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Καταστροφή
στα τεύτλα

ΠΕΜΠΤΗ
1

ΙΟΥΛΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή

Να επέμβη
έγκαιρα
ο Δήμος
Ογδόντα
οικογένειες
θα
°λαβουτιούνται» μέσα στη λάΠ με τις πρώτες βροχές του φθιvonújpou |
Πρόκειται για τους ενοίκους
ν δύο μεγάλων πολυκατοικιών.
u δ ο θ ή κα ν στην οδό Μιαούλη
>λη ®^00ια· Οι πολυκατοικίες κατοιφ Γ'Ι!0ν χωρίς όμως να έχει εξα^°λισ 6εΙ δρόμος που να τις εξυπη. Γ|° την ώρπ οι ένοικοι περμ' σ° απ<^ ®ν0 όφροκτο οικόVKI Π° υ ° πω<> Μάθομε χρησίμευε
. . δρόμος μέχρι να κτισθούν οι
"»λυκα,οικίες.
> ^Ρώτημα είναι:
^ Εχει προβλεφθεί δρόμος γιο τις
^ αυτές μεγάλες πολυκατοικίες
ναί γιατί δεν επισπεύδετσι η
°ιξη και διαμόρφωσή του πριν
*' ο χειμώνας:
σημειωθεί ότι εξαιτίας της
ρ ίψ ε ω ς δρόμου o OTE δεν μπο
ν° «γκσταστήσει τηλεφωνική
"Μμή, ενώ εκκρεμούς ν από πολύ
'Ρδ αρκετές αιτήσεις για μεταφο^λεφώνων.
Επίσης σοβαρό πρόβλημα θα
ΠϋΐουργηθΕί μΕ ^
αποκομιδή
1ο αΓ,°Ρριμμάτων άν ο ιδιοκτήτης
οικοπέδου, που τώρα χρησι^ “ει να περνά το απορριμματοφό
ftrJ°U Δ|Ι|μου· αποφασίσει να περιτο οικόπεδο.
ΟλΑ ^ ^ΠΜΟς Βέροιας, νομίζουμε.
α και οι εργολάβοι των οικοδον αυτών είναι υπεύθυνοι για την
κτοποίηση του σοβαρού προβλή
τα ς.

Εφημερίδα του Νομού

^Μγκεκριμένα

καθορίστηκε

Ανηλεές σφυροκόπημα κατά της αστείας και χαώ
δους οικονομικής πολιτικής της κυβερνήσεως έκανε
χθές βράδυ ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Αβέρωφ που μίλησε
από την τηλεόραση της ΕΡΤ.
Ο κ. Αβέρωφ αφού αναφέρθηκε με συγκεκριμένα
στοιχεία στον κατήφορο της εθνικής μας οικονομίας
από τότε που πήρε τη διακυβέρνηση της χώρας το
ΠΑΣΟΚ , δήλωσε ότι είναι χρέος όλων των Ελλήνων να
αγωνισθούν για την επάνοδο της χώρας σε μιά υγιή δια
κυβέρνηση με σωστές επιλογές.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έ θ ε σ ε το ερ ώ τη μ α για το ποιο μπ ορεί να
ε ίν α ι τα α ίτια τη ς α σ υ νά ρ τη τη ς οικο νο μ ική ς π ολιτικής το υ ΠΑΣΟ Κ
και χ α ρ α κτη ρ ισ τικά είπε:
1( Μ ήπ ω ς το Π ΑΣΟ Κ νιά ζετα ι π ερ ισ σ ό τερ ο για το πώς θα

τάξεις

της

ομάδες

διαφ όρω ν

ιδ εο λο γικώ ν τά σ εω ν;

μ ο ιρ ά σ ει το όποιο υπάρχει κα ρ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

βέλι και όχι για το πώς θ α γίνει

Ο κ. Π Α Π α ΝΔΡΕΟΥ

το κα ρβέλι μ εγ α λ ύ τερ ο ώ σ τε και
τα μ ικρ ώ τερ α κομμάτια να είν α ι
για όλους χ ο ρ τα σ τικά ;
2(

Μ ήπ ω ς

π ο ρ εύετα ι

μιά

η

κυβέρ νησ η

έ τσ ι

και

μιά

αλοιώ ς γ ια τί σπαράσσονται σ τις

ενδεικτική τιμή γάλακτος αγελάδος
για την περίοδο 1981-82 δρχ. 14,9
και για την περίοδο 1982-83 δρχ.
1 7,39 το χιλιόγραμμο. Οι αντίστοι
χες τιμές για το πρόβειο γάλα είναι
διπλάσιες δηλαδή 29,82 και 34,78
δρχΗ ενδεικτική τιμή γάλακτος εί
ναι τιμή προσανατολισμού και δεν
είναι τιμή ασφαλείας που έχει
καταργηθεί από το 1981.
Για την κοστολόγηση των
τυριών που υπόκειται στο καθε
στώς των ονωτάτων τιμών δηλαδή
φέτας, τελεμέ, κεφαλοτυριού και
κεφαλογραβιέρας λαμβάνεται από
τις Υπηρεσίες Εμπορίου τιμή πρό
βειου γάλακτος δρχ. 35 το χιλιόγρ.

^ Ι Γ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 5 Τ Η Λ . 2 0 .Ι0 6 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Ημείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
220
180
170
140

ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΟΜΟ ΘΡΥΠΑΣ;

Η ομιλία του κ. Αβέρωφ

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜ ΝΙΩΤΗ

Μπριζόλες
μπούτι
°π«λα
Ψολτσέτα

Ημαθίας

ΙΦΥΡΟΚΟΠΗΜΑ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΤΥΡΟΚΟΜΗΣΗ
Συνιστά το υπουργείο
Για
επίτευξη
μεγαλυτέρων
τ'Μώ'Υ
ν στα χέρια των γαλακτοπαραΥΐον ενδείκνυται από κοινού πώ,Ι γ ΐ νάλακτος. ώστε να ενισχύεται
^ 'ώΐραγματευτική τους θέση και
°υ είναι δυνατή να γίνεται συνεΡι°τική τμροκόμηση.
^ Αυτό ανακοινώθηκε από την
(Λ0ή Γεωργίας Ημαθίας, ύστερα
,ϋ υχετικό ΤΕΛΕΞ του υπουργείου
»κι Τι_.
*7 τ,Μ€ς γάλακτος.
^ϋΡφΐονα μ€ την ανακοίνωση
^ Λ /ν σ ε ω ς Γ~εωργίας οι τιμές γάΐίν Γ° ζ 070 Χ*ρια των παραγωγών
ιιγ ° ^ ύ θ ε ρ ε ς και ρυθμίζονται βάπροσφοράς και ζητή-

Ετος ιόρύσεως 1965
αρ. φύλλου 1966
Μητροπόλεως 72 - Τηλ 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου όρχ 10

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα
Κρέατα μοσχαρίσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτϊκια-δϊσκοι αλλαντικών

Και στη συνέχεια ο κ. Αβέρωφ
τόνισε: Τα αίτια όμως ενδιαφέρουν,
λιγώτερο. Εκείνα όμως που ενδια
φέρουν είναι τα αποτελέσματα, που
είναι άσχημα για το σήμερα και
εφιαλτικά για το αύριο. Έχει εθνικό
χρέος η κυβέρνηση να εγκαταλείψει
τις προχειρολογίες και τους πειρα
ματισμούς και να σοβαρευθεί για να
μη βρεθούμε σε πολύ χειρότερη
κατάσταση, για την οποία όλοι θεω
ρούν προσωπικά υπεύθυνο τον κ.
Ανδρέα Παπανδρέου.

τος ο τιμάριθμος 25-28%, ενώ οι
τιμές των φρούτων και των λαχανι
κών είναι υψηλότερες από πέρσι
65% και 45% αντίστοιχα,
•
Ανταγωνισμός της οικονο
μίας. Είναι μεγάλο το πρόβλημα του
κόστους όσων προϊόντων παράγον
τα· στην Ελλάδα. Η αύξηση μισθών
και ημερομισθίων και ορισμένοι
νέοι φόροι αύξησαν το κόστος
παραγωγής. Ετσι τα προϊόντο μας
είναι ακριβώτερα από άλλα ανταγω
νιστικά του
εξωτερικού.
Είναι
δυσκολότερη η διείσδυση σε ξένες
αγορές των ελληνικών προϊόντων
Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η
δυσκολία συγκρατήσεως της δρα
χμής και η μεγάλη απειλή ανερνίας.
•
Πρόβλημα
στη ναυτιλία.
Στους πρώτους 5 μήνες του 1982
εγκατέλειψαν την ελληνική σημαία
120 πλοία Αυτό είχε αποτέλεσμα
να αυξηθεί η ανεργία στους ναυτι
κούς και να μειωθεί η εισαγωγή
συναλλάγματος στη χώρα μας
•
Οι επενδύσεις. Το μόνο που
κατάφερε η κυβέρνηση είναι ο πλη
θωρισμός και η ανεργία, διότι δεν
μπόρεσε να αυξήσει το ενδιαφέρον
για επενδύσεις Η αύξηση του ορίου
των στεγαστικών δανείων από 31
σε 42 όις δεν έφερε αποτελέσματα,
με κύρια αιτία τον περιβόητο ΦΑΠ.
Οι ξένες επενδύσεις μειώθηκαν
στο μισό. Το ο' τρίμηνο του '82 εισ-

ήχθησαν 141 εκ.δολλάρια έναντι
302εκ. του '81 και 330εκ. του
1980.
•
Μόνη ελπίδα η ΕΟΚ. 0 κ.
Αβέρωφ τόνισε ιδιοίτερα τη συμβο
λή της ΕΟΚ στην εθνική μας οικονο
μία και χαρακτηριστικά δήλωσε.
«Χάρις στη δική μας πολιτική
που έφερε την είσοδό μας στην
ΕΟΚ, η χώρα μας θα πάρει φέτος
περισσότερα από 700 ςκατ δολλάριπ».

ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΗ
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΣ
Αναλυτικά ο κ. Αβέρωφ αυαφέρθηκε στην οικονομική πολιτική
της κυβερνήσεως την οποία χαρα
κτήρισε σλλοπρόσαλη με επικίνδυ
νες προχειρότητες.
,
Η κατάσταση της οικονομίας,
είπε, δεν είναι καθόλου καλή, πράγ
μα που και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός
ομολόνησε. με τη ραδιοφωνική
κατάργηση του διαβόητου νόμου
ΦΑΠ, αγνοώντας τη Βουλή και τους
νόμους ενέργεια ολοκληρωτικά
αντισυνταγματική, που είναι μιά
τρανή απόδειξη της προχειρότητας
σε θέματα κεφαλαιώδους σημα
σίας.
Σε άλλα σημεία της ομιλίας του
ο κ Αβέρωφ αναφέρθηκε:
•
Καλάθι
νοικοκυράς.
Το
τελευταίο τρίμηνο έχουμε φοβερές
αυξήσεις κάθε μήνα σε όλα τα βασι
κά είδη τροφίμων.
•
Υποτίμηση
δραχμής.
Θα
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα
και ένα φαύλο κύκλο ανατιμήσεων.
•
Τιμάριθμος. Θα αυξηθεί φέ-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
Για το Λιβανικό
ΒΗΡΥΤΟΣ, 30 ΙΑΠΕ)
Οι διαπραγματεύσεις μειαξύ
των Παλαιστινίων από τη μιά και
των Αμερικανών και Ισροηλινών
από την άλλη χαρακτηρίζονται ως
ελάχιστα ενθαρρυντικές από υπεύ
θυνους λιβανικούς κύκλους.
Η περιορισμένη αισιοδοξία, η
οποία - κυριαρχούσε προχθές,
ύστερο «από μιά ελαφρά πρόοδο
που σημειώθηκε», στα πλαίσια του
Αιβανο-παλαιστινιακού
διαλόγου,
μειώθηκαν χ θ ές λόγω της αμερικα
νικής αντίδροσης, non εκφράστηκε,
από τον ειδικό απεσταλμένο των
Η,ΠΑ στη Μέση Ανατολή Φιλίττ
Χαμπίμπ. ο οποίος επέδωσε μιά σ ει
ρά αμερινανο-ισραηλινών αντιπρο
τάσεων

Ανακοινώνεται από την Περιφε
ρειακή Επιτροπή Ελέγχου συγκεντρώσεως δικαιολογητικών ΓΕΜΕ
Ημαθίας ότι
1) Τόπος συγκεντρώσεως δικαιο-

ΕΓΙΝΕ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στα Γραφεία της Ε.Γ-Σ. Αλεξάν
δρειάς με πρωτοβουλία της Ε.Γ.Σ.
Αλεξανδρείας έγινε σύσκεψη που
πήραν μέρος εκπρόσωποι των
συνεταιριστικών οργανώσεων και
κοινοπραξιών της περιοχής για να
συζητηθεί ο τρόπος διακινήσεως
των ροόακίνων που προορίζονται
για εξαγωγή όπως σποφασίστηκε να
γίνει φέτος μέσω των συν/κών
οργανώσεων.
Την ενημέρωση έκανε ο Δ'ντής
Γεωργίλας κ. X. Πέρκας που απήντησε στις διάφορες ερωτήσεις που
υπέβολον οι ενδιαφερόμενοι.
0 πρόεδρος της Ε.Γ.Σ. Αλεξάν
δρειάς κ. Λ. Θεοδωριδης έκανε την
πρόταση κσι κάλεσε τους συν-

/σμούς να ανακοινώσουν στα χωριό
ότι η Ε.Γ.Σ Αλεξ'ρείας θα δεχθεί
δηλώσεις μεμονωμένων παραγω
γών για τη διακίνηση των ροδάκι
νων τους μέχρι 1.7.82.
ΣΤΟΝ ΚΟΠΑΝΟ
Παρόμοια σύσκεψη έγινε και
στον Κοπανά με πρωτοβουλία του
Αγροτικού
Συλλόγου
Κοπανού,
όπου έγινε από τον ΔΛ/τή Γεωργίας
ενημέρωση για το Ιδιο θέρο στους
παρισταμένους εκπροσώπους των
Συν/κών Οργανώσεων και Αγροτι
κών Συλλόγων περιοχής Ναούσης.
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν ο
πρόεδρος κσι -ο Δ/ντής της Ε,Γ Σ
Ναούσης

Χρειάζεται μεγαλύτερος
έλεγχος

<

~

Το Κ Α Φ Ε - Β ΙΒ Λ ΙΟ Π Ω Λ Ε ΙΟ

«Το Σπίτι με
τα σύννεφα»
ΤΡΥΦ Ω ΝΟ Σ 2 - ΒΕΡΟ ΙΑ

Από σήμερα και
κάθε Πέμπτη

ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Αποτεφρώθηκε
αποθήκη
• στον Κοπρνό
Ζημιές 2 000.000 δρχ. προκλήθηκαν από πυρκαγιά που εξερρόγη
από άγνω στη σιτιο σε αποθήκη του
Δημ. Π. Γιαλσμά, 58 ετών, στο
χωριό Κοπανάς Ναούσης. Η αποθή
κη, που περιείχε διάφορα ξύλινα και
πλαστικά κιβώτια, αποτεφρώθηκε.

στα δίκυκλα

Με την συγκινητική συμμετοχή
των συμμαθητών του. κοι πλήθους
κόσμου έγινε χτές το πρωί από τον
Μητροπολιτικό Ναό η κηόεία του
μαθητή Παντελή Σδράλη που έχασε
τη ζωή του σε τροχαίο ατύχημα.
Στο μεταξύ γίναν γνωστές οι
λεπτομέρειες του τραγικού συμβάν
τος.
Ο άτυχος νέος, ξεκίνησε πριν το
μεσημέρι της Τρίτης για να πάει στο
άισλογητήριο όπου εργαζόταν επο
χιακά. με σκοπό να εισπράξει το
μεροκάματά τομ (το χρήματα τα
προόριζε για την αποπληρωμή της
μοτοσυκλέτος). Μπαίνοντας στο
χωριό Πατρίδα, προσπάθησε να
προσπεράσει προπορευόμενο επι
βατικό αυτοκίνητο. Από τη στροφή
όμως φάνηκε το βυτίο. Ο κίνδυνος
μιας πιθανής σύγκρουσης υποχρέω
σε τον Σάρόλλη να φρενάρει, με
συνέπεια να επακολουθήσει μιο
αμφιταλάντευση όιαρκείος. Κοι ενώ
φάνηκε πως το βυτίο θα προσπεράσει πρό της πτώσεως της μηχανής,
ακριβώς την τελευταία στιγμή έγινε
το κακό. Η μοτοσυκλέτο βρέθηκε
στο έδαφος με κατεύθυνση προς το
δεΓιά ιιέηπτ τηιι Αηήιιηιι κπτει'ιθιινση που είχε και ο συνεπιβάτης.
Αντιθέτως ο Σδράλης εκτινάχθηκε
πρας τα αριστερά και βρήκε τον
τελευταία τροχό του βυτίου.
0 θάνατος υπήρξε ακαριαίος.
Η περίπτωση του άτυχου Σάράλη
πρέπει να αποτελέσει αφορμή για
πιο αυστηρό έλεγχο των οόηγών
όικύκλων οχημάτων.
Πολλοί συμπολίτες αναφέρουν
ότι η περιοχή οάού Εληάς, γίνεται
συχνά τόπος ακροβατικών επιδεί
ξεων διαφόρων νέων που κινούνται
επί του ενός τροχού ή περνούν
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Ο... συντροφισμός έχει καθιερω θεί για τα καλά στο
μαρξιστικό κόμμα του ΠΑΣΟΚ. Απόδειξη ότι και στην 1η
Τοπική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ Βέροιας ο όρος «σύντρο
φος» και «συντροφικός» χρησιμοποιείται μεταξύ των
μελών.

έγκαιρο ψεκασμό είναι πολύ σοβαρεζ και η παραγωγή,κατά στρέμμα
τα. των τεύτλων θα είναι φέτος
σημαντικά μειωμένη.
Δεν έγινε γνωστό σε τι ενέρ
γειες προέβη ή θα προβεί η Βιομη
χανία Ζαχάρεως για να μειώσει,
ενδεχομένως, τα καταστροφικά
αποτελέσματα
Νομίζουμε άτι η Βιομηχανία
Ζαχάρεως θα πρέπει να δώσει στη
δημοσιότητα μιά ανακοίνωσή της
που θα ενημερώνει σχετικά τους
τευτλοκαλλιεργητές. δεδομένου ότι
σν πράγματι τα μέγεθος της προσ
βολής των τεύτλων είναι αυτό όπως
το περιγράφουν διάφοροι ιδιώτες
γεωπόνοι, τότε η κατάσταση των
παραγωγών είναι πολύ δύσκολη.

Δικαιολογητικά αποφοίτων
για την Εισαγωγή τους
στις ανώτΕρΕς σχολές

Διακίνηση των ροδάκινων
από συν/κές οργανώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Καταλήγοντας ο κ. Αβέρωφ την
χθεσινοβροόυνή τηλεοπτική του
ομιλία προς τον ελληνικό λοό κατέ
ληξε με το εξής προσκλητήριο:
«Το νεοφερμένο και πλάνο σύν
θημα της «Αλλαγής» και το κάπως
χυδαίο «εδώ και τώρα» μας οδήγη
σαν στον πολύ επικίνδυνο κατήφο
ρο. Το δημιουργικό εθνικό χθές μας
συγκρατεί. Το εθνικό ριζοσπαστικό
φιλελεύθερο αύριο μας καλεί σε
αντιλστροφη πορεία. Μας καλεί για
νέες ανόδους.
Ά νδ ρ ες και γυναίκες της Ελλά
δος θα σνταποκριθούμε στην πρόσ
κληση αυτή».

Σοβαρή ζημιά έχει προκληθεί
σύμφωνα με πληροφορίες μας. στη
φετεινή τευτλσπαραγωγή από ένα
έντομο («Θρύπσς») που προσβάλλει
τα τεύτλα
Οπως ανέφεραν στο «ΛΑΟ»
γεωπόνοι και τευτλοκαλλιερνητές.
στο Νομό μας τα τεύτλα πρέπει να
έχουν προσληφθεί σε μεγάλη έκτα
ση και αυτά, όπως τονίζεται, γιατί
•δεν έγιναν έγκαιρα από την Βιομη
χανία Ζαχάρεως οι απαιτούμενοι
ψεκασμοί για την καταπολέμηση
του «Θρύπα».
Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη ο
βαθμός στον οποίο έχει γίνει αυτή η
προσβολή. Όπως παρατηρούν πάν
τως ειδικοί επιστήμονες, οι συνέ
πειες που θα υπάρξουν από τον μη

στροφή επί τόπου δημιουργώντας
κίνδυνο στους διερχομένους.
Ο έλεγχος σδείας οδηγησεως
πρέπει νο γίνει πιο αυστηρός.’ ενώ
το κράνος πρέπει να καλύπτει την
κεφαλή και όχι να στολίζει το τιμόνι
του-δικύκλου.
Τέλος πρέπει νο γίνει πρόταση
στο υπουργείο γιο την αύξηση των
ορίων ηλικίας πάνω από το οποίο θα
επιτρέπεται η χορήγηση άδειος
οδηγήσεως.

λογητικών των αποφοίτων γιο επι
λογή οε ανώτερες σχολές ορίζεται
το αμφιθέατρο του 1οθ Γυμν,
Βέροιας
2) Χρόνος υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από 5 μέχρι και 9
Ιουλίου 1982
3) Δικαίωμα υποβολής όικαιολογητικών έχουν: α! Οι απόφοιτοι
παρελθόντων ετών μέχρι 1979 κσι
όσοι απόφοιτοι 1980 υπέβαλαν αί
τηση συμμετοχής στις γενικές εισιτ.
εξετάσεις έτους 1982 για το 10%
του αριθμού των εισακτέων β| Οι
αριστούχοι για σχολές Εκπαίόε ισης
διδακτικού προσωπικού για επιλογή
τους με βάση το βαθμό απολυτη
ρίου των ετών μέχρι και 1979 «σ;
από 1980 όσοι υπέβολον αίτηση
συμμετοχής στις γενικές εισιτήριες
εξετάσεις για το 10% του αριθμού
των εισακτέων.
4) Γιο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υπάρχει ανακοίνωση σ ιο
αμφιθέατρο που ορίστηκε σαν τό
πας συγκεντρώσεως των δικαιολσγητικών,
51 Οι απόφοιτοι πρέπει να φ>» ρουν μαζί τους υποχρεωτικά: αί Την
αστυνομική τους ταυτότητα
ή
βεβαίωση Αστ αρχής κ.λ.π β) Δυο
φωτογραφίες ν) Το δελτία υιιυψηφίου που χορηγήθηκε σε όσους δή
λωσαν συμμετοχή στις γενικές εισιτήριες εξετάσεις νια το 10% του
αριθμού των εισακτέων και
Β) Ώ ρες συγκεντρώσεως των
δικαιολογητικών ορίζονται 8,3 0 13.30

Να παραλάβουν
τα εκλογικά
βιβλιάρια
Τα εκλογικά βιβλιάρια της ανηθεωρήσεως 1982 ποραδόθηκσστους Δήμους κοι τις Κοινάτηιες.
απ όπου οι ενδιαφερόμενοι μπ«-ρούν να τα παραλαμβάνουν
Αυτό ανακοινώθηκε από το
Γραφείο Εκλογικών Καταλόγων της
Νομαρχίας Ημαθίας.

Συνέπειες
κακών
χειρισμών
Όπως πολύ σωστά παρατήρησε
και ο κ. Αβέρωφ. διερμηνεύοντας το
πανελλήνιο αίσθημα, θα πολεμή
σουμε σαν ένας άνθρωπος για να
προστατεύσουμε την ανεξαρτησία
κοι την ακεραιότητα της χώρας μας
σν χρειοσθεί. Αλλά αυτό άεν σημαί
νει ότι συμφωνούμε με κάθε χειρι
σμό της κυβερνήσεώς μας. ότι
παραιτούμεθα από το δικαίωμα να
κρίνομμε την πολιτική της. Και
υπάρχουν
πραγματικά.
βασικά
σημεία της πολιτικής αυτής που άεν
μας βρίσκουν σύμφωνους.
Από τότε που ανέβηκε στην
εξουσία το ΠΑΣΟΚ βρισκόμαστε
μπροστά σε μια απότομη χοι εντυ
πωσιακή αύξηση της τουρκικής
θρασύτητος. Οι προκλήσεις διαδέ
χονται η μιο την άλλη. Κοι οι παρα
βιάσεις του Ελληνικού εναέριου και
θαλάσσιου χώρου έγινον ρουτίνα.
Το φαινόμενο είναι, εκ πρώτης
όψεως, περίεργο Σαν αντιπολίτευ
ση το ΠΑΣΟΚ έκανε επιδείξεις παλληκαρισμού.
Κατηγορούσε
τις
Κυβερνήσεις της Νέος Δημοκρατίας
ως πολύ χλιαρές και ανεκτικές ένσντι της Τουρκίας. Υποστήριζε άτι η
πολιτική αυτή αποθρασύνει την
Αγκυρα Και υποσχόταν ότι αν έλ
θει στην εξουσία θα βάλει τα δυο
πόδια των Τούρκων σ' ένα παπούτσι.
Περιμέναμε, λοιπον
άτι το
ΠΑΣΟΚ σαν Κυβέρνηση πραγματο
ποιώντυς τις προεκλογικές του
Επογγελίες. θα έβαζε χαλινάρι στην
Τουρκική θρασΰτητα. Αλλά, έγινε το
αντίθετο. Και αντί να συμμαζευτεί η

Αγκυρα γίνονται πιο ανεκτές αήμι ·
ρα από μας οι προκλήσεις της και
ορισμένες από αυτές αποκρυτιονται η κοι ελαχιστοποιούνται σαν
περιστατικά χωρίς σημασία
Δεν νομίζουμε εν τούτοις, άπ η
κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητος οφείλεται αποκλειστικά
στην έλλειψη αποφασιστικής ανπδρασεως οπό την πλευρά της Ελλ
νικής Κυβερνήσεως. Το ΠΑΣΟΚ
ακολουθεί μια τέτοιο πολιτική στις
διεθνείς σχέσεις που οδηγεί στην
χαλάρωση των δεσμών της Ελλά
δος με τους φυσικούς συμμάχους
της. Την απομακρύνει βαθμιαία οπό
τη Δύση, χωρίς να της εξασφαλίζει
νέα ισχυρότερα διεθνή ερείσματα
Την απομονώνει στον διεθνή στίβο
Και η Άγκυρα, όπως είναι φυσικό
επωφελείται αυτής της ευκαιρίας
Δεν κάνει το λάθος να έλθει σε
αντίθεση με το ΝΑΤΟ Εμφανίζω «
μάλιστο σαν το σταθερά·«η; ·
πύργιο της δυτικής άμυνα«, στην
Ν.Δ. Ευρώπη και τη Μεσόγειο Κσι
κσιροφμλακτεί. Περιμένει κάποιο
μοιραία λάθος από την πλευρό της
χώρας μας για να αποτολμήσει μια
επίθεση σίγουρη Οτι κανενος δεν
θα ενδιαφερθεί να σπεύσει οε βοήθειά μας.
Ας ελπίσουμε άπ αυτό το μοιραίο
λάθος δεν θα γίνει ποτέ Και άτι δεν
θο χμε·ααΟ«ι νο χύσομμε {ο οιμα
γιει να π(©στβτ«ύο<>όμΡ τι*ν ΟΟΦΛ
λεία **· πην ανεξαρτησία μος ολΧο
θα αποθαρρύνει την Ανκορα η εξω
τερική μας πολιτική
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
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σπ' όλους μας (καθ.|.
Χρορός άν διπλασιασθεί - Με
τη μύτη καταλαβαίνεται.
8. Ενα κόμμα χωρίς, αρχή — Αρι
στα. οπτικά.
7

ΟΥΣΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟ Μ ΕΝΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟπ. I ΙΑ;
I
2.
3
*

5.
6.

Πέμπτη 1 Ιουλίου

κΔΑΟΣ»

Σε προεκλογικές περιόδους γίνετοι πιό συχνά.
Αυτή πάντα αναφέρεται στα
παρελθόντα.
Αυτές έγιναν έτσ ι μόνο με το
αλάτι
Διπλασιαζόμενο θυμίζει διάσημο
ποδοσφαιριστή — Αυτά έχουν
σχέση με τον χρόνο.
Μάρκα αυτοκινήτων — Χαϊδευτι
κό γυνοικείου ονόματος.
Ομόηχο φωνήεντα στην κανονι
κή τους σειρά - Είναι επιθυμητή

1 Είναι κάθε άλλο παρά άγνωστος.
2 Θρησκεία που την ασπάζονται
πολλά κράτη (αιτ. δημ.Ι.
3 Το κόμμα του είναι καθοριστικό
— Σύνδεσμος χρόνου.
λ Χρησιμοποιούνται σε βίαιες δια
δηλώσεις - Μετράει ξένς εκτά
σεις.
5 Κάτοικος ασιατικής χώρας στη
Δημοτική Ιαιτ.Ι.
6 Εριξε πολλά βόλιο στην επανά
σταση του 1821.
7, Πολλοί το . γιατρεύουν με τον
τρόπο τους
8 Αντίστροφη μουσική νότα Ενα αρχαίο ρήμα που σημαίνει
ρίπτω ή αποστέλλω.
θ Στην καθαρεύουσα ένας όρος
της
πυρηνικής
φυσικής
(αντίστρ.) - Μια... λευκή ισοπα
λία.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΑΠΟΣΤΡΟΦΗ 2 ΞΗΡΑ - (Α)Μ Μ |0) 3. ΛΕΥΚΑΔΑ 4.
ΔΟΣ1Σ 5 ΑΞΕΣΤΟΙ 6. ΣΕΡ - ΝΑΥΣ ?. ΣΚΙΑ - ΣΙ 8. ΑΜ ΗΓΠΑ) - ΠΑΡΚΟ 9. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΘΛΙΑΣ - ΑΚ 2 ΞΕΣΜΑ 3 ΟΞΥΔΕΡΚΗΣ 4. ΣΗΚΟΣ 5.
ΤΡΑΣΤ
ΑΠΟ 6. ΡΑΔΙΟΝ - ΑΡ 7. ΑΣΙΑ - ΡΙ 8. φ ήΜ η ΙΦΟΙΥΣΚΑ 9. ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ.

σε 3 '5 6 " σ τις 14 Φεβρουάριου
1960.
•
Ο πρώτος λαός που ασχολή
θηκε με το εμπόριο ήταν οι Βαβυ
λώνιοι, που οργάνωναν πολλά
καραβόνια για την σντσλλσνή αγα
θών με τις γειτονικές χώρες.
•
Ξέρετε γιατί αντίθετα από το
στερεά, τα υγρά χωνεύονται πολύ
γρήγορα: Γιατί στο πέρασμά τους
οπό το στομάχι ακολουθούν δική
τους διαδρομή. Ακολουθούν δηλα
δή έναν «αυλό» που εκβάλλει απ'
•
θ ' κάτοικοι του ΡΙο ντε Τζο- ευθειθας στον δωδεκαδάκτυλο.
νέϊρο λένονται «Καριόκος», γιατί
•
Ξέρετε γιατί το μέρος του
Καριόκο λέγεται στο τοπικό ιδίωμα σώματος που παθαίνει φλεγμονή εί
ένα μικρό ποτάμι που κυλάει κοντό ναι πολύ πιό θερμό από το υπόλοιπο
στην πόλη κλσι σε συνέχεια το ίδιο
σώμα: Γιατί στο σημείο αυτό το
όνομα πήραν οι κάτοικοι της πρώην αιματοφόρα αγγείο διαστέλλονται
πρωτεύουσας της Βραζιλίας.
και έτσι μαζεύεται σε αυτά περισ
•
Ο μπλε ερωδιός πιάνει τα
σότερο αίμα.
ψάρια τρυπώντας το με το μεγάλο
•
Στη «Βραδυνή» των Αθηνών
ράμφος του.
γράφτηκε το ακόλουθο:
•
Ο Τόμος Γκρήν από την
Η Γενική Γραμματεία τύπου και
παραθαλάσσια ιτόλπ Ντήν των ΗΠΑ
κυβερνήσεως, εξέδωσε χθές μιύ
καταβρόχθισε 256 στρείδια μέσα
απίστευτη ανακοίνωση:
«Λόγω ασθενείς του πρωθυ
πουργού αναβάλλεται η αεροπορική
άσκηση «Κρανέο 82» που επρόκειτα να γίναι προς πμήν του! 1 Έμελλε
κιαυτό να συμβεΙ επί φαιδρός
«Αλλαγής»; Να «δίδονται» και ασκή
σεις προς τιμήν του κ. Παπανδρέου.
Θεός φ υλά ξει! Οι πράσινο
Φρουροί δεν το έχουν και σε τίποτα
να δώσουν προς τιμήν του και κάνε
να. πόλεμο...».
...Κρανιά που τους χρειάζεται!...
•
Το δέρμα άνδρα ηλικίας 70
χρόνων έχει συνολική επιφάνεια
ι νύμιαυ τετραγωνικό μέτρο και βά
Ραδιοταξι
6 2 .555 62,666
ροϋς γύρω στα 3 κιλά.
ΒΕΡΟΙΑΣ
•
Ο διάσημος Γάλλος φυσικός
Β ερμ ίουΒ ενιζέλου
23.434
και χημικός Λαβουαζιέ ένας από
Εθνική Τράπεζα
24.141 -24 .3 43
τους θεμελιω τές της χημείας, κατα
Εναντι ΔΕΗ
23.131
σκεύασε έναν κλίβανο, στον οποίο
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
πέτυχε να δημιουργήσει θερμοκρα
Ισποκρώτους
2 6 .920
αία νύρω στους 17.500 βαθμούς,
ΠΛ. Ωρολογίου
23.880
όριο που είναι δύσκολο να επιτευ
ΝΑΟΥΣΗΣ
χθεί ακόμα και σήμερα.
Πλατ. Καρατόοιου 22.532 -22 .6 36
•
Το μοναστήρι του Αλατζά,
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
στη
Βουλγαρία,
που χρονολογείται
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080.
από τον 6ο αιώνα, είναι σκαμμένο
Μωραττη
23350
στο εσω τερικό ενός βουνού.

•
Ζημιές 4 0 0 .0 0 0 δρχ. προκλήθηκαν από πυρκανιά που εξερράνη από αμέλεια ενός δχρονου σε
δύο αποθήκες και ένο σταυρό του
Μ εμέτ Μουστοφά. στο χωριό Ήπιο
Ροδόπης.
•
Πυρκαγιά
εξερράγη
από
άγνωστη σιτίσ στη δασική περιοχή
Σε μαγίδα Πελέκο Κέρκυρας Αποτε
φρώθηκαν 50 στρέμματα πευκόφυ
της και θαμνώδους εκτάσεως.

Το Marketing ήλθε απο τις Η Π A
Στόχος του λοιπόν υπήρξε η πώληση
των προϊόντων σε μεγάλες ποσότητες.
Μετά τον δεύτερο πεινκοσριο πόλε
μο το «Marketing» ήταν μόνον η «ΑΓΟ ·
ΡΑ» του επιχειρηματία Ιτου πευλητού)
Κστδπιν όμως σλλειξε ουτή η σύγ
χρονη τεχνική με αποτέλεσμα να μετά
τραπεί σε αγορά του κατανολωτου ί
αυτό φυσικά το γεγονός εττησρέασε και
η προσπάθεια της ειρήνευσης πσντου.
καθώς επίσης και η άμεση πρόοδος στην
βιομηχανική κοινωνία Ιπροβόλλοντσς
μοντέρνες μηχανές για καινούργιες και
θετικώτερες ιδέες πραγματοποιώντας
νέο άλματα) και γενικά ένας αγώνας για
την ανύψωση του οικονομικού και βιωτικού επιπέδου ο όλο τον κόσμο.
Αυτό άλλωστε ήταν κοι το γεγονός
που επέδρασε αφάνταστα στην αλλαγή,
της επιχειρηματικής δραστηριότητας Λ
στην αριθμητική αύξηση των παραγωμένων προϊόντων την πορογωγή περισσά
τέρων αναγκών, με αποτέλεσμα την
δημιουργία NEON ΠΕΛΑΤΩΝ'I
Ολα αυτά ώμως στηρίχθηκαν οπω
σδήποτε και στο έργο της διαφήμησης,
της νέας στρατηγικής των τιμών όπως
επίσης και της άμεσης εξυπηρέτησης του
πελάτη από πλευράς επιχειρήσεως
ΣΚΟΠΟΙ
ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Σαν απώτερος σκοπός του «Marke
ting» είναι ο προσανατολισμός του κστοναλωτή, υπάρχει όμως και η άλλη πλευ
ρά που προδιαθέτει την πλήρη ικανο
ποίηση των αναγκών του
Αλλωστε αυτά στηρίζετσι και στην
λήψη πληροφοριών σχετικά με τις ανά
γκες, τις επιθυμίες και τις γνώμες του
καταναλωτικού κοινού. Αυτά λοιπόν
«τα» επεξεργάζεται προκαταβολικά η
επιχείρηση σε ένα τακτό χρονικό διά
στημα και κατόπιν υλοποιείται κάθε επι
θυμία, και επιλύεται κάθε πρόβλημα του
καταναλωτή.
Σαν λογική συνέπεια στόχος είναι
και η μεγιστοποίηση του επιχειρηματι
κού κέρδους.
Μεγάλη σημασία έχει και σπουδαίο
ρόλο παίζει η συνεργασία του τμήματος
του «Marketing» μιάς επιχείρησης με
τους υπόλοιπους τομείς δηλαδή οικονομικά-διοικητικά τμήματα. Σημειωτέον δε
πως κάθε στιγμή είναι σε θέση να κάνει
κανείς τον παραλληλισμό το τί έχει
κατορθωθεί μέχρι σήμερα σε σύγκρου
σή με αυτό που έχει προσχεδιασθεί.
Επομένως αφήνει νο εννοηθεί Οτι
το «Marketing» δεν είναι τίποτ άλλο
παρά η ολοκληρωτική κάλυψη των ανα
γκών του καιαναλωτή και συγχρόνως η
αύξηση του επιχειρηματικού κέρδους
εφ" δσσν όλα γίνονται μεθοδικό.
Drucket: «lt moans to live with the
Costumer». Αλλωστε συτά είναι «σι η

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΣΗΜΕΡΑ
Στα χρόνια λοιπόν από το 1960 και
ιιετο ίχει αποδειχθεί πως ολόκληρη π
παγκόσμιό οικονομία στηρίζεται στις
μεθόδους t o u «Marketing».
Στις ΗΠΑ. στις άλλες ηπείρους από
Ασία υέχρι Αυστραλία και από Αφρική
μέχρι Ευρώπη · παντού υπάρχει τόπος
ειδικής μελέτης και εφαρμογής αυτής
της σύγχρονης τεχνικής Πανεπιστήμια
και οικονομικά ινστιτούτα, ινστιτούτα
ερευνών εφημερίδες και περιοδικά μας
πληροφορούν συνεχώς τους πράγματι
κούζ σ/οπούς την απίθανη οργάνωση
και τάκτική και το έξοχα αποτελέσματα
της πραγματικής εφαρμογής του «Mar
ketiflt}»
V—
Δεν θο ήταν Λδαχολο και καθόλου
πσρόδοξο ν οποδειχθεί ότι στην Ελλάδα
χρησιμοποιείται το Marketing από κάθε
μικροεπαγγελματία και βιοτέχνη από κά
θε γεωργό ή ξενοδόχο από κάθε επιχει
ρηματία.
Στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της
εθνικής οικονομίας καθώς επίσης στην
οικονομική άνοδο και πρόοδο των ατό
μων συντελούν πολλοί παράγοντες.
Ενος από τους σπουδαιότερους
παράγοντες είναι και η ανάγκη της
δημιουργίας συνεταιρισμών ή συλλόγων
όλων των ενδιαφερομένων παραγωγι
κών ομάδων και τάξεων.
Η σπό κοινού συνεργασία όλων
αυτών κοι η από κοινού συνεννόηση και
κατανόηση, είναι το κλειδί της επιτυχίας,
που έχει πάντα σαν αποτέλεσμα την
θετική διείσδυση των προϊόντων, όσον
στις ενχώριες αγορές τόσον και στις
διεθνείς.
0 καθένσς θαυμάζει σήμερα το
«Λανσάρισμα» των προϊόντων στις διά
φορες αγορές Αντιλαμβάνεται πως ο
κόσμος καθημερινώς βρίσκει κοι κάτι το
νέο και το ενδιαφέρον. Παρατηρεί την
συσκευσσία και διακόσμηση όλων των
ειδών. Βλέπει την επιγραφή, το χρώμα,
το μέγεθος του προίοντος και σαν λογι
κή συνέπεια έρχεται ο προβληματισμός
για το μέλλον. Τότε λοιπάν. ο κάθε
παραγωγός, ανεξαρτήτου είδους και τάξεως έχει κοι δημιουργεί άπειρα ερωτημσπκά.Και το σημαντικώτερο: Τοερωτηυατικό του συναγωνισμού. Και άν
ουτά ήταν κάπως δύσκολο για νσ δοθεί
η δίκαια απάντηση, υπάρχουν άλλα τόσα
πολλά και στην ίδιο στάθμη και που
θεωρώ αυτά τα ερωτηματικά ανάγκη και
καθήκον για νο τα παραθέσω.
Αναρωτιέται λοιπόν κανείς:

— Ποιά τιμή θα έχουν εφέτος τα
προϊόντα μου:
— Ποιά θα ήταν η κατάλληλη περίοδος
για νο πουλήσω:
— Γιατί πρέπει λοιπόν νο τα πουλήσω

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

στο όίδομένο χρονικό διάστημα;
- Αξίζει να παράγω τα ίδια προϊόντα
ίσε μέγεθος και ποσότητα όπως πριν) η
πρέπει ν’ αλλάξω ακόμη και τις πρώτες
ύλες:
Τί σκέφτεται ο καταναλωτής και πώς
αντιδράει βλέποντας το ΙΑ) προϊόν;
Είναι αναγκαία η διαφήμηση:
- Πότε και γιατί είμαι σε θέση να
προωθήσω τσ προϊόντα μου και σε ποιά
αγορά;
- Μήπως είναι ανάγκη ν' αγοράσω πιό
σύγχρονες μηχανές έτσι ώστε και να
παράγω μεγαλύτερες ποσότητες αλλά
και η συσκευασία να είναι καλύτερα:...
Σ' όλα αυτά δίδει απάντηση μόνον
το ^Marketing». Ίσως φυσικά νσ έχουμε
σκεφθεί έτσι και να έχουμε δώσει από
μέρους μας την δικαία απάντηση χωρίς
να ξέρουμε πς μεθόδους του «Marke
ting» μόνο που σαν μονάδα του κοινωνι
κού οικοδομήματος επετύχαμε μια αγο
ραπωλησία πολύ μικρής κλίμακας όπως
επίσης και το κέρδος υπήρξε πολύ μικρό.
Διότι το να γνωρίζει κανείς την πελατεία
του και να συναλάσσεται μεταξύ των
δεν προϋποθέτει μεγάλες ποσότητες
προϊόντων μα ούτε και σε διεθνή κλίμα
κα.
Τώρα όμως ο» καταστάσεις έχουν
πάρει άλλο ρυθμό. Τα προϊόντα συνεχώς
ανεβαίνουν ποσοτικώς και ποιοτικώς. κι
εκείνο που παραμένει είναι μόνον η
αφθονία των προϊόντων στην αγορά και
το διάλεγμα του καταναλωτή με την
γνωστή φράση του λαού μας «ο καθένας
θέλει το καλό και το φθηνό».
Τϊ κάνει λοιπόν τώρα ο συνεταιρι
σμός ή σύλλογος... Απευθύνεται στην
ομάδα των λιανοπωλητών που εκτελούν
χρέη π-ληροφοριοόότη. Αυτοί είναι σε
θέση, παντού και πάντοτε, να δώσουν
τις κατάλληλες πληροφορίες, δηλαδή:
πώς το θέλει ο πελάτης το προϊόν, σε τί
σχήμα και έκφραση, σε τί χρώμα και διά
σταση και τί ακόμη θα έλέιπε, έτσι ώστε
το προϊόν νσ παραμένει κάθε στιγμή
περιζήτητο.
Αψού λοιπόν συλλέξουν οι ειδικοί
τις πληροφορίες των, απευθύνονται
αμέσως στην ομάδα των παραγωγών
Διασαφηνίζουν όλες τις ιδιότητες που θα
πρέπει να έχει το προϊόν και έτσι σ·γό-σιγό εφαρμόζεται το «Marketing».·. Και
τότε, δεν απομένει τίποτα παρά η προσ
πάθεια στην δημιουργία όσο το δυνατόν
περισσότερων καταναλωτών, "'σως ακό
μη και η ανάγκη
- της αλλαγής των τιμών
- της αλλαγής συακευασίας
- της διαφήμησης
- της ανάπτυξης περισσοτέρων δημο
σίων σχέσεων κι' άν ακόμη είναι επιτρε
πτό και εκπτώσεις!!
Εάν όμως, παρ' όλες μου τις προσ
πάθειες δεν πετυχαίνω τον σκοπό μου,
το <»Marketing# μου πληροφορεί το εξής
γεγονός: Θα πρέπει να βρώ τον κστόλ
ληλο χρόνο έτσι ώστε τα προϊόντα μου
να μπορέσω να τα προωθήσω:
•
την κατά Ληλη στιγμή
•
σατον κατάλληλο άνθρωπο
•
στην κατάλληλη τιμή
•
το κατάλληλο προϊόν
Συνέχεια στην 4η

Ο Ιούλιος των φυτών
0 κήπος μας γιορτάζει. Τα λου
λούδια που άρχισαν ν' ανθίζουν τον
Ιούνιο συνεχίζουν και ο κήπος μος ή
οι γλάστρες μας έχουν μια όψη
χαρούμενη, γεμάτη χρώματα Τώρα
είναι ο καιρός που θα δείτε αυτά
που φυτέψατε την άνοιξη να ποίρνουν όψη. Οι ντάλιες και οι γλαδιό
λες ανθίζουν. Εσείς μπορείτε να κά
νετε τα εξής:
• Να βάλετε λίπασμα στα φυτά
που τελείωσε η ανθοφορία τους.
Θα τους δώσετε κουράγιο για να
ξανανθίσουν.
• Ποτίζετε, σκαλίζετε τα φυτά
που έχουν λουλούδια χωρίς να
ξεχνάτε ότι τα περισσότερα λουλού
δια μισούν την ξηρασία.
• Μπορείτε ακόμα να φυτέψετε
με σπόρο φυτά που θα σας δώσουν
λουλούδια το φθινόπωρο ή την
επόμενη άνοιξη: πανσέδες γαρύ
φαλλα, κατηφέδες σκυλάκια, βιολέ
τ ε ς διακοσμητικές πιπεριές. Ακόμα
και αρωματικά χόρτα όπως σέλινο,
μαιντονό, άνιθο. Θα τα σπείρετε σε
αφράτο κοκκινόχωμα μοζί με χωνε
μένη κοπριά ή σε φυλλόχωμα ή σχινόχωμα.
Όλες αυτές τις δουλειές θα τις
κάνετε τις απογευματινές ώρες για
να δώσετε στα φυτό τον καιρό να
προσαρμοστούν στη διάρκεια της
νύκτας και όχι μέσα στη ζέστη.
Μπορείτε μάλιστα να τα προστα
τεύσετε από την πολλή ζέστη μ' ένα
βρεγμένο τουλπάνι. Μην ξεχνάτε να
ποτίζετε συχνά και να καταβρέχετε
τα φύλλα. Οι γλάστρες σας χρειά
ζονται πολλή υγρασία αυτό το μήνα.
• Τον Ιούλιο μπορείτε να περιποιηθείτε και τις τριανταφυλλιές
σας. Οι αναρριχώμενες θέλουν
απλό καθάρισμα από τα ξερό λου
λούδια. καλό πότισμα και συντήρη
ση με λίπασμα. Οι άλλες που έχουν
πάψει πια ν' ανθίζουν θέλουν κλά
δεμα.
• Αν έχετε γκαζόν και δεν το
ποτίζετε πολύ συχνά, μην το κουρεβετε πολύ κοντό. Και μην το πατάτε
αν δεν είναι βρεγμένο. Το γκαζόν

θα κιτρινίσει. Κι αν πατηθεί
φροντίστε μετά να το π οτίσετε π
• Τα φυτό του εσωτερικό«
pou πρέπει να τα κατοβρ X
συχνό με νερό (με το ειδικό Ψ
στηράκι) για να τους
ui
υγρασία που τόσο χρειαζοντ
ζεστούς αυτούς μήνες. Και Ιια
από τις ακτίνες του ήλιου.
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40Ν Θ Η Μ ΕΡΟ Μ ΝΗ Μ Ο ΣΥΝΟ
ΠοΡ°
Τελούμε την Κυριακή 4 Ιουλίου 1982 στον Ιερό Ναό Α γιοί
τ[Γι
σκευής Βεργίνας 40ΝΘ ΗΜ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπσύσειΛ
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, πατρός. αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕφΡΑΙΜ ΙΔΗ

^

και καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις “ ' λ
τους προς τον θεό.
•
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
•
Η δεξίωση στο καφενείο Κώστα ΕφραιμΙδη στη Βεργίνα-

ΕΡΤ
5.30 ΟΔΥΙΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7.00 ΑΓΡΙΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
7.30 Η ΑΓΝΟΓΓΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 821
11.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 821
8.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
8.35 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟ
ΓΡΑΦΟΣ
11.25 ΜΕΓΕΘΥΝΣΕΙΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΟΥΙΜΠΛΕΤΟΝ

1828 Αρχίζει η λειτουργία της Στρατιω
τικής Σχολής Ευελπίδων, με την
επωνυμία «Λόχος Ευελπίδων».
1913 Απελευθέρωση της Δρόμος από
τον Ελληνικά Στρατό.
1946 Ενας μεγάλος αριθμός-από ξενο
κίνητους ένοπλους κομμουνιστές
προσέβαλε τη Νάουσα. Τμήματα
στρατού και χωροφυλακής, που
ενήργησαν επιτυχημένη αντεπί
θέση κατόρθωσαν να τρέψουν
σε φυγή ολόκληρη τη δύναμή
τους
1981 Αρχισε η κανονική άντληση
πετρελαίου από το κοίτασμα Πρί
νου της Θάσου

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Λ ιο β ά ζ ε τ Ε Β
KÇIÎ ö lO Ö iÖ E C E
εήν

Η... ευθύνη

εφ η μ ε ρ ίδ α μ α ς I

Χωρίς μουσική π ζωή θα ήταν
ένα σφάλμα.
ΝΙΤΣΕ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ

Π Ο Λ Υ Τ ΙΜ Ο

ΚΑΘ Ε Κ Α Χ Ε Ξ ΙΑ

Ρεκτιφιέ

σηυεοιγπ επιχειρηματική φιλοσοφία.

Mwxemex m

ΠΡΟ ΪΟ Ν

ΤΗΣ

Μ Ε Λ ΙΣ ΣΑ Σ

- Εγώ είμαι αυτοδημιούργπτος,
λέει κσποιος με περηφάνεια σε μιά
παρέα.
- Ευτυχώς που το αναγνωρίζεις,
απαντά κάποιος και απαλάοσεις έτσι
το δημιουργό από την ευθύνη.

Telefunken

C olorim age
Η έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
1
2.
3.
4.
5

Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεω μετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειρισ τής υπερύθρων - 32 καναλιών

Η απαρηγόρητη χήρα
Μιά κυρία μπαίνει κλαίγοντας
γοερά μέσα σε ένα οπλοπωλείο.
- 0 άντρας μου, λέει κλαψουρίζον
τας. πέθανε. Τον πάτησε ένα αυτο
κίνητο.
- Μα κυρία μου, λέει έκπληκτος ο
οπλοπώλης, δεν βλέπω τί μπορώ να
κάνω..
- Νσ ήρθα να οας επιστρέψω το
όπλο που αγόρασα χθές. Δεν μου
χρειάζεται πιό!

Θ ΕΡΑΠ ΕΥΕΙ

Κ Α Ι ΤΟ Ν Ω Ν ΕΙ ΤΟΝ Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο ΤΟΥ

Α Ν Θ Ρ Ο Π Ο Υ ΚΑΘ Ε Η Λ ΙΚ ΙΑ Σ .
Θ Α ΤΟ ΒΡΜΤΕ ΑΓΝ Ο ΤΑΤΟ Α Π Ο ΤΟΝ Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟ Σ Σ ΧΟ Λ ΕΙΩ Ν 17 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

Ατσίδες

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Ενας σεΐχης από την Αραβία πή
γε να επισκεφθεί την Αμερική.
Οταν γυρίζει στον τόπο του ένας
δημοσιογράφος τοο παίρνει συνέν
τευξη:
Τί σας εντυπώσιασε περισσότε
ρα στις Ηνωμένες Πολιτείες: τον
ρωτάει.
Η πειστικότητα των εμπορικών
αντιπροσωπειών, απαντά ο σεΐχης
τακτοποιώντας στο αυτοκίνητό του
το μπουφάν και τα σκι του.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗ Λ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0
ΒΕΡΟΙΑ

Μ. Αλεξάνδρου 17 τηλ. 2 9 2 3 1 Βέροια
κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων I λιιιοοών

Της έσωσε τη ζωή

Α. ΝΕΟφΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

- Πές μου γιατί δεν παντρεύτηκες
Γεράσιμε. Δεν σ' ενδιαφέρουν μή
πως οι γυναίκες:
- Αντίθετα. Μάλιστα έσωσα τη
ζωή μιάς κοπέλας, που ήθελε ν'
αυτοκτονήσει εξσιτϊας μου!

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΛΛΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
λριβρ. αδειιις ιδρυσεως 2 6 0 8 /8 1
ΑριΟμ. αδειιις λ«τηιργυ«. ψ Αφ 139 82

ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ:

Λ ο γ ισ τ ώ ν .

Γ ρ α μ μ α τέω ν, Σ τ ε -'

TELEFUNKEN

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση

J

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ*
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΗΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

Ν αυτοκτονήσει για σένα; Αδύ
νατο!

Μ α vor. σου λέω. Είπε στο φίλο
μου τον Κώστο: «Αντί να παντρευ
τώ αυτόν τον Γεράσιμο θα προτι
μούσα να σκοτωθώ καλύτερα». Και
τότε διέκοψα κάθε δεσμό μαζί τη ς .

J

νογραφκις, Γραφομηχανών. ΤΕΛΕΞ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

6 -

ΤΗΛ.

2 2 .7 8 2
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Πΐμπτη 1 Ιουλίου 1982
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Α Θ Λ Η ΤΙΙΜ Ο Χ ;
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΓΡΑφΗι
ΤΟΥ ΧΑΡ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Που του είχ€ €πιβληθ€ί από τον
Σύνδ€σμο Διαιτητών Β€ροίας

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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Στις 11 η ώρα το πρωί της Κυρίο
υ ς και στην αίθουσα του μορφωτι
κού συλλόγου, θα πραγματοποιηθεί
Π Γενική Συνέλευση της Α.Ε. ΚΑΛ
ΛΙΘΕΑΣ.
Το κύριο θέμα της συνελεύσεως
ίίναι η εκλογή νέου διοικητικού
°υμβουλίου. Όπως γίνεται αντιλη^ 6 η παρουσία όλων των μελλών
τ°υ συλλόγου κρίνεται απαραίτητη.
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ΟΔΟΕ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΒΕ 1
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Γ.^.Π. Κ.ΙΊοκε&ονίος
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Η πρώτη αγωνιστική μέρα της προημιτελικής φάσεως του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
82 τέλειωσε προχθές και τα αποτελέσματα του καθένα από τους τέσσερις
ομίλους ήσαν το ακόλουθα:
•
Στον πρώτο όμιλο η ΠΟΛΩΝΙΑ συνέτριψς το ΒΕΛΓΙΟ με 3-0 ύστε
ρα οπό ένα χατ-τρύκ του Μπόνιεκ που σημείωσε και το τρία γκολ σε βά
ρος του Βελγίου. Ετσι το πολωνικό συγκρότημα έκανε ένα μεγάλο άλμα
για νπ μπει μέχρι στιγμής στην ημιτελική φάση,
•
Στον δεύτερο όμιλο η ΑΓΓΛΙΑ κοι η ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ τέλειωσαν
την αναμέτρησή τους με λευκή ιοοπαλίο. ύστερα οπό ένο ανιαρό παιγνίδι
που πρόσφεραν στους τηλεθεατές και τα δύο εθνικό συγκροτήματα.
•
Στον τρίτο όμιλο, σ' ένο παιγνίδι που τα είχε όλα (κινητικότητα,
θέαμα, γκόλ, κίτρινες κάρτες αποβολή και πάνω απ' όλα καλή διαιτησία) η
ΙΤΑΛΙΑ νίκησε με 2-1 την πρωταθλήτρια κόσμου ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ.
•
Στον τέταρτο όμιλο (τον πιό αδύνατο) η ΓΑΛΛΙΑ νικώντας με ένα
γκόλ του Ζενγκινί υστέρα από κατ ευθείαν κτύπημα φσουλ. κέρδισε την
ΑΥΣΤΡΙΑ και έτσι έθεσε μιά βάση για την πρωτιά στον όμιλό της.

'Εχσμον »f)v τιμό» νά γννρίόνμεν ΐηιΓν Su, *ωτδ«ιν τοβ ù*'ipi&u. 2672/10 - 7 - Βΐ
Ττγρόνου Ύίΐς ο. &· π. Ε. ¿pCcBn*c vfi 6i6ó^ntc tic rf.v v£a cjoXfi ôwaitnoCac*
Πλ^ν SytiQ τδ Δ/κδ ZvuPoCXío b ii tifa ύ«*5ριθμ. 5/23 - 7 - 8l ¿κοφ&οί6ς του, Lvtfc\
TÍ μαΟήμοτα λδγβ Stl o¿ μοβπταί óív Βδνανταν vó «αρβκοΧουβδοουν αδτί Ιζ αίτιας tC
8cptv6v 6χα*»οτΛν·
"cplot δ£ ¿c 'ιμερσμηνείβ Ινόρζεβς
Ιην
39ÔI ·
Αναΐ,υτίΐιβ βρδγρανμα ôiôacrxaXCaç tflv μαθημάτων 64 οβς ρταλΙ^ ίρ^ότερα.-
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Μετά τη χθεσινή ανάπαυλα όλων των ομάδων που μετέχουν στην φά
ση αυτή σήμερα ξαναρίχνονται στη μάχη.
•
Στις 18.15 από την ΕΡΤ θα δούμε το παιγνίδι μεταξύ των ομάδων
ΑΥΣΤΡΙΑΣ - Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ
που ανήκουν στον Δ ' όμιλο. Αν η Αυστρία που προέρχεται από ήττα lane
τη Γαλλία) άν και σήμερα χάσει μένει εκτός νυμφώνας.
•
Στις 22 .00 σπό την ΥΕΝΕΔ οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου θσ έχουν
την ευκαιρία να δούν ζωντανό το παιχνίδι των εθνικών συγκροτημάτων
ΒΕΛΓΙΟΥ - Σ. ΕΝΩΣΕΩΣ

nPCCéP'^i A.I . ffr.

V

οεΛ.ήΕΡ v*»ínt
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Λμεαη Δράση
°·Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ-Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Π-Σ.Ε. (σταθμός)
ΝΑΟΥΣΗΣ

Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
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22.314
41.353
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Πυροσβεστική
23.364
Û.E.H. (βλάβες)
23.376
Ι-Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
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για την πρωτιό του Α' ομίλου Το όσο αναφέραμε πιό πάνω για την
Αυστρία ισχύουν και για το Βέλγιο μιά και αυτό προέρχεται από ήττα (από
την Πολωνία).

1

Από χθές, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος ο μέχρι πρό τίνος Πρόεδρος
του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδο
σφαίρου Κεντρικής Μακεδονίας
(έδρα Βέροια) όχι μόνον δικαιώθη-

4

κε αλλά και επιβραβεύθηκε.
Ύστερα από χθεσινή απόφαση
του
Πολυμελούς
Πρωτοδικείου
Βεροίας ακυρώθηκε η διαγραφή
του. που είχε αποφασισθεί κάπως
1
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«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 47.21 5

Ψαροταβέρνα-Καφετηρία- DISCO
Χορευτικό κέντρο-πισίνα

v i » ·»,

Κάθ€ μέρα λειτουργεί
από τις 11 το πρωϊ
ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ-ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
Από 1ης Ιουλίου θα λειτουργήσει
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
Κ ΑΙ ΚΑΘΕ Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Ο Ρ Χ Η Σ ΙΡ Α ΜΕ
Π Ο ΙΚ ΙΛ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Κάθ€ βράδυ οι αγυινΕς του ΜΟΥΝΤΙΑΛ
από έγχρωμες τηλεοράσεις σε όλα
τα σημεία της «ΛΙΜ ΝΗΣ»

’ *ίυ δρίοτίΗ^ν ΔιαγραΔν σας Ι η

τοΟ μ*}τρίου

21
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18.15 σπό την ΥΕΝΕΔ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ
22.00 από την ΕΡΤ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ

ScBrov i nactrp· 5 »βτβατβτ%»ιοδ toC Zwbfauov μας*
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περίεργα και εσπευσμένα από τη
σημερινή διοίκηση του Συνδέσμου
Διαιτητών της οποίας πρόεδρος ε ί
ναι ο κ. Γεώργιος Ιακωβίδης.
Και επιβραβεύθηκε ο κ. Παπαδόπουλος. γιατί όπως θα δούν οι ανα
γνώστες στο δημοσιευόμενο σχέ
διο αποστολής των εγγράφων προς
το πρόσωπ^ρου, μόνον μ' αυτόν εί
ναι το όίκηο.
Στο υπ" οριθμ. 1 ένγραφα που
κοινοποιεί η ΟΔΠΕ στον κ. Παπαδόπουλο αναφέρει σαφέστατα ότι ορί
ζεται για την Σχολή που λειτούργη
σε, «ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ»,
τόσο αυτός όσο και ο κ. Ιακωβίδης.
Στο υπ’ αριθμ. 2 (στο δημοσιευό
μενο σχέδιο) έγγραφο που στάλθη
κε στις 30/7 ί8 ΐ από την Διοίκηση
του Συνδέσμου στον κ. Παπαδόπουλο. με αριθμ. πρωτοκ. 217 τον
θεωρεί η Διοίκηση μέλος του Συν
δέσμου και του ανακοινώνει στην
τελευταία πρόταση ότι: «Αναλυτικό
πρόγραμμα διδασκαλίας των μαθη
μάτων θα σας σταλή αργότερα».
Πριν συμπληρωθεί όμως καλά καλά ένας χρόνος και συγκεκριμένα
στις 4/5/82 η σημερινή διοίκηση
του Συνδέσμου Διαιτητών Βεροίας,
του στέλνει με αριθμ. πρωτοκ. 136
το υπ' αριθμ. 3 δημοσιευόμενο έγ
γραφο.
Το έγνραφο αυτό στάθηκε η
αφετηρία για τη δικαιώση του κ.
Παπαδόπουλου. Η διοίκηση με την
υπ' αριθμ. 2 1 πράξη της είχε απο
φασίσει την ... οριστική διαγραφή
του από τα μητρώα του Συνδέσμου,
βασισμένη πάνω στο άρθρο 6

ífi*·· -7. »,
παράγρ. 5 του καταστατικού του
Συνδέσμου, που αναφέρει ότι δια
γράφεται ένα μέλος του. όταν δεν
παρουσιάζεται στα φροντιστηριακά
μαθήματα ανελιπώς.
Θα πρέπει να γωνρίζει όμως η
διοίκηση ότι ο Παπαδόπουλος
πρόσφερε στο Σύνδεσμο - και το
ξέρει πολύ καλά - και δεν ταιριάζει
σ ' έναν τέτοιο αγωνιστή μια τέ
τοια... επιβράβευση. Ούτε καν έπρε
πε να σκεφτεί η σημερινή διοίκηση,
θέμα διαγραφής του, αλλ' απεναν
τίας θα έπρεπε να τον καλέσει επί
σημα (με έγγραφο ή δημοσίευμα)
Via να διδάξει στη σχολή όπως έκα
νε ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσ/νίκης στο φύλλο της εφημερίδας της
Θεσ/νίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» της 1 1ης
Ιουνίου 1982 όπως δείχνει το
δημοσιευόμενο σχέδιο υπ'αριθμ. 4.
Αν πάλι υποτεθεί ότι έτσι θα
έπρεπε να γίνει - δηλαδή να διαγρά
φει ο Παπαδόπουλος - ακόμη κι ο
μεγαλύτερος εγκληματίας, έχει από
τα νόμο το δικαίωμα, πριν από την
επιβολή της ποινής που του πρέπει,
να απολογηθεί. Πράγμα που δεν
έγινε.
Έτσι ο Μπάμπης Παπαδόπουλος.
παίρνοντας στα χέρια του το τελευ
ταίο έγνραφο της Διοικήσεως δηλα
δή το δημοσιευόμενο στο σχέδιό
μας με αριθμό 3, ξεκίνησε τον δικα
στικό αγώνα με σκοπό τη δικαίωσή
του.
Η διαγραφή του ακυρώθηκε και
από σήμερα είναι και πάλι μέλος
στον Σύνδεσμο, γιο το καλό του
Συνδέσμου, που τον χρειάζεται.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

Ραντεβού στις 2 6 Ιουλίου
Η ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΑΙΚΤΩΝ ΤΗΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Με τον Γκέσιο απουσιάζπ.
αδικαιολόγητα και δικαιολογημένα
τους
στρατειιιιέ - ους
Μαραγκό,
Αόαμόππ·ι·'! sai Γιαννουσόπουλο
και παραντες ολους τους υπόλοι
πους πραγματοποιήθηκε χθές η
αποχαιρετιστήρια
συγκέντρωση
των παικτών της ΒΕΡΟΙΑΣ. Προς τους ποδοσφαιριστές μί
λησαν οι προπονητές Γαϊτάνος (η
σ υνερ γα σ ίσ του με τον σύλλογο
π α ρουσ ιά ζει προς στιγμήν μιά ιδιο
μορφία) Πάγκαλος και Γαίτανίδης.
Κατ' αρχήν έγινε γνωστό στους
παίκτες ότι μπορούν να περάσουν
από τα γραφεία του συλλόγου νια
να πάρουν έτη υπόλοιπο έχουν από
την περίοδο που έληξε ενώ αμέσως
μετά έγινε η παράδοση του αθλητι
κού υλικού με το οποίο ήταν χρεω
μένοι οι παίκτες.
τγην αυνεχεια όλοι οι ττοδοσφαιριστέςζυγίοτπκον προκεψένου
να υπάρχει σοφής εικόνα για την
σημερινή τους κατάσταση και
παράλληλα τους δόθηκε πρόγραμμα

που πρέπει να ακολουθήσουν κατά
την διάρκεια της μεταβατικής περιό
δου, ώστε με την επιστροφή τους
στις προπονήσεις να μην υπάρχει
υπερβολική αυξομείωση κιλών.
Το πρόγραμμα που δόθηκε
στους παίκτες περιλαμβάνει καθη
μερινώς μιας ώρας ασκήσεις σουη
δικής γυμναεπικής και ενασχόληση
με διάφορο αθλήματα πλην του
ποδοσφαίρου.
Αμέσως μετά ρωτήθηκαν οι
παίκτες εάν αντιμετωπίζουν προ
βλήματα τραυματισμών και γενικά
υγείας, ώστε εάν υπάρχουν τέτοια
να γίνουν οι δέουσες ενέργειες και
θεραπείες κατά την μεταβατική
περίοδο. Παράλληλα συζητήθηκαν
τα θέματα αδειών των εργαζομέ
νων και στρατέ υμένων παικτών,
προκειμένου να ρυθμισθούν και
α υιο ώστε όλοι να βρίσκονται στο
προσκλητήρια για την προετοιμασία
της νέας περιόδου που ορίστηκε γιο
τις 26 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και
ώρα 7.30 μ.μ. επα γραφεία του
συλλόγου.

Βενζινάδικα 1

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις €ττικίτ€ς
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμός TAXI
Σταδίου 77 τηλ. 25.757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δρμήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Αθανάσιος
Θεσ/νίκης-Κατερίνης 23687
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

(ΤυπογραφΕίο ΛΑΟΥ)
Αναλαμβάνουμβ όλ«ς
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 2 3 .1 3 7

Μικρές Αγγελίες

.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Φ Ε Ν Ε ΙΟ
Η επιχείρηση καφενείου πωλείται σε καλή θέση της Βεροίας
Πληρ. τηλ. 24.161 Βέροια.

Σ Ε Τ ΙΜ Η

Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ

πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER Ιγεν.κά όλος ο επαγ
γελματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή τακτική π ελατείι. Πληροφο
ρίες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2 3 1 0 3 Βεροίας.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Η Σ
Ζητείται χειριστής φορτωτού. Πληροφορίες στο τηλ. 2 3 8 7 5
Βέροια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ιταλική Εταιρεία, που λειτουργεί στην Ελλάδα, ζητεί, για το γρ»
φεία της στη Βέροια, υπάλληλο Ο μισθός θα είναι ανόλονος με τ."
προσφορά κοι την ικανότητα του ατόμου.Προσόνια: Ειιαγγελματικό
δίπλωμα αυτοκινήτου κοι γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Τηλεφωνή
σοτε ατο: 01 5223401/01 5 2 2 3 3 6 8 Αθήνα ή 2943 6 Βέροια

IMPORTANTE
Societa
Italiana operante in Gracia carca, per i propri ultiLÍ !n
Vería, SEGRETARIA, con conoscenza lingua Italiana, telo*, a J.'.tti
lograría.
La retriduzione sara ' proporzionata all esperienza e alie capa
cita ' individúan.
Telefonare al 0 1 -5 2 2 3 4 0 1 / 0 1 -5 2 2 3 3 6 8 Atene
Oppure a Vería 29436.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Σ Υ Γ Κ Ο Λ Η Τ Η Σ
Για να εργασθεί στο εργοστάσιο κατασκευής γεωργ. μηχ'τών Γ.
ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Πληρ. τηλ. 22.033

Φ Ο ΙΤ Η Τ Η Σ Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι
Μαθήματα Δημοτικού

Γυμνασίου.Πληρ. τηλ. 26 .023 Βέροια.

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
22886 ΒΤέηρςο,αδθύ

^

ΣΤ° 6'° “

ΠΑ' "

·*'

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Ρ Ο Ν Υ
Πωλείται ΡΟΝΥ . Πληροφορίες στο τηλ. 20 39 0 Βέ ροια 9· 11
το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
Ψησταριάς πλήρης και ενοικιάζεται και η ψησταριά. Σταδίου 119
ίηλ, 62325 και 26572 Βέροια.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
Ζητείται λαμαρίνας αυτοκινήτων. Πληροφορίες στο τηλέφ.
03 32 /4 13 75.

Αεροπειρατεία
σε ιταλικό
αεροσκάφος
ΡΩΜΗ. 30 <ΑΠΕι
Αίροπλάνο τ τγς * τθ'ρί(ϊ% «Αλπόλιο» που πραγματοποιούσε προχθές
πτήση σπό τη Ρώμη στο Τόκιο κατα
λήφθηκε από οεροπειρστή μετά την
στόθμειιοη στο Νέο Δελχί και ενώ
πετούσε προς το Μπανχόνκ.
Το σεροπλάνο, ένα τζάμπα τύ
που «Μπόϊνγκ-747», με 242 επιβά
τες και 18 μέλη του πληρώματος
βρίσκεται τη στιγμ’ή αυτή προσ
γειωμένο στο αεροδρόμιο του
Ν—ανγκόγκ όπου, όπως ανακοινώ
θηκε σπό τα κεντρικά γραφείο στη
Ρώμη, οι τοπικές αρχές κσ> ο πρε
σβευτής της ,ταλίος έχουν αρχίσε
διαπραγματεύσεις.
' Οπως μεταδόθηκε από το Μπαγκόγκ ο υπουργός συγκοινωνιών
της Ταϋλόνδης, * Αμόρν Σιρ<κάγιο
δήλωσε ότι ο αεροπειρατής. ποο
κατέλαβε το αεροπλάνο, ισχυρίζεται
ότι έχει δεμένες εκρηκτικές ύλες
στη μέση του και απειλεί να ανατ.νάζει το ντζόμπο» της «ΑΑιτάλισ*
με 261 επιβάτες και πλήρωμα όν
δεν του δοθούν 300.000 δολλαχμα
και δεν επιστρέφει η ΙταλίΑσ σύζϋ
γος κθ\ τρ παιδί του σπό την πάλη
Σαν Σεσάτιο στην Ιταλία.
Ο «. Αμόρν πρόσθεσε όπ ο
αεροπειρατής. που είναι υπήκοος

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

της Σριλάνκα δήλωσε ότι ονομάζε
τοι Σεπόλο, εινοι 33 χρονιάν κοι
ισχυρίσθηκί ότι εκπαιδεύθηκε σαν
αεροπειρατής στη Λιβύη.
0 Τσύλανδός υπουργός συγκοι
νωνιών. ναύαρχος Αμόρν είπε επί
σης. ότι δεν υπάρχουν σχέδια για
χρήση βίας, προκειμένου να εξουδε
τερωθεί ο αεροπειρατής ο οποίος
απειλεί ν' άνοτιναχθεί, μαζί με το
αεροπλάνο και τους επιβάτες του
εάν πλησιάσει κανείς το αεροσκά
Φος. Επίσης, έχει αναγκάσει όλους
τους επιβάτες στους οποίους περί
λαμβανεται και ένα νήπιο, καθώς
και το πλήρωμα, να μη μετακινη
θούν από τις θέσεις τους.
«Ο αεροπειρατής ισχυρίσθηκε,
επίσης, ότι έχει τοποθετήσει εκτηκτικά σε δύο σημεία στην Ιτολίοιι,
είπε ο ανύαρχος Αμόρν. προσθέ
τοντας ότι δεν είναι ακόμα σοφές
εάν πρόκειται για ένο ή περισσότε
ρους αεροπειρατές. γιατί ο Σρπάλα
κάθε φορά που ανσφέρεται σε
αξιώσεις μιλάε· στον πληθυντικό
αριθμό.

Καλούνται όλο το μέλη του Ευλ
λόγου Ηλεκτρονικών νσ προσέλθουν οτις 7 Ιουλίου 1982 στο κέν
ιρο Πασά - Κιόσκι σης 4 το από
γευμα σε έκτακτη συνέλευση γιο
αρχαιρεσίες και Λήψη θεμελιακών
αποφόσκων που αφορούν τον κλά
δο μας
Η Διοίκηση

ΑΘΗΝΑ 30 (ΑΠΕ)
Καταργούνται οι κλειστές φυλα
κές Κέρκυρας και Αίγινας γιατί δεν
ο ντ αποκρίνονται στις σύγχρονες
αντιλήψεις της Σωφρονιστικής Επι
στήμης. ανακοίνωσε σήμερα στους
δημοσιογράφους
ο
υπουργός
Δικαιοσύνης κ. Στάθης Αλεξανδρής.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης πρόσθεοε ότι οι κρατούμενοι σήυερα

160 ΜΜ ΒΠ

Το πλήρες αδιέξοδο, στο οποίο
έχουν κσταλήξει οι διαπραγματεύ
σεις μετοξύ της Λιβανικής κυβέρνη
σης και του Ιαραήλ. φαίνεται ότι
συνειδητοποιείται όλο και περισσό
τερο από τους κατοίκους της δυτι
κής Βηρυτού
Οπως έγινε γνωστό από κυβερ
νητικούς κύκλους της λιβανικής
πρωτεύουσας, οι Ισραηλινοί κρα
τούν μια πολύ περίεργη στάση οπέ
ναντι σ αυτές τις διαπραγματεύσεις
Από την μια επιθυμούν νο ενισχυθεί
Π κυβερνητική εξουσία στο Λίβανο
και από την άλλη αρνούνται νσ
συζητήσουν τις συμφωνίες μεταξύ
Παλαιστινίων
και
Λιβανέζικης
κυβέρνησης, στις οποίες έχουν
καταλήξει οι δυο πλευρές, μετά τις
συναντήσεις τους.
Η

χθεσινή

συνεδρίαση

του

στις φυλσκές αυτές (130 στην Αίγι
να και 100 στην Κέρκυρα) θυ με τα
χθούν σε άλλες φυλακές της χώρας
Ιαναλόγως του είδους και του
ύψους της ποινής τους,) ενώ το
υπηρετούν φυλακτικά προσωπικό
θα ενταχθει στη δύναμη άλλων
φυλακών Διευκρίνησε ότι η ετήσια
δαπάνη που θα εξοικονομηθεί από
την κατάργηση των δυο κλειστών
φυλακών είναι 40 εκατομμύρια για
τις φυλακές Κέρκυρας και 35 εκατ.
για τις φυλακές Αίγινας.
0 κ. Αλεξανδρής επεσήμανε ότι,
στο πλαίσιο αναμορφώσεως του
σωφρονιστικού μας συστήματος, ε ί
ναι πιθανό να κατορνηθούν και άλ
λες φυλακές, δεν απέκλεισε δε το
ενδεχόμενο νσ κατσργηθούν και οι
φυλακές Επταπυργίου ©εα/νίκης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες ποοσ
φορές κσι με ποσοστό εκπτωσεως
χωρίς όριο η «κτέλεση »ου έργου
«Ανέγερση Πνευματικού Κέντρου
Βεργίνας» κοι περιλλομβάνει το τρί
το
στάδιο εργοσιών δαπάνης
3.200.000Η δημοπρασία θα γίνει στην
Βεργίνα στο Κοινοτικό Κατάστημα
στις 14 Ιουλίου 1982 ήμερο της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12-13
μ,μ. ενώπιον της αρμόδιος Ε κτρο
πήν
Στο Διαγωνισμό γίνοντσι δεκτοί
εργολάβοι με πτυχίο Α τάξεως και
άνω νια έργα οικοδομικό.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
το ποσό των 64 .000 δρχ που θο
δοθεί σε γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων, ή με
εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ
νης Τράπεζας του Ταμείου ΤΣΜΕΔΕ
κατά τον τύπο που ισχύει γιο το
δημόσιο
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευ
θύνονται στα γραφεία της Κοινότη
τας Βεργίνας, ή της ΤΥΔΚ Ν ΗμαΘΙος σε όλες τις εργάσιμες ημέρες
κοι ώρες.

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Λαζόηουλος Αθανάσιος

ore)

ΒΗΡΥΤΟΣ 30 (Του ανταποκριτού
ιου ΑΠΕ)

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αδιέξοδο στον Λίβανο

Καταργούνται
δυο φυλακές
ΗΤΑΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η 160 Μ Μ -ΒΠ διακηρύσσει
ότι εκθέτει σε πρόχειρο μειοδοτικό
διαγωνισμό δια συμπληρώσεως
των τιμών ανοικτού τιμολογίου την
εκτέλεση του έργου «Εξωτερικοί
χρωματισμοί κτηρίου Γ0Α/ΑΜ 3
Αγίων Αναργύρων» εις Βέροια,
προϋπολογισμού περίπου 300.000
δρχ.
Ο διαγωνισμός υπόκειται στην
έγκριση του Διοικητοΰ της 160
Μ Μ -8Π και θα διενεργηθεί την 8η
ΙΟΥΛΙΟΥ 1982 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και
ώρα 09,00 στα γραφεία της
ΔΜΧ/ΒΈΣ «Στρ/δον Στρ/δου Κων·
Τινου» εις Βέροια.
Πληροφορίες στα γραφεία της
ΔΜΧ/Β'ΣΣ,ΓΣΕ, τηλ. 0331 22021
εσωτ. 133
Τα έξοδα δημοσιεύσεως της
όιακηρύξεως βαρύνουν τον τελευταίον μειοδότη.
Ο Διοικητής της 160 Μ Μ -ΒΠ
Ευάγγελος Μελισσάτης
Αν/χης (ΠΒ)

Η κατάργηση των δυο φυλακών
προβλέπεται με προεδρικό διάταγμα
(κατ' εφαρμογή του άρθρου 9 του
νόμου 692/77). σχέδιο του onoiou
έχει αποσταλεΙ για επεξεργασία στο
Συμβούλιο της Επικράτειας Όπως
προβλέπεται στο διάταγμα, που
αποτελείται από ένα μόνο άρθρο, η
ισχύς του θα αρχίσει ένα μήνα μετά
την δημοσίευση του στην εφημερί
δα της Κυβερνήσεως (θα προηγηθεΙ υπογραφή του από τον Πρόεδρο
της Δημοκρατ(ας). Όπως εξήγησε ο
κ Αλεξανδρής, η εκκένωση των
κστοργουμένων φυλοκών δυνατόν
νσ αρχίσει και από τώρα. Το σχέδιο
προεδρικού διατάγματος συνυπο
γράφουν και οι υπουργοί Κυβερνή
σεως και Οικονομικών
Απαντώντας σε σχετική ερώτη
ση ο υπουρνός δικαιοσύνης είπε ότι
δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση γιο
τους χώρους που καταλαμβάνουν
σήμερα οι φυλακές.

Επίσημοι Ελληνικοί Τύποι
Εκκοκκισμένου Βαμβακιού
Στις 24 (ουνίου 1982 συνήλθε
στην Κεντρική Υπηρεσία του Οργα
νισμού Βάμβακος η επιτροπή ανα
θεώρησης κυτίων ποιότητας βαμβα
κιού με τους οποίους γίνεται η ταξι
νόμηση της ποιότητας του εκκοκκισμένου βαμβακιού στην Ε^λΛΟυυ.

Τ Η Λ « Π ΐΚ Ο ΙΝ Ρ Η Κ ΪΜ Τ Η Ϊ CAAAAOX

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Δ Η Μ Ο Σ ΙΟ Υ Μ Ε ΙΟ Δ Ο Τ ΙΚ Ο Υ Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Υ

® O T E Α Ε προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
ενσφράγιστες προσφορές με τα σύστημα των μορίων, για την ανάΛ»>ξη αναδόχου rou έργου τοποθετήσεως του Αστικού Δικτύου
Κέντρου ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΗΜΑΘΙΑΣ) Προϋπολογισμού
1 1781
-736δρχ
0 διαγωνισμός 6ο γίνει ο.ην Βέροια και την 9-7 -82 και σ
πισόν μπορούν να λάβουν μέρος Εμπειροτέχνες Εργολάβοι και
£.Δ.£ A kqh ôvua Tôjcuiç
Οι προσφορές θο υποβληθούν οπό τους ενδιαφερόμενους ή
■οος νόμιμα εξουσιοδοτούμενους εκπροσώπους των από 12.00
ιω ς 12 30 π μ της ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Επιιροπή
*ων ως άνω πόλεων
Ενημέρωση επί της μ ίλ έ τη ς το ιι έργου και παραλαβήί^ων τευ
«υιν θα γίνεται στους ενδιαφερομένους κανά τις εργάσιμες ημέρες
και ωμές μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν οπό τον διαγωνισμό στνι γρα*ψ»"ί των Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Τ ί στην Βέροια (Μητροπολέως
00 4ος όροφος γροφ. 20 τηλέφ 28899)
Εγγύηση συμμετοχής 3% ετπ του συνολικού προϋπολογισμού
•ΐιΐιχτφσρός

Η Επιτροπή καταρτίσθηκε με
απόφαση του προέδρου του Οργο
νισμού Βάμβακος από αρμόδιους
υπηρεσιακούς παράγοντες και από
προταθέντες εκπρόσωπους των
ενδιαφερομένων παραγωγικών τά 
ξεων
Την Επιτροπή αποτέλεσαν:
Καράμπαλης Δημήτριος Α να
πληρωτής
Γενικός
Διευθυντής
Πρόεδρος. Χυτήρης Τηλέμαχος
Προϊστάμενος Διευθύνοεως Τεχνο
λογίας
Διαμαντίδης
Θεόδωρος
Προϊστάμενος Α ' Τεχνικής Emθ σεως Θεσ/νίκης Λελούόσς Στέ
φανός Προϊστάμενος Διευθύνσεως
Τοξίσεως Τυπ/σεως ΛαλιώτηςΑθο
νόσιος Προϊστάμενος Διευθύνσεως
Εκμηχανήσεως
Εκκ/ρίων. Μόνος
Λάζαρος Προϊστάμενος Τμήματος
Τυποποιήσεως Ρομποτής Νικόλαος
Εκπρόσωπος ΚΥΔΕΠ. Μπαρτζώκας
Πελ.
Εκπρόσωπος
Βιομηχάνων
Βαμβακουρνών.
Βοϊτσος
Παν.
Εκπρόσωπος Ελλήνων Εξαγωγέων,
Καραγιωργος Κων. Εκπρόσωπος
Εκκοκκκττών και Εξαγωγέων Βάμ

βακος.
Με βάση την αρχέτυπη σειρά
τύπων, που εγκρίθηκε. θα κσταρτισθούν οι απαραίτητες σειρές για νο
καλυφθούν όλες οι ανάγκες τόσο
στο εξωτερικό, όσο και το Εσωτερι
κό. γισ την ταξινόμηση του εκκοκκι
σμένου Ελληνικού Βαμβακιού, μέ
χρι τυχόν αναθεώρησής τους. μς|ώ
3 ίΥπ*.
Με »Ουζ τύπους αϋτοος «ωνης
οποίοχής η ποιοτική κατάταξη του
βαμβακιού ό«ν θα αμφισβητείται και
η διακίνηση θο γίνεται ομαλά κοι
απρόσκοπτα.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΔΕΞΙΩΝ
ΦΑΛΑΓΓΙΤΩΝ ΜΕ ΣΥΡΟΥΣ
Ισραηλινσύ Κοινοβουλίου θεωθήθηκε καθοριστική για την εξέλιξη
των γεγονότων στη δυτική θηρυτό
Μια άνευ προηγουμένου στρατιωτι
κή κινητοποίηση έχει αρχίσει από
σήμερα το πρωί στη Λιβανική πρω
τεύουσα. όπου εμφανίσθηκαν και αι
οπλισμένςς ομάδες των αριστερών
Δμουζο - ζϊιβανέζων. καθώς και Τα
μέλη της στρατιωτικής ορνάνωσης
των ΣιιτυΛ «Αμαλ». Αν κοι δεν
υπήρξε επίσημη“ σνοκεϋνωαη από
τους αριστερούς Λιβανέζιους ηγέ
τες. οι οπαδοί κοι μέλη αυτών των
οργανώσεων συγκεντρώνονται στη
δυτική Βηρυτό, με τα χαρακτηριστι
κά σύμβολα των οργανώσεων τους
Η Παλαιστινιακή πνεσία. απαν
τώντας στις 1 1.00 σήμερα το πρωί
στις χθεσινές δηλώσεις του πρωθυ
πουργού Μπέγκιν. στην Ισροηλινή
βουλή δήλωσε πως «αφού το θέ
λουν και το επιδιώκουν, θα έχουν
ένα Αραβικό Στάλινγκροντ στη
Βηρυτό».
Τέσσερις μεραρχίες του Ισραηλινού στρατού, εξοπλισμένες όχι μό
νο με τα τελειότερα όπλα, αλλά και
με τα τελευταίου τύπου ηλεκτρονι
κά μέσα, έχουν περικυκλώσει τη
Λιβανέζικη πρωτεύουσα. Σ' αυτή
την στρατιωτική μηχανή ετοιμάζον
ται ν' σντισταθούν 6-8 χιλιάδες
Λιβανέζοι και Παλαιστίνιοι.
Υπενθυμίζεται πως. χθες βράδυ,
ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέγκιν, δήλωσε στην Ιερουσαλήμ πως
θα επιτρέψει στους Παλαιστίνιους
να εγκσταλείψουν το Λίβανο με τον
πτομικό τους οπλισμό, αλλά υπο
γράμμισε πως. σε αντίθετη περί
πτωση οι Ισραηλινές δυνάμεις θα
τους ανονκάσουν ν' αποχωρήσουν.
Στο μεταξύ, εννιά άτομα σκοτώθηκον
σύμφωνα με έναν πρώτο

Ο δείκτης τιμών
καταναλωτή
της Ε.Ο.Κ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 3 0 (ΑΠΕ)
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή
για το σύνολο της ΕΟΚ σύμφωνα με
στοιχεία της κοινοτικής στατιστικής
υπηρεσίας αυξήθηκε μεταξύ Απριλίου-Μαϊου κατά 0.8%. Και κοτά
κράτη μέλη: Λουξεμβούργο 1,4%
Ελλάδα 1.3%. Ιταλία-Δανία ,%, Γαλ
λία .8%. Αγγλία 0.7%. Δ. Γερμανία
0.6%
και
Ιρλανδία
(μεταξύ
Φεβρουάριου - Μαϊου 1.9%.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ
ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
1. Από τον Οργανισμό των
Ελληνικών Ταχυδρομείων ανακοι
νώνεται ότι από το Ταχυδρομείο
Αρχαίας Ολυμπίας και οπό τις ώρες
08 00-14 00 θα χρησιμοποιηθεί
στις 7 Ιουλίου 1982, ειδική αναμνη
στική σφραγίδα με την ευκαιρία της
5ης Διεθνούς Συνόδου Εκπαιδευτι
κών Λειτουργών, που συνέρχεται
εκεί από τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακα
δημία.
Επίσης οπό το ίδιο Γραφείο και
κστά πς Ιδιες ώρες (08.00-14 00)
θα χρησιμοποιηθεί στις 14 Ιουλίου
1982, ειδική αναμνηστική σφραγί
δα με την ευκαιρία της 22ης Συνό
δου της Διεθνούς Ολυμπιακής Ακα
δημίας.
2. Όσοι ενδιαφέρονται να λά
βουν αποτυπώματα των ανωτέρω
σφραγίδων, μπορούν νσ κοταθέ
σουν ή να στείλουν έγκαιρο τα αντι
κείμενά τους με πληρωμένο ταχ.'κά
τέλη, στο Ταχ/μειο της Αρχαίας
Ολυμπίας για να φθάσουν μέχρι
τή έ Ίμερουηνίπ χρησιμοποίησης
κάθε «φραγίδπς.
3 Ελάχιστο τέλος για κάθ*.
αποτύπωμα σφραγίδας ορίζεται, για
τους φακέλους 12 δραχμές και για
το λοιπό οντικείμενα 9 δραχμές

ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΝΤΟΡ 30 ΙΑΠΕ)
Οι αριστεροί αντάρτες τ0υ
μετώπου
«Φαραμούντο Μάρ»'*
έχουν εξαπολύσει, από την αρχή τ*15
εβδομάδας, σειρά επιθέσεων οε
διάφορα σημεία της χώρας, με αντι
κειμενικό σκοπό, σύμφωνα με τους
ειδικούς οε στρατιωτικά θέματα, να
αποφύγουν
τη
σ υ γκέντρ Ψ Ο Π
κυβερνητικών στρατευμάτων 0«
ορισμένα μόνο σημεία της χώραίΗ πρωτεύουσα του ΣαλβανίΡ
έγινε και αυτή προχθές βράδυ στό
χος επίθεσης των ανταρτών, Μ®
αποτέλεσμα να διακοπεί η παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού στο
μεγαλύτερο μέρος τη ς π όλης. Το μέ
τωπο «Φαραμούντο Μάρτι» αναχονωσε. εξ άλλου πως κατόρθωσε νο
προκαλέσει στην έδρα του εχθρού
την πρωτεύουσα, μια κρίση σου
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα Υ10
το καθεστώς, έγινε γνωστό όπ <Χ
συγκρούσεις μεταξύ κυβερνητι«ών
και αριστερών ανταρτών προκάλεσαν το θάνατο τεσσάρων ατόμων·
τουλάχιστον.
Από την άλλη πλευρά, οι αντάρ
τες κατέλαβαν, προχθές, τη Μ1*™
περίπου πόλη του Σουτσιτότο, 36
χιλιόμετρα βόρεια του Σαλβαντόρ
και αποχώρησαν προχθές, χωρ'ί
δώσουν μάχη, μετά την όΦ'τ'
κυβερνητικών ενισχύσεων σΟΙ
περιοχή
Κστά τις π ρ οχθεσ ινές
συγκρούσεις.
ακοτώθπκαν
κυβερνητικοί στρατιώτες «σι 2
εθνοφρουροί, ενώ σύμφωνα Μ®
ανακοίνωση του διοικητή του Σουτσιτότα, οι μάχες προκόλεσαν
τον τραυματισμό εννιά στρατιωτών

ΔΥΟ ΒΡΑΒΕΙΑ
ΣΕ ΧΟΡΩΔΙΑ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σύγχρονο στρατιω τικό εξοπλισμό ηου η οικονομία του Ισραήλ δεν σντέχει χρησιμοποιούν ο ι Ισραηλινοί στην επιδρομή τους στα Λίβανο, ενώ
πολλοί νέο» Ισραηλίτες αρνούνται να πάνε στον πόλεμο. Στη φωτογραφία
Ισραηλινοί πάνω κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου κοντά στη Λέτπμούρ.
απολογισμό - χθές στην ορεινή
περιοχή Μέτυ, κοντά στις Ισραηλινές θέσεις στη διεθνή λεωφόρο
Βηρυτού Δαμασκού, κατά τη διάρ
κεια συγκρούσεων μεταξύ των
δεξιών φαλαγγιτών ταυ Μπεχίρ Τζεμαγιελ κπι των δυνάμεων του
Προοδευτικού Σοσιαλιστικού κόμ
ματος των Ουαλιντ Τζουμπλατ,
αρχηγού των Δρούζων.
Σύμφωνα με το ραδιοσταθμό της
Βηρυτού, οιμάχες, που διεξήχθηκαν
στα τρία χωριά Χαμάνα, Κομπεϊχ,
και Κράγιε, συνεχίζονται μέχρις
αργό το βράδυ. Οι εφημερίδες του
Λιβάνου γράφουν ότι στους βομ
βαρδισμούς των χωριών πήρε μέ
ρος και το Ισραηλινό πυροβολικό.
Επίσης σύμφωνα με ανακοίνωση

ΠΛΥΣΗ ΕΝΤΕΡΩΝ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΙΝΡ>
Κάθε μέτρο του ανθρώπινου
εντέρου περιέχει βακτηρίδια, που
ωρισμένα είνσι χρήσιμα και ως εκ
τούτου απαραίτητα για την φυσιο
λογική λειτουργία του. Πολλοί όμως
από τους εν λογω φθοροποιούς
μικροοργανισμούς
κοταστρέφουν
την εσωτερική επιφάνεια του εντέ
ρου και μετατρέπουν μεγάλα τμήμα
τά του σε φλεγμονές Η «μορμπους
κρόου». π.χ. αποτελεί μια από τις
ασθένειες που εγκαθιστούν μόνιμα
στο εντερο φθοροποιά βοκτηρίδια.
Γ,στί και πως γίνεται αυτό, παρομένει προς το παρόν άννωστο. Έτσι οι
γιατροί αρκούνται σήμερα να παρα
μερίζουν μερικές από τις συνέπειες
μόνο της παραπάνω άρρωστε ιας.

Συνεχίζονται
οι μάχες
στο Σαλβαντόρ

Ανθρωποι
που πάσχουν από
«μορμπους κρόου» υποφέρουν από
πόνους στην κοιλιά, από εμετούς,
ταχυπαλμία, πυρετό διάρροια ή
δυσπεψία, ανορεξία και ατονία. Το
έντερό τους στενεύει σε πολλά
σημεία, δημιουργούνται αποστήμα
τα και τα συρίγγια μετακινούνται
από το ένα σημείο στενώσεως στο
άλλο, προσβάλλοντας ταυτόχρονα
και άλλα όργανα της κοιλιακής χώ
ρας, όπως π.χ. την ουροδόχο. 0 για
τρός στις εν λόγω περιπτώσεις
συνιστά δίαιτα και δίνει αντιβιοτικά
και κορτιζόνη. Τα αποστήματα ανοί
γονται. τα συρίγγια κλείνουν κοι
αφαιραύνται τα μέρη του εντέρου
που έχουν προσβληθεί από την
αρρώστεια. Και όμως, η βελτίωση
είναι συνήθως μικρής διάρκειας και
τα φαινόμενα επανέρχονται. Στο
Πανεπιστήμιο του Αννοβέρου πει
ραματίζονται τώρα με μια νέα μέθο
δο που ανακοίνωσε πρόσφατα στα
πλαίσια ενός σχετικού Συνεδρίου
στα Αμβούργο, ο Δρ. Βέλλμανν. Οι
ερευνητές και γιατροί του Αννοβέ
ρου επιδιώκουν τον καθαρισμό,
υποβάλλοντας σε πλύση το άρρω
στο έντερο. Αφού τοποθετήσουν
ένα καθετήρα στο δωδεκαδάκτυλο
(τον καθετήρα τον καταπίνει ο
ασθενής), διαβιβάζουν σε διάστημα
2 ωρών 18 λίτρα διαλύσεως αλά
των στον κοιλιακό χώρο. Μέσα σε
10 λεπτά η διάλυση αυτή περνάει
από το δωδεκαδάκτυλο και φθάνει
στο έντερο, καθαρίζει τα τοιχώμστά
του και συμπαρασύρει τόσο τα
βακτηρίδια όσο και τις δηλητηριώ
δεις ουσίες τους. Όταν το βακτηρί
δια που προκαλούν τον μόνιμο ερ ε
θισμό εξοφανισθούν αρχίζει και π
επούλωση των πληγών. Τα αποτε
λέσματα από τις πρώτες πειραματι
κές πλύσεις που έγιναν σε ασθενείς
στο Αννοβερο, υπήρξαν ικανοποιη
τικό. Η κατάστασή τους βελτιώθηκε
και σύντομα μπόρεσαν να εγκαταλείψουν γο Νοσοκομείο. Δυστυχώς
και η μορφή αυτή θεραπείος δεν
φαίνεται απόλυτα ριζική. Οι υποτρο
πες παραμένουν. Κάτι όμως που θα
μιιορούσε να γίνει θα ήταν να
εφορμοοθ» Γ η πλύση σαν «θέροιιε Ιο μου τίνος» προς μόνιμη πια ανο
κούφιοι) του ασθενούς. Ισως μάλι
στα η μέθοδος αυ»ή νο ενδείκνυται
και για άλλες περιπτώσεις φλεγμο
νών των εντέρων.

του Σοσιαλιστικού κόμματος, οι
δεξιοί φαλαγγίτες επωφελήθηκαν
από την Ιοραηλινή παρουσία στην
περιοχή, για να επιτεθούν στα
χωριά.
0
Λιβανέζος πρωθυπουργός
Σαφίκ Αλ Ουαζάν. που παρουσιά
στηκε
πρόσφατα, συναντήθηκε
χθές βράδυ με τον Μπεχίρ Τζεμαγιέλ. για νο του εκφράσει την ανη
συχία του για τις συγκρούσεις αυτές
κοι γιο νο του ζητήσει να κάνει το
πάν για να μην ξεσπάσουν θρη
σκευτικές έριδες στη χώρα.
Όπως μετέδωσε το Παλαιστινια
κό πρακτορείο Ουάφα. η εφημερίδα
«Αλ Σαφίρ» του Λιβάνου δημοσιεύει
σήμερα
νεώτερες πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση που επι
κρατεί στον κατεχόμενο από τους
Ισροηλινούς Λιβονο. Σύμφωνο με
τις πληροφορίες αυτές, ςι Ισραηλινές αρχές της Τύρου προσπαθούν
να δημιουργήσουν ένα δίκτυο πλη
ροφοριοδοτών και πρακτόρων, με
επικεφαλής τοπικούς φεουδάρχες,
μεταξύ των οποίων και κάποιος
Χαινταρ Αλ Ντάγιεχ. Αυτό κρίθηκε
απαραίτητο, λόγω των προβλημά
των που αντιμετωπίζουν οι Ισραηλινοί νο συνεργασθούν με τους
κατοίκους.

ΑΘΗΝΑ. 30 (ΑΠΕ)
Δύο μοναδικά βραβεία απέσπα
σε στο διεθνή διαγωνισμό χ°Ρω
διών στην ΤΟΥΡ της Γαλλίας, ή
χορωδία του μουσικού συλλόγου
της Λάρισας που με φροντίδα τ ° υ
υπουργείου πολιτισμού και επιστη
μών είχε εκπροσωπήσει την Ελλά
δα.
Το ένα από τα βραβεία αυτά
ναι της κατηγορίας κλα σ σ ικώ ν
ανδρικών χορωδιών και το δεύτερο
της κατηγοπρίας δημοτικού τραγου
διού.

¿tonuK Ttxúana

Σήμερα Πέμπτη 1η Ιουλίού
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:
Βέρου-Γκρέζου Μαρίας
τηλ. 23023
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμΟκείο:
Μαρίας Παπαστεργίου
τηλ. 22 01 7

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΟΥΣΙΑ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΣΫΝΕΧΕΙΑ από την 2η θ€λί6ο
και τότ€ το σποτ€Α€σματα <·ναι γνωστό
Είνυι σλλο»στΕ γνωστό πως η υέβϋόος
του MafkeTinçi παραμ£ν«ι »ιόντα στην
υπημέσία του κοιανάλωτή ικανοποιωνιος ΕπορΜύς τ*ς ανάγκίς
€π»θυμί€ς
του.
Η καλή προΓταρασκΕυπ των προϊόν
των σ£ €<6ος κσι πσιότητσ. π καλή πολι
τική στις τιμές η καλή €*παι06υση των
λιανοπωλητών συντΕλε! στο να vive·
ανάγκη το προϊόν μας στο αγοραστικό
κοινο πράγμα που μένει στο υποσυνεί
δητο του κοθενός ότι πρέπει να αγορα
στεί και πάνω όλα όιότι είναι καλό και
συυφερει. Αυτό άλλωστε είναι και η
στρατηγική του Marketing.
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
Οργανα
ΑΙ Διαμόρφωση των προϊόντων,
Β» Διαμόρφωση των τιμών.
Π Στόχος των πωλησεων <Πολιτική
στην καταναλωτική αγορά)
Δ) Διαφήμηση.
Η Διαμόρφωση των προϊόντων.
A1J όια της έρευνας αγοράς.
Α2> δια της συνεχούς παρατήρησης
αγοράς.
A3) δια της διαμόρφωσης του cl
δους έτσι ώστε να ονταπολρινεται στο
καταναλωτικά κοινό
Η Διαμόρφωση των τιμών
Β1) με τον σχηματισμό των τιμών
με το έξοδα που απαιτούνται
με την αγοραστική ευχέρεια
του καταναλωτή
.
με την ονταγωνιστική συμπερι
φορά στην αγορά
J με την εθνική επέμβαση σε
uCp'KÔ npSMftVfü
Β2
X dc/vi κώς
ηνάλο γσ της «αινώ ντκής ι ό -

ίο ς

— ανάλογα με το ποσάν εισ
πράξεων
- πνόλογα των κστοναλωττ-

κων αγορών
■αι δια μέσου συνεργα^0^
(Kooperation)..,
Π Στόχος των πωλήσεων (Πολιτικά
στην κατονολωτική αγορά).
- απ ευθείας
- έμμεσα
εξαρτωμενη από διάφορους πσΡ^*
γοντες
— ανεξάρτητη
— Υποστήριξη στις πωλήσεις {το περ*
Φημο Saies Promotion)
Δ1 Η Διαφήμηση
Πρωταρχικός της σκπός. είναι Π
λυψη αναγκών του καταναλωτή και
ξύπνημα του υποσυνείδητου έτσι
το προϊόν να γίνει ανάγκη και
στα μάτια του πελάτη. Τα μέσα που ΧΡ^'
σιμοποιούνται είναι ¿πείρα καιρός
να παραθέσω μερικά απ' αυτά:
όπως. Αγγελίες στις εφημερίδες *·01
περιοδικά.
Πλακάτ (Αφίσες)
Διαφημιστικές επιστολές
Διοφημιστικά πληρυφορκ**^
δελτία
Πληροφορίες δια μέσοΟ
ραδιόφωνου και TV
Φωτεινές επιγραφές
Εποχιακές φράσεις. .
Ετσ· λοιπόν προκύπτει πως το Ma'*
ketmg περικλείει σχεόόν όλους τους
τομείς της ανάπτυξης και διαμόρΦ^Π
της οικονομίας
Οι προοπτικές του επιχειρπΜ01'^0
εκπληρώνονται και συγχρόνως οι επιθυμιες του καταναλωτή ικανοποιούντο*
ολοτελως
Κι' άν ακόυπ όλες αυτές οι βασ·*^
ανάγκες του καταναλωτή καλυφθούν
εξακολουθεί το Marketing να πσίζέΐ τθν
■τρωτέûtivfa και· πάΑΐ οόλο. ψάχνοντας
συνεχώς κα» Jiniv-Dupyia ποοίόντα καλό·
*ερα σε είδος κπι ιίοτΛτητα
Stefano« Keragiennis
Gymnasium Su. 85
Ο 136 Wien 1190
AUSTRIA
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Αδέσμευτη καθημερινή

Μέχρι σήμερα
U 2 183 τόννους ανέρχονται
"typi
- - 1 ών 30 Ιουνίου οι εξαγωγές
από το Νομό μας.
|| λ_γ,° ΓΠΊ ποσότητα αυτή οι
Ικ^ τ*ννοι είναι των υπερπρώϊ"Ρ'κιλιών και οι υπόλοιποι των
Λντ' 'ών Τζού-γκόλντ και Ντίξε
^
η *ώνωγή των οποίων έχει
·,
Μέρες που άρχισε.
^ Λ ^Πμειωθεί ότι οι τιμές αυτές
ο, . Ρ^ 010 Μόναχο είναι φαντοΐώ,ν
<2 και 2 30 Μάρκα Ί.
■^0. .
άεν υπάρχουν ελληνικά
ιπ- 10 Ροδάκινων για να μπούν
-νκΛι ην0ρ°·
φορτία με ΤζούΜδυΓ Κ01 Ντίξ«Ρ€ντ όεν έχουν
— 'U
|
*' ακόμη στο
Μόνοχο.
Όπως
^Wrn
Ρ ε ί7τ α
" “, ' τα ελληνικά ροδάκινα
αρκετά
όψιμα, o
όεδομέHjy ί1είναι
'*VQt O
m^ciu υψιμιι,
to u p tι ^ . , 1 *5ώ και μερικές μέρες τα
i*Xot r t'^ου-γκολντ
" κ\ μερκαι Ντίξερεντ
έχουν
IÓAic ¿ ^ 'Φ ο ε ι ενώ τα ελληνικά
^ τώρο άρχισαν.
ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΧΩΡΑ
ij.
π°σότητες ροδάκινων που
ίο fj ξ^ΡλθεΙ μέχρι 30 Ιουνίου από
0,ι. Uo είναι κατά χώρα προοριμο“ °« εξής;
^ΡΜανία

I.

,^ονδία
> Β έ,τ
S w id i

8θω4 ΑραΡ'(1

-Αγόρια
Γ^όνδία
^ α ν ία
^Ο Λ Ο

1625
208
75
12
6
124
69
17
37
10
2.183

ME THHΟΗΟΟΟΜΗΙΗ
Σαν υπεύθυνοι της αποτυχίας
Έ να ή - το πολύ - 6ύο 24ωρα απομένουν από τον
ανασχηματισμό που θα πραγματοποιήσει στην κυβέρ
νησή του ο κ. Α. Παπανόρέου, ενώ ο αντίκτυπος από
την ομιλία του κ. Αβέρωφ για την αποτυχία της κυβέρ
νησης στον οικονομικό τομέα επιτείνει ακόμη περισσό
τερο την ανάγκη σχηματισμού μιάς νέας κυβέρνησης,
απ' την οποία θα απουσιάζουν οι υπουργοί που θεω 
ρούνται υπεύθυνοι για την αποτυχία στην οικονομική
πολιτική.
Θεωρείται βέβαιο ότι ο κ.
Παπανόρέου με το πρόσχημα της
«αναδόμησης»
του
υπουργικού
συμβουλίου θα ζητήσει τις παραιτή
σεις όλων των υπουργών και στη
συνέχεια Θα σχηματίσει νέα κυβέρ
νηση που θα ορκισθεί αμέσως.
Σύμφωνα με πολιτικούς παρα
τηρητές δεν έχει ξανασυμβεί στην
πολιτική ιστορία της
Ελλάδας
κυβέρνηση, που στηρίζεται σε
ποσοστό 48%. να φθαρεί τόσο σύν
τομα και να αναγκαστεί μέσα σε
οκτώ μόλις μήνες να ανασχηματι
στεί, διώχνοντας αρκετούς υπουρ
γούς από τη σύνθεσή της.
ΚΡΙΣΗ
ΠΑΝΤΟΥ
' Εγκυροι οικονομικοί κύκλοι
υπογραμμίζουν τη σημασία των
αδυναμιών της οικονομικής πολιτι
κής της κυβέρνησης που επεσήμανε

Ζητούν
επανεξέταση
μαθητών

τευσης κ. Ε. Αβέρωφ μέ
οινη ίου ομιλία στην τηλεόραση.

. Α π ό τον Σύλλογο Γονέων και
^ _ΜάΥιυν Π
Γυμνασίου και
ua*S'° u Βέροιας στάλθηκε στον
^Ί'Όυργό παιδείας κ. Μώραλη το
Ρακίπω τηλεγράφημα:
C "δονείς ανεξεταστέων μαθητών
* * * « μας, που μετά την επα^«ΐααή
τους
απορρίφθηκαν,
^καλούν, να δοθεί στα παιδιά
"λ νέα δυνατότητα επανεξέτασης
I Ρ Μάθημα που σπέτυχον, προ της
( ηΡξης του νέου σχολικού έτους
ν“ΐ το λόγο ότι η ΕΚΠ/ση στο
"Μνύοιο είναι υποχρεωτική.
Γ,Α ΤΟ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ»

Πράγματι ανέφεραν οι κύκλοι
αυτοί ότι η μεγάλη έκταση της υπο
τίμησης της δραχμής το τελευταίο
8 μηνο, που υπολογίζεται σε 20%
θα έχει ανοδική επίδραση επί των
τιμών ενώ η συνεχιζόμενη απραξία
στην αγαρά, στις επενδύσεις, στις
αγοραπωλησίες ακινήτων θα επη
ρεάσει μειωτίκά εφέτος το εθνικό
εισόδημα
ΠΙΘΑΝΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ
Εν τω μεταξύ ενόψει του ανα
σχηματισμού αρκετοί από τους
σημερινούς υπουργούς διεξάγουν
πολύπλευρο αγώνα για τη διατήρη
σή τους στο αξίωμα, έστω και σε
άλλη θέση. Σύμφωνα με πληροφο
ρίες:
0 υπουργός ΧΟΠ κ. Τρίτσης
λέγεται ότι θα μετατεθεί και θα
αναλάβει υφυπουργός Αθλητισμού
βπ~εύκαιρια ως παλαιός αθλητής,
να δείξει τουλάχιστον την πείρα

ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΑ ΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
Σε ισραπλινά λιμάνια
Σοβαρές συνέπειες για τα ελλη
νικά εμπορικά πλοία που βρίσκονται
σε λιμάνια του Ισραήλ, είχε το
μποϋκοτάζ που κήρυξαν οι εργαζό
μενοι στο λιμάνι του Πειραιά σε βά
ρος των ισραηλίτικων πλοίων.
Ό πω ς είπε ο ίδιος ο υπουργός
Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Γιώτας.
αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβι-

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜ ΝΙΩΤΗ

αμένα σε λιμάνια του Ισραήλ δύο
ελληνικό πλοία, όπου ούτε να
ξεφορτώσουν μπορούν αλλ ούτε
και να αποπλεύσουν λόγω των αντί
ποινών που εφαρμόζουν οι Ισραηλι
νοί για το μποϋκοτάζ που άρχισαν οι
Ελληνες λιμενεργάτες.
Το υπουργείο μετά απο διάβημά
συγγενών των πληρωμάτων των
δύο πλοίων, οι οποίοι ανησυχουν
για την τύχη τους ενημέρωσε σχεπ
κά το υπουργείο Εξωτερικών και ζή
ιησε από τον εκεί προξενικό λιμέ
νάρχη να του γνωρίσει πόαα και
ποια ελληνικά πλοία βρίσκονται
εγκλωβισμένα σε ισραηλινά λιμά
νια.

,
Οι Ισραηλινοί απειλούν εξ ακ
λου να αυξήσουν το μποϋκοτάζ σε
όλα τα ελληνόκτητα πλοία, ακόμα
και στο πλοία που χρησιμοποιούν
ελληνικά πληρώματα.
ΕΔΕΣΑΝ
406 ΠΛΟΙΑ

Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 5 Τ Η Λ . 20.106 Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Εμείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
ΜΕ Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

Ημαθίας

K0B0HTM ΥΠΟΥΡΓΟΙ

01 ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ

t

εφημερίδα του Νομού

troc, ιδρυαεως 1965
αρ. φυλλου 1967
Μητροπόλε ως 72 - Ti)A. 23.13 7
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλο.
1Π

220
180
170
140

κοκκαλόκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα
Κρέατα μοσχαρισια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτίκια-δίσκοι αλλαντικών

υφυπουργός σε άλλο υπουργείο.
•
Ενας άλλος από τους νέους
υφυπουργούς αναμένεται να είναι ο
βουλευτής κ. Κατσιμπάρδης με
πιθανή αρμοδιότητα το εξωτερικό
εμπορία της χώρας. Για θέση υφυ
πουργού ανσφέρεται και ο υπάλλη
λος της ΕΟΚ οικονομολόγος κ.
Σπ.Χαρίτος.
•
Θεωρείται βέβαιο ότι ο κ.
Ακριτίδης θα αποχωρήσει για να
εκτεθεί υποψήφιος δήμαρχος στη
Θεσσαλονίκη. Τα ονόματα στελε
χών που συζητούντσι για τις Δημο
τικές Εκλογές και πιθανόν νο απο
χωρήσουν από την κυβέρνηση γΓ
αυτό το λόγο, αγγίζουν τα όρια του
φανταστικού και προδίδουν οπω
σδήποτε μιά έντονη ανησυχία νια τα
αποτελέσματα της εκλογικής αυτής
αναμετρήσεως ένα χρόνο μετά τις
Βουλευτικές Εκλογές Συζητείται
ακόμα κοι το όνομα της Μελίνας
Μερκούρη για το Δήμο Νίκαιας...
•
Μάχη διεξάγεται ακόμα και
για την υπουργοποίηση του Μανώ
λη Γλέζου παρά το γεγονός ότι ορι
σμένα στελέχη ενεφάνιζαν ως απί
θανη αυτή την περίπτωση λέγοντος
άτι οι νέοι υπουργοί θσ είναι όλοι
μέλη του ΠΑΣΟΚ. Τούτο αποτελεί
μιά ισχυρή ασφαλώς - αλλ' όχι και
μοζική άποψη. Μάχη γίνεται και για
τον εξαιρετικά δημοφιλή βουλευτή

•
Ο κ. Κατοιφάρυς που ανήκει
στο στενό προσωπικό περιβάλλον
Tou πρωθυπουργού θα αναλάβει

0k. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ!

ΕΜΕ
ΤΗΝ ΟΑΥΝΗ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
THE ΒΗΡΥΤΟΥ
Την ολόψυχη συμπαράσταση
του ελληνικού λαού και της κυβερνήσεώς του σε κάθε προσπάθεια,
που θα μπορούσε να θέσει τέρμα
στην τραγωδία της Βηρυτού εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ. Κ. Καραμανλής στον πρέσβυ του
Λιβάνου κ Σομάς ο οποίος του
μετέφερε προσωπικό μήνυμα του
προέδρου της χώρας του κ. Σαρκίς.
Ό πω ς ανακοινώθηκε ο Πρόεδαπε τ πγ Λ π ι ι κ κ Κααοοβυ του Λιβάνου κ. Σαμάς. ο οποίος
του επέόωσε προσωπικό μήνυμα
του προέδρου του Λιβάνου κ. Σαρ
κίς, με το οποίο ζητεί την συμπαρά
σταση της Ελλόόος για την διάσω
ση της Βηρυτού
Ο κ. Καραμανλής εξέφρααε την
οδύνη του για τα δεινά που υφισταται ο λιβανικός και παλαιστινιακός
λαός και διαβεβαίωσε τον πρέσβυ
του Λιβάνου για την ομόψυχη συμ
παράσταση του ελληνικού λαού και
της κυβερνήσεως του σε κάθε
προσπάθεια που θα μπορούσε να
θέοει τέρμα στην τραγωδία της
θηρυτού
Εξ άλλου, κατά την συνάντηση
των υπουργών εξωτερικών των
αραβικών κρατών στην Τυνησία, ο
γενικός γραμματέας του αραβικού
αυνδέσμου κ· Σ Χουλάϊμπι τόνισε
ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα,
που στάθηκε στο πλευρό του παλαι
στινιακού λοου και του αραβικού
κόσμου, σε μιά οπό τις πιό κρίσιμες
καμπές 'Π<. ισιοπισς τοω

ΣΥΣΚΕΨΗ
ΓΙΑ ΤΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ

·;—

>-*- η

από τις εκλογές.
•
Ειδικότερο για τον υπουρνό
Προεδρίας
κ Κ.
Κουτσόγιωργα
παραμένει αδιευκρίνιστο - παρά τις
δημοσιευόμενες αντίθετες πληρο
φορίες - άν θ ι διατηρήσει τη θέση
ταυ ή άν θα προωθηθεί στη θέση
του αντιπροέδρου - δεν έχει κλείσει
ούτε αυτό το θέμα - ή άν ακόμα θα
αναλάβει άλλο υπουργείο.
•
Πιθανή θεωρείται η μετακί
νηση του κ. Γ. Γεγνηματό από το
υπουργείο Εσωτερικών στο υπουρ
γείο Προεδρίας και του κ. Αυγερι
νού από το υπουργείο Κοινωνικών
Υπηρεσιών στα υπουργείο Εσωτε
ρικών.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
Α.Α.Ε

^
!
I
•

ΑΘΗΝΑ 1 (ΑΠΕΙ
Πραγματοποιήθηκε χθες το
Στο μεταξύ αυξάνεται με εντυ
ιιεσπυέρι στο υπουργείο όημοσίος
πωσιακό ουθυό ο αριθμός των
ε/νκηνικων ΠΛΟΐων που «οενουν» με τσξεως, υπό την -ίπροεόρια του
αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μεί υπουργού κ. Γισννη Σκουλορίκη, η
νουν χωρίς δουλειά 12,000 Ελλη προγραμματισμένη μεγάλη σύσκε
ψη των ανώτατων στελεχών των
νες ναυτικοί.
Σωμάτων Ασφαλείας , με κύριο θ έ 
μα συζητήσεως τη δημόσια τάξη και
' Ηδη μόνο στο β' 15νθήμερο
ασφάλεια. Στην σύσκεψη μετέσχον
του Ιουνίου έδεσαν 17 πλοία χωρη
ο γενικός γραματέας του υπουρ
τικότητας 95.146 κόρων, ενώ
γείου δημοσίας τάξεως, κ. Αναγνωσυνολικά:
στόπουλος, Π ηγεσία της αστυνο
•
Εχουν «δέσει» 406 πλοία
μίας πόλεων και της χωροφυλακής,
συνολικής
χωρητικότητος
οι διευθυντές αστυνομίας και οι
1 1 .000.000 κόρων.
διοικητές ασφαλείας, όλων των |
Παράλληλα άρχισε και η δια
μεγάλων πόλεων, όλοι οι ανώτεροι '
γραφή ελληνικών πλοίων μεταξύ
διοικητές χωροφυλακής και οι !
των οποίων και μερικά μικρής ηλι
παράγοντες του υπουρκίας το οποία υψώνουν ξένες αρμόδιοι
γείου.
σημαίες.
Κατά τη σύσκεψη, εξετάσθηκε
' Οσον αφορά τα προβλήματα
η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση
απασχολήσεως των ναυτικών είναι
στον τόμε ο δημοσίας τάξεως κοι
πιά σαφές ότι δοκιμάζονται οι
συζητήθηκαν διάφορα μέτρα, που
πλοίαρχοι οι μηχανικοί, οι θαλαμη
πρόκειται να ληφθούν κατά τη θερ ι
πόλοι, οι ηλεκτρολόγοι οι καθαρι
νή περίοδο λόγω της αυξημένης
στές.Ενόςικτικά, περισσότεροι από
κινησεως των αυτοκινήτων, της I
600 πλοίαρχοι και των τριών
μεγάλης ,αυξήσεως των τουριστών |
βαθμών (με προβάδισμα στους
της εκκενώσεως οικιών των μεγά
πλοιάρχους α’ 344) προσφέρονται
λων πόλεων λόγω αδειών κ.λ.π.
για ναυτολόγηση.
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές ι
•
Το παροπλισμένο στα ελλη
πληροφορίες, κ010 τη σύσκεψη
νικά αγκυροβολιά πλοία από 23-30
συζητήθηκε ευρύτατο, εξ αφορμής
Ιουνίου αυξήθηκαν κατά 17 Από
των νέων θλιβερών επεισοδίων ,
389 πλοία που ήταν στις 23 Ιουνίου
που δημιούργησαν «φίλαθλοι» στη
έφθοσον τα 406 πλοία στις 30 Ιου
Θεσσαλονίκη, ΤΟ θέρο της βίος
νίου.
εντός κο’Γ εκτός των αγωνιστικών
•
Ο) άνεργοι ναυτικοί που ε ί
χώρων Αντηλλάγησον γνώμες και,
ναι εγγεγραμμένόι στο Γραφείο
ςιπόψι «πκπι ..ιληφοσιοθηκε πάρεση
Ευερέ-σεωζ
Ναυτικής
Εργασίας
κ'άι αποτελέσμοτική-^ντιμετώπιοη
ήταν στις 21 Ιουνίου 3355. Απ’
ταυ φαινομένου, που απειλεί να
αυτούς επιδοτούνται 871
και
προσλάβει επικίνδυνες διαστάσεις.
.Δικαιούνται επιδοτήσεως 798.

Κατά την τακτική νενική συνέ
λευση των μετόχων της ΟΛΥΜΠΙΑ
ΚΗΣ Ανωνύμου Ασφαλιστικής Εται
ρίας. που είναι η πρώτη με έδρα την
θεσίνίκη εν συνεχεία στην πρώτη
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. εξελέγησαν ο κ. Θεριστοκλής Παπακωνσταντίνου τ. όιευ
θυντής της Τρσπέζης της Ελλάδος.
ως Πρόεδρος και ο ασφαλιστής κ,
Γεώργιος Παιπέτης. ως Μέλος και
εντεταλμένος Σύμβουλος.
Μετό την εκλογή αυτή το Διοικητ.*Α
Τιι,,ηηι'ιλιη
τπε
ΕταιοΙας
συγκροτήθηκε σε σώμα με την
παρακάτω σύνθεση:
Πρόεδρος: Θεμιστοκλής Παπα
κωνσταντίνου τ διευθυντής Τραπέζης της Ελλάδος.
Αντιπρόεδρος: Κων/νος Λαδάς,
βιομήχαΥος
Διευθύνων Σύμβουλος: Γεώρ
γιος Ταρνατώρος - Αναγνώστου,
ασφαλιστής.
Εντεταλμένος Σύμβουλος: Γεώρ
γιος Παιπέτης. ασφαλιστής.
Μέλη: Διονύσιος Βαρβαρρήγος.
αντιστράτηγος ε.α, Μιχαήλ Γκιγκιλίνης. εφοπλιεττής. Ιωάννης Ηλιάδης.
έμπορος, Γεώργιος Κατώπης, πολιτ.
μηχανικός, Αλέξανδρος Μπακαταελος. βιομήχανος, Γεώργιος Νακόποαλος. δικηγόρος, Ρήγας Τζελεπογλου. Δρ
Οικονομολόγος.

Επέστρεψε
ο Μητροπολίτης
απ' τις Η.Π.Α.
Επέστρεψε από το Χιούστον
των ΗΠΑ ο Μητροπολίτης Βέροιας
και Νοοϋοης κ. Παύλος, όπου υπο
βλήθηκε σε εγχείρηση καρδιάς οπό
τον ννωστό καρδιολόγο Δρα Κούλευ,
Η κατάσταση της υνίιίπς που ε ί
ναι πολύ ικανοποιητική. Κατά τα
στκβΌ της ανορρώσεώς ταυ θά
βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγ. Αθα
νασίου Σφηνίτσης κοντό στο χωρίο
Αγκαθιό.

Η ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
ΠΡΟΣ ΤΗ
ΧΩΡΑ ΜΑΣ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1 (ΑΠΕΙ
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ενέκρινε την πρώτη δόση του 1S82 των
βοηθειών του FE0GKA (Γεωργικού
Ταμείου) από τις οποίες η Ελλάδα
θα λάβει ποσό 459.141.258 δρσ
χμών 16 923.098 Ευρωπαϊκές Λογι
στικές Μονάδες) για 11 ελληνικά
προγράμματα. Συγκεκριμένα
•
2 156 250 δραχμές νια ένα
πρόγραμμα
στ ο
γαλακτοκομικό
τομέα: Επέκταση τυθροκομείυυ
στην περιοχή Ιωοννίνων.
•
380.810.900 δρχ γιο τρία
προγράμματα στον τομέα των
δημητριακών κοτοακευή αποθηκών
και εκσυγχρονισμός εγκοτυστόσεων επεξεργασίας αραβοσίτου
στοΚοναλάκι Πρεβέςης. Επέκταση
ΣΙΛΟ (δημητριακών) σε τρεις περιο
χές των Σερρών. Κατασκευή 18
ΣΙΛΟ και 7 εγκαταστάσεων επεξερνοσίας αραβοσίτου σε 21 ελληνικές
περιοχές.

•
19 011 656 δρχ. για όύα
προγράμματα στον τομέα του
ελαιόλαδου. Εκσυγχρονισμός εγκα
ταστάσεων επεξεργασίας ελαιόλοόου erro Κρυονέρι Κορινθίας. Κατα
σκευή ελαιοτριβείου στο Ά γιο ΠέτραΛυκάδας.
•
27.037.500 δρχ. για δύο
προγράμματα στον τομέα του κρα
σιού: Κατασκευή εγκαταστάσεων
γιο τον συνεταιρισμό οινοιιαραγωγών
στο
Κολυμπάρι
Κιομού
Χονίων.Επέκτσση εγκαταστάσεων
για το συνετορισμό οινοπαραγωγών
Καρύστου Ευβοίος.
•
30 134.952 δρχ. γιει τρία
προγράμματα στον τομέα φρούτων
λαχανικών: Επέκταση εκσυγχρονι
σμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας
επιτραπέζιων ελαιολάόων σε τρεις
περιοχές της Λακωνίας και σε μιά
στην
Αρτα, Κατασκευή μονάδας
εηεξεργασίας σταφυλιών στο Δομάσι Τυρνάβομ Λορίσης.

Μ ΕΤΡΗΜ ΕΝΗ
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Για την προσφυγή των Ευρ. Χωρών
ΑΓΚΥΡΑ. 1 (ΑΠΕ)
Η πρώτη αντίδραση της τουρκι
κής κυβέρνησης χαρακτηρίζεται ως
«πολύ μετρημένη» για την προσφυ
γή των 5 ευρωπαϊκών χωρών, για
την καταπάτηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Τουρκίο. Όπως
είναι γνωστό, η Γαλλία, η Δανία, η
Νορβηγία και η Σουηδία και η
Ολλανδία έχουν ήδη υποβάλλει την
προσφυγή στην επιτροπή των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
στο
Στρασβούργο.

βουλίου της Ευρώπης ■ καιΔ Τπγ
διάρκεια της συνέντευξης τύπου της
26ης Ιουνίου - ή προσφυγή δεν
επετεύχθη.

Μιά κλέφτρα
μβ πολλά... ή
ΑΘΗΝΑ 1 (ΛΠΕ)

.„
’¡°.ΜΜΆ. « ίά ο ι,ω
τα περιεχόμενο των ηληροφοριών
αυτών χαι η Τουρκία να λάβει το
απαραίτητα μέτρα. Αυτό όήλωσε
χθές ο εκπρόσωπος του τουρκικού
υπουργείου εξωτερικών Ναζνί Ακιράν.

κάστηκέ σπό το Τριμελές Πλημελειοδικειο Αθηνών, η Βασιλική ή
Ευαγγελία ή Σωτηρία Σκαρλάτου ή
Τιτοποόλου. του Ευστρατίου ή του
Σταύρου ή του Παναγιώτη, το γένος
Κηραμέρη ή Σπυροπουλου. ετών 58
ή 56 ή 59, από την Πέιιρα ή την
Καλαμάτα ή την Αθηνο. πασίγνω
στη στις αστυνομικές και δικαστικές
αρχές για την ποράνομη δραστηριό
τητά της.

»Η Τουρκία δεν σέβεται τις διε
θνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα
δικαιώματα και αγνοεί τις βασικές
αρχές της δημοκρατίας». Αυτά ανα
φέρει, εξ άλλου σε γραπτή του δή
λωση που δημοσιεύτηκε στην
Κοπεγχάνη ο Δανός υπουργός εξω
τερικών κ, Ολεσέν, ο οποίος ανέλα
βε σήμερα την προεδρία ταυ εξ
υπουργών συμβουλίου της ε 6 κ .
Η δήλωση αυτή, μαζύ με την
προσφυνή τους, πιστεύουν οι 5 χώ·
ρες’. ίσως «βοηθήσει την καλυτέ
ρευση της κατάστασης στην Τουρ
κία».

ΪΕρματίζουν
οι €ργασί€ς
της ολομέλειας
της Βουλής
Σε συνεννόηση του προεδρείου
της Βουλής ρε την κυβέρνηση και
τα κόμρατα Οα αποφασιοθεΙ σήμε
ρα αν θα τερμστισθούν το βράδυ η
αύριο το μεσημέρι οι εργασίες της
ολομέλειας της Βουλής
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
πληροφορίες, προεδρείο και κυβέρ
νηση συμφωνούν στο. τερματισμό
τμιν εργασιών της ολομέλειας γ.ο
τους παρ.'κάτω λόγους:
• Το νομοσχέδιο γιο τις 6 ημυ
κές εκλονές μπορεί να συζητηθ
κοι να ψηφιστεί από το θερινό τμή
μα
• Το νομοσχέδιο γιο την εκισ θ .ι
ριση των μητρώων του Δ.Σ.Α. δεν

Η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ
δύσκολη θέση, ήδη, εξ αιτίας της
σημερινής προσφυγής γιατί προε
τοιμάζεται επίσης και για την συζή
τηση που θα επακολουθήσει στο
Ευρωκοινοβούλια με θέμα την
έκθεση που ετοίμασε πριν από
μερικούς μήνες ο Φάν Χάασελ. Στην
έκθεση που ήταν αρχικό θετική για
την Τουρκία, κάτω από τις πιέσεις
ορισμένων μελών έχουν προστεθεί
αρνητικά στοιχείο όπως υνυφορά
για το κουρδικό θέμα και για την
αρμένικη μειονότητα.
Παρόλη την έκκληση που έκανε
ο Τούρκος πρωθυπουργός Ουλουσού για επιείκια εκ μέρους του Συμ-

I

είναι κώδικας και αν δεν ολο· ληρω
θεί η ψήφισή του απόψι μπορ* νε>
ψηφιστεί από το τμήμα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS
Α να γνω ρ ισ μ ένη και σαν ομάδα παραγω γώ ν

γνω ρ’Τε

ότι δ έχ ετα ι δη λώ σ εις για δια κίνησ η ροδά κινω ν με τους ίδ ιο ν ς
όρους π ρομήθειας με τις εν ώ σ εις γεω ργικώ ν σ υ νετα ιρ ισ μ ώ ν
Επίσης σας κά νο υ μ ε γνω σ τά ό τ ι με την προσκόμιση τω ν
ροδάκινω ν θα κα ταβάλλονται

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή
Ο ι δ η λώ σ εις θα γίνο ντα ι κά θ ε μέρα απά τις 8 π.μ.

7 μ-μ.

σ τα γρ α φ είο τη ς ε τα ιρ ε ία ς Σ. Σ τα θ μ ά ς Β έρο ια ς τηλ. 2 4 2 0 4
23311

2322?»Από την δ ια χείρ ισ η
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,λάος-

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του Δ Η Μ

ΚΟ ΥΜ Ο ΥΣΗ

1821 Ο Δημήτριος ΥψηλΟντης φθάνει
στο Τρίκορφα Αρκαδίας όπου
πνακηρύχθηκε
ορχιστρότηγος
του αγώνα.
1825 Ελληνική δύναμη έτρεψε σε
φυνή δύναμη Αιγυπτίων στον
Αλωνίστπινα
1881 Πραγματοποιείται η ένωση της
Θεσσαλίας και της Αρτας με
χωριστή και ιδιαίτερη ελληνο
τουρκική σύμβαση.
1981 Λαθραία εισανωγή όιιλων επιχειρήθηκι στα αεροδρόμιο του
Ελληνικού ιιπύ τελωνοφύλακα
με τη σύνδρομά <σι δυο εκτελώ
νιατών

κου στη Μελική.
Παληός ποδοσφαιριστής τομ
ΠΑΟΚ.
8. Ξένο σύμφωνο — Μ ε άρθρο,
ένα τραπουλόχαρτο.
9 Συνηθισμένο ανδρικό όνομα
των Γερμανών
Νότα.
7

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Στο ΠΡΟ-ΠΟ σημείο - Κάτοικος
νησιού μας στην κοθσρεύουσα,
2. Είδος υφάσματος.
3. Στη γενική μας είναι καθημερινό
απαραίτητος (καθ.) — Αλλιώς το
βαλτοτόπια.
4 Εκεί, σκοτώθηκαν πολλοί στρα
τιώτες.
5. Αυτοί, ευγενικοί στους τρόπους
(καθ )
Αντίστροφα το 235
6. ΕΙνοι κοι π Κοίμησις της Θεοτό-

V Του χρόνου δεν σταματάει
Το μικρό όνομα διάσημου ευρωπαίου συνδικαλιστή.
2 .' Εχει γ ρ α φ ικ ά τοπία συτή η
περιοχή της Μεσογείου
3 Ποτάμι της Κεντρικής Ευρώπης.
4. Ισοδυναμεί με χίλιο κιλά Ιμε άρ
θρα)
5. Είναι κόρη της πεθεράς μας.
6 Ομοια γράμματα Πολλές
Φορές εκφράζεται με τη μούντζα
μαζύ.
7. Εναρθρη Κυπριακή πόλη.
8. Ορος στη μουσική — Η Αμιένη
είναι πρωτεύουσά του
9. Στην
καθαρεύουσα,
πολλές
φορές την... ποιούμε - Ξενική
κατάφαση.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ. 1 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 2. ΙΣΤΟΡΙΑ 3. ΑΛΙΠΑΣΤΕΣ 4. ΒΑ(ΒΑ) ΑΚΑΙΡΑ 5. ΟΜ - ΛΙΝΑ 6. HI - ΑΝΕΣΙΣ 7. ΤΣΑ - ΟΣΜΗ 8.
(Κ)ΟΜΜΑ - ΑΠΟ 9 ΣΟΑΡΕΣ - ΙΟ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΔΙΑΒΟΗΤΟΣ 2. ΙΣΛΑΜΙΣΜΟ 3. ΟΤΙ - ΑΜ Α 4 ΡΟ ΠΑΛΑΑΡ 5. ΙΡΑΚΙΝΟ 6. ΣΙΣΑΝΕΣ 7. ΜΑΤΙΑΣΜΑ 8. ΕΡ - ΙΗΜΙ 9.
ΣΙΣΑΧΣ - 0 0 .

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2
5.45
β 06
β.30
6.40
7.05
7.35
8.05
9 00

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛ0ΓΤΗ
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΓΑΠΗΣ
Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
01 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

9 40 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΓΟΥΙΜΠΛΕΤΟΝ
»0,00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ “82)
11.45 ΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

5.30 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
8.00 Η ΚΥΠΡΟΣ
8.30 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΣΠΡΟΥ
ΒΡΑΧΟΥ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΑΣ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
I2.UO ΕΙΔΗΣΕΙΣ

A iavu atp cú o rta
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Σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ
το φαρμακείο'
Βασιλείου Ματάτη
τηλ. 20103
Ενώ δισνυκτερεύει το φαρμα
κείο:
Αντώνη Κατσαμάκσ
τηλ. 22080

I Μ ΑβΑ!

•
Στο εσωτερικό τομ μεγάλου
τεμένους της Μέκκας, όπου φυλάσ
σεται η περίφημη «Μούρη πέτρα»
που είναι αντικείμενο προσκύνημα
τος για κάθε Μουσουλμάνο μπο
ρούν νπ χωρέαουν μισό εκατομμύ
ριο προσκυνητές.
•
Οι χοιροτρόφοι του Άαρχσυς στη Δανία, έστησαν ένα
μπρούτζινο άγαλμα στο κέντρο της
πλατείας προς τιμή των χοίρων που
τους εξασφάλιζαν σημαντικά κέρδη.
•
Η Αμερικανίδα Έλεν Ρόμ-'
περτσον οπό τη Σεγιέν, δείχνει μ(Ε,
καμάρι σε γνωστούς και φίλομς την
κλήση που της έδωσε ο γιός της
Τζαίημς αστυφύλακας της τροχαίας
πιστός στο καθήκον του επειδή
πάρκαρε παράνομα το αυτοκίνητό
της
•
Η ΑγγλΙδα νοσοκόμα Αίλήν
Πόγκατς χρειάστηκε τέσσερο ολό
κληρα χρονιά νια να καταλάβει ότι ο
άντρος της ήτμν... γυναίκα. Σ' όλο το
διάστημα αυτό είχε πιστέψει όπ
εκείνος κοιμόταν οε χωριστό δωμά
τιο και δεν εμφανιζόταν μπροστά
της παρά μόνο ντυμένος, επειδή
ήταν υπερβολικό ντροπαλός.
•
Εξω από ένα μπάρ του
ΚαλαΙ. απ' όπου περνούν πολλοί
Άγγλοι τουρίστες υπάρχει η εξής
πινακίδα γραμμένη αγγλικά. «Περά
στε Εδώ μπορούμε vq καταλάβου
με τα γαλλικά που μάθατε στο σχο
λείο».
•
Πολλοί νομίζουν ότι ο παπανάλος, που μόνο αυτός έχει ανάμε
σα σε όλα τα ζώο την ικανότητα να
μιλάει, είναι πραγματικά ανώτερος
απ' αυτά και έρχεται από άποψη
πνευματική αμέσως μετά τον άν
θρωπο. Κάνουν όμως λάθος. Γιατί,
όπως απέδειξε η επιστήμη, οι πνευ
ματικές ιδιότητες του παπαγάλου,
είναι κατώτερες άλλων πουλιών
0 παπαγάλος ζεί 40-60 χρόνιο.
Και είναι περιζήτητος επειδή μιμεί
ται τις φωνές του σκύλου, της γάτας

-

ι ΟΥί
Οπου υπάοχουν πάρα πολλοί
νόμοι, εκεί υπάρχει κι αισχρότητα
στα πολιτικό πράγματα
ΤΑΚΙΤΟΣ

V T S -N 7

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Αποφάσεις
γιο τις χειμερινές σος οιακοπες.
- Λέω να κάνουμε το γύρο του κό
σμου.
- Αλήθεια και λοιπόν:
- Αλλά νομίζω, άτι θσ υποχρεωθώ
να εγκαταλείψω αυτό το σχέδιο.
- Γιατί;
- ΓιατΙ η γυναίκα μου θέλει να πάει
σλλού.

2

και του ανθρώπου οκόμα.
Γισ την απομίμηση της φωνής
του ανθρώπου χρειάζεται μεγάλη
εξάσκηση που γίνεται σε παπαγά
λους ηλικίας μέχρι 3 χρόνων Επει
τα είναι αδύνατον νο μιλήσει ο
παπαγάλος, γιατί η γλώσσο του
σκληραίνει και χάνει την ευστροφία
της.
0 λάρυγγας του παπαγάλου όεν
είναι περιοαότερο ανεπτυγμένος
από των άλλων ωδικών πουλιών.
ΚαΓόπως έχει ανακαλύψει η επιστή
μη,' η ιδιρτητά του να αρθρώνει
ολοΗλπΡή^φράσεις οφείλεται στον
όγκο κοι στην ευκινησία της γλώσ
σας του στην ευρείσ στοματική κοι
λότητα και σ ιην τυμπανόμορφη
λαρυγγική μεμβράνη.
•
Στη δημοτική διοίκηση της
Νέας Υόρκης οι ανδρες θα μπορούν
στο εξής να απολαμβάνουν μιας
άδειας τοκετού». Το γεγονός ότι
μόνο οι γυναίκες είχαν μέχρι τώρα
αυτό το δικαίωμα, κρίθηκε σαν
«διάκριση φύλων» από ένο δικα
στήριο της Νέας Υόρκης. Ετσι οι
άνδρες θα παίρνουν και εκείνοι
άδειο όταν η νυναίκα τους γεννάει.
•
0 Τόμος ΧαΙηλον. διπλωμα
τούχος ψυχίατρος οπό το Τσιντσινάτι των Η ΠΑ, δάγκωσε το σκύλο του.
Το ζώο κάτι είχε κάνει και εκείνος
θέλησε να του δώσει ένο μάθημα
με τα ίδια του τα όπλα
-

Αμεση Δράση
100
Ο.ΤΈ. (βλάβεςΙ
121
Πυροσβεστική
199
8ΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
22.222
Νοσοκομείο
22.505
ΔΈ Η. (βλάβες)
125
Ύδρευση
25.749
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
24444
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβέστίιΐή
22.199
-41 o 1*4
—■-···*
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
41 353
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
23.376

Θλιβερά τέλος
Χήρος σαραντάρης αναστενά

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Με τη συμπλήρωση έξη μηνών από τομ θπνάτομ του προσφιλούς μας
συζύγου, πατέρα, πσπου. αδελφού κοι θείου

ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΙΠΕΡΙΔΗ
τελούμε την Κυριακή 4 Ιουλίου στην εκκλησία της Μ. Σάντας μνημόσυ
νο για την ανάπαυση της ψυχής του και καλούμε όλους τους συγγενείς και
φίλους να προσελθοιιν γιο να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον
θ εό
Η σύζυγος, το τέκνο, οι εγγονοί
ο αδελφός, οι λοιποί συγγενείς
• ΣΗΜ Για όσους επιθυμούν να παρευρεθούν αναχώρηση από Ποοά
Κιόσκι σ τις 8.

4 0 Ν Θ Η Μ Ε Ρ Ο Μ Ν Η Μ Ο λ Ϋ ιν Ο
Τελούμε την Κυριακή 4 Ιουλίου Ι9 8 2 στον Ιερό Νοό Αγίας Πορα
σκευής Βεργίνας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπαύσεως της
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, πατρός, αδελφού

ζει.
Επί είκοσι χρόνια η νυναίκα μου
κι εγώ υπήρξαμε ευτυχείο άνθρω
ποι.
- Χαιρετά: ρώτησε ένας συγκατα
βατικός φίλος του.
- ’ Ε. μετά., γνωριστήκαμε

βκ
Ραδιοταξι

6 2 5 5 5 6 2 .6 6 6

ΒΕΡΟΙΑΣ
Αμερικάνικες μέθοδοι
Μιά κυρία στο Σικάγο πήγε να
συμβουλευθεί ένα δικηγόρο
- Θέλω να χωρίσω του είπε.
- Ωραία έκαμε ο δικηγόρος. Αλλά
για να βάλουμε μπρος τη* σχετική
διαδικασία πρέπει νο μου προκαταβόλετε τριακόσιο δολλάρια.
- Είναι πολλά του λέει η κυρία
Μπορώ με τα μισά να βάλω να τον

Βερμίου-Βενιζέλου
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3

Έναντι ΔΕΗ

23.131

Έναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου

2 6 .7 2 6
2 6 .9 2 0
2 3 .8 8 0

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατόσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
Μωραίττ»

2 4 .0 8 0
2 3 .3 5 0

Γ Ε Ω Ρ Γ ΙΟ Υ Ε φ Ρ Α Ι Μ Ι Δ Η
και καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μος τις δεήσεις
τους προς τον Θεό
•
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
•
Η δεξίωση στο καφενείο Κώστα Εφραιμίόη στη Βεργίνα.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ

Ρβκτιφιέ

Π Ο Λ Υ ΐιΜ Ο

ΙΙΡ Ο Ιύ Ν

ΙΗ Σ

Μ Ε ΛΙΣΣΑΣ

Θ ΕΡΑΠΕΥΕΙ

ΚΑΘ Ε Κ Α Χ Ε Ξ ΙΑ Κ ΑΙ ΤΟ Ν Ω Ν ΕΙ ΤΟΝ Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣ Μ Ο

ΤΟΥ

ΑΝ Θ ΡΩ Π Ο Υ ΚΑΘΕ Η Λ ΙΚ ΙΑ Σ
ΟΑ ΤΟ ΒΡΗΤΕ ΑΓΝΟ ΤΑΤΟ ΑΠ Ο ΤΟΝ Π Α Ρ Α ΓΩ ΓΟ

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟ Λ ΕΙΩ Ν 17 Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Κουζιν#τα
Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Το λεμόνι
και το μπρούτζινο

Γιο να ν υαλίσου ν τα μπρούτζινο
κομμάτια του σπιτιού χρησιμοποιή
στε ένα πινέλο βουτηγμένο σε χυμό
λεμονιού. Μετά τα ξεπλένετε με
χλιαρό νερό και τα σκουπίζετε, μ'
ένο μάλλινο πανάκι. για να γυαλί
σουν.
Κρεμμύδι
εναντίον σκουριάς

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ t o u
Θεοδώρου και της Μαρίας το γένος
Ιγνοτιόδη που γεννήθηκε στη Βέ
ροια και κατοικεί στη Βοστόνιο Αμερικής και η ΜΕΛΑΝΙ ΜΑΙΛΛΙΟΥ του
Ρέ'ίμαντ και της Ρίτας το γένος
Hebert που γεννήθηκε και κατοικεί
στη Βοστόνια Αμερικής πρόκειται
να παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στη Βέροια.
Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΝΤΣΗΣ του
Αντωνίου και της Μαρίας το γένος
Γερμάνπ που γεννήθηκε στον
Κοπανά Ναούσης και κατοικεί στη
Βέροια κοι η ΡΟΖΑΛΙΑ ΡΟΥΟΚΟ
του Βιττόριο κοι της Μπιάνκα το γέ
νος Κακάτσε που γεννήθηκε και
κατοικεί στο Μιλάνο Ιταλίας πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στη Βέροια.
Αριθμός 1.467
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΑΕΙ
ΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ 0 ΠαρΟ τω
Πρωτοδικείω Βέροιας Δικαστικός Επιμε
λητής Βασίλειος Ανδρέου Λόσκαρης, ως
επί της εκτελέσεως τοιούτος, δπλσποιώ
ότι την (18ην) δεκάτην ανδόην του
μηνάς Ιουλίου 1982 έτους, ημέραν
Κυριακήν κοι απά τας ώρας 10ης π.μ.
μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βεροία και
εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων του
Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη τό
πον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Δημητριου
Δόλογλου ως επί του πλειστηριασμού
υπάλληλου ή τούτου κωλυόμενου ενώ
πιον του νομίμου αναπληρωτοϋ του. τη
επιοπεΰσει του δονειστού ΜιΛτιάόου
Τυρμπά του Ιωπννου. βιομηχάνου,
κατοίκου Αψάλεω ΙΛυκαβητού 6).
δικαιούμενου λαμβάνειν παρά του οφει
λέτου του Δημητριου Αποστόλου Μά— τ......... Λ,,όΛηιιθιιην υέλος της εν
νυμίαν «Δημήτριος Μάτσος και Σια Ο.Ε
κΕισογωγαί - Εξαγωγαί και υπό τον δια
κριτικόν τίτλον «ΝΑΤΑΣΣΑ» κάτοικου
Βέροιας το επιτασσόμενον ποσόν των
δραχμών 503 300, νομιμοτόκως μεχρις
εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 3000 και πάντα το
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμαύ μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεσιν της υπ αριθ 639/1981
689 1981 Δ/γών πληρωμής του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Βέροιας και των
σχετικών προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεισών επιταγών προς πληρωμήν
ως τούτο δείκνυται εκ των υπ' αριθ
• 2729.12728/1981 εκθέσεων επιδό
σεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βέροια Πρωτοδικών Βασιλείου Λόσκσρη εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκαστι
κόν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι ακίνητα
του πρόαθεν οφειλέτου κατασχεθέντρ
άυνάμει της υπ' αριθμόν 671/7-9-1977
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου: Ητοι. Το
50 εκατοστά εξ αδιαιρέτου εκ των υπ
αριθμ. 33 και 34 αγροτεμαχίων εκτάσεως 1248 και 2784 τ μ. αποτελούντων
εν ενιαίον τοιούτον ευρισκόμενον εν τη
θέσει Κρεββατά Βέροιας του ομωνύμου
Δήμου και Ειρηνοδικείου συνορευομένου νύρωθεν με Σιδηροδρομικήν γραμ
μήν και με ανρούς Κληρονόμον Αντω
νίου Καζαντζίδη εκ δυο πλευρών και με
αγρόν Χρήστου Καζαντζίδη Εντός του
ήλου αγροτεμαχίου υπάρχει ένα πλήρες
εργοστασιακόν συγκρότημα ψυγείου και
διαλογητηριου εμβαδού 2 250 τ.μ. εκτιαμένον με τσιμεντόλιθους και έχων σκε
πήν εξ ελενιτ. Εντός του εργοστασίου
υπάρχουν 1) Εστιατόριαν 2) θάλαμος
ψυγείου. 31 γραφεία τρία 4) αποθήκη
5) υπόλοιπος χώρος δια διαλογητήριον.
ως επίσης και διάφοροι χώροι κοινόχρη
στοι. εκτός του εργοστασίου και όίπλο
Ουτού υπάρχει ράμπα με σιδηροδρομι
κήν γραμμήν δια την Φόρτωσιν τραίνων
Εις το εν Λόγω ανροτεμάχιον υπάρχει
πλήρης υδραυλική και ηλεκτρική έγκατά
σταοις. Τα εντός του εργοστασίου κινη
τά πράγματα εξαιρώ της κατασχέσεως.
Τούτο κατέχει ο καθ' ou δυνάμει των υπ'
αριθμ 5502 και 5503.1971 Συμβο
λαίων του Συμ/φου Βέροιας Αναστασίου
ΣπανΙδη. μεταχροφένια εν τόμω ΡΝΗ'
αριθ.99 κοι 100 των βιβλίων του Υπο
θηκοφυλακείου Βέροιας. Εξετιμήθησαν
τοα 50% αντί όραχ 5.750.000.

Εάν σνοκολύψετε ένα μαχαίρι
που η λάμα του έχει σκουριάσει, κόωτε ένα κρεμμύδι στο δύο και βουτήξτε το σε ζάχαρη άχνη Μ ε-ά τρί
ψτε δυνατά τη λάμο του μαχαιριού.
|
Το πιό απλό εντομοκτόνο
;
Σε μικρά σακουλάκια από λευκά
!
ύφασμα θα βάλετε λεβάντα και
!
γαρύφαλλα τα κοινά μοσχοκάρφια.
I
Θα τα κλείσετε και θα τα κρεμάσετε
I
στις κουρτίες σας. Είναι ένα αποτε
λεσματικό μέτρο γιο νο διώξετε το
καλοκαιρινό έντομα από το σπίτι.
Ακόμα για να απομακρύνετε τα μυρ
μήγκια σκορπίστε ρίγανη μέσα στο
ντουλάπιο της κουζίνας, και κοντά
στις μπαλκονόπορτες.
Οι πατάτες
και τα ασημικά σας
Οταν βράζετε πατάτες μη χύνε-

τηαιν του. Τα κηρύκειο δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρυνουσιν τον τελευταίου πλειο
δότην. Το φερένγυον ή μπ των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως τομ επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν ονορασταί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως προσελθουν και πλειοόοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
Ο εττί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΒΑΣ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Αριθμός 391
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Πανογιωτου. Αννεδοπίς·' “ΟήΛΒίκίίω ~ ι " ί η ν
Ι18ην· δενόταν ανδόην του μηνάς Ιον
λιομ 1982 έτους ημέραν Κυριακήν και
οπό τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης
μεσημβρινής εν Λουτρώ Ημαθίας και εις
το Κοινοτικόν Κατάστημα Λουτρού ως
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Αλεξάν
δρειάς Ελευθερίου Κουτσώνου ως επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τού
του κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτού του, τη επίσπευσε· τηΝ
δανειστρίας εν θεσ/νίκπ εδρευούσης
ΕΠΕ υπό την επωνυμίαν «ΕΝΩΣΙΣ Β10ΤΕΧΝΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ-ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΕ και υπό
τον διακριτικόν τίτλον »ΕΒΕΞΑΠ»
δικαιούμενης λαμβάνειν παρά του οφει
λέτου της Βασιλείου Αδαμοπούλου τομ
Παναγιώτου κατοίκου Λουτρού το cm
τοσσόμενον ποσόν των δραχμών
182.500 νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήαεως, πλέον παραγγελίας εκτελέσεως εκ
δραχμών 1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα
εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι
πέρστος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της υπ' οριθμ 2387/1982 διατα
γής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτο
δικείου Θεσσαλονίκης κοι της σχετικής
προς τον άνω οφειλέτην κοινοπαιηθείσης επιταγής προς πληρωμήν ως τούτο
δείκνυται
εκ
της
υπ
αριθμ.
14485/23-4-1982 εκθέσεώς επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βεροία Ποωτοδικών Ιωόννου Σολάκργλου εκτίθενται εις δημόσιον αναγκαστι
κόν πλειστηριασμόν το κάτωθι ακίνητα
του ανωτέρω οφειλέτου «ατασχεθέντα
δυνάμει της υπ αριθμ. 275 13-8 1381
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ητοι· Το
υπ' αριθμ 143 οικόπεδον ολικής εκτΟσεως 503 τ.μ. ή όσο πλέον ή έλαττον εί
ναι κείμενον εντός του χωρίου Λουτρού
και της περιφέρειας του Ειρηνοδικείου
Αλεξανδρείας, συνορευόμενον γύρωθεν
ονπτολικώς με οικόπεδον ιδιοκτησίας
Θωμά Στεργιοπούλου. δυτικως με υπό
λοιπον οικόπεδον. βορείως με κοινοτι
κόν οικόπεδον κοι νοτίως με δρόμον
Εντός αυτού είναι κπσμένη ημιανόγιος μονώροφος κατοικία εκτόσεως 120
τ μ περίπου αποτελουμένη εκ τεσσά
ρων (41 δωματίων, κουζίνας, λόυτροκαμπινέ και διάδρομον, είναι δε κοινουργή και καλής κατασκευής Τούτο κατέχει
ο καθ' ού εξ αγοράς βάσει του υπ' αρι
θμόν 23232/76 Συμβολαίου του Συμβο
λαιογράφου Αλεξανδρείος βασιλείου
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
Τραϊανού είναι δε μεταγεγραμμένο
Του πλειστηριασμού θελει χρησιμεύσει
νομίμως εν τόμω ΞΔ αριθμ. 90 ταμ
η παρά ταυ νόμου προβλεπόμενη τοιαύΥποθηκοφυλακείου Αλεξάνδρειάς Εξετιτη του 1 2 της νενομένης εκτιμήσεως
' των καταοχεθέντων ήτοι δρχ 2.875 000 μήθπ αντί όροχμάς 1.000 000. Επί του
ως άνω κοτασχεθέντος ακινήτου υπάρ
Η κοτσκυρωσις γενήσεται εις τον προσχει εγγεγραμμένη υποθήκη υπέρ της
φέροντα την μεγαλυτέρον τιμήν τελευATE δια δραχμής 200.000 Ενταύθα γί
ταίϋν πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω καθοριοθείσης νεται μνεία ότι ο ως άνω οναγκαστικόν
ημέρας πλειυτηριασμού αφού προηγου πλειστηριασυός ενεργείται δυνάμει της
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις υπ αριθμ 17053 2-6 1982 δηλώσεως
συνεχισεως μσταιωθέντος πλειστηριαπρος πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
σμπιι του Συμβολαιογράφου και κατοί
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή κου Αλεξάνδρειάς Ελευθερίου Κουτσώvüu, ήτις εκοινοποιήθη προς ους ο Νό
σει και λάβει παρ’ εκόστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κατακυ μος ορίζει
ρώσει ο υπερθεμαπστής υπσχρεούται
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
να καταβάλει εις τον επί του πλεκττημιο·
του πλειστηριασμού θέλει χρηοιμεύσει
ορού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
π παρο του vápou προβλεπόμενη τσιαύμετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
τη του 1.·2 της νενομένης εκτιμήσεως
εις το Δημόσιον Τομειον ΙΓραφείον
των κατοσχεθέντων ήτοι δρχ 500.000
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκο
Η κστακύρωσις γενήσεται εις τον προσμίζων και >ο σχετικόν γραμμάτιον εις τον
φέροντα την μεγαλυτέρον τιμήν τελευ
επί του ιιΑειστηριασμού υπάλληλη», άλ
•λιμς ενεργπθή'Λτπι αναπλειστηριασμός
ταίο* πλειοδότην την.12πν ωρε>ν 'ης
μεσημβρίας της άνω κρ*Ριμιυ6είσης
*at' nUioiVτα έξοδα του οποίου θέλουν
ήμερης αλέιστηριαομσδ αφού πποηνουεισπροχθεί πυρ' aurou ονογκαστικώς
ύένως γίνει τρεις Φοράς πρόσκλησις
και διά προσωπικής tou κραιήσίως. Εις
προς πλειοδοσίαν υπό του κηρυκος τη
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
εντολή του επί του πλειστηριασμού
πλειοδότου ο επισπεύόων θέλει συμψη
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητήφίσει τα εκπλειστηρίασμα εις την απαί-
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τα ασημένιο μαχαιροππρούνα *
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.
€ΐς το Δημόσιον Ταμπόν '
Παρακαταθηκών και Δανείων)
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λου βαρυνουσιν τον TeA€UT°'°]!y^r
δότην. Το φερεγγυον ή μΠ
nrtJl,.·
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ΚαΑούντοι όθεν οι βουλόμενοι
04Υ Δ| υροβ-·-' »η» —t - . - - -·*,'*^Λλά/
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σπω<t,,rT
·
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θουν και πλειοόοτήσωσιν κατυ

αρχή του παρόντος ορίζομενΠν ΓΜ "'
να» ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟί

ΛΑΟΣ
ΚΑ Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡ1^
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
ΙΤακτιμό μέλος Ε.Ι-Η-Ε-Ι
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΙ
(Εδέσσης Η
Λιεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ Φερραίου 6|
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 261
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟ ΙΑ
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ
iSfl*
Ιδιωτών
δρχ,
Σωματείων-Συλλόγων-Γ Π Χ -Κ ο ι
νοτήτων
δρχ,
Α.Ε. και ΕΠ€
δρχ- 30^
Δη.μων - Οργανισμών
4Í#
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ·
•
Χειρόγραφα δημοσιευ1
ή όχι δεν επιστρέφονται

2jj

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις Ε τ τ ικ έ τ ε ς
των τεΑΛάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΤ)
Αναλαμβάνουμε όλΕζ
τις εκτυπώσεις σας·
Μητροπόλεως 72
τηλ. 2 3 .1 3 7

>
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«ΛΑΟΣ“

ΠΩΣ
0ταν Ο διαιτητής you αγώνος
ΝΑΟΥΣΑΣ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ σφυΡιξ€ την λήξη η ατμόσφαιρα τόσο
κερκίδες του σταδίου, όσο και
° 1 αποδυτήρια της ομάδος ήτανε
"ανηνυρική, αφού η ΝΑΟΥΣΑ μετά
Γ° ήγχος του υποβιβασμού, κατόρδιυσε και πάλι να βρίσκεται στην Β'
εθνική κατηγορία για την καινούρ
ι ο ΧΡονιό.
Ολοι οι παίκτες δεχότανε τα
°ύνχαρητήρια των φιλάθλων, ενώ ο
πΡάεόρος κ. Νίκου χαρούμενος κι
αυτός για το αίσιο τέλος της ομάδος
Μοίραζε φιλιά στους παίκτες που εί
χανε στήσει πανηγύρι μέσα στ απο
δυτήριο μαζί με τον προπονητή του
Χ· Πάντση.
Γ' αυτήν λοιπόν την χαρούμενη
ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα
αποδυτήρια της ομάδος αφήσαμε
τ°υς παίκτες και τον προπονητή
τ°υς κ. Γιάντση να μιλήσουν και να
n μας είπαν:
ΓΙΑΝΤΣΗΣ (προπονητής)
Είναι πράγματι αλήθεια, ότι κατά®*PQ να φέρω εις πέρας ένα έργο,
που μου ανέθεσαν στην ποιό κρίσιΜΠ καμπή του πρωταθλήματος, και
νοιώθω πολύ χαρούμενος, οφού και
*=νω σαν Ναουσαίος συνετέλεσα
°την σωτηρία της ομάδος.
Εκείνο όμως που θο πρέπει να
νονίσω είναι ότι η ΝΑΟΥΣΑ δεν
ΠΤανε η ομάδα που θα έφθανε σ'
αύτό το σημείο, αφού παίκτες σαν
’°ν Παπαδόπουλο, Παρίζα. Σφυντη*
Μολιούφα. ΧΊωαννίδη και
^ολυβιάκη. αλλά και όλους τους
υπολοίπους, δύσκολα βρίσκεις σ'
“ λλϊς ομάδες. Όμως τώρα που η
°ύάδα σώθηκε θα ήθελα κι εγώ να
απιστήσω την προσοχή στην διοίκηΑριθμός 5931
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Π ιτορό τω Πρωτοδικείω Βέροιας
'»αστικός Επιμελητής Φίλιππος Απο
7»λο„ Κοκκαλιάρης ως επί της εκτελέ’Ε'νς τοιούτος όηλαπσιώ ότι την <18ηνί
.
ογδόην του μηνάς Ιουλίου
“ 2 έτους, ημέραν Κυριακήν και από
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινιΠς cv Bepoia και Είς την αίθουσαν
Tu»v OUveópjáoeUJV TOU Π ρ ω το δ ικ είο υ
^Ροίας ως συνήθη τόπον των ιτλειστη^σ ρ ώ ν ενώπιον της Συμβολαιογράφου
^Ροίας Σοφίας Μπονάνου ως επί του
τ '^οτηριααμού υπαλλήλου ή τούτου
η,*>λυομ€νου ενώπιον ταμ νομίμου αναΠΡωτΓ,ο ταυ. τη επισπεύσει τρεΛη»*·
Γ"“-*—
.„ „η ι.ς υυς Αποστολου Ανπ-

■^°ίθυ. το γένος Καλαϊτζόγλου. ενερυ<>ης δΓ εουτήν και ως προσωρινής
" '*ιί1· επιτρόπου των ανηλίκων τέκνων
ίωΰννου και Βασιλείου, κατοίκων
ΡοΙος δικοιουμένης λαμβάνειν παρά
. 1; 0Φειλέτου της Αποστόλου Ανσστσ7°° Νικολάου. κατοίκου Βέροιας
Ιι ' Π*7! Δυτικής Γερμανίας το επιτοσσόΥη ^ Π0ο6ν 'ων δραχμών 71.500,
Ρΐροτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
,.^ννεΑίος εκτελέσεως εκ όραχμών
0
και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέκαι πλειστηριασμού μέχρι πέρστος
/Πού. δυνάμει και προς εκτέλεσιν της
^ αριθμ, 234/1982 αποφόσεως του
“ ν°Μίλούς Πρωτοδικείου Βέροιας και
τον άνω οφειλέτην
"Οινη,
"Ρίήθείσης επιταγής προς πληρωυήν
τούτο δείκνιιτοι εκ της υπ' αριθμ.
¿ 0 5 /2 6 .5 .1 ^ 2 εκθέσεως επιδόg
Όυ Δικαστικού Επιμελητού των εν
PT|DOirj Πρωτοδικών Κων/ναυ Κοκκπλιά«6vtKT'^CvTai Ει(ϊ δημόσιον αναγκασπY0y Γτ^€|στηριασμόν τα κάτωθι ακίνητα
¿υν°^τέρ ω οφειλέτου κατασχεθέντα
της
υπ
αριθμόν
oç
6-1982 κατασχετηρίου εκθε
εμοΛΜ0υ· Ητοι: Ενα κατάστημα μικτού
’ 8 Μ2 περίπου μετά του αναPÉT
®IÇ αυτό ποσοστού εξ αδιαιΕηι ταυ όλου εξ 628 Μ2 ως έγγι°'λοηεδου 0.750% και της οντιστοί
•Οι °νοΑοΥ'°ς του επί των κοινοκτήτων
ί«5τ Β°'νοΚΡήάτων χώρων-μερών, προγι6ιΤ ' κο' εγκαταστάσεων της πολυκακειμένου ις το ισόγειον της εν
Ο^ΡΡία και επί της οδού Κεντρικής 42
Ο * · ο « οικοδομής φέροντος τον
^•όιτικάν αριθμόν εσωτερικής αριθμηΙ4| και συνορευομένου γύρωθεν
ώμ10 Un‘ αΡ'Θμ· 6 και 6 καταστήματα
'<ΐι ,auTOÚ ΌογεΙου ορόφου της πολυκακινί&°^ Ρε ακίνητον ιδιοκτησίαν Γ Σαραt 1 «σι μΕ
της πολυκατοικίας
V ir ^έκτιρκή εγκστάσταση. Τούτο
'ώώΓ' υ καθ' ού δυνάμει του υπ'αριθμ.
Β /®‘ -J 78 συμβολσίου του Συμ/φου
“Vj/ t r' ®έοrfou Πσπυδυπούλοιι, VI ■11Γ
ΙΙψ,
η ' Ρ«αγραφέντσς tv τόμω ΤΞ και
ι,τ ταγ(κ;φΐ'/ν τομ
ΐι „ " 13 των βιβλίων μ
^ U lK f ir i . . ---------τ
Ίντ| χ 'ίιου υεροισς. Τούτο εξετιμοθη
«Οτο
400.000. Επί του ως άνω
^ αχεθέντος ακινήτου υπάρχει εΥγεΦς υηίνΓ| η απύ 1-8-1982 προσημείωλο„
” Ν Κρυυούλας συζ. ΑποστΟΐνς ν°'ττοοίου δια δραχμάς 500.000.
8-ή
προκύπτει εκ του απά
®*Ροΐο 2 πιστοποιητικού Υποθ/κος
προσφορά δια την έναρξιν
1 ηΓι Εισ,ήριοομού θέλει χρησιμεύσει
!1 τομ Τ° υ
προβλεπόμενη τοισύ'Ψν ^ 1 ^ τ9δ γενομένπς εκτιμήοεως
Η , 0' υ,<1,:,ΧεΟέντων ήτοι δρχ. 200.000
*έρο ίύρωσιί Υενήαεται εις τον πρυοΌΐ[)νν7'’ τ1ν υεγαλυτέρον τιμήν τελευώ0 ^_Ει°δότην π,ν !2ην ώραν της
ρ ια
'Ψ¿ί-π
ιοςς Π1ς όνω καθορισθείσης
1/
Utv,u ζ 1"''ειστπριοομου
αφού πραηγουnpijj V,ve' τρεις φοράς πράσκλησις
*ν,ολ/ Ε'°*οαίον υπό του κήρυκος τη
'"Όλλ/1 T°'J eni του πλειστηριασμού
p(, KQi °y όστις δικαιούται όπως ζητή
παρ εκάστου πλειοδότου
εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
•ν«,,, ? Ρπερθεμστιστής υποχρεούται
Ί|ιοθ 1<'Αίι
ΓΟν '" I ίου πλειστηρια1*ετ0 '':ΑΛηλυν τα εκπλειστηρίασμα εις
τς ^ ή να καταθέσει τούτο αμελητΐ
f)0po Δημόσιον Ταμείον (Γραφεΐον
'‘'ίων ' "'^Ίκών και Δανείων) προσκο'Ν Το’ 01 ’ ° σχετικόν νραμμάτιον εις τον
*Ψς
’' ^ ‘άτηριασμαύ υπΰλληλον. άλ
"II . ' “ νπθήσετα, αναπλειστηριασμός
τα έξοδα του οποίου θέλουν
11 παρ' auroú οναγκοστικώς

ΣΩΘΗΚΕ
Η «ΝΑΟΥΣΑ»

ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ~
JOHNNY SHOP ΗΦΑΙΣΤΟΣ

Μετά τους χθεσινούς αγώνες μεταξύ των ομάδων ΑΥΣΤΡΙΑΣ - 8
ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ για τον τέταρτο όμιλο και ΒΕΛΓΙΟΥ - ΣΟΒ ΕΝΟΣΕΟΣ για τον
πρώτο όμιλο το πρόγραμμα του ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82 θα συνεχισθεΙ σήμερα με
τις εξής συναντήσεις του β yúpou:

Μ ΙΛΟ ΥΝ Ο κ. ΓΙΑΝΤΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ
ση του ΦΑΣ ΝΑΟΥΣΑ να προσέξει
στην μεταγραφή των παικτών της
ομάδος, αφού παίκτες όπως ΠαρΙζας, Σφυντηλάς. ΧΊωαννίδης, απο
τελούν κεφάλαια για την ομάδα και
γι’ αυτό να προσέξει να πορθεί από
φαση πάντα με γνώμονα το συμφέ
ρον της ομάδος.
Τέλος θέλω να ευχαριστήσω,
όλους τους παίκτες φιλάθλους και
διοίκηση που με την συνεργασία
του πετύχαμε στον στόχο που θέ
λαμε.
ΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ

ΛΙΓΟΥΡΑΣ: Για μένα η χαρά για την
σωτηρία της ομάδος είναι διπλή,
αφού στα επτά χρόνια προσφοράς
μου στο Ναουσαικό ποδόσφαιρο,
δεν θα ήθελα να τερματισθεί με τον
υποβιβασμό. Εύχομαι η «ΝΑΟΥΣΑ»
(διότι την πόνεσα) να έχει καλύτερη
τύχη στο μέλλον, αλλά σ' αυτό να
την βοηθήσουν κι άλλοι άνθρωποι
που αγαπούν την ομάδο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η ομάδα νομί
ζω ότι πριν από πολλές αγωνιστικές

ΠΛ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ

θα επρεπε να ρριοκεται εκτός κιν
δύνου, αλλά οι πολλοί παράγοντες
που παρουσιάστηκαν μας επηρέα
σαν κατά πολύ
ΠΑΡΙΖΑΣ: Τα πολλά προβλήματα
που μας παρουσιάστηκαν (συνεχείς
αλλαγές προπονητών οικονομικό
και τραυματισμοί) νομίζω ότι είμα
στε άξιοι που καταφέραμε ώστε να
σωθεί η ομάδα μας. Η συμπαράστα
ση του κόσμου μας έδινε το κουρά
γιο και τη ζωντάνια να ξεπεράσουμε
όλα αυτά τα προβλήματα.
ΠΟΛΥΒΙΑΚΗΣ:
Χρειαστήκαμε
μεγάλη προσπάθεια για να παραμεί
νουμε στην Β' Εθνική κατηγορία, μ
αυτό χάριν στην πίστη που μας
κυριαρχούσε π.χ. το X στα Γιαννι
τσά όπου ήτανε ο πολύτιμος βαθμός
της σωτηρίας μας
Κρίνοντας λοιπόν από το πώς
εκφράστηκαν οι ανωτέρω παίκτες
της ΝΑΟΥΣΑΣ πιστεύουμε ότι με το
ίδιο πνεύμα εκφράστηκαν και οι
υπόλοιποι παίκτες και παράγοντες
της ομάδος.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑί

Η ομάδα του JOHNNY SHOP-ΗφΑΙΣΤΟΣ που αποτελείται από γνωστούς
παίκτες ερασιτεχνικών ομάδων, η οποία στην διάρκεια του καλοκαιριού δ ί
νει φιλικούς αγώνες με σωματεία της περιοχής μας. Ο JOHNNY SHOP·Η
ΦΑΙΣΤΟΣ έδωσε μέχρι τώρο 7 αγώνες και πέτυχε 6 νίκες
Νέα νίκη του JOHNNY SHO
Ρ-ΗφΑΙΣΤΟΣ. Αυτή την φορά επι
του Εθνικού ΜακρΟχωρίου με 2-0.
0 αγώνας ήταν η ρεβάνς του 2-3
(πάλι νιθκητής ο JOHNNY SH0Ρ ΗΦΑΙΣΤΟΣ) που είχε γίνει πριν
ένα μήνα.
Δίκαιη η νίκη του και απέδειξε
άτι διαθέτει Ενα δυνατό σύνολο που
μπορεί μάλιστα να αντιμετωπίσει με
επιτυχία αποιδηποτε ερασιτεχνικό
σύλλογο.
Σκόρερ του πρώτου τέρματος
στο 60 ’ ήταν ο Χλιάρας με ωραίο
γυριστό σούτ ύστερα από σέντρα
του Ιωαννίδη. ενώ του δευτέρου ο
στάσιου και δίπλα αυτού υπάρχει ρα μπα
με σιδηροδρομικήν γραμμήν δια την
φώρτωαιν τραίνων Εις το εν λόγω αγροτεμάχιον υπάρχει πλήρης υδραυλική και
ηλεκτρική εγκατάστασις Τα εντός του
εργοεπασίουκινητά πράγματα εξαιρώ
της κατασχέοεως. Τούτο κατέχει ο καθ'
ού δυνάμει των υπ οριθμ 5502 και
5503 1971 Συμβολαίων του Συμβο
λαιογράφου Βέροιας Αναστασίου ΣπανΙδη, μετανραφεντα εν τόμω ΠΝΗ αριθμ.
99 και 1000 των βιβλίων του Υποθηκο
φυλακείου Βέροιας. Εξετιμήθη ως προς
το 20% αντί δρχ 4.000,000 και δυνάμει
της υπ αριθμ. 342 1982 αποφόσεως
τοιι Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
η τιμή της -τ ν·νιθειαπς άξιος του ως
άνω καταοχτθέντρς ακινήτου διορθώθη
εις δραχμάς 5.000.000 και οις πρώτη
προσφορά το πηκτόν των δραχμών
2 500.000.

Ε!ΣΤΗ PIAΣΜ Ο !

και διά προσωπικής του κρατήοεως. Εις
περίπτωσιν υη εμφανίαεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύάων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίΉσίν του. Το κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί ταυ πλειστηριασμού υπάλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευτοίον πλειο
δότην Το φερέγγυπν ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως ταυ επί
του
πλειστηριασμού
υπάλληλου
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνω
σιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομέ
νπε ω· ~·— -τ.ωυυοιυς, όπως πρποελ
Βουν και πλειοόοτηαωσιν κοτο τπν «ν
αρχή του παρόντος οριζομενην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΦΙΛ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
Αριθμός 2596
Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Μαιιροειδής
Αναστασίου Κουφόπουλος ως επί της
εκτελέσεως τοιούτος όηλοποιώ ότι την
(18ην) όεκότην ογδόην του μηνάς Ιου
λίου 1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και
από τας ώρας 10ης π.μ, μέχρι 12ης
μεσημβρινής εν Βεροία και εις την αΐθουσον των συνεδριάσεων του Πρώτο
δικείου Βέροιας ως συνήθη τόπον των
πλειστηριασμων ενώπιον του Συμβο
λαιογράφου Βέροιας Στυλιανού ΕλευΟε
ριάδη ως επί του πλειστηριασμού υπαλ
λήλου ή τούτου κωλυόμενου ενώπιον
του νομίμου αναπλητωτου του. τη επι
σπεύσει του δανειστού Στεργίυυ Γσαμήτρου του ΔημητρΙου, κατοίκου Βέροιας
ενεργούντος ως νομίμου διαχειριστού
και εκπροσώπου της εν Βεροίο
εδρευούσης Ο,Ε, «Η. Καυφογιώτης και
Σίο» δικαιουμένου λομβάνειν παρό του
Οφειλέτου του Δημητρΐου Μάτσου του
Αποστόλου κατοίκου Βέροιας το επιτασοόμενον ποσάν των δραχμών 101.250,
νόμιμό τόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντςι τα λοιπά έξοδα εκτελέ
οεως και πλειστηριασμού μέχρι περατος
αυτού, δυνάμει και πρας εκτέλεσιν της
υπ' αριθμ. 488/1979 διαταγήςπληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθεϊσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της υπ'οριθμ. 6580Β/18-2-1981 εκθέαεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτοδικών Κων/νου Κακκαλιάρη εκτίθενται εις δημό
σιον αναγκαστικόν πλειστηριαομόν το
κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτου
κατασχεθέντα δυνάμει της υπ αριθμόν
1930/27-10-1977
κατασχετηρίου
εκθέσεώς μου. Ητοι: Τα 10% εξ αδωι
ρέτσυ εκ δύο συνεχομένων αγροτικών
τεμαχίων ολικής εκτάαεως 4,032 τ μ,
κειμένου εις θέαιν κΚΡΕΒΒΑΤΑ»
ΒεροΙος, συνορευομένου γύρωθεν με
ιδιοκτησίας Χρήστου Καζαντζίδη, οιδη
ροόρομικήν νραμμήν και το υπ' αριθμ.
17 κληροτεμάχιον. ΠεριελΘών εις την
κυριότητα του'οφειλέτου δυνάμει των
υπ'αριθμ 5502 και 5503/1971 Συμβο
Ααίων του Συμβολαιογράφου και κατοί
κου Βέροιας Αναστασίου Σπονίδη. νομι
μως μεταγεγρομμένων εν τομω Π.Ν Η
αριθμ 99 rou Υποθηκοφυλακείου
Βέροιας. Επί tou ανωτέρω τεμαχίου
ωιάρχει ισόγειον κτίαμα διοατύσεως
45X41 μ. εσκεπασμέναν με ομιαντολαμαρίνες. Το ήμισυ τούτου καταλαμβά
νουν 6 θάλαμοι ψυγείου. Και εξετιμήθησσν τα ΙΟ Ί 00 εξ αδιαιρέτου δυνάμει
της υπ αριθμ. 342Ί982 αποφόσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
αντί δραχμών 3.600 000.

μένως γίνει τρεις φοράς πράσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειοπηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητη
θεί και λείβει παρ εκάστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Άμα τη κατακυ
ρώσει ο υηερθεμστιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριαομού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά η να καταθέσει τούτο αμελητΐ
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προακο
μίζων και το σχετικόν γραμμάτων εις τον
επε του πλειστηριυσμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ αυτού τα έξειδο του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αστού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής τού κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίοι!
πλειοδότου ο επισπεύδων θελει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησι'ν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευτοίον πλειο
δότην. Το φερέγγυον ή μη των πλειαόο
τών είναι της απολύτου κρΙσέως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνω
σιν αγορασται της πλειστηριασθησομέ
νης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατα την εν
αρχή του παρόντος οριζομενην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΑΥΡ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμός 1468
Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ

Ο παρό τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός
Επιμελητής
Βασίλειος
Ανδρέου Λάοκαρης ως επί της εκτελέ σεως τοιούτος δηλαποιώ ότι την (18ην)
δεκάτην ογδόην του υηνός Ιουλίου
1982 έτους, ημέραν Κυριακήν και απά
τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημ
βρινής εν Βέροια και εις την αίθουσαν
των συνεδριάσεων του Πρωτοδικείου
Βέροιας ως συνήθη τοπον των πλειεττηριασμών ενώπιον της Συμβολαιογράφου
Βέροιας Δαναης Αλεξίδου ως επί τεω
πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου ανα
πληρωτου του. τη επισπεύσει του όανειστού Ανόρέο Γεωργίου Κατσίλα. κατοίκουΚουτοοτιεδΙου Αργους δικαιούμε
νου λαμβάνειν παρά του οφειλέτου ταυ
Δημητρΐου Αποστόλου Μάτσου κατοί
κου Βέροιας το επιτοσσΰμενον ποσόν
των δραχμών 285.450, νομιματόκως
υέχρις εξοφλήσεως πλέον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 1500 και πάντα
τα λοιπά εςοδα εκτελέσεως και πλειεττηριασμου μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει
και προς εκτελεαιν της υπ οριθμ.
91 1977 διαταγής πληρωμής του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Νειυπλίου και της
οχε τικης προς τον άνω οφειλέτην κοινο
ποιηθείπης επιταγής προς πληρωμήν ως
τούτο δείκνυται εκ της υπ οριθμ
1375'8-2-1982 εκθεσεως επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητού των εν
ΒεροΙπ Πρωτόδικων Πειναγιώτσυ Κουπιδη εκτιθε ντπι εις δημόσιον ανογκαεπι
κών πλειστηριπσμόν τα καιωθι οκίνητα
του ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα
δυνάμει της μη' αριθμ. 559/1977 κατα
σχετηρίου εκθέσεώς μου. Ητοι: Το 20
εκοτοεπά εξ αδιαιρέτου εκ των υπ'
αριθμ 33 και 34 αγροτεμαχίων εκτάσεως 1248 και 2784 τ.μ. ειποτελούντων εν ενιαίον τοιούτον ευρισκόμενον
εν τη θέσει Κρεββατά Βέροιας του ομώ
νυμου Δήμου και Ειρηνοδικείου συνο
ρεύομε νου γμρωθεν με σιδηροδιτομικήν
γραμμήν και με αγρούς Κληρονόμων
Αντωνίου Καζαντζίδη εκ δύο πλευρών
και με αγρόν Χρήστου Καζαντζίδη.
Ως πρώτη προοψομά διο την εναρξιν
Εντός τοιι όλου αγροτεμαχίου υπάρχει
ταα πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
ένα πλήρες,εργοστασιακόν συγκρότημα
ΐ| παρό ταμ νόμου προβλεπόμενη τοιρύ _ ψυγείου »όι άιμλόγητηρίομ, εμβοόού
2.260 τ,μ εκτιρμενόν με τσιμεντόλι
τη του 1'2 της γενομένης ενττμήσίως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ 1 ίβΟιΟΟΟ θ ο « «οι έχων σκεπήν εξ ι λεκιτ Εντός
Όυ ερνοστασίου υπάρχουν 1) εστιατόΗ κατοκύρωσις γενήαεται εις τον πμασΦέροντα τήν μεγαλυτέραν τιμήν τελευριον. 21 θάλαμος ψυγείου. 3) γραφεία
τα'ον πλειοδότην την !2ην ώραν της τρία, 4) αποθήκη, 51 υπόλοιπος χώρος
μεσημβρίας της άνω κόθορισθείσης δια διαλαγητήριον. ως επίσης και διάφο
ημέρας πλειστηριαομού αφού πραηγου·
ροι χώροι κοινόχρηστοι εκτός ταυ εργο

ΜΟΥΝΤΙΑΛ

Πς πρώτη τροσφορει δια την έναρξιν
ίου πλειστηριεομου θέλει χρησιμεύσει
η παμα του νό(χιιι προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της νενομένης εκτιμήσεως
των καεασχεθέντων ήτοι δοχ 1.250.000
Η κυτπκύρωσις γενησεται εις γον πρσσΦέρρντα την με,γχλυτέοαν τιμήν τελευ
τπίον πλειοδότην την 12ην ώρσν ιης
ύέσημβρίος της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειατημιοομαύ αφού πραηγσυμένυις γίνει τρβς φοράς πρόσκλησις
προς πλειάδορίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου όστις δικαιουτρι όπως ζητή
σει και λάβει παρ εκάστεψ πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Άμα τη .ατακυ
ρώσει ο υπερθεμεττιστήε υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί τομ πλειεπηριαομαύ υπάλληλον το εκπλειοιηρίασμα εις
μετρηιό ή να καταθέσει τούτο αμελητΐ
εις το Δημόσιον Τειμείον (Γραφείαν
Παρακαταθηκών και Δανέιιχν» προσκομίζων και το σχετικόν νραμρήπαν εις τον
επί ταυ πλειστηρισαμού υπάλληλον, άλ
λως ενερνηθήοεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ αυτού οναγκοστικώς
κοι διο προσωπικής τοσ κρατήσεως. Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλέιστηρίασμο εις την οποί
τηπιν του. Τα κηρύκειο δικαιώματα ως
κειι εου επί του πλειστηριασμού υπαλΑη
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερέγγυος η μη των πλε'άδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επι
του
πλειστηριοομου
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βειυλΰυεναι να γίνω
σιν ανοραεττοί της πλειεετηριαοθηοομένης ως άνω περιουσίας Απως πρσσέλϋυιιν και πλειοδοτήσωσιν κατά την Εν
αρχή του πορόντος οριζομενην ήμερον
και ώραν
Ο επί της εκτελέσεως
Δικοοτικος Επιμελητής
ΒΑΣ. ΛΑΣΙίΑΡΜτ

ΟΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Κστόπιν αποφόσεως τοιι Δ καο
Συμβουλίου τού Σ Δ.Π Κ.Μ απεφααίαθπ όπως όιενεργηθούν οι προπνωγικές εξέτάσέις των διαιτητών
από Δ' προς β κοι ΰπο Β προς Α ε 
ρασιτεχνική κατηγορία στις 4-7-82
καιωρα 1 0 0 ° π·μ·
τα νραφείπ
ταυ Συνδέσμου
Οι
μπορούν νο
υποβάλουν αΙτΠσ*1 συμμετοχής
στον Σύνδεσμο
Εκ της Διοικήσεως Σ.Δ.Π.Κ.ΝΙ.

ΓΗ Ι Ε Λ Ι Λ Λ
|(
ΓΡΑΦ Ο ΥΝ Κ Α Ι
Ε Π Ι.Μ Ε Λ Ο Υ Ν Τ Α ! { (
Ο Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ Κ Α Ι I
ο βυλλης
ΓΑΛΑΝΟΜ ΑΤΗΣ
ΙΒΐΙΙ|||ί1||·|π|||ΤΙ)εέΠ|«1τ τ

Καρυπίδης μ«
με θαυμάσιο ατομική
προσπάθεια, οποφευγοντος τέσ σ ε
ρεις αντιπάλους του και τον τερμοτοφύλακα στο 75
Η σύνθεση των νικητών: Γαλανομάτης Μ Μαρρντίδης. Γαλανομάτης Β Καιχιβιόος, Βύζας, ΙιυσννΙδης. Ξενόπουλος, Τουτουντζίδης,
Καρυπίδης Πασίδης, Πιστοφίδης
(ΧλιάροςΙ.

Παιγνιόι του Γ ομίλου αυτό που προβλέπεται να είναι συναρπαστικό
γ ιο " τα δυο νοτιοαμερικάνικα συγκροτήματα, θα διεκδικήσουν με πείσμο
τη νίκη - ΚΟΙ ιδιαίτερα η Αργεντινή - για να μην βρεθούν εκτός νυμφώνος.
Και το λέμε αυτό καθώς και όλοι σι φίλοι του ποδοσφαίρου η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
με ήττα τίθεται εκτός μάχης αφού έχααε στο πρώτο της παιχνίδι οπό την
Ιιαλία με 2-1 ενω με νίκη με ευρύ σκόρ διατηρεί ελπίδες άν η ΒΡΑΖΙΛΙΑ
κερδίσει στις 5'7 την Ιταλία με μικρό σκόρ.
Η Βραζιλία, πομ πιστεύεται άτι θα προχωρήσει μέχρι τον τελικό γιο να
μπει στη ράχη γιο τους ημιτελικούς θα πρέπει να κερδίσει την Αργεντινή
σήμερα με μεγαλύτερο σκόρ οπό το 2 1 της Ιταλίας για να επιτύχει πρωτιά
€οτ<χ> και uc ισοπαλία στον αγουνα της u t την Ιταλία.
Το σημερινό παιγνιόι θα μεταδοθεί τηλεοπτικά οπο την ΥΕΝΕΔ ,-m
ευθείας στις ΐθ 15.
ΔΥ7. ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ
Το μάτς αυτό θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ ζωντανό στ,ς 10 τβ βράδυ
Και ο. δυο θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη γ,σ να προχωρήσουν Ιδιαίτερο /·
Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ που άν κερδίσει βγάζει έξω τηγ (σπάνιο οπωσδήποτε
ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4/7
4/7
5/7
5/7

18.15 (ΕΡΤ)
22.00 (ΕΡΤ)
18.15ΙΕΡΤ)
22.00 (ΕΡΤ'

Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
Σ. ΕΝΩΣΗ- ΠΟΛΩΝΙΑ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ. ΙΤΑΛΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΓΓΛΙΑ

ΙΔ1
<Α1
U *
(b )

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΜΟΥΣΗΣ

Σ ε αγώνα μπαράζ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡ.
Π.Α.Ο. ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ (Αντ/τής I. Τασκοσαπλίδης)
Μέσα σε ένα ακατάλληλο γήπε
δο και κάτω από αφόρητη ζέστη ο
Εθνικός Μακροχωρίου νίκησε εττον
πρώτο του αγώνα μπαράζ την ομά
δα των Παλατιτσίων με σκόρ 2-0.
Είναι η τρίτη νίκη του Εθνικού επί
της αμάδος αυτής στο φετεινό πρω
τάθλημα και δεν θα πρέπει να αμφι
σβητούν και οι ίδιοι την ανωτερότη
τα της ομάδάς του Μακροχωρίου.
Στον ανώνα αυτό που δεν παρομ
οίασε ιδιαίτερο θέαμα ούτε πολλές
μεγάλες φάσεις στις όύο εστίες,
κέρδισε η ομάδο που ήταν πιό γυμ
νσσμένη και εκμεταλλεύθηκε την
κόπωση της αντιπάλου ομάδος.
Στο 4" ο Σαλτσογλίδης για λογά
ριασμό του Εθνικού σε σέντρα του
Γιαννόπουλου επιχειρεί σούτ το
οποίο προσκρούει ελαφρώς στο
δοκάρι το κάθετο του Πασαλίδη και
καταλήγει άουτ.
Στο 8 ααύτ πλοσσέ του Τοααυνίδη αποκρούει ο Πασαλίδης
Στο 4 1 ο Βαρβεσιώτης ανησυ
χεί την εστία του Εθνικού αλλά το
σούτ τελικά καταλήγει άουτ
Στο 43 όμως ο Εθνικός οαν.
αποτέλεσμα της υπεροχής του
δικαιώνεται με ένα τέρμα ταυ
Τοσουνίδη με κεφαλιά
Στο δεύτερο ημίχρονο τα Παλατίτσια έπεσαν ακόμη περισσότερο
αγωνιστικό με αποτέλεσμα να διακρίνονται καθαρά και τα αποτελέ
σματα της συνεχούς και προγραμ
ματισμένης προπονήσεως των παι
κτών του Εθνικού.
Στο 48 τα Παλατίτσια είχαν μιά
αυκοιρία να ισοφαρίσουν όταν ο
Κακαγιάννης Γ) σούτορε ισχυρά μό
λις άουτ.
Απο κεί κοι πέρα α Εθνικός
μονολογεί οτον αγωνιστικό χώρο
«αι στο 5 3 ' ο Τοοουνίδης οπεφυγε
μάνας τον τερματοφύλακα Πασολίδη. χρονοτριβεί όμως και προλοβαι
νει ένας αμυντικός και αποκρούει.
Στο 7 4 ' ο Σαλτσογλίδης ξέφυνε
από δεξιά και διεισδύει στην αντίπολη περιοχή αποφεύγει έναν αμυντι
κό ποδοσφαιριστή και πλασάρει τον
Πασαλίδη γράφοντας το 2-0.
Στο 85 και 8 8 ' ο Σαλτσογλίδης
γλύφει το οριζόντιο δοκάρι και βγαί
νει πετιιτ
Από τον Εθνικό πρώτος παίκτης

Βενζινάδικα Ί

ο Σαλτσογλίδης και πρώτος του
γηπέδου, επίσης διεκρίθη η αμυντι
κή γραμμή του Εθνικού που δεν
άφησε περιθώριο πολλά στους
αντιπάλους για κάτι καλό,
Τα Παλατίτσια δεν έδειξαν πολ
λές αρετες και άν κρίνουμε οπό
τοπαιχνίδι τους η ήττα τους ήταν
φυσιολογική Πολύ κακός ο διαιτη
τής κ. Καυφογιώτης που κυνήγησε
τον Εθνικό σε πολλές φάσεις, έδε ιξε
πολλές κίτρινες κάρτες χωρίς αιτία
στους Εθνικούς ενώ προώθησε
συγχρόνως το επικίνδυνο παιχνίδι
από τα Παλατίτσια. Αντίθετα οι επό
πτες κ κ. Στεργιόπουλος και Μειτράκος ήταν επιτυχείς στο έργα τους.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.. Μαρασλίδης.Α
λεξανδρίδης, Γισννόπουλος Ηλιάδης, Ολσουζίδης, Καζαρτζιαδης
Σαλτσογλίδης. Κικερίδης.Τσσοϋνί
δης 167' Σοζσκλίδης) Φωτιάδης,
Κοσμίδης (46'Μπαλτζής)
Π.Α,Ο.ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ. Ποοαλίδη
ς,Μαντζώλης. Ποποδόπουλός Γ.
Σιμσζής, Κακαγιάννης Σωτ Γσιρονιαννης,Κακαγιάννης Π Κακαγιάννης Π.. Στιλπνόπουλος. Ακριβοπου
λάς 146 Ακριβοπουλάς Αλ.Ι Βαρβι
σιώτης

Στις 1 1 η ιυρα το ηρω· της Κ'ίμιΟκής και στην σιθουσο t o u μορφωτι
κού συλλόγου, θο πραγυατοποιηθι '
η Γενική Συνέλευση της Α Ε ΚΑΛ ‘
ΛΙΘΕΑΣ
Το κύριο θέμα της συνελευοεως
είναι η εκλογή νέου διοικητικού
συμβουλίου Οπως ρν/τα ι αντιλη
πτά η παρουσία όλων ίων μελΛων
τομ συλλόγου κρίνετσι « ria p u im iij

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
Η ανεξάρτητη ομάδα 3θΗΝΝΥ
βΗ Ο Ρ-Η φΛΙΠΟ Σ που αποτιλείτηι
απά πολλά γνωστό ονόματα ι υυ
«ραα ιτεχνικου ποδοσφαίρου του
Νομού μας. ζητά αντιπάλους νια
ολόκληρη την καλοκαιρινή σαιζόν
και γιο τις μέρες Τε τορτη Σάββατο
Οι «νδιοφιρόμεναι ερασιτεχνι
κοί σύλλογο' μπορούν νο επικοινω
νήσουν με ΐά τηλέφωνο 20401 ·,0ι
24 56 3 με ιούς κ κ ΙωοννίΛη «ο.
Τουτουντζίόη αντίστοιχα.

Μικρές Αγγελίες
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Φ Ε Ν Ε ΙΟ
Η επιχείρηση καφενείου πωλείται σε καλή θέση της βερσίας.
Πληρ. τηλ. 24.161 Βέροιυ.

Σ Ε Τ ΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER Ιγεν.κή όλος ο επαγ
γελματικός εξοπλισμός} με εκλεκτή τακτική πελατεία Πληροφο
ρίες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2316 3 Βεροίας.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Η Σ
Ζητείται χειριατής φσρτωτού. Πληροφορίες στο τηλ 2 3 8 7 5
Βέροια.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Ιταλική Εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα ζητεί, γιο τα γρο
φεία της στη Βέροια, υπάλληλο. Ο μισθός Οα είναι ανάλογος με την
προσφορά και την ικανότητα τομ ατόμου.Προσόντα: Επογγελμαι·κά
δίπλωμα αυτοκινήτου και γνώση της Ιταλικής γλώσσος. Τηλεφωνή
οατε στο: 01 5223401 01 52 23 36 8 Αθήνα ή 29436 Βέροια.

IMPORTANTE
Soc.eta
Italiana operante m Grecia cerca, per i propri u ffic m
Vena, SECRETARIA, con conoscenía lingua Italiana, tele, e doto
lografia.
La reiririuíione sara
cita
individúan.

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αναστάσιος Γιοννόπουλος
Βενιζελου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καρσγιοννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης 06.
Βενιζέλομ 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ
Λίλιος Θωμάς
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

proportionata all espeuenj* o alie capa

Telefonare al 01 52 23 40 1/ 01 5 2 2 3 3 6 8 Alono
Oppure a Veiía 29436

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α
22586
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Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι P O N Y
ΠαιΑ^ται PONY , ΠΑηροφορίΕς στο τηΑ. 2039 0 IM pota 9 11

ro βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ψησταριάς πλήρης μη ενεεκταζετιιι κιιι η ψησταριό. Itu&itn· 119
ιηλ. Δ23Σ5 ,πιι 26*1» Bspoiu.
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Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
ΖητβΙτοι Λαμαρίνας αυτοκινήτων- Πληροφορίας στο τηλ£φ,
0 3 3 2 /4 1 3 7 5

Η ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΣΕ
ΚΙ ΑΛΛΟΥΣ «ΕΣ-ΕΣ 20»
Παρά τις διαβεβαιώσεις του Μπρέζιηεφ
Η Σοβιετική τνα,ο., οιαθέτει
σήμερο 315 πυραύλους «ΣΣ-20» με
945 πυρηνικές κεφαλές. έναντι 300
πυραυλωι* του Ιδιου τύπου και 900
πυρηνικών κεφαλών που διέθετε
τον Μάρπο του 1982
Η αύξηση αυτή έγινε παρά τις
διαβεβαιώσεις του προέδρου της
ΕΣΣΔ κ.Λ.Μπρέζνιεφ στα μέσα

•
Με σπόφοση του υπουρ
γείου οικονομικών ανεστάλη μέχρι
τέλους Αυγουστου η υποχρέωση να
προσαρτώνται στα συμβόλαια μεταβιβάσεως ακινήτων βεβαιώσεις της
αρμόδιας εφορίας ότι το μεταβιβα
ζόμενο ακίνητο έχει δηλωθεί για
τον φόρο ακίνητης περιουσίας.
•
Πυρκαγιά
εξερράγα στο
ελληνικό φορτηγό «Γεώργιος», ενώ
ξεφόρτωνε καλαμπόκι στο λιμάνι
Νταρ Ες Σαλόμ της Τανζανίας. Η
Φωτιά ΤΕ ΘΗΚΕ ΥΠΟ Ε ΛΕΓΧΟ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΒΕ ΣΘΗΚΕ. Το πλήρω
μα του σκάφους 112 Ελληνες και
10 αλλοδαποί ναυτικό» είναι σώοι.

Μαρτίου ότι η χώρα του δεν αυξά
νει τους πυραύλους και δεν κατα
σκευάζει νέες βάσεις γιο πιιραύλους
δυτικό των Ουραλίων.
0
Αμερικανός
υφυπουργός
εξωτερικών κ. Ρ Μπέρτ, όμως απο
κάλυψε προχθές ότ> στο ίδιο διά
στημα Μαρτίου -π Μαίου κατα
σκευάστηκαν
έξι
νέες
βάσεις
πυραύλων στην ΕΣΣΔ.
Αυτό ίσως εννοούσε και ο
Σοβιετικός υπουργός αμύνης Ντ.
Ουστίνωφ όταν δήλωνε προχθές
ότι «ο τεχνολογικός εξοπλισμός και
η μάχιμη απατελεσματικότητα των
σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων
συνεχώς βελτιώνονται».
Ο κ. Ουστίνωφ σε λόγο του
προς αποφοίτους στρατιωτικών
σχολών κατηγόρησε τις H 0A και τις
χώρες του ΝΑΤΟ ότι εξοπλίζονται
με εντατικό ρυθμό.
Εν τω μεταξύ στην Γενεύη ο
επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείαςστις συνομιλίες για τον
περιορισμό των
στρατηγικών
όπλων κ. Έντουαρντ Póouvu, εξή
γησε προχθές λεπτομερώς στους
Σοβιετικούς συνομιλητές του τις
προτάσεις της κυβερνήσεως των
ΗΠΑ για την επίτευξη ενός δραστι
κού περιορισμού των πυρηνικών
όπλων
Και οι δύο πλευρές αρνήθηκαν
να αποκαλύψουν ίο περιεχόμενο
των προτάσεων που παρουσίασε ο
Ρόουνυ στη συνάντησή τους καθώς
και την απάντηση του Σοβιετικού
διαπραγματευτή. Βίκτορ Καρπώφ.

Διακηρύξεις
Ανακοινώσεις
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΟΡΙΟΥ
(Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ)
Καμπαχώρι 29 Ιουνίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. 560

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Καμποχωρίου Ημαθίας 6*οκηρύσοει ότι. εκτίθεται σε δημόσιο μειο
δοτικό διαγωνισμό με σφραγισμέ
νες προσφορές και με ποσοστό
εκπτώσεως χωρίς όριο η εκτέλεση
του έρνου «ετπχωμάτωση τάφρου»
προϋπολογισμού
δαπάνης
4 2 00 000 δρχ. Η δημοπρασία θα
γίνει στο Καμποχώρι στο Κοινοτικό
Κατάστημα σης 15 Ιουλίου 1982
ημέρα Πέμπτη κο> ώρα 1 2 -1 3 0 0
ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
Στο διαγωνισμό γίνονται δέκιοί
εργολάβοι με πτυχίο Α τήξεως και
άνω για έργα χωματουργικά - οδο
ποιίας.
Σαν εγγύηση συμμετοχής ορί
ζεται το ποσά των 8 4 .000 δραχμών
ηου θα δοθεί σε γραμμάτιο του
Ταμείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείων ή με εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τραπέζης η του
Τ Χ Μ .Ε Δ .Ε κοτο τπν τύπο που
ισχύει για το Δημόσιο.
Γιο περισσότερες πληροφορίες
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευ
θύνονται στα γραφεία της Κοινότη
τας Λ της ΤΥΔΚ Ημαθίας σε όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Χαράλαμπος Μιχάκης

ΠΕΡΙΛΗΨ Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Δ/ντής T Y Ν. Ημαθίας διακη
ρύττει ότι την 26 Ιουλίου 1982
ημέρα Δευτέρα και ωρα 10η π.μ.
(λήξη επιδόσεων προσφορών) θα
διενεργηθεί στα
γραφεία της
Δ.Τ.Υ Ν. Ημαθίας (οδός Βερόης
1-Βέροια) δημόσιος μειοδοτικός
διαγωνισμός διο του συστήματος
της δημοπρασίας δια ποσοστού
εκπτώσεων μετά γενικού ορίου
σύμφωνο με τις διατάξεις του Ν Δ.
1266/72 «περί εκτελέσεως των
Δημ Έργων και του εκτελεστικού
του Π.Δ. 4 7 5/78 όπως τροποποιή
θηκε με τα Π.Δ 724/79. για την
ονάδε ξη αναδόχου εκτελέσεως ταυ
έργου «Λντιπλημμμρικό έργο κοινο
τήτων Μαρίνας και Λευκαόι'ων»
συνολικού προϋπολογισμού μελέ
της 12.000 000) δρχ
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έρ
γα υδραυλικό κάτοχοι πτυχίου αναλόγου τάξκως σύμφωνο με τις κεί
μενες διατάξεις σχετικά με τη δυνα
μικότητα πτυχίων εργοληπτών Δημ.
Έργων.
Οι διογωνιζόμενοι πρέπει νο
προσκομίσουν: α) εγγυητική επι
στολή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ (40.000) η οποία πρέπει να
απευθύνεται επί ποινή απαραδέκτου. προς την Δ-'νση Τεχν. Υπηρ Ν
Μμαθίος κοι β) υπεύθυνη δήλωση
ταυ Ν. 105 69 για τοάθροιομα των
«ν ενεργεία εργολαβιών τους ούμ
φωνα με τις διατάξεις της πσρ. 2 του
άρθρου 6 του Ν 689/1977.
Για περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απι υθύνονται κατά τις ώ ρες υποδο
χής του «οινού. στη Δ/νση Τ.Υ Ν
Ημαθιος όπου υπάρχουν και τα τεύΧΊ της εγκεκριμένης μελέτης
Βέροια 1 Ιουλίου 1982
Ο Δ^ντής Τ.Υ.Ν, Ημαθίας
ΑχιΑ Παπαδάπσυλος
Νομ κός με 3ο fl.

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1160

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
0 Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκο
μείου Βέροιας διακηρύσσει ότι την
8ην Ιουλίου 1982 ημέρα Πέμπτη
κοι ώρα 10.00 (έναρξη εκφωνή
σεων προσφορών) θα διενεργηθεί
στα Γραφεία του Γενικού Νοσοκο
μείου Βέροιας δημόσιος μειοδοτι
κός διαγωνισμός δια τομ συστήμα
τος της προφορικής δημοπρασίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν,Δ.
1266/72 «περί εκτελέσεως των
Δημ. Εργων και του εκτελεστικού
του Π,Δ. 47 5/76 όπως τροποποιή
θηκε με το Π.Δ 724/79». για την
ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του
έργου «Κατασκευή απορροφητικού
βόθρου και συμπληρωματικές έργα
αίες διαμορφώσεως περιβάλλοντος
χώρου
Γενικού
Νοσοκομείου
Βέροιας συνολικού προϋπολογι
σμού μελέτης δρχ 1.150.000
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπται δημοσίων έργων για έρ
γο Οικοδομικό - Οδοποιίας κάτοχοι
πτυχίου αναλάνου τόξεως σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις σχετικό με
τη δυναμικότητα πτυχίων εργολη
τττών Δημοσίων Εργων καθώς και
εμπειροτέχνες.
Οι διογωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) εγγυητική επι
στολή συμμετοχής στη δημοπρασία
δρχ. 23.000 η οποία πρέπει να
απευθύνεται επί ποινή απαροδέ
κτου. προς το Γενικό Νοσοκομείο
Βςραίας.
Για πεοιασότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκο
μείο Βέροιας στη Βέροια όπου
υπάρχουν κοι τσ τεύχη της εγκεκρι
μένης μελέτης κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Βέροια 1/7/1982
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Γ.Ν.Β.
ΙΥΜ ΕΟΝ ΔΕΡΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Κ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 1157
Βέροια 1 Ιουλίου 1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας,
κοτόπιν της αριθμ. 18/30.6.82 πράξεως του Διοικητικού Συμβουλίου
του, προκηρύσσει την προσωρινή
πλήρωση των κατωτέρω κενών θ έ 
σεων, σύμφωνα με τις όιοτάξεις του
άρθρου 2 του Ν 1057/80.
1) Δύο (2) θέσεις Ηλεκτροτε
χνιτών.
21 Mío ( I I θέση Θερμαστού
3) Μία (1) θέση Υδραυλικού.
4) Τρεις (3) θέσεις Καθαρι
στριών.
5) Δύο (2) θέσεις Τραπεζοκό
μων,
6) Μία (1) θέση Πλυντρίος
Η αίτηση με το νόμιμα δικαιολαγητικά πρίπει να κατατεθεί στη
Γραμματεία του Νοσοκομείου το
αργότερο μέχρι και την9/7/82.
Περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν νά πά
ρουν από τη Γραμματεία του Νοσο
κομείου κοτά τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες ΙΤηλέφωνα 225-95 και
225-051.
Ο Πρόεδρος του Δ.1Γ.Ν.Β.
ΣΥΜΕΩΝ ΔΕΡΕΣ

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΣΕ ΔΥΟ ΜΕΡΕΣ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
ΒΗΡΥΤΟΣ 1, Ο Ισραηλινός πρω
θυπουργός
Μενοχέμ
Μπέγκιν
έστειλε νέο τελεσίγραφο στους
περικυκλωμένους στο δυτικά τομέα
της Βηρυτού Παλοιοπ'νιους. λέγον
τας ότι το θέμα της αποχώρησής
τους οπό τη λιβανική πρωτεύουσα
πρεπει να λυθεί μέσα σε μια ή δυο
μέρες
Την πληροφορία αυτή μετέδωσε
χτές το γιουγκοσλαβικό πρακτορείο
ειδήσεων «Τανγιούγκ» ενώ η εξέλι
ξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ

ΑΚΡΟΔΕΞΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΚΟΛΩΝΙΑ. 1 (ΑΠΕΙ
Στη Δυτική Γερμανία υπάρχουν
σήμερα 73 οργανώσεις της όκρος
δεξιάς που αριθμούν 20.300 μέλη
σύμφωνα με έκθεση των υπηρε
σιών αντικατασκοπείας της Δ. Γερ
μανίας που δημόσιε ύθηκε χθες
στην Κολωνία.
Οι 19 από τις 73 αυτές οργα
νώσεις της άκρος δεξιάς χαρακτηρί
ζονται στην έκθεση σαν «νεοναζιστικές» και έχουν συνολικά 1250
μέλη, στα οποία πρέπει να προστε
θούν οι 600 φανατικοί της »παραστρατιωπκής οργάνωσης Χόφμαν»
που απαγορεύτηκε το 1980, καθώς
και οι οπαδοί του «Λαϊκού σοσιαλι
στικού κινήματος της Γερμανίας»,
που απαγορεύτηκε τον περασμένο
Ιανουάριο, αναφέρει, επίσης η
έκθεση.
Ο· υπηρεσίες αντικατασκοπείας
υπολογίζουν ότι 2 2 0 άτομα κδεν θα
δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν βία,
γιο να υπερασπίσουν τους.νεοναζί
στες συντρόφους τους».Οι εξτρεμι
στές της άκρας δεξιάς καταφεύγουν
σε αυθόρμητες ενέργειες, αντίθετα
με τους τρομοκράτες τπς αριστερός
και ιδιάτερα αυτών που είναι μέλη
του «τμήματος του κόκκινου στρα
τού». «Οι τρομοκράτες της άκρος
δεξιός είναι πιό επικίνδυνοι από
τους άλλους, γιατί ενεργούν αυθόρ
μητα. που σημαίνει ότι η δράση
τους δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί». διευκρινίζει η έκθεση.

Παλυιϋ’ ιυιων uni.· ι μ« πΛευμυ κοι
των Αμερικανών και Ισροηλινών
από την άλλη χαρακτηρίζονταν ως
ελάχιστα ενθαρρυντικές, από υπεύ
θυνους λιβονικούς κύκλους
Ο* συνεννοήσεις πού γίνονται για
νο τερμστισβε» άνοιμακτο π πολιορ
κίσ των Παλαιστίνιων μαχητών
στην Β.ηρυτά φαινέ ru;_ναεξηρτώ νται τώρα απά την βρντβχιΐ των
Παλαιστινίων ανταρτών να παραδωσουν τον βορυ τους οπλισμό

Σέ βαρειά ατμόσφαιρα
ή πρώτη συνάντηση
Παπανδρέου - Κυπριανού
Σε βαριά ατμόσφαιρα λόγω της
ρηγματώσεως στις σχέσεις Αθηνών
Λευκωσίας πραγματοποιήθηκε προ
χθές στο Καστρ! η πρώτη σύσκεψη
για την πορείο του κυπριοκού. με τη
συμμετοχή του πρωθυπουργού κ.
Παπανδρέου κοι του Κυπρίου προέ
δρου κ. Κυπριανού.
Ο κ Κυπριανού εξέθεσε τις
απόψεις του Γ Γ. του ΟΗΕ κ. Κουεγιόρ ως προς το εθνικό πρόβλημα.
Κατά πληροφορίες οι εκτιμήσεις του
προϊσταμένου του Διεθνούς Οργα
νισμού δεν «αφιστονται της μετά
πάθους εμμονής στον διακοινοτικό
διάλογο, ανεξαρτήτως οποιοσδήπο
τε πρωτοβουλίας νια διεθνοποίηση
του θέματος».
Ο Κύπριος πρόεδρος πόντο
κατά τις ίδιες πληροφορίκς φάνηκε
πρόθυμος να ακούσει από τον πρω
θμπουργό και τους εππελκί«, του
«εάν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο ως
προς την εμμονή της ελληνικής
κυβερνήσεως νια όιχθνή' κινητικό
τητα του κυπριακού». Ο κ. Παπανόρέου δεν σπέ κρύψε πάντως σύμ
φωνα με τις ίδιες πληροφορίες κοι
τις απόψεις του προέδρου Ζίβκωφ
για το κυπριακό ο οποίος «αναμένει
οπό το διάλογο μια προσέγγιση
προς το πρόβλημρ».
Στη σύσκεψη πήοαν μέρος ο
υπουργός εξωτερικών της Κύπρου
κ. Ρολάνδης ο γ υφυπουργός εξω
τερικών κ. I. Κόψής οι πρεσβευτές
της Ελλάδος στη Λενκωσία και της
Κύπρου στην Αθήνα και υπηρεσιοκοί παράγοντες.

Έκτακτη ανάγκη
στη Γουατ€μάλα
ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑΣ
Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΦΥΡΙΔΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΟΔΩΝ
0 Πρόεδρος της Κοινότητας
Γεωρνιανών Ημαθίας προκηρύσ
σει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό
με σ φ ρ α γ ισ τ έ ς προσφορές με
ποσοστό εκπτώσεως σε ακέραιες
μονάδες επί τοις εκατό χωρίς όριο,
γιο την οε εργολάβο ή εμπειροτέ
χνη ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑ
ΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΔΙΟΝ ΑΓΡΟΤ
ΟΔΩΝ» προϋπολογισμού δαπάνης

1.000.000
0 Διαγωνισμός θα διενεργηθεί
τήν 15η Ιουλίου. Πέμπτη 12-1 μ μ
ενώπιο της αρμόδιας Επιτροπής
στο Κοινοτικό Γραφείο Γεωργια
νών.
Εγγύηση συμμετοχής 20 .000 Περισσότερες πληροφορίες στα
Γραφεία της Τ.Υ Δ Κ. Ν. Ημαθίας και
στο Γραφεία της Κοινότητας τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Γεώργιος Αποστολίδης

ΕΚ.ΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Καλούνται όλο το μέλη του Σολ
λόγόυ Ηλεκτρονικών να προοχλ
θουν ατις 7 (ουλίυό 19Β2 στφκι,ν
ιρό Πασά - Κιόσκι στις 4 το απόνεύμα σε έκτοκιη συνέλευση γιο
αρχαιρεσίες και λήψη θεμ«λιοκων
αποφάσεων παυ αφορούν τον κλά
δο μος
Η Διοίκηση

ιιμιν ΙΐνυΑ»υρ.,«ω«· ι^ιιυ ιυν Λίβανο
Πηγές της λιβανικής κυβέρνησης,
λένε ότι η άρνηση αυτή των Παλαι
στινίων ως και άλλα σχετικά προ
βλήματα που παραμένουν άλυτο
ίσως δηυιουργήσουν νέο ένταση
στην όλη κατάσταση.
Η περιορισμένη αισιοδοξία η
οποία κυριαρχούσε προχτές, ύστε
ρα ιαπό μια ελαφρό πρόοδο που
σημειώθηκε» στο πλαίσια του λιβανοπαλαιστινιακού διαλόγου μειώθη
κε χτές λόγω της αμερικανικής

στροτηγσς Εφρέν Ριός Μόντ, ανα
κοίνωσε προχθές τό βράδυ, μιλών
τας από την τηλεόρασή/ ότι από σή
μερα, οε ολόκληρη την έκταση της
χώρας, θα ισχύσει κατάσταση εκτά
κτου ανάγκης
Ο στρατηγός δήλωστ. επίσης,
ότι οι αντάρτες θο αντιμετωπίζονται
πλέον με πολύ δραστικότερα μέτρα,
προσθέτοντας ότι θα επιβάλλεται η
ποινή του θανάτου όσους συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι.
Ο πρόεδρος τόνισε ότι έκτακτα
δικαστήρια θα αναλάβαυν να δικά
ζουν τους αντάρτες που ουλλαμβάνοντοι
Η δήλωση ουτή του πτοέδρου
της Γουατεμάλας έγινε στο τέλος
της προθεσμίας των 30 ημερών
που δόθηκε στους αντάρτες, για να
επωφεληθούν από τους όρους της
αμνηστίας.
Απά επίσημη πηγή έγινε γνω
στό ότι '.5 0 0 περίπου αντάρτες
ζητησαν να τύχουν των ευεργετη
μάτων που τους παρέχει η αμνη
στία.

Το οπόνευμα συνεχίστηκε η
σύσκεψη, σε τεχνικό επίπεδο, στο
υπουρνείο εξωτερικών και σήμερα
στις 12 το μεσημέρι θο πραγματο
ποιηθεί νέα στο Καστρ!

•
Συνελήφθη στις 10 το πρωί
χθες στην οδό Θεσσαλονίκης Καβά
λος ο Δημ. ΑαοκσρΙδης 26 χρόνων,
διακαντμπτής γιατί λειτουργούσε
παράνομο ραδιοφωνικό σταθμό
•
Φθάνει σήμερο στην Καβά
λο προκειμένου να παραστεί στους
βαλκανικούς ανώνες εφήβων νεανίόων που πραγματοποιούνται το
Σαββατοκύριακο στην Δράμα ο
γενικός γραμματέας αθλητισμού κ.
Κίμων Κουλούρη.
•
Ο Ι. Καλπακίδπς 50 χρόνων
κάτοικος Ποροΐρου Σερρών ενώ μάζεύε χόρτο έπεσε σε χαράδρα 20
μέτρων και σκοτώθηκε.
•
Πυρκανιό που εξερρόγη οπό
βραχυκύκλωμα στο Λιμνοχώρι Σερ
ρών κατέοτρεψε το σπίτι του XΑλεξάνδρου 46 χρόνων. Οι ζημιές
ονερχονται σε 400.000 δραχμές
•
Στις 8 κοι στις 9 Ιουλίου, θο
γίνουν στις Σχολές Εμπορικού Ναυ
τικού Ασπροπύργου. οι γραπτές εξετάοεις των. δοκίμων υπαξιωματικών
τουλιμενικού σώματος.

ΑπορρίφθηκΕ
η αίτηση
του Μουντή
ΑΘΗΝΑ 1 (ΑΠΕ)
Απορρίφθηκε από τον Ά ρ ειο Πό
νο η αίτηση του Νίκου Μουντή για

Τι δέχονται
Το περιεχόμενο των αντιπροτά
σεων αυτών δεν ένινε γνωστό αλλά
σύμφωνο με κολό πληροφορημένες
πηγές ανοφέρονται οε μιο πιθανή
αποχώρηση των ισροηλινών στρα
τευμάτων από την περιοχή της
Βηρυτού την παράδοση των παλαι
στινιακών όπλων την αναχώρηση
των Παλαιστινίων ηνετών. καθώς
και το μελλοντικό πολιτικό κάθε
στώς της Οργάνωσης νιο την Απε
λευθέρωση της Παλαιστίνης και του
παλοιστινιοκού
απελευθερωτικού
στρατού στο Λίβανο.
Οι ανησυχίες που εκφράστηκαν
από Λιβαυέζους επίσημους σήμαι
νσν κατά τους παρατηρητές πως οι
Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ
υποδέχτηκαν αρνητικό τις παλαιστι
νιακές προτάσεις με μια μόνη εξαί
ρεση. Την προχτεσινή δήλωση, του
Μενοχέμ Μπέγκιν ο οποίος δέχθη
κε την αποχώρηση των Πολαιστι
νίων με τον ατομικό οπλισμό τους
Εκτός από την αναχώρηση των
ηγετών τους οι Παλοιστίνιοι ζήτη
σαν κοι μιο ελαφρό υποχώρηση των
ισροηλινών δυνάμεων από τη
Βηρυτό να διατηρηθεί συμβολικά η
παρουσία των Παλαιστινίων στη
Βηρυτό σε πολιτικό και πληροφο
ριακό επίπεδο, καθώς κοι να
δημιουργηθεί ένα στρατιωτικό σώ
μα που θο αποτελείται από Παλαι
στινίους υπό λιβανική όμως διοίκη
ση.
Νέο μάχη
Ένα νέο στοιχείο που περιπλέκει
ακόμη περισσότερο την κατάσταση
στο Λίβανο είναι η επιδείνωση της
κατάστασης στη ορεινή περιοχή του
Μέτν, ανατολικά της Βηρυτού όπου
σημειώθηκαν χτές βράδυ συγκρού
σεις με-τ-σξυ δεξιών φαλαγγιτών και
μελών του σοσιαλιστικού προοόευ
τικου κόμματος του Ουαλίντ Τζουμπλάτ.
Οι επίσημες αρχές του Λιβάνου
φοβούνται πως οι συγκρούσεις

αυτές είναι πολύ πιθανό να τάροϋν
θρησκευτικό χαρακτήρα πράγν·
που κάνει τους Λιβσνέζους υπεύθυ
νους να όιερωτώντοι κατά πόσο ίο
Ισραήλ έχει σκοπό το δισμελισμ·
του Λιβάνου.
Στη δυτική Βηρυτό, παρά Ή
αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις
Ισροηλινών προς τον πληθυσμό τ ·
εγκαταλείψει την πόλη ούτε το έτΛ
πέμπτο των κατοίκων δεν έφυγΟ*·
0 πρωθυπουργός του Λιβάνοι»*·
Σαφίκ Ουοζόν δήλωσε οτι μά ··
12.000 από τους 600.000 κατσέκεως της δυτικής Βηρυτού εγκαΐέΑειψον τα σπίτιο τους.

Ακριβαίνουν
κατά 300%
τα καύσιμα
ΣΤΗ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ Πέμπτη.
Αύξηση κατά 300% των τιμών
των καυσίμων οικιακής χρήσεως *01
20% μείωση της κα τα να λώ σ ει
του ηλεκτρικού ρεύματος ονήνΥ*,Μ
χθές η σοσιαλιστική κυβέρνησή τήί
Ρουμανίας
Εκτός από τη μείωση τη ς κατονολώσεως, η κυβέρνηση προειδοποίη
σε ότι θο αυξηθεί και η τιμή του
οικιακού ηλεκτρικού ρεύματος κ®1®
25%.
Η αϋξησις αυτή των τιμών είνοι η
έκτη που γίνεται μέσα στο χράνο
Το διάταγμα που υπογράψει01
από τον Πρόεδρο Τ σ ο ο υ σ ί σ κ ο ν
αναφέρει ότι η αύξηση αυτή τυΛ
τιμών επιβάλλεται από την συνεχ*'
ζόμενη παγκόσμιο ενεργειακή κριοί
και την ανάγκη γίο σωστότερο ΧΡ^
ση της ενερνείας από τους Ρουμά'
νους καταναλωτές.
Αυξάνονται επίσης οι τιμές των
καυσοξύλων, του οερίου και των
κάρβουνων. Το διάταγμα, που
δημοσιεύθηκε χθές οπό τον Ρουμ°"
χικο τ : —
,ΓηΟα από 1ης
λίου αναφέρει κάποιες οοριο™
αυξήσεις αποδοχών, που θα «θρύ
ψουν μέρος των αυξήσεων τω*
τιμών.

Telefunken
Colorí m age
Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
η ό

A A n n n ró

n r m ir ïn

1 Παντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
2 Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
3 30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
4 100% Module για γρήγορο service
5 Τηλεχειριστής υπερύθρων - 32 καναλιών

αναστολή της εκτιομενης ποινής της
ισοβίου καθείρξεως, που όπως είναι
γνωστό, του έχει επιβληθεί το
Ι9 7 3 νια τη δολοφονία της Αγγλίδας δημοσιογράφου Ά νν Τσάπμαν,
τον Οκτώβριο του 1971.
Ο Μουντής είχε υποβάλλει αίτη
ση για επανάληψη της διαδικασίας,
επικαλούμενος ότι έχει στα χέρια
του νέα στοιχεία, που πείθουν γιο
την σθωότητά του. Υπέβαλε μαζί
και αίτηση αναστολής της ποινής
του.
Το δικαστήριο δέχθηκε ότι οπό
τα έγγραφο κοι τους ισχυρισμούς
του Μουντή ουδαμώς πιθανολογεί
ται η ευδοκίμηση της κυρίας αιτήσεως του για επανάληψη της διαδι
κασίας κοι με το σκεπτικό αυτό
απέρριψε την αίτησή του.

Τον κατεσπάραξΕ
λευκός καρχαρίας
ΠΟΡΤ ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ 1 (ΑΓΙΕ)
Ενας μεγάλος λευκός καρχαρίας
επετέθηκε και κατασπάραξε, προ
χθές τον 27χρονο Αλιξ.ΜοκούμΝοτιοάΦρικάνο. ενώ έκανε «σέρφινγκ» σε επόστοση 200 μέτρων
από την παραλία στο Ντλονυάνα
(Τρΰνοκεί) της Ν Αφρικής.
Δύο άλλα άτομα, που έκαναν
«σερψινγ*» a to ίδιο μέρος κατάφε ραν να βγούν σώο στην παραλιή
Σύμφωνα με ιούς φίλους ιομ
Μ ιΑ ω ίμ »»-;u -ποράκαλαύθηιταν τη
δραμώική σκηνή ανήμποροι νά τού
προσφέρουν βοήθεια, ο καρχαρίας,
που είχε μήκος τέσσερα μέτρα, τον
άρπαξε από το πόδι, ενώ προσπα
θούσε απεγνωσμένα νο φθάσει
στην ακτή

αντίδρασης που εκφράστηκε από
τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ
στη Μέση Ανατολή Φιλίπ Χαμπίμπ
ο οποίος επεόωσε μιο σειρά ομερικονοισροηλινών αντιπροτάσεων.

Παρατηρητές επισημαίνουν ότι
«ατυ μήκος των ντιοαφρικανικών
παραλιών έχουν τοποθετηθεί δί
χτυα γιο την προστασία των κολυμ
βητών από τους καρχαρίας, αλλά
στις άγριες ακτές, όπως αστές του
Τράνκεϊ. δεν έχουν ληφθεί παρό
μοιο μέτρο.

ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΑ
Στην οικογένεια του αξέχαστος)
οιιμυοθητή μας ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΑΒΑ
ΛΗ για τον άδικο χαμό του πάνω
στο άνθος της ηλικίας του. εκφρά
ζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητή
ρια.
ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

TELEFUNKEN

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.
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ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΗ ΑΕΒΕ Α φ οί
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΤΡΙΛΟΦΟ
Κάηκαν 100 στρ. σιτηρά

f Η*<( [(Spoilt »ill, ) 965
1
up φι/λλου 1968
M lir/iftiiíiAftiu. 72 Τηλ 23 1 3 /
Στην αγροτική περιοχή της Κοι
ι :
ΒΕΡΟΙΑ
νότητας Τριλόφου εξερράγη πυρκα
Τιμή Φύλλο .·
β γιά χθές το μεσημέρι Κάηκε έκταση
I
100 στρεμμάτων σιτηρών.
1
1
Στον τόπο της πυρκανιάς εφθσσαν δυο οχήματα της Πυροσβεστι
κής Βέροιας και έθεσαν την φωτιά
ιιπό έλεγχο.
Εξ άλλου άμεσο κίνδυνο διέτρεξον οι οικισμοί της δυπκής πλευράς
Θεσσαλονίκης όταν εξερράγη πυρ
καγιά στην αγροτική περιοχή Διαβα
τών και σε μιά έκταση 90 στρέμμά
των χόρτων Στην περιοχή αυτή
υπάρχουν εγκαταστάσεις υγρών
καυσίμων, οι στρατιωτικές φυλακές
και διάφορες αποθήκες υλικών. Λό
ΡΠ
γω του ισχυρού ανέμου η γωτιά πή
Η περίπτωση να αναλάβει σ
ρε έκταση κοι απειλήθπκαν το Διοίδιος ο κ Παπανδρέου το υπουργείο
βατό, η Νέα Μενεμένη και η βιομη
Εθνικής Οικονομίας μάλλον έχει
χανική περιοχή της Σίνδου Ολόκλη
αποκλεισθεί γιατί κρίνεται ότι δεν
ρη η δύναμη της πυροσβεστικής
πρέπει να συγκεντρωθούν στα
υπηρεσίας Θεσσαλονίκης κσι τα
πρόσωπό του όλες οι πιέσεις και οι
βυτιοφόρα του Δήμου Θεσσαλονί
επιπτώσεις από την προβλεπομενη
κης δύο λόχοι στρατού η όύναμη
παράταση των δυσχερείων.
αγροφυλακής και δασοφυλακής πέΠάντως αυτό που χαρακτηρίζει
τυχαν ύστερα από δίωρες προσπά
αυτή τη πτιγμή την κατάσταση στο
θειες να σχηματίσουν πυρασφαλι
ΠΑΣΟΚ και την κυβέρνηση είναι ότι
στικές ζώνες και να θέσουν υπό τον
και μετά τις συζητήσεις που είχε
έλεγχό τους την πυρκαγιά. Γιο τρεις
χθές και προχθές ο πρωθυπουργός
ώρες Οι συνοικισμοί της δυτικής
με τους συνεργάτες της επιλογής
πλευράς εκαλύπτοντο από μαύρα
του. δεν έγινε δυνατόν να ληφθούν
σύννεφα γιατί καίγονταν παλιά λά
οριστικές αποφάσεις για το σύνολο
στιχα άχρηστα βαγόνια και άλλο
της «αναδόμησης»
άχρηστο υλικό. Οι ζημιές δεν υπάρ
Σ' αυτό το πλαίσιο φάνηκε να
χουν ανακρίσεις ενεργεί αρμόδια
επιβεβαιώνεται ότι α κ. Κοτσιφάρας
υπηρεσία του ΓΣΣ.
θα αποχωρήσει από τον τομέα του
Εξ άλλου, στο συνοικισμό Χαρι
Αθλητισμού για να αναλάβει κάτι
λάου Θεσσαλονίκης σημειώθηκε
σημαντικότερο. Ίσως όπως εγράφη
πυρκαγιά σε μικρή έκταση αθέρι
τουπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή
στων σιτηρών ανάμεσα σε κατοικηνα τοποθετηθεί υφυπουργός με
μένους χώρους. Η πυρκαγιά αβή«ειδικό βάρος» σε κάποιο υπουρ
στηκε ένκαιρα με ζημίες που ανέρ
γείο,
χονται σε 15.000 δραχμές.
Για το Αμύνης υποψήφιος υφυ
Αλλη πυρκαγιά από αναμμένα
πουργός εμφανίζεται ο βουλευτής κ
τσιγάρο εξρρόγη στην περιοχή Φερ
Χονδροκούκης. Αντιδρά όμως η
ρών Έβρου όπου κατέστρεψε 100
αριστερό πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ.
στρέμματα αθέριστα σιτηρά.
Οι κ.κ. Βερυβόκης και Λιάνης
Ζημιές 350.000 όρχ. προκλήθεωρείται βέβαιο ότι θα αποχωρή
θηκαν οπό πυρκανιά που εξερράνη
σουν από την κυβέρνηση και πιθα
από βροχυκύκλωμο ηλεκτροφόρου
νώς ο υπουρνός Β Ελλάδος κ.
καλωδίου στο σπίτι του Χρηστ.
Ιντζές και ο υπουργός Δικαιοσύνης
ΑΑεξανδρή, στο Λιμνοχώρι Σερρών.
κ. Αλεξανδρής
Το σπίτι αποτεφρώθηκε.
Αντίθετο είναι μόλον βέβαιο ότι
Πυρκαγιά εξερράγη σε αγροτι
ο κ. Ε Κουλουμπής θα αναλάβει
κή Θέση των Φερρών Θράκης Απουπουργείο αλλα όχι αναγκαστικό το
Τεχνολογίας και Ερευνας, ίσως το
Συγκοινωνιών ή ακόμα το Ενέργειας
και φυσικών Πόρων Επίσης ο κ
φλώρος, βουλευτής Λάρισας λέγε
τα ι ότι αναλαμβάνει ένα από τα δύο
υπουργεία που προέκυψαν από τη
διχοτόμηση ιου υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών.
Κόπστες πληροφορίεςπνέφεραν
επίσης ότι ετέθη και πάλι χθές επί
ταπητος η περίπτωση να αναλάβει ο
κ. Μαύρος ένα σημαντικό τομέα
αλλα η πιθανότητα αυτή είναι μικρή
•
Η
αναδόμηση
αποτελεί
Από την αμάδα κοινοβουλευτι
προσπάθεια αποπροσανατολισμού
κού έργου της Νέας Δημοκρατίας
του ελληνικού λοού και συγκάλυψης
για θέματα του υπουργείου Συντο
της αποτυχίας του ΠΑΣΟΚ τονίζει
νισμού εκδόθηκε η ακόλουθη ανα
με ανακοίνωσή της η ομάδα Κοινο
κοίνωση
βουλευτικού Έργου της Ν.Δ. για το
«Χρειάστηκε 9 μήνες αποτυχη
υπουργείο Συντονισμού.
μένης
διοκυβερνπσεως τα ΠΑΣΟΚ
Η Ομάδα επισημαίνει τηναυγια να ανακαλύψει την Λυόια λίθο
ταρχική υπερσυγκέντρωση εξου
της «αναδόμησης» Θα πρέπει όμως
σιών από τον πρωθυπουργό και βό
ο Πρωθυπουργός να Θεωρεί πολύ
λεμα των ημετέρων με την αύξηση
οφέλη τον ελληνικό λαό. εάν
του αριθμού των θέσεων του
πιστεύει ότι με τον τρόπο αστό θα
Υπουργικού Συμβουλίου
μπορέσει να συγκαλύψει την έκδη•
Την
υπερσυγκέντρωση
λη ανικανότητα του υπουργικού του
εξουσιών στο πρόσωπο του πρω
συμβουλίου Μια μάλιστα ανικανό
θυπουργού επικρίνει και ο πράε
τητα που διακρίνεται έντονα μέσα
δρος του ΚΟΔΗΣΟ κ. I Πεσμαζόαπό πς συνεχείς παλινωδίες της
γλου τονίζοντας ότι αυτό θα οδηγή
κυβερνήσεως στα πιο κρίσιμα εξω
σει σε σύγχυση και μείωση της
τερικά
και εσωτερικά θέματα της
αποδόσεως του κρατικού μηχανι
χώρας Η εξεύρεση όμως «αποδιοσμού

ί

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του

ΤΗ ΡΕΥΤΕΡη ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ
Η ΚΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Παραιτήθηκαν χθές όλοι οι υπουργοί
Σμερα θα ανακοινωθεί επίσημα η σύνθεση του
ν^ου Υπουργικού Συμβουλίου, αλλ' ο Πρωθυπουργός
κρύβει τη δυσφορία του για τις πολλαπλές πιέσεις
^Ου υφίσταται από όσους - και δεν είναι πολλοί - μπο
ρούν και επικοινωνούν απ' ευθείας μαζί του. Οι πιέσεις
τΠζ «ύστατης στιγμής» αφορούν στη διατήρηση ή από*ΤΠ°Π του υπουργικού αξιώματος 6Γ εαυτούς ή φίλους.
το απόγευμα ο Πρωθυ[ΐοοργός έγινε όεκτός από τον
Ρ0€δρο της Δημοκρατίας και
“ ΡΥάτερα προήδρευσε του Υπουρ
γικού Συμβουλίου. Η ορκωμοσία
Τ7'ι> νίας κυβερνήσεως, παρ' όλο
π°υ η σύνθεσή της θα είναι γΥωστή
“ Ρδ σήμερα θα γίνει - όπως ανακοίνύισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 7ή Δεύτερο.
0 κ. Α. Παπανόρέου είχε και

χθες άτυπες συναντήσεις με σ τε
νούς συνεργάτες του ιόίως μέλη
του Εκτελεστικού Γραφείου. Χαρα
κτηριστικό αυτών των όιαβουλεύσεων είναι ακριβώς ότι όεν γίνονται
στα πλαίσια
προβλεπομένων άλ
λωστε - επισήμων οργάνων του
κόμματος ή της κυβερνήσεως αλλά
παίρνουν μάλλον τη μορφή επαφών
του κ. Παπανόρέου με φίλους του.
Οι προσωπικοί φίλοι του Πρωθυ

πουργού μπορεί νυ έχουν αρμοδιό
τητα για τη λήψη παρόμοιων κρίσι
μων αποφάσεων.
•
Η κατάσταση αυτή έχει
δημιουργήσει έντονη δυσφορία τό
σο στους βουλευτές όσο και εττο
κομματικό επελεχικό δυναμικό. Τί
θεται, συγκεκριμένα, το ερώτημα
πως είναι δυνατόν να αποφασίζει ο
κ. Παπανδρέου ενώ όεν έχει συναν
τήσει τους βουλευτές του εδώ και
πάρα πολύ καιρό και αφού γενικότε
ρα, ελάχιστοι είναι όσοι έχουν
πρόσβαση στο άδυτο του Πολιτικού
Γραφείου ή στο Καστρί.
Ιδιαίτερα
όυσαρεστημένοι
εμφανίζονται όσοι προέρχονται από
το παλοιό κέντρο οι οποίοι θεωρούν
ότι οι εξελίξεις δικαιώνουν τη
μετριοπαθή τους τοποθέτηση. Υπο
στηρίζουν επί πλέον ότι στη δική
τους παρουσία οφείλεται η έκταση

τής
της νίκης του ΠΑΣΟΚ και κατ
κατά
συνέπεια θα πρέπει τούτο να
εκφρασθεί και στη σύνθεση της
νέας κυβερνήσεως.
Πάντως οι κεντρώες τάσεις
κέρδισαν ίσως χθές έδαφος άν κρί
νει κανείς από το ότι η θέση του
υπουργού Συντονισμού κ. Λάζαρη
εμφανίσθηκε ελαφρά ενισχυμένη
και δεν αποκλείεται να αναλάβει
τελικά το υπουργείο Εθνικής Οικο
νομίας. δεδομένου ότι και ο κ.
Αρσένης αρνείται πεισματικό να
δεχθεί υπουργικό χαρτοφυλάκιο.
Στην περίπτωση αυτή θεωρεί
ται πιθανόν ότι αναπληρωτής στο
υπουργείο Εθνικής Οικονομίας θα
τοποθετηθεί στέλεχος που υποστη
ρίζει την αύξηση της επεκτάσεως
του Δημοσίου τομέα κρατικοποιή
σεις ώστε να Λειτουργήσει εξισορροπητικά και αποδοτικά δίπλα στον
θεωρούμενο φιλελεύθερο κ. Λάζα-

Άλλα υπόσχεται και άλλα
κάνει ο κ. Παπανδρέου
ΛΟΝΔΙΝΟ
Τις αλλεπάλληλες παλινωδίες
τΊς σοσιαλιστικής κυβερνήσεως της
Γλλαάος. ©τα ςοτττκα ©εματα της
^ωτερικής πολιτικής καθώς και τα
δ'όφορα μέτρα που πήρε στην οικο^°Μική πολιτική, υπογραμμίζει η
'ΥΚριτη
βρετανική
επιθεώρηση
*Εκάνομιστ».
Σε άρθρο του εκτάκτου απε^«λμένου της στην Αθήνα Στέφαν^Ιλλιγκαν, με τίτλο «Ελλάς ΣοσιαΑι°Μός σε μιά χώρα» αναψέρεται,
Μεταξύ των άλλων και η διαπίστωση
^ ο κ. Ανδρ. Παπανδρέου «έχει μιά
συνήβει0 αποπροσανατολιστική, να
υπάσχ6ται κάτι και να κάνει ακριβώς
τ° αντίθετο»
Τα κύρια σημεία του άρθρου
κ. Μίλλιγκαν στο «ΕΚΟΝΟΜίΣΤ» έχουν ως εξής:
Τον περασμένο Οκτώβριο η
^λλαρα εξέλεξε την πρώτη σοσιαλι
"^ λ ή της κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ το
**ύμα Του κ Ανδρ. Παπανδρέου,
"έρδισε την εκλογή, με την υπόσχε

ΓΡΑΦΕΙ Η «ΕΚΟΝΟΜΙΣΤ»
ση να αποσύρει τη χώρα από το
ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ και να κοινωνι
κοποιήσει μεγάλα τμήματα της
Ελληνικής Βιομηχανίας.
Ο κ. Παπανδρέου είναι ίσως ο
λαμπρότερος ρήτορας στην ευρω
παϊκή πολιτική σκηνή, σήμερα: είναι
μαγευτικό να ακούει κανείς τους τό
νους και τους ρυθμούς της ρητορι
κής του, σε μιά υπαίθρια συγκέν
τρωση ακόμη κι όταν δεν καταλα
βαίνει Ελληνικό Ο ίδιος είναι ένας
γοητευτικός άνθρωπος και αυτοί
που τον συναντούν υπνωτίζονται
από την ευγένεια του. Όμως, έχει
μιά συνήθεια αποπροσανατολιστι
κή, να υπόσχεται κάτι και να κάνει
ακριβώς το αντίθετο
Η μόνη δύναμη πιέσεως επί του
κ Παπανδρέου βρίσκεται στα χέρια
του συντηρητικού Προέδρου της

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜ ΝΙΩΤΗ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 5 Τ Η Λ . 20.106 Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Δημοκρατίας,
κ.
Κωνσταντίνου
Καραμανλή. Ο Πρόεδρος, μπορεί να
διαλύσει το Κοινοβούλιο και να
προκηρύξει ή να μην πρακηρύξει)
δημοψηφίσματα Ο κ. Καραμανλής
μέχρι τώρα δεν έχει επέμβη στην
εσωτερική πολιτική της νέας Κυβερ
νήσεως αλλά επενέβη αισθητά,
στην εξωτερική πολιτική του κ.
Παπανόρέου Πρόσφατα ματαίωσε
την επίσκεψη στην Αθήνα του συν
ταγματάρχη Καντάφι, αρνούμενος
να δεχθεί πρόσκλησή του να πάει ο
ίδιος στη Λιβύη.
Παρά το ότι η εθνικιστική εξω
τερική πολιτική του ΠΑΣΟΚ έχει ένα
τόνο συναγερμού, στην πρακτική,
μοιάζει πολύ με αυτή της προηγου
μένης κυβερνήσεως. τής Νέας
Δημοκρατίας, χάρις, εν μέρει στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Οι Έλληνες πιστεύουν ότ*
υπάρχει αληθινός κίνδυνος η Τουρ
κία να καταλάβει ελληνικά νησιά,
όπως τη Ρόδο, που βρίσκονται καν
τά στην τουρκική ακτή Γιο τον λόγο
αυτό, διατηρούν ένα ιι ράστιο στρα
τό 150 000 πνδρών κσι δαπανούν
το 6% περίπου του ακαθαρίστου
εθνικού τους εισοδήματος αεαμυντικές δαπάνες Το μεγαλύτερο μέ
ρος του ελληνικού εττρατού είναι
τώρα ανεπτυγμένο οτη Θράκη, στη
Β, Ελλάδα και στα νησιά, που βρί
σκονται κοντά στην Τουρκία.
ΠΑΡΑΛΟΓΗ
Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Α Ιΐυ

Ημείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
Μπριζόλες
Μπούτι
°πάλα
Ψαλτοέτα

220
180
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα
Κρέατα μοσχαρΐσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτϊκια-δίοκοι αλλαντικών

ΐυ

Π Η ΐυ

0 Έλληνας Πρωθυπουργός κ.
Α, Παπανδρέου άρχισε ζητώντας
από το ΝΑΤΟ εγγυήσεις και άφησε
να εννοηθεί ότι η Ελλάδα θα απεσύρετο και πάλι από το στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ, εάν δεν δίνονταν
αυτές οι εγγυήσεις. Αυτό ήταν μιά
παράλογη απαίτηση. Το ΝΑΤΟ δεν
ήταν δυνατό να προσφέρει μιά
εγγύηση, η οποία ενδεχοένως να
ενέπλεκε τη Συμμαχία εναντίον ενός
άλλου από τα μέλη της (η Τουρκία
είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ).
Σε πολλά σημεία ο κ. Α. Παπαν
δρέου μοιάζει με ένα Βρετανό
πρώην πρωθυπουργό, τον σερ Χάρολντ Ουίλσον Είναι ένας λαμπρός
μάλλον αλαζονικός οικονομολό
γος, ο οποίος έφθασε στην εξουσία
με πολύ λίγη πείρα, μετά από μιά
μεγάλη περίοόο συντηρητικής δια
κυβερνήσεως Είναι επίσης ένας τέ 
λειος ερμηνευτής της τέχνης, ότι τα
πάντα είναι γιο όλους. Η ευρωπαϊκή
του πολιτική πηγάζει από τον Ουΐλσον.
Η ελληνική γραφειοκρατία διοιηρείτπι κθ' ανανεώνετοι όχι μες
κανονισμούς αλλά μέ Φίλους. Αυτό
μπορεί να καθιστά την κυβέρνηση
συμπαθή, αλλά είναι απελπιστικά
ανεδαφικό. Με την τακτική αυτή οι
αποφάσεις σπάνια λομβάνονται και
οι δημόσιες υπηρεσίες είναι υπερ
πλήρεις από προσωπικό Αυτή η

τακτική ενθαρρύνει επίσης τη δια
φθορά - όχι για να παρακινήσει τους
δημόσιους υπαλλήλους να παρσβούν τους νόμους, αλλά για να τους
παρακινήσει στην εφαρμογή των
νόμων
Μέχρι τώρα ο αστικός προ
γραμματισμός ήταν σχεδόν ανύπαρ
κτος στην Ελλάδα.Μια επίσκεψη
στα άσχημα προάστια της μολυσμένης Αθήνας, το επιβεβαιώνει, πολύ
γρήγορα, Επειδή το κόστος της
παροχής αδείας για οικοδόμηση ε ί
ναι συνήθως μεγαλύτερο απ ό,τι ίο
πρόστιμο για μιά αυθαίρετη οικοδο
μή,δεν είναι απορίας άξιο, γιατί οι
Έλληνες καταπόιησαν τους λίγους
νόμους που υπήρχαν.
ΤΕΛΟΣ
ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΣ
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, η
Ελλάδα γνώρισε μϊά εξαιρετική
οικονομική ανάπτυξη και κατετάγη
επίσημο από τον 00 Σ Α μεταξύ
«αναπτυσσομένων χωρών» μαζί με
άλλες χώρες, όπως η Ταϊβάν (Φορ
μάζα).
Το θαύμα αυτό τώρα τελείωσε
Η ανάπτυξη αυτή επιβραδύνθηκε
και παρέμεινε στάοιμη το 1980
ενώ το 1981 ό ακαθάριστο εθνικό
εισόδημα της χώρας μειώθηκε
Τα μακροπρόθεσμο προβλήμα
τα που αντιμετωπίζει η Ελληνική
Οικονομία, επιδεινώθηκαν από τους
πολιτικούς·
Στο ενεργητικό Της ν * υ ς κυρεμνήσεως είναι ότι προσπαθεί να
μειώσει τον δημόσια δανεισμό - σε
12 % του ακαθαρίστου εθνικού εισ
οδήματος εφέτος - και νο συγκρο
τήσει τον πληθωρισμό στον έλεγχο
Εν τσύτοις, το σχέδιό της μειώσεως
του δημοσίου δανεισμού δεν βασί
ζεται σε περικοπές των δημοσίων
δαπανών, αλλά σε μιά υπερβολική
αύξηση της φορολογίας.
ΠΑΣΟΚ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
Οι σοσιαλιστικές κυβερνήσεις
συνήθως έχουν θουμάσιες σχέσεις
με τα εργατικό συνδικάτο. Γι' αυτό
είναι μάλλον εκπληκτικό να διαπι
στώσει κανείς, λίγους μόνο μήνες
μετά την εκλογική νίκη t o u ΠΑΣΟΚ,
να κατήγορε ίται η νέα κυβέρνηση
από το Διεθνές Εργατικό Συνδικαλι
στικό Κίνημα του Διοικητικού Συμ
βουλίου της Γενικής Συνομοσπον
δίας (ΓΣΕΕ)
Γιο την ώρα, ο έλεγχος της
εξουσίας από το ΠΑΣΟκ είναι από
λυτος. Οι οκτώ μήνες στην εξουσία
ήτον λιγότερο καταστρεπτικοί απ
ό,τι ανεμένετο Η εξωτερική πολιτι
κή του κόμματος αποδείχθηκε ότι
δεν είναι Γιά ένας κόμπος στον λαι
μό τ ω ν Συμμάχων της Ελλάδος, χά
ρις, εν μέρει. στονΠρόεδρο κ. Κ.
•Καραμανλή. Οι κοινωνικές μεταρρυ
θμίσεις Προχωρούν γοργά. Κάποια
προσπάθεια γίνειαι να ταρακουνη-θε ί η Υβαψειόχρατία. Αλλά τα ερω
τηματικό παιίβμένουν

τεφρώθηκαν 100 στρέμματα εκτά□εως σιτοκαλλιεργειών Το πύρ
κατεσβέσθη από την πυροσβεστική
υπηρεσία.
Πυρκαγιά εξερράγη από άγνω
στη απία σε παλιό αποθήκη, στα
Βιάλια Αττικής Η αποθήκη αποτε
φρώθηκε και οι ζημιές υπολογίζον
ται σε 150,000 δρχ.

Μέχρι 25 Ιουλίου
οι εγγραφές
στους Συν/σμούς
ΑΘΗΝΑ, 2 ΙΑΠΕ)
Από το υπουργείο Γεωργίας
υπενθυμίζεται ότι μέχρι τις 25 Ιου
λίου θα πρέπει, σύμφωνα με το νέο
νόμο γιο τους Συνεταιρισμούς, να
εγγράφουν σ' αυτούς όσοι αγρότες
το επιθυμούν, ώστε νο μπορούν να
ουμμετόσχουν στις διαδικασίες
εκλογής των νέων διοικήσεων των
Συνεταιρισμών,

ΣυνΕλήφθη
έμπορος
ναρκωτικών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2 (ΑΠΕ)
' Οργανα της Ασφαλείας Θεοσο
λονίκης συνέλαβϋν επ' αυτσφόρ.·
τον έμπορο ναρκωτικών Ε. Βσυλγα
ρίδη, 31 ρόνων. την στιγμή που
διππρανμστευόταν να ππυλήση
100 γραμ επεξεργασμένης σκόνης
χασίς.
0 συλληφθείς ομολόγησε γ. ·
>0 νσρκωτικό το αγόρασε από π,,
γνωστό έμπορο
ναρκωτικών Ε
Γιορισάκο, 31 χρόνων ο οποίιδιατηρεί στο θέρετρο Ρετζι.η β [ι
και ο οποίος στις 16 Ιουνίου
αποφυλακισθεί
πληρώνονιατ,
εγγύηση 50 .000 δρχ
0 Γιορτσάκος κατ ηγαρείτο γι»
εισαγωγή 8.5 κιλών χασίς από >ην
Τουρκία. Δεν συνελήφΰηκε ναι
καταζητείται

Η «αναδόμηση»
6 ev συγκαλύπτει
την αποτυχία

πομηαίων τράγων» και τα πυροτε
χνήματα περί ανασχηματιρμου Λεν
μπορούν να συγκολύψουν την
«δομική»
ακαταλληλότατα
του
ΠΑΣΟΚ να κυβερνήσει, ούτε και ·.·.
ευθύνες του Πρωθυπουργού γιο ·α
χάλια της κυβερνήσεως του.
Η Νέο Δημοκρατία οιοθανεται
υποχρεωμένη να καταγγείλει στον
ελληνικό λαό μια καινούργιο προσ
πάθεια για τον απαπροαανατοΑ,σμί·
του Με την εκταφή αποτυχημένων
διοικητικών συνταγών της χουντ»
κής επταετίας (κατάργηση του ίν .
Συντονισμού) την αυταρχική υπερσυγκέντρωση εξουσιών στο τιρόσ
ωπο του Πρωθυπουργού, την υπέρ
μετρη αύξηση των μελών tou
υπουργικού συμβουλίου που γιο μιο
μικρή χώρο όπως η Ελλάδα θα επι
βαρύνει δυσβάστακτο την ήδη
ασθενική μας οικονομία ενω ταυτό
χρονα θα επιτείνει ταν κυκεώνα της
γραφειοκρατίας, η σοσιαλ.στπ_ή
κυβέρνηση παρχίζει να καλλιεργισει στο λσό κούφιες ελπίδες για ί να
αντιμετώπισε μιά κατάσταση πιό δυσοίωνο μέλλον...
ευνοϊκή. Η τψή του πετρελαίου
Το μόνο που τελικό θα π»
υποχώρησε διεθνώς. Μπορούσε, θα είναι περισσότερες θέσεις ν τ m
επομένως, να εφαρμόσει πρόγρομ βύλεμα των »ημετέρων» και για την
μα επενδύσεων και εντάσεως της εκτόνωση του σπαραγμού »αν
παραγωγής γιο την αναθέρμανση Πασοκικών φυτρίων. μεγαλύτερο
της οικονομίας και την χαλιναγώγη αυταρχίσμό στην όοκηοη 'Πέ πολι
ση ταυ πληθωρισμού Ενώ όμως τί τικής εξουσίας και λιγόπ μη ευαι
ποτε απ όλα αυτά όεν διαγράφονται σθησία απέναντ» στις λαϊκές αντι

Χωρίς προοπτική
Δεν χρειάζεται νο επικαλε
σθυύμε αριθμούς γιο νο αποδείξου
με ότι η ακρίβεια καλπάζει και η
ανεργία παίρνει απειλητικές όιαστό
Πεις Είναι μ ιά πραγματικότητα που
τη ζούμε καθημερινά. Το ζήτημα ε ί
ναι άν υπάρχουν προοπτικές β ελ 
τίωσε ως της καταστόσεως.
Ο κ. Παπανδρέου ισχυρίζεται
ότι πρόκεττσι
για προσωρινές
δυσκολίες, που θα ξεπερασθούν.
Για μιά ιτστενωπόν που θα μας βγά
ζει στην πλαπειά λεωφόρο της
προόδου και της ευημερίας. Αλλά τί
ποτε απ' όλ ' αυτά όεν πρόκειται νο
συμβεί.
Μ ιά κυβέρνηση ικανή κσι απο
τελεσματική αμβλύνει τα προβλήμα
τα. Μ ειώ νει τις δυσκολίες. Βελτιώ 
νει την κατάσταση αμέσως μόλις
αναλάβει την εξουσία. Καταλαβαί
νεις από τους πρώτους χειρισμούς
της. ότι βρίσκεται στον σωστό δρό
μο και ότι τελικΟ θα τα καταφέρει να
μας βγάλει σε κάποιο ξέφωτο.
Είχε υποσχεθεί άλλωστε, ο κ.
Παπανδρέου ότι να ίμεν θα αργήσει
η κμεγάλη αλλαγήν, αλλά η βελτίω 
ση της καταστόσεως θ ' αρχίσει
αμέσως μόλις το ΠΑΣΟΚ θ ' ανέβει
οπήν εξουσία. Εδώ και τώρα Ήδη
ζητά συνεχώς νέα πίστωση χρόνου
για ν' αρχίσει να πραγματοποιεί τις
υποσχέσεις που μας βεβαίωνε ότι
θα τηρηθούν αμέσως. Και είναι
παράλογο να περιμένουμε όη μπο
ρ ε ί η συνεχής χειροτέρευση της
καταστόσεως. νο οδηγήσει στην
βελτίωσή της!
-Και δεν μπορεί το ΠΑΣΟΚ να ,
ιπχυρισύεί άτι σήμερα η κατάσταση
* είναι χειρότερη on ουτήν που αντι
μετώπισε η Νέα Δημοκρατία. Γιατί η
τελευταίο υπέστη την ενεργειακή
κρίση στην οξύτερη μορφή της. Οι
ανατιμήσεις του πετρελαίου ήταν
αλλεπάλληλες. Το ΠΑΣΟΚ όμως

στον ορίζοντα, προωθείται δραστή
ρια η κομματικοποίηση τω ν πόντων
και η ένταση της αριστερής προπα
γάνδας οπό τα κρατικά μέσ α ενημε
ρώσεως. Αλλά από το τελευταία
αυτό μόνο ζημιά μπορεί να ηρακύ
ψει..

