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Ο κ. Μητσοτάκης
την Κυριακή
στο Νομό μας
' ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΚΗ

Για να την παρακολουθήσει όλος ο λαός

Τί €γΐν€
στη Βέροια
από τον Γιώργο Τσαλέρα
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Η ασφαλτόστρωση όλων τω ν δρόμων της Βέροιας
Νέα Λεωφόρος εισόδου της πόλης μος από τον Σιδ. Σταθμό,
Η Νέα Λεωφόρος οπό την Πλατεία Ωρολογίου προς Τσερμένι ΙΙα°σά Κιόσκι.
_ Ν Νέα γέφυρα του Τριποτάμου
τακτική συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων του Δήμου

ΠΑΡΚΑ
Το πάρκο
Το πάρκο
- Το πάρκο
_
πόρκο
Το πάρκο
Το πάρκο
»'ο πάρκο
Το πάρκο
3^° πάρκο
Το πάρκο

της Εληάς
των Αγίων Αναργύρων
Καρατάσου
Βουζουλίδη
του Κοπετόν Κόρακα
της Μπαρμπούτας
Καραχμέτ
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
στην οδό Μαυρομιχόλη
στους Καταρράκτες (Παπάκια)

Την Πέμπτη αντί της ΠαρασκΕυής
Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου το
βράδυ θα μιλήσει, τελικά, ο υποψή
φιος δήμαρχος Βέροιας κ. Γιώργος
Τσαλέρας σε μεγάλη κεντρική
συγκέντρωση του λαού της πόλεως
που θα γίνει στην Πλατεία Αγίου
Ανιωνίου.
Οι άλλοι δυο υποψήφιοι θα μιλή
σουν την επομένη ημέρα, Παρασκευή
15 Οκτωβρίου.
Ο κ. 1 αβριηλίδης θα μιλήσει στην
πλατεία Εληάς και ο κ. Βλαζάκης
οιην Πλατεία Αγ. Αντωνίου.
Ό πω ς έγινε γνωστό ο κ. Τσαλέρας
προτίμησε να μιλήσει την Πέμπτη το
βράδυ ώστε νσ μη συμπέσει η ομιλία
του με τις ομιλίες των άλλων δυο
υποψηφίων και για να μπορέσουν
έτσι να τον ακούσουν όλοι οι κάτοι
κοι, ανεξάρτητα από κομματικές

ΠΛΑΤΕΙΕΣ
π πλατεία Λαδομύλων
Ν πλατεία Τσερμένι
Ν πλατεία Μαυρομιχόλη

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΣΗ
ΠΑΠΑΠΑΝΝΗ
ΣΤΗ ΜΕΛΓΚΗ
Ακολουθώντβς το παράδειγμα του
προϊσταμένου του κ. Τσοχατζόπουλου, ο βουλευτής του Νομού μας
υφυπουργός δημ. έργων κ. Παπαγιύννης μίλησε, όπως μας πληροφό
ρησαν, στη Με?,(κη στα εγκαίνια του
εκλογικού κέντρου του πράσινου
υποψηφίου κ. Τσιπρόπουλου και
μεταξύ άλλων είπε «για να γίνουν έρ
γα στη Μελική πρέπει να ψηφισιεί ο
κ. Τσιπρόπουλος».
Είναι, πράγματι, αξιολύπητο το
γεγονός ότι ο κ. Παπαγιάννης μετά
από τόσους μήνες υφυπουργοποίη
σής του διάλεξε αυτόν τον απαράδε
κτο τρόπο για m αναπτύξει κάποια
•δραστηριότητα» και να ακουστεί το

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ
σήμερα θα μιλήσει
στον συνοικισμό

ΛΑΖΟΧΩΡΙΟΥ
στις 7 το βράδυ

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ «ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΣ» ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Ν Αντωνιαόειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
" Η ανακατασκευή
.
του Δημοτικού Τουριστικού ΠεριϋΤτέρου της
ΕλΓ)άς
Το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών της Εληάς.
, ^° νέό Κρςπικό Νοσοκομείο της Βέροιας (χάρη στην προοψορά
ΠύΟτικών εκτάσεων και στις σύντονες προσωπικές του προσπάΒειες)
νέο Γυμνάσιο και Λύκειο στην Εληό (χάρη στις δικές του σύν*ονες προσπάθειες)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ και ΥΔΡΕΥΣΗ
Κατασκευή του δικτύου υπονόμων του Συνοικισμού Προμηθέως.

ΑΘΗΝΑ 30 (ΑΠΕ)
Συνήλθε χθές το βράδυ στις 7, το
υπουργικό συμβούλιο υπό την προε
δρία του πρωθυπουργού κ. Ανδρέα
Παπανδρέου.
Μιλώντας, κατά τη διάρκαά του, ο
κ. Α. Παπανδρέου εξήγγειλε πείρά
μέτρων για την εξυγίανση της δικαιο
σύνης. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουρ
γός τόνισε την ανάγκη κατάρτισης
σειράς νόμων που «η ψήφισή τους
επιβάλλεται από το σύνταγμα». Υπο
γράμμισε την ανάγκη αναμόρφωσης
ολόκληρου του πλέγματος των οργα

, Δίκτυο υδρεύσεω ς στους συνοικισμούς:
Ανω και κάτω Καλλιθέα Γεωργικός Συνοικισμός - Μεγάλου Αλε' νδρου Προμηθέας - Μέση - Λαζοχώρι - Ταγαροχώρι.
*" Επέκταση των δικτύων υδρεύσεω ς και αποχετεύσεως σε όλες
7|ζ κατευθύνσεις της Βέροιας.

νωτικών νομών της δικαιοσύνης και
την εξυγίανση του δικαστικού σώμα
τος από τους «ελάχιστους, ευτυχώς
δικαστικούς λειτουργούς, που με τις
ενέργειες τούς έχουν τραυματίσει το
κύρος της δικαιοσύνης»· Επίσης ο κ,
Παπανδρέου δήλωσε ότι απόφαση
της κυβέρνησης είναι να αυξήσει τις
οργανικές θέσεις των δικαστών κατά
400 μέχρι το 1983, να σταματήσει το
συσχετισμό των αποδοχών των δικα
στικών με των άλλων κλάδων των
δημοσίων υπαλλήλων, να θεσπίσει
εθελούσια έξοδο των δικαστικών λει
τουργών και την παράλληλη απομά-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του συνδυασμού

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
Σχέδιο πόλεως της Βέροιας:
Από τα 900 στρέμματα που κάλυπτε μονάχα, επεκτόθηκε σε
2700 στρέμματα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΤΕ, η Βέροια ήταν μιά από τις καθαρότερες πόλεις της ΕλλάΣτο κέντρο της και στους Συνοικισμούς της.

Στις 6 το απόγευμα

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

17

ίάρυοη του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
Ν ίδρυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής, πομ ως τότε λειτουργού_* Οαν ιδιωτικός σύλλογος.
^ Η οργάνω θ η α ί
γη ¿ιάρκεια του χρόνου πολιτιστικών εκδη°6ων ποιότητας, με ηλατειό λοΐκή απήχηση και συμμετοχή.
Η οργάνωση των ΒΙΚΕΛΕΙΩΝ, ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώΙι,ν υψηλής στάθμης με πανελλήνια ακτινοβολία.

