
διάφορους λόγους ίκαι μάλιστα
τεκμηριώνεται και επιστημονικά, λό
γοι για τους οποίους δεν διαφωνού
με).
Επιτακτική όμως κμι άμεση απαί
τηση των Τευτλοπαραγωγών είναι να
ικανοποιηθεί ο μόχθος και ο ιδρώτας
μας με βάση την τιμή των 3.10 όμχ.
ανά κιλό με Ζαχαμικό Τίτλο 14%.
Διευκρινίζουμε ότι οι Τευτλοπαραγωγοί που παρουσιάζουν Ζαχαρικό
Τίτλο χαμηλότερο από το 14, να πλη
ρωθούν μ« βάσει το 14 κα· τιμή 3,10
δρχ/ κιλό.
Δίνουμε προθεσμία για την ανα
κοίνωση του παρά πάνω δίκαιου
αιτήματος μας μιας εβδομάδας,
αλλοιώς είμαστε αναγκασμένοι με
δυναμικές κινητοποιήσεις να όιεκόι

Λ Υ Σ Η Γ ΙΑ

Έρευνα για την σφαγή
από Λίβανο και Ισραήλ
Ε Φ Θ Α Σ Ε Σ Τ Η Β Η Ρ Υ Τ Ο Η Ε ΙΡ Η Ν Ε Υ Τ ΙΚ Η Δ Υ Ν Α Μ Η
ΒΗΡΥΤΟΣ 24 (ΑΠΕ)
Το Ισραήλ και ο Λίβανος Οα διε
νεργήσουν έρευνα για τη σφαγή των
Παλαιστινίων. Σύμφωνα με τηλεγρα
φήματα των είδησεογραφικών πρα
κτορβίων: Ο στρατιωτικός επίτροπος
του στρατοδικείου του Λιβάνου πήγε
χθες το πρωί στα δυο στρατόπεδο
όπου και έλαβε τις πρώτες καταθέσεις
των μαρτύρων.
Ταυτόχρονα, ο Ισραηλινός πρωθυ
πουργός κ, Μπέγκιν αποφάσισε να
ορίσει μια «εξέχουσα προσωπικότη
τα» επικεφαλής της δικαστικής έρευ
νας για τη σφαγή των Παλαιστινίων
στη Βηρυτό, μετέδωσε χθές ο ισραηλινός στρατιωτικός ραδιοσταθμός. Ο
κ. Μπέγκιν έλαβε την απόφαση αυτή
μετά τις διαβουλεύσεις που είχε με
τους εταίρους του στον κυβερνητικό
συνασπισμό, πρόσθεσκ ο ραδιοστα
Ομός.
Εξάλλου, την διεξαγωγή ανακρί
σεων για να βρεθούν οι υπεύθυνοι
και οι δράστες της σφαγής υποσχέθη
κε και ο υπουργός Αμύνης του
Ισραήλ Αριέλ Σαρόν.
Στο μεταξύ, ο στρατηγός Αμράν
Μίζνα, διοικητής της σχολής ονωτέρων στρατιωτικών σπουδών του
Ισραήλ, παραιτήθηκε, προχθές βρά
δυ, λόγω των πρόσφατων σφαγών
στο Λίβανο, ανακοίνωσε επίσημα
εκπρόσωπος των Ισραηλινών ενό
πλων δυνάμεων,
Εφθασε στο λιμάνι της Βηρυτού
χθές το πρωί το πρώτο τμήμα της
πολυεθνικής δύναμης που θα εγκατα
σταθεί στο Λίβανο. Πρόκειται για
350 Γάλλους στρατιώτες που επέβαιναν του πλοίου «Αργκάνς».

ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ

κήσουμκ τον κόπο και τον ιδρώτα το
"Ψωμί των παιδιών μας».
ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Σχετικά με το πρόβλημα του
καλαμποκιού στάλθηκε το πιο κάτω
ψήφισμα:
»Εμείς οι παραγωγοί του Ν. Ημα
θίας. μαζευτήκαμε στην Αλεξάνδρεια

Ημαθίας να συζητήσουμε το οξυμένο
πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή
την περίοδο που άρχισε η συγκομιδή
του Καλαμποκιού.
Θεωρούμε απαράδεκτο το κατώτε
ρο όριο του ποσοστού υγρασίας που
καθορίστηκε στο 13%, από 15% που

ίσχυε την περασμένη χρονιά

Επιτρέπεται εισαγω γή
αρσενικώ ν μ οσχα ριώ ν
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
' Οπως ανακοινώθηκε από την
Δ/νση Γεωργίας Ν. Ημαθίας από 1
έως 11 Οκτωβρίου το υπουργείο
Γεωργίας θα δέχεται αιτήσεις για εισ
αγωγή αρσενικών μοσχαριών από
τρίτες χώρες με μειωμένη αντισταθμι
στική εισφορά.

εξειδικευτείτε
yiá νά ξεχωρίσετε
.yum το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ Σ Η Γ ΙΑ
ΑΠΟΦ ΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Π α ρ α σ κ ευ ή I Ο κ τω β ρ ίο υ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
I) τμήματα αποφοίτων ΛΥΚΕΙΟ!

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
• ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Η εισαγωγή αφορά 4000 μοσχά
ρια από τα οποία τα 1350 ζωντανού
βάρους 220-300 Κβ και θα εισαχθούν
από την Γιουγκοσλαβία με μείωση
της αντισταθμιστικής εισφοράς κατά
70% και 2650 ζωντανού βάρους μέ
χρι και 300 ^ από λοιπές τρίτες χώ
ρες με μείωση της εισφοράς κατά
60%.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότε
ρες πληροφορίες (προϋποθέσεις,
απαιτούμενα δικαιολογητικά) μπο
ρούν να απευθύνονται στη Δ/νση
Γεωργίας, Γραφείο Κτηνοτροφίας.
•
Εξάλλου ανακοινώθηκε άτι η
Δ/νση Εξωτερικής Αγοράς του
υπουργείου Γεωργίας θα δέχεται από
1 έως 11 Οκτωβρίου αιτήσεις για την
εισαγωγή προϊόντων βοείου κρέατος
από τρίτες χώρες.
1μ Κατεψυγμένο βοείου κρκγατος
για κονσερβοποίηση με σχετικό
κανονισμό της ΕΟΚ. Η προβλεπομέ
νη ποσότητα για το Δ' τρίμηνο τοο
1982 ανέρχεται σε 6.750 τόννους
κρέατος με οστά και κατά την εισ
αγωγή παρέχεται πλήρης αναστολή
της γεωργικής εισφοράς που ισχύει
την ημέρα εισαγωγής.
2. Κατεψυγμένου βοείου κρέατος
για αλλαντοποιία σύμφωνα με πρόσ
φατα ψηφισθέντα κανονισμό της
ΕΟΚ. Η προβλεπόμκνη ποσότητα
για το Δ- τρίμηνο του 1982 ανέρχεται
σε 6.750 τόννους κρέατος με οστά
και κατά την εισαγωγή παρέχεται
αναστολή του 55% της γεωργικής
εισφοράς που ισχύει κατά την ημέρα
της εισαγωγής
Η ελάχιστη ποσότητα που μπορεί
να ζητ ηθεί το 10% της συνολικά προ
ί!> Γπηιιέντκ ποσόττΗοε.
Οι αιτήσεις των ενοιαφερομενων
θα συνοδεύονται από εγγυητική επι
στολή Τραπέζης ύφους 1.35 δρχ/Κρ.

Ιταλοί θτοοαλιέοοι στρατιώτες κτιόι&ίζονται στα πλοία με προορισμό . π ; Βηρυτό.
Παράλληλα. Ο Ισραηλινός τύπος
γράφει χθές ότι ο υπεύθυνος του γρα
φείου Τύπου της Ισραηλινής κυβέρ
νησης, κ. Ζέεβ Σαφέτς. 35 ετών, ζή
τησε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, για
ενα χρόνο, με την επίσημη δικαιολο
γία ότι θέλει να γράψει ένα βιβλίο για
τον τρόπο με τον οποίο τα μαζικά μέ
σα ενημέρωσης καλύπτουν το μεσα
νατολικό πρόβλημα.
Οστ όσο. η εφημερίδα »Τζερουσαλέμ Πόστ», επικαλούμενη κυβερνητι
κές πηγές, γράφει χθές όη η παραίτη
ση του κ. Σαφέτς οφείλεται σε διαφω
νία του με την πολιτική του κ. Μπέγκιν.
- Ακόμα έγινε γνωστό στην
Ιερουσαλήμ, ότι 27 πρώην πρεσβευ
τές του Ισραήλ εκφράστηκαν υπέρ
της δημιουργίας μιας επιτροπής έρευ
νας γιιι τη σφαγή στη Δυτική Βηρυ
τό.
Εξάλλου, εξήντα τοις εκατό των
Ισραηλινών πιστεύουν ύτι η κυβέρ
νησή τους είναι υπεύθυνη, «μέ τον
ενα ή τον άλλο τρόπο», για τις σφα
γές στα στρατόπεδα Σάμπρα και
Σατίλα των Παλαιστινίων, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα μιας σφυγμομέ
τρησης της κοινής γωνμης, που έκα
νε το Ινστιτούτο Γκάλλοπ και δημο
σίευσε χθές η εφημερίδα «Χααρέτζ».
Τέλος. Ισραηλινά στρατεύματα
τα οποία συνέχισαν τις έρευνες τους
σε διάφορα σημεία της Δυτικής
Βηρυτού, ανακάλυψαν ένα τεράστιο
καταφύγιο, κάτω από το έδαφος,
στην περιοχή του σταδίου, όπου,
όπως πιστεύεται βρίσκονταν το στρα
τηγείο του Γιασέρ Αραφότ, σε όλη τη
διάρκεια της πολιορκείας της Δυτι
κής Βηρυτού από τα Ισραηλινά στρα
τεύματα.
Στην ίδια περιοχή ανακαλύφθηκε

/ Γιατροί

u;Lk π»υ
ρ & ύ ο υ ν
Αύριο Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βέροιας:
Κουπίδης Δημ.
Αγ. Γεωργίου
τηλ. 22187 - 22313
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής,
Σωτηρίου Ιωάννης
Ιπποκράτους 24
τηλ. 27335 27585
για παιδιατρικά περιστατικά,
Μπέρσος Γεώργιος
Μητοοπό λείου 70
τηλ, 22251 27900
για χειρουργικά και γυναικολογι
κά περιστατικά.

ΟΝΟΑΟΜΕβηΐ ΚΤΗΜ
ΑΤΙΚΗ!
ΙΡΑΠΒΗΙ IUI EMUOI t. Ε.

Σ όλα τα τμήματα διδάσκεται

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ

Αξιοποιήστε έξυπνα τις οικονομίες σας

Ετο Φροντιστήριο φ, ΖΑΦΕΙΡΙ!

Αριθ. άδειος Y π. Παιδείας
Ιδρύσαυς 4627/Κ0 Λειτουργίας 1615/80

Μητροπόλεως 3 1-Περικλεούς 2 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042

2 1 0 .0 0 0

δρχ.

95.000 Βρχ.
34.000 δ ρ χ .
17.000 &ΡΚ-

σ το

1 .0 0 0 .0 0 0

σ τ ις

900.000

στις
στις

2 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0

21

ο )ο

19 ο )ο
17 ο )ο
ir?) ο ) ο

(Ε το κτίριο τω ν Φ ροντιστηρίω ν « Ε ΙΙΙΓ ΙΗ Μ Π Σ » )

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Π ρ ο β λ έπ ετα ι
νίκ η τ ω ν
σ ο σ ια λ ισ τ ώ ν
σ τ η ν Ισ π α νία

Κ Α Ι Γ ΙΑ Τ Ο Υ Σ Κ Α Τ Α Θ Ε Τ Ε Ι ΣΤ Ε Ι . ΚΟΥ I Α Μ Ρ ΙΟ Υ Μ Α Κ ΡΟ
Χ Ρ Ο Ν ΙΑ Δ Α Ν Ε ΙΑ ΓΙΑ Α ΓΟ ΡΑ Η Α Ν Ε Γ Ε Ρ Σ Η , Ε Π ΙΣ Κ Ε Υ Η .
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ Σ Ή Τ Η Σ Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Η Σ

ΕΤΕΓΗΣ.

ιιποσιιναρμαλογημένο και το προσ
ωπικό ελικόπτερο του ηγέτου των
Παλαιστινίων. Κατά to ραδιοφωνικό

σταθμό του Τελ Aßiß. σι Ισραηλινοί
παρέδωσαν το ελικόπτερο στη Λιβανική κυβέρνηση.

Επενδυτικά

ΜΑΔΡΙΤΗ 24 (ΑΠΕ)
Ύστερα από τέσσερις >εκαετίε?
παρανομίας και επτά χρόνια στη \όμιμη αντιπολίτευση, το σοσιαλισ0*0
εργατικό κόμμα της Ισπανίας προ*®'
ται να έρθει στην εξουσία με τις εκλΟ'
γές της 28ης Οκτωβρίου. Η πρόγνΦ
ση αυτή έγινε κοινός τόπος τόσο απΟ
τις σφυγμομετρήσεις της κοινής γνφμης όσο από τους πολιτικούς
κλους της Ισπανίας.
Το σοσιαλιστικό κόμμα, soU
συγκέντρωσε 29% των ψήφων **·“
τη διάρκεια των δυο προηγούμενά”
βουλευτικών εκλογών 15 Ιουντώ1
1977 και 1 Μαρτίου 1979 επωφ«*®'
ται ιδιαίτερα από την κρίση των κ<Ψ
μάτων του κέντρου στα δεξιά T5V
όπως και από την αδυναμία
Κ.Κ..1. στα αριστερά του.
Πρόκειται για πολιτικό κόμμα
100 χρονο παρελθόν που καθοδΠΪ®'
ται από ενα νέο ηγέτη τον κ. Φελί***
Γκονζάλες, 40 χρόνων, διαθέτβ **
107.000 μέλη και βρίσκεται σΠ1,ν
αρχή μιας φάσης ανάπτυξης, ato *
λος της οποίας, περί το 4990, “νβθ{
νεται να ξεπεράσει το μισό εκατομθ*
ριο μέλη.
Το σοσιαλιστικό κόμμα ιδρύθή**
το 1886 και γνώρισε την πρώτη Ι°®
μεγάλη κρίση το 1920, από όπου*®
γεννήθηκε το Κ..Κ.Ι. το 1972 ¿14tf
άλλη μια διάσπαση ανάμεσα
ανανεωμένο τομέα», όπου ανήκε ο
Γκονζάλες, (και «στον ιστορί*"
τομέα») του κ. Ροντόλφο Λόπτπί
δεν αναγνωρίζεται από τη σοσύθ»
στική διεθνή.

προγράμματα

θα εξαγγείλει ο κ. Αρσένης
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
Μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο
του Οκτωβρίου ο υπουργός Εθνικής

Σ υ νέδ ρ ιο
σ υ γ κ α λ εί
η ΑΔΕΔΥ
ΑΘΗΝΑ 24 (ΑΠΕ)
Με μοναδικό θέμα την τροποποίη
ση του καταστατικού για εναρμόνιση
του στη νέα συνδικαλιστική νομοθε
σία συγκαλεί συνέδριο για τις 23
Ιανουάριου η εκτελεστική επιτροπή
της ΑΔΕΔΥ.
Τη σχετική απόφυση της ανακοί
νωσε χθές ύστερα από ματαίωση του
συνεδρίου που είχε προκηρύξει, με
τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέ
τρων, που είχαν κινήσει άλλες δημοσιοθπαλληλικές οργανώσεις.
Στην ανακοίνωση της ΑΔΕΔΥ
αναφέρεται ότι η θητεία της Ε,Ε. λή
γει στις 13 Σεπτεμβρίου 1983 οπότε,
κιπά την άποψή της, δεν τίθεται θέμα
αμφισβήτησης της εγκυρόφητας της
σύγκλησης του συνεδρίου,
Πστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι
δεκάδες δημοσιοϋπαλληλικές οργα
νώσεις αμφισβητούν την άποψη
αυτή, όπως επίσης ότι η σημερινή
ηγεσία της ΑΔΕΔΥ επηρεάζει το
δημοσιοϋπαλληλικό αίσθημα.

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ ΙΕ Σ
ΑΠΟ ΤΗ Ν
Π Α ΙΔ Ο Π Ο Λ Η
Μεγάλη χαρά και ικανοποίηση
έδωσε σ' αυτές τις μέρες το γεγονός
της προσφοράς, στους περιθαλπόμε
νους μας, μιάς αθλητικής φόρμας
στον καθένα χωριστά, από τους
παλιούς τροφίμους και το προσωπικό
-της Παιόοπόλεως «ΚΑΛΗ ΠΑΝΑ
ΓΙΑ» Βέροιας.
Είναι πέρα για πέρα θετική από κά
θε ηθική και υλική, η συμπαράσταση,
βοήθεια και to ενδιαφέρον που δει
χνουν οι άνθρωποι αυτοί που με
οποιανδήποτε ιδιότητα (τρόφιμοι ή
εργαζόμενοι) πέρασαν από την Παιδόπολη Βέροιας. Και παλιότερα
υπήρχαν μεμονωμένες προσφορές ή
ενδιαφέρουσες προτάσεις και σκέψεις
για κάτι σωστότερο στο Ιδρυμα, αλλά
δεν απέδιδαν τόσο, όσο σήμερα.
Πράγμα που ξεκίνησε πιό οργανωμέ
να εδώ και δύο χρόνια από την πρώ
τη συνάντησή τους στον χώρο αυτό,
του τόσα συναισθήματα, σκέψεις και
αναμνήσεις τους θυμίζει.
1ο παιδιά και η Διεύθυνση της
Παιδόπολης ευχαριστούν όλους
όσους από το παλιό προσωπικό και
τροφίμους συνειέλεοαν στην προσ
φορά και χαρά αυτή, ιδιαίτερα δε την
οργανωτική επιτροπή η οποία αγωνί
σθηκε να βρει,.μετά από συνεργασία
Ιίαζν ματ και τα παιδιά, το τί ακριβώς
επιθυμούσαν και too; γέμιζι: ttr.pw
σότερα. που ήταν 90 αθληιικές φόρ
μες και στοίχισαν 77.225 5ρχ.
Καλή Παναγιά 23.9-82
Από την Διεύθυνση
της Παιδόπολης

Οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης θα εξαγ
γείλει τα πρώτα επενδυτικά προγράμ
ματα, τα οποία θα υλοιποιηθούν είτε
από τις κρατικές Τράπεζες απ
ευθείας, είτε σε συνεργασία με ιδιώτες
'Ελληνες και ξένους. Επίσης, εντός
του Οκτωβρίου θα αρχίσει σταδιακά
η λήψη συγκεκριμένων μέτρων εφαρ
μογής του γενικού πλαισίου οικονο
μικής πολιτικής που είχε ανακοινώ
σει ο κ. Αρσένης στις 25 Αυγούστου.
Σχετικά με τα επενδυτικά προ
γράμματα ο κ. υπουργός διευκρίνισε
ότι ήδη έχουν υποβληθεί στο υπουρ
γείο οι πρότασης των Τραπεζών για
τις δυνατές επενδυτικές πρωτοβου
λίες που πρέπει να αναληφθούν κατά
τομείς και κλάδους. Οι προτάσεις
αυτές αξιολογούνται τώρα και ιεραρ
χούνται. Ο κ. Αρσένης τόνισε ότι δεν
πρόκειται να καθυστερήση η πραγ
ματοποίηση επενδύσεων από έλλειψη
κεφαλαίων διότι όπως χαρακτηριστι
κά είπε:
- Υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια
για να καλυφθούν οι επενδυτικές
πρωτοβουλίες του δημοσίου.
- Επίσης αν εκδηλωθεί ενδιαφέ
ρον από την ιδιωτική πρωτοβουλία
για επενδύσεις που θα αποδώσουν
στην εθνική οικονομία, η κυβέρνηση
εγγυάται την άνετη χρηματοδότηση.
Αναφερόμενος στο θέμα των προ
βληματικών επιχειρήσεων ο κ. Αρσέ
νης δήλωσε ότι δεν είναι στις προθε-

σεις της κυβερνήσεως να αφίσει ®»
επιχειρήσεις αυτές να καταρρεύσοισ
ώστε να κοινωνικοποιηθούν ιιδα!*0
νώς. Η πολιτική κοινωνικοποιήσ*®^
_a___λ____—
’
_ίσ'αφης
'¿.L A-rti
της κυβερνήσεως
είναι
και00
προωθηθεί στους τομείς εκείνους
κρϊνεται αναγκαία.
Αντίθετα η κυβέρνηση προσπαθ®
να βοηθήσει τις προβληματικές 8**”
χειρήσης να εξυγιανθούν και έχε» 7®
το σκοπό αυτό αναθέσει στις Τρά**
ζες να μελετήσουν τις σ υ γ κ εκ ρ ιμ ^
περιπτώσεις και να βοηθήσουν οβ"
από αυτές είναι βιώσιμες με διακαή
νισμό των χρεών. Η κυβέρνησΠI*®
παρέμβει μόνο σε όσες περιπτώ061’
δεν είναι δυνατόν να αντιμετω®
σθούν τα προβλήματα μέσα στα πλ®
σια του πιστωτικού συστήματοζ-

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την οπ' αριθμ. 394/1982
φάση του Πολυμελούς Πρωτοόυ- ,.
Βέροιας, αναγνωρίσθηκε 2ΣωμΟ®^
-ω^'ί.'/Λ
με την επωνυμία «ΣΥΛΑΟ1 ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ
ΑΠΟ
'ο
ΧΩΡΙΟ ΜΑΡΟΥΣΙΑ ΒΕΡΜΙΟ»
ΜΑΡΟΥΣΙΑ», με έδρα την
και σκοπό την ανάπτυξη του nvCv l.
roc συναδελφώσεως και αλλά**
νύης μεταξύ tow αελών αυτού
I
Βέροια 10/9/1982
Ο Πληρεξ. Δικηγόρος «.
ΝΙΚ. Μ. ΣΑΠΟΥΝΟΠΟΥΛΟ-

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο Ϊ
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Αριθ. αδείας Ιδρϋαεως 2608/81 Λειτουργίας ΦΑΦ/Ι39
Σπουδάζετε και μΒθαινετε μέσα ο ενα ο Ρίκα φτιαγμένο ΛογιστήΡ·0 ^
ακο ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γ
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορα και αο

Ο Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο Ν
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ ΣΠΟΥΔΑΣΤΏΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΠΣ ΠλΝ1*

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

ΕΛΕΥΘ ΕΡΩ Ν ΣΠΟΥΔΩ Ν
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται ειδική έκπτωση
Ίμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Λυκο°υ_,
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΕΛΕΞ
ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΠΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α.ν.δ.Ε.

Έναρξη μαθημάτων

1η

Οκτωβρίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥ Ν ΔΥ Α ΣΜ Ο Σ

Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
«Ε Ν Ω Σ Η -Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ »

Δήμαρχος;

Τ σαλέρας Γ εώ ρ γιο ς του Δημητρίου, καθηγητής.

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Ύστερα από πρόταση του Δημάρχου

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟΗ Κ. ΤΡΙΤΣΗ
Ή ρ θ ε στη Βέροια για το κόμμα
και όχι για το πρόβλημα της πόλης
, 0υ° δημοτικό Συμβούλιο Βέροιας κατήγγειλε τον
»Ου
Χ 0 Π Λ Τρίτση για την απαράδεκτη ενέργειά
4η ^Ρ®*ι ΟΤΓ| ®^ρο,α αΥν°ώντας τον Δήμαρχο και το
ν0ν υΜβούλιο Βέροιας, που μήνες τώρα τον περίμεΚΡθνΫ° ν° ε5€τ<*σ€ι επιτόπια το μεγάλο πρόβλημα που
Ουντ'0 ^ασαν^ €ι το λαό της πόλης, την αύξηση των
ζεστών των όρων δόμησης.
Οπο · ° π6Φ «"Ι. που πάρθηκε κατά πλειοψηφία, ήταν
(ΚΐθΙ ε° μα
επεισοδιακής συνεδρίασης, κατά την
τ° ακροατήριο (που ήταν οργανωμένο από το
^ * δημιούργησε προβλήματα με χειροκροτήματα,
Και βαριές φράσεις που αποκορυφώθηκε με την

κάνει μιά ενημέρωση για το μεγάλο θέμα σε μιά μικρή
και κομματική μερίδα της νεολαίας.
Αντίθετα όλοι οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι έκαναν
έντονη κριτική για την ενέργεια του κ. Τρίτση, την οποία
ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούνης χαρακτήρισε προσβλητική για
την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τις θέσεις τους για την άστοχη ενέργειά του κ. Τρί
τση διατύπωσαν έντονα και επικριτικά οι υποψήφιοι δή
μαρχοι Βέροιας κ.κ. Τσαλέρας και Γαβριηλίδης, οι οποίοι
επίσης επέκριναν τον άλλο υποψήφιο δήμαρχο κ. Βλαζάκη που εκφώνησε προεκλογικό λόγο, λες και έδινε
εξετάσεις σ' αυτούς που τον έχρισαν.

Υνϋι

Η όλη συζήτηση όμως είχε
και μιά άλλη διάσταση: Κατηγορήθηκε ο κ. Βλαζάκης γιατί δεν
υπάκουσε στην ομόφωνη από
φαση του Δημ. Συμβουλίου να
συγκληθεί στις 17 Σεπτεμβρίου
συνεδρίαση στην οποία έπρεπε
να κληθούν όλοι οι μαζικοί
φορείς, οι υφυπουργοί, οι βου
λευτές και εκπρόσωποι κομμά
των.

απ<* ΤΓ^ν α,®ουσα του κ· Θαν. Γεωργιάδη του
γιατρού - κομματάρχη του Κινήματος.
Κατά τη συζήτηση του θέματος μόνο η πλευρά που
"Moi
ιθν Κ€,Ται πτο ΠΑΣΟΚ προσπάθησε να δικαιολογήσει
Την *' ^Ρ'ταη και μάλιστα ο κ. Βλαζάκης, που ανέλαβε
“"οστήρ,ξη του υπουργού του, έφθασε στο σημείο
•Πτήοει από το Σώμα να εκφρασθεί έπαινος για τη
(ϊ1°Π του κ. Τρίτση που απέφυγε να συναντήσει τους
Κτ°ύς του βεροιώτικου λαού, αλλά αρκέσθηκε να

Ι ϋί,καιρότητβς

ΚΑΠΗΛΕΜ Α

ν)θΛ
,
»
V* υ κι αν μας αρέσουν ορισμε'1*Γ|τδ "V τα Φάμε πολλές
ΙΚΤς η" Ί Φάμε πολύ μια φορά, θα
9ο, Ει^5«ι και θα το βαρεθούμε ή
ύ, κ 'Ηλιάσουμε. Το ίδιο συμβοίιΐφβ11 μί τα μαθήματα. Ό σο αγα° ν ϊίνοι ένα μάθημα αν το

^ ι·Φο°υμ€ ^ 115 διδαχθούμ6 ποδ'
Ιιίρ.
Ίο βαριόμαστε. Αν σε ένα
Ον °ν()Πητό πάμε πολλές φορές,
<3ι γ° ι*>',νο τον εκτιμάμε εξαιρετικά
^ Π°υμε κάθε μέρα, είναι
00^* 1 να τα αηδιάσουμε, να τα
^ μοστε. Είναι φυσικό γιατί σ'
9{,αΤ° πΡόγματα έρχεται η συνή^ δ0υτ'ν°. ο κόρος. Ό λα όμως
*0,
η συνήθεια και η ρουτίνα
°θσ, κδρο<ί είναι καταστάσεις κου**5. βαρετές, δυσάρεστες,
νο,^ Γι ^το ιο έγινε και με δύο ένδύο καταστάσεις, την αντί

σταση και την δημοκρατία. Μετά
την μεταπολίτευση του 1974 ο κά
θε Έλληνας έλεγε κατά μέσο όρο
είκοσι φορές την λέξη αντιστασια
κός και τριάντα τη δημοκρατία.
Ήταν αρχή, ο οργανισμός ακόρε
στος και τ αυτιά, που άκουγαν τις
λέξεις το λιγότερο εκατό φορές την
ημέρα, παρθένα και άντεξαν. Μετά
όμως η βαρυστομαχιθα. το χόρτα
σμα και η αηδία, γέμισαν τους
ανθρώπους που είχαν μυαλό και σέ
βονταν τον εαυτόν τους. Δεν στα
ματήσαμε εκεί, το χόρτασμα έδωσε
τη θέση του στην αλεργία. Οι
φυσιολογικοί άνθρωποι όταν άκου
γαν τη λέξη αντιστασιακός αήδιαζαν
και έβγαζαν μπιμπίκια. Άρχισαν ,να
το καταλαβαίνουν όλοι κοι να την
καταργούν την λέξη, αφού δεν είχε
κ ·ι καμιά σπανιότητα η αξία. Δεν εί
χε σπανιότητα γιατί στα εννιά εκα-

Κ α ι π ά λ ι ιοο% ε π ι τ υ χ ί ε ς
Επιτυχίες που αποδεικνύουν την σοβαρή και υπεύθυνη
υλειά που γίνεται στο φροντιστήριό μας όπου καταφέραμε να
7 νδυ«σουμε:
Q) τ
1

1*)ν επιστήμη της παιδαγωγικής και της ξένης φιλολογίας
«ου ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ.
τΐν ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ που αποκτήσαμε διδάσκοντες
V) γ Κ>σωπ,κ“ 15 χρόνια.
Πν συνεχή ενημέρωσή μας στην Αγγλία και στην Ελλάδα
στις ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
μεσ<*> της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
του^η*0** κατωτ®Ρω μ«θτγτΑς μας που πέρασαν στις εξετάσεις
Του , εταν,κού Συμβουλίου για το Lower του Καίμπριτζ και
ν°τιτούτου Γκαίτε τους συγχαίρουμε και τους ευχόμαστε
νεχ«ς επιτυχίες.

ΑΓΓΛΙΚΑ
,
Π°«αδοπούλου Ρωξάνη, 2) Ευαγγελίδης Γεώργιος, 3)
Εμ.
Αναστασία, Σωζερίδου Πολυξένη, 5) Σιδηροπούλου
* *·.« > Ταγκαλίδου Αφροδίτη, 7) Αργεντοπούλου ΑικατεΜ ’ > Ζέστα Ευτυχία, 9) Αργεντόπουλος Γεώργιος, 10)
δομή' ιδου Ευτυχία, 11) Καλιαρίδου Αικατερίνη, 12) Φιρτινίπή( Πνελόττη, 13) Τσολάκη Αναστασία, 14) Μάρκου Βασιλιιη,Ι c * Αμοιρίδου Ελπίδα, 16) Γεωργιάδης Μάρτος, 17) Π» τί
^υθύμιος.

Μ. Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ι Κ Α

Ελένη, 2) Τοψαχαλίδου Βενετία
Κίδμ'Ι
Ευτέρπη, 2)Μουρατίδης Νικόλαος, 3) Σταμπου
θέν
’“Ρθένα, 4) Πολιτίδου Αναστασία, 5) Σταϊκαλάκη Παρ) Σταίκαλάκης Στάϊκος, 7) Στούκας Κων/νος.

Κ Α Ρ Α Μ Π Ε Λ Α -Α , Σ Α Μ Α Ρ Α
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Μαλακούοη 20 Βέροια Τηλ. 23780

τομμύρια Έλληνες καμιά πενηντά
ρια δεν ήσαν αντιστασιακοί.
Επέζησε η Δημοκρατία αφού
ήταν έννοια πιό πλατιά, πιό μεγάλη
και αν θέλετε πιό αναγκαία. Στην
αρχή πουλιόταν ακριβά, σε ορισμέ
να μαγαζιά και ήταν σπάνια. Σιγά-σιγά, η παραγωγή αυξήθηκε, το είδος
πλήθυνε. η τιμή έπεσε. Έτσι το εί
δος το ΚΑΠΗΛΕΥΟΝΤΑΙ τώρα
πλέον και στα μικρομάγαζα των
χωριών, το χρησιμοποιούν και οι πιό
φτωχοί και οι πιό αγράμματοι και οι
πιό κοινοί άνθρωποι. Έγινε αντικεί
μενο ΚΑΠΗΛΕΙΑΣ όλων. Κυκλοφό
ρησε πολύ, χρησιμοποιήθηκε αφό
ρητα, φορέθηκε απ’ όλους και ξεύτησε. Προκαλεί τώρα την αποστρο
φή. την αηδία, την αλεργία. Πέρα
σαν από την μεταπολίτευση οκτώ
και πλέον χρόνια. Η λέξη υπόθηκε,
ακούστηκε και χρησιμοποιήθηκε
δισεκατομμύρια φορές. Έγινε ρου
τίνα, έγινε καθημερινότητα.
Τώρο με' τις Δημοτικές εκλογές
το καπήλεμα της λέξεως. Δημοκρα
τική ενότητα. Ενωμένη Δημοκρατία,
Δημοκρατικός συνδυασμός, Συν
δυασμός Δημοκρατικών, Δημοκρα
τικό φέρσιμο, Δημοκρατικό πούλη
μα, Δημοκρατικά έργα, Δημοκρατικά
χαλάσματα, Δημοκρατικός. Δημο
κρατική, Δημοκρατικό... Σκέφτομαι
αυτοί οι ά νθρωποι που θέλουν να
τους εκλέξουμε σον Δημοτικούς άρ
χοντες και που φιλοδοξούν να σώ
σουν τον κόσμο, να αναμορφώσουν
την πόλη ή το χωριό, τόσο λίγο μυα
λό έχουν τόσο λίγη φαντασία;
Δεν μπορούν να καταλάβουν
πως τα Δημοκρατικό σ' όλες τις
πτώσεις, σε όλους τους αριθμούς,
σε όλα τα νένη. σε όληιιε τηιιτ
βαθμούς δεν έχουν σχέση με τα
κοινωνικό πράγματα, με τα Δημοτι
κό προβλήματα, με την πόλη, το
χωριό, τους ανθρώπους; Οπως κι
ον λένε το συνδυασμό τους είναι
υποχρεωμένοι να συμπεριληφθούν
Δημοκρατικά, σύμφωνα με τους νό
μους και.το σύνταγμα, είτε θέλουν
είτε όχι. Η όλη τους σκέψη, η ζωή
το υ ς η Διοίκηση θα είναι υποχρεω
τικά Δημοκρατική αφού το πολίτευ
μα είναι Δημοκρατικό; Δεν υπάρ
χουν ονόματα σχετικά με την αγάπη
για τον τόπο, για την πρόοδο, γιο τα
έργα, για ιην αναμόρφωση, να 6ώ
σουν στον συνόυοομό τους: Γιατί
χρησιμοποιούν μιό λέξη που όλοι
μας την καταντήσομε τόσο φθηνή,
τόσο καθημερινή, τόσο κοινή.
Δυστυχώς για τη Δημοκρατία
την κάναμε κοινή τη φθείραμε, την
ξεφτίσαμε.
την
καπηλευτήκαμε
ύσχημα και ληστρικό. Φθάνει
πλέον, ας μην μας αναγκάσουνε να
αηδιάσουμε. το πιό πολύτιμο πράγ
μα. Ας βαλομν τπ μυαλό τους να
δουλέψει η φαντραίπ νο πετάξες ας
μην γίνονται ΚΑΠΗΛΟΙ

ΦΩΚΙΩΝΑΣ

Ο κ. Βλαζάκης επικρίθηκε
όχι μόνο για την άρνησή του
αυτή, αλλά και γιατί στη συνέ
χεια ενώ η απόφαση της επιτρο
πής ήταν να μπεί θέμα στην
έκτακτη συνεδρίαση η επίσκεψη
του κ. Τρίτση στη Βέροια και η
αδιαφορία του για την Ton.
Αυτοδιοίκηση, αυτός έβαλε θ έ
μα «οι συντελεεττές των όρων
δόμησης της Βέροιας». Τον
πρόεδρο του Δημοτικού Συμ
βουλίου κατηγόρησε ο κ.
Γαβριηλίδης ευθέως, ότι κατα
στρατήγησε τον κώδικα με την
άρνησή του να δεχθεί τις εντο
λές του κυρίαρχου σώματος.
Τελικά, η απόφαση του
Δημάρχου κ. Ζαμπούνη να εκδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας για

Ενισχύσεις
από την
ATE σε
παραγωγούς
Πιστωτικές διευκολύνσεις και
δανειακές ενισχύσεις προς τους
παραγωγούς που οι καλλιέργειες
τους επλήγησαν από χαλάζι και ανε
μοθύελλα, πρόκειται να δοθούν από
την ATE, για να αντιμετωπιστούν οι
οικονομικές τους δυσχέρειες κοι να
συνεχίσουν ομαλό την παραγωγική
δραστηριότητα.
Τα ποραπάνω αναφέροντοι σε
απάντηση του υπουργείου γεωργίας
προς τη Βουλή, μετά από σχετική
ερώτηση που υπέβαλαν βουλευτές
του ΚΚΕ.

την άστοχη και προσβλητική
ενέργεια του κ. Τρίτση ψηφίσθηκε από 9 συμβούλους, ενώ
άλλοι 6 σύμβουλοι συμφώνη
σαν με την καταγγελία, αλλά δέ
χθηκαν την πρόταση του κ.
Γαβριηλίδη, ο οποίος κατηγόρη
σε τον κ. Τρίτση, ότι η ενέργειά
του αυτή θυμίζει μεθοδεύσεις
άλλων εποχών, τις οποίες ο λαός
μας καταδίκασε με την ψήφο
του στις 18 Οκτωβρίου 1981,
Η απόφαση αυτή του Δημ.
Συμβουλίου που στιγματίζει τις
μεθοδεύσεις
του
ΠΑΣΟΚ,
δημιούργησε μεγάλη αίσθηση
στον βεροιώτικο λαό, ο οποίος
περίμενε άλλα πράγματα από
την «εθνοσωτήρια αλλαγή».
Μάλιστα δε πολλοί οπαδοί του
ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι έχουν μεγάλο
πρόβλημα επιβίωσης από το
πλήγμα της μείωσης των συντε
λεστών, θεώρησαν πρόκληση
την ενέργεια του κ. Τρίτση να
βρεί χρόνο νάρθει στη Βέροια
για να μιλήσει στην κομματική
του νεολαία, ενώ αρνείται επί
μονα στη δημοτική αρχή να έρ
θει, γιατί δεν έχει χρόνο. Επίσης
αυτά που είπε ο κ. Τρίτσης νια
το πρόβλημα της Βέροιας απο
γοήτευσαν τα στελέχη και τους
οπαδούς του Κινήματος, οι
οποίοι ακόυσαν, ότι το πρόβλη
μά τους θα παραπεμφθεί σε άλ
λες επιτροπές (κατά πάσα πιθα
νότητα πρασινοφρουρών), ενώ
είναι γνωστή η ομόφωνη από
φαση του Δημ. Συμβουλίου.
Πρέπει, τέλος, να σημειω-

Αντωνίου-Μανωλάκη Μαίρη συζ. Θωμά, νοικοκυρά
Βαψείδης Δημήτρης του Στεφάνου,βιβλιοπώλης.
Γεωργουδάκης Χρηστός του Γεωργίου, τ. Διευθυντής Ο,Τ.Ε
Γιαννακόκης Παναγιώτης του Ιορδάνη, συνδικαλιστής, τ. πρόεδρος του
Εργατ. Κέντρου.
Γουλσουζίδης Νικόλαος του Χαραλάμπου, αγρότης.
Δημητρακάκης Γιάννης του Αργύρη, δικηγόρος, τ. πρόεδρος του Δημοτ.
Συμβουλίου.
Ζαμάνης Δημήτριος του Στέργιου, πολιτικός μηχανικός.
Θεοδωρίδης Παναγιώτης του Κων/νου, επαγγελματίας. Αντιπρόεδρος
Εμπσρ. Επιμελητηρίου.
Καζαντζίδης Κώστας του Γεωργίου, βιομήχανος
Καπρίνης Αδάμος του Δημητρίου, ορχιτέκτων
Καρατζόγλου Τόκης του Αναστασίου, λογιστής.
Καργατζής Χαράλαμπος του Αναστασίου, υπάλληλος ΔΕΗ
Κούγκας Κώστας του Γεωργίου, δικηγόρος.
Κύρκος Παύλος του Ανόρεα. συνδικαλιστής.
Κυραάνογλου Παύλος του Αποστόλου, έμπορος.
Λαζάρου Θεόδωρος του Λαζάρου, Σ Τεχνολόγος Μηχανικός.
Λαζός Γεώργιος του Ηλία, έμπορος.
Λοκμανίδης Νίκος του Ιορδάνη, ιδιωτ υπάλληλος.
Μαραντίδης Ηλίας του Γεωργίου, εργολάβος
Μήτσιου Χρηστός του Γεωργίου, έμπορος.
Μπαντής Χρηστός του Δημητρίου. δικηγόρος.
Μπιζάκης Κώστας του Νικολάου, δικηγόρος Πρόεδρος Δικ. Συλλόγου
Μπότσης Θανάσης του Κων/νου, εργολάβος.
Μπουλασίκης Μανώλης του Αναστασίου, φαρμακοποιός, Πρόεδρος
Φορμσκ. Συλλόγου.
Ναβροζίδης Αλέκος του Ιωάννου, εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
Παπαοάββας Βασίλης του Γεωργίου, αγρότης
Παπαχαραλάμπους-Μοΰμογλου Ευαγγελία συζ. Νικολάου, μαία.
Παυλίδης Χαράλαμπος του Κυριάκου γιατρός, Πρόεδρος Α.Σ «Φίλιπ
πος».
Συμεωνίδης Σταύρος του Ιωαννου. βιομήχανος
Σύρπη-Χριστοδούλου Αλίκη συζ. Φόνη. νοικοκυρά. Πρόεδρος Ομίλου
Προστασίας Παιδιού
Τρομπούκης Μενέλαος του Αθανασίου, τ. Γραμματέας Μητρόπυλης
Βεροϊος
Ταακτάνης Θανάσης του Ιωαννου. βιοτέχνης
Υγρόπουλος Κώστας του Ευσταθίου, λογιστής
Φιλιππίδης Δάνος του Δαμιανού, ταξιδιωτικόςπράκτορας.
Χατζηθεοδώρου Γιώργος του θεοδώ ρου, επαγγελματίας,
Χατζόγλου Απόστολος του Ιορδάνη, έμπορος, τ. Πρόεδρος Εμπυρ Συλ
λόγου Βέροιας.
ΧατζόπουΛος Αντώνης τοϋ Ευθυμίου, οδοντογιατρός.
Πάρεδροι Συνοικισμών:
Λαζοχώρι: Ευθυμιάδης Ευθύμιος του Θεοδώρου, αγρότης
Μέση: Γκατζούφας Βασίλης του Φιλίππου, ονρδτης.
Ταγαροχώρι: Νεδέλτσος Γρηγόρης του Δημητρίου αγρότης

ΣΤΟ ΣΕΛΙ

Ο Πέτρος
Καρανίκας
δ ε ν κατέρχεται
στις ε κ λ ο γ έ ς
Α π ό τον π ρ ό ε δ ρ ο της Κ ο ιν ό τ η τ α ς Κ . Β ε ρ μ ίο υ
(ΣέΑι) σ τ ά λ θ η κ ε σ τ ο λΛ Α Ο » για δ η μ ο σ ίε υ σ η η πιό
κάτω δ ή λ ω σ η :
«Α π ο φ ά σ ισ α
Π ροέδ ρου

να

μην

θέσω

υ ποψ ηφ ιότητα

σ ' α υ τές τις ε κ λ ο γ έ ς και ε υ χ α ρ ισ τ ώ

ό λ ο υ ς που μ ε την σ υ μ π α ρ ά σ τ α σ ή τους, μ έ χ ρ ι την
τελευ τα ία στιγμ ή , έ δ ε ιξα ν την αγάπη και την ε μ π ι
σ τοσ ύ νη στο π ρόσω π ό μου.
Π έ τ ρ ο ς Κ α ρ α ν ίκ α ς
Π ρ ό ε δ ρ ο ς Κ ο ιν ό τ η τ ο ς
Κ . Β ε ρ μ ίο υ »

Συνέχεια στην 4η

Α λλα γή
4·· πανώ !
Μιύ βδομάδα πέρασε από τη λή
ψη της γιορτής νεολαίας ίου
ΠΑΣΟΚ και ακόμα στους κεντρι
κούς δρόμους της Βέροιας είναι κρε
μασμένα τα πανώ που διαφήμιζαν
την εκδήλωση.
Νομίζουμε, ότι ενόψει και των
δημοτικών εκλογών και της ανάγκης
να αναρτηθούν πανώ των υποψηφίων
δημάρχων θα πρέπει να κατεβούν τα
πανώ της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, που
κανένα σκοπό τώρα δεν εξυπηρε
τούν.

Εγκαίνια
Ε κλογικού Κ έντρου
Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Εξαντλητικά
εργάζονται
οι δικαστικοί
ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΟΡΤΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Το σοβαρό πρόβλημα της υπέρ- εργάτες κοι υπάλληλοι εργάζονται
βολικής και κοπιαστικής υπερωρία- 41 ώρες εβδομαδιαία
κής απασχολήσεως των δικαστικών
(δικαστές - εισαγγελείς) θα εξετα
στεί σύντομα από τις Ολομέλειες
κάθε Πρωτοδικείου της χώρος
Σύμφωνα με έγγραφο του
ιιπουονείου δικαιοσύνης η Ολομέ
λεια κάθε Π ρω τοδικείο^ πρέπει να
αποφασίσει πόσον αριθμό υ π οθέ
σεων, κστ ανώτατο όριο, θο ε π ε 
ξεργάζεται μηνιοίως κάθε δικαστι
κός.

Σ Ε Λ ΙΟ Υ

Την Δευτέρα 6 το βράδυ
(Γωνία Κεντρικής - Κονΐτσης
απέναντι από \:> καφενείο Γουτσίκα)

ΣΥΝΔΥΑΣΜ ΟΣ
ΠΕΤΚΟΣ ΔΗΜΗΓΡΗΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΓ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΚΥΡΤΣΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΜΑΡΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝ.
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΖΙΜΟΓΙΑΝΝΗ1 ΑΛΕ3
ΦΑΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Πολιτικός Μηχ κός
Έμπορος
Πτυχιούχος Βιομηχανικής
Οδοντίατρος
Λογιστής
Ιδιωτικός Υπάλληλος
Επαγγελματίας
Πτυγ/.οόχος Βιθ μ ή /a V , *. ης
Έμπορος
Υπάλληλος Κ.ΤΕΛ

Ό πω ς είναι γνωστό οι δικοστες
κοι Εισαγγελείς εργάζονται εξαντλη
τικό και πολλές ώρες εβδομαδιαία,
προκειμένομ να διεκιιεραιώσουν
τον μεγάλο όγκο των δικαστικών
υποθέσεων. Στην επαρχώ οι δικα
στικοί έχει υπολογιστεί ότι εργάζον
ται κατά μέσο όρο πενήντα ώρες
•■βδομαδιαία, ενώ στπ μεγάλο κέν
τρα (Αθήνα Θεσ/νίκη. Πειραιά, Πάφα] φθάνουν πολλές φορές τις
Μ 6όντα ώρες εβδομαδιαία'
Αξίζει να σημειωθεί ότι άλλες
κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων
εργάζονται πολύ λιγώτερες ώρες
και μάλιστα είναι κατοχυρωμένο το
ωράριο και με νόμο Ενδεικτικό
αναφέροντοι οι καθηγητές μς
19·20 ώρες εβδομαδιαία, οι δάσκα
λοι με 2 4 -2 8 ώρες και οι υπάλληλοι
δημοσίου και οργανισμών με 37 6
ώρες. Επίσης είναι γνωστό ότι οι

Διευκρίνιση
για τους
τοματοπαραγωγούς
Από την Δ '»ντη J (γοργίας Ημα
Βίας εκοοθηκτ η πτό κάτω ονακοίνωση:
Διευκρινίζουμε ότι η. επιδότηση
την οποία μνημονεύουμε'στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας πκριλαμβά
νκται στην τιμή.
• των 4,696 δρχ/κιλό για τομάια που προορίζεται για τομα
τοπολτό,
•
των 4,817 δρχ/κιλό για τομά
τα που προορίζεται για τομα
τοχυμό.
• των 6,058 6ρχ/κ·ιλό γιο τομά
tu που προορίζεται για τομα
τάκι αποφλοιωμένο.
• των 5.011 δρχ/κιλό για τομάτο που προορίζεται για κονκασί.
Επί πλέον aatiúv 0u πάμριιγ οι
τοιιοτοπαριιγωγο; m
\u tiWfopucá
ανάλογως.' της αποατύσκώς'- τής αηδ
την βιομηχανία εφ' όσον μεταφέρουν
την τομάτα με δικά τους μέσα.

ΣΕΛΙΔΑ 2π

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ
12345«

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Έλλειπε και από το φετεινό
φεστιβάλ τραγουδιού.
7. Αυτή η ελληνική εφημερίδα ...
παίζεται (αντίστρ.)
8 Τελικός σύνδεσμος — Εχει και
αυτό το νερό του.
9 Σύμφωνο — Αρχικά πολλών
αθλητικών συλλόγων.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;
1. Πρόσφατα δόξασε τα ελληνικά
αθλητικά χρώματα
2. Δεν λείπει κανένα - Αρχικά που
ηετοϋν — Δικό σου.
3. Αντίστροφη αρχαϊκή πρόθεση ■ . Αυτός ακούγετοι.
4 Μια κομματική νεολαία μας
(αρχ.) - Αυτά δεν κατολαβαίνονται.
3 . Διευθύνεται αττό τον Γκουενιάρ
—‘‘Αρχαίοι ... Ρώσσοι

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ;

Σ αν σήμερα

6.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αυτός ασχολείται με ζώα —
Ενας αριθμός ... γρουσούζικος,
2. Γυναικείο όνομα — Πρόθεση.
3. Αιγυπτιακός ήλιος — Όμοια
φωνήεντα — Ερωμένη του Βύ
ρωνα.
4. 2 3 0
5 Αυτό χρειάζεται νια την αερο
πλοία.
β. Είναι μπροστά σας — Χωρίς τέ
λος αρπακτικά πουλιά και άύτί
στρβ^ια.
7. Από αυγά ψαριών γίνεται.
8. Ήταν ο Θαλής από τη Μίλητο.
9. Επιθυμητή από κάθε ασθενή
(γεν.) — Ακολουθεί εταιρίες

I Ψ Α Ρ Ο Κ Α ΙΚ Ο 2 ΙΛ Α Ρ ΙΩ Ν Α Σ 3 . Θ Α Σ Ο Σ - Α Ν Ω 4. ΥΒ Υ Μ Ε Ν Α Σ 5. Ρ Α Τ Σ Ε Σ - Ρ ΙΣ Ι Τ 6. ΙΣίΙΣ) - Σ Τ Α Ν ΙΟ 7. Σ Τ - Ν Σ

3 ΤΡ ΙΣ - Π Ρ Ι 9. Α Α Ρ - Ζ Α Ν Α Σ
Ψ ΙΘ Υ Ρ ΙΣ Τ Α 2. Α Λ Α Β Α Σ Τ Ρ Α 3. Ρ Α Σ —(Λ )ΙΡ ΙΑ Ι 4 Ο Ρ Ο Υ ΣΣ Ο Σ 5 Κ ΙΣ Μ Ε Τ 6 Α Ω - Ε Σ Α Ρ Π Α 7. IN Α Ν - ΙΟ ΙΝ ΙΕ ΙΙΡ ΙΟ ) 8.

ΚΑΘΕΤΑ: /.

Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΑ 9 . Ο Σ Ω Σ Τ Ο Σ .

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ
ΚΥΡΙΑΚΗ, 28
1.05
1.30
2.15
2.30

ΣΗΜΕΡΑ EINAJ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤίΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΓΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
3.55 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4.65 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
6.40 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.06 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7.36 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
11.46 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.06 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΙΙΥΝΕΧΕΙΑΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 27
6.46
6.06
6 30
6.40
7.30
6.06
9.00
940
10.10

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΤΡΟΓΚΩΦ
ΚΟΧΛΙΑΣ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
Β.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 27
5.30
6.00
6 15
6.46

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
7.16 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8.30 ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
9.00 0 ΦΟΝΙΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΑ&ΑΖ2

ΚΑΙ
ΜΑΘΑΙΜ2
Φ Τα πιό παλιά μετάλλιο χρο
νολογούνται από την αρχαία ελληνι
κή εποχή.
Πολλές πόλεις ιδίως σικελικές
έκοβαν ρετάλλια γιο να γιορτάσουν
τη νίκη τους στους Ολυμπαικούς
Αγώνες.
Φ Ο πόλεμός του αυτιού του
Τζένκινς ήταν μικρός διάρκειας και
έληξε μετά από λίγες ναυμαχίες.
Διεξήχθη στο δυτικό ημισφαί
ριο μεταξύ Αγγλίας και Ισπανίας στα
1739-1741.
' Ενός Ά γγλος πλοίαρχος ονόματι Τζέκινς, ερέθισε την αγγλική κοι
νή γνώμη παρουσιάζοντας στο
αγγλικό κοινοβούλιο μιά φιάλη με
διατηρημένο μέσα σ' αυτή το ίδιο
του το αυτί, που όπως είπε του εί
χαν κόψει οι Ισπανοί.
Ά ρχισ ε τότε ο πόλεμος. Σήμερα
ωστόσο πιστεύεται ότι ο Τζένκινς
είχε χάσει το αυτί του οπό κάποιο
άλλη αιτία.
Φ Ακόμα και στην σημερινή
εποχή οι κοπελλίτσες στα χωριά της
περιοχής μας παντρεύονται από
προξενείο. Οι προξενήτρες που είνοι
συνήθως
επαγγελρστίες έχουν
πολύ δουλειά τώρα το φθινόπωρο.
Σ' αυτές καταφεύγουν οι γονείς που
έχουν κοπέλλες για παντρειά. Και
είναι τόσο ατσίδες στην δουλειά
τους που με το λέγε - λέγε καταφέ
ρουν... να κουκουλώσουν τους υπο
ψηφίους γαμπρούς.
Σ' ένα χωριό του Ρουμλουκιού
η προξενήτρα είχε βρει τον κατάλ
ληλο γαμπρό για μιά όμορφη κοπε
λίτσα και ενημέρωσε τους γονείς
της γιο τα προσόντα που όιέθετε ο
νέος. Τους φανέρωσε όμως και κάτι
άλλο:
— Ο γαμπρός τους είπ θέλει τον
καφέ του νάνοι μερακλήδικος Αν η
κόρη σας ξέρει να ψήνει τέτοιο
καφέ είναι βέβαιο ότι ο γαμπρός θα
πει το ναι.
1Ετσι όταν αυτός πήνε επίσημα
να ζητήσει το χέρι της νύφης η μέλλουσο πεθερά μετά το φανοπότι
φανέρωσε το ρεγάλο ατού λέγον
τας σ' ουτόν.
- Και τώρα παιδί μου θα πιείς
καφέ από τα χέρια της κόρης μου.
Η καπέλα που έφτιαχνε πραγ
ματικά απίθανο καφέ έσπευσε στην
κουζίνα αλλά από το πολύ τράκ που
είχε αντί να βάλει ζόχαρι στον καφέ
έβαλε. . αλάτι. Ανύποπτη τον προσέφερε η ίδια. Ο γαμπρός ανύποπτος
κι αυτός τράβηξε την πρώτη ρουφη
ξιά και αναπήδησε ολόκληρος σαν
γεύτηκε τον αλμυρό καφέ. Ήταν
ίσως η πρώτη γεύση της αλμυρής
συζυγικής ζωής...
Το προξενείο μέχρι στιγμής δεν
διαλύθηκε αλλά δεν γνωρίζω αν θα
έχει και αίσιο τέλος.
•
Η ζαχαρίνη η γλυκυτάτη
ουσία, που μπορεί να αντικαταστή
σει τη ζάχαρη κοι που χρησιμοποιεί
ται ιδίως από τους διαβητικούς, τους
οποίους βλάπτει η ζάχαρη, είναι
συνθετικό χημικό προϊόν, ιδίως
όμως εξάγεται από τα κατακάθι της
πίσσας του λιθάνθρακα Εχει 4 5 6
ως 5 0 0 φορές περισσότερη γλυ
καντική δύναμη σπό τη ζάχαρι και
ανακαλύφθηκε δε τελείως τυχαία.
Ενός χημικός έκανε όοκιμές για
κάποιο αντισηπτικό κοι έπειτα κόθη-

εργαστήρι
ΕΛ ΕΥ Θ ΕΡ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

Rein Haus
Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ

I 01 Γερμανικοί λέβητες « tln Hau* ηορίχουν τό ηιό οικονομικό «ο! ύγεινό
ουυιημο θέρμανσης γιό μονοκατοικίες και διαμερίσματα
I Δέν έχουν σναγκη οπό λεβητοστόσιο, είναι ίντελως Ακαπνοι, Αοσμοι κοί
Αθόρυβοι.
| Έ χουν καλαίσθητο έξωτιρικό κάλυμα. κοί μπορούν νΑ τοποβετηΒούν ο
όποιοΑήποτε μέρος τού οπιτιού θέλετε.
I Παρέχουν πρόοβετη ένέργιια χωρίς επιβάρυνση σέ κούσιοα μ' έστίο
κουζίνος γιά μαγείρεμα (Απόδοση 1800-3500 Watt) καί μπΑΙλερ γιΑ ζεστό
νερό.
,
| Τοποθετούνται γρήγορα καί εύκολα γιστί έχουν ένσωματωμένα Αλα τό
έζαρτήματο λειτουργίας.
6 Προστατεύουν το περιβάλλον.
> Προσφέροντοι οέ 3 τυπους κοί« μεγέθη γιό κόβε τύπο κοί όπόίοοιις 12 ·
16 - 18 - 22 - 26 · 30.000 KCAL/H.