Π

Ρ

Ο

δράσεις, διόγκωση ιης γιτα Ί ■ ·■■·■.
τι*ής υπερσυνκέντρωσης μ- ' " «
λεσμα την καταδυνάστευση ιικ
πολίτου, και τέλος, βύθ·
ιης χώ
ρας σ ι μια όλο κοι πιο επικίνδυνο
οδιέξοόη οικονομική κρίση.

Σ Ο

Χ

Η

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ Ν . Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Α νοιξε στην Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ ίο καινούργιο κατοοτη
μα Φ Υ Τ Ο Φ Α Ρ Μ Α Κ ίϊΝ Β. Π Α Λ Ο Υ Κ ΙΔ Η
Στο κατάστημα θα β ρ είτε τα καλύτερα ιράρμσκο γιο όλες η ς
καλλιέργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικό εργαλεία ■ μηχανή
ματα και λιπάσματα
Επίσης 0 αντικρύοετε τη ν διάθεση του Γεωπόνου γ ιε την
άμεση εξυπηρέτησή σας όσον αφορά:
α)την προμήθεια σας σε φάρμακα
β)τις μελέτες κα ι εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων,
Υ>τις επιβλέψεις κσι
6)την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειω ν
μι πκρπρ την επίλυση όλων των ενδεχόμενων ηροβλημοται»
ιη ς γεωργικής "παραγωγής

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚ/ΔΗΣ
ΓΕΩΠΟ ΝΟ Σ
Τ Η Λ . 62.·) Μ 62.42*
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

»ΛΑor»

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

12345t781
8

ψη.
Θέλουν την περιποίησή τους
(6ημ·) — Ανδρικό όνομα, με άρ
θρο Ιαντίστρ.).

9. ΓΓ αυτήν συχνά... ρωτάμε - ΚΓ
αυτή χειρουργείται (γεν.).
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μ ' αυτό το ρήμα κάνει τη δου
λειά του πολλές φορές ο έρω
τας.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Στη δημοτική ο φημισμένος ο
διάσημος.
2. Περισσότερο ... τρώει τ>ς κοπέλλες !καθ ! - Γισ την ταχύτητα
σημαίνει σιγά-σιγά.
3. Μιά πρωτεύουσα που... ακονίζει
- Αριθμητικό στη γενική.
Το επάγγελμά του σνατριχιαστικό (με άρθρο).
Νότα βυζαντινή — 280Εκεί έγινε η υποδοχή της...
Κιβωτού
Πολεμική κραυγή — Αντίστροφα,
παίρνει μέρος στη θ εία Μ ετάλη-

2. Πολλές Φορές τη ν .. απλώνουμε
— ΚΓ αυτό τρεις μήνες κρστάει
Ικαθ.Ι3. Είναι και η Αλεξάνδρεια του
νουούμας - Ξένο σύμφωνο.
4

Υήεράσπιθσε για χρόνια την
εστία του βεροιώτικου συγκρο
τήματος με άρθρο.

5 Αγγλική.· συμφωνία.
6 Η «Νίκη» της, περίφημη.
7 Επίρρημα αριθμητικό — Το 3
οριζ. σ', αντίστροφα.
8 Ελληννικού οργανισμού τ ’ αρχι
κά — Σ’ αυτήν θα δούμε και μαν
τρόσκυλα
9." Ηταν και ο Ιμπραήμ επί Τουρκο
κρατίας (αντίστρ.) — Μισό ...
ελληνικό νησί.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1 ΔΥΟ - ΚΡΗΣ 2 ΟΡΛΟΝ 3. ΑΡΤΟΥ - ΕΛΗ 4 ΒΙΕΤΝΑΜ
5 ΑΒΡΟΙ - ΕΛΣ 6 ΝΑΟΣ 7. ΛΕΑΝΔΡΟΣ 8. ΕΡ - Ο ΑΣΣΟΣ
9. ΧΑΝΣ - ΜΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΔΙΑΒΑ - ΛΕΧ 2. ΡΙΒΙΕΡΑ 3. ΟΝΤΕΡ 4. 0 ΤΟΝΝΟΣ 5. ΚΟΥ
ΝΙΑΔΑ 6 ΡΡ - ΟΡΣΕ 7. Η ΛΕΜΕΣΟΣ 8. Σ0Λ - ΣΟΜ 9. ΝΗΣ
ΣΑ - ΣΙ.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ’ μέρος]
2 1 5 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β μέρος)
3 00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.16 ΤΕΝΝΙΙ
7.45 ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ;
8.05 ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
10.45 ΜΠΟΥΑΤ
11.15 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.60 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΙΩΠΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
« 0 ΤΟΥΡΝΟΥΑ TENN« ΑΠΟ ΤΟ
ΓΟΥΙΜΠΛΕΤΟΝ
Δ 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ 82)
8.00 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΘΙΚΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9,50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10 40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 3
2.00 ΓΟΥΝΤΎ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
2 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4 30 TZQNNY ΚΑΙ ΦΡΑΝΚ
5.00 0 ΚΟΣΜΟΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 ΜΙΣΗ QPA ΜΕ
ΤΗ ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
Θ.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡ!
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΒΟΥΛΗ
10.20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΟΣΜΟΝΤΣ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΩΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ρβκτιφιέ

Γ Ν Ω Ρ ΙΜ ΙΕ Σ Μ Ε Τ Α Β ΙΒ Λ ΙΑ

Από το πρώτο της βιβλίο «ΣΚΕ
ΨΕΙΣ» που οι κριτικοί το υποδέχθη
καν με αισιόδοξες προβλέψεις, η κ.
Βιολέτα Αδαμίόη - Ραγκοζά φανέ
ρωσε ότι έχει ποιητικές καταβολές
που γρήγορα θα έδιναν καρπούς
Την πεποίθηση αυτή έρχεται να επι
βεβαιώσει η δεύτερη συλλονή της
«ΑΙΧΜΕΣ» με τα 39 ποιήματα που
γράφτηκαν από το 1978 ως το
1981.
Η ποίησή της διοκρίνεται για τη
φιλοσοφική διάθεση στην αντιμε
τώπιση των προωλημάτων της ζωής
και τη λύση τους, άλλοτε με την έν
τονη δραστηριότητα κι άλλοτε με τη
νηφαλιότητα και την εμπερίσκεπτη
συγκέντρωση.ΚυριαρχεΙ η αγάπη
και η ελπίδα μέσα στο χάος της αβε
βαιότητας. Η μοναξιά σαν μέσο
καταφυγής, σαν πηγή που θα πνλτήσουμε καινούργια δύναμη και θάρος
για να προχωρήσουμε στην επίτευ
ξη των στόχων μας είναι αποδεκτή
από την ποιήτρια. Η λύπη και η χαρό
παρουσιάζονται σαν σημάδια ζω ής
σαν απάντηση αντοχής και σαν
απαίτηση υπ-αρξιακή που μπαίνουν
σύνορα ελπίδας και νέας πορείας
για την νίκη της νιότης Τσ θέματά
της κυκλοφέρνουν στις παραπάνω
έννοιες και καταλήγουν σαν αυτο
προαίρετη προσφορά οποιοσδήπο
τε θυσίας για μιά πάγια ιδανική
θεώρηση της ζωής με τα προβλήματά της. Έτσι που μιά φλόγα γλυκιάς
ζεστασιάς - όπως τονίζει η ποιήτρια
- είναι αρκετή για την τροφοδότησή
της. Κύκλος ζω ής εικόνα ροής που
αέναα ανακυκλώνεται. Αναζήτηση
μιός πόλης, στην πορεία μας μέσα
από την έρημο, αληθινής που να
μην είναι αντικατοπτρισμός ήφραναπάτη.
Η εμπειρία της ζωής θο μας
οπλίσει με γνώση και πεποίθηση γι'
ουτή την πορεία. Γιατί καθένας έχει
μέσα του όλο τον κύκλο της ζωής
του κι ο καιρός διαβαίνει σβήνοντας
συνήθειες χαράς και λύπης. Συμπε
ρασματικό μας λέει, κανόνισε τη
ζωή σου όπως τη θέλεις γιατί σύν
τομα θα έρθει το τέλος. Η προσφο
ρά χάνεται μαζί με τον επαίτη. Οι
ελεήμονες όμως μένουν στην ακι
νησία τους. Οι αντιθέσεις αυτές που
πηγάζουν οπό την ποίηση της κ.
Βιολέτας Αδαμίδη-Ραγκαζά. δίνουν
μιά ξεχωριστή βαρύτητα και ένο
διαφορετικό νόημα στη ζωή.
Το νόημα της μοναξιάς
είναι να ζείς τριγυρισμένος
από αναμνήσεις, πόθους
και προσδοκίες.
Το νόημα της συντροφιάς
είναι να ζείς χωρίς ελπίδες
για τη συνέχιση της προσφοράς
(ποίημα Αντιθέσεις)
Όπως είπα, την απασχολεί το
πρόβλημα της μοναξιάς στην οποία
βρίσκει καταφυγή, κι ευχαριστεί
όσους συμβάλλουν σ' αυτή. Α ντιθέ
σεις. έλξεις και απώσεις, προωθή
σεις και αθόρυβη υποχώρηση, γιατί
η προσωπική ελευθερία σαν βιοτική
αναγκαιότητα υποχωρεί στην κοι
νωνική προσαρμογή που της δίνει
το νόημα και το περιεχόμενο.
Μορφές γήινες.
Μετάπλαση
Μικρή ή απώλεια.
Σύνθημά τους: Ο θεός.
Πιστεύω τους: το πνεύμα
Φορέας τους: ο άνθρωπος.
(ποίημα Χωρίς τίτλο)
Η ποιήτρια αναζητεί μ’ επιμονή
και πίστη το σωστό δρόμο της ποίη

σης Ελπίζω ™υς σύντομα θα τον
βρεί και θα τον ακολουθήσει. Της το
εύχομαι μ όλη μου την καρδιά.
Έτσι η ποίησή μας θ ' αποχτήσει μιά
γνήσια κι ανόθευτη φωνή.
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Ιω. Μιχαήλ 7
Θεσσαλονίκη

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΕΚΕΙΝΟΣ: Αγάπη μου, να κρα
τήσουμε μυστικούς τους αρραβώ
νες μας...
ΕΚΕΙΝΗ: Ναι χρυσέ μου. Μόνα
στη Μαρίκα θα το πεις. Γιοτί αυτή η
κακιασμένη έλεγε πάντα, πως δεν
θα βρισκόταν ποτέ κανένας βλάκας
για να με πάρει1
ΣΙΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟ
Ο γιατρός (μετά από γενική εξέ
ταση):
' Εχω πολύ εόχάριατα νέα για σάς
κυρία μου.
Εκείνη:
— Δεσποινίς, γιατρέ.
Γιατρός:
— Μμμ - τότε τα νέα δεσποινίς δεν
είναι ευχάριστα.

* * *
Ο αφόρητος καύσωνας των
ημερών έκανε κάποιον καυσωνόπληκτο Έλληνα πολίτη να τηλεφω
νήσει στον υπουργό Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος κ Τρίτση.
— Τρίτσης: Λέγεται... ποιος είναι;
— Κύριε. Τρίτση. ζέστη. Πολύ ζέ
στη!,..
Τρίτσης: Και τί θέλετε από μένα.
— Να φυσήξεις. Να μας ... κάνεις
αέρα. Να κρυώσει λιγάκι. Τί υπουρ
γός Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
είστε...
Και ο Τρίτσης το... φυσάει και
δεν κρυώνει ί!

•
Η αρχή του φωνόγραφου
οφείλεται στο Σκώττ, που αποτύπω
σε πρώτος ήχους το 1858. Η πρώτη
όμως συσκευή εγγραφής και ανα
παραγωγής των ήχων κατασκευά
στηκε το 1876 οπό τον Έντισον.
Την ίδια περίπου εποχή ο Γάλλος
Σάρλ Κρός κατέθεσε στην Ακαδη
μία των Επιστημών του Παρισιού
την
περιγραφή
μιάς
σχετικής
συσκευής χωρίς όμως να προχω
ρήσει στην πραγματοποίηση της
εφεύρεσής του.
Την τελική μορφή του φωνό
γραφου. όπως είναι περίπου στην

40Ν Θ Η Μ Ε ΡΟ Μ ΝΗΜ Ο ΣΥΝΟ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - ΕμβοΑοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα
ι

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙ A
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 5 6 ΤΗΛ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0
ΒΕΡΟΙΑ

Τελούμε την Κυριακή 4 Ιουλίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίας Παρα
σκευής Βεργίνας 40ΝΘ ΗΜ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ ανσπαύσεως της
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, πατρός, αδελφού

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕφΡΑΙΜ ΙΔΗ
κ ο καλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μοζί μας τις δεήσεις
τους προς τον Θεό.
•
Ιδιαίτερες προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
•
Η δεξίωση στο καφενείο Κώστα Εφραιμίδη στη Βεργίνα.

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΚΑΧΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ.
ΘΑ ΤΟ ΒΡΗΤΕ ΑΓΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΓΙΩΡΓΟ

ΡΙΖΗ

ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΑ Ξ Ε Ν Ω Ν ΓΛ Ω ΣΣΩ Ν

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051

Μ; Αλεξάνδρου 17 τηλ. 29231 Βέροια
Στο κτίριο των Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών

ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ-ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

Σ ε τ ρ ε ις μ ή ν ες η ύ λ η μιάς χρ ό νιό ς

Ανοιξιάτικος
στοχασμός

«ΑΙΧΜ ΕΣ»
Β ΙΟ Λ Ε Τ Α Σ Α Δ Α Μ ΙΔ Η -Ρ Α Γ Κ Α Ζ Α

Στοχάστηκα κάποια στιγμή
νάμουν μαγιού αγέρι,
να σε φιλώ το πρόσωπο
νο σε κροτώ το χέρι.
Στοχάστηκα νάμουν πηνή,
κεί στου βουνού την άκρη,
στα χείλη σου δροσοσταλιά,
στα μάτια σου. το όόκρυ.
Στοχάστηκα, φαντάστηκα
εγώ να είμουν θάλασσα
κι εσύ μικρό καοάβι,
και ν' αρμενίζουμε μαζί
στου κόσμου τα πελάγη.

Ωριμες μητέρες
ΓΕΝΝΟΥΝ ΕΞΥΠΝΑ ΠΑΙΔΙΑ

I
1824 Ναυμαχία των Ψαρών και κατα
στροφή τουρκικού στόλου από
τους Μιαοϋλη και Σαχτούρη.
1826 Ο στρατός του Κιουταχή πολιορ
κώ» την πόλη της Αθήνας.
1907 0 αρχηγός αντάρτικού σώματος,
λοχαγός Δουμπιώτης Νικόλαος,
εξοντώνει την συμμορία του
αρχικομιτστζή Κασσάπτώ.
1981 Ευρύ ανασχηματισμό της πολω
νικής κυβώρνήσεως ανακοίνωσε
αιφνιδιαστικά ο στρατηγός Γιαρουζέλσκι λίγες ώρες πριν από
την άφιξη στη Βαρσοβία του
Σοβιετικού υπουργού εξωτερικώνκ. Γκρομύκο.

A ia ß o z c x c
κ α ί β ια δ ίά ε ιχ
κήν
Ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

αρχή της εποχής μας την πραγματο
ποίησε ο Γερμανός Έμιλ Μπερλίνερ. το 1877. Αυτός εισήγαγε και
τη χρήση επίπεδων δίσκων το
1886
0 δίσκος του γραμμόφωνου
έγινε εμπορεύσιμος το 1897. Το
χωνί που ήταν εφαρμοσμένο στο
όιάνραμμα, εγκσταλείφθηκε σιγά-σιγά και το 1910 άρχισε να προτιμάται ο συνδυασμός του χωνιού με
το κουτί του γραμμοφώνου σε ένο
σώμα. Και η τελειοποίηση του
νραμμιφώνου συνεχίστηκε μέχρι
που έφτασε στο σημερινό πίκ άπ.
•
Μια ιδέα, για το πόσο
σημαντικό ρόλο έπαιξε το θέατρο
στη ζωή των αρχαίων, μαςδίνει ο
μεγάλος Έλληνας ιστορικός Πλού
ταρχος. αποκαλύπτοντας ότι το 413
Π.Χ.. ότσν οι Συρακούσιοι νίκησαν
τον υπό τον Νικία στόλο των Αθη
ναίων,
σκότωσαν όλους τους
εχθρούς τους εκτός από εκείνους
που ήξεραν και μπορούσαν να απαγγέλουν έστω και ένα μικρό απόσπα
σμα από έργο του Ευριπίδη ή άλλου
αρχαίου συγγραφέα.
•
Παντομίμος λέγεται αυτός
που μιμείται τους πάντες. Η λέξη
επικράτησε στην Ιταλία, στα χρόνια
του αυτοκράτορα Αυγούστου, αντί
του ελληνικού ορχηστής που παρίστανε χορεύοντας κάποιο πρόσωπο
με διάφορες κινήσεις του σώματος
και χειρονομίες
χωρίς να λέει
καμιά λέξη.
•
Ο καρκίνος προσβάλει τρεις
φορές λιγότερο τα άτομα που ασχο
λούνται με τα σπόρ.
•
Οι καρδιακοί μύες όνοι οι
δυνατότεροι του ανθρώπινου σώ
ματος.
•
Ακόμα κι όταν καταρρίπτουν
παγκόσμια ρεκόρ οι αθλητές καταναλίσκουν λιγότερο από το μισό
απόθεμα των δυνάμεων του οργα
νισμού τους.
•
Ενα λάθος εργάτη ήταν αιτία
για να ανακαλυφθεί η γραφομηχα
νή, από τον Αγγλο Μίλλ.
Μέχρι το 1873 δεν είχε γίνει
καμιά πρόοδος στην ατελή εφεύρε
ση του Μίλλ. Τελικά ο μηχανουργός
Φίλων Ρέμινγκτον την τελειοποίησε
για να φτάσει με συνεχείς βελτιώ
σεις στη σημερινή της μορφή.
•
«Οικοφοβίο»
λέγεται
ο
νοσηρός φόβος που δοκιμάζουν άν
θρωποι μένοντας μόνοι στο σπίτι.

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αριθμ. άδειος ιδρύοεως 2 6 0 8 81
ΑριΟμ. άδειος λειτουργίας Φ.ΑΦ. 1 3 9 /8 2

Μ ή χ ά ν ε τ ε το κ α λ ο κ α ίρ ι σας

ι UHMA1 Α: Λογιστών, Γραμματέων, Στέν ο νρ α φ ω ς, Γραφομηχανών, ΤΕΛΕΞ

mexmazTm

Μ ' αλοίμονο. καρδούλα μου
τίποτα δεν θα γίνει.
Εγώ· Θα είμαι πάντα εγώ
κι' εσύ θα έχεις φύγει.
MAP. ΚΑΠΟΥΤΣΕΛΗ

Ιμ ε ε ν δ ιά μ ε σ η δ ια κο π ή γ ιο ξεκ ο ύ ρ α σ η )
α λ λ ά ε π ω φ ε λ η θ ε ίτ ε

1982

Σάββατο 3 Ιουλίοά

Προτιμώ την πιό άδικη ειρήνη
οπό τον πιό δίκαιο πόλεμο.
ΚΙΚΕΡΩΝ

Τις αναγνωρίζουν αμέσως στα
πάρκα και τις πλατείες. Περπατούν
με σιγουριά, με ύφος σχεδόν θριαμ
βευτικό τσουλώντας περήφανα το
καροτσάκι του μικρού τους. Είναι οι
μητέρες μιάς κάποιος ηλικίας, που
αψήφισαν προκλητικά τις μέχρι τώ 
ρα συστάσεις και συμβουλές των
γιατρών να αποφεύγεται η εγκυμο
σύνη πάνω οπό τα 30 έστω 35 χρό
νια.
Σήμερα, όλο κοι περισσότερες
γυναίκες αποφασίζουν να φέρουν
στον κόσμο παιδί «απαγορευμένη
ηλικία» για τη μητρότητα των 40
ακόμα και 45 χρόνων. Φοίνεται
δηλαδή άτι οι σημερινές γυναίκες
περιφρονούν την κοινωνική αντίλη
ψη που ήθελε τη γυναίκα μητέρα
στα 20 και νιαγιό στα 4 0 της χρό
νια Κάθε μέρα σχεδόν στις εφημε
ρίδες διαβάζει κανείς τα ονόματα
επώνυμων και ανώνυμων γυναικών
που αποφασίζουν το μεγάλα βήμα.
Ακόμα και ηθοποιοί, όπως η Ούρσουλα Άντρες 44, η Κλαούντια
Καρτινάλε 43. η Μαρλέν Ζομπεβ
39. π Ροσόνα Σκιαφίνο 41 κ.ά.
Οι «ώριμες μητέρες» έχουν σή
μερα συμμάχους τους έναν μεγάλο
αριθμό επιστημόνων, ασχολούνται
συστηματικά με το θέμα αυτό:
Ιατρικά συνέδρια (όπως το διεθνές
συνέδριο περιγεννητικής ιατρικής)
εκπομπές στην τηλεόραση, επιστη
μονικά βιβλίο (ιατρικής και ψυχολο
γίας) ασχολούνται συστηματικό με
το θέμα της εγκυμοσύνης μετά τα
40
■ Στη Γαλλία, ιδιαίτερα «Το κέν
τρο υγείας του παιδιού», σε τελευ
ταίο έρευνα του υποστηρίζει άτι το
παιδιά που γεννιούνται από ώριμες
μητέρες έχουν μικρότερες ψυχοσυγκινησιακές δυσκολίες απ ό.π τα
παιδιά νέων στην ηλικία γυναικών.
Στην Βρεταννι'σ από την άλλη
πλευρά ο ψυχολόγος Μπαίρντ αφού
εξέτασε επί τρία χρόνια 100.000
παιδιά υποστηρίζει ότι το μεγαλύτε
ρο ποσοστό ευφυΐας παρουσιάζε
ται σε παιδιά που γεννήθηκαν από
γυναίκες γύρω στα 35 χρόνια τους
Στην Ιταλία, οι ώριμες μητέρες
αντιμετωπίζονται σαν φαινόμενο
κοινωνικό και πολιτιστικό. Πρόκει
ται για γυναίκες μέσης και ανώτερης
εφυίας που έχουν αναμιχθεί στην
πολιτική, είναι φεμινίστριες προσ
πάθησαν να βρουν εναλλακτικές
εμπειρίες στη ζωή τους και κατεφυναν στη μητρότητα για να καλύψουν
το κενό και την αβεβαιότητά τους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Στην ουσία, υποστηρίζει ο
ψυχολόγος φατσινέλι. που παρακο
λουθεί οπό κοντά το ανησυχητικό
γΓ αυτόν, φαινόμενο, οι ώριμες
γυναίκες χρησιμοποιούν το παιδί
σαν προστασία ενάντια απτή λύπη
και στις ψευδαισθήσεις που οι ίδιες
Ληιιιούογησαν. Κάτω απ' αυτές τις

συνθήκες μπορούν το ίδιο εύκθλ°
να διαλέξουν την τρομοκρατία ή
παιδί. Οστόσο, υποστηρίζει ο (δ·0*
επιστήμονας η μητρότητα όουλεύ«1
μόνη της και αλλάζει τις γυ να ίκίί
«.ατό τη διάρκεια της εγκυμοσύνη?·
Υπάρχει βέβαια και μιά
κατηγορία νυναικών που καταφ*υ'
γουν στην ώριμη μητρότητα. ΕΙ«01
γυναίκες που ακολούθησαν τρυί
συμβατικούς κοινωνικούς κσνόν*ί
παντρεύτηκαν νωρίς και απόκτηά0^
παιδιά, είτε τα ήθελαν πραγμο*1*
είτε όχι Φθόνοντας στην η λικία 1*11
ωριμότητας- αποφασίζουν οι
γιατί το ήθελαν και όχι γιατί τουί
επιβάλλεται, να αποκτήσουν 0 ,“ |
παιδί, είτε με το σύζυγό το υς £*τ ί
με έναν άλλο άνόρο. που πραγμ***1'
κό τις συγκίνησε...
’η
Ά λλες πάλι, άφησαν να περά
σουν τα χρόνια αναζητώντας 7°*
σύντροφο εκείνο που θα αντοκ0"
κρινόταν πλήρως σχεδόν στο άΡ®”
τυπό τους.Μπροστά στο δίλημμΟ νά
μην γνωρίσουν ποτέ τη μητρότΠΐ®
επειδή δεν βρέθηκε ο ιδανικός
τροφος. αρκετές είναι αυτές
προτιμούν εν ννώσει τους να μποκν
σε υιό τέτοια περιπέτεια, από το
μην την γνωρίσουν καθόλου.
Ό π ω ς και νάχει το πράγμο,
όποια κατηγορία και άν ανήκει, η
ώριμη μητέρα αντιμετωπίζει, (θ '"
και πιό έντονα, όλες τις δυσκοΜ*’
που αντιμετωπίζουν οι σημεΡ1^4’
γυναίκες. Δυσκολίες στην εργαοίΟ·
«λευκές νύχτες» κοντόστο κρεβδ*1
του μωρού, δυσκολίες στις κοινών·"·
κές σχέσεις.

100

Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

121
199

22.222
22.606
125
25.7-*9

24.44*
22.19®
22.200

22.31*
41-353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.61®
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23
«
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
23.376

ΙΔΙΩΤΙΚΟΝ ΩΔΕΙΟΝ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25
(Ά νω θεν Ζαχαροπλαστείου ΕΛΙΤ) Ημιόροφος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ
ΑΠΟ 4 .3 0 - 9 Μ .Μ .
ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΧΙΣΤΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΕΩΣ
ΣΕ 3 ΘΕΡΙΝΟΥΣ Μ ΗΝΕΣ ΚΕΡΔΙΖΕΤΑ 1 ΧΡΟΝΟ
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ:Βιολιού, Κιθάρας, Κλασσικής και
Μοντέρνας,
Ακκορντεόν,
Αρμόνιου,
πιάνου
Θεωρίας, Σολφέζ, Φωνητικής Μουσικής, Μ ον
τέρνο τραγούδι. Μπουζούκι σε 6 μήνες γίνεσθ6
τέλειοι με νότες, έτοιμοι για επαγγελματικήκαριέρα. Τραγούδια από τον 1ο μήνα.

Ι^ββί.τη η Ιουλίου 1982

ΣΕΛ ΙΔ Α 3

«ΛΑΟΖ»

Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βέροιας σας συμβουλεύει

Ι~ Η

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Γ.Ε.ΒΕΡΟΙΑΣ
Γ,Α ΤΟΝ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟ ΑΘΛΗΤΗ
0 1άχρονος Παντελής Ζδράλης
άνθ

ί^°σ6την^ω
ιί του

πάνω στο
πίς ηλικίας του, πέραν του ότι
λ ° ν ένας πολύ καλός και με ακέ10 Χ°Ροκτήρα μαθητής ήταν και
οτιουδαίος αθλητής. Συγκεκριμένα
I
βόλλεύ στην Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Χ£ δε εντοπιστεί από τον Βούλγα°Ροσπονδιακό προπονητή κ. Τάκαι προοριζόταν για το κλιμά1(10 Βορ{ (ου Ελλάδος.
^τΠν τελευταία της συνεδρίαση
Π ^'οίκηση της Γ.Ε.Β., η οποία
θΓΗΐειωτέον π'αοακολούθησε σύσ-

Η ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΗΣ Α.Ε.
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Στις 11 η ώρα το πρωί της Κυρισ*πς και στην αίθουσα του μορφωτισυλλόγου, θα πραγματοποιηθεί
!? εν,κΠ Συνέλευσπ της Α.Ε ΚΑΛ
ΛΙΘΕΑΣ.
'
κύριο θέμα της συνελεύσεως
Π εκλογή νέου διοικητικού
^ιβουλίου Όπως γίνεται οντιλη^
Π παρουσία όλων των μελλών
Συλλόγου κρίνεται απαραίτητη

01 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Τ«Ν ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Κατόπιν αποφάσεως του Δ/κού
^ύβουλίου του Σ.Δ.Π.Κ.Μ απεφα°θη όπως διενεργηθούν οι προαΝνικές εξετάσεις των διαιτητών
ώΔ προς Β' και από Β' προς Α'ενάοιτεχγική κατηγορία στις 4-7-82
^'ώρα 10.00 π.μ. εις τα γραφεία
Συνδέσμου.

σωμη την κηδεία του αδικοχαμένου
αθλητή της αποφάσισε όπως:
•
Οι αθλητές όλων των τμημά
των φορούν κατά τους αγώνες πένθημο περιβραχιόνιο για ένα χρόνο.
•
Στον πρώτο επίσημο αγώνα
της ομάδος βόλλεύ κρατηθεί ενός
λεπτού σιγή,
•
Καθιερωθεί τουρνουά βόλλεΰ μεταξύ των παιδικών ομάδων
της Κ.Δ. Μακεδονίας το οποίο θα
φέρει την ονομασία«ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΠΑΝΤΕΛΗ ΖΔΡΑΛΗ»,

Η ΟΒΕΛΠΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟ
Αρχισε, από 18 Ιουνίου, η λει
τουργία ειδικού κλιμακίου της
ΟΒΕΛΠΑ με σκοπό την εξυπηρέτη
ση των αυτοκινητιστών που ταξι
δεύουν ατην Επίδαυρο νια να παρα
κολουθήσουν τις παραστάσεις του
«φεστιβάλ Επιδαύρου 1982». Το
κλιμάκιο περιλαμβάνει αυτοκίνητα
όλων των κατηγοριών (συνεργεία,
πλατφόρμες, γερανούς κ.λ.π.) που
είναι εφοδιασμένα με ραδιοτηλέ
φωνα και βρίσκονται σε συνεχή
επαφή με τα όργανα της Χωροφυ
λακής. Ετσι είναι σε θέση να προσ
φέρουν αμέσως οδική βοήθεια
στους αυτοκινητιστές είτε κατά την
μετάβασή τους στο αρχαίο θέατρο,
είτε κατά την επιστροφή τους. Η
παροχή βοήθειας του ειδικού αυτού
κλιμακίου της ΟΒΕΛΠΑ θο συνεχισθεί μέχρι το τέλος του Φεστιβάλ,
δηλαδή τις 5 Σεπτεμβρίου.

ΣΗΜΕΡΑ
' Οκες οι ομάδες του Μουντιάλ
έχουν ρεπό.
ΑΥΡΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΔΡΙΤΗ (νήπεδο Μπιθέντε
Καλντερόν) 18.15: Βόρειος Ιρλαν
δία - Γαλλία (ΕΡΤ).
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ (γήπεδο Σάρια)
22.00: Σοβιετική 'Ενωση - Πολωνία
(ΕΡΤ).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ
1955: ΕΡΜ ΗΣ
Η ανεξάρτητη ομάδα JOHNNY
SHOP-ΗΦΑΙΣΤΟΣ που αποτελείται
από πολλά γνωστά ονόματα του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του
Νομού μας, ζητά αντιπάλους για
ολόκληρη την καλοκαιρινή σαιζόν
και για τις μέρες Τετάρτη - Σάββατο.
Οι ενδιαφερόμενοι ερασιτεχνι
κοί σύλλογοι μπορούν να επικοινω
νήσουν με τα τηλέφωνα 29401 και
24563 με τους κ.κ. Ιωαννίόη και
Τουτουντζίδη αντίστοιχα.

Ε«ρι^ε~
ρεύουν

Εκ τΠς Διοικήοεως Σ.Δ.Π.Κ.Μ.

^ϊ*^ίΣϊΓ»λΠ
»Χ*ϊ*ί*ϊ1^
Σήμερα Σάββατο 3 Ιουλίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει
το φαρμακείο:
Μαρίας Θωμαδάκη
τηλ. 29081
Αύριο Κυριακή 4 Ιουλίου 1982
εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Καραγκιοζόπουλου Κ.
τηλ. 22334

ΤβΙβΙιιηΙ(βη
ΟοΙοιϊηΐΘςβ

Αύριο
Κυριακή 4
Ιουλίου
1982εφημερεύουν οι εξής ιατροί
της Βέροιας:
Στέρνιος Οικονόμου. Πλ. Αγ.
Αντωνίου τηλ. 24.956-22.742 για
παθολογικά καρδιολογικά και περι
στατικά νενικής ιατρικής.
Κωνσταντούδης Αν. Εδέσσης 4
τηλ. 24.723-22.052 για παιδιατρικά
περιστατικά.
Αβραμίδης Ιωάννης Αντ. Καμά
ρα τηλ. 22.044-22.538 νια χει
ρουργικά και γυναικολογικά περι
στατικά.

Δ ια β ά ζ ε τ ε

καί OiaCiSece
Έτήν

εφημερίάα μας!

Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
1
2
3.
4.
5.

ΟΥΝΤΙΑΛ

fc^Tiúrpei
Ά πού

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
^Οβάλαυν
αίτηση
συμμετοχής
°τ°ν Σύνδεσμο.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ &Α1 %
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ | (
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ Ί?
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Αναδρομή
στο παρελθόν

Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
'Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειρισ τής υπερύθρων - 32 καναλιών

ΟΡΘΙΟΙ: Αντώνης ΓκΙκας, Γιάννης ΜιχαηλΙδης, Γιάννης Σιμός. (Γιαννακός),
Γιάννης Ταραμονλής, ΤάκηςΚαζαντξΙδης, Βασίλης Πετρίδης, Γιάννης ΤαυρΙδηςΚΑΘΙΣΤΟΙ: Στέφανος Τσέλιος, Ανέστης Κοτίδης. Γιάννης Αλεξιάδης, Γιάν
νης Αντωνίου (Λούβας) Αλέκος Χαραλαμπίδης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΝΤΙΑΛ
ΜΑΔΡΙΤΗ 2 (ΑΠΕ)
Ο Βραζιλιάνος προπονητής,
Τελέ Σαντάνα, απέρριψε την πρότα
ση που του έγινε, για να «μαναντζάρει» τη μικτή ομάδα τοσ κόσμου
στον αγώνα της με την μικτή Ευρώ
πης, που έχει προγραμματισθεί για
τις 7 Αυγούστου, στο Νιού Τζέρσεϋ, και έτσι το μαναντζάρισμα της
μικτής κόσμου ανστέθηκε στο Δυτικογερμαό διεθνή ποδοσφαιριάτή,
Φράντς Μπεκενμπάουερ.
0 τέως «Κάϊζερ» του δυτικογερμανικού φούτμπωλ, ανέφερε
στους δημοσιογράφους ότι αποδέ
χθηκε τη σχετική πρόταση και έχει
πρόγραμμα να καλέσει στη μικτή
κόσμου το διεθνή τερματοφύλακα
του Καμερούν, κ. Κόνο, που ήταν
από τους πρωταγωνιστές των αγώ
νων του πρώτου γύρου του 12ου
Μουντιάλ
* * *
Ο Ιταλός προπονητής της ΒερόναΜπανιόλι, ανακοίνωσε στη Βαρ
κελώνη στους Ιταλούς δημοσιογρά
φους, άτι η ομάδο του απόκτησε, με
40 εκατομμύρια δραχμές, τονΠολωνό
διεθνή
ποδοσφαιριστή
Σμούντα, αλλά χάνει τον Αργεντινό
Αρντίλες, γιατί οι παράγοντες της
«Τόττεναμ». στην οποία ανήκει για
ένα ακόμα χρόνο, προτιμούν να τον
πωλήσουν στη γαλλική ομάδα «Σαιν
Ζερμαίν Παρί». που έχει σχεδόν
κλείσει την αγορά.
Στο μεταξύ, ο κ. Μπανίλι απεκάλυψε στους συμπατριώτες του
δημοσιογράφους,
ότι
ισπανικός
μεγάλος σύλλονος και πολύ πιθανόν
αυτός να είναι η «Ατλέτικο Μαδρί
της», ή η «Βαλένθια» έδωσε εντολή

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροττόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ
«ΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ
Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

ΤΕίΕΡΙΙΝΚΕΝ

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

σε Ιταλό διεθνή ποδοσφαιριστή
ιμπρεσάριο να κινηθεί για να φέρει
στην Ισπανία τον αρχηγό της «φιορεντίνα» και 2ο στην αρχηγία της
«Σκουάντρσ Ατζούρα», Τζιανκόρλο
Αντονιόνι.

Ο Αργεντινός διεθνής ποδο
σφαιριστής. Ντιέγκο Μαραντόνα,
για την απόκτηση του οποίου η
«Μπαρτσελώνα» πλήρωσε
700
περίπου εκατομμύρια δραχμές, δεν
είναι ένας νέος Πελέ. Είναι καλός
παίκτης, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να
γίνει ένας Πελέ.

Αυτό ανέφερε ο Πελέ οε συζή
τηση που είχε με δημοσιογράφους
στη Βαρκελώνη και στήριξε τις από
ψεις του με την παρατήρηση ότι
αυτός στη σημερινή ηλικία του
Μαραντόνα είχε ήδη κερδίσει, με
την εθνική ομάδα της Βραζιλίας,
δύο Μουντιάλ.

Ο Πάπας Ιωά/νης - Παύλος ο
2ος. που ήταν παλαιός τερματοφύ
λακας στην Πολωνία, ενθουσιάστηκεμε τα τρία γκόλ που τττυχε ο Μπόνιεκ στον αγώνα, όπου η πολωνική
εθνική ομάδα κέρδισε στη Βαρκε
λώνη την εθνική ομάδα του Βελνίου
(με 3-0) και σε συζήτηση που είχε
με δημοσιογράφους στο Βατικανό
υποστήριξε ότι η πολωνική ομάδα
θα νικήσει σήμερα τη Σοβιετική
εθνική ομάδα και θα περάσει στην
ημιτελική φάση του 12ου Μουν
τιάλ

Επίσης, ο Πσπος υποστήριξε ότι
η «Γιουβέντους» με τον Μπόνιεκ
στην ομάδα τη ς θα γίνει οχτύπητη,
όχι μόνο στη Ιταλία, αλλά και στην
Ευρώπη.
* * *
Η εθνική ποδοσφαιρική ομάδα
της Βραζιλίας, που είναι στην Ισπα
νία για το 12ο Μουντιάλ, έχει στις
τάξεις της 10 αποφοίτους ανωτάτων
σχολών.

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Βέροιας για να σας προφυλόξει από
τους κινδύνους και τις δυστυχίες
που πρόκα‘.αύν οι πυρκαγιές σας
συμβουλεύει:
- Μη πετάτε αναμμένα τσιγάρα ή
σπίρτα.οπουδήποτε γιετίείναι δυνα
τό να γίνεται πρόξενοι έκρηξης πυρ
καγιάς.
- Μη ανάβετε φωτιά κοντά ή μέσα
στο δάσος για να ζεστάνετε το
φαγητό σας ή για οποιαδήποτε άλλη
αιτία γιατί θα γίνετε αίτιοι έκρηξης
πυρκαγιάς χιλιάδες δασικές εκτά
σεις καταστρέφονιαι κάθε χρόνο
μέσα σε λίναλεπτά ή λίγες ώρες
ένώ για να γίνουν χρειάσθηκαν
αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες
χρόνια, άς φροντίσουμε όλοι να σώ
σουμε αυτό το πολιτιμο αγαθό nou
λέγεται δάσος είναι εθνική ανάγκη,
- Μη αφήνετε τα παιδιά σας νο
παίζουν με αναπτήρες ήσπίρτα, γιατί
πολλές φορές έγιναν αιτία πρόκλη
σης πυρκαγιάς με τραγικά αποτελέσματα.
- Γεωργοί μη βάζετε φωτιά στα
χωράφια σας να κάψετε τα χόρτο
γιατί ίσως γίνεται αιτία να καεί το
παρακείμενο δάσος το δένδρα, το
αμπέλι, το σιτάρι του γείτονα.
- Μη χρησιμοποιείτε γυμνές φλό
γες όταν στη δουλειά σας υπάρχουν
εύλεκτα υγρά.
- Μη καπνίζετε ποτέ ξαπλωμένοι
στο κρεβάτι, γιατίμπορεί να σας πά
ρει ο ύπνος και το αναμένο τσιγάρο
να πέσει στο στρώμα και να προκαλέσει πυρκαγιά με κίνδυνο και γΓ
αυτή τη ζωή σας ακόμη.
- Μη αφήνετε ποτέ γυμνά ή φθαρ
μένα ηλεκτρικά καλώδια γιατί θα γί
νει βραχυκύκλωμα κοι θα εκραγεί
πυρκαγιάστο σπίτι, στο γραφείο,
στο κατάστημα, στην αποθήκη, στο
εργοστάσιο, στο αυτοκίνητό σος.
- Μη ανοίγετε ποτέ πόρτες και
παράθυρα σε χώρο όπου έχει
φωτιά, άν προηγουμένως δεν τη
σβήσετε τελείω ς γιατί είναι δυνα
τόν με το άνοιγμα αυτών η πυρκα
γιά να αναζωπυρωθεί και να επε
κταθεί αμέσως.
- Μη προσπαθήσετε ποτέ να σβή
σετε φωτιά που προέρχεται από"
υγρά καύσιμα (βενζίνη πετρέλαιο,οινόπνευμα, διαλυτικό κλπ.) με
νερό, γιατί όχι μόνο δεν θα πετύχετε το σβήσιμο αλλό θα γίνετε πρό
ξενοι επέκτασης της φωτιάς, για να
τη σβήσετε χρησιμοποιήστε βρεγ
μένα κλινοσκεπάσματα, χώμα.άμμα
ή πυροσβεστήρες όν έχετε
Μη αμελείτε αλλά φροντίστε να
σώσετε σε περίπτωση φωτιάς.
- Μη αμελείτε αλλά φροντίστε να
πάρετε στο σπίτι σας ένα πυροσβεατήρα.ξπρός σκόνης ή HALON, πολ
λά μπορείτε να σώσετε σε περίπτω
ση φωτιάς
- Φεύγοντας για διοκοπές φροντί
στε να είστε ήρεμοι και όχι βιαστι
κοί, κατεβάστε το γενικό διακόπτη
του ηλεκτρικού ρεύματος κλείστε
το διακόπτη παροχής νερού και προ

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
Για τις βττικέτες
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΥ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 7 2
τηλ. 2 3 .1 3 7

παντός μη ξεχάσετε αναμμένο τσι
γάρο ή καντήλι.
— Μη ξεχνάτε ότι η φωτιά είναι ένα
από τα τρε ιερώτερα στοιχείο της
φύσης γι' αμτό όταν αντιληφθείτε
και την παραμικρή έναρξη.
— μη σασταετε
— προσπαθήστε νο τη σβήσετε με
οποιοδήποτε μέσο έχετε εκείνη
τη στιγμή στη διάθεσή σας (κλα
διά. χώμα, άμμο, διάφορα καλύμ
ματα κ.λ.π.).
— ειδοποιήστε αμέσως την Πυρο
σβεστική Υπηρεσία Βέροιας στο
τηλέφωνα 199 και 22222, ακό
μη και άν κρίνετε όπ μόνοι σας
μπορείτε να τη σβήσετε.
— σπό την έγκαιρη ειδοποίηση της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εξαρτάται η διάσωση ζώων και
περιουσιών.
— Οι Πυροσβέστες περισσότερο
από τον καθένα βλέπουν τη
δυστυχία και τον πόνο που ττροκαλούν οι πυρκαγιές και ετιανρυπνούν όλο το 24ωρο έτοιμοι νο
προσφέρουν τις υπηρεσίεε τους.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘ Η Μ ΕΡΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τοκτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδόι^ς
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
Β ΕΡΟ ΙΑ
ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων-Συλλόγων-Γ Π Σ.-Κοι
νοτήτων
δρχ, 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ 3 0 00
Δή μων - Οργανισμών
ΕΓΣ
Τραπεζών
δρχ. 4
•
Χειρόγραφα δημοσιεύομε»··
ή όχι δεν επιστρεφονται

Π

Βενζινάδικα

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεσώίκης 134 τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού 1 τηλ. 2241 9
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάόης Σταύρος
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλανής Ευάγνελας
Πιερίων 14 τηλ. 26 30 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΠετρΙδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βενιζέλομ 147 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλίασης Χρήστος

Μικρές Αγγελίες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι

Καλούνται όλα τα μέλη του Συλ
λόγου Ηλεκτρονικών να προσέλθουν στις 7 Ιουλίου 1982 στο κέν
τρο Πασά - Κιόσκι στις 4 τα από
γευμα σε έκτακτη συνέλευση για
αρχαιρεσίες και ληψη θεμελιακών
αποφάσεων που αφορούν τον κλά
δο μας.
Η Διοίκηση

Μηχανή τόπου FLORETA 75 κμβικών. Τιμή 30.000. Πληροφο
ρίες τηλ. 23.137 Βέροια,_________

Σ Ε Τ ΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ
πωλεΙιαι η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικό Ολος ο επαγγελματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφο
ρίες ης πρωινές ε ρ γ ά σ φ ε ^ ό ρ ε ^ τ ^ τ η λ . 23 16 3 Βεροίας.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Φ Ε Ν Ε ΙΟ
Η επιχείρηση καφενείου πωλεΐτο. σε καλή θέοη της Βέρους.
ΠΛηρ. τηλ. 24.161 Bépoia.

Ελευθερίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Χ Ε ΙΡ ΙΣ Τ Η Σ
Β έρο ια '*^0' * ε'ΡΙΙ” ης φοΡτω τού. Πληροφορίες στο τηλ. 2 3 8 7 5

Π Ω Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ο ΙΚ Ο Π Ε Δ Α

ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Α φοί

Σουβλάκι
ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

ΦΟΥΡΛΗ

M IM IS
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 2 4 - Τ Η Λ . 6 2 . 1 1 8 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Επί
22 58 6 Βέηρ'α,αδ0ύ

Ραδιοταξί

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΒερμύΗΐ-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιππυκριίτους
26.920
Π λ. Ωρολογίου
23.880
ΝΛΟΧΣΗΣ
Πλπτ. KapaTaaiou 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ένανπ ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΙτη
23.350

" ° ' Τ° ς ° 6° ϋ Στθδίου

ΠΑΠΡ· “ 1*·

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι P O N Y
Πωλείται PONY . Πληροφορίες o to τηλ. 20 39 0 Βέ ροια 9-11
το βράδυ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
'Γηοταριιις χχημης και ενσιιαύζυτιη κοι η ωησ-.αριά. Σταδίου 1 HI
πίλ. 62315 cm 26572 Βέροια-

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
Ζητείται λαμαρίνας αυτοκινήτων. Πληροφορίες στο τηλέφ.
0332 /4 13 75.

.

ΑΓΝΩΣΤΟΙ
ΟΙ ΒΟΜΒΙΣΤΕΣ
ΑΘΗΝΑ 2 ΙΛΠΕ)
Αγνωστοι παραμένουν οι δρά
στες των πέντε νυκτερινών βομβι
στικών επιθέσεων, που σημειώθη
καν σε βάρος καταστημάτων αμερι
κανικού και ισραηλινού ενδιαφέρον
τος. Συγκεκριμένα, οι άγνωστοι
εξτρεμιστές τοποθέτησαν πέντε
εκρηκτικούς μηχανισμούς σε τρία
καταστήματα αμερικανικών Τραπε
ζών και σε γραφείο Ισραηλινών και
σε ένα κατάστημα πωΛήαεως

Η πρώτη όόση
από την ΕΟΚ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε προχθές την πρώτη δόση του
1982 των βοηθειώ του Φεονκά
(Γεωρνικού Ταμείου), από τις οποίες
η
Ελλάδα,
θο
λάβει
ποσό
45 9.14 1.25 8 εκατ. όρχ. για τα προVράμματά της
Τα προγράμμστσ αυτά αφορούν
τον γαλακτοκομικό τομέα, την απο
θήκευση σιτηρών, την επεξεργασία
ελαιοΛάάαυ coi ιαυ κροσιού και τα
οπωρσκηπί υτικό

ΟΙ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕΙ
Δόθηκαν χ θ ε ς στη δημοσιότη
τα, από το υπουργείο Παιδείας, οι
πίνακες των μετατιθεμένων καθη
γητών Μέσης Εκπαίδευσης.
Η οριστική επικύρωση των
πινάκων θα γίνει, όπως είπε ο
υπομρνός Παιδείας κ. Βερυβάκης,
μετά σπό 10 ημέρες σφού συγκρο
τη θ εί πρώτα το αρμάδιο υπηρεσια
κό συμβούλιο ΙΑΚΎΣΜΕ).
Σύμφωνα με τα στοιχεία των
πινάκων μετατίθενται:
2 4 5 Θεολόγοι 1 4 0 0 Φιλόλο
γοι, 618 Μαθηματικοί. 264 Φυσι
κοί. 190 Φυσισγνώμονες 2 5 0 Γυμνοστές. 96 Γμμνάστριες, 112 καθη
γητές Γαλλικών. 199 Αγγλικών, 33
Τεχνικών 43 Οικοκυρικών. και 46
Μομσικών

500 ΠοΑωνοί
ζήτησαν
πολιτικό άσυλο
στην Ισπανία
ΜΑΔΡΙΤΗ 2 ΙΑΠΕ)
Πεντακόσιοι περίπου από τους
6 0 0 Πολωνούς πολίτες nou έφαγαν
από τη χώρα τους, πριν ένα μήνα,
για να παρακολουθήσουν τους
παγκόσμιους αγώνες της Ισπανίας
επωφελήθηκαν για να ζητήσουν
πολιτικό άσυλο, έγινε χθες γνωστό
στη Μαδρίτη, οπό έγκυρη πηγή

Ισραηλινών Οι τέσσερις μηχανι
σμοί εξερράγησαν κοι προκάλεσαν
ζημιές ενώ ο 5ος δεν εξερράγη και
περισυνελέγη. Μέχρι σήμερα το
μεσημέρι καμμιά οργάνωση δεν εί
χε αναλάβει την ευθύνη των πέντε
επιθέσεων από τη εξέταση όμως
του μηχανισμού που δεν εξερράγη,
προκύπτει ότι είναι παρόμοιος με
αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στο
πρόσφατο παρελθόν σε άλλες επι
θέσεις των οποίων τη ευθύνη ανελοβε είτε με προκηρύξεις, είτε με
ανώνυμα τηλεφωνήματα, ο ΕΛΑ.
Οι τρεις βόμβες εξερράγπσαν σε
χρονικό διόστημο δυο μόνο λεπτών
( 1.53' - ! 55 π,μ.) η πρώτη εξερράή μπροστά στην είσοόο της Τραπέζης «Αμέρικσν Εξπρές», στην δια
σταύρωση των οόών Πανεπιστη
μίου 7 και Ομήρου.
Η δεύτερη εξερράγη μπροστά
στην είσοδο της Τροπέζης «Μανχάτταν», στην οδό Κοραή 3 κοι η
τρίτη μπροστά στην είσοδο του
υποκαταστήματος της «Αμέρικαν
Εξπρές», στην οδό Ευριπίόου 12.
Και από τις τρεις αυτές εκρήξεις
σημειώθηκαν ζημιές σε τζάμια και
μεταλλικές θυρίδες τριών Τραπε
ζών.
Τετάρτη αυτοσχέδια βόμβα, που
είχε τοποθετηθεί, μπροστά στην
είσοδο γραφείου ταζιδίων και Του
ρισμού. ιδιοκτησίας Ισραηλινού,
που διαμένει στην Ελλάδα, στην
οδό Γλάδστωνος 2. δεν εξερράγη.
Η βόμβα αποτελούσε μικρό δέμα με
ωρολογιακό μηχανισμό, καψούλι,
επικρουστήρα και δυο ειδών εκρη
κτική ύλη.
Η πέμπτη βόμβα τοποθετήθηκε
σε
περιοχή αρμοδιότητος της
Χωροφυλακής και συγκεκριμένα
στην είσοδο της αντιρποαωπείας
θερμοσυσσωρευτών
«Αμκόρ».
προελεύσεως Ισραήλ, του θ Ν.
Σπανού, στη λεωφόρο Μεσογείων
315 Η βόμβα εξερράγη στις 3.15
το πρωί και κοτέστρεψε τα τζάμια
σε βιτρίνες και την βιτρίνα γειτονι
κού
καταστήματος
πωλήσεως
χαλιών.
Η συνδυασμένη επίθεση εναν
τίον καταστημάτων αμερικανικού
και
ισραηλινού
ενδιαφέροντος,
ερμηνεύεται από τις Αρχές Ασφα
λείας ως συμπαράσταση στον πόλε
μο των Παλαιστινίων κατά του
Ισραηλινών.

Στις 29 Ιουνίου 1982 επισκέφτηκε τον Οργανισμό Βάμβακος α
εμπορικός ακόλουθος της Κινεζικής
Πρεσβείας στην Αθήνα κ. ΒΑΙ
ΟυΝβΟΝΘ.
Στη συνέχεια συγκροτήθηκε σύ
σκεψη σπό την προεδρεία του

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΚΟΙΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
• t ix iR ii w u i m u MEIO
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. (Ιο υ ι. 1167
Βέροια 2 Ιουλίου 1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας,
κατόπιν ιης αριθμ 18 (3 0 .6 8 2 πράξεως ταυ Διοικητικού Συμβουλίου
του. προκηρύσσει ης κατωτέρω
κενές Ιατρικές θέσεις για προσωρι
νή πλήρωση, σύμφωνο με τις όιατά
ξεις του Ν. 1057/80:
1 Μιός 111 θέσεως Διευθυντού
Ανοισθ ηοιολόγσυ
2. Μιός (1) θέσεως ΦυματιολόΚ ιυ
Διευθυντού
Εξωτερικού
Ιατρείου
3. Δύη Í2Í θέσεων Επιμελητών
ΑναισθησιοΛόγων.
4. Μιός 11) θέσεως Επιμελητού
Μαιευτικής - Γυναικολογικής κλινι
κής
5. Μιός 111 Βεσεως Βοηθού
Μαιευτικής Γυναικολαγικής Κλινι
κής
β Μιός 111 θέσεως Βοηθού
Μικροβιολογικού Εργαστηρίου
Η προθεσμία υποβολής αιτή
ο τ υ ν και δικαιολσγητικών αρχίζει
την 2 .7 8 2 και τελειώ νει την
20.7.82 συμπεριλαμβανομένης.
Σχετικές πληροφορίες από το
Γενικό Νοσοκομεία Βέροιας κατά
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τηλέφωνα 225-95 και 225-05.
Ο Πρόεδρός του ΔΧΓ.Ν.Β.
ΣΥΜΕΩΝ ΑΕΡΕΣ

Εμπορίου κ. Ν. Ακριτίδης κησύσσοντας χθές την έναρξη του Διε
θνούς Συμποσίου Εξαγωγών που
οργάνωσε ο Οργανισμός Προωθήσεως Εξαγωγών (ΟΠΕΙ σε auvspγοσία με το Διεθνές Κέντρο Εμπο
ρίου του ΟΗΕ στην αίθουσα του
ΕΒΕ Αθηνών.
Εξ άλλου, ο πρόεδρος του Ο Π Ε
κ. Σπ. Χαρίτος, nou ήταν ο βααικός
εισηγητής στο Συμπόσιο, επισήμανε
την ανάγκη να αναπροσανοτολισθούν, τόσο η αγροτική μας οικονο
μία όσο και ολόκληρη η δομή του
δευτερογενούς τομέως προκειμένου να μειωθεί η εξάρτηση ιης χώ
ρας μας από προϊόντα, που μπορούν
να παράγονται εγχώριοι,
ινιιΑωντας στη συνέχεια ο γενι
κός διευθυντής του ΕΒΕ Αθηνών κ.
Γ. Παπακωνσταντίνου τόνισε, ότι
βασική προϋπόθεση yia την αύξηση
των εξαγωγών είναι η αρμονική
συνεργασία Κράτους εξαγωγικών
οργανισμών και ιδιωτικής πρωτο
βουλίας.
Εξ άλλου ο κ. Γ, Παπαζαφειρόπουλος. υποδιευθυντής του Δ ιε 
θνούς Κέντρου Εμπορίου, ανσψε
ρόμενος στην δραστηριότητα του
Κέντρου.
Μίλησε επίσης στην συνέχεια ο
πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέ
σμου Εξαγωγέων κ Γ Αβραμίδης
που αναφέρθηκε «την ίδρυση του
υφυπουργείου Εξωτερικού Εμπο
ρίου και τόνισε ότι ο ΟΠΕ στο πλαί
σιπ του νέου τούτου φορέως μπο
ρεί να καταστή βασικός μοχλός για
*ην αποτελεσματική προώθηση των

εξαγωγών,
'Τέλος μίλησε ο κ A Βοροχλούδης. μέλος ιου Δ Σ του Ο Π Ε ο
οποίος τόνισε ότι ο Μικρομεσαίος
επιχειρηματίας αποτελεί βασικό
σκάνδαλο ιη ς ελληνικής οικονομίας
Στην έναρξη των εργασιών του
Συμηοαίομ ποραβρέθηκσ, μεταξύ
άλλων, ο γενικός νραμμιάεσς ταυ
υπουργείου Εμπορίου κ Έ Κιό
σκλής εμπυμικός συμβούλοζ και
ακόλουθος ξένων χωρών και
εκπρόσωπος του Γραφείου της
Ε Q.K στην Αθήνα.
Οι εργασίες tou Συμποσίου
συνεχίζονται και λήγουν σήμερα

U 2L

Στο αποκορύφωμά της η τραγωδία

ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ
ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΥΝ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ
Προς τον Ερ. Σταυρό
ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΗΓΕΤΕΣ
Επίθεση στη Βηρυτό δεν γίνεται
αυτό το Σαββατοκύριακο, άλλο η
παράταση της αγωνίας και της
εκκρεμότητος - που επιβεβαιώνεται
οπό τη ματοίωση του αποψινού
ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου
- συνδέεται τώρα με μια άλλη τρανωδία των Παλαιστινίων
Δεν βρίσκεται μέχρι στιγμής αρα
βική χώρο για να τους δεχθη στο
εδάφη της, ούτε ακόμη και εκείνες
που ήσαν οι πιο κραυγαλέες φυλοπαλαιστίνιακές. Και ο Γιοσέρ Αραφάτ και οι άνθρωποι του. κινδυ
νεύουν τώρα να καταστούν πραγ
ματικοί πρόσφυγες.
Το Ισραήλ έχει ξεκαθαρίσει την
θέση του. Δεν πρόκειται να ανεχθή.
ούτε ν' αφήση τους Παλαιστινίους
στο Λίβανο Ούτε η λιβανική κυβέρ
νηση ιούς θέλει πλέον, αφού η
παρουσία των Παλαιστινίων ενό
πλων στο λιβανικό έδαφος, διέλυσε
κυριολεκτικώς την χώρα, την κατέ
στήσε φέουδο διαφόρων ένοπλων
συμμοριών και οδήγησε σε τρεις
ισροηλινές εισβολές.
Δεν την θέλει όμως ούτε η
Συρία, στην οποία πρόθυμα θα τους
έστελναν οι Ισραηλινό, Ο Ασσοντ
φοβάται ότι το εύθραυστο καθε
στώς του δεν θ αντέξη στην επι
βλητική παρουσία μιας συμπαγούς
και φανατικής ομάδας 8.000 10.000 μαχητών. Και θυμάται πως
παρ' ολίγο άιέφυνε την ανατροπή ο
Χουαείν της Ιορδανίας, από τους
Παλαιστίνιους τον Σεπτέμβριο του
1971
Πολύ περισσότερο δεν τους θέ
λει ο Χουαέιν. που χρειάσθηκε πριν
από 11 χρόνια να χρηοιμοποιήση
ολόκληρο τον στρατό του και να
σκατώση 2 0 00 από αυτούς (εκεί
νον τον «Μαύρο Σεπτέμβρη»! νια να
τους διώξη από το ιορδανικό έδα
φος.
0 Μουμπάρακ προσεφέρθη να

ΚΙΝΕΖΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΘΕΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΟΣ
Βασική
προτεραιότητα
της
κυβερνητικής οικονομικής πολιτικής
δίδονται στις εξαγωγές. Και ήδη
ύστερο οπό μιο περίοδο συστηματι
κής διερευνήσεω ς μελέτης και
υποδομής αρχίζει η φάση της έντο
νης διεισδύσεως στις ξένες αγορές
Στόχος δε της στρατηγικής στον
τομέα αυτά είναι η γεωγραφική
διεύρυνση του χώρομ των διεθνών
συναλλαγών μας
Αυτό υπογράμμισε ο υπουργός

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Προέδρου του Οργανισμού Βάμβα
κος κ. Αντρέα Φραγκιά κοι αρμο
δίων υπηρεσιακών παραγόντων
κατά την οποία αντηλάγηοαν από
ψεις σχετικό με τις δυνατότητες
εξαγωγής Ελληνικού Βαμβακιού
στην Κίνα,
0 *. BAI DYNSONG ζήτησε να
ενημερωθεί για το εμπορικό κύκλω
μα προκειμένου νο ενημερώση την
χώρα του.
Ο χ. Πρόεδρος του Οργανισμού
Βάμβακος ενημέρωσε τον εκπρό
σωπο της Κινεζικής Πρεσβείας τό
σο για την δυνατότητα έκδοσης
σχετικού πιστοποιητικού ποιοτικού
ελέγχου του εξαγόμενου στην Κίνα.
Ελληνικού βαμβακιού, όσο και με τις
υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργα
νισμός κοι τον παρακάλεσε να
περιέλθει με τους αρμόδιους διευ
θυντές το Τεχνολογικά Εργαστήρια,
γιο να σχηματίσει προσωπική αντί
ληψη για την εργασία που γίνεται,
τόσο στην Ταξινόμηση του βαμβα
κιού οσο και στον Ποιοτικό Έλεγχο
των προϊόντων της μεταποίησης.
Τέλος ο κ. Πρόεδρος για την
προώθηση της συνεργασίας των
δυο χωρών πρότεινε να συνεχι
στούν οι ενημερωτικές επαφές σε
θέματα βαμβακιού και προϊόντων
του με την βεβαιότητα άπ η συνερ
γασία αυτή θ' αποβεί επωφελής και
γιο τις δυο χώρες μας. Τις απόψεις
αυτές αποδέχτηκε πλήρως και ο κ
BAI DUNSONG

φιλόξενή ση στην Αίγυπτο τους
Παλαιστινίους αλλά τελείως άο
πλους μόνο ως «πολιτικό κίνημα».
Και το ίδιο ισχύει για τις περισσότε
ρες άλλες αραβικές χώρες
Εξόριστοι, αλλά που;
Γι αυτόν τον λόγο, όλες οι διαποογματεύσεις στην Βηρυτό, σκον
τάφτουν’ στην πραγματικότητα σ
αυτό το σημείο; Ποιά χώρο θα
δεχθή τους Παλαιστινίους. Τελικά η
λύση φαινεΤύι ό ν :θ σ βρεθή στην
διασπορά Αργά χθες την νύκτα το
«Ασσοσίεητεντ Π ρες» απεκάλυψε
ότι δυο (στην πραγματικότητα ένα)
θέματα καθυστερούν την συμφω
νώ για την αποχώρηση των Ισραηλινών.
1. Πόσοι είναι πραγματικά οι
Παλαιστίνιοι στην Βηρυτό και τον
Λίβονο που πρέπει ή θέλουν να
απομακρυνθούν Τελικό, φαίνεται
ότι ι/πάρχουν 8000 ένοπλοι και τ
αναρίθμητα μέλη των οικογενειών
τους Ο Α ρ α φ ό τ θέλει ν' ακολουθή
σουν οι οικογένειες τους μαχητές

ιυυ η
υι ιεΛ ιυ ιω ο ι δεν φ εύ 
γουν χωρίς τις οικογένειες τους.
2 Που θο πάνε αυτές οι 30
40 .000 (τουλάχιστον) Παλαιστίνιοι.
Τελική λύση, όπως φαίνεται είναι να
πάνε., παντού όπου αραβική γή Το
διαμορφούμενο σχέδιο προβλέπει
ότι οι πιο αδιάλλακτοι οπό τους
Παλαιστινίους θο πάνε στη μαρξι
στική νότια Υεμένη, στο Ιράκ, την
Αλγερία και μερικοί, στην Συρία. Οι
Δλλοι που θεωρούνται μετριοπαθείς
θα βρουν καταφύγιο στη Σαουδική
Αραβία, το Κουβέιτ, το Ομάν. και το
άλλα αραβικά κράτη του Περσικού
κόλπου - όπου ο πλούτος του
πετρελαίου μπορεί να τους προσφέ
ρει ακόμη και βιοποριστικές απα
σχολήσεις.
Περιέρνως, τίποτε δεν λεγεται
περί της Λιβύης, ο ηγέτης της
οποίας συνταγματάρχης Καντάφι,
από τους λυσσασμένους υποστηρικτές. μέχρι πριν λίγο της παλαιστι
νιακής υποθεσεως έχει καταστή τις
τελευταίες εβδομάδες τυφλός και
κωφάλαλος στην παλαιστινιακή
τραγωδία.

ΑΓΡΙΟ ΕΓΚΛΗΜ Α
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 2 (ΑΠΕ)
Η μανία της εκδικήοεως για μια
σχεδόν ανύπαρκτη οικονομική διά
φορό. οδήγησε τον συνταξιούχο
εργάτη Δημήτριο Χ,Τσοβίλη, 57
ετών, στην διάπραζη ενός ΰνριου
εγκλήματος με θύμα τον δικηγόρο
to u και κουμπάρο tou Νικόλαο
Γρηγ. Αγγελόπουλο. 50 ετών.
Το δράμα εκτυλίχθηκε Λίγο
μετά τις 11 το πρωί μέσο στο γρα
φ είο του δικηγόρου Αγγελόπουλου.
στον 8ο όροφο της πολυκατοικίας
τής οδού Εμμαν Μπενάκη 1 Εκεί
ετπσκέφθηκε τον δικηγόρο, με
Φονικές, όπως αποδείχθηκε προθέ
σεις ο Τσοβίλης. Αξίωσε άμεση Ρύ
θμιση τ0ς οικονομικής διαφοράς
που κατά τον ίδιο, υφίστατο μεταξύ
τους και όταν ο δικηνάρος ορνήθηκε την αυτή, ο Τσοβίλης έβγαλε
από την τσέπη tou μιά παλιά «μπε
ρέτα» που διατηρούσε σε καλή
κατάσταση από τον καιρό της κατο
χής όταν υπηρετούσε στις αντάρτι
κες ομάδες του Ζερβά και πυροβό
λησε 4 φορές τον δικηγόρο οπό
μικρή απόσταση. Μιά σφαίρα βρήκε
τον δικηγόρο στο δεξί χέρι, με το
οποίο προσπάθησε να προφυλαχθει
και οι άλλες τρεις στο κεφάλι και τον
έρριξαν νεκρό.
Στο γραφείο του δικηγόρου την
ώρα εκείνη δεν υπήρχε άλλο άτομο.
Και πριν οι ένοικοι των άλλων γρα
φείων αντιληφθούν καλά-καλά τί εί
χε γίνει και τρέξουν, ο δράστης είχε
εγκαταλείψει και το γραφείο και το
κτίριο και είχε εξαφανισθεί. Ενώ δε
οι αστυνομικοί που έφθασαν πρώ
τοι στο γραφείο του θύματος είχαν
αρχίσει τις αναζητήσεις ο Τσοβίλης
προσήλθε μόνος στη Γενική Ασφά
λεια Αθηνών, ιιαραδόθηκ και παρέδωαε τη «μπερέτα».
Εξεταζόμενος ο δράστης στην
Γενική Ασφάλεια Αθηνών κατέθεσε
ότι η ιστορία άρχισε το 1964, όταν
εργαζόταν ως εργάτης στη Δυτ.
Γερμανία και υποβλήθηκε σε μιά
δαπανηρή εγχείρηση Μετά την επι
στροφή του στην Ελλάδα πληροφορήθηκε ότι θα μπορούσε να βγάλει
και σύνταξη από το ΙΚΑ. γιο τα χρό
νια που είχε εργασθεί και να του
επιστρέψουν αρκετά χρήματα που
είχε δαπανήσει και για την εγχείρη
ση και υις αναδρομικό της συντό-

ξεως. Ανέθεσε την υπόθεση στον
Αγγελόπουλο, που ήταν κουμπάρος
του στον δεύτερο νόμο του - ο δρά
στης είχε κάνει δύο γόμους και είχε
χωρίσει - και ήλπιζε να εισπράξει
ίν α σεβαστά χρηματικό ποσό. Μά
λιστα, ο Αγγελότιουλος κατά τους
ισχυρισμούς του δράστη, είχε
προσφέρθεί να τον βοηθήσει με
ποσό 70.000 όρχ. Ο καιρός περ
νούσε κοι ο Τζόβιλης, επειδή καθυ
στερούσε η έκδοση της συντάξεως
άρχισε να πιέζει τον όικηνόρο να
επισπεύσει τις ενέργειες του. τελικά
η απόφαση εκδόθηκε και ο Τσόβιλης ενώ περίμενε να λάβει αναδροπμικά και νοσηλεία 500.000 όρχ.
Επιδικάσθηκαν σε αυτόν μόνο
90.000 δρχ υπαίτιο για την «απώ
λεια» των 400.000 όρχ. θεώρησε
τον Αγγελόπουλο. στον οποίο απέ
δωσε κακούς χειρισμούς για την
υπόθεσή του. Έ τσι πήρε την από
φαση να ζητήσει ικανοποίηση από
τον δικηγόρο και σε περίπτωση
αρνήσεως του να τον εκδικηθεί. Λ!
γα πριν από τις 11 το πρωί, ο ΤσοβίΑης πήγε στο γραφείο του Ανγελόποιιλου, στην οδό Εμμαν. Μπενάκη
1. τον κατηγόρησε για τους κακούς
χειρισμούς στην υπόθεση του και
του ζήτησε νο του καλύψει την
ζημιά των 400,000 δρχ
με
3 0 0.00 0 δρχ. 0 δικηγόρος φυσικό
αρνήθηκε και ο δράστης τότε ζήτη
σε τις 70.000 δρχ. που ο Αγγελόπουλος. αρχικά, είχε προσφερθεΐ νο
του δώσει για ενίσχυση και επί
πλέον να του βρει δουλειά. Και πάλι
αρνήθηκε ο δικηγόρος, οπότε ο
Τσοβίλης. έβγαλε την «μπερέτα»
τον πυροβόλησε 4 φορές και τον
σκότωσε.

νοσοκόμο' και τεχνικό και
προσωπικό, που εργάζεται γιο αν _
ρωπιστικούς σκοπούς στο ΛίβΟνα
θεωρούνται αγνοούμενοι. Εξάλλου,
σύμφωνο με πληροφορίες ορισμ
να από τα άτομα αυτά έχουν υπ
στεί σωματικά και ψυχολσγι
βασανιστήρια από τις ισραή™**»
δυνάμεις κατοχής Η παλαιστινί®“ ·
ερυθρά ημισέληνος καλεί τ|<
θνείς αυτές οργανώσεις va íTt
Bouv, για να σώσουν τη ζωή aUTU¡
που εργάζονται γιο ανθρωπιστικό
σκοπούς
Εξ άλλου το λιβανικό προιό®
ρείο ειδήσεων μετέδωσε, προχ
το βοάδυ ορισμένες εξελίξεις 0°“
σημειώθηκαν στον *ατεχόμέν°
τους ισραηλινούς Λίβανο,
• Ισραηλινές δυνάμεις ολθ*"Γ
ρώνουν την κατασκευή oepooP^
μιου μεταξύ της Ναμπστίγια κο1
Ανσαρ. στο Νότιο Λίβσ'Ό
•Το αεροδρόμιο κατοσκεύ*^.
τα σε περιοχή που δημεύθηκ«
τους κατοίκους και είναι ήδη *1 °"“
για να χρησιμοποιηθεί από άΐΡ®
τιωτικο αεροπλάνα και έχει π£Ρ\"
φραχθεί με συρματοπλέγματα, *
καλύπτεται από δίκτυο αντιαερο
ρικής άμυνας.
ω
•Συνεχίζονται, εξ άλλου,
προετοιμασίας στην ίδια περιοχπ “
την κατασκευή μεγάλου σ τρ α τό ^
δου αιχμαλώτων, όπου θα συν*
τρωθαυν οι χιλιάδες Λιβανέζαι
Παλαιστίνιοι πολίτες πομ 9° συ
λαμβάνονται σπό τις δυνάμεις

χης

..

»Τέλος, ο Ισραηλινός υπουρίς
ομυνης. κ. Αριέλ Σαρόν. «θεό
προχθές στο κέντρο της Σιόώνσί*

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αυξάνει τους κινδύνους πυρηνικής σύρραξης
ΜΟΣΧΑ. 2 ΙΑΠΕ)
Σε προχθεσινό της δημοσίευμα,
η «Πράβδα» υποστηρίζει ότι η
στρατιωτικοποίηση του διαστήμα
το ς που επιχειρείτοι επό τις ΗΠΑ.
αυξάνει τους κινδύνους για μιά
πυρηνική σύρραξη, γιατί αποσταθεροποιείτσι κατ' αυτόν τον τρόπο η
υφιστάμενη κατάσταση των στρα
τηγικών δεδομένων
Η σοβιετική εφημερίδα αφού
τονίζει ότι το αμερικάνικο Πεντάγω
νο έχει σχεδιάσει 114 πτήσεις του
διαστημικού λεωφορείου, προκει
μένου να ολοκληρωθεί το στρατιω
τικό διαστημικό πρόγραμμά του.
επισημαίνει πως οι αμερικανικές
αυτές ενέρνειες προσδίδουν επικίν
δυνο χαρακτήρα στον ανταγωνισμό
των εξοπλισμών Ενώ. ταυτόχρονα,
δίνεται και μιά «ποιοτική αλλανή»
στον ανταγωνισμό αυτό
Υπογραμμίζοντας την επιθυμία
της Ομάσιγκτον να ανστρέψει την
υφιστάμενη ισορροπία, η «Πράβδα»
αποκαλύπτει πως η Σοβιετική Ένω
ση διαθέτει, τόσο τα επιστημονικά
μέσα, όσο και την οικονομική δυνα-

τυτήΥα. για νο απαντήσει σε I
το
τοια οπειλή. Κοι προσθέτει πνΚ
σχέδια της Ουόσιγκτον να σπο*11'
σει στρατιωτική υπεροπλία στΟ φ
. . rt(|0
στημα αντιπροσωπεύει έναν
στιο κίνδυνο για την ονθρωπόάί1®
Η
εγκατάσταση
στρστιωπ*“1
συστημάτων στο διάστημα θα
ρεάσει επικίνδυνο -α αφιστά8*\
στρατιωτικά δεδομένα, α υ ξά ν*"^
την απειλή ενός πυρηνικού

ύ°α

__ J
Αντιδρωντος στην και acá0“
αυτή, γράφει π «Πράβδα» η
κή Ένωση κάνει έκκληση στη “ .
θνή κοινότητα να λβει τα απ0'τ°ν0
μένα μέτρα, ώστε το διάστηβ®^.
απαλλαγεί μιά για πάντα από ϋΠ°
δήποτε
στρατιωτική
παρσ® ^
ώστε να μη μεταβληθεί «σ£ '
πηνή στρατιωτικών κινδύνων»·
Εξ άλλου, ηθελημένο ή
σοβιετικός τύπος παραλληλίζει
πτήση του ηΚολούμπια», από ^
γαλλο-σοβ·*11
μιά και την κοινή γαλλο-ί
ην άλ*π·
διαστημική οποστολή οπό την
αντιπαραθέτοντας τον στριατιώϊΐ*4
χαρακτήρα της πρώτης και τον tlfiff
νικά χαρακτήρα της δ ε ύ τ ε ρ η ς ^ ·

Οι πελάτες των Τραπεζών
θα ασφαλίζονται υποχρεωτικό
στον Κρατικό φορέα
Εμπιστε υτική εγκύκλιος με αρι
θμό 169, της Διευθύνσεως Προσ
ωπικού της Εθνικής Τραπέζης γιο

Η κυβέρνηση απεφάσισε
τελικά να ενίσχυση
τον οικοδομικό τομέα
το) ·σ ε ορισμένες περιοχές και με
Η Κυβέρνηση αποφάσισε να ενι
ειδικές τιμές» βάσει των προσφο
σχάση με 4 όισ. δρχ γιο το 1382.
ρών »ων τελευταίων κοι ονάλογα με
τον μαστιζόμενο από κρίσι οικοδο
τις ανάγκες των δικαιούχων στέγης,
μικό τομέα, επιλέγοντας με «κοινω
α Οργανισμός θσ αγοράσει σπό
νικά κριτήρια» «ους εργολήπτες που
τονις εργολάβους διαμερίομιιτο
έχουν ημιτελείς καιαακευές στην
ώστε να δαθη π δυνατότητα ολοΑθήνα κοι Θεοίνίκη.
»Αηρώσεως των οικοδομών
Οπως δήλωνε σ υπαυρνός
Δημοσίων Εργων « A ΤσοχοτζόΤα κριτήρια
πουλος πρόκειται νιο ένα ειδικό
0 κ υπουργός διευκρίνισε ο τι
πρόγρομμο (
_. ως ιη ς οικοδο
στόχος του ειδικού αυτού προγρόμ
μικής δραστηριότητας ro οποίο
μτιτος δε .
<νίσχυοη της
εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη
προβιρορας
κατυικιων
αλλά
η
χώρα μος Ειδικότερα εγκαταλείπεδημιουργία Θέσεων V® εργασία για
τοι το σύστημα της un ευθείας
να καταπολεμηθεί η ανεργία στον
δανειοδοτήοεως των ερνολάβων το
κλάδο καθώς και η απακατόςπααη
οποίο κρίνεται «τρωτοί» ·α ι-δ ια τί
f tuiy oa»év»mr. Σ ια η^α\φιο «υιό. ο
θεν« ιί tu l* ΤΟ χρηματοπιστωτικό
EJEK 9ti r f p d * i οποκλε"Πίκο σε
ιΐΡ'.γμυι/,ιίΐ 4 διμ. ίο χ στον Ορνπν.
fpyoAcSpDus άΙ·υ ΊτΧσόν τγιόπιήί σε
σμό Εργατικής Κατοικίας
υποβαθμισμένες περιοχές Ιόχι π χ
Ο ΟΕΚ στην συνέχεια θο προκή
στήν .Κηφισιά) με ιιμες που κυμαίρυξή διαγώνισμά στον οποίο θα λά
νονίαι urló 25 0 0 0
35 0 0 0 το
βουν μέρος εργολάβοι που έχουν
τετρ μέτρο Το διαμερίσματα που
ημιτελείς κοτασκευες ισπό το στά
θα αποκτΐξοη μεί τον τρόπο αυτόν ο
διο του μπετόν μέχρι τα επίχρισμα*·
ΟΕΚ θα τα 6iaü£iin σε δικαιούχους

ΒΗΡΥΤΟΣ 2 <ΑΠΕ)
Οι πληροφορίες γιο συγκρού
σεις μετοξύ δεξιών χριστιανών και
Δρούζων χωρικών στο Λίβανο,
περιπλέκουν ακόμη περισαότερι τις
δύσκολες διαπραγματεύσεις που
οποβλέπυν στο να αποτροπεί μιά
επίθεση των Ισραηλινών εναντίον
της Βηρυτού.
Οπως γράφουν οι εφημερίδες
της
Βηρυτού, οι συγκρούσεις
σημειώθηκαν άτον οι φαλαγγίτες
εθνοφρουροί.επωφελούμενοι από
την προέλαση των Ισραηλινών,
μπήκαν σε μερικό ορεινά χωριά που
ελέγχουν Δρούζοι εθνοφρουροί.
Ο εκ των κυριωτέρων συνεργα
τών του ηγέτη της Ορνανώσεως για
την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης Γιασέρ Αραφότ. « Σαλάχ
Χαλάφ, ευρύτερα γνωστός σσν
Αμπού Ιγιόντ, εξέφρασε φόβους ότι
εάν λείψει το «ΡίΟ». τόσο οι Μ ου
σουλμάνοι σύμμαχοι του όσο και οι
Παλαιστίνιοι πολίτες στο Λίβανο θο
υποστούν επιθέσεις σπό τους
φαλαγγίτες εθνοφρουρούς.
Βομβιστική ενέργεια, που πραγ
ματοποιήθηκε προχθές βράδυ εναν
τίον των γραφείων τηε οργάνωσης
των Δρούζων Μουσουλμάνων του
Λιβάνου, προκάλεσε το θάνατο σε
τρίο άτομα πρόκειται για τη δεύτε
ρη κατά σειρά βομβιστική ενέργεια
εναντίον της οργάνωσης αυτής, τα
τελευταία εικοσιτετράωρα.
Στο μεταξύ, η παλαιστινιακή
ερυθρά ημισέληνος απηύθυνε μή
νυμα προς την διεθνή επιτροπή
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον
διεθνή ερυθρ σταυρό, με τπν πλη
ροφορίας πως 478 άτομα, γιατροί.

στέγης. ι_)ι εργολάβοι που Οα λά
βουν μέρος στους διαγωνισμούς
του ΟΕΚ θο ελέγχονται από κλιμά
κιο του υπ. Δημ. Έργων και του
Οργανισμού για να διαπιστωθή αν
πνταποκρίνονται στις παραπάνω
προδιαγραφές.
Υπολογίζεται ότι με τον τρόπο
αυτόν θα μπορέσουν νο τελειώ 
σουν περίπου 1500 2000 οικοδο
μές στην Αθήνα και Θεσ'νΙκη.
Οπως ονεφεραν ενδιαφερόμενοι
κύκλοι σχετικά με το πρόγραμμα πε
μην του γεγονότος οπ Οι ημιτελείς
κατασκευές είναι πολύ περισσότε
ρες είναι αμφίβολο ον το ποσο των
4 6ιο δρχ. θο ενορκέση για την
οδο
ολςεληρυκιη 1 5 0 0 200Û οικοδι
1iJiHy Γ.ατΙ as .,όΟε μια απ ο ιπ ίζ
■πνιΐλοντιάυ περίπου 2 .5 ίκσταυμ’ύ 0ιΟ δρχ ποσό το οποίο δεν εππρκεί
γιο την αποπεράτωση μιας οικοδο
μής με τις σημερινές συνθήκες
Λεπτομέρειες του Προγράμματος
θα ανακοινωθούν εντός 10 ημε
ρών

ένταση των προσπαθειών του
προσωπικού της. ώστε να αυξηθή
το ύψος της ασφαλιστικής παραγω
γής των θυγατρικών Εταιριών της
Τραπέζης περιήλθε στην Ένωση
Ασφαλιστικών Εταιριών, που σντέδρασε άμεσα.

Σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο
Πρόεδρος της Ενώσεως Ασφαλιστι
κών Εταιριών κ Νικ Αδαμαντίδης
διένειμε φωτοτυπίες της εγκυκλίου
κοι μίλησε για ανακολουθία μετοξύ
των δηλώσεων των διοικητών των
Τραπεζών Εθνική και Εμπορική και
της πρακτικής εφαρμογής της διατόξεως γιο την ανάμειξη των Τροπεζών. στις ασφαλιστικές εργασίες
Οπως οναφέρεται στην εγκύ
κλιο η Διοίκηση της Τραπέζης θο
παρακολουθήση από πολύ κοντά
την επιτυχία της προσπάθειας κα
θο θεώρηση τις εργασίες αυτές σσν
εργασίες στόχου ανάλογα με εκε<
νες των χορηγήσεων κοι καταθέ
σεων. Εξ άλλου, τονίζετοι το επιθεωρησιοκά όργανα της Τροπέζης
θα εξειοζουν εξονυχιαστικό την κά
θε περίπτωση χωριστά, ενώ η Τρά
πεζα θα ελέγχη αυστηρά κάθε ολι
γαρια η παράλειψη που τυχόν θα
μπάρξη..

τιιΛ
πελατών των Τραπεζών να ετπ^
χΛ
γουν αυτοί οι ίδιοι την οσφαλισι11
τους εταιρία όχι μόνο δεν καταδυέ
ται με τον νέο Νόμο αλλά σνπ0
ενισχύεται.
0 Πρόεδρος κ. Αόαμαντιάδό^
διατύπωσε στην συνέχεια τις
νες διαμαρτυρίες της Ενώσει*
Ασφαλιστικών Εταιριών, για ^
εξέλιξη των πραγμάτων παυ ερΧ£Τθ'
σε αντίθεση και με τις κατηνορΠύ0'
τικές διαβεβαιώσεις που όό θπ *^
αϊτό κυβερνητικούς παράγοντες " *
εκπροσώπους της Ενώσεως
Η Ένωση τόνισε ο κ. Αδαμα»π·6
δης θεω ρεί ότι μια τέτοια εξέλ«ώ
οδηνεί την ασφαλιστική αγορά
καταστροφή δημιουργεί απαρά®*^
κτη μονοπωλιακή κατάσταση " τ
αποτελεί άμεσο πλήγμο κατά σ'
ιδιωτικής πρωτοβουλίας·
Η Ένωση Ασφαλιστικών 6τ0 .
ριών θα ζπτήση την συμπσράστοοπ
όλων των παραγωγικών τάξεων ύ
στόχο να διατηρηθή η θεμελιώ δη
γιπ τπν ελευθερία των συναλλσν“ *
αρχή της ελεύθερης επιλογής ^
αοφαλιστού από τον ασφαλι/όυε»1"

Ιέλος η Ενωαη θα κατοΥΥ£Ι^
ηπου χρειάζεται δ ιε θ ν έ ς την αθ£'
Σχετικά α ποόίδρος της Ενώμητη αιίτπ Τραπεζική ενέργεια π°^
οενμι. Ασφαλιυηκών Εταιρ ών- it.
είναι αντίθετη με την Νόμο 703(2
Αδαμαντιάδης. τόνισε άπ το περιε- * «περί ελεγχου μονοπωλλίων - ° ^ '
χομενο της εγκυκλίου έρχεται σε
γοπωλλίων τις υποχρεώσεις ^
πλήρη αντίθεση με τις κοινές δηλώ
Ελλάδος για την εφαρμογή ^
σεις του διύικπτου των Τραπεζών
νομοθεσίας της Ε.ΟΧ. και τις σ101"
Εθνικής κ Γ Βογκόκη και Εμπορι
χειώδεις αρχές προστασίας 1011
κός ·. Κ Βοικου οι οποίοι όιοβεσσφαλιζόμενου κοινού.

Ενώ αναμένονται και νέες ανατιμήσεις
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&Γος ιόρύσεως 1965
αρ. φύλλου 1969
Μητροπόλεως 72 Τηλ. 23 137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλο·.· λο,

,π

ΓΙΚΟΝΟΜΟΥ-ΙΜΠΑΓΙΑΙΙΙΙΗΣ
OPHIZOHTAI ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
Μεγάλη επιτυχία για το Νομό μας
νλο ' ^ου^6υτ^ζ του ΠΑΣΟΚ στο Νομόμας κ. Γικόνο»ίΐο * 01 Π α π σ Υ 'ά ν ν η ς είναι από χθές υφυπουργοί
ΡΥΌς και δημοσίων έργων, αντίστοιχα.
Πρωθυπο“ ΡΥ6ς κ· Ανδρέας Παπανδρέου ανακοίΤΟ Ρ6σΠμ^Ρ' τη σύνθεση της νέας κυβερνήοποία συμμετέχουν οι δύο Ημαθιώτες βουλς θημ6,ω 0 £ / η τ , σΤη ν^ α

</ ί *,νΠση συμμετέχουν

λίγα

ηΡώοΐυπα, ενώ τα περισσό°πλώς «μετακόμισαν» σε

Ίρο

νιηουργεία.
Η ΝΕΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η *
Hila, ° ονθεση της νέας κυβερνή&
π Εζής:
Avjp, δΡ °ί της Κυβερνήσεως:
y J<i Γ· Παπανδρέου.
"° “ ΡΥεία:
* * * * *
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: ΑγαΦγ
Κουτσόγιωργας του Ιωάν
----------Δημήτριος
ίου Ιωάννου, Ασημόκης
Ηήλας
0 ^ . ζ του Αριστοτέλους, Κων'ν°ς Λαλιώτης του Γεωργίου.

ν Ϊ 6 ο ΠθΥΡΓΟ,:

Φνγ * Ρΐκών:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
‘ι,„
Χαρολπμπόπουλος του
®Ργίθυ
Γ ι^ Π Ο Υ Ρ Γ Ο ί;

V
^

Κάρολος

του Γρηγορίου, Ιωάννης
του Παντελή, Γρηγόριοε

Ρο.
ν
ν"|κής Άμυνας: ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Παπανδρέου του Γεωρ-

γίου.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ:
Υπ/γός:
Ιωάννης Ποττάκης του Ανδρέου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ: Κωνσταντίνος
Βοϊτσος του Βα’τσου. Αντώνιος
Γεωργιάδης του Ιωόννου.
Εσωτερικών:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Γεώργιος Γεννηματάς του Θεοδώ
ρου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ:
Ευστάθιος
Παναγούλης, Μιλτιάδης Παπαίωάννου.
Δημοσίων Έργων: ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Απόστολος - Αθανάσιος Τσοχατζόπουλος του Ευαγγέλου
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Βασίλειος
Παπαγιάν νης.
Δικαιοσύνης:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Γεώργιος - Αλέξανδρος Μαγκάκης
του Αντωνίου.
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων: ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Απόστολος
Κακλαμάνης του Χρήστου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ:
Στυλιανός
Παπσθεμελής. Πέτρος Μώραλης.
Οικονομικών:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Δημήτριος ΙέΔίίλ/ΜΐηιαυΛα του
δώρου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ:
Παναγιώτης
Ρουμελιώτης. Δημήτριος Τσόβολας

του Κωνσταντίνου.
Γεωργίας: ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κων
σταντίνος Σημίτης.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ:
Γικόνογλου
Μόσχος του ΧαραλάμπουςΠαναγιώτης
Κατσαρός του
Βαΐου,
Ευστάθιος Γιώτας του Γεωργίου.
Πολιτισμού
και
Επιστημών:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Αμαλία Μαρία (Μ ελί
να! Μερκούρη του Σταμάτη.
Χωροταξίας:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Αντώνιος Τρίτσης του Σάββα.
Ενέργειας και φυσικών Πόρων:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευάγγελος Κουλουμπής.
Έ ρευνας
και
Τεχνολογίας:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γεώργιος Λιάνης του
Μιχαήλ.
Εμπορίου: ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Γεώρ
γιος Μωραπης του Παναγιώτου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ: Θεόδωρος Πά
γκαλος.
Εργασίας: ΥΠΟΥΡΓΟΣ: Ευάγγε
λος Γιαννόπουλος του Αργυρίου.
Υγείας και Προνοίας: ΥΠΟΥΡ
ΓΟΣ: Παρασκευάς Αυγερινός του
Κων/νου.
ΥφΥΠΟΥΡΓΟΓΜαρία Περράκη
Κυπριωτάκη του Γεωργίου. Ιωάν
νης φλώρος του Νικολάου.
Κοιν. Ασφαλίσεων: ΥΠΟΥΡ
ΓΟΣ: Ελευθέριος Βερυβάκης του
Δημητρίου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ.
Σταυρούλα
(Ρούλα) Κακλαμανάκη Ρήνου του
ΓΤί.ιαν/οίΐ.
Συγκοινωνιών:
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Νικόλαος Ακριτίδης του Βασιλείου.
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ. Ιωσήφ Βαλυρά-

Ιήμερα αποφασίζουν
Οι τραπεζοϋπάλληλοι
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
^Οττ ^ ^ λ ε σ τ ικ ά Συμβούλιο της
^Τη°ν^'ας Τραπεζοϋπαλλήλων
V , E-> θα αποφασίσει σήμερα
Γ0ν
η°Ρε1α της απεργίας του

κλάδου, που από τη Δευτέρα μπαί
νει στην 6η βδομάδα. Σε προχθεσι
νή της ανακοίνωση η ΟΤΟΕ τονίζει
ότι θα αγωνισθεί για όσο καιρό

&ΡΕΑΤΑ
ΛΙΜ ΝΙΩΤΗ
Λρΐ£ΤθΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106 ΒΕΡΟΙΑ

^μείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς

χρειασθεΙ για δίκαιη λύση των αιτη
μάτων του κλάδου, επιδιώκοντας
συνεχώς την έναρξη ουσιαστικού
διαλόγου επειδήχει συνείδηση των
συνεπειών που συνεπάγεται π
μακρόχρονη απεργία.
• Εληξε χθές το πρωί, η 48ωρη
απεργία των εργαζομένων στις αμε
ρικανικές βάσεις. Τη Δευτέρα θα
πραγματοποιηθεί έκτακτη γενική
συνέλευση του Συλλόγου των
εργαζομένων, για να αποφοσιστεί η
κλιμάκωση των αγωνιστικών εκδη
λώσεων.
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
πραγματοποίησαν και προχθές οι
απεργοί έξω από τη βάση του Ελλη
νικού.Ω Αμερικανός διοικητής Σμίθ,
παράδωσε εξάλλου, στον διοικητή
της Ελληνικής Αστυνομίας, το «ύπο
πτο» φιλμ που τράβηξαν οι πράκτορές του από προηγούμενη συγκέντοωσπ των εονπΓουένων. Ο πίιλλονος μετά την προβολή του φίΛμ, σα
ασκήσει ποινική δίωξη οε βάρος
των υπευθύνων.
*
Η Ολομέλεια της διοίκησης
της Γ.Σ.Ε.Ε. θα πραγματοποιηθεί
την Τρίτη στις 9 π.μ. στα γραφεία
της ΓΣΕΕ με θέματα: Ενημέρωση
από το προεδρείο γύρω από συνδι
καλιστικά θέματα, συζήτηση για
οργανωτικό (εγγραφές οργανώ
σεων. περιφερειακές συσκέψεις)
και πρόγραμμα δράσης.

Μ ε Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
“ " » 'ζ ά λ ε ς
f*«OÚT|
° Λό λ α
φ ίιλ · τ ο έ τ α

220
180
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Τα χοιρινά δικά μας που
^ράγονται στην Αγ. Μαρίνα
Κρέατα μοσχαρΐσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτΐκια-δίσκοι αλλαντικών

κης του
Ιωάννου. Κωνσταντίνος
Ασλάνης του Ανδρέου
Δημοσίας Τόξεως: ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ιωάννης Σκουλαρίκης του Παναγιώτου.
Εμπορικής Ναυτιλίας: ΥΠΟΥΡ
ΓΟΣ: Γεώργιος Κατσιφάρας του
Παναγιώτου.
Βορείου Ελλάδος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ:
Βασίλειος Ιντζές του Χαραλάμπους

Από το υπουργείο Ποιδείας εδόθησαν στην δημοσιότητα οι επεξερ
γασμένοι από την μηχανογραφική
υπηρεσία του υπουργείου πίνακες
3 3 90 καθηγητές Μέσης Εκπαιδεύσεως που μετατίθενται σύμφωνα με
τις υποβληθείσες αιτήσεις τους.

ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟ/λΕΣ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ανακοίνωσε ότι ο κ. I. Παπασπύρου
ο οποίος στην παληά κυβέρνηση
ήταν υφυπουργός Εμπορίου και δεν
ΟΜΙΛΙΑ
μετέχει στην νέα, θα είναι υποψή
ΑΠΟ ΤΗΝ
φιος Δήμαρχος Πειραιώς.
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρό
Μετά την ορκωμοσία των μελών σωπος ανακοίνωσε ότι θα ρυθμίσει
θέση
υφυπουργού
του νέου υπουργικού συμβουλίου, νομοθετικό
την Δευτέρα το πρωί στις 11, το
Εργασίας, την οποία, σύμφωνα με
βράδυ στις 8 θα συνέλθει το δημοσιογραφικές πληροφορίες θα
ταναλάβει ο βουλευτής κ. Γ ΔασκαI \άκης.
Από τον κατάλογο του νέου
υπουργικού συμβουλίου, προκύπτει
ότι δεν συμπληρώθηκε η θέση του
υφυπουργού
λαϊκής επιμορφώσεως.

Δεν πρέπει να
λησμονούμε
την τραγωδία
της Κύπρου
ΤΟΝΙΣΕ
Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ
τα inc.
διπιακοατικ.
σμονουν
Ευρώπηςς δεν πρεπεΤ
το δράμα των αγνοουμένων και των
προσφύγων της Κύπρου και γι' αυτό
πρέπει να εργασθούν για την εφαρ
μογή όλων των αποφάσεων του
ΟΗΕ.
Αυτό τόνισε οαρχηγός της
«Νέας Δημοκρατίας» κ. Ε. Αβέρωφ
μιλώντας στο συνέδριο της Ευρω
παϊκής Δημοκρατικής Ενώσεως στο
Παρίσι και πρότεινε τον καταρτισμό
προγράμματος για την ανάπτυξη
των καθυστερημένων περιοχών
του κόσμου.
Αναφερόμενος στους διάφο
ρους τοπικούς πολέμους μετά το
1945 που έχουν προκαλέσει πολλά
θύματα και ζημίες «» έ χουν μετά
βάλει τον γεωπολιτικό χάρτη κυρίως
στην Μέση Ανατολή και την Αφρική
ο κ. Αβέρωφ εξέφρασε ανησυχίες
για το μέλλον του κόσου Η λύση
τόνισε για την αντιμετώπιση των
δυσμενών διεθνών εξελίξεων βρί
σκεται στην ύφεση και στον αφο
πλισμό. Αλλά όλες οι προσπάθειες
είναι βερμπαλιστικές. Υπό τις συν
θήκες αυτές ηασφόλεια και η ύφεση
εξαρτώντοι από την «ισορροπία
δυνάμεων» ή αλλιώς από την «ισορ
ροπία του τρύμου».
Οι κοινωνίες μας. παρατήρησε
ο κ Αβέρωφ, ζούν σε μιά εποχή
πρωτοφανούς αφθονίας αγαθών,
ενώ σε άλλες κοινωνίες εκατοντά
δες εκατομμύΡ'σ ανθρώπων λιμο
κτονούν.
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Ο ιδεολογικός κόσμος, στον
οποίο ανήκουμε είπε ο πρόεδρος
της Ν.Δ. δεν αντιμετωπίζει τέτοιου
ειοους προβλήματα με λόγια, αλλά
με έργα. Τα λόγιο είναι για τους
σοσιαλιστές. Και πρότειν να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Δημοκρατική
Ένωση τον καταρτισμό ενός προ
γράμματος για την ανάπτυξη των
καθυστερημένων περιοχών του κό
σμου.

Χ α ρο π ά λεψ ε
ο ικ ο γ έ ν € ,α
ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ

Μετατίθενται
3.390 καθηγηταί
Μ. Εκπαιδεύσεως

υπουργικό συμβούλιο με την νέα
του σύνθεση. Θα ομιλήσει ο πρω
θυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου
και η ομιλία του θα μεταδοθεί ζων
τανή από την τηλεόραση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 (ΑΠΕ)
Τέσσερα παιδιά, η γιαγιά τους και
ο πατέρας τους τραυματίστηκαν
σοβαρά όταν ημιφορτηγό αυτοκίνη
το που οδηγούσε ο Β. Πατρώνης.
47 χρόνων, γεωργός, κάτοικος Ποιμενικού Έβρου ανστράπηκε στο
30ο χιλιόμετρο του δρόμου Ποιμενικού - Σιτοχωρίου 0 οδηγός του
αμτΟΛίνήταυ δεν είχε άδεια. Οι
τραυματίες είνοι Π Α ΠαναγιωτΙδου
66 χρόνων και τα εγγόνιο της Από
στολος Παναγιωτίδης 9 χρόνων και
τα αδέλφια Τοσούλα 9 χρόνων
Τριόνταφυλιά 6 χρόνων και. Εμστάθιο ς'4 χρόνων παιδιά του οδηγού.
Ό λοι νοσηλεύονται στο Νοσοκο
υρ ίό^Διδυϋατείχσυι.

ΣΤΟΧΟΣ Η
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Η στρατηγική οικονομικής ονοπτύξεως,
που
διε μόρφωσε
η
κυβέρνση από της 18 ης Οκτωβρίου
ιοκ?Ί
παραμένει σταλάντευτα_ η
Τον οικονομικό τομέα ανέλαβε
ένα νέο επιτελείο, που θα υλοποιή
σει την στρατηγική αυτή. Το επιτε
λείο αυτό θο εργασθεΐ για τον συν
τονισμό όλης της οικονομικής
πορείας και την άμεση επίτευξη των
τακτικών στόχων που έχει θέσει η
κυβέρνηση»
ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Οι κενές θέσεις ετπς διοικήσεις
των Τραπεζών. Ελλάδος. Εθνικής,
και Ε.Τ.Β.Α, μετά την συμμετοχή
των σημερινών διοικητών τους
στην κυβέρνηση θα συμπληρω
θούν, σύμφωνα με πληροφορίες,
σύντομα, και πιθανώς από την
προσεχή εβδομάδα.

ΣΤΑ ΥΨΗ
ΟΙ ΤΙΜ ΕΣ
Τροφίμων και φαρμάκων
Πάρα πολλά τρόφιμα ήδη παντοπωλείων, ευρείας
καταναλώσεως Θα ακριβήνουν μέσα στις επόμενες μ έ 
ρες εξ αιτίας της συνεχιζόμενης ονατιμήσεως του όολλαρίου και του μάρκου έναντι της δραχμής.
Ηδη το καταναλωτικό κοινό είχε μιά πρώτη εμπει
ρία από την υποτίμηση της δραχμής έναντι του δολλαρίου στα εισαγόμενα κρέατα - μοσχαρίσια και χοιρινά
των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν περίπου κατά 4%.
0 / καταναλωτές υποχρεώθηκαν
va περιορίσουν πς αγορές κρεάτων.
Αλλά πλέον το πρόβλημα του καθη
μερινού φαγητού έχει καταντήσει
σποςοκεφαλιά για τη νοικοκυρά.
καθώς οι τιμές των οπωροκηπευτικών και των φαριών, κστεφυγμένων
και νωπών εξακολουθούν να ύισμορφώνονται
σε
απαγορευτικό
ύψη.
Και σαν να μην έφθαναν όλο
αυτά η κυβέρνηση των ημη προνο
μιούχων Ελλήνων» ονατίμηαε ξανό
σειρά βασικών φαρμάκων. Είναι η
πέμπτη αύξηση σε φάρμακο που
ενεχμινε μέσα στο 1982. Συγκεκρι
μένα
Σε χθεσινό όελτίο τιμών που
υπεγράφη οπό τον υπουργό Εμπο
ρίου κ. Ακριτιόη περιλομβάνο ντοι
42 βασικό φάρμακα μ ε ανατιμήσεις
που φθάνουν μέχρι και 59%.
Οι μεγάλες ανατιμήσεις στα
τρόφιμα εξ αιτίας της υποτιμήσεως
της δραχμής επ/κειντοι Σύμφωνα
με πληροφορίες μέχρι τώρα στην
κατανάλωση άιατίθεντοι από τα
παλαιό αποθέματα που είχαν ειααχθεί πριν την ονοτίμηση του άολλαρίου. Ωστόσο παρά τα γεγονός
ότι ύεν υπήρχε συγκεκριμένος λό
γος, το τελευταίο όιάστημα σημειώ 
θηκαν αυξήσεις σε διάφορα είόη
ευρείος καταναλώσεως, ενώ στην
αγορά των οπωροκηπευτικών επι
κρατεί κυριολεκτικά χάος
Οι παρά κάτω τιμές που κατε
γρόφησαν σε e σούπερ μάρκετν των
Αθηνών είναι ενόεικτικές για το κό
στος της ζωής κοι αποκαλύπτουν
γιατί αύειάζει το καλάθι της νοικο
κυράς:
Το ελαιόλαδο (συσκευοσίο λί
τρουI 165 όρχ.. γάλα εβαπορέ 35.
αλόη 14 0 0 γραμ.) 18 όρχ.. ζαμπόν
ασβόν» 1200 γραμ.ί 51 όρχ. κρασί
όρχ. κρέμα ξυρίσματος 34 δρχ.
μακαρόνια 36 5 0 όρχ. φυτίνη 80 0
γραμ. 130 δρχ.. βπάμ 3 0 όρχ.. ούζο

Σε
φ ο ρ ο ελ α φ ρ ύ ν σ εις
και
εκπ τώ σ εις φ ο ρ ο λο γία ς για το υ ς
α υτοα π α σ χ ολο ύμ ενους
β ιο τέ χνες πρέπει να π ρ οχω ρήσ ει η
Κ υβέρνησ η, α να ζη τώ ντα ς πό
ρους από τη ν φ ο ρ ο δ ια φ υ γ ή τω ν
μ εγα λο εισ α γω γέω ν,
βιομπ χόνω ν και ντόπιω ν και ξένω ν
μονοπωλίων.
Α υ τό τ ο ν ίζ ε ι σε α να κο ίνω σ ή
της η Α ν ω τά τη Σ υνομοσ π ονδία
Β ιο τεχ νω ν Ελλάδος (ΑΣΒΕ) η
οποία υπ οσ τηρ ίζει είνα ι δ ια τε θ ιμένη νο β ο η θ ή σ ει τη ν Κ υβέρνηση τη ς Α λλα γής σ το έ ρ γ ο της,
Η ΑΣΒΕ υπ οσ τηρ ίζει ό τι η
σ υ ν εχ ιζό μ εν η απεργία τω ν Τ ρ α 
πεζώ ν και η ισ χνή χ ρ η μ α το δ ό τη 
ση τ Πς β ιο τεχ νία ς και ιδ ια ίτερ α
τω ν
μ ικρ ο μ εσ α ίω ν
επ ιχειρ ή
σεω ν.
δ η μ ιο υ ρ γο ύ ν
σ οβα ρό
π ροβλήματα σ τη ν λ ε ιτο υ ρ γ ία και
τη ν ανάληψ η κ ά θ ε δ ο υ λ ε ιά ς σ το
δ ιο τε χ ν ικ ό το μέα .
Παράλληλα,
οι
β ιο τέ χ ν ε ς
τ
**«». λγτ-τ.λ Λ > 1^· ι·(«ς Μ««·
τιμ ές τω ν ττρωτων και β νο ια μ εσω ν υλών, τό σ ο τω ν εισ α γ ο μ ενω ν όσο και τω ν ντόπιω ν.

ΕΙΠΕ Ψ ΥΧΡΑΙΜ Α
Ο ΔΡΑΣΤΗΣ
Έγινε χθες το πρωί αναπαράστα
ση του εγκλήματος στο δικηγορικό

ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ
Συγκίνηση και βαθεία ικανοποίη
οη προκάλεσε στους κατοίκους της
γενέτειράς του Ραχίας. η ευγενική
προσφορά 170 τόμων βιβλίων από
τον Γιώργο Χιονίδη. για τον
εμπλουτισμό
της
νεοσύστατης
δανειστικής βιβλιοθήκης του Μορ

ενδιαφέρεται πόντο και θιτ βοηθά
τον Σύλλογο γιο την εκπλήρωση
των σκοπών του. εκφράζει και
δημόσια τις πιο θερμές ευχαριστίες
του κοι τον διοβεβαιώνει ότι η
προσφορά του αυτή θα αξιοποιηθεΙ
στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό.

φωτικού και Εκπολιπεπικού Συλλόνου του χωριού.
Η προσφορά αυτή, που είναι η
δεύτερη προς τον Σύλλογο, έγινε
ύεπερο από πρόσφατη επίσκεψη
του κ. Χιονίδη στην βιβλιοθήκη και
ενημέρωσή του για το προβλήματα
της.

Για το Ο.Σ.
Α. ΚΕΣΙΔΗΣ

Η Διοίκηση του Μορφωτικού και
Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ραχιάς
εκτιμώντας την πολύτιμη προσφορά
του συγχωριανού δικηγόρου κ. Γ. X.
Χιονίδη και την δήλωσή του ότι θα

Φορολογικές
ελαφρύνσεις
ζητούν
οι βιοτέχνες

«Έτσι σκότωσα
τον δικηγόρο»

Δωρ€ά 170 βιβλίων
απ' τον Γ. Χιονίόη

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ

12 143δρχ „ κόκο-κόλα λίτρο 3 2 .5 0
δρχ.. σπράιτ λίτρο 3 3 δρχ.. χαρτο
πετσέτες 21 50 δρχ φρυγανιές 28
δρχ γιαούρτι 2 5 0 γραμ 28.50 δρχ

γραφείο του Θύματος, στην ο&ό
Εμμ Μπενάκη 1. στον 8 όροφο.
Ο δράστης Δημητριος Ιζοβίλης
57 ετών, ψύχραιμα οναπαρέστησε
την δολοφονία του δικηγόρου Νί
κου Ανγελοπούλου, 64 ετών και ε ί
πε ότι ζητουστ 70,000 δρχ από το
θύμα όπμις του είΛτ υτιοσχιθεν
Π ρ όσ θεοί ο δροστης ότι ο δίκη
γόρος t τεχείρησε να τον βγήλ.,ι
έξω απο το γραφείο και μάλιστα άι·ττοξί ένα σιδερένιο ονπκείμι νο
τυλιγμένο σ εφημερίδα
Τότε ο φονιάς εβναλε τρ πιστώλ
και τον πυροβόλησε στο χέρι
Ύστερα πυροβόλησε άλλες :οε\.
φορές και η μια σφαίρα το»’ βρήχι
στο κεφάλι.
Για το πιστόλι είπι ότι το ε:χε
πάντοτε μαζί του.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η κοινοπραξία

VENUS
Δ€ν υπάρχουν
πινακίδ€ς;
Σε ορισμένες παρόδους της οδού
Θεσώίκης στη Βέροια δεν υπάρ
χουν προειδοποιητικές πινοκίδες για
προσέγγιση σε κεντρική αρτηρία
(οδός Θεσ^νίκηςΙ ούτε και πινακίδες
εΤΟΈπρο της συμβολής με την οδό
Θεσ/νίκης.
Αυτό μας κατήγγειλαν κάτοικοι
της περιοχής και ήπαις μος τόνισαν
ή παράλειψη αυτή μπορεί να στάθη
κε αφορμή για την δημιουργία δια
φόρων ατυχημάτων.
Εμείς απλώς μεταφέρουμε την
καταγγελία και η Τροχαία Βέροιας
ας εξετάσει το θέμα.

Αναγνωρισμένη κοι σαν αμάδα παραγωγών σσς γνω;
ότι δέχεται δηλώσεις για διακίνηση ροδακίνων με τους ίδιοσς
όρους προμηθεΐας με τις ενώσεις γεωργικών συνεταιρισμών.
Επίσης σας κάνουμε γνωστό ότι με την προσκόμιση των
ροδακίνων θα καταβάλλονται

10 δρχ. κατά κιλό
ως προκαταβολή
Ο ι δ η λ ώ σ εις θ α γ ίν ο ν τα ι κ ά θ ε μέρα οπό τις β π.μ

7 μ μ

στα γρ α φ εία τη ς ε τα ιρ ε ία ς Σ. Σ τα θμ ός Β έρο ια ς τηλ. 2 4 2 0 4 23311
23225.
Από τη ν δ ια χείρ ισ η

Κυριακή 4 louAloU

i ΛΑΟΣ»

ΈΛΙΔΑ 2

Tcu ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

—
362 ττ.Χ. 0 Επαμεινώνδας νίκησε
στην Μανπνεία τους Σπαρτιάτες
και τους Αθηναίους.
1822 Ελληνικά στρατεύματα Μανιατών
και Σουλιωτών κατεδίωξον πλέον
των 3 000 ΤουρκαΛβανών «ατά
τη μάχη της Σπλάντζας (εκβολές
ΚαλαμόI

10
λία - Μουσικό έργο.
8. Ετσι λένε τις δραχμές μας οι ξέ
νοι (αντίστρ.)
9 Εγγλέζικη συνήθεια — Και
στον αέρα παρουσιάζεται.
10. Φωνή πουλιών — Αυτός έχει
σχέση με το παϊτόνι.

1822 Γίνεται η μάχη του Πέτα.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Χωριό του νομού μας.
2.
' Εχει τρομερή υπομονή (καθ.)
Νότα - Απ' τα τρία... δύο.
3. Ηρωική προστακτική — Γειτο
νικό μας βουνό.
Ο ΡΙΖΟ ΝΙ ι α :
4.
' Ενας συνοικισμός στη Μελική
1 Τα παρουσιάζει κάθε χρόνο ο
- Αρχικά εταιρειών (αντίστρ.).
•
Ο,Γιάν Γκόβς από την Πράγο
Λοογρ. Όμιλος Μελικής.
5. Θυμίζει ηρωΐδα της Γαλλίας
έβαψε τα μαλλιά της γυναίκας του
2.
' Ενα ξένο όχι (σντιστρ I - Είναι
(αντίστρ.) — Νησιώτισά μος.
πράσινα επειδή βρήκε κάτω από την
και ο διορθωτής σττιν εφημερί
6 Χωρίς κάτι το ξένο μέσα του
πόρτα ένα σημείωμα από κάποιο
δα μας.
αυτός - Στην αρχή βρίσκονται
γείτονα που εξεθείαζε τα ωραία της
3. Λίμνη ελληνική.
στη. . μέση.
ξανθά μαλλιά. Ένα τσεχοσλοβακικό
4. Γύρω απ αυτά, κρέας ·καθ.) —
7. Αυτά προέρχονται από το νομό
δικαστήριο τον καταδίκασε μετά απ'
Τον σερβίρουν στα ζαχαροπλα
μας με άρθρο.
αυτό
σε πρόστιμο.
στεία Ιαντίτσρ.Ι.
8. Εξη - Ό μοια σύμφωνα - Αυτή
•
0 μαθητής του Γυμνασίου
5. Πρόθεση — Αυτή συνηθίζεται
επικίνδυνη για το καράβια αλλά
Χήδερ Γκραίη 14 χρόνων από το
και στα γήπεδα τις Κυριακές
νοσταλγική για τους ναύτες
Σικάγο ίδρυσε μεταξύ των συμμα
στη γενική (αντίστρ).
(αντίστρ.).
θητών του ένα σύλλογο για την
6 Τελικός σύνδεσμος - Κατάλη
9. Δίδαξε πολλές αλήθειες — 351
«επαναφορά
της
οικογενειακής
ξη πρωτοκλίτων — Σάπια,
10. Παρακινεί - Μεγάλη κοινότητα
γαλήνης» στα σπίτια που πάσχουν
χωρίς φωνή
του νομού μος.
από την έλλεψή τη ς Τα μέλη του
7 .' Εχει και η Ελλάδα και π Βραζιυποχρεούνται να πάψουν να μιλούν
στους γονείς τους που τσακώνον
Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ται και δημιουργούν αφόρητο οικο
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΞΑΚΟΥΣΤΟΣ 2 ΕΡΩΣ - ΑΡΓΑ 3. ΛΙΜΑ - ΜΙΑΣ 4. 0
γενειακό περιβάλλον.
ΔΗΜΙΟΣ 5. ΓΑ - ΣΠ 6 ΑΡΑΡΑΤ 7. ΑΕΡΑ - ΑΜΑΝ 8 . ΖΑ •
Εκατομμύρια γυναίκες σε
ΣΟΚΙΝ 0 9 ΩΡΑ - ΚΗΛΗΣ.
όλο τον κόσμο υποφέρουν από ημι
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΞΕΛΟΓΙΑΖΩ 2. ΑΡΙΔΑ
ΕΑΡ 3. ΚΩΜΗ
ΑΡ 4. 0 ΣΑΜΑ
κρανία. Η επιστήμη δεν μπορεί ακόΡΑΣ 5, ΟΚ 6 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 7. ΤΡΙΣ - ΑΜ ΙΛ 8. ΟΓΑ - ΣΤΑΝΗ
να να λύσει το μυστήριο αυτό. Έτσι
9 ΣΑΣΑΠ - (ΛΗΜΙΝΟΣ
υπολογίζεται ότι 25 0.00 0 άτομα
δεν είναι σε θέση να εργασθούν
κανονικά και 100.000.000 εργάσι
μες μέρες πάνε χαμένες.
•
Λέμε συχνά για έναν άν
θρωπο «Αυτός είναι ακούδα». Και
κάνουμε την παρομοίωση αυτή για
ανθρώπους που ζούν κλεισμένοι
στον εαυτό τους, που αποφεύγουν
τις επισκέψεις και τις σχέσεις με
τους γείτονες και που απαντούν
ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
συνήθάις με δυσαρέσκεια.
ΚΥΡΙΑΚΗ, 4
Πραγματικά
στη
φύση οι
1 00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.26 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
αρκουθδες ζούν μοναχικό και δε
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.60 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
συναντιούνται ποτέ σε ομάδες. Η
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
TOM ΣΟΠΕΡ
1 45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
αρκούδα δε γνωρίζει την «οικογε
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
το βα ΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
νειακή ζωή».
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Παρ’ όλα αυτά όμως όεν επιτί
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
2 45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3-30 ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
θεται ποτέ εναντίον τνω ανθρώ
3.00
ΤΑΙΝΙΑ
ΓΙΑ
ΟΛΗ
ΤΗΝ
ΟΙΚΟ
4.20 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΝΙΙ ΑΠΟ ΤΟ
πων Και όν την προκαλέσουν ακό
ΓΕΝΕΙΑ
ΓΟΥΙΜΠΛΕΤΟΝ
4.30
ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ
ΣΧΕΔΙΑ
μα. εξετάζει περίεργα τους ανθρώ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
πους, γυρνά και απομακρύνεται
6 15 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
σινά-σιγά Η αρκούδα δε θυμώνει
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ *21
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
8 00 ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΘΙΚΑ
παρά όταν πληγωθεί ή όταν ενοχλη
6
30
ΟΣΜΟΝΤΣ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
θ εί στο γεύμα της. Μόνο η θηλυκιά
7.30
ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
8.30
ΜΑΠΕΤ
ΣΟΟΥ
αρκούδα
εφόσον περιφέρεται με το
10 40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
μικρά της επιτίθεται εναντίον των
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ανθρώπων.
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
Οι αιχμαλωτισμένες αρκούδες
ΔΕΥΤΕΡΑ. 5
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
είναι συνήθως κακόκεφες, νιατί δεν
5 35 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
τρέφονται καλά και τις κακομεταχειΔΕΥΤΕΡΑ. 5
μ ΐν ,ε _ ιν ( ι _ ι ι - ι κ υ <
ΐ|
ιχ υ Μ /Λ ϋ ψ α »
* ·*
β W fiÄ W iV lIO ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
3.30 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
κάνει να εξαγριώνονται κόπου κό
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ *2 )
8.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.00 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
που και μερικές φορές σπάζουν την
6.15 ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
αλυσίδα με την οποία είναι δεμένες.
6,45 01 ΕΠΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
0 00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΠΟ
7 45 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
Αν όμως δεν την κακομεταχειρι
ΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (ΜΟΥΝΤΙΑΛ Β2Ι
8.30 ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΡΕ
στούν και την τρέφουν καλά, η
2.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.00 ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
αρκούδα μένι πάντα ήσυχη σε μιά
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
νωνιά.
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
•
Φίλος της στήλης ρώτησε να
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
μάθει πόσοι υπουρνοί απολύθηκαν
και πού ήταν όταν απολύθηκαν.
Επειδή δεν το καταλάβαμε, μας εξή
Δ ια β ά χ ε ς ρ
γησε ο άνθρωπος. Για πρώτη φορά
καί Oiaóidcce
απολύθηκε ο Φωτήλας ενώ ήταν
c r jv
Το πνεύμα έχει όρια, αλλά η
στον... αέρα. Τώρα δέχθηκε με
ουταμάρα είναι απεριόριστη.
Ε φ ημερ ίδ α μ α ς!
ΦΑΠ ο Δρεττάκης στην ξηρά Και
Ελμπέρτ Ουμπάρτ
ξέρετε τί απομένει; Να απολυθεί και

1921 0 Ελληνικός Στρατός, έπειτο από
σκληρή διήμερη μάχη, καταλαμ
βάνει την Κιουτόχεια ΙΜικρασιοτική εκστρατεία!.

ένας υπουργός εν πλώΙ—
Δεν νομίζουμε όμως να γίνει
έτσι το.τρίτο. Μάλλον το κοράβι το
θέλουν όλοι τους νιο το τελευταίο
τους ταξίδι-. Να πάνε αντάμα...
•
Μιά λέσχη πλεξίματος για
συζύγους άνοιξε πρόσφατα στη Λί
μα του Περού. Ο ιδρυτής της Ξαβιέ
Κόρος, λέει άτι είναι πολύ πιό
ζεκούραστο το πλέξιμο μιάς μπλού
ζας ορό το ψάρεμα. Η λέσχη αυτή
αριθμε,Γ·27 μέλη.
·
•
Ο
, Ανστολικοαφρικανός
βοσκός ΝαγκόζαΚίβος, 19 χρόνων,
έχασε τη óoófaiáiQ w όταν ένραψε
πάνω σε ένα πρόβατο τη φράση «0
Ναγκόζα αγαπά τη Μάλα». 0
Ναγκόζα ήθελε να δείξει με αυτό το
μέγεθος της ανάπης του προς το
κορίτσι του.

Λ Α Ν Ε ΙΤ

ENTOMOKTOHO

Βενζινάδικα

Ί

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλανής Ευάγγελος
Πιερίων 14 τηλ. 26 30 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βενιζέλου 147 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος Β. Κων/νου 36
τηλ. 27.820

ΥΕΝΕΔ

m m

1943 Οι εθνικές ομάδες Ελλήνων
ανταρτών ΙΕΔΕΣ) αρχίζουν εκτε
τομένες επιχειρήσεις «ατά των
δυνάμεων κατοχής.

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλανής Ευάγγελος
Πιερίων 14, τηλ. 26.300

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
JEPT

m Γν^ΆΐΜ
mexGSMßErm

Ραδιοτοξί

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου -Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποχράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΠΑοτ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχτορόπουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ. 23741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίόης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

Σήμερα Κυριακή 4 Ιουλίου 1982
εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Καραγκιοζόπουλου Κ.
τηλ. 2 2 3 3 4
Αύριο Δευτέρα 5 Ιουλίου 1982
εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Ειρήνης Μασουρα
τηλ. 23 13 2
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο
Μανώλη ΜπουλασΙκη
τηλ. 25 34 0

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)

100
121
199

22.222
22.505
125
25.749
24.444

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
23.376

Η ΣΙΛΟΥΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΗ
αλλά και το λίπος αναγκαίο
Κ ά νετε δία ιτα ά δυνσ τίσ μα τος; "Αν δέν έ χ ετε πρόβλημα
παχυσαρκίας αύτή ή δ ία ιτα
μπ ορεί νά είνα ι έπικίνδυνη.
Π ρ ό σ φ α τες έρ ε υ ν ε ς έδειξαν.
Οτι οΙ «γεμάτοι» είνα ι πιό ύγιεΤς
καί ζοΰν π ερ ισ σ ό τερ ο άπό
τούς Ισχνούς.
Τό λίπος είνα ι ζω τικό σ το ι
χείο, άπ αραίτητο γιά τή ν ύγεία
μας. Μ πορούμε μάλισ τα νά
πούμε δτι τό
μ εγα λύτερο
Π λεονέκτημα τώ ν γυνα ικώ ν ε ί
ναι ά κριβώ ς α ύ τό τό «έξτρα»
λιπαρό σ τρώ μα (σέ σ χέσ η μέ
τούς άντρες), πού π ρ οσ τα τεύει
τή ν ύγεία το υς καί τή ν όμορφιά
τους.
ΟΙ δ υ τικ ο ί κα ταναλώ νουν
κατά μέσ ον δρο 5 0 έω ς 1 0 0
γραμμάρια λίπος τή ν ήμέρα.
Χάρη στά υγρά, πού π εριέχονται σ τό έν τε ρ ο κοί τ ό σ υκώ τι,
τό λίπος καί οΙ ύδ α τά νθ ρ α κες
ύπ οβάλλονται σέ είδ ική έπεξεργασία κα ί παίρνουν μο ρφ ές
πού μάς π ροσ τα τεύουν άπό τό
ψύχος κα ί μάς π ρ ομ ηθ εύο υν
ένέρ γεια .
Ό τ α ν ύπάρχει πλεόνασμα,
σ υ γ κ εν τρ ώ ν ετα ι σ τό σ υκώ τι ή
κάτω άπό τό δέρμα Α ύ τό τό
λιπαρό στρώμα, κάτω άπό τό
δέρμα, π ερ ιορ ίζει τίς σ υ ν έ 
πειες άπό μιά πτώση, καθώ ς
είνα ι το υ λά χ ισ το ν τέσ σ ερ ις
φ ο ρ ές π ρ ο σ τα τευ τικό τερ ο άπό
τά ρούχα. Χ ω ρίς αύτό, οΙ άναπ ό φ ευκτες σ υνέπ ειες άπό μιά
άπλή πτώ ση θά ήταν πολλά καί
σοβαρά κατάγματα.
Σέ σ χέσ η μέ τή σ ω μ α τική
διάπλασή τους καί τό βάρος
τους, οΙ γυνα ίκες έχουν διπλά
σιο λίπος άπό το ύ ς άντρες. Α ύ 
τό τό έπιπλέον λιπαρό σ τρώ μα
ίσ ο δ υ να μ εί μ ' ένα φ υ σ ικ ό μαν
δύα, πράγμα πού έξη γ εΐ γ ια τί οΙ
γυνα ίκες μπορούν νά ν τύ ν ο ν 
ται έλα φ ρ ό τερ α άπό το ύς ά ν
τρες. άχι μόνο τό καλοκαίρι,
άλλά καί τό χειμώ να, μέ τό δ ρ ιμ ΰ ιε μ ιι ψύχος. 'Α λ λ ω σ τε είνα ι
σ τα τισ τικά διαπ ιστω μένο, άτι
οΙ άνδρες, μ ο νολό τι ντύνο ντα ι
βαριά, κρυο λογο ύν σ υχνότερα
κα ί σ οβα ρότερα άπό τίς γυνα ί
κες.
Καί σ τά δυό φύλα, τό λίπος
πού ά π ο θ η κεύει δ άργανισμός
μπ ορεί νά παίξει σ ω τή ρ ιο ρό
λο, σ έ έκ τα κ τες π εριστάσεις.
Κστά τό ν τε λ ε υ τα ίο πόλεμο,
παραδείγματος χάρη, οΙ γ ια 
τρ ο ί είχαν τή ν εύκα ιρ ία νά δ ια 
π ιστώ σουν, ά τι κρά τη σ ε σ τή
ζω ή π ολλές χιλιά δ ες κατοίκους

τώ ν κα τεχ ό μ ενω ν χωρών κα
πολλές χιλιά δ ες αίχμαλώτουςπ
κρα το ύμενου ς σ τό χιτλερι*
στρατόπεδα, πού δ ια φ ο ρ ά ·®
θά π έθαιναν άπό τή ν πείναΟΙ για τρ ο ί πιστεύουν, άτι <·'
ναι π ρ οτιμ ό τερο νά ζυγίζουμε
λίγα κιλά π ερισ σότερα * 4 ^
ΰ π ο τιθ έμ ενο «κανονικό ρ®'
ρος». παρά λίγα κιλό λ ιγό τίΡ ^
Γ ια τρ ο ί τή ς ΜασαχουσέτιΚ
π αρακολούθησ αν τίς άιαιώ
μάνσ εις τή ς ύ γ εία ς 5.2 09 άν
δρ ώ ν καί γυναικώ ν, έπί 3
χρόνια. Ε κ ε ίν ο ι πού τό βάΡ®*
τους ήταν μικρό τερο άπό
«κανονικό» —κυρίω ς ο 1
ό ρ ες— είχαν περισσότερα *
σ οβα ρότερα
π ρ ο β λ ή ί^ Τ
ύγεία ς άπό κείνους πού τό γ ·
ρος το υ ς ήταν πάνω άπό τό
νονικό.
ΟΙ γυνα ίκες πού ί χ ° υ ν _ν.
κρ ό τερ ο βά ρος άπό τό κσ να^
κ ά κινδ υ νεύ ο υ ν λ ιγ ό ι ;ρ ° “ τ
το ύς άντρες. ‘Α λλά δέν παθ*
νά είνα ι ά λή θ εια , άτι τό
κό βάρος μιάς γυναίκας *
το υ λά χ ισ το ν π έντε κιλό Ρ<Υτ
λύ τερ ο , άπ' α ύ τό πού έπΈ®·;
λο υ ν οΐ άπ αιτήσ εις τή ς
Εξάλλου, έρ ευ νες πού ίΥ*"
ναν έπί 7 5 0 .0 0 0 άντρών *α
γυναικώ ν, άπό τή ν Ά μ ερ ίι® ""
κή Α ν τικ α ρ κ ιν ικ ή Έταιρ«!®·
δειξαν, ό τι οΙ Ισχνοί έχο
μ ειω μ ένη ά μυνα σ τίς διάΦ0·3
π αθήσ εις. 01 κίνδυνοι τής
πληξίας κα ί τώ ν παθήσεων ι®*
πεπτικού σ υσ τή μ α το ς £|ναι
α ύ το ύ ς πολύ μεγαλύτερο··
Μ ' α ύ τή ν τή ν ®Π0'*,Γ|
φ ω νο ΰν κα ί οί Ά γ γ λ ο ι γιατΡ®
Ό όό κτω ρ Τζώ ν Γκάρρ°®£
π ρόεδρος
τή ς
Βρετανικά*
’ Ε τα ιρεία ς γιά τή μελέτη
παχυσαρκίας, ύπ οσ τηρ ίζ*1ή (σχνότητα ό έν είνα ι έ ν δ ίΜ
καλής ύγείας. Α ν τίθ ε τα , τά
πος, 6τα ν δ έν ύπ ερβαίνει άΡΓ
σ μένα λογικά άρια, έξασΦ0^
ζει ύγεία καί όμορφιά.

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΝ
Καλούνται όλα τα μέλη τ° υ^
λόγου Ηλεκτρονικών νο ΠΡ ω
θούν στις 7 Ιουλίου 1982 0,0 ^
τρο Πασά - Κιόσκι.· στις 4 το ^
γεύμα σε έκτακτη συνέλεοο·· ,
αρχαιρεσίες και λήψη θεμ(Λ ^
αποφάσεων που αφορούν τ°ν
δο μας.
Η Δ ι°(κ' ^

Ρεκτιφιέ

ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ
ΤΟ ΠΟΛΥΤΙΜ Ο ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΚΑΧΕΞΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΩΝΕΙ ΤΟΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΘΕ ΗΛΙΚΙΑΣ.
ΘΑ ΤΟ ΒΡΗΤΕ ΑΓΝΩΤΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ*
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟ*
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΟΝ

ΓΙΩΡΓΟ ΔΡΙΖΗ
ΟΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 17 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΤΗΛ. 2 2 6 0 4

STUDIO

ΤΕΧΝΗ

γιά τη νάρκη
στις άχλαδομηλιές
έντομοκτόνο Λανειτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• εχει διασυστημική δράση · μαζί με τή νάρκη καταπολεμά
καρπόκαψα, μελίγκρα, ψυλλά και ψώρες

I

· Τ · lAMMATt b w i.

OKI »ONT

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΐΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-Τ Η Λ . 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0
ΒΕΡΟΙΑ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ
ΚΟ ΠΤΙΚΗΣΡΑΠΤΙΚΗΣ
Παραδίδονται από την
ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ
Ελευθερίας 4 (Δίπλα στον OTE)
Η ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΚΜΑΘΗΣΗ

Ν. Ε. ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ
Μητροπόλεως 16 τηλέφ. 23051

ΘΕΡΙΝΑ ΥΠΕΡΕΝΤΑΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ και ΓΑΛΛΙΚΗΣ
Σε τ ρ ε ις μ ή ν ε ς η ύλη μιά ς χ ρ ο ν ιά ς
(μ ε ε ν δ ιά μ ε σ η δ ια κο π ή γιο ξε κ ο ύ ρ α σ η )
Μ ή χ ά ν ε τ ε το κ α λ ο κ α ίρ ι σας
α λλά ε π ω φ ε λ η θ ε ίτ ε

^-Ριακή 4 louAiou 1982
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Ο ΔΗΜ . ΑΡΧΟΝΤΗΣ
Ί
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
στο Σύνδεσμο Διαιτητών
ύστερα από έκτακτη συνεόρίαΟΠ του Διοικητικού Συμβουλίου του
ύνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαί,ρου Κεντρικής Μακεδονίας, έγινε
οναδιάρθμωση των μελών του
Ετσι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος
ι ' 0υ Δ.Σ. κ . Γεώργιος Ιακωβίδης από
μετέχει στη διοίκηση σαν
οπλός σύμβουλος. Αναλυτικώτερα η
κατανομή των αξιωμάτων έγινε ως

εξής:
Πρόεδρος Αρχοντής Δημήτριος.
Α' αντιπρόεδρος Παπαφωτης
Αντώνιος
Β

αντιπρόεδρος

Τσακιρίδης

Βασίλειος.
Γ€ν· Γραμματέας Μαυρογένης
Νικόλαος.
Ταμίας Πελεκίδης Δημήτριος.
Εφορος - Λέσχης
Κουτσίδης
Κλεάνθης,
Σύμβουλοι:

Νενόπουλος

Στυ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ

λιανός, Γκόγκας Χαράλαμπος, Ιακωβίδης Γεώργιος.

ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Η «Εργατική Πρόνοια» ένας από
τους έξη αντίστοιχους οργανισμούς
που λειτουργούν οήμερα στην ομο
σπονδιακή Γερμανία δημιουργήθηκε. το 1919 σαν εξάρτημά Προνοίας
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος.
Μετά την επιβολή του ναζιστικού
καθεστώτος τα εν λογω «εξάρτημα»
διαλύθηκε και επανασυστάθηκε μό
λις το 1946 μετά το τέλος του δεύ
τερου παγκόσμιου πολέμου, αυτή
τη φορά σαν κομματικά ανεξάρτη
τος καθαρά επαγγελματικός οργανι
σμός που ασχολείται με την παροχή
συμβουλών και βοήθειας σε αναξιοπαθούντες από όλα τα κοινωνικά
στρώματα. Ο οργανισμός «εργατι
κής Πρόνοιας» διαθέτει επιτελείο
21.000 επί πληρωμή και 80 00 0
εθελοντών συνεργατών καθώς και
ένα σύνολο εγγεγραμμένων μελών,
πομ φθάνουν τις 560.000 άτομα.
Κύρια απασχόλησή του είναι η
παροχή βοήθειας σε υπερήλικες, σε
ανήλικα άτομα σε ανάπηρους και
άλλους αναξιοπαθουντες αλλά και
σε φιλοξενούμενους εργάτες.

Η ανεξάρτητη ομάδα JOHNNY
HOP- ΗΦΑΙΣΤΟΣ που αποτελείται

■ ° πολλά γνωστά ονόματα του
ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου του
°ύού μας, ζητά αντιπάλους για
ολόκληρη την καλοκαιρινή σαιζόν
KQ| για τις μέρες Τετάρτη Σάββατο
Οι ενδιαφερόμενοι ερασιτεχνι
κό' σύλλογοι μπορούν να επικοινω
νήσουν με τα τηλέφωνα 29401 κοι
4563 με τους κ κ Ιωαννίδη και
Ουτουντζίόη αντίστοιχα

Γιατροί
Λ
' [ρ πού
pwúewv

Λ Α Ο Σ

Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦ ΗΜ ΕΡΙΔΑ
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τ ακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΡ Φερραίου .Λ
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ΙΙπποκρότους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟ ΙΑ

Σήμερα Κυριακή
4
Ιουλίου
1982εφημερεύουν οι εξής ιατροί

Βεροΐαςτ
Στέργιος Οικονόμου, Πλ. Αγ.
Αντωνίου τηλ. 24.956 -22 ,7 42 για
Παθολογικά καρδιολογικό και περι^ α τικ ά γενικής ιατρικής.
Κωνσταντούδης Αν. Εδέσσης 4
24.723 -22 .0 52 για παιδιατρικά
Περιστατικά.

Αβραμίδης Ιωάννης Αντ. Καμά1)0 τηλ. 2 2 .044 -22 .5 38 για χειρ°αργικά και γυναικολογικά περι
στατικά.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μ . Α λεξά νδρ ου 17 τηλ. 2 9 2 3 1 - Β έροια
Σ το κ τίρ ιο τω ν φ ρ ο ν τισ τη ρ ίω ν Ξ ένω ν Γλω σσ ώ ν

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ιιδείας ιδρύσεως 2 6 0 8 /8 1
Αριθμ. αδείας λειτουργίας φ .Α φ ./1 3 9 /8 2

Α ρ ιθ μ .

Η Μ ΑΤΑ: Λογιστών.

Γραμματέων.
Γραφομηχανών, ΤΕΛΕΞ.

η ρ ο

ς

Η ΤΕΧΝΗ
Στην κεντρική πλατεία της Βιέν
νης, στην KARLSPLATZ. έγινε
πρόσφατα
καλλιτεχνική
δράση.
HAPPENING, από τον καθηγητή,
αρχιτέκτονα και καλλιτέχνη Μάκη
Βαρλάμη με την αμάδα «πειραματι
κής αρχιτεκτονικής και επικοινω
νιας» που είναι και ο ιδρυτής της και
με μέλη του πειραματικού εργαστη
ρίου Βέροιας, Η παρουσίαση έγινε
μετά από παραγγελία του Δήμου της
Βιέννης και ο κ. Βαρλόμης και η
ομάδα του ήταν οργανωτής του
πολιτιστικού αυτού φεστιβάλ. Η
ευρείο τηλεοπτική και ραδιοφωνική
κάλυψη της . παροιιπίππης στην
Αυστρία έρχονται σαν συνέχεια της
επιτυχίας που είχε η τηλεοπτική
προβολή του αρχιτεκτονικού σεμι
ναρίου της Σαντορίνης στην Μ εσσαριά όπου ο καθηγητής και η ομά-

Στενογραφίας,

ο χ Η\

Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ Ν . Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Ανοιξε στην Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ το καινούργιο κατάστη
ΙΚι Φ Υ Τ Ο Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν Β. Π Α Λ Ο Υ Κ ΙΔ Η
Σ ιο κατάστημα Ηα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα για όλες τις
•ιεργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία
και λιπάσματα.

μηχανη

Επίσης 0 αντικρύσετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
(ιίπη εξυπηρέτηση σας όσον αφορά:

* π)την προμήθεια σας σε φάρμακα
^Η ις μελετες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.

Τίτις επιβλέψεις και
ό)την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειων
0κ'"πυ την επίλυση όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων
1? γεωργικής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ . ΠΑΛΟΥΚ/ΔΗΣ
ΓΕΩΠΟ ΝΟ Σ
Τ Η Λ. 62.418 62.425
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

ΣΤΗΝ

οα του παίρνουν μέρος αφού εξ άλ
λου είναι και ο ιδρυτής του
Η κεντρική πλατεία άλλαξε όψη
καθώς εμφανίζονταν άνθρωποι
φορώντας ρούχα με σύμβολο, δεί
χνοντας έτσι την οφετηρία ταυ
ευρωπαϊκού πολιτισμού σκηνοθε
τώντας τον δημόσιό χώρο της Βιέν
νης. την μεταφορά των πληροφο
ριών. της ελληνικής μυθολογίας και
της ιστορίας. Η πολυχρωμία και τα
σύμβολα δώσανε ξαφνικά μια ιδιαι
τερότητα στο ανώνυμο πλήθος και
την δυνατότητα να αποκτήση ο
καθένας την δική του ιστορία και
τον δικό του μύθο δηλαδή τον πολι-

. - 4

Το «ΚΑΦΕ-ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ» το « Ιη ίτι με τα ου· ν(φα>.·

s rM P O S io n κ a h l s p l a t z
πσμό του που πάει νσ χαθεί.
Όλη η εργασία Ιπου παρουσιάεττηκε με την επωνυμία ΠΟΛΙΣΙ
αποτέλεσμα μακρόχρονης πορείας
και έρευνας, έρχεται σαν μια πρότα
ση στην σύγχρονη αρχιτεκτονική. Η
αρχιτεκτονική, που ουτήν την στιγ
μή στέκει απ’ την μια μεριά στην
ισχύ της τεχνολογίας κΓ απ την άλ
λη στην δυνατότητα να κουβαλάει
τα τελευταία απομεινάρια της
ανθρώπινης ανάγκης για επικοινω
νία. Η αρχιτεκτονική που παρ όλο

πέ χνη στην πο λη ι

ιης το μεναλειο και την υπεροχή
διαλύεται εντελώς μπροστά στους
ανθρώπους που εμφανίζονται ο
καθένας με τα δικό του σύμβολα
επάνω στο πιο εύχρηστο και γνώρι
μό του αντικείμενο: το ρούχο.
Αυτή η παρουσίαση στην κεντρι
κή πλατεία της Βιέννης, αυτήν την
απάντηση έδινε. Και άλα μετά γίνα
νε περισσότερο οικεία και ανθρώπι
νο δίνοντας έτσι την δυνατότητα για
ένα ξανακύταγμα της αφετηρίας
μας: οπό που ερχόμαστε Και η εύ-

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΙ
Αριθμός 5.935
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ 0 Παρά τω
Πρωτοδικείω Βεροίπς Δικαστικός Επιμε
λητής Φίλιππος Αποστόλου Κοκκαλιάρης, ως επί της εκτελέσεως τοιούτος,
όηλοποιώ ότι την 11 Ιην) ενόεκάτην tou
μηνός Ιουλίου 1982 έτους ημέραν
—τ

μέχρι 12 ης μεσημβρινής εν Βερσία και
εις την αίθαυοαν των συνεδριάσεων του
Πρωτοδικείου Βέροιας ως συνήθη τό
πον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βέροιας Χαρίτωνος
Παπαχρυσόνθοιι ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου
ενώπιον του νομίμου σναπλήρωτου του,
τη επισπεύσει του όανειιττού Παναγιώτου Δεμοίρου του Νικολάου, κατοίκου
Ανυφίου Ναυπλίου δικαιούμενου λαμβάνειν παρά της οφειλέτιδο- του εν Βεροία
εόρευούσης ΟΕ υπό ην επωνυμίαν
«NATASSAΕισαγωγαί
Εξαγωγαί
«ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΤΣΟΣ και ΣΙα Ο.Ε.»
νομίμως εκπροσωπούμενης το επιτοσσόμενον ποσόν των δραχμών 69.800.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν της
υπ' αριθ 16/1982 Διαταγής πληρωμής
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
και της σχετικής προς την άνω οφειλέτι6α κοινοποιηθείσης επιταγής προς πλπ
ρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ
οριθ 11254Β/1982 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βιροία Πρωτοδικών Μιχαήλ Ανανιάδη^
εκτίθενται εις Δημόσιον Ανανκαστικόν
Πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητό της
πρόσθεν οφειλέτιόος κατοοχεθέντα
δυνάμει
της
υπ'
αριθμόν
327 30-11-1981 κατασχετηρίου εκθέσεώς του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βεροία Πρωτοδικών ΔημητρΙου Αγγελοπούλου. Ήτοι: 1.500 κλούβες πλαστικές
των 20 κιλών εκάστης ελαφρώς μετα
χειρισμένες. εις καλήν κατάστασιν ευρι
σκόμενες. Εξετιμήθη εκάσιη αντί όραχ
50 και ως σύνολον πντί δραχμών
75 000. και δυνάμει της υπ' αριθμ.
226/9 4-1982 αποφάσεως του Μονο
μελούς Πρωτοδικείου Βέροιας η τιμή
της εχτιμηθείοης αξίας των ως άνω
κατασχεθεντων κινητών διορθώθη εις
δραχμάς 150.000 και ως πρώτη προσ
φορά το ποσόν των δραχμών 75 000. Ο
ως άνω πλειστηριασμός ενεργείται
δυνάμει
της
υπ'
αριθμ
64.819/17-6-1982 Δηλώσεωε συνεχί
σεως μοταιωθεντος πλειστηριασμού
κινητών του Συμβολαιογράφου και
κατοίκου Βέροιας Χαρίτωνος Παπαχρυ
σδνθου, ήτις εκοινοποιήθη προς ούς ο
ΝΟμος ορίζει.
Ος πρώτη ιιροσφιηκι Λιπ την «νιιρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η πορό του νδμσμ προβλειιόμενη τοιαύ
τη του 1·2 της γεναιιένης εκτιμήσεως
των κατασχεΒενιων ηιοι δρχ. 75 000 ■
Η κστακύρωσις γενήπειαι εις τον ιιροσφερονπο την ιιεγσλιιιιραν ιιμην τελευ
ταίον πλειοδότην ιην 12ην ώραν πτς
μεσημβρίας πις Ονω κιιΰιιρισθείσης

ΠΟΛΗ

κολη απάντηση: μα από την ανωνυμίο1 Και ότι ο άνθρωπος χάθηκε κΓ
ότι δεν υπάρχει σωτηρία.

0 ΜΑΤ-ήέ( s '.í M m ik , ΜΤ Δυο
ΜέΑ'Ι το MfMÍTMApVcU ΕΧΓΑέΤθΠον
ηεΓΓοίΑς,,
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ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
Αρχ. 1500
Σωματείων-Συλλόνων-Γ.Π.Σ.-Κοι
νοτήτων
δρχ. 2000
Α Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμω ν
Οργανισμών
Ε Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ 4000
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
ή όχι δεν επιστρέψονται

> U /-

ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόοκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του πη του πλειστηριασμού
υπάλληλου, όσης δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει ππρ' έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Άμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστης υποχρεούτοι
Λ/η κητπβ,πλ* ι 4IC. «ου ρ.πι τη*.* riAci/xmmnσμού υπάλληλον το εκπλειστηρισσμο εις
μετρητά ή να κοταθέοει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Τομείον ιΓρσφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν γρομμάτιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ αυτου αναγκαστικως
και δια προσωπικής του κροτήσεως Εις
περιπτωσιν μη ε ιφανίσεως τελευτοίου
πλειοδότου ο επισπεύόων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίοσμα εις την οποίτησίν του· Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βσρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είνοι της απόλυτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται δθεν οι βουλόμενοι να γίνωοιν ανοροσταί τής πλειστηριασθησομε- <
νης ως ανω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειαδοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ι ,,ιΛ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΙ
Αριθμός 1403
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΙΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ Ο Παρά τω
Πρωτοδικείω Βέροιας Δικαστικός Επιμε
λητής Ιωάννης Δημητρίου Σολόκογλσυ
ως επί της εκτελέσεως τοιούτος. δηλοποιώ ότι την II Ιην) ενδεκάτην του
μηνός Ιουλίου 1982 έτους, ημέραν
Κυριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ.
μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βέροια και
εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων του
Πρωτοδικείου Βεροίας ως συνήθη τό
πον των πλειστηριασμών ενώπιον του
Συμβολαιογράφου Βεροίας κ. Στυλιανού
Ελευθεριάδπ ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου η τούτου κωλυομένου
ενώπιον του νομίμου αναηληρωτού του.
τη επισπεύσει rou δονειστού Γεωργίου
Αποστ Τοομήτρου. κατοίκου Βεροίας
δικαιούμενου λαμβάνειν παρά του οφει
λέτου
Κών/νου
Καυρπαγιαννίδη,
ξυλουργού, κατοίκου Βεροίας το επιτασσομενον ποοον των δραχμών 25.000
νομιμοτόκως μεχρις εξοφληοιως ιιλεον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και ππντο ία λοιπό έξοδα εκτελε
σε ως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει κσι προς εκτελεσιν της
υπ αριθ 107 1981 αποφάσεως του
Ειρηνοδικείου Βερυΐας και της σχετικής
προς τον άνω οφειλέτην κοινοιτοιηθεΐσης ειιιταγης προς ιτληρωμην ως ταότο
δείκνυται
εκ
της
υπ
αριθ
10387877 »0-1981 εκθεσεως επιδοσεως του Δικοσοκυυ Επιμελητού των εν
Βεροία Πρωτοδικών Μιχαήλ Ανανιόδη
εκτίθεντοι εις Δημόσιον Αναγκαστικόν

Σουβλάκι
ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

MIMIS
ΙΠ Π Ο Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ 2 4 - Τ Η Λ . 6 2 .1 1 8 Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Πλειστηριααμόν τα κάτωθι κινητό του
πρόσθεν
οφειλέτου
κοτασχεθέντα
δυνάμει
της
υπ
αριθμόν
1382 20-1-1982 κστασχετηρίου εκθέ
σεως μου Ήτοι: Ένα μεταχειρισμένο
κομπρεσέρ (αεροσυμπιεστής,! μεταχει
ρισμένος και οε καλή κατάσταση ευρι
σκόμενος, Ιταλικής χατασκευής και
nnnr,\/.inFjuc εανοσταηιπα «CERNAKii
μοντέλου 100 200 σε λειτουργία ευρι
σκόμενό. μεθ όλων των εξαρτημάτων
και παρακολουθημάτων, πολλαπλής
χρησεως. εκτιμηθέν καπό την κατάοχεσιν αντί δραχμ. 30.000
Ος πρώτη προσφορά δια την εναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαυτη του 1 2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κστασχεθέντων ήτοι δρχ. 15.000'·
Η κστακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντο την μεγσλυτέραν τιμήν τελευταιον πλειοδότην την 12ην ώρον της
μεσημβρίας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφομ προηγου
μένως γίνει τρεις φοράς πρόοκλησις
προς πλειοδοσίαν uno του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπάλληλου όστις δικαιούται Οπως ζητή
σει και λάβει παρ έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγνυήσεις Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστης υποχρεούτοι
νο καταβόλε· εις τον επί του πλειστηριασμοϋ υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Τομείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προακομίςων και το σχετικόν γραμμστιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ αυτού αναγκαστικως
κοι δια προσωπικής του κροτήσεως Εις
περιπτωσιν μη εμφονίσεωζ τελειιταίου
πλειοδότου ο επισπεύόων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίοσμα εις την ατταΙτησίν του Ιο κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επι του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βσρύνουσιν τον τελευτοίον πλειο
δότην Το φερέγγυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρισεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται δθεν οι βουλόμενοι να νίνω
σιν αγοραστα! της πλειστηριοσθησομί
νης ως άνω περιουσίας όπως προσέλ
θουν και πλειοόοτήσωσιν κατά την εν
αρχή του παρό·«^ οριζομένην ημέραν
και ώραν.

Είναι αδύνατο να μιλήσουμε νια
την αρχιτεκτονική αν δεν μιλήσουμε
για τον άνθρωπο. Και είναι δύσκολο
να ψάξουμε τον άνθρωπο αν δεν
δούμε τι έφτιαξε γύρω του. Οι
πολυκατοικίες και η διάταξη αυτού
του είδους των κατοικιών είναι σε
σχταη με τις λειτουργικές ανάγκες
ιυυ ούγχρονου ονθρώπου (τόσος
τλειίΟερος χώρος, τόσος διάδρο
μος, τόσο μπαλκόνι) ανάλογα με τις
ώρες χρησιμοποίησής των. Η δομή
της κατοικίας μας είναι σε σχέση κοι
με βάση την ενέργεια που δίνει ο
άνθρωπος στην δουλεία του κοι
που είναι έξω από το σπίτι του χρη
σιμοποιώντας το μόνο για ξεκούρα
ση δηλαδή παν ησυχοοτήριο παρά
σαν τελετουργικό χώρο. Σ αυτήν
την ατμόσφαιρα πυτός που αγωνί
ζεται περισσότερο να δώση μια
δημιουργική ατμόσφαιρα στα ασφυ
κτικά πλαίσια που της δημιουργηθήκανε είναι η γυναίκα. Το ιστορικό
χρέος να ελαττώνει τις κοινωνικές
της δραστηριότητες αντίθετα με
τον άντρα, προς όφελος της ζωής:
νο γεννήση και να μεγαλώσει τα
παιδιά, να δημιουρνεί ευχάριστο
περιβάλλον, να διακοσμεί το σπίτι
της. νσ δημιουργεί με μικροδη
μιουργίες (κέντημα πλέξιμο κλπ)
προϋποθέσεις για ένα ομαλώτερο
και ειρηνιχώτερο πέρασμα από την
μητριαρχική
ασφάλεια
στην
πατριορχ.κή υπεροχή - ισχύ Δεν
μπορούμε ν' ανοίξουμε διεξόδους
στην αρχιτεκτονική αγνοώντας τους
παράγοντες που οδήνησαν στην
σύγχυση των ανθρωπίνων σχέ
σεων. Αρχιτεκτονική απελευθέρω
ση δηλώνει άνοιγμα προς την βάση
της: τις ανθρώπινες σχέσεις.
Το
πειραματικό
εργαστήρι
Βέροιας με την έμπνευση του αρχι
τέκτονα καθηγητή Μάκη Βαρλάμη
εγκοινίοσε την 1 7.82 στο καφέ βιβλιοπωλείο «το σπίτι με τα σύννε
φα». την ημέρα της γυναίκας. Μια
μέρα, κάθε Πέμπτη, όπου το καφέ
νείο θο λειτουργεί και θα λειτουρ
γειται μόνο για γυναίκες. Το νεγονός

Μιχαήλ Χαρ. Ανονιοόη εκτίθενται εις
δημόσιον ανανκαστικόν ΠλειστηρισσμΟν
το κάτωθι κινητά του ανωτέρω Οφειλέιομ κατασχεθέντα όυνόμει της υπ αρι
θμόν 2877 1982 κατασχετηρίου εκθέ
οεώς μου. Ήτοι Ένα επαγγελματικό
αυτοκίνητο, μάρκας \ΛΛ/(φόλξς βάγκεν)
χρώματος λευκού, με όύο πόρτες και μία
συρώμενη, με αριθμόν κυκλοφορίας ΝΥ
4110. εις καλήν κατάστασιν και εν κινή
σει κσι λειτουργίαν ευρισκόμενον Εξετιμήθη αντί όρχ. 200 000
ιτς πρωιη ττμοσψυμυ σκι ιην εναμςιν
ιου πλειστηριασμού θέλει χρησιμευσιι
η παρά ταυ νόμου προβλεπόμενη τοιαυτη του 1 2 της γενομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθεντων ητο' δρχ. 100.000
Η κστακύρωσις γενήσεται εις τον προσ
φεροντα την μεγαλμτέραν τιμήν τελευ
ταίον πλειοδότην την 12ην ώραν τη<
μεσημβρίας της όνώ καθοριαθει'οης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόοκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επι του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, οστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λοβει παρ έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμσ τη κοτακυ
ρωσει ο υπερθεματιστης υποχρεούτοι
να καταβάλει εις τον επι του πλειστημιοσμού υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα ετς
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον ΤαμεΙον (Γροφειον
Παρακαταθηκών κοι Δανείων) ηροσκομίζων κα· τα σχετικόν γραμμότιον εις τον
εηΓιου πλειστηριαομού υπάλληλον, ΰλ
λως ένεργηθήσεται ανπτιλειστηριασμΰς
κατ' αυτού το έξοδρ του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' ουταύ αναγκαστικως
και δια προσωπικής του κροτήσεως Ε·ς
περιπτωσιν μη εμφονισεως τελευταίου
πλειοδότου ο εηισπεάδων θελει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίαο. π εις ιην αποί-

Ο παρά τ ι ς » ΠρωτοΛΐκ*ίϋ> Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ X. Ανα·
νιπόης ίυς επι της εκτελ^σεοις τοιούτος
όηλοποιώ ότι την 1 1ην (ενόεκάτην) Γθυ
μηνός Ιουλίου του χιλιοστού εννεακο
ο»οστοΟ ογόοηκοστού Λεύτερου Π 9821
έιος. ημέραν Κυριακήν κο* από τπς ώρας
10ης π,μ μέχρι 12ης μεσημβρινής εν
Σταιιρώ και εις το κοινοτικόν κατάστημα
πυτου ως συνήθη τοπον των πλειστηριππμών ενώπιον του ΣυμβοΛοιονρπφομ
Βεροίας λ. Στυλιανού Ελευθεριόόη ως
επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου η
τουιαυ κυιλμομένου ενώπιον του νομι
μου ανειπληρωτου του γπ ειιισπεύοει
του δονε ιστού Γεωργίου Καραφόλα
κατοίκου Βεροίας δικαιούμενης Λαμβά·
νειν πορά »ου οψειλετου Κων νου
Τ£«Γτ<ινι6ίΐ. κατοίκου Σταυρού Ημαθιος
το εττποσοόμενον ποσών των δραχμών
62 700 νομιμοτοκως μέχρις εξοψλή·
ϋεως. πλέον πορσγγελΙαςεκτελΕπεωςεκ
δραχμών 1 250 και ποντα τρ λοιπά έξο
δα €*.«ελέ«5τως κφ π\€;στηριοσμού μ*
-χρι πίμπτος ηΐ'Τφι δϋ/6μ·ι κφ προς
♦ εε.τέλίαι*
οΓΤ* οτ·θμ 26&Ί
^•ό νής πληρωμής τ«ιυ Μονομελούς Πρω
τοδικείου Βεροίας και της σχετικής προς
τον Ονω οφειλέτη κοινοποιηθείσης επι
ταγής προς πληρωμήν ως τούτο όείκνυ
ται εκ της υπ αριθμ. Π 932β/1-6-82
εκθεσεως επιόόσεως του Δικαστικού
Επιμελητού των ιν Βέροια Πρωτόδικων

αποκτα ιδιαίτερη βαρύτητα ευρύτε
ρα γιατί επιστρέφει θα λέγαμε στην
γυναίκα ένα μέρος από την ιστορική
απαίτηση νια κοινωνικότητα σε μιυ
περιοχή του κόσμου όπου η
μητριαρχική της προέλευση κιμ
αγωγή οδήγησε στην <-Λ?ηξη το j
ελληνικού πνεύματος Στην Ελλάδα.
Συνεχίζοντας θέλαμε να πούμε
πως με την δημιουργική φαντασίυ
και την συνεργασία μπορεί να επι
τευχθεί αυτή η ενότητα και η προσ·
ωπικότητα
της
¡ιρχιιεκτονικής
αντλώντας κυρίως ενέργεια από του
χώρο της τέχνης Στις αίθουσες του
καφέ
βιβλιοπωλείου η ομάδα
παρουσίασε την άνοιξη ι.ϋραστά
σεις κουκλοθεάτρου για ιο μκρο
παιδιά με ιδιαίτερη επιτυχίο Η .Λισ
αίθουσα φιλοξενεί έργα τέχνης
Ελλήνων και ξένων ζωίνράφς.*
Ομως η ίδια αίθουσα τουτάύοονσ
γίνεται προσιτή και στην πια απτή
γιπνιά προοφέροντός της
:
αναψυκτικά κλπ.
Η πολύμορφη χρήση ενός χώρου
είναι η ουσία και το πρόσταγμα της
ζωής. Είναι τα σημείο με το οπο... .
σύγχρονος άνθρωπος μπορεί , j
ξαναβρεί την ιστορική του σύνδεση
Πειραματικό Εργαστήρι β έρους

ΚΙΒΩΤΟΠΟΙΟΙ
ε = Λ Γ Λ Γ Ε 1 Γ

Για τις εττικέτΕς
των τελλάρων σας

ΕΚΔΟΤΙΚΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ
(Τυπογραφείο ΛΑΟΥ)
Αναλαμβάνουμε όλες
τις εκτυπώσεις σας.
Μητροπόλεως 72
τηλ. 2 3 .1 3 7

A io ß c ix E r c c

κα ί ö ia ö iä e c c
ε ε ρ η μ ε ρ ϊΰ σ μα<ς!

Συνέχεια στον 4η

Μικρές Αγγελίες
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Επίπλωση καφετερίας - Disco. Πληροφορίες τηλ· 20 16 3 κ- Γ η .
νη Κσριιγιάννη.

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Μηχανή τύπου FLORETA 7 5 κυβικών. Τιμή 30.000. Πλη.
ρίες τηλ. 23.137 Βέροια.

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ιέττΜ ΓΟΛΑΚΟΓΑΟΥ
Αριθμός 2880
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ

Η Γκπλ(ρι ΛKERAMIK STUDIO» n jv
Βιέννης rtou Aeiroupyei μ ( την
ίυ θ ύ νη του Μ . ΒΑΡΛΑΜΗ και της
nSPACE OPERA» κοι που κυρίαρχο
σ τοιχ ίίο της eivtti η προβολή της
αιγαιοπ(λαγήτικης αισθητικής γραμ
Ρ0(·

Σ Ε Τ ΙΜ Η

- μ-

Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ

πωλείται η επιχείρηση της DISCO OIIVER (γενικό όλος ο «ηαγ
γελμαιικός εξοπλιομός! με εκλεκτή - τακττκή πελατεία Πληροψο
ρίες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 23 16 3 Βιμοκις

Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι Κ Α Φ Ε Ν Ε ΙΟ
Η επιχείρηση καφενείου πωλείται οε καλή βέοη της B£Do.r
Πληρ. τηλ. 24 161 Βέροια.
π ς ο ε ρ ο ^ ,.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
¡ J
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ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Επί της οδού Θέσ/ νίκης
και της οά00 ÍT o a j,,^ πληρ.
2258 6 Βέροια.

ι>>

ΠΩΛΕΙΤΑΙ PONY
Πωλείται PONY . Πληροφορίες ςπο τηλ. 2 0 3 9 0 Βέ ροια 9 11
το βράδυ,

Π Ω Λ Ε Ι Τ Α Ι Ε Η Ο Π Λ Ι Ε Μ Ο ίΓ
ΡησταμίΓς ιτΐ.ήρης και Γ'.’οίΜ όζοικ κυι η ψηστομώ. Χταβκ». 119
62325 kui 26S*i2

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Λ Α Μ Α Ρ ΙΝ Α Σ
Ζητείται λαμαρίνας αυτΌΚΓνήτων
03 32 /4 13 75.

Πληροφορίας στο ιηΑ4φ

D ΑΡΑΦΑΤ ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΙ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟ
Για τη συμπαράστασή τους
ΛΕΥΚΩΣΙΑ. 3 (ΑΓΙΕ)
Σ* συνέντευξή του προς την
ΦημερΙδο «Χαραυγή» της Λευκωιος ο κ Αροφάτ εζίφ ρααε την
μγνωμοσύνη τομ στους Λαούς της
ιιπροιι και της ΕΑΛΔδσς δια την
μέρκττη συμπαραστπσπ και υτιοτ ή{ ιξή τους προς το 6'κθιθ ογωνα
>0 παλαιστινιακού Λαού
0 κ. Αροφάτ δήλωσε, μεταξύ
ΛΛων, άτι ο «παλαιστινιακός Λαός
εν πολεμά γιο χάρη του πόλε μου
λλά γιο την ειρήνη και την εξασφο
ιση του δικαιώματός του να ζησει
•ρηνικά στην πατρίδα του».
Και κατέληξε:
«Δεν επιδιώκουμε να χυθεί
ατω και μιά σταγόνα αίμα στη
ηρυτό ή οπουδήποτε άλλου Δεν
'μαστέ όμω ς εμείς εκείνοι που

απειλούν τη Βηρυτό με καταστροφή
και τη δολοφονία εκατοντάδων
χιλιάδων ανθρώπων, από τη θάλασ
σα την ξηρό και τον αέρα
»Είναι οι ΗΠΑ και το κακομοθημενο παιδί τους το Ισροήλ που
έχουν πάρει την απόφαση για την
επιδρομή που συντελείται αυτές τις
μέριες σε βάρος του Λιβάνου σε βά
ρος του παλαιστινιακού και του
λιβσνικού λαού, που υφίστανται την
πιό βάρβαρη γενοκτονία που ννώρισε στις μέρες μας η ανθρωπότητα.
Είναι αυτοί ο «άξονας» Ουάσιγκτον Τελ Αβίβ που κατέστρεψαν τη Σιόώνα. ιη ν Τύρο. την ΝαμπατΙγιε. το
Αλεϋ. την Μχαντούν, την Νταμούρ.
την Σάουρα και επιμένουν τώρα να
συνεχίζουν τα βάρβαρα σχέδιά τους
για νσ καταστρέφουν τη Βηρυτό»,

Πρώτη στην... γκρίνια
eívai η χώρα μας!
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ «ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ»
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Οι Έ λληνες θεωρούν στην
.ιεγάλη πλειοψηφία τους άτι καλώς
)ρίσκονται μέσα στην ΕΟΚ αλλα
εξακολουθούν να γκρινιόζουν γιο τα
τάντα και στον τομέα της γκρίνιας
υπερτερούν και από αυτήν την Ιτα
λία που κατέχει τη δεύτερη θέση
στην γκρίνια και την απαισιοδοξία!
Αυτό είναι μερικά από τα συμ
περάσματα τα οποία προκύπτουν
από τη δημοσίευση μιός ειδικής «οι πολύ ενδιαφέρουσας στατιστι
κής έρευνας που
οποκολείτοι
«Ευρώ βαρόμετρο»

Μ έκθεση αυτή. ε'δ·«ή έκδοση
των υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, αποτελεί μελέτη της
κοινής ννώμης στις 10 χώρες της
ΕΟΚ και αποτελεί τον κοθρέπτη της
νοοτροπίας των διαθέσεων και των
προτιμήσεων και αντιπαθειών των
δέκα λαών της ΕΟΚ
Από την έκθεση λοιπόν προκύ
π ο υν τα εξής:
Οι Δανοί. Ολλανδοί. Ιρλανδοί και
Λουξεμβουργιανοί
εξακολουθούν
>ο · κφράζουν αίσθημα «ικανσποιήτεω ς γιο την ζωή», πιό ισχυρά απο

νοποιημένων» από τον Οκτώβριο
1981 ως τον Απρίλιο 1982.
Σημειώνεται επίσης, ότι λιγότε
ροι από 4 στους 10 πιστεύουν ότι
εάν κάτι δεν πάει καλό στον τόπο
τους μπορούν να συμβάλουν ώστε
κάτι να αλλάξει. Εκείνοι που αισθά
νονται ότι μπορεί να συμβάλλουν σ'
αυτό είναι οι Έλληνες (και αυτό
αποδίδεται στην πρόσφατη αλλαγή
της πλειοψηφίας) και οι Δανοί. Ο1
πιό απαισιόδοξοι είνοι οι Βέλγοι,
Το ποσοστό των ερωτηθέντων
που θεωρούν ότιη συμμετοχή στην
Κοινότητα είναι «καλό πράγμα» εξο
κολουθεί νο συνκεντρώνει μενόλη
πλειοψηφία
στο Λουξεμβούργο
Ολλανδία. Ιταλία κοι λιγότερο στο
Βέλγιο. Γαλλία, Γερμανία. Οι περισ
σότεροι Έλληνες και Ιρλανδοί εξ
άλλου, θέλουν την ΕΟΚ ενώ στην
Δανία και Αγγλία οι αντίπαλοι της
Κοινότητας εξακολουθούν να είναι
περισσότεροι από τους οπαδούς της
Κοινότητας.
Σημειώνεται, ακόμη, ότι το αί
σθημα της εθνικής υπερηφάνειας
φαίνεται ιδιαίτερα ισχυρό στην
Ελλάδα. Ιρλανδία, Αγγλία. Οι λιγότε
Τ*~

1 ερώτηση υπεβλήθη για δεύτερη
Φορά, είνοι στην 10η θέση με προ
τελευταίο την Ιταλία Σημειώνεται,
όμως ότ» και στην Ελλάδα έχει
μειωθεί ο σοιθμός των «διόλου· ικα

." » κ ή ψ υ ιω
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είνοι οι Γερμανοί και οι Βέλγοι
Οι προσπάθειες για ενοποίηση
της Ευρώπης εξακολουθούν να
συγκεντρώνουν την πλειοψηφία
εκτός από την Δανία.

Telefunken
Colorimage
Ή έγχρωμη τηλεόραση
με τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.

gftkf
ΕΙΔΗΣΕΠΓ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Γ

ΥΠΕΒΑΛΑΝ

3 30% μ εγαλύτερ η σαφήνεια χρωμάτων
1 0 0 % M o ka te γ ιά γ ρ ή γ ο ρ ο service
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Τ ήλεχβφ ισ τή ς υπερύθρων · 32 καναλιών

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ 3 (ΑΠΕ ΗΝ
ΤΎΠΟΣ)
Η Αίγυπτος κοι η Γολλία υπέβα
λαν στο Συμβούλιο Ασφαλείας σχέ
διο γιο την αποκατάσταση της ειρ ή
νης στο Λίβανο και την άμεση έναρ
ξη διαπραγματεύσεων για μόνιμη
λύση του Παλαιστινιακού προβλή
ματος.
0 Πρόεόρος του συμβουλίου κ.
Νοέλ ΣινκΛάρι, από τη Γουιάνα, είχε
μυστικές συνομιλίες χθές με τα 14
άλλο μέλη του συμβουλίου. Οι
πηγές λέγουν ότι οι αντιπρόσωποι
θα συζητήσουν την πρόταση με τις
κυβερνήσεις τους κατά τη διάρκεια
του Σαββατοκύριακου, πριν από την
επίσημη συνεδρίαση του συμβου
λίου, την Τρίτη.
Ανώτερος διπλωμάτης μεσονατολικής χώρος, δήλωσε ότι η πρω
τοβουλία αποβλέπει στο νο επιτευ
χθεί άμεση κατάπαυση των εχθρο
πραξιών στον Λίβανο, λύση με δια
πραγματεύσεις του παλαιστινιακού
προβλήματος κοι άνοιγμα t o u δρό
μου προς μια σταθερή ειρήνη στην
περιοχή. Η πρόταση προβλέπει υπο
χωρήσεις από όλο τα ενδιαφερόμε
νο μέρη.
Αλλοι διπλωμάτες λέγουν ότι το
γαλλοαιγυπτιακό σχέδιο περιλαμβά
νει τα περισσότερο από τα βασικά
στοιχεία της κοινής διακηρύξεως
της ευρωπαϊκής οικονομικής κοινό
τητας. της 29ης Ιουνίου, που ζητού
σε την αποχώρηση των Ισραηλινών

Δημοσιονομικές
συνέπειες
της ανεργίας
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Γο επίδομα ανεργίας που ο
άνεργος εισπράττει για νο καλύψει
τις αμεσώτερες ανάγκες του, κοστί
ζει πολύ λιγώτεοο σε σνέσπ υε το
κενό που δημιουργεί κάθε άνεργος
οτα . δημόσιό Τομεία από την μη
καταβολή των προβλεπσμένων φ ό
ρων και κοινωνικών επιβαρύνσεων.
Στην εν λόγω διαπίστωση κατέληξε
πρόσφατο το Ινστιτούτο Αγοράς
Εργασίας και επογγελματικής έρευ
νας στη Βόννη, διαπιστώνοντας ότι
κάθε άνεργος σημαίνει γιο το κρό
τος απώλεια 28.000 μορκων περί
που κστ έτος Το Ιδιο συμβοίνει και
με ανέργους που έχουν μόνον
δικαίωμα επιδόματος ανεργίας κοι
ιτου εν προκειμένω δεν θεωρούνται
«φθηνότεροι» από τους άλλους Και
αυτοί σταματούν την καταβολή φό
ρων και εισφορών κοι έτσι «στοιχί
ζουν» στην πράξη ο καθένας τους
2 5.000 μάρκα στα Κράτος ή μάλλον
οτυ δημόσια Ταμεία.

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΙΧ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
Αριθμός 4.118
Δ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ

ΤΕ ί Ε Γ υ Ν Κ Ε Ν
Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.
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ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
3 ΝΕΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΑΠΟ ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΉΝ ΑΕΘΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Σεξ και
κοκαΐνη
σε όργια
βουλευτών

ειρήνη

Ισραήλ - Παλαιστινίων

ιησίν τυυ Τα «υρυκεια δικαιώματα ως
και τον επί ίου πλειστηριασμού υπαλλή
λου fltipuvnuaiv τον τελευταίου πλειο
δότην Το Φερτγγυσν ή μη τμιν πλειοδεε
ιών είναι της απολύτου κρίοεως του επί
I ιυι,
πλειστηριοαϋού
ηππΛεηΐΛ··
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γινωοιν ηγορασταί της πλειστηριοσθπσομΐνης ως άνω περιουσίας όπως προσέλθουν κοι πλειοδστήοωοιν κατά την εν
αρχή τον παρόντος οριζομένπν ημέραν
και ώραν

Α π ό λ υ τ α (γ ε ω μ ε τ ρ ικ ά ) π ισ τή ε Ικ ό ν α
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ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ

Σχέδιο για

Συνέχεια απο την 3η

4

ΟΗΕ

κσι όλων των άλλων ξένων δυνά
μεων από το Λίβανο
ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΒΗΡΥΤΟΣ: 3 (ΑΠΕ)
Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου,
κ. Ουοζάν. διέψέυσε κατηγορηματι
κά·._τη χ^εσινή-οπλήροφορία του
ραδιοσταθμού της Βηρυτού, σύμ
φωνα με την οποία είχε επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ της ΡΕΟ και της
λιβανέζικης κυβέρνησης, «Απλώς,
τόνισε, ο κ. Ουαζάν έχουμε διανύ
σει τον μισό δρόμο και βρισκόμαστε
σε προσχέδιο η μελέτη του οποίου
δεν έχει, ακόμα, ολοκληρωθεί»
Εξ άλλου σφοδρές μόχες συνεχί
ζονται στην Τρίπολη του βορείου
Λιβάνου μεταξύ φιλοσυριακών και
αντισυριοκών ομάδων. Κατά τις μά
χες. κατά τις οποίες σύμφωνα με
τους πρώτους υπολογισμούς, υπάρ
χουν 25 νεκροί, χρησιμοποιούνται
βαρειό όπλα.
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ
Δέκα άτομο σκοτώθηκαν και πά
νω από 90 τραυματίσθηκαν, κατά
την διάρκεια συγκρούσεων μεταξύ
φιλοσυριακών και αντισυριακών
ομάδων στην Τρίπολη του Λιβάνου,
τις τελευταίες 24 ώ ρες μετέδωσε
σήμερα ο επίσημος ραδιοφωνικός
σταθμός της Βηρυτού. Εξ άλλου,
όλα τα καταστήματα έχουν κλείσει
στην Τρίπολη, ενώ Οι δρόμοι που
οδηγούν
στην
περιοχή
των
συγκρούσεων έχουν αποκλειστεί.
Εν τω
μεταξύ
Παλαιστίνιοι
αντάρτες εκτελεσαν πληροφοριοδό
τη των Ισραηλινών ά οποίος κατέ
διδε Παλαιστίνιους στις Ισραηλινές
αρχές κατοχής στον νότιο Λίβανο.
Το όνομα του πληροφοριοδότη ήταν
Αλή Αλτιτι. Η ταυτότητα έγινε γνω
στή, όταν μιο Παλαιστίνιο πήγε από

Ο πιιρό τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος θεο
λόγου Τοορμπιιτζίδης ως eni της εκτελέ
σεως τοιουτος δπλοποιώ ότι την (1 ΙηνΙ
ενόεκάτην του μηνός Ιουλίου 1982
έτους ημέραν Κυριακήν κοι από τας
ώρας 10ης ιτ.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Πλατεί Ημαθίας και εις το Κοινοτικόν
Κατάιπημα Πλατέος ως συνήθη τόπον
των πλίΐστηριασμών ενώπιον της Συμ
βολαιογράφου Αλεξάνδρειάς Ζηνοβίας
Τσο(ΐαμπουλί6ου ως επί του πλειστηριοαμού υπαλλήλου ή τούτου κωλμομένσυ
ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού του.
τη «πισπεύσει της δανειστρίας εν
ΘεσλιΙκη εδρευούσπς Ε.Ε Ε υπό την
επωνυμίαν εΟ.Δ. ΔΟΥΚΑ! και Σία».
νομίμως εκπροσωπούμενης δικαιούμε
νης λαμβόνειν παρά του οφειλέτου της
Νικολάου Νικολαίδη του Αθανασίου
κατοίκου Κυδι- έας Ημαθίας και ήδη
Βέροιας το ετ.
ποοόν των
δραχμών 137.300 νομιμοτόκως μεχρις
εξοφλήσεως, πλέον παραγγελίας κκτελε
σεως εκ δραχμών 3000 και πάντα τα
λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος συτού. δυνάμει και
προς εκτέλεσιν των υπ αριθι*. 89Γ2,
a4I'198C
κι»
1981
ως
και
IfiOeT'IBfiO 4/νι.ϊν πληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Ειρηνοδι
κείου θεσ/νίκης κα· της σχετικής προς
τον άνω οφειλέ τη κοινοποιηΟεισών επι
ταγών ιιρος πληρωμήν ως τούτο δείκνυτοι εκ των υπ σρ·θμ 1173. 59:81.
903/80 εκθέσεων επιάόοεως των Δικα
στικών Επιμελητών Ιων εν 8« ρακί Πρω
τοδικών Δημ Αγγελοπουλου και Πον-

πίσω του και του τράβηξε την κου
κούλα που φορούσε τη στιγμή που

κατέδιδε Παλαιστίνιους στις ΙσροηΑινές στρατιωτικές αρχές

Επαναπρόσληψη
των δικηγόρων

Και ανήλικοι

ΖΗΤΕΙ Ο Δ.Σ.Α.
Το Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλό
γου Αθήνας, με σχετική ανακοίνω
σή του ζητεί οπό την κυβέρνηση:
•
Την ανάκληση των παράνο
μων εγκυκλίων και οδηγιών του
υπουργείου Προεδρίας της κυβέρ
νησης και την επαναπρόσληψη
όσων δικηγόρων απολύθηκαν σύμ
φωνα με αυτές.
•
Την εφαρμογή των κειμένων
διατάξεων με φειδώ και σύνεση.
•
Την άμεση θέσπιση πάγιων
αντικειμενικών και αξιοκρατικών
κριτηρίων για πλήρωση των θέ-

Νέα
διοίκηση
Σωματείου
Καταρτίστηκε σε σώμα η νέα
διοίκηση του Σωματείου Ελαιοχρω
ματιστών Ναούσης και Περίφε
ρε ¡ας. που έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πετράς Γεώργιος
Αντιδράς: Ουζουνίδης Ιωάννης
Γεν Γρομματ: Μπιτέρνας Δημήτριος
Ταμίας: Κωστίκας Γεώργιος
Εφορος: Ζιαμπάκας Δημήτοιος

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. 3 Σκάνδαλο σεξ.
στο οποίο μετείχαν βουλευτές, νεα
ροί και καλίγραμμες κοπέλες σι γί
νονταν χρήση σκληρών ναρκωτι
κών συγκλονίζει την Ουάσιγκτον.
Ήδη το υπουργείο Δικαιοσύνης
και π Επιτροπή Δεοντολογίας τηξ
Βουλής των Αντιπροσώπων διεξάγουν τρείς διαφορετικές έρευνες 0*
βάρος περίπου 10 βουλευτών.

σεων που θα κενωθούν γιο να μη
συνεχιστεί η ευνοιοκρατία κσι π
αυθαιρεσία στις προσλήψεις.
Στο μεταξύ το διοικητικό συμ
βούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου
Αθήνας, έστειλε προς τους Διοικη
τές Ν.Π.Δ.Δ.. Τραπεζών. Οργανι
σμών και επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας. έγγραφο με το οποίο
καλεί τις Διοικήσεις να εφαρμόσουν
τους ν. 12 32/1982 και 1562 1982
και όχι εγκυκλίους αντίθετες με το
περιεχόμενο αυτών των νόμων.
•
Επίσης, έστειλε τηλεγράφη
μα προς τον υπουργό Συντονισμού,
με το οποίο διαμαρτύρεται γιατί ο>
υπηρεσίες του υπουργείου του
ζητούν οπό τους επαναπροσλαμβα
νόμενους δικηγόρους δήλωση, ότι
θα ακολουθούν ωράριο δημοσίων
υπαλλήλων.
•
Κλιμάκια του διοικητικού
συμβουλίου, επισκέφθηκαν διοικη
τές Τραπεζών κοι αξίωσαν τόσο την
πιστή εφαρμογή των ν. 12 32'1982
και 1562/1982 όσο και την τήρηση
των διατάξεων του Κώδικα Δικηγό
ρων. Το συμβούλιο θα συνεχίσει τις
επισκέψεις και προς τις διοικήσεις
και των άλλων Νομικών Προσώπων
και Οργανισμών

Ορισμένοι από τους βουλευτές
λέγεται ό τι πίεζαν νεαρούς ακολού
θους ανήλικα αγόρια που κάνουν
δουλειές κλητήρων και γκορσονιων
στο Κογκρέσσο. να έχουν ομοφυ
λ ο φ ιλ ίε ς σχέσεις μαζί τομς *αι
παρέσυραν τα παιδιά αυτά σε έΡΫα
όπου γίνονταν και χρήση κοκαΐνης
Αλλοι «ετεροφυλόφιλοι» β°υ'
λευτές έκονον τα ίδια με yuvolKBS
υπαλλήλους του Κονκρέσσου, ενω
άλλοι υπόσχονταν να περάσουν
νομοσχέδιο με αντάλλαγμα το σέί
Μιο άλλη έρευνα γίνεται (:π νο
εξακριβωθεί αν πράγματι - όπ'ύζ
καταγγέλεται - βουλευτές άτον
τακτικοί πελάτες ενός δικτύου νοΡ"
κωτικών που πουλούσε κοκαΐνη °*
μέλη του Κογκρεσσου.
Τα ονόματα των βουλευτών
αυτών δεν αποκαλύφθηκαν

Αιχμάλωτα
Ε λληνικά

πλοία;
ΒΗΡΥΤΟΣ: 3 (ΑΠΕ)
Καλό ενημερωμένες πηγές ανέφερσν ότι ελληνικό σκάφη, που
πραγματοποιούσαν το όρομολόΥ'0
Λεμεσός - Λίβανος, ανεκόπησαν *αι
πέραααν από έλεγχο από τούξ
Ισραηλινούς εισβολείς. Κατά τ0
προηγούμενο- 24ωρο. ορισμόν0
σκάφη διετάχθησαν να επίατρεψουν στην Λεμεσό με την πρόφοώΐ
ότι δεν ήταν εντάξει τα ναυτιλιακό
τους έγγραφα.

Δεν βελτιώθηκε η κατάσταση
στο βιομηχανικό τομέα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Ι.Ο.Β.Ε.
Δεν σταθεροποιήθηκε η βελτίω
ση κλίματος που είχε διαπιστωθεί
τον Φεβρουάριο - Μάρτιο, οπό την
Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας,
που διεξάγει, κάθε μήνα, το Ινστι
τούτο Οικονομικών και Βιομηχανι
κών Ερευνών (ΙΟΘΕ)
Αντίθετο, τον Μάιο η κατάσταση

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜ ΟΙ

1 Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
2

ΣΤΟΝ

tí
■Uli

Κουπίδη εκτίθενται εις δημόσιον ανα
γκαστικόν πλειστηρισσμόν τα κάτωθι
εινητά ίου ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει τής υπ αριθμόν
3984 11-2 1981 κατασχετηρίου εκθέαεώς μου. Ητοι 11 Ενας ηλεκτρικός
AnAmivot μετά του πλεκτρομοτέρ εμνο
στοσίου PEUSSALI, 2) Μία Φρίζα
ολομμινίου ηλεκτροκίνητος τύπου ELISA
F 118 Μ. 3) Ένας δίσκος κοπής αλουμι
νίου εργοστασίου FABRIS κοι 4) 60
κιλό αλουμίνι σε ρογιες «κτιμηθέντα ως
ουνολον αντί δροχμός 220.000
Ως πρώτη προσφορά δια την ένορξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
Π παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1:2 της γε.'ομένης εκτιμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 110.000
Η κστακύρωσις νενήσετσι εις τον προσΦέροντσ την μεγαλυτέραν τιμήν τελευTUÍOV πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεπημβρίσς της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγον
μίνως γίνει τρεις Φοιτάς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει κοι λάβει παρ' εκόστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις Αμα τη κατακυ
ρώαει ο μπερθεμαηατής υποχρεσύτοι
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηρια
σμου υπάλληλον το εκπλειστηρίοσμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελήσ
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών κσι Δάνειων) προσκομίζων και το σχετικόν νραμμότιον εις τον
επί του πλκ ιστηριααμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσειαι αναπλειστηριασμός
κστ αμτου τα έξοόα του οποίου θέλουν
εισπραχθει παρ ου ταυ οναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως Εις
περιπτωσιν μη εμφανίσέως τελευταίου
πλειοδότου ο ετιισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμο εις την αποίτηοιν ron Τσ κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βορύνοασιν ιον τελευταίου πλειο
δότην Το Φερέγγυου ή μι) των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως τουεπι
Ισα
τάφοι Γψιασμοα
υιταλληΛου
ΚολουνU1I ΔΟεν οι βουλαμενοι να γίνω
- άιν πγασσστοι της ηλειστηριοιΛησσμέ
νης ως άνω περιουσίας όπως ποοσελ
Οομν και πλειοδοτήσωστν κσια την εν
ορχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
Ο «πΙ τη ς εκ τ ε λ έ σ ε ω ς

Δικαστικός Επτμελητόε
ΔΗΜ ΤΙΟ Ρ Μ Π Α Τ Ζ ΙΔ Η Ι

χειροτέρευε ελαφρά, κυρίως λόγω
της ανόδου των εκτιμήσεων για τα
αποθέματα ετοίμων προϊόντων,
ενώ οι προοπτικές ανόδου της
παραγωγής παρέμειναν στα ίδια με
τον προπνούμενο μήνα επίπεδο
Έτσι ο δείκτης επιχειρηματικού κλί
ματος υποχώρησε, σε σχέση με τον
Απρίλιο, κατά τρείς ποσοστιαίες
μονάδες.
Εξ άλλου, τον Μόιο οι πωλήσεις
παρουσιάζονται αρκετό ασθενέατε

ρες ενώ οκόμα εντονώτερη εμφα
νίζεται η υποχώρηση των προσιτή
κώύ για τις εξαγωγές τους 3 - 4
προσεχείς μήνες, παρά τη σχετική
βελτίωση των εκτιμήσεων γιο τις
παραγγελίες εξωτερικού.
Σοβαρά προβλήματα
Νέα σοβαρά προβλήματα, τα
οποία δυσκολεύουν την λειτουργία
και την ανάληψη κάθε εργασίος
στον βιοτεχνικό κόσμο της χώρας.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ρύφου
•
Προχθές το βράδυ στο 95ο
χΐδιομετρο της παλαιός εθνικής
οδού Αθηνών - Λαμίας, δίκυκλη
μοτοσυκλέττα, με οδηγό τον Ευθ.
Ν.Μυλωνά, 26 ετών, παρέσυρε και
σκότωσε την πεζή Κωνσταντίνα
I Μωραίτου. 75 ετών.
•
Προχθές το πρωί στη Ρόδο,
ο Αιγύπτιος Αμπντέλ Π.Μωχαμέντ
στο δωμάτιο ξενοδοχείου, στο
οποίο διέμενε, οποπειράθηκε να
βιάσει την Ολλανδέζα Μοίρη Φον
Χάϊντεν, 22 ετών. Η αλλοδαπή αντιστάθηκε και κάλεσε σε βοήθεια φ ί
λους της. που βρίσκονταν στο ξενο
δοχείο. Ό ταν όμως Οι φίλοι της
έφθασαν στο δωμάτιό της, ο Α ιγύ
πτιος τους απείλησε ¡.ε ένα μαχαίρι
και στη συνέχεια εξαφανίσθηκε, Η
αστυνομία τον αναζητε-ί.
•
Προχθές το πρωί στη θέση
Κέρχνα Ομολογίου Λαρίσης, στον
Πηνειό ποταμό, βρέθηκε πνιγμένος
ο Αθ. Τρ. Λούσιας, 56 ετών, που εί
χε εξοφονισθεί από την προηγούμε
νη εβδομάδα.0 Λούσιας έπασχε
από μελαγχολία. Πιθανότατα αυτοκτόνησε.
•
Η Χωροφυλακή συνέλαβε
τον Σωτ. Ν. Βουλγαρίδη. 31 ετών,
άεργο, κάτοικο Αινείρου Κομοτη
νής, για προχθές το απόγευμα, στην
Καβάλα, κατά την διάρκεια έρευνας
που διενηργήθηκε. κατελήφθη να
κατέχει 93 γραμμάρια κατεργασμέ
νου χσσίς. Όπως διαπιστώθηκε, το
είχε αγοράσει από τον Boo A
Γεωργατσιάκο. 31 ετών, άεργο, κά
τοικο Ρετζικίου Θεσσαλονίκης, που
συν*λί|ψ0η επίσης, Κατασχέθηκαν
και 19.600 δρχ„ που ίΐχ έσ 'β ο υ λ
γαρίδης και προέρχονταν από πώ
ληση ναρκωτικών
•
Προχθές το μεσημέρι η
Χωροφυλακή Φιλιατών συνέλαβε
τον Γεωργ. Μ. Ζώη. 27 ετών, κάτοι
κο Ασπροκκλπσιού Φιλιατών, γιατί,
στην αγροτική θέση Βάρκα Τρικο-

φιλιατών.

κατελήφθη

νο

κ.ο οενορυλλια χοσίς. Το
δενδρύλλια ξερριζώθηκον και κατα
σχέθηκαν.
•
Πνίγηκε
προχθές
ενώ
κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή
Αμνισού Ηρακλείου Κρήτης, ο
1 1χρονος Ιυιάννης Τσογκαράκης.
•
Πυρκαγιά εξερράγη τη νύκτα
στο ελληνικό φορτηγό «Αριστέλ Τ»,
5.070 κόρων, ενώ έπλεε τέσσερα
μιλιά έξω από την Πύλο. Έσπευσαν
δύο ρυμουλκά, και παρέλαβαν το
πλήρωμα, 20 Έλληνες κοι πέντε
αλλοδαποί Το ρυμουλκά έσβησαν
τη φωτιά και οδήγησαν το πλοίο
στο λιμάνι της Πύλου.
•
Σήμα κινδύνου εξεπεμψε
χθές το πρωί, το κυπριακό Φορτηγό
«Λούσιφερ». 4219 κόρων, ενώ
έπλεε 80 μιλιά δυτικά του Ταίναρου,
λόγω ρήγματος που υπέστη στο κύ
τος του. Το πλήρωμα πέντε Έλλη
νες τρείς Κύπριοι και 16 αλλοδαποί,
εγκατέλειψε το σκάφος. Ελικόπτερο
της πολεμικής αεροπορίας εντόνισε
τις σωσίβιες λέμβους και έρριξε
στους ναυαγούς εφόδια. Λίγο αργό
τερα όμως τους παρέλαβε το παραπλέον ρωσσικό φορτηγό «Ταρσκλίλια» που θα τους αποβιβάσει εντός
της ημέρας στην Καλομάτο.

Ξενώνας
της ΧΕΝ
στη Θεσ/νίκη
Λειτουργεί στη Οεσ-'νικη ξενώ
νας την Χριστιανικής Ένωσης Νεανίδ ω ν «un εω ο ι ο ν ο ικ τά ς sio y u v o -

κες χόθε ηλιϋίας που θα βρεθούν
■στη Θεσ/νίκη
Βρίσκεται στην οδό Αγίσς Σοφίας
1 1 και οι τιμές για τη διαμονή σ'
αυτόν είναι πολύ προσιτές.
Για κάθε πληροφορία υπάρχουν
τα
τηλέφωνα
2 7 4 -8 8 6
και
276-144

προστέθηκαν στην ηδη από μην°<
υπάρχουσα κάμψη της Αγοράς Μ4
σημαντική πτώση του τζίρου κ0·
των πωλήσεων.
Αυτό επεσήμανε η ΑΣΒΕ (Ανοτ
τάτη Συνομοσπονδία , Βιοτεχνων
Ελλάδος), η οποία σε ανακοίνωσή
της τονίζει, ότι η συνεχίζομε'''1
απεργία των τραπεζικών πιέζει
δυσκολεύει τις συναλλαγές και V1
αυτό επιβάλλεται κυβέρνηση ·£Π'
Ο Τ.Ο.Ε. να προχωρήσουν σί
ουσιαστικά διάλογο, για την άμε011
λύση της σπερνίας.
Στα νέα στοιχεία, που προστέθΐκαυ. ανοφέρεται στην ανακοίνωση
της ΑΣΒΕ, συμπεριλαμβόνοντα1 ^
ονοδική πορεία στις τιμές πρώτων
υλών, υε ηικσουπ την αύξηση τ° υ
χαρτοσήμου του φ.Κ.Ε.. των τιμσ
λογιών Δ.Ε.Η., 0-Τ.Ε. Εταιρίας Υ^ά-

των. γιο τις εντόπιες πρώτες ύλες- H
υποτίμηση της δραχμής ένοντι τ°υ
δολλορίου. μάρκου κλπ. για τις εώ"
αγόμενες πρώτες Ολες μας και σΥ°'
θά.
Επίσης επιβαρύνσεις προ«0'
λούνται από την συνεχιζόμενη πολι
τική της φιλελευθεροποιήσεως τί1<>
Αγοράς η αποτυχία ελέγχου ιό 4
Αγοράς από την Κυβέρνηση. n° u
ωδήγησον στην κορύφωση
ανόδου των τιμών στο είδη πρώΐ4ί
ανάγκης.
Το προαναφερθέντα καθώς
άλλα στοιχείο που έχουν προστεθή·
υπογραμμίζεται, προκαλούν σλυσ'όωτές επιπτώσεις και επηρεάζετΟ'11
περαιτέρω κάμψη της Αγοράς «σ' η
μείωση της απασχολήσεως σε πολ·
λές φθίνουσες επιχειρήσει^.
συνδυασμό με την αποδυναμωά*1
του εισοδήματος.
Επιβάλλεται, συνεπώς. αναφίΡ£
ται στην ανακοίνωση, η αντιμετιμ’11'
ση των προβλημάτων με ρεαλι<7Τ|Κ
εκτίμηση κοι κατά προτεραίο^*0
αναμένονται αμέσως:
• Αυστηρός έλεγχος της Γψή'
των πρώτων υλών και ε ν δ ια μ έσ υ )ν
υλών, καθώς κοι αγαθών ε ν τό π ιέ
και εισαγομέυων στην πηγή του^
• Ειλικρινής διάλογος ΚυβεΡ^ή
σεως κοι Ο.Τ.Ο.Ε.. για να ανοίξο"
οι Τράπεζες.
•
Επανεξέταση της πολιτι*'1
τιμών και εισοδημάτων, με τπν **
σχάση vu»* εισοδημάτων
ευρύτερο χώρο των εμγοζομέ'/'*'
κοι συνταξιούχων.
• Αναζήτηση πόρων από τ"
Φοροδιαφυγή.
με
τσυτόχΡ0,vt<
φοροελαφρύνσει, κα·
• Κεφαλοποίηση των δημοΟ"
οφειλών στις μικρομεσαίες εΠ'Χ*Γ
ρήσεις.
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Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Ετος ιόρύσειας 1965
Αρ. φύλλου 1979
Μητροπόλεως 72-ΤηΛ 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμ ή φύλλου δρχ 10

Εγισχυση του τουρισμού
στήν πενταετία 1985-87
ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
βνάητυξη της τουριστικής κινήσεως στο Νομό μας
•ρ εναν καλό συνδυασμό του χειμερινού τουρισμού με
^ οκεψη στους αρχαιολογικούς χώρους - έχει σαν στόχο
.
πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής αναπτύπου κατάρτισε η Νομαρχία Ημαθίας
Είναι
91ο μ ^*τγ°νος ό τι ο τουρισμός
βιΐμ
ώ Κ δεν είχε ενισχυθεί
Ι^ °ν τικ ά τα τελευτα ία χρόνια.
9,η α' ®μως. τις ανακαλύψεις
“ έργίνα κα ι τη βελτίω ση
Χ'ονοδρομικών εγκαταστά^ ° ν στο Σέλ, κα ι α—
τα Τ ρία
2 “ « · πρόβαλε επ ιτα κτική
C " 1 προβολής κα ι ενισχύΚΟς Τ° υ τουΡισ Μ°ό στο Νομό
τονίζεται στο 5ετές πρό(*,
Ί ανάπτυξη του Τουρισμού
^ ν τ ε λ έ ο ε ι στην οικονομική και
‘Αστική ανάπτυξη του τόπου.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ü,j
επόμενα πέντε χρόνια θα πρέjyjJ1γίνουν έργα υποδομής για την
rçj ,'tuv l του τουρισμού, επισημαί* Πρόγραμμα.
9ή _’’ "'ή προϋπόθεση για κάθε μορ^ ·°νριστικής αξιοποίησης είναι η
του οδικού δίκτυου του
5,^ “ Μος. Συγκεκριμένα η κατα« ^ δρόμου στα Πιερία μπορεί να
τό ° ιί|οει τουριστικά τα εκεί γραιρι
tz *? Più και την μονή Προδρόμου,
ίο. . ."Ρέπει να συντηρηθεί Επίσης
, ‘Λείωμα των δρόμων Νάουσας ·
^ >ου και Νάουσας - 3,5 πηγάδια,
.μπορούσε να ενισχύσει ακόμη
Λεπτότερο Τον χειμερινό τουρισμό,
ί® ,,ρί διαμόρφωση του Φράγμα' ‘0ι> Α/.ιακμονα και απομάκρυνση
^ χώρου ταφής των απορριμάτων
οξιοποιούσε τον τουρισμό όλων
t* v Κόχών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Εξετάζοντας τώρα την προσφορά
. 1
Ρίοτικών υπηρεσίν στο Νομό μας
®ν(κρέρεται στο Πρόγραμμα - βλέμμε πως δεν καλύπτουν τις ανάτων τουριστών. Είναι λοιπόν
άθμρο ότι η παραπάνω τουριστική
/ “ πτύξη, έχει ανάγκη από περιααότουριστικές εξυπηρετήσεις. Για
Τκοπό uuro θα μπορούσε να γίνει
„Î *άποια δημοτική έκταση της Βέ·
ένα δημοτικό ξενοδοχείο. ΠροΊ ίδρυση ξενοδοχειακών
“ νάδων στη Νάουσα, συνολικής δύπερίπου 200 κλινών, γιατί σε
'’I την επαρχία Νάουσας δεν υπάρw Ξενοδοχείο.
Ειδικά στο Σέλι. με την αξιοποίη™ Τθυ χωριού, (δρόμοι, ύδρευση

»··

- · γ '· ~

Σελίου, τα 3-5 Πηγάδια, την περιοχή
της Γραμμένης έξω από τη Νάουσα,
τις Σαραντόβρυσες λίγο έξω από τη
Βέροια, την Περιοχή Παπάγου, το
Λιανοβρόχι της Βέροιας, ο χώρος κά
τω από το Περίπτερο της Εληάς Δή
μου Βέροιας και τον Ά γ ιο Νικόλαο
της Νάουσας. Ο τελευταίος συγκεν
τρώνει τουλάχιστο 800.000 επισκέ
πτες το χρόνο και κινδυνεύει να
αλιωθεί το φυσικό του περιβάλον από
τις απρογραμμάτιστες εγκαταστάσεις
που γίνονται κάθε τόσο. Θα μπορού
σε λοιπόν να γίνει μια μελέτη αξιο
ποίησης της περιοχής Αγίου Νικο
λάου. έκτασης 650 στρεμμάτων,
όπου στεγάζεται και ένα στρατόπεδο
που κατά την γνώμη μας μπρορεί να
μεταφερθεί κάπου αλλού. Μέτρα
προστασίας λοιπόν του φυσικού μας
πράσινου περιβάλλοντος είναι ανα
γκαίο να πορθούν στο άμμεσο μέλ
λον, γιατί και τουριστική αξιοποίηση
μπορεί να πραγματοποιηθεί και μάλι-

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜ ΝΙΩΊΉ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΧ 5 ΤΗΛ. 20.106 ΒΕΡΟΙΑ

Εμείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Μ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
180
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα
Κρέατα μοσχαρίσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτικια-δίσκοι αλλαντικών

Γ ΙΑ Τ ΙΣ Ε Π ΙΒ Α Ρ Υ Ν Σ Ε ΙΣ Π Ο Υ
Ε Π ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν Τ Α Ι ΣΤΟ Κ Ρ Ε Α Σ
Την Κυριακή το πρωί θα πραγματοποηθή στην αίθουσα της «Πανα
γίας Σουμελά» (οδός Μητροπόλεως
αρ. 15) στην Θεσσαλονίκη, συγκέν
τρωση του Συνδέσμου Βοοτρόφων
Βορείου Ελλάδος, που εκπροσωπεί
40-45.000 μικρούς και μεγάλους κτηνοτρόφους της περιοχής.
Η συγκέντρωση γίνεται για να
διαμαρτυρηθούν οι βοοτρόφοι και οι
παχυντές μόσχων για τις επιβαρύν
σεις του κρέατος του μόσχου, που
έχουν ως αποτέλεσμα το μοσχάρι να
πουλιέται λιανικώς προς 340 6ρχ ενώ
το κόστος του είναι το 1/3 περίπου,
αφού υπολογίζεται σε 120 δραχμές.
Η επιβάρυνση αποδίδεται στην φορο
λογία . την επιβολή χαρτοσήμου και
σε δασμούς που είναι ίση με το κό
στος παραγωγής.

Εν τω μεταξύ εκυκλοφόρηοαν
φήμες ότι θα μεταβούν στην Θεσσα
λονίκη κτηνυτρόφοι και θα κάνουν
πορεία στους δρόμους με τα μοσχά
ρια τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Η
προσπάθεια αυτή καταδικάζεται με
ανακοίνωση του συνδέσμου στην
οποία γίνεται η σύσταση για την απο
φυγή παρομοίων διαμαρτυριών, που
δεν πς έχει αποφασίσει ακόμη η γένι
κή συνέλευση..
Στη συγκέντρωση που θα γίνη
την Κυριακή
σε συνέχεια άλλων
παρομοίων εκδηλώσεων που έγινι/·.
προ μηνών - εκλήθησαν να πορι
στούν ο υπουργός Βορείου Ελλάδος
ο νομάρχης Θεσσαλονίκης , βουλ» τές και υπηρεσιακοί παράγοντες τ«»ς·
υπηρεσιών Γεωργίας κοι Κτηνοτρο
φίας και του Υπουργείου θ ύ ν ν ο »
κών.

ΑΛΛΑ
ΚΑΙ
ΜΑΧΕΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ

ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΟΥΝ
ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΟΜΟΡΦΙΕΣ

— ί.ν.η-/ΛΛΪη·ο\^Μ',

Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
των βοοτρόφων

Διαπραγματεύσει
στην Βηρυτό

αποχέτευση κλπ) και των σπιτιών
του, για την εξυπηρέτηση του χειμε
ρινού τουρισμού μπορούν να νοικια
στούν και δωμάτια σε σπίτια.

Ένας άλλος σημαντικός παράγον
τας για την ανάπτυξη του τουρισμού
είναι η διαφύλαξη και η προβολή του
φυσικού μας περιβάλλοντος. Η
περιοχή μας είναι πλούσια σε φυσι
κές ομορφιές που μπορούν να τις
χαρούν οι επισκέπτες μας και εμείς οι
ίδιοι. Θα ήταν λοιπόν απαραίτητο να
φυλαχτούν τα δάση μας και τα ποτά
μια μας που μολύνονται από τα λύ
ματα και τα απόβλητα των Βιοτε
χνιών της περιοχής μας. Το πρόβλη
μα της ρύπανσης παρουσιάζεται και
στον Τριπόταμο της Βέροιας και
στην Αραπίτσα της Νάουσας. Και
στα δυο υδάτινα ρέματα θα έπρεπε να
γίνει καθαρισμός και αξιοποίηση των
πρανών από τους Δήμους Βέροιας
και Νάουσας, γιατί πέρα από την
ασχήμια, τα σκουπίδια είναι και εστία
μόλυνσης για τους γύρω κατοίκους.
Περιοχές με εξαιρετικά όμορφο
φυσικό περιβάλλον στο νομό μας.
που μπορούν να αξιοποιηθούν Του
ριστικά, υπάρχουν πολλές. Θα μπο
ρούσαμε να αναφέρουμε την περιοχή
της Καστανιάς και της Σουμελάς, το
Κωστοχώρι το πευκόδασος του

-
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Οι Παλαιστίνιοι ετοιμάζονται να
αντιμετωπίσουν πιθανούς βομβαρδ
κσμούς των Ισραηλινών, ύστερα από
τις χθεσινοβραδυνές ανταλλαγές
πυρών και τις εικονικές αεροπορικές
επιδομές, που πραγματοποίησαν
Ισραηλινά αεροσκάφη πάνω από τη
Βηρυτό, πράγμα που θα απειλούσε

Το εγώ και
το μου

στα όχι ιδιαίτερα δαπανηρή, αλλά και
οι κάτοικοι των περιοχών θα προστατευθούν.
Στα πλαίσια τώρα της ανάπτυξης
του χειμερινού τουρισμού στην
περιοχή του Βερμίου και σε σχέση με
την ανάπτυξη του αθλ.ητισμού. θα
ε ξ Ι 'ίβ φ Γ ν ί' ΛΜ*1 “ Κεμελμερ-ποι. ι·ι4
δυνατότητες ανάπτυξης εγκαταατά
σεων αθλητικών και τουριστικών, τό
σο στο Σέλι όσο και στο Ξηρολίβαδο. 3.5 Πηγάδια. Κουμαριά και
Γ ραμμένη. Γ ύρω από την αξιοποίηση
του Σελίου υπάρχει κάποια Πολεοδομική και Χωροταξική μελέτη που
χρηματοδοτήθηκε από το Νομαρχια
κό Ταμείο και εκκρεμεί η έγκριση της
στο Υπουργείο Χωροταξίας. Θα μπο
ρούσε το όλο θέμα να ξαναεξεταστεί
σε νέες βάσεις και σε σχέση με την
αξιοποίηση και των γύρω περιοχών

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Στο Νομό μας πέρα από τις φυσι
κές ομορφιές, υπάρχουν πολλά μνη
μεία και ευρήματα πολύ μεγάλης
αρχαιολογικής και καλλιτεχνικής
αξίας, αναφέρεται στο Πρόγραμμα.
Με την συστηματικότερη παρουσία
σή τους, πέρα από την ενίσχυση του
Τουρισμού της περιοχής μάξ, μπορεί
να προβάλλουν το τόπο μας στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Για την
καλύτερη παρουσίαση τους μπορούλε να προτείνουμε τις παρακάτω
ρυθμίσεις:
• Την προβολή των Βυζαντινών
εκκλησιών. Συγκεκριμένα στη Βένοια εκτός από την Εκκλησία του
Χριστού, όπου υπάρχει φύλακας,
υπάρχουν και άλλες πολύ αξιόλογες
βυζαντινές εκκλησίες όπως ο Ά γιο ς
Θεολόγος, ο Κύρικος κσι η πυλιά
Μητρόπολη, που θα πρέπει να παρυ
,οΟούν στο κοινό, και να τοποθετηθςύν φύλακες, ενώ παράλληλα πρέπει
να καταργηθεί το περίεργο καθεστώς
της πνευματικής ιδιοκτησίας των
αρχαιολόγων που τις μελετάνε για
πολλά χρόνια και απαγορευέται να
τις επισκεφθεί το κοινό παρά μόνο αν
πάρει ειδική άδεια από τον Προιστάμ
κνο της Υπηρεσίας των Βυζαντινών
αρχαιοτήτων.
• Την ίδουση Βυζαντινού μουσεΐςυ σ ιΐ| Βέροια, για να στεγαστούν τιι
Βυζαντινά Ευρήματα που είναι
άσχημα αποθηκευμένα σε αίθουσα
του αρχαιολογικού μουσείου της
Βέροιας.
Σαν κατάλληλο κτήριο για την
στέγαση του Βυζαντινού μουσείου
προσφέρεται ο Δίδυμος Λουτρώνας,
κρατικής ιδιοκτησίας , που με χαμη
λή δαπάνη μπορεί να μετατραπεί εύ
κολα σε Βυζαντινό μουσείο, ενώ
παράλληλα αξιοποιείται. το μνημείο
του Λουτρώνα μεγάλης αρχιτεκτονι
κής αξίας και η γύρω περιοχή.
• Την επέκταση του αρχαιολογι
κού μουσείου της Βέροιας με πιθανή
αγορά τουδιπλανού οικοπέδου. Στην

Επανόρθωση
Υπό την επιμέλεια κοινωνικών
λειτουργών τέθηκιιν οι τέσσερις ανή
λικοι (δύο τσιγγάνοι και δύο μωαμε
θανοί) με απόφαση του Πλημμελιοδικείου Βέροιας και όχι υπό την επιμέ
λεια των γονέων τους, όπως εκ παρα
δρομής έγραψε χθες ο «Λ».
Η υπόθεση αφορούσε, όπως είναι
/νωστό την κλοπή 1.Χ- αυτοκινήτου
και ποσότητας βενζίνης από άλλο
αυτοκίνητο.

Χ ιλ ιά δ ες χιονούρομοι κ α ι ψιλοί τον σ κ ι κατακλύζουν τα σαββατο
κύριακα, κα τά τους χειμερινούς μήνες, πς θαυμάσιες πίστες των χιονοδ
κομικώ ν κέντρων oto Σ έ λ ι κ α ι στα Τρία Πηγάδια.
Ο χειμερινός τουρισμός άρχισε να συμβάλλει σημαντικά στην οικονκ μ ικ ή ανάπτυξη roo τόπου.
(Η φωτογραφία είναι από την πίστα της αξιόλογης τουριστικής μονάδας της
AJE. 1. Π ΑΝ ΤΕΑΙΔ ,ΊΣ στο Σέλι).

. -τγ,-Λ_ ___ .·
των
καλύφθηκε η σχολή του Αριστοτέλη
και τέσσερις τάφοι. Πέρα από το ότι ο
χώρος των ανασκαφών δεν έχει αξιοποιηθεί τουριστικά, δεν υπάρχει ούτε
δρόμος ανάμεσα στους τάφους για να
τους δει ο επισκέπτης . Οι ανασκαφές
χρηματοδοτούνται άσχημα με αποτέ
λεσμα να κινδυνεύει να καταρεύσει
ένας από τους τάφους, που διαφυλά
ΜΟΥΣΕΙΟ
χθηκε τόσους και τόσους αιώνες, κά
ΣΤΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
• ' Οπως είναι γνωστό σε όλους τω από το χώμα μας και να ανακαλύ
μας, στη Βεργίνα ανακαλύφθηκαν πτονται ευρήματα που ξαναθάβωνται
ευρήματα που αποτελούν μία ολο γιατί δεν αρκούν οι δαπάνες για να
κληρωμένη συλλογή παγκόσμιας έλθουν στο φως και να συντηρηθούν.
Η αξιοποίηση των αρχαιοτήτων
σημασίας . που αρχικά μεταφέρθηκαν
στο πλησιέστερο εξοπλισμένο μου ιιυτής της περιοχής είναι απαραίτητη
σείο της Θεσσαλονίκης για να συντη και για τον τουρισμό αλλα και για
την προστασία των αρχαιοτήτων,
ρηθούν, προστατευθούν και εκτεθούν
• Πέρα από τον αρχαίο και
κάτω από σωτές συνθήκες.
Βυζαντινό πλούτο η περιοχή μας δια
Το γεγονός ότι τα ευρήματα είναι
ανεκτίμητης αξίας και αποτελούν θέτει πολλά νεώτερα μνημεία. Αυτά
δεν είναι άλλα από τα παραδοσιακά
συλλογή ολοκληρωμένη άμεσα δεμμένη με τον φυσικό της χώρο, δικαιο σπίτιμ. που ερημώνονται και καταρ
ρέουν ενώ ο κόσμος και η πολιτεία
λογεί την ίδρυση ενός εξοπλισμένου
αδιαφορούν. Εκτός λοιπόν από τα
μουσείου στον τόπο που ανήκουν.
δάνεια που μπορούν να δοθούν σε
* Ενα τέτοιο μουσείο θα παρέχει
Συνέχεια στην 4η
μεγαλύτερη ασφάλεια από το αρχαιο
λογικό μουσείο Θεσ/νικης που δεν
έχει μελετηθεί ειδικά γι αυτήν την
περίπτωση. Το μουσείο λοιπόν αυτό,
που θα περιλαμβάνει και τεχνικούς
χώρους εργαστηρίων και φύλαξης
και διοικητικές υπηρεσίες, καθώς και
τα ευρήματα που θαπροκύψουν από
τις μελλοντικές α.αυκαφές, γιατί
στον αρχαιολογικό χώρο της Βεργί
νας ερευνήθηκε ένα μικρό μόνο μέ
ρος. μπορεί να χωροθετηθεί κοντό

όμορφα όλα τα αποθηκευμένα ευρήματα για να μπορέσει να τα δει το
κοινό. Για την καλύτερη αξιοποίηση
όλων των ευρημάτων και μνημείων
του νομού μας θα ήταν απαραίτητη η
ίδρυση εφοριών κλασικών αρχαιοτή
των και νεω τέρω ν μνημείων. Οι υπη
ρεσίες αυτές μπορούν να στεγασθούν
στην πέκταση του μουσείου.

* Η κυβέρνησή μου.....η ευθύνη
είναι δική μου— . το να πω.....εγώ
ε ίμ α ι..... η αναδόμηση έχει τη
ένοια ότι θέλω να φ τιάξω .....
κιοτεύω πως το έχω κα τα φ έ
ρ ε ι κ ι ο τ ε ύ ω ότι πραγματικά
λύνω κολύ σοβαρά πρόβλημα
τα~.~»ί
Μ έσα οε ένα κείμενο κρωθυκουργικών δηλώσεων 5-6 χάντους
στήλης εφημερίδας υπάρχει 11
£ £ £ ■ . / / ί ι -λ Μ Λ ώ το ενικό χ ρ υ σ ω π ό
Π ροεκλογικά
μοναδικός
φορέας της αλλαγής είχε αυτοανα
κυρηχθεί το Π Α Σ Ο Κ .
Αμέσως μετά τις εκλογές
φορέας της αλλαγής έγινε η
κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ.
Σήμερα
οκτώ μήνες μετά τις εκλογές, ο
φορέας της αλλαγής γίνετα ι ο
πρωθυπουργός. Εγώ θα κάνω,
εγώ θα δείξω εγώ αποφάσισα,
εγώ θ ' αποφασίσω. Τα ρήματα
της ελληνικής γλώσσας μ ετα β ά λ 
λονται τελευταία, από τα πρωθυπουργικά χείλη σε ά κ λ ιτα κ α ι
μονοπρόοωπα.
Κάποτε οι βαα ιλειά δες έλε
γαν: * Ο λαός μου· Σήμερα με.
σ οσιαλισ τική ( ;) κυβέρνηση οκού
με από τον πρόεδρό της: «η κυβέρ
νησή μου». Α ς ελπίσουμε ότι δεν
θα ακούσουμε μ ια α τιμγή: · 0 λό
χος μ ο υ ·!
Μ Μ -Μ .

Προβλήματα
δασοφυλάκων

στον αρχαιολογικό χώρο.

Το πρόβλημα έκθεσης των ευρη
μάτων της Βεργίνας στο χώρο που
ανήκουν είναι πρόβλημα κοινωνικό
και είναι παρόμοιο με την μετανά
στευση των κατοίκων της υπαίθρου
στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή η
έκθεση των ευρημάτων της Βεργίνας
στη
Οεσ/νικη
εξυπηρετεί
τους
αρχαιολόγους που τα θέλουν κοντάτους καιενισχύει τον τουρισμό της
Θεσ/νίκης της Μητρόπολης της Βό
ρειας Ελλάδας.
• Μεγάλης αρχαιολογικής αξίας

Προσχώρησε
στη Ν.Δ.
ο κ. Σ. Κατσαρός
Προσχώρησε στα Κόμμα της
•Νέας Δημοκρατίας, ο πολιτευτής
Φθιώτιδος, κ. Σωτ. Κατσαρός
Σε δηλώσεις του, μ£ την ευκαιρία
αυτή, ο κ. Κατσαρός αναφέρει, μετα
ξύ άλλων: «Είναι πλέον καταφανές
ότι ο μόνος σχηματισμός που μπορεί
να αποτρέψει αποτελεσματικά την
περαιτέρω διολίσθηση της χώρας
προς τα αριστερά είναι το Κόμμα της
•ΝΕΑΣ ΔΗΜΟ ΚΡΑΤΙΑΣ». Είναι το
μόνο μεγάλο, οργανωμένο και ενωμέ
νο τμήμα του Ελληνικού λαού που
είναι σε θέση και πρέπει να αποτελέσει τη λύση ο ι αν η κυβέρνηση του
Ι1ΑΣΟΚ θααναΥΚάστεί κάτω οπό το
βάρος των αποτυχιών της να εγκατα
λείψει την εξουσία».

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η Τ Ο Υ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ Υ
Σχετικά μ- αναφορά της Πανελ
λήνιας
' Ενωσης
Δασοφυλάκων
Υπαλλήλων που κατέθεσε στην Βου
λή ο κ. Δημ. Χατζηδημητρίου. μαζί
με άλλους βουλευτές της «Νέας
Δημοκρατίας», από το υπουργείο
γεωργίας δόθηκε η παρακάτω απάν
τηση:
•α) Σε ότι αφορά τα οργανωτικά
θέματα του κλάδου των Δασοφυλά
κων . θα ληφθούν υπόψη κατά τη
σύνταξη νομοσχεδίου «περί δασοφυ
λακής·.
β) Σχετικά με το αίτημα της
τηλεοπτικής παρουσίασης της προσ
τασίας των Δασών, κατά τον προ
γραμματισμό των εκπομπών μας θα
το λάβουμε υπ'όψη μας.
γ) Οι πιστώσεις που διαθέτονται
για την αξιοποίηση και προστασία
των δασών είναι αυξημένες σε σύ
γκριση με προηγούμενες χρονιές και
αναλογικά κατανεμημένες και με
τους άλλους τομείς και η αποτελεσμαηκότητα του Υπουργείου Γεωρ
γίας στον τομέα του χειρισμού των
δασικών θεμάτων δεν υπολείπεται
της αποτελεσματικότητας των άλλων
τομέων δράσης του Υπουργείου,
Κτηνοτροφίας, αλιείας, αγροτικής
οικιακής οικονμίας κ.λ.π.
Με βάση αυτά τη δεδομένα και το
σκεπτικό ότι η πολυδιάσπαση των
διοικητικών υπηρεσιών δβν είναι ού
τε κπιθυμητή, ο ύ « λειτουργική, η
Κυβίρνητική άποψη είναι αντίθετη
στην δημιουργία Υπουργείου Δασών.

Επισημαίνουμε ότι και άλλες χώ
ρες με μαγαλύτερη συμμετοχή δασών
στην έκταση της χώρας τους και στο
εθνικό τους εισόδημα, δε»' διαθέτουν
αυτοτελή Υπουργεία Δασών.».

την συμφωνημένη, από τέσσερες ημέ
ςες. κατάπαυση του πυράς.
Παλαιστίνιος εκπρόσωπός Λήλωσμ
ότι μια ομάδα Ισραηλινών στρατί..
κικών «προσπάθησε να διεισδύο»
στον ανατολικά διάδρομο προσνε: ςης του διεθνούς αεροδρομίου ι
Βηρυτού, αλλά εξανπγκάσθηκ. ·α
υποχωρήσει·.
Ο ίδιος εκπρόσωπος πρόσθεσε βτι
η προσπάθεια αυτή έγινε υπο
κάλυψη κανυνιβολισμών ενάντιο»
Παλαιστινιακών θέσεων στο Λαιλάκι
και το Χάγι Ες Σουλάμ. στα νότια πςοάστεια της Βηρυτού.
Οι Παλαιστίνιοι αντάρτες ανται,ί,ωσαν τα πυρά, από τα οποία τ4κιι·
κατίσθηκε ένας Ισραηλινός στραπινκτης, όπως δήλωσε εκπρόσωπος τηι
στρατιωτικής διοίκησης στο Τ γλ
Α βιβ
Εξ άλλου, οι Ισραηλινές μοι-ΔΔ
άνοιξαν τον ένα από τους τρεις κύρι
ςυς δρόμους της διαμελισμίνης
Λιβανικής πρωτεύουσας, έτσι ώστε
να μπορούν, όσοι κάτοικοι το επιθυμκύν, να εισέρχονται και να εξέρχο
νται στο πολιορκημένο δυτικό τμήμα
της Βηρυτού.
Εξάλλου, ο αμερικανός υπουργός
ςμη ότι οι δηλώσεις του υποψήφιοι,
υπουργού Εξωτερικών κ. Τζώοτζ
Σούλτς για το θέμα των Παλαιστικιων, δεν αποτελούν αλλαγή πολ*;ςκής των ΗΠΑ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βίπ». 6 ι\
μπορούν να θεωρηθούν ότι έχουν «έ·
ςα μόνο φίλο», το Ισραήλ, στη Μέση
Ανατολή·, εαν οι Παλαιστίνιοι δεν
περιληφθούν στη διαδικασία τη»
Συνέχεια στην 4η

ΠΕΦΤΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΜΩΡΟΥΑ
ΚΑΙ ΜΗΤΕΡΑΝ
ΠΑΡΙΣΙ (Ρώϋτκρ).
Η δημοτικότητα του προέδρου
Μιττεράν έπεσε στο χαμηλότερο τη·;
επίπεδο φέτος, σύμφωνα με σφυγμ.ι
μέτρηση της κοινής γνώμης σι ,
φιλοκυβερνητική
εφημερίδα «Λ-·
Ματέν».
Το 38% των ερωτηθέντων ανεφι χετ
ότι αποδυκιμάζουν τον τρόπο ασ» ■
σεως της εξουσίας από τον κ. Μ ιτ:.
ράν. ενώ τον Ιούνιο, το αντίστοιχο
ποσοστό ήταν 29%, Το ποοικτ-ο
αυτών που επιδοκιμάζουν την ποαλπ
κή του έπεσε κατά την ίδια περίοί»
από 59% σε 53%. Οι περισσότερο,
υπουργοί, περιλαμβανόμενου του
πρωθυπουργού Πιερ Μωρουά. έχα
σαν επίσης έδαφος. Η εφημερίδα
αποδίδει την πτώση της δημοι.κντη
τας της κιίβερνήσεως στο «πανωμα·
των μισθών και τιμών που α- ικ.ιενώ
θηκε τον Ιούνιο, στον πληθωρισμό
που κινείται με ποσοστό 14% περί
που και στην πρόσφατη υποτίμηση
ίο υ γαλλικού φράνγκου.

ΕΥΕΕΙΝΟΣ ΛΕΣΧΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Ανακοίνωση
Η Ε ύ ζ α ν ο ς Λ έσ χ η Β έ ρ ο ια ς θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη σ α

15νθήμερη εκδρομή
Σ Τ Ο Ν ΠΟΝΤΟ
από 8 μέχρι 22 Αυγούστου
διαδρομή:
Κ ω ν/κολη - Ν ικομήδεια - Α ηα π α ζα ρ Μ πόλου ■ Ά γκυρα Α μ ά 
θεια - Σαμψούντα
Οινόη
Φάτσα
Ορτού - Μ χουζαντοάκ
Κερααούντα - Τρίπολη - Π λάτανο - Τ Ρ Α Π Ε Ζ Ο Υ Ν Τ Α Γούμερα
- Σούρμενα - 'Οφη - Π αναγία Σουμελά - Σ όντα
Κιμισχανά
Ά γ ιο Γεώργιο- Π ιρ ιο τερ εώ τα - Ιω ά ινη ς Βαξεξώνης ■ Κρώμνη
Ίμέρα

¿ηλιάσεις συμμετοχής μέχρι 25 Ιουλίου
Περισσότερες πληροφορίες στα :η?.έφεο*'α. 27.228
- 22.913 και 26.977.

Παρασκευή 16 Ιουλίου 1 ^^

•ΛΑΟΙ»

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ
123456

Του Δ Η Μ . ΚΟ ΥΜ Ο ΥΣΗ
6. Ξενική κατάφαση (αντίστρ) — Μέ
poc του κυπέλλου (ξεν.)
7. Υπήρξε μεγάλη, παγκόσμια ηγετι
κή φυσιογνωμία — Αυτοί έκαναν
φοβερά γεγονότα στην κατοχή
8. Της φιλοσοφίας του Ζήνωνα ήταν
μαθητές
9. Λίγα τα χρόνια της στη δημοτική
(αντίστρ.) — Από το επώνυμο διά
σημου Φλαμανδού ζωγράφου
(αντίστρ.)

Ο ΡΙΖΟ ΝΤΙΑ:
1. Ο καρπός του φυτού αυτού ωρι
μάζα κάτω από το χώμα — Συνε
χόμενα στ" αλφάβητο (αντίστρ)
2. Αυτή, για μίσος (γεν. καθ) —
Παγκόσμια γνωστή ποδοσφαιρική
ομάδα
3. Ασιατικής χώρας η πρωτεύουσα
— Μισή ... βολή
4. Ο αριθμός των αρχαίων σοφών —
Τοπικό επίρρημα
5. Χαρακτηριστικό των υγρών (γεν)
- Μια προστακτική για έναν
παληάτσο

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Το
φρούτο
του
Τουρισμού.
Ξαπλωμένοι το πρωί στο Πάρκο της
Εληάς και μέχρι Αγ. Αναργύρων στις
πρασινάδες, ξυπόλυτοι, γυμνοί, ελεει
νοί και τρισάθλιοι οι περισσότεροι,
κοιμούνται ανάκατα.
Νέοι και νέες χωρίς ντροπή για ότι
δείχνουν και για το πως συμπεριφέριονται μεταξύ τους υπό τα όμματα
των περιπατητών. Και το απόγευμα
που οι μαμάδες βγάζουν τα μωράκια
για λιγάκι αέρα έρχωνται πάλιν οι τέ
τοιοι για ανάπαυση με τον ίδιο τρό
πο.
Ά λ λ ο ι όπως τους βλέπουμε στους
δρόμους φορτωμένοι με τα ρουχαλά
κια τους τρ ·ουν από σημείο σε
σημείο, προκ ώντας τους πάντας.
Και όταν δούν κάποιο αυτοκίνητο
φορτηγό ή οτιδήποτε άλλο τρέχουν
να το σταματήσουν. Ζωή χαρισάμε
νη. Και είναι φυσικό ότι κάποιος σαν
κι' αυτούς θα θελήσει να τις πειράξει
εφ· όσον είναι γυναίκες απομονώνον
τας έον άνδρα ή και βιάζοντας και
τον άνδρα και την γυναίκα. Και τώρα
αυτό το χυδαίο και παράξενο αντά
μωμα κατά την γμώμην των παθόντων λέγεται βιασμός
Αφού πέρασε στη ζωή της μια
διμοιρία τουλάχιστον ανόρών και
που στη συνέχεια γυρίζει νύχτες και
ημέρες γυμνή και θεότρελλη, όμορφη

ΚΑΘ ΕΤΑ:
1 Αυτή εξυπηρετεί ανθρώπους με
σπασμένα πόδια
I Στη δημοτική γλώσσα ένα αγροτι
κό μας προϊόν
3. Ένα ξένο νησί — Αρθρο στη γένι
κή
4. Οι τελευταίοι ... στην τελευταία
εκκλησιαστική τελετή
5. Τα σύμφωνα ... κόμματος
6. Οι απολίτιστοι, μ' άλλη λέξη
(καθ.)
Εξάρτημα ραδιόφωνου
Συνέθεσε την «Ισπανική ραψω
δία».
Ένα πλωτό μέσο στην καθα
ρεύουσα (υποκορ.)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ή άσχημη, με παρέα ή χωρίς παρέα
και μέχρι τα ξπμερώματα, όταν ζορισθεί, τρέχει αμέσως στις Αρχές. Ξέ
ρετε ο τάδε και ο τάδε με βίασαν!!
Και βέβαια μηνύσεις και ανακρίσεις
και βάσανα στα αρμόδια όργανα για
να προστατεύσουν κάποιαν ή χάποιον που κατά την γμώμην τους
εβιάσθη. ενώ έχουν περάσει από πά
νω τους δεκάδες και σάπισαν τα είναι
τους από την πολλή ακολασία
Και αυτό λέγεται βιασμός. Ξέραμε
όλα μας τα χρόνια ότι βιασμός θα πει
πράγματι βιασμός όταν κάποιος
καταστρέφει μ“ ' νέαν. Αλλά βιασμός
όταν μετά το τέρυσμα δεκάδων από
πάνω της. και όταν η ίδια παρακαλέσει κάπου να την μεταφέρει ή να την
κάνει παρέα κάποιος όμοιος της τι
βιασμός είναι αυτός; Μάλλον πρέπει
να θεωρείται βιαζόμενος ο βιόζων.
Και να ζητεί αντός αποζημίωσην με
το αιτιολογικόν όη εβιάσθη δια να
βιάσει.'
Αυτά είναι τΒ χάλια μας. Προχθές
ξαπλωμένοι κάτω από τις λεύκες δί
πλα στο Ναό ΛΤ· Αναργύρων ξύπνη
σαν από τη πρωινή καμπάνα και έλε
γαν κάτι που φαινόταν πως ρωτού
σαν μεταξύ τους τι είναι αυτό που
χτυπά. Τους έβλεπα, με έβλεπαν, και
αναρωτιόμουν: Τι σκουπόξυλο θέλε
τε πρωί - πρωί!!!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16

5 30
6.00
6 15
6 30
6 45
7.15
7 45
θ 00
8 30
9.30
10.00

5.50
6.05
6.30
6.40

• Η Κλεοπάτρα έκανε το μπάνιο
της σε γαϊδουρινό γάλα και μια ποικι
λία από διάφορα ανθέλαια
• Οι Βάνδαλοι ήταν Βάρβαροι επικαν.
• «Βάραγκοι* λεγόταν οι Ρώσοι.
Σκανδιναβοί και Ά γ γ λ ο ι πολεμιστές
που αποτελούσαν τη μισθοφορική
φρουρά των βυζαντινών αυτοκρατόρων.
• Η φιλανδική αστυνομία επέβαλε
πρόστιμο στον εργάτη Νικολάι
Μπρεζόβικ, 29 ετών, για απρεπή
συμπεριφορά και προσβολή της
δημοσίας αιδούς. Ο Μπρεζόβικ γδύ-

1826

Βιασμοί....

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ : /. ΚΛΛΟΓΗΡΟΥ 2. . ‘ ΤΙ - ΣΩΦ 3. ΡΕΝΤΕΣ
ΤΑΒΛΙ 5. ΜΑΟ - ΕΑΝ 6. ΑΚ(ΤΗ) - ΑΝ - Α Μ Ι 7. Ν(Ε)Ρ(Ο) - ΡΑΑ — ΑΛ 5, ΛΑΟΥ - ΤΩΝΗ 9. ΗΜΑΘΙΩΤΗΣ
Κ Α Θ Ε Τ Α : λ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ' Α.Τ.Ε. - ΑΚΡΑΜ 3. ΑΙΝΤΟ - ΟΑ 4. ΤΑ ΑΡΥΘ 5 ΓΡΕΡ »A 6. ΣΛΑ —Α Τ Ω 7 .Ρ Σ - IN A - Ω Τ 8. ΟΩΝ
- U/ "
ΥΦΛΝΤΙΔΗΣ

• Το 1950 ένας Γερμανός αρχαιο
λόγος που επισκέφθηκε την Αίγυπτο
και μελέτησε για μακρό χρονικό διά
στημα τις πυραμίδες, έκανε τον ακό
λουθο υπολογισμό:
Αν η πυραμίδα του Χέοπος κατα
σκευαζόταν την εποχή εκείνη (1956)
με τα μέσα που διέθεταν οι αρχαίοι
κατασκευαστές της, θα στοίχιζε πέντε
δισεκατομμύρια δραχμές του 1950.
Αν όμως οι κατασκευαστές χρησι
μοποιούσαν τυ μέσα που διαθέτη σή
μερα ο άνθρωπος, θα στοίχιζε μόνο
το ένα δέκατο.

Σαν σήμερα

Το χρ ονογρ ά φ η μ ά μας

θηκε σε μια πλατηα και πήρε το μπά
νιο του σε μια τεχνητή λίμνη, διαμαρτυρόμενος γιατί η σύζυγός του
δεν του είχε ανάψη το θερμοσίφωνο
να κάνη το λουτρό του.
• Ο 20χρονος Γάλλος Ρομπέρ
Σαρρέ, αυτοκτόνησε με τουφέκι, για
τί το αυτοκίνητό του έγινε «φυσαρμό
νικα· σε μια σύγκρουση.

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΓΑΠΗΣ
7.40 ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.15 ΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΜΠΑΛΕΤΑ
ΤΟΥ Γ0ΥΙΝΙΠΕΓΚ
11.30 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

• Ο «μαγικός κύβος» του Ρούμπικ
μπήκε και στο πανεπιστήμιο. Οι Αμε
ρικανοί φοιτητές του πανεπιστημίου
του Γαιήλ θα μπορούν στο εξής να
παρακολουθούν μαθήματα 14 βδομά
δων πάνω στο περίφημο κύβο, που
θα δίδονται από ένα καθηγητή των
μαθηματικών.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Mwxemex m
Μ ΙΚ Ρ Ε Σ Ο ΙΚΟ Ν Ο Μ ΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ι·|Ι!

I νοτερά από τις αντίστοιχες ποσό

ρ—.
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Η μαμά ρωτάει τον μιχρό Γιωργό
χη
— Ο παπαγάλος ό»> είναι
στο
κλουβί του. Τι έγινε;
Κοι υ ΓιωργΛκης:
— Αρν ξέρω μαμά. Αλλά πριν από
δέκα /.επτά ακόυσα τη γάτα μας που
μιλούσε...
ΕΙΧΕ Δ ΙΚ ΙΟ
— Κοίταξε τον διπλανό μου κοιμά
ται λέει η -γυναίκα στον άντρα της
στο θέατρο.
— Κ αι με ξύπνησες χριστιανή μου
για να μου πεις αυτό το πράγμα: δια
μαρτύρεται εκείνος...
• Ο συνήγορος απευθύνεται στον
τροχονόμο που κάθεται στο εδώλιο
των μαρτύρων και του λέει:
— Πολύ καλά ας υποθέσουμε,
έστω, πως ο πελάτης μου, όπως
βεβαιώνετε σεις, καθόταν στα τέσσε
ρα στη μέση του δρόμου... Αυτό δεν
μπορεί να σημαίνη υποχρεωτικά πως
ήταν και μεθυσμένος...
— Ασφαλώς όχι, απαντάη ο τροχο
νόμος. Το κακό όμως είναι πως ο
πελάτης σας προσπαθούσε να ... τυλί
ξει τη λευκή γραμμή που βρίσκεται
στη μέση του δρόμου!.,.
ΑΣΣΟΣ ΣΤΑ Μ Α Θ Η Μ Α Τ ΙΚ Α
— Ένα και ένα πόσα κάνουν;
— Στην αριθμητική δυο, στον έρω
τα ένα, στην απιστία... τρία ή και
περισσότερα.
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• Οι τελευταίες φέτες ενός κέϊκ
που έχη στεγνώση ή θρυμματιστεί,
μαζί με κάποια υπόλοιπα από φρουί γλασσέ ή γλυκό κουταλιού κάνουν
«σπέσιαλ* ένα απλό παγωτό.
• Αν έχη περισσέψη ψητό ή
μαγειρεμένο ψάρι από την προηγού
μενη μέρα, κόψτε το μικρά κομμάτια,
αναμείξτε το με μαγηρεμένο άσπρο
ρύζι και γεμίστε μ ' αυτό μικρές ντο
μάτες και πιπεριές. Θα έχετε ένα ελα
φρό. ορεκτικό πιάτο.
• Αντικαταστήστε στο μενού της
εβδομάδας το κρέας δύο ημερών, με
λαχανικά, όσπρια, αυγά και ρύζι. Εί
ναι τό ίδιο θρεπτικά, περισσότερο
υγιεινά και. οπωσδήποτε, φθηνότερα.
• ' Οταν βράζετε πατάτες ή κάνε
τε μήλα κομπόστα μην τα ξεφλουδί
ζετε, γιατί χάνουν πολλές βιταμίνες.
• Ξανακάντε φρέσκια μια φραν
τζόλα ψωμιού, βάζονιάς την σε μια
καθαρή χαρτοσακούλα την οποία θα
υγράνετε και. μαζί με το ψωμί, θα την
βάλετε σε μέτριο φούρνο για ένα τέ
ταρτο.
• Αφήνετε τις κατεψυγμένες τρο
φές να ξεπαγώσουν σε φυσική θερμο
κρασία πριν τις μαγηρέψετε. Επίσης,
περιμένετε να κρυώση ένα φαγητό
πριντο βάλετε στο ψυγείο . Τοποθε-

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ Ε, Η ί(ζλάβ«:>
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

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

22.222
22.505
125
24.444

Σήμερα Παρασκευή 16 Ιουλίου
1982 εφημερεύη ως ης 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Μηάλιου Ούτα
Ενώ δωνυκιερεύη το φαρμακείο
Γεωργίου Μουρατίδη

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
23.619
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρωί, βοήθειες)
23.376
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121

Η ελπίδαδεν είναι ντροπή

• Αν περισσέψη σιρόπι από
πόστα μην το πετάξετε. ΑναμΓι^ _ ε
με ένα μπουκάλι σόδα και θ° *»
ένα πρωτότυπο αναψυκτικό.
• Μην πετάτε ομελέτα ποα
περισσέψη. Προσθέστε την στη
πα της άλλης μέοας.

τήστε το ψυγείο μακρία από την κου
ζίνα. Κάνετε έτσι οικονομία στο ρεύιιιι.
• Βράζετε πάντα δύο - τρας
πατάτες ή δύο - τρία αυγά περισσότε
ρα από όσα σας χρηάζονται εκείνη
τη στιγμή. Θα ια χρησιμοποιήσετε
την επομένη μέρα σε σαλάιες ή σάν
τουιτς.
• Μπαχαρικά και αρωματικά
χόρτα σε φακελάκια είναι σημαντικά

Η Φ ΙΛΗ Σ Α Ϊ

Δ ια β ά ζ ε τ ε
»-σί f i i o ö i ö e n r
εήν

ΕφήμερίΔα μας!

DISCO-STUDIO

G. G.

I

Θα €ίμαστ€ κλειστά
λόγω καλοκαιριού

ΤΕΧΝΗ

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

• Πολλά φρούτα και λα ζα ^**
ναι φθηνότερα όταν είναι μικρό **
μεγέθους. Αυτό δεν σημαίνει οΉ
λιγότερο νόστιμα ή θρεπτικ®·

• Είναι πολύ λιπαρό το βΡ0* ^
Αφήστε το να κρυώση. αφαιρεστε
λιπαρή κρούστα που θα σχηματιΛ**
στην επιφάνεια και ξαναζεστάντ*

ΒΙΒΛΟΣ

199

STUDIO

Λ Α Ν Ε ΙΤ

τητες σε πολυτελείς συσκευοω®»·
Αγοράζετέ τα στις απλές συσ*
σίες και αδηάζετέ τα στα βά,α __
καφέ, μαρμελάδες κ.λ,π. που έχε»
συγκεντρώση για να στολίζετε τα ρα
φια σας.
.
• Μη μαγηρεύετε το κρέας
μεγάλες θερμοκρασίες , γιατί στεγν®νει και χάνει πολύ από τον όγκο του.
• Ό τα ν καθαρίζετε πατάτες ,
παντζάρια, κβεμμύδια και άλλ^Χ
καρπούς που τους αφαιρείτε τη
δα . προσέξτε να μην πετάτε μαζΜ^
τις φλούδες κομμάτια από τον καρπό·
Οι περισσότερες βιταμίνες βΡ“’ * 0*"
,αι συνήθως κοντά στη φλούδα.

• Οι ντομάτες μαλακώνουν ^
νες στο σκληρό βραστό κρέας 1
ψητό της κατσαρόλας.
• Έ χ η πέση πολύ
«χ,
σούπα; Την κατάσταση σώζουν*»»'
οι ντομάτες ή μερικές φέτες
που θα απορροφήσουν αρκετό αλβο

11 0 0 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜ ΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Ένας Ισραηλινός οδοντογια
τρός στο Τελ Αβίβ ισχυρίζεται ότι οι
ανωμαλίες της οδοντοφυΐας διορθώ
νονται... παίζοντας κλαρίνο μπροστά
στα παιδιά που έχουν τέτοιες ανωμα
λίες
• Ο οδηγός φορτηγού αυτοκινή
του Χουάν Εσπινάβος. 36 ετών, έχει
τοποθετήση μια κόκκινη σημαία
τον φόβο ή τον σεβασμό των άλλων
αυτοκινητιστών. Έχει στο παθητικό
του, μέσα σε 15 χρόνια, 127 τροχαία
ατυχήματα

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ...
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ
01 ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

·«>-, Σαχτούρης και ο Κων
άταντινος Κίΐνάρης νικούν τον
τουρκικό στόλο κοντά στη Σάμο
1906 Σφαγές των Ελλήνων της Φιλιππουπόλεως από τους Βουλγάρους.
Με τέτοιες μεθόδους εξοντώνεται ο
Ελληνισμός της Ανατολικής Ρωμιιλίας
1944 Οι κομμουνιστές του ΕΑΜ ΕΛΑΣ
συλλαμβάνουν στο Μαλανδρένιο
του Αργους, και στο Φενεό Κοριν
θίας 27 άτομα, τα οποία υπέβαλαν
σε φρικτά βασανιστήρια και μετά τα
δολοφόνησαν
1981 Εξη «ανιεπαναστάτη» και οκτώ
λαθρέμποροι ναρκωτικών, οδηγή
θηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα
στην Τεχεράνη ύστερα από εντολή
του Χομεινί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

I ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Ii

για τή νάρκη
στις άχλαδομηλιές
εντομοκτόνο Λανεϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο κα( Ιούλιο
• εχει διασυστημική δράση · μαζί μέ τή νάρκη καταπολεμά
καρηόκοψα, μελίγκρα, ψύλλά καί ψώρες

I

•Τ * LANNATE

« A a m n l» i%

O U fO n

Ρεκτιφιέ

ΣΠΟΥΔΩΝ ¡ Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων

Μ . Α λεξάνδρου 17 τηλ. 2 9 2 3 1
Βέροια
Στο κτίρ ιο τω ν Φ ρ ο ντισ τη ρ ίω ν Ξ ένω ν Γλω σσώ ν

Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ - ΤΣΕΠΕΛΑΚΗ

Κ ο υ ζ ιν έ τ α - Π ισ τ ό ν ια - Β α λ β ίδ ες Ε λ α τή ρ ια - Ε μ β ο λ ο χ ιτώ ν ια - φ λ ά ν τ ζ έ ς
κα ι π ολλά ά λλα

ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
° " αόέίας ιόρύσεως 2 6 0 8 /8 1
Αριθμ. αόειας λειτουργίας φ .Α φ ,/1 3 9 /8 2

ΤΜΗΜΑΤΑ: Λογιστώ», Γράμμο,«ον.
I ραφομηχανών, ΤΕΛΕΞ.

Ι,,ν ό ,Ω ,Γ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
Σ Τ Α Δ ΙΟ Υ

1 5 6 Τ Η Λ . 2 5 .5 4 4 6 2 .4 5 0
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Ποραοκευ ή 16 Ιουλίου 1982

ΣΕ/·>£*■

«ΛΑΟΣ»

----ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ:
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΛΙΝΑΜ ΑΞΕΣ

ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑΠΤΕ
Δυο μεγάλα λάθη έκαναν οι υπεύβων[01
ΕΠΣΚΜ , όσον αφορά τους
“ Υωνες μπαράζ των ομάδων που ισοησαν στην Β' και Γ" κατηγορία

ΔΥΟ Γ Η Π Ε Δ Α
ΣΤ Ο Σ Ε Λ Ι
Μια ωραία πρωτοβουλία έχουν
«ναλάβει οι άνθρωποι της κοινότητας
^ου Σελίου. Βλέποντας την μεγάλη
ζήτηση των επαγγέλματικών ομάδων
Τ*·1 την προετοιμασία τους στο πανέ
μορφο χωριό, πήραν την απόφαση να
®Ίμΐουργήσουν δυο γήπεδα. Αξίζει
^'σης να σημειωθεί ότι το ένα είναι
” 0ιμο και βρίσκεται στην περιοχή
•Μπάρα» κάτω από το Ξενοδοχείο με
®οσικό χόρτο, ενώ το δεύτερο στην
•τρύπα του Γκιλάρη» θα είναι έτοιμο
0X0 μέσα της εβδομάδας που έρχεται
αυτό θα έχει φυσικό χόρτο.
Το ένα από τα δυο γήπεδα θα χρηοιμ»ποιεί κατά πάσαν πιθανότητα και
το Βέρμιο Σελίου στο πρωτάθλημα
Που μας έρχεται το οποίο και θα
τ/καινιάσει στις 15 Αυγούστου με
°μάδα που θα αποτελείται από επίλεττους της ενώσεώς μας.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘ ΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΑ
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
2ΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Ιδιοκτήτες

Εκδότες

ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

(Εδέσσης 11
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧ Α Λ Η τ

π δ τ ς ικ α Σ

(Ρ Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Μητροπάλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟ ΙΑ
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ
«ωτών
δρχ. 1 500
Σιοιματείων-ΣυλλόVuiv-Γ.η.Σ-Κ οι

καθώς και τον αγώνα που θα αναδείκνυε τον υπερπρωταθλητή της Β'
κατηγορίας.
Στην πρώτη περίπτωση, ενώ το
πρωτάθλημα των δυο κατηγοριών εί
χαν λήξη αρχές Ιουνίου της Γ ' και
τον Φεβρουάριο!!! της Β', όρισαν
τους αγώνες μπαράζ στα τέλη Ιου
νίου μέσα στην «κάψα» του καλοκαι
ριού υποβάλοντας τις ομάδες σε
μεγάλη ταλαιπωρία.
Στην δεύτερη περίπτωση, που εί
ναι ο αγώνας για την ανάδειξη του
υπερπρωταθλητή της Β' κατηγορίας
μεταξύ του Αρη Σκυλιτσίου και του
Αχιλλέα Ναούσης, οι υπεύθυνοι της
Ένωσης «κουβάλησαν» τις ομάδες να
αγωνιστούν στην «λάβα» του Ιουλίου
μέσα σε ένα ακατάληλο για το καλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ
Το σωματείο Κουρεών και Κομ
μωτών Βέροιας Αλεξανδρείας κά
νει ννωστό ότι:
Ό σ ο ι κουρείς ή κομμώτριες βασικό αυτές - εργάζονται στα σπί
τια τους, καλούνται να σταματήσουν
την παράνομη εργασία τους, όιότι
αυτή πέραν του ότι είναι άκρως επι
κίνδυνη για την υγεία του κοινού,
μια και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μάστιγα
για τους καταστηματάρχες κουρείς
και κομμωτές, οι οποίοι σε τελευ
ταία ανάλυση πληρώνουν Φόρους.
ΤΕ8Ε, ΙΚΑ, ενοίκια κ.λ.π. και όπως
είναι φυσικό δέχονται οπό την κατη
γορία των παράνομων αυτών
«συναδέλφων» τους τον αθέμιτο
συναγωνισμόΤο σωματείο Κουρέων και Κοιιμωτών έχει πλήρη κατάλογο Αυν
ονομάτων, καθώς και τις διευθύν
σεις των παρανομούντων, τους
οποίους και καλεί, να συμμορφω
Οθ«»1λ· /Υ Η · · * » · 1' —· ·—
’ -**;—
κούς κανονισμούς και τους ισχυον
τες νόμους Ιάδεια λειτουργίας κοια
στήματος). Σε διαφορετική περί
πτωση θα υποχρεωθεί με λύπη ιαυ
να τους καταγγείλει επώνυμα στις
αρμόδιες αρχές
ΤΟ Δ.Σ.

δρχ. 2000
* Ε· και ΕΠΕ
δρχ· 3000
Οργανισμών
Ε γ Σ - Τραπεζών
δρχ. 4000
® Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
η ύχι δεν επιστρέφονται

ν°τήτυι»

Α ια β ά ζ ε υ α
*oav ö i o ö i ö c c r
c r |V
I c c p n p c p id e t μ α ς I

καίρι γήπεδο όπως είναι αυτό της
Πατρίδας. Και δεν έφτανε μόνον
αυτό, ο αγώνας για τις δυο ομάδες
ήταν τελείως τυπικός αφού δεν υπήρ
χε για τον νικητή ούτε ένα έπαθλο!!!
και ακόμη δεν υπήρχε ούτε ένας
εκπρόσωπος της ΕΠΣΚΜ για να δώ
σει έστω και μια χειραψία για αντα
μοιβή στους νικητές.
Νομίζουμε ότι λίγο μεγαλύτερη
προσοχή και ένας σωστότερος προ
γραμματισμός δεν θα έβλαπτε.

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - δΕΗνίθΕ

Ε Π ΙΒ Α Λ Ε Τ Α Ι
Η Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ
ΣΤΟ ΒΕΡΜ ΙΟ
Σ Ε Λ ΙΟ Υ
Ακούσαμε από φίλους της ομάδας
του Βερμίου Σελίου, ότι έχει πέσει
μια διχόνεια ανάμεσα στους ανθρώ
πους του τωρινού συμβουλίου και
ορισμένων οι οποίοι θέλουν να ανα
λάβουν τα διοικητικά της αμάδος.
Επειδή υπάρχει περίπτωση όλη
αυτή η «φαγωμάρα* να οδηγήσει και
στην διάλυση ακόμη της συμπαθούς
ομάδας αφού οι τωρινοί δεν δέχονται
να παρατήσουν την διοίκηση, ή να
συνεργαστούν με τους αντιπολητευόμενους οι οποίοι απειλούν με τον
«αρπαγμό» των τριών παικτών που
πήγαν φέτος από τον Μέγα Αλέξαν
δρο Βέροιας (μετά την διάλυσή του)
στο Σέλι και αυτοί είναι οι Πασίδης,
Κόγιας και Λουμανίδης.
Για να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα
νομίζουμε ότι επιβάλλεται η σύγκλη
ση γενικής Συνελεύσεως το ταχύτερο
δυνατόν.
Β.Γ.