θα μιλήσει στον

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ
όπου θα γίνουν τα εγκαίνια
του εκλογικού κέντρου της συνοικίας

Πώς θα διατεθούν τα κρασοστάφυλα
στα οινοποιεία
______ _ __

^

« λ

λ

^

▼

«μ

Η Α/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
Για την εφαρμογή του συστήμα
τος αυτού πρέπει οι ενδιαφερόμενοι

Καυγάς στη Βουλή
Ηε πρωταγωνιστή
*?ν κ. Γιαννόπουλο
ΐι*ι «^
^Οι liidj,.. β λ ή μ α τ α που γίνονται
*0®
τ&χνικά έργα και τα μέ!ί!^τώ Γ,Ρ - να ληφθούν για την
^ η ο τ ι ^ τους· “ Ρλισε χθες η
5*Βκή ^ Ππ1 βουλή, έπειτα από
' Τέλι1Α^Ταση νόμου της Ν.Δ.,
' α7ΙΟΡΡ’Ψ0τ1κε. Αλλά το
Κ.1ΐί1|ά:ώ(ν Ρετατέθηκε γρήγορα στις
νε' δημοτικές εκλογές και
Γσ ΤηΓ ' ''-"άλογος, όταν ο εισηγηΝ ε Ι ^ ’^ η φ ία ς κ. Αποστ. Κράμια ^ τ μ ή ;
?»Ιέι . °*Ί*β« κύριε πρόεδρε, ότι
?*0, γ1(1 . ΥΠφισθεί το νομοσχέδιο
3 α ο0
κ“ Τά τη γνώμη μου, σύνΓ4*. «,μ (_ ανελθίΊ η «Νέα Δημοκρα
^ <ώ/.ο 10 ®α το δείξουν οι δημο- οπότε και πάλι θα

**πικές Επιτροπές και κμμμυτι«ύ
β ίλ έ χ η στα γραφεία της 'Ν έ ο ς
Ρίμοκρατίαςχ στη Βέροια.

Μέτρα για τή δικαιοσύνη εξήγγειλε η Κυβέρνηση

Μοντέρνας φωτισμός σ' όλα τα πάρκα, στις πλατείες και στους
“ΡΟίίους της β έρ ο υ ς.

ancien,,rm
·
^Φυι'μ,
το° υπουργείου
- *“θορίστηκε ο τρόπος διαων σταφυλιών που προορίΗ η · οινοπ°ίηση.
Γβ τ„ _',0'ί'απη αυτή προβλέπει ότι
ϋ,? 1ίσ° ° ιάφυλα θα απορροφητα οινοποιεία ιδιωτικά
ύέσω των συνεταιρι°ΡΥανώσεων.

ονομα του.
ΔΙΚΑΙΏΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΑΓΏΝΕΣ
Σε ανακοίνωσή του ο Μορφωτικός
Σύλλογος Κυψέλης και Βοσπόρου
εκφράζει την ικανοποίησή του που
βλέπει τις διακηρύξεις και τα προ
γράμματα των υποψηφίων δημάρχων
να δικαιώνουν τις θέσης του Συλλό
γου που χρόνια τώρα πρόβαλε και
υπεραμύνθηκε με κάθε τρόπο. Το βά
ρος όλων των υποψηφίων, για έργα,
πέφτει στους συνοικισμούς και αυτό
αποτελεί επιτυχία του Μορφωτικού
Συλλόγου Κυψέλης · Βοσπόρου.
Επίσης στην ανακοίνωσή του ο Σύλ
λογος καλεί όλους τους υποψηφίους
να επισκεφθούν τους συνοικισμούς
Κυψέλης και Βοσπόρου και να μιλή
σουν για το πρόγραμμά τους στην
πλατεία του Μορφωτικού Κέντρου.

Συγκεκριμένο ο κ. Μητσοτάκης
θα επισκεφθεί το Νομό μος την
Κυριακή 30 Οκτωβρίου και θα μιλή
σει στις 11 το πρωί στην Αλεξάν
δρειά (κιν/φο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ), στις
6.30 το απόγευμα στη Μελική κοι
στις 8 το βράδυ στη Βέροια (κιν 'φο
ΠΑΛΛΑΣ).
Μ επίσκεψη του κ. Μητσοτπκη
και οι ομιλίες του. ενόψει των δημο
τικών εκλογών, αποκτούν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον.
Το μεσημέρι της Κυριακής (στις
12.30) ο κ. Μητσοτάκης θα δεχθεί

*

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

»

πεποιθήσεις.

Την Αλεξάνδρεια, Μελική (όχι
Νάουσα) κοι Βέροια θα ετησκεφθεί
ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
της «Νέας Δημοκρατίας» πρώην
υπουργός κ. Κων/νος Μητσοτάκης
κοι θο εκφωνήσει βαρυσήμαντους
πολιτικούς λόγους.

ανθίσει η οικονομική δραστηριότητα
στον τόπο μας, και πάλι θ' αρχίσουν
να γίνονται έργα ιδιωτικά και μάλι
στα πολλά». Και η αντίδραση του
υπουργού Εργασίας κ. Ε. Γιαννόπουλου ήταν άμεση:
«... Βέβαια, αν η Ν.Δ. στεγάζει
τους υποψηφίους της στο χουντικά
ψηφοδέλτιο του Σκυλίτση στον Πει
ραιά ή δεν κατεβάζει υποψήφιους σ'
άλλες πόλεις, για να δώσει τη δυνα
τότητα εκεί να ψηφισθούν υποψήφιοι
αντιτιθέμενοι στην πολιτική του
ΠΑ.ΣΟ.Κ., πάνω στα θέματα της
τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό είναι
θέμα δικό της. Αλλά όταν ξεκινάει με
δεκανίκια ένα αγώνα, μην περιμένει
Ευνέχεω στην 4η

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΔΕΐ>Λυ υ"°Ί»ήφιοι του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Γ. ΤΓΛ
Τρ,Γ>Σ 2 λ Π α ν ΝΗΣ ΛΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ, δικηγόρος κοι ΔΗΜΗΔΜΑΝΗΣ, Πολιτ. Μηχανικός διετέλεσαν ο μεν πρώτος
σύμβουλος κατά τη διετία 77-78 και αντιπρόεδρος δημ.
^*4 «,."'?1·1 ΒεΡοίας το 1978, ο δε δεύτερος νομαρχιακός σύμβουλος
« « ία 1973-7*.

να γνωρίζουν τα πατακάτω:
Τί πρέπει να γνωρίζουν οι αμπε
λουργοί
1) Οι αγρότες (συνεταιρισμένοι
και όχι) που θέλουν να πουλήσουν τα
σταφύλια τους μέσω συνεταιρισμών
θα πρέπει να δώσουν στο συν/σμό
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69 με
την οποία θα δηλώνουν:
— ποσότητα σταφυλιών που θα
παραδώσουν.
— ποικιλία σταφυλιών που θα παρα
δώσουν.
— ότι θα συμμορφώνονται με τις
αποδείξεις του Συν/σμού
— ότι αναθέτουν στον συν/σμό τη
διαπραγμάτευση του προϊόντος
2) Να παίρνουν από τον συνεται
ρισμό αποδεικτικά στοιχεία (ζυγολό
για κ.λ.π.).
Τί πρέπει να κάνουν οι Συν/σμοί
1) Να συγκεντρώσουν π ς δηλώ
σεις των παραγωγών
2) Να προμηθεύσουν τους παρα
γωγούς με τιμολόγια πωλήσεως.
3) Να συνάψουν συμφωνητικά σε
•τετραπλούν με την αγοράστρια επι
χείρηση σύμφωνα με το υπόδειγμα
που υπάρχει στη Δ/νση Γεωργίας.
4) Να εκδίδουν αποδεικτικά παρα
λαβής σιαφυλιών από τους αγρότες
στα οποία εκτός της ποσότητας θυ
αναγράφεται η ποικιλία και ο σακχαρικός τίτλος.
5) Να εκδίδουν τιμολόγια πωλή
σεως προς τους αγοραστές.
6) Ο σον/σμός πρέπει να πάρει
από τον αγοραστή υπεύθυνη δήλωση
ότι έχει παραλάβει τοσταφύλι.
7) Ο συνεταιριχμός πρέπει να
υπογράψει, υπεύθυνη δήλωση ότι
πυ, ίδιυσε το σταφύλι τον σακχαρικό
τίτλο, την ποσότητα και την ποικιλία.
ΣΥΣΚΕΨΗ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Για Καλύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων βιομηχανιών και