Rei
n H aus
Τ ριπλά ζ έ σ τ η υ π ό θ ε σ η
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
OCX-ΝΙΚΗΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΩΙ Ü

ΤΜΛ

•ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΝ
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΗΛ.22 5 740-273211

ΘΕΣ'ΝΙΚΗ

σε στο τραπέζι να φάει χωρίς να
πλύνει τα χέρια του.
Το ψωμί που έκοψε του φάνηκε
πολύ γλυκό.
Από αυτό ανακάλυψε τη ζαχαρί
νηΑν και τόσο γλυκιό η ζαχαρίνη
όεν έχει καμιά θρεπηκή αξία.
Φ Η πάπια είναι διαδεδομένη
σε όλη τη γή. Υπάρχουν εβδομήντα
πέντε είδη. Η οικιακή πάπια γεννάει
εβδομήντα ω ς ογδόντα αυγό το
χρόνο.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1815 σχηρατί
στηκε η Ιερά Συμμσχία μεταξύ Αυστρίας.
Ρωσίας και Πρωσίας, με σκοπό τη διατή
ρηση του «Χάρτη« της Ευρώπης σύμ
φωνα με τους σχετικούς διακανονισμούς
της Βιεννπ’ς. Σαν σήμερα επίσης, το:
1809 0· Τούρκοι ηττήθηκαν από τους
Ρώσους, στο Μπράιλωφ
1821 Παραδίδεται στους Έλληνες π
τουρκική φρουρά της Μεγάλης
Τάμπιας της Τριπολιτσάς
1907 Η Νέα Ζηλανδία έγινε αυτοκυβερνώμενη κτήση μέσο στα πλαί
σια της Βρετανικής Κοινοπολι
τείας.
1922 Τερματίζεται η εμπόλεμη κατά
σταση στη Μ. Ασία μεταξύ Ελλά
δος και Τουρκίας. 1937 Οι Αραβες δολοφόνησαν τον
Βρετανό κομισάριο της Γαλιλαίος.
1943 Το
ελληνικό ονπτορπιλλικό
«Βασίλισσα Όλγα» καταβυθίστη
κε στο λιμάνι της Λέρου, ύστερα
από ομαδική επίθεση 25 γερμα
νικών «Στούκας».
1950 Οι δυνάμεις των Ηνωμένων
Εθνών ανοκστέλαβαν τη Σεούλ,
πρωτεύουσα της Νότιας Κορέας.
1969 Στρατιωτικό πραξικόπημα ονέτρεψε την βολιβιανή κυβέρνηση.
1972 0 Χενρυ Κισσινγκερ συναντήθη
κε στο Παρίσι με τους εκπροσώ
πους των Βορειοβιετναμέζων.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
★ ★ *

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι:
Ο ΔΟΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Θωμά και της Τριανταφυλλιάς το γέ
νος Παπαγεωργίου που γεννήθηκε
στα Ριζώματα Ημαθίας και κατοικεί
στην Βέροια επαγγέλματος ηλε
κτρολόγος και Π ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΥΛΑ
του Αριστείδη και της Αναστασίας
το γένος Καραγιάννη που γεννήθη
κε στην Αλστόπετρα Γρεβενών και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
16. υπάλληλος πρόκειται να παν
τρευτούν με πολιτικό γάμο που θο
γίνει στο Δημαρχείο Βέροιας.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
Γ ΑΜΩΝ-Β ΑΠΤΙΣΕΩΝ

Ο Μάριος γύριζ€ χαρούμενος
από την κηδεία της πεθεράς του. με
την οποία δεν φαίνεται να είχε ζήσει
αρμονικά.
Ξαφνικά
σηκώνεται
δυνατός αέρας και από μιά στένη
ξεκολλάει ένα κεραμίδι και έρχεται
καταπάνω στο Μάριο που μόλις σώ 
θηκε με ένα πήδημα. Σήκωσε τότε
τα μάτια του στον ουρανό και είπε:
— Μωρή στρίγγλα, τώρα σε θά 
ψαμε, πότε πρόλαβες κι ανέβηκες
εκεί πάνω:
ΕΞΥΠΝΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ

Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Το κακό στη ζωή είναι ότι οι
ανόητοι είναι γεμάτοι βεβαιότητες
και οι έξυπνοι γεμάτοι αμφιβολίες.
Λόρδος Ράσχιν

—'Ακούσε, Μαρία, λέει ο κύριος
στην υπηρέτρια. Απόψε στις 7 θα
φθάσει στο σταθμό η πεθερά μου.
Θα κάνεις τον κόπο να πάς να τη φέ
ρεις και θα σου δώ σω εκατό δρα
— Κι αν δεν έλθει;
— Τότε θα σου δώ σω χίλιες.
ΔΑΣΚΑΛΕ
ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΣ
— Το άρθρο σας, φίλε μου μού
άμεσε πολύ.
Έ χετε απόλυτο δίκιο.
Δεν πρέπει στην εποχή μας να
υπάρχουν προλήψεις, ούτε άνθρω 
ποι που δίνουν σημασία αν στο τρα
πέζι κάθονται δεκατρείς ή στο ότι
βλέπουν στο δρόμο παπά.
Σας προσλαμβάνω από αύριο
συντάκτη της εφημερίδας μου.
— Όχι από αύριο, κύριε διευθυντά.
— Γιατί:
— Μα γιατί είναι Τρίτη I

I

Δ ια β ά ζ ε υ ο
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χ ιή ν
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Σ Π Υ Ρ Ο Σ Π Α Σ Β Α Ν Τ ΙΔ Η Σ και Σία

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

Π Ω Σ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΠΙΟ ΣΩΣΤΟΤΕΡΑ
Οι διάφοροι τροποι καθαρισμού
του προσώπου επιδιώκουν την έξυγιανοπ των πόρων του από τις
εκκρισεις των ιδροτοποιων καί των
ομηγροτογονων αδένων, την άπολεπινοη των νεκρών κυττάρων τής
επιδερμίδας του και την αφαίρεση
της καθημερινής βρωμιάς του
Ο βαθύς καθαρισμός προσώπου
γίνεται μέ τή βοήθεια του άτμόλουτρου που περιέχει αντισηπτικές
ουσίες. Οί πόροι ανοίγουν καί με μιό
ειδική τεχνική απαλλαοονται εύκολα
άπό τις ακαθαρσίες και τα μαύρα
στίγματα μέ αποτέλεσμα να διευκο
λύνεται η αναπνοή του δέρματος και
ή διατήρηση τής ελαστικότητας του
Ο βαθύς καθαρισμός τού προσώπου
έχει πραγματικό ευεργετικά αποτε
λέσματα ο όλες τις ποιότητες τών
δερμάτων και ίδια πέρα σ αύτα πού
υποφέρουν άπό λιπαροτητα καί άκμη
Εφαρμόζεται μία φορά τό μήνα η
καυε είκοσι μέρες οε ινσΤπουτο
ομορφιάς Η γυναίκα μπορεί νά
εφαρμόσει μόνη της άτμόλουτρο στό
σπίτι χωρίς όμως ν 1άπαπεί τά άριστα
αποτελέσματα τού καθαρισμού πού
γίνεται σέ ινστιτούτο

βράζει ρίχνει μισό κουτά**1
γλυκου βάμμο τής βενζοπζ
πάνω άπό τόν ατμό ένο
Μετά σκουπίζει μέ μαλακά
τό πρόσωπό της καί τό καθυΡΜ1
γαλακτωμα καί λοσιόν
Τό σαπούνι είναι κατάλληλο
γιά τήν καθημεοινπ καθαρώπΤ'*
σώματος γιατί οι ουοίες π ο ύ ι ^ ^
ερεθίζουν και ξηραίνουν τήν#®^
μιδο του προσώπου. Στή
σαπουνιού είναι προτιμότερο,
καλό γαλάκτωμα καθαρισμού
ανακουφίζει κάθε μέρα τόδέΡύ®
τη Βρωμιά του.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Σ ενο σκεύος λοιπον νερό πού
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
ΟΧΕ. (σταθμός)

*ί

5S

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ

Ηα6ιοτοξί

62.555-62-666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζέλου
23.444
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι Κ ΓΕΛ
26.726
26920
ΙΥτποκράτους
23.880
Πλ. Ωοολονίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατόσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

Πιιθροοβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
ΟΧΕ. (σταθμός)

g?
fa

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρωί, βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23%
23»
I«
I»
I*

ΙΤΑΛΙΚΑ
Για ιταλικά παν/μια-πολ/νεία
Τμήματα υποψηφίων για ιταλική φιλολοΥ1^
Τμήματα γλώσσας αρχαρίων διίπροχωμΠ^
Το Φροντιστήριο είναι αναγνωρισμένο
κια από to ιταλικό κράτος

Εγγραφές καθημερινά από 5-9 μ.μ*
Την συνέχιση της ασφαλίσεως του αυτοκινήτου σας από
σήμερα

Λ. Α Ν Ο ΙΞ Ε Ω Σ 44 τηλ. 20061 (Έναντι Μουσείο0)

Χ Ω Ρ ΙΣ Ν Α Ξ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Τ Ε
το τρέχον εξάμηνο που έχετε ήδη πληρώσει σε εταιρεία που
έκλεισε. Έτσι ■συνεχίζετε με την έκπτωσή σας και κερδίζετε
επί πλέον από την ασφαλή σας ασφάλιση και την μοναδική εξυ
πηρέτηση που 16 χρόνια τώρα παρέχουν τα γραφεία μας.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Χ Α Λ Ο Φ Τ Η Σ
Μ Α Λ Α Κ Ο Υ ΣΗ 6 Τ Η Λ . 29643 και 22911

Ένα βήμα μπροστά από τους άλλους

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΑΟΝ

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι ΣΤ Η ΒΕΡΟΙΑ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕΩΡΐ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ

Μ. £, 2ΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 7ΤΗΛ. 27267 62654 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Ο καθαρισμός τού προσώπου

Α Ν Α Λ Α Μ Β Α Ν Ο Υ Μ Ε ...

S7 36.777

26 47 41

ΘΕΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

* * *

χμή

V ID E O C L U B

mexoxM&s τ μ

Το μά θημά γίνεται στην πρώτη
τάξη του δημοτικού. Η δασκάλα
μαθαίνει στα παιδάκια τους μήνες
του χρόνου. Εχει φθάσει στο Μάρ
τη και αρχίζει με ένα αίνιγμα:
— Μπαίνει λιοντάρι και βγαίνει
αρνάκι. Τί είναι:
— 0 πατέρας μου! πετάγεται μιά
πιτσιρίκα.

___________ Μπτροπολεως 16 - (loe Όροφος)
Β Ε Ρ Ο Ι Α
Τηλέφ. 23.051 - 23.909

KLIMAGERÄTE Α.Ε.
»APA ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 1. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΜΛ 57.40.650

Κυοιακή 26

Εικοσαετής πείρα στην πόλη μας
Τριαντα χρονιά πείρα σ όλη την Ελλαδα

ΤΕ ΣΤ Π Α Π Α Ν Ι Κ Ο Λ Α ^
ΕΦ Η Φ ΡΑ ΓΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο »
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Α Ο Γ Ο Ϊ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟ1
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛ^'
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟ.’,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝ1
ΜΑΤΩΝ.
.

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 1 1-Β Ε Ρ Ο ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)
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ΧΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟί

Αριθμός 12

nfWT“AMMA ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΙΠΈΟΤΗΙΊΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
0 καρά Ιω Πρωτοδικάω Δικαστικός
^Ι^ηιής Μάριος Α. Πατής ως επί της
j
Όιούτος δηλοποιώ ότι την
του μηνάς Οκτωβρίου του
•ιοοτού τννεατοσιοστού ογδοηκοστού
ώοο Ζ1982) έτους, ημέραν Κυριακήν
«?
“ρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης
^ΐμ|)ρινής εν Αγκαθιά και εις το κοινο!ον ϊβ,®',ττ1Ρα ουτού ως συνηγθη τόI
»λεωτηριασμών ενώπιον του
“^αιο^ράφου Βέροιας Στυλιανού
jj-^Τριαοη ως επί "του πλειστηριασμού
η*ου ή τούτου κωλυόμενου ενώL
νοΜίμού αναπληρωτού του, τη
«Οίιτου δσνειστού Συμεών Τσιτου·
ο» ¡7l?T0i,!0u Βέροιας, οδός Βενιζέλου
. Ρίκαιουμένου λαμβάνειν παρά του
*ou Αντωνίου Πατινέα του Αθα9 κατοίκου Αγκαθιάς το επιτασσόΤων ^ΡΡΧΜών 15.450, νομι
* . Μέχρι? εξοφλήαεως, πλέον
ΓΟλίας εκτελέσεως εκ δραχμών
*ΠΙ παντα τα λοιπά έξοδα εκτελέΖ 5 ι2 ^λίιατηριοσμού μέχρι πέρατος
η1,Γ ,7„α“Ε| >£α' «ΡΡύ εκτέλεσιν της υπ
tionvri* j 1982 διαία7ή πληρωμής του
tjoc tm ^°U ίεροίας TO1
°*εηκής
Vανω οφειλέτην κοινοπαιηθείσης
πΐ?·Λρος ιτληρωμήν ως τούτο δεί'U“ nl? υπ' αριθμ. 71/27-5-82 εκβέΜίδοσεως του Δικαστικού Επιμελήδλαν
®tpo‘a Πρωτοδικών Κων/νου
εκτίθεται ^ δημόσιον αναγκα,- 1 "λειβτηριασμάν τα κάτωβι κινητά
όΐιι»ι UVWl^P<0 οφειλέτου κατασχεθέντα
KHZ? ^ υ" αριθμόν 11/1-9-1982
nJZ ΧΐΓηρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι: Ένα
^Υηηκό όπλο, καραμπίνα 4 (τεοσάρυσιγγίων> μάρκας BRESCIA ιταλιOoift tTtta(5>:t'-'n? και προελεύσεως με
25.000 581980, Είε^ιμήθη αντί δρχ.

Π Λ ΕΙΣΤΗ ΡΙΑ ΣΜ Ο Ι
6ότην. Το φερέγγυον.ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κμίαεως του επί
του
πλειστπΡ'οσμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομενης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή.,του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο €πί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
Μ Α Ρ ίΠ Τ Α . ΠΑΤΗΓ
Αριθμός: 4135
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

* ΠΡ<ότπ προσφορά δια την έναρξιν
πλώστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
"πρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαυ. '0υ 1^2 της γενομένης εκτιμήσεως
Η'νκοτ°σχεθέντων ήτοι δρχ. 12.500.
’■"τσκιίρωσις Υενήσεται εις τον προστπν μεγολυτέραν τιμήν τελευν πλειοδότην την 12ην ώραν της
' σΠΜΒρΙος της άνω καθορισθείσης
Ρας πλειστηριασμού οφού προηγαυη
γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
ολή rou ttl[ T0(J πλειστηριασμού
λλήλου. όσης δικαιούται όπως ζητή' ' Πι
παΡ εκάστου πλειοδότου
ΘΜατικάς εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ^ τι ο υπερθεματιστής υποχρεούται
•οταβάλει εις τον επί του πλειστηρια•ΜΟύυπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
_ Όπτά ή να καταθέσει τούτο σμελητί
- το Δημόσιον Ταμείον (Γροφείον
Ι-^ιπτοθηκών και Δανείων) προσκο«ίιι VΚ0' Τ° °Χε7|κάν γρομμάτιον εις τον
’Ου πλειστηριασμού υπάλληλον, άλτνεργηθήαετα, αναπλειστηριασμός
«Μτού τα έξοδα του ono[pu θέλουν
^ Ρπχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
' δκι προσωπικής του κρατήσεως. Εις
δ'πτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
Τ'Ρδόταυ ο επισπεύδων θέλει συμψη'°ΕΙ το εκπλειστηρίασμα εις την απαί^ " ν Όυ. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
Tou επί tou πλειστηριασμού υπαλλήuu βαρύνουσιν τον τελευταίου πλειο-

Ο Παρά Tuj Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Θεο
λόγου Τσορμπατζίδης, ως επί της εκτε
λέσεων τοιούτος, δηλοποιώ ότι την
Ι3ην) τρίτην του μηνός Οκτωβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Διαβστώ Ημ<|θίας και εις το Κοινοτι
κόν Κατάστημα Διαβατού ως συνήθη
τόπον των ΠΛειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλιανού
Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του.
τη επισπεύσει του δανειστού Πέτρου
Τσούλιου. κατοίκου Ναουσης δικαιούμε
νου λαμβάνειν παρά του οφειλέτου του
Γεωργίου Μονιοπούλου του Νικολάου
κατοίκου Διαβατού το επιτασσόμενον
ποσόν των δραχμών 70.000, νομιμοτόκω$. μέχρις εξοφλήαεως, πλέον παραγ
γελίας εκτελέσεως εκ δραχμών 1500
και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως
και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτελεσιν της
υπ αριθ. 428/1982 Διαταγής πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
και της σχετικής προς τον άνω οφειλέ
την κοινοποιηθείσης επιταγής προς πλη
ρωμήν ως τούτο δείκνυτσι εκ της υπ'
αριθ. 9073Γ/4-9-1982 εκθέσεώς επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητου των
εν Βεροία Πρωτοδικών Φιλίππου Κοκκαλιάρη εκτίθενται εις Δημόσιον Ανα
γκαστικόν Πλειστηριασμάν τα κάτωθι
κινητά του πρόσθεν οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της υπ* αριθμόν
4134/9-9-1982 κατασχετηρίου εκθέ
σεώς μου: Ήτοι: Ενα μεταχειρισμένο
ημιφορτηγό αυτοκίνητο Αμερικανικής
κατασκευής και προελεύσεως των εργο
στασίων CHEVROLET τύπου ΚΟ 25
δυνάμεως II ΗΠ ωψελ. φορτίου 1160
κιλών και αποβ. 1190 με αριθμούς πλαι
σίου
9525621.
κινητήρος
G
161-946046 και κυκλοφορίας ΝΥ
5750. βενζινοκίνητον ευρισκόμενον εν
ακινησία κοι εν καλή κσταστόσει. εκτιμηθέν αντί δραχμάς 80.000.
Ως πρώτη προσφορά όια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθεντων ήτοι δρχ. 40.000'·

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα, παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Δημοτικού.
**ληροφορίες στο τηλ. 26442.

ΠΩλΟΥΝΤΑΙ
Αγροτεμάχια στην περιοχή Βρομοπήγαδου επί της ασφάλτου.
Πληροφορίες στα τηλ. (0332) 23.083 ώρες γραφείου και 23736.

κ. Χρήστο
ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
ετοιμοπαρά δοτη R0 τ.υ. πωλείται με όλα τα κομφόρ σε πυή
23 6 8 5 °^

Αρ,σΤη l,aTOOKeu,V Γίνονται και ευκολίες. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Καφεκοπτείο πλήρως εξοπλισμένο μαζί με το εμπόρευμά του
τιμή ευκαιρίας στην οδό Βικέλα. Πληροφορίες στο τηλ. 10331)
6211e

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ
Χοιροτροφική. δυναμικότητος 100 χοιρομητέρων, σε κτήμα 30
*ήλ Γ^9762Π)ίΕ^'0υ ° Τ0 Αγγε^ο χ“>ρι Η 1*αβίας. με δικό του νερό. Πληρ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΕΘ Ν ΙΚ Ο

Η κστοκύρωσις γενήοετοι εις τον προσψέροντα την μεγολυτέραν τιμήν τελευτοίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο σμελητί
εις το Δημόσιον Τομείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και ΔανείωνΙ προσκομίζων και το σχετικόν γραμμάτίον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως Εις
πέρίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύιςεια δικαιώματα ως
και τφυ επί του πλειστηριοσμού υπαλλή
λου βσρύνουσιν τον τελευταίου πλειο
δότην Το φερέγγυου ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι νο γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας όπως προσέλθουν κοι πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ’ αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις πέρίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ6ων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως κιιι του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειοτηρια
σθησομένης ως ανω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΩΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
Αριθμός: 1422
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

* Ο* Παρά tuj Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Δημητρ.
Σολάκογλου, ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος δηλοποιώ ότι την (3ην) τρίτην
του μηνός Οκτωβρίου 1982 έτους, ημέ
ραν Κυριακήν και από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Π. Προόρόμω - Ημαθίας και εις το Κοινοτικόν
Κατάστημα ως συνήθη τόπον των πλειστηρισσμών ενώπιον του Συμβολαιο
γράφου ΒεροΙας Ελευθεριάδη Στυλια
νού ως επί του πλειοτηριασμου υπαλλή
λου ή τούτου κωλυομένου ενώπιον του
νομίμου αναπληρωτού του. τη επισπεύ
σει του δανειστού Χρήστου Τζημουρώτα. κατοίκου Γρεβενών δικαιούμενου
Ο επί της εκτελέσεως
λαμβάνειν παρά του οφειλέτου του
Δικαστικός Επιμελητής
Νικολάου ΣισμανΙδπ roU Λαζάρου,
ΔΗ Μ. ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΗΣ
κατοίκου Αγίας Τριάδος - Ημαθίας το
επιτασσόμενον πασόν των δραχμών
Αριθμός 1419
119.225. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
σεως πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
δραχμών 1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας εκτελέσεως κοι πλειστηριασμού μέχρι
Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Δημη- πέρατος αυτού, δυνάμει και προς εκτέτρίου Σολάκογλου ως επί της εκτελέ λεσιν της υπ αριθ. 366/1982 Διαταγής
σεως τοιούτος δηλοποιώ ότι την (3ην) πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
τρίτην του ρηνός Οκτωβρίου 1982 κείου Βέροιας και της σχετικής προς τον
έτους ημέραν Κυριακήν και οπό τας άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιτα
ώρας 1 0 ης π.μ, μέχρι 12ης μεσημβρινής γής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται
εν Βέροια κοι εις την αίθουσαν των εκ της υπ αριθ. 8594β/3-8-1982 εκθέ
συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου ως
συνήθη τόπον των πλειστητιασμών σεώς επιδόσεως του Δικαστικού Επιμεενώπιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας λητού των εν Βεροία Πρωτοδικών
Δημητρίου Τσορμπστζίδη εκτίθεντσι εις
κ. Καλλιόπης Καπράρα - Ναζλίδου ως Δημόσιον Αναγκαστικόν Πλειστηριαεπί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή
σμόν τα κάτωθι κινητά του πρόσθεν
τούτου κωλυομένου ενώπιον του νομί οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της
μου αναπληρωτού του, τη επισπεύσει υπ οριθμ. 1415/20-8-1982 κατασχετη
του δανειστού Γεωργίου Τσομήτμου,
κατοίκου Βέροιας δικαιουμένου λαμβά- ρίου εκθέσεώς pou: Ητοι: Ενα μεταχει
νειν παρά του οφειλέτου του Γεωργίου ρισμένο βενζινοκίνητο, φορτηγό αυτο
Αθαν. Λαναρή κατοίκου Βέροιας. Ε. Ζά- κίνητο, εργοστασίου κατασκευής TARχου 7 το επιτασσόμενου ποσόν των
δραχμών 39.300. νομιμοτόκως μέχρις
ΛΑΟΣ
ξοφλήσεως πλέον παραγγελίας εκτελέ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
σεως εκ δραχμών 1500 και πόντο τα
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριο
NOMOV ΗΜΑΘΙΑΣ
σμού μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και
(Τοκτιμό μέλοζ Ε.Ι.Η.Ε.)
προς εκτέλεσιν της υπ' οριθμ. 252/1982
Ιδροτήζ
Διαταγής πληρωμής τομ κ. ΕιρηνοδΓκου
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Βέροιας και της σχετικής ιιρος τον άνω
Ιδιοκτήτβς - Εκδότες
οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της un' αριθμ. 2943/2-6-1982 εκθέ
Διευθυντής
σεώς επιδόσεως του Δικαστικού ΕπιμεΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
λητού των εν Βεροία Πρωτοδικών
Δημητρίου Αγγελοπούλου εκτίθενται εις
(Εδέσσης 1)
δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμάν
Ϋπεύθυνος
τα κάτωθι κινητά του ανωτέρω οφειλέ
Τυπογραφείου
του κατασχεθέντα δυνάμει της υπ αρι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
θμόν 1416/20-8-19Β2 κατασχετηρίου
(Ρ- Φερραίου 6)
εκθέσεώς μου. Ήτοι: Evo (1) μεταχειρι
Νομικός σύμβουλος
σμένο φορτηγό αυτοκίνητο, βενζινοκί
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
νητο, κλειστό, εργοστασίου κατασκευής
(Ίπποκράτους 26)
Φόλκς - Βάγκεν. χρώματος πορτοκαλί,
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
με αριθμό κυκλοφορίας ΝΟ 7752. εν
Μητροπόλεοκ 72
καλή καταστάσει και εν λειτουργία ευρι
Τηλ23137 - 29762
σκόμενο, εκτιμηθέν κατά την κατάσχεση
ΒΕΡΟΙΑ
αντί δραχμών 90.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 45.000. Η
κατακύρωσις γενήαεται εις τον προοφέρονια την μεγολυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης

δικαιούται όπως ζητήσει κιιι λάβει παρ
εκάστου πλειοδότου χρηματικής εγγυή
σεις. Αμα τη κατακυριίισει ο υπερθεματι
ατής υποχρεούται νιι καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητό ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Τομείον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτίον εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ’ αυτού τα έξοδα

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων · Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
5ρχ. 200C
Α.Ε. και EHE
δρχ. 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφο δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

PAN Πολωνικής κατασκευής και προε
λεύσεως. εν κινήσει και εν λειτουργία
ευρισκόμενο, ανοικτό με την ένδειξη
κΑγρότικό» και με αριθμό κυκλοφορίας
Ν.Υ. 3402 πε καλή κατάσταση εκτψηθέν κοτά την κατάσχεσιν αντί όραχμών
160.000
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
Ππαρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύ
τη του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 80 00C
Η κατακύρωσις γενησεται εις τον προσφέροντα την μεγολυτέραν τιμήν τελευ
ταίον πλειοδότην την !2ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριοσμού
υπάλληλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον {Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
μίζων και το σχετικόν γραμμάτίον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' ουτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ’ αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
πέρίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την anulτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριοσθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΙΩΑΝ. ΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ

ΑΠΩΛΕΙΑ
Ο Πουλοσιχίδης Λάζαρος του
Συμεών απώλεσε το δίπλωμα οδπ
νήσεως, τήν άδεια κυκλοφορίας του
αυτοκινήτου του ΝΟ 9627 κοι μία
άδεια κυνηγετικού όπλου επ' ονόματι Μπαράνου Ιωάννη, στην
περιοχή της Εληάς στη Βέροια.
Παρακαλείται ο ευρών όπως τα
παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα
ή στον ίδιο τηλεφωνώντας στο
2 4 6 7 6 ή στο 23523 Βέροιας.

Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ
Αν κάποιος άνθρωπος από τα βάθη
των αιώνων μπορούσε να πληροφορηθεί τα καταπληκτικά κατορθώματα
της επιστήμης στην εποχή μας, τις
θαυμαστές εφευρέσεις που άλλαξαν
ριζικά τη ζωή ταυ ανθρώπου, του
εξασφάλισαν τόσες ανέσεις και του
χάρισαν συγκλονιστικές εμπειρίες,
ασφαλώς εκείνος θα αναφωνούσε: Τι
ευτυχισμένη εποχή! Πόσο καλότυχοι
θα είναι οι άνθρωποι του εικοστού
αιώνα! Είμαστε όμως πράγματι ευτυ
χισμένοι;
Η εποχή μας χαρακτηρίστηκε σαν
η εποχή του διαστήματος, της διά
σπασης του ατόμου, αλλά συγχρό
νως και εποχή της αγωνίας και του
φόβου. Φόβοι κατέχουν ης καρδιές
των σημερινών ανθρώπων. Σαν φίδια
τα προβλήματα ζώνουν και βασανί
ζουν την ανθρωπότητα που ζεί κάτω
από το άγχος και την επικρεμάμενη
απειλή του πυρηνικού εφιάλτη. 'Αρα
γε ολοι εμείς οι άνθρωποι βρήκαμε
την αληθινή χαρά κσι ευτυχία; Γεμί
ζει η καρδιά μας από ειρήνη, από αί
σθημα ασφαλείας και βεβαιότητος
γ ω το μέλλον; Φοβούμαι ότι θα
απαντήσουμε πως δεν είμαστε ευτυ
χείς. Ένα σωρό άνθρωποι στη σημε
ρινή υλιστική εποχή μας ομολογούν
ό η είναι δυστυχισμένοι παρ' όλε; τις
γνώσεις και τα επιτεύγματα της δια
στημικής εποχής μας, τι άραγε φταίει
για τη σημερινή άθλια ψυχολογική
και πνευματική κατάπτωση του
ανθρώπους
Πολλοί προσπάθησαν να δώσουν
κάποια ερμηνεία για το κατάντημα
αυτό. Οπωσδήποτε πολλές αιτίες για
τη δυστυχίο του ανθρώπου αναφύον
ται, κάθε μια με τα δικά της επιχειρή
ματα. Η απομάκρυνσή του από τις
αιώνιες πηγές της θρησκείας, από τον
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
RENAULT G TC 9
PEUGEOT 305 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 305 GL 9ΗΠ
FORT ESCORT GL
FORT ESCORT L
FORT ESCORT Δίθυρα με οροφή

Δ. ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑΔΗ Σ
Α/φΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟ ΓΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 2 5 9
ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

ζωντανό και αληθινό θ εό, η ολοκλη
ρωτική κατάλυση κάθε έννοιας
υγιούς και κοινωνικής συμπεριφοράς
στις ατομικές μας σχέσεις, κάθε αξίας
και ιδανικού, η πνευματική κατάπτω
ση σε αντίθεση με την αποθέωση του
υλισμού και της βίας είναι μερικές
από τις βασικότερες αιτίες για τη βλχβερή πορείο του ανθρώπου στον
σημερινό κόσμο.
Ο άνθρωπος της εποχής μας
παρουσιάζει πολλές αντιφάσεις, πολ
λά κενά, προβληματίζει για την αστά
θεια των πράξεων του, γιο το αλλοπρόσαλο του ιδιόμορφου χαρακτήρα
του. Δίκαια ο Πασκάλ πριν από τρεις
αιώνες έλεγε: «Τι χίμαιρα λοιπόν εί
ναι ο άνθρωπος; Τέρας, φωλεό αντι
φάσεων, ή θαύμα; Κριτής των πάν
των. ανόητος σκώληξ, Οι.ματοψύλοξ
της αλήθειας, συσσωρευτής αβεβαιο
τήτων και πλανών, δόξα ή απόρριμμα
του Σύμπαντός;« Εξ άλλου η τπχνοκραηκή εποχή μας με τις ανυμφισβή
τη™ εκπληκτικές προόδους της, δεν
εξασφάλισε στον άνθρωπο την αληθι
νή ευτυχία και χαρά γιατί απλούστατα δεν τον άγγιξε δεν πλησίασε, iev
εισχώρησε στα άδυτα της ψυχής τδρ
για να του διοχετεύσει το κατάλληλο
φάρμακο. Ό πω ς έλεγε ο Γάλλος
φιλόσοφος Ανρί Μπερξόν συ: ίρνο
του. «Οι δυο πηγές της ηθικής και
της θρησκείας·. ·Η ονθραιπότης στ*
νάζει υπό το βάρος των προόδων τας
οποίος αύτη εηετέλεαεν...». Πέρα για
πέρα αληθινό, προειδοποιητικό για
να αφυπνιστούμε όσο ακόμη υπάρχει
καιρός. Διότι ο άνθροιπος tiuoE
μεγαλύτερη σημασία στην εξοσφόλι
ση ανετοτέρων συνθηκών ζωής,
ευμάρειας και προσωπικής ικανο
ποίησης παροδικών απολαύσεων,
πράγμα που το εξασφάλισε η αδηφά
γος τεχνική εξέλιξη και πρόοδος. Δεν
μπόρεσε ό)ιως, δεν επιδίωξε να πλη
οιάαει πιο κοντά τον συνάνθρωπό
του, να τον αγγίξει, vu αναθερμάνα
την ευαισθησία και τον ανθρωπισμό
του, για να κτίσουν μαζί σιγά σιγά,
βάζοντας πέτρα πέτρα τον πύργο
της αληθινής ευτυχίας, για να στΓγυ
στεί η περιπλανώμενη στο χάος και
την απόγνωση κοινωνία μας.
Απ' όσα γενικά ειπώθηκαν αντι
λαμβανόμαστε ότι ο σημερινός άν
θρωπος ζεί σε μια ταραγμένη εποχή
με πολλά και διάφορα προβλήματα,
που τα επιτείνουν ακόμη περισσότε
ρο η έλλειψη στοργής, αλληλεγγύης
ναι αλτρουΐσμού μεταξύ των ατόμών,
με αποτέλεσμα την δημιουργία χάους
με απρόβλεπτες διαστάσεις, δυστυ
χίας και απόγνωσης του κφινωχητού
συνόλου. Ο άνθρωπος ξεπε'ρνώντας
κάθε όριο οδηγήθηκε σε πνευματικό
μαρασμό. Αν προσπαθήσουμε έστω
και για λίγο να διερευνήοοομκ τα
άδυτα της ψυχής μας, θα αντιληφθούμε την μικρόιηπι της σκέψης μας
των ενεργειών μας. ©α δούμε πόσο
χαμηλό έχουμε πέσει, σε νάρκη πνευ
ματικής και ψυχικής αναζήτησης
γιατί ποτέ δεν διερωτηθήκαμε. δεν
προσπαθήσαμε να κσλλιιερί.ί>αουμε
την ψυχή μας. να την οδηγήσουμε σε
κόσμους πνευματικής ανιττάσεως
Αυτό θο πρέπει νυ επιδιωχθεί μ·.
κάθε τρόπο, θα πρέπει ο σημερινός
άνθρωπος νυ ξκφύγη από ορισμένες
καταστάσεις που τον κρατούν δέ
σμιο. πρέπει να δώσει ενα καινούργιο
νόημα στην ιτγχώδη και ταραγμένη
ζωή του. καταφεύγυνιας σε πηγές cm
ιδέες αιώνια παραδεκτές, αναλλοίω
τες από τη ψθο(>ά του χρόνου. άςΛαρτες ur-ό τις υλικές επιδράσεις.
Ό λ ο «ιπά πρέπει να γίνουν πριν
είναι αργά. Διότι αργότερα ίσως nu
μην υπάρχει τίποτε. Ισως αύριο « ι
θρηνήσουμε στα ερείπια τιιιι κόσμυυ.
τον οποίου μόνοι μας πρακσλέσαμε
TOV αφανιπμό.

Λ Α Χ ΕΙΟ
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ΤΗΣ

ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

• Πρώτος λαχνός 4 0 .0 0 0 .0 0 0
(σε διπλή σειρά)
Π Ρ Ω Τ Η Κ Λ Η Ρ Ω Σ Η 5 Ο κ τω β ρ ίο υ

ΕΘ Ν ΙΚ Ο

Λ Α Χ Ε ΙΟ

ΕΞΗ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΕΡΔΗ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩ ΡΓΙΑ Δ Η Σ
ΒΕΡΟΙΑ: ΘέσΜκης 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Βετουπούλου 21 - Τηλ. 22.594

Ο κ. Μητσοτάκης
στο Νομό μας
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΕ ΒΕΡΟΙΑ,
ΝΑΟΥΣΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

σπένονέΐ στην π α ρ έμ β α σ η του
Ν ομάρχη και σ τη ν ό ιο β εβ α ιω σ η
του Δ.Σ. Ν ο σ ο κο μ είο υ γίΰ σ υ μ 
παράταξη σ το ν α γ ώ να το υ ς
Η α να σ το λή τη ς α π ερ γία ς

Συνέχεια από την In

Οταϋφοσίστηκε σε έκτακτη γένι
κή έτυνκΑέυ&ή τη ν Παρασκ-ουιή,,
μετά την Σ υ γκ έντρ ω σ ή τω ν
« '¡έρ γ ω ν π ου έγινε στο Ν,Οσά·
κομε,ίβ και σ τη ν οποία πα ρα β ρ έθήκ α ν ο Ν ομάρχης, ο Δ ή μ α ρ χος
κ- Ζ α υί'ούνή ς. Οι υποψ ήφιο, δ ή 
μαρχοι « κ Τ σοΑ εροςκοι Β λαζό
*ήξ κοι ο ε κ π ρ ό σ ω π ό ς του υ π ο 
ψ ηφ ίου δ η μ ά ρ χ ο υ κ. Γαβριήλϊ6 η κ Μιλτ. Μ 'συρίόης
Το π ρ ω ί τής Π έμπτης θ ο γ ί
νει νέα γενική σ υ ν έλ ευ σ η τω ν
για τρ ώ ν για εκτίμ η ση της κατά»
σ τ ά σ ε ω ς και για σ υνέχισ η ή όχι
τής α πεογίος,
Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ
Σχέττκά με Την συγκ έντρω -

Καταγγελία κατά του κ. Τρίτση
από το Δημ· Συμβούλιο Βέροιας

θ εί
ότι ή
η π ρ ο σ π ά θ εια
ε ια του
ΠΑΣΟΚ να φ έ ρ ε ι τον κ Τρίτση
στη Β έροια, εν ό ψ ει τω ν εκ λ ο 
γών. yin να απ οκομ ίσ ει εκλογικό
όφ ελος, έγινε αίτια να δ υ σ α ρ ε σ τ η θ ο ύ ν ακόμ η και σ υ ν ε ρ γ ά τ ε ς
του σ υ ν δ υ α σ μ ο ύ Βλαζάκη. οι
οποίοι δ ια χώ ρ ισ α ν τη θ έ σ η
τ ο υ ς λ έγο ντα ς μαλιστο ότι ο
Τ ρΙτσης ή ρ θ ε για να κ ο ρ ο ϊδ έψ ει
τ ο υ ς Β εροιώ τες.

έλευση του αρμοδιώτερου για τα
προβλήματα της Βεροίος υπουργού
« Τρίτση. ο οποίος δεν καταδέχθη
κε νο συναντηθεί με τους εκλεγμέ
νους εκπροσώπους του βεροιώτικου λαού.
Στη συνέχεια πήρανε το λόγο
άλλοι σύμβουλοι, ενώ δόθηκε και ο
λόγος στο ακροατήριο, για να μιλή
σει 0 γιατρός κ Γεωργιάδης
Περιληπτική οι θέσεις που
ακουυθηκυν είναι οι εξής:
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Η έτίίσκεψη
Τρίτση σε προεκλογική περίοδο και
όσα είπε θύμισαν άλλες εποχές
Μας θύμισαν κάτι αριθμούς πρώτο
κόλλων που δημοσιεύθηκαν πριν
από τις εκλογές που όμως δεν έσω
σαν αυτούς που τους εμπνεύαθηκαν Είναι αδιανόητο ο unoupyûç νο
μπορεί να επισκεφθεί μιά πόλη για
κομματική συγκέντρωση ενώ δεν
έρχεται ν α το κύριο πρόβλημά της.
υποστηρίζοντας ότι όεν εχει χρόνο.
ΤΣΑΛΕΡΑΣ Πρέπει να εκφράαουμε τη λύπη μος νια το γεγονός
και νο διαμαρτυρηθούμε έντονα νια
τήν προσβλητική στάση του
υπουργού, ο οποίος αγνοώντας τον
Δήμο ήρθε σε αντίθεση με την
κυβέρνησή του, η οποία φαίνεται να
θέλει ψηλά το θεσμό της Ton
Αυτοδιοίκησης. Εμείς ζητάμε να
καταγγελθεί η αδιαφορία tou κ Τρί
τση για το μεγάλο πρόβλημά Τής
Βέροιας, πράγμα που είχαμε κάνει
κατογγέλοντας και την προηγούμε
νη κυβέρνηση.
ΒΛΑΖΑΚΗΣ: Η σημερινή συζή
τηση έχει πολιτικές σκοπιμότητες
γιο να εκμεταλλευθαυν άλλοι τις
εκλογές Ο κ τρ ή σ η ς ήταν ξεκάθα
ρος και κακώς επικρίνουμε την επί
σκεψη του κοι όσο είπε στη Βέροια.
Πρέπει νο ταυ δωσυυμε συγχαρη
τήρια που δεν ήρθε σε επαφή με
τον Δήμο, γιατί τότε θα χαρακτηρι
ζονταν προεκλογική η επίσκεψή
του.
ΜΑΥΡΙΔΗΣ: Ο κ. Τρήσης ήρθε

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Με ιιπόνιες τους κ-κ Κσπράρα
Τσίλη Μτταντή. κοι Λοίου και με την
προεδρία του κ Βλαζάκη συνεδρία
σε έκτακτα την Πέμπτη το βράδυ το
Δημ Συμβούλια βεροίος για να
συζητηθεί π πρόταση του Δημάρ
χου. ότι θσ πρέπει να χαρακτηρι
οθ εί προσβλητική για την Ton
Αυτοδιοίκηση η ενέργειο του κ. Τρί
τση.
Πριν από τη συνεδρίοση ο σύμ
βουλος κ. Κασαμπολής ζήτησε να
εκδοθεί ψήφισμα κστοδϊκης για τη
αφανή στη Βηρυτό, πράγμα που
έγινε ομόφωνα οποδεκιά.
Πρώτος τον λόγο για το θέμα
Τοίτση πήρε ο Δήμαρχος κ. Ζαμπουνης ο οποίος δήλωσε ότι η ενέρνεια
του κ Τρίτση νάρθει στη Βέροια,
ενώ είχε δώσει υπόσχεση ότι θάρ
θει για το Δήμο, είναι άστοχη και
προσβλητική για το θεσμό αφού
αγνόησε την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
έστω και για μιό ενημέρωση.
Ο Δήμαρχος ΒεροΙσς τόνισε, ότι
το ΠΑΣΟΚ συστηματικά υποβαθμί
ζει τον Δήμο νιοτί και στο παρελ
θόν ήλθαν κυβερνητικοί εκπρόσω
ποι για συσκέψεις στη Νομαρχία
αλλά ο,Δ ήμος αγνοήθηκε και δεν
ειδοποιήθηκε Επίσης ανέφερε και
την περίπτωση της υπουργού κ.
Μερκούρπ, η οποία ενώ έχει διοβεβαιώσει τον Δήμαρχο άτι θα επισκεφθει τη Βέροια για τα πολλά
προβλήματα της αρμοδιότητας της.
αυτή προτίμησε νάρθει στη Βεργίνα
και δεν οξιώθηκε να περάσει από τη
Βέροια
Αποκορύφωμα όλων αυτών
κατέληζγ ο κ Ζαμπούνης. ήταν η

εξειδικευτείτε
γιά νά ξεχωρίσετε
...γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

ΙΔΑΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
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• ΛΟΓΙΓΤΩΝ-ΚΟΠΌΛΟΓΩΝ
•

Αυιέφτειιλον ψ ΐϊ πεν^έ ήρέ’
ρτες τή ν ίκτεργι'β το υ ς οι γιΟΐρσί
το'ό ΝΐθσθκετμΐιΒυ Βε ρόίϊΓς, με τβ
την υαιόβίιε-βπ ιΐΟ» τους έδ ω σ ε
ο Νομόρχ,ης. κ. Πινεικίφη^ ότι· θ β
κητοβαλει κ άθε δ υ να τή προσττά
θ έϊα γτο· επ ίλ υσ η του πρόβλημ απου εχώ ό η μ ιο υ ρ νπ θεί
Ο π ω ς το νίζο υν α ΐ ανακσίνω σ ή τ ο υ ς ότ νοσοκομ ειακοί
γ ια τρ ο ί ή α να σ το λή ό εν σήμαί*
νει λύση της σ π ερ γ ίο ς αλλά δ ε ί
χνε ι μ ονό τήν καλή θ έλ η σ η τους

Το Νομό μος Ηα επισκεφθέ· *ην
Κυριάκό 3 Οκτωβρίου ο κοινοβου
λευτικός εκπρόσωπος ·πς ·Νέας
Δημοκρατίος» πρώην υπουργός *
Κώστας Μητσοτάκης.
Ο * Μητσοτάκης, σαν εκπρόαω
πος του κόμματος της «Ν Δ » θα
μιλήσω σε μεγάλες λαϊκές συγκεν
τρώσεις στην Αλέξανδρέια Νάουσα
κοΓΒέροια
Στην Αλεξάνδρεια θά μιλήσει τβ
πρωί στις 1 Τ στη Νάουσα το από
γευμα στις 6.30 και στη Βέροια το
βράδυ στις β.
Η επίσκεψη τοιι « Μητσοτάκη
και οι ομιλίες αποκτούν τεράστιό
ενδιαφέρον ενώψει και των δημοτι
κων εκλογών

Π α ρα σ κ ευή

Οι γιατροί ανέστβιλαν την απεργίο
Υ Π Ο Σ Χ Ε Θ Η Κ Ε ΛΥΣΗ Ο NOM ΑΡΧΗΣ

στη Βέροια για να μας πει ποιον νο
ψηφίσουμε ενω οι βεροιωτες περι
μένουν Τίλλει πράγματα από τον
υπουργό ΧΟΠ. Επρεπε αυτά που
είπε στη συγκέντρωση, που άκουσο
κι εγώ νο τα πει στους εκπροσώ
πους του λαού, στήν Δημοτική
Αρχή, και ύχι σε μιά κομματική μερί
δα.
ΚΑΣΑΜΠΑΛΗΣ: Εκφράζω τη
λύπη μου και για τον κ. Τρίτση αλλά
και γιο σάς κ. πρόεδρε γιατί δεν
ουγκάλεσατε τη συνεδρίαση της 1 7
Σεπτεμβρίου με τους φορείς. Μήνες
τώρα ο δήμαρχος μας διαβεβαίωνε
ότι η πρώτη πόλη που θα επισκε
Φθεί ο κ. ΤρΙτσης θάναι η Βέροια
Πήγε όμως σε άλλες πόλεις και
στην πόλη μας ήρθε για κομματική
συγκέντρωση Τι θα πούμε στον κό
σμο που μος έστειλε εδώ. Λήγει η
τετραετία μας και τό θέμο αυτό δεν
προχώρησε καθόλου. Οι ευθύνες
μας έναντι του κόσμου είναι μενάλες και η ευθύνη η δίκη σας κ. πράε
δρε που δεν συγκαλέσάτε τή συνε
δρίαση για να ενημερώσουμε τον
λαό είνοι ακόμα πιο μενόλη
ΓΙ ΑΝ ΝΑΚΑΚΗΣ. Το μεγάλα
προβλήματα nou βασανίζουν τους
βερσιώτες είνοι αυτό που έχουν
σχέση με τα υπουργείο πολιτισμού
και ΧΟΠ Πριν λίγο καιρό ενώ εμείς
ψάχνουμε να βρούμε ιην κ Μελίνα
Μέρκουρη· για1νάρθει· να δει' emimée·
πια το πρόβλημα, αυτή ήρθε στη
Βεργίνα έφαγε το ψητό τη ς χόρεψε
το χορό ιης και έφυγε Τώρα ήρθε
κι ο Τρήσης μίλησε στους νεο
λαίους ιου κόμματος του. μας είπε
ότι θα μελετηθεί το θέμα κι έφυγε
κι αυτός Νέο κοροϊδία για τον λαο
της Βέροιας.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Κ Τρήσης
μίλησε ξεκάθαρα και δεν χρειάζεται
νο επικριθεί γιατί ήρθε σαν κομμα
τικό στέλεχος
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑΣ: Σωστά έπραξε
ο κ. Τρήσης Να μη μπει το θεμο
καταγγελίας.
ΚΑΠΡΙΝΗΣ: Εφ όσον ο Δήμαρ
χος μας λεει κι εμείς το αντιλαμβα
νόμαστε ότι προυεβλήθη ο θεσμός
πρέπει νο καταγγελθεί ο κ. Τρήσης.

Χατζπσαββο. αλλά κύριο μίλησαν ο
κομματάρχης του ΠΑΣΟΚ κ. Γεωργιάδης ο οποίος εκτός της υποστηρίξεως του κ Τρίτση. δήλωσε ότι οι
εκλονές που έρχονται είναι καθαρά
κομματικές πραγμα πομ προκαλεσε
τη δυσαρέσκεια του βεροιώτικαμ
κόσμου που ήρθε νακούσει για το
πρόβλημα τοσ και ο δικηγόρος κ.
Βανόπουλος, μέχρις πρότινος υπό
ψήφιος του συνδυασμού Βλαζάκη.
ο όποιος δήλωσε ότι η συμπεριφο
ρά του κ. Τρίτση ήταν απαράδεκτη
και έρχεται αε αντίθεση με το
ΠΑΣΟΚ που αλλα εξήγγειλε στον
ελληνικό λαό.
Πάντως τα κομματικό όργανο
ταυ ΠΑΣΟΚ στα προχθεσινό φύλλο
του δεν είχε στη λίστα των υποψη
φίων του συνδυασμού Βλαζάκη τον
κ Βογόπουλο. Ισως κόπηκε γι'
αυτές τις δηλώσεις του στα δημοτι
κό συμβούλιό.

Η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
Αφού ακουσθπκαν κι άλλες θ έ 
σεις και απόψεις. ' ο θέμα μπήκε αε
ψηφοφορία με δύο Προτάσεις:

σι τομ Δημάρχου που ελενε να

fiaavwrrcptwvw
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Σήμερα Κυριακή 2ί> Σεπτεμβρίου
1Υ82 ιτρημερπύη και ίιιινυκτερεύα το
φαρμακκία:
Δήμου Μαζαράκη
τπλ. 28888
Αύριο Δκιτέρα 27 Σεπτεμβρίου
IÚ82 εφημερεύει ως τις 8 το βραίίυ τπ
φαρμακείο;
Πετρινας Γιουρουκη
τπλ. 29101
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακεία:
Κων. Καραγκιοζόκουλου
τηλ. 22324

πή Βετρέιίάς, ήί w*» KoTki ανάκάίνω θή ;
« Γγινε re πρωί της Γϊ'άόισ-

«κ6υής ?Α Σε-π»εμ[ΐΊΤιίιυ· στο Νοσο
κβρει® ουγκέντμωσή των απεργών
Υ'ΐ.ίερών Οτήν essnV κλ'ΐτ,θήκεϊν «et
ττάήΟβρέϊίηΜίβ. « Νόμορχής Μμοβίος *■ ΠινάΐΜόιτς & Δήμαρχος

Βερθίός κ Ζΐ3μ,πρανής και Οι υίιόψή-Φϊόι δήμαρχοι κ κ. Τσάλέρος και
Βλάζετίιης, Πειραβρέθηκε επίσης και
0 Μάυρίόης βών εκπρόσωπος tou
υποψηφίου δήμαρχου Βέροιας κ.
Γαβριήλίδη,
Η συγκέντρωσή ε·χε ενημερω
τικό χαρακτήρα. Εγινε ανάλυση
των προβλημάτων που οδήγησαν
στην απεργία.
Τονίσθηκε στους υποψήφιους
καταγγελθεί σόν άστοχη κοι προσ
βλητική η ενέργειο τΰυ κ. Τρίτση
νιοτί τορπιλλιζει τον θεσμό της
Τοπικής Αυτοόιοίκπσης. Υπέρ της
προτάσεως του κ. Δημάρχου ψήφι
σαν οι κ.κ. Κασαμπαλής. Πολμχ,ρονιάδου, Τοολέρας, Καπρίνής, Παπαχαραλπμπους Γιαννακάκης, Σύρπη·.
Τσακτάνης και Καζαντζίδης.
β) του κ Γαβριηλίδη, που συμ
πλήρωνε την πρόταση του Δημάρχρμ με την εξής έκφραση «ότι η
ενέργεια του κ Τρίτση θυμίζει
μεθοδεύσεις άλλων εποχών, τις
οπαίες ο λαός μας καταδίκασε με
την ψήφο του στις 18 Οκτώβρη
1 9 8 1 ». Υπέρ αυτής της προτάσεως
ψήφισαν οι κ.κ. Γαβριηλίδης, Μαυρίδης, Στιόκσς. Μελετίδης Κων/νου
και Στεφονίδης.
γ) του κ. Κατσαμάκα που έλεγε
νο μη γίνει καμιά καταγγελία. Υπέρ
ουτής ψήφισαν ό κ. Καΐσομάκάς και
ο κ 'Κοτρίδης.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι
οι «καθαρόαιμοι» πασοκτσήδες κ.κ.
Βλαζάκης. Σιμόπουλος και Ιωσννί
6ης αποχώρησαν από την ψηφοφο
ρία, ενώ ο κ Καρυπίδης ψήφισε
λευκό-

ΘΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΘΕΙ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ
ΛΙΣΑΒΟΝΑ 25 (ΑΠΕ)
Η υπογραφή από τον Πορτογάλο
πρόεδρο Αντόνιο Ραμάλο Εάνες
προχθές βράδυ, του νόμου για την
αναθεώρηση του συντάγματος του
1976. τερματίζει την επτάχρονη
κηδεμονία της πολιτικής ζωής της
Πορτοναλίας από τους στρατιωτι
κούς κοι ενορμΟνίζει στο επίπεδο
των πολιτειακών θεσμώ ν τη χώρα
ουτη ιιε ιις δυτικές δημοκρατίες.
ούμΦωνο με τους πολιτικούς παρα
τηρητές στη Λισαβώνα.
Ο νομος αυτός, ο οποίος ψηφί
στηκε τον ιιεροσμτνο Ιούλιο στο

ΤΟ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ
Από το ακροοτήριο όόθηκε ο
λόγος ατον κ Κλιικιδπ. τον μηχανι
κό κ. Ππλδσκο,* τον μηχανικό κ

# η τη ς niflpaewe υ η ς war την gw®στολή ττή:ς. ά π ερ γία ς ε·»όάθή»ε
ή « 0 ττήΥ Νίάθοκομε ιβικήι Êni/t-pa*

—
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,^pi.Ú0üV
Σήμερα Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου
ΡΙ82 εφημερεύουν υ> *4^9 γιατροί
της Βέροιας
Κουπίδης ΔημΑγ. Γείβργιυυ
τηλ. 22187 22513
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Σωτήριου Ιωάννης
Ιππυκμάτους 24
τηλ. 27335 27585
για παιόιατρικι'ι περιστατικά.
'•Ιπτρσος Γεώργιος
•ί-τπσπόλεαΚ 29
τηΛ. 22251 - 27900
για χειρουργικά και γυναικολογικά περιστατικά,

κοινυβουλιυ uno ιει κΟμμυτπ της
κεντροδεξιάς κυβερνητικής πλειοψηφίας, «δημοκρατική συμμοχίο».
(Σοσιαλδημοκρατικό εόμμο. δημο
κρατικό και κοινωνικό κέντρο,
δημοκρατικό λαϊκό κόμμα), και από
το σοσιαλιστικό κόμμα, έχει ααν
πρώτη συνέπεια τη κατάργηση του
συμβουλίου της επανάστασης, ως
opyávou της εξουσίας.
Το Συμβούλιο αυτό, επικεφαλής
του οποίου ήταν ο στρατηγός Ραμά
λα Εάνες και στο οποίο συμμετείχαν
18 άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί αντί
προσωπευονταν τα τρία όπλα των
ενόπλων δυνάμεων, είχε ουσταθεί
αμέσως μετά την επανάσταση της
25ης Απριλίου 1974, ύοιερα από
συμφωνία μεταξύ των πολιτικών
κομμάτων και των «αξιωματικών
ιου Απρίλη» που είχαν ανστρέψει
ιο 48χρονο Φασιστικό καθεστώς.
Ο νόμος αναθεωρητής του συνιέιγματος προβλέπει, εξ' άλλου, μια
μείωση των εξουσιών του αρχηγού
του κράτους, ο οποίος δεν θα έχει
πλέον το δικαίωμα να διαλύσει την
κυβέρνηση, παρά μόνο σε πολύ
ιδιαίτερες περιπτώσεις. Ακόμα ο
πρόεδρος χάνει το δικαίωμα προβο
λης αρνησικυρίας γιο τους νόμους
που ψηφίστηκαν από το Κοινοβου
λιο πράγμα που αποτέλεσε τον
πυρήνα
πολλών
πρόσφατων
συγκρούσεων μεταξύ ταυ στρατη
γού Εάνες και της κυβερνητικής
πλε ιοψπφίας

Βενζινάδικα

1) τμήματα oaototnov ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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Σ όλα τα .τμήματα όιόάσκεται

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ-ΤΕΛΕΞ

Αξιοτιοιήστε έξυπνα τις οικονομίες

Στο Φροντιστήρια Φ. ΖΑΦΕΙΡΙ!