οί συμμετοχές τού
Πανευρωπαϊκού
01 χώρες πού δήλωσαν συμμέτοχη στά 13ο
εύρυιπαΐκύ πρωτάθλημο αθλητισμού πού ν*
νεται στήν Αθήνα 6 έως 12 Σεπτεμβρίου
έφθοσον σιίς 2β Η Πολωνία στέλνει <0 Ονβρες.κοΙ ΙΟΥύνοΙεες. τΟΛουξεμβούργο ενον
Ονβρες καί 10 γυναίκες ·αί ή Ιρλβνβια / αν*
βρες «αΙ 7 γυναίκες

Η ΕΟΚ ςήτηοε τήν έγκριση «al ενίσχυση
τής ΓΓΑ γιά τήν Οργάνωση σεμιναρίου Ιπιμορφώσεως των προπονητών μπύσιιετ 13εως
ιβ ΙετπεμβρΙου ΙτΟ σεμινάριο θά κληθούν
νά διδάξουν οί Ντιάζ ( Ισπανία Ζοράβιτσα
(Γιουγκοσλαβία «αι Γκομελοκυ (Ιοβιετικη
Ένωση

Μ διοίκηση τής ΕΠΟ ζήτησε άπά την ΓΓΑ
έγκριση γιά παράταση της άγωνιστικής περι
όδου πέραν τής 20ης ΊούλΙου19β2 Τάοίτημα
υποβλήθηκε κατάπιν πορακλήσεως,πολλών
ποδοσφαιρικών ενώσεων πού δεν κατόρθω
σαν νά περατώσουν εγκαίρως τά πρωταθλημοτά τους γιά βιαφάρους λάγομς

Βενζινάδικα ’

ΠΑΣΤΕΡ 12

Μ. ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ

ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Φιλιππίδης Γεώργιος
Βκνιζέλου 62. τηλ. 22.289
ΣΤΗ ΝΑΟ ΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδοιρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22.737

Τώρα και

Καθιστοί:
Μίλτος Μαυρίδης. Νίκος Ζάννας, Βαγγέλης Καταραχιάς, Χρήστος Καλύ
βας. Κώστας Σαμαράς, Τάκης Παπαγιαννούλης, Στέφανος Λιόλιος
Στην μέση όρθιος διακρίνεται ο κ. Αντ. Δεληδημητρίου,

ΣΤΗ Ν ΑΛΕΞΑΝ ΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ
Κολινδρού 1 τηλ. 22419
ΕΤΟ Μ ΑΚΡΟ ΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

MIX. ΦΑΪΤΑΤΖΟΓΛΟΥ
- jn s

Βαπχιστικά

ΒΟΝΝΗ ΊΝ Ρ · Το βραβείο της «Χρυσής Πατάτας» ακένειμε ομάδα Γέρμα
νών πολιτικών και δημοσιογράφων στον πολιτικό και διπλωμάτη Κάρλ I κύ*τερ φον Λάζε, που διευθύνει τώρα το Δεύτερο Γερμανικό Συγκρότημα Ιήλεορά
σεως. γνωστό οαν ΤΣΕ ΝΤΕ ΕΦ. Ο κ. Χάζε είχε απυφανθεί, ότι η τηλεόραση
«είναι τότε ρονο ωραία όταν είναι ... κλειστή. «Το βραβείο το πήρε, φυσικά σ ι
αναγνώριση θάρρους και ειλικρίνειας αναφορικά με τα γερμανικά τηλεοπτικά
προγράμματα, που συχνά γίνονται και αυτά στόχος ειρωνικών επικρίσεων. Ο κ.
φο\ λάζε ήταν ανέκαθεν γνωστός στη Βόννη για το στεγνό χιούμορ του και το
οργανιοτικό του ταλέντο. Ο ίδιος υπήρξε διπλωμάτης και υπηρέτησε πρώτα
στον Και-αδά και αργότερα στο Λονδίνο. Επί σειράν ετών διηύθυνε την ομο
σπονδιακή Vπηρεσία Τόπου και διετέλεαε υφυπουργός στο Υπουργείο Αμύνης,
Ο κ. Χάζε θα ουνταξιοδοτηθεί στο τέλος του τρέχοντος έτους μετά απύ μια επί
τυχημένη - όπως τουλάχιστον αντικειμενικά κρίνεται - καριέρα στο ΤΣΕ ΝΤΕ
ΕΦ.

ΜΑΡΜΠΟΥΡΓΚ ΊΝ Ρ 1 Επιστήμονες του Πανεπκηημίου του Μάρμπουμγκ.
ειδικοί στη χριστιανική αρχαιολογ-ία. θα συντάζουν τώρα με την χρηματική κνί
οχυση του Ιδρύματος ΦΟΛΚΣΒλΓΚΕΝ, καταλόγους όλων των έργων βυζαντι
νής τέχνης, που βρίσκονται στην ομοσπονδιακή Γερμανία. Σήμερα τα πολυζλ»
θή αυτά έργα, που τα περισσότερα προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, εί
ναι διασκορπισμένα σε Μουσεία, εκκλησίες, βιβλιοθήκες αλλά και οε ιδιω τι
κές συλλογές

Ο ΚΑΝΤΙΝΣΚΥ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ

1954: Ε Ρ Μ Η Σ
Όρθιοι
Γιάννης Μιχαηλίδης Μήτσος Καλφόπουλος, Γιάννης Παντελίδης, Αλέκος
Χαραλαμπίδης, Τόκης Πατρώνας, Χρήστος Ρέμμος
Καθιστοί
Ανέστης Κοτίδης, Γιάννης Ταραμονλής, Αντώνης Γκίκας. Σούλης Βαρακ λ ^ ΙΙαύλος Ακλακίδης
Ο τερματοφύλακας Κώστας Παντελίδης είναι ο «αί .της που βρήκε τραγικό
θάνατο μέσα στο γήπεδο. Συνέβει στον αγώνα ΕΡΜΟΥ - Μ. Α Λ Ε Ξ Α Ν 
ΔΡΟΥ κατά τον οποίο ο άτυχος παίκτης κτυπησε το κεφάλι του στο Ποκάρι

Διακηρύξεις
Ανακοίνωσε
Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚΗ
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ
ΖΛΧΑΡΕΩΣ
ΠΕΡ/ΚΗ Δ /Ν Σ Η ΠΛΑΤΕΟΣ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ
ΜΠΑΖΩΝ ΚΑΙ
ΑΠΟΡΙΜΜ ΑΤΩΝ
Η Ελληνική Βιομηχανία Ζαχαρεως ΑΕ Περ/κη Δ/νση Πλατέος,
διακηρύττει ότι την 26ην Ιουλίου,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00. θα διενεργηθεί στα γραφεία του Εργοστα
σίου Πλατέος (42ο χιλιόμετρο
Θεσ/νίκης
Βέροιας) και ενώπιον
αρμοδίας Επιτροπής μειοδοτικός δια
γωνισμός για την απομάκρυνση μπα
ζών και απορριμμάτων20.000 Μ 3.
Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται
σε 60.000 δρχ. σε μετρητά ή γραμμά
τιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Ελληνικής Τράπεζιις.
Πληροφορίες δίνονται κάθε εργά
σιμη ημέρα και ώρα από το Τμήμα
Έργων Πολιτικού Μηχανικού της
Περ/κής Δ/νσης Πλατέος.
Ο Διευθυντής
Δρ. Π. Χριστοδούλου

Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ
ΓΕ Ν ΙΚ Ο ΝΟ ΣΟΚΟ Μ ΕΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθ. πρωί. 1403
Βέροια 15-7-1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας
προκηρύσσει δημόσια τακτικό μειο
δοτικό διαγωνισμό με ενσφράγιστες
προσφορές, για την προμήθεια εντύ
πων. βιβλίων και γραφικής ύλης, για
τις ανάγκες του Ιδρύματος, που θα
διενεργηθεί στις 11 Αυγούστου 1982,
ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημ
βρινή (πέρας καταθέαεως προσφο
ρών), στο Λογιστήριο του Ιδρύματος
Οι όροι και οι συμφωνίες βρίσκον
ται στο Λογιστήριο, από όπου οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβά
νουν γνώση, τηλ. 24.990

ΜΟΝΑΧΟ ΊΝ Ρ 1Στο Μουοείο »Γ κούγκενχαίμ» της Νέας Υόρκης παρουσίαζεται ήδη μια έκθεαη με έργα Καντίνσκυ, απύ την εποχή κατά την οποία ο μεγά
λος αυτός Ρώσαος ζωγράφος έζησε και εργάστηκε στο Μονάχο. Εκτός από τα
παραπάνω έργα που αναφέρονται στην περίοδο 1896/1914, εκτίθενται και πίνα
κες άλλων ζωγράφων, με τους οποίους ο Καντίνσκυ είχε συγκροτήσει τότε την
ομάδα «Κυανός καβαλάρης». Στα πλαίσια της εκθέοεως παίζεται και το θεα
τρικό έργο του Καντίνσκυ «Κίτρινος ήχος». Η έκθεαη θα μεταφερθεί αργότερα
στον Άγιο Φραγκίσκο και στο Μόναχο. Σε δυο άλλες φάσεις της εκθέοεως Α ι
παρουοιααθούν έργα του από την εποχή του περίφημου «Μπάουχαους» αλλά και
από τα χρόνια που έζησε στη Ρωοαία και στο Παρίσι.

ζβ*aÆ,
Ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Σ Σ Ε Λ Π Ε ΙΗ Σ του
Γεωργίου και της Παρθένας . το γέ
νος Πιλιταίδου. που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια και η Μ ΑΡΙΑ
ΙΝΤΖΕΒΙΔΟ Υ του Ευαγγέλου και
της Γεωργίας , το γένος Κωνσταντι
νίδη, που γεννήθηκε στη Θεσσαλονί
κη και κατοικεί στη Βέροια, πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στη Βέροια.
Ο Γ ΙΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Α Ο Σ M IX A JIA
του Σωτήριου και της Ουρανίας το
γένος Παράφορου γεννήθηκε στην
Ξεχασμένη Ημαθίας και κατοικεί στη
Βέροια k u i η Κ Ο Λ Β Α Τ ΖΗ ΒΑΕΙΛ1Κ Η του Δημητρίου και της Φανής το
γένος Χατζηευστρατίου γεννήθηκε
κηι κατοικεί στη Βέροια πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στη
Βέροια.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 24- ΤΗΛ. 62.509 - ΒΕΡΟΙΑ

Α Θ Η Ν Α 15 (ΛΠΕ)
— Ο πρόεδρος της Βραζιλιάνικης
ποδοσφαιρικής ομάδας Φλαμέγκο.
που κατέχει τον τίτλο της πρωταθλη
τριας κόσμου, κ. Ντομενίγκο Μπόσκο, ανακοίναιοε στους δημοσισγρά
φους ότι προσκάλεσε την ομοσπον
δία της Ιταλίας για την διεξαγωγή
ενός φιλικού ματς με τους πρωταθλη
τές κόσμου μέσα στον Σεπτέμβριο κα
για ένα ακόμη, αργότερα.
— Ο κ. Μπόσκο πρόκειται να πάη
την Κυριακή στη Ρώμη, προκειμένου
να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες γιο τη
διεξαγωγή των αγώνων.
— Στην περίπτωση που η Ιτιιλ ιτή
Ομοσπονδία απαντήσει αρνητικά, ο
πρόεδρος της Φλαμέγκο είπε ότι fa
προσπαθήσει να κλείσει φιλικό μότς
με τη Γιουβένιους. η οποία έχει στις
τάξεις της αστέρια του παγκοσμίου
ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Γάλλος
Μισέλ Πλοτίνι και ο Πολωνός Ζβΐγκιου Μπονιέφ.
— Ο Καναδός Σπρίντερ Τόνυ
Σάρπ, σε τριεθνές αθλητικό μήτιγκ
που έγινε στη Βενετία, με συμμετοχή
των εθνικών ομάδων Καναδά. Ιαπω
νιας και Ιταλίας, κέρδισε την κουρε
ίω ν 200 μέτρων, γιατί κάλυψε την
απόσταση σε 20 δεύτερα και 29 εκα
τοστά.
— Εξ άλλου, στο ίδιο μήτιγκ. ο
Ιταλός δρομέας Σαλβατόρε Λντίμπο
κέρδισε την κούρσα των 5.000 μ. μι
13 πρώτα. 48 δεύτερα. 44/100, ενώ ο
συμπατριώτης του Μαοοίμο Ντ»
Τζώρτζιο υιερέβει στο ύψος ta 2.24
μ-

Μικρές Αγγελίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙ.
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημεριδος «ΛΑΟΣ»

για δουλειά γραφείου uno την Βιομηχανία ΒΙΟΠΛΑΣΤ, Πληρ. τηλ.
22748 62438 29580. Βέροια από 9 13 μ,μ.

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΕια Σ
ηωλείται η επιχξίρηοη της DISCO OLIVER (γενικά όλος o í n r γελματικός εζοπλισμΟς) με ίκΛέΚΤή τακτική πελατεία. ΓΙληροφα
ρΐες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ 24 72 5 Βεροώς.

Η ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ
Έναν οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της, με δίπλωμα I
κατηγορίας. Πληρ. τηλ. 29.242 Btpoia

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
CAN O N ΑΕΙ mniWxai 20.000 6ου. Πληρ. τηλ. 22574 Βέροαι.

Μι: τα νέα

ΑΠΟΘΗΚΗΣ

Ε ΙΔ Η Σ Ε ΙΣ

•Τοίμπηοε* και πάλι σήμερα το
δολλάριο και έφτασε να πωλείται στις
71,747 δρχ έναντι 71,290 χθες.
Η δραχμή ανατιμήθηκε ανεπαιοθητα έναντι των κυριοτερων ευρωπαϊ
κών νομισμάτων.

Φωτογραφικά

ΣΕ Τ ΙΜ Ε Σ

A t/Λ Π 1 IA C Í,

71,7 δρχ. το
δολλάριο

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Συμεών Δέρες
Ιατρός

στη Βέροια
Ο Ο ΙΚ Ο Σ Ν Υ Φ ΙΚ Ω Ν
Τ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

ΠΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΩΡΑΙΑ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ

θ ά διοργάνω ση
ή όμοσ π ονδία μπ άσκετ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Θ ΕΡΙΝ Η ΠΕΡΙΟΔΟ
Π Ο Λ Η ΣΗ Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η -Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η

ΤΗΛ· 62-829 & 29-677 Ο ΙΚΙΑΣ 24-108

1954: Η ομάδα του Β Ε Ρ Μ ΙΟ Υ Βέροιας, πρωταθλήτρια της
Ε Π .Σ .Κ .Δ .Μ .
Ό ρθιοι:
Κώστας Χατζόπουλος. Μανώλης Καραγιάννης. Κώστας Εωτηριάδης
(Κωστάρας) Γιάννης Καραποστολάκης, Ανέστης Μαραντίδης, Γιώργος Φά
κας, Γιάννης Παρασκευόπουλος

Σ ε μ ιν ά ρ ιο προπονητών

ΠΤΗΝΑ

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Ο ΙΚ ΙΛ ΙΑ Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΩ Ν

*■
- .:· . _ Η »

Σέ 28 έφτασαν

ψξ · Μ 1 Κ * Γ· α · ι · " · ι .

ΟΔΙΚΑ

ixra

Βύλλης Γαλανομάτης

Ή ΕΠΟ ζήτησε
παράταση τής
περιόδου 1982

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΑΝΑΔΡΟΜΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

ΒΟΝΝΗ Ί Ν Ρ ' Στην ομοσπονδιακή Δημοκρατία μπορείτε σήμερα, αν θέλετε, να
νοικιάσατε μια κλινάμαξα. Οι ομοσπονδιακοί Σιδηρόδρομοι προσφέρουν τώρα
αυτή ττ/ν ευκαιρία όχι μόνο οε μοναχικούς ταξιδιώτες αλλά και οε ομάδες τα ξι
διωτών. Έναντι τιμήματος 2.600 μάρκων (ή 70.000 περίπου δραχμών) ανά κλ
κτα και κλινάμαξα, το βαγόνι μαζί με το απαραίτητο προσωπικό του θα σας
περιμένει την ώρα που εσείς θα έχετε προσδιορίσει. Πρόσθετο εισιτήριο φυσικά
δεν υπάρχει. Μόνον όταν η κλινάμαξα προσδεθεί οε κάποιο άλλο τραίνο για να
φθάσει στο σταθμό του προορισμού της, τότε μόνον προστίθεται ποσόν 190 μάρ
κων για τέλη προσόέσεως. Οι ειδικοί προβλέπουν ευρό και προσοδοφόρο το
μέλλον της εν λόγω καινοτομίας. Οι Γερμανικοί σιδηρόδρομοι πάλι φρονούν άτι
με την νέα προσφορά θα μειώσουν τελικά τα έξοδα συνττ/ρέ/οεως των · ειδικών
οχημάτων τους». Κατά τη όιατύπιοση του σκεπτικού για την εφαρμογή της κ α ι
νοτομίας, οι υπεύθυνοι των ομοσπονδιακών Σιδηροδρόμων βασίσθηκαν περισ
σότερο στην κάλυψη ομαδικών μετακινήσεων ατόμων που προέρχονται απο
κλάδους της οικονομίας, των επιστημών, και της πολιτικής και λιγώτερν, φυσι
κά, στην κάλυψη οικογενειακών αναγκών. Μ ια άλλη δυνατότητα χρησιμοποιή
σ ε ις κλιναμαξών προκύπτει, π.χ. όταν εκπρόσωποι ποικίλων βιομηχανικών
κλάδων επισκέπτονται μια μεγάλη βιομηχανική έκθεση. Σ τις περιπτώσεις
αυτές οι κλινάμαξες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διανυκτέρευοη τωι
εκπροσώπων ή των φιλοξενούμενων διαφόρων βιομηχανικών Οίκων. Μ ια σύγ
χρονη κλινάμαξα διαθέτει ανάλογα με τις απαιτήσεις - 33 κλίνες σε κουπέ των
τριών κλινών ή 22 οε κουπέ των δυο κλινών ή τέλος ¡1 μονόκλινα κουπέ. Η
τιμή που ιφοαι-αφέρθηκε δεν επηρεάζεται καθόλου από ΤΟ γεγονός, όπ η κλινά
μαξα παίζει εδώ ρόλο Σενοόοχείου. Φυσικά φθηνότερα είναι τα πράγματα ο ι
κλινάμαξες των 60 κλινών, που μαζί'με το απαραίτητο προσωπικό θα κοστίζουν
και 100 μάρκα λιγώτερα, δηλαδή 2.300. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η κλινά
μαξα. προσόεόεμένη σε μια ταχεία αμαξοστοιχία, μπορεί να διασχίσει ολόκληρη
την ομοσπονδιακή Δημοκρατία από Βορρά προς Νότον ή οε αντίθετη κάτι ύθυν
οη.
Ετσι τόσον η διαδρομή, όσον και η διανυκτέρευοη και το ·σέρβις* στοιχίζουν
κατ άτομο 42 μόλις μάρκα. Αν όμως πρόκειται για πολυτελή κλινάμαξα των I I
μόλις κλινών, τότε το ποσόν σκαρφαλώνει στα 236 μάρκα. Ας σημειωθεί, πως
τα ίδια κοστίζει και η ανάλογη διανυκτέρευοη οε ξενοδοχείο. Η διαδρομή δηλα
δή παρέχεται περίπου ... δωρεάν.

„ύγχρονα μηχανήματααναλαμβάνουμε όλες

τ,ς τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Μηχανή τύπου FLO RETA 75 κυβικών Τιμή 20.000 ΙΙληροφορως
τηλ. 23.137 Βέροια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Τηλεφωνείο*6 μας 29.762

Ζητείται χειριοτης ψομτω.υυ ΓΙληροοΟΡίες στ» *4*·' -

tu ,lr" ‘'

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
TOY
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συνέχεια από την 1η
ιαιοκτήτες για την συντήρηση των
χαραδοοιακώνκατοικιών, θα μπορού
σε να γίνει και δημόσια χρήση πολ
λών αξιόλογων σπιττών.
Συγκεκριμένα το λαογραφικό
μουσείο της Βέροιας μπορεί να σιεγαοθεί σε ένα παλιό σπίτι της μπαρμ
βούτας Τοίδιο μπορώ να γίνει και
στη Νάουσα και σ ι όποιο μέρος του
νομού υπάρχει συγκεντρωμένο αξιό
λογο υλικό.
Λ Α ΪΚ Η
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
• Στην περιοχή μας. που είναι
κύρια αγροτική κ<ιι Βιοτεχνική η
πρόσφατη εξέλιξη της τεχνολογίας
κοντεύει να αφανίσει το εργαλεία
τουμόχθου των προηγουμένων γεν
νών. Θα ήταν λοιπόν απαραίτητο να
γίνει μια συλλογή παλιών αγροτικών
εργαλείων και μηχανών που μπορούν
ια εκτεθούν σ ι ένα αγροτικό και βιο
μηχανικό μουσείο που μπορεί να
ιδρυθεί στη Νάουσα. Ενα παραδο
σιακό σπίτι της Νάουσας θα ήταν
ιδανικός χώρος για την στέγαση
αυτού του μουσείο«
• Τέλος η λαϊκή μας παράδοση,
δηαλδή τα έθιμό μας. η λαϊκή μας τέ
χνη, τα λαϊκά πανηγύρια, σίγουρα
μπορούν να βοηθήσουν στην ανά
πτυξη του Τουρισμού πέρα από την
εκπολιτιστική κίνηση που φέρνουν.
'Ιδρυση μιας σχολής υφαντικής
σε ένα χωριό ορεινό μπορεί να φέρει
εισόδημα στους κατοίκους από την
πώληση ειδών υφαντικής στους
περαστικούς και τους κατοίκους από
την πώληση ειδών υφαντικής στους

περαστικούς και τους κατοίκους της
περιοχής.
Η αναβίωση του «Φεστιβάλ» της
παραγωγής στη Βέροια . η οργάνωση
του καρναβαλιού «μπούλες» στη
Νάουσα , τοκαρναβάλι στη Μ ελική
και άλλα τέτοια λαϊκά πανηγύρια και
γιορτές, όπως τα «Ημαθιώτικα». σί
γουρα αν χρηματοδοτηθούν και δια
φημιστούν θα προσελκύαουν ξένο
κόσμο.
ΕΙΔΙΚ Ε Υ Μ Ε Ν Ο
ΠΡΟ ΣΩΠΙΚΟ
Η διαφήμιση των Τουριστικών
εγκαταστάσεων και των αρχαιοτήτων
(Τουριστοικοϊ χάρτες, οδηγοί καιεκπομπές στην τηλεόραση κ.λ.π.) σί
γουρα μπορούν να ενισχύσουν την
ανάπτυξη του Τουρισμού Η όλη ανά
πτυξη προϋποθέτει: α) Ειδικευμένο
προσωπικό.
Μακροπρόθεσμα
το
προσωπικό αυτό θα μπορούσε να
αποτελείται από ανθρώπους τουνομού μας που θα έχουν κάνει τις ανά
λογες σπουδές, β) ' Ιδρυση τουριστι
κής αστυνομίας που θα βοηθήσει την
ιικλύτερη εξυπηρέτηση των τουρι
στών.
Ο καλός συνδυασμός του χειμερι
νού τουρισμού με την επίσκεψη
στους αρχαιολογικούς χώρους, ταμ
νημεία μας, τις γιορτές μας, μπορούν
να βοηθήσουν στη δημιουργία
πηγών εισοδημάτων για τους κατοί
κους του νομούμας.
Ο Τουρισμός που μέχρι τώρα δεν
έχει ενισχυθεί όπως θα έπρεπε . θα
συντελέσει στην οικονομική και
εκπολιτιστική ανάπτυξη του τόπου
μας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ϊ '

Τ6 Ιράκ n a i l i t u c e
r i t n e m i i t c μονάδες
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΝΕΚΡΟΙ AIT ΤΙΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ

Σ ' αυτή την περιοχή . οι πρώτες
Ιρακινές αμυντικές γραμμές κατατρο
Β Α ΓΔ Α Τ Η 15 (ΛΠΕ)
πώθηκαν , ενώ μια κάποια αντίσταση
Η Ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε
προβλήθηκε στην περιοχή της Ταλασήμερα ότι οι δυνάμεις της κατόρθγιέχ, κοντά στο Τζοφάΐρ, σύμφωνο
,σαν να απωθήσουν «τους Πέρσες
με την εφημερίδα «Ισλαμική Δήμο*
εισβολείς» από το έδαφος της χώρας,
κρατία».
_.
μετά από μάχες δυο ημερών κοντά
Η Οδός Αχβαζ - Χοραμσαρ. επί
στην πόλη Βασόρα.
σης βρίσκεται πλέον υπό τα πυρά του
Συγκεκριμένα, σε περίληψη του
Ιρακινού πυροβολικού μετά
Ιρακινού στρατιωτικού ανακοινωθέπροέλαση των περσών στα πλσισι°
κτος, που μεταδόθηκε από το επίστης επιχειρήσεως «Ραμαντάν». π01’
ςμο Ιρακινό πρακτορείο ειδήσεων
εξαπέλυσε η Περσία, ανακοίνωσε
•Ινα», αναφέρεται ότι «οι Ιρακινές
χθες το βράδυ ο ραδιοφωνικός στα
δυνάμεις κατόρθωσαν να εκκαθαρ
θμός της Τεχεράνης.
ίσουν το έδαφος της πατρίδας από τις
Η Γ Α Λ Λ ΙΑ ΔΕΝ
Περσικές μονάδες».
Δ ΙΝ Ε Ι ΟΠΛΑ
Το πρακτορείο πρόσθεσε ότι «οι
Οπως μεταδόθηκε από το Παρίσ1
εισβολείς απωθήθηκαν πέρα των
ο Γάλλος Υπουργός Εθνικής Αμύνηί
συνόρων», ενώ ·ο ι εκκαθαριστικές
κ.Σ. Ερνύ, δήλωσε σήμερα ότι
Αίια ύυαόα Ιρανών ατρατιωτων οδηγούνται οτη μάχη. Αρχηγός της ομάδάς είναι ένας AΙουλλβς μ ι στρατιωτική οτολή.
επιχειρήσεις ολοκληρώθηκαν σήμερα
τίθεται θέμα για τη Γαλλία να πουλή
το πρωί»
σει όπλα στην Περσία και το Ιρσ*'*
■
ότι
οι
Περσικές
δυνάμεις
δεν
έχουν
Το Ιράκ είχε νωρίτερα ανακοινώπαγίδες», και οπού οι Πέρσες
Όπως
διευκρίνησε
ανώτατος
Ο κ. Ερνύ, ο οποίος είχε χθές στο
διασχίσει το δίαυλο του Σατ Αλ
«αποδεκατίσθηκαν ολοσχερώς».
ςει ότι οι Περσικές δυνάμεις είχαν
Ιρακινός αξιωματούχος, σύμφωνα
Παρίσι 45-λεπτη συνομιλία με τ° ν
Αράμπ, που αποτελεί τμήμα της νότιΟι
Ιρακινές
μονάδες
συνεπλάκηοεισβάλει 10 χιλιόμετρα μέσα στο
πόνηι με το «Ινα» οι Ιρακινές δυνάμεΙρακινό ομόλογό του , κ. Σάντουν
,ς γραμμής των συνόρων μεταξύ των
κν με χιλιάδες Πέρσες στρατιώτες και
έδαφος του την Τρίτη, πριν τελικά
ςς παρέσυραν τις Περσικές μονάδες
Χαμάντι. τόνισε ότι «Ο πόλεμος Ιρά*
δυο
χωρών.
Οι
Περσικές
δυνάμεις
επαναστατικούς
φρουρούς, τους
απωθηθούν από τις Ιρακινές δυνάμεις σε προκαθορισμένες «περιοχές
- Περσίας είναι ένας από τους πιο σί
έχουν σαν στόχο τους το Ιρακινό
οποίους κατατρόπωσαν, προκαλωνωρίς χθές το πρωί
γουρους τρόπους να οδηγηθούν 0
κντας τους τεράστιες απώλειες, ανακο λιμάνι της Βασόρα, αλλά »δια ξηράς»,
δύο υπερδυνάμεις σε ανταγωνισμό»'
είπε, προσθέτοντας:
,νωσε επίσης το «Ινα».
«Θα ήταν καλύτερο να υπάρξ°
«Οι
Ιρακινοί
εγκαταλείπουν
τα
Ο Ιρακινός αξιωματικός πρόσθεσε
συνεννόηση
μεταξύ των χωρών τη<
οχυρά τους, στον ήχο των Περσικών
ότι το πεδίο της μάχης μεταρτάπηκε
περιοχής», υπογράμμισε ο ϊ^λ"Γ»
όπλων, πως λοιπόν μπορούν να μας
σ' ένα τεράστιο νεκροταφείο για τους
υπουργός, που άφησε να νοηθεί 0<ι
εκδιώξουν από το έδαφος τους μέσα
χιλιάδες σκοτωμένους Πέρσες, ενώ οι
βαδίζουμε προς μία νέα «Γιάλτβ»·
σε
λίγες
ώρες,
αφού
έχουμε
προωεπιζήσαντες εγκατέλειψαν πίσω τους
Εξ άλλου, ο αμερικανός υπουρ
κλινή κυβέρνηση, η οποία επιμένει εμπράκτως η συμφωνία ταυ Κάιρου,
κηθεί 20 χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος
οχήματα και οπλισμό.
γός αμύνης κ. Ουαϊνμπεργκερ εξέ
στις αρχικές της αξιώσεις
του 1969. και να εγκατασταθούν
τους και έχουμε καταλάβει θέσεις».
Το πρακτορείο τέλος μετέδωσε ότι
Αναμένεται, από ώρα σε ώρα, ο στην Συρία οι 8.000 ένοπλοι Παλαιόφρασε την γνώμη χθες ότι ο Αγιστ0'
Εξάλλου, το Περσικό πρακτορείο
η πρώτη ομάδα από 450 Πέρσες
λάχ Χομείνή. μετά το Ιράκ ενδέχετ?1
Γιασέρ Αραφάτ να ζητήσει από τον κίνιοι μαχητές.
ειδήσεων
«Ιρνα»
μετέδωσε
ότι
οι
αιχμαλώτους πολέμου έφθασε ήδη
να ψάξει για «άλλα μέρη όπου θ®
Πούεδρυ Ασσάντ, να εφαρμοσθεί και
Περσικές δυνάμεις απώθησαν την
στη Βασόρα.
χρησιμοποιήσει τη δύναμή του»
Ιρακινή αντεπίθεση σήμερα το πρωί,
Ωστόσο, η Περσία διέψευσε σήμΣε συνέντευξη του προς το τοπι
καταστρέφοντας
10
Ιρακινό
άρματα
ςρα το Ιρακινό ανακοινωθέν, τονίζοκό τηλεοπτικό σταθμό του Σικάγο1’·
ςτας ότι οι δυνάμεις της εξακολουθμάχηςσ κ. Ουάϊμπεργκερ - κατά τον οποίο ο
Σε Περσικό στρατιωτικά ανακοινςύν να βρίσκονται στο έδαφος του
αρχηγός της περσικής επμναστάσεβ>ί
ςθέν
που
μετέδωσε
το
«Ιρνα»
αναφεΙράκ
ρεται συγκεκριμένα το εξής: «Οι είναι «εντελώς ανεύθυνος» - είπε σο
Συγκεκριμένα, εκπρόσωπος του
δεν βλέπει καμιά σχέση μεταξύ ήο
εχθρικές δυνάμεις, αποτελούμενες
μικτού επιτελείου των ενόπλων
κρίσης τουΛιβάνου και της Πέρσι**«
από μονάδες πεζικού και τεθωρα
δυνάμεων της Περσίας δήλωσε προς
επιθέσεως εναντίον του Ιράκ.
κισμένων και υπό την κάλυψη βορέ
δημοσιογράφο του «Ρώυτερ», στο
«Εάν η Περσία νικήσει τον γεί*0'
ς
πυροβολικού,
συνετρίβησαν
Λονδίνο, ότι το Ιρακινό ανακοινωθέν
επιβατικό
κι»,
τραυματίσθηκαν
Θ Ε ΣΣ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η 15 (ΑΙ1Ε)
νά της. ο Αγιατολλάχ Χομεϊνί θα επ'
ολοκληρωτικώς
και
εξαναγκάαθηκαν
είναι «καθαρό ψέμα». Πρόσθεσε,
Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το σοβαρά ο οδηγός Ν. Κεφαλίδης.
διώξει με κάθε μέσο να βρει ένα άλλ®
να τραπούν σε φυγή».
-νιγιωτικε^
— A-.,
prnnrimTlKFl·
επιγεΐ0ΤΙΚ.Μ. 6844 Απόστολος Μπατσίδης, συζυγός τού" ’ Γ&ύβγηΓ.' Α 5 ιΑ οά1,
κεις μεσα στο
— εόαφος
— του
—
Ιράκ
γώοο για να σκήαει τη δύναμή του *
Λ
ΙΦ
Ν
ΙΔ
ΙΛ
Σ
Λ
Ν
επίσης τα παιδιά τους Χρηστός, 13
ετών 45. από την Καβάλα
είπε ο αρχηγός του Πενταγώνου βΛ*1'
αφορούν κυρίως την κατασκευή
ΟΙ
ΠΕΡΣΕΣ
ετών και Παρθένα, 9 ετών. Νοσηλεύχόντας τις ανησυχίες της Ουάσ*
χαρακωμάτων και την ενίσχυση
γκτων.
πρόσφατα αποκτηθέντων θέσεων.
Οι Περσικές δυνάμεις, προελαύΣτο 31ο χιλιόμετρο της εθνικής ςνται στο Νοσοκομείο θεσ/κης και η
νοντας είχαν φθάσειχθες βράδυ, σ '
Καταλήγοντας ο κ. Ουάϊνμπε£
Ο ίδιάς εκπρόσωπος διευκρίνησε
οδού Θεσ/κης - Καβάλας έπεσε με το κατάστασή τους είναι σοβαρή.
γκερ επανέλαβε τις αμερικανι*«
απόσταση 17 χιλιομέτρων από την
φορτηγό του στο κανονικά σταθμέδηλώσεις, ότι οι Ηνωμένες Πολιτεία
Ιρακινή πόλη της Βασόρας, που είναι
κμένο φορτηγό αυτοκίνητο Μ.Ζ.
έχουν την πρόθεση να πμραμανοΟ*
το κυριότερο κέντρο φόρτωσης Ιρα9025 του Θ. Μαγκλάρη. με αποτέλεκινού πετρελαίου, σύμφωνα με τον
ουδέτερες στήν διένεξη Τεχεράνη?
κμα να σκοτωθεί μέσα στα συντρίμπολεμικό ανταποκριτή της περσικής
Βαγδάτης.
ςια του φορτηγού του. Το πτώμα του
εφημερίδας «Ισλαμική Δημοκρατία».
είχε σφηνωθεί στο πίσω και κάτω
• Στο Ιο χιλιόμετρο της επαρχιακής
Εμμ. I. Φραγκάκη, SO ετών, γιατί, στο
Η επιχείρηση «Ραμαντάν», που
μέρος του σταθμευμένσυ αυτοκινήτοδού Χουμεριακού Νκαπόλεως - Αγίου
χωριό Λίθινες Σητείας . λόγω προηγουμέ
εξαπέλυσαν τη νύχτα της Τρίτης οι
κυ και χρειάστηκε πολλή και επίπονη
Νικολάαιι, φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγούμε
νων οικογενειακών και οικονομικών δια
Περσικές δυνάμεις ητο Νότιο Ιράκ,
προσπάθεια για νυ ανασυρθεί από νο από τον Γευνργ. Κ. Μυλογιιιννάκη. 30
φορών αποπειραθηκε να σκοτώσει, χρησι
τους επέτρεψε να καταλάβουν σε μια
εκεί.
ετών, ουγκρούοθηκε με δεύτερο, επίσης,
μοποιώντας μια τσάπα, τη σύζυγό του Ελέ
μέρα στρατηγικές θέσεις σε βάθος 25
φορτηγό, που οδηγούσε ο Εμμ. Κ. Κόκαλάνη, S3 ετών.
χιλιομέτρων μέσα στο Ιρακινό έδα
- Αλλο δυστύχημα στην εθνική κης, 14 ετών. Σκοτώθηκε ο μαθτμής
• 4 γνωστός αποπειραθηκε να κλέψει
φος, διευκρίνησε ανώτατος Πέρσης
μια κατσίκα από το σπίτι τοο Εμμ> Α.
οδό Θεσ/κης - Αθηνών, στο 13ο χιλι- Γεαψγ. I. Γιρζάκης , IS ετών και τραυμιι
αξιωματικός.
Ζαρονάκη, 24 ετών, στο Ηράκλειο. Έγινε
νμετρο. Το Ν.Ρ 5039 Ι.Χ. αυτο τίοθηκε anfíapá ο Κοκολάκης.
. όμως , αντιληπτό απύ τον ιδιοκτήτη, που
Οι εφημερίδες διευκρινίζουν ότι
κίνητο συγκρούστηκε μετωπικά με το
άρχισε να τον καταδιώκει Τότε ο άγνω
οι περσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν επι
Μ.Ο. 1535 φορτηγό αυτοκίνητο, που
•
Λγναιστοι ειαήλθαν ο ι εργοτάξια
Ο πρώην υπουργός κ. Γεώζ
στος για να διαφύγει τη σύλληψή του κτύθέσεις εναντίον του Ιράκ σεπολλά
οδηγούσε ο Χρ. Χρυσομαλλίδης.
του OTE, OTO 6ο χιλιόμετρο της εθνικής
πηοε με μια πέτρα στα κεφάλι τον Ζαρονά
Πλυτάς δήλωσε χθές το βράδυ ο*
σημεία
των
συνόρων,
στο
Νότιο
ετών 44. κάτοικος θεσ/κης. Από τη
οδού Πύργου - Τριπόλεως. παρά την
κη και τον τραυμάτισε σοβαρά. Ο άγνω
δεν θα πάρει τελικά μέρος στις πρ0®
Κουζεστάν. Ο Βόρειος τομέας των
αρχαία Ολυμπία και έκλεψαν 1400 μέτρα
σύγκρουση καταστράφηκε το Ι.Χ,
στος κακοποιός , μετά την πράξη του. τρά
εχείς δημοτικές εκλογές, όιαψεύό1'
καλωδίου, αξίας 330.000 δρχ.
επιθέσεων τους βρίσκεται στην
πηκε αε φυγή και εξαφανίσθηκε.
τας έτσι ευσεβείς πόθους της κυβ·/
• Συνελήοθη στη Ρόδο απύ τη Χωρο
περιοχή της Ιρακινής πόλης Αλ
Φ Συνελήφθη από τη Χωροφυλακή
νήσεως και των φιλικών της εφηύ^1
φυλακή η Βασιλική Ζ. Μπαξάκου, S0
Χουρνάχ , 60 χιλιόμετρα βόρεια της
η Αίσέ Ρ. Χααάν, 2S ετών, γιατί στο χωριό
ετών, συνταξιούχος, κάτοικος Σουηδίας ,
δων
Αγιος θωμάς Σχημαιαρίου Βοιωτίας , λό
Βασόρας, απέναντι από την περιοχή
κατηγορουμένη για κλοπή. Συγκεκριμένα,
•Σε καμμιά περίπτακτη δεν βδήΣ“'
για προηγουμένων προσωπικών διαφοριύν ,
Τζοφάΐρ της Περσίας.
η άράστιδα. που διέμενε προσωρινά στο
φιλυνίκιαε , με τον Αλα.. X. Γιασέρ . 31
σα όη αποφάσισα οριστικά να ^
ξενοδοχείο νΛΣΤΟΡΙΑ», ειοήλθε οτην
ετών, συνεπλάκησαν και η Χαοάν τραυμά
βάλω υποψηφιότητα δημάρχου.
κουζίνα του ξενοδοχείου και έκλεψε τρία
τιοε σοβαρά ατο κεφάλι τον αντίπαλό της,
τώρα που ήλθε η ώρα δηλώνω όο ^
δακτυλίδια της ιδιοκτήτριας Μαρίας Σ.
με ρόπαλο.
πάρω μέρος στις προσεχείς δημσΡγ'
Μοοχή. αξίας ISO.(XX) δρχ.. πέντε πετσέτες
•
ΠυρκαΓά εξερράγη στην εξοχική
εκλογές. Αντίθετα, θα αναπ τύί*
και μια ζαχαριέρα.
κατοικία του Λημ. Παπαθεμελή. οτη θέση
πολιτική δραστηριότητα στο Κοΐνί>
• Στην αγροτική περιοχή Φυλαγάρι
Αιωρόχειο Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής.
Βορυιν Ηρακλείου, ά γνωστοι έκλεψαν αιο
ρουΑ,ιο και ελπίζω ότι με τις νέες Μ0*
Πμοκλήθηκαν
σημαντικές
ν
μ
.ι,
η
το
σπίτι
Στα μέτρα των ελληνικών ομάδων
το κοπάδι του talán’. I. Ξενογιαννάκη επτά
θέσεις θα προσφέρω μια θετική ο*11’
και οι: διάφορα οικιακό σκεύη. Όπως
είναι οι τρεις απ’ τους τέσσερις αντί
πρόβατα, τρία ιψνιά και ερίφιο.
διαηιατιύθιικε. η φωτιά μεταδόθηκε απύ
ρεσία στη χώρα μας», δήλωσε ΟΧ**1
πόλους που θα αντιμετωπίσουν στις
Φ Εξ άλλου, στην αγ/κιτιεή περιοχή
υπερθέρμανπη θερμοσίφωνα του σπιτιού.
Ο Πρόεδρος της Γα/Λικής Δήμο
κά ο κ. Πλυτάς.
Τυλιαού ΙΙμακλείου. οι ίδιοι προφανώς
15 κιιι29 Σεπτεμβρίου για τα Κύπελ
Ο
ΙΙυμκαΙ'Λεξ/ψμύγη οτην Αγροτική
κρατίας κ, Φρανσουά Μιττεράν θα
Στην ίδια δήλωση ο κ. Πλυτάς »7
άγουστοι
έκλεψαν
ιιπό
το
κοπάδι
των
Αντ.
λα Ευρώπης.Χτέςστη Ζυρίχη κληρώ
περιοχή Αγίου Νικολάου Χαλκιδικής . Γ.πιοκεφθεί επίσημα ιην Ελλάδα την
ότι η απόφυση διαγραφής του βτηΡ*
Ε. Σαλουοτ/κιν και tflK. Ε. Σαλοιίοτ/ιου.
θηκαν.
Αχοτεφρτυθηκαν SO στρέμματα πευκοδό
1η και 2α Σεπτεμβρίου, μετά από
χθηκε σε υποθέσεις και επμναλαθΡ“ ,
16 αιγοπρόβατα.
σου; και 400 στρέμματα μι: σιτοκαλαμιί.
• Ο Ο Λ Υ Μ Π ΙΑ Κ Ο Σ με την πρωπρόσκληση του Προέδρου κ Κων.
νει την θέση του ότι οι εκλογές
•
Καταζητείται από τη Χωροφυλιι
{·
Ο-Τιος
διαπιστώθηκε
απτί
την
αυτοψία
ταθλήτρια Σουηδίας Εστερ.
κή ο Κων. Σ. Χαοάκης. ¡6 «ιόι-, γιατί, στο
Καραμανλή.
αρχών της Τοπικής Αυτοδιοικήο“ ?
Και
την
προανάκηση,
το
πέφ
μεταδόθηκε
• Ο Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΪΚ Ο Σ με την
χωριό Κανδήλα Βονίίαης Αιτολωακαριυ
Μετά ιη ν επίσημη επίσκεψη το
πρέπει να είναι ακομμάτιστες. Κ«νί
από αναμέιν σπίρτο,πυυ είχε ρίξει . από
κυπελλούχο Αυστρίας Αούστρια.
νιας , λόγω προηγουμένων κτηματικών
προεδρικό ζεύγος της Γαλλιάς θα
να κόμμα και ιδιαίτερα η Νέα Δηί}1'
αμέλεια, σε ξερά χόρτα ¿ιας 14,χρόνος
• Ο Π Λ Ο Κ με τη γαλλική Σοσώ
διαφορτυν. πυροβόλησε MJ- πιστόλι, που
βοσκός, οοποίος συνελήφθη από τη Χώρο
παραμείνει μερικές «κόμη ημέρες
κρατία δεν έχει συμφέρον και ^
κατείχε ταράνυμα και τραυμάτισε ιλαψρά
3η φέτος στο πρωτάθλημα της χώρας
φυλακή.
στην χώρα μας σαν προσκεκλημένοι
πρέπει να κομματικοποιήσει τις
στοπροοωπο την Σπυρ. Γ Κεμαμυδι'ι , 33
της
φ Συνελήφθησαν απέ> ·ην Χυηιυφυτου κ. Καραμανλή
γές της Τοπικής Λυτοδιαικήσεωί
ctuiv.
• Κ Α Ι Η ΑΕΚ με την Κολωνιυ
λακή ο Γερμανός Χέλμοοτ Α, Σβίλε, 22
φ Συνεέ.ήψθη από τη Χωροφυλακή ο
ετών οδηγός αυτοκινήτου και οι Ηλ. θ.
2η στο γερμανικό πρωτάθλημα
Χυτζηεμμαιηιιήλ, 24 ιτων επιπλοποιός και
Σταιιρ. I. Κάλιμνος, 2Κ ετών μηχανουργός.
γιατί, οτην νέ.α παραλία Θεσσαλονίκης,
κατελήφθηοαν επ' αυτοφύρω m κάνουν
Χ]>ήοη ναρκωτικών . Στην κατοχή του
Δ ΙΑ Κ Ο Τ Τ Η Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Υ Ρ Ε Υ Μ Α Τ Ο Σ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ
αλλοδαπού βρέθηκαν 20 γικιμμάρια
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
κατεφγααμένου χασίς. που είχε εισάγει
παράνομα στην Ελλάδα και στην κατοχή
"Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ»
του Χατζηεμμανουήλ μικρή ποσότητα, επί
σης χασίς.
Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτεΓό ναρκωτικό κατασχέθηκε.
•
Στον Σιδηροδρομικά Σταθμά
λεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ fki γίνει διακοπή του
Σταυροιτπόλεως, η επιβατική αμαξοστοιχία
ηλεκτρικού ρεύματος στις 18 Ιουλίου 1982.
Αλεξανόρυυπόλεως Θεσσαλονίκης, που
οδηγούσε υ.Λεόντ. Παντελίδης. παρέσυρε
ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
και ακύτωοε την Στέλλα Π. Χονδρού 2
Μ ε πρωτοβουλία του Δ ιο ικ η τικ ο ύ Σ υμβουλίου το υ νεοσύ
ετών..
Ο Αποώρ« 10.00 μέχρι και 17.30 στις κοινότητες Καψόχωρα. Βρυστατου Σ υλλόγου Κυπρίων Ν. Ημαθίας «Ο Ε Υ Α Γ Ο Ρ Α Σ » , την
φ
Μέ.οα σε τεχνιτό αρδευτικό αυλά
σάκι. Νησί, Λουτρός. Καμποχώρι, Νέο Σκυλίτσι. Επισκοπή. Πυλαιό
Κ υριακή 18 Ιο υ λίο υ σ την Ιερά Μ ητρόπ ολη Βέροιας θα τελεκι, στην ιιγ/ιοτικήπιριοχή Παπούτσια Καρ
-κυλίτσ ι. Καβάσιλα. Ξεχασμένη. Ραψομανίκη, Κεφαλοχώρι. Σταύ
δίτσας , βρέθηκε ηκρός ο θωμ. Λ. Γιαμόσθεί Ιερό Τ ρισ άγιο σ τις 11 π.μ. για τα θύματα της Τ ουρ κικής
ρος, Κουλούρα. Μέση, Μακροχώρι. Διαβατός, Ν, Νικομήδεια,
πουλος,
S6
ετών
.Οπως
διαπιστώθηκε
από
Εισβολής του Ιο υ λίο υ 1974 σ την μαρτυρική Κύπρο,
Πυλαία και Νέα Λυκογιάννη. Ταγαροχώρι. Λαζοχώρι, Αγ. Μαρίνα.
τη νεκροψία,ο θάνατός του οφείλεται οι
Α λ λ ες εκδηλώσεις δεν θα γίνουν δ ιό τι η ημέρα αυτή είνα ι
Αγ. Γεώργιος. Εργοστάσια VENUS, ψυγεία Βερύης. ψυγεία Καλαμά
πνιγμό. II περίπτωση πις εγκληματικής
τα. Σκουρτόπουλος. Σιδηρόπουλος, Γκουγκουλιάνας, Πλωμαρίτης,
ημέρα πένθους και κατά τη γνώμη μας πρέπει να τιμ η θ εί ανάλο
ι.νκργείας αποκλείσθηκε.
ΑΜ ΒΡΟ ΣΙΑ, P1COUNO. Φ ΙΛΙΠ ΠΟ Σ Α.Ε. ΕΓΣ Μακροχωρίου, και
•
Στην θαλάσσια περιοχή M uh/hvγα προκειμένου να μην ξεχασθεί. Μ ετά το Τ ρισ ά γιο θα γίνει
Λάιου ΓεννηοΙ.ας Ξάνθης , πνίγηκε . ενώ
στις βιοτεχνίες και αρδευτικά που βρίσκονται στις περιοχές των παρα
κατάθεση στεφάνου σ το ηρώο της Π λα τεία ς Ω ρο λογίου σε μιά
πάνω κοινοτήτων.
κυλυμβούοε ρ Γεώργιος Ευάγγ, Λ. Λίεοος
σεμνή τελετή.
26 ετών.
2) Επίσης από ώρα 10.00 μέχρι και 17.50 θα υπάρξει πτώση τάσεως
Προσκλήσεις δεν θα πταλούν.
•
Στην Hyoi’pivliau, ο ίπιψ. Μ.
στην περιοχή ιων παραπάνω χωριών.
ΓIIαρμέ ιι>ς 36 ι ιών, εργάτης. ενώ χειριζδ·
Πα(»·κ·ϊλο»ιντπι τα μέλη το υ Σ υλλόγο υ, φ ίλο ι και σιιγγκ
3.· Από ώρα Wv30 μέχρι 17.^0 .«ον σ υιοιησ μό ΠΡΟΜΗΘΕΑ,
raí κομ τιικοσέρ. εποθε ηλεκτροπληξία και
ν ιίς , καθώς κα ι ηι πολίτες της Βεροίας , να τιμήσ ουν με την
Πρφπντριβ Κ λ ιο ν . περιοχή Εργοχιβρίόιι, περιοχή Σιδ. Σταθμού
όΚότύιθηκε.
παρουσία τους.
•
Στην Καστοριά, ο Κων. Α. Κόλα m A ^ Κ01 nTU εργ<κηάσια Κοόινόπουλος και Κασάπη (Ο Λ \'Μ μας , 13 ετών , μαθητής , ενώ εργαζόταν
Από το Σ ύλλογο
οτο εργοτάξιο κοπής μαρμάρων του πατέ/κι
ΔΕΗ
TOO. κτυπήθηκε απύ ανυψωτικό μηχάνημα

Διαπραγματεύσεις στην Βηρυτό
Συνέχεια από την 1η
αρηνευσεως και οεν αποκτήσουν
πατρίδα.
Παλαιό στέλεχος, όπως Ο κ.
Σούλτς. της ομάδας «Μπεχτέλ» που
έχω σημαντικά συμφέροντα στον
Αραβικό κόσμο, ο υπουργός Αμύνης
θεωρείται γενικά συν ένα από τα πιο
φιλοαραβικά μέλη της Αμερικανικής
κυβερνήσεως.
Η κατάληψη της Βηρυτού, κατέλνξ* ο κ. Ουαϊνμπεργκερ, ενώ Ο αρχηκός του ΡΙ.Ο briskedu ekrice, uu rice
• e ikelasuolikaar apotelecEimau gia
ion ypooluipo Arabikoa kocesmo».

που απασχολεί τους συνομιλητές τα
τελευταία δυο εικοσιτετράωρα. Η μεν
Ισραηλινή πλευρά έχει κάνα γνωστό
στον Φιλίπ Χαμπίμπ ότι δεν δέχεται
την παρουσία της πολυεθνικής
δυνάμεως πριν από την αναχώρηση
των Παλαιστινίνω, φοβούμενη, κατά
τις πληροφορίες που υπάρχουν τυχόν εκμετάλλευση του γεγονότος
αυτού από την ηγεσία της ΡΣΟ και
τυχόν νέες αξιώσεις της για επανασςζήτηση ορισμένων όρων, η δε
Παλαιστινιακή πλευρά, επιμένει όπω
ς, η άφιξη του ειρηνευτικού οτρατιςτικού κλιμακίου συμπέσει λίγες
μόνον ημέρες πριν, γίνει η αναχώρη-

rV IU P V I7 0 N T A I
Η χρονική άφιξη του πολυεθνικού
στρατιωτικού κλιμακίου που θα εποςτεύσει την απαγκίστρωση, των
Παλαιστινιακών δυνάμεων από τη
Δυτική Βηρυτό, είναι to πρόβλημα

ίρ οΡ Γ ίμα που αντιμετωπίζεται στις
συνεχιζόμενες για 23η τώρα ημέρα
εντατικές διαπραγματεύσεις,
Εν τω μεταξύ, και το νέο σχέδιο
που έχει απορριφθεί από την Ισρα

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ
ΤΡΟΧΑΙΟ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤβΙβΐιιηΙςβη

ΟοΙΟΓΪΓΠβςβ
Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
αέ 5 βασικά σημεία.
Π άντα ιδανικό χρώμα και κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής ύπερύθρων - 32 καναλιων

TEL E F U N K E N

Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

Ο κ. Π Λ Υ Τ Α ί
Τ Ε Λ ΙΚ Α ΔΕΝ
Κ Α Τ Ε Β Α ΙΝ Ε Ι
ΩΣ ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

Αποφύγαμε
τα «θηρία»
στα Κύπελλα
Ευρώπης

ΤΟ Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ
Ο κ. ΜΙΤΤΕΡΑΓΝ
ΣΤΗ Ν ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΗΛΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
6 ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΠΟ Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Α φ οί

ΦΟΥΡΛΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

και σκοτώθηκε.

-
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Π

ΙΟΥΛΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού
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Ετος ιόρύσεως 1965
Αρ. φύλλου 19S0
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιυή Φύλλου δρχ. 10

Ημαθίας

ΠΟΛΥ ΚΟΛΕΣ 01 ΤΙΜΕΣ
ΣΤΑ ΠΡΑ ΓΜΑ Ρ00ΑΚΙΗ0
Βΐ wt ^ uvm wrjr r j i

Με εντατικό ρυθμό συνεχίζονται οι εξαγωγές
Πολύ καλή φαίνεται «ως θα είναι φέτος η χρονιά για
Τουζ ροδακινοπαραγωγούς.
Αυτό προκύπτει από τη μέχρι στιγμής πορεία των εξα
λ ώ ν ροδάκινων, αν εξαιρεθούν μόνο οι εξαγωγές των
<ίη£ρπρωϊμων ποικιλιών.
τ,Ρές μ« τις οποίες πιυλούνστο Μ όναχο τις τελευταίες
τα ελλη νικά ροδάκινα μπουμε να πούμε ό τ ι είνα ι κατα’Ρσικές. Σ' αυτό ουνετέλεοαν
*>β0ικ® δυο παράγοντες:

* Η έλλειψη ανταγωνιστικών
'Κλικών ροδάκινων στην αγορά
*°ι> Μονάχου και

• Η πολύ καλή ποιότητα των
ελληνικώ ν ροδάκινων

Στους δυο αυτούς παράγοντες
μπορεί να προστεθεί και το γεγονός
ότι μέχρι στιγμής στη Δ. Γερμανία ο
καιρός ήταν πολύ καλός, χωρίς βρο
χή και κρύο, που συντελεί στην μεγά
λη κατανάλωση φρούτων, ιδίως

Ικανοποιούνται
αιτήματα των
εργαζομένων
Λ θ ΗΝ Α , 16 (Α.Π.Ε.)
Από τον υπουργό Κοινωνικών
®Φαλίσεων κ.Λ. Βερυβάκη υπογράσήμερα το διάταγμα με το οποίο
_ γυνημ στην ασφάλσιη του
‘'Μ ι/υ ΐια κ υ υ ρ ι» ^ ι*ν»»τ**'**ονΛΑ,ι3
¡*'ο9ωτών όλοι οι εργαζόμενοι που
έχουν κλαδικό
επικουρικό
'βμείο.
Το διάταγμα Θα υπογράφει από
υπουργό Εθνικής οικονομίας κ.
**· Αρσένη και θα προωθηθεί για υπο^ Φ η στον Πρόεδρο της Δημοκρατιπ. Κ. Καραμανλή για να δημο0νει,θεί στην εφημερίδα της Κυβερνή^ς.
Η υπαγωγή όλων των εργαζομέν®ν στο ταμείο Επικουρικής Ασφάλι°ής μισθωτών περιλαμβάνεται σαν
"Ρώτο αίτημα που έδωσε σήμερα το
ηΡοεδρεί0 της Γ.Σ.Ε.Ε. στον υπουρ
ίς Κοινωνικών Ασφαλίσεων . Τα άλαιτήματα που αναφέρονται στο
^όμνημα είναι:
~ Η ταχεία υλοποίηση της πρόσ^ ’θς κυβερνητικής εξαγγελίας για
? ν επέκταση της ασφάλισης του
*ΑΑ σ ' όλη τη χώρα.
— Η επαναλειτουργία του συμ•^ λ ίο υ κρίσεως βαρέων και ανθυΥ ^νώ ν επαγγελμάτων και η οικονο****’! εξυγίανση του ΙΚ Α που μπορεί

να γίνει με την εξασφάλιση των
νομοθετημένων ασφαλίστρων, με την
εξώφληση των υποχρεώσεων της
πολιτείας προς το Ι.Κ.Α., με την αξιποίηση των αποθεματικών των
ΙΚ Α από τον κρατικό προϋπολογι
σμό.
Η Γ.Σ.Ε.Ε. ζητεί, επίσης, να αναγνωρισθεί η στρατιωτική θητεία σαν
χρόνος κοινωνικής ασφάλσιης , να
έχουν την ουσιαστική διοίκηση των
ταμείων οι εκπρόσωποι των εργαζο
μένων και να εξομοιωθούν οι συντα
ξιοδοτικές προϋποθέσεις κυρίας και
επικουρικής ασφαλίσεως. Για τα
κατώτατα όρια των συντάξεων του
ΙΚ Α , η Γ.Σ.Ε.Ε. υπογραμμίζει ότι με
την αύξηση που έγινε ανακουφίστηκε
σημαντικά η κατηγορία αυτή των
συνταξιούχων, ζητείόμως να αυξηθεί
το κατώτατο όριο της συντάξεως στο
80% του ημερομισθίου του ανειδί
κευτου εργάτη.
τέλος για τη βελτίωση της υγειο
νομικής περίθαλψης, η Γ.Σ.Ε.Ε. ζητεί
να προσληφθούν στο ΙΚ Α γιατροί
όλων των ειδικοτήτων, να καθιερωθεί
ο οικογενειακός γιατρός, να αναγερ
θούν ιδιόκτητα νοσοκομεία του ΙΚ Α
και να ληφθεί ειδική μέριμνα για τους
υπερήλικες και τα προβλήματικά παι
διά.

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜ ΝΙΩΤΗ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 5-ΤΗΛ. 20.106-ΒΕΡΟΙΑ

Εμείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς

ροδάκινων.

Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ
Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ ΙΣΕ ΙΣ

Έτσι οι Κοινοπραξίες και οι Ενώ
σεις φαίνεται πως θα κάνουν πολύ
καλές εκκαθαρίσεις, προς όφελος
πρωταρχικά των παραγωγών.
Συγκεκριμένα οι τιμές των πρωί
μων ποικιλιών ΝΤΙΞΕΡΕΝ Τ και
ΤΖΟ Υ ΓΚ Ο Λ Ν Τ στην αγορά του
Μονάχου κυμαίνονταν τις τελευταίες
μέρες από 1,40 μάρκα (για το μέγεθος
Ο) μέχρι 2,10 μάρκα (για το μέγεθος
Α) το κιλό!
Αυτό σημαίνει ότι αφαιρώντας
όλες τις επιβαρύνσεις (προμήθειες,
μεταφορικά, άλλα έξοδα), ο παραγω
γός που παρέδωσε τέτοιες ποικιλίες
για εξαγωγή πρέπει να καθαρίσει του
λάχιστον 30 δραχμές στο κιλό!
Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι Κ ο ι
νοπραξίες που πληρώνουν στους
παραγωγούς προκαταβολές, τους
υπολογισμούς που κάνουν τους κά
νουν με την προοπτική να πάρει τελι
κά ο παραγωγός τουλάχιστον 30 δρα
χμές-

15.412
1.022
1.111
44
87
6
1.519
442
76
58
126
10
37

Δ. Γερμανία
Αυστρία
Ολλανδία
Αγγλία
Κουβέιτ
Ντουμπάι
Σ. Αραβία
Βουλγαρία
Τσεχοσλοβακία
Σουηδία
Φιλλανδία
Ιορδανία
Ιταλία

288
79

Γαλλία
Βέλγιο
Α ΡΧΙΖΟ ΥΝ ΤΑ
ΜΕΣΟΠΡΩΪΜΑ

Στο τέλος τους βρίσκονται τώρα οι
πρώιμες ποικιλίες και από την ερχό
μενη εβδομάδα άρχίζει η μεγάλη
ποσότητα της μεσοπρώιμης ποικιλίας
PENT ΧΑΒΕΝ.
Ελπίζεται ότι και για τα ροδάκινα
αυτά θα συνεχιστεί η πολύ ικανο
ποιητική πορεία.

Ο κ. Πλυτάς
στο ΚΟΔΗΣΟ
Α Θ Η Ν Α 16 (ΑΠΕ)
Ο κ. Γεώργιος Πλυτάς αποφάσισε
να ενταχθεί στο ΚΟΔΚΣΟ.
Αυτό ανεκοίνωσε σήμερα το Π.Γ.
του ΚΟ .ΔΗ.ΣΟ, το οποίο, όπως υπο
γραμμίζεται στην ανακοίνωση, «απο
δέχθηκε με ικανοποίηση την ένταξη
στις τάξεις του κόμματος ενός έμπει
ρου και συνετού δημοσίου άνδρα με
μια έξοχη αντιστασιακή δράση εναν
τίον της δικτατοοίας».
Ο ίδιος ο κ. Πλυτάς σε σχετικές
του δηλώσεις υπογραμμίζει ότι η επι

λογή του αυτή έγινε «ύστερα από
προσεκτική μελέτη των αρχών και
των διακηρύξεων του ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ.
καθώς και της μέχρι σήμερα τακτικής
του στα εσωτερικά και εξωτερικά θέ
ματα».
Ο κ, Πλυτάς εξηγώντας τους λό
γους της πολιτικής αυτής επιλογής
του τονίζει ότι το ΚΟ .ΔΗ.ΣΟ
«πιστεύοντας στον Ευρωπαϊκό δημο
κρατικό Σοσιαλισμό, υιοθέτησε την
ενεργό συμμετοχή της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάζε
ται αδιάκοπα γ ι' αυτή.

ΘΑ ΔΟΘΕΙ
Ε1ΔΟΔΗΜ ΑΤΙΚ Η
E M U rv v rH
Ανεξάρτητα από το τι ποσό θα
καθαρίσουν τελικά οι παραγωγοί,
έχει υπογραφεί και ισχύει η απόφαση
να δοθεί σ' αυτούς και εισοδηματική
ενίσχυση (πριμ) τεσσάρων δραχμών
κατά κιλό!

Έ τσι οι παραγωγοί των πρώιμων
ποικιλιών ροδάκινων θα πάρουν φέ
τος «καλά λεφτά»
ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με στοιχεία της Δ/νσεως
Γεωργίας Ν. Ημαθίας, μέχρι και την
14-7-82 είχαν εξαχθεί από το Νομό
μας 20.317 τόννοι ροδάκινων. Κατά
χώρα προορισμού οι εξαγωγές έχουν
ως εξής:

στα γραμματια
Ζ Η Τ Ο Υ Ν Ο Ι Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Μ Α Τ ΙΕ Σ
Θ Ε ΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ : Ο Εμπορικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης με τηλεγρά
φημά του στους αρμόδιους υπουρ
γούς διαμαρτύρεται επειδή δεν έχουν
ακόμη σταλεί τα σχετικά ειδοποιητή
ρια τραπεζών για την εξόφληση των
συναλλαγματικών που δεν εξοφλήθη
καν στη διάρκεια της απεργίας των
τραπεζουπαλλήλων.

Οι έμποροι της Θεσσαλονίκης,
σύμφωνα με το τηλεγράφημα, «δεν
γνωρίζουν ούτε σε ποιό από τα υπο
καταστήματα πρέπει να απευθυνθούν,
ούτε σε ποιά Τράπεζα, με αποτέλεσμα
να ταλαιπωρούνται καθημερινά και
να κινδυνεύουν να θεωρηθούν εκπρό
θεσμοι.
Ο Εμπορικός Σύλλογος καλεί τους
υπουργούς
Εθνικής
Οικονομίας,
Συντονισμού και Εμπορίου, να προ
χωρήσουν στην λήψη απόφασης «για
εύλογη παράταση της προθεσμίας
εξοφλήσεως συναλλαγματικών και
γραμματίων που λήγει στις 5 Ιου

Υποψήφιος
Δήμαρχος
ο κ. Χιονίδης;

λίου».

Πιέσεις για την κάθοδό του στις
Δημοτικές εκλογές σαν υποψήφιος
δήμαρχος Βέροιας, δέχεται ο πρώην
βουλευτής δικηγόρος κ. Γιώργος Χ·
Χιονίδης, σύμφωνα με έγκυρες πλη
ροφορίες μας.
Στον κ. Χιονίδη ασκούνται πιέσεις
να ηγηθεί ενός υπερκομματικού
δημοκοατικού ωπωοδελτίου

Νέα παράταση ζητούν και πάλι οι
έμποροι για την εξόφληση των
συναλλαγματικών και των γραμμα
τίων. γιατί δεν πήραν ακόμα τα ειδο
ποιητήρια των Τραπεζών και επομέ
νως δεν γνωρίζουν ούτε σε ποιά Τρά
πεζα ούτε σε ποιό από τα υποκατα
στήματα της πρέπει να απευθυνθούν.
Έτσι, ενώ ταλαιπωρούνται, διακινδυ

νεύουν να θεωρηθούν εκπρόθεσμοι
για την εξόφληση των συναλλαγματι
κών και γραμματίων
Αυτά τονίζει σε τηλεγράφημά του
προς τους υπουργούς Εθνικής Οικο
νομίας. Οικονομικών και Εμπορίου,
ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, και
ζητεί να παραταθεί η προθεσμία που
λήγει στις 21 Ιουλίου για την εξό
φληση των συναλλαγματικών και
γραμματίων που έληξαν κατά την
διάρκεια της απεργίας των Τραπεζών.
• Να ισχύσει για όλα, τα γραμμά
τια και τις συναλλαγματικές, ανεξαρ
τήτου ποσού, η άτοκη εξόφληση
τους.
Αυτό ζητεί από τον υπουργό Εθνι
κής Οικονομίας κ. Γερ. Αρσένη, με
τηλεγράφημά του ο πρόεδρος του
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθηνών, τονίζοντας:
«Η ρύθμιση που δόθηκε για την
εξόφληση συναλλαγματικών ι
γραμματίων, διαχωρίζει τον επιχειρη
ματικό κόσμο σε ευνοουμένους και
μή, με αποτέλεσμα οι με αυξημένες
υποχρεώσεις επιχειρήσεις, χωρίς να
ευθύνονται, να υφίστανται τελικά τις
συνέπειες της απεργίας των Τραπε
ζουπαλλήλων. Σας παρακαλούμε η
απόφασή σας για την άτοκη εξόφλη
ση. μέχρι ποσού 30.000 δρχ. να ισχύσει ατόκως για όλες τις περιπτώσεις
ανεξαρτήτως ποσού».

ΣΤΗΝ Γ.Γ.Α. ΤΟ «ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ»

Επίθεση κατά
των εργοληπτών
δημοσίων έργων

Α Π Ο Τ Ο Ν κ .Τ Σ Ο Χ Α Τ Ζ Ο Π Ο Υ Λ Ο
Επίθεση εναντίον των Εργολη
πτών Δημοσίνω Έργων έκανε ο
υπουργός Δημοσίων Έργων κ. Τσοχατζόπουλος κατηγορώντας τους για
προσπάθεια δημιουργίας παραπλα
νητικών εντυπώσεων, αποπροσανα
τολισμό της κοινής γνώμης και μετά
θεση των προβλημάτων».
Αφορμή για τις δηλώσεις αυτές
του κ. Τσοχατζόπουλου υπήρξε η
συνέντευξη Τύπου που έδωσε την
περασμένη εβδομάδα η Πανελλήνιος
Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών
Εργοληπτών Δημ. Έργων (ΠΕΔΜΕΔΕ) στην διάρκεια της οποίας ανα
φέρθηκε ότι κατά το 8μηνο της
«αλλαγής» δημοπρατήθηκαν κατά
40% λιγότερα έργα σε σύγκριση με
το 8μηνο 10/80 6/81. Ο κ. υπουρ
γός τόνισε ότι κατά το α' 6μηνο του
1982, ο βαθμός υλοποιήσεως του
προγράμματος Έργων του 1982 «εί
ναι κάτι περισσότερο από ικανοποιη
τικός» και ότι οι πιστώσεις που απορροφήθηκαν κατά το διάστημα αυτό
ήταν κατά 46% ψηλότερες από αυτές
του
α
δμηνου
του
1981
(8.638.177.000
δρχ.
έναντι
5.890.627.000 δρχ.) Πρόσθεσε ότι
αναμένεται μέχρι το τέλος του χρό
νου να απορροφηθούν όλες οι πιστώ
σεις του 1982. Η ίδια ικανοποιητική
κατάσταση κατά τον κ. υπουργό επι
κρατεί και στην απορρόφηση πιστώσεως για προγράμματα έργων των
διαφόρων φορέων (ΔΕΗ, OTE κλπ)
Η απορροφητικότητα αυτή έφθασε το
40 50% των συνολικών τους προ-

γραμμάτων.
«Αμείλικτα
ερωτήματα»
Στην συνέχεια ο κ. υπουργός είπε
ότι έχουν τεθεί «αμείλικτα ερωτήμα
τα» στους εργολάβους σχετικά με
προσυνενοημένες δημοπρασίες» και
«σκόπιμες αποχές από δμιγωνισμούς»
παραλιακοί συλλεκτήρες θεσ/κι>ς
αρδευτικά έργα Έβρου, έργα υποδο
μής ΔΕΗ ή και αντί για συγκεκριμέ
νες απαντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι
κατέφυγαν «σε δηλώσεις στον Τύπο
για την δημιουργία εντυπώσεων».
Ακόμη ο κ. υπουργός διευκρίνηοε
τα ακόλουθα σχετικά με ορισμένα θ ί
ματα που έθεσε η Π.Ε.Δ.Μ Έ.,Δ.Ε
— Το ΥΔΕ δεν ευνοεί τις υψηλής
εκπτώσεις. Απαιτεί όμως τίμιους Κ ·γωνισμούς
- Η M O M A δεν πρόκειται λ
αντικαταστήσει τους ιδιώτες εργολά
βους. Θα χρησιμοποιηθεί όμως <κ
άγονες περιοχές και δύσκολο έργα
Από τα 100 δισ. δρχ. που διατίθει r° τις κατασκευές από τις Δημοσιυ
επενδύσεις η M O M A απορροφά μ
λις το 1,3%
Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι σύμ
φωνα με στοιχεία που έδωσε το YAH
κατά το α' 6μηνο του 1982, χορηγή
θηκαν από το Πρόγραμμα Δημοσίαν
Επενφαεων των 125 6ισ. δρχ. 46.9
δισ. δρχ.
Στο αντίστοιχο 6μηνο του 1981 e χε χορηγηθεί μόλις το 34% του γγκί
κριμένου προγράμματος.

Σε κάμψη
η οικοδομική
δραστηριότητα
Η ανέγερση οικοδομών από ιδιώ
τες σε δικά τους οικόπεδα άρχισε να
σημειώνει κάποια αύξηση. Αντίθετα ,
το «σήκωμα» πολυκατοικιών με το
γνωστό σύστημα της αντιπαροχής
του οικοπέδου παρουσιάζει αισθητή
κάμψη , σε σύγκριση με τη δραστη
ριότητα που παρουσίαζε αυτός ο
τομέας της οικοδομικής δραστηριό
τητας.
Η νέα αυτή κατάσταση έχει επισημανθεί από τους μηχανικούς τους
κατασκευαστές και άλλους κλάδους
που ασχολούνται με την οικοδομή.
- λ- Γ—·■» " »»»>»■ /»»η Ίο)_τΛ0οιηκά
οποίες οι ενδιαφερόμενοι ζητούν την
έγκριση των σχεδίων για:
—Την προθήκη ορόφων σε υπάρχουσες οικοδομές. Για τετοιες περι
πτώσεις, σε διάστημα δύο μηνών στο
Πολεοδομικό Γραφείο του Πειραιά

εκδόθηκαν 134 άδειες συνολικού
όγκου για κάθε οικοδομή 450 έως
600 κυβικά μέτρα.
Την κατασκευή, από την αρχή
σημερινών οικοδομών. Αυτό αφορά
μικρόαριθμό οικοδομών, που είνιιι
συνήθως μέχρι τριώροφες.
Η κατάστοση αυτή εξηγείται από
το γεγονός ότι όσοι έχουν ένα οικό
πεδο ή ένα μικρό σπίτι προσπαθούν
με τις οικονομικές δυνατότητες πσο
διαθέτουν να αξιοποιήαουν οι (Start
την περιουσία τους κ ιιι για να προλά
βουν μελλοντικές και συνεχείς ανατι8ι3μ!2$ι °ΐ9.¡ϋξοδομικά υλικά (τσιμέν
αισιοδοξία στους επαγγελματίες που
έχουν άμεση σχέση με την οικοδομή,
όπως τους πολιτικούς μηχανικούς
και αρχιτέκτονες, τους χτίστες, σου
βά τζήδες. μαραγκούς κ.λ.π..

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τ Τ Γ Λ ά ■ «¡

π

»

Η υπογεγραμμένη Συμέλα ΚαγκεΑΙδοο κάτοικος ΠοτρΙοος Β*ρο<ο
δηλώνω:
’
Η συμβολή του τοπικού αντιπροσώπου της Αδριατικής Αοφολιστικ ι
Εταιρείας κυρίου Χρυσοστομίδη θεοδώρου υπήρξε αξιοθαύμαστη 6ώ«ι με
βοήθησε αποτελεσματικά εις την συγκένιρωση των όικοιολογητικων κω
εις την ταχύτητα της καταβολής ιης δεομίνης αποζημιώοεως των
2.000.000 δρχ. Αισθάνομαι λοιπόν την υποχρέωση νο εκφρόοω κο·
δημόσια τις θερμές μου ευχαριστίες και προς τον τοπικό αντιπρόσωπο κύ
ριο Χουσοστοώδη θεόδω οο που με τόση στοργή με » « χ φ α λζ^κα ιη ρ ο ς
την Αόριατική Ασφαλιστική ΕταρεΙα που με μεγαΑη συνέπεια
Γ*
κεφάλαιο που προέκυστε οπό το ασφοληστήρια συμβόλαια σου ° π
σύζυγός μου, ποο είχε συνόψει με την αδρισπκή ασφαλιστική ετσ ιΡ ί
στον τοπικό πράκτορα κύριο Χροοοστομίδη Θεόδωρο.
Συμέλα Καγκελίδον
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Ο

Σ

Ο

Χ
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Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Ι Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ Ν . Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
Α νοιξε στην Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ το κα ινούργιο καταστη
μο Φ Υ Τ Ο Φ Λ Ρ Μ Α Κ Ω Ν Β. Π Α Λ Ο Υ Κ ΙΑ Η
Στο κατάστημα θα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα νια όλες τις
καλλιέργειες, άπορους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία - μηχανή
ματα και λιπασματα.

Μ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
• φαλτσέτα

220
180
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

Επίσης θ αντικρυσετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
άμεση εξυπηρέτησή σας όσον αφορά;
ο)την προμήθεια σας σε ψαρμοκιι

100
260
120

β)τις μελετες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
γ)τις επιβλέψεις και
δ)την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειω ν
μι σκοπυ την επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
της γεωργικής παραγωγής.

Τα χοιρινά δικά μας που
παράγονται στην Αγ. Μαρίνα

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚ/ΔΗΣ
Η θαυμάσια τουριστική

Κρέατα μοσχαρίσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτίκια-δίσκοι αλλαντικών

Χιονοδρομική μονάδα

ορού καχ να ετοπον,θεψε το Εθνικά Χιονοδρομικό

κορυφή τον

της Α £ . IJ 1 A Ν Τ Ε Λ ΙΔ Η Σ το »Χρυαο Ελάφι», οτην
Βερμίου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να

Εεντρο -ε λ ιο υ .
Σ χ ε τικ ό ρεπορτάζ δημοσιεύουμε στην 3η σελχ

περιέλθει σύντομα στη Γνπ κή Γραμματεία Α θλη τι

δα.

IΕ Ο Π Ο Χ Ο Σ
Τ Η Λ . 61.418 62.415
Π Α Τ Ρ ΙΔ Α Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ

Σάββα«» 17 Ιουλίου

'Λ Α Ο Σ »

ΣΕΛΙΔΑ 2

ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ
'Τ 1 <κ « 6 ^
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(καθ.) - Καπόζα τάχει στη ... μέ
ση
7. Χωρίζονται οπό το Μ - Αντί
στροφο δικά σου — Σύμφωνο
Ελληνικό
8 Αρχικό που διευθύνουν συγκοι
νωνία της Θεσ/κης — Χαμηλό το
ύψος της
9. Κάτοικος ευρωπαϊκής χώρας

1945

1. Περιοχή βεροιώτικη. χαρακτηρι
στικοί από παληά εργοτάξια
2. Αρχαϊκή πρόθεση — Μάρκα
αυτοκινήτων

3

Αντίστροφα, θα τη δούμε σ' ένα
παλαιστικό αγώνα — 230

4. Κάθε ζώο έχει το δικό του —
Ακολουθείται από ρήμα
5. ΚΓ άλλη φίρμα αυτοκινήτων
6. Στην αρχαία ελληνική, συνέδεε
προτάσεις - 0 καθένας
7. Στολίζουν συνήθως το σαλόνι —
Συνεχόμενα, φωνήεν - σύμφωνο
(αντίστρ)

8. Ξένο σύμφωνο — Νόστιμο ψάρι
9. Αυτή μπορεί να μας έρ θει ...
Φιλικά

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΠΑΤΑΤΑ - ΡΠ 2. ΑΡΑΣ - ΡΕΑΛ 3. ΤΑΪΠΕΧ - ΒΟ(ΛΗ) 4.
ΕΠΤΑ - ΕΚΕΙ 5. ΡΟΗΣ - ΓΕΛΑ 6 ΙΣ - ΜΠΟΡ 7. ΤΙΤΟ ΝΑΖΙ 8. ΣΤΩΙΚΟΙ 9. A IN - ΚΙΑ ΤΝ ΙΒανΙ
ΚΑΘΕΤΑ: 7 ΠΑ ΤΕΡΙΤΣΑ 2 ΑΡΑΠΟΣΙΤΙ 3. ΤΑΪΤΗ - ΤΩΝ 4. ΑΣΠΑΣΜΟΙ
5· Κ.Κ.ΙΕ) 6. ΑΡΧΕΟΓΟΝΟΙ 7. ΚΕΡΑΙΑ 8 ΡΑβΕΛ 9. ΠΛΟΙΑ
PION.

ΕΡΤ
ΣΑΒΒΑΤΟ, 17

ΣΑΒΒΑΤΟ, 17
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ μέρος)
2 .IS ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
4.30
6.46
6 0S
6 30
6.40

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ TQN ΣΠΟΡ
0 ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
XAÍNTI
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗΘΙ
ΝΑ
7.30 ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ:
8.05 ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ·
ΚΑΣΤΕΡΜΠΡΠΖ

2.00
2.30
2 45
4.30
5 00
6.00
6.15
7 46
8.00

ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΡΟΠΕΡΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ
ΤΗ ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00,15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

1945

1953

• Ο Ιτσλός παγωτατζής Αρτούρο
Πρίμο. 46 ετών, παρουσίασε ένα
παγωτό δικής του γραμμής, που το
ονόμασε «Λολλό - Λολλί». Είναι ένα
παγωγό φτιαγμένο στο «σώμα» της
Τζίνα Λολομπριγκίτα. ΚΓ έχει μεγά
λη πέραση το παγωτό αυτό.
• Οι τελωνειακοί ήθελαν να
κατάσχουν τα ένδεκα μπουκάλια
οινοπνευματωδών
ποτών.
που
έφερνε μαζί του ένας Γάλλος, που
επέστρεφε στη χώρα του από την
Ιαπωνία. Κι εκείνος προτίμησε να τα
πιει όλα επί τόπου, για να μην τους
τα αφήσει αλλά τελικά συνελήφθηκο για μέθη και διατάραξη της ησυ

χίας
• Σαράντα εκατομμύρια χαρταε
τοί πουλιούνται σ' ένα χρόνο στις
ΗΠΑ. Τους χρησιμοποιούν κυρίως
ντροπαλοί νέοι και νέες, που βρί
σκουν ευκαιρία να πιάσουν κουβέν
τα μεταξύ τους, όταν μπερδευτούν
οι σπόγγοι,
• Ο περίφημος Γάλλος αστρονό
μος Ζαν Λουί Πόνς. μολονότι ήταν
τυφλός εκ γενετής ανακάλυψε 37
κομήτες...
• Ένας από τους ήρωες της Ιλιάδας, ο Στέντορας. είχε τόσο δυνατή
φωνή, που αναλογούσε στη φωνή
50 ατόμων.
Από εκεί έμεινε η φράση «Στεν
τόρεια η φωνή», που σημαίνει μια
δυνατή φωνή
• Στη Σουηδία ορισμένες φυλα
κές διαθέτουν ιδιωτική πλάζ. όπου
οι κρατούμενοι μπορούν να κάνουν
το μπάνιο τους, την ηλιοθεραπεία
τους, να παίζουν και να επιδίδονται

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18

10.4S ΜΠΟΥΑΤ
11.16 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 1Β
1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
4.20 0 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
6.10 για ν α δούμε τι θα δούμε
6.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΛΛΝΤ
6.06 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9-40 ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
8.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.60 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
1040 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

I 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1 30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.46 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.-00 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ

* 8 8 íi$ m ,N ,
8.30
9.00
9.30
10.00
12.00

ΜΑΠΕΤ ΣΟΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

A ia ß tu r c tc
KO» β ια β ί δ ε ε Γ
CT|V

« ς ρ η μ ερ ίθ α μ α ς !

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση

22.222
22.505
125
25.749

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
23.376
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

σ' όλα τα σπόρ.
• Στην Ιάβα πάλι οι αρχές πρότειναν στους φυλακισμένους και
στις φυλακισμένες να παντρευτούν
μεταξύ τους, με ελεύθερη εκλογή,
με αντάλλαγμα την ελευθερία τους
και ένα καλλιεργήσιμο κτήμα σε μια
περιοχή που τα κράτος θέλει να κά
νει κατοικίσιμη. Έτσι τετρακόσια
σαράντα ζευγάρια παντρεύτηκαν
αμέσως.

1980

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

1980

Ένας ξένος δημοσιογράφος ρώ
τησε προ καιρού ένα διάσημο μυθιστοριογράφο
της - περασμένης
γενηάς:
- Τι χόμπυ είχατε στα νειάτα
σας;
Το κυνήγι και τις γυναίκες
- Και τι κυνηγούσατε;
- Μα ... γυναίκες!

ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΕΙ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ
- πολύ περίεργο, λέει ο δικαστής
στον κατηγορούμενο. Στην ανάκρι
ση ομολογήσατε, ότι είχατε πραγ
ματικά διαπράξει εσείς την κλοπή
και τώρα το αρνείστε κατηγόρημα
τικά
- Με συγχωρείτε κύρις δικαστή,
δικαιολογείται ο κατηγορούμενος,
αλλά ο συνήγορός μου με έπεισε
στο μεταξύ ότι είμαι τελείως
αθώος.
Στην Αγγλία, μια παρέα ευγενών
ιπυπνιίινει ένά σενάλο κυνήγι
ει ένας κυνηγός στον διπλανό του
Οι σφαίρες σας πέρασαν πάνω απ'
το κεφάλι της γυναίκας μου!
- Ρίξτε και σεις μια στην δική
μου, σέρ!

?

iq q

-J21
1 99

22.199
22.200
22 .314
41.353

Ραόιοταξί

Λ Α Ν Ε ΙΤ

ΕΝΤΟΜ ΟΚΤΟ ΝΟ

1980

1980

1981

Κατανόηση
Μια σύζυγος εξαιρετικά υποχωρητι
κή. που ο σύζυγός της λείπει σε
επαγγελματικό ταξίδι, δέχεται μια
μέρα την επίσκεψη ενός γείτονα
που της λέει:
- Α κούστε. Την Κυριακή που μας
πέρασε είδα με έκπληξη το σύζυγό
σας στην πλάζ με μια ωραία ξανθιά
κοπέλα...
- Ε λοιπόν; Τι το ασυνήθιστο
βλέπετε: Τι θέλατε στην ηλικία του.
να τον δείτε με κουβαδσκι και φτυαράκι;

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
ΠΑ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

0 # ΓΤΟΟΚΧΑ
mexesmsTHs

1912 Οι κάτοικοι της Ικαρίας εκδιώ

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Σαράντα σ το μπόσκετ, ενενήντα
στο ποδόσφαιρο — Γλύκισμα
2. Προτρέπει — Το περίφημο τ ο υ -.
Σωτήρος
3. Δυο ανακοινώθηκαν από την
Κυβέρνηση, εδώ μια και αντί
στροφη
4. Διπλασιαζόμενο γίνεται επιφώ
νημα απελπισίας
5. Το μικρό ονομα διάσημης τρα
γουδίστριας
6. Αυτό σε ειδικό καταστήματα

Λ»

1981

κουν τις Τουρκικές αρχές κοι ανα
κηρύσσουν την «Ικοριακή Πολι
τεία» που η διάρκεια της ήταν μέ
χρι τις 4 Νοεμβρίου της ίδιας
χρόνιός όταν άνημα του Ελληνι
κού στόλου αποβιβάσθηκε στο
νησί.
Συνήλθε στο Βουκουρέστι συν
διάσκεψη των εμπολέμων γιο τη
σύνοψη ειρήνης στην οποία
παραβρέθηκε ο πρωθυπουργός
Ελευθέριος Βενιζέλος
Ο Ιερός Λόχος εγκαταλείπει την
Αλεξάνδρειο της Αιγύπτου και
επιστρέφει στην Ελλάδα
Το Τάγμα ΕΚΣΕ στην Κορέο απο
κρούει ισχυρή Κινεζική επίθεση
Η χήρα του Ρούντολφ Τσώρτσιλ
- γιού του «Πατέρα της Νίκης» 57 χρόνων βρέθηκε νεκρή στο
διαμέρισμά της στο Λονδίνο,
αφού αυτοκτόνησε. Και η τρογική
σύμπτωση: Ηταν για πολλά χρό
νια μέλος της Βρετανικής Εται
ρίας ΕυθανασίαςΙ
Φοβερά επεισόδια στη Ρόδο από
ανεύθυνα και ταραχοποιό στοι
χεία που μέρος τους χρησιμο
ποίησε κοι όπλο, μετέτρεψσν το
σμαραγδένιο νησί σε πεδίο μάχης
κοι βανδαλισμών
Το Ιαπωνικό Κοινοβούλιο εκλέγει
στη .θέση του αποθσνόντος πρω
θυπουργού Οχίρσ τον φιλελεύ
θερο πολιτικό κ. Ζενκο Σουζούκι
69 χρόνων
Συνελήφθη από ακροδεξιό στοι
χεία στο Κυβερνητικό ρέγαρο
στη Λό Πόζ της Βολιβίας η Πρόε
δρος της χώρας Λύντια Γκύλερ
Το Ισραήλ, σε μια αιφνίδια και
αγριότατη κλιμάκωση των εχθρο
πραξιών εναντίον των Παλαιστι
νίων έπληξε με σμήνη «φάντομ»
την καρδιά της Βηρυτού. Η αερο
πορική αυτή επιδρομή στοίχισε
σε 150 νεκρούς κοι 600 τραυμα
τίες
Επσνεξελέγη στην Κ.Ε. του
Πολωνικού Κ.Κ. ο Στανισλάβ Κάνια ύστερα από ψηφοφορία 200
μελών της Κ.Ε.. που για πρώτη
Φορά στα κομμουνιστικό χρονικά
έγινε μυστική σε χώρα του
σοβιετικού συνασπισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ
Ιο σωματείο Κουρέων κοι Κομ
μωτών Βέροιας - Αλεξανδρείας κά
νει γνωστό ότι:

Η ΚΟ ΥΖΙΝΑ ΜΑΣ:
Ένα φθηνό κπί καλό ινστιτούτο καλλονής
Λοσιόν τονωτικές λοσιόν υδατικές κρέμες θρεπτικές
μάσκες όμορφιάς —άλα αυτά τό.... θαυματουργά καλλυντι
κό βρίσκονται μέσα στην κουζίνα τού σπιτιού μας. Κι άλα
μαζί κοστίζουν όσο τό μικρότερο βαζάκι μιας άπ' τις φημι
σμένες μάρκες τής βιομηχανίας καλλυντικών!
ΟΙ φυσικοί χυμοί καί τό έ
λαια τών φρούτων μέ τις βι
ταμίνες καί τό μέταλλα πού
περιέχουν
άπορροφώνται
εύκολα άπό τό δέρμα καί τύ
ανανεώνουν ριζικά. Ή Ετηδερμίόα άποκτάει υγιεινή ό
ψη, λαμπρότερα χρώματα, γί
νεται πιό άπαλή καί, άν έχει
αρχίσει
νά
χαλαρώνει,
σφίγγει καί ύδατώνετσι, χάρη
στά ειδικά συστατικά πού πε
ριέχουν οι καρποί.

ΠΩΣ

ΘΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟ
ΠΟΙΗΣΕΤΕ

Φτιάξτε άνάλογα μέ τις
άνάγκες τού προσώπου σας
διάφορες θεραπευτικές κρέ
μες γιά τήν έπίόερμιόα.

1. Μάσκες γιά συχνή χρήση
Ό πολτός άπό διάφορα
λιωμένα φρούτα άναζωογονεί καί τρέφει τό κουρασμέ
να δέρματα πού δέν όνσνεώνονται πλέον μόνα τους.
Φτιάξτε τή μάσκα λιώνοντας
τό φρούτο, άπλώστε τόν
πολτό μέ τό δάχτυλα κι άφή
στε τον γιά 2 0 λεπτά.
Ξεβγαλθείτε μέ νερό τής
βρύσης.
Κάθε πρωί όνακστέβετε
λίγο φυσικό χυμό μέ ίση πο
σότητα γάλακτος ή άποσταγμένου νερού. Βρέξτε καλά τό
πρόσωπό σας μέ τό μείγμα κι
άφήστε το πάνω ατό πρόσω
πο δση ώρα έτοιμόζετε τό
πρωινό. Ξεβγαλθείτε μέ νερό
τής βρύσης.
Τό φυσικό λάδι άπό φρού
τα καί λαχανικά καθαρίζει καί
μαλακώνει τό δέρμα, θά τό
ζεστάνετε λίγο καί θά τό
δηλώσετε κάνοντας μασάζ
γιά 10 περίπου λεπτά.

2. Μάσκες γ*ά ξηρά δέρμα
Οσοι κουρείς ή κομμώτριες τια τους, κολούνται να σταματήσουν
την παράνομη εργασία τους, όιότι
αυτή πέραν του ότι είναι άκρως επι
κίνδυνη για την υγεία του κοινού
μιά και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μάστιγα
για τους καταστηματάρχες κουρείς
και κομμωτές, οι οποίοι σε τελευ
τσίσ ανάλυση πληρώνουν φόρους,
ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ενοίκια κ.λ.π. και όπως
είναι φυσικό όέχονται από την κατη
γορία των παράνομων αυτών
«συναδέλφων» τους τον αθέμιτο
συναγωνισμό.
Το σωματείο Κουρέων και Κομ
μωτών έχει πλήρη κατάλογο των
ονομάτων, καθώς και τις διευθύν
σεις των παρονομούντων, τους
οποίους κοι καλεί. να συμμορφω
θούν σύμφωνα με τους υγειονομι
κούς κανονισμούς και τους ισχύον
τες νόμους (άδεια λειτουργίας κόταστήματος). Σε διαφορετική περί
πτωση θα υποχρεωθεί με λύπη του
να τους καταγγείλει επώνυμα στις
αρμόδιες αρχές
ΤΟ Δ.Σ.

τ α ,ώ λ ι κίνηι άντισππηκό
και Ενεργοποιεί το οερμα.
Ά ν είναι σκληρό ζεστόνετέ
το λίγο, ώστε νά μπορείτε νά
τό δηλώσετε εύκολα σ ' άλα
τό πρόσωπο καί στην περιο
χή γύρω άπό τά μάτια. 'Αφή
στε το γιά 10-1 5 λεπτά καί
ξεβγαλθείτε μέ χλιαρό νερό.
“Όταν τό δέρμα είναι πολύ
ξηρό καί ρυτιδωμένο άπό τήν
άφυόάτωση κατασκευάστε
μιά άλλη δοκιμασμένη μάσκα
όμορφιάς, χτυπώντας καλά έ
ναν κρόκο αυγού μέ λίγο λάδι.
Άπλώστε τό μείγμα στό ηρό-

σωπο καί άφήστε το
όέρμα /ιό 10 λεπτά, Στή &Γ
νέχεια χτυπήστε * < ^ 0 .
άσπρσόι τού αυγού, άπλάΧπ*
το πάνω άπ' τό άλλο μβΥΡ
κι άφήστε το νά στεγνών
γιά 15 περίπου λεπτό- η *
πλυθείτε μέ άφθονο νερό·

3. ‘Η φροντίδα τού λιπαρά
δέρματος
Ή καλύτερη μάσκα
λιπαρό, χλωμό όέρμα
από λιωμένη ντομάτα, ΟΨ*
πρώτα θά έχετε άφα'Ρ&*
τή φλού&α καί τούς σπόρο*
Τό Τόια ευεργετικό άποτν*
σματα γιά τό λιπαρό όέρρ°*
χουν καί οι χύμοι άπό λερ**
πορτοκάλι καί γκρέιπφρΟ^,
Χρησιμοποιείτε τα έναΜ*
όυό-τρείς φορές τήν έβδ°τ
δα.
01 πόροι καθαρίζουν ύ
τό όέρμα άπαλλσσσεται άΦ
τα μαύρα στίγματα μέ_ ^
παλτό βρώμης (μπορούμε
χησιμοποιήσουμε
καί
γνωστό μας εκουάκερ»1, Φ,
λιού καί άσπραδιού άπό 1
αύγό. Αφού τά άναμείξουί*
καλά, δηλώνουμε τόν ττό»
στό πρόσωπο καί τόν ξερτ\
ζουμε μέ νερό της βρύ°Φ
μετά άπό 10 λεπτά.
f
Μιά άλλη μάσκα πού Μ*
σάν βάση πάλι ένα
κό, αύτή τή φορά τύ
ρυθμίζει τις έκκρίσεις
δέρματος καί καθαρίζω
μαύρα στίγματα. θά Τ
φτιάξετε βράζοντας
τρεις κουταλιές κριθάρι ,
λίγο νερά, έως δτου μαλα* *
σει. θ ά τό άπλώσετε τό
σμένο κριθάρι στό πράου**.
Ενώ είναι άκόμα ζεστό
τό άφήσετε γιά 10-15 λΕΓ»*
Ξεβγάλτε το μέ χλιαρό
*4<Α Λλλπ υάσκα όήτ,
τριακοΰ είναι κατάλληληJ *
ευαίσθητα καί έρεθκΣίηΓ
δέρματα, θά τήν φτ/άΡ]
άνακατέβοντας μιά κουπΦ*
σιτάλευρο μέ μιά ΛΟί/Γό*"
γιαούρτ7 καί θά τήν ά φ ή ^
στό πρόσωπο γιά ένα τίΤ^
το. Ξεβγάλτε την μέ
νερό. Ή μάσκα άπό γιαούτ^
κάνει πολύ καλό σέ έ ρ &
σμένο άπό τόν ήλιο καί
λαιπωρημένο δέρμα.
στε το σ ' δλο τό np0ou)H° *
άφήστε το γιά μισή ώρ°·

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΝ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΤΑΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ -

ΩΔΙΚΑ

ΠΤΗΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

DISCO-STUDIO

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

ΤΗΛ· 62-829 4 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

^ ^ Υ ο Υ Λ ΙΑ ^

G. G.
Θα Είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού

Τάρα και
στη Βέροια

Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ο Υ Μ Ε

γιά τή νάρκη
στίς άχλαδομηλιες
έντομοκτόνο Λανεϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• έχει διοουοτημική βράση · μαζί με τή νάρκη κοταηοΜμά
καρηάκαφα, μελίγκρα, φύλλα καί ψώρες

J

h

*Τ· εΑΜψνπ ·■

Ο Ο ΙΚ Ο Σ Ν Υ Φ ΙΚ Ω Ν
Τ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

STUDIO

MIX. ΦΑΪΤΑΤΖΟΓΛΟΥ
Βαπτιστικά

ΤΕΧΝΗ

Φωτογραφικά

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία

ΣΕ Τ ΙΜ Ε Σ

Φω τ ο ρ ε π ο ρ τ α ζ

Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΑΠΟΘΗΚΗΝ
ΜΚΤΡΟΠΟΛΕΟΙ 24- ΤΗΛ. 62.509 - ΒΕΡΟΙΑ

-
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ΠΟΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ Γ.Γ.Α

Στην Γ.Γ.Α. θα περιέλθει
η χιονοδρομική μονάδα
«Χρυσό Ελάφι» ;
Τ Ε Ρ Α Σ Τ ΙΑ Η ΠΡΟ ΣΦ ΟΡΑ Τ Η Σ Σ Τ Ο Ν Τ Ο Υ Ρ ΙΣ Μ Ο
Δημοτϊκό Συμβούλιο Βέροιας σε
πρόσφατη συνεδρίασή του απεφάσισε
ομόφωνα να συνηγορήσουν στην
ενοποιήση της τουριστικής - χιονο
δρομικής μονάδας I. Παντελίδη Α.Ε.
με το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου.
Με την ευκαιρία σημειώνουμε ότι
ο ιδιόκτητος χώρος του χιονοδρομι
κού κέντρου «ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ» είναι
εκτάσεως 60 στρεμμάτων, ενώ
παράλληλα η επιχείρηση έχει για 20
χρόνια νοικιασμένη μια γειτονική
έκταση 500 στρεμμάτων.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Όπως είναι γνωστό εδώ και
μερικό χρόνια στο Σέλι και δίπλα

ΛΑΟΣ
ΚΑΘ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ ΕΡΙΔΑ
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

Î^ T lâ r ^ o î

( Τ α κ τ ιμ * μ ί λ ο ^ ε.Ι.Τ Υ ιΕ :)

πού

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

\Ε ιρ |4 ε ·«

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΤ
(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεωε 72

ρεύουν
Αύριο Κυριακή 18 Ιουλίου 1982
εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Βέροιας:
Παπαδόπουλος Απ.
Καρακωστή 12 26596, 27453 για
παθολογικά, καρδιολογικά και περι
στατικά γενικής ιατρικής
Καρατζόγλου Δημ.
Λουτρού 2 τηλ. 26.612, 29303 για
παιδιατρικά περιστατικά

Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟ ΙΑ
ΣΥΝ ΔΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1 500
Σωματείων-ΣυλλδΥων-Γ,Π.Σ.-Κοι
ν°τήτων
δρχ. 2000
Α Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δη .μων - Οργανισμών
Ε-Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενο
ή όχι δεν επιστρέφονται

ακριβώς από το μεγάλο χιονοδρομι
κό κέντρο, λειτουργεί η τουριστική
χιονοδρομική
μονάδα
«ΧΡΥΣΟ
ΕΛΑΦΙ» της ’εταιρίας I. Παντελίδης
Α.Ε.
εν λόγω επιχείρηση με
^
προς την Γ.Γ.Α. της γνωρίζει ότι
προτίθεται να της το πουλήσει.
Εάν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο το
χιονοδρομικό κέντρο Σελίου. το
οποίο όπως είναι φυσικό ανήκει στην
Γ.Γ.Α. ενοποιημένο με την τουριστι
κή - χιονοδρομική μονάδα του 1.
Παντελίδη θα αποτελέσει ένα ολο
κληρωμένο και θαυμάσιο χιονοδρο
μικό συγκρότημα με πλήρεις εγκατα
στάσεις εφάμμιλο των ευρωπαϊκών,
πράγμα που σημαίνει ότι θα εξυπηρε
τούνται όλοι οι λάτρες των χειμερι
νών σπόρ που κατακλύζουν κατά
δεκάδες χιλιάδες το Σέλι, ιδίως τα
Σαββατοκύριακα.
©α πρεπει να σημειωθεί οτι το

Οι εγκαταστάσεις και τα μηχανή
ματα που διαθέτει το χιονοδρομικό
κέντρο «ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ» είναι τα
εξής:
• Συρόμενο αναβατήρα μήκους
410 μ., ικανότητας 800 ατόμων/ ώρα
δηζελοκίνητο εργοστασίου Leitner.
• Συρόμενο αναβατήρα μήκους
736 μ. διπλής γραμμής έλξεως, ικα
νότητας 1.600 ατόμων / ώρα ηλε
κτροκίνητο εργοστασίουλεύηςτ.
• Διαμορφωμένες Χιονοδρομι
κές Πίστες για την αγωνιστική εξυ
πηρέτηση των χιονοδρόμων και Π ί
στες για την εκμάθηση αρχαρίων.
•
Περιστρεφόμενο συρόμενο
εκπαιδευτικό αναβατήρα.
• Μηχανοστάσιο για την λει
τουργία των αναβατήρων, χειριστή
ρια, ιατρείο κ.λ,π.
• Σχολή εκμαθήσεως Σκι
• Υποσταθμό ΔΕΗ με μετασχη
ματιστή 75 KW A, όπως και δίκτυον
ΔΕΗ εντός του Χιονοδρομικού Κέν
τρου μήκους 400 μ.
•
Χιονοστρωτήρα τύπου Η
380Τ Turbo Diesel 1,5 Ηρ κατα
σκευής εργοστασίου Leitner.
• Ό λ η η κατάλληλη υποδομή
από απόψεως εσωτερικής οδοποιίας ,
Rarking 6 στρεμμάτων, υδρεύσεως
ίυ δ ^ α χ ω γ ε ^ & ΐΰ β ). δίκτυο. OTE με
ακαθάρτων (βιολογικού καθαρισμού)
και όμβριων υδάτων.
• Διαθέτει κτιριακές εγκαταστά
σεις 3.000 τ.μ. και περίπου 10.000
κ.μ., στις οποίες περιλαμβάνονται:
Disko 150 τ.μ.. Σαλόνια, καφετερία
350 ατόμων, δωμάτια ύπνου ικανότητος διανυκτερεύσεως 38 ατόμων,
εστιατόριο Self · service 300 τ.μ. 200
ατόμων καθημένων, κάβα ποτών, θά
λαμος ψυγείου, λέβητες θερμάνσεως
χώρων και ξενοδοχείου, γκαράζ
Μηχ/των. Μηχ/στάσια. αποθήκε
ς. Ό λα τα πιό πάνω είνιιι πλήρως
εξοπλισμένα και επιπλωμένα.
Επί πλέον διαθέτει αίθουσα κλει
στού Γυμναστηρίου με αποδυτήρια,
WC, Σάουνα κ.λ.π. 360 τ.μ. , η οποία

όμως δεν είναι ακόμη εξοπλισμένη.

ΤΕΡΑΣΤΙΑ'
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Κοινωνικό, εκπαιδευτικό και το υ
ριστικό είναι το έργο πουπροσφέρει
στο Νομό μας και γενικώτερα στη Β.
Ελλάδα η μονάδα Παντελίδη.
Κοινωνικό γιατί δίνη την δυνα
τότητα στον εργαζόμενο να ξεφύγει
τους χειμερινούς μήνες προς την φύ
ση, να αθληθεί και σε τελευταία ανά
λυση να απασχοληθή σε ένα περιβάλ
λον υγιεινό, παρά να συγκεντρωθεί
σε κλειστούς χώρους όπως καφενεία,
καφετερίες κ.λ,π. και να συνεχίσει
έτσι στους ίδιους όρους ζωής με την
εργασία του.
Ακόμα στη νεολαία μας προσφέ
ρει ένα σπορ πολύ αγαπητό με έντο
νες συγκινήσεις που δίνει σ ’ αυτήν
το ερέθισμα να εγκαταλήψει τις άλλες
ανθυγιεινές «διασκεδάσεις».
Εκπαιδευτικό αφού προσελκύει
χιλιάδες νέους θιασώτες των χειμερι
νών σπορ διότι οι πίστες της μονάδας
είναι κατάλληλες και για αρχαρίους
κάτι που δεν συμβαίνει με τις πίστες
του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέν
τρου Σελίου το έδαφος στις οποίες
έχειμεγάλη κλίση.
Τουριστικό αφούπαρόμοιες εγκα
ταστάσεις τουλάχιστον στην Β.
Ελλάδα δεν υπάρχουν. Α π ’ ότι
γνωρίζουμε μία παρόμοια μονάδα
έχει σημιουργηθεί στον Παρνασσό με
δαπάνες του δημοσίου που ξεπερασαν το 1,5 δισεκατομμύριο κάτι βέ
βαια που δεν μπορεί να γίνεται κατ *
επανάληψη από το κράτος.

ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ
Η ΑΝΟΔΟΣ
Αλματώδη ανάπτυξη παρουσιά
ζουν στη χώρα μας τα χειμερινά
σπορ ειδικά κατά την
τελευταία
δεκαετία.
Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο
πως το 1970 τα Σαββατοκύριακα
δρομικό κέντρο του Σελίου 50 περί
που άτομα, ενώ το 1982 ο αριθμός
έχει παρουσία σει μιά φανταστική
άνοδο που φιάνει τα 10.000 άτομα.
Μετά τα όσα αναφέραμε παραπά
νω είναι βέβαιο πως η Τουριστική
μονάδα «ΧΡΥΣΟ ΕΛΑΦΙ» προσφέρει
πάρα πολλά στην περιοχή μας και
γενικώτερα στην Β. Ελλάδα στους
θιασώτες των χειμερινών σπορ και με
την ολοκλήρωσή της θα προσφέρει
ακόμη περισσότερο αφού θα είναι
δυνατή η λειτουργία της και κατά
τους θερινούς μήνες. Και βέβαια το
ιδανικώτερο θα ήταν η ενοποίηση της
μονάδας αυτής με το εθνικό χιονο
δρομικό κέντρο Σελίου. κάτω από
τον έλεγχο και την εποπτεία της
Γ.Γ.Α.

Με απόφαση της Γενικής Γραμ
ματείας Αθλητισμού τα παρακάτω
σωματεία της δυνάμεως της Ενώσεως επιχορηγούνται με το ποσό
που γράφεται στο καθένα:
1 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ Αγίας
Βαρβάρας όρχ. 70.000
2. ΜΑΣ ΒΕΡΓΙΝΑ Βεργίνας όρχ.
70.000
3. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Τρικά
λων δρχ. 70.000
4
ΘΥΕΛΛΑ Κάτω Παπάγου
Βέροιας δρχ. 70.000
5. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ Επισκοπής
Ναούσης δρχ. 60.000
6 ΔΟ ζΑ Αγίας Τριόδος δρχ.
60.000
7.
Π.Α.0.
Κουλούρας δρχ.
60.000

8. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Γισννακοχωρίου δρχ. 60.000
9. ΠΑΟ Πολυπλατάνου δρχ.
55.000
10. ΕΡΜΗΣ Τριλόφου δρχ
55.000
11.
Α.Ε.
Καψοχώρας
όρχ
55.000
12. ΑΧΙΛΛΕΑΣ Νεοκάστρου ομ*
55.000
13. ΔΟΞΑ Κυψέλης δρχ. 55 000
14. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Βέροιας δρχ.
55.000
15. ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν«οχωρίου δρχ. 55 000
16. ΑΜΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ» Αλε
ξάνδρειάς δρχ. 300.000
17. ΔΟΞΑ Μακροχωρίου δρχ.
300.000

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΜΑΣ
νουν γιατί σε βάρος των σωματείων
αυτών
εκκρεμούσαν
ενστάσεις
αντικανονικής συμμετοχής ποδο
σφαιριστών τα δελτία των οποίων
καθυστέρησαν να εκόοθούν από
την Ε.Π.Ο κι αυτό γιατί από I ης
Ιανουάριου 1982 τα αρχεία , :·,
Ε.Π.Ο. είχαν παραδωθεί στην < ρία που ανέλαβε τη μετατροπή το«
συστήματος εκδόσεως τών δελτίων
οπό απλό σε μηχανογραφικό.
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς
ύστερα απ αυτό, ούτε λάθος ήταν,
ούτε πρόθεση υπήρχε, ούτε άλλος
λόγος παρά μόνο ο προαναφερόμενος όπως δε όημοσιεύθηκε στα
χθεσινό φύλλο του ΛΑΟΥ η ΕΠΟ
ζήτησε και άλλη παράταση της
ποδοσφαιρικής περιόδου, γιατί ιξ
αιτίας της μη έγκαιρης εκδόσ.,ωτ
των δελτίων πολλές Ενώσεις δεν
τελείωσαν ακόμα τα πρωταθλήματα
τους γιατί δεν μπορούν να εκόικάσουν τις ενστάσεις αντικανονικής
συμμετοχής ποδοσφαιριστών.

Από την ΕΠΣΚΜ πήραμε και
δημοσιεύουμε την πιο κάτω
απάντηση σε δημοσίευμά μας:
Με τίτλο «ΕΝΑΣ ΣΩΣΤΟΣ ΠΡΟ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΒΛΑ
ΠΤΕ» ο συνεργάτης σας Βύλλης
Γαλανοματης, με δημοσίευμά του
στο φύλλο της 16.7.82 της εφημε
ρίδας ΛΑΟΣ επιρρίπτει ευθύνες
στην
Ενωση
Ποδοσφαιρικών
Σωματείων και θεωρεί «Δυο μεγάλα
λάθη» τους αγώνες μπαράζ των
ομάδων που ισοβόθμισαν στη Β'
και Γ’ ερασιτεχνική κατηγορία,
καθώς και τον αγώνα για την ανά
δειξη του πρωταθλητή της Β’ ερασι
τεχνικής κατηγορίας.
Για την αποκατάσταση της αλήθειαςαλλά και για τη σωστή και
υπεύθυνη ενημέρωση των διοικούντων τα σωματεία αλλά και των
φιλάθλων κάνουμε γνωστό ότι, οι
αγώνες αυτοί ήταν αδύνατο να γί

ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

Ε Ξ Ε Λ Ε Γ Η Η Π Ρ Ω ΤΗ Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η
Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Δ ΙΑ ΙΤ Η Τ Ω Ν
Κ Α Λ Α Θ Ο Σ Φ Α ΙΡ ΙΣ Η Σ Κ.Δ.
Στις 14-5-82 πραγματοποιήθηκε
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ
στην Κατερίνη Γενική Συνέλευση
του Συνδέσμου Διαιτητών Καλαθο
σφαίρισης Κ.Δ. Μακεδονίας, για την
ανάδειξη νέου Δ.Σ. του Συνδέσμου.
Στις εκλογές που έγιναν με συμμετο
χή 12 υποψηφίων αε κοινό ψηφοδέλ
τιο εκλέχθηκαν για το 9 μελές Συμ
βούλιο οι παρακάτω κατά Νομό.

Νομός Πιερίας
Μπίντας Σ. 19
Ταρσινός I. 17
Παυλίδης Π- 17
Κοκκινάς Κ. 15
Πόδας Δ. 14
Πετρόπουλος Π. 9

Πράπας Γεωργ.
Εληάς 2 τηλ. 28087, 28057 για χει
ρουργικά και γυναικολογικά περιστα

Νομός Πέλλης

τικά

Περτσικάπας Δ. 15 ψήφοι

Δημητριάδης Γ. 15 ψήφοι
Σε συνέχεια οι παραπάνω εκλεγέν
τες συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής
Πρόεδρος Πέδας Δ.
Α ' Αντιπρόεδρος Δημητριάδης Γ.
Β’ Αντιπρόεδρος Σκαρκαλάς 1.
Γενικός Γραμματέας Μπίντας Σ.
Ειδικός Γραμματέας Πετρόπουλος
Π.
Ταμίας Περτσικάπας Δ.
Μέλος Κοκκινάς Κ.
Μέλος Παυλίδης Π.
Μέλος Ταρσινός 1.

Νομός Κοζάνης
■ I
■Ε

Σκαρκαλάς 1. 17 ψήφοι

Λ ια β ά χ ε ε ο
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Νομός Ημαθίας

I I ε-ψημειριΟα μ ο ς!|

ΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΕΡΜΗΣ
Την Δευτέρα στις 6.30 στο γήπε
δο Ταγαροχωρίου θα γίνει μια
ενδιαφέρουσα φιλική συνάντηση
μεταξύ της νεοσύστατης ομάόας
του Ερμού και μιας ομάόος επιλέκτων παικτών της περιοχής. Η
συνάντηση αυτή γίνειαι επ' ευκαι
ρία της τοπικής πανήγυρης ενώ θα
δοθεί η ευκαιρία σε τοπικούς παρά
γοντες να βγάλουν συμπεράσματα
περί της αξίας των επίλεκτων.

Ρ € Κ Τ ΐφ Ι€

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - ΒαλβίδΕς Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - φλάντζβς
και πολλά άλλα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

Αύριο Κυριακή 18 Ιουλίου 1982
εφημερεύει και όιανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Δήμου Μαζαράκη

Μικρές Αγγελίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
για δουλειά γραφείου από την Βιομηχανία ΒΙΟΠΛΛΣΤ. Πληρ. τηλ.
22748 - 62438 - 29580. Βέροια από 9 - 13 μ^ι.

ΣΕ ΤΙΜ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (ycvntú όλος ο cmiy
νελματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφο
ρίες πς πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2472S Βέροιας.

Η ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ

αύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

τις τυπογραφικές εργαοίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
Τ η λ ε φ ω ν ε ίσ τ ε

Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Γιουρούκη ΠετρΙνας
τηλ. 29101

«L

Μ ε τα νέα
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Σήμερο Σάββατο 17 louXiou
1982 εφημερεύει και όιανυκτερεόει
το φαρμακείο:

μας 29.762

Έναν οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της. με δίπλωμα I
κατηγορίας. Πληρ. τηλ. 29.242 Βέροια

ιαίΛΕΙΤΑΙ
Μηχανή τύπου Π Ό ΙΙΕ Τ Λ 75 κυβικών Τιμή 20 000 Πληροιπορίες
τηλ. 23.137 Βέροια

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Η Κίνα καταδίκασε
ΗΠΑ και Ισραήλ
ΠΕΚΙΝΟ. 16 ( Α Π Ε )
Η Κίνα καταδίκασε επίσημα .πάλι
σήμερα, το Ισραήλ και τις Ηνωμένες
Πολιτείες, σε μήνυμα που απηύθυνε
0 Κινέζος υπουργό; εξωτερικών κ.
Χουάνγκ Χουώ, στην έκτακτη
υπουργική διάσκεψη του συντονιστι
κού γραφείου των Αδεσμεύτων
χωρών, που άρχισε χθες τιςεργασιες
της στη Λευκωσία.
•Το καθεστώς του Μ κεγκίν, υποστηριζόμενο και ενθαρρυνόμενο από
τις Ηνωμένες Πολιτείες, εισέβαλε με
τον mô βάρβαρο τρόπο στο Λίβανο
»οι συνειδητά κατακρεουργεί τοος
Παλαιστινίους και τους Λιβανέζους»
γράφει ο κ. Χουανγκ στο μήνυμά
τους. «Γ«ι μ α ς. προσθέτει, η πιο επεί-

γουσα ενέργεια είναι ν ' αναγκάσουμε
το Ισραήλ να άρει την πολιορκία της
Βηρυτού και ν ' αποσύρει ος δυνά
μεις του από το Λίβανο».
Ο Κινέζος υπουργός επανεβεβαίωσε την πλήρη υποστήριξή της
χώρας του στην «Οργάνωση για την
απαλευθέρωση της Παλαιστίνης»,
ενώ τόνισε την ανάγκη για τις αραβι
κές χώρες να λύσουν τα προβλήματά
τους μόνες τους, με διαπραγματεύ
σεις
Τους τελευταίους μήνες, η Κίνα
έκανε πολλές εκκλήσεις στον Αραβι
κό κόσμο, καλώντας τον να ενωθεί
καινό είναι επιφυλακτικός, τοσο απέ
ναντι στη Σοβιετική ' Ενωση,όσο και
τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ϊός:
•Τα μέλη της παραπάνω επιτρο
πής ορίζονται με απόφαση του
υπουργού εσωτερικών απόμέλη της
κοινοβουλευτικής επιτροπής αρμο
διότητας υπουργείου εσωτερικών ,
αντιπροσώπους των πολιτικών κομ
μάτων που εκπροσωπούνται στη
Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο. εφόσον- και στις δύο κχριπτώαος πρόκειται γιο κόμμα το ή Ομάδες

Καταδικάζουν
την ενέργεια
του κ. Γιαννούοη
Θεσσαλονίκη , 16 (Λ.Π.Ε.)
' Εντεκα Δημοτικοί Σύμβουλοι
της πλκιοψηφίας , σε κοινή διακήρυξήτους, χαρακτηρίζουν ως αφετερι
στική και αυθαίρετη την απόφαση
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Α.
Γιβννούση, που ανήκει στο Κ Κ Ε , να
δκκδικήσει το αξίωμα του Δημάρχου
με τον συνδυασμό «Δημοκρατική
θφοσαλονίκη ς·.
ί^ιμρυιίΑους, πεντχ ανήκουν στο
ΠΑ.ΣΟ.Κ., τρεις στο Κ .Κ.Ε. επωτε
ρικσύ. ενώ οι άλλοι τρεις είναι ανε
ξάρτητοι
Ο κ. Μαρατζίδης (ανεξάρτητος)
«■φυλάχθηκα να πάρα θέση*.

που συμμετείχαν τόσο στην προη
γούμενη Βουλή όσο και στη Βουλή
που προήλθε από τις εκλογές της
Ι8ης Οκτωβρίου 1981, από εκπρο
σώπους της κεντρικής ' Ενωσης Δή
μων και Κοινοτήτων της Ελλάδος,
επιμελητηρίων, δικηγορικών και επι
στημονικών συλλόγων, καθηγητές ή
υφηγητές Ανωτάτων Σχόλιών, εκπρο
σώπους του Υπουργείου Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος, υπαλ
λήλους του Υπουργείου Εσωτερι
κών, υπαλλήλους του υπουργείου
Εθνικής Οικονομίας ειδικούς επιστή
μονές σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκη
σης και δημοτικούςκαι κοινοτικούς
υπαλλήλους. Τα παραπάνω μέλη
υποδεικνύονται αντίστοιχα από τον
πρόεδρό της Κοινοβουλευτικής Επι
τροπής , τους αρχηγούς των πολιτι
κών κομμάτων,το διοικητικό συμ
βούλιο της κεντρικής ένωσης δήμων
και κοινοτήτων της Ελλάδος κ.λ.π.
κ.λ_π».
Εν τω μεταξύ . στο άρθρο 18 του
συζητουμένου νομοσχεδίου,περιελήφθησαν οι εξής νέοι παράγραφοι, σε
αντικατάσταση αντιστοίχων του νό
μου 1065/1980:
- στους Δημάρχους , ανηδημάρχους. προέδρους κοινοτήτων και στα
μέλη των δημοτικών και κοινοτικών
συμβουλίων επιβάλλονται οι πειθαρ
χικές ποινές της αργίας και της
εκπτώσεως, σύμφωνα με τις ειδικές
διατάξεις του παρόντα κώδικα.Η πει
θαρχική ποινή τσυπροστίμσυ , που
μπορούσε να επιβάλει ο Νομάρχης
καταργείται.
.
.Ο .Γαόεόειίκ. >φ,ληεπΚΊΓ„Γβ
τρίτο τουλάχιστον του συνολικού
αριθμού των μελών του με γραπτή αί
τηση, στην οποία αναφέρονται τα θέ
ματα που θα συζητηθούν. Αν ο πρόε
δρος δεν καλέσει το συμβούλιο σε έξι
μέρες τοαργότερο μετά την υποβολή

IM e fu n k e n
Colorim age
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Η έγχόωμη τηλεόραση
μέ 1*ην Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
Παντα ίδόνιΧό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (ψυχομετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module για γρήγορο service
Τηλεχειριοτής υπερύθρων - 32 καναλιών

ΟΙ ΙΣΡΑΗΛ1ΝΟΙ ΙΔΡΥΣΑΝ ΚΑΙ ...ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΒΗΡΥΤΟΣ 16 (ΑΠΕ)
Χωρίς τυμπανοκρουσίες, οι Ισραηλινές Αρχές προσπαθούν με διάφορα
μέσα από τότε που μπήκαν στον Λ ί
βανο. στις αρχές Ιουνίου, να κατα
στήσουν την νότια περιοχή του

Λ|ς αιτήσεως, το συμβούλιο συνέρχε
ται. με πρόσκληση των μελών που
υπέβαλαν την αίτηση, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 2 και
αποφασίζει για τα θέματα που περί
λαμβάνει η αίτηση. Αν σ πρόεδρος
παραλείψει αδικαιολόγητα δύο συνε
χείς φορές να σογκαλέσει το συμβού
λιο, μπορεί να τεθεί σε αργία και. σε
περίπτωση υποτροπής, να τιμωρηθεί
με την ποινή της έκπτωσης από το
προεδρικό αξίωμα».
— Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει
αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς
συνεδριάσεις του κοινοτικού συμ
βουλίου. μπορεί να τεθεί σε αργία και
σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί να
τιμωρηθεί με την ποινή της έκπτωσης.
Εκείνος που τιμωρείται έχει διακαίωμα να σκήσει προσφυγή στον
υπουργό εσωτερικών, κατά των απο
φάσεων που επιβάλλουν οποιοδήποτε πειθαρχική ποινή, μέσα σε προθε
σμία δέκα ημερών, αφότου η απόφα
ση του κοινοποιήθηκε. Ο υπουργός
μπορεί είτε ν ' απορρίψει την προσ
Φυγή είτε να τη δεχτεί και να Εξαφα
νίσει ή να μεκίκιει την ποινή ή να
μεταβάλει επιεικέστερα την ποινή
που έχει επιβληθεί».
ΤΟ Κ.Κ.Ε.
Η κοινοβουλευτική ομάδα του
Κ ΚΕ, εξ άλλου, με δήλωση που
κατέθεσε σια πρακτικά της Βουλής,
(ΐιωφέρει όττ θα ψηφίσει «παρών»,
στο νομοσχέδιο, έπειτα από την άρ
νηση της κυβέρνησης να δεχθείς την
απλής αναλογικής.
Στη δήλωση προστίθεται ότι το
Κ Κ Ε θεωρεί βασικό θέμα για τον
εκδημοκρατισμό της Τ.Α. και γενικό
τερα της πολιτικής ζωής την καθιέ
ρωση της απλής αναλογικής και γ ι'
αυτό θα συνεχίσει τον αγώνα του, μέχρις ότου πετύχει ο στόχος αυτός.

Σεμινάριο
της ΓΣΕ Ε
Α Θ Η Ν Α 16 (ΑΠΕ)
Αρχίζει την ερχόμενη Δευτέρα στο
Ηράκλειο Κρήτης το νέο εκπαιδευτι
κό σεμινάριο, που οργανώνεται από
to κέντρο μελέτης
έρευνας κιιι
τεκμηρίωσης της ΓΣΕΕ. Το οεμινά
ριο αυτό θα διαρκέσει 4 ημέρες και θα
το παρακολουθήσουν τα μέλη των
διοικήσεων των εργατικών κέντρων
και των εργατικών σωματείων όλης
της Κρήτης.

Βενζινάδικα

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιωακειμίδου Δόμνα
ΣταόΙου 85, τηλ. 26.878
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίόπ 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόιιουλος Δημ.
Βενιζέλομ τηλ. 23741

ΤΕ
ίΕ Ρυ ΝΚ Ε Ν
Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Ιωάννης Αρσπίόης
ΣΑΒΒΑΤΟ

IIΑΡΕΛΗΦ ΘΗΣΑ Ν
6 ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ.
ΑΠΟ Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μ ί ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
Α Λ 6 ΤΗΝ Α β β | Αφοί

ώΟΥΡΛΗ

-nusni
22.782

Ψ
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Επαρχία τον Ισραήλ ο Νότιος Λίβανος

Διακομματική ή επιτροπή
για το νέο κώδικα
Δήμων - Κοιντήτων

Α Θ Η Ν Α. 16 (AJ1.E.)
Ο νέος Δημοτικός Κώδικας θα
ππαρτισθα από διακομματική επι
τροπή, στην οποία θα μετέχουν και
εκπρόσωποι των λαϊκών τάξεων.
Τα πιό πάνω δήλωσε ο υπουργός
εσωτερικών κ Γ Γεννήματος, κατά
τη διάρκεια της σημερινής συζητή
σεως στη Βουλή, πάνω στα άρθρα
too νομοσχεδίου περί Δήμων και
Κοινοτήτων, η ψήφιση του οποίου
θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τρίτη,
(μέχρι τώρα ψηφίστηκαν $0 επί
συνόλου 63)
Όπως αναφίρεται στη σχετική
τροπολογία που κατέθεσε ο κ. οποορ

\Μ \Μ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ί

Λιβάνου μια «επαρχία» του Ισραήλ,
διαπιστώνουν οι πολιτικοί παρατηρη
τές
Το πεδίο δραστηριότητας του
Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο και ειδικά
στη Σιδώνα. κυριώτερη πόλη του
Νότιου Λιβάνου. 40 χλμ από τη
Βηρυτό, έχει ξεπεράσει πια το στρα
τιωτικό πλαίσιο, υπερβαίνονχας τις
απλές ανάγκες μιας χρονικά περιορι
σμένης κατοχής.
Εξ άλλου, πολλές Ισραηλινές Τρά
πεζες ανελαβαν. από τον πρώτο κιό
λας καιρό της εισβολής, να θέσουν σε
κυκλοφορία κινητά «υποκαταστήματα» ειδικευμένα σε μετατροπή νομι
σμάτων.
Αυτά τα κινητά «υποκαταστήματα
Τραπεζών» οφείλουν να καλύπτουν
τις καθημερινές ανάγκες των Ισραηλινών στρατιωτών, καθώς επίσης και
να χρηματοδοτούν, τις ιδιωτικές
εμπορικές δοσοληψίες μεταξύ του
Ισραήλ και του Λιβάνου.
Αυτές οι δοσοληψίες γίνονται έξω
από το τραπεζικό κύκλωμα του Λιβά
νου. το οποίο εξακολουθεί να εφαρ
μόζει οικονομικό αποκλεισμό στο
Ισραήλ
Ανώτεροι Ισραηλινοί υπάλληλοι,
ει ικευμένοι στα οικονομικά προβλή
ματα, έχουν πραγματοποιήσει επισκέ
ψεις επισήμου χαρακτήρα στη Σιδώνα τις τελευταίες εβδομάδες.
Ο υπουργός Οικονομικών και ο
διευθυντής της Κεντρικής Τράπεζας
του Ισραήλ επισκέψθηκαν διαδοχικά
τους υπευθυνους του υποκαταστήμα
τος της «Τράπεζας του Λιβάνου»
(κεντρική Τράπεζα) στη Σιδώνα,
συνοδευόμενοι από τον στρατιωτικό
κυβερνήτη αυτής της πόλης.
Αυτές τις επισκέψεις που αποκά
λυψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ένας
ανώτερος Λιβανέζος υπάλληλος · θα
ακολουθήσει η επίσκεψη του κυβερ
νήτη της Τράπεζας του Ισραήλ αυτο
προσώπως.
Φαινομενικά, οι επισκέψεις αυτές
δεν έχουν κανένα συγκεκριμένο σκο
πό.
Σΰμψωνα με τα λεγάμενα του
Λιβανέζσυ υπαλλήλου ·οι Ισραηλινές αρχές έχουν καταληφθεί από
μεγάλη ανησυχία από τότε που βρί
σκονται στο Λίβανο: Θέλουν να κά
νουν αισθητή την παρουσία τους με
κάθε τρόπο».
Τελευταία, οι Ισραηλινές αρχές
απαίτησαν από την Τράπεζα του
καταστάσεις των τραπεζιτικών λογα
ριασμών των Παλαιστινιακών οργα
νώσειυν. συμπεριλαμβανομένων και
των ιδιωτικών λογαριασμών που
έχουν κατατεθεί σπς Τράπεζες του
Νότιου Λιβάνου. Η απαίτηση αυτή
tmv Ισραηλινών «σκόνταψε» στην
άρνηση της Τράπεζας του Λιβάνου
και δεν ικανοποιήθηκε ποτέ.
Ό σον αφορά το τομέα του εμπο
ρίου, ο Λιβανέζικος τύπος αναφέρει
όπ η Ισραηλινή ραδιοφωνία ανακοί
νωσε πως έγινε η πρώτη εξαγωγική
συναλλαγή, ύψους 130.000 δολλαρίων, από μια νέα Ισραηλινή εται
ρεία. προς το Λίβανο, σύμφωνα μ'
όλες τις επίσημες διατυπώσεις στα
Ισραηλινά Λιβανέζικα σύνορα.
Σύμφωνα με πληροφορίες από
τους τουρίστες που φθάνουν a jó το
Νότιο Λίβανο, η πληρωμή των

Λ Ε Υ Κ Ω Σ ΙΑ 16 (ΑΠΕ ΓΑΛΑ
Π Ρ Α Κ Τ ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Η έκτακτη σύνοδος του συντονισηκού γραφείου των αδεσμεύτων
χωρών συνεχίζει τις εργασίες της σή
μερα. στη Λευκωσία, τόσο στην ολο
μέλειά της, όσο και στην επιτροπή
σύνταξης του τελικού ανακοινωθέν
τος.
Σχέδιο αποψάσεως. που θα υπο
βληθεί στην έγκριση των αντιπροσω
πειών, απαιτεί από το Ισραήλ την άρ
ση της πολιορκίας της Δυηκής
Βηρυτού. Ζητάει, επίσης, από το
Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμέ
νων Εθνο'ιν να συστήσει αμέσως μια
προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων
Εθνών, που Ou επωμισθεί τη διατήρη
ση της ειρήνης στο Λίβανο και την
προστασία των Παλαιστινίων και
των Λιβανέζων, έγινε γνωστό από
καλά πληροφορημένη πηγή.
Στο σχέδιο απόΦπσπτ · Γυτρ·τπ·
ακόμα, από το Συμβούλιο Ασφαλείας
να επιβάλει κυρώσεις »σφαιρικού
χαρακτήρα και αναγκαστικές» στο
Ισραήλ, εφ όσον το τελευταίο δεν θα
εφαρμόσει τις αποφάσεις των Ηνωμέ
νων Εθνών σχεηκά με την Παλαιστί-

Αφοί Δαμισνίδη
Θίσ/κπς 156. τηλ 27 965
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Ανοστόσιος
Β, Κων/νος 36 τηλ, 27 820
Πλατής Π
Βενιζέλου 145 τηλ. 23 448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΚαρομεΜόης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
ΚουπΙόου Αναστασία

π.χ. μπετόν, στη Σιδώνα και άλλες
περιοχές του Νοτίου Λιβάνου.
Αυτή η πολιτική εξαγωγών προς
τον Λίβανο στοχεύει σύμφωνα με τις
δηλώσεις των Ισραηλινών υπευθύ
νων, οι οποίοι ξεκαθάρισαν τους σκο
πούς τους από την αρχή της εισ
βολής - στην αναδόμηση του Νοτίου
Λιβάνου με την συμμετοχή του

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ Μ Α Ν Ι/Α Ρ ΙΔ Η Σ του
Θεοφίλου και της Στέλλας το γένος
Κύρογλοο που γεννήθηκε στο
Κυμέρια Ξάνθης και κατοικεί στην
Βέροια και η ΣΤΑΘΟΥΛΑ ΚΑΡΑ
ΛΙΟΛΙΟΥ ιου Χρήοτυιι και της
Ευφροσύνης τα γίνιχς Γζημολάκα
που γεννήθηκε στον Ταξιάρχη Γρε
βενών και κατοικεί στην Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνε· στην Βέροια.

Ισραήλ.
,
, „ , 0
Γ ία να ευοόωθεί αυτή η πολίτικη·
Ισραήλ;νός πρωθυπουργός κ. ΜΡ®
χέμ Μπέγκιν διώρισε ένα ΛΓεν® ■_
συνεργάτη, τον κ. Ιακώβ
στη θέση του κυριώτερου υπέθυνον
στο πρόγραμμα της αναδόμησης
βοήθειας στους κατοίκους τ°®
Νοτίου Λιβάνου.

Έλεγχος στα εμπορικά
για τις εκπτώσεις
Α Θ Η Ν Α 16 (ΑΠΕ)
Λεπτομερή έλεγχο σε όλα τα εμπο
ρικά καταστήματα της χώρας θα
πραγματοποιήσουν ο ι αρμόδιες αστυ
νομικές και αγορανομικές ιιρχές,
κατόπιν σχετικής εντολής του
υπουργείου Εμπορίου κ. Γιώργου
Μωραίτη προς τους Νομάρχες.
Ο έλεγχος θα γίνει με την ευκαιρία
των εκπτώσεων της περιόδου 1η έως
20η Αυγούστου και θα αφορά την
επισήμανση των ήδη υπαρχουοών
ημών πώλησης των εμπορευμάτων,
ώστε να διαπιστωθεί, αν οι αναγρα
φόμενες εκπτώσεις για κάθε είδος
είναι ουσιασηκές και όχι εικονικές
για την δημιουργία εντυπώσεων.
Με την ίδια απόφαση, ο υπουργός
υπενθυμίζει ό η οι έμποροι υποχρεούνται να αναρτοϋν πινακίδες σε
ευδιάκριτο θέση και στις βιτρϊνες των
καταστημάτων τους για την σωστή
ενημέρωση του καταναλωτικού κοι
νού, τόσο για τις ιοχύουσες τιμές,
πριν από την περίοδο των εκπτώ
σεων, όσο και για τις παρεχόμενες
εκπτώσεις.
Στο μεταξύ, με ανακοίνωσή τους,
οι εμπορικοί σύλλογοι Αθήνας και

Εργαστήρια
ελευθέρων
σπουδών
Α Θ Η Ν Α 16 (ΑΠΕ)
Σαρανταπέντε εργαστήρια ελευθέ~—.ονλ.λ,ι „η·· σιιτηδισπηιιιίΓον·

ται (και μάλιστα πολλά απ' αυτά με
ξενικούς τίτλους) ως κέντρα ελευθέ
ρων σπουδών, ως σχολές, ως εκπαιδευηκοΐ οργανισμοί, ως ελεύθερες
σπουδές κλπ, υποχρεώνονται σης
επιγραφές, αγγελίες και κάθε είδους
διαφημίσεις να χρησιμοποιούν προς
χαρακτηρισμό του εργαστηρίου τους
μόνο τον τίτλο «εργαστήριο ελευθέ
ρων σπουδών».
Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση
του υπουργείου Παιδείας, στην οποία
προστίθεται ότι ο τίτλος πρέπει να
συνοδεύεται από λέξη η οποία θα
δηλώνει τη διδασκόμενη τέχνη ή το
πρακτικό επάγγελμα. Η μη αναγραφή
των στοιχείων αυτών, που ορίζουν οι
διατάξεις του άρθρου 5 του από
9/10/1935 Ν.Δ/τος, έχει σαν συνέ
πεια τη σύγχιση και την παραπλάνηση του κοινού

Πειραιά αναφέρουν όη πολλά κατα
στήματα, με διάφορα τεχνάσματα,
προσπαθούν να δημιουργήσουν την
εντύπωση έιτι δήθεν παρέχουν από
τώρα εκπτώσεις στις τιμές των ειδών
τους.
Οι σύλλογοι συνιστούν στο αγο
ραστικό κοινό να μη παρασυρθεί από

νη. Τέλος, προβλέπει τη σύσταση
ειδικής ερευνηηκής επιτροπής, που
θα αποσταλεί στη Βηρυτό.
Υποδεχόμενος σήμερα τους επικε
φαλής των ανηπροσωπειών στη Λευ
κωσία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
κ Κυπριανού, δήλωσε ότι οι αδέ
σμευτες χώρες οφείλουν να πράξουν
οηδήποτε μπορούν, για να σταματή
σουν την Ισραηλινή επίθεση και, έτσι
ν' αποφευχθεί η δημιουργία ενός
σοβαρού προηγουμένου
Υπενθυμίζεται ό η ο επικεφαλής
του πολιτικού τομέα της «Οργάνω
σης για την απελευθέρωση της
Παλαιστίνης» έιρθααε στη Λευκωσία,
χθες το βράδυ.
Οι ανηπρόσωποι 45 χωρών ακόυ
σαν τον ειδικό απεσταλμένο της
«Οργάνωσης για την απελευθέρωση
της Παλαιστίνης», ν' αποκαλεί την
Ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο
«γενοκτονία», στην έκτακτη υπουργι«υνοοο των αοεσμεύτων χωρών
που άρχισε χθες στη Λευκωσία.
Η σύνοδος αυτή συγκλήθηκε ύστε
ρα από αίτηση του ηγέτη της «ΟΑΠ·.
Γιασέρ Αραφάτ. και με πρωτοβουλία
της Κούβας, η οποία ζήτησε να γίνει
στην Κύπρο, λόγω της γειτονικής
της θέσης με το Λίβανο.
Ο ειδικός απεσταλμένος της
«ΟΑΠ», Αμπντελαπφ Αμπουχίλι.
διάβασε μήνυμα του Γιασέρ Αραφάτ.
στο οποίο καταγγέλλεται η Ισραηλινή εισβολή στο Λίβανο, σαν η χειρό
τερη περίπτωση γενοκτονίας στην
ιστορία.
Ο Παλαιστίνιος απεσταλμένος τό
νισε. επίσης, ότι το Ισραήλ διαπράττει στο Λίβανο εγκλήματα »χειρότερα
από εκείνα των Ναζί», και όη «φυλά
κιζα τους ανθρώπους σε στρατόπεδα
συγκεντρωσειυς πιο απάνθρωπα από
το Αουοβιτσζμ.
Κστηγόρηπε, «τίβης, χρ Ισραήλ
ότι «φιμώνει» το διεθνή τύπο και ότι
υμνείται στον πολιορκούμενο στη
Δυηκή Βηρυτό Παλαισηνιακό και
Λιβανικό λαό τροφή, νερό, ηλεκτρι
σμό και φάρμακα.

τις παραπλανητικές αυτές αναγγίλΛ
και να ιι να μείνει την κανονική έΌΡ'
ξη της περιόδου των εκπτώσεων*"
2 Αυγούστου, για να πραγματοποώ'
αει τις αγορές του κάτω από συ™>|·
κες πραγμαηκών εκπτώσεων *®
δυνατότητας σύγκρισης ποιοτή<*ν
και ημών.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
- Στο 12ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Καρδίτσας - Τρικάλων, επιβαηκό αυτοκίνητο, με οδηγό τον Αλεξ.
Ν. Καρασμάναγλου, 63 ετών, παρέ
συρε και σκότωσε τον πεζό Ν ικ. Γ.
Κωστόπουλο, 45 ετών.
— Στο 8ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Δράμας
Σερρών, ιδιωηκό
αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον ΓI. Ελευθρεριάδη. 36 ετών, παρεξεκλινε της πορείας του και ανατράπηκε.
Σκοτώθηκε η Αικατερίνη Δ. Πίττη,
27 ετών και τραυματίσθηκε σοβαρά ο
‘ οδηγός.
— Σ το 3 Ιο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Θεσ/κης
Καβάλας, φορτηγό
αυτοκίνητο, με οδηγό τον Απόστ. Ν.
Μπατζόλη. 45 ετών, συγκρούσθηκε
με δεύτερο επίσης φορτηγό, που οδη
γούσε ο Ιωάνν. Γ. Μαγκλάρας, 35
ετών. Σκοτώθηκε ο οδηγός του πρώ
του φορτηγού.
- Σ το 3ο χιλιόμετρο της Εθνικής
οδού Μοιρών - Πομπίας, φορτηγό
αυιοκίνητο, οδηγούμενο από τον Μ.
Δ. Πιλάκη, 30 ετών, συγκρούστηκε
με δίκυκλη μοτοσυκλέτα, που οδη
γούσε ο I. Σ. Φραγκιαδάκης, 27 ετών.
Σκοτώθηκε ο οδηγός της μοτοσυκλέ
τας.

- Αναζητούνται από τη Χωροφυ
λακή οι Γ. Κ. Τσαπατσάρης. 31 ετών.
Κ. Τ. Τσαπατσάρης, 24 ετών. Παν. Δ.
Παντελόπουλας, 27 ετών, και μια
γυναίκα, αγνώστων στοιχείων, γιατί,
στο κέντρο διοσκεδάσεως «Φαντα
σία», στην Καλαμάτα, μετά από
λογομαχώ και φιλονεικια, επιτέθη
καν κατά του διευθυντή του κέντρου
Λ. Δ, Δημητρακοπούλου, 48 ετών
και τον τραυμάτισαν σοβαρό με περί

Κυρώσεις κατά του Ισραήλ
ζητούν οι αδέσμευτοι

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

προϊόντων που εξάγει το Ισραήλ γί
νεται συνήθως με Λιβανέζικα νομί
σματα, αλλά και με Ισραηλινό αέκελ.
που ανταλάσσονται με το ένα πέμπτο
της Λιβανέζικης λίρας.
Εκτός απο τα φρούτα και τα λαχα
νικά, που φτάνουν ως τη Βηρυτό και
τον Βόρειο Λίβανο, το Ισραήλ εξάγει
επίσης και υλικά κατασκευής, όπως

Εξ άλλου, ο Κύπριος υπουργός
Εξωτερικών, κ. Ν. Ρολάνδης, ο
οποίος προήδρευσε της συνόδου, δή
λωσε: «εμάς, στην Κύπρο, μας διακα
τέχει βαθειά και ειλικρινής συναίσθη
ση του αβάσταχτου πόνου του λαού
της Παλαιστίνης, διόη κατά πολλούς
τρόποος έχουμε υποστα ης ίδιες
εμπειρίες και έχουμε βρεθεί στην ίδια
δυσάρεστη κατάσταση». Ο κ. ΡοΑάνδης προφανώς αναφερόταν στην
Τουρκική εισβολή και κατάληψη του
βορείου τμήματος της Κύπρο· πριν
οκτώ χρόνια.
Ας σημειωθεί ό η η σύνοδος αυτή
είναι η μεγαλύτερη διεθνής συνάντη
ση που πραγματοποιείται στην Κ ύ
προ και ότι έχουν ληφθεί δρακόντεια
μέτρα ασφαλείας για την προστασία
των ανηπροσώπων από 45 χώρες.

στροφο. Στη συνέχεια επετέθΠ
κατά του σερβιτόρου Αθ. Δισρβ™
38 ετών και τον τρ α υ μ ά η σ ο ντ
μαχαίρι. Οι δράστες, μετά την πΡ«
τους, τράπηκαν σε φυγή και_εξοΦ«
σθηκαν, αφήνοντας στο κέντρ^*
περίστροφο, το οποίο κοτασχίθ*!” ·
— Πυρκαιά εξερράγη από άγν* “^
αιτία στην αγροτική περιοχή
νερίου Κοζάνης, αποτεφρώθηκαν
στρέμματα σιτηρών και 100 στρ*|θ*“
τα με σιτοκαλαμιές.
— Πυρκαιά εξερράγη από άγν«*|!
αιτία στην αγροηκή περιοχή ΒΟΡ“ ®.
Χαλικιδικής. Αποτεφρώθηκαν
στρέμματα θαμνώδους εκτάβββς
200 ελαιόδενόρο.
. — Συνελήφθη από τη Χωροφύ**
κή ο Φωτ. Κ. Δεδούσης. 38
]
ξυλουργός, γιατί, στην Λάρισα,**"'
τα από έρευνα που του έγινε, β ρ ^ ^
στην κατοχή του και κοτασχ»*
μικρή ποσότητα χασίς σε φούντα
ενα τσιγάρο με χασίς.
— Σκοτώθηκε στο χωριό Χορντ
Λμαλιάδος Ηλείας, ο Γ, Π, Το«*®,
πιακόσης, ϊ ΐ ετών, μαθητής,
περιεργαζόταν το οπλισμένο κυνηΐ·
ηκό όπλο του πατέρα του που εκ*®"
σοκρότησε.
— Στη θέση Σταυριά της αγΡ0® ^'
περιοχής Γεργέρης Μοιρών “ γ
κλείου. γεωργικός εκλυστήρα^ΙΓ
οδηγό τον Γεωργ. Α. Κουτεντ» '
παρεξέκλινε της πορείας του και *
τράπηκε. Σκοτώθηκε ο 14 ΧΡ0^
γιος του Κουτεντάκη Παύλος·

Ο Γκρομύκο
συγχαίρει
τον Σούλτζ
Μ Ο ΣΧΑ
16
(ΑΠΕ
Π Ρ Α Κ Τ ΡΩΥΤΈΡ)

ΓΑ^

Ο υπουργός Εξωτερικών
Σοβιεηκής Ένωσης, Γκρομύκο.
στείλε συγχαρητήριο τ η λ ε γ ρ ά ^
στον κ. Τζώρτζ Σούλτζ, με την
pía του διορισμού του στο ί*®1
Ντηπάρτμεντ, μετέδωσε σήμεΡ0
πρακτορείο ειδήσεων «Τας».
Σύμφωνα με το πρακτορείο. ο '
Γκρομύκο, στο τηλεγράφημά τού·
αναφέρει τα εξής;
■Αγαπητέ κ. Σούλτζ. δεχθή** Ζ
συγχαρητήρια μου για το 5ιθΡ%
σας ως υπουργού των Ε ξώ τερ έ
των Ηνωμένων Πολιτειών της Α®
ρικής. Θέλω να ελπίζω ό η η δρο«^
ριότητά σας στην υπεύθυνη αυίή ",
ση θα συμ βάλει στη βελτίωση ^
Σοβιεηκοαμερικανικών θέσεων
το συμφέρον των λαών των
χωρών και της διεθνούς ειρήντΚ''

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΠΡΙΩΝ
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
«Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου του νεοσύστατου Συλλόγου Κυπρίων Ν. Ημαθίας «Ο Ε Υ Α ΓΟ Ρ Α Σ», τη®
Κυριακή 18 Ιουλίου στην Ιερά Μητρόπολη Βέροιας θα τελίσθεί Ιερό Τρισάγιο στις 11 π.μ. για τα θύματα της Τουρκική?
Εισβολής του Ιουλίου 1974 στην μαρτυρική Κύπρο.
Αλλχζ εκδηλώσεις δεν θα γίνουν διότι η ημέρα αυτή είναι
ημέρα πένθους και κατά τη γνώμη μας πρέπει να τιμηθεί ανάλο
γα προκειμένου να μην ξεχασθει. Μετά το Τρισάγιο θα γίνί»
κατάθεση στεφάνου στο ηρώο της Πλατείας Ωρολογίου σε μι*
οεμνή τελετή.
Προσκλήσεις δεν θα σταλούν.
Παριικαλούνται τα μέλη του Συλλόγου, φίλοι και συγγε
νείς, καθώς και οι πολίτες της Βέροιας . να τιμήσουν με τη®
παρουσία τους.
Από το Σύλλογο

— Κτίριο του IΚΑ
θα αν€γ€ρθ€ί
στη Βέροια

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
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ΙΟΥΛΙΟΥ 1982
Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. φύλλου 1981
Μητροπόλεως 72 Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Τιμή Φύλλου δρχ

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ

10

Όπως προβλέπ€ται στο δ€τές της |\ιίομαρχίας

Στο αρχικό στάδιο, δηλαδή στη
σύνταξη της αρχιτεκτονικής μελέ
τη ς βρίσκεται ήδη το θέμα ανεγέρ1
σεως κτιρίου ΙΚΑ στη Βέροια, στο
ιδιόκτητο οικόπεδο που διαθέτει το
Ίδρυμα.

ΘΑ 0ΗΜ0ΤΙΚ0Π0Ι ΙΗΘΕΙ
Η ΑΣ1 ΓΙΚ Η ΣΥΓΚΟΙΙ IIÛN!ΙΑ
Για καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού
Την εξαγορά από τους Δήμους Βέροιας και Ναούσης
τ»«ν επιχειρήσεων αστικής συγκοινωνίας και την ανά
πτυξη - αν δεν επιτευχθεί αυτό - παράλληλης δραστηΡ'ότητας από τους Δήμους, μ€ τελικό στόχο την πλήρη
δημοτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας στο Νομό
Μας. προβλέπει το Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινωνι
κής Αναπτύξεως της Νομαρχίας για την πενταετία 1 9 8 3
• 1987.
"Οπως αναφέρεται στο Πρό

γραμμα, η αστική συγκοινωνία
^ τον τρόπο που λειτουργεί σήμ*ρα δεν εξυπηρετεί το κοινό
Με:
• Την διακοπή της λειτουργίας
Πολύ νωρίς το βράδυ μ’ αποτέλεσμα

να έχουμε πραγματική απομόνωση
των γειτονικών με τα αστικά κέντρα
κοινοτήτων από την κοινωνική ·
πνευματική ■ πολιτιστική ζωή των
πόλεων.
• Την απροθυμία στη δρομολό
γηση άγονων γραμμών
• Τα παλαιό και ακατάλληλα

αυτοκίνητα και τον ανεπαρκή αρι
θμό τους.
• Το υψηλό κόστος
• Την επιβάρυνση του κοινωνι
κού συνόλου με σημαντικές επιδο
τήσεις που τους παρέχονται από την
πολιτεία (π.χ. το 1981 δόθηκε
στους ιδιοκτήτες των 10 αστικών
λεωφορείων της Βεροίας δάνειο
7.800.000 δρχ. με χαριστικό επιτό
κιο 2%)
• Την απαράδεκτη κατάσταση
της σήμανσης των στάσεων.
• Την ανυπαρξία ενδεικτικών
πινακίδων στις στάσεις με τα δρο
μολόγια και στεγάστρων.
• Την μη τήρηση συγκεκριμένου
ωραρίου διέλευσης από τις στάσεις
αναμονής κοινού.

Πολιτικά θέματα

ΚΑΝΕΝΑΣ, ΛΟ ΙΠ Ο Ν ,
Δ Ε Ν Ψ ΗΦ ΙΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ;
I · I ▼· A 4 ) —

Tuw
ιν τελευταίο καιρό πορατηαι περίεργα φαινόμενα στην
κή ζωή της Ελλάδος. Στους
' Ελληνες και Ελληνίδες ,
ας - λένε - δεν ψήφισε το
)Κ στις σημαδιακές εκλογές
8ης Οκτωβρίου.

Κατά τους έγκυρους παρατηρηαυτή η πολιτική σκέψη έχει διό>ες εξηγήσεις. Η μια οφείλεται
1 Νέφος. Ναι μην σας φαίνεται
ιάξενο, Υποστηρίζουν οι παρατη
ές ότι ένα σεβαστό ποσοστό του
ηνικού λαού δεν μπορεί πλέον
κρίνει σωστά λόγω επηρεασμού
i το Νέφος.Κατ 'άλλους φταίει το
κλοφοριακό Κ α τ' άλλους η κ.
ρκούρη Και κα τ' άλλους το
ιυντιάλ....
Γιο πρώτη φορά στην πολιτική
ορία της Ελλάδος υπάρχει απ τη
ι πλευρά μια Κυβέρνηση με
σοτό νίκης 48% και από την άλλη
ευρά ένας λαός που στο σύνολό-

του-πλέον - αρνείται να δεχθεί ότι
ψήφισε το ΠΑΣΟΚ αλλάεπιμένει έν
τονα και ότι δεν είπε ποτέ μια καλή
κουβέντα για το κόμμα που μας
κυβερνά.
Σαν γνήσιος αντίπαλος των
εξαγγελθέντων
δραμάτων
της
Κυβερνήσεως δεν θα ήταν καθόλου
δύσκολο να τρίβω τα χέρια μου με
βαθειό
ικανοποίηση μετρώντας
παράλληλα, τις τελευταίες ημέρες όπως λένε οι πολλοί - που το
ΠΑΣΟΚ θαμείνει στην Εξουσία.
Τα πράγματα όμως δεν είναι
έτσι. Η περίπου έτσι. Πέρα από τις
καλοπροαίρετες
δημοσιοποιήσεις
του
γνωστού δημοσιογραφικού
συγκροτήματος της αναταραχής που
φέρνουν το κόμμα τουκ.Παπανόρέου αποδεκτό οπό το 60% του
ελληνικού λαού, στη βάση γίνεται
μια τρομακτική ανακατάταξη δυνά
μεων. επιθυμιών, απόψεων και
πεποιθήσεων. Μια αναταραχή που
ξεσπάθωσε παλληκαρίσια με 48%

ΚΡΕΑΤΑ
ΛΙΜΝΙΩΤΗ
Α Ρ ΙΣ Τ Ο Τ Ε Λ Ο Υ Σ 5-Τ Η Λ . 20 .1 0 6 -Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Εμείς γεμίζουμε
το καλάθι
της νοικοκυράς
Μ Ε Κ Α Τ Α Π Λ Η Κ Τ ΙΚ Ε Σ Τ ΙΜ Ε Σ
μπριζόλες
μπούτι
σπάλα
φαλτσέτα

220
180
170
140

κοκκαλάκια
μόνο ψαχνό
συκώτι

100
260
120

ζοιρινά δικά μας που
>νται στην Αγ. Μαρίνα
Κρέατα μοοχαρϊσια-κοτόπουλα-κουνέλια
ορτίκια-δίσκοι αλλαντικών

στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου
ζητώντας αλλογή στο Ρυθμό, στα
Πρόσωπα, στις Ελπίδες και στο
Μέλλον της πατρίδας μας.
Μετά από οκτώμήνες που το
ΠΑΣΟΚ έχει αναλάβει την εξουσία
γίνεται κάθε μέρα πιο έντονη η λαϊ
κή απόγνωση και η λαίκή αγανάκτη
ση. Αυξημένο κόστος ζωής, εκμηδενισμός των επενδύσεων, μείωση
της καταναλώσεως, αύξηση της
ανεργίας . πτώση της ονομαστικής
αξίας της δραχμής. Μακρυά από επι
στημονικές οικονομικές αναλύσεις ο
Λαός, ο κάθε ' Ελληνας ξεχωριστά,
βλέπει έντρομος και με αυξημένη
αγωνία ότι από το κακό πάμε στο
χειρότερο. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε κανένα
πρόγραμμα των 100 ημερών, δεν
ενεργοποιήθηκε κανένας προγραμματισμοςκαι ότι οι άνθρωποι που
ανέλαβαν τις ηγετικές θέσεις ανέλαβαν να παίζουν με την θεωρία και
λιγώτερο να ασχολούνται με την
επίλυση των κουτών ελληνικών
πραγμάτων
και
προβλημάτων.
Ειπώθηκαν μενάλα λόγια που προε
τοίμαζαν ψυχολογικά το λαό ότι
σύντομα η Ελλάδα θα γίνει η γη της
Επαγγελίας. Ο ένας έπαιρνε το
στρατιωτικό ράντζο στα Υπουρνείο
του. ο άλλος έλεγε ότι το Νέφος ε ί
ναι πολιτικό, οάλλος την μια επέτρε
πε και την άλλη απαγόρευε την κί
νηση των γιώτα χι αυτοκινήτων και
οάλλος έψαχνε μανιωδώς να βρει τη
φάπα του....

Κι όλοι μαζί, σαν μια καλοστη
μένη ορχήστρα λαϊκής αποχρώσεως, με Πάθος Εμπάθεια και
Υπέρμετρο μίσος βάλθηκαν να
εξοντώσουν όλα τα κακό και μισερό
δεξιόστοιχεία που κυκλοφορούν
στος Δημόσιους Οργανισμούς και
να πνίξουν - χωρίς να έχουν κάποια
άλληλΰση - την ιδιωτική πρωτοβου
λία και τις επενδύσεις στο βιομηχα
νικό χωρά.
Το ΠΑΣΟΚ,όπωςόλατα Κόμμα
τα. έχουν το ιστορικόδικσίωμα να
πειραματίζονται για να βρούν τις
ορθές φόρμουλες για την πραγμά
τωση των κομματικών του στόχωνΝαι,αλλά υπό την βασική προϋπό
θεση ότι οιπειραματισμοί θα γίνον
ται στοστενό κομματικό πλαίσιο.
Ποτέ όμως σαν Κυβέρνηση.Ποτέ
όμως στις πλάτες μας Ποτέ πειρα
ματισμοί στο μέλλον και στις ελπί
δες τουλαού. Δεν το δικαιούνται.
Και δεν μπορούμε άλλο να τους το
επιτρέπουμε.Κι αυτό επιβεβαιώνε
ται περίτρανα όταν στους 100
' Ελληνες με πόθος και οι 100 τονί
ζουν ότι δεν ψήφισαν τοΠΑΣΟΚ
στις εκλογές της 18ης Οκτωβρίου.
Κι ’ αυτά θα αποδειχθεί ακόμη
εντονώτερα και με στατιστικά στοι
χεία στις πολιτικοποιημένες εκλογές
τουιιροσεχούς Οκτωβρίου που ο
Ελληνικός λαός θα αποδείξει ότι οι
διεργασίες που γίνονται στη βάση
του θα τολμήσουν βαθειά και οι
ριζικές τομές στα Κομματικό επίπε
δα.

• Πλεονάζον προσωπικό (π.χ.
εισπράκτορες).
ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΗ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα η
δημοτικοποίηση θα γίνει με τον
προσφορώτερο για το κοινωνι
κό σύνολο τρόπο. Τέτοιοι τρόποι
μπορεί να είναι:
* Η εξαγορά της επιχείρησης με
άμεσες διαπραγματεύσεις Δήμου ιδιοκτητών αστικών λεωφορείων.
* Η ανάπτυξη παράλληλης δρα
στηριότητας από τους Δήμους με
απώτερο σκοπό την σταδιακή πλή
ρη κάλυψη της αστικής συγκοινω
νίας από τους Δήμους με τα παρα
πάνω θεσμικά μέτρα.
- Κάθε καινούργια άδεια κυκλο
φορίας αστικού λεωφορείου
θα παρέχεται αποκλειστικά
στους Δήμους.
- Θα επιβληθεί περιοδικός και
ουσιαστικός έλεγχος καιαλληλότητος στα δρομολογούμενα
αυτοκίνητα.
- Αυτοκίνητο που κρίνεται ακα
τάλληλο κω δεν αντικαθίστα(π.χ. ενός έτους) χάνει οριστι
κά την άδεια κυκλοφορίας

-

Η χρηματοδότηση των ιδιω
τών θα γίνεται στο μέλλον με
τα εκάστοτε επιτόκια της αγο

ράς χωρίς καμιά εξαίρεση.
ΤΑ ΟΦΕΛΗ
ΠΟΥ ΘΑ
ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ

Η καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού και το χαμηλό κόμιστρο,
θα είναι τα βασικά πλεονεκτή
ματα που θα προκόψουν με την
δημοτικοποίηση της αστικής
συγκοινωνίας, επισημαίνει το
δετές Πρόγραμμα.
Επίσης άλλα ωφέλη που θα
προκόψουν είναι:
• Ευχερής και τακπκή επικοινω
νία των κατοίκων των περιχώρων
με τις πόλεις.
• Εδραίωση της θέσης της Τοπι
κής αυτοδιοίκησης σαν υπεύθυνου
φορέα για επίλυση των προβλημά
των των πολιτών.
• Αυξημένες δυνατότητες στην
χρησιμοποίηση του πλεονάζοντος
προσωπικού με την ενσωμάτωσή
τους στις διοικητικές, οικονομικές,
τεχνικές υπηρεσίες του κάθε Δή
μου.
• Καλύτερη χρήση υπαρχόντων
μέσων π.χ. το συνεργείο συντήρη
σης οχημάτων θα εξυπηρετεί περισ"Λιεαα.ΛχήΜΛία, _ _
ση και προστασία των μέσων σή
μανσης, στεγάστρων κλ.π. στις
στάσεις.
• Η κρατική επιχορήγηση δεν θα
παρέχεται σε λίγους ιδιώτες, αλλά
στους Δήμους δηλ. στο σύνολο
των πολιτών.

Σε αποχή
οι γιατροί
του ΤΕΒΕ
Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΒΕ θα
αντιμετωπίσουν δυσκολίες στην
εξυπηρέτησή τους από πλευράς
ιατρικής περίθαλψης, ύστερα από
την απόφαση του Ιατρικού Συλλό
γου νο διακόψουν προσωρινά οι

Η Ελλάδα
δεν θα δεχθεί
Παλαιστίνιους
μαχητές
Αμεση αντίδραση υπήρξε από
πλευράς Ελλάδος σχετικά με την ε ί
δηση που μετέδωσαν ξένοι ράδιοφωνικοί σταθμοί.ότι δήθεν η Ελλά
δα είναι έτοιμη να δεχθεί στο έόσφός της τους Παλαιστίνιους μαχητές.
' Οπως τόνισε χθες ο κυβερνητι
κός εκπρόσωπος η είδηση αυτή ε ί
ναι απήλυτα ονηκηιΒήε.

γιατροί του ΤΕΒΕ τη συνεργασία
τους με το Ταμείο.
Η απόφαση πάρθηκε διότι οι
αποδοχές των γιατρών του ΤΕΒΕ
καθηλώθηκαν εδώ και 18 μήνες
στο πενιχρό ποσό των 18.000 δρα
χμών μηνιαία (με εβδομάδα 6 ημε
ρών κοι με πεντάωρη εργασία ημη
ρεσίως) και διότι οι γιατροί του
ΤΕΒΕ είναι οι μόνοι εργαζόμενοι
που όεν έχουν δικαίωμα οδείας.
Η συμπλήρωση των παροχών
προς τους ασφαλισμένους με τη
πρόσληψη ιατρών όλων των ειδικο
τήτων, καθώς και η μονιμοποίησή
τους είναι δυο ακόμη από το αιτή
ματα που διετύπωσε ο Ιατρικός
Σύλλογος ο οποίος καλύπτει την
αποχή των ιατρών του ΤΕΒΕ.
Στα μεταξύ τα επογγελματικά
σωματεία με υπομνήματα τους
συμπαρίστανται στους γιατρούς και
ζητούν από την κυβέρνηση, ικανο
ποίηση των αιτημάτων το υς

Χαμηλότοκα δάν€ΐα
σε βαμβακοκαλλιεργητές
iuus ςημιιυοηκ*. mjiu
ιυ ttu s
1980. από δυσμενείς καιρικές συν
θήκες.
Η πίστωση των 2 8 0 0 0 0 .0 0 0
δραχμών που εγκρίθηκε για τον πιο
πάνω οκαπό. εξαντλήθηκε, όπως
μας γνώρισε η Αγροτική Τράπεζα
της Ελλάδος κοι για να συνεχιστεί ο
ρυθμός χορήγησης των μεσοπρό
ση:
«Για τα αναφερόμενα στο πιο πά θεσμων
χαμηλότοκων δανείων
νω σ χ ε τ ικ ό που κατατέθηκε σε σας στους πληγέντες ως άνω. βαμβακο
από το Βουλευτή Ημαθίος κ Δ. παραγωγούς χρειάζεται να γίνει
Χατζηδημητρίου σας πληροφορού νεα χρηματοδότηση της ATE.
με ότι, με τις 1 6 2 2 Γ 1 7 7.81 και
Για το σκοπό (ΐυτό τρ Υπουργείο
329/24 .2 08 .8 1
αποφάσεις της μας. με έγνροφό τού. ζητησε απα τη
Οικονομικής κοι Νομισματικής Επι Νομισματική Επιτροπή να εγκρίνει
τροπής αντίστοιχα εγκρίθηκε η; την αύξηση χρηματοδότησης του
χορήγηση μεσοπρόθεσμου χαμηλό- αντίστοιχου προγράμματος της ATE
τοκου δανείου στους βαμβακοκολ- κατά 150.000 0 0 0 δραχμές ακό
λιεργητές που η βαμβακοπαραγωγή μα»·

Μετά οπό σχετική ερώτηση που
κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κ.
Δημ. Χατζηδημητρίου, για τους βαμ
βακοκαλλιεργητές που η παραγωγή
τους καταστράφηκε από τις βροχές
το 1980. ο υφυπουργός γεωργίας
έδωσε στη Βουλή την εξής απάντη

Συγκεκριμένα απαντώντας στη
Βουλή η υφυπουργός κοιν. υπηρε
σιών κ. Κακλαμανάκη, μετά από
αναφορά του Πανεργατικού Κέν
τρου Ημαθίας που κατέθεσε στη
Βουλή ο κ. Δημ. Χατζηδημητρίου.
είπε τα εξής:
«Απαντώντας στο έγγραφό σας
ΠΑΒ 4732/21.5.82. με το οποίο
μας διαβιβάσθηκε αναφορά του
Πονεργστικού Κέντρου Ημαθίας
που κατατέθηκε στη Βουλή την
20/5/82, από το Βουλευτή κ.
Χατζηδημητρίου και όσο αφορά το
θέμα της άμεσης ανέγερσης κτιρίου
Ι.Κ.Α στη Βέροια, στο ιδιόκτητο
οικόπεδο, για τη στέγαση των διοι
κητικών υπηρεσιών και πολυια-τρείων του εκεί υποκαταστήματος
του σας πληροφορούμε τα εξής:
Το Ι.Κ.Α. έχει προγραμματίσει
μετά από ιεράρχιση των στεγαστικών αναγκών του και των μέσων
που διαθέτει, την οικοδομική του
δραστηριότητα. Η ανοικοδόμηση
του ιδιόκτητου οικοπέδου του στη
Βέροια, έκτασης 1183,88 τ.μ. συμπεριλήφθηκε στο οικοδομικά πρό
γραμμα του Ιδρύματος, που έχει
εγκριθεί από το Υπουργείο και
έχουν αρχίσε. όπως μας πληροφό
ρησε το Ι.Κ.Α. οι σχετικές διαδικα
σίες για την υλοποίηση τομ σκοπού

αυτού, οι οποίες βέβαια βρίσκονται
στο αρχικό στάδιο (σύνταξη αρχιτε
κτονικής μελέτης) αλλά καταβάλ
λονται προσπάθειες για την όσο ίο
δυνατό και μέσα στα πλαίσια ταυ
οικοδομικού προγράμματος του
Ιδρύματος, προώθηση των έργο
σιών»

Σ υ ν € χ ίζ€ τα ι
ο έρ α νος

για τους
Παλαιστίνιους
Η Επιτροπή Ειρήνης Βεροίσς
ανακοίνωσε όπ κατέθεσε στον un
οριθμ. 0 4 0 /44 27 18.0 5 λονοριασμό
των Παλαιεττινίων, με το un' οριθμ
Κ.882329/82 Γραμμάτιο της ETr.
Βεροίας δρχ 24 7.65 0 δρχ. mu.
προσέφερον μέχρι σήμερα οι κάτοι
κοι Βεροίας. Οι εισφορές συνζονται στις συνοικίες της πυλ*
και στο τέλος θα ανοκοινωΡ· α
συνολικό ποσό των εισφορών.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Η Ευρώπη
και ο
αναλφαβη τισμός
υποχρεωτικής από 6 μέχρι 16 ετών
στις περισσότερες χώρες μέλη της
ΕΟΚ - δεν στάθηκε αρκετή για νο
εξαλείψει τον αναλφαβητισμό στην
Ευρώπη. Σύμφωνα με μια έκθεση
t o u Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
επεξεργάστηκε η κα Philip Viehoff
από μέρους της Επιτροπής του Ε.Κ.
για τη νεολαία, τον πολιτισμό, την
εκπαίδευση, την πληροφόρηση και
το σπόρ. υπάρχουν ενδεχόμενα κά
που 10 με 15.εκατομμύριο αναλφά
βητοι στην Κοινότητα, μη συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, δηλαδή
πιθανό περισσότεροί από όσοι είναι
οι άνεργοι.
Τον κώδωνα κινδύνου είχε ήδη
κρούσει από το Μάιο 1980 το
Forum νεολαίας των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων,
που
συσπειρώνει
πολυάριθμες διεθνείς οργανώσεις
και εθνικές επιτροπές νεολαίας. Η
ανακοίνωση προς τον τύπο στην
οποία το Forum παρουσίαζε τον
αριθμό των 10 εκατομμυρίων αναλ
φάβητων στην Ευρώπη είχε προκαλέσει αντιδράσεις που κυμαίνονταν
από την έκπληξη μέχρι την αγανά
κτηση και τον σκεπτικισμό.
Σύμφωνα με τις στατιστικές της
Ουνέσκο. το ποσοστό αναλφαβητι
σμού στον κόσμο μειώνεται σταθε
ρά: από 44.3% το 1950. έπεσε το
1980 στο 28.9% και, αν επιβεβαιω
θούν οι σημερινές τάσεις, θα πρέπει
να πέσει το 1990 στο 2 5 ^% . Πάν
τω ς ο απόλυτος αριθμός των αναλ
φάβητων συνεχίζει να αυξάνεται,
περνώντας από 700 εκατομμύρια
το 1950 στα 814 εκατομμύρια το
1990. αν δεν αντίστροφε i η τάση.
Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το
60% του παγκόσμιου συνόλου των
αναλφάβητων, και ο αριθμός τους
αυξάνει πιο γρήγορα από εκείνο των
ανδρών.

Κοινότητα, είναι δυστυχώς δυσκο
λότερο να έχουμε ακριβείς στατιστι
κές όπως μαρτυρούν εξάλλου οι
απαντήσεις που έδωσαν οι χώρες
μέλη σε ένα ερωτηματολόγιο row
τους απευθύνθηκε απο την Επιτρο
πή το 1979 Τότε, η Γαλλία, η Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γέρμα
νίας και τα, Λουξεμβούργο ε·\α
αρνηθεί και την ίδια την ύπαρξη
αναλφάβητων
στην
επικράτεια
το υ ς με εξαίρεση ίσως τους μετα
νάστες. Από τότε όμως, μια έκθιιση
που δημοσιεύτηκε από το Ομο
σπονδιακό υπουργείο Παιδείας και
Επιστημών επιβεβαίωσε την υπυρξη
αναλφαβητισμού στη Δυτική Γερμα
νία. Μια άλλη μελέτη
που θα
δημοσιευθεΐ από την Ευρωποική
Επιτροπή μέσα στο 1982 αποκά
λυψε την ύπαρξη αναλφαβητισμού
σε μερικές αστικές περιοχές του
Βελγίου και του Λουξεμβούργου. Σ'
αυτές τις συνθήκες, είναι πολύ απί
θανο να είναι ανύπαρκτος ο αναλ
φαβητισμός στη Γαλλία.
Ά λλες χώρες μέλη όπως η Ιρλαν
δία ή η Δανία παραδέχονται ·ην
ύπαρξη ενός κάποιου αριθμού αναλ
φάβητων, αλλά δεν διαθέτουν επί
σημες στατιστικές. Στο Ηνωμένο
Βασίλειο, το Συμβούλιο της 8ρ· π>
νικής Νεολαίας έκανε μια εμπ»Ρ>
στστωμένη μελέτη το 1973, «4*
αποκαλύφθηκε ότι αυτή η χώρο
αριθμούσε 2 εκατομμύρια Ονπλφά
βητών ενηλίκων. Αυτή η ερευνά
προκάλεσε τη δημιουργία «νός
Οργανισμού
ειδικευμένου
στον
αλφαβητισμό, από τη δράση του
οποίου επωφελήθηκαν 17.8.000
άτομα, κατά την περίοδο από το
1975 μέχρι το 1978. Στην Ιταλία,
επίσημες στατιστικές που χρονολοΣυνέχεια στην 4η

Γπ Ρ Ο Σ Ο X

η

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
λνπ ιζι στην ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ το καινούργιο καταοτη
μυ Φ Μ Ό Φ ΑΡΜ Α Κ Ω Ν Β. ΠΑΛΟΥΚΙΛΗ
Στο κατυπτημα θα βρείτε τι» καλύτερο φάρμακα για όλες τις
καλλιέργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλεία μηχανή
ματα και λιπασματα.
ί πιπης 1) πντικρυσκτε την διάθεση του Γεωπόνου για την
άμεση ί ¿υπηρέτηση σας όσον αφορά:
«)την προμήθεια πας σε φαμμακα
β Ιπ ς μελετες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
γ |ι. επιβλέψεις και
Οίτην ιηιι.πη και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργιιων
μι πκ«ι- ί την επίλυση υλών των ενδεχόμενων προβλημάτων
ιης γεωργικής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
Γ Ε Ω ΙΙΟ Η Ο Σ

77/, I. 17.419 *1Λ2<
ΙΙΑ ΓΡΙΔΛ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
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Κυριακή 18 Ιουλίου

«ΛΑΟ Ι*

ΣΤΑ Υ Ρ Ο Λ Ε ΞΟ

Σαν σήμερα

Tou Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η

πλεκτικός σύνδεσμος
8. Αλλιώς η λεπτή, η αδύνατη - Στα
συμβόλαια απαραίτητοι
9. Νήαρ ... ομάδα καλαθοσφαιρική —
Κ ι' αυτό μίγμα
Κ Α Θ Ε ΤΑ :
1. Αυτή παίρνει μέρος τακτικά στη
δημιουργία των ρεκόρ
2. Ευχαρίστηση με τα ... όλα της
(καθ.)
3. Κύριος του ... ταχυδρομείου —
Ένας παίκτης του Μουντιάλ ...
άφωνος
4. Ερωμένη του Σουλτάνου
5. Ξένο και αντίστροφο σύμφωνο —
Είναι τ' αγκάθια για το κάθε ψάρι
(καθ.)
6. Άρθρο — Σύμφωνα που προφέ
ρονται μαζύ και πάει ο νούς στην
Ιταλία — Το μικρό του ήταν Πώλ
7. Τριβή στα υγρά εσωτερική (καθ.)
— Αιγυπτιακή θεότητα
8 Ένα ... γνωμικό στην καθαρεύου
σα - Ένας αχώριστος φίλος του
Τζέρρυ
9. Αυτή, χαρακτηρίζει ένα συγγραφι
κό κείμενο.

ΟΡΙΖΟΜΤΤΑ:
1. Αυτή, «να ι να τη λυπάσαι
2. Για ένα θεώρημα γεωμετρίας είναι
απαραίτητη
3. Είναι απάντηση στα πόσα — Στην
καθαρεύουσα έχουν κι αυτό λαβύ
ρινθο
4. Ένα ξένο άρθρο - Στην Αγγλία,
υπάρχουν πολλοί, εδώ ένας
5. Αυτά τα ποτήρια είναι επικίνδυνα
6. Χωρίζονται από τα επόμενα σύμ
φωνα — Συνεχόμενα σύμφωνα
7. Κλωστούλα — Διπλασιαζόμενο,
θυμίζει ξένο χοοό - Αρχαίος συμΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ
Ο Ρ ΙΖ Ο Ν Τ ΙΑ : 1. ΛΕΠΤΑ - ΚΕΚ 2. Α Σ - ™ Μ Λ 3. Η Μ Σ Ε Δ Ι Β Α
.
ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ (Στρέητζρκ) 6. ΥΑΛΙΚΑ - (Π)ΟΖ(Α) 7.
Λ(Μ )Ν - Α Σ - ΦΙ 8. Ο.Α.Σ.Θ. - ΠΟΑ 9. ΙΡΛΑΝΔΟΣ
Κ Α Θ Ε ΤΑ : I. ΛΑΔΟ Μ ΥΛΟ Ι 2. Ε Σ - ΠΑΝΑΡ3. ΗΒΑΛ - ΣΛ 4. ΤΟΜΑΡΙ
- ΘΑ 5. Σ1ΜΚΑ 6. ΤΕ - Π ΑΣ 7. ΚΑΔΡΑ - ΠΟ 8. ΕΜ
ΡΟΦΟΣ 9. ΚΑΡΠΑΖΙΑ.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
ΔΈ Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. Ιβλόβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

22.222
22.505
125
25.749
24.444

Σήμερα Κυριακή 18 Ιουλίου 1982
εφημερεύει και όιανυκτερεύει το
φαρμακείο·

αυτόματο σύστημα πλυσίματος περίπου σαν αυτό των αυτοκινήτων.
Βάζεις τον σκύλο σ' ένα είδος τούνελ,
ενώ το κρατάς από το λουρί ίου και
αυτός δέχεται πίδακες νερού. Στη
συνέχεια στεγνώνει κάτω από ένα
ρεύμα ζεστού νερού...
• Ο πρώτος οδηγός αυτοκινήτου
ήταν ο Γάλλος αξιωματικός Ζόζεφ
Κυνιώ: Η μοίρα θέλησε λίγα λεπτά
μετά την εκκίνηση να γίνει σύγκροθση. με συνέπεια να σημειωθεί το
πρώτο αυτοκινητισηκό δυστύχημα
του κόσμου.
• Από τη φυλακή, που είναι κάτω
από την Ακρόπολη της Αθήνας και
στην οποία κρατήθηκε πολύ καιρό ο
Σωκράτης, σώζονται ακόμα, έπειτα
από 2376 χρόνια, οι τοίχοι της.
• Η ωραιότατη βασιλική του Σαίν
Σερνέν στην Τουλούζη (της Γαλλάς) οικοδομήθηκε σ τ η ν περίοδο
μεταξύ 1060 και 1150 μ.χ.
•
Ο γάμος του Νιγηριανού
σποδαστή Ιγκόζη Νάγκα 22 χρόνων,
ματαιώθηκε γιατί στην προίκα που θα
έδινε στους γονείς της νύφης, περιλα,βανόταν και μια κατσίκα, την οποία
όμως δεν μπορούσε με κανένα τρόπο
να αποχωριστεί.

23.619
23.364
23376

Αύριο Δευτέρα 19 Ιουλίου 1982
εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το φαρ
μακείο:
Μανώλη Λάιου
τηλ.26.226
Ενώ διονυκτερεύει το φαρμακείο:
Ιωάννου Ορφανίδη
τηλ. 62.989

ΕΡΤ

22.199
22 200
22.314
41.353

Ραδιοταξί

Για τον έρωτα
ΟΠΟΙΟΣ Θέλει να νοιώσει κατά
βάθος την ματαιότητα της ζωής του
ανθρώπου, δεν έχει παρά να παρα
τηρήσει τις οφορμές και τα αποτε
λέσματα του έρωτα. Οι οφορμές ε ί
ναι συχνά ένα «τίποτε» και αποτελέ
σματα τρομερό.

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18

ΚΥΡΙΑΚΗ, 18
1 ΟΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1 50 ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΠΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
4.20 0 ΒΟΚΑΚΙΟΙ
5 10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜ Ε ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6 05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
7 35 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 AÄWHSiT.tt.'fYßMiTiV ογμδια
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ. 10
5 30
β05
6 30
6 40
7 35
8 05
9 00
3 40
10 20

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ Β ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΕΙ
Διάλογος
μεταξύ
νιόπαντρου
ζευγαριού:
Εκείνη: — Τ ι λές να κάνουμε σήμε,μ το βράδυ αγάπη μου;
Θέλεις να πάμε σε κανένα κέντρο ή
να γυρίσουμε στο ξενοδοχείο και να
πέσουμε νωρίς;
Εκείνος: — Ά κ ο υ αγάπη μου είμαι
πολύ κουρασμένος ... Ας πάμε καλύτ,ρα στο κέντρο...
• · · ·
Στο Πλημμελειοδικείο ο δικαστής
λέει στον κατηγορούμενο:
- Δεν ντρέπεστε να κλέβετε τηλε,ράσεις στην ηλικία σας;
- Τ ι να έκανα, κύριε δικαστά
Βλέπετε, δεν υπήρχαν τηλεοράσεις
στα νιάτα μου!.
Τρυφερή σύζυγος

Λήυου Μαζαοάκη

100
121
199

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ Ε. (σταθμός)

• Ο Λάμος ήταν βασιλιάς των
Λαιστρυγόνων
και
η
Λάμια
βασίλισσα της Φρυγίας. Ή ταν κι οι
δυο ανθρωποφάγοι. Γ ι' αυτό και τις
στρίγγλες τις λχει ο λαός λάμιες.
® Οι άνθρωποι από τη γή δε
βλέπουν τ’ αστέρια στο σημείο του
στερεώματος στο οποίο πραγματικά
βρίσκονται. Τα βλέπουν στο σημείο
που βρίσκονταν όταν εξέπεμψαν τη
φωτεινή ακτίνα που παρατηρούμε
π.χ. το φώς του Ά λφ α Κενταύρου,
του πιο κοντινού προς το ηλιακό
σύστημα άστρου, χρειάζεται πάνω
από τέσσερα χρόνια για να φτάσει ως
εμάς.
• Την ημέρα των Χριστουγέννων
του
1947,
ο
Πορτογάλος
θαλασσοπόρος Βάσκο Ντέ Γκάμα
ανακάλυψε την Αφρική. Θέλοντας να
τιμήσει τη μεγάλ.η γιορτή των
Χριστουγέννων
ονόμασε
την
άγνωστη χώρα Νατάλι, που στα
πορτογαλικά σημαίνει Χριστούγενθα.
Το Νατάλ αποτελεί σήμερα επαρ,ία της Νοτιοαφρικανικής Ένωσης.
® Δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι θ'
αρέσει στους σκύλους ένα μηχάνημα
που εφευρέθηκε απο κάποιο Ιταλό
από το Τορίνο. Πρόκειται για ένα

1826 Στο χωριό Μεχμέρ - Αγά της Τρι.όλεως
400
Αιγύπτιοι
συγκρούονται με Ελληνική δύναμη
που
ίχει
επικεφαλής
τους
Χατζημιχάλη. Νταλιέτη. Νικηταρά,
Γιατράκο και τον Πορτογάλο
Φιλέλληνα Αλμειδα. Υστερα από
σκληρό αγώνα οι Αιγύπτιοι
τράπηκαν
οε
φυγή.
αφού
εγκατέλειφαν 200 νεκρούς.
1980 Α πέτυχε απόπειρα δολογονιας που
έγινε στο Παρίσι
όπου ζεί
αυτοεξόριστος
του τελευταίου
σαχικού πρωθυπουργού Σαπούρ
Μπαχτιάρ. Οι σφαίρες σκότωσαν
έναν αστυνομικό και μια γυναίκα.
1980 Με αυγά δέχτηκαν στο Κάρντιφ της
Ουαλλίας την Μάργκαρετ Θάτσερ.
νεαροί
εθνικιστές
που
δημιούργησαν και επεισόδια.
1981 Δεκαπέντε άτομα εκτελούνται σαν
«αντεπαναστάτες» στην Περσία και
ανάμεσα τους μια μαθήτρια, η
Αμένε
Μαλέκ
Αφζαλί
που
εκτελέστηκε στην πόλη Μπαμπόλ
της Κασπίας επειδή ήταν μέλος της
ομάδας ·Μουζαχεντίν».

1 00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
I 30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
I 45 ΑΠΟ ΤΟ XQPO ΤΗΣ
χΠΡΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΣΜΟΝΤΣ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
6 30 ΜΑΠΕΤ ΣΟΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Ύστερα από ένα γερό καυγά, ο
σύζυγος λέει στη γυναίκα του:
- Είμαι βέβαιος ότι και πεθαμένο
να με δεις δε θα κλάψεις...
Κ αι κείνη απαντά:
- Έλα, δα. Το ξέρεις πολύ καλά,
ότι κλαίω εύκολα για το παραμικρό...
®® · ·
Δυο πυγμαίοι βρίσκονται αντιμέ,ωποι σ' ένα αγώνα. Οι κινσεις τους
όμως είναι τόσο αργές και νευρικές
που το κοινό έχει αρχίσει να βαριέ,αι. Τέλος, κάποιος σηκώνεται και
φωνάζει:
- Έλα Τζό! Όρμα, λοιπόν. Χτύ,α! Έχεις τον άνεμο με το μέρος
σου!...

Βενζινάδικα

5.30
6.00
6.15
6 45
7 45
8.15
8 45
9 00
9 30
10 00

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
01 ΕΦΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
ΑΥΛΕΣ ΚΑΙ ΡΕΤΙΡΕ
ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΣΤΗ Ε ΕΡΟΙΑ
Ιωοκειμίόου Δόμνα
Σταδίου 85. τηλ. 26.878
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ. 23741

Γ Α Λ Α Ζ ΙΟ Μ Ο Υ
Α ΙΓ Α ΙΟ

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστός Ευστάθιος

Το κεφάλ.ι ενός ώριμου άνδρα ή
μιας ώριμης γυναίκας αριθμεί 100.0.0 έως 150.000 τρίχες. Απ' αυτόν τον
αριθμό, πέφτουν και ανανεώνονται
καθημερινά 50 έως 100 τρίχες, σ'
έναν κύκλο, που διαρκεί δυο ως έξι
χρόνια. Πως γίνεται αυτό;
Όπως ένα φυτό, η τρίχα αποτελεί,ται από ένα στέλεχος και μια ρίζα.
Αυτή η ρίζα είναι το »μητρικό
κύτταρο» της τρίχας και βρίσκεται σ'
ένα θύλακα, χωμένο βαθιά στο
τριχωτό δέρμα. Έ τσι, προστατευ¿νο. το «μητρικό κύτταρο» τρέφει,
μεγαλώνει και δίνει στην τρίχα το
χρώμα της, που μπορεί να είναι
ξανθό, πυρρόξανθο ή καστανό.
Αποτελούμενη από πολλά στρώθατα, τυλιγμένα το ένα πάνω στο άλ,ο, η τρίχα παίρνει διαφορετική
μορφή, ανάλογα, με τις φυλές.
Μπορεί να είναι ίσια, κυματιστή ή
πολύ κατσαρή. Για την αρμονική
ανάπτυξη των μαλλιών, είναι αναγκθίες πολλές ουσίες. Το μέλλον τους
εξαρτάται από ορισμένες ορμόνες (οι
αρσενικές ορμόνες επιταχύνουν την
πτώση τους), πρωτεΐνες και βιταμί-

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ

ενώ πολλά εκατομμύρια ςοοει.1«
κάθε χρόνο για λάκες
σαμ* ^
Ο κοινωνικός χαρακτήρας _
δεν είναι αμελητέος. Από τι? "ήή,.
,κες του Λουδοβίκου 14ου.
•αφρικανικές» κομμώσεις των *
της εποχής μας. τα μαλλιά “
·
,ωπεύουν μια αληθινή καιν®^
γλώσσα. Είναι συνεπώς δικω^ ^
ένη η ανησυχία, που πρόκα*“
πρόωρη ανώμαλη τρ ιχ ό π τω σ ή .
Υπάρχουν δυο τύποι
5
ή αλωπεκίας. Είναι η οζ®8

-ες.

Ελάχιστα πρόσωπα αντιμετωπι,ζουν με αδιαφορία την πτώση των
μαλλιών. Για τις γυναίκες, το φαινόμ,νο της φαλάκρας είναι δραματικό.
Οι άνδρες το αντιμετωπίζουν ψοχραθμότερα. αλλά κάνουν κι αυτοί ότι
μπορούν, για να σώσουν τα μαλλιά
τους. Άλλωστε, τα μαλλιά παίζουν
σπουδαίο ρόλο στην οικονομία κάθε
χώρας. Πολλές χιλιάδες κομμωτές
και κομμώτριες ζούν χάρη σ' αυτά.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ
Το οωμστείο Κουρεών και Κομ
μωτών Βέροιας - Αλεξανδρείας κά-

Οσοι κουρείς ή κομμώτριες βασικά αυτές - εργάζονται στο σπί
τια τους, καλούνται να σταματήσουν
την παράνομη εργασία τους διότι
αυτή πέραν του ότι είναι άκρως επι
κίνδυνη για την υνείο του κοινού,
μιά και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μάστιγα
για τους καταστηματάρχες κουρείς
και κομμωτές, οι οποίοι, σε τελευ
ταία ανάλυση πληρώνουν φόρους
ΤΕΒΕ, ΙΚΑ, ενοίκια κλ.π και όπως
είναι φυσικό δέχονται από την κατη
γορία των παράνομων αυτών
«συναδέλφων» τους τον αθέμιτο
συναγωνισμό.

χρόνια. Η οξεία τριχόπτωση ^
,αι σε μια συγκεκριμένη ° ιτ1α^ Ι
θό. γενική νάρκωση.
,μερο πυρετό, φάρμακα
διαρκεί δυο ή τρεις μήνες. '
^
μαλλιά ξαναφυτρώνουν και
ανησυχίας εκλείπουν.

Η χρόνια τριχόπτωση
κυρίως στους άνδρες και
στην υπερβολική έκκριση αΡα μι·
ορμονών. Αυτή η τριχόπτωσ1! j ¡
Xivmi-yfiv αναπότρεπτη.
αναπότοεπτπ. όταν
δυστυχώς
όταν Γ.
,το εμφανίζεται από νωρίς.
χρόνια
τριχόπτωση
εμφά'%·
συχνά και στις γυναίκες και
,αι συνήθως- στην κακή περιΠ01

για την ακρίβεια, στην κακοώήΆ
των μαλλιών. Τ' αδιάκοπο
,μα. οι συχνές περμανάντ. οι
και οι σφιχτές αλογοουρές Λτ
όζουν το έδαφος.

Η καθαριότητα είναι η
V
περιποίηση
των
μαλλιω'’·
καλοόιαλεγμένες σαμπουάν. Τ' Λ
να λούζονται μια ή δυο ί 101' ,<?
βδομάδα. Οι βιταμίνες Β
θνουν την ανανέωση των
^
στην περίπτωση της οξείας 1ΡΙ*
,σης.

Ιωάννης Αραπίδης

Ο ουρανός ψηλά καθάριος
χαμογελάει με ομορφιά
Ο ήλιος λούζεται και λάμπει
στα γαλανά του τα νερά

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ

Η Ζ Ω Η Κ Α Ι Ο ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΩ Ν Μ Α Λ Λ ΙΩ Ν

ΔΕΥΤΕΡΑ, 14

Πλατεία πεντάμορφο, γαλάζιο
απλώνεται μαγευτικό
με τα νησιά του κεντημένα
το ξακουσμένο μας Αιγαίο

Λ Α Ν Ε ΙΤ

Ί

mi exornes œ

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σισμανίδης Θεόδωρος
Πιερΐων 178, τηλ.28.052

Βαρκούλες όμορφες πετάνε
σα τα χαρούμενα πουλιά
Ψαράκια παίζουν και βουτάνε
στα βαθιά του τα νερά
Πλατεία πεντάμορφο, γαλάζιο
απλώνεται μαγευτικό
με τα νησιά του κεντημένα
το Αιγαίο μας τ' αγαπημένο

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιοιαννίδης Δημήτριος
Κύρτση 1 τηλ.22.767

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νικης Βέροιας τηλ. 23.650

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Νίκος Αδαλόγλου

Το σωματείο Κουρέων και Κομ
μωτών έχει πλήρη κατάλογο των
ονομάτων, καθώς και τις διευθύν
σεις των παρανομούντων, τους
οποίους και καλεί, να συμμορφω
θούν σύμφωνα με τους υγειονομι
κούς κανονισμούς και τους ισχύον
τες νόμους (άδειο λειτουργίας κατα
στήματος). Σε δ ιο φ ορ ιιική περί
πτώση θα υποχρεωθεί με λύπη ίου
να τους καταγγείλει επώνυμα στις
αρμόδιες αρχές

Στη χρόνια τριχόπτωσή,
σίδηρος, η βιταμίνη Ε και το
,ο επιβραδύνουν το ρυθρη
όταν πρόκειται για φαρμακι
το λ,όγο έχει ο γιατρός.
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ΤΟ Δ.Σ.

DISCO-STUDIO

(
Θα είμ
λόγω

Ρεκτιφιέ

G.
ε κλειστά
)καιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

γιά τή νάρκη
στις άχλαδομηλιες
έντομοκτόνο Λανέϊτ
ράντισε στην άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• εχει διοσυστημική δράση · μοζι με τη νάρκη καταπολεμά
καρπόκαψα, με^yκpo. φλίλλά και ψώρες

J

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗί
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟ*
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εννυηση μηχανών 6 μήνβς
δίχως όριο χιλιομέτρων
PEI A

ΟΝΙΟΣ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΤΑΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - SERVIS!

ΩΔΙΚΑ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - φλάντζες
και πολλά άλλα

ΠΤΗΝΑ

Μ Ε Γ Α Λ Η Π Ο ΙΚ ΙΛ ΙΑ Κ Α Ν Α Ρ ΙΝ ΙΩ Ν
ΚΑΤΑ Τ Η Ν Θ Ε Ρ ΙΝ Η Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο
Π Ω Λ Η Σ Η Χ Ο Ν Δ Ρ ΙΚ Η -Λ ΙΑ Ν ΙΚ Η

ΤΗΛ 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΐΑ

ΠΑΓΓΕΡ 12

Μ. ΣΑΟΥΛΙΑΗΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗ Λ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0

ΒΕΡΟΙΑ

Κυριακή IB Ιουλίου 1982

ϋΛΑΟΣα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ
Ενα αυτοκίνητο με αντρική
πηδαλιούχηση που μπορεί να οδηνηθεί από αναπήρους που κάθονται
οτο «αρροτσάκι τους, κατασκευάοτηκε από τη Βρεταννική εταιρία
Έλσουϊκ Σπεσιολ Βήκλς Το ανάπη
ρο άτομο μπορεί να μπεΙ στο αυτο
κίνητο και να βγεί απ' αυτό με το
καρροτσάκι του όπως και νο το οόηνήαει, μια και το καρροτσάκι σ ταθε
ροποιείται σε μια ορισμένη θέση
οτο δάπεδο του αυτοκινήτου. Ετσι
αποφεύγεται τα πρόρλημα της μ ετά -.
Φοράς από το καρροτσάκι στο κσθιομα και το αντίθετο, Το αυτοκίνητο
πληρώνει τους όρους της ασφά
λειας. είναι απλό στο χειρισμό και
παίρνει όυο επιβάτες επί πλέον. Η
πόρτα
εισόδου
στο
Έλσουϊκ
Ενβού, όπως το ονόμασαν, είναι
ευρύχωρη και βρίσκεται στο πίσω
Μέρος της καρρότσας. Ενα ζυγο-

Αριθμός 398

Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΗΓΓΗΡΙΑΧΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ Παρά
τ® Πρωτοδικείο] Βέροιας Λικαοπκός Επι•“ λήτής Λημήτήιος Παναγιώτου Αγγελόΐ° ',λος, της επί της εκτελέσεως ιοιοότος,
οήλοποιώ ότι την (25ην) εικοστήν πέμ»την του μηνάς Ιουλίου 1982, έτους, ημί
ί**0« Κιιριακήν και από τας ώρας IΟης π.μ.
Ρέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βεροία και εις
την atiKmnr] των συνεδριάσεων του Πρω
τοδικείου Βέροιας ως συνήθη τόκον των
»λειοτηριασμών ενώπιον του Συμβολαιο
γράφου Βέροιας Χαρίτωνος Παπαχρυοάν®ου ως επί του πλειστηριαομού υπιιλλή"όυ ή τούτου κωλυόμενου ενώπιον του
νομίμου σνσπληρωτού του, τη επισπεύσει
της δανειστρίας εν Θεα/νίκη εδρευούαης
Α.Ε. υπό την επωνυμίαν «ΜΕΤΑΛΧΗ
Μ1ΚΑ Α.Ε.», νομίμως εκπροσωπουμένης
δικαιούμενης λαμβάνειν παρά του οφειλί.
®1) ΐης Ιωόννου Γεωργοπούλου κατοί
*αυ Βεροίας το επιτασσόμενου ποσόν των
δραχμών 46ft,215, νομιμοτόκως μέχρις
•ζοφλήσεως, πλέον παραγγελίας εκτελε
ακως εκ δραχμών i 500 και πάντα τα λοιέξοδα εκτελέσεως και πλειστηριαομού
Κέχρι πέρατος uutoù, δυνάμει και προς
«τέλεσιν της υπ' αριθ 1851/1982 Διατο
Τής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδί
κ ο υ ©εσ/νίκης και της σχεπκής προς
τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιτα
γής προς ηληραιμήν ως τούτο δείκνυται
α της υπ αριθ. 4969Β/31-3-1982 εκθέεπιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία Πρωτοδικών Μαυροειδή Κουψοπούλου εκτίθενται εις Δημόσιον
Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν tu κάτωθι
°νητά του ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντο δυνάμει της υπ'
αριθμόν
^7/4-5 1982 κατασχετηρίου εκθέσεώς
ΘΟο: Ήτοι: Ένα μεταχειρισμένο επιβάτηΡά αυτοκίνητο εργοστασίου κατασκευής
ΒΜν, χρώματος μπλέ, δίθυρον εν καλή
πιταατάοιι και εν κινήσει ευρισκόμενον,
μι αριθμό κυκλοφορίας ΝΟ 9226, τύπου
2002. Εξετιμήθη αντί δραχμών 600.000,
και δυνάμει της υπ' αριθμ. 309/1982
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτόδικη
■ου Βέροιας η τιμή της εκτιμηθείσης αξίας
Πϊυ ως ανω κατασχεθέντος κινητού
ςθη εις δραχ. 800,000και ως πρώτη
προσφορά το ποσόν των δραχμών
400.000.
Ος πρώτη προσφορά διο την έναρξιν
Ou πλειστηριοσμοϋ θέλει χρησιμεύσω
η παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύΤΠ του 1/2 της γενομένης εκιιμήσεως
των κοτασχεθέντων ήτοι όρχ. 400.0ÎX1'.
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσΦέροντσ πιν μεγολυτέραν τιμήν τελευ
ταίου πλειοδότην την 12ην ώραν της
άεοημβρίας της άνω χαθορισθείσης
ημέρας πλειστπριοσρου οφού προηνουμένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό ταυ κήρυκος τη
έντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή°έι και λόβει παρ έκαστου πλειοδότου
ΧΡΠμαυκάς εγγυήσεις. Αμα τη κατακυΡώοει ο υπερθεματιστης υποχρεούται
νο κοτοβόλει εις τον επί του πλειστηριααμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
Μετρητό ή νο καταθέσει τούτο ομελητί
*'5 το Δημόσιον Ταμείου (Γραφείον
θαροκαταθηκών και Δανείων) προσκαμίζων και το σχετικόν γραμμάτιου εις τον
*πί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται οναπλειστηριοσμός
*0τ αυτού το έξοδο του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ ουτού αναγκοστικώς
*όι 6ιο προσωπικής του κρατήσεως Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
ΦΙσει το εκπλειστηρίασμα εις την οποί
τηοίν του. Τα κηρύκειο δικαιώματα ως
»W του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου Bupuvouotv τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγνυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου
Καλούνται όθεν οι βουλΰμενοι να γίνω
Οιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένΊέ ως άνω περιουσίας, όπως προσέλ-

οτοθμισμένο κεκλιμένο επίπεδο
επιτρέπει την ομαλή είσοδο και έξο
δο του οδηγού με ή χωρίς το καρ
ροτσάκι. Τόσο το επίπεδο αυτό όσο
και το ελαφρό θυρόφυλλο ανοιγο
κλείνουν εύκολα και από τη θέση
οδήγησης και απ' έξω.
Το συνηθισμένο διπλωτό καρροτσσκι μπορεί να προσαρμοστεί νια
χρήση, όταν εξοπλιστεί με ένα
βιδωτό σωληνωτό πλαίσιο. Αυτό το
πλαίσιο προσαρμόζεται με ειδικές
αγκυρώσεις στο πάτωμπ του οχή
ματος, Πίσω από τη θέση οδήγησης
υπάρχουν όυο καθίσματα που κοι
τάζουν προς το μέσα. Έχουν σου
στες ώστε να διπλώνουν και να επι
τρέπουν την εύκολη είσοδο του
καρροτσιοΰ. Το αυτοκίνητο έχει
τετράχρονο τετρακυλινδρο κινητή
ρα και κιβώτιο τεσσάρων ταχυτή
των

9οιιν και πλειοόοτήσωσιν κατά ιην εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΔΗΜ.

λγγελο π ο υλο ς:

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΤΗΣ ΒΟΝΝΗΣ

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΒΟΝΝΗ - Το θέμα της «2ης
έκτακτης γενικής συνέλευσης των
Ηνωμένων Εθνών για τον οφοπλι
σμό» που θα γίνει στην Νέα Υόρκη
από τις 7 Ιουνίου ως τις 9 Ιουλίου,
αφοράει το κοινό ενδιοφέρον όλων
των λαών για την ασφάλεια την
ειρήνη και την σταθερότητα στον
κόσμο. Τέσσερα χρόνια μετά την
πρώτη σύσκεψη για τον αφοπλισμό
»του έκανε η διεθνής οργάνωση, θα
σιμεύσει τώρα η συνέλευση
ιτή για να ελεχθεί η πρόοδος που
εύχθηκε από τότε για την
ραιτέρω διεξαγωγή της εργασίας
υ έχει αρχίσει και για τις δυνοτότες που υπάρχουν για να πορθούν
νέες πρωτοβουλίες. Θο συζητηθεί

όμως κυρίως το «εκτενές πρόγραμ
μα αφοπλισμού στον κόσμο για το
οποίο έδωσε το σχέδιο η ομοσπον
διακή κυβέρνηση της Βόννης.
Το γερμανικό αυτό έγγραφο σχέ
διο προβλέπει συγκεκριμένα μέτρα
για να διαμορφωθεί εμπιστοσύνη,
για τον έλεγχο του εξοπλισμού και
rou αφοπλισμού ως και τον επανέ
λεγχο ορισμένων βαθμιδών αφο
πλισμού που είχαν συμφωνηθεί, Το
κάθε βήμα όμως που γίνετοι με
σκοπό τον αφοπλισμό, θσ πρέπει να
επιχειρείται ανάλογο με την πρόοδο
που έχει επιτευχθεί. Τα κατευθυν
τήρια σημεία του προγράμματος
αυτού είναι η στάθμιση από τα απο
τελέσματα των διαπραγματεύσεων,

δότην. Το φερέγνυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
τού
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλΰμενοι νο γίνωοιν ονορασταί της πλειστηριοσθησομε
νης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλθουν και πλειοδοτησωσιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέμον
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

σιν ονορασταί της πλειστηριααθηαομενης ως άνω περιουσίας όπως προσέλθουν και πλειοόοτήσωσιν κατό την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν,

Τάρα και
στη Βέροια

MIX. ΦΑΪΤΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΙΧΑΗΛΧ. ΑΝΑΝΙΑΔΗΪ

Αριθμός 2.601
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ΚΙΝΗΤΟΝ
Ο Παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίας
Δικαστικός Επιμελητής Μαυροειδής
Αναστασίου Κουφόπουλος, ως επι της
εκτελέσεως τοιρύτας. όηλσποιώότι
Την (25ην| εικοστήν πέμπτην του
μηνός Ιουλίου 1982 έτους ημέραν
Κυριακήν και από τας ώρας 10ης π.μ
μέχρι 12ης μεσιμβρινής εν βεροία και
εις την αίθουσαν των συν- δριόσεων του
Πρωτοδικείου Βεροίας ως συνήθη τό
πον των πλειστπριασμών ενώπιον tou
Συμβολαιογράφου Βεροίας Στυλιανού
Ελευθεριάδη ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ήτούτου κωλυόμενου
ενώπιον του vopipOu αναπληρωτού του .
τη επισπεύσει του δανειστού Βασιλείου
Τύκα του Χρήστου, κατοίκου Θεσ/νικης
Αγαθουπόλεως 39 Νεόπολις δικαιοω
μένου λαμβάνειν παρα της οφειλέτιδός
του εν Κρεββατά Βεροίας εδρευούσης
Ο.Ε Ε. υπό την επωνυμίαν «Δημήτριος
Μότσος κοι Χίο ΝΑΤΑΣΑ. νομίμως
εκπροσωπούμενης κατοίκου τοεττιτασ□όμενον πασών των δραχμών 98.000.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήαεως πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πόντο τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτελεσιν της
υπ* αριθμ 296/1982 Διαταγής πληρω
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βεαριοε και πιςϋΧετικης.προς ΤΟΥ.άνω
οφειλέτιδα κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ
της υπ' αριθμ. 8814Γ/11-6-1932 εκθέ
σεώς επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν Βέροια Πρωτοδικών Φί
λιππος Κοκκολιάρης
Εκτίθενται εις Δημόσιον Αναγκαστικόν
Πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητό της
πρόαθεν οφειλετιδος καιασχεθέντο
όυνάμει
της
υπ'
αριθμ
2493/22-4-1981 κατασχετηρίου εκθέ
σεώς μου
Ητοι: Ενα ανυψωτικόν μηχάνημα
(Κλάρκ) μεταχειρισμένον εργοστασίου
κατασκευής TOYOTA, πετρελαιοκινητον
με στοιχεία πλαισίου JFGH1012688
χρώματός μουσταρδή, εν καλή καταστύσει και κινήσει ευρισκόμενον , εκτιμηθέν
αντί όροχ. 220,000 Ενταύθα γίνεται
μνεία άτιο ως όνω αναγκαστικός πλειστπριασμός ενεργείτοι Αυνόμει της
υπ αριθμ 9499Έ1 6-1982 Δηλώσεως
συνεχίσεως πλειστηριασμού κινητών
τςιυ συμβολαιογράφου και κάτοικου
βεροίας Στυλιανού Ελευθεριάδη, ήτις
εΚοιΥοποιήθη π(>ος ους ο Νόμος ορίζει.
Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
ταμ πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρα του νόμου προβλεπομενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήοεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ 110,000
Η κα/οκύρωσις γενήσεται εις ταν προσφέροντα την μεγαλυτεραν τιμήν τελευιαίον πλειοδότην την Ι2ην ώραν της
μεσημβρίας »Πς άνω κοθορισθεΐοης
ημέρας πλειστηριασμού Οφαΰ προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
πρυς πλειοδοσίαν μπσ του κήρυκος τη
εντολή του επί tou πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
σει και λάβει παρ' επόπτου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεμστιστής υποχρεούται
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μετρητά ή υ° καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον ΙΓραφείον
Παρακαταθηκών και Δανείων! προσκο
μίζουν και το σχετικόν γρομμοτιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηβήαίται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού το έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθέί παρ αυτού αναγκαστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως. Εις
περίπτωοιν μ/L εμφανίσεως τελευταίου

η ειλικρίνεια και η σοφηνεια στρα
τιωτικού όυναμικου, ο πλήρης επα
νέλεγχος των υποχρεώσεων που
έχουν αναληφθεί ως και μια διαδι
κασία για την διαμόρφωση εμπιστο
σύνης που είναι προσανατολισμένη
πρας το αξίωμα της παραίτησης από
την 01α.
Η Δυτική Γερμανία συνέβαλε
ήδη επονειλλημένως με την έννοια
αυτή ατις συζητήσεις αφοπλισμού
των Ηνωμένων Εθνών Με μια προ
τόση που έκονε, έγινε μια μελέτη
που ερευνάει όλες τις δυνατότητες
που υπάρχουν παγκοσμίως και τοπικώς για την διαμόρφωση εμπιστο
σύνης. μπορεί δε τώρα η πρόταση
αυτή να δημιουργήσει τη βάση για
συγκεκριμένες αποφάσεις. Ένα άλ
λο παράδειγμα είναι η εισήγηση που
έγινε εκ μέρους της Δυτικής Γερμα
νίας, για να τηρείται ένα ευρετήριο πρωτόκολλο που να περιλαμβάνει
όλες τις εξαγωγές χαι εισαγωγές
από εμπορεύματα εξοπλισμού, Η
ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Βόν
νης προσπαθεί επίσης από χρόνια
να συμβαλει στη μεγαλύτερη σαφή
νεια γενικά για τον εξοπλισμό, αφού
είναι μια από τις χώρες που ανακοι
νώνει την εθνική δαπάνη εξοπλι
σμού στο «ενιαίο σύστημα ανακοινώσεως για στρατιωτική δαπάνη
των Ηνωμένων Εθνών»
Η Δύση υποστηρίζει το σχέδια
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της
θάννης σαν μια αρχή που ανταποκρίνεται στην πραγματικότηταν που
Θέτει τα πλαίσια για συγκεκριμένες
προοδευτικές
διαπραγματεύσεις,
που καθορίζει τον σκοπό, τις θεμε
λιώδεις αρχές και τα κύρια σημεία
που προβλέπει περιοδικά επανέλεγ
χο των αποτελεσμάτων. Το κομμου
νιστικό καθεστώς στην Ανατολή
απέκρουε ως τώρα κάθε καθορισμό
με χρονικά σχέδια. Χωρίς την σύμ
πραξη όμως της Σοβιετικής Ένωσης
που όχι μόνον είναι η Ιδια εξαιρετικό
εξοπλισμένη αλλά είναι και η χώρα
που προμηθεύει τα περισσότερα
όπλα στον Τρίτο Κόσμο, θα ήταν
τελείως
απραγματοποίητο
κάθε
πρόγραμμα αφοπλισμού.

πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Τα φερενγυον η μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του ετιί
γου
πλειοτηριοσμού
υπαλλήλου
ΚΑΛΟυνΤΟΓ 0089

1ΧΛΐας^ιτ:<υΐ · —■(#.-

‘4πν ονορασταί της πλειστηριασθησουέ
0 κ ως άνω περιουσίας, όπως ιτρασίλ
• υ ν και πλειοδοτήσωοιν κατά την εν
* ιχ ή του ταράντος οριζομένην ημέραν
■αι ώραν.
Ο επί της εκτελΐσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΜΑΥΡ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμός 142
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΝ
Ο Παρά ιω Πρωτοδικείω ΒεροΙος
Δικαστικός Επιμελητής Απόστολος Χρ.
Αλεκόζονλου. ως επί της εκτελέσεως
ιοιοότος. δηλοποιώ ότι την εικοστήν
πέμπτην (25ην) «ου μηνός Ιουλίου του
χιλιοστού εννεακσστού ογδοηκοστού
δευτέρου (1982) έτους ημέραν Κυρία
κήν κοι οπό τος ώρας 10ης ιτ.μ. μέχρι
12ης μεσημβρινής εν ιω Ειρηνοόικειακώ Καταστήματι Αλεξανδρείος ως συνή
θη ιόπον ίων πλειστηριοσμών ενώπιον
του Συμβολαιογράφου Αλεξανδρείας κ.
Κων/νου Στεφανάκη ως επί του πλειστημιασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομένου ενώπιον ταμ νομίμου αναπληρωτού
του, τη επισπεύοει ιης δανειστρίος εν
Θεο/νίκη εδρευούσης ( Κ. Οικονόμου
αρ. 141 Ο.Ε. υπό την επωνυμίαν «ΑΦΟΙ
Α. ΤΑΦΙΔΗ Ο.Ε.» νομίμως εκπροσώπουμένης δικαιούμενης λαμβάνκισν παρά
ίου οφειλέτου της Ελευθερίου Μπάλάισα ιου Ιωάννου καιαίκου Αλεξάνδρειάς
τουπόλοιπον ποσόν των δραχμών
Θ6.3ΘΧ νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως . πλέον παραγγελίας εκτ·λέσ·ως
εκ δραχμών 1.200 και πάντα τα λοιπό
έξοδα εκτελέσεως και πλειοιπΡιαοι ού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκιέελσιν ιης υπ' αριθμ. 317/1Β80
Δ/γης πληρωμής του κ. Δικαστού του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Βεροίας και
Τ*Κ σχετικής προς τον άνω οφειλέτην
κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρώ
μήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ
αριθμ. 943/10-9-1981 εκθέσεώς ετπδόοεως io u Δικαστικού Επιμελητού των
εν ΒεροΙα Πρωτοδικών εμού ταυ ίδιου
εκτίθενται εις Δημόοιον Αναγκαστικόν
Πλειστημιαϋμαν τα κάτωθι κινητά του
ηρόαθεν
οφειλέτου
κατοσχεθένια
δυνάμει της un αριθμ. 134/24 3 1ΒΒ2

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ ΟΦΦΣΕΤ
-

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Φωτογραφικά

(στα τυπογραφεία της εφημερίδας «ΛΑΟΣ»
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Α ΠΟ Θ Η ΚΗ ι,
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 24- ΤΗΛ. 62,309

ΒΕΡΟΙΑ

613 εκατομμύρια εισπνοές

*··

Χίλιες αυτόματες εισπνοές κάνο
με την ώρα. 24.000 (είκοσι τέσσερις
χιλιάδες) τη μέρα και 613 εκατομμύ
ρια , σε μια ζβ/ή εβδομήντα χρόνων.
Είκοσι πέντε τόννους νερό χρεια
ζόμαστε να όροσιοτούμε στη ζωή
αυτήκαι εφτότόννους ψωμί.
Κανένας από τα δισεκατομμύρια
των ανθρώπων, δεν ακούστηκε να
παραπανεθεί ως σήμερα. Να πει
«...βαρέθηκα ν ' αναπνέω οξυγόνο!
Από αύριο 0α αναπνέω υγραέριο ή
διοξείδιο...» Του δίνεις κρύο χυμό και
ζητά «το νεράκι του Θεού».
Εβδομήντα, ή όσα χρόνια ζωής
στη και κανένας δεν κουράστηκε για
ίον αέρα, το νερό, το ψωμί ή το
φαγητό που έχει ανάγκη κάθε μέρα.
Αυτό που δεν κατάλαβε δεν
εννόησε, ο κόσμος είναι ό ίδιος ο
εαυτός ίου.
' Εχει αμίριστη ψρον
ιίδα να συντηρήσει άψογα τςισώμα
του και παραμελεί αβασάνιστα, δεν
δίνει θέση στην περιποίηση και του
πνευματικού κόσμου, της αιώνιας
ψυχής του.
Η σωματική διάπλαση και οι ανά
γκες μας. είναι πάντα οι ίδιες και επα
ναλαμβάνονται καθημερινά. Κτυπά η
καρδιά δίνει αίμα. Αναπνέεις οξυγο
νώνεται, διατηρεί τη θερμοκρασία.
Ανανεώνεις με τις τροφές και ζείς.
Ζείς 70-80 χρόνια.
Την πνευματική ζωήπούναι αιώ
νια, οαν να φαίνεται δεν λογαριάζει,
δεν σκέφτεται, δεν φροντίζει.
Μα η ζωή όλων μας είναι έτσι
πλασμένη, από τη δημιουργία, τη
πλάση της. τη γενιά της. είναι ο
προορισμός της.
Δεν είναι μόνο νεύρα και οάρκα.
μϋ πρώτα είναι πνεύμα, ψυχή, και
τούτο είναι η ζωή - η αιώνια ζωή.
Τούτο το μέρος σήμερα παραγνωρί
ζεται. Μιλάς γιο το Δημιουργό , το
Θεό τηε πλάσης, κράζεις για το
Ευαγγέλιο και ο κόσμος ξαφνιάζεται,
οιιν να τον κεντρίζεις Ό λ α είναι
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου:
Ητοι: Εν φορτηγόν αυτοκίνητον ,
ανοιχτόν
κατασκευής εργοστάσιο·.
TOYOTA με αριθμόν κυκλοφορίας
ΝΟ-4797, πλαισίου BUI200-3022 και
κινητήρος 0066962 πετρελοιοκΐνητον ,
>8 φορολογίσιμων ίππων, ωφελίμου
φορτίου 2.782KG χρώματος μπλέ κατά
την κατάσχεσιν. μεταχειρισμένον εν
καλή κσταστάσει κοι κινήσει ευρισκόμε
νον, εκτιμηθεν κατο την κατασχεσιν ι/π
εμού αντί τετοακοσίων χιλιάδων δρα
χμών (400 000)
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
η παρά τομ νόμου προβλεπόμενη τοιαύ
τη του 1/2 της γενομένης ειπμήσεως
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ 200.000
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσ
* '
ι'
^ 11>4κ*Κι (ιιιλιι JáAóKk
ισίάν πλειοδότην την 12ην ώραν της
μεσημβρίας της άνω κηθυρισθείσης
ημέρος πλειστηριασμού οφυϋ τηκιηγιωμένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν uñó του κήρυκος ττγ
εντολή του επί του πλτιστηριοσμοΟ
υπαλλήλου, όστις δικοιουιοι όπως ζητή
σει και λόβει παρ' εκάστιω Πλειοδότου
χρηματικός εννυηαεις. Αμο τη καισκυρωσει ο υπερθεμστιστής υποχρ«ρύται
να κσταβολε· εις τον επι του πλειστηριο·
σμού υπάλληλον το εκπλιτστηρίασμα εις
μετρητά ή νο καταθέσει τούτο πμκλητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γροφτίον
Παρακαταθηκών και Δανείων) προπκιιμίζιυν «αι τσ σχετικόν γραμμότιον εις ίον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός
κατ' αυτού το έξοδα του οποίου θέλουν
ίισπροχθεί nup' αυτού ανσγκοσπνώς
και δια προσωπικής ταυ κρατήσεως Εις
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφιοει το εκπλειστηρίασμα εις την qnaiιηαίν tou . Τα κηρύκεια δικαιωμέσα ως
και τομ επ) του πλειαπηριασμού ωιαλληλου βαρυνουσιν τον τελευταίον πλειο
δότην Γο φερέγγυον η μη των πλειοδο
τών είναι της σπολύτρυ κρίσεως του επί
του
πλειστηριαομού
υπαλλήλου.
Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γινωοιν αγοραστώ της πλειστηριοσθηοορένης ως άνω περιουσίος. Οπως προσέλθουν και πλειοδοτήσωοιν κατά την εν
αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

τι>πι>}ψ(ΐφικ<:ς ιψ.υαΐπς μ<ι\νχι>ι»μιτ ή πιλύχ/ΜΗΐκς

μπορείς να αναπνέεις ταν αέρα ίου
τόπου που rivai ο προορισμός σου. ή
ενώ μένει; στη γη. μολύνεις με την
απιστία, τα έργα σου τα πονηρά, τον
τύπο που θα μένεις στον αιώνα;
Είσαι έτοιμος για τον ουρανό toi»
Θεού.
Δεν είναι σήμερα άλλη δύνυμη
Μόνο το Ευαγγέλιο.
Ο Ιηοούςλέγει- «Εγώ ώμοι αάρ
τος της ζωής. Εγώ ripai το νερό ζ*τ ν
Tuvó. Οποιος φύγει δεν θα πεινάο».ξ
και όποιος πίνει δεν θα διψάσει ».

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ !
ΓΓακτιμό μέλο ς Ε.1.Η.Ε I
ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΧ1ΚΑΧ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚ Α
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΙ ΠΑΤΣΙΚΛΣ
ΙΕόεσσης 11
Υπεύθυνος
7υπον ραφείου
Μ 'Χ Α Λ Μ ί ΠΑ1ΣΙΚΑΓ
Νομικοί, σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤ1ΙΚΑΙ
Μπποκρότοος 2Θ)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μ ιιιροηόλεω ε 72

ΑΠ. X. ΑΛΕΚΟίΟΓΛΟΥ

Αριθμός 8 4

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
0 πθ|ΐά τω Πρωτοδικέιω ΒιμοΙος
Δικαστικός Εοιμτλητής Χρήστος Απουτ
Ζήσος ως επί ιης τκτελίστως τοιούτος
δηλοποιώ άτι την »ικοστήν πέμπτην
Ι25ης| του μηνός Ιουλίου u ju χιλιικπσύ
έννειηοαταύ ονδοηκοστσύ δευτέρου
■19821 έτους ημέραν Κυριακήν και από
τας ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημ
βρινής εν τω κοινωτικω «ατοστήμοτι
Νήπιου - ΗμιιΟίύι. ως σιινήθη τόπον
των πλειστηρταουών ενώιιιον tau Συμ
βολαιογράφου Αλεξανόρ·Λ.τς κ Κων/vou

Τηλ. 2 3 1 3 7

28782

ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
άρχ 1500
Σωμστείων-Συλ
λόγων Τ Π Σ -Κοι
νοτήτων
όρχ 2000!
ΑΈ «α> ΕΠΕ
όρχ- 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε ΙΣ .
Τραιιιζών
όΡλ 4000
•
Χειρόγραφα δημοοι» υΟμινα
ή ό<ι δ«ν «πισι ρίφυνττι,

Μικρές AyysAiec
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΛ
για δυυλαα γραφεαυυ από την Βιομηχανία Η ΙΟ ΓΗ ύΓΤ Π λκα 2 2 7 « 62438 29580. Βι,Μ,α ,σιο 9 13 μ,μ.
^ '

ΣΕ ΤΙΜΜ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείιαι η επ.χειρηοη , ης DISCO OLIVER (γενικό όλος u · »<
γελματικός εξοπλισμός) μ, εκλςκ,η τακτική πελατεία Πλπρη,
ρίες πς πρωινές ,ονάαιμες ώρες πιο «ηλ 2«72& BvboI bc.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Λ Α
Πήρα (ξαγωγιπής βταιμίοςςητειγοι κυπέλλα που να Γνωρίζει ΤΑ
«π Αγγλικά.

ΤηλΖ&υΜ'ίατι μιις 29.761

φυσικά και αμιστά, υιλλά όταν μιλάς
γιο Θδό oto σημέρινό άτΑρτοίτο, t ó v
το χάνας. Παθαίνει ανορκξια, ασφυ
ξία πνευματική. Ού«. να ακούσει γ «
ηεκ'λησία, Ευογγξλιο νια τσν Πλιίεττη
του.
Βλέπετε διαφορά....
Κάνει μια πολυκατοικία κιιι Βέλα
δεϋτερη.Εαν τον φέρνκις στη θατη
του μπροστά θεό του. αποστρίφε. το
πρόσωπο, αλλάζει πρόγραμμα και
συλλογισμούς.
«Κάθε μέρα Ευαγγέλιο και προσ
ευχή: Εκκλησία; Ό λ α τα χρόνια
θ ιό ς : Κάθε μέρα Αγία Γραφή... Αυτό
είναι ο εαυτός μας, Παίρνει που φέρ
νει τη σύγχυση είναι to ύψος too,
καιόσο τον βλέπεις να μπαίνει μέσα
στο βάθος της έρηωας . τόσο νίνεττπ
σκληρός, απομονώνεται.
Μένει μόνος. Μόνος, μοναχός μ«
το ψωμί και τα έργα του.
ϊήμερα το Θεό tov θέλει έξω anτονεαυτό του Λεν θέλει έλεγχο.
Να η αιτία που κυριαρχεί η αμαμ
τίο. Το «νέφος» το μετρά.θέλει κτίΐα
ρόπτρα στα πνευμόνια του. Η αμα,
«α που δηλητηριάζει όλ.η τη ζιοή, to
Πνεύμα, την ψυχή, tov κόσμ«
*
κλήρο, αυτό δεν το βλέπει_
Ηθική αρρώοιαα. Φέρνει το fr.
voto ή αμαρτία. Μιλά □ Θεός ιιλλά ο
ανθριοπος δεν ακούει Του φανκρώνει
την τρομερή αυτή πληγή και ο άν
θρωπος παραπονιέται. Ό λ ο ο θεός
Ολο Ευαγγέλιο. Ό λ ο προσευχή.
' Ομως αυτό είναι τη φάρμακο. Η λιΤ
ση. Η τροφή που χρειάζεται Το ψωμί
της ζωής. Η ανάγκη μας είναι, όχι τό
σο vu μορφωθούμε , αλλά νο (μροπεύσσυμι. την τρομερή αυτήπληγή
την αρριίκττεια της αμαρτίας που φέρ
νει θάνατο.
17 αναπνοές αυτόματες κάθέ
λεπτό. Ανάγκη για ζωή. χωρίς παρά
πονο.
Κάθε λεπτό κάθε στιγμή μια ανά
γκη μας , ο Ιησούς Χριστός
Είναι η αναπνοή της ψυχής Ο
δρόμος για σωτηρία. Η δύναμη στον;
εναντίους ανέμους του κόσμου.
Κ Γ όμως παραπονιούμαστε
Κ λαίμε τη μοίρα μας.
Ο Ιησούς είναι σήμερα, η uuuaó·.ιή πραγματικότητα. Η αλήθεια «τη
σύγχηση. Το φως στα σκοηομέν*
μυαλά του πολυάσχολου κόσμου. Τι
θα ωφεληθεί, η θα κερδίσει, πως θυ
ζήαει αν όλο τον κόσμο κάνα δικό
του. χωρίς η ψυχή νάχιι τόπο atenουρανός
Αναπνέεις και ζεις. Σήμερα ζβις
όμως αύριο: Ποιος άνεμος θα θρέψη,
θα φωτίσει, θα στηρίξει την ψυχή,
μπροστά στον αιώνιο Κύριο, στον
αληθινό και Δίκαιο θεο, στο Χριστά
, πσυ σήμερα χαρίζει τη ζωή; Σταυ
ρώθηκε για την σωτήριό οουΠ*«ζ
μετράς τιςμέρες σου.

(Ρ Φερραίου 6)

Ο «π! της κκτελέσεως
Δικαστικός Επιμι Λητής

Συνέχεια στην άη

Βαπτιστικά

ΣΕ ΤΙΙΥιΕΣ

Κάβε
Κυριακή

Πρόγραμμα αφοπλισμού
συζηταται στον Ο.Η.Ε.

Αριθμός 2.605
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΟΝ Ο
Παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας Δικαστ
ςκάς Επιμελητής Μαυροειδής Ανοστασίςυ Κουφόπουλος, ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος, δηλοποιώ ότι την (25ηνί εικοστΑριθμός 2885
Υν πέμπτην του μηνάς Ιουλίου 1982
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
ώρας ΙΟης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
Ο Πορά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
εν Παλατησίσις Ημαθίας και εις το
Δικαστικός Επιμελητής Μιχαήλ X. ΑναΚοινοτικόν Κατάστημα Παλατιοΐίων ως
νιάδης, ως επί της εκτελέσεως τοιούτος,
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών
δηλοποιώ ότι την εικοστήν πέμπτην
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βκροίος
!25ην! του μηνάς Ιουλίου του χιλιοστού
Στυλιανού Ελευθεριάδη ως επί του
εννεακοσισστού οδγοηκοστού Π9Β2Ι
πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
ώρας ΙΟης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
αναπληρυπού τού, τη επισπεύσει της
εν Μελική καιειςτο κοινοτικόν κατάστη
δανειστρίας εν Βεροία εδρευούσης Β.Β.Ε.
μα αυτής ως συνήθη τόπον των πλειστη• Κ. Μπαζούκης Θ. Μουοτάκας και Σία,
ρισσμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
νομίμως εκπροσωπουμένης δικαιούμενης
βεροίας κ Στυλιανού Ελευθεριάδη ως
λαμβάνειν παρά του οφειλέτου της
Βασιλείου Σωτηρίου Χαπιώτη, κατοίκου
επί του πλειοτηριοσμού υπαλλήλου ή
Παλατασΐων το κπιτασσόμενον ποσόν τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομί
των δραχμών 26.000, νομιμοτόκως μέχρις μου ονοπληρωτού του. τη επισπεύσει
εξοφλήαεως, πλέον παραγγελίας εκτελε
της δανειστρίας Δόμνας Θυγ Βασιλείου
ςσεως εκ δραχμών 1500 και παντα τα λοι Πανογιωτίδόυ,
k o t o ík o u
Μελικής
ςά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
όικαιουμένης λαμβάνειν παρά του οφει
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς λέτου Γεωργίου Κουπτεπάρη του Κωνειαέλεσιν της υπ' αριθ 133/1982 Διαταγής
ΊΝΙού κατοίκου Μελίκης το είΐιταοσόμεπληρωμής του Μυνομελούς Πρωτοδικνον ποσόν των δραχμών 237.000. νομι,ΐου Βέροιας και της σχετικής προς τον
μέχριςεξοφλησεως. πλέον
άνω οφειλέτην κοινιίποιηθείοης επιταγής μοτόκως
προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1000 κοι πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελετης υπ' upiH. 14349/17-3-1982 εκθέσεώς
επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητού σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
των εν Βέροια Πρωτοδικών Ιωάννου αυτού δυνάμει και προς εκτελεσιν της
Σολάκογλου εκτίθενται εις Δημόσιον υπ αριθ. 138/1981 αποφάσεως τοιι
Αναγκαστικόν Πλειστηριασμόν τα κάτωθι
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βεροίας και
κινητά του ανώτερου οφειλέτου κατασχετης σχετικής πραςτον ως άνω οφειλέτην
ςέντα δυνάμει της υπ' αριθμόν 2577/26- κοινοποιηθείσης επιταγής προς πληρω-_
Ο.Ί- 1-VTT «ντασχητηρίοο *iaWw*ni>s
μήν ώ ς το ύ το ’ δ είκ ν υ τα ι ετ. τη ς υιι
Ή toi: Ένα φορτηγόν αυτοκίνητον ι.ργ- αριθμ 9634Β /30-6-ΒΙ εκθέσεώς επι,στασίου κατασκευής VOLKS VAGEN
άόσεώς του Δικαστικού Επιμελητού των
με αριθμό κυκλοφορίας ΝΟ 4839. εν ΒεροΙα Πρωτοδικών Μιχαήλ Χαρ.
βενζινοκίνητου 11 ίππων και αριθμούς
Ανανιάδηι
πλαισίου 2652133834 και κινητήρος ΑΕ
ΕΚτιθετοι εις Δημόσιον Αναγκαετπ
195384, χρώματος npuotvou, ανοικτόν
μεταχειρισμένον, εν καλή ναταστάσει και κόν Πλειστηριασμόν ΤΡ κάτωθι κινητόν
κινήσει ευρισκόμενον, εκτιμηθέν αντί τουπρόάθεν οφειλέτου κατασχεθέν
δυνάμει
της
υπ αριθμόν
δραχμών 240.000.
2750/24-8-1981 κατασχετηρίου εκθέ
σεώς μου
Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
Ήτοι ένα αγροτικόν αυτοκίνητον
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
ιδιοτικής χρησεως, μάρκας ΠΟΝΥ με
Π παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη του 1/2 της γενομένης εκτιμήοεως αριθμ κυκλοφορίας ΝΥ 6234 χρώμα
τος ερυθρου. βενζινοκίνητον εις καλήν
των κοτασχεθέντων ήτοι δρχ. 120.000
κατάστασιν ευρισκόμενον, ισχύος εξ (6)
Η κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσ
φέροντα την μεγαλυτεραν τιμήν τελευ- ίππων . εξετιμήθη αντί δροχμών
ταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της 200 .000 ,
μεσημβρίας της όνω καθορισθέίσης
Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
ημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
η παρά rou νόμου προβλεπόμενη τοιαύπρος πλειοδοσίαν υπό ταυ κήρυκος τη
τη tou 1/2 της γενομενης εκτιμησεως
εντολή του επί του πλειστηριασμού
των κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 100.000
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όαως ζητήΗ κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσοει και λάβει παρ' έκαστοι) πλειοδότου
χρηματικής εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ Φέρονιο την μεναλυτέραν τιμήν τελευταίον πλειοδότην την 12ην ώραν της
ρώσει ο υπερθεματιστης υποχρεούται
μεσημβρίος της όνω καθορισθέίσης
να καταβάλει εις τον επί του πλειστηριοημέρας πλειστηριασμού αφού προηγου
σμαύ υπάλληλον το εκπλειστηρίασμα εις
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελβτ
προς ιτλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
εντολή του επί του πλειστηριασμού
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκουπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ζητή
μ'ιζων και το σχετικόν γραμμότιον εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλ σει και λάβέι παρ έκαστου πλειοδότου
λως ενεργηθήσεται αναπλειστηριασμός χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει Ο υιιερθεμοτιστής υποχρεούται
κατ’ αυτού τα έξοδα του οποίου θέλουν
εισπραχθεί παρ' αυτού αναγκοστικώς νο καταβάλει εις τον επί του ιιλειστηρια
Και δια προσωπικής ταυ κρατήσεως. Εις σμού υπάλληλον ro εκπλειστηρίασμα εις
μειρητά ή να καταθέσει τούτο ομελητί
περίπτωσιν μη εμφανίσεως τελευταίου
πλειοάοτου ο επισπεύδων θέλει συμψη εις τσ Δημόσιειν Ταμείον ΙΓραφείον
Παρακαταθηκών και ΔανειώνΙ πρασκοφίσει το εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκειο δικαιώματα ως μίζων και το σχετικόν γραμμύτιαν ειςτον
επί tou πλειστηριασμού υπύλληλαν αλ
και TOU επί του πλειοτηριοσμού υπσλλή
λως ενεργηθήσεται ανειπλεισι ηριασμώς
λσυ βαρϋνουσιν τον τελευταίον πλειόκατ' αυτού τα έξοδα του οπαίου θέλουν
εισπραχθεί παρ αιιτού αναγκοστικώς
και δια προσωπικής του κρατήσεως Εις
περίπτωσιν μη ε-μφσνίοεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλειεπηρίασμο εις την απαίιησίν ταυ. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
και του επί tou πλειστηριασμού υπαλλή
λου βορύναυσιν τον τελευταίον πλειο
δότην. Το φερέγνυον ή μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίσεως του επί
του
πλειστηριασμού
υπάλληλου
Καλούνται όθεν Ο' 11
-ιι να γίνω

Ο Ο ΙΚ Ο Σ Ν Υ Φ ΙΚ Ω Ν
Τ Η Σ Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

ΣΕΛΙΔΑ j

Π ληρ τηλ-53.231 και S14Í33

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμίφίνας αυτοκίνητων. Τηλ. OJ32 41373.
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Μ€γάλ€ς
απώλειες
της Περσίας

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΠΑΡΙΣΙ 17 (ΑΠΕ)

τοι κατά τις τέσσερες πρώτες αυτές
ημέρες της Περσικής επίθεσης.
Μεταξύ των συλληφθέντων αξιω
ματικοί,
πρόσθεσε ο Ιρακινός
εκπρόσωπος περιλαμβάνονται και
πολλοί ανώτεροι αξιωματικοί του
Περσικού στρατού.
Οι Ιρακινές δυνάμεις πρόσθεσε ο
εκπρόσωπος της Βαγδάτης κατέ
στρεψαν επίσης 107 άρματα μάχης
41 τεθωρακισμένα οχήματα μετα
φοράς προσωπικού. 48 άλλα οτρο
τιωπκά οχήματα, καθώς και δέκα
κανόνια και 25 όλμους. 0· Ιρακινές
δυνάμεις κατέλαβαν επίσης τριάντα
τάνκς 22 τεθωρακισμένο μεταφο
ράς
στραπωτικού
προσωπικού
καθώς και μενόλες ποσότητες άλ
λου πολεμικού υλικού

Έτοιμο το καινούργιο
σύνταγμα της Τουρκίας
ΑΓΚΥΡΑ 17 ΙΑΠ.Ε.)
«Κάνομε το καινούρνιο σύνταγ
μα βάσει tou δρόμου που μας χάρα
ξε ο Αττατουρκ και με τη βοήθεια
των δικών του αρχών», δήλωσε σή
μερα στην πρώτη ενημέρωση τύ
που για το σχέδιο του νέου συντάγ
ματος ο Ορχάν Αλνπκάτσι. πρόε
δρος της συνταγμσπκής επιτροπής
της Τουρκίας.
Το κείμενο του νέου συντάγμα
τος υποβλήθηκε σήμερα το πρωί
στα μέλη της συμβουλευτικής συνέ
Λευοης ,λίγο πριν δοθεί στη δημο
σιότητα
Το σύνταγμα, το οποίο περιέχει
200 άρθρα επηρέπει τα συνδικαλι
στικά δικαιώματα, το δικαίωμα της
απεργίας και του Λοκ. Αουτ, αλλά
περιορίζει ως ένα σημείο τα δικαιώ
ματα του τύπου και της έκφρασης,
παρ'όλο που επίσημα τα δέχεται
ως αναφαίρετα δικαιώματα.
Ο κ. Αλντικάτσι δήλωσε ότι
αυξάνονται τα δικαιώματα και η ισχή
της διοικηπκής εξουσίας nou δεν
ήταν τόσο έντονη στο προηγούμενο
σύνταγμα και είχαν σαν αποτέλεσμα
να δημιουργηθουν πολλά προβλήμκτπ»
Ο ρόλος των ενόπλων δυνά
μεων. είπε ο Αλντικάτσι θα περιορισθεί στην περίπτωση πολέμου ή
επαναστάσεων.
«Κατάσταση πολιορκίας ή έκτο-

κτης ανάγκης χωρίς την παρεμβολή
των ενόπλων δυνάμεων είναι δυνα
τήν να κηρυχθεί σε περίπτωση
φυσικών καταστροφών ή εξαιρετι
κών κοινωνικών γεγονότων
Η Βουλή θα διαθέτει 4 0 0 μέλη.

τη, βρεταννίδα ηρωθυπουργός κ.
Θάτσερ-

Μια πολή σημαντική υπόθεση
κατασκοπείας πρόκειται να ξεσπά
σει στη Μεγάλη Βρεταννία. ύστερα
από επίμονες φήμες στους Αγγλι
κούς πολιτικούς κύκλους, σύμφωνα
με τις οποίες στο κυριώτερο κέντρο
μυστικών επικοινωνιών της χώρας
έχουν εισχωρήσει κατάσκοποι.
Σύμφωνα με τις βρεταννικές
εφημερίδες, στο κέντρο τηλεπικοι
νωνιών του Τσελτενάμ, που βρίσκε
ται στο κεντρικό τμήμα της Αγγλίος
και από το οποίο διεκπεραιώνονται
όλα τα κωδικοποιημένα μηνύματα
των βρεταννικών μυστικών υπηρε
σιών. έχει διεισδύσει δίκτυο κότα
σκόπων, που εργάζονται προς όφ ε
λος μιας ξένης δύναμης
Δυο βουλευτές της ανππολίτευσης ένας φιλελεύθερος και ένας
εργατικός κατέθεσαν σχετικά με το
θέμα γραπτές επείγουσες ερωτή
σεις στη Βουλή, στις οποίες πρόκει
ται ν' απαντήσει, την ερχόμενη Τρί-

Οι Φήμες αυτές προκλήθηκον,
την Πέμπτη. μετά την απαγγελία

Συλλαλητήριο
στην Κύπρο
ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΥΡΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΛΕΥΚΟΣΙΑ 17 ΙΑΠΕ)
Η κυβέρνηση κόλεσε τον λαό να
προσέλθει μαζικά στο συλλαλητή
ριο της 20ης Ιουλίου για να καταδι
κάσει το προδοτικό πραξικόπημα και
τη βάρβαρη τουρκική εισβολή και
να διαόηλώσει την αποφασιστικό
τητα του να συνεχίσει το δύσκολο
αλλά δίκαιο αγώνα του για φυσική
και εθνική επιβίωση και για το ντερ -

Σεσημασμένοι διαρρήκτες
σκότωσαν την
Γ
74χρονη χήρα

ματισμό της Τουρκικής κατοχής.
Σε
κυβερνητική
ανακοίνωση
τονίζεται ότι η εθνική υπόθεση είναι
και πρέπει να βρίσκεται υπεράνω
οποιοσδήποτε διαφοράς και να
συνενώνει το λαό σ ένα ισχυρό και
αρραγές μέτωπο.
Όπως είναι γνωστό, στο συλλα
λητήριο που θα γίνει στην πλατεία
Ελευθερίας, θα μιλήσει ο Πρόεδρος
Κυπριανού και θα τιμήσει με την
παρουσία
του, ο Πρόεδρος της Βουnu
ίςτων Ελλήνων, κ. I. Αλευράς επι
φαλής διακομματικής κοινοβουευτικής αντιπροσωπείας από την
Ελλάδα.

Ë
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Στον κύκλο των σεσημασμένων
^αρρηκτώ ν, αναζητεί η γενική
,σφόλεια Αθηνών τους δολοφό>ους της Φρύνης χήρας Κων.
ve
Παναγιώτου. 74 ετών που βρέθηκε
νεκρή το απόγευμα της Πέμπτης,
στο ιδιόκτητο διαμέρισμά της, στον
4ο όροφο της επί της λεωφόρου
Αμαλίας 4. πολυκατοικίας
Οι αξιωματικοί της γενικής Ασφά
λειας που διενεργούν τις ανακρί
σ εις έχουν καταλήξει στο συμπέρα
σμα ότι οι δράστες προέρχονται από
τους κύκλους των σεσημασμένων
κακοποιών, από πολλά στοιχεία που
έκει συγκεντρώσει μέχρι τώρα η
•ιμου νύκμιυι
Ενα από τα στοιχεία αυτά είναι
το 6η σε κάθε δωμάτιο του διαμερί
σματος βρέθηκε και ένα κομμάτι
πανί, που. κατά τους αστυνομικούς
χρησιμοποιήθηκε από τους δολοφό-

Telefunken
C olorim age
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Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σέ 5 βασικά σημεία.
Π άντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιοτ η εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειρισ τής υπερύθρων - 32 καναλιών

νους, δια τα ακούπισμα των δακτυ
λικών αποτυπωμάτων Στο διαμέρι
σμα, δεν βρέθηκε κανένα ξένο απο
τύπωμα, εκτός των αποτυπωμάτων
της Παναγ ϋτου
Δεύτερο στοιχείο αποτελεί ο
τρόπος του δεσίματος των χεριών
και των ποδιών του θύματος Το δέ
σιμο ήιταν αρκετά πρόχειρο, τα δε
χέριπ ήτου λκμένα μπροστά «οι όχι

την αυτοψία, π Παναγιώτου δεν δ έ
χθηκε την επίθεση των δραστών
αμέσως μετά την είσοδο τους στο
διαμέρισμα, αλλά τη στιγμή που
κστευθυνόταν προς την κουζίνα,
στο δάπεδο της οποίας βρέθηκε
δεμένα Φιμωμένη και νεκρή.
Χωρίς αμφιβολία, οι δράστες την
πίεσαν να τους αποκαλύψει ον διέ
θετε χρήμστο και κοσμήματα και
επειδή δεν επέτυχαν το σκοπό τους,
τη κτύπησαν με γροθιές στο πρόσ
ωπο και στο κεφάλι Το διαμέρισμα,
όπως αποδείχθηκε, ερευνήθηκε
επιπόλαια από τους δολοφόνους και
τούτο γιατί σ' ένα συρτάρι, που είχε
ερευνηθεί από τους δράστες βρέ
θηκε στο βάθος του, ένας φάκελλος
επιστολής που περιείχε ί 5.000 δρχ

πίσω, γεγονός που θο αποδείκνυε
πρόθεση των δραστών να σκοτώ
σουν την γυναίκα. Οι δράστες έδε
σαν το χέρια της Παναγιώτου μπρο
στά, απλώς για να εξουδετερώσουν
την άμεση αντίδρασή τη ς μέχρις
ότου ερευνήσουν το διαμέρισμα και
όταν θα αποχωρούσαν η γυναίκα,
θα μπορούσε με ανασήκωμα των
χεριών, να αφαιρέσει τον λευκο
πλάστη οπό το στόμα της και να
καλέσει βοήθεια. Επί πλέον δε. *αι
με λίγη προσπάθεια, θα μπορούσε
ίσως και να απαλλαγεί από τα δεσμό
της. Ασφαλώς οι δράστες δεν φαν
τάζονταν όπ με την απλή φίμωση η
Παναγιώτου θα υφίστατο την
ασφυξία και θα πέθαινε πριν προλά
Αρχίζει την Δευτέρα στο Πανεπι
βει ν' οντιδράαει
στήμιο Πατρών διεθνές συνέδριο
Πολυάριθμοι
σεσημασμένοι
επιχειρησιακής έρευνας για την
κακοποιοί προσήχθηκαν και σήμερα
οργάνωση και τον προγραμματισμό
στην γενική Ασφάλεια και εξετά στον τομέα της υγείας.
σθηκαν για τη δολοφονία της ΠαναΤο συνέδριο οργανώνεται οπό το
γιώτου, Το άλλοθι που ετηκαλέσθη- τμήμα επιχειρησιακής έρευνας του
καν, οι περισσότεροι επιβεβαιώθη Πανεπιστημίου της Πάτρας και
κε και αφέθηκαν ελεύθεροι, για ορι .προεδρεύεται από τον Μπόλντυ του
σμένους όμως ελέγχεται ακόμη και Πανεπιστημίου του Εξετέρ της
γι' αυτά βρίσκονται στην διάθεση
Αγγλίας και τον καθηγητή Αρη Σιστης ανακρίσεως
σούρα του Πανεπιστημίου της Πά
Κατά τους αστυνομικούς που διε
τρας
νεργούν την προανάκριση, οι κακο
Στο συνέδριο λαμβάνουν μέρος
ποιοί ξεγέλασαν το θύμα τους και
Ελληνες επιστήμονες και περισσό
μπήκαν στο διαμέρισμα υπο το
τεροι οπό εξήντα ξένοι, ειδικοί στο
πρόσχημα υπαλλήλου κοινωφελούς θέμα του προγραμματισμού και της
Οργανισμού. Όπως προέκυψε από
οργάνωσης στο θέμα της υγείας.

Διεθνές
συνέδριο
για την
υγ€ία

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
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ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
ΝΕΑΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΠΟ Λ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Συνέχεια από την 3η
ΣτΕφανάκη ως cní του πΛΕΐστημιυσμου
υπαλλήλου ή τούτου κωλυόμενου Ενώ
πιον τουναμίμου αναπληρωτού του τη
cnujfféuoet της όανειστρείας εν Αλε{ανApt Ια εόρευούσης Ο.Ε. υπό την επωνυ
μίαν «Κ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΣ
Ο.Ε.» νομιμως εκπροσωπούμενης λαμϋΰνειν παρά του οφειλέτου Μιχαήλ
Ζησόπουλοιι κατοίκου ΝησιουΗμαθίας
τοεηττασσόμενον ποοόν των δραχμών
32.000. νομιμοτώκως μέχρις εξοφλήσεως πλέον παραγγελίας εκτ*Αέαεως εκ
δραχμών 1.500 και πόντα τα λοιπό έ€οδα εκτεΑεοΕως και πλειστηριασμού μέ
χρι πέρυτος cmτού δυνάμει καιπρος
εκτέλεσιν

της

un '

αριΟμ

4 # '» 9 8 2

Δ'γής πληρωμής τικ κ ΕιμπνοδΙκου
Αλεξάνδρειάς και της σχετικής προς τον
Ονω οφειλέπιν κοινοπσιηθειαης επιτα
νής προς πληρωμήν ως τούτο AcUvura*
ί* της un αριθμ. 1.306'4·5 1982 εκθ*
σϋως επιδόσεως του Δικαστικού Ετπμε
Αητού των εν Βέροια Πρωτοδικών Απο
στόλου Χρ. ΑΑεκόζονλου εκτίθενται εις
Δημόσιον Αναγκαστικόν ΠΛειστηρια
αμάν τα κάτωθι κινητό tqú πρόσθεν
οφειλέτου κοτασχεθέντυ δυνάμε· της
wm αριθμόν 83 28 6 82 «ύπτααχετη·
ρίου εκθ<σιώς μου
Η ιοι Εν φσρτηγόν αι/Ροκινητον
ανοικτόν βενζινοκίνητον ευρισκόμενον
εν
Μίταστάσει κο»κινήσει «¿ιγοαιασίου -ατασκβυης (SYZU, μ« αριθμό
• «νητήρος 65.3332 αριθμό πλαισίου
9360822. Μ 0 2223 onúflogcy 1 080
In 143 r. ΊΡίτμοχον χι»«*μιτκκ
*^
Μ>| y πM ili ευΚΑοφι .μιφς vO

τη του Ί '2 της γενομένπς εκτιμήσεως
των κστασχεθέντων ήτοι δρχ. 90.000*.
Μ ιατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέρυντα την μεγσλυτέραν τιμήν τελευ·
ταίον πλειοδότην την Ι2ην ώραν της
μεσπμ0Ρ*ας της άνω καθορισθείσης
ημέρας πλειστηριασμού άφου προηγου
μένως γίνει τρείς φοράς πρόσκλησις
προς πλειοδοσίαν υπό του κήρυκος τη
εντολή του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου, όστις δικαιούται όπως ίπτή*
σει και λάβει παρ' έκαστου πλειοδότου
χρηματικός εγγυήσεις. Αμα τη κατακυ
ρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούτσι
νσ καταβάλει εις τον επι του πλειστηριααμου υπάλληλον το «κπλειστηρίπσμα εις
μετρητά ή να καταθέσει τούτο αμελητί
εις το Δημόσιον Ταμείον (Γραφείον
Παρακαταθηκών και Δονείων) προακο
μιξών και το σχετικόν γραμμάτιου εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον άλ
λως ενεργηθήσετο» αναπλειστηριασμός
κατ αυτού το έξοδα του οποίου θέλουν
εισπμοχθεί παρ αυτού οναγκαστικώς
και 4ια προσωπικής »ου κρυτήαεως. Εκ
περίπτωσιν μη εμφανιιτεως τελευταίου
πλειοδότου ο επισπευδων θέλει συμψη
φίσει το εκπλέιστηρίσομσ εις την οπυ(·
τησίν ίου. Τσ κηρύκειο δικαιώματα ως
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
λου βαρύνουσιν ταν τελευταίσν πλειο
δότην. Το φερέγγυον η μη των πλειοδο
τών είναι της απολύτου κρίοεως του επί
του
πλκιστηριοσμου
υπαλλήλου,
Καλούνται 6θεν ιλ βουλομενοι να γίνωοιν αγαρααταί της πλειστηριορθησομενής ως αγω περιουσίας, όιιως προσέΛήο ιιβ «αρ π.·.*ώδβιήσψα|ν κ ο 'ά πιν ι»

Ϊ5 6 Ϊ7 ε a 14U|L*f4rá 6iTi ησΒου Λροχμιϊ·ν
180 0 0 0 ,<*Α

αρκΛ ταυ π«Όν(0ς »(Μξξ'ιψπ* ήμερον
και ώραν.

Ος πρώτη προσφορά δια την ενορξιν
του πλι ιστηρισσμου θέλει χρησιμεύσει
Π πορό tou νόμου προόλε πάμε νη το·αύ

Ο επί της ειπελέσεως
Δικαστικός Εηιμκληιης
ΧΡΗΣΤΟΙ ΖΗ ΧΟ Ι

Μ ε διακηρύξεις τους καλούν το
λαό νο συμμετάσχει στο συλλαλη
τήριο το ΑΚΕΛ και η παγκύπρια
εργατική ομοσπονδία.