παραγωγών έγινε
έγινε στις
στις 27
27 Σεπ·
Σεπτεμ
παραγωγών
βρίου στη Νάουσα σύσκεν/n
σύσκεψη πστην
οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των
συν/σμών οργανώσεων, αγροτικών
συλλόγων και βιομηχανιών. Ο Δ/ντής Γεωργίας και ο αρμόδιος Γεωπό
νος ανέλυσαν τα παραπάνω μέτρα
και υπέδειξαν τον τρόπο με τον οποίο

κρυνση όσων εμφανίζουν υπηρεσια
κή ανεπάρκεια.
Τέλος ο κ. Παπανδρέου αναφέρθη
κε στην αναμόρφωση του θεσμού
των διαιτησιών, στη λύση του κτιριακού προβλήματος των δικαστηρίων,
στο σωφρονιστικό σύστημα και τους
δικηγόρους. Για τους τελευταίους, ο
πρωθυπουργός είπε ότι θα τους απαγορευθεί η πολυθεσία στον ιδιωτικό
τομέα και ότι μελετάται νέα ρύθμιση
σχετικά με τις νομικές σπουδές.
Τα κύρια σημεία της ομιλίας του
πρωθυπουργού οτο υπουργικό συμ
βούλιο γ'Ο την Λ'καιοσύνη είναι τα
εξής:
Παραλάβαμε μιά δικαιοσύνη απα
ράδεκτα υποβαθμισμένη. Με μιά σει
ρά από γενναία μέτρα που περιλαμ
βάνονται στο πρόγραμμα του υπουρ
γείου δικαιοσύνης, η κυβέρνηση της
αλλαγής τοποθετεί τη δικαιοσύνη
στο επίκεντρο του κυβερνητικού
ενδιαφέροντος.
Το πρόγραμμα αυτό θα δοθεί ολό
κληρο στη δημοσιότητα. Σήμερα θέ
λω να αναφέρω μερικά μόνο από τα
κύρια σημεία του.
Α. Σχετικά με τη νομοθεσία
1. Πρέπει να καταριισθεί μιά σει
ρά από νόμους που η ψήφισή τους
επιβάλλεται από το ίδιο το σύνταγμα
και που οι κυβερνήσεις της Νέας
Δημοκρατίας παρέλειψαν να το κά
νουν. Τέτοιοι νόμοι που προπαντός
προωθούμε ταχύτατα είναι:
- Νόμος για την ισονομία μεταξύ
ανδρών και γυναικών.
- Νόμος για τον πλήρη εκσυγχρονι
σμό του οικογενειακού μας δικαίου.
- Νόμος για την προστασία του
ασύλου της κατοικίας.
- Νόμος για τα βασανιστήρια.
- Νόμος για τη διασφάλιση του
εκλογικού δικαιώματος.
2. Θα τροποποιηθεί για να ανα
μορφωθεί ο κώδικας της πολιτικής
δικονομίας, ώστε να γίνει γρηγορότε
ρη και απλούστερη η εκδίκαση των
υποθέσεων των πολιτών. Η κατάστα
ση που υπάρχει σήμερα φτάνει στα
όρια της αρνησιδικίας.

3. Στο πεδίο του ποινικού δικαίου
συντελέσθηκε ήδη αξιοσημείωτο έρ
γο.
- Καταργήθηκαν τα απαράδεκτα
κατάλοιπα της έκτακτης νομοθεσίας
του εμφυλίου.
- Καταργήθηκε το αναχρονιστικό
αξιόποινο της μοιχείας, που μόνο σε
εκβιασμούς οδηγούσε.
- Προβλέφθηκε το αξιόποινο της
υποκλοπής των τηλεφωνημάτων.
- Απλοποιήθηκε και συντομεϋθηκε
η διαδικασία εκδίκασης των αγορανομικών λυσιμάτω ν.
- Και β ρ Λ ετα ϊ ^ ι α ψήψ^ιη στη
Βουλή α νόμος «tnt.pi „οχατη» Γ.ρ^,όί..σίας», ένα από τα διεθνώς δημοκρατι
κότερα και πληρέστερα σχετικά
νομοθετήματα.
Πρεπη όμως ακόμα πολλά να γί
νουν. Με μιά σειρά από καινούργια
νομοσχέδια θα προχωρήσουμε στο
βαθύ εκσυγχρονισμό του ποινικού
δικαίου. Ανάμεσα σ' αυτά περιλαμβά
νεται και νομοσχέδιο που θα παρέχει
επιτέλους αποτελεσματική ποινική
προστασία στο φυσικό και πολιττστικό περιβάλλον της πατρίδας μας.
Β. Σχετικά με την αναμόρφωση
της δομής της δικαιοσύνης
1. Έχεο αρχίσει η εργασία για
την αναμόρφωση ολόκληρου του
πλέγματος των οργανωτικών νομών
της δικαιοσύνης, που περιλαμβάνει
βέβαια, κατά πρώτο λόγο, την κατάρ
τιση νέου οργανισμού των δικαστη
ρίων.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ Κ, ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

Η Ton. Επιτροπή
ΙΜ. Δημοκρατίας
στην Αλεξάνδρει
Ανοδιαρθρώ θηκε η Τοπική Επι
τροπή Ν- ΔΗΜ Ο ΚΡΑΤΙΑΣ Αλεξάν
δρειάς, με ΤΓΙ αυμμετοχή και νέων
στελεχών του κόμματος.
' Ετσι το νέο σχήμα της επιτρο
πής παρουσιάζει την εξής μορφή:
Παν. Παυλίδης δικηγόρος πρόε
δρος Γ Μπλιόμπτης οδοντίατρος
αντιπρόεδρος. Γ. Κορφιώτης αγρό
της γεν γραμματέας, Γ. Κλεάρχου
πολ μηχ-κός οργανωτικός γραμμα
τέας Αθ. Προκοπής πρατηριούχος
υγρών καυσίμων έφορος όημοσ.
σχέσεων. Αλ. Μπούκας έμπορος
ταμίας, και μέλη οι Βασ Μαυρίδης
έμποροί Ευ Ε^ίνίκης ζαχαροπλρσ τη ς Γ 2^Γ-*βος παόκτωρ λαχείων,

'-Κ,υιν. Μησμπαλής γεω ρ γό ς Ανι
Κααλαμάςγεωργος Παν. Πόργας
νεω ργός Βοσίλ. Παπαδημητρίου
γεωργός και Ηλ. Παποόόσουλος
αυτ^στής.