Λριθ. αόασς Yπ. Παιδείας

•δρύ«πβς 4627/80 Αυτουργίας 1613/80

Μπτροπόλεως 31 Περικλεούς 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
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ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΘΕΤΕΣ ΣΤΕΓ/ΚΟΥ TAM/PH

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

« ά ή ρ ν β ι βΙΠ Χ έίκλβγίιίής βκ-μέΥόλλε-ύ-

σής κσ, ςήϊήφηχ-ΐ ή συμπαρόστόσή
τ ο υ ς írrcjtf α γ ιυ ν ό μ α ς γ ια ν α σπ®=
φ® οι»βθι ηι « π ο β ά θ Ρ ιό η ι τ ή ς υ γ,ϊίΗ ς

mu·

«τάρέχρι σήμερα t® ΝβββΜο»
μ«ίδ·
Τσυίρθηκε «ρτβν ». Νομάρχη ófl·
η· θπεργίώ μβζ ί ΐ ν έχει χορόιϊτηρό
«απόλυτα· συντεχνιακό» αλλά στρχενιίι νά πραασΓϋσετ τήν υγεία του
λόόϋ από την υποβάθμιση της
Ιγίνάν τοποθετήσεις YUiv υποψήφίών όημάρχων όι οΠθιοϊ απόδέχθήκάν την έκκλησή μας γιά ουμπαράστΟση και υποσχέθήκαν να μην
ι κμεταλλέυθούν την απεργία κό'ι το
όλο Πρόβλημα προεκλογική
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμπούνης δήλω
σε συμπαράσταση, και υποσχέθηκε
να θέσε ι το πρόβλήμσ cno Δημοτικό
Συμβούλιο.
0 Νομάρχης » Πινακίδη.ς αφού
άΟΚησε κριτική για τον τράπο μεθοδεύαεω ς της απεργίας αναγνώρισε
τα δίκαιο αιτήματα των γιατρών και
υποσχέθηκε να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για επίλυση του
προβλήματος και λύση τής απερ
γίας
Δενθηκε να καλύψει τόν 2ο
εφημερευυντα γιατρό από το

Νομαρχιακό
Τθμέισ.
όμως αμφιβολίες VIO τη νομιΜ0" ^
τής δθηόνης.
Η πρότασή του κ. Νσμ" ^
ετΠμήθήκϊ σαν απόλυτα
οι γιατροϊ μετά ano έκτακτη Υ^^Ι'
συνέλευση αποφάσισαν σε
καλής θέλησής να ανοστείλΰύν^Ι
απεργία για πέντε μ έρες av0^_ nj
έτσι· μιάι νέο προοπτική στη όι™8*^
τησήι του όλου προβλήματος·
0ι γιατροί αποδεικνυουν^.
ότι· ή απεργία δεν είναι Vi ouf
αυτοσκοπός Σκοπός μας f,vlV .
κατοχύρωσή των δικαιωμάτων
σαν εργάζομένων κοι στόχος Μ*1»
κολύτερή περίθαλψη του λαούΤονίζουμε ότ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ »
σημαίνει λύση της απερΥ10^
σημαίνει με κανένα τρόπο εττίλυβ’'
του προβλήματος. Δείχνει σπλ0_
μόνο την καλή μας θέληση απέΛπ1
στην πρόταση * παρέμβαση τ°υ
Νομάρχη και της διαβεβαίωσή*
Δ.Σ του νοσοκομείου για συμί“ ^
τάξη στον αγώνα μας και όχι αΠ_
συμπαράσταση, Το πρόβληυ0
μάς Παραμένει πρόβλημα και μ**ή.
δεύουμε τις κινητοποιήσεις
αυτό τ© πενθήμερο έτσι 0Úi“V
ώστε νΟ είμαστε έτοιμοι γΡ νέ«
απεργιακές κινητοποιήσεις mí
αγωνιστικοί και πιό μαχητικοί-

Δημοψήφισμα για veo
Σύνταγμα στην Τουρκία
ΑΓΚΥΡΑ 25 (ΑΠΕ)
Τό δημοψήφισμα, για το καινούρ
γιο σύνταγμα της Τουρκίας θα διε
ξαχθεί στις 7 Νοεμβρίου, όπως γρά
φει χθες η επίσημη εφημερίδα της
κυβέρνησης ή οποία διευκρινίζει
ότι σ' αυτό θα συμμετάσχουν όλοι
οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει
το 2 Ιο έτος της ηλικίας τους και οι
οποίοι χαίρουν των πολιτικών τους
δικαιωμάτων και ότι. σε κάθε εκλο
γική περιφέρεια, θα διεξαχθεί υπό
την εποπτείο ενός «εκλογικού γρα
φείου»
Τα δημοψήφισμα γιΰ Τό νέο σύν
ταγμα είχε αναγγελθεί τον Ιανουά
ριο από τον αρχηγό της στρατιωτι
κής χούντας στρατηγό Κενόν
Εβρέν. ο οποίος είχε τότε καθορίσει
το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής

της χώρας στη Δημοκρατία- ^ ^
Το νέο σύνταγμά, που εκπονά Α
-ψό)
κε οπό τη συνταγματική ε"'τί> ,
' ίΒ ^·
και υποβλήθηκε στη συυβουλ*'’
υγο ύ^,
συνέλευση., στις 4 Α
Αυγου>'·ενκρίθηκε από τους β0ύλ* ^ 3
αφού έκαναν μερικές τροπολΟΐί
Το σχέδιο συντάγματος " ν ώ Κ
κε. προχθές βράδυ, οτο εθνι*όά«Γ
βούλιο Ασφαλείας στο οποίο
όρεύει ο στρατηγός Κενόν
και το οποίο θα τό μελετήσει Μ**Γ
τις 21 Οκτωβρίου. Το εθνικό
τελί”
βούλιο Ασφαλείας που αποτε
από τους πέντε στρατηγούς ^
κατέλαβαν την εξουσία στΚ ,
Σεπτεμβρίου 1980, μπορεί να .1
φέρει ορισμένες τροποποιπ ι
πριν υποβάλει το οριστικό Κ*'^
σε δημοψήφισμα.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στις 3 Οκτωβρίου 1982 ημέρα Κυριακή και ώρα 9 το πρω' σ1°'1
κιν φο ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα νίνει Γενική Συνέλευση του Σωματείου Λ*1'
ριστών Μηχανημάτων
Τα θέματα που θο συζητηθούν είναι:
1) Απολογισμός δραστηριότητας διοίκησης.
2) Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός 1982.
3) Εκλογή Εφορ, Επιτροπής.
4) Εκπροσώπηση Σωματείου από το Εργ. Κέντρο ή από τιή
Ομοσπονδία
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέος διοίκησης θα γίΥϋΙ,ν
στο Ερν Κέντρο την επόμενη Κυριακή 10 Οκτωβρίου στις 9 1
πρωί

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΝΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμματεύς
ΤΑΚΙΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟί
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού αττά ^
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΠΟΥΔΕΪ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870

r P A M M A T tU iN

• ΔΙ ΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

Δ ή μ σ ρ χ,Ο ιίζ ό τι Τφ πρόβΧιΤμα· τ ω ν
γιότρα.'«. όεν· π ρ έ π ε ι e.® γ,ίνέΐθ) άνττ-

ΙΤ Η ΒΕΡΟΙΑ
Στεφανίδης Χαράλαμπος
©εσ/νίιεης 77 τηλ. 24250
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πκτρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανα.
Θεσ/νίκης-Κπτερίνης τηλ. 23687
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΩΡ!
Ηλιάδης Χρηστός
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κρεμλίδης Φώτιος
Σταδίου 179 τηλ. 22570
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36Χ ΤΗΤ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑνδρβιο
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός

Αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας
Αοιθ. αδείαε Ιδούσεωε 2608/81 Λ ειτουργίας Φ Α Φ / 1 ^ .
ΣπουΟαςηε
και
μεσσ
ένα uuiAu
οδικά ντιαγμκνυ
φτιαγμένο av
Λογ><
----- “ Y“·- ■
*“· μπάαινετε pw
u uσ 6vu
[·*'Γ' ι’ίώ
«_
από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμύ0' ”'
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού. Γραμματέως γρήγορα κ°ι

Θ Α Λ Ε ΙΤ Ο Υ Ρ Γ Η Σ Ο Υ Ν Μ Ο Ν Ο ^
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΠΟΥΔΑΧΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΠΩΣ Π Λ ^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Σ Π Ο Υ Δί^
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Ανανναιρισμένο από το κράτος
Για μαθητές εκτός Βέροιας χορηγείται ά δ ικ ή έκπτωσή ^
Τμήματα ολιγομελή: ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Γυμνασίου και Λυ*£"·.,
Β. ΛΟΓΙΣΤΩΝ Α ΟΠΓΤαΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ-ΓΡΑΜ Μ Α^
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑΣ-ΤΕΛΕ3
ΟΠΠΚΟΛΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Α . ν 5 ί -

_ Ανακοινώθηκαν
οι υποψήφιοι
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ

ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Κ. ΤΣΑΛΕΡΑ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ

T°u κ. Παπαγιάννη
1« τ °' SKE' ΠΟυ AïYope tí γίνεται
haiü ^°“λευτΠ μαζ υφυπουργό
Παπαγιάννη (αν βρήκε
'ώκά
Ou Μη*50^ * 0 νο στ£Υοσθέί· αν
αρμοδιό, °ήκαν
. · : και ποιές
,υ
■Λπ.|. μάθαμί τα «έργα και
τ°υ. όχι φυσικά στην
ολΑό '° ' 1770 υπουργείο του
εΑ·,.
Βέροια. Χωρίς...
κθ1 Τ(ύρα» ο φίλτστος ΒασίΔίνοντας σημασία στις
Χύιν °('r Τ° υ υπουργού εσωτερι
κή
ϊννηματά για αποχή των
Ραπτικών στελεχών από τον
β<οο °VlK^ °Υύ*να. ήρθε στη
«Q Ι0,
Υΐα να ενδιαφερθεί ή
σαν υπεύθυνος
Όπ, νΓ1τιιϊΉ παράγοντας κάποιο
*° Π°^Α ημα της αρμοδιότηί0. , ° υ *Π° Ει tKe'Vfl Π εποχή που
ίΧ)ια Λ° υσαν υπουργοί στη Βέυ° επιληφθούν γενικών
Ι«νν Προβλημάτων, τώρα
"ΟΟΤι
ο,. ,μού* καλό κρασί και ψητό
^
ή κομματικές φιέ^
ΗΡβε και τρέχει από’γειτοvj, β \ γειτονιά ο φίλος Βασίλης
ο,ι ra»tl λόγους σε αυγκεντρώγ - υπεύθυνος αυτός κυβερο „ ^ παράγοντας - υπέρ του
ΚΟ,
δημάρχου κ, Βλαζάκη
έυν
υποψηφίων κοινοταρ6q«|, JU ^ ορορ| Δεν ξέρουμε, βέι^_ 0ν ο αγαπητός Βασίλης
•IWiil ^ ουι> του μιμείται τον
'ίχ Γρύενό του στο υπουργείο
irwi'l Τ°οχατζόπουλο. που όπως
στις εφημερίδες, ο
> Ιο ς» Ακης βγάζει λόγους
Μέγαρα κ,λ.π.) και προπαρ ^ 1^ 1 υπέρ των πρασινοφρου.
υποψηφίων λέγοντας avu
Υι, ουν δήμαρχο της Αλλαγής
* * Vivouv έργα στον τόπο
* Εκείνο που ξέρουμε τώVI,
ότι ο Βασίλης Παπαγιάν<r)‘ n°u είχε σημαντική πολιτική
τ,ς
στο λαό της Βεροίας, με
τ0ΐ) ΠαΡόδεκτες αυτές κινήσεις
<Ι9Γ| πΡωτόγνωρες στα πολιτικά
Kj, τ°υ τόπου - προβλημάτισε
Βαβ ^πυγοήτευσε σε μεγάλο
1*0 τον λαό μος.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Η Βέροια la ipniplaci
Δήμαρχο και οκι κομμά
ΘΑ ΕΚΠΟΙΗΘΟΥΝ ΟΙ ΚΑΤΕΧΟ Μ ΕΝ ΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

Εντυπωσιακή και π συνκέντρωση
του υποψηφίου κ. Σ. Γαβοιηλίδη
Δυο μεγάλες λαϊκές συγκεντρώ
σεις έγιναν αυτό το σαββατοκύρια
κο στη Βέροια. Η μια - και μεγαλύ
τερη - έγινε το Σάββατο βράδυ στα
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου
ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ όπου o unoψήφιος δήμαρχος κ. Γιώργος Τσαλέρας ανέπτυξε τις βασικές αρχές
του προγράμματός του που θα
εφαρμόσει αν εκλεγεί δήμαρχος.

Arto τα εγκαίνια το« εκλογικού κέντρου rou κ. ΙοαΛίρα

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η Μ Ε Τΐ,-Ν Π ΡΟ Ε ΔΡ Ο ΤΩ Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ω Ν
Οι θάνατοι από ηλεκτροπληξία
γίναν πιά καθημερινό γεγονός.
Σωστή επιδημία. Μόνο στην περιο
χή μας χαθήκαν σε 12 μέρες 6 άν
θρωποι.
Ο «ΛΑΟΣ» θέλοντας να ερευ
νήσει το θέμα, περισσότερο όμως
για νσ δώσει αφορμή σε θεώρηση
του κινδύνου στις πραγματικές του

Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
,, «ΕΝΩ ΣΗ Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ »
f e s ·

Γεώργιος του Δημητρίου. καθηγητής.

Α ίί?~!ί£ί_Σύμβουλοι:
δο^^υ'Μανωλάκη Μαίρη συζ. Θωμά, νοικοκυρά.
Δημήτρης ΤΟυ Στεφάνου,βιβλιοπώλης.
^υδόκης Χρήστος του Γεωργίου, τ. Διευθυντής Ο.Τ.Ε.
*όκης Παναγιώτης του Ιορδάνη, συνδικαλιστής, τ. πρόεδρος του
Γ0θΑ
Εργατ. Κέντρου,
0 5 * ? Ν'κόλαος του Χαραλάμπου, αγρότης.
ρ°κόκης Γιάννης του Αργύρη. δικηγόρος τ. πρόεδρος του Δημοτ.
Συμβουλίου.
^ΊΡΠτΡ'ος του Στεργιου, πολιτικός .μηχανικός.
ρ1&Πς Παναγιώτης του Κων/νου, επαγγελματίος. Αντιπρόεδρος
Κιιζ0
Εμπορ. Επιμελητηρίου.
Κ% ( ^"Πς
Κώστας του
Γεωργίου, βιομήχανος.
ΚοΒα^ Αδάμος του Δημητρίου, αρχιτέκτων,
Κ«Β 'ργλου Τάκης του Αναστασίου, λογιστής.

1)^

Χαράλαμπος του Αναστασίου, υπάλληλος ΔΕΗ.

Κθρκ
Κγρ

Κώστας του Γεωργίου, δικηγόρος.
Παύλος τομ Ανδρέα, συνδικαλιστής
ν°Υλου Παύλος του Αποστόλου, έμπορος
λψ. °υΘεόδωρος του Λαζάρου. Σ. Τεχνολόγος Μηχανικός.
ή«ΐ(μ0 £ώργιος του Ηλία. έμπορος.
Μυρ^ν όΠί Νίκος του Ιορδάνη, ιδιωτ. υπάλληλος.
Ι Ο
Ηλίας του Γεωργίου, εργολάβος.
Μυ0 11 Χρήστος του Γεωργίου, έμπορος.
Χρήστος του Δημητρίου, δικηγόρος.
Κώστας του Νικολάου, δικηγόρος Πρόεδρος Δικ. Συλλόγου.
Θανάσης του Κων/νου, εργολάβος.
ρ°ίκης Μανώλης του Αναστασίου, φαρμακοποιός, Πρόεδρος
Φαρμακ. Συλλόγου.
Αλέκος του Ιωάννου, εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών
γ
Βασ(λπς του Γεωργίου, αγρότης.
ήβι,^'^δμπους-Μ ούμΰγλου Ευαγγελία συζ. Νικολάου, μαία,
Ή Χαράλαμπος του Κυριάκου, γιατρός. Πρόεδρος Α.Σ. «Φίλιπ,
ποο>
*ϋρη|ι 0Γ*έ Σταύρος τουτω οννου. βιομήχανος
Λριοτοδούλου Αλίκη συς. Ψανη. νοικοκυρά. Πρόεδρος Ομίλου
Προστασίας .Παιδιού.
'»»μ,ιρούκ,
*Κ Μενέλαος του Αθανασίου, τ. Γραμματέας Μητρόποληςι
Βεροίας.
!0ρκ’Ρν,
'Ινράι,(.νΓ' 1* Θανάσης του Ιωάννου, βιοτέχνης.
^ "π ιΐά
Κώστας του Ευσταθίου, λογιστής.
Ν
ΐ ι Λάνος του Δαμιανού, ταξιδιωτικόςπράκτορας.
1', , ζ6νι°*ώ^ 0υ Γιώργος του Θεοδώρου, επαγνελματίος.
ορ Απόστολος του Ιορδάνη, έμπορος τ. Πρόεδρος Εμπορ. Συλ^ " ^ Ιο ιιλ

λών° υ Β€ρ0'α ί
Αντώνης του Ευθυμίου ΟδονογιυΥρός.

SLlu »οικισμών:
tu.-

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Κινδυνεύουμε και πόσο
από την ηλεκτροπληξία;

ΞΑΡΤΗΤΟΕ ΣΥ Ν ΔΥ Α ΣΜ Ο Σ

*Ρας

(ΦΩΤΟ ΔΗΜΟτ ακ,ιμ Δ πι

ρ 1, ^αθυμιάδης Ευθύμιος του Θεοδώρου, αγρότης,
*ατίοθφας Βασίλης του Φιλίππου, ανρότης.
Νεδέλτοος Γρηγάρης του Δημητρίου, αγρότης.

ΒΕΡΟ ΙΑΣ

ρους της πολιτείας. Έτσι βλέπουμε
υιαστάσεις ζήτησε συνέντευξη με
π.χ. να κυκλοφορούν συσκευές
τον πρόεδρο των ηλεκτρολόγων
μεταλλικές ξμπρίκιο, πορτστίφ, φρυ
Βεροίας. ο οποίος με περισσή ευγέ
γανιέρες και άλλα) χωρίς καλώδιο
νεια δέχθηκε νο μας πει τις απόψεις
γειώσεως και χωρίς την αναγκαίο
του.
διάρθρωση των υλικών που θο
Η συνέντευξη:
αποκλείσει κάποιο ατύχημα. Εδώ με
«ΛΑΟΣ»: Πού αποδίδετε κύριε
δίνεται η ευκαιρία να επισημσνω το
Πρόεδρε την αύξηση τω ν ατυχημά
θανάσιμο σφάλμα των νοικοκυρών
των από ηλεκτροπληξία:
που προσαρμόζουν το βύσμα της
Απάντηση: Στην μεγάλη εξοι
συσκευής του ανάλογα με την μπρίκείωση του ανθρώπου με το ηλε
ζα, βγάζοντας τον πόλο γειώσεως
κτρικό ρεύμα. «Παραγνωριστήκα
και όχι αλλάζοντας το βύσμο. Επί
με» επειδή μας υπηρετεί στην κάθε
σης. η κακή χρήση των συσκευών,
μας ανάνκη. Τα παληά αφεντικά
το
απρόσεκτο πέταμά τους και το
κρατούσον σε απόσταση τους υπη
πέσιμο από ύψος, προκαλεί μετακί
ρέτες τους όσο πιό πιστό κι εμείς να
νηση εσωτερικών οργάνων που κά
κρατούμε την απόσταση από τον
ποτε θα προκαλέσουν ηλεκτροπλη
ηλεκτρισμό γιατί κάθε εποφή με το
ξία. Οι νοικοκυρές πρέπει νο συμ
πιστό αυτό υπηρέτη σημαίνει θάνα
βουλεύονται τον ηλεκτρολόγο τους
το.
για την ασφαλή χρήση των
«ΛΑΟΣ»: Μήπως φταίει και η
συσκευών τους.
άγνοια των πολιτών:
«ΛΑΟΣ»: Μήπως για μερικό
Απάντηση: Γιατί να υπάρχει
ατυχήματα φταίει και η προχειρο
άγνοια: Η ΔΕΗ κάθε τόσο με μπρο
δουλειά του ηλεκτρολόγου εγκατασούρες και παραστάσεις που τις
στάτη:
βλέπουν όλοι οι Έλληνες στον τύπο
Απάντηση: Πρέπει να το
και στην τηλεόραση, επισημαίνει
δεχθούμε
σαν γεγονός. Κάποτε λει
τον τρομερό κίνδυνο. Έπειτα, η
τουργούσε η επιτροπή ελέγχου των
δημοσιότητα που δίδεται στα ατυ
εγκαταστάσεων. Τον έλεγχο αυτό
χήματα από ηλεκτροπληξίες δεν εί
τον τρέμαν οι ηλεκτρολόγοι κοι
ναι τίποτε άλλο παρά μιά τέλεια
Φρόντιζαν να χρησιμοποιούν τα
προειδοποίηση, κάπως μακάβρια,
κατάλληλα υλικό με την επιβαλλό
όμως γι’ αυτό και πιό πειστική. Παρ'
μενη προσοχή. Από τότε όμως που
όλα αυτά, μέσα σε δύο βδομάδες, 6
καταργήθηκε ο έλεγχος υπάρχει
άτοβα χάσαν τη ζωή τους στη
μιά ανευθυνότης στην χρήση των
Νάουσα, στα Γιαννιτσά, στην Αλε
υλικών και στην ασφαλή τοποθέτη
ξάνδρεια, στην Αθήνα και τέλος στα
σή τους. Το χαμηλό κόστος των υλι
Γιάννινα από ηλεκτροπληξία κατά
κών που χρησιμοποιούν μερικοί
την μετακίνηση μεταλλικών σωλή
εγκαταστάτες τους παοένει τη
νων. Το πάθημα των πρώτων,
δυνατότητα
νο χτυπούν τις τιμές,
όημοσιεύθηκε σ ’ όλες τις εφημερί
ώστε ένας συνειδητός ηλεκτρολό
δες της Ελλάδας. Εν τούτοις δεν
γος να μη μπορεί να αναλάβει τις
παραδειγμάτησε τους επόμενους το
εργολαβικές δουλειές. Εκτός από το
ατύχημα του Νησελίου με τα δύο
φτηνό υλικά, οι εγκαταστάτες αυτοί
θλιβερά θύματα, πατέρα και γιό
υπολογίζουν κοι στο φτηνό μεροκά
έγινε από κακή συντήρηση της μπε
ματο που πληρώνουν, σε μαθη
τονιέρας. Πιστεύετε λοιπόν πως την
τεύομε νο παιδάκια.
άλλη μέρα υπήρξαν εργολάβοι που
Σε ποιου είδους συνείδηση
κάναν έλεγχο στο καλώδιο κοι τον
στηρίχθηκε το κρότος και κατάργη
κινητήρα της μπετονιέρας τους: Εγώ
σε τον έλεγχο, δεν ξέρω. Εκείνο
αμφιβάλλω.
που ξέρω είναι πως επιβάλλεται η
«ΛΑΟΣ:: Για τα επανειλλημένα
επαναλειτουργία της επιτροπής
ατυχήματα από επαφή με ηλεκτρο
αυτής, χωρίς τΠν υπογραφή της
φόρα σύρματα της ΔΕΗ μήπως
οποίας να μην γίνεται καμιά σύνδε
ευθύνεται και η πολιτεία:
ση Αλλοιώς θα πεθαίνουν άνθρω 
Απάντηση: Βεβαίως. Σε καμιά
ποι στο μπάνιο τους ή την ώρα που
πολιτισμένη χώρα δεν επιτρέπουν
ανοίγουν το ψυγείο, ή το πλυντήριό
να διέρχονται από τα μπαλκόνια κοι
τους εξώστες των σπιτιών μιας τους και θο αναζητούμε το αίτιο
θανάτου στις νεκροψίες. Θα καίγον
πολιτείας σύρματα ηλεκτροφόρα και
ται σπίτια, μαγαζιά ή βιοτεχνίες και
μάλιστα υψηλής τάσεως. Ό μω ς
θα κυνηγούμε ανύπαρκτους εμπρη
αυτό συνδέεται μ ε, προβλήματα
στές.
οικονομικά που δύσκολο να ξεπεραΕυχαριστήσαμε τον κ. πρόεδρο
στούν χωρίς τη γενναία επέμβαση
γιο την Θαυμάσια συνεργασία του
του κράτους.
με την ελπίδα πως οι απόψεις του
«ΛΑΟΣ»; Για τις ηλεκτροφόρες
θα διαβασθούν προσεκτικά τόσο
συσκευές που κυκλοφορούν στην
.α π ό τους αρμόό'ους. οε ότι φυσικά
αγορά, ποιά είναι η γνώμη σας: .
τους οφορά, όσο και από τους πολί
Απάντηση: Εφ' όσον δεν διαθέ
το υ ν'τις αναγκαίες προδιαγραφές, τε ς που πρέπει να μόθουν τον
φοβερό αυτό κίνδυνο που λέγεται
είναι επικίνδυνες. Δυστυχώς δεν
υφίσταται κανείς έλεγχος από μέ ηλεκτρικό ρεύμα.

Η άλλη συγκέντρωση έγινε την
Κυριακή το βράδυ στα εγκαίνια του
εκλογικού κέντρου της ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ του κ. Σάββα
Γαβριηλίδη. Και η συγκέντρωση
αυτή είχε επιτυχία.
Συγκεντρώσεις στους συνοικι
σμούς πραγματοποίησε επίσης 0
τρίτος υποψήφιος κ. Ανδρέας Βλαζάκής. στις οποίες ανέπτυξε τις από
ψεις του για τα επί μέρους προβλή
ματα των περιοχών ουτών
ΜΗΝΥΜΑ
ΝΙΚΗΣ
Μήνυμα νίκης χαρακτηρίστηκε
από τους δημότες της Βεροίας η
πρώτη μεγαλειώδης προεκλογική
συγκέντρωση ταυ κ. Γιώργου Τσαλέρα. Χιλιάδες Λαού της Βεροίας
συγκεντρώθηκαν το Σάββατο βρά
δυ στην οδό Μητροπόλεως και
κατέκλυσαν το οδόστρωμα και το
πεζοδρόμια από το ύψος της
Μητροπόλεως μέχρι την Νομαρχία.
Χαρακτηριστικό της ουγκεντρώσεω ς ήταν ο παλμός και οι ενθου
σιώδεις εκδηλώσειςτου επιφύλαξαν
οι δημότες στον κ. Τσαλέρα.
Μετά τον αγιασμό μίλησε προς
Συνέχεια στην 4η

Παγκόσμιο
ρ€κόρ από
τη Σακοράφα

Διεθνής απήχηση από τη προ
χθεσινή επίδοση της Σοφίας Σακο
ράφα στα Χανιά. Η Ελληνίδα ακοντίστρια συνέτριψε το παγκόσμιο
ρεκόρ με βολή 74,20) (φωτογραφία
από τη προχθεσινή βολή). Το προη
γούμενο ρεκόρ κατείχε η Φινλανδέζα Τίνα Λίλλακ με 72,40.
Το γεγονός κυκλοφόρησε αστρα
πιαία σ' όλη την Ελλάόο και μεταδό
θηκε από τα μεγάλα ειόησεονραφικά πρακτορεία σ ' όλο τον κόσμο.
0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Καραμανλής εξέφρασε την ικανο
ποίησή του και συγχαρητήρια τηλε
γραφήματα στη Σακοράφα έστειλαν
οι κ.κ. Παπανδρέου - Αβέρωφ κλπ.

Τμήματα
•ενηλίκων
ξένης γλώσσας
Τα τμήματα ενηλίκων της Γερμα
νικής και της Αγγλικής για αρχά
ριους (Γιατροί Δικηγόροι επαγγελματιές) αρχίζουν ππό ιην Δευτέρα 4
Οκτώ (βίου . a ra
φροντιστήρια
Αρσένη.
™
“
Στο αγγλικό διδάσκει ο Αγγλος
καθηγητής κ. EDEN και στα Γερμα
νικό ο ίδιος ο κ. Αρσένης.

Τρεις εβδομάδες, περίπομ, απο
μένουν για τις δημουκές εκλογές
και ο προεκλογικός πυρετός καθη
μερινό όλο και ανεβαίνει·. Τό Σαββα
τοκύριακο ουτό κύλησε με τα εγκαί
νια δύο εκλογικών κέντρων (Τσαλέ
ρα - Γαβριηλίδη) και με την ανακοί
νωση των ονομάτων των υποψη
φίων συμβούλων των σμνδυασμών
ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ (τσαλέρας) και
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
(Γόβριηλίδης). Παράλληλα συνεχίσθηκαν οι συγκεντρώσεις του κ.
Βλαζάκη στους συνοικισμούς της
Βεροίας, που «ενισχύονται» με την
παρουσία του υφυπουργού κ
Ποπονιόννπ.
Ιδιαίτερη αίσθηση έκαναν στο
λαό της Βεροίας τα ονόματα των
δύο συνδυασμών, πράγμα που κατά
γενική ομολογίο δεν συνέβη με τον
συνδυασμό του κ Βλαζάκη. Παρά
τους διάφορους ψιθύρους που
υπήρχαν για τον συνδυασμό του κ.
Γαβριηλίδη, αποδείχθηκε ότι ο συν
δυασμός του καλύπτει ολόκληρο το
φάσμα των πολιτικών κομμάτων
αφού περιλαμβάνει πρόσωπα δια
φόρων «αποχρώσεων». Χαρακτηρι
στικά αναφέρονται τα ονόματα των
κ.κ. Αγαπίδη, Αρσένη και Καμπουρί6η καθώς και της κ. Σπανού Λέκκα,
που προέρχονται από τον χώρο του
ΠΑΣΟκ
Επίσης
του κ. Γρηγοριόδη στο ΚΟΔΗΣΟ. των κ.κ. Ζδράλη,
Λιάτου κοι Παϊταρίδη στο χώρο του
κέντρου, ενώ περιλαμβάνονται και
πρόσωπα που θεωρούνται «ανέντοχτα» κινούμενα στον ευρύτερο

δημοκρατικό χώ ρο ( ΜαυρίδηςΚαδλιαρίδης κΛπ.). Ειδικά γιο την υπο
ψηφιότητα του γνωστού καθηγητού
- φροντιστού κ. Αρσένη δημιουργήθηκε μεγάλη εντύπωση, γιατί θ εω 
ρείται πρόσωπο με σοβαρές δια
συνδέσεις στον κομματικό μηχανι
σμό του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα
με ανώτερα κμβερνητικά στελέχη.
Ο «. ΤΣΑΛΕΡΑΣ
Χαρακτηριστικό του συνδυα
σμού του κ Τσαλέρα είνοι ότι περι
λαμβάνει πρόσωπο επιτυχημένο
στον επαγγελματικό τους χώ ρο και
καταξιωμένα στο κοινωνικό τους
περιβάλλον. Επίσης αξιόλογο είνοι
το γεγονός ότι στον υπερκομματικά
συνδυασμό του κ. Τσαλέρα δεν
υπάρχουν άτομο με κομματικές
δεσμεύσεις ή με κομματικά φανατι
σμό. γεγονός που προδικάζει ότι
στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον
εκλεγεί ο κ. Τσαλέρπς, δεν θα υπάρ
χουν πλέον θέματα γιο συζήτηση
στενού κομματικού χαρακτήρα Εί
ναι βέβαιο άτι πάνω απ όλα το
πρόσωπα αυτό Θα έχουν σαν οδηγό
το συμφέρον της πόλεως και μόνο.
Το πρόσωπα nou απαρτίζουν
τον συνδυασμό Τσαλέρα έχουν
οπωσδήποτε κάποιες κομματικές
προτιμήσεις, αφού σ' ουτόν περι
λαμβάνονται άτομα που ανήκουν
ιδεολογικά ακόμα και στο χώρο του
ΠΑΣΟΚ. Ό μ ω ς είναι βέβαιο άτι
αντίθετα με άτι συμβαίνει στους άλ
λους συνδυασμούς τα άτομα αυτά
σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται
να βάλουν οτιδήποτεάλλο πάνω οπά
το συμφέρον και το καλό του τόπου

ΣΥΝ Δ ΥΑ ΣΜ Ο Ι
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Προδρόμου - Πολιτι
κός Μηχανικός
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΑΓΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Χαράλαμπου - Καταστηματάρ

χπς
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη - τοπογράφος
ΑΡΣΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου - καθηγητής. Φροντι
στής Ξένων Γλωσσών
ΓΚΙΚΑ ΙΣΜΗΝΗ Συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -Καταστηματάρχη
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Συμεών - τεχνολόγος - ακτι
νολόγος, φοιτητής Ιατρικής
ΓΩΤΑΣ (ΚΑΡΑΓΙΩΤΑΣ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Γεωργίου - Ζωέμ
πορος. κοινοτικός σύμ
βουλος Σελίου
ΔΕΛΗΑΓΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χαράλαμπου - Ιδιωτικός υπάλλη
λος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χριστοφόρου - τελειόφοιτος
μαθηματικός
ΖΔΡΑΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στεργίου - Κρεοπώλης
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Γεωργίου - Εργοδηγός δομικώνεργων
ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Δημητρίου - Ηλεκτρονικός
ΚΑΛΙΑΡΙΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ του Γεωργίου - Πρόεδρος Σώμα
τείου ΤΑΞΙ Βεροίας
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Χαριλάου - Γιατρός.
Πρόεδρος Ευξείνου Λέ
σχης Βεροίας
ΚΟΛΟΚΑΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Νικολάου - Οδοντοτεχνίτης
ΚΟΤΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ του Κοσμά - Οδοντίατρος
ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Χρήστου - μαθηματικός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Κωνσταντίνου - Οικοδό
μος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου
Αντιπρόε
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Βεροίας
ΚΟΝΤΟΚΩΤΣΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου - Αρτεργά
της
ΛΙΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ηλία - Κατασκευαστής οικοδομών
μέλος της Διοικήσεως Στέγης Γραμμά
των και Τεχνών
ΛΙΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ του Θωμά - Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανι
κός
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Αλεξάνδρου - Αντιδήμορχος
τεχνολόγος πολιτικόςμηχανικός
ΜΕΛΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Μελετίου - Δημοτικός Σύμβου
λος.
ΜΠΙΝΙΩΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου - Κτηματομεσίτης
ΜΠΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Βασιλείου - Ιδιοκτήτης οικο
γενειακού κέντρου
ΜΠΡΑΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου - Γεωργός
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ του Ιωάννη; - οικοδόμος, μέλος
της διοίκησης του σωματείου
οικοδόμων
ΠΑΪΤΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη - επιχειρπμστ ^α<·
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου Γιατρός
μέλος της όιοικοϋσας επι
τροπής του Λαϊκού Πανεπι
στημίου
ΣΠΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αγγέλου - καταστηματάρχης
ΣΠΑΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΤΟΥ Σωτηρίου συζ. Παναγιώτη Λέκ
κα -»Νηπιαγωγός.
ΣΤΑΛΙφΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαράλαμπου - κτηνοτρόφος
ΣΤΕφΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ηλία - Δημοτικός Σύμβου
λος
ΣΤΙΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Θωμά - Δημοτικός Σύμβουλος
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΙΔΙΚΗ συζ. Δημητρίου - Ιδιωτική Υπάλληλος.
Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συλλό
γου Γυναικών Βεροίας.
ΤΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ό θ ω ν α - Τραπεζικός Υπάλληλος
ΤΣΙΛΗΣ ΘΩΜΑΣ του Κωνσταντίνου - Δημοτικός Σύμβουλος
ΠΑΡΕΔΡΟΙ
ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ:
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ του Λαζάρου
ΜΕΣΗΣ*
αΟΥΛΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Ιωάννη
ΜΥΛΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τού Μάρκου
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ;
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ του Κωνσταντίνου

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Τρίτη 28

ηΛΑΟΣ»

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ
1254 5t 789

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΙΗ

Δημοτικές Εκλογές 1982

Αντωνυμία ποσοτική.
Μια οπ τις τρεις της εστίας
Ικ α θ )
Νότα.
8 Μετράει ζενες εκτάσεις - Αντί
στροφο ρωτάει
Χωρίζονται
από το Κ και το Μ.
9 Στις τηλεοράσεις χωρίς ... υγροποσότητες
7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Πρόκί'ται νο διεκδικήσει το
αξίωμα ταυ δημάρχου στη
Νάουσα
2. Είναι »οι το Βέρμιον ίκαθ.) Αυτή, έκαηκτικός μηχανισμός,
ίδ ώ ... άφωνη.
3. Περιοχή τηςΆ - Γερμανίας.
4. Αριθμός διψήφιος χωρίς .. φωνή
— Πρόθεση.
5. Νησί του Αιγαίου.
6. Με άρθρο ένα αρχαίο νόμισμα -

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Χωριό του νομού μας που στέ
κεται
ψηλά — Υποθετικό.
2. Ανωμαλίες εδαφικές (καθ.) Στις σκαλωσιές συνηθισμένο,
εδώ ..-άφωνο.
3 Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.

4 Χρειαζούμενα στους κοπνιστές.
5 Αντίστροφη νότα.
6. Ένας τέτοιος σκρεκλογικός λό
γος μπορεί να ... κοιμίσει.
7 Στο στρατιώτη απαραίτητο Συνεχόμενα στο ... φυτίλι.
8, Αντίστροφα το 28
Έχει και το
αυγό.
ι.
9. Αυτό αόριστο και ερωτηματικό
— Ζωοτροφές.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΒΕΡΟ ΥΛΗ 2. ΟΑ4 - Ο Λ - ΣΑ 3 ΣΕ - ΚΡΟΤΟΣ 4. ΚΝΕ
- ΑΣΑΦΗ 5 ΟΗΕ - ΡΟΣ 6. ΣΤΕΑΣ 7. ΑΛΛΑ ΠΜ 8. ΙΝΑ ΡΥΑΚΙ 9. ΤΑΜΑ - Γ 2 .
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΒΟΣΚΟΣ - ΙΓ 2 ΕΛΕΝΗ - ANA 3 ΡΑ - Ε Ε ~ Μ Μ ^ 4 . Σ Λ 5.
ΡΑΝΤΑΡ 6. ΛΑΟ Σ - ΙΣΙΕΠΥΓ 7 ΤΑΡΑΜΑΣ' 8.
" ΣΟΦΟΣ 9
ΙΑΣΗΣ - ΣΙΑ

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ
5.45 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕ8ΥΘΙΑ
β.00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ZQH ΠΑΝΟ ΣΤΗ ΓΗ
7.35 Η ΕΡΤ ΣΤΗ Β ΕΛΛΑΔΑ
8.05 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
10.30 ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
11.10 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

s.30
5.45
6.00
6 15
6.30
7.00
9.00
8.30

9.30
10.00
12 00

ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟ
ΡΙΑ
ΡΟΥΜΠΕΝΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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- Η Μαριάνθη σ υ ζ Αθσν. Βεοπούλου. εγέννησε κοράσι και το ονόμα
σε Σοφία.
- Η Κυριοκή συζ. Χρ. Ορδουλίδου,
αγόρι Κωνσταντίνος
- Η Αλίκη συζ. Δημ Γέυ κορίτσι
Αννα
- Η ΒιργινΙα συζ Πσύλ Κότσιρα.
κορίτσι Αθηνά
- Η Αννα συζ. Ό θω νο ς Γρηγοριάδη, κορίτσι Στεφάνιο
Η Γεωργία συζ Χρ· Αρζόγλου,
κοράσι Ευθυμίσ - Σουλτάνο
- Η Ολυμπία συζ. ίοτβηίεο ΜίρΐΊβ- Ιβ. αγόρι Θωμάς
- Η Σύρμω συζ. Λουκά Νόστου,
αγόρι Αθανάσιος
- Η Κωνσταντινιά συζ. Γεωρν
Μπούχτση. αγόρι Μαρίνος
- Η Βασιλική συζ. Απ. Γεροπούλου.
αγόρι Γεώργιος
- Η Ρινούλα συζ. Αναστ Αναστασιάδου. αγόρι Ιωάννης
- Η Ελισάβετ συζ. Σταϋρ. Αρελόκη,
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κορίτσι Χρυσούλα
— Η Μαρία συζ. Νικολ. Μπουκουβάλα. κοράσι Ευμορφία
— Η Ελένη συζ. Δημ. Γεωργιάδου,
κορίτσι Χαρίκλεια
— η ελισάβετ συζ. Θωμά Γιωτοπσύλου, αγόρι Στέφανος.

Τί eine ο κ. Τσαλέρας στην ομιλία
των Εγκαινίων του €κλογ. κέντρου
Σε μιά όονούμενη απο ενθουσιασμό παλλαϊκή συγκέντρωση του
Βεροιωτικου λαού μεταβλήθηκε η τελετή των εγκαινίων του εκλογικού
κέντρου του υποψήφιου δημάρχου κ. Γιώργου Τσαλέρα, που έγιν« το Σάββατό στις 8 το βράδυ. Η οδός Mητpoπóλeως €ίχ€ κατακλυσθ€ί από πλήθη
Βεροιέων, που Εφτασαν από τη Μητρόπολη μέχρι τη Νομαρχία. Κατά γ€νική ομολογία αντικΕίμΕνικών παρατηρητών ήταν μιά συγκέντρωση μοναδι
κή για τη Βέροια.

Μετ0 τον αγιασμό, πήρ€ το λόγο ο κ. Τσαλέρας που συχνά διακοπτόμΕνος από τις ΕνθουσιώδΕίς ΕκδηλώσΕίς των οπαδών του, που κατά τους
μβτριώτΕρους υπολογισμούς ξΕΠΕρνούσαν τις τρΕίς χιλιάδΕς:
• Ευχαρίστησ€ κοι οπό μέρους των
συνεργατών του υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων τον λαό της Βέροιας που μιά
τυπική καθαρό Εκδήλωση την μετέραλ*
με την μαζική παρουσία του σε ενθου
σιώδη λαϊκή συγκέντρωση.
• Αναψερθηκε ειδικό στη σύνθεση
του ψηφοδελτίου του, που είναι αντι
προσωπευτική ολόκληρου του πολιτικού
Φάσματος. καθώς πείσης και όσον αφό
ρα το επάγγελμα την προέλευση οπό πς
διάφορες περιοχές της Βέροιας κα» των
συνοικισμών της, αλλό και όσον αφορά
την καταγωγή και την ηλικία τους, Χαρα
κτηριστικά τόνισε πως απεικονίζει τη
σύνθεση του πληθυσμού της Βεροιος,
τους ντόπιους, τους πρόσφυγες, τους
Βλάχους και τους δυτικομακεόάνες. Μιά
σύνθεση που διαμόρφωσε τη δυναμική
μορφή του νέου Βεροιώτη.
• Ανάπτυξε τις αρχές και τις βασι
κές θέσεις του εκλογικού αγώνα του
συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ* του
οποίου ηγείται. Πρώτη βασική αρχή εί
ναι: Οχι κομματικοποιημένες δημοτικές
εκλογές και όχι στην κομματικοποίηση
του Δήμου. Γιατί αυτή είναι που έβλαψε
και σίγουρα θα ξαναβλάψει πάλι τα συμ
φέροντα της πόλης. Δήλωσε στο σημείο
αυτό, πως ο ίδιος και οι συνεργάτες του.
αν η ψήφος του βεροιώτικου λαού τους
φέρει στη διοίκηση του Δήμου, δεν Οα
επιτρέψουν την κομματικοποίηση από
οποιαδήποτε πλευρά. 0 βεροιώπκος
λαός που δοκίμασε τα αποτελέσματα
μιάς τέτοιας πολιτικής μέσα στο Δήμο,
κατανοεί ήδη κάθε μέρα και πιό πολύ
πως στις 17 Οκτωβρίου ψηφίζουμε δή
μαρχο κι όχι το κόμμα που θα μας
κυβερνήσει. Τώρα ψηφίζουμε δήμορχο
κι όχι κόμμα Τώρα διαλέγουμε εκείνον
που μας κάνει για δήμαρχος και τίποτα
άλλο. Κα» γι αυτό πρέπει να ψηφισθεί
όποιος έδωσε δείγματα της μικρότερης
υποταγής του στο κόμμα. Πρέπει να
παραμερισθούν και να καταδικασθούν
όσοι επικαλούνται μονάχα την κομματική
τους ιδιότητα, για να τους ψηφίοουμ«
Αυτοί ι ΐνπι ακατάλληλοι, για το αξίωμα
του δημάρχου

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν
—0 Εμμανουήλ Χώματός του Νικο
λάου και η Στέλλα Βέργου του
ΔημηιρΙου
,

ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν

• Τόνισε ακόμα πως για την επιλο
γή του δημάρχου κριτήρια αποκλειστικά
πρέπει να είναι η αξιοσύνη του. η ικανό
τητά του και η μέχρι τώρα προσφορά
του στα κοινό κριτήρια δηλαδή καθαρά
αξιοκρατικά. Για τους άλλους δύο unoψπφιους, υπογράμμισε πως δεν είναι οι
καινούργιο» κσ· οι αδοκίμαστοι Αντίθε
τα είναι οι δοκιμασμένοι της τετραετίας
που λήγει αφαύ ήταν ο» δύο κύριοι στυλοβάτες της. Είναι γενικά οι εκφραστές
της κατάστασης που τα τελευταία οκτώ
χρόνια διοικεί τον Δήμο. Οι εκφραστές
της νοοτροπίας και της μεθόδευσης. που
την γνωρίσαμε καλά μέσο στο Δήμο τις
δύο τελευταίες τετραετίες. Επομένως εί
ναι οι δοκιμασμένοι. Κι η προσφορά
τους προς την πόλη είναι μονάχα μιά κά
ποια συντήρηση των δικών του έργων,
χωρίς καμιά άλλη προσφορά αξιόλογου
έργου που να σημαδεύει το πέρασμά
τους από το Δήμο.
• Ανππαράθεσε κατόπιν τη δική
του προσφορά προς την πόλη, στα επτά
χρόνιαπ ου την υπηρέτησε οα δήμαρχος
Αλλοξε τότε ριζικό η μορφή της πόλης
σε όλη την έκτασή της. Αναφέρθηκε σε
γενικές γραμμές στα έργα αυτά. Μικρά
και μεγάλα έργο οδοποιίας. Ανανέωση
του φωτισμού της πόλης. Επέκταση του
δικτύου υδρεύσεως σε όλες τις συνοι
κίες και στους τρεις συνοικισμούς του
Δήμου, που μέχρι τότε υπόφεραν από
νερό. Επέκταση της αποχετεύσεως στον
Προμηθέα και στους άλλους συνοικι
σμούς της πόλης- Ομορφα πάρκα και
πλατείες όπου υπήρχε διαθέσιμος δημο
τικός χώρος στο κέντρο κα» στις συνοι
κίες. Εξυγίανση και εξωρροϊσμός της
Μπσρμπούτας και της κοίτης του Τριπστάμαυ γενικά Η Στέγη Γραμμάτων. Το
δημοτικό γήπεδο αθλοπαιδιών της
Εληάς. Η επέκταση του σχεδίου πόλης
από 900 στρέμματα που ήτον παληά σε
άλλα 3000 στρέμματα Καθημερινή
φροντίδα για μιά άψογη προσφορά όλων
των υπηρεσιών του Δήμου προς τον
πολίτη. Η Βέροια ήτονε τότε η ομορφό
τερη Κι η καθαρότερη πόλη της Ελλάδας.
Κι ήταν ακόμα η πρώτη ττόλη που ξεκίνη-

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοκή 3
Οκτωβρίου στην εκκλησία Αγ.
Παρασκευής Πατρίόος ΕΤΗ
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ νιο την
ανάπουση της ψυχής της
προσφιλούς μας μητέρας κοι
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σε τις πολιτιστικές δραστήριο τητβς στον
επαρχιακό χώρο με την οργάνωση των
«Βικελείων».
• Ολη αυτή η προσφορά προς την
πόλη δεν έγινε τότε με καμιά ιδιοίτερη
και χαριστική προσφορά προς την πόλη,
όπως Θέλουν οι άλλοι να το εμφανίσουν
Ήταν το αποτέλεσμα μιάς νοικοκυρεμέ
νης αλλά τολμηρής διαχείρισης των
τακτικών κυρίως εσόδων του δήμου
μας Αλλά ήταν κυρίως και το αποτέλε
σμα μιάς επίμονης θ.λησης για προσφο
ρά κ· ενός πάθους γιο δημιουργία. Και ο
κ Τσαλέρας συνέχισε: Τότε ο προϋπο
λογισμός του Δήμου σε καμιά πε ρίπτω
ση δεν ξεπέρασε τα 25. το πολύ, εκα
τομμύρια δραχμές και προσφέραμε έργο
που άφησε ανεξίτηλη για πάντα τη
σφραγίδα του. Σήμερα ο προύπολογι
σμός του Δήμου ξεπερνά τα 200 εκα
τομμύρια δραχμές κι είναι ανύπαρκτα τα
αξιόλογα δημοτικά έργα Για την επιτυχία
επομένως ή για την αποτυχία, στο χώρο
της Αυτοδιοίκησης μετράει κυρίως α
ανθρώπινος παράγων. Με τα οικονομικό
μέσα που υπάρχουν σήμερα μπορούν να
γίνουν θαύματα. Χρειάζεται τόλμη, φαν
τασία και πόθος για δημιουργία. Εξ άλ
λου, καθώς ευθυγραμμιζόμαστε κ» εμείς
με τα πρότυπα της κοινής αγοράς και πά
με τώρα για μιά Αυτοδιοίκηση οικονομι
κά και διοικητικά αυτοδύναμη, ο δήμαρ
χος δεν χρειάζεται πιό να είναι ούτε
κυβερνητικός ούτε οντικυβερνητικός.
Χρειάζεται οπλό και μόνο νο είναι ο
σωστός, ο ανήσυχος και δημιουργικός
δήμαρχος της πόλης του
Στο σημείο αυτό ο κ. Τσαλέρας συμ
πλήρωσε: Ήδη τα μεγάλα έργα των Δή
μων, το έργα ύδρευσης, αποχέτευσης
και οδοποπας μπορούν από δώ και πέρα,
απ' ευθείας να χρηματοδοτηθούν από τα
ειδικά προγράμματα της ΕΟΚ.
Για τον ψίθυρο τέλος που κυκλοφο
ρεί από την πλευρά του υποψηφίου που
θέλει να εμφανίζει σαν μοναδικό προσ
όν του ότι είναι με την κυβέρνηση, ενώ
οι άλλοι είναι αντικυβερνητικοί, ο κ. Τσα
λέ ρας παρατήρησε: 0 υπουργός των
Εσωτερικών κ Γεννήματος διαψεΰδει
άλλωστε ο ίδιος κατηγορηματικά τον έρποντα ψίθυρο. Με δήλωσή του στην
κυβερνητική εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» ο κ.
Γεννημοτάς δήλωσε: «Όποιας πατστάξεως κ· αν είναι ο εκλεκτός μιας πόλους,
θα είναι και ο εκλεκτός της κυβερνήσεως».
• Ο κ Τσαλέρας συνέχισε με τα
μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας μπο
ρούμε σίγουρα να προσφέρουμε στην
πόλη μας. έργα χρήσιμα μεγάλα κι από
κάθε πλευρά αξιόλογα. Κι έδωσε σ’αυτό
το σημείο το γενικό πλαίσιο του νέου
προγράμματος του, αφού θα ανακοινω
θεί σύντομα το πρόγραμμα και θα ανα
φερθεί όπως είπε, στις λεπτομέρειες
που αφοράν τις συνοικίες όταν θα επισκεφθεί την κάθε συνοικία χωριστά.
Γενικοί στόχοι του προγράμματός
του είναι:
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- Ανανέωση ολόκληρου του δικτύου
υδρεύσεως που είναι παλαιωμενο. γιατί
έγινε το 1936, και κάθε μέρα δημιουρ
γεί προβλήματα στην πόλη μας. Ήδη
συντόασεται μελέτη κοι το μεγάλο αυτό
έργο το τόσο απαραίτητο <ττην πόλη
μας μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί
από την ΕΟΚ
- Η περιφερειακή οδός για την παρά
κάμψη της πόλης μας απο το μεγάλο
αυτοκίνητα και την αποσυμφόρηση της
κυκλοφορίας Είναι έργο που προτάθηκε
απο το 1972 από τον κ. Τσαλερο και που
όπως ανακοινώθηκε περιλαμβάνεται
στις προτάσεις του Νομαρχιακού Συμ
βουλίου για το πενταετές
Κατασκευή της Πλατείας Ωρολογίου
και των μεγάλων οδικών έργων που έχει
ανάγκη η πόλη για να συνδεθούν οι
συνοικισμοί της με το κέντρο και για να
αναπνεύσει πολεοδομικά η πόλη μας.
- Η μάχη για όμορφες και νοικοκυρεμέ
νες συνοικίες θάναι η κύρια προσπάθεια
της τετραετίας Σύνθημα, στόχος και επι
δίωξη Κοθε συνοικία κι ένα πάρκο - κά
θε συνοικία και παιδική χαρά κάθε
συνοικία κι ένας παιδικός σταθμός - κά
θε συνοικία και βρεφοκομικός σταθμός.
- Δήλωσε ακόμα πως μέριμνα του
ίδιου και των συνεργατών του θα είναι
και το πολιτιστικό ανέβοσμο της πόλης
μας μέ κέντρο την Αντωνιάδειο Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών, το δικό του
προσωπικό επίτευγμα και δημιούργημα.
- Επισήμανε επίσης πως ο ίδιος, στο
μεγάλο πρόβλημα των συντελεστών δό
μησης που απασχολεί ουτή τη στιγμή
χιλιάδες Βεροιώτες, θα μείνει σταθερή
κοι αταλάντευτα στην αρχική του θέση
Δηλαδή ν' αποδοθεί το δϊκηο σ' όλες πς
περιοχές της πόλης με την αύξηση των
συντελεστών δόμησης.
Στο σημείο αυτό κατάγγειλε τη συμ
περιφορά του υποψηφίου δημάρχου κ.
Βλαζάκη που προτίμησε ο ίδιος και δύο
συνεργάτες του να πάρει το δρόμο της
φυγής από το δημοτικό συμβούλιο, όταν
προχθές συνήλθε έκτακτα για να διαμαρτυρηθεί για τη συμπεριφορά του
αρμόδιου υπουργού Οικισμού που ενώ
ήρθε στη Βέροια κα> γνώριζε ήδη από
καιρό αυτό το καυτό και μεγάλο πρόβλη
μα της Βέροιας, απόφυγε περιφρονητικό
να συναντήσει τον κ. Δήμορχο κοι το
Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης μας. Η
συμπεριφορά αυτή του κ Βλαζόκη δίνει
και το μέτρο για τον τρόπο που θα υπε
ρασπίζεται τα τοπικά συμφέροντα, σν γί
νει δήμαρχος της πόλης,
Τέλος ανάγγειλε πως από τον πρώτο
μήνα της ανάληψης από τον ίδιο της διοί
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ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να Ενώσουν μαζί μας τις όεήσεις τους προς τον Θεό
Τα τέκνα - Οι εγγονοί
Οι λοιποί συγγενίΐς

Το μεγάλο έργο αποχέτευσης της πό
λης και του βιολογικού καθαρισμού, με
βάση τη μελέτη που υπάρχει και που εί
χε ονατεθε I από τον ίδιο όταν ήταν δή
μαρχος. Έτσι θα πούσει ο Τριπόταμος
να είναι ένας μεγάλος ανοικτός υπόνο
μος. Το μεγάλο αυτό έργο μπορεί να
χρηματοδοτηθεί από το ταμεία της ΕΟΚ.