'■4i\
”
1

\ι
lÉAil

Υπόθ€ση κατασκοπΕί'ας
συγκλονίζει την Αγγλία

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕ ΤΟ ΙΡΑΚ
Ο εκπρόσωπος του Ιρακινοό ετπτελβίου ανακοίνωσε αρνά την νύκτα
στη Βαγδάτη άτι από την έναρξη της
Περσικής επίθεσης τη περασμένη
Τρίτη εναντίον των Ιρακινών δυνά
μεων στα σύνορα των δυο χωρών,
έχουν σκοτωθεί εξ χιλιάδες εξήντα
Πέρσες στρατιώτες, ενώ πολύ
μεγαλύτερος
αριθμός
Περσών
στρατιωτών τραυματίσθηκε στις
μάχες αυτές
0 Ιρακινός αντιπρόσωπος πρόσθεσε. σύμφωνα με τηλεγράφημα
του Ιρακινοΰ πρακτορείου «Ινα»
που μεταδόθηκε στο Παρίσι, ότι
πολύ μεγάλος αριθμός στρσπωτων
και αξιωματικών του Περσικού
στρατού, συνελήφθηκον οιχμόλω-

1—

κατηγορίας εναντίον του 44 χρονου
Εγνλέζουν Γκόφρευ Πραϊμ, κατοί
κου του Τσελτενάμ, νια παροχή
πληροφοριών απορρήτου χαρακτή
ρα αε εχθρική χώρα από το 1968
έως το 1981.
Σύμφωνα με την συντηρητική
ίφημερίδα «Ντοίηλυ Τελεγκράφ», ο
Πραϊμ, που μιλάει πολύ καλό τα
Ρωσικά, είναι πρώην υπάλληλος του
κέντρου πληροφοριών του Τσέλτεναμ. από το οποίο περνούν όλες οι
κυβερνητικές επικοινωνίες. Ό λα τα
κωδικοποιημένα μηνύματα των βρε
ταννικών υπηρεσιών διέρχονται
από το κέντρο αυτό, όπως επίσης
κοι τα μηνύματα που αντηλλάγησαν
μεταξύ της Βρεταννικής κυβέρνη
σης και της ναυτικής δύναμης που
εστάλει στο Νότια Ατλαντικό, λόγω
της κρίσης στα νησιά Φάλκλαντ και ακόμα χρησιμεύει σαν σταθμός
αναμετάδοσης ορισμένων απόρρη
των μηνυμάτων του ΝΑΤΟ
Μια άλλη συντηρητική εφημερί
δα. η «Νταίηλυ Μαιηλ». γράφει ότι η
κα Θάτσερ διέταξε επείγουσα έρευ
να γιο την υπόθεση, η οποία, σύμ
φωνα με την εφημερίδα, πιθανόν ν'
αποτελεσει το μεγαλύτερο σκάνδα
λο κατασκοπίας, μετά την υπόθεση
του κατασκόπου Κιμ φίλμπυ, που
εργαζόταν προς όφελος της Σοβιετι
κής 'Ενωσης πριν 20 χρόνιο.
Οι πολιτικοί σχολιοστές πολλών
εφημερίδων του Λονδίνου υπο
γραμμίζουν όπ οι συνήθεις κυβερ
νητικές πηγές τους δε προσπάθη
σαν να όιαψεύσουν τη σοβαρότητα
των Φημών αυτών

Παρά λίγο
αεροπορική
τραγωδία
ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ. 17.ΙΑΠΕ-ΡΩΥΤΕΡ)
Τριάντα πέντε επιβάτες τρού)!*·
τίσθηκαν, οι έξη από αυτούς ΦόΡ®*£
κστάγματσ στα χέρια.όταν αέρα”
νο ΩΟ - 10 της Αεροποτικής «τ®'
ρίας «ΓιουνάΤτεντ» έχασε υίι^***Γ
ύψος . χ θ ες κστά τη διάρκεια Βπτ
σεως απάτη Βοστώνη στον Αγ,()
Φραγκίσκο0 Πιλότος ανέφερε ότι <Τ0Ρ**7~
θηκε μια ισχυρή δόνησα Κ“ ®”
τοαεροπλάνο άρχισε
να
κοντά στο Σωλτ Λαίηκ Σίτυ, λεν®"
αρμόδιοι της εταιρίας
Το αεροπλάνο.που
162 επιβάτες και 11 μέλη τού®**
ρώματος προσγειώθηκε αργοΤ*Ρ°
στον Αγιο Φραγκίσκο.

Σκοτώθηκαν
100 Ινδοί
ανθρακωρύχοι
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ. 17 (Α.Π.Ε--ΡθΥ'
ΤΕΡ)
Εκατό ονθρακορύχοι πιστεν£
ται ότι σκοτώθηκαν , όταν κατέρέυ
σε , χθες
η οροφή μιας <71°°'
σνθρσκορυχείου, στο ΧατζορίΙ)
ποντ, στο κρατίδιο Μπιχάρ στη θ A
Ινδία, μετέδωσε χθές το
πρακτορείο Ειδήσεων».
Το Πρακτορείο διευκρίνησε Ο11
30 απότους 130, ανθρακορύχ01^
που βρίσκονταν την ώρα 7°°
δυστυχήματος στη στοά, κστάΦ®·
ραν να διαψύχουν ενώ δέκο τπώΜ0
τα έχουν ονοσυρθεί, μέχρι σπνΡπ»
Το δυστήχημα είναι το σοβαΡ"
τερο που σημειώνεται από το 1“ *
όταν 400 ανθρακωρύχοι σκοτώ®·
κον σε παρόμοιο δυστήχημα ^
ίδια περιοχή.

M IKPA-M IKPA ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ
Αγνωστοι κακοποιοί, διέρρηξαν προχθές τη νύκτο το κατάστημα
γραφικών τεχνών του Κων. Μουζάκη, στην Πεύκη Αττικής και έκλεψαν
τοχρημοτοκιβώτιο
που
περιέχε
γραμμάτια, επιταγές και ομόλογα
της ΕΤΒΑ Το χρηματοκιβώτιο βρέ
θηκε λίγες ώρες αργότερα σε ερημικήπεριοχή της Εκάλης. * Ηταν
παραβιασμένο,αλλό, από το περιε
χόμενό του δεν έλειπε τίποτε.
- Αγνωστος διέρρπξε το ατομικόντουλάπι
τοϋ
Παντ.Τσίτοα.
νοσοκόμου στον Ερυθρό Σταυρό
και έκλεψε από αυτό 100.000 δρχ
και ομόλογα άξιος 420.000 δρχ.
- Ά γνω σ το ς διέρρηξε το σπίτι
της Ελένης Δημητριάδου, στην οδό
Αδρσμυττίου 2. στον Περισσό και
έκλεψε 60.000 δρχ και διάφορα εί
δη ρουχισμού.
- Μέσα σε τρόλλεϋ της γραμ
μής Αθηνών -Φαλήρου, άγνωστος
έκλεψε από την τσάντα της επιβάτιδας Ειρήνς Π, Τσσίρίδου , 64 ετών,
ένα μικρό κουτί που περιείχε
κοσμήματα
συνολικής
αξίας
100.000 δρχ.
— Στο 12ο χιλιόμετρο της εθνι
κής οδού Αγίου Νικολάου Σητείας
ιδιωτικό αυτοκίνητο, με οδηγό τον
Ζαχ. Ε. Καρνοκάκη, 26 ετών, παρεξέκλινε της πορείας του και έπεσε
σε γκρεμό, 50 μέτρων. Σκοτώθηκαν
οι Εμ. Α. Χατζάκης 28 ετών και
Μαργαρίτα Σ. Τσάβου 26 ετών και
τραυματίσθηκαν σοβαρά ο οδηγός
και η Ευαγγελία Γ. Ποπαδάκη 23
ετών.
’
— Στην Ανθούπολη Πατρών .
φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο
από τον Αναστ. Σ. Ζιαμπάρα, 18
ετών παρέσυρε και σκότωσε τον
πεζό Ιωανν. Γ. Δελή 80 ετών.
- Πνιγμένος βρέθηκε τη νύχτα

στη θαλάσσια περιοχή της Γλυφά
δας οΛίβυος φοιτητής Ταφίκ Κ.
Χαφαλέσι Ελ Εμπσρ, 17 ετών . που
έκανε διακοπές στην Ελλάδα μοζίμε
τον συμπατριώτη του- " Οπως διαπι
στώθηκε,είχε πέσει στη θάλασσα
με το ρούχατου.
Η αστυνομία ερευνά για τα αί
τια.
— Η αστυνομία συνέλαβε τον
Ιωάνν X. Σπυρέα, 42 ετών, γιατί
στον
‘ Αγιο Νικόλαο Καλαμών
Καλομάτας, για άγνωστη μέχρι στιγ
μής σιτία,πυροβόΑησε με κυνηγετι
κό όπλο κοι τραυμάτισε σοβαρά
τους Φωτ. Α. Κελεπουρη. 32 ετών
και Γρηγ Χριστέα . 38 ετών.
Η Χωροφυλακή συνέλαβε
τον Γεώρνιο X. Δημόπουλο. 39
ετών, γιατί, στα Χανιά, κστελήφθη
επ ' αυτοφόρω να αγοράζει 3 550
μάρκο από την Σαμπίνε Κορνελ Pr
Γκράμμ. 23 ετών. Σε έρευνα που
έγινε στοτουριστικό γραφείο του
βρέθηκάν κοι κατασχέθηκαν ένο
πιστόλι τύπου «Βάλτερ» και 206
φυσίγγια. Εκτός από τον Δημόπου
λο συνελήφθη και η Γκράμ.
— Στα Γιαννιτσά, κατά την κατε
δάφιση παλαιούσπιτιού τουπατέρσ
τουο Παναγιώτης Κ. Μ ούτας 53
ετών βρήκε και παρέδωσε στη
Χωροφυλακή 524 φυσίγγια διαφό
ρων όπλων και 55 γεμιστήρες
Η Χωροφυλακή συνέλαβε
ένα 17χρονο. γιατί στη δασική
περιοχή Μέγα Ευμοίρου Ξάνθης,
πυροβόλησε με κυνηγετικόόπλο και
τραυμάτισε σοβαρά στοδεξιό μηρό
τον συνομήλικότευ Γκουνάίμ Κιουτσούκ.
— Από σπινθήρα θεριζοολωνιστικής μηχανής εττην περιοχή Ορεστιάδας κάηκαν 16 στρέμματα α θ έ
ριστα σιτάρια. Ο οδηγός της Α,Πα-

σχόλης συνελήφθη.
— Στο 17ο χιλιόμετρο της
Αλεξανδρούπολης
Ορεσπάδ®^
Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με οόπν1'
τον X. Βαικίόη. 38 χρονών , κΟΦ4
πώλη,

κ ά τ ο ικ ο

Α λεξανόρούπ Ο λ"

ανατράπηκε και χτύπησε σε δένίί^
Από την πρόσκρουση αυτή σκστ“Γ
θηκε η επιβάτης ΤριαντσφύΑΑ1“'
Γιορτατζίδη. 55 χρονών και τρ0^
ματίσθηκε σοβαρά ο γυιός ,ΓΙ
Γεώργίτουδεν έπαθε τίποτε

^Γιατρβι
neu
Eifn^e·
P¿üeoV
iñpspo Κυριακή 18 Ιουλίου
εφημερεύουν οι εξής ιατροί ,
Βέροιας:
Παπαδόπουλος An.
Καρακωστή 12 26596, 274JÎ
27 — - ^t .

παθολογικό, καρδιολογικά και
στατικά γενικής ιατρικής
Καρατζόγλου Δημ.
.ρ
Λουτρού 2 τηλ. 26.612, 2930*
παιδιατρικά περιστατικά
Πράπας Γεωργ.
Εληάς 2 τηλ- 28087, 28057 Υ«» *
ρουργικά και γυναικολσγικά ηεΡ·
ηκά

Η Ευρώπη και ο αναλφαβητισμός
Συνέχεια από την 1η
ΥΟϋνται από το 1971, αναφέρουν
2,547.217
αναλφάβητους.
Επι
πλέον, το 27,2% των Ιταλών δεν εί
χαν τελειώσει το Δημοτικό και κατά
συνέπεια μπορούσαν να θεωρη
θούν σαν ημιαναλφάβητοι.
Τέλος, η Ελλάδα θα παρουσίαζε
σχεδόν 14% ενήλικων αναλφάβη
των κοι η Πορτογαλία, χώρα υπο
ψήφια για ένταξη στην ΕΟΚ. 23%
Δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός του
αναλφαβητισμού. Αυτή η έννοια
μπορεί να ορίζει ενήλικες που δεν
έχουν πάει ποτέ στο σχολείο, άλ
λους που έχουν πάει για μια πολύ
περιορισμένη περίοδο ή που δεν
έχουν πετύχε« στις εξετάσεις για το
απολυτήριο του Δημοτικού, εκεί
νους που έχουν ξεχάσει ότι έμαθαν
ή επίσης, τους μετανάστες εργαζό
μενους που δεν γνωρίζουν γραφή
και ανάγνωση στη γλώσσα της χώ
ρας υποδοχής. Είναι όμως όλο και
πιο παραδεκτό πως ο αναλφαβητι
σμός ξεπερνά κατά πολύ τα πλαίσια
της απλής εκμάθησης γραφής και
ανάγνωσης. Πρέπει νο επιτρέπει
ατυ άταμο-να λύνει τα καθημερινά
τοιι προβλήματα και να συμμετέχει
πλήρως οτην κοινωνική ζωή Η
έκθεση τη κας νιβ ή ο ίί τονίζει ιδιαί
τερα ότι η άσκηση μιας υπεύθυνης
πολιτικής επιλογής δεν έχει στην
πράξη καμιά ουσία για όποιον δεν

μπορεί να διαβάζει ένο πολιτικό
πρόγραμμα ή μια εφημερίδα. Με
αυτή την έννοια, ο αναλφαβητισμός
ζημειώνει την ίδια τη λειτουργία της
δημοκρατίας. Σε μια κορεσμένη
αγορά εργασίος που απαιτεί μια όλο
κοι μεγαλύτερη επαγγελματική εξειδίκευση. είνοι αυτονόητο πως οι
αναλφάβητοι δεν μπορούν να κατα
λαβουν παρά περιθωριακές και
πρόσκαιρες απασχολήσεις
Μια
ιόαίτερη μελέτη θα αποκάλυπτε σί
γουρα πως οι αναλφάβητοι υπεοαντιπροσωπεύονται ανάμεσα στους
άνεργους. Γενικότερα, ο αναλφαβη
τισμός αποτελεί ένο εμπόδιο για τη
γνώση της νομοθεσίας, των οικονο
μικών μηχανισμών καθώς και των
πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμά
των και υποχρεώσεων. Παρόλο που
επανεβεβαίωσαν
το
θεμελιακό
δικαίωμα στην εκπαίδευση και την
πίστη τους στην αρχή της ισότητας
των «ευκαιριών για όλους» οι
υπουργοί Παιδείας των Δέκο δεν
έχουν κάνει ποτέ επίσημη διακήρυ
ξη πάνω στο πρόβλημα του αναλφα
βητισμού Η μόνη ενέργειο που έχε·
γίνει μέχρι τώρα στο κοινοτικό επί
πεδα η»πν η παραχώρηση μιας βοή;
θιειας στα προγράμματα εκπαίέεσε<ης των υετονασταττύν μέσα στα
πλαίσια ταυ Ευρωπαϊκού Κοινωνι
κού Ταμείου Οι νέοι προσανατολι
σμοί του Ταμείου γ>0 το 1982 - 83

προβλέπουν .ιαντως πρωτοβούΑ*
σχετικές με την εκπαίδευση
κών στην ύπαιθρο και μακρόχΡ*^
νων ανέργων. Αυτά τα σχέδιο 8
ρούνται ονεπαρκή τόσο από
Forum Νεολαίας, όσο και από ,
Επιτροπή Παιδείας του Ευρωπαι*
Κοινοβουλίου.
Το Σεπτέμβριο" 1981 το FofU^
Νεολαίας απαιτούσε «να όπΑώο®“ ,
δημόσια η Ευρωπαϊκή
και οι χώρες μέλη με ποιό τΡ® ,
επωμίζονται τον αγώνα κατά
αναλφαβητισμού.
-\
Ζητούσε επίσης από την
παική Επιτροπή να συγκεντρ0^
πληροφορίες για ας πιο κοτόλλΠ ^
μεθόδους εκπαίδευσης και ί °
διαδώσει στο εκπαιδευτικά
ωπικό στο σύνολο της Κ ο ιν ό τΠ ^
Η έκθεση της κος Viehoff
τει αυτές τις διεκδικήσεις. Η αΠΙ’ %,
ση που τη συνοδεύει (και που ίΤ*
θηκε οτις 13 του πέρασμά
Μαίου από τη Συνέλευση του
σβούργου) τονίζει επίσης την σ
γκη εξάλειψης των όυσυενών ® j
θηκών που συνδέονται γεν"“ 5^
τον αναλφαβητισμό. Η εφαρΜ flt
θο έ^Ρ*
pμιας
r i m l y συνολικήςI Iπολιτικής
W l'H I ™ ' o
V ν
Vd €T?apèw€i νσ εξασφαλιστώ*
όλοός τόος νέους και τους e
κους της Ευρωπαϊκής Κοινάτη»tirt".
γνώση γραφής και ανάγνωσης
στο δέκα περίπου επόμενα χΡ*3
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ΙΟΥΛΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Ετος ιόρύσεως 1965
Αρ. φύλλου 1982
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλοϋ δρχ. 10

à
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Άρχισε
η εφαρμογή
των μέτρων
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αιτίας τπς ύποι^πφιότητος του αποτυχημένου Δημάρχου Μ . Καρέλλη
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· ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ Η Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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• ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ Η ΔΕΞΙΑ
• ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟ ΖΟΖΙΑΛΙΖΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΧΧΗΜΑ
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**" * "*»···.■■< Η Κρίση που Π ( ρ ν ό το κυβερνων κόμμα και η
^Υάλη όυσαρέσκΐΐα των στελεχών του για τις θέσεις
***' επιλογές των «σκοτεινών δυνάμεων» που κουμαντο κόμμα - που τις καταγγέλει απ ’ τη Μακεύο0 κ. Π έτσος-είναι έκδηλη στο δημοκρατικό ΗράΗ πασοκική εφημερίδα του Ηρακλείου «Ο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» καταγγέλει ιυ ν πανίσχυρο ■ αλλά
αποτυχημένοπασοκτσή δήμαρχο Καρέλλη, ενώ,
ολόκληρη η Νομαρχιακή Επιτροπή και άλλες κλαδικές
του ΠΑΣΟΚ υπέβαλαν πς παραιτήσεις τους, σ ε ένδειξη διαμαρτυρίας.
______________

Πόλεμος φατριών φαίνεται ότι έχει ξεσπάσει μέσα
στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ και εκδηλώνεται φανερά
πλέον τώρα μετάτην περιβόητη αναδόμηση του υπουρ
γικού συμβουλίου.
Οι πληροφορίες για εσωτερική διαμάχη στο κυβερνών κόμμα υπήρχαν από πολύ καιρό, αλλά γινόταν έντε
χνη προσπάθεια από τα κορυφαία στελέχη να αποκρυβεί και παράλληλα να αμβλυνθούν οι αντιθέσεις.
Τον τελευταίο καιρό, όμως, η
διαμάχη αυτή πήρε πολύ μεγάλες ανησυχητικές ίσως - διαστάσεις και
με την περίφημη αναδόμηση ξέσπα
σε η θύελλα.
Δυσαρεστημένο. βουλευτές από
τον παραγνωνισμό τους και την μη
υπουργοποίησή τους, «ξεσπαθώ
νουν» στο στενό τους περιβάλλον
και τροφοδοτούν εμμέσως τον Τύ
πο με ειδησεογροφία, όπου διαφαίνεται ότι η συνοχή του ΠΑΣΟΚ βρί
σκεται πλέον σε σκληρή δοκιμασία.
Οι πληροφορίες εφημερίδων ότι ο
πρόεδρος του κόμματος πρωθυ
πουργός κ. Ανόρέας Παπανδρέου
πραγματοποιεί τελευταία «κοινωνι
κές συναντήσεις» με δυσαρεστημένους βουλευτές του. επιβεβαιώ
νονται, ενώ προχθές έσκασε η
«βόμβα Πέτσου», που καταγγέλει
δημόσια ότι στο ΠΑΣΟΚ δρουν

ΑΓΡΟΤΗΣ: Το μεγάλο
θύμα της αλλαγής

Συ μπ λη ρώ νετα ι και α ένα το ι, μή-

διακυβερνήσεως της χώρας από
Γ° ΠΑΣΟΚ. Η διερεύνηση των
'πεπραγμένων» του στον αγροτικό
Γϋμέα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδια^ίρον. Γιατί ο τομέας αυτός αποτέ^ ° ε . εναντίον κάθε «σοσιαλιστι*ής» ορθοδοξίας, τον βασικό στόχο
* κινήματος» και, εναντίον κάθε

ΤΟΥ
σχέδια επιλογής καλλιεργειών και
«πολιτιστική» αναγέννηση της υπαί
θρου. Τι έγινε λοιπόν από όλα αυτά
στο διάστημα των εννέα μηνών,
που σε άλλες περιπτώσεις θα
αρκούσαν για να αρχίσει και να
τελειώσει μια ολόκληρη αγροτική
επανάσταση;
ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΡΒολογικής
προβλέψεως
την
υωώδη εκλογική λεία της δημαγωικής συνθηματολογίας του. Η πρά° 'νΠ εισβολή στην αγροτική ψυχορνια στηρίχθηκε στην κινδυνολο’/ α και στη μελλοντολογία. Στην
Ρώτη περίπτωση ανήκει η καλλιέρ'*'0 του φόβου της απειλούμενης
εύτερης παρουσίας» με την ΕΟΚ
ή εκμετάλλευση της «αγοραφοα<1» της γεωργίας, που συνθημα^°άθιήθηκε με την επαγγελία για
ε^γ απ°ένταξη από την Κοινότητα ή
τέλους για την αποκατάσταση
Το° ς Ε|δικής σχέσεως μαζύ της κατά
2 Ρρότυπο της Γιουγκοσλαβίας,
δεύτερη η εκτροφή των μεσνικών ελπίδων για μιο «γής της
°νγελίος»:
τιμές
γεωργικών
^όΟιόντων που θα κάλυπταν κόστος
"Ρραγωγής. πληθωρισμό και θα
Ρ^Πναγ λογικό κέρδος, εξαφάνιση
ν Ρεσαζόντων, νέα υποδομή της
QYpOTl,κής πσραγωγής, πανεθνικά

Πρώτον, όχι μόνο δεν αποχω
ρούμε «από την Ε.Ο.Κ. των μονο
πωλίων και της αναπτυξιακής μας
υποθηκεύσεως» αλλά, αποκηρύσσοντας ντε φάκτο την πασοκική
αντικοινοτική φιλοσοφία, αποδεχό
μαστε χωρίς ντροπή, ότι μόνο μέσα
από
τους
μηχανισμούς
τους
θεσμούς και τους κανονισμούς της
ΕΟΚ. σε συνδυασμό με τις προβλέ
ψεις των συνθηκών της Ν.Δ.. μπο
ρεί να επιτευχθεί η ισόρροπη και
αυτοδύναμη ανάπτυξη της χώρας.
Και το σπουδαιότερο οι «διαπραγ
ματεύσεις γοήτρου», η άγνοια και ο
ερασιτεχνισμός οδηγούν σε απώ
λεια πολύτιμου χρόνου και τερά
στιας εκτάσεως κεφαλαίων.
Δεύτερον, οι τιμές που δίδονται
στα γεωργικά προϊόντα όχι μόνο
δεν ανταποκρίνονται στις επαγγε
λίες αλλά πολλές φορές είναι κατώ
τερε·: από τις πεουσινές. Αντί να
πληγούν οι μεσάζοντες ΠΛητιονται
οι αγρότες με τα δελτία και τα τιμολόνια, ενώ οι τιμές των γεωργικών
φαρμάκων των πολυεθνικών εται
ριών αυξάνονται κατά 50%. Οι απο
σύρσεις γίνονται θεσμός και στις
χωματερές δεν θάβονται μόνο τα
μήλα, τα πορτοκάλια, τα αγγούρια,
αλλά και οι τιμές των προϊόντων
γιατί οι αποσύρσεις αυτές δεν γί
νονται πάντοτε, για λόγους γοή
τρου, με αποτελεσματικό και θαρ
ραλέο τρόπο. Για πρώτη φορά εισ-

Κ.

ΑΘΑΝ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

όγεται τέλος η φορολογία των
αγροτών, ενώ οι αποζημιώσεις τους
εξανεμίζονται με τις μακρόχρονες
καθυστερήσεις.
Τρίτον καμμιά πρωτοβουλία για
την επίλυση εκκρεμών θεμάτων,
κανένα μέτρο μακροχρόνιας ή έστω
και βραχυχρόνιας πνοής. Αναστολή
των μέτρων του παρελθόντος σ'

όλους τους τομείς για να χάνεται
χρόνος κοι χρήμα ή για να υπάρχει η
ευχαρίστηση της επανακυκλοφορίσς τους με νέο συσκευασία και με
νέα φίρμα. Θα τους συγχωρούσε
κανείς το εικονολατρικό πάθος να
γκρεμίζουν ακόμη και την Ακρόπο-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1η Αύγουστου αρχίζουν τα μαθήματα προετοιμα0ι°ζ σε ολιγομελή τμήματα για τους μαθητές;
^ Β . Γ" Λυκείου (Α ' και Β ' τόπου)
Κ£ιι Α ', Β ', Γ ' Γυμνασίου
Θα διδάξουν και φέτος οι γνωατοίσας καθηγητές.
Για περισσότερες πληροφορίες σας περιδένουμε κάθε
υίρα στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μαλσκούση 3 0 (Δίπλα στα ΚΤΕΛ)
Οι εγγραφές άρχισαν.

Η ΒΟΜΒΑ
ΠΕΤΣΟΥ
Σε συναγερμό είχε τεθ εί Παρα
σκευή και Σάββατο η Νομαρχιακή
Επιτροπή Πέλλης του ΠΑΣΟΚ και οι
Τοπικές Επιτροπές για να τορπιλλίσουν την προχθεσινή συγκέντρωση
στην πλατεία που βρίσκεται εμπρός
από το ξενοδοχείο «Ξένια» Και
μεταχειρίστηκαν κάθε μέσο προς
τον σκοπό αυτό. Ακόμα και τις απει
λές Μέλη Τοπικών Επιτροπών του
Κινήματος είχαν πλησιάσει πολλούς
πολιτικούς φίλους του κ. Πέτσου και
τους συνιστούσαν να μην πάνε στην
συγκέντρωση διότι ο «Πέτσος θα
διαγράφει» ή διότι «ότι πεί άλλοι τον
έβαλαν».
Όμως παρά την κινητοποίηση
αυτή η υποδοχή του Πέτσου. στην
ιδιαίτερη πατρίδα του ήταν ιδιαίτερα
θερμή.
Στην ομιλία του ο ίδιος επιβε
βαίωσε δτι του προτάθηκε άλλο
υφυπουργείο αντί εκείνου της Εθνι
κής Αμύνης. Εξήγησε όμως στους
ψηφοφόρους του γιατί αρνήθηκε:
«Οφείλω να σας ομολογήσω ότι
δεν δέχτηκα τις θέσεις που μου
•«»ο,ντ.ω·>θτΒμΐγ.-αε. άλλα υΦύΓΟύβγεία για να μην μειώσω το έργο που
επιτέλεσα στο υπουργείο Εθνικής
Αμύνης, γ α να μη μειώσω το λαό
που εκπροσωπώ, για να συντηρήσω
την αξιοπρέπεια που τη θεωρώ
βασική προϋπόθεση στοιχειώδους
συμπεριφοράς
ενός
πολιτικού
ανδρός».
Στη συνέχεια ο κ. Πέτσος αφού
τόνισε ότι «ανήκει προσωπικά στον
πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ κ. Παπαν
δρέου. του οποίου η ακτινοβολία και
μόνο πρόσφερε τον Οκτώβρη 1981
τον θρίαμβο 48%»> αποδοκίμασε
«τους σκοτεινούς μηχανισμούς που

Συνέχεια στην 3η

Συνέχεια στην 4η

Το χρονογράφημά paç

Σκά....
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Σκά, ορέ σκά, Αλμπανέζ φουκα
ρά. Τα θυμούνται όλοι όσοι βρέθη
καν στον πόλεμο της Αλβανίας.
0 Ναίμ και ο Ταίρ που περίμεναν
να πάρουν μια φούχτα ρύζι βρασμέ
νο. γιατί είχαν βαρεθεί μπομπότα

και κρεμμύδι, φαντάζομαι τώρα πό
σο ψηλά θα βρίσκωνται.
Θαυμάσομε προχθές στην Αλβα
νική ορχήστρα στο Θέατρο του
Λυκαβητού. Δεν μπορεί παρά να
θαυμάσει ο κάθε άνθρωπος την

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλσκούση 3 0 Bépoia - τηλ. 62.811

πρόσωπο αμφιβόλου ηθικής.

Η υπογεγραμμένη Συμέλα Καγκελίδομ κάτοικος Πατρίδος
Βέροιας δηλώνω:
Η συμβολή του τοπικού αντιπροσώπου της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ κυρίου Χρυσοστομίδη Θεοδώρου
υπήρξε αξιοθαύμαστη διότι με βοήθησε αποτελεσμαπκά εις την
συγκέντρωση των δικαιολογητικών και εις την ταχύτητα της κατα
βολής της δεομένης αποζημιώσεως των 2.000.000 δρχ. Αισθάνο
μαι την υποχρέωση να εκφράσω και δημόσια τις θερμές μου ευχα
ριστίες και προς τον τοπικό αντιπρόσωπο κύριο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗ
ΘΕΟΔΩΡΟ που με τόση στοργή με περιέβαλε και ρπος την Αδριατική Ασφαλιστική Εταιρεία, που με μεγάλη συνέπεια κατέβαλε το
κεφάλαιο που προέκυπτε από τα οσφαληστήρια συμβόλαια , που ο
ατυχής σύζυγός μου, που είχε συνάψει με την Αδριατική Ασφαλιστι
κή Εταιρεία και στον τοπικό πράκτορα κύριο Χρυσοστομίδη Θεόδω
ρο.
Συμέλα Καγκελίδου

αλματώδη πρόοδο στην τότε φτωχή
χώρα. Λέγω στην τότε γιατί αν θέ
λουμε να κάνουμε σύγκριση της τό
τε με την τώρα θα δούμε ότι βρέθη
καν από τα κατόβαθα της γ ή ς τώρα
στα Ουράνια.
Ας πάρουμε μια περιοχή, την
ποιό φτωχή. Την κοιλάδα του ποτα
μού Δεβόλη, με τα φτωχότατα
χωριά της, το Ζερέτσι. την Βρέπσκα, την Ποπτσίστα, και όλα τα γύ
ρω χωριά που τα είχε το τότε Αλβα
νικό Κοάτος αφορολόγητα. Φυσικά
π θσ φορολογούσε; Μια γίόα και
ένα χωράφι στην κατηφοριό.
Και τώρα αυτοί οι άνθρωποι
προοδέυσαν και είναι αξιοθαύμα
στοι. Ή όλοι χορτάτοι ή όλοι νηστι
κοί.
Ένα καλό παράδειγμα γιο μάς
τους πάντοτε χορτάτους που όεν
κάνουμε άλλη δουλειά πορά μονάχα
να παραπονούμεθα, χωρίς να θ έ 
λουμε να καταλάβουμε πως έχουμε
και υποχρεώσεις. Και το σπουόαιάτερο να αντιληφθούμε πως τα
δικαιώματα πρέπει να σπορέουν εκ
των υποχρεώσεων.
Ρίξτε μια ματιά και όποιο βρόόυ
θέλετε έστω και τις καθημερινές
από την πλατεία Ωρολογίου και μέ
χρι την Εληά όλοι κάθονται και τρώ
νε. Μάσα και το μένα έλεος. Και αν
ρωτήσετε ποιές υποχρεώσεις έχει ο
καθένας δεν βα ριέσείί! Ό λοι μας
θο βρούμε και μια δικαιολογία για
τον εαυτό μας. Ό λοι παραπονούμενοι, όλοι αδικημένοι και όλοι θρεμένοι.
Αρχισα να βλέπω και στο τόπο
μας νεαρά παιδιά με μαστάρια Απ'
αυτά, ένα μόνον καταλαβαίνω άτι
αίτιο είναι το καλοχόρτασμα. Να τι
κάνουν στη γειτονική χώρα, στην
άλλοτε φτωχότατη και τώρα πολιτι
σμένη Ας Οφήσουμε την παραγωνή
τη ς και τήν βιομηχανία τής Μιλού
με μόνον για την πολιτιστική της δόξα
Ας μιμηθούμε και μεις λίγες υπο
χρεώσεις. Εμείς οι πολλοί χορτάτοι.

ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Η εφαρμογή των μέτρων για τη
διακίνηση και εμπορία των Οπωροκηπευτικών που εξήγγειλε την
προπνούμενη βδομάδα η κυβέρνη
ση άρχισε με την έκδοση αγσρανομικής διάταξης, που υπέγραψε ο
υπουργός Εμπορίου κ. Γιώργος
Μωραίτης.
Η διάταξη αυτή αναφέρεται στη
χρονική ισχύ των τιμολογίων λιανι
κής πώλησης και προβλέπει τα εξής:
Τα τιμολόγια π{ίυ εκδίδουν οι έμ
ποροι γενικά κατά την πώληση
φρούτων και λαχανικών, στους λια
νοπωλητές
της
πρωτεύουσας
καθώς και τα τιμολόγια αγοράς που
εκδίδουν οι λιανοπωλητές στου
παραγωγούς ή στις ενώσεις τους
ισχύουν από την ημερομηνία έκδο
σης τους ως εξής για κάθε είδος
— Τομάτες, αγγούρια, κολοκύθια,
πιπεριές 3 ημέρες
— Σπανάκι, πατζάρια. ραδίκια,
αντίδια, μαρούλια, κρεμμύδια χλω
ρά 3 ημέρες

Δεν
θα είναι
υποψήφιος
ο κ. Χιονίδης
Σχετικά με δημοσίευμα της
εφημερίδας μας ότι ο δικηγόρος
πρώην βουλευτής του Νομού μας κ.
Γιώργος X. Χιονίδης πιέζεται να θ έ 
σει υποψηφιότητα στις προσεχείς
δημοτικές εκλογές για το αξίωμα
του δημάρχου Βέροιας ο κ. Χιονίδης
μας έστειλε την πιο κάτω επιστολή:
««Είναι ακριβείς οι πληροφορίες
σας γιατί συνεχίζονται, πραγματικά,
οι πιέσεις {που έντάθηκαν, μάλιστα,
τελευταία) πολιτικών και προσωπι
κών φίλων αλλά και άλλων συμπο
λιτών συμπολιτισσών. που ζητούν
να ηγηθώ ανεξάρτητου και υπερ
κομματικού συνδυασμού, ώστε να
διεκδικήσω το αξίωμα του δημάρ
χου της Βέροιας.
Διάφοροι όμως λόγοι δεν επι
τρέπουν κάτι τέτοιο και ιδιαίτερα
όπως δήλωσα , άλλωστε, και στις
ΊΡοηνούμενες δημοτικές εκλογές -

η επιθυμία μοσ να μη είμοι δεσμευ
μένος με τη δημαρχία. όταν προκη
ρυχθούν οι επόμενες βουλευτικές
εκλογές
Ευχαριστώ λοιπόν όλους όσους
έδειξαν ότι με περιβάλλουν με εκτί
μηση και αγάπη.
Γιώργος X- Χιονίδης»

— Πράσσα, μελιτζάνες 4 ημέρες
— Μπιζέλια, αρακάς 4 ημέρες
Φασολάκια, ογγινάρες 4 ημέΡ£ζ
— Λάχανα, κουνουπίδι, μπρόκολα
4 ημέρες
— Μπάμιες 4 ημέρες
— Φράουλες σύκα 2 ημέρες
— Ροδάκινα, βερύκοκκα 3 ημέρ» .
— Κεράσια, βύσσινα 4 ημέρες
Σχετικές αποφάσεις θα μπορούν
να εκδίδουν και οι Νομάρχες ιπς
χώρας ανάλογα με τις συνθήκ·εμπορίος που επικρατούν στην
πρωτεύουσα του Νομού μας
Η αγορανομική διάταξη θϋ ισχύ·
σει από 22 Ιουλίου 1982.
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε ο Μωραίτης. έχουν ήδη ετοιμάσει κα<
γράφονται πιθανότατα αύριο οι (μ
λες αποφάσεις που αφορούν στ.·
υλοποίηση και των υπολοίπων μ·
τρων που εξαγγέλθηκαν, yxs u
ομαλοποίηση της αγοράς
Εξ άλλου ο υφυπουργός Εμπο
ρίου Θεόδωρος Πάγκαλος υπέγρα
ψε αποφάσεις σύμφωνο με τιτ
οποίες:
— Απαγορεύεται η όιάθεση ή και
η έκθεση τροφίμων περασμένης
ημερομηνίας κατανάλωσης
— Απαγορεύεται η παραποίηση, η
αφαίρεση και η αντικατάσταση των
χρονικών ενδείξεων ημερομηνίας
παραγωγής και ημερομηνίας κατα
νάλωσης
Ακόμη από την 1π Ιανουάριου
19Β3 σε όλες τις κλωστές κοι νήμα
τα θ αναγράφονται εττην ελληνι*··
γλώσσα οι επιβαλλόμενες ενδείξ«.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ
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’Αλέξανδρός
ΩΣ ΜΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΗΣ!
«Ή κεφαλή τον Μεγάλου ’Αλε
ξάνδρου, πού άπσιελεί έμβλημα
νά καταργηθεϊ, για τί 6 'Α λέξα ν
δρος δέν ήταν οοσιαλιστής, άλλά
καταχτητής καί στρατηλάτης».

Τά παραπάνω πολύ οοδαρά
ίιποσιήριξε, προχθές, στά Δ.Σ. 6
βοηθός δήμαρχος χ, ’Ανίατης
’Αναστασιάδης, έπίλτχτο στέλεχος
τού ΠΑΣΟΚ

Το Κράτος της αυθαιρεσίας
Το κράτος οφείλει να είναι αμέτοχο στους κομματικούς ανταγωνι
σμούς. Δεν έχει όική του πολιτική. Εφαρμόζει την πολιτική της υπεύθυνης
πολιτικής ηγεσίας, που φέρνει ο λαός στην εξουσία με την ψήφο του Αλ>ά
δεν όιεκπεραιώνει και τις κομματικές της υποθέσεις. Είναι κστάχρητ .
εξουσίας, είναι αυθαιρεσία, όταν το κόμμα που κυβερνά χρησιμοποιεί τον
κρατικό μηχανισμό.όχι μόνο για να εφαρμόζει την πολιτική του άλλο γιο νο
επεκτείνει τον κομματικό του έλεγχο, να κάνει προπαγάνδα, να εξουδετ«
ρώνει τους αντιπάλους του, νο ευνοεί τους ημετέρους . να ασκεί πιέσεις
και εκβιασμούς.
Ό τα ν το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολίτευση κοταφίρότον μετόμανίυς ε»αν
τίοντου «Κράτους της Δεξιάς».
Όπως απέδειξαν όμως οι εκλογές του Οκτωβρίου 1981 αυτό ίο 6ή
θεν κομματικά κράτος, βρισκόταν μόνο στη φαντασία του Ή τα ν ένας
προπαγανδιστικός μύθος που χρησιμοποιήθηκε από το ΠΑΣΟΚ για την
κομματικοποίηση του κράτους, υπό το πρόσχημα της «αποκομματικοποιή
σεως» του. Και ξέρουμε βέβαι σήμερα γιατί το κυβερνητικό κόμμα επιδίω
ξε με τόση επιμονή να μετατρέψει το κράτος σε όργανό του. ' Ηθελε να
τοποθετήσει παντού δικούς του ανθρώπους. Να αχρηστεύσει τους οντιιιυ
λους του.
Επειδή όμως ήξερε και περίμενε ότι η Δικαιοσύνη θα αποτελούαε έευ
σοβαρό εμπόδιο στις αυθαιρεσίες τους, επιχειρεί ήδη να την αλώοει ι.
αυτή. ' Ηδη έκανε το πρώτο βήμα με τις προαγωγές στον ’ Αρειο Πάγο »οι
το Συμβούλιο της Επικράτειας.
Προώθησε στην ηγεσία της Δικαιοσύνης δικαστικούς της προτιμη
σεώς του. παραγκωνίζοντας πολλούς άλλους. Η διαδικασία αυτή, ασφαλώς
θα συνεχισθει. λλά πρέπει να υπάρξουν ισχυρές ανηδράοειζ. Νο ιεθουν
Φραγμοί στον αντιόημοκρατικό κατήφορο του ΠΑΣΟΚ Γιατί ον Μίτοφέρει
να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Δικαιοσύνη . κανένας πια σ αιιτο τον
πα όεν θα μπορεί να βρει το δίκιο του. σε όσες τουλάχιστον πςριτττώπ«ις
θσ θίγονται άνθρωποι ο συμφέροντα της Κυβερνήσεως
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ανοιξε στην Ι1Α Τ Ρ ΙΛ Α ΒΕΡΟΙΑΣ, το καινούργιο κατύαιιι
μιι ΦΣ Γ Ο Φ Α Ρ Μ Α Κ Ω Ν Β, Π Α Λ Ο Υ Κ ΙΑ )!

Στο κατάστημα θα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα γ»α όλο; τις
καλλιέργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλείο μηχανη’
ματα και λιπασματα.
Γτιιοης ί) αντικρύστ.τε την διάθεση του Γεωπόνου γιο
άμεση εξυπηρέτησή σας όσον αψορα:
ιφ ην προμήθεια σας σε φάρμακα
β)ης μελετες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
γ)τις επίβλεψης και
ή)!.,ν άμεση κα, συνεχή παρακολούθηση των κολλ.ργειων
με σκ,,ηυ την επίλυση όλων των ενδεχόμενων προβλημάτων
" Κ γεωργικής παραγωγής,

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚίΔΗΣ
¡ΕΟΠΟΧΟΣ
Τ Η ·I. 62.41« 62.425

ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Τρίτη 20 Ιουλίου

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑ Υ Ρ Ο Λ Ε ΞΟ
9 to

r Φ-

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κινηματογράφος της Βέροιας Τρώνονται κι' έτσι το λάχανα.
2. Θέση στο μπάσκετ.
3. Και τυφλή χ α ρ α κ τη ρ ίζ ε τ α ι
Αυτό
διαβολοδουλειά
Ιαντίστρ.)
4. Ξένη λέξη για το υτιόγειο στρα
τιωτικό χαράκωμα της πρώτης
γραμμής - Μάρκα αυτοκινήτων.
5. Είναι και η Μοσχολιού για την
Ελλάδα - Αντίστροφη αρχαιοθάλασσα.
6. Αυτή εδώ γυρίζει ... άφωνα
Ιαντίστρ. I — Ελευσίνιος ήρωας —
Ευρωπαϊκό ποτάμι
7. Φανερώνουν ποιότητα — Ο
κυβερνήτης με μεταφορική έν
νοια (καθ.1
8. Χαϊδευτικό ανδρικού ονόματος

Σαν σήμερα

Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ ΣΗ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Χωριό του νομού μας - Συνεχό
μενα σύμφωνα
2. Μια από τις μούσες
3. Η «Εύθυμη χήρα η δημιουργία
του — Παιδική ομάδα στην
αρχαία Σπάρτη Ιαντίστρ.)
4 Τέτοια εφημερίδα είναι κοι αυτή
που έχετε μπροστά σας
5. Κάθε αγώνας, έτσι .. αρχίζει Μουσικό όργανο.
6. Σ' αυτό είναι ικανότατος ο Λιόλιος της Καστοριάς
7. Εχει πολλούς ασφαλισμένους
Ιαντίστρ.)
8. Χρονική υποδιαίρεση - Έλαβε
μέρος στο φετεινό Μουντιάλ
9. Λέγεται για το «χωριό που φαί
νεται ότι δεν θέλει. ..»
10. Το μικρό όνομα διάσημου
δολοφόνου - Θεός του πολέ
μου της Ρωμαϊκής εποχής Αντίστροφη μουσική νότα

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 7. ΚΑΚΟΜΟΙΡΑ 2. ΑΠΟΔΕΙΞΗ 3. Τ.ΟΣΑ
OTA 4. ΑΛ
ΛΟΡΔΟΣ 5 ΡΑΓΙΣΜΕΝΑ 6 ΠΙΣΤΙΥ ~ ΣΤ 7. ΙΣ - ΚΑΝ - ΤΕ
8. ΨΙΛΗ - ΟΡΟΙ 9. ΗΣΤ - ΚΡΑΜΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 7 ΚΑΤΑΡΡΙΨΗ 2. ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ3. ΚΟΣ - ΛΙΑΙΤΙΟΙ 4. ΟΔΑΛΙΣΚΗ 5. ΜΕ - ΟΣΤΑ 6. 01 - Ρ(Ω)ΜΙΗ) - ΝΟΡ 7 .1-ΩΔΕΣ - ΡΑ
8 ΡΗΤΟΝ - TOM 9. ΑΣΑΦΕΙΑ

J

ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ, 2 0
ΤΡΙΤΗ, 20
5.35 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
5.50 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥΘΙΑ
6 00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗI ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
7 35 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
8.00 01 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
ΣΤΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
(ΤΑ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΑ)
10 36 ΠΙΝΓΚ ΠΟΝΓΚ
1 I 10 ΠΕΝΤΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΙΗΜΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.05 Η ΚΥΠΡΟΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
5 2 5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Β 15 Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ
7 10 ΕΝΑΣ ΚΑΡΠΑΘΙΤΗΙ
7 45 ΚΥΠΡΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ 1974 ΠΩΣ ΕΙΔΕ Η ΑΓΓΛΙΑ ΤΗΝ
ΕΙΣΒΟΛΗ
8 25 Η ΧΑΡΙΤΑ ΜΑΝΤΟΛΕΣ ΣΤΕ
ΚΕΤΑΙ ΔΙΠΛΑ ΜΟΥ
9.3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΚΥΠΡΟΣ - ΑΓιΟΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙ
ΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ
1 2 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

wghwiai

Αποσμητικά - αντιηλιακά

M A 6A 1M S
• Λέμε για κάποιον που αυτοθυσιάζεται ότι «ναρκισεύεται» γιατί ο
Νάρκισσος, ο γιός του Κηφισού,
που ήταν κυνηγός, δεν αγαπούσε
παρά τον εαυτό του. Και αυτό γιατί
από τότε που είδε το πρόσωπό του
μέσα στο νερό ενός ρυακιού. Ο
Νάρκισσος στο τέλος μεταμορφώ
θηκε από τους θεούς σε λουλούδι.
• Η Ερυθρά Θάλασσα είναι
πραγματικά κόκκινη ωρισμένες επο
χές. Αυτό οφείλεται σε ένα κόκκινο
μικροσκοπικό πλαντόν που ζεί στα
νερό της και που πολλαπλασιάζεται
με τόση ταχύτητα που δίνει την
εντύπωση μιας κόκκινης πλημμύ
ρας!
• Ενα από τα πια τρομερά περι
στατικά της Θρυλικής βόμβας της
Χιροσίμα, που πρακάλεσε το 1945
το θάνατο 75.000 κατοίκων της
Ιαπωνικής αυτής πόλεως είναι και το
ακόλουθο που είναι ελάχιστα γνω
στό: ένα σχολείο με 2000 παιδιά
εξαφανίστηκε τελείως χωρίς να μεί
νει το παραμικρό ίχνος. Βρισκόταν
ακριβώς στο κέντρο της μεγάλης
καταστροφής.
• Η πιο πρωτότυπη κλοπή έγινε
πριν από 40 χρόνιο στη Φιλαδέλ
φεια των ΗΠΑ. Μια συμμορία έκλε
ψε κατά τη διάρκεια μιας νύχτας τις
ξύλινες πλάκες με τις οποίες ήταν
στρωμένη η Πάμακ Στρήτ. Το
προϊόν της κλοπής πουλήθηκε σαν
καύσιμη ύλη.
• Η κουκουβάγια δεν μπορεί να
κουνήσει καθόλου τους βολβούς
των ματιών τη ς μπορεί όμως να

• Πρέπει να σεβόμαστε ότι μας
άφησαν οι πρόγονοί μας αλλά πρέ
πει να χτίζουμε κΓ εμείς για το μέλ
λον.
Γ κοίτε

Γιάννη Παπαγεωργίου
τηλ. 29.551
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Παπαδοπούλου - Σμυρλή
τηλ. 22.316

στρέψει τελείω ς το κεφάλι της.
• «Προτιμώ το δίκαιο απ' αυτό
το κενόδοξο στολίδι» Αυτή η επι
γραφή έχει χαραχθεί πάνω στο
στέμμα του Φραγκίσκου Β, τον
οποίο ο Ναπολέων ανάγκασε νο
παραιτηθεί από το αυτοκρατορικό
αξίωμα το 1806. Η οπίσθια όψη του
στέμματος αποτελείται από ένα
ανάγλυφο κρανίο.
ψ Ο Χριστόφορος Μόν Τραγκόν,
Ισπανός
διοικητής των
Κάτω
Χωρών, έλαβε μέρος σ' όλους σχε
δόν τους πολέμους του 16ου αιώνα,
λαμβάνοντας μέρος σε 1000 μάχες
χωρίς ποτέ νο τραυματισθεί. Ο
Μοντραγκόν έφερε πάντα κάτω από
την πανοπλία του ένα φυλαχτό, που
του είχε δώσει μια γύφτισσα όταν
ήταν μικρός.
• Το Στάδιο κτίσθηκε από το ρή
τορα Λυκούργο, γιό του Λυκόφρονος το 36 0 π.χ. και αποπερατώθη
κε από τον Ηρώδη με πεντελικό
μάρμαρο Το μήκος του ήταν 663
πόδια, το δε πλάτος του 100 περί
που. Εδώλια υπήρχαν για 50.000
θεατές και 50.000 άλλοι μπορού
σαν νο κάθονται στα γύρω υψώματά του.
Το 1869 με έξοδα του Βασιλιά
Γεωργίου του Α. ξανάρθε στην επι
φάνεια μετά από ανασκαφές και
μετά το 1895 ανακαινίστηκε από το
μεγάλο ευεργέτη Γ. Αβέριι'φ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ

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

22.222
22.505
125
25.749
24.444

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
23.364
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.376
Ι.Κ.Α (πρώτ. βοήθειες)
Σήμερα Τρίτη 20 Ιουλίου 1982
εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:

Λεωνίδας πέφτει μαζί» με τους
τριακοσίους του υπεραμυνόμενος τα όσιο και ιερά της
Πατρίδας.
1054 Οριστικοποιείτα» το Σχίσμα μετα
ξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και
της Εκκλησίας της Ρώμης.
18 28 Πέθανε στη Βιέννη ο γενικός *
αρχηγός της Φιλικής Εταιρείας
Αλέξανδρος Υψηλάντης
1974 Στις 5 το πριοί οι τουρκικές δυνά
μεις ενήργησσν απόβαση και
μπήκαν στο βόρειο τμήμα της νή
σου Κύπρου. Τπ ελληνοκυπριακά
Τα αποσμητικό και τ ' αντιηλιακά
σμία του ιδρώτα. Ο άλλος
στρατεύματα αμύνονται σθεναρό
είναι από τα πιό καταναλώσιμα
εμποδίζει την εφίδρωση, (TUvéwrj
το Πάτριο έδαφος. Η Ελλάδα
προϊόντα, τώρα το καλοκαίρι.
ζοντας και τις παραπάνω ιόιόττρ^
κηρύσσει Γενική Επιστράτευση
Ο ιδρώτας είναι ένας μόνιμος
Η χρήση αποσμητικών «αμΐ
1980 Δυνάμεις του βολιβιανού στρα
υγβο
εφιάλτης και ο ήλιος συμπεριφέρεφορά έχει συνέπειες στην
τού αποτελούμενες από 25 000
ται
πολύ
εχθρικά
στο
δέρμα.
Θα
μας
μια
και
η
ευαισθησία
του
4«
περίπου άντρες, κυρίευσαν το
πρέπει όμως να ξέρουμε πως τ ' απο
μεταλλευτικό κέντρο της πόλης
να στις διάφορες ουσίες που πεΡ·£
σμητικά και τ' αντιηλιακά δεν έχουν
Χουονούνι.
250
χιλιόμετρα
χουν τα αποσμητικά δεν είναι W
νοτιονατολικά της Λά Πάζ. Οι
θεϊκές ιδιότητες, ώστε νο μας προσ
Οι κίνδυνοι αυξάνονται κι ατ® *
μεταλλωρύχοι πρόβαλλαν αντί
τατεύουν. Απλώς μπορούν λίγο να
γεγονός ότι δεν αναγράφίτ® |\
σταση κατά της στρατιωτικής
βοηθήσουν- Κυρίως για την αντιμε
ακρίβεια ή και καθόλου η σύΟΙύττΙ
χούντας, που κατέλαβε την εξου
τώπιση της δυσοσμίας του ιδρώτα,
του κάθε αποσμητικού.
σία στη χώρα.
απαιτείται να κάνουμε μπάνια 2-3
Καθαριότητα, σωστή
1981 Πέθανε στο σπίτι του υποκύφορές την ημέρα, με πλούσια
και υγείο είναι τα πρώτα που τφΡ"
πτοντος στην επάρατη νόσο, ο
σαπουνάδα και χλιαρό νερό. Αμέ
συγγραφέας Δημήτρης Χατζής.
να προσέξουμε πριν χρησιμ0” 01
σως μετά το μπάνιο να βάζουμε
1981 Αρχισε στη Ρώμη η δίκη του
σουμε ένα αποσμητικό.
Τοΰοκου τρομοκράτη, Μεχμέτ
αποσμητικό. Έ τσι μόλις ιδρώσουμε
Και μην ξεχνάμε ότι ιία” ΐ »
Αλί Αγκτσά, 23 ετών, που στις
δεν θα «μυρίζουμε» δυσάρεστα ού
αντιηλιακά δεν μπορεί να μο< ^
13 Μαιου αποπειραθηκε να
τε εμείς ούτε τα ρούχα μας.
σει. αν όλη μέρα είμαστε εκτ{ ® ,
δολοφονήσει τον Πάπα.
Στην επιλογή του αποσμητικού
νοι στον ήλιο. 0 σοβαρότερο» ^
1981 Πέντε, άτομα τραυματίστηκαν
υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα.
δυνος που διατρέχουμε ο<&
σοβαρά από έκρηξη βόμβας στο
Ποιό είναι το κατάλληλο για τον
αντιηλιακά είναι η πρόκληση αλλίΡ
«μετρά» της Ζυρίχης, ενώ προκαθένα και πως θα το ανακαλύψει
κλήθηκαν ζημιές. 50 χιλιάδων
γικών παθήσεων. Γι' αυτό ΧΡ®®3
από τα πολλά που κυκλοφορούν
δολλαρίων.
ται προσοχή στην επιλογή και
στην αγορά.
χρήση του αντιηλιακού.
Δυο βασικοί τύποι αποσμητικών
Η ΦΙΛΗ &
κυκλοφορούν και ξεχωρίζουν από
τον διαφορετικό τρόπο δράσης. Ο
ένας τύπος εμποδίζει την ανάπτυξη
ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΟΨΕΙ...
μικροοργανισμών στον ιδρώτα, που
0 γιός του κυρ - Βαγγέλη έκλεισε
του δίνουν δυσάρεστες οσμές ή
τα δεκαοχτώ του χρόνια και ο πατέ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι^
καλύπτει με το σώμα του τη όυσορας του τον πήρε μια μέρα παραπέ
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
ρα και του eine:
(Τσκτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
— Παιδί μου είχα καταλάβει από
καιρό την επιθυμία σου να καπνί
σεις. Τώρα έγινες σχεόόν άντρας
Ιδρυτής
σου επιτρέπω κάπου - κάπου να
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
καπνίσεις κανένα τσιγάρο. Και ανοίΙδιοκτήτες - Εκδότες
γοντας την ταμπακέρα του του
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
ΚΥκλοφόρησε το τεύχος μηνάς
πρόσφερε ένα.
Ιουνίου του περιοδικού «ΠΥΡΟΣΒΕ
— Ευχαριστώ πατέρα, του απαν
Διευθυντής .
ΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», που εκδίδει
τάει ο γιός του. Ξέρεις το χω κόψει
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώμα
το κάπνισμα εδώ και τρία χρόνια..
ΙΕόέσσης 1)
•
το ς μεπλούσιο και ενδιαφέρουσα
Υπεύθυνος
Στο δικαστήριο:
ύλη.
Τυπογραφείου
— ΚατηγορεΙσθε ότι ενώ στην
Σ ' αυτό το τεύχος μεταξύ άλΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
αρχή περιορισθήκατε σε διπλωματι λων.περιλαμβάνονται:
ΙΡ. Φερραίου 6)
κούς με τον μηνυτή διαπληκτισμούς.
1. Ναυτική εβδομάδα 82
Νομικός σύμβουλος
κατόπιν τον αρχίσατε στις κλωτσές.
2. Επικίνδυνα φορτίο
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Πότε έγινε αυτό;
3. Το νερό στις πυρκσγιέςπε- ^
(Ιπποκράτους 26)
— Ό ταν με είπε γάιδαρο...
τρελαίου
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
4. Αίτια πυρκαγιών
ΜΕΤΑΞΥ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ
Μητροπόλεωε 72
5. Τύποι πυροσβεστήρων και ι
— Τι είναι η αγάπη:
μόνιμα συστήματα κατασβέσεως {
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
— Ένα τραγούδι που αρχίζει
και διάφορα άλλα πυροσβεστικά και
ΒΕΡΟΙΑ
κανείς μόνος του, το εξακολουθεί με
εγκυκλοπαιδικά θέματα.
δυο και τελειώνει με τρεις.
Η ανάγνωσή του,προσφέρει
ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ
Ένας οδηγός μόλις ανάτρεψε μεγάλες ννώσεις γύρω σπότους κιν
Ιδιωτών
όρχ·
έναν πεζό. Βγαίνει γρήγορα από το δύνους που μας περιβάλλουν και
Σωματείων-Συλαυτοκίνητό του και βγάζει μια συγ- τον τρόπο πουπρέπει να τους αντι
λόγων-Γ Π.Σ -Κοι
χισμένη κραυγή στο δύστυχο που μετωπίζουμε.
νοτήτων
δρχ.. 2°¡t
προσπαθεί να σηκωθεί.
Οι ενδιαφερόμενοι να το προ
δρχ·
Α.Ε. και ΕΠΕ
— Προσέξτε λοιπόν!
μηθευτούν ή να γραφτούν σαν μό
Δη.μων - Οργανισμών
— Γιατί, θα κάνετε πίσω:
νιμοι συνδρομητές, του, μπορούνε
δρχ. **2
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
να απευθύνονται στην Πυροσβεστι
Φ
Χειρόγραφα δημοσιευ
κή Υπηρεσία Βεροίας οδός Δαβάκη
ή όχι δεν επιστρέφονται
. αριθμός 1 τηλέφωνο 25.750.

m e x& m o x m

ΒΕΡΟΙΑΣ

A m VUCKCCIÍOKp

Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

Λ Α Ν Ε ΙΤ

SNTOMOKTONO

100
121
199
22.199
22.200
22.314
41.353

Το σωματείο Κουρεών και Κομ
μωτών Βέροιας - Αλεξανδρείας κά
νει ννωστό ότι:
Οσοι κουρείς ή κομμώτριες βασικό αυτές - εργάζονται στα σπί
τια το υς καλούνται να σταματήσουν
την παράνομη εργασία τους διότι
αυτή πέραν του ότι είναι άκρως επι
κίνδυνη γιο την υγεία του κοινού,
μιά και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μάστιγα
γιο τους καταστηματάρχες κουρείς
και κομμωτές, οι οποίοι σε τελευ
ταία ανάλυση πληρώνουν φόρους,
ΤΕΒΕ. ΙΚΑ, ενοίκια κ.λ,π. και όπως
είνοι φυσικό δέχονται από την κατη
χορία των παράνομων ουτών
«συνοδέλφων» τους τον αθέμιτο
συναγωνισμό.
Το σωματείο Κουρεών και Κομ
μωτών έχει πλήρη κατάλογο των
ονομάτων, καθώς και τις διευθύνσεις των παρσνομούντων. τους
οποίους και καλει. να συμμορφω
θούν σύμφωνα με τους υγειονομι
κούς κανονισμούς και τους ισχύον
τ€ς νόμους (σόειιι λειτουργίος κατο
στήματος). Σε διαφορετική περί'
πτώση θα υποχρεωθεί με λύπη του
να τους κοτογγεϊλει τπώνυμα στις
αρμόδιες αρχές
ΤΟ Δ .Ι

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

ΛΑΟΣ

Η ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ

STUDIO
Ραδιοταξί

6 2 .5 5 5 -6 2 .6 6 6

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23 .434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

ΕΝ ΥΔΡ ΕΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
^

ΤΗΛ 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

ράντισε στήν άνθηση
τόν Ιούνιο καί Ιούλιο
• εχει διασυστημική δράση · μαζί μέ τδ νάρκη καταπολεμά
καρπόκαψα, μελίγκρα, φύλλα καί φώρες
#Το ίΑΝΝΑΤΕ είναι ηροιον«οι σήμα κατατκβε» ιης ου ΡΟΝΤ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-ΤηΛ. 62.03
ΒΕΡΟΙΑ

Ρεκτιφιέ

ΠΤΗΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

γιά τή νάρκη
στις άχλαδομηλιές
εντομοκτόνο Λανεϊτ

ΤΕΧΝΗ

ΤΡΟΠΙΚΑ ΨΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - 5 Ε Κ ν ΐ» Ι

ΩΔΙΚΑ

J

rvmirn

4 8 0 π.χ. Μάχη των Θερμοπυλών. 0

— Αρχικά αυτοκινήτων του
νομού μας
9 Από τέτοιες απαρτίζονται τα
τεθωρακισμένα μας στη γενική
και αντίστροφο — Είχε συγγενι
κή σχέση με τη βασίλισσα Βερ
γίνα της αρχαιότητας.
10. Πρωτεύουσα της η Τζακάρτα Ποδοσφαιρική αλλά και καλαθοσφαιρική θέση Ιαντίστρ.)
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Μ. ΣΑΟΥΛΙΑΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες

DISCO-STUDIO

G. G.
Θα είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

δίχως όριο χιλιομέτρων

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. Μ Π Ο Υ Τ Ζ Ο Λ Α Σ & Σ ΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗ Λ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0

ΒΕΡΟΙΑ

ΪΡίτη 20 Iruilfn·' «α ο τ

λ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΛΑΟΣ»

ΑΓΡΟΤΗΣ:
Το μεγάλο θύμα της αλλαγής
Συνέχεια από την 1 η
λη, αρκεί να έχτιζαν την Αγιό
Σόφιά...
Υπάρχει όμως μια πολιτική στην
οποία ευδοκιμούν. Είναι η επιχείρη
ση καταλήψεως του υπουργείου και
των οργανισμών του από το κόμμα,
της καταπτοήσεως των αντιφρονούντων, του ελέγχου των συνεται
ριστικών και συνδικαλιστικών οργα
νώσεων των αγροτών και της κομ
ματικής προπαγάνδας με κρατικές
δαπάνες...

ΠΟΛΛΟΙ ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΣΥΔΟΣΙΑ
ΠΡΑΣΙΝΟΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ελβυθεριάόης - ΧηΑθανασίου και
Λαζάρου στο «στόχαστρο» πολλών ΠΑΕ
"
μεταγραφική κίνηση της
“ΒΕΡΟΙΑΣ# παρουσιάζει ζωηρό
ίνόιαψέρον, τόσο από πλευράς
^Ούναι# όσο και «λαβείν». Πριν
®°^Με όμως πως έχουν και οι δυο
η£ριπτώσεις κρίνουμε σκόπιμο να
ζώνουμε γνωστό ότι σκοπός της
*Όικήσ ίω ς . όπως μας είπε ο Πρόε°130ί κ. Λέκκας - είναι η ενδυνάμωΤης ομάδος με την απόκτηση
νέΐυν παικτών χωρίς ωστόσο να
Οποκλειστεί η περίπτωση της παρα»•••Ρήσεως ενός, ή το πολύ δυο, των
^ο ίω ν τα κενά θα υπερκαλυφθούν
**€ τους συγκεκριμένους στόχους
που έχει η 0μό6α.
ΠΟΙΟΙ ΒΕΡΟΙΟΤΕΣ ΠΑΙΚΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΩΝ Π.Α.Ε
Οι Ελευθεριάδης, Λαζάρου και
Λκψβος Χ’αθανασίου αποτελούν
ΤΟν στόχο πολλών ανωνύμων,
ποδοοφαιρικών εταιρειών (Π.Α.Ε.)
μεσημέρι της Παρασκευής
ΓΓΐν πόρτα της ΒΕΡΟΙΑΣ «κτύπησε»
Π ΡΟΔΟΣ, εκπρόσωπος της οποίας
ΕΤ1|κοινώνησε με τον αντιπρόεδρο
κ· Νέγκπ, μια και απούσιαζε ο Πρόεκαι ζήτησε ευθέως τους
Ελευθεριάδη, Ακριβόπουλο.

1

βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Παφάρας Βασίλειος
Ραδίου 122, τηλ, 23.175
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Κοραγιαντοπούλου Αντ.
Χρ· Πετρίδη 6 τηλ. 22.271

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος ©εμ.
28ης Οκτωβρίου 7 τηλ. 22.184
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

0 κ. Νέγκας απάντησε ότι είναι
αδύνατον να παραχωρηθούν δυο
παίκτες της αυτής γραμμής, δεδομέ
νου ότι θα αποδυναμωθεί η ομάδα,
η οποία έχει υψηλούς στόχους για
την νέα περίοδο. Κατόπιν ουτού η
συζήτηση περιορίστηκε στον Ελευθεριάδη. χωρίς ωστόσο οι δυο
παράγοντες να καταλήξουν σε συμ
φωνία, με αποτέλεσμα να οριστεί
νέα συνάντηση γιο την εβδομάδα
αυτή.

Αλέφαντο πως θάταν ιτοιό σωστό
να γίνει μια συνάντηση μεταξύ των
εκπροσώπων των δυο συλλόγων,
προκειμένου να συζητηθεί το θέμα
ποιό υπεύθυνα και οπωσδήποτε
ποιό επικοδομητικά.

ΚΛΗΣ Θεσ/κης ο οποίος μάλιστα
από ότι γνωρίζουμε προσφέρει και
σοβαρά ανταλάγματα σε έμψυχο
υλικό.
Δεν ξέρουμε Την προσφορά της
Αθηναϊκής ομάδας, αλλά νομίζουμε,
πως ουτή της Θεσσαλονικιώτικης
που συν τοις άλλοις σημαίνει και
παραχώρηση των παικτών Καφκενάρη, Ζόρκο και για ένα χρόνο τον
Μαυροδουλάκη είναι συμφέρουσο.

Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΆΔΗ ■ ΛΑΖΑΡΟΥ
Για τον Ελευθεριάδη. καθώς και
τον Λαζάρου ενδιαφέρον εξεδήλωσε και η ΚΑΣΤΟΡΙΑ μέσω του Συμ
βούλου της κ. Στ. Ουζουνίδη. Το
ενδιαφέρον
των
Καστοριανών
επαυξήθηκε και μάλιστα σε μεγάλο
βαθμό, με την παραχώρηση δυο
παικτών τους (Μήνου, Γρ. Παπαβααιλείου) στον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ, μα
προπαντός με την πρόσληψη του
Νίκου Αλέφαντου ως προπονητού
της ομάδας τους, ο οποίος τρέφει
ιδιαίτερη αδυναμία στον Ελευθεριά
δη. Θα θυμούνται ασφαλώς οι φίλα
θλοι την περίπτωση που ο εγνω
σμένης αξίας αυτός προπονητής, εί
χε θέσει προ διετίας στον ΠΑΝΙΩ
ΝΙΟ σαν απαράβατο όρο την από
κτηση του Ελευθεριάδη, προκειμένου να υπογράψει συμβόλαιο
συνεργασίας μαζί του Τελικά ο νεοσμυρνιώτικος σύλλογος μη μπο
ρώντας να ικανοποιήσει τις οικονο
μικές απαιτήσεις της ΒΕΡΟΙΑΣ για
την απόκτηση του Ελευθεριάδη,
έχασε και αυτόν και τον προπονητή.
Εν τω μεταξύ ο Νίκος Αλέφαντος
μόλις ανέλαβε την ΚΑΣΤΟΡΙΑ
(Παρασκευή) την επόμενη κιόλας
ημέρα τηλεφώνησε στον φίλο του
κοι πρώην σύμβουλο της ΒΕΡΟΙΑΣ
κ. Τ ό σ ο Α γσπ ϊόη. σ χ ε τ ικ ό για τ ο υ ς

Ελευθεριάδη, Λαζάρου. 0 κ. Αγαπίδης μη γνωρίζοντας τις οικονομικές
απαιτήσεις της διοικήσεως, για τους
δυο αυτούς παίκτες, είπε στον κ.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Όπως προαναφέραμε η διοίκη
σης της ΒΕΡΟΙΑΣ έχει υψηλούς
στόχους για την νέα περίοδο και ως
εκ τούτου η τριμελής επιτροπή
μεταγραφών που αποτελείται από
τον Πρόεδρο κ. Λέκκα τον Αντι
πρόεδρο κ. Νέγκα και τον αρχηγό
του ποδοσφαιρικού τμήματος κ.
Τιμήνη, το βάρος των προσπαθειών
της το έχει ρίξει στην απόκτηση και
όχι στην παραχώρηση παικτών.
Έτσι το πολύ - πολύ νο παραχωρηθεί ένας τερματοφύλακας και αυτός
θα είναι μάλλον ο Λαζάρου και ένας
εκ των Ελευθεριάδη - ΧΆΘανα
σίου.

ΙΑΚΩΒΟΣ ΧηΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Η συνάντηση αυτή πιθανότατα
να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύ
ριο.

Συγκεκριμένα η τριμελής αυτή
επιτροπή, σε συνεργασία πάντοτε
με τον τεχνικό της ομάδος Στέφανο
Γαιτάνο, έχει ήδη έρθει σε επαφή
με παίκτες που από καιρό έχουν επισυμανθεί και που οι ίδιοι εξεδήλωσαν την επιθυμία να ενταχθούν
στην δύναμη της «Βασίλισσας του
Βορρά»
Οι παίκτες αυτοί είναι:

• Ο έξω αριστερά του ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΥ Καλτσάς που διακρίνεται για
. τις ιοαανητκς. δωιπδύαεις ιρ α και ία
άψογο κοντρόλ της μπάλλας.
Μετά το αρχικό ενδιαφέρον του
• Ο μέσος της Ιδιας ομάδος
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Αθηνών για τον Ιά
Στσϊος που ανείκει στην κατηγορίο
κωβο ΧΆΘανασίου, στο χορό για
των παικτών με το συνεχές κυνηγη
την απόκτησή του μπήκε και ο ΗΡΑτό της μπάλλας.
• Ο υψηλόσωμος αμυντικός μέ
σος του ΑΛΜΩΠΟΥ Αριδαίας
Τριανταφυλλίδης,
που
διαθέτει
οργανωτικά προσόντα, μα ιδιαίτερα
διακρίνεται για τα ανασταλτικό του
παιγνίδι,
• 0 ταχύτατος εξτρέμ του ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΥ Ισχνόπουλος που από
καιρό γυμνάζεται με την ΒΕΡΟΙΑ
μια και υπηρετεί την στρατιωτική
του θητεία στην πόλη μας.
ΑΠΟΛΛΩΝ Α θ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΚ. X- ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 47.215

Ψαροταβέρνα-Καφ€τηρία- DISCO
Χορ€υτικό κέντρο-πισίνα

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ-ΜΠΡΙΖΟΛΑ-ΜΠΙ φΤΕΚΙ
ΚΑΙ. ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα

προγραμματισμό, το ύψος των
οποίων θα εξαρτηθεί από τον αρι
θμό των παικτών που θα παραχω
ρηθούν και θα αποκτηθούν. Πόντος
θα γίνει προσπάθεια να υπάρξουν
κενές θέσεις ώστε να είναι δυνατή
η επαγγελματοποίηση των ερασιτε
χνών παικτών κατά τον τρόπο που
προαναφέραμε.

Ό Γούναρης
δέν πάει
στον ΠΑΟΚ
«ΔΕΝ ηρόκειτοι νά πάω Of ή
συν*έντρ<*>σι τάιν παικτών τού

ΠΑΟΚ. Είμαι ¿λεύθβοος*.
ΤΗ ΔΗΛΟΣ I 0στ ή έκανε χθέο 6
Γιάννης Γούνορης. Μ έ τή βάλωΟι ούτή 6 δεθνής μηάκ φανερώ
νει ότι ο| σχέσεις του μέ τόν
ΠΑΟΚ είναι πλέον οέ άνο.κιη

οήΕι.

ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣ τό γιατί είναι 4λεύθεοος ό Γοόναρης είπε ■
«ΑΠΟ τΙς 20 Ιο υ λίο υ , παό
σμμΛλποώνρ) τη 12ετΙο. είμαι
έλεύθερος βάσει τών διατάξε
ων περί 12ετΙος·.
ΣΤΟ μεταξύ, στή Γρομματεια τού
ΑΣΕΑΟ θά κατατεθούν σήυερα
τό υπομνήματα τού Γούνορη καί
τού ΠΑΟΚ ν ά νό ΟΊνέΛβη ή 6λομέλεια, προκειμένου νό έκ5ώ·
on άπόφοσι.

ΣΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ του ό Γούνα-

Ενδιαφέρον
από
πλευράς
ΒΕΡΟΙΑΣ υπάρχει και για παίκτες ΑΕθνικής κατηγορίας που βρίσκονται
υπό αποδέσμευση. Μεταξύ αυτών
αναφέρονται τα ονόματα των Υφαντίδη, (ΠΑΟ) Αλεξανδρίδη (ΠΑΟΚ!
Βασιλάκο
(ΠΑΟΚ)
Τομπουλίδη
(ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ) Καφκενάρη (ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ) Ζάρκου (ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ)
καθώς και του Μαυροδουλάκη που
παραχωρείται με υποσχετική ενός
έτους. Με όλους σχεδόν αυτούς
τους παίκτες έγιναν οι σχετικές επα
φές και οι διαπραγματεύσεις βρί
σκονται σε καλό σημείο.
ΤΑ ΤΑΛΕΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Κάθε μέρα λειτουργεί
από τις 11 το πρωί

ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ

Εν τω μεταξύ το ενδιαφέρον της
ΒΕΡΟΙΑΣ στρέφεται και προς τα
ταλέντα της περιοχής μας. Όπως
γράψαμε σε προηγούμενο φύλλο
της εφημερίδας μας, ο Στέφανος
Γαιτάνος, παρέδωσε στην διοίκηση
ένα ολοκληρωμένο πλάνο, σχετικό
με τον τρόπο που σκέπτεται να
επανδρώσει και να δουλέψει το
ερασιτεχνικό τμήμα του συλλόγου
που μπαίνει πλέον σε νέες βάσεις.
Τα ταλέντα λοιπόν της περιοχής θα
ενταχθούν στο τμήμα αυτό και εφ ό
σον κριθούν κατάλληλοι και έτοιμοι
γ,ιι την επαγγελματική ομάδα, στον
δεύτερο γύρο θα περάσουν σ'
αυτήν.
ΟΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
- Οπως είναι φυσικό οι αποδε
σμεύσεις σε κάθε σύλλογο είναι
αναπόφευκτες. Στον κανόνα αυτόν
δεν θα αποτελέσει εξαίρεση η
ΒΕΡΟΙΑ, οι αποδεσμεύσεις της
οποίας θα γίνου·' με περίσκεψη και

one τονίίει:

' ·Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ τού ΠΑΟΚ νό
άλλόξη, έν όννοία μου τήν ήαερομηνία
τού
συμβολαίου
πού είχα υπογράψει,
έπέχει
δόλο, γιατί υέ μετέφερε όπο
τόν ΕΚΑΠ στόν ΚΕΠ. Ή άλλαγά τής ήμερομηνίος από 1θ
Ιο υλίο υ σέ δ Αύγουστου έπ>θεβο ώνεται
καί
όπό
τόν
ΠΑΟΚ καί πιστεύω ότι έχω
όποδεδειγμένρ 12ετίο·.

Ό Ρουμιαενίγκε
στη Γιουβέντους;
Ο ΔΥΤΙΚΟΓΕΡΜΑΝΟΣ óoooc
Mnáyepv Κάρλ Xóivrc Ροομμενίγκε,
είνςι πολύ πιθονό νό
έντογύή όπό την ηςρίοδο 1983—
84 'στήν Γιουβέντους.
Ή εϊδησι νοόςχτρκε οέ ρεπορ
τάζ Ιταλικής έφπ'υερίδος, π όποίο
ókóijo άνέψεοε άτι ό Ρουυμενίγκε έ κ λ ε β ε τή συμφωνία γιό τήν
έντα ξί του στή Γιουβέντους. ύ
στερο όπό Ιδιοίτερη ουνσντπσι.
πού ε ίχ ε μέ τόν ποόεδοο τής
Γισϋβε ΤΖιανπιέρο Μπονιπέρτι.
Στό μοτοξύ ό Ροομμενίγκς δτον
ρωτήθηκε όπό Δστικογερμονούς
δημοσιογράφους, έτνβεβαίωσε τή
στνόντησί του μέ τόν Μπονπέστι
άλλό ποόοθεσε ότι 6χο όκόυο
ένα χρόνο συμβόλοο σύνεργοoioc ι^: τήν Μπάνερν.

toc

Ας αρχίσουμε απ' αυτόν τον μόνο
τομέα αποτελεσματικής δραστηριό
τητας. Δεν υπάρχει πια Υπουργείο
Γεωργίας. Ο οργανωτικός μηχανι
σμός του η ιεραρχία η υπαλληλική
ευθύνη, η τεχνοκρατική δομή του
καταλύθηκαν. Το υπουργείο διευ
θύνει ένας σκληρός κομματικός
πυρήνας. Την ιεραρχία αντικατέστη
σαν 50 σύμβουλοι αποσπασμένοι
από τις Τράπεζες υπουργεία, οργα
νισμούς ή από ιδιωτικές επιχειρή
σεις. Μόνο ο Γεν Γραμματέσς δια
θέτει 15 συμβούλουςΙ Σύμφωνα με
τον νόμο Κουτσόγιωργα ζητείται η
πρόσληψη άλλων 18 σε οργανικές
θέσεις με συμβάσεις αορίστου χρό
νου. Τα προσόντα των συμβούλων
είναι άγνωστα. Κτηνίατροι χωρίς
γνώση γλώσσας τοποθετούνται για
τα γεωργ.κά θέματα στις Βρυξέλ
λ ες ναύτες αποσπώνται ως σύμ
βουλοι. άσχετοι τοποθετούνται σε
θέσεις ειόικών προσόντων. Κογκολέζοι που καλούνται να συμβουλεύ
σουν τους Εσκιμώους πως θα αντι
μετωπίσουν το ψύχος. Θα μας δοθεί
η ευκαιρία να κάνουμε την απογραφή των ζημιών αυτών...
Παράλληλα αρχίζει ένας ατε
λείωτος χορός εκδικητικών και κομ
ματικών μεταθέσεων. Μέχρι τούδε
έχουν μετατεθεί, μετακινηθεί και
αποσπασθεί 500 υπάλληλοι, από
τους οποίους 300 οργανικοί διευ
θυντές και τμηματάρχες γεωτεχνι
κοί! Ανάμεσα σ' αυτούς και συνδι
καλιστές. Το κόστος των μεταθέ
σεων αυτών είναι τεράστιο, για τις
πιο πολλές δε απ' αυτές δεν υπήρξε
απόφαση του Υπηρεσιακού Συμ
βουλίου. δεν υπήρξαν πίνακες και
κατανομή θέσεων, έτσι που διαφώ
νησε και ο Πρόεδρος του Υπηρεσια
κού Συμβουλίου. Αντιπρόεδρος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΝ
Η προβλεπόμενη κατάργηση των
βαθμιδών με τον νόμο 1232 δεν
έγινε. Αρμοδιότητες δεν έχουν
κατάνεμήθέί συντονιστές "σεν ορτσθηκαν Ετσι όλες τις αρμοδιότητες
τις διατηρεί ο υπουργός, εκτός από
εκείνες που εκχωρήθηκαν στον Γ εν.
Γραμματέα. Για τα συμβούλια και
επιτροπές που θα έπρεπε να είχαν
καταργηθεί και αναμορφωθεί μέχρι
25 Απριλίου, τίποτε. Νέα παράταση,
που έληξε στις 25 Ιουνίου. Πάλι τί
ποτα. Ειδικό μάλιστα θέμα έχει ανακύψει για το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας
Δασών,
Μη έχοντας να παρουσιάσει
έστω και ένα έργο άικό του το
Υπουρνείο, με τη νέα ηγεσία του και
τους αδαείς συμβούλους που
παρεμβάλλονται 'μεταξύ υπουργού
και αλήθειας επιδίδεται σε κριτική
του έργου των άλλων. Επέκρινε
έτδι την ΥΔΑΓΕΠ για δήθεν καθυ
στέρηση στην καταβολή των κοινο
τικών επιδοτήσεων προς τους αγρό
τες κατά τον πρώτο χρόνο της λει
τουργίας της εντάξεως Πρόκειται

για μια υπηρεσία, που ιδρύθηκε
κατά τα αντίστοιχα πρότυπα τω ν άλ
λων χωρών - μελών, επανδρώθηκε
και λειτούργησε μέσα σε έξη μήνες
καταβάλλοντας μάλιστα στο διάστη
μα αυτό μετά από έλεγχο χιλιάδων
δικαιολογητικών 9 δισ. δρχ. από τα
12 δισ. γιο τα οποία είχαν υποβλη
θεί σχετικά δικαισλογητικά
Εξ
αιτίας της ελλείψεως πείρας από
παρόμοια όργανα και απο το υπό
εκτέλεση έργο (κατά τις προδιαγρα
φές της ΕΟΚ έχει 110 αρμοδιότητες
εκτιθέμενες σε διστάζεις 10 χιλ.
σελίδων) δόθηκε από την προκάτοχη κυβέρνηση στην υπηρεσία αυτή
ελαστικός χαρακτήρας και δομή
προσαρμόσιμη στο πράγματα. Τον
Ιανουάριο του 1982 μας ανακοινώ
θηκε από τους «αναμορφωτές» όπ
«μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 1982
το Υπουρνείο θα έχει έτοιμο πλήρες
και συγκεκριμένο πρόγραμμα via ·π
ριζική αναδιάρθρωση της ΥΔΛΓΕΠ
κοι όλου γενικό του μηχανισμού,
έτσι ώστε νο βελτιωθεί ο βσϋμ.ν
της
αποτελεσματικότητάς
ττ/...
Όμως αντί τον Φεβρουάριο τον
Μάιο. Και αντί προγράμματος ευ;
λόγιο που έδειχνε πλήρη άγ. ι
των πραγμάτων. Υπόσχονται
μετατρέψουν την υπηρεσία σε .6m.
τικοϋ δικαίου, εναντίον των κανό···
σμών της ΕΟΚ που τη θέλει δ η μ ισίου δικαίου. Υπόσχονται να κσταρ
νήσουν το διπλό έλεγχο, που επιβά
λει η Κοινότητα να κάνουν αποκ<ν
τρώση (που προβλέπεται άλλωστι
από τον 922/79) κλπ. Τίποτε. Απο
θέωση του «θα» Η προηγρύμενη
κυβέρνηση έστησε ένα ολόκλημρ
μηχανισμό από το μηδέν σε 6 μή
νες. Η παρούσα δεν μπόρεσε μέσο
σε 9 μήνες να επιφέρει στον υπάρ
χοντα αυτό μηχανισμό μικροβελτιώσεις έστω και όσες εσφαλμένα
επαγγέλθηκε. Καταναλίσκοντας την
ενέργειά του στο να κατηνορει, το
ΠΑΣΟΚ ξεχνά να κυβερνήσει.
Αισθάνεται ηδονή στην αντιπολί
τευση που έγινε αυτοσκοπός
ΣΤΟΧΟΣ:
Η ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
Στο πλαίσιο του μοναδικού σ τό
χου: επιχείρηση καταλήψεως τοιικράτους και κομμαπκοποιήσεως
υπηρεσιών, οργάνων και οργανώ
σεων. ψηφίσθηκε οπερίφημος νό
μος ελέγχου των διοικήσεων των
συνεταιρισμών όπως έγινε, ως γνω
στόν και για τη δημόσια διοίκηση,
για το ΑΕΙ και για τις συνδικαλισπ
κές οργανώσεις 0 νόμος αυτός
καταργεί αντισυνταγματικά τη διοί
κηση των αυτοδιοικουμένων συνε
ταιρισμών, τερματίζει τη θητεία
. I ■ι
i . . . Λ1-,Ιπαρατείνει τη θητεία διοικήσεων
που έληξε, εισάγει αντισυνταγματι
κά εξωσυνεταιριστικές εκλογικές
επιτροπές αναστελει ανεπίτρεπτο
τη δραστηριότητα για την προαγω
γή της περιουσίας τω ν συνεταίρων
κομματικοποιεί τη δράση τους και
καθιστά δυσκίνητη τη λειτουργίο
το υς Μοναδικός σκοπός: η άλωση
των διοικήσεων. Γιο^ποιό σκοπό:
Για νο καταστεί δυνατόν οι ν«ες
διοικήσεις να υποδεχθούν τον cm
κείμενο δεύτερο νόμο περί αγριπυβιομηχανικών συνεταιρισμών και να
τον εγκρίνουν.
Με το πρόσχημα της αλλογής
τουεκλογικού συστήματος καλούν
ται οι συνελεύσεις εσπευσμένα γιο
αρχαιρεσίες για να καταργηθαύν
δηλ. διοικήσεις. Κατά την Ιδιο λογι
κή θα έπρεπε να διακόπτεται η
Συνέχεια στην 4η

Μικρές Αγγελίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
για δουλειά γραιρειου ano την Βιομηχανία ΒΙΟΠΛΑΣ'Γ. Πληη. τηλ.
22748 - 62438 - 29580. Βέροια από 9 - 13 |».[·

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικό όλος e n .
γελμανικός εξοπλισμός) με εκλεκτή ■ τακτική πελατεία. Πληρούν
oí»r τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 24725 Bepofai.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιρίαςζητεΐται κοπέλλα nou νό γνωρίζει τ»ι*ξ
και Αγγλικά. Πληρ. τ η λ Έ Ι ^ Ί κοι 6 1 .4 3 2

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητιέται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
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ΓΑΛΑΝΟΜ ΑΤΗΣ

Τηλεφωνείστε μας 29.762

ΘΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ
Τ Ο Ν Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ ΙΟ Ο Ι
Μ Α Θ Η Τ Ε Σ Γ Υ Μ Ν Α Σ ΙΟ Υ
Π ο υ α ττέτυχα ν τ ο ν Ιο ύ ν ιο
ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Δόθηκε τελικά. από το υπουργεία
Παιδείας, η δυνατότητα στους
μαθητές του Γυμνασίου, που απέτυχαι^ στις παραπεμπτικές και επανα
ληπτικές εξετάσεις του Ιουνίου, να
επανεξεταστούν
τον
προσεχή
Σεπτέμβριο, μετά από απόφαση του
υπουργού Παιδείος κ. Απ. Κακλαμόνη.
Στην απόφαση αυτή «ατέληξε ο
κ. Κακλαμάνης - τονίζεται σε σ χετι
κή ανακοίνωση του υπουργείου
Παιδείας - γιατί' το χρονικό διάστη

μα των 15 ήμερων οπό την έκδοση
του παραπεμπτικού αποτελέσματος
της 31ης Μαι'ου μέχρι τη διενέργεια
τω ν επαναληπτικών εξετάσεων 115
Ιουνίου) δεν θεωρήθηκε επαρκές
νια την προετοιμασία των μαθητών
και ιδιαίτερα εκείνων που υστερού
σαν σε περισσότερα από ένα μαθή
ματα.
Το μέτρο αυτό θα ισχύσει μόνο
για φέτος αφού, όπως αναφέρεται
στην' ανακοίνωση του υπουργείου,
οι επαναληπτικές εξετάσεις από την
επόμενη σχολική χρονιά, θα γίνον
ται αντί του Ιουνίου τον Σεπτέμβριο.

Σ ε σ κ λ η ρ ή δ ο κ ιμ α σ ία
η σ υνοχή το υ Π Α Σ Ο Κ
Συνέχεια από την 1η
απαρτίζονται από άτομα αμφιβόλου
ηθικής υποστόσεως ανάξια να
δεχτούν το μήνυμα του λαού και το
βαθύτερο μήνυμα »ης αλλαγής»

σε μακροπρόθεσμη βάση: να δια
γράψει τηλεφωνικά και τον κ. Πέ
τσο;...

TO AAIKQ
■ΛΑΧΕΙΟ

ΘΑ ΤΟΛΜΗΣΕΙ
Ο ΑΝΔΡΕΑΣ;
Καταπληκτική εντύπωση προκάλεσαν στους πολιτικούς πορατηρητές της Αθήνος οι αποκαλύψεις βόμβα του πρώτου βουλευτού Πέλλης του ΠΑΣΟΚ
Και επεσήμονον ότι για πρώτη
φορά στέλεχος του Κινήματος που
μέχρι πρό τριών εβδομάδων είχε
σημαντική θέση στην κυβέρνηση
προβαίνει σε τόσο βαρειές κατηγο
ρίες επιβεβαιώνοντας αυτό που
αποτελεί κοινή πεποίθηση: ότι ο
πόλεμος των φατριών μέσα στα
ΠΑΣΟΚ - συγκεκριμένα μεταξύ κοι
νοβουλευτικών και εξωκοινοβου
λευτικών. κόμματος και Κυβερνήσεω ς σκληρών και μετριοπαθών,
συντηρητικών κοι μαρξιστών - εξα
κολουθεί να μαίνεται Και ότι για
την τελική επικράτηση χηρισοποιούνται κάθε είδους μέσα, ώστε
να εξουδετερώσουν τους αντιπά
λους τους Τέτοιο θύμα υπήρξε και ο
κ Γ. Πέτσος ν· αυτό κοι εξηγήσεις
του αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Οι ίδιοι πολιτικοί πορστηρητές με
ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανα
μένουν τον τρόπο ανπδράσεως του
κ. Ανδρέα Πσπανδρέου στις καταγ
γελίες του πρώην συνεργάτου του.
Και διε ρωτώ ντο κατά πόσο θο τολ
μήσει άραγε να καθαρίσει το κόμμα
τουή θα προχωρήσει στο πιο εύκο
λο, αλλά λιγώτερο σποτελεσμστ.κό

Στην σημερινή κλήρωση του Λοικού
Λαχείου κέρδισαν οι εξής αριθμοί:
Ο οριθ. S3957 κερδίζει 3.610.360
*ΡΧ
Ο οριθ 13854 κερδίζει 730.000

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΣΦΕΡΕ...
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 19 Το Φόβο ενός
τρίτου παγκόσμιου πολέμου διατύ
πωσε χθες ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ κ. Ντε Κουεγιάρ. ανοφερόμενος στις πολλές εστίες πολέ
μου που άναψαν ταυτόχρονα σχε
δόν τον τελευταίο καιρό.
Για το λόγο αυτό, είπε σκοπεύω
νσ ζητήσω έκτακτη σύγκληση του
Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να συζητηθούν δραστικό μέτρο
για τη διασφάλιση της ειρήνης στον
κόσμο.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 19. Οι υπουργοί
Εξωτερικών των δέκα χωρών της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας συναντή
θηκαν σήμερα για να εξετάσουν τις
επιπτώσεις από την κρίση στην Μέ
ση Ανατολή και τον Λίβανο, καθώς
και από τον πόλεμο μεταξύ Περσίας
και Ιράκ.
Στη σύνοδο αυτή, που θα διαρκέ
σει δυο ημ έρες οι δέκα υπουργοί
πρόκειται επίσης να επανεξετάσουν
τις σχέαεις Ευρώπης - ΗΠΑ. οι
οποίες έχουν κάπως ψυχρανθεί εξ
αιτίας των προστριβών σχετικό με
την επιβολή δασμών στις εισαγωγές
ευρωπαϊκού χάλυβα, στην Αμερική,
καθώς και λόγω της άρνησης των
ΗΠΑ να παράσχουν τεχνολογική
βοήθεια για την κατασκευή του
σοβιετικού αγωγού αερίου, όπως εί
χε αρχικό συμφωνηθεί.
Ό σον αφορά την κρίση στο Λί
βανο, π ΕΟΚ έχει υποστηρίξει την
άποψη ότι η Οργάνωση γιο την
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης
πρέπει να εξακολουθήσει να έχει
πολιτική υπόσταση
0 Γκένσερ. μετά την επίσκεψη
του στην Ιορδανία και την Αίγυπτο,
είχε τονίσει Ατι η Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα θα έπρεπε να προσπαθήσει νο
πείσει πς ΗΠΑ να πάψουν νο αντιτίθενται στην εκπροσώπηση των

Παλαιστινίων στις διαπραγματευτι
κές συνομιλίες επισημαίνοντσς ότι
δεν θα πρέπει ο αραβικός κόσμος
να αποξενωθεί από τη Δύάη, εξ
αιτίας της κρίσης στη Βηρυτό
ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
0 πόλεμος συνεχίζεται σκληρός
μετοξύ Ιράκ και Περσίας, αλλά τα
ανοκοινωθέντα των δυο αντιπάλων
δεν επιτρέπουν μια σαφή εικόνα της
πορείας των πολεμικών επιχειρή
σεων.
Το Ιρακινό ανακοινωθέν που δό
θηκε στη δημοσιότητα χθές τη νύ
κτα επιμένει ότι 3.469 Πέρσες
στρατιώτες έχουν σκοτωθεί τις
τελευταίες 24 ώρες στις μάχες κον
τά στη Βασσόρα.
Κατά το ίδιο ανακοινωθέν, το
οποίο μετέδωσε το ιρακινό πρακτο
ρείο ειδήσεων «Ίνα», κσταστράφηκαν «26 άρματα μάχης 6 ρυμουλκό,
θ άλλα οχήματα. 4 κανόνια και 5
συστοιχίες εκτοξεύσεως πυραύλων
των εχθρικών δυνάμεων, ενώ
κυριεύθηκον 20 σχόμη άρματα μά

χης».
Η Ιρακινή Αεροπορία πραγματο
ποίησε χθές δυο επιδρομές εναν
τίον περσικών θέσεων αταν βόρειο
τομέα του μετώπου και μια τρίτη

Αρχαψ€σί€ς

του «Βερμίου»
Την Παρασκευή 23 Ιουλίου και
ωρα 9 μ.μ. στο Κέντρο Άλσος
(Σκρέτ) Βέροιας, θο γίνουν αρχαιρε
σίες του Αθλητικού Συλλόγου «Βέρμιον» Σελίου. Παρακαλούνται τα μέ
λη όπως προσέλθουν εγκαίρως
Εκ τομ Συλλόγου

εναντίον των πετρελαϊκών εγκατα
στάσεων της νήσου Χάργκ. νοτιο
δυτικά της Περσίας.

ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Προθεσμία λιγότερο από 30
ημέρες δίνει το Ισραήλ για την εξεύ
ρεση διπλωματικής λύσης στο θέμα
της αποχώρησης από το Λίβανο των
Παλαιστινίων
μαχητών.
στους
οποίους μάλιστα το ίδιο είναι έτοιμο
να χορηγήσει., άσυλο, αφού καμιά
αραβική χώρα δε φαίνεται διαθέσι
μη να τους φιλοξενήσει.
Τα παραπάνω δήλωσε χθές ο
πρωθυπουργός Μπέγκιν και ο
Ισραηλινός υπουργός Αμύνης Αριέλ
Σαρόν στη διάρκεια μιας διαδήλω
σης συμπαράστασης προς την
ισραηλινή κυβέρνηση ν ο την εισ
βολή στο Λίβανο, που οργανώθηκε
στην Ιερουσαλήμ
Τη δήλωση γιο τη χορήγηση
ασύλου έκανε ο υπουργός Σαρόν.
διευκρινίζοντας ότι αυτό θα είναι
προσωρινό μέχρι την εξεύρεση
μονιμότερης λύσης και υπό τον όρο
βέβαια ότι οι Παλαιστίνιοι θα παρα
δοθούν μαζί με τον οπλισμό τους.
Πολιτικοί παρατηρητές έλεγαν
ότι η δήλωση αυτή μαζί με την προ
θεσμία των 30 περίπου ημερών
που έθεσε ο πρωθυπουργός Μπέγκιν για τις διαπραγματεύσεις που
ήδη βρίσκονται σε αδιέξοδο, δείχνει
το φόβο των Ισραηλινών που βλέ
πουν το χρόνο να κυλάει σε βάρος
τους υπέρ των Παλαιστινίων.

ΣΕ Τ Ρ Ο Χ Α ΙΑ Δ Υ Σ Τ Υ Χ Η Μ Α Τ Α

Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.
Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχτ1
' c υπερύθρων - 32 καναλιων

ΤΠείρα.
Ε ίΤεχνολογία.
Ε ί Ι Ι Ν'Εφεύρεση.
ΚΕΝ
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
6 ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΠΟ Λ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ

Υ Π ΕΥ Θ Υ Ν Ο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΘΕ Αφοί

Σ Ε Ρ Β ΙΣ
ΦΟΥΡΛΗ

ΙΕΟΡΓΙΟί Μ Υ Μ Ε I ¡ΙΑ
Β ΕΝ ΙΖ ΕΛ Ο Υ 6 - ΤΗΛ. 22.782

ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕ)
Θλιβερότατος. γ·α μια ακόμη
φορά ήταν ο απολογισμός της δρόαεως των τροχών μέσα σ' ένα
43ωρο, Κατά το περασμένο Σαββα
τοκύριακο,
συγκεκριμένα,
στα
προάστια των Αθηνών, στον Πει
ραιά και στην επαρχία σκοτώθηκαν
σε διάφορα τροχαίο δυστυχήματα
17 άτομα.
Συγκεκριμένα:
— Στην κστώ Κηφισιά, ασθενο
φόρο αυτοκίνητο του Νοσοκομείου
Λαμίας, που μετέφερε 15 χροχρ
τραυματία σε Νοσοκομείο Αθηνών,
συγκρούσθηκε με ιόωιτικό κοι στη
συνέχεια ανατράπηκε. Σκοτώθηκε η
Ελένη Θ. Παπαδημητρίου. 45 ετών,
που συνόδευε τον τραυματία ανηψιό τη ς και τραυματίσθηκαν ο οδη
γός *ου Νοσοκομειακού Αγ. Χαραλάμπους, ο οδηγός τοιι ιδιωπκού
Γ Β. Γεωμγιόδης και η συνεπιβαί
ναυσα του Νοσοκομειακού Βεαιρίκη Γεωργάκη.
— Στην οδό Βιαρέλη, της φ ιλό
θεης ιδιωτικό αυτοκίνητο, οδηγού
μενο από τον Γεωργ. X Μαραγκό
76 ετών, παρεξέκλινε της πορείαε
του και προσέκρουσε σε στύλο·
Σκοτώθηκε η σύζυγος του οδηγού
Κωνσταντίνα. 68 ετών και τραύμα
τίσθηκε σοβαρό ο ίδιος.
- Στα Περσενό Ολυμπίας, γεωρ
γικός ελκυστήρας με οδηγό τον
Παν. Γ. Τσάκαλο παρεξέκλινε της
πορείας του και ανατράπηκε Από
τους επιβοίνοντες σκοτώθηκαν οι
Νικ. Σ. Στασινάπουλος 65 ετών, και
Κων Χρ· Αργυρόπουλος 26 ετών.
- Στη διασταύρωση των οδών
ίούναρη και Ναυαρίνου του Πει
ραιώς φορτηγά αυτοκίνητο, που
οδηγούσε ο Γεωργ. Πρίντερπς 30
ετών, οπωροπώλης παρέσυρε και
σκότωσε τον Κων. Χατζηόημητρίου, 63 ετών, υπάλληλο Ο.Σ.Ε
Στη Θεσ/κη, ο Απ Μ Χατζημιχαήλ, 60 ετών, ενώ επιχειρούσε να
αποβιβασθεί από λεωφορείο, γλί
στρησε. έπεσε στο έδαφος κοι σκο
τώθηκε.
— Στο 2ο χιλιόμετρο της οδού
Μεσοποτάμου - Αμμουδιάς από
ανατροπή γεωργικού ελκυστήρος
οδηγούμενου από τον Σωτ. Δημόκα,
σκοτώθηκε η επιβάτιδα Βάγια Σ.
Δημόκα. 47 ετών.
- Στο χωριό Ραχωνα Πέλλης
φορτηγό αυτοκίνητο, ίίομρδπνούσε
α Νικ Βγρσς. 31 ετών, ενω πραν
ΐκπρί'οιούσε «(νηση πρας τα πίσι,ς
παρέσυρε και σκότωσε τόν ηλικίας
ιμιών μόλις ετών Χρ. Κ· Γιαλάση.
που επέβαινε παιδικού ποδηλάτου.
Στο 10ο χιλιόμετρο της επορχιακής οδού Αστρους - Αεωνιδίου,

ΑΣΥΛΟ ΣΤΟΥΣ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ

Οι επιδρομές αυτές από τις
οποίες σκοτώθηκαν 33 Πέρσες
στρατιώτες, έγιναν σε αντίποινα για
τις επιθέσεις των περσικών αερο
πλάνων εναντίον πόλεων και πολιτι
κών στόχων του Ιράκ.

17 νεκροί το Σα ββατοκύριακο
Telefunken
Colorí mage

ί* 1 L

Παγκόσμιο πόλεμο
Φοβάται ό Κουεγιάρ

δρχ-

0 αριθ. 29770 κερδίζει 370.000
δρχ
Απώ 80.000 δρχ κερδίζουν οι αρι
θμοί:
4080 2 Τ001 45897 69827 7Θ714
Από 40.000 δρχ. οι αριθμοί:
931 9387 16755 25763 3Θ515
41854 48681 58552 62930 64Θ49
Από 20.000 δρχ. Οι αριθμοί:
6343 12261 15313 19559 23875
28587 32004 33636 38628 40082
43787 43964 50414 51733 56209
59964 65921 67934 71990 7366.2
75591 79148
Από 12.000 δρχ οι αριθμοί:
310 4851 7835 14001 18027
10808 22633 23264 24952 26955
30622 34183 37096 37847 39230
43056 44725 47099 49332 54707
63352 63944 63968 69146 71409
72881 74880 77635 78186
Από 8.000 άρχ οι αριθμοί:
1852 3093 5632 7004 10098
10849 11580 12312 13823 14742
15924 17296 20310 21752 26624
27776 29338 29899 30161 31343
32755 36944 39149 39511 40913
42305 45436 46618 47770 49803
50965 52596 53947 55458 56960
57731 59343 60915 61636 62308
65440 66532 67223 68615 70598
74449 75802 76473 78737 79639
Τέλος από 400 δρχ κερδίζουν όλοι οι
αριθμοί nou λήγομν στο 7.

5 Η

δίκυκλη μοτοσυκλέττα οδηγούμενη
αυτοκινήτου, σκοτώθηκε ο Διον. Α.
από τον Βασ. Καυγιούρη. 17 ετών,
Σπυρόπουλος 16 ετών, και τραυμα
παρεξέκλινε της πορείας της και
τίσθηκαν σοβαρά ο οδηγός και ο
προσέκρουσε σε δένδρο. Σκοτώθη
αδελφός του Νικόλαος 14 ετών.
κε ο οδηγός.
- Στη θέση Φούφα Εορδαίας,
φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο
από τον Βασ. Κάτσιο, 44 ετών,
πορέσυρε και σκότωσε την Αλεξάν
δρα Ε Κότσιου. 68 ετών, μητέρα
του οδηγού- Στην Κακιά Σκάλα Τήνου, ιδιω
τικό αυτοκίνητο, οδηγούμενο από
τον Γεωργ. Τριαντάφυλλου, 36
ετών, παρεξέκλινε της πορείας του
Συνέχεια από την 3η
και ανατράπηκε. Από τοας επιβαίνοντες σκοτώθηκε ο Παναγ. Βιόάθητεία των βουλευτών ή των κοινο
λης 69 ετών, και τραυματίσθηκαν
τικών συμβούλων,όταν συμβαίνει
ΟΙ Εμμαν. Σκάρης 19 ετών και Αντ.
νο αλλάζει το εκλογικό σύστημα.
Και ενώ για τους αγροτικούς συλλό
Χατζής 18 ετών.
- Στην παραλία Πατρών. αυτοκί
γους προβλέπει περίοδο ενός έτους
νητο ταξί, που οόηγούσε ο Κυρ.
νια την προσαρμογή των καταστατι
Νιφόρας 26 ετών, συγκρούστηκε
κών για τους συνεταιρισμούς .που
με φορτηγό, οδηγούμενο από τον
είναι οικονομικές οργανώσεις με
Νικ Γιαννουλόπουλο, 35 ετών,
σοβαρά προβλήματα, ορίζει τρεις
Σκοτώθηκε ο οδηνός του ταξί.
μήνες! Ηδη ο κομματικός μηχανι
- Στο 37ο χιλιόμετρο της Εθνι
σμός στρατολόγησε μαζικά υποψή
κής οδού Αλεξανδρουπόλεως - Κή
φια μέλη και τα προωθεί προς
πων. γεωργικός ελκυστήρας με
εγγραφή και κατάληψη των διοική
οδηγό τον Βασ. Νιτσόκη. 42 ετών,
σεων.
συγκρούστηκε με ιδιωτικό αυτοκί
Υπάρχουν όλες οι βάσιμες
νητο. που οδηγούσε ο Γεωργ.
ενδείξεις ότι ο δεύτερος αυτός νό
Ποπαδόπουλος 43 ετών. Σκοτώθη
μος προχωρεί στην κολλεκτιβοποίηση και κοχλοζοποίηση της αγροτι
κε ο δεύτερος οδηγός·
- Στο 12ο χιλιόμετρο της επαρ
κής ιδιοκτησίας. Είναι χαρακτιρισπχιακής οδού Παλαιοχωρίου - Γρεβεκό όπ ο νέος νόμος στις βασικές του
νών, φορτηγό αυτοκίνητο, παρεξέγραμμές είναι έτοιμος. Και όμως δεν
εντάχθηκε στον ψηφισθέντα . ώστε
κλινε της πορείας του και ανατράπη
να αποτελέσουν ένα ενιαίο κείμενο,
κε. Από τους επιβάτες σκοτώθηκε ο
γιατί χωρίς κομματικές διοικήσεις
Αβραάμ Γ. Συνανίδης και τραυματί
των συνεταιρισμών που έπρεπε να
στηκαν σοβαρό οι Γεωργ, Β. Συνα
ηροηνηθούν θα ήταν αμφίβολη η
νίδης Γ. Σ. Ζιλιχταρίδης Κων. Γ.
έγκριση των καινοφανών και απο
Ισπογλίδης. Αντ. I. Κολαίδης και Γ.
καλυπτικών διατάξεων του δευτέ
Δ. Κπλαφατιδης. Δεν εξακριβώθηκε
ρου. Αυτός ο δεύτερος ομιλεί για
ακόμη ποιός οδηγούσε το φορτηγό.
συμμετοχή στον αυτοσιοικούμενο
- Στο 17ο χιλιόμετρο της Εθνι
συνεταιρισμό της πολιτικής διοικήκής οόού Αλεξανδρουπόλεως σεως (τοπικής ήπολιτικής δηλ. του
Ο ρεοτιάδας ιδιωτικό αυτοκίνητο,
κράτους) προβλέπει υποχρεωπκή
που οδηγούσε σ Χαρ· Α. Ζανκίδης,
συμμετοχή των αγροτών στο συνε38 ετών, παρεξέκλινε της πορείας
ταιρισμΓ, που θο εξαναγκάζεται με
του και ανατράπηκε. Σκοτώθηκε η
κίνητρα τα οποία θα θεσπίζονται
επιβαίνουσα Τριανταφυλιά Τσορμμόνο υπέρ των συνεταιριζομένων
παζούδη. 55 ετών και τραυματίσθη
στους κρατικής εγκρίσεως συνεται
κε σοβαρό ο Γεωργ- Τσορμπαζοϋρισμούς. Οσον αφορά την έξοόο,
δης 25 ετών.
αυτή θα είναι μάλλον αδύνατη, όταν
Στο 2ο χιλιόμετρο της επαρχια
θα έχουν γίνει δαπάνες και επενδύ
κής οδού Κάτω Τιθορέας - Ελστσεις η δε εκτίμηση των εισφερθέντέίος Λοκρίόος ο Αρ Ν. Σταύρου,
των ακινήτων θα είναι απειλή στα
18 ετών, έπεσε οπό μοτοποδήλατο
χέρια των πρσσινοσυνεταίρων κατά
που οδηγούσε 0 Γ. Φ. Βλοχογεώμταμ συνεταίρου θα αποφάσισε να
γης, Τ ) ετώ ν 6αι υκοτώθηκε.
αιιολαύσει ...μικρότερης
προστα
- Στήν αγροτική οδό Οινόης
σίας οπό το κόμμα. Η ουσιαστική
ΠανάκτΟυ Θηβών ιδιωτικΛ α υτοκι
κατάλυση της ιδιοκτησίας στον
νητο, οδηγούμενο από τον Κων· Ν
ανροπκό τομέα ακολούθησε παν
Κορακώστα. 16 ετών, παρεξέκλινε
τού το ίδιοπρότυπο και συνοδέ ύθητης πορείας του και προσέκρουσε
κε παντού από τις ίδιες κατηγορημα
σε δένδρο Από τους επιβάτες του

Μ ε ...ευτυχισμένο χαμόγελο - όπως πάντα ο Γιασέρ Αραφάτ χαιρετά μια συμπατριώτισσά
του, σε κάποια περιοχή του Λιβάνου.

Για τον ίδιο λόγο άλλωστε και σε
μια προσπάθεια να βελτιώσουν την
εικόνα τους στο εξωτερικό οι
Ισραηλινοί χαλάρωσαν λίγο τα μέ
τρα τους στη Δυτική Βυρητό και
επέτρεψαν να περάσουν μερικό
φορτία με τρόφιμο και φάρμακα που
προορίζονται για τους πολιορκημένους Παλαιστινίους.

Αργό το βράδυ πάντως εκπρό
σωπος του Γιοσέρ Αραφάτ απαν
τώντας στη δήλωση του Ισραηλινού
υπουργού Αμύνης τόνισε ότι «ο
Σαρόν θο έπρεπε να ξέρει ότι η
μοναδική λύση για τους Παλαιστι
νίους είναι η επιστροφή του στην
Παλαιστίνη και τίποτε άλλο κοι πως
κάθε
προσπάθεια
ψυχολογικού
πολέμου είναι καταδικασμένη σε
αποτυχία».
ΜΠΕΓΚΙΝ
ΕΝΑΝΤΙΟΝ
ΧΟΜΕΪΝΙ
Στον περσοιρακινό πόλεμο εξ'άλ-

ότι
λοο, και πς απειλές του Χομ*ιν*
θα κατέλθει στην Ιερουσαλήμ 0 ^
φέρθηκε προχτές την νύκτα 0
τη 2CK
Μπέγκιν σε συγκέντρωση
2ΟΟ·0$
ατόμων στο Τελ Aßiß. 0 Ισραήλ1
Πρωθυπουργός προειδοποιηθώ
Αγιατολλάχ Χομεινί ότι αν <
πεύει σε μια πορεία μέχΡ1 ^
Ιερουσαλήμ. Οι δυνάμεις του ^
συντριβούν στο μέσα του δρόΡ
• «Ενας γέροντας που κάνε1
λεμο ενανπ'ον του Ιράκ, μας Ο™!
γειλε όπ δεν πρόκειται παρά Vo
πρώτα σταθμό για την υπστιθέμ
απελευθέρωση της Ιερουσαλήμ
δρόμος που ο Αγιατολλάχ π ρ .·
τοι να πάρει, είναι μακρύς αλλά™^
φθάσει στα μέσα του δρόμο'λ,.
υποθέσουμε αν ότι θα τα καώ®
ρει. οι δυνάμεις του θα κατατρυ1^
θούν από την αεροπορία και τ0 ^
ματα μάχης του Ισραήλ και V6
Μ * ^11
μερικοί επιζώντες θα γυΡ'1
στην Περσία για να διηγηθούν
κακό που τους βρήκε» - κατέΛΠΡ
κ. Μπέγκιν.

ΑΓΡΟΤΗΣ:
Το μεγάλο θύμα της αλλαγής
τικές διαβεβαιώσεις περί διατηρήσεως από τους ιδιοκτήτες της
κυριότητας της γης του. Πρώτα
συνεισφορά της χρήσεως με διατή
ρηση της ιόιοκτησίος. Ύ στερα
μεταβίβαση της κυριότητας στο
συνεταιρισμό. Τελικά απαλλοτρίω
ση υπέρ του κράτους και μετατροπή
των αγροτών σε εργάτες προλετα
ρίους. Αποστολές γεωπόνων στη
Βουλγαρία για μεταφορά του προ
τύπου μιλούν οπό μόνες τους.....
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΟΚΡΑΥΓ ΑΣΤΩΝ
Εξ ίσου θρασεία υπήρξε και η
απόπειρα υποδουλώσεως του αγρο
τικού συνδικαλισμού στο κόμμα,
που συνάντησε την αντίδραση και
της συνεργαζομένης με το ΠΑΣΟΚ
λοιπής αριστερός. Σύμφωνα με το
γνωστό σχέδιο νόμου οι αγρότες θα
είναι ελεύθεροι να εντάσσονται σε
σωματείο ονροτικού συνδικαλι
σμού, αλλά ο νομάρχης θο καθορί
ζει το σωματείο που θο εκδίδει τις
βεβαιώσεις και θα επικοινωνεί με
τις αρχές ο δε υπουργός τις αντίσοιχες ενώσεις, τοκρότος δε θα συνερ
γάζεται μόνο με τα σωματεία της
αρεσκίας του δηλ. με όσα είναι δια
τεθειμένα να χειροκροτούν την
κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ παρά τα
παχειά λόγιο περίλαίκής συμμετο
χής έχει ανανόγει σε δόγμα τη ρήση
του θαλερό: πολιτική είναι η τέχνη
να εμποδίζεις τους ανθρώπους να
ασχολούνται
μετις
υποθέσεις
τους....
Για την ενημέρωση του αγρότη
σε τεχνικό και παρανωγικό θέματα
κοθώς και ν*α την διαφήμιση των
προϊόντων του το Υπουργείο Γεωργΐας είχε καθιερώσει μια πετυχημέ
νη εκπομπή με τον .τίτλο «κοντό
στον αγρότη» Αφού όιεκαψε αδι
καιολόγητο επί μήνες τήν εκ'Πομπή
αυτή η μεγαλοπρανμονούσα νέα
ηγεσία του Υπουργείου τελικά την
επανέλαβε. Οπως άλλωστε κάνει
με μερικό μέτρα του πορελθόντος.
Το σταματά και τα επαναφέρει μετά

από μήνες αφού χάνεται χρόνος
έρνο. μόνο και μόνο για να ξ ε χ α ^
η προηγούμενη προσφορά,να ^
νομιμοφανής ο σφετερισμός κ®
□ποδειχθεί πόσο έτοιμο ήταν "
ΠΑΣΟΚ και πόσο άδειες οι ηί^
γραμματικές
του
αποσκευή
Ομως ιδού τώρα η αλλαγή ι
τηλεοΓτπκές· εκπομπές του Υ "01*^
νείου Γεωργίας μετεδίδοντο *
μισή ώρα κάθε Κυριακή. ΣήμίΡ0 ν'ν
νεται μια τηλεοπτική ςκπομπή ^
Κυριακή διάρκειας μιας ώραςτεχνικό θέμα κρατά 5 -1 0 λεπτό·
υπόλοιπα οι ανρότες υφίστανται Μ1*1
θολή κουλτουροφιλολοφία και
τική προπαγάνδα που επιδιώκει όχ1
να ενημερώσει, αλλά να πείσε'·
Τη διεύθυνση της επιτρ0'
τΦ1
έχει ο διευθυντής Γραφείου '
Υπουργού (άγνωστο αν με ηρ6° .
τη ή όχι αμοιβή) σε συνεργασι'0 £
δύο συντονιστές ένα σκηνοθέτη*
ένα δημοσιογράφο. Αυτοί αν°
τουν κάθε εκπομπή σε πρόσυ)
της αρεσκείας τους , σε ένα σκη .
θέτη που πληρώνεται για ^
εκπομπή με 1.800 δρχ το λεπτ*5*
σ ένα δημοσιογράφο που
τει 1.500 δρχ το λεπτό' Επί π\ η,
χρησιμοποείται ένας ηχολΠ'τΤίν
ένας βοηθός οπερστέρ, ένας
μαν σε κόθε εκπομπή. Καθένας θ’™
αυτούς εισπράτει χίλιες όΡα* \ ' ι
ανά λεπτό. Και σαν να μη έφπ·^
αυτό καταβάλλονται και οδοιπΟΡ1*^
Υπολογίζεται ότι κάθε εκποΡ.
στοιχίζει 500 χιλ. δρχ. ' Οπωζ
ροφορεί το Υπουργείο σχεδιώζών
και τρίτη εκπομπή μισής ώ ρ σ ς ^
θα μεταδίδεται οπό την ΥΕΝΕΔ
θα «δίνει έμφαση στο θέΜ "\
δασών
καισλιείας».
ΑνάλοΚ^
εκπομπές ετοιμάζονται και Υ'°
ραδιόφωνο.
Έ τσ ι οργάνωση του Υπ0*"
νείου, οργανώσεις των ανΡ°τ*ώ
κομματική προπαγάνδα. βρί<7|ί0', έ1
στα χέρια του ΠΑΣΟΚ. Είν®
πρώτο κοι μόνο έργο της
γής».

- Συγκροτήθηκβ
το Νομαρχιακό
Συμβούλιο
ΑΓΝΟΗΘΗΚΑΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

ΝΕΑ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ;
Για «πραγματική αλλαγή» μιλά ο κ. Πέτσος
σμό κάι δρούν εντός και εκτός
κυβερνήσεως και τα οποία για μια
ακόμη φορά και σ' αυτή την περί
πτωση φαίνεται ότι επέβαλαν τη θ έ
λησή τους, μολονότι δεν ανήκουν
ιδεολογικά στο Σοσιαλιστικό και
Δημοκρατικό χώρο.
Πολύ σύντομα, άλλωστε, θα
πληροφορηθεί ο Ελληνικός λαός,
ποιοι προασπίζουν και ποιοι υπονο
μεύουν τη πραγματική αλλαγή».

*<Πολύ σύντομα θα πληροφορπ9εί ο ελληνικός λαός
1,0101 Προασπίζουν και ποιοι' υπονομεύουν την πραγματ'κή αλλαγή».
Με τη φράση αυτή έκλεισε χθες το μεσημέρι την
ξΰΤ€ρη βαρυσήμαντη δήλωσή του για την κατάστασή
κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ ο πρώην υφυ"°υργός βουλευτής Πέλλης κ. Πέτσος. *
Πολιτικοί παρατηρητές εκτιΜ
Ι“',Γας τη φ ρά ση αυτή του κ.
Πίτσου
π ρ ο β λέπ ο υ ν
νέες
’Όνταρσίες» στο κυβ€ρνώ ν κόμνΙ ^ οι (οαις την δημιουργία μιας

νέα ς πολιτικής κινήσεω ς από
βου λ ευ τές του ΠΑΣΟΚ που θ έλο υ ν να διαχω ρίσουν τη θέσ η
τους από τα «αμφισβητούμενης
ηθικής υ π οσ τά σ εω ς άτομα που

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Συνδυασμός κεντρώων
στις δημοτικές εκλογές;
Πληροφορούμαστε ότι πολλοί
των κομμάτων του Κέντρου
ΙΚ°ΑΗ ΣΟ.. ΕΔΗΚ και φιλελευθέτης Αλεξάνδρειας σκέπτονται
® κατεβόσουν δικό τους συνδυαοτις δημοτικές εκλογές του
^θιββίου. νιατί διαπιστώνουν ότι
του συνδυασμού του
*Σ0Κ υποτιμούν και πάλι την αξία
^ Κεντρώων και κινούνται έτσι
'κη6 να αποκλειστεί και τώρα π
<Αγ-Υπ ανάλογου αριθμού κενν*,1ιίν δημοτικών
συμβούλων
"Ίος έγινε και στις δημοτικές εκλοΑ τ ο υ 1978.

Εκπρόσωποι των κομμάτων
αυτών εδήλωσαν σε συντάκτη μας
(στά γραφεία της εφημερίδας μας)
ότι, αν δεν αλλάξει η νοοτροπία των
υπευθύνων
του
συνδυασμού
ΠΑΣΟΚ στην Αλεξάνδρεια θα προ
χωρήσουν στην κατάρτιση ιδιαίτε
ρου ψηφοδελτίου με στελέχη κεν
τρώας αποχρώσεως, ώστε να εκλέ
ξουν δικούς τους δημοτικούς συμ
βούλους δεδομένου μάλιστα και του
νέου (αναλογικού) συστήματος με
το οποίο θα διενεργηθούν οι ερχό
μενες δημοτικές εκλογές.

απαρτίζουν τον κομματικό μηχα
νισμό» και να υπηρετήσουν την
«πραγματική αλλαγή».
Όπως ανακοινώθηκε χθές. αμέ
σως μετά τη νέα δήλωση, ο κ. Πέ
τσος θα δώσει την ερχόμενη εβδο
μάδα συνέντευξη Τύπου όπου θα
εξηγήσει τους λόγους που τον ανά
γκασαν να προβεί στις γνωστές
δηλώσεις του, οι οποίες και προκάλεσαν την διαγραφή του.

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ
Η νέα δήλωση που έκανε χθές ο
κ. Πέτσος έχει ως εξής:
«Αναρωτιέμαι πως έθεσα τον
εαυτό μου εκτός κινήματος με τις
δηλώσεις μου στην Έδεσσα δια
των οποίων κατηγορηματικά υπεστήριξα τις θέσεις του κινήματος και
του Προέδρου και Πρωθυπουργού
της χώρος Ανδρέα Παπανδρέου...
Λυπούμαι γιατί με τη δήλωση
του πρωθυπουργού δικαιώθηκαν οι
θέσεις μου για άτομα αμφισβητού
μενης ηθικής υποστάσεως που
απαρτίζουν τον κομματικό μηχανι-

Συνέχεια στην 4η
Εξάλλου ο κ. Γ. Πέτσος αναφερόμενος σε δημοσιεύματα ορισμένων
απογευματινών εφημερίδων, εκανε
χθές το απόγευμα την ακόλουθη
δήλωση:
«Μερίδα του Τύπου μιλάει για
δούρειο ίππο και πρώτο αποστάτη
της αλλαγής.
Το άμεσο μέλλον θο δείξει ποιοι
παίξαν αυτούς τους ρόλους στη
μεγάλη υπόθεση του λαού, την
αλλαγή».

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΣ
0 κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Κύκλοι της «Νέας Δημοκρατίας»
αναφερόμενοι στα πρώτα σοβαρά
σημεία διαλύσεως που επισημαίνονται στους κόλπους του ΠΑΣΟΚ
υπενθύμιζαν ότι ο Πρόεδρος του
κόμματος κ. Ε. Αβέρωφ στην τελευ
ταία του ομιλία προς την Διοικούσα
Επιτροπή (8η Ιουλίου) σχολιάζοντας
την περιβόητη «αναδόμηση» της
κυβερνήσεως είχε προβλέψει:
«Η δεύτερη παραλλαγή της
κυβερνήσεως της αλλαγής, θα οδη
γήσει κατά πάσα πιθανότητα στην
διάλυσή της».
Οι Ιδιοι κύκλοι παρατηρούσαν ότι
για τον ελληνικό λαό και όσους εξα|»*»Ι η€»Γ)Λθν και Μ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ

το βαθύτερο μήνυμα της αλλαγής»,
καθώς και για το ότι «το κόμμα δεν
πρέπει να διαβάλει πρόσωπα και
καταστάσεις» δεν μπορούν να
παραμείνουν έωλες και αναπάντη
τες. Ιδίως μάλιστα όταν προέρχον
ται από στενότατο συνεργάτη του
ίόιου του Πρωθυπουργού στον
οποίο ο ίδιος είχε αναθέσει σημαντικώτατο
και
εμπιστευτικώτατο

Συγκροτήθηκε τελικά σε σώμα
το νέο Νομαρχιακό Συμβούλιο Ημα
θίας. που είναι ενόεκαμελές και έχει
σαν αρμοδιότητες νσ:
• καταρτίζει το πρόγραμμα
δημοσία» επενδύσεων
• εγκρίνει τα προγράμματα και
τον προϋπολογισμό του Νομ/κού
Ταμείου
• μελετά θέματα σχετικά με
τήν διοικητική αποκέντρωση και την
ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκη
σης
• εξετάζει και διατυπώνει γνώ
μες στο πολιτιστικά θέματα και
• μελετά τη λειτουργία των
δημοσίων υπηρεσιών του Νομού,
Ό π ω ς αναφέρεται σε σχετική
ανακοίνωση της Νομαρχίας το νέο
Νομαρχιακά Συμβούλιο είναι όργα
νο με καθαρή εκπροσώπηση της
τοπικής αυτοδιοίκησης, του επιστη
μονικού κόσμου και των παρογωνικών τάξεων. Ας σημειωθεί, όμως
ότι ο μόνος επιστημονικός σύλλογος
που εκπροσωπείται στο Ν.Σ είναι
το Τεχνικό Επιμελητήριο και κανέ
νας άλλος (π.χ. Δικηγορικός Ιατρι
κός κ.λ.π.).
Στο Νομό Πέλλης όπως πληρο
φορούμαστε, συμμετέχει και εκπρό

Να κατ€δαφιστούν τά επικίνδυνα
Μια πολύ ρεαλιστική αλλά
όχι και τόσο πρακτική - πρόταση
διατυπώνει ανώ νυμ ος επ ιστολο
γράφος για τα ερειπω μένα ,
εγκαταλειμμένα και επικίνδυνα
σπίτια που υπάρχουν στη Β έ
ροια: Να υπ οχρ εω θ ού ν οι ιδιο
κτήτες τους με απόφ αση του
Δημοτικού Συμβουλίου να τα
κατεδαφίσουν και σ ε περίπτωση
που δ εν το κάνουν να τα κατε
δαφίσει ο Δήμος χρεώ νοντας
τους με τα σχετικά έξοδα!
Δ ε ν γνω ρίζουμε α ν ο επι
στολογράφ ος
αναφέρεται και
στα ερειπω μένα και επικίνδυνα
κτίρια της Β εροίας (περιοχή
Κυριώτισσας) που έχ ο υ ν κριθεί
(πολύ κακώς) ως διατηρητέα!
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Η επιστολή που ήρθε στα γρα
φείο μας , απευθύνεται στον Δή
μαρχο Βεροίας και έχει ως εξής:

ΠΑΣ0^1 Υέλ.

θέμα δεν έκλεισε ούτε μπορεί να
κλείσει με την διαγραφή του κ. Πέτσου Αποτελεί πολιτικό και ηθικό
χρέος για τον Πρόεδρο του Κινήμα
τος να ερευνήσει τις επώνυμες
καταγγελίες σημαντικού συνεργά
του του και στελέχους του ΠΑΣΟΚ
για τα όσα ανέφερε δημόσια ότι γί
νονται μέσα στους κόλπους του.
Καταγγελίες για «σκοτεινούς
μηχανισμούς» και «για άτομα αμφι
βόλου ηθικής υποστάσεως, ανάξια
να δεχθούν το μήνυμα του λαού και

σωπος του Ιατρικού Συλλόγου
Το Νομαρχικαό Συμβούλιο, με
απόφαση του Νομάρχη Ημαθίας
αποτελέστηκε τελικά από τους εξής:
• Νομάρχη Ημαθίας, σαν πρόε
δρο
• Κων/νου Ζαμπούνη. Δήμαρχο
Βέροιας
• Δημήτρη Βλάχο, Δήμαρχο
Ναούσης και Νικόλαο Κολιό, Πρόε
δρο Κοιν/τας Τρικάλων εκπρόσωποι
Τοπικής Ενωσης Δήμων και Κοινο
τήτων
• Γεώργιο Πολάκη και Χρίστο
Πριονίδη, αιρετοί νομαρχιακοί σύμ
βουλοι.
• Παντελή Παλαντζίδη Πολιτ.
Μηχ/κό, εκπρόσωπο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου
• Παντελή Καλαμάτα, πρόεδρο
Εμιτοροβιομηχανικού
Επιμελητη
ρίου. εκπρόσωπο των εργοδοτών
• Θωμά Τσιμόπουλο, εκπρό
σωπο των αγροτών που εκλέχθηκε
οπό τους εκλέκτορες των Ενώσεων
Γεωργικών Συν/σμών.
• Χρίστο Χρηστίδη εκπρόσωπο
των εργοτικών κέντρων.
• Σιδέρη Σάββα εκπρόσωπο
των Αγροτικών Συλλόγων που
εκλέχθηκε από τους εκλέκτορες
των Αγροτικών Συλλόγων.

Βεροιώτης. όμως ζώ στην πόλη σας
και την αγαπώ σαν πατρίδα μου. Εί
ναι όμορφη, γραφική με ένα δικό
της χρώμα. Ένα σοβαρό θέμα όμως
με απασχολεί και νομίζω πως θα
σας απασχολεί και εσάς και το συμ
βούλιό σας. Υπάρχουν σήμερα στη
Βέροια πολλά, μα πάρα πολλά σπί
τια παλιά που είναι επικίνδυνα. Είναι
επικίνδυνα από όλες τις πλευρές. Εί
ναι λιθόχτιστα με λασπόχωμα.
Έχουν δε ρωγμές διαμπερείς τις
οποίες οι τεχνικοί χαρακτηρίζουν

και ερειπωμένα σπίτια
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο ]
επικίνδυνες και τα κτίρια κατεδαφι
στέα. Δεν ξέρουμε πότε η Βέροια
μπορεί να κουνηθεί ή πότε αυτά τα
κτίρια μπορεί να πέσουν Μην ανα
παυόμαστε κύριε Δήμαρχε το ετοιμόροπο, είναι ετοιμόροπο και δεν
ξέρουμε πότε μπορούν να πέσουν.
Κοντά στα κτίρια αυτά παίζουν παι
διά. κάθονται άνθρωποι, στα
θμεύουν αυτακίνητα. Οι δρόμοι ε ί
ναι στενοί και γκρέμισμα ενός τέ
τοιου κτιρίου θα παγιδεύσει τους
ανθρώπους.
Ένα άλλο επικίνδυνο σημείο εί
ναι ότι αυτά τα ακατοίκητα κτίρια ε ί
ναι πηγές μολύνσεως Σκουπίδια
πετιούνται απ' όλους τους γείτονες,
γάτες φωλιάζουν σκυλιά βρίσκουν
άσυλο και γενικά ενα στίγμα για τον
πολιτισμό και την πόλη. Τέλος είναι
ένπ σημείο μελανό, μια κηλίδο στην
- «¿.-ΦλωΛα-τηε. πάλεως_Μαϋαμε άτι
αυτά τα κτίριο δεν είναι κληρονομι
κά τακτοποιημένα. Αν αυτό είναι
αλήθεια δεν φαντάζομαι πως θα
λυθεί ποτέ το θέμα.
Σας κάνω μια πρόταση: Να πάρε
τε μια απόφαση το Δημοτικό συμ
βούλιο και να επιβάλλεται στους
ιδιοκτήτες να γκρεμίσουν τα επικίν
δυνα κτίρια. Σε περίπτωση που δεν
συμφωνούν οι κληρονόμοι, να τα
κατεδαφίσει ο Δήμος και να χρεώ
σει τα έξοδα στους ιδιοκτήτες. Θο
παραμένουν χρεωμένα τα έξοδα της

καταδαφίσεως και κάποτε ο Δήμος
θα τα εισπράξει.
Κύριε Δήμαρχε λάβετε κάποιο
μέτρο πριν θρηνήσουμε θύματα Θο
έχουμε ευθύνη.
Ένας κάτοικος Βεροίας».

Επαφές
πραγματοποιεί
ο κ. Τσαλέρας
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Συνεχίζονται οι έπαφ«.ς το ύ υπο
ψηφίου δημάρχου Βεροίας κ. Τοπλέρα με διάφορους παράγοντες του
τόπου νια τον σχηματισμό του
υπερκομματικού ψηφοδελτίου του.
Οπως πληροφορηθήκαμε ο κ.
Τσαλέρας έχει ήδη συμπεριλάβει
στο συνδυασμό του σημαίνοντα
πρόσωπα, ανεξάρτητα από πολιτικές
πεποιθήσεις με βασικό κριτήριο τον
πόθο τους να υπηρετήσουν τον Δή
μο και να προσφέρουν στα κοινό.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ

Ονοματεπώνυμα στην
Ό ταν αποφάσισε να ονομάσει
την κόρη του Βοίβίη. για να τιμήσει
την ιρλανδική καταγωγή της, ο
ανταποκπτής στις Βρυξέλλες μιας
βρετανικής
εφημερίδας
έμεινε
έκπληκτος από την άρνηση του Βέλ
γου ληξίαρχου να όεχθεί το όνομα επειόή δεν περιλαμβανόταν στον
κατάλογο των επίσημα αναγνωρι
σμένων ονομάτων. Χρειάστηκε να
προσκομίσει πιστοποιητικό από τη
βρετανική Πρεσβεία, με το οποίο
βεβαιωνόταν ότι το όνομα αυτό
ήταν δεκτό στη Μεγάλη Βρετανία,
προκειμένου να ξεπεραστεί το πρό
βλημά του.

Μ ε προσωπική εργασία οι ταξιτζήδες, στην πιάτσα
της οδού Βερμίου στη Βέροια, έφτιαξαν αυτό το πρό
χειρο - αλλά πρακτικό - κιόσκι και φύτεψαν λουλούδια
σ ' όλο το μήκος του πεζοδρομίου.
Μ έσ α από το τσιμέντο ξεπηδά τώρα το πράσινο, η
ζωή.
Η ενέργεια τους ας αποτελέσει παράδειγμα προς μί
μηση.

Της είναι χρήσιμοι
δαιμόνιοι προπαγανδιστές της
'Περνήοεαις βρήκαν τον τρόπο να
Υ αθωώσουν για τα αλλεπάλληλα
Οατα της ακρίβειας. Το νέο
ΡειμΟΘι που σκαρφίστηκαν είναι
1 τις τιμές τις ανεβάζουν οι
ΕΡ'τζήδες» και οι «κερδοσκόποι».
*’ δεν το κάνουν αυτά μόνο για να
“ Ί'ίρετήσουν το οικονομικό τους
'ώρέρον
α?λά
και
για
να
ονομεύσουν την....πορεία προς την
Φέρνηση

Δεν φταίει, λοιπόν , η
που
ανεβαίνουν

ασταμάτητο οι τιμές. Οι «αεριτζήδες»
και οι «κερδοσκόποι» φταίνε. Κ ι αν
έλλειπαν αυτοί δεν θα υπήρχε
ακρίβεια.
Βέβαια και οι πρωτοετοις φοι
τητές των Οικονομικών ξέρουν ότι
κανείς δεν μπορεί να ανεβοκατεβά
ζει τις τιμές κατά το κέφια του.
Αυτές καθορίζονται από τον παντο
δύναμο νόμο της προσφοράς και
της ζητήσεως που διέπει την αγο
ρά. Υπάρχουν, ασφαλώς και «αερι-

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 3 0 Βέροια - τηλ. 62.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από I π Α ύ γο υ σ το ύ α ρχίζο υν τα μα θ ήμ α τα π ρ οετο ιμ α 
σίας σε ο λιγο μ ελή τμ ήμ ατα γιο το υ ς μ α θ ητές:
Α · Β ' , Γ Λ υ κείο υ (Α και Β τύπου)
και Α , Β , Γ ' Γυμνασίου
Θα διδάξουν και φ έ το ς οι γνω σ το ίσ α ς κα θη γητές.
Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφ ορ ίες σας περί ένουμ ε κ ά θ ι
μέρα σ το Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Μ α λα κο ύ σ η 3 0 (Δίπλα σ το ΚΤΕΛ)
Οι εγγρ α φ ές άρχισαν.

τζήδες» και «κερδοσκόποι». Αυτοί
όμως επωφελούνται από τις διάφο
ρες καταστάσεις. Δεν τις δημιουρ
γούν. Ούτε μπορούν να τις δημιουρ
γήσουν. Είναι πάνω από τις δυνά
μεις τους. Αλλά, οι προπαγανόιστές
του ΠΑΣΟΚ δεν έχουν κανένα
δισταγμό, προκειμένου να δημιουρ
γήσουν τις επιθυμητές εντυπώσεις.
Θα πρέπει όμως να λύσουν υιαν
απορία που βασανίζει τον κοομιικη.
Οι «αεριτζήδες» και οι «κερόοσκόποι» αλώνιζαν επί....επαράτου
Δεξιάς.
,
Τώρα όμως στα πράγματα βρί
σκεται η Κυβέρνηση της «αλλανής»,
Είχε υποσχεθεί, ανάμεσα σε άλλα
πολλά ότι θα εξαφανίσει την
αισχροκέρδεια και την κερδοσκο
πία. Τι την εμποδίζει να το κάνει: Γ ι'
αυτό όεν την ψήφισε ο λαός; Είναι
νοητό να εμφανίζονται σήμερα οι
απολογητές της και να μας λένε ότι
οι «αεριτζήδες» και οι «κερδοσκόποι» όχι μόνο εμποδίζουν την πολτιική της για την συγκράτηση των
τιμών αλλά είναι αρκετά ισχυροί
■ώστε να αυπονομεύουν ακόμα κι
αυτή τή....μεγολειώδη πορεία προς
την αλλαγή»:.
Περίεργα πράγματα. Εκτός αν η
Κυβέρνηση τρομάζει στη σκέψη ότι
μπορεί να εξαφαγισθοιίν οι «αερι
τζήδες» και οι κκερόοακόποι». Σε
ποιους θά φορτώνει τότε.τις ειίθΰνές για την ακρίβεια:
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Στην Ιρλανδία και τη Μεγάλη
Βρετανία, ο κανόνας φαίνεται να εί
ναι «τα πάντα επιτρέπονται». Στην
Ιρλανόία, νόμιμο όνομα είναι το
όνομα με το οποίο είναι κανείς γνω
στός. Το κάθε παιδί μπορεί να πάρει
οποιοδήποτε όνομα διαλέξουν οι
γονείς.
Κατά παράδοση, τα παιδιά παίρ
νουν το επώνυμο του πατέρα, είναι
τωως δυνατό να πάρουν και το επώ
νυμο της μητέρας. Αντίστοιχα,
μολονότι το 90% των έγγαμων
γυναικών παίρνουν το επώνυμο του
συζύγου τους, δεν έχουν τη νόμιμη

υποχρέωση να το κάνουν.
Παραπλήσια είναι και η κατάστα
ση που επικρατεί στη Μεγάλη Βρε
τανία. Οι γονείς έχουν τη δυνατότη
τα να δίνουν όποιο όνομα θέλουν
στο παιδιά τους - ή, καθώς φαίνεται,
και όποιο επώνυμο θέλουν. Ιόιαίτετ
ρα φιλελεύθεροι εξάλλου είναι και
οι κανόνες που ρυθμίζουν την αλλα
γή των ονομάτων: μπορεί όηλαόή
το παιδί αργότερα στη ζωή του ν'
αλλάξει το όνομά του σε κάτι πολύ
λιγότερο εντυπωσιακό από εκείνο
που προτίμησαν οι γονείς του. Αν
πάντως οι γονείς θέλουν να βαπτιστεί το παιδί τους ο ιερέας μπορεί
νο αρνηθεί κάθε άνομο το οποίο
θεωρεί υπερβολικά ιδιόρρυθμο. Τα
φυσικά παιδιά παίρνουν αυτόματα
το επώνυμο της μητέρας το υ ς αν
όμως αργότερα η μητέρα παντρευ
τεί τον πατέρα, το όνομα μπορεί ν'
αλλάξει. Οι νόμοι και τα έθιμα που
ρυθμίζουν το θέμα των ονομάτων
σε άλλα κράτη μέλη είναι νενικά πιο
περιοριστικοί. Σε πολλές όμως χώ
ρες όπως στην Ελλάδα, τη Δανία και
το Λουξεμβούργο, προωθούνται
σήμερα σημαντικές νομοθετικέ«·
μεταρρυθμίσεις. Σύμφωνα με όσα
μέχρι σήμερα ίσχυαν στην Ελλάδα,
τα παιδιά έπρεπε κανονικό να έχουν
χριστιανικό όνομα δεκτό από την

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνω ρίζουμε σ όλο υς το υ ς ε ν δ ια φ ερ ο μ έν ο υ ς ό τι
από 1 ης Ιο υνίο υ ε.ε. ά ρχισ ε να λ ε ιτο υ ρ γ ε ί σ τη Β έροια
(οδός Ιπττοκράτους 18, Τς ό ρ ο φ ο ς τη λ. 6 2 .0 4 8 ) πρα
κτο ρείο τη ς Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η Σ ΚΑΙ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Σ ΕΝΟΣΕΩΣ Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΕΤΑΙΡΙΑ και ε ίμ α 
στε π ρόθυμοι νσ σ ας εξυπ ηρετήσ ουμε για θέμ α τα
α σ φ αλίσ εω ς α υ το κινή τω ν - τρακτέρ - μοτοσακό εκ σ κα φ έω ν - τιροωΟητήρων - χεραέων μεταφορών πυράς - .ατυχημάτω ν - ξένω ν αυτοκινήτων Κ.λ,π

Ευρώπη

εκκλησία. Η παράδοση ήθελε να
παίρνουν μάλιστα το όνομα του
παππού ή της γιαγιάς τους. Όσον
αφορά το επώνυμο της γυναίκας
μετά το γάμο έπαιρνε το επώνυμο
του συζύγου της - με δυνατότητα
στην πράξη να προσθέτει στο επώ
νυμο του συζύγου και το όικό τη ς
Μετά τη μεταρρύθμιση του νομο
θετικού πλαισίου, οι γυναίκες θα
έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν
το επώνυμό τους και μετά το γάμο.
Τα παιδιά στην Ελλόόα παίρνουν το
επώνυμο του πατέρα τους περιλαμ
βανόμενων και των φυσικών, αν ο
πατέρας τ ’ αναγνωρίσει. Μετά τη
μεταρρύθμιση του νομοθετικού
πλαισίου, η επιλογή του επωνύμου
θα γίνεται από κοινού και από τους
6υο γονείς. Όσον αφορά το όνομα
των παιδιών, στην πράξη γίνεται
εκτεταμένη χρήση μη χριστιανικών
ονομάτων.
Στην Ομοσπονδιακή

Δημοκρατία της Γερμσνίας το κάθ«
ζευγάρι μπορεί να διαλέξει είτε το
επώνυμο του άνδρα. είτε εκείνο της
γυναίκας, σύμφωνα με το Γερμανι
κό Αστικό Κώδικα. Η γυναίκα έχει
εξάλλου τη δυνατότητα να προσθέ
τει το επώνυμό της στο του συζύ
γου της. Τα παιόιά κατά κανόνα
παίρνουν το επώνυμο του πατέρα
τους Ό σον αφορό το άνομο των
παιδιών, μπορεί V0 τους δοθεί μόνο
όνομα αναγνωριζόμενο στην Ομο
σπονδιακή Δημοκρατία της Γέρμα
νίας μολονόΐι ο κατάλογος των
δεκτών ονομάτων είναι ιδιαίτερο
ευρύς και περιλαμβάνει και ξένα
ονόματα. Τα αγόρια μπορούν νο
έχουν μόνο αρσενικά ονόματα, τα
κορίΤσια μόνο θηλυκό, με την εξαί
ρεοη του ονόματος Μάριο που
μπορεί να είναι όεύτερο άνομο αγο
ριού.
Στην Ολλανδία, η ένγαμη γυναίκα
διατηρεί το πατρικό της Ονομα, έχ€ΐ
Συνέχεια ατην 3η

Π Ρ Ο Σ Ο X Η\
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
Ανοιξε ατην ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ το καινούργιο κατάστη
μα ΦΥΓΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Β. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ
Στο κατάστημα θα βρείτε τα καλύτερα φάρμακα γιο ό λτς τις
καλλιέργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικά εργαλείο μηχανι,
μαΤα και λιπάσματα.
Επίσης Ο ανιικρυσετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
άμεση εξυπηρέτησή σας οσον αφόρα:
ιι)την προμήθεια σας σε φάρμακα
β)τις μελετες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων.
γ)π ς επιβλέψεις και
δ)την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειων
μι. σκοπο την επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
της γεωργικής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
ΤΕΟΠΟΧΟΣ

ΤΗΛ. 62 -11« 62.41S
ΠΑΤΡΙΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΣΕΛΙΔΑ 2

Τετάρτη 21 Ιουλίου
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Tdu ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ'
Πρόσωπο της Βίβλο·· — Αρχικά
που δρούν και στο Μπέλφαστ
8. Μ ε άρθρο ένας διεθνής μας
ποδοσφαιριστής.
9 Στην αρχαία γλώσσα η χαραυγή
— Έγινε πιο γνωστός από μια
επιτυχία του Χατζηόάκη (αιτιατ.
δημοτική)

Το χρονογράφημά μας

Σαν σήμερα

7

1 2 5 4 5 t ? 09

ΚΑΘΕΤΑ:
1 Αλλιώς, η ονομασία του ακαθάρ
του πετρελαίου — Ελληνικό
νησιωτικό βουνό
2. Στην ψυχιατρική η ιδέα αυτή
κατατρέχει
ορισμένα
άτομα
(καθ.)
3. Χωρίζονται από το Δ. — Μ υθο
λογικά, βασίλεψε στο Αργος.
4 Κυβέρνησε στη Θήβα μετά τον
Λάιο — 1020
5. Οι Έλληνες των ... Λατίνων (με
άρθρο)
6. Μιο βελανιδιά με αρχαία ονομα
σία — Χωρίς αρχή και τέλος μια
... πόρτα (καθ,)
7. Μισός ... στόλος - Στη δημοτική
κΓ αυτό βόσκει στα λιβάδια
8. Η εμφάνιση της Εθνικής της στο
Μουντιάλ ήταν εκπληκτική (γεν.)
9. Η επιστημονική τσουκνίδα —
Του σταφιδικού μας οργανισμού
τ ' αρχικά.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Στην Αβησσυνία τίτλος βασιληάδων
2. Στη συμπαράσταση, η καθολική
μ' άλλη λέξη στην καθαρεύουσα
Ιαιτ.)
3. Ηχητικά, μια πληροφορία χωρίς
εξακρίβωση - Είναι το παιδί μας
για τον μπαμπό μας (δημοτ.)
4 Όπως θα φωνάζαμε τον Κολοκοτρώνη, υποκοριστικά - φ ω τί
ζει αυτό, αλλά εδώ άφωνο
5 Στη γενική, ένα φρούτο τροπικό
— Αυτή γίνεται αισθητή με τ’
αυτιό μας.
6. Υπάρχει
Από το ρήμα ορώ μια
προστακτική

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΤΟΝΤΙΑ: 7 ΠΑΛΛΑΣ - ΩΜΑ 2 ΓΚΑΡ 3. ΤΥΧΗ - ΟΚΑΚ 4. ΑΜΠΡΙ
Ο Μ 5. ΙΕΡΕΙΑ - ΙΛ Α 6. IΑΙΔΙΟΙΡ - ΡΑΡ — ΑΑΡ 7. ΑΑ —
ΗΝΙΟΧΟΣ 8. ΤΑΣΟΣ - ΝΥ 9. ΝΩΑΙ - ΜΙΕΖΑ 10. ΙΑΒΑ ΡΟΦ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΠΑ ΤΡίΔΑ - ΝΞ 2 ΕΡΑ ΤΟ 3. ΛΕΧΑΡ - Α Λ Ι 4. ΗΜΕΡΗΣΙΑ 5.
Α ΠΟΝΑΣ! - ΠΙΑΝΟ 6. ΣΚΟΡΑΡΙΣΜΑ 7. Α Κ Ι 8. ΩΡΑ ΣΑΧΝΕΡ 9 ΚΟΛΑΟΥΖΟ 10 ΑΛ ΙΚΑΠΟΝΕΙ - ΜΑΡΣ - ΑΦ.

Σκοτωμοί....
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Η ισχυρά κυρία ενίκησε. Δάφνες
και χειροκροτήματα Έπαινοι και
μετάλλια. Και τα διακόσια πενήντα
παιδιά της Πατρίδας της θαμένα άλ
λα στη ξηρά του Νότιου Πόλου και
άλλα στον υγρό τάφο θα περιμέ
νουν την μετά θάνατον δικαίωση.
Ωραία δουλειά. Οι μάνες δεν θα
ξανασυνοντήσουν τα παιδιά τους,
αλλά η μεγάλη κυρία θα προσεύχε
ται ίσως υπέρ μακαρίος μνήμης των
αδικοσκοτωμένων της.
Δεν θα μπορούσε άραγε να είχε
τακτοποιηθεί το ζήτημα ενωτίτερα:
Και ο κύριος δικτάτορας της
μακρυνής χώρας υπέρ βωμών και
εστιών κΓ αυτός για να έρθει με
την σειρά άλλος καπετάνιος για να
σταματήσει το κακό που άρχισε ο
προηγούμενος μια που κΓ αυτός
μπορούσε να βρει λύση. Και τα
εννεακόσιο παλληκάρια ανεχώρησαν κΓ αυτό για τας αιωνίους μονός
αφήνοντας πίσω εννεακόσια χαρο
καμένα σπίτια. Και όλοι αυτοί προσεύχωνται στον παντοδύναμο για
ειηνικές λύσεις των ανθρωπίνων
ζητημάτων. Και μόνον προσεύχωνται. κΓ από το άλλο μέρος δυναμώ
νουν τον εξοπλισμό.
Κοντά μας αγεφύρωτα χάσματα
μια πελώρια σκηνή ανταγωνισμών.
0 Αλλάχ δεν μπορεί να βάλει τα
χέριο του. Η Περσία βρίσκεται από
καιρό σε πόλεμο με το Ιράκ. Εκατό
σκοτωμένοι σήμερα και αύριο άλλοι
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• Από την καμέλια παράγετοι το
ταάι και συγκεκριμένο από την ποι
κιλία ϊτειφόρος» που έχει θαυμάσια
ποικιλόχρωμα
λουλούδια
και
καλιεργείται ευρύτερο στην Ιαπω
νία για την παραγωγή τσαγιού,
• Η ζάχαρη έχει ευεργετικά απο
τελέσματα κατά της αϋπνίας δεν
οφείλεται σε σοβαρή διαταραχή του
νευρικού
συστήματος
Μερικές
γουλιές νερού με αρκετή ζάχαρη
έχουν πολύ καλά αποτελέσματα.
• Οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπια
κοί Α γώ νες έγιναν το 1924 στο
Σαμονί της Γαλλίας.
•
Κάθε χρόνο σημειώνονται
στην Ελλάδα περίπου 500 σεισμοί,
αλλά οι περισσότεροι είναι ανεπαί
σθητοι και τους καταγράφουν μόνο
οι σεισμογράφοι
• Στατιστικά: Και ένα στατιστικό
σημείωμα για τους παίκτες και τους
προπονητές των ομάδων που έπαιξον στο Μουντιάλ της Ισπανίας Ο
πιο μεγάλος σε ηλικία παίκτης ήταν
Ο Ιταλός τερματοφύλακας Ντίνο
ΓζόΦΦ. 4 0 ετών και ο πιο μικρός ο

/T72L
Ή ταν
ένας άνθρωπος υπό
αυτούς που έχουν σχεδόν κάθε
προτέρημα, εκτός από την ικανότη
τα να αξιοποιούν τα προτερήματά
τους.
ΚίνσεΑυ

Ράφφερ της Νέας Ζηλανδίας, 18. Ο
πιο ηλικιωμένος τεχνικός ήταν ο Τιμ
του Περού, 65 χρόνων και κατ' άλ
λους 71 και ο πιο νεαρός προπονη
τής ο Ροντρίγκες του Ελ Σαλβαντόρ,
36 χρόνων. Η πιο μεγάλη ομάδα
ήταν η Αγγλία, μέσος όρος ηλικίας
των παικτών της τα 26 χρόνια και οι
πιο νεαρές η Ρωσία και το Κουβέιτ
με μέσο όρο ηλικίας των παικτών
τους τα 24 χρόνια.
• Ο χαιρετισμός μεταξύ των
αρχαίων Περσών γινόταν ως εξής:
Αν ανήκαν στην ίδια κοινωνική τάξη
φιλιόντουσαν στο στόμα. Αν υπήρ
χε μεταξύ τους κοινωνική διαφορά
στο μάγουλο και όταν η διαφορά
που τους χώριζε ήτον πολύ μεγάλη
τότε ο κατώτερος έπεφτε και προσ
κυνούσε τον ανώτερο του.
• Σύμφωνο με τη γνώμη των
διασημοτέρων επιστημόνων, τα
ζώα κοιμούνται ως επί το πλείστον
πολύ λίγο - μερικά δε από αυτά δεν
κοιμούνται καθόλου. Ανάμεσα σε
εκείνα που δεν κοιμούνται καθόλου
είναι και το μυρμίγκι, που βρίσκεται
σε συνεχή κίνηση από τη στιγμή
που θα γεννηθεί μέχρι την ώρα που
θα πεθάνει.
• Διεθνή θεατρική συνάντηση
αφιερωμένη στη γυναίκα, οργανώ
νει η «Θεατρική Συντεχνίαν τον Α ύ
γουστο. Πρόκειται για μιο αναφορά
στο γυναικείο λόγο μέσα από θεα
τρικές παραστάσεις, με φεμινιστικό
ή όχι
περιεχόμενο,
γυναικών
δημιουργών.
Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει
συμμετοχή αρκετοί θίασοι από χώ
ρες της Ευρώπης. Και βέβαια πολλοί
οπό τον ελληνικό χώρο.

DISCO-STUDIO

G. G.
*

Λ

Θα είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

■υυοι.
,αυιιμυτο Οσο ποιο
απολίτιστος τόσο και ποιό παλληκαράς και πολέμαρχος. Η ίδια χώρα σε
ψυχρό απόλεμο συναγωνισμό χει
ρότερο και από πόλεμο με την Ιορ
δανία. τη Σαουδική Αραβία και τ'
Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράκ στα
μαχαίρια με την Συρία.
Η Αίγυπτος έχει απομονωθεί από
τους ομόθρησκούς της σα να έχει
αρρώστεια. Η Λιβύη κλεφτοπόλεμο
με το Σουδάν, και το Μαρόκο τα ίδια
με την Αλγερία. Μπορεί να θέλει ο
Αλλάχ να προστατεύσει το ποίμνιό
του αλλά οι ισχυροί και ανίσχυροι
οπαδοί του δεν ακούν.
Και οι άλλοι, οι Παλαισπνιοι σκο
τώνονται. Θέλουν κΓ αυτοί μια
γωνία γής για να σταθούν. Μα τίπο
τε Και εδώ κανένας ΑΛλσχδεν μπο
ρεί να επέμβει.
Το' Ισραήλ ξιφούλκισε και δεν
ρω τά.'Δεν φαντάζομαι ο Μωυσής
να το θέλει αυτό, όπως και δεν ήθε
λε ασφαλώς και την γενοκτονία των
ισραηλινών από τους χιτλερικούς.
Πάντως οι πάντες και πρό του
κάθε πολέμου, και μετά προσεύχωνται. Και τα παιδάκια των λαών
στο χώμα.
Για σκεφθήτε. Ένας άνθρωπος
γεννιέται, μεγαλώνει από μωρό με
τόσο πόνο κλάματα, θυσ ίες μορ
φώνεται, κουράζεται κΓ αυτός και η
οικογένειά του. Και στο δευτερόλε
πτο Μπάμ και κάτω. Μηδέν τα πάν
τα. Αλλά η ισχυρό κυρία ενίκησε.

5 36 Η ΜΙΚΡΗ ΔΟΥΛΟΥ
6 05 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΧΑΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
b 40 Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7 05 ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
7 45 ΤΟ ΠΛΟΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
θ 35 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 15 ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΚΑΠΙΤΟΛ
Τ0ΥΛ0Υ7ΗΣ
11.05 0 ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ
ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΙ ΧΑΝΕΙ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΣΚΛΗΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
7 00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
I 30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
8 00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑ»01
9 15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
»0.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βενζινάδικα

1718 Με την €ΐρήνη του Πασσάροβιτς
τερματίσθηκε ο πόλεμος μεταξύ
της Ανίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατο
ρίας και της Τουρκίας
1774 Υπογράφεται η συνθήκη του
Κιουτσούκ - Κσιναρτζή μεταξύ
Ρωσίας και Τουρκίας.
1798 0 Ναπολέων Βοναπάρτης νίκησε
στη μάχη των Πυραμίδων και έγι
νε κύριος της Αίγυπτου.
1825 Ενεργείτσι γενική επίθεση των
Τούρκων, με 24000 άνδρες,
κατά του Μεσολογγίου. Οι Τούρ
κοι απέτυχαν να καταλάβουν την
πόλη και αναγκάσθηκαν να υπο
χωρήσουν με τεράστιες απώ
λειες.
1831 0 Λεοπόλδος Α ανακηρύχθηκε
βασιληάς του Βελγίου, μετά το
χωρισμό του Βελγίου από το
βασίλειο της Ολλανδίας.
1877 Η βρετανική κυβέρνηση αποφά
σισε να κηρύξει τον πόλεμο εναν
τίον της Ρωσίας ον καταλάβει την
Κωνσταντινούπολη.
1960 Οι πρώτοι Αμερικανοί αστροναύ
τες που πά-ησαν στη Σελήνη, ο
Νήλ Άρματρονγκ και ο ‘Εντβιντ
Ώλντριν. επέστρεψαν στη γή
1974 Οι Η. Π.Α ανακοίνωσαν ότι η
Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνη
σαν να γίνει «κατάπαυση του
πυράς» στην Κύπρο.
1980 Δολοφονήθηκε στο Παρίσι, ο
πρώην
πρωθυπουργός
της
Συρίας Σάλο Έντιν ‘Αλ - Μιτάρ
68 χρόνων.
1981 Πέθονε μετά από σύντομη ασθε
νεια, σε ηλικία 39 ετών. Λουντμίλα Ζίβκοβα. κόρη ταυ αρχηγού
του Κ.Κ και του κράτους της
Βουλγαρίας Τοντόρ Ζίβκωφ.
Ηταν υπουργός Πολιτισμού και
πρόεδρος της Επιτροπής γιο την
βουλγαρική κουλτούρα.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΧΡΕΙΑΖΟΤΑΝ ΧΡΟΝΟ
Σε μια αίθουσα ανομονής μια
κυρία μιας κάποιας ηλικίας πιάνει
κουβέντα με ένα πολύ νόστιμο νεα
ρό. Σε μερικά λεπτά του λέει:
— Θα σας ενοχλώ με τις φλυα
ρίες μου. Τι ενδιαφέρον μπορεί να
βρει ένας νεαρός της ηλικίας σας σε
μια γυναίκα της δικής μου.
— Μα δεν είστε μια ηλικιωμένη
κυρία λέει ευγενικά ο νεαρός.
— Αλήθεια: Και πόσο με κάνετε;
Εκείνος την κοιτάζει εξεταστικά
και μετά της λέει:
— Λοιπόν... είκοσι χρόνια για το
στήθος, δεκάξι για τα μαλλιά είκοσι
πέντε για τις γάμπες.
— Ω κύριε με κολακεύετε, ανα
στενάζει ενθουσιασμένη η κυρία.
— Περιμένετε λέει ο νεαρός. Δεν
έκανα ακόμη την^ιρόσθεση.
Σας
βλέπω
στενοχωρημένη,
κυρία μου. Τι έχετε:
— Αληθινή καταστροφή, φ α ίνε
ται πως μπέρδεψα τα ονόματα στη
προσευχή μου. Και έτσι ο Θεός
έστειλε ένα παιδάκι στην κόρη μου.
που δεν είναι παντρεμένη!
Ο ΗΡΩΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ

— Παντρεύτηκα έναν ήρωα λέει
με καμάρι η Ν ί\ο στην καλύτερη φ ί
λη της.
— Δεν αμφιβάλλω καθόλου
απαντάει η άλλη, φτάνει κανείς να
σε γνωρίζει για να καταλάβει πως
μονάχα ένας ήρωας θα μπορούσε
να παντρευτεί εσένα!
•
Ένας ρολογάς πουλούσε πολύ
φθηνά ρολόγια. Ένας συνάδελφός
του του είπε κάποτε:
— Έτσι φθηνά που τα πουλάς
απορώ πως τα καταφέρνεις και κερ
δίζεις...
— Κερδίζω επισκευάζοντάς τα!

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Συνεταιρισμός ΤΑΞΙ
Σταδίου 77 τηλ. 25 757
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22.593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23.655
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Σταύρος

Το σωματείο Κουρεών και Κομ
μωτών ΒεροΙας - Αλεξονδρείας κά
νει γνωστό ότι:

Ό σ ο ι κουμείς ή κομμώτριες βοσικά αυτές - εργάζονται στα σπί
τια το υς καλούνται νο σταματήσουν
την παράνομη εργασία τους, διότι
αυτή πέραν του ότι είναι άκρως επι
κίνδυνη για την υγεία του κοινού,
μιό και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μάστιγα
για ιούς καταστηματάρχες κομρείς
και κομμωτές, οι οποίοι σε τελευ
ταία ανάλυση πληρώνουν φόρους
ΤΕΒΕ. ΙΚΑ. ενοίκια κ.λ.π. και όπως
είνοι Φυσικό δέχονται από την κατη
γορία των παράνομων αυτών
«συναδέλφων» τους τον αθέμιτο
συνογωνισμό.
Το σωματείο Κουρέων και Κομ
μωτών έχει πλήρη κατάλογο των
ονομάτων, καθώς και τις διευθύν
σεις των παρα νομούν των, τους
οποίους και καλεί, νο συμμορφω
θούν σύμφωνα με τους υγειονομι
κούς κανονισμούς και τους Όχύον
τες νόμους (άδεια λτιτουργίος κότα
στήματος) Σε διαφορετική περί
πτώση θα υποχρεωθεί με λύπη του
να τους κυταγνείλει επώνυμα στις
αρμόδιες αρχές

Α>4_Γ"ΟΙ Ι-ΛΑ.
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
"Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
23.376
'Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121
199

γ.·* ο υ ς η ς
Πυθροσβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.199
22.200
22.314
41.353

A iu ß ä z c c o
KCl» ö i o ö i ö e c r
πήν

I «κρημεριδα μ α ς ! I

Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΣΟΡΑΚΛΙΔΗΣ του
Λαζάρου και της Αθηνάς το γένος
Τσαουσίδου που γεννήθηκε στον
Κολυνδρό Πιερίας και κατοικεί στη
Βέροια και η ΑΝΝΑ ΤΡΙΚΑΛΙΩΤΟΥ
του Αντωνίου και της Πολυξένης το
γένος Μελιοπούλου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Αγία Βαρβάρα
Βεροίας πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στην Βέροια.
• » · » *
Ο ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΙΑΤΑΡΗΣ του Ευρι
πίδη και της Ανδρονίκης το γένος
Τρομπουκίδου που γεννήθηκε στον
Ά γιο Γεώργιο Γρεβενών «πι κατοι
κεί στην Βέροια και η ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ του Βασιλείου
και της Ευμορφίας το γένος Μαγαλιού που γεννήθηκε στην Μελίκη
Ημαθίας και κατοικεί στην Βέροια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στην Βέροια.

ΤΟ Δ.Σ
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é
τη θρεπτική αξία του γιοουρτ*
Η καταγωγή του είναι βουλγαρι
κή, μολονότι ήταν γνωστό στις
Αλλά είναι εύκολο να π α ρ α γο υ ί*
νομαδικές φυλές και στους ποιμένες
γιαούρτι στο σπίτι μας °
των βιβλικών χρόνων, που το θεω
προτιμούμε: παχύ ή άπαχο,
ρούσαν φάρμακο για όλες τις αρρώ
σμένο ή όχι με βανίλια καφέ,
λάτα. φρουτοχυμούς ή άλλα συ ^
στιες και εγγύηση μακροβιότητας.
Και ακριβώς στις θαυμάσιες θρεπτι
τικά. Επιπλέον, μπορούμε
στραγγίζουμε και να το συνο £
κές και θεραπευτικές ιδιότητές του
αποδόθηκε το γεγονός ότι, σε ορι
με με ζάχαρη ή μέλι.
^
Η θρεπτική αξία του ν ο ο υ Ρ ^
σμένες περιοχές της γής που οι κά
είναι ανάλογη με τα σ υ σ τ α τ ικ ό ς
τοικο! τους περιλαμβάνουν το
γιαούρτι στην καθημερινή δίαιτά
Στα 100 γραμμάρια, το σ*
γιαούρτι (οπό μη αποβουτυρυ1 ^
τους, είναι πολλοί εκείνοι που έφθασαν οτα 120, στα 130 ή στα 140
γάλα! μας εξασφαλίζει 70
χρόνια το υς διατηρώντας όλες τις
θερμίδες. Αυτός ο αριθμός
σωματικές και πνευματικές ικανότη
ται. αν το γιαούρτι είναι
τες τους και ... όλα τα δόντια το υς
σμένο (σακούλας) ή αν
Αλλά οι αριθμοί οφείλονται ίσως σοκολάτα, φρουτοχυμους, ζάχαρη
στην απουσία ή στα λάθη των
μέλι.
· χ c τΚ
Στο γιαούρτι βρίσκουμε άλες
ληξιαρχείων.
Έτσι ή αλλιώς το γιαούρτι έχει
βιταμίνες του γάλατος από το 0 ^
πολύ καλή φήμη και πολύ μεγάλη
παράγεται. Στα 100 γρομΜ" ^
κατανάλωση, σε όλες σχεδόν τις
περιέχει 150 μονάδες βιτομΜτί
χώρες του κόσμου. Γιατί όχι: Είναι 0,05 έως 0 02 χιλιοστόγραμμά ^
μια πολύ καλή τροφή, υγιεινή και
φορών βιταμινών της ομάδας
φυσική, εύγεστη και εύπειττη.
1 έως 3 χιλιοστόγραμμα β|Τ°Ρ ^
κατάλληλη για όλες τις ηλικίες από C. Βρίσκουμε επίσης 50 έώ ΐ .
τα βρέφη ως τους υπερήλικες
χιλιοστόγραμμα νατρίου,
Πραγματικά, το γιαούρτι είναι
λίου. 150 ασβεστίου, 135
^
ένα πολύ απλό προϊόν της ζύμωσης ρου, μικρές ποσότητες σιδήρυ^
του γάλατος, που οφείλεται σε δυο άλλων σπάνιων ορυκτών στσ'λ .
βακτηρίδια: Το «θερμόφιλο στρε κοι ολιγοστοιχείων. Με λίγα λ®Γ
πτόκοκκο» και το «βουλγαρικό το γιαούρτι είναι ένο θαυμάσιο
γαλακτοβάκιλο». Μεταξύ άλλων,
πλήρωμα της καθημερινής
αυτή η ζύμωση παράγει ωφέλιμα
μας μια πολύ υγιεινή και ισορΡ*^
και αναγκαία βακτηρίδια (100 εκα μένη τροφή, κατάλληλη για
τομμύρια στο γραμμάριο), που ηλικίες και ιδιαίτερα για τα
ευνοούν τη λειτουργία των βλεννο
και τους γέρους.
γόνων του εντέρου και. με το γαλα
κτικό οξύ τους εξοντώνουν τα βλα
βερά μικρόβια. Έ τσι τα γιαούρπ
αντικαθιστά
το
φαρμακευτικό
προϊόντα του ίδιου τύπου, που είναι
απαραίτητα ιδιαίτερα κατά τη θερα
πεία με αντιβιοτικά.
Εκτός από το γάλα, που είναι η
βασική πρώτη ύλη του. το γιαούρπ
μπορεί να περιέχει διάφορες Φυσι
κές χρωστικές ή αρωματικές ουσίες
όπως, παραδείγματος χάρη, βανίλια,
κανέλλα ή χυμούς φρούτων. Σε
πολλές χώρες ο νόμος ορίζει την
62.555-62ανώτατη αναλογία αυτών των ξέ Ραδιοταξί
ΒΕΡΟΙΑΣ
^
νων ουσιών. Και πς ονομάζουμε ξέ
ϊ '^3
νες. γιατί το γιαούρτι είναι ένα απο Βερμίου-Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141
κλειστικά γαλακτοκομικό προϊόν.
Χωρίς γάλα, δεν παράγεται γιαούρ Έναντι ΔΕΗ
τι. Περιττό να προσθέσουμε, όπ.
Έναντι ΚΤΕΛ
26¿ ü
ανάλογα με το είδος του γάλατος το Ιπποκράτους
νιαούρτι μπορεί να είναι παχύ ή ΠΑ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
0
άπαχο. 0 νόμος υποχρεώνει τους
πορασκευοστές να εγνυώνται το ε ί Πλατ. Καρατάσιου 22.532ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
λ
δος του προϊόντος που προτείνουν
Έναντι ΚΤΕΛ
- jjJ Í
στον καταναλωτή. Δυστυχώς η
Μωραΐτη
νοθεία είναι πολύ συνηθισμένη και
αλλοιώνει τόσο τη γεύση, όσο και

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗί
ΚΑ! ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως οριο χιλιομέτρων

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

ΤΕΧΝΗ

Τ Ρ Ο Π ΙΚ Α Φ Α Ρ ΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
Υ Α Ρ Ο ΙΙΑ Φ Υ ΤΑ - Φ Α Ρ Μ Α Κ Α - SERVIS·

ΩΔΙ ΚΑ

ΠΤΗΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΟΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΤΗΛ 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

ΠΑΣΤΕΡ 12
Μ.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Σήμερα Τετάρτη 21 Ιουλίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ
το φαμυακ.είο;

ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ

ΙΑΟΥΑΙΑΗΣ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Γιώργου Ιροχόπουλου
.ηλ. 22 96 8
Ενω διανυκτερεύει τα φαρμακείο
Τρεσντοφυλλίδη Βαγγέλη

τηλ. 2 3 6 6 6

Κάθβ είόους φω τογραφία

ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
νίητροπόΛίως 7-ΤηΑ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 1 5 6 -ΤΗΛ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0

ΒΕΡΟΙΑ

ΣΕΛΙΔΑ 3

ΛΑΟΣ»

Τετάρτη 21 Ιουλίου L982

Διακηρύξεις
Άνακοινώσε

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝ Ο Υ Ν ΝΑΥΑΓΗΣΕ Η
ΟΙ Μ ΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ
Με την υπ' αριθ. 4Ι-α/Φ.85/23
απόφαση του Υπουργού Προεδρίας
Κυβερνήσεως, που δημοσιεύθηκε
°το υπ' αριθ. 425. Φ.Ε.Κ τεύχος δεύιεΡ°. οι εγγραφές, μεταγραφές και
αποδεσμεύσεις ημεδαπών και ομογενών, αμειβομένων και ερασιτεχνών
ποδοσφαιριστών, καθώς και των
επαγγελμαπών. για την περίοδο
•982 83 θα γίνονται με τον εξής τρό
πο.
Προθεσμίες Εγγραφών, Μεταγρα
φών κλ,π.:
|- Η αρχική εγγραφή ποδοσφαιρι
στή, είτε σε σωματείο αμιγώς ερασι
τεχνικό. είτε στο ερασιτεχνικό τμήμα
Σωματείου Β' .Εθνικής κατηγορίας,
είτε σε σωματείο που ίδρυσε Ποδο
σφαιρική Α.Ε. (Π.Α.Ε) ή που βρίσκε
ται στο στάδιο της ιδρύσεως ΠΑΕ ή
στο ερασιτεχνικό τμήμα Σωματείου
που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α'
Εθνατής κατηγορίας, διενεργείται όλη
τη διάρκεια του χρόνου εκτός από το
Χρονικό διάστημα 1-7-1982 έως
309-1982.
2. Αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές,
εαθώς και επαγγελματίες που ανή
κουν σε ΠΑΕ Β' Εθνικής κατηγορίας,
έχουν το δικαίωμα να μειαγγραφούν
αε αίτησή τους και με την συγκατάθε
ση του Σωματείου ή της ΠΑΕ στην
οποία ανήκουν είτε σε Σωματείο Β"
Εθνικής κατηγορίας, είτε σε ποδο
σφαιρική ΠΑΕ, ή σε Σωματείο που
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α ' ή Β'
Εθνικής κατηγορίας, μέσα στο χρονικά διάστημα από 16-7 1982 έως
31-7-1982 και από 1-12-1982 έως
13-12-1982.
3· Ελεύθεροι αμειβόμενοι (αποδεσμευθέντες) καθώς και ελεύθεροι
επαγγελματίες
ποδοσφαιριστές,
έχουν το δικαίωμα να εγγραφούν είτε
°π Σωματεία Α ' ή Β' Εθνικής κατηγο
ρίας ή αε ΠΑΕ Α ' ή Β' Εθνικής κατηΥΟρίας ως αμειβόμενοι ή ως επαγγελΡΟτίες. μέσα στο χρονικό διάστημα
«πό 1-8-1982 έως 15-8-1982 και από
'6-12-1982 έως 31-12-1982. Επίσης,
°· ελεύθεροι αμειβόμενοι ποδοαφαιΡιστές, έχουν το δικαίωμα να εγγρα
φούν σε αμιγώς ερασιτεχνικά Σωμα
τεία μέσα στο χρονικό διάστημα από
1-10-1982 έως 31-10-1982.
4. Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
έχουν το δικαίωμα να μετεγγραφούν
με αίτησή τους και με την συγκατάθε
ση του Σωματείου οτο οποίο ηνή
κουν, είτε σε αμιγώς ερασιτεχνικό
Σωματείο, είτε σε ερασιτεχνικό τμή
μα σωματείου Β’ Εθνικής κατηγο
ρίας, είτε σε σωματείο που ίδρυσε
ΠΑΕ ή που βρίσκεται στο στάδιο

• ιδρύσεώς της, μέσα στο χρονικό διά
στημα από 16-7-1982 έως 31-7-1982
Επίσης, ερασιτέχνες ποδοσφαιρι
στές. έχουν το δικαίωμα να εγγρα
φούν ως επαγγελματίες σε ποδοσφαι
ρική Α.Ε., ή ως αμειβόμενοι σε
σωματείο που αγωνίζεται στο πρωτά
θλημά Α ' Εθνικής κατηγορίας, μέσα
στο χρονικό διάστημα από 16-7-1982
έως 31-7-1982 και με τις προϋποθέ
σεις που διαλαμβάνονται στο κεφά
λαιο Ε' της αποφάσεως αυτής.
5. Ελεύθεροι ερασιτέχνες ποδο
σφαιριστές, έχουν το δικαίωμα να
εγγραφούν σε αμιγώς ερασιτεχνικά
σωματεία, στα ερασιτεχνικά τμήματα
σωματείων Β' Εθνικής κατηγορίας,
σε σωματεία που ίδρυσαν ΠΑΕ ή στο
ερασιτεχνικό τμήμα σωματείου που
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α ' Εθνι
κής κατηγορίας, όλη τη διάρκεια του
χρόνου, εκτός από το χρονικό διά
στημα 1-71982 έως 30-9-1982.
6. Η εγγραφή ή μετεγγραφή των
ποδοσφαιριστών που αποκτούνται
για πρώτη φορά από το Εξωτερικό,
διενεργείται μέσα στο χρονικό
διάστημα
από
16 7-1982
έως
31-7-1982 και από 1-1-1982 έως 15.2-1982. Το τελευταίο αυτό χρονικό
διάστημα (1-12-1982 έως 15-12—
τ982) αφορά μόνο τα σωματεία ή τις
ΠΑΕ Β' Εθνικής κατηγορίας. Η
διαδικασία και τ' απαιτούμενα δικτιιο,ογητικά κάθε μιας από τις προαςαφερόμενες περιπτώσεις, ορίζονται
ως «ξής:
ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Α'
Εγγραφές:
I . Για την αρχική εγγραφή ποδοα,αιριστή
στη
δύναμη
αμιγάις
ερασιτεχνικού σωματείου ή στο
ερασιτεχνικό τμήμα σωματείου Β'
Εθνικής κατηγορίας ή σε σωματείο
που ίδρυσε ΠΑΕ ή που βρίσκεται στο
στάδιο ιδρύσεως ΠΑΕ ή στο
ερασιτεχνικό τμήμα σωματείου που
αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α '
Εθνικής
κατηγορίας
απαιτείται
Τί*ΤΠ^ΐ7ΓΓ·*ΐ7**ίΓί^ί
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Telefunken
Colorimage
Η έγχρωμη τηλεόραση
μέ την Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.
1
2.
3.
4.
5.

Πάντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής υπερύθρων - 32 καναλιών ·

διαφορετικά θεωρείται απαράδεκτη η
εγγραφή - η υποβολή στην ΕΠΟ, με
συστημένη επιστολή, των παρακάτω
δικιιιολογητικών, εφ" όσον έχει
συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας
του,
α/ Αιτήσεως δελτίου, πίνακα
αιτήσεως δελτίου σε δυο (2)
αντίγραφα και δελτίου αθλητικής
ιδιότητας
και
υγείας,
που
χορηγούνται από την Ε.Π.Ο.
β/ Φωτοτυπίας των δυο (2) όψεων
της αστυνομικής ταυτότητας του
ποδοσφαιριστή, κι' αν δεν υπάρχει
ταυτότητα,
της
βεβαιώσεως
καταθέσεως δικαιολογηηκών για την
έκδοσή της ή διαφορετικά πιστοπ.ιητικού γεννήσεώς του με πρό,φατη φωτογραφία, θεωρημένου από
την οικεία Αστυνομική αρχή.
2. Για όσους προτοεγγραφομένους
ποδοσφαιριστές
δεν
έχουν
συμπληρώσει το 2 Ιο έτος της ηλικίας
τους τον χρόνο που υποβάλλεται το
ανωτέρω δελτίο, ισχύουν οι διατάξεις
των άρθρων 127 έως και 137 του
Αστικού Κώδικα.
3. Η υποβολή αυτών των δελτίων
επιτρέπεται όλη την διάρκεια του
χρόνου, εκτός από το χρονικό
διάστημα 1-7-1982 έως 30-9-1982. Η
εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για την
περίπτωση υπογραφής συμβολαίου
αμειβομένου
ποδοσφαιριστή.
Προκειμένου για τους ομογενείς
ποδοσφαιριστές από την Τουρκία,
απαιτείται για την αρχική του
εγγραφή
εκτός από τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά - και η υποβολή
βεβαιώσεως της οικείας Αστυν,μικής αρχής από τη οποία να
προκύπτει η επί δυο (2) τουλάχιστον
χρόνια εγκατάστασή τους στην
Ελλάδα, καθώς και υπευθύνου
δηλώσκως του ΝΔ 105/1969. η οποία
να
υπογράφεται
από
τον
ποδοσφαιριστή, τον πρόεδρο και τον
Γενικό Γραμματέα του σωματείου
που τον αποκτά και με την οποία να
βεβαιώνεται ότι ο ποδοσφαιριστής
αυτός δεν είναι γραμμένος στη
δύναμη σωματείου του εξωτερικού.
4.
Ο
πρωτοεγγραφόμενος
ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής στη
δύναμη σωματείου, έχει το δικαίωμα
ν' αγωνίζεται μετά από παρέλευση 15
πλ,ήρων ημερών από την επομένη της
ιιχχ,υδί: ιμήσεμις στην Ε-Π-ζ) του
δελτίου
του,
υπευθύνη
του
σωματείου του.
Σ.Σ.
Στο αυριανό μας φύλλο θα
δημοσιεύσουμε τον τρόπο με τον
οποίο θα γίνουν οι μεταγραφές των
σωματείων Β' Εθνικής κατηγορίας
(ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Β') καθώς και των
ερασιτεχνικών (ΚΕΦ ΑΛΑΙΟ Τ'),

Τ Ο Υ Α Ν Δ Ρ Ε Α Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ ΙΑ Δ Η
Τελικά όπως φάνηκε χθες το
πρωί, γιο τα._. πόδια του άσσου της
ΒΕΡΟΙΑΣ Ανδρεα Ελευθεριάδη,
Αλέφαντος κοι Καστοριά παίρνουν
οριστικά διαζύγιο.
Αλλά ας παραθέσουμε τα γεγο
νότα από την αρχή
Προχθές αργά το βράόυ και
τελείως απροειδοποίηττα έφτασαν
στα γραφεία της ΒΕΡΟΙΑΣ ο πρόε
δρος της Καστοριάς κ. Χαλκίδης και
ο φερόμενος ως προπονητής αυτής
κ. Αλέφαντος (λέμε φερόμενος διότι
παρά τα αντιθέτως διοδιδόμενα ο κ.
Αλέφαντος δεν είχε*υπογράψει ακό
μη συμβόλοιο συνεργασίας με την
ομάδα της σκριτικής πόλεως ετπμένων στην απόκτηση 2-3 παικτών
μεταξύ των οποίων και του Ελευθε
ριάδη). Στα γραφεία της ΒΕΡΟΙΑΣ
βρισκόταν σύσσωμη η διοίκηση με
επικεφαΑή τον πρόεδρο κ. Λέκκα
μια και λίγη ώρα πριν είχε λήξη η
τακτική εβδομαδιαία συνεδρίαση
της.
Οι δύο πλευρές συζήτησαν επί
δύοκαι πλέον ώρες την περίπτωση
μεταγραφής
του Ελευθεριάδη
χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποια
προσέγγιση αφού οι Καστοριανοί
θεώρησαν υπερβολικό το ποσόν
των 8 εκατομμυρίων που ζήτησε η
ΒΕΡΟΙΑ
Μετά την πρώτη αυτή συνάντη
ση και λίγο μετά τα μεσάνυκτα οκολουθησε νέο συνάντηση στην
καφετερία ΚΟΥΪΝ ΒΕΡΓΙΝΑ στην
περιοχή Εληάς που είναι ιδιοκτησία
του συμβούλου της Π.Α.Ε. ΚΑΣΤΟ
ΡΙΑΣ κ. Ουζουνίδη, χωρίς και αυτή
να επιφέρει κανένα αποτέλεσμα,
παρά την υποχώρηση που έκανε
στις απαιτήσεις της η ΒΕΡΟΙΑ στην
επιθυμία της νο εξυπηρετήσει τον
παίκτη αλλά ιδιαίτερα τον κ. Αλέφαντο για την τόση μενόλη εκτίμη
ση και εμπιστοσύνη που τρέφει
προς τον Ελευθεριάδη.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
σημειωθεί ότι ο κ Χαλκίδης εξαφα
νίστηκε χωρίς καν να χαιρετήσει
κανέναν από τους διαπραγματευτές
Υ*α ΥΟ. εμφανιστεί' γύρω στις 7
τοπρωΤ συντροφιά με τους παίκτες
της ομάδος του Παράσχο και Σοπανίδη και παρουσία του κ. Αλέφοντου
να ζητήσει νέα συνάντηση με τους
εκπροσώπους της ΒΕΡΟΙΑΣ οι
οποίοι κάτω από την επιμονή του κ.
Αλέφαντου περιόρισαν τις απαιτή
σεις τοιις σε 4 εκατομμύρια, συν τις
εισπράξεις δύο φιλικών αγώνων

Ο Ανδρέας Ελευθεριάδης εξ
αιτίας του οποίου είρθαν σε ρίξη οι
μ.η. Χαλκίδης και Αλέφαντος.
καθώς και στην παραχώρηση των
Καστοριανών παικτών ΧουνοηζΙδη
και Μεσημερλή.
Ολως παραδόξως ο κ. Χαλκίδης
εθεώρησε και αυτές τις απαιτήσεις
της ΒΕΡΟΙΑΣ υπερβολικές ενώ
παράλληλα ζήτησε από τους Παρά
σχο και Σαπανίδη να πουν την γνώ
μη τους γιο την οξίο του Ελευθεριόδη,
Η ακαμψία του Καστοριανού
προέδρου από την μία πλευρά και η
επιθυμία του από στην άλλη να πλη_ ροφ.ορηθςιαπό ρ ιυ ς παίκτες του γιο
την αξία του Ελευθεριάδη εξενευρισαν τον κ. Αλέφσντο ο οποίας αφού
«τα έψαλε» ένα χεράκι στον κ. Χαλκίδη σηκώθηκε και έφυγε.
Μετά το επισόδιο αυτό νομί
ζουμε πως θα πρέπει να θεωρείται
αδύνατη η συνεργασία του εγνω
σμένης αξίος έλληνα τεχνικού με
την Καστοριονή ομάδα.

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
Συνέχεια από την 1η
όμως τη δυνατότητα να χρησιμο
ποιεί και το επώνυμο του συζύγου
της. ή πάλι να συνδυάζει και τα δυο.
Μετά το διαζύγιο, ο σύζυγος έχεπ η
δυνατότητα να ζητήσει αφαίρεση
αυτού του δικαιώματος. Τα παιδιά
κανονικά παίρνουν το επώνυμο του
πατέρα, τα παιδιά όμως διαζευγμέ
νων γονέων μπορούν να πάρουν το
όνομα του νέου συζύγου της μητέ
ρας τους, αν ο νέος γάμος διαρκέσει
περισσότερο από ένα χρόνθ. Παιδιά
που γεννιούνται εκτός γάμου, μπο
ρούν να πάρουν το επώνυμο του
πατέρα αν ο δεσμός διάρκεσε
περισσότερο από 5 χρόνια, με
δυνατότητα όμως του νόμιμου
συζύγου να εγείρει αντιρρήσεις. Εί
ναι δυνατό επίσης να δοθούν ονό
ματα κοριτσιών σε αγόρια και αντί
στροφα.
Στα Βέλγιο ο καθορισμός των
ονομάτων δεν καλύπτεται από τη
νομοθεσία, αλλά βασίζεται στο έθι
μο τη νομολογία και τα συμπερά
σματα της νομικής επιστήμης. Τα
γνήσια παιδιά παίρνουν το επώνυμο
του πατέρα, τα φυσικά το όνομα
εκείνου ο οποίος θα τα αναγνωρί
σει. Ούτε ο γάμος, ούτε το διαζύγιο
αλλάζει το όνομα του άνδρο ή της
γυναίκας η παράδοση όμως επιτρέ
πει στις παντρεμένες γυναίκες να
χρησιμοποιούν το επώνυμο του
συζύγου τους. Τόσο ο άνδρας όσο
και η γυναίκα μπορούν να χρησιμο

ποιούν το επώνυμο του άλλου τους
συζύγου V·0 επαγγελματικούς λό
γους με την προϋπόθεση ότι αυτός
θο συμφω νεί.
Στη Γαλλία, ο γάμος δεν έχει επι
πτώσεις στο επώνυμο, μολονότι τα
έθιμα επιτρέπουν στους δυο συζύ
γους να χρησιμοποιούν ο ένας το
επώνυμο του άλλου, εφόσον το θέ
λουν, στη καθημερινή τους ζωή.
Από το 1975 το έθιμο αυτό βρήκε
κάλυψη και στο νόμο. Ό σοι απο
κτούν τη γαλλική ιθαγένεια έχουν
τη δυνατότητα να «γαλλοποιήσουν»
το ονόματα τους. Σύμφωνα με
νομολονΐο του γαλλικού Ακυρωτι
κού, η χρήση ενός ονόματος που
δεν ανήκει σε μια οικογένεια, εάν
παραταθεί πάνω από 100 χρόνια,
χωρίς δόλο από τρεις γενεές δίνει
το δικαίωμα νόμιμης χρησιμοποίη
σης του ονόματος αυτού
Στο Λουξεμβούργο,
μολονότι
εκκρεμούν οτο Κοινοβούλιο προτά
σεις γιο τροποποίησή του, συνεχίζει
να ισχύει παλιός νόμος, σύμφωνα
με τον οποίο κανένας πολίτης δεν
μπορεί να έχει όνομα ή επώνυμο
διαφορεπκό σπό εκείνο που ανα
γράφεται στο πιστοποιητικό γέννη
σής του.
Στο παρελθόν, αυστηρές διατά
ξεις ίσχυαν για το ονόματα στην Ιτα
λία και τη Δανία: επιβάλλονταν τα
θρησκευτικά αποδεκτά ονόματα,
απαγορεύονταν τα ξενικά κλπ. Σήμε
ρα όυως Π--κοτάσταση έχει γίνει

ριζικό πιό φιλελεύθερη, Στην Ιταλία
πάλι, σύμφωνα με νόμο του 1975,
η έγγαμη γυναίκα διατηρεί το πατρι
κό της επώνυμο κοι προσθέτει το
επώνυμο του συζύγου της σ' αυτό.
Η αλλαγή επωνύμου είναι εφικτή
μόνο όμως για ιδιαίτερο σημαντι
κούς λόγους Στη Δονία. νόμος που
άρχισε νο ισχύει μόλις φ έτο ς επι
τρέπει στα ζευγάρια ν' αποφασίζουν
σε διάστημα έξη μηνών μετά τη
γέννηση του παιδιού τους ποιό
επώνυμο θα πάρει. Αν οι γονείς δεν
αποφασίσουν, το παιδί παίρνει τα
επώνυμο της μητέρας - και τούτο ε ί
τε είναι γνήσιο είτε φυσικό. Οι παν
τρεμένες γυναίκες μπορούν να δια
τηρούν το πατρικό τους επώνυμο ή
πάλι να παίρνουν το επώνυμο του
συζύνου τους. Σύμφωνα με το νέο
νόμο οι άνδρες έχουν ένα διάστημα
μετά το γάμο για ν ' αποφασίσουν αν
επιθυμούν να προσθέσουν το
πατρικά άνομο της γυναίκας τους
στο δικό τους.
Θα πρέπει εξάλλου να προσθέσει
κανείς ότι η ήδη αυτή περίπλοκη
κατάσταση θο γίνει ακόμη πιο περί
πλοκη όταν η Ισπανία ενταχθεΙ στην
Κοινότητα. Πράγματι, όλοι οι Ισπα
νοί έχουν δυο νόμιμα επώνυμα τα
πρώτο του πατέρα τους και το δεύ
τερο της μητέρας τους Ινέος νόμος
μπορεί να επιτρέψει μεταβολή της
σειράς των ονομάτων) - και διατη
ρούν τα ονόματα αυτά και μετά το
νόμο.

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Βοηθός Δημάρχου Βέροιας
διακηρύσσει ότι
Εκτίθεται σε τακτικό μειοδοπκό
διαγωνισμό.
με
σφραγισμένες
προσφορές και με ποσοστό εκπτώσεως επί τοις εκατόν (%) σε ακέ
ραιες μονάόες και χωρίς όριο πάνω
στις τιμές του τιμολογίου, η εκτέλε
ση του έργου «Οδός Βέροιας Ασωμστων προς Γεν Νοσοκομείο
Βέροιας» προϋπολογισμού δαπάνης
21 500.000 δρχ. Το έργο περιλαμ
βάνει
χωματουργικές εργασίες
τεχνικά και ασφαλτικές εργασίες.
0 διαγωνισμός θα γίνει σπι
γραφεία του Δήμου Βεροίος την
12η Αυγούσταυ ημέρα Πέμπτη και
ωρα 12.00 - 13.00 (λήξη επιδόσεως προσφορών) ενώπιον της
αρμόδιός επιτροπής σύμφωνο με
τους όρους της οπό 24.6.82 λεπτο
μερούς διακηρύξεως.
Στον
διαγωνισμό
γίνονται
δεκτοί εργολάβοι Β τάξεως και
άνω για έργα οδοποιίας
Για την συμμετοχή στον διαγω
νισμό απαιτείται εγγυητική επιστολή
ανεγνωρισμένης τράπεζας ή του
ΤΣΜΕΔΕ ποσού δρχ 430.000.
Προθεσμία εκτελεσεω ςτου έρ
γου ορίζεται διάστημα δέκα μηνών.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28/80 (περί εκτελεσεως έργων και
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυπσεως)
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των τευχών της
μελέτης πρασερχόμενοι τις εργάαι
μες ημέρες κοι ώρες στα γραφεία
της Τ.Υ του Δήμου Βεροίας και της
Τ.Υ.Δ.Κ..

Ο ΒΟΗΘΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΜΙΛΤ. ΜΑΥΡΙΔΗΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο Οργανισμός Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού προκηρύσσει
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό για
την μίσθωση ακινήτου ισογείου χώ
ρου επιφάνειας 200 τ.μ. στην πόλη
της Βεροίος σε ακτίνα ένα χιλιόμε
τρο από το ακίνητο που στεγάζεται
ΒίΑπηίοτ «ατηλλήλου για την στέγαση του Εργα
στηρίου της Σχολής.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην
Αθήνα την 10-8-82 ημέρα Τρίτη και
ώρα 13 στα Γραφεία της Διοικήσεως αυτού ΙΧαλκοκονδύλη 33
οροφος 4ο).
Περισσότερες
πληροφορίες
παρέχονται από την Περ/κή Δώση
Μακεδονίας - Βαλαωρίτου 18 Θεσ
σαλονίκη και από την Υπηρεσία

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
ΝΟ Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι Η.Ε.)
Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες

Εκδοτες

ΑΦΟΙ ΠΑΠΙΚΑ
Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΙΚΑ!
(Εδέσσης 1>
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠ ΙΚΑ»

ΟΑΕΔ Νομού Ημαθίας - Βέροια.
Οι προσφορές μπορεί να κατατε
θούν α) στον Δ/ντή της Υπηρεσίας
Νομού Ημαθίας - Βέραια το αργότε
ρο μέχρι 2-8 -82 β) στη Διοίκηση
του Οργανισμού μέχρι και την ημέ
ρα που θο διεξαχθεί ο διαγωνισμός
και γ) στην Επιτροπή και την ώμο
διεξαγωγής του διαγωνισμού
Πληροφορίες επίσης παρέχονται
και από το Τμήμιι Στεγάσεως της
Διοικήσεως του Οργανισμού ΧιΑκοκονδύλη
33
Αθήναι
Γηλ
5248 81 0 99/154.
Αθήνα 8-7-82
Από τη Διοίκηση του Οργανισμοί

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την υπ' αριθ. 347 1982 απ :
Φάση του Πολυμελούς Πρωτοί*
κείου Βεροίος αναγνωρίσθηκε .
ιδρυθέν στα Λευκόόια Ν ο ο ίν .
σωματείαν
υπό την επωνυμ
«ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Λ£
ΚΑΛΙΩΝ» με έδρα το Λεύκάς..<
Ναούσης κοι σκοπό τον αναψερο
μενο στο άρθρο 3 ιου πυτ
28 -2 -1 9 8 2 καταστατικού του.
Βέροια 20-7-1982
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κων/νος Τοανόκας

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
• Η Ελλάδα είναι μια απο τις Ε*■
χώρες που τελικά θα πάρουν ut(v στους αγώνες του παγκοσμίου πι ·.
ταθλήμοτος κιλύμβησης και υ&ι.· ,
σφοίρισης, οι οποίοι θο γίνου* ο τ^
Ισημερινό οπό 29 Ιουλίου ιιέχρ. ·
Αυγούστου .
• Η Ελληνική Εθνική Ομόδ
Υδατοσφαίρισης όπως ανακοίνω
σαν οι διοργανωτές των αγώνων,
θα αρχίσει τους αγώνες της στις 30
Ιουλίου και ακόμη θα αγω νιστεί
στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγά
στου , ενώ οι αγώνες του δευτέρ. ·ι
γύρου θα γίνουν στις 3 και 4
Αυγούστου και οι τελικοί στις 6 <c
7 Αυγούστου
• Ο Παναθηναϊκός θα φεμ«.
τον ερχόμενο Δεκέμβριο στην Α θ ή 
να για αγώνα με τη νεσσυσταθεΐοο
ομάδα του ένα συγκρότημα uñó επί
λεκτους Σοβιετικούς πρωταθλητές
»πν
• 0 Γενικός Γραμματέας Αθλη
τισμού κ. Κουλούρης ανακοίνωσε
ότι ο νέος σταθμός του ηλεκτρικού
σιδηροδρόμου που βρίσκεται μετα
ξύ Ν. Ηρακλείου και Αμαρουσίομ
και θα εξυπηρετεί ταυς φιλάθλους
του Ολυμπιακού Σταδίου, θα λει
τουργήσει στο τέλος Αιινουσπλυ,
Ο σταθμός θα φ έρει το όνοςιο
«Ειρήνη».
• 0 Αμερικανός κολυμβητής
Ρόουντι Γκέίνς στην πρώτη μέρα
του φεπνού πρωταθλήματος των
Ηνωμένων Πολιτειών, που γίνεται
στην Κσλιφόρνια, κατέρριψε το
παγκόσμιο ρεκόρ στα 200 ελεύθε
ρα με 1 πρώΥο λεπτό 48 δεύτερο
9 3 /1 0 0
Η προηγούμενη επίδοση ήτογ
1,49,16 και την είχε ο Ιδιος από τον
Απρίλιο του 1981
• Εξάλλου, στους ίδιους αγώ
νες , ο αμερικανός Στήβ Λουντκβκπ
πέτυχε νέο παγκόσμιό ρεκόρ στα
100 πρόσθιο με 1 πρώτο λεπτά 2
δεύτερα και 6 2 /1 0 0 Η πολπιά επί
δοση ήταν 1.02 86 και την είχε ο
Δυτικογερμανός Γκεράλντ Μ ιρ κ Ιν
από τον Αύγουστο tou 1977

(Ρ. Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΙΚΑΣ

• 56 άθλητός καί
10 όθλήτριες
δήλωσε ό ΣΕΓΑΙ

(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπύλεως 72
Τηλ. 2 3 1 3 7
29762
ΒΕΡΟΙΑ

•

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Μ ΤΤΜΜΓΤΑΟωΐ
Μ Ι ΤΟ ΓιΒ Α ΙΛΤ Ι»

ΑΟΗΝΑ. {τον «VTanwpiiOL· ^ J . -

Ιδιωτών
δρχ. 1500
Ιωματείων-Συλ
λόγων-Γ.Π.Σ.-Κοι
ι
νοτήτων
δρχ. 2000Ι
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δη.μων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ 4000
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενα
ή όχι δεν επιστρέφονται

Η ελληνική ομΟΝι mou μ πάρη μέρος «τη
13ο εύρυποικε πρυΛΟάλημο MHimowow 4

tux; 12 Unnvtolou 00 Οποιες -ο ατ>» Μ
Μ Μ Η ς «η* ω ο α ίη το *« Ο i l l λ ' -VVUk o m * 6pvavuiti»f| επιτροπή του U M '003 Μ
ο ¡Am te «οι ίο οβλητρας. 1*»> Λμχ ιτ»ο t i
προπονητές Búa γιαιρους «al tis te γοο>Μ«ερβπιυτες

• Επιοης ουμι*!Οτη ífAurfl «ai ΤΟ Γr
Οροί ta p p i 6uc ΒΒληΚς Έ ισ . «, ι- ε κ ς που

6ο πάρουν ώρος στλ ' ίο εγμ i m í totora«
τκ κ .

ΤΠείρα.
Ε ί Τεχνολογία.
Ε Ρ Ι Ι ΜΚ
Ε
Ν
Εφεύρεση.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
6 ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΠΟ Δ . ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ

Υ Π ΕΥ Θ Υ Ν Ο

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

Σ Ε Ρ Β ΙΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ

ε

:α νεα ο ύ γ χ ρ ο ν α μ η χ α ν ή μ α τα α ν α λ α μ β ά ν ο υ μ ε ό λ ε ς

Μικρές Αγγελίες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
για δυυλαα γραφείου «πιό την Βιομηχανία ΒΙΟΠΛ 4 JTT. Πληρ. τη'
22748 62438 - 29580. Βέροια cm» 9 - 13 μ.μ.

Σ Ε Τ ΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικό όλος ο rimy
γελμσιικός εξοπλιυμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφο
ρίες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο ιηλ 2 4 7 2 5 Βεροίος

ΦΟΥΡΛΗ

πς

τυ π ο γ ρ α φ ικ ές

εργασίες

μ ο ν ό χ ρ ω μ ες ή π ο λ ύ χ ρ ω μ ες

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παχιά εξαγωγικής εταιρίαςζητεΐται κοπίΑΑο nου να γνωρίζει Τίλοξ
και Αγγλικά- Πληρ τηλ.51.231 «οι 51.432

Τ η λ ε φ ιο ν ε ίο τ ε

μας 29.762

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητιέται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Ιηλ- 0312 41375.

Β ΕΝ ΙΖ ΕΛ Ο Υ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Συμμετοχή του Τ.Ε.Ε.
σε νομαρχιακές επιτροπές
ΠΟΙΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΤΕΧΟΥΝ
Νομαρχιακή Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος συστηθηκε πρόσφατο και στο Νομό μας
στα πλαίσια της αποκέντρωσης του
Επιμελητηρίου.
Οπως οίνοι ννωστό το Τ.Ε Ε εί
ναι Ν.Π.Δ.Δ και αποτελεί τον νομο
θετημένο τεχνικό σύμβουλο του
κράτους και εκπροσωπεί το σύνολο
των διπλωματούχων μηχανικών
Σε νομαρχιακό επίπεδο αυτόν
τον ρόλο διαδραματίζει η νεοσυσταθείσα Επιτροπή.
Οι μηχανικοί που την απαρτίζουν
είναι:
Παλάσκας Γεώργιος (Αρχ - Μηχ).
Βέροια (Πρόεδρος). Γκαβοσές Κώ
στας (Πολ- Μηχ), Βέροια (Γενικός
Γραμμστέος). Παλαντζίόης Παντε
λής (Πολ- Μηχ.) και (Αγ. Τοπογρ.).
Νάουσα (Μέλος). Οικονόμου Αλέ
ξανδρος (Αρχ. - Μηχ.), Νάουσα
(Μέλος). Κυρόπουλος Λεωνίδας
(Πολ - Μηχ), Αλεξάνδρεια (Μέλος).
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στις θεσμοθετιμένες επιτροπές
που άρχισαν να λειτουργούν στην
Νομαρχία το Τ.Ε.Ε όρισε και συμμε
τέχει με τους παρακάτω αντιπροσώ
πους:

Νομαρχιακό συμβούλιο:
Πολαντζίδης Παντελής (Μέλος),
Γκαβαισές Κων. ΙΑνσπληρ).
Νομαρχιακή επιτροπή Λαϊκής
Επιμόρφωσης (ΝΕΛΕ):
Ελευθεριόόης Ιορδάνης (Αρχ Μηχ.Ι,
Μαυρογιώργος
Γεωργ.
(Μηχ - και Πολ. Μηχ.) (αναπληρ.).
Νομαρχιακό συμβούλιο υπουρ
γείου Χωροταξίας Οικισμού και
Περιβάλ-(ΥΧΟΠ):
Κεφαλό Θεσπίστη (αρχ, - Μηχ),
Γιαννόπαυλας Κων (αρχ.
Μηχ )
(αναπληρ.).
Αρχιτεκτονική Επιτροπή:
Βαφείδης
Κων/νος
(αρχ-μηχ.),
Κωστούλας
Γεωργ.
(αρχ.-μηχ.)
Ιοναπληρ.).
Επιτροπή Αυθαιρέτων:
Χστζησάββας Αναστ. (αρχ.-μηχ),
Παπαδόπομλος Δημ.(Πολ- Μηχ)
(αναπληρ.).
Επιτροπή Δημοσίων Έργων:
Παχατουρίδης
Νικ.
(Πολ-Μηχ).
Καλογήραυ
Αρτ
(Αρχ.-Μηχ.)
(Αναπλ).
Επιτροπή Ελέγχου δηλώσεων
Φόρου
Ακινήτου
Περιουσίας
(ΦΑΠ).
Πέτκος Δημ. (Πολ-μηχ), Σέρμπος
Ιωάν (Πολ-Μηχ) (Αναπλ.).

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

$ ¡ l£
Τακτική €ρήμωσης του Λιβάνου
εφαρμόζουν οι ΙσραηλινοΓ

ΠΑΡΙΣΙ 20 (ΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Ένας από τους ηγέτες των
Παλαιστινίων ανταρτών στη Δυτική
Βηρυτό κατηγόρησε τον ισροηλινό
στρατό ότι ακολουθεί τακτική ερήμωσης της χώρος με σκοπό νσ εξολοθρεύσει την «οργάνωση για την
απελευθέρωση της Παλαιστίνης».
0 Αμπύ Τζιχόντ. ηγέτης της
στρατιωτικής πτέρυγας της «ΟΑΠ».
δήλωσε στην εφημερίδα «Λίμπερόσιον». σε συνέντευξη που δημο
σιεύεται σήμερα:
«0 ισρσηλινός στρατός κατέ
στρεψε το πάντα κατά την προέλα
σή του. Τίποτα δεν έχει σπομείνει:
Καλλιέργειες, ζώο. κοινωνικά ιδρύ
ματα. πρεσβείες, άλλα κτίριο, μια
αληθινή τακτική ερήμωσης της χώ
ρας.
«Τα εχθρικά άρματα μάχης θα
προωθήσουν, αλλά όχι χωρίς να
πληρώσουν το τίμημα».
0 Αμπού Τζιχάντ, το πρανματικό
όνομα του οποίου είναι Χαλίλ Αλ

Στις Νομαρχίες
οι αιτήσεις
των επενδυτών
ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ
ΑΘΗΝΑ 2 0 (ΑΠΕ)
Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονο
μίας κ. Αντώνης Γεωργιάδης ανα
κοίνωσε ότι μετά τη σύσταση εννέα
περιφερειακών γνωμοόοτικών επι
τροπών για την εξέταση των αιτή
σεων υπαγωγής στο νόμο 1262/82
γιο την παροχή κινήτρων οικονομι
κής και περιφερειακής ανάπτυξης.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με
τα απαραίτητα δικαιολογηπκά πρέ
πει να υποβάλλονται κατά περίπτω
ση στην έδρα των κατωτέρω περι
φερειακών υπηρεσιών του υπουρ
γείου Εθνικής Οικονομίας, όπου και
θα εξετάζοντοι:
Α) Ανατολικής Στερεός κοι νή
σων έόρα Λαμία.
Β) Κεντρικής και Δυτικής Μακεόονίας έόρα Θεσσαλονίκη,
Γ) Πελοπσννήσου και Δυτ. Στε

ρεός Ελλάδας έόρα Πάτρα,
Δ) Θεσσαλίας έόρα Λάρισα.
Ε) Ανατολικής Μακεδονίας έδρα
Καβάλο.
ΣΤ) Κρήτης έδρα Ηράκλειο.
Ζ) Ηπείρου, έδρα Ιωάννινα.
Η) Θράκης, έδρα Κομοτηνή,
θ ) νήσων Ανατολικού Αιγαίου
έδρα Μυτιλήνη.
Σημειώνεται, ότι για την αποφυ
γή ταλαιπωριών οι ενδιαφερόμενοι
επενδυτές μπορούν να υποβάλλουν
τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα
δικαιολογηπκά και σε οποισδήποτε
Νομαρχία της χώρος σπ όπου θα
διαβιβάζονται αμέσως στις κατά τό
πους αρμόδιες περιφερειακές υπη
ρεσίες του υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας γιο εξέταση.
Έντυπο αιτήσεων, ερωτηματο
λόγια υποδείγματα μελετών και

ΑΓΝΟ Ο ΥΜ ΕΝΟΙ:
ΑΘΗΝΑ 20 (Α Π Ε )
«Ιο πρόβλημα των τγνοουμί,
νων ρποτελεί την τραγικότερη πτυ
χή τού Κυπριακού προβλήματος.
Ζητούμε να μάθουμε τι έχουν γίνει
οι 1619 Ελληνοκύπριοι, που η τύχη
τους παραμένει άγνωστη, σήμερα,
8 χρόνια μετά την Τουρκική εισβολή
στο Νησί. Ζούν ή πέθαναν!» Αυτή
την καταγγελία - έκκληση έκανε σήμερο το μεσημέρι ο πρόεδρος της
«Πσγκύπριας Επιτροπής Συγγενών
Αγνουμενων και Αδηλώτων Αιχμα
λώτων» πατήρ Χριστόφορος Οικο
νόμου. κατά τη διάρκεια συνέντευ
ξης τύπου, που δόθηκε στην * Ενω
ση ξένων ανταποκριτών.
Ο πστήρ Χριστόφορος Οικονό
μου, αφού αναφέρθηκε στο ιστορι
κό «της εισβολής του Αττίλα» στην
Κύπρο, τεκμηρίωσε με συγκεκριμέ
να στοιχεία την αδιαλλαξία και κακοπιοτία της κυβέρνησης της Ά γ κ υ ρος και της Τουρκοκυπριακής ηγε
σίας υπό τον κ. Ντενκτάς. νια την
επίλυση του προβλήματος των
σγνουομένων»
Γσ
αγνοούμενα
πρόσωπα, είπε χαρακτηριστικά α
πατήρ Οικονόμου, συνελήφθησαν
σπό το Τουρκικά στρατεύματα εισ
βολής και κατά τη διάρκεια των
μαχών, αλλά, κυρίως . ύστερα από

τη λήξη των εχθροπραξιών. Σε όλες
πς περιπτώσεις που η κυπριακή
ίρνησ η και οι Διεθνείς Ανθρω!»κοι Οργανισμοί ζήτησαν την
γωγή έρευνας για την εξακρίI της τύχης των αγνοουμένωνοτε η στάση της τουρκικής
Αλευράς ήταν αρνητική».
Στο μεταξύ, όπως υπογράμμισε
ο πστήρ Οικονόμου, η παρέλευση
του χρόνου και η ύπαρξη αρκετών
σημαντικών πληροφοριών που ανα
φέρονται στην κράτηση αγνοουμέ
νων σε τουρκικές φυλακές, υπό
άθλιες συνθήκες έχουν ως αποτέ
λεσμο τη συνεχή αύξηση της αγω
νιας και το δράμα των συγγενών
τούς
Απαντώντας σε σχετική ερώτησ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εξέ
φρασε την άποψη ότι η συνεχιζόμε
νη αδιαλλαξία των τούρκων στο θέμο αυτό έχει ως στόχο τη χρήσιμο
ποίηση του θέματος των αιχμαλώ
των και των αγνοουμένων ως
«μοχλού πίεσης γιο πολιτικές σκοπι
μότητες».
ν
Κετταλήγοντας ο πατήρ Οικονό

Μ€ προσοχή να γίν€ται
η €κποίηση δημοτικών
και κοινοτικών €κτάσ€ων
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)

Ουαζίρ. είναι μέλος της κεντρικής
επιτροπής της «Φάταχ» και υπαρχηγός της Οργάνωσης.
Σε ερώτηση σχετικά με την πιθα
νότητα τελικής επίθεσης στη Βηρυ
τό από πς ισραηλινές δυνάμεις, ο
Αμπού Τζιχάντ δήλωσε: «έχουμε
λάβει τα μέτρα μας. Θα πολεμήσου
με οπό σπίτι σε σπίτι Ήδη έχουμε
προβάλει μεγάλη αντίσταση και
έχουμε προκαλέσει σοβαρές απώ
λειες'σ τον εχθρό».
0 Παλαιστίνιος ηγέτης τόνισε ότι
η πόλη Νταμοϋρ. που ήταν κάποτε
οχυρό των ανταρτών, καταστράφηκε κατα την ισραηλινή προέλαση και
ότι ο Παλαιστίνιος αξίώματούχος.
υπεύθυνος για την άμυνα της πόλης,
υπολογίζει σε 3.000 τόννους τις
οβίόες και τις βόμβες που έρριξαν οι
Ισρσηλινοί στην πόλη αυτή.
Εξ άλλου, σε ερώτηση, εαν
πιστεύει ότι οι Ισραηλινοί θα χά
σουν την υπομονή τους με τις ατερμόνες διπλωμαπκές προσπάθειες
για να τερματισθεί η κρίση στη
Βηρυτό και ότι τελικά θα επέμβουυ
στρατιωτικά, ο Παλαιστίνιος ηγέτης
απάντησε:
«Η Βηρυτός δεν είναι σαν τις άλ
λες πόλεις που έχουν καταλάβει. Η
Βηρυτός είναι ένα δάσος από όπλα
και ενόπλους. Είναι ένα όόσος οπό
άνδρες, που έχουν στην καρδιά
τους το αίσθημα της αλληλεγγύης
στη μάχη. Εάν επιτεθούν, θα τους
πολεμήσουμε όχι μόνο από σπίτι σε
σπίτι, αλλά από σπιθαμή σε σπιθα
μή εδάφους. Είναι, όμως, οι Ισραηλινοί έτοιμοι να πληρώσουν ένα τέ 
τοιο τίμημα σε πολεμικό υλικό και
ανθρώπινες ζωές:»
Στο μεταξύ, για δεύτερη κατά
σειρά ημέρα, Ισραηλινό στρατιωτι
κά αεροπλάνα πέταξαν σήμερα το
πρωί πάνω από τη Βηρυτό. Ήδη
χθες, τα Ισραηλινό αεροπλάνα πέ
ταξαν όυο φορές πάνω από τη Λιβανική πρωτεύουσα προκαλώντας
πυρά της αντι-αεροπορικής άμυνας.
Παλαιστινιακή πηγή όήλωσε ότι
τα αεροπλάνα ήταν ανιχνευτικά
χωρίς πιλότο.
Η ίόια πηγή εξέφρασε φόβους
για πιθανές αεροπορικές επιδρομές
των Ισρσηλινών στη Βηρυτό τις
προσεχείς ώρες, ειδικά, μετά την
σκλήρυνση της στάσης των Ισραηλινών ιθυνόντων, οι οποίοι θεω 
ρούν την επίθεση εναντίον της

των διατάξεων, δεν αρκεί η απλή
κατοχή των δημοτικών και κοινοτι
κών εκτάσεων, αλλά απαιτείται
οπωσδήποτε οι εκτάσεις αυτές να
έχουν συστηματικά και αποδεδειγ
μένα και πέρα από κάθε αμφιβολία
καλλιεργηθεί ή όενόροφυτευθεί και
να καλλιεργούνται κατά τον χρόνο
που αποφασίζεται η εκποίηση.
Τέλος επειόή πολλές από τις
δημοτικές και κοινοτικές εκτάσεις
που κστέχονται αυθαίρετο είναι
παραθαλάσσιες ή έχουν αποκτήσει
μεγάλη οικσπεδική αξία, το υτιαργείο Εσωτερικών με εγκύκλιο του
προς τις Νομαρχίες τονίζει ότι πρέ
πει να όοθούν σι απαραίτητες οδη
γίες στους Δήμους και τις Κοινότη
τες, ώστε να εξετάζεται με σχολα
στικότητα κόθε περίπτωση εκποιήσεως εκτάσεων

ΝΕΟΣ ΤΎΠΟΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Το νέου τύπου πιστοποιητικό έλίγχου πού ty u υίοθετηθη μέ τους κα
νονισμού«: 2638)79 καί 496)70 κα·
πιστοποιεί ότι τά προϊόντα σαχ ό
ποια άναφέρεται (όπωροκηπευτικά ).
έχουν έλεγ/όή και κρίθηκαν ότι άι
ιαποκρίνονται οτούτ κοινοτικοί ι κα
νόνες ποιοτητοτ. θά ι φαρμοσθΓ| άπο
1ης Ιανουάριου 1983 κυ, οχ, άπο
1ης ‘ Ιουλίου 1982, όπινς προεόλε
πε ό Κανονισμός 3471)81.
Ή τροποποίησι αύτη πού υίοβετη
σε ή .Επιτροπή μέ τόν κανονισμό
1874)82. κρίθηκτ Αναγκαία διότι
όρισμένα κράτη - μίλη διαθέτουν
σημαντικά αποθέματα πιστοποιητικού
παλαιού τύπου καί πρέπει ώς ίκ τού
του καί γιά λογους οικονομίας να
επιτροπή ή χρησιμοποίησι αύτών πέ
ρα τής 30ης ‘ Ιουνίου 1982.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΣ
ΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ
"Ε π ειτα Οπό την
ύπ' σο;θ.
46 22 46 )8 2 απόψσσι τού ύπουρ
yoO Γεωργίας, μέ την άποίσ προ
βλέπεται κα! καταβολή τών ει
σφορών ύπέο τού Ο ΓΑ γ ιά
τά
παραγωγικά λ-αηνάτ που αγορ<χζα*
τα ι μέ παρέμβαση τού ’Εθνικού
Οργανισμού Καπνού γ ια Λογα
ριασμό τής ΕΟ Κ βα έκκαθαρί
ίε τ α ι προς βεδσίωσι ποσοστό
4,95% ώς είσφοοά ύπέρ ΟΓΑ,
Δήμων καί Κοινοτήτων, ποσοστό
1,98% ώς ειδικό τέλος ύπέρ Έ
κείνην ’ Οργανισμού Καπνού και
0,07% ως ^ποσοστά 6ε6σιώσεως
εσόδων ύπερ τρίτων, ήτοι συνο
λικά 7%. Ά ρ μ ό5 α γ ιά τη βεθαί
ωσι τών παραπάνω φόρων έίνα·
ή Έφρρια Κατινεύ. στπιι δποία
ένε· δηλωθή ή ποβαγωγή
τών
άγοπαίομενων κσπνών
Τ ις παραπάνω οδηγίες έδωσε
τό υπουργείο Οίκονουικών
(Ε
ΔΥΟ Κ 52 95 )12.7 82) στους
Έφορους Καπνού

δηλώσεις σε μια συνάντηση που
είχε χθες στη Βηρυτό με τον αμερικονό μεσολαβητή κ. Χαμπίμπ. πρόσθεσε ο ραδιοστοθμός.

ΕΠΙΘΕΣΗ
ΚΟΜΜΑΝΤΟΣ
Εξ άλλου, όπως μετέδωσε ο
Ισρσηλινός ραδιοσταθμός, «υψηλά
ιστάμενη» πηγή διέψευσε κατηγο
ρηματικά μιο χθεσινή πληροφορία
σύμφωνο με την οποία «το Ισραήλ
θα μπορούσε να επιτεθεί σύντομα
εναντίον της Δυτικής Βηρυτού
Η πληροφορία αυτή που μεταδό
θηκε οπό το ραδιοσταθμό των χρι
στιανών φαλαγγιτών και που αναμε
ταδόθηκε από την ισραηλινή ραδιο
φωνία και τη τηλεόραση, «είναι
αβάσιμη», σύμφωνα με την πηγή
αυτή.
Ταυτόχρονα, η ίόια πηγή τόνισε
ότι α χρόνος που παραχωρήθηκε
στον κ. Χαμπίμπ από το Ισραήλ για
να πετύχει την αποχώρηση των
Παλαιστινιακών όυνάρεων μέσω
διαπραγματεύσεων όεν είναι «απε
ριόριστος».
0 υποργός Αμύνηςτου Ισραήλ, κ,
Αριέλ Σαρόν, έκανε παρόμοιες

Η τραγικώτερπ
μου, ευχαρίστησε την Κυβέρνηση,
τα πολιτικά κόμματα και οργανώσεις
και τον ελληνικό λαό για τη συμπα
ράστασή τους και τη συνεργασία
τους στο θέμα αυτό και υπογράμμι
σε χαρακτηριστικό ότι «ο Πρωθυ
πουργός Α Παπανδρεου, έχει πάρει
το πρόβλημα σαν να ήτον δικό του
και με την προώθηση που του έχει
δώσει διεθνώς πιστεύουμε ότι σύν
τομα θα βρει την λύση του.
Τέλος . ο πατήρ Οικονόμου δή-

ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΒΗΡΥΤΟ;

Βηρυτού αναπόφευκτη.

πτυχή του Κυπριακού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Το υπουργείο Εσωτερικών κοι
νοποίησε στις Νομαρχίες εγκύκλιο
στην οποία αναφέρεται 6η πολλοί
Δήμοι και Κοινότητες εκποιούν
δημοτικές και κοινοτικές εκτάσεις
σε άτομα που δεν έχουν τις προϋ
ποθέσεις του Νόμου.
Για τον λόγο αστό το υπουργείο
Εσωτερικών διευκρινίζει ότι. σύμ
φωνα με την όιόταξη της παραγρά
φου 1 του άρθρου 28 του Ν.
1080/80 απαραίτητη προϋπόθεση
γιο την απ' ευθείας και χωρίς δημο
πρασία εκποίηση των κστεχόμενων
αυθαίρετα δημοτικών και κοινοτι
κών εκτάσεων είναι η συστηματική
καλλιέργεια ή η δενόροφύτευση
αυ»ών σπό τους κατέχοντας. Ειδι«ΐιΐΐςρο για την εφαρμογή αυτών

λοιπό πληροφοριακό υλικό έχουν
προωθηθεί ήόη σ ' όλες τις Νομαρ
χίες της χώρας απ' όπου μπορούν
να ζητούνται, μαζί με τις απαραίτη
τες όιευκρινήσεις.
Η ίόια διαδικασία θα ακολουθή
σει και γιο τις περιπτώσεις των
ενδιαφερομένων, που είχαν υπο
βάλλει αίτηση νισ υπονωγή στον Ν
1116/81 αλλά όεν έχει αρχίσει ή
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία
εξέτασης τους και οι οποίοι πρέπει
να επονυποβάλλουντην αίτησή τους
σύμφωνα υε τις διατάξεις του νέου
νόμου, αν επιθυμούν την εξέταση
της επένδυσής τους, Αιτήσεις για
επενδύσεις σε οποιαδήποτε περιο
χή άνω των 20 0.00 0.00 0 δραχμών
θα υποβάλλονται μόνο στην κεντρι
κή υπηρεσία ιδιωτικών επενδύσεων
του υπουργείου Εθνικής Οικονο
μίας. πλατείο Συντάγματος.

ΜΕ ΚΟΜΜΑΙΜΤΟΣ

λωσε ότι θα απονεμηθει στον πρω
θυπουργό Α Παπανόρέου το χρυσό
έμβλημα της επιτροπής, σε ένδειξη
«αγάπης και ευγνωμοσύνης», νιο
όσα έχει προσφέρει για την επίλυση
του Κυπριακού προβλήματος.
Στη συνέντευξη τύπου παρα
βρέ 1ηκε ο πρεσβευτής της κυπρια
κής Δημοκρατίας στην Αθήνα κ.
Χατζημίλτης.
Χθες το βράδυ στις 8 - στα
πλαίσια των εκδηλώσεων που διοργανώνει «η Παγκύπρια Επιτροπή
Συγγενών Αγνοουμένων και Αδη
Αώτων Αιχμαλώτων» εγινε έκθεση
φωτογραφίας στο πολεμικό Μου
οείο, την οποία εγκαινίασε ο Πρω
θυπουργός Α. Παπανόρέου

ΣΚΛΗΡΕΣ

'

-ν -

Ταυτόχρονα λιβανέζος υπουρ
γός. ο οποίος δεν θέλησε νο αποκαλυφθεί το όνομα του όήλωσε προς
αμερικανους δημοσιογράφους ότι οι
Ισραηλινοί ευθύς μόλις διαπιστώ
σουν οτι ναυάνπσαν οι διαπραγμα
τεύσεις για μια ειρηνική λύση στο
Λίβανο θα εξαπολύσουν μια προσ
εχτική επίθεση κομμάντος στο
Εσωτερικό της δυτικής Βηρυτού κοι
θα προσπαθήσουν νρ συλλάβουν
τους ηγέτες των Παλαιστινίων και
να τους μεταφέρουν στο Ισραήλ γιο
να τους δικάσουν
0 Λιβανέζος υπουργός είπε ακό
μα. ότι πολύ μικρές ελπίδες υπάρ
χουν οτι οι σημερινές συνομιλίες
της Ουάσιγκτων των δυο αράβων
υπουργών και ταυ Προέδρου Ρηγκαν θο έχουν οποιοδήττοτε αποτέ

λεσμα με μοιραία συνέπεια να εξα
πολυθεί με τον ένα ή τον άλλο τρό
πο η Ισραηλινή επίθεση. Η αποτυχία
των διαπραγματεύσεων κατά τον
Λιβανέζο υπουργό είναι αναπόφευ
κτη, επειδή οι Παλαιστίνιοι δεν θέ
λουν. ολλά και δεν μπορούν να απο
χωρήσουν από τη Βηρυτό.

ΝΕΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
Α Δ Ε ΙΕ Σ λειτουργίας σέ ^7
νέα κα ι 25 έπεκταθέντα
v jc c l
καί βιοτεχνικά έργοστώσισ
καί έργαστήρισ χορηγήθηκε»™’
Α π ρ ίλιο σύμφωνα μέ τά c to r
χεΤα τής Ε Σ Υ Ε .
.
Ή συνολική Ισχύ των «πνάτσ«*
τών νέων άνήλθε σέ 4.307 στμο^
ίππους καί τών έπεχιυΟέντων Λ
2.526 άτμοίτπτους.

ΜΑΧΕΣ ΣΤΟΝ

—

ΠΕΡΣΙΚΟ

,

Ενώ σ το ν Λ ίβ α νο οι Ισ ρ α η λινο ί τη ρ ο ύ ν σ τά σ η
αναμονής δ εν σ υ μ β α ίν ει το ίδ ιο σ το ά λλο μ έ τ ω 
πο του π ολέμου. Ιρα κινά α ερ ο σ κά φ η σ κορπ ίζουν
το ν θ ά ν α το και τη κ α τα σ τρ ο φ ή ο ε π ερ ιο χ ές της

Π ερσίας. Στη φ ω το γ ρ α φ ία μας κ α τε σ τ ρ α μ μ έ ^
ένα τμήμα το υ Δ. Χαμαντάν, ε ν ώ οι κ ά το ικ ο ί Γ90
προσπαθούν να π ερ ισ ώ σ ο υν ό τ ι μπορούν γισ
π ρ σ ετοιμ ασ θο ύν για τον επ ό μενο βο μβαρδισ μέ-

Η ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑ*
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ
Μ
Μ ΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ «ΣΤΑΡ»
ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ

"Τ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΕΤΡΟ„
Η ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ τού

ΦΡϋΝΣΟΥΙΙ
ΤΡΥΦΦΠ
ΜΙΑ
μ ε γ α λ Ίη δ γ α π η

ΕΚΡΗΚΤ Ι ΚΗ
ΕΥΓΕΝΙΚΗ
Π ΑΘ ΙΑΣΜ ΕΝ Η
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Νέα
κίνηση
στο
ΠΑΣΟΚ;
Συνέχεια από την 1η
τομέα της κυβερνητικής μηχανής.
ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ
ΚΑΙ ΝΕΑ
«ΑΝΤΑΡΣΙΑ»;
Οι αποκαλύψεις - βόμβες του κ.
Πέτσου έχουν προκαλέσει φοβερή
αναταραχή μέσα στους κόλπους του
ΠΑΣΟΚ, ηγετικοί ποράγοντες του
οποίου φοβούνται νέα σύντομα
κρούσματα ανταρσίας και μελών ■
μάλιστα για δυο βουλευτές ακόμη
που εκλέγονται στο ευρύτερο λεκα
νοπέδιο Αττικής. Ενώ φαίνεται ότι
είναι εν γνώσει πρωτοκόλλου τιμής
που έχουν υπογράψει μέχρι στιγμής
43 βουλευτές διαμαρτυρόμενοι για
την κατάσταση μέσα στο ΠΑΣΟΚ,

ι
γ4
;Κ V\ Hf f cE- "

Η ΔΥΝΑΜΗ
ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ
Μετά την διογραφή του κ. Γ, Πέ
τσου οπό το ΠΑΣΟΚ η κοινοβου
λευτική δύναμη των κομμάτων
παρουσιάζεται ως εξής:
ΠΑΣΟΚ 169
Νεα Δημοιψατία 112
Κ,Κ.Ε. 1 I
Ανεξάρτητοι 8
(Οι ανεξάρτητοι: Π Κανελλόπουλος. Σπ Θεοτόκης Α. Κοκκέβης, Γ.
Μαύρος Γ. Πλυτάς Γ. Πέτσος Μ.
Γλεζος Κ. Νάσης).

ΝΕΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.

Π Ε Μ Π ΤΗ
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Αδέσμευτη καθημερινή

Αβέρωφ και
Κανβλλόπουλο
δέχθηκε ο
Καραμανλής
ΑΘΗΝΑ 21 (ΑΠΕ)
0 Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κων/νος Καραμανλής δέχθηκε σή
μερα τον αρχηγό της αξιωματικής
°ντιπολιτεύσεως κ. Ευάγ. Αβέρωφ Τοσίτσα ο οποίος του εξέθεοε τις
«πάψεις Του για τα εσωτερικά και
εξωτερικό προβλήματα της χώρας.
Επίσης, ο κ. Πράε όρος της ΔημοκΡατίας δέχθηκε τον πρώην πρωθυ
πουργό κ. Παν. Κανελλόπουλο.
Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε
από την Προεδρία της Δημοκρατίας.

εφημερίδα του Νομού

Α Π Ο ΤΟ 1 9 8 5
ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Η Κυβέρνηση παραδέχ€ται «πάγωμα»
της €Π€νδυτικής δραστηριότητας
«Μ έσα σ το 1 9 8 2 για πολλούς λ ό γο υ ς δ εν ήταν δυνατόν να
αρχίσουν οι επ ενδ ύ σ εις στη χώ ρα μας. Τώρα που είναι έτοιμος ο
νόμ ος περί κινήτρων θα αρχίσει η επενδυτική δραστηριότητα...»
Αυτά τόνισ ε μεταξύ τω ν άλλω ν ο υ π ο υ ρ γό ς Εθνικής Οικονομίας
κ. Γεράσιμος Α ρσένης, ανακοινώ νοντας χ θ έ ς σ τους δη μ οσιογρά
φ ου ς ότι μ έσα στο πρώ το δεκαήμερο του Α υγούσ του θ α γίνει γ νω 
στό το γενικό πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής της κ υβερνήσεω ς.
Μ ε την δήλωση αυτή η κυβέρνηση
αναγνωρίζει ότι έχει επέλθει «πά
γωμα» της οικονομικής δραστηριό
τητας στη χώρα και παράλληλα
θυμάται η κυβέρνηση ότι «είναι
ανόνκη να γίνουν οπωσδήποτε

δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις,
γιατί το μέλλον του τόπου εξαρτάται
απ' αυτές».
Συγκεκριμένα, όπως μετέδωσε
το ATE. στο πρώτο δεκαήμερο του
Αυγούστου ο υπουργός Εθνικής

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

Νταλίκα
σ€ βάθος 20 μ.!
ΒΑΡΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΟΔΗΓΟΣ
Μια μεγάλη νταλίκα φορτωμέ
νη με μπάλλες βαμβάκι, που έρχον
ταν από την Αθήνα για να ξεφορτώοει στο εργοστάσιο Πασχαλϊδπ στη
Βέροια, έπεσε χθ εςτο πρωί από την
γέφυρα, που βρίσκεται λίγο πριν
από το εργοστάσιο, μέσα στο ποτά
μι. με αποτέλεσμα η νταλίκα να δια
λυθεί τελείως και να τραυματιαθεί
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βαρειά ο οδηγός της.
Το δυστύχημα συνέβη ακριβώς
στις 9.35" χθες το πρωί Συγκεκριμ έ ν α , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τα π ρώ τα οτο»-

χεία τρς Τροχαίας και της Πυροσβε
στικής Βέροιας και ύστερα από επι
τόπια εξέταση του «Λ» το δυστύχη
μα συνέβη ως εξής:
Η υπ αριθμ. ΥΗ 8496 νταλίκα

με οδηγό τον Δημήτριο Μαλιάρη,
48 ετών, από την Αθήνα ενώ επι
χειρούσε νο περάσει πάνω από την
γέφυρα που β ρ ίσ κ ε τα ι πριν από το
εργοστάσιο Πασχαλίδη και ενώ
έπαιρνε την στροφή, οι πίσω τροχοί
της νταλίκας (πιθανώς) πάτησαν
στην άκρη της γέφυρας - ίσως και
στον αέρα - με αποτέλεσμα να
χαθεί η ισορροπία του αυτοκινήτου
και με το βάρος που είχε από το
φορτίο να παρασυρθεί ολόκληρου
το όχημα προς τα δεξιά. Η νταλίκα
Συνέχεια στην 4η

Οικονομίας κ. Γερ Αρσένης θσ ανα
κοινώσει το γενικό πλαίσιο της
οικονομικής πολιτικής της κυβερνή
σεω ς το οποίο και θα περιλαμβάνει
αφ' ενός μεν μέτρα για την αντιμε
τώπιση των προβλημάτων που
δημιουργεί η εξέλιξη της οικονομίας,
αφ’ ετέρου δε θα υποσαφηνίζει
περαιτέρω τους κυβερνητικούς στό
χους ώστε να γίνει κατανοητή στον
λαό η αλληλουχία και η εσωτερική
συνάφεια των μέτρων που θα λαμβάνονται κάθε φορά.
Κεντρική πάντως επιδίωξη του
πλαισίου αυτού θα είναι η τόνωση
των επενδύσεων και η αύξηση της
παραγωγικότητας Είναι ανάγκη τόνισε ο κ υπουργός - νο γίνουν
οπωσδήποτε επενδύσεις δημόσιες
και ιδιωτικές, γιατί το μέλλον του
τόπου εξαρτάται απ αυτές.
Η υλοποίηση του επενδυτικού
προγράμματος που θα είναι ενσω 
ματωμένο στο 5ετές πρόγραμμα θα
αρχίσει μέσα στο 1983. Το 1982
εξήγησε ο κ. Αρσένης - για πολλούς
λόγους δεν ήταν δυνατό να αρχί
σουν οι επενδύσεις. Τώρα που είναι
ήδη έτοιμος ο νόμος Π€Ρ' κινήτρων
θα αρχίσει η επενδυτική δραστηριό
τητα ενώ ταυτόχρονα θα τεθούν σε
κίνηση και τα επενδυτικά προγράμ
ματα του δημοσίου και έτσι θο
έχουμε θετικές επιδράσεις στην
απασχόληση και την Εθνική Οικονομία νονιιαύι^μυ.

Συγκεκριμένα τον Νοέμβριο θα
είναι έτοιμη η πρώτη γενική εισήγη
ση για το δετές πρόγραμμα
1983-1987, η έναρξη εφαρμογής
του οποίου θα είναι άμεση, το δε
χαρακτηριστικό του 1983. τόνισε ο
κ. Αρσένης, θα είναι η υλοποίηση
επενδυτικών προγραμμάτων ώστε
να σταματήσει η καθοδική πορεία
των επενδύσεων που παρατηρείται
από το 1974 και να αρχίσει η ανά-

κάμψη.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΜ ΠΕΙΡΟ ΓΝΩΜΟ
ΝΩΝ

Παράλληλα ο κ. Γερ Αρσένης
ανακοίνωσε ότι συγκροτείται ολιγο
μελές συμβούλιο εμπειρογνωμόνων
που θα γνωματεύει νια βασικά θ έ
ματα οικονομικής πολιτικής. Στο
συμβούλιο θο μετέχουν η κ. Λουκά
Κατσέλη καθηγήτρια στο Πανεπι
στήμιο Μπέρκλεϋ των ΗΠΑ, ο κ.
Σταύρος Θωμαδάκης, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης,
ο κ. Νικόλαος Πετραλιάς καθηγητής
στην Πάντειο, ο κ. Στέργιος Μπαμπανάσης καθηγητής στο Πολυτε
χνείο της Βουδαπέστης και ο κ.
Παναγιώτης Κορλίρης καθηγητής
στην Ανωτάτη Εμπορική. Η κ.
Κατσέλη θα αναλάβει επίσης κσ
την επιεττημονική διεύθυνση του
ΚΕΠΕ.
Το συμβούλιο δεν θα έχει θεσμι
κή υπόσταση, αλλά θα είναι ένα
άτυπο όργανο επιστημονικού χαρα
κτήρα που αποτελείται από επιστή
μονες υψηλής στάθμης και θα έχει
σαν στόχο να ενισχύσει το επιτε
λείο της κυβερνήσεως με νέες
δυνάμεις. Το συμβούλιο θσ προε
δρεύεται από τον υφυπουργό Εθνι
κής Οικονομίας κ. Κ Βαίτσο, στον
οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη για τη
βιομηχανική ανάπτυξη. Η δραστη
ριότητα του συμβουλίου θα υποβοηθείται και θα συμπληρώνεται με
εισηγήσεις απά στελέχη που έχουν
μεγάλη εμπειρία και γνώση ειδικών
προβλημάτων της οικονομίας (Π.Σ.
για τη διάσωση των προβληματικών
<»ιχΕΐμησ ΐ’ΐρν>·ρνοη«υ£>ι 'αρκϋτμη?»εχτν
βιομηχανικών κλάδων κλπ)
ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Πριν κατολήξει η κυβέρνηση στις
αποφάσεις της για το νεο πλαίσιο
οικονομικής πολιτικής έχει αρχίσει
επαφές με τις ενόιαφεράμενες τά
ξεις και ήδη ο κ Αρσένης έχει
συναντηθεί με τα προεδρεία της
ΓΣΕΕ και του ΣΕΒ ενώ επίκειτοι
Συνέχεια στην 4η

Επίκαιρες ιστοριούλες

Σοσιαλιστές και σοσιαλίζοντες

Η γέφυρα με κατευτραμμενο το προστατευτικό
στηθαίο και κάτω φαίνεται η νταλίκα.
Το βέλος δείχνει την πορεία που ακολούθησε κατά
την πτώση του ο οδηγός και διακρίνεται η μπάλλα με
το βαμβάκι πάνω στην οποία έπεσε.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 30 Βέροια - τηλ. 62.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1η Α υ γ ο ύ σ το υ α ρ χ ίζο υν το μα θ ήμ α τα π ρ οετο ιμ α 
σίας σε ο λιγο μ ελή τμ ή μ α τα για το υ ς μ α θ ητές:
Α ' Β , Γ ' Λ υ κ είο υ ( Α ' και Β " τύπου)
και Α ' , Β ' , Γ ' Γ υμνα σ ίου
Θα διδάξουν και φ έτο ς οι γνω σ το ίσ α ς κ α θ η γη τές
Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λη ρ ο φ ο ρ ίες σας π ερ ιμένο υμε κάθε
μέρα σ το Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Μ α λα κο ύ σ η 3 0 (Δίπλα στα ΚΤΕΛ)
Οι ευ νο α φ ές άρχισ αν

ζοντας ν'Ο τους καθυστερημένουΜερικές διαφορές ανάμεσα στα
ςΟύγγρους φοιτητές που δε συνέ
δυο σοσιαλιστικά καθεστώτα (της
λαβαν ακόμη το νόημα της αληθινής
Ελλάδος και της Ουγγαρίας) πρέπει
- ελληνοσοσιαλιστικής - ελευθερίας
να γίνουν γνω στές για να ηρεμή
(πες καλύτερα ασυδοσίας)
σουν όσοι από συμφέρον ή πεποί
Συμπερασματικά, οι Ούγγροι φ οι
θηση έχουν μια πρόθεση, θανάσι
τητές
υπερέχουν σε επιμέλεια από
μης πάλης ενάντια σε κάθε σοσιαλίτους δικούς μας. Υστερούν όμως
ζουσα εκδήλωση. Αυτοί λοιπόν ας
στο γράψιμο. Τα κτίρια του Πανεπι
κοιμούνται ήσυχοι. Ο δικός μας ο
στημίου τους, πεντακάθαρα κοι επι
σοσιαλισμός δεν πρόκειται να θίξει
βλητικό, εκφράζουν την αγραμματο
τα αγαθά το υς γιατί τα ίδια αγαθά
σύνη των φοιτητών. Ε και να τα εί
κατέχουν (και θα κάνουν το πάν για
χαν οι δικοί μας ... Σε δυο εικοσιτε
να μην τα χάσουν) αυτοί που μας
τράωρο θα τα είχαν γεμίσει με συν
σερβίρουν εδώ και 10 μήνες τα
θήματα. Και τι συνθήματα' Πολιτι
σοσιαλιστικά νούφαρα.
κά, αναρχικό, χυδαία, φιλοσοφικά
Στην Ουγναρία. οι άνθρωποι
και υπαρξιακά. Σαν αυτό που δεσπό
έχουν τις μέρες της εργασίας (πεν
ζει σε όλες σχεδόν τιε σχολές του
θήμερο και οκτάωρο καθώς κΓ
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης:
εμείς), έχουν όμως και ένα διήμερο
«Ω ξεΐν. αγγελειν τοις γονεύσι ότι
γεμάτο ευκαιρίες για ψυχαγωγία,
τήδε κοπ ρο σ κύλιαζα ν τοις κείνων
μόρφωση, άθληση και δημιουργική
χρήμασι τρεφόμενοι».
οικογενειακή απασχόληση. Οι αί
Η απασχόληση των φοιτητών
θουσες καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
μας με τα ντουβάρια κατάντησε τό
(κονσέρτα, συμφωνίες όπερες) με
σο αναγκαία γι' αυτούς ώστε η μέ
το φτηνό εισιτήριο, είναι γεμάτες με
ρα τους δεν αρχίζει αν δεν ενημε
ένα κοινό πολιτιστικά καλιεργημενο
ρωθούν για τις νέες «τοιχογρα
από την πολύχρονη παράδοση και
φίες». ΓΓ αυτό άλλωστε και όταν
την ειδική εκπαίδευση που δίνεται
κάποιος επίσημος ρωτήθηκε στην
στα σχολεία.
Κοινή Αγορά για τα θεμέλια της
Γυμναστήρια, κολυμβητήρια, γή
Ελληνικής Πανεπιστημιακής Παι
πεδα για κάθε είδους σπόρ, υπάρ
δείας απάντησε
χουν στη διάθεση των ομάδων και
— Από ντουβάρια πάντως πάμε
των ατόμων, (Μην πήτε πως το ίδιο
καλά...
συμβαίνει και στην Ελλάδα. 0 «ΜέΟι μισθοί στην Ουγγαρία έχουν
γας Αλέξανδρος» Βέροιας, διαλύθη
άνοιγμα περιωριαμένο; 8.000 φ
κε γιατί του κλείσαν τις πόρτες του
διανοούμενοι,
γιατροί,
εθνικού μας γυμναστηρίου. Μάλι , εργάτες
υπάλληλοι 10 0 0 ° οι αγρότες και Οι
στα γι αυτήν τους την δραστηριό
τητα, η Εφορεία του γυμναστηρίου
έλαβε από το υπουργείο έπαινο
γραφτό Αν λέω υπερβολές ας με
όιαψεύσουν)
Οι σπουδές στην Ουγγαρία
έχουν κάτι το ιδιότυπο: Θυμίζουν τη
μεσαιωνική εκείνη εποχή όπου οι
φοιτητές συνήθιζαν να διαβάζουν
και να παρακολουθούν τις παραδό
σεις των καθηγητών. Θυμίζουν την
Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπο
αθλιότητα του καθηγητικού κάτι
λιτιστικός Τουριστικός
Ομιλος
στημένου που υποχρέωνε τους φ οι
Κωστοχωρίου θο πραγματοποιήσει
τητές να δίνουν παρουσίες και να ε ί
εκπολιτιστικέ; εκδηλώσεις στην
ναι επιμελείς, με δυο λόγια να γίνον
Κοινότητα.
ται σωστοί επιστήμονες.
Για το σκοπό αυτό ζητεί την
Την οθ λιό τηιυ αυτή οι δικοί μας ■συμπαράσταση όλων των εκπολιτι
στικών συλλόγων του Νομού μας.
άοσιπλίζοντες φοιτητές, την έχουν
τους προσχολει δε νο πάρουν μέρας
ξεπεράσει: Ούτε διαβάζουν ούτε
στις εκδηλώσεις.
Παρακολουθούν τις παραδόσεις των
Συμμετοχή μπορούν να δηλώ
καθηγητών. Πολιτικολογούν ελευ
σουν τηλεφωνώντας α τα τηλέφωνα
θέριας και αγρίως. Μεταφέρουν τα
20.20« και 24 .78:
μαθήματα από έτος σε έτος, καγχά

Εκπολιτιστική
εκδήλωση
στο Κωστοχώρι

καλλιτέχνες (ηθοποιοί, μουσικοί,
κλπ) και 12.000 οι στρατιωτικοί και'
οι διοικητικοί σξιωματούχοι. Το
άνοιγμα της ψαλίδας είναι μικρό
καθώς άλλωστε συμβαίνει και στην
Ελλάδα, όπου ένας πρωτοδιοριζόμενος (γιατρός καθηγητής, γεωπό
νος) παίρνει γύρω στις 25 .000 ενώ
ένας πρωτοεκλεγόμενος βουλευτής
παίρνει κάτι ψιλά παρά πάνω (γύρω
στις 125.000 δραχμές).
Στην Ουγγαρία δεν υπάρχει η
πολυτέλεια των υψηλών ενοικίων
και των εξωφρενικών λογαριασμών.
Κοινόχρηστα, ρεύμα, τηλέφωνο,
μόλις ξεπερνούν τις 1000 δραχμές
το μήνα, ενώ κάτι λιγώτερο είναι το
νοίκι. Έτσι, από τα λίνα που παίρνει
κανείς περισσεύουν αρκετά για τη
διατροφή του που δεν είναι δαπανη
ρή. μια και τα περισσότερα είδη
πουλιούνται στο ένα τρίτο της τιμής
συγκριτικά με την Ελλάδα.
Σ' εμάς εδώ. απά τις 25.000 θα
Φύγουν τα μισά στο νοίκι και τα κοι
νόχρηστα, ενώ τα άλλα μισά θα μας
τα βουτήξει η ΔΕΗ. o OTE και η
Εφορία. Με τα υπόλοιπα (ποιά υπό
λοιπα;) θα φάει και θα ντυθεί ο
πρωτοδιοριζόμενος
υπάλληλος,
καρτερώντας τις τριετίες και τη
βαθμολογική εξέλιξη
Παρ όλα αυτά, δεν ξέρω πως το
καταφέρνουμε
και
συντηρούμε
δαπανηρά αυτοκίνητα,
κάνουμε
πολυέξοδες διακοπές στη θάλασσα
και βγαίνουμε σε αλμυρούτσικα
εξοχικά τις νύχτες, ποάνυστα που αι
Ούγγροι σπάνια το απολαμβάνουν.
Αρχοντες και αρχόμενοι. είμαστε
ποτισμένοι με μια καπιταλιστική
νοοτροπία, από την οποία δύσκολα
αποχωρίζεται κανείς. Καλοπερασάκηόες τα τελευταία χρόνια, φροντί
ζουμε το σαρκίο μας χωρίς να
μεριμνούμε για καλυτέρευση της
ποιότητας του κοινωνικού μας βίου.
Θέλουμε Κι" από πάνω και σοσιαλι
σμό.
Μόνο που κάθε ένας τον θέλει
στα δικό του το μέτρα. ΚΓ έχει τις
απαιτήσεις του για ξεχωριστή μεταχείρηση των δικών του προβλημά'WV/
>
— Γιατί σε ψήφισα ρε. φώναζε'
Τέσσερα εκατομμύριο Έλληνες
προτείνουν τεασερα εκατομμύρια
είδη σοσιαλισμού. Ποιανού χατήρι
να χαλάσει ο κσκόμο·ρος Ανδρέας;
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζουν τα
συμπύρηνα
ΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΟΥΝ
ΟΛΗ ΣΧΕΔΟΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Σε λίγες μέρες θο αρχίσει η
συγκομιδή και επεξεργασία των
συμπυρήνων ροδάκινων.
Οπως πληροφορηθήκαμε από
τη Δ/νση Γεωργίας Ημαθίας
η
παραγωγή προβλέπεται στα περυσινά επίπεδα με μια μικρή απόκλιση
προς τα πάνω.
Οι προοπτικές για την απορρό
φηση των συμπυρήνων ροδάκινων
φαίνεται ότι είναι καλές, γιατί μέχρι
σήμερα έχουν υπογράφει συμβά
σεις
μεταξύ
βιομηχανιών
και
φορέων παραγωγών που καλύ

πτουν το μεγαλύτερο μέρος της
παραγωγής.
Η ποιότητα των συμπυρην ,.·,
ροδάκινων είναι πολύ καλή μέχμ
σήμερα και όπως είναι γνω . ι ο η
διακίνηση θα γίνει μέσω Συν.'σμων
κοι Κοινοπραξιών, όπως και γγγι. .....

τραπέζια.
Θα πρεπει δε να καταμ ■ μ··
προσπάθεια από όλους Ιπαρογν«
νούς, βιομηχάνους) ώστε να κρ<...:
θεί σε υψηλό επίιιεδα τάσσ η πυ» ·
τητα της πρώτης ύλης όοο και
κονσερβών που θα ποραχΟού'

Καταργείται
η προμήθεια
των μεσαζόντων
ΣΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ . 21 (Α.Π.Ε.)
Καταργείται η προμήθεια που
εισεπραταν οι μεσάζοντες στους τό
πους συγκέντρωσης των οπωρολα
χανικών, δηλαδή το πρώτο χον
δρεμπορικό κέρδος.
Αυτό ορίζει η αγορανομική από
φαση που υπέγραψε ο υπουργός
εμπορίου Γιωμ\>^ς Μωρασης. σήμε
ρα. και θα ισχύσει από 26 Ιουλίου
1982, στα πλαίσια της υλοποίησης
των μέτρων που εξαγγέλθηκαν γιο
την εξυγίανση της διακίνησης και
εμπορίας των οπωρολαχανικών,
Σύμφωνα με την απόφαση, στο
εξής η μόνη επιβάρυνση στην τιμή
των φρούτων και λαχανικών από
τον παραγωγό μέχρι τον λιανοπω
λητή θα είναι το νόμιμο ποσοστό
κέρδους του χονδρεμπόρου, τα
μεταφορικά και το χαρτόσημο.
Το ποσοστό κέρδους του χον
δρεμπόρου ανέρχεται σε 12% όταν
αυτός αγοράζει και πουλά με κλει
στό τιμολόγιο.
Στην περίπτωση που ο χον-

Δ ιώ χ β τ α ι

το «Έθνος»
ΥΣΤΕΡΑ Α ΠΟ Μ Η Ν Υ Σ Η
Τ Ο Υ κ. Γ. Π Ε Τ Σ Ο Υ
ΑΘΗΝΑ 21 (ΑΠΕ)
Ο εισαγγελέας ποινικής αγωγής
Αθηνών κ. Κυρ. Καραντζής. άσκησε
δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση
δια του Τύπου, κατά των υπευθύ
νων της εφημερίδας «Εθνος». Η
δίωξη ασκήθηκε ύστερο από σχετι
κή μήνυση του πρώην υφυπουργού
και διαγραφέντος βουλευτού του
ΠΑΣΟΚ κ Γ Πέταου, την οποία
υπέβαλε χθές το βράδυ στο ΚΓ'
Αστυνομικό Τμήμα και η οποία δια
βιβάστηκε σήμερα στην Εισαγνελία.

δρέμπορος πουλά για λαγαμιασ..
του παραγωνού το κέρδος ¡.
καθορίζεται σε 7% για όλα τα ι· -ωροκηπευτικά με εξαίρεση τις σγγι\ .*■
ρες . πατάτες και κρεμμύδια που
καθορίζεται σε 5%.
Επίσης στο εξής απαγορεώ
σε μσικά ή νόμικα πμόαωκο j.
συγκεντρώνουν
οπωροκηιυ. ·1;
αϊτό παραγωγούς ή τις Ενώσι ι
και να τα πυ^λούν στους τό.
συγκέντρωσης για Aoyupisou?
αγροτών με προμήθεια
Η συγκέντρωση χοι η π^-'.ηοι
των ειδών αυτών στους ιότκιυς
συγκέντρωσης εππρέπεται να γ ίν ε 
ται για λογαριασμό των παααγω ών
μόνο από τις οποιεοδήποτε μο>\ ,
ενώσεις αυτών . ήτοι συνεταιριαμ.
και αγροτικοί σύλλο?