φαρμάκωσε τον
άνδρα της!
ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΑΣΤΗ
Για ανθρωποκτονία εκ προθέσεω ς θο δικαστεί τη Δευτέρα 4
Οκτωβρίου στο Μικτό Κακουργοδικείο Βέροιας η Γεωργία χήρα Κώνvou Αυγερινού από την Μικρόπολη
Δράμας. Συγκατηνορούμενος, για
ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτο
νία. είναι ο Πέτρος Κούρτης από τις
Σέρρες.
Σύμφωνα με το παραπεμπτικό
βούλευμα των Πλημμελειοδικών
Σερρών η Γεωργία στις 12 Νοεμ
βρίου 1980. ενώ διατηρούσε ερω
τικές οχέσεις με τον Κούρτη, φαρ
μάκωσε ταν άνδρα της Κωνϊνο
Αυγερινό ρίχνοντας του στριχνίνη
στο Ούζο που έπινε.
Συγκεκριμένα η Γεωργία επιοκέφθηκε τον άντρα της στο μοντρί. που βρισκόταν στην αγροτική
τοποθεσία Ισώματα Εμμανουήλ
Παττπά Σερρών, προκειμένου να τον
εφοδιάσει με τρόφιμα Τα βράδυ
την ώρο που έτρωγαν με τον άνδρα
της του έρριξε rijv στριχνίνη ^ιέσα
στο μπουκάλι Του ουζου Είναι
άγνωστα οκόί/η ποθ/ΐρήκε η Γεώρ*
Vía την στριχνίνη.
Αξιοσημείωτο είναι άτι η πρώτη
διάγνωση roa γιατρού ήταν ότι Ο
Αυγερινός πίΒσνε σπό οξύ πνευμο-

Γυνέγεια στην 4η

Για Δήμαρχος
Βέροιας ποιος;

θα εφαρμοσθούν.

Την άλλη μέρα με πρωτοβουλία
της ΕΓΣ Ναούσης έγινε σύσκεψη
στην οποία πήραν μέρος τα διοικητι
κά συμβούλια των πρωτοβαθμίων
συνεταιριστικών οργανώσεων των
χωριών που έχουν σταφύλια για
οινοπαραγωγή και αποφασίστηκε να
γίνει η διάθεση των σταφυλιών μέσω
της ΕΓΣ Ναούσης.
Περισσότερες πληροφορίες για
τη διάθεση των σταφυλιών μπορούν
οι παραγωγοί να πάρουν από τον
Γεωπόνο Ναούσης και την Δ/νση
Γεωργίας Ν- Ημαθίας.

Στο σημείο αυτό πρέπει με έμφα
ση να τοννσθεί ότι στο πλαίσιο αυτής
της αναδιοργάνωσης θα περιλπΦθυύν
οπωσδήποτε και διατάξεις που θα
υλοποιούν επιτέλους αληθΎά την
συνταγματική ιιρχή για τον «φυσικό»
δικαστή. Η αρχή αυτή που αποτελεί
την πτό βασική εγγύηση αμεροληί'ΐς, ποτέ μέχρι τώρα δεν υλοποιή
θηκε στην πράξη. Τώρο θα γίνα για
πρώτη φορά στη νεώτεμη ιστορία
μας. "Ετσι θα εξαληφθεί μιάπτό τις
πιο σοβαρές αιτίες που δημιούργη
σαν στο παρελθόν θέματα σχετικά μι
την αμερόληπτη σύνθεση τ«ν δικοο'ηρϊω ν <τϊ α α ζ ^ ··ι,· '¿χσθί-τςνς
Τ! ρέπει επίσης νη ιονισθιϊ ά η η
αναδιοργάνωση αυτή περιλαμβάνει
και την μεθοδευμένη επέκταση των
αρμοδιοτήτων των διοικητικών λικβστηρϊαιν σε άλες τις διοικητικές δια
φορές ουοίας.
.
2. Ο αριθμός των δικαστικών λει
τουργών είναι ανεπαρκής- Η κυβέρ
νηση αποφάσισε να καλύψει όλα τα
κινά που υπάρχουν. Αλλά δεν στα
ματά σε αυτό... θέλοντας να αποκατοστήσει τη δικαιοσύνη o to μεγάλο της
ρόλο ως τιρτης εξουσίας της δημο
κρατίας πήρε την απόφαση:
- Να αυξήσει μέσα στο 1922 -ας
οργανικές θέσεις των διχαστών με
καινούργιες 200.
- Και μέσμ oto 1983 με άλλες 200
Η απόφαση αυτή είναι η πρακτι-

νικό οίδημα, δηλαδή ο θάνατός του
δεν αποδόθηκε σε εγκληματική
ενέργεια. Μετά, όμω ς πεντάμηνο
περίπου αποκαλύφθηκε από την
τοξικολονική εξέταση ότι ο θάνατος
επήλθε από δηλητήριο (στριχνίνη).
Στο Πεντάμηνο αυτό, εν τω μεταξύ,
η Γεωργία συναντιόταν με τον
Κούρτη.

Έκλεισε
κλινική
στη Βέροια
Ανέστηλε χθέζ π ς εργασύς της η
κλινική »ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ» του ί»τα»οτού και οιακκκρ,μίνου μιτρου' <·
Γ.Ιντζεβίδη. Η κλινική «ΜΕΓΑΛΟ
ΧΑΡΗ· μιά από π ς πρώτες συγχρο
νισμένες κλινικές της Βέροιας, προσέφερε πολύπμες υπηρεσίες στον
τομέα της υγείας, παρέχοντας περί
θαλψη σε έκτακτα και Ή τακτικά
περιστατικά νοσήοεων.
Η πολιτική του κροόταυ, απέ
ναντι σπς κλινικές τα τελευταία χρό
νια με το ανεπαρκές νοί-ήλειο και π ς
δυσβάστακτες επιβιΐμΐιντικές κατέ
στησε αδύνατη την επιβίωση ίων
κλινικών, οι οποίες κοι αναστέλλουν
τις εργασίες τους η μιά μετά την άλ
λη.

Σε λίγες μέρες
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜΠΑΣ
αρχίζει να λειτουργεί
ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Και μ€ τον αρχιμάγςιρο.
των πολλών untataAiré

ΜΠΑΡΜΠΑ ΤΑΚΟ
Το vio τηλίφονο rivm 2ίκ 666

ΣΤΑ ΥΡΟ Λ ΕΞΟ
I

2

Παρασκευή

«ΛΑΟΣ.»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

3

4

5

6

7

8

9

Του ΛΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
7. Αυτή γίνεται και για συμβάσεις
8. Αυτός είναι ο σκοπός του σχολι
κού διαλείμματος (καθ.)
9. Έ να επίρρημα τροπικό (καθ.) —
Μια των αισθήσεων
10. Ποιοτικά — Αυτή λατρεύονταν
στην Αίγυπτο.

10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
!.. Έ νας ποιητής μας από τους πιο
μεγάλους.
2. Δρόμος ταχύτητας κι — αυτό
3. Έ νάζ γαλλικός νομός - Στα δικα
στήρια... παίρνεται, εδώ χωρίς
αρχή - τέλος - Αλλιώτικα το μαζύ
4. Οι κάτοικοι ενότ Κυκλαδίτικου
νησιού μας
5.. Αυτή δεν χαρακτηρίζεται από
ηθικές αρχές
6. Προσωπική αντωνυμία - Ένας
Γερμανός ζωγράφος που διακό
σμησε το Πανεπιστήμιο της Αθή
νας

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Αυτή πολλές φορές στην τράπου
λα
κερδίζει — Στη δημοτική, το
αντίθετο του 9 οριζ. α.
2.. Πηγή πληροφοριών ή γνώσεων —
Αραβικού κράτους πρωτεύουσα.
3.. Συνοικία της Θεσ/νικης — Ένας
παγκόσμιος πρωταθλητής του
σκακιού.
4. Κάτι απ' το ... κάτι — Του νομού
Ροδόπης επαρχία, στη γενική.
5. Ένας ... κλέφτης τουυ κράτους
(καθ.)
6. Εδώ, με το άθρο μας ακολουθεί Αρχικά υπουργείου μας (αντίστρ.)
7. Άρθρο και πρόθεση μαζύ — Δει
λός της αρχαίας γλώσσας.
8. Συνώνυμη λέξη της τεμπελιάς.
9. Στα στρατιο®κά παραγγέλματα
ακούγεται ... - Επιτυχχία του
Χατζηδάκη.
10. Εκεί κάποτε ... νίκησε ο Ναπο
λέων.