• Δεξίωση στο κστμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η ΓΈ ΒΕΡΟΙΑΣ καλέ' na' ^ \
ηλικίας 6-9 ετών για την
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενό,0<!'
νοι μπορούν να προσέλθο *
γήπεδο αθλοπαιδιών της
εξής ημέρες και ώ ρ ε ς . κάθ6 -ο·
τη 6-8μ.μ και Σάββατο και 6
από τις 8 .3 0 ' έως 1030 W ^

Ηαδιοταξι

62 555-62-666

E A E Y O E P Í^ J

ΒΕΡΟΙΑΣ

Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ά *
ΣΠ Ο Υ Δ Ω Ν ^

Βέρμιου Βενιζέλου
23 4J4
Εθνική Τραπεζα
24 141 24-343
23.131
Έναντι ΔΕΗ
26.726
Εναντι ΚΤΕΛ
26.920
Γπποκρατους

. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
»ν η π ιο τ ρ ο φ ω ν
•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ^

23.880

ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
• Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΙτη
23.350

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ...
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ΕΚ ΤΗΣ

Πλ. Ωοολογίου

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
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κησης του Δήμου θα εφσρύ00^ ^
μος και θα εκποιηθούν
εους. στις χιλιάδες φτωχές
των συνοικιών μας. οι
δημοτικές εκτάσεις, για να
να στήσουν επί τέλους κι αυτές
κό τους υτστερα οπό Μ
0**50*κ»
ταλαιπωρίες Μ' απτό τον τρώπΰ
νοποιηθούν φτωχές οικογένειες
τών μος αλλά και ο Δήμος β0®" ,ν (ί
έσοόο για την εκτέλεση σο'"ί5«2Χ
αξιόλογων έρνων σ όλη τΠν π Λ.
• Ο κ Τααλέρας τελείωσε τη*
λια του με το εξής:
_
Σήμερα επίσημα αρχζσυμε , ρ
γική μας εκστρατεία θ' συνεσνα^^
κι εγώ με τη Βεβαιότητα πως
θωπεύουμε τη Θέληση τΉ ν ^
πλειοψηφίας των συμπολιτών με· ^
ζάρτητα οπό κομματική τοποθεω"^ κ
κρατήσουμε όσο γίνεται πώ Ψ.«|Ι>
επίπεδο του δικού μος αγώνα
|
να «ι αξιόπρεπα.
#ι>
Καταγγέλουμε όμως πο';«ι«ίΐ
συγκεκριμένη άλλη πλευρά
κοι ασκούνται αυτό τον κοιρώ ‘αΑ(^
νό, εκφοβισμοί, απειλές και 1*Λ,,<0ώ|(ί·.
πιέσεις απαράδεκτες προς τουί
λπες μας
«,τ.
Πρέπει όμως νο μάθουν
«ο·
λές κι οι εκφοβισμοί τελικά λ«'1
σε βάρος τους. Γιατί ποτέ
κέρδισε το λαό με τέτοιες Μ£ ^
Απόδειξη η σημερινή 1,0
όονούμενη από πάθος αυν*ίν
σας Αλλη μιά απόδειξη θα
τον σεισμό της λαϊκής σ υ ^ ’ή^,ι*
που θα πραγματοποιηθεί στο τ „·
εκλογικής εκστρατείας. Ομως ,- |
τρανή και τελειωτική απάντησή
ι
πάρουν τη μέρο των ε κ λ ϋ ^ β |
από την κάλπη της 17ης
I
ξεπεταχθει γεμάτη ελπίδες 0
I
του βεροιώτικου λαού
Η Βέροια, ακριβώς Οπως
στεντόριο θα βροντοφωνάξεί ¿((ι
- Ψηφίζουμε τον Δήμορχο, πΟ»«Γ
ζεται η πόλη μας
οιοβΙ"
- Ψ ηφ ίζουμ ε Δ ήμ ορ χο για τη 0
όχι για το Κόμμα.
^

Καθαριότητα της πόλης μας και άψο
γη και πολιτισμένη προσφορά όλων των
άλλων υπηρεσιών του Δήμου προς τον
ήδη βαρεία φορολογούμενο πολίτη.

γιαγιάς.

Η Σούρδα Αικατερίνη Χα Θωμά
— Ο Καραμουσιάνης Θ εόδωρος του
Νικολάου
Η Καραδήμου Ελευθερία του
Ιωάννου
— Ο Σούμπουρος Νικόλαος του ΝΙτσια
Η Κουφάκη Χρυσάνθη Χο
λνδρέα
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ΘΕΣΉΙΚΗ .

Την συνέχιση της ασφαλίσεως του αυτοκινήτου σας από
σήμερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ

Χ Ω Ρ ΙΣ Ν Α Ξ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Σ Ε Τ Ε

ΝΕΥΡΟΛΟΓ ο ς -ψ υ χ ι α τ ρ ο ς
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ ΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΙ
(πολυκατοικία Λαναρά)

το τρέχον εξάμηνο που έχετε ήδη πληρώσει σε εταιρεία που
έκλεισε. Έτσι συνεχίζετε με την έκπτωσή σας και κερδίζετε
επί πλέον από την ασφαλή σας ασφάλιση και την μοναδική εξυ
πηρέτηση που 16 χρόνια τώρα παρέχουν τα γραφεία μας.

Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ
ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 6 ΤΗΛ. 29643 και 22911

Ένα ρήμα μηροστά από τους άλλους

1

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΑ Τ Ρ Ο Σ Κ Υ Τ Τ Α Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Ε

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώόικα.
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι:
0 ΤΣΙΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασι
λείου και της Χρυσούλας το γένος
Γκόγκου που γεννήθηκε και κατοι
κεί στη Βέροια επαγγέλματος Κτηνοτρόφος και η ΤΖΙΟΥΜΑΚΑ ΣΤΕΛ
ΛΑ του Αντωνίου κοι της Κρυστάλλως το γένος Βύζα που γεννήθηκε
και κατοικεί στη Βέροια επαγγέλμα
τος Οικιακά πρόκειται να παντρευ
τούν κοι ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Κυριωτίσσης Βέροιας.

ΙΤΑΛΙΚΑ

.
Για ιταλικά παν/μια-πολ/νεία
Τμήματα υποψηφίων για ιταλική φιλολογία
Τμήματα γλώσσας αρχαρίων &ιπροχιυρημένων

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ!
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

Το Φροντιστήριο eivm αναγνωρισμένο

V ID E O C L U B

« η από το ιταλικό κράτος

ΜΛ1Μ Α Λ Α Κ 0 Υ Σ Η 11-Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Θωμάς Α. Βύζας

(απέναντι από τα αστικό λεωφορεία)

Εγγραφές καθημερινά από 5-9 μ.μ.

Τ Η Λ .: 2 5 .0 3 6 - 6 2 .9 9 0

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

Λ. ΛΝΟΙΞΕΏΣ 44 τηλ. 20061 (Εναντι Μοοοοου)

ΒΕΡΟΙΑ

ΓΡΑΦΟΜ ΗΧΑΝΗ -ΤΕΛ ΕΞ-ΣΤΕΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

σ€ τρΕίς μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
τηλ 6 2 77

R e in
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Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ,
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤ1ΚΟΥ ΥΓΡΟΥ,
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ

Μ ι) ι μοπολ * ιμς 31

Ατομική,
Οικονομική καί
'Υγιεινή Θέρμανση.

7

ΒΕΡΟΙΑ

In n v u i u n o ιι> φ μ ι> ν ΐ·« π η ρ '< ι Ε Π Ι Ϊ Τ Η Μ Ε Ι Ι

;
I 01 Γερμανικοί Λέβητες fleln H»us παρέχουν τό πιό οικονομικο »°
ουοτημα θέρμανσης γιό μονοκατοικίες και διαμερίσματα.
/
I Δέν έχουν αναγκη απο λεβητοστάσιο, είναι έντελϋς άκαπνος
Αθόρυβοι.
μ »
$ Έ χουν καλαίαθητο έξωτερικό κάλυμα. καί μπορούν νό τοποθε’Λ
όποιοδήποτε μέρος τού οπιτιού θέλετε.
, jji*
I Παρέχουν πρόσθετη ένέργειο χωρίς έπιβάρυνση οέ κούσιυο Η ^
κουζίνας γιό μαγείρεμο (όπόδοοη 1800-3500 Walt) καί μπόίλερ Va
I
νερό.
¿μ'
β Τοποθε τοϋντοι γρήγορο καί εύκολο γιστί έχουν ένοωμοτωμέ**
έξορτήμοτο λειτουργίας
I Προστατεύουν τό περιβάλλον.
β Προαφέρονται οέ 3 τύπους κοί 6 μεγέθη γιό κάθε τύπο κοί όπά**0^
18 · 18 · 22 · 26 - 30.000 KCAUH.

Rein
H aus
Τριπλά ςεσ τή υπόθεση
KLIMAGERÄTE Α.Ε.
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ Ε ΙΔ Ω Ν Κ Λ ΙΜ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ

ΕώΟΑ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3. Π ΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ 5Τ. «0.610 »5T1»ÎÎé'
' -Τ ^
Ε Κ Ο εΧ Ε ΙΙ
Θ €2·Ν ΙΚ Η Σ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 51 ΤΗΛ

Σ Π Υ Ρ Ο Σ Π Α Σ Β Α Ν Τ ΙΔ Η Σ και

&

Μ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΗ 7 ΤΗΑ. 27267 «2654 ΒΕΡ°,Α

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ Κ Α Τ Α Σ Τ Η ^
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛ^

ΤρΙΤη 28 Σ«"«μβρίου 1 9 8 2:

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3π

«ΛΑΟϊ
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Η ΝΑΟΥΣΑ ΝΙΚΗΣΕ
ΚΑΙ ΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ

* # -* * 5 4 * * * > » * - * * *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!
1 £ ± * * * * * *

ΒρέθηκΕ πρώτη στη βαθμολογία

T C 3 T S 3 T T ’

Η Β ΕΡ Ο ΙΑ Α Δ ΙΚΑ
Ε Χ Α Σ Ε ΤΟ ΒΑ Θ Μ Ο
Μ έσα στην Καβάλα

------
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Γιατζιτζόπουλου.
« & « " ίν συν€Χ«ία εκτός
Χωρίς το πέναλτυ αυτό δεν
νπΑηΙΤΥν'6' Της ΒΕΡ01ΑΣ Ιπροηυπήρχε καμιά περίπτωση να δεχθεί
4ίύτΕηΑ 0νωνας της Κατερίνης) και
«άΑ,οΓ ϋ6Τ'Κ0 αποτ«λεσμα (X) και
η ΒΕΡΟΙΑ γκολ. Χαρακτηριστικά επ'
κ~Α 0 μί τ° ίδιο σκορ (1-1) και
αυτού είναι τα παρακάτω λόγια του
“^ ο μ ο ι ό τ υ π ο τρόπο.
προέδρου της Π.Α.Ε. Καβάλας προς
ον °υως η ισοπαλία της Κατερίτον Βεροιώτη συνάδελφό του κ.
8«Ροι Π0νηνυρ!στπκε από τους ¡Λέκκα. «Αλλα 10 χρόνια να παίζαμε
Φιλ/,ω” 6^ παΡόγοντες παίκτες και
είπε ο πρόεδρος το πέναλτυ αυτό,
μ?
υζ· δεν συνέβη το ίδιο και
γκολ δεν επρόκειτο να πετύχουμε».
Κοι α Προχθεσ,ν° X, της Καβάλας. Πράγματι η τακτική που εφάρμο
Οπρ ίν 0υνΕβη το ίδιο γιατί δεν
σε ο Στέφανος, Γαϊτάνος, στην
την .,ΡΡί 1 ΒΕΡΟΙΑ ισοπαλία από
οποία ανταπεξήλθαν, τουλάχιστον
οι
αμυντικοί παίκτες, κατά τον καλύ
ύ,ν 8Ε Ρ ^ λΑ 0λλ° Π ΚΑΒΑΛΑ °™
τερο δυνατό τρόπο, δεν επέτρεψε
ΌθΑΑη Λ' ΡΙα Κ°" 01 νΠΤΤ6δθύχθΙ
την δημιουργία επικινδύνων κατα
^μ, πέ
' ’ηνλήτ
υ° λΐζ λεΠΤ°
" Ρΐν
ΛΓ,ν1 14
του αγώνα
και μάλιστα
στάσεων στα καρέ της ΒΕΡΟΙΑΣ.
— Χα τμ που παρεχώρησε ο διαιΣυγκεκριμένο οι δυο πλάγιοι
"Nfc κάτω αττό την πίΕση των μπάκ
(ΧΑΘανασίου, Μελετίδης) και
Ήηεδο,
luX<uv, αφού αρχικά είχε
ο στόπερ Γιατζιτζόπουλος) εκμηδέ
“»«Ρίξε, Επιθετικό φάουλ επί του
νισαν στην κυριολεξία το επιθετικό
τρίο των γηπεδούχων, ενώ ο αμυν
τικός χάφ (Παρίζας) περιόρισε στο
ελάχιστο την επιθετική δραστηριό
τητα των αντιπάλων μέσων.
Αφού λοιπόν με την τακτική αυτή
εξασφαλίστηκαν τα μετόπισθεν, με
ξαφνικές αντεπιθέσεις η ΒΕΡΟΙΑ
ήρθε περισσότερες φορές κοντά
στο γκόλ. Αρκεί να τονιστεί ότι στο
δεύτερο μόλις λεπτό ο Γκέσιος βρέ
θηκε μόνος μέσα στην αντίπαλη
περιοχή με τον τερματοφύλακα
Τσονάκολη, τον οποίο επιχείρησε
να πλασάρει για να βρει η μπάλλα το
στήθος του τελευταίου να χρειαστεί
δεύτερη εκτίναξη για να την μπλοκάρει. Ο Καβαλιώτης τερματοφύλα
κας χρειάστηκε να κάνει άλλες δυο
σωτήριες αποκρούσεις σε σούτ των
Ακριβόπουλου (28") και Μίλη (39 ).

ΜΙ!
ΕΙΔΑΝ
ΙΟ

ΜΑΤΙ

ΤΑ ΓΚΟΛ
w **· ΓΑΪΤΑΝΟΣ. «Ό πω ς εξελί-

' τ° παιχνίδι πιστεύω ότι
1^. «Μπόταν την νίκη, από έναν
ϋ^ΡΑο που δεν δημιούργησε
L· να άμεσο κίνδυνο για την ομάΜου.
ηρ
Ρύγκριση με τον αγώνα μας
«ιάο T°V ΠΙΕΡ|ΚΟ προχθές παρουT«V μ* σημαντικότατη βελτίωση,
“Ροία άλλωστε περίμενα. ·
ο,,Φ |μαι ιδιαίτερα ευχαριστημένος
{φ, τ° υί παίκτεςμου διότι ΠΡΩΤΟΝ
Ίμ ÛU° 0t,v σε ικανοποιητικό βαθμό
T0u 'άκτική των αντεπιθέσεων και
αίφνιδ ιασμού. ΔΕΥΤΕΡΟΝ έπαιb,
, ρ , ^ ό στην αμυντική τακτική
«,,,
αγωνίσθηκαν με πόθος
% |“«ΐθπάρνηση για τη νίκη η
4^ ° υ°τυχώ ς χάθηκε κατά τρόπο
νρ ^Είνο που θα ήθελα ιδιαίτερα
*<ΦάΓΙθω ε!ναι ότι το μάτς της
ΡΙχ0
δτιω» και εκείνο του ΠΙΕ6έν ,. ^Πκουν πλέον στο παρελν|ρ'
μάς οπό σήμερα αρχίζει
η * " > ή δοκιμασία για να αντα
0υμ€ Μ« επιτυχία και
— τις
—
hr, Εδρας συναντήσεις που ακο"«νΟιιν
λ
° púv¿,
Ιιργ()
......«
ιιιε α μ λ : «Έχω προβλή,,Μ|χ·
ΜΠΕΛΗΣ:
^ Με τους τραυματισμούς. Αρκεί
ότι δεν έκανα δεύτερη
β«,· ^ ΥΙΟ τον λόγο ότι και αυτοί
“ί'ένοι Τ° υ πργκου όταν τραυματιτρΚτ^ , 8 ΕΡ0ΙΑ έπαιξε με έξυπνη
ΐ'ολρ ρ Κ01 πήρε το X. που είναι ένα
Ελρ0ι *°χά αποτέλεσμα για εκτός
4α,
1«Ου Εχει τις ίδις φιλοδοξίες»

A r r ^
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
0

4 6 ' Ο Ακριβόπουλος πραγματο
ποίησε μπάσιμο από τα αριστερά
και αφού με ωραίο τρόπο παρέκαμ
ψε την αντίσταση δυο αντιπάλων
του την κατάλληλη στιγμή, έδωσε
μπαλλιά ακριβός στον επερχόμενο
Μίλη ο οποίος με μονοκόματο σουτ
τίναξε στον αέρα τα δίχτυα της
Καβαλιώτικης εστίας.
76" Ύστερα από κόρνερ που κτύϋησε ο Σφακιανάκης πήδηξε προς
την πορεία της μπάλλας με ένα μέ
τρο μέσα από την γραμμή της μεγά
λης περιοχής ο Γιατζιτζόπουλος,
ενώ ταυτόχρονα έπεσαν επάνω του
δυο παίκτες της γηπεδούχου ομάδος. Ο Γιατζιτζόπουλος, κάτω από
την πίεση αυτή, που ήταν εμφανέ
στατα επιθετικό φάουλ, έχασε την
ισοροπίο του και όπως είχε υψωμέ
να τα χέρια του η μπάλλα βρήκε το
δεξί του χέρι. Ο Διαιτητής σφύριξε
και ενώ όλοι περίμεναν να δώσει το
Φάουλ, κάτω από τις πιέσεις των
Καβαλιωτών παικτών έδωσε πέναλ
τυ που μετέτρεψε σε τέρμα ο Πέ
τσας.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Μ ΠΑΛΤΖΗΣ: Ό ση αστάθεια τον

διέκρινε στα φιλικά παιχνίδια, τόση
σταθερότητα παρουσιάζει στο πρω
τάθλημα. Στον προχθεσινό αγώνα
της Καβάλας δεν δέχτηκε βέβαια
μεγάλη πίεση, αλλά σε 2-3 περι
πτώσεις που χρειάστηκε να επέμβει
έδειξε εκπληκτική ετοιμότητα.
ΧΑ Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ: Εκτός από την
γνωστή ταυ μαχητικότητα έδειξε και
άλλες αρετές. Εκείνο όμως που μας

Μ 'Κ Ρ Ε Σ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

οκτιατρείο σε άριστη κατάσταση λόγω ασθενείας
Πληροφορίες τηλ. (0 1 Ι 8 2 2 0 3 2 5

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
παΡ«δίδει μαθήματα κατ οίκον σε μαθητές Δημοτικού.
ΙΡΟφορ,ες oto τηλ, 26442.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
,/ Ρ Ο φ ε ,ο 3 6 τ.μ. στον Ιο ν όροφο επί της οδού Βερόης 3.
ΘΡοφορίες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Ταυρίδη (καφενείο Ζόππειο).

ΛΥΟΜΕΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ
Το|μοπαρα δοτη 8 0 τ.μ. πωλείται με όλα τα κομφόρ σε τιμή

ε«Ηι

-3685°*

Αριοτη καποσκευή. Γίνονται και ευκολίες. Πληρ. τηλ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
°ε Ι((/ £κο" τε··° πλήρως εξοπλισμένο μαζί με το εμπόρευμά του
6 ? ι lg ευκ“ 'Ρίας στην οδό Βικέλο. Πληροφορίες στο τηλ. (0331)

χ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΑΔΑ

>
δυν°Ρ·κό/η ™ ς 100 χο.ρομητέρων, σε κτήμα 30
θλ. J o ,? , *ε£|ιου °το Ανγελοχώρι Ημαθίας, με δικό του νεοο. Il Km,
29762.'

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
1To ta i ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

--Ι1

-

1 ~

~.

Ο Φίλιππος Μίλης που με το υπέρο

χ ο τέρμα που πέτυχε έδω σε το προ
βάδισμα στην ομάδα του, όχι όμως
και την νίκη αφού ισοφαριστηκε για
μιά ακόμη φορά μ ε πέναλτυ.
ικανοιιυιησε ιδιαίτερα είναι ότι
αυτήν την φορά δεν παρασύρθηκε
σε επιπόλαιες ενέργειες. Έτσι π ρ έ
πει να αγωνίζεται πάντα.
Μ ΕΛ ΕΤΙΔ Η Σ: Παρότι είχε αρκε
τό καιρό να παίξει στα άκρα της
άμυνας η απόδοσή του κυμάνθηκε
σε πολύ καλά επίπεδα.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟ ΠΟ ΥΛΟ ΣΌ λεοντό
καρδος Ναουσαίος παίκτης, παίζον
τας με το Νο 4 στην πλάτη αναδεί
χτηκε σε κορυφαία αμυντική φυσιο
γνωμία. Εάν δε δεν είχε εκείνη την
άτυχη στιγμή του πέναλτυ, όσο και
εάν υπάρχει το ελαφρυντικό ότι
τούγινε προηγουμένως επιθετικό
φάουλ, θα διεκδικούσε τον τίτλο
του καλύτερου παίκτη του αγώνα.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟ Σ: Με την πείρα του
και την αγωνιστικότητά του «καθό
ριζε» κάθε τυχόν διαγραφόμενο κίν
δυνο στα καρέ της ομάδος του.
ΠΑΡΙΖΑΣ: Περνά στην πρώτη
γραμμή των όιακριθέντων. Έπαιξε
αμυντικό χάφ και ο χάρος στον
οποίο κινήθηκε ήταν μπροστά
μπροστά από τους δυο σέντερμπακ,
στους οποίους άφησε ελάχιστη
δούλε ιό.

ΣΙΜ ΠΟΣ: Εξέπληξε στα ανασταλ
τικά του καθώς κοντά με ένα απρό
σμενο δυναμισμό, ενώ η αποδοση
του στον οργανωτικό τομέα ήταν
θαυμάσια.
ΚΑΤΣΩΝΗΣ: Ο αθόρυβος αυτός
παίκτης για μια ακόμη φορά, χωρίς
να εντυπωσιάσει, έβγαλε σε πέρας
την δύσκολη αποστολή του εκτελώντας κατά γράμμα τις εντολές του
προπονητού του. Ο ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
που τον αντικατέστησε μετά τον
τραυματισμό του στα τελευταία 20
λεπτά προσέφερε θετικές υπηρε
σίες.
Φ- Μ ΙΛΗΣ; Η αγωνιστικότητα
του. το φοβερό του πάθος και η
ευχέρια που έδειξε στο σκοράρισμσ
τον,κατατάσουν στην πρώτη σειρά
των διακριθέντων.
ΓΚΕΣΙΟ Σ: Η απουσία του από το
πρώτο στάδιο της προετοιμασίας
της ομάδος δεν του επιτρέπουν
ακόμη να πιάσει απόδοση ανάλογη
των τεράστιων δυνατοτήτων του.
Τα ίδια ισχύουν και για τον ΜΟΥΣΟΥΡΗ που τον αντικατέστησε στο
10' της επαναλήψεως
Α ΚΡΙΒΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ: Έτρεξε ακατάπαυστα επί 9 0 ' μπρος - πίσω ενώ
το υπέροχο γκολ του Μίλη στην
κυριολεξία «τόφτιαξε» αυτός.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Αθηναίος διαιτητής κ· Λοΐζος
ξεκίνησε τον αγώνα με διάθεση να
παίξει αντικειμενικά, αλλά κάτω από
τις πιέσεις τω ν γηπεδούχων. τους
έδωσε ένα μεγάλο ποσοστό με
αποκορύφωμα το πέναλτυ που τους
χάρισε.

Πολύ πιο εύκολο από ότ, δείχνει
το 3-1, η Αλεξάνδρεια κέρδισε τον
Ορφέα Ελευθερούπολης Καβάλας.
Η ομάδα της Αλεξάνδρειας χωρίς
να πιάσει πολύ μεγάλη απόδοση,
παρά
μόνο κατά δίαστήματα.
σημείωσε τρίο τέρματο. και έχασε
τουλάχιστο άλλα πέντε σίγουρα.
Ιδιαίτερα ο Μέκκας εχασε δυο
ευκαιρίες, από αυτές που δεν χά
νονται. Γενικά οι φίλαθλοι που
παρακολούθησαν το παιχνίδι, έμει
ναν ευχαριστημένοι οπό την εμφά
νιση των παικτών της Αλεξάνδρειας.
Ο Ορφέας Ελευθερούπολης. που
ανήκει στην Α' Εθνική Ερασιτεχνική
κοτηνορία, παρουσίασε μια καλή
ομάδα και έδειξε ότι θα παίξει ρόλο
πρωταγωνιστού στον όμιλό του.
Ιδιαίτερα στην έδρα του, θα είναι
πολύ δύσκολος αντίπαλος.
Το σκόρ άνοιξε στο 5' ο Συναχείρης με φοβερή βολίδα από το ύψος
της μεγάλης περιοχής. Στο 2 0 ' ο
Δημτσούδης υπέπεσε σε πέναλτυ,
το κτύπησε ο Κρινάκης και απέκρουσε ο Κορώνας. Στο 23' από
χοντρό λάθος του Κορώνα, ισοφά
ρισε ο Δασκαλούδης για τον Ορφέα.
Στο 3 4 ' ο Ζαρογιάννης με ωραίο
σούτ έκανε το 2-1 για την Αλεξάν
δρεια. Στο 75 ' βολίδα του Κούντζα.
αποκρούσθηκε από την δοκό. Τέλος
στο 84 ' ο Λέκκας με κεφαλιά έκανε
το τελικό 3-1. Στο 4 0 ' κτύπησε στο
μάτι ο Ζαρογιάννης και απεχώρησε.
Διεκρίθησαν οι Ελευθεριόδης,
Τσιβούλας, Συναχείρης και Λέκκος
της Αλεξάνδρειας, και οι Αθανασόκης, Κοκκινίδης και Χωλίδης 1 1 του
Ορφέα.
Οι ομάδες:
Κορώνας (46'
Α Λ ΕΞΑ Ν Δ ΡΕΙΑ :
Γ
Ιαοωνίδης
ΝταλακούδηςΙ
Κυριακίδης (46' Τσιβούλας) ΔημΜέκκας, Κούντσουδης. Λάζος
τζος. Ζαρογιάννης (40' Ελευθεριάδης) - Συναχείρης Λέκκας και Η.
Ιαοωνίδης.
Ο ΡΦ ΕΑ Σ: Καραβέλης (46' Παπαδόπόυλος) - Κοκκινίδης Καρακατσάλης
Αθανασάκης Βασιλειάόης - Δασκα
λούδης, Κρινάκης Χωλίδης 1
Χωλίδης 1 1. Μαρούδας. και Παρά
σχου (46' Ποιμενίδης).
Ο διαιτητής κ ΧΛιάρας του συν
δέσμου Βέροιας καλάς Δεν προσήλθαν να διαιτητεύσουν οι ορισθέντες από το σύνδεσμο κ.κ. Τσολάκης
και Ιωσηφίδης, πράγμα που αποόυκνύει την υπευθυνότητα των

ΤΑ ΠΛΗ ΡΗ
Α Π Ο ΤΕΛ ΕΣΜ Α ΤΑ

Κιλκισιακός Ξάνθη
Νίκη - Α.ΠΈ.Λ
Νάουσα - Φλώρινα
Κοζάνη - Θήβα
Πιερικός - Αγρ. Αστέρας
Απόλλων Κ. - Αλεξ.
Τρίκαλα - Εορδαϊκός
Καβάλα - Βέροια
Πανθρακικός - Ολυμπιακός

1-0
2-0
2-0
2-0
1-1
3-0
2-2
1-1
0-0

Η Β Α Θ Μ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

ΟΜΑΔΕΣ
1. ΝΑΟΥΣΑ
2. Απόλλων
3. Καβάλα
4 Κοζάνη
5. Αστέρας
6. Νίκη
7 Λαγκαδάς
8. Κιλκισιακός
9. Ολυμπιακός
10. Εορδαϊκός
11. ΒΕΡΟΙΑ
12. Γιαννιτσά
13. Πιερικός
14. Θήβα
15. Ξάνθη
1 6. Τρίκαλα
17. Αλεξανδρούπολη
18. Πανθρακικός
19. Φλώρινα

Β.
5
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
0

• Η εικοστή ομάδα θα είναι η
Πρέβεζα ή ο Λεβαδε,ακός Από ένα
ανώνα λιγότερο έχουν η Βέροια, τα
Γιαννιτσά και ο Πανθρσκικόζ.

ΟΙ ΣΥΝ Θ ΕΣΕΙΣ:
Β ΕΡΟ ΙΑ : Μπαλτζής, ΧΑΘανασίου,

Μελετίδης. Γιατζιτζόπουλος, Παπατζίκος, Παρίζας, Σίμπος, Κατσώνης
(68" Πουρσανίδης), Μίλης φ„ Γκέ
σιος (54' Μουσούρης). Ακριβόπου
λος.
ΚΑ ΒΑ ΛΑ : Τοανά|.οληε. Καραγεωργίου. Πέτσας, ΐώαννίδης, Ανιωνιάδης, Παπαδόπουλος. Σφακιανάκης.
Μόσχος. Ιορδανίάης, Ισαακίδης,
Σοφιός (46' Κακαλής),

Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

Ό πω ς προαναφέραμε και στην
αρχή η απόδοση της ΝΑΟΥΣΑΣ ήτα
νε πολύ καλή, οι παίκτες είχανε
φοβερή κινητικότητα, και φαντασία
στο παιχνίδι τους, ενώ έβλεπε
κανείς διαστήματα ποσ οι γρήγοροι
συνδιασμοί και οι έξυπνες κομπίνες
ήτανε ένα επίτευγμα του προπονητή
τους κ. Γρηγοριάδη, που εκτελούσαν την θεωρίο του κατά γράμμα.
ΟΙ Π Α ΙΚΤΕΣ
ΣΦ ΥΝ ΤΗ ΛΑΣ: Πάρα πολύ καλός,

έδειξε ετοιμότητα σε δυο περιπτώ
σεις. ενώ τραυματίστηκε και ο αντι
καταστάτης του ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
που έκανε την παρθενική του εμφά
νιση. έδειξε ότι μπορεί άνετα νο τον
εμπιστευτεί ο προπονητής του.
X ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ: Πολύ ανεβασμένος
ο Ναουσαίος παίκτης που έδειξε, ότι
έχει μια σταθερή απόδοση
Κ ΕΛ ΕΣ ΙΔ Η Σ: Το λεονταράκι της
άμυνας, από την πλευρά του ο
προσωπικός αντίπαλος χάθηκε στην
κυριολεξία. Ή τανε ο παίκτης γεμά
τος δύναμη και πάθος.
ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ:Στην θέση που τον
εμπιστεύτηκε ο προπονητής του και
με την θαυμάσια απόδοσή του, έκα
νε τους φιλάθλους να ξεσπάσουν σε
χειροκροτήμοτα. Δίκαια φέρει την
σφραγίδα του κορυφαίου παίκτη

ΟΙ ΣΚΟΡΕΡΣ
3
7.

Χ.Π.

ΓΚΟΛ: Γυφτάκης, Καραίσκος
Παπαδόπουλος (ΑΠΕΛ).
ΓΚΟΛ; Ανανιάδης. Ελευθερίάδης.
Καροθανόσης,
Κατσικάς,
Μίλης
φ
Μητρούσης, Φιλιππίδης
Χστζηελευθερίου.

ΑΥΤΟΓΚΟΛ: Παναγιωτίδης (Φλώ
ρινα). Ξσνθόπουλος
(Αλεξ.)

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΙΚΗΣΕ
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 3-1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: (Του ανταποκριτού μας)

3η ΜΕΡΑ

Μια ονειρώδης ΝΑΟΥΣΑ του Α
ημιχρόνου έκανε τους οπαδούς της
να παρολληλούν από ενθουσιασμό,
νίκησε την νεοφώτιστο ομάδα της
ΦΛΩΡΙΝΑΣ με 2 Ό και βρέθηκε στο
πρώτο σκαλοπάτι της βαθμολογίας
και δίκαια οι οπαδοί της χειροκρότη
σαν στο τέλος του αγώνος τους παί
κτες τους Ό πω ς προαναφέραμε η
ΝΑΟΥΣΑ βρέθηκε σε πολύ καλή
ημέρα προχθές και Θα μπορούσε να
είχε ένα μεγαλύτερο σκορ σν δεν
έσπαζε κάθε προηγούμενο ρεκόρ
χαμένων ευκαιριών, και αν ο διαιτη
τής κ. Ιωάννου έδεινε εκείνο το
καταφανέστατο πέναλτυ σε χέρι
αμυντικού της ΦΛΩΡΙΝΑΣ στο 16'
λεπτό.
Ο Κυριακάτικος αγώνας που
σύμφωνα με την δυναμικότητα των
δυο αντιπάλων, και ιδιαίτερα σύμ
φωνο με τις ευκαιρίες που δημιούρ
γησαν θα μπορούσε νσ ήτανε ένας
μονόλογος τερμάτων από τους επι
θετικούς της ΝΑΟΥΣΑΣ, αλλά στο
Β' ημίχρονο κόπηκε ο ρυθμός της,
κι’ αυτό χάριν της θαυμάσιας οποδόσεως του πρώτου μέρους,

ΟΙ Α Γ Ω Ν Ε Σ
ΤΗ Σ Π ΡΟ ΣΕΧΟ ΥΣ
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η Σ

ανθρώπων

Νίκη Β
Κιλκισιακός
Ξάνθη - Νάουσο
Λαγκαδάς Κοζάνη
Φλώρινα - Πιερικός
Θήβα - Καλαμαριό
Αλεξανδρούπολη - Τρίκαλα
Γιαννιτσά - Καβάλα
Εορδαϊκός Πανθρακικός
Βέροια - Ολυμπιακός Β.

Οταν οι ορισθέντες διαιτητές
δεν πηγαίνουν στα γήπεδο, και υπο
τιμούν τους φιλάθλους, τότε βγαί
νουν και τα ανάλογα συμπεράσμα
τα. για τον σύνδεσμο στον οποίο
ανήκουν. Κρίμα.

Γ. ΣΙΜ ΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΡΙΟ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣ.
Στο Εθνικό Στάδιο Αλεξαν
δρείος η τοπική ομώνυμη ομάδα θα
αντιμετωπίσει σε ενδιαφέροντα
φιλικό αγώνα την νεοφώτιστη στην
Α' Εθνική ερασιτεχνική Ελπίδα
Εδέσσης
Το παιχνίδι θα αρχίσει στις
3.30.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Τους συναδέλφους μου. Κοσμά
Λουκίδη, Κώστα Τσιλογιάννη και
Στέργιο Κουφογιώτη που αξιολογή
θηκαν από το ΣΕΔΕΓ) για τους
Φετεινούς ογώνες Α' Εθνικής τους
συγχαίρω θερμό.
Νίκος Χρυσάνης
Διαιτητής Β ' Εθνικής
ίου Συνδέσμου Βέροιας

του αγώνος.
ΣΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ: Κέρδισε πολλές
μονομαχίες και περνάφιε την απόδο
σή του στους δισκριθέντες.
Μ ΑΛΙΟ ΥΦ ΑΣ: Αγωνιστικός και
μόχθησε στο χώρο του κέντρου.
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ:Είναι ο πιο φορμα
ρισμένος παίκτης της Νοούσης πέ
τυχε δυο σπουδαία γκολ,-ενώ με
την απόδοσή του ήτανε ο πρω ταγω 
νιστής όλων σχεδόν τω ν επιθέσεω ν
της ομάδος του.
ΦΥΤΟΣ: Ένας από τους λίγους
υστερήσοντες είχε λίγη συμμετοχή.
Ίσως επηρεάστηκε από την αρρω
στεια του καθ' όλη την εβδομάδα,
ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ: Ητανε αγωνιστι
κός, αλλά πολλές φορές άφηνε ημι
τελείς προσπάθειες, Ο αντικαταστά
της του ΠΟΛΥΒΙΑΚΗΣ δε κρίνετοι
με τα 5' λεπτά που αγωνίστηκε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Με τις θαυ
μάσιες «σπέσιαλ» μπαλλιές του
έφτιαξε πολλές ευκαιρίες στους επι
θετικούς, ενώ στο Α μέρος όργωσε
το γήπεδο.
Μ ΠΛΙΑΤΚΑΣ: Πολύ σωστά ο
προπονητής του τον χαρακτηρίζει
«διεμβολιστή». Ήτανε από τους
δισκριθέντες, ενώ στο δεύτερο
γκολ σκόρπισε πανικό στην αννίτα
λη άμυνα ο συμπαθής «Κίγκονν της
Νάουσας.
Η ΦΛΩΡΙΝΑ

Η ομάδα της φλωρίνης ήτανε με
τρία, ενώ φάνηκε άτι από τους νι α
ρούς ποίκτες της τους λείπει η ή ι
ρα.
Καλύτεροι παίκτες της οι Ευθυ
μΙου (Νο 1) Μπουγδάνος (Νιι 4)
Σαββάκης (Να 7), Θεοδώρου (Νο
1 1).
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Η διαιτησία του κ. Ιωάννου ήταν«
πολύ κακή, για την ΝΑΟΥΣΑ διότι
εκτός οπό το πέναλτυ, σφύριξε πολ
λά εσφαλμένα εις βάρος των γηιν
δούχων.
Σωστοί οι επόπτες. Γιαραλής
Μαλιώρης.
Α ' Μ ΕΡΟΣ

6 ' Ο Φύτοςτριπλάρει ένπ αμυνί;κό και τροφοδοτεί τον Μπλιάτκα
που πιάνει άστοχο σούτ.
15' Ένας θαυμάσιος συνδιασμός
Μπλιάτκα - Ασλανίδη Φύτου το
σουτ του τελευταίου πιάνει ο Ειιθιι
μ(ου.
ΠΕΝΑΛΤΥ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

16' Ένα κατοφονέστατο πέναλτυ
σε χέρι του Ντόνού ό δίόιτητής κ
Ιερόπουλος αγνοεί παντελώς εν μέ
σω διαμαρτυριών των αγανακτισμέ νων φιλάθλων.
2 2 ' Σε σέντρα του Σαββάκη ο
Θεόδωρου πιάνει κεφαλιά νια νυ
αποκρούσει θαυμάσια ο Σφυντηλός
Ο Μ ΗΤΡΟΥΣΗΣ ΚΑ Ν ΕΙ
ΤΟ ΝΑΟΥΣΑ-ΦΛΩΡΙΝΑ

1-0
3 2 ' Από πλάγιο άουι του X Ίωαν
νίδη ο Φύτος κερδίζει κεφαλιά και ο
καραδοκών Μητρούσης κεραυνο
βολεί τον Ευθυμίου γράφοντας το
1-0 .

34 .Οι αμυντικοί της ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Συνέχεια στον -'π
I
Στο αυριανό μας φύλ
λο θα
δημοσιεύσουμε
δηλώσεις
παρσγόνιων.
του προπονητού και παι
κτών ιης ΒεροΙας, παρα
λειπόμενα
του αγώνα,
καθώς και ια επεισόδιο εις
βάρος των Βεροιεων φιλά
θλων.

-L

TOYOTA

CELIC A
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ΜΗΝΥΜΑ ΝΙΚΗΣ
Η ΣΥΓΚΕΝ ΤΡΩ ΣΗ ΤΟΥ κ.ΤΣΑΛΕΡΑ
Συνέχεια οπό την 1η
το λαό ο υποψήφιος δήμαρχος, που
αφού επανέλαβε χία άλλη μια φορά
οτι κατέρχεται στις εκλογές ανεξάρ
τητος και αδέσμευτος από οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα τόνισε ότι στις
εκλογές του Οκτωβρίου οι Βεροιώ
τες καλούνται να ψηφίσουν δήμαρ
χο για την πόλη και όχι κόμμα που
θα τους κυβερνήσει.
0 κ. Τσαλέρας αναφέρθηκε στην
δική του προσφορά σαν δήμαρχος
της Βερόίας και στο έρνο που επιτέλεσε για να συνεχίσει κατόπιν με
τους γενικούς στόχους του προγράμματός του, που είναι:
β · Καθαριότητα της πόλης.
• Αποχέτευση, βιολογικός καθο
ρισμός τω ν αποβλήτων
• Ανονέωση του δικτύου υδρεύσεως
• Περιφερειακή οδός της πό
λεως ’
. · Κατασκευή της Πλατείας Ωρο
λογίου και εκτέλεση διαφόρων οδι
κών έργων.
• Πάρκα, παιδικές χα ρ ές παιδι
κοί και. βρεφοκομικοί σταθμοί σε
κάθε συνοικία
• Πολιτιστικό σνέβασμα της π ό
λης με κέντρο το προσωπικό επί
τευγμά του την Στέγη Γραμμάτων
• Αύξησα τω ν συντελεστών
όομήσεως στη βέροια
ΘΑ ΕΚΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΟΙ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΙδιαΙτέρη εντύπωση προκάλεσε η
υπεύθυνη δήλωση του κ. Τσολέρα
ότι τον πρώτο κιόλας μήνα που θα
αναλόβει τη διοίκηση του Δήμου θα
εφαρμόσει τον σχετικό νόμο και θα
εκποιηθούν σε φτω χές οικογένειες
των συνοικιών οι κοινόχρηστες
δημοτικές εκτάσεις που κατέχουν
αΠό πολλά χρόνια. Το πρόβλημα
αυτό, όπως είναι γνωστό, απασχο
λεί πόρο πολλές οικογένειες, των
συνοικισμών του Δήμου Βεροίας
κοι παρά το γεγονός ότι επανειλημένο ζητήθηκε η εκποίηση των κατεχομένων εκτάσεων από τους δημό
τες η τωρινή διοίκηση του Δήμου
δεν την πραγματοποίησε
(Στη 2η σελίδα δημοσιεύουμε τα
κύρια σημεία της ομιλίας του κ. Τσαλέρα).

συγκέντρωση στην περιοχή του
Αγίου Σπυρίδω να Ο κ. Τσαλέρας
διακοπτόμενος συνέχεια από π ς
εκδηλώσεις του πλήθους ανέπτυξε
γενικά το πρόγραμμά του και ανα
φέρθηκε επίσης και στα ειόικά προ
βλήματα που απασχολούν την
περιοχή.
Εντύπωση προκαλεί πως όλοι οι
όημότες σε όποιο κόμμα κΓ αν ανή
κουν όιαδηλώνουν με κάθε τρόπο
την απόφασή τους αυτή τη φορά να
ψηφίσουν δήμαρχο για τη Βέροια
κοι το λαό της.
Απλές γυναίκες του λαού κι'
εργαζόμενοι των λαϊκών συνοικιών
μας. όπως στη συγκέντρωση τηςσυνοικίας ταυ Αγίου Σπυρίδωνα,
δήλωναν φωναχτά πως αυτή τη
φορά δεν ακοϋνε κανένα και ψηφί
ζο υ ν για δήμαρχό το υ ς τον Γιώργο
Τσολέρα.
Ο κ. ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Στον συνοικισμό Μ. Αλεξάνδρου
(Οδός Σταδίου) και στον Γεωργικό
Συνοικισμό (Σουέζ) μίλησε αυτό το
Σαββατοκύριακο ο υποψήφιος της
«Δημοκρατικής
Αλλαγής»
κ.
Ανδρέας Βλαζάκης Στις ομιλίες τόυ
ο υποψήφιος δήμαρχος ανέπτυξε το
πρόγραμμά του με έμφαση στα ειδι
κά προβλήματα των συνοικισμών.
Ασχημη εντύπωση και δυσμενή
σχόλια νια το πρόσωπό του προκά
λεσε ο υφυπουργός δημοσίων έρνων κςμ βουλευτής του Νομού μας
«. Βασ. Παπαγιάννης. που. αντίθετα
με τη θέση που πρέπει να κροτήσει
σαν υπουργός της κυβέρνησης, τρέ
χει στις συγκεντρώσεις και μιλάει
προπαγανδίζοντας υπέρ του κ. ΒΛαζάκη.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Με εντυπωσιακή συμμετοχή του
λαού της Βέροιας έγιναν την Κυρία
«ή το βράόυ στην οδό Εληάς τά
εγκαίνια του εκλογικού κέντρου του
συνδυασμού
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».
Στους συγκεντρωμένους μίλησε
για λίγο ο υποψήφιος δήμαρχος κ.
Σάββας Γαβριηλίδης. που τόνισε ότι
ο συνδυασμός του είναι α μόνος
υπερκομματικός και παράλληλα
βαθειό δημοκρατικός. Με συντομία
ο κ Γαβριηλίδης ανέπτυξε τους
βασικούς στόχους του προγράμματός του. που περιλαμβάνουν σοβα
ρό έργα υποδομής για την πόλη.
Αύριο Τετάρτη στις 8 το βράδυ ο
κ. Γαβριηλίδης θα μιλήσει σε λαϊκή
συγκέντρωση ^του θα γίνει στην
Καλλιθέα.
ΟΙ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
ΥΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ
ΤΟΝ κ. ΤΣΑΛΕΡΑ
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■ΛΑΧΕΙΟ
ΑΘΗΝΑ 27 (Α.Π Ε.)

Κατά τη σημερινή κλήρωση του
Λαϊκού Λαχείου.ο αριθμός 39090 κερόί
ζε· 3.610.360 δρχ., ο α ρ ιθ μ ό ς 78-987
κερδίζει 730.000 δ ρ χ και ο α ρ ιθ μ ό ς
14.903 κερδίζει 370 000 δρχ
Ανο 80.000 δρχ κερδίζουν
ϋζοί οι αρι
θμοί
6134 31030 54960 61847 69Ζ13
Ανά 40.000 δρχ κερδίζουν οι αριθμοί:
1888 10896 21648 26987 33814
43635 48063 49782 66064 74520
Ανά 20.000 δρχ κερδίζουν οι αρι
θμοί:
446 4692 9008 13720 17137 18769
23761 25215 28920 29097 35547
36866 41342 45097 51054 53067
57123 58795 60724 64281 71476
77394

Ελλάδας - Κοινότητας
Ουσιαστικές θα είναι οι νέες
διαρρυθμίσεις, που θα επέλθουν
στο εισαγωγικό καθεστώς μεταξύ
Ελλάδος και Κοινής Αγοράς, εφ'
όσον γίνουν αποδεκτές από την
πλευρά της Κοινότητας, οι θέσεις οι
οποίες έχουν διατυπωθεί στο ελλη
νικό υπόμνημα το οποία αποτελεί
αυτή τη στιγμή αντικείμενο δια
πραγματεύσεων.
>
Συγκεκριμένα στο παραπάνω
υπόμνημα η ελληνική πλευρά έχει
διατυπώσει μια σειρά από προτά
σεις οι οποίες αναφέρονται στα
προβλήματα που αντιμετωπίζει η
Ελλόόα στον τομέα των εισαγωγών
και κυρίως στα ζητήματα της αυξη
μένης συναλλαγματικής εκροής που
δημιουργούν οι σχέσεις Ελλάδος ΕΟΚ στον τομέα αυτό.
Ειδικότερα οι προτάσεις οι
οποίες αναφέρονται στα προβλήμα
τα αυτά μπορούν να συνοψισθούν
στις παρακάτω:
1. Η ελληνική πλευρά έχει ζητή
σει την τροποποίηση του πίνακα με
τον οποίο ορισμένα προϊόντα έχουν
τεθεί ως προς τις εισαγωγές τους,
υπό καθεστώς ποσοστώσεως γιο
την προστασία της ελληνικής βιομη
χανίας. Έκτοτε, οι εξελίξεις στον
ελληνικό χώρο έχουν επιβάλει την
αλλαγή του πίνακα αυτού δεδομέ
νου ότι στο προστατευτικό καθε
στώς όεν έχουν περιληφθεί κλάδοι
της βιομηχανίας οι οποίοι ομολογουμένως χρήζουν προστασίας ενώ
αντιθέτως έχουν περιληφθεί κλάδοι
οι οποίοι παρά τις προστατευτικές
διατάξεις αποδεικνύονται ότι όεν εί
ναι βιώσιμοι. Υπό την έννοια αυτή η
Ελλάς έχει συντάξει νέο πίνακα
ειδών θα πρέπει να περιληφθσύν
στο προστατευτικό καθεστώς που
θεσπίζουν οι διατάξεις της Πράξεως
Προσχωρήσεως.
• Αν γίνει όεκτή η πρόταση αυτή
τότε είναι βέβαιο ότι θα μεταβληθεΙ
ο πίνακας τω ν ειδών τα οποία εισάγονται στην Ελλάδα, υπό το προσ
τατευτικό καθεστώς των ποσοστώ
σεων.
2. Η Ελλάς εμμένει στην κατάρ
γηση της ρήτρας του άρθρου 36, με
την οποία απελευθερώνονται οι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
0 Λαογραφικός Σύλλογος Βλάχων Βέροιας προσκαλεί τα μέλη
ταυ σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την Κυριακή 10-10-82, ώρα
10.30 ίο πρωί, στα γραφεία του συλλόγου (Εθνικής αντίστασης 10)
με θέματα:
α) απολογισμός πεπραγμένων απερχομένου Δ.Σ.
β) εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

εισαγωγές ενός προϊόντος προελεύσεως ΕΟΚ που τελεί υπό ποσόστω
ση εφ ' όσον οι εισαγωγές στην
Ελλάδα θα είναι κατώτερες του
90% της κοθορισμενης ποσοστώ
σεως, κοτό την διάρκεια δυο τελευ
ταίων συνεχών ετών.
• Η κατάργηση της ρήτρας αυτής
θα ενισχυσει την ελληνική θέση και
θα περιορίσει σημαντικό την συναλ
λαγματική εκροή γιο την εισαγωγή
προϊόντων τα οποίο είναι δυνατόν
να παράγοντα· σε επαρκείς ποσότη
τες εγχωρίως.
Γ. Εχει τεθεί θέμο αναδίαρθρώ-

εξειδικευτείτε
γιά νά ξεχωρίσετε
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Οι αριθμοί ψηφοφόρων
κατά περιφέρεια
Αυξήθηκε κατά 510.353 νέους
εκλογείς ο αριθμός των εγγεγραμ
μένων στους εκλογικούς καταλό
γο υς που έφ θασαν τα 7.354,431
Η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε
κατά την τελευταία αναθεώρηση
οφείλεται, όπως είναι γνωστό, στην
απόκτηση δικαιώματος ψήφου των
νέων από 18 ετών.
Σύμφωνο με στοιχεία που παρα
σχέθηκαν από το υπουργείο Εσω
τερικών. ο αριθμός των ψηφοφό
ρων στις μεγάλες εκλογικέςπεριφέρειες έχει ω ς ακολούθως:
ΑΤΤΙΚΗΣ:
εγγεγραμμένοι

Εκδρομές της
Περιηγητικής
Λέσχης Βερ.
Η Περιηγητικό Λέσχη Βεροίας
διοργανώνει δυο εκδρομές. Μια
ημερήσια στα Πετρόλωνα Χαλκιδι
κής την Κυριακή, (αναχώρηση στις
8 π.μ. από τα γραφεία της Λέσχης),
συμμετοχή 2 5 0 δρχ. περίπου το
άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής στον
κ. Δαβόρα τηλ. 22294.
Μια τριήμερη στη Σκιάθο, ανα
χώρηση το πρωί της Παρασκευής
>αι επιστροφή το βράδυ της Κυρια
κής με όιανυκτέρευση στο υπερπο
λυτέλειας ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Α κατηγ Τιμή συμμετοχής 3.200
όρχ, το άτομο. Η τιμή περιλαμβάνει
μεταφορά με λεωφορείο, φέρρυ μπώτ και 2 διανυκτερεύσεις με
πρωινό και μεσημεριανό.
Δηλώσεις συμμετοχής στον κ.
Παπανεωργίου τηλ. 2 2 8 0 6 μέχρι το
μεσημέρι της Πέμπτης.