Οι γιατροί
του ΤΕΒΕ
συνεχίζουν
την αποχή
Συνεχίζεται με ετπτυχία η ont,··
για των ιατρών rou ΤΕΒΕ πομ Γιοχ,
αε τη Δευτέρα με κάλυψη tou Ιο η
κού Συλλόγου Ημαθίας.
Τάσο στη Βέροια, όοο και <τ
Αλεξάνδρεια και τη Νάουσα το συ
νολο σχεδόν των κηρώ ν συμμ. ι.
χει στην απεργία (Διαφώνησαν ,
τελευταία στιγμή και δεν a n t;ι>...
δυο παθολόγοι, της Βέροιας κα: ι·,
Νόουσος)
Στο μεταξύ πλήθος επάγγελμά
τιών ορνανώσεων με επικεφαλ,ν
την Ομοσπονδία συμπαρίστανναι
στα αιτήματά ττων γιατρών κοι
ζητούν την ικανοποίησή τους

Μαρξισμός από την έδρα
Είναι ενδεικτικό της κατοστάσεως που επικρατεί σήμερα σ τη ν Α ν ω α τη Παιδεία, γο κρούσμα της μαινάμενης Κν/τισσας φοιτήτριας, ππυ εκττμα
λε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ποντείου Σχολής και ματαίω σε ■- ·//, .·
στικά την εκλογή ενός καθηγηταύ γιατΙ.,.όεν ήταν μαρξιστής Οι αργόνμ.
σεις της Αριστερός αποτελούν κρότος εν κράτα στις Ανώ τατες Σ".γα.ι·<
Ασκούν ψυχολογική βία. Τρομοκρατούν διδάσκοντες και ύιδοσκο,.·»
νους. Επιβάλλουν τη θέλησή τους σε όλους μ ε κάθε τρόπο, θεμιτό ι ; . ·:·ς
μίτο. Δ ε ν διστάζουν μπροστά σε τίποτα.
Ό σ ο ι περίμεναν ότι η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έβαζε κάποιο \ ·
νάρι στην οσυόοσία κοι τις αυθαιρεσίες τους, σήμερα διαπιστώνουν ο π
απατήθηκον. Μ ε τον περιβόητο νόμο - πλαίσιο που κατέθεσε σ \η 3νυλη
όχι μόνο δεν συμμαζεύει ττς αριστερές οργυνώσεις. αλλό και τιςσπλι,,ε .
τη δύναμη του νόμου Θ εσ μο θετεί την αυθαιρεσία τους. Τους παρέχε η;
δυνατότητα να έχουν αποφασιστική γνώμη σε όλα. Ακόμα στις ¿κ .,<·.,
καθηγητών. Εκπροσωπούνται σε τέτοιες αναλογίες στις Ανώτατες Σχολές,
ώ στε τίποτο να μην μπορεί να γίνει χωρίς την συγκατάθεσή τους.
Ό τα ν ο νόμος αυτός θα ισχύσει. δεν θο χρειάζεται να εισβολο. μο··
νόμεναι κομμουνιστές στις συνεδριάσεις των καθηγητών των Δνυ'Τόημγ
Σχολών και να αξιώνουν μ ε τα έτσ ι θ έ λ ω . να συμορφώνονται με υς>π·; ·
μ/ες τους. Θσ συμμετέχουν νόμιμα στις διοικήσεις των Σχολών ό κ Και
θο επιβάλλουν τη θέλησή τους - ή ακριβέστερα Τη θέληση ταυ Κόμμα',
που εκπροσωπούν - με την άσκηση ταυ δικαιώματος της ψήφου που θα
διαθέτουν
Ετσι, όποιος φιλοδοξεί στο εξής νο διδάξει α ε Ανώτατη Σχολή, θο πρέ
πει να πάρει πιστοποιητικό φρονημάτων από τον κ σύντροφον φλωράνη ή
από κάποια Κλαδική του ΠΑΣΟΚ. Τα Ανώ τατα Εκπαιδευτικό Ιδρύματα τΐ)ς
χώρας θα είναι ερμητικά κλειστά στους μη μαρξιστές. Και οι νέοι μας "ου
θο εισόγονται σ αυτό δεν θα διδάσκονται τον μαρξισμό στο προιτυλια
των Σχολών τους από μαρξιστές συναδέλφους τους, θ α τον ύτΛόακοιτοτ
από την έδρα από τους καθηγητές τους. Ολόκληρη ηΑ νω τό τη Παιάεώ Ηα
είναι ένας αγωγός της προπαγάνδας της μαρξισνκής Αριστερός
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε σ όλους τους ενδιαφερομένους ότι
από 1 ης Ιουνίου ε.ε. άρχισε νο λειτουργεί στη Βέροια
(οδός Ιπποκρότους 18, 1ς όροφος τηλ. 62 0481 πρπ
κταρ^ίο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩ
ΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩ ΝΥΜ ΟΣ.ΕΤΑΙΡΙΑκα^ιυαοπε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε γιπ θέματα
ασφαλίοεως αυτοκινήτων - τρακτέρ
μοτοσακό
εκσκαφέων προωθητήρων - χερσέων μεταφορών ·
πυρός - ατυχημάτων - ξένων αυτοκινήτων κ.λ.π.

1

ΣΕΛΙΔΑ

Πέμπτη 2 2 Ιουλίου 19*

ΛΑΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Tou ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥ2Η'

Ο βασιλιάς Αλέξανδρος...

Της
ημέρας.

I 2 3 * 5 6 I 4 9 JO
8

Είναι και η ψώρα, αντίστροφα
Ά κλιτο μόριο που σημαίνει, και
μάλιστα.
9 Κάθε μάτι έχει τη δική της - Στη
σκασίλα, έκφραση.
10. Γενική μιας αναφορικής αντω
νυμίας - Έχει σχέση με το
Χριστό αυτό το χωριό του
νομού μας.

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Ήταν βαρώνος αυτός ο ιμευόολόγος
2· Όνομα βασιληάόων της αρχαίας
Μακεδονίας
3 Το μικρό άνομο χαϊδευτικό ενός
μεγάλου ηγέτη (αντίστρ.) —
Αρχικό που προηγούνται στην
ποδοσφαιρική Νάουσα
4. Κ ι' αυτές έκαναν γνωστή τη
Νάουσα.
5 Πρόθεση — Πρόσφατα μάθαμε
από τις εφημερίδες το θάνατό
τη ς εδώ το μικρό της όνομα
(οντίστρ.Ι
θ. Αρχικό που τελευταία δεν
πετοϋν — Σε μια παροιμία μος
αυτός έχει σχέση με τα σαπούνι
(γενική)
7. Έ τσι λέγονται το μεγάλα φορτη
γό · ρυμουλκό αυτοκίνητα.

1. Μια ... ηχώ της εφημερίδας μας
2. Παίρνει μέρος στα οργώματα —
Στο νοσοκομείο πολλοί, εδώ
ένας (καθ.)
3. Τραπουλόχαρτο - Της Ελβετίας
ποτάμι.
4. Σύμφωνα ... παιχνιδιού - Το
μικρό όνομα ννωστού τηλεπα
ρουσιαστή.
5. Κηπευτικά για σαλάτα
6. Οπτική ισοπαλία
Γάλλος θεα
τρικός συγνραφέας που πήρε
Νόμπελ το 1957 (αντίστρ.) —
Των κτηνοτρόφων περιουσία.
7 Του νομού μας αρχικά για τ'
αυτοκίνητα (αντίστρ,)
Έπαιξε
στο Μουντιάλ μαζύ με τον Πλατινί.
8. Και έτσι η θεοσκότεινη (γεν) Μ ισός ... όρος.
9. Προσωπική αντωνυμία σε μια
πτώση
Του ΠΡΟ ΠΟ σημείο.
10. Βουνίσιο χωριό του νομού μας
(οντίατρ.)

Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΝΕΓΚΟΥΣ 2 ΑΜΕΡΙΣΤΟΝ 3 ΦΙΗ)Μ(Η) - ΕΙΤΟ ΝI 4.
ΘΟΔΩΡΗ — Δ(Α.)Δϋ) 5. ΑΝΑΝΑ - ΒΟΗ 6. ΟΝ - ΙΔΟΥ 7.
ΙΣΑΑΚ - ΙΡΑ 3 Ο ΚΟΥΔΑΣ 9 Η ΩΣ - ΙΛΙΣΟ,
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΝΑΦΘΑ - ΙΔΗ 2. ΕΜΜΟΝΟΣ 3 Γ/ΔΙΕ - ΔΑΝΑΟΣ 4.
ΚΡΕΩΝ - ΑΚ 5 ΟΙ ΓΡΑΙΚΟΙ 6 ΥΓΓΗ - ΙΠΙΥΛΙΗΙ 7, ΣΤΟ!ΛΟΣ)
- ΒΟΪΔΙ 8 ΟΝΔΟΥΡΑΣ 9. ΚΝΙΔΗ - ΑΣΟ

ΠΕΜΠΤΗ, 2 2

ΠΕΜΠΤΗ, 2 2
5 30
6 00
6.15
θ 30
7 00
7.30

5.35 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΓΑΛ0ΝΙ
, 5 3ό ΒΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6 55 Η ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΓΓΜ ΓΜ
? 50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Β 35 ΜΠ4ΡΝΕΫ ΜΙΛΛ£Ρ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.10 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

8.00
9 00
9 30
10.00
11 00
12 00

<

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΑΙ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ1
ΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΥΝΑΣΤΕΙΑ
ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΧΑΛΙΑ
ΓΖΑΚΣΟΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος:»
Τρομερή και αναμαλλιασμένη η γοργόνο πναξε στον αέρο τα μσλλιά
της φίδια κατσαρό που στροβιλίζονταν γύρω από το άγριο της κεφάλι ταρακούνησε με οργή το καράβι, κλυδωνίστηκε ο ναύτης που ήταν σκυμ
μένος από την κουπαστή, τρόμαξε αλλά δεν κατάλαβε. «Ποιος βασιλιάς
Αλέξανδρος:» μου λες απάντησε, «τους καταργήσαμε τους βασιλιάδες κι
ούτε ξέρω ποιος είναι αυτός που σε ενδιαφέρει, π γιαγιά μου έλεγε για κά
ποιον βασιλιά Αλέξανδρο που τον είχε δαγκώσει μια μαϊμού και πέθανε»..
0 ναύτης που έηλεε μεσοπέλαγα και είχε τη φοβερή αυτή συνάντηση
στο δρόμο του. δεν πρόφτοσε ποτέ να μάθει τι ακριβώς συνέβη μετά, γιατί
το πλοίο μπατάρησε επικίνδυνα, εκείνος παρασύρθηκε οπότομα και....μ
πουμ! έπεσε οπό ro κρεβάτι του και ξύπνησε.
Δύο ώρες έκανε να συνελθεί από τον τρομερό αυτόν εφιάλτη ο βοη
θός δήμαρχος Θεσσαλονίκης , κι άλλες δυό ώρες ξημερώθηκε προσπα
θώντας να θυμηθεί ποιος ήταν ο βασιλιάς Αλέξανδρος και τι δουλειά είχε
νάρθει μια καντζάμ γορνόνα στον ύπνο του να τον ταράξει και, εν πόση
περιπτώσει παρτίδες με βασιλιάδες αυτός δεν είχε ποτέ στην ζωή του, ού
τε καν στο σχολείο, μπέρδευε πάντοτε τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες με
τους ποδοσφαιριστές του «Απόλλωνα Καλαμαριάς» κι έβγαζε μονίμως τον
Βασίλειο Μακεδόνα πλάγιο άουτ
Χάροζε ο Θεός την ημέρα του όταν του πέροσε η ταχυπαλμία οπό τον
εφιάλτη, έφτιαξε καφέ κι έπειτα είπε ν ' ανοίξει κοι καμιά εγκυκλοπαίδεια
να όεί τέλοσπάντωντι ακριβώς είχε κάνει αυτός ο βασιλιάς Αλέξανδρος και
νιατί εκείνον τον κυνηγούσε η γοργόνα με τα άγριο μαλλιά νυχτιάτικα
ζητώντας του το ρέστα. Κι όταν είδε τι ήταν , ανατρίχιασε και ιιφρίκαρε»
όπως λένε τώρα όλοι οι συνεπείς «οργισμένοι» της συνεπώς «οργισμένης»
μας εποχής.
Ωστε τέτοιο είχε κάνει ο κύριος αυτός1 Αγανάκτησε ο βοηθός δήμαρ
χος και σε ένα φωτεινό διάλειμμα συνειδητοποίησε óm ο βασιλιάς Αλέξσνδρος τον κυνηγούσε μέρα - νύχτα, επειδή το κεφάλι του συμβαίνει νο απο
τελεί το σύμβολο της Θεσσαλονίκης.
Κι έτσι καθόλοθ παράξενο δεν ήταν που το υποσυνείδητό του του τον
έφερε στην επιφάνεια, νυχτιάτικο, να τον ταράξει και να του υπενθυμίσει
το βαρύ του χρέος απέναντι στις επερχόμενες σοσιαλιστικές γενεές, στην
απερχόμενη σοσιαλιστική ευδαιμονία και στο κόμμα που τον έθρεψε . τον
γαλούχησε , του σημάδεψε τη σοσιαλιστική του συνείδηση για να τον κά
νει μάλιστα και βοηθό δήμαρχο της δεύτερης πόλης της χώρας για να λέει
και μερικά δροσερά μέσο erro νταλακαλόκαιρο και να παίρνουμε κι εμείς
καμιά σνασο , τώρα που και η υπουργός Πολιτισμού και ο ΥΧΟΠ σταμάτη
σαν τις δηλώσεις.
Μπορεί νο μην το πιστέψετε, επειδή μοιάζει τόσο τραβηγμένο οπό το
μαλλιά και τόσο ανόητα φανατικό: αλλά ένινε και αυτό. Δεν ξέρω τι γνώμη
έχετε γιατί ονομάστηκε Μ έγας αλλά να που α βοηθός δήμαρχος Θεσσα
λονίκης αποφάσισε να αποκατσστήσει την ιστορική αλήθεια. Κι έτσι ξεκί
νησε πήγε στο γραφείο ταυ. πήρε το ανάλογο ύφος «εξουσίας», που
χαρακτηρίζει όλους τους Νεοέλληνες που νομίζουν άτι κάτι ή κάποιον διοι
κούν και απεφάνθη: «Πόεπει να καταργηθεί σαν έμβλημα του Δήμου
Θεσσαλονίκης η κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επειδή ο βασιλιάς
Αλέξανδρος δεν ήταν....σοσιαλιστής, ολλά κοτακτητής και στρατηλάτης»!.
Λογω τιμής έτσι είπε. Αν διατηρείτε κάποιο αμφιβολία , ο εξαίρετος αυτός
ιστοριοδίφης και νέο - ερμηνευτής της ιστορίας μας, είναι φυσικά - «επίλε
κτο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ». Τώρα μη μου ζητήσετε να ΣΑ: Ε=ΗΓΗ ΣΩ
ΕΓΩ' ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ' »ΕΠΙ ΛΕΚΤΟ». Θα πεί αυτό που θα πεί, θα έπρεπε δε νο
είχατε καταλάβει ότι το επίθετο τούτο συντασσόμενο με το ΠΑΣΟΚ δίνει
άλως ιδιαίτερο νόημα στις έννοιες. Συνήθως χρησιμοποιείται για να χαρα
κτηρίσει άτομα με πολιτική εμπάθεια και φανατισμό τέτοιο που φτάνει από
το φαιδρό μέχρι το επικίνδυνο.
... Πάντως οι κακές γλώσσες λένε ότι ο κ. βοηθός δήμαρχος ήταν πολύ
κουμπούρος στην ιστορία και ότι στο μάθημα για την μάχη στον Γρανικό
ποταμό είχε μείνει αναξεταστέος Απωθημένα είναι αυτά.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Σε έξαρση οι διαρρήξεις σπιτιών
και καταστημάτων σ' όλη τη χώρα,
αυτή την εποχή Σύμφωνο με το
αστυνομικά δελτία ντόπιοι προφα
νώς και ξένοι «μακρυχερηδες» κά
νουν χρυσές δουλείες! Σ αυτή την
έξαρση βοηθά τους διαρρήκτες κοι
η απουσία πολλών οικογενειών σε
διακοπές.
Το γεγονός των διαρρήξεων δεν
πρέπει νο μας εκπλήσσει, αφού οι
διαρρήξεις είναι γνωστό ότι γίνονται
συνήθως σε χώρους οπό τους
οποίους οπουσιάζουν οι ένοικοι.
Έκπληξη μάλλον πρέπει να προκσλεί η αφέλεια εκείνων που φεύ
γουν γιο διακοπές δυο τριών εβδο
μάδων αφήνουν το σπίτι τους ή το
κατάστημά τους χωρίς να το επιτη
ρεί κανένα γνωστό τους άτομο, ού
τε δηλώνουν σχετικά την απουσία
τους στην αστυνομία της περιοχής
τους.
Κοι το χειρότερο1 Δεν φροντί
ζουν νο μεταφέρουν σε ασφαλές
μέρος πράγματα αξίας όπως είναι τα
κοσμήματα τιμαλφή κτλ.
Μερικοί μάλιστα αφήνουν ακόμα
και χρήματα αρκετά σε σημεία που
... δεν κουράζουν τους διαρρήκτες
για να τα βρούνε!
Ό σοι προνοούν και καταφεύ
γουν στην αεπυνομία και δηλώνουν
την απουσία τους πριν αποχωρή
σουν για διακοπές η αστυνομία τους
συμβουλεύει σχετικά και επί πλέον
επιτηρεί κατά την απουσία τους το
οίκημα..

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Ο

Η μικρή κόρη:
— Μαμά, όλο τα παραμύθια αρχί
ζουν με το «Μισ φορά κι έναν και
ρό;»
Η μητέρα:
— Ό χι κοριτσάκι μου
Υπάρχουν και μερικά που αρχί
ζουν:
«Λυπάμαι ανάπη μου, που άργη
σα τόσο πολύ απόψε, αλλά έπεσε
πολλή δουλειά στο γραφείο»!
ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΟΤΑΝ...
Στο δικαστήριο:
— Λοιπόν, κατηγορούμενε έχεις
κστοδικοσθεί άλλη φορά;
— Μάλιστα κύριε πρόεδρε
— Πότε:
— Πριν δεκαπέντε χρόνιο, κύριε
πρόεδρε.
— Από κείνη τη φορά καταδικά
στηκες άλλοτε;
— Ό χ ι κύριε πρόεδρε ποτέ.
— Και που βρισκόσουν όλα αυτό
τα δεκαπέντε χρόνια;
—-Στη φυλακή, κύριε πρόεδρε ...

Βενζινάδικα 1
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βεν,ζέλου 46. τηλ. 23.635

Ο

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22.737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Λιούλιας Αθανάσιος
τηλ. 22.580

Σήμερα Πέμπτη 22 Ιουλίου 1982
εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος

Αθανασίου Χοτούρα

τηλ. 2 7 .4 7 5
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμα

κείο:
Αργυρίου Φουκαλό
τηλ. 22.113

Δ ια β ά ζ ε ο ο
'Αλλοτε, ενός άνθρωπος που
έβαζε «ατά μέρος πολλά χρήματα
εθεω ρείτο φιλάργυρος. Σήμερα
θεωρείται φαινόμενο,

κ α ί ό ιο δ ΐδ ε ^ Ρ
ςήν
I e tp n jje p iö o μ ο ς I

ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΤΑΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - 5ΕΚΥΙ*Ι

ΩΔΙΚΑ

ΠΤΗΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΠΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΟΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΠΑΣΤΕΡ 12
ΤΗΛ 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τπλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

• Έχουν πολλαττλασιασθεί σε
απίστευτο βαθμό οι ταλαιπωρημέ
νοι (της ζωής) αλλ έχουν ελαττωθεί
σε απερίγραπτο επίσης βαθμό οι
ηλίθιοι.
Ο ρόλος που έπαιξαν οι ηλίθιοι
στην κοινωνική ζωή έχει αρκετό
μελετηθεί και θα μπορούσε να γρα
φτεί ένα ολόκληρο βιβλίο, Οι ηλί
θιοι, τώρα, τείνουν νο εκλείψουν,
όση ποσότητα ηλιθιότητας έχει
απομείνει επάνω στη γή έχει διοχετευθεί προσεκτικό στους λογής
φανατισμούς του καιρού μας. Αλλά
κι εκεί σε περιορισμένες δόσεις.,
• Στην περίπτωση που κάποιος
Συνταξιούχος έχοσε την επιταγή της
σύνταξής του. υποβάλλει στο Ασφα
λιστικό Ταμείο του Δήλωση Ν. 105
(στο γνωστό έντυπο) άτι έχοσε και
δεν εξόφλησε αυτή την επιταγή.
Το Ταμείο του δίνει έγγροφη
εντολή προς την Τράπεζα, γιο την
είσπραξη του ποσού της σύνταξης
που αφορούσε η επιταγή που χάθη
κε.
• Στην Άγκυρα η Εσμέ Μωχα
μέτ στα 42 της χρόνια ένινε χήρα
Και δεν είναι μδνο που χήρεψε,
αλλά αντιμετώπιζε πολλά οικονομι
κά προβλήματα γιατί είχε να θρέψει,
εκτός από τον εαυτό της και τα τρία
νεαρά κορίτσια της. Δεν ήξερε π να
κάνει για να τα φέρει βόλτα, ώσπου
μια μέρα της ήρθε μια φαεινή ιδέα
που την απάλλαξε για πόντο από τις
οικονομικές δυσχέρειες. Δημιούρ
γησε ένα συγκρότημα χορού κοιλιάς
που απαρτίζεται από την ίδια και τις
τρεις κόρες της και μ' αυτό έλυσε το
πρόβλημα της ζωής της - μια και
έχουν γίνει περιζήτητες
Κι ñrrre ΟΠ ΓΤ.'Μϊ λ/·'"* ·

κοι δεν είναι ... κοιλιόδουλοι I
• Με το πρόβλημα των καυσί
μων οι κάθε είδους θερμαντικές
λύσεις που βασίζονται στη ηλιακή
ενέργεια βρίσκουν πλατειά απήχη
ση στο κοινό. Μια απ' αυτές που
προτείνεται στη Γαλλία είναι και τα
«ηλιακά κεραμίδια»: Διάφανο εντε
λώς ώστε ν' αφήνουν τις ακτίνες
του ήλιου να περνούν τη στέγη και
νο ζεσταίνουν το σπίτι (αν βέβαια
πρόκειται για σπίτι με κεραμίδια ή
για «τυχερό» διαμέρισμα τελευ
ταίου ορόφου), είναι κατασκευα
σμένα έτσι, ώστε ο ιδιοκτήτης να
μπορεί εύκολο νο τοποθετήσει μό
νος του στη θέση των παληών
«κλασικών» κεραμιδιών της στέγης
του. Ένα επιπλέον αβαντάζ: Τα
ηλιακά κεραμίδια μπορούν να συν
δεθούν με το θερμοσίφωνα του
σπιτιού.
• Τη μεγαλύτερη πυκνότητα
πληθυσμού σ' όλη τη γή την έχει το
πριγκιπάτο του Μονακό με 15.000
κατοίκους σε κάθε τετραγωνικό
χιλιόμετρο Τον αραιότερο πληθυ
σμό τον έχει η Γροιλανδία με 0,001
κατοίκους σε κάθε τετραγωνικό
χιλιόμετρο.
• 0 χρυσός ήταν το πρώτο μέ
ταλλο που χρησιμοποίησε ο άνθρω
πος το 5.000 π.χ.
• Οι ορχοίοι Σπαρτιάτες συνήθι
ζαν από ποιδιά να εκφράζουν αυτό
που ήθελαν με λίγα λόγια Αυτή η
βραχυλογία ονομάστηκε «λακωνι
σμάς». Έχουν μείνει ιστορικές πολ
λές λακωνικές φράσεις. Η πιό γνω
στή κοι η πιό αύντομη είναι το περί
φημο «Μονών λαβέ» που είπε ο
Λεωνίδας στους Πέρσες στις Θερ
μοπύλες.

DISCO-STUDIO

G. G.
Θα είμαστ€ κλειστά
λόγω καλοκαιριού

Μεταξύ μπατήρηδων:
— Παντρέψου την Ελένη. Έχει
μεγάλη προίκα, σου λέω.
- Ναί, μα είναι αδύνατη., σωστή
α. ,ίδο.
— Ακριβώς, η ... σανίδα σωτηm
ΕΥΤΥΧΩΣ...
ρ ^ ^ , . 'α ιδ ιά μου ... Ολοι το ξέρουΕ€ΐ ο παπάς στο Κυριακάπκο
ηιά του. Κάποτε σε ουτό το
(0, όλοι θο πεθάνουμε...
ινάπου στο βάθος των πιστών.
Ενας ανθρωπάκος έχει σκάσει στα
γέλιο.
— Εσύ παιδί μου... γιατί γελάς;
— Να σκέφτομαι πως ευτυχώς
δεν είμαι από αυτό το χωριό!...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ

Miexmex ms
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ
ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ
Η κατανόηση των διαφορών
ανάμεσα στα δυο φύλα δεν σημαί
νει αποδοχή της ανισότητας
Οι γυναίκες ξέρουν πολύ λίγο
πράγματα για τους άνδρες. Ζούν
μαζί τους, ερνάζοντσι μοζί τους
τους ογοπούν. τους φοβούνται,
μαλώνουν μοζί τους, ζητουν τη
γνώμη τους, αγανακτούν με τη στά
ση τους, προσέχουν τη δίαιτά τους
ανατρέφουν τα ποιδιά τους, αλλά
δεν τους καταλαβαίνουν όπως και
όσο θα έπρεπε. Τι δεν καταλαβαί
νουν; Τι πρέπει να καταλαβαίνουν;
Είναι τόσο διαφορετικοί οι άνδρες
από τις γυναίκες;
Είναι. Είναι περισσότερο από
όσο φανταζόμαστε. Και όχι μόνο
στη σωματική διάπλασή τους. Από
τη σύνθεση του αίματός τους ως
τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσε
ται ο εγκέφαλός τους, διαφέρουν
οπό τις γυναίκες. Πράγμα που
σημαίνει, ότι σκέπτονται διαφορετι
κά και αντιλαμβάνονται με διαφορε
τικό τρόπο τη ζωή. Αυτό δεν σημαί
νει βέβαια, ότι το ένα φύλο είναι
καλύτερο από το άλλο. Απλώς δια
φέρουν.
Μερικές οπό τις διοφορές μεταξύ
ανδρών και γυναικών οφείλονται σε
γεννητικούς και άλλες οε μορφωτι
κούς παράγοντες Αλλά, πολλές
φορές δεν ξέρουμε ποιοι ακριβώς
από αυτούς τους δυο παράγοντες
υπερισχύουν, δηλαδή αν οι διαφο
ρές οφείλονται στα γονίδιο ή στο
περιβάλλον. Ετσι ή αλλιώς είναι
διαπιστωμένο, ότι οι άνδρες αλλά
ζουν συχνότερα από τις γυναίκες
ιδέες και αποφάσεις ροχαλίζουν
περισσότερο
κοι
τσακώνονται
ευκολότερα.
Οι άνδρες έχουν παχύτερο δέρμα
κοι μακρύτερες φωνητικές χορδές.
Το αίμα τους είναι περισσότερο
κόκκινο και βλέπουν καλύτερα την
ημέρα. Υπάρχουν περισσότεροι αριστερόχειρες άνδρες παρά γυναίκες.
Οι τελευταίες αισθάνονται περισσό
τερο τον πόνο, αλλά γερνούν αργό
τερα από τους άνδρες μολονότι οι
ρυτίδες εμφανίζονται νωρίτερα στο
πρόσωπό τους και σε άλλα μέρη
του σώματός τους.
Οι άνδρες χάνουν βάρος ευκολό
τερα από τις γυναίκες αλλά οι πλού
σιοι άνδρες είναι παχύτεροι από τις
πλούσιες γυναίκες, που, στο σύνολό
το υς έχουν αποτελεσματικότερη
άμυνα εναντίον των ασθενειών.
Δεν υπάρχει, συνεπώς αμφιβολίαότι οι άνδρες ήταν πάντοτε και
είναι διαφορετικοί από τις γυναίκες
Αυτή η διαπίστωση είναι προϊόν
πολλών μακροχρόνιων ερευνών,
που δεν έγιναν από απλή περιέρ
γεια. Οι διαφορές, που υπάρχουν
μεταξύ των δυο φύλων, ον ενδιαφέ
ρουν τους βιολόνους τους ψυχολό
γους κοι τους κοινωνιολόγους
ενδιαφέρουν - πρέπει νο ενδιοφέρουγ - περισσότερο τους άνδρες κοι
τις γυναίκες, γιατί παίζουν καθορι
στικό ρόλο στις σχέσεις τους.
Παραδείγματος χάρη, μια γυναί
κα μπορεί να βελτιώσει τις συζυγι
κές τις αισθηματικές πς επαγγελ
ματικές ή τις φιλικές σχέσεις της μ
έναν άνδρα. όταν γνωρίζει και
παραδέχεται αυτές τις διαφορές
που. άλλωστε, δεν έχουν καμιά σχέ
ση με το πρόβλημα της κοινωνικής
ισότητας μεταξύ των δυο φύλων.
Γιατί, τότε, μπορεί ευκολότερα νο
ανακαλύψει τα αίτια της συμπεριφο
ράς του άνδρα παυ την ενδιαφέρει,
μπορεί νο εξηγήσει τους φόβους

του. νο εντοπίσει τις αδυναμίες τ°“
και να παραδεχτεί τον ιδ ά Λ Μ
του, τη δίψα του για έρωτα και
ανικανότητά του να όεί τα πράγΡΡ
τα. όπως τα βλέπει η ίδια.
Αλλά γιατί ολ αυτά πρέπει νο 15
κάνουν οι γυναίκες και όχι οι °ν
δρες: Γιατί πρέπει οι γυναίκες ν;:
προσπαθούν να καταλαβαίνω'
τους άνδρες και όχι οι άνδρεζ τι'
γυναίκες; Προετπαθούν και αυτο^
και πρέπει να προσπαθούν δεν μπορούν να το κάνουν <7™
βαθμό που μπορούν αι γυναίκα
Ακριβώς γιατί είναι διαφορετ^01
από τις γυναίκες Φαίνεται ότι ε!ν°!
δυσκολότερο γι’ αυτούς, να δίνου*
έμφαση στα αισθήματα των άλΑσίν
Έτσι αναγκαστικό, η ποιόκΐ’1*
των σποιωνδήποτε σχέσεων, μ£Τΐν
ξύ ενός άνδρα και μιας γυναί#·*
εξαρτάται περισσότερο από ^
γυναίκα, παρά από τον άνδρα. Από
τη σπνμή που καταλαβαίνει. νιαΤ* 0
άνδρσς αισθάνεται όπως αιαθάν«ται. μπορεί όχι μόνο να εξηγπ°£|
αλλά και να επηρεάσει τη συμπ£<*
φορά του, γιο νο βελπώσει τη °7£
ση της μαζί του.

Σαν σήμερα
ν920Κσταγγ€λΕται μονομΕρώς . (ϊττ6 ^
υπουργό Εξωτερικών της Ιτολ**
Κόμητα Σφόρτσο το Σύμ·#"*
Βενιζέλου - Τπτόνι.
1943Στην Αθήνα γίνονται όιαδηλώ**1
και συγκεντρώσεις διαμαρτυρ^*
παίρνοντας αφορμή την ανσΥΥ*
θείσα επέκταση της Βουλγαρ*^
κατοχής στην Κεντρική
via.
Επακολούθησαν
συγκρούσεις του άοπλου nAflvf
σμού με Γερμανό - ιταλικές $uV
μεις κατοχής.
1974Κατόπιν αποφάσεως του Συρβ^1
λίου του ΟΗΕ εττήλθε συμΦ^*0
κοταπαόσεως του πυράς στην *ϋ
προ σπό τις 5 η ώρα το σπΡγειιι·“3
η οποίο παραβιάσθηκε ευθύς οι1*
σως από τους Τούρκους
19800 πρωταθλητής Ελλάδος ‘Γπ<
Ελληνορωμαϊκή πάλη Στίλ>·*
Μαγιάκης σνακηρύσσεται ολ»’
πιονίκης στη Μόσχα, παίρνον™
την πρώτη θέση και το XPU .
μετάλλιο στην κατηγορία των
κιλών * Ετσι κυμσπαε η ελλην*
σημαία στο μοσχοβίπκο στάδιο
ακούσθηκε μετά από 20 χρόνιο
Εθνικός μας Ύμνος
1981Δύο άνδρες 25-30 ετών |μά^ϋ’
Αραβες) πραγματοποιούν επί®*
ση με πιστόλια και βόμβα ενοντ*5*
του τουριστικού πρακτορείου τΟί
Ευγένειας Αγνελικούση στο «ί*
τρο του Πειραιά, που στοίχισε
ζωές και 90 τραυματίες.

Ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΐ°ν
του Χαρίση και της ΑικατερίνΠί "
γένος Γκουρουμίχου που γεννήθΡ*1
στη Λάβα Κοζάνης και κατοικεί Ο’ 1
Βέροια και η ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΜΜ λ
ΝΟΥΗΛ του Αντωνίου κοι τ1''
Μαριόνθης το γένος Ζαρογι°ννΙ
που γεννήθηκε στην Κσστονιά
βίων και κατοικεί στη Βέροια "Ρ1
κειται να παντρευτούν και ο γάΡ1*
θα γίνει στη Βέροια

Ρεκτιφιέ

Το σωμοτείο Κουρεών και Κομ
μωτών Βέροιας - Αλεξάνδρειάς κά
νει γνωστό ότι:

Οσοι κυυρείς ή κομμώτριες βασικά αυτές - εργάζονται στο σπί
τια το υς καλούνται να σταματήσουν
την ποράνομη εργασία τάυς. διότι
αυτή πέραν του ότι είναι άκρως επι
κίνδυνη για την υγεία του κοινού
μιά και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μάστιγα
γιο τους καταστηματάρχες κουρείς
και κομμωτές οι οποίοι σε τελευ
ταίο σνοΛυση πληρώνουν φόρους
ΤΕΒΕ. ΙΚΑ. ενοίκιο κ.λ.π. και όπως
είναι φυσικό δέχονται από την κατη
γορία των παράνομων αυτών
«συναδέλφων» τους τον αθέμιτο
συναγωνισμό.
Το σωματείο Κουρέων και Κομ
μωτών έχει πλήρη κατάλογο των
ονομάτων, καθώς και τις διευθύν
σεις των παρανομούντων. τους
οποίους και κολεί, να συμμορφω
θούν σύμφωνο με τους υγειονομι
κούς κανονισμούς κοι τους ισχύον
τες νόμους (άδεια λειτουργίας κότα
σχήματος), Σε Διαφορετική περί
Ιιτωση θο υΡάχμεγιθέί μ» Λύπη του
να τους «πτσνγτίλει επώνυμο αος
αρμόδιτς αρχές

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙ A
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗ Λ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0

ΒΕΡΟΙΑ
ΤΟ Δ.Σ.

«ΛΑΟΣ»

Μ 3

ΓΓ· ΜΑΡΟΥΔΑΣ:
Ο ν ε ώ τΕ ρ ο ς
δ ιπ λ ω μ α το ύ χ ο ς
π ρ ο π ο νη τή ς

ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗ Β' ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Στο σημερινό μας φύλλο δημοτον τρόπο με τον οποίο
Yivouv οι φετεινές μεταγραφές
<ίΤα σωματείο Β' Εθνικής καθώς και
τα ερασιτεχνικά. όπως ακριβώς ανα
φέρουν τα κεφάλαιο Β' και Γ της
,Jn αριθ. 41-α/φ 85/23 τηςαποΦά®£ως του Υπουργού Προεδρίας της
υβερνήσεως που δημοσιεϋθηκε
070 υπ' αριθ 425, φύλλο της εφηΜερίδας Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

Μετεγγραφές σωματείων
Β'
-θνικής κατηγορίας:
’ · Κάθε σωματείο Β' Εθνικής
Ότηγορίας, έχει το δικαίωμα να
""οκτήσει από μετεγγραφή συνολιΜέχρι οκτώ (8 ) ποδοσφαιριστές,
¡jE Τήν επιφύλαξη της παραγράφου
αυτού του Κεφαλαίου και της
’,ηΡθγράφου 1 του Κεφαλαίου Τ
,Α>· δήλαδή,
ο/ Μέχρι τρεις (3) αμειβομένους
Π έΊαγγελματίες ή ομογενείς από
” ίν Κύπρο και την Τουρκία.
Μέχρι πέντε (5) ερασιτέχνες,
ΠΡεδαπούς ή ομογενείς από την Κύ'’Ρο κ° ι την Τουρκία, σύμφωνα με
Τις οι*είες διατάξεις.
2. Σωματείο Β' Εθνικής κατηγοτου οποίου οι ποδοσφαιριστές
αύμψωνα
τις διατάξεις του άρΡου 14 του ΕΚΑΠ - μετεγγράφον,UI σε άλλο σωματείο (ή ΠΑΕ) έχει
τ° δικαίωμα ν' αποκτήσει από
Μετεγγρρφή σρ,0μή αμειβομένων ή
επογγεΧματιών
ποδοσφαιριστών
πάντως δεν μπορεί, σε οποιαήποτε περίπτωση, να υπερβεί τους
τέ°οερις (4) περισσότερους από
1®ν συνολικό αριθμό που ορίζεται
οτ° Κεφάλαιο αυτό, δηλαδή:
α/ Ενα ποδοσφαιριστή, για την
Περίπτωση μετεγγραφής δυο ποδο
σφαιριστών του.
βί Δυο ποδοσφαιριστές, γιο την
"ερίπτωση μετεγγραφής τριών έως
Γ(°οάρων ποδοσφαιριστών του,
Υί Τρεις ποδοσφαιριστές, για την
Περίπτωση μετεγγραφής πέντε έψς
^πτδ ποδοσφαιριστών του και
Τέσσερις ποδοσφαιριστές, για
" ν Περίπτωση μετεγγραφής οκτώ ή
περισσοτέρων
ποδοσφαιριστών

του.

3. Σωματεία Β' Εθνικής κατηγοΡίας δεν έχουν, σε οποιοδήποτε
Περίπτωση, το δικαίωμα να διατη
ρούν στη δύναμή τους περισσότε
ρους απο δυο αμειβάμενους σμογεΥείς ποδοσφαιριστές από την Κύπρο
*01 την Τουρκία.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Μετεγγραφές αμιγώς ερασιτε-

χνικων σωματείων:
1, Κάθε ερασιτεχνικό σωματείο
έχει το δικαίωμα να αποκτήσει με
μετεγγραφή απεριόριστο αριθμό
ημεδαπών ποδοσφαιριστών καθώς
και ομογενών απο την Τουρκία, που
να προέρχονται είτε από αμιγώς
ερασιτεχνικά σωματεία, είτε οπό τα
ερασιτεχνικά τμήματα σωματείων
Α' ή Β Εθνικής κατηγορίας είτε από
σωματεία που ίδρυσε ή που βρίσκε
ται στο στάδιο ιδρύσεως ΠΑΕ, με
τις Προϋποθέσεις που ειόικώτερα
ορίζονται στο κεφάλαιο Ε αυτής της
αποφάρεως
2. Τα αμιγώς ερασιτεχνικά σωμα
τεία, έχουν το δικαίωμα να αποκτή
σουν ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές
που δεν θα συμπεριληφθούν στους
πίνακες αθλουμένων μελών των
σωματείων τους που θα υποβλη
θούν από 21-8-82 έως 31-8-82
καθώς και ερασιτέχνες που δεν
συμπεριελήφθησδν στους πίνακες
αυτούς παλαιότερα, όλη τη διάρκεια
του χρόνου, εκτός από το χρονικό
διάστημα
1-7-1982
έως
30-9-1982
με την επιφύλαξη
ομοίως, των διατάξεων του Κεφα
λαίου Ε' τιις αποφάσεως αυτής. Οι
ποδοσφαιριστές αυτοί έχουν το
δικαίωμα να αγωνίζονται μετά 15
πλήρεις ημέρες από την επόμενη
της ταχυδρομήσεως του δελτίου
τους στην ΕΠΟ, υπευθύνη του
σωματείου τους. Το σωματείο που
αποκτά ποδοσφαιριστή αυτής της
κατηγορίας πρέπει, μαζύ με την
υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών που απαιτούνται για την
απόκτησή τους, να υποβάλει και το
δικαιολογητικό που προβλέπεται
από το κεφάλαιο Α , παράγραφος 1.
περίπτωση Β αυτής της αποφά
σεως Επίσης το αμιγώς ερασιτεχνι
κά σωματεία έχουν το δικαίωμα να
αποκτήσουν απεριόριστο αριθμό
ελεύθερων αμειβομένων (αποδεσμευθέντων) ποδοσφαιριστών μέ
σα στο χρονικό διάστημα από
1-10-1982 έως 31 -10-1982 οι
οποίοι όμως δεν μπορούν ν’ απο
κτήσουν πάλι την ιδιότητα του αμειβόμενου πριν παρέλθουν δυο πλή
ρεις αγωνιστικές περίοδοι, εκτός
από την περίπτωση που το σωμα
τείο στο οποίο γράφτηκαν α νΐλθει
στην Β' Εθνική κατηγορία. Δεν επι
τρέπεται η απόκτηση ποδοσφαιρι
στών αυτής της κατηγορίας (ελεύ
θερων αμειβομένων) για τα ερασι
τεχνικά τμήματα των σωματείων Β'

Telefunken
Colorim age
Ή έγχρωμη τηλεόραση
μέ τήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
σε 5 βασικά σημεία.
1.
2.
3.
4.
5

Πξ}ντα ιδανικό χρώμα καί κοντράστ
Απόλυτα (γεωμετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής ύπερύθρων - 32 καναλιών

Εθνικής κατηγορίας
3. Απαγορεύεται κι είναι άκυρη η
απόκτηση, μ' οποιοδήποτε τρόπο,
αλλοδαπών ποδοσφαιριστών από
τα αμιγώς ερασιτεχνικά σωματεία
καθώς επίσης και από τα σωματεία
Α' και Β' Εθνικής κατηγορίας, για τα
ερασιτεχνικά τους τμήματα,
ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
ΚΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑ
ΓΡΑΦΩΝ
Για τους οικονομικούς όρους των
μεταγραφών και την προθεσμία
αυτών, αναφέρονται τα κεφάλαια Δ '
και Ε' της αποφάσεως του Υπουρ
γού Προεδρίας που δημοσιεύθηκε
στο υπ αριθ. 425 φύλλο της εφη
μερίδας της κυβερνήσεως.
Στην περίπτωση μετεγγραφής
ομειβόμενου ποδοσφαιριστή από
σωματείο Β Εθνικής κατηγορίας σε
σωματείο της ίδιας κατηγορίας, το
ανώτερο επιτρεπόμενο όριο του
δώρου μετεγγραφής που μπορεί να
καταβληθεί, δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τα ποσό των δραχμών
1 200.000 από τις οποίες τα 3/4 θο
καταβάλωνται στο σωματείο από το
οποίο μετακινείται ο ποδοσφαιρι
στής και το 1/4 στον ποδοσφαιρι
στή που μετεγγράφεται.
2. Στην περίπτωση μετεγγραφής
- σε σωματείο Β Εθνικής κατηγο
ρίας - αμειβόμενου ομογενή ποδο
σφαιριστή από την Κύπρο ή τη
Τουρκία καθώς και στην περίπτωση
αποκτήσεως από σωματείο επίσης
Β Εθνικής κατηγορίας, ποδοσφαιρι
στή Ελληνικής Ιθαγένειας από ομά
δα του εξωτερικού, το ανώτερο επι
τρεπόμενο όριο του δώρου μετεγ
γραφής που μπορεί να καταβληθεί,
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το
ποσό των δραχμών 3.000.000.
3. Στην περίπτωση μετεγγραφής
επαγγελματία ή αμειβόμενου ποδο
σφαιριστή που ανήκει σε σωματείο
που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Α '
Εθνικής κατηγορίας σε σωματείο Β'
Εθνικής κατηγορίας, το ανώτερο
επιτρεπόμενο όριο του δώρου
μετεγγραφής που μπορεί να κατα
βληθεί, δεν επιτρέπεται να υπερβαί
νει το ποσό των δραχ. 2 . 000.000
από τις οποίες τα 3/4 θα καταβά
Λωνται στον ποδοσφαιριστή ΑΕ Π
στο σωματείο Α' Εθνικής κατηγο
ρίας από την οποία μετακινείται ο
ποδοσφαιριστής και το 1/4 στον
μετεγγραφόμενο ποδοσφαιριστή.
4. Με την επιφύλαξη των διατά

Εντυπώσιασε η σχολή
καράτε της Αλεξάνδρειάς

ΣΤΟ Π ΑΝ ΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Αλεξάνδρεια (του ανταποκριτού
μας)
Στις 18-7-82, επέστρεψε από
την Αθήνα η «Σχολή ΚΑΡΑΤΕ» Αλε
ξάνδρειάς όπου συμμετείχε στο
11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.
Αν και ήταν η πρώτη φορά που
έλαβε μέρος σε μια τέτοια μεγάλη
διοργάνωση όμως οι εντυπώσεις
και τα αποτελέσματα που έφερε
υπήρξαν θετικά. Πορουσία 28 σχο
λών από όλη την Ελλάδα, κατέλα
βαν τελικά την 4η θέση στα
«ΚΑΤΑΣ». κάτι που πιστοποιεί την
αξία ενός μεγάλου αλλά αθόρυβου
δασκάλου, του SENSEI Β. Παπαδόπουλου (μαύρη ζώνη 2 ΝΤΑΝ)
εκπαιδευτή της «Σχολής ΚΑΡΑΤΕ»
Αλεξανδρείας
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Πείρα. Τεχνολογία. Εφεύρεση.
ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ
6 ΝΕΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ
ΑΠΟ Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΣΕΡΒΙΧ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΒΕ Αφοί

ΦΟΥΡΛΗ

μένη επιστολή και σε ειδικό έντυπό
της Η υποβολή τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τις καθιστά απαράδε
κτες
2. Προκειμένου για την εγγραφή
ξεων του ικεφαΛαιου ε αυιην ιην
αποφάσεως, προκειμένου για την
ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών σε
μετεγγραφή ερασιτέχνη ποδοσφαι
ΠΑΕ ή σε σωματείο που βρίσκεται
στο στάδιο ιδρύσεως ΠΑΕ ή σε
ριστή σε σωματείο Β' Εθνικής κατη
γορίας (εφ όσον ο ποδοσφαιριστής
σωματείο που αγωνίζεται στο πρω
τάθλημα Α ' Εθνικής κατηγορίας,
καθίσταται αμειβόμενος) επιτρέπε
εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις
ται να καταβληθεί τόσο στο σωμα
του υπό του άρθρου 25, παράγρα
τείο από το οποίο μετακινείται, όσο
φος 1 του Νομού 879/19 79 «περί
και στον ποδοσφαιριστή ποσό μέχρι
Ποδοσφαιρικών Α.Ε.» προβλεπομέτου ύψους των αποδοχών ενός χρό
νου του μετεγγροφομένου, υπολο
νου Πρ. Διατάγματος.
3. Η εγγραφή ή μετεγγραφή
γιζόμενο σύμφωνα με τις αναγρα
ποδοσφαιριστών που αποκτούντοι
φόμενες
στο
συμβόλαιο
του
γιο πρώτη φορά από το εξωτερικό,
μηνιαίες αποδοχές.
διενεργείται με συστημένη επιστο
5. Στην περίπτωση μετεγγραφής
λή και κατά το χρονικό διάστημο
αμειβόμενου ποδοσφαιριστή, που
από 16-7-82 έως 31-7-82 απαι
υπάγεται στην σχετική με την
τούνται δε γΓ αυτή τ' ακόλουθα
οκταεπα διάταξη του ΕΚΑΠ και
δικαιολογητικό.
ουτής της αποφάσεως υποχρεωτικά
α/ Αίτηση δελτίου
καταβάλλεται από το Σωματείο που "
β/ Σύμβαση (συμβόλαιο), προκει
τον αποκτά στο σωματείο από το
μένου περί αμειβομένων
οποίο μετακινείται, χρηματικό ποσό
γ/ Πιστοποιητικό της ξένης Ομο
που καθορίζεται, ως εξής·
σπονδίας σχετικά με την ελεύθερη
α/ 2.400.000 δραχμές, από
μετεγγραφή τους. Τυχόν τηλεγραφι
σωματείο Β Εθνικής κατηγορίας σε
κή ή κατ' άλλο τρόπο γνωστοποίηση
σωματείο της ίδιας κατηγορίας.
της συνκαταθέσεως της ξένης Ομο
β/ 3.500.000 δραχμές απο
σπονδίας, δεν λαμβάνεται υπόψη.
σωματείο Β' Εθνικής κατηγορίας σε
Εφ" όσον το πιστοποιητικό που
ΠΑΕ ή σε σωματείο που αγωνίζεται
προαναφέρθηκε ληφθεί στην ΕΠΟ
στο πρωτάθλημα Α' Εθνικής κατη
μέχρι και την 31-12-1982 ο ποδο
γορίας.
σφαιριστής έχει το δικαίωμα να
γ/ Τουλάχιστο 5,500.000 δρα
συμμετέχει στους αγώνες του
χμές σε περίπτωση μετεγγραφής
σωματείου
του
την
περίοδο
ποδοσφαιριστή σωματείου Β' Εθνι
1982-83, διαφορετικά (δηλαδή αν
κής κατηγορίας σε σωματείο της
το πιστοποιητικό ληφ θεί στην ΕΠΟ
αλλοδαπής Η μη καταβολή του
μετά την 31-12-82 ο ποδοσφαιρι
ποσού που ορίζεται γιο κάθε μια
στής κατακυρώνεται μεν υπέρ του
από τις παραπάνω περιπτώσεις
σωματείου που τον αποκτά αλλά
αυτής της παραγράφου σποδειδικαιούται ν' ανωνίζεται στους αγώ
κνυόμενη εγγράφως. συνεπάγεται
νες τους οπό τη περίοδο 1983-84.
την απόρριψη της μετεγγραφής.
Η απόκτηση των ποδοσφαιριστών
Προθεσμία μετεγγραφών, δικαιολοαυτής της παραγράφου, οποτεδήπο
γητικά:
τε κι αν γίνει στο χρονικό διάστημα
1. Αμειβόμενοι ή επαγγελματίες
από 16-7-82 έως 31-7-82, προσπου ανήκουν σε ΠΑΕ Β' Εθνικής
μετρείται στον αριθμό του Κεφα
κατηγορίας ή ερασιτέχνες ποδο
λαίου Β' ποράγραφος I αυτής της
σφαιριστές (οι τελευταίοι με την
αποφάσεως,
επιφύλαξη της παραγράφου 2 αυτού
4. Γ ια όλες τις περιπτώσεις των
του Κεφαλαίου), έχουν το δικαίωμα
μετεγγροφών και των εγγραφών
να μετεγγραφούν ύστερα από αίτη
από αποδεσμεύσεις αυτής της απο
σή τους και με τη συγκατάθεση στο
φάσεως σε τμήματα αμειβομένων
οποίο ανήκουν σε σωματεία ή ΠΑΕ
ποδοσφαιριστών, εκτός των υπο
Β' Εθνικής κατηγορίας μέσο στο
λοίπων δικοιολογητικών που χρειά
διάστημα από ,1 6 -7 -1 9 8 2 έως
ζονται για αυτές είναι απαραίτητη η
31-7-1982. Επίσης, οι αμειβόμενοι
υποβολή μαζύ με αυτά - και υπεύοι ^ ΐία γ .ΐίίΛ ι» τί^ α ν χ Π Α Ε _ Β ;
«υνης οηΛωοττς to o i*A -»oert»o® i
Εθνικής κοτηγοβϊας έχουν ιο Ιδιο
από την οποία να προκύπτει το χρη
δικαίωμα και στο χρονικό διάστημα
ματικό ποσό που όαππνήθηκε για
1-12-1982 έω ς15-12-1982. Οι
αυτές καθώς και η καταχώρηση
αιτήσεις για την μετεγγραφή αυτών
αυτού του ποαού στα οικείο βιβλία
των ποδοσφαιριστών υποβάλλονται
των σωματείων. Η ιαραπάνω δή
υποχρεωπκά στην ΕΠΟ, με συστηλωση, που υποβάλλεται από το
σωματείο που αποκτά τον ποδο
σφαιριστή πρέπει νσ υπογράφεται
από τους Πρόεδρο. Γενικό Γραμμα
τέα και Ταμία και των δυο σωμα
τείων (αυτού που τον χορηγεί και
αυτού που τον αποκτά) καθώς και
από τον ποδοσφαιριστή. Η παράλει
ψη της υποβολής αυτής της δηλώσεω ς έχει σαν αποτέλεσμα την
απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής ή
μετεγγραφής
Οι μαθητές που έλαβαν μέρος
5. Η απόδειξη της ιδιότητας του
στο 11 ον Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
ομογενή (προκειμένου για τους
είναι: Α. Παπαδόπουλος. Α. Σισμανίομογενείς ποδοσφαιριστές) θα γίνε
δης, Κ. Σισμανίδης Δ. Καρυτόπουται
με την υποβολή μαζύ με τα υπό
λος, Π Ανθής Δ. Μονωλάπουλος,
λοιπα δικαιολογητικό - πιστοποιητι
Ν. Παπαδόπουλος,
κού της αρμόδιας Ελληνικής Αρχής
Ο SENSEI Β. Παπαδόπουλος του
ή των κατά τόπους Προξενικών
οποίου η σχολή εδρεύει στην οδό
Αρχών της Ελλάδος. Η σχετική αί
Πελλοπονήσου 35 Αλεξάνδρεια,
τηση θεωρείται απαράδεκτη, στην
άρχισε να προετοιμάζει τους μαθη
περίπτωση που δεν θα υποβληθεί
τές του εντατικά για να μπορέσουν
το παραπάνω πιστοποιητικό.
να διεκδικήσουν περισσότερες νί
6 . Για την μετακίνηση Ελλήνων
κες και να εξυψώσουν την πόλη της
ποδοσφαιριστών στο εξωτερικό
Αλεξάνδρειάς και στο Εξωτερικό,
προκειμένου να συμμετάσχουν σε
6nou έχει προγραμμστισθεί σύντο
αγώνες «Ελληνικών» Σωματείων
μα να μεταβεί η σχολή για αγώνες
Ιδηλαδή σωματείων ομονενών)
απαιτείται πάντοτε η χορήγηση
^ ΐί·ημϊϊϊμ ϊμ μϊη Τ ^ιί
κανονικής μετεγγραφής από τα
σωματεία στα οποία ανήκουν, εφ
όσον η ξένη Ομοσπονδία στην
οποία υπάγεται το σωματείο που
μετακινούνται, είναι μέλος φ ίφ Α .
Εφ όσον ο ποδοσφαιριστής επανέλθει στην Ελλάδα, μόνο στο
σωματείο της ημεδαπής από το
οποίο μετακινήθηκε μπορεί να
μετεγγραφεί. Η μετεγγραφή αυτής
της περιπτώσεως δεν υπολογίζεται
στον αριθμό των ποδοσφαιριστών
που δικαιούται το σωματίο να απο
κτήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις
αυτής της αποφάσεως
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Ανοιξε ο την ΠΑ ΓΡΙΛΛ ΒΕΡΟΙΑΣ το καινούργιο κατιιοτη
μα ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ Β. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗ
Στο κατάστημα Οα βρείτε tu καλύτερα φάρμακα για όλες τις
καλλιέργειες, σπόρους, βολβούς, γεωργικά κργσλεία μηχανη
μιιΤα και λιπάσματα.
Επίσης 0 ηντικριχτετε την διάθεση του Γεωπόνου για την
ιιμ ιπ η εξυπηρέτησή πας όσον αψοριι:
α)την προμήθεια σας σε φάρμακα
β)τις μελι:τες και εγκαταστάσεις των αγροκτημάτων,
γΐτις επιβλεφεις και

ό)την άμεση και συνεχή παρακολούθηση των καλλιργειων
μι. πκοπο την επίλυση όλων των ενδεχομένων προβλημάτων
ιης γεωργικής παραγωγής.

ΒΑΣΙΛΗΣ Μ. ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ
•
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Σε ηλικία 26 χρονών ο Γ Μαρούδας σταμάτησε να παίζη μπάλλα και
πήγε στη σχολή προπονητών παυ έγινε στη Καλαγρέζα για να προσφέρει
διαφορετικό στο ερασ. ποδόσφαιρο της περιοχής.
Το ευνάριστο είναι λέει ο Γ Μαρούδας ότι όλες σχεδόν οι ερασιτ
ομάδες έχουν 1-2 ταλέντο ή και πιό πολλά που μπορούν νο στυδιοδρι.νήσουν.
Δυστυχώς όμως για τα παιδιά αυτά πολλές φ ο ρές άτι μαθαίνουν
μαθαίνουν από μόνοι τους. Πράγμα που τους εμποδίζει στην μετέπεπα
καριέρα τους
Για τον λόγο αυτό οι ευττεύθυνοι τόσο των ομάδων όσο και ιπυ ευυσιτ, ποδοσφαίρου πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη προσοχή.
Είναι αδιανόητο νια τα σημερινό δεδομένα οι ποδοσψυιρκ. ιπι να
τελειώνει π.χ. η προπόνηση ή το ματς και να μην υπάρχει νερό για ντους ή
ένα ποτήρι τσάι.
Με τέτοιες σονθήκς το ερ. ποδόσφαιρο μόνο μπροστά 6-εν ·τ. ·.
ΕΡ: Πες μας Γιώργο εσύ πως τα πήγες εφέτος με την ομα '
ΑΠ: Να σας πω. Λόγω του ότι στη σχολή πήγαμε τέλη Αυγούπ·, ,ι, -,
είχα κλείσει με κομμιό ομάδα, με αποτέλεομα να μείνω χωρίς αμόόα Σι
μέσο του 1ου γύρου ονέλαβα τον Αχιλλέα Νεοκάστρου.
Στόχος της ομάδας ήταν η άνοδος στην 8 κατηνορίπ Για διαφι
λόγους όμως η ομάδα ήταν μακρυά από τις προνομιούχες θέσεις. π:..-τ ,
που μας έκανε να δουλέψουμε όλοι πιό πολύ και πιό σκληρά, κσι ·. ■
Φέρουμε να κερδίσουμε την κατηγορία που την ζητούσε η ομάδα σε ,.ι*ίράζ,
Πιστεύω η δουλειά μου στο Νεόκαστρο θα φανή και ηροτταντός.,Ό..
μικρούς στην νέα σαιζόν.
ΕΡ: Απ' ότι ξέρω τρίο χρόνια είσαι προπονητής και οι ομάδες που «ι
χες κερδίσανε κατηγορία Πες μας που οφείλεται αυτό:
ΑΠ: Ναι, Είναι ολήθεια ότι οι ομάδες που είχα (Θύελλα Σταυρού. ξ.ϋν
κΰς Μακρ. Αχ Νεοκάστρου) ανέβηκαν μία κατηγορία.
Οι επιτυχίες αυτές Οφείλωνται στη θέληση των παικτών στην οκλ ·,ιή
δουλειά, πειθαρχία, τύχη, συμπαράσταση Διοκ. συμβουλίου κσι Φιλάθλων
Πιστεύω Οταν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες η ομάδα διοκοίνετυι.
ΕΡ: Πες μας Γιώργο, εφέτος π σκοπεύεις και εάν έχεις προτάσεις
ΑΠ: Νο σος πώ, πρώτος στόχος μου γιο φέτος ήταν νο πάω στη σχολή
γιο να πάρω το δίπλωμα της Β ' κατηγορίος.
Δυστυχώς όμως δεν θα γίνει η σχολή, και καταλαβαίνετε τι σημαίνε:
αμτά για μένα Θα προσπαθήσω όμως να πλουτίσω τις γνώσεις μα 1 πυ(<ακολουθώντας διάφορο σεμηνάρια, προπονήσεις μεγάλων ομάδων και δια
βάζοντας διάφορα βιβλιά.
Ό σ α γιο τις προτάσεις δεν σος κρύβω δη έχω αρκετές θ α προτιμ
να πάω σε μια ομάδα με υλικά κοι με λιγότερο χρήματα ακόμα, «αι έχον
σαν όπλο την δουλειά, την πειθαρχία, και τον χρόνο πιστεύω να δικώ ν..- ,
όταν θα φανούν το αποτελέσματα στο τέλος και είμαι σίγουρος γ ι ' αι> ,
100%.
Επ' ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστής του Α,
λέα Νεοκάστρου τον Πρόεδρο κ. Βενιόπουλο Αμ., τον έφρα κ. Μ στοι ·λ>
και τον κ. Χρηστά ως και τους φιλάθλους για την συνεαναοία.
Αυτά μας είπε ο Γ. Μαρούδας . ο νέος αυτός προπονητής και του · υχτ
μαστέ καλή τύχη στη νέα του ομάδα
Β.Γ.

__ BEPG1AÍ.

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.ΕΗ. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.ΕΗ. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσηκή
Νοσοκομείο
Δ.ΕΗ. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε (σταθμός)

22.222
22.506
12S
25 .749
24.444

62 055 62 6 6 έ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-ΒενιζέΛου
2 3 ." >
Εθνική Τράπεζα
24.141 -24 .3 43
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.735
Ιπποκράιους
26.32χ>
Πλ. Ωρολογίου
23.96«ι
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καροτάοιου 22.532-22.&3Λ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΓτη
23350

Ραδιοτοξι
23 .619
23 .384
23.376
100
121
199
22.199
22.200
22.314
41.363

Μικρές Αγγελίες
κατ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί της οδού Μητροπάλεως με το εμπόρευμά ton «m
με σίγουρη πελατεία. Πληρ. τηλ. 2 9 4 2 2 Βέροια

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Στο Πλατύ πωλείται οικόπεδο ενός στρέμματος μετά παλαιός
οικίας λόγω αναχωρήοεως. Τιμή 700.000 δρχ.
Πληροφορίες τηλ. 22.759 και 23 .352 Αλεξάνδρεια

ΣΕ 1ΙΜ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο »α.
γελματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή · τηκτική πελατεία. Πληρ.^φο.
ρίες ης πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2 4 7 2 5 ΒεροΙας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής παιαίαςζητεΐται κοπέλλο που να γνωρίζει Τιλυγ
και Αγγλικά.
Πληρ. τηλ.51.231 κοι 51,432
Ζ Η Τ Ε Ι ΓΑ1

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Η

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΓΕΩΠΟ ΝΟ Σ
Τ Η Λ. 62.418 61AJS
ΙΙΛ Γ Ρ ΙΛ Λ Ι ΙΓ Ρ η ΐΛ Σ

ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΑΙ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ -

Ε

ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΓ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τ α νέα σύγχρονα μ η χ α ν ή μ α τ α α ν α λ α μ β ά ν ο μ ε ό λ ε ς
τ ις τυ π ο γ ρ α φ ικ ές ε ρ γ α σ ίε ς μ ο ν ό χ ρ ω μ ες ή π ο λύ χρ ω μ ες

Ί 'η λ ε φ ω ν ε ία τε μ α ς 2 9 .7 6 2

Ο Κυπριανού χαιρέτησΕ
την δήλωση Παπανδρέου
ΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 21 (ΑΠΕΙ
Πρόεδρος Κυτιρισνού χαιρέτι

ΤΠ χθεσινή δήλωση του πρωθυ-

)υργοϋ κ. Α. Παπανδρέου ότι η
ίληνική κυβέρνηση βα σνοίξει το
άκεΛΑο της Κύπρου Σε τροτττή ¿IV
υοη του ο κ. Κυπριανού σνέψερε
«Χαιρετίζω τη χθεσινή δήλωση
•υ πρωθυπουργού της Ελλάδος κ.
τδρεο Παπανδρέου ν*α την αμετάητη απόφασή του νο ανοίξει το
ικελλο της προδοσίας της Κύπρου
ττε να χυθεί πλήρες φως στη
ινωμοοία σε βάρος της Κύπρου
ί του λαού της που είχε τόσο τρο
<ες συνέπειες από τις οποίες οπο;ρει ακόμα ο Κυπριακός λαός
ιυτο αποτελεί και νομικό χρέος κα·
τορική αναγκαιότητα, όπως ο ίδιος
κ. Παπανδρέου τόνισε Η Κύπριο
ί κυβέρνηση είναι ανό πόσα στιν1 έτοιμη να συνεργαστεί πλήρως
- τη ν ελληνική κυβέρνηση για το

Εξ άλλου ο κυβερνητικός εκπρό
σωπος απαντώντας σε σχετικές
ερωτήσεις των δηυοσιογράφων δή
λωσε σήμερα ότι ο πρόεδρος της
Δημοκρατίας είναι ευτυχής για την
επαναβεβαίωση της υποστηρίξεως
της ελληνικής κυβερνήσεως. των
ελληνικών κομμάτων και του ελλη
νικού λαού στον αγώνα της Κύ
πρου.
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά
με το απόσπασμα της χθεσινής ομι
λίας του κ. Αλευρά στο συλλαλητή
ριο όπ οι «συνθήκες επιβάλλουν
αναπροσαρμογή τακτικής και χάρα
ξή συγκεκριμένης στρατηγικής», ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι
τις απόψεις της κυβερνήσεως ανα
φορικά με το διάλογο και το χειρι
σμό του Κυπριακού τις εξέφρσσε με
σαφήνεια ο Προεόρος της Δημο
κρατίας στην ομιλία του στο συλλα
λητήριο χθές βράδυ.

Σεσημασμένος κλέφτης
συνελήφθη στη Βέροια
ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΛΙΠΟΤΑΚΤΗΣ ΑΠ* ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ
Ενας σεσημοσμένος κλέφτης
συνελήφθη σ τη Βέροια και καταδι
κάσθηκε σ ε 9 μήνες φυλάκιση, χά
ρη στη συνεργασία χωροφυλακής
και ηολιτώ ν κοι στην έγκαιρη επέμ
βαση τω ν οργάνων Ασφαλείας.
Π ρόκειται γιο τον λιποτάκτη
στρο-πώτη Δήμου Δημήτριο 26
χρόνων από τσ Ριζώμστο. που
συνελήφθη μαζί με τον 22χρονο
Παρπλέα Δημήτριο, άεργο από τις
Σέρρες, την στιγμή που είχαν κλέψει
το μοτοποδήλατο του Δημήτρη
Βαγδάτη στην οδό Μ Μπότσαρη.
Πολίτες που οντελήφθηκσν την
κλοπή φώναξαν και καδίωξαν τους
κλέφτες και αμέσως απενέβησον
όργανα της Ασφαλείας Βέροιας που
Ό υς συνέλαβαν.

Κατά την εξέτασή του στο Τμή
μα ο Δήμου »ομολόγησε όπ πριν λί
γες μέρες είχε κλέψει 20.000 δρα
χμές οπό μιά καλυβπ στο Εργοχώρι
Βέροιας, ιδιοκτησίας Κατόβα, απεδείχθη δε όπ ήτον και λιποτάκτης
από το στρστό και υπήρχε και σχετι
κό ένταλμα σηλήψεως.
Χθές ο Δήμου και ο Παραλέας
Δικάστηκαν στο Αυτόφορο Τριμελές
Πλημμελειοδιεκίο θερ οία ς το οποίο
καταδίκασε τον πρώτο σε φυλάκιση
9 μηνών για κλοπή, κλοπή χρήσεως
και αλητεία και τον δεύτερο σε
φυλάκιση 20 ημερών για κλοπή
χρήσεως και αλητεία.
Ας σημειωθεί ότι η έφεση πού
τυχόν θα κάνει ο Δήμου δεν θα έχει
ανασταλτικό αποτέλεσ,ιο σύμφωνα
με απόφαση του Δικαστηρίου,

ΑΜ ΟΙΒΑΙΑ
ΒΗΡΥΤΟΣ, 21 (Α Π Ε.)
Ο Ηγέτης της οργάνωσης για
την απελευθέρωση της Παλαιοί ινης
Γιασέρ Αραφάτ, απηόθυνε σήμερα
μήνυμα προς το Αραβικό Εθνος
επ ευκαιρία της γιορτής «ΦΙΤΡ· με
την οποία τερματίζεται ο μήνας του
Ρομαζανίου, στο οποίο εκθειάζει
«την αντίσταση των Λιβανέζων κοι
των Παλαιστινίων στη Βηρυτό» και
καυτηριάζει«την αδιαφορία των
Αράβων για τα όσα συμβαίνουν στο
Λίβανο».
Στο μήνυμα του, επίσης, το
οποίο μεταδόθηκε οπό το Παλαιστι
νιακό πρακτορείο «ΟΥΑΦΑ» ο κ.
Αραφατ ζητΰ γιο μια ακόμη φορά
από τους Αραβες ηγέτες να εξηγή
αουν τους λόγους «της σιωπής και
αδιαφορίας τους» τη στιγμή που «το
αδέλφια τους Οι Λιβανέζοι και οι
Παλαιστίνιοι βρίσκονται πολιορκημένοι στη Βηρυτό «αι η κατάστασή
τους όυσχεραίνετοι καθημερινά»
«Τι έγιναν τα Οπλα σας, ο πλού
τος σας, οι στρατιώτες σας η δύνα
μή σας και η δόξα σος1» ρωτά ο κ.
Αραφάτ τους ’ Αραβες και μου
σουλμάνους ηνέτες υπενθυμίζον
τας τους ότι τα «μαχόμενο αδέρφια
τους αντιμετωπίζουν τον εχρό απ
όλες τις πλευρές», και διεξάγουν τον
«μακρύτερο πάλεμα» που έχουν
ποτέ διεξάγει οι Αραβες εναντίαν
του Ισραήλ.
ΑΜΟΙΒΑΙΑ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η οργάνωση για την απελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης ανακοίνωσε
στην Ουάσιγκτων ότι είναι έτοιμη
για αμοιβαία αναγνώριση με το

Βαρειά τραυματίσθηκε ο οδηγός

_

Μ

Η Η Τ ’ «Τχ

Δ ια λ υ μ έ ν η , σ τη ν κυριολεξία, η ντα λίκα β ρ ίσ κ ετα ι π εσμ ένη κ ά - 1 Κατόπιν τούτου κριθηκε αναγκαίο
τω οπό τη γ έ φ υ ρ α σ τη ν
κ ο ίτη το υ π οταμού.
> να μεταφερθεί στην ορθοπεδική

Συνέχεια από τττν 1η
σπάζοντας το προστατευτικό στη
θοίο της γέφυρας έφυνε στο κενό
κοι έπεσε σπό ύψος 20 περίπου μέ
τρων στο ποτάμι που περνά κάτω
από τη γέφυρα 0 οδηγός προσπά
θησε φαίνεται, την τελευταία στιγ
μή να πη&ήξει έξω από το αμάξι και
να κρατηθεί πάνω στη γέφυρα αλλά
δεν τα κστάφερε Επεσε κι αυτός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ
Αριβ. Πρωί- 6 1 3
,
Κουμαριά 21 Ιουλίου 1982
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Κουμαριάς Ημαθίας
Διακηρύττει άτι
Κατόηιν ακυρώσει«*, ταυ απο
τε λ έ σ μ α το ς της πρώτης δημοπρα
σίας ως ασυυΦορη εκθετουμε ο*
επαναληπτικό δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
Φορές και με ποσοστό εκτπώσεως
χωρίς όριο η εκτέλεση του έργου.
•ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΜΑ
ΡΙΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης
δροχ Μ 7 3.000
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί
στο Κοινοτικά Κατάστημα Κουμα
ριάς την 9 Αιινούστου 1982. ήμερα
Δευτέρα και ώρα 12-13.00 ενώ
πιον της ορμοδίας Επιτροπής.
Στο διαγωνισμό νίνανται δεκτοί
εργολάβοι με πτυχίο Α τόξεως και
πνω για έργο υδρευτ.κά και εμπει
ροτέχνες
Σαν εγγύηση συμμετοχής ορί
ζεται το ποσό τω ν 50 0 0 0 δραχ.
που θα δοθεί με γραμμάτιο του
Ταςιείου
Παρακαταθηκών
και
Δανείων ή με εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του
Τ Σ Μ Δ Ε «ατό τον τύπο που ισχύει
τ-α το Δημόσιο.
Για περισσότερες πληροφορίες
ο- ενδιαφερόμενο· πρέπει να οπαυΟύνονται στο γραφεία της Κοινότη»ος ή πης ΤΥΔΚ Ημαθίας σε όλες πς
ιανόσιμες ημέρες και ώ ρες
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΟΥΡΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

μ έ σ α στο ποτάμι. αλλά για καλή του
Τύχη κοτό την πτώοη το υ βρήκε μια

μπάλλα βαμβάκι που είχε ξεφύγει
σπό την καρότσα του φορτηγού με
αποτέλεσμα νσ απαφύγει θανατη
φόρο χτύπημα.
Επί τόπου κατέφθπσε όχημα
της Πυροσβεστικής Βεραίος ίο
ασθενοφόρο του Νοσοκομείου και
η Τροχαία Βέροιας.
Λνδρες τπς Πυροσβεστικής
μαζί με τον οδηγό του ασθενοφό
ρου κοι βοηθούμενοι οπό εργάτες
τοο
εργοστασίου
Πασχαλίδη
κστέβηκαν στο ποτάμι και με τρομε
ρή δυσκολία και κίνδυνο ανέσυραν
με φορείο τον βαρειά τραυματισμέ
νο οδηγό, που έφερε σοβαρό
κατάγματα στα δεξί χέρι και πόδι και
•στα πλευρά .
Ο τραυμστισμένοςνμεταψέρθηκε στο Νοσοκομείο Βεροίας . όπου
διαπιστώθηκε η σοβαρότητα των
καταγμάτων του και το γεγονός όπ
είχε χάσει πολύ αίμα.

Οι ΗΠΑ
στέλνουν
όπλα στο
Ισραήλ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 21 (Α Π Ε
ΡΩΫΤΕΡ)
Αμερικανοί αξιωματούχοι οποκύλυψαν χθές τη νύκτα στην ουώσιγκτων ότι πορά την προχθεσινή
απόφαση του Προέόρου Ρήγκαν νο
αναστείλει την αποστολή στο
Ισραήλ. 1 400 «βομβών προσωπι
κού»
λόγω της καταχρηστικής
χρήσης πως στο Λίβανο από τον
Ισραηλινό στρατό, νέα τελειοποιη
μένο αμερικανικά όπλα πρόκειται να
σταλούν σύντομα στις ένοπλες
δυνάμεςι του Ισραήλ.
Στο νέο αυτό πολεμικά υήι»ό,
κατά τις ίδιες πηγές περιλαμβάνον
ται υπερσύγχρονο μαχητικά αερο
πλάνα. τελειοποιημένοι πύραυλοι
καθώς και τεθωρακισμένο υλικό για
τΐ| χρήση των ιοραηλινών στρατευ
μάτων,

; T .J .
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Ο Αραφάτ ζητεί απεγνωσμένα
βοήθεια από τους Άραβες

οκοπο αυτό«
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

0

«

*ίλινι^ Θίσ/ν,κ^
*ν,ν£
Μετάγγιση μεγάλης ποσότητος αίμοτος
Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα'
Τροχαίας Βέροιας

Τροπολογίες
στο ν/σχέδιο
για τους
δικηγόρους
ΑΘΗΝΑ. 21 (Α.Π.Ε 1
Δέσμη τροπολογιών στο νομο
σχέδιο για την ανασύνταξη των
μητρώων των δικηγορικών συλλό
γων, έφερε σήμερα στη Βουλή ο
υπουργός δικαιοσύνης κ, Γ.Α,
Μαγκάκης.
Οι τροπολογίες ορίζουν:
— Μονο για απόλυτα σπουδαίο
λόγο . επιτρέπεται η καταγγελία
συμβόσεως δικηγόρων - μελών των
Δ.Σ. των δικηγορικών συλλόγων
που εργάζονται σε Ν.Π.Δ.Δ.. Ο.Τ.Α..
Τράπεζες κ.ο.κ
Οι Δικηγόροι αυτοί προστα
τεύονται μέχρι και ένα χρόνο μετά
τη λήξη της συνδικαλιστικής τους
θητείας
— Μετάθεση δικηγόρων, από
Πρωτοδικείο σε Πρωτοδικείο, νιο
να συνυπηρετήσουν με τους συζύ
γους τους, επιτρέπεται μόνο μετά
από σύμφωνη απόφαση του Δικη
γορικού Συλλόγου της περιοχής που
ζητείται η μετάθεση.
— Σταματά ο κ α τ' εξαίρεση διο
ρισμός δικηγόρων στα διάφορα
Πρωτοδικεία της χώρας που είχε
επίτροπε ί με το νόμο 1183/81
— Δύο τουλάχιστον μέλη του
Δ.Σ. του δικηγορικού συλλόγου
πρέπει να μετέχουν στα πειθαρχικά
συμβούλιο των δικηγορικών συλλό
γων
ί ,

— Χυνιατότα Δικηγορικός σίιλ-'
Λόγος Aiyioti
Το νομοσχέδιο νια την ανάπτυ
ξη των μητρώων θα συζητηθεί αύ
ριο στο Τμήμα Διακοπών της Βου

λής.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

ΙσριιήλΣτενός συνεργάτης του ιιροέ
όρου του PIO, κ. Γιασέρ Αραφάτ
δήλωσε χθες το βράδυ ότι το μήνυ
»ια του «PIO» διαβιβάσθηκε σ ιην
Ουασιγκιον από τον αξιωματούχο
ιης Παλαιστινιακής οργσνώσεως κ.
Χαλεντ. Ελχάς που εκτελεί χρέη
σύμβουλου σε αντιπροσωπεία του
Αραβικού συνδέσμου που βρίσκεται
στην Ουάσιγκτων νια το Λιβανικό.
Η αντιπροσωπεία , έχει επικε
φαλής της τους υπουργούς εξωτερι
κών της Σαουδικής Αραβίας και
Συρίας Η Ουάσιγκτων αρνήθηκε νο
δεχθεί tuv κ. Χολέντ ΕΛ Χασάν
σαν επίσημο μέλος της αντιπροσω
πείας ζητώντας να αναγνωρίσει το
«PLO» τα δικαίωμα υπάρξεως t o u
Ισραήλ
πριν από οποιαδήποτε
συνομιλία με τους Παλαιστινίους.
Η πρόταση τουκΡίΟ» που αντι
κατοπτρίζει Γαλλοαιγυππακό αχέδιο
ειρπνεύσεως που αποκαλύφθηκε
πριν από δύο εβδομάδες - συμπίπτει
με μια χαλάρωση της στρατιωτικής
πολιτικής και διπλωματικής δραστη
ριότητας στο ΛΙβανα.
Πάντως . ο Λευκός Οίκος όιέψευσε την υπόρξη του μηνύματος
κοι της προσφοράς του «PLO#
Οπως δήλωσε πηγή του Λευ
κού Οίκου «τέτοιο μήνυμα δεν δια
βιβάσθηκε στον πρόεδρο».
Στο μεταξύ, ο υπουργός εξωτε
ρικών της Συρίας κ. Χοντάμ, διέψευσε χθες ίο βράδυ τις πληροφορίες
σύμφωνα με τις οποίες η χώρα του
θα δέχονταν στο έδαφος της τους
Παλαιστινίους μαχητές.
Λίγο πριν αναχωρήσει από την
Ουάσιγκτων για τη Δαμασκό, ο κ.
Χαντάμ δήλωσε: «η θέση μας είναι
σοφής. Η Συρία δήλωσε ότι δεν
μπορεί να δεχθεί τους Παλαιστι
νίους υαχπτές. Είναι θέμα αρχής».
Κατά το τηλεοπτικό δίκτυο
«C.B.S», ο κ Χαντάμ ενημέρωσε
τον πρόεδρο Ρήνκαν ότι η χώρα του
είναι διατεθειμένη να δεχθεί «ένα
ποσοστά από τους Παλαιστίνιους
ποο είναι ττερικυκλωυένοι στη Δυτι
κή Βηρυτό.»
Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές,
που πράσκεινται στην Αμερικανική
Κυβέρνηση, η απόφαση που φέρε
ται να έχει πάρει η Συρία, αποτελεί
τμήμα ενός σφαιρικού σχεδίου που
προβλέπει την
κατανομή των
Παλαιστινίων μαχητών σε όλα τσ
κράτη - μέλη rou Αραβικού Συνδέ
σμου.
Ταυτόχρονο, ο ειδικός απεσταλ
μένος του Προέδρου Ρήγκαν στη
Μέση Ανατολή. Φιλίπ Χαμπίμπ,
πρότεινε στους Παλαιστινίους σχέ
διο από πεντε σημεία, γιο να σταμα
τήσει η Ισραηλινή πολιορκία της
Δυτικής Βηρυτού και για να διευκο
λυνθεί η αποχώρηση των ανταρτών
υπό την Λιβανική πρωτεύουσα,
νμάφει η εφημερίδα «ΑΣ ΣΑΦΙΡ».
Παλαιστίνιοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν σχολίασαν την πληροφο
ρία της εφημερίδας ολλύ διπλωματι
κές πηγές αναφέρουν ότι το σχέδιο
αυτό «δεν απέχει πολύ από τις προ
τάσεις που διατυπώθηκαν τις τελευ
ταίες εβδομάδες.»
Ο ΑΣΣΑΝΤ
ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ
ΤΗ ΜΟΣΧΑ
Στο μεταξύ, όπως μεταδόθηκε
από τη Βηρυτό, ο πρόεδρος της
Συρίας Χαφέζ Ασσάντ, πραγματο
ποίησε μυστική επίσκεψη στη
Σοβιετική Ενωση στις αρχές της
εβδομάδάς για συνομιλίες σχετικά
με την κρίση του Λιβάνου, νμάφει

Υπόμνημα
των €μπόρων
στον υπουργό
ΑΘΗΝΑ 21 (Α.Π.Ε.I
Τα προβλήματα του εμπορικού
κόσμου εξέθεσαν σήμερα στον
υπουργό εμπορίου
κ.
Γιώργο
Μωροΐτπ τα μέλη της εκτελεστικής
επιτροπής του συντονιστικού συμ
βουλίου των ευπορικών συλλόγων
της χώρας.
ΟΙ εκπρόσωποι των εμπόρων
ενημέρωσαν τον υπουργό νια τα
θέματα που τους απασχολούν και
υπέβαλαν σ ' αυτόν αναλυτικά
υπομνήματα.

Επ€νόύθ€ΐς
απ' το 83
Συνέχεια από την 1η
συνεργασία με τους εκπροσώπους
των εμπορικών και βιομηχανικών
επιμελητηρίων
Όπως δήλωσε ο κ. Αρσένης. η
κυβέρνηση πριν κσταλήξει σε απο
φάσεις πρεττυ να γνωρίζει τις από
ψεις των »όξεων, και πρόσθεσε ότι
έχει δώσει εντολές στους συνεργά
τες του νσ τηρούν με αυστηρότητα
ένο πρόγραμμα συστηματικών επα
φών με τις τάξεις

«PLO»

σήμερα η εφημερίδα της Βηρυτού
«ΑΣ ΣΑΦΙΡ».
Η εφημερίδα διευκρινίζει ότι
πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη
του Σύρου προέδρου στη Σοβιετική
Ενωση α φ ' ότου οι Ισραηλινοι
Εισέβαλαν στο Λίβανο, στις 6 Ιου
νίου, και, αναφερόμενη σε διπλω
ματικές πηγές, προσθέτει ότι η
τελευταία επίσκεψη κράτησε μόνο
τέσσερις ώρες.
Τέλος
πύραυλος
τύπου
«Κατιούσα» εκτοξέυθηκε στη Βό

ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ

ρειο Γαλιλαίο αρνά χθες τη νύχτα,
δήλωσαν σήμερα οι Ιαροηλινές
στρατιωτικές αρχές
Ας σημειωθεί ότι ο βομβαρδι
σμός αυτός είανι ο πρώτος που
σημειώνεται στην περιοχή μετά την
Ισραηλινή επέμβαση στα Λίβανο.
Ισροηλινές στρατιωτικές πηγές
εξ άλλου ενέφερα, ότι συνελήφθ.ησαν δύο Παλαιστίνιοι αντάρτες στο
Νότιο Λίβανο, οι οποίοι παραδέχτη
καν ότι εκτόξευσαν τον σοβιετικής
κατασκευής πύραυλο «Κατιούσα».

' Ενας Ισραηλινός στρατιώτης
τραυμαπσθηκε ελαφρά από παλαι
στινιακά πυρά στην περιοχή Μαν*
σούρα, εττο δυτικό άκρο της κοιλ
δας Μπεκοά. δήλωσε σήμερα το
πρωί
Ισραηλινός
στρατιωτικός
εκπρόσωπος ο οποίος, επίσης
πρόσθεσε ότι «οι Παλαιστίνιοι
παραβίασαν απόψε την κατάπαυση
του πυράς στη δυτική Βηρατό, Ρ
χναντσς πυρά με έλοφρά άπλα κα·
εκτοξεύοντας αντί - αρμστικές ΟΡ*
δες χωρίς όμως να σημειώσουν θύ
ματα
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• Εκανε μπάνιο στο σκύλο του α
θ. Καρανικολής, σε χώρο λουσμέ
νων. και το λιμεναρχείο Καβάλας
του επέβαλε πρόστιμο 1.000 όρχ.
για τον 8. Μονσριώτη όμω ς που
κυκλορορούσε με κρίσ - Κράφτ
ανάμεσα σε κολυμβητές το πρόστι
μο ήταν 30 0 0 0 όρχ.
• Και δυο ελληνίδες που θα
εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη
13η ολυμπιάδα νέων σε θέμοτα
φυσικής είναι η 1δχρονη Καβαλιώπσα Θεοδώρα Κουλούρα και η
Κρυσταλλία Παπαδοπούλου από τη
Χαλκίδα. Και είναι οι μόνες κοπέλες
ανάμεσα σε 85 άιαγωνιζόμενους
από 17 χώρες.
• Στο λιμάνι της Ερμουπόλεως
Σύρου, ο Ιωάν. I Ξανθάκης, 37 χρό
νων, ενώ εργαζόταν, παρασύρθηκε
από γερανό και σκοτώθηκε.
• Σε υποκατάστημα Τραπέζης
στην Καλαμάτα, ο Παν. Η. Μπέσης.
27 ετών παρέόωσε για εξαργύρω
σα ένα χαρτονόμισμα 100 όολλαρίων, που, όπως διαπιστώθηκε,
ήταν πλαστό. Όπως προέκυψε από
την προανάκριση, ο Μπέσης έλαβε
το χαρτονόμισμα από αλλοδαπό
τουρίστα αγνώστων στοιχείων.
•
Άγνωστός παρέδωσε για
εξαργύρωση
σε
υποκατάστημα
Τραπέζης. στην Ρόδο, ένα χαρτονό
μισμα 50 όολλαρίων, που. όπως
διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο,
ήταν πλαστό.
• Πυρκαιά εξερράγη σπό βραχυ
κύκλωμα στο ιδιωτικό αυτοκίνητο
του Αθ. Παπαβασιλείου. που ήταν
σταθμευμένο στην Νεάπολη Βοίου
Κοζάνης.
Προκλήθηκαν
ζημίες
250 000 δρχ.
• Καταζητούνται από την Χωρο
φυλακή οι Γιαννούλσ X. Σκέτσου.
60 ετών. Αναστ. X. Σκέτσος. 22
ετών, ένας 15 χρονος και ένας 13
χρονος, γιατί, στην Αγροτική περιο
χή Νισφόρα Κοινότητας Λακκωμά
των Χαλανδρίτσης Πατρών. λόγω
προηγουμένων κτηματικών διαφο
ρών επετέθηκαν εναντίον του Νικ.
Α. Σμυρλίου, 38 ετών, και τον τραυ
μάτισαν σοβαρά με ρόπαλα και πέ
τρες στο κεφάλι και σε διάφορα μέ
ρη ιο υ σώματος του. Οι δράστες
μετά την πράξη το υς τράπηκαν σε
φυγή κοι εξαφανίσθηκαν
• Καταζητείται από την Χωρο
φυλακή ο Βασ. Ν. Τσονάκας. 56
ετών, γιατί, στην Θεσ/νίκη, για
άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, επετέ
θει εναντίον του Τηλεμ. X Μαυρίόη, 52 ετών και τον τραυμάτισε
σοβαρό με μαχαίρι στην κοιλιά Ο

δράστης μετά την πράξη του. τρά
πηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε.
• Αγνωστοι όιέρρηξαν το κατά
στημα πωλήσεως υποδημάτων του
Βασ. Αφαλίδη. στην οδό Χαροκό
που 134. οτην Καλλιθέα και έκλε
ψαν 160 ζευγάρια παπούτσια, αξίας
150.000 όρχ.. ένα τηλεφωνικό κέν
τρο, μια αριθμομηχανή και ένα
αεροβόλο τηστόλι.
• Εξ άλλου, άλλοι άγνωστοι εισήλθαν από ανασφάλιστη πόρτα στο
διαμέρισμα της Αικατερίνης Ευστα
θίου, 40 ετών, οτο ελληνικό και
έκλεψσν 2 3 .000 όρχ. 250 δολλάρια. 50 ριάλια Σαουδικής Αραβίας
ένα συμβόλαιο αγοράς οικοπέδου,
ένα διαβατήριο και διάφορα κοσμή
ματα και τιμαλφή, συνολικής αξίας
100.000 δρχ.
• Θαμνώδη έκταση 100 περίπου
στρεμμάτων κατέστρεψε πυρκαιά.
που εξερράγη σήμερα το πρωί, στην
περιοχή Λαγονησίου. Το πυρ κστασβέσθηκε από την δασική Υπηρεσία
και από τρία πυροσβεστικά αερο
σκάφη.
• Στη διασταύρωση των οδών
Σπ. Μερκούρη και Αντινόρος στο
Γίαγκράτι. δυο άγνωστοι που επέβαιναν μοτοποδηλάτου
άρπαξαν
την τσάντα της διερχομένης Αικατε
ρίνης Δ. Χαρβαλιό. 52 ετών, ξενοδοχουπαλλήλοο.που
περιείχε
15.000 δρχ.
•
Στην οδό Φερρών
της
Πετρουπόλεως. εξ άλλου, δυο άλλοι
άγνωστοι, που επέβαινσν μοτοπο
δηλάτου. άρπαξαν την τσόντα της
διερχομένης Ελένης I. Λιάρχου. 21
ετών, που περιείχε 2 0 0 δρχ.
• Αγνωστη Αθιγγανίδα εισήλθε
στο σπίτι της Παρασκευής I. Χαλούλου. 27 ετών, στην οδό Διστό^ρυ
20 και με την μέθοδο της μαγγανείος της πήρε 2.8 00 δρχ. και δυο
χρυσούς σταυρούς αξίος 50.000
δρχ. Η Αθιγγανίδα καταζητείται.

• Μέσα στον ιερό Ναό
μάρτυρες, στα Ανω Λόσια. συν
φθη στις 5 σήμερα το πρωί
Ευγεν. Η Κούκιος 35 ετών. ύεΡ
γος κάτοικος Νένω Λιοσίων V
κατελήφθη επ' αυτοφόρω να X
διορρήξει το παγκάρι και να Χ^
σφαιρεσει από αυτό 212
__
συλληφθείς είχε ξεκρεμάσει εο*
και 20 εικόνες του ναού, τις ε,Χ
συγκεντρώσει σε ένα σημείο και
είχε τυλίξει σε μια κουβέρτα με τιρΟ~
θέση να τις κλέψει.

Η ασφάλιση
θα είναι
διαδοχική
ΑΘΗΝΑ 21 ΙΑΠΕ)

Μ ε το νομοσχέδιο που έτοιμοί*'
m
το υπουρνείο Οικονομικών
διαδοχική ασφάλιση και με
ρυθμίσεις, κανένας Ελληνας,
τους ασφαλισμένους σε οποιοου
τε φορέα, δεν θα χάσει χρόνο ”
ρεσίας που ήταν ασφαλισμένοι
οποιοδήπστε ταμείο.
^
Αυτό δήλωσε σήμερα στη ” ^
λή, ο υφυπουργός Οικονομικά’’'
Δ. Τσοβόλας κατά την ψήφισΠ 1
νομοσχεδίου για την προσούξΠ
κατά τρία χρόνια, της συντάξψ
υπηρεσίας των Γεν. Δ ιευ θ υ ν τ^
που αποχώρησαν με το νόμο V ® .
δημόσια διοίκηση, το οδοίο *ν
θηκε κατά πλειοψηφία.
_>ιη<,
0 κ. Τσοβόλας απέσυρε.
τροπολογία για την υποχρε10^
προσμέτρηση
της στρατιώ’'
θητέας στην υπηρεσία των δ
όίι*ώ;
σίων υπαλλήλων, την οποίο,
>0fl
σε ότι θα επαναφέρει μόλις ε«60τού
η απαραίτητη γνωμοδότησή
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται τα μέλη του σωματείου Οικοδόμων της όυνάμεως τ° 1’
Πανεργατικού κέντρου Ημαθίας να προσέλθουν το Σάββατο 24
Ιουλίου και ώρα 5 το απόγευμα στο γραφεία του Κέντρου ΙΔήμΠ*
τρας 8 Βέροια) για την εκλογή οργάνων όιοικήσεως του Σωματείου,
Εκ της Διοικήσεων
του Σωματείο”

Ο Γιαρουζέλσκι αττολύβι
Πολωνούς κρατουμένους
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 21 (ΑΠΕ ΓΑΛΛΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ)
Συνολικά 637 άτομα θο παρομεί
νουν κρατούμενοι μετά τις απολύ
σεις που ανήγγειλε στη «Δίαιτα» ο
στρατηγός Γιαρουζέλσκι, δήλωσε 0
πολιτικός σύμβουλος του ταγματάρ
χης Γκόρνικι.
Σε συνέντευξη τυπου στην Βαρ
σοβία ο ταγματάρχης Γκορνίκι διευκρίνρσε ότι 1227 άτομα πρόκειται
να απελευθερωθούν σήμερα από
το οποία τα 913 οριστικό και τα
υπόλοιπα 314 με απλή «άδεια».
Δεν όιευκρίνησε όμως τι σημαί
νει 0 όρος αυτός από πρακτικής
πλευράς.
Στους αριθμούς αυτούς, εξήγησε
ο κ. Γκορνίκι, περιλαμβάνονται οι
κρατούμενες γυναίκες των οποίων ο
στρατηγός Γιαρουζέλσκι ανήγγειλε
την απελευθέρωση.
Απαντώντας σε ερωτήσεις ο κ.
Γκορνίκι που όιευκρίνησε ότι οι
απολυόμενοι είναι «εκείνοι των
οποίων η στάση εγγυάται ότι δεν θο
αναλάβουν δραστηριότητες στρε
φόμενες ενάντια στη νόμιμη τάξη»,
όήλωσε όπ ο κ. Βαλέσα δεν περι
λαμβάνεται μεταξύ αυτών.
Ό οον αφορά το άλλα μέτρα
χαλάρωσης του στρατιωτικού νδμου, δήλωσε ότι οι τηλεφωνικές
επικοινωνίες με το εξωτερικό μέσω
τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και τα

τηλεφωνήματα ίμόνο σε πέντε
γλώσσες) θα αποκατασταθούν στις
22 Ιουλίου τα μεσάνυκτσ.
Σχετικά με τα ταξίδια στο εξωτε
ρικό θα δοθούν διευκολύνσεις για
αναχωρήσεις ατόμων που έχουν
στενούς σ υγγενείς έξω σπό την
Πολωνία και είναι κάτοχοι πρόσκλη
σης καθώς και σε φοιτητές για
μεταπτυχιακές σπουδές
Αμερικανικά σχόλια
Στην Ουάσιγκτων, ο εκπρόσωπος
του Λευκού Οικου, κ Σπήκς δήλωσε
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μελε-

τησουν με τους εταίρους τους
Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
Ατλαντική Συυυανία τα ιιέτοπ

^

ανήγγειλε σήμερα ο στρα^ ' ’°£ραΥρουζέλσχι. πριν κρίνουν Π
μστική σημασία τους.
Η στάση της Δ.

^

ΣΤην Βόννη, ο κυβεΡ'"117* ,,
εκπρόσωπος κ. Τούλ, δήλωσε ά
Δυτική Γερμανία παραμένει
Αακτική» και θέλει να σύμβουλε”
τους ευρωπαίους εταίρους ΤΓ1ί π"
πάρει θέση στα μέτρα που ανήιΛί
λε σήμερα ο στρατηγός Γιαρουζ
σκι.

Εξέδιδε την έγκυο
18χρονη γυναίκα του!
ΑΘΗΝΑ 21 (ΑΠΕ)
Γιο σωματεμπορία σε βάρος της
18χρονης συζύγου του. η οποία
σημειωτέον ήταν στον 6ο μήνσ της
κυήσεώς τη ς κηρύχθηκε ένοχος
από το αυτόφωρο τριμελές πλημελειο όικίίο Αθηνών κα· κστοΔικόστηκε σε φυλάκιση 2 ετών και σε
χρηματική ποινή 3 0 .0 0 0 δρχ ο Στυ
λιανός Σπύρου 26 χρόνων μαρμα
ράς. Ο Σπύρου σύμφωνα με την
κατηγορία καλούσε στο μπαρ «Χόμ-

πυ» της οδού Κομνηνών 46
εργοζότον τις νύκτες) την σύζ” Ϋ®
του. στην οποία και επέβαλε
πορνεύεται με τους πελάτες ° νΤ
2.0 0 0 δρχ.
Καταθέτοντας όμως σήμερα «Π1'
δίκη η μηνύτρια ανακάλεσε όλα ύΰ°
είχε καταθέσει στην προδικασία Ϋ·0
τον κατηγορούμενο υποστηρίζσνΤ° <'
όπ επειδή τον ζήλευε νο μιζοντοί
ότι την απατό τον κατήγγειλε άτην
αστυνομία για σωματεμπορία ενώ
δεν είναι αλήθεια.

Περιμένουν
αποζημιώσεις
απ' τον ΟΓΑ
Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠ'

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Πρωταρχικό
βέρα γιβ τΑυ ΆΑεξΑνβραα
ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΣΤΟ 5ΕΤΕΣ

του έργου. Η θέση της προηγουμένης κυβερνήσεως ήταν ότι το έργο
αυτό θα έπρεπε να ενταχθεί εττον
εθνικό προϋπολογισμό - λόγω του
υψηλού κόστους - και όχι στα εκτελούμενα έργα της Νομαρχίας.
Τώρα το έργο της αποχετεύσεως
Αλεξανδρείας μπήκε σαν από τους
κοστολόγηση - θα απαιτηθούν για
πρώτους στόχους της Νομαρχίας
την κατασκευή του δικτύου. Αυτός _
στην προσεχή πενταετία.
ο λόγος και η αδυναμία εξευρέσεως
Όπως αναφέρεται οτο δετές
του απαραίτητου κονδυλίου σε
πρόγραμμα ο μοναδικός ανασταλτι
νομαρχιακό επίπεδο εμποδίζουν τό
κός παράγοντας στην οικοδομική
σα χρόνια την έναρξη εκτελέσεως
δραστηριότητα της πόλεως είναι η

£να από τα βασικώτερα και πιο επείγοντα έργα που
|=Χουν ενταχθεί για εκτέλεση στο 5ετές πρόγραμμα της
Νομαρχίας Ημαθίας είναι αναμφίβολα το σοβαρότ€ρο
"οι τόσο αναγκαίο έργο του δικτύου αποχετεύσεως
^ϊα νδρ εία ς.
Εδώ και

πολλά χρόνια έχουν
^ ν ίι Μελέτες για τη κα τα σ κευή
°ύ του σ ω τή ρ ιο υ για τη ν πό0λλήΤΠς ΑΑεϊ α ν δ Ρ€ία5 έργου,
δυστυχώ ς μέχρι σήμερα
κατέστι δ υ ν α τό να ξεκινή σ ει
11 ^ο π ο ίη σ ή του.
° μεναλύτερο πρόβλημα στη
^ ° Κευ|ί αυτού του έργου ήταν
(¡Οφ το οικονομικό. Τουλάχιστον
ϊκατ δραχμές - με σημερινή

Εκδήλωση
για την
€Π€Τ€ιο της
δημοκρατίας
,

Με

ΤΓ)ν ευκαιρία της 8ης
γ u Οπό την κατάρρευση της
'¡'^οτορίας ο σύνδεσμος φυλακιεντων και εξορισθέντων αντισταιακών 1967-74 οργανώνει αύριο
, ^ ?.30 το βράδυ πολιτική εκδή*ίνση στο χώρο του ΕΑΤ - ΕΣΑ.
που βασανίεπηκαν εκατοντάδες
ΠΥωνιστές της δημοκρατίας.
Στην εκδήλωση αυτή, στην οποία
έχουν προσκληθεί, ο Πρόεδρος της
^Πμοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, τα
κ6μματα και το σύνολο του πολιτι*0ύ και αντιστασιακού κόσμου, θα
Ηχήσει ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Πελοποννήσιος και θα χαιρε
το ύν οι εκπρόσωποι των κομμά
των.

ΕΠΕΣΕ
ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
ΑθΗΝΑ 22 (ΑΠΕ)
Αεριωθούμενο
εκπαιδευτικό
Οοσκάφος της πολεμικής αεροπο^ έπεσε στην περιοχή ΑντρούΜεσσηνίας.
Σο πλήρωμα του αεροσκάφους,
Οτελούμενο από τον υποσμηναγό
^ ν/νο Λελέκη και τον Ικαρο της Β'
λεως γ εώργιο Αναστασίου, χρη'ύοιτοίησε με επιτυχία τα αλεξί^ τό του και διεσώθη.
Το ατύχημα συνέβη επτς 8.30 το
πρωί.

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων με
'κεφαλής ανώτερω αξιωματικό
Πζ πολεμικής αεροπορίας διερευνά
λ ουνθήκες και τα αίτια του ατυχή
ματος.

Χθές το πρωί έγινε μεγάλη σύ
σκεψη στα γραφεία του ΚΤΕΛ Ημα
θίας στη Βέροια, στην οποία συμμε
τείχαν οι πρόεδροι των ΚΤΕΛ
Βορείου Ελλάδος και οι πρόεδροι
των Σωματείων Ιδιοκτητών Λεωφο
ρείων Β. Ελλάδος. Επίσης παρέστη
στη σύσκεψη και ο πρόεδρος της
Παννεληνίομ Ομοσπονδίας Αυτοκι
νητιστών κ. Κόρκας.
Θέμα της συσκέψεως ήταν η
αντιμετώπιση του προβλήματος της
καταβολής αναδρομικών αποδοχών
του προσωπικού - μετά την γνωστή
αύξηση που έδωσε η «Αλλαγή» - και
η βελτίωση των οικονομικών των
ΚΤΕΛ.
’ Οπως τονίσθηκε στη σύσκε
ψη από τους προέδρους των ΚΤΕΛ,
τα κόμιστρο έχουν δύο περίπου
χρόνια να αυξηθούν με αποτέλεσμα
τα ΚΤΕΛ να βρίσκονται τώρα σε
μεγάλο αοικονομικό αδιέξοδο και
όχι μόνο τα αναδρομικά των υπαλ
λήλων να μη μπορούν να πληρώ
σουν αλλά ούτε και τις τρέχουσες
ανάγκες να μην μπορούν να καλύψουν.
Μετά από διεξοδική συζήτηση,
στην οποία συμμετείχε και ο πρόε
δρος της Ομοεπιονδίας κ. Κόρκας
καθώς και ο νομικός σύμβουλος
των ΚΤΕΛ κ. Αντώνης Τσιρτόπουλος, αποφασίστηκε να ζητηθεί πρω
ταρχικά από την
Κυβέρνηση η
νομοθετική ρύθμιση των αναδρομι
κών, με τμηματική καταβολή στο
προσωπικό και να υποβληθούν
έπους αρμοδίους υπουργούς υπομ
νήματα με τα αιτήματα του κλάδου.
" Οπως πληροφορηθήκαμε ένα
από τα βασικό φτήματα είναι η επι
δότηση των ΚΤΕΛ από το κράτος,
ώστε να ορθοποδήσουν οι συγκοι
νωνίες και να ανταπεξέλθουν στα
Συνέχεια στην 4η

d im ilm
ΕΝΤΟΜ ΟΚΤΟΗΟ

έλλειψη δικτύου υδρεύσεως και
αποχετεύσεως.
Το δίκτυο υδρεύσεως ήδη κατα
σκευάζεται ενώ το δίκτυο αποχε
τεύσεως υπάρχει μόνο στα σχέδια.

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Για την κατάσταση που δημιουργείται σήμερα στην Αλεξάνδρεια
από την έλλειψη δικτύου αποχετεύ
σεως, το πρόγραμμα της Νομαρχίας
αναφέρει:
«Σήμερα στην πάλη της Αλεξαν-

ΝΤΙΜΙΛΙΜ

αδιέξοδο
όλα τα ΚΤΕΛ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Από τη χθεσ ινή ηομβορειολλσόική σύσκεψη των ΚΤΕΛ που έγινε στη
Βέροια. Διακρι'νονται όρθιοι ο πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας
Αυτοκ/στώ ν κ. Κόρκας και ο πρόεδρος του ΚΤΕΛ Ημαθίας κ. Δελαντώνης
και κα θισ τοί ο νομικός σύμβουλος του ΚΤΕΛ κ. Τσιρτόπουλος και ο διευ
θυντής του ΚΤΕΛ κ. Πσπαδόπουλος.

δρείας η διάθεση των λυμάτων γί
νεται αποκλειστικά με βόθρους. Λό
γω της πολύ επίπεδης μορφής του
εδάφους και του μικρού απολύτου
υψομέτρου του η υπόγεια στάθμη
φθάνει μέχρι και 0,30 μ από την
επιφάνεια του φυσικού εδάφους με
αποτέλεσμα, κατά τους χειμερινούς
μήνες να υπερχειλίζουν στις χαμη
λές υψομετρικά οδούς και στα ακά
λυπτα τμήματα των οικοπέδων, τα
λύματα. Η παραπάνω κατάσταση
μαζί με την παράλληλη υόμοδότηση
της πόλεως με άντληση
λόγω
ελλείψεως εσωτερικού δικτύου
υδρεύσεως - είναι η κύρια αιτία
εμφανίσεως σχεδόν κάθε χρόνο
κρουσμάτων ηπατίτιδας στην Αλε
ξάνδρεια».

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την σκοπιμότητα του έργου
αυτού και τα αποτελέσματα που
προσδοκούνται το δετές Πρόγραμ
μα αναφέρει:
«Η κατασκευή του έργου αυτού,
το οποίο χαρακτηρίζεται σαν ένα
οπό τα πλέον επείγοντα του Νομού,
θα αποτελέσει για την Αλεξάνδρεια
την απαραίτητη υποδομή για την
παραπέρα ανάπτυξή της. Όπως
αναφέρθηκε και στο αντίστοιχο έρ
γο υδρεύσεως ο μοναδικός ανα
σταλτικός παράγοντας στην οικοδο
μική δραστηριότητα της πόλεως - η
οποία παρ' όλα ταύτα είναι αρκετά
σημαντική για τα μέτρα της Αλεξαν
δρείας - είναι η έλλειψη δικτύου
υδρεύσεως και αποχετεύσεως,
Επίσης η εχλπψπ ππρΐ(«ι«νιΐΗΐ>ν
συστήματος της περιοχής σε συν
δυασμό με την έλλειψη φυσικών
αποδεκτών ίποταμών και χειμάρρων) αποτελούν την κύρια αιτία της
μη οναπτύξεως βιομηχανιών στην
περιοχή ενώ υπάρχουν οι προϋπο
θέσεις γι’ συτό (κέντρο παραγω
γής)»·

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ : Χ ρ ή σ τ ο ς Ιλ ε μ ό σ ο γ λ ο υ , Μ η τρ ο π ό λ ε ω ς 7 1 6 2 0 3 1 1 Β έ ρ ο ια

Πάταξη της
φο οοδιαΦυνής
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΔΟΜΗΣΗΣ»
ΑΘΗΝΑ 2 2 (ΑΠΕ)
Κεντικός στόχος του υπουργείου
Οικονομικών παραμένει η πάταξη
της φοροδιαφυγής, η οποία και απο
τελεί προϋπόθεση για την υλοποίη
ση των μεγάλων κοινωνικών και
οικονομικών προγραμμάτων της,
κυβένρησης.
Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουρ
γός Οικονομικών κ. Δ. Κουλουριανός, ο οποίος πρόσθεσε ότι το κύριο
βάρος θα δοθεί στον προληπτικό
έλεγχο, με στόχο όμως την μεγάλη
κυριώς φοροδιαφυγή, για να μην
δημιουργούνται προβλήματα μόνο
ατούς μικρούς και μεσαίους εισοδηματίες. Πέραν του προληπτικού
ελέγχου έμφαση θα πρέπει να
δοθεί και στον τακτικό έλεγχο με
στόχο την ταχεία ρύθμιση των
εκκρεμοτήτων και την έγκαιρη
βεβαίωση των φόρων.
Ο κ. Κουλουριανός με εγκύκλιο
προς τους εφοριακούς συνέστησε
να δώσουν προτεραιότητα στους
ελέγχους τους εττις μεγάλες επιχει
ρήσεις.
Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ.
υπουργός εξήγησε ότι ονοματα
φοροφυγάδων θα δίνονται εφ ' εξής
στη δημοσιότητα μόνο όταν το αδί
κημα διαπιστωθεί και δικαστικά και
οριστικοποιηθούν οι καταδικαστικές
αποφάσεις από τα φορολογικό δικα
στήρια.
Ακόμη διευκρίνησε ότι το γρα
φείο καταγγελιών για φοροφυγάδες
που είχε συαταθεί από τον προη

γούμενο υπουργό, ούτε θα ενισχυθεί αλλά ούτε και θα αποδυναμωθεί
και θα συνεχίσει να λειτουργεί.
Τέλος, Είπε ότι μεγάλη φοροδια
φυγή έχει εντοπιαθεί στο κύκλωμα
της εμπορίας κρέατος.

Σύσκεψη
για το
πρόβλημα
της Βεργίνας
Το πρόβλημα των αρχαιοτήτων
της Βεργίνας και ο συντονισμός
των προσπαθειών για τρην μεθόδευση της προώθησης και επίλυσης
του προβλήματος, θα είναι το θέμα
σύσκεψης που θα γίνει την Δευτέρα
26 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στη Στέ
γη Γραμμάτων και Τεχνών Δήμου
Βέροιας.
Την σύσκεψη οργανώνει ο Σύλ
λογος Φοιτητών Βέροιας σε συνερ
γασία με τον Δήμο Βέροιας.

Να φονεύονται
τα επικίνδυνα
αδέσποτα
σκυλιά

Δεν αντίκειται στην νομοθεσία
«περί προστασίας των ζώων» (Νό
μος 1197/81 η θανάτωση των αδέ
σποτων σκύλων που είναι επικίνδυ
νοι για την δημόσια υγεία.

Γιά σίγουρη καταπολέμηση
καρπόκαψας καί νάρκης
<Φ

ZÖOTEXNIKH Α.Ε.

ΑΘΗΝΑ , 22 (Α.Π.Ε.)
Με απόφαση του υπουργού
Καιν. Ασφαλίσεων κ Ελ. Βερυβάκη,
τροποποιείται ο κανονιμσός περιθάλψεως προσωπικού ΟΓΑ για την
ίση μετσχείρηση ανδρών και γυναι
κών σε θέματα παροχών ασθένειας.

σεις, ενώ αυτοί που προσέφυγαν στη διαιτησία ακόμη περιμέ
νουν.
Υπενθυμίζεται ότι οι ζημιές
σημειώθηκαν τον Ιούλιο του
1981 σ ' ολόκληρη την περιοχή
από Μελίκη μέχρι Πλατύ και
Κσμποχώρι και είχαν πληγεί τα
οπωροφόρα δένδρα και περισ
σότερο η βαμβακοκαλλιέργεια,
Ας σημειωθεί ότι σχετική
ερώτηση με την αποζημίωση
των παραγωγών αυτών
που
δεν είναι λίγοι - έχει υποβόλλε.
μέσω της Βουλής στον αρμόδια
υπουργό, ο βουλευτής του
Νομού μας κ. Δημ. Χατζηόημπ
τρίου.

Συμφωνήθηκε
«μορατόριουμ»
με την Τουρκία
ΔΗΛΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΑΘΗΝΑ 2 2 (ΑΠΕ)
«Με την Τουρκία συνεφωνήθη
μορατόριουμ. Και οι δυο κυβερνή
σεις συμφωνούν για μια περίοδο
ωρισμένων μηνών να μην προβούν
αε δηλώσεις ή πράξεις προκλητικές
ή παραβιάσεις οι οποίες θα μπορού
σαν να υπονομεύσουν το απαραίτη
το κλίμα για να υπάρξει επαφή και
διάλογος, γύρω από διάφορες πτυ-

χές ωρισμένων θεμάτων».
Αυτά τόνισε απόψε ο πρωθυ
πουργός Ανδρέας
Παπανδρίου
απευθυνόμενος προς ία μέλη του
υπουργικού Συμβουλίου. Και πρόοθεσε, ότι οι υπουργοί Εξωτερικών
των δυο χωρών, θα συναντηθούν
στις αρχές Οκτωβρίου στην Οττάβπ
όπου, θα εξετάσουν το πλαίσιο, μέ
σα στο οποίο, οι δυο χώρες. &c
μπορούσαν να κινηθούν.

Πολύ κακό για το τίποτα
Τα μέτρα που εξάγγειλε η Κυβέρνηση για την συγκράτηση των ημών
μαρτυρούν ότι αυτοί που το αποφάσισαν όχι μόνο δεν έχουν γνώση τω.·
θεμάτω ν και κρίση, αλλά δεν έχουν ούτε μνήμη. Κατ ‘ αρχήν όεν πρωτο
πορούν Μιμούνται προσπάθειες που έγιναν και-στο παρελθόν για την εξά
λειψη των περίφημων «μεσαζόντων» και την αύξηση του ρόλου τω νσ υ νι
ταιρισμών. Α υτό όεν είναι κάτι που μπορεί να επιτευχθεί μ ε διοικητικές
αποφάσεις.
Διαφορετικά θα είχε γίνει προ πολλού. Ακόμα και επί Κυβερνήσεων
της ΕΡΕ. οι οποίες δεν είχαν κανένα λογά να ευνοήσουν συμφέροντα και
είχαν πράγματι προσπαθήσει να αποσπάσουν την διακίνηση των οπωροκήηέυτίκών~άπΟΤΟθς«ρεοαςν>*
«»· » —
π : Qy
σηκούς και κρατικούς φορείς. Αλλά αηέτυχαν. Οι δυνατότητες των συνε
τοί τ/σμών νο αναλάβουν αποτελεσματικά ένα τέτοιο έργο είναι ακόμα
περιορισμένες.
Και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να αυξηθούν. Πρόκειται, δηλαδή, γιά
μία διαδικασία που θα γίνει εκ των πραγμάτων και όχι μ ε Κυβερνητικές
αποφάσεις.
Τα άλλο μέτρα, όπως ο περιορισμός τω ν ωρών λειτουργίας της λαχα
ναγοράς του Ρέντη, οι αναγγελίες των τιμών από μεγάφωνα , ο περιορι
σμός του συστήματος πωλήσεων με προμήθεια, ι ισχύς τών τιμολογίων
των λιανοπωλητών είναι εμπνεύσεις αμφιβόλου αξίας, που μάλλον θο
περιπλέξουν παρά θα βελτιώ σουν την κατάσταση. Το «κλειδί» για τη λύση
του προβλήματος βρίσκεται στη σχέση προσφοράς και ζητήαεως. Η τιμή
των καρπουζιών έπεσε θεαματικά μέσα σ ' ένα δεκαήμερο, χωρίς καμμία
κυβενρητική φροντίδα, για τί απλούστατα αυξήθηκε η προσφορά τους. Ας
βρούν, λοιπόν, τρόπους οι «σοφοί» της αναδομημένης Κυβενρήσεως να
βελτιώ σουν τη σχέση προσφοράς και ζητήσεως σε άλα τα οπωροκηπευπκά. Διαφορετικά ματαιοπονούν. Και δεν θ ' αργήσουν.ρι καταναλωτές να
διαπιστώσουν ότι όλο τα μέτρα που εξάγγειλαν ήταν....πολύ κακό για το τ ι
ποτά.
Θ Ε Μ ίίΤ Ο Κ Λ Η Ι

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων
για πληρωμή φόρου υπεραξίας
ΑΘΗΝΑ, 22 (Α.Π.Ε)
Η Κυβέρνηση μελετά την Τρα
πεζική χρηματοδότηση των επιχει
ρήσεων για την πληρωμή του φό
ρου επί της υπεραξίας από την ανα
προσαρμογή των στοιχείων του
παγίου ενεργητικού.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός οικο
νομικών κ. Δ. Κουλουριανός, ο
οποίος είπε ότι στα πλαίσια του
φετεινού
νομισματοπιστωτικού
προγράμματος θα εξετασθεί η
δυνατότητα των εμπορικών τραπε
ζών να διευκολύνουν τις επιχειρή
σεις που αντιμετωπίζουν προβλήμα
τα ρευστότητος.
Ό σ ο ν αφορά τα συγκεκριμένα
αιτήματα που έθεσε στο υπουργείο
οικονομικών ο Σ.Ε.Β., για τροπο
ποιήσεις στις διατάξεις του νόμου
με τον οποίο επιβλήθη ο φόρος επί
της υπεραξίας, ο κ. Δ. Κουλουριανός
είπε ότι θο τα συζητήσει σε νέες

συναντήσεις με τους εκπροσώπους
των βιομηχανοποιήσεων, πρόσθεσε
όμως ότι τα επιχειρήματα των βιομηχάνων δεν ήσαν αρκετά ισχυρά.
Εν πάσει περιπτώσει θα υπάρξει
ουσιαστική συζήτηση επί των από
ψεων του ΣΕΒ.
Αναφερόμενος στην προθεσμία
υποβολής δηλώσεως και καταβολής

της πρώτης δόσεως που λήγει στις
3 0 Ιουλίου, ο κ. Υπουργός δεν διευ
κρίνισε αν θα δοθεί νέα παράταση ή
όχι. Είπε ακόμη ότι μέχρι τώρο
έχουν υποβληθεί πολλές δηλώοε ς
συγκριτικά με όσες είχαν υποβληθεί
το 1977 που είχε γίνει παρόμοιο
αναπροσαρμογή στα πάγια ενεργη
τικά.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται τα μέλη του σωματείου Οικοδόμων της δυνάμεως του
Πάνεργατικού κέντρου Ημαθίας να προσέλθουν το Σάββατο 24
Ιουλίου και ώρα 5 το απόγευμα στα γραφεία του Κέντρου (Δήμη
τρας 8 Βέροια! για την εκλογή οργάνων διοικήσεως του Σωματείου.

Εκ της Διοικήσεως
του Σωματείου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
ΙΥίαλακούση 3 0 Βέροια - τηλ. 62.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ίσ η μ€ταχ€ίρηση
ανδρών - γυναικών

Ενας χρόνος πέρασε από
τότε που καταστράφηκε Π παρα
γωγή τους απ' το χαλάζι και
ακόμα δεν έχουν αποζημιωθεί
από τον ΟΓΑ,
Αυτό κατήγγειλαν χθες στο
«ΛΑΟ» παραγωγοί από την
περιοχή
Αλεξανδρείας
και
ζητούν να μάθουν πότε θα
εκδοθούν οι αποφάσεις της διαι
τησίας, στην οποία κατέφυγαν,
για να πληρωθούν τις αποζημιώ
σεις τους.
Όπως μας ανέφεραν οι
παραγωγοί έχουν ήδη προ πολλού αποζημιωθεί όλοι οι παρα
γωγοί που είχαν κάνει ενστά

ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ

Σε οικονομικό
Την νομοθετική ρύθμιση για
την καταβολή (τμηματικώς) των
αναδρομικών αποδοχών στο προσ
ωπικό των ΚΤΕΛ, ζητούν οι ιδιοκτή
τες των υπεραστικών λεωφορείων
ενόψει της άσχημης οικοονμικής
καταεττάσεως στην οποία βρίσκον-

ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Από 1η Αυγούστου αρχίζουν τα μαθήματα προετοιμα

σίας σε ολιγομελή τμήματα για τους μαθητές:
A Β . Γ Λυκείου (Α ' και Β τύπου)
κα, A '. Β Γ ' Γυμνασίου
0ο διδάξουν και φέτος οι γνωστοίσας καθηγητές.
Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε κέιθε
μ έ ρ α στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μαλακοάση 30 (Δίπλα στο ΚΤΕΛ)
Οι εγγραφές άρχισαν.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ · ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε σ όλους τους ενδιαφερομένους ότι
από 1ης Ιουνίου ε.ε. άρχισε να λειτουργεί στη Βέροια
(οδός Ιπποκράτους 18. 1ς όροφος, τηλ. 62.048) πρα
κτορείο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩ
ΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και είμα
στε πρόθυμοι να σας εξυπηρετήσουμε γιο θέματα
οσφαλισεως αυτοκινήτων
τρακτέρ
μοτοσακό εκσκαφέων - προωθητήρων - χεμσέωγ μεταφορών πυρός - ατυχημάτων - ξένων αυτοκινήτων κ.λ,π.

' ' Λ'ΛΔ 2
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ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ1· Λεν έχει αντικείμενο η
φίλοΟοφια ιη^
2. Αντίστροφη πρόθεση — Υποθε
τικό
3. Αιιό το κάτι — κάπ — Ένας
φανατικός οπαδός μιας ομάδας
την έχει μαζύ του στο γήπεδο.
<* Ένας αυτοκρστορσς που από
σφάλμα το ιι πήρε και την προσΠνορίο του
5. Α υτό το ΕΞΠΡΕΣ, γνωστό μος —
Έχουν τις ίδιες διαστάσεις
β· Στο ξεπούλημα διπλοσιάζετοι

Σου Δ Η Μ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ
7 Ικανοποιεί μια αίσθηαη Ικαθ.Ι
Στη Βέροια και στη Νάουσα πολ
λά εδώ ένα
8 Ένας ξενικός προβλημαπσμός Κινήσεις μερικών σωμάτων
3 Ενός αγίου η δημοτική (γενική)
— Αυτό, στο βόλλευ είναι σφάλ
μα.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Η αρχή της είναι από τους
σημανπκούς νόμους της σκέψης
(δημ.)
2 Αυτός ασχολήθηκε με τη μόδα Είχε κάποτε τον ... Μωυσή της
3. Ενα υνί. ατέλειωτο — Πρώτοι
απόγονοι των γονιών στην
καθαρεύουσα (αιπατ.)
4. Επώνυμο ηθοποιού μας - Χωρίς
φωνή παίζεται
5. Αμπελοπαραγωγή (καθ.)
6. Ένα φυτό, νόστιμο σαλατικό —
Παρά λίγο Γ.αληό συγκοινωνιακό
μέσο.
7. Αυτός δεν έχει σχεδόν καθόλου
γνώσεις.
Διπρόσωπος θεός - Στην επι
τραπέζια αντισφαίριση όρος.
Ό σ ο πιο ψηλά ανεβαίνουμε τό
σο μας δυσκολεύει — Το ίδιο με
το Β οριζόντια

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 7. ΜΥΝΧΑΟΥΖΕΝ 2 ΑΝ ΤΙΓΟ Ν Ο Σ3. ΚΙΑ - ΦΑΣ 4. Μ Π Ο /Λ Ε Σ 5. ΔΙΑ - ΥΜΟΡ ΙΣυάιντβρΙ 6 Ο Α. - ΑΡΑΠΗ 7. ΝΤΑΛΙ
Κ Ε Σ 8 ΙΡΑΚΑ - Δ Η 9. ΚΟΡΗ - Ο Υ Φ 10. Η Σ - ΣΤΑ ΥΡΟΣ
ΚΑΘΕΤΑ 1 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ 2. ΥΝΙ - ΙΑΤΡΟΣ 3. ΝΤΆΜΑ - ΑΑΡ 4. XI Α Λ Κ Η Σ ΙΣΤΕΑΣΙ 5. ΑΓΓΟΥΡΙΑ 6. 0 0 - ΥΜΑΚ - ΖΑ 7. ΥΝ ΛΟ Π ΕΖ 8 ΖΟΦΕΡΗΣ - ΟΡΙΟΣ) 9. ΕΣΑΣ - ΔΥΟ 10. ΑΙΚΗΦΣ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ
Λόγω εορτής της πανηγύρι ως
της ιερομόρτυρος Αγ. Μαρίνας ο
Μορφωτικός και πολιτιστικός σύλ
λονος του χωριού μας διοργάνωοε
σειρά εκδηλώσεων την 16ην «.αι
17ΗΝ Ιουλίου.
Την Παρασκευή 16 Ιοιιλίου στις
9 το βράδυ στην πλατεία του
χωριού το χορευτικό συγκρότημα
της Αγίας Βαρβάρας έδωσε παρό
στάση με χορούς Ανατολικής Ρωμυ
λίας.
Το νεανικό συγκρότημα της Αγ.
Βαρβάρας που οποτελούσον μόνο
κοπέλλες ενθουσίασε το πλήθος
που είχε κατακλύσει την πλατεία

ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΣ
ΓΑΜΟΣ
Το Σάββατο 17 Ιουλίου στις 6
το απόγευμα άρχισε η δεύτερη και
τελευταία μέρα των εκδηλώσεων
με την συμμετοχή του Μορφωτικού
συλλόγου Αγ. Μαρίνας.
Οι κάτοικοι του χωρίου μαζί με
το χορευτικό Μακεδονικό συγκρό
τημα ναβίωσαν για πρώτη φορά
στην ιστορία του χωρίου ιον ντόπιο
- χωριάτικο γάμο
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο
πρόεδρος του συλλόγου Αντωνης
Λυμούσης ο οποίος ανάλυθσε την
σημασία των εθίμων την γνησιότη
τά τους, και την προσπάθεια να διατηρηθούν. Στη συνέχεια η αντ/δρος
Πασχαλινό Τύπου ανέφερε σε γένι
κες γραμμές πως γινόταν ο γόμος
την εποχή εκείνη, που πρέπει νο
σημειωθεί ότι άρχιζε οπό την Δ ευ
τέρα και τελείω νε μια εβδομάδα
αργότερα. Η τελετή άρχισε από την
ημέρα (Κυριακή) που ετοίμαζαν τον
γαμπρό, μέχρι το γλέντι μετά το
στεφάνωμα.
' Ηταν πραγματικά συγκινητική η
προσπάθεια όλων που συμμετείχαν.
Προσπάθησαν με τον πιά παραστο-

ΕΡΤ s
• Η Οντέτ Κονκόλβς, 30 χρόνων
από το Λονδίνο ήταν ερωτευμένη
με τον Εντμοντ Ρόζο. 56 χρόνων
και τον έπαιρνε 200 φορές την ημέ
ρα τηλέφωνο. Ο δύστυχος Έντμοντ
αναγκάστηκε νο την καταγγείλει.
• Η Αμερικανίδα Έντνο ΚρώΦορντ έσπασε το πόδι της παίζον
τας ρόνκμπυ στο Καρμόικελ. Η
Έ ντνο είναι 81 χρόνων
• Ο 13χρονος Άγγλος Τμίμμυ
Σίμμονς κατήγγειλε τον πατέρα του.

Ραόιοταξι

6 2 .5 5 5 62 6 6 t
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.1 4 1 -2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
ίπτκοκράτους
2 6 .9 2 0
Πλ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατόσιου 22.5 3 2 2 2.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΑ
24.080
Μωραίτη
2 3 .3 5 0

ο εΡ Ο ΙΑ Ϊ
Πυροσβεστική

22.222

Νοσοκομείο
Δ Ε Η (βλάβες)
Ύδρευση
O L E . (σταθμός)

22.505
125
2 5 749
24.444

Awvunt«úo**.
W P W a í« 1

A A fc-M N ù P E IA l

Πυροσβεστική

ΔΈ Η (βλάβες)
1 Κ.Α. Ιημώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υθροσβεσική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η (βλάβες)
ΟΖ.Ε lo t αβρός)

2 3 .6 1 9
2 3.384
2 3 .3 7 8
100
121
199
22.199
22.200
22.314
4 1 .3 5 3

Σήμερα Παρασκευή 23 Ιουλίου
1982 εφημερεύει ω ςτις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:

Τράιου Μονουσαρίδου
Μεγ. Αλεξάνδρου
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμα
κείο:

Γιάννη Παπαγεωργίου
τηλ. 29551

DISCO-STUDIO

G. G.

πκό και πεισπκό τρόπο να nupuu
υιπποουν το έθιμα της χρυσής επο
χής
Σιιμψωνπ με τις μαρτυρίες πολ
λών ξ< νιυν επισκεπτών και κατοί
κων ιιιιι χωριού ήταν μια πλήρη
ιινιιιιιΐ|ηι·ιτα α η . Αλλά οπωσδήποτε
■ΐι λιγι* χρονικό διάστημα που εργάσιηκ« ιι σύλλογος . θα υπήρχαν και
όριόμι ν« ν ατέλειες. Ας μη ξεχνάμε
όμως, ιίιιω ς αωστά τόνισε και ο
ιιρ ύ ιδ |κις mu συλλόγου είναι δύ
σκολα ιη ιιι οιιλό και αν φαίνεται, να
πειρίΗίοιάαι ι κανείς, εκείνο το οποίο
εζηαιιν ιιια ι νιυνα πριν πολλά χρό
νια. iv u Λως ανόθευτα.
Ι ια ιην καιαγροφή των εθίμων
ζητήσπ|κ ιην βοήθεια γυναικών και
ανδρων ιι< μειαμε νης ηλικίας.
Μ ετιί ιην λήξη του γόμου το
χορευτικό συγκρότημα του συλλό
γου παρουαιαστ λεβέντικους Μακε
δονικούς χορούς ιιτιρά την κούραση
και τον αφόρητο καύσωνα και χει
ροκροτήθηκε εποναλειμένως.
Αξίζουν συγχαρητήρια στο Δ ιοι
κητικό συμβούλιο του πολιτιστικού
συλλόγου Αγ. Μαρίνας και σε
όσους πήραν μέρος την βραδιά
αυτή. Ηταν ομολογουμένως μια
φανταστική βροόυά
Στην εκδήλωση παρέστησαν ο
πρόεδρος της κοινότητας και το
διοικητικό συμβούλιο και πλήθος
κόσμου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η προσ
πάθεια του συλλόγου βρήκε αντα
πόκριση αφού εκτός από την προσ
φορά της κοινότητας (50.000)
προσφέρθηκαν και άλλες 30.000
περίπου από φίλους του συλλόγου.
Η όλη εκδήλωση πάρθηκε σε
βίντεο όπου ο σύλλογος σε άλλη
εκδήλωση θα παρουσιάσει στο κοι
νό.

ΑΝΤ. ΛΥΜΟΥΣΗΣ

ΥΕΝΕΔ

a

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 2 3
επειδή χρησιμοποιούσε χωρίς την
άδειά του την μοτοσυκλέτα του,
που είχε αγοράσει με τις οικονομίες
του. Ο πατέρας καταδικάστηκε σε
πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο της
άξιος της μοτοσυκλέτας.
• Το γραφείο ευρέσεως απολεσθέντων αντικειμένων της πόλης
Ούσλ του Βελγίου ανακοίνωσε μέ
σω των εφημερίδων, δτι έχει στη
διάθεσή του ένα χαρτονόμισμα των
χιλίων φράγκων και ότι ο ιδιοκτήτης
ταυ μπορεί να το αναζητήσει οτην
αστυνομία. Το νούμερο του χαρτο
νομίσματος κρατήθηκε μυστικό, για
να μπορέσει νο βρεθεί ο πραγματι
κός ιδιοκτήτης του,
• Ο Πέντρο Αρτέγκος ζήτησε
απο ένα δικαστήριο της Βενεζουέ
λας να του επιτρέψει να επισκεφθεί
ένα τροπικό ψάρι, που διατηρούσε
σε μια μικρή λίμνη σπίτι του. Το
δικαστήριο όρισε για συνοδεία την
πρώην γυναίκα του. για τη διατροφή
της οποίας βρίσκεται στη φυλακή.
• Στο Παρίσι ο Ρεζί Περμπό
συνελήφθηκε καθώς περίμενε να
ζεσ ταθεί η μηχανή του αυτοκινήτου
που μόλις είχε κλέψει. 0 Ρεζί ήταν
κουφός και δεν άκουσε την ειδική
σειρήνα εναντίον της κλοπής, που
άρχισε να σφυρίζει μόλις άνοιξε την
πόρτα του αυτοκινήτου.
• Σ' ένα παρκαρισμένο αυτοκίνη
το στο Λός Ά ντζελες υπήρχε αυτή η
επιγραφή «Κλέφτες προσοχή. Το
αμάξι είναι κλεμμένο».
•
Στο ζωολογικά κήπο του
Μονακό, ένας ελέφαντας επιτέθηκε
εναντίον τοσ φύλακα. Ένας άλλος
ελέφαντας ανέλαβε να υπερασπίσει
τον άνθρωπο και σκότωσε το κακό
ζώο.
•
Το βορειότερο νησί των
Κυκλάδων είναι η Κέα. κοινώς Τζιά.

5,50
6.05
6.30
6,40

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7 00 0 ΜΑΚΡΥΣ ΔΡΟΜΟΣ
7.30 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.05 01 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.35 ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΟ
ΡΟΥ
11.30 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.06 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
0 Βοηθός Δημάρχου Βέροιας
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημο
πρασία με το σύστημα συμπληρώσεως τιμολογίου και προϋπολογι
σμού και με αξιολόγηση των προσ
φορών. η εκτέλεση του έργου
«Ανακαίνιση, βελτίωση, συντήρηση
υφισταμένων εγκαταστάσεων και
κατασκευή κόμβων φωτεινής σημα
τοδότησης πόλεως Βέροιας» προϋ
πολογισμού δαπάνης 4 5 1 5 .0 0 0
6ρχ
Η δημοπρασία θα γίνει στα γρα
φεία του Δήμου Βέροιας την Τρίτη '
17 Αυγούστου και ώρα 11.00 12.00 (λήξη επιδόσεως προσφο
ρών) ενώπιον της αρμοδίας επιτρο
πής σύμφωνα με τους όρους της
από 24.6.82 λεπτομερούς διακηρύξεως.
Στην δημοπροοία γίνονται δεκτοί
εργολάβοι δημοσίων έργων με πτυ
χίο Α ' τάξεως και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά.
Εγγύηση συμμετοχής ίση με το
2% του προϋπολογισμού μελέτης
(90.300 δρχ.)
Προθεσμία εκτελέσεως του έ ρ 
γου ορίζεται διάστημα πέντε μηνών.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμ
φωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.
28 /80 «Περί εκτελέσεως έργων και
Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής
Αυτσεως».
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
λάβουν γνώση των σχετικών και να
παραλάβουν τεύχη δημοπρασίας και
έντυπα τιμολογίου και προϋπολογι
σμού προσφοράς από τα Γραφείο
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Βέροιας πς εργάσιμες ημέρες και
ώρες,

Ο βοηθός Δημάρχου
Μιλτ Μαυρίδης

Βιταμίνες
για το
μογγολισμό
Μεγάλες δόσεις βιταμινών 9α
χορηγι-ίόύν στ παιδιά που πορουαόζςυν

Σαν σήμερα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23
5 30
6.00
β 15
θ 30
645
7.15
7.46
Β 00

ΡΟΠΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Η ZQH ΑΥΡΙΟ '
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ

8.30
9.30
10.00
11 00

ΟΙ ΧΡΥΣΟ0ΗΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΑΝΤΙ ΒΑΣΙΛΙΑΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΑ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκπολιτιστική
εκδήλωση
στο Κωστοχώρι
Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπο
λιτιστικός Τουριστικός
Ό μ ιλο ς
Κωστοχωρίου θο πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στην
Κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό ζητεί την
συμπαράσταση όλων των εκπολιτι
στικών συλλόγων του Νομού μας,
τους προσκαλεί δε να πάρουν μέρος
ο τις εκδηλώσεις.
Συμμετοχή μπορούν να δηλώ
σουν τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα
20.208 και 24.781.

1821 Οι Ελληνας, ύστ€ρα από υπογρα·
φείσα συμφωνία Εισέρχονται στη
Μον/ίμβασια
1825 0 Ελληνικός στόλος Επιτυγχάνει
την άρση του ναυτικού αποκλει
σμού του Μεσολογγίου από τους
Τούρκους
1974 Συνεχΐσθηκαν οι παραβιάσεις της
συμφωνίας κστσπαυσεως του
πυρός στην Κύπρο από τους
Τούρκους
1980 Πέθανε ο διάσημος Βρετανός
ηθοποιός Πήτερ Σελλερς στο
νοσοκομείο του Μίντλσεξ του
Λονδίνου αφού είχε εισαχθείλ
ύστερα από τρίτη καρδιακή κρί
ση.
1981 Οι «Ερυθρές Ταξιαρχίες* άφησαν
Ελεύθερο τον Ρεντσο Σαντρούτσι. διευθυντή της «Αλφα Ρομέο»
μετά από 49 ημερών αιχμαλωσία.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
- Χθες μου ζητήσατε άδεια να
πάτε στην κηδεία της πεθερός σας.
φωνάζει οργισμένος ο διευθυντής
στον υφιστάμενό του, και εγώ σας
είδα με τα μάτια μου να φεύγετε
εκδρομή με την παρέα σας. Αυτό ε ί
ναι κοροϊδία. Τ' ακούτε: ΚοροιδίαΙ
Συγγνώμη κύριε διευθυντά
Μπορεί να μην εκφράστηκα καλό
αλλά πάντως δεν σας είπα ψέματα.
- Πώς! Τολμάτε...
Βέβαιοί Προσπαθήστε να
θημηθήτε: Εγώ δεν είπα πως η
πεθερά μου πέθανε. Είπα απλώς
πως θα ήθελα να πάω στην κηδεία
της!.

ΕΞΥΠΝΟ ... ΑΠΙΔΙ
- Μαμά οι γείτονες μας θα πρέ
πει να είναι πολύ φτωχοί!
- Γιατί, πως το ξέρεις εσύ;
- Πως το ξέρω; Μα εδώ και μια
ώρα κλαίνε συνέχεια γιατί η κόρη
τους κατάπιε μια όραχμή!

ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
Ένας νεαρός θέλει πολύ να γίνει
συγγραφέας, αλλά κανείς δεν εκτιμά
τα κείμενά του.
- Με κυνηγάει η ατυχία, παρα
πονιέται σ’ ένα φίλο του.
- Καλά, δε σου δεχτήκαν ποτέ
τίποτα;
- Μια φορά μόνο. Έστειλα κάτι
σ' ένα περιοδικό και το δεχτήκαν
ευχαρίστως.
- Μπά; Και τι ήταν;
- Γράμμα για να γραφτώ συν
δρομητής.
0 τροχονόμος σταμάτησε ένα
αυτοκίνητο που το οδηγούσε μια
νέα κοπέλα.
- Γιατί δεσποινίς την ρώτησε,
δεν έχετε κόκκινο φώς στο πίσω
μέρος του αυτοκινήτου σας.
- Ω κ. αστυνόμε, απάντησε εκεί
νη κοκκινίζοντας δεν είμαι από τα
κορίτσια που νομίζετε!

Βενζινάδικα Ί
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεσ/νίκης 134, τηλ. 24.305

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β Κων/νου 36 τηλ. 2782 0

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίσης Αθ.
Θεσ/νίκης Κατερίνης
τηλ. 23687

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίόης Παύλος

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

Θα €ίμαστ€ κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΤΡΥΚ - ΤΡΥΚ - ΤΡΥΚ
•Ο λ ο ι ξέρουμε ότι τα αυγό,
όπως είναι με το κέλυφος τους δεν
διατηρούνται στην κατάψυξη.
Εμαθα όμως πρόσφατα, ότι ,
άμα, τα σπάασεις και τα χτυπήσεις
λίγο, μπορούν να καταψυχθούν. Το
μόνο που χρειάζονται είναι να τους
προσθέσεις ή λίγο αλάτι ή λίγη ζά
χαρη και να είσαι ή λίγο αλάτι ή λίγη
ζάχαρη και να είναι σε αεροστεγές
δοχείο.
' Ετσι αν φτιάχνεται καμιά φορά
φαγητό και χρησιμοποιήσετε μόνο
τους κρόκους μπορείτοι να φυλάξε
τε τα ασπράδια μέχρι να τα χρεισσθείτε. Το ίδιο ισχύει αν σας περισ
σέψουν κροκάλόια ή και ολόκληρα
αυγά. Μην ξεχνάτε το αλάτι ή τη ζά
χαρη και σημειώστε στο δοχείο
που θα βάλετε, πόσο αυγό υπάρ
χουν μέσα και αν είναι για γλυκό ή
γιο φαγητό.
• Αγοράζετε ανάλονα με τις
παρορμήσεις σας και τις εποχές.
• Συνδυάζετε τα χρώματα; ένα
ωραίο πιάτο, ακόμη κι όταν δεν δί
νει πολλές θερμίδες, προδιαθέτει
ευνοϊκά και μοιάζει πιάτο υψηλής
μαγειρικής.
• Βράζετε όλα τα λαχανικά όσο
γίνεται λιγότερη ώρα και στον ατμό,
για να διατηρούν τις θρεπτικές τους
αξίες.
• Αποφύγετε το λάδι . Γιο να
ψήσετε το κρέας χωρίς λιπαρές
ουσίες, το βάζετε πάνω σε μια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΕΩΝ
ΚΑΙ
ΚΟΜΜΩΤΩΝ
Το σωματείο Κουρεών και Κομ
μωτών Βέροιας - Αλεξάνδρειάς κά
νει γνωστό ότι.

Οσοι κουρείς ή κομμώτριες
βασικά αυτές - εργάζονται στα σπί
τια τους, καλούνται να σταματήσουν
την παράνομη εργασία τους διότι
αυτή πέραν του ότι είνοι άκρως επι
κίνδυνη για την υγεία του κοινού,
μιά και λείπει παντελώς ο υγειονομι
κός έλεγχος αποτελεί και μόστιγο
για τους κοτοστηματάρχες κουρείς
κοι κομμωτές, οι οποίοι σε τελευ
ταία οναλυση πληρώνουν φόρους,
ΤΕΒΕ ΙΚΑ. ενοίκια κ.λ.π- και όπως
είναι φυσικό δέχονται από την κατη
γορία των πορόνομων αυτών
«συναδέλφων» τους τον αθέμιτο
συναγωνισμό.
Το σωματείο Κουρεών κοι Κομ
μωτών έχει πλήρη κατάλογο των
ονομάτων, καθώς και τις διευθυν
σεις των παρανομούντων, τους
οποίους και καλεί να συμμορφω
θούν σύμφωνο με τους υγειονομι
κούς κανονισμούς και τους ισχύον
τες νόμους (άδεια λειτουργίας κατα
στήματος! Σε διαφορετική περί
πτωση θσ υποχρεωθεί με λύπη του
να τους καταγγείλει επώνυμα στις
αρμόδιες αρχές

α ια β ά ζ κ τ ο

κ α ί β ιο δ ίδ ε ε ρ
• «Κάθε ήρωας γίνεται στο τέ
λος ένα βάρος».
ΕΜΕΡΣΟΝ

στρώση από λαχανικά.
• Ψήνετε τα ψάρια μ* τ*1ν
κατσαρόλα σκεπασμένη.
• Για όσες σάλτσες ΧΡΠσ'Μ®·
ποιείτε τυριά άπαχα, γιαούρτι ή Υ“
λα άττοχο.
• Βάζετε λεμόνι για να τονίσε
τε τη γεύση διαφόρων φαγητών·
καθώς και ξίδι.
• Πίνετε πολύ νερό: ένα έως
δύο λίτρα την ημέρα!
•Ο τα ν βγαίνετε νωρίς οτην
αγορά έχετε εξασφαλίσει την καλή
ποιότητα. Ό τ α ν ψωνίζετε ορν
πετυχαίνετε τις καλές τιμές·
• Κάποιες στιγμές που η...·*®*
λιτεχνική σας διάθεση είναι ανε
πτυγμένη
ζωγραφίστε
σελίΠΤΟ
άσπρο χαρτόνι, μόνη ή με τα απιδιά
σας , τοπία λουλούδια, πορτραίτα, δ
ο.π άλλο σας κάνει κέφι, θα ταχρή
σιμοποιήσετε μια άλλα φορά V'0
κάρτ - ποστάλ ή για να στολίσετε το
πακέτο ενός δώρου που θέλετε να
γίνει πιο προσωπικό
• Μια παλιά πλαστική ί <*,Πν
μπορεί να γίνει ένα υπερμοντέρνο
αξεσουάρ ως εξής: θ α την περάσετε
προσεχτικά ένα χέρι κόλλα και στΦ'
συνέχεια θα πετάξετε πάνω ΧΡ®0®’
σκόνη και πούλιες.
,
• Τώρα που έχετε καιρό ν
ασχοληθείτε με τα ρούχα του X*1
μώνα, πλύνετε συστηματικά ε
ένα τα πουλόβερ σας κι απλώνετε
τα περνώντας τυλιγμένη σε ρσΛΟ
μια πετσέτα μέσα στα μανίκια,
θα τα απλώσετε πιάνοντας με Ρ°ν
ταλισκια τις δύο άκρες της πετσί"®*
που θα περισσεύουν από τα μαν»10
κι έτσι δεν θα μείνουν σημάδια• Περάστε με βερνίκι ή παρ«4
τίνη το εσωτερικό του ξύλινου Π
μεταλλικού δοχείου απορριμμάτων
που χρησιμοποιούν τα παιδιά στο
γραφείο τους. Δ εν θα κολλάει έτσι π
σκόνη , αλλά ούτε και τα ξύσΡ°ια
απ τα μολύβια και τις μπογιές τους

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ι
Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ Π Α Π ΙΚ Α
Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΙΚΑΣ
ΙΕόέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

>

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΤ
ΙΡ Φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεωε 72
Τηλ. 2 3 1 3 7

,2 9 7 6 2

ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1®
Σωμστείων-Συλλόγων-Γ.Π.Σ-Κοι
νστήττων
δρχ. 200»
ΑΕ. και ΕΠΕ
δρχ. 300«
Δη.μων Οργανισμών
.
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ 400»
•
Χειρόγραφο δημοσιευόμ*ν
ή όχι δεν επιστρέφονται

ΤΟ Δ.Σ.

tn Y

I ε ε ρ η μ ε ρ ίβ α μ α ς I

ΕΝΥΔΡΕΙΑ

Ρβκτιφιέ

ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ
ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΑΡΙΑ - ΤΡΟΦΕΣ
ΥΔΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ - ΦΑΡΜΑΚΑ - SERVI«*

ΩΔΙ ΚΑ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

μΟΥΥΟλΟΙ'δή ιδιωτεία «οHi ΐη δ ιά ο κ ίί!

πειί αμοτων no« γίνονται απο mv Ενωση
Πυιδω» DOWN στη νΰΐιοανοτοΑικη
Αγγλία Εχει γίνει πσκέψη. ότ ιο παιδιά
με σύνδρομο DOWN είναι δυνατόν νο
χρειάζονται περισσότερες βιταμίνες από
τρ φυ«θλθγ»ιί, επειάά όε ν gncjflcuv να
πς απορροφήσουν »avovnu Ijpoiwc a .
μια άησψη οι επί πλέον βιταμίνες
ενδέχεται να βελτιώσουν το επίπεδο
νοημοσύνης και την υγεία - «Οι;
δοκιμοαίες που γίνονται επιζητούν να
'Λέγξουν αυτή τη θεωρία

Miexmmx

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ 8ε ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

ΠΤΗΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΙΝΙΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
ΠΩΛΗΣΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗ-ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΗΛ· 62-829 & 29-677 ΟΙΚΙΑΣ 24-108

ΠΑΣΤΕΡ 12

Μ.

ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟ
Κάθ€ είδους φωτογραφώ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
νίητροπόΑεως 7 -Τηλ. 62.0
ΒΕΡΟΙΑ

Παρασκευή 23

Ιουλίου 1982

« ΛΑ ΟΣ"

ΣΕΛΙΔΑ 3

-ΤΟ ΝΕΟ Δ/ΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ «ΔΟΞΑΣ» ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ
ί!ί* » * %
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Η ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ Η ΛΥΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Με την ανανέωση και την λύση

TMJV συμβόσ€ων ασχολούνται τα

Φάλαια ΣΤ' και Ζ της αποφάσεως
υ Υπουργού Προεδρίας. που
Πυοσιεύθηκε στο υπ' αριθ 425
, ° τΠς εφημερίδας της Κυβέρ
νησε ως

Η ανανέωση της συμβάσεως
_συύΡΟλαίου) μεταξύ σωματείων και
"°ύοσφαΐριςΠ.ή 0α γίν€Τα, ούμφω
^ όσα ειόικώτερα ορίζονται από
6|οτόξεις του ΕΚΑΠ.
2· Επιτρέπεται η λύση της συμ■•οοεως «κοινή συναινέσει» των
^Μβαλλομένων.
3· Σε περίπτωση υποβιβασμού,
πΟ οποιοδήποτε λόγο, Σωματείου
8 Εθνικής κατηγορίας, εφαρμόζεται
Π διάταξη της παραγράφου 5 του
4Ρθρομ ι του β .Δ. 7 2 9/19 70 «περί
αΡειβθμένων ποδοσφαιριστών».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΐ
^ “ ύστεία 8 ' Εθνικής κατηγορίας:
'· Κάθε σωματείο Β' Εθνικής
τΡτηγορίος δεν επιτρέπεται να δια’'Ιρεί στη δύναμή του περισσότε
ρ ο ί από είκοσι δυο αμειβομενους
,τ0δασφαιρ|(Τ7Ές
2· Ποδοσφαιριστές των οποίων
01 συμβάσεις δεν ανανεώθηκαν
Ρονομερώς, σύμφωνα με τις διατά* '5 του ΕΚΑΠ. έχουν το δικαίωμα
70 Ρετεγγραφούν σε σωματεία της
°Ρεσκείας το υ ς ως ακολούθως:
α' Ως σμειβόμενοι. σε σωματεία
Εθνικής κατηγορίας μέσο στο
*Ρ°νικό διάστημα από 1-8-1982
15-8-1982 και από 16-12-82
31 -1 2 -8 2 .
β/ Ως ερασιτέχνης κατά το ειδι"•»ιτερο οριζόμενα στην παρανρ. 2
τ° ϋ Κεφαλαίου Γ αυτής της αποφά0 ϊ'Ρζ μέσα στο χρονικό διάστημα
0,10 1-10-82 έως 31-10-82 ή
V' Ως επαγγελματίες, σε ποδο“ Φαιρ,κή ΑΕ ή ως αμειβόμενοι σε
Ρίνματεία που βρίσκονται στο στάιδρύσεως ΠΑΕ ή σε σωματεία
η° 11 αγωνίζονται στο πρωτάθλημα
^ Εθνικής κατηγορίας μέσα στο
λΟονικό διάστημα από 1-8-82 έως
'5 -8 -8 2 και από 16-12-82 έως
β '-12 -82 . Η απόκτηση μέχρι δυο
Ρΐό τους ποδοσφαιριστές αυτούς
ί*αι με την ιδιότητα τους σαν αμειβόμενους) από σωματεία Β' Εθνικής
κατηγορίας, δεν προσμετρείται στον
Ρριθμό των ποδοσφαιριστών που
τα παραπάνω σωματεία έχουν το
δικαίωμα να αποκτήσουν από
υετεγγραφή σύμφωνα με τα όσα
°Ρίζονται στο κεφάλαιο Β' αυτής
Ής σποφάσεως. Στην περίπτωση,
5μως αποκτήσεως περισσοτέρων

από δυο ποδοσφαιριστών αυτής της
κατηγορίας, ισχύουν οι περιορισμοί
που προαναφέρθηκε, δηλαδή οι πέ
ραν των δυο τυχόν αποκτώμενοι
ποδοσφαιριστές
προσμετρώντσι
στον επιτρεπόμενο αριθμό μετεγ
γραφών
3. Αμειβόμενος ποδοσφαιριστής,
που συμπλήρωσε μ' αυτή την ιδιό
τητα οκταετία στο ίδιο σωματείο Β'
Εθνικής κατηγορίας, επιφυλασσομένων των διατάξεων της περιπτώσεως γ' ιης παραγρ. 1 του άρθρου
14 του ΕΠΑΚ έχει το δικαίωμα να
πάρει ελεύθερη μετεγγραφή μ
αντίστοιχη υποχρέωση του σωμα
τείου στο οποίο ανήκει να του την
χορηγήσει εψ' όσον δηλώσει μ έγ
γραφο στο σωματείο αυτό την βού
λησή του για ν αποχωρήσει μέχρι
και την 10-7-82 και το σωματείο
στο οποίο θα μετακινηθεί αμτός
καταβάλλει στο σωματείο από το
οποίο θα μετακινηθεί το ποσό που
ορίζεται στο κεφάλαιο Δ', παραγρ. 5
αυτής της αποφάσεως, μέσα στο
χρονικό διάστημα που διενεργείται
η μετεγγραφή του και το οποίο ορί
ζεται από 16-7-82 έως 24-7-82.
Στην περίπτωση κατά την οποία ο
παραπάνω ποδοσφαιριστής δεν
μετεγγραφεί μέσα στο χρονικό διά
στημα 16-7-82 έως 24-7-82 το
σωματείο στο οποίο ανήκει έχει το
δικαίωμα ν' ανανεώσει το συμβό
λαιο του ποδοσφαιριστή σύμφωνα
με όσα ορίζει το άρθρο 14 του
ΕΚΑΠ. Η ανανέωση αυτή, διενεργείται μέσα στο χρονικό διάστημα
οπό 2 5 -7 -8 2 έως 31-7-82. Στην
περίπτωση που ο ανωτέρω ποδο
σφαιριστής δεν εκδηλώσει μ
έγγραφό του - μέχρι την 107-82προς το σωματείο την βούληση του
για να αποχωρήσει απ αυτό, το
σωματείο του έχει το δικαίωμα να
προβεί στην ανανέωση του συμβο
λαίου σύμφωνα με όσα ορίζει το
άρθρο 14 του ΕΚΑΠ4. Από τους ποδοσφαιριστές που
αναφέρονται στην προηγούμενη
παράγραφο κιιι οι οποίοι κάνουν
χρήση της οκταετίας, κάθε σωμα
τείο Β' Εθνικής κατηγορίας, έχει το
δικαίωμα ν' αποκτήσει μόνο δυο
αλλά όχι προερχομένους από το ίδιο
σωματείο. Οι ποδοσφαιριστές που
απακτούνται με αυτόν τον τρόπο
προσμετρούνται στον αριθμό των
ποδοσφαιριστών που μετεγγράφον-
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Η έγχρωμη τηλεόραση
μέτήν Τεχνολογική
πρωτοπορία
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Πάντα ιδανικό χρώμα και κοντράστ
Απόλυτα (γεω μετρικά) πιστή εικόνα
30% μεγαλύτερη σαφήνεια χρωμάτων
100% Module γιά γρήγορο service
Τηλεχειριστής υπερύθρων - 32 καναλιών
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ΦΟΥΡΛΗ

ται, σύμφωνα με την παραγρ. 1 του
κεφαλαίου Β αυτής της αποφά
σεως.
5. Αλλοδαποί ποδοσφαιριστές, οι
οποίοι την περίοδο 1981-82 ανή
καν σε σωματεία ή ΠΑΕ Α' Εθνικής
κατηγορίας που ήδη υποβιβάστηκαν
στη Β Εθνική, εφ ' όσον δεν μετεγγραφούν μ' ελεύθερη μετεγγραφή
στο χρονικό διάστημα απο 16-7-82
έως 31-7-82 σε σωματείο ή ΠΑΕ
της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν
στο σωματεία ή τις ΠΑΕ που ανή
κουν κοι να εξακολουθούν αγωνιζόμενοι στη δύναμή τους, με την απα
ραίτητη όμως προϋπόθεση ότι η
ισχύς των συμβολαίων που έχουν
συνάψει λήγει στο τέλος της περιό
δου 1982-83 ή και μεταγενέστερα,
όπως αυτό προκύπτει από τα επίση
μα στοιχεία που έχουν υποβληθεί
στην ΕΠΟ (συμβόλαια - υπεύθυνες
δηλώσεις).
6 . Για την εγγραφή ή μετεγγρα
φή ομονενών ποδοσφαιριστών, nou
ήδη ανήκουν σε σωματεία της ημε
δαπής ισχύουν οι οικονομικοί όροι
του Κεφαλαίου Δ αυτής της αποφά
σεως.
7. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση
από τα σωμοτεία Β' Εθνικής κατη
γορίας, πέρα απο τον αριθμό των εί
κοσι δυο αμειβόμενων ποδοσφαιρι
στών που προβλέπει το άρθρο 30.
παραγρ. 1 του ΕΚΑΠ. τριών ακόμα
συνολικά ερασιτεχνών ποδοσφαιρι
στών που ανήκουν στη δύναμη τους
στους πάσης ψύσεως αγώνες τους,
για την ποδοσφαιρική περίοδο
1982-83. Η χρησιμοποίηση αυτών
των ποδοσφαιριστών, επιτρέπεται
ειόικώτερα. μετά την παρέλαση
πέντε πληρών ημερών, αφ' ότου τα
σωματεία δηλώσουν στην ΕΠΟ μ
έγγραφό τους τη βούληση τους γι’
αυτή. Η συμμετοχή των ποδοσφαι
ριστών αυτών στους αγώνες των
αμειβομένων ποδοσφαιριστών του
σωματείου τους δεν τους προσδίνει
την ιδιότητα t o u αμειβόμενου, ούτε
τους δίνει το δικαίωμα να λάβουν
από τα σωματεία τους οποιοδήποτε
αντάλλαγμα ή οποιαδήποτε τακτική
ή έκτακτη παροχή.

Σωματεία αμιγύις ερασιτεχνικά:
1. Ερασιτέχνης ποόοσφαριστής
που ανήκει στη δύναμη σωματείου
αμιγώς ερασιτεχνικού με την επι
φύλαξη των διαλαμβανομένων στην
παραγρ. 2 του κεφαλαίου Ε αυτής
της αποφάσεως - έχει το δικαίωμο
να μετεγγραφεί μέσα στο χρονικό
διάστημα
από
16-7-82
έως
31-7-82. Το Ιδιο ισχύει και για την
περίπτωση μετεγγραφής ερασιτέ
χνη ποδοσφαιριστή από σωματείο
Β' Εθνικής κατηγορίας σε σωματείο
αμιγώς ερασιτεχνικό, καθώς και
αντιστρόφως. Για την μετεγγραφή
του ποδοσφαιριστή απαιτείται η
συγκατάθεση του σωματείου από
το οποίο μετακινείται με την επιφύ
λαξη της διατάξεως της παράγρ. 2
του Κεφαλαίου Ε' αυτής της αποφά
σεως.
2. Οι ελεύθεροι ερασιτέχνες, και
οι ελεύθεροι αμειβόμενοι (αποδεσμευθέντες) ποδοσφαιριστές, που
εγγράφονται στη δύναμη ερασιτε
χνικών σωματείων με την διάταξη
της παραγρ. 2 t o u κεφαλαίου Γ*
αυτής της αποφάσεως έχουν το
δικαίωμα να αγωνίζονται μετά 15
πλήρεις ημέρες από την επόμενη
της ταχυδραμήσεως του δελτίου
τους στην ΕΠΟ υπευθύνη του
σωματείου τους.
3. Απαγορεύεται η διατήρηση
από τα σωματεία αυτής της κατηγο
ρίας καθώς επίσης και από τα
σωματεία Β' Εθνικής κατηγορίας για
τα ερασιτεχνικά τους τμήματα,
περισσοτέρων από εκατόν είκοσι
ποδοσφαιριστών ανεξάρτητα από
την ηλικία τους. Το ονοματεπώνυμο,
όνομα πατρός κι ο αριθμός δελτίου
ΕΠΟ αυτών των ποδοσφαιριστών.
Ιιρέπει να γνωστοποιούνται εις
διπλούν στην ΕΠΟ με συστημένη
επιστολή σε ειδικό πίνακα από
21 -8-8 2 έως 31-8-82. Το ένα από
τ'αντίγραφα, μετά την εμπρόθεσμη
πρωτοκόλλησή του. θα επιστρέφεται απ’ αυτή στην οικεω Ενωση τηιι
σωματειυυ. ινιετα την υποβολή του
πίνακα στην ΕΠΟ απαγορεύεται
οποιαδήποτε διαφοροποίηση του
(προσθήκες διαγραφές κλπ) Η μη
συμπλήρωση του αριθμού ίων εκα
τόν είκοσι ερασιτεχνών ποδοαφαι
ριστών. παρέχει στα σωματεία
(ερασιτεχνικά και Β Εθνικής κατη
γορίας) το δικαίωμα της συμπληρώ
σεως του. όλη τη διάρκεια του χρό
νου - εκτός από το χρονικό διάστη
μα 1-7-82 εως 30-9-82 - με ποδο
σφαιριστές πρωτοενγροφόμενους ή
ελεύθερους ερασιτέχνες, μέσα δε
στο χρονικό διάστημα από 1 -10-82
έως 31-10 -82 με ελεύθερους ομει
βόμενους. 0 Πρόεδρος και ο Γενι
κός Γραμματέας του σωματείου ε ί
ναι υπεύθμνοι για τη σύνταξη του
πίνακα, αναφορικό με την ακρίβεια
όσων διαλαμβάνονται σ' αυτόν.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΜΕΤΑ
ΓΡΑΦΩΝ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6 - ΤΗΛ. 22.782

Σε γενικές διατάξεις αναφέρονται
τα κεφάλαια Η' της αποφάσεως του
υπουργού Προεδρείας για τις μετά

γραφές που δημοσιεύθηκε στο υπ
αριθ 4 25 φύλλο της εφημερίδας της
κυβερνήσεως.
I Ως χρονολογία υποβολής αιτήσεως μετεγγραφής, θεωρείται η
ημερομηνία και η ώρα καταθέσεως
της συτημένης επιστολής, υπο
χρεωτικά από το Κεντρικό Ταχυ
δρομείο του τόπου της έδρας του
σωματείου το οποίο την στέλνει.
Στην περίπτωση αποστολής εγγρά
φων από το Κεντρικό Ταχυδρομείο
της ίδιας πόλεως υποχρεωτικά θα
λαμβάνεται υπόψη α αύξων αριθμός
καταθέσεως αυτού του Ταχυδρο
μείου, ενώ στην περίπτωση απο
στολής από Ταχυδρομεία διαφόρων
τόπων, ο αύξων αριθμός του ειδικού
πρωτοκόλλου της Ε.Π.Ο.
2. Ποδοσφαιριστής ανεξάρτητα
από την προέλευσή του ή την ιδιό
τητά του, που υπογράφει περισσό
τερες από μια αιτήσεις δελτίου
εγγραφής ή μετεγγραφής του υπέρ
διαφορετικών σωματείων, τιμωρεί
ται από την Ε.Π.Ο με ποινή απο
κλεισμού ενός χρόνου από κάθε
αγώνα, η οποία αρχίζει από την χρο
νολογία που περιήλθε στην Ε.Π.Ο η
δεύτερη από τις παραπάνω αιτή
σεις. Το σωματείο στο οποίο ανήκει
αυτός ο τιμωρημένος ποδοσφαιρι
στής ημέρα που θα του κοινοποιη
θεί με συστημένη επιστολή από την
ΕΠΟ η ποινή που επιβλήθηκε
3. Σωματείο το οποίο μέσα στη
ίδια μετεγγραφική περίοδο, χορήγη

σε από την ΕΠΟ μ αποκλεισμό
τριών μηνών από την έναρξη του
οικείου πρωτοΟΑημαιυς. ενώ ο
ποδοσφαιριεττής
κατακυρώνεται
μεν υπέρ του σωματείου που υπέ
βαλε πρώτα την αίτηση, αλλά τιμω
ρείται κι αυτός από την ΕΠΟ μ' ετή
σιο αποκλεισμό από κάθε επίσημο
κοι φιλικό αγώνα. (Η ποινή του
ποδοσφαιριστή αυτού θεωρείται ότι
αρχίζει από την 1η Αυγούστου του
ίδιου χρόνου).
4. Οι ποδοσφαιριστές που οποκτούνται, μ' σποιονδήποτε τρόπο,
από σωματεία ή ΠΑΕ Β' Εθνικής
κατηγορίας στο διάστημα 16-7-82
έως 31-7-82 δεν έχουν δικαίωμα
μετεγγραφής και στο διάστημα
1-12-62 έως 15-12-82.

Τελικές Διατάξεις
Για τα σωματεία το οποία σύμ
φωνα με τ' αποτελέσματα των πρω
ταθλημάτων της περιόδου 1981-82
θ' ανέλθουν στην Β' Εθνική κατη
γορία απο την Εθνική ερασιτεχνική
κατηγορία ή για της ΠΑΕ που θα
υποβιβαστούν στην Β Εθνική κατη
γορία από την Α Εθνική κατηγορία
ή θα υποβιβαστούν στην Εθνική
ερασιτεχνική κατηγορία από την Β'
Εθνική κατηγορία, θα εφαρμόζονται
(όσον αφορά στη μετεγγραφή σ'
αυτά ή από αυτό) οι διατάξεις που
αναφέρονται στην κατηγορία στην
οποία ανήκουν αυτά τα σωματεία ή
οι ΠΑΕ μετά την λήξη των πρωτα
θλημάτων της περιόδου 1981-82.
Κάθε προηγούμενη σχετική από
φαση για τις μετεγγραφές ή εγγρα
φές ή αποδεσμεύσεις ποδοσφαιρι
στών. καταργείτοι.

Εκλέχτηκε την Τετάρτη το νεο
Διοικητικό Συμβούλιο της Δόξας
Μακροχωρίου στην τρίτη κατά σει
ρά Γενική Συνέλευση του συλλόγου
αφού στις δυο προηγούμενες δεν
είχε επιτευχθεί απαρτία
Τελικά μετά από πολλές συζητή
σεις και διοβουλεύσεις παρουσιά
στηκε ένα ψηφοδέλτιο από ανθρώ
πους που φιλοδοξούν να εργαστούν
και νυ προσφέρουν με όλες τις
δυνάμεις τους γιο να γίνει μια
«ΔΟΞΑ» πανίσχυρη, για την νέα
ποδοσφαιρική περίοδο.
Καθήκον όλων των φιλάθλων
του Μαρκοχωρίου είναι να βοηθή
σουν όαα μπορούν γιο να μπορέ
σουν αυτοί οι άνθρωποι που ανέλοβαν τις τύχες της Δόξας να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες στιγμές που
τυχόν παρουσιασθούν
Η Δόξα, σύμφωνο με τις πληρο
φορίες που έχουμε, απο την νέα
περίοδο κατά 99% θα αγωνίζεται
στην Γ Εθνική κατηγορία, μια κατη
γορία όπου θα αγωνίζονται οι ισχυ
ρότερες ομάδες της Ελλάδος Οπω
σδήποτε είναι μια τιμηπκη διάκριση,
που όμως φορτώνει τον Σύλλογο με
πολλές υποχρεώσεις για να σταθεί
σωστά σ' αυτό το νέο πρωτάθλημά.
Ολοι μαζί λοιπόν φίλαθλοι, συμ
βούλιο και ποδοσφαιριστές της Δ ό
ξας πρέπει να παλέψουν για να επαναλάβουν την περυσινή επιτυχία
που την έκανε να ακουστεί πανελ
λήνια

ξας πομ ψηφίστηκε με συντριπτική
πλειοψηφία από τα μέλη της Γενικής
Συνελεύσεως είναι το εξής;
ΤσιρανΙόης Ελευθέριος ΧΈυμεώνογλου Πανάγος Αραμπατζής
Θεοφάνης Κοσμίδης Αθονόσιος
Φυκας
Παναγιώτης
Τοσανίδης
Κων/νος Παλαιστής Αναστάσιος
Αναπληρωματικοί
Αραμπατζής Δημήτριος Λαζσρί6ης Λάζαρος Πκωμαρίτης Κων/νος
Για το Εποπτικό Συμβούλιο εκλέκτηκον οι εξής.
Καραμελίδης Σταύρος Κελεσίδης Ηρακλής Καραμελίδης Γεώ ρ
γιος
Το νέο Δ/κό Συμβούλιο θο έλθει
σε σώμα την Πέμπτη το βράδυ,
όπου θα κατανεμηθούν οι ορμαδιότητες εκάστοϋ Συμβούλου. Ενα όλλο θέρο που θα αποσχολήυει τη
νέο Συμβούλιο είναι ο προπονητής
καθώς επίσης και αι μετογγραφέ.
που θα νίνουν
Α .€
Ϊ^ Π ύ * ίϊμ *ΪΠ ^ ^
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Το νέο Δ/κό συμβούλιο της Δό-
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Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακατω περιοχών ότι για »·>
εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει δια
κοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις 25 Ιουλίου 1982

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Ο κ. Ντόβας νέος Πρόεδρος
στον «ΦΙΛΙΠΠΟ»

Από ωρα 07.30 μέχρι 15.30 στην περιοχή ΚΤΕΛ και ΑσπΜ·.
Γραμμών Βεροίος που περικλείεται απ' τους δρομους Βερμίου
Μυλακούση (από Βενιζέλου μέχρι Τρεμπεσίνας) και Ηρας
Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα θα ξαναδοθει πριν
από τον χρόνο λήξης της διακοπής που σνσφέρεται πιο πάνω.
Γι' αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και πο δίκτυα της
ΔΕΗ θα πρέπει νο θεωρούνται ότι έχουν συνεχεία ρεύμα.
Έτσι νια λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγω 
γούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα κι' αν βρίσκονται καταγής
γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος

ΣΤΟΧΟΣ Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Γ ' ΕΘΝΙΚΗ
Μέσα σε πολιτισμένη ατμό
σφαιρα στην οποία επρυτόνευσε η
λογική έγινε χθες η επαναληπτική
Γενική Συνέλευση του «ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΜΕΛΙΚΗΣ»
. .-¿ Σ ίά ά ο , πιε γ έ ρ ί.Μ '.ϊ,ά σ ^ ζ ,
δήλωσαν χθες:
«Στόχος μας είναι να επαναφέ
ρουμε την ομάδα στη Γ Εθνική»
Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες
προκειμένου να αποδυναμωθή ο
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» η διοίκηση είναι απο
φασισμένη να μη παραχωρήση
κανένα βασικό παίκτη. Αντίθετα θα
αποκτηθούν όσοι και όποιοι χρειά
ζονται. οι οποίοι μαζί με τους υπάρ
χοντες θα συγκροτίσουν ένα ισχυρό
σύνολο με όλες τις δυνατότητες να
επιτύχη την επαναφορά στην Γ
κατηγορία.
Ενα άλλο θέμα που θεωρείται
βέβαιο ότι θα επιλυθεί αμέσως μ έ 
σα δηλαδή σε σύντομο χρονικό διά
στημα, είναι αστό του προπονητού.

Από έγκυρη πηγή δηλώθηκε ότι θο
είναι εγνωσμένης άξιος.
ΔΕΗ
Της νέας όιοικήσεως ηγείται ο
κ. Κωνσταντίνου Ντόβας ο οπαίος
δέχθηκε να αναλάβη καθώς και οι
υπόλοιποι τον σύλλογο, αφού τον
Γ
ΛιαρεΡΟΓωσαν ο ι π υ ρ τ υ ρ ε ο ε ν τ ε ς σ π1 θα συμπαρασταθούν στο δύσκολο
έργο τσυ
Μεταξύ άλλων εξελέγησαν για
την νέα διοίκηση οι κ.κ.,ΠεχλιβανίΠΩΛΕΙΤΑΙ
6 ης Μιχαήλ αντιπρόεδρος Θεοδωρακέλης Μαρίνος γενικός αρχηγός.
Κεντρικό βιβλιοπωλείο στη Νάουσα λόγω συνταξιοδοχήσεως
Τεγούσης Αντώνιος ταμίας ΚοποΠληροφορίες ιηλ. 2 7 .6 0 5 .
τσάρης Δημήτριος
Γραμμστεύς.
Τζουνόπουλος Κων/νος έφορος ιμα
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜ ΕΙΑΚΗ Μ ΗΧΑΝ Η
τισμού, Λουκανόπουλος Νικόλαος
έφορος γηπέδου.
κοωθς και ζαμαονιέρα, σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας
Μετά από την εκλογή τους και
Πληροφορίες τηλ. 6 2 .1 1 8 Βέροια.
τη συγκρότηση σε σώμα όλος ο φ ί
λαθλος κόσμος της Μελικής τους
ΕΥΚΑΙΡΙΑ
εύχεται καλή επιτυχία και καλή
πορεία στο πρωτάθλημα
Πωλσύνται αυτοκίνητα σε άριστη κατάσταση

Μικρές Αγγελίες

ΜΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΕΝΑ!

ΑΔΟΞΑ ΕΧΑΣΕ
ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ
ΣΤΗΝ Β' ΕΘΝΙΚΗ
Ο Φ ΙΛΙΠΠΟ Σ
ΣΤΟ ΒΟΛΛΕΫ
Παίζοντας νωθρά και μουδιασμέ
να σ' όλα σχεδόν τα παιγνίδια ταυ, ο
Φίλιππος έχοσε δίκαια την πρόκρι
ση για την Β Εθνική, στο Πανεπαρχιακό Τουρνουά, που έγινε από τις
15 έως της 18 Ιουλίου, στην Ξάνθη
Τα παιγνίδια που έδωσε κατά σειρά
στον όμιλό του ήταν:
Μ« Α.Ο· Σερρών έχασε με 3-2
σετ 11-15. 12-15. 15-5. 15-7.
15-9.
Με Γ.Σ. Τρικάλων κέρδισε με 3-0
σετ 15-12. 16-14. 15-7 Μ ε Γ.Ε.
Α γ ρ ιν ίο υ έχασε με 3-1 σετ 15-8,
15-4. 14-16. 15-9.
Πέτυχε μια νίκη και έχασε 2
φορές, τα σετ ήταν 6-6 Κατέλαβε
στον όμιλό τοσ την 3η θέση ιιε 4
βαθμούς Ξεκίνησε θαυμάσια, στο
Τουρνουό με τον Α.Ο. Σερρών Πήι χ τα 2 πρώτο αετ και όλο έδειχναν
• κ ι θα κέρδιζε άνετο το παιγνίδι.
Ό ι φίλαθλοι μάλιστα στην κερκιΒβ ενθουσιασμένοι φώναζαν Φίλιπ■Βς - Μπραζίλ. Τόσο ωραία έπαιξε η
ρμάδα.
Ο Α.Ο. Σερρών είχε χάσει τα
νερό του και ήταν το πρώτο φαβορί
της διοργανώσεως Ό λες οι απο
στολές που βρίσκονταν στο γήπεδο
- το παιγνίδι ήταν το τελευταίο της
βραδιάς - έπλεκαν το εγκώριο των
παικτών του Φιλίππου και τον θεω 
ρούσαν πλέον αυτόν το πρώτο
φαβορί.
Μετά το δεύτερο δε σετ άρχισαν
να φεύνοσν από το νήπε'δο Και
ξαφνικό ήρθε η καταστροφή. Οι παί
κτες του Φιλίππου μπήκαν χαλαρω
μένοι στο τρίτο οετ κι παμαδωθηκαν αμαχήΐ1 «ττάν ανήπαλλό τους
Έ χ α σ α ν · τά σ ετ με 15-5 Εδωσαν
έτσι κουράγιο στους- αντιπάλλους
τους που πήραν θάρρος και κέρδι
σαν σχεδόν άνετα και το 4 σετ με

t!

-AUDI 100 GL Μοντέλο 1977
ι PONO Μοντέλο 1979
ι HXUNDAI Μοντέλο 1980
IΠληροφορίες στο τηλέφωνο <0311 2 7 0 8 2 0 θεο/νίκη.

ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί ιης οδού Μητμοπόλεως με το εμπόρευμά του και
με σίγουρη πελατεία Πληρ. τηλ. 2 9 4 2 2 Βέροια.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Στο Πλατύ πωλείται οικόπεδο ενός στρέμματος μετά ηολαιάς
οικίας λάγω αναχωρησεως Τιμή 700.000 δρχ.
Πληροφορίες τηλ. 2 2 .7 5 9 και 23.352 Αλεξάνδρεια.

15-7. Στο 5ο σετ έγινε μάχη. Οι παί
κτες του Φιλίππου πάλεψαν όσο
μπορούσαν Δεν είχαν όμως τις
δυνάμεις να αντιμετωπίσουν πλέον
τους πεπειραμένους και δυνατούς
αντιπάλλους το υ ς Ενώ έχαναν με
5-0 πλησίασαν στα 5-4 και ισοφά
ρισαν 6-6 και 8 8 . Από κεί και πέρα
η επιβολή του Α.Ο. Σερρών-ήταν
σχεδόν άνετη, πήραν το σετ και την
νίκη με 15-9. Το παιγνίδι κράτησε 2
ώρες και 2 0 ' Αρχισε στις 9 το βρά
δυ και τελείωσε στις 11.20. Όταν
οι άλλες αποστολές έμαθαν το απο
τέλεσμα. έπεσαν οπό τα σύννεφα.

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο επυγ
γελμαιικός εξοπλισμός) με εκλεκτή τακτική πελατεία. Πληροφο
ρίες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ 2 4 7 2 5 ΒέροΙος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εττίΐρίαςζητεΐται κοπέλλα πάιι να γνωρίζει Τ<λ*ξ
και Αγγλικά- Πληρ. τηλ.61.231 και 5 1 .4 3 2

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητά ται Λαμαρίνας αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41373.

Συνέχεια στην 4 η

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σύγχρονα μ η χ α ν ή μ α τ α α ν α λ α μ β ά ν ο υ μ ε ό λ ε ς
τ ις τυ π ο γ ρ α φ ικ ές ε ρ γ α σ ίες μ ο ν ό χ ρ ω μ ες ή π ο λ ύ χ ρ ω μ ες

Τηλεφωνείστε μας 29.762

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ Ο! ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΘΗΝΑ 22 ΙΑΠΕ)
Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 21.9% το πρώτο εξάμηνο ε φ έ 
τος, σε σύγκριση μ ε το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 1981, ενδεικτικό
σημείο ό τι το 1982 θα έχουμε σνόκομψή των εξαγωγών μας.
Α υ τό τόνισε σήμερα σε συνέντευξη τύπου ο Πρόεδρος του Οργανι
σμού προωθήσεως εξαγωγών (ΟΠΕ) κ. Σπόρος Χαρ/τος. διευκρινίζοντας
ό τι τα τελευταία χρόνια παρέμεινσν ανεκμετάλλευτα τα εξαγωγικά περιθώ
ρια που υπάρχουν για τη χώρα μας και ιδιαίτερα προς τις Αραβικές Χώρες.
Ο ΟΠΕ στα πλαίσια της νέας εξαγωγικής πολιτικής που εφαρμόζει η
κυβέρνηση και της στρατηγικής που ακολουθείται για την υλοποίηση της
επκτήμανε μια σειρά από ανάγκες των εξαγωγέων και προσπάθησε μ ε
τρόπο πρακτικό και συγκεκριμένο νο υποβοηθήσει και ενισχϋσει τη δρα
στηριότητα των φορέων της εξαγωγής.
Ήδη, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΟΠΕ, άρχισε να υλοποιείται η συμ
φωνία ανταλλαγής προϊόντων μ ε την Α λγερία , στα πλαίσια του Π ρω το
κόλλου που υπογράφηκε κοτό την επίσκεψη του πρωθυπουργού Ανδρέσ
Πσπανδρέου.
Συγκεκριμένα, ποραδόθηκε στην Αλεγερινή Π ρεσβεία ο πρώτος πίνα
κας βιομηχανικών βιοτεχνικών *α> αγροτικών προϊόντων που αντιπροσω
πεύει εξαγωγές ύψους 100 εκατομμυρίων δολλαρίων περίπου.
Η υλοποίηση της συμφωνίας μ ε την Α λγερία αποτελεί παράλληλο και
αξιοποίηση των δυνατοτήτω ν που υπάρχουν στις Αραβικές Χώρες.
Στο συγκεκριμένο τομέα ο ΟΠΕ. ολοκλήρωσε (κάτι που έγινε για πρώ
τη φορά) ειδική έρευνα αγοράς. για 8 Αραβικές Χ ώ ρες. σ ε 10 χαρακτηρι
στικό προϊόντα που επιλέγησαν μ ε την συνεργασία του Ελληνοαραβικού
Επιμελητηρίου,
Η μέλέτη αυτή περιλαμβάνει τα πιό πρόσφατα στοιχεία των αγορών
των χωρών αυτών και πραγματοποιήθηκε σε διάστημα έξι μηνών (111182
έως 3016/82).
Το βασικό συμπέρασμα της έρευνας είναι άτι. ενώ οι εξαγωγές μας
στις Αραβικές χώρες κάλυπταν το 1977 το 2 1 , 1% του συνόλου των εξα
γωγών μας και το 1981 το 26.7% εντούτοις για τα συγκεκριμένα προϊόντα
στις χώρες που έγινε η έρευνα η ελληνική συμμετοχή είναι ασήμαντη.
Ειδικότερα, οι, οκτώ χώρες, που αποτελούν μια αγορά 86 εκατομ.
κατοίκων και οι οποίες πραγματοποίησαν το 1981 εισαγωγές (στα Δ έκα
προϊόντα) συνολικού ύψους 7,6 δια δολλαρίων η ελληνική συμμετοχή
ήταν μόνο 108 εκατομ. δολλαρίων δηλαδή 1.5% περίπου στο σύνολο των
εισαγωγών των προϊόντων αυτώ ν στις παραπάνω ‘χώρες.
Η διαπίστωση αυτή δείχνει, ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για το
ελληνικό προϊόντα να βελτιώ σουν ή κοι νο πολλαπλασιάσουν ακόμα το
μερίδιό τους.

Διάλογο με τον κ. Μπέη
ζητά ο κ. Τζαννβτάκης
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ 22 (ΑΠΕ)
Οι προσεχείς δημοτικές εκλογές
μπορούν να προσφέρουν την Ευκαι
ρία βελτίωσης και Εκσυγχρονισμού
twv ξεπερασμένων προεκλογικών
μεθόδων. που έχουν ήδη εκλείψει
στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτά τονίζει, μεταξύ άλλων, ο
υποψήφιος Δήμαρχος της πρωιεύουσας κ. Τζάννης Τζογνετάκης
σε ανοικτή επιστολή, που οπηύθυνε
σήμερα στον Δήμαρχο Αθηναίων κ.
Δ. Μπέη.
Ειόικώτερα. ο κ. Τζαννετάκπς
προτείνει στον κ Μπέη να συζητή
σουν και νο πάρουν από κοινού
αποφάσεις για τα παρακάτω θέμα
τ α που συνδέονται άμεσα με τη
ζωή των δημοτών και την εμφάνιση
της Αθήνας;
— Απαγόρευση τω ν τοιχόκολλήσεων φωτογραφιών και προεκλογι
κών αφισσών. καθώς και διασπορός
εντύπου υλικού με προεκλογικά
συνθήματα ή αναγραφής συνθημά
των στους τοίχους, ώστε να απο
φευχθεί η ρύπανση της πρωτεύου
σας.
— Απαγόρευση της χρήσης μεγά
φωνων
— Κατάργηση των ανοικτών
συγκεντρώσεων στο κέντρο, ώστε
να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των
Αθηναίων, καθώς και η διατάραξη
της οικονομικής και κοινωνικής
ζωής της πόλης.
— Στην επιστολή του, ο κ, Τζαννετάκης τονίζει ότι η λήψη των μέ
τρων αυτών 6ε θα θίξει την προβο
λή των υποψηφίων ούτε θα παρεμ
ποδίσει την πληροφόρηση του λαού
σχετικό με τα διάφορο δημοτικά
προγράμματα. Και τούτο γιατί, όπως
πιστεύει, οι ανάγκες αυτές μπορούν
νο καλυφθούν από τον τύπο και τα
κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Κσταλήγοντος. ο ■ Τζαννετάκης
υποδεικνύει στον «. Μπέη ότι καταληλότερο όργανο για την εφαρμογή
των προτεινόμενων μέτρων είναι η
σύσταση ειδικής επιτροπής από
εκπροσώπους όλων των συνδυα
σμών.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ
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Σφοδρές μάχες στον Περσικό
_______________

Ι ·

ΒΑΓΔΑΤΗ 22 (ΑΠΕ)
0 Ιρακινώς στρατός εξαπέλυσε
νωρίς σήμερα το πρωί σφοόρή
αντεπίθεση εναντίον των καινούρ
γιων Περσικών δυνάμεων, σκοτώ
νοντος χιλιάδες «επιδρομείς*, που
είχαν εισβάλλει, αργά τη νύκτα στο
Ιράκ, ανακοίνωσε το Ιρακινό γενικό
εππελείο στρατού.
Κατά το ίόιο ανακοινωθέν, που
μεταδόθηκε από το Ιρακινό πρακτο
ρείο ειδήσεων «Ινα», ο Ιρακινός
στρατός «καταδιώκει τους Πέρσες
στρατιώτες, οι οποίοι υποχωρούν
άτακτα».
Στο ανακοινωθέν προστίθεται,
επίσης ότι «χιλιάδες Πέρσες σκο
τώθηκαν ή αιχμαλωτίσθηκαν», ενώ
καταστράφηκαν πολλά Περσικά άρ
ματα μάχης.
Θύματα από πλευράς Ιροκινών
δεν αναφέρθηκσν. αλλά ανώτατος
αξιωματούχος δήλωσε ότ< οι απώ
λειες ήταν ελαφρές.
Στο ανακοινωθέν εξάλλου υπο
γραμμίζεται ότι η Περσική επίθεση
εξαπελύθει στις 21 .30 (ώρα Ελλά
δος) χθές κοι ότι συμμετείχαν σ'
αυτήν νέες Περσικές μονάδες οι
οποίες μόλις είχαν φθάσει στο μέ
τωπο και όχι όπως ανακοίνωσε η
Τεχεράνη οι μονάδες εκείνες που
ήδη βρίσκονταν στο Ιρακινό έδα
φος, ανατολικά της Βασόρα.
Ας σημειωθεί ότι οι νέες περσι
κές μονάδες κατόρθωσαν στην
αρχή της επίθεσης να διεισόύσουν
4 χιλιόμετρα μέσα στο Ιρακινό έδα
φος.
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Για νίκες μιλά το Ιράκ
Εξάλλου, σε μήνυμα του προς
τον Πρόεδρο Σαντάμ Χουσείν το
οποίο μετέδωσε η τηλεόραση της
Βαγδάτης ο ανώτατος, διοικητής
του μετώπου ανέφερε τα εξής;
«Ανακρούσαμε την εχθρική επί
θεση και κατατροπώσαμε τον
καταρρέοντα στρατό των εχθρών.
Τα πτώματα και τα συντρίμμια στο
πεδίο της μάχης καταμαρτυρούν τη
νίκη μας».
Υπενθυμίζεται ότι το Ιράκ ισχυρί
ζεται άτι οι δυνάμεις του έχουν
συνολικά σκοτώσει 13.000 Πέρσες
στρατιώτες οπό την έναρξη της
Περσικής επίθεσης στις 13 Ιουλίου,
Εξάλλου, όπως μεταδίδει το Γαλ
λικό Πρακτορείο από τη Μανάμα. οι
τρεις Ιρακινές φάλαγγες που πολέ
μησαν *σα λιοντάρια» είναι εκείνες
που μάχονται στο μέτωπο, ανατολι
κά της Βασόρα και συγκεκριμένα οι
φάλαγγες «Μοχάμεντ Ελ Κασέμ»,
«Σαάντ», και «Σαλαντίν». διευκρινί
ζεται στο υπ’ αριθμόν 784 πολεμικό
ανακοινωθέν της Βαγδάτης,
Η πρώτη φάλαγγα «κεπετρόπωσε» τις εχθρικές δυνάμεις και μόνον
όσοι Πέρσες αιχμαλωτίσθηκαν μπό
ρεσαν να «σώσουν τη ζωή» τους
αναφέρει το ίδιο ανακοινωθέν,
Ωστόσο, οι Περσικές δυνάμεις

κατόρθωσαν αρχικά να προελόσουν
μέχρι τα σημεία εκείνα που υπερα
σπίζονταν οι μαχητές των φαλάγγων «Σαάντ» και «Σαλαντίν».
Κατά τους παρατηρητές, αν και
το Ιρακινό ανακοινωθέν τονίζει ότι
ο Ιρακινός στρατός «καταδιώκει» πς
εχθρικές δυνάμεις, ωστόσο δεν
διευκρινίζει αν αυτές εκδιώθηκαν
τελικά από το έδαφος του Ιράκ.
Εξάλλου, ο ραδιοφωνικός στα
θμός της Τεχεράνης, στο μεσημβρι
νό του δελτίο ειδήσεων, μετέδωσε
ότι οι Περσικές δυνάμεις, που εξα-

Ο ραδιοσταθμός της Τεχεράνης
μετέδωσε επίσης το όγδοο στρα
τιωτικό ανακοινωθέν της ημέρας
όπου ονοφέρεται ότι η νυκτερινή
επίθεση εξαπολύθηκε από δυο
σημείο, στα βόρεια και δυτικά του
Ιρακινού φυλακίου Ζεϊντ· Ωστόσο, η
σαφής τοποθεσία του φυλακίου
αυτού δεν αναφέρθπκε
Κατά το ίδιο ανακοινωθέν εξάλ
λου. οι Πέρσες αιχμαλώτισαν πολ
λούς Ιρακινούς στρατιώτες 250 εκ
των οποίων μεταφέρθηκαν ήδη στο
μετόπισθεν.

πέλυασν χθές τη νύχτο νέα επίθεση
στα νότια ταυ Ιράκ, προκάλεσαν
σοβαρές απώλειες στις Ιρακινές
γραμμές.
Επικαλούμενος πληροφορίες του
αρχηγείου, ο ραδιοσταθμός της
Τεχεράνης επίσης μετέδωσε ότι οι
απώλειες των Ιρακινών ανέρχονται
σε 2.1 00 «νεκρούς ή τραυματίες»
ενώ έχουν καταστραφεί 372 τεθ ω 
ρακισμένα άρματα μάχης, μεταξύ
των οποίων 16 είναι σύγχρονα άρ
ματα τύπου «Τ-72», σοβιετικής
κατασκευής.

Σε οικονομικό αδιέξοδο
όλα τα ΚΤΕΛ

Υπέρ του διαλόγου
στο Κυπριακό
}

πρόεδρος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22 ΙΑΠΕ)
0 Πρόεδρος Ρήγκαν δήλωσε ότι
οι διοκοινστικές συνομιλίες «συνεχί
ζονται με σοβαρό και εποικοδομητι
κό τρόπο» και ότι σ' αυτές γίνεται
προσεκτική επισκόπηση στοιχείων
της αξιολόγησης που περιλαμβά
νουν. μεταξύ άλλων, τη δομή που
είναι δυνατό να υπάρξει στην εκτε
λεστική εξουσία ενός ομοσπονδια
κού συστήμοσος και των οργάνων
και εξουσιών της ομοσπονδιακής
κυβερνήσεως.
Στην τακτική διμηνιαία έκθεση
του προς το κογκρέσσο γιο το
κυπριακό το πλήρες κείμενο της
οποίας δόθηκε σήμερα στη δημο
πρασία από την αμερικανική πρε
σβεία στη Λευκωσία, α πρόεδρος
Ρήγκαν αναφέρει τα ακόλουθα
Το Ηνωμένα Εθνη εξακολουθούν
να παρακολουθούν με μεγάλη
προσοχή το Κυπριακά πρόβλημα.
Στην έκθεσή του για το Κυπριακό,
που υπέβαλε στο συμβούλιο Ασφα
λείας την 1η Ιουνίου, 1982. αντί
γραφο της οποίας επισυνάπτεται, ο
Γ. Γ. ανασκόπησε τις πρόσφατες
εξελίξεις και τόνισε πως «οι διακοινωτικές συνομιλίες εξακολουθούν
να αποτελούν την καλύτερη μέθοόο
που υπάρχει για μια συγκροτημένη
και αποτελεσματική διαπραγματευ
τική όιαόικασία». Σημείωσε πως οι
διαπραγματεύσεις όιεξάγοντοι «με
βραδύ αλλά λογικό ρυθμό» και πσρ"
όλο που μείζονο προβλήματα
ουσίος
παραμένουν
ανεπίλυτο.

itX N u v r .

Ο Ι ΚΙΝΔ ΥΝΟΙ
ΤΟ Y ΚΑΠΝΙΣΜ Α ΤΟΣ
ΜΟΝΑΧΟ (INPJ

ΕΙΔΙΗ
ΙΣElΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

*

- Η περιεκτικότητα των τσιγάρων σε βλαβερές ουσίες πρέπει, να μειω 
θ ε ί ακόμα περισσότερο για να αποφευχθούν ο ι δυσάρεστες συνέπειες και
βασικά ο καρκίνος των πνευμόνων. Α υτό είτα ι το αποτέλεσμα μιας ευρείσς
έρευνας που άιενήργηοαν α υφηγητής βούτοντς του Τμήματος Κοινωνικής
Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Βιέννης. Στην έρευνα συμμετέσχαν 1580
άρρενες ασθενείς καθώς κω 3 .1 6 0 άτομα ηλικίας κάτω τω ν 40 ετώ ν που
είχαν , εθελεονττκά βέβαια, τε θ ε ί υπό παρατήρηση. Και το αποτέλεσμα :
73% των περιπτώσεων καρκίνου των πνευμόνων σ ε άρρενα άτομα ηλικίας
κάτω των 4 0 ετών, οφείλονται στο κάπνισμα.
Εξ άλλου, έπειτα από προσεκτική ερμηνεία των στατιστικώ ν στοιχείων
αναφορικά μ ε τους θανάτους, προκύπτει αναμφίβολα αύξηση της θνησιμό
τητας συνέπεια καρκίνου του πνεύμονας, ιόίως στις νεω τερες ηλικίες.
Συγκεκριμένα οι ασθενείς εκάπνιζαν επί σημαντικά μακρότερο χρόνο
περκτσό’ ερα τσιγάρο (24 έως 3 0 κάθε μέρα) από ο.τι το υπό παρατήρηση
άτομο που αρκούντον σ ε 17 μέχρι 23 τσιγάρα. Η καθημερινή δόση πίσσας
που κατανάλωναν οι άρρωστοι βρισκόταν σ ε μια σχέση 55 .8 έναντι 37.7
των υπό παρατήρηση οτόμων
Στα πλαίσιο της ίδιος έρευνας αναλύθηκαν συγκριτικό στοιχείο σχετι
κά μ ε πς διάφορες μάρκες τσιγάρων κοι την ιτερκκτικότητά τους σε πίσσα.
Οι ερευνητές διαπίστωσαν όμως και διαφορετικά τρόπο καπνίσματος ονόamao στις δύο ομάδες - τρόπο που επιδρά στη συσσώρευση πίσσας. Εξα^ φ ω θ η κ κ δηλαδή, πως όσον ουξόνει η παραπάνω συσσώρευση τόσο
■ ■ ■ μω νει και ο κίνδυνος καρκίνουν των πνευμόνων. Γενικά σε άνδρες
Μ Κ κάτω των 4 0 ετών τα τρίο τέταρτα των περιπτώσεων του εν λάΜΦΒΒαοκΝου οφείλονται στο κάπνισμα. Η ηλικία αυτή, η κάτω των 40
παρουσιάζει Άπτίτερο ενδιαφέρον από πλευράς . κοινωνικής ιοτρι■ τ Κοι τούτο ε π τ /η έρευνα εκήλυψε περίοδο κατά την οποίο σημειώθημείωση ηου μέσου όρου περιεκτικότητας βλαβερών ουσιών των τσιγά
ρω ν αλλά και τόση μετακινήσεω ς από το δίχως φίλτρο κοι συνεπώς επι
βλαβέστερα προς το τσιγάρο μ ε φίλτρο.
Ετσι, οπό τα i9 6 0 ως το 1977 ο μέσος όρος περιεκιικότη ιθς πίσσας
των τσιγάρων μειώ θηκε κατά 54.5%. Παρ ' όλα αυτά, η ε ν λόγω μΗ υση,
όσο θετική και θεαματική και αν υπήρξε, παραμένει ανεπαρκής κοι δεν
Ρ"·<ΡΠ να περιορίσει τη βλαβερή επίδραση πάνω σε άιυμο. που κότα να
ι ,-αι,ν κάθε μέρα μεγάλες ηοαόπ μες τσιγάρων

Ρήγκαν

«υποβάλλονται συστηματικό σε
αναθεωρήσεις αναπλόθονται κοι
σμικρύνονται».
Ο Γ.Γ παρατήρησε επίσης πως
θα χρειασθεί να εξευρεθούν λύσεις
για τα ανεπίλυτα συνταγματικά και
εδαφικά θέματα, και κόλεσε τις κοι
νότητες να «σκεφθούν με ειλικρί
νεια» τις προϋποθέσεις για μια συμ
φωνία. Υποστηρίζουμε πλήρως τις
προσπάθειες και τις παρατηρήσεις
του Γ.Γ και του ειόικού αντιπροσώ
που του στην Κύπρο πρέσβυ κ.
Γκόμπι.
«0 διακοινοτικός διάλογος ακό
μα και αν συνεχισθεϊ υπό την αιγίδα
του Γ.Γ των Ηνωμένων Εθνών, δεν
μπορεί να οδηγήσει σε θετικά απο
τελέσματα όσο υπάρχει τουρκική

κατοχή και όσο η τουρκική κοινότη
τα δεν είναι ελεύθερη στις διαπραγ
ματεύσεις της με τη Λευκωσία».

Στυγμιότυπο από την χθεσινή σύσκεψη στα
γραφεία του ΚΤΕΛ Ημαθίας. Πρόεδροι των
βορειοελλαδίτικων ΚΤΕΛ και σωματείων Ιδιο

Φ Ω Τ Ο Γ Ρ Α Φ ΙΑ : Χ ρ ή σ το ς Ιλ ε μ ό α ο γ λ ο υ , Μ η τρ α π ό λ ε ω ς 7 ( 6 2 0 3 1 ) Β έ ρ ο ια

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Εξ άλλου ο πρώην πρωθυπουρ
γός της Ελλάδος και βουλευτής Επικροτείας κ. Π. Κανελλόπουλος, σε
συνέντευξη του στην εφημερίδα
•φιλελεύθερος» της Λευκωσίας τό
νισε άτι;
0 κ. Κανελλόπουλος μίλησε και
για την σνόνκη ύπαρξης αρραγούς
μετώπου στην Κύπρο και στην
Ελλάδα κοι ανέφερε ότι προσωπι
κές ή κομματικές και ιδεολογικές
διαφορές πρέπει να παραμερισθούν
μπροστά στο κοινό συμφέρον της
ολότητας.

Συνέχεια από την 1η
συσσωρευμένα οικονομικά προβλήματα που όημιουργήθηκαν λόγω
της μή ουξήσεως επί διετία των
κομίστρων.
Οι παραπάνω αποφάσεις πάρ-

Α Θ Η Ν Α 2 2 ΙΑ Π Ε ) Α γ ν ω σ τ ο ι δ ιέρ ρ η -

ΑΠΑΤΗ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ
ΤΟΥ Ι.Κ.Α
*

ΑΠΟ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ
ΑΘΗΝΑ 22 (ΑΠΕ)
Η Γενική Ασφάλεια Πειραιώς
διαβίβασε στην εισαγγελία, δικο
γραφία που σχημάτισε κατά του Ιω.
Καραντζά, 35 ετών της συζύγου
του Γεωργίας 29 ετών, του Αρ.
Παπαχρήστου, 42 ετών και 25 για
τρών και υπαλλήλων του Ι.Κ.Α για
απάτη σε βάρος του ταμείου.
0 Καραντζάς κοι η γυναίκα του
διατηρούν κστάστημο ορθοπεδικών
ειδών σέο οποίο εργαζόταν ο Πσπαχρήστος σαν πλασιέ.
0
τελευταίος
επισκεπτόταν
ασφαλισμένους του ΙΚΑ. Αφού τους
έπειθε ότι το ασφαλιστικό ταμείο
χορηγεί σε κάθε ασφαλισμένο του
οπό ένα μέχρι τρία καλσόν, τους
έπαιρνε τα βιβλιάρια Ασθένειας και
μια εξουσιοδότηση, δήθεν για να
φροντίσει να τα πάρει για λογαριο-

Β

σμό τους.
Τα βιβλιάρια αυτά παραδίδονταν
σε ορθοπεδικούς του ΙΚΑ, που ενέκριναν γιο κάθε ένα την αγορά κά
ποιου ορθοπεδικού είδους (συνή
θως αξίας μεγαλύτερης των 9.000
δρχ). 0 ι αγορές εγκρίνονταν και από
τους αρμοδίους διοικητικούς υπαλ
λήλους. Έτσι το κατάστημα Καράντζο εισέπροτε, με τις εξουσιοδοτή
σεις των ασφαλισμένων τα ποσά
γιο τις δήθεν αγορές. Στη συνέχεια
ο Παπαχρήστος επέστρεφε τα
βιβλιάρια στους ασφαλισμένους και
τους έδινε κοι το καλσόν που
«δικαιούνταν»,
Το ύψος της ζημιάς που έχει προκληθεί στο ΙΚΑ,από την απάτη αυτή,
δεν έχει ακόμη εξακριβωθεί γιατί ο
έλεγχος συνεχίζεται ακόμη. Πάντως
υπολογίζεται σε-εκατομμύρια.

Αδοξα έχασ€ την άνοδο στην
Εθνική ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ στο βόλλ€ϋ
Συνέχεια από την 3η

δεν το πίστευαν. Από το παιγνίδι
αυτό, άρχισε ο γολγοθάς του οποκλειομού
Οι παίκτες του Φιλίππου έχασαν
την πίστη τους, την δύναμή τους και
την οποφασ·στικότητά τους, Περίμεναν πότε θα τελειώσουν τα παι
γνίδια και θα αποκλεισθούν Οι μό
νοι που διασώθηκαν, ήταν οι Παπαστεφάνου και Δαντσούλης. Αυτοί
πίστευαν μέχρι τ ο ίχ ο ς ό η η ομαόο
μπο»*Ι να ιιροεριθίι Η ίϋν όμως
μόνο Λι»ο Δεν μπορούσαν νσ ψέ
ρουν την άνοιξη Στο δεύτερο ποι
ννίδι με μια αναλαμπή κέρδισε τον
αδύναμο αλλά μαχητικό Γ. Τρικάλων
με 3-0 σετ 15-12. 16-14 15-7 Στο

τρίτο και πιο αποφασιστικό παιγνίδι
με την Γ.Ε. Αγρίνιου πορουσιάστηκαν και πάλι χωρίς δυνάμεις και
μαχητικότητα και έχασαν με 3-1 σετ
15-8, 15-4. 14-16, 15-9
Μάνη δικαιολογία για το παιγνίδι
αυτό μπορεί να θεωρηθεί, η αποβο
λή στο 4ο κι αποφασιστικό σετ του
πασσαδωρου Γεωμγισδη, στο 0-1.
Η αμάδα έκτοτε έπαιξε ουσιαστικά
χωρίς πάσσα Με τον Φίλιππο στα 3
παιγνίδια αγωνισθηκαν. οι Ποπασιεφανού - Δαντοούλής · Γεώργιό
6ης.
Πόνεσής
Στεργιουλος I Πατσαβούρας · Μπιζόκος Μαυρί6ης · Μανιόπουλος - Κεφτές - Γιαννόπουλος
Στ. ΟικονομόπουΛος

κτητών λεωφορείων παρακολουθούν με προσ
οχή τις απόψεις που αναπτύσσει συνάδελφός
τους.

θηκαν ομόφωνα από όλους τους
προέδρους και υπήρξε και προφορι
κή συμπαράσταση των υπολοίπων
ΚΤΕΛ της Χώρος.
Στο τέλος της συσκέψεως εξε-

λκργούσαν

Τ η ν σ ύ λλ η ψ η

το υ Α /ω τη .

ζον το δ ια μ έ ρ ισ μ α το υ Κ λημ. X. Π α ρ α -

α π έ τρ ε ψ ε ο π α τέρ α ς του Π α οχά λη ς. 5

σ τα τίδ η . 4 4 ε τώ ν , σ τη θ ε σ ίκ η κ α ι έ κ λ ε 

ετώ ν , ιχ θυο π ώ λη ς, ό τα ν π α ρ εν έβ η κ ε και

ψ αν 1 6 2 . 0 0 0 δρχ. σ ε χ α ρ το ν ο μ ίσ μ α τα

τρ α υ μ ά τισ ε

τω ν

Α νδρ

1000

δρχ.,

έξι

χρ υ σ ές

λίρες

Α γγλία ς και έξι χ ρ υ σ έ ς λ ίρ ε ς Ε λβετίας.

•

Δ έ κ α χ ρ υ σ έ ς λ ίρ ε ς Α γγλίος κ α ι δ ιά 

φορο

κ ο σ μ ή μ α τα ,

σ υ νο λικ ή ς

αξίας

ελα φ ρ ό

το ν Χ ω ρ ο φ ύ λ α κ α

Ν ό κ ο . Ο Π α σ . Λ ιώ τ η ς

φθη
ΑΘΗΝΑ,

Α γ ν ω σ το ι

σ υνελή-

ό ιέρ ρ η ξα ν

το

ιδ ιω τικ ό α υ το κ ίν η τα του Ιω ά νν. Μ . Σ ιμ ω 

1 5 0 . 0 0 0 δρχ. έ κ λ ε ψ α ν ά γνω σ τοι, που

νίδη, που ή τ α ν σ τ α θ μ έ υ μ έ ν ο σ τ η ν Β ό ρ -

ό ιέρ ρ η ξα ν

-

κ ιζο και έ κ λ εψ α ν 1 .0 0 0 π ερ ίπ ο υ δ α λλ ό -

σ το υ ς Α μ π ελ ό κ η π ο υ ς

ρ ιο σ ε χ α ρ το ν ο μ ίσ μ α τα κ οι ε π ιτα γ έ ς έν α

Θ εσ/κης.
• Α γνω σ τό ς ό ιέ ρ ρ η ξ ε το κ α τά σ τη μ α

μ π λόκ επ ιτα γώ ν, έ ν α α ερ ο π ο ρ ικό ε ισ ιτ ή 

του Γ εω ργ. Σ.

μ α τ α σ η μ α ντικ ή ς αξίας.

Ε λ έν η ς Ρ

το

σ π ίτι

Σ α τέν

της Μ α ρ γ α ρ ίτα ς

Θ ε ο ό ο α ιά δ η . 3 3

σ τη Λ ά ρ ισ α κ α ι έ κ λ ε ψ ε

18

ετώ ν,

ε λ α σ τικ ό

α υ το κ ιν ή το υ και τέσ σ ερ ις α ε ρ ο θ α λ ά 
μους. σ υ νο λικ ή ς αξίας 5 0 0 . 0 0 0 δρχ.
Α Θ Η Ν Α . Σ υ ν ε λ ή φ θ η σ α ν από ό ρ γ α ν α

ρ ιο και δ ιά φ ο ρ ο α ν τικ ε ίμ ε ν α κ ο ι κ ο σ μ ή 
ΑΘΗΝΑ.

Σ το

Π ιν α κ ο χ ώ ρ ιο

Κ αρυός

Λ ε υ κ ά δ α ς β ρ έ θ η κ ε νεκρ ή μ έ σ ο σ ε
δ ε ξα μ ε ν ή ύ δ α το ς η Μ ό ν θ ο Α Γ εω ργά κη .
5 9 ε τώ ν . Α π ό τη νεκ ρ ο ψ ία κ αι τη ν π ρ ο α 

της υπ η ρεσ ία ς δ ιώ ξε ω ς ν α ρ κ ω τικ ώ ν τη ς

νάκριση α π ο κ λ ε ίσ θ η κ ε η π ε ρ ίπ τω σ η της

Γ ενικ ή ς Α σ φ α λ ε ία ς Θ ε σ /κ η ς . ο ι Π α να γ. ί

εγ κ λ η μ α τικ ή ς εν έρ γ εια ς . 0 θ ά ν α τ ο ς τη ς

Χ α τζ η γ εώ ρ γ ίο υ . 2 2 ε τ ώ ν και Σ τ . I. Ν ό

α π ο δ ίδ ετα ι

σκσς,

ο

Γ ε ω ρ γ ά κ η π ε ρ π α το ύ σ ε δίπ λα σ τη δ ε ξα 

Γεώ μγ. Π . Λ ιώ τα ς . 2 0 ετώ ν , γ ια τ ί κ α τ α 

μενή . γλίσ τρ η σ ε, έ π ε σ ε μ έ σ α σ 'α υ τ ή και

λ ή φ θ η κ α ν σ τη ν α υ λ ή του σ π ιτιο ύ το υ

πνίγηκε.
• Τραγικό θ ά ν α τ ο β ρ ή κ ε έ ν α ς 8 7 χ ρ ο -

27

ε τώ ν ,

κοι

κ α τα ζ η τε ίτα ι

π ρώ του, σ τ η ν ο δ ό Ζ α λ ό γ γ ο υ 1 3 , να
π ο τίζο υ ν 1 2 δ ε ν δ ρ ύ λ λ ια χ α σ ίς που κ α λ-

σε

πνιγμό.

Προφ ανώ ς,

η

νος α γ ρ ό τη ς μ έ σ α σ τα κ τή μ α του. σ τη
π εριοχή Α μ π ε λ ώ ν ω ν Α λεξσ ν δ ρ ο υ π ό λεω ς. Π ρ ό κ ε ιτα ι γιο το ν Α να σ τ. Γ . Α λ ε -

ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ
Στην Κύπρο

ξ ό δ ι 7, που ε ίχ ε α ν ά ψ ε ι φ ω τιά για να κ ό 
ψει. προφ ανώ ς, ξ ε ρ ά χ ό ρ τα , ό τα ν , ό μ ω ς
η Φ ώ τιό α π λ ώ θ η κ ε και έπ ρ επ ε νο εγ κ ο τα λ ε ίψ ει το κ τή μ α , τα π ό δ ια το υ εν ε π λ ά κησον

σε

σ υ ρ μ α τό π λ εγ μ α

που

ή τα ν

π ε τα μ έ ν ο σ τ ο έ δ α φ ο ς και έ τ σ ι ο Α λεξχάδ η ς β ρ έ θ η κ ε α κ ινη το π ο ιη μ έν ο ς . Χ ω ρ ίς
νο μ π ο ρ ε ί να σ ντιδ ρ ό σ ει.

κυκλώ θηκε

από πς φ λ ό γ ες και α π α ν θ ρ α κ ώ θ η κ ε .

•

Ο Κ ω ν. Γ. Β α κ α λ ο ύ δ η ς 5 1 ετώ ν,

γλίσ τρ η σ ε, σ το ν Κ ισ σ ό Μ η λ έ ω ν Μ α γ ν η 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22. ΙΑ.Π.Ε.)
Αεροπορική τραγωδία απειλήθηκε χθες όταν αεροπλάνο, τύπου
«Αντόνωφ 24», των Ρουμανικών
αερογραμμών που εκτελούσε την
πτύση Βουκουρεστίου - Λάρνακας
σε μικρό διάυλα μήκους 300 μέ
τρων στη Δεκέλεια. που χρησιμο
ποιείται από τους Αγγλους για ε λ ι
κόπτερα και μικρό αεροπλάνα.
Το γεγονός αυτό συνέβη χθες
το απόγευμα . σύμφωνα με δημο
σιογραφικές
πληροφορίες. Τρία
λεπτά πριν οπό την ανώμαλη αυτή
προσγείωση ο πιλότος του αερο
πλάνου είχε επαφή με τον πύργο
ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνα
κας από τον οποίο δόθηκε αμέσως
το «ΟΚΕΥ» για την προσγείωση. Η
προσγείωση όμω ς άννωστο κάτω
από ποιες συνθήκες . έγινε στο
μικρό όίαυλο της Δεκέλειας. Εκεί το
αεροπλάνο κινδύνευοε να προσ
κρούσει πάνω σε ντεπόζιτο πετρε
λαίου και στο περίφραγμα του δια ύ 
λου Χάρη ορως στην ψυχραιμία
του πιλότου αποφεύχθηκε τέτοιο
ενδεχόμενο
χωρίς να τρουματισθεί κανείς από τους 45 Κυπρίους
και Σύρους επιβάτες

σ ία ς έ π ε σ ε από ύ ψ ο ς 4 μ έ τ ρ ω ν και σ κ ο 
τώ θ η κ ε
Α Θ Η Ν Α Π ε υ κ ό φ υ τ η έ κ τα σ η 3 0 π ε ρ ί
που σ τρ ε μ μ ά τω ν , κατ έ σ τρ ε ψ ε π υρ καϊά
που ε ξε ρ ρ ά γ η χ θ έ ς το β ρ ά δ υ σ τ α Γερνιό .
παρά τη ν Κ ιν έ τ τ α

Το πύο εκ δ η λ ώ θ η κ ε

σ ε δ ύ σ β α τη π εριοχή, παρά το ύ τα , ό μ ω ς
ο ι π υ ρ ο σ β ε σ τικ ές δ υ ν ά μ εις που κ ιν η το 
π ο ιήθη κα ν. κ α τώ ρ θ ω σ ο ν νσ το θ έ σ ο υ ν
υπό έλ ε γ χ ο τις π ρ ώ τε ς π ρ ω ινές ώ ρ ε ς και
να το κ ο τσ σ β έ σ ο υ ν λ ίγ ο α ρ γ ό τε ρ α
Α Θ Η Ν Α Σ υ ν ε λ ή φ θ η α π ό τη Χ ω ρ ο φ υ 
λακή σ Μ ιχ . Γ. Τ ζ ιο ύ ιζ ιο ς 5 7 ετώ ν , χ ρ υ

λέγη επιτροπή αποτελουμένη οπό
τους προέδρους των 16 ΚΤΕΛ της
Β. Ελλάδος οι οποίοι θα ετπσκεφθούν τους αρμοδίους υπουργούς
και ίο υποβάλλουν τα σχετικά υπομ
νήματα.

Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ο Ιτα λ ό ς Α ρ μ ό ν το Ρ . Μ α ν ί
τη. 3 9 ε τ ώ ν και

ένας

1 7 χ ρ α ν ο ς . Ησλ<Χ

ε π ίσ η ς σ τ ο ν κόλπο Μ π ο υ ρ ν ιά , σ τη «
π ερ ιο χή Κ ό π η κ α Δ ρ ε π σ ν ιό /ο υ Μ υ ρ Ν η ί
Λ ή μ ν ο υ , έ π ε σ α από έ ρ ε υ ν α π ο υ δ ιενερ γ ή θ η κ ε σ τ ο ιδ ιω τικ ά α υ το κ ίν η τό

τ ο ιΧ

β ρ έ θ η κ α ν και κ σ π Α τχ έθ η κ α ν π έ ν τ ε σ τό 
μ ια . δ ύ ο κ ω ν ικ ές β ά σ ε ις κ α ι δ ύ ο χ ε ψ ° λα β ές α μ φ ο ρ έ ω ν , απ ό το υ ς ρ ω μα ϊκο ύς
χρόνους.
Α Θ Η Ν Α : Σ χ η μ α τίσ θ η κ ε δ ικ ο γ ρ α φ Ν
ε ν α ν τίο ν το υ Κ ω ν Ε Χ ρ ισ το δ ο ύ λ ο υ . 2 6
ε τώ ν ,

ε ρ γ ά τη ,

σύμφω να

με

κ α το ίκ ο υ

Β ό λο υ .

κ α τα γ γ ε λ ία

το υ

γκΠ'·

πατέρ0

μ ια ς α ν ή λ ικ η ς τη ν π α ρ έσ υ ρ ε σ τη ν α γ Ρ °'
τ,κή π ερ ιοχή Δ /μ η ν ίο υ Β ό λ ο υ και εκ ε
τη ν β ία σ ε
• Α Θ Η Ν Α . Ζ η μ ιέ ς 5 0 0 . 0 0 0 δ ρ χ n p °
κ λ ή θ η κ α ν οπό π υρ καϊά που

εξερΡόΥό

από ά γ ν ω σ τη α ιτ ία σ τ ο σ π ίτι το υ Ιω ά ν *
Ν ά γ ρ ο υ . σ τ ο ν σ υ ν ο ικ ισ μ ό Μ ε τ ό χ ι Α Υ * 1'
σ τρ ίο υ Α ιγίνης.
φ
Π υ ρ κ α ϊά εξε ρ ρ ά γ η από ό γ ν ω σ Ν
α ιτία

σ τη ν

α γ ρ ο τικ ή

π ερ ιο χή Ζούβλύ

Κ ο θ έ ν ω ν Εύβοιας. Α π ο τε φ ρ ώ θ η κ α ν 7“
σ τ ρ έ μ μ α τ α μ ε θ ά μ ν ο υ ς και σ π υ κ α λ α μ ιέέ
κ α ι 2 5 0 ελ α ιό δ εν δ ρ α .
'Α λ λ η

π υρ καϊά

εξερρ ά γη

από

ά γ ν ω σ τη α ιτία σ τη θ έ σ η Κ α λ ο γ ή ρ ο υ κοι
ν ό τη τα ς Α γ α λ ά Ζ α κ ύ ν θ ο υ

Α π ο τε φ ρ ώ 

θ η κ α ν 3 0 σ τ ρ έ μ μ α τ α π ευκοδό σους.
φ ν Δ ια κ ύ α ια π εν ή ν τα σ τρ έ μ μ α τα Η*
σ π ο κ α λ α μ ιέ ς α π ο τε φ ρ ώ θ η κ α ν , ε ξ άλλου
, απ ό π υ ρ κ α ϊά π ο υ ε ξ ε ρ ρ ά γ η . από ά γνω 
σ τ η ο /Π α . σ τ ο 5 ο χ ιλ ιό μ ε τρ ο τη ς Επαρ
χ ια κ ή ς ο δ ο ύ Λ α γ κ α δ ά - Θ ισ α ύ λ ο γ ικ η έ·
Α Θ Η Ν Α - Σ το

15ο

χ ιλ ιό μ ε τρ ο

π){

Ε θ ν ικ ή ς ο δ ο ύ Κ α β ά λ ο ς - Ν Π ε ρ ά μ ο υ , 6*
κυκλη μ ο τ ο σ υ κ λ έ τ τ α . ο δ η γ ο ύ μ ε ν η

θ'*

το ν δ υ τικ ο γ ε ρ μ α ν ό Ρ ό μ π ε ρ τ Α . Σ ρ ό ν τεΡ
2 6 ε τ ώ ν σ υ γ κ ρ ο ύ σ τη κ ε μ ε υπ εραστικό

Λεωφορεία

που ο δ η γ ο ύ σ ε ο Σ υ α ρ . Α
Κ αρανλίκ. 5 1 ε τ ώ ν σ κ ο τ ώ θ η κ ε η Δ υ τ τ

κ ο γ ερ μ α ν ίύ ο Κ λ α ο ύ ν τια Μ π ό ρ μ α ν , 2 3
ε τ ώ ν π ο υ ε π έ β α ιν ε σ τ η μ ο το σ υ κ λ έ ττό
και τ ρ α υ μ α τίσ θ η κ ε ε λ ε φ ρ ύ
φ

ο Σρό ντεΡ ·

¿.το 2 α χ ιλ ιό μ ε τρ ο τη ς πολοΚΗ

Ε θ ν ικ ή ς ο δ ο ύ Α λ μ υ ρ ο ύ - Λ α μ ία ς . ΠάΡ0
τον β ό λ ο α γ ρ ο τικ ό μ η χ ά ν η μ α , μ ε οδηγό
το ν Γ εω ργ. Σ Α λ ε ξίο υ . 2 7 ετώ ν , π α ρεξέ'
κλ ίν ε της π ο ρ εία ς ταυ κ αι ανστράπηκέΣ κ ο τώ θ η κ ε ο οδηγός

σοχόας. γιατί, σ τη ν Θ ε σ ίκ η . ε η ε ιτ α οπό
έ ρ ε υ ν α που ιο υ έ γ ιν ε , β ρ έ θ η κ α ν 5 3 κ ί
β δ η λ ο χ ρ υ σ ό ν ο μ ίσ μ α τα Α υ σ τ ρ ία ς που
κ α τε ίχ ε κ α ι

σ κόπ ευε

να

τα π ω λή σ ει

Ό π ω ς δ ισ π ισ η ίιθ η κ ε. τα ν ο μ ίσ μ α τα ε ίχ ε
κ α τα σ κ ε υ ά σ ε ι α ίδιος. Το κ ίβ δ η λ α νο μ ί
σ μσ τα. κ α θ ώ ς κ α ι οι μ ή τρ ε ς κ α τα σ κ ε υ ή ς
ιο ύ ς κ α τα σ χ έ θ η κ α ν
ΑΘΗΝΑ

Α υ τ ο κ τ ό ν η α ε χ θ ε ς β ρ ά δυ,

π έφ το ντα ς απ ό τη ν τα ρ ά τ σ α της ε π ' *ης
ο δ ο ύ Λ ο μ β ά ρ δ ο υ 4 π ο λυ κ α το ικ ία ς
δ ια μ έ ρ ισ μ α τη ς οπ α ία ς δ ιέ μ ε ν ε

σε

η 8 α σ ι·

Α ι κ ή Λ Ζ ο υ μ π ο υ ρ λ ή . 5 1 ε τώ ν .
Α Θ Η Ν Α Α π ό πς α ν α ερ κ τε/ς.

rn u

δηνήργησε r ΤροχσΝ Α θ η ν ώ ν , ξξσ κρ ι·
β ώ θ υ κ ε Ó *' η φ ο ν ε ν θ ε ίσ ο pf τρ οχο ίο
δ υ σ τύ χ η μ α χ θ ε ς το π ρ ω ί σ τη Λ ε ω φ ό ρ ο
Συγγρ ού.
Σ ώ σ ιη

προ

m u ιε ρ ο ύ Ν α ο ύ Α γ ίο υ

ή τα ν η Α ικ α τε ρ ίν η Δ . Η λ ιύ ό ο υ

7 2 ετώ ν.
ΑΘΗΝΑ.

ΝΕΟ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ
ΑΠΕΚΤΗΣΕ
Η ΒΕΡΟΙΑ

Συνελήφ θη σ α ν

απ ό

τη

Έναν πολύ ταλαντούχο κ£"
παράλληλο αρκετά φτοσμένο τεΡ
ματοφύλακα απέκτησε η ΒΕΡΟΙΑ
Πρόκειται νιο τον 22 χρονο ΝΙκό
Αντωνά οπό ττι Καλύβια Γιανν>
τσιΰν του ΟΊΟιου η μετανοΟί111
έκλεισε χθές στις 3 η ώρο το πρώ1·
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι Υι0
τον Αντωνά είχαν δείξει ενδιαφέρ°ν
«αι άλλες πολλές ομάδες

- ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ
ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Αδέσμβυτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Το κυρίαρχο γνώρισμα της
Κυβερνήσεως του ΠΑΣΟΚ

Ημαθίας

Του βουλευτού, τ. υπουργού ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Α νέγερση Διοικητηρίου
οΰντομα oté Βέροια
ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ
Στο ποσόν των 1 50 εκατομμυρίων δραχμών θα
Φθάσει το κόστος για την ανέγερση Διοικητηρίου στη
®^ροια. Η κατασκευή του κτιρίου έχει ενταχθεί στο
^ τ έ ς Πρόγραμμα της Νομαρχίας και σύμφωνα με πλη
ροφορίες μας θα γίνει προσπάθεια ώστε μέχρι το τέλος
τ°υ χρόνου να απαλλοτριωθεί η κατάλληλη έκταση και
να συνταχθεί η μελέτη του έργου.
Οπως είναι γνωστό από πολ^ Χρόνια (10ετία και πλέον)
° ϋζΠΠέται στη Βέροια η ανάγκη
Via την κατασκευή κτιρίου που
®u στεγάσει όλες τις δημόσιες
θηρεσίες, οι οποίες σήμερα ε(ναι διασκορπισμένες σε διάφοσημεία της πόλεως.
Από το 1973 με απόφαση
του υπουργείου εσωτερικών
£νκρ(θηκε το κτιριολογικό πρόνραμμα του Διοικητηρίου, το
οποίο είχε συνταχθεί από την
^εύθυνση Τεχνικών Υπηρεσ,(όν Ημαθίας.
0 χώρος για την ανέγερση
τ° υ Διοικητηρίου χαρακτηρίστητελικά με προεδρικό διάταγμ° το 1977. Πολλή συζήτηση

2 4 Υποψήφιοι
που υποστηρίζοντας
από το ΠΑΣΟΚ
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
Δόθηκαν, σήμερα, στη δημοσιότητα
Η· ονόματα 24 ακόμα υποψηφίων που
"Οόκειται να υποστηρίξει το ΠΑΣΟΚ.
*°τό τις προσεχείς δημοτικές εκλογές,
θ' υποψήφιοι είναι οι εξής:

και πολλές απόψεις είχαν ακου
στεί προηγουμένως νια ΤΓΙν
τοποθεσία που θα ανεγερθεί το
Διοικητήριο.
Τελικά το θέμα τέθηκε μεταξύ
δυο περιοχών: Της Πλατείας Ωρο
λογίου και της Εισόδου της πόλεως
(οδός Θεσ/νίκης. για να επικρατήσει
η δεύτερη περιοχή. Ετσι από την
χωροταξική μελέτη της πόλεως το
Διοικητήριο προβλέπεται να κατα
σκευαστεί στην είσοδο της πόλεως,
στην οδό Θεσ/νίκης, όπου βρίσκον
ται τα παληό εκκοκιστήρισ της Ενώοεως. σε μια έκταση 15 στρεμμά
των
ΚΑΜΜΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν
και πέροσαν πέντε ολόκληρα χρόνια
από τότε που εγκρίθηκε (χαρακτηρί
σθηκε) ο χώρος ανεγέρσεως του
Διοικητηρίου, εν τούτοις μέχρι σή
μερα δεν έχει γίνει καμμιά απολύ
τως ενέργεια για την απαλλοτρίω
ση, του χώρου. Επίσης δεν έγινε
καμμιά ενέργεια για την σύνταξη της
απαιτουμενης μελέτης του έργου
ΣΟΒΑΡΟ
ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΤΟ ΕΡΓΟ

Τρίκαλα:

βον. Τρίγωνης, γιατρός 50 χρόνων
Κομοτηνή:
Δημ. Τσετίνες. μηχανικός. 40 χρόνων
Σπάρτη:
Δριστ. Σκουρμπλέλος. γιατρός 60
Χρόνων
Αγ Νικόλαος Κρήτης:
Γ«ώργ. Χατζηδάκης, έμπορος.
Αλιμός;
Βοσ. Ξένος, βοηθός δήμαρχος. 35
ΧΡόνων
Παλ. Φάληρο:
Δημ. Καψάνης δήμαρχος. 35 χρό-

Όπως αναφέρεται και στο 5ετές
Πρόγραμμα Οικονομικής και Κοινω
νικής Αναπτύξεως της Νομαρχίας, η
κατασκευή του Διοικητηρίου θα λύ
σει σοβαρά προβλήματστων πολι
τών αλλά και θα ελαφρύνει το κρά
τος από τα μεγάλα ενοίκια που

Σολαμίνα:
Βογγ Αστράκος. 40 χρόνων
θαιανία:

Στ. Δαβάρης. έμπορος
Αγ. Παρασκευή:
Δέων. Χατζηανδρέου, δημοτικός
“ “ άβουλος. μηχανικός, 35 χρόνων
Καβάλα:
Δευτ Αθανασιάδης έμπορος. 35
ΧΡόνων
Καλάβρυτα:

Πον. Πόλκας δήμαρχος, 60 ετών
Κρονίδι:

Δηξούρι:

Γ*Ρ Θεοτοκάτος υπάλληλος ΔΕΗ, 35
ΧΡόνων
Συνέχεια στην Δη

του ΤΕΒΕ
Συνεχίζεται π απεργία των ν ί 
τρων του ΤΕΒΕ στο Νομό μας,
όπως συμβαίνει κοι σε πανελλήνια
κλίμακα.
Εν τω μεταξύ, εκτός από την
Ομοσπονδία Επαγγελματικών και
Βιοτεχνικών Σωματείων, τηλεγρά
φημα συμπαραστάσεως στον αγώ
να των γιατρών του ΤΕΒΕ. για την
βελτίωση της υγειονομικής περιθάλψεως, έστειλε και το Σωματείο
Κουρέων και Κομμωτών Βέροιας Αλεξάνδρειάς.

ΣΥΝΕΛΗφΘΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Συνελήφθη στην Αθήνα Ιορδα
νός «μεγαλοεπιχειρηματίας» ' που

annum
■■

■■■

ΕΝΤΟΜ ΟΚΤΟΗΟ

®

ΝΤΙΜΙΛΙΜ

Γιά σίγουρη καταπολέμηση
καρπόκαψας καί νάρκης
*

Συμπαράσταση
στον αγώνα
των γιατρών

Ιορδανός
€ξαπάτησ€
β€ροιώτικη
βιομηχανία

νψν.

Κυρ. Στεφάνου. Πολ. μηχανικός, 55
ΧΡόνων

καταβάλλει σήμερα γιο στέγαση
των υπηρεσιών. Ετσι το έργο κρίνεται και σοβαρό και επείγον
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται
στο Πρόγραμμα που συνέταξε π
Νομαρχία:
• Οι δημόσιες υπηρεσίες και η
Νομαρχία Ημαθίας στεγάζονται σε
ενοικιαζόμενα κτίρια διεσπαρμένα
μέσα στην πόλη με αποτέλεσμα να
δημιουργείται μεγάλο πρόβλημα
στην εξυπηρέτηση του κοινού αφού
οι διάφορες δημόσιες υπηρεσίες
απέχουν αρκετά μεταξύ τους.
• Η κατασκευή ενός κτιρίου
Διοικητηρίου στη Βέροια θα έχει ως
αποτέλεσμα:
- Την συγκέντρωση όλων των
Δημοσίων Υπηρεσιών σε ένα κτίριο
και επομένως την εξυπηρέτηση του
κοινού σε ελάχιστο χρόνο.
- Την ελάφρυνση του προϋπο
λογισμού από το βάρος των κατα
βαλλόμενων ενοικίων που είναι
σημαντικότατα.
- Επειδή ο προτεινόμενος χώρος

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

κατεζητείτο για μεγόλη απάτη σε
βάρος της βιομηχανίας μαρμάρων
Βεροίας Πανογιωτίδη - Παντούλη.
Πρόκειται για τον Μσροκάν Κ.
Ασούρ, 43 ετών από την πόλη Ζόφε
της Παλαιστίνης
• Συγκεκριμένο, ο Ιορδανός είχε
έρθει πρό καιρού στη Βέροια και εί
χε παρουοιααθεί σαν υπεύθυνος ...
ανύπαρκτης εταιρίας με
τίτλο
«Ζαπαρέξ». η οποία - όπως είπε - ε ί
χε έδρα στη Λεμεσό (στην οδό
28ης Οκτωβρίου). Εδώ έκλεισε
συμφωνία με τους υπευθύνους της
μαρμαροβιομηχανίας για αγορά 76
χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων
μαρμάρων, αξίας 85 εκατομμυρίων
όρχ, Το ποσό θα το εισέπρατταν
από αραβική τράπεζα.
Στις 9 και 10 Ιουλίου εστάλη στη
Λεμεσό το πρώτο φορτίο μαρμά
ρων αξίας 1,5 εκατ. όρχ. το οποίο
παρέλαβε εκεί κάποιος Ε. Κατσούόης. 0 Κατσούόπς «πλήρωσε» το
φορτίο με επιταγή 16.000 όολλαρίων Κουβέιτ και παρέλαβε το
εμπόρευμα. Όταν όμως οι υπεύθυ
νοι της εταιρείας πήγαν να εξαργυ
ρώσουν την επιτανή σε οροβική
τράπεζα, διαπίστωσαν ότι δεν
υπήρχε αντίκρυσμσ. Στη συνέχεια
ανακάλυψαν ότι στη Λεμεσό - στη
διεύθυνση που είχε δοθεί - δεν
υπήρχαν γραφεία εταιρείας, αλλά
πρακτορείο ενοικιάσεως μοτοποδη
λάτων...
Εκτός σιτό αυτή την απάτη, ο Ιορόπνός κατεζητείτο και για απλήρω
τους λογαριασμούς στο ξενοδοχείο
«Εσπερία» της Αθήνας (56.765
όρχ) και στο ξενοδοχείο «Βασίλισσα
Βεργίνα (23.000 όρχ.) της Βεροίας.

για τη θέση του Διοικητηρίου βρίσκέτοι στην είσοδο της πόλεως, την

αποσυμφόρηση του κέντρου της
πόλεως.

Θα εφαρμοσθούν
οπωσδήποτε
τα μέτρα
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΑΘΗΝΑ, 23 (Α Π Ε)
Η εξυγίανση του κυκλώματος
διακίνησης και εμπορίας των οπωροκηπευτικών είναι βασικός και
αμετακίνητος στόχος της Κυβέρνη
ση.
Τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν θα
εφαρμοσθούν οπωσδήποτε, γιατί,
επιτέλους, ομαλοποιούν την αγορά,
προστατεύουν τους καταναλωτές
και τους παραγωγούς, χωρίς να Θί
γουν το υγιές εμπόριο
Ό σ ο ι προσπαθήσουν με τον
οποιοδήποτε τρόπο να παρεμποδί
σουν την υλοποίησή τους, η κυβέρ
νηση είναι αποφασισμένη να τους
παρακάμψει και να τους περιθωριο
ποιήσει.
Αυτά τόνιζαν σήμερα, επίσημοι
κύκλοι του υπουργείου Εμπορίου,
δ ιε υ κ ρ ιν ίζ ο ν τα ς ' ό τι

έχ ο υ ν

ληφ θει

όλα τα σχετικά μέτρα, για την ομαλή
τροφοδοσία της αγοράς, στην περί
πτωση που διάφοροι κύκλοι προσ
παθήσουν να υπονομεύσουν το έρ
γο της κυβέρνησης στον τομέα

Αύξηση
των ενισχύσεων
για το σιτάρι
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
Συμπληρωματικά μέτρα για το
σκληρό σιτάρι, επειδή η φετεινή
παραγωγή ήταν μειωμένη, αφού
κυμάνθηκε στα 150-200 κιλά κατά
στρέμμα και γιατί οι τιμές δεν καλύ
πτουν το κόστος παραγωγής, ζητεί
η Ένωση Ανροτικών Συλλόγνω Λά
ρισας.
Το διοικητικό συμβούλιο της
Ένωσης που συνεδρίασε το Σάβ
βατο 17 Ιουλίου, ζητεί από την
κυβέρνηση να πάρει τα ακόλουθα
μέτρα:
— Αναθεώρηση των τιμών για τα
σιτηρά, με βάση τις αποφάσεις της
σύσκεψης που έγινε στην Κομοτη
νή.
— Αποζημίωση των πληγέντων
παραγωγών οπό θεομηνίες
— Να ισχύσει η ίδια δραχμική
πτώση για τ0 σ^Δηρό σιτάρι, όπως
και στις άλλες κατηγορίες, με κατώ
τερη τιμή τις 18 δρχ.
— Άμεση πληρωμή των παραγω
γών που πσρέδωσαν το προϊόν
τους για να μη τρέχουν οι τόκοι
υπερημερίας και για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.
— Άτοκη ρύθμιση των χρεών
προς την Αγροτική Τράπεζα.
Παράλληλα, οι Ιδιοι Αγροτικοί
Σύλλογοι ζητούν να επιταχυνθεί η
παραλαβή των καπνών, γιατί μπήκα
με σε καινούργια συγκομιδή και
δημιουργούνται προβλήματα για την
αποθήκευση της νέας παραγωγής
Ακόμα, νο αρχίσει η πληρωμή
των καπνοπαραγωγών, γιατί οι
οικονομικές τους ανάγκες είναι
μεγάλες.

αυτό.
Στο μεταξύ, οι ίδιοι οι χονδρέμ
ποροι, παραδέχονται,έμμεσα. ότι τα
νέα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση
βάζουν φραγμό στα υπερκέρδη
τους, κάτι που γίνεται για πρώτη
φορά στα τελευταία 50 χρόνια.
Συγκεκριμένα . με ανακοίνωση
- κάλεσμα προς τα μέλη του. ο σύν
δεσμος εμπόρων Κεντρικής Λαχα
ναγοράς Αθηνών, αναφέρει μεταξύ
άλλων ότι.
• ...«Μετά την αναγγελία των
νέων μέτρων γύρω από τη διακίνη
ση των οπωροκηπευτικών και τους
περιορισμούς που καθιερώνουν τα
μέτρα αυτά στα από 50ετίας ίδια
κέρδη μας....κ.τ.λ.»
Και σε άλλο σημείο της ανακοί
νωσης τονίζεται:
- “ »Είναι 'π πρω ιη' -ιραρο ττου ν
κλάδος μας διέρχεται τόσο σοβαρό
κίνδυνο...»
Σύμφωνα με έγκ ιρες πληροφο
ρίες από το υπουργείο εμπορίου,
στην περίπτωση που οι χονδρέμπο
ροι προχωρήσουν σε οποιαδήποτε
κίνηση παρεμπόδισης της ομαλής
λειτουργίας των αγορών, θα θέ
σουν τους εαυτούς τους εκτός των
κεντρικών αγορών της χώρας με
την τροποποίηση του νόμου 813
βάσει της οποία θα λύονται τα συμ
βόλαια των μισθωμάτων.
Στις κεντρικές λαχαναγορές,
διευκρίνιζαν οι ίδιοι κύκλοι, θα
παραμείνουν οι συνεταιρισμοί και
το υγιές εμπόριο που θ αποσκοπεί
σε νόμιμα κέρδη και όσι σε υπερ
κέρδη.
Στα πλαίσια αυτά, από την
αγροτική Τράπεζα ανακοινώθηκε
ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις
που επιθυμούν να ασχοληθούν με
τη διακίνηση οπωροκηπευτικών για
εωτερικη αγορά, μπορούν ν ' απαυθύνονται στα κατά τόπους υποκατα
στήματα της Τράπεζας, για άμεση
χρηματοδότηση τους κα: την εξυπη
ρέτησή τους, με την προμήθεια υλι
κών συσκευασίας (τελλάρα κ.λ.π.).

Από Κοινότητες
έγιναν Δήμοι
ΑΘΗΝΑ, 23 (ΑΠΕ)
Με διάταγμα που υπέγραψε ο
υφυπουργό εσωτερικών, κ. Στ.
Παναγούλης. αναγνωρίζονται σε
δήμους οι κοινότητες Βούλας, Ελλη
νικού', νέας Ερυθραίας, Νέας Χαλκιδόνας, Νέου Ψυχικού. Παπάγου,
Πεύκης και Ψυχικού του Νομού
Αττικής.
Με το ίδιο διάταγμα, αναγνωρί
ζονται σε δήμους κοι οι κοινότητες
Ελευθερίου Μενεμένης, Πηλέας
και Τριανδρίας του Νομού Θεσσα
λονίκης: Οι παραπάνω περιοχές
συγκέντρωναν κατά την τελευταία
απογραφη (1981 ( περισσότερους
από 10.000 κατοίκους.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η τ(λπυταία « γκύφου του υπουρ
γού Εμπορικής Ναυτιλίας, που θεώρη σε σκόπιμο νο ξεοτταθώση εναντίον
του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπαλιτεύσεως, απαντώντας σε...αδηλώ
σεις» στις οποίες ο κ. Ε Αβέρωφ όεν
είχε προβή. θα μπορούσε απλώς νο
προστεθή στο μακρότατο κατάλογο
τιμν «γκοφών» των υπουργών της
* αλλαγής» κοι νο μας όιασκεόάση εάν
ο παραλογισμός δεν εφαρμοζόταν μ ε
ύφος και σε τόνο, που υπερέβοιναν κι
αυτόακόμη τα όρια της απρέπειας. Και
ο κ. Γ. Κατσιφάρας δεν ήταν ούτε ο
πρώτος , ούτε ο μόνος υπουργός, που
συνδέθηκε μέχρι τώρα μ ε αυτό το
ύφος. Τα παραδείγματα είναι πολλά
κοι πρόσφατη είναι ακόμη η περίπτω
ση της οντιδράσεως του κυβενρητικού εκπροσώπου στις επικρίσεις του προέδρου της «Νέας Δημοκρ πτί ·
γιο την περίφημη πια «Αναδόμηση». Θα ήταν δύσκολο να σναζητηθή κολ.
τερο υπόδειγμα προς αποφυγή....
Η επικράτηση της «Αλλαγής» είχε τις οδυνηρές της συνέπειες κο <ιν·
πολιτικό διάλογο στον τόπο μας. Θα ήμασταν, βέβαια, άδικοι, ον όεν αν
γνωρίζαμε ότι ο διάλογος αυτός <5εν έχει πάντα τα τελευταία χριινια ονι
πτυχθεί σε γενικώτερα επιθυμητό επίπεδο που εμείς κυβερνούσαμε
Αλλά, πιστεύω ειλικρινό, ότι ποτέ άλλοτε η έννοια του διαλόγου Λ. .
είχε τόσο δοκψ ασθεί - και τόσο κακοπάθει - όσο κατά τα εννεάμηνο τι,ι
παρουσίας του θολοσοσιολιστικού Κινήματος στην εξουσία Μ έσα σ τι
Βουλή, αλλά και έξω απ ' αυτήν, ποτέ άλλοτε δεν είχε κανείς εντανωιι-ρη
στην αίσθηση, ότι ο διάλογος είχε ουσιαστικό αντίκατασ ταθεί απο μονολό
γους κουφών. Και ποτέ άλλοτε ο ελληνικός λαός δεν ήταν λιγώ τερο και
χειρότερα πληροφορημένός γιο την εξέλιξη των εξωτερικών και εσ ω τερ ι
κών μας θεμάτων.
Να θυμίσ ουμε. ότι προεκλογικά το Κίνημα που κακή τη μοίρα σήμερα
μας κυβερνάει, είχε, ανάμεσα στο πλήθος των άλλων υποσχέσεων ό ι ι .
επαγγελθεί και ότι θα ανοπτύξη το διάλογο: Νο ξανοφέρουμε στη μ»η
μας τις επαγγελίες για καλύτερη πληρέστερη και αντικειμενικότερη π λιρα
φόρηση; Να επαναλύβουμε τις διακηρύξεις γιο συμμετοχή του λαού ·τ·.,ς
αποφάσεις. Το ΠΑΣΟΚ λησμόνησε γρήγορα όλες αυτές πς επαγγελίας λ .
πρώτα, βέβαια ξέχσσε την υπόσχεσή του γιο διάλογο. Κανένας διό,1·:,,
κσι μ ε κανένα θα μπορούσε νο θεωρηθή η μετεκλογική του αρχή. Ο ύι ι·
την Αξιωματική Αντηταλίτυση. ούτε μ ε τους συμπολιτευόμενους ■ αντιπαλι
τευόμενους συμμάχους του των δύο ΚΚΕ, ούτε μ ε τις επαγγελματικές τά
ξεις και τα σωματεία
Ο μονόλογος θεωρήθηκε πολύ πιο άνετος για το κίνημα και ατο Κο,
νοβούλιο και δια του Τύπου! Στη Βουλή έλειψαν οι μεγάλες συζητήσει·
στα κρίσιμα θέματα. Και όταν επροκαλούντο από την Αξιωματική Ανππαλι
τευση. οι υπουργοί της «Αλλαγής», μ ε επικεφαλής τον υπουργό Προεδρίας
απέφευγαν το διάλογο. 'Α λλοτε έκαναν αναδρομές στο παρελθόν για να
κατηγορήσουν την «Ν.Δ.» ως υπεύθυνη για όλα τα στραβά που υπόρχυυ\
Συνέχεια στην λ η

___ Συνεχίζονται
οι εξαγωγές
ροδάκινων
ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΙΑ PENT - ΧΑΒΕΝ
Με πολύ ικανοποιητικό ρυθμό
και σε καλές τιμές, συνεχίζονται οι
εξαγωγές ρσόακίνων σε χώρες της
Δυτικής, της Ανατολικής Ευρώπης
και στις αραβικές.
Σύμφωνα με το πρώτα εττοιχεία,
μέχρι 24 Ιουλίου είχαν εξαχθεί από
τους Νομούς Ημαθίας και Πέλλας
33.567 τόννοι παρ' ότι η φετεινή
παραγωγή είναι όψιμη και οι εξαγω
γές άρχισαν με καθυστέρηση 15
ημερών.
Πιστεύεται ότι με τη ζήτηση που
υπάρχει και τον ρυθμό των εξαγω
γών. η φετεινή παρογωνή που θα
διατεθεί στις αγορές τοσ εξωτερι
κού, θα είναι μεγαλύτερη της περσι
νής.

Εδώ και τ ρ ίίς μέρες, έχει αρχίσει
και η εξαγωγή της ποικιλίας ρεντ χάβεν. η παραγωγή της οποίας, υπολο
γίζεται να ανέλθει σε 8 0 .000 ιόννους. Το ενθαρρυντικά στοιχείο για
τις εξαγωγές των ελληνικών ροδάκι
νων είνσι ότι τα ροδάκινα άλλ,ον
μεσογειακών χωρών είναι φέτος
κατώτερης ποιότητας κοι η ζηιηση
των ελληνικών ροδάκινων είναι
πολύ μεγαλύτερη
Ακόμη πρέπει να προστεθεί ότι α
ΟΣΕ με έργα προεκτάσεων στις
γραμμές καθώς και με συνδέσεις
σταθμών με ψυγεία, έχει βοηθήσει
σημαντικά στο να ξεπερασθούν τα
προβλήματα που υπήρχαν τα προη
γούμενα χρόνια στη μεταφορά των
ροδάκινων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Βεροίας εκφράζει τις ευχαριστίες
του προς τον Δικηγόρο Βεροίας κ Γεώργιο Χιονίδη yin την
δωρεά του νομικών βιβλίων προς Σύλλογο και ολόκληρης τιης
νομικής του βιβλιοθήκης αργότερα.
Η δωρεά αυτή του συναδέλφου μας τον τιμά, αποτελεί
όμως και τίτλον τιμής για το Δικηγορικό Σώμα του Νομού
μας.
Με την δωρεά αυτή εμπλουτίζεται η βιβλιοθήκη του Συλ
λόγου και «α απυιεκει ιιοΛυπμο ροησο για καυε ¿υνοόεΛφα
και ιδιαίτερα για τους νέους.
Ο Πρόεδρος
Κων. Μπιζάκης

° Γεν· Γραμματεύς
Αν· ΖουμπούΑογλου

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 3 0 Βέροια - τηλ. 6 2.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνωρίζουμε σ ' όλους τους ενδιαφερομένους ότι
από 1ης Ιουνίου ε.ε. άρχισε νο λειτουργεί στη Βέρο·
(οδός Ιπποκράτους 18. 1ς όροφος, τηλ. 62.048) π
κτο ρείο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝι.
ΣΕΩΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και είμα
στε πρόθυμοι να σ α ς εξυπηρετήσουμε για θέματα
ασφσλίσεως αυτοκίνητων - τρακτέρ - μοτοσακό
εκσ κα φ έω ν - προωθητήρων - χερσέιον μεταφορών πυρός - ατυχημάτων - ξένων αυτοκινήτων κ.λ.π.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1 η Αυνούεττου αρχίζουν το μαθήματα προετοιμα
σίας σε ολιγομελή τμήματα για τους μαθητές:
Α Β . Γ ' Λυκείου (Α 1 και Β ' τύπου)
και Α . Β ' , Γ ' Γυμνασίου
Θα διδάξουν και φέτος οι γνωστοισσς καθηγητές
Για περισσότερες Πληροφορίες σος περιμένουμε κάθε
μέρα στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μαλακούση 3 0 (Δίπλα στα ΚΤΕΛ)
Οι εγγραφές άρχισαν.
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Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η
νο τη δική του
8. Χειμωνιάτικο φρούτο, αντίστρο
φο
9 Λευκή, οπτική ισοπαλία — 571
Αντίστροφη ξενική άρνηση
10 Ελληνικό βουνό - Του σώζω
ένας χρόνος

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Σωματείο της Νάουσας με
πανελλήνιες δάφνες
2 Δικά μου — Στους αδένες πολ
λές εδώ μια
3 Αντίστροφος μουσουργός - ΚΓ
ένα αντίστροφο σύμφωνο
4. Τα σύμφωνα στη .. νριά — Στα
φυτά βρίσκονται στη
μέση —
Περήφανα ζώα.
? Μετέτρεψε ανθρώπους σε ζώα
θ. Ιδρύματος μας τ ' αρχικό - Αποκρουστικό στην εμφάνιση.
7. Για ένα σημείο του ορίζοντα μια
ξένη λέξη - Έ χει και το ροδάκι

1, Της εθνικής Γαλλίας ποδοσφαι
ριστής
2 Είναι και κάθε Βολιβιανός
3 Περίφημη η κατάργηση του
(αρχικά) — Ο εύκολος στην
αρχαία ελληνική γλώσσα
4 Και μια άρνηση της αρχαίας Χώρα της Ασίας... μισή
5. Στη λέξη χιλιοστή. .. συνεχόμενα
— Δοξασμένη πολεμική αεροπο
ρία
6 Όμοια σύμφωνο - Ελληνικού
οργανισμού τ' αρχικά (αντίστρ)
7. Κάθε καρδιά μ’ αυτά ασχολείται
(αντίστρ) — Αντίστροφη μάρκα
ελληνικού τσιγάρου
8. Αρχαία πολεμικά όπλα
9. Ένος χρόνος του ειμί
Συνοικι
σμός του νομού μας
10. Μ ' αυτήν ασχολείται και ένος
κλάδος της χωροφυλακής —
Δείχνει

Σάββατο 2 4 touAÍOU

Μια νότα αισιοδοξίας
Λοιπόν φιλαι μου είμαι πάλι κον
τά σας!
Μέσα στον πολυτάραχο κόσμο
μας προσπαθώ να δώσω μια μικρή
νότα αισιοδοξίας, πιστέψτε με πρώ
τα στον εαυτό μου και κατ' επέκτασιν και σε σας
Μια νύχτα κοιτούσα ένα άστρο.
Ένα μικρό αστεράκι τρεμόπαιζε
στον ουρανό, χαμογελώντας μου.
ναι, γιατί όχι από τόσο ψηλά! Αυτό
το αστεράκι με έκανε ευτυχισμένη
και αισιόδοξη για την καινούργια μέ
ρα που ξημέρωνε. Και μετά σκεφτό
μουν ότι αρκεί κάτι ασήμαντο, κάτι
μικρό για να νοιώσεις ευτυχισμένος.
Ένα αστεράκι λοιπόν χαμένο μέσα
σε τόσα άλλα μούδωσε κουράγιο
και χαρό. Και νάξερε το καυμένο τι
προσέφερε σε μισ ρομαντική καρ
διά σαν τη δική μου. Αλήθεια
πιστεύετε στον ρομαντισμό; Είστε

Γ ια τρ ο ί
-
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ρομαντικοί λιγάκι. Αραγε αν εισασταν μήπως π ζωή όλων μας δεν
θα γινόταν πιο ευχάριστη: Ναι εγώ
τα πιστεύω. Την ζωή μας εμείς την
ομορφαίνουμε προσπαθώντας νο
βλέπουμε περισσότερο τις καλές
της πλευρές από τις άσχημες.
Το αστεράκι μου μένει ακίνητο
στον ουρανό κοιτώντας με αλλά τα
μάτια μου κλείνουν. Σιγοκλίνοντάς
τα μπροστά μου πέφτουνε χιλιάδες
από μικρά αστερακια που μου τρα
γουδούν γλυκά νανουρίζοντας με.
Και εγώ νοιώθω ξαναγεννημένη και
ευτυχισμένη χαμένη μέσα στην
αγκαλιά τους και την λάμψη τους.
Να λοιπόν μια μορφή ευτυχίας.
Σεις τι λέτε;

Όλγα Μεταξά

Βενζινάδικα Ί

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΛΙΑΝΟ Σ 5. ΟΡΙΑΝ - ΙΣΑ 6. ΟΣΟ 7. ΗΔΥ - ΣΤΕΝΟ 8. ΤΕΣΤ
- ΡΟΕΣ 9 ΑΗ - ΠΙΑΣΤΟ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΙΤΙΟΤΗΤΑ 2. NT/ΟΡ - ΔΕΗ 3. ΥΝΙΙΙ - ΥΙΟΥΣ 4. ΠΑΡΛΑΣ
- ΤΙΟΙΠΙΙΙ 5. ΟΙΝΟΣ 6. ΡΟΚΑ - ΤΡΑ(Μ) 2. ΑΝΙΔΕΟΣ 8
ΙΑΝΟΣ - NET 9. ΑΝΑΣΑ - ΟΣΟ

Γαλανής Ευάγγελος *
Πιερίων 14. τηλ. 26.300

ρεύουν

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144

Αύριο Κυριακή 25 Ιουλίου 1982
εφημερεύουν οι εξής νιστροί της
Βέροιας

ΚαμπΙσιου Ελένη
Πίνδου 4 8 τηλ. 2 3 7 3 3

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 23466

Ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΤΙΔΗΣ του

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

για παθολογικά καρδιολογικό και
περιστατικά γεν. ιατρικής

Ουστός Ευστάθιος

Καραφόλα Μαντ.
Κονίτσης 5 0 τηλ. 2 8 9 1 2

Ιωάννης Αραπίδης

Πινδάρου και της Ευρίκλειας το γέ
νος Ηλιάδη που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια και η ΒΑΡΒΑ
ΡΑ ΣΟΦΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΟΥ του
Ιωάννη και της Ιρένας - Γιατβίγκος
το γένος Β Ζ Ε εζυΤ που γεννήθηκε
στο Σγορζέλετς Πολωνίας και κατοι
κεί στην Βέροια πρόκειται να παν
τρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην
Βέροια.