Η ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: /. ΒΕΡΓΊΝΑ 2. ΕΥ - ΟΡΛΝ 3. ΣΚΑΨΙΜΑΤΑ 4. 1ΑΛ (Τσού
Εν ΑάΟ - Λ Α - Α Λ 5 . Λ Μ - ΜΙΣΗΤΑ 6. ΕΠΙ - Μ Α Τ 7. ΙΟ
- ΜΑΠΑ 8. ΟΣΚΑΡ 9. ΑΓΑΣ - ΡΕ
ΚΑΘΕΤΑ: /. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2. ΚΑΜΠΟΣ 3. ΡΕΑΛ - ΚΑ 4. Γ Υ Ψ - KAIS.
¡ΑΙΑ (Λφυκού) - ΡΑ 6. ΝΟΜΑΣ 7. A P A - ΗΜΑΜ 8. Α ΤΑ ΤΑΠ

9. ΑΝΑΛΑΤΑ.

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ

0

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 1

5.45 ΚΛΑΣΙΚΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ
ΑΙΑ
5.05 Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
5.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 0 ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00'ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ
7,35 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
5.05 OI ΝΤ10ΥΚΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.35,ΝΤΑΛΛΑΣ
10,25 Μ· ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
11.10 ΞΕΝΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΘΓΡΑΜ
ΜΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ

5 30
6.00
6.15
6.30
6.45
7.15
7.45
8 00
8.30
9.30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
TINA ΤΑΡΝΕΡ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
ΟΙ ΧΡΥίΟΘΗΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

10.00 ΦΛΑΜΙΙ KU ΡΟΟΥΝΤ

11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΕΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 2335
Πλατύ 28 Σεπτεμβρίου 1982

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με την υπ αριθμ. Κ 3-2158 24.9.82 κοινή απόφαση
των υπουργών Προεδρίας της Κυβερνήσεως και Εμπορίου, η
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο
τοπικό διαγωνισμό για την πρόσληψη 10 0 (εκατό! Δοκίμων υπαλλή
λων, σνδρών κοι γυναικών, Αποφοίτων Μέσης Εκπαιδεύσεως προς
κάλυψη τω ν αναγκών σε προσωπικό και για τις αντίστοιχες θέσεις
του Λογιστικού και Ταμειακού Κλάδου, στα πιό κάτω αναφερόμενα
Επαρχιακά Υποκαταστήματα:

Α Περιοχή: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Νομός:
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΚ/ΚΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΠΕΛΛΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Υποκ/μα
Θέσεις Λογιστ. κλ. θέσεις Ταμ. Κλ.
1 (όνδρας)
Λαγκαδά
Μουδονιών 2 (1 ανδρ.-Ι γυν.Ι 1 (όνδρας)
1 (άνδρ ή γυν.Ι
Κατερίνης
Βέροιας
1 (άνδρος)
I (άνδρος)
Κρ Βρύσης 1 (άνδρ ή γυν.)
Προλεμ'δος 2 (1 άνόρ-1 γυν.)
Σιατίστης
1 (όνδρας)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Καστοριάς 2 (1 όνδρ.-Ι γυν.)
ΚΙΛΚΙΣ
1 (όνδρας)
Γουμένισσας
1 (άνδρος)
ΚΑΒΑΛΑΣ Καβάλας
1 (άνδρ. ή γυν.)
1 (άνδρος)
ΣΕΡΡΩΝ
Σιδηρ/στρου
ΕΒΡΟΥ
Αλεξ/λεως
1 (άνδρ. ή γυν.)
Ελασσόνας 1 (άνδρ ή γυν.)
ΛΑΡΙΣΗΣ
Φαρσάλων 1 (άνδρ. ή γυν.)
2 (1 άνόρ.-Ι γυν.)
ΜΑΓΝΗΣΙΑ Αλμυρού
1 (άνδρος)
Σκιάθου
Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του
Νομού, για το Υποκατάστημα του οποίου θα διαγωνιστούν.
Οι υποψήφιοι θο πρέπει να είναι υγιείς και ηλικίας όχι μεγαλύτε
ρης τω ν 30 ετών Οι άντρες υποψήφιοι που έχουν συμπληρωμένο
το 19ο έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, ή να έχουν τύχει αναβολής στρατεύοεω ς μέχρι 31.12.1983. Κατ' εξαίρεση μπορούν να λάβουν μέ
ρος στο διαγωνισμό και όσοι υπηρετούν ήδη, εφόσον αποστρα
τεύονται μέχρι 31 12.82
Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 31 Οκτωβρίου 1982, ημέρα
Κυριακή και ώρα 9η πρωινή:
Για τους υποψήφιους των Υποκ/των της περιοχής Α' στη Θεσσαλο
νίκη
Γιο τους υποψήφιους των Υποκ/των της περιοχής Β' στην Πάτρα
Γιο τους υποψήφιους των Υποκ/των της περιοχής Γ' στο Ηράκλειο
Γιο τους υποψήφιους των Υποκ/των της περιοχής Δ' στη Ρόδο
Για τους υποψηφίους των Υποκ/των της περιοχής Ε’ στη Χαλκίδα
Για τους υποψήφιους των Υποκ/των της περιοχής ΣΤ στην Αθήνα.
Οι χώροι που θα γίνει ο διαγωνισμός θα γνωστοποιηθούν μέχρι
25.10.82 με ανακοίνωση στα πιό κάτω Υποκαταστήματα και στο
Κεντρικό Κατάστημα στην Αθήνα (Διεύθυνση προσωπικού - Σοψοκλέους 1 1 - τηλέφ. 3245-605).
Εξεταστέο μαθήματα:
ο) Για τον Λογιστικό Κλάδο
1. Έ κθεση Ιδεών
2. Πρακτική Αριθμητική
3. Ξένη Γλώσσα (Αγγλική ή Γαλλική ή Γερμανική)
β) Για τον Ταμειακό Κλάδο
1.Έ κθεση Ιδεών

B E P O If t i
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Ροδιοταξι

b2 555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
25 43α
Εθνική Τράπεζα
24.141 24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
25.726
^τποκράτους
26 920
ΠΑ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΙ
Πλάι. Καρατόσιου 22.532 22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΛ
24.080
Mwpofrn
23.350

22.22ί*
22.505
125
25.749
24.444

Πυ^οσβεοτιίή
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
ΟΧΕ. (σταθμός)

22233
26444

Αστυνομικά Τμήμα
Τροχαία

'

ΝΑΟΥΣΗΣ
22.199
22.200
22.314
41.353

Πυθροοβεστική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
Ο ΧΕ. (σταθμός)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν αιτήσεις συμμε
τοχής από το παραπάνω Υποκαταστήματα στα οποία βρίσκεται η
υπηρεσιακή προκήρυξη όπου αναγράφονται αναλυτικά όλοι οι όροι
και οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού, καθώς και από τη Διεύθυνση
Προσωπικού στην Αθήνα.
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερα μέχρι 11,10.82
στο Υποκατάστημα για τα οποίο θα διαγωνισθούν οι υποψήφιοι. Για
τα νέα Καταστήματα Κιότου (Κορινθίας) Σάμης (Κεφαλληνίας) και
Ηρακλείου 62 Μαρτύρων (Κρήτης) οι αιτήσεις θο υποβληθούν
αντίστοιχα στα Υποκ.μστα Πατρών. Αργοστολιού και Ηρακλείου και
γιο το Κοταστήματα Ο'νοφύτων (Βοιωτίας) και Κερστέας (Αττικής)
στο Κεντρικό Κατάστημα στην Αθήνα (Διεύθυνση Προσωπικού).
Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στην Αθήνα από την
αρμόδια Υπηρεσία Προσλήψεων της Διεύθυνσης Προσωπικού
(Σοφοκλέους 11 - 2ος όροφος, τηλέφ, 3 2 4 5 -6 0 5 και 3210-911
εσωτ. 2-63 και 4-63) και από τα παραπάνω Υποκαταστήματα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ*

Ε
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Πυροσβεστική
Α.Ε.Η (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρωτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

Αθή ’ . 2 4 Σεπτεμβρίου 1982
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

23.619
23 364
23.376
10C
121
10*

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΓΥΝΟ υπέρ αναπαύσεως της ψυχής
συζύγου, πατέρα, υιού, και αδελφού

Ο πληθωρισμός
ανεβαίνβι

ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΚΑΡΑ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα τέκνα
η μητέρα ο αδελφός
• Η δεξίωση στο σπίτι Πίνδου 21.