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η Λ Υ ΣΗ Γ ΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Ο τμήματα ano+oittov ΛΥΚΕΙΟΥ

• ΛΟΓΙΣΤΩΝ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΩΝ
• ΛΙΑΚΟΣΜΗΤΩΝ
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ

Σήμερα Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
1 Βαγγέλη Τριανταφυλλίδη
Τηλ. 2 3 6 6 6

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗ ΡΙΟ
Ολους όσους συμμετείχαν στο
βαρύ μας πένθος για το θάνατο του
λατρευτού μας συζύγου, πατέρα,
αδελφού
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ
ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗ
(τ. πρόεδρος Γ.Π.Γ. Μακροχωριου)
Ευχαριστούμε θερμό
Η σύζυγος
Τα παιδιά
Τα αδέλφια

Σ' όλα τα τμήματα διδάσκεται

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ-ΤΕΛΕΞ
ti e Φροντιστήριο · . ΖΑΦΕΙΡΗ

Αριθ. αΰαας Yη. Παιδείας
Γδρώοεως 4627/80 Λστουργώς 1615/90

Μητροπόλεως 31 Περικλεούς 2 ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ. (0331) 62777, 22042
(Ετο κτίριο των Φροντιστηρίων «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

Φανερής πλειοδοτικής δημοπρα
σίας για εκμίσθωση του Σχολικού
κλήρου του Δημοτικού Σχολείου
Ανίας Βαρβάρας.
Η Σχολική Εφορεία του Δημοτι
κού Σχολείου Αγίας Βαρβάρας δια
κηρύττει ότι:
Προκηρύσσει φανερή πλειοδοτι
κή δημοπρασία, για να εκμισθώσει
τα σχολικό αγρό, εκτάσεως 24.5
στρεμμάτων, η οποία θα γίνει στις
10 Οκτωβρίου 1982 και από ώρα
10 π.μ. μέχρι 12 μεσημβρινή, στο
Γραφείο του Σχολείου
Περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν
απο το Δ/ντή του Σχολείου κάθε μέ
ρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή
και από ώρα 10.30 - 11 π.μ.
Αγίο Βαρβάρα 2 7 -9 -1 9 8 2
Ο Πρόεδρος της Σ.Χ Εφορείας
ΓΟΥΔΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ «ε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΑΓΟΡΑ ΓΗΠΕΔΟΥ
Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε ενόιαφέρεται να αγοράσει γήπεδο για Απο
θήκες στις παρυφές της πάλης ΒΕΡΟΙΑΣ, εμβαδού 4 .0 0 0 τ.μ.
τουλάχιστον.
Προσφορές δεκτές μέσα σε είκοσι (20) μέρες οπό σήμε
ρα:
α. Στα γραφεία του Συγκροτήματος Βεροίας (Βέροια, οδός
Μπτροπόλεως, αριθμός 38, τηλέφωνο 27999).
β. Στα τοπικά γραφεία Ο.Τ.Ε.
γ. Στη Δ/νση Δομικών και Η/Μ Έργων Ο.Τ.Ε (Αθήνα Δάφνη, οδός Ηλιουπόλεως, αριθμός 1, τηλέφωνο 9708099).
Π λη ρ ο φ ο ρ ίες δίνονται σ τις π α ρ α π ά νω δ ιε υ θ ύ ν σ ε ις και

Απαράδεκτα επεισόδια συνέβησαν προχθές το απόγευμα στο
Εθνικό στάδιο Καβάλος, στον αγώ
να Καβάλας - βεροίας που έληξε
ισόπαλος 1-1 Οπαόοί της γηπεόούχου ομάδας κακοποίησαν στην
κυριολεξία τους νεαρούς (γύρω
στους 500Ι οπαδούς της Βασίλισ
σας, οι οποίοι ενίσχυσαν την ομάδα
τους σ ' αυτόν τον αγώνα.
Ας αψήσουμε όμως να μας πεί
πως έγιναν το επεισόδια και τι κατά
ληξη είχαν ο αρχηγός της «Θύρας 4»
Γιώργος Πολατίόης. «Την επίθεση
από τους Καβαλιώτες την δεχθήκα
με όταν αρχίσαμε να πανηγυρίζουμε
το γκολ με το οποίο προηγήθηκε η
ομάόα μας. Μέχρι εκείνη την στιγμή
όεχόμασταν μόνο απειλές που άρ
χισαν από την είσοδό μας στο στά
διο, χωρίς νο πάει το μυαλό μας σε
επίθεση εναντίον μας. διότι όλοι
έβλεπαν ότι η πλειοψηφία μας ήταν
παιόιά από 12 έως 16 χρόνων. Να
όμως που αυτή έγινε επειδή πέτυχε
γκόλ η ομάδα μας.
Βλέποντας αρκετό κόσμο να
μετακινείται κατά πάνω μας τα παι
δάκια τα έχασαν και άρχισαν να
σκορπάνε. Ό σοι έμειναν εκεί έφοναν ξύλο, τους αρπάχτηκαν όλα τα
λάβαρα, τα οποία κάηκαν επάνω
στις κερκίδες και όλα αυτό κάτω
από την ανοχή της αστυνομίας, η
οποία δεν επενέβει και όταν ακόμη
άρχισαν να ανοίγονται τα κεφάλια
των μικρών οπαδών της Βέροιας
από τους οποίους όυο χρειάστηκαν
να μεταφερθούν σε γιατρό της πόλεως. Εγώ προσωπικό ότσν τελικά
σκόρπισαν στις κερκίδες όλοι οι Φί

λαθλοί μας ή έφυγαν οπ το
■
και αφού μου επετέθηκαν 5
|
μου πήραν την σημαία και την ^
ψαν μπόρεσα να τους ξεφύνω ^
πηδήσω τα κυγκλιδώμστα κ® 1
βρεθώ μέσα στον αγωνιστικό X
ρο, διότι μόνον εκεί έβλεπο
σωτηρία μου.
.
Τελικά και όταν τελείωσή 0 τ*
νας και αφού τα πούλμαν μαζ
κυκλώθηκαν από τους Καβαλιωτ
που πετούσαν πέτρες και ξύλα ^
αποτέλεσμα να μην μηορου»
όικοί μας φίλαθλοι να πλπστ
^
σ' αυτό, φεύγοντας έτσι μ* τ0
άλλα I X έξω από την πόλη. Η
σκοπό να τους πάρουμε σ'10. ' ’
επενέβει επιτέλους Π αστυνομία
με περιπολικά όσοι δεν φύγβΜ .
άλλα μέσα, επιβιβαστήκαμε ο 0
και επειδή είχαν στηθεί ^
από Καβαλιώτες φιλάθλους αηΡ®Τ
άλλο δρόμο (έξω από την =
|)
φτάσαμε στην Ασπροβάλτα.
εκεί μας περίμεναν οι φίλαθλο*
χάσαμε και οι οποίοι έφτασον
με διάφορα μέσα.
Όλα αυτό αμαυρώνουν το Φ
θλο πνεύμα κόπ που ποτέ δεν ^
γίνει στο δικό μας γήπεδο *
που θα ήθελα να τονίσω είναι ^
διαβάζοντας αυτές τις νραμ.Ι1 ,λβν
Βολιώτες φίλαθλοι που θο Π
^
να ακολουθήσουν την ομόδο
στην Βέροια για τον αγώνα
Κυριακής να μην φοβηθούν τι
διότι τους διαβιβάζω
¡ς
δεχτούμε σαν δικούς μαί κ<” ^
θα είμαστε αυτοί που θα χεώ0* ^
ταμε καλές ενέργειες της Ού00”
Τθυς*

*/■

Συνέχεια από την 3η

κάνουν λάθος και ο Ασλανίόης
βεβιασμένα σουτάρει για να χαθεί η
ευκαιρία.
ΤΟ ΔΟΚΑΡΙ ΤΟΥ ΑΣΛΑΝΙΔΗ
4 0 ' Ένας νέος θαυμάσιος συνόιασμός Μητρούση - Κελεσίδη Ασλανίόη το άουτ του τελευταίου
βρίσκει το κάθετο δοκάρι.
Β’ ΜΕΡΟΣ
7 6 ' Μετά από μπαλλιά του
Μητρούση ο Ασλανίόης πιάνει ισχυ
ρό άουτ που περνά ελάχιστα άουτ.
8 3 ' Ο Μπλιάτκος πραγματοποιεί
σέντρα και ο Μητρούσης με καρ
φωτή κεφαλιά κάνει τον Ευθυμίου
να αποκρούσει με όιπλή εκτίναξη,
και να σώσει την εστία του από βέ
βαια παραβίαση.
ΤΟ 2-0 ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ
88
Ο Παποόόπουλος κάνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντης Τ.Υ Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι: την 1 1η Οκτωβρίου
1982 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10η
(έναρξις προσφορών) θα διενεργηθεί στα Γραφεία της Δ/νσεως Τεχν.
Υπηρεσιών Ν. Ημαθίας Ιοόός
Βερόης 1 - Βέροια) δημόσιος μειο
δοτικός διαγωνισμός όια του
συστήματος της Προφορικής δημο
πρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν Δ. 1266/72. «περί εκτελέσεως των Δημοσίων Έργων» και
του εκτελεστικού του Π.Δ. 475/76.
γιο την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου «Επισκευή κτιρίου
και αφοδευτηρίων 6ου Δημοτ. Σχο
λείου Ναούσης» συνολικού προϋ
πολογισμού μελέτης 50 0 .0 0 0 δρχ.
Στον διαγωνισμό νινονται όεκτοί

μπαλλιά τρύπα στον Μπλιάτκα που
περνά όυο αντιπάλους και βλέπον
τας τον Μητρούση του στρώνει την
μπόλλα και με βολέ κάνει το 2 -0 κά
τω από ενθουσιώδη χειροκροτήμα
τα των φιλάθλων
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς ΧΊωαννίόης

Κελεσιδης Σταφυλλίδης, Μπαω
κος. Μαλιούφας, Μητρούσης ®
τος. Ασλανίόης. Πατιαδόπουλ
Μπλιάτκος.
ΦΛΩΡΙΝΑ:
Ευθυμίου.
ΝτώνΟύ
Μητσνίδης. Μπουγόάνος, NIkM*
Ντώνος 11. Σαββάκης. Μυλωνόν
Αλεξιάόης. Μητσκΐνης, Θ.ζρδώΡ0**'

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝ ΙΚΗ Σ ΣΥΝ ΕΛ ΕΥΣΗ Σ
Στις 3 Οκτωβρίου 1982 ημέρα Κυριακή κοι ώρα 9 το,ττρωι στον
κιν/φο ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα γίνει Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χ£|*
ριστων Μηχανημάτων.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είνοι:
1) Απολογισμός δραστηριότητας διοίκησης.
2) Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός 1982.
3) Εκλογή Εφορ. Επιτροπής.
4) Εκπροσώπηση Σωματείου από το Εργ. Κέντρο ή από τΠν
Ομοσπονδία.
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας διοίκησης θα γίνου»
στο Εργ. Κέντρο την επόμενη Κυριακή 10 Οκτωβρίου στις 9 τ0
πρωί.
ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΝΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμμστεύς
ΤΑΚΙΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ Τ Η Τ Ο Ϊ
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ϊ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
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έργα Οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου
αναλόγου τάξεως σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις σχετικά με την
δυναμικότητα πτυχίων Εργοληπτών
Δημοσίων Έργων ως και Εμπειρο
τέχνες.

από ένα επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γράμμο1**0
επάγγελμα του 8. Λογιστού - Λογιστού, Γραμματέως γρήγορο κα* ®

Οι 6ιαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) Εννυητική επι
στολή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ. 10.000 η οποία πρέπει να
απευθύνεται επί ποινή απαροδέκτου. προς το Νομαρχιακό Ταμεία
Ν. Ημαθίας και β) Υπεύθυνη δήλω
ση του Ν. 105/69 γιο το άθροισμα
των εν ενεργεία εργολαβιών τους,
σύμφωνα με τις διατάξεις τηςπαρ. 2
του άρθρου 6 του Ν 689/77.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενόιαφερόμενοι μπορούν νο
απευθύνονται κατά τις ώρες υποδο
χής του κοινού, στη Δ/νση Τεχν. Υπ.
Ν. Ημαθίας, όπου υπάρχουν και τα
τεύχη της εγκεκριμένης μελέτης

Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν Π Ε Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ Ο Π Ω Σ Π Α Ν *

©Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Σ Π Ο Υ ΔΩ Ν
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κράτος
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ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥ ΣΤΗΜ Α Α Λ Δ .Ε .

τηλέφωνο.
0 Ο.Τ.Ε. δεν πληρώνει μεσιτικά δικαιώματα.
Γα συμβολαιογραφικά και έξοδα μεταβίβασης (περίπου
8% της αξίας του ακινήτου) βαρύνουν τον πωλητή.

ΦΙΛΑΘΛΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΧΤΥΠΗΘΗΚΑΝ ΑΓΡΙΑ

Η ΝΑΟΥΣΑ Ν ΙΚΗ ΣΕ
ΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

ΐ:ργοΛηπτες ρημοσιων Έργων για

Γ

2) τμήματα αποφοίτων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΟΗΘΩΝ ΛρΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1.897.795 ψηφοφόροι από τους
οποίους οι 140.560 νέοι εκλογείς
(τριών ηλικιών) Εκλογική περιφέ
ρεια ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: εγγεγραμμέ
νοι 477 918 εκλογείς απο τους
οποίους 3 3 .2 0 0 νέοι ψηφοφόροι,
ΑΧΑΪΑΣ: οι 14.210 νέοι ψηφοφό
ροι ανέβασαν τον αριθμό των εκλο
γέων της
περιφέρειας στους
208.574. Στρ ΛΑΡΙΣΑ είναι εγγε
γραμμένοι 196.655 εκλογείς, από
τους οποίους 1 3,708 νέοι ψηφοφό
ροι. Στις ΣΕΡΡΕΣ είναι εγγεγραμμέ
νοι 220.269 εκλογείς από τους
οποίους 14.623 νέοι ψηφοφόροι.

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

•γιατί το μέλλον ανήκει στους ειδικούς

Παρασκευή 1 Οκτωβρίου

σεω ς ιου συοιηματος εισαγωγής
κρεάτων, δεδομένου ότι με το
ισχύον οι εισαγωγές του προίόντος
αύξησαν κατά 80% την συναλλαγ
ματική εκροή μόνο για τσ είόος τού
το, Συγκεκριμένα έναντι παλαιοτέρων εισανωγών αξίας 500 εκ. δολ.
οι τελευταίες εισαγωγές έφθασαν
σε αξία τα 9 0 0 εκ. δολ. και με τόση
να υπερβούν το 1 δια.
• Τελικά η αυτοσυγκράτησης και
ο περιορισμός τω ν εισανωγών ανέστειλε κάθε περαιτέρω αύξηση
πλην όμως θεωρείται αναγκαία η
αλλαγή του συστήματος εισαγω
γών.

Από τον Σύλλογο

Την Κυριακή το βράδυ, στις 8 ο
κ. Τσαλέρας μίλησε σε ογκώδη

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

Επεισόδια
στην Καβάλα

Α Ν Α Θ ΕΩ ΡΗ ΣΗ
Ε ΙΣ Α Γ Ω Γ ΙΚ Ο Υ
Κ Α Θ ΕΣΤ Ω Τ Ο Σ

Βέροια 2 4 -9 -1 9 8 2
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Αχιλ. Παπαδόπουλος
Νομ/κός με τον 33θβ

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

Συγκεντρώσεις
υποψηφίων
ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο Π ΡΟ ΕΚ Λ Ο ΓΙΚΟ Σ ΑΓΩΝΑΣ

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ

χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια
ανλογα με τη σημερινή αξία των
διμερισμάτων. οι όροι της εξαγ
γελίας για την αγορά 2 00 0 δια
μερισμάτων από τον Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας, να τροπο
ποιηθούν, να αυξηθεί ο αριθμός
αγοράς διαμερισμάτων, να επε
κταθεί το μέτρο σε ολόκληρη τη
χώρα και να υλοποιηθεί άμεσα,
να καθοριστεί πλαφόν δανει
σμού ή προεξόφλησης συναλ
λαγματικών για τους κατασκευοστές ανάλογο με τη βιοτε
χνία.
Η θλιβερή αυτή διαπίστωση έγινε στη διάρκεια της
Απελπιστική και πολύ κρίσι
Πανελλήνιας Σύσκεψης Εκπροσώπων των οργανώσων μη είναι η κατάσταση με τους
κατασκευαστών οικοδομών που έγινε στα γραφεία του οικοδόμους και τεχνίτες που
ασχολούνται στην κατασκευή
Συνδέσμου Επιχειρηματιών Κατασκευαστών Οικοδομι
των οικοδομών, πολλοί απ' τους
κών Έργων Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη.
οποίους αντιμετωπίζουν καθη
μερινά το φάσμα της πείνας.
τα δώσουν σε τιμή που δεν κερ κληρονόμησε την κρίση στην
Περίεργο πάντως είναι, πώς σε
οικοδομή
αλλά
είνοι
και
υπο
δίζουν σχεδόν τίποτα.
μιά
τέτοια κρίσιμη για τους οικο
Η ίδια κρίση έχει ασφαλώς χρέωσή της να τή λύσει.
δόμους κατάσταση - παρόμοια
Για
να
βελτιωβεί
η
κατάστα
ξεσπάσει και στην άλλοτε ευητης οποίας ποτέ δεν υπήρξε - οι
μερούσα τάξη των πολιτικών ση στην επιχειρηματική οικοδο
ννωστοί εργατοπατέρες σιω
μηχανικών και αρχιτεκτόνων, μική δραστηριότητα, που θα
πούν και τα σωματεία των εργα
τονώσει
την
οικονομία
της
χώ
πολλοί από τους οποίους σήμε
ζομένων δεν πραγματοποιούν
ρα αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρας. οι εκπρόσωποι των κατα
καμιά διαμαρτυρία ή συγκέν
σκευαστών
πρότειναν
τα
παρα
επιβιώσεως και θέμα αλλαγής
τρωση, όπως έκαναν επί «Νέας
κάτω
μέτρα:
επαγγέλματος.
Να χορηγηθούν, άμεσα, Δημοκρατίας».

Το φάσμα της πείνας αντι
μετωπίζουν οι οικοδόμοι
^ ,Κ°τά 70%
/«70 μειώθηκε η οικοδομική επιχειρηματική
^^ΠρΛϊητα σε ολόκληρη τη χώρα με αποτέλεσμα οι
να είναι ήδη εμφανείς σε όλους τους κλά(Η)υς

τΠς Οικονομίες που έχουν άμεση η έμμεση σχέση
^ Οικοδομές.

l|f

Ιδιαίτερα αισθητή η κρίση
στο κύκλωμα σχετικό με την
οικοδομή έχει γίνει στη Βέροια,
όπου ελάχιστες μόνο οικοδομές
κτίζονται μετά, μάλιστα και το
πλήνμα πού υπέστη η πόλη από
την μείωση των συντελεστών
δομήσεως. Αρκετά καταστήμα
τα υλικών οικοδομών απειλούν
ται με κλείσιμο ενώ ο ένας μετά
τον άλλο οι εργολάβοι εγκατα
λείπουν τις οικοδομές και εξα
φανίζονται ή σταματούν τις
οικοδομικές εργασίες επικαλού
μενοι οικονομικές δυσχέρειες.
Χαρακτηριστικό της απελπιστι
κής καταστάσεως που βρίσκον
ται οι εργολάβοι οικοδομών στη
Βέροια είναι το γεγονός ότι δεν
μπορούν να πουλήσουν έτοιμα
διαμερίσματα και αν τυχόν
κατορθώσουν να πουλήσουν θα

θέμα των
^ α τη ρ η τέω ν

τΠς Βέροιας
Ζ η τ ε ίτ α ι σ ή μ ε ρ α
ΣΤΗΝ Α Θ Η Ν Α

ϊρ

θέμα των διατηρηΙ^Λιύΐι'Ρΐων Τηζ Βέροιας (περιοχής
*ί!ο τ'0001: κ·λ.ιτ.) συζητειται σήΊλ1(> . ^όνευμα στις 6 στο Κεν'ίρ((. ΜΒούλιο Αρχαιοτήτων που
Αθήνα.
ϋΟΐ,Λ Πν νποοτήριξη του σοβαρού
νι° τΠν Βέροια θέματος θα
1 ^ϋτ,ν. ΕΓΤΓ|ν Αθήνα ο δήμαρχος
Ιΐιξω °υνΓΚ και εκπρόσωποι του
ν., ε υ Μηχανικών και του ΤεχνιΗ ρ Μ η τ η ρ Ιο μ .

Η ΚΥΒΕΡΝ Η ΣΗ
Α Δ ΙΑ Φ Ο Ρ Ε Ι

' Οπως τονίστηκε στη σύσκε
ψη της Θεσ/νίκης η κυβέρνηση
παρόλο που όπως φαίνεται έχει
αντιληφθεί τη σοβαρότητα της
κατάστασης, δεν πήρε μέχρι σή
μερα κανένα αποφασιστικής
σημασίας μέτρο για να αντιμετωπισθεί η κρίση. Βέβαια, συμ
πλήρωσαν, είναι γεγονός ότι

Α Ν Η ΓΓΕΙΛ Ε Ο ΥΠ Ο ΥΡΓΟ Σ ΕΜ ΠΟΡΙΟΥ

35^ιτικα ΘΕΜΑΤΑ

Ολος ο πολω νικός λαός
λοιπόν, πράκτορες των ιμπεριαλιστών;
í|yQl
J „ v° . °"°Ρ*ί κανείς με το
,ιο<· Είνο, να τρομάζει κανείς
^ Vó- ° .Ήκή μας ιδιομορφία. Εί('ν
VQtl κανείς, που μιά μερίδα

Του κ. Γιώργη Τ. Δόξα

%

ΜίΥάλ ΙΚ°^ *α° ύ *®ΕΑ°τυΦΛεΙ
0 δράμα του πολωνικού
Τ,

%De?|06,«θν «ιδησεογραφικά πρα” 5Qnó Á0uj_ των ανταποκριτών
Ι*°1ν Ιιε Τ-'ν ^°λω νία μας ξαναγέκαι θυμό την ψυχή
Χ ν τ ή ιΤ1ς μεΡες «Τρεις νεκροί,
τΡουματίες, χιλιάδες
Ν οψ,
Ακόμη κι αυτή η
Ρι0 ' ^"ληνική Τουβούλα έδει% ι(ς η6λτ'α ειδήσεων τραγικές
%ν<ιν 0υ Και τον πιό οναίσθητο
ί ' ,Ιθνον ,*ιαπέρασε στα σίγου, “Ρύς κ;νάκτηση από τους βανδα51Οι Πϋλαι τΠν φρίκη που υφίστανΑι,0
^ivn την μέρα των επει** %ιή
σήμερα δεν διαβάσα■' ίο, '^ύπαράστάση, ούτε είδα’χ
ύ α λ ο υ ς μαλλιάδες της

^* Λ
lÓV
l PVPac* Vfl
^Πηr
νν* fill,ιυή^πιιw
‘vu-'w'-,S'-,uv κm
^ if| f ,υν Ρε τα πανώ για το δίκηο.
ν , ^ θ ε ρ ί α Για την πραγματιΠ{|. 5^ν,1 του πολωνικού λαού.
V 0| nVE 01 Πολωνοί. Υποφέ-.
ολωνοί. Κλαίνε οι Πολω-

νοί. Κανένας όμως από την Ελλάδα
δεν σήκωσε την φωνή του για να
ταχθεί με τον αγώνα των Πολωνών.
Και ειδικώτερα εκείνοι οι Έλληνες,
που οι λέξεις ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΚΟΙΝΩ
ΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, Ο ΛΑΟΣ ΣΤΗΝ
ΕΞΟΥΣΙΑ, έχουν κυριολεκτικάβιο
μηχανοποιηθεί. Ειδικώτερα αυτοί οι
Έλληνες, που το κάθε τί το βλέπουν
σαν έργο τω ν ιμπεριαλιστών, των
καπιταλιστών, των σκοτεινών δυνά
μεων. τω ν παρακρατικών. Ειδικώτερα αυτοί οι Έλληνες, που εδώ και
κάμποσο καιρό όλους τους άλλους
που δεν ανήκουν στην κουτόχορτη

ιδεολογία τους τούς θεω ρούν μιά
σματα, απόβλητα, παρείσακτόυς
πολιτικό. Ειδικώτερα εκείνοι οι
Έλληνες, που με του ψύλλου το πή
δημα σε μάς - τα παράσιτα - μας
αναταράζουν την κοινωνική μας
ζωή με τις συγκεντρώσεις, τις απερ
γίες και τις μόνιμες μονόπλευρες
διεκδικήσεις, Ειδικώτερα εκείνοι οι
Έλληνες, που λένε ότι πολέμησαν
για την ελευθερίά. Ειδικώτερα εκεί
νοι οι Έλληνες, που παθαίνουν
πολιτική υστερία όταν κάποιος ηλί
θιος πιάνει το μικρόφωνο και λέει σαν σοφός - ένα εκατομμύριο

Ο π λ η θ ω ρ ισ μ ό ς
α νεβ α ίνει
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ
°ύφέρει λοιπόν να ασφαλισθείτε επενδυτικά.

*

ΠΡΙΝ ΑΠ Ο Φ Α ΣΙΣΕΤΕ ΟΜΩΣ
ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ ΕΥ Θ ΕΙΤΕ ΜΑΣ

^

λ η ν ο β ρ ε τ α ν ν ικ η

Ο

πρώτη αντιπληθωριστική

Επί ° ϋ®€ι να προσφέρει καλύτερη κάλυψη και
νδυοη με μεγαλύτερο κέρδος για σάς.

Γι α

ν ν η ς

Μείωση 100% (!)
στις τιμές
των φαρμάκων

χαλοφ της

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 6 Τ Η Λ . 2 9 6 4 3 και 22911

Ενα βήμα μπροστά από τους άλλους

μπούρδες.
Ανήκω στομς Έ λληνες που θ έ
λω νο ξεχνώ. Αυτή τη φορά για χρό
νια πολλά θα κουβαλάω μαζί μου τα
όακρυσμένα μάτια των Πολωνών.
Οο σέρνω μέσα στην ψυχή μου τα
πονεμένα πρόσωπα των Πολωνών.
Θο κρατώ σαν φώ ς λαμπερό μέσα
στην καρδιά μου την ηρωική πάλη
των Πολωνών να διώξουν τον πίθη
κο Γιαρουζέλσκι και τους Ρώσους
στρατιώτες.
Δεν τους θέλουν πιό. Δική τους
είναι η γή. Δικό τους είναι το αιματοβομένο χώμα. Δική τους η πολιτι
κή βούληση για το μέλλον. Αυτοί θα
αποφασίσουν τη μορφή του πολι
τεύματος. Αυτοί θα κρίνουν αν π ρ έ
πει να συνεχίοουν να παίρνουν το
φαγητό με·' το δελτίο Αυτοί θα
κοταλήξουν αν πρέπει να είναι
αφεντικά ή δούλοι. Σ’ αυτούς ανήκει
η ελευθερία ή η τυραννία. Αυτοί θο
αποφασίσουν για το συνδικαλισμό,
την παιδεία, την κοινωνική πρόνοια,
τις τέχνες. Εμείς. Οι άλλοι. Οι ελεύ
θεροι - υποτίθεται λαοί της γής με
μιά ψυχή, με μιά αγωνιστική καρδιά
να σταθούμε όσο γίνεται πιό κοντά
στους Πολωνούς και να τους βοη
θήσουμε Φαγητό. Ρούχο. Βιβλία.
Υποτροφίες. Και αγώνας για την
δικαιοσύνη.
Εμείς που δεν ανήκουμε στα
διάφορα μπλόκ της γής πρέπει να
σταθούμε πάνω απ' τους τάφους
των νεκρών και να τιμήσουμε με
σπαραγμό ψυχπε τη θυσία τους για
την ελευθερία το υ ς Και εμείς, κι άλ
λοι καθημερινό να υψώσουμε τελι
κά τη φωνή μας και να διαλαλήσουμε στα πέρατα της γής την αλήθεια.
Και μόνον την αλήθεια. Αυτή που
μας λείπει και τόσο την χρειαζόμα
στε γιο να βλέπουμε σταθερά και
δυνατά για το υγιές μέλλον της γής.
Γιατί διαφορετικό όταν θαρθεί και η
στιγμή της Ελλάδος θα είναι πολύ
αργό για να φωνάξουμε για την αλή
θεια. Γιατί, εμείς οι άλλοι, για ένα
πράγμο πρέπει να είμαστε σίγουροι:
ότι οι εθελοτυφλούντες έχουν βρει
τη μαγική όύναμη να παίζουν με τις
λέξεις, νο αστειεύονται με τον πραγ
ματικό μόχθο, να εμπαίζουν τους
αληθινούς αγώνες των λαών, νο
ειρωνεύονται
τους
αληθινούς
ήρωες και νο βιομηχανοποιούν τις
λέξεις. Ό χι γιατί γνωρίζουν άπται
στο την ελληνική. Μόνο κοι μόνο
για να κάνουν αντιπολίτευση. Μόνο
και μόνο για να μην χαλάσουν τα κέ
φια τω ν πατρώνων τους. Που τοις
πάσι είναι ννωστάν ότι στην προκει
μένη περίπτωση της Πολωνίας
πατρώνες τους είναι οι Ρώσοι.
Γιωρνης Τ. Δόξας

Μέχρι
100%
Ιδηλαδή...
όωρεόνΙ μπορεί νο φθάσει η μείω
ση της τιμής σε ορισμένα φάρμακα,
με το νέο τρόπο κοστολόγησης των
φαρμάκων. Αυτό δήλωσε ο υπουρ
γός εμπορίου κ. Μωροίτης σε σχζετικές ερωτήσεις των δημοσιογρά
φων Το ερώτημα είναι αν αυτό
ήθελε νο πει ο υπουργός ή εννσούσεκάτι άλλο...
Συγκεκριμένα Π αρμόδια υπηρε
σία του υπουργείου Εμπορίου θα
προχωρήσει ουτόματα στην ανακο

στολόγηση αφού όεν θα αναγνωρί
ζονται στο εξής ορισμένοι σμντελστές κόστους όπως το έξοδα γιο τη
διαφήμιση κ.λ,π.
Από αυτή, όπως όήλωσε ο
υπουργός Εμπορίου κ. Γ. Μωραϊτης,
προσδοκΰται ότι οι τιμές των φαρ
μάκων θα προσεγγίσουν το πραγ
ματικό κόστος, αν όεν σημειωθούν
πτωτικές τάσεις (Κατά την άποψη
του υπουργού οι τάσεις υποχώρη
σης των τιμών μπορεί νο φτάσουν
μέχρι 100%),

Με
συγκεντρώσεις
στους
συνοικισμούς της Βέροιας και ομι
λίες από τους υποψηφίους δημάρ
χους συνεχίζεται ο προεκλογικός
αγώνας.
Χθες Τρίτη ο κ. Γιώργος Τσαλέρας μίλησε στον συν/σμό «Καρσί
Μαχαλά» κοι αναφέρθηκε κυρίως
στα ειόικά προβλήματα που απα
σχολούν τους κατοίκους του συν'σμού
Σήμερα Τετάρτη ο κ. Τσαλέρας
θο μιλήσει στο Πασά Κιόσκι, στις 8
το βράδυ, όπου σύμφωνο με πλη
ροφορίες μας του επιφυλάσσεται
Θερμότατη υποδοχή, Αύριο ο ίδιος
υποψήφιος θα μιλήσει στον συν/σμό Κ. Παπάνου στις 8 το βράδυ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ.
Τσαλέρας στις ομιλίες του νίνετοι
αντικείμενο Θερμών εκδηλώσεων,
γεγονός που προδικάζει την εκλογι
κή του επιτυχία.

(TcO Β

Χριστοδούλου)

Να βοηθηθούν
οι προβληματικές
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΡΣΕΝΗ
ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός Εθνικής Οικονο
μίας κ. Γερ- Αρσένης επανέλαβε
κατηγορηματικά ότι δεν είναι στις
προθέσεις της κυβερνήσεως να
οδηγήσει τις προβληματικές επιχει
ρήσεις σε αδιέξοδο ώστε να εξσνογκασθούν σε κοινωνικοποίηση.
Με πην ευκαιρία αυτή ο κ.
Αρσένης διέψευσε ότι υπάρχει:
- Εγκύκλιας υπουργού προς τις
Εμπορικές Τράπεζες μ« την οποία
συνίστατσι νο μην δανειοδοτούνται
οι προβληματικές επιχειρήσεις
— Εγκύκλιος όιοικητού Εμπορικής

Τραπέζης με την οποία συνίστατσι
να μην δανειοδοτούνται με κεφά
λαια κινήσεως επιχειρήσεις που
οφείλουν τόκους ληξιπροθέσμων
δανείων.
Ο κ. Αρσένης πάντως ανέφερε
ότι η χρηματοδότηση του ιδιωτικού
τομέα της οικονομίας αυξάνεται φ έ
τος με τους ρυθμούς που είχαν πραβλεφθεί στο νομισμοτοπιστοπικό
πρόγραμμα Συγκεκριμένο κοι σύμ
φωνα με τα τελευταία στοιχεία η
αύξηση είναι 21% σε σχέση με τα
περυσινά επίπεόα.

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ
ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΟΙΚΩΝ
ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ

Επιτροπή κατοίκων του συνοι
κισμού Αγίου Σπυρίδωνα επισκέφθηκε τον κ. Τσαλέρο. με αιτήματα:
•
Την πολεοδομική τακτοποίη
ση του συνοικισμού (ο συνοικισμός
είναι εκτός σχεδίου, με αποτέλεσμα
να σταματάει κάθε κίνηση ανοικο
δόμησης).
•
Την διάνοιξη της οδού Κά
δρου και
•
Την τακτοποίηση των οικο
πέδων των ευρισκομένων στο κάτω
μέρος της Κάδρου.
Τα αιτήματα αυτά χρονίζουν Ο
κ. Τσαλέρας, παρόντος και του
τεχνικού κ. Δημητρίου Ζομάνη. υποσχέθηκε προτεραιότητα στην επίλυ
ση των παραπάνω ασημάτων.
Ο κ. ΓΑ ΒΡΙΗ ΛΙΔ Η Σ

Λαϊκή συγκέντρωση προβλέπεται να γίνει σήμερα το βράδυ στις 8
στην Κολλιθέα. όπου θα μιλήσει ο
υποψήφιος δήμαρχος κ, Σάββας
Γαβριηλίόης. Στην περιοχή Καλλι
θ έα ς όπως και στους άλλους συνοι
κισμούς. παρατηρείται μενάλο ρεύ
μα υπέρ του συνδυασμού της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ.
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α
ΤΟΥ κ. ΒΛΑΖΑΚΗ

0 υποψήφιος δήμαρχος κ. Βλαζόκης δεν έχει στείλει στο αΛΑΟ»το

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 ΙΑΠΕ)
Αναμένεται νο αψιχθεΙ σή
μερα στην Θεσσαλονίκη ο αρχη
γός του Γενικού Επιτελείου
Στρατού των Η.Π.Α. στρατηγός
Ε. Μάγιερ συνοόευόμενος από
τον αρχηνό Γ.Ε.Σ. αντιστράτηγο
κ. Δ. Παναγόπουλο. 0 στρατη
γός Μάγιερ αφού ενημερωθεί
στο Γ .Σ.Σ. για την κατάσταση
της ζώνης ευθύνης του σώμα
τος θα επισκεφθεΙ μονάδες και
κατόπιν θα ιιαροκαθιήσει σε
γεύμα που θα παραθέσει προς
τιμή του ο διοικητής του Γ.Σ.Σ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δυο υποψήφιοι ίο υ συνδ υα σμο ύ Ε Ν Ω Σ Η ■Π Ρ Ο Ο Δ Ο Ι Γ ,
Τ Σ Α Λ Ε Ρ Α κ.κ . Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Α Κ Η Σ , δικηγόρος και
Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ Ζ Α Μ Α Ν Η Σ , Πολιτ. Μ ηχανικός δ ιετέλ εσ ο ν ο
μεν πρώτος νομαρχιακός σ ύμ βο υλο ς κατά τη διετία 7 7 - 7 8
και πρόεδρος δημ. συμ βο υλίο υ Β έρ ο ια ς το 1 9 7 8 , ο δε δ ε ύ τ ε 
ρος νομαρχιακός σύ μ βο υ λο ς κατά τη διετία 1 9 7 5 - 7 6 .

Βιομηχανική πολιτική
εφ α ρ μ ό ζε ι η κ υ β έρ νη σ η
ΑΘΗΝΑ 2 8 (ΑΠΕ)

Συναγερμός στο ΠΑΣΟΚ γ ιά την σλωσι των Δ ή μω ν!. ,

πρόγραμμα τω ν ομιλιών του - όπως
έκαναν οι άλλοι δύο υποψήφιοι και
για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει
δυνατότητα
ανακοινώσεως
και
δημοσιογραφικής καλύψεως των
ομιλιών του. Αυτό ας το γνωρίζουν
οι αναγνώστες μας.

Η υπαγωγή στο Υπουργείο Εθνι
κής Οικονομίας όλων των θεράτων
που αφορούν την βιομηχανία είνοι
θετικό γεγονός διότι εξασφαλίζει
την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση
των προβλημάτων του κλάδου.
Αυτό δήλωσε ο υφυπουργός
Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Βαϊτσος ο
οποίος πρόσθεσε ότι τώρα για πρώ
τη φορό όλο το θέματα που απα
σχολούν τις βιομηχανικές επιχειρή
σεις εντάσσονται στο γενικώτερο
σχεδίασμά της βιομηχανικής πολιτι
κής που πραγματοποιείται στα πλαί
σια του πενταετούς προγράμματος
την ευθύνη του οποίου έχει το
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Με την υπαγωγή όλων των
θεμάτων που αφορούν την βιομη
χανία κάτω από την ίδιο στέγη,
περιορίζονται οι αντιφάσεις τα γρα
φειοκρατικά εμπόδια, οι επικαλύ
ψεις κλπ. που παρουσιάζονταν μέχρι
τώρα στην εφαρμογή της βιομηχα
νικής πολιτικής.
Παράλληλα προωθείται και πόρο
πολύ σύντομα θα ανακοινωθούν τα
πρώτα μέτρα κοι γιο την γεωγραφι
κή αποκέντρωση στην άσκηση της
βιομηχανικής πολιτικής στο πλαίσια
της κυβερνητικής προσπάθειας νο
περιοριστεί η γραφειοκρατία και νο
εξασφαλισθεί η εύρυθμη ροή στις
σχέσεις με τους επενδυτές και νο
δοθεί γενικώτερο μια νέα πνοή
στην αναπτυξιακή προσπάθεια.
Τέλος, ο κ. Βαϊτσος είπε ότι με
εγκύκλιο του από τις 23 τρεχ έχει'
εκχωρήσει σε υπηρεσιακούς παρά-

γοντες του τ, Υπουργείου Βιομηχονίας τις αρμοδιότητες που χρειάζον
ται γιο την υπογραφή και την διε
κπεραίωση διαδικαστικών εγγρα
φών.
Εξάλλου, ο κ. Βαϊτσος είπε ότι
ο ιο υπουργείο εξετάζονται τώρα
πολλές προτάσεις ξένων επενδυτών
που ενδιαφέροντα! γιο την πραγμα
τοποίηση μεγάλων συγκροτημάτων
καλλιέργειας, παραγωγής και εξα
γωγής τροφίμων.

Me δημοπρασία
η μίσθωση
ακινήτων
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Με δημοπρασίες θα μισθώνον
ται στο εξής τα ακίνητα που χρειάζε
ται το κράτος για την στέγαση :ων
δημοσίων υπηρεσιών, ενώ απ'
ευθείας μιοθώ οεις θο γίνονται μό
νο σε επείνουσες περιπτώσεις
Αυτό τονίζεται σε σχετική εγκύ
κλιο του υφυπουργού οικονομικών
κ. Παν. Ρουμελιώτη προς τις διάφο
ρες υπηρεσίες Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι πρέπει να εφαρμόζεται
πιστά ο ισχύων νόμος που προβλέ
πει δημοπρασία για τις δημόσιες
μισθώσεις και να μην γίνεται κατά
χρηση δήθεν γιο επείγουσες περι
πτώ σεις όπως είναι λ.χ. μισθώσεις
για στέγαση σχολείων όταν τα χρο
νικά περιθώρια είναι περιορισμένα.

Σε Αίγες μ έ ρ ες
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜΠΑΣ
αρχίζει να λειτουργεί
Μ Ε ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Και μβ τον αρχιμάγειρο
των πολλών σττ£θΐαλ(Γ€

ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΑΚΟ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του ΛΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ ----τράπουλα σε πολλά παιγνιοΐϋ.
8 Εχει έννοια φιλοσοφική — Νότα
η σύμφωνο — Αυτό το ρήμο --·
γνωστοποιεί.
9. Με φασόλια στη Βέροια πολύ ...
νόστιμος - Δοτικής άρθρο.
10 Στη χώρα μας άφθονα (καθ.)
— Και υπεραρκετό μ άλλη έννοια

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χαρακτηριστικό τους, π εργστικότητα Ικαθ I
2. Σ' αυτό περιλαμβάνεται και το
«ΟΧΙ» - Γιο τις ψυχονευρικές
παθήσεις αιτία.
3. Στη μυθολογία μας αναφέρεται
σαν προσωποποίηση της θείας
δίκης
4. Συνηθίζεται στους ηθοποιούς
που πρωτοπάίζουΥ — Στη κοινή
μας γλώσσα λέγεται ροδιά Ιαίτ.Ι
5. Αυτός και δίνει και πάίρνει.
6 . Οι κάτοικοι μιας ασιατικής χώ 
ρας
7. ινοτα μουσικής - Εχει και η

Οι Β€ροιώτ€ς διαιτητές
που θα σφυρίξουν Α' Εθνική

ΚΑ«ΕΤΑ:
1. Εγραφε κι' αυτός ορατόρια
2. Πρόθεση πιο πάνω ... απ' όλες —
Είναι πρώτο στη σειρά του.
αυτά.
3. Είναι και το 8 οριζ, β' (νεν) Μετράει ξένες εκτάσεις.
4. Αυτή κάποτε δεν ήταν κοινή
θυσία.
5. Με τη γλώσσα και το λάρυγνά
μας γίνεται αυτή.
6 Για πλήγματα χαρακτηρισμός
Μια ζήνη κατάφαση.
7. Ήταν δεκάδες το κορίτσια του
ίαντώυρ.)
8. Όμοια για ,. σιωπή — Γι' αυτήν
ακόμη παλεύουν οι γυναίκες.
9. Ήταν η όμορφη του Ηρακλή
(αιτ.)
10 Είναι το ίδιο με το 10 οριζόντ
β — Από τα σύμφωνα ..
φωνήεντα.

EQ ES9
ΤΕΤΑΡΤΗ, 29

ΤΕΤΑΡΤΗ, 29

6.45 Η ΜΙΚΡΗ Λ ΟΥΛΟΥ

8.10

9 00
940
10.30
11.35

12.00

ΥΕΝΕΔ

ΒΡΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΡΤ
ΡΕΫΝΟΛΝΤΣ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
615 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
β.30 ΜΙΣΗ OPA ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 Η ΛΙΝΛ ΚΑΙ 0 ςΠΆΝ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9 .15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πυροσβεστική

22.222

Ν ο σ ο κ ο μ είο

2 2 .5 0 5

Δ Ε Η. (βλάβες)
Ύ8ρειιση
Ο Χ Ε (σταθμός)

125
25.749
24.44$

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΝΑΟΥΙΗΣ
22.199

Πιιβροο βιοτική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η . (βλάβες)
Ο ΧΕ. (σταθμός)

22 200

22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.ΕΗ (βλάβες)
Ι.Κ-Α- (ποώτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

Ραδιοταξί

62.555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιζέλου
'
Εθνική Τράπεζα
24 141
Εναντι ΔΕΗ
Ενοντι ΚΤΕΛ
^Πποκράτους
Πλ. Ορολονίου

62.666

Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

24.060
23.350

23619

23.364
23376
10C
121

1Λ

βενζινάδικα

λ

εργαστήρι
Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο ΥΔ Ω Ν

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Θ εόδωρος Παπαγιαννούλης
Σ. Σταθμός τηλ. 2 4582
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Δημήτριος Ιωπννίδης
ΚυρΙτση 1 τηλ. 22787
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΔρΙζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 2 4 4 0 5
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κστόγλου Κων/νος

•ΒΡΕΦ ΟΚΟΜ ΩΝ
•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΤΗΛ 225740-273211

ΘΕΣΉΙΚΗ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριοκή 3
Οκτωβρίου στην εκκλησία Αγ.
Παρασκευής Πατρίδος ΕΤΗ
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής της
προσφιλούς μας μητέρας και
γιαγιάς

ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ Κ Α ΓΚΕΛ ΙΔ Ο Υ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Τα τέκνα - Οι εγγονοI
Οι λοιποί συγγενείς'
• Δεξίωση στο κστ/μσ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Α ν α κ ο ιν ώ σ ε ις
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ" αριθμ. 2 2 1 /1 9 8 2
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο
δικείου Βέροιας αναγνωρίσθηκε
σωματείο με την επωνυμία «ΓΥΜ
ΝΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ
ΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ» με έδρα την
Μελική Ημαθίας και σκοπό τον αναφερόμενο στο καταστατικό.
Βέροια 17-9-1982
Η Πληρεξ. Δικηγόρος
Παρθένα ΠαπαδοπούλουΤσίρκα

Με την υπ αριθμ- 1 0 3 J J
απόφαση του Πολυμελούς
δικείου Βέροιας αναγνωΡ'<^
σωματείο με την επωνυμία *
ΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
NQN ΜΑΡΙΝΑΣ
έδρα τη Μαρίνα Νάουσας ^ ^
και σκοπό τον αναφεράΜεν0
καταστατικό.
Βέροια 17-9-1982
Η Πληρεξ. ΔικηγόΡ<*
Παρθένα Παπαδοπούλα«
Τσίρκα

ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ
Οι αξιολαγηθέντες από το Σ Ε Δ Ε Π . διαιτητές, ποδοσφαίρου του
Συνδέσμου Διαιτητών Ημαθίας (έδρα Βέροια) όπως εμφανίζονται
στη φωτογραφία: Κ οσμάς Λουκίδης, Κώστας Τσιλογιάννης Στέργιος Κουφογιώτης και Νίκος Χρυσάνης.
Πριν από αρκετές μέρες απ'
όλους σχεδόν τους Συνδέσμους
Διαιτητών Ποδοσφαίρου της χώρας
μας αξιολογήθηκαν από το ΣΕΔΕΠ
(πρόεδρος είναι ο παληός διεθνής
διαιτητής Βασίλης Βουράκης και
νενικός γραμματέας ο Κώστας Αλεξανδρίδης ηγετικό · στέλεχος της
ελληνικής διαιτησίας) οι διαπητές
και επόπτες που θα διευθύνουν τα
φετεινά παιχνίδια της Α' Εθνικής.
Από τον Σύνδεσμο Διαιτητών
Ημαθίας (έδρα Βέροια) αξιολογήθη
κε ένας διαιτητής, ο Κοσμάς Λουκί
δης και τρείς επόπτες, ο Κώστας
Τσιλογιάννης, ο Νίκος Χρυσάνης και
ο Στέργιος Κουφογιώτης.
Πιό κάτω παροσιάζονται το
πορτραίτα των νέων αξιολογηθέντω ν διαιτητών που οπωσδήποτε για
τον Βεροιώτικο Σύνδεσμο ο αρι
θμός (ένας διαιτητής και τρεις επό
πτες) αποτελεί επιτυχία.
ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ του Νικο
λάου: Γεννήθηκε στο Μακροχώρι
Ημαθίας το 1945 και ασφαλώς πριν
γίνει διαιτητής ποδοσφαίρου αγωνίσθηκε σαν ποδοσφαιριστής με τα
χρώματα της ομάδος του χωριού
του. της ΔΟΞΑΣ.
Είναι απόφοιτος γυμνασίου
(εξαταξίου) και είναι υπάλληλος σε
υπηρεσία Ν.Π.Ι.Δ, στην Αλεξάν
δρεια. Είναι παντρεμένος και πάτε·Μ

^

23.434
24.343
23.131
26.726
26.920
23.880

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Κορατάσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Ι ε τ π ε μ β Ρ 1011

Διακηρύξεις
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 7. ΚΟΛΤΣΑΚΗΣ 2 ΟΡΟΣ - ΝΙΑΙΡΚΙΗΙ3 ΡΗΝΑΝΙΑ 4 Δ(Ε
ΙΚΙΑΙ - ΑΝΤΙ 5 ΙΜΒΡΟΣ 6. Η ΜΝΑ - ΟΣΟΣ 7. ΔΟΚΟΣ ΦΑ 8 Α Ρ - ΙΤ - Ι/ΚΙΛΙΜΙΝ 9, ΚΑΝΑΛΙΑ
ΚΑΘΕΤΑ; 7 ΚΟΡΥΦΗ - Α Ν 2. ΟΡΗ - Μ(Α)Δ(Ε)Ρ(ΙΙ 3 ΛΟΝΔΙΝΟ 4.
ΤΣΑΚΜΑΚΙΑ 5. ΟΤΝ 6. ΑΝΙΑΡΟΣ 7. ΚΡΑΝΟΣ - ΙφΥΤ)ΙΛ<Ι) 8.
ΗΚ - ΤΣΟΦΛΙ 9. ΤΙ - ΣΑΝΑ.

6.05
8 30
6.40
7.30

Temom 29

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2α

Μ

ν ·· ^

· Η

« ·« ·Μ

·· Μ

Μ

· ·Μ

··· ·Ι

ΔΙΑΚΟΠΗ
ΣΥΜ ΒΟΛΑΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΧΑΤΖΑΡΑΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟ
Το διοικητικό συμβούλιο του
Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ, στην προχθεσινοβραδυνή του συνεδρίαση επέβαλε
στους ποδοσφαιριστές της δυνάμεώς του Γιώργο Χστζάρακαι Πανα
γιώτη Βογιατζόπουλο την ποινή της
διακοπής συμβολαίου ενός μηνάς,
για το μεταξύ τους επεισόδιο, σε
προπόνηση της περασμένης εβδο
μάδας.
Στην ίδια συνεδρίαση σπαφασίστηκε να σταλεί ευχαριστήριο έγ
γραφο στην Π.Α.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ για
την φιλοξενία και άψογη συμπερι
φορά των μελών αυτής προς την
βεροιώτικη αποστολή και να εκφρα
στεί παράλληλο η λύπη των μελών
του Δ.Σ. της ΒΕΡΟΙΑΣ για την απβράόεκτη συμπεριφορά των Καβαλιωτών φιλάθλων.

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Φ.Α.Σ.
Καλούνται τα μέλη του ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ σε έκτακτη γενική συνέ
λευση την Δευτέρα 4/8/82 και ώρα
7 μ.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτη
ση και λήψη αποφόαεως στο κατώ
τερο μοναδικό θέμα.
Συζήτηση και λήψη αποφάσεως
χιά την πορεία της ομάδος στο πρω 
τάθλημα 82 -8 3 . ύστερα από εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης για
την αναόιόρθωση των ομάδων του
εθνικού πρωταθλήματος από την
νέα περίοδο 83-84. Σε περίπτωση
που δεν θα γίνει απαρτία θα επα^αληφθεί η συνέλευση στις 1 1-10-82
την ίδια ημέρα και ώρα στο ίδιο τό 
πο.
Για το Δ.Δ. του ΦΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Δ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ρας δύο παιδιών (ένα αγόρι - ένα
κορίτσι).
,
Διαιτητής ποδοσφαίρου ονομά
σθηκε στις 28-6-1969 αφού φοίτη
σε στη σχολή του Συνδέσμου Κεντρικοδυτικής Μακεδονίας που είχε
φτιάξει ο παληός διαιτητής Α' Εθνι
κής της Βέροιας Γιώργος Ζησόπου
λος.
Ο Μάκης Λουκίόης έγινε διαιτη
τής Α' Εθνικής το 1980 και έχει
ύψος 1.74 μ. Είχε προεπιλεγεί από
το ΣΕΔΕΠ στους 90 μαζύ με τον
επίσης Α' Εθνικής συνάδελφό του
Κώστα Τσιλογιάννη,
Τελικά αξιολογήθηκε να διευθύ
νει φετεινά παιχνίδια Α' Εθνικής κά
νοντας ορχή οπό την περασμένη
Κυριακή, όπου διαιτητέυσε άκρως
επιτυχημένα στον αγώνα ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΪΚΗΣ (2-0).
ΤΣΙΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ του
Γεωργίου: Γεννήθηκε στους Πύρ
γους Πτολεμαίδος το 1954 και μάλ
λον είναι ο μικρότερος σε ηλικία
Έλληνας διαιτητής Α' Εθνικής.
Είναι πτυχιούχος της Ανωτ. Βιομηχ Σχολής Θεσ/νίκης και σήμερα
είναι εμποροβιοτέχνης- επιχειρημα
τίας στη Βέροια. Γνωρίζει αρκετά
γαλλικά. Είναι παντρεμένος και
πατέρας ενός κοριτσιού.
Διαιτητής ποδοσφαίρου ονομά
σθηκε το 1972 φοιτώντας στη σχο
λή nou φοίτησε και ο συνάδελφός
του Λουκίόης.
0 Κώστας Τσιλογιάννης έγινε
διαιτητής Α Εθνικής το 1981 και
έχει ύψος 1.68 μ· Αξιολογήθηκε
από το ΣΕΔΕΠ για επόπτης Α' Εθνι
κής ενώ το ΣΕΔΑΕΠ τον αξιολόγησε
να διευθύνει παιχνίδια Β" Εθνικής.
Την προηγούμενη Κυριακή διαιτήτευσε άριστα το παιχνίδι ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ-ΑΙΓΑΛΕΩ (2-21.
ΚΟΥΦΟΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του
Νικολάου: Γεννήθηκε στη Βέροια
το 1958. Είναι σπουδαστής τπς
ΑΣνωτάτης Βιομηχ. Σχολ. Θεσ/νί
κης, λογιστής. Είναι ελεύθερος και
τώρα υπηρετεί τη θητεία του στο
στρατό. Γνωρίζει αρκετά αγγλικά
και γαλλικά.
Ονομάσθηκε διαιτητής ποδο
σφαίρου το 1974 στο Σύνδεσμο
Κεντρικοδυτικής Μακεδονίας. Διαι
τητής Β' Εθνικής έγινε το 1981 και
έχει ύψος 1.78 μ. Αξιολογήθηκε
απο το ΣΕΔΕΠ για επόπτης αγώνων
Α' Εθνικής Την περασμένη Κυριακή
ήταν επόπτης του Κώστο Τσιλογιάννη, στον αγώνα που αναφέρθη
κε πιό πάνω.
ΧΡΥΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του
Χαραλάμπους: Γεννήθηκε στην

Κρανέα Ελασσώνος το 1956 και
σαν ποδοσφαιριστής αγωνίσθηκε
με το χρώματα του ΓΑΣ «ΒΕΡΟΙΑ».
Είναι τεχνολόγος ηλεκτρολόγος
μηχανικός και επάγγελμά του είναι
οι ηλεκτρολογικές μελέτες και εγκα
ταστάσεις Τώρα εργάζεται στη
ΔΕΗ Πτολεμαίδος και είναι αρραβωνιασμένος.
Γνωρίζει
αρκετά
αγγλικό και γαλλικό.
Διαιτητής ποδοσφαίρου ονομά
σθηκε στις 15/7/1974 από τον ίδιο
Σύνδεσμο που ονομάσθηκαν και οι
προηγούμενοι τρεις συνέδελφοί
του. Διαιτητής Β' Εθνικής έγινε το
1980 και έχει ύψος 1.79 μ. Αξιολο
γήθηκε από το ΣΕΔΕΠ για επόπτης
αγώνων Α Εθνικής κάνοντας αρχή
στον πρώτο αγώνα ΚΑΣΤΟΡΙ ΑΣ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΗΣ την περασμένη
Κυριακή παίζοντας πλάι στον διαιτη
τή Κοσμά Λουκίδη.
Ό λοι τομς θα πρέπει να εντεί
νουν τις προσπάθειες τους (φροντι
στηριακά μαθήματα προπονήσεις
κ.λ.π.) για να επιτύχουν και οι Ιδιοι
τους σαν άτομα και η ελληνική διαι
τησία γενικώτερα.

η
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί παιδάκια
ηλικίας 6-9 ετών για την ενόργανη
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να προσέλθουν στο
γήπεόο αθλοπαιδιών της Εληός τις
εξής ημέρες και ώρες . Κάθε Τετάρ
τη 6-8μ.μ. και Σάββατο και Κυριακή
από τις 8 .3 0 ' έως 1030 π.μ.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας ανεψιά Σόφη Νικ. Ζεϊμπέκη που πέτυχε στην
Νομική Σχολή Θεσ/νίκης ευχόμαστε
καλή σταδιοδρομία.
Οικογένεια
Ιωάννου Μ. Πρωτοψάλτου

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΕΔΡΑ ΒΕΡΟΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Στις 3 Οκτωβρίου 1982 ημέρα Κυριακή και ώρα 9 το πρωί στον
κιν/φο ΟΛΥΜΠΙΟΝ θα γίνει Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χει
ριστών Μηχανημάτων.
Το θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1) Απολογισμός δραστηριότητας διοίκησης.