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ

για παιδιατρικά περιστατικά

ΚοκκονΙδου Φωτ.
Κωττουνίου 3 τηλ. 2 9 4 3 4 , 2 9 2 8 6

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

για χειρουργικά και γυναικολογικά
περιστατικά

Καραβασιλειάδης Αντώνιος
Πιερίων 64. τηλ. 25646

ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ

6 5 3

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 4
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' υέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Β μέρος!
3 00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
. μ ΙΝΙΑ
«.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5.45 Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
« 05 ΧΑΙΝΤΙ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗ0Ι
ΝΑ
7 30 ΣΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ
Β 05 ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ TOV
ΚΑΣΤΕΡΜΠΡΙΤΖ
10.45 ΜΠΟΥΑΤ
11.15 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0005 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 5
1.70 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1J5 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.60 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΟΠΕΡ
2 16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3 30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4 20 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
» 10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ι.·Ί<Υ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
Β 06 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
• 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6
40 0 ΝΙΚΟΛΑΙ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
7.35 A φιξ POMA ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΟΜΟΔΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
>040 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
13,00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 24
2.00
2.30
2.45
4.30
J5.00
6.00
6 16
7.45
8 00
8.30
9.30
1000
12.00
30 16

ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ι
Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΙΣΗ OPA ΜΕ
ΤΗ ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 5
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΟΣΜΟΝΤΙ
7 30 ΧΟΛΛΥΤΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΟΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Δ ια β ά χ ε ^ α
κ χ ιΐ ö lO Ö irtC E * ·

tñ w

I Εφπμερίάα μ ο ς I

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Μ ΑΘ Α1Μ 2
εινακκαταφύγιο ανθρωπισμού: όσοι
είδαν το αλησμόνητο εκείνο μάτς
Βραζιλίας - Σοβιετικής Ένωσης μια
τέτοια αίσθηση είχαν.
• Μουσικό προγράμματα από το
Φεστιβάλ του Μοντραί, που έγινε
τον περασμένο Μάιο, εξασφάλισε η
τηλεόραση της ΕΡΤ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα
4ωρο σόου με τη Δαλιδά, παραγω
γή τ πς γαλλικής τηλεοράσεως, κι'
ένα σόου με τους διάσημους χορευ
τές απ' όλο τον κόσμο «Ντίζι φήτ».
Τέλος, η ΕΡΤ. αγόρασε δσο ακό
μα μέρη από το μουσικοχορευτικό
σόου «Φράουλες στον πάγο», που
ένα μέρος του είχαμε παρακολου
θήσει το Πάσχα
• Το απεσταγμένο νερό δεν μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί για τη θρέψη
φυτών και ζώων, γιατί δεν μεταφέ
ρει νέες ουσίες στα ζωντανά του
κύττορα. επειδή δεν υπάρχουν σ
αυτό τα διαλυμένα άλατα που περιέ
χει το φυσικό νερό.
• Το υπουργείο Υγείας της
Ολλανδίας ετοιμάζει ένα μεγάλο δί
κτυο πληροφοριών και βοήθειας για
τους ανάπηρους ολόκληρης της χώ
ρας. Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται
από διάφορους ειδικούς σταθμούς
όχι μόνο στις μεγαλουπόλεις αλλά
και στις πιο μακρινές περιοχές της
χώρας, όπου οι ανάπηροι θα μπο
ρούν να βρίσκουν πληροφορίες για
θέματα υγείας και μεταφορικών μέ
σων καθώς και γιπ διάφορα χόμπυ
και τις δυνατότητες να κάνουν δια
κοπές. Αυτό το δίκτυο βοήθειας για
τους ανάπηρους θα είναι έτοιμο και
θ' αρχίσει να λειτουργεί από τον
Μάρτιο του 1984.

Mwxemox m
ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ
m

πού

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 7. ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ 2 ΙΤΝΑ - ΑΝ 3. ΙΚΑ/ΤΙ - ΡΟΚΑΝΑ 4 ΙΟΥ-

• Ενας σκύλος ξεχασμένος από
το αφεντικό του στη Σικελία, πέρα
σε κολυμπώντας τον πορθμό της
Μεσσήνης, για να πάει να τον βρει
στην Καλαβρία.
θ Σε μια φυλακή της Νέας Υ6ρκης, τρείς κστάδικοι έσκαβαν μήνες
μια σήραγγα για να δραπετεύσουν.
Χωρίς να το καταλάβουν όμως η
σήραγνα έκανε ένα μεγάλο κύκλο
και κατέληγε πάλι στο κελλί τους.
Στον κινηματογράφο, οι ακτίνες
από τις ρόδες των αμαξιών φαίνεται
νο γυρίζουν προς το πίσω, γιατί
αφού η ταχύτητα των αμαξιών είναι
σχετικά μέτρια η μηχανή λήψεως
που αποηιπώνει 2 0 περίπου φωτογράμματο το δευτερόλεπτο τραβάει
την κάθε ακτίνα, όταν δεν έχει φτά
σει ακόμα στη θέση που έχει πιάσει
1/20 του δευτερολέπτου πρωτύτε
ρα η προηγούμενο ακτίνα. Έτσι
στην προβολή που γίνεται με την
Ιδια συχνότητα της λήψεως, βλέ
πουμε φαινομενικά την εικόνα μιας
ακτίνας σε διαδοχικές θέσεις οπισθοδρομήσεως.
• «Το σπόρ είνπι το τελευταίο
κατοφυγιο του ανθρωπισμού. Στην
Ισπανία πρέπει να δώ σετε μια καλή
εικόνα της γαλλικής νεολαίας. ΓΓ
αυτό προσέχετε το παιχνίδι σας
ακόμη κι όταν κυνηγάτε τη νίκη». Το
είπε ο Μ ισέλ (νταλγκά, προπονητής
της γαλλικής ποδοσφαιρικής ομά
δας Και η μέν ναλλική ομάδα δεν
κατόρθωσε να δώσει τη «καλή εικό
να» που ζητούσε ο προπονητής της.
Αλλες ομάδες ωστόσο, οπόδειξσν
πως το σπόρ (δηλαδή και το ποόόσφοιρα όταν είναι σπόρ) μπορεί να

1923 Υπεγράφη η Συνθηκη της Λωζά
νης. με την οποία το ούνορα της
Πατρίδας μας με την Τουρκία
χαράχθηκαν στα σημερινά τους
όρια
1923 Με το άρθρο 20 της Συνθήκης
της Λωζάνης η Τουρκία ανσγνω
ρίζει την προσάρτηση της Κύ
πρου στην Αγγλία και παραιτείται
από κάθε δικαίωμα σ αυτήν.
1980 Πραγματοποιήθηκε συνάντηση
του Τούρκου πρωθυπουργού
Σουλειμάν Ντεμιρέλ και του ηγέ
τη της αντιπολίτευσης Μπουλέντ
Ετσεβίτ μετά από πρόσκληση του
προσωρινού προέδρου Ισον Σάμπρι Τσαγλαγιανγκίλ, σε μιο προσ
πάθεια να βρεθεί μιο λύση στο
αδιέξοδο, λόγω των ταραχών
βίας στην Τουρκία.
1981 Τινάχθηκε στον αέρα οπό βόμβα
το μνημείο της Ανεξαρτησίας στη
Ροδεσία που συμβόλιζε την «γέν
νηση της Ζιμπάμπουε σαν
Έθνος».
1981 Απελευθέρωσαν και τον χριστια
νοδημοκράτη πολιτευτή Τσίρο
Τσιρίλο. οι «Ερυθρές Ταξιαρχίες»
αφήνοντάς τον δεμένο στο πίσω
μέρος ενός αυτοκινήτου σε
χωριό της Νάπολης.

του Αθανασίου και της Σοφίας το
γένος Ράικου που γεννήθηκε και
κατοικεί στο Κεφαλοχώρι Βέροιας
και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΕΚΕΡΙΔΟΥ του
Δημητρίου και της Κυριακής το γέ
νος Τυπουϊκίδου που γεννήθηκε
στα Αλωνόκια Κοζάνης και κατοικεί
στην Βέροια πρόκειται να παντρευ
τούν και ο γάμος θα γίνει στην Βέ
ροια.

Ιωαννίδης Δημήτριος
Κύρτση 1 τηλ. 22767

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκόπης Αθ.
τηλ. 23366

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κοτόγλου Κων/νος

ΛΑΟΣ
Σήμερα Σάββατο 24 Ιουλίου
1982 εφημερεύει και διονυκτερεύει
τα φαρμακείο:

Μπάλιου Ούτα
τηλ. 2975Θ
Αύριο Κυριακή 25 Ιουλίου εφη
μερεύει και διονυκτερεύει το φαρ
μακείο:

Βαγγέλη ΤριανταφυΛΑίδη
τηλ. 2 3 6 6 6

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Για τον έρωτα

Ιδιοκτήτες - Εκδότες

Το μεγαλύτερο δείγμα έρωτα ε ί
ναι το να υποτάσσε*3ΐ κανείς από
λυτα στις θελήσεις εκείνου που
αγαπά.

ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

(Ρ. Φερραίσυ 61
Νομικός σύμβουλος

Στο Μόντε Κάρλο κάποιος δανεί
ζει δέκα χιλιάδες σ' επιταγή σ' ένα
φίλο του γιο να παίξει στη ρουλέτα.
Λοιπόν τον ρωτάει την άλλη
μέρα τι έγινε η επιταγή μου, γέννη
σε;
— Νοι οπαντάει ο άλλο δείχνον
τας δυο πεντακοσσάρικα Αλλά
δυστυχώς η μαμά πέθανε στη γέν
να I

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΙΣΘΕΙ
Ένας λωποδυτάκος ήταν καλε
σμένος σ' ένα λουκούλειο. γαμήλιο
τραπέζι. Έφαγε του σκασμού και
τελικό έφυγε. Στο δρόμο συναντάει
κάποιον συνάδελφο του κι αμέσως
αρχίζει να του λέει τα πάντα με
λεπτομέρειες
- Δεν έφαγα ποτέ έτσι στη ζωή
poul
Μια στιγμή... Ναί ναι, ένα δυο
τρία., εφτά, πιάτα, χώρια τα επιδόρ
πια. Και τι κρασιά!.. Ό λες οι καλύτε
ρες μάρκες! Ποτήρια κρυστάλλινο,
φλυτζάνια από λεπτή πορσελάνη
Και τα σερβίτσια! Τι σερβίτσια ήταν
Ουτά, όλο καθαρό ασήμι!
Και ο άλλος:
- Για να το δώ λιγάκι!.
•
Στο σχολείο, ο καθηγητής ρωτά
τον Τοτό:
- ,ΓΙές μου ένα παραδεινμα. για
τη διοστολή των σωμάτων από τη
θερμότηταI
Και ο Τοτός:
Οι μέρες είναι πιο μεγάλες το
καλοκαίρι που έχει ζέστη, παρά τον
χειμώνα, κύριεI

(Ιπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεωε 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ
Ραδιοταξί

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωμστε ίω ν-Συλλόγων-Γ Π.Σ.-Κοι
νοτήτω ν
δρχ. 2000ι
Α.Ε και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δη.μωυ ■ Ορνανισμών
Ε.Γ.Σ - Τραπεζών
δρχ. 4000
Φ Χειρόγραφα δημοσιευόμενο
ή όχι δεν επιστρέφονται

62.551 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.1 4 1 -2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες
και Ελληνιδες - προ παντός Ελληνίδες - αυτοκαταδικάζονται στην πεί
να και θέτουν σε κίνδυνο την υγεία
τους, σε μια απεγνωσμένη προσπά
θεια ν' αποβάλουν μερικά πλεονάζοντα κιλά και να ξαναβρούν το
κανονικό βάρος τους. Πολύ συχνά,
χωρίς να ξέρουν ποιό είναι ή ποιό
πρέπει να είναι το κανονικό βάρος
τους.
Το έχουμε πεί πολλές Φορές; Το
βάρος μας δεν εξαρτσται τόσο από
το πόσο τρώμε, όσο από το τί και
πως τρώμε. Και είναι διαπιστωμένο,
ότι δεν τρώμε αυτό που πρέπει και
όπως πρέπει να τρώμε Είναι διαπι
στωμένο. προπαντός, ότι δεν κατα
νέμουμε σωστά την καθημερινή
τροφή μας.
Το πρώτο και σοβαρότερο απο
τέλεσμα αυτής της κακής κατανομής
είναι όπ έχουμε καταργήσει ουσια
στικό το πρωινό πρόγευμα ή το
έχουμε περιορίσει σ' έναν καφέ,
που τον παίρνουμε όρθιοι. Από αδι
καιολόγητη βιασύνη, από ανορεξιά ή
από κακές γαστρονομικές συνή
θειες, άντρες κοι γυναίκες δεν κά
θονται ποτέ το πρωί στο τραπέζι
τους, νια να φάνε κανονικά. Και.
όπως είναι φυσικό, τα παιδιά ακο
λουθούν το παράδειγμά τους
Οι συνέπειες από την απουσία
του πρωινού προγεύματος είνοι
πολλές και σοβαρές Πρώτα - πρώ
τα. στο τέλος του πρωινού, γύρω
στις έντεκα, μαθητές και εργαζόμε
νοι κυριεύονται από μια γενική κού
ραση. που δεν τους επιτρέπει να
συγκεντρωθούν στο μάθημα ή στην
εργασία τους. Επιπλέον, για να
καλύψουν τις ανάγκες το υς τρώνε
περισσότερο το μεσημέρι και προ
παντός το βράδυ. Το αποτέλεσμα ε ί
ναι, ότι διαταράσσεται η λειτουργία
του πεπτικού συστήματος ενώ η
βραδινή τροφή έχει όλο τον καιρό
να μετατραπεί σε λιπαρό απόθεμα
καθώς το σώμα μένει ακίνητο και η
καύιΛ|
θερμίδων
περιορίζεται
σημαντικά.
Πολλοί λαοί, όπως οι "Αγγλοι, οι
Σκανδιναβοί, οι Γερμανοί, οι Κανα
δοί και άλλοι, έχουν κατανοήσει τη
σημασία του πρωινού προγεύματος
και το παίρνουν οικογενειακά γύρω
από ένα τραπέζι, φορτωμένο με
ζεστά ροφήματα, γάλα, τυριά, αυγά,
φρούτα, ψωμί, ψάρια, μπέηκον και
γλυκά. Ξέρουν πολύ καλά, άτι το
πρωινό πρόγευμα πρέπει ν' αντι
προσωπεύει το ένα τέταρτο των
θερμίδων, που χρειάζεται καθημε
ρινά ο οργανισμός.
Ξέρουν επίσης, ότι αν η ποικιλία
- κάνει δελεαστικότερο το πρωινό
πρόγευμα, το γάλα πρέπει να παρα
μένει το βασικό συστατικό του. Ένα

κύπελλο γάλα (250 γραμμ) ή το κ>°"
δυναμό του σε τυρί ή άλλο γαλσ*ι°"
κομικό προϊόν είναι απαραίτητο Υ*0
τη ισορροπίο. κυρίως των παιδιών,
αφού τους εξασφαλίζει τα 60 ί*0'
τοστά του ασβεστίου, που έχουν
ανάγκη. Κι όμως αυτή η βοβ*®
τροφή παραμερίζεται συχνά. Ο™
μικρούς και μεγάλους.
Για να είναι πλήρες και ισορΡ0"
πημένο το πρωινό πρόγευμα πρέΡ41
να περιλαμβάνει: φρούτα ή χυμούς
φρούτων, για τις βιταμίνες τού4
δημητριακά, ή ψωμί, για την κυΤάΓ
ρίνη και το άμυλό τους ζάχαρη Υα
την άμεση τόνωση των μυι*υ*ν
ιστών, γάλα (γιαούρτι ή τυρί)
αυγά για τις πρωτεΐνες τους. Αυτό
τα «καύσιμα» που προσφέροΥΤΟ'
στον οργανισμό, του επιτρέπουν ν°
διατηρεί το δυναμισμό τοσ όλο τ°
πρωινό. Έτσι, το μεσημβρινό γεύμ0
θα είνα: πιο ελαφρό και ε ύ π ε ιτ τ ο ·
Επιπλέον, ένα σύντομο απόγευμά11'
νό κολατσιά κάνει πολύ ελαφρά τ°
βραδινό γεύμα και αποφεύγει** 1
συσσώρευση λίπους.
Ειδικά για το παιδιά, οι μητέρ«
πρέπει να δραστηριοποιούν τη ♦®ν'
τασία τους για να κάνουν όσο ι®
δυνατόν δελεαστικότερο το πρω*τό
πρόγευμα. Επιπλέον, πρέπει **
εφοδιάζουν τους μικρούς μαθητή
με ένα σάντουιτς ή ένα στερεό Υ**7"
κό. που θα τους αναζωογονήσει γάρω στις έντεκα, όταν παραμονεύο**
η κούραση και η υπνηλία.
—,
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ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεσπκή
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

125
25.749
24.444
23-61®
23-364

23-376
10Ö
121
199

22.19®
22.200
22.31*

41.363

DISCO-STUDIO
Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

G. G.
Θα είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΒΡΗΚΕ ...ΤΟΝ ΜΑΣΤΟΡΑ
Ένα κοριτσάκι υποβάλλεται σε
μια σειρά από τέστ, για να υπολογισθεί η ευγυία ίου.
- Λοιπόν λέει ο γιατρός. Πρώτο πρώτα τι είσοι αγόρι ή κορίτσι;
- Αγόρι αποκρίνεται η μικρή
- Ωραία1 κάνει ο γιατρός έκπλη
κτος από την απάντηση αλλά και
ευχαριστημένος γιατί βρίσκεται σε
μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Κα<
τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις:
- Μπαμπάς!
- Θαυμάσια! Τι κάνεις λοιπόν για
/α μεγαλώσεις
- Περπατώ με τα τέσσερα.
- Μα παιδάκι μου. διακόπτει η
μητέρα, νκττί λές όλες αυτές τις
ανοησίες στον κύριο.
Και η μ·κρή σοβαρότατο)
- Μα αφού κι εκείνος μου κάνει
ανόητες ερωτήσεις πρέπει να του
απαντήσω ανόητα για να με θεω ρή
σει έξυπνη.

22.222
22.505
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Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ

Προμήθεια
έγχρωμης τηλεόρασης
0X0 ΚΕΓΕ Μακροχωρίου
Η έΐιεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας
τακτικό μειοδοτικά
Όνωνισμά με σφραγισμένες προσΦ°Ρές για την ανάδειξη μειοόότη.
ΤΓΙν προμήθεια από το ΚΕΓΕ
Μακροχωρίου
μιας
έγχρωμης
'Ίλεόρασης.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2
^τεμβρίου 1982 ημέρα Τετάρτη
11-12 π.μ. στα γραφεία της
Δ/νσΠς Γεωργίας.
περίπτωση που το απατέλε°ίια του διαγωνισμού θα είναι όγονο Α
Π ασύμφορο θα επαναληφθεί
^
'3 Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα
Μυτερό και ώρα 11-12 π.μ.
Τ°μς όρους του διαγωνισμού
Ραορούν να μάθουν οι ενόιαφερόΜΕναι οπό το ΚΕΓΕ Μακροχωρίου.
"Ι>θιιηροσσ€1

Ο Διευθυντής Γεωργίας
Χαράλαμπος Πέρκας

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με τηνυπ 'αριθ. 194/1982 από®0σιν του Πολυμελούς Πρωτοδι*“ °υ Βέροιας ανεγνωρίσθη το
'®Ρυθέν εν Βεροίο σωματείον ΔιαιτΊτων χειροσφαιρίσεως υπό την
*ηωνυμίαγ «Σύνδεσμος Διαιτητών
^•ΡΟσφαιρίσεως Κεντρικής - ΔυτιΜακεδονίας», με έδραν την Βέ**°*α και σκοπό τον αναφερόμενον
το άρθρον
2 του
από
®~1*1982 καταστατικού του

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 2
Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11-12 π.μ. στα γραφεία της
Δ/νσης Γεωργίας
Σε περίπτωση που το αποτέλε
σμα του διαγωνισμού θσ είναι άγο
νο ή ασύμφορο θα επαναληφθεί
στις 13 Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11-12 π.μ.
Τους όρους του διαγωνισμού
μπορούν να μάθουν οι ενδιαφερό
μενοι από το ΚΕΓΕ Μακροχωρίου.
Ο Διευθυντής Γεωργίας
Χαράλαμπος Πέρκας

Π ρ ο μ ή θ ε ια

2 7 σ τρ ω μ ά τω ν
σ το ΚΕΓΕ Μ α κ ρ ο χ ω ρ ίο υ
Η Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας
προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσ
φορές για την ανάδειξη μειοδότη,
για την προμήθεια οπό το ΚΕΓΕ
Μακροχωρίου 27 στρωμάτων.
Ο διαγωνισμός θα. γίνει στις 2
Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα Τετάρτη
και ώρα 11-12 π.μ. στα γραφεία της
Δ/νσης Γεωργίας.
Σε περίπτωση που το αποτέλε
σμα του διαγωνισμού θα είναι άγο
νο ή ασύμφορο θα επαναληφθεί
στις 13 Σεπτεμβρίου 1982 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 11-12 π.μ.
Τους όρους του διαγωνισμού
μπορούν να μάθουν οι ενδιαφερό
μενοι από το ΚΕΓΕ Μακροχωρίου.
Ο Διευθυντής Γεωργίας
Χαρ Πέρκας

Εν Βεροία τη 23 Ιουλίου 1982
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κων/νος Τσανάκας

Προμήθεια
27 κρεββατιών
ξύλινων
070 ΚΕΓΕ Μακροχωρίου
^ Διεύθυνση Γεωργίας Ημαθίας
Προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό
®Υώνισμό με σφραγισμένες προσγια την ανάδειξη μειοδότου,
τήν προμήθεια από το ΚΕΓΕ
α,!ΟθχωρΙου 27 κρεββατιών διαση5'τεων 2μ.Χ0,90 μ.

0 δικός «μας» κόσμος ο Ποντια
κός, έχει κ ι' αυτός τους αθεράπευ
τους νοσταλγούς και λάτρεις της
πατρικής τους νης · Η διαπίστωση
ουτή γίνεται αιαθητότατα αντιλιπτή
όταν πάρει κανείς οτο χεριό του
οιοδήποτε περιοδικό Ποντιακό έν
τυπο, όπου πάντοτε, φιλοξενούνται
αξιολογώτατα κείμενα τέτοιων αθεραπεύτων νοσταλγών του Πόντου.
Ομως σήμερα θα μου επιτραπεί
να σταθώ στο όνομα ενός τέτοιου
νοσταλγου, που μου είναι ιδιαίτερα
συμπαθές, διότι, όπως έχω παρατη
ρήσει από τα τόσα χρόνια που τον
παρακολουθώ και τον διαβάζω,
καλλιεργεί συστηματικά, επίμονα
και με αμείωτο ζήλο την ιδέα της
διατήρησης της αγάπης από τους
νεωτέρους προς τον Πόντο και τους
ανθρώπους του. Αυτό το όνομα
ανήκει στον εκλεκτό συμπατριώτη
μας κ. Αθανάσιο Ασιατίση, τον
Λυκειάρχη, τον Εκπαιδευτικό, που
δεν ...βαρυέται νο γράφει και όλο να
γράφει για ότι. δήποτε, που αφορά
και ενδιαφέρει τους Πόντιους: από
ιστορικά κείμενα έως πολιτιστικά
θέματα και κοινωνικό τέτοια, πάντο
τε βέβαια με το γνώριμο παιδευτικό
του ύφος.
Σ τ' αλήθεια χαίρουμαι την
πνευματική ζωντάνια αυτού του
ανθρώπου Ιπου η «γνωριμία» μας
περιορίζεται από το ότι τον «βλέπβ»
συχνά στις στήλες του Ποντιακού
Τύπου) και θαυμάζω το ενδιαφέρον
του. να βρίσκει πάντοτε θέματα
παρουσιάσιμα και ενδιαφέροντα για
μας. αποκλειστικά για μας τους νεώτερους που δεν γνωρίσαμε την γή
των πατέρων μας . Κι είναι αξιοπα
ρατήρητο πως ότι γράφει ο κ. Ασιατίδης έχει το χάρισμα εκίνο του
ερευνητή και του καταγραφέα
σημαντικών γεγονότων, φιλόλογος
γρα....

Του κ. Ανδρέα Ελ. Ταταρίδη
Ας αφίσουμε δα κοι το άλλο ,
ότι ο κ. Ασιατίδης αρέσκεται (διότι
του πάει . άλλωστε) αφού είναι τό
σο «δεμένος» με τον Πόντο και τους
συμπατριώτες του) στο να αναμι
γνύεται και στα Σωματειακά. Γ ι'
αυτό και η παρουσία του σε πλείεττες όσες Πολιτιστικές Ποντιακές
εκδηλώσεις είναι απαραίτητη και
δημιουργική.
• · · ·
" Ηδη διανύουμε το 60 έτος από
τότε που ένας ατόφιος Ελληνισμός,
ο Ελληνισμός των Χαμένων Πατρί
δων της Ανατολής (Μικρασιατικός
και Ποντιακός) ξερριζώθηκε κατά
τρόπο άσπλαχνο και απάνθρωπο
από τις προγονικές του εστίες. Η
λεγομένη «Παλαιό Φρουρό» αυτών
των ξερριζωμένων μοιραία αραιώ
νεται και σε λίγο θα εκλείψει παντε
λώς από το προσκήνιο, υποκύπτουσα στον αδυσώπητο νόμο της ζωής.
Ωστόσο, οι λίγοι που ακόμα μένουν
ανάμεσά μας (όπως καλή ώρα ο κ.
Ασιατίδης. που να του χαρίζει ο
θεός πολλούς χρόνους ακόμα, για
να χαιρώμαστε την δημιουργική του
παρουσία) κάνουν ότι, μπορούν,
ώστε να διατηρηθεί το όνομα και η
αίγλη του Πόντου.
Στους σταθερούς και υπολογήσιμους , λοιπόν . συντελεστές της
διατήρησης 6,τι του Ποντιακού (εθί
μων, γλώσσας, Ααυγροφίος, πολιτι
στικών εκδηλώσεων κλπ) επιβάλλε
ται να συγκαταλέξουμε και τον κ.
Ασιστίδη, τον Παιδαγωγό και Τεχνί
τη του Λόγου.
Πρόσφατα (1982), μας χάρισε
ο κ. Ασιατίδης ένα ακόμα δείγμα,
της Ποντιολατρείας του: μια εργα
σία του, ένα ανάτυπο μιας μελέτης
του, που δπμοσιεύθηκε στα 37ο τό
μο του «ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»,

Μ ε την υπ' αριθμ. 172/1982
απόφαση του Πολυμελούς Πρωτο
δικείου Βεροίσς αναγνωρίσθηκε το
ιόρυθέν στην Μελική Βέροιας
αθλητικόν σωματείον υπό την επω
νυμίαν «Μελίκη 82», με έδρα την
Μελική Βέροιας και σκοπόν τον
αναφερόμενον εις το άρθρον 2 του
από 10-1-1982 καταστατικού του.
Εν Βεροίσς τη 23 Ιουλίου 1982
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Κων/νος Τσανάκας

I

Τον Ιούνιο άρχισε το γύρισμα της
πρώτης σειράς ταινιών αγγλικών
μαθημάτων γιο παιδιά προσχολικής
ηλικίας, όπως διαμορφώθηκε από
την Υπηρεσία rou BBC Αγγλικά από
το Ραδιόφωνο και την Τηλεόραση,
που έχει ήδη παραγάγει 17 βίντεο
σειρές μαθημάτων για χρήση σε
περισσότερες από 100 χώρες. Η
νέα σειρά, που θα είναι συμπαρα
γωγή με τη Βρεταννική εταιρία Νέλσον φίλμσκαν, έχει πολύπλευρη
σύνθεση και αποτελείται από υλικό
οπτικό, ακουστικό, και έντυπο, που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παι
διά μέσα στην οικογένεια αλλά και
σαν πρόσθετη βοήθεια στα σχολεία
για νεαρούς μαθητές. Η οπτική
πλευρά, που γυρίζεται στη Βρετσννία, περιλαμβάνει σκηνές από την

οικογενειακή ζωή. τη φύση, τη μου
σική πόπ, την εξερεύνηση του δια
στήματος. και τις πρώτες σχολικές
εμπειρίες των παιδιών. Ολόκληρη η
σειρά, ειδικά συσκευασμένη, θα εί
ναι έτοιμη για πώληση σε όλο τον
κόσμο στις αρχές του 1983
Η Υπηρεσία του BBC Αγγλικά
απο το Ραδιόφωνο και την Τηλεό
ραση είναι τμήμα των Εξωτερικών
Υπηρεσιών του BBC και η σειρά
της για ενήλικους αρχάριους FOL
LOW ΜΕ (ακολούθησέ με), έχει
εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κό
σμο. Περισσότερα από 10 εκατομ
μύρια άτομα στη Κίνα παρακολου
θούν τη σειρά αυτή, ενώ σε άλλες
χώρες, όπως στην Ινδονησία και τη
Γαλλία, πολλά άλλα το έχουν μελε
τήσει στο σπίτι ή σε βίντεο μέσα

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΥΑΛΙΑ
Μιλήσαμε, πρόσφατα, γιά τούς κινδύνους πού περικλείει ή
ήλιοθεραπεία καί κυρίως γιά τή κφωτοπληξία». Κι όναφέραμε,
πώς ένα σημαντικό μέτρο γιά την προστασία των ματιών, άπό τίς
φωτεινές άκτίνες τού ήλιου —καί ειδικότερα άπό τήν υπεριώδη
ακτινοβολία- είναι τα γυαλιά τού ήλιου. 'Όμως, στό σημείο αυτό,
θά πρέπει νά προσθέσουμε κάτι άκόμα. γιατί κ γυαλιά ήλιου»
υπάρχουν σέ μιά τεράστια ποικιλία, χωρίς όμως αύτό νά σημαίνει
πώς κι δ λα τά είδη αύτά είναι κατάλληλα κι άκόμα πιό πολύ, πώς
ένα όποιοδήποτε ζευγάρι γυαλιών μπορεί νά προστατεύσει απο
τελεσματικά τά μάτια άπό τίς ήλιαχτίδες.
Καί πρώτ απ' όλα θά πρέπει νά τονίσουμε ένα γεγονός; άλλο
μόδα κι έμφάνιση τών γυαλιών κι άλλο αποτελεσματική προστα
σία. Ό σκελετός τών γυαλιών όέν έχει καμιά σχέση, είναι όπλώς
ζήτημα έμφάνισης, πού όέν έπηρεάζει τήν άποτελεσματικότητα
στήν προστασία πού μάς παρέχουν, φτάνει νά στερεώνει καλά τά
γυαλιά στό πρόσωπο.
Σημασία έχουν οί «φακοί» τών γυαλιών Ιπού βέβαια όέν είναι
ακριβώς φακοίI πού θά πρέπει νά είναι φτιαγμένοι άπό άριστα
υλικά. Γ ί αύτό καί θά πρέπει νά προτιμά κανείς ν'αγοράζει γυα
λιά πού οί φακοί τους όέν είναι φτιαγμένοι άπό πλαστικές ύλες,
βέβαια, ύπάρχουν καί πλαστικοί φακοί πού είναι άριστης ποιότη
τας. 'Όμως, κι οί πιό καλοί πλαστικοί φακοί, όέν έχουν τήν άντοχή
τών μέσης ποιότητας γυάλινων. Κι αύτό, γιατί απαιτούν λεπτεπί
λεπτες φροντίδες, γιά νά διατηρήσουν τήν καλή τους ποιότητα.
Είναι άρκετό λ.χ. ένα σκούπισμά τους, μέ κάπως ακατάλληλο εί
δος γιά νά χαραχθοϋν καί νά άχρηστευτοΰν ουσιαστικάΘά πρέπει έπίσης, νά πούμε, πώς τα γυαλιά πού συνήθως φο
ράμε στό δρόμο, όέν είναι πολύ κατάλληλα γιά τή θάλασσα. Κι
αύτό. γιατί όέν είναι άρκετά σκούρα, όέν είναι δηλαδή άρκετό
«άπορροφητικά», γιά ν' άπορροφήσουν τίς βλαπτικές άκτινοβολίες. πού είναι πολύ πιό έντονες κοντά στή θάλασσα, άπ ϋ, τι μ έ
σα στήν πόλη.
Υπάρχει ένας τύπος φακών, πού τό σκούρο τους χρώμα αύξομειώνεται ανάλογα μέ τήν ένταση πού έχει τό φώς. Όμως, τό εί
δος αύτό, πού είναι έξαιρετικά καλό γιά τήν πόλη, είναι συνήθως
ακατάλληλο γιά τήν άκρογιαλιά. γιατί όέν έχει τήν άπορροφητικότητα που χρειάζεται, έκτος κι άν είναι φτιαγμένο είόικά γι' αύτή τή
δουλειά.
Τά σκούρα γυαλιά θά πρέπει νά τ' όγορόζει κανείς άπό κατα
στήματα είόικά - άπό καταστήματα δηλαδή ότπικών ειδών— κι ό 
χι άπό περίπτερα ή άλλα καταστήματα, γιατί σ' αύτό θά β ρ ει τά
κατάλληλα είδη. Γ άλλα καταστήματα πουλάνε συνήθως μόδα κι
έμφάνιση καί πολύ σπάνια ποιότητα.
^ Προσοχή, λοιπόν, όταν αγοράζετε γυαλιά καί μάλιστα για τή
θάλασσα.

ΔΙΑΜ ΕΡΙΣΜ Α ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ζητείται διαμέρισμα καινούργιο οε καινούργια πολυκατοικία για
ενοίκιασμα στη Βέροια.
Πληροφ. Τηλέφωνο 29 .436 ώρες : 9 η.π - 17 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Κεντρικό βιβλιοπωλείο στη Νάουσα λόγω συνταξΛδοτήσεως.
Πληροφορίες τηλ. 27.605.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ Μ ΗΧΑΝΗ
καωθς και ζαμπονιέρα, σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ. 62.118 Βέροια.

ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί της οδού Μητροπόλεως με το εμπόρευμά του και
Κε σίγουρη πελατεία Πληρ. τηλ. 2942 2 Βέροια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ενα στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω από τους ΣτρατώVeí 420 τ.μ. και ένα επί της οδού Παυσανίου 300 - 6 0 0 τ.μ. Πληρο
φορίες στο τηλ. 220.11 Βέροια

Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ

πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος o cmiy
νελματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πλπροφα
ρ,ες τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 24 72 5 Βεροίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ

Στις περασμένες εκλογές ψήφισα
κι εγώ ΠΑΣΟΚ, γιατί πείστηκα πως
ο σοσιαλισμός που διακήρυττε ο
Ανδρέας θε βοήθαγε στην γρηγο
ρότερη πρόοδο μας Βέβαια γνώρι
ζα πως όλοι οι πολιτικοί προεκλογι
κά υπόσχονται
και του πουλιού το
γάλα. Απ' όλα. λοιπόν, που είχα
ακούσει από το ΠΑΣΟΚ. έρριξα τα
μισά στη θάλασσα και είδα πως πά
λι οι υποσχέσεις του βάρυναν
περισσότερο από των άλλων κομ
μάτων,

Φαίνεται όμως πως έπεσα έξω
από τους «πράσινους» υπολογι
σμούς μου. διότι:
• Αντί να δημιουργηθούν ΝΕΕΣ
συναλλαγμστοφόρες ππγτς και ια
επεκτοθούν οι υπάρχουσες, επεβλήθηκε φορολογικό χαράτσω-η
200 δις (I) πλέον του 81
• Διπλασιάστηκε η τεκμαρτή
δαπάνη αυτοκινήτων, πορ' ότι οπτή
εθεωρείτο αντιαυνιαγματική(ΐ/ από
την τότε αντιπολίτευση και είχ*
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ
προταθεί στη Ν.Δ. η κατάργησή της.
• Παρέμεινε η φορολογική κλί
μακα ως έχει (με την ασήμαντε,
ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ ΚΟΖΑΝΗΣ κατάργηση του α' κλιμοκί;ιι_·> *νώ
θα έπρεπε να είχε αντίστροφε,. ,ιμ.
ΤΟΥ JOHNNY S · HOPP - ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΜΕ 1-0 η φορ. κλίμακα να πυκνώνει Π(·τ - γ,
επάνω.
Συνδιάζοντας τον αγώνα τους
έχασε το τραίνο για την Γ εθνική
• Επιβλήθηκαν παράλογες ιυ ξή
τερματίζοντας δεύτερος στο πρωστο Μαυροδένδρι Κοζάνης με μία
σεις στους λογ/σμους των κυινωψ'
τάθλημο A ‘ κατηγορίας της ΕΠΣ
ωραία εκδρομή, η παρέα του
λών(;) οργανισμών και επιβαρύνθη
Κοζάνης κοι ο οποίος ήταν ενισχυJOHNNY S ' HOPP - ΗΦΑΙΣΤΟΣ εί
καν ιδιαίτερα οι έχοντες 2 ή πι > ,
χε μια ακόμη επιτυχία, αφήνωντας
μένος με τρείς επανγελματίες παί
σότερα τηλέφωνα (αντί να δοθυίι
κτες στην ενδεκάδα της Κοζάνης
όριστες εντυπώσεις και αποκομί
οι δυνατότητες και ατούς μή έχον
(Στολτίδης, Παζαρίδης, ΤοπαλΙόης)
ζοντας τον θαυμασμό των Κοζανιτας να αποκτήσουν όσα θέλουνε
καθώς και με δύο υποψηφίους για
τών φιλάθλων, που βρέθηκαν στο
• Δόθηκαν «τιμαριθμικές» αυξή
μεταγραφή παίκτες σε ομάδες A ' ή
πονέμορφο κοινοτικό γήπεδο του
σεις μισθών, αυξήθηκε ο πληΟωρι
Β Εθνικής που αγωνίζονται στον
Μαυροδενδρίου.
αμός και υποτιμήθηκε σαν σπυ:»>.«.
Μακεδονικό Σιατίστης (Ασλανίδης)
Οι Βεροιώτες παίκτες έδειξαν
σμα η όραχμή, με φοβερό για το
και στην ΑΕ Ποντίων Κοζάνης
το μεγάλο ταλέντο τους, μα προπαν
ισοζύγιο πληρωμών επακόλουθα.
(Ιωαννίδης) ομάδες Γ ' εθνικής.
τός παρουσίασαν ένα μοντέρνο σύ
• Αυξήθηκαν οι ... υπουρνο κοι
νολο, κερδίζοντας τον ΟΔΥΣΣΕΑ
υφυπουργοί σε 52. αντί νο μειω
Μαυροδενδρίου
Κοζάνης,
έναν
Παίχτηκε ένα πολύ ωραία παι
θούν και να αναλάβουν περισσότε
αντίπαλο που για ένα μόνον βαθμό χνίδι που ικανοποίησε τους 100 και
ρες ευθύνες οι διευθυντές ΚΑΡ’ Επλέον φιλάθλους που τα παρακο
ΡΑΣ. που γνωρίζουν περισσότερο
λούθησαν. Τελικά όμως το γκολ που
απ' τους αλεξιπτωστές κοι ιιεριατοπέτυχε ο Γιάννης Ιωαννίδης στο 13
σιακούς υπουργούς.
δεν μπόρεσαν να το ανταποδώσουν
• Υπάρχουν ακόμα συντάξεις
σι Κοζανίτες, ούτε όμως να το
(ΤΕΒΕ κλπ) των 7 000. ενώ οι βου
στις τάξεις. Όπως πολλές άλλες σει
διπλασιάσουν οι Βεροιώτες παρά
λευτές πρόκειται να ζητήσουν <αμ
ρές μαθημάτων, το FOLLOW ΜΕ εί
τις πολύ καλές φάσεις που έγιναν
ψωνα αυτή τη φορά), αύξηση τα»
ναι συμπαραγωγή με οργανισμούς
μπροστά στις δύο εστίες κοι που
φτωχών μισθών τους (122.000
του εξωτερικού - στην περίπτωση
κράτησαν σε αγωνία τους φιλά
127.000
μήνα).
αυτή με τους σταθμούς τηλεόρασης
θλους.
• Στις συνδικαλιστικές οργήν
της Γερμανίας. όπου η σειρά είχε
σεις με τη μέθοδο των ... ενσ«οτεράστιο ακροαματικότητα. 'Αλλη
σεων, το κόμμα πήρε τους καλούς
μια σειρά μαθημάτων του BBC με
Γενικό το αποτέλεσμα κρίνεται
βαθμούς (π.χ. αν σε ένα σύλλογο
τίτλο BID FOR POWER. (Για περισ
σαν απολύτως δίκαιο για τους νικη
δεν έβγαιναν εκπρόσωποι του κόμ
σότερη
ισχύ),
προορίζεται γι'
τές που σαν ομάδα αλλά και σαν
ματος. τότε κάναν ένσταση και τη
αυτούς που ασχολούνται με τη βιο
άτομο οι παίκτες του κρότησαν την
δικαστήριο τους δικαίωνε επε-δη
μηχανία ή το εμπόριο και χρειάζον
μπάλλα περισσότερο υπό την κατο
δήθεν, οι εκλονές ήτσν διαβλητέ,.
ται για τη δουλειά τους ειδικές γνώ
χή τους, διατηρώντας έτσι την υπε
- Περιφρόνησαν την ιεραρχία
σεις της Αγγλικής γλώσσας.
ροχή στο μεγαλύτερο διάστημα του
στον Ά ρειο Πάγο, που ούτε η χούν
αγώνα.
τα δεν τόλμησε. (Ο κ Καραμανλής
Η σύνθεση του JOHNNY S
που είχε λόγους να το κάνει με τη
HOPP - ΗΦΑΙΣΤΟΣ Γαλανομάτης
μεταπολίτευση, ΤΗΡΗΣΕ την ιεραρ
Δ ια β έ ιζ ε ς α
Μ, Μαραντίδης Μ. ΙΓαλανομάτης
χία με αποτέλεσμα οι υβριστές του
Β.), Πασίδης, Καραβίδας, Βύζας.
κ ρ ί ö ia ö iö e c r
να ΑΘΩΩΝΟΝΤΑΙ από τον Άρ«>ο
Ιωαννίδης, Μαρανπ'δης Λ., Τσαχουρ ή ν ________
Πάγο, αν κοι τα δικαστήρια τους
ριόης)
Τοταυντξίδηψ
kaouai&
K
I κ φ η μ ε ρ ίό α μ α ς I
Καταδίκαζαν. Ι ΐ μ*ο άηρσκρνΓτκκ.
Κόγιας (ΞενόπουΛος).
όμως. ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ)
Β.Γ
Κ. ΠΕΤΡΟΣ

Νέες σειρές μαθημάτων από το BBC

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Λ Μικρές Αγγελίες

Σ Ε Τ ΙΜ Η

μ,ας μελέτης του. που αναφερεται
σ ' ένα άγνωστο, ίετως . Αγιο, τον
Νεομάρτυρα Πέτρο τον Τραπεζούντιο. ' Ενα Αγιο από τους πολλούς
του Μαρτυρολογίου της Ορθοδο
ξίας. που προέρχεται από τα πραγ
ματικά αγιασμένα εκείνα χώματα
της Ανατολής.
Δεν είναι μεγάλη φυσικά αυτή η
εργασία του φίλου συμπατριώτη
Λόγιου κ. Ασιατίδη. διότι «ουκ εν τω
πολλώ το εύ». καθώς λέγαν και οι
αρχαίοι πρόγονοι μας. αλλά είναι
εργασία επιστημονικά γραμμένη και
τεκμηριωμένη, με πολύτιμο στοι
χεία.
Μικρή μεν η εργασία του κ.
Ασιατίδη, αλλά μεγάλη, πολλή μεγά
λη η αγάπη του προς τον Πόντο
μας' Κ ι' αυτό είναι που «μετράει»
στην προκειμένη περίπτωση....

Ένας «κοψοχέρης»
του ΠΑΣΟΚ
εξηγ€ί την
«αλλαγή του...

-

ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Μ ε τα νέα σ ύ γ χ ρ ο ν α μ η χ α ν ή μ α τα α ν α λ α μ β ά ν ο υ μ ε ό λ ε ς
\
τ ις τυ π ο γ ρ α φ ικ ές ερ γ α σ ίες μ ο ν ό χ ρ ω μ ες ή π ο λύ χρ ω μ ες

Τ η λ ε φ ω ν ε ίσ τε μ α ς 2 9 .7 6 2

το

«ΛΙΜΝΗ»
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 47.21 5

Ψαροταβέρνα-Καφετηρία- DISCO
Χορευτικό κέντρο-πισίνα

Νέα Διοίκηση
στον Π.Ο. Ξεχασμένης
Το νεοεκλενέν Διοικητικό Συμ
βούλιο
του
Π 0.
—εχααμένης
συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Δανός Κων/νος. αντι
πρόεδρος Στουγιαννόπουλος Γεώρ
γιος. Γ Γραμματέας Χριστοδουλίδης
Δημ ειδικός Γραμματέας Ρηγόπουλος Νικόλαος, Ταμίας Στεργιόπουλος Γρηγόριος. έφορος ποδοσφαί
ρου Μπόκσρης Θωμάς έφορος
Δημ. Σχέσεων Μπλουνούρας Αθα
νάσιος.

Κάθε μέρα λειτουργεί
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ-ΜΠΡΙΖΟΛΑ-ΜΠΙΦΤΕΚΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το προσωπικό της Επιχειρήσεως
ΜΑΡΚΕΤ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ευχαριστεί
ΤΟ Διευθυντή της. κ Ιορόανίδη. via
την ευχάμΐό™ β ι^ δ ν ό π<>υ ιο υ ς /ό ριυε την Δ τ υ ^ ρ ιι 19 ιόυλίου 1962
στο Κωστοχώρι

Ο Προσωπάρχης
και το Προσωπικά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
ΚΑΙ ΚΑΟΕ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΜΕ
ΠΟΙΚΙΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τώρα θυμήθηκε
ίούς δικηγόρους
ή κυβέρνησί;
Ο ΥΠΟ ΥΡΓΟ Σ Δικαιοσύνης κ. Γ Α. Μαγκάκης αναγκάσθηκε
νά άττοσύρη τροπολογία γ ιά τήν προστασία τώκ συνδικαλιστών - δι
κηγόρων, στον κατηγορήθηκε άνοικτά άιτό τήν αξιωματική Ά ντιπ ο λϊτβυσι, ότι έφερε τήν τροπολογία μετά τ ις όμαδικές απολύσεις δι
κηγόρων μέ τό νόμο 1232, γ>ά να προστοττεύση ένα μικρό αριθμό
δικηγόρων.
Τ ΙΣ Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΕ Σ αΰτές τής Κιιβερνήσεως γ ιό τούς διωγ
μούς τών δικηγόρων έκαναν στη Βουλή ώ κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος τής «Ν. Δ.» κ. Κων. Στεφανόπαυλος κα ί οϊ βουλευτές κ. κ.
Ίσ σ άχ ΛαυρεντΓδης, Δημ· Β ρη τδ κος Γ Σταμάτης, "Αννσ Ψσρούδα-Μ π ενάκη καί Γ. Παναγιωτόπουλος. Είδικώτερα, ό κ. Στεφανόπουλος τόνισε τ ά έξης :
Λ

'Δ εν τούς σώζουν τούς δικηγόρους, ούτε τούς συνδικαλιστές, ού
τ ε άλλους αυτές ο ί τροπολογίες. Σώζονται όχι απλώς τά προ
σχήματα, δπως προσπαθούμε τώρα καί δέν ξέοω γ ιά ποιό λόγο,
σώζεται ή αλήθεια, ή πραγματική σχέσι δικηγόρων καί Κυβερνήσε
ι ς , όταν δεν υπάρχουν Κυβερνήσεις, πού συμπεοιφέρονται όπως
συμπεριφέρθηκι ή Κυδέονησι τοΰ Π Α .Σ Ο .Κ . Ό τ α ν δέν υπάρχουν
Κυβερνήσεις, πού άπολύοίΛΐ δικηγόρους κοί γιατρούς. Μόνο τότε...
Τώρα, νά προστατεύσουμε μόνο τά μέλη του Δικηγορικού Συλλό
γου τ ί κερδίζουμε; Δεν-φαντάζομαι, ότι θά ύπαρξη γ ιά συνδικαλι
στική δράσι άπόλυσ«· 'Υπάρχει άπολυσι γ ιά πολιτική δράσι. Κ αί
ούτή ή άπόλυσι, δυστυχώς, εΓδατε κατά ποιον τρόπο ένομοθετήθη
καί πόσους συναδέλφους κοτέλοβε. Εκείνους ποιος τούς προστα
τεύει; 01 συνδικαλιστές δικηγόροι προστατεύονται, άλλά ot υπόλοι
ποι, πού απολύθηκαν, ποιός τούς προστοτεύει; Α ύτά πρέπει νά
βλέπη ή Κυθερνησι, νά μήν άπολύη τούς δικηγόρους καί νά μήν έρ
χεται μετά νά πή, άτπούς προστατεύει άπό τόν Τδιο της τόν έαυτό
τούς συνδικαλιστές ΕΤνοι στ.τΐφαση φοβερή, ότι αναγκάζεται ή Κυβέρνησι νά προστατεϋση άπό τόν έσυτό τη ς τους συνδικαλιστές δι
κηγόρους. "Εκεί καταληξαμε.. λ .
ΕΞ ΑΛΛΟ Υ, φημίσθηκαν χθες όλα τά άρθρα τοΰ νομοσχεδίου
γ ιά τήν έκκαθάρισι τών Μητρώων τού Δικηγορικού Συλλόγου. "Ο ύπουργός Δικαιοσύνης κ. Γ. Α Μαγκάκης δήλωσε ό τι, κα τά τήν έκκαθάρισι τοΰ Μητρώου θα ληφθούν ύπ °ψι καί οί σχετικές κα τα γ
γελίες γ ιά τ ις φοροδιαφυγές δικηγόρων. ’ Επίσης, άπέσυρε τήν τρο
πολογία, πού αφορούσε τήν ίδρυσι Δικηγορικού Συλλόγου στό Α ίγιο .

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΒΗΡΥΤΟΣ 23 (ΑΠΕ)
Στην νότια συνοικία της Δυτικής
Βηρυτού. Λο I Λακυ. συνεχίζονται
μέχρι αργό χθες την νύκτα ανταλλα
γή πυρών, μεταξύ των Παλαιστινίων
και Ισραηλινών δυνάμεων
Παλαιστίνιοι ελεύθεροι σκοπευ
τές. που είναι εγκατπστημένοι στην
περιοχή του αεροδρομίου, έχουν
προκαλέσει αρκετές απώλειες οε
στρστοπεδευμένη
μονάδα
της
συνοικίας Ιό ν το ς των φαλαγγπών.
Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληρο
φορίες, έχουν σκοτώσει ένον
Ισραηλινό στρατιώτη και τραυμάτι
σαν έξη,
Χθες το πρωί εξάλλου, στην
ορεινή περιοχή «Αλευ». πολύ κοντά
οπό την Δυτική Βηρυτό. Ισροηλινές
εκκαθαριστικές μονάόες εισέβαλαν
στο σημείο Μαζραάτ Μ α Νάχεο,
επιδιώκοντας τη σύλληψη των λιγο
στών Παλαιστινίων κομμάντος που
κρύβονται στα δάση, και οι οποίοι
μέχρι σήμερα έχουν προκαλέσει
σοβαρές απώλειες στους Ισραηλινούς. με τη μορφή τω ν σαμποτόζ.
Όπως έγινε γνωστό, σκοτώθηκαν
τρία άτομα (δυο Παλαιστίνιοι και
ένας άμαχος πολίτης) Παρά τον
καταιγισμό των Ισραπλινωνν πυρών
στην περιοχή αυτή, οι Παλαιστίνιοι
κομμάντος εξακολουθούν να κρύ-
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ρυνίυΐ «Ο*
ν Ι Ι ά ΐ Μ υ Λ μ Ο VI Λ.Ο ΟΙ»·
στήματο να προκαλούν δολιοφθο
ρές στους αντιπάλους τους.
Όπως έγινε γνωστό, την χθεσι
νοσπογευματινή Ισραηλινή επίθεση
στην κοιλάδα Μπεκάα, κατά των
Συριακων
μονάδων,
κατηύθυνε
προσωπικά ο στρατηγός Αριέλ
Σαρδν.
υπουργός Αμυνης του
Ισραήλ
Στην Σιδωνα: Από χθές το από
γευμα ολόκληρη η πόλη αποκλεί
σθηκε από’ τα Ισραηλινό στρατεύ;ματα εισβολής, με αποτέλεσμα να
απαγορεύεται οποιαδήποτε μετακί
νηση από και προς την πόλη. Στόχος
των Ισραηλινών δυνάμεων, είναι να
πνακαλύψουν και να εξουτεδερώοουν και τους τελευταίους θύλακες
της ένοπλης αντίστασης των Παλαι
στινίων. οι οποίοι με την συμπαρά
σταση των λιβανέζων προκαλούν.
τις νυκτερινές κυρίως ώρες, εκτεταμμένες δολιοφθορές στα Ισραηλι
νό στρατόπεδα. Σύμφωνα με πλη
ροφορίες που έγιναν γνωστές
νωρίς το μεσημέρι στην Βηρυτό, οι
Ισραηλινοί άρχισαν ήδη, τις κατ' οί
κον έρευνες, στα σπίτια της Σιδώνας.
Σε κανένα αυτοκίνητο, εκτός από
το διπλωματικό, δεν επιτρέπεται
από τις Ισραηλινές φρουρές στη
διοχωρισπκή γραμμή της Βηρυτού

θ ε σ μ ό
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ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
βέβαιο ότι θά κλυδωνισθή ό
γάμος καί ή οικογένεια. Καί νο
μίζω ότι έφ’ όσον υπάρχει καί
η συνταγματική έπιταγή προστα
σίας τοΰ γάμου καί τής οίκογενείας, έδώ δημιουργεϊται κάποιο
θέμα τό όποιο άν δέν έρχεται
σέ άντίθεσι μέ το γράμμα ton
Συντάγματος, όπωαδήποτε έρχε
ται. σέ άντίθεσι μέ τό πνεύμα
τοΰ Συντάγματος.
Έπί πλέον δέν ρωτήθηκε ή
Εκκλησία για νά πή καί ούτή
τίς άπόφεις της.
Άναφερόμενο; τέλος στό θέ
μα τής προστασίας τής προσω
πικότητας δ ιι. Κατυαρός είπε
ότι με τήν κστάςγησι τής μοι
χείας ώς ποινικού αδικήματος
δέν θά σταμαιήση ή διαπόμπευσι
τών μοιχών έχ* όσον παραμένει
λύγο; διαζυγίου. Θ α ο ιιν ιχ ισθοΰν, τόνισε, νά παραβιάζονται
πόρτες, νά φωτογραφίζονται καί
νά δημοσιεύονται τα όνόματά
τους στίς έφημερίδες· "Αν θέ
λετε. να σταματήσιτε τή δια-

ΕΤΣΙΘΕΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
Συνέχεια από ιην 1η
Ο αυτό τον τόπο κοι για τις δικές τους ακόμη «γκσφες» και γιο τους
δικούς τους αδέξιους χειρισμούς κο< άλλο τ ι περιορίζοντας νο προβάλ
λ ο υ ν ως μοναδικό περίπου επιχείρημα για νο δικαιολογήσουν την ο π ο ι π δήποτε θέση και την σποιοδήποτε απόφασή τους, ότι υπάρχει η πολιτική
βούληση Δηλαδή , έτσ ι θέλουμε, έτσ ι αποφασίζουμε. Αλλά, ποιός άιάλο
γος μπορούσε να άιεξαχθεί μ ε τον κετσιθελισμδ».
Η ίδιο τόση εμφανίστηκε και στις επαφές της Κυβερνήαεω ςμε τον Τύ
ηο Οι περισσότεροι υπουργοί έγιναν απρόσιτοι για τους δημοσιογράφους.
'Αλλοι από φόβο κσι άλλοι γιατί είχαν αυτή την εντολή. Επί εννιά μήνες ο
υπουργός Εξωτερικών κοι οι τρεις υφυπουργοί του ί! Ι δεν έχ6υν συναντη
θ ε ί ούτε μία φορά μ ε τους πολιτικούς συντάκτες των εφημερίδων (!) Και
όταν ήλθε η ώρα τηλεραύιοφωνικά να κσταμ , ¡θ ε ί ο κ, Μ αν. Δρεττόκης
μαζί με τον ΦΑΠ του. διαβάσαμε όπ οι δύο υφυπουργοί του των Οικονομι
κών κορμιά δεν είχαν ποτέ επαφή μ ε τους οικονομικούς συντάκτες που
ίσως και και όψη νο μη τους γνώριζαν. Κάτω απ ' αυτές τις συνθήκες για
ποιό διάλογο και για ποια πληροφόρηση θα μπορούσε να γίνη λόγος;
Αλλά και οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων και των σωματείων
δεν υπήρξαν ευτυχέστεροι. Επιζήτησαν κι αυτοί διάλογο με την Κυβέρνη
οη. νωρίς αποτέλεσμα Είναι πλήθος ο ι καταγγελίες ότι θέματα επιχειρή
θη κι ι-α ρυθμιοθουν χωρίς ν σκουσθή ποτέ η γνώμη των ενδιαφερομέ
νων μτ συνέπεια οι αποφάσεις νο ακολουθούνται κατόπιν ή να τροπο
ποιούνται και πανηγυριώτικη να δημιουργέίτοι ατμόσφαιρα,..
Α . τη η * ολλέργ>ον της Κυβερνήαεως της κΑλλαγής» προς κάθε είδους
διάλογο αποτελεί το κυρίαρχη γνώρισμα της πολίτικης περιοοου που όιανύουμε Και έχει ασφαλώς . την εξήγησή της. Δ εν είναι η επιν/κειος «μ έ 
θηε, που ον υπήρξε, θα έπρεπε νο είχε λήξη πραπολλού. Είναι, φοβούμαι η
αυταρχική, αντιδημοκρατική νοοτροπία που δεν επιδέχεται αντίλογο και
δεν ανέχεται ακόμη και την πιό καλόπιστη κριτική.
Συγκριτικό μ ε τις επιθέσεις που εμείς δεχόμασταν και από την τότε
Αντιπολίτευση κσι από τον φιλικό της Τύπο, όταν η κΝΑ.» κυβερνούσε π/ν
χυίρα. η κυβέρνηση του κινήματος δέχεται σήμερα αισθητά λιγώτερο
οξείες επικρίσεις. Και διότι η *Ν Δ .» και οι φιλικές της εφημερίδες ασκούν
πολύ πιο θεμελιω μένη και πολύ τηο υπεύθυνη αντιπολίτευση, αλλά και δ ιό 
τι η Κυβέρνσηη επηρεάζει τη μεγαλύτερη μερίδα του Τύπου, που έχει μό
νο κάποιος μεμψιμοιρίας πολυτέλεια... Και ωστόσο οι ηασακικές αντιδρά
σεις είναι πιΜύ οξύτερες οη ' ης δικές μας. Την έλλειψη των πειστικών εηιιγ μημάτων. αντικαθιστούν οι αντεπιθέσεις η προκλητικόιητα. οι ύβρεις
*(ρ συχότατα τελευταία η απρέπεια. Που θα πάρε ον το φαινόμενο αυτό
τπ,ταθεί. καθώς η Κυβέρνηση θα δέχεται περισσότερα πυρά όσο θα πλη
θο-νοόΥ οι νκόφες κσι οτ αποτυχίες της. Αυτή η τόσο γρήγορηαττώλιία κά
θε ψυ/ροτμίσς μπροστά στις δυσκολίες αυτή η οντιόημιικ/ισηΐ' ώταττι
•αλλεργίο» προς κάθε διάλογο και κάθε κριτική, αυτή η αυταρχική ροπή
προς το μονόλογο δεν αποτελούν καθόλου καλό οιωνό για την πορεία της
Δημοκρατίας της κΑλλογής»

ΙΩΑΝ. Μ. ΒΑΡΒΙΤΧΙΩΤΗΙ
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Συγκρούσ€ΐς Παλαιστινίων
Ισραηλινών χθες στη Δυτική Βηρυτό

Η ΑΠ0Π01Ν1Κ0Π01ΗΣΙ ΤΗΣ ΜΟΙΧΕΙΑΣ
Ή άτοποι νικοποίησι τής μοι
χείας Θά συμβολή όπωαδήποτε
ατ&ν κλονισμό ι a i Θεσμόν τοΰ
γάρου -Λαέ τής Μκογενςίας. τόvtàT χθές οτή 3ουλή c εισηγη
τής τήΐ «Ν Α.» π. Ν ιχ. Κατσαφός κατά τήν βυζήτησϊ τον νοροσχεδίσο πυέ τηοποποιεϊ διατά
1»ις τοΰ II οινιν.σΰ Κώδικος με•« ϊύ τών moiu-v κοί 'ής μιπχ»1ας.
Δεν νομίζω δτ: μπορούμε ά*6 τό άδίκτ,υα α’>τό, είπε στήν
σπτεχεια α π. Κατβαρός, νά άφ * ρέπουμε κάθε θρησκευτική
χροιά δτβτν ζοϋμε a l μία χώρα
τής όποιας τό Σύνταγμα προστα
wé»i τούς κανόνες τής Έκκλη«{ας. ’ Οπωσδήποτε έφυσαν ύ·
■άρχει κανόνας ιής έκν.λησίας
πού Χάγη δη πρέπει νά τιμορήται τό άδίκιρυι τής μοιχείας
παε πού ιαιοι-Ίεί τό μοναδικό
ππτά τήν txκληοϊα λόγο διαζυ
γίου δέν μπορούμε νά παραβλέφο*ιμε ôtt τό ά.'θρο 21 τού Συν
τάγματος άχίφερόμετο στήν προ
στασία τού γάμου καί τής οΐκογβνείας έχει άιιεοη σχέσι καί
μέ τό αδίκημα τής μοιχείας διό*
«t είναι αναμφισβήτητο ότι ή
μοιχεία έχει πάν αποτέλεσμα δπανσδήποτε τόν μεγαλύτερο κλνδωνισμό της οίκογενβίας καί
τοΰ γάμου στήν εποχή μβς.
Ά ν λοιπόν κοτ,αργηθή ή μοι
χεία είναι κάτι παραπάνω άπό

%!
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πόμπευσι νά άπμγορεύσετε τήν
αναγραφή τών σχετικών ειδήσε
ων γιά μοιχούς, νά μή μι-ιαψιρονται ατά Αστυνομικά Τμήμα
τα, καί νά παραπίμπονται σέ
τακτική δικάσιμο, ’Εμείς, κατέλήξε ό κ. Κατσαρός. ούτό τό
άρθρο δέν τό ψηφίζουμε. θά ψη
φίσουμε όμως όλα τό άλλα.

1983: Έτος
€Π €νδύσ€ω ν
ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ 23 (ΑΠΕ)
Το 1983 θα είναι το έτος των
επενδύσεων, επανέλαβε σήμερα ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ.
Γερ Αρσένης. Όπως όήλωσε στους
αντιπροσώπους του Τύπου:
κΤο 1983 κύτω από οποιεσόή-,
ποτέ συνθήκες και προοπτικές θα
είναι το έτος των επενδύσεων. Δεν
εξαρτουμε την εκτέλεση του επεν
δυτικού μας προγράμματος οπό
όρους κοι προϋποθέσεις Υπάρχει
γο επενδυτικό μας πρόγραμμα στην
εκτέλεση του οποίου θο προχωρή
σουμε και υπάρχουν και οι στόχοι
του που θο πραγματοποιηθούν
οπωσδήποτε».
Είπε ακόμη ο κ. Αρσένης ότι
ειιενδμτικά προγρόμμοτο έχουν ήδη
συνταχθεί από την ΕΤΒΑ, υπουρνείο, επιτελικές ομάδες, τα οποία και
θα ενσωματωθούν στο δετές, το
οπαίο και θα καθορίσει το συγκε
κριμένο ύψος των δαπανών επενδύ
σεων και τους κλάδους προτεραιό
τητας.
Στο μεταξύ συνεχίζεται ο διόλο
γβς με τις τάξεις και ο κ. Γ Αρσένης
συναντήθηκε με εκπροσώπους των
εμπορικών και βιομηχανικών επιμε
λητηρίων και του Πανελληνίου Συν
δέσμου Εξαγωγέων, οι οποίοι του
έθεσαν το θέμα της πορείας των
εξανωγών κατά το τρέχον έτος και
των προοπτικών για το 1983. Και
τις δυο συναντήσεις ο κ. Αρσένης
τις χαρακτήρισε χρήσιμες και εποι
κοδομητικές

Εκπολιτιστική
εκδήλωση
στο Κωστοχώρι
Στις 7 και 8 Αύγουστου ο Εκπο
λιτιστικός
Τουριστικός
Ομιλος
Κωστοχωρίηυ Οα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στην
Κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό ζητκί την
ουμπηρόσταση άλιχιν τισ» εκπολιιι
<7?τώ ν ρυλΑ,·,γωγ του Ίομαιι μριμ
τους προσκαλει δε να πάρουν μέρος
στις εκδηλώσεις
Συμμετοχή μπορούν να δηλώ
OOUV τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα
20.208 και 24 781

2 4 Υποψήφιοι
που υποστηρίζονται
από το ΠΑΣΟΚ
Συνέχεια από την 1π
Κύμη:
Κων Βόμβας απόστροτος αξιωματι
κός
φιλιπηιάδα:
Φασ Χήτας βημοτικΰς σύμβουλός
Πύργο:
Γρηγ Λέκκας. έμπορος
ΚονΙτσα:
Παα Τσαλιαμανης δικηγόρος 40
χρόνων
Πύλη Τρικάλων:
Στ. Πσνύγος. υπάλληλος OTE
Ηράκλειο Σερρών:
Χρ. Σομαρός, γιατρός
Προοοτοάνη:
Βεν Βεζακιαδης. δημοτικός σύμβου
λος
Σέτπες Κομοιηνής:
Πυν Κυρκινέζπς, έμπορος
Πολύχνπος Λέσβου:
t Ιατρέλλης. σδάντογιστρός
Αγ. Κβρυκος Iκύριος:
Γιώργος Δογόνης, αρχιτέκτονας. 35
χρόνων
Χρυοούηολη Καβάλος:
Μιλτ ΠασαλΙδης. έμπορος 40 χρό
νων

Ενός Ίσραηλινός δίνει τό σΰνθημσ γ ιά τόν βομβαρδισμό θέσεων των Π αλαιστινίω ν στη ΔιαΒηρυτό, ένώ τά ισραηλι νά αεροσκάφη χτυπούσαν τήν κοιλάδα τού Μπεκάα. Ό βομβαρδισμός
κράτησε δύο ώρες καί μετά άρχισε πάλι ή εκεχειρία.
να διασχίσει το δυτικό τομέα. Αντί
θετα. επιτρέπεται η έξοδος προς την
ανατολική Βηρυτό και αυτό για ορι
σμένες ώρες του 24ωρου.
Έτσι, σήμερα το πρωί, εκατοντά
δες Λιβανέζοι διέσχισαν αποστά
σεις μέχρι και δυο χιλιομέτρων
περίπου, με τα πόδια. Σε όσους επι
θυμούν να ξαναεπιστρέψουν στην
Δυτική Βηρυτό, εκτός από την απα
γόρευση που υπάρχει στην κυκλο
φορία των αυτοκινήτων, δεν τους
επιτρέπεται να μεταφέρουν στις
αποσκευές τους, ψωμί και μπετόννια με βενζίνη.
Η έλλειψη των υνρών καυσίμων,
στην Δυτική Βηρυτό, είναι πολύ
μεγάλη, και ήδη το 90% των Ι.Χ.
επιβατικών αυτοκινήτων είναι ακι
νητοποιημένα στους δρόμους της
πόλεως.
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ
Η Ισραηλινή αεροπορία πραγματο
ποίησε στις 14.30 (ώρα Ελλάδος)
σήμερα βομβαρδισμούς, γιο δεύτε
ρη συνεχή μέρα, εναντίον στόχων
στα νότια προάστια της πολιορκουμένης Δυτικής Βηρυτού, μετέδωσε
ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λιβά
νου.
Συγκεκριμένα, οι Ισραηλινοί βομ
βάρδισαν τον τομέα του διεθνούς
αεροδρομίου της Βηρυτού, καθώς
και τις συνοικίες Λαιλάκι, Μπούρζ
Αλ Σεμάλι και Μπίρ Χασάν, στο νό
τιο τομέα της λιβανικής πρωτεύου
σας.
Στόχος των Ισραηλινών αερο
πλάνων απετέλεσε και το Πολαιστινιακό προπύργιο της Μπούρ ΑΑ
Μπάρα Νεχ, καθώς και άλλες
Παλαιστινιακές και Συριακές Θέσεις
στον Ανατολικό Λίβανο.

Εξοπλισμό της Κύπρου
ζητούν οι Φιλελεύθεροι
Από το κόμμα των φ ιλελευθέ
ρων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοί
νωση για την επέτειο της αποκατά
στασης της Δημοκρατίας στη χώρια ,
το πραξικόπημα και την εισβολή των
Τούρκων στην Κύπρο.
«ΟίΕλληνες, για όνδοη χρονιά,
γιορτάζουμε την επάνοδο της δημο
κρατίας στην χώρα μας, ύστερα από
εφτάχρονη τυρανία
Τελούμε μνημόσυνα, καταθέ
τουμε στεφάνια στους τόπους
θυσίας των ηρώων του Πολυτε
χνείου. Πανηγυρίζουμε, τπν ίδια
ώρα που οι ορδές του Αττίλο κρα
τούν υπό την κατοχή τους το 40%
του μαρτυρικού νησιού.
Την ίδια ώρα που 200 χιλιάδες
Ελληνοκύπριοι ξεριζωμένοι από τα
χωριά και τις περιουσίες τους ζουν
πρόσφυγες στην ίδια τους την
πατρίδα. Την Ιδια ώρο που δύο
χιλιάδες οικογένειες^ττην Κύπρο και
στην Ελλάδα αγωνιούν γιο τους
«αγνοουμένους» γιους κο1 πατερά
δες τους.
Οκτώ χρόνια πέρασαν και η
ιστορίο απόδειξε πως οι Τουρκικές
Κυβερνήσεις, παλαιότερα και σήμε
ρα. πέρα από το προσχήματα που

αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής
από τη Μεγαλόνησο και την εξεύρε
ση λ ύ σ ε ις για την ειρηνική συμ
βίωση των δύο κοινοτήτων για μια
ενιαίο και ελεύθερη Κύπρο».

χρησιμοποίησαν για τη βάρβαρη
εισβολή, αποβλέπουν στην μονιμο
ποίηση των τετελεσμένων γεγονό
των..Καταδικάζουμε τους ενόχους
της συμφοράς....
Επισημαίνουμε την αδυναμία
του Ο.Η.Ε. και την απροθυμία των
Η.Π.Α. και των Ευρωπαίων φίλων,
συμμάχων και ετέρων μας να επι
βάλλουν την εφαρμογή των αποφά
σεων που έχομν ληφ θεί....
Ζητούμε από την Κυβέρνηση
σθεναρή αντιμετώπιση του Κυπρια
κού προβλήματος προχωρώντας
στον εξοπλισμό του νησιού, όπως
έγινε παλαιότερα επί κυβερνησεως
Ενώσεως Κέντρου και χρησιμο
π ο ιή σ εις του θέματος των Αμερι
κανικών Βάσεων σαν όπλο πίεσης
κατά της Τουρκικής κατοχής
Ζητούμε και πάλι ιην άμεση

Στο βομβαρδισμό απάντησαν τα
αντιαεροπορικά πυρά των Παλαιστι
νιακών και Λιβανικών προοδευτι
κών δυνάμεων
Εξάλλου, όπως μεταδίδει τα γαλ
λικό πρακτορείο ειδήσεων από την
Ιερουσαλήμ, ο Ισροηλινός στρατιω-

πκός εκπρόσωπος επιβεβαίωσε θ'1
η Ισραηλινή αεροπορία εξαπελύύ*
από τις 14.00 Ιώρα Ελλάδος)
ση, εναντίον στόχων στη Δυτι
Βηρυτό, και συνκεκριμένα ε ν ο ν τ^
«θεσεων του Παλαιστινιακού πυρ0βολικού και αρμάτων μάχης»

Σ ε υψηλό επίπεδο
οι ένοπλες δυνάμεις
της Γιουγκοσλαβίας
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 23 (ΑΠΕ)
Οι
Γιουγκοσλαβικές ένοπλες
δυνάμεις διαθέτουν σήμερα υψηλό
επίπεόρ
ετοιμότητας,
τεχνικής
κατάρτισης, ηθικοπολιτικης ενότη
τας και άρτιο εξοπλισμό ΓΓ αυτό
δεν πρέπει να έχει και δεν έχει
κανένας κορμιά αμφιβολίο
Αυτά δήλωσε σε συνέντευξη του
στην επιθεώρηση του Βελιγραδιού
«Νιν», ο υποστράτηγος Ντάνε
Κουίτς, μέλος του προεδρείου της
Ενωσης Γιουγκοσλάβων Κομμουνι
στών και πρόεδρος της επιτροπής
του κόμματος γιο τα στρατό.
Η πείρα και η ιστορία, είπε ο
στρατηγός, απέδειξαν ότι ο επιδρο
μέας επιτίθεται μόνο εναντίον
χωρών που δεν είναι έτοιμες να
αντιτόξουν άμυνα, ή εναντίον εκεί
νων των χωρών, που οι λαοί tou?
δεν διαθέτουν ενότητα και ομοψυ
χία.
0 ατρατηνός είπε, ακόμη, όπ ο
γιουγκοσλαβικός στρατός καλύπτει
τις οπλικές και άλλες ανάγκες του
από την ντόπια παραγωγή κατά το
78% και έτσι είναι στην ουσία
αυτάρκης. Από τα 540 είόη όπλων
και στρατιωτικού υλικού που κατα
σκευάζονται στη Γιουγκοσλαβία,
μόνο το 60 κατασκευάζονται με ξέ
νη άδειο. Από τη άλλη πλευρά, οι
εξαγωγές στρατιωτικού υλικού κοι
όπλων υπερέβησαν κατα 33% τις
εισαγωγές το 1981. ενώ γιο το
1982 προβλέπεται ότι θα τις υπερβοϋν κατά 47%. Σε ερώτηση αν
επηρεάσθηκε η άμυνα της χώρας
από την οικονομική κρίση, ο κ.

Κουίτς είπε ότι προς το παρόν δεν
έχει επηρεαστεί καθόλου, αλλά °ν
χειροτερέψει, οπωσδήποτε θα έλ£|
επιπτώσεις και στην εθνική άμύ''0
Σε όλα τα στελέχη του στρατού
πάντως, πρόσθεσε. επικρατεί μ£Υ°
λη αισιοδοξία, ότι θα υπερπηδηθού'1
και οι οικονομικές δυσκολίες π**
αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα.

Δολοφονήθηκα
υπαρχπγός
της ΡΙ-0
ΠΑΡΙΣΙ 23 (ΑΠΕ)
Δολοφονήθηκε σήμερα το πρ^
στο Παρίσι ο υπαρχηγός του ΥΡ0’
φείου της «Οργάνωσης για την α4*
αχτ\
λευθέρωσπ της Παλαιστίνης».
γαλλική πρωτεύουσα Φαντέλ ^
Ντάνι. ενώ μετέβαινε στο γραΦ*1
του. όταν το αυτοκίνητο του
ράνπ από εκρηκτικό μηχανισμό
έρριξαν άγνωστο» από δ·6ρχόρ^
αυτοκίνητο.
^^1
Το θύμα είχε βγει ατιό την ι<αΤ°'
κια του. όπου ζούσε με την γαλλίδ®
φίλη του και μπήκε στο ουτοκίνπ'0
του. όταν οι τρεις άγνωστοι έρριί°ν
το εκρηκτικό μηχάνημα και
συνέχεια διέφυγαν.
Ο αρχηγός του γραφείου TJ1
«ΟΑΠ» στο Παρίσι. Ιμπραήμ ΣοΛ
επέρριψε την ευθύνη για τη δολθ"
φονία του Ελ Ντάνι στις Ισραηλι''6’
μυστικές υπηρεσίες.

t ^iWrn^gpxpávfc-,

ΑΘΗΝΑ Στα βάθος του φωταγω
γού της Κλινικής »ΛευκόςΣταυρός»,
στην διασταύρωση των οδών ΣισΙ

χνης. στη Θάσο κοι έκλεψαν διάφο
ρα χρυσά κοσμήματα, συνολικής
αξίας 700.000 δρχ.
• Αγνω στοι εισήλθαν
από
ονοσφόλσιτο παράθυρο στο κατά
στημα του Ιππορχ. Δ. Δελαπορτα.
στο Ληξούρι Κεφαλληνίας κοι έκλε
ψαν 2 6 0 .0 0 0 δρχ.
• Αγνω στοι εισήλθον στον
Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου, στο Ιο
χιλιόμετρο της οδού Χαλκίδας
Ερέτριας και έκλεψαν μια ξύλινη
εικόνα που απεικόνιζε τον Αγιο
Γεώργιο.
• Αγνω στοι εισήλθον μ ε αντι
κλείδι στο σπίτι της Πάτρας Α Σιού-

η περίπτωση της εγκληματικά
ενεργείος Την φιάλη είχε άωρήά€Ι
στον Ευφραμίόη προ τριμήνου 4
σνηψιά του Σοφία Κ. Ν ισ σ α π ο ύ λ Ο ύ κάτοικος Συκεων Θεσσαλονίκης, 4
οπαία επίσης πίστευε ότι περιέΜ*
ουίσκυ.
ΑΘΗΝΑ.
Συνελήφθη από ιό*
Χωροφυλακή α Νικ. I. Μέμος, &
ετών, ηλεκτρολόγος , γιατί κατελίϊ
φθη επ αυτοφόρω στην αυλή τάύ
σπιτιού ταυ. στο Ηράκλειο, να καλ
λιεργεί τρία ύενδρύλια χααίς, Irou
(ερριζώθηκον κοι κατασχέθηκανΑΘΗΝΑ. Καταζητείται από r1y
Χωροφυλακή ο Στυλ.Μ Κουρλετό-

νη και Παπσάιαμαντοπούλου, β ρ έ
θηκε σήμερα το πρωί νεκρός ο Βασ.
Ν Λιάσκος, 71 ετών, από την
Λαμία. Ο Λιάσκος νοσηλευόταν από
ημερών σε δωμάτιο του 3ου ορό
φου της κλινικής και μάλλον αυτοκτάνησε. πέφτοντας οπό το παρά
θυρο.
ΑΘΗΝΑ- Καταγγέλθηκε στη Χωρο
φυλακή ό τι άγνωστος έκλεψε από
την βεράντα του σπιτιού του Θεού.
Δ Μαρέτση, 31 ετών, εκτελωνιστή,
στην οδό Εθνομαρτύρων 14 του
Νέου Ηράκλειου, ένα χαρτοφύλακα
που περιείχε 100x000 δρχ Ο εκτε
λωνιστής ς/χε 'πτηοθέτήοει προσ
ωρινά τονχαριοφάλακο στη βεράν
τα.
ΑΘΗΝΑ:
Καταγγέλθηκε
στην
Χωροφυλακή από τον Μιχ. Σ Ευαγγελίόη ότι άγνωστοι ειοήλθαν στο
κατάστημα του. ειδών Λαϊκής Τέ

τη, στο Ιωάννινα και έκλεψαν μια
γούνα β ιζ ό ν , αξίας 700.000 δρχ και
διάφορα χρυσό ονταείμενσ σημαν
τικής αξίας.
ΑΘΗΝΑ. Στο Νοσοκομείο *ΑΧΕ
ΠΑκ Θεσσαλονίκης μετοφέρθηκε
μ ε όηλητηρίοση σοβαρός μορφής ο
Θωμάς Α Ευφραιμίδης. 48 ετών,
κάτοικος Ξάνθης.
Οπως εξακριβώθηκε από την
προανάκριση, ο Ευφραιμίδης. ενώ
βρισκόταν στην εξοχική του κστοι
κία στην παραθαλάσσια περιοχή
Αβόήρων. άνοιξε μια σφραγισμένη
φ ιά λ η , που πτστεοε ό α περιείχε ό υ ίσ κ \ κ σ ι ήττε σ το το περιεχόμενό
της. Η φιάλη όμως όπως ¿κτπ,σ,ω
θηκε δεν περιείχε ουίσκι, αλλά
άγνωστο
δηλητηριώδες
παρο
σκεύασμα.
Από την μέχρι στιγμής έρευνα
και την προανάκριση αποκλείσθηκε

κης, 47 ετών, γιατί, στο χώΡιύ
Μ αθιό Πεόιάόος Καστελιού Ηρ°
κλείου. λόγω προηγουμένων κτημ0'
τικών διαφορών, επετέθη κατά τθυ
Κων Γ Πσπαδαντωνάκη. 51 ετώ*
και του γιού του Γεωργίου, 25 ετώ*
και πυροβόλησε εναντίον τους τρέΚ
Φορές. Από τους π υροβολισμοί
τραυματίσθηκε ελαφρό στο χέρι 0
πατέρας. Ο δράστης . μεά την npáW
του. τράπηκε σε φυγή και εξαφαντ
σθηκε.
ΑΘΗΝΑ: Πυρκαίό εξερράγη στΟ*
σμρορκη περιοχή Καταύδης ΠΰΡ"
νου Χίου κοι κατέστρεψε 2 0 0 πεΡ
που ιπΜΓΤΚόδενάρο. 8 0 ελ α ιό δ ίν'
όρο και 20 συκιές. Οπως όισΐ"'
στώ θηκε από την αυτοψία και 74^
προανάκριση το πυρ μεταδόθηκα
από αναμμένο τσιγάρο που πέταξέ 4
Ιωσν. X. Γκλώτσος 60 ετών. 0
οποίος συνελήφθη.

ΑΘΗΝΑ Στην Λεωφόρο Συγγρού,
παρά τον ιππόδρομο, χθες την νύ
κτα. όίκυκλη μοτοσυκλέτα. οδηγού
μενη από τον Παναγ. Μπαβέλα. 19
enuv, παρέσυμε και σκότωσε τον
Σενοφ. Ποάλιο, 63 ετώ ν και τραυ
μάτισε σοβαρά τη σύζυγό του
Ευθαλ/α 60 ετών, που βάδιζε διπλό
στον φονευθέντο. Μ ετά το δυστύ
χημα, η μοτοσυκλέττα ανατράπηκε
και τραυματίσθηκε σοβαρά και ο
οδηγός της.

KfiN. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
25
ΙΟΥΛΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. φύλλου 1987
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Επιταχύνεται
η κατάρρευοι
της κυβερνήσεως
*

ΑΝΙ ΚΑΝΟΙ

ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ 01 Χ0Ν0ΡΕΜΠ0Ρ0Ι
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Εντβίνβται ο πόλβμος μ€ το υττουργ€ίο
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΟΥΝ
Εντείνεται η κρίση μεταξύ υπουργείου Εμπορίου και
τΐυν χονδρεμπόρων, με την ουσιαστική απόφαση των
τελευταίων να αντιδράσουν στα μέτρα της κυβερνή°€ως, μη ανανεώνοντας τις παραγγελίες τους, ενώ τη
δ 'α μ ά χ η αυτή, που τα αποτελέσματά της αναμένονται να
Φανούν από την Τρίτη, θα πληρώσουν για μια ακόμη
Φ°Ρά οι καταναλωτές.
Αντίθετα, το υπουργείο Εμπορίου φαίνεται να μην υποχωρεί καθόλου
®*·ό τις θέσεις του, όπως αυτές εκφράζονται από τα πρόσφατα εξαγγελΑξίζει νο σημειωθεί ότι πολλά
περισσότερο η κυβέρνηση να υλο
Β τα μισθώματα καταστημάτων
ποιήσει τις θέσεις της σε περίπτω
<ΓΤΓ'ν δεντρική Λοχαναγορά λήγουν
ση «ανταρσίας» των χονδρεμπό
Ουτή τήν εποχή, ενώ υπάρχουν
ρων.
°Ρκετά καταστήματα με υπενοικίαΕξ άλλου, χθές το πρωί στις 6 εί
ώστε να ευκολύνεται ακόμη
χαν σύσκεψη γιο τη μεθόδευση των

Η ΔΥΤ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΟΥ Γ. ΑΡΑΦΑΤ
ΒΟΝΝΗ. Σάββατο
Η Δυτ. Γερμανία απέρριψε το
α^τΠμαγια την επίσημη αναγνώριση
τΠςΟργανώοεως για την απελευθέΡωσητης Παλαιστίνης (Ο.Α.Π.) με
το επιχείρημα δτι μια τέτοια ενέρνειαθο ήταν αντισυνταγματική.
Διπλωματικές πηγές στην Βόννήδιευκρίνισαν ότι σύμφωνα με το
ούνταγμστης Δυτ. Γερμανίας , η
*οβέρνησητης χώρας μπορεί να
Ρναγνωρίσηεπίσημα μόνο κράτη και
Βχιπολιτικά κινήματα.

κινητοποιήσεων τους οι χονδρέμπο
ροι, ενώ οριστική απόφαση θα
ληφθεί την Τετάρτη, οπότε και
συνκαλείται
νενική
συνέλευση.
Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Χον
δρεμπόρων υποστήριζε χθές το
πρωί στη σύσκεψη ότι με τα μέτρα
της κυβερνήσεως είναι αδύνατο να
λειτουργήσουν σαν επιχειρήσεις. Ο
περιορισμός του κέρδους προμή
θειας, σε συνδυασμό και με τη μη
αναγνώριση των εξόδων συσκευασίας, δεν αφήνει περιθώρια για να
κάνουν οι χονδρέμποροι αγορές
προϊόντων. Εκφραζόταν επίσης η
ανησυχία ότι με την εφαρμογή των
μέτρων από τη Δευτέρα (ποσοστό
κέρδους) δεν υπάρχουν περιθώρια
για νέες ανορές προϊόντων και
συνεπώς ομαλό εφοδιασμό της
αγοράς.
Έτσι, χθές δεν έγιναν νέες

θέντα μέτρα και, όπως έγινε γνωστό, η κυμερνηοη είναι αποφασισμένη να
τα εφαρμόσει για να συγκροτήσει τις τιμές, ανεξάρτητα από οποιαόήποτε
αντίδραση των εμπόρων. Μάλιστα υπάρχει η σκέψη να προωθηθεί η
νομοθετική ρύθμιση - όποτε κριθεί αυτό αναγκαίο - με την οποία θα θεω 
ρηθούν λήξαντα τα μισθώματα των χονδρεμπορικών καταστημάτων στην
Κεντρική Λαχαναγορά του Ρέντη. Αρμόδιοι παράγοντες του υπουργείου
και η πολιτική του ηγεσία φέρονται αποφασισμένοι να «αφήσουν» στου
Ρέντη μόνο τους χονδρεμπόρους που θα αποδεχθούν τα μέτρα και θα πειθαρχήσουν απόλυτα σ' αυτά. Οι ίδιοι κύκλοι πιστεύουν ότι είναι απαράδε
κτο να υπάρχουν μεσάζοντες - όπως τους αποκαλούν - ρε μια σύγχονη
αγορά.
παραγγελίες και οι μόνες ποσότητες
που έφθασαν στην Κεντρική Λαχα
ναγορά ήταν αυτών των προϊόντων
που είχαν ήδη ξεκινήσει για την
Αθήνα και ήταν αδύνατη η ακύρω
ση της παραγγελίας τους. Την κατά
σταση αυτή που επικρατεί στην κεν
τρική λαχαναγορά τη γνωρίζει ο
ΟΚΛΑ και τη μετέφερε ήδη στο
υπουργείο Εμπορίου. Παράλληλα
όμως παίζεται και άλλο παιγνίδι με
τους λιανοπωλητές, γιατί οι τιμές
χθές - χονδρικής - ήταν πεσμένες,
ενώ στα καταστήματα λιανικής
πωλήσεως
δεν
επηρεάστηκαν
σημαντικά. Παρατηρητές το αποδί
δουν στο ότι οι χονδρέμποροι
προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να
δείξουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ή
τέλος πάντων, να δείξουν ότι δεν εί
ναι αυτοί υιιευθυνοι. £ε περίπτωση
πάντως που οι χονδρέμποροι απο
φασίσουν τον μη ομαλό εφοδιασμό
της αγοράς, και ο ΟΚΛΑ παραδέχε
ται ότι θο υπάρξει μενάλο πρόβλη
μα. τόσο στον εφοδιασμό της Αθή
νας, όσο και από σπόψεως «καπέ-

ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ ΤΟ ΚΟΔΗΣΟ
Ανασύνταξη των πολιτικών δυνάμ€ων
το '8 3 βλέπ€ΐ ο κ. Πβσμαζόγλου
Ανασύνταξη των
πολιτικών
^Ίάμεων μετά τις δημοτικές εκλοκαι μέσα εττο 1983 προβλέπει ο
"Ρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ κ, I. Πεσμα’ νλου, α οποίος ανήγγειλε «ανοι°ύνέδριο» του κόμματός του για
^3ν επόμενο χρόνο σε χθεσινή
° υνέντευξη του προς τους πολιτι° υί και οικονομικούς συντάκτες. Ο
Ράεδρος του ΚΟΔΗΣΟ κάλεσε
“ °°υς συμφωνούν με τις βασικές
ΒΧες του κόμματός - και υπό την
Ροϋπόθεση ότι έχουν καθαρό
Ρντικό και ποινικό μητρώο - να
Β°υν μέρος στο συνέδριο αυτό.

Είπε ότι τα κριήρια αυτό λει
τούργησαν και για την αποδοχή της
προσχώρησης του κοινοβουλευτι
κού εκπροσώπου του ΚΟΔΗΣΟ κ.
Γεωργ. Πλυτά, μετά την αποχώρη
σή του από την Ν.Δ.
Στη χθεσινή συνέντευξη δεν
παραβρέθηκαν ο κ. Γ. Πλυτάς ούτε
η κυρία Βιργινία Τσουδερού. αλλά
μόνο τα μέλη του Π.Γ. κ. X. Πρωτοπαττπός και Χρ. Κουρούκλης.
Παραμένει εκκρεμές το θέμα
της υποψηφιότητας της κ. τσουδε
ρού ή άλλου προσώπου για τον Δή-

dimilin
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Γιά σίγουρη καταπολέμηση
καρπόκοψας καί νάρκης
<3>

Ζ Ω Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Α.Ε.

μο Αθηναίων, είπε ο κ. Πεσμαζόγλου, ο οποίος δεν απκλεισε το
ενδεχόμενο να υπάρχουν 4-5 υπο
ψήφιοι του ΚΟΔΗΣΟ σε ορισμένους
Δήμους.
Το ΚΟΔΗΣΟ είπε δεν αποκλείει
συνεργασία στις δημοτικές εκλογές
στο μέτρο που δεν θα υπάρξει έντο
νος κομματικός χρωματισμός.
Ο κ. I. Πεσμαζόγλου στήριξε τις
προβλέψεις του για ανασύνταξη των
πολιτικών δυνάμεων στις διαπιστώ
σεις του ότι:
• Η διαδικασία της Αλλαγής
υφίσταται αλλοιώσεις από το χάσμα
μεταξύ των προεκλογικών υποσχέ
σεων και των σημερινών έργων της
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και.
• Υπάρχει έντονη και στενή
κομματικοποίηση της κυβερνητικής
πολιτικής.
Ακόμη, αρνήθηκε κατηγορημα
τικά ότι είχε ή έχει οποιαδήποτε
επαφή με τον διαγραφέντα από το
ΠΑΣΟΚ‘ βουλευτή κ. Γ. Πέτσο.

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ο πρόεδρος του ΚΟΔΗΣΟ υπο
στήριξε ακόμη ότι ο πληθωρισμός
δεν συγκροτείται αλλά επιταχύνεται
και θα φθάσει γύρω τα 15% παρά
την μείωση των διεθνών τιμών
πετρελαίου και των πρώτων υλών,
θα είναι δηλ. δυόμιση φορές ψηλό
τερος από το μέσο ποσοστό στην
ΕΟΚ, ενώ θα σημειωθεί κόμψη των
επενδύσεων κατά 5% συνολικά το
1QP?
• ιο συνολικά «Αλειμμα του
δημόσιου τομέα ενώ θα μειωθεί το
1982 αυξάνεται σε 420 δισ. δρχ.
συνκριτικά με 370 δισ. δρχ το 1981
ενώ συνόέεεται με αισθητή κάμψη
ων δημοσίων επενδύσεων από
5,9% το 1981 σε 3,7% το 1982
του ακαθάριστου εθνικού προϊόν
τος.
Κατηγόρησε την κυβέρνηση
ταυ ΠΑΣΟΚ για ασάφεια στον γενι
κό προσανατολισμό της οικονομίας
και τόνισε ότι επιβάλλεται έγκαιρη
αξιοποίηση της εισροής σημαντικών
κεφαλαίων από την ΕΟΚ που θο
φθόσουν το 1982 τα 4 0 δισ. δρχ.
και το 1982 τα 65 δισ. δρχ.
Αλλοιώτικσ, θα φέρν*' Απρύτατες
ευθύ'

λων».

(έλλειψη τελάρων) και μακροπρόθε
σμα (εισαγωγή στον ΟΚΛΑ) το θέ
μα.
Το κρέας
Νέα αύξηση της τιμής του ντό
πιου μοσχαρίσιου κρέατος αναμένε
ται η οποία οφείλεται στη πρόσφατη
αύξηση της τιμής των ζωοτροφών.
Όπως υποστηρίζουν εκπρόσωποι
των βοοτρόφων η αύξηση αυτή θα
έχει μια επίπτωση στη λιανική τιμή
του κρέατος κατά 4-5 δρχ. το κιλό.
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ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΝΑ ΕΛΕΓΞΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙ

ΗΑΡΚΛΕΙΟ, 24
«Το ΠΑΣΟΚ όχι μόνον σαν κόμ
μα, αλλά . και σαν κυβέρνηση
καταρρέει, ενώ η κρατική μηχανή
έχει κυριολεκτικά παραλύσει σε καί
ρια υπουργεία. Εξάλλου απόλυτα
αρνητική είναι και κάθε πρόβλεψη
για την εθνική μας οικονομία»
Αυτό μεταξύ άλλων τόνισε ο
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της
Ν.Δ. κ. Κων. Μητσοτόκης μιλώντας
προχθές το βράδυ, σε συγκέντρω
ση - συνεστίαση οπαδών και μελών
της Ν.Δ. στο Ηράκλειο.
Ο κ. Μητσοτόκης αναφέρθηκε
στις δημοτικές εκλογές λέγοντας ότι
η κατάσταση στο Ηράκλειο παρου
σιάζεται κρίσιμη για το ΠΑΣΟΚ.
Ιδιαίτερα μετά την επιλογή του κ.
Καρέλη σαν υποψηφίου δημάρχου
τον οποίο μεγάλο μέρος της βάσης
του Κινήματος δεν εγκρίνει. Η Ν.Δ.
στο Ηράκλειο, στα Χανιά και σε άλ
λες πόλεις της Κρήτης θο υποστηρί
ξει κεντρώους υποψηφίους.
Πολιτικοί παρατηρητές κρίνουν
ότι το αποτέλεσμα των δημοτικών
εκλογών στο Ηράκλειο μπορεί ν ’
αποτελέσει την μεγάλη έκπληξη. Ο
κ. Μητσοτόκης επανέλαβε ότι η

Ν.Δ. πολιηκοποιεί τις δημοτιτέ·
εκλογές, χωρίς να τις κομματικά
ποιεί και ζητεί την σ υμτιαρναξτ
των αντιπασοκικών δυνάμεων
Ανσφεράμενος στην «σνοδι ι,
ση» την χαρακτήρισε φιάσκο ·ο *
πε ότι τα αποτελέσματά της λπ
αποδεικύονται είναι καθαρ:: op ■
κά. Σήμερα συνέχισε ουσιεαοΜ ΐ
κρατική μηχανή έχει κυριί'λ. ·. .,
παραλύσει σε κάποια υπουργεία ·.
ειδικότερα του οικονομικού . μ·
Η πρόβλεψη για την πσρί'Ο
οικονομίας είναι απόλυτα αρ. ,.
Αναφερόμενος στα εα ι.·< .,του ΠΑΣΟΚ είπε ότι «αυτά δ*ν υυ·
αφορούν. Αλλά αυτό που δια ιιτ ,
νουμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ «οι <»...
κόμμα καταρρέει. Βεβαίως 6 ι π(
κειται να προστατεύσει το κόμ»
που διαλύεται η δήλωση του κυβερ
νητικού εκπροσώπου, ο οποίος
απείλησε τις εφημερίδες με , ιωξ'
κστά τρόπο απόλυτα ανπδημ .κρατι
κό γιατί αναφέρουν πραγματικέ
περιστατικά».
Και ο κ. Μητσοτόκης «ο:«.λήξε,
«η Ν.Δ. ενωμένη και δημοκρατική
αποτελεί την μόνη ελπίδα για την
χώρα».

Οι συνεταιρισμοί
Στο μεταξύ, αυτή τη στινμή στο
χώρο της λαχαναγοράς του Ρέντη
λειτουργούν 18 καταστήματα συνε
ταιριστικά. που διαθέτουν όμως τα
προϊόντα τους στις Ιδιες ψηλές τιμές
με τους ιδιώτες χονδρεμπόρους
Και η εξήγηση που δίνουν είναι ότι
αυτοί σαν συνεταιρισμοί δεν ενδιαφέρονται - λόγω ανταγωνισμού - νο
φάνε οι καταναλωτές προϊόντα σε
φτηνές τιμές, αλλό να εισπράξουν οι
αγρότες όσο το όυνατόν υψηλότερο
εισόδημα. Οι ίδιοι όμως παραδέχον
ται ότι δεν είναι ικανοί να καλύψουν
τις ανάγκες της αγοράς, σε περίπτω
ση «μποϊκοτάζ» από τους χονδρεμ
πόρους. Σίγουρο, όμως, είναι ότι
μπορούν να nógouv όσα χρήματα
θέλουν από την ATE γιο αγορά
ψυγείων, αυτοκινήτων, κλπ. Χαρα
κτηριστικό παράδειγμα η Ένωση
Συνεταιρισμών Αγιάς Βόλου, που
πρόσφατο πήρε σπο την ATE 48
εκστ. δρχ. δάνειο για ψυγεία και
αποθηκευτικούς χώρους.
Πάντως, έγινε γνωστό ότι μερι
κοί συνεταιρισμοί είναι έτοιμοι να
επέμβουν σε περίπτωση που εμφανισθεί κρίση στην αγορά, από τον
μη ομαλό εφοδιασμό της από τυς
χονδρεμπόρους.
Από επαφή που είχαμε με εκπρο
σώπους των συνεταιρισμών, προ
κύπτει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα
παρουσιάζεται στην Εύβοια, στη
Μεσσααρά, στα Φιλιατρά και γενικά
στη Μεσσηνία· Σε πολλές από τις
περιοχές αυτές μέχρι τώρα οι έμπο
ροι αγόραζαν ολόκληρη την παρα
γωγή και έκαναν μόνοι τους την
τυποποίηση και διακίνηση - τώρα
όμως, με τα νέα μέτρα, ούτε αυτοκί
νητα υπάρχουν ούτε τρόπος τυποποιήσεως. Πάντως, στις περιοχές
που ανέκυψαν προβλήματα από τα
νέα μέτρα, πρόκειται να γίνουν τη
Δευτέρα συσκέψ· ·ς των Δ.Σ. των
συνεταιρισμών, για να όούν πως θα
αντιμετωπισθεί
βραχυπρόθεσμα

Τι συμβαίν€ΐ
στον Λίβανο;
Στον Οικονομικό Ταχυδρόμο
πουκυκλοφόρηοε
(φύλλο
της
2 2 -7 -1 982 (δημοσιεύονται τέσσερα
αξιόλογαόρθρσ των Γ. Μαρίνου. Ζ
Ντανιέλ,ΑΘ. Παπανδρόπουλου και
Σπ.Παπασπηλιόπουλου, που βοηθούνστην «Κατάρρευση πολλών
μύθωνστο Λίβανο».

Η 2η ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ .24 (Α Π.Ε.)
Με την συμμετοχή 1 00 0 αντι
προσώπων από όλες τις οργανώ
σεις του ΠΑΣΟΚ άρχισε σήμερα το
πρωί τις εργασίες της στο ξενοδο
χείο «ΠΑΡΚ» η 2η σύσκεψη συνδι
καλιστικών στελεχών του κινήμα
τος.
Στην εναρκτήρια συνεδρίαση
παραβρέθηκαν οι υπουργοί μέλη
ταμ Ε.Γ, τ . Γεννήματος. Κ. Α αΑ ιώ -

«ΑΝΕΥ ΟΡΟΝ»
ΤΟ
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ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
«Το 1983 κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και προϋποθέσεις
Θα είναι το έτος των επενδύσεων».
Την κατηγορηματική αυτή δήλωση
επσνέλαβε για δεύτερη φορά εντός
της εβδομάδος, ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας, κ. Γερ. Αρσένης προς
τους δημοσιογράφους.
Ο κ. υπουργός προσέθεσε ότι η
κυβέρνηση δεν εξορτά την εκτέλε
ση του επενδυτικού της προγράμ
ματος από όρους και προϋποθέσεις.
Υπάρχει το επενδυτικό μας πρό
γραμμα. τόνισε, στην εκτέλεση του
οποίου θα προχωρήσουμε και
υπάρχουν και οι στόχοι πρυ θα
εκπληρωθούν οπωσδήποτε.
Επενδυτικό προγράμματα έχουν
συνταχθεί από την ΕΤΒΑ. από
υπουρνεία και επιτελικές ομάδες ε ί
πε ο κ. Αρσενης τα οποία και θα
ενσωματωθούν στο Πενταετές. Στο
οποίο θα καθορίζονται το ύψος των
επενδύσεων οι κλάδοι προτεραιό
τητας και οι φορείς που θα αναλά
βουν την εκτέλεση των έργων.
Εν τω μεταξύ ο διάλογος με τις
οργανώσεις των παραγωγικών τά
ξεων και ο κ Γ Αρσένης συναντή
θηκε με εκπροσώπους των Εμπορι
κών και Βιομηχανικών Επιμελητη
ρίων Συνδέσμου Εξαγωγέων. Οι
τελευταίοι τοσ έθεσαν το θέμα της
πορείας των εξαγωγών κατά το τρέχον έτος και των προοπτικών για το
1983.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΒΙΟΜ ΗΧΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

τη ς Π Μώραλης το μέλος του Ε.Γ.
Α, Χριστοδουλίδης οι υπουργοί Γ
Αραένης Ευαγ. Γιαννόπουλος Απ.
Κακλαμανης οι υφυπουργοί Μαοία
Κυπριωτάκη
Περάκη,
Μ.
Παπαϊωάννου. οι γενικοί Γραμματείς κ Γείτονας. Μ. Δωρής, Κ.
Παπαναγιώτου. πολλοί βουλευτές
μέλη της Κ.Ε και άλλα στελέχη του
κινήματος.
Τους συνέδρους χαιρέτησε
στην αρχή ο Γραμματέας της Επι
τροπήν- £>ικΛ»«αλΜΧΤικυυ Εργατοϋ
παλλήλων. μέλος της Κ.Ε.. βουλευ
τής Γ Δασκαλάκος Στη συνέχεια το
μέλος του Ε.Γ. και υπουργός εοψτερικών Γ Γεννήματος κήρυξε την
έναρξη της 2ης συνόιασκέψεως
συνδικαλιστικών στελεχών.
Στην ομιλία του ο κ.Γεννηματάς
αφού μετέφερε τον εγκάρδιο αγω
νιστικό χαιρετισμό του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ Α. Γ. Πσπανδρέου. τό
νισε μεταξύ άλλων τα εξής:
- Ολόκληρη η προοδευτική
ανθρωπότητα έχει στραμμένη την
προσοχή της στην Ελλάδα και παρα
κολουθεί τον «Τρίτο Δρόμο» που
ξεκινήσαμε στις 18 Οκτώβρη.
- 0 λαός μας στηρίζει ,με όλες
του τις δυνάμεις τις προσπάθειες
μας γιατί βλεπει ότι ανοίγει σήμερα
ένας καινούργιος δρόμος για την
ειρήνη, την εθνική ανεξαρτησία, την
δημοκρατία και την κοινωνική αλλα
γή και απελευθέρωση.
- η σταθερότητα και η συνέ
πεια είναι οι παράγοντες που ατσα
λώνουν την θέληση του λαού να
στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις
την πορεία προς την αλλαγή. Μια
πορεία που πέρνει υπ' όψη τρς το
συσχετισμό δυνάμεων αλλό ποτέ
όεν ξεστρατεύει από τους στρατηγι
κούς στόχους.
Αναφερόμενος στη συνέχεια στο
ρόλο του μαζικού κινήματος και τις
διεκδικήσεις του. ο Γ. Γεννηματάς
τόνισε, ότι σε κάθε αίτημα που
μπαίνει, θα πρέπει το μαζικό κίνημα
να εκτιμά το κοινωνικό όφελος. Εί
ναι στη στρατηγική της αλλαγής: Εί
ναι υπέρ του εθνικού συμφέροντος;
Οα πρέπει, τόνισε ο ομιλητής, να
βάζουμε πρώτα το εθνικό συμφέ
ρον. μετά το κοινωνικό και τέλος το
ατομικό, το συντεχνιακό συμφέρον
ΓΓ αυτό και η παρέμβαση της οργά
νωσης μας στο μαζικό κίνημα έχει
τεράστια σημασία. Γιατί η δική μας
παρέμβαση θα διαμορφώσει τη
σωστή στρατηγική. Υπάρχει, συνέ
χισε ο Γ. Γεννήματος μια διαλεκτική
σχέση ανάμεσα στην κυβέρνηση το μαζικό κίνημα και την οργάνωση
και πρέπει αυτή η σχέση να λει

τουργεί για να μπορούμε να δια«ευ·
νουμε το επιθυμητό και ιο εφικτό.
Να ελέγχεται αν ένας αγώνας €<νυ
μέσα ατην στρατηγική «,υι τους στό
χους μας. Είναι φανερό ότι οι όιεκδι
κήσεις δεν σταματούν αλλά θα πρέ
πει να ασκούνται μέσα στα πλυίσια
του εθνικού και κοινωνικού συμΦ»
ροντος. Διεκδικήσεις έξω από π,
πλαίσια της εισοδηματικής πολιτι
κής υποσκάπτουν τους μικρομεσαίους, και ουσιαστικά εξυπηρετούν
τα μουόΐΐΜ«Άιύ.
Στη συνέχεια ο Γ. Γεννημσιάς
αναφέρθηκε στα προβλήματα που
δημιουργούνται από το γενονός ότι
έχουμε μια μικτή οικονομία και σ'
αυτό το πλαίσιο θα λειτουργήσουμε
για ένα μεγάλο διάστημα. Είναι ανά
γκη, τόνισε ο ομιλητής η ταξική
συνείδηση να συμβαδίζει με την
πολιτική συνειδητοποίηση γιο να
μην φτάσουμε σε μια καρικατ<>ύθΊ
σοσιαλισμού ή σε μια «δικτατορία»
των μονοπωλίων.
Τέλος ο Γ Γεννηματάς αναφέρ
θηκε στο πρόβλημα ιης λαϊκής συμ
μετοχής και τόνισε, ότι ο πολίτης όχι
μόνο σιιναίνει αλλό και συμμετέχει
δρα γιατί βλέπει ότι ξεκίνησε πραγ
ματικά κάτι καινούργιο στον τόπο
μας. Αυτή η λαϊκή συμμετοχή - μέσα
από τα νομαρχιακό συμβούλια, τις
διάφορες επιτροπές κ.α. πρέπει
καθημερινά να μεγαλώνει, γιατί μό
νο έτσι ο δημοκρατικός προγραμμα
τισμός και η αναπτυξιακή μας προσ
πάθεια. θα στηριχτούν, στιςσω οπίς
επιλογές και θα δώσουν τα θετικά
τους αποτελέσματα. Θέλουμε μια
λαϊκή συμμετοχή που να εκφράζεται
μέσα από τις νέες σχέσεις παραγω
γής0 κ. Γεννηματάς έκλεισε την ομι
λία του, τονίζοντας ότι έχουμε ν υ
δώσουμε πολλές μάχες αλλό τα με
λη μας τα στελέχη μσς ολόκληρη η
οργάνωση, έχει μάθει να δίνει μά
χες και νΟ τις δίνει νικηφόρο.
Στη συνέχεια μίλησε α Λ Κανελλόπουλος μέλος της επιτροπής συν
δικαλιστικού για τα οργανωτικά
ζητήματα του κινήματος Μ ειά οπό
εισήγηση ακολούθησε συζήτηση.
Το απόγευμα της πρώτης μέρας
μίλησε επίσης ο θ Κατσανέβυς μ·
θέμα «ανεργία - απασχόληση» και ο
Αλ. Μητρόπουλος με θέμο « ο ι δμος
1264/82».
Στην αυριανή (σήμερα) συν*
δρίαση θα μιλήσουν ο υπουργός
Εθνικής Οικονομίας Γερ. Αρσένης
για την οικονομική πολιτική της
κυβέρνησης και θο γίνουν ειαηγή
σεις για συνδικαλιστικά προβλήματα
και το γυναικείο κίνημα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΙΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γνω ρίζουμε σ ' όλους το υ ς ε ν δ ια φ ερ ο μ έν ο υ ς ότι
από Ιή ζ Ιο υνίο υ ε.ε. ά ρχισ ε να λ ε ιτο υ ρ γ ε ί σ τη Β έροια
(οδός Ιτπτοκράτους 18, 1ς ό ρ ο φ ο ς τηλ. 62.0481 πρα
κτορείο της Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η Σ ΚΑΙ Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Η Σ ΕΝΩ
ΣΕΩΣ - Α Σ Φ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Α Ν Ω Ν Υ Μ Ο Σ ΕΤΑΙΡΙΑ και είμ α ο τε πρόθυμοι να σας εξυπ ηρετήσουμε για θ έμ α τα
α οψ α λΐσ εω ς α υ το κινή τω ν
τρ α κ τέρ
μοτοσα κό εκσ κα φ έω ν - ττρσω θπτήρω ν -χ ε ρ σ έ ω ν μ ετα φ ορ ώ ν πυράς - α τυχ ημ ά τω ν - ξένω ν α υ το κινή τω ν κ.λ.π.

Μαλακούση 30 Βέροια - τηλ 62.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από
σ ίας σ ε
Α
Β .
και Α

1 η Α υγο ύσ το υ α ρ χ ίζο υν τα μα θ ήμ α τα π ρ ο ε το ψ ιι
ο λιγο μ ελή τμ ή μ α τα για το υ ς μα θ ητές:
Γ ' Λ υκείο υ ( Α ' και Β τύ η β υ )
Β
Γ γυ μ να σ ίο υ

Θα ¿ ιδ ο ξ ο ιη και φ έ το ς οι γνω σ τό κτσς κα θ η γη τές
Γ ιο περιΟόοΎερες τιλ η ρ ο φ ο ρ ίε ς σα< π εριμένουμε κόβε
μ έρ α σ το Φ Ρ Ο Ν ΤΙΣΤΗ Ρ ΙΟ Μ α λα κο ύ σ η 3 0 (Δίπλα σ τα ΚΤΕΛ)
Οι ε γ γ ο α φ ες άρχισαν.

T f/i >Δμ 2

1982

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του Δ Η Μ . Κ Ο Υ Μ Ο Υ Σ Η
πατέρα rou και πνίγηκε (κλητική)
7 Έχουν σχεδόν όλα τα πάρκα.
8 Πολεμικό
ζώο — Ξένο ... λάδι.
9. Πολλών καλλιτεχνών ... έμπνευ
ση (δημοτ. και αντίστρ.) — Εμπο
ρικός όρος (ξενικά)

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Γεννάει... αυγά — Το πρώτο θύ
μα
2 Το αναφορικό θέλει και κόμμα Μάρκα
φορτηγών
αυτ,Των
(αντίστρ)
3. Διοικούσε την Α-Τ.Ε. ίεπών.Ι
4. Στην αιτιατ. της δημοτικής κάτοι
κος ασιατικής χώρας ιαντίστρ.)
5 Έχει και ο. ελέφαντας Ικαθ! Χρειάζεται κάθε ... εφημερίδα
6. Αντίστροφα, δεν Δκουσε τον

1. Διάσημος Γάλλος και δοξασμέ
νος ποδοσφαιριστής — Καλλιτε
χνικό ψευδώνυμο ταυ Ίωνα
Δραγοάμη
2. Εκδίδει, λογαριασμούς (αρχικά)
— Εκατό είναι του ... αιώνα
3 'Αλλη λέξη για τα ασήμαντα
(δημ)
4. Στην κλητική, ο πολύ μεγάλος
της δημοτικής (αντίστρ.)
5 Θάλασσα ομηρική (αντίστρ). —
Κστάρο της αρχαίας
6 Δεν
λαμβάνονται
υπόψη
(αντίστρ)
7. φ υτό ... μυρωδάτο
8 Χαϊδευτικό γυναικείου ονόματος
— Ό μ οια φωνήεντα
9. Αυτή τη στιγμή την επιθυμείτε —
Χρησιμοποιείται από φωτογρά
φους. ξενικά (αντίστρ.)

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ 2. ΕΜΑ - ΟΡΜΟΝΗ 3. ΝΕΠΟΣ - Ι Ν 4 . Γ Ρ
- /ΦΙΥΤ/ΑΙ - ΑΤΙΑ 5 ΚΙΡΚΗ 6. ΙΚΑ - ΤΕΡΑΣ 7. ΝΑΔΙΡ ΤΙΜΗ β ΙΝΙΡΑΤΝ ΑΜ 9. 0 0 - ΦΟΑ - ΟΝ 10. ΟΣΣΑ ΕΣΩΣΑ
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΖΕΝΓΚΙΝΙ 2. ΑΜ ΕΡΙΚΑΝΟ Σ 3. ΦΑΠ - ΡΑΔΙΟΣ 4 ΟΥΚ IPIAN i 5 ΙΧΙΛ/ΙΟΣΤΗ - ΡΑΦ 6. ΡΡ - TOE 7. AMIA - ΕΤΝΑΣ
8 ΚΟΝΤΑΡΙΑ 9. ΗΝ - Α Μ Μ Ο Σ 10. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΝΑ.

Οι
καρδιοπαθ€ίς και
οι προσπάθειες για την
Όπως φαίνεται υπάρχουν δυο
διαφορετικά είδη εμφράγματος: Τα
πρώιμο έμφραγμα που προσβάλλει
συνήθως άτομα γύρω στα 50 τους
χρόνια και το έμφραγμα που παρου
σιάζεται σε προχωρημένη ηλικία.
Συγκριτικά στοιχεία από διάφορες
χώρες
αναφορικά
με
πρώιμο
εμφράγματα σε άτομα μεταξύ 45
και 54 ετών, οδήγησαν σε απρόο
πτες διαπιστώσεις. Οι Αμερικανοί
π.χ πεθαίνουν στην ηλικία αυτή από
εμφράγματα σε .διπλάσιο περίπου
αριθμό από ότι πολίτες της Ομο
σπονδιακής Γερμανίας, συγκεκριμέ
να 368 επί 100.000.
Στην βορεινή Φινλανδία επί
100.000 κατοίκων οι θάνατοι από
εμφράγματα στην ίδια ηλικία φθά
νουν τους 421. Αντίθετα στην Ομο
σπονδιακή Γερμανία κυμαίνονται
γύρω στους 159, στην γειτονική
Ελβετία στους 133. «Με τα στατι
στικά αυτά στοιχεία βρισκόμαστε
φυσικά σε πλεονεκτική θέση» ανέΦερε ο καθηγητής Ντόνστ κατά τη
διάρκεια επιστημονικού συμποσίου
που έγινε πρόσφατα στο Αμβούργο
επ' ευκαιρία των δέκα χρόνων του
«Μοντέλλου του Αμβούργου για
την αποκατάοταση ατόμων που
έχουν πάθει έμφραγμα». Φυσικά οι

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Γιατί δε μιλούσε
Η σκηνή σ ' ένα τηλεφωνικό
θάλαμο:
- Μα επίτηδες τα κάνετε κύριε:
Τόσοι άνθρωποι περιμένουν εδώ
στη σειρά και σεις έχετε τ ακου
στικό σ τ ' αυτί σας χωρίς να μιλά
τε....
- Μιλώ.,, με τη γυναίκα μου
αγαπητέ μου

• Επινοήθηκε και ήδη κύκλο
ΦσρεΙ στο εμπόριο στην Αγγλία, ένα
μικρό κομπιούτερ, που δεν έχει ανά
γκη να τροφοδοτείται από μπατα
ρίες. ·Ίατί λειτουργεί με το φως του
ήλιου ή ακόμα και το Φ»»ς ενός ηλε
κτρικού λαμπτήρα. Χάρη σε μιο δια
δικασία. που βασίζεται στη χρήση
του μονακρυσταλλικού πυριτίου, η
συσκευή φορτίζεται ουτόματα. όχι
μάνα από το φως του ήλιου, μα και
από μια απλή λάμπα των 4 0 βατ.
που βρίσκεται σε απόσταση δύο μέ
τρων. ή με μία ιω ν 25 σε απόσταση
μισού μέτρου Μ ' αυτόν τον τρόπο
η χρήση του μικρού κομπιούτερ γί
νεται απεριόριστη.
• Οι αρχαίοι ' Ελληνες θεω-

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ ΈΗ. (βλάβες!
Ύδρευση
Ο.Ζ.Ε. (στοθυάς)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. ΙβλάβεςΙ
Ι.ΚΆ . Ιηρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444
23.619
23.364
23.376
100
121
199
22.199
22.200
22.314
41.353

ρούσαν τον ίοτρο (Δούναβη! σαν το
μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου.
• Τα χρυσορυχείο και αδαμαν
τωρυχεία της Νότιας Αφρικής είναι
τα βαθύτερα του κόσμου. Το 1959,
τα ορυχεία του Τράνσβαλ είχαν
φτάσει σε βάθος 3 5 0 0 μέτρων
• Τι θα γίνουν οι άνθρωποι σε
μιο περίπτωση πυρινηκής κατα
στροφής; Σύμφωνα με το Χέρμπερτ
Αμπραμς. καθηγητή της ραδιολογίας
στην ιατρική σχολή του Χάρβαρντ.
η κατάστασή τους δεν θα είναι και
τόσο καλή. Στην πραγματικότητα θα
προσπαθούν να ξεφύνουν από τα
εκατομμύρια εντόμων, που θα
ξαπλωθούν σ ' όλο τον κόσμο τρε
φόμενα με πτώματα των θυμάτων.
• 0 Ελβετός οδηγός τουριστών
Αλουά ΚράΦτ. 33 χρόνων, έχασε τη
θέση του. γιατί για πέντε συνεχόμε
νες φορές έχασε το δρόμο του προς
τις ' Αλπεις και αυτός και οι ταυρί
πτες που οδηγούσε είχαν χαθεί για
πολλές μέρες.
• Σ ' ένα τρένο του Βελγίου
μπήκε μια κυρία και κάθησε. Ό μ ω ς
το τρένα αυτό πήγαινε στην αντίθε
τη κατεύθυνση απ αυτή που ήθελε
να πάει. Σε μια στιγμή ρώτησε μιο
συντοξιδιώτισσά της αν πήγαινε
καλά και της ανέφερε το σταθμό
τη ς « Ό χ ι κυρία μου απάντησε
αυτή, του έχετε γυρισμένη την πλά
τη σας». Και τότε η κυρία σηκώθηκε
και κάθησε στο απέναντι κάθισμα.
• Στο Ρίτσμποντ. όπου το παρ
κάριομα ενός αυτοκινήτου είναι
πολύ μεγάλο πρόβλημα ο δήμος για
να παρηγορήσει τους οδηγούς
τοποθέτησε υια επιγραφή που λέει
Μην στενοχωριέστε. 0 Νώε έψα
χνε 4 0 μέρες μέχρι να βρε( τόπο για
την κιβωτό του».
• Με πειράματα που έγιναν σε
ζώα αποδείχθηκε, ότι ο θόρυβος
καταστρέφει τη βιταμίνη 0.

Κυριακή 2 5 Ι ο υ * ^

• · · ·
Το πάθημα του διευθυντή
Χτυπάει το τηλέφωνο. Το πιάνει
Ο μικρός του γραφείου. Επειτα λέει
με κάποιο δισταγμό.
Κύριε διευθυντή. Νομίζω
πως ζητούν εσάς.
Τι θα πεί νομίζεις: Με ζητούν
ή δε με ζητούν;
0 κύριος που καλεί δεν ανέφε
ρε όνομα, αλλά μόλις σήκωσα το
ακουστικό, φώναξε:
«Του λόγου σου είσαι, ρε αρχι
κλέφτη;»
Κόκκαλο ο διευθυντής.

σωτηρία τους
προανεφερθέντες
αριθμοί
δεν
τασπ της ζωής αλλά σύμφωνα με
αλλάζουν τίποτα στην γενική διαπί
στατιστικά στοιχεία, μειώνει κατά
στωση, ότι ενώ στις Ηνωμένες
50% τουλάχιστον τους κινδύνους
Πολιτείες της Αμερικής ο αριθμός
δευτέρου εμφράγματος. Το παρά
των θανάτων από εμφράνματα
δειγμα
του
«μοντέλλου
του
μειώνεται στην Ομοσπονδιακή Γερ
Αμβούργου» ακολούθησαν εν τω
μανία αυξάνει συνεχώς. Σε τελική
μεταξύ και άλλες πόλεις της Γερμα
ανάλυση σημασία έχει κατά πόσον
νίας στις οποίες λειτουργούν ήδη
ένα άτομο προσβάλλεται από έμ
400 περίπου κέντρα αποκαταστάφραγμα όταν είναι 50 ή 70 ετών.
σεως καρδιοπαθών.
Και τούτο γιατί «δεν ενδιαφέρει από
ποιά αρρώστειο αλλά σε ποιά ηλικία
πεθαίνει ένας άνθρωπος», όπως τό
νισε σχετικά ένας άλλος καθηγητής
από το Βερολίνο. Εδώ θα πρέπει να
ληφθεί υπ' όψη, ότι πολλοί συνάν
θρωποί μας μόνο μετά το πρώτο
*αν σήμερα, στις 25 Ιουλίου 1920
τους έμφραγμα αποφασίζουν να κό οι ' Ελληνες, με επικεφαλής τον βασιλιά
ψουν jo τσιγάρο, να διατρέφονται
Αλέξανδρο μπήκαν στην Ανόριανούποπιο υγιςινά και να κινούνται περισ Ιλπ. Σαν σήμερα , επίσης , το:
σότερο ώστε να αποφύγουν κατά 1261 Ο Καίσαρ Αλέξιος Στρατηγόπαμλος
ικμεταλλεμόμενος την επισφαλή
το δυνατόν μια δεύτερη προσβολή.
όμμνσ των Λατίνων, εισέρχεται
Στην διάθεση του «μοντέλλου του
Ιιέσα στα τείχη και καταλαμβάνει
Αμβούργου» που αποβλέπει όπως
Γην Κωνσταντινούπολη.
είπαμε στην αποκατάσταση των
1563 ο βασιλιάς Ερρίκος Δ ' της Γαλλίας
καρδιοπαθών. βρίσκονται σήμερα
έγινε καθολικός.
100 γιατροί που προσφέρουν αμι 1689 ο Λουδοβίκος ΙΔ της Γαλλίας κή
σθί τις υπηρεσίες τους και που
ρυξε τον πόλεμο στη Βρετανία.
ασχολούνται με την αποκατάσταση 1878 έφθασε στις ΗΠΑ η πρώτη διπλω
ματική εποστολή της Κίνας
1000 περίπου καρδιοπαθών. Και
όμως μέχρι σήμερα μόνο 10% των 1907 η Ιαπωνία εγκατέστπσε προτεκτο
ράτο στρν Κορέα.
καρδιοπαθών που έπαθαν έμφραγ
1920οι γαλλικές δυνάμεις κατέλαβαν τι.
μα. καταφεύγουν στο εν λόγω Κέν
Δαμασκό.
τρο μετά την έξοδό τους από το
1934δολοφανήθηκε σε επιτυχημένη
νοσοκομείο και την βασική περίοδο
ναζιστική απόπειρα στην Αυστρία
σναρρώσεως. Οι ολιγάριθμοι αυτοί
ο καγκελάριος
Ενγκελμπερτ
άρρωστοι κερδίζουν ωστόσο πολλά
Ντόλφσυς.
1943 ο ΜπενΙτο ΜουσσολΙνι υποχρεώ
σε άτι αφορά την ποιότητα ζωής. Η
θηκε σε παραίτηση,
συνεχής
παρακολούθηση
και
1947 Ισχυρές δυνάμεις από ξενοκίνη
εκγύμνασή τους κάνει ανθεκτικώτετους ένοπλους Κομμουνιστές επι
ρους και ήδη μετά τρεις ή τέσσερις
τέθηκαν μεμεγάλη λύσσα κατά
μήνες οι περισσότεροι μπορούν να
των Γρεβενών. το οποίο υπερασπί
επιστρέφουν στις δουλειές τους.
ζονταν το 529 Τ.Π. χωρίς αποτέλε
Φυσικά δεν είναι δυνατόν να λεχθεί
σμα.
.
Υστερα από θυελλώδη αντεπί
ακόμο. ον η παραπάνω αποκατά
θεση οι ξενοκίνητοι ένοπλοι κομ
σταση οδηνεΙ και σε ανάλογη παράμουνιστές σνστράπηκαν.
1956 αυγκρούσθηκαν σ τ' ανοιχτά των
Ο ΟΔΥΣΕΑΣ ΓΩΝΙΑΔΗΣ του
ακτών της Νέας Αγγλίας το Ιατλικό
Γεωρνίου και της Ευριδίκης το νέεπιβατηγό πλοίο «Αντρέα Ντόρια»
νος Πιστοφίδη που νεννήθηκε στα
και το σουηδικό κΣτκχόλμη» . με
Αλώνια Πιερίας και κατοικεί στην
αποτέλεσμα να σκοτωθούν 50
Βέροια και η ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΪΤΟάτομοΠΟΥΛΟΥ του Γεωργίου και της 1957 η ναλλική εθνοσυνέλευση αποδέ
χτηκε την ανεξαρτησία της Τυνη
Μαλαματένιας το γένος Κορδογιάνσίας
νη που γεννήθηκε και κατοικεί στη
1963 οι ΗΠΑ. η Σοβιετική Ένωση κι η
Θεσ/νικη πρόκειται να παντρευτούν
Βρετανία υπέγραψαν συμφωνία με
και ο γάμος θα γίνει στην Βέροια.
την οποία απαγορεύονταν οι πυρη

Σαν σήμερα

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 5

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 5

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1-25 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1 50 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΩΓΙΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ
3.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.20 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
5.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6 05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 0 ΝΙΚΟΛΑΣ ΝΙΚΛΕΜΠΥ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.40 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
I? ΛΛ ΟΛΗΣΕΙΣ

ro o ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1 45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
4.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.16 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΓΜΟΝΤΣ
7.30 ΧΟΛΛΥΓ ΟΥΝΓ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΩΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ,
Η ΕΡΤ ΣΤΗΝ 8. ΕΛΛΑΔΑ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30
6 00
6-15
6.45
7 45
8.00
Β.30
9.00
9 30
10.15

ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
ΟΙ ΕΦΤΑ ΑΝΙΚΗΤΟΙ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
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νικές δοκιμές, στην ατμόσφαιρα,
στο διάστημα ή στο νερό.
1967 ο Πάπας Παύλας Στ * εττισκέφθηκε
την Κωνσταντινούπολη και προσ
ευχήθηκε μέσα στην Αγιο Σοφία.
1968 παραιτήθηκε το υπουργικά συμ
βούλιο της Βολιβίας, μετά από
πολιτική κρίση που ξέσπασε στη
χώρα εξαιτίας της δημοσίευσης
του ημερολογίου του Τσέ Γκεβάρα.
1978γεννηθηκε στο Μπρίστολ η Λέσλυ
Μπράουν. το πρώτο μώρό στον
κδσμο που συέελήφθη μέσο σε
δοκιμαστικό σωλήνα.
1980 Συνδέθηκε το Σοβιετικό διοστημόλποι «Σογιούζ 37» με το διαστη
μικό σταθμό «Σαλιούτ 6»,
1981 Περισσότερα από 250 άτομα
τραυματίσθηκαν όταν δύο επιβατι
κές αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν
κοντά στην πάλη Πομπάλ ιηΐ Κεντρικής
Πορτογαλίας1
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ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραβασιλειάδης Αντώνιος
Πιέρίων 64, τηλ. 25646
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
ΙωαννΙδης Δημήτριος
Κύρτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκόπης Αθ.
τηλ. 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες I
δίχως όριο χιλιομέτρων

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
θεσ/νικης 72 τηλ. 27.100
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ,
Χρ. ΠετρΙδη 6 τηλ. 22.271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 24.405
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωυάς

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Κουζινέτα - Πιστόνια
Βαλβίδάς Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗ Λ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0
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Τις αναγνωρίζουν αμέσως στα
πάρκα και τις πλατείες. Περπατούν
με σιγουριά, με ύφος σχεδόν θριαμ
βευτικό τσουλώντας περήφανα το
καροτσάκι του μικρού τους. Είναι οι
μητέρες μιος κάποιος ηλικίας που
αψήφισαν προκλητικά τις μέχρι τώ
ρα συστάσεις κοι συμβουλές των
γιατρών να αποφεύγεται η εγκυμο
σύνη πάνω από το 30 έστω 35
Σήμερα όλο και περισσότερες
γυναίκες αποφασίζουν να φέρουν
στον κόσμο παιδί «απαγορευμένη
ηλικία» για τη μητρότητα, των 40
ακόμα και 45 χρόνων. Φαίνεται
δηλαδή ότι οι σημερινές γυναίκες
περιφρονούν την κοινωνική αντίλη
ψη που ήθελε τη γυναίκα μητέρα
στα 20 και γιαγιά, στο 40 της χρό
νια.
Κάθε μέρα σχεδόν στις εφημε
ρίδες διαβάζει κανείς τα ονόματα
επώνυμων και ανώνυμων γυναικών
που αποφασίζουν το μεγάλο βήμα.
Ακόμα και ηθοποιοί, όπως η Ούρσουλα Αντρες 44, Η Κλσούνπα
Καρτινάλε 43. η Μαρλέν Ζομπέρ
39, η Ροσάνα Σκιαφίνο 41 κ.ο.
Οι «ώριμες μητέρες» έχουν σή
μερα συμμάχους τους ένο μεγάλο
οριθμό επιστημόνων . ασχολούνται
συστηματικά με το θέμο αυτό Ιατρι
κά συνέδρια (όπως το διεθνές
συνέδριο περιγεννητικής ιατρικής!,
εκπομπές στην τηλεόραση, επιστη
μονικά βιβλία (ιατρικής ψυχολογίας)
ασχολούνται συστηματικά με το θέ
μα της εγκυμοσύνης μετά τα 40.
Στη Γαλλία, ιδιαίτερα Ιτό κέντρο
υγείας ταυ παιδιού, σε τελευταία
έρευνα του υποστηρίζει ότι τα παι
διά που γεννιούνται από ώριμες
μητέρες έχουν μικρότερες ψυχοσυγκινησιακές δυσκολίες , απ' τα παι
διά νέων στην ηλικία γυναικών.
Στη Βρεταννία οπό την άλλη
πλευρά ο ψυχολόγος Μπαίρντ αφού
εξέτασε επί τρία χρόνια 100.000
παιδιά υποστηρίζει ότι το μεγαλύτε
ρο ποσοστό ευφυΐας, παρουσιάζε
ται σε παιδιά που νεννήθηκον από
γυναίκες γύρω στα 35 χρόνια τους.
Στην Ιταλία οι ώριμες μητέρες
αντιμετωπίζονται σαν φαινόμενο
κοινωνικό και πολιτιστικό Πρόκειτοι
για γυναίκες μέσης και ανώτερης
εφυΐας , που έχουν αναμιχθεί στην
πολιτική, είναι φεμινίστριες . προσ
πάθησαν να βρουν εναλλακτικές
εμπειρίες στη ζωή τους και κατέφυ
γαν στην μητρότητα για να καλύψουν το κενό και την αβεβαιότητά
τους.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ
ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ
Στην ουσία . υποστηρίζει ο
ψυχολόγος Φατσινέλι. που παρακο
λουθεί από κοντά το ανησυζητικό
γ ι' αυτόν, φαινόμενο, οι ώριμες
γυναίκες χρησιμοποιούν το παιδί
σαν προστασία ενάντια στη λύπη
και στις ψευδσσθήσεις που οι ίδιες
δημιούργησαν.
>(
Κάτω απ' αυτές τις συνθήκες
μπορούν το ίδιο εύκολα να διαλέ
ξουν την τρομοκρατία ή ένα παιδί.
Ωστόσο, υποστηρίζει ο ίδιος επι
στήμονας η μητρότητα δουλεύει μό
νη της και αλλάζει τις γυναίκες κατά
την διάρκεια της εγκυμοσύνης.
Υπάρχει βέβαια και μια άλλη
κατηγορία γυναικών που καταφεύ
γουν στην ώριμη μητρότητα. Είναι
γυναίκες που ακολούθησαν τους
συμβοτικούς κοινωνικούς κανόνες
παντρεύτηκαν νωρίς και απόκτησαν
παιδιά, είτε τα ήθελαν πραγματικό
είτε όχι φθάνοντας στην ηλικία της
ωριμότητας αποφασίζουν οι ίδιες
γιατί το ήθελαν και όχι γιατί τους
επιβάλλεται, να αποκτήσουν ένα
παιδί, είτε με τον σύζυγό τους είτε
με έναν άλλον άνδρα. που πραγμα
τικά τις αυγκίνησε.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η,Ε.Ι
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

ΤΑΞι
-

Οι ώριμβς γυναίκες
γεννούν έξυπνα παιδιά

-

Εκπολιτιστική
εκδήλωση
στο Κωστοχώρι
Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπο
λιτιστικός Τουριστικός
Ομιλοί
Κωστοχωρίου θα πραγματοποΐΠα<ι
εκπολιπατικές εκδηλώσεις στή*
Κοινότητα.
Για το σκοπό αυτό ζητεί τΠν
συμπαράσταση όλων των εκπολιτι
στικών συλλόγων του Νομού μθ<·
τους προσκαλεί δε να πάρουν μέΡ°ί
στις εκδηλώσεις
Συμμετοχή μπορούν νσ· δηλώ
σουν τηλεφωνώντας στα τηλέφών®
20.208 και 24.781.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΒΟΝΝΗ (Ι^ Ρ ;
0 αριθμός των εργατικών ατυχη
μάτων σημείωσε το 1980 περαιτέ'
ρω μείωση στην ομοσπονδιακή
Δημοκρατία της Γερμανίας σε σχέ
ση με το 1979. Τον ίδιο χράν0
παρουσιάσθηκε και ο μικρότεράί
ως τώρα αριθμός θανατηφόροι
εργατικών ατυχημάτων.
Γενικά,
κσταγράφηκαν 2.157.000 ατυχήΜ0'
τα και περιπτώσεις επαγγελματικού/
ασθενειών, δηλαδή 24.000 περί"
που λιγώτερα από το 1979 |1 .1 ^ '
0 αριθμός των ατυχημάτων στον
τόπο εργασίας αυξήθηκε κατά
15.000 (0.8%), ενώ τα ατυχήματα
καθ' οδόν προς την εργασίαν μειώ
θηκαν κατά 39.000 116.6%), γεΥ0*
νός που αποδόθηκε στον ήπιο σχε
τικό χειμώνα.

ι
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Σήμερα Κυριακή 25 Ιουλίου 19®^
εφημερεύουν οι εξής γιατροί τ*1<
Βέροιας
Καμπίσιου Ελένη
Πίνδου 4 8 τηλ. 2373 3
για παθολογικό καρδιολογικό και
περιστατικά γεν ιατρικής
Καραφόλα Μαντ.
Κονίτσης 50 τηλ. 28912
για παιδιατρικό περιστατικά
Κοκκονίόου Φωτ.
Κωττουνίου 3 τηλ. 29434. 2928®
για χειρουργικά και γυναικολοΥ1*1*
περιστατικά

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΔΤΣΙΚΔΤ
(Ρ. Φερραίου 6Ι
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρστους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεωε 72
Τηλ 23137
29762
ΒΕΡΟ ΙΑ

62.55 £.2.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
.3 -4 3 4
Βερμίου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141- 24.343
23.131
Έναντι ΔΕΗ
26.726
Έναντι ΚΤΕΛ
26.920
Ιππακράιους
23.880
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΧ
Πλατ. Καρατάσιου 22.532 -22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
24.080
Έναντι ΚΤΕΛ

'Α λλες πάλι, άφησαν να περά
σουν τα χρόνια αναζητώντας τον
σύντροφο εκείνο που θα αντσποκρινόταν πλήρως σχεδόν στο πρό
τυπό τους.
Μπροστά στο δίλημμα να μΠν
γνωρίσουν ποτέ τη μητρότητα επει
δή δεν βρέθηκε ο ιδανικός σύντρο
φος αρκετές είναι αυτές που πρσπμούν εν γνώσει τους να μπουν σε
μιο τέτοια περιπέτεια, από το νο μάν
την γνωρίσουν καθόλου.
Οπως και νάχει το πρσγμΟ σε
όποια κατηγορία και αν ανήκ*1
ώριμη μητέρα αντιμετωπίζει, ίσώί
κα/ πιο έντονα, όλες τις δυσκολίες
που αντιμετωπίζουν οι σημερ,νί’
γυναίκες Δυσκολίες στην εργασία,
«λευκές νύχτες» κοντά στο κρεβάπ
του μωρού, δυσκολίες στις κοινών*
κές σχέσεις

Ραδιοταξί

ΣΥΝΔΡΟ Μ ΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων-Συλ·
λδγων-Γ Π -Σ.- Κοι
νοτήτων
δρχ, 2000
A.É και ΕΠΕ
δρχ 3000
Δη.μιμν - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενε
ή όχι δεν επιστρέφονται

Σήμερα Κυριακή 25 Ιουλίου εφη
μερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Βαγγέλη ΤριανταφυλλΙδη
τηλ. 2366 6
Αύριο Δευτέρα 26
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βρά®
τα φαρμοκείο:
Γεωργίου Μουροτίδη
τηλ. 25.130
Ενώ διανυκτερεύει το φαΡΡ0
κt í o :

Κκριακή 25 Ιουλίου 1982

Κάθε
Κυριακή

Προτείνκται ή άμεση διάθεση 0,15% του ΑΕΠ των κρατών μελών

Ή καταπολέμηση τής πείνας στόν κόσμο
Ιδ ια ίτ ε ρ η ένίσ χυσ η τώ ν αναπτυσσόμενω ν χωρών πού εφαρμόζουν π ρογράμματα ανα π τυξια κή ς σ τρ ατηγική ς.
Ή έπ ισ ιτιο τικ ή βοήθεια προσωρινή μόνο αντιμετώ πιση τή ς πείνας όχι όμω ς κα ί τών α ιτίω ν της

Η καταπολέμηση τής πείνας στόν
κόσμο αποτελεί καί μάχη ένάντια
crri'v Εκμετάλλευση καί στην ύποανα*τυξη. Μέ τή διαπίστωση αύτή
«0 εΙσηγητή κ. Michel (ΕΛΚ/Β) άρΧ'Οε ή συζήτηση στήν ‘Ολομέλεια
Ί^ρω άπό τό κύριο θέμα πού άπα“Χόλησε τό Σώμα στή Σύνοδο του
Ιουνίου, άλλά καί στή Σύνοδο τού
*~*τεμβρΙου 1980, στήν όποια είχε
“VKpiGd τό ψήφισμα Ferrero (KO“ '0· Τό ψήφισμα αύτό άντιπροσω**®ei
διεξοδικώτερη άντιμετώπι
“Ί τού προβλήματος τής πείνας καί
α'^ ”Ετει τά αίτια μέ τις λύσεις πού έ^δλλονται για τήν καταπολέμηση
μάστιγας τής πείνας καί τού ύπο^τΐσμού πού κόστιζα τή ζωή 25 έκ.
ότόμων στόν κόσμο κάθε χρόνο.
“ Ολομέλαα έξέτασε τή συνέχαα
m δόθηκε στις προτάσεις τού ψηφίΠμαχος Ferrero άλλά καί στις προτάτ°ύ
ψηφίσματος Pannclla
Ι ι ί Α / Ι ) πού έγκρίθηκε τό ΓεπτέμΡριο 1981 καί έπιβεβαιώνει τήν
ί*χλ-ήση 77 κατόχων του βραβείου
obel, Ιούνιος 1981, γιά άμεση διά5 δίς ΕΛΜ. Τό ποσό αύτό θά έ’ “'’Φ^.ιζε τήν έπιβίωση σέ 5 έκ. άτο**®· ΟΙ περιορισμένοι δμως πόροι τού
ro,votiKoù προϋπολογισμού, δποκ

έμπορικής πολιτικής σύμφωνης μέ
τήν άναπτυξιακή πολιτική καί σύνδε
σης τής έπισιτιστικής βοήθειας τής
Κοινότητας μέ προγράμματα γεωργι
κής δνάπτυξης καί άναπτυξιακών
στρατηγικών τών αναπτυσσόμενων
χωρών (βλ. παρακάτω).
'Ακολουθεί μιά συνοπτική παρουσία
ση τής συνέχειας πού δόθηκε στό
ψήφισμα Ferrero (Ε.Ε. άρ. C. 165
τής 13.10.1980) καί τού σχεδίου δρά
σης τής 'Επιτροπής γιά τήν καταπο
λέμηση τής πείνας ,στρν κόσμο,
Κ Ο Μ . 81 (560) τελ ^ ' ^
α) Ό άγώνας κατά
¡φίνας στό
πλαίσιο νέων σχέσευΛφίίαζύ βιομη
χανικών καί άναπτυσσόμενων χωρών
είναι ή πρώτη κύρια θέση τού ψηφί
σματος Ferrero. Βάση τών νέων σχέ
σεων άποτελεΐ ή αύτόματη χρηματο
δότηση τής άναπτυξιακής βοήθειας
μέ δέσμευση τού 0,7% τού άκαθάριστου έθνικού προϊόντος τών κρατών
μελών. Ή Επιτροπή δέν παρουσίασε
συγκεκριμένες προτάσεις όσον άφο-

δήλωσε τό Συμβούλιο, δέν έπιτρέΛ°όν τήν ύλοποίηση ένός άνάλογου
*Ρογράμματος.
ψήφισμα Michel, έγγρ. 1-281/82,
υιοθετήθηκε στήν τελευταία σύ
έπιβεβαιώνει τή στρατηγική καί
“S Αποδείξεις Ferrero καί ύπογραμΠαράλληλα όρισμένες άπό τις έ
λ ο υ σ ες προτεραιότητες άξιώνονάμεση διάθεση 0,15% τού άριστου έθνικοΰ προϊόντος τών
ϊών μελών γιά τήν ένίσχυση τών
λότερων άναπτυσσόμενων χων Μ αύτό τό τελευταίο ψήφισμα
^ ‘Ολομέλειας ύπογραμμίζεται έή άνάγκη καθορισμού μιας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
2ΑΧΑΡΕΟΣ Α.Ε.
ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΑΤΕΟΣ

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ
ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ
εξυπηρετηςεω ς
τε υ τ λ ο π α ρ α γ ω γ ω ν
Η Ελληνική Βιομηχανία ΖαχάΑ.Ε, Περιφερειακή Διεύθυνση
'Νίτέος, προκηρύσσει πρόχειρο
Πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγιΠΜένες προαγορές για τον ανάδειξη
πλειοδότου
εκμισθώσεως
του
Ο ικ ε ίο υ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΩΣ
Τ0Ν ΤΕΥΤΛΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ.
0 διαγωνισμός θα γίνει στα γρατου Εργοστασίου στις 2
^όγούστου ημέρα Δευτέρα και ώρα
^•00 π.μ.
^ΥΥύηση συμμετοχής στον διο
ρ ισ μ ό 6ρχ. 10.000
Πληροφορίες και όροι δίνονται
1,10 γραφεία του Εργοστασίου κάθε
^όέρο εκτός Σαββάτου από 8.00 ,®·00 (Τηλ. 03 33 /2 2 262 και

*2.174).
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δρ. Π. Χριστοδούλου

ρα τήν καθιέρωση ένός παρόμοιου
συστήματος χρηματοδότησης,
Τό αίτημα γιά τή χρηματοδότηση
τού έλλείμματος τού Ισοζυγίου πλη
ρωμών τών αναπτυσσόμενων χωρών
μέ τή δημιουργία είδικού ταμείου
στά πλαίσια τού Διεθνούς Νομισμα
τικού Ταμείου γιά τήν κάλυψη τών
εισαγωγών τροφίμων στις Ιδιαίτερα
φτωχές χώρες, είχε άμεσο άντίκτυπο
δεδομένου δτι αύτό τό είδικό ταμείο
δημιουργήθηκε πράγματι.
Ή ιδιαίτερη ένίσχυση τών πιό φτω
χών άναπτυσσομένων χωρών, άποτέλεσε άντικείμενο προτάσεων τής Ε 
πιτροπής γιά τήν Εκτακτη Επισιτιστι
κή βοήθεισ ύψους 40 έκ. ΕΛΜ. Τό
ποσό αύτό πού περιλαμβάνεται στό
διορθωτικό προϋπολογισμό 1981 άρ.
2 καί έγκρίθηκε άπό τό Κοινοβούλιο
μέ τό ψήφισμα τής Εκθεσης Cohen
στις 16 Δεκεμβρίου 1981 Εχει ήδη
διατεθεί.
- Ή άγροτική καί γεωργική άνάτπυζη
τών άναπτυσσομένων χωρών άποτε-

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ
ΠΑΙΡΝΟΥΝ
ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Οι γνώμες των ιατρών σχετικά
με την αντισύλληψη σε ανήλικα
άτομα, έχουν αρχίσει να μεταβάλ
λονται ριζικά. Σήμερα πολλοί γιατροί
και προ πάντων γυναικολόγοι λαβαί
νουν σοβαρά υπ όψη το γεγονός ,
ότι οι ανήλικοι ξεκινούν συχνά την
σεξουαλική εμπειρία τους σε μια
ηλικία που θα ήταν τουλάχιστον
αδιανόητη για την εποχή των
γονέων τους ή των παππούδων
τους. Με το πρόβλημο αυτό ασχο
λήθηκε πρόσφατα ένα συνέδριο της
γερμανικής
φαρμακοβιομηχανίας.
Θέμα ήταν οι «επίκαιρες απόψεις για
την ορμονική αντισύλληψη»
Η
μεταβολή αυτή των απόψεων του
ιατρικού κόσμου είχε φυσικά επι
πτώσεις στην χορήγηση αντισυλλητττικών από τους γιατρούς. Μέχρι
τώρα
επικρατούσαν
συνήθως

Μικρές Αγγελίες
Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ζητ€ίτοι διαμέρισμα καινούργιο 0€ καινούργια πολιικατοικία για
ενοΐκιασμα στη Βέροια.
Πληροφ. Τηλέφωνο 2 9 .4 3 6 ώρες : 9 π.ι» - 17 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιξέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 ? και 2 7 .5 4 6 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ Μ ΗΧΑΝ Η
καωθς και ζαμπονιέρα, σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ. 6 2 .1 1 8 Βέροια.

ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί της οδού Μητροπόλεως με το εμπόρευμά του και
θ* σίγουρη πελατεία Πληο. τηλ. 2 9 4 2 2 Βέροια

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ενα στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω από τους Στρατώ4 2 0 Γ·Ρ· *α· ίνα επί της οδού Παυσανίου 3 0 0 - 6 0 0 τ.μ Πλποο♦βΡίες στο τηλ. 220.11 Βέοοια

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείτο, „ επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο εππγ·
νίλμο,,κός εξοπλισμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφσ
» Η τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2 4 7 2 5 Βεροίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιρίαςζητεΐται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά Πληρ. τηλ.51.231 και 5 1 .4 3 2

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι
Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

«πατρικό αισθήματα προστασίας»
αλλά και φόβος, που απέτρεπαν
πολλούς γιατρούς να σμστήσουν σε
ανήλικα ακόμα κορίτσια τη χρήση
αντισυλληπτικού. Και όμως....«υπό
καλές συνθήκες σήμερα οι ανήλικοι
μπορούν με βάση τις ισχύουσες
ηθικές προδιαγραφές να αποκτή
σουν στα πλαίσια των σχέσεων
τους με το άλλο φύλο εμπειρίες,
που εμείς στην ηλικία αυτή είχαμε
αποστερηθεί και που η έλλειψή
τους μας είχε οδηγήσει συχνά σε
μια σχετικά αργοπορημένη και όύσκολη όιαόικασία μαθήσεως», όπως
ονέφερε χαρακτηριστικά η Δρ. Φρικ
- Μηρού ντε ρ της Γυναικολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου του
Αμβούργου.
Η κυρία Φρίκ Μπρούντερ υποστήριξε μαζί με άλ
λους συνέδρους την - επί ατομικού
επιπέδου - παροχή συμβουλών σχε
τικά με την αντισύλληψη. Εν προκειμένω, το πιό σίγουρο και παραδεκτό
μέσο για τους ανηλίκους - είπε' εξακολουθεί να είναι το αντισυλλητττικό χάπι. Δεν θο έπρεπε, ωστόσο,
να αρκεσθούμε στην υπόδειξή του
αλλά και να αναζητήσουμε και άλλες
διαζευκτικές λύσεις». Κάποιος σύ
νεδρος μάλιστα - ετόνισε ότι το «να
αρνηθεί σήμερα ένας γιατρός να
χορηγήσει το αντισυλλητττικό χάπι
είναι σαν να αρνείται την βοήθεια
του στον πάσχοντσ». Ο ίδιος ανέφε
ρε στο Συνέδριο τα αποτελέσματα
δημοσκοπικής έρευνας που στο
πλαίσιό της είχαν ερωτηθεί 1037
κορίτσια και 550 αγόρια ηλικίας
μεταξύ 14 και 17 ετών. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα 6% των κοριτσιών ηλικίας 14 ετών , 20% των
κοριτσιών 15 ετών και 44% ηλικίας
16 ετών είχαν ήδη σεξουαλικές
.εμπειρίες. Κάθε δεύτερη σχεδόν
μητέρα αγνοούσε παντελώς την
σεξουαλική....δραστηριότητα
της
κόρης της. Εξακριβώθηκε όμως και
κάτι άλλο. Με κάθε χρόνο που περ
νά αυξάνεται και η διάρκεια της
«σχέσεως». Τα κορίτσια που απο
δείχθηκαν πολύ πιο έμπειρα και
προβλεπτικά από τα αγόρια, κατευθύνονται, όσο μεγαλώνουν, ολονέν
και περισσότερον προς τα αντισυλληπτικά. Γνώσεις για την αντισύλλη
ψη όμως δεν σημαίνουν κα τ' ανά
γκην και εφαρμογή τους. ' Ετσι δια
πιστώθηκε. ότι εγκυμοσύνες μεταξύ
φοιτητριών της ιατρικής είναι το ίδιο
συχνές όπως και σε άλλες ομάδες
σπουόαστριών, Η εγκυμοσύνη μιας
ανήλικης αποτελεί φυσικά βαρύ
ψυχικό και κοινωνικό βάρος. Μπο
ρεί όμως - εν όψει μάλιστα της
μεγάλης ανεργίας που μαστίζει
ιδίως τους νέους - να είναι και η
«έκφραση μιας ανεκπλήρωτης επι
θυμίας για την ανάληψη ευθύνης».
Βάσει των νέων δεδομένων οι ειδι
κοί τονίζουν τώρσ πως. θεωρητικό
Όυλάχιστον. δεν υπάρχει ιιρος τα
κάτω όρια ηλικίος σε ο,τι αφορά τη
χορήγηση ή τη χρήση αντισυλληπτικού. Τούτο ισχύει φυσικά για το
περιορισμένης
περιεκτικότητας,
σύνθετο αντιουλληπτικό χάπι.

Ο φόβος

Αεί τή δεύτερη βασική διαπίστωση
τής Εκθεσης Ρεπτπο. Πράγματι ή Εξέ
λιξη τής γεωργίας στις άναπτυσσόμενες χώρες είναι άρνητική. Μεγά
λος άριθμός άπό αύτές Εχουν είδικευθεΐ στήν έξαγωγή όρισμένων γεωργι
κών προϊόντων βιομηχανικού τύπου
μέ Αποτέλεσμα νά συνεχίζονται οί
μονοκαλλιέργειες καί μάλιστα νά Α
ναπτύσσονται σέ βάρος άλλων καλ
λιεργήσιμων Επιφανειών πού θά μπο
ρούσαν νά καλύψουν Εγχώριες Επισι
τιστικές άνάγκες.
Στό ψήφισμα τονίζεται δτι ή όλοκληρωμένη Αγροτική Ανάπτυξη πρέπει
νά συμπεριλαμβάνει τή γεωργία, τήν
ύγεία, τήν Εκπαίδευση καί τις γενικές
ύποόομές. Πρωταρχική άνάγκη Απο
τελεί ό καθορισμός άπό τίς αναπτυσ
σόμενες χώρες τής Επισιτιστικής
‘τους στρατηγικής. Στό σημείο αύτό
ή 'Επιτροπή άνέλαβε τήν ύποχρέωση
νά συνδράμει στ« πλαίσΐϋ τής Λομέ
II, στήν Επεξεργασία καί τήν Εφαρμο
γή τής Εθνικής Επισιτιστικής στρατη
γικής μέ τή σύσταση όμάδων κρού
σεων σέ κάθε μιά άπό τίς Αναπτυσσό
μενες χώρες, δπου θά συμμετέχουν
τά κράτη μέλη γιά τήν ένίσχυση τής
στρατηγικής αύτής. ‘Η Επιτροπή
δέν έδωσε ώστόσο Ικανοποιητικές Α
παντήσεις δσον Αφορά τή βελτίωση
τών Αγροτικών δομών μέ τήν Ενθάρ
ρυνση τών συνεταιρισμών.
Ερωτηματικά καλύπτουν Επίσης τήν
προτεινόμενη συνεργασία στόν Εκ
παιδευτικό τομέα καί στήν Επαγγελ
ματική Επιμόρφωση γιά τήν καλύτε
ρη Ανάπτυξη τής γεωργίας. Είναι χα
ρακτηριστικό δτι τό Τεχνικό Κέπρο
Γεωργικής καί Αγροτικής Συνεργα
σίας πού προβλέπει ή Σύμβαση Λομέ
II δέν Εχει άρχίσει Ακόμη νά λειτουρ
γεί. Τό Κέντρο αύτό θά μπορούσε νά
παίξει σημαντικό ρόλο στήν Ανταλ
λαγή πληροφοριών δσον Αφορά τρό
πους καί μεθόδους Ανάπτυξης τής
γεωργίας.

Το ερώτημα «πως ήλθα στον κό
σμο». γεννάει στο παιδί το πρώτο
ερωτηματικό, και το πρώτο αυτό
ερωτηματικό γεννάει το φόβο. Το
άγνωστο, το αβέβαιο το μη σταθε
ρό. γεννάει μέσο στον εσωτερικό
κόσμο μια πρώτη λιποψυχία.
Είναι μ-‘.πως ο φόβος κληρονομι
κός;
Έρχεται μέσα μας από τα βάθη
των αιώνων, τότε που ο άνθρωπος
αδύνατος μπροστά στις δυνάμεις
της φύσεως και των θηρίων, ζούσε
υπό το κράτος ενός μόνιμου φόβου:
Δεν φαίνεται πιθανόν γιατί πολλά
παιδιά, που μεγάλωσαν με προσεγ
μένη αγωγή, δεν αισθάνονται το
φόβο. Αλλωστε κι αν τούτο διατυ
πωθεί σαν γνώμη, σαν εικασία, δεν
αποδεικνύεται Γεγονός είναι πάν
τω ς ότι το παιδί αισθάνεται, έτσι ή
αλλοιώς μια πρώτη αγωνία. Δεν
μπορούμε να την αποφύγουμε.
Μπορούμε όμως να την παραμερί
σουμε, βγάζοντας τις αιτίες που την
προκαλούν ή και την δυναμώνουν.
Ακόμα και η λέξη πρέπει να φύγει
εντελώς από το λεξιλόγιό μας
Κατά την νεώτερη ψυχολογία,
ιόίως απο την εποχή του Freud ο
φόβος είναι αποτέλεσμα διαφόρων
επιθυμιών και ορμών που εμποδί
στηκαν νο ικανοποιηθούν, έμειναν
στο βάθος του εαυτού μας και εδημιούργησαν ένα κατάλληλο έδαφος
ν' αναπτυχθούν διάφορες αγωνιώ
δεις καταστάσεις και διάφορες νευ
ρώσεις.
Πάντως το γεγονός είναι, και έχει
υποπέσει στην αντίληψη κάθε
προσεκτικού παρατηρητού, ότι ο
πρώτος φόβος γεννιέται στο παιδί
σπό την ιδέα μήπως χάσει την αγά
πη των δικών του ή μήπως τιμωρη
θεί, που είναι κι αυτά μια πμώτη
ειδοποίηση, άτι σύντομα θα χάσει
την αγάπη. Έρχονται μετά οι τρομα
κτικές ιστορίες και δυναμώνουν
αυτά τον πρώτο σπόρο. Άρα το βέ
βαιο είναι, πως η πρώτη αιτία του
Φόβου είναι η έλλειψη αγάπης.
Πόσοι μεγάλοι δυστυχώς δια 
σκεδάζουν φοβίζοντας τη παιδιά,
κάνοντας πνεύμα ή λένοντάς τους
ιστορίες με τρομαχτικό περιεχόμε
νο. Η ψυχανάλυση έφερε στο Φώς
παιδικές αναμνήσεις ανατριχιαστικών ιστοριών, που εδημιούργησαν
πλήθος νευρώσεων και άλλων
ψυχικών ασθενειών

(Συνέχεια στή οελ. 4)

Αλλάζει to 30%
T(ov ηθοποιών τον Εθνικού
Αλλάζει το 30% των
ηθοποιών στο Εθνικό, καταργούνται
οι
μόνιμοι
βοηθοί σκηνοθέτη και Οι
χοροΥράφοι,
συμπληρώ
θηκε η καλλιτεχνική επι
τροπή, εξετά ζο ντα ι διακό
αιτήσεις
σιες
περίπου
ηθοποιών που ζητούν να
προσληφθούν.
Αυτά είναι συνοπτικά τα νεώτερα της αθηναϊκής κρατικής
μας σκηνής, πού με τη συμπλή
ρωση της καλλιτεχνικής, προχω
ρεί στην έγκριση των ηθοποιών
που οι συμβάσεις τους δεν θα
ανανεωθούν, εκείνων που θα
υπογράψουν νέες καθώς και του
ρεπερτορίου.
Αναλυτικά, το 30% της αλλα
γής του καλλιτεχνικού δυναμι
κού θα περιλάθει όλη τη ταξική
κλίμακα των ηθοποιών. (Ήδη
ακούγονται ονόματα και από τις
χαμηλές μισθολογικές κλίμακες
και από τις μεσαίες και από τις
υψηλές),
Με την κατάργηση των μονί-

Η αποτελούμενη αιιό σορμπίτη
και 11% ζαχαρίνης ουσία δεν επι
τρέπεται mn ν οποκαλείται αΖαχαρη
για διαβητικούς». Τη σχετική από
φαση πήρε πρόσφατα το Πρωτοδι
κείο της Κολωνίας που αναγνώρι
σε. ότι η χρησιμοποίηση της Λέξεως
«ζάχαρη» μπορεί να οδηγήσει τον
καταναλωτή σε παρερμηνεία. Ομά
δα από εκπροσώπους διαφόρων
παραγωγών ζαχαροτεύτλων και
εισαγωγέων ζάχαρης κίνησαν τη
σχετική διαδικασία εναντίον Οίκου,
που είχε προβάλλει την παραπάνω
ουσία με την ένδειξη «ζάχαρη για
διαβητικούς» ή ζάχαρη διαίτης». Κά
τω από την ονομασία αυτή του
προϊόντος που κυκλοφορούσε στην
αγορά σε πακέτα των 500 γραμμα
ρίων, αναγραφόταν με πολύ μικρό
γράμματα η ΧΠΡ'κή σύνθεση της
γλυκαντικής ουσίας Σύμφωνα με
την απόφυση του Δικαστηρίου η εν
λόγω ονομπσία παρέσυρε αναγκα
στικό τον καταναλωτή σε εσφαλμέ
να συμπεράσματα. Ο καταναλωτής
αγόραζε το προϊόν, βέβαιος όπ
εττρόκειτο γιο φυσική ουσία. Τα
Δικαστήριο όμως διαπίστωσε και
κάτι άλλο. Ο πληθυσμός, που ιδίως
στις ημέρες μας ενδιαφέρετοι για
την προστασία της υγείας του και
για την διατήρηση του κανονικού
βάρους, θα μπορούσε να καταλήξει
στο λαθεμένο συμπέρασμα, ότι η
«ζάχαρη για διαβητικούς» είναι ένα
ιδιαίτερα υνιεινό προϊόν. Πράγματι
όπως προέκυψε οπό δημοοκοπική
ερευνά, οι περισσότεροι από τους
ερωτηθέντες καταναλωτές σνέφεnuv ό τ ι τα προϊόν αιπό δεν είναι
παρά ζάχαρη που έπειτα από σχετι
κή επεξεργασίο έγινε κατάλληλη για
χρήση από διαβητικούς ενώ άλλοι
αποφόνθηκαν. πως επρόκειτο ανομ-

Είναι, λοιπόν, ανάγκη νο αποφεΰγωντοι οπωσδήποτε τα επικίνδυνα
θεάματα που φέρνουν δέος και τρό
μο στις παιδικές ψυχές το τρσμσκτικά αναγνώσματα και οι παρόμοιες
διηγήσεις Οι στρίγγλες και σι γίγαν
τε ς οι κακές νεράιδες κπι οι μάγισ
σ ες τον μόνο ρόλο που fnrrpém γοι
νο παίζουν στις παιδικές διηγήσεις
είναι ο λόγος tou αθώοιι νελωτ ι
ποιού και ποτέ του φριχτού ήρωα Η
παιδική φαντασία πρέπει να χαίρε
ται κοι όχι να φοβάται.
Ο φόβος φέρνει οσιάθεισ και
υπερβολική συστολή. Κλονίζτ ία
θεμέλιο του σταθερού εοω ιερικού
κόσμου και κάνει το ηηΐόΙ vu
μαζεύεται στον εαμτό του, νο αμφι
βάλει. να μην είναι βέβαιο νια τα. ν αμύνεται κοι τελικό νο -.,i .
την βεβαιότητά του και νο φν,ί< ; ΓΕύκολα καταλαβαίνει ο κάβε μ .,,
λος πόσα κακό μπορούν να τψ,
ipouv από μια τέτοια κΑσνι,-ςιτ-.ψυχική παιδική ζωή
Πόσα παιδιά φοβούνται τη
■
τάδι Και τούτο, γιατί το π
τους δίνει χειροπιαστή την εν
απ της οσταθείας Ενώ όισν
έχει αμίιιβολίιι, όταν εχει εμπι.τ,τ
σύνη, λογικά δεν βρίσκει Λό.
φοβηθεί το σκοτάδι
Οφείλουμε να βρούμε, με tu ,μ
νή και υπομονή, την πηγή κυ> r .
αιτίες των φόβων, νο τις οπομα» ούνουμε και προπαντός νο ίξηγΛαο-.
με με απλή λονική και πειστικότητα
το ανάξιο του λόγου να φοβ-ττσ'
παιόί. Και να του δώσουμε θάρροΗ παιδική λογική είναι πολύ οπλή
και πολύ πιο καθαρή οπδ ιη ν Λογική
των μεγάλων, θ α καταλάβει. Ότον
δε με συνέπεια επιδιώξου-κ ,υ
ενθαρρυνθεΐ στα πρώτα *o j βήμυ
τα νο βγει από τον αποπνκ- ttκλο του φόβου, τότε να είμαστε : βαιοι, όχι άτι κερδίσαμε στην π;:
πόΠειά μας, αλλά άτι χαρίοιιμ· ,
ένο αυριανό άνθρωπο, και μάλ rit,
ογάπημένο, την πολύτιμη ψιιχ.',η
του υγεία. Ο φόβος είναι ο καρ» «ος
της ανθοωπινης ψυχής
Και κάτι άλλο ακόμα: Για να
τυχει η προσπόθειά μας οφειλοΜ
να εκδηλώνουμε συνεχώς την αγλ
αή μας. Η αγάπη κλείνει όλα το κο»τ
και δεν αφήνει περιθώρια να κσλ
λιεργηθεί ο φόβος. «Η αγάπη
όπως λέει και η Γραφή, «έξω βάλλε
τον φόβο».

μων βοηθών σκηνοθετών απομα
κρύνονται από το θέατρο ο Στέ
λιος Παπαδάκης και ο Γ. Μεσσάλας.

ΦΟΒΟΣ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗΝ Μ Ν Η Μ Η

Χωρίς αυτό να σημαίνει πώς β σκη
νοθέτης. που θα διαλέγει όποιον θέ
λει για βοηθό, ναρυμπεριλάβει κι αυ
τούς στις επιλογές του.
Το ίδιο συμβαίνει'και με τους μόνι
μους χορογράψους που επίσης η μονιμότης τους καταργείται.
Η καλλιτεχνική επιτροπή, του θεά
τρου, από πενταμελής έγινε τελικό
επταμελής και συμπεριέλαθε ένα εκ
πρόσωπο της ΓίΟΘΑ κι ένα γνώστη
του θεάτρου που επέλεξε η
υπουργός. ‘Ετσι δίπλα στον γνωστό
φιλόλογο, καθηγητή Φάνη Κακριδή,
ιην ηθοποιό-μεταφρόστρια Δέσπω
Διαμαντίδου. την φιλόλογο καθηγήτριο Ελένη Χαβιαρά-Κεχαίδη. τον
σκηνοθέτη Πόνο Γλυκοφρύδη, προσ
τέθηκαν η σκηνογράφος Λαλοϋλα
Χρυσικοπούλου (ως γνωστής του θεά
τρου) κι ο ηθοποιός-σκηνοθέτης Χρήστος Αυθίνος. ως εκπρόσωπος της
ΠΟΘΑ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΟΥ
ΑΜΒΟΥΡΓΟ tlNR>

στο παιδί

φίβολα για γλυκαντική ουσία που
δεν περιείχε χημικά συστατικά. Σύμ
φωνα με τον γερμανικό Νόμο απα
γορεύονται διαφημίσεις που εξαπα
τούν τον καταναλωτή σε ότι αφορά
τις ιδιότητες ενός προϊόντος που
πρωτοεμφανίζεται στην αγορά. Με
την απόφαση του Δικαστηρίου η
εταιρία υποχρεώθηκε να αποσύρει
αμέσως το προϊόν της και να μην το
ξαναπαρουσιάσει υπό την ονομασία
«ζάχαρη για διαβητικούς». Σύμφωνα
με το σκεπτικό του Δικαστηρίου η
διαφήμιση ενός προϊόντος πρέπει
να είναι ειλικρινής και αξιόπιστη
έτσι, ώστε να μην επιτρέπει απατη
λές υποθέσεις προερχόμενες από
εσφαλμένη αξιολόγηση.

ΜΟΝΑΧΟ (INF)

θρωπος μόνο κάτω από σχολικές ή
άλλες συνθήκες μΐιθήοιω ς. μπορέί
να οξύνει το μνημονικό Ό υ και ιην
ικανότητα της αυθόρμητης χ ρ η α ιμ ο
ποιήσεως των γνώσεων του ο
ερευνητές εξέτασαν δυο ομάδες
ατόμων διαφορετικής ηλικίας μια
ομάδα 900 παιδιών 8 έως 15 «ιώ ν
και 130 ενήλικους, ηλικίας μειαξύ
45 και 70 ετών. Οι εξεταζόμενο·
επρεττε να αποστηθίσουν αριθμούς
τηλεφώνων και διάφορα μικρά κεί
μένα Τα παιδιά ρωτήθηκαν για 9cμστα σχετικά με τα ποδόσφαιρο οι
μεγάλοι για τις τελευταίες προεδρι
κές εκλονές των Ηνωμένων Πολι
τειώ ν Σκοπός των ερευνητών είνμι
να διαπιστώσουν τι ακριβώς γνωρί
ζει ο μέσος άνθρωπος ν α το μνηι-r
νικά του. κατά ποιά τρόπο το χρης
μοποιεί και αε ποιά ένταση η Λιοφα
ρετική στάθμη των γνώσ«ωι
δρό στην διαδικασία της μοθήσκωι.
και οτην λειτουργία της μνήμης

Ο φόβος της αποτυχίας επηρεά
ζει το μνημσνικό του ανθρώπου και
αυτός ο επηρεασμός οδηγεί πάλι σε
πιο έντονο φόβο αποτυχίας Μ ε το
εν Λόνω πρόβλημα πολλών ενηλί
κων ασχολείται τώρα ενα ερευνητι
κό πρόγραμμα αναφορικά με την
ανθρώπινη μνήμη, που πραγματο
ποιείται με χρηματοδότηση του
Ιδρύματος Φολκσβάγκεν από το
Ινστιτούτο Μάξ Πλάνκ γιο ψυχολο
γική Έρευνα που συγκροτήθηκε
πρόσφατα στο Μόναχο. Ό τα ν ένας
άνθρωπος φθύσει σε μέση ηλικία
να τον διακατέχει το άγχος της
τυχόν αποτυχίας του που αε πολλο
άτομα συνοδεύεται και από σημάδια
οργανικής καταπτώαεως. «Όταν
δεν συγκεντρώνει κανείς τη σκέψη
tou στην αποπεράτωση κάποιου έρ
γου nou έχει αναλάβει. αλλά σκέ
πτεται συνεχώς 6 γι μπορεί ν’ οποτύχει, τότε αυξάνονται οι πιθανότητες
αποτυχίας και κατά συνέπειαν μειώσεως της σποδόσεώς του». Αυτά
διαπίστωσε ο διευθυντής tou Ινστι
τούτου. Βάινερτ ήδη στο πρώτο
στάδιο της έρευνας μετά τις προκα
ταρκτικές επαφές που είχε με
ανθρώπους που έπαρχον από την
εν λόγω φοβία. Κατο τα λοιπό η μέ
χρι τούδε έρευνα οπεδειξε όπ ο άν

Ακόμα εξετάζομν κατά riúuu η
αύξηση αποδόσκως της μνήμης
κστά τη παιδική ηλικΐυ και ρ ικ ίω ο η
ορισμένων ικανοτήτων βαΟτοεω.
κσι απομνημονεύσεως
η- την
ενηλικίωση είναι δμνοτς-ν . ν μ*ρ«ι
τουλάχιστον - νο εξηγηθούν οπό τη
μετοβολή των γνώσεων σε ότι αφο
ρά την ίδια την μνήμη,

ΕΚΔΟΣΕΙΣ- ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
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Κοινοπραξία
βιοτεχνών
υπό τον ΕΟΜΜΕΧ
0 ΕΟΜΜΕΧ προωθεί τη συλλο/ική δράση των μικρομεσαίων
μεταποιητικών επιχειρήσεων με τη
συμμετοχή του ■ για πρώτη φορά
σε κοινσπρακτικη εταιρεία βιοτε
χνών. Συγκεκριμένα πρόκειται για
την κοινοπραξία με τον τίτλο Ενω
ση Επιπλοποιών Μακεδονίας «Ο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που δημιουργήθηχε στη Θεσσαλονίκη οπό τον ΕΟΜ
ΜΕΧ, οι υπηρεσίες του οποίου
καθοδήγησαν και βοήθησαν την
παραπάνω ομάδα βιοτεχνών.
Στα πλαίσιο της συμμετοχής του
ο ΕΟΜΜΕΧ θα παρακολουθήσει
συστηματικά την παραγωγική διαδι
κασία της κοινοπραξίας θα μεθο
δεύσει την οργανωτική της δομή σε
προωθημένα επίπεδα ώστε να χρη
σιμεύσει σαν μοντέλο για άλλες κοι
νοπραξίες ή συνεταιριστικές προσ
πάθειες βιοτεχνών και θα καλύψει
εκτός από οικονομικές ανάγκες όλες
τις λειτουργίες της επιχειρήσεως.

ΠΕΡΙΣΥΝΕΛΕΞΕ
119 ΦΥΓΑΔΕΣ
ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΥΣ
ΠΑΡΙΣΙ 24 ΙΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ)
Γαλλικό πλοίο,
περισυνέλεξε
στον κόλπο του Σιάμ 119 βιετναμέ
ζους φυγάδες που επέβοιναν ενός
μικρού σκάφους ανέφερον, σήμερα
πηγές της ανθρωπιστικής οργάνω
σης «γιατροί του κόσμου».
Το Γαλλικό πλοίο είναι νοσοκο
μειακό, ονομάζεται «Γκοέλο» και ως
πλήρωμα έχει δυο γιατρούς και
νοσοκόμες. Ορμητήριο του είναι
λιμάνι Πρινσέσα των Φιλιππινών.
Μαζί με το επίσης νοσοκόμειόκό
γαλλικό πλοίο «Μττάλνυ». τσ νΓκοέλο» έχει περισυλλέξει μέχρι σήμερο
από τις 16 Μαίου. 563 φυγάόες
από χώρες της νοτιανατ ολικής
Ασίας πρόαθεσαν οι ίδιες πηγές
Η οργάνωση, «γιατροί του κό
σμου» σπηύθυνε πρόσφατα επε.γουσα έκκληση, να χρηματοδοτηθεί
με περίπου 14 εκατομμύρια δολλάριο γιΟ νο μπορέσει να συνεχίσει ως
το Σεπτέμβριο το ανθρωπιστικό της
έργο της περισυλλογής προσφύ
γων
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• Ένα από τα θέματα της
Ιστορίαςδεν περιλαμβάνονταν στην
εξεταστέαύλη
• θέματα είχαν διαρρεύσει τις
προηγούμενεςμέρες σε υποψηφίους
πουσχετίζονται με τις κλαδικές του
ΠΑΣΟΚή υπηρετούν σε θέσεις που

• r |

Η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε

πάλι τη Δ. Βηρυτό

Βηρυτός στίς φλόγτ

ΑΚΑΡΠΗ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΧΑ Μ Π ΙΜ Π ΣΤΗ Δ Α Μ Α Σ Κ Ο
ΑΠΕΙΛΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΩΝ ΑΡΑΒΩΝ
Από τους Παλαιστινίους
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 2 4 (ΑΠΕ ΓΑΛΑ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ)
Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης
για την απελευθέρωση της Παλαι
στίνης στην Ινδία, κ. Φαϊσαλ
Οουεΐνταχ. απείλησε τις αραβικές
χώρες ότι θα αποτελέσουν τον
πρώτο στόχο της ΠαΑαιατινιοκής
τρομοκρατίας, γιατί, όπως είπε,
«αυτοί οι προδότες δεν έσπευσαν
να βοηθήσουν την ΟΑΠ».
Σε δήλωσή του, στην οποία αναφέρεται σήμερα ο ινδικός τύπος, ο
κ. Οουεΐνταχ τόνισε ότι «η τρομο
κρατία που θα πλήξει τον αραβικό
κόσμο ουτή τη φορό θο είναι πιο
σκληρή και πιο αιματηρή Αυτή θα
είναι η εκδίκηση του Παλαιστινια
κού λαού», είπε, τονίζοντας ότι «οι
Αραβικές χώρες θέλουν τώρα την
εξάρθρωση της ΟΑΠ».
Ακόμα ο Παλαιστίνιος αντιπρό
σωπος βεβαίωσε ότι η τρομοκρατία
θα πλήξει και άλλες χώρες, ιδιαίτερα
τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Εξ άλλου, ο κ. Οουεΐνταχ όιέψευσε τις δημοσιογραφικές πληροφο
ρίες ότι Παλαιστίνιοι μαχητές εκπαι
δεύονται στην Ινδία.

έχουνάμεση σχέση με κυβερνητικά
στελέχη, Οι
διαμαρτυρόμενοι
ενωματάρχεςζήτησαν να ανοκληθεί
τοθέμα της Ιστορίας που ήταν εκτός
ύληςολλά αυτό δεν έγινε δεκτό
Κατόπιντούτου οι μισοί περίπου από
τουςυποψηφίους απεχώρησαν οργισμένοιαπό την αίθουσα
Επί τόπου έφθασε ο διοικητής
τηςΣχολής και άλλοι αξιωματικοί. Το
θέμαπου όημιομργήθηκε χθές εξετάζεταιήδη στο υπουργείο Δημ. Τάξεωςκαι το Αρχηγείο Χωροφυλακής.

ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ 2 4 (ΑΠΕ)
Αυτοκτάνηαε ο Ιταλός τραπεζί
της Ρομπέρττο Κάλβ*. που είχε βρεΡ ·( απαγχονισμέ νος κάτω από μια
04φυρα του Λονδίνου στις 18 Ιου■»ου. αποφάνθηκε η ονοκριτική επι
τροπή ιτου ερεύνησε την υπόθεση.
• Πολλοί είχαν νομίσει ότι ο Χάλβι
Μχε δολοφονηθεί επειδή στις τσέΙ* ς του είχαν βρεθεί τούβλα κοι
ήταν δύσκολο για άτομο με τη δική
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ΔιέρρΕυσαν θέματα
στις €ξ€τάσ€ΐς
ανθυπομοιράρχων;
Σοβαρά επεισόδιο και έντονες
διομορτυρίεςενωμοτορχών που εδινανκξετάσεις γιο ανθυπομοίραρχοι
σημειώθηκανχθες
στη
Σχολή
Χωροφυλακής.Όπως κοταγγέλθη
«*:

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Μ

του σωματική διάπλαση και την ηλι
κία του. 62 ετών, να αναρριχηθεί
εκεί όπομ είχε βρεθεί νεκρός.
Ωστόσο, η ερευνητική επιτροπή,
λαμβάνοντας υπόψη όλες τις μαρτυ
ρίες, καθώς .επίσης και αυτή του
ιατροδικαστή, ο οποίος ανακοίνωσε
ότι δεν βρήκε κανένρ ίχνος βίας επί
ίο υ πτώματος ουμπέρσνε ότι χωρίς
αμφιβολία, πρόκειται για αυτοκτο
νία.

ΒΗΡΥΤΟΣ 24.
Ιοραηλινά αεροπλάνα θομβάριοαν χτες, για δεύτερη
κατά σειρά ημέρα, την Δ υτική
Βηρυτό, ενω η αποστολή του
Αμερικανού
απεσταλμένου
φίλιπ Χαμπίμπ στη Δαμοσκο
φ α ίνετα ι ότι απέτυχε αφού
δεν κα τά φ ερε ν' αποσπόσει
παραχωρήσεις οπό την Συρία
στο θέμα τη ς ενδεχόμ ενης
εγκατάστασης εκ εί των Πα
λαιστινίων μαχητών.
Οπως μεταδ ίδ ουν οι ξένο ι α ν
ταπ οκριτές. η λιβανική πρωτεύ
ουσα σ ειότα ν από το ένα άκρο
στο άλλο καθώς τα ιοραηλινά
αεριωθούμενα
θομβάρδιαζαν
χ τες κατά κύματα τον πολιορκούμενο δ υ τικό τομέα της Β ηρ υ
τού, προκαλώντας νέα θύματα
μεταξύ του άμαχου πληθυσμού.
Η νέα
ισραηλινή
επίθεση
απορρίπτει τον ισχυρισμό Ισραηλινών επισήμων ότι ο προχτεσινός βομβαρδισμός ήταν -ε π ιχ ε ί
ρηση περιορισμένης κλίμακας··
και δ είχνει ό τι το εβραϊκό κράτος
ε ίν ο ι αποφασισμένο να δώσει
στρατιω τική λύση στην κρίση του
Λιβάνου
έδαψός της τους Π αλαιστίνιους
μαχητές
Το παλαιστινιακό πρακτορείο
ειδήσεων ΟΥΑΦΑ μ ετα δ ίδ ει ό τι ο
αριθμός των Παλαιστινίων και
των Λιβανέζων που πιστεύεται
ό τι κρατούνται αε στρατόπεδα
συγκεντρώσεως στον Ν ότιο Λί
βανο και στην κα τεχόμενη Πα
λαισ τίνη ξεπερνά τις δέκα πέντε
χιλιά δες Σ α υτούς αυμπεριλαμθάνονται πολλοί Λιβανέζοι πολί
τες και παιδιά ηλικίας 12 έως 15
ετών
Τα
Ισραήλ
απελευθέρωσε
πρόσφατα περίπου διακόσιους
κρατούμενους αλλά πολλύ πε
ρισσότεροι κρατούνται και νέοι
συλλαμβανονται καθημερινά

Η Οργάνωση για την Απ ελευ
θέρωση της Παλαιστίνης κατα γγέλει ό τι οι νέοι αλλεπάλλη
λοι βομβαρδισμοί αποοκοπούν
στην υπονόμευση κάθε ευρωπαϊ
κής προσπάθειας που θα οδ η γή 
σει στην ενδεχόμ ενη αναγνώρι·

?
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ΔΕΝ ΘΑ
ΔΕΧΘΕΙ
Η ΣΥΡΙΑ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΔΑΜΑΣΚΟ! 24 (ΑΠΕ ΗΝ
ΤΥΠΟΣ)
Η Συρία 6ήΑωθ€ σήμερα, ότι
θα ανταποόώσ6ΐ «με κάθε όπΑο»
οποιαόήποτ« παραβίαση από μέ
ρους των Ισραηλ«νών Δυνάμεων
της έκβχέιρίας που ισχύ€ΐ στο
μ€ταξύ τους μέτωπο στον Νότιο
Λίβανο από τις 11 Ιουλίου.
Τούτο δήλωσ«, στρατιωτική
πηγή στην Δαμασκό, που πρόσθ€
σ€, ότι αν το Ισραήλ παρσβιόσβι
πάλι, όπως συνέβει την Πέμπτη,
την €κ€χ€ΐρία «Η Συρία θα αντα
ποδώσει μβ αιφνιδιαστικά κτυπή
ματα και μ€ διαφόρων τύπων
όπλα που θα καταφέρουν βαρςιές
απώλ€ΐ€ς στους Ισραηλινούς,
πολύ μ€γαλύτ€ρ€ς απ' όσές μπο
ρούν νο περιμένουν».
Η Συριοκή πρθ€ΐ6οποΙηση, «ίναι απάντηση σ€ απειλές που
απηύθυναν προς την Ιυριακή
κυβέρνηση ο υπουργός Εξωτερι
κών του Ισραήλ» Γιατζίκ Σαμίρ. και
ο αρχηγός του Ισραηλινού Γενι
κού Επιτελείου, στρατηγός Ντιτάν.

ΕΝΟΠΛΟΙ ΣΤΗ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ

Ένοπλη συμμορία απήγανε χθές
ομάδα τουριστών στην νότια επαρ
χία Μεταμπελελάντ, της Ζιμπάμ
πουε ανέφεραν σήμερα διπλωματι
κές πηγές και πρόσθεσαν ότι. η
ομάδα περιελάμβανε Βρεταννούς
δυο Αμερικανούς Αυστραλούς και
Ολλανδούς
πολίτες
από τους
οποίους δυο ήταν γυναίκες που
αφέθηκαν ελεύθερες μετά από λίγο.
Η συμμορία, μαζί με την απελευ
θέρωση των δυο γυναικών σπηύ
θυνε στην κυβέρνηση μήνυμο. με
το οποίο ζητάει λύτρα για τους υπό
λοιπους ομήρους και προβάλλει άλ
λη αιτήματα Μεταξύ αυτών είναι: Η

Μ έχρι τώρα το Ισραήλ αρνήθηκε να ανακοινώσει τα ονόματα
των κρατουμένω ν και επέτρεψ ε
μόνο σε μια μικρή μόνάδα του
-Ερυθρού Σταυρού··, να πραγμα
τοποιήσει επισκέψεις Μ έχρι τώ
ρα τα μέλη το υ Ερυθρού Σταυ
ρού ήρθαν σε επαφή με λ ιγ ό τερους από εξακάσ ιους κρ α το ύμ ε
νους.

προγράμματος, στην Εκπόνηση ιών
όποιων πήραν Ενεργό μέρος.
- Ή προσαρμογή τής ϋμπορικής πο
λιτικής τής ΕΟΚ στίς άνάγκες τών ά
ναπτυσσομένων χωρών Αποτελούσε
τό 4ο βασικό αίτημα τής έκθεσης
Ferrera, Ή έφαρμογή τού σύστημα
τος τών Αντισταθμιστικών εισφορών
για γεωργικά προϊόντα τού Τρίτου
κόσμου καί οί Επιδοτήσεις πού χορη
γεί ή > Κοινότητα στίς Εξαγωγές
προϊόντων στ(ς όναπτυσσόιιτντ/ γ/7,
ρες όδηγοΰν στη διαπίστωση δτι ή
Εμπορική πολιτική τής ΕΟΚ δχι μό
νο όέν συμβιβάζεται άλλα ku\ άντιτί
Οεται στήν άναπτυξιακή πολίτικη. Ή
Επιτροπή δέν έχει δημοσιεύσει άκόμη μελέτη γιά τίς Επιπτώσεις τής
Κ Α Π στίς διεθνείς Ανταλλαγές γεωρ
γικών προϊόντων καί γιά τίς συνέ
πειες τών γεωργικών Εξαγωγών πρός
t ic Αναπτυσσόμενες χ ώ ρ ε ς .
Δέν ύπάρχουν Εξάλλου νέα στοιχεία
δσον Αφορά τόν καθορισμό ένός κώ
δικα συμπεριφοράς γιά τίς πολυεθνι
κές Εταιρίες, αίτημα τής παρ. 53 τού
ψηφίσματος πού Οά Επιτρέψει ίσως
τόν περιορισμό τών κερδοσκοπικών
μεθόδων σέ διεθνή κλίμακα καί τής
Εκμετάλλευσης τής Επισιτιστικής Εν
δειας στόν κόσμο,
β) Τό σχέδιο δράσης τής ’Επιτροπής
γιά τήν καταπολέμηση τής πείνας
στόν κόσμο. Εχει τούς Ακόλουθους
στόχους;
- Είδική δράση γιά τή διάθεση
230.000 τόννων δημητριακών στά
πλαίσια ένός Εκτακτου προγράμμα
τος Αξίας 40 Εν. ΕΛΜ. ΓΙροτείνεται Ε
ξάλλου ή διάθεση στά Διεθνές 'Επι
σιτιστικό ‘Απόθεμα Έκτακτης Α 
νάγκης 500.000 τόννων δημητρια-
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απελευθέρωση ανωτότων σ τελε
χών του αντάρτικού στρατού του
Τζόσουα Νκόμο. «Ζίπρο». που πολέ
μησε για την ανεξαρτησία της Ζιμ
πάμπουε. Τα παραπάνω στελέχη
συνελήφθησαν φέτος όταν στις
κατοικίες τους βρέθηκαν όπλα, που
ανήκαν στο κόμμα της αντιπολίτευ
σης Ιτου Τζόσουα Νκόμο), «Ζσπού».
0 Νκόμο κατοδίκαοε την απαγω
γή των ομήρων.
Πιστεύεται, ότι η συμμορία
απαρτίζεται από αντικυβερνητικούς
αντάρτες των οποίων η παράταξη
κατηγορειιαι για βιαιότητες, που
τους τελευταίους μήνες έχουν πρακαλέσει στην εππρχία Μεταμπελε
λάντ τον θάνατο τουλάχιστον 30
ατόμων.

κών πού Εχουν προβλεφθεί Από τό
1977 δίχως νά φθάσουν δμως τό ύ
ψος αύτό μέχρι σήμερα.
- Συντονισμένη παροχή Ενισχύσεων
γιά τίς χώρες πού Αναπτύσσουν μιά
Εθνική στρατηγική στόν Επισιτιστικό
τομέα γιά νά Επιτευχθούν διαρκή Α
ποτελέσματα. Είναι χιηΜίκτηριστίκό
δτι 22 περίπου χώρες ΛΚ.Ε Εχουν
Αρχίσει νά καθορίζουν μιά παρόμοια
στρατηγική.
- Πρωτοβουλίες περιφερειακού χα
ρακτήρα γιά τή διαφύλαξη καί άξιο
ποίηση τού γεωργικού δυναμικού
τών άνα πτυσσόμενων χωρών ίδιαίτκ
ρα γιά τήν άντιμετώπιση τής διάρ
θρωσης τού Εδάφους καί τής έρημοισης- τή χρησιμοποίηση των δασών
σάν πηγής Ενέργειας, τήν καλλιέρ
γεια ειδών διατροφής τών τροπικών
περιοχών καί τήν καταπολέμηση ιών
Επιδπιιιών
- Δημιουργία Ενός διεθνούς άπυΙΙέ
ματος έπισιτιστικής ασφαλείας, σιό
όποίο ΘΑ μπορούσαν να προσφύγιιον
οί χώρες αύτές, όταν ή Εξέλιξη τής
διεθνούς Αγοράς Οώ όδηγοϊισι. οί μι
γάλες αΰξήσκις τιμών. Μιά Αλλη
μορφή συμβολής τής Κοινότητας ά
ποτελεί, σύμφωνα μέ τίς προτάσεις
τής Επιτροπής, ή θετική άντιμετωηι
ση τής Επιθυμίας τών χωρών αύτών
νά συνάψουν συμβατικές Εμπορικές
σχέσεις στόν τομέα τής προμήθειας
είδών διατροφής.
Η Επιτροπή τάσσεται Εξάλλου ύπέρ
τής διάθεσης 0,15% τού ΑΕΠ γιά
τήν Εφαρμογή Ενός ούσιαστικοϋ Ανα
πτυξιακού προγράμματος καί πρότη
νε πρόγραμμα σχετική; βοήθειας
(βλ. πίνακα) γιά τό 1982, πού προ
βλέπει πιστώσεις ύψους 184 Εκ.
ΕΛΜ.

r

Έναπελώριομαύρασύννεφοκάλυπη, χθεςτηΒηρυτό, καθώςΛούοντανπολλάκτιριΟ.*°ν
τάστοΣτάδιο, μετάτουςνέουςβομβαρδισμούς7ωνΙσραηΑίνωνσε θέσεις τωνΠαλσισπιέν*'
μέσακαι γύρωστην πόλη.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ

Ρήγμα στις σχέσ€ΐς
Ελλάδος και Κύπρου
Τον κίνδυνο εθνικού διχασμού με αφορμή το συνεχιζόμ«*·

που έχει προκαλέσει όχι μόνο
σχέσεις Αθηνών και Λευκωσ

πια στις σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου επισημαίνβΜ·

Κυπριακός Τύπος, λίγα μόλις 24ώρα μετά το Παγκύπριο ΣυλΑ «^·

αΜά *αι υεταξυ των ποΛι " ,'α,' ^ 0ξΠ

βφ ριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Τονίζοντας μάλιστα ότι οι δ ύ ο « ·
■
.
.
Γ , , .
I /τ
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Με
ιδιαίτερη ανησυχία οι
Ιμπριακές εφημερίδες - που εκφράβουν τις απόψεις όλων ανεξαιρέτως
των πολιτικών κομμάτων
μιλούν
ανοικτά και απερίφραστα για αντι
θέσεις κ ο διάσταση απόψεων
μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας
στους χειρισμούς του εθνικού ζητή
ματος.
Με λύπη και ανησυχία η
κυπριακή εφημερίδα «Αλήθεια»
γράφει ότι στο συλλαλητήριο «χει
ροκροτήματα δεν απέσπασαν οι
εθνικές θέσεις, αλλά η αναγνελία
της παρουσίας του Αμπατιέλου του
ΚΚΕ» και παρατηρεί: «όταν ο κ.
Αλευράς μιλούσε για την αποτυχία
του άκραπου διαλόγου και την
αδιαλλαξία της Τουρκίας η κόκκινη
πλατεία κραύγαζε : «ένας είναι ο
εχθρός, ο ιμπεριαλισμός».
Η εφημερίδα εξ
άλλου «Ο
Αγών» κάνει λόγο για τις τρεις πτυ
χές που παρουσίασε το συλλαλητή
ριο και που θα έχουν επιπτώσεις
πάνω στο Κυπριακό:
• Επιβεβαίωσε την διαφορετι
κή αντικρυση του Κυπριακού από

Η καταπολέμηση της πείνας στον κόσμο
Συνέχεια από την 3η
Ή Ελλειψη ύποόομιδν στίς μεταφο
ρές και ή ¿καταλληλότητα των μέ
αων Αποθήκευσης όδηγοΰν έξαλλου
σέ άπώλαες μέχρι 25% τών σιτηρών
μετά Από κάθε συγκομιδή. Τό θέμα
πύτά συμ περιλαμβάνεται στίς προτε
ραιότητες τών τεχνικών Ενισχύσεων
τής 'Επιτροπής.
- Διατήρηση Αλλά "Καί ιιΰξηση τής
έηιαινστικής βοήθιισς γιά τό χρονι
κά διάστημα πού οί Αναπτυσσόμενες
χώρες δέν μπορούν νά αύξήπουν τη
γεωργική τους παραγωγή - αύτή είναι
ή τρίτη βασική όιαπίστυκτη τής Εκθε
σης Ρμγογο. Ή Επισιτιστική βοήθεια
όέν Αποτελεί ωστόσο καμιά διαρκή
λύση τού προβλήματος τής πείνας
στόν κΟσμο.
Τό πρόγραμμα τής έπισιτιστικής
βοήθειας γιά τό 1982 τό όποιο έγκρίθηκε Από τό Συμβούλιο τόν 'Απρίλιο
προβλέπει μιά αύξηση 17% περίπου
στίς παροχές δημητριακών καί ιδιαί
τερη μεταχείριση τών πιό φτωχών Α
νάπτυσσαμένων χωρών (βλ. «ΤΟ
ΕΥΡΩ Π Α ΪΚ Ο Κ Ο ΙΝ Ο Β Ο ΥΛΙΟ ».
Νο 4/1982.
Τό Συμβούλιο συμφώνησε τό Νοέμ
βριο τού 1980 μέ τή δυνατότητα τής
χρησιμοποίησης τής έπισιτιστικής
βοήθειας στά πλαίσια πολυετών ύποχρεώσεων, ώστε νά είναι δυνατή ή
Ενταξη τής βοήθειας αύτής σέ Ανα
πτυξιακά προγράμματα καί ή σύστα
ση άποθεμάτων Ασφάλειας σέ μία ή
περισσότερες Επωφελούμενες χώρες.
Ή σύναψη σχετικής συμφωνίας μέ
τήν Κένυα. Μαλί καί Ζάμπια Αποφασισθηκε πρόσφατα. Χαρακτηριστικό
τής συμφωνίας είναι ή- νομική δέ
σμευση τών χωρών αύτών νά Εφαρ
μόσουν τά προβλεπόμενα μέτρα τού

f

ομιλητές ο Πρόεδρος της Κυπρου κ. Σπ. Κυπριανού ■— >
«•οόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωαν. Αλευράς « μ ί λ ι · ·
Μθο γλώσσες».

ΑΠΗΓΑΓΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
ΧΑΡΑΡΕ 24 (ΑΠΕ ΗΝ ΤΥΠΟΣ
ΡΩΥΤΕΡ)

οη απο μέρους των ΗΠΑ του δ ι
καιώματος
τη ς αυτοδιάθεσ ης
του παλαιστινιακού λαού
Την αναγνώριση αυτή έχ ει ζη
τήσει η Οα Π σαν πολιτικό α ντά λ
λαγμα για τη ν αποχώρηση των
Παλαιστινίων μαχητών από την
Δ υτική Βηρυτό
Ο Αμερικανός απεσταλμένος
Φίλιπ Χαμπίμπ αναχώρησε χ τες
από τη Δαμασκό για την Σ αουδι
κή Αραβία, αφού απέτυχε. να
πείσει την Συρία να δ ε χ τε ί στο
Το
γνω στότερο
ιοραηλινά
στρατόπεδο συγκεντρώσεως βρ ί
σκεται στην πόλη Ανσάρ. Τα μ έ 
τρα ασφαλείας είνα ι α υστηρότα 
τα και το στρατόπεδο α υτό μπο
ρεί να δ εχ τεί δέκα χιλιά δ ες κρ α 
τούμενους. Στρατόπεδα σ υγκεν
τρώσεων βρίσκονται επίσης στην
Σιδώνα

μέρους των Αθηνών και της Λευκωσίος.
• Ο κυπριακός λαός παρουσιά
στηκε διχασμένος σ αυτή τη μαύ
ρη επέτειο.
• Κανένα νέο μήνυμα δεν μετέ
φερε στον λαό ο πρόεδρος Κυπρια
νού ούτε και υπήρξε επικοινωνία
μεταξύ του Προέδρου και λαού
Η «Αλήθεια» με στόχο της την
ελληνική Κυβέρνηση «εδώ και τώ
ρα» να μιλήση και να διαχωρίση
ανοικτά τις θέσεις της για να μπόρε
ση ο κυπριακός λαός - και ιδιαίτερο
οι παρασυρόμενοι·
να κάνουν
ορθές πολιτικές επιλογές «Αν γίνει
ανεκτός από την Αθήνα ο παραπλα
νητικός θόρυβος και ο Τεχνιτός
φανατισμός τότε οι ένοχοι του ρήγ
ματος στις σχέσεις με το εθνικό
κέντρο 0α ξασφαλίσουν άλλοθι»
«Είμαστε πολύ λίγοι για να γί
νουμε λιγότεροι» αναγνωρίζει ο
«φιλελεύθερος» και παρατηρεί ότι
οι διαφορές Αθηνών Λευκωσίας
«δεν είναι ανάγκη να μας οδηγή
σουν σε διχασμό».
Ενδεικτικό της σοβσρής κρίσεως

ύάτων της '‘'••’"Ρ 00 ^ συμπα
Κυπριανού - Α Χ . Ε Λ. είναι το οχ

6)ο ^ης κομμστική(. αχ αραυγήί»·

Γ

Χωρίς νέα
τραγούδια
το 0 € T € I V Ó
φΕστιβάλ
ΘΕΣ'ΝΙΚΗ 23 (ΑΠΕ)
Η επιτροπή κρίσεως των τρ ά γ ο ι
διών του Φεστιβάλ Τραγουδώ0
Θεσ-νίκης σπέρριψε όλα το τραγΟ0'
διο που είχαν υποβληθεί.
Η επιτροπή έκρινε ότι 7 από 1,1
τραγούδια μπορούν να παρού®1®
οθόΰν όχι όμως και να βραβευθοι,ν'
Ετσι, φέτος θα παρουσιασθ®00
το παλιά τραγούδια που βραβεύτΠ'
κον στα περασμένα Φεστιβάλ.
____ -

ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
ΤΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΣΣΔ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 24. Ά Π .Ε .)
Η εφημερίδα
ιιΟυάσιγκτων
Ποστ» αναφέρεται σήμερα σε
απόρρητη έκθεση ταυ Αμερικανικού
Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα
με την οποία μια σημαντική μείωση
των εξαγωγών προς την Σοβιετική
Ενωση θα είναι, τουλάχιστον σε
πρώτη φάση, περισσότερο οικονο
μικά επώόυνη για τις δυτικές χώρες
παρά για τους Σοβιετικούς.
Το συμπέρασμα αυτό , επιση
μαίνει η εφημερίδα, έρχεται αε αντί
φαση με τις δημόσιες δηλώσεις
πολλών μελών της Αμερικανικής
Κυβέρνησης η έκθεση αυτή προέρ, Ι Ι Ι Ι Ι lllli.
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εθνικό προϊόν των ΔυτικοευρώΠΟ·'
κών χωρών κατά 30 δισεκοτούά0'
ριο όολλάρια σύμφωνα με τθν
έκθεση
Οι συντάκτες της μελέτης αύ«Κ
εκφράζουν την άποψη ότι μσκρά
πρόθεσμα οι υπό εκβιομηχανοποΙΠ'
ση χώρες θα μπορέσουν νο ο®0
τρέψουν, τουλάχιστον κατά ένα ύ£'
ρος, τις αρνηπκές επιπτώσεις Kñ
μείωσης των Δυτικών εξαγωΫ<*,ν
προς την Σοβιετική Ενωση.
Το αμερικανικό υπουργείο Εξώ'
τε ρικών αρνήθηκε να σχολιάσει την
έκθεση αυτή, τονίζοντας ότι είν®1
απόρρητη.
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κού αερίου και την Γαλλική απόφα
ση να το αγνοήσει.
Η ανάλυση που δημοσιεύει η
«Ουάσιγκτων Ποστ» υπονραμμίζει
ότι η μείωση στο μισό, το 1982 κοι
το 1983. των εξαγωγών προς την
Σοβιετική Ενωση των Βιομηχανι
κών προϊόντων των κυριωτέρων
Δυτικών Βιομηχανικών χωρών θο
είχε συνέπεια μείωση της αύξησης
της Σοβιετικής Οικονομίας
που
υπολογίζεται αε τέσσερα δισεκα
τομμύρια όολλάρια για τα δύο χρό
νια, ενώ ο περιορισμός των εξαγω
γών θα μειώσει το ακαθόριστο
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m ti

ιη·# Λι/ιικήι.

Ευ|ΚΪΙΙΙΓ|<, ι χ ι ι ι ι ν ιδιιιΐιι fin ψ υ /r/UV
θ ί ί. μι ιό ιη ν ι νδυνΤιμω ιιη m u Λμ<
pNCUviKoú ΕμπΤΐ(ιγ«ΐι m u ιιχ ν α λ ιιγ ι

ΑΝΑΚΟΙΝΩ ΣΗ
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
Μητροπόλέως 31

τηΑ. 2 2 0 4 2 6 2 7 7 7
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Τα μαθήματα αρχίζουν
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αυγούοτου γ»υ
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του ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Αυγούοτου ihj ιο«< *»υ6ηtés
του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
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ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟ ΤΡΕΗΟ
ΕΤΡΕΧΕ ΜΟΝΟ ΤΟΥ!!
Ασυνήθιστο αυτό το δυστύχημα
για τα διεθνή χρονικά, λέει ο ΟΣΕ

"Wcvng και γνωστοί των θυμάτων περιφέρονται όίχλα στο «κουφάρι- της μοιραίας ωτομοτρίς.

ΑΘΗΝΑ 2 6 (ΑΠΕ)
Ze εγκληματική αμέλεια του μηχανοδηγού Αλεξ.
Βασιλόπουλου, αποδίδεται η προχθεσινή σιδηροδρομι
κή τραγωδία της περιοχής Πλατανόβρυση Δράμας.
Μολονότι είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα - άνω

βάΙνείτα ‘/θάπτομε ιμττ ,n.n-/r.{P

ΧΑΛΑΖΙ
Χθές το απόγευμα
ΙΥ
Βροχή που έπεσε χθές στο'
°μό μας συνόδευε'και χαλάζι που
ορισμένες περιοχές ήταν κατα^Οίτττ,κό.
^ννκε<ριμένα όπως μας πληρο
ύ σ α ν στις 6 χθες το απόγευμα
*°*αζότττωση κστέστρεψε τη νεωρ” *ή Παραγωγή σε 5 κτηματικές θέ0(|ζ της κοινότητας Αγ. Γεωργίου.
ζημιές σε ορισμένες περιπτώ0ί|ζ έφθασαν στο 100%.

01 ΑΥΞΗΣΕΙΣ
Στ ις ε ισ φ ο ρ έ ς
ΤΟΥ ΤΕΒΕ
ΑθΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Σο υπουργείο Κοιν. Ασφαλίσεων
*** αφορμή παράπονα ασφαλισμένι° ν του ΤΕΒΕ για τον ανακαθορι
σμό του ύψους των εισφορών,
'ϊυκρινι'ζει ότι σύμφωνα με τον νό1027/80 και την νέο εθνική
“ υλλογική σύμβαση που ισχύει από
^ 8 2 , με την οποία επήλθε αύξη
σή τψ ν μιαρών κατά 42,51%. καθό° '° Ε τις εισφορές σε 32%.
Οι νέες εισφορές 132/ο), προσ{ τει, είναι μειωμένες κατά το ανώ»
, 0 ποσοστό που επιτρέπει ο νόϋ<* (25%)
Παράλληλα το ΤΕΒΕ ενώ έπρεπε
, αυξήσει υποχρεωτικά τις συντάκατό το μισό (16%) της αυξήτων εισφορών τις αύξησε
25%. τα όε κατώτστα όρια
''ήλθαν στις 9.000 όρχ. από
” 1/82.

σοβαρά τραυματισμένοι και 4 5 ελαφρά.
Τα ανωτέρω προέκυψσ από τις μέχρι τώρα ανακρίσεις και καταθέσεις
που δόθηκαν για το νέο και πλέον σοβαρό εντός 5 ημερών δυστύχημα,
που συνέβη λίγο πριν από τις 10 το πρωΤ στο 21 θο χιλιόμετρο της σιδηρο

- _______
φορήσουμε το κοινό γιο την ετοιμό
τητα των υπηρεσιών του Ο.Σ.Ε. και
των κρατικών υπηρεσιών που κινή
θηκαν αυτόματα και σε χρόνο
εκπληκτικό για την συγκεκριμένη
περίπτωση (τόπο δυστυχήματος,
ημέρα Κυριακή κ.τ.λ,). προσφέροντας υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο
αρωγής πρώτων βοηθειών όσο και
σε τεχνικό επίπεδο (αποκατάσταση
κυκλοφορίας, πρώτοι τεχνικοί έλεγ
χοι κ.τ.λ.).
Ακόμα τονίζουμε ιδιαίτερα την
συγκινητική και με αυταπάρνηση
βοήθεια των κατοίκων της περιοχής
του ατυχήματος που στις προσπά
θειες του οργσνομένου κράτους
πρόσθεσαν τον δικό τους τόνο

δρομικής γραμμής Αλεξανδρουπόλεως - Αθηνών.
Δραματικές σκηνές εξελίχθηκαν αμέσως μετά τον εκτροχιασμό καθώς
οι ελάχιστοι μη τραυματίες επιβάτες και οι πρώτοι από τους κατοίκους της
περιοχής που προσέτρεξαν στο σημείο του δυστυχήματος, προσπαθούσαν
να παράσχουν βοήθεια στα θύματα. Οι οιμωγές των τραυματιών, πολλοί
από τους οποίους αντίκρυζαν τα ακρωτηριασμένα μέλη το υς ενίσχυαν την
φρικιαστική εικόνα. Πολλοί από τους επιβάτες, άν και ελαφρά τραυματι
σμένοι, είχαν εγκλωβισθεί στα συντρίμματα των βαγονιών, που είχαν ανα------««Οπηή τραυματίες θεωρήθηκαν νεκροί,
■Ρ'*'·'-*»----- ,
ι ανεβάσουν τους νεκρούς σε 8.
με αποτέλεσμα οι πρώτες πληροφορίες να
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοί
Οι πρώτοι τραυματίες διακομί
νωση του αρχηγείου Χωροφυλακής,
σθηκαν στο νοσοκομείο Δράμας με
θύματα της προχθεσινής σιδηρο
ιδιωτικά και φορτηγό αυτοκίνητα,
δρομικής τραγωδίας είναι τα εξής:
που διέρχονταν κοντά στο σημείο
ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ:
του εκτροχιασμού και οι οδηγοί
Γλυκερία Παπαδοπούλου, 25
τους έσπευσαν να παράσχουν βοή
ετών, Αναστασία Β. Χατζηπαλλάση,
θεια. Στον τόπο του όυστυχήμοιος
3,5 ετών και ένας μεσήλικας αγνώ
κατέφθασαν λίγο αργότερα στρα
στων στοιχείων.
τιωτικά φορτηγό αυτοκίνητα και
ΣΟΒΑΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ
γερανοί και οι στρατιώτες απασχο
ΕΙΝΑΙ:
λήθηκαν με την μετακίνηση των
Λυγερή Κ. Αναγνώστου, 55
βαγονιών και την απελευθέρωση
ετών, Αλεκ. Β. Βασιλόπουλος 40
όσων είχαν εγκλωβισθεί Στην πόλη
ετών, Σμαρώ Ζαγκούρη, Ιμπραήμ X.
της Δράμας στο μεταξύ, είχε
Ιμπραήμ Ογλού, 2 0 ετών, Βασιλική
σημειωθεί συναγερμός των ιατρι
Η. Αφεντόγλου, 16 ετών, Φοιδηβή
κών κ.λ.π, υπηρεσιών. Επειδή το
Π. Κοφτερού, 12 ετών, Γεωργ. Η.
νοσοκομείο της πόλε ως υπερπληΜουντάκης, 38 ετών. Κων. Η. Μπέρώθηκε από τους τραυματίες
σιος 43 ετών. Γεωργία Θ. Παπαδοχρειόσθηκε η μεταφορά μικρού οριπουλου, 18 ετών, Ελισάβετ Ε. Σια
θμού από αυτούς στο νοσοκομείο
ρή, 55 ετών Αποστ. Α Φερεαπάτης Καβάλας και σε ιδιωτικές κλινι
δ η ς 16 ετών, Σοκρούογλου, αβά
κές. Λίγο μετά το μεσημέρι, αριθμός
πτιστο, 27 ετών και Γεωργ. ΚαρυπΙτραυματιών - οι πιό σοβαρά τραυ
ματισμένοι - διακομίσθηκαν με ελι
κόπτερο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
της Θεσσαλονίκης.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούσπ 3 0 Βέροια τηλ. 6 2 .8 1 1

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1η Α υ γ ο ύ σ το υ αρχίζουν τα μαθήματα προετοιμα
σίας σε ολιγομελή τμήματα για τους μαθητές:
Α ' Β , Γ ' Λυκείου (Α ’ και Β ' τύπου)
και Α ', Β \ Γ ' Γυμνασίου
Θα διδάξουν και φέτος οι γνωστοίσας καθηγητές
Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε κάθε
μέρα στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μαλακούση 3 0 (Δίπλα στα ΚΤΕΛ)
Οι εγνοαφέε άοχισο·“

-----— * ------------

λάβει ακόμη τον συνοδηγό του, εγκατέλειψε το χειρι
στήριο και μετέβη στο κυλικείο για να πλύνει τα χέρια
του Τότε η υπ αριθμ. 601 επιβατική αμαξοστοιχία της
γραμμής Αλεξανδρουπόλεωε - Θεσσαλονίκης που την
ΥΡυ μ Η Ί'>
------ ----------αποτελούσαν η μηχανή και τρία βαγόνια και στην οποία
επέβαιναν 70 άτομα, έφθασε στην μοιραία στροφή και
εκτροχιάσθηκε. Η μηχανή και τα τρία βαγόνια ανατρά
πηκαν και ο θλιβερός απολογισμός ήταν 3 νεκροί, 14

διοίκηση του α υ ? · εξέδωσε την
ακόλουθη αΛ»οίνι#ση:
«Χθές Κε^ρισκ^ 25.7.82 στο
219ο χιλιόμετρο! της γραμμής
Θεσ/νίκης - · Αλιξανδρουπόλεως
συνέβη τραγικό σιδηροδρομικό
δυστύχημα.
.
Αυτό το δυστύχημα είναι ιδιαί
τερα ασυνήθιστο τι)σο για τα ελλη
νικό όσο και γκςτο ξένα δεδομένα
του σιδηροδρόμου. Τέτοιου είδους
δυστυχήματα έχουν συμβεί μόνο με
το μοιραίο σγνζίιαρμό αλλεπάλλη
λων παραβιάσέω^ και παραλείψεων
κανονισμών* οπ^,μίρους των αμα
ξοστοιχιών.
Τα τρίο ^λ εμ τα ία ατυχήματα
στο σιδηρόδρομο, ετεροβαρή στις
συνέπειες ίο υ ς οφείλονται ουσια
στικά σε τυχαία σύμπτωση που ε ί
ναι εξαιρετική σπάνια.
Πρέπέι να τόνίσουμε ότι ο
σιδηρόδρομος είναι και διεθνώς
αλλά και ^στην Ελλ'όδα το ασφαλέ
στερο μέσ ^μ εια φ οράς.
Οι
κβνογισβοί
ασφαλείας
κυκλοφορίας συντήρησης γραμμής,
τροχαίου υλϊςο» «ϋ| επιθεώρησης
καταλληλδτηιόςν του που ισχύουν
στην Ελλάδα ^αλύίτιουν όλο το φά
σμα των διεθνώς 'καθιερωμένων
κονονιομψν^ΐε'πρόσθήκες που επι
βάλλονται (ίαι από' τις, ελληνικές

δης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ·
ΤΟΥ Ο.Σ.Ε.
Για το τααγικό δυστύχημα, η

ΜΕΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΡΧΕΣ
ΑΘΙΝΑ. 26 (ΑΠΕ)
Μεσποφάσεις του υφυπουρ
γού Πο>είας κ. Π. Μώραλη μετατί
θενται «ι τοποθετούνται 409 γυμνασιάρ>ς και 201 λυκειάρχες σε
κενές ογονικές θέσεις των Γυμνα
σίων κ Λυκείων της χώρας. Οι
μετατιθιενοι πρέπει να παρουσιασθούν ·ις νέες τους θέσεις και να
αναλάβίν υπηρεσία μέσα σε 15
μέρες (ό σήμερα.

¿α μ α ρ τ υ ρ ι α
0 Δημοκρατικός
Σύλλογος
Γυνοικε Ν. Ημαθίας διαμαρτύρε
ται έντσ γιο τη βάναυση συμπερι
φορά Η οργάνων της τάξης ενάν
τια στ> γυναίκες απεργούς του
ςργοστώυ «Μινέρβα» Θεσ/νίκης
με τηννοχή της Κυβέρνησης.
Τόεται στο πλευρό των
απεργι και καλεί την Κυβέρνηση
να πιέι τους ερνοδότες για τη λύ
ση τω>ίκαιων αιτημάτων τους.
Το Διοικητικό
Συμβούλιο

ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΩΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΙΩΣΗ
Γνωρίζουμε σ ' όλους τουνδιαφερομένους ότι
από 1ης Ιουνίου ε.ε, άρχισε νατουργεί στη Βέροια
(οδός Ιπποκράτους 18. 1 ς όροι. τηλ. 6 2.048) πρα
κτορείο της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΐΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥίΣ ΕΤΑΙΡΙΑ και είμοστε πρόθυμοι νο σας εξυπη^σουμε για θέματα
ασφαλίσεως αυτοκινήτων - κτέρ - μοτοσακό εκσκαφέων - ηροωθητήρων -τσεων μεταφορών πυρός - ατυχημάτων - ιξένων ακινήτων ο ν π.

ανθρωπιάς.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
τόσο τα κρατικά όσο και οι εφημερί
δες κάλυψαν με την πρέπουσα
σοβαρότητα το γεγονός πληροφο
ρώντας τον ελληνικό λαό για το
τρανικό ατύχημα.
Η διοίκηση του Ο.Σ.Ε. εκφράζει
τη βαθύτατη ανθρώπινη οδύνη της
για τους νεκρούς του δυστυχήματος
και συμπαρίσταται με κάθε τρόπο
στους τραυματίες και τους συγγε
νείς των θυμάτων
Αρμόδια
επιτροπή
ειδικών
εμπειρογνωμόνων ερευνά τα πιθα
νά αίτια του δυστυχήματος και τα
συμπεράσματα του πορίσματος θα
ανακοινωθούν στον ελληνικό λαό».

Η κρίσιμη βδομάδα του «πολέμου των οιτωρολαχανικών» άρχι
σε. Από τη μια συμπαρατάσσονται οι χονδρέμποροι με τους λιανό
πωλητές που όπως τονίζουν ουσιαστικά διώχνονται από την αγορέ
με τα κυβερνητικά μέτρα και απά την άλλη η Κυβέρνηση.
Η οποία μέσω του υπουργείου Εμπορίου και Γεωργίας αγωνίζε
ται να κινητοποιήσει τους συνεταιρισμούς για να εξασφαλίσει στοι
χειωδώς επαρκή εφοδιασμό της καταναλώσεως. Ωστόσο αυτή ·<
κινητοποίηση που ενετάθει το Σαββατοκύριακο με προώθηση υ λ ι
κού συσκευασίας (τελλάρα, καφάσια κλπ) προς τους ουνετοιρ.
σμούς φαίνεται, ότι γίνεται εσπευσμένα και χωρίς κανένα προ
γραμμαησμό.
Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον
τρόπο που όόθηκον άδειες διαθέσεως οπωροκηπευτικών σε κεντρι
κά σημεία της Αθήνας σε εκπροσώ
πους των συνεταιρισμών. Ωστόσο
εκφράζονται βάσιμες αμφιβολίες
κατά πόσον οι συνεταιρισμοί είναι
προετοιμασμένοι να αναλάβουν την
ευθύνη διακινήσεως και διαθέσεως
των φρούτων και λαχανικών «Εδώ
και τώρα», όπως θέλει η κυβέρνηση
της «αλλαγής» Έτσι στην ουσία
φέρνει τους αγρότες σε αντιπαρά
θεση και αντιδικία με άλλους εργα
ζόμενους - γιατί δεν είναι μόνον οι
λίγοι χονδρέμποροι και μεγαλομανόβηδες ππυ επιζούν απά το εμπό
ριο των οπωροκηπευτικών ενώ ε ί
ναι αμφίβολο αν θα γλυτώσει το
πολιτικό κόστος από την προχειρό
τητα των νέων μέτρων.

Στη Θεσσαλονίκη
Ανάλογα προβλήματα εφοδια
σμού ανπμετωπίζει κι η Θεσσαλονί
κη. Από αύριο Τρίτη ούτε ένα τελά
ρο με φρούτα και κυπευτικά δεν θα

υπάρχει στην αγορά της Οι έμπορ..,
της κεντρικής λαχαναγοράς αποφά
σισαν να μη στείλουν τελάρα στους
παραγωγούς για την προώθηση
οπωροκηπευτικών, Σχετική συσκ«·
ψη έγινε το Σάββατο όλων -ω\
εμπόρων της κεντρικής λαχαν : /. ·
ράς Θεσσαλονίκης και αηοφαοίσ--'
κε η πλήρης αποχή από την εμπορία
των οπωροκηπευτικών.

Σύσκεψη
χονδρεμπόρων
Αντιπρόσωποι από όλες τις
Λαχαναγορές της χώρας θα ποροστούν μεθαύριο Τετάρτη 28 Ιου
λίου. στην έκτακτη γενική συνέλευ
ση που πραγματοποιούν οι έμποροι
της Κεντρικής Λαχαναγοράς Α θ η 
νών στην αίθουσα αμφιθεάτρου της
Λαχαναγοράς θέματα της υυνελει>σεως είναι το νέα κυβερνητικό μί
τρα για την διακίνηση τ<*ιν υπωμοκηπεμτικών και η λήψη αποφάοεν
για τις μορφές του αγώνα που θα
ακολουθήσει ο κλάδος.

2 5 ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Συνεδριάζει την Παρασκευή στη Βέροιο το Δημ. Συμβούλιο για
να συζητήσει και να αποφασίσει επί των κάτωθι θεμάτων:

«Παπάκια» για δημιουργία παιδικής
χοράς

•
Αίτηση Σταύρου Πασχολίόη
λλπ για υπ ευθείας εκτ,μ,ηρη , οιν.
που κατέχουν
κλπ. για τροποποίηση του εγκεκρι
μένου σχεόί,ιυ πόλης στα 0 Τ 296
και 297.
•
Αίτηση· Μάρως Ανογνωστί- I
όου - Μαργαρίτου γιο τροποποίηση
του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης
στα Ο.Τ. 61-65.
•
Αίτηση Δημητρίου Μουροκεφσλίόη γιο παραχώρηση χώρου
στο πάρκο «ΕΛΗΑ» για έκθεση
ζωγραφικής.
•
Επιστολή Ελληνικής Ιεραπο
στολικής Ένωσης για παραχώρηση
της Πλατ. Ωρολογίου ή του χώρου
διπλό από την Εκκλησία Αγ. Αναρ
γύρων για παρουσίαση μουσικού
θεάματος.
•
Αίτηση Σωτηρίου και Νικο
λάου Γιοβανόπουλου για ενέργεια
νομίμων στο αρμόόιο δικαστήριο
για τον καθορισμό τιμής μονάόας
αποζημίωσης ρυμοτομούμενης ιδιο
κτησίας Κληρ. Θ. Μέλιου.
•
Αίτηση Σκακιστών Βεροίας,
για οικονομική ενίσχυση.
•
Αίτηση Θεοόώρου Πετροκόπουλου γιο τροποποίηση τής υπ'
αριθμ. 4 8 5 /1 9 8 0 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
•
Αίτηση Ελευθερίας Σιαφαρί
κα για καταβολή χρημάτων που
πλήρωσε για λογ/σμό του Δήμου
λόγω ρυμοτομίας.
•
Αίτηση
καταστηματαρχών
Δημοτικής Αγοράς γιο την τοποθέ
τηση κολώνος στην είσοδο της
Δημστ Αγοράς.
•
Επί
του
υπ'
αριθμ.
7 2 7 '2 -6 -8 2 εγγράφου του Εργατουπαλληλικού Κέντρου Βεροίας
για παραχώρηση δημοτικού οικοπέ
δου.
•
Δωρεά παραχώρηση ή μη
του κτιρίου του άλσους Παπόγου
στο ΠΙΚΠΑ.
•
Επί του υπ αριθμ. ΥΠΠΕ/ΓΡΑΜ Μ ΑΤ/Γ/Φ 1/42602/82
εννράφου του Υπουργείου Πολιτι
σμού και Επιστημών νια ταν διορι
σμό αναπληρωματικών μελών στην
Εποπτική Επιτροπή Μόνιμου Τοι. κού Ιστορικού Αρχείου Βέροιας.
•
Εκποίηση με δημοπρασία
παλιών μαρμάρων του Δημ, Νεκρο
ταφείου.
•
Τροποποίηση προϋπ/σμού
Δήμου έτους 1982.
•
Εγκριση εξόδων μετάβασης
Επιτροπής στην Βουλγαρία.
•
Αποδέσμευση ποσού από
έσοδα ανταποδοτικών τελών για
αντιμετώπιση λειτουργικών δαπα
νών.
•
Επιστροφή τελών υπονόμου
που εισπράχθηκσν χωρίς να οφεί
λονται.
•
Επιστροφή
αχρεωστήτως
καταβληθείσης εισφοράς λόγω επεκτάσεως σχεδίου πόλεως.
•
Αίτηση παράτασης προθε
σμίας υποβολής της Προκαταρκτι
κής Μ ελέτης περιφερειακής οδού
Βέροια, των | Τσούτρα - Γ Μ εθυδάκη - Δ. Κωτούζας
Φ Αντικατάσταση φωτιστικών

•
Επί
του
υπ'
αριθμ.
1275/29-3-82 εννράφου του Τμη
υατος Πολεοδομίας και Πολευόομι—'τ . r £ιΐ\/γμυψη κι ψ ^ ο ι* ^
Δημοτικού Καταστήματος.

σωμάτων στις οδούς Μακεδονομά
χων Ρόδων. Ολυμπου. Ανεμώ νης
Μ οραϋτ και Ανθέων.
ιδιωτών.
•
Αίτηση κατοίκων περιοχής

ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ ΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
Μ Ε ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
Συνάντηση μ€ τον κ. Γικόνογλου
ΑΘΗΝΑΙ 26 (ΑΠΕι
άρχισε στις 20 Αυγούστου και . ηΣήμερα αναμένεται νο ανακοι
ξε στις 10 Μαρτίου).
νωθούν τα μέτρα για το κυνήγι, δή
λωσε ο υπουργός Γεωργίας κ. Κ
Η ΚΑΤΑΣΒΕΣΗ ΤΩΝ
Σημίτης, Και πράσθεσε ότι με τα μέ
ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ
τρα αυτά θα επιδιώκεται η προστα
Τη δυνατότητα χρησιμοποιήσία της χλωρίδας και της πανίδας.
σεως στην κατάσβεση των δασικών
0 κ. υπουργός είπε επίσης ότι
πυρκαγιών αεροσκαφών κπι ελικο
θα υπάρξει μιά αύξηση στα τέλη
πτέρων, που θα εκτοξεύουν ovri
θεώρησης
των
κυνηγετικών
νερό, κατάλληλες χημικές ουσίες,
αδειών, τα οποία από διετίας παρα
μελετά το υπουργείο Γεωργίας σε
μένουν στα αυτά επίπεδα.
συνεργασία με το υπουργείο Εθνι
Εξάλλου χθές τα πρωί επισκέκής Αμύνης.
φθηκαν τον αρμόδιο υφυπουργό
Αυτό δήλωσε χθές ο υφυπουρ
Δασών κ. Γικόνογλου εκπρόσωποι
γός Γεωργίας, αρμόδιος γιο θέματα
της κυνηγετικής Συνομοσπονδίας
Δαοών κ. Γικόνογλου.
Κυνηγετικών Συλλόγων, με επικε
0 υφυπουργός κστέκρινε την
φαλής τον δήμαρχο /.θηναίω ν κ. Δ.
πολιτική των προηγουμένων κ υ β ιο Μπέη.
νήσεων στο θέμα αυτό.
Η επιτροπή υπέβαλε τις προτά
0 κ Γικόνογλου είπε άτι μελ»
σεις του κυνηγετικού κόσμου, εν
τώνται ·μέτρο για τα δόση, την
όψει εξαγγελίας των νέων μέτρων
δασοφυλακή και την Θήρα, τα οποία
για το κυνήγι.
θα προωθηθούν με μορφή νόμου
Σύμφωνα με δημοσιογραφικές
στη Βουλή και θα ισχύοουν από το
πληροφορίες οι κυνηγοί είναι αντί
1983
θετοι σε έναν ενδεχόμενο διπλα
Για την πρόληψη και την έγκαι
σιασμό των τελών για τις κυνηγετι
ρη καταστολή των δασικών πυρκα
κές άδειες, καθώς και για τον περιο
γιών στην Αττική, ο υφυπουργός
ρισμό του χρόνου της φετινής κυνη
ανέψερε
ότι
καθημερινά από
γετικής περιόδου.
12-5.30 μ.μ. περιιταλεί ειδικά αερο
(Πέρυσι η κυνηγετική περίοδος
σκάφος της δασικής υπηρεσίας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Ε. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
Π Λ Α Τ Ε ΙΑ Ω Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ Υ 1 - Τ Η Λ . 2 2 4 7 7 - 2 4 9 8 7
Β Ε Ρ Ο ΙΑ

Στις ημερομηνίες:
2, 9 και 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Θβρινά Ο Λ ΙΓΟ Μ ΕΛ Η τμήματα
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ μαθητών όλων των τά
ξεων:
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΛΥΚΕΙΟΥ ίΓενικου - Τεχνικού) καθώς
και τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ με σίγουρη επιτυχία.
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ με ευσυνειδησία όριστοι και έμπωρβ»
καθηγητές.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

9 10

vio (αντίστρ.) - Ετσι αποκαλουμε πολλές φορές τον λίβο
9. Έκφραση ευχής
10 Οργάνωσε ro τελευταίο πραξι
κόπημα στην Ελλάδα — Στους
τυφλούς πολύ χρήσιμη

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Των ρομαντικών ... απασχόληση
2. Όργανο μουσικής — Είναι κάθε
τραγούδι (κ α θ '
3. Για μερικούς «ίναι μέσο — ανσρίχησης στην καθαρεύουσα
Τα χαμόγελο του ... σκύλου — Εί
ναι του Ζολά
5. Είναι όλες οι γκάιντες («οθ
6. Το μικρό ροκέ στο σκάκι —
Αυτός ο .Ούγγρος μηχανικός
σχέδιασε τον Ισθμό της Κόριν
θου — Έ νας. Χάν
7. Τέτοια είναι κόθε μύτη συναχω
μένη - Μια εσοχή στη γενική
της καθαρεύουσας.
8 Μιο φημισμένη από την ... Ισπσ-

V Το πραγματικό επώνυμο του
συγγραφέα Καραγάτση
2. Ένα κτητικό στη γενική (καθ )
Αυτός με πολλούς ... συνταξιού
χους
3. Μος όροσίζει τώρα καλοκαιριά
τικα - Αλλιώς το ξεροπόταμο
Λ. Οι ψαράδες χρησιμοποιούν αυτό
το εργαλείο για να κτυπούν τη
θόλασοο και να τρομάζουν τα
ψάρια
5. Επίρρημα αρχαίο
Αυτά το
αρχικά τάχουν ορισμένα ουτοκίνητα
6. A utouvou την κόρη είχε νυναίκα
ο Γιάννης Ψυχάρης. με άρθρο.
7. Αυτό το ξύλο όχι απ’ τον ...
Παράδεισο
Οπλο ομηρικό
8 Χωρίς αυτό δεν νοείται σκελε
τός Ικαθ I
Αυτό το ■ λαϊκά
λοχεία κερδίζουν.
9. Της οεροπορίας αξιωματικοί
10. "Ό νομα Ιουδαίων βασιληόόων
— Αυτά δεν μας διοφωτίζουν.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΚΟΤΑ - ΑΒΕΛ 2. ΟΤΙ - ΑΦ Υ 3 ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ 4. ΟΝΑΡΙ
5 α ΤΑ - ΥΛΗ 6 ΕΡΑΚΙ 7 ΔΕΝΤΡΑ ΚΙA 8 ΑΤΙ - 01/\ 9.
ΣΗ ΑΜ - ΤΣΙΦ
ΚΑΟΕΤΑ- I ΚΟΠΑ — ΙΔΑΣ 2. OTE — ΕΤΗ 3. ΤΙΠΟΤΕΝΙΑ 4. ΕΝΑΡΤ 5.
' ΣΛΑ - APA 6 ΑΡΥΚΑ 7. ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Β ΕΦΗ - III 9. ΛΥΣΗ
ΣΑΛΦ

ΕΡΤ
ΤΡΙΤΗ, 2 7

ΤΡΙΤΗ, 27

8.35 ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΛΟΠΑ
8.50 ΛΥΟ ΚΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΡίΒΥ
ΘΟ
8.00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
7.35 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7.60 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
8.05 ΣΕΝΤΕΝΙΑΛ
8 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.50 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
(ΤΑ ΛΑΥΡΕΟΤΙΚΑ)
*0.36 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
11.10 ΠΕΝΤΕ ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΕΝΡΥ ΤΖΑΙΗΜΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5.30 0 ΜΙΚΡΟΣ ΑΛΗΤΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ
8.00 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
8 30 01 ΑΕΡΟΣΥΝΟΔΟΙ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΣΣΕΝ ΙΙΝΡΙ
Το «Ίδρυμα ΚΡΟΥΠ», που
συνέστησε πριν λίγα χρόνια η δ ιε
θνώς γνωστή μεγάλη γερμανική
σιδηροβιομηχανία, απονέμει από το
1975, κάθε διετία, σειρά βραβείων
σε επιστήμονες που έχουν ειδικά
ασχοληθεί με την έρευνα στον
τομέα της ενέργειας. Το 1975 τα
βραβεία είχαν σαν κεντρικό θέμα
την «προαγωγή και επεξεργασία του
άνθρακα του Ρούρ», το 1977 την
«υπερκεντρόφυγο για τον εμπλουτι
σμό του ουρανίου», το 1979 «θέ
ματα τεχνικής ορυχείων». Το 1981
τα βραβεία του Ιδρύματος ΚΡΟΥΠ.
που συνίστανται σε ποσύν 500.000
μάρκων, δόθηκαν σε πέντε ερευνη
τές για την ερνοσίο τους πάνω στην
ηλιακή ενέργεια. Οι Αμερικανοί επι
στήμονες Ντέρυλ Τσάπιν {έτος γεννήσεως 1906). Κάλβιν Φούλερ
(19021
και Τζέραλντ
Πήρσον
(1905) εργάστηκαν επί δεκαετίες
ολόκληρες στο περίφημα ερευνητι
κό κέντρο BELL και δημοσίευσαν το
1954 από κοινού τα αποτελέσματα
των ερευνών τους γιο τα ηλιακό
κύτταρα και τη δυνατότητα άμεσης
μετατροπής των ηλιακών ακτινών
σε ηλεκτρική ενέργεια.
Ο Χάρρυ Τόμπορ, ηλικίος 64
ετών, ο θεωρούμενος σαν «πατέρας
της ισραηλινής ηλιακής τεχνικής»,
επινόησε επίπεδους ηλιακούς συλ
λέκτες και μηχανές θερμότητας,
ενώ ταυτόχρονα, έκανε πειράματα
με «ηλιακά μόρια» και συμμετέχει
ήδη σε ένα μεγάλο ερευνητικό έρ
γο. που αφορά την αξιοποίηση της
Νεκρής Θάλασσας για την συγκέν
τρωση και αποθήκευση ηλιακής
ενέργειας, Τέλος, ο Γάλλος φελίξ
Τρόμπ, (75 ετών σήμερα), είναι ο
σχεδιαστής του παγκόσμια γνω
στού
ηλιακού
συγκροτήματος
ΟΝΤΕΙΛΛΟ στην Γαλλία, ενός
συστήματος
ηλιακής
ενέργειας
βασιζόμενου σε καθρέτττες με από
δοση ενός μεγαβάτ και με οριζόντια

Εκπολιτιστική
Εκδήλωση
στο Κωστοχώρι

Σαν σήμερα
1301 Οθωμανικές
α'

δυνάμεις
πρώτη

1Θ48 Συγκρότημα από ξενοκίνη
τους ένοπλους κομμουνιστές
επιτίθεται κατά του Πολυγύ
ρου Χαλκιδικής. Τμήματα του
33ου Τ.Ε. αντεπιτίθενται και
απωθούν τους ξενοκίνητους
ένοπλους
κομμουνιστές
μακριά οπό την πόλη.

Την νύχτα , ο άθεος αρχίζει και
IW reúc· στον Θεό

Γιούγκ

Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπο
λιτιστικός Τουριστικός
Ό μιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές εκδηλώσεις στην
σΓικων"σΰλλσγων του Νομού μας.
τους προσκαλεί δε να πάρουν μέρος
στις εκδηλώσεις.
Συμμετοχή μπορούν να δηλώ
σουν τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα
20.208 και 24.781.

αάν της Βορείου Κορέας η
Ανακωχή με την οποία τέθη
κε τέρμα στον πόλεμο της
Κορέας Από τότε το ΕΚΣΕ
μετέπεσε σε Σύνταγμα και
επαναπατρίσθηκε τον Ο κτώ
βριο του 1955.

62 555
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βκρμϋου-Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
24.141
Ένσνιι ΔΕΗ
Έναν» ΚΤΕΛ
Ιιπνοκράτους
ΠΑ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΙΗΙ
Πλατ. Καροτόσιου 2 2 532
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έ*«νπ ΚΤΕΛ
Μωρσίιη

62 666
23434
2 4.343
23.131
26.726
26.920
23.880

1980 Σ ένα κρεβάτι του στρατιω
τικού νοσοκομείου Μααντί
του
Κάιρου πεθαίνει ο
τελευταίος σάχης της Περσ ίος Ρεζά Παχλεβί σε ηλικία
60 χρόνων, υποκύτττοντας
στη σκληρή αρρώστεια.

1981 Με ποσοστό 88,12% εκλέ

22.636
24.080
23.350

γεται Πρόεδρος της Περσίας
ο πρωθυπουργός της χώρας
και φανατικός οπαδός ταυ
Ισλαμικού Κόμματος Μωχαμόντ Ρστζάι.

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Ο ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ του Δημητρίου και της θ εο δώ 
ρας το νένος Καρυπιάδου που γεν
νήθηκε στην Δράμα και κατοικεί
στην Βέροια και η ΣΟΦΙΑ ΝΤΑΡΛΑΚΩΣΤΑ του Στεργίου και της Ελευ
θερίας το γένος Τσαπαλιώκα που
γεννήθηκε στα Παλατίτσια Βέροιας
και κατοικεί στην Βέροια πρόκειται
να παντρευτούν και ο γόμος θα γίνει
στην Βέροια.

______ τηλ. 2 9 7 5 9

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
• Ό ταν οι φίλοι των παιδιών
σας,.που έχουν έρθει νια ετσκεψη,
αποφασίσουν να ... ζωγραιίσουν.
φορέστε τους από μια εγάλη
σακούλα σκουπιδιών ανοίοντας
μια τρύπα στο κλειστό μέρς της.
Θα έχετε έτσι εξασφαλίσει τολάχιστον τα ρούχα τους που, πολιΠιθα-

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
ΚάθΕ Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπολεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

G. G.
Θα Είμαστβ κλειστά
λόγω καλοκαιριού

ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗ Λ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0

ΒΕΡΟΙΑ

για υγ€ία και ομορφιά

Αξεσουάρ για το χειμώνα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Στα μέσα του καλοκαιριού με το
θερμόμετρο στους 36 βαθμούς κι
όμως μιά τεράστια βιομηχανία έχει
ήδη από καιρό ξεκινήσει τις προε
τοιμασίες. ώστε νάναι πσνέτοιμη να
μας πει τις χειμωνιάτικες απόψεις
της. Και η βιομηχανία αυτή είναι η
μόδα. Η χειμωνιάτικη μόδα που άρ
χισε να παρουσιάζεται φαίνεται ότι
θα μας επιβάλει τα πιό κάτω αξεσουάρ για την εμφάνισή μας:
•
Τσάντες
δερμάτινες,
όχι
πολύ μεγάλες μα ούτε μικρές με
στρογγυλεμένες νωνίες. γαζιά και
δίχρωμες πολλές φορές.

•
Μπότες ως τα γονστο π°υ
τελειώνουν σε ρεβέρ καρρώ.
|
•
Μαντήλες μάλλινες εμπρ'Μ ·
πολύ λεπτές, με ωραία λεπτά ΟΧ*
δια.
•
Μοκασίνια
δίχρωμα
Μ
χαμηλό τακούνι, και με το ανοικΓ"
χρώμα πολλές φορές οε καρρώ·
•
Καρφίτσες χρυσές σε σχήΡ°
φύλλου.
β
Ζώνες φαρδιές 10-15 £Κ"
που τονίζουν την μέση.
.,
Τα πρώτα αξεσουάρ έχουν μ"
ηρεμία θηλύκια μιά λογική γεμάάΐ
κομψότητα.
Είναι αληθινά κομψά.

• Το κολύμπι δεν είναι μόνο ένα
πολύ ευχάριστο άθλημα αλλά και
ωφέλιμη και υγιεινή άσκηση σε κά
θε περίπτωση. Δυστυχώς η απομά
κρυνση του ανθρώπου από τη
φυσική ζωή τον στέρησε από την
ευχέρεια της κολύμβησης που
έχουν τα ζώα. 0 άνθρωπος πνίγεται
γιατί φοβάται και κάνει βιαστικές
κινήσεις χεριών και ποδιών σφίγ
γοντας έτσι το σώμα. Οι μύες τότε
συστέλλονται και εκτοπίζει λιγότερο
ειδικό βάρος νερού, από το δικό του
και πνίγεται.
• Ο ήλιος απέχει από T r f’ Γή
150.000.000 χιλιόμετρα, δηλαδή
ένα αεριωθούμενο αεροπλάνο θα
χρειαζόταν 20 περίπου χρόνιο για
να φτάσει εκεί.
• Το πιο ψηλό σημείο της γής
που έφτασε ποτέ ο άνθρωπος, είναι
η κορυφή του Εβερεστ, ύψους
8.888 μέτρων, σε βάθος στη θ ά 
λασσα έφτασε τα 4.0 50 μέτρα στον
Ατλαντικό Ωκεανό.
• Κι άλλη επιγραφή είδα χθές
ένα ημιφορτηγό. Έγροφε με άτσα
λα άσπρα γράμματα: «Μαρία εδώ
και τώρα Μ Λέτε αυτός νότονε παν
τρεμένος και να επιθυμούσε κάποια
αλλαγή;
• Μια αποικία γμμνιστών στο
Σαλίνας αποφάσισε να αλλάξει
στρατόπεδο επειγόντως και αυτό,
γιατί ο ιδιοκτήτης μιας γίσονικής
φόρμας εγκατέστησε μελισσοκο
μείο.

για εξαγωγές δονπών ο Πορτογό·
λος οδοντογιατρός Λουί ΑΡ1^
έδωσε δωρεάν μπαλόνια σε κυ·)*’
κές παραστάσεις. Αλλά επί τρεις μ*Ρες στο ιατρείο του δεχόταν μό*®
άντρες, που έτρεχαν να
μπαλόνισ.
• Ξέρετε πως προήλθε ο 0Ρ®<
«σωβινισμός», που σημαίνει υπΥΡ"
Φίαλο και φανατικό πατριωτισμό! ^
λέξη αυτή προέρχεται από το όνομ®
ενός στρατιώτη του ΝοπολέοΥί®
Βοναπόρτη, το Νικολά Σωβέν, ι*>°
ακόμα και μετά την ήττα του Βατ*Ρ"
λώ έμεινε πιστός στο μύθο Λ®
πολέμαρχου με τέτοιον ποράλοΥ®
τρόπο ώστε προκάλεσε την αδ<0"
κοπή ειρωνεία των συναόέλφώ*
του και ενέπνευσε δεκάδες χλευ®"
στικά ανέκδοτο και τρ α γ ο ύ δ ι
καθώς και σατιρικές κωμωδίες.
_______________________

νόν είναι και τα καλά τους!
• Τα τηγάνια και τα σκεύη μαγει
ρικής που δεν κολλούν, επειδή δεν
επιτρέπεται να καθαρίζονται pe
σύρμα, διατηρούν καμιά φορά τη
μυρωδιά του φαγητού και μετά το
πλύσιμο, ιδίως αν αυτό ήταν ψάρι,
αυγά ή βαριές σάλτσες. Θα το αποΦύγετε. αν μετά το πλύσιμο απλώ
σετε με το σφουγγάρι ένα στρώμα
ξίδι, το αφήσετε για μερικά λεπτά
και έπειτα το ξεβγάλετε με σαπουνάδα και νερό.
• Φτιάξτε μόνη σας μια συσταλ
τική λοσιόν: Ξεπλύνετε με νερά
μερικά κλωνάρια φασκόμηλο και
βάλτε τα μέσα σ' ένα βαζάκι το
•
0
Αυστραλός
γεωργός
οποίο θα έχετε γεμίσει με καθαρό
Ανγκους Κρώφορντ 47 χρόνων
οινόπνευμα. Σκεπάστε το βάζο κι
έσκαψε στο χωράφι του ένα μικρό
αφήστε το σε δροσερό μέρος για
λάκκο και έκρυψε τις οικονομίες
24 ώρες. Στρογγίξτε το και χρησιτου, κάπου 170 λίρες. Το σκυλί του
μοποιήτε το σαν λοσιόν, μετά τον
όμως αργότερα έσκαψε το φρέσκο
καθαρισμό, για τη σάσφιξη των πό
χώμα και ξέθαψε το θησαυρό, τον
ρων.
οποίο λίγο αργότερο έφαγε η κατσί
κα του.
Μια άλλη μέθοδος για την περι
ποίηση του δέρματος με διεσταλμέ• Για να προσελκύσει τα τρομαγ
νους πόρους είναι οι κομποέσεε υε
μένα παιδιά στο οδοντιατρείο του
διάλυμα ζεστού νερού κι χυμού
ενός λεμονιού. Συσφίγγουν τους
πόρους, αφού τους καθαρίσουν
βαθιά, μαλακώνουν και αναζωογο
νούν το δέρμα.
• Αν. όταν κατεβάσετε τις κουρ
τίνες για να τις πλύνετε, σημειώσε
τε με ανεξίτηλο χρώμα τα σημεία
που περνούν τα γατζάκια του σιδη
ρόδρομου. θα βοηθηθείτε πολύ
ΒΕΡΟΙΑΣ
όταν θελήσετε να τις ξανακρεμάσεΠυροσβεστική
22.222
τε.
• Για να γίνουν ολοστρόγγυλοι
θ' κεφτέδες της σχάρας, γυρίζετε
τους απ όλες τις πλευρές στα πρώ
τα λεπτά του ψησίματος. Μπορείτε
να το κάνετε για όλους μαζί αν κου
νήσετε δυνατά τη σχάρα, κρατών
τας την με μια πετσέτα. Αφού, πια
ροδίσουν δεν υπάρχει λόγος να
τους γυρίζετε, γιατί διατηρούν το
°ΧΠμα τους. Ακόμα καλύτερα απο
τελέσματα θα έχετε αν. αφού τούς

πλόσετε στρανγυλούς, τομς βρλετε
νπ σφίξουν για μισή ώρα στο
ψυγείο. Me τη σπάτουλα θο στρογγυλέψετε έπειτα την πλευρά που
ακουμπούν.

δίνει μιά αναζωογονητική αίσθηοά
δροσιάς.
•
Προτιμάτε περιοχές με πρά
σινο ή όν είστε εττη θάλασσα, κάνε
τε την «αεροθεραπεία» σας οτΠν
ακρογιαλιά, περπατώντας ξυπόλητη
στην άμμο, άκρη-άκρη στο νερά
(πάντα τις πολύ πρωινές ώρες, πριν
πιάσει η ζέστη).
• ' Αν νιώ θετε ιδιαίτερα κουρα
σμένη και ταλαιπωρημένη, θα
ωφελήσει να μείνετε ξαπλωμένο
μιό σαίζ-λόγκ, στη σκιά ή 1(01
τελείως κάτω, πάνω στο χορτάρι Π
στην άμμο Χαλαρώστε το 0***μά
σας και αναπνέετε ήρεμο.

Το δέρμα σας πρέπει να απορ
ροφά το οξυνόνο της ατμόσφαιρας
και τις ακτίνες του ήλιου για νο δια
τηρεί την ομορφιά καιτην υγεία του
και να μας χαρίζει ευεξία ΓΓ αυτό
επωφεληθείτε από τις μέρες που
βρίσκεσθε στην «αεροθεραπεία» I
δίως όν είστε κουρασμένη κσι νιώ
θετε κατάπτωση, η «αεροθεραπεία»
θα σας αναζωογονήσει.
•
Κάνετε περίπατο, κατά προ
τίμηση νωρίς το πρωί, ντυμένη μ
ένα ανάλαφρο ριχτό ρούχο (βαμβα
κερό) που θ αφήνει τον αέρα να
κυκλοφορεί ελεύθερα και θα σας

ενισχύει την επαγγελματική τους
ΒΟΝΝΗ ( Ι Ν Ρ ι· * _
θέση (αποτελεσματικώτερπ προσ
Συνολικό 3 8 εκατομμύρια πολί
τασία επί απολύσεως) κοι τους δίνει
τες της Ομοσπονδιακή Γερμανίας
δικαίωμα
πρόσθετης
ετήσιας
είναι σήμερα κάτοχο^ αναπηρικής
άδειας. Ακριβώς όμως η προστασία
ταυτότητας. Τούτο σημαίνει, πως τα
που τους παρέχεται αποτελεί και μια
άτομα αυτό δεν είναι σε θέση λόγω
μορφή τροχοπέδης Συχνό εργοδό
ασθένειας ή ατυχήμσΛς να ζήσουν
τες «εξαγοράζουν» την υποχρέωση
όπως ένας υγιή”; συνάνθρωπός
προσλήψεως ενός αναπήρου, κατα
τους Λίγοι ωστόσο είναι αυτοί, που
βάλλοντας ποσό
100 μάρκων
θα μπορούσε κσνει^να τους ανα
μηνιαίως Σήμερα το όριο που έχει
γνωρίσει αμέσως σ ·ν αναπήρους.
τεθεί γιο την πρόσληψη τουλάχι
Τέτοιους
θεωρούμε
συνήθως
στον 6% αναπήρων, δεν εφάρμοζε
όσους είναι καθηλωμένοι στην ανα
ται ούτε σε ένα από τα ομόσπονδα
πηρική πολυθρόνα, καθώς και τους
κρατίδια. ΓΓ αυτό το ομοσπονδιακό
τυφλούς και ακΡύττηρι&σμένους.
υπουργείο εργασίας και τα συνόικά
που όμως αποτελούν(μιά σχετικά
ρα απαιτούν αύξηση του μηνιαίου
μικρή μειονότητα βέσα^στον όγκο
ποσού εξαγοράς. Το 1981 ως γνω
των αναπήρων Οι περισσότεροι στόν - έτος των αναπήρων - ήταν
και λέγοντας περισσότεροι εννοού
ταυτόχρονα για την Ομοσπονδιακή
με το 70% - είναι Αίθρωποι με χρό
Γερμανία α χρόνος με τους περισ
νιες ασθένειες όήως βσθματικοί,
σότερους
άνεργους ανάπηρους
διαβητικοί. κπρδιΟ«αθείς και άτομα
Περίπου 81.000 από αυτούς ζητού
με βλάβες στα οστά. Μόνα 7% είναι
σαν εργασία, ποσοστό κατά 18%
«ανάπηροι πολέμου» και ακολου
ανώτερο σε σχέση με το 1980. Από
θούν εκείνοι που η' ανατί^ιία τους
την άλλη πλευρά οι εργοδότες απαι
οφείλεται σε ε ρ γ ίτυ Λ η τροχαία
τούν την κατάργηση του ποσού εξα
ατυχήματα, όπως επίσης σε^πυχήγοράς ισχυριζόμενοι ότι π επιβολή
ματα που συνέβησαν μέθα στο σπί
του δεν θεμελιώνεται νομικό και ότι
π ή κατά τις ελεύθερο ί ώ ρες Πολ
η ποσόστοση προσλήψεως αναπή
λοί είναι οι «ανάπηροί»*από παθή
ρων είναι υπερβολική. Ας σημειω
σεις των οστών ή ¡ιβρδιοΓιάθειες. Εξ
θεί, ότι μέχρι το 1974 ανάπηρος
άλλου περί τα 45% όλω\£τιΔν θεω
εθεω ρείτο μόνον αυτός που έφερε
ρούμενων «οναπήρων» .είναι-έΓτομα
κης αναπηρίας και εκείνης που οφεί
όμως και εκείνος που έπασχε από
λετα* σε φυσική φθορά του οργανι
κάποια χρόνια πάθηση ή από ψυχο
σμού λόγω ηλικίας, είναι κάπως
πάθεια.
ασαφή. Αν και μόνο το ένα τρίτο
όλων των «αναπήρων» εργάζεται
κανονικά, ωστόσο η αναγνώριση
0Δ ΙΗ Μ ΕΡΕΥ Ο Ν ΤΑ
της ιδιότητας του ιαναπήρου» είναι
νια όλους ανεξαιρέτως ιδιαίτερα
σημαντική. Από Γην αναγνώριση
αυτή ξεκινούν διάφορα ευεργεπκά
0ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ
μέτρα που - ανάλογα με τον βαθμό
αναπηρίας - περιλαμβάνουν φορο
Σήμερα Τρίτη 27 Ιουλίου 1982
λογικές διευκολύνσεις ( μειώσεις
εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
απαλλαγή από το φόρο κυκλοφο
Φαρμακείο:
ρίας αυτοκινήτου, «ελευξέρας» για
Ιωάννη Ορφανίδη
τα δημόσια συγκοινωνιακά μέσα ή
τηλ. 62.989
επίδομα στέγης. Γιο τους ίργαζόμεΕνώ
διανυκτερεύει
το φαρμακείο
νους «αναπήρους» η ειδιιή ταυτό
τητά τους έχει μεγάλη σημισία γιατί
Μπάλιου - Ούτα

DISCO-STUDIO

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙ A

«Α€ροθ€ραπ€ία»

3 ,8 εκατομμύρια
ανάπηροι στην
Ομοσπ. Γερμανία

Εγγύηση υπχανιάν 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - ΒαΛβίόές Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - φλάντζες
και πολλά άλλα

«ασηγηιης Λουςινγκ, πρώην υικωρ
γός Παιδείας και Επιστημών στη
Βόννη και πρόεδρος της ομάδας
των κριτών, αναφέρθηκε επίσης
στην τεράστια σημασία και στις
δυνατότητες της ηλιακής ενέργειας
για τις χώρες του Νότου. Είχε σχετι
κά, ότι στις εν λόγω χώρες η ηλιακή
ενέργεια μπορεί κάλλιστα νο χρησι
μοποιηθεί τόσο για καθαρά οικια
κούς σκοπούς, όσο και στις επικοι
νωνίες. στις αντλίες νερού, στον
κλιματισμό αλλά και σε συγκροτή
ματα αφαλατώσεως του νερού.