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ
Σας συμφέρει λοιπόν να ασφαλισθείτ€ Επενδυτικά.

ΠΡΙΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΟΜΩΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΤΗΣΙΟ Μ Ν Η Μ Ο ΣΥΝ Ο
Τελούμε την Κυριακή 3
Οκτωβρίου στην εκκλησία Αγ·
Παρασκευής Πατρίόος ΕΤΗ
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής της
προσφιλούς μας μητέρας και
γιαγιάς,

ΕΛΛΗ ΝΟΒΡΕΤΑΝ ΝΙΚΗ
η πρώτη αντιπληθωριστική
Εξακολουθεί να προσφέρει καλύτερη κάλυψη και
Ατένδυση με μεγαλύτερο κέρδος νια π Λγ

ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΟΦΤΗΣ

Τα τέκνα - Οι εγγονοί
Οι λοιποί συγγενείς

Μ Α Λ Α Κ Ο Υ Σ Η 6 Τ Η Λ . 29643 *"· ” 0 . !
• Δεξίωση στο κόπρα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

‘tv a ρήμα μπροστά από τους άλλους

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
Πλατέος διακηρύττει ότι εκτίθεται σε
φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η
από την εγκατάσταση μέχρι την
31-12-1983 εκμίσθωση των δικαιω
μάτων του Κοινοτικού Σφαγείου,
που θα ενεργηθεί στο Κοινοτικό
Κατάστημα, ενώπιον αρμόδιας επι
τροπής στις 21 του μήνα Οκτώβρη,
ημέρα της εβδομάδάς Πέμπτη και
από ώρα 11 έως 12 π.μ.
Ως όριο πρώτης προσφοράς ετή
σιου μισθώματος, ορίζεται το ποσό
των 400.000 6ρχ. ήτοι το 1/10 του
ορίου πρώτης προσφοράς, σε νρομμάτιο Παρακαταθηκών και Δανείων
η εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ
νης Τράπεζας.
Ο ενοικιαστής πρέπει να συμμορ
φωθεί με τους όρους και τις υπόδει
ξης της αριθμ. 47/82 απόφασης του
Κοινοτικού Συμβουλίου και την
αριθμ. 11881/82 εγκριτική της Ν.
Ημαθίας.
Για περισσότερες πληροφορίες,
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευ
θύνονται στο Κοινοτικό Γραφείο
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας
Σάββας Καραογλανίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Α' ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Αριθμ. Πρωτ. 220
Βέροια 237-9-1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Α' Εθνικός Παιδικός Σταθμός
Βέροιας, προκηρύσσει, ετήσιο, τακτι
κό, φανερό, μειοδοτικό διαγωνισμό,
για την ανάδειξη προμηθευτών οικ.
έτους 1983, ειδών 1) Παντοπωλείου,
2) Οπωρολαχανοπωλείου, 3) Κρεοπωλχίου. 4) Γ αλακτοζαχαροπλαστείου, 5) Ιχθυοπωλείου και 6)
Ά ρτου, στις 29 Οκτωβρίου 1982,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10-11
π.μ., στα γραφεία του Ιδρύματος, Πιερίων 63.
Σχ περίπτωση που ο διαγωνισμός
αποβεί άγονος ή ασύμφορος, θα επαναληφθεί την 12η Νοεμβρίου 1982,
την ίδια ημέρα και ώρα.
Περισσότερες πληροφορίες στο
τηλέφωνο του ιδρύματος 22458.
Ο Πρόεδρος
της Δ ' Επιτροπής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΙΟΚΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘ/ΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βέροια 30-9-1982
,

'

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΤ/ΤΩΝ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
..
/τΑθθ(β^^
Με την αριθμ. ΕΡ 1225/29 9-82 απόοαση του κ. Νομάρχου Ημαθίας
οι ώρες λειτουργίας των καταστημάτων της πόλεως Βέροιας για το χρο
από 1-10-82 μέχρι 15-5-83, ως εξής:
1. ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΠΩΛΗΣΕΩΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Σάβί^ατο: 08.30-14.00
Τριτη-Πέμπτη Παρασκευή: 08.30-13.10 και 16.30-20.00
2. ΣΤΕΓΝΌΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Σόββατο: 08.30-14.00
Τρίτη Πέμπτη-Παρασκευή: 08.30-13.10 και 16.30-20.00

3. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΑ:
Κάθε μέρα: 08.00 15.30
4. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ:
Λευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο: 07.30-14.00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή. 07.30-13.30 και 16.00-19.30
ί. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΙΔΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ:
Κάθε μέρα: 08.00 συνέχεια μέχρι 22.00
Κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες γιορτές: 09.30-22.00
„ .κ π Κ θδ :
6. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΟΠΩΡΟΛΑΧΛΙ*»Κάθε μέρα: 06.00-14.00
7. ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛ ΛΑ ΝΤΟ
Δευχέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Σαββατο: 08,30-15.30
Τρίττ»Παρασκευή: 08.00-13.30 και 16.30-20.30
ιο-8Ζ $
Το ανωτέρω ωράριο θα ισχύσει δοκιμαστικά κατά την περίοδο
10-11-82. Μετά τις 10 Νοεμβρίου θα καθοριστεί ωράριο που θα προκύνί!α*
τη του δοκιμαστικού ωραρίου.
8. ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΟΙΝΩΝ-ΠΟΤΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΔΛΤΩΝ-ΖΥΒΟσ*ΧΩΝ ΠΟΤΩΝ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Σάββατο: 08.30-15.30
Τρίτη-Παρασκευή: 08.00-13.30 και 16.30-20.30
9. ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΑΡΤΟΥ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Σάβατο: 07.30-15.15
Τρίτη-Παρασκευή: 07,30 Μ.00 και 17.00-20.00
10. ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ:
Δευτέρα Τετάρτη Πέμπιη: 07.45-14.30
Τρίτη: 07.45 13 30 και 16.30-19.45
Παρασκευή: 07.45-13 30 και 16.30-20.30
Σάββατο: 07.00-15.00
11. ΚΟΥΡΕΙΑ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Σάββατο; 08.00-14.30
Τρίτη: 08.(8313.30 και 16.30-20.30
Παρασκευή: 08.00-13.30 και 16.30-21-30
12. ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη: 08.00 14.30
Τρίτη: 08.00-13.30 και 16.30-20.30
Παρασκευή: 08.00-13.30 και 16.30-21.30
Σάββατο: 08.00-17.00
13. ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΑ:
Δευτέρα: 07.45-15.00 και 17.00-23.00
Παρασκευή: 07.45-14.00 και 17.00-20.00
Τρΐτη-Τετάρτη- Πέμπτη-Σάββατο: 07.45-15.00
14. ΟΠΠΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΑ:
Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη-Σάββατο: 08.30-15.30
Τρίτη-Παρασκευή: 08.00-14.00 και 17.00-20.00
15. ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΑ:
Δευτέρα: 08.30 14.30
Τετάρτη: Κλειστά όλη τη μέρα
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή-Σάββατο: 08.30-13.30 και 16.30-21.00
Κάθε Κυριακή ανοιχτά
16. ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ήτοι σ υ ν φ ( Β *
/
μηχανών, φρένων, αντλιών, εξατμήσεων, οργάνων ακρίβειας, ηλεκτρολοΓ·""
ποιεία. βαφεία, βουλκανιζατέρ κλ.*.:
Κάθε μέρα εκτός Σάββατο; 08.30-14.00 και 15.00-17.30
Σάββατο: 08.00 16.00