2) Οικονομικός απολογισμός και ισολογισμός 1982.
3) Εκλογή Εφορ. Επιτροπής.
4) Εκπροσώπηση Σωματείου από το Εργ. Κέντρο ή από την
Ουοσπονδία,
Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή της νέας διοίκησης θα γίνουν
στο Εργ. Κέντρο την επόμενη Κυριακή 10 Οκτωβρίου στις 9· το

ΙΑΤΡΟΣ
— Ειδικός παθολόγος-καρδιολόγος
— Μέλος Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου
— Ιδρυτικό Μέλος Αμερικανικού Κολλεγίου επ*1
γούσης Ιατρικής.
Ειδίκευσης και εξάσκησης, επί 26 έτΠ
Η.Π.Α., εις τας παθήσεις: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ^
ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗ ΡΩ ΣΕΩ Σ - ΡΕΥΜ ΑΤΟΑΡΘΡΟΠ*
ΘΕΙΑΣ.
Μ
— Παρέχει περίθαλψη εις τους χρονίως πόσΧ°ν
τας από προβλήματα:

— ΑΡΤΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
— ΑΡΘΡΙΤΙΚΩΝ-ΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
— ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ
συνεργαζόμενος μετά ειδικού φυσιοθερθπί
τού και ειδικευμένου προσωπικού.
Κατά την περίθαλψη παρέχεται:
— Ιατρική φροντίδα
— φυσιοθεραπεία με πλήρες εξοπλισμένο ερΥ°
στήριο
— Εργασιοθεραπεία
— Ειδικόν διαιτολόγων
Για πληροφορίας τηλ. 68 1541 56825859 - 6825753

ΑΘΗΝΑ

ΤΟ ΝΕΟ
ΖΑβΤΑνΑ
ΣΤΗΝ ΕΚΘ ΕΣΗ ΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΠΕΛΛΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1 -2 2 5 6 8

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι Σ Τ Η Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕΩ ΡΓ
ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

πρωί.

ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΝΙΑ! ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμματεύς
ΤΑΚΙΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Τ Ε Σ Τ Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο ΛΑΟ^
ΕΦΗ Φ ΡΑ ΓΚ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ϊ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤ ΑΡΟΛΟΓΟϊ

ΓΡΑΦΟΜ ΗΧΑΝΗ -ΤΕΛ ΕΞ-ΣΤΕΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ

σ€ τρεις μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Mf| i μοπολ» u n , 31

π) Λ β ?
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• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟ1.
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛί^’
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟ*:
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝ^
ΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11-ΒΕΡΟΐΑ
(απέναντι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

TñW

Η

ΑΠ’ ΟΛΟ

m ενημερώνουν ton

^ Γ Θ α συνεχίσουν από αύριο
την απεργία οι γιατροί;

κοςμο

Αποχώρησαν από τη Βηρυτό
οι ισραηλινές δυνάμεις
ΣΚΟ ΤΩ Θ Η ΚΕ Η ΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛ ΕΧ Ο Σ ΤΩΝ
ΔΑΜΑΣΚΟΣ 28 (ΑΠΕ ΜΝ ΓΥΠΟΣ)
Ο Αμπού ΑΑ AWVr ανώτατο
στρατιωτικό στέλεχος της οργάνω
σης για την απελευθέρω ση της
Παλαιστίνης, σκοτώθηκε στον ανα
τολικό Λίβανο σε «ενέδρο nou του
είχαν στήσει Σιωνιστές δολοφόνοι»
ανακοίνωσε χθ ες ο ΟΑ.Π.
3 Αλ Αλίντ. το πραγματικό όνομα
του οποίου ήταν Σοάντ Σαν ιέ Λ
τραυματίστηκε σοβαρά προχθές,
στις 6.30 το απόνευμα στο Ριγιάντ
κοντά στην πόλη Μηοαλμπέκ στην
κοιλάδα Μπέκαα πίσω σπό τις
Συριακές γραμμές.
Εκπρόσωπος της ΟΑΠ διευκρίνησε ότι ο Παλαιστίνιος ηγέτης πέθανε λίγες ώρες μετά τον τραυματι
σμό ίου στο νοσοκομείο «Αλ
Μουασάτ» της Δαμασκού.
Ο Αμπού Αλ Αλίντ ήταν μέλος
της κεντρικής επιτροπής της οργά
νωσης «Αλ Φατάχ» και ανώτατος
διοικητής του γενικού επιτελείου
των Παλαιστινιακών δυνάμεων
Στο μεταξύ, οι Ισραηλινές δυνά
μεις αποχώρησαν, χθες στις 12.30
ώρα Ελλάδος οπό το λιμάνι της
Βηρυτού, όπως μεταδίδουν οι ειδι
κοί απεσταλμένοι του Γαλλικού
πρακτορείου ειδήσεων στη Βηρυτό.
«Η ιατρική μονάδα», όπως την
αποκαλούσαν οι Ισραηλινοί που
αποτελείτο από εξη τεθωρακισμένα

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ
Την Σοφαύλα Ζεϊμπέκη που πέ
τυχε με καλή σειρά ατη Νομική Σχο
λή θεσΜ κης συνχαίρθυμέ θερμά.
Οικογένεια
Γιώργου Γαλανομάτη

fr a v u m p c u o n e

Οχήματα μεταφοράς προσωπικού,
τέσ σ ερ σ φορτηγό, άλλα μικρότερα
καμιόνια, και ορισμένα τζιπ αναχώ
ρησε από την περιοχή του Λιβάνου
υπό τη συνοδεία παρατηρητών του
ΟΗΕ.
Η παραμονή της μονάδας ουτής
στο λιμάνι της Βηρυτού παρά λίγο
να προκαλέσει επεισόδια κατά την
αποβίβαση των Γαλλικών και Ιταλι
κών στρατιωτικών μονάδων. Τα
επεισόδιο ουτά αποφεύχθηκαν όταν
επενέβη ο Γάλλος πρεσβευτής στο
Λίβανο κ. Ανρύ. Ας σημειωθεί ότι
κατά την ώρα της αποβίβασης των
Γάλλων λεγεωνάριων, οι Ισραηλινοί
στρατιώτες πήραν θέση στο κάτω
μέρος της σκιίλας από την οποία
αποβιβάζονταν οι Γάλλοι στρατιωτι
κοί. Η ίόια σκηνή ακριβώς επαναληφθπκε κατά την αποβίβαση των Ιτα
λών. αλλά και εκεί τα επεισόδιο
αποφεύχθηκαν με την παρέμβαση
του Ιταλού πρεσβευτή στα Λίβανο,
κ. Οχτέρι.
Παράλληλα, το Γαλλικό πρακτο
ρείο μετέδωσε ότι έντονες ήταν και
χθες οι Φήμες στο Ισραήλ γύρω από
τις όιαβουλεύσεις στους κόλπους
της αντιπολίτευσης για το σχηματι
σμό μιας κυβέρνησης που θα αντι
καταστήσει αυτή του Μεναχέμ
Μπέγκιν.
Ο βουλευτής του κεντροαριστε
ρού κόμματος «Σινούι». Αμυόν
Ρόυμπιστάίν, είχε διάφορες επαφές,
πριν από μισ βδομάδα, για το σχη
ματισμό κυβέρνησης εθνικής οωτηρίας», στην οποία θα συμμετέχουν
όλα τα Ισρσηλινά κόμματα εκτός
απο το «Χερούθ» (το κόμμα του κ.
Μπέγκιν
στους
κόλπους του
«Λικούντ». με 2 4 βουλευτές), και
στους κομμουνιστές (4 βουλευτές),
Στην Ιερουσαλήμ, η Ισραηλινή
κυβέρνηση αποφάσισε τη συγκρό
τηση κυβερνητικής επιτροπής που
θα ερευνήσει για π ς σφαγές στα
προσφυγικά στρατόπεδα της Σάμ-

ΣυνεΛήφθη
ενώ ξέθαβ€
ναρκωτικά
Σήμερα Τετάρτη 2 9 Σεπτεμ
βρίου 12982 εφημερεύει ως πς 8
το βράδυ το φαρμακείο:
Μαρίας Παηαστεργίου
τηλ. 2 2 0 1 7
Ενώ δισνυκτερεύε» το φαρμα
κείο:
Γιάννη Παπαγεωργίου
τηλ. 29051

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 28 (ΑΠΕ)
Οργανα της ΑσφαλείαςΘεσσοΑονΙκης συνέλαβαν επ' αυτοφώρω
Τον I. Καφανταρίδη 28 χρόνων,
άεργο κάτοικο συνοικισμού φοίνικα
Θεσσαλονίκης την ώρα που σε ένα
ακάλυπτο οικόπεδο ξέθαβε μικρό
δέμα που περιείχε 15 γραμμάρια
ηρωίνης. Ο συλληφθείς ισχυρίσθηκε ότι το αγόρασε από άγνωστο
Τούρκο,

εξειδικευτείτε
yiá νά ξεχωρίσετε
~γιατί το μέλλον ανήκα στους άδικούς

ΙΔ Α Ν ΙΚ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ
Παρασκευή ΐ Οκτωβρίου
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Ο τμήματα απορροών ΛΥΚΕΙΟ*

• λ ο π ς τ ω ν -κ ο ς τ ο λ ο γ ω ν
• ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
• δ ια χ ο ς μ η τ ω ν
• ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ
V τμήΜτο αχοψοϊτν,ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΒΟΗΘΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Σ’ όλα τα τμήματα διδάσκεται
γ ρ α φ ο μ η χ α ν η -τ ε λ ε ξ
1 « ♦ jw rrw tlipuî ♦ . 2Λ Φ (ϋΡΗ

Λριθ. α&αας Yπ. Παιδείας
ISpúotus 4627/80 Λειτουργίας 1613/80

Μητρρηόλίως 3 1-Περικλέους 2-ΒΕΡΟΙΑ
Τηλ- (0331) 62777, 22042
( ϊ τ ο κ τίρ ιο τω ν Φ ρ ο ν τισ τη ρ ίω ν « Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ε Σ .)

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ

ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

πρα και Σατίλπ. όπως ανακοίνωσε ο
υπό παραίτηση υπουργός ενεργείος
της κυβέρνησης Μπέγκιν. μετά το
πέρας της συνεδρίασης ταμ υπουρ
γικού Συμβουλίου, κ Γιτζάκ Μπέρμαν. Η επιτροπή ουτή θα διαθέτει
όλα τα απαιτούμενα νομικά μέσα.

ώστε να ερευνήσει για τους υπεύ
θυνους της σφαγής. Ας σημειωθεί
ότι ο υπό παραίτησή υπουργός κ.
Μπέρμαν ανακοίνωσε ότι επιμένει
ατήν αποφοση του να πορσπηθεί
λόγω πολιτικών διαφορών με την
κυβέρνηση Μπέγκιν.

Οι Βούλγαροι κατηγορούν
τις ΗΠΑ για προβτοιμασία
πυρηνικής σύρραξης
ΣΟΦΙΑ 2 8 (ΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΙ)
Ο Βούλγαρος υπουργός Αμύνης,
στρατηγός Ντόμπρι Ντζούρωφ,
κατηγόρησε χ θ ες τις Η Π.Α.. ότι
προετοιμάζουν περιορισμένο πυρη
νικό πόλεμο στην Ευρώπη κοι
μακρόχρονη πυρηνική σύρραξη με

ΤΡΑΓΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2 8 ΙΑΠΕ)
Κάτω οπό περίεργες συνθήκες
βρήκε τραγικό θάνατο η Αργυρώ
Βαθάκου 5 0 χρόνων κάτοικος Πτολεμαίόος, όταν το I X. επιβατικό
αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυ
γος της Παντελής 52 χρόνων,
προσέκρουσε σε προπορευόμενο
κάρρο κοντά στα χωριό Φιλώτα
Φλώρινας.
Με την πρόσκρουση ένα μενόλα
καόρόνι έσπασε το παρπρίζ του
αυτοκινήτου και χτύπησε την Αργυ
ρώ με οποτέλεσμα να την σκοτώ
σει. 0 σύζυγός της και ο οδηγός του
κόρρου. Π. Νικάκης 50 χρόνων,
τραυματίστηκαν ελαφρά.

Εκδρομές της
Περιηγητικής
Λέσχης Βερ.
Η Περιηγητική Λέσχη Βεροίος
όιοργανώνει όυο εκδρομές. Μια
ημερήσια στα Πετράλωνα Χαλκιδι
κής την Κυριακή, (ανοχώρηση στις
8 π, μ. από το γραφεία της Λέσχης),
συμμετοχή 2 5 0 δρχ. περίπου το
άτομο. Δηλώσεις συμμετοχής στον
κ. Δαβόρο τηλ. 2 2 2 9 4
Μισ τριήμερη στη Σκιάθο, ανα
χώρηση το πρωί της Παρασκευής
και επιστροφή το βράδυ της Κυρια
κής με άιανυκτέρευση στο υπερπο
λυτέλειας ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Α' κατηγ. Τιμή συμμετοχής 3.200
δρχ. το άτομο. Η τιμή περιλαμβάνει
μεταφορά με λεωφορείο, φέρρυ,μπώτ και 2 όιανμκτερεύσεις με
πρωινό και μεσημεριανό
Δηλώσεις συμμετοχής στον κ.
Παπογεωργίου τηλ. 2 2 8 0 6 μέχρι το
μεσημέρι της Πέμπτης

τη Σοβιετική Ενωση.
0 κ Ντζούρωφ. ο οποίος ηγείται
των ασκήσεων του συμφώνου της
Βαρσοβίας στη Βουλγαρία, στις
οποίες συμμετέχουν επτά ανατολι
κές χώρες, με 6 0 .0 0 0 άνδρες, δή 
λωσε, σε συνέντευξη που όημοσιεύθηκε χθες, ότι «οι ασκήσεις
«ασπίδα 82» πραγματοποιούνται σ'
ένα τόσο περίπλοκο και επικίνδυνο
διεθνές κλίμα»
Σε ανταπόκρισή του, από το
πεόίο τω ν ασκήσεων, στην ανατολι
κή Βουλγαρία, στις όχθες της Μαύ
ρης θαλασσας. το βουλγαρικό πρα
κτορείο υπογραμμίζει δηλώσεις του
κ. Ντζούρωφ, με τις οποίες εξαιρεί
το σύμφωνο της Βαρσοβίας, γιατί
για πρώτη φορά στην ιστορία του
ανθρωπίνου γένους ιδρύθηκε μιο
νέου τύπου διεθνής οργάνωση, που
συνενώνει ισότιμα σοσιαλιστικά
κράτη ., στην άμυνά τους για την
διατήρηση
τω ν
σοσιαλιστικών
κεκτημένων τω ν λαών τους

ΝΕΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2 8 (ΑΠΕ)
Νέοι διορισμοί καθηγητών, στη
μέση Τεχνική κοι επαγγελματική
εκπαίδευση, εξαγγέλθηκαν χθές
από το Υπουργείο Παιδείας. Οι νεοδιοριζόμενοι. των οποίων ο αριθμός
ονέρχεται σε 628. θα καλύψομν
κενές οργανικές θέσεις σε σχολικές
μονάδες όλης της χώρας.
Ειδικότερα, διορίζονται: 140
Μαθηματικοί, 20 Ηλεκτρολόγοι
ΑΣΕΤΕΜ. 2 0 Μηχανολόγοι ΑΣΕ
ΤΕΜ, 100 Φυσικοί, 10 Χημικοί,
199 φιλόλογοι, 40 Γυμναστές. 6
Θεολόγοι, και 93 καθηγητές Αγγλι
κών.
Μετά τους νέους διορισμούς, ο
αριθμός των καθηγητών, που διορί
στηκαν φέτος σε σχολείο της Τεχνι
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευ
σης. ανέρχεται σε 875.
Οι διοριζόμενοι πρέπει να παρου
σιαστούν. στον διευθυντή της σχο
λικής μονάδας που τοποθετούνται,
μέχρι 12 Οκτωβρίου, έχοντας μαζί
τους το δελτίο αστυνομικής ταυτό
τητας και πρόσφατα πιστοποιητικά
ποινικού μητρώου και υγείας.

Λήγει σήμερα η αναστολή
της απεργίας των νοσοκομεια
κών γιατρών της Βεροίας, χωρίς
να σημειωθεί κάποια εξέλιξη
από πλευράς κυβερνήσεως.
Ό πω ς είναι γνωστό οι για
τροί του Νοσοκομείου Βεροίας
ανέστειλαν για πέντε ημέρες την
απεργία τους μετά την υπόσχε
ση του Νομάρχη κ. Πινακίδη να
μεσολαβήσει για επίλυση των
αιτημάτων τους.
Αύριο Πέμπτη οι απεργοί-θα
πραγματοποιήσουν συγκέντρω
ση για να αποφασίσουν την
παραπέρα nope ία του ογώνα
τους.
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ
Το κείμ ενο τη ς επ ισ τολή ς
ποιι έσ τειλ ε η Ν οσοκομειακή
Ε πιτροπή Β εροία ς σ το ν π ρ ω θ υ 
π ο υ ρ γ ό κ Π α π α νδ ρ έο υ και με
την οποία ζη το ύ σ α ν τη ν π α ρ έ μ 
βα σή το υ για επ ίλ υ σ η τω ν α ιτη 
μ ά τω ν το υ ς είναι τ ο π α ρα κά τω :
«Κύριε Πρωθυπουργέ, με τηλεγρά
φημά μας ημερομηνίας 23.9.82 σας
ζητήσαμε να παρέμβετε για την λύ
ση της απεργίας μας που άρχισε
στις 20 Σεπτεμβρίου και τώρα πήρε
την μορφή «απεργία διάρκειας»
Η απεργία μας αυτή δεν έχει
απολύτως καμιά πολιτική σκοπιμό
τητα. Είναι καθαρά «απεργία για
τρών» και αν έχει κάποιο πολιτικό
χρώμα αυτό είναι το χρώμα της
ΑΛΛΑΓΗΣ στην Υγεία,
Η σημερινή μορφή πάλης των
γιατρών μας επιβλήθηκε γιατί δεν
ικανοποιούνται τα δίκαια αιτήματα
μας που είναι:
α) Απόδοση δεδουλευμένων
υπερωριών (απασχολούνται 2 εφή
μερε ύοντες γιατροί καθημερινά ενώ
πληρώνεται ένας)
β) Κατοχύρωση του 2ου γιατρού
εφημερεύοντος (ο 2ος γιατρός
εργάζεται με εντολή του Διοικητι
κού Συμβουλίου).
γ) Έγκριση υπερωριών στους
επιμελητές (για έκτακτα χειρουργεία
- βραδυνές επισκέψεις).
Πρέπει να σας πληροφορήσουμε
ότι τα πιο πάνω αιτήματα κρίνονται
δίκαια από όλο το λαό της Ημαθίας
και τους φορείς του με επικεφαλής
τον κ. Νομάρχη.
Το Υπουργείο Υγείας και Προνοίας μετά από σωστή ενημέρωση
τόσο από τα Διοικητικό Συμβούλιο
του Νοσοκομείου όσο και από την
Νοσοκομειακή Επιτροπή και την
Υφυπουργό Υγείας - Πρόνοιας κ.
Περάκη, που εξέτασε το πρόβλημα
επί τόπου πρόσφατα, ενέκρινε τις
πρόσθετες 600 ώρες που απαι
τούνται με αναόρομική ισχύ από
1.1.82.
Προώθησε ο κ. Αυγερινός σχέ
διο τριυπουργικής απόφασης για να
αποδοθούν τα δεδουλευμένα στους
εργαζόμενους και να θεσμοθετηθεί
ο 2ος γιατρός εφημερεύων ο οποίος
κρίνεται απαραίτητος για την κρατι
κή υγεία στον Νομό.
Η συνολική δαπάνη 6εν υπερβαί
νει το 1.000.000 όρχ. κ. Πρωθυ
πουργέ. Ό μω ς συναντάμε την
άκαμπτη στάση των Οικονομικών
Υπουργών οι οποίοι αρνούνται να
μας δικαιώσουν.
Κύριε Πρωθυπουργέ, οι Νοσο
κομειακοί γιατροί της Βέροιας αγω
νίστηκαν και αγωνίζονται με πάθος
στηρίζοντας την πολιτική της
Κυβέρνησης στον τομέα της Υγείας.
Πιστεύουμε ότι ανοίγονται νέοι
ορίζοντες τόσο νιο τον λαό όσο και
για τον γιατρό. Έχουμε όμως την
γνώμη ότι μέχρι να εφαρμοστεί ο
θεσμός ΠΡΕΠΕΙ να γίνουν όεκτά τα
αιτήματά μας.

Οι αγώνες της Α ' κατηγορίας Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Συνέχεια από τπν 3η
τους έπεσε στο δεύτερο, με αποτελεσμα αι Ραχιώτες να ισοφαρίσουν.
Τελικά τον Παπόγο λύτρωσε ο Σαββίδης, που σημείωσε το νικητήριο
τέρμα της ομόόος του.
Καλύτεροι από τους νικητές οι
Σσββίδης. Κυριακίδης, Παποδόπουλος.
Η διαιτησία του κ. Σιόηρόπουλου πολύ καλό.
μ συνυεση του νικητη: Κουκουρίκης. Τσ·γγενόπουλος (75'
Κουκουρίκης) Παγούρος. Κυριακίδης. Σπανός Τσιλώνης Μανέας,
Μπράντης ΣοββΙδης Γαβριπλίδης
<70" Πουλιόπουλος).
ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν.
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
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ΝΑΟΥΣΑ ιΑντάής I. Τασκασαπλίδης).
Σε ένα μέτριο παιχνίδι όπου η
ισοπαλία φαινόταν σαν το τπό πιθα
νό αποτέλεσμα ο ΑχιλλέοςΝαοΟσης
εκμεταλλευόμενος δύο λάθη της
όμμνας του Εθνικού απέσπαοε την
νίκη και τους δύο βαθμούς.
Στο παιχνίδι αυτό έλειψσν οι
πολλές φάοεις και το πλούσιο θέα 
μα. Εγιναν λίγες «ζουμερές» Φά
σεις.
Στο σκορ προηγήθηκε ο Εθνι
κός στο 4 1 ' όταν ο Βοργιαζίδης Π.
κέρδισε κόντρα μέσα στη μικρή
βιριοχή κοι πλασάροντας τον Μπαπτπλη «Λιτυγχάι/ει τέρμα.
Στα δεύτερο μέρος © Αχιλλέος
πίεσε στην αρχή τον Εθνικό κοι στο
4 7 ' κερδίζει πεναλτυ όταν η μπόλλα
βρήκε το χέρι του Κυχερίδη. Το
εκτχλεί ο Μπράτσης άουτ.

Στο 5 6 ' όμως ένα λάθος της
αμύνης του Εθνικού και του τερμα
τοφύλακα Σίγκα επιτρέπει στον
Ζσχαράκη Δ. να στείλει την μπόλλα
στα δίχτυα με αδύναμη κεφαλιά.
Στο 79' γίνεται το 2-1 από τον
Ακριτίδη από το δεύτερο τραγικό
λάθος του Εθνικού και συγκεκριμέ
να του Μαρούόα.
' Ετσι χωρίς να αποδώσει σπουδπίο ποδόσΦαιηο ο Αχιλλέαε πιίοε
την νίκη που ςητουσε. «πσ τους
ποδοσφαιριστές του ξεχώρισαν οι
Ανοδός Μπράτσης, Δραγουμάνος.
Από τον Εθνικό που έχοσε από
τραγικά λάθη μόνο ο Γιαννόπουλος
όιακρίθηκε μέχρι τον τραυματισμό
του. Κατά την διάρκεια της παραμο
νής του στην άμυνα έλειπαν τα λά
θη.
Πολύ καλή η διαιτησία των
Καραντουμάνη, Χλιάρσ. Τήκα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΧΙΛΛΕΥΣ: Μπατσάλας. Ζαχαράκης Ν. Βύζας Ζαχσρόκης Δ.
Χαικιλαμπίδης. Θεοόοσιάδης Ανο
δός. Τσότσχος (73' Ακριτίδης) Δρανουμάνος Λογδανίδης. Μπράτσης.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Σίγκας.Καζαρτζιά
δ η ς Αλεξανδρίδης, Ηλιόόης Γιαννάπουλος (46" φωπ'όδης). Σαζακλίδης. Βοργιαζίδης Λ. Μ αρούδος
Τοπάλογλου (66' Βοργιαζίδης Κ.)
Κυκερίόης ΣαλτσογΑίόης
ΝΗΣΙ

ΞΕΧΑΣΜΈΝΗ
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ΝΗΣΙ ΙΑντ'τής Δ Χριστοόομλίδης)·
Το Νησί κάνοντας μιά πολύ

καλή εμφάνιση κέρδισε την Ξεχα
σμένη με σκορ 2-1.
Αντίθετα η Ξεχασμένη εκτός
οπό ένα διάστημα 2 λεπτών του β'
ημιχρόνου δεν παρουσίασε τίποτα
το ιδιαίτερο, αυτά συνετέλεσε και
το αντιαθλητικό παίξιμο των γηπεδούχων που ανέχθηκε ο διαιτητής
Στο 2 ' και ενώ όύο παίκτες της
Ξεχασμένης ήταν εκτός γηπέόου
υετά από ένα τοπιμιπτιγπιΛ τη Νηπί
εκανε μια αντεπίΒεση από αριστερό
και με δυνατό άουτ του Γκουγκουβόρα Γ. άνοιξε το σκορ.
Η Ξεχασμένη ισοφάρισε με τον
Παπαόόπουλο στο 65" με σουτ.
Στο 7 0 ' η φιλοξενούμενη είχε
δοκάρι με τον Τότσπ.
Το νικητήριο τέρμα πέτυχε ο
Πράπας στο 7 8 ' με σουτ από
φάουλ.
Διακρίθηκαν από την τοπική οι
Δάρλας, Γκουγκουλιόρας. Καραγιάννης. Από την Ξεχασμένη οι
Ζαχόπουλος και Πατσιάς.
0 διατητής κ. Μαγαλιός μέ
τριος. Δέχθηκε το αντιαθλητικό παί
ξιμο των γηπεδούχων και τις εσκεμμένες καθυστερήσεις του πρώτου
ημιχρόνου
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΗΣΙ: Σοόλιος. Καζαντζίδης
Γκουγκουλάρας Σ. Χαλβατζής ΠουΛιόπουλος Καρσνιόννης. Αλμπανίόης Στεφονόπαυλός. ΔάρΑος Πρά
τας, Γκουνκουλιάρος Γ.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ:
Τσαγκαρλής
Λούδας Μητσιώτης, Τοαλουχίδης,
Μ αρούδας Τάτσης, Παπαδόπουλος,
Αυτζής Αθ·. Αμτζής Μ., Ζαχόπουλο
ς, Πατσιάς.

ΛΗ ΓΕΙ ΣΗ Μ ΕΡΑ Η ΠΡΟ Θ ΕΣΜ ΙΑ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ
Κύριε Πρωθυπουργέ
Το Νοσοκομείο· Βεροίας μετα
στεγάστηκε τον Μάρτιο 1981 νια
προεκλογική σκοπιμότητα σε νέο
επιβλητικό
σύγχρονο κτίριο.
Παράλληλα αυξήθηκε ο αριθμός
των κρεβατιών απο 70 σε 110 και
δημιουργήθηκε στο χώρο των Εξω
τερικών Ιατρείων Σταθμός Πρώτων
Βοηθειών με αριθμό κρεβατιών για
ολιγόωρη νοσηλεία.
Λειτούργησαν σε νέα βάση όλα
τα Εργαστήρια και ο Σταθμός Αιμο
δοσίας. Μπροστά στην νέα κατά
σταση που δημιουργήθηκε οι για
τροί ζήτησαν από το παληό Διοικη
τικό Συμβούλιο να ενεργήσει έτσι
ώστε η Κυβέρνηση να ορίσει 2ο
εφημερεύοντα για τις αυξημένες πιο
ανάγκες του Νοσοκομείου. Το Δ.Σ.
πήρε την απόφαση αυτή, όρισε από
μόνο του 2ο εφημερεύοντα γιατρό
και υποσχέθηκε την θεσμοθέτησή
του σε δεύτερο χρόνο από το
Υπουργείο Κοιν. Υπηρεσιών.
Εφημερεύουν λοιπόν από τον
Μάρτιο 1981 ένας Παθολόγος και
ένας Χειρούρνος καθημερινά οι
οποίοι καλύπτουν τις ανάγκες των
νοσηλευομένων στις Κλινικές και
παράλληλα ασχολούνται με την
αντιμετώπιση των εκτάκτων περι
στατικών στα Εξωτερικά Ιατρεία.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί άτι στο
Νομό Ημαθίας και στις πόλεις Βέ
ροια και Αλεξάνόρεια με συνολικό
πληθυσμό 150.000 κατοίκους είναι
το μόνο Ίδρυμα που εφημερεύει
καθημερινά.
Οι γιατροί δούλεψαν με ζήλο στο
χρονικό διάστημα που πέρασε με
αποτέλεσμα
α) Να πολλαπλασιαστεί ο αρι
θμός των νοσηλευομένων
β) Να πολλαπλασιαστουν το
έκτακτα χειρουρνεία
γ) Να αυξηθεί γενικά η προσέ
λευση τω ν ασθενώ ν στο Νοσοκο
μείο για Κρατική περίθαλψη
6) Να καταξιωθεί στα μάτια του
Κόσμου η Κρατική Υγεία
Κύριε Πρωθυπουργέ
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα
τίας αν και προχώρησε σε πρόσλη
ψη διοικητικού και βοηθητικού
προσωπικού για να ικανοποιήσει
τους κομματάρχες της περιοχής δεν
έδωσε πρόσθετες ώρες στο Νοσο
κομείο για 2ο εφημερεύοντα για
τρό. Μοιραία το πρόβλημο το κλη
ρονόμησε
η
κυβέρνηση
του
ΠΑΣΟΚ.
Οι γιατροί μπροστά στην προο
πτική που δημιουργήθηκε με την νί
κη του ΠΑΣΟΚ δεν προχώρησε σε
πιέσεις και ανέμεινε με καρτερία
την επίλυση του προβλήματος απο
το Δ,Σ. και την νέα Κυβέρνηση.
Δείξαμε στην αρχική μεταβατική
Φάση της διακυβέρνησης της χώρας
από το ΠΑΣΟΚ. και πορά την οικο
νομική μας δεινότητα όεν πιέσαμε
σε καμιά κατεύθυνση. Συνεχίσαμε
να εφημερεύουμε όυο γιατροί και
συνεχίζουμε μέχρι σήμερα με εντο
λή του νέου Δ.Σ. του Νοσοκομείου.
Υπηρετήσαμε και υπηρετούμε
την ΑΛΛΑΓΗ παρέχοντας σχετικό
με τις δυνατότητες μας υψηλή περί
θαλψη στο λαό της Ημαθίας.
Μετό τον διορισμό του νέου Δ.Σ
οφού εκθέσαμε το πρόβλημα όπως
έχει μος ζητήθηκε να συνεχίσουμε
τον 2ο εφημερεύοντα σαν απόλυτα
αναγκαίο και πίστωση χρόνου από
μέρους μας για οριστική διευθέτηση
του όλου θέματος.
Έχουν περάσει 11 μήνες από
την ανάληψη της εξουσίας σπό το
ΠΑΣΟΚ και επτά μήνες από τότε
που το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε
στα χέρια του την υπόθεση με πρώ

το βαθμό στην ιεράρχηση των προ
βλημάτων
Κατέβαλαν και καταβάλλουν
μεγάλες προσπάθειες. Θ υ σ ίο ο ο ν
χρόνο πολύτιμο ανεβοκατεβαίνοντας στην Αθήνα, συνάντησαν πολ
λές φορές τους αρμόδιους. Το πρό
βλημα όμως παραμένει πρόβλΠΜ®·
Μετό από όλα αυτά και αφού πετ
σθήκαμε ότι μόνο με την απεργίο
μπορούμε κάτι νσ πετύχουμε ΤΙ)»
υιοθετήσαμε σαν τελευταία όπΜ‘1
πόλης.
Ακαμψία στο Υπουργείο Οικω/ομικών απ' όπ πληροφορούμαστε·
Δίκαια τα αιτήματα όπως οναννώΡ1*
σαν αε πρόσφατη σύσκεψη θ’0
Νοσοκομείο:
α) Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. ΠινΟ'
κίόης
β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τ°"
Νοσοκομείου
γ) Ο Δήμαρχος Βεροίας κ ΖαΡ'
πούνης
δ) 0 Ιατρικός Σύλλογος ΗμαθϋΛ
«I 0 Σύλλογος ΝοσηΛευτι*01*
προσωπικού
του
Νοσοκομεία
Βεροίας
στ) Οι υποψήφιοι ΔήμοΡλ1*1
Βεροίας κ.κ. Βλαζόκης, Γαβριήλ·^
και Τσαλέρας
Τελευταία μας ελπίδα και ελπίό0 1
ολόκληρου του λαού της ΗμαθίοςΠ
δική σος ΘΕΤΙΚΗ παρέμβαση*·

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Στους ποδοσφαιρικούς (jyiilVn
00
της Β Εθνικής κατηγορίας που
uiun.iv
τπν Κυριακή οι διαιτητ**
γίνουν την
κληρώθηκαν ω ς εξής:
Νίκη - Κιλκίς: Παπαζόγλου (
ραιά)
Ξάνθη - Νάουσα: Νικάκης
νίου)
Κοζάνη: ΤσακπΙ**
Λαγκαδάς
(Σερρών)
Φλώρινα - Πιερρικός: Ποσόιό"
πουλάς (Αθήνας)
Θήβα - Καλαμαριά:
Καλαμαριά' ΠαύλΙ
(Ρόδου)
γ,).
Αλεξανδρούπολη - Τρίκαλα,
νος (Αθήνας)
Γιαννιτσά Καβάλα: Ζάρας
νίου)
<0α
Εορδαΐκός - Π ονθρακικοί
|
τσης (Πειραιά)
πΑων
Βέροια - Ολυμπιοκός 4 ° ^
Μόσχος (Πειραιά)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΛΕΞ/ΔΡΕΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 2 9 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
0 Εθνικός Παιδικός IraQr”
Αλεξάνδρειάς προκηρύσσει τύ*1'
μειοδοτικό διαγωνισμό ανάδ*!»*
χορηγητών τροφίμων για το Ο'1
έτος 1983 στις 5 Νοέμβρη ' 9«2(
ημέρα Παρασκευή και ώρα 'θ '
π.μ. στο γραφείο του ιδρύματος “
τα παρακάτω είδη:
Ψωμιού, κρεοπωλείου ρικών, παντοπωλείου, οπωροό®
νοπωλείου. ιχθυοπωλείου. ζσχ°<£
πλαστείου - γαλακτοπωλείου·
περίπτωση αποτυχίας θα επανΰ'·'
φθεί στις 12 Νοέμβρη 1982 ΠΜιέΡί
1
Παρασκευή και ώρα 10-11 ΤΤ.Μ
Πληροφορίες κάθε ημέρα στο νΡ0^
φείο του ιδρύματος.
Αλεξ/ρεια 27/9/1982
Ο Πρόεδρος
Χρ. Οικονομόπουλος

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ Π Ο ΙΟ ΤΗ ΤΟ Σ
σπουδάστε
και μάθετε το επάγγελμα του Λογιστού από τ>1ν
επιστημονική και πρακτική πλευρά του

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΕ Σ Σ Π Ο Υ Δ Ε Ϊ
Μ. Αλεξάνδρου 17 Βέροια
τηλ. 29231 - 20870
Α ν α γν ω ρ ισ μ έν ο α π ό το Υ π ο υ ρ γείο Π α ιδ εία ς
Α οιθ. αδείαα Ιδ ο ύ σ εα κ 26 0 8 /8 1 Λ ειτο υ ρ γία ς Φ Α Φ /1 3 9
¿-«ουοαςττΕ και μ αοαινπχ μχπα ο rva aouca φτιαγμένο ΛογαττηΡ**1.
οπό ένυ επιτελείο επιστημόνων (Λογιστών - Κοστολόγων - Γραμμα»'®'’^.
επάγγελμα του Β. Λογιστού - Λογιστού,
Λογιστού. Γραμματέα»;
Γ namiirrrm- γρήγορα
vnñvnnn και
κπι

„

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΟΝΟΝ
ΑΠΟ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ
Α Ρ ΙΘ Μ Ο Σ Σ Π Ο Υ Δ Α Σ Τ Ω Ν Π Ε Ρ ΙΟ Ρ ΙΣ Μ Ε Ν Ο Σ Ο Π Ω Σ Π Α Ν 1^

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
Φροντιστήριο

Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Ν Σ Π Ο Υ ΔΩ Ν
Μ. Αλεξάνδρου τηλ. 29231 ΒΕΡΟΙΑ
Αναγνωρισμένο από το κρότος
Γ ια μ α θ η τές ε κ τό ς Β εροία ς χ ο ρ η γ ε ίτ α ι ειδ ικ ή έκ π τω σ η
Τ μ ή μ α τα ο λ ιγ ο μ ε λ ή : Α Π Ο Φ Ο ΙΤ Ω Ν Γ υ μ ν α σ ίο υ και Α ΐ)«0Ρυ
Β. Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν Κ Ο Σ Τ Ο Λ Ο Γ Ω Ν Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ ^
Γ Ρ Α Φ Ο Μ Η Χ Α Ν Η Ι-Σ Τ Ε Ν Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ Σ Τ Ε Λ Ε ΐ
Ο Γ Γ Π Κ Ο Α Κ Ο Υ Σ Τ 1 Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α Α .Υ .^ Ε .

Έναρξη μαθημάτων 1η Οκτωβρίου

ΠΠΕΜΠΤΗ
j 30

\ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1982\

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων του συνδυασμού

Ε Ν Ω Σ Η -Π Ρ Ο Ο Δ Ο Σ
Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου ;042 ‘
Μητροπόλεωο 72-ΤηΤΠί.137

ΒΕΡΟΙΑ

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
01 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τροποποιείται ριζικά
η εκλογική νομοθεσία

Για το ν κ. Τ σ α λέρα
Συνεχίζονται οι ομιλίες
στις συνοικίες της πόλης
και χθες οι προε
ί.
ι Οιιιλίεε
ομιλίες τω
τωνν ιΐττπϋίτκηίπιν
υποψηφίων
/Τύαρχιον
Βέροιας στους συνοι
χβΤ;Γης Πόλ^ ·
^ ' Ε5 ° ϊ Γιώργος Τσαλέρας μίληΠααά Κιόσκι, σε ογκώδη
Β ^ η ρ ω α η δημοτών και σήμερα
λ *ΙΓτι'
μιλήσει στο σύντομό Κ.
Μνήΐ'"°υ *^α7°όρα)· Αύριο θα γίνει
ι^ η συγκέντρωση στο Λαζοχώρι,
ιΐίόν ° * Τσαλέρας θα αναπτύξει το
. . 'Ραρμά του σε σχέση με τα προ" ϊ * “ ™ συνοικισμού.
U0iim.nl10 Κ
Γαβριηλίδης
^ I <■χθές το βράδυ στην Καλλιθέα
*ο1}Τ 0μ.ι^ια του παρακολούθησαν
*··6τοικοι του συνοικισμού.
ι·υρι° δεν προβλέπεται ομιλία
,0; ^ Γαβριηλίδηΐ
¡η, * ΒΗάκ·ης ούτε χθές πληροφό"0ν *ΛΑΟ. σχετικά με το πρόΜμη των ομιλιών του.
ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ
ΤΟΥ κ. ΤΣΑΛΕΡΑ
<νθ, °ΤΚι“δεις και δονούμενες από
Τ0]. "">ηοΜό συγκεντρώσεις πραγμα0Μ&ίες στις συνοικίες ο κ.
^ ^ ο ς Τσαλέρας. Στις ομιλίες του
^
,7βλέρας συνοδεύεται από τους
,., '^νοτι.ς του υποψηφίους δημοτι""^πυμβούλους.
ν, 5ως σχολιάζεται από αντικειμε^
- παρατηρητές, ιδιαίτερη σημα-

σία έχει ίο γεγονός ότι στις ομιλίες
του κ. Τσαλέρα παρακολουθούν
δημότες που ανήκουν ιδεολογικά σε
όλες τις πολιτικές παρατάξεις και με
κάθε τρόπό εκδηλώνουν την απόφα
σή τους να ψηφίσουν αυτή τη φορά
δήμαρχο για την πόλη και όχι κόμμα.
Ό πω ς τονίζεται χαρακτηριστικά η
συμμετοχή αυτή του λαού δείχνει
την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του
κ. Τσαλέρα. που κατέρχεται στις
εκλογές ως υπερκομματικός.
Σχετικά με τις ομιλίες του κ Τσα
λέρα, από το Γραφείο Τύπου του
συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟ
ΔΟΣ» ανακοινώθηκαν τα εξής:
Τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου ο κ.
Τσαλέρας μίλησε στον μικρό και
νούργιο συνοικισμό Ελληνορωσσοπροσφήγων, όπου αναφέρθηκε στις
ανάγκες αυτού του νέου συνοικι
σμού. που είναι κυρίως η αποχέτευ
ση, η οδοποιία, η αστική συγκοινω
νία και το χτίσιμο ενός σχολειού και
που έχουν άμεση προτεραιότητα στο
πρόγραμμά του. Κατάγγειλε δε το
κύμα ψυχολογικού εκβιασμού που
ασκείται από παράγοντες αντίπαλου
συνδυασμού και που την απάντηση
καταπέλτη θα την πάρουν από τον
περήφανο Βεροιώτικο λαό στις 17
Συνέχεια στην 2η

ΨΩΜΙ ΚΙ Α ΓΑ Π Η
ένα ανέκδοτο.
' ιχλ 6υ° ν^α TTtziôui που είσαν πολύ
"»Μένα. Γ1 κοπέλλα πίεζε τον
w ” · Γ,ου είχε αντίθετη γνώμη, να
^ Ρευτούν. Ό μω ς είσαν φτωχοί
στην ερώτηση του νεαρού τι θα
y. ε' Π *οπέλλα απαντούσε «θα κά
^ “WWa όταν πεινάνε». Παντρεύτηκαι εφάρμοσαν την υπόσχεση και
ο^μφωνία που έκαναν πριν το
Ομως ο νεαρός μετά μια ή δυο
γ , Π ε ί ν α σ ε , εγκατέλειψε την ερωC f f - και βΥήΚΕ κάτι να εξοικοoto W. ^Ul να ψάνε. Ό ταν γύρισε
του η γυναίκα του έκανε
ήΧΐ)ττ!^Ρα ατον χειρολισθητήρα. Σε
ζ^Π οη του συζύγου απάντησε «σου
το φαγητό σου». Γρήγορα
Κη ¡Γ1 Κοιδιά, παρά την σφοδρή αγάa J εν μπόρεσαν να ζήσουν μόνο μ'
ώι Λ *!®κ^αν και ψωμί και φαγητό
Την J?01·™· Επρεπε να ζήσουν και
ÎjjjÎ^ I· ίο κουφάρι, που μέσα του

ΤοΓ Γην νυχί>>'“5·

Εξω 10
ανέκδοτο μου θυμίζει η
<*06η
ηοληική ΥΊ? X“ P°Ç P°Ç·
Κ. υπουργός και η κυβέρνηση

ςεχασε πως «νυστικό αρκούδι δε
χορεύει», όπως λέει ο λαός μας. Μα
θα μου πείτε τι σχέση έχει το ανέκδο
το με την εξωτερική μας πολιτική,
Την ίδια σχέση που έχουμε εμείς με
την Χιλιανή χούντα και με την επα
ναστατική επιτροπή του Σαλβαδόρ.
Γιατί πιστεύω πως ο λαός μας. ο
εργάτης, ο αγρότης, βιοτέχνης, ο
εργοστασιάρχης, ο βιοπαλαιστής,
αυτός που στηρίζει την οικονομία
της χώρας μας, που δίνει σε μας τους
δήθεν διανοουμένους, τους καλαμα
ράδες, ψωμί, πατάτες, γάλα, ζωή, δεν
νοιάζεται για τις χούντες της Χ ιλ ή ς
και του Σαλβαδόρ. Λιγώτερο νοιάζε
ται για τους
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑ
ΝΟΥΣ Παλαιστινίους. Δεν νοιάζεται
αν αυτοί έχουν διαφορές με τους
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ φαλαγγίτες του
Λιβάνου ή με τους Ισραηλίτες. Αντί
θετα τον ενδιαφέρει το ψωμί των παι
διών του, η ζωή της οικογένειας του,
που θα εξάγει τα μήλα του, τα παπού
τσια που φτιάχνει, τα καράβια που θα
φορτώσουν και το συνάλλαγμα που
θα φέρει στον τόπο του. Τον ενδιαφέ-

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
του συνδυασμού Κ. Βερμίου
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΥ
^ ιώ τισσες - Σελιώτες

Μ*,0 „ ^ .
την Λ
ώριμη σκέψη οι συνεργάτες μου και εγώ αποφασίσαμε να όιεκδικήσουμι
'ο Γ ’Ι'άθοή οας γ1α ανάδειξή μας, ως νέου Κοινοτικού συμβουλίου.
*νίθτηΌ °^°Ι γνωρίζετε, γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και ζοΰμε ένα μεγάλο χρονικό
H «vl0t0 X“ P*¿ Μας.

0,ανμ' 10 ΧωΡ'ά. Ξέρουμε τα προβλήματά του, τα ζούμε.
λ®Ρΐηύ _απο<Ρι1(’ίσαμε να διεκδικήσουμε την ψήφο σας, ξέραμε τις δυσκολίες του
'.^ « Μ ε ότι χρειάζεται μεγάλος και δύσκολος αγώνας. Προσφερόμεθα στον
0 — ' Ι Γ0 lcu^° T0U χωριού, χωρίς να επηρεαζόμαστε από κανένα.
<Wv„u, υ"οΜ0ς μας είναι ακομμάτιστος. Αγωνιζόμαστε αδελφωμένα, με στόχο την
Mu; * 10 >ίαλή T0U χωριού.
jjoiAtuí 'ΊΥομούν για ερασιτέχνες, άνθρωποι οι οποίοι ίσως είναι επιστήμονες στην
™ή|ιατΐιίΙ,>’' ° καθένας είναι επιστήμονας ατην δουλειά του), αλλά άσχετοι με τα προ*^Μ ,;κ°0? ,>1ΡΙθύ· ®'°τι °*Τε °αν τουΡιστεί τουλάχιστον, tu τελευταία χρόνια το
Υή Τ η '^ Τ “**'* ι>ε τα προβλήματα του χωριού. Το πρόγραμμά τους είναι αντιγριι^ Μικηρυξής μας

uujtatpui)Tiooe<; - συμπατριώτες

Οταν

επίσημα τον αγώνα με τα εγκαίνια του γραφείου μας, ανιιφερθή
μίσπ ^ίΐ
' βασικά προβλήματα. Την επίλυση των οποίων υποσχύμεθα με
θι „μ.
προς κάθε κατεύθυνση.
ηω *1' Οι*ή-Ί«*1κ^ “νάγκες του ^ωμιυυ
χωριού «νυιι
εέ υι ηηρυκυτω:
Ιώμε ¿^*7? 0ί- κάθε συγχωριανό μας. Εμείς α'μαστε αυτοί που αδέσμευτα αγωνι
ία, ίαν .®°!οαΜε τα πρώτα οικόπεδα στους συγχωριανούς μας. (πληγένιες).
ΤΙ'1’ ^ ° ,νάττΙτας 1979-82, πήραμε στην κυριότητα της Κοινότη
άυτό ,?·η “βλάδα. Στη δική μας τετραετία, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα επι
6η, / Η δικ,Ι ι>Μ°βλ.ημα που το έχουμε βάλει στον σωστό δρόμο.
ζ-1ευθύνιν·001* '»ήΐ’0« που θα είναι νίκη δική σας και του χωριού γενικώτερα 0« μας
11η Ι 'νάια„ην ν^ “σλ0λη6ούμε με :ο νερό.
μι ή|>α.τίιι ■ 0110 να αντιμετωπίζουμε ακόμα την έλλειψη του νερού, Έχουμε έτοι
«λ»,,.0 Ί λάση, πράγμα που οι αντίπαλοί μας δεν το σκύφθηκαν ποτέ.
™ Χ«Ρ>* « * Μήνες.
είν«» και η αποχέτευση, θα Ρε>»τκοσουμε την υπαρχουσσ κ*αι θα
ο *'<·
¿Ρ«θΐ) ιΐηόιηγωγ°ί βΡ0? ° ξ “έ4· αΦ°ύ καταοκευασθεί, θα επικαλυφθεί και θα λύσει
ιΐι,ι ,,^Ρυς όχ1λΐ1μα "άρκιγκ και πάρκου, εξυπηρετώντας 2.000 αυτοκίνητα.
1 1Ρώε-ρεκ,^ <βτΕΙ)θύνσεις θα καιασκευοσθούν και θα τσιμεντοστρωθούν δρό·
τ0ι^ λ ιι ηρ0κχΙ°'ί ΡΡ°Μος από την πλατεία προς ξενοδοχείο. Πέρον αυτών υπάρχουν
Ά ϊαρί- 11βαια’ όπως αξιοποίησις του χιονοδρομικού κέντρου καθαριότητα
Κι
ο, πη’01 λ'!! *■’" αυ™ είναι στις σκέψεις μας γιο άμεση εκτέλεση.
!>(· ζ» 'άτ,
’'γούμενοι Κοινοτάρχες, μέχρι σήμερα, ο καθένας με τον ιρόπο του και
ποο 1Τ0»τ'τες, προσέψεραν στο χωρώ. Δεν πρέπει 'να αγνοούμε τις π
προσφοαπό όλες τις πλευρές εθελοντικές.
ΧελΓ-

ω ι.τκ Ι71<ΰΤΐ° σες ' Σελιώτες
’ώυ ¿1’ιυ^α *:,''>βρη είστε η εξουσία στο χωρώ. Αυτήν την ημέρα θα διαλέξετε
0'ιΐ «»ρρπωπούν, για τα συμφέροντα του χωριού, για μιά τετραετία.
,τΙη»,’τ',ν ΧώροΤ"' Ψη,'ρί'Τα Δημιουργική Ανανέωση. Εγγύηση η αγάπτι μυς στο
Ττώοιΐ||,
™" εμείς ζούμε, και χωρίς μίσοι και προστριβές αγωνιζόμαστε να το

Στόχος μας είναι η εργασία,
η ομόνοια για το χωριό.
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Κ Α Τ Α Τ Ε Θ Η Κ Ε ΤΟ Ν Ο Μ Ο Σ Χ Ε Δ ΙΟ
Γ ΙΑ Τ Ο Σ Τ Α Υ Ρ Ο Π ΡΟ Τ ΙΜ Η Σ Ε Ω Σ
ΑΘΗΝΑ (ΑΠΕ)
Ο υπουργός Εσωτερικών κ, Γ.
Γεννήματος κατέθεσε χθές στη βουλή
το νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται ο σταυρός προτιμήσεως για την
εκλογή των βουλευτών και καθιερώ
νεται ως τρόπος εκλογής η σειρά
αναγραφής ίω ν υποψηφίων στον
συνδυασμό του κόμματος σε κάθε
εκλογική περιφέρεια.
Ο κ. Γεννηματάς έκανε την εξής
δήλωση:
«Πιστοί στις προεκλογικές μας
δεσμεύσεις και τις προγραμματικές
δηλώσεις της κυβέρνησης, καταθέσα
με το σχέδιο νόμου που καταργεί το
σταυρό προτίμησης και τροποποιεί
τη νομοθεσία για τον τρόπο εκλογής
των βουλευτών.
Είμαστε σίγουροι ότι η εθνική
αντιπροσωπεία ψηφίζοντας το νομο
σχέδιο αυτό θα ανοίξει νέους ορίζον
τες για την εξύψωση του πολιτικού
αγώνα και της κοινοβουλευτικής
ζωής του τόπου».
Η βασική διάταξη του νομοσχε
δίου (άρθρο 1) ορίζει τα εξής:
ο1. Η εκλογή των βουλευτών γίνε
ται με τη σειρά, με την οποία έχουν
περιληφθεί στο συνδυασμό που
καταρτίζεται από το κόμμα ή το

ρουν αυτά, γιατί εκεί βρίσκει το συμ
φέρον του. Το συμφέρον όμως των
πιο πάνω ανθρώπων είναι και συμφέ
ρον του κράτους, που πρέπει να το
επιδιώκει με κάθε θυσία, με όλα τα
μέσα, με όλους τους τρόπους.
Αυτό όμως το κράτος, αυτός ο φύ
λακας άγγελος των συμφερόντων,
δεν νοιάζεται για το.ψωμί του λαού
του, έτσι ανεύθυνα και με ένα τρόπο
αποπροσανατολιστικό, μας κουβα
λάει εδώ την επαναστατική επιτροπή
του Σαλβαδόρ, για να συζητήσουν
γιυ τη χούντα της Χιλής. Στέλνει
καράβια στο Λίβανο, φέρνει τραυμα
τίες Παλαιστινίους και στερεί τα παι
διά του από το ψωμάκι τους. Πολλοί
αναγνώστες είχαν την απορία που
έχω κΓ εγώ, Ποια η ωφέλεια και ποιά
η ζημιά από όλες αυτές τις κινήσεις
και ενέργειες της εξωτερικής μας
πολιτικής: Ακόμα όλα τα άλλα κράτη
είναι ηλίθια, είναι χαμένη, δεν ξέρουν
να κάνουν εξωτερική πολιτική, που
δεν έκαναν τις δικές μας ενέργειες;
Ό λη η Ευρώπη, η Αφρική, η Ασία, η
Αυστραλία, γιατί δεν νοιάζονται; Οι
Μουσουλμάνοι, οι Άραβες, οι λατι
νοαμερικάνοι γιατί δεν νοιάζονται;
Αν κάποιος από τους αρμόδιους ξέ
ρει ας μας πεί και μας...
Ο λαός πληρώνει τους ανθρώπους
του υπουργείου εξωτερικών και έχει
απαίτηση να μάθει, το σκυλί που έβα
λε για φύλακα είναι με το μέρος του ή
με το μέρος του Λύκου; Γιατί η
Τουρκία, που δεν πήρε το μέρος των
Μουσουλμάνων αδελφών μας. κέρδι
6ε πολλά και δεν της γίνεται κανένας
πόλεμος οικονομικός, όπως γίνεται
στα δικά μας προϊόντα που εξάγονται
στην Αμερική και αλλού όπως γίνε
ται από το Λόμπυ των Εβραίων. Τα
πυρομαχικά της Συρίας γύρισαν πί
σω. Τις οφειλές ο αδελφός Καντάφι
τις έφαγε. Και είναι αρκετές. Τελικά
ψωμάκι θα έχει να φάει ο Ελληνικός
λαός ή θα τρώει επαίνους κι αγάπη:
Θα τρώη φαγητό σαν αυτό που ζέ
στανε η νέο γυναίκα στον χειρουλισθητήρα του άνδρα της: Ας μας πουν
οι αρμόδιοι. Ο Ελληνικός Λαός πλη
ρώνει. ,
ΦΩΚ1ΩΝΛΣ

Γ

συνασπισμό σμνεργαζομένων κομμά
των ή τους ανεξάρτητους υποψή
φιους και ανακηρύσσεται από το
αρμόδιο δικαστήριο. Ο σταυρός προ
τίμησης υπέρ; των υποψηφίων που
προβλέπεται από την ισχύουσα νομο
θεσία για την εκλογή των βουλευτών
καταργείται.
2. Για την εφαρμογή των διατά
ξεων της προηγούμενης παραγρά
φου. οι σχετικές διατάξεις της
ισχύουσας νομοθεσίας για την εκλο
γή των βουλευτών, τροποποιούνται ή
αντικαθίστανται σύμφωνα με όσα
ορίζονται στα επόμενα άρθρα του νό
μου αυτού».
Με το νομοσχέδιο διατηρείται η
διάταξη της .εκλογικής νομοθεσίας
για την εκλογή των βουλευτών επι
κράτειας. όριζε τιιι ότι κάθε αυνδυα
σμός μπορεί να περιλάβει αριθμό
υποψηφίων μίχρι τον αριθμό των

βουλευτικών εδρών κάθε εκλογικής
περιφέρειας προσαυξανόμενο κατά
ένα στις περιφέρειες που εκλεγούν
μέχρι και δυο βουλευτές.
Επίσης, προσαρμόζεται η ισχύουσα εκλογική νομοθεσία στο νέο τρό
πο εκλογής των βουλευτών.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Ο υπουργός εσωτερικών κ. Γ.
Γεννηματάς απαντώντας σε ερωτή
σεις δημοσιογράφων σχετικά με το
νομοσχέδιο για την κατάργηση του
σταυρού προτιμήσεως διευκρίνησε
τα εξής:
«Το νομοσχέδιο αποτελεί μέρος
πλέγματος νομοσχεδίων, με τα οποία
θα αλλάξει όλο το εκλογικό σύστημα.
Δώσαμε το νομοσχέδιο τώρα, τρία
χρόνω δηλαδή μπροστά από τις βου
Συνέχεια στην 4η