διάταξη των συλλ*τήρων. Ο πρόε
δρος του συμβου.ίου του Ιδρύμα
τος. Μπέρτολχτ Μπάίτς, ετόνισε
κστό την απονσμι των βραβείων,
ότι η ηλιακή ενέρ'εια με τις αστεί
ρευτες πηγές της εαι την «εξαίρετη
οικολογική και πειιβαλλοντολογική
συμπεριφορά τηςχαπατελεί σήμερα
την εναλλακτική Λίση, λόγω όμως
του υψηλού κόστιυς που συνεπά
γονται προς το πιρόν οι διάφορες
εφαρμογές της δει θεωρείται αρκε
τά οικονομική και συμφέρουσα Ο

STUDIO
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Φαρμακεία

1 9 5 3 Υπεγράφη στην πόλη Μουν-
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'ΕΑΙΔΑ 2

Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Αμεση φ^άση
Ο.Τ.Ε. (βλύμεν
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυβροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22 506
125
2 5 .7 4 9
24.444
23.619
23.364
23.376
100
121

199
2 2 .1 9 9
22.200
2 2 .3 1 4
4 1 .3 5 3

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΦΑΡΜΑΚΙ ΣΚΕΤΟ
Ωστε λοιπόν ήσουν το μοντέλο
ενός διάσημου ζωγράφου;
— Μάλιστα.
— Σε ποιό έργο του;
— Σε έναν πίνακα που παρίστσν*
την Εύα και το φίδι.
— Και ποιά πόζαρε για Εύα;

ΜΕ ΤΟ Ι.Κ.Α.

Ενας εργάτης πηγαίνει στο ψ°
τρό του ΙΚΑ που τον εξετάζει γιΟ
κάποιες ζαλάδες, που αισθάνεταιΤελικά του λέει:
— Είσαι υγιής. Εκείνο που σον
χρειάζεται είναι μιά όμορφη φιλενάόαΟ εργάτης ευχαριστεί τον για
τρό χαρούμενος τρέχει να βγάλε'
ένα εισιτήριο για την μεγαλούπολη
όπου μπορεί πιό εύκολα να αποκτή
σει μιό όμορφη φιλενάδα.
Φτάνει εκεί και. φορώντας τα
καλά του ρούχα μπαίνει σε ένα καμ
παρέ. Διαλέγει μιά από αυτές, που
τον πλευρίζουν και περνά την νύχτα
του στην αγκαλιά της. Το πρωί Π
κοπέλα του ζητά την αμοιβή της. Κι
εκείνος:
Θα πληρωθείς από το ΙΚΑ αγάπΠ
μου' Είμαι οσφαλισμένος σε αυτό
και με έστειλε δικός του νιστρός σε
σένα'

ΤΙ ΕΛΕΙΠΕ
Ενας που σώθηκε από ένα
ναυάγιο έστειλε τηλεγράφημα στο
σπίτι του.
«Είμαι
ζωντανός.
Έρχομαι
Σφάξτε μοσχαράκι. Ειδοποιείστε με
θ έ λ ε τί να σας φέρω»
Η απάντηση έφθασε αμέσως.
«Χαρήκαμε πόρο πολύ, Φέρε
μοσχαράκ._».

λΛΑΟΣ»

T**rn 27 Ιουλίου 1982
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Το χρονογρά φ η μ ά μας

ΑνΕυθυνότης...
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Η ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ «ΒΕΡΟΙΑΣ»
Η εβδομάδα που πέρασε σχετι*0 με τα μετανραφικό θέματα της
ΒΕΡΟΙΑΣ, μπορέί να χαρακτηρισθΕί
σαν αναγνωριστική, αφού πλην του
^ο ντο ύ χ ο υ τ€ρματοφΰλακα του
ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ Καλυβιών ΓιαννιτΟών κανένας άλλος μεταγραφικός
"^ χ ο ς δεν πραγματοποιήθηκε.
ΤΟ ΘΕΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ
Είναι γνωστοί, από σχετικό
δημοσίευμά μας στο'«ΛΑΟ» οι λόΥΟι για τους οποίους δεν πραγματο
ποιήθηκε η μεταγραφή του Ανδρέα
Ελευθεριάδη στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ, εξ
°ιτ<ος μάλιστα της οποίας εγκατέλει
Ψε την ομάδα της ακριτικής πόλεως
0 γνωστός "Ελληνας τεχνικός Νίκος

αποκατασταθεί
εργασία.

Ο Αν. Τσοπαρίδης
νέος πρόεδρος
τΠς Α.Ε. Καβασίλων
Καταρτίσθηκε ως εξής το νέο
''κητικό συμβούλιο της Α.Ε.

διοι

Καβασίλων:

Πρόεδρος ο Α. Τσοπαρίδης αντι
πρόεδρος Εμμ. Διαμαντόπουλος γ·
ΥΡόμμστέας Θ. Γολσουζίδης ταμίας
Κ^'χ Καλαιτζάκης, έφορος ποδο
σφαίρου φωτ. Σολομωνίόης, έφοΡος ιματισμού Δημ. Πανταζής και
σύμβουλος Θεοκλ. Δημητρακόπουλος

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΣΤΗ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
Η νεοεκλεγείσα διοίκηση της
ΝΕΑΣ
ΓΕΝΕΑΣ
Νικομήδειας
""Υκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος Τραπεζανλίδης Κων'νος.
Αντιπρόεδρος Παρασκευαίδης
®ήΡήτριος.
Γ. Γραμματέας Παπαόόπουλος
Γε ώ ρ γ ,0 ς

Ταμίας Βοργιαζίδης Ευστάθιος.
Εφ. Ποδοσφαίρου ΠαποδόπουΙωάννης.
Εφ. Υλικού Σιδηρόπουλος ΝικόλθΟ ι

Εύμβουλος Γκίκας Αντώνιος.

σε

μόνιμη

κρατέστερος.

ΚΑΙ Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Η ΟΚΤΑΕΤΙΑ ΤΟΝ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΤΟΠΑΛΙΔΗ

Μετά τον ΑΠΟΛΛΟΝΑ Αθηνών
και τον ΗΡΑΚΛΗ, στον χορό για τον
Ιάκωβο Χ' Αθανασίου μπήκε και ο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ο οποίος λέγεται
πως εάν τελικά δεν καρποφορή
σουν οι προσπάθειες του για τον
Γούναρη το υ ΠΑΟΚ το θέμα της
12ετίας του οποίου ακόμη δεν ξεκα
θάρισε, θα στραφεί δυναμικά προς
τον ακραίο μπάκ της ΒΕΡΟΙΑΣ για
τον οποία εκφράστηκε πολύ κολα
κευτικά ο Αλκέτας Παναγούλιας.

Εν τω μεταξύ το θέμα των
Πουρσανίδη - Τοπαλίδη που συμ
πλήρωσαν οκταετία δεν έχει ρυθμισθεί ακόμη.
Οι υπεύθυνοι που ανέλαβαν την
διευθέτηση του θέματος των δύο
ιιαικτών είναι ικανοποιημένοι από
την στάση του πρώτου ενώ αντίθε
τα όπως υποστηρίζουν ο δεύτερος
απαιτεί να πάρει ποσόν κστά π
μεγαλύτερο από αυτό που ορίζει ο
νόμος,

ΔΥΟ ΑΚΡΑΙΟΙ ΚΥΝΗΓΟΙ
ΚΑΙ ΕΝΑΣ
ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ ΧΑΦ
ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Αλέφαντας.
Γιο τον Ελευθεριάδη ζωηρό
^διαφέρον δείχνει και η ομάδα της
Υ^νέτειρός του ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ο
Πρόεδρος του οποίου κ. Θεοφρά•^Ου έκανε την εβδομάδα που μας
"δράσε και μερικές επαφές με
εκπροσώπους της ΒΕΡΟΙΑΣ, ενώ
"ήμερα θα γίνει άλλη μια συνάυτη"Π και πιστεύεται πως θα είναι και η
τελευταία μιά και η προσφορά της
Πτολεμαδιώτικης ομάδας βρίσκεται
°ρκειά κοντά στις απαιτήσεις της
Τ ρ ο ία ς . ενώ παράλληλα η όιοΐκη°Π της τελευταίας θέλει να εξυπηΡετήοει τον παίκτη ο οποίος θα

εκεί

Το θέμα της 8ετίας των Τοπαλίδη - Πουρσανίδη, αφ' ενός και οψ'
ετέρου η αδυναμία που παρουσίαζε
η ομάδα στο πόστο του αμυντικού
χάφ. σε συνδυασμό με τους υψη
λούς στόχους της νέας περιόδου,
υποχρέωσαν
την
ηγεσία
της
ΒΕΡΟΙΑΣ σε αναζήτηση παικτών
που θακαλύψουν αυτά τα κενά.
•
Για την θέση του αμυντικού
χάφ υποψήφιοι φέρονται οι Μαυροί δουλάκης (ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ) και Παρϊζας (ΝΑΟΥΣΗΣ), για την απόκτηση
των οποίων έγιναν και οι σχετικές,
επαφές. Ένας λοιπόν από αυτούς
τους δύο θα κάλύψει το νευραλγικό
αυτό πόστο.
•
Για την θέση του έξω δεξιά
έχουν επισημανθεί κατά πρώτο λό
γο ο Χρήστος Υφανπδης και κατά
δεύτερο ο Σκούτας του ΑΡΕΩΣ
Θεσσαλονίκης.
Εμπόδιο για την απόκτηση του
Βεροιώτη άσσου του ΠΑΝΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΥ, παρουσιάζεται η κοστολό
γηση (4.800.000) που του έκανε η
τριμελής επιτροπή, Πάντως σε
τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε
με τον παίκτη, μας είπε πως και ο
ίδιος επιθυμεί πολύ να επιστρέφει
στην ΒΕΡΟΙΑ και πως θα κάνει το
πάν για να τον βγάλει ο ΠΑΝΑΘΗ
ΝΑΪΚΟΣ από τον πίνακα των κοστολογηθέντων παικτών, ώστε να
φορέσει πιό εύκολα την φανέλλα
της παλαιός του ομάδας.
•
Ο Καλτσός του ΕΔΕΣΣΑΙΚΟΥ και ο Ισχνόπουλος του ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΥ, που ανήκει στον ΠΑΟΚ,
μιά και ήταν με υποσχετική ενός
έτους στην ομάδα του Κιλκίς έχουν
επιλεγεί για την θέση αριστερού
εξτρέμ, ένας δε οπό αυτούς θα απο
κτηθεί. Οι διαπραγματεύσεις και για
τους δύο έχουν προχωρήσει σε ικα
νοποιητικό επίπεδο, ιδίως γιο τον
δεύτερο που θεωρείται και ο επι-

Μικρές Αγγελίες
Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ
Ζητείται διαμέρισμα καινούργιο σε καινούργια πολυκατοικία για
ενοίκιασμα στη Βέροια.

Πληροφ. Τηλέφωνο 29.436 ώρες : 9 π.π - 17 μ.μ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και 2 7 .5 4 5 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ Μ ΗΧΑΝ Η
«αωθς και ζαμπονιέρα σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας

Πληροφορίες τηλ. 6 2 .1 1 8 Βέροια.

ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί της οδού Μητροπόλεως με το εμπόρευμά του και
Ut σ,νουρη πελατεία Πληρ. τηλ. 29422 Βέροια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ενα στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω από τους Στρατώ
νας 4 2 0 τ.μ. και ένο επί της οδού Παυσανίου 3 0 0 - 60 0 τ.μ. Πληρο
Φ°Ρίες στο τηλ. 220.11 Βέροια

Σ Ε Τ ΙΜ Η Ε Υ Κ Α ΙΡ ΙΑ Σ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος o fnoo
Υίλμπτικός εξοπλισμός) με εκλεκτή τακτική πελατεία. Πλπροφα
ρ' ϊ ς τις πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2472 5 Βεμοίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιρίοςζητείται κοπέλλο που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 4 1375.

τΑκυρες όσες
μεταγραφές
ξεπερνούν τα
νόμιμα ποσά
Καμία μεταγραφή δεν θα είναι έγκυρη, εφ' όσον για την
πραγματοποίησή της, θα έχουν διατεθεί περισσότερα χρή
ματα. από τα νόμιμα. Αυτό θα διαπιστώνεται από την Τριμε
λή Επιτροπή Μεταγραφών της Ε.Π.Α.Ε., αρμόδιας να κρίνει
σε πρώτο και τελευταίο-βαθμό, κάθε θέμα που δημιουργείται από την μετακίνηση ενός ποδοσφαιριστή.
Σε κάθε μετακίνηση ποδοσφαι
ριστή. πριν από την κατακύρωσή
του, τα ενδιαφερόμενο μέλη
έχουν υποχρέωση να γνωρίσουν
έγγραφα στην παραπάνω αναφερθείσα επιτροπή, το ακριβές
ύψος των χρηματικών ποσών που
δόθηκαν και τον τρόπο καταβο
λής τους στους δικαιούχους.
Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να

Νέο συμβούλιο
Επιλογής
των διαιτητών
»

ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ

εγκριθε! καμία μεταγραφή, που
θα διαπιστωθεί ότι για την πραγ
ματοποίηση της δόθηκαν μεγα
λύτερα κονδύλια, από τα νόμιμα.
Βέβαια δεν μπορεί να ελεγχθούν
οι περιπτώσεις εκείνες, που θα
δοθούν χρήματα, χωρίς να καταχωρηθούν στα βιβλία των Π.Α.Ε.
Ακόμη σε περίπτωση που μία
Π.Α.Ε., για να μεγαλώσει το πο
σόν της μεταγραφής ποδοσφαι
ριστή της, βεβαιώσει αποδοχές
μεγαλύτερες οπό αυτές που κα
ταβλήθηκαν. θα τιμωρείται από
την επιτροπή μεταγραφών με
πρόστιμο, ίσο προς το πενταπλά
σιο του επί πλέον θεβαιωθέντος
ποσού, που θα παρακρατείται
από το ποσόν της μεταγραφής.
Όσον αφορά την απόκτηση ξέ
νων ποδοσφαιριστών, για την
τρέχουσα μεταγραφική περίοδο
δεν είναι δυνατόν το συνολικό
ποοόν που θα καταβληθεί στην
ξένη ομάδα και τον ποδοσφαιρι
στή να είναι μεγαλύτερο των 20
εκατομμύριων δραχμών.
Πέραν όμως από τον έλεγχο
της Τριμελούς Επιτροπής Μετα
γραφών, σύντομα θα αρχίσει
έλεγχος των βιβλίων όλων των
Π Α Ε . από τον ελεγκτικό συμ
βούλιο, που προβλέπεται από το
ΠΑ 550, αλλά δεν τέθηκε σε λει
τουργία τα τρία πρώτα χρόνια,
ζωής του επαγγελματικού ποδο
σφαίρου. Έργο των πέντε μελών,
που θα οριστούν σύντομα με
απόφαση του υφυπουργού Αθλη
τισμού θα είναι: Η διενέργεια λο
γιστικού και διαχειριστικού ελέγ
χου όλων των Π.Α.Ε., για να δια
πιστωθεί η τήρηση των ιοχυουοών διατάξεων των νόμων προε
δριών διαταγμάτων και υπουργι
κών αποφάσεων, όπως είναι και ο
Κανονισμός Επαγγελμάτων Πο
δοσφαιριστών. σύμφωνα με διά
ταξη του οποίου γίνονται οι με
ταγραφές.

άτομα και θα εδρεύει στην Ε.Π.Ο.
Η θητεία του ΣΕΔΑΕΠ θα είναι
ετήσια και έργο του η επιλογή των
διαιτητών και των εποπτών των
αγώνων β’ εθνικής και ερασιτεχνι
κής κατηγορίας ο ορισμός των
παρατηρητών φιαιτησίας των ανω
τέρω αγώνων και η παραπομπή των
διαιτητών στα αρμόδια πειθαρχικά
όργανα.
Η ΟΔΠΕ έχει υποχρέωση να
αποστείλει στο ΣΕΔΑΕΠ μέχρι 15
Αυγούστου τούς πίνακες των εν
ενεργεία διαιτητών (όπως διαβιβά
ζονται σ αυτήν σπό ταιες κατα τό
• Η Αρσεναλ απέρριψε την πρό κους συνδέσμους) με σχετικές
ταση της Σαμπντόρια γιο να της σημειώσεις για την κοταλληλότητά
πωλήσει τον Ά γγλο διεθνή ποδο τους ή τυχόν αιτιολογημένες αντιρ
σφαιριστή Γκράχαμ Ρίξ, που είναι ρήσεις της.
25 ετών και θα είχε στην Ιταλική
ομάδα πάγια αποζημίωση 18 εκα
τομμύρια δραχμές για τρία χρόνια.
• Η 19χρονη Κινέζα τεννίστρια
Χου Να. νο 1 της χώρας της, μόλις
τελείωσε τους αγώνες για το
Παγκόσμιο Κύπελλο, που έγιναν
στην Σάντα Κλάρα της Κολιφόρνιας.
εγκατέλειψε την αποστολή της εθνι
κής ομάδας της Κίνας και ζήτησε
πολιτικό άσυλο στις Ην. Πολιτείες.
• Η φλαμέγκο ανακοίνωσε ότι
πήρε απόφαση να πωλήσει με 56
εκατομμύρια όραχμές τον διεθνή
της ποδοσφαιριστή Λεάντρο. γιατί
δεν δέχθηκε να ανανεώσει τη
συνεργασία τους αν και του δόθη
Δυο παίκτες του Ολυμπιακού
καν ως ετήσια πάγια αποζημίωση
ανήκουν από χθές στην Α.Ε.Κ Πρό
10 εκατομμύρια δραχμές.
κειται ν·ο τον νκολκήπερ Χρήστο
Αρβανίτη και τον μέσο Τάκη Νικολούδη. που θ ' αγωνίζονται από τη
νέα σαιζόν στο «Δικέφαλο».
Η συμφωνία Ολυμπιακού ΑΕΚ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
κλείσθηκε χθές βράδυ στην Εκάλη
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
έπειτα από όυο περίπου ώρες συζη
τήσεων και διαπραγματεύσεων των
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ενδιαφερομένων πλευρών
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΡ)
Τελικά η συμφωνία κλείσθηκε
Η ομοσπονδιακή Κυβέρνηση γύρω στις 9 μ.μ. και οι δυο παίκτες
σχεδιάζει τώρα την προώθηση προ υπέγραψαν τα σχετικά δελτία, τα
γράμματος που θα ευισχύσει την οποίο θα κατατεθούν σήμερα στην
«εξ αποστάσεως θέρμανση» στα ΕΠΟ
πλαίσια των προσπαθειών της για
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά
την μείωση της εξαρτήσεως από το ο Ολυμπιακός θα εισπράξει ατ,ύ την
πετρέλαιο και την εξασφάλιση παραχώρηση των Αρβανίτη Νικοεπάρκειας σε ενεργειακές πηγές. λούόη το ποσόν των 12 εκατομμυ
Ένα σχετικό σχέδιο που υποβλήθη ρίων δραχμών. Κάτι τέτοιο σημαίνει
κε πρόσφατα, προβλέπει την επέ ότι κάθε παίκτης κοστολογήθηκε
κταση του όικτύου. μεταξύ άλλων από 6 εκατομμύρια.
με την αξιοποίηση της αχρησιμοΕπίσης οι δυο ποδοσφαιριστές
ποίητης θερμότητας που διαφεύγει θα πάρουν πριμ μεταγραφής από
κατά την παραγωγή ενεργείας στις την ΑΕΚ ύψους 1 . 5 - 2 εκ. δρχ., ενώ
διάφορες βιομηχανίες. Η ομοσπον πκόυη είναι υποχρεωμένοι νο εξο
διακή Κυβέρνηση διέθεσε ήδη από φλήσουν κάθε οφειλή που έχουν
το 1977 για τον σκοπό αυτό, συνο .ιπέναντι στον Ολυμπιακό.
‘ θα το όείξει. Πρόθεσή μου είναι να
λικό ποσό 340 εκατομμυρίων μάρ
Στο χθεσινά κλείσιμο της μ ε .τ- νίνω το «8» το καλό της ΑΕΚ».
κων. Στα πλαίσια του παραπανω
γραφης την ΑΕΚ εξεπροσώπησαν οι
προγράμματος ενισχύεται ήδη η κ.κ Αρκάδης Λεφάκης, Στρατός,
κατασκευή δυο προτύπων μονάδων
Πουλιιντζας. Λημητρέλλος και τον
στο ποταμό Σάαρ και στην περιοχή
Ολυμπιακό οι κ κ. Κωνστοντινίόης.
του Ρούρ. Ένο συγκρότημα, που Ντόνυς
δημιουργείται στο Φέλκλινγκεν. θα
καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής
Οι δυο παίκτες δεν πρόκειται νο
Έσσεν - Γκελζενκίρχεν Μιιόιτροπ
πάνε π ιη Γερμανία δεδομένου ότι η
και της περιοχής Ντίνσλακεν
Μαίρς - Ραίνμπεργκ. Ενο άλλο ΑΕΚ Ου γυρίσει την Παρασκευή.
• Σε δηλώσεις που έκαναν χθές
συγκρότημα για την «εξ αποστύ
σεως θέρμανση», θο απορροφά το βράδυ είπσν:

Το Συμβούλιο Επιλογής Διαιτη
τών Αμειβομένου κοι Ερασιτεχνι
κού Ποδοσφαίρου (ΣΕΔΑΕΠ), το
οποίο θα συγκροτηθεί εντός των
προσεχών εβδομάδων με απόφαση
του υφυπουργού Αθλητισμού κ. Κ.
Λαλιώτη, θα αποτελείται από επτά

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ
ΑΡΒΑΝΙΤΗ
Πήρε η ΑΕΚ από
τον Ολυμπιακό

Με αρκετή ανευθυνότητα ομιλεί
ρ ανώνυμος επιστολογράφος για τα
ερειπωμένα σπίτια του τύπου μας
και πρώτη του ανευθυνότητα είναι
η ανωνυμία του.
Αγαπά βέβαια τον τόπο αυτόν
που ζεί. ιλλά δεν προσπάθησε να
μάθει την ιστορία του. Εμείς τον
συγχωρούμε μόνον νια ένο πράγμα,
το ότι σκέπτεται την κακή εμφάνιση
του τόπου αυτού κοι δεύτερον ότι
υπάρχουν κίνδυνοι νια τους περα
στικούς και τα μικρό παιδιά, αυτόν
που δεν σκέφθηκε κανένα υπουρ
γείο όλων των μέχρι τούδε Κυβερ
νήσεων.
Πρώτον και κύριον αγαπητέ φίλε
άγνωστε ανώνυμε δεν υπάρχουν
σπίτια που να μην είνοι τακτοποιη
μένα. Ιόιοκτήται υπάρχουν για όλα
και μάλιστα νόμιμοι - νομιμότατοι.
Αν όμως υπάρχουν σε ορισμένα
διαφορές κληρονομικές μεταξύ κλη
ρονόμων ουτό δεν θα πεί πως δεν
υπάρχουν ιδιοκτήτου Και μέσα σ'
αυτό όλα και ορισμένα βοκουφικά
για τα οποία ιδιοκτήτης νόμιμος ε ί
ναι η εκκλησία.
Τώρα στο σπουδαιότερο θέμα
που αναφέρεται ο αγαπητός μας
ανώνυμος Πρέπει να πέσουν αντί
πινακίου φακής για να μείνουν
τελείως ξέφραγα: Εμείς λέμε ότι
πρέπει να ανοικοδομηθούν και να
λάμψει ο τόπος. Εδώ επ' αυτού εκι-

νήθη φίλε όλη η Βέροια. Και ενοώ
και τους ιόιοκτήτας και τα υπεύθυνα
πρόσωπα του τόπου
Δηλαδή να οποχαρακτηρισθούν
από διατηρητέα τα τόσα άχρηστο
και να δοθούν για ανοικοδόμηση.
Ό ταν όλα αυτά απαλλαγούν από
την δέσμευση του διατηρητέου, τό 
τε η ατομική πρωτοβουλία Οα κάνει
θαύματα όπως έκανε σε ολόκληρη
την πόλη.
Να γλυτώσουν τα παληοντούβο
ρα που λέγονται αρχαία κοι να δοθεί
δικαίωμα ανοικοδομήσεως συν το
ζήτημα των ορόφων που χρόνιο
ασχολούνται οι αρμόδιοι του τόπου
Με το νο ρίξουμε τπ ντουβάρ·σ
έτσι στα καλά καθούμενο >.αι ν;>
χρεώσουμε τους ιδιόκτητός ε.»α·
σαν να κοροϊδεύουμε τους φτωχούς
πολίτες που τα έχουν και τρέχουν
και φροντίζουν νια την ομορφιά »ου
τόπου, αλλά και γιο ασφαλή περι
φρούρηση της περιουσίας των που
πρώτον και κύριον το Σύνταγμα την
περιφρουρεί. Αλλά είπαμε ανεύθυ
να λόγια. Τα ανεύθυνα βλάπτουν
πολλές φορές πολύ. Οι Τούρκε έλ<
γαν. Αν από βαμβακοπάζαρο περά
σει κοι ένα σκυλί άσπρο και αυτό
κάνει ζημιά. Προσοχή λοιπόν στις
ανεύθυνες υποδείξεις μας. Πάντ ως
συγχωρεμένος ο φίλος μόνο διότι
άγνοιαν έχει της ιστορίας του τό 
που. ειδικότερον στα ριχτίμια μας ...

Διακηρύξεις
Ανακοίνωσε
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨ Η
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτι
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες
προσφορές και με ποσοστό ε«πτώ
σεως επί τοις εκατό, χωρίς όριο η
εκτέλεση του έργου «ασφαλτό
στρωση κοινοτικών οδών» προϋπο
λογισμού δαπάνης 3.0 00.000 δρχ.
Η δημοπρασία θα γίνει στο
Σταυρό Ημαθίας στο Κοινοτικό
Κατάσιημα στις 11 Αυγούστου
1982. μέρα Τετάρτη και ώρα
12-13.00 ενώπιον της αρμόδιας
επιτροπής.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολάβοι με πτυχίο Δημοσίων έρ
γων Α ' Τόξεως και άνω γιο έργα
οδοποιίας.
Σαν εγγύηση συμμετοχής ορί
ζεται το ποσό των 6 0 .000 δρχ. που
θα δοθεί με γραμμάτιο του ταμείου
παρακαταθηκών και Δανείων ή με
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
κατά τον +πο που ισχύει για το
Δημόσια.
Προθεσμία εκτελέσεως του έ ρ 
γου ορίζεται σε 60 (εξήνταΙ ημερο
λογιακές μέρες
Γιο περισσότερες πληροφορίες
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευ
θύνονται στα γραφείο της Κοινότη
τας ή της ΤΥΔΚ Ημαθίας σ ε όλες τις
εργάσιμες μέρες και ώρες.

Σταυρός 22 Ιουλίου 1982
Ο Πρόεδρος της Κοιν'τας
Σωτήρης Μουρατίδης
----------

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάννης Χρήστος
Θεσ/νικης 92 τηλ. 23.754

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκος Στέρνισς
Γρ. Λόγγου I τηλ. 22.593

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατόπιν
της
υπ’
ύριθ
1150/21-7-82
αποφάσεως της
Νομαρχίας Ημαθίας παρακαλούνται
οι κυνηνοί να περάσουν από τα γρα
φείο του Συλλόγου για να δηλώ
σουν συμμετοχή εις την εξδντωσ»
των κορακοειδών

Εκ

του

Κυνηγετικού

Συλλόγου

Βέροιας

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΓΤοκτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΤ
Ιδιοκτήτες

Εκδοτες

ΑΦΟΙ ΠΑΤΙΙΚΑ

Διευθυντής

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΛΧ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνοί
Τυπογραφείου

ΜΙΧΛΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΤ
IP. ΦερραΙου 8)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΛΧ
ΙΙπποκράτους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπώλεωε 72
Τηλ. 2 3 1 3 7 * 2 9 7 6 2
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων-Συλ.
λόγων-Γ.Π.Σ-Κοι
νοτήτων
*
δρχ. 200C
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3O0C
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
•
Χειρόγραφο δημοσιευόμενα
ή όχι δεν επιστρέφονται

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πιτσάβος Β.
Αγίου Γεωργίου

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

A ia ß ä z c c e
»ut*» ö ia ö lö c c « ·

Ηλιάδης Σταύρος

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ

[ c - tp o p c p w S a μ ο ς Ι

Κουπίδου Αναστασία

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ I
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

όλην την σήμερα διεψευγουιιο
ενέργεια των χαλυβουργείων του
Ντούϊσμπουργκ. Σημειωτεον ότι. με
την χρησιμοποίηση της θερμότητας,
που ως τώρα χανόταν ή μάλλον
παρέμενε
ανεκμετάλλευτη,
θα
καταστεί δυνατή η εξοικονόμηση
σημαντικών ποσοτήτων ενεργείας.
με αποτέλεσμα την μείωση τοιν εισ
αγωγών πετρελαίου. Το πρόγραμμα
αυτό έχει όμως «αι άλλο πλεανεκτή,
ματα Η «θέρμανση σπο μοκρυά» ε ί
ναι περιβαλλοντολογικά ιδανική ενώ
η τιμή της παρεχόμενης θερμσνσεως στα σπίτιο μέσω σωληνώ
σεων. φθηνότερη.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ «Έφυγα από μια
μεγάλη ομάδα και πήγα σε μια εξ
ίσου μεγάλη Η μεταγραφή μου έγι
νε σε μέρες πομ περνούσα μεγάλη
στενοχώρια. Φεύγω από τον Ολυμ
πιακό σα φίλος. Ευχαριστώ τον
προεόρο κ. Νταϊφά, τον κ. Κωνσταντινίδη. καθώς κοι τον κ. Αρκάδη για το ενδιαφέρον τους»
ΝΙΚΙίΛΟΥΑίΙΣ; «Νομίζω ότι γύ
ρισα στην ο ρ ό δα που ανήκα. Είναι
κάτι δυνατό να μένα. Γνωρίζω τις
δυσκολίες που θο συνοντήσω, αλλά
δεν θα διαψεύσω κσνένο. Ο καιρός

(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
M e τα νέα σύγχρονα μ η χ α ν ή μ α τ α α ν α λ α μ β ά ν ο υ μ ε ό λ ε ς
τ ις τυ π ο γ ρ α φ ικ ές ε ρ γ α σ ίε ς μ ο ν ό χ ρ ω μ ες ή π ο λύ χ ρ ω μ ες

Τηλεφωνείσχε μας 29.762
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ΑΥΞΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ
ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. 26 (ΑΠΕ ΓΑΛΑ
ΗΡΑΚΤΟΡΕΙΟ)
Η ανεργία επιδεινώθη«ε ακόμη
περισσότερο τον
Ιούνιο στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα όπου ο αρι
θμός των άνεργων «έλη του μηνάς
i φθάνε τα 10.3 εκατομμύρια δηλα
δή το 9,3% του ερνστικού δυναμι
κού, σύμφωνα με -ις στατιστικές
της Κοινότητας.
Η αύξηση της ανεργίας κατά την
διάρκεια του μηνάς Ιουνίου έθφασε
το 1,6%
Η ανεργίο μειώθηκε κατά του
μήνα Ιούνιο μόνο στην Δανία
(-3,6%) και στην ΓολΑία (-1%)
παρέμεινε σταθερή στο Βέλγιο και
τη δυτική Γερμανία και αυξήθηκε
«π ά 0.8% στο Λουξεμβούργο,
2.1% στην Ιταλία, 3.1% στην Βρεταννία και 7.8% στην Ολλανδία.
Κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο
η αύξηση της ανεργίας στην Ε.Ο.Κ.
ήταν 22% έναντι 35% κατά την
περίοδο από τον Ιούνιο του 1980
έως τον Ιούνιο του 1981
Η Δυτική Γερμανία γνώρισε κατά
τους τελευταίους 12 μήνες την
υψηλότερη αύξηση του αριθμού
των ανέργων (46.6%Ι ακολουθού
μενη από την Ολλανδία (44,8%) το
Λουξεμβούργο (43.1%). την Ιταλία
122.5%) την Ιρλανδία (22.2%) το
Βέλγιο (18,8%) την Δανία (15,5%)
την Γαλλία (14 9%) και την Βρεταν
via (14.2%)
Για την Ελλάδα η αύξηση 25,2%
όμως η ιδιόμορφη δομή της αγοράς
εργασίας στη χώρα αυτή συντελεί
στην διατήρηση του αριθμού των
ανέργων σε χαμηλό επίπεδα (0,9%)
του ενεργού πληθυσμού.

h

Ιη ν ώρα της ερωτικής συνομι
λίας τους, επάνω στο κρεββάτι.
βρήκε o In u p Ν Χυτήρης, 48
ετών, να ανακοινώσει στην φίλη
του Μυριάμ Μκρανέρος. 37 ετών,
οπό την Αργεντινή ότι αποφάσισε
να διηκοψει τον δεσμό τους. Δεν
χρειάσθηκε περισσότερα η αλλοδα
πή για να εκμανεί. Κοι πριν ο φίλος
της καταλάβει τις προθέσεις της.
άρπαξε ένα μαχαίρι και τον έπληξε
δύο φορές, μιά στην κοιλιά και μιά
στην ωμοπλάττη. Σοβορά τραυματι
σμένος ο Χυτήρης μετοφέρθηκε
αρχικό στο Ασκληπιείο Βούλας κοι
εν συνεχεία στο Ιπττοκράτεισ.

ΒΗΡΥΤΟΣ 26 (ΑΠΕ)
' Ενας από τους Αμερικανούς
βουλευτές που συναντήθηκαν προ
χθές στη Δυπκή Βηρυτό με τον κ.
Γιασέρ Αραφότ επιβεβαίωσε χθές
το πρωί ότι ο ηγέτης της «Ο.Α.Π.»
αναγνώρισε όλες πς αποφάσεις του
ΟΗΕ που αναφέρονται στο παλαι
στινιακό ζήτημα
Συγκεκριμένα, ο ρεπουμπλικάνος βουλευτής κ Πωλ Μακλόσκυ
τόνισε, κατά τη διάρκεια συνέντευ
ξης τύπου στην Ανατολική Βηρυτό,
ότ» ο κ- Αραφότ δεν απέρριψε καμιά
απόφαση του GHc.
0 Παλαιστίνιος ηγέτης, εξάλ
λου, διαβεβαίωσε, την αμερικανική

αποστολή ότι η απόφαση 242 του
Συμβουλίου Ασφαλείας η οποία
αναγνωρίζει στο Ισραήλ το δικαίω
μα ύπαρξης, αλλά αναφέρεται στους
Παλαιστίνιους ως «προσφυγές»,
δεν μπορεί να νίνει αποδεκτή «παρά
μόνον εάν ληφθεί στα πλαίσια του
συνόλου των αποφάσεων σχετικά
με το παλαιστινιακό ζήτημα», πρόσθεσε ο κ. Μακλόσκυ. τονίζοντας ότι
α κ. Αραφότ όήλωσε ότι «η απόφα
ση 242 δεν είναι δυνατό να γίνει
αποδεκτή οπό μόνη της»
«Δεχόμαστε όλες τις αποφάσεις
που αφορούν το παλαιστινιακό ζή
τημα. με τον όρο ότι θα ληφθούν
από κοινού, σαν σύνολο, μας τόνισε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΥΒΑΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Έφθασε στη 1.50' μ,μ. στην
Αθήνα, για τριήμερη επίσκεψη ο
υπουργός Εξωτερικών τκς Κούβας
κ. Ισόδορο Μαλμιέργα Πεόλι. Τον κ.
Μολμιέργα υποδέχθηκε στον ανα
τολικό αερολιμένα του Ελληνικού ο
υπουργός Εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος καλωσορίζοντός τον είπε τα ακόλουθα:
«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω
σήμερα τον υπουργό Εξωτερικών
της Κούβας, Είναι η πρώτη φορά
που επισκέπτεται τη χώρα μας. 0
Ελληνικός λαός πάντοτε με θαυμα
σμό και συγκίνηση παρακολούθησε
τους αγώνες του λαού της Κούβας
για την κατάκτησα της εθνικής του
ανεξαρτησίας. Είμαστε ιδιαίτερο

Η Χριστίνα στο Σκόρπιά
Στην Ελ*άδα βουτκέται από προχτές η Χριστίνα Ωνάση, πάντα ευ*
τροφής αλλά καθόλου υελαγχολική Έφτασε με το προσωπικό της αε
ροπλα ό στην Πρέβεζα και στη συνέχεια μπήκε ο ένα ελικόπτερο που
την πήγε στα Σκορπώ όπου θα μείνει για διακοπές άγνωστης
διάρκειας. Μαζί της η μικρή Κάρμεν Ντορέτο. που λέγεται ότι έχει
«οθετήσει
Ιτ η φωτογραφία η Χριστίνα τη στιγμή που επιβιβάζεται στο ελικό
πτερο που 9α την μεταφέρει στον Σκορπιό έχοντας στην ανκιιλιά της
τη μικρή Κάρμεν

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
Μητροπ6λ«ως 31

Æmm

»- m

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Ο ΑΡΑΦΑΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ
ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ
ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΟ.Η.Ε.

Τον μαχαίρωσ€
γιατί ήθ€λ€
να την χωρίσ€ΐ

mum

él

ΤηΑ. 2 2 0 4 2 6 2 7 7 7
ΒΕΡΟΙΑ

Τα μαθήματα αρχίζουν
— ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αυγούστου για τους μαθητές
του ΛΥΚΕΙΟΥ
— ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Αυγούστου για τους μαθητές
του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
-Ε ΙΔ ΙΚ Α ΚΛΕΙΣΤΑ τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

ευτυχείς που υποδεχόμαστε σήμε
ρα τον υπουργό της φίλης χώρας,
γιατί πάντοτε η Κούβα στο θέματα
τα δικά μας είχε πάρει θέση θετική
ιδιαίτερα στο θέμα της Κύπρου και
παίζει ένα αποφασιστικό ρόλο μέσα
στο χώρο των αδεσμεύτων».
Απαντώντας ατον κ. Χαραλαμπόπουλο ο κ. Μαλμιέρνα είπε:
«Είμαι πολύ ευτυχής nou βρίσκο
μαι στην Ελλάδο κα αισθάνομαι
πολύ ευγνώμων στον υπουργό
Εξωτερικών κ. Χαρολ αμπόπουλο
που μας προσκάλεσε να ετπσκεφθούμε την Αθήνα. Είμαστε βέ
βαιοι ότι κατά τη διάρκεια των
συνομιλιών που θα έχουμε στο διή
μερο που ακολουθεί θα μπορέσου
με να συνεργαστούμε για την ενί
σχυση των σχέσεων που υπάρχουν
μεταξύ των δυο χωρών μος θα
έχουμε ιη ν ευκαιρία να ανταλλάξου
με απόψεις γιο πολλά θέματα που
ενδιαφέρουν και τις δυο χώρες,
ιδιαίτερα για διμερή θέματα. Η διε
θνής κατάσταση είναι αρκετά περί
πλοκη, αλλά, παρά το γεγονός αυτό,
είμαστε βέβαιοι ότι υπάρχουν πολλά
κοινό σημεία τα οποία συνδέουν τις
δυο χώρες, στις θέσεις τους στα
διεθνή θέματα, θα έχουμε δε την
ευκαιρία να συνεργαστούμε, ώστε
να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στη
λύση των διεθνών θεμάτων που
απασχολούν τις δυο χώρες μας και
να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας
στους λαούς των κρατών εκείνων
που αγωνίζονται για την ανεξαρτη
σία τους και την κυριαρχία τους».
Τον υπουργό των Εξωτερικών
της Κούβας καίά την τριήμερη επί
σκεψη του στην Αθήνα, συνο
δεύουν η σύζυνός του. ο διευθυν
τής της Εθνικής Κουβανικής Τράπε
ζας κ. Λάζαρο Chao, ο πρεσβευτής
της Κούβας στη Ρώμη κ. Ρομπέρτο
Μ υλέτ Ντέλ Βαλλέ. που εκπροσω
πεί τη χώρο του και στην Ελλάδα
και ο οποίος τον υποδέχθηκε στο
αεροδρόμιο καθώς και άλλοι Kou
βανοί επίσημοι.

ο κ. Αραφότ» δήλωσε ο Αμερικα
νός εκπρόσωπος.
Εξάλλου, ο αντιπρόσωπος της
Οργάνωσης γιο την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης στα Ηνωμένα
Έθνη κ. Ζεχντί ΤερζΙ δήλωσε προ
χθές το βράδυ στη Νέα Υόρκη ότι ο
πρόεδρος της «ΟΑΠ» κ. Γιασέρ
Αραφότ του διευκρίνισε σε τηλε
φωνική επικοινωνία που είχε μαζί
του ότι οι αποφάσεις 242 και 338
των Ηνωμένων Εθνών δεν συμπεριλαμβόνονται στη δήλωση που ε ί
χε υπογράψει προχθές και επέδωσε
στην αντιπροσωπεία των Αμερικα
νών βουλευτών, που επισκέπτονται
την Βηρυτό.
0 κ ΤερζΙ όήλωσε ακόμα στους
δημοσιογράφους ότι η δήλωση
αυτή συμπεριλαμβάνει απεναντίας
την απόφαση 181 των Ηνωμένων
Εθνών του 1947. που προέβλεπε
την δημιουργία δυο χωριστών κρα
τών ενός αραβικού και ενός εβραϊ
κού. στο έδαφος της Παλαιστίνης,
όπου βρισκόταν τότε υπο βρετανική
εντολή,
Στο μεταξύ, το σοβιετικό πρα
κτορείο ειδήσεων «Τός» αναφέρθη
κε χθές στη συνάντηση που είχε,
προχθές στην Βηρυτό, ο ηγέτης της
«ΟΑΠ» Γιασέρ Αραφότ με την αμε
ρικανική κοινοβουλευτική αντιπρο
σωπεία, αλλά δεν ανέφερε τίποτα
σχετικά με την υπογραφή δήλωσης
από μέρους του κ. Αραφότ με την
οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα
ύπαρξης του Ισραήλ.
Ό πω ς μεταδόθηκε από τη
Βηρυτό ο Παλαιστίνιος ηγέτης Για
σέρ Αραφότ συναντήθηκε αργά
προχθές το βράδυ με τον Ελληνοαμερικονό Γερουσιαστή κ. Τσόγκα, ο
οποίος έφθοσε στη Βηρυτό προ
χ θ ές σύμφωνα με κολά ενημερω
μένες πηγές.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο
Παλαιστίνιος ηγέτης ζήτησε από τον
συνομιλητή του νο συμπαρασταθεί
η ελληνική ομογένεια της Αμερικής
στον αγώνα του παλαιστινιακού
λαού
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ
ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟ
Οι ισραηλινές δυνάμεις βομ
βάρδισαν την περιοχή της Δυτικής
Βηρυτού χθές το πρωί και επιχείρη
σαν απόβαση στις ακτές της λιβανικής πρωτεύουσας μετέδωσε το
παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων
«ΟΥΑΦΑ».

Η Σ Υ ΓΚ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Η
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩ Ν
ΤΗ Σ Β Ε Ρ Ο ΙΑ Σ
Πραγματοποιήθηκε χθές στις
7.30 το βράδυ η πρώτη συγκέντρω
ση των παικτών της Βέροιας ενόψει
της νέας ιΐοόοσφαιρικής περιόδου.
Στη συγκέντρωση παραβρέθη
καν 15 επανγελματίες και 5 ερασι
τέχνες, καθώς και οι νεοαποκτηθέντες Βονιατζόπουλος και Αντωνάς.
Απούσιαζαν δικαιολογημένα οι
στρστευμένοι Ιακ. Χατζηοθανασίου.
Μαραγκός Σταφυλίδπς και Αδαμόπουλος και αδικαιολόγητα οι Λαζά
ρου. Τοπολίδης και I. Χστζηαθανααίου.
Λεπτομέρειες από την πρώτη
συγκέντρωση στο συριανό μας
Φύλλο.

Η προσπάθεια αυτή, διευκρινί
ζει το «ΟΥΑΦΑ». «αποκρούσθηκε
ύστερα από μάχη μισής ώρας, κατά
την οποία οι παλαισπνιακο-προοδευτικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν
τον βαρύ τους οπλισμό».
Ταυτόχρονα,
οι
ισραηλινές
δυνάμεις βομβάρδθσαν οπό τις
02 00 τις πρωινές ώρες χ θές από
ξηρά και θάλασσα, την περιοχή της
Δυτικής Βηρυτού, πρόσθε,σε το
πρακτορείο, το οποίο διευκρίνισε
ότι οι βομβαρδισμοί έπληξαν τις
συνοικίες γύρω οπό το αεροδρόμιο,
ιδιαίτερα τα παλαιστινιακά στρατό
πεδα στην Σατίλα, Σαμπρά και
Μπούρχ Αλ Μπραχνιέ.
Σύμφωνα με το πρακτορείο,
επικρατεί ηρεμία στην περιοχή.
Στο μεταξύ, τηλενράφημα από
το Κουβέιτ αναφέρει ότι η εξαμελής
επιτροπή των υπουργών εξωτερι
κών των χωρών - μελών του Αραβι
κού Συνδέσμου πρόκειται να συνελ
θεί στη Σαουδική Αραβίο μέσα στην
εβδομάδα, σε μιά νέα της προσπά
θεια για εξεύρεση λύσης στην κρίση
του Λιβάνου, δήλωσε χθες ο
υπουργός εξωτερικών του Κουβέιτ
Σεΐχης Αλ Σαμπάχ
Ας σημειωθεί ότι αυτή θα είναι
η δεύτερη συνάντηση της επιτρο
πής σε διάστημα μικρότερο του
ενός μηνάς και ότι έπεται της περιο
δείας στις αραβικές χώρες του ειδι
κού Αμερικανού απεσταλμένου κ.
φιλίπ Χαμττίμπ

Τον σφοδρότερο βομβαρδισμό των τελευταίων 15 ημε
ρών. πραγματοποίησαν σήμερα αργά το μεσημέρι, από τις
3.45 έως τις 4.10 (ώρα Ελλάδος1 τα Ισροηλινό αεροπλάνα
Φ-15 και Φ-16. στις πυκνοκστοικημένες νότιες συνοικίες της
Δυτικής Βηρυτού.
Επι 25 λεπτά, το Ισροηλινό αεροπλάνα βομβάρδιζαν
ασταμάτητα τις περιοχές του διεθνούς αεροδρομίου, Λα-ΙΛόκυ. και Ουοζάι. προκσλώντας νέες υλικές κοι αυξάνοντας
τον αριθμό των θυμάτων, ιδίως μεταξύ του άμαχου πληθυ
σμού. Τέσσερις πολυκατοικίες έχουν ήδη ισοπεδωθεί στην
συνοικία Λα-Ι-Λάκυ. Η'κάθε μια από αυτές δέχθηκε από 8
βόμβες, ενώ υπάρχουν πολλά κτίριο που είναι παραδομένα
στις φλόγες.
Θα πρέπει να επισημσνθεί. πως ένας μεγάλος αριθμός από
τις βόμβες των Ισραηλινών αεροπλάνων, είναι εμπρηστικές,
γεγονός που δικαιολογεί και τις μεγάλες καταστροφές που
προκαλούνται από τις πυρκαιές.
Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπών
της Παλαιστινιακής ερυθρός ημισελήνου, έχουν μεταφερθεί
στα Νοσοκομεία 3 νεκρω και 42 τραυματίες.
Κατά μια πληροφορία, την στιγμή που το Ισροηλινό αερο
πλάνα άρχισαν τους βομβαρδισμούς τους στην περιοχή Ουαζάι. επρόκειτο να φθάσει ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιασέρ Αραφάτ. στα πλαίσια των καθημερινών του επισκέψεων, στα
στρατιωτικά φυλάκια των συμπατριωτών του.
Παράλληλα, η δυτική Βηρυιός, βομβαρδίστηκε και από τις
κανονιοφόρους του Ισρσηλινού ναυτικού, που βρίσκονται λί
γο μόλις μίλια απόσταση από την παραλιακή ζώνη Ραούζε.
Ήδη. ο ραδιοφωνικός σταθμός του κόμματος «Μοραμπίντουνν καλεί τον πληθυσμό της δυτικής Βηρυτού, να προσφέ
ρει εθελοντικά αίμα και συνιστσ με έκτακτη ανακοίνωσή του,
που επαναλαμβάνει κάθε όίλεπτο, οι συγγενείς των θυμά
των, να φέρνουν μαζί τους και κρεβάτια εκστρατείας, γιατί οι
νοσοκομειακές μονάδες αδυνατούν νο ανταποκριθούν στο
θέμα αυτό.

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ ΕΒΡΕΝ
ΑΓΚΥΡΑ 26 (ΑΠΕ)
Σε αντίθεση με τον στρατηγό
Εβρέν που υπερασπίσθηκε προχθές
το νέο σχέδιο συντάγματος τα μέλη
της συμβουλευτικής συνέλευσης
εκδήλωσαν χθές την πλήρη αποδο
κιμασία τους για το σχέδιο. Ένα μέ
λος της συμβουλευτικής συνέλευ
σης ο κ. Ισμαήλ Αράρ δήλωσε
χαρακτηριστικά: «Το σχέδιο δεν εί
ναι άξιο ακόμα και για να εκφράσει
κανείς την γνώμη του γι' αυτό.
Πιστεύω ότι η συνέλευση θα το
απορρίψει εξ ολοκλήρου στις 2
Αυγούστου και θα προτείνει να
εκλεγεί μιό νέα συνταγματική επι
τροπή για να καταρτίσει ένα εξ ολο
κλήρου νέο σχέδιο συντάγματος».
Ενα άλλο μέλος της Σ.Σ. ο κ.
Καμέρ Γκένκ δήλωσε ότι πιστεύει
πως το σχέδιο συντάγματος πρέπει
νσ απορριφθεί χωρίς να συζητη
θούν προηγουμένως τα άρθρα^ του.
0 κ. Γκένκ είπε εξάλλου: «Μιά
και ο καθένας μας ξέρει τί να περι
μένει από τις συζητήσεις για το σχέ
διο και να το παρουσιάσουμε στην
Σ.Σ. οι συζητήσεις στην συνέλευση
θα περιοριστούν στον ένα μήνα και
το νέο σχέδιο θα ψηφιστεί και θα
πσρουσιεστεί στο εθνικό συμβού
λιο ασφαλείας στην ώρα του».
Εξάλλου η χθεσινή «Μιλλιέτ».
σε άρθρα της αναφέρει ότι τα μέλη
της Σ.Σ. άρχισαν τις προσπάθειες να
συγκεντρώσουν ικανό αριθμό ψή
φων. ώστε να είναι σε θέση να
απορρίψουν το σχέδιο συντάγματος

εξ ολοκλήρου και να εκλέξουν και
νούργια συνταγματική επιτροπή.
Τόσο το άρθρο της «Μιλλιέτ»
όσο και οι αντιδράσεις των μελών
της Σ.Σ. έγιναν χθές γνωστές αμέ
σως μετά την προχθεσινή ομιλία
του στρατηγού Εβρέν. ο οποίος
υ περαμύνθηκε των διατάξεων του
σχεδίου
συντάγματος
Ίσως,
πιστεύεται εδώ στην Αγκυρα, περίμεναν ότι ο στρατηγός που θεωρεί
ται από τους πιό μετριοπαθείς θα
ήταν ευάλωτος στην κριτική και την
αποδοκι μασία και θα αναθεωρούσε
ορισμένα τουλάχιστον άρθρα του

συντάγματος.
Η θέση της συμβουλευτικήν
συνέλευσης δεν δείχνει απλώς τόλ
μη στην βασική της αντίθεση μ* τον
Εβρέν αλλά εκδηλώνει και την τρο
μακτική διάσταση ανάμεσα στο μέ
λη της Σ.Σ. και την στρατιωτική ην4'
αία. Γεγονός που θα επιβεβαίω«4
αυτές τις θέσεις είναι ότι και τα 13
μέλη από τα 15 της συνταγματικήν
επιτροπής διατήρησαν τις επιφυλά
ξεις τους μέχρι το τέλος και μόνο ο
πρόεδρος της Ορχόν Αλντικαστί κοι
ο Ραφέτ Ιμπραήμογλου το υπένΡ0 '
ψαν.

Ενδιαφέρον
της Δανίας
ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Η Δανία δείχνει μεγάλο ενδια
φέρον για την αύξηση των ανορών
ελληνικών προϊόντων
Παρ' όλες όμως τις δυνατότη
τες που υπάρχουν για την αύξηση
των εξαγωγών μας εκεί, οι ιδιώτες
εξαγωγείς δεν επιδεικνύουν το ανά
λογο ενδιαφέρον για την δανική
αγορά.
Το παραπάνω δήλωσε ο υπουρ
γός Γεωργίας κ Κ. Σημίτης ο οποίος
επισκέφθηκε το τελευταίο τριήμερο
της προηγούμενης εβδομάδας την
Δανία, ύστερα από επίσημη πρόσ
κληση του Δανού συναδέλφου του

κ. Ουέστ.
Ο κ. Σημίτης επι σκέφθη*4
μεγάλα αγροκτήματα, συνεταιρΚΓΠ'
κές μονάδες καθώς και πρότυπά
τοπικές ανορές.
0 Έλληνας υπουργός ενημερώ
θηκε για τις σημερινές δυνατότητά
της γεωργίας της Δανίας.
Ό πω ς δήλωσε, θα υπάρξουν
μεταξύ των δύο χωρων όιαβουλεόσεις νια να εξετασθούν οι δυνατό
τητες συνερνασίας στον γεωρν1*^
τομέα.
Η Ελλάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτε
ρα νο αξιοποιήσει τις τεχνολογικά
δυνατότητες της Δανίας για τπν
ανάπτυξη της γεωργίας της.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.Ι.
Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μ Ε ΤΟ ΝΕΟ Ν Ο Μ Ο ΤΟ '83
ΑΘΗΝΑ 26 ΙΑΠΕ)
Επείνουσα εγκύκλιο σε όλα τα
Α.Ε.Ι. της χώρας, μ* την οποία κάνει
γνωστή τη διαδικασία που θα ακο
λουθήσει το υπουργείο Παιδείας
ώστε να εξασφαλισθει η ομαλή,
γρήγορη και αποτελεσματική εφαρ
μογή του νέου θεσμικού νόμου
1268/82 για ια Α Ε Ι. έστειλε ο
υπουργός Παιδείος κ Απ Κοκλαμάνης
Στόχος του υπουργείου - τονί
ζεται στην εγκύκλιο - είναι να αρχί
σει μέχρι 31 -1-8 3 η λειτουργία
όλων των πανεπιστημιακών οργά
νων που προβλέπονται στο κεφά
λαιο Δ' του νΟμου (τμήμα, τομέας
κ.λ.π.) επίσης ανοφέρεται «ότι μέσα
στο καλοκαίρι θα εκδοθούν υπουρ
γικές αποφάσεις με πς οποίες θο
δημιουργηθούν τα τμήματα που
αντιστοιχούν στο χορηγούμενα πτυ
χία και θα γίνει η μετατροπή των
κατεχομένων εδρών και θέσεων
(για καϋι σχολή χωριστό) στις προβλεπομενες σπό τον Μ. 1286/82
θέσεις. καθώς κπι η ένταξη σ 'α υ τ ίς
όσων κστείχαν τις παλιές έδρες και
θέσεις μέχρι την έναρξη της ισχύος
του νόμου (16-7-1982).
Η διοδικηοία δημιουργίας των

τμηυάτων κοι η κατανομή του
προσωπικού θα ολοκληρωθούν μέ
χρι ΐυ -1 0 -1 9 8 2 . Για το σκοπό αυτό
οι σχολές που χορηγούσαν περισ
σότερα από ένα τμήματα, πρέπει
μέσα σε 2 0 ημέρες από την ημέρα
που θα τους υποβληθεί από το
υπουργείο Παιδείας το σχετικό
ερώτημα νο εκφράσουν τη γνώμη
τους σε σχέση με την ένταξη και την
κατανομή τόσο του προσωπικού
όσο και των εργαστηρίων, κλινικών
κ.λ.π., στα τμήματα που θα όημιουργηθούν.
Προκειμένου να εκδοθούν οι
αναγκαίες εγκύκλιοι για την αντιμε
τώπιση των εκκρεμών προβλημά
των που ενδεχόμενα υπάρχουν
αυτή τη στιγμή στο Α.Ε.Ι. * προστί
θεται στην εγκύκλιο - θα πρέπει τα
προβλήματα αυτά να κατανραφούν
και
να
γνωστοποιηθούν
στο
ΥΠΕΠΘ μέχρι 15 8-82. με ευθύνη
των πρυτόνεων και των κοσμητό
ρων
Για την Ορθή και αποτελεσματι
κή υλοποίηση του νόμου 1268/82
και των θεσμικών αλλαγών που εισάγονται - συνεχίζει η εγκύκλιος απαιτείλται συνειδητή και καθημερι
νή προσπάθεια από μέρους όλων

των παραγόντων της ηανεπιοΐΓ1Γ.,ακής ζωής και συνεχής και αποδοτική
συνεργασία τους.
Από την πλευρά του, το υπουρ
γείο Παιδείας - καταλήγει - θα
παρακολουθεί από πολύ κοντά όλα
τα στάδια εφαρμογής των νέων
θεσμών και θα βρίσκεται σε συνεχή
επαφή και συνεργασία τόσο με τις
πανεπιστημιακές αρχές όσο και με
τα συλλογικό όργανα των πανεπι
στημιακών φορέων, έτσι ώστε να
εξασφαλισθει η υλοποίηση των
θεσμικών αλλαγών.

Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ. Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι Εγγραφές για την θερινή
περίοδο άρχισαν
ΤΜ Η Μ ΑΤΑ που θα λειτουργήσουν:
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Π ολυτεχνικού και Φ υσικομαθηματικού Γ εω πονοδασικού - Ιατροφαρμακευτικού - Ο ικονομικού κύ
κλου - ΑκαδημΙες).
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ όλω ν
ΛΥΚΕΙΟΥ.

Αγρότες
Μήν κα ίτε τις καλαμιές
χωρίς τήν άδειο τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νά καταστρέ
φ ετε δ,τι με κόπο πολλών
έτών αποκτήσατε.
Π ροτιμάτε τήν ομαδική
καύση τιύν καλαμιών, ά
κίνδυνος είνα ι μ ικρ ό τε
ρος.
Σ εβα στείτε τήν περιουσία
το ύ γείτο να σας.

των τάξεω ν

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

-

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική μέθοδος διδασκαλίας που ακολουθείται σας
βοηθούν στη σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

,-ΝΕΑ Α Π Ε ΙΛ Η ΤΙΚ Η
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΝΤΕΝΚΤΑΣ
Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

i Για προσφυγή στον ΟΗΕ

Ημαθίας

Στην Κβντρική Λαχαναγορά

ΑΕΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΚΑΝ

ΤΕ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜ ΕΣ
Υποχώρησε η Κυβέρνηση;

ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ΣΤΟ ΝΟΜΟ
Το α' εξάμηνο
Από τη Διοίκηση Χωρ/κής
Βέροιας ανακοινώθηκε ότι καιά το
0 εξάμηνο του 1982 στο Νομό
Ημαθίας συνέβησαν 131 τροχαία
° ΤυΧήματα ε κ των οποίων 13 θανα^ΙΦόρα, 15 με βαρείες σωματικές
Ρλάβες 99 μξ ελαφρές Και 4 με υλικές ζημιές.’
Οι νεκροί από τα τροχαία σ
α“ τό ίο διάστημα είναι 16, οι βαριά
Ιθ0ϋμοτισμένοι 21 και 147 οι ελα
φρά
Τα πιό πάνω τροχαία ατυχήματα
Υΐνον 56 σε κοτοικημένη περιοχή,
5 ατην εθνική οδό και τα 40 σε
°νροτικές περιοχές.

Πολιτιστικές
εκδηλώσεις
στο Κωστοχώρι
Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπολ'τιιπικός
Τουριστικός
Όμιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
^Π ολιτιστικές
εκδηλώσεις
στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
*λων των εκπολιτιστικών συλλόγων
γ°υ Νομού μας και τους προσκαλεί
πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις,
^άμμετοχή όσοι θέλουν μπορούν να
Πλώσουν στα τηλέφωνα 24.781
*0' 24.208.

Αυξήθηκε
ο δβίκτης
τιμών στις
Χώρ€ς της ΕΟΚ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 27 (ΑΠΕ)
0 δείκτης τιμών καταναλωτού
Via το σύνολο των χωρών - μελών
r[K ΕΟΚ αυξήθηκε κατά 0,7% μετα
ξύ του Μαίου και Ιουνίου. Οι αυξήδιαφέρουν πολύ από χώρα σε
Χώρα; Η άνοδος για την Ελλάδα
ήιαν στο διάστημα αυτό 2,6%, για
τ° Λουξεμβούργο 1.1%. για την
°υοσπονδιοκή Γερμανία και την ΙταΧ·α 1% γιο το Βέλγιο ο δείκτης ανέΒπκε χατά 0.9% για την Δανία κατά
®·8% και για την Γαλλία κατά 0,7%.
θ' μικρότερες αυξήσεις σημειώθηKQv στο Ην. Βασίλειο. (0,3%) και
Ολλανδία (0,2%)
Για ολόκληρη την Κοινότητα το
Ποσοστό ανόδου του δείκτη τιμών
ΐΟταναλωτού ήταν κατά την διάρ*έιο των δώδεκα τελευταίων μηνών

11. 1% .
Σε τρεις χώρες οι αυξήσεις σε
δωδεκάμηνη
βάση σημειώνουν
° αΦή επιβράδυνση στο ρυθμό τους
*ατά το πρώτο εξάμηνο του 1982.
Στην Ιταλία το ποσοστό μειώνεται
Ππό 18
τ 5% και στο Ην. Βασί'—
και την Δανία από 12 σε 9%.

Μπροστά στον φόβο να παρατηρηθούν μεγάλες
ελλείψεις και νέες ανατιμήσεις στα οπωροκηπευτικά η
κυβέρνηση εγκατέλειψε χθές - μάλλον προσωρινά - τα
μέτρα που είχε εξαγγείλει και τα οποία είχαν προκαλέσει
τις αντιδράσεις των χονδρεμπόρων και λιανοπωλητών.
Έτσι προχθές ξημερώματα - «πρεμιέρα» της εφαρμο
γής τους - μεταδόθηκε από τα μεγάφωνα της Κεντρικής
Λαχαναγοράς Αθηνών (του ΟΚΛΑ) ότι:
• Δεν θα ισχύσει η μείωση των ποσοστών κέρδους των χον
δρεμπόρων, που ορίζει η σχετική ανορανομική διάταξη του υπουρ
γείου Εμπορίου.
Επίσης δεν εφαρμόστηκε χθές ούτε το μέτρο της αναγγελίας
των τιμών χονδρεμπορίου στην Κεντρική Λαχαναγορά από τα
μεγάφωνα για την ενημέρωση των λιανοπωλητών. Ωστόσο το μό
νο που εξασφαλίστηκε ήταν η επάρκεια οπωρολαχανικών γιατί οι
τιμές τους παρέμειναν σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα.
Οι χονδρέμποροι πάντως έκοβαν
τιμολόγια
στους
λιανοπωλητές
χωρίς καπέλλο παρά την εμμονή
ορισμένων για να εξασφαλίσουν
μεγαλύτερα κέρδη Ωστόσο οι χον
δρέμποροι αρνήθηκαν να δώσουν
στοιχεία σχετικό με τις τιμές χονδρι
κής και μερικοί επιχείρησαν να κτυπήσουν δημοσιογράφους κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους.
Στο μεταξύ έγινε γνωστό, ότι ο
ΟΚΑΑ
οο
---λήλους και αύξησε συγχρόνως τον
αριθμό των αγορανομικών οργά
νων. Αλλά για ν ανταπεξέλθει ο
ΟΚΛΑ στις νέες δαπάνες εξετάζει το
ενδεχόμενον να αυξήσει τα ενοίκια
των καταστημάτων του.
φήμες για εμπρησμό
Εξ άλλου κυκλοφόρησαν περίερ
γες Φήμες στην Αγορά Ρέντη, ότι
υπήρξε απειλή πυρπολήσεώς της αν
η κυβέρνηση προχωρούσε στην λή
ψη μέτρων για την έξωση των χον
δρεμπόρων από τον ΟΚΛΑ οι
οποίες έφθασαν μέχρι τον διοικητή
του.
Τηλεγράφημα
στον Πρωθυπουργό
Στο μεταξύ, ο Σύνδεσμος Χον
δρεμπόρων Κεντρικής Λαχαναγο-

Ο ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΩΝ
Οι Νομάρχες της χώρος θα
έχουν στο εξής τη δυνατότητα να
ρυθμίζουν την ισχύ των τιμολογίων
λιανικής πώλησης των φρούτων και
λαχανικών και σε πόλεις και κωμοπόλεις της περιφέρειας ταυ νομού
τους πέρα από την πρωτεύουσα για
την οποία είχαν προηγούμενη εξου
σιοδότηση.
Για το σκοπό αυτό ο υπουργός
Εμπορίου Γιώργος Μωραίτης υπέ
γραψε σήμερα σχετική αγορανομική
διάταξη.
Ος γνωστόν με προηγούμενη
απόφαση καθορίζονταν σε 2-4 μέ-

Ο ΙΚΟ ΝΟ Μ ΙΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Θα ανακοινώσει ο κ. Αρσένης
ΑΘΗΝΑ 27 (ΑΠΕ)
Στο γενικό πλαίσιο οικονομικής
πολιτικής που θα ανακοινώσει ο
υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ.
Γερ. Αρσένης μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του Αυγούστου. δεν θο
περιλαμβάνονται
συγκεκριμένα
οικονομικά μέτρα.
Αστό διευκρίνισε και πάλι ο κ.
Αρσένης ο οποίος επανέλαβε ότι με
το πλαίσιο θα καταβληθεί προσπά
θεια να γίνει κατανοητό στον λαό.
το οικονομικό πρόγραμμα της
κυβέρνησης, η πορεία και οι στόχοι
του.
Είναι φυσικό βέβαια ότι θα επα
κολουθήσουν αργότερα μέτρα πά
νω σε συνκεκοιυένα προβλήυατα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΉ ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 3 0 Βέροια - τηλ. 62.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1η Α υ γο ύ σ το υ α ρχίζο υν τα μα θ ήμα τα π ροετοιμασ 'ας σε ο λιγο μ ελή τμ ή μ α τα για το υ ς μ α θ ητές:
Λ ' Β
Γ Λ υ κείο υ (Α και Β ' τύπου)
Και Α . Β
Γ " Γυμνασίου
Θα διδά ξο υν και φ έ το ς οι γνω σ το ίσ α ς κ α θ η γη τές
Για π ερ ισ σ ό τερ ες π λη ρο φ ορ ίες ςτας π ερ ιμένο υμε κά βε
ύέρο σ το Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Μ α λα κο ύ σ η 3 0 (Δίπλα σ τα ΚΤΕΛ)
Οι εγγρ α φ ές άρχισαν.

ρής_ μΕ τηλεγράφημά του προς τον
πρωθυπουργό κ. Ανδρέα Παπαν
δρέου. ζητεί νο γίνει ευρύτατη σύ
σκεψη, με συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων, για να διαπιστω
θεί ποιοι έχουν την ευθύνη για τις
ανατιμήσεις.
Εξ άλλου τόσο οι χονδρέμποροι
όσο και οι λιανοπωλητές επισήμαναν την ανάγκη να ληφθούν μέτρα
για την ομαλοποίησα τ nr
..... _
Επιμένουν Οτι αυτό που εξαγγέλθη
καν δεν εξυπηρετούν τον επιδιωκό
μενο σκοπό.

της οικονομίας και ο λαός που θα
γνωρίζει ήδη το πλαίσιο θα κατα
νοήσει την σπυσσία και τις επιδιώ
ξεις των μέτρων.
Ανάμεσα στα πρώτα μέτρα θα
είναι και οι αποφάσεις της κυβερνήαεως για την προώθηση των επεν
δύσεων.
0 κ, Αρσένης απαντώντας σε
σχετικές ερωτήσεις δήλωσε:
1 Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή
σκέψη για κατάργηση της αρχής της
αυτόματης τιμαριθμικής αναπρο
σαρμογής. Ο παριστάμενος μάλιστα
κατά την συνάντηση υπουργός ανα
πληρωτής εθνικής οικονομίας κ.
Ποττάκης. διευκρίνισε ότι η ελληνι
κή κυβέρνηση δήλωσε στήν ΕΟΚ
οπ η χωρά μας θο συνεχίσει να
εφαρμόζει την ΑΤΑ παρά τις αντίθε
τες συστάσεις της Κοινότητας.
2. Θα επεκταθει κατά 3 δισεκ.
δρχ. το πιστωτικό πρόγραμμα για
χρηματοδότηση της οικοδομικής
δραστηριότητας το οποίο θο φθάσει έτσι στα 44 δισεκ. δρχ γιο φέ
τος.
3. Στις επαφές με τον Κουβανό
υπουργό εξωτερικών επεσημάνθηκον τα θέματα που θα μπορέσουν
να αποτελέσουν την βάση V'u Μ'ό
σημαντική ανάπτυξη των εμπορικών
ανταλλανών. ανάμεσα στις δύο χώ
ρες για την χρησιμοποίηση ελληνι
κών εμπορικών σκαφών γιο μετο
φορές της Κούβας και για την χρηοιι.οποΓπση ελληνικής τεχνολογίας.
4. Δεν υπάρχει θέμα υπαναχώ
ρησης ιη ς κϋβερνήαεως στην
εφαρμογή των μέτρων που ανακοί
νωσε γιο την ομσλοποίηση της αγοράς οπωροκηπΕυτικών.

8ωψ'ούο*άιι5·ϋΙ&ν ; ώολογίων ν,π το
με την κρίση του Νομάρχη, αλλά
μόνο στην πρωτεύουσα του Νομού.
Στο μεταξύ άφθονες ποσότητες
οπωρολαχανικών διακινήθηκαν και
σήμερα από τις κεντρικές λαχαναγο
ρές της Αθήνας της Θεσσαλονίκης,
και των άλλων αστικών κέντρων της
χώρας ενώ οι τιμές τους διαμορ
φώθηκαν επιαης σε χαμηλά επίπε
δα.

Ο υπουργός Κ, Μωραίτης με
ότι το μέτρα της'κυβέρνησης’ πδο
αποβλέπουν στην εξυγίανση του
κυκλώματος διακίνησης και εμπο
ρίας των οπωροκηπευτικών θα
εφαρμοστούν οπωσδήποτε. Πρόσθεσε δε ότι οι επιτροπές ενημέρω
σης των συναλλασσόμενων με την
κεντρική λαχαναγορά αρχίζουν σύν
τομο το έργο τους.

Η ΓΑΛΛΙΑ ΣΕ
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ!
Σταμάτησαν οι €πενδύσ€ΐς
' Ενα χρόνο μετά την σοσιαλιστι
κή «αλλαγή» η «Γαλλία οδηγείται σε
χρεωκοπία» αναγγέλλει με' πρωτο
σέλιδο τίτλο της η «Φιγκαρώ». ενώ
η σοσιαλιστική «Ματέν» ομολογεί
ότι στο εξωτερικό εμπόριο «π Γαλ
λία υστερεί» από την μείωση της
ανταγωνιστικότητας και την ανε
πάρκεια της βιομηχανίας
Ενδεικτικό είναι ότι το έλλειμμα
του εξωτερικού εμπορίου της Γαλ
λίας έφθασε τα 130 δισεκατομμύ
ρια δρχ. κατά τη διάρκεια του μηνάς
Ιουνίου, αποτέλεσμα της πολιτικής
της γαλλικής σοσιαλιστικής κυβερνήσεως.
Η «φιγκαρώ» γράφε, ότι ο
καταστρεπτικός
αυτός
αριθμός
προστίθεται στον κατάλογο των
που
απαισιόδοξων
στατιστικών
δημοσιεύονται καθημερινά.
Η οικονομική αυτή κρίση της
Γαλλίας αποδίδεται-

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ
ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑΡΧΩΝ
Δημοσιεύθηκαν χθές οι μετα
θέσεις γυμνασιαρχών και λυκειαρ
χών.
Οι ανακατατάξεις στο Νομό μας
είναι:
Γυμνασιάρχες:
Κυρ. Πολυχρονιάδου από Αγγελοχώρι στο 4ο Βέροιας. Φώτ. Λιολιόπουλος από Μακροχώρι στο 2ο
Βέροιας Βουνούκη Ευτυχία από
Πολυκάρπι στη Μελική, Σμ. Ρουτοιτούλου από Κοσταράξι Κασσάν
δρας στο 1ο Νοούσης Αλεξανδρίδου Ελ από 1ο Αλεξανδρείας στο
7ο Θεσ/νίκης, Χαρ. Τάσης από 2ο
Νάουσας στο 2ο Νυχτ. Θεσ/νίκης
Ευφρ. Καρυτοπούλου από 1ο
Νάουσας στη Σταυρούηολη Ξάνθης.
Λυκειάρχες
Ασπ Δούκα ππό Βελβενδό στο
Ιο Λύκειο Νάουσας Κων ΤρεμόπόιΜοςαπό ΐό Νάουσας σπς Συκ'ές
Θεσ/νίκής
Επίσης η νεσπροαχθείσα Ελ.
Στάμου τοποθετείται λυκειάρχης
στο 2ο Κοζάνης

•
Στην πτώση της καταναλωτι
κής δυνάμεως του καινού, ύστερα
από το πάγωμα των αποδοχών και
τη διάβρωση της αγοροστικής
δυνάμεως, εξ αιτίας της αυξήσεως
των εισφορών των ασφαλισμένων
και της φορολογίας
•
Στην έλλειψη εμπιστοσύγης
των επενδυτών, που αποφεύγουν
να κάνουν νέες επενδύσεις.
•
Στις κοινωνικές μεταρρυθμί
σεις. που μείωσαν την εργασία σε
39 ώρες την εβδομάδα και αύξησαν
την άδεια μετ' αποδοχών σε 5
εβδομάδες, γεγονός που επιβαρύνει
σημαντικά τις ιδιωτικές επιχειρήσ€ΐς.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 27 ΙΑΠΕ)
Ο Τουρκοκύπριος ηγέτης κ.
Ντενκτάς προειδοποίησε τον πράεδρο Κυπριανού άτι «θα βρεθεί
μπροστά σε εκπλήξεις» άν φέρει το
κυπριακό στ·· γενική συνέλευση
ίω ν Ηνωμένων Εθνών. «Μεταφορά
του κυπριακού σε διεθνή βήματα
έρχεται σε πλήρη αντίθεση προς
την έννοιο των διακοινοτικών συνο
μιλιών και αποτελεί προσβολή για
τον Γ.Γ, των Ηνωμένων Εθνών»
ισχυρίσθηκε ο κ. Ντενκτάς.
Σε δηλώσεις του ο κ. Ντενκτάς
κατηγόρησε τον πρόεδρο Κυπρια
νού ότι «επιθυμεί να χρησιμοποιή
σει τηγ ανεξαρτησία της Κύρρου
σαν ορμητήριο για την ένωση». Και
πρόσθεσε·
«Τη στιγμή nou ο κ. Παπονδρέου μιλά για νίκη των Ελληνοκυ
πρίων στον δε νότο συνεχίζονται
πολεμικές προετοιμασίες προβολή
αιτήματος για απομάκρυνση των
Τούρκων στρατιωτών θα σήμοινε
τοποθέτηση θηλειάς στον λαιμό της
τουρκοκυπριακής κοινότητας».
Εξ άλλου, ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης κ Ντενκτάς εξαπέλυσε έντο
νη επίθεση εναντίον της αμερικανι
κής βουλής με αφορμή το πρόσφα
το ψήφισμά της για το κυπριακό.
Οπως μετέδωσε ο «Μπαϋρακ»
στις δηλώσεις του ο κ. Ντενκτάς
ισχυρίσθη ότι η αμερικανική βουλή
παρεσύρθη στο ψήφισμά της από
το ελληνικό «Aôpnu» και προσέθε
σε ότι το ψήφισμα είναι οντίθετο
προς την αμερικανική πολιτική στο
κυπριακό, η οποία υποστηρίζει την
διαδικοσίατων διακοινοτικών συνο
μιλιών.
Περαιτέρω, ο Τουρκοκύπριος
ηγέτης είπε ότι το ψήφισμα της αμε
ρικανικής βουλής παραγνωρίζει τις
«πραγματικότητες» στην Κύπρο,
ενισχύει την στάση των Ελληνοκυ
πρίων κοι επιδιώκει να τιμωρήσει
την Τουρκία για την επέμβασή της
στην Κύπρο για να «διασώσει τους
Τουρκοκυπρίους».
Τέλος, ο κ. Ντενκτάς ανέφερε
ότι το ψήφισμα της αμερικανικής
βουλής ενισχύει την διεθνή σταυΟΟφορία του πρωθυπουργού κ.

Ο ΒΑΛΕΣΑ
ΔΕΝ ΘΑ

Ποπανδρέου εναντίον της Τουρκίας
και αποτελεί πλήγμα γιο τον ίδια τον
Γ.Γ. του ΟΗΕ κ· Περέζ Ντε ΓκουεΥ'άρ.

Η ΟΤΟΕ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ
ΑΘΗΝΑ 27 (ΑΠΕ)
Να γνωστοποιηθούν οι πρ . 1
σεις της κυβέρνησης γιο το -.
της κωλυσιεργίας ορισμένο,,
πεζών να υπογράψουν την ι. . .
συλλογική σύμβαση, που ί ,Λ-, ....
φωνηθεί. ζητάει από τον om,..
Εθνικής Οικονομίας κ. Γερ Apt .
π διοίκηση της Ομοσπονόιοι, Τμ:.τ-_
ζούπαλληλικών Οργανώσεων Ελ- δας (ΟΤΟΕ).
Στο έγγραφό της α ν α φ έ ρ ότι οι κυβερνητικές απόψεις n p i ,
να γίνουν γνωστές μέχρι την Παρ_
σκευή, που θα αυνέλθει το ε κ ιr ·.
στικό συμβούλιο γιο να λάβει οχ*·κές αποφάσεις.
Σημειώνεται ότι ορισμένες ξέ
νεςτράπεζες δεν δέχονται να υηρ
γράψουν τη αμλλογική σύμβοτ?,
πριν λάβουν όπως υποστηρίζου
σχετική ένκριση από την κεντρί·,,
διοίκηση.
Με έγγραφό της η ΑΔΕ, ,
ζητάει απο την κυβέρνηση να ισχύ
σουν τα ίδια οικονομικά μ έτιΛ
θα εφαρμοσθούν στους τρ α ιιε' Γ*
πολλήλους για το Δημόσιο

Η PLO
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ
ΤΗ ΛΙΒΥΗ

Η «Οργάνωση νια την Απελευ
θέρωση της Παλαιστίνης», επικρίνει
χθές τη Λιβύη, τονίζοντας ότι η ηγ·.
σία της Τρίπολης ξέρει μόνο «να
ε < » β ι
κάνει τίποτα ουσιαστικό για να βοη
θήσει τους Παλαιστινίους στον
αγώνα τους εναντίον του Ισραήλ
Υπενθυμίζεται ότι. ο ραδιοφυ»Ο κρατούμενος συνδικολιστής
ηγέτης της «Αλληλεγγύης» Λεχ ) νικός σταθμός της Λιβύης είχ»
μεταδώσει σχόλιο, όπου αναφεράΒαλεσα, είναι απίθανο να οφ εθεί
ταν ότι. η κυβέρνηση της χωράς
ελεύθερος στο προσεχές μέλον, δή
αυτής «θο κόψει τα χέρια νόθε
λωσε σήμερο ανώτερος Πολωνός
Παλαιστίνιου ηγέτη που θα συνθη
επίσημος
κολογήσει ή θα διαπραγματευθεΙ, -►
Ο Γιέρζυ Ουντόβσκι. αντιπρόε
τον εχθρό».
δρος του Πολωνικού κοινοβουλίου,
Μεταδίδεται από το Κόίρο Οτι ο
είπε ότι, η απελευθέρωσή του ηγέ
Αιγύπτιος υπουργός εξωτερικών κ.
τη του καταρνηθεντος εργατικού
Καμάλ Χασάν Αλή, αναχώρησε
συνδικάτου
«Αλληλεγγύη» ,«θα
χθές για την Ουάσιγκτον, κομίζον
εξαρτηθεί από το πως θσ εξελιχθεί
τας μήνυμα του προέδρου Χοσν·
η κατάσταση», και κυρίως από την
Μουμπάρακ. προς τον Αμερικανό
συμπεριφορά των ηγετικών σ τε λ ε 
πρόεδρο Ρήγκαν, σχετική με την
χών της «Αλληλεγγύης», που κρα
κρίση στο Λίβανο.
τούντα, ακόμη.
Το ταξίδι του κ. Αλή. πραγματο
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΙ
ποιείται μετά την επίσκεψη στο Κόί
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
ρο του Αμερικανού απεσταλμένοι»
Οι πολωνικές αρχές ολοκλήρω
φιλίπ Χαμπίμπ. ο οποίος συζήτησε
σαν την απόλυση 1200 και πλέον
σχετικά με την αποχώρηση των
πολιτικών κρατουμένων που είχε
Παλαιστινίων από τη Βηρυτό.
αναγγείλει ο στρατηγός ΓιαρουζέλΗ Αίγυπτος επιθυμεί να πραγ
σκι την περασμένη εβδομάδα δή
ματοποιηθεί η υποχώρηση των
λωσαν χθές επίσημες πηγές.
ανταρτών σε συνδυασμό με ένα
Στρατιωτικός εκπρόσωπος είχε
συνολικό διακανονισμό του παλαι
πει την περασμένη εβδομάδα ότι
στινιακού προβλήματος.
ύστερα από τις απελευθερώσεις
Ο κ. Αλή, συναντήθηκε, εξολαυτές, θα ποραμείνουν σε στρατό
λου, προχθές με ιθύνοντες της«, >;·
πεδα συγκέντρωσης 637 ηγέτες και
γάνωσης γιο την Απελευθέρωση
σύμβουλοι της «Αλληλεγγύης» συμ
της Παλαιστίνης» για να μεταφέρ«·
περιλαμβανομένου και του αρχηγού
τις απόψεις τους, στην Ουάσιγ,.ιον
της Λέχ Βαλέσα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Ομολογείται το «λάθος»
στον διαγωνισμό
των €νωμοταρχών

ΑΘΗΝΑ 27
Η κυβέρνηση και α υπουργός
Δημοσίας Τάξεως κ Σκουλαρίκης
σιωπούν αιόημόνως γύρω από το
τεράστιο θέμο που όημιουργήθηκε
με τις εξετάσεις των Ενωμοταρχών
Χωροφυλακής.
Και αντί να επιχειρήσουν να
ανασκευάσουν τις κατηγορίες, έβα
λαν το Αρχηγείο Χωροφυλακής να
κάνει ανακοίνωση με την οποϊυ:
» Ομολογειται οτι «εγινε Λά
θος» ως προς την δεύτερη ερώτηση
στο μάθημα της ιστορίας.
*
Παρέχεται η διαβεβαίωση
ότι η βαθμολογία θα γίνει μόνο βά
σει των απαντήσεων στις δύο άλλες
ερωτήσεις.
*
Επιχειρείται απαράδεκτη για
ίο Σώμα της Χωροφυλακής επίθεση
εναντίον «μερίδας του τύπου»,
Επ' ουτών παρατηρείται ότι:
*
Η μυστικότης του διαγωνι
σμού έχει ήδη παραβιοσθεί. Διότι,
γενομένου δεκτού ότι ορισμένοι
εγνώριζον το δεύτερο, εκτός ύλης,
θέμα και το έγραψαν έπεται δτι δια
του τρόπου ουτού άφησαν τα...
πασοκικό διαπιστευτήριά τους στην
κόλλα fou διαγωνισμού. Εξ άλλου,
μεγάλος αριθμός διαγωνιζομέΥώΥ.
όπως εΓνιιι γνωστό, βλέποντας ότι
ΓΓέθη θέμα εκτός ύλης, έφυγαν
χωρίς να γράψουν
*
Είναι πρωτοφανές να έχει το

Αρχηγείο Χωροφυλακής την ευχέ
ρεια δισκρίσεως τοϋ τύπου σε...
μερίδες και να διατυπώνει δημοσία
τον ισχυρισμό ότι μία μεοίδα «προ
σπαθεί να δημιουργήσει σορυρο»
Προφανώς οι αρμόδιοι δεν αναλογίσθηκον ούτε αντελήφθηκσν την
σημοσία και την ευθύνη της πρόξεώς των αυτής.
Σχετικά με το θέμα αυτό γο
ΑΠΕ μετέδωσε το εξής:
Για την ενημέρωση του κοινού
πάνω στο θόρυβο που προσπαθεί
να δημιουργήσει μερίδα του τύπου,
υιοθετώντας διάφορες πληροφο
ρίες γύρω από τις εισαγωγικές εξε
τάσεις των υποψηφίων της Σχολής
Αξιωματικών Χωροφυλακής, από το
Αρχηγείο Χωροφυλακής, ανακοινώ
νονται τα ακόλουθα:
Οι εξετάσεις γίνονται κατά τον
ακόλουθα τρόπο:
Ί Για κάθε μάθημα υπόρχε
τριμελής επιτροπή πομ βαθμολογεί
πριθμητικώς και ολογράφως με
καλυμμένα τα στοιχεία του εξεταζό
μενου με μπλέ κόλλες χαρτιού, σε
τρόπο ώστε να μην είναι δυνατά να

εξακριβωθεί η ταυτότητα τυ».
21 Την αποκάλυψη των γρα
πτών κάνει άλλη ανεξάρτητη τριμ«
λής επιιροπή π οποία και συντάσσει
το σχετικά πρακτικό.
3) Σύμφωνα με τον ισχύοντο
κανονισμό, το θέμα, επέλεξαν σι
ίδιοι οι εξεταζόμενοι, από κληρω τί
δα που περιείχε όέκο θέματα των
2-4 ερωτήσεων το καθένα, ανάλο
γο με τη βαρύτη,α ταμ.
Ετσι κσθιστύτα·. ανήκείμεντκό
αδύνατη οιαδήποτε νόθευση των
εξετάσεων.
Κατά συνέπεια, τα περί διαρ
ροής των θεμάτων, είναι πρόδηλα
ότι είναι τελείως ανυπόστατα.
Το μόνο θέμα που δπμιουμγήθηκε είναι, ότι, cna μάθημα της
ιστορίας, η δεύτερη ερώτηση κατά
λάθος ήταν εκτός της εξεταστέος
ύλης, και όταν διαπιστώθηκε δηλώθηκε αμέσως ‘-πυιΚ εξετοζομίναμς
ππά >ην επιτροπή, να Τκριοοισθοϋν
σττς θπόλοτπες' δόο, από ττς οιτβίο,
και πρόκειται να κριθούν, της εκτός
ύλης θεωρούμενης σαν νο μην ετέθη.

Τετάρτη 2 8 ΙουλίΛΚ
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του Δ Η Μ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ
5

Το μικρό όνομα του ιόροτού του
ΛΑΟΥ
Νηπιακός περίπατος.
7 Αραβικό άρθρο — Παίκτης του
ΟΦΗ.
δ. Η... όρομόσκονη στην καθα
ρεύουσα.
9 Αρχικά
πολλών
αθλητικών
σωματείων - Το μικρό όνομα
μιάς τηλεοπτικής ηθοποιού μας
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ.'
1. Τρέχει στο νομό μας (αιτ.Ι
2. Σε κάθε... δρασκελιά είναι κοντά-κοντά — Χωρίζονται από Λ
και Μ.
3. Ούτε η Νάουσα ούτε και η Βέ
ροια θα παίξουν φέτος μ' αυτήν
την ομάδα.
4. Ενα σημεία του ορίζοντα.
5. Στους λουκουμάδες μπόλικο,
εδώ αντίστροφα
Σύμφωνα
που- κυριολεκτούν.

1 Προσκαλεί. αντίστροφα - Συνη
θισμένη λέξη για τους οδηγούς
(αντίστρ.).
2. Πρώτη ύλη yia τον πρώτο άν
θρωπο.
3. Κ ί αυτός τηλεπσρουσιάζει.
4 Αντίστροφες ειδήσεις — Αλλιώς
το... ρητόν,
5. Φυτικό κλαδί, στην καθαρεύου
σα.
6 ΚΓ αυτός καλλιτέχνης — Παρα
πέμπει.
7 Μισή... ήττα
Στην αρχαία
γλώσσα το. πρόσφατο
8 Αφωνη... νίκη — φίρμα φωνο
γραφικής εταιρίας.
9. Είναι και η Σοφία, στην Ισπανία
(καθ.) — Δικά σου.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΡΕΜΒΑΣΜΟΣ 2 ΟΜΠΟΕ - ΑΣΜΑ 3. ΔΟΥΛΙΚΟΤΗΣ 4.
ΟΥΡΑ - ΝΑΝΑ 5. ΑΣΚΟΙ 6· 0 0 - TYP - ΑΓΑ 7. ΥΓΡΗ ΕΑΡΟΣ 8. ΛΑΕΡ - ΝΟΤΙΑ 9. ΜΑΚΑΡΙ 10. ΣΙΑ - ΑΦΗ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΙ 2. ΕΜΟΥ - ΟΓΑ 3. Μ ΠΥΡΑ - ΡΕΜΑ 4.
ΒΟΛΑΣΤΗΡΑ 5. ΑΕΙ - ΚΥ 6. O PENAN 7. ΜΑΟΝΙ - ΑΟΡ 8
ΟΣΤΑ - ΑΡΤΙΑ 9. ΣΜΗΝΑΓΟΙ 10- ΑΣΑ - ΑΣΑΦΗ,

•
Το ανάστημα δεν έχει καμιό
σχέση με τον ηρωισμό. Οι ττιό πολ
λοί από τους μεγάλους κατακτητές
ττ>ς ιστορίας κάθε άλλο παρά ρωμα
λέοι ήταν. Οι τρεις ιΜ ενόλοι» της
ιστορίας ο Αλέξανδρος ο Φ ρειδερί
κος και ο Ναπολέων ήταν κοντοί. Το
ανάστημά τους δεν έφτανε ούτε κάν
το μέτριο. 0 Αννίβας τα ίδιο Και ο
βιβλικός ήρωας ο Δαβίδ, που κατα
τρόπωσε τον Γολιάθ, ήταν μικρό
σωμος.
•
Μιά μεγάλη πυρκαγιά που
αποτέφρωσε 100 σπίτια ινδών στη
Ρετ»·ΟΛγ* Γνντν.^Ργ\!Τβ
σε ένα λυχνάρι και το αναποδογύρι
σε
•
Στην Ευρώπη οι πρώτοι
ζωολογικοί κήποι έκαναν την εμφά
νισή τους κατά την εποχή της Ανα
γεννήσεως Πολλοί πλούσιοι ευγεν*ίς που ταξίδευαν σε διάφορες
χώρες έφερναν μαζί τους άγριο
ζώο το οποία έκλειναν σε κλουβιά
και τα εόείκνυαν με υπερηφάνεια
στους φίλους το υ ς στους οποίους
πολλά απ' αυτά ήταν τελείως άγνω
στα. Στην Ιταλία οι δύο πρώτοι
μεγάλοι ζωολογικοί κήποι ήταν του
οίκου φαρνέζε στην Πάρμα και των
Μεδίκων στην φλωρεντία.
• ' Οσο πουλιά σκεπάζουν τη
Φωλιά τους νεννούν άσπρα αυγό.
Οσα πουλιά χτίζουν ανοιχτές
Φωλιές νεννούν χρωματιστά ή
πιτφλαίτά αυγά.
•
Από το 1492 μέχρι σήμερα,
δηλαδή εδώ και 590 χρόνια υπολο
γίστηκε ότι έχει εξαχθεί από τη Γή
χρυσάφι βάρους περίπου ενός δ ισ ε
κατομμυρίου 2 0 0 εκατομμυρίων
ουγγιών.
•
Το πιό περίεργο ζώο του κό
σμου είναι ο Ααρντ Βάρκ. Έχει
ουρά αρκούδας, σώμα σκαντζόχοι
ρου. μάτια νυχτερίδας ιτόδισ χελω
νος αυτιά γαϊδάρου και ρόγχος ελέ-

φαντό
•
Τα πρώτα χρυσά νομίσματα
χρονολογούνται από τον έβδομο
αιώνα π,Χ.
•
Η επίσημη πρωτεύουσα της
Βολιβίας είναι η πόλη Σούκρε
Ωστόσο η ουσιαστική πρωτεύουσα
είναι η μεγάλη πόλη Λα Πάς που εί
ναι χτισμένη στην οροσειρά των
Ανδεων σε ύψος 3.650 μέτρων.

ΕΝΑ ΩΡΑΙΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
Τωχουμε πει και άλλοτε, αξίζει
να το επαναλόβουμε κυι σήμερα ότι
δηλαδή πρέπει να μακαρίζουμε κά
θε φορά που κάτι μας ικανοποιεί,
τον εφευρέτη του μαγικού αυτού
κουτιού, της τηλεόρασης, διότι,
εκτός των ά λλων που μσς προσφέ
ρει, (όπως ζωντανές ειδήσεις, εντυ
πωσιακό ντοκυμαντέρ, μορφωτικά,
ψυχαγωγικό προγράμματα και τόσα
άλλα) μας φέρνει κοντά, πολύ κοντά
τον ένα άνθρωπο με τον άλλο Κι
eVoi γίνεται μιά ανεπίσημη «γνωρι
μία» με ανθρώπους που τους αγο
πόμε και τους ξεχωρίζουμε από άλ
λους συνανθρώπους μας για την
ανάμιξή τους σε κάτι το ξεχωριστό,
λ.χ. εττα Γράμματα, τις Επιστήμες
την Πολιτική κλπ
Μιά τέτοιο «γνωριμία» έκανα
πρόσφατο (14-7 -1982) και με τον
ήδη φίλο μου Λογοτέχνη Γιατρό κ
Β Η. Βογιατζόγλου, χάρη στην θαυ
μάσια τηλεοπτική εκπομπή του γνω
στού βιβλιοκριτικού κ. Κ. Τσαούση
«ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ». Τον κ
Βογιατζόγλου τον ήξερα μόνο απ τα
κείμενό του (πεζό και έμμετρα). Τώ
ρα τον χάρηκα και στην μικρή οθό
νη της τηλεόρασης, μαζί με τον άλ
λο πνευματικό άνθρωπο της Ν.
Ιωνίας, τον δημοσιογράφο και ποιη
τή Γιάννη Πλαχούρη.
Και τί το παράδοξο: είχα
τελειώσει το άρθρο μου για το
τελευταίο του βιβλίο «01 ΓΕΙΤΟ
ΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ» ότον ήλθε η
πιό πάνω εκπομπή και μου... χάλασε
τα σχέόια. Οπότε αναγκάστηκα να
σκίσω το χειρόγραφο και να το
ξοναπλάσω, προσαρμόζοντάς το με
νέα στοιχεία.
0 κ Β. Η. Βογιατζόγλου φυσιο
γνωμικά, βέβαια, μου ήταν άγνω
στος. Αν και αυτό δεν παίζει κανένα
ρόλο στην αξιολόγηση ενός ατόμου.
Πνευματικά όμως όχι. διότι είχα
υπόψη μου μέρος του λογοτεχνικού
του έργου. Και στο λογοτεχνικό έρya του κ. Β. Η. Β. κυριαρχούν στοι
χείο είναι η ποίηση. Ακολουθώντας
την «συνήθεια», θα λέγαμε, άλλων
ομοτέχνων και συναδέλφων του
γιατρών, ο κ. Β. Η. Β. επιδίδεται με
περισσότερη άνεση και χαρά στην
έμμετρο λόγο. Μα και τα πεζά του
κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητο εί
ναι. Ό ντας δε γόνος Μικρασιατών
και ζώντας οε καθαρά Μικρασιατικό
περιβάλλον (μόνιμος κάτοικος της
γενέτειράς του Ν. Ιωνίας Αττικής)
με το πεζό του έργο ασχολέίται
κυρίως με την πατρίδα των γονέων
του.
Η «ΠΙΣΙΔΙΑ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ»
αποτελεί μιά ιστορική μελέτη για
την πατρίδα των γενητόρων του.
Στο άλλο του πεζό, τις «ΠΑΡΟΥ
ΣΙΕΣ», παρελαύνουν οι πνευματικοί
άνθρωποι του πολύβουου και πολύ
π ροοδευμένου

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

22.222
22.505
125
25.749
24.444

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.819
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
23.376
Αμεση Δράση
100
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
121
Πυροσβεστική
199
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)

22.199
22200
22.314
41.353
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εερηριερίβα μ α ς Ι

σ υ το ύ

προάστια*-·

•
*
·> ·*
Ιωνίας.
Τώρα, συνεχίζοντας την μετά
το 1977 επίδοσή του στον πεζό λό
γο (από το 19 66-1977 παρουσίασε
7 κατά σειρά ποιητικές του συλλο
γές), μας δίνει ένα άλλο t o u πεζό
κείμενο. Τούτη τη φορά το πεζό του
κείμενο είναι ένα ταξιδιωτικά, ένα
οδοιπορικό στα παράλιο της Μ.
ΑοΙας και στην ενδοχώρα της, όπου
άλλοτε άκμαζε το ελληνικό στοιχείο.
Με μιά καταπληκτική ενημερό
τητα και μιά σωστή γνώση των χώ
ρων και των τοποθεσιών, λες κι
έζησε σε κείνα τα μέρη ο ίδιος ο κ.
Β. Η. Β. μας περιγράφει ό.τι είδε κι
άκουσε στο μακρύ αυτό οδοιπορικό
του. στις «γειτονιές των απίστων».
Η περιγραφικότητά του παίρνει
έτσι την μορφή προσκυνήματος στα
ιερά και αιματοπότιστα εκείνα χώ
ματα. Κι είναι τόσο λεπτομερειακός
και τόσο γλαφυρός στις περιγραφές
του, που σε κάνει να... ζηλεύεις για
τα όσα είδε κι έζησε (για λίγες έστω
μέρες) σε κείνα τα μέρη, όπου κά
ποτε υπήρχε ένας ατόφιος ΕλληνισμόςΙ
Αλλά το ύφος του και το λεκτικό
του μαρτυρούν την κύρια πνευματι-

τή'
Οπότε όεν μενει άλλο, παρά να
συμφωνήσουμε με τον επίσημο κρι
τικό των «ΝΕΩΝ» rov Κώστα Στα
ματιού που κρίνοντας τις «ΓΕΙΤΟ
ΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΠΙΣΤΩΝ» του Β. Η. 8.,
επιλέγει στο σχετικό του βιβλιοκρι
τικό του σημείωμα:.. «Προσωπικά
θα έδινα στο βιβλίο του κ. Βογιατζόγλου ολα τα βραβεία του 198)
μαζεμένα. Ταξιδιωτικών εντυπώ
σεων, πεζογραφίας και προπαντός,
ποίησης!».
Αυτοί που ασκούν επίσημα, και
υπεύθυνο την κριτική βιβλίου στα
μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες
και περιοδικά, συνήθως είναι κάπως
«σφικτοί» σε επαίνους και ενθου-

ΕΡΤ s

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

I Εγγύηση μηχανών 6 μήνβς

Σαν σήμερα
Σαν σήμερα στις 28 Ιουλίου 1929
(τουλάχιστον έτσι δηλώνει ) γεννήθηκε
η ΖακελΙν ΜπουΡιέ - Κέννεντυ - Ωνάση
(και ό.τι άλλο ακολουθήσει). Όχι. βέ
βαια άτι π ημερομηνία αυτή αποτελεί
σταθυά στην παγκόσμιο ιστορία, αλλά
μιά και υπέπεσε στην αντίληψή μας τη
σημειώνουμε, εφόσον η κ. Ωνάση κστάΦερε με αυτά και με άλλα να βρίσκεται
οδιάκοπο στην επικαιρότητα και μάλιστα
σαν «μοιραία» γυναίκα: παρά τα πενήντα
τόσα χρόνιο της. Σαν σήνερα. επίσης τα
1540 εκτελέσθηκαν στην Αγγλία για
προδοσία, ο Τόμος Κρόμγουελ
Κόμης του Εσσεξ,
1742 με την ειρήνη του Βερολίνου,
μεταξύ Αυστρίος και Πρωσίας
τερματίσθηκε ο πρώτος πόλεμος
της Σιλεσίσς
1794 εκτελέσθηκαν στο Παρίσι ο
Ροβεσπιέρος και ο Σαίν Ζϋστ.
1821 διακηρύχθηκε επίσημα η ανεξαρ
τησία του Περού από την Ισπα
νία.
1868 ξέσπασε στη Νέα Ζηλανδία ο τρί
τος πόλεμος των ΜοορΊ.
1913 Υπεγράφη η συνθήκη του Βαυκουρεστιου μεταξύ Ελλάδας και
μΛΤ
από την άλλη. Με την συνθήκη
αυτή τερμαπσθηκε ο Β' βαλκανι
κός πόλεμος που είχε εκραγεί
από τις διεκδικήσεις της Βουλγα
ρίας σε βάρος των γειτόνων της
1914 η Αυστροουγγαρία κήρυξε τον
πόλεμο στη Σερβία, δίνοντας έτσι
το ένουσμα για την έναρξη του
πρώτου παγκοσμίου πολέμου.
191 5 Αμερικανοί πεζοναύτες αποβιβά
στηκαν στην Αϊτή για να αναχαιτί
σουν την εξέγερση που απειλούν
ταν μετά τη δολοφονία του προέ
δρου της Αϊτής
1937 η Ιαπωνία κατέλαβε το Πεκίνο.
1968 σφοδρές μάχες με ομάδες ανταρ
τών άρχισαν στη Νότιο Υεμένη.
1974 οι Τουρκικές δυνάμεις στην Κύ
προ κινήθηκαν επιθετικά, προκειμένου ν ανακόψουν τις οδικές
αρτηρίες μεταξύ Λευκωσίας και
Κυρηνείας
1976 η Βρετανία, σκλήρυνε τη στάση
της απέναντι στο καθεστώς του
Ιντί Αμίν στην Ουγκάντα.
1980 ο υπουργός εξωτερικών της Περ
σίας
Σαντέκ
Γκοντμπζαντέχ
παραιτήθηκε και διέφυνε από την
Περσία.
1981 αφελθηκε ελεύθερος μετά από
72 μέρες οιχμαλωσίας και αφού
πληρώθηκε μεγάλο ποσό οαν λύ
τρα. ο Ιταλός μεγαλοβιομήχανος
Μαρτσέλλο Μολινάρι, 54 χρό
νων.

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροττόλ€ως 7-ΤηΑ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

G. G.
Θα Είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 6 6 -ΤΗΛ. 2 5 .5 4 4 /6 2 .4 5 0
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5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
7.00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 0 ΑΔΙΟΡΘΩΤΟΣ ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ
8.00 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8 30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
9.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κ θάλασσα είναι
φίλη μας άν...
Μέσα στο τελευταίο διμηνο 69 άτομα πνίγηκα στη θάλοασα, ενώ
κολυμπούσαν Μετά οπό τον θλιβερό αυτό απολογισμό, το Αρχηγείο Λιμε
νικού Σώματος υπενθυμίζει και πάλι στους λουσμένους ότι:
•
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ νο απομακρύνονται από την ακτή και να υπολογίζουν
πάντοτε την επιστροφή τους σ ουτή.
•
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ να μπαίνουν στη θάλασσα μετά το φαγητό. Θά
πρέπει να έχουν περάσει 3-4 ώρες μετά το φαγητό.
•
ΝΑ ΜΗ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ σε περιοχές όπου υπάρχουν πινακίδες που
προειδοποιούν ότι η θάλασσα είναι μολυσμένη.
•
ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ τις βουτιές σε περιοχές με άγνωστο το βάθοςή
τον βυθό Να έχουν πάντοτε ανοικτό τα μάτια στη θάλασσα.
•
ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΝΟΥΝ μικρά παιδιά στη θάλασσα χωρίς νο τα προσ
έχουν και κυρίως τα παιδιά που δεν γνωρίζουν μπάνιο.
•
ΕΑΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ κανείς ρίγος ή ζαλάδα να βγαίνει οπό τη θάλασ
σα.
•
ΕΑΝ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ κάποιος κολυμπώντας να μη τον πιόσει πανικός.
Να μείνει στην επιφάνειο. σε οριζόντια θέση. Όταν ξεκουραστεί. ν°
κολυμπήσει και πάλι ήρεμα προς την ακτή.
•
ΕΑΝ ΠΑΘΕΙ κάποιος κράμπα, να χαλαρώσει το μέρος του σώματος
που «πιάστηκε» και με αργές κινήσεις νο κολυμπήσει προς την ακτή.
•
ΝΑ ΜΗ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ πέρα από τις σημαδούρες
•
ΕΑΝ ΑΝΌΛΗΦΘΟΥΝ κολυμβητή να ζητάει βοήθεια, και δεν μπο
ρούν οι ίδιοι να τον βοηθήσουν, νο καλέσουν και οι ίδιοι «βοήθεια» γιο να
τρέξει κάποιος άλλος.
•
ΝΑ ΜΗ ΜΕΝΟΥΝ πολλή ώρα στον ήλιο, ιδιαίτερα κατά τα πρώτο
μπάνια.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ ότι το υποβρύχιο ψάρεμα με αυτόνομη καταδυτική
συσκευή απαγορεύεται.

ΠΟΙΗΣΗ:
Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΑΝΑΡΑΣ του
Μερκούριού και της Πελανίας το γέ
νος Ιωάυνου που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια και η ΣΤΑΥ
ΡΟΥΛΑ ΜΠΟΥΤΣΗ του Γεωργίου
και της Χρυσάνθης το γένος Ρόμπυ
που γεννήθηκε και κατοικεί στην
Βέροια πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στην Βέροια.
Ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΎΓΠΔΗΣ
του Παναγιώτη και της Ελένης το

Χδν°ία»

ν,!ί!?,υ, 7°υ.ωνε^ θη.κ!

Δράμας και η ΣΟΦΙΑ ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ
του Νικολάου και της Γεωργίας το
γένος Τσετουλίδου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Βέροια πρόκειται
να παντρευτού·' και ο γάμος θα γίνει
στην Βέροια.

ΘΑΝ.

Π ΑΠΑΜΑΡΓ ΑΡΙΤΗ

Δύο ανππροοωπευτικά δείγματα της τρίτης συλλογής του νεαρού 6ά
σκαλου και ποιητή που έχει τίτλο «Κύκλος 365 μερών»

Ο ν€φ Εμένη Σιλωάμ
Εξω απ' τον ίσκιο της φωνής μου
μετάφερα του εγωισμού το λάβωμα
και μιά κακοποιημένη άρνηση
που δύσκολα κουβάλησαν τα χείλη
ππΑ τη έλη τηε υενάληε πληνήε_.
Και επειδή η λίμνη της φτώχειας
δεν έχει της γραφής τις διαστάσεις
σιμώνω δειλά τα βρόδυα
στο χρυσαφή φώς των μαλλιών της
ν' αντικρύσω τα κύματα των ματιών
που ίσως βυθιζόμενος θεραπευτώ.

Φ ανέρω ση
ΑΠΩΛΕΙΑ
Απωλέσθησαν διπλώματα οόηγήσεως γεωργικού έλκυστήρα των
Καλλινιώτη Σωτηρίου του Βασι
λείου και ΑιμιΜου Φουντουκίόη του
Λαμπριανού και άδεια κυκλοφορίας
του γεωργικού έλκυστήρα Η Μ
3003 στην αγροτική περιοχή Αλε
ξάνδρειάς.
0 ευρών να το παραδώσει στο
πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα ή
να τηλεφωνήσει στο 24 99 5 Νησέλι
Αλεξανδρείας.

Α Ν ΕΚ Δ Ο ΤΑ

Παρέα κάμοντας τον καιρό
με τη δική μου φωτογραφία
στις επωμίδες του πουκαμίσου
είδα τις καλές μου μέρες
τό τες που ξοδευόμουν
ν' αποχτήσω το όίπλωμα της νιότης
κοι το στήθος βασανίζονταν,,
από τη γροθιά της φτώχειας...
Ό Ντας οι ώμοι μοναχά
στο βάρος της πείνας σκυθρώπιαζαν
και της ψυχής ο καθρέτττης
στη δυστυχία σκοτείνιαζε...
Τότες
που ο γυρολόγος έρωτας
δεν μου φανέρωνε τα ακριβά παιχνίδια!
Υ.Γ. Παρουσίαση του Θ.Π. έχει γίνει από τις στήλες της εδημερίδσέ
μας στο φ. 1730Γ6.9.1981

ΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ
Δύο νεόπλουτες και αγράμμα
τες κυρίες συζητούν:
Το γενναιολογικό μου δέντρο,
ισχυρίζεται η πρώτη, φτάνει στην
πιό μακρυνή αρχαιότητα.
- Χμί Οι δικοί μου πρόγονοι, έκαμε
η δεύτερη που ήθελε να την ξεπεράσει σε ανόητες υπερβολές, ήσαν
στην Κιβωτό του Νώε!
- Μ ή μου το πεις;
Ωστε δεν είχαν δικό τους κότε
ρο;

Η κυρία ρωτάει δειλά τον φαρ
μακοποιό:
- Μήπως μπορώ να σας επιστρέ
φω το αρσενικό που αγόρασα χθές
και να πάρω βερνίκι για τα νύχια:
Και βέβαια κυρία μου. Αλλά για
τί; Δεν σας χρειάζεται πιά;
Ό χ ι. Ξέρετε, ο άντρας μου σκο
τώθηκε σήμερα σε αυτοκινητιστικό
δυστύχημα...

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ θερμά όλους τους
Φίλους
συναδέλφους
TAXI
Βέροιας που μου συμπαραστάθη
καν στο ατύχημα nou έπαθα.
Δημήτριος
Μπουρδούβαλης

Λυπούνται έναν άνόρα όταν τον
ξεγυμνώνουν από την περιουσία
τοω ενώ γελούν όταν του αρπάζουν
τη γυναίκα. Αυτό δεν κολακεύει τ γ
σέξ.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙ

DISCO-STUDIO

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ

ΥΕΝΕΔ
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δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

οιαστικά σχόλια.
Π αυτό αυτή η πηγαία και πολύ
ενθουσιαστική κρίση του γνωστού
αυτού κριτικού, του κ. Κ Σταματίου
για το νεο αυτό βιβλίο του κ Β. Η
Βογιατζόγλου. είναι η καλύτερη
«αμοιβή» του κόπου του και μιά
δημόσια αναγνώριση της αξίας του
που ασφαλώς πρέπει να τον κολα
κεύει πολύ
Προσυπογράφοντας λοιπόν, το
όσα λέει ο κ Κ Σταματίου για το
τελευταίο αυτό βιβλίο του κ Β. Η
Β περιμένουμε, πράγματι να τύχει
αυτής της χαράς ο δημιουργός του
και να «εισπρόξει» από κάποιον
πνευματικό φορέα ό,τι του πρέπει
μιά βράβευοη1..
ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΛ. ΤΑΤΑΡΙΔΗΣ

a

5.35 Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
6.05 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ
ΧΑΜΕΝΟ ΘΗΣΑΥΡΟ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.45 Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
7.30 ΤΥΠΟΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
8.10 ΤΟ ΠΛΟΙΟ.
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.35 ΣΥΝΑΥΛΙΑ Λ. ΚΗΛΑΗΔΟΝΗ
11.20 ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

STUDIO

Ρεκτιφιέ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΤΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ

Του κ. Ανδρέα ΕΑ. Ταταρίδη
«ή ιόιοτητα του κ. Β Η. Β. τον ποιη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

1Q1T3

' Ενας πατέρας εκμυστηρεύεται
στον αρραβωνιαστικό της κόρης
του;
- Παιδί μου. υπάρχει κάτι που πρέ
πει να το μάθεις... Έχασα όλη μου
την περιουσία, τις μετοχές μου, τα
ακίνητά μου, ακόμα και το σπίτι

μου.,.
Θέλεις ακόμα νο παντρευτείς
την κόρη μου;
- Μα για ποιόν με περάσατε κύριε;
Ούτε να διανοηθώ δεν μπορώ
να σος πάρω το μόνο πράγμα που
σας απόμεινε...

— Λυπάμαι, λέει ο νιατρός στον
Σκωτσέζο πελάτη του, αλλά η
αρρώστια σας δε θεραπεύεται elvo*
κληρονομική
— Αφού είν" έτσι, απσντά εκείνος
θα οος δώσω τη διεύθυνση του
παππού μου πηγαίνετε σ' αυτόν νο
πληρωθείτε I

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
0 Δήμος Βέροιας άρχισε να δέ
χεται αιτήσεις για χορήγηση αδειών
γάμου (πολιτικού ή θρησκευτικού)·
Μ ε απόφαση του Δημάρχε>υ
ορίστηκε ότι οι πολιτικοί γόμοι
γίνοντοι κάθε βδομάδα ημέρα Πέμ
πτη από ώρα 10.00 έως 12.00
(πριν οπό το μεσημέρι), στο ΔημάΡ"
χείο αίθουσα 5 (γραφείο Δημάρ
χου).
Πληροφορίες και σχετικά έντύ"
πα παρέχονται από την αρμόδιό
Υπηρεσία του Δήμου (γραφείο 13 '
τηλέφ 279081 τις εργάσιμες ηβ^'
ρες και ώρες.
Εκ του Δήμου

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφονίδης Χαράλαμπος
ΘεσΛπκης 77 τηλ. 2425 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ 1
Πετρίόης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22 7 3 7
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης Οδυσ.
Βενιζέλου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρηστός

Αγρόττ
Ραδιοταξί

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζελου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Έναντι ΔΕΗ
23,131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιππσκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατόσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.000
ΜωραΤιη
23-350

Μην καίτε τίς καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
αγροφύλακαΥπάρχει
κίνδυνος νά καταστρί
ψετε δ,τι μέ κόπο πολλών
ετών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ά
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού γείτονύ σας.

J
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ «ΒΕΡΟΙΑΣ»
Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α'
Λέκκας: Δβν ήρθα για συντήρηση.
Ήρθα για τον πρωταθλητισμό
κάθε θυσία, μεταξύ άλλων είπε
στους παίκτες και τα εξής:

Στην συγκέντρωση των ποδο
σφαιριστών της ΒΕΡΟΙΑΣ που όπως
νρ6ψυμε στο χθεσινό μας φύλλο,
πραγματοποιήθηκε στις 7.30 προΧβές το απόγευμα, παρουσιόστηκαν
σπό τους 22 επαγγελματίες
^Μηολτζής. Κατσώνης, Γιστζιτζόποιιλος, Μ ελετΙδης
Παπατζίκος,
Γιώργος και Φίλιππος Μ ίλης, Χατζά
ρας Γΐμπος, Ακριβόπουλος. ΧωμαΓάς Κελεσίδης, Ελευθεριάδης Γκέσ,ας. ΓΙουρσανίόης) καθώς και 5
ερασιτέχνες (Υφαντίδης, ΤσαχουρΙ®Πς
Σαμιώτης,
Σιδηρόπουλος.
ΓΙιστοφίδης) Επίσης παραβρέθηκαν
αι δύο νέοι αποκτηθέντες Βογιατζό"ουλος (ομογενής από την Τσεχο
σλοβακία) και Αντωνάς (Απόλλωνος
ΚαλυβΙων Γιαννιτσών).

«Στην προ τριμήνου περίου
συνάντησή μας σας είχα πεί ότι ανα
λαμβάνω τα ηνία της διοικήσεως
μέχρι να λήξει η σαιζόν προκειμένου
να βγεί ο σύλλογος από το διοικητι
κό αδιέξοδο. Σήμερα λοιπόν σας
ανακοινώνω ότι απεφάσισα να
ουνεχίσω και για την νέα περίοδο.
Δεν ήρθα για συντήρηση, ήρθα για
πρωταθλητισμό.
Ανήκω στην κατηγορία των
ανθρώπων που διαθέτουν το πάντα
για την πραγμάτωση των στόχων
τους, το ίδιο ζητώ και από εσάς και
σας διαβεβαιώ ότι θα αμείψουμε τις

καλές προσπάθειες, ανεξαρτήτως
αποτελέσματος.
Οι στόχοι μας είναι υψηλοί. Θέ
λουμε να φέρουμε την «Βασίλισσα
του Βορρά» στην φυσική της θέση,
που δεν είναι άλλη σπό την Α ' Εθνι
κή. Για την πραγματοποίηση του
στόχου μας αυτού προσλάβαμε ως
προπονητή τον δοκιμασμένο και
επιτυχημένο τεχνικό κ. Γαϊτάνο και
συνεργάτη του τον γυμναστή κ. Γαϊτανίδη. Και οι δύο έχουν δώσει
δείγματα της αξίας τους και επι
πλέον προέρχονται από τα σπλάχνα
της ΒΕΡΟΙΑΣ, αφού ξεκίνησαν τα
πρώτα τους ποδοσφαιρικά βήματα
από τα τσικό της ομάδος.
Σας εύχομαι καλή ποδοσφαιρι
κή σαιζόν και πρωταθλητές».

Απούσιαζαν δικαιολογημένα οι
°τροτευμένοι Ιάκ. Χ'ΆθονασΙου,
^οραγκός. Σταφυλίδης και Αδαμό-

ΓΑΪΤΑΝΟΣ:

πρυλος ενώ αδικαιολόγητα οι ΛαζάΤοπαλΐδης και Γιόν Χ'Άθανα-

οίου.

«Στην ομάδα θα παίξουν
όσοι έχουν φιλοδοξίες και
διάθεση για σκληρή δουλειά»

Προς τους συγκεντρωθέντες
η°!κτες μίλησαν ο πρόεδρος της
°μάδος κ. Παναγιώτης Λέκκας και ο
προπονητής κ. Στέφανος ΓαΤτάνος.
ΔΕΝ ΗΡΘΑ
ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΗΡΘΑ ΓΙΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

ΤΟΝ ΤΣΙΝΤΖΟΓΛΟΥ
ΠΡΟΣΕΛΑΒΕ
Η «ΔΟΞΑ»
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
Η ΟΚΤΑΕΤΙΑ ΤΟΥ
ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ
Μετά την συγκέντρωση των
ποδοσφαιριστών ο κ. Λέκκας κάλεοε στο προεδρικό γραφείο τον Χρι
στόφορο Πουρσανίδη και συζήτη
σαν το θέμα της 8ετίας του. το
οποίο και ρυθμίστηκε κατά τρόπο
που εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές.

Στην ομάδα θα παίξουν, όσοι
έχουν φιλοδοξίες κοί διάθεση για
σκληρή δουλειά
Οπωσδήποτε στον δρόμο-προς
τον πρωταθλητισμό θα βρεθούν
εμπόδια, αυτά όμως θα υπερπηόηθούν από την αναμφισβήτητη αξία
σας. την φροντίδα της διοικήσεως
και την αγάπη των φιλάθλων μας»
Στην συνέχεια ο κ. Γαϊτάνος
ανακοίνωσε στους παίκτες άτι μέχρι
να αναχωρήσει η ομάδα για την
Καστανιά, (Πέμπτη) όπου όπως εί
ναι γνωστόν θα γίνει η θερινή
προετοιμασία, αι προπονήσεις θα
γίνονται στο γήπεδο του Μακροχωplou. Επίσης τους έκονε γνωστό ότι
μέχρι να συνταχθεί ο νέος εσω τερι
κός κανονισμός, είναι υποχρεωμέ
νοι να προσέξουν την εξωγηπεδική
τους ζωή, εάν δε κάποιος θεαθεΙ να
κυκλοφορεί μετά τις 11 το βράδυ
θα του επιβληθεί πρόστιμο 5.000

Ελεύθ€ρος
ο Γούναρης
Με απόφαση του ΑΣΕΑΔ λύνε
ται το συμβόλαιο του όιεθνή αμυν
τικού παίκτη Γιάννη Γούναρη με τον
ΠΑΟΚ Το αθλητικό δικαστήριο με
ψήφους 9-1 δέχθηκε ότ> ο Γούνα
ρης έχει συμπληρώσει 12ετία. και
με το αιτιολογικό αυτό ανέτρεψε
προηγούμενη απόφαση της Ε.Ε.Ο.Δ.Ε.Π.
Εντός της σήμερον ο Γούναρης
θα κάνει αίτηση στην Ε.Π.Α.Ε., για
να συμπεριληφθεί στη λίστα των
υπό μεταγραφή ποδοσφαιριστών,
με ποσόν μόνο για τον ίδιο, αφού
δεν δικαιούται χρήματα ο ΠΑΟΚ.
0 Γούναρης μάλλον καταλήγει
στον Ολυμπιακό, με παράγοντες του
οποίου είχε ήδη επαφές.

όρχ·

«Σας κσλωρορίζω με χαρά στην
πρώτη μας συνάντηση εν όψει της
νέας περιόδου.

1

ΓΗ ΣΕΛΙΔ\ |
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ |<
0 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
I.
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Τις αρχές μου τις γνωρίζετε από
το λίγο διάστημα της συνεργασίας
μας, οι δε φιλοδοξίες μου είναι
όμοιες με αυτές του κυρίου προέ
δρου. Στόχος μσς είναι να φτιάξουμε
την μεγάλη ΒΕΡΟΙΑ

Στις αρμοδιότητες της ΓΓΑ
το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
γενική εποπτεία, μεταβίβασε όλες
τις αρμοδιότητες σχεπκό με τον
Αθλητισμό στον Γ.Γ.Α., ακόμη και
επιχορηγήσεις μέχρι ύψος 5 εκα
τομμυρίων δραχμών.
Ακόμη προχθές στάλθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβέρνησης η από
φαση του υφυπουργού Αθλητισμού
κ. Κ. Λαλιώτη για τον διορισμό των
μελών του νέου ΣΕΔΕΠ (Βουράκης
πρόεδρος, Αλεξανδριλδης γραμμα
τέας και Λεβογιάννης, Μοσχόπουλος. Πετρίδης μέλη), που θα μπορεί
να ασκήσει τα καθήκοντό του αμέ
σως μετά την δημοσίευσή της.

Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο
®εριέρχεται σπς αρμοδιότητες του
·Γ·Α„ που θα είναι αυξημένες.
Προχθές στάλθηκε στην ΕφηΡερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση
τ°ύ υφυπουργού Νέας Γενιάς και
Αθλητισμού κ. Κ. Λαλιώτη, με την
°Ποία μεταβιβάζει αρμοδιότητες
^ ν Γ.Γ.Α. κ. Κιμ. Κουλούρη, και
Υιο πρώτη φορά σε διευθυντές και
Τώ)ματάρχ6ς.

Αν και δεν έγινε καμιά επίσημη
°νθκοίνωση, πληροφορίες αναφέρ° υν ότι ο κ. Λαλιώτης. που σαν
ϋΡμόδιος υφυπουργός θα έχει την

------ ----------------

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Δ ΙΑ Μ ΕΡΙΣΜ Α ΠΡΟΣ Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ ΙΗ

Ο χαραλτήρας μου δεν συμβι
βάζεται με την μετριότηια. Γιο να
ξεφύγει η ομάδα από αυτήν, στην
οποία δυστυχώς βρίσκεται τα
τελευταία χρόνια, χρειάζεται υπεύ
θυνη και συνετή εργασία από όλους
μας. Παρέκκλιση από την γραμμή
αυτή δεν θα υπάρξει.

Επαναληπτική
συνέλευση
του Βερμίου Σ.
Την Παρασκευή 30 Ιουλίου
1982 στις 9 - 9.30 το βράδυ στο
καφενείο Σκρέτ η Γενική Συνέλευ
ση του Συλλόγου Βέρμιον Σελίου με
μοναδικό θέμα την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου.
Η συνέλευση είναι επαναληπτι
κή διότι την περασμένη Παρασκευή
δεν υπήρχε απαρτία.

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Ζητείται διαμέρισμα καινούργιο σε καινούργια πολυκατοικία για
*νο(κιασμα στη Βέροια.
Πληροφ. Τηλέφωνο 2 9 .4 3 6 ώρες : 9 π.π - 17 μ.μ.

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ώαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 90 στο 2ο όροφο.·
Πληροφορίες στα τηλ. 24.982 και 27.546.
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜ ΕΙΑΚΗ Μ ΗΧΑΝ Η
°ώθς και ζαμπονιέρα, σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας,
ίληροφορίες τηλ. 6 2 .118 Βέροια.

ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί της οδού Μητροπόλεως με το εμπόρευμά του και
*** σίγουρη πελατεία. Πληρ. τηλ. 2942 2 Βέροια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
t ^ νο στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω από τους Στρατώ420 τ.μ. και ένα επί της οδού Παυσανίου 300 - 600 τ.μ. Πληροστο τηλ. 220.11 Βέρο.ο

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος ο επογ
*ΛΜατικός εξοπλισμός) με εκλεκτή - τακτική πελατεία. Πληροφο
*ς πς πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ. 2 4 7 2 5 Βεροίας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρύ εξαγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
Και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται-Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41373.

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
ΜΙΧΛΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΔΤ

• Ο Βββταννός «Χρυσός»
Ολυμπιον/κης της Μόσχας και
παγκόσμιος ρέκορντμαν των
δρόμων ημιαντοχής Στήβ Οβετ.
που είχε πάθει εντερική λοίμωξη
και είχε όημιουργηθεί κίνδυνος
για τη συμμετοχή του στου
Ευρωπαϊκούς αγώνες των Αθη
νών. έγινε καλά και το Σάββατο
θο πάρει μέρος με την Εθνική
ομάδα της χώρος του στο διε
θνές μήπνγκ, που θα γίνει στο
Εδιμβούργο.
• Ο όυτικογερμανός διεθνής
ποδοσφαιριστής Κάρλ Ντέλ
Χαγιέ, που είναι 27 και η Μπάγιερν τον πήρε το 1980 σπό την
Μενχενγκλάντμπαχ, με 30 εκα
τομμύρια δραχμές και τώρα έχει
ετήσια πάγια αποζημίωση 8
εκατομμυρίων δραχμών, ζήτησε
από την διοίκηση της Μπάγιερν
νο τον πωλήσει, για π δεν θέλει
νο είναι ρεζέρβα του «Κάρλ
Ρουμμενίγκε»
• Η Γαλλική αυτοκινητοβιο
μηχανία Ρενώ πρόσφερε 100
εκατομμύρια δραχμές στον
Αυστριακό άσσο του βολάν Νίκι
Λάουντα για να ενταχθεί του
χρόνου στην ομάδα της. αλλά ο
φημισμένος οδηγός σπέφυγε νο
απαντήσει, γιατί θέλει να μιλή
σει με τους παράγοντες της Μακ
Λάρεν, που θα συνεργαστούν
με την Πόρσε
•
0 γενικός γραμματέας
Αθληπσμού κ. Κουλούρης ζήτη
σε την επίσημη αλληλογραφία
των διαπραγματεύσεων Π α ν α 

Μόνον ένας
θα δοθεί
από την Α.Ε.
Καβασίλων

(Ρ. φερραίου 6)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρατους ζ ο ι
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπδλεωε 72

Ένα σοβαοό πρόβλημα που
υπωσοηποτε απασχολεί την διεύ
θυνση της ΑΕ Καβασίλων είναι το
πρόβλημα
της
παραχωρήσεως
ποδοσφαιριστών οι οποίοι για δια
φόρους λόγους όεν παίζουν στην
Τηλ. 2 3 1 3 7
29762
ομάδα. Παρά το γεγονός ότι δεν
ΒΕΡΟΙΑ
ανακοινώθηκε τίποτα, υπάρχουν
πληροφορίες σύμφωνα με τις
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
οποίες οι ποδοσφαιριστές που
Ιδιωτών
δρχ. 1500 παραχωρούνται είναι:
Σωματείων-ΣιιΛΓολσουζίδης Λέων, Διαμαντόλόγων-Γ.Π Σ.-Κοι
πουλος Π , Λάλος X., Ντινόπουλος
νοτήιων
δρχ 2000 Μ., Πουκιδιις Γ. Μοντζιλας Θ„ ενώ
Α.Ε κοι ΕΠΕ
δρχ. 3000 μια συζήτηση έγινε και για τον ΤσαΔη.μων - Οργανισμών
γκαρλή Δ., ο οποίος πέρυσι δεν
Ε-Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ. 400C έπαιξε για λόγους εντελώς ανεξάρ
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενε^
τητους από την θέλησή του Φυσικά
ή όχι όεν επιστρέφονται
η Α.Ε. Καβασίλων σε καμιά περί
πτωση όεν πρόκειται νο εκποιήσει
το υλικό της. Βέβαια εύκολα αντι
λαμβάνεται κανείς όπ και σε περί
πτωση παραχωρήσεως δεν θα
A iu p à r o c c
παραχωρηθούν όλοι όσοι αναφεκ ρ ί ö io ö :ö e » :r
ροντσ» πιο πάνυ» στην Λίστα εκτός
πήν
ον κάποιοι «ίναι αποφασισμένοι νο
φύγουν να προτιμήσουν να μηΥ
παρουσιαστούν.

IΡφημερίβα μας11

θ . ΓΟΛΣΟΥΖΙΔΗΣ

θηναϊκού Ηροκλέους για την
μεταγραφή του Χατζηποναγή.
• Δώδεκα Αιγύπτιοι αθλητές
έφθσσαν στην Αθήνα για να πά
ρουν μέρος στο διεθνές αθλητι
κό ,μήτιγγκ που θα γίνει ούριο
και την Πέμπτη στο Ολυμπιακό
Στάδιο.
• Η Εθνική ομάδα βάλλευ
γυναικών στα πλαίσια της τελι
κής φάσεως της προετοιμασίας
της για τους Βαλκανικούς αγώ
νες που θα γίνουν στη Βουλγα
ρία 2 με 6 Σεπτεμβρίου αρχίζει
αύριο .στην Αθήνα προπονήσεις.
Στην προετοιμασία αυτή θα πά
ρουν μέρος οι αθλήτριες Ιωάννου. Γκορτσίλα. Ζωγραφίνη
(φιλσθλητικού),
Δεληγιάννη,
Μαστορίδου (Άρεως), Βαφείο6ου. Γεωργιόδου ίΠαραδείσου).
Λάμπου, Λοζαρίδου (Αρτέμιόος), * Μάρκου (Βυζαντινού).
Κωστοπούλου. (Ιωνικού), και
Μπαρτζιώτη (Πανελληνίου).

20 13άρηδες
κερδίζουν από
247.520 δρχ.
Μ ιτα τη χτταινή διαλογή των
δελτίων ΠΡΟ-ΠΟ Ápr&jxav 20 με
13 ι.τιτυχίες που χίρδίζονν α.το
247 S20 δρχ.. 305 u t 12 που παίρ
νουν από 10.335 δρχ. κα ι 3X83

ΙΙάρηύις με μερίδιο 8ό0 ÓQX
★ Λπά την Γ.Γ.Α. ε ξ ιτ ά ζ π α ι η
χορήγηση ποσού ύψους lu0.000.000
δραχμών στον Δήμο Νέων Λιο
σίων, προχίιμένον να ικανοποιη
θούν ανάγκες αποζημιώσεων για
χιίιρσυς υπό απαλλοτρίωση στον
Δήμο Νέων Λιοσίων και ειδικότε
ρα για τον χώρο που ίίναι γνωστός
ως «περιοχή ραδιοφωνίας» όπου η
Γ.Γ Λ. προτίθίται να δημιουργήσει
αθλητικές Γτκυταστάσεϋ.

πονητου για συνεργασία
Στο μεταγραφικό τομέα η Δόξα
κινείται δραστήριο νια την απόκτη
ση ορισμένων ικανών παικτών σε
θέσεις που έχει ανάγκη, α φ Μι η Λό
ξα έχει προβλήματα λόγω σ το α ι·.
σεως βασικών παικτών όπως ταυ
Χουλσουζίόη και Αραμπατζή Puú. ¡
που πρόσφατα παρουσιάστηκαν σ ι
Ναυτικό και Αεροπορία αντίστοιχο
Οπωσδήποτε θα τονίαουμ* γ:ε.
μιά ακόμη φορά, ότι α Δόξο χρειάζε
ται την συμπαράσταση τμτν φ ιλά 
θλων του Μακροχωρίου γιο να ιιΠΟρέσει να πρωταγωνιστήσει στη
φετεινή χρονιά και νο πάρει ττ, ϋ.
που της αξίζει
Σύμφωνα με πληροφοι 'εΠ προετοιμασία της Δόξας Οα c ¡..
σει την 1η Αυγαύστου.

A- a

Φεστιβάλ,
γιορτές,
πανηγύρια
Γ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Καί στ ο τελευταίο ακό
μη χωριό της Ελλάδας —
σημείο παρήγορο - γίνον
ται ιδιαίτερα το δίμηνο
Ιούλιος-Αύγουστος. τα τε 
λευταία χρόνια οι εκδηλώ
σεις εκείνες που σκοπεύ
ουν στη ψυχαγωγία και
την πολιτιστική άνοδο του
κοινού και που ονομάζον
ται είτε φεστιβάλ, είτε
γιορτές είτε πανηγύρια.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο
προπονητής Στέφανος Γαϊτάνος που
κοντό στα άλλα είπε και τα εξής:

0 ήγέτης της διοικήσεως. ο
°ποΐος φέρεται αποφασισμένος για

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η
«ΔΟΞΑ» αφού στον πάγκο της για
την νέα χρονιά θα έχει τον Γιώργο
Τσιντζόγλου. Ο Βεροιώτης τεχνικός
είναι η καλύτερη λύση για την ομάόα της Δόξας, αφού είναι γνωστό τα
προτερήματα του διακεκριμένου
τεχνικού.
0 κ. Τσιντζόγλου είναι ννωστός
πανελλήνια για τις ικανότητές του
αφού δούλεψε με μεγάλη επιτυχία
σε πολλές ομάδες της Βορείου
Ελλάδας και οπωσδήποτε η είδηση
ότι προσλήφθπκε ενθουσίασε τους
φιλάθλους του Μακροχωρίου, που
πιστεύουν ότι με τεχνικό τον Γιώρ
γο Τσιντζόγλου η ομάδα θα ανέβει
ακόμη πιό ψηλά. Η συμφωνία έγινε
αμέσως την Δεύτερο το βρόόυ
αφού ήταν και η επιθυμία και του
συμβουλίου της Δόξας και του προ-

Από τις τρέχουσες λοιπόν εκ
δηλώσεις του είδους αυτού για
τις οποίες έφτασαν στοιχεία στα
γραφεία μας σημειώνουμε
• Το «πολιτιστικό καλοκαίρι»
στη Σάμο θα συνεχιστεί μέχρι τις
11 Σεπτέμβρη με κινηματογραφι
κές προβολές και συζητήσεις,
θεατρικές παραστάσεις (ανάμε
σα τους και εκείνη του Αμφι
θεάτρου Σ. Ευαγγελάτου) και συ
ναυλία του Λ. Κηλαηδόνη και της
Αφροδίτης Μάνου Τις εκδηλώ
σεις διοργανώνει η Κινημ'φικη
Λέσχη Σάμου.
• «Λημνιοκά 82» για πρώτη φο
ρά φέτος με πανηγύρι, θέατρο,
ζωγραφική, αθλητισμό, αλλά και
συναυλία του Δήμου Μούτση,
πηοθολέο ταινιών και αναπαρά
σταση λημνιώτικου γόμου. Τις
εκδηλώσεις διοργανώνουν τοπι
κοί φορείς.
• Στο πλαίσια των εκδηλώσεων
«Κράθιο 82« που θα συνεχιστούν
τις δύο επόμενεο βδομάδες στην
Αχαία περιλαμβάνονται αγώνες
ποδηλατοδρομίας, ελληνικοί χο
ροί, παιδικές παραστάσεις αλλά
και θεατρικές, με την «ειρήνη»
του Αριστοφάνη. Στη διάρκεια
των εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο εκπολιτιστικοί; Σύλλογος
Νέων Κραθίου, θα γίνουν εκθέ
σεις παιδικού βιβλίου και Λαϊκής
Τέχνης.
• Πολιτιστικές εκδηλώσεις και
στην Πέρδικα Θεσπρωτίας μέχρι
την 1η Αυγούστου. και με τον
τίτλο «Πέρδικα 82« θεατρικές
παραστάσεις, Αλβανικά μπαλλέτα, τοπικές χορωδίες, προβολή
ταινίας, αθλητικοί αγώνες συνθέ
τουν τις εκδηλώσεις.
θ α δοθεί συναυλία από την Μ
Φαραντούρη και τον Π Πανδή
Στη διάρκεια των εκδηλώσεων θα
λειτουργούν εκθέσεις χειροτεχίας και λαογραψικού υλικού
• Πολιτιστικό τριήμερο μέχρι τις
26 Ιουλίου στο Καπανδριτι. με
θεατρικές παραστάσεις, εκθέ
σεις βιβλίου, φωτογραφίας, κε
ραμικής, και συναυλίες της Δό
μνας Σαμίου και του Δημήτρη
Λόγιου.
• Τιμητική εκδήλωση αφιερωμέ
νη στον Νικηφόρο Βρεττάκο. την
Κυριακή, στον Κοσμά Κυνουρίας
στο πλαίσια των «Αρκαδικών εκ
δηλώσεων 62«. με ομιλίες, ανα
λύσεις και απαγγελίες των ποιη-

μάτων του και την έκθεση βι
βλίων του ποιητή
• Οι δίμηνες πολιτιστικέ«; εκδη
λώσεις του Πνευματικού Κέν
τρου Νέων Αιγάλεω έχουν ήδ η
αρχίσει και περιλαμβάνουν εκ
δρομή στην Επίδαυρο για ιην
παράσταση με τους Αχαρνής του
Αριστοφάνη από το Θέατρο τέ
χνης, συναυλία του θάνου Μικρούτσικου, και τέσσερις μοοοικοθεστρικές εκδηλώσεις οπό τον
Ιδιο φορέα.
• Από τις 24-Ιουλίου μέχρι την
1η Αυγούστου οι πολιτιστικές εκ
δηλώσεις στη Νίκαια με τη διορ
γάνωση του Πνευματικού Κέν-

Νιχηψόρος Βριττάχος : Οα τιμ»|θΗ
για τα πτνιηπάχρονά του στον Κοομά Κυνουρίας

τρου του Δήμου και του Δήμου
Σερβίων Κολάνης. Περιλαμβά
νουν χορωδιακή συναυλία, έκθε
ση ζωγραφικής, βεοτρική 'παρά
σταση και Καραγκιόζη, κλαοοι-Λ
και δημοτικούς χορούς.
■ Λαϊκό πανηγύρι από τον Δήμο
Κορυδαλλού και την Πανελλήνια
Πολιτιστική Κίνηση Πειραιά, ποε
περιλαμβάνει συζητήσεις, παιδι
κό θέατρο, τοπικά μουσικά συγ
κροτήματα, και τις συναυλί;:.
των Δήμου. Μούτση, Γιώτας βέη.
Οπισθοδρομικής και Ρεμπέτικης
Κομπανίας και Αντώνη Καλογιάννη. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν αυ
ριο και διαρκούν μέχρι την Κτη
ριακή.
• Συνεχίζονται οι εκδήλωσε«;
«Κρυστάλλαα 82» στον Πύρ^ο
Πλακεντίας στην Πεντέλη με
βραδιά κλασσικής μουσικής, Κα
ραγκιόζη και τελειώνουν το Σάβ
βατο με θέατρο. Κι οργανώνον
ται από τον Εζωραίστικό Επιμορ
φωτικό Σύλλογο Πεντέλης.
■ Την Παρασκευή κλείνει το πο
λιτιστικό δεκαήμερο του Δήμου
Χολαργοϋ με λαϊκό πανηγύρι
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ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
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Επιφυλακή σ€
24ωρη βάση
για την πρόληψη
πυρκαγιών
Για την αντιμετώπιση των πυρ
καγιών έχει αποφασιστεί και η συμ
μετοχή του Στρατού στον αντιπυρι
κό αγώνα. ενώ καθιερώθηκε η
όιορκής - σε 24ωρη βάση - περιπο
λία αεροπλάνου, νια την έγκαιρη
επισήμανση εστιών πυρκαγιάς.
Γιο το 1982, δήλωσε προχθές
ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Γικόνογλου. δεν προβλέπεται η'αγορά άλ
λων πυροσβεστικών αεροπλάνων,
δεδομ· ου ότι μελετάτοι τι είδους
αεροπλάνο συμφέρει να αγορα
στούν
•
Δεν έχει ληφ θεί ακόμη καμιά
απόφαση για την αύξηση των κυνη
γετικών τελών, δήλωσε ο υφυπουρ
γός Γεωργίας κ Γικόνογλου.
Πρόσθεσε όμως ότι το θέμα
μελετάται και σύντομο θα ανακοι
νωθούν σχετικές αποφάσεις

ψ

*
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ΒΗΡΥΤΟΣ
Σύγχυση επικρατεί σχετικά με τη «δήλωση» του Γιασέρ Αρα
φάτ με την οποία εμφανίσθηκε ότι αναγνωρίζει το κράτος του
Ισραήλ. Η κυβέρνηση του Τέλ Αβίβ απέρριψε την ερμηνεία αυτή
και έστειλε προχθές τα αεροπλάνα της να βομβαρδίσουν τις πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Δ. Βηρυτού.
Επί 25 λεπτά τα ισραηλινά
οεροπλάνα βομβάρδιζαν ασταμάτη
τα τις περιοχές του διεθνούς αερο
δρομίου Λσ I Λάκι και Ουζαί. προκα-

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΣΤΟΝ ΟΗΕ
Συνεχείς διαβουλεύσεις διεξά
γονται μεταξύ της κυπριακής και της
ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά
το αντικείμενο της κυπριακής προσ
φυγής στον ΟΗΕ, όπως δήλωσε
χτές έγκυρη πηγή της Λευκωσίας. Η
πηγή πρδσθεσε ότι αναμένεται να
ληφθούν πολύ σύντομα οριστικές
και συγκεκριμένες αποφάσεις.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες
που υπάρχουν, η κυπριακή κυβέρ
νηση όεν θσ περιοριστεί να ζητήσει
με την προσφυγή της την επαναβε
βαίωση των παλιών ψηφισμάτων
και αποφάσεων του ΟΗΕ. αλλά θα
ζητήσει και λήψη πρακτικών μέτρων
νια την εφαρμογή των ψηφισμάτων
αυτών, θο ζητείται επίσης η σύ
γκληση διεθνούς διάσκεψης για το
Κμπριακό.
Αξιόπιστη πηνή της Λευκωσίας
είπε ότι η κυπριακή κυβέρνηση
προσφεύγει φέτος στα Ηνωμένα
Εθνη όχι για να ζητήσει ακόμη ένα
ψήφισμα, αλλά για νο πετύχει κάτι
το χειροπιαστό και συγκεκριμένο.

που ν' ανοίξει το δρόμο σε θετικές
εξελίξεις στο κυπριακό σε σύντομο
χρονικό όιάστημα.
Παράλληλα, σύμφωνο με ορι
σμένες πληροφορίες η κυπριακή
κυβέρνηση προτίθεται νο προακαλέσει σύντομα νια επίσκεψη στην
Κύπρο ομάδα του αμερικανικού
Κογκρέσσου. για επιτόπια μελέτη
του Κυπριακού και για επαφές, επι
διώκοντας έτσι να αξιοποιήσει το
ψήφισμα της αμερικανικής Βουλής
γιο την Κύπρο με το οποίο καλείται
ο πρόεόρος Ρήγκον νο εργαστεί γιο
την απομάκρυνση των τουρκικών
στρατευμάτων από την Κύπρο και
για μια δίκαιη λύση του Κυπριακού.
Η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία»
της Λευκωσίας όργανο του ΔΗΚΟ,
εξαπέλυσε χθες επίθεση εναντίον
του αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
νια την ανάμιξή του στην πολιτική
και τον καλεί, αν θέλει να δοκιμάσει
την πολιτική τοσ δύναμη, νο ορίσει
αντιπρόσωπό του για να διεκδικήσει
την κενή βουλευτική έδρα της
Αμμοχώστου.

Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ
ΟΜΟΛΟΓΕΙ

ΤΗΝ

ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

Η Πολωνική Χούντα παραδέχθη
κε χθες την αθλιότητα της Οικονο
μάς της χώρας κατά το πρώτο εξά
μηνο του 1982. κατά το οποίο ο
τιμάριθμος αυξήθηκε κατά 104%
ενώ οι πραγματικές αποδοχές μειώ
θηκαν κατά 26%.
Μ ε τον Στρατιωτικό Νόμο η
πολωνική Κυβέ ρνηση κατόρθωσε
να επιβάλει αυξήσεις των τιμών,
κυρίως των ειδώ ν πρώτης ανάγκης
χωρίς να σημειωθούν αντιδράσεις,
όπως κατά το παρελθόν, που οόηγούσαν κάθε φορά στην πτώση της
κομμουνιστικής’ ηγεσίας.

σοσιαλιστικές χώρες αυξήθηκαν
κατά 127%.
«Οι συνθήκες όιαβιώσεως του
Λαού εξακολουθούν να είναι πολύ
δύσκολες ανέφερε το πολωνικό
πρακτορείο. Οι αναγκαίες αυξήσεις
των τιμών κατέστησαν δυνατή την
βαθμιαία αποκατάσταση της ισορ
ροπίας μεταξύ χρήματος και αγοράς
προκάλεσαν όμως επίσης και αύξη
ση του τιμαρίθμου».

Ο. εξαγωγές στις δυτικές χώρες
μειώθηκαν κατά 95% γεγονός nou
στέρησε τη χώρα από σπάνιο
συνάλλαγμα ενώ οι εξαγωγές στις

Η δήλωση
Α ραφ άτ
Διπλωματικές και παλαιστινια
κές πηγές υποστηρίζουν ότι η απο
δοχή από τον Γιασέρ Αραφάτ όλων
των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για το
παλαιστινιακό, δεν αποτελεί νέα
πολιτική γιο την αντάρτικη οργάνω
ση και στην πραγματικότητα απλώς
επιβεβαιώνει τις θέσεις που είχαν
καθορισθεί δημόσια κατά το παρελ
θόν
Το έγγραφο που υπέγραψε ο
Αραφάτ επαναβεβαιώνει μια πολιτι
κή που υιοθετήθηκε επίσημα κατά
τη διάρκεια συνόδου στη Δαμασκό
του Παλαιστινιακού Εθνικού Συμ
βουλίου. την άνοιξη του 1981.
Επί πλέον ο κ. Αραφάτ αποδέ
χθηκε όλα το ψηφίσματα του ΟΗΕ
για το παλαιστινιακό, όηλσόή μιά
σειρά εγγράφων που καθορίζουν
την αναγνώριση των δικαιωμάτων
του παλαιστινιακού λαού για ουτοδιάθεση και γιο μιά πατρίδα.

Τ ΐΠ Ο Τ € 0 €V

άλλαξ€
Ως εκ τούτου, αυτό που είπε ο
Αραφάτ στους Αμερικανούς κοινο
βουλευτικούς είναι αυτό που λέγε
ται εδώ και χρόνια, ότι δηλαδή η
Οργάνωση για την Απελευθέρωση
της Παλαιστίνης θσ αναγνωρίσει το
Ισραήλ όταν και το Ισραήλ αναγνω
ρίσει τα δικαιώματα των Παλαιστι
νίων.
•
«Ό ταν
θα αποκτήσουμε
κράτος θα είμαστε πρόθυμοι νο
αναγνωρίσουμε το Ισραήλ», όήλωσε ο Παλαιστίνιος επίσημος ενώ
επικρατούσε σύγχυση σχετικά με το
έγγραφο.
Το έγγραφο οπλώς αναφέρει
ότι ο πρόεόρος Αραφάτ συμφωνεί μ
όλα τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. τα
συναφή προς το παλαιστινιακό ζή
τημα. Στα ψηφίσματα αυτά περιλαμ
βάνονται έγγραφα που αναγνωρί
ζουν το δικαίωμα υπάρξεως του
Ισροήλ εντός διεθνώς οναγνωρι-

ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΑΓΩΓΟ
Μ ετά την αντίδραση των Ευρωπαίων
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
0 πρόεδρος Ρήγκαν διέταξε νο
επανεξεταοθεί το θέμα του εμπάρ
γκο προς την Σοβιετική Ενωση
μετά τις αντιδράσβις των ευρωπαίων συμμάχων. Ταυτόχρονα προ
χθές στο Λονόίνο εΓΒρετανός υφυ
πουργός εμπορίου λόρδος Κόκφηλντ δήλωσε ότι η Βρετανία είναι
αποφασισμένη να υπερασπίσει το
εθνικό συμφέρον της ύστερα από

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
Μητροπόλεως 31

λώντας τεράστιες καταστροφές και
πολλά θύματα μεταξύ του αμάχου
πληθυσμού. Τέσσειρεις πολυκατοι
κίες δέχθηκαν από 8 βόμβες π κάθε
μιά και ισοπεδώθηκαν, ενώ πολλές
παραδόθηκαν στις φ λόγες

ΟΡΗΓΚΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΙ

Το ελεγχόμενο πολωνικό Πρα
κτορείο Ειδήσεων «Πόπ» σε εξαμη
νιαία ανοσκόπηση της οικονομικής
καταστάσεως της χώρας αναφέρει
τις εξής διαπιστώσεις:
Η παραγωγή σημείωσε πτώση
κατά 7.8% παρά την αύξηση κατά
16,6% της παραγωγής γαιάνθρακα,
που είναι το κυριώτερο προϊόν εξα
γωγής της χώρας σε σπάνιο συνάλ
λαγμα.

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Στο κενό η δήΛωση Αραφάτ
για αναγνώριση του Ισραή

Αθήνας - Λευκωσίας

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
W
ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΒΕΡΟΙΑ

Τα μαθήματα αρχίζουν
— ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αύγουστου για τους μαθητές
του ΛΥΚΕΙΟΥ
- ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Αυγούστου για τους μαθητές
του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
-Ε ΙΔ ΙΚ Α ΚΛΕΙΣΤΑ τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

τα αμερικανικά μέτρα
Εξ άλλου η Μόσχα αντιόρώντας
στα αμερικανικά μέτρα ανήγγειλε
προχθές ότι σχεδιάζει νο εγκοτοστήσει σοβιετικό υλικό στο πρώτο
στόόιο του αγωγού αναπληρώνοντας-έτσι την δυτική τεχνολογία.
Ωστόσο στην Ουάσιγκτον δεν
υπάρχουν ενδείξεις ότι σ πρόεδρος
ενδέχεται να χαλαρώσει ή να
καταργήσει την απαγόρευση που
οδήνπσε σε μια από τις σοβσοότερες ρήξεις στις σχέσεις Ηνωμένων
Πολιτειών κοι Δυτικής Ευρώπης
εδώ και δεκαετίες.
’ Οπως ανακοίνωσσν επίσημοι το
Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας έλαβε
εντολή να συγκαλέσει ομόδα ειδι
κών από το υπουργείο αμύνης εξω
τερικών. οικονομικών κοι εμπορίου
καθώς κοι από την ΣΙΑ για την επα
νεξέταση του θέματος.
0 υπουργός οικονομικών κ. Ρή
γκαν διορίστηκε πρόεδρος της ομά
δας που θο επανεξετάσει τις αμερι
κανικές σχέσεις με τους συμμάχους
του ΝΑΤΟ καθώς και το συγκεκρι
μένο θέμα του αγωγού για το οποίο
ο Αμερικανός πρόεδρος έλαβε μέ
τρα σε αντίδραση για την σοβιετική
επέμβαση στην Πολωνία.
Υστερα από τη Γαλλία και την
Ιταλία, ο Βρετανός υφυπουργός
εμπορίου λόρδος Κόκφηλγΐ χαρα
κτήρισε την αμερικανική στάση ως
«εσφαλμένη
και
οτερσμμίνη
αρχών». Η παρεμπόδισα της εφαρ
μογής συμβάσεως που έχουν ήδη
συναφθεί αποτελεί «απαράδεκτη
επέμβαση της αμερικανικής κυριαρ
χίας έξω από ΤΟ έδαφος της».

υμένων συνόρων, όμως υπάρχουν
επίσης ψηφίσματα για την ίόρυση
ενός αραβικού κράτους πλάι στο
εβραϊκό, στα εδάφη που άλλοτε κά
λυπτε η Παλαιστίνη.

Και νέβς
επιθέσεις
Τα Ισραηλινά αεροπλάνο εξαπέ
λυσαν αργά την νύκτα νέα επίθεση
εναντίον διαφόρων στόχων στην
όυτική Βηρυτό, με αποτέλεσμα νο
προκληθούν νέα θύματα κσι νέες
μενάλες υλικές καταστροφές
Η νυκτερινή επιδρομή των
ισραηλινών αεροπλάνων άρχισε
στις 10.25 ΓΩρα Ελλάδος) και
συνεχίσθηκε επί τρία τέταρτα της
ώρας. Λόγω της ονυπαρξίας ηλε
κτρικού ρεύματος, μετά την διακοπή
της παροχής από τους Ισραηλινούς
το έργο της περισυλλογής των
τραυματιών κοι της καταπολέμησης
των πολυαρίθμων πυρκοιών που
εξερράγησαν από τις εμπρηστικές
βόμβες ήταν σχεδόν αδύνατο.
Οι Ισραηλινές επιθέσεις στράφη
καν κυρίως εναντίον τριών Παλαι
στινιακών στρατοπέδων κοθώς κοι
των Παλαιστινιακών θέσεων στο
αεροδρόμιο ενώ πολλές βόμβες
έπεσαν και στην περιοχή του αραβι
κού αεροδρομίου της Λιβανικής
πρωτεύουσας.
Κατά μια πληροφορία, από τον
βομβαρόισμό επλήγη και μια απο
θήκη πυρομαχικών που εξερρόγπ
πολλαπλασιάζοντας τις καταστρο
φ ές
Τον βομβαρόισμό της Ισραηλινής
αεροπορίος, επιβεβαίωσε αργά την
νύκτα και το Ισραηλινά αρχηγείο
που πρόσθεσε ότι όλα τα Ισραηλινά
επέστρεψαν σώα στις βάσεις τους.
Το Ισραηλινά ανακοινωθέν ανέ
φερε ότι κύριος στόχος της νυκτερι-
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νής αυτής επιδρομής ήταν οι αποθή
επλήγη με οβίδα του Παλαιστίνιά'
τους προοδευτικών Λιβανέζων ανα
κες πυρομαχικών των Παλαιστινίων
κού πυροβολικού χθες το μεσημέρ1·
φέρει οτι τουλάχιστον όέκα Ισραηκοι. επίσης το Παλαιστινιακό στρα
λινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν και
Η Ισρσηλινή βάση εκκενώθΠκί
τόπεδο της Σάμπρα.
πολλοί περισσότεροι τραυματίσθη
μετό την καταστροφή αυτή, προσ
Λίγο πριν αρχίσει η επιδρομή,
καν όταν μια Ισρσηλινή πυροβολαρ
θέτει το Παλαιστινιακό ανακοινω
αναγνωριστικά
αεροπλάνα
του
θέν.
χία, στα προάστεια της Βηρυτού.
Ισραήλ πέταξαν πάνω από την πόλη
και έρριξαν πολυάριθμες φωτοβολί
δες για να γίνονται περισσότερο
ορατοί οι στόχοι για τα βομβαρδι
οι Αμερικανοί αξιωματούχοι *5*
στικά αεροπλάνα που ακολούθη
ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 27 (ΑΠΕΙ
φροσαν την ελπίδα ότι οι σχέαεΚ
σαν.
Η Ινδή πρωθυπουργός κ. Ιντιτων δύο χωρών θα εισέλθουν 4*
Εξ άλλου κοινό ανακοινωθέν των
ρο Γκόντι αναχώρησε χθες για
μιά νέο φιλική φάση από πολλά ΧΡ^”
Παλαιστινίων και των συμμάχων
εννιοήμερη επίσκεψη στις Ηνωμέ
νιο παλινδρομήσεων.
νες Πολιτείες όπου αναμένεται να
Πολιτικοί παρατηρητές τ ό ν » ^
τονίσει την επιθυμία της Ινδίας νο
ότι η κ. Γκόντι κλίνει προς ™
διατηρεί φιλικές σχέσεις τόσο με
Σοβιετική Ενωση, που αποτελεί Κπ
την Ουάσιγκτον, όσο και την Μό
κύριο προμηθευτική της όπλων·
Οι συνομιλίες της κ. Γκόντι Ρ*
σχα·
Η επίσκεψη αυτή είναι η πρώτη
τον πρόεδρο Ρήγκαν θα αφοράά
της κ. Γκΰντι στις Ηνωμένες Πολι
στα μεγάλα διεθνή προβλήματα
τείες ύστερα από ένδεκα χρόνιο και
τις αμερικσνο-σοβιετικές σ χέσ ^-

Η ΙΝΤΙΡΑ ΓΚΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Θεσμικές
αλλαγές στο
Χρηματιστήριο
Η Κυβέρνηση θα πάρει όλες τις
αποφάσεις που είναι αναγκαίες γιο
να στραφεί η αποταμίευση και ειδι
κότερα οι μικροαποταμιευτές προς
τις παραγωγικές επενδύσεις, μέσω
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και
όχι σε μη παραγωγικές τοποθετή
σεις.
Αυτά όήλωσε, χ θες ο υφυπουρ
γός Εμπορίου κ. Θ. Πάγκαλος και
πρόσθεσε ότι το υπουργείο Εμπο
δίο υ θα λάβει θεσμικά μέτρα, ώστε
το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών να
απεικονίζει, πιστά την πραγμαπκή
οικονομική κατάσταση της χώρος.
0 υφυπουρνός Εμπορίου επισκέφθηκε. χθες το Χρηματιστήριο
Αθηνών παρακολούθησε τη συνε
δρίαση και στην συνέχεια συναντή
θηκε με τη Διοικούσα Επιτροπή του
Χρηματιστηρίου και τον Κυβερνητι
κό Επίτροπο. Στη συνεργασία αυτή
συζητήθηκαν θεσμικά μέτρα γιο το
οποία έγραψε η «Κ.Ε» κοι συγκεκρι
μένα η διαφοροποίηση του τρόπου
σύνθεσης τόσο της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς όσο και της διοίκη
σης του Χρηματιστηρίου. Ειδικότε
ρα. γιο την επιτροπή Κεφαλαιαγο
ράς το υπουργείο Εμπορίου προσ
ανατολίζεται στη λήψη μέτρων,
ώστε ο ρόλος της να γίνει πραγματι
κός όσον πφοοό τον έλτννο τη<-

κεφολαιαγοράς και του Χρηματιστη
ρίου. Για αυτό μελετάται η αλλαγή
της σύνθεσής της. Το ίδιο πρόβλημα
υπάρχει και για τη Διοικούσα Επι
τροπή του Χρηματιστηρίου, που σή
μερα την αποτελούν μόνο Χρημαπστές.
Το Υπουργείο είναι προσανατολι
σμένο προς την άποψη νο συμμετέ
χουν σ' αυτή, εκπρόσωποι των
αρμοδίων
υπουργείων
Εθνικής
Οικονομίας, Εμπορίου και Οικονομι
κών, του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών, των Ασφαλιστικών
Ταμείων και των επενδυτών.
0 κ. Πάνκαλος συζήτησε με τους
χρηματιστές κσι το θέμα της εξυ
γίανσης των μετοχών που διαπραγ
ματεύονται στο Χρηματιστήριο.
Ειδικότερο, αντηλλάγησον απόψεις
για το θέμα διαγραφής που δεν
παρουσιάζουν κίνηση Το πρόβλημα
αυτό είναι παλιό κοι έχει ανατεθεί
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η
οποία έχει κάνει προτάσεις γιο τη
διαγραφή λίγων μετοχών, τριών πέντε, μεταξύ των οποίων και μια
τραπεζική.
Τελικό, όπως έχει γράψει παλαιότερα η «Ε» και επανέλαβε και χθες ο
κ. Πάγκαλος υπάρχουν δυσκολίες
ως προς τη διασφάλιση των συμφε
ρόντων των μικρομετόχων.

ΤΕΣΣ ΑΡΑΚΟΝΘ Η ΜΕΡΟ
Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝ Ο

Μ ΙΚΡΑ-Μ ΙΚΡΑ
ΑΘΗΝΑ 27 (ΑΠΕ)
• Χρηματικό ποσό 30 0.00 0 δρχ
και ένα μπλοκ επιταγών, έκλεψε
άγνωστος κακοποιός από το σπίτι
του Κων. Μυλωνά, στις Κεχριές
Κορινθίας.
• Με αντικλείδι εισήλθε στο σπί
τι του (ω. Μούτσου, στην Οινόη
Βοιωτίας, άγνωστος και έκλεψε
κοσμήματα οξιάς 350.000 όρχ. κοι
4.000 δρχ.
• ‘Αγνωστος διέρρηξε το διαμέ
ρισμα της Ειρήνης χήρας Αντ.
φιλσνδρινού. στην Λάρισα κοι έκλε
ψε διάφορο κοσμήματα και ασημι
κά. συνολικής αξίος 300.000 δρχ.
• Άγνω στοι κακοποιοί όιέρρηξαν την βιοτεχνία των αδελφών Γερ.
και Βασ. Γιαννούζη. στην αγροπκή
περιοχή Παναιτωλίου και έκλεψαν
39 κιλίμια, 43 κουβέρτες 33 φλο

κάτες 4 0 διαδρόμους 31 σετ φλ°'
κότες σε φύλλα, 1 5 μάλλινα σεντό
νια, 5 υφαντά σετ και 3 χαλιά.
• Κατηγγέλθει στο Αστυνομ1*0
Τμήμα Πάργας ότι ά γνω μ ο ι εισή^"
θον από την ανασφάλιστη πόρτα
στο εξωκχλήση της Κοιμήσεων
Θεοτόκου, στην θέση Γκριμπόβ0
Ιωαννίνων κοι έκλεψαν την θύΡ°
της ωραίας Πύλης, σημαντικήν
αρχαιολογικής οξιάς.
• Χρηματοκιβώπο βάρους 200
κιλών, έκλεψαν άγνωστοι από τ0
πρατήριο βενζίνης του Ηλ. ΝαθΟ"
ναηλίδη, στο 10ο χιλιόμετρο ΤΠ1’
Εθνικής οδού Πτολεμοίδος - Κοζά
νης. Το χρηματοκιβώτιο περιείχ6
6.000
δρχ,
συναλλαγματικές
300.000 δρχ.. δυο μπλόκ επιταγών·
δυο δακτυλίδια, ένα ρολόι και λίγα
ξένα χαρτονομίσματα.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ. Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι εγγραφές για την θερινή
περίοδο άρχισαν
ΤΜ Η Μ Α ΤΑ που θα λειτουργήσουν:

Τελούμε τιιν Κυριακή 1 Αυγού
στου
1982
στην
εκκλησία
Μητροπόλεως Βέροιας τεσσαρα
κονθήμερα μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του προσφι
λούς μας γιού. αδελφού, εγγονού
και ανηψιού

ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΔΡΑΛΗ
«οι καλούμε όλους ιούς συγγενείς «Οι φίλους να πραοέλθουν γιο να
ενώσουν μαζί μ α < τις δεήσεις τους προς τον θ εό
Οι γονείς · ο αδελφός
οι λοιποί συγγενείς
•
Δεξίωση στο σπίτι Μητροπόλεως 9.

- ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Π ολυτεχνικού και φ υσικομαθηματικού Γ εω πονοδασικού - Ιατροφαρμακευτικού - Οικονομικού κύ
κλου - Ακαδημίες).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ όλω ν των τάξεω ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ·
ΛΥΚΕΙΟΥ.
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική διδασκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Π Ε Μ Π ΤΗ
29
ΙΟ ΥΛΙΟ Υ 19 82

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Έτος ιδρύσεως 1965
Αρ. φύλλου 1990
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΑ Λ Α ΖΙ
φθάνουν το 100%
ΔΙΑΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΦΑΚΕΛΛΟ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συμφώνησαν όλα τά κόμματα
Ο λ α ιό π ολιτικά κ ό μ μ α τα της χ ώ ρ α ς σ υ μ φ ω ν ο ύ ν να
π υ σ τα θ ε ί από τη Β ο υ λ ή δ ιακομματική επιτροπή για να ε ρ ε υ 
νήσει το ν π ερίφ ημ ο « φ ά κ ελ λ ο της Κ ύπ ρου».
Την π ρ ότα σ η γ ια τη ν σ ύ σ τα σ η δια κο μμ α τικής επ ιτροπ ής
ί ο υ έκ α ν ε π ρ οχ θές ο β ο υ λ ε υ τή ς Ε π ικρστείας του Π Α Σ Ο Κ κ.
Τ· Μ α ύ ρ ο ς, δ έχ θ η κ α ν τό σ ο ο π ρω θυπουργός, όσο και ο
αρχηγός της Α ξιω μ α τικ ή ς Α ν τιπ ο λ ιτεύ σ εω ν κα θώ ς και ο Γεν.
Γρ α μ μ α τέα ς το υ Κ .Κ .Ε . (εξω τ.ί.
Την π ρόταση έ κ α ν ε δ εκ τή ο π ρ ω θυ π ο υρ γό ς και ε ιδ ο 
ποίησε α μ έσ ω ς το ν π ρόεδρο της Β ο υ λ ή ς κ. !ω . Α λ ευ ρ ό . Σ τη ν
Η υνέχεια ο κ. Α λ ε υ ρ ά ς π ληρ οφ όρ η σε τον κ. Μ α ύ ρ ο ό τι η
πρότασή

του θ α σ υ ζ η τ η θ ε ί σ τη ν ο λ ο μ έλ εια της Βουλής,

πφού είν α ι η μ ό ν η αρ μό δια για την σ ύ σ τα σ η διακομματικής
επιτροπής.
Ο π ρ όεδ ρο ς της Ν έ α ς Δ η μ ο κ ρ α τία ς κ. Ευάγ. Α β έρ ω φ
σ υ μ φ ώ ν η σ ε και α υ τό ς μ ε τη ν π ρόταση « γ ια τί η δ ιακομματική
επιτροπή α π ο τε λ ε ί το κ α τα λ λ η λ ό τερ ο όργανο για

π/ν έ ρ ευ ν α

ενός τόσο λ επ το ύ θέμ α το ς».
Σ υ μ φ ω ν ία για την σ ύ σ τα σ η

δια κο μμ α τικής επ ιτροπ ής

εξεδ ήλ ω σ ε και ο Γ εν . Γ ρ α μ μ α τέα ς του Κ .Κ .Ε. (εξω τ.ί κ. Χ αρ.

Φλωράκης π ροειδοπ οιώ ντας ό μω ς ό τισ τη ν επ ιτροπ ή α υ τή θ α
πρέπει να μ ε τ έ χ ο υ ν όλα τα κό μμα τα και να εξα σ φ α λ ισ θ ο ύ ν
Αλες ο ι α π α ρ α ίτ φ ε ς εγ γ υ ή σ εις για τη ν αποκάλυψη τω ν ε ν ό 
χ ω ν της κυπριακής τραγω δίας.

Μεγάλες ζημιές προκλήθηκαν στη γεωργική παρα
γωγή του Νομού μας από την προχθεσινή χαλαζόπτω
ση.
*·
Οι παραγωγοί των χωριών Μαρίνα, Επισκοπή,
Χαρίεσα, Ζερβοχώρι, ΜΟνόσπιτα, Αγ. Γεώργιος και Αγ.
Μαρίνα, των οποίων οι ζημιές φτάνουν στο 100% είναι
αναστατωμένοι και ελπίζουν ότι σύντομα θα αποζημιω
θούν.
Η Δ/νση Γεωργίας Ημαθίας
έχει επιληφθεί του μεγάλου
αυτού
προβλήματος
που
δημιουργήθηκε και χθες έδωσε
στη δημοσιότητα την πιό κάτω
ενημερωτική ανακοίνωση:
«Στις 2 6 -7 -8 2 μέρα Δευτέ
ρα το απόγευμα στις περιοχές
του Νομού μας και συγκεκριμέ
να στα χωριά 1) Μαρίνα, 2) Επι
σκοπή, 3) Χαρίεσσα, 4) Ζερβο
χώρι, 5) Μονόσπιτα, 6) Αγιος
Γεώργιος, 7) Αγία Μαρίνα έπε
σε χαλάζι μαζί με ανεμοθύελλα
και προξένησε σοβαρές ζημιές
στην παραγωγή των ροδάκινων
- μήλων - αχλαδιών - βαμβακιού
- βιομηχανικής τομάτας και
καπνού που σε πρώτη εκτίμηση
ανέρχονται.
1)
Ροδάκινα
στρέμματα
6 .0 0 0
ποσοστό
ζημιάς
60-100% , 2) Μήλα - Αχλάδια
στρέμ. 1.000 40-80% , 3) Βαμ
βάκι στρέμ. 3 .0 0 0 40-80% , 4)
Βιομ. Τομάτα στρέμ. 3 .0 0 0
50-80% , 5) Καπνός στρέμ. 5 0 0
40-90% , 6) Κηπευτικά - Διάφο
ρα στρέμ. 100 50-100% .
Αμέσως μόλις έγινε γνωστό
οι γεωπόνοι της Δ/νσεως Γεωρ
γίας και ο επόπτης του 0ΓΑ
περιοδέυσαν την περιοχή και
έκαναν τις πρώτες εκτιμήσεις
των ζημιών.
Την επομένη το πρωΤ ο
Νομάρχης Ημαθίας κ. Νίκος
Πινακίδης συνοδευόμενος από

τον εκπρόσωπο των αγροτών
του Νομαρχιακού Συμβουλίου
και τον Διευθυντή Γεωργίας επισκέφθηκε τα πληγέντα χωριά
Επισκοπή - Χαρίεσσα και ‘Αγιο
Γεώργιο και τις πληγείσες
περιοχές και έδωσε εντολή
στους γεωπόνους να κάνουν
περισσότερη λεπτομερή εκτίμη
ση των ζημαγν.
Στους παραγωγούς των
ανωτέρω χωριών
με τους
οποίους συζήτησε αρκετή ώρα
δήλωσε ότι έγιναν όλες οι σχετι
κές ενέργειες σπό μέρους του
και τις αρμόδιες υπηρεσίες για
να έλθουν το γρηγορότερο
δυνατό οι γεωπόνοι του ΟΓΑ για
να αρχίσουν τις εκτιμήσεις.
0 Νομάρχης επίσης έστειλε
τηλεγραφήματα προς το υπουρ
γείο Γεωργίος και τον ΟΓΑ με τα
οποία γνωστοποίησε το μέγε
θος της ζημιάς και ζητάει την
άμεση αποστολή γεωπόνων του
ΟΓΑ για να αρχίσουν την εκτίμηση».
„

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
ΤΟΥ ΑΓΡ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
0 Αγροτικός Σύλλογος Ημα
θίας έστειλε στον ΟΓΑ το πιό
κάτω τηλεγράφημα:
«0 Αγροτικός Σύλλογος Ν.
Ημαθίας σας αναφέρει ότι στην
περιοχή που βρίσκονται τα
χωριά: Επισκοπή Νάουσας Μονόσπιτα - Χαρίεσσα - Άνω

ΤΟ ΠΟ ΡΙΣΜ Α ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΝΟ
Μόνον ο μηχανοδηγός και ο
ιροϊστάμενος του «τραίνου του
θανάτου» ευθύνονται για τον
;ΚΤροχιασμό της «Τρίδυμης» αυτοΊνητόμαξος την περασμένη Κυρια'ή. έξω από τη Δράμα, σύμφωνα με
Γ° πόρισμα της επιτροπής πραγμαΓ°γνωμ6νων του ΟΣΕ. που εκδόθη"ί προχθές βράδυ.
Σαν αιτία του δυστυχήματος
rt®u στοίχισε τη ζωή τριών επιβαrüiv αναφέρεται η υπερβολική ταχύyino που ανέπτυξε το τραίνο και η
ύστατη'προσπάθεια του μηχανοδη
γού να φρενάρει πάνω σε στροφή,
ύταν έσπευσε στον θάλαμο οδήγη°Πς από το κυλικείο, όπου βρισκό
ταν.
Το πλήρες κείμενο του πορίΟμστος έχει ως εξής:
«Η επιβατική αμαξοστοιχία προτ*Ραιότητος αριθμός 601 Αλεξανύρουπόλεως - Αθηνών, τρίδυμος
Ουτοκινητάμαξο, με προσωπικό έλί®ως τον μηχανοδηγό ζΒασιλόπόυΛ° Αλέξανδρο και προσωπικό κινή°*ως τους Μπέσιο Κωνσταντίνο,
προϊστάμενο αμάξης Κανταρτζή
' ιώργο και Ραβίση Ανδρέα. συνο
δούς.
Πρώτον, αναχώρησε από την
Αλεξανδρούπολη ώρα 05.56.
Δεύτερον, μέχρι του σταθμού
Πλατανιάς. από τον οποίον η αμαξο^οιχία διέρχεται χωρίς στάθμευση,
ή Πορεία της υπήρξε κανονική χωρίς

οιανδήποτε μηχανική ανωμαλία
Ιβλέπε κατάθεση προϊστάμενου
Μπέσιου και φύλλο πορείας της
αμαξοστοιχίας στο οποίο καμιά σχε
τική παρατήρηση για ανωμαλία δεν
έχει καταχωρηθεί).
Τρίτον, μετά την διέλευση από
τον σταθμό Πλατανιάς. από τον
οποίο η αμαξοστοιχία πέρασε
ώρα09.28 με ταχύτητα 6 0 χιλιομέ
τρων ωριαίως, σύμφωνα με τις
ενδείξεις της ταινίας ταχογράφου, ο
μηχανοδηγός άφησε την θέση του
στον θάλαμο οδηγήσεως, δηλώνον
τας στον προϊστάμενο, όπως κατα
θέτει ο τελευταίος, ότι πηγαίνει στο
μηχανοστάσιο της αυτοκινητάμαξας.
Η απομάκρυνση του μηχανοδηγού
από την θέση του στον θάλαμο
οδηγήσεως και μάλιστα η παρουσία
του στο κυλικείο και όχι στο μηχα
νοστάσιο. επιβεβαιώνεται από τις
καταθέσεις του υπαλλήλου του
κυλικείου Κυριακίδη Σπάρου, του
συνοδού Ραδίση Ανδρέα, παρά την
κάποια επιφύλαξή του που διατηρεί,
λόγω προφανώς της ψυχικής κατασ+ασεως στην οποία βρέθηκε και
του άλλου συνοδού της αμαξοστοι
χίας Κανταρτζή Γεωργίου σε σχετι
κή συνέντευξή του προς την τηλεό
ραση. Διευκρινίζουμε εδώ ότι του
τελευταίου δεν μπορέσαμε να πά
ρουμε κατάθεση γιατί έχει μετα
φερθεί σε νοσοκομείο της Θεσσα
λονίκης.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 3 0 Βέροια - τηλ. 62.811

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Από 1η Αυγούστου αρχίζουν τα μαθήματα προετοιμασίας σε ολιγομελή τμήματα για τους μαθητές:
Α Β , Γ ' Λυκείου (Α ' και Β ' τύπου)
και Α ', Β ', Γ ' Γυμνασίου
Θα διδάξουν και φέτος οι γνωοτοίσας καθηγητές.
Για περισσότερες πληροφορίες σας περιμένουμε κάθε
βέρα στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μαλακούση 3 0 (Δίπλα στα ΚΤΕΛ)
Οι εγγραφές άρχισαν.

νη παροχή ισχύος στους τροχούς.
Αυτό επαληθεύθηκε κατά την αυτο
ψία από την επιτροπή, όταν ο επιτα
χυντής ισχύος βρέθηκε σε βαθμίδα
5 παροχής ισχύος έναντι μεγίστης
7 Κανονικά έπρεπε να βρίσκεται σε
θέση υδραυλικής πεδήσεως. Αφού
η αμαξοστοιχία επρόκειτο να κινη
θεί σε κατωφέρεια.
β) Το χειριστήριο πέδης αέρος
βρέθηκε σε θέση ακαριαίας πεδή
σεως.
Αιτία: Η ανάπτυξη υπερβολικής
ταχύτητας
150
χιλιομέτρων
ωριαίως σε σύγκριση με την επιτρε
πόμενη 75 χιλιόμετρα ωριαίως.
ΖΗΜΙΕΣ:
1. Επί προσώπων τρεις νεκροί
και 55 τραυματίες Ονομαστική
κατάσταση με τον ακριβή αριθμό
νεκρών και τραυμαπών θα υποβλη
θεί από την υγειονομική υπηρεσία.
Σημειώνουμε ότι στο τμήμα
2 Γραμμής: Αχρήστευση τμή
γραμμής όπου έγινε η ελτροχίαση ματος ριδηροτροχιάς σε μήκος 9.20
λόγω καμπύλών και κατωφέρειας, η μέτρων και τριών μεταλλικών
επιτρεπόμενη μεγίστη ταχύτητα εί στρωτήρων.
ναι 75 χιλιόμετρα.
3. Τροχαίου υλικού: σοβαρές
' Οπωε ποοκιϊπτει πππ την
mui τ κ ι κ ι υ μ ε ν κ ς Ψιμικς k u i u t u τρία
οεση του προϊστάμενου, αλλά και οχήματα της αμαξοστοιχίας. Η ακρισπό την θέση που βρέθηκε ο μηχα βήε έκταση των ζημιών και η σχετι
νοδηγός μετά την εκτροχίαση, λίγο κή χρηματική αποτίμηση δεν είναι
προτού αρχίσει να εκτροχιάζεται η δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω
αμαξοστοιχία ο μηχανοδηγός έτρεξε της θέσεως στην οποία βρίσκονται
στον θάλαμο οδηγήσεως και διαπι τα οχήματα και θα δοθεί από τις
στώνοντας την μεγάλη ταχύτητα αρμόδιες υπηρεσίες μετά την μετα
που είχε αναπτυχθεί, έκσνε ακα φορά των οχημάτων στα συνεργεία.
ριαία πέδηση, η οποία, όμως δεν
4. Εκμεταλλεύσεως: Καθυστέ
πρόφθασε να επενερνήσει.
ρηση αμάξης 604 επί 75 λεπτά.
Στα χιλιομετρικό σημείο 219 =
Μεταφορών: Δαπάνες από την
338 άρχισε και η εκτροχίαση της μετακίνηση των συνεργείων βοηαμαξοστοιχίας της οποίας τα αμαξώ θείας.
ματα των οχημάτων βρέθηκαν τελι
κά εκτός γραμμής, στις θέσεις ποϋ
Υπεύθυνοι: 0 μηχανοδηγός της
φαίνονται στο συνημμένο σχεδιά
γραμμα. Σε θέση πλάγιας ανατρο αμαξοστοιχίας Βασιλόπουλος Αλέ
πής με γωνία 9 0 0 οε σχέση με την ξανδρος διότι κατά την διάρκεια της
οριζόντια θέση. Τα δε φορεία, πορείας ενκατέλειψε την θέση του
εκτροχιασμένα σε θέσεις πλησιέ- με συνέπεια να μην τηρηθούν οι
στερες προς τον άξονα της γραμμής. κανόνες κυκλοφορίας και ασφά
Στο σημείο αυτό σημειώνουμε λειας. όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 55 και 57 του κανονι
τα επόμενα:
α) Η επιτάχυνση με την οποία σμού υπηρεσίας μηχανοδηγών.
0 προϊστάμενος κρίνεται υπεύ
κινήθηκε η αμαξοστοιχία από το
σημείο ποσ αρχίζει η κατωφέρεια θυνος διότι επέτρεψε στον μηχανο
μέχρι το σημείο εκτροχίασης υπερ δηγό να απομακρυνθεί από τον θά
βαίνει την επιτάχυνση που αντιστοι λαμο οδηγήσεως σε πορεία της
χεί σε κίνηση με την επίδραση της αμαξοστοιχίας με αποτέλεσμα να
βαρύτητας. Συνεπώς η πορεία της τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια της
αμαξοστοιχίας στην κατωφέρεια αμαξοστοιχίας παράγραφος' 14Α
έγινε όχι μόνο από την επίδραση κανονισμού υπηρεσίας προϊστάμε
της βαρύτητας, αλλά και με σύγχρο- νου αμοξοστοι.ψών

Τέταρτον,
η
αμαξοστοιχία
κινούμενη πλέον χωρίς έλεγχο στα
χειριστήρια πορείας της και σε
γραμμή με κατωφέρεια 17%, απέ
κτησε επιταχυνόμενη πορεία, πράγ
μα που αποδεικνύει η συσκευή
νεκρού ανθρώπου που έχει απομο
νωθεί, με συνέπεια η ταχύτητά της
να φθάσει μέχρι τα 150 χιλιόμετρα
ωριαίως. Σύμφωνα με τις ενδείξεις
της ταινίας ταχογράφου, η ταχύτητα
έφθασε το όριο αυτό και η αμαξο
στοιχία διάνυσε 2 .7 0 0 μέτρα από
την αρχή της κατωφέρειας μέχρι
του σημείου ενάρηεως της εκτροχιάσεως, το οποίο βρίσκεται στο
χιλιομετρικό σημείο 219 = 338 της
γραμμής Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρουπόλεως σε καμπύλη ακτίνας
3 0 0 μέτρων.

Ζερβοχώρι - Κάτω Ζερβοχώρι
Αγία Μαρίνο - Άγιος Γεώργιος,!
οι καταστροφές που προκλήθη-]
καν από το Χαλάζι και Ανεμο
θύελλα στις 2 6 /7 /8 2 είναι μεγά-|
λες και θα πρέπει να εκτιμηθούν
ΑΜΕΣΑ γιατί βρισκόμαστε σε
εποχή συγκομιδής Ροδάκινων
και Αχλαδιών, έτσι ώστε οι εκτι
μήσεις να είναι πιό πραγματικές.
Παρακαλούμε επισπεύσατε
τις ενέργειές σας».

ΟΙ ΕΠΑΓΩΓΕΣ
ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Προχθές ο Νομάρχης Ημα
θίας κ. Νικ. Πινακίδης συνο
δευόμενος από τον εκπρόσωπο,
των αγροτών του Νομαρχιακού
Συμβουλίου και το Δ/ντή Γεωρ
γίας επισκέφθηκε συσκευαστή
ρια και κέντρα εξαγωγών ροδά
κινων
των
Συνεταιριστικών
Οργανώσεων
και
άλλων
φορέων εξαγωγής και παρακο
λούθησε τον τρόπο συσκευοσίας και ποιοτικού ελέγχου των
προς εξαγωγή ροδάκινων.
Πρέπει να σημειωθεί ότι
συνεχίζεται η εκξαγωγή των
ροδάκινων της ποικιλίας Ρέντ
Χάβεν η οποία σύμφωνα με
πληροφορίες της Δ/νσης Γεωρ
γίας στη γερμανική αγορά επι
τυγχάνει χαμηλότερες τιμές από
την
προηγούμενη Ντίξιρεντ.
φθάνει όμως σε καλή ποιότητα
και εμφάνιση, γι αυτό υπάρχει η
προοπτική ότι εντός των ημε
ρών θα κρατηθούν οι τιμές σε
ικανοποιητικά επίπεδα
Η επιτροπή συντονισμού
των εξαγωγών του Νομού Ημα
θίας που συγκρότησε ο Νομάρ
χης, απεψάσισε την αναστολή
των εξαγωγών στις 2 7 -7 -8 2 μέ
σα Τρίτη για να αποσυμφορηθεί
η αγορά του Μονάχου και πιθα
νόν να αποφασίσει και μιά άλλη
μέρα της εβδομάδας αυτής πάν
τα με σκοπό να συγκρατηθούν
σι τιμές στην αγορά του Μονά
χου.
Την απόφαση αυτή σεβά
στηκαν όλοι οι εξαγωγικσί
φορείς και κανένα φορτίο δεν
ανεχώρησε την Τρίτη 2 7 -7 -8 2
για χώρες τής ΕΟΚ.
Οι εξαγωγές ροδακίνων από
το Νομό μας έφθασαν τους
3 6 .0 0 0 τόννους.

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΧΟΝΔΡΕΜ ΠΟΡΟΙ
ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Θα κλείσουν τα μαγαζιά τους οι έμ
ποροι της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθη
νών (Ρέντη). 6ν μέσα στις επόμενες 10
ρέρες δεν βρεθεί λύση απά το διάλογο
που θα έχουν οι εκπρόσωποί τους με
την κυβέρνηση.
Την απόφαση αυτή πήραν χθές στην
έκτακτη γενική συνέλευσή τους, όπου
παρεβρέθησσν και εκπρόσωποι των
λαχανεμπόρων της επαρχίας.
Οι χονδρέμποροι ζητούν να μην
εφαρμόσει η κυβέρνηση τα μέτρα που
πήρε πρόσφατα για την εξυγίανση του
κυκλώματος εμπορίας και διακίνησης
των οπωροκηπευτικών, γιατί περιορί
ζονται τα ποσοστά κέρδους τους από
10-12% σε 5-7%

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΤΟΥ ΠΑΝ/ΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ
Με μεγάλη προσέλευση έγιναν
το Σάββατο 24 Ιουλίου 1982 οι
εκλονέε στο σωυατείο οικοδόμων
του Πανεργστικού Κέντρου Ν. Ημα
θίας.
Εντύπωση προκάλεσε ο μεγά
λος αριθμός των εργαπτών οικοδό
μων που με την παρουσία και τη
συμμετοχή τους σε όλες τις εργα
σίες της γεν. συνελεύσεως διατρά
νωσαν την απόφασή τους να ογωνισθούν ελεύθερα, ανεξάρτητα από
κομματικά πατροναρίσματα
και
δημοκρατικά για την ανπμετώπιση
της ανεργίας, την καλυτέρευση των
συνθηκών στους χώρους ερνοσίας.
στο μεροκάματο στην ασφάλιση, τη
σύνταξη κοι γενικό στο κάθε πρό
βλημα του εργατ/τη οικοδόμου.
Για το νέο Δ Σ. και τα λοιπά όρ
γανα διοικήσεως εξελέγηοαν οι κάτωθ’ι:
ΔΧ
1. Χαράλαμπος Μαλιαρας
Ζ Ευάγγελος Γκαροβέλας
3. Σιεργιος ΒεΊ'ος
4. Αντώνιος Τοέγκος
5. Χαράλαμπος Στεφανίδης
θ. Εμμανουήλ Μοισιόπουλος
7. Θεόδωρος Λαζής
Ανιιπρόοωποι Π,Κ.
1. Χαράλαμπος Μαλιάρας
2. Στέργιος Βέϊος
3. Θεόδωρος Λαζής
Ανππρόαωπος Ομοσπονδίας
1. Θεόδωρος Λαζής

- Η ΕΛΛΑΔΑ
ΟΔΗΓΕΙΤΑΙ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΧΡΕΩΚΟΠΙΑ
Αποστομωτική απάντηση έόωσέ χθές η «Νέα Δήμο
κρατία» στο νέο υπέρ - υπουργό της αναΔομηθεΙοφγ
Κυβερνήσεως της «αλλαγής» κ. Γ. Αρσένη για όσα
σε σύσκεψη στελεχών του ΠΑΣΟΚ σχετικά με την ομη)νομική κατάσταση και τις άμεσες εξελίξεις.
Εκπρόσωπος της «Νέας Δημοκρατίας» προειΔοπαίν
σε ότι η οικονομία της χώρας θα συνεχίσει το κστροκολισμά της, οι δε εργαζόμενοι όχι μόνο δεν θα πρέπει ν
περιμένουν καμμιά αύξηση, αλλά ακόμα θα χάσουν ε λ θε ελπίδα για διατήρηση της αγοραστικής δύναμης »,..ω
εισοδημάτων τους.
Με αφορμή τα όσα δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός ΕΘω
Οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης προς τα συνδικαλιστικό α τ β λ » \ ·.α ι
ΠΑΣΟΚ για το σημερινά καθεστώς της οικονομίας και τις με λ·' >.
κές εξελίξεις της, εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας (τκστ .*ι
τα εξής:
«Μέσα στα τόσα άλλα προβλήματα της οικονομικής πολι. .·.
του ΠΑΣΟΚ ανακύπτει τώρα οξύτστο και το πρόβλημα της «πικέ»
νωνίας του νέου οικονομικού επιτελείου της Κυβέρνησης με τ·/
Ελληνικό Λαό. Πράγμαπ δεν ξέρουμε αν η πλούσια εσοδεία δη/',
σεων του κ. Αρσένη θα ήταν κατανοητή στις διάφορες εξωτ*4>
χώρες που έδρασαν οι μαθητευόμενοι μάγοι του ΠΑΣΟΚ αλλά γ»
ελληνική κατανάλωση είναι οπωσδήποτε ακατάλληλες.
Πως να δικαιολογήσει ο Ελληνικός λαός όσο αφελή και αν τον
νομίζει ο κ. Αρσένης τον ισχυρισμό
του ότι οι Διεθνείς οργανισμοί είχαν
δήθεν κάνει δυσμενείς προβλέψεις
για την ελληνική οικονομία όταν μέ-

ΣΕ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Δ Η Μ Ο ΣΙΟ Ι
ΥΠ Α Λ Λ Η Λ Ο Ι
ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Σε 48ωρη απεργία διαμαρτυ
ρίας κατεβαίνουν στις 5 «οι 6
Αυγούστου οι γεωπόνοι δημόσιοι
υπάλληλοι.
Η απόφαση αυτή ελήφθη σπς
26 του μονός στη συνεδρίαση του
Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Γεω
πόνων
Δημοσίων
Υπαλλήλων
(ΠΕΓΔΥ).
Η ΠΕΓΔΥ λέει όπ η απεργία γί
νεται για την ικανοποίηση των ακο
λούθων αιτημάτων lou κλάδου
— Πρόσληψη των 2 0 0 0 ανέργων
γεωπόνων.
— Εξίσωση του προσωρινού προσ
ωπικού επιδόματος στο ύψος των
9 0 ωρών.
— Αύξηση της χιλιομετρικής αποζη
μίωσης νια όσους γεωπόνους χρη
σιμοποιούν στην ερνασία τους τα
Ι.Χ αυτοκίνητό τους.
Μετά την απεργία θα yivouv
τοπικές συνελεύσεις των γεωπόνων
και σπς 12 Αυγούστου θα συνέλθει
το Δ.Σ. της ΠΕΓΔΥ για να χαράξει
την παραπέρα πορεία του κλάδου. ,

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ'
ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΑΘΗΝΑ 28 ΙΑΠΕ)
Από την Τράπεζα της Ελλάδος
ανακοινώθηκαν τα στοιχεία για την
εξέλιξη των καταθέσεων στους μή
νες Μάρτιο και Απρίλιο 1982. όπως
και συνολικό για το πρώτο τετράμη
νο του 1982. σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 1981.
ΓΓην περίοδο αυτή οι ιδιωτικές
καταθέσεις εξελίχθηκαν σύμφωνα
με τις προβλέψεις (Ο ετήσιας
ρυθμός αυξήσεώς τους στο πρώτα
τετράμηνο του 1982 ήταν 30%
περίπου). Συγκεκριμένα, το σύνολο
των καταθέσεων αυτών αυξήθηκε
κατά 55,1 όισεκ. δρχ. στο πρώτο
τετράμηνο του 1982, έναντι 62,Β
δισεκ. δρχ. στην ανπστοιχη περίοδο
του 1981. Περισσότερο ικανοποιη
τική ήταν η εξέλιξη των αποταμιευτικών καταθέσεων (ταμιευτηρίου
και προθεσμίας) οι οποίες στο πρώ
το τετράμηνο του 1982 αυξήθηκαν
κστα 65,9 δισεκ. δρχ. έναντι 54,1
δισεκ δρχ. στην ίδια περίοδο ταυ
1981.

χρι και προ εβδομόδος η Κυβέρνηση και ο φιλικός της Τύπος πονηνυ
ρίζαν για π ς αισιόδοξες πραβλίψετς
του ΟΟΣΑ και κατακεραύνωναν τη
Νέα Δημοκρατία για την κινδυνολο
για της.
ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΙΛΑΕΙ;
Σε ποιόν μιλάει ο κ. Α ρ ν ί. ,
όταν λέει ότι ιη Ελλάδα είναι η ρ^.··
χώρα που μέσα σ π ς άθλιες Α»
συνθήκες παρουσιάζει μια μι
καλυτέρευση», Στους Έλληνες
*
όλο τον Ιούλιο πληρώνουν την ντο
μάτα τέσσερις φορές ακριβότερο
και την πατάτα δυο Φορές ακριβόκρα από πέρυσι ποσ κυβερνούσε η
«επάρατη Νέα Δημοκρατία», για να
μη μιλήσουμε γιο όλο τ' άλλα απλη
σίαστα πια είδη:
Και τολμά νο μιλά για επιτυχία
της πρώτης μάχης. Τότε γιατί η
εκτεταμένη αναδόμηση στον γ. ν κ
νομικό τομέα που δεν άφησ* τού
βλο για τούβλο στη θέση του υπε»μακρύνοντας συγχρόνως και τα μό
να πρόσωπα που φαίνεται ότ· τιχον
κάποια σχέση με την ελληνική
ττρογμσπκοΓητα:

Τα περί επενδύσεων απά εγχώ
ριους πόρους κάτω απά πς οημερ»·
νΐς συνθήκες και με πς γνωστές
διαθέσεις του ΠΑΣΟΚ που ο Ιδιος Ο
κ. Αρσένης είχε προ καιρού αποκο
λύψει στους βιομηχάνους κατά τη
Γενική τους Συνέλευση είναι τόσο
κουλτουρο - οικονομικό που περιτ
τεύουν
τα
σχόλια.
Ειλικρωό
πιστεύει ο κ. Αρσένης όπ μετά τα
όσα είχε πει τότε Και επανέλαβ;
ακόμα σαφέστερα προχθές «γιο τον
πρώτο γύρο της μετάβασης στον
Σοσιαλισμό» και για τα μονοπώλια
ενθσρρύνεται η ιδιωτική πρωτοβου
λία να κάνει επενδύσεις:
Το μόνο ουσιοστικό δυστυχώς
που βγαίνει σπό τις δηλώσεις Αρσ *.
νη είναι δπ οι εργαζόμενοι πρέπει
να χάσουν κάθε ελπίόα όχι απλώς
για αύξηση αλλά ακόμα και γιο 6*οτήρηαη της αγοραστικής δύναμης
των εισοδημάτων τους.
Μ ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΧΡΥΣΟΙ_
Η Νέο Δημοκρατία θα περιμένει
υπομονετικό την εξαγγελία της νέας
οικονομικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ
το πρώτο ΙΟήμερο του Αυγούστου
για να κάνει κριπκή. Αν πιστέψουν»
τις δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού
και του ίδιου του κ. Αρσένη. μιτά
την αναδόμηση, δεν πρόκ«ιται να
έχουμε αλλανή στην οικονομική
πολιτική.
Δηλαδή η οικονομία θα συνεχί
σει το Κατρακύλισμό της Μέχρι να
εξαγγείλει πάντως τη «νέα οικονομι
κή πολιτική» και ενώ τα φρούτα και
τα λαχπνικό καίνε, η δραχμή κατρα
κυλά. στοιχεία για το συναλλαγματι
κά διαθέσιμα και την νομισματική
κυκλοφορία ούτε καν δίνονται, θα
συμβουλεύαμε τον κ. Αρσένη ότι η
σιωπή είναι χρυσός»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Μ.Ε.

Ε. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 1 -ΤΗΛ. 2 2 4 7 7 -2 4 9 8 7
ΒΕΡΟΙΑ

Στις ημερομηνίες:
2, 9 και 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΡΧΙΖΟΥΝ
Θερινά Ο ΛΙΓΟ Μ ΕΛΗ τμήματα
ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ μαθητών όλων των τά
ξεων:
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ΛΥΚΕΙΟΥ (Γβνικου Τεχν.κούΙ καθώς
«οι τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ μ« σίγουρη επιτυχία.
ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ μ« ευσττννιδηστσ όρτστο« και έμιιβραι
καθηγητές.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.

Πέμπτη 2 9 \ Ο 0 * * \

irΛΑΟΣ»

ΒΛΙΔΛ 2

Σ Τ Α Υ ΡΟ Λ ΕΞ Ο
1 2 3 4 5 ^ 7 8 9

10

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

—

αποφέρει στο κρότος (αντιυτρ.)
— Μεγάλου οργανισμού μας τ'
αρχικά.
8 Ο Ετσεβίτ τον διαδέχθηκε
9 .' Ενα φιλί, ξένο κΓ αντίστροφο —
Επώνυμο μεγάλου πιανίστα
που μας θυμίζει... εγκέλαδο.
10. Ηταν πατέρας το ιι Λώτ. - Ομη
ρική χώρα.
ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Συνθέτης από την Αυστρία —
Προσωπική αντωνυμία
2. Γυναικείο όνομα καρκινικό Ένα ρήμα υπό ποιητικό έρνο
του ΕΑΟπη.
3. Ά ν επαναληφθεί θυμίζει τουρ
κικό επιφώνημα — Τ' αρχικά
της ποόοσφσιρικής Καβαλας
Ιαντίστρ.) — Ό μοιο σύμφωνα.
4. Κωμόπολη της επαρχίας ΛοκρΙ6ος
5. Χωρίς. , συμφωνία, ήχος —
Έγραψε το μυθιστόρημα κΤο
μυστήρια των ΠαρισΙων».
6. Το επώνυμο του... Στήβ Μάκ
Γκάρετ της μικρής οθόνης φίλος αχώριστος του . Τζέρρυ.
7 Μιά τέτοια «εισαγωγή» όεν

1. Εξωτικό νησί - Το μικρό όνομα
μιός Ελληνίδας καλλιτέχνιδας.
2 Σ' αυτήν και πιό συγκεκριμένα
στη «Μέση» γίνονται τώρα
εχθροπραξίες — Στη σειρά βρί
σκονται στη., σειρά.
3. Καλλιεργητές
εξυπηρετούν
οστά — Αλλιώς το πλήρη.
4 Δείχνει — Σοφία κΓ αυτή, αλλό
Ιταλίδα.
5. Μισό... καλό — Μιά Ρένα του
θεάτρου μας.
6. Έ να αέριο ευγενές (καθ.)
Προηγείται της.. Ταανακλίδου
7. Μιά σαλάτα που της λείπει η ..
νότα — Ιστορική για την Ελλά
δα απάντηση.
8. Αντίστροφος
συμπλεκτικός
σύνδεσμος της αρχαίας Αλλιώς τα αιιτά.
9 Ξένη... κομψότητα - Νότα.
10 Αυτή ή από γάμο ή από βαφτί-

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ
ΤΑ ΔΕΝΔΡΑ, ΤΟ ΝΕΡΟ
Πίσω από κάθε στοιχείο προό
δου, ακολουθεί σαν σκιά και ένας
κίνδυνος. Το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν
ξεχωρίζει οπό τούτη την πραγματι
κότητα Μάλιστα, εδώ οι κίνδυνοι
είναι μεγαλύτεροι γιατί δεν τους
βλέπουμε ή δεν τους υποπτευόμα
στε, όπως π.χ. βλέπουμε το αυτοκί
νητο. ή τα μηχανήματα στο εργο
στάσιο. Το ηλεκτρικό ρεύμα, όεν
βγάζει φωνή, ούτε με άλλους τρό
πους μας προειδοποιεί. Αυλό και
συμπτωμστικά. από μιά απροσεξία
μας μας κεραυνοβολεί ακαριαία
Σαν Διεύθυνση Γεωργίας ξεχωρί
ζουμε σοβαρούς κίνδυνους ηλε

Α υ το υ ρ γ ία
του Συλλόγου
Π ολυτέκνω ν
Ανακοινούται ότι την Κυριακήν
Ιη ν Αυγούστου ο Σύλλογος Πολύ
τέκνων Ν. Ημαθίας θα τελέσει λει
τουργία στον Ιερό Ναα Αγ Γεωρ
γίου Βέροιας
Παρακαλούνται όπως προοέλ
θουν τα μέλη και οι πιστοί.
Γνωστοποιούμε επίσης ότι λει
τουργίες θα γίνουν σε όλες τις πό
λεις της Ελλάδος
Το Διοικητ. Συμβούλων

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1 ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 2. (ΔΡΑΣ)ΚΕΛΙ(Α) - Κ(ΛΜ)Ν 3. ΕΠΑΝΟ
ΜΗ 4 ΝΟΤΟΣ 5. ΙΠΟΡΟΣ
ΝΣ 6. ΖΗΣΗΣ - ΑΤΑ 7 ΑΛ
ΟΡΕ 8 ΚΟΝΙΟΡΤΟΣ 9. Γ Σ. - AÍNA.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΑΛΕ - ΙΖΑΓΚ 2. ΠΗΛΟΣ 3. ΙΚΑΡΟΣ 4. ΑΕΝ - ΡΗΣΙΣ 5
ΚΛΩΝΟΣ 6 ΜΙΜΟΣ
OPA 7. ΗΤΠΆ) - ΑΡΤΙ 8 Ν|Ι)Κ(Η) ΟΝΤΕΟΝ 9 ΑΝΑΣΣΑ - ΙΑ .

θ
Τα αραβικό φαγητό «κους-κοός» που το όνομά του το έδω
σε στο «κούς-κούς» που σημαίνει
κουτσομπολιό γιατί η παρασκευή
του διαρκε! πολλές ώρες και οι νοι
κοκυρές βρίσκουν την ευκαιαία για
φλυορίες.
•
Κατά τον Μεσαίωνα εφαρ
μόζονταν σε τόσο μεγάλη κλίμακα,
οι βασανισμοι γιατί σύμφωνα με
την νομοθεσία που ίοχυε τότε δεν
ήτον δυνατή η καταδίκη πορό μονά
χο για ομολογήμένο έγκλημα.
•
0 Τζιοβάννι Πράττα. ένσς
ηλικιωμένος από το Τριβίζο. κοιμό
ταν επί 30 χρόνια πάνω σε 1.5 τόννο εκρηκτικές ύλες και βόμβες του
θ ' παγκοσμίου πολέμου Την ανακά
λυψη έκαναν πρόσφατο Ιταλοί
αστυνομικοί στο παλιό σπίτι του
Πράττα. ενώ οι βόμβες κοι οι (κρη
κπκές ύλες ήταν ακριβώς κάτω από
το κρεβάτι του
•
Τα θαλάσσιο αλάτι είναι
απόσταγμα θαλοσσίου νερού, που
το κάνουν νο εξοτμίζεται κάτω από
τον ήλιο σε αλυκές
Το ορυκτό αλάτι προέρχεται
οπό την εξάτμιση μερικών θαλασ
σών. που έχει ενσποθηκευθεί σε
αρκετή ποσότητα μέσα στη γή.
•
Η χειραψία ξεκίνησε από
δυοπιστία. Εκείνος που έδινε το χέ
ρι roo στον άλλο του έδειχνε έτσι
ότι δεν έκρυψε μαχαίρι, που θα του
το κόρψωνε στην πλάτη. Μετά η
χκιραψία ήιαν - όπως εξακολουθεί
να είναι και σήμερα στις σγοραπω
λησίες επισφράγησπ μιός συμφω
νίας Η χειραψία ήταν μιά δέσμευ
ση, ένα είδος λόγου τιμής
•
Τα νύχια των χεριών μεγα-

λώνουν 4 φορές πιό γρήγορα οπό
το νύχια των ποόιών.
•
Σύμφωνα με μιά στατιστική
των γιατρών των παρισινών νοσο
κομείων οι επικίνδυνες ώρες για
τους αρρώστους είναι:
Για τους Φυμαπκούς η 6 απογευμαπνή.
Για τους καρδιοπαθείς η 5η
πρωινή.
Για τους καρκινοπαθείς η 6η
πρωινή.
•
Οι περισσότεροι θάνατοι συμ
βαίνουν κατά τις ώρες αυτές.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
1) Την κ. Αμφιθέσ και τον κ. Φ ί
λιππο Περισσοράτη γιο τη δωρεά
των 20 .000 δραχμών εις μνήμην
των αδελφών των Κων/νου και Ελέ
νης
2) Τον κ. Χριστόδουλο Παπαχριστοδούλου για τη δωρεά 2.000
δραχμών στη μνήμη του ανεψιού
του Αντωνίου Κοντογιάννη.
3) Τον κ. Εμμανουήλ Κοντογιάννη γιο τη δωρεό των 2 000
δραχμών στη μνήμη του πατρός του
Αντωνίου Κουτσογιάννη και του
υιού του Αντωνίου Κοντογιάννη.
4) Τον κ. Γαβριήλ Χριστοφορίδη για τη δωρεά των 2.000 δρα
χμών, εις μνήμη του πατέρατου. για
την επέτειο του θανάτου του.
5) Τον κ, Γεώργιο Παποστεργίου για Τή δωρεά 5.000 δραχμών,
αντί τριετούς μνημοσύνου εις μνή
μην της συζύγου του Γερασιμίνας
Παπαστεργίου.
Εκ του Γηροκομείου

ΕΡΤ

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 24 343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάαιαυ 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
.Ο.ΣΕ. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθρσσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.ΣΕ. (σταθμός)

22.222
22.505
125
25.749
24.444
23.619
23.364
23.376
100
121
199
22199
22200
22314
41.353

ΥΕΝΕΔ
ΠΕΜΠΤΗ, 2 9

ΠΕΜΠΤΗ, 29
5,36 ΤΟ ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ
ΜΠΑΛΟΝΙ
6.05 ΒΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΤ
6,55 Η ΖΟΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
7.50 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
0.35 ΜΠΑΡΝΕΫ ΜΙΛΛΕΡ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.10 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ροδιοταξί

κτροπληξίας και τους υπενθυμίζου
με στους αγρότες.
1 Αν από κάποιο χωράφι, περ
νάει ηλεκτροφόρος αγωγός, σε
καμιά περίπτωση όεν πρεπει να
αφήσουμε τα κλαδιά των δένδρων
να φτάσουν μέχρι τα σύρματα. Απα
ραίτητα πρέπει νο παρεμποδίσουμε
αυτή την επαφή κλαδεύοντας τα
ανάλογο. Αλλιώς κοι πυρκαγιές και
ηλεκτροπληξίες μπορεί να έχουμ.
2 Εάν ποτίζουμε με τεχνητή
βροχή, θα πρέπει νο προσέχουμε,
ώστε η δέσμη του νερού που βγαί
νει από τον εκτοξευτήρα. να μη
φθάνει μέχρι τα σύρματα της ΔΕΗ
Ακόμα, άν έχουμε στο χωράφι μος
ηλεκτρική εγκατάσταση για άνλτηση νερού, θό πρέπει να την απομο
νώσουμε. φτιάχνοντας έναν οικίσκο. Έτσι, η ηλεκτραντλία δεν βρέ
χεται και αποφεύνουμε σοβαρούς
κινδύνους ηλεκτροπληξιών ή άλλων
ζημιών στην εγκατάστασή μας
• Το νερό, είναι ΚΑΛΟΣ ΑΓΩΓΟΣ
του ηλεκτρισμού και σε τυχόν επα
φή των, το ρεύμα περνά σ' όλο το
σύστημα της τεχνητής βροχής
(σωλήνες αντλίες εκτοξευτήρες
κλπ.Ι μετστρέποντάςτο, σε θανατη
φόρο παγίδα κυριολεκτικά.
Προσοχή λοιπόν, στο ρεύμα
που περνάει από τα χωράφια μας
για να αποφευχθούν δυσάρεστες
ζημιογόνες σ υ ^ ε ι ε ς
που τις
περισσότερες φορές είναι μοιραίες
Από τη φιεύθυνση
Γεωργίας Ν. Ημαθίας

5.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 το εικοτσετΡΑΟΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7.00 ΕΠΙΒΙΩΣΗ
7.30 Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ
8.00 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
9.00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΟ
ΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

4 0 Ν Θ Η Μ Ε Ρ 0 Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 1 Αύγουστου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Βέροιας 40ΝΘ ΗΜ ΕΡ0 ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της ψυχής
του προσφιλούς μας συζύγου, πατρός και παπού

ΔΗΜ ΟΣΘΕΝΗ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ
παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους νο ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις
τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα τέκνα - οι εγγονοί
•
Η δεξίωση στο σπίτι Α Ανοίξεως 92.

DISCO-STUDIO
Ρεκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εγγΰΐοπ μηχανών 6 μήνβς
δίχως όριο χιλιομέτρων

G. G.
Θα €ίμαστ€ κλ€ΐστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Σαν σήμερα
1014 Μάχη του Κλειδιού. Ο Βυζαντι
νός Στρατός με επικεφαλής τον
ΒασΙλΕίο τον Β που επωνομάοθηκε Βουλγαροκτόνος νίκησε
τα βουλγαρικά στρατεύματα που
είχαν επικεφαλής τον Τσάρο,
Σαμουήλ και συνέλαβ 15.OCX)
αιχμαλώτους.
1919 Υπογράφεται μυστική συμφωνία
από τον πρωθυπουργό της Ελλά
δος Ελευθέριο Βενιζελο και τον
υπουργό εξωτερικών της Ιταλίας
κόμητα Θ. Τιττόνι, με την οποία
καθορίζεται
η διαχωριστική
γραμμή κατοχής στη Μ. Ασία
μεταξύ των στρατευμάτων τους,
παραχωρούνται στην Ελλόδα τα
Δωδεκάνησά, παρέχεται πλήρης
υποστήριξη στις ελληνικές διεκδι
κήσεις επί της Ανατολικής και
Δυτικής Θράκης και γίνεται απο
δεκτή η απαίτηση, ενσωματώσεως της Β Ηπείρου με την
Ελλάδα (Σύμφωνο Τιττόνι - Βενι
ζέλου ).
1980 Μετά το χρυσό μετάλλιο του Στέ
λιου Μηγιάκη, η Ελλάδα κέρδισε
με δυο άλλους αθλητές της δύο
χάλκινα στην 22η Ολυμπιάδα της
Μόσχας. 0 Τάσος Μπουντούρης
με πλήρωμα τους Γαβρίλη Ραπανάκη στην ιστιοπλοΐα (κατη
γορία «Σόλινγκ»), και ο Γιώργος
Χατζηίωαννίδης στα 62 κιλά της
ελεύθερης πάλης.
1981 Με τη βοήθεια του άλλοτε προσ
ωπικού πιλότου του Σάχη (του
ίδιου που είχε οδηγήσει από την
Τεχεράνη στο Κάϊρο τον έκπτωτο
μονάρχη) και μετά από μιά περι
πετειώδη νυχτερινή πτήση πάνω
από τον τουρκικό, τον ελληνικό
και τον ιταλικό εναέριο χώρο,
έψθασε στο στρατιωτικά αερο
δρόμιο Εβρε, λίγο έξω από τη
γαλλική πρωτεύουσα, ο πρώην
πρόεδρος της Περσίας. Μπανί
Σάντρ. που συνοδευόταν με τον
αρχηγό των «Μαυσαχεντίν»
Μωχαμάντ Ρατζαβί.
1981 Η λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ. το
μοναδικό ίσως κορίτσι σ' ολόκλη
ρο τον κόσμο που είδε να ζωντα
νεύουν τα παραμύθια, πανρεύτη
κε τον πρίγκηπα Κάρολο, διάδοχο
του βρετανικού θρόνου
1981 ' Ηλθε στη Βέροια ο πρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.
Φλεμλέν. δήμαρχος του Στρα
σβούργου προσκεκλημένος του
ευρωβουλευτή του νομού μας κ.
Δημ. Βλαχοπσύλου

Έ να παράξ€νο «νόσημα»
μ€ άφ θονες ιδιοτροπίες,
που ταλαιπωρεί τον σύγχρονο ά ν θ Ρ ^ 1

Υπάρχουν άτομα που υποφέ
ρουν από συχνούς πονοκεφάλους,
που είναι τόσο έντονοι, ώστε μερι
κές φορές να χρειάζεται νοσοκο
μειακή περίθαλψη (στην Αμερική
φτάνουν τα 20 εκατομμύρια τον
χρόνο) και που. ωστόσο, ο οργανι
σμός τους, δεν παρουσιάζει κσμιΟ
ατέλεια, καμιά ιδιομορφία, κανένα
άλλο νόσημα, που να δικαιολογεί
την εμφάνιση του πονοκεφάλου.
Και στον τομέα αυτό, η ιατρική δεν
είναι σε θέση να δώσει μιά ικανο
ποιητική εξήγηση αυτού του φαινο
μένου. Αφού μάλιστα δεν αναγνω
ρίζει την ύπαρξη ατόμων που ο
οργανισμός τους να είναι λιγότερο ή
περισσότερο ευαίσθητος σ' αυτό το
βοσονιστικό νόσημα.
Σήμερα όμως παραδέχονται,
ότι. πιό πολλά άτομα από ποτέ άλλο
τε, υποφέρουν από έντονους πονο
κεφάλους. Και αυτό το αποδίδουν
στην έντονη ζωή. που είναι αναγκα
σμένος να κάνει στην εποχή μας ο
άνθρωπος.
Αλλά, το περίεργο είναι ότι ο
πονοκέφαλος δεν παρουσιάζεται τις
ώρες της εντάσεω ς τις ώρες, δηλα
δή, που το άτομο καταβάλει τις πιό
εντατικές προσπάθειες, αλλό αντί
θετα, όταν η ένταση παρέλθει και ο
άνθρωπος ετοιμάζεται να ξεκουρα
στεί, να «ρελαξάρει» - για να χρησι
μοποιήσουμε τον σύγχρονο όρο.
ΚΓ αυτό, σύμφωνα με την άπο
ψη εκείνων που έχουν ερευνήσει το
θέμα οφείλεται στο γεγονός ότι
ΛΑΟΣ
κατά την διάρκεια της εντατικής
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
εργασίας η ροή του αίματος γίνεται
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
με άλλο ρυθμό και την ώρα της
ξεκούρασης με άλλον.
(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
ΚΓ ακριβώς αυτή τη διαφορά
στον ρυθμό είναι που προκαλεί τον
Ιδρυτής
πονοκέφαλο. Έτσι, όταν πέσει ο
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
ρυθμός στον εγκέφαλο, δεν φτάνει
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
αρκετό αίμα και συνεπώς αρκετό
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
οξυγόνο, με συνέπεια να παρουσιασ θεί ο πονοκέφαλος.
Φυσικά, μιλάμε για τον πονοκέ
φαλο. που δεν οφείλεται σε μιά
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
παθολογική αιτία, σε κάποιο νόση
(Εδέσσης 1)
μα. δηλαόή, που σ' αυτό ο πονοκέ
Υπεύθυνος
φαλος νο παρουσιάζεται σαν απλό
Τυπογραφείου
σύμπτωμα.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Οι πιό σονηθισμένς μορφές του
πονοκεφάλου είναι οι λεγάμενες
(Ρ. Φερραίου 6)
«ημικρανίες» που σ ' αυτές πονάει το
Νομικός σύμβουλος
μισό μονάχα κεφάλι, τα αριστερό,
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
δηλαδή, ή το δεξιό τμήμα του. μονό(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Χ°·
Αλλά, όπως παραδέχονται σή
Μητροπόλεωε 72
μερα. οι ημικρανίες μπορεί να είναι
Τηλ. 2 3 1 3 7 - 2 9 7 6 2
κληρονομικές Συνήθως δηλαδή,
ΒΕΡΟΙΑ
κάποιος από τους γονείς υπέφερ«
από ημικρανίες. ΚΓ α υτές σε αντί
θεση με τις άλλες μορφές πονοκε
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 150L φάλου αρχίζουν από πολύ νωρίς
οπό την παιδική, δηλαδή, συνήθως
Σωματείων-Συληλικία
λόγων-Γ.Π.Ι.-Κοι
νοτήτων
δρχ. 2000
Έ να χαρακτηριστικό δε σύμ
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000 πτωμα της ημικρανίας είναι ότι ο πό
νος επιτείνεται όταν στο μάτι που
Δη.μων Ορνσνισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 400( βρίσκεται προς την πλευρά που
•
Χειρόγραφα δημοσιευόμενο πονάει, πέφτει φ ώ ς Επιτείνεται επί
σης ο πόνος από τους διαφόρους
ή όχι δεν επιστρέφονται
θορύβους.
Η ημικρανία επίσης παραδέ
χονται σήμερα, συχνά οφείλεται σε
αρμονικές διαταραχές. Αλλά, πώς
ακριβώς είναι ο μηχανισμός ουτός
0 πατέρας: Βλέπω με ευχαρί δεν είναι ννωστό. Συχνά, όμως
στηση, παιδί μου ότι αυτό το μήνο παρουσιάζεται τις μέρες που οι
είσαι έκτος στην τάξη σου. ενώ τον γυναίκες αδιαθετούν.
περασμένο μήνα ήσουν ενδέκατος,
0 πονοκέφαλος γ ενικά - μπορεί
δηλαδή τελευταίος.
να οφείλεται και στις βαρομετρικές
Ο μικρός: Ναί, μπαμπά, όμως αλλαγές
αυτό τα μήνα πέντε συμμαθητές
Ο καιρός δηλαδή, μπορεί να
μου αρρώστησαν και δεν ήρθαν επιδράσει έτσι, ώστε να εμφανισθεί
στο σχολείο.
είτε πονοκέφαλος είτε ημικρανία.
Και συνήθως αυτός ο πονοκέφαλος
ΠΩΣ ΤΟΞΕΡΕ
παρουσιάζεται τις πρώτες πρωινές
- Πέστε μου παιδιά, λέει η δασκά
ώ ρες λίγο μετά που θα ξυπνήσει ο
λα, ποιό πουλάκι δενφτιάχνει ποτέ
άνθρωπος.
μόνο του τη φωλιά του;
Ο πονοκέφαλος γενικά, είναι
- Το καναρίνι I
βασανιστικός Ό μω ς σπάνιο είναι
- Το σπουργίπ!
επικίνδυνος μονάχα στις περιπτώ
- Το χελιδόνι I
σεις που συνεχίζεται για πολλές μέ- 0 κούκος! πετάγεται και ο
Μπόμπας.
Μπράβο ο κούκος. Από πού το
ξέρεις;
- Μα είναι πασίγνωστο κυρία, πως
οι κούκοι ζούνε μέσα στα ρολόγισί

Α Ν Ε Κ Δ Ο ΤΑ

★ ★ ★
Μετοίύανδοονύνου:
- Φαίνεται πως πήρα γέρο κρύο
στο κεφάλι, φταρνίζομαι όλη τη μέ
σα σήμερα.

STUDIO

Ο ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΙ

- Καθόλου απίθανο, Τέλη μου. Ξέ
ρεις το κρυολόγημα χτυπάει στα...
πιά αδύνατα μέρη!

ρες με την ίδια ένταση κοι X"*®*
διακοπή.
Στις τέτοιες περιπτώσεις *
απαραίτητο ο άρρωστος να
φύγει στον γιατρό. Ευτυχώ? W*™
τέτοιες περιπτώσεις που ο ΓΤ0'” *Γ
φαλος οφείλεται σε κάποιο άλλο ■
σήμα, σε κάποιο νόσημα, nOU_
πονοκέφαλος αποτελεί σπλώ?
σύμπτωμα.
Ο πονοκέφαλος συνήθως
τάει από μερικά λεπτά - ένΟ τέτΟΡ"
της ώρας συνήθως - ως
ί
ώρες. Και κατά κανόνα. TOUWJ
στον, παρουσιάζεται στην αρχπ
έντονος για νο σβύσει προο6&”
κά.
-jB
Φυσικό, μπορεί ν' α κόλο υθή
και την ακριβώς αντίθετη Π°Ρ"7.
να παρουσιασθεί δηλαδή, σαν **■
φρός πονοκέφαλος και μετά νο!Ρ^
πιό έντονος για να ξανάρχισε1
να γίνεται λιγότερο έντονος
παρέλθει εντελώ ς Αλλά, συνήβ®
είναι η πρώτη μορφή που ΠθΡ°*
σιάζεται.
^ J
Σε μερικές μορφές Γ,ον0*"3 )
λου τα κρύα επιθέματα (κομπρ«®"
κάνουν καλό. ΚΓ αυτές είναι ®
πολλές περιπτώσεις. Όμως ό®";
χουν και φορές που το κρύο εΠ·0*^
νώνει την κατάσταση
,.
Άν όμως το κρύο κάνει
τότε είναι σχεδόν -σίνουρο. όό
ένας κσφές κάνει επίσης καλό·
αντίθετα τον επιδεινώνει. τώτί
καφές θα κάνει ακόμη χειρό®*®
την κατάσταση.
Για την ανπμετώπιση του
κεφάλου, σήμερα υπάρχουν
σωρό φάρμακα. Αλλά γεγονός
ναι, όπ και σήμερα ακόμα 7° " ν
αποτελεσματικό φάρμακο Υ·° τ
κατσπολέμιση του πονοκεφό*0
εξακολουθεί να είναι η πσπιρΝα
Θα πρέπει όμως την acnnPiv_
να την παίρνει κανείς με το
τρόπο. Δεν θα πρέπει, δηλαδή- *
καταπίνουμε το δισκίο με λίγο
- ή ακόμα χειρότερα χωρίς
νερό - αλλό να διαλύουμε το
σε μισό περίπου ποτήρι νερό
έτσ ι διαλυμένο να το πίνουμε·
Με τον τρόπο αυτόν θο έΧ0*"1
και πιό γρήγορα αποτελέσμΟ’®^
γιαπ το φάρμακο πάει διαλυΜ**;
στο στομάχι - κι επί πλέον έτσι 6®
λυμένο, δεν πειράζει - ή έστω ^
ράζει λιγότερο το στομάχι

Βενζινάδικα

ΣΓΗ ΒΕΡ
Κρεμλίδης Φώτιος
Σταδίου 179 τηλ. 22570
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 2782 0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού 1 τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίόης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΛΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

•
«Η ηθική είναι μια σταυ'ΐ
που υιοθετούμε, απέναντι σε πρόΰ'
ωπσ που δεν αγαπούμε».
ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΐίΤ

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ι μ ΛΛΙΚΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Μεγ. Αλεξάνδρου 3 7 - Εδέσσης
Τηλέφ. 6 2 .86 2-Ο ΙΚ . 2 6 .6 5 3

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες .
Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. ΜΠΟΥΤΖΟΛΑΣ & ΣΙΑ
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 2 5 .5 4 4 62 4 5 0
ΒΕΡΟΙΑ

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

Συζητούν δύο φίλοι:
Ά σ τα βρίσκομαι σε κακή οικονο
μική κατάσταση, λέει ο ένας.
- Γιατί δεν ζητάς χρήματα από τον
πλούσιο θείο σου προτείνει ο άλ
λος.
- Του τηλεγράφησα ότι κυριολε
κτικά βρίσκομαι στον δρόμο, κι εκ εί
νος μου απάντησε: να προσέχω «τα
αυτοκίνητα»! _.
Α ία β δ χ ΐχ Β

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ θα
λειτουργήσουν θερινά υπερεντατικά μαθήματα
(4 8 ώρες διδασκαλίας) στα εξής τμήματά του:
Μαθητικά. Ενηλίκων. CERTIFICAT. SORBONNE,
Γαλλικής Φιλολογίας.

Έναρξης θερινών μαθημάτων 2 Αυγούστου
Λήξις 12 Σεπτεμβρίου
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6ης.
Ας δούμε όμως πώς έχει η περί
πτωση ενός εκάστου

Ο ΓΚΕΣΙΟΣ
Ο Γκέσιος προτίμησε τα θαλασ
σινά μπάνια από το γήπεδο.
0
βετεράνος
παίκτης δεν
παρουσιάστηκε στην πρώτη προπό
νηση της ομάδος του και κατά πόσα
πιθανότητα θα κόψει κάθε δεσμό
Με τον σύλλογο, μιά και η διοίκηση
άεν υπέκυψε στον εκβιασμό του.
Συγκεκριμένα ο Γκέσιος από
Καιρό εγκατέλειψε την πόλη μας,
καθώς και το κατάστημα αθλητικών
ειδών που διατηρούσε, παραχω
ρώντας τα δικαιώματα του στον
συνέταιρό του κ, Ποζιάδη και εγκα
ταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη όπου
^Ρθε σε επαφή με διαφόρους συλ
λόγους Παρόλα αυτά παρουσιάστη
κε κανονικά στην πρώτη συγκέντΡωση των παικτών που έγινε την
Δευτέρα και εν συνεχεία ζήτησε
Ρκρόαση από τον πρόεδρο κ. Λέκκα,
στον οποίο χωρίς περιστροφή έ θ ε 0( σαν όρο την καταβολή ενός
Μαστού ποσού για να συνεχίσει
J Προσφέρει τις υπηρεσίες του στη
®ΕΡ0ΙΑ. Ο κ . Λέκκσς που περίμενε
Ρ'ό τέτοια συμπεριφορά από τον
Γκέσιο και προκειμένου να διαπι
στώσει μέχρι πού το πάει, του
προσέφερε ποσό μικρότερο από
«κείνο που ζήτησε με αποτέλεσμα ο
Γκέσιος να του απαντήσει ότι θέλει
Μεταγραφή, Στην νέα αυτή πρόταση
0 κ. Λέκκας του είπε να φέρει στον
σύλλογο όσα χρήματα πήρε πό την
περυσινή του μεταγραφή και είναι

ελεύθερος να πάει σε οποιαδήποτε
ομάδα θέλει.
Σ ' αυτό λοιπόν το σημείο βρί
σκεται το θέμα Γκέσιου, χωρίς
ωστόσο να μπορεί κανείς να κάνει
βλέψεις για το μέλλον
Πάντως λέγεται (αυτό τουλάχι
στον είπε ο ίδιος) ότι για τον πρώην
Μονοσπιτιώτη, Κοζανίτη, Ηρακλει
δέα, ΑΕΚτζή και νύν Βεροιώτη παί
κτη ο Ηρακλής προσφέρει στη
ΒΕΡΟΙΑ 8 0 0 .0 0 0 δραχμές.

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Όπως ο Γκέσιος έτσι και ο
Ελευθεριάδης παρουσιάστηκε στην
συγκέντρωση της Δευτέρας αλλά
μετά τις ομιλίες του προέδρου και
τόύ προπονητοΰ, παρουσιάστηκε
στον πρώτο και του είπε πως επιθυ
μεί την μεταγραφή του σε άλλο
σύλλογο, εάν δε δεν πραγματοποιη
θ εί αυτή για να παίξει στην ΒΕΡΟΙΑ,
θέλει να του εξασψαλισθεί υόνιμη
εργασία, σε διαφορετική περίπτωση
είπε πως θα εγκαταλείψει το ποδό
σφαιρο. Ο κ. Λέκκας του είπε πως η
διοίκηση δεν έχει αντίρρηση για την
μεταγραφή του σε οποινδήποτε
σύλλογο, πλην όμως θέλει τα ανά
λογα ανταλλάγματα. Όσον αφορά
την εργασία ο κ. πρόεδρος του υποσχέθηκε πως θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αποκα
τάστασή του. Ο Ελευθεριάδης όμως
ζήτησε εγγυήσεις και από την άλλη
ημέρα έκοψε κάθε επαφή με τον
σύλλογό του.

Ο ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ
' Οπως είναι γνωστό ο Τοπαλίδης
συμπλήρωσε δετίο, από την οποία
έχει ορισμένα δικαιώματα, πλην
όμως οι απαιτήσεις του είναι μεγα
λύτερες από αυτές που του παρέχει
ο νόμος, με αποτέλεσμα να περιορί-

Ο Λ. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Α Ο Σ
Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Η Σ ΣΤΗ
Ν. Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ
Η

να φράξει τον δρόμο που έχουμε
χαράξει για τον πρωταθλητισμό»

Κανείς δεν θα σταθεί
εμπόδιο στο δρόμο που
χάραξε η διοίκηση
ζεται σε κατ' ιδίαν συζήτηση χωρίς
να μετέχει των εκδηλώσεων του
συλλόγου (συγκέντρωση, προπονή
σεις κ,λ.π.).

Ο ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
Επιηκώς περίεργη μπορεί να
χαρακτηρισθεί η συμπεριφορά του
ΠουρσανΙδη, ο οποίος ενώ παρου
σιάστηκε στην πρώτη συγκέντρωση
των παικτών κοι εν συνεχεία συζή
τησε με τον πρόεδρο το θέμα της
δετίος του στο οποίο «τα βρήκαν»
και οι δύο πλευρές, ξαφνικό λίγο
πριν και μετά την προπόνηση της
Τρίτης άρχισε να όείχνει κάποια
δυσφορία και να δημιουργεί κάποια
προβλήματα. Σε ερώτηση του κ.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ
ΣΤΟ ΒΕΡΜΙΟ ΣΕΛΙΟΥ;

Ο ΛΑΖΑΡΟΥ
Αντίθετα με τους δύο προηγού
μενους ο τερματοφύλακας Λαζάρου
δεν παρουσιάστηκε στην συγκέν
τρωση των παικτών κοι την επόμε
νη ημέρα επισκέφθηκε τον κ. Λέκκο
από τον οποίο ζήτησε νο αφεθεί
ελεύθερος, προκειμένου να βρει μιά
καλύτερη τύχη σε κάποια άλλη ομά
δα. Ο κ Λέκκας του είπε ότι αυτό εί
ναι αδύνατο αλλά εάν υπάρχει
ενδιαφέρον από οποιαδήποτε άλλη
ομάδα μπορεί να την φέρει και να
διαπραγματευθεί η διοίκηση την
μεταγραφή του. 0 Λαζάρου απάντη
σε πως υπάρχει ομάδα που ενδιαφέρεται γΓ αυτόν και πως εντός των
ημερών θα έρθει να τον ζητήσει.

ν έ α υ π ό τ ο ν κ. Κ . Τ ρ α π ε ζ σ ν λ ίδ η δ ιο ίκ η σ η τη ς Ν Ε Α Σ Γ Ε Ν Ε Α Σ

Ν ικ ο μ ή δ ε ια ς , σ τ η ν ε π ιθ υ μ ία τη ς να κ ά ν ε ι π ρ ω τ α θ λ η τ ισ μ ό

ΒΕΡΟΙΑΣ κ α ι τη ς ΑΕΚ Α θ η ν ώ ν Λ ά ζ α ρ ο Π α π α δ ό π ο υ λ ο .
Παράλληλα γίνονται προσπάθειες για τον εμπλουτισμό του έμ
ψυχου υλικού με παίκτες εγνωσμένης αξίας. Μέχρι στιγμής έχουν
εντοπιστεί 2-3 και έγιναν μάλιστα και οι σχετικές διαπραγματεύ
σεις.

τη ς

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Μ ΙΚ ΡΕ Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Τι συνέβη στις αρχαιρεσίες του
Αθλητικού
Συλλόγου
ΒΕΡΜΙΟ
ΣΕΛΙΟΥ: Αυτό είναι το ερώτημα
που διατυπώνουν πολλοί φίλοι του
Συλλόγου,
Μάλιστα, λένε, ότι στις αρχαιρε
σίες της περασμένης εβδομάδας
εξελέγη διοίκηση, η οποία και δ έ 
χθηκε να αναλάβει τα χρέη του Συλ
λόγου. αλλά οι προηγούμενοι διοι
κητικοί παράγοντες δεν παρέδω
σαν.

Επαναληπτική
συνέλευσ η
του Βερμίου Σ.
Την Παρασκευή 3 0 Ιουλίου
1982 στις 9 - 9 . 3 0 το βράδυ στο
καφενείο Σκρέτ η Γενική Συνέλευ
ση του Συλλόγου Βέρμιον Σελίου με
μοναδικό θέμα την εκλογή νέου
Διοικητικού Συμβουλίου
Η συνέλευση είναι επαναληπτι
κή διότι την περασμένη Παρασκευή
δεν υπήρχε απαρτία.

«Κανείς μα κανείς δεν μπορεί

Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπο
λιτιστικός
Τουριστικός
Όμιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές
εκδηλώσεις
στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
όλων των εκπολιτιστικών συλλόγων
του Νομού μας και τους προσκαλεί
να πάρουν μέρος στις εκδηλώςεις.
Συμμετοχή όσοι θέλουν μπορούν να
δηλώσουν στο τηλέφωνα 24.781
και 2 4 20 8 .

Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδό ΒενιζέΑου 90 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 24.982 και 27.545.

καωθς και ζαμπονιέρα, σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τηλ. 6 2 .118 Βέροια.

Σήμερα Πέμπτη 2 9 Ιουλίου
1 982 εφημερεύει ω ςτις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:

Τράίου Μανουσαρίδου
Μεγ. Αλεξάνδρου
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμα

ΚΑΤ/ΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ
Πωλείται επί της οδού Μητροπόλεως με το εμπόρευμά του και
(ιε ι-σ-πυρη πελατεία. Πληο. τηλ. 29 42 2 Βέοοια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ενα στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω από τους Στρατώ
νες 42 0 τ.μ -α ι ένα επί της οδού Παυσανίου 300 - 600 τ.μ, Πληρο
φορίες στυ ,ι,λ. 220.11 Βέροια

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γενικά όλος οεππγ
Υελματικός εξοπλισμός) με εκλεκτή τακτική πελατεία. Πληροφο
Ρ'ες τις πρωινές εργάσιμε« ώοες στο τηλ. 2472 5 Βέροιας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ

«Είμαστε
αποφασισμένοι
να
εμπλουτίσουμε το έμψυχο υλικό της
ομάδος με εγνωσμένης αξίας παί
κτες. όπως επίσης είμαστε αποφα
σισμένοι να πατάξουμε κάθε κρού
σμα απειθαρχίας. Δηλώνω υπεύθυ
να ότι τόσο εγώ όσο και οι συνερ
γάτες μου. θα καταβάλουμε κάθε
δυνατή προσπάθεια για την επαγ
γελματική αποκατάσταση όλων των
παικτών μας, ποτέ όμως δεν θα επι
τρέψουμε κανέναν να μας το επιβά
λει αυτό κατά τρόπο εκβιαστικό.
Όπως επίσης δεν θο δεχθούμε
συζήτηση για προνομιακή μεταχεί
ριση».

«θα (περεννηθεί αν αληθεύουν
τα όοα διαβάζονται στον Τύπο, για
υπέρογκα ποσά προσφορών και
αντιπροσφορών, για μεταγραφή
του ΧατζηπιΛαγή»
Την παραπάνω δήλωση έχανε ο
Γ .Γ .Λ χ. Κιμ. Κουλούρης χαι
πρόσθεσε: «Ζητήσαμε από τους
Ηρακλή χαι Παναθηναϊκό να μας
δώσουν τα τέλεξ ή έγγροφα. που
αντάλλαξαν μεταξύ τοιις.» Και χατάληξε: *Το ελεγκτικό συμβούλιο,
τα μέλη του οποίου θα ανακοινω
θούν την άλλη εβδομάδα θα κάνει
έλεγχο σε όλες τις Π Α .Ε ., για τα
μεταγραψικά κονδύλια. "Οπου εν
τοπιστεί παρανομία θα επιβληθούν
ο ι προβλεπόμενες κυρώσεις».
• Γ ι α τον παραπάνω λόγο, δηλαδή
ποσά μεγαλύτερα από τα νόμιμα,
δεν εγχρίθηκε χθες από την τριμελή
επιτροπή
μεταγραφών
της
Ε.Π Α .Ε . η μεταγραφή του Νίκου
Λσγυοοίιλη πγον Ολυμπιακό. Συγ-

Ο Bao. Χατζηπσναγής.
κεχρί μένα:
Στο έγγραφο που έστειλε ο
Ολυμπιακός στην t . l l . A L .. για
την επικύρωση της μεταγραφής του
Λαριοαίου ποδοσφαιριστή ανιιφερε άτι έδωσε 2 εκατομμύρια στη
Λάρισα και 3.2 εκατομμύρια στον
Αργυρούλη Ό μω ς ο Αργυρούλης
μπήκε στη μεταγραφιχή λίστα χω
ρίς ποσό για τη Λ όρισα, αφού λύ
θηκε το συμβόλαιό του, λόγω δω
δεκαετίας Δεν δικαιούται λοιπόν
η ομάδα του χρήματα Ά ν έχει δώ

σει ο Ολυμπιακός τα 2 εκατομμύ
ρια δεν νομιμοποιείται να τα κα τα 
χωρίσει στα όιόλία του. Αλλά και
το ποσόν που «ναφιέρεται ότι δό
θηκε στον ποδοσφαιριστή είναι με
γαλύτερο αυτού που δικαιούται
Στη λίστα μπήκε με 1.134.145 ·
2.268.692 Το τελευταίο ποσόν ε ί
ναι το μεγαλύτερο, που μπορεί να
δικαιολογήσει ο Ολυμπιακός, για
τη μεταγραφή του ποδοσφαιριστή
Αργά το μεσημέρι ο Ολυμπιακός
έστειλε τέλεξ στην Ε .Π Α Ε. και
ζητεί να του επιστραφούν τα έγ
γραφα για την μεταγραφή του Α ρ 
γυρούλη, διότι όπως αναφέρει
στάλθηκαν εκ παραδρομής. "Αν
στείλει νέα μέχρι αύριο, που θα συ
νεδριάσει εκ νέου η επιτροπή το
θέμα θα επαναξεταστεί.
Ο

ΓΟ Υ Ν Α Ρ Η Σ

Χθες το πρωΓ ο Γιάννης Γοί’ναρης υπόόαλε αίτηση στην επιτροπή
μεταγραφών της Ε Π Α .Ε ., για να
τον συμπεριλάόει στη λίστα, χωρίς
ποσόν για τον Π Α Ο Κ Η συζήτηση
της αίτησής του αναβλήθηκε για
αύριο, για να ερωτηθεί στο μεταξύ
η Ε.Π .Ο ., άν έχει ο αμυντικός παί
κτης. τα τρ ία τελευταία χρόνια,
τέσσερις συμμετοχές σι επίσημους
αγώνες της εθνικής ομάδας, για να
κανονιστεί το ύψος του ποσού που
δικα ιούται να πάρει από την μετα
γραφή του. Αν διαπιστωθεί ότι ο
Γούναρης ανήκει στην πρώτη κατη
γορία δικαιούται
ποοόν από
2.400.000 - 4.800.000. άν είναι στη
Β'κοτηγορία από
1.440.000 2.880,000.
Δ ιευκρ ινίζεται ότι: Τυχόν προσ
φυγή του Π .Α .Ο .Κ . στο Συμβούλιο
Επικράτειας, για ακύρωση της
απόφασης του Α Σ Ε Α Δ . που έλυσε
το συμβόλαιο του Γούνορη, όπως
διευκρινίστηκε από αρμόδια πηγή,
δεν εμποδίζει τον παίκτη να κάνει
μεταγραφή, εκτός και ο Π .Α .Ο Κ
πετύχει να πάρει αναστολή εκτέλε
σης της απόφασης του Α Σ Ε Λ Δ .
Ó Γούναρης χθες ήταν στη Θεσ
σαλονίκη, όπου συζήτησε με τον
πρόεδρο του Ι1.Λ .Ο .Κ . χ. Παντελόκη Ο τελευταίος του είπε, ότι
τυχόν πρόταση που θα του γίνει θα
είναι μικρότερη εκείνης που είχε
γίνει στον Κούβα. Δηλαδή των
4.000.000 δραχμών
Χθες το βράδυ έγινι γνωστό ó ti
Ο Γούναρης ερχεται σήμερα στην
Αθήνα, για ν*ι συζητήσει τη μεταγ ρ α ιή του στον Ολυμπιακό.

Μάλαμας - Ζωμοπούλου
ρεκόρ στην κολύμβηση

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

I α λάγια αυτά ειπώθηκαν χθές το
απόγευμα από τον πρόεδρο κ. Λέκ
κα ύστερα από σχετική ερώτησή
μας για την στάση των 5 προαναφερθέντων παικτών και αυνέχισε.

ΓΓΑ: Έρευνα για
τον Χατζηπαναγή

εκδηλώ σεις
στο Κωστοχώρι

Η ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ

κείο:

Μπόλιου - Ούτα
τηλ. 29759

Αγρότες
Μήν καίτε τις καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νά κστοστρέψετε 6,τι μέ κόπο πολλών
έτών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν όμαδική
καύση τών καλομιών. ό
κίνδυνος είνοι μικρότε
ρος.
Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού γείτονΰ σαε.

Παρά εξαγωγικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα που να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικά. Πληρ. τηλ.51.231 και 51.432

Ζητείται Λαιιππινπς αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 4 I3 7 Í.

ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ
Ο κ. ΛΕΚΚΑΣ

Π ολιτιστικές

Έναν οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της. με δίπλωμα Γ
κατηγορίας. Πληρ. τηλ. 29.242 Βέροια.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

Γάίτάνου τίτου συμβαίνει απάντησε
ότι έτσ ι όπως λύθηκε το θέμα της
θετίας του (4 0 0 .0 0 0 σταδιακά)
αποτελεί γι' αυτόν μείωση της
προσωπικότητάς
του
Κατόπιν
αυτού ο Παυρσανίδης πέρον του ότι
κυκλοφορούσε μετά τις 1 1 το βρά
δυ έξω απέχει και των προπονή
σεων της φμόδος του.

στην ν έ α

π ερ ίο δ ο π ρ ο σ έ λ α β ε ω ς π ρ ο π ο ν η τή τη ς ο μ ά δ ο ς το ν π α λ α ιό ά σ σ ο

Το χρονογράφημά μας

Ασχημί€ς...
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Μ ετά ro ευχάριστο μηνύματα
*και την αισιοδοξία της Δευτέρας,
όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη
συγκέντρωση των παικτών εν όψει
της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου,
Μαύρα σύννεφα άρχισαν να σκιάζουν τον ολοκάθαρο ουρανό της
ΒΕΡΟΙΑΣ από την απαράδεκτη συμΐ'εριφορά ορισμένων παικτών της.
Οπωσδήποτε δεν θα πρέπει να
δοθεί σε όλους τους «στασιάσαντες» ο βαρύς αυτός χαρακτηρισμός
Μιά και ο καθένας από αυτούς ενήρΫησε κάτω από διαφορετικές συν
θήκες. ωστόσο όλοι τους μπορού°σν να διεκδικήσουν τα αιτήματά
τους δίκαια ή αδικαιολόγητα με
σωστότερο τρόπο.
Οι παίκτες λοιπόν που δημιούρ
γησαν τα προωλήματα αυτή την τό
σο αποφασιστική και δύσκολη στιγ
μή είναι οι Γκέσιος, Ελευθεριάδης,
Λαζάρου, Τοπαλίδης και Πουρσανί-

.5
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hjpí Λ ι ο β ί ώ ε ε Γ
τοιήν

Iεφημερίδα μας I

Δύο πανελλήνια ρεκόρ σημειώ
θηκαν (2η μέρα) στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα κολύμβησης Α - Β ’
κατηγορίας Από τον Μάλαμα στα
200 μ ατομική (2' 16" 31) κα ι από
τη Ζωμοπούλου στα 200 μ ατομική
(2" 31 02).
Τ αποτελέσματα:
100 μ. ύπτια κοριτσιών (Α " κατ.)
Λυμπεροπούλου (Α Ν Ο Γ ) 1.09.30
11X1 μ ύπτια κοριτσιών (Β -) Γιατζιτζόγλοιι (Π Λ Ο ) 1 15,01
2ÜÓ μ Ελ. κοριτσιών (Λ ") Μηνά
(Α Ν Ο Γ) Μ * · «
200 μ. Ελ. κοριτσιών (Β") Χατζηγεωργάκη (Εθν Π) 2 20.73
200 μ μικτ ατομ. κοριτσιών (Α")
Ρουσοάκη (Ολυμπ) 2.42.26
200 μ μικτ ατομ κοριτσιών (Β ')
Ζωμοπούλου
(Α Ν Ο Γ )
2.51.02
(ν.π ρ Λ ’-Β ' κατηγ . προηγούμενο
της ' Ρουσοάκη από το
Ι9"?8
2".34 28)
100 μ ύπτια άγοριών (Α ") Μ ά
λαμας (Καλ) I 03 73
ί 00 μ. ύπτια αγοριών Β") Ζγονρής (Αρης β .) 1.09.66
200 μ- Ελ. αγοριών (Α">: Κουρτέσης ("Αρης β ) 2.04.81
200 μ. Ελ. αγοριών (Β") Ζγουρής
(Ά ρ η ς θ ) : 2 10.39
200 μ ατομική αγοριών (Α ')
Μάλοαας ίΚα).) 2.1ο 31 (ν ,νρ. το
προηγούμενο από τσ 197J του
Βαγγ Κοσκινά 2 16.40)
2(Χ) μ ατομική αγοριών (Β "ί
Παπαντωνιόδης (Ά ρ η ς θ . ) 2.28.77
4 X 100 μικτή ομαδική ( A ‘): Α Ν Ο Γ
4.21.09

• λ4
ομαδική ( Β >
Αρης θ εσ 4.42 91
Στη γενική βαθμολογία προηγεί
τα ι ο Π Α Ο Κ με 331 βαθμούς και
ακολουθούν ι* Παναθηναϊκός με
309 κα ι α Ά ρ η ς θεσ με 234

Κάποιος συντοξιούχος δάσκα
λος που διομένει απέναντι οπό το
Ηρώο, παρομσιάσθηκε στο Δήμο
και ζήτησε προστασία της πλατείας
και τοιι Ηρώου από τα τσιγγανάκισ
που παίζουν κουτσάκι, πατείς-πατώ
- πάν .ι στο μάρμαρο του Ηρώου,
ως επίσης και στην είσοδο του
Δικαστηρίου κοτά τας ώρας μη λει
τουργίας (απογευματινός)
Του εδόθη η απάντηση ότι
δυστυχώς ότι είναι δύσκολο να
επεμβουν λόνω της συνεχούς παροκολουθήσεως του ζητήματος.
Επειδή και άλλοτε σημειώσαμε
κάτι τέτοιο ολλά και άλλοτε εγράφη
στο ΛΑΟ και από άλλους υπενθυμί
ζουμε ότι θο πρέπει να περνά κόπου-κάπου ένας χωροφύλοκος και
να υπενθυμίζει σ' αυτά τα παιδιά ότι
δεν πρέπει νο λερώνουν.

Επίσης να κάνει και ορισμένες
συστάσεις στις μητέρες τους και
ασφαλώς θα περιοριστεί ο υ ιό to
«ακό
Ακόμη κάτι. Και στο ωραίο πτ,.
κάκι της πλατείας nou (εκουμάζυτ
ται οι νέροντες και βρίσκουν χύ· γ
(για τη δημιουργία του one: « ,
ται έπαινος στον Δήμο) 9η n ·
να λείψαυν τα μπατίριο
ι·
ξσπλώματα από τους ίδιους ανΛρ _.
πους Υπάρχουν ωραία «αθιο ■ ι··
στα οποία μπορούν νπ κόθ·· ■ευπρεπώς οι ονωτέοω ό**ως *οθκ ·
ται και τα ευγενι».: ·. ι,ω ν ιά ι . ,
οποίο δεν μπορούν νο Λ>. 41· ·
αυτές τις οσχημίες

Επ'αυτών νομίζω ι . τι
να επέμβη και ο κάπνυο. ο ^ι
το υς στον οποίο θο ηί.ίζε ι
κατορθωθεί και εξοφονία«1
οσχημίες

Α ΘΛΗΤΙΚΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
• Η Σαμπντόρια, πρόσφερε νες. Επειδή η κυβέρνηση
στη Μάντσεστερ Σι'τυ 50 εκα συνεχίζει την πο,ότί.κή tu·
τομμύριο δραχμές γιο να απο Φυλετικών διακρίσεων
κτήσει τον διεθνή Α γγλο ποδο
σφαιριστή Τρέβορ Φρόνσις.
ολλά η αγγλική ομάδα χαρακτή
ΙΕ ΕΠΤΑ ΟΜΙΛΟΥΧ
το M>AI/TU*IKO
ρισε την προσφορά πολύ μικρή
και εκπρόσωπος της ανέφερε
Γ Εθνική
στους Ιταλούς ότι μπορούν νο
πάρουν τον παίκτη αν δώσουν
μέ 16 όμάδες
τουλάχιστον 100 εκατομμύρια
οπό έφέτος
δραχμές.
• Πέντε παίκτες της Γιουβέ ν
• to t xrOKOt '4
OMA4U n « *
τους. ο Τσόφ. ο Ρόσσι, ο ΤορνΑ·
τέλι, ο Μπόνιεκ και ο Πλατίνι. θα
ΑΘΗΝΑΙ
πάρουν μέρος στη μικτή ομάδα
Ο υφυπουργός Ν ίας Γίνιός n AuA*« cr-r
της Ευρώπης, η οποία στις 7 » u n tO ccit χ θ £ ς « n ó v ú n u u p y ó ΠροκΑς-ι ■ r
Κουτσόγνωργα
«ροηοηοιήσςις nou óptou.
Αυγούστου θα αντιμετωπίσει τη
rf\ 6ομΛ τών npu)TciO\f|UÓTu>v πο^οπ ,-ι«: :·
μικτή κόσμου και οι εισπράξεις καί
nou bo tXOouv για ψήφιομα a\i\
του αγώνα θο δοθούν στη ΓιούΙ υ γ κ κ κ ρ ψ ίν σ Δ η μ ιο υ ρ γ ϋ ΐα ι Γ 18ν\«Υι ι _
νισεφ. ττου φροντίζει για το τ η γ ο ρ ία p i Ο μ ό δ ις Θ 6 τ η ο υ γ κ ρ σ τ η . n c *
ο\ Οκχώ υ η ο β ιΟ α σ β ο σ κ ς 6 μ ύ & (< ι η ς ί
· » .,
φτωχά παιδιά της Υφηλίου.
• ή ς κ ο ίο ιϋ β υ ικ ρ ο Μ Κ η τ ρ ιίς τ ώ ν Ο Μ ιλ Μ · ~ *
• Ο πρόεδρος της Μπολώ- ς θ ν ι* η ς ίρ α σ ι τ ι χ ν ικ η ς Η Α * β ν ι« η í p e e n i
ó u lX o o c Ohfooep«cóu>..
νια, Τομμάσο φαμπρέπ, συνε- ιγ8 άικγ, ηίνθοάυ νν ιν η α18^ JόΜ
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κατηγορία, που κάτι το πρωτο
στήν ΆοΟστρια
φανές στην ιστορία του Ιταλικού
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τός <Κ)ΕΙΤ οχ» 0Μ<4*ς και ηα όομάδα της χώρας του, που θα ΤόΟ ΛινΙΑνμπίργκορ ΛΑΣΚ
Α λ λ ο Φ Ο 'νΓτο ι πώς ο υ » ι ή Σ α ν τ α ν τ Ι ο Γ ι·
πάρει μέρος στους αγώνες των
ί Αθηνών, τερμάτισε δεύτερος με στθκζ*π ο η» ο<Α οΘυυόο ΐρμ ιαν ο πγ ιάλ η ρτηώνο κππαρό απχώο ορί-η σπου
η *Κ ο ν τ ο ίλ ια Ο ί Ίο π ο ν ο · ό ΐν ο υ ν 2 . 5
0 £λΝ ·
3.37.29.
(γύ ρ ω 0 7 0 6 3 Ι κ « ρ χ ! Δπό τ ο ο π ο ία το » } λτ
• Παρά την απαγόρευση της α ΐίλ ιν ιο (6.5
δ ρ Γ .Ι β ό π ό ρ ιι ό ηαόοο-βι-ί ^
διεθνούς ποδοσφαιρικής ομο σ ιη ς Τ α 0 π ο λ ο 'π α 2 ,6 ΐ κ όρ γ ό ΐ ν φ τπ ν ιυ ;
Σ^ν ό γ ό ρ ά το υ Φ α υ ί^ π ίχ λ κ ρ π ςυ
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η ρ ο σ ν α φ έ ρ ό η τΔ ,
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γάλους ποδοσφαιριστές στην Κίΐ
οποία μετέχει και ο Εουσέμπιο
^ΐΤ^υΜΪΪΰίϊίΓΓΓ'ΐΤΓ^
θα δώσει από την ερχόμενη
εβδομάδα στη νότιο Αφρική μέ
ΓΗ ΣΕΛΙΔΑ |(
σα σε 15 ημέρες πέντε αγώνες
και θα πάρει αποζημίωσι; 7 5
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑί
εκατομμύρια δραχμές.
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ }<
• Οι Πορτογάλοι σοδοοφαιΟ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ §7
οιστές κινδυνεύουν νο τιμωρη
θούν αυστηρά από τη ΦΙΦΑ, η
Ο ΒΥΛΛΗΣ
οποίο έχει αποκλείσει τη Νότιο
ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ ι
Αφρική από τους διεθνείς υγώ-

ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»
Με τα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
ιις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες
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Ο Κάστρο
προσκάλεσ€
τον Ανόρέα
Προσωπική «πιστολή του Φιντέλ Κάστρο επέδωσε προχθές το
βράδυ, στον πρωθυπουργό, ο ΚΟυ3σν6ς υπουργός Εξωτερικών Ισιντόρο Μαλμιέρα. ο οποίος έγινε δεκτός
από τον κ, Παπανδρέου και κατά την
διάρκεια συνομιλίας τους
στην
οποία πεφοβρισκόταν και ο υπουργός εξωτερικών κ Χαρολαμπόπουλος - ανανεώθηκε η πρόσκληση, για
να επισκεφθεί ο κ Παπανδρέου την
Κούβα.
Η πρόσκληση έγινε αποδεκτή
«με χαρά» και η ημερομηνία πραγμστοποιήσεως της επισκέψεως θα
καθορισθεί δια της διπλωματικής
οδού.
Κστά τη συζήτηση ανεσκοπήθη
η διεθνής κατάσταση, ενώ η ελληνι
κή πλευρά ανέπτυξε, -σε βάθος, τα
ιδιαίτερα προβλήματα της Ν.ΑΜε Όγείου.