17. Από I Απριλίου μέχρι 15 Μαίου 1983 τα καταστήματα, εκτός τα
συνεργεία αυτοκίνητων, θο ανοίγουν και θα κλείνουν κατά τις απογευμ*1"
μισή ώρα αργότερα.
Ο Προϊστάμενος
Αθανάσιος Χ Ίωαννίδαε

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΤΗΣ EIPHNHÍ
Από το τέλος του Β' Παγκοσμίου
Πολέμου ως σήμερα 3 5 εκατομμύρια
άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στους πόλε
πολέμους αυτούς. («Νέα», 15.7.1982)
Ευρώπη
Ελλάδα: 1946-49 εμφύλιος πό
λεμος.
Κύπρος:
1955-58 πόλεμος
ανεξαρτησίας 1964-74 ενδοκοινο
τικές συγκρούσεις. 1974 τουρκική
εισβολή.
Ουγγαρία: 1956 ξεσηκωμός
εναντίον του καθεστώτος.
Τσεχοσλοβακία: 1968 εισβολή
των δυνάμεων του Συμφώνου της
Βαρσοβίας.
Β. Ιρλανδία: Από το 1969
εμφύλιος πόλεμος.
ΑΦΡΙΚΗ
Τυνησία: ως το 1956 πόλεμος
ανεξαρτησίας.
Αλγερία: 1954-62 πόλεμος
ανεξαρτησίας.
Μαρόκο: ως το 1956 πόλεμος
ανεξαρτησίος
1962
συνοριακά
επεισόδια με Αλγερία, από το 1957
πόλεμος για τη Δ. Σαχάρα.
Τσαντ: 1966-82 εμφύλιος πό
λεμος.
Γουίνέα-Μπισάου:
1963-74
πόλεμος ανεξαρτησίας.
Νιγηρία: 1967 -7 0 πόλεμος της
Μπιάφρα,
Ζαΐρ: 1960-67 πόλεμος του
Κογκό. 1977 και 1978 εισβολή
στην Κατάγκα.
Ρουάντα: 1959-73 εμφύλιος
πόλεμος,
Μπουρουντί: 1965-73 εμφύ
λιος πόλεμος.
Τανζανία:
1978 συνοριακά
επεισόδια, 1979 εισβολή στην
Ουγκάντα
Αγκόλα: 1961-74 πόλεμος ανε
ξαρτησίας, από το 1975 ευΦύλιοε
ιιοΛεμος.
Μοζαμβίκη: 1964-74 πόλεμος
ανεξαρτησίος. 1976-77 συνοριακός
πόλεμος με Ροδεσία.
Ναμίμπια: Από το 1966 αντάρ
τικος πόλεμος.
Κένυα:
1952-55
εξέγερση
Μάου-Μάου.
Σουδάν: ως το 1972 εξεγέρσεις
στο νότο.

Αιθιοπία: από το 1960 εμφύ
λιος πόλεμος (Ερυθραία) Ί 9 7 7 -7 9
πόλεμος με τη Σομαλία.
ΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΣ
ΑΝΑΤΟΛΗ
Υεμένη: 1962-70 εμφύλιος πό
λεμος. 1972 συνοριακά επεισόδια.
Λίβανος: από το 1975 εμφύλιος
πόλεμος.
Ιορδανία: 1970 και 1971
εμφύλιος πόλεμος με τους Παλαι
στίνιους.
Αίγυπτος: 1956 πόλεμος του
Σουέζ.
Νότια Υεμένη: από το 1964

ι9$

Ισραήλ: 1 9 4 8 Ά 9 . 1956
1973. 1982 πόλεμοι με τΟά<
β«ς
Ιράκ: 1961-64, Ι 9 7 4 - * ί
, yaeor
γέρσεις Κούρδων, οπό το
λεμος με Ιράν.
ΑΣΙΑ
Αφγανιστάν: 1974 411
Σοβιετικών.
Ινδία: 1947 πρώτες <*υν
σεις Κασμίρ. 1959 συ^°
συγκρούσεις με Κίνα, 19ο* ■
ριακές συγκρούσεις με
^
πόλεμος μεΠακιστάν. 1 9 '
μος του Μπανγκλαντές. ...¿ΤΡ
ΚΝα: ω ς το 1949 ε μ Φ ^ ώ
λεμος
1950-51
κατσ^δ*
Θιβέτ. 1958-79 β ο μ β α ρ ό 'Ο ^
νησιών Κεμόυ και Μστσοά.
εξέγερση στο Θιβέτ, 196^ σ°
κά επεισόδια με τη Σοβιέτ"“*

εμ φ ύλιος π όλεμ ος.

Συνέχεια

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

■

Λ

Λ ί»
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟν

ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑφΙΑ
σ€ τρ€ΐς μήν€ς

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11-ΒΕΡΟΙΑ
(απέναντι από τα αστικό λεωφορεία)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ Γ) I (Μ ΙΠΙ i λ* Ι.κ , 1 1
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• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΠΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Π Τ Υ Ε Λ ^’
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΓΠΚΟΥ ΥΓΡΟ*
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚ£ΝΤρ·
ΜΑΤΩΝ.

ι

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990
• · »I V 1 '

ΣΕΛΙΔΑ 3η
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ΑΘΛΗΤΙ

Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΑΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Ο
, Λ^. ... βγαίνοντας τρίτος στο
3 * * » Ελλάδος, στο χάντ -

S a ^ fe r %£*t; Για το κύπελλο Χάντ-μπώλ
^“Ρ(ί)'τ:η",Ρε Π' ν πρ° κΡιστΙ Υ10 την
Ε,οι^ΟΧην κχήρω^ Ι1 7ΓΟΙ) ¿γ,νε

σκ Ρΐα · Γεμ^ !ου σΓΊ ν Βασιλεία
^^^Λρεττας. για το Ευρωπαϊκό Κύ„ .·, ΤΙ'Ι> Ομοσπονδίας του χάντ Μ
και τ0 δικό του όνομα.
αύλλονη μ?Λ λη δώ *ΡιίτΊ· ^
τον
®<Ροίας
*°1 γω Την Πόλη της
απλησίαστο όνειρο πριν λίγα
«η.;1 ^ ^ ’« ο ς Βέροιάς σε επίσημη
*<-η. Εκδήλωση. Αντίπιιλός
κ», ,11 πανίσχυρη ρουμανική ομάδα
Κ Χ / ρ Γ έχε' ° " ν ^
π ’ν
Ας δώσουμε λοιπόν μερικά στοια11»Υ'α ΤΠν πόλη της Μπάϊα Μάρε
Η νΓ
τ1ν Μιν“ουΡ·
του λ
^ά ρ ε είναι πρωτεύουσα
'"μερίσματος ένα από τα 40
■*! Ρουμανίας - Μαραμούρες
0 διαμέρισμα έχει 700.000
130. ^ · Π Μπάια Μάρε περίπου
κινώ '?/ίη Ρ 'α ανεπτυγμένη βιομηΡαμβακος. Διακρίνεται σε

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
«Αΐι

νεοσυσταΟείς ποδοσφαιρικός
ας
ΛΥΚΟΠΑΝ° ς ΑΠΟΛΛΩΝ
ΑΠ
NHî- διέθεσε στην αγορά λαχεία
«Poe
,U|V “Υ°Ρα Λ
^ενίσχυση του συλλόγου.
σημαντικό στην ενέργεια αυτή
ιο ί .αΡ°Υάντων της ομάδας είναι ότι
, “νρο που θα κληρωθεί θα είναι
Υροτικό αυτοκίνητο Ι δ υ ζ υ .
0τώί^.*' 'ήΡω<ΓΓ| ®α Υίνε' σπ1ν συνε
«ιι ? · του ΟΊλλόγου σ τκ 25-12-82
·νωπιο "δημοσιογράφου.