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
1982
ΣΤΗ 2η Σ Ε Λ ΙΔΑ

Ο ι ιώργος Λαζός

Συνδημότισσες και Συνδημότες,

Βρισκόμαστε μπροστά στις Δημοτικές εκλογς,
Οι εκλογές αυτές έχουν καθοριστική σημασία για το ιιέλλον τη:,
Βέροιας, μιάς πόλης με τεράστια ανάπτυξη, όμως και με πολλά πραβλή
μαία που ορθώνονται πιεστικά, μέσα απ' αυτή την ταχύτατη ανάπτυξή
της.
Ό λοι εμείς, σαν υπεύθυνοι πολίτες κι εντελώς ανεξάρτητα απ' την
κομματική μυς προέλευση, καλούμαστε σήμερα να τοποθετηθούμε σωστά,
με υψηλό αίσθημα προσωπικής ευθύνης και με κριτήρια αξιοκρατικά,
μπροστά στο καθήκον της επιλογής ΕΚΕΙΝΟΥ που για ολόκληρη
τετραετία θα διαχειρίζεται τα προβλήματά μας.
Αυτή και καμιά άλλη είναι η ουσία για όλους μας. μα κι" ευθύνη, ττιτ
επικείμενης εκλογής. Στις 17 Οκτωβρίου το Δήμαρχο της Βέροιας θσ δια
λέξουμε κι όχι ΤΟ κόμμα που θυ μας κυβερνήσει
Για την κυβέρνηση της πατρίδας μας ψηφίσαμε και θα ξαναψηφίσσομε πάλι στις βουλευτικές εκλογές. Στις 17 Οκτωβρίου για το Δήμαρχο
της πάλης μας θ' αποφασίσουμε.
Και γι’ αυτή την επιλογή, του καλύτερου και του αξιότερου, το κριτή
ριά μας θα πρεπει ν' ϋφορούνε αποκλειστικά και μόνο τα προσόντα και
την προσωπικότητα του κάθε υποψήφιου.
Απ' τα ορατά και χειροπιαστά δείγματα παν προσωπικών ικανοτήτω*
των υποψηφίων, πρέπει να εξαρτηθεί κι ο βαθμός τηςς δικής μας .τροτίμη
σης και της δικής μας εμπιστοσύνης.
Στις δύο προηγούμενες δημοτικές εκλογές πολλοί απιΐ γτκς. 6cv ίΐιΛή
σαμε W" απαλλαγούμε, δικαιλογημένο ή αδικαιολόγητα, απ' τις κομμάτι
κές μας προκαταλήψεις. Κι έτσι με την προβοληή της κομματικής ταυτό
τητας, ψηφίσαμε tote. Ό μω ς αποδείχθηκε πωςαδικήσαμτ τελικά (τρ. Λκι
μας την πόλη, τον ίδιο τον εαυτό μας. Σήμερα πιστεύουμε και μαζύ une.
σίγουρα η μεγάλη βεροιώτικη πλειοψηφία. πως δεν έχουμε πια άλλα σερ·
θώρια για καινούργιο λάθη
ΓΓ uutó κι είμαστε πεπεισμένοι πως αυτές τις διαπιστώσεις μας .ι
αυτό το κείμενό μας, αν ήπιν πρακτικά δυνατό, σίγουρα θα το αρυσυοό
γριιφαν χιλιάδες Βεροιώτες, άνδρίς, γυναίκεςς και νέοι τηςητάλτιςτατς»
Ό λοι μας, όλοι όσοι πιστεύουν μαζύ μας πως η Βέροια μπορεί να κατα
κτήσει το λαμπρό μέλλον που της ταιριάζει, μονάχα αν θα χειριστεί τις τύ
χες της Δήμαρχος με φαντασία, με τόλμη, με πλατεία και γόνιμη σκένα,
μα και με πάθος για δημιουργία.
Αυτές οι αρετές, μαζύ με τη γνώριμη μας μέοα απ' την πράξη εργυιικότητά του. συγκεντρώνονται, κατά γενική αναγνώριση φίλων-kui uvn
πάλών, oto πρόσωπο ίο υ ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΛΕΡΑ.
ΓΓ αυτό και εκφράζουμε δημόσια την εμπιστοσύνη μας προς
ΑΥΤΟΝ.
Εκφράζουμε ακόμα την εμπιστοσύνη μας. και με την ανεπιφύλακτη
προσωπική συμμετοχή μας. στην πρώτη γραμμή της καινούργιας προσ
πάθειας, στην οποία μας καλεί κτ εμάς, μα κτ όλο το βεροιώτικο λαό.
Μιά τέτοια προσπάθεια ενωπκή για χάρη της ΒΕΡΟΙΑΣ και με μιά τέ
τοια ικανή ηγεσία, καταξιωμένη στο στίβο της δημοτικής δράσης και κοι
νής αναγνώρισης κι αποδοχής, είναι ποροπόνω από βέβαιο για μάς πώς
θα κατορθώσει:
— Ν' ανταποκριθεί με σοβαρότητα στο μεγάλο και το δύσκολο έργο που
την περιμένει.
ΚΓ ακόμα:
— Να κινητοποιήσει όλους τους Βεροιώτες, ανεξάρτητα απ' την πολιτική
τους τοποθέτηση και να τους συνεγείρει ώστε vu κάνουν δική τους
υπόθεση την εκλογική μάχη, γιο ν" αποτραπεί έτσι η οριοηκη άλωαη
του Δήμου ιιπ" το κόμμα.
- Να υπερασπισθει με συνέπεια την ανεξαρτησιο και τα πραγματικά συμ
Φέροντα του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικώτερα.
- Να νοικοκυρέψει το Δήμο, ώστ* πολιτισμένα .ιτ προσφέρονται όλες 01
υπηρεσίες του προς τον κάθε δημότη, στη γυναίκα, στον άνδρα, ~τοι:ς
νέους και στα παιδιά μας.
— Να καλύψει μεθοδικά, με έργα μικρά και μεγάλα, ολόκληρη τη Βέροια,
στο κέντρο της, μα πριν απ' όλα στις συνοικίες της. Με έρνα που να δί
νουν λύσεις σε καίρια προβλήματα οδοποιίας, αποχέτευσης, ύδρευσης,
πολεοδομίας, πράσινου, υγείας, νεότητας και πολιτισμού
- Nu συντελέσει τέλος και σ ενα καινούργιο καθαρό πολιτιστικά ανέβα
σμα της Βέροιας, με πόλο της την Αντωνιάδειο Στέγη Γ ραμμάτων και
Τεχνών.
' Ολες αυτές οι προσδοκίες μας στίρκα θεμελιώνονται στη μέχρι τώρα
προσφορά του Π Ω Ρ. ΤΣΑΛΕΡΑ Ό σοι κατοικούμε στη Βέροια, παν
τού και για πά πα , ανεξίτηλη βρίσκουμε τη σφραγίδα των δικών ταυ έρ
γων. Ασβεστα και τα σημάδια α«6 το δικό του πέρασμα. Και στ' όνομα
αυτής της προσφοράς, ξεκινάμε όλοι εμείς μαζύ του για την κυτάκτηση
ενός καινούργιου λαμπρού μέλλοντος της πόλης μας.
Ενωμένοι, για την πρόοδο της Βέροιας.
Ο Ι ΥΠ Ο Ψ Η Φ ΙΟ Ι Δ Η Μ Ο Τ ΙΚ Ο Ι Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ο !
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Αντωνίου Μανωλάκη Μαίρη συζ. Θωμά, νοικοκυρά.
ΒαφεΙ&ης Δημητρης του Στεφάνου.βιβλιοπώλης
Γεωργουδάκης Χρηστός του Γεωργίου, τ. Διευθυντής Ο.Τ.Ε.
Γιοννοκόκης Παναγιώτης του Ιορδάνη, συνδικαλιστής, τ. πρόεδρος του
Εργατ Κέντρου.
Γουλσουζίδης Νικόλαος του ΧσρολόμπΟυ. αγρότης.
Δημπτρπκάχης Γιόννης του Αργύρη. δικηγόρος τ. πρόεδρος του Δήμοι
Συμβουλίου.
Ζαμάνης Δημήτριος του Στεργιου. πολιτικός μηχανικός.
ΘεοόωρΙδης Παναγιώτης του Κων'νου, «πσγγελυατίας Αντιπρόεδρος
Εμπορ. Επιμελητηρίου.
(Καζαντζίόπς Κώστας του Γεωργίου, βιομήχανος
Καπρίνης Αδάμος του ΔημητρΙου, αρχιτέκτων
Καρατζόγλου Τακης του Αναστασίου, λογιστής.
Καργατζης Χαράλαμπος του Αναστασίου, υπάλληλος ΔΕΗ.
Κούγκος Κώστας του Γεωργίου δικηγόρος.
Κύρκος Παύλος του ΑνΛοέα. συνδικαλιστής

υποψήφιος δημ. σύμβουλος
H νέα ym á της Βέροιας εχα η/ν άξια εκχροοώχηοή της στο φηφοίέίτιο
τον Π Ω Ρ ΙΟ
-Λ Λ Ε Ρ Λ , τον 24χρυνο ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΖΟ , γιό του γνωστού onχειρηματια ¡¡λια Λαζοό που SieréXcm ato παρελθόν δημοτικός σύμβουλος
Βέροιας και πρόεδρός rou ΓΑΣ »Βέροια*.
Οπιος δηλώνει o I ΙΩΡΓΟΣ Λ ΑΖΟ Σ »πρεπει και οι νέοι να έχουν τη οιατή
τους μέοα στο Δημοτικό Συμβούλιο y,α την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για την
πάλη μας»·
Επειδή νομίζουμε ότι οι νέοι της Βέροιας βλέπουν έναν άξιο ικηρυσα,πυ της
γενιάς *οΜί> t,vm επιβεβλημένη η νεανική αυτή παρουσία στην εκλογή του
αυριανόν AJÍ·
Στη φωτογραφία ο Γιώργος Λαζός αε ηαλαιότερο στιγμιότυπο από την ομι
λία του στη Γιορτή Δημοκρατίας.

Κυρσάνογλοιι Παύλος του Αποστόλου έμπορος
Λαζάρου Θεόδωρος του Λαζάρου. Σ Τεχνολόγος Μηχανικός
Λαζός Γεώργιος του ΗΑία, έμπορος.
Λοκμανίδης Νίκος του Ιορδάνη, ιδιωτ. υπάλληλος
Μαραντίδης Ηλιος rou Γεωρνίου. εργολάβος
Μήτσιου Χρηστός του Γεωρνίου. έμπορος
Μπαντής Χρήσιος του ΔημητρΙου, δικηγόρος
Μπιζάκης Κώστας του Νικολάου, δικηγόρος. Πρόεδρος Δικ. Συλλόγου
Μπότσης Θανάσης ιου Κιυωνου. εργολάβος.
ΜπουλοσΙκης Μανώλης του Αναστασίου φορμοκςιποιος. Πρόεδρο-,

φαρμακ. Συλλόγου
ΝαβροζΙδης Αλέκος του Ιωόννου. εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγι. ·
Παπασάββας Βαοίλης του Γεωργίου, αγρότης
Παποχαραλάμαους-Μούμογλου Ευαγγελία συζ Νικολάου, μαία
Παυλίδης Χαρύλπμπος tou Κυριάκου νατρός. Π ροιόρος ΑΣ ιφΙλιπ-

TTOC»,
Ιυιιεωνίδης Σταύρος 70U ιωόννου. βιουόχανος
Σύρπη-Χριστοδούλου Αλίκη συζ. Φάνη νοικοκυρά. Πρόεδρος Όμιλοι·

Προστασίας Παιδιού
Τρομποάκης Μενέλαος του Αθανασίου, τ. Γραμματέας Μηιράπολη«

Επίκαιρες Ιατοριούλεο

Ti Τρίτσης τι Τριτσάκια

κι αυτόν ΚΙ ον πει το κόμμα να κό
Δεν κόβει τόσο το μυαλουδάκι
ψουμε το κεφάλι μας, κι αυτό θα το
τους ώστε να καταλάβουν τα Πασοκόψουμε. Για να πάει μπροστά το έρ
κάκια που χαλάστρα τους έκανε, ο
γο της «Αλλαγής»,
ερχομός του Τρίτση στη Βέροια και
Χαριτωμένο τα Τριτσάκια μας.
επιμένουν πως πρέπει ο δήμος να του
Κι εδώ και στηνΑθήνα. Ό πω ς εκείνο"
δώσει το χρυσό κλειδί της πόλης.
το Τριτσάκι tou υπουργείου οικονο
Πάντως εγώ προσωπικά θα προτι μικών που βάλθηκε να σώσει τα οικο
μούσα να στείλουν το Λαλιώτη, να
νομικά του τόπου μη εγκρίνοντας τη
μας τινάξει κανένα λόγο «αλλά δαπάνη για να εφημερεύω και δεύτε
Πανευρωπαϊκοί» ή τη Μελίνα που
ρος γιατρός στο Νοσοκομείο μας.
μας χρωστά κι όλης μιά επίσκεψη.
- Ενας αρκϋϊί
Ή ταν να έλθει τότε για τα «διατηρη - Βρε αμάν, τόσους αρρώστους
τέα» μα εκεί κάπου στη Βεργίνα όπου έχουμε, τόσος κόσμος έρχεται για
σταμάτησε να τα κουβεντιάσει με τον πρώτες (ή ϊ ια ιελευταίες) βοήθειες.
Φίλιππο, παράφαγε, παραχόρεψε και Τι να προλάβει ένας εφημερεύων;
ζαλίστηκε, κτ έτσι έχασε το δρόμο — Να κόψει το λαιμό του και να προ
προς τη Βέροια. Ευκαιρία ήταν τώρα λάβει!
να τον ξαναβρεί.
—Έ να χιλιάρικο είναι βρέ παιδιά, τι
Θα πεις, αυτοί δεν είναι Τρίτση- ψυχή έχει ένα χιλιάρικο προκειμένου
6ες. Δε βαρυέσαι, τι Τρίτσης. Τι Τρι- να γίνει σωστή δουλειά:
τσάκια.
- Έ ν α ς αρκεί!
Κι είναι πολλάάάά τα Τριτσάκια « ' Ωσπου εδέησε να βάλει νερό στο
Δεν τ' ακούσατε προχθές στο Δήμο
κροσί τΟυ
Τΐκό Συμβούλιο; Χαλούσαν τον κό
- Ά ν τ ε , ας ονοι «πις και μισός.
σμο να μας πείθουν πως ο τρίτος
Μη φανταΛΜτε πως θα χρειαζό
όροφος θα είναι η καταστροφή της ταν να κόψει το γιατρό στα δύο
πόλης (ποιάς πόλης;) αφού το λέει το (καθέτως ή οριζοντίως). Απλώς, θα
κόμμα.Κι αν πεί το κόμμα πως π ο δούλευε ένας κτιι θα πληρωνόταν
δεύτερος είναι πολύ, να το κόψουμε μισός.

Κιιι να σκεφθείς πως ο Αυγερινός
ετοιμάζεται να σκορίσει δισεκατομ
μύρια, για να προσφέρει, λέει, σωστή
περίθαλψη στο λαό. Με έναν ολόκλη
ρο γιατρό και με το μισό ενός δεύτε
ρου.
Ε. βρε φωστήρες που μας βάλαν
από κάτω!
Είναι κι ένα Τριτσάκι θηλυκό, η
βουλευτίνα η Αλέκα η Κατοέλη, που
βάλθηκε να μας πεί πως ο πιό δή μ ο
κρατικός τρόπος εκλογής των βου
λευτών, είναι να τους διόριζα ο
ιιρχηγός του κόμματος.
- Και τί σας κάνει να πιστεύετε
κυρά Κατοέλη πως η κατάργηση του
σταυρού στα ψηφοδέλτια ενισχύει τις
δημοκρατικές διαδικασίες;
- Να -πς βράοω τις δημοκρατικές
διαδικασίες. Ο αρχηγός είναι αρχη
γός κι αυτά πρέπει να διαλέγει. Ο
λαός π ς πιό πολλές ψαρές δεν ξέρα
τί ψηφίζει.
Να μου ζήσης Αλέιχ μου. Συμ
φωνούμε απόλυτο Γιατί αν ήζέρε Ψα
ψηφίζει, ούτε σό Οα ήασυν τώρα βου
λευτινα, ούτε ο αρχηγός σου πρωθυ
πουργός.
Εηίκαιαηε

Βέροιας
Τσσκτάνης Θανάσης tou Ιωάννου. βιοτέχνης.
Υγρόπουλος Κώστας του Ευστάθιου, λογιστής
Φιλιππίδης Δάνος του Δαμιονού ταξιδιωτικόςπράκτορος.
Χατζηθεοδώρου Γιώργος ιου Θεοδώρου, ίπογνελματίϋς
Χατζόγλου Απόστολος του Ιορδάνη, έμπορος, τ Πρόεδρος Εμπορ. Συλ
λόγου βεροίας.
Χατζόπουλος Αντώνης του Ευθυμίου, οδοντογιατρός
Πόρεδροι Συνοικισμών:

Λαζοχώρι: Ευθυμιάδης Ευθύμιος του Ρεοδώρου, αγρότης.
Μέση: Γκατζούφας Βασίλης του Φιλ· m m , ανρότης.
Ταγοροχώρι: Νε&έλτσος Γρηγόρης .ου ΔημητρΙου, ανρότιχ.

Σε λίγες μέρες
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΝΙΠΑΣ
αρχίζει να λειτουργεί
ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Και με τον αρχιμάγειρο
των πολλών σπεσιαλιτέ

ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΑΚΟ
Το νέο τηλέφωνο είναι 26.666

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

125466789
<r>cV
I.
23.
4.

5.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Χωριό too νομού μας.
Οι αρχαίοι έλεγαν ότι βατό δεν εί
ναι στο... πολύ — Μεσογειακό
λιμάνι.
Τέτοια πολλά φτιάχνει και o OTE
και η ΔΕΗ.
Από το όνομα ενός Ασιάτη ηγέτη
(avriqrp.) — Νότα - Το μικρό
όνομα μεγάλου διαρρήκτη,
Συνεχόμενα στο αλφάβητο —
Αυτά τα πρόσωπα δεν... αγαπιούν
ται.

ΚΑΘΕΤΑΙ
1. Το μικρό όνομα... υφυπουργού
μας.
2- Ο ημαθιακός είναι γόνιμος.
3. Πασίγνωστη ξένη ομάδα — Ηρωι
κή χρονιά θυμίζουν τα γράμματα
αυτά.
4. Αρπακτικό πτηνό στην καθα
ρεύουσα — Συνδέει προτάσεις.
5. Τρ μικρό όνομα διάσημης ηθο
ποιού μας - Μετράει ξένες εκτά
σεις (αντίστρ.),
6. Και αυτός κάτοικος αλλά., πέρα

σηκός (κ^θ ).
ιίνε)' - Εχει σχέση με
7. Συμπεραίνει'
νεογέννητα (αντίστρ.).
8. Κύριυ τροφή των Γερμανών
(αντίστρ.).
9. Τέτοια φαγητά γι' αυτούς που κά
νουν δίαιτα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΜΥΡΜΗΓΚΕΣ 2. ΕΠΗ - ΣΟΚ 3. ΝΕΜΕΣΙΣ 4 ΤΡΑΚ
ΡΟΙΑΝ 5. ΤΑΜΙΑΣ 6. ΛΑΟΤ1ΑΝΟΙ 7. ΣΟΛ - ΑΤΟΥ 8.
ΟΝ - ΜΙ - ΔΗΛΟ 9. ΝΤΑΒΑΣ - ΤΗ 10. ΟΡΗ - ΙΚΑΝΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΜΕΝΤΕΛΣΟΝ 2. ΥΠΕΡ - ΝΤζ) 3. ΡΗΜΑΤΟΣ - ΑΡ 4.
ΕΚΑΤΟΜΒΗ 5. ΜΙΛΙΑ 6. ΚΑΙΡΙΑ - ΣΙ 7. ΣΟΑΝΑΔ 8. ΣΣ
- ΙΣΟΤΗΤΑ 9. ΙΟΛΗΝ 10. ΙΚΑΝΑ - ΥΩ.

YENE#

ΕΡΤ
ΠΕΜΠΤΗ, 30

ΠΕΜΠΤΗ, 30

6.46 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΉ
6.00 ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
6.06 0 ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ
ΜΟΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8 *0 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6.55 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
7 15 ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
7.30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
8.00 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7.00 0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ
ΖΩΟΝ
7 30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
8 00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9 00 ΠΟΛΙΤΙΠΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΕΙΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΑ
ΡΕΥΜΑΤΟΑΡΘΡΟΠ ΑΘΕΪΕΣ

ΙΑΤΡΟΣ
— Ειδικός παθολόγος-καρδιολόγος
— Μέλος Αμερικανικού Ιατρικού Συλλόγου
— Ιδρυτικό Μέλος Αμερικανικού Κολλεγίου επειγούσης Ιατρικής.
Ειδίκευσης και εξάσκησης, επί 26 έτη εις
Η.Π.Α., εις τας παθήσεις: ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΙΚΟΥ ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΕΩΣ - ΡΕΥΜ ΑΤΟΑΡΘΡΟΠΑΘ ΕΙΑΣ.
Παρέχει περίθαλψη εις τους χρονίως πάσχοντας από προβλήματα:
— ΑΡΤΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
ΑΡΘΡΙΤΙΚΩΝ ΡΕΥΜ ΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
— ΚΥΚΛΟΦ ΟΡΙΚΟΥ
συνεργαζόμενος μετά ειδικού φυσιοθεραπευτου και ειδικευμένου προσωπικού.
Κατά την περίθαλψη παρέχεται:
— Ιατρική φροντίδα
— Φυσιοθεραπεία με πλήρες εξοπλισμένο εργα
στήριο
— Εργασιοθεραπεία
— Ειδικόν διαιτολόγιον
Για πληροφορίας τηλ. 6 8 1 5 4 1 5 ·
6825859 - 6825753
ΑΘΗΝΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3
Οκτωβρίου στην εκκλησία Αγ,
Παρασκευής Πατρίδας ΕΤΗ
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπουση της ψυχής της
προσφιλούς μας μητέρας και
γιαγιάς

Δημοτικές Εκλογές 1982

6. Πρόθεση — Κίνηση νίκης στο
σκάκι.
7. ΟΠτικά το άριστα —Έ να μούτρο,
πάλα ξενικό.
8. Ανώτερη καλλιτεχνική διάκριση.
9. Ηρωας του Τρωικού πολέμου —
Έ να ξένο σύμφωνο κι αντίστρο
φο.

’J S*.

Θ ΕΟ Π ΙΣΤΚΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔ Ο Υ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Τα τέκνα Οι εγγονοί
Οι λοιποί συγγενείς

• Δεξίωση στο Κστ/μσ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

Οδηγίες για τις εκλογές
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΣΤΑΥΡΟΙ ΕΚΛ.

Ε Ξ Η Γ Η Σ Ε ΙΣ ΖΗΤΑ
Ο κ. Κ . ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟ'
Α Π Ο Τ Η Ν «ΑΛΛΑΓΗ»

ΤΜΗΜΑΤΑ

Εγκύκλιος του Νομάρχη Ημαθίας
Ο δ η γ ίε ς γ ια α ς δ η μ ο τικ ές και κ ο ιν ο τικ έ ς εκ λογές τ η ς 17 Ο κ τ ω 
β ρ ίο υ δ ίν ει σ τ ο υ ς δ η μ ά ρ χ ο υ ς κ α ι κ ο ιν ο τ ά ρ χ ε ς του Ν ο μ ο ύ μ α ς με
ε γ κ ύ κ λ ιό τη ς η Δ /ν σ η Ε σ ω τερ ικ ώ ν τ η ς Ν ο μ α ρ χ ία ς Η μ α θ ία ς. Σ τη ν
εγ κ ύ κ λ ιο π ερ ιέχ ο ν τα ι ο δ η γ ίε ς για το σ χ ή ,α τ ω ν ψ η φ ο δ ελ τίω ν , για
το υ ς σ τ α υ ρ ο ύ ς π ρ ο τιμ ή σ εω ς, για τη ν π ρ ο ετο ιμ α σ ία τω ν εκ λ ο γ ικ ώ ν
τμ η μ ά τ ω ν κ .λ .π .

Για ενημέρω ση κάθε ενδιαφερομένου δημοσιεύουμε το κείμενο
της εγκυκλίου:
Α. ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
α. Χρώμα χαρτιού
Τα ψηφοδέλτια κατασκευάζονται από λευκό χαρτί,
β. Σχήμα διαστάσεις.
Τα ψηφοδέλτια έχουν σχήμα ορθογώνιο και διαστάσεις:
- Για το δήμο Βέροιας 14 X 40
- Γ ι α τους δήμους Αλεξάνδρειά; και Νάουσας 14 X 36
- Για τις Κοινότητες του Νομού 14 X 30
γ. Εκτύπωση
Τα ψηφοδέλτια είναι μόνο έντυπα. Κάθε ψηφοδέλτιο που δεν είναι έντυ
πο. έστω και εν μέρει. είναι άκυρο.
Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων πρέπει να είναι σε μαύρη απόχρωση,
δ. Ποιος είναι υποχρεωμένος να εκτυπώσει το ψηφοδέλτια.
Η προμήθεια του χαρτιού και η εκτύπωση των ψηφοδελτίων γίνεται με
την φροντίδα των συνδυασμών.
ε. Σε ποιόν παραδίδονται τα ψηφοδέλτια, πόσα και μέχρι πότε.
- Τα ψηφοδέλτια παραδίδονται, με απόδειξη, στον Δήμαρχο ή Πρόεδρο της
Κοινότητας.
- Ο αριθμός των ψηφοδελτίων που πρέπει να παραδώσουν είναι όσος ο αρι
θμός των γραμμένων εκλογέων αυξημένος κατά 50% π.χ. Για γραμμένους
εκλογείς άνδρες και γυναίκες 1000 θα παραδοθούν 1500 ψηφοδέλτια.
- Τα ψηφοδέλτια πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι και την
8.10.1982.
στ. Πάρεδροι ψηφοδέλτιο
Στο ίδιο ψηφοδέλτιο και μετά τα επώνυμα των συμβούλων γράφονται,
κάτω από το όνομα κάθε συνοικισμού, τα επώνυμα και τα ονόματα των υπο
ψηφίων και παρέδρων.
Β. ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ
α. Για εκλογή Δημοτικών και Κοινοτικών συμβούλων.
Ο εκλογέαςμπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνον για ένα υπόψήφιο.
Η προτίμηση του εκλογέα εκφράζεται με σταυρό, που σημειώνεται με
μολύβι μαύρης ή κυανής απόχρωσης ή με μελάνι των ιδίων αποχρώσεων, δί
πλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψήφιου.
Για τον υποψήφιο δήμαρχο και τον υποψήφιο πρόεδρο δεν χρειάζεται
σταυρός προτίμησης.
β. Για την εκλογή παρέδρων.
Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του μόνο για έναν υποψή
φιο πάρεόρο ενός μόνο από τους συνοικισμούς.
Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΦΑΚΕΛΛΟΙ
Οι φάκελλοι μέσα στους οποίους κλείνονται τα ψηφοδέλτια θα σταλούν
από τη Νομαρχία μαζί με το λοιπό εκλογικό υλικό.
Δ. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
Η έκδοση και δημοσίευση προγράμματος ΕΚΛΟΓΗΣ πρέπει να γίνει το
αργότερο μέχρι 13.10.1982.
Υπόδειγμα του προγράμματος αυτού σας στέλνουμε και επομένως δεν
σας γράφουμε τί ακριβώς πρέπει να περιέχει.
Σας πληραφορύμε όμως ότι αυτό πρέπει να δημοσιευθεί, με τοιχοκόλλη
ση, σ' όλες τις συνοικίες και σ' όλους τους συνοικισμούς τωνν δήμων και
Κοινοτήτων.
Ε. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Κάθε αίθουσα που έχει ορισθεί σαν κατάστημα ψηφοφορίας πρέπει να
προετοιμαστεί ώστε να υπάρχει.
α. Μία κάλπη, με τα κλειδιά από την οποία θα αφαιρέσετε τα διακριτικά
που είχαμε για τις βουλευτικές εκλογές και τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου.
β. Ένα παραβάν, από αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες
εκλογές από τα οποία επίσης θα αφαιρέσετε τα διακριτικά που έχουν όπως οι
κάλπες.
γ. Τραπέζια και καρέκλες σε τρόπο που να εξυπηρετούν τον δικαστικό
αντιπρόσωπο και τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών ως και τους αντιπρο
σώπουε των συνδυασμών των υποψηφίων.
ΣΤ. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Κοινότητας παραδίδει το εκλογικό υλικό
που έχει στείλει η Νομαρχία μαζί με τα ψηφοδέλτια στον δικαστικό αντιπρό
σωπο αμέσως μόλις έλθει, που πρέπει να παρουσιαστεί στις 16 Οκτωβρίου
1982
Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ
Οι κ.κ. Δήμαρχοι και Πρόεδροι Κοινοτήτων θα ενημερώσουν τη Νομαρ
χία τηλεγραφικά ή τηλεφωνικά για τα ιξής θέματα.
α. Την 9.10.1982: Οτι παρυδόθηκαν τα ψηφοδέλτια από όλους τους συν
δυασμούς στον Πρόεδρο της Κοινότητάς,
β. Την 13.10.1982: Ό τι δημοσίευσαν το πρόγραμμα εκλογής,
γ. Την 16.10.1982: Ό τι παρουσιάστηκε ο δικαστικός αντιπρόσωπος και
παρέλαβε το εκλογικό υλικό.
8. Την 17.10.82: Ό τι άρχισε η ψηφοφορία.
Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ
Οι κ.κ. Δήμαρχοι και Πρόεδροι των Κοινοτήτοιν παρακάλουνται, με κάθε
πρόσφορο τρόπο να ενημερώσουν τους συνδυασμούς των περιφερειών τους
για ττς υποχρεώσεις τους.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν:
1 Την κ. Βικτωρία Αρ. Τερμαντζή 'για την δωρεό 1500 δρχ. στην
μνήμη Αναστασίας (Σούδας) Βαρκιά
Γούναρη.
2. Την κ. Σεβαστή Τσαμπουλατίδου για τη δωρεά 10.000 δρχ. στην
μνήμη του συζύγου της Ιωάννου.
αντί ετησίου μνημοσύνου.
3. Την κ. Αναστασία Γεωργιάδου
για την δωρεά 1000 δρχ. στην μνήμη
του συζύγου της Στεργίου.
4. Την κ. Μαίρη Αντωνίου για
την δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη
της μητέρας της Αριάδνης Μανωλάκη.
5. Τον κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο
για την
προσφορά ποσότητας
οσπρίων στην μνήμη της συζύγου
του Ησαίας Παπαδοπούλου.
Από το Γηροκομείο

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η
Φιλόπτωχος
Αδελφότης
Κυριών Βέροιας ευχαριστεί:
1. Τον Κ. Γεώργιο ΚωστογΜυιι,
από τον Διαβατό για την δωρεό του
ποσού των 27.000 δρχ.
2. Την κ. Τσαβδαρίδου Θωμαή
yiu την δωρεά 3.000 δρχ. στην μνήμη
Των γονέων της Ιωάννου και 'ΟΛγας.
3. Την κ. Αναστασία Γεωργιάδου
για την δωρά 1.000 δρχ. στη μνήμη
του συζύγου της Στεργίου,
Από την Φιλόπτωχο

Σ Υ Γ Χ Α Ρ Η Τ Η Ρ ΙΑ

Ο Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΟ Σ
ΔΗΜ . ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ
κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Α Κ Η Σ
Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβου
λος του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ δικηγόρος κ. Γιάννης
Δημητρακάκης, πρώην Νομαρχιακός
Σύμβουλος, υπήρξε αντιπρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
και όχι πρόεδρος όπως από λάθος
γράφτηκε.

Η βία δεν
θα περάσει
Με θ έμ α τ Ις δη μο τικές ε κ λ ο γ ές ,
πραγματοποιήθηκε χ θ έ ς . σ τά γ ρ α 
φ εία τή ς Ν .Δ ., σ ύσ κεψ ι των κ λ α δ ι
κών κ α ί τοπικών όργανώ οεω ν του
λεκανοπεδίου ‘ Α τ τ ικ ή ς ,
σπό
τήν
προεδρία του α ρχη γού του κό μμ α 
τος κ . Ε ύ . Ά δ έ ρ ω φ . Σ τ ή ν σύσκεψ ι
μετείχα ν κα ί ο ΐ βουλευτές τή ς πε·
ριο χή ς.
Σ έ σύντομη είσ ή γ η σ ί του δ κ .
Ά δ έ ρ ω φ άναψ έρθηκε στήν σ η μ α σ ία
τών δημοτικώ ν κ α ί κοινοτικών έκλογώ ν τ ή ς 17 η ς Ό κ τω δ ρ ίο υ κ α ί χ ά ·
λεα ε τα σ τελέχ η τή ς Ν.Δ. νά δρα
στηριοποιηθούν ά κ ό μ η περισσότερο
κ α ί νά συμπαρασταθούν άποφασκττι
κ ά στον ε κ λ ο γ ικ ό ά γώ να τών Οπο*
ψηφίων, πού υπ οστηρίζει ή Ν .Δ .

Μ ηνύματα
αισιοδοξίας
Ε π ί σ η ς , ό κ . Ά ίέ ρ ω φ έδωσε γ ε 
ν ικ έ ς δ δ η γ ίε ς γ ι ά την
μ ε θ ό ίιυ σ ι
τ ή ς δράσεω ς τών δργανώ σεω ν κ α ί
σ τελεχ ώ ν τή ς Ν .Δ . κ α τά τόν προε
κ λ ο γ ικ ό ά γώ να κ α ί
άν«φέρθηκε
στήν ά σκοϋμενη τρ ομο κρα τία σ ' Α
π ό κλη ρ η ' την— χιόρα ■με οκοπο να
επηρεάσω ) ή λ α ϊκ ή βούληοι.
« "Ε χ ο υ μ ε λ ά β ε ι ό λ α τα μέτρ α,
τό ν ισ ε. Κ α ί ή 6 ια δέν 0 ά πέραση.
Θ ά άγω νιαβούμε μέ ό λ α τά νόμιμα
μέσα κ α ί βά την π α τά ξο υμ ε*.
Σ τ ή ν σ υ ν έχ εια , ό βουλευτής κ .
‘ ΛΘ. Ίσ α λ δ ά ρ η ς , ά νέλυσε τήν έγκ ύ κ λ ιο του κό μμ α το ς γ ιά τ ις δ η 
μο τικές έ κ λ ο γ ές κ α ί άκολου'Ιη
άν
τ α λ λ α γ ή Απόψεων.

Θά λ ο γ ο δ ο τ ή σ ο υ ν
Μ Ε τά κρούσματα δ ία ς
τρο
μο κρ α τία ς άσχο λή θ η κε κα τά
π ,ν
χθεσινή σύσκεψ ι τη ς κ α ί η ¿πιτμυπή
βουλευτών τη ς Ν .Δ ., πού έχ ει συγκροτηθη γ ιά τήν Αμαλή ό ΐιξ α ,ω γ ή
των δημοτικώ ν έκλο γώ ν.
Μ ετά τήν σύσκεψ ι έξεδόθη άνακοίνω σ ι, στήν Οποία έπ ισημα ινονται
ο ΐ παράνομες έ ν έρ γ ειε ς εγκαθ έτω ν
τού κυβερνητικού κό μ μ α το ς, μέ ατό
χο τούς υποψηφίους δήμαρχους κ α ί
προέδρους Κοινοτήτω ν, που άνήκουν
σ έ ά ντικυβερνητικους συνδυασμούς
κ σ ΐ Ιδ ια ίτερ α τη ς Ν .Δ ,
Τή ν τα κτική α ύτή , το νίζετα ι, «έψαρμόζουν δχι μόνο όργανω μένα μέ
λη τοΟ Π Α Σ Ο Κ , α λ λ ά κ α ι δημό
σ ιο ι
λ ειτ ο υ ρ γ ο ί. Ή τρ ομο κρα τία ,
πού εξαπολύθηκε σ έ πα νελλη ν'α κ λ ί
μ β κ α . είνα ι πρωτάκουστη κ α ί προ
σβλη τική γ ιά τά έλ λ η ν ικ ά π ο λιτ ικ ά
ήθη. Κ α ί προειδοποιούνται ο . διατε
τα γμ ένο ι κ α ί εγ κ ά θ ετ ο ι, πού παρα
νομούν, όποια θέσι κ α ί άν κα τέχουν,
Ατι οι π ρ ά ξεις α ύ τές καταγράφ ονται '
κ α ί θάρθη ή ή μ έρ α , πού θά λογο
δοτήσουν».

Ψήφισμα
’ Ε ξ ά λ λ ο υ , οέ ψ ήφ ισμα τών κλαδικώ ν κ α ί τοπικών οργανώσεων τή ς
Ν - Δ ., στο λεκα νοπ έδιο Α τ τ ικ ή ς ,
πού έξεδόθη μέ πρότασι τού γ ε ν ι
κού γ ρ α μ μ α τέα τή ς κ λ α ό .κ ή ς των
για τρ ώ ν, κ . Ν . Κ α κ λ α μ ά ν η , τονί
ζ ε τ α ι δτι γ ιά πρώτη φορά ά σ κ ειτ α ι
σ έ τέτοια μ εγ ά λ η έ κ τ β σ ι β ία κα ί
τρ ομο κρα τία , πού δέν π ρ ό κ ειτα ι ό
μω ς νά λυγίσ ο υν τό φρόνημα κ α ί

Την αγαπημένη μου ανεψιά
ΣΟΦΙΑ Ν. ΖΕΪΜΠΕΚΗ που πέτυχε
με καλή σειρά στην Νομική Σχολή
του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Συνέχεια στην 4η
συγχαίρω θερμό και της εύχομαι πάν
τα επιτυχίες να γνωρίζει στην ζωή
της και να δίνει την ίδια χαρά σιους
πανάξιους γονείς της Νίκο και Ελευ
Μ ΕΤΑΦΟΡΑ
θερίαΣΟΥΛΤΑΝΑ ΜΠΑΜΠΑΛΕΝΤΟΥ Σ Υ Μ Β Ο Λ Α Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο Υ

Ε κ δρομ ές της
Π εριηγητικής

Λέσχης Βερ.
Η Περιηγητικό Λέσχη Βέροιας
διοργανώνει δυο εκδρομές Μια
ημερήσια στα Πετράλαινα Χαλκιδι
κής την Κυριακή, (σνοχώρηση στις
8 π μ οπό το γραφεία της Λέσχης),
συμμετοχή 250 δρχ περίπομ το
άτομο Δηλώσεις συμμετοχής στον
κ Δαβόρα τηλ 22294.
Μισ τριήμερη στη Σκιάθο, ανα
χώρηση το πρωί της Παρασκευής
και επιστροφή το βράδυ της Κυριακπε ιιε δισνυκτέρευσπ στο υπερπολυτελείας ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ
Α' κατηγ. Τιμή συμμετοχής 3.200
δρχ. το άτομο. Η τιμή περιλαμβάνει
μεταφορά με λεωφορείο, φέρρυ μπώτ και 2 διανυκτερεύσεις με
πρωινό κοι μεσημεριανό.
Δηλώσεις συμμετοχής στον κ.
Παπαγεωργίου τηλ. 2 2 8 0 6 μέχρι το
μεσημέρι της Πέμπτης.

Τ ο Συμβολαιογραφείο τη ς κ.
Δ ανάης Α λεξίδου μεταφέρθηκε
στην οδό Ιεραρχώ ν I., πάνω από
την Λημόσια Βιβλιοθήκη. Α ρι
θμός τηλεφώνου 62655.

Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβου
λος του συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. Κων/νος Καρατζό
γλου, έστειλε στο «ΛΑΟ» την πιο κά
τω επιστολή, με την οποία ζητά ορι
σμένες εξηγήσεις από την εφημερίδα
«ΑΛΛΑΓΗ»:
«* Εγραψα ένα άρθρο στο υπ’ αριθμ.
2027/12.9.82 ψύλλον της εν Βεροία
εφημερίδας «Λαός».
Σχολίασε το άρθρον μου αυτό η
εφημΕρίδα«Αλλαγή», της κ. Χαρούλας - Ουσουλτζόγλου - Γεωργιάδη
και ιιφ· ενός άφησε υπονοούμενα αν
υπήρξα «αντιστασιακός» κατά της
χούντας του 1967 και αφ' ετέρου «ότι
καλώ τον κυρίαρχο λαό της πατρίδος
μου Βέροιας να συμφάγει... μαζί μου
ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και λοι
πά».
Στο «Λαό» της 21.9.82 καλώ την
«Αλλαγή» της κ. Χαρούλας να ξεκα
θαρίσα το θέμα και να πει όλη την
αλήθεια στον περήφανα λαό της
Βέροιας αν δεν υπήρξα «αντιστασια
κός» τότε τί υπήρξα; Επίσης τί εννοεί
όταν γράφει ·η εκδίκηση α'ναι ένα
πιάτο που τρώγεται κρύο».
Για απάντηση η κ. Χαρούλα της
«Αλλαγής» στο υπό ημερ. 24.9.82
φύλλο της παραθέτα μιά επιστολή λαυράκι ενός αναγνώστου εις την
οποίαν επιστολήαναφέρεται ένα άρ
θρο μου το καλοκαίρι του 1974 και
το οποίο έγραψα εναντίον των διαφό
ρων τρωκτικών, τυφλοπόντικων, και
γλοιωδών σκουληκιών της πολιτι
κής. πνευματικής και κοινωνικής
ζωής του τόπου μας. Δηλαδή εναν
τίον όλων αυτών που ενώ μέχρι χθες
έγλυφαν και υμνούσαν την χούντα με

τον επελθόντα θάνατόν Π!ν
τέλειψαν και τρέχουν &
υμνούν δήθεν και 6είχν£"ιν^
στημένοι δια την
Δημοκρατίας, και λοιπά.',
κ. Χαρούλα της .Α λ λ ο ί^
ανωτέρω άρθρο μου που _
απάντηση αποδείχνει? ΰ’1 3
«αντιστασιακός» μετά την Κ Ι
οή της χούντας, αυτό δεν ¡“ .J
ρει και δεν μετρά καθόλου J j
όλοι μας «γινήκαμε avriàj®ÿl
Η πρώτη σου αμψιβ0?“ ^
υπήρξα «αντιστασιακός·
J
νούσε η χούντα και σ <ιΐ'·° ·
καλώ νά ρίξεις άπλετο
j
ορίζει ένας σωστός «σοσι0''1
ο Λένιν είπε «Ποτέ μΠν
στον λαό» και μιά ευαγΤ^*,
λέει «και η αλήθεια ÎW**
υμάς».
Επίσης κ. Χαρούλα ObS
γής» δεν απάντησες γι“ ν0 :
ο λαός της πατρίδας
»
σημασία να τα μαθαίνει ο -,
πριν από την τελική WLÎ ,τ
εννοούσες όταν έγραφε? « "
κρύο πιάτο και λοιπά...·
¡,
κ. Χαρούλα Ουσουλ'-0
Γεωργιάδη της
λι αποφύγεις μιά
καρίσια (μην ξεχνάς
λι'να κ.λ.π.) απάντηση ΥΙ®' ,
του περήφανου βερ°ιώιυ{0'ζ ^ η
τε επέτρεψέ μου να ώε(κι'^' j
εφημερίδα «Αλλαγή· eupl<TJ £Î
θέσιν «OF SAIT· ή κ. ΧΟΡ0“^
θε «FUIT-.».
Με την ελπίδα απαντή0·^ |
Κων/νος Καρστζόΐ*01' |
Λογιστής·»

_______

JM

ΕΝΘΟΥΣΙΩΔΕΣ
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕ»
για το ν κ. Τσαλέρα
Συνέχεια από την Ιη
Οκτωβρίου.
Στη συνέχεια, την ίδια μέρα στις 8
και μισή το βράδυ μίλησε μπροστά
σε πρωτοφανή για τα χρονικά της
περιοχής συγκέντρωση, στην πλατεία
των Εργατικών Κατοικιών. Τον υπο
δέχτηκαν όλοι οι κάτοικοι του συνοι
κισμού, άνδρες, γυναίκες, νέοι και
παιδιά, με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις
αγάπης. Διακοπτόμενος συνεχώς από
τις εκδηλώσεις του πλήθους αναφέρ
θηκε πως ηγείται συνδυασμού υπερ
κομματικού, πλαισιωμένος από δια
λεχτούς συνεργάτες που προέρχονται
από όλες τις παρατάξεις και που τους
ενώνει η κοινή τους θέληση να δου
λέψουν μονάχα για τη Βέροια. Επισήμανε κι' εδώ τις ανάγκες και τα
προβλήματα της περιοχής, που η επί
λυσή τους θα είναι άμεση μέριμνα
του ίδιου και των συνεργατών του. Η
ομιλία του κ. Τσαλέρα διακόπτονταν
συνεχώς από τις εκδηλώσεις αγάπης
και εμπιστοσύνης των κατοίκων προς
το πρόσωπό του και προς τους
συνεργάτες του.
Την Τρίτη, εξ άλλου, ο κ. Τσαλέρας συνοδευόμενος από τους συνερ
γάτες του επισκέοθηκε τον Καρσή

Μαχαλά, όπου μίλησε σε σιά*Γ,<
- __
ση όλων των κατοίκων τη? - |
Οι κάτοικοι αυτής ιόΐο&τΛ
περιοχής που γνώρισαν το
ενδιαφέρον του κ. Τ Ο '^ Λ
δημάρχου, με κάθε είδουίί Λ
σεις διαδήλωναν συνεχώς
φάσή τους, να τον ξαναβού*
μαρχό τους.
, .Λ
Και ο κ. Τσαλέρας μεταξύ
τους είπε:
'. ^ Ι
«Όπως
εξυγιάναμέ
Μπαρμπούτα και όλη Γ,'ν
σας, από τις βρωμιές τ«_ν ρ
υπονόμων, όπως ομορφή . «,η
το παραμελημένο κομμάυ
μας. δώστε μου και πάλι
να ολοκληρώσω το έργο Ρι,ι][|)ι·<ιτ
σε σας, αλλά και στην
Α
λημένη συνοικία της ί0'
Αυτή τη φορά θα δώσοί'ώ ,'Λ
κερδίσουμε τη μάχη τη? * I
στην κάθε συνοικία μας»·
Χαρακτηριστικό
όλ«·ν
ι . ;οίΓ1
συγκεντρώσεων του κ
πως τις παρακολουθούν δη»1
όλες τις παρατάξεις και εν'1'ι,:Ι,.,1Ί
δηλώνουν όλοι τους υυθύΡ»''Λ
απόφαση να ψηφίσουν δή»“ I
τη Βέροια.
ί

•Tou£ á

Γ ΙΑ Τ Ρ Ο Ι ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
___________ ___________
Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ ΙΔ Η Σ ΓΕΩΡί·
ΙΑΤΡΟΣ
ν ε υ ρ ο λ ο γ ο ς -ψ υ χ ι α τ ρ ο ς

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τμήματα
-ενηλίκων
ξένης γλώσσας
Γα τμήματα ενήλικων της Γερμανικής και της Αγγλικής γιο αρχά
ριους (Γιατροί, Δικηγόροι επαγγελματίες) αρχίζουν από την Δευτέρα 4
Οκτωβρίου
στα
φροντιστήρια
Αρσένη.
Στα αγγλικά διδάσκει ο Αγγλος
καθηγητής κ EDEN και στα Γερμα
νικά ο ίδιος ο κ Αροένης,

Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΕ ΣΤ Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α 0
ΕΦΗ Φ Ρ Α Γ Κ Ο Π Ο Y Λ θ »
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤ ΑΡΟΛΟΓΟΪ

ΓΡΑΦΟΜ ΗΧΑΝΗ -ΤΕΛ ΕΞ-ΣΤΕΝ Ο ΓΡΑ Φ ΙΑ
Ο

σ€ τρ€ΐς μήν€ς

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ ηιροποΑβίυς 31

τ.»λ 6 2 77 7

ΒΕΡΟΙΑ

..............

• ΚΟΛΠΙΚΟ
ι \ υ / ι ι ι ι ι ν υ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ
ι γ λ λ π ; ι ι ι \ ο ιΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
^ι ι ι λ γ ι ^ ι τ ι γ ·
.
ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΑ^,
ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΑΡ^
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ Υ ΤΡ^.
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ Π Α Ρ Α Κ Ε Ν »
ΜΑΤΩΝ.
. .

, .., I 1 * Ή Μ Ι J ’

(αΐΐκνοιτι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

'Π'ΜΛη 30 Σεπτεμβρίου 1982

ΣΕΛΙΔΑ 3η
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Εμπρός στη μάχη
της κερκίδας
ΟΙ Β Ε Ρ Ο ΙΩ Τ Ε Σ Π Ρ Ε Π Ε Ι Ν Α
• ‘Την νίκη μας την αφιερώνουμε
*Κ ηρωικούς μας φιλάθλους».
■Τ01 τελείωσαν τις δηλώσεις τους
παίκτες της Βέροιας μετά τον
να της Καβάλας. Και γιατί όχι;
^■ΧΡονιες μόνοι τους αγωνιζό
ον μακρυά από την Βέροια, χωρίς
°ν>μπαράσταση κανένός, παρά
'° του προπονητή τους και του
^ ο δ ο ύ της ομάδος.
Φέτος όμως σε δύο ε ξ ο ρ μ ή σ ε ι ς
νξ στηνΚατερίνη και στην μακρύ*η Καβάλα^ φάνηκε ότι έχει αλλάξει
η νοοτροπία των φιλάθλων . Να
περίπου 500 άτομα δεν σκέ
•νηκαν την ταλαιπωρία των 500
*™ομέτρων και ήταν βασικοί συνχ . εο:τές τουΧ στην Καβάλα,ξεσηνοντας το γήπεδο με τα κόσμια
παραδοχή) συνθήματα τους
εμψυχώνοντας έτσι τους παίκτες
“19 ομάδος τους, οι οποίοι και δεν
°°ξ διέψευσαν.
Λέγαμε πριν αρχίσει το πρωτάΐΡ α> αλλά ακόμη και μετά τον
°Υώνα με τον Πιερικό. ότι είναι στο
Χέρι των Βπροιωτών παικτών και
Ράλι
‘ltTJu σε συζήτηση μιιζί τους το
Ραοέχθηκαν και οι ίδιοι, ότι rivui
, ’ XSP* τους να ξανακερδίσουν τον
®°Ρ° και να τον κατεβάσουν στο
“ίΛεδο. Νά λοιπόν που η αρχή έγινε
αποδείχθηκε περίτρανα ότι η
-μόδα πηγαίνει πλέον σίγουρα για
Ρωταθλημα. Γι' αυτό δεν αμφιβάλυΜε ότι πείστηκε και ο πλέον άπι0t0? θωμάς.
Η Βέροια στους δύο επόμενους
^ 1vec της τους δίνει στο γήπεδό
/Λ· Είναι παιχνίδια με γερούς αντι^ ° ο ς και μάλιστα από αυτούς που
ελουν να είναι πρωταγωνιστές στο
Ρωτάθλημα του ομίλου μας. Το ότι
*οτεβεί στο γήπεδο πολύς κό°Ρ°9 και αυτό θα είναι «φυσικό» εί
πλέον κάτι παραπάνω από σί
®υΡ°· Ολοι θα θελήσουν να δούν
^ ομάδα να αγωνίζεται για πρώτη
°Ρ α στη φετεινή σαιζόν μέσα στο
ό της άντρο. Αυτοί όμως που θα
Ρλέπουν τον αγώνα, πρέπει σε όλη
^ ^ “ ρκεια με τα συνθήματά τους
παρωτρύνουν τους παίκτες, να
γ1ώουργήσουν
ατμόσφαιρα
^ αΡά βεροιώτικη, πρέπει ψιπό
Ρ° σε άκρο του γηπέδου να ακού0Vtai τα συνθήματά τους.
Ηδη οι νεαροί φίλαθλοι της
^®θρας 4» ετοιμάζουν να παρουΟλοι°υν Π' ν ατάδσφαιρα αυτή.
πλέον ξέρουν ότι οι παίκτες
τους οποίους θα τα κάνουν όλα
δεν θα τους διαψεύσουν kui
τ°υς ανταμείψουν με την χαρά
" α νίκης,
Τέλος Θα ή θελα να τονίσω κάτι
(,. την συμπεριφορά των φιλά
™ (l)V
(Λ _
.
.
.
αμ, _ Γ1 ΠΡεπει αυτή να είναι κοJ / “· Ξέρουμε ότι αυτοί που πήγαν
Καβάλα είναι ακόμη επηρεα°> “πό την άσχημη συμπεριφο-

Υκ>

Π Α Ν Τ Ο Τ Ε Ο Ι Ν ΙΚ Η Τ Ε Σ

ΑΓΤΈΛΟΧΩΡΙ
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ

2
0

ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ (Αντ/τής I. Ηαν
θόπσυλος)
Παίζοντας ωραίο ποδόσφαιρο η
Ασπίς Αγγελοχωρίου κατά το β' ημί
χρονο. νίκησε τον Αχιλλέα Νεοκά
στρου με 2-0. Κατά το πρώτο ημί
χρονο δεν παίχθηκε σπουδαίο
ποδόσφαιρο. Κατά το δεύτερο μέ
ρος η γηπεδούχος κατέβηκε πιό επι
θετικά, με αποτέλεσμα να μην
αργήσει να ανοίξει το.σκορ, με μιά
βολίδα του Παπαΐωάννου Α. στο
59'. Τα τέρματα τα διπλάσιασε στο
67' ταυ αγώνα ο Στύλας. αφού
εκμεταλλεύτηκε μιά ασταθή από
κρουση του τερματοφύλακα.
Μορφή του αγώνα οΚαραγιαννίδης 1. διακρίθηκαν ακόμη Πέογλου. Κμεντζεντζίδης Κ. Στύλας στο
β' μέρος, χωρίς να υστερήσουν κυι
οι υπόλοιποι.
Θα ήθελα να τονίσω και την
άριστη διαιτησία του κ. Τσολάκη με
επόπτες τους κ.κ. Παυλίδη, Γελαδάρη, δίδοντας ένα ρεσιτάλ διαιτησίας
και δίδοντάς μας ελπίδες για το μέλ
λον της διαιτησίας.
Η σύνθεση του νικητή: Γιόροος
(Γκιόρσος Γ.)Κυριακίδης,Καραγιαννίδης, Πέογλου. Κεμεντζετζίδης.
Αλάςανδρίόης, Στύλας, Παπαϊωάννου Δάγγας (Αλεξανδρίδης Τ.) Σπα
θόπουλος, Παπαΐωάννου Σ.