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΤΟΥΣ
ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Ό λοι οι ανασφάλιστοι, που
έχουν συμπληρώσει το 70ό έτος
της ηλικίας τους, θα δικαιούνται στο
μέλλον σύνταξη και υγειονομική
περίθαλψη.
Αυτό προβλεπεται σε νομοσχέ
διο που κατατέθηκε χθες στη ΒΟυΛή και αναφέρει ότι:
«Δημιουργέίται στον ΟΓΑ «ειδι
κός λογαριασμός ανασφάλιστων
υπερηλίκων», οικονομικά ανεξάρτη
τος οπό τους άλλους κλάδους ασφά
λισης»
Στην εισηγητική έκθεση αναφέοεται ότι οι υπαγόμενοι στις ρυθμί
σεις του νομοσχεδίου ανέρχονται
περίπου σε 38 .000 Η σύνταξη 6ε
και η περίθαλψη που θα τους χορη
γηθεί θα είναι ίδια με την αντίστοι
χη που χορηγείται στους συντοξιουχους του ΟΓΑ__________________

ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
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Πρωτοβουλίες για επίλυση
της κρίσεως του Λιβάνου
Β Η ΡΥ ΤΟ Σ 2 8 (ΑΓΙΕ)

Μετά από ολιγόωρη ανάπουλα
της μονομαχίας πυροβολικού μεταξύ
των Ισραηλινών δυνάμεων των
Παλαιστινίων και προοδευτικών
Λιβανέζων, που κρότησε όλη τη νύ
κτα και σταμάτησε σήμερα το πρωί,
επαναλήφθηκαν στις 11 π μ, ώρα
Ελλάδος οι συγκρούσεις πυροβολι
κού στα νότια προάστιο της Δ.
Βηρυτού. Στο κέντρο της πόλης
ακούγεται κρότος απή τις οβίδες του
Ισραηλινού ναυτικού που βομβαρδί
ζει ορισμένες παραλιακές συνοικίες.
Σύμφωνα με νεώτερο τηλεγρά
φημα του γαλλικού πρακτορείου, η
Ισροηλινή αεροπορία άρχισε να
βομβαρδίζει και πάλι στις 12 ώρα
Ελλάδος ορισμένες περιοχές της
Δυτικής Βηρυτού.
Των βομβαρδισμών προηνήθηκον αναγνωριστικές πτήσεις Ισραηλινών αεροπλάνων πάνω από τη
Λιβανική πρωτεύουσα σε πολύ
χαμηλό ύψος.
Για πρώτη φορά ύστερα από την
κατάπαυση του πυράς, που συμφωνήθηκε λίγες μέρες μετά την Ισραη-

Απαισιόδοξες €κτιμήσ€ΐς
του ΙΟΒΕ για την εξέλιξη
στο βιομηχανικό τομέα
αποσχολήσεως το 86% στασιμότη
τα και το 9% μείωση. Τον Ιούνιο τα
αντίστοιχα ποσοστά ήτον 4%. 82%
και 14% αυξήθηκαν δηλοόή οι βιο
μηχανίες που_ προσδοκούν μείωση
της αποσχολήσεως με αντίστοιχη
υποχώρηση αυτών που προέβλεπαν
αύξηση ή στασιμότητα. Τέλος οι
προσδοκίες ανόδου των τιμών
παρουσίασαν ελαφρά υποχώρηση
σε σύγκριση μ' αυτές που είχαν δια
τυπωθεί τον προηγούμενο μήνα.
Οι σοβαρές αυτές μεταβολές στις
προοπτικές της βιομηχανίας πιθα
νώς νο συνδέονται και με την απερ
γία των τραπεζουπαλλήλων, που
δημιούργησε
δυσχέρειες
στις
συναλλαγές και δυσμενές κλίμα.
Από την έρευνα πάντως προκύπτει
ότι η υποχώρηση δεν είναι συγκρυ
ριακή, δεδομένου ότι ο Ιούνιος είναι
ο τρίτος μήνας που χαρακτηρίζεται
από επιδείνωση του κλίματος.
Ίσως, η επιδείνωση να ενετάθει
από την απερνίσ. αλλά δεν οφείλε
ται αποκλειστικώς σ' αυτήν.
Οι δυσμενείς προβλέψεις συν
δέονται οπωσδήποτε με το γεγονός
όπ η βιομηχανική δραστηριότητα
τον προηγούμενο μήνο ήτον μειω
μένη.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
βιομηχανιών, η παραγωγή, οι πωλήσε·ς και οι εξαγωγές κινήθηκαν
σαφώς βραδύτερα από τον Απρίλιο.
Τέλος, οι εκτιμήσεις για το αποθέ
ματα δείχνουν μικρή εξασθένηση.
Πάντως το ύψος τους εξακολουθεί
να θεωρείται ανώτερο από το
«κάνονικό».
Όσον αφορά την κατάσταση των
παραγγελιών και της ζητήσεως στις
αρχές ιουνίου. οι εκτιμήσεις δεί
χνουν ότι υπήρξε σαφής υποχώρη
ση Τόσο οι συνολικές παραγγελίες,
όσο και οι παραγγελίες εξωτερικού
ήταν χαμηλότερες από τον προη
γούμενο μήνα.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
ΤΩ Ν Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΩ Ν
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ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ ΒΑΜΒΑΡΑΪΖΟΥΝ
ΚΑΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ

Κάμψη στη
βιομηχανική
παραγωγή

Απαισιόδοξες εμφανίζονται σύμ
φωνα με έρευνα ΙΟΒΕ ο· εκτιμή
σεις των βιομηχανιών για τα μεγέθη
(παραγωγή, πωλήσεις εξαγωγές
κ,λ.π) τον Ιούνιο καθώς και <5ι προ
βλέψεις για τους 3-4 προσεχείς μή
νες με την επιφύλαξη - από πλευ
ράς ΙΟΒΕ - ότι «οι σοβαρές μεταβο
λές στις προοπτικές της βιομηχανίας
πιθανώς να συνδέονται και με την
απεργία των τραπεζουπαλλήλων,
που δημιούργησε δυσχέρειες στις
συναλλαγές και δυσμενές κλίμα»
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (Ινστιτούτο
Οικονομικών και
βιομηχανικών
Ερευνών), οι κυριώτερες εξελίξεις
στην ελληνική βιομηχανία τον Ιού
νιο ήταν οι ακόλουθες.
Όπως προκύπτει από τις απαντή
σεις των βιομηχανιών στην έρευνα
του Ιουνίου, το μήνα αυτό υπήρξε
σημοντική χειροτέρευση των εκτι
μήσεων και των προοπτικών για
άλα τα μεγέθη. Χαρακτηριστική εί
ναι η πτώση του δείκτη επιχειρημα
τικού κλίματος κατά 12 ποσοστιαίες
μονάδες οποίος έφθασε έτσι το
χαμηλότερο σημείο του από τον
Ιανουάριο 1981 που άρχισε η έρευ
να με την παρούσα της μορφή,
Κύριο στοιχείο της επιδεινώοεως
είναι η σοβαρή υποχώρηση των
προβλέψεων για την εξέλιξη της
παραγωγής. Γιο πρώτη φορά το
ποσοστά των βιομηχανιών που προ
βλέπει μείωση της παραγωγής τους
3 -4 προσεχείς μήνες υπερβαίνει το
ποσοστά εκείνων που προβλέπουν
αύξηση Εξάλλου και οι προβλέψεις
για την πορεία των πωλήσεων και
•ων εξαγωγών είναι πιο απαιαιόδοςες το μήνο αότό σε σύγκριση με
τον Μάιο. Εξασθένιση παρουσιά
ζουν και οι προοπτικές νιο την εξέλι
ξη
της
αποσχολήσεως:
τον
Φεβρουάριο 1982 το 5% των βιο
μηχανιών προεβλεπε άνοδο της
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λινή επίθεση στον Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός πήρε διαταγή να χρη
σιμοποιήσει μαζικό όλα τα όπλα
του. Ετσι, η Βηρυτός αποτέλεσε
χθές το βράδυ τον στόχο των συν
τονισμένων βομβαρδισμών της
αεροπορίας, του ναυτικού, του
πυροβολικού και των αρμάτων μά
χης του Ισραήλ, δήλωσε ο στρατιω
τικός ανταποκριτής του ισραηλινού
στρατιωτικού ραδιοσταθμού.
0 ανταποκτιτής δήλωσε, εξάλ
λου. όπ για πρώτη φορά οι Ισραηλινές δυνάμεις χρησιμοποίησαν εναν
τίον των Παλαιστινίων, σε μεγάλη
κλίμακα, ρουκέττες «Κατιούσα»,
που είχαν κυριεύσει απά τους
Παλαιστινίους στον Λίβανο.
Π Ο Λ Λ Ο Ι ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ Τ Ρ Α Υ Μ Α Τ ΙΕ Σ

Στο μεταξύ διακόσια σαράντα
επτά άτομα σκοτώθηκαν και 395
τραυματίσθηκαν στην Δυτική Βηρυ
τό, από την περασμένη Πέμπτη,
όταν η Ισραηλινή αεροπορία επανέλαβε τους βομβαρδισμούς στην
Δυτική Βηρυτό, σύμφωνα με απο
λογισμό των Παλαιστινιακών και
Λιβανικών προοδευτικών δυνά
μεων. που δημοσιεύει σήμερα ο Τύ
πος,
Εξάλλου, περισσότερα από εκατό
σπίτια καταστράφηκαν από τους
αεροπορικούς βομβαρδισμούς, τα
πυρά των αρμάτων και των πολυβό
λων. ιδιαίτερα στην πυκνοκαταικημένη περιοχή των νοτίων προα
στίων και της συνοικίας Ραούσε.
Όπως μεταδόθηκε από την
Βηρυτό, τραυματίσθηκε χθές ελα
φρά ο αναπληρωτής γενικός γραμ
ματέας του «μετώπου για την απε
λευθέρωση της Παλαιστίνης», κ.
Αμπουλ Αμπάς «ενώ επιθεωρούσε
Παλαιστινιακές θέσεις στη Βηριιτό». μετέδωσε το παλαιστινιακό
πρακτορείο ειδήσεων «Ουάφα».
Κστά το «Ουάφα» ο Αμπουλ
Αμπάς μεταφέρθηκε στο νοσοκο
μείο και η κατάσταση της υνείαςτου
είναι ικανοποιητική, Οστόσο, δεν
διευκρινίσθηκε υπό ποιες ακριβώς
συνθήκες τραυματίσθηκε ο Παλαι
στίνιος ηγέτης.

Τέλος, η αμερικανική κυβέρνηση
ανακοίνωσε χθές την απόφαση της
να διακόψευεπ' αόριστον την παρά
δοση στο Ισραήλ οβίδων «διασποράς» των 155 χιλιοστών, που απο
βλέπουν κυρίως στο να πλήξουν
προσωπικό του αντιπάλου.
ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ
Δ ΙΑ Λ Ο Γ Ο
Ο Μ Π Ε Γ Κ ΙΝ

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ κ.
Μπέγκιν είναι αποφασισμένος να
μην αρχίσει διάλοιρο με την οργά
νωση για την απελευθέρωση της
Παλαιστίνης έστω και εάν ο κ. ΑραΦάτ αναγνωρίσει το δικαίωμα υπάρξεως τομ Ισραήλ, δήλωσε χθές ο
αμερικανός βουλευτής κ. Πώλ
Μακλόσκυ. απαντώντας σε ερώτη
ση που του απηύθυνε τηλεφωνικώς
στην
Ιερουσαλήμ,
αμερικανικό
τηλεοπτικό δίκτυο.
Ο κ. Μακλόσκυ πρόσθεσε ότι
δεν θα συνιστούσε την αναγνώριση
του «Ρ1.0» από την αμερικανική
κυβέρνηση.
Στο μεταξύ η Γαλλία υπέβαλε
χθές στο συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών σε κοινή Γάλλο Αινυτττιακή έκθεση, έγινε σήμερα
επίσημα γνωστό άτο Παρίσι.
Η μελέτη του σχεδίου θα αρχίσει
επίσημα αύριο κστά την συνεδρίαση
του Συμβουλίου.
Το προσχέδιο αυτό, που περιλαμ
βάνει πς θέσεις που έχει εκφράσει
η Γάλλιο και οι άλλες χώρες της
Ε.Ο Κ., σποτελείται από πέντε
σημεία και προβλέπει, εκτός από
την άρση της πολιορκίας της Βηρυ
τού. την αναγνώριση του δικαιώμα
τος της αυτοδιάθεσης για τον
Παλαιστινιακό λαό.
Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΚ Η
Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ ΙΑ

Παράλληλα, Ρουμανική πρωτο
βουλία εκδηλώθηκε για πιν επίλυση
της κρίσης του Λιβάνου, μετέδωσε
σήμερα το πρωί ο Ισραηλινός
ραδιοσταθμός, αναφερόμενος σε
έγκυρη πηγή.

Σ Υ Ν Τ Α Ξ ΙΜ Ο Σ Ο Χ Ρ Ο Ν Ο Σ
Φ Υ Λ Α Κ ΙΣ Η Σ - ΕΚ ΤΟ Π ΙΣΗ Σ
Α Θ Η Ν Α 2 8 (Α Π Ε )

Ο χρόνος φυλάκισης και εκτόπισης αναγνωρίζεται ως συντάξιμος
και για όσους ήταν ανασφάλιστοι
πριν τη σύλληψή τους και ασφαλί
στηκαν μετά την απελευθέρωσή
τους.
Είναι ένα. ακόμη, μέτρο υπέρ
των θυμάτων της δικτατορίας που
περιλαμβάνεται σε πρόταση του
υπουργού Κοιν. Ασφαλίσεων κ.
Λευτ. Βερυβάκη. την οποία αποδέ
χθηκε ομόφωνα η Βουλή, κστά τη
σημερινή ολοκλήρωση της συζήτη
σης και ψήφιση του νομοσχεδίου
για τη ρύθμιση ασφαλιστικών και
συνταξιοδστικών θεμάτων.
Στην πρόταση αναφέρεται. ακό
μη. όπ:
— Οι ασφαλιστικές εισφορές
όσων απ' αυτούς ήταν μισθωτοί θα
καταβληθούν από τον Ο.Α.Ε.Δ.
— Οι επαγγελματίες θο καταβάλ
λουν Οι ίδιοι τις εισφορές τους.
Το πλήρες κείμενο της σχετικής
διάταξης που συμπεριλήφθηκε σαν
αυτοτελές άρθρο στο νομοσχέδιο,
έχει ως εξής:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.Δ. 172/1974 «περί αναγνωρίσεωε ως συντάξιμου του χρόνου

εκτοπίσεως και φυλακίσεως ενίων
ασφαλισμένων
και
ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων», όπως τροπο
ποιήθηκαν με το άρθρο 1 του νό
μου 3 8 /197 5 έχουν εφαρμογή και
στους ασφαλισμένους των οργανι
σμών
κοινωνικής
ασφαλίσεως
αρμοδιότητος τομ υπουργείου Κοι
νωνικών Ασφαλίσεων, που απέκτη
σαν την ιδιότητα τομ ασφαλισμένου
ψετά την επάνοδό τους - από την
εκτόπιση ή την αποφυλάκισή τους
και μέχρι την έναρξη της ισχύος του
πορόνι ος.
2 Οι ασφαλιστικές εισφορές για
την εξαγορά του αναγνωριζόμενου
ως συντάξιμου χρόνου υπολογίζον
ται στις αποδοχές του τελευταίου
πριν από την υποβολή της αιτήσεως
μηνάς ενεργού αποσχολήσεως και
ασφαλίσεώς τους με το εκάστοτε
ισχύον ασφάλιστρο κλάδου συντά
ξεως εργοδότου και ασφαλισμένου
και καταβάλλονται κατά την υπό της
παραγράφου 13 του άρθρου 1 του
νόμου 38 /1 9 7 5 οριζόμενη διαδικα
σία Η υπό της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 του Ν.Δ. 172/1974 προβλεπόμενη προθεσμία παρστείνεται
για ένα έτος από την έναρξη της
ισχύος του παρόντος.

ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΘΗΜ ΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

τ ελοϋμε την Κυριακή 1 Αυγού<τ- .μ
1982
στην
εκκλησία
τροπόλεως Βεροίος τεσσαραγ,ο θήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του προσφι
λούς μας γιού. αδελφού, εγγονού
και ανηψιού

ΒΕΡΟΙΑ

Τα μαθήματα αρχίζουν
— ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αυγσύστου για τους μαθητές
του ΛΥΚΕΙΟΥ
— ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Αύγουστου γιο τους μαθητές
του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
-ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΔΡΑΛΗ
και καλούμε όλους τους συννενέίς και φίλους να προοέλβουν για να
ενώσουν μαζί μας τ*ς δεήσεις to«jς προς τον Θεο
Οι γονείς · ο αδελφός
οι λοιποί συγγενείς
•
Δεξίωση στο σπίτι ΜητροπώΛεως 9.

ΓΑΛΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ 28 (ΑΠΕ)
Φθάνει σήμερα το με<Ρ1(ΧΙ*
στην Αθήνα για τριήμερη επΙΟΊ^1
επίσκεψη ο Γάλλος υπουργός έΑ·1'
νας κοι τεχνολογίας κ. Ζάν
Σεβένεμάν. 0 Γάλλος υπουργός
γίνει όεκτός το απόγευμα
Κοστρί από τον πρωθυπουργό *·
Παπανδρέου.
Στα πλαίσιο της επίσκεψής101
που γίνεται μετά από πρόσκΜ®*'
του υπουρνού έρευνας και τεχνΟ^
νιας κ Γ. Λιάνη. ο κ. Σεβεμόν β°
δώσει, την Παρασκευή, διάλεξη Ρ
θέμα η νέα πολιτική επιστημόίκΡρ
έρευνας στη Γαλλία, στο αμφ·®^
τρο του Εθνικού Ιδρύματος
νών. Η οργάνωση της διάλεξης «*”
νε με την φροντίδα των υπουΡΥ"1*
ενεργείας και φυσικών πόροι*
έρευνας και τεχνολογίας *-*· '
Κουλουμπή και Γεωργίου Λ ιά Λ

ΓΕΜΙΣΑΝ ΤΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΟΥΛ

Κ α ι rvm οι Π α λ α ισ τίν ιο ι Λ έχ θ η κ α ν τη ν ύ π α ρξη roc -χ ρ ά το ν ς του Δ α ν ίΛ . ο ι /αραιτκχ θ έλ η σ α ι ιό δείξουν ό τ ι ν χ ά ρ χ ο ν ν π ιό ό ν ν α ρ ι χ ά : στη ς w rp y p a ip ia κ α τ τ σ χ ρ τ ψ μ τ ·
λινοί
■U κτίρ ια τη J Βηρυτόν /itτά a i ιό τον σιροόρόu p o βο μύ α ρ ό ια μ ά της χολής.

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ:

Επικουρική
ασφάλιση
για όλους
Ψηφίοθηκε ομόφωνα από το
Τμήμα Διακοπών της Βουλής το
νομοσχέδιο που προβλέπει την συγ
χώνευση του κλάδου συντάξεων
του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπι
κού του μονοπωλίου στο ΙΚΑ.
Στο νομοσχέδιο κστετέθησαν
νέες τροπολογίες από τον νέο
υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Ελ. Βερυβάκη.
Οι τροπολογίες αυτές προβλέ
πουν ότι:
•
Παρατείνεται μέχρι το τέλος
του επομένου μηνός από τη δημο
σίευση του νόμου αυτού η καταβο
λή της πρώτης δόσεως των ασφαλι
στικών εισφορών που είχαν ρυθμισθεί με το νόμο 1239/81 και η
πρώτη δόση επρόκειτο να καταβλη
θεί μέχρι 31 3.1982.
Μετά τη ρύθμιση αυτή παρατείνονται το ίδιο χρονικό διάστημα και
οι επόμενες δόσεις.
•
Με το Προεδρικό Διάταγμα
θα υπαχθεί στην ασφάλιση του
Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως
Μισθωτών το σύνολο των μισθω
τών του ιδιωτικού τομέα που δεν
έχουν επικουρική ασφάλιση. Μέχρι
τώρα είχαν εγγράφει στο TEAM
100.000 μισθωτοί αλλά εκκρεμούσαν χιλιάδες αιτήσεις οι οποίες
χρειαζόντουσαν πολλά Π.Δ.
•
Αναπροσαρμόζονται οι συν
τάξεις του Ταμείου Ασφαλίσεως
Τυπογράφων και λαμβάνεται μπ'
όψη το ημερομίσθιο του ανειδίκευ
του εργάτη πολλαπλασιαζόμενο με
συντελεστή 25 δηλαδή πς αποδο
χές ενός εργασίμου μηνός.
•
Επιτρέπεται η κατ' εξαίρεση
χορήνηση απλών δανείων με τόκο
4% σε άυισθουε ασφαλισμένους
του Ταμείου Νομικών, των περιο
χών που έπληγησαν από θεομηνίες
το 1981
•
Παρατείνεται για ένα χρόνο
από τη δημοσίευση του νόμου η
προθεσμία για την υπαγωγή στον
ειδικό λογαριασμό των μικροσυνταξιούχων τομ ΤΣΑΥ. σε υγειονομι
κούς και εργάζονται ως μισθωτοί
στον ιδιωτικό τομές και σε άλλες
κατηγορίες υγειονομικών που επαναπστρίζονται από την Αιθιοπία.
•
Αυξάνονται οι ετήσιες εισ
φορές:
— Των εργοληπτών Α' και Β' τάξεως από 360 δρχ. σε 2.400
δρχ. και
- Των εργοληπτών Γ κοι Δ' τάξεως από 500 δρχ. σε 3.600
6ρχ·
•
Εξαιρούνται της εφαρμογής
των διατάξεων του άρθρου 19 του
ΝΟμου 9 9 7/79 και ταυ άρθρου S1
rou Νόμου 1 1 4 0 /1 8 8 1 οι ασφαλι
στικοί οργανισμοί οι διεπόμενοι υπό
ιδίων καταστατικών διατάξεων οι
οποίες ίσχυαν προ της όημοαιεύσεως του Ν. 997/79 και του Ν.
'1 1 4 0 /1 9 7 1 και επσναφέρονται εν

ισχύει οι καταστατικές διατάξεις των
οργανισμών ως αύται εφαρμόζον
ταν μέχρι της δημοσιεύσεως των
νόμων 99 7/79 και 1140/1981.
(Την τροπολογία αυτή κατέθε
σαν οι βουλευτές κ.κ. Δ. Σαπουτζής
και Στέφ, Τζουμάκας).
Ο κ. θ . Χ Ο Υ ΤΑ Σ

0 εισηγητής της μειοψηφίας κ.
Θ. Χούτας τόνισε ότι το συζητούμενο σχέδιο νόμου δεν επιφέρει καμιό
θεσμική μεταβολή στο ήδη υπάρχον
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της
χώρας. Απλώς επιφέρει μιά προσ
αρμογή στις υφιστάμενες σήμερα
κοινωνικές συνθήκες και γίνονται
ορισμένες αλλαγές στο υφιστάμενα
νομικό πλαίσια.
Ο εισηνητής της πλειοψηφίας κ.
Χρ. Καζοκλάρης είπε ότι «η κυβέρ
νηση δεν καυχιέται ότι με το νομο
σχέδιο αυτό θα αναμορφώσει όλο
το σύστημο της κοινωνικής ασφαλί
σεως αλλά μπορεί να καυχηθεί ότι
κάνει μερικό αποφασιστικά βήματα
για την υλοποίηση της κυβερνητικής
πολιτικής».

ΝΕΟ ΔΕΛΧΙ 28 (ΑΠΕ)
|
Τα νοσοκομεία της πρωτεο®'
σας του Αφγανιστάν έχουν πληρ)**
ρίσει από Σοβιετικούς και ΑΦΥάΥ®"
τραυματίες ύστερα από τις ρόΧ"
που σημειώθηκαν κοντά στην Κ®τ’
πούλ. κατά τις οποίες, όπως αναΦ*
ρουν δυτικοί διπλωμάτες οι Μ0"*
σουλμάνοι αντάρτες εξανάγκοό°ν
τις κυβερνητικές δυνάμεις να σοΡα
δοθούν κοι να υποχωρήσουν.
Στρατιωτικά καμιόνια. μετοΦ
ροντσς νεκρούς ή τραυματίες 0*9°
τιώτες κστέκλυσαν την πε ρασμένΠ
εβδομάδα την Καμπούλ, ενώ ■Λ®’
διαδοθεί έντονες φήμες πως ^
Μουσουλμάνοι αντάρτες είχαν ν*»τ
σει τα σοβιετικό και αφΥΟ*1*
κυβερνητικά στρατεύματα σε ΟΡ·6
τές αψιμαχίες ανέφεραν οι ·ό|<:
διπλωματικοί κύκλοι.
Πληροφορίες που έφθοό®*
προχθές στο Νέο Δελχί αναφέΡ®υν
ότι το υποστηριζόμενο από 1,1
Σοβιετική 'Ενωση καθεστώς ^
Μπαμπράκ Καρμάλ στρατολογεί ί®
τον πόλεμο αγόρια ηλικίας 14 ετιΡ“
ενώ έχει ανεβάσει το όριο ηλ·*^
των στρατευσίμων από 35 σε *
χρόνια.
Σύμφωνα με τους δυτικό«
διπλωμάτες, οι σφοδρότερες μόλ*^
διεξήχθησαν κοντά στην οροσειΡ®
Ανγκές της ανταρτοκρατούμ«νΓ^
περιοχής Ροχά. στην πολιτεία ί 1®
κοιλάδας Πανζίρ. 50 μιλιά βόρειό®"
νστολικά της Καμπούλ.
Υπάρχουν πληροφορίες
μεγάλος αριθμός Σοβιετικών *®'
αφγανικών κυβερνητικών δον®'
μεων παραδόθηκε στους αντάρας·
στη Ροχά, ενώ θεάθηκαν τρία στρ®
τιυηικά κομιόνια να μεταφέρουν
τραυματίες στην Καμπούλ. ΩστόΟ®
η πληροφορία αυτή δεν επιβεβα·1®'
θηκε.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Στην αγαπημένη μας ανηψιά κ®1
βαφτισιμιό ΣΟΦΟΥΛΑ κόρη τού
Στάθη Παναγιωτίδη. που πέτυΧ®
από τις πρώτες στη Νομική Σχολή
Θεσ/νίκης εκφράζουμε τα θερμό
μας συγχαρητήρια.
Οικογένεια
ΘΕΟΔ. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Φ ΡΟ Ν Τ ΙΣΤ Η ΡΙΟ

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ. Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι εγγραφές για την θερινή
περίοδο άρχισαν
ΤΜ Η Μ Α ΤΑ που θα λειτουργήσουν:
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Πολυτεχνικού και φυσικομαθηματικού ·
Γεωπονοδασικού - Ιατροφαρμακευτικού - Οικονομικού κύ
κλου - Ακαδημίες).
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ όλων των τάξεων ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΟΥ.
ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική διδασκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

Η ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ
ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ
Αδέσμβυτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

ΑΠΟ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ

Ημαθίας

Σπασμωδικές οι κινήσεις
για επίλυση του θέματος

Νέος €λιγμός του κομματικού μηχανισμού

ΚΟΒΟΝΤΑΙ ΟΠΟ ΤΟ ΠΟΣΟΚ
ΚΑΙ 01 ΑΤΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ;
•

Πιέζεται και πάλι ο κ. Παναγιωτίδης

Οι ζυμώσβις για τις δημοτικές εκλογές συνεχίζονται
ένα ήπιο τόνο, που δείχνει ότι το θερμόμετρο θα
αΡΥήσει ακόμα να ανεβεί.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λείπει το ενδιαφέρον,
αΦού η αγωνία για το ποιος θα... κληρωθεί στο ΠΑΣΟΚ
^Χ€ΐ φτάσει στο αποκορύφωμά της. Και επί πλέον γιατί
νέο όνομα έκανε την εμφάνισή του στο ΠΑΣΟΚικο
^Ρ έω μ α για υποψήφιος δήμαρχος. Όλοι τώρα μιλάνε
Υιό τον γιατρό Θανάση Γεωργιάδη, που λέγεται ότι πολύ
®έλει τη δημαρχία και κερδίζει τώρα την ευκαιρία, αφού
Πδιαμάχη των κ.κ. Ανδρεάδη και Βλαζάκη έχει ενταθεί
J*70 €rruKnn

ΑΘΗΝΑ 2 9 (ΑΠΕ)
. τ ρ έ φ ο ν τ α ι στους φορολο
γημένους όλες οι δηλώσεις του
οιΐι 11 0 κίν'Πτ πς περιουσίας που
°Ρθόν περιουσίες κάτω οπό 2 0
*α; δρχ.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός Οικο
δομικών κ Δημ. Κουλουριανος ο
π°ίος πρόσθεσε ότι στέλνεται ήόη
εφορίες η εντολή να επιστρέ°υν ταχυδρομικά στους φορολον°ύμενους τις δηλώσεις.
Κατά πληροφορίες θα επιστρα
* ούν περίπου 5 0 0 .0 0 0 δηλώσεις
ίδομένου ότι είχαν υποβληθεί μεν
η*ρισσότερες δηλώσεις αλλά ήταν
^διορισμένος ο αριθμός αυτών
π°υ είχον δηλώσει περιουσίες πάνω
τμ,ν 25 εκατ. δρχ.

Μείωση
^ρών εργασίας
ζητούν
οι οικοδόμοι
Αμεση λύση στα καυτά προβλήPotó τ°υς, ζήτησαν από τον υπουρΕργασίας, αι απασχολούμενοι σε
Οι|(0δομικό και συναφή επαγγέλμα

Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι οι προσπάθειες για διακομματι
κό υποψήφιο ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ έπεσαν στο κενό, μια που ο μόνος
κατάλληλος γι' αυτό το στόχο κ. Κασαμπαλής, παρά πς πιέσεις που
όέχεται φαίνεται ότι δεν επιθυμεί τη συμμετοχή του στις φετεινές
δημοτικές εκλογές.
είναι αύκολο να απορριφθουν.

Α ν α λ υ τ ι κ ά

Επ ις τ ρ ε φ ο ν τ α ι
ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ... φΑΠ

Ένα άλλο στοιχείο των ημερών είναι η επανεμφάνι
ση στο προσκήνιο των εκλογών του κ. Στάθη Παναγιωτίδη, ο οποίος μαθαίνουμε ότι πιέζεται να ρατεβεί στις
εκλογές μόνος του.
Το τρίτο στοιχείο που δίνει ενδιαφέρον στις προε
κλογικές δραστηριότητες είναι η επιμονή τομ ΚΚΕ να μη
συνεργασθεί με τον κομματικό υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ.

Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γ.
Τσολέρας. που μέχρι στιγμής είναι ο
μόνος
επίσημα
αναγγελθείς,
συγκροτεί τον συνδυασμό του και
λέγεται ότι η ανακοίνωση των ονο
μάτων των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων του θο αποτελέσει
μεγάλη έκπληξη, αφού αυζητούνται
εντυπωσιακά ονόμοτα που είναι
αποφασισμένα να βοηθήσουν τον κ
Τσολέρα να βγει ο Δήμος της Βέ
ροιας οπό την κομματικοποίηση και
την εξάρτηση.

Ο κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Χθεσινές έγκυρες πληροφορίες
αναφέρουν ότι ο κ. Στάθης Παναγιωτίδης συζητάει και πάλι την υπο
ψηφιότητά του με συτςιτελή υπερ
κομματικό συνδυασμό
Επιτροπή
φίλων του. στην οποία συμμετέ
χουν οικονομικοί παράγοντες της
πόλης, τον επισκέφθηκε χθές και
του ανακοίνωσαν την απόφασή
τους να οργανώσουν όλη την προε
κλογική εκστρατεία.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία που
είχαμε με τον κ. Παναγιωτίδη μας
είπε ότι οι πιέσεις που γίνονται προς
αυτόν είναι τέτοιες, που του είναι
δύσκολο να τις απορρίψει. Η σοβα
ρότητα όμως ουτών των εκλογών,
μας είπε, προϋποθέτει περίσκεψη
και στάθμιση πολλών παραγόντων.
Από μιά μικρή έρευνα που κά
ναμε στο στενό περιβάλλον του κ.
Παναγιωτίδη διαπιστώσαμε ότι όλοι
συμφωνούν στο να θέσει υποψη
φιότητα και οι λόγοι που στοιχειωθετούν την απόφασή τους αυτή δεν

ΤΟ ΠΑΣΟΚ
Η φαγωμάρα των φατριών στο
Κίνημα νια το ποιος θα είναι ο υπο
ψήφιος έχει ψτόοει σε τέτοιο
σημείο, που ενώ λένε ότι προκρίθηκε ο γιατρός Ανέστης Ανδρεάδης,
δεν το ανακοινώνουν, γιατί ο κομ
ματικός μηχανισμός κινείται για
τον .. εκλεκτό του Ανόρέα Βλαζάκη.
Έφθασαν μάλιστα στο σημείο την
περασμένη εβδομάδα να φέρουνε
στη συνέλευση της Τ Ο. «κοταγγε
λία» σε βάρος του κ. Ανδρεάδη. η
οποία όμως με μεγάλη πλειοψηφίο
απορρίφθηκε.
Ύ στερα όμως απ' ουτή τη δια
μάχη και βλέποντας οι κομματικοί
παράγοντες του Νομού, ότι χάνουν
το παιγνίδι φαίνεται ότι κάνουν έναν
νέο ελιγμό, ώστε να οπορριφθεί ο
Ανδρεάδης. Έτσι παρουσιάζεται
τώρα σπν υποψήφιος δήμαρχος ο
«ισχυρός ανήρ» του κινήματος, ο

® Μείωση των ωρών εργασίας
3 7 με προοπτική νο γίνουν 35
01 τενθήμερο.
• Ψήφιση του νομοσχεδίου που
^ατατέθηκε στη Βουλή για νομοθε1 Ρύθμιση του χειμερινού ειιιδόύοτος,

ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Το υπουργείο Γεωργίας ανακοί
νωσε τα εξής:
Μ ε τροπολογία που ψηφίστηκε
πρόσφατα από τη Βουλή και περιελήφθηκε σαν διάταξη στο σχέδιο
νόμου «γιο την τροποποίηση του
δημοτικού και κοινοτικού κώδικα»,

• Λήψη μέτρων για την πρόληψη
ΙΜν ατυχημάτων.
* Προσπάθεια να κηιπήσει το
ν° |καλιστικο κίνημα των εργαζο''ων· έκανε η εργοδοσία των πλε^Πρίων «ΑΘΗΝΑ ΕΠΕ» στον Ταύ■Αυτό κατάγγειλε η εργοστασια7^ ίΠ|τροπή των πλεκτηρίων. κατα*'ύζογτας γ|ς απολύσεις και τις
ε|λές απολύσεων σε βάρος συνδ'καλιοτψν.
* Σε 48ωρη απεργία όιομαρτυθα κατέβουν στις 5 και 6
Υούστου οι γεωπόνοι δημόσιοι
°λληλοι για τη μη επίλυση των

0ιτήμάτων τους.

Περιορισμοί που θα ισχύσουν
στη νέα κυνηγετική περίοδο
ΑΘΗΝΑ
Το υπουργείο Γεωργίας ανακοί
νωσε τα εξής σχετικά με την φετινή
κυνηγετική περίοδο:
Η ρύθμιση των θεμάτων του
κυνηγιού γιο την φετινή κυνηγετική
περίοδο εξετάσθηκε σε επανειλημέ
νες συσκέψεις υπηρεσιακών παρα
γόντων, εκπροσώπων των κυνη
γών. των εμπόρων κυνηγετικών
ειδών και της εταιρείας προστασίας
της φύσης. Για την κυνηγετική
περίοδο αποφασίστηκαν τα ακόλου
1.
Εναρξη
κυνηγιού
στις
2 0 8.82 και λήξη στις 10.3.83.
2. Μέσα στην περίοδο αυτή
ισχύουν οι εξής επί μέρους περιορι

1 5.9.82 επιτρέπεται ο όλη τη χώρα
εκτός ππό τις περιοχές που ισχύουν
ειδικές απαγορεύσεις.
β| Από 15.9.82 μέχρι και
10.3.83 επιτρέπεται κάθε μέρα το
κυνήγι όλων των θηραμάτων των
οποίων επιτρέπεται η Θήρα, εκτός
οπό το λαγό, την ορεινή πέρδικα και
το αγριογούρουνο που θα κυνη
γιούνται τρεις φορές την εβδομάδα
(Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή).
γ) Ο λαγός θα κυνηγηθεί από
15.9.82 μέχρι και 2.1 83.
δ) Το αγριογούρουνο από
16.10.82 μέχρι 2 .1 83
ε) Η ορεινή πέρδικα από
15.9.82 μέχρι κπι 28.11 82.
στ) Το ορτύκι από 2 0 .8 .8 2 μέχρι

σμοί:

και 30.11 82.

θα:

□)

η Αυτά αποφάσισε το Δ.Σ. της
° νίλλήνιας
Ενωσής τους σε
υνεδρίασή του που ένινε στις 26
Ιο·λΙου.

Από

¿υ,ΒΟί

μέχρι

κ»

ζ) Τοπικοί περιορισμοί κρίθηκσν

14.9.82 το κυνήγι των αποδημητι
κών επιτρέπεται κάθε μέρα μόνο
μέσα στις ζώνες διάβασης. Μ ετά τις

απαραίτητοι γιο την προστασία του

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ-ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 30 Βέροια - τηλ. 62.811

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Από 1 η Α υ γο ύ σ το υ αρχίζουν τα μ α θή μ α τα π ροετο ίμα
ζ ε ς σ ε ο λιγομελή τμ ή μα τα για τους μ α θη τές:
Α
Β ' Γ ' Λ υ κ είο υ ( Α ' και Β τύπου)
κα· Α ' Β ' , Γ ' Γυμνασ ίου
Θα όιδάξουν και φ έτο ς οι γνω σ τοίσας κ α θ η γ η ιές .
Για π ερ ισ σ ό τερ ες π ληροφορίες σας π ερ ιμ ένο υ μ ε κά θε
Μέρα σ το Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ Μ α λ α κο ύ σ η 3 0 (Δίπλα στα Κ ΤΕΛ)
Οι εγ γ ρ α φ ές άρχισαν.

ΥΠ·

Με τον ελιγμό αυτόν οι ελέγχοντες το ΠΑΣΟΚ" στο Νομό μος
φοίνεται ότι
^
•
«Διώχνουν» οριστικά πλέον
τον κάπως αιιτ<?ελ«νχόμενο παράγοντο κ. Αν. Ανδρεάδη, λύνοντας
έτσι το μεγάλο πρόβλημα ποσ τους
δημιουργούσε ο πολιτευτής αυτός
•
Δεν
στενοχωρούν
τον
«εκλεκτό» τους κ Αν. Βλαζάκη. ο
οποίος θα στενοχωριόταν πολύ άν
τον υποσκέλιζε ο «ίιολλό λέγων και
λίγα προοφέρων» Ανδρεάδης.
•
Επιτυγχάνουν την
ικανο
ποίηση της βάσης, ολλά κοι του
Θον. Γ εωργιάδη να προβληθεί επι
τέλους κι' πυτός στο ευρύτερο κοι
νό.
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι
στη μάχη για το ποιος θάναι ο υποΣυνέχεια στην 4η

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦ ΕΣ ΣΤΟΥΣ
ΣΥ Ν ΕΤ Α ΙΡΙΣΜ Ο Υ Σ

τα.

Συγκεκριμένα ζήτησαν, Επίσπευτης διαδικασίας επιδότησης των
·°ΥΥελθέντων
στεγαστικών
δανείων.

γιατρός Θαν Γεωργιάόης, ο οποίος
είναι ένας από ταυς λίγους που
δεν... κέρδισαν τίποτα με την αλλα-

οι προθεσμίες εγγραφής νέων
μελών και διεξαγωγής αρχαιρεσιών
που προβλέπονται σπδ τον νόμο
1 2 5 7 /1 9 8 2 παρστάθηκον ως εξής:
Η προθεσμία εγγραφής νέων
μελών στις γεωργικές συνεταιριστι
κές οργανώσεις, που έληξε την 25
Ιουλίου παρατείνετοι γιο ένο μήνο.
κι' έτσι, όσοι επιθυμούν μπορούν
τώρσ να γραφτούν σον μέλη στους
συνεταιρισμούς μέχρι 25 Αυγούστου 1982.
Επίσης η έναρξη της προθεσμίας
μέσα στην οποία όφειλαν οι πρωτοβάθμοιοι γεωργικοί συνεταιρισμοί
νο διενεργήσουν αρχαιρεσίες για
την ανάδειξη νέων διοικητικών και
εποπτικών συμβουλίων, καθώς και
για την εκλογή αντιπροσώπων στις
ενώσεις, μετατίθεται στις 3 0 Οκτω
βρίου 1982, συνεπώς οι αρχαιρε
σίες πρέπει να γίνουν μέσα πτο
χρονικό διάστημα από 3 0 Οκτω
βρίου μέχρι 2 9 Νοεμβρίου 1982.
Ανάλογα προσαρμόζονται με την
παραπάνω παράταση και οι ημερο
μηνίες που προβλέπουν αρχαιρεσίες
οτις συνεταιριετπκές οργανώσεις
ανώτερου βαθμού της ΠΑΣΕΓΕΣ

ενδημικού θηράματος.
3.
Τα τέλη για την έκδοση
αδείας κυνηγιού καθορίστηκαν ως
εξής:
α) Τοπικές άδειες δρχ. 650.
β) περιφερειακές πδείες δρχ.
1 700.
γ) γενικές άδειες δρχ. 3 .7 00 .
δ)
Αλλοδαπών
οπό
2 0 .0 0 0 -4 0 .0 0 0 δρχ ανάλογα με τη
διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου
Οι τοπικές άδειες που αντιπρο
σωπεύουν το 65% περίπου του
συνολικού αριθμού των εκόιδομένων αδειών παρέμειναν αμετάβλη
τες στα επίπεδο του έτους 1980.
Οι αυξήσεις που επιβλήθηκαν
σε ορισμένες κατηγορίες (περιφε
ρειακές γενικές αλλοδαπών) κρί
θηκαν απαραίτητες προκειμένου να
υλοποιηθούν τα σχέδια του υπουρ
γείου Γεωργίας για προστασία του
θηράματος των θηροφυλάκων. εξουλισίίδς της υημοφυλακύς βελίΙω
ετη
βιοτόπων,
εκσυγχρονισμό

εκτροφείων θηραμάτων, αύξηση
της παραγωγής τους κ.λ.π.).

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ
ΦΟΡΟΣ ΥΠΕΡ
ΤΡΙΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΑΠΝΩΝ

Έπειτα από την υπ αριθμ.
4 6 2 2 4 6 /8 2 απόφαση του υπουρ
γού Γεωργίας, με την οποία προβλέπεται και καταβολή των εισφορών
υπέρ του ΟΓΑ νια τα παραγωγικά
καπνά που αγοράζονται με παρέμ
βαση του Εθνικού Οργανισμού
Καπνού γιο λογαριασμό της ΕΟΚ θο
εκκαθαρίζεται
προς
βεβαίωση
ποσοστό 4,95% ως εισφορά υπέρ
ΟΓΑ. Δήμων κοι Κοινοτήτων, ποσο
στό 1,98% ως ειδικό τέλος υπέρ
Εθνικού Οργσνιομού Καπνού και
0.0 7% ως ποσοστά βεβαιώσεως
εσόδων υπέρ τρίτων, ήτοι συνολικά
7%, Αρμόδια για τη βεβαίωση των
παραπάνω φάρων είναι η Εφορία
Καπνού, ατην οποία έχει δηλωθεί η
παραγωγή
των
αγοροζομένων

«σπνύιν
.
Τ·ς ραροπανί») οόπνΐ€«;
"το υπουργείο Οικονομικών (ΕΔΥΟ

Κ 5295/12.7 821 στους Εφόρους
Καπνού.

ΟΙ ΔΥ Ο
ΠΡΩΤΟΙ
Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Ο Ι
ΓΑ Μ Ο Ι
•

Χθές στη
Βέροια

«Και ούς ο Δήμαρχος (κ. Ζαμπούνης) συνέζευξε. άνθρωπος μη χωριζέτω...»
Βέβαιο δεν γνωρίζουμε αν ειπώ
θηκε αυτή η φράση στους δυο
πρώτους πολιτικούς γόμους που
έγιναν στο Δημαρχείο της Βέροιας.
Και δεν γνωρίζουμε γιατί φρόντισε
ο
πρώτος δημότης της Βέροιας να
μην ειδοποιήσει τον μονοδικό ημε
ρήσιο τύπο του νομού μος.
Σύμφωνα λοιπόν με δημοσιογρα
φικές πληροφορίες αναφέρουμε ότι
τα πρώτα «πολιτικά» ζευγάρια τα
αποτέλεσαν, το ένα ο κ. Οδυσσέας
Γωνιάδης του Γεωρνϊου - διευθυν
τής της Αντωνιοδείου Στέγης Γραμ
μάτων και Τεχνών, με την δεσποινί
δα Μαρίο Μωραιτοπούλου του
Γεωργίου, ηθοποιό και το άλλο ο κ.
Μάρκος Φολιάταρης του Ευρυπίδη
με την δεσποινίδα Νικολέττο Αντωνοπούλου του Βασιλείου.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός
ότι ο κ δήμαρχος δεν έστειλε τα
ανδρόγυνα σε κάποιο μνημείο νσ
καταθέσουν στεφάνιο. Αυτό δείχνει
ότι ο κ. Ζομπούνης «έπιασε» πιο
αοβαρσ το θέμα οπά τους άλλους
δημάρχους ή κοινοτάρχες της χώ
ρας, που έκαναν κΓ αυτού του εί
δους την ενέργεια.

ΕΚΡΗΞΗ
ΒΟΜΒΑΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ
ΒΗΡΥΤΟΣ 29 (ΑΠΕ)
Εκρηξη βόμβας σημειώθηκε
χθές το πρωί στην είσοδο ενός κτι
ρίου στο κέντρο της Δυτικής Βηρυ
τού προκαλώντας τον τραυματισμό
τριών ατόμων και σοβαρές ζημιές
στο κτίριο, που βρίσκεται μερικές
εκατοντάδες μέτρα από το μέγαρο
της προεδρίας της κυβερνήσεως και
των υπουργείων τουρισμού κοι
πληροφοριών.
Απέναντι από το κτίριο υπάρχει
ένας δημόσιος κήπος όπου μένουν
μέσα σε σκηνές πολλές λιβανικές
και παλαιστινιακές οργανώσεις που
έχουν εγκαταλείψει την περιφέρεια
της Βηρυτού λόγω των ισραηλινών
βομβαρδισμών.

Μ ε κοινή απόφαση των υπουρ
γών Δημ. Τάξεως, Γεωργίας, Εμπο
ρίου και Συγκοινωνιών επιτρέπεται
σε πλανόδιους μικροπωλητές νο
μεταφέρουν και να πουλάνε ροδάκι
να και έξω από τα όριο των νομών
όπου ισχύει η άδειά τους
Στην απόφαση ουτή που δεν
φοίνεται να δίνει λύση στο πρόβλη
μα, κατέληξε η κυβέρνηση, μετά τη
διαμάχη της με τους χονδρεμπό
ρους που διακινούν στο εσωτερικό
τα οπωροκηπευτικά.
Εν τω μεταξύ μεγαλώνει ο κίν
δυνος να καταστραφούν μεγάλες
ποσότητες οπωροκηπευτικών στους
τόπους παραγωγής και να παοουσιασθουν τεράστιες ελλείψεις στην
αγορά: 0 Σύνδεσμος Εμπόρων της
Κεντρικής ΛαχαναγορΟς αποφάσισε
προχθές να προχωρήσει σε απεργιακό αγώνα με κλείσιμο των κατα
στημάτων - άν η κυβέρνηση δεν
αναστειλει τα μέτρα νια τη διακίνη
ση των οπωροκηπευτικών. Η από
φαση ελήφθη με συντριπτική πλειοψήφία.
Μ ετά την εξέλιξη αυτή αρμόδιοι
κύκλοι επισημαίνουν ότι μεγαλώνει
Ο κίνδυνος να πληγούν άμεσο οι
παραγωγοί με την καταστροφή
μεγάλων ποσοστήτων οπωροκη
πευτικών και να παρουσιοσθούν
τεράστιες ελλείψεις στην αγορά.
Στη χθεσινή έκτακτη συνέλευ
ση των χονδρεμπόρων ο πρόεδρος
του Συνδέσμου κ. Ν. Βαλαής τόνισε
μεταξύ άλλων:
■* Αν έχει το πολιτικό θάρρος η
κυβέρνηση άς διοτάξει νο φύγουν
από εδώ οι χονδρέμποροι, «κοινω
νικοποιώντας» την Λαχαναγορά.

80 ΤΑ ΛΕΜΟΝΙΑ

Μικτή επιτροπή οπό υπηρεσια
κούς παράγοντες και εκπροσώπους
του ΣΕΒ θο εξετάσει τα προβλήμα
τα που προκύπτουν οπό την εφαρ
μογή του φόρου υπεραξίας, ενώ
ήδη μελετάται η δυνατότητα παρο
χής δάνειων στις επιχειρήσεις για
να πληρώσουν την πρώτη και δεύ
τερη δόση. Πάντως η προθεσμία
της πρώτης δόσεως λήγει σήμερα
κοι δεν πρόκειται να δοθεί παράτα
ση.
Στο μεταξύ ο υπουργός Οικονομι
κών κ Δ. Κουλουριανος δήλωσε ότι
μέχρι 19 Ιουλίου από επιχειρήσεις
της περιοχής Αττικής είχαν υποβλη
θεί 1.500 δηλώσεις που αναφέροντοι σε υπεραξία πάγιων στοιχείων
64 όισεκ. δρχ, ατην οποία αντιστοι
χεί φόρος ύψους 7.5 δισεκ. δρχ,
οπό το ποσό αυτό έχουν ήδη κατα
βληθεί 5 0 0 εκατ. δρχ.
Σχετικά από το υπουρνείο Οικο
νομικών εξεδδθει η εξής ανακοίνωοη:
- Όπως είναι γνωστό η προθε
σμία υποβολής όηλώσεως και κατα
βολής της ο' δόσεως του φόρου
υπεραξίας λήγει την 30η Ιουλίου και
δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράτα
ση.
- Στα πλαίσια t d u διαλόγου με
πς παραγωγικές τάξεις αποφασίστηκε νο συσταθεί στο υπουργείο
Οικονομικών επιτροπή η οποία θα
εξετάσει ορισμένο τεχνικά κοι λογι
στικά θέματα που προκύπτουν απ'
την εφαρμογή του Ν. 1249/82 περί
φόρου υπεραξίας επι των πάγιων

στοιχείων ιων επιχειρήσεων Στην
επιτροπή θα συμμετέχει και εκπρό
σωπος ίου ΣΕ8. Η επιτροπή θα
,ιππβόλει τα πορίσματα Της μέχρι τα

Η ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΠΛΑΝΟΔΙΟΥΣ
Το κείμενο της σπάφροδιακίνηση των ροδάκινων β
κων και καρπουζιών πριι
φέρει σε κανένα σημείο τ
γίνεται ο έλεγχος σττς ΐιι
έχει ως εξής:
«Εγκρίνουμε:
I I Την κατ εξαίρεση νοι
σε πλανοδίου μικροπωλητε:
πωλήσεως βερυκόκκων με»;Ί
Αυνούστου, ροδάκινων μεν, ' ι
Οκτωβρίου και καρπουζιι.'·. ,.ι
3 0 Νοεμβρίου έτους 1987
2) Την μέχρι των ανωτέρω
ρομηνιών
ελεύθερη
μ τ, :■<·.··
βερυκόκκων. ροδάκινων και
πουζιών αντιστοίχως. με φοι
αυτ/τα I X. κοι πέραν των ορίω
Νομού για τον οποίο εκδάΟιυ
άδεια κυκλοφορίας, γιο οπ ε ιι 6 π ι,ν
λιανική πώληση των ονωτέ .
προϊόντων υπό των κατόχων τωι
αυτοκινήτων αυτών και
3) Την μέχρι ταιν ουτών ως
ανωτέρω ημερομηνιών ελ εύ θ ετ
κυκλοφορία κατά τις Κυρ η κ έ\ κ·
ημέρες γενικής αργίας, εις το ε>3\ π
οδικό δίκτυο, των φορτηγών
>
κινητών τα
οποία μεταφ<
βερύκοκκα ή ροδάκινα ή καο~
πρσοριζόμενο γιο τις αγορές · π
ρικού ή εξωτερικού»

Στο μεταξύ στην αγορά παρά τις

Μας κοροϊδεύει
η Κυβέρνηση
Λ Ε Ν Ε ΟΙ Γ Ε Ω Π Ο Ν Ο Ι
Σε Αδωρη προειδοποιητική απεργία κατέρχονται στις 5 και ί
Αύγουστου οι Γεωπόνοι Δημόσιοι - Υπάλληλοι, εκφράζοντας, την
αγανάκτηση κω απογοήτευσή τους γ>ο την αδιαφορία της κυβερνήσεως απέναντι στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Η Πανελλήνια Ένωση Γεωπόνων Δημοσίων Υπαλλήλω
(ΠΕΓΔΥ) σε ανακοίνωσή της εκφράζει την απογοήτευση του κλύ
6ου από τη στάση της κυβερνήσεως, και επισημαίνει ότι οι προε
κλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον κλάδο κάθε άλλ'··
ται στο ΠΑΣΟΚ) αναφερετοι ι πί ·■■
παρά επαληθεύτηκαν.

Συγκεκριμένα τονίζεται στην
ανακοίνωση στις
1.9.1981
το
ΠΑΣΟΚ με δήλωση του Εκτελεστι
κού Γραφείου ανεφερε «...εκφρά
ζουμε το αμέριστο ενδιαφέρον του
κόμματος κοι του .-προέδρου κ.
Ποπανδρέου γιο την επίλυση των
προβλημάτων των γεωπόνων κοι
τον ιδιαίτερο ρόλο που τους επιφυ
λάσσει το κίνημά κατά την αυριανή
διακυβέρνηση της χώρος...»
Αντί όλων αυτών ο ρόλος και οι
ορμοδιότητες των Γεωπόνων Δημο
σίων Υπαλλήλων συνεχώς συρρι
κνώνονται κοι οι αρμόδιοι αδιαφο
ρούν, λέγοντας στη διοίκηση της
ΠΕΓΔΥ να κάνει υπομονή)
Στην ανακοίνωση της διοικήσεως της ΠΕΓΔΥ (η οποία πρόσκει-

Θ Α ΕΠ Α Ν ΕΞ ΕΤ Α Σ Θ ΕΙ
Ο Φ Ο ΡΟ Σ Υ Π Ε Ρ Α Ξ ΙΑ Σ
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)

μεγάλες ποσότητες οπωρσκηπι
κών που συσσωρευθηκσν οι τι " ,
παραμένουν οε υψηλά «ππτ«ία, Οι
τομάτες στις συνοικίες πω>
προς 50 κοι 6 0 δρχ.. το « λό ·τ ··
λεμόνια που παρουσιάζουν · '
φθάνουν και υπερβαίνουν πς ■'δρχ. το κιλό!

τέλος Σεπτεμβρίου 1982.
Μελετάται η δυνατότητα
παροχής ταμειακών διευκολύνσεων
για την πληρωμή της α και β' δόσης
του φόρου υπεράξιος που πρέπει νο
καταβληθούν μέσο στο 1982 Οι
διευκολύνσεις αυτές μπορεί να πά
ρουν τη μορφή δανείων οπ' τις Τρά
πεζες. Σ αυτή την περίπτωση οι
διευκολύνσεις θα ισχύσουν εκ των
υστέρων και για την α' δόση. Πάν
τως, διευκρινίζεται ότι η α" δόση
πρέπει να καταβληθεί εμπρόθεσμα
όπως ορίζει ο νόμος 1 2 4 9 /8 2 .

όπ στις 12 Αυγούστου 1 982 θπ ι
νει συνέλευση των εκπροπώττ·ρ.
συλλάνων της χώρος στη» AW
για να χαραχθεί η περαιτέρω ποο*1.
του αγώνα.
Τέλος καλεί τους Γεωπόνους να
συμμετύσχουν μαζικά στην απεργι.
που είναι νόμιμο δικαίωμα κοι κάνε
νας δημοκρατικός νόμος δεν μποπε
νο το στερήσει.

ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΟ ΥΧΟΠ
Εξ άλλου σε 48ωρη προειδο
ποιητική απεργία κατέρχονται σπά
σήμερα και οι συμβααιουχοι υπάλ
ληλοι του ΥΧΟΠ, λόγω του πογκράμ
μεταθέσεως υπαλλήλων οπά πς
κεντρικές υπηρεσίες του υπουρ
γείου στην επαρχία.

Ο κ. ΤΡΙΤΣΗΣ
ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
Αλλ όχι στη Βέροια
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 29 ΙΑΠΕ)
Τριήμερη περιοδεία σε τ έ ο 'ι
ρις νομούς της 8 . Ελλάδας Ομι;ίζ».ι
σήμερα ο υπουργός Χωροτο ’.¡,-.
Οικισμού και Περιβάλλοντας
Τρίτσης.
0 κ. Τρίτσης, που θα συνοδέ ύ»
ται από υπηρεσιακούς παράγοντες,
θο επιοκεφθεί το«ς νομούς '« ο 
ρών. Δρόμος Καβάλας κοι ΞάνΗης
Στις συσκέψεις που θα γίνουν στις
νομαρχίες των νομών συΗΪΛ μτ την
συμμετοχή των Νομαρχών θα εξϊ·
τασθούν προβλήματα ορμοδιδτητος
του υπουργείου ΧΟΠ

8ο φεστιβάλ
ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ
Σ τ α π λ α ίσ ια τ ο ν 8 ο υ φ ε σ τ ιβ ά λ Κ Ν Ε - Ο Δ Η Γ Η Τ Η π ρ α γ μ α 
το π ο ιώ ν τα ς σ τ η ν π ά λ η μ α ς δ ιή μ ε ρ ε ς ε κ δ η λ ώ σ ε ις . σ τ ις 7 - 8
Α υ γ ο ύ σ το υ σ το γήπ εδο Μ π ά σ κ ε τ κα ι σ το πάρκο τη ς Ε λ η ύ μ ε σ ύ ν θ η μ α ηπ α λ ε ύ ο υ μ ε ε ν ω μ έ ν ο ι γιο τ α ό ικ σ ιώ μ α τ ό μ ο ς για
τη ν ε ιρ ή ν η γ ια τη ν π ρ α γ μ α τ ικ ή α λ λ α γ ή u.
Σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ Φ ε σ τ ιβ ά λ θ α υ π ά ρ χ ο υ ν ε κ θ έ σ ε ις α φ ιε ρ ω 
μ έ ν ε ς σ τ ο π ρ ο β λ ή μ α τ α τη ς ν ε ο λ α ία ς κ α ι τ ο υ Λ α ο ύ μ ο ς . Θ α
υ π ά ρ χ ε ι α κ ό μ η π λ ο ύ σ ιο κ α λ λ ιτε χ ν ικ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α (ρ ε μ π έ τ ικ ο ,
δ η μ ο τικ ά , α ν τ ά ρ τ ικ α , χ ο ρ ο ί θ έ α τ ρ ο , κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς ..!
Θ α π ρ α γ μ α τ ο π ο ιη θ ο ύ ν α κ ό μ η ο ι ε { ή ς ο μ ιλ ίε ς

σ ν ζη τή

σ εις :
Π α ρ α σ κ ε υ ή 6 ! Β α π ς 8 μ ·μ . γ ια το ν ε λ ε ύ θ ε ρ ο χ ρ ό ν ο .
Σ ά β β α τ ο 7> 8 σ τ ις 8 μ .μ . για τ η ν α ν ε ρ γ ία .
Κ υ ρ ια κ ή 8 1 8 σ τ ις 8 μ .μ . γ ω τ η ν π α ιδ εία .
Η ο ρ γ α η ίΤ τ κ ή επ ιτρ ο π ή

ΣΕ Λ ΙΔ Α ? η

ΣΤ Α ΥΡΟ Λ ΕΞ Ο

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Ενας μαθηματικός μσς από τη
Σάμο
2 ' Ενας σύνδεσμος τελικός - Αυτή
χαρακτηρίζεται από το φώς της.
3 Νησί μας - 1670.
4 Μιά άρνησή μας.
5 Το ψεύτικο προσόν των παπουτσιών μας.
6 Προστακτική που συναντιέται
στα κείμενα.
7 Ενας ξένος, αριθμός - Επίρρη
μα της καθαρεύουσας που

V Μισό... ποίημα - Αρχικά, που
στο νομό μας έδειξαν κάποτε
μεγάλη δραστηριότητα.
2 Αυτή πιό χαρακτηριστική στους
δούλους (καθ.).
3 Καθαρευουσιάνικο αγρίμι των
δασών μσς — Αυτό θεόσταλτο
αλλά χωρίς φωνή κΓ αντίστροφα
(καθ.).
4 Προτρέπει — Χωρίς αρχη-τέλος... "μόνος — 8 7 0 .
5. Έ χ ει κΓ αυτή ζωή (αντίστρ.).
6 Μάρκα αυτοκινήτων — Πολλές
οι συντάξεις του — Αντίστροφη
νότα
7. Αρχαία θεά - Ποτέ δεν τρώγε
ται έτσι η κότα (αντίστρ.).
8 . Γνωστός από τους,
κύκλους
του (αιτ.).
9 Αρχικά
στο
στρατό
μας
(αντίστρ,) — Γυναικείο όνομο.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

ΧΑΫΝΤΝ - ΕΣΥ 2. ΑΝΝΑ - ΕΣΤΙ 3. ΒΑΙ - ΚΟΑ - ΚΚ 4.
ΑΤΑΛΑΝΤΗ 5. ΗΙΧ)Ο(Σ) - ΣΥ 6 ΛΟΡΝΤ - TO M 7. ΣΗΛΕΤΑ
- ΟΛΠ 8 ΙΝΟ ΝΟ Υ 9 ΣΙΚ - ΡΙΧΤΕΡ 10. ΑΡΑΜ - ΑΙΑ.
1 ΧΑΒΑΗ - ΣΑΣΑ (Καστούρα) 2. ΑΝΑΤΟΛΗ - (ΣΕ)ΙΡΙΑ) 3
ΥΝΙΑ - ΟΛΙΚΑ 4. ΝΑ - ΛΟΡΕΝ 5 ΚΑ(ΛΟ) - ΝΤΟΡ 6 . NEON
TANIA 7. ΣΑ(ΛΑ)ΤΑ - ΟΧΙ 8 ET - ΤΟΥΤΑ 9. ΣΙΚ - ΣΟΛ 10.
ΚΟΥΜ ΠΑΡΑ

•
Η Αργυρούπολη ο δήμος του
συγκροτήματος της πρωτεύουσας
ήταν το 1951 ένας ασήμαντος οικι
σμός με 451 κατοίκους Στην αποΥραφΓ του 1971 η Αρνυρούπολη
είχε πληθυσμό 1 3 .9 5 6 άτομα. Ο
όήμος αυτός παρουσιάζει τα μεγα
λύτερα ποσοστό στην αύξηση του
πληθυσμού από όλους τους οικι
σμούς των Αθηνών: 8 4 6 %
•
Οι ελέφαντες των ζωολονικών κήπων, για να διστρέφονται
κανονικά πρέπει να τρώνε 1 0 0 κιλά
τροφή την μέρα ο καθένας.
•
Οι καμήλες και οι ελέφαντες
είναι 7α μόνα τετράποδα ζώα. που
δεν μπορούν να πηδήσουν ούτε το
ελάχιστο - ανάλογα με το σώμα
τομς - εμπόδιο.
•
Το μουσικό όργανο ακορν
τεόν το επινόησε ο Βιεννέζος Νταμιάν το 182Θ και το τελειοποίησε ο

Ο ΓΕ Π ΡΠ Ο Σ Φ Ο ΥΤΣΙΤ20ΓΛΟ Υ
του Κωνίνου κσι της Καλυψώς το
γένος Τζήμα που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια κοι η ΠΟ ΛΥΞΕ
ΝΗ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ του Δημητρίου
και της Αικατερίνης το γένος Χριατοδούλο’.' που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροιο πρόκειται να
παντρευτούν και ο γόμος θα γίνει
στη Βέροια

Γάλλος Κ. Μπυφφέ το 1Θ37. Η λέξη
ακορντεόν σημαίνει μουσική αρμο
νία.
•
Η περιοχή επί της οποίας πέ
φτει η τέφρα που προέρχεται από
μία μόνο έκρηξη του ηφαιστείου
Κρακατόα,
καλύπτει
επιφάνεια
7 5 0 .0 0 0 τετραγωνικών χιλιομέ
τρων.
•
Κατά μέσο όρο αναλογούν
6 0 0 τηλεφωνικές συνδιαλέξεις το
χρόνο στους Καναδούς που έρχον
ται πρώτοι στον τομέα αυτό σ' ολό
κληρο τον κόσμο. Ακολουθούν οι
Αμερικανοί και ύστερα οι Γάλλοι.
•
Πολύ συχνά η λάβα που χύ
νεται από ένα ηφαίστειο είναι τόσο
παχιά και πυκνή, ώστε το εσωτερικό
της μένει ζεστό επί 2 0 χρόνια.
•
Στα εβραϊκά το όνομα Σάρα
σημαίνει προνκίπισσα. Η Σάρα ήταν
γυναίκα τοϋ Αβραάμ και μητέρα του
Ισαάκ. Τεκνοποίησε σε γεροντική
ηλικία. Π έθανε 127 χρόνων.
•
Πολλά ζώα πέφτουν το χει
μώνα σε λήθαργο. Σκουλήκια, έντο
μα. βατράχια, φίδια, σαύρες χελώ
νες κοιμούνται το χειμώνα.
•
Το
μουρουνόλαόο
είναι
λιπαρό λάδι, που προέρχεται από το
συκώτι του ονίσκου ή μουρούνας.
Περιέχει κατά 97% λίπος και λίγο
αλάτι, λιπαρά οξέα, Ιχνη ιωδίου
βρωμίου κ.λ.π. Εκείνο όμως που
συντελεί στη θρεπτική του ιδιότητα
είναι η μουρολύνη. μία ουαία που
περιέχει και που το καθιστά ευκολο
χώνευτο. Το μουρουνόλαδο είναι
πλουσιότερο σε βιταμίνες.
•
Η λέξη Βαβυλώνα σημαίνει
πόλη του Θεού. Και η λέξη Βαβέλ
προέρχεται οπό το εβραϊκό ρήμα
μπάλάς που θα πει συγχέω, μπερ
δεύω.

Σαν σήμερα

Το χρονογράφημά μας

Του ΔΗΜ. ΚΟΥΜΟΥΣΗ

σημαίνει τώρα πιά.
8 Ενα σπίτι στη δοτική (κοθ.) — Εί
ναι και το παίζω (αντίστρ.).
9. ΚΓ ένο ρήμα που χρειάζεται...
εργαλεία-

ΚΑΘΕΤΑ

Παρασκευή 3 0 Ιουλίου 1 0 8 2

«Λ Α Ο Σ»

1824 Ο Γ. Σοχτοϋρης κσταναυμοχ«·' τον

Η Χαράδρα μας
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Και άλλοτε γράψαμε γι' αυτήν
την ωραιοτάτη και φορτωμένη βλά
στηση χαράδρα μέσα απ' την οποία
περνά ο ευλογημένος Τριπόταμός
μας, που αυτή την ευλονία την κάνει
κατάρα η απερισκεψία των ανθρώ
πων.
Δεν θα μιλήσουμε για τους
σταύλους που τρέχουν οι κοπριές
τους και πόσης φύσεως απορρίματα
μέσα στο ποτάμι, ούτε για τα απορ
ρυπαντικά οχετούς κλπ. Αυτό είναι
μέσα σε ένα γενικότερο πρόγραμμα
διαφυλάξεως του περιβάλλοντος.
Τριπόταμός Αραπίτσα, Βόδας και
Μογλενίτσας ακόμη, όλα αυτά τα
ποτάμια με τα πάντα των τεσσάρων
πόλεων στον χόνόακα του εξήντα έξ
όπως τον λέμε, απ' εκεί στον
Μακρύνιαλο. στον Κορινό. και να
προχωρούν αλμστωδώς προς τα κα
τω. Αλλά είπαμε αυτή είναι η γενική
μόλυνση, Αξιός Θερμαϊκός Σαρωνικός κλπ. πολλά.
Εμείς θα εντοπισθούμε μόνο
στην καθαριότητα του Γριποτάμου
ή μάλλον της βλοστημένης χαρά
δρας μας
Πόση ομορφιά κλείνει ουτή η
χαράδρα άς την παρακολουθήσου
με κάτω από την Στρατώνα μέχρι
και πίσω στα Νεκροταφεία.
Δένδρα, πλατόνια, θαμνώδη,
μιά ζούγκλα Ο Θεός έδωσε με το
τσουβάλι όλα τα αγαθά του. Και
μείς τί κάνουμε. Τίποτε! I Δυστυ
χώς! Δεν υπάρχει άραγε τρόπος νο
μην ρίχνουμε μέσα σκουπίδια μιά
που το αυτοκίνητο του Δήμου περ
νά και από τα πιό ακραία σημεία της
πόλεως: Να μην ρίχνουμε μέσα
νάύλον σακούλες τενεκέδες κλπ.
άχρηστο αντικείμενα;
Σε όλες τις πόλεις και όπου
υπάρχει ποταμάκι μέσα στην πόλη
είναι ευλογία Θεού, και σε μάς εδώ
γίνεται ασχήμια πρώτου μεγέθους.
Ας πάμε στη γειτονική μας Νάουσα
και άς δούμε το πάρκο της. και άς
έρθουμε και στο δικό μας Ενα
περίεργο πράγμα και οι ξένοι που
έρχονται αμέσως στην καταστροφή.

Ταξίδευε μιά μέρα ένα Γερμανακι pt τον πατέρα και μητέρα του
και είδε κάποιον επιβάτη που έρριξε
απο το παράθυρο ένα λαδόχαρτο
μετό το φάγωμα της μπογάτσας. Και
ρωτό το Γερμανάκι πόσα χρήματα
θα πληρώσει τώρα αυτός ο παπ
πούς γι αυτό που έκανε;
Τίποτε, τίποτε Γερμανάκι μου!'
Γιατί άν ήταν για πρόστιμο θα έπρε
πε ο Δήμος να μας είχε ρημάξει για
την βρωμιά της χαράδρας μας. Αλλά
ποιον να πιάσει πρώτο. Δεν ξέρουμε
όν η μελλουσα Δημοτική αστυνομία
κάνει κάτι.

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
,
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

2 2 .2 2 2
2 2 .5 0 5
1 25
2 5 .7 4 9
2 4 .4 4 4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)

2 3 .6 1 9
2 3 .3 6 4
2 3 .3 7 6

Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

100
121
199

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
»
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Γ.Ε. (σταθμάς)

2 2 .1 9 9
2 2 .2 0 0
2 2 .3 1 4
4 1 .3 5 3

Δ ιο β ά ζ ρ :ά
κ α ί ö io ö iß e c r
tñ w

ε ε ρ η μ ε ρ ιό α μ α ς I

Τελούμε την Κυριακή 1 Αύγουστου 1982 στον lepó Ναό Αγίου Γεωρ
γίου 4 0 Ν Θ Η Μ Ε Ρ 0 Μ Ν Η Μ Ο ΣΥ Ν Ο νια την ανάπαυση της ψυχής του
προσφιλούς μας συζύγου, πατρός, αδελφού, πόττπου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΥΜΠΟΥΛΑ
(ΜΕΛΕΜΕΝΗ)
παρακσλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μβιςτις δεήσεις
τους προς τον Θεό
Η σύζυγος - το τέκνα
οι αδελφοί - οι εγγονοί
Δεξίωση στο σπίτι 10ης Μεραρχίας 18.

Θα Είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

S T U D IO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροττόΛεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

1980

ΤΕΣΣΑ ΡΑ ΚΟ Ν ΘΗ Μ ΕΡΟ
Μ ΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΑΝΩΝΥΜ ΟΣ

Ο ΚΛΕΨΑΣ
ΤΟΥ ΚΛΕΨΑΝΤΟΣ
Η κυρία αναγγέλει με αγανά
κτηση στο σύζυγό της ότι έδιωξε
την υπηρέτρια της γιατί τους έκλε
ψε το καλύτερο σερβίτσιο και το
μαχαιροπήρουνα.
- Μπά. αποκρίνεται ο κύριος αφπρημένος. Ποιο από όλα;
Μα εκείνο που έγραφε «Ξενοδο
χείο Μπόν Ριβάλ».
Ο ΣΩΤΗΡΑΣ
' Ενας ηθοποιός διηγείται:
- Η γυναίκα μου με εγκατέλειψε.
Έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο.
- Και ποιός είναι αυτός ο καλύτε
ρος σου φίλος; τον ρώτησαν.
- Ούτε τον ξέρω ούτε ποτέ τον εί
δα αλλά ύστερα από αυτό που έκα
νε, τον θεωρώ σαν τον κολυτερό
μου φίλο.

- Εγώ είμαι αυτοδημιούργητος.
λέει κάποιος με περηφάνεια σε μιά
παρέα.
- Ευτυχώς που το αναγνωρίζεις,
απαντά κάποιος και απαλάσεις έτσι
το δημιουργό από την ευθύνη...

Ραδιοταξί

και καλούμε όλους τομς συγγενείς κσι φίλους να προσέλθουν για να
ενώσουν μαζί μος τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Οι γονείς - ο αδελφός
οι λοιποί συγγενείς
•
Δεξίωση στο σπίτι Μητροπόλεως 9.

6 2 .5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου-Βενιζέλου
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
2 4 .1 4 1 -2 4 .3 4 3
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Ιπποκράτους
2 6 .9 2 0
ΠΑ. Ωρολογίου
2 3 .8 8 0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
Μωραίτη
2 3 .3 5 0

Ρβκτιφιέ
ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Εννύπση μηχανών 6 μήν€ς
δίχως όριο χιλιομέτρων
Κουζινέτα - Πιστόνια - Βαλβίδες Ελατήρια - Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. Μ Π Ο Υ Τ ΖΟ Λ Α Σ & ΣΙ A
ΣΤΑΔΙΟΥ 156-ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Αλλαγή και...
στη διατροφή

Ένας μαθητής ρωτάει το δά
σκαλό του:
- Κύριε τί θο πει «ανώνυμος».
0 δάσκαλος απαντά με σοβαρό
τητα.
- Εκείνος παιδί μου που δε θέλει
να ξέρουν το όνομά του.
— Ποιος γέλασε; ρωτάει ο δάσκα
λος.
— Ενας ανώνυμος απαντάει κά
ποιος μαθητής.

Τελούμε την Κυριακή 1 Αυγούστου
1982
στην
εκκλησία
Μητροπόλεως Βέροιας τεσσαρα
κονθήμερο μνημόσυνο για την
ανάπαυση της ψυχής του προσφι
λούς μας γιού. αδελφού, εγγονού
και σνηψιού

ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΔΡΑΛΗ

ΤΙ ΤΡΩΜΕ

Α Ν Ε Κ Δ Ο ΤΑ

Η... ΕΥΘΥΝΗ

DISCO-STUDIO

G. G.

1944

1981

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

•

1907

τουρκικό στόλο κοντό στη Σάμο.
Οι Έλληνες κυρίευσαν δύο τουρ
κικά πλοία κσι καταβύθισαν πολ
λά άλλα.
Τμήμα του σντορτικού σώματος
Δουμιλώτη, μ& τους λοχίες Λού
ρο και Κορόίτσα διαλύει συμμο
ρία κομιτατζήδων κοντά στο
Ξηροβούνι Βέροιας.
Ισχυρές δυνάμεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ επιτεθήκαν κατά του χωριού
Αραχμαίο Αργολίδας, το κατέλα
βαν και πραγματοποίησαν λεηλα
σίες και πολλές ωμότητες Κατε
οφαξαν 124 κατοίκους του
χωριού.
0 πρόεδρος Κάρτερ έδινε στο
διαβόητο αδελφό του, Μπιλλυ.
επίσημα τηλεγραφήματα του
Γταιητ Ντηπάρτμεντ αναφερόμενα στα αμφιλεγόμενα ταξίδια του
στη Λιβύη όπως εντυπωσιακό
αποκάλυψών δύο μέλη του
Κογκρεσσου ο Ρεπαυμπλικάνος
κ Σώγιερ και ο Δημοκρατικός κ.
Βόλμερ.
Μετά από στρατιωτικό πραξικό
πημα κατέλαβε την εξουσία στην
Γκάμπια ο Κουκλί Σαμπά Σανιανίγκ που σνέτρεψε τον πρόεδρο
σερ Ντάουντο Καϊράμπα Τζεβέρε. με σκοπό τη δημιουργία
«δικτατορίας του προλετάριό*
του* 0 ανατραπείς πρόεδρος
βρισκόταν στο Λονδίνο στους γό
μους του Κορόλου με τη Νταϊάνα.

5.60 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
6.05 0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 .4 0 0 Ε Λ Λ Η μ λ τ

Το λίπος... παχαίνει και - ίσως σκοτώνει! Ένα και μόνο γραμμάριο
μαργαρίνης περιέχει 7.3 θερμίδες
και σε μια φέτα ψωμί συνήθως βά
ζουμε 1 0 περίπου γραμμάρια.
Στις χώρες της Δύσης κατανα
λίσκουμε, κατ' άτομο, 1 4 0 περίπου
γραμμάρια λίπους την ημέρα.
Ολες σχεδόν οι τροφές περιέ
χουν λίπος. Περισσότερο το τηγα
νητά. μικρές όμως ποσότητες περιεχονται και στα φρούτα ή τα λαχανι
κά.
Το περισσότερο λίπος το παίρ
νουμε οπό τροφές που «φαίνεται»
ότι έχουν λίπος Στις πιό πολλές μά
λιστα περιπτώσεις πρόκειται - όπως
και στην «εξευγενισμένη» ζάχαρη για λίπος που έχει διαχωριστεί και
περιέχει μονάχα θερμίδες χωρίς
καμιά θρεπτική αξία. Κατά μέσον
όρο, αυτού του είδους το «ορατό»
λίπος είναι 60 γραμμάρια την ημέ
ρα, από τα οποία τα 35 είναι βούτυ
ρο ή μαργαρίνη.
Το άμεσο αποτέλσμα της υπερ
κατανάλωσης λίπους είναι η ηύξηση
του βάρους.
Στατιστικά όμως όσοι έχουν
επιπλέον κιλά, κινδυνεύουν περισ
σότερο από καρδιοπάθειες αρτη
ριοσκλήρωση, διαβήτη, ακόμα και
καρκίνο του στήθους ή του παχέος
εντέρου. Η αρτηριοσκλήρωση - η
εναπόθεση δηλαδή λίπους στις
αρτηρίες - στις δυτικές χώρες αρχί
ζει από την παιδική ηλικία και θεω 
ρείται ο πιό διαδεδομένος παράγον
τας που ευνοεί την καρδιακή προσ
βολή και τον θάνατο πριν από τα 65
χρόνια.
Ο στατιστικός συσχετισμός βέ
βαια δεν σημαίνει ότι το λίπος προκαλεί αυτές τις ασθένειες. Εξαιτίος
της δυσκολίας να ελεγχθεί εργα
στηριακό η δίαιατο των ανθρώπων
για 1 0 ή 2 0 χρόνια, δεν έχει αποόείχθεί ότι η μείωση της κατανάλωσης
του λίπους μειώνει τις πιθανότητες
καρδιακής προσβολής.
Παρά τις όποιες διαφωνίες
όμως φαίνεται ότι η πλειοψηφία
των γιατρών είναι υπέρ της μείωσης
της κατανάλωσης νια τρεις κατηγο
ρίες ανθρώπων:
Πρόκειται κατ' αρχήν, για τα
άτομα εκείνα που ήδη έχουν συμ
πτώματα καρδιοπάθειας και αρτη-

ριοσκλήρωσης. Μετά, είναι Π lt£rrrl"
γορίας εκείνων που έχουν υψηλή
χοληστερόλη στο αίμα, ή άλλα συμ
πτώματα που ευνοούν την καρδιοπάθεια. Και η τρίτη κατηγορία είναι
εκείνοι nou η πίεσή τους και το βά
ρος τους τείνουν να αυξάνονται μ£
την ηλικία. Πρόκειται για τον ενήλι
κα πληθυσμό στις εμημερούσες χώ
ρες ο οποίος γενικά διατρέχει κίν
δυνο υγείας από το πάχος και την
«πλούσια διατροφή».
Επειδή ο κίνδυνος μιας καρδια
κής προσβολής είναι θέμα τόσο
ζωτικής σημασίας δεν είναι ανάγκη
να περιμένουμε να μας τον αποδεί
ξουν τα στατιστικά στοιχεία, πέρα
από κάθε αμφιβολία. Γι' αυτό, σε
πολλές χώρες οι αρμόδιοι για ΤΓΙ
δημόσια υγεία συνιστούν λιγότερο
λίπος στο διαιτολόγιο»
Μερικές χρήσιμες συμβουλές
στο θέμα του λίπους και του πάχους
είναι οι ακόλουθες
— Μειώστε στο μισό την ποσότητα
του βουτύρου ή της μαργαρίνης που
χρησιμοποιείτε κήθε μέρα σε μιά
φέτα ψωμί.
— Μή γεμίζετε τα σάντουιτς με διά
φορα παχυντικό συστατικά.
— Στο μαγείρεμα μη χρησιμοποιεί
τε «παχύ» λάδι. Μάλιστα, μπορείτε
νο επιδιώξετε τη χρησιμοποίηση
των νέων μεθόδων για τηγάνισμα.
Δηλαδή το τηγάνια που δεν κολλάνε
και συνεπώς όεν θέλουν πολύ λάδι·
—Ό τ α ν φτιάχνετε γλυκά προσπα
θήστε να μη χρησιμοποιείτε πολύ
βούτυρο ή άλλα παχυντικό υλικά.

Κμνικοί λέγονται οι άνθρωποι
που λένε φωναχτό αυτό που σκέ
πτονται.
Πιέρ Ντανίνος

ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Γ Α Λ Λ ΙΚ Ω Ν
Β ΕΡ Ο ΙΑ Σ

ΚΑΙ Τ* ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00 Σ' ΑΓΑΠΩ

7.35
8.05
9.00
9.50
10.40
11.10

ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΤΑΛΛΑΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
01 ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ ΡΟΚ ΕΝΤ ΡΟΛ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

ΥΕΝΕΔ
5.30
6 00
6 15
6.30
6 45

ΡΟΠΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ..
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

7.15
7.46
8 00
8 30

ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΠΟΡΤΡα ΠΆ

Οί ΧΡΥΣΟΟΗΡΕΣ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ MUY4iK.fi»
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μεγ. Αλεξάνδρου 37-Εδέσσης
Τηλέφ. 62 .8 6 2 -Ο ΙΚ . 2 6 .6 5 3
Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ θα
λειτουργήσουν θερινά υπερεντατικά μαθήματα
(48 ώρες διδασκαλίας) στα εξής τμήματά του:
Μαθητικά, Ενηλίκων, CERTIFICAT, SORBONNE,
Γαλλικής φιλολογίας.

Έναρξης θερινών μαθημάτων 2 Αυγούστου
Λήξις 12 Σεπτεμβρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ

π“ Ροσκίυή 3 0 Ιουλίου 1 9 8 2
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Η Ελλάς ζήτησε από την Ε Ο Κ
περιορισμούς εισαγωγής
στα αθλητικά και τις τσάντες
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ΑΚΕΦΑΛΗ ΜΕΝΕΙ Η ΝΑΟΥΣΑ
ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Λυπηρό το γεγονός πάνω στις μεταγραφές
Σίιν φοβερά λυπηρό μπορεί να
Όρακ τηριοθεί το γεγονός, ότι η
“■Οίκηση που κάλεσε σε γενική
“'Λ'ίλειιοη τα μέλη της προχθές
'έτάρΐη 2 8 -7 -8 2 να βρίσκονται μό“Οττερί τα 5 0 άτομα που έδειξαν να
ώίγκινούνται από το δράμα που
η*0νό η ομάδα στις κρίσιμες αυτές
^ ν μ ές ενώ το πιό δραματικό ήταν
* * τα 5 0 αυτά μέλη του συλλόγου.
PÛW άνθρωποι μισθωσυντήρητοι
^νγελμπ τίες και ημεροκαματιάρη®«· Εκείνο πάντως που έλαμψε με
^ απουσία τους ήταν οι παράγοντομ τόποκ που εδώ και χρόνια
ί ί ν δείχνουν κανένα πλέον ενδιαι®έρον για την ιστορική αυτή ομάδα
ΠΟυ λέγεται «ΝΑΟΥΣΑ», ενώ σε
•Όλλές άλλες εκδηλώσεις δείχνουν
®Η*ριστο ενδιαφέρον Επίσης θα
“ΛΟτελοόσε παράλειψη να μην
°ήμειώοουμε και την δυσμενή
*Υτυπωση που προκάλεσε και η
Woupia όλων των προέδρων της
ΝΑΟΥΣΑΣ που από συστύσεώς της
«Χρι οήμερο δεν παραβρέθηκε
κανείς
Τα γεγονότα λοιπόν αυτά νομί
ζα μ ε άτι φανερώνουν τις δύσκολες
^•ΥΡές που περνά η ΝΑΟΥΣΑ και
νομίζουμε ακόμη ότι επειδή η κατά^τοαη είναι τραγική όλοι μαζί λοι
μόν γ,α vu ο ω θε,- η ΝΑΟΥΣΑ να δώ°°υμε το παρών την Τετάρτη
8 2 για μιά ικανή διοίκηση γιο

νο ανολάβει τις τύχες του συλλό

Ο ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ
ΣΕ ΠΑΕ
Ενώ οι μεταγραφές φθάνουν
προς το τέλος τους οι φήμες ορνιάζουν στομς ποδοσφαιρικούς κύ
κλους της ΝΑΟΥΣΑΣ για παραχωρή
σεις παικτών σε ΠΑΕ της Βορείου
Ελλάδας.
Από την διοίκηση όμως τηρείται
απόλυτη σιγή, αφού ακόμη τα πράγ
ματα βρίσκονται σε διαπραγματεύ
σεις με τους ενδιαφερομένους.
Πάντως εκείνα που φαίνεται μάλλον
σίγουρο είναι η «παραχώρηση» του
Χ'Ίωαννίδη αφού ο Παντελάκης
ίου ΠΑΟΚ μετά την δικαίωση του
Γούναρη. φαίνεται ότι σήμερα
(Παρασκευή) θα έρ θει σε επαφή με
την διοίκηση και θο ζητήσει επίση
μα τον παίκτη. Τις τελευταίες δε
πληροφορίες για τα πληθωρικά
προσόντα του X Ίωαννίδη. ο πρόε
δρος του ΠΑΟΚ της πήρε από τον
βοηθό του Χεέρ κ. Τούλη Μουρατίδπ. που είχε τον παίκτη, την περίοδο
που ήταν προπονητής στην ΝΑΟΥ
ΣΑ. Εν τω μεταξύ για τον ίδιο παίκτη
στον χορό μπήκε και ο Αππόλων
Αθηνών, που με επίσημη πρότασή
του αρνά χθές το βράδυ ζήτησε τον
παίκτη να τον αποκτήσει επειδή
όμως οι διαπραγματεύσεις συνεχι
ζόταν τα τελικό αποτελέσματα δεν
μπορέσομε να τα μάθουμε
Νεώτερες
πληροφορίες
ο
Μακεδονικός θα κάνει επίσημη
πρόταση στην διοίκηση για τον
Παπαόόπουλο Αλέκο. αφού τον παί
κτη γνωρίζουν και θέλουν οπωσδή
ποτε να τον αποκτήσουν για να ενισχύσουν το κέντρο τους, αποκτών
τας τον «οργανωτή» της Νάουσας.
Πάντως όλα θα κριθούν το τελευ
ταίο εικοσιτετράωρο της λήξεως
των μεταγραφών.

Σήμερα Ποροσκευή 3 0 Ιουλίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ
τ° Φαρμακείο:
Αθανασίου Χοτούρσ
τηλ. 2 7 4 7 5
Ενώ όιανυκτερεύ|ΐ το φαρμα

κείο:
Μυάλιου - Οότα
τηλ. 2 9 7 5 9

ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ
Ενώ λοιπόν αυτή τη στιγμή π
ΝΑΟΥΣΑ βρίσκεται χωρίς καινούρ
για διοίκηση, αφού όπως προοναφέραμί δεν έγινε η γενική συνέλευ
ση η παλαιό διοίκηση της ΝΑΟΥ
ΣΑΣ. δείχνοντας το ενδιαφέρον για
το καλό της ομάόος. προχωρεί και
με όλο το βάρος των προσπαθειών

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δπμήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 2 8 1 4 4

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Παν
Βενιζέλου 147 τηλ. 2 3 4 4 8

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστάς Ευστάθιος

ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Ιωάννης Αραπίδης

ΑΘΗΝΑ 2 9 (ΑΠΕ)
Τροπολογία, με την οποία
ρυθμίζονται θέματα που αφορούν
το ποδόσφαιρο, κατατέθηκε από
τον υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως κ. Μ ένιο Κουτσόγιωργα στο
νομοσχέδιο για την «μεταφορά και
μετονομασία
της
ΥΕΝΕΔ
σε
ΕΡΤ-2».
Ό π ω ς οναφέρεται στην εισηγη
τική έκθεση με τον προτεινόμενη
τροποποίηση της παρ. 1 του άρ
θρου 20 του νόμου 7 5 /1 9 7 5 «δίνε
ται η δυνατότης με αποφάσεις του
υπουργού να τεθούν μόνιμες και
υγιείς βάσεις σε ζόλα το εθνικά

Μ ΙΚ Ρ Ε Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Μ ΙΚ ΡΕ Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

Η ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ
Ενον οδηγό για τη διανομή των προϊόντων της, με δίπλωμο Γ
κατηγορίας. Πληρ. τη*. 2 9 .2 4 2 Βέροια

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 120 τ.μ. στην οδά Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο.
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και 2 7 .5 4 5 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
κοωθς και ζαμπονιέρα. σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες τη *. 6 2 .1 1 8 Βέροια.

• Το ΙΜο 4 των Τρικάλων
Νέο παίκτη ενέταξε στην δύναμή της n 8ΕΡΟΙΑ. Πρόκειται για
τον σπουδαίο αμυντικό του Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Τρικάλων Ημαθίας
Μαυρουδόγλου, του οποίου η μεταγραφή έκλεισε στις 12.30 χθές

ΜΑΛΟΥΝΑΙ: Το πρώτο απόκτημα
της Νάουσας.
τους και κυρίως ορισμένων και μόνο
αιόμων έχει έρθει σε επαφή ρε παί
κτες που εζεόήλωοαν την επιθυμία
να αγωνισθούν στην ΝΑΟΥΣΑ και
ήδη προχθές έγινε η πρώτη μεταγραφική επιτυχία που είναι:

Ο ΜΑΛΟΥΝΑΣ ΑΠΟ
ΤΟΝ ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΑΟΥΣΗΣ
Ο σέντερ φόρ του Αχιλλέα που
διακρίθηκε στα φετειυό πρωτάθλη
μα της Α' ερασιτεχνικής κατηγορίας
και οδήγησε την ομάδα του στην Α"
κατηγορία, διακρίνεται για τις διει
σδύσεις του και το άψογο κοντρολ
της μπάλλας, ενώ με το άλμα του
και το δυνατό κεφάλι έχει σημειώ
σει τα περισσότερο γκολ στην
ποδοσφαιρική τομ καριέρα.
Συγκινημένος ο παίκτης για την
μεταγραφή του μας τόνισε ότι θα
προσπαθήσει νο φανεί αντάξιος της
βπρειάς φανέλλας της Νάουσας και
να δικαιώσει αυτούς που πίστεψαν
στο ταλέντα του Επίσης ευχαριστεί
την παλπιά του ομάδα για την κατα
νόηση που έδειξε στο θέμα της
μεταγραφής του.

ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ
ΚΥΝΗΓΑ
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ενδιαφέρον έδειξε η ΝΑΟΥΣΑ
και για τους Κουμάντα - Μαυροδου-

πρωταθλήματα, νε γνώμονα το
εθνικό συμφέρον, μακρυό οπό
μικροσυμφέροντα,
εκμαυλισμούς
κοι αβεβαιότητα για το μέλλον. Ειδι
κότερο η κατατεθείσα τροπολογία
αναφέρει τα εξής:
«Με αποφάσεις του αρμοδίου
για τον αθλητισμό υπουργού ή ΐιφ υ πουργού και κατά παρέκκλιση από
οποιαδήποτε ισχύουσα σχετική διά
τάξη, ορίζονται, ύστερα από γνώμη
της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομο
σπονδίας και πρόταση του γενικού
γραμματέας Αθλητισμού, ο αριθμός
¿αι διάρθρωση των κατηνοριών, ο
¡αριθμός των ομάδων κάθε κατηγο
ρίας, καθώς κοι ο αριθμός των ομά
δων που προβιβάζονται ή υποβιβά
ζονται από κάθε κατηγορία των
εθνικών πρωταθλημάτων ποδο
σφαίρου, που διεξάγονται με ομά
δες από επαγγελματίες ποδοσφαιρι
στές. αμειβόμενους ποδοσφαιρι
στές και ερασιτέχνες ποδοσφαιρι
στές σε πανελλήνια κλίμακα. Επί
σης, ορίζονται οι αρχές που όιέπουν
την διεξαγωγή των παραπάνω πρω
ταθλημάτων.
οι
κανόνες
που
ισχύουν για τους αθλουμένους. η
άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας,
οι ποινές και τα όργανα επιβολής
τους, καθώς και κάθε άλλη ανα
γκαίο λεπτομέρεια.
Τα
υπόλοιπα
ποδοσφαιρικά
πρωταθλήματα, καθώς και τα πρω
ταθλήματα των υπολοίπων κλάδων
άθλησης, ρυθμίζονται με αποφάσεις
των διοικ. συμβουλίων της αρμό
διος υπερκείμενης ένωσης συνδέ
σμου ή ομοσπονδίας»

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Evo στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω οπό τους Στρατώ
νες 4 2 0 τ.μ. και ένα επί της οδού Παυσανίου 3 0 0 6 0 0 τ.μ. Πληρο
φορίες στο τη * 2 2 0 .1 1 Βέροια

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER (γεν,«ό όλος ο επαγ
νελμστικώς εξοπλισμός) με εκλεκτή
τακτική πελατεία. Πλπροφο
Ρ<ες τις πρωινές εργόοιμες ώρες στο τηλ. ¿ 3 1 6 3 Βεροίας

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξογωνικής εταιρίαςζητείται κοπέλλα παυ να γνωρίζει Τέλεξ
και Αγγλικό.
Πληρ. τηλ.51-231 και 5 1 .4 3 2

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

για τον τερματοφύλακα του Αχιλλέο
Θεόδωρο Χαραλαμπίδη του οποίου
η μεταγραφή αναμενόταν από στιγ
μή σε στιγμή.

Ο Μ ΑΥΡ0ΥΔ0ΓΛΟΥ
ΣΤΗ «ΒΕΡΟ ΙΑ»

Ρ Υ Θ Μ ΙΖ Ο Ν Τ Α Ι Θ Ε Μ Α Τ Α
ΓΙΑ ΤΟ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α ΙΡ Ο

Βενζινάδικα 1

Τσιράκογλομ Γρηγόριος
Μητροπόλεως 2 τηλ. 2 4 5 0 7

λόκη του Βερμίου όπου γνωρίζον
τας τα πλούσιο προσόντα τους, ήρ
θε σε επαφή με τους παίκτες και η
απόκτησή τους θεωρείται βέβαιη
Επίσης ενδιαφέρον υπάρχει και

γου.

Πολιτιστικές
Εκδηλώσ€ΐς
στο Κωστοχώρι
Στις 7 κοι 8 Αιιγούστου ο Εκπο
λιτιστικός
Τουριστικός
Όμιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
εκπολιιιστικές
εκδηλώσεις
στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
ι ύλω ντω ν εκπολιτιστικών ανλλόγων·
1 ταυ Νομού μος και tous προοκαλεί,
■να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις.
Συμμετοχή όσοι θέλουν μπορούν να
δηλώσουν στο τηλέφωνα 2 4 781
και 2 4 .2 0 8 .

το βράδυ.
Ο Μαυρουδόγλου είχε υποδειχθεί πέρυσι από τον Μασάδη, ο
οποίος την χρονιά εκείνη ήταν προπονητής του στα Τρίκαλα, αλλά
τότε η μεταγραφή του για διάφορους λόγους είχε ναυαγήσει,
ώσπου προχθές ΙΌ βράδυ το όνειτο του νεαρού άσσου να φορέσει
την κυανέρυθρη φανέλλα της ΘΕΡΟΙΑΣ έγινε πραγματικότητα.
Θα πρέπει να σημειωθεί άτι μεγάλη ήταν η συμβολή στην
πραγμάτωση της μεταγραφής αυτής του παλαιού παίκτη της
ΘΕΡΟΙΑΣ Δημήτρη Παπαδάπουλου.
Για τους φιλάθλους που είδαν τον αγώνα μπαράζ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ·
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗΣ, σημειώνουμε ότι ο Μαυρουδόγλου φορούσε την
φανέλλα με το Νο 4. Περιττό δε να υπενθυμίσουμε άτι στον αγώνα
αυτό όχι μόνο διακρίθηκε αλλά είχε κυριολεκτικό εντυπωσιάσει.

Λ

•
0
Βρετανός
παγκόσμιος
πρωταθλητής των αγώνων ταχύτη
τας με μοτοσυκλέττες. Μπάρρυ Σήν.
έπαθε κάταγμα στο χέρι και στα δύο
του πόδια, όταν η μοτοσυκλέττα του
συγκρούσθηκε με τις «μηχανές»
του Ολλανδού Ζαν Μιντλεμπούρν
και του Γάλλου Πατρίκ Γκοά.
•
Το δυστύχημα συνέβη στην
πίστα του Σίλβερστον κατά την εξέ
λιξη επίσημου δοκιμής των πρωτα
θλητών για το βρετανικά γκράν πρί
ταχύτητας, που θα γίνει την Κυρια
κή στα πλαίσια του παγκοσμίου
πρωταθλήματος 1982, με μοτοσμκλέττες των 5 0 0 κυβικών εκατο
στών.
•
Στο μεταξύ, από το νοσοκο
μείο του Νορθάμπτον, όπου έχουν
μεταφερθεί οι τραυματίες ανακοι
νώθηκε ότι ο Μιντλεμπούρν έχει
σπάσει το πόδι τομ στο ύψος της

«γάμπας» και ο Γάλλος Γκοά έχει
κάταγμα στο δεξιό μηρό.
•
Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα
κωπηλασίας το οποίο θα γίνει στην
Ελβετία 23 με 2 9 Αύγουστού η
Ελλάδα θια πάρει μέρος με τον
ΚΟντομανώλη στο αγώνισμα του
σκίφ.
•
Η ομοσπονδία του πίγκ-πόγκ
ανακοίνωσε ότι άν π Γενική Γραμ
ματεία Αθλητισμού εγκρίνει τη συμ
μετοχή της στο παγκόσμιο πρωτά
θλημα. που θα γίνει τον ερχόμενο
μήνα στην Σεούλ, θο πάρουν μέρος
οι πρμιταθλητές Καταχάνας και
Δημακαρέος και οι πρωταθλήτριες
Αμερικανού Σπανού και Δουμένη.
•
0 Αυστριακός άσσος του
βολάν Νίκυ Λάουντα κινείται να
αποκτήσει την υπηκοότητα του
Μονακό για να οποφύγει να πληρώ
σει
στη
χώρα
του
φάρο
3 0 .0 0 0 .0 0 0 δραχμές.

Ποιες είναι οι νέες
αρμοδιότητες του ΓΓΑ
Ανακοινώθηκαν ο ι αρμοδιότη
τες. .του μεταδίοιιοε ο υφυπουργός
Αθλητισμού κ Κιυν. Λολιώτης,
στον Γ Γ Λ κ Κιμ. Κουλούρη και
τους διευθυντές κα ι τμηματάρχες
της Γ Γ.Α.
Εκτός των αρμοδιοτήτων που είχε μέχρι τώρα προστέθηκαν.
Εκχωρούνται όλες ο ι αρμοδιότη
τες. το υ προδλέπσνται απο τις δ ια 
τάξεις τον Ν. 879/79 «περί επαγ
γελματικού ποδοσφαίρου» κα ι τα
εκδοθέντα, κατ εξουσιοδότησή
του. Προεδρικά Διατάγματα. Δη
λαδή ύλες οι αρμοδιότητες, επι του
επαγγελματικού ποδοσφαίρου, που
καθορίζονται απο το άρθρο 25 του
παραπάνω νόμου.
Ο ι αποφάσεις, για επιχορήγηση
δημοσίων υπηρεσιών, ν.π.δ.δ. ή
ν.π.ι δ., κλπ. για εκτέλεση αθλητι
κών σκοπών ¡ιέχρι ποοού 2.000.000
δραχμών, ανα δικαιούχο, κάθε φο
ρά.
- Μεταγραψις κλπ. αθλουμένων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΕΘΝΙΚΩΝ
ΟΜΑΔΩΝ’
Ο Γ .Γ .Α - χ· Κ ιμ . Κουλούρης »it
έγγραφο που έστειλε στην Ε ,Π .Ο .
ζη τεί να του υποβληθούν το ταχύ
τερο οι εισηγήσεις -και προτάσεις,
για την βραχυπρόθεσμη και μα
κροπρόθεσμη μ ^ η του κανονι
σμού εθνικών ομάδων. Οπως τονί
ζεται στο έγνθ“ φ«> ΗΗ****« ηπ?
αυτές θο ενσωματωθούν στους υπο
αναθεώρηση νόμους 75/75 και 879/

οποιουδηπιίτι κλάδου αθλήοεως.
- Συγκρότηση Συμβουλίου’ Δ ια ι
τησίας Ομαδικών Αθλημάτων.
- Διορισμός εκπροσώπων Κρα
τικής Αρχής.
- Η έγκριση των κανονισμών
που προβλεπονται απο την παρ. I
του άρθρου 14 του ν. 75(75. Δηλα
δή έγκριση των κανονισμών που
ψηφίζονται απο τις Γενικές Συνελεύσειις των υπερκειμένων ενώ
σεων συνδέσμων ή ομοσπονδιών.
- Ο διορισμός επιτροπών δ ιο ί
κησης τυιν γυμναστηρίων της χώ
ρας καθώς κα ι η έγκριση των πρά
ξεων τους.
- Δόθηκαν νέες αρμοδιότητες
στους Διευθυντές και τμηματάρχες,
που θα βοηθήσουν στην μείωση μν
οχι στην εξαφάνιση, των προβλη
μάτων που δημιουρνονντο απο τη
γραφειοκρατία Ιδιαίτερα αυξημέ
νες είνα ι οι αρμοδιότητες των τιιη ματαρχών κ α ι ειδικότερα του προ
σωπικού και προμηθειών.

ΕΠΙΣΗΣ, ΣΤΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΠΟΓΓΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ
Αίτημα για την εφαρμογή λαθεστώτος επιτηρήσεως σε μιά σειρά
εισαγομένων προϊόντων, υπέβαλε η
ελληνική κυβέρνηση στην αρμόδια
επιτροπή της ΕΟΚ. το οποίο πρόκει
ται νο εξετασθεί τον προσεχή
Σεπτέμβριο.
Η λήψη μέτρων κρίνεται ανα
γκαία. επειδή η εισαγωγή ορισμέ
νων προϊόντων τόσο οπό τρίτες χώ
ρες. όσο και από τα κράτη - μέλη
της Κοινότητας δημιουργεί προβλή
ματα διαθέσεως των εγχωρίων
Ομοειδών προϊόντων και αποδυνα
μώνει την οικονομική υπόσταση
των αντιστοίχων τομέων της ελλη
νικής παρονωγής
Σύμφωνο με πληροφορίες, η
ελληνική κυβέρνηση έχει ζητήσει,
την εφσρμονή μέτρων επιτηρήσεως
για τα αθλητικό παπούτσια, τις δερ
μάτινες τσάντες τους αλιευτικούς
σπόγγους και το φουντούκια.
Η μόνιμη ελληνική αντιπροσω
πεία στις Βρυξέλλες έχει υποβάλει
το σχετικό αίτημα, από καιρό επικα
λούμενη την διαδικασία που προ
βλέπει ο κοινοτικός κανονισμός
288. που αναφέρετο· στην λήψη
περιοριστικών μέτρων σε εισαγόμενα προϊόντα οπό τρίτες χώρες.
Στο υπόμνημά της η ελληνική
αντιπροσωπεία
υποστηρίζει
ότι
πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα
μέτρα επιτηρήσεως για τα προαναφερθέντα προϊόντα:

α! Για το υπόλοιπο χρονικό διά
στημα του 1982 να καθιερω θεί η
εφαρμογή του μέτρου ιης χορηγό
σεως αδειών εισαγωγής στους
ενδιαφερομένους από την αρμοόία
επιτροπή χορηγήσεως αδειών των
πινάκων «Α» και <Β». που εδρεόε
στο Εμποροβιομηχανικό Επιμεληιή.
ριο Αθηνών. Στόχος τοιι /ιπ ,-ο ιι
αυτού είναι να περιορισθεί ,ιτγ. ,,\·
χιστο ή να μηδενισθπ' μέχρι ΓΓλους
του 1982 η εισαγωγή των ιιροϊάν
των αυτών που ειοάγονται από ·. ,·
τες χώρες ή δια μέσου των κρττω /
- μελών της Κοινότητας, ανάλπνπ ιιι
την απορρόφηση της αντίστοιχη
εγχώριος παραγωγής.
βΙ Για το 1983. ιον καΟορίιΐιι.ι
ποσοςπώσεων. Ο κοθορισμ,. ,
ύψους των ποσοστώσεων 0 α ν
από την αρμόδια επίτροπό τ · : . ί
με βάρη τα στοιχεία που θο ι·,.. ι
κομίσει η Ελλάδα σ αυτή σ>
με το ύφιος της εγχώριας ταμ:
γής και τις ανάγκες της εσώτερό
αγοράς για τα συγκεκριμένα πρ; .
τα.
Ως γνωστόν το υποιιργ
Εμπορίου έχει ζητήσει οπό
αρμόδιες οργανώσεις τα npoavc.
φερθέντα στοιχεία, τα οποία θα δια
βιβάσει στην μόνιμη ελληνική αντι
προσωπεία στις Βρυξ*Λλες Η>\ΐ| .
υπουργείο Εμπορίου a n i n r · .
έγγραφό του. το στοιχεία τ>·υι ·
ρούν τα αθλητικά παπούτσια

Στη διατίμηση από σήμ€ρα
τα καλλυντικά και η παροχή
υπηρεσιών για επισκευές
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Διαφαίνεται ότι η αγορανομική
πολιτική νιό την συγκράτηση των
τιμών, σε όσες περιπτώσεις το
Υπουργείο Εμπορίου διαπιστώνει
αδικαιολόγητες
ανατιμήσεις
θα
κινηθεί μέσα στα πλαίσια της
ισχύουσας νομοθεσίας και θα χρη
σιμοποιηθεί η μέθοδος των μετατά
ξεων των ανστιμημένων ειδών σε
αυστηρότερη αγορανομική κατηγο
ρία.
Μιά πρώτη ένδειξη της στρατη
γικής αυτής είναι η έκδοσή της υπ
αριθμ. 51 72 αγορονομικής διάτα
ξης με την οποία μετατάσσονται οε
ελεγχόμενο αγορανομική κατηγο
ρία. οπό σήμερα, τα καλλυντικά και
η παροχή υπηρεσιών για την επι
σκευή και συντήρηση διαφόρων
συσκευών
και
μηχανημάτων.
Συγκεκριμένα, μετατάσσονται στην
αγορανομική κοτηγορίο των ουσιω
δών εν επαρχεία ειδών από εκείνη
των επουσιωδών Δηλαδή ενώ μέ
χρι σήμερα δεν υπήγοντο σε αγορανομικό έλεγχο,στο εξής θα ελέγ
χονται νιο την είσπραξη υπερβολι
κού κέρδους.
Η μετάταξη αυτή αφορά τα καλ
λυντικό. την συντήρηση και επι
σκευή
ηλεκτρικών
Οικιακών
συσκευών, τηλεοράσεων, ηλιακών
θερμοσιφώνων,
ακτινολογικών
μηχανημάτων, ηλεκτρονικών υπο
λογιστών, φωτοτυπικών μηχανημά
των, και γραφομηχανών, συντήρη
ση και επισκευή αυτοκινήτων, μοτοσυκλεττών.
μοτοποδηλάτων κοι
ποδηλάτων, επισκευή υδραυλικών
κοι ηλεκτρολογικών εγκαταστά
σεων. επισκευή επισώτρων κοι
αεροθαλάμων και την παροχή υπη
ρεσιών από πλυντήρια κοι λιποντήρια αυτοκινήτων.
Η ρύθμιση αυτή έγινε με την
υπ' αριθμ. 5 1 /8 2 αγορανομική διάταξπ.

ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ
ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΑΜΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ
0
Νομάρχης Θεσσαλονίκης
υπέγραψε την υπ' αριθμ. 8 αγορα
νομική διάταξη με την οποία καθορί
ζονται οι ανώτατες τιμές πωλήσεως
άμμου και αμμοχσλίκου ποταμού
ατο αυτοκίνητο, στον τόπο αμμοληψίας ως εξής:
1 1 Άμμος ποταμού πλυμένη,
καθαρισμένη και κοσκινισμένη για
επιχρίσματα δραχμές 1 0 0 .
2) Άμμος ποταμού πλυμένη,
καθορισμένη ακοσκίνιστη νια επι-

κ.Λ.π

χρίσμπτα δραχμές 9 0 .
3) Αμμοχάλικο ποταμού πλιηι·
νο κοσκινισμένο για μπετόν αρμέ
δραχμές 1 0 0 .
4) Αμμοχάλικο ποταμού ακοσ^ <
νιστο δραχμές 80.
Στις ανωτέρω τιμές περιλαμ
βάνται και το χαρτόσημο τιμολο
γιου.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Ε ΙΜ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τσκτιμά μέλος E l. Η .E l
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑ T il Κ Α Ι
Ιόιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΪ
(Εδέσσης»! I
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧΑΛΗΖ Π4ΤΤΙΚΔΤ
IP Φερραίαυ 6 ι
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ Π Α Π ΙΚ Α !
(Ιπποκράτους 2 0 )
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλε tue 72

ΤηΑ 2 3 1 3 7
29762
BFpOIA
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων-Συλ
λόγων-Γ.Π Σ -Κοι
νοτήτων

δρχ.

όρχ. 2 CXJ0
δρχ 3QIX.
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δη.μων Οργανισμών
Ε .Γ Χ - Τροπεζών
όρ> A o o q
•
Χειρόγραφο δημοοιίυδνενι»
ή όχι δεν επιστρέφονται

Αγρότες
Μήν καίτε τίς καλομιί.:
χωρίς τήν άδειο τ.ιιι
αγροφύλακα.
Ύπορχ*
κίνδυνος νό KOToetpi
ψετε δ.τι μ ί κόπο πολλών
έτων άποκτήσοτε
Προτιμάτε τήν δμαδ:«·
καύση τών καλαμιών, ό
κίνδυνος είνοι μίκ,·'
ρος.
Σεβαστείτε τήν περιούσιο
του γείτονά αος.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ
(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ»

79

Με χα νέα σύγχρονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες

■ίτΧθές ο Ολυμπιακός έστειλε στην
£ Π .Λ .Ε . νέα δικαιολογητικά για
την μεταγραφή του Νίκου Αργώ
ρούλη, χωρίς Ο«*»“ 1 α ιτ 8
να αναφέρει ποοόν για τη Λ ά ρισα.
ενώ μείωσε μιοοι στα επιτρτπτα
όρια, το x c f f lw u » *οσον που κα 
τέβαλε στον ποδοσφαιριστή. Η επι
τροπή μεταγραφών που θα συνε
δριάσει σήμερα θα επικηφθει του
θέματος.

150''

τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

3

ί ί^ > ν ! ο

Θ ί ΐ ϊ^ χ ι

Τηλεφωνείστε μας 29.762

£ ρ ο ι ο

Ο κ. ΣΤΕΡΝΣ
ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ
ΣΤΗ ΒΟΣΤΩΝΗ
Για Εγχείρηση

m
* τ Τ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
_____________ s *

Ο Αυερικανός πρέαβυς στην
Αθήνα « Μοντήγκλ Στέρνς μετά
φέρθηκε επεινόντως στη Βοστώνπ.
à rto j εγχειρίσθηκε γιο αποκόλληση
του ^ιμφιβλησιροειδαύς
Τον τελευταίο καιρό ο κ Στερνή
είχε ενοχλήσεις στα μοτια του «αι
καθώς έπαιζε τέννις προ ημερών
υπέστη την σττσκόΜηση
Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ
Στέρνς θα παοαμείνει στο Νοσοκο
μείο τουλάχιστον μια εβδομάδα και
μετά θα καθορίσουν ο* γιατροί πό
σο διάστημα θσ χρειαστεί ν σ ονόρ
ρωση προτού ετιονολάΒει κανονικά
το κοθήκοντά του.
Στο διάστημα της σπομσίας του
κ Στέρνς χρέη επιτετραμμένου θ α
ασκεί ο σύμβουλος της πρεσβείας κ
Μίλτον Κόβνερ που όμως έχει λάβει
διατανη μετσθέσεώς του κοι επράκειτο να αναχωρήσει από την Αθη
νο μεθαύριο

ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Εκκλήσεις Αραφάτ σε Μόσχα και Παρίσι
ΒΗΡΥΤΟΣ 29 (ΑΠΕ ΡΩΥΤΕΡ)
Ηρεμία επικρατεί σήμερα στη
δυτική Βηρυτό, μετά από επτά ημέ
ρες Ισραηλινών βομβαρδισμών,
ενω γίνονται εντονες προσπάθειες
για να εξασφαλιστεί η αποχώρηση
των έξι χιλιάδων παγιδευμένων
Παλαιστινίων.

Λιβανικές κυβερνητικές πηγές
δήλωσαν ότι ο ειδικός απεσταλμέ
νος των Ηνωμένων Πολιτειών, κ.
Φιλίπ Χαμπίμπ έστειλε τις τελευ
ταίες προτάσεις του γιο τη λύση της
κρίσης στους Παλαιστίνιους ηγέτες
μέ~ω του λιβανέζου πρωθυπουο
γού κ. Σαφίκ Αλ Ουαζάν.
0 κ. Ουαζάν συναντήθηκε χθές
αργά την νύκτα με τον ηγέτη της
«Οργάνωης γιο την απελευθέρωση
της Παλαιστίνης» κ Γιασέρ Αραφάτ
και τους συμβούλους του.
0 κ. Χαμπίμπ έφθασε χθές στη
Βηρυτό προερχόμενος από το
Ισραήλ και προσπάθησε αμέσως να
πετύχει εκεχειρία μεταξύ Ισραηλι
νών και Παλαιστινίων
Στο μεταξύ, δεν οναφέρθηκε
καμιά παραβίαση της εκεχειρίας,
που άρχισε νο ισχύει επίσημα στις
23 3 0 (ώρα Ελλάδος), χθές βράδυ.
Ο κ. Χομπίμπ φέρεται ότι δήλω
σε πως οι Αραβες ηγέτες, που
συνάντησε στη διάρκεια της πρόσ
φατης περιοδείας του σε κράτη της
Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης,
αποδέχτηκαν το σχέδιο του για δια
σκορπισμό
των
Παλαιστινίων
ανταρτών στις Αραβικές χώρες.
Στο μεταξύ συγκλονισμένοι ακό-

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Συνέχεια από την 1 η
ψήφιος ταυ ΠΑΣΟΚ έχουν μπει και
οι δύο υφυπουργοί Γικόνογλου κοι
Παπογιάννης. οι οποίοι, ο καθένας
για διαφορετικούς λόγους δεν επι
θυμούν
την προβολή του
κ.
Ανδρεσδη, ενώ δεν μπορούν να κά
νουν τίποτα στην περίπτωση που
θα προταθεί ο κ. Γεωργιάδης,

Ο κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

I t h φ ω τογραφ ία τα ΟμΒρια ύδατο μεταβλήθηκον οε ορμητικό χείμαρρο, που
rw pím ip» στην ροή του σπίτια, δίνόρα και ό .π άλλο βρήκε μπροστά του...

ΤΟΚΙΟ
Διακόσια ενενήντα άτομο σκο
τώθηκαν και τριακόσια έντεκα
τραυματίσθηκαν ενώ η τύχη άλλων
εξήντα δυο αγνοείται απΟ πς πλημ
μύρες και τις κατολισθήσεις του
εδάφους που ττροκάλισαν οι καταρ
ρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη
Νότια Ιοπωνίο ανακοίνωσε χθές η
αστυνομία
Στο ΝανκΟσάκι. 4 .0 0 0 άτομα
συνεχίζουν να αναζητούν τους
αγνοουμένους
Οι τηλεφωνικές και χερσαίες
επικοινωνίες της πόλεως με τις γει
τονικές έχουν τϊτε διακοπεί ή διεξά
γονται με δυσκολία
Κατολισθήσεις εδάφους έχουν
σημειωθεί σε 1 0 0 0 σημεία και
συνολικό 62
γέφυρες εκ των
οποίων η ιστορική γέφυρα του
Ναγκπσα*ιπου που κατασκευάσθη
κε το 1634 καταστράφηκαν από το
άδοτα των ποτάμιον που ξεχείλησαν
και mou η στάθμη τους ανεβαίνει
συνεχώς
Ό λ α άρχισαν το βράδυ της
προηγούμενης
Παρασκευής
70
λεπτά ύστερα σπο προειδοποίηση
ιου αστεροσκοπείου του ναυτικού
του Ναγκασάκι για την προσέγγιση
πυκνών σχηματισμών νεφών. Επί
τρεις ώρες έπεσε ραγδαία βροχή
στην πόλη που δέχθηκε την δ εύτε
ρη στομ«ή βόμβα
Μ*σπ ο * μερικές ώρες το
Ναγκασάκι είχε μετοβληθεί σε μιά
θόλσοοσ Στον Αράμτα<ίσο μία από
τις συνοικίες της πόλης 3 0 άτομα
θάφτηκαν ζωντανά μέσα στη λάσπη
σε δ * Μ τημΰ μερικών δευτερολέ
πτων
εΕ'νοι η χειρότερη καταστροφή

στο Ναγκασάκι οπό την εποχή της
βόμβας» δήλωσε ο αστυνομικός
αναστατωμένος από την καταστρο
φή Είκοσι τέσσερις ώρες αργότερα
χροχή 6 5 6 χιλιοστών είχε πέσει
στην πόλη. Οι μετεωρολογικές υπη
ρεσίες σημείωσαν το Σάββατο βρο
χές 153 χιλιοστών την ώρα. ύψος
που ξεπεράστηκε μόνο μία φορά
στην ιστορία της Ιαπωνίας.
Από την Παρασκευή εξ αιτίας
του κινδύνου κατολισθήσεων αστυ
νομικοί και πυροσβέστες βοηθού
με νοι από 1 0 0 0 στρατιώτες με
δυσκολία πραγματοποιούσαν το έρ
γο τους. Ετσι το Σάββατο ένα
συνεργείο από 1 0 άτομα δεν κατόρ
θωσε παρά νσ ανασύρει μόνο 4 από
τα 3 0 θύματα που φάφτηκαν κάτω
οπο τα ερείπια σπιτιών. Σε άλλο
σημείο έξη μέλη των σωστικών
συνεργείων θάφτηκαν ζωντανοί
μπροστά στα μάτιο Των συναδέλ
φων τους.
Οι μουσσώνες απομακρύνθη
καν την Κυριακή προς τα ανατολικό
στην γειτονική επαρχία Κουμαμότο.
Οι ζημίες δεν έχουν ακόμη υπολαγισθεί στην πόλη αυτή των
45 0 0 0 κατοίκων Ομως ο ιδιοκτή
της ενός σούπερ - μάρκετ υπολογί
ζει τις καταστροφές από τις βροχές
στο κατάστημά του σε ένα εκατομ
μύριο δολλάρια.
•
Και ενώ η Ιαπωνία όοκιμάσθηκι από τρομερές βροχοπτώσεις
από την Μαδρίτη μεταδίδεται ότι σε
κατάστυσπ εκτάκτου ανάγκης τ έ θ η 
καν 1 95 χωριά των δέκα από τις
πενήντα επαρχίες της Ισπανίος. λό
γω της ξηρασίας που επικρατεί
κυρίως στην νοτιοανατολική και
βορειοανατολική χώρα

Αποφασισμένος να ηγηθει συν
δυασμού κοι να διεκδικήσει τη
Δημαρχία είναι ο επιτυχημένος
δημοτικός σύμβουλος κ Σάββας
Γαβριηλίδης, ο οποίος δεν συμφω
νεί σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ
αφού δεν υπάρχει προσέγγιση γιο
κοινής αποδοχής υποψήφιο.
Το ΚΚΕ στο οποίο «υπηρετεί» ο
κ Γαβριηλίδης έδωσε «χέρι φιλίας»
γιο κοινό υποψήφιο ολλό οι «σκλη
ροί» του ΠΑΣΟΚ αντιπρότειναν
κομματικό υποψήφιο, με άλλες υπο
χωρήσεις.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο
κ. Γαβριηλίδης έχει ήδη έτοιμο το
συνδυασμό του, πορό τις υπάρχόυσες ακόμη επαφές για ευρύτερη
συνεργασία, με ονόματα και εκτός
ΚΚΕ.

ΑΛΛΕΣ ΖΥΜΩΣΕΙΣ
Ο κ Κασαμπαλής κατά πρώτο
λόγο και ο κ Μιλτ. Μαυρίδης κατά
δεύτερο ήταν οι στόχοι των., προο
δευτικών δυνάμεων και οι πληρο
φορίες αναφέρουν ότι οι πιέσεις
συνεχίζονται, αλλά κύρια ο πρώτος,
καθώς επίσης και ο δεύτερος δεν
φαίνονται διατιθέμενοι να εμπλα
κούν στις κομματικές διαφορές που
πιθανολογούνται μεταξύ ΠΑΣΟΚ και
ΚΚΕ Η φθορά κοι για τους δύο θσ
είναι ανεπανόρθωτη
Ειδικό ο κ. Κασσμπαλής, που
όλοι ξέρουν πόσο βοήθησε στην
επιτυχία της Δημοκρατικής Συνερ
γασίας το 7 7 . είναι αποφοσισμένος
να μην ανακοτευτεί σ' αυτές τις
εκλογές, γιατί η πικρίο του απ’ τις
κομματικές σκοπιμότητες κοι οπό τα
πάθη των φανατικών ωναι νωπή
ακόμη.

Ο ,.
μωνικος σταθμός των
δεξιών Λιβανέζων «Φωνή του Λιβά
νου». κατηγόρησε τους Παλαιστι
νίους οτι έβαλαν με ρουκέττες εναν
τίον περιοχών των Χριστιανών στην
ανατολική Βηρυτό και στις ορεινές
περιοχές, για δεύτερη κατά σειρά
ημέρα
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της
Βηρυτού μετέδωσε τις πρωινές
ώρες σήμερα, ότι βόμβες εναντίον
προσωπικού αι γνωστές σαν βόμ
βες «Κλαστέρ». που διασκορπίζουν
άλλες μικρότερες βόμβες σε μια
μεγάλη περιοχή, ρίχθηκαν χθές και
προειδοποιεί τον πληθυσμό ότι

μη από τους σφοδρούς βομβαρδι
σμούς, οι κάτοικοι της Δυτικής
Βηρυτού συνεχίζουν σήμερα νο
ερευνούν τα ερείπια για νο βρούν
θαμμένα κάτω οπό αυτά και άλλα
θύματα.
0 ραδιοφωνικός σταθμός της
Βηρυτού μετέδωσε ότι μεγάλος
αριθμός αμάχων σκοτώθηκε ή
τραυματίσθηκε χθές, πριν αρχίσει
να εφαρμόζεται η έβδομη κατά σει
ρά εκεχειρία αφότου οι Ισραηλινοί
εισέβαλαν στο Λίβονο.
Το Παλαιστινιακό πρακτορείο
ειδήσεων «Ομάφα» ανέφερε ότι 28
άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματίσθη
καν κατά τις χθεσινές Ισραηλινές
αεροπορικές επιδρομές Το ίδιο
πρακτορείο προσθετει ότι άλλα 2 4 7
στόμα σκοτώθηκαν και 3 9 5 τραυ
ματίσθηκαν. κατά τις επιδρομές που
έγιναν τις προηγούμενες έξη ημέ
ρες.

ΜΑΔΡΙΤΗ
Ο πρώην πρωθυπουργός κ.
Αντόλφο Σουάρεθ. πρωτεργάτης
στην αποκατάσταση της Δημοκρα
τίας στην Ισπανία, παραιτήθηκε
χθές από το κυβερνάν κόμμα, στην
ίδρυση του οποίου συνέβαλε ο
ίδιος, αφήνοντας έτσι την κλυδωνιζόμενη
«Ενωση
Δημοκρατικού
Κέντρου» ακόμη περισσότερο απο
μονωμένη. ενώ πλησιάζουν οι γενι
κές εκλογές.
Ο 49χρονος κεντρώος ηγέτης
υπέβαλε την παραίτησή του με επι
στολή προς τον πρόεδρο του κόμ
ματος κ. Λαβίλλα και δήλωσε στους
δημοσιογράφους ότι θα δώσει
συνέντευξη Τύπου το Σάββατο,
Πολιτικοί λέγουν ότι ο «δούκας»
όπως αποκαλείται συχνά ο κ. Σουά
ρεθ προφανώς θα αναγγείλει την
ίδρυση νέου κεντροαριστερού κόμ
ματος. Επίσης προσθέτουν ότι η
ομάδα αυτή θα συμμαχήσει προφα
νώς με το αντιπολιτευόμενο σοσια
λιστικό κομμά.
Δυο νέο κεντροδεξιά κόμματα
ιδρύθηκαν ήδη την περασμένη
εβδομάδα από αποστάτες βουλευ
τές
Δεν διευκρινίστηκε ακόμη πόσοι
κομματικοί ηνέτες κοι βουλευτές θο
ακολουθήσουν τον κ Σουάρεθ και
θα παραιτηθούν από την Ενωση

Η Ρ Ο Υ Μ Α Ν ΙΑ Π Α Ρ Α Β ΙΑ Ζ Ε Ι
Τ’ Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Α
Δ ΙΚ Α ΙΩ Μ Α Τ Α
Κ Α Τ Α ΓΓΕ Λ Λ Ε Ι Ο Μ ΙΤ Τ ΕΡΑ Ν

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
ΤΩ Ν Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΩ Ν

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
τη*. 2 2 0 4 2 ,6 2 7 7 7
ΒΕΡΟΙΑ

Τα μαθήματα αρχίζουν
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αύγουστού για τους μαθητές
του ΛΥΚΕΙΟΥ
— ΔΕΥΤΕΡΑ 9 Αύγουστου για τους μαθητές
του ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
- ΕΙΔΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ

Λ

β

ΠΑΡΙΣΙ
0 Πρόεδρος Μιττεράν ακύρωσε
την επίσκεψη που επρόκειτο να
πραγματοποιήσει στη Ρουμανία τον
Σεπτέμβριο, για να εκφράσει την
οργή του για τις παραβιάσεις των
ανθρωπίνων
δικαιωμάτων
στη
σοσιολιεττική αυτή χώρα.
Επισήμως το Μέναρο των Ηλυοίων ανακοίνωσε ότι το ταξίδι
απλώς αναβλήθηκε εξ αιτίας της
επισκέψεως που πρόκειται να κάνει
ο κ. Μιττεράν στην Ελλάδα και υπο
γράμμισε ότι «η αρχή περί πραγμα
τοποιήσεις του ταξιδιού» ισχύει
πάντοτε
Εν τούτοις στην πραγματικότητα
πρόκειται για ματαίωση ταυ ταξιδιού
που ακολούθησε τις αστυνομικές
έρευνες για την εξαφάνιση στο
Παρίσι ενός Ρουμάνου εξορίσχρυ
τον περασμένα Μάιο.
Μια άλλτι οιτία δυσαρέσκειας
μεταξύ τών δυό χωρών είναι π άρ
νηση της Ρουμανίας να εππρέψει σε
Ρουμάνους πολίτες νο επισκ«Φθ6 ύν

συγγενείς τους
στη Γαλλία.

εγκατεστημένους
.ν

ενλέ χεται να εκραγούν αν τις αγγίξει
κανείς

ΕΚΚΛΗΣΕΙΣ
ΑΡΑΦΑΤ
0 θάνατος πλανιέται πάνω οπό
τους καπνούς και το ερείπιο της
Δυτικής Βηρυτού. Καθώς οι ισροη
λινές δυνάμεις συνέχιζαν μέχρι το
βράδυ χθές τον ανελέητο, σε
24ωρη βάση πιό. βομβαρδισμό ίων
παλαιστινιακών θέσεω ν προκαλώντας εκατοντάδες νεκρούς κοι τραυ
ματίες κυρίως ανάμεσα στους άμαχαυς.

Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον
Π αλαιστίνιο ηγέτη Γιασέο Αραφάτ

να στείλει επείγον μήνυμα άτονε
ηγέτε; τη ; Σοβιετικής Ένωσης, τηε
Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας
κα ι της Κούβας, από τους οποίους
ζήτησε την άμεση λήψη όλων των
αναγκαίων μέτρων οε διεθνές * * '
δίο για να σταματήσει η γενοκτο
νία του λαού της Βηρυτού.
Παράλληλα, ηγετικοί κύκλοι της
Ο Α Π δήλωναν άτι «αιρού οι Ισρσηλινοί πήραν την απύψειση να « *
σβάλονν στην Δυτική Βηρυτό εμείς
θα τ 'υς περιμένουμε. Η πόλη αυτή,
το έχουμε Εέινεττονίσει και άλλοτε
θα γίνει το αραέιικό Στάλινγκραντ
και για μας, αλλά κα ι για τα στρα
τεύματα του Α οιέλ Σαοόν».

Ν Ε Α Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η
Α Π Ο Φ Α Σ ΙΣ Α Ν ΣΤΗΝ ΤΟ ΥΡΚΙΑ
ΑΓΚΥΡΑ 29 (ΑΠΕ)
0 Αντνόν Μπάσερ Καφάογλου. ο
νέος υπουργός Οικονομικών της
Τουρκίας, «έθαψε» σήμερα την
μονετερισηκή πολιτική τομ προκατόχομ τομ Οζέιλ. ενώ συγχρόνως
επιβεβοίωσε ότι το «πρόγραμμα
σταθεροποίησης» των τελευταίων
3 0 μηνών θα παραμείνει το ίδιο
χωρίς αλλαγές 901 τροπολογίες
που προβλέπει ο κ. Καφάογλου σύμβουλος του πρωθυπουργού επί
των Οικονομικών θεμάτων και
βασικός επικριτής της πολιτικής του
Οζόλ
είναι προσχεδιασμένες για
να διευκολύνουν την επαναφορά

ΣΟ ΥΑ ΡΕΘ - ΓΚ Ο Ν ΖΑ Λ ΕΣ
Θ Α ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΣΘ Ο ΥΝ
ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ;

• Ακύρωσε το ταξίδι του

Μητροπόλεως 31

C72
Η J

ΝΕΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

Πνίγηκε η Ιαπωνία
από βροχοπτώσεις

•

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Δημοκρατικού Κέντρου, πιστεύεται
όμως ότι έχει σημαντική υποστήριξη
εκ μέρους των μετριοπαθών.

της Τουρκίας στην δημοκρατία τον
επόμενο χρόνο.
Αναλύοντας τα μέτρο για «την
διόρθωση τακτικής» όπως ονομάζει
τα λάθη του κ Οζόλ τον οποίο αντι
κατέστησε. ο κ. Καφαογλου στην
σημερινή ενημέρωση τομ Τύπου
καθόρισε τις προτεραιότητες του με
πρώτη την μείωση της ανεργίας
σαν συμπαράσταση και βοήθεια για
τους χαμηλότερα μισθοδοτούμε
νους και τις φτωχές τάξεις υποσχέθηκε την ανέγερση 1 εκατομμυρίου
κατοικιών
Τόνισε ότι για νο μπορέσει η
αδύνατη Τουρκική Οικονομία να
βγει από αυτή την θέση πρέπει να
αναλάβει ένα πιο ενερνό ρόλο. Ανά
μεσα στα μέτρα που προβλέποντοι
για την ανόρθωση της οικονομίος
είναι η αύξηση του φόρου Εισαγω
γών και ανεύρεση «πραγματικών
πηγών» σε αντίθεση με τις τεχνητές
«ψεύτικες πηγές» όπως τις ονόμα
σε. Ο υπουργός δεν καθόρισε ποιές
είναι αυτές οι «πραγματικές πηγές»
ούτε που θα βρεθούνε.
Παρόλες τις αισιόδοξες υποσχέ
σεις και προοπτικές του τέως αντι
προέδρου Τουργκούτ Οζάλ ότι τον
ερχόμενο χρόνο π Τουρκία δεν θα
έχει ανάγκη από ξένη βοήθεια και

βοήθεια από τους διεθνείς νομισμα
τικούς οργανισμούς ο κ. Κοφάογλου δεν μπόρεσε να μην τις διοψεύσει. Οχι μόνο διέψευσε τ||>
προοπτικές αλλά επιβεβαίωσε τ|ί
διαπιστώσεις των παρατηρητών δη
Π Τουρκία θσ συνεχίσει να πσίρν* 1
ξένη βοήθεια και δεν μπορεί ^
συνεχίσει χωρίς αυτήν Πρέπει επί
σης να καθησυχάσει την δ ιεθνή
νομισματική
εππροπή
και τ*Ν
παγκόσμια Τράπεζα οι οποίες επιδο
κίμαζαν την στενή νο μ ισ μ α τική
πολπική του Οζάλ και την είχαν Ρα
λίστα υποδείξει σαν λύση γισ την
Τουρκίο. Ο κ. Καφάογλου σήμ{ Ρα
δήλωσε ότι υπάρχει καθημερινή
αναπροσαρμογή της Τουρκικής λύ
ρας και ότι οι τόκοι σύντομα θ °
κατέβουν σε χαμηλότερα επίπεδα
κ α ι θα ελέγχονται Είναι αλήθεια ότι
οι διεθνείς νομισματικοί κύκλοι επι
δοκίμαζαν τον Οζάλ και την πολιτική
του και έκρυβαν την ανησυχία τους
κάτω από την άποψη του «περίρενε
και θα δούμε» την οποίο είχαν υιο
θετήσει. Παρόλες τις μεταβολές
που υπόσχεται ο κ. Καφάογλου την
ίδια στιγμή τονίζει ότι η πολιτική του
δεν θα αλλάξει καθώς απευθύνεται
πολύ περισσότερο στους ξένους
παρατηρητές από ότι στους Τούρ
κους

ΜΕ ΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ

Η Γαλλία διαφημίζει
τον σοσιαλισμό της!
ΑΝΗΣΥΧΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
Η γαλλική κυβέρνηση, ανήσυχη
από την πτώση της δημοτικότητός
της και της αλλεπάλληλες ήττες που
κιπέστη σε επαναληπτικές και δημο
τικές εκλογές, αποφάσισε να δια θέ
σει 1 0 εκατομμύρια φράγκα σε μιά
μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία
τόσο από τον τύπο όσο και την
τηλεόραση, κατά τους προσεχείς
τρεις μήνες.
Σε πρώτη φάση η εκστρατεία
άρχισε με ολοσέλιδο δημοσίευμα
σε πολλές εφημερίδες γενικής και
τοπικής κυκλοφορίας με σύντομη
δήλωση του πρωθυπουργού κ.
Μωρουό που καλέ! τους Γάλλους να
έχουν ανοικτά το ματια» για να
«κατανοήσουν» την κυβερνητική
πολιτική και τους καλεί να την υπο
στηρίξουν
Με την ασυνήθιστη αυτή μ έθο 
δο ο Γάλλος πρωθυπουργός προσ
παθεί να εξηγήσει την πολιτική της
καθηλώσεως των αποδοχών και
των τιμών πομ εφαρμόζεται από τις
11 Ιουνίου για 4 μήνες.
Η συντηρητική «Φιγκαρώ» γρά
φει σχολιαστικά ότι η κυβέρνηση
αβέβαιη πλέον για τ<-ν εαυτό της

σμό δεν απέ κρύψε τη διαφωνία του
μ «το πλήγμα σε βάρος των λιγώτερο προνομιούχων εισοδημάτων».
Ακόμη και πολλοί σοσιαλιστές
κάλεσαν την κυβέρνηση να δώσει
εξηγήσεις για τα μέτρα της
«Η πολιτική μας είναι δίκαιη Οι
αποφάσεις μσς υγιείς όμως δεν ξέ
ρουμε νο τις παρουσιάσουμε» δή
λωσε πρόσφατο σοσιαλιστής ηγέ
της.

ΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ
Αλλωστε στη Γαλλία η σοσιαλι

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακούση 10, Βέροια (ΠΑ. Αγ· Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι εγγραφές για την θερινή
περίοδο άρχισαν

ΤΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ
Εκείνα που δεν εξηγεί ο κ.
Μωρουά με τις πληρωμένες αγγε
λίας του είναι:

0 εξαφανισθείς Ρουμάνος συγ
γραφέας Βιργίλιος Τάνασε ζούσε
στη Γαλλία από το 1 977 και είχε
αποκτήσει την γαλλική ιθαγένεια.
Ηταν πολύ γνωστός ν·ατί επέκρινε
οπροκάλυτττα την Ρουμανική πολιτι
κή γιο τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Η εξαφάνισή του αδήγήαε σε
εικασίες ότι τον απήγογαν σιρορουμανικές υπηρεσίες.
Η αποκάλυψη περί της αναβολής
της επισκέψεως του κ. Μιττεράν
συμπίπτει με την χθεσινή έναρξη
των διαπραγματεύσεων μεταξύ 15
Δυτικών κυβερνήσεων και της Ρου
μανίας για την παράταση του ρου
μανικού χρεολυσίου προς την Δύση.
Γάλλοι επίσημο» δήλωοαν ότι οι
Δυτικοί πιστωτές σκοπεύουν να
εγκρίνουν την παράταση του 80%
των 5 0 0 εκατομμυρίων δαλλαρίων
οε τόκους οφειλώμενους εφέτος.

- Η αλλοπρόσαλη οικονομική πολι
τική όπως απέδειξε η συνεχής «ανα
προσαρμογή» της.
- Η εφαρμογή δύο μέτρων και δύο
σταθμών στις αυξήσεις ορισμένων
μόνο ειδών.
- Η επιβολή πρόσθετων φόρων
χωρίς να επίτροπε ί και η ανάλογη
προσαρμογή των τιμών.
Πάντως η αποφασιστική αυτή
υπογραμμίζει την ανησυχία της
κυβερνήσεως ύστερα από την μείω
ση της δημοσικότητάς της όπως δεί
χνουν οι τελευταίες σφυγμομετρή
σεις της κοινής γνώμης
Η αναγγελία του παγώματος
έγ ιν ί δεκτή με δυσμένεια από το
λαό. από τους εργοδότες για την
καθήλωση των τιμών και από τα
συνδικάτα γιά την καθήλωση των
αποδοχών. Ακόμη και το ΚΚ που
μετέχει στον κυβερνητικό συνασπι

Η «Ουμανιτέ», όργανο του ΚΚ
είναι η μόνη πραγματικά κυβερνητι
κή εφημερίδα» δήλωσε χαρακτηρι
στικά ο αρχηγός του ΚΚ κ. Μαρσαί.

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ

αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολο
γήσει την οικονομική πολιτική της.

Η εξαφάνιση
του Ρουμάνου

στική κυέρνηση υποστηρίζεται με
ρισόλογο μόνο σπό την «Μώντ»,
την «Ματέν» και την «Λιμπεροσιόν». ενώ όλες οι άλλες μεγάλες
εφημερίδες του Παρισιού και οι
περισσότερες της επαρχίας υποστη
ρίζουν τη Δεξιά.

ΤΜ Η Μ Α ΤΑ που θα Λειτουργήσουν:
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (Πολυτεχνικού και Φυσικομαθηματικού Γεωπονοδαοικού - Ιατροφαρμακευτικού - Οικονομικού κύ
κλου - Αποδημίες).
- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ όλων των τάξεων
ΛΥΚΕΙΟΥ.
-

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

-

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ.

Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική διδασκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

I

ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ
ΡΟΔΑΚΙΝΑ
Που χτύπησε το χαλάζι
Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Οι υπολογισμοί των ζημιών υπό
το χαλάζι είναι λαθεμένοι, αφού τα
ροδάκινα όταν έχουν πάθει ζημιές
από 10-50% δεν είναι δυνατόν να γ ί
νουν δεκτά από τις βιομηχανίες.
Αυτά αναφέρουν σε υπόμνημα
τους, που έατειλαν <>' όλους τους
αρμόδιους φορείς οι Αγρ. Σύλλογοι
των χωριών Αγ. Γεωργίου και Ζερβοχωρίου. ζητώντας από την κυβέρ
νηση την άμεση απόσυρση ταιν πληγέντων ποσοτήτων.
Το πλήρες κείμενο του υποιινή

ΠΜΜΓΥΡΙΚΗ ΣΥΙΙΕΟΡΙΟΣΗ
ΜΕ ΜΕΤΟΠΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

ματος που εστάλη είναι το εξής:
«Σοβαρό, σοβαρότατο για μάς θέ
μα ανακύπτει με την υπό του Ο.Γ.Α.
(σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονι
σμό του Οργανισμού αυτού) αποζη
μίωσή μας. για την ζημία που υπέστη
η ροδακινοπαραγωγή συμπυρήνων
ροδάκινων, εκ χαλάζης. Δ ιότι με
ποσοστό έστω και σε μικρά (από 10%
έως 50%) επίπεδα της ποιοτικής
ζημίας της εν λόγω παραγωγής, ανα
κύπτει ολοκληρωτική αδυναμία διαθέσεως, προς βιομηχανοποίησιν, του
προϊόντος, των βιομηχανιών αρνου
μένων να προβούν εις αγοράν της
πληγείσης παραγωγής έστω και εάν

Στην «πρώτη» του Νομ. Συμβουλίου

κ. ΑΝΤ.

με μιά φ τηνή προπαγάνδα
το κυβερ νητικό κόμμα, που

βρήκε ανταπόκριση σε χειΡ°Προτήμα τα από τους παρευρι°Π«|ιενους, μιά που στα μάτια
Το° Νομάρχη ή τα ν αδύνατον να
τη δεξιά και για τη ν καταστροφή
που επέφερε σ τον τόπο, με την
εγκατάλειψ η της υπαίθρου και
την ο ικο νο μ ική εξαθλίωση του
ελλη νικο ύ λαού.
Κ α ι οι ακούοντες χειροκρο
τούσαν, Κ α ι μάλιστα χειροκρο
τούσαν και ανθρώπους, που
προσπαθούσαν να μιλήσουν...
Εξαίρεση
αποτέλεσαν
οι
τοποθετήσεις τω ν δύο Δημάρχω ν
κ.κ. Ζαμπούνη κα ι Βλάχου που

με λίγες γραμμές έδωσαν το νόη
μα της σοβαρότητας του θέματος.
Γ ια την ιστορία αναφέρουμε
ό τι στο Ν ο μαρχιακό Σ υμβούλιο
Ημαθίας με τη νέα του σύνθεση
συμμετέχουν ο νομάρχης κ.
Π ινακίδης ως πρόεδρος, ο ι Δ ή 
μαρχοι Βέροιας κα ι Ν αούσης κ.κ.
Ζαμπούνης κα ι Βλάχος, 0 εκπρό
σωπος της Τ Ε Δ Κ κ. Κ ο λιό ς
πρόεδρος της Κ ο ινό τη τα ς Τ ρ ικ ά 
λων. ο αιρετός νομ. σύμβουλος κ.

Π ολάκης, ο διορισμένος νομ.
σύμβουλος κ. ΓΙριονίδης, ο πρόε
δρος το υ
Ε π ιμελητηρίου
κ.

Καμμιά 'συζήτηση
χΔ^^εμ πόρους
Α Π Ο Φ Α Σ ΙΣ Ε 'Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Η κυβέρνηση θα εφαρμόσει οπω
σόήποτε τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν
για την εξυγίανση του κυκλώματος
εμπορίας και διακίνησης φρούτων
και λαχανικών.
Αυτό δήλωσε χθες το μεσημέρι ο
υπουργός Εμπορίου κ. Γ. Μωραΐτης
στο προεδρείο των χονδρεμπόρων
της Κεντρικής Λαχαναγοράς που τον
επισκέφθηκαν για να του επιόώσουν
το ψήφισμα της γενικής τους συνέ
λευσης,
Σύμφωνα με πληροφορίες ο ι χον
δρέμποροι θα καθορίσουν την παρα
πέρα στάση τους απέναντι στην από
φαση της κυβέρνησης να εφαρμόσει
tu μέτρα, την Κυριακή το πρωί σε
συνάντηση ταιν διοικήσεων, των
σωματείων από όλες τις λαχαναγορές
της χώραν

Σε Ειδικό ανακριτή θα καταθέσουν όλοι
οι τραυματίες του τραίνου του θανάτου
ΔΡΑΜΑ
Ολοι οι τραυματίες του «τραί
ν°υ του θανάτου» θα καταθέσουν
ειδικό ανακριτή ό.τι γνωρίζουν *
το σιδηροδρομικό δυστύχημα
ηου συγκλόνισε το πανελλήνιο.
Η κοτάθεαη των τραυματιών
καταατε! δυνατή μετά τη διαβίΒοση της δικογραφίας στην Εισ°ΥΥελία Δράμας, οπότε ο αντεισαγΥ*λέας 0 Ο όιαταξει τακπκή ανάκρι
σή και θα αναθέσει την υπόθεση σε
Ειδικό ανακριτή
Η δικογραφία δεν έχει ακόμη
σχήματισθεί διότι το προανακριτικό
5ί>ΥΟ δεν έχει ολοκληρωθεί, γένο
υ ς που οφείλεται στq ότι η κατάθε
σή του μηχονοόπνού της μοιροιας

αμαξοστοιχίας Α. Βασιλόπουλου
που νοσηλεύεται στο ΑΧΕΠΑ Θεσ
σαλονίκης, εξακολουθεί να είναι
κρίσιμη.
Ο ΗΡΩΙΚΟΣ
ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ
Προχθές, στο μεταξύ, επισκέφθηκαν τον ηρωικό ταγματάρχη Γ.
Μουντάκπ. που έκοψε μόνος τοσ το
δεξί του χέρι για να σωθεί κατά το
σιδηροδρομικό δυατύχημο. ο υφυ
πουργός Εθνικής Αμύνης κ. ΔροσοΥίάννης και ο αρχηγός Στρατού,
αντιστράτηγος Παναγόττουλος και
εξέφρασαμ τη συμπάθεια και την
συμπαράστασή τους κοι τον συνέ
χαρησαν για τη στάση του στις

ώπετ τπε τρονωδίπτ
Οι κύριοι ¿ιρυοογιυ»νης και
Παναγόπουλος
έδειξαν
επίσης
ενδιαφέρον για την παραμονή του
ταγματάρχη ΓΥίουντάκη στο στρά
τευμα,
ΔΕΝ ΦΤΑΙΝΕ
ΟΙ ΓΡΑΜΜ ΕΣ
Σε ανακοίνωση εξ άλλου, του
ΟΣΕ τονίζεται, ότι η σιδηροδρομική
γραμμή Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρουπόλεως
είχε
ανακαινισθεί
πρόσφατα και ότι η τελευταία συν
τήρηση έγινε τον περοσμένο Μάιο,
Επίσης, ότι η αμυξοστοιχίο είχε
περάσει από την χαθιερωμένπ
περιοδική επιθεώρηση στις 22 7.82
κοι είνε ελεγχθεί πριν αναχωρήσει
από την Αυηνα,
Στην ίδια ανακοίνωση αναφε-

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ Μ.Ε.
ΒΕΪΤΗ-ΚΥΚΕΡΙΔΗ ΛΙΑΚΑΚΟΥ-ΛΙΟΥΛΙΑ
Μαλακούση 30 Βέροια - τηλ. 62.811

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Από 1η Α ύ γο υσ το υ αρ χίζουν τα μ α θή μ α τα π ροετοιμα
σίας σ ε ο λιγομελή τμήματα γιο το υς μ α θη τές;
Α

Β \ Γ ' Λ υ κ είο υ (Α

και Β

τύπου)

και Α . Β . Γ Γυμνασ ίου
Θα διδάξουν και φ έτο ς οι γνω σ τοίσ ας καθηγητή
Για π ερισ σ ότερ ες π ληροφ ορίες σας π εριμένουμε 6 ό θ ε
μέρα σ το Φ Ρ Ο Ν Τ ΙΣ Τ Η Ρ ΙΟ ιι/ίαλακουοη 3 0 (Δίπλα ο τα Κ Τ Ε Λ Ι
Οι εγ γ ρ α φ ές άρχισαν.

Μ ΑΝΩΛ ΟΠ}

χκήσω το αξίωμα του Δημάρχου Αλτ
I (ανδρείας.
Η βαθεια μου προσήλωση o t o i u
I δημοκρατικούς θεσμούς και η napa
I δοσισκή μου ανάμιξη πολλών ετών
Ισ τ σ κοινό της πόλης και παράλληλο
Αανπμετώπιοη των δημοτικών εκλο
I γών μ κομματική εξάρτηση από αλ
|4οι/ς υποχρέωσαν εκλεκτούς συνδη
μύτες μας να δούνε το συμφέρον της
I πόλης και των συνοικισμών και να
I μου προτείνουν να ηγηθώ ενός συν
1 δυασμού που δεν θάχει καμμιά αχέ
I ση μ ε τις κομματικές εξαρτήσεις,
I αλλά θα περιλαμβάνει στελέχη από
I όλες τις πολιτικές παρατάξεις.
Φιλοδοξία μας είναι να υπηρετήσουμε τον Δήμο Αλεξανδρείας
και να προσφέρουμε με όλες μας τις δυνάμεις για το καλό του τό
που.

Αυτή όμως η πραγματικό
ι°τορική σ τιγμ ή ήρθε και διανθί-

πρασινοφρουρούς το υ -συμβου
λίου να μιλήσ ουνε για τη ν επάρα-

Ελπίζουμε σε εύλογο χρόνο
λύση του προβλήματος προ τι . κ.
τοποιήσεώς μας. η οποία θα ι» «ακ ή-από ανάγκη».

Υστερα από εμβριθή περίσκεψη και αντιμετωπίζοντας με ιόιαί
τερη σοβαρότητα τις επικείμενες δημοτικές εκλογές, σποφπαισα.
ύστερα από πιέσεις εκλεκτών παραγόντων της πόλης μας, να ύ ι'κ ί:

αντιπροσωπευτική το υ λαού και
Οποτελεί σταθμό σ την αποκέν
τρωση του τόπου,

του νέου θεσμού, ενθάρρυνε τους

Ανήκειμενικώς και μετλιστ ,.ώς
κρίνοντες, έχουμε την γνώμη ο ι η
επί τοιαύτης βάσεως αντιμετώπιση
του θέμαιος δεν αποτελεί παρολο-,-ς,
απαίτησιν. Αλλά απαιτεί κοτσντηοη
>ται συμπαράστασιν. Συμ^πρό
··
την οποίαν δικαιούμεθα α*τ* η
κυβέρνησιν της Αλλαγής. Τό ,,··
την ικανοποίησιν μας όσοι κ
.
την συνέχιση της παραγωγική,
προσπάθειας.

Υποψήφιου Δημάρχου
Αλεξανδρείας

Η ευακαιρία δόθηκε στην
Προγραμματισμένη
πανηγυρική
^ ‘" ’εόρίαση το υ Ν ομα ρχια κού
^•Ορβουλίου Ημαθίας μ τη νέα
ΐ° υ σύνθεση, που πράγματι είνα ι

^ χειροκροτήσουν ο ι δημόσιοι
^ α λ λ η λ ο ι κα ι ο ι εκπρόσωποι της
0ΤΓ· Αυτοδιοίκησης.
Μ άλιστα το «ενθουσιώδες»
Χειροκρότημα (θύμιζε άλλες επο
χές) για τα λεχθέντα από τον
•Ό μάρ^μ, Λϋμ έξω υπό την
παλοειπωμένη προπαγάνδα του
μίλησε και για τη σοβαρότητα

Μοναδική λύση του πυοβλήμα
τος κατόπιν τούτου απομένει η >συρσις, επί τόπου καταοιροφη
προϊόντος και αποζημίωσής μα.;. ~ ι
το σύνολο (100%) της ροδακιι«·:
ραγωγής.

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ

Μ ιά πρώτης τάξεως ευκαιρία
ϋ® εξω φρενική προπαγάνδα δό“ Ί κ'ε χθες σ τους ανθρώπους του
Η λ Σ Ο Κ (Ν ομάρχης κ,λ.π.) και
ι, 1ν
εκμετα λλεύτη καν
χωρίς
* ° νένα δισταγμό.

^
^

το ποσοο,υ ιη ς ποιοτικής ζημίας της
είναι ελάχιστο. Ουσιοστικώς κατά
συνέπειαν το ποσοστό της ζημίας
ανέρχεται εις 100%. εφ' όσον 'δεν
υπάρχει δυνατότης διαθέσεως και
αξιοποιήσεως του προϊόντος.

ρονται:
•
Θέμα καταπονήσεως του
μηχανοδηγού της αμαξοστοιχίας δεν
υπάρχει δεδομένου του ότι ο μηχα
νοδηγός αυτός είχε επιστρέφει από
άδεια στις 2 3 /7 ϊ1 3 8 2 .
•
Σύμφωνα με το διεθνή κρα
τούντα στην κανονική γραμμή μέχρι
3 0 0 χιλιομέτρων χρησιμοποιείται
ένας μόνο μηχανοδηγός στην αυτοκινητάμαξο. Ο κανονισμός των
ελληνικών σιδηροδρόμων επιβάλει
και την ταυτόχρονα παρουσία του
προϊσταμένου της αμαξοστοιχίας.
•
Σε
κάθε
σιδηροδρομικό
δυστύχημα εκδίδοντοι δύο παρίσΜ0 τα ^Το έν α α π ό τηγεπ ιτροβή
5 αιδη,ιοόι)θΊ|Κωγ·νια τον Ο,ΣΕ και το
Ολλο ππό μιά μικτή Επιτροπή (ταχο
“ γράφος, μαρτυρικές καταθέσεις
κ.λ.π.) βρέθηκαν σε απόλυτη σύμ
πτωση απόψεων, για το δυστύχημα
της Δράμας.

Ο Φ.Κ-Ε. Γ ΙΑ
ΤΑ Μ ΗΧΑΝ Η Μ ΑΤΑ
Η απαλλαγή από τον φόρο κύ
κλου εργασιών, που παρέχεται σύμ
φωνα, με το νόμο, στα μηχανήματα,
εξαρτήματα κ.λ.π. τα οποία πιολούνται σε επαρχιακές βιομηχανίες, θα
οριστικοποιείται από τον αρμόδιο
οικονομικό έφορο έπειτα από έλεγχο
)θα συντάσσεται ειδική έκθεση) ότι τα
μηχανήματα που αγοράστηκαν έχουν
διατεθεί γιο το σκοπό που χορηγήθη
κε η απαλλαγή.
Στην περίπτωση που θα διαπι
στώνεται κατασιρατήγηση ο οικονο
μικός έφορος θα προβαίνει στις νόμι
μες ενέργειες.

Αυξάνονται
οι τιμές
εισιτηρίων στους
κινηματογράφους
Αυξάνονται από τον χειμώνα οι
τιμές των εισιτηρίων στους κινημα
τογράφους οι οποίοι στο εξής θα λει
τουργούν χωρίς-προσωπικό, ταξιθέ
τες και άλλο βοηθητικό προσωπικό.
Την απόφαση αυτή πήρε η Συν
τονιστική Επιτροπή του Πανελλη
νίου Αγώνος Αιθουσαρχών Κινημα
τογράφου και Εργαζομένων, έπειτα
από την άρνηση του υπουργού Εμπο
ρίου κ. Μωραίτη να ικανοποιήσει το
αίτημά τους, που είναι η αύξηση του
εισιτηρίου. Συγκεκριμένα, ο υπουρ
γός Εμπορίου ανακοίνωσε στην Επι
τροπή ότι διαφωνεί με την αύξηση
των τιμών των εισιτηρίων, δεν δέχε
ται κάν να το συζητήσει, αλλά ούτε
προτείνει και άλλη λύση. Απλώς, σύ
στησε στην επιτροπή να συναντηθεί
με τον υπουργό Οικονομικών, γιατί ο
ίδιος - όπως είπε · δεν μπορεί va uva
λάβει τέτοια πρωτοβουλία.
H Συντονιστική Επιτροπή, περί
μένοντας τη συνάντηση αυτή, πήρε
τις ανωτέρω αποφάσεις για την αύςηση των εισιτηρίων - είναι μιά στοι
χειώδης κάλυψη των εξόδων λει
τουργίας τών κινηματογράφων καθώς και να κλείσει τους κινηματο
γράφους μιά ολόκληρη εβδομάδα τον
Οκτώβριο,-σε «νόειξη μιιφαιπυρώς.
Τη:γίΙυ»τζΤΊΐμ?«π|η πρώτη τρσεώο-

Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Εργ.
Κ έντρ ο υ Ν αούσης κ. Χ ρη σ τίδη ς,
ο εκπρόσωπος του Τ εχν. Επιμε
λητηρίου Ελλάδας κ. Χ α ρ α τζίδης, ο αντιπρόεδρος

της

Ε,Γ.

Συν/σ μώ ν Α λεξανδρείας κ. Τσιμόπουλος κα ι ο εκπρόσωπος του
Αγρ. Σ υλλόγου Ημαθίας κ. ΣιόέρηςΚ α τά τη χθεσινή συνεδρίαση
το Ν ομα ρχια κό Σ υμβο ύλιο σ υζή
τησε τη ν μελέτη κάι εκτέλεση του
έργου περιφερειακή οδός Βέροιας
προϋπολογισμού 700 εκατ. Ε ισ 
ηγητής του θέματος ήταν ο Δ /ν τής Τ Υ Λ Κ κ. Χατζησώ μος.
Σ η ς φωτογραφίες (το υ Χ ρ.
Ιλεμόσογλου, Μ ητροπ όλεω ς 7)
το Ν ομαρχιακό Σ υμβούλιο με
ομιλούντα τον Ν ομάρχη κ. Π ινακίδη (πάνω) κα ι κάτω το ακροα
τήριο.

Πληροφορώ τον λαό του Δήμου μας ότι θα ακολουθήσει εμπε
ριστατωμένη διακήρυξη με τους στόχους και τις επιδιώκεις roa
υγιούς συνδυασμού μας.
ΑΝΤ. Μ Α Ν Ω Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Ι
Υποψήφιας Δήμαρχος Αλεξ.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΝ. ΣΟΥΜΕΛΑ
Γιορτή των Εν. Δυνάμεων
η ημέρα της Παναγίας
i
Α Θ Η Ν Α 30 (AITC)

Στη Βουλή το σκάνδαλο
της διαρροής θεμάτων στις
εξετάσεις της Χωροφυλακής
Η διαρροή των θεμάτων στις
εξετάσεις της Σχολής Ανθυπομοί
ραρχων δημιουργεί μένα ηθικό θ έ 
μα για την κυβέρνηση που προσεγ
γίζει τις διαστάσεις σκανδάλου.
Αυτό τονίζουν με ερωτήσεις,
που κατέθεσαν προχθές στη Βουλή
κοι απευθύνονται προς τον unoupyó
Δημόσιός Τήξεως, δεκαπέντε βου
λευτές της «Νέας Δημοκρατίας» οι
οποίοι προσθέτουν ότι «η όλη ενέρ
γεια θεωρείται παραβίαση στοι
χειωδών κανόνων διεξαγωγής εξε
τάσεων και ωμή κομματική παρέμ
βαση με σκοπό την άλωση των
Σωμάτων Ασφαλείας».
Ειδικώτηρα στην ερώτησή τους
οι βουλευτές της «ΝΔ» κ.κ. Βασ,
ΜπεκΙρης. Β. Παπαγεωργόπουλος,
Αρ. Παυλίδης, Δπμ. Βρεττάκος, Ιω.
Στοθόπουλος, Γ. Μανίκπς. Δ. Φράγκος. Ηλ. Βουγιουκλάκης. Κ. Σαψάλης. Σ Γκίκας, X. Ερμήδης, Ν. ΓκεΑεστάθης, Α. κρίκος, Γ Μπουγάς και
Θ. Παπαδόποολος αναφέρουν μετα
ξύ άλλων:
«Η ομαδική αποχώρηση, από
τις εξετάσεις της Σχολής Ανθυπο
μοιράρχων 8 0 0 Ενωμοταρχών, λό
γω του ότι στο μάθημα της Ιστορίας
δόθηκαν θέματα εκτός εξεταζόμε
νης ύλης, έχει προκαλέσει μεγάλη
πγανάκτιοη όχι μόνο στους άνδρες
των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και
σε μεγάλη μερίδα του ελληνικού
λαού. Τούτο διότι όλοι διαβλέπουν
άτι πρόθεοη της κυβερνήσεως, εί
ναι να υποδουλώσει και την Χωρο
φυλακή στον κομματικό μηχανισμό
του ΠΑΣΟΚ.
» Από τους 8 0 0 όιαγωνιζομένους, παρέμειναν για να συνεχίσουν
τις εξετάσεις, μόνο εκείνοι που υπη
ρετούν στο περιβάλλον του κ.
i.noupYQu Δπμοσίης Τάξε ως ή άλ
λων αξιωμοόουχων τής κυβεμνήΊέως ω|ί> τι εκείνοι οϊ οαοιοι είναι
γραμμένοι
στην 'κλαδική
του
ΠΑΣΟΚ και στους οποίους είχαν

ποιητική απεργία γιο ιαν ίδιο λογο.
είχε γίνει στις 2 Ιουλίου, όπου είχαν
παραμείνει κλειστοί οι κινηματογρα
δοθεί θέματα εκ των προτέρων.
φοι για μιά μέρα σ' ολόκληρη τη χώ
Ολοι οι υπόλοιποι 8 0 0 περίπου τον
ρα.

αριθμό απεχώρησαν διαμαρτυρόμενοι παραδίδοντος τις κόλλες λευκές
ή γράφοντας επί αυτών ότι ενίστανται γιο τον τρόπο διεξαγωγής των
εξετάσεων».
Ακόμα οι βουλευτές τονίζουν
ότι η οποχώρηση των 8 0 0 Ενωμο
ταρχών εϊναι πρωτοφανής στα
ελληνικά χρονικά και ζητούν από
τον υπουργό Δημοσίας Τάξεως:
•
Να ακυρωθούν οι εξετάσεις.
•
Να γίνουν νέες από καθηγη
τές πανεπιστημίου και
•
Να επιβληθούν οι νόμιμες
κυρώσεις στους υπεύθυνου^ της
διαρροής των θεμάτων.

Με απόφαση του υπουργικού ουμ
βουλίου, η 15η Αυγούπτου. γιορτή
της Παναγίας και πολιούχου των
Ενόπλων Δυνάμεων, ορίζεται σαν
ημέρα γιορτής των Ελληνικών Ενό
πλων Δυνάμεων.
Η μέχρι σήμερα γιορτή της «ποΔμικής αρετής των Ελλήνων», που
γινόταν την τελευταία Κυριακή του
Αυγούστου, καταργείται.
Στις 15 Αυγούστου ο πρωθυπουρ
γός Ανδρέας Παπανδρέου, Οα μεταβεί
στις γιορτές της ΙΙανιιγίας Σουμελά,
και από εκεί στη Θεσσαλονίκη, όπο ■
με την ευκαιρία της γιορτής των Ε ι.
πλων Δυνάμεων, 0α παρακαθήσει « ,
γεύμα που θα του παραθέσει το Γ'
σώμα στρατού στη Στρατιωτική Λί.
σχη.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, ο
πρωθυπουργός θα επιστρέφει στην
Αθήνα και θα παραβρεθεί σε δεξίωση
των Ενόπλων Δυνάμεων, που Οα γί
νει στον Ά γ ιο Ανδρέα Αττικής, στις
εκεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Μαρξιστικά
πειράματα στη
γ€ωργία
Ζούν στα σύννεφα οι σχεδιαστές
της αγροτικής πολιτικής της Κυβερ
νήσεως. Φανατικοί μαρξιστές δεν
θέλουν να παραδεχθούν την οικτρή
αποτυχία των «ολλεκτιβιστικών πει
ραμάτων στις κομμουνιστικές χώ
ρες. Πιστεύουν ότι αυτοί θα πετύχουν εκεί που όλοι οι άλλοι απέτυχαν. Και επιμένουν να πειραματισθούν και με τους Έλληνες αγρότες
μέσω των περιβόητων αγροτοβιομηχανικών συνεταιρισμών, που εί
ναι επίσης μια μορφή κολλεκτιβισμού. Οι συνεταιρισμοί αυτοί δεν
έχουν καμμιδ σχέση με τογς συνε
ταιρισμούς που ενθάρόυνε η Νεσ
Δημοκρατίο. Γιατί οι τελευταίοι
βασίζονταν στην ελεύθερη συγκα
τάθεση, στη δυνατότητα αποχωρήσεως των παραγωγών και στην δια
τήρηση της κυριότητας τους επί της

περιουσίας τους.
Η μαρξιστική Κυβέρνηση τιω
ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να «μαντρωθεί,
ΙΓους αγρότες στους αγροτοβ"
«ανικούς συνεταιρισμούς χα, νιι
τους αποξενώσει από την ιδιοκτησία
τους, στερώντας τους το δικαίωμα
της αποχωρήσεως. Την ίδιο στιγμή
όμως δημιουργεί τέτοιες συνθήκες
στους ελεύθερους παραγωγούς
ώστε να τους αναγκάζει να μπουν
στις «κολλεκτίβες» της. Το αποτέλε
σμα θα είναι να εξοσθενίσουν ία κί
νητρα της παραγωγικότητας. Κι
α υ τί θα το πληρώσουν και ρι ί%ρι
οι αγρότες ΚιΜ σι πληθυαιΐρι 'των
αστικών κέντρων Δεν σηκώνει
μαρξιστικά πειράματα η Ελληνική
γεωργία, ούτε γενικότερα η Ελληνι
κή οικονομία.

Ο Θ ΕΜ ΙΣΤ Ο Κ Λ Η Σ

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 3 * 5 6 7 8 9

10

1

2
3
*
5

6

Σαν σήμερα

Του ΔΗΜ . ΚΟΥΜΟΥΣΗ

Στα Σόδομο άφησε το κορμί
της.
8 . ΓΓ αυτήν ρωτάμε συχνά — Για
σφάξιμο προορίζεται.
9. Αλλιώς τα.,, γεμάτα φέρετρα Ξένη ονομασία νια το πατατάκι
το έτοιμο και συσκευασμένο.
10. Στην Αίγινα η λατρεία της
Αρχικά εταιριών.

8

ΔΙΑΒΑΖΕ
ΚΑΙ

ΚΑΘΕΤΑ:

θ
1

10

2.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 Λέξη παο έτσι χαρακτηρίζεται
αηό την π-οραΛήνουσα της.
2. Μιό άΑΛη ονομασία της θεάς
Αθηνός - Tou αρχαίου Διογέ
νη. σύντροφος.
3 Evo κρότος ασιατικό χωρίς,
ορχή
Ρόλος που υποδύθηχς
η ηθοποιός Σιού Λόϊον
4. Σιδερένιο οαβόί χρήσιμο για το
ψήσιμο του κρέατος (καθ.Ι.
5. Και δισταγμό φανερώνει Στην Τουρκία μιά Διοικητική
περιφέρεια - Χορακτηριστηκε
έτσι η »Αθανασία tou Αιγά
λεω»
6 Μ ιά άρρωστε ια κολλητική
7. Χιλιοτρσγουδισμένο δένδρο —

3
4
5
„
6

7

8.

9.
10

Την χρησιμοποιούμε για να δεί
ξουμε την ομοιότητα.
Και μ αυτό γίνονται κομψοτε
χνήματα.
Γάλλων άνομα μικρό — ΚΓ
αυτή σε κεφάλι τοποθετείται.
Αυτά τ ' αρχικά... πετούν — Ξ έ 
νο νόμισμα — Μισή... φορά.
Γυναικείο υποκοριστικά - Έτσι
αρχίζουν όλα τα παραμύθια
Απ' αυτό διακρίνεται κάθε
λογοτέχνης — 1 2 2 0 (αντίστρ.).
Πονκοσμίου φήμης σκακίστας
— Στην αιτιατική ένας ήρωας
της Τροίας.
Περίφημες οι υδατοπτώσεις
του, με άρθρο.
Αντίστροφο άρθρο — Μουσι
κός όρος.
Ενας προφήτης μεγάλος —
Πρόθεση (αντίστρ.).

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: .1 ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 2 ΟΠΟΣ - Μ ΕΡΑ 3. ΙΟΣ - ΑΧΟ 4. ΟΧΙ 5.
ΒΕΡΝΙΚΩΜ Α 8 . OPA 7 TEN - ΗΔΗ 8 . ΟΙΚΩ - Α Μ Η Ρ 9.
ΒΑΘΟΥΛΩΝΩ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Π Ο ΚΗΜ ΑΙ - ΤΟΒ 2 ΥΠΟΤΕΛΕΙΑ 3 ΘΩΣ - Ν(0)Κ(ΙΕ)Θ 4.
ΑΣ - (Μ )Ο ΝΟ (ΣΙ - ΩΟ 5. ΑΧ1ΡΤ 6 *ΟΜ - ΙΚΑ - ΑΛ 7. ΡΕΑ ΗΜ Ω Β. Α Ρ Χ ΙΜ Κ Δ Η Ν 9 ΣΑΟ - ΗΡΩ.

ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 31

ΣΑΒΒΑΤΟ, 31

1.30 ΧΑΒΘΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒ8ΑΤ0 ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ

ΙΒ' μέρος)
3 0 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ

4.30
5.4S
6.05
6 30
6 40

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
Ο ΠΑΡΑΜΥΘΑΣ
ΧΑΙΝΤί
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ Kl 0 M Q I ΑΛΗΘΙ
ΝΑ

7 30
8.05
9.00
950

ΣΑ*ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ:
ΑΚΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ
ΚΑΙΤΕ ΡΜΠΡΙΤΖ

1045 ΜΠΟΥΑΤ
11.16 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ

2.00
2.30
2.45
4.30
5.00
6.00
6.15
7.45
8.00

ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ
ΤΗ ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ

8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1 0 4 6 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.15 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΜΑΘΑΙΜ2
•
Το γλυκάνισο είναι ένα αρω
ματικό προϊόν και χρησιμοποιείται
εκτός από τη φαρμακευτική του
ιδιότητα και για την παρασκευή ού
ζου και μαστίχας.
Στην Ελλάδα την μεγαλύτερη
παραγωγή γλυκάνισου την έχει η
Χίος.
•
Ο «μέερκατ» ένα θηλαστικό
που ςει στη Νότια Αφρική, φαίνεται
σαν να εχει... φερμουάρ που διασχί
ζει όλο το μάκρος του σώματός του.
απ' το πηγούνι ως το υπογάστριο κι'
αυτό τον κάνει να μοιάζει με χαρι
τωμένο ψεύτικο ζωάκι.
•
Αστρονόμοι
υποστηρίζουν
ότι ο Γαλαξίας μετατοπίζεται από
τον πλανήτη μας με ταχύτητα δύο
χιλιομέτρων την ώρα...
•
Το ποσοστό μολύνσεως της
ατμόσφαιρας που προξενεί ένα μό
νο αεροπλάνο είναι ίσο με εκείνο
που προξενούν 2 4 .0 0 0 αυτοκίνητ.
•
Τα ζώα που ανι έχουν ασφα
λώς περισσότερό στη νηστεία είναι
τα ερπετά. Ο κροταλίας πράγματι
μπορεί να μη φάει νια όυόμισυ χρό
νια συνεχώς.
' Ενας πύθωνας 70 κιλών έμεινε
νηστικός χωρίς να ψοφήσει επί εί
κοσι τρεις μήνες. Επίσης μερικοί βά
τραχοι έζησαν 1 1/2 χρόνο χωρίς
τροφή.
Εκτός από τα ζώα που πέφτουν
σε λήθαργο επί βδομάδες ολόκλη
ρες τα ζώα της γής δεν αντέχουν
σε τόσο μεγάλη νηστεία. Το σκυλί
δεν μπορεί να ζήσει περισσότερο
από 4 0 μερες νηστικό, το άλογο εί
κοσι, το κουνέλι δώδεκα και ο πον
τικός δύο και ο σπουργίτης μόνο 2 4
ώρες.
•
Οι αρχαίοι Σπορτιάτες συνή
θιζαν από παιδιά να εκφράζουν
ουτό που ήθελαν με λίγα λόγια.
Αυτή η βραχυλογία ονομάστηκε
«λακωνισμός». Έχουν μείνει ιστορι
κές πολλές λακωνικές φράσεις. Η
πιό γνωστή και η πιό σύντομη είναι
το περίφημο «Μολών λαβέ» που εί
πε ο Λεωνίδας στους Πέρσες στις
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ΤΑΙΝΙΑ

.

Ι.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΟΡΟ ΤΗΣ
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
2 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 0 6 ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ
ΤΑΙΝΙΑ

1.00 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1 2 5 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1 50 01 ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ
TOM ΣΩΠΕΡ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 3 0 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
3.30-Μ0ΥΤΙΚ0 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
4.20 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
9.10 ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ
5.40 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
9.05 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 .4 0 Ο ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΟ Υ Λ Τ Ι
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΚΩΜΩΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.45 ΜΠΟΛΕΚ ΚΑΙ ΛΟΛΕΚ
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.20 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
*6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΜΙΑ ΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΡΑΦΑΕΛ
7.30 ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ
8.30 ΜΑΠΕΤ ΣΩΟΥ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.15 ΙΘΑΚΗ: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙ
ΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΥΧΕΣ
A ia ß ä n x e
« jp i β ι α δ ί δ ε ΐ Ρ
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Θερμοπύλες
•
Κάθε
τρίχα
ανθρώπινου
μολλιού είναι τόσο στερεή όσο και
μιό τρίχα από ατσάλι του ίδιου πά
χους.
•
Ο Βραζιλιανός Αντόνιο Πέντρο ντε Σίλβα. 6 0 χρονών. παραπο
νιόταν στους γιατρούς ότι είχε ανυ
πόφορες «ξύνίλες» στο στομάχι.
Αποτέλεσμα να εισαχθεί στο νοσο
κομείο της Τζόα Πάσσοα και να χειρουργηθεί. Στο στομάχι του βρέθη
καν 2 2 0 καρφιά, 2 0 ξυραφάκια
ξυρίσματος και 3 0 μολύβια. Σημειώ
νεται ότι ο ΝΤε Σίλβα οπό 18 χρο
νών δουλεύει σε ταίρκο, παριστάνοντας τον άνθρωπο που όλα τα
καταπίνει.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
Κάποτε σύστησαν κάποιον σε
έναν που κατάπινε σπαθιά. Καθώς
όεν είχε 6 εί ποτέ του παρόμοιο θέα 
μα. ζήτησε από τον φακίρη να του
δείξει την τέχνη του.
Εκείνος τότε πήρε μερικές
βελόνες και καρφίτσες τις έβαλε
στο στόμα του και τις κατάπιε.
- Μα διαμαρτυρήθηκε ο άλλος,
αυτά που κατάπιες δεν είναι σπαθιά.
- Το ξέρω, μα αυτές τις μέρες κά
νω δίαιτα...
ΕΡΩΤΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Νεαρός αλλά φτωχός Αμερικα
νός ζήτησε το χέρι μιάς γειτόνισσάς
του, nou οι γονείς της ήταν πλού
σιοι.
- θ α σε παντρευτώ τομ απάντησε
την ημέρα που θα αποκτήσεις ένα
εκατομμύριο όολλάρια. Ο νεαρός
αναχωρεί τότε για την Αλάσκα όπου
στάθηκε τυχερός και ανακάλυψε
ένα χρυσωρυχείο.
Μ ετά ενα χρόνο πλούσιος με
ένα εκατομμύριο όολλάρια επέ
στρεψε στο σπίτι του. Αμέσως
τηλεφωνεί σε αυτή-που αγαπά και
με φανερό τράκ "της λέει:
* 1 — Αγαπημένη μρυ μπορούμε να
παντρευτούμε. Απόκτησα το .ε κ α 
τομμύριο τα όολλά^ΚΚ ^
β
' — Θαυμάσια τοιε. του απαντά.
Παντρευόμαστε αύριο κιόλας. Αλλά
πέστε μου: Ποιας τηλεφωνεί:
Η ΔΙΑΦΟΡΑ
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9 00
4 50
10 40
12.00

Σάββατο

«ΛΑΟΣ*

Ραδιοταξί

6 2 .5 5 5 -6 2 .6 6 6
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
2 3 .4 3 4
Εθνική Τράπεζα
24 .14 1 2 4 .3 4 3
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Έναντι ΚΤΕΛ
2 6 .7 2 6
Ιπποκράτους
26 920
2 3 .8 8 0
Πλ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
2 4 .0 8 0
Μωραίτη
2 3 .3 5 0

Μιό μέρα ο Πέτρος βρέθηκε σε
πολύ δύσκολη θέση, όταν μιά από
πς μικρές ανηψιές του, ηλικίας 8
χρόνων, του είπε:
- Είδα χθες το μιρκό μου αδελφό,
το Δημητράκη, την ώρα που έκανε
μπάνιο του. Γιατί έχει κάτι που δεν
έχω εγώ;
- Μή στενοχωριέσαι της απάντη
σε ο θείος της με σοβαρή φωνή. Αν,
είσαι καλό κορίτσι, όταν μεγαλώ
σεις θάχεις κι εσύ ένα.
- Και άν δεν είμαι φρόνιμη:
- ‘ Ε. τότε θάχεις πολλά...

Αγρότες
•

Στον εκλεκτό συνεργάτη της
εφημερίδας μας λογοτέχνη κ. Νίκο
Αδσλόγλου που η κόρη του έφερε
στον κόσμο ένα χαριτωμένο αγοράκι αυχόμαστε να του ζήσει ο εγγονός με χαρά και ευτυχία.

•
•
01 άνδρες χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες στους παντρεμέ
νους κοι στους έξυπνους.
ΛΑΪΚΗ ΓΝΩΜΗ

•

Μήν καίτε τΙς καλαμιές
χωρίς τήν άδεια τού
αγροφύλακα.
Υπάρχει
κίνδυνος νό καταστρέ
φετε ό.τι μέ κόπο πολλών
έτών αποκτήσατε.
Προτιμάτε τήν ομαδική
καύση τών καλαμιών, ό
κίνδυνος είναι μικρότε
ρος.
Σεβαστείτε τήν περιουσία
τού γείτονα οας.

S T U D IO

Ρεκτιφιέ

ΤΕΧΝΗ
it

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε Είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροπόλΕως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

DISCO-STUDIO

G. G.
Θα Είμαστε κλειστά
λόγω καλοκαιριού
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

ΜΗΧΑΝΕΣ
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΑΝΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΥΤ/ΤΩΝ

Θα το nuxreucrre: Εχει και αυτό
συμβεί: σαν σήμερα, το 1926, το Αφγα
νιστάν υπέγραψε Ιπσλυ σοβορά κοι
πιστεύοντας στο περιεχόμενο της συν
θήκης) σύμφωνο μη επιθέσεως με τη
Σοβιετική Ένωση. Τώρα, τί χρησιμεύουν
τα σύμφωνα αυτού του είδους, είναι
γνωστό. Πάντως, γεγονός παραμένει ότι
το Αφγανιστάν ουδέποτε επιτέθηκε στη
Σοβιετική Ένωση και τίμησε την υπο
γραφή του1 Σαν σήμερα επίσης, το:
1498 0 Χριστόφορος Κολόμβος ανα
κάλυψε το νησί Τρινιντάντ.
1602 Ο στρατάρχης Μπιρόν της Γαλ
λίας εκτελέστηκε για έσχατη προ
δοσία.
1789 Τα αυστριακά και τα ρωσικά
στρατεύματα υπό τον δούκα του
Κοβσύρνου Φραγκίσκο και τον
κόμη ΑΑεξάντρ Σουβόρωφ, νίκη
σαν τους Τούρκους στο Φοσάνι
της Ρουμανίας.
1812 Η δημοκρατία της Βενεζουέλας
υπέκυψε στις ισπανικές δυνάμεις
και συνελήφθη ο Φρανσίσκο ντε
Μιράντα.
1818 Πέθανε στην Κωνσταντινούπολη
ο Νικόλαος Σουφσς που καταγό
ταν από το Κομπότιο της Άρτας.
Ήταν ένας από τους ιδρυτές της
Φιλικής Εταιρείας και από τους
κυριότερους εμψυχωτές του έρ
γου της.
1919 Η Γερμανία υιοθέτησε το σύν
ταγμα της Βαίμάρης
1938 Η Βουλγαρία υπέγραψε σύμφω
νο μη επιθέσεως με την Ελλάδα.
1971 Οι αστροναύτες του αμερικανι
κού διαστημοπλοίου αΑπόλλο
15» πραγματοποίησαν «περίπα
το» στην επιφάνεια της Σελήνης
για 6 1/2 ώρες πάνω σε ένα ηλε
κτρικό όχημα.
1974 Τέθηκε σε εφαρμογή η συμφω
νία για την κατάπαυση του πυράς
στην Κύπρο μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας.
1980 0 ακόλουθος της τουρκικής πρε
σβείας στην Αθήνα. Γκαλίπ
Οσμάν. 42 ετών δολοφονήθηκε
και τρία μέλη της οικογένειας του
- η γυναίκα του. η κόρη του και ο
γιος του - τραυματίσθηκαν (στις
3 Αύγουστου πέθανε η 15χρονη
κόρη Μεσλιμάν) από άγνωστο πιθανότατα Αρμένιο.
1980 0 πρώτος Βιετναμέζος κοσμο
ναύτης Φόν Τουάν και ο Σοβιετι
κός συνάδελφός του Βίκτωρ
Γκορμπάτκο. εέστρεψαν στη Γή
ύστερα από παραμονή 8 ημερών
στο διάστημα.
1981 Εκατοντάδες Πέρσες πραγματο
ποιούν «καθιστική διαμαρτυρία)»
γύρω από το κτίριο της γαλλικής
πρεσβείας
στην
Τεχεράνη,
ζητώντας την έκδοση του άλλοτε
προέδρου Μπανί Σάντρ που του
χορηγήθηκε πολιτικό άσυλο στο
Γαλλία.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

I W ban
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ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Μεγαλύτερη ασφάλεια
Οι φακοί από τα γυαλιά αυτά
που φορεί ο ειδικός μεταλλοτεχνί
της συγκολλήσεων για νο προστα
τεύεται στην εργασία, διαθέτουν
ένα · απορροφητήρα - υπέρυθρες
ακτίνες. Αποτελούνται από μιά ειδι
κή συνθετική ύλη που είναι αντοχής
(κυτταρίνη - προπιονάτ Σελλιντόρ)
της Μπάγιερ ΑΕ. στο Λέβερκουζεν
(Δυτική Γερμανία) είναι δε ελοφρότερα και έτσι τα φοράει ο συγκολλυτής πιό ενετό από τα συνήθη

προστατευτικά γυαλιά. Οι νέοι αιτ*^
φοκοί είναι άθραυστοι και ° ίν
προσβάλλονται ούτε από θραύσΜ0'
τα μετάλλου - ενώ ως τώρα εισ
χωρούσαν και θάμπωναν τούς
φακούς έτσι που έχαναν την ορατό
τητα. Από το ίδιο χημικό υλικό
κστεργοσίας θα κατασκευαστοω
επίσης
πλήρης
προστατευτικές
προσωπίες για τα κράνη
φορούν οι συγκολλητές.

που

Το «πράσινο κύμα»
Η εταιρία Κροΰπ Ατλας - Ελεκτρόνικ στη Βρέμη (Δυτική Γερμα
νία) ανέπτυξε ένα νέο σύστημα που
ρυθμίζει ώστε να βρίσκονται το
λεωφορεία και τα τραμ στην
συγκοινωνία στο κπράσινο κύμα».
Το σύστημα αυτό επιδράει στις
εγκαταστάσεις φωτεινών σημάτων
με τις υπέρυθρες ακτίνες - υ« * >«η και «Όά τ
ως και με την τη λ-ρ ρύθμιση - V Η Έ Η ανώνυμη εταιρία
τροχιοδρόμων
«Μπρέμερ Στράσενμπαν» εφήρμοσε ήόη το σύστη
μα αυτό σε δύο αστικές γραμμές
λεωφορείων που λειτουργούν από
τα μέσο του 1981. Η εταιρεία τρο
χιοδρόμων εφαρμόζει τώρα το
συγκοινωνιακό αυτό σύστημα και
σε άλλα τμήματα του δικτύου αστι
κών λεωφορείων αυτής.
Το συγκοινωνιακό σύστημα με
υπέρυθρες ακτίνες αποτελείτοι από
♦

πομπό, δέκτη και ηλεκτρονικά τμή
μα που βρίσκονται στο οχήματα ως
και από τις μόνιμες «οθόνες» μ*
κτη. πομπό και γεννήτρια - τηλέγρΟ'
φος και πομπό με μικροκυκλώματα
που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις
φωτεινών σημάτων. Προς τις δυο
κατευθύνσεις του δρόμου ίΝ ®
συναρμολογημένη, πριν από κάθέ
σηματοδότη, σε φωτεινούς στύλους
σε ύψος 4 μέτρα, η οθόνη που λει
τουργεί με συσσωρευτές - *06*
5 0 0 μέτρα το ανώτατο. Το σύσττψο
είναι ρυθμισμένο έτσι που να ^ '
τουργεί «κατ' επιλογή - όλο το εικο
σιτετράωρο ή μόνο όταν υπάρΧ61
καθυστέρηση, στην συγκοινωνώ
δηλ. αιχμής. Το όχημα που περνώ«1
«απασχολεί» την εγκατάσταση δ®®
γίνεται λιγότερο χρονικό διάστηΜ®
επειδή αναγγελει ότι αναχωρεί επ^
το
σης αμέσως μόλις περάσει
φωτεινό σήμα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΝΕΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ
ΣΦΡΑΓΙΔΩΝ
1. Από τον Οργανισμό των
Ελληνικών Ταχυδρομείων ανακοι
νώνεται ότι από το Κεντρικό
Ταχ/μείο Πειραιά (Φίλωνος και Τσαμαδού) και από τις ώρες 0 7 .3 0 1 4.30. θα χρησιμοποιηθεί στις 23
Αυγούστου 1982 ειδική αναμνηστι
κή σφραγίδα, με την ευκαιρία του
Παγκόσμιου Ιστιοπλοϊκού Πρωτα
θλήματος 1982 σκαφών μισού τό
νου. που γίνεται οπό τις 2 3 /8 1 /9/82 στο φηληρικό Όρμο. Επί
σης από το Κεντρικό Φιλοτελικό
Γραφείο (Απελλού 1 - Πλατεία
Κοτζιά) και από τις ώρες 0 7 .3 0 14.30 θα χρησιμοποιηθεί στις 27
Αυγούστου 1 9 8 2 ειδική αναμνηστι
κή σφραγίδα με την ευκαιρία των Ιν
Διεθνών Αγώνων Μεταμοσχευμένων, που γίνονται από τις 27 2 9 /8 /1 9 8 2 .
2. Όσοι ενδιαφέροντα! να λά
βουν αποτυπώματα των ανωτέρω
σφραγίδων, μπορούν να καταθέ
σουν ή να στείλουν έγκαιρα τα αντι
κείμενά τους, με πληρωμένα ταχυ
δρομικά τέλη, στα ανωτέρω Τοχ/κά
Γραφεία, για να φθάσουν μέχρι την
ημερομηνία χρησιμοποίησης κάθε
σφραγίδας.
3. Ελάχιστο τέλος για κάθε
αποτύπωμα σφραγίδας ορίζεται, για
τους φακέλους 1 2 δραχμές και για
τα λοιπά αντικείμενα 9 δραχμές.

Πολιτιστικές
Εκδηλώσεις
στο Κωστοχώρι
Στις 7 και 8 Αυγούστου ο Εκπο
λιτιστικός
Τουριστικός
Όμιλος
Κωστοχωρίου θα πραγματοποιήσει
εκπολιτιστικές
εκδηλώσεις
στο
Κωστοχώρι.
Για τον σκοπό αυτό ζητάει την
συμπαράσταση και τη βοήθεια
όλων των εκπολιτιστικών συλλόγων
του Νομού μας και τους προσκαλεί
να πάρουν μέρος στις εκδηλώσεις.
Συμμετοχή όσοι θέλουν μπορούν να
δηλώσουν στα τηλέφωνα 24.781
και 2 4 .2 0 8

Εγγύηση μηχανών 6 μήνες
δίχως όριο χιλιομέτρων

I

*

Η βαλβίδα ασφαλείας
Οταν πρόκειται να μεταφερθεί
γαιαέριο, πετρέλαιο ή πόσιμο νερό
υπάρχουν παντού σ' όλους τους
αγωγούς ειδικές βαλβίδες. Τα εξαρ
τήματα αυτά
I που
τα ονομάζουν οι ειδικοί ανασταλτι
κές βαλβίδες, έχουν μεγάλη σημα
σία για την ασφάλεια τιμν αγωγών.
Χωρίς πς βαλβίδες αυτές - σε μιά
ξαφνική πτώση της πίεσης στον
αγωγό - μπορούν να εκραγούν οι
σωλήνες ή να δημιουργηθούν άλλες
βλάβες. Η ζημιά αυτή αποφεύγεται

με τις ανασταλτικές βαλβίδες που
κατασκευάζει η Μάννεσμαν Ντεμόγκ ΑΕ στην ΔιΛική Γερμανία. Οι
βαλβίδες αυτές λειτουργούν μ« 0
τελείως οπλό αξίωμα: Όταν πέσει
ξαφνικό η πίεση σε έναν σωλήνα,
κλείνει η βαλβίδα ασφαλείας αε
λιγώτςρο από ένα δευτερόλεπτο κθ·
αποφράσσει ερμητικά τον αγωγόΓΓ αυτό είναι παντού απαραίτητες οι
βαλβίδες αυτές, όπου πρόκειται γιο
την ασφάλεια των αγωγών.

Tepötm a γεννήτρια
Στο εργοστάσιο Ντυναμοβερκ
της Σήμενς στο Βερολίνο κατα
σκευάστηκε μία γεννήτρια - Ντήζελ
- 30 - M VA που είναι μία από τις
μεγαλύτερες στην υφήλια. Γιο την
κατασκευή και την συναρμολόγηση
της γεννήτριας αυτής που προορίζε
ται για ένα εργοστάσιο φαρμακευτι
κών προϊόντων στο ομοσπονδιακό
κρατίδιο Νιού Τζέρσεύ των Ηνωμέ
νων Πολιτειών Αμερικής, χρειάσθηκαν 2 8 .0 0 0 ώρες εργασίας γιο να
κατασκευαστεί. Στη φωτογραφία, ο
ρότορ της γεννήτριος που έχει βά
ρος 1 1 0 τόννους και το κάτω τμήμα
του περιβλήματος. Η όλη γεννήτρια
που έχει οκτώμισυ μέτρο ύψος κοι
ένδεκα μέτρα πλάτος, ζυγίζει 2 2 6
τόννους - έχει δηλ. περισσότερο
βάρος από 2 0 0 αυτοκίνητα μέσης
κατηγορίας Είναι η πρώτη φορά εξ

άλλου που θο τοποθετηθεί σπί
Ηνωμένες Πολιτείες μία ομάδο
γεννητριών Ντήζελ με το μέγεθος
αυτά. Η γεννήτρια δεν χρησιμεύει
μόνον νια την παραγωγή ηλεκτρικήί
ενέργειας αλλά και για την απόκτη
ση θερμότητας υπό μορφή ατμού
και θερμού νερού από την θερμότη
τα των αερίων εξστμήσεως και από
την θερμότητα ύδατος ψήξεως. Μ *
την εκμετάλλευση της πρωτογενούς
αυτής ενέργειας αυξάνεται το σύνολο σποόόσεως της εγκατάστασης
από 4 0 σε 9 0 τοις εκατό. Α υ τό
θεωρείται εξ άλλου ενδεικτικό σχίδιο γιο την οικονομία των Ηνωμέ
νων Πολιτειών, που υποστηρίζεται
οικοναμικώς από την αμερικανική
κυβέρνηση στα πλαίσια της προώ
θησης των επενδύσεων που εξοικο
νομούν ενέργεια.

|Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ

Γ Α Λ Λ ΙΚ Ω Ν
Β ΕΡΟ ΙΑ Σ

Μ εγ. Αλ€ξάνδρου 3 7 -Εδέσσης
Τηλέφ. 6 2 .8 6 2 ΟΙΚ. 2 6 .6 5 3
ΒΕΡΟΙΑΣ

Κουζινέτα - Πιστόνια - ΒαλβίδΕς Ελατήρια Εμβολοχιτώνια - Φλάντζες
και πολλά άλλα

Ε. Μ Π Ο Υ Τ ΖΟ Λ Α Σ & ΣΙ A
ΣΤΑΔΙΟΥ 156 ΤΗΛ. 25.544/62.450
ΒΕΡΟΙΑ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο7 Γ
»nOiir r \

2 2 .5 0 5
125
25749
2 4 .4 4 4

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)

23 619
2 3 .3 6 4
2 3 .3 7 6

Αμεση Δράση
Ο.Γ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυθροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ο.Σ,Ε. (σταθμός)

2 2 .2 2 2

10 0
121

199

2 2 .1 9 9
2 2 .2 0 0

2 2 .3 1 4
4 1 .3 5 3

Στο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΒΕΡΟΙΑΣ θα
λειτουργήσουν θερινά υττερεντατικά μαθήματα
(48 ώρες διδασκαλίας) στα εξής τμήματά του:
Μαθητικά, Ενηλίκων, CERTIFICAT, SORBONNE,
Γαλλικής φιλολογίας.

Έναρξης θερινών μαθημάτων 2 Αυγούστου
Λήξις 12 Σεπτεμβρίου

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«Λ ΑΟ Σ»

Σάββατο 31 Ιουλίου 1 9 8 2

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Π Α Λ Α ΙΑ Σ
ΚΑΙ Ν ΕΑΣ ΙΕΡΑΣ Μ Ο Ν Η Σ
ΑΓ. ΓΕΩ ΡΓΙΟ Υ
Π ΕΡΙΣΤ ΕΡΕΩ Τ Α

Η ΒΕΡΟΙΑ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥΣ
ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ
ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ

Μ ε αστραπιαίο ενέργεια και με
άριστο χειρισμό της υποθέσεως
υπό πλευράς του προέδρου της κ.
Λέκκα, η ΒΕΡΟΙΑ απέκτησε τον
πάωτο από τους μεγάλους της μεταγραφικούς στόχους του Ιουλίου.
Πρόκειται για τον Γιάννη Ισχνόπουλο του ΠΑΟΚ που πέρυσι έπαιζε ως
δανικός στον ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟ.
* Ο Ισχνόπουλος προέρχεται από
τον ΚΕΡΑΥΝΟ Ωραιοκάστρου από
όπου προ διετίας τον απέκτησε ο
ΠΑΟΚ
αντί
του
ποσού των
7 5 0 .0 0 0 . Πριν όμως δείξει καλά-καλά τα πλούσια προσόντα του
στρατεύτηκε με αποτέλεσμα να τον
ζητήσει και να τον πάρει δανικό για
ένα χρόνο ο ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ μέσω
του προπονητού του κ. Γ. Κερμενίδη.
Στην ομάδα του Κιλκίς ο Ισχνόπουλος έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαι
ρο και ήταν ένας από τους κυριώτερους συντελεστές της τόσο καλής
πορείας της ιδιαίτερα στον πρώτο
γύρο. Προσωπικά τον θυμόμαστε
οπό τα δύο παιγνίδια της ΒΕΡΟΙΑΣ

. με τον ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟ και ομολογούμε
ότι μας ενθουσίασε.
Αυτή τη στιγμή ο παίκτης υπη
ρετεί στην πόλη μας και πιό συγκε
κριμένα στη Δ/ση Πυροβολικού του
Β'Σ.Σ. και ως εκ τούτου εδώ και
αρκετό καιρό προπονείται με την
ΒΕΡΟΙΑ πράγμα που σημαίνει ότι ο
Στέφανος ΓαΤτάνος είχε σαφή γνώ
μη για την αξία του.
Τον νεοαποκτηθέντα παίκτη
συναντήσαμε χθές το μεσημέρι στα
γραφεία του συλλόγου και κατά την
ολιγόλεπτη συζήτησή μας διαπι
στώσαμε ότι πρόκειται για ένα
σωστό και καλλιεργημένο άνθρω
πο.
Σε ερώτησήμας γιατί προτίμησε
την ΒΕΡΟΙΑ και πώς βλέπει το
ποδοσφαιρικό του μέλλον σ' αυτήν
ο νεοαποκτηθείς φτερωτός εξτρέμ
μας είπε;
«Ή ρθα στη ΒΕΡΟΙΑ χωρίς
καμιά οικονομική απαίτηση γιατί
πιστεύω ότι εδώ μπορώ να κάνω
μιά πολύ καλή ποδοσφαιρική καριερα.

Ο ΓΙΑ Ν Ν Ο Υ Σ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
Α Ν Η Κ Ε Ι ΣΤΟΝ
ΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑ
ΑΓ. Β Α Ρ Β Α Ρ Α Σ
Από τον Γ υμναστικό Αθλητικό
Σύλλογο ΑΓΡ. ΑΣΤΗΡ Αγ. Βαρβάρας
δόθηκε στη δημοσιότητα η πιό κά
τω ανακοίνωση:
«Ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλ
λογος Αγροτικός Αστήρ Ανίας Βαρ
βάρας κάνει γνωστό στο φίλαθλο
Κοινό της περιοχής ότι, ο φετεινός
Ποδοσφαιριστής του ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ
Και παλιός του ερασιτέχνη ΑΡΕΩΣ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ανήκει οπό φέτος στη
δύναμη της ομάδος Αγροτικού
Αστέρα, διότι φέτος ο ως άνω
ποδοσφαιριστής ήταν με υποσχετι
κή από τον ΑΡΗ στην ΒΕΡΟΙΑ και
ακόμα υπάρχει γραπτή συμφωνία
μεταξύ ΑΡΕΩΣ και Αγροπκαύ Α σ τέ
ρα που λέει ότι: Αν μέχρι την ποδο
σφαιρική περίοδο 1 9 8 1 -1 9 8 2 γίνει

επαγγελματίας στην ΠΑΕ ΑΡΗΣ ο
Αγροτικός
Αστέρας
θα
πάρει
1 5 0 .0 0 0 δρχ. Αν όχι επιστρέφει
χωρίς καμιά υποχρέωση και αντάλ
λαγμα στον Αγροτικό Αστέρα.
Επειδή ο ΓΑΣ ΒΕΡΟΙΑ ήθελε να
κρατήσει τον ποδοσφαιριστή το
ανταλλάγματα όμως που προσέφερε ήταν μηδαμινά εν σχέσει με την
αξία του ποδοσφαιριστή και ο ΑΡΗΣ
Θεσ/νίκης αρνείται να τηρήσει την
συμφωνία (κατηγορηματική δήλω
ση του αντιπροέδρου του Γιάννη
Χασιώτη: ΑΝ δεν συμφωνήσετε με
αυτά που σας δίνουν δεν παίρνετε
το δελτίο! δηλώνει ο Αγροτικός
Αστέρας ότι ο ποδοσφαιριστής ανή
κει στη δύναμή του και θα κινήσει
δικαστικό αγώνα για την δικαίωσή
του εναντίον του αθλητικού συλλό
γου ΑΡΕΩΣ Θεσ/νίκης».

Η ΒΕΡΟΙΑ στην συνείδηση
όλων των
Ελλήνων φιλάθλων
παραμένει μιά μεγάλη ομάδα και
πιστεύω πως θα συμβάλω και εγώ
στο να την φέρουμε στην φυσική

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τέλος θα αποτελούσε παράλει
ψη εάν δεν εξείραμε την κατανόηση
που έδειξε ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κ.

ΜΕΧΡΙ ΤΗΙΜ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΟΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΕΣ
Η ΕΠΟ με τηλεγράφημά της
προς την ΕΠΣΚΜ έκανε γνωστό ότι
λόγω της αργίας του Σαββάτου και
της Κυριακής 31 Ιουλίου και 1
Αυγούστου, σαν τελευταία ημέρα
υποβολής και ανανεώσεων των
μεταγραφών ορίζεται η Δευτέρα

Ο αέρινος εξτρέμ Γιάννης Ισχνόπουλος που από την νέα περίοδο θα
φορά την τρισένδοξη κυανέρυθρη
φανέλλα της ΒΕΡΟΙΑΣ.
Παντελάκης. στην πραγματοποίηση
της μεγάλης αυτής μεταγραφής.

βενζινάδικα
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

2 -8 -8 2 .

Παπαγιαννούλης Θεόδ.
Σ. Σταθμός τηλ. 2 4 5 8 2
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίόης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 2 2 7 6 7
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ. 2 3 741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος

Auvutrepcuone
Qcw wcta

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαοειδη ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
Θεσ/νικης 174 τηλ. 2 4 1 1 9
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 2 2 2 71
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγ^έλας Γεώργιος
Θεσινίκης-Βεροίας 2 3 6 5 0
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΛΙλιας Θωμάς
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία

Σήμερα Σάββατο 31 Ιουλίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει
το φαρμακείο:
φουκαλα Αργυρίου
τηλ. 2 2 1 1 3
Αύριο Κυριακή 1 Αυγούστου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει
το φαρμακείο:
Γιουρούκη ΠετρΙνας
τηλ. 2 9 1 0 1

«ΛΙΜΝΗ»
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στευε σε μιά τέτοια μεταγραφή. Οι
Ενωσίτες παράγοντες έχοντας την
διαβεβαίωση του προέδρου κ. Τσολαρίδη ενήργησαν αστραπιαία και
κατάφεραν μέσα σε τρία 24ωρο να
ολοκληρώσουν την μεταγραφή του
Φλωρινιώτη άσσου. Στην περίπτω
ση τοσ Παπαδόπουλου δεν επιτρε
πόταν σκέψεις και συζητήσεις.
Χρειαζόταν κεραυνοβόλος ενέργεια
γιατί δεν έπρεπε να διαρρεύσει το
όνομα του παίκτη υπήρχε κίνδυνος
να εμπλακούν στην υπόθεση αυτή
κι άλλα σωματεία, γιατί δεν μιλού
σαν για κάποιο παίκτη της σειράς
αλλά για ένα καταξιωμένο ποδο
σφαιριστή.
Τέλος παραθέτουμε αυτούσια
τα λόγια που μας είπαν δύο τεχνικοί
ποδοσφαίρου από τον Ν. φλωρίνης
για τον Νικ. Παπαδόπουλο. «Πρό
κειται σίγουρα για πολύ καλό παίκτη
και παιόί. Μπορεί όν το θελήσει κι ο
ίδιος να κάνει καλή καριέρα και
επειδή γνωρίζουμε ποδοσφαιρικό
πολύ καλά, μπορούμε αβίαστα να
σας πούμε ότι ο Παπαδόπουλος όν
προσεχθεί και αξιοποιηθεί είναι ικα
νός να παίξει σήμερα σε ομάδα Β'
Εθνικής»

ιΕ γ ιψ ε -

Ψαροταβέρνα-Καφετηρία- D IS C O
Χορευτικό κέντρο-πισίνα

ρ ίύ ο υ ν
Αύριο Κυριακή 1 Αυγούστου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί
της Βέροιας.
Κούσκουρος Χρήστος Κορατάσου 5 τηλ. 2 9 2 4 1 για παθολογικά,
καρδιολογικά και περιστατικά γενι
κής ιατρικής.
Ζαμπούνη Πέπη Βενιζέλου 4
τηλ. 2 3 0 1 4 . 2 2 3 2 4 για παιδιατρικά
περιστατικά.
Σαζακλίδης Σταύρος Καρακωστή 15 τηλ. 2 9 0 7 4 για χειρουργικά
και γυναικολογικά περιστατικά.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ ΙΝ Η Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Α
Ν Ο Μ Ο Υ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ

(Τακτιμό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες
Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

μέρα λ€ΐτουργ€ΐ
από τις 11 το πρωί
ΦΡΕΣΚΟ ΨΑΡΙ-ΜΠΡΙΖΟΛΑ-ΜΠΙΦΤΕΚΙ
ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΣΠΕΣΙΑΛΙΤΕ ΓΙΑ ΟΥΖΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
κάθε μέρα η DISCO στην πισίνα
Κ Α Ι Κ ΑΘ Ε Σ Α Β Β Α Τ Ο Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Ο Ο Ρ Χ Μ Σ 1 Ρ Α Μ Ε
Π Ο ΙΚ ΙΛ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

και να φιλοξενηθη εις τπν μαυροφο
ρούσαν γήν των ηρώων κ · μρ,-ι··ι
ρων του θρυλικού μας πόν·-«
Κατόπιν των ανωτιη«,
των, το παρόν πόνημα un ω
ευσύνοπτον ενκο'πιαν ρλι ,
νων, οι οποίοι ως ώψώοαι ..
θα εύρουν δροσιστικά» νι
κοτπσβέσεως του nun . u v .
νικών ονείρων, άτινε κι : - ·
εις την φλεγομένην ψυχπν
πεντήκοντα επτά συναπτά · .:■
Το βιβλίο που παρι
σήμερα είναι μια πολι. και επιμελημένη έκδρο
σελίδες με πλούσιες ι. *·· .
και χάρτες Πόντου. Χω,ι
τέσσερα μέρη και το οποία ν
ρούνται σε δώδεκα κέφι, λ- ·
βιβλίο στο είδος rou πτ
πνευματικό κειμήλιο κσ> φαν
μια εργασία μελέτης πολ1
νων και αγάπης τοιι ουγ · : .
την ιστορία και τον τόπο <η
πημένες μας πατρίδες τοι. Γι.·
Ο ποντιακός ελληνισμός η
κή εκκλησία, η loropiu ►..·
Ημαθίας του οφείλουνε ·;../>■
σύνη. Και εμείς Δημοσίως ν
χαίρουμε θερμό τον κ Κιαγ> ·ι·.
την μεγάλη του αυτή ιιν —
προσφορά.
Ν ΙΚ Ο Ι ΑΔΑΛΟΓ

ΗΛΘΕΣ
ΚΟΝΤΑ Μ Α
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Ή λθες κοντά μας χ> ΔΑ*
ζώή μσς.
Στα μάτια μας λάμπει τα
Π χαρά
Ή λθες κοντά μας, κι έγινι ι
πνοή μας
κι ανοίξανε τώρα τα δυ 6 .
φτερά.
Ή λθες κοντά μας κ ίγ ιν ι *,
χαρά μας
κι ανθίσανε στα στήθια ο· κ.ι
διές
Παίζεις μαζί μας στα όνειρ ι ,
με τα σκιρτήματα και τις ψ» . ■
Και τραγουδούμε τώρα μαζί
αγάπης ένα χαρούμενο σκσπύ,
Ανθόσπαρτη να είναι η ζιυ/< ·>·>
κι ο δρόμος σου γαλήνιο, φω-ε.
νό.
ΝΙΚΟΣ ΑΛΑΛΟΓΛΟ

Μ ΙΚ ΡΕ Σ
Α Γ Γ Ε Λ ΙΕ Σ

ν'; Γιατροί
πού

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΤΗΛ. 47.21 5

Από τον δικηγόρο, συγγραφέα
και για πολλά χρόνια πρόεόρο του
Σωματείου Αγ. Γεωργίου Περιστερεώτα, κ. Χαράλαμπο Παν. Κιαγχίδη
δέχτηκα με χαρά, τιμής ένεκεν, το
αξιόλογο βιβλίο του «ιστορία της
παλαιός και νέας ιερός μονής Αγίου
Γεωργίου Περιστερεώτα». Αφιερώ
νεται εις αιωνίαν μνήμην των της εν
Τραπεζούντα Γαλλιάνηςτου Πόντου
στορικής Βασιλικής Πατριαρχικής
και Σταυροπηγιακής Ιερός Μονής
Αγίου Γεωργίου Περιστερεώτα και
των γονέων του Παναγιώτη και
Ζωής. Για καλύτερη κατατόπιση των
αναγνωστών μας παραθέτω την
εισαγωγή:

Η παρουσία του κ. Κλήμη Αρτόπουλου στο πόστο του προέδρου,
έχει δημιουργήσει κλίμα μεγάλης
αισιοδοξίας στις τάξεις του ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια. Ήδη Π νέο διοίκηση
με επικεφαλής τον κ. Αρτόπουλο
κινείται δραστήρια, για την απόκτη
Εργασίαν πολλών ετών απετέλει.
ση τριών - τεσσάρων παικτών της
Β' Εθνικής κατηγορίας, ούτως ώστε η μελέτη και συγκέντρωσις όιαφόη ομάδα της Αλεξάνδρειας στη νέα ρων πολυτίμων στοιχείων, αναφεπερίοδο να παίξει ρόλο πρωταγωνι- ρομένων εις την ιστορίαν του Ελλη
στού ανεξάρτητα σε ποιά κατηγορία νισμού του Πόντου, τα οποία διεφυλάβει μέρος. Μέχρι στιγμής έχουν λάξαμεν ως κόρην οφθαλμού, δια
αποκτηθεί οι παίκτες: Ζαρογιάννης να χρησιμοποιήσωμε τούτα, εν καιτου Πέλοπα Κιάτου. Σκουργάς από ρώ.
γερμανική ομάδα, Θεοδωρίδης από
Μ ε την έκδοσιν του παρόντος
ελβετική ομάδα. Σκόρνος από τσέχι πονήματος μας, εθεωρήσαμε σκόπικη ομάδα και Λέκκας του Τενεάτη μον και μάλλον αναγκαίον, να παραΑθικίων Κορινθίας.
θέσωμεν ενταύθα, δίκην εισαγωΜέχρι την Δευτέρα αναμένεται γής. αρκετά εκ των ρηθέντων ανω
το κλείσιμο δύο παικτών από ομάδα τέρω πολυτίμων στοιχείων, ίνα
ΒΡ Εθνικής.
παράοχωμεν αμυδράν έστω, ιδέαν,
Επίσης εξασφαλίσθηκε η παρα περί του από τα βάθη των αιώνων,
μονή του Συνσχείρη. πράγμα που γεννηθέντος και επί τρείς χιλιετηρί
ικανοποίησε όλους τους φιλάθλους, δας περίπου, ακμάσαντος εις τα πέαφού είναι γνωστό ότι ο παίκτης ρατα της Ανατολής Ποντιακού
αυτός έχει τη συμπάθεια όλων.
Ελληνισμού.
Γενικά η αισιοδοξία στην Αλε
ξάνδρεια είναι πολύ μεγάλη, για τη
Δεν διεκδικούμε τίτλους ειδικού
νέα σαιζόν.
ιστορικού συγγραφέως. επιθυμού
με μόνον, να παράοχωμεν διαφωτιστικήν τινα πυξίδα προσανατολι
σμού και ενημερώσεως, των αξιοτίΗ Α.Ε.Καβασίλων
μων αναγνωστών, περί ενός λαού,
αττέκτησ€ τον 1 δχρονο ζήσαντος. ως προεξετέθη, και ακμά
σαντος εις τον αιματόβρεκτον Πόν
Νικ. Παπαδόπουλο
τον, επί τριάκοντα περίπου αιώνας,
και εξακολουθεί αναπτυσσόμενος
Καβάσιλα (του σνταποκριτού
κατά τρόπον λίαν αισθητόν, εις τον
μας Θ. Γολσουζίδη).
ελληνικόν χώρον, επί ήμισυν και
Η απόκτηση του ακραίου κυνη
πλέον αιώνα, μη αφιστάμενος ουδέ
γού από το Βαλτόνερο Φλωρίνης Ν.
κατά μυριοστόν, των προγονικών
Παπαδόπουλου χαιρετίσθηκε με
του παραδόσεων.
ενθουσιασμό από τους φίλους της
καβασιλιώτικης ομάδος γιατί είναι
0 αναγνώστης της «εισαγωγής»
γνωστή η αξία και κανένας δεν πί
του έργου τούτου, αποκτά ιστορικός
γνώσεις και ανεκτίμητους, κατά την
γνώμην μας εμπειρίας και γίνεται
κάτοχος τρόπον τινά, ιδιαζούσης
μορφής, εισιτηρίου, με το οποίον
δύναται να ταξιδεύση νοερώς εις τα
βάθη των αιώνων, όια να συναντήση τους ενδόξους προγόνους του

της θέση».
Κλείνοντας το σύτνομο κομμάτι
μας για τον Ισχνόπουλο σημειώνου
με ότι πρόκειται για έναν κλασικό
εξτρέμ που μπορεί νο καλύψει με
απόλυτη ευχέρεια τόσο το δεξιό
όσο και το αριστερό άκρο της
βεροιώτικης επιθέσεως.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΠΑΝ. ΚΙΑΓΚΙΔΗ

Η ΑΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑ ΒΕΡΟΙΑΣ ΖΗΤΑ
Εναν οδηγό,για τη διανομή των προϊόντων τη ς με δίπλωμα I
κατηγορίας Πληρ. τηλ. 2 9 .2 4 2 Βέροια.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 1 2 0 τ.μ. στην οδό Βενιζέλου 9 0 στο 2ο όροφο
Πληροφορίες στα τηλ. 2 4 .9 8 2 και 2 7 .5 4 5 .

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
καωθς και ζαμπονιερα σχεδόν καινούργια σε τιμή ευκαιρία
Πληροφορίες τηλ. 6 2 .1 1 8 Βέροια.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ
Ένα στον Συνοικισμό Ρωσοπροσφύγων πάνω

,νες 4 20 τ.μ. και ένα επί της οδού ΠαυοανΙου 3 0 0
φορίες στο τηλ. 220.11 Βέροια

™

ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑιΗΑΣ
πωλείται η επιχείρηση της DISCO OLIVER
.a a .
γελματικος εξοπλισμός) με ε ^ ε κ τ ή
"α κ γψ ΐ^ «λ ο f(a nV ‘
Ρ·ές πς πρωινές εργάσιμες ώρες στο τηλ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
Παρά εξαγωγικής εταιμίαςζητείτα, κοπέλλα που να γνωρίζε, ι ι . και Αγγλικά.
Πληρ. τη λ.51.2 31 κοι 5 1 .4 3 2

Λ '. ο β α χ ε τ τ Ε
πςτί ö i o ö i ö c c r
tr)V

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

Iκ τ χ ρ η μ ε ρ ί δ α μ α ς !

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1 )
Υπεύθυνος
Τυπογραφείου
Μ ΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΤΙΚΑΪ

Ζητείται Λαμαρίνας αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ - ΟΦΦΣΕΤ

(Ρ. Φερραίου 6 )
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκμάτους 261
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεωε 72

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ

Τηλ. 2 3 1 3 7
29762
Β ΕΡ Ο ΙΑ

(στα τυπογραφεία της εφημερίδος «ΛΑΟΣ )

ΣΥΝΔΡΟΜ ΕΣ
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Με τα νέα σύγχ/>ονα μηχανήματα αναλαμβάνουμε όλες
τις τυπογραφικές εργασίες μονόχρωμες ή πολύχρωμες

Οργανισμών
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ΑΠΟ ΤΟΝ
«ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ»
Ο αρ»θ|ιός των Πολωνών ψο γά
δων που εγκστέλειψαν τον «σοσια
λιστικό παράδεισο» οπό το «αλοκαί0) του 1981
εχει φτάσει τις
3 0 0 .0 0 0 ενώ το σύνολο των
Πολωνωνν που έχει εγκατασταθεί
στο εξωτερικό από το 1 9 7 0 ξεπερ
νά το ένο εκατομμύριο. Αυτό απο
καλύπτει π εφημερίδα «Ντξιένιχ
Λουντόβικ» όργανο του «Αγροτικού
Κινήματος» της Πολωνίας
Η εφημερίδα τονίζει ότι π πλειο
ΨΠφίο θυτών τ»ΰυ όιαφεύγε· «<να
νέοι και όπ ο αριθμός τους θο είχε
«στό πολύ αυξηθεί σν δεν υπήρχαν
Οι περιορισμοί και ο αποκλεισμός
των συνόρων μετά την επιβολή του
στοστιωτικού νόμου.

67 ΔΙΣ.ΔΡΑΧΜΕΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ο.Κ
Σε 67 όιαεκ. όρχ- υπολογίζεται το
καθαρό όφελος της χώρας μας από
την ΚΟΚ μέσα στο 1983 Αοτό πνα
κοίνωσε ο υφυπουργός εθνικής οικο
νομίας κ. Αντ. Γκυργιάδης, ο οποίος
«κπροσώιτησι την χοιρα στο συμβού
λιο υπουργών της ΕΟΚ, non ενέκρινε το προσχέδιο τού κοινοτικού
προϋπολογισμού για το επόμενο
έτος.
Αναλμτικωτρα και με βάση το
κγκριθτν προσχέδιο η χώρα μας θα
«σπράξει από τον κοινοτικό προΟπολογισμό. 1.360 εκατ. λογιστικές
μονάδα; (1 λόγ. μονάδα - 67 δρχ.)
και θα καταβάλει 361.5 εκατ λογιστι
κές μονάδες. Ειδικότερα από το
γεωργικό ταμείο της ΕΟΚ θο ειοπραχθούν υπό μορφή επιδοτήσεων των
αγροτικών προϊόντων 1 διαεκ. λογι
στικές μονάδες, ενώ από το περιφε
ρειακό ταμείο για χρηματοδότηση
αναπτυξιακών έργων 165 εκατ. και
από το κοινωνικό ταμείο για χρημα
τοδότηση
έργων απασχολήσεως
ανέργων κ_λ.π. 120 εκατ. λογιστικές
μονάδες.

Μ ε σχέδιο του Αραφάτ για

Η Περσία ανακοίνωσε προχθές άτι
οι δυνάμεις της παρέκαμναν ντ.ρκο
«ίδιο και μιτήκφν σε βάθος 12 χιλιο
μέτρων στο ιρανικά έδαφος, ενώ α
πρόεδρος του περσικού «οιναβου
λίοο απείλησε όπ θο σν·νεχιστεΓ η
επίθεση έως όχου οε δυνάμεις της χώ
ρας του φθάσαυν στη Βαγδάτη .
Την περσική ανακοίνωση διέψευσε
προχθές το Ιράκ, λέγοντας ότι οι ιρακτνές δ«ινάιιος απώθησαν την πέρσι
κή επίθεση τρέποντας σε φυγή τον
περσικό στρατό, προκαλώντας του
βαρηές αηώληος.
Η περσική επίθεση άρχισε, προχθές
το βράδυ σε δυο άξονες, βόρεια και
βορκιοδυπκά του ιρανικού σταθμού
Ζεϊντ οτη περιοχή της Μπάπρα, διευ
κρινίζει κοινό ανακοινωθέν του στρα:ού και των φρουρών της επανόσια
σης.
Στην Πέμπτη αυτή επίθεση της
συνεχιζόμενης περσικής εισβολής
στο Ιράκ, όπως μετέδωσι ο ραδιοστα

ΒΗΡΥΤΟΣ 30 (ΑΠΕ)
Ο Γιασέρ Αραιράτ δήλωσε προς
την κυβέρνηση του Λιβάνου ότι είναι
έτοιμος να αποσύρει τους μαχητές
too από την Βηρυτό και να TODC
υποφέρει. κατά το μεγαλύτερο μέρος
στην Αίγυπτο, την Συρία, την Ιορδαvin και το Ιράκ
Κυβερνητικές πηγές της Βηρυ
τού δήλωσαν τις πρώτες πρωινές
ώρες χθες, ότι κατά τον Γ ιασέρ Αρα
φάτ οι πέντε από τις έξη χιλιάδες
Παλαιστίνιους μαχητές που βρίσκον
ται σήμερα στην Βηρυτό θα μπορέ
σουν νο μεταφερθούν στις τέσσερεις
αυτές χώρες, αλλά δεν διευκρινίζεται
τίποτε σχεΛκύ με την τύχη και τον
προορισμό των χίλιων υπόλοιπων.
Ο Παλαιστίνιος ηγέτης δήλωσε
προς τον πρωθυπουργό του Λιβάνου
ότι ο σχεδιασμός της αποχώρησης
«ον Παλαιστινίων από την Δυτική
Βηρυτό θα απαιτήσει μιά περίπου
εβδομάδα και άλλες τρεις εβδομάδες
θα απαιτηθούν για την πραγμαχο
ποίηση της μεταφοράς των πέντε
Παλαιστινίων στις τέσσερεις αραβι
κές χώρες.
Τ Ι ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το σχέδιο του Γιασέρ Αραφάτ,
τους Παλαιστινίους επισήμους,
προβλέπει την κατανομή των πέντε
χιλιάδων Παλαιστινίων στις τέσσε
ρεις χώρες, ανάλογα με τον πολιτικό
πιωσανατολισμό των ομάδων που
kutu

θμός της Τεχεράνης, καταστραφηκαν
60 ιρακινά άρματα μάχης και σκοτώ
θηκε. ή τραυματίστηκε «μεγάλος αρι
θμός από τις εχθρικές δυνάμεις».
Επίσης τα περσικά στρατεύματα
«κατόρθωσαν να παρακάμψουν και
να εξουδετερώσουν τα μεγάλα και
διάσπαρτα ναρκοπέδια«, αναφέρει το
περσικό ανακοινωθέν,
/Προελαύνουμε σύμφωνα με τους
προκαθορισμένους
στρατιωτικούς
στόχους μας» δήλωσε ο πρόεδρος
του περσικού Κοινοβουλίου κ.
Ραφσαντζανί. «Τώρα λέμε ότι αν
συνεχίσουν τις εγκληματικές επιθέ
σεις τους εναντίον των πόλεών μας,
μπορεί να επιτεθούμε ακόμα και
εναντίον της Βαγδάτης», συνέχισε.
Εξάλλου, ο περσικός ραδιοστα
θμός μετέδωσε ότι το ανώτατο πόλε
μικό συμβούλιο της Περσίας συνε
δρίασε χτες στην Τεχεράνη υπό την
προεδρία του αρχηγού του κράτους
Α λί Χαμενεί, για να εξετάσει τις
τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο.

,)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
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Ειδοποιούνται ο- κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να
«ντκλεσθσύν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακαπή ηλεκτρικού ρεύματος στις 2 Αύγουστου 1982.

ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Από ώρο 8 ,0 0 έως 1 5 .0 0 στα χωρία Ασώματα. Αγία Βαρβάρα.
Αμμος. Μετόχι. Βεργίνο Παλατίτσια, Συκιά, με τα αρδευτικό κοι
εργοστάσιό τους κοι στην περιοχή γύρω από το γκοράζ ίου Δήμου
Βέροιας καθώς και στο στρατόπεδα Αγίας Βαρβάρας και Αλιάκμονα
‘Αν οι εργασίες τελειώνουν νωρίτερα το ρεύμα Θα ξοναδοθει πριν
τηυ ιον χρόνο λοξής της διακοπής που αναφερεται πιό πάνω.
Γ ί αυτά το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κοι τα δίκτυο της
ΔΕΗ θο πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνεχειο ρεύμα.
ίτσ> για Λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε
αγωγούς Λ όλλο στοιχεία του δικτύου ακόμα κι άν βρίσκονται κατα·..
γής. γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος
ΔΕΗ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
ΤΩ Ν Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΩ Ν

«ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»
ΜητροπόΑέΐσς 31

τπΑ. 22042,62777
ΒΕΡΟΙΑ

Τα μαθήματα αρχίζουν
ΔΕΥΤΕΡΑ 2 Αυγούστου για τους μοθητίς
Λ Ο Β ΙΟ Υ

σ

/

ν *ΑΕΥ.1εΛ^ 9 Αυγούστου για τους μαθητές
του Γ.ΥΜΝΑΣΙ<
£
" ΦΔΠ<Α*ΛζΐΣΤΑ τμήματα ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ
Γ '
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αποχώρηση

ΘΑ ΕΓΚΑΤΑΑΕΙΨΟΥΝ ΤΗ ΒΗΡΥΤΟ
ΟΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ

Ο Χομεϊνί θέλει
να καταλάβει
τη Βαγδάτη
ΤΕΧΕΡΑΝΗ

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

αποτελούν την μάχιμη δύναμη στην
Βηρυτό.
Το σχέδιο προβλέπει
Π Την μεταφορά στην Συρία και
στην Αίγυπτο των ομάδων της Ορνά
νωσης για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης, που έχουν δεσμούς με
τις κυβερνήσεις των δύο αυτών
χωρών και διατηρούν γραφεία στην
Δαμασκό κηι το Κάιρο. Ειδικότερο
στην Συρία θα μετακινηθούν οι μαχητές της φιλοσυριακής οργάνωσης
Σάΐκα.
2) Την μετακίνηση στο Ιράκ των
παλαιστινιακών ενόπλων ομάδων
που είναι πολιτικά προσανατολισμέ
νοι προς την κυβέρνηση της Βαγδά
της.
3) Την μεταφορά και εγκατάστα
ση στην Ιορδανία των Παλαιστινίων
μαχητών που έχουν ιορδανικό διαβα
ΐή ριο και έζησαν και στο παρελθόν
στο ιορδανικό έδαφος, πριν εκόιωχθοϋν από εκεί από τον στρατό του
ΧουσεΓν.
4) Την αναζήτηση μιας άλλης
αραβικής χώρας, στην οποία θα μπο
ρέβουν να εγκατασταθούν τα μέλη
της Αλ Φατάχ της προσωπικής οργά
νωσης του Γιασέρ Αραφάτ, για τα
οποία δεν έχω βρεθεί, μέχρι στιγμής,
λύση και δεν υπάρχει σχετική προσ
φορά από άλλα αραβικά κράτη. Οι
αντάρτες της Α λ Φατάχ υπολογίζον
ται σε χίλιους ως χίλιους πεντηκο
στούς.
Οι προτάσεις του Γιασερ Αραφάτ
διατυπώθηκαν μετά την απόφαση
που έλαβαν στη Τζέντα της Σαουδι
κής Αραβίας οι αντιπρόσωποι πέντε
αραβικών κρατών και της Οργάνω
σης για την Απελευθέρωση της
Παλαιστίνης σχετικά με την κρίση
του Λιβάνου.
Οι τέσσερεις από τους πέντε
Άραβες υπουργούς (της Σαουδικής
Αραβίας, της Συρίας, της Αλγερίας
και του Κουβέιτ) προσπάθησαν μά
ταια. να πείσουν τον Λίβανο να
δεχθεί την παραμονή μιας παλαιστι
νιακής μονάδας στο λιβανικό έδαφος
«με συμβολική έννοια·. Ο υπουργός
εξωτερικών του Λιβάνου αρνήθηκε
να δεχθεί την αίτηση αυτή και τελικώς ενκκρίθη από την σύσκεψη της
Τζέντα - που ενεργούσε εξ ονόματος
του αραβικού συνδέσμου απόφαση
από τέσσερα σημεία ένα από τα οποία
όριζε την αποχώρηση των Παλαιστι
νίων από τον Λίβανο και ένα άλλο
ζητούσε την άμεση, επίσης αποχώρη
ση των ισραηλινών στρατευμάτων.
Ο εκπρόσωπος της Οργάνωσης
για την Απελευθέρωση της Παλαιστί

νης, προσυπέγραψε την σχετική από
φαση.
Α Ν Α Μ ΙΚ Τ Α
ΤΑ Α ΙΣ Θ Η Μ Α Τ Α
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗ Λ
Στο μεταξύ, η ισραηλινή κυβέρ
νηση υποδέχθηκε με ανάμικτα συναι
σθήματα τη διακήρυξη της αραβικής
επιτροπής στη Τζέντα.
Χαρακτηριστικά, στην αγγλόφω
νη εκπομπή του, ο Ισραηλινός ραδιο
φωνικός σταθμός ανέφερε ότι η δια
κήρυξη προκάλεοε σύγχυση στους
πολιτικούς κύκλους του Ισραήλ.
Ωστόσο, ο ίδιος ραδιοσταθμός, στην
εκπομπή του στην αραβική γλώσσα,
μετέδωσε όπ οι ισραηλινοί πολιτικοί
κύκλοι αντέδρασαν ευνοϊκά στη δια
κήρυξη της Τζέντα. «Η δήλωση της
• OAJ7». όπ προτίθεται να αποσύρει
τα στρατεύματα της από τη Βηρυτό,
αποτελεί σημαντική πρόοδο», δήλω
σαν. κατά τον ισραηλινό ραδιοστα
θμό. οι πολιτικοί κύκλοι του Ισραήλ,
και πρόσθετον: «Η απόφαση αυτή
πραγματικά ανταποκρίνεται στις
απαίτησης του Ισραήλ/.
Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών
του Ισραήλ, κ. Γιτζάκ Σαμίρ, αρνήθηκε σήμερα να σχολιάσει τη διακή
ρυξη της Τζέντα. Λίνο nptv επιβιβασθεί στο αεροπλάνο που θα τον μετα
φέρει στην Ουάσιγκτων. όπου θα έχει
συνομιλίες μι. αμερικανούς αξιωματούχοος
Ο κ. Σαμίρ είπε επίσης ότι η χθεσινοβραδυνή απόφαση του Συμβου
λίου Ασφαλείας, σύμφωνο με την
οποία το Ισραήλ καλείται να λύσει

Τ Ι Μ ΕΤ Α Δ ΙΔ Ο Υ Ν
Τ Α ΠΡΑΚΤΟ ΡΕΙΑ
Εξάλλου στο Λίβανο, η εφημερίδα
«Αλ Ναχάρ» αναφέρει σήμερα ότι ο
Λιβανέζος πρωθυπουργός κ. Ουαζάν
δήλωσε στον κ. Χαμπίμπ ότι δεν θα
μπορέσει να συνεχίσει τις διπλωματι
κές του προσπάθειες, εάν οι Ισραηλινοί συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς
κατά της Δυτικής Βηρυτού και τον
αποκλεισμό τροφοδοσία νερού και
ηλεκτρικού ρεύματος.
Οπως μετέδωσε το Γαλλικό πρα
κτορείο από το Αμμάν η Ιορδανία εί
ναι έτοιμη να δεχτεί όλους τους
Παλαιστινίους της Βηρυτού που
έχουν Ιορδανικό διαβατήριο, δήλω
σαν σήμερα στο Αμμάν τα μέλη της
αμερικανικής κοινοβουλευτικής ομάδος, που επισκέφθηκαν την Ιορδανία
στα πλαίσια περιοδείας τους στη μέ
ση Ανατολή.
Σε συνέντευξη Τύπου, στο αερο
δρόμιο του Αμμάν, λίγο πριν την
αναχώρησή τους για το Ριάντ της
Σαουδαραβί^. οι αμερικανοί βου
λευτές διευκρίνισαν ότι η απόφυση
αυτή αφορά 800 ως 2.000 Παλαιστί-

3 5 ΔΙΣ Σ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ

Οι Γάλλοι
φυγαδεύουν
τα κεφάλαια
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ
ΠΑΡΙΣΙ
Η Γαλλική κυβέρνηση ιιανικόβλητη από την διαρροή κεφαλαίων
στο εξωτερικό, από τους Γάλλους
που δεν εμπιστεύονται πλέον την.
πολιτική της σοσιαλιστικής ιαιβερ-

Η Αυστραλία επανεξετάζει
συντάξεις αναπηρίας
που ακυρώθηκαν το 1978
0 Αυστραλός Υπουργός Κοινωνι
κής
Ασφάλισης.
Γερουσιαστής
Φρέντ Τσάνεη όήλωσε προσφάτως
ότι το Υπουργείο του αποφάσισε να
κάνει μιο ακόμη επονεξέτάση των
πρώην κατόχων συντάξεων αναπη
ρίας που ζούν τώρα στην Ελλάδα
και των οποίων οι συντάξεις είχαν
ακυρωθεί εκεί το 1 9 7 8 ως αποτέ
λεσμα της ανάμειξης που εφέροντο
ότι είχαν στην υπόθεση απάτης στις
Κοινωνικές Ασφαλίσεις.

την πολιορκία της Βηρυτού, δεν πρό
κειται καθόλου να επηρεάσει τη θέση
της χώρας του. Ο Ισραηλινός υπουρ
γός πρόσθεσε επίσης ότι οι αυνομι
λίες που θα έχει με τους αμκρικανούς
αξιωματούχους θα στραφούν κυρίως
γύροι από την αποχώρηση των
Παλαιστινίων ανταρτών από το Λί
βανο.

επανεξέταση.
Σχετικό με τους 5 8 5 συνταξιού
χους και βοηθημοτούχους που
κατοικούν στην Αυστραλία και των
οποίων τα δικαιώματα για συντάξεις
και επιδόματα είχαν ανασταλλεί
μετά από την άσκηση δικαστικής
δίωξης τον Μάρτιο και Απρίλιο του
1978 α Γερουσιαστής Τσάνεϋ είπε
ότι το Υπουργείο του είχε φροντίσει
τότε να γίνει άμεση επανεξέταση
όλων εκείνων των περιπτώσεων.
Αυτή η επανεξέταση είχε σαν απο
τέλεσμα οι παροχές στις περισσότε
ρες περιπτώσεις να σταματήσουν
μόνο για σύντομο χρονικό διάστη
μα. αν και διαπιστώθηκε ότι ορισμέ
να ότομα που έπαιρναν αυτές πς
παροχές δεν τις εδικαιούντο και έτσι
σταμάτησε η καταβολή τους. Μια
εξέταση της καταστάσεως τον
Φεβρουάριο του 1 9 7 9 έδειξε ότι
3 2 3 άτομο έπαιρναν συντάξεις ανα
πηρίας ή επιδόματα ασθένειας και
σε 2 62 άτομα είχε ακυρωθεί η συν
ταξιοδότησα ή επιδότηση ασ θέ
νειας. Πολλά από τα ότομα της δεύ
τερης κατηγορίας έπαιρναν άλλα
επιδόματα, —όπως επίδομα ανερνείητ εκείνη τον «πιηά
Ο Γερουσιαστής ίσονευ επί« οτι
καθώς αυτά το άτομα είχαν τα
κανονικά δικαιώματα της ενστόσεως στην διάθεσή τομς πάντοτε
δεν το θεωρούσε συ,ατό να επε
κτείνει την επανεξέταση στα ότομα
που κατοικούν στην Αυστραλία,
αλλά τόνισε ότι αν κάποιο οπό αυτά
το άτομα δ ιν εργαζόταν τώρα εξ
αιτίας αναπηρίας αυτό θο μπορούσε
να υποβάλλει ξανά αίτηση για σύν
ταξη αναπηρίας οποτεδήποτε
Όποιο
άτομο στην
Ελλάδα
έπαιρνε προηγουμένως σύνταξη
αναπηρίας από τρν Αυστραλία και η
σύνταξή του ακυρώθηκε το 1978
ως αποτέλεσμα της ανάμειξης που
εφέρετο νο έχει στην υπόθεση της
απάτης σε βάρος των Κοινονικών
Ασφαλίσεων και παυ επιθυμεί να
επανεξεταστεί π περίπτωσή του Θο
πρεπει να δώσει τό όνομά ίου κσι

0 Γερουσιαστής CHANEU είπε
όπ το ενδιαφέρον του κοινού για
την τύχη τους είχε διατηρηθεί ζωη
ρό για πολύ καιρό, κυρίως λόγω της
δημοσιότητας της παραπομπής σε
δίκη και της δίκης στο Κεντρικό
Πρωτοδικείο του Σύάνείί. Τώρα που
η αγωγή ενάντιον των συνταξιού
χων απεφάσισε να ολοκληρώσει
την εξέταση όλων των άλλων συ να
φών θέμάτων.
Στην Ελλάάα έχουν ήδη γίνει δυο
επανεξετάσεις των συνταξιούχων
(περίπου 135) τον Απρίλιο του
1978 και τον Ιανουάριο του 1979,
Από αυτούς 52 ξανσπήρον τις συντάΕειε τους και άλλοι 32 επεστρε«μαν στην Αυστραλία όπου τους οοθηκε η ευκαιρία νσ επανεξεταστούν.
Τα υπόλοιπο ότομα που δεν παίρ
νουν τώρα συντάξεις αναπηρίας
πιστεύετοι ότι βρίσκονται στην
Ελλάδα και η περαιτέρω επανεξέτα
ση θο είναι για ουτα το άτομα 0
Γερουσιαστής Τσάνεύ είπε ότι ή θε
λε νο δοθεί η ευκαιρία σε αυτά το
στόμα να εξεταοθούν κάτω από τις
αναθεωρημένες οδηνίες για τις
συντάξεις αναπηρίας που ισχύουν
από τον περασμένο χρόνο,
Γιο νο εξασφαλιστεί η πλήρης και
ολοκληρωμένη εξέταση αυτών των
σιόμων κανονίζεται ώστε νο <λ
θουν στην Ελλάδα ιατροί των ειδι
κοτήτων nou οπσιτούντπι για να
εξετάσουν όλους εκείνους που θο
μπορούσαν νσ ειδοποιηθούν και
που εξακολουθούν να μην εργάζον
τοι για λογους υγείας. Ο Γερημαια
όττ,ς Τοόν*ύ |ίπ ς οτί θά ανακοινώ
___ φ Λ Λ β Ι Γ Λ ι ι. ιό Πξ’οί· ι*
(Τ, 10 ΠΓΠ}ιι Ίίσ μα-α υτρν η σμοδα 7„ι*υθΒτης ΠρεσβωΟ'. Α ς Α ο ο ό ο
της ιατρικής επανεξέ τόσης επιστρε
Αιος στην Αθήνό ίτηλ 300-46111. Η
ψει οπό την Ελλάδα και αφού το η Πρεσβεία θα έλθει σε επαφή με
υποειργ«ίο του παταληξει σε αποφσ
αι/τά τα άτομο μόλις γίνουν γνώ
σής πΰν» ·Ής συστόοεκ, της ορό
Γκρκτσότερκς Μπτομίρειες
6ος των ιατρών που 9ο «όνε· πγν
τττν επανεξέταση

νήσεως σν.έθεσε στην επιτροπή
οικονομικών του Κοινοβουλίου την
εισήγηση μέτρων γιπ την πάταξη
της διαφυγής.
Η Επιτροπή υπέβαλε προχθές
την έκθεσή της στην κυβέρνηση
αλλά το περιεχόμενό της δεν ανα
κοινώθηκε, για λόγους ασφαλείας,
ώστε να αποδώσουν το αστυνομικά
μέτρα που είναι βέβαιο, ότι θα
ληφθούν.
Εκείνο που έγινε γνωστό από το
περιεχόμενο της εκθέσεω ς της Επι-·
τροπής είναι, ότι τα κεφάλαια, που
Φυγαδεύτηκαν στο εξωτερικό, μετά
την εκλογική νίκη του Μιττεράν στις
10 Μοίου 1981, μέχρι το τέλος του
1981. ξεπερνούν τα 3 5 δισεκατ.
φράγκα, ενώ κατά τους τέσσερις
μήνες πριν οπό τις εκλογές μόλις
έφθαναν το 1 δισεκ.
Το κεφάλαια από την Ελβετία,
που χαρακτηρίζεται ως. «ιδανικός
διαμετακομιστικός σταθμός», διοχετεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες,
που θεωρούνται ως «πραγματικό
άσυλο» για τους επενδυτές.
Η
Επιτροπή
υπολογίζει
ότι
5 0 .0 0 0 Γάλλοι έχουν λογαριασμούς
στην Ελβετία με κωδικό αριθμό,
ενώ ο Ελβετός Σοσιαλιστής βουλευ
τής Ζιγκλέρ υπολογίζει τον αριθμό
αυτό σε 6 5 .0 0 0 και θεωρεί υπερ
βολικούς τους ισχυρισμούς ότι οι
καταθέτες φθάνουν τις 6 5 0 .0 0 0 .
Οι
εξαγωγείς συναλλάγματος
χρησιμοποιούν όλα τα μέσα, για να
περάσουν τα σύνορα, από θωρακι
σμένα οχήματα, μέχρι αυτοκίνητα
με κρυψώνες μικρό ιόιωτικά αερο
πλάνα ή ακόμη την απλή βαλίτσα,
που μεταφέρουν από ορεινά μονο
πάτια στην Ελβετία, περνώντας το
σύνορα.
Η έκθεση συνιστό την απόσπαση
εφοριακών στις γαλλικές τελωνειακές υπηρεσίες, όμως οι πραγματικές
εισηγήσεις της θα τηρηθούν μυστι
κές για να είναι μεγαλύτερη η αποδατικότητα των μέτρων που θα
ληφθούν.

ιτους μαχητές.
Η ΙΟ Ρ Δ Α Ν ΙΑ
ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΧΘΕΙ
Τα μέλη της αμερικανικής αντιπροσιοπείος. με επικεφαλής τον
εκπρόσωπο του δημοκρατικού κόμ
ματος Μ αϊκ Ράαα. τόνισαν, εξ άλλου,
ότι οι Ιορδανοί αρμόδιοι τοος διαβεβαίίοσαν πως ίσως δοθεί αμνηστία
σίους Παλαιστίνιους της Βηρυτού
που διώκονται για την συμμετοχή
τους στις Ιορδανο-Παλαιστινιακές
σύγκρουσης του 1970, στην Ιορδα
νία.
Σε ερώτηση σχετικά με το αν η
Ιορδανία είναι έτοιμη να δεχθεί τους
Παλαιστίνιους αυτούς μαζί με τον
οπλισμό τους, οι αμερικανοί βουλευ
τές τόνισαν ότι το θέμα αυτό δεν έχει
συζητηθεί.
Ο κ. Πώλ Μακλόσκυ, ένα από τα
μέλη της αντιπροσωπείας, δήλωσε
εξάλλου, όπ δεν μπορεί να συστήσει
για την ώρα στις Η.Π.Α να αναγνω
ρίσουν την «Ο.Α.Π», δεδομένου όπ
τη «δήλωση Αραφάτ·, με την οποία ο
Παλαιστίνιος ηγέτης αναγνωρίζει
όλες τις αποφάσεις του Ο ΗΕ για την
Παλαιστίνη, επικρίθηκε από τουλάχι-

στον τρεις ηγέτες Παλαιστινιακών
οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου
του κ. Τζώρτζ Χάμπας, ηγέτη του
«Λακού μετώπου για την απελευθέ
ρωση της Παλαιστίνης·.
Ο κ. Μακλόσκυ πρόσθεσε ότι όλες
οι οργανώσεις της «Ο.Α.Π», πρέπει
να υιοθετήσουν κοινή στάση και να
αποδεχθούν την απόφαση 242 του
Συμβουλίου Ασφαλείας, πριν w
Η.Π.Α αρχίσουν διάλογο με Γήν
Παλαιστινιακή οργάνωση.
Εξάλλου, υπογραμμίζοντας ότι ο
πληθυσμός της δυτικής Βηρυτού έχει
άμεση ανάγκη από φάρμακα, η αμερι
κανική αντιπροσωπεία σχολίασε την
άρνησή της κας Τζήμ Κιρκπάτρικ,
αντιπροσώπου των Η.Π.Α στον Ο.Η
.Ε, να ψηφίσει στην χθεσινή ψηφοφο
ρία του Συμβουλίου Ασφαλείας, γιο
την πρόταση που πρόβλεπε την άρση
του αποκλεισμού της Βηρυτού απο
τους Ισραηλινοός.
Η αμερικανική αντιπροσωπεία,
στη συνέχεια θα πάει στο Λονδίνο Va
να συναντήσει τον βασιληά της Ιορ
δανίας Χοικτεϊν, που βρίσκεται για
ιδιωτική επίσκεψη εκεί και θα επι
στρέφει μετά στις Η.Π.Α. . -—

Παγκόσμια
συμμετοχή
στην Δ.Ε.Θ.
Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
«Πολυδιάστατος» θα είναι α χαρα
κτήρας της 47ης Διεθνούς Εκθέσεως
Θεσσαλονίκης, που θα λειτουργήσει
από τις 12 έως και πς 26 Σεπτεμ
βρίου, σύμφωνα με χθεσινή ανακοί
νωση της Διεύθυνσης Προβολής και
Δημοσίων Σχέσεων της ΔΕΘ.
0 χαρακτηρισμός δίνεται, επειδή
στην έκθεση μετέχουν:
— Με κρατικά περίπτερα, τόσο οι
Ηνωμένες Πολιτείες, όσο και η
Σοβιετική Ένωση.
— Μ ε κρατικά περίπτερα ή με ιδιω
τικές επιχειρήσεις οι εννέα από τις δέ
κα χώρες της ΕΟΚ (δεν μετέχει το
Λουξεμβούργο).
— Με κρατικό περίπτερα τρεις
αραβικές χώρες (Λιβύη, Συρία. Σου
δάν) και μέσω Ελλήνων αντιπροσώ
πων το Ισραήλ
— Χώρες απ' όλες τις ηπείρους,
εκτός της Ωκεανίας.
Επίσης, μετέχουν ξανά επίσημα η
Ισπανία, γνα πρώτη φορά από το

1965 και ο Καναδάς για . ρώτη ψορα
μετά το 1969.
,
Οι χώρες που μετέχουν με rp **« «
περίπτερα
είναι
οι:
Αλβανία,
Αυστρία. Βουλγαρία, Γαλ.ία , Γιου
γκοσλαβία. ΕΣΣΔ. Η Π Α, ΙνδίαΙσπανία, Ιταλία, Καναδάς, Κύπρος,
Λιβύη. Νότια Αφρική, Χόγκ - Κόγκ.
Οι χώρες που μετέχουν ι^σω
Ελλήνων αντιπροσώπων είναι οι:
Λάκή Κίνα, Ηνωμένο Βασίλειο, Βέλ
γιο, Ανατολική Γερμανία, Φιλιππί
νες, Φινλανδία, Δανία, ίααβκέο.
Ιρλανδία, Ελβετία, Φορμόζα (β>ζ
«Εμπορικό Κέντρο Απω Ανατολές»),
Λιχτενστάιν. Νορβηγία, Ολλανδία.
Ισραήλ, Σουηδία.
Ειδικές συμμετοχές πραγματο
ποιούν ο ΟΗΕ και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο,
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:
— Το σύνολο των Ελλήνων και ξέ
νων εκθετών, υπολογίζεται, ότι θα
ξεπεράσε» κατά πολύ πς 3.000.

Αναχώρησε η αποστολή της Βέροιας
για την Παναγία Σουμελά
Στις 7 η ώρα χθες το απόγευμα ανεχώρησε η αποστολή της Βέροιας για
την Παναγία Σουμελά Καστανιάς, όπου θα πραγματοποιηθεί η θερινή προε
τοιμασία της ομάδος εν όψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου της αποστο
λής μετέχουν οι εξής παίκτες: Μπαλτζής, Γιατζιτζόπουλος. Κατσώνης. Γιώρ
γος και Φίλιππος Μίλης, Παπατζίκος, Μελετίδης, Χώματός, Ακριβοπουλάς,
Ισχνόπουλος, Σίμπος, Χατζάρας. Χατζηαθανασίου Ιάκωβος, Βογιατζόπουλος καθώς και ερασιτέχνες Αντωνάς, Μαυρουδόγλου. Πιστοφίδης, Τσαχουρίδης, Σερεμέτας, Παπαδόπουλος, Σαμιώτης, Υφαντίδης, Δούμας.
Την Δευτέρα ανεβαίνουν στην Καστανιά και οι στρατευμένοι Μαραγκός
και Αδαμόπουλος.
Απουσιάζουν για τους γνωστούς λόγους οι Γκέσιος, Ελευθεριάδης, Λαζά
ρου, Πουρσανίόης. Τοπαλίδης καθώς και ο Γιάννης Χατζηαθανασίου που
από καιρό απέχει των εκδηλώσεων του συλλόγου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αμοιβόμενος ποδοσφαιριστής Πόλυς Κελτσίδης. ύστερα από παρακλήσεις του προς το Δ.Σ. και τον προπονητή κ. ΓαΓτάνο έμεινε ελεύθερος.

Φ ΡΟ Ν ΤΙΣΤΗ ΡΙΟ

Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
Μαλακουση 10, Βέροια (ΠΑ. Αψ. Αντωνίου)
τηλ. 2 9 6 8 5

Οι εγγραφές για την θερινή
περίοδο άρχισαν
ΤΜ ΗΜ ΑΤΑ που θα λειτουργήσουν:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
0 Δημυς Αλεξάνδρειάς άρχισε να
δέχεται αιτήσεις για χορήγηση
αδειών Γόμου (πολιτικού ή θρη
σκευτικού).
Μ ε απόφαση του Δήμαρχου ορί
στηκε άτι οι πολιτικοί γόμοι θα νϊνονται κάθε βδομάδα ημέρα Τετάρ
τη., ωιο ώρα ,.ΐΐί ίω$. 12 το πρωί
στην αίθοιιάΟ συνςόριόσι ων του
Δημοτικού Σ&$.βΡ^Ρθ
Πληροφορίες και αχέτικα έντυπο
παρέχονται οπό την αρμόδιο υπηρε
σία του Δήμομ τις εργάσιμες ημέρες
και ώρκς

Εκ του Δήμου

Υ Π Ο Ψ Η Φ ΙΩ Ν ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΣΧΟ ΛΕΣ
Π Α Ν Ε Π ΙΣ Τ Η Μ ΙΟ Υ (Πολυτεχνικού και Φυσικομαθηματικού Γεωττονο&ασικού - Ιατροφαρμακευτικού - Οικονομικού κύ
κλου - Ακαδημίες).
- Π ΡΟ Ε ΤΟ ΙΜ Α ΣΙΑ Σ
ΛΥΚΕΙΟΥ.

όλων

των

τάξεων

ΓΥΜ ΝΑ ΣΙΟ Υ

-

ΑΝΕΞΕΤΑΣΤΕΩΝ ΓΥ Μ Ν Α ΣΙΟ Υ - ΛΥΚΕΙΟΥ.
Ο περιορισμένος αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα και η
μεθοδική και ειδική διδασκαλία που ακολουθείται σας βοηθούν στη
σωστή και ολοκληρωμένη προετοιμασία σας.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ Κ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