ρά των φιλάθλων της. Αυτά όμως
που έπαθαν αυτοί στην Καβάλα δεν
πρέπει να τα κάνουν στους Βολιώτεςπου θα βρεθούν στην πόλη μας.
Δεν άρεσαν σε κανένα οι κανιβαλι
σμοί των Καβαλιωτών. Δΐαμαρτυρηθήκαμε στις εφημερίδες, τους κά
ναμε ρεζίλι στον τύπο. Ας μην πά
ρουμε και εμείς το όνομα κανίβαλοι
που δώσαμε στους Καβαλιώτες. Ας

δείξουμε για μιά ακόμη φορά πόσο
κύριοι είναι οι Βεροιώτες και πως
ξέρουν να κερδίζουν με έντιμα μέ
σα.
Ας κερδίσουν αυτοί την μάχη
στις κερκίδες και τότε να είναι σ ί
γουροι ότι αυτό θα γίνει και μέσα
στον αγωνιστικό χώρο με την υμά
δα τους.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟ ΜΑΓΗΣ

Νίκη με 6-0 των
Ερασιτεχνών της Βέροιας
4 Γ ανέβασε τον δείκτη του σκορ
Υστερα από μιά πολύ καλή
στο 3-0 ενώ στο 43' οΚαλτσάς που
εμφάνιση, οι ερασιτέχνες της
Βέροιας νίκησαν την φιλόδοξη φέ-( έδειξε σε αυτό το παιχνίδι ας μεγά
τος Καβάσιλα μέσα στο γήπεδό της λ ε ς του αρετές ύστερα από σέντρα
του Περαχωρίτη (έπαιξε τραυμα
με 6-0.
τίας) με κεφαλιά έκλασε το σκορ
Οι νέοι Βεροιώτες, απέδειξαν την
του πρώτου ημιχρόνου. Σ' αυτό το
πολύ καλή δουλειά που γίνεται φέμέρος η Βέροια ήταν θαυμάσια, οι
ιο ς στο τμήμα αυτό και μάλιστα ότι
αρκετοί από αυτό του χρόνου μπο παίκτες της διακρίθηκαν και για ορι
ρούν να βοηθήσουν την επαγγελμα σμένες ατομικές τους προσπάθειες
και για τις ομαδικές τους.
τική ομάδα.
Στα β' ημίχρονο ο κ. Γαϊτανίδης
Ας έλθουμε όμως στο πιιιχνίδι. Η
Βέροια που έπαιξε χωρίς τους τραυ και μετά το γκολ του -Βασδέκη στοι
50 με ψηλοκρεμαστό σουτ, χρησι
ματίες Καρύδα, Πιστοφίδη και
Παπαδόπουλο. από την αρχή ανέλα μοποίησε 5 παίκτες ηλικίας 14 - 16
χρόνων και οι οποίοι φέτος εντά
βε την υπεροχή και κατάφερε να
προηγηθεί στο σκορ με τον καλύτε χθηκαν από τους εφήβους στους
ερασιτέχνες. Έτσι μπορεί να έλαψε
ρο παίκτη της τον Τσαχουρίδη στο
από την ομάδα η τεχνική αλλά είδα
14' που με ατομική προσπάθεια
με τους μικρούς να κυνηγάνε την
μπήκε στην αντίπαλη περιοχή και με
μπάλλα παντού και μάλιστα να
σουτ έκανε το 1-0. Ένας άλλος διασημειώνουν ένα γκολ με τον Μαυκριθείς ο σέντερ φόρ Γιώργος
ρουδόγλου με ωραία κεφαλιά στο
Σαμιώτης με δύο γκολ στο 27' και
65' ύστερα από χτύπημα κόρνερ
του Τσαχουρίδη. καθώς επίσης να
χάνουν κιιι άλλες τρεις, κλασικές
ευκαιρίες κυρίως λόγω της απειρίας

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΙΚΡΕΣ
' ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ε ΙΝ Α Ι

ΟΙ Α Γ Ω Ν Ε Σ Τ Η Σ
Β Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ Σ

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Δασκάλα, παραδίδει μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Δημοτικού,
•ληροφορίες στο τ η λ 2 13 2 0

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο 36 τ.μ. στον 1ον όροφο επί της οδού Βερόης 3.
—
Πληροφορίες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Ταυρίδη (καφενείο Ζάππειο).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

τους.

ΑΡΑΧΟΣ
I
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
0
ΑΡΑΧΟΣ (Αντ/τής Θ. Κων/νίδης)
Στον πρώτο της εκτός έδρας
αγώνα η ΚΑΛΛΙΘΕΑ γνώρισε την
ήττα μέσα στον Άραχο από την
τοπική ΠΟΝΠΑΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ με
σκορ 1-0.
Το μοναδικό τέρμα, που έκρινε
και το τελικό αποτέλεσμα του α γώ 
να το πέτυχε ο Δ.Κίτσας στο 5' μό
λις λεπτό.
Στο 36' δύθηκε η ευκαιρία στην
ΚΑΛΛΙΘΕΑ να ισοφαρίσει αλλά ο
Ιορδανίδης που ανέλαβε να κτυπήσει το πέναλτυ που κέρδισε η ομά
δα του «σημάδεψε το κάθερο δοκά
ρι της εστίας των γηπεδούχων.
Σύμφωνα πάντως με την από
δοση των δύο ομάδων, που,
σημαωτέον δεν ήταν όμοια προη
γουμένων ετών το τελικό αποτέλε
σμυ κρίνετω δίκαιο.
Διακρίθηκαν από μεν τους νίκη ■
τές οι Δ. Κίτσας. Γαβριηλίδης.
Μπούκας και Τόλιος. από δε τους
ηττημένους οι Μουρατίδης. Ιορδάνογλου και Κουτμηρίδης.
Πολύ καλή η διαιτησία του κ.
Τσιμούρη και σωστότατοι στις υπο
δείξεις τους οι επόπτες γραμμών
κ.κ. Λάσκαρης και Αθανασίου.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΑΧΟΣ: Πηλίδης, Γεωργιά
δης, Σαββίδης, Γ. Κίτσας(87' Γέλα
δάρης) 1 Κίτσας, Τόλιος, Γαβριηλί
δης.
Μπούκας,
Μαυροματίδης
Φ ωτιάόης(64' Πετρίδης)Δ. Κίτσας
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΚουτμηρίδηςΚα
κούλης. Μάστορας, Ιορδανίδης
Μαστορόπουλος (28' Λαχανόπου
λος) Ιορδάνογλου, Στεργιούλας
Παπαγιαννάκης,
Μουρατίδης
Παπουλίδης. Τρίγκας (6 Γ Κωστό

πουλος).
Μ. ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ ΑΛ.
ΚΑΨΟΧΩΡΑ
Αμφίρροπος και συναρπαστικός
σε όλη την διόρκειά του ήταν ο
αγώνας πρωταθλήματος της Ενώ
σεώς μας, που έληψε τελικά με νίκη
,του Μ. Αλεξάνδρου 3-2 σκορ.
Στο πρώτο ημίχρονο την υπε
ροχή είχε η φιλοξενούμενη ομάδα
που πέτυχε ένα τέρμα με τον Παπα δόπουλο στο 25λ ενώ στο δεύτερο
επεκράτησε ο Μέγας πετυχαίνοντας
την ισοφάριση με τον Γκαβάνη στο
48' με πέναλτυ. Η Καψόχωρα προηγήθηκε εκ νέου στο 60' με τον
Παπαδόπουλο για να ισοφάρισα ο
Κοσκερίδης στο 80' και ο Γκαβάνης
στο 85’ να δώσει την νίκη στην
ομάδα του.
Λιακρίθηκαν οι Αλεξόπουλος.
Κουτσελίοης, Αβραμόπουλος. Κουρελάτος από τους νικητές και οι
Γιώτ(ΐς. Δοβανόπουλος, Λυμπεράκης από την AHÍ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Μ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ: Χ'Μιχαήλ.
Αλεξόπουλος, Κουτσελίδης. Καρα
βίδας. Λακασάς,Γαρέφης, Κουρ ελάτος, Αβραμόπουλος, Γκαβάνης,
Ελευθεριάόης, Κοσκερίδης.
ΚΑΨΟΧΩΡΑ: Γιώτας. Νικολό
πουλος, Δελιπάλης. Πουρλιόπουλος,
Δοβανόπουλος,
Παπαδόπουλος,
Μαυρόπουλος, Μπάλιος, Παπαχαρί
σης. Κουργιαννίδης, Λιμπεράκης.

Με τρόπαια γύρισαν
οι σκακιστές Βέροιας
Την Κυριακή 26-9-82 τετραμελής
σκακιστική ομάδα του Γ.Α.Σ.
«ΒΕΡΟΙΑ» πήγε στη γειτονική Έδεσ
σα για να συμμετάσχει με άλλες 16
ομάδες της'Β. Ελλάδος στη μεγάλη
σκακιστική διοργάνωση του Μ. Αλε
ξάνδρου Εδέσσης ο οποίος γιόρταζε
την επέτειο των 60 χρόνων από την
ίδρυσή του.
Η εκδήλωση η οποία είχε μεγάλη

επιτυχία, και με πλήρη διοργάνωση
έγινε στο ξενοδοχείο Ξενία, που ήταν
γεμάτο από φίλους του σκακωύ.
Συμμετείχαν συνολικά 68 σκακιστές
απ' όλη τη ΜακεδοΛα σε 34 σκακιέρες οι οποίοι ανάλογα με τη δοναμι
κότητα των ομάδων του, χωρίστηκαν
σε δυο ομίλους (Α και Β).
Στον πρώτο και ισχυρότερο όμιλο
πρώτευσε η ομάδα της Βέροιας
(Τολιόπουλος, Ξενίδης. Αςιόγλου,
Περτζινίδης) για να φέρει στο σύλλο
γο για μια ακόμα φορά ένα βαρύτιμο
κύπελο και μια μεγάλη αναμνηστική
πλακέτα του συλλόγου της Εδέσσης
(Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ). Μετά τους
αγώνες τους σκακιστές δεξιώθηκε ο
διοργανωτής σύλλογος στο εν λόγω
ξενοδοχείο.

Η Γ.Ε. Βέροιας
νίκησε 47-40
στο μπάσκετ
τη Γουμένισα

ΕΥΧΕΣ
Οι σκακιστές της Βέροιας εύχονται
στο ποδοσφαιρικό Τμήμα του Γ.Α.Σ
ΒΕΡΟΙΑ να επανηλάβει το θρίαμβ
που πέτυχε πέρυσι το σκάκι σηκό
τμήμα και ανήλθε στην Α Ε0*.
Κατηγορία.

Στον πρώτο αγώνα κυπέλλου η
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ νίκησε τον ΑΟΚ
Γουμένιτσας με 47-40 26-18) και πέ
ρασε στην Β' φάση του κυπέλλου.
Κορυφαίος παίκτης ο Γιάννης
Παπαγάλος ενώ ξεχώρισαν κατά δια
στήματα και οι Βάσογλου, Μπενάκης, Τροχόπουλος Τενεκετζίδης.
Θα πρέπει να σημειωθεί ακόμη ότι
η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ αγωνίστηκε χωρίς
τα βασικά της στελέχη Σπινθηρόπουλο, Κοκαλιάρη, Καραμουλίδη.
Οι συνθέσεις:
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Μουρατίδης 2 Οικονόμου 4, Παπα
γάλος 12, Τροχόπουλος 2, Βάσογλου
8, Μπενάκης 7, Τενεκετζίδης 8,
Καραφόλας 4.
Α.Ο.Κ. ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Πετρογίγας, Ζησάκος, Καρακάλης,
Ταρατόρης, Καλλινης, Σαμαράς, Σέβης. Μπάρμπας. Κουπάνης, Ιντος.

Οι διαιτητές
της Α' φάσεως
του κυπέλλου
μπάσκετ
Από την Επιτροπή Ορισμού Διοι
τητών της Ε.Κ.Σ.Κ.Δ.Μ. ορίστηκυν
οι παρακάτω διαιτειτές να διεψθό
νουν τους αγώνες της Α φάσεν τ
του κυπέλλου μπάσκετ.
1) ΕΔΕΣΣΑ: ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑ Γ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Μπίντας Σ. Ταρσινός Γ. (A vutia..
Δημητριάδης Γ.)
2) ΝΑΟΥΣΑ: ΕΓΣ ΖΛΦΕΙΡΛΚΗΣ
ΓΑΣ ΑΡΧΕΛΑΟΣ
Σανίκης Τ - Περτσικάπας Δ. (Αναπλ.
Ρούσος Δ.)
3) ΑΙΓΙΝΙΟ: ΓΑΣ Λ1ΠΝΙΑΚΟΣ
Φ.Γ. «ΑΡΙΩΝ»
Πόδας Δ.
Σκαρκαλάς I. (Αναπλ
Δεληνιώιης Β)
Ε.Ο.Δ.
Ε.ΚΑΣ.ΚΕ.ΔΥ.Μ.

Διάσειση
έπαθε
ο Μπαλτζής

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο νεοσυσταθείε ποδοσφαιρικός
σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙ ΑΝΝΗΣ, διέθεσε στην αγορά λαχεία
προς ενίσχυση του συλλόγου.
Το σημαντικό στην ενέργεια αυτή
των παραγόντων της ομάδας είναι ότι
το δώρο που Θα κληρωθεί θα είναι
ένα αγροτικό αυτοκίνητο ΙβΙΙΖ υ.
Η κλήρωση θα γίνει στην συνε
στίαση του συλλόγου στις 25-12-82
και ενώπιον δημοσιογράφου.

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Φ.Α.Σ.
Καλούνται τα μέλη του ΦΑΣ
ΝΑΟΥΣΑ α ί έκτακτη νενική συνέ
λευση την Δευτέρα 4/8/82 και ώρα
7 μ.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτη
ση και λήψη αποφάσεως στο κατώ
τερο μοναόικό θέμα.
Συζήτηση και λήψη αποφάσεως
για την πόρε ία της ομάδος στο πρω
τάθλημα 82-83. ύστερα από εξαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνησης για
την αναδιόρθωση τω ν ομάδων του
εθνικού πρωταθλήματος από την
νέα περίοδο 83-84. Σε περίπτωση
που δεν θα γίνει απαρτία θα ετιαναληφθεί η συνέλευση στις 11-10-82
την ίδια ημέρα και ώρα στο ίόιο τόπο.
Για το Δ.Δ. του ΦΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΙ. ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Δ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεΙ παιδάκια
ηλικίας 6-9 ετών για την ενόργανη
Γυμναστική.
. , Κατόπιν αυτού οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να προσέλθουν στο
γήπεδο αθλοπαιδιών. ;ης.Εληάς τις
εξής ημέρες και ώρες Κάθε Τετάρ
τη 6-8μ.μ. και Σάββατο και Κυριακή
οπό τις 8 .3 0 ' έω ς 1030 π.μ.

Ανησυχίες εκφράζονται για τον
τραυματισμό του Στέφανου Μπαλτζή σ οποίος έπαθε διάσειση εγκε
φάλου. Ό πω ς μας είπε ο φυσιοθε
ραπευτής της ομάδος κ. Γιάννης
Παπαφωτίου, η διάσειση είναι ελα
φρός μορφής, αλλά οι ανησυχίες εί
ναι ανησυχίες.
Ο Στέφανος δεν προπονήθηκε
την Τρίτη καθώς και την Τετάρτη
και παρέμεινε κλινήρης στο σπίτι
του.
Για την ιστορία αναφέρουμε ο
τερματοφύλακας της Βέροιας τραυ
ματίσθηκε στο 83' από εν ψιιχρώ
κτύπημα του Ιορδανίδη. Λέμε, εν
ψυχρώ διότι ενώ είχε «καπακώσει«
την μπάλλα σε σουτ αντιπάλου, ο
σέντερ φόρ της Καβάλας αν και το

Ε Κ ΤΗΣ ΔΙΟ ΙΚΗ ΣΕΩ Σ ΤΗΣ
Γ .Ε . ΒΕΡΟΙΑΣ

Σ.Φ. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ 5 Βέροια
Βέροια 27/9/82

ΑΝΑΚΟΙΙΝΩΣΗ

είδε αυτό επεχείρησε σουτ που βρήκε
το κάτω μέρος του ματιού του.
Εμείς από την μεριά μας ευχόμα
στε στον Στέφανο Καλή ανάρωση,
αλλά και γρήγορη ώστε να είναι κάτω
από τα δοκάρια του στο δύσκολο
κυριακάηκο αγώνα με τον Ολυμπια
κό Β.

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Βέροιας
«ροκειμένου να προβεί στην ναύλ»
ση ενός λειοφορείου δια τις μετακινή
σεις της ομάδος του Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ
στα εκτός έδρας παιχνίδια, προκη
ρΰσσει φανερό μειοδοτικό διαγωνι
σμό που θα γίνει την 6η Οκτωβρίου
1982 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7 μ.μ.
στα γραφεία του Συλλόγου (ΓΑΣ)
Τρύφωνος 7 Βέροια,
Δια πλείονες πληροφορίες στον
έφορο εκδρομών κ. Γεώργιο Λουλγτ
Ρ»η.
Δια το Διοικ- Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Γεώργιος Βοφιάδης
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιΐρ. Τσαμπουλατίδης

Jm

η η ο την μεριά της η Καβάσιλα
έδειξε ότι στο πρωτάθλημα της Γ'
κατηγορίας θιι πρωταγωνιστήσει. |
Καλύτεροι από τους νικητές οι
Τσαχουρίδης.Σαμιώτης, Μωύσίδης,
Μαυρουόόγλου. Καλτσάς, Ταχτατζής.
Η σύνθεση ίη ς ΒΕΡΟΙΑΣ:
Κατοραχιάς (46' Αθανασίου) Πέρα
χωρίτης (54' Τσιμός) Μίχος, Μαυρουδόγλ,ου. Μωύσίδης, Καραϊσαρί
δης (72' Σεβαστίδης) Βασόέκης (54'
Δαραής)Ταχτατζής (5 4'Παπανώτας)
¡Σαμιώτης, Τσαχουρίδης. Καλτσάς
(63' Σφραγίδης).
ΒΓ.

»ΓΜ ΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ! IM IYM H
^ Λ Ο ΓΙΣ Τ ΙΚ Ω Ν - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ |

Ν. Ε. 1 ΤΡΑΓγ ΙΓΑΚΗ
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*

ο

Ρ'όντα χρονιά πείρα σ' όλη την Ελλάδα

.
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Λαϊκά
• · Α λλα γή » κα ι στον Δήμο οαίννται χίας επιθυμούν πολλοί οχα
Soi κ α ι φίλοι too Π Α Σ Ο Κ σ τη Βέ

TBTCÄÜt V ΑΠ’ ΟΛΟ
pos ενημερώνουν τον κοςμο

Λεν χερ τά μέρα. όπω ς κληροφοροομαατε, βου να μην επιοκέκτονt w to r ανεξάρτητο υποψήφιο ύή
μαρχο κ . Γιώ ργο Τααλέρα ατομα
MOD ψήοισαν κ α ι έτρ ιξα ν για την
'•Α λ λ α γ ή * στις ΐκ λ ο γ έ ς του πέρσι
Μ ν Ο κτώ βρη δηλώ τοντά ς του
χα ρ α κ τη ρισ τικ ά ό α · άλλ.ο π φηοι
mope στις β ο υλευ τικές κ α ι ά λλο π
πρέπει να φηφίαουγit σ η ς όημοτι
κ ϊς» .
Κ άτι τέτοια ακούει κ α ι β λέπ ει ο
φ ίλος Σάββας, μ ι την διεύρυνσή
ΒΟΝΝΗ
tm i στο χώ ρο του Κέντρου
Η αύξηση της ανεργίας και η
(A H M O K P A Τ1Κ Η Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α
Σ ΙΑ γαρ). κ α ι S e t μπορεί να κ ο ι αποτυχία στον οικονομικό τομέα,
έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο στη
μ η θ εί τα βρά&υα!
συσπείρωση των κομμάτων της αντί
• Φ αίνεται πω ς οι υπουργοί και πολιτεύαεως για την ανατροπή του
Μ υφυπουργοί της · Α λλα γή ς» δεν καγκελλάριοι^Χέλμουτ Σμίτ. του
λογίζονται κυβερνητικοί παράγον οποίου η πτώση αναμένεται την
τος η δημόσιοι λειτουργοί. E ta t Παρασκευή
πνώ για τους Ν ομάρχες κα ι άλ
Οι ηγέτες των τριών κομμάτων
λους δημόσιους λειτουργούς ο κ .
της αντιπολιτεύσεως κ.κ. Χέλμουτ
Γεννήματος δίνει εντο λές να α π έ  Κόλ (αρχηγός των χριστιανοδημο
χουν απο κάθε ανάμειξη στον κρατών. που Ou εκλεγεί νέος καγκελπροεκλογικά αγώ να, αφήνει τους λάριος.ι και Ντήτριχ Γκένσερ (των
υπουργούς κ α ι υφυκουργους (Ταο
ελευθέρων δημοκρατών) και Γιόζεφ
χατζόκουλο, Π αχαγιάννη ΚΜ.) ρα Στράους îttjç χριστιανοκοινωνακής
αλωνίζουν στην επαρχία κα ι να ενώαεως) συμφώνησαν προχθές σε
βγάζουν προεκλογικούς λόγους για ένα οικονομικό πρόγραμμα για την
λογαριασμό τω ν χραοιτυιν υχοιμη- ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας
και την λήψη επειγόντων μέτρων για
φίων.
την μείωση της ανεργίας.
Α ς αναρωτηθούν όμω ς οι κ κ .
Τοοχατζσπουλος κ λπ της χρασιΜετά την απόφαση αυτή να υπο
νοαλλαγης: Μ ήπω ς στην φρενηρη στηρίξουν τον κ. Κόλ για την εκλογή
κούρσα που γίνεται ποντάρουν σε του στην καγκελλαρία. οι εκλογές
npáatva μ εν α λλ ά »κ ουτσά» στη Δυτ. Γέρμα vin αναμένεται να διεξαχθοόν την άνοιξη του 1983, οπότε
ά λο γα —

Η οικονομική αποτυχία
έβριζε τον Χ έλ μουτ Σμίτ

ΚΥΜ Α ΤΡΟΜ ΟΚΡΑΤΙΑΣ
Συνέχεια από την 2η
νήν δημοκρατική οίΛΙιδηη t©6 Ιλληννκοΰ λ ά β .
ΟΙ κλαδικές καί τοαικέη (πιιρο«i-ς διακηρύσσουν τήν £·6φ»αΙ τ»ας
χά fryovioSoΟν μέ δλα τά μυοα γιΟ
την ταταξι 'τής *1βς *<*1 V-Λ »9»
νίκη τών δημοκραπκδ σκ«.πιομ£>υν
•υναμιων τής χώρας. Καί δ.βγηλώ
του* 6τ» ή πέα Δη^κρατΙβ. άδιάρ
ρηκτατ ενωμένη μέ έιπκο><ιλής τήν
■Μνοέουλησικη όμδδα. (mb την η·
ΥΜΙα τοΰ αρχηγού τού ««χματνς
«. EC. Ά4(ρώφ. θά ουνεχιση τούς
•νϋντς της μέχρι την «λικη νίκη
τής κραγνοσικής δημοκρβσιας

Καί Αλλες
κ α τα γ γ ελ ίες

καί ιδν παραμερισμό Αλκών Ρηογΐων.
'^ΕυιΙσητ. καταγηιέλλουν την τακτική
τού ύτόυργοΟ ‘Εσωτερικών ιστήν nt
ρίκτωσι τού ύποψηφίου Δημάρχου
ιιραιώς, κ. Παπαοιτύρου, τού Α
Πεη
νακοίνωσε δ π ένέκρινε τ6 αρο/ραμ»
μΑ του.

λήγει η θητεία της βουλής.
ΝΙΚΗ ΤΟΥ
κ. ΓΚΕΝΣΕΡ
Η πλέον αποφασιστική ψηφοφο
ρία διεξήχθη από την κοινοβουλευτι
κή ομάδα των ελευθέρων δημοκρα
τών. ποο αποφάσισε με 3-έ ψήφους
υπέρ έναντι (8 και με δύο αποχές, να
ανατρέψει τον καγκελλάριο και να
εκλέξει στη θέση του τον κ. ΚόλΤα δύο άλλο κόμματα, το χρι
στιανοδημοκρατικά του κ. Κόλ και
το αδελφό κόμμα, η χριστιανική ένω
ση της Βαυαρίας του κ. Στράους.
έληβαν ομόφωνα την ίδια απόφαση.
Οι αποφάσεις των βουλευτών
των αντιπολιτευόμενων κομμάτων
σημαίνουν:
• Απόρριψη της αιτήσεως του κ
Σμίτ για άμεση διεξαγωγή
εκλογών ως του μόνου μέσου
για την επίλυση της πολιτικής
αναταραχής.
•
Εκλογή του κ. Κόλ αις
καγκελλάριου και διενέργεια
των εκλογών ύστερα από έξι
μήνες.
Με την άποψη αυτή συντάχθηκε
και ο κ. Στράους. που είχε εκδηλώσει
ενδοιασμούς, ζητώνιας την άμεση
διεξαγωγή εκλογών, προφανώς ύστε
ρο από την διαπίστωση των όχι τόσο
ευνοϊκών αποτελεσμάτων των εκλο
γών της Έσσης.
ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Τα τρία κόμματα συμφώνησαν
επί του προγράμματος που θα εφαρ
μόσουν για νυ δοθεί αισθητή ώθηση

ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
ΔβκαεπταεΟνκς στρατηγείο των
Μεσογειακών χωρών που είναι απο
φασισμένες να προστατεύσουν την
κοινή τους θάλασσα από την μόλυν
ση και να εγγυηθούν την μελλοντική
της ανάπτυξη κατά ένα πολύ περισ
σότερο ορθολογικό tpôno θα ανοίξει
επίσημα εδώ την Παρασκευή, 1η
Οκτωβρίου.
Για το εγκαίνια του στρατηγείου
θα αφιχθεί εροπορικών από την έδρα
του ΟΗΕ της Νέας Υόρκης στην
Αθήνα ο Δρ. Μουσταφά Τόλμπα,
Εΰρ«Λσ*Τας,
νομΑρχης
otà Καρτκνησι. ο· καί ora χωρ,Α Αιγύπτιος επιστήμων και διευθυντής
φβΟΟ TM.ÇfοΟ!·i ÔC, έ η δ ίδ π α ι σ ι «ρω του προγράμματος περιβάλλοντος
m»n»H τροδολη τών
ύτοωηφίων.
«Du ύτοστηρνςίι τδ ΠΑΣΟΚ. κβμ- του ΟΗΕ. Επίσης, αναμένεται να
μοσιζδμειος κατά τρόππ Αταοδδε· παραστούν στα εγκαίνια αυτά εκπρό
■το «ai «ολιτιεΑ íXxyirttol»
σωποι των περισσοτέρων από τις 17
χώρες της περιοχής συμπεριλαμανοKal τό
μένου φυσικά και του Ελληνα
■|ξ Αλλου, οΙ δουλευτές τού ΚKC υπουργού χωροταξίας οικισμού και
(έξωτ.) μέ (ρωτήσεις τους τρδς
τούς ύβουργοίς ‘εσωτερικών
«σι περιβάλλοντος κ. Αντώνη Τρίτση.
Προεδρίας, εατοτγνέλλαυν την μονό
Σι: δηλώσεις tou, σχετικές με το
τβά.ρη «ροέολη τού (ποαπψιοσ βη- εγκαινιαζόμενο στρατηγείο ο Δρ.
ράρχου ^Αθηναίων. Κ. Αη,ι Μ,τίη
Τόλπμα εχιιροκτήρισε ιης καθήκον

κ.κ.ε.

Οικονομική καί
‘Υγιεινή Θέρμανση.

Rein Raus

των μεσογειακών χωρών να σύνεργασθούν για να ξεκαθαρίσουν τα «βρω
μερά σημεία» της Μεσογαοο θαλάσ
σης που αποτελούν ιινθγιεινές τοπο
θεσίες για νιι κολυμπήσει κανείς ή
για να υπάρξεια οποιαδήποτε ζωή σ'
αυτές.«Οι Βρετανοί καθάρισαν τον
Τάμεση και τον ουρανό τους πάνω
από το Λονδίνο - είπε ο Δρ, Τόλπμα και δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην
κάνουν το ίδιο κιιι οι μεδογειακοί

ΑΑΑΑΖΕΙ
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Συνέχεια από την 1η
λευτικές εκλογές, ξέροντας ότι είναι
μεγάλο το χρονικό διάστημα. Εκιι
μ ήθη κε όμως ότι είναι οριακό για ης
ρυθμίσεις που απαιτούνται για την
εξύψωση του πολιτικού αγώνα και
της κοινοβουλευτικής ζωής.
.Με το νομοσχέδιο αυτό αποκαθίστανται οι μόλοι τοιν εκλογών και ο
βουλευτής καυαξιώνεται σαν εκπρό
σωπος του έθνους.
«Το νομοσχέδιο πιστεύουμε ότι
είναι ένα σοβαρότατο κίνητρο γ\α
την δημιουργία κομμάτων αρχών.
•Η κατάθεση στη Βουλή των
νομοσχεδίων για την χρηματοδότηση
τοιν πολιτικών κομμάτοιν. για την
καθιέρωση του συστήματος της
απλής αναλογικής και νιο την εξα
σφάλιση της δυνατότητας συμμετο
χής στις βουλευτικές εκλογές των
μετηναστώντων ναυτικών και των
φοιτητών του εξωτερικού στους τό
πους απασχόλησής τοος δεν θα βρα
όύνουν
Η πλειοψηφώ των συνταγματολόγων δεν θεωρεί αντισυνταγματική
την κατάργηση του σταυρού προτί
μησης..

Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ

• 01 Γερμονωοι Ατβητες fWn Haus παρέχουν τό πιο οικονομικά κοί ΰγεινό
ουοιημο θέρμανσης γιΟ μονοκατοικίες καί ΑιαμερΙσμοτο
® λεν ίχουν ονογκη άπό ΑεβητοστΟοκι. είναι εντελώς άκαπνοι, Αοσμοι κοί
Αθόρυβο·
• " f joov κολαιοθητο εξωτερικό κόλυμα, καί μπορούν νό τοποθετηθούν ο'
όσοιοόηποιτ μέρος τού σπιτιού θέλετε.
• Παρέχουν πρόοθετη ενέργεια χωρίς επιβάρυνση οέ «ούσμια μ’ έστύ
κουζίνος γιό μαγεψεΐ« Ιόπόόοοη 1800 3500 Wort) και μποίλερ γιό ζεοΌ
νερό.

Φ Τοποθετούντο· γρήγορα καί εύκολα γιοτι έχουν ένοωμοτωμένο όλα τό
έξορτήΐΜία λειτουργίας.
» Προστατεύουν τό περιβάλλον.

ψ Προσρερονιοι οέ 3 τύπους καί S μεγέθη γιό κάθε τύπο κοί όπόθοσεις 13 1· · 1Θ - 22 - 26 · 30 000 KCAUH.

fita v c R T iP c u a v ia

Σήμερα ιιεμπτη 30 Σεπτεμβρίου
1982 διανυκτερεύει to φαρμακείο:
Αθανασίου Χοτοιιρα
ιηλ. 2747J

Rein Haus
Τριπλά ζέσ τ η υπόθεση

Β εν ζιν ά δ ικ α !

KLIMAGERÄTE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ CIAON ΚΑΙΜΑΤΙΧΜΟΥ
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ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΣΒΑΝΠΔΗΣ και Σία
Μ. ΚΑΡΑΚΛΓΓΗ 7 ΤΗΛ. 27267-62654 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Π Α ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΗΣ

ΓΓ11 ΒΕΤΌΙΑ
Πετρελαιοηδή Τράνς ΕΠΕ
ββσ/νίκης 174, τηλ. 24119
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Καραγιαννοπσύλόυ Α<σ
Χρι Π«ρίδη 6 τηλ. 22271
Σ Τ Η Ν AAESAN APEIA
Πιτσάβιις Β.

Ay. Γεωργίου
CTO MAKPO.VUP1

ΛΟμ (

να μειώσουν κατα 1% την αύξηση
της κοινωνικής πρόνοιας, ένα ευεργέ
τημα που παρέχεται στους πτωχότε
ρους Δυτικογερμανούς.
Ο χριστιανοδημοκράτης κ. Στόλ
τενμπεργκ, που προορίζεται για το
υπουργείο οικονομικών, δήλωσε
στους δημοσιογράφους ότι η συμφω
via των τριών κομμάτων αποβλέπει
στην μείωση του ελλείμματος του
προϋπολογισμού του 1983 κατά 13
και πλέον δισεκατομμύρια μάρκα και
τον περιορισμό του καθαρούομοσπονδιακού δανεισμού σε 38.5 δισε
κατομμύρια μάρκα. Ο κ. Στόλτενμ
περγκ πρόσθεσε ότι το έλλειμμο δια
φορετικό θα αυξηθεί σε 53 δισεκα
τομμύρια μάρκιι τον επόμενο χρόνο.
Το πλέον κατεπείγον έργο της
νέας κυβερνήσεως. πρόσθεσε. θα εί
ναι η εισαγωγή μέτρων από Ιης
luvouopiou 1983 για να δοθεί αισθη
τή ώθηση στην οικοπνομική ανάκαμ
ψη. να περισταλεί η ανεργία και να
περιορισθεί το απειλούμενο νέο
ΧΡέος.

Καταργούνται
επιθεωρητές
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ 29 (ΛΠΕ)
ρητή στη Γ ενική και Τεχνική Επαγ
Καταργείtm ο θεσμός του επιθεω- γελματική Εκπαίδευση, με νομοσχέ
διο που κατέθεσε χθές στη Βουλή ο
υπουργός παιδείας κ Κακλαμάνης.
Στη θέση του επιθεωρητή ορίζονται
δύο στελέχη, ο διοικητικός προϊστά
μενος και ο σχολικός σύμβουλος,

«Στρατηγείο» στην Αθήνα
για προστασία της Μεσογείου

ΈνηΙνκται το κώμα τρομοιρττιας κβώ Ιχκι έί.απολυνή dno την κυ
βέρνησή τού ΠΑΣΟΚ καί \α βρ»αψΛ της αέ έάρος ιηαμηψώιν Δημάρ
χων καί Κοινοτοπιών, τού δέν πρό
OKKivTcQ οττην κυδέρνησι. τνηζιι οέ
έρύσηοι τον δ δουλέυτης τή.; Η.Δ.
κ. Κων. Ζαφ&λης. 6 δ*ο«χ τιρο•βέτχι δη «Ινσι πλέον κρωτοψαντις
• I έηκιλές καί οΙ «αντς*ι5ε.ς ασλι' έκέιαομΟΙ πού γίνονται στην
σέ εύρος δααδΰν (ής Π Δ
«Ιζεε στη συν*
«Τό κβχδ «Ινα»,
χΐια 6 L I αψΑλης. πώς τ* «Αρος
ίλών έχουν Αναλαέα «οι
δκοθΑλιηουν xpcrrι*A ip yta a uni
κυρίως Ακομμάτναεοι ( I I ) νομΑρ-

βΔΚΑ

στην οικονομική ανακπμψη της χώ
ρας. και το οποίο περιλαμβάνει μετά
ξύ άλλων:
• Αύξηση του φόρου επί της
προστιθέμενης αξίας.
• ' Εκδοση αναγκαστικού δανείου
για τα υψηλά εισοδήματα.
•
Μέτρα για την ανάπτυξη της
βιομηχανίας οικοδομών με
την χαλάρωση του ελέγχου
των ενοικίων και την κατάργη
ση ορισμένων προνομίων των
εκμισθωτών.
Μέρος του αναγκαστικού δανείου
θα χρηματοδοτηθεί για την χρηματο
δότηση οικιστικού προγράμματος
του δημοσίου.
Μεταξύ των νέων κινήτρων γιιι
τους επιχειρηματίες, είναι οι φορολο
γικές ι.ΜκΙρύνσεις για τους κατα
σκευαστές ισιωτικών κατοικιών και η
χαμηλώτερη φορολογία για επιχειρη
ματιές που αναλαμβάνουν την συν
τήρηση προβληματικών επιχειρή
σεων
Τα κόμματα συμφώνησαν επίσης
να καθυστερήσουν κατά έξι μήνες και

λαοί με τις ακτές τους και την θάλασ
σά τους·.
Με ένα επιτελείο από 20 άτομα
περιλαμβανόμενων και τεσσάρων
θαλασσολόγιον, ο οργανισμός προ
γράμματος περιβάλλοντος του ΟΗΕ
(Γ ΙΟ Υ Ν ΕΠ ) θα διευθύνει το νέο
στρατηγείο από το μέγαρο του εθνι
κού ιδρύματος ερευνών στην καρδιά
της Αθήνας.
Σημειούται ότι η προθυμία της
Ελλάδας να φιλοξενήσει το αρχηγείο
του ΓΙΟΥΝΕΠ στην πρωτεύουσα
της και να βοηθήσει στην λειτουργία
του με μια ετήσια εισφορά 400.000
δολλορίων θεωρείται ως απόδειξη
του ενθουσιασμού της να συμβάλει
όσο μπορεί περισσότερο στο πρό
γραμμα προστασίας και βελτίωσης
της Μεσογείου.

ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΥΟ
ΡΟΥΜΑΝΟΥΣ
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
απαντώντας σε ερώτηση σχετική με
τους 2 Ρουμάνους, που σύμφωνα με
προχθεσινό δημοσίευμα απογευματι
νής εφημερίδας ζήτησαν πολιτικό
άσυλο στην Ελλάδα, επανέλαβε ότι
• το όλο θέμα χειρίζεται η επιτροπή,
στην Ελλάδα, της ύπατης αρμοστείας
του Ο Η Ε .
_______________

Σημαντικότερος είναι ο θεσμός
του σχολικού συμβούλου και τα στε
λέχη που θα τον επανδρώσουν:
α) Θα είναι επιφορτισμένα απο
κλειστικά με τις αρμοδιότητες που
καθοδηγούν και προάγουν την εκπαι
δευτική πράξη.
β) Θα επιλέγονται με αυστηρά
ποιοτικά κριτήρια κατάρτισης, ικανο
τήτων εμπειρίας κιιι προσωπικότητας
και
γ) ©α υπηρετεί με θητεία, όσο η
προσφορά του κρίνετπι στον απαιτούμενο βαθμό επωφελής.
Ειδικώτερα συνιστώνται 300 θέ
σεις σχολικών συμβούλων δημοτικής
εκπαίδευσης, 20 προσχολικής αγω
γής. 8 ειδικής αγωγής, 230 μέσης
εκπαίδευσης και 30 τεχνικής επαγγελματικήε εκπιιίδευσπτ.
Οι υπάρχουσες θέσεις επιθεωρη
τών Α' και Β' δημοτικής εκπαιδεύσεως γενικών επιθεωρητών μέσης
εκπαίδευσης και γενικών επιθεωρη
τών τεχνικής
επαγγελματικής
εκπαίδευσης, καταργούνται με την
έναρξη ισχύος του νόμου.
Ο σχολικός σύμβουλος παράλλη
λα με την άσκηση του εποπτικού του
έργου, ασκεί τη διοίκηση και τον
έλεγχο τωνμειονοτικών σχολείων
καθώς και του προσωπικού τους.

Κιτρινισμένα.

του Γ ΙΑ Ν Ν Η Α Λ ΕΞΙΑ ^
Φαίνεται πως ένα μέρος της Ελληνικής νέ(ΐζ κΘίνωνίαζ τρεμοσβύνει
μέσα στ* σκοτάδι της εποχής. Αδυνατισμένα κορμιά, κιτρινωπά, κορα
κιασμένα, σαρακιασμένα, θλιβερά,
κατσουφιασμένα, κάθονται στη σειρά
και συζητούν. Και απ τα μελανια
σμένα χείλη τους βγαίνει υπόκωφος
τριγμός ή ζωρισμένος νέλωτας. Αυτή
είναι ομιλία. Και κείθε τόσο και μια
ρουφηξιά καπνό και ώσπου να βγει ο
πρώτος εισέρχεται της δεύτερης ρου
άηξιάς.
Και παροπέρα παχουλωτά κορμιά,
με στήθια των αγοριών φουσκωτά και
πόδια γυναικεία. Και τα παχουλά
κορίτσια κι' αυτά με αφύσικη κορμο
στασιά. Μπορεί - λένε - οι ορμόνες.
Δεν ξέρω.
Δεν έχουν ηλικία για να πω πως
άρχισαν τα προγούλια, τα περιτώματα της κοιλιάς, τα γεροντίστικα παχάδια. και το τροίξιμο σε ορισμένα μέ
λη του σώματος από τα υποχρεωτικά
της ηλικίας αθροιτικά.
Είναι νέοι και νέες. Αυτοί της εποΧάί μας. Αυτοί που δεν είδαν στη
ζωή τους πρωινό. Δεν είδαν πως ανατέλει ο ήλιος. Δεν στάθηκαν ποτέ τα
ξημερώματα σε μια πλαγιά νκι να
ρουφήξουν το οξυνόνο που σκορπάει
η πλούσια φύση του τόπου μας.
Αν τους ρωτήσετε από που βγαίνα
ο ήλιος, ποια ώρα σε κάθε εποχή και
τι χρώμα έχει το πρωινό, είναι αδύνα-

αξίας.
- Η πληρωμή της αξίας της επενδύσεως θα γίνει κατά ποσοστό 80% με
ανταλλαγή ελληνικών προϊόντων.
Τέλος, συμφωνήθηκε η χορήγη
ση 10.200 υδειάιν διελεύσεως φορτη
γών αυιοινήτων από κάθε πλευρά,
ενώ η τσέχικη αντιπροσωπεία συζητεί με ιδιώτες επιχειρημβτίες τη δυνα
τότητα δημιουργίας μικτών επιχειρή
σεων στους τομείς κατασκευής
εκσκαφέων, τρόλλεθ. τρακτέρ, εργαλιομηχανών. ποδηλάτων κ.λ.π.

ππχ η ·> 1'·ΐ4 της Γ

βχπ προς η ς αχντκές η α ψ ίύ ς και τα

Η ΕΛΒΕΤΙΑ
Συζήτηση γιο τις ελληνοελβετικές σχέσεις είχε ο κ. Ποττάκης, με
τον υπεύθυνο εξωτερικού εμπορίου
κ. Γομαρούγκα που ρρισκεται στην
Αθήνα.
Επειδή διαπιστώθηκε ότι το εμπο
ρικό ισοζύγιο είναι δυσμενές για την
Ελλάδα με σχέση 1/4 συμφωνήθηκε
να συζητηθούν τρόπο βελτιώσεως
του. ενώ παράλληλα, μιά άτυπη
μικτή επιτροπή θα συνέρχεται εναλ
λάξ, στην Αθήνα και στη Βέρνη για
να παρακολουθεί τις εμπορικές σχέ
σεις των δύο χωρών.
Οι Ελβετοί εξ άλλου, εξεδήλωσυν
ενδιαφέρον για τη δημιουργία επεν
δύσεων και ιδιαίτερα βιομηχανικών
μονάδων, που θα έχουν εξαγωγικό
προσανατολισμό προς τις αραβικές
χώρες.
Η ΛΙΒΥΗ
Ελληνική αντιπροσωπεία που
επισκιιβΟηκε τη Λιβύη, συζήτησε το
θέμα των οφειλών της Λιβύης ιιπό
εισαγωγή ελληνικών προϊόντων και
έργα τεχνικών εταιριών. Για τις οφει
λές που φθάνουν τα 110 εκατ. όολλά14 « ι . β α λ ν

«φας Έλληνας

τον να απαντήσουν.
Αδύνατα και παχουλά, β
κ-.τρ'.πσμένα. κορακιασμίυ1·

I

Ό σ ο ι έχουν πόρους ζυώ ί'α . I
(πατρός τε και μητρόζ '" ',
των των προγόνων) οαθΦ1^1'.,. βιολί της άθλιας, αφύσικης ° 1’ ι
ρής ζωής, και όσοι οουλεύου'' .1
το ίδιο τις ώρες σχόλης
J
ρως της νύχτας, θλιβερή
π via, κρεπάλη, τσιγάρο,
λοιπά, και πολλά - ποίλβ
σοβαρότατε; καταχρήσεις '° ” 1j
νούν kui μέχρι την
καλή, η μοντέρνα ζωή, WJ ** «
όλα αυτά και το χαρτοπωγν*1’ r j
πρωίας οικογενειακά*; Μ® ^
κεχωρισμένως κατά ομάδα? 1 |
φύ/χτυ κλπ.

Και όλα αυτά τη σηγμΐ _
κπϋμένη ζωογόνα φύσις
ω
θεός μας
φωνάζει Ελ*>” ^
ξεπνήστε, σωθήτε. Ελάτε «
ύπαιθρον. Σηκωθείτε πριΛ
μεγαίΛύργημα μέσα στο οπ®0
Α Ό ό δυστυχώς ποιος άκου·3 ^
Καύμένη κοινωνία νέιον σ"
δων. Έ τσι πως θα μeγaλω0(,■,^
θα φθάσετε και θο περάσετε 1«1
τα με αυτόν τον τρόπο;
·λ
Δει·· ξέρο). Λεν σας κο»;Λ->''
η ζωή: δεν σας ανησυχεί: δεν · |
(3α που χάνετε την όμαρφίν0”’
σας δίνει η ζωογόνος ψύσιρ

Μ ΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙ)
Συνελήφθη
για εξαγωγή
συναλ/τος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 (ΑΠΕ)
Από τελωνειακό όργανα του Στα
θμού Δικαίων Έβρου, συνελήφθη μέ
σα στην αμαξοστοιχία ενώ πήγαινε
στην Βουλγαρία, ο Βασ. Γαβριηλίδης
53 χρόνων καθηγητής της ρωσσικής
φιλολογίας, γιατί προσπαθούσε να
βγάλει κρυφά 300 ό ο λ Αμερικής.

Έ π εσ ε
από ύψ ος
8 μέτρω ν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 (ΑΠΕ)
Ο εξηντάχρονος τεχνίτης !α>άννης Καδρής κάτοικος Θεσσαλονίκης
που δούλευε σε νεοανεγειρόμενο
γυμνάσιο στη Χαλάστρα Θεσσαλονί
κης έπεσε από σκαλωσιάδ μέτρων και
σκοτώθηκε. Ο υπεύθυνος εργοδηγός
Αθανάσιος Γκότσιος 30 χρόνων,
συνελήφθη ενώ. οι τρεις υπεύθυνοι
πολιτικοί μηχανικοί και εργολάβοι
Χρήστος Πελεκάνος 32 χρόνων.
Δημήτρης Βασίλης 30 χρόνων και
Γιώργος Σαμουελιάν 48 χρόνων διέ
φυγαν την σύλληψη.

Έ π α ιζε με
τα σπίρτα

πυροσβεστικής υπηρεσία? - α
Η πυρκαγιά έκαψε μΠΙιΙ'ζ^
και πρώτες ύλες, η αξία «“ν |
σε μιά πρώτη εκτίμηση ξεττιρνα
εκατομμύρια όρχ.

Σκοτώθηκε
χειριστής
εκσκαφέα
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 (Λ^',β
Σ το χωριό Αψαλός Εδέ01711^
Παπαδόπουλος, 3 1 χρόνων
χωριό Υδραία, χειριστής ^ ^
,μ', j
από αδέξιο χειρισμό συνεθ*®™
ξύ του Κούβα και του μηΧ“'ν ¥ * \
με αποτέλεσμα να σκοτωθεί
• Στο 1 Ιο χιλιόμετρο τη?
οδού Τριπόλεως - Κ αλα μ άτ°-^|
κό αυτοκίνητο, με οδηγό «0ν ^
Α. Κωνσταντακόπουλο. ** ι1
παρεξέκλινε της πορεία?
κυτέπεσε σε γκρεμό Σκοτ™"Ώ|
οδηγός και τραυμασστηκ* ®ι ,ω(
συνεπιβάτης του Φωτ.
σκευόπουλος, 30 ετών.
• Στη Θάσο, φορτηγό
,
με οδηγό τον Βασ. Κ·
ετών, συγκρούστηκε ΘΕ ( |
ποδήλατο, ποο οδηγούσε ο ^ *
νος Βασ. Γ. Καλακούκος.
ο οδηγός του ποδηλάτου.
• Στην Κάλυμνο, SiKUK'f Ό |
ποδήλατο, που οδηγούσε ο 1 Σ,ιη
Μάζαρος, 36 ετών, παρεξέ*
πορείας του και ανατροπή**· '
θηκε ο οδηγός
• Στο χωριό ΜαγαρικαΡ1^ ^
Η ρακΙείου, μηχάνημα έΡ·
Η
τωσης) με οδηγό τον •(,yl ι·
Παπαδάκη, 42 ετώ ν, παρέ*1”.
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ «Ακροπόλις,
* ν~ ” με^οδηγό""uatpm
τ°ν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 (ΑΠΕ)
Παίζοντας με τα σπίρτα ο I Ιχρονος μαθητής Ιωάννης Γρηνορίου,
έβαλε φωτιά σε δέματα νημάτων του
εγοστασίου των αδελφών Σαββίδη,
στον συνοικισμό Χαριλάου Θεσσα
λονίκης που κατασκευάζει ακρυλικές
κουβέρτες.
Η φωτιά που μεταδόθηκε αμέσως
στο εργοστάσιο έσβησε το απόγευμα,
ύστερα από 5ωρες προσπάθειες της

Προωθούνται οι σχέσεις μας
με χώρες του Τρίτου Κόσμου
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Στα πλαίσια της πολυδιάστατης
εξωτερικής πολιτικής της χώρας
προωθούνται οι οικονομικές σχέσεις
της χώρας με την Ελβετία, Τσεχο
σλοβακία. Βουλγαρία. Λιβύη, Κου
βέιτ και Αραβικά Εμιράτα.
Συγκεκριμένα θα διπλασιασθεί
μέχρι τέλος του χρόνου ο όγκος των
εμπορικών ανταλλαγών μας με την
Τσεχοσλοβακία.
Αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ της
ελληνικής και της τσεχοσλοβακικής
αντιπροσωπείας που βρίσκεται στην
Αθήνα, για να συζητήσει τις οικονο
μικές σχέσεις τοιν δύο χωρών.
Οπως δήλωσε ο υπουργός αναπλποωτής εθνικής οικονουίππ «■ ι
Ποττάκης, μετά τις συζητήσεις με
τους Τσεχοσλοβάκους υπογράφεται
πρωτόκολλο οικονομικής συνεργα
σίας των δύο χωρών που θα αφορά
ειδικότερα τους τομείς εμπορίου, βιο
μηχανικής και τεχνικής συνεργασίας
κλ,π.
Επειδή από τις συζητήσεις διαπι
στώθηκί μιά πτώση των εμπορικών
ανταλλαγών, συμφωνήθηκε να αυξη
θούν οι εισαγωγές μας οπό την Τσε
χοσλοβακία και ειδικότερα σε μηχα
νολογικό εξοπλισμό, κάρβουνο, στήλους για τη ΔΕΗ και του OTE κ.λ.π.,
ενώ οι Τσέχοι θα αυξήσουν τις εισ
αγωγές ελληνικών πλεκτών υφασμά
των, ετοίμων ενδυμάτων κ.λ.π., με
στόχο να διπλασιασθεί ο όγκος του
εμπορίου μέχρι τέλους τύυ χρόνου.
Παράλληλα, ιή φ τή β η κ α ν ύι
δυνατότητες δημιουργία? μονάδας
εξωρηξης λιγνίτη, Ρ* 10°9 εξής
όρους:
- Ιίπροσφορά θο γίνει σε δραχμές

· · · ·

εξαγωγείς. συμφωνήθηκε να συσταθεί
τριμελής επιτροπή από ένα εκπρόσω
πο της Εθνικής Τραπέζης. ένα Λίβυο
και ένα εκπρόσωπο της κάθε εταιρίας
που θα εξετάσει τη συγκεκριμένη κά
θε φορά περίπτωση και τον τρόπο
εξοΦλήαεως του χρέους σε κάθε εται
ρία.
Πάντως, στο β’ Ι5νθήμερο του
Νοεμβρίου θα συνέλθει η διυπουργι
κή επιτροπή και θα ασχοληθεί κυρίως
με θέματα επενδύσεων που ενδιαφέ
ροντα! να πραγματοποιήσουν οι Λίβυοι στην Ελλάδα, προμήθειας
πετρελαίου, τη δημιουργία ειδικώτερα μικτής επιχκρήσεως κονσερβοποιίας φρούτων ■λαχανικών, θέματα
αλιείας κ.λ,π.
Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στο μεταξύ μεθαύριο Σάββατο
αναχωρεί για τη Σόφια αντιπροσω
πεία με επικεφαλής τον κ. Ποττάνη
όπου θα συνελθεί η μικτή ελληνοβουλγαρική επιτροπή οικονομικής
και τεχνικής συνεργασίας, θ α συζη
τηθούν διάφορα θέματα μεταξύ των
οποίων η ανταλλαγή ενεργείας. η
χρήση των υδάτων του Νέστου και
ελληνοβουλγαρικές
επενδύσεις
κυρίως, η δημιουργία μονάδος επε
ξεργασίας φρούτων, δεδομένου ότι οι
Βούλγαροι ενδιαφέροντα» να προμη
θευτούν όλη την ποσότητα χυμών
φρούτων από την Ελλάδα
Επίσης θα συζητηθεί το θέμα της
δημιουργίας μικτής επιχείρησης
αλιείας στην Ελλάδα.
Τϊλος την προσεχή Δευτέρα,
ελληηκτι αντιπροσωπεία ·λι επισκεφθεί το Κουβέιτ για »α προετοιμάσει
το έδαφος και να εντοπίσει τους
τομείς συζητήσεων για το ταξίδι του

«ρωθφχοορΥοά ποο Φα

λιρη, 42 ετών, παρέσυρε κσ>° „J1
τον πεζό Αναστ. N. n a n u ^ ^ ,^
ετών. 6 χειριστής της αμαζ0^
δεν βρέθηκε και α ν α ζ η τε ίς
• Συνε/.ήφθηκαν από τη * J
λακή οι Γεωρν. Γ. ΤζΡ1® ^ ,·
ετών. Δημ- I. ΜακρυγιωΡ'^ y-J
ετών και ο Ά γγλος Map* 1
^
ρα, 26 ετών, γιατί στο
¿
Ιεράπετρας. επιτέθηκαν í vav,j ¡ιέ
Ά γγλου Ρεημοντ Τ.Μπακ.
και της συζύγου του, άρ
χέρια τους μια τσαντα. n°u jrfrl
7.000 δρχ., 567 χ ά ρ ^ « ^
Αγγ/μας. δυο αεροπορικά '
και ένα μπλοκ επιταγών. *·· φ(·
χεια, οι τρεις δράστες, πλα®1 ., *
σαν τις επιταγές και eitiXW'LV
τις εξαργυρώσουν σε
¡¡I
Τραπέζης της Ιεράπετρ»?’ yV
όμως να το επιτύχουν Katl1 , ''
κρίση, οι δράστες. ομολόΥθ
πράξη '•ους'
»γνωστοί όιέρράζΠ^
^1
στηματου ΕμμΈμμανουά'·’^ , 7 1
2ο χιλιόμετρο της εθνικήν ί ΠΙ«ώ i
ρών - Θεσσα/μινίκης. παρα"
i
χρηματοκιβώτιο
και
170.000 δρχ.
• A w uxnoi εισήλθον
Æ
του Ιωάν. Νικολάπουλου, ® . ί·,|
Κίμνδιά αρχ. Ολυμπίάς
/[
την απουσία του, και έκλ*
μπαούλο. 355.000 δρχ·
Λ
• Τ ριά»πα λάστιχο
αυτοκίνητων και 12 r' n\. )1,
αξίας 800.000 δρχ. έκλ£*%<<
στοι, που διέρρηξαν to
w Ρζ ,
του Σπυο enrnw ii'Pii σι
>
μειμυ ,ιμ, w .i«us
Λ jj
Μεσολογγίου.
, , y
• Αγνωστοι
ΙΕ , ενω
ξοστοιχία του Ο ΣΕ
από τη στάση Μ π ο ζ π 'τ ιΚ ώ ^ /
από την Πάτρα,Γπου
που έχει
ε*—
Έσπασε ένα τζάμι του 64« \ ψ
γ \
της αμαξοστοιχίας. ΕνερΥ£ΐ
»άκρατη.
• Στην Χαμνη ΒόλβΊ

μίνας εξεβράσθη to 1« * ^ ^ «

Τσουκάρη, 91 ετών. O
οφείΧμται προφανώς σε ··
• Κατηγγέλθη στη
)[
ότι άγνωστος εισήλθε ο'-'
Αναστασίας Μ. Κατογ,α^ ()Λ |
«τών. στο χωριό Βάχο Β ώ '^, ,·^
k)æoo . τνώ αυτή ΚΟχμ0% * Ψ
θη εναντίον της, με ° %ύΚ°^ιΰ^Α
σει. Η Κατογιαννάκη 1,' ‘
και απέτρεψε τον δράστη
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του. γναη
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