νμτ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Φ.Α.Σ.

ΠΑΙΔΑΚΙΑ

0 η,, Για το ΔΛ. του ΦΑΣ
,ρ0ΕΔΡΟΣ ΒΑΙ. ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ
0 Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
A ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Π

ί κ ρ ε ς

στην Μπάϊα Μάρε, πρωταγωνιστεί η
Μινάουρ. η οποία έχει και μεγάλες
επιτυχίες στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα.
Στην πλούσια ιστορία της στο
χάντ - μπώλ η Μινάουρ 2 φορές
έφθασε σότα ημιτελικά του κυπέλλου
πρωταθλήματος Ευρώπης.
Οι περισσότεροι παίκτες της
Μινάουρ έχουναγωνισθεϊ με τα χρώ
ματα της Εθνικής Ρουμανίας.
Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν τα
αστέρια του ρουμανικού χάντ - μπώλ
με την μεγαλύτερη ακτινοβολία. Ο
Μ. Βοϊνέα, ο Μπορος. ο Νέσοβιτς
και ο Μιρόνιουκ.
Οι παραπάνω και ο Πόρουμπ εί
ναι διεθνείς.
Προπονητές της ομάδος είναι ο
Ν.Πάνω και ο Π. Λβραμέσκου. Ο Ν.
Πάνα έχει μητέρα Ελληνίδα και
μιλάει άπταιστα ελληνικά.
Οι παρακάτω παίκτες αποτελούν
το έμψυχο υλικό της ομάδοςς: Κριστέα, Πίζα, Μιρόνιουκ, Μ. Βοϊνέα,
Χάμπερποος, Σταμάτε, Δ. Μαρίν.
Μάρτα, Λούπουντ, Μπέλου, Ν. Νοϊνέα, Ραντουλέσκου, Ορός, Μπόρος,
Νέσοβιτς, Κόβατσου, Πόρουμπ.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

»Καλούνται το μέλη του ΦΑΣ
"ΣΑ σέ έκτακτη γενική συνέj °Β τΠν Δευτέρα 4/Β/82 και ώρα
ûr|PU επό Δημαρχείο Ιαίθουσα
Ροΐικού Συμβουλίου) για συζήτη¡Jy*01 λήψη σποφάσεως στο κατώ^ΜΡναδικό θέμα.
Viü ϋ^ τ^σΠ και λήψΗ αποψάσΕως
« βΤ/1ν "ορεΓά της ομάόος στο πρωνχλΘ'1μα 82-83. ύστερο από εξαγ^ εντα μέτρα της κυβέρνησης για
Ρναδιόρθωσπ των ομάδων του
WVi«.jî
—
ι
Vîq ° "ΡΐυταΟλήματος από την
η% ?eP'o6° ®3*8Α· Σε περίπτωση
M®f|ÏV 8σ γίνει απαρτία θα ετιαναΐην 61 Ί ουνέλευση στις 1 1- 10-82
Π0 10 Ημέρα και ώρα στο ίδιο τό-

αγγελίες

παλιά και νέα' πόλη. Από απάψεως
πληθυσμού είναι 17η πόλη της Ρου
μανίας. Το νόμισμα της χώρας είναι
το λέον (πληθυντικός λέϊ) το δε πολί
τευμα Λαϊκή Δημοκρατία.
Σ' αυτή την περιοχή - του Μαραμοΰρες - το χάντ-μπώλ είναι το
περισσότερο διαδεδομένο άθλημα και
έχει τις περισσότερες ομάδες στην Α'
και Β' Εθνική κατηγορία της Ροομα
νίας.
Πρωτοπόρος στο χάντ - μπώλ εί
ναι η Μινάουρ μιά από τις περισσότε
ρο γνωστές ρουμανικές ομάδες στην
Ευρώπη. Φέτος έλαβε μέρος για πρώ
τη φορά στο διεθνές τουρνουά χάντ μπώλ που έγινε στην Στρούγγα της
Γιουγκοσλαβίας. Η Μπάϊα Μάρε εί
ναι πόλη των σπόρ, όπου κάθε χρόνο
οργανώνονται γνωστά διεθνή τουρ
νουά χάντ - μπώλ. Το πιό γνωστό εί
ναι *Το τρόπαιο των Καρπαθίων*.
Επίσης την περασμένη χρονιά έγινε
σ' αυτή την πόλη και το Βαλκανικό
πρωτάθλημα χάντ - μπώλ ανδρών,
που πήρε μέρος και η Ελλάδα.
Σε κάθε εκδήλωση χάντ - μπώλ

Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί παιδάκια
ηλικίας 6-9 ετών για την ενόργανη
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να προσέλθουν στο
γήπεδο αθλοπαιδιών της Εληάς τις
εξής ημέρες και ώρες . Κάθε Τετάρ
τη 6-8μ.μ. και Σάββατο και Κυριακή
γαπό τις 8 .3 0 ' έως 1030 π.μ.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

£Κ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΝΙΚΗΣΕ
ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΕΔΕΣΣΗΣ 3-1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
Η Αλεξάνδρεια χρειάσθηκε ένα
ημίχρονο, για να σημειώσει μιά νέα
νίκη, και μάλιστα πολύ εύκολα. Αυτή
τη φορά νίκησε τη νεοφώτιστη ομάδα

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Οδοντιατρείο o t αριστη κατάσταση λόγω ασθενεΐας.
Πληροφορίες τηλ. (01) 8 2 2 0 3 2 5

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Γιλ < ια ^ αλα’
μαθήματα κατ' οίκον σε μαθητές Δημοτικ.
'νοψυρίϊς στο τηλ. 21 3 2 0

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο 36 τ.μ. στον 1ον όροφο επί της οδού Βερόης 3.
ΊΡόΦορίες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Τσυρ/δπ (καφενείο Ζάππειο).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

ΪΡΜ ατι
Ν0 μ, ε>0 ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ
0 ν ΗΜΑΘΙΑΣ
^ Μ ΕΡο 1α

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
3 Οκτωβρίου 1982 ημέρα Κυριακή-κσι ώρα 9 το πρωί στον
pin.,.0 °^ΥΜΠΙΟΝ θο γίνει Γενική Συνέλευση του Σωματείου Χειγ ν Μηχανημάτων.
|. ®δμοτα που θα συζητηθούν είναι:
21 Απολογισμός δραστηριότητας διοίκησή·
g. ^'^ονομιχδς απολογισμός και ισολογισμός 1982.
4) ρ
Ε®°Ρ Επιτροπής.
Our.. Εκπ0οσώπηση Σωματείου απδ το Εργ. Κέντρο ή από την
μ°απον6(ο
υτη ρ' °Ρ)<α|ΡΕσΐ€ς για την εκλογή της νέας διοίκησης θα γ,νουν
’’Ρώί V δέντρο την επόμενη Κυριακή 10 Οκτωβρίου στις 9 το
ΕΝΤΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος
ΜΠΑΝΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ο Γεν. Γραμματεύς
ΤΑΚΙΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

της Α" Εθνικής ερασιτεχνικής κατη
γορίας Ελπίδα Εδέσσης με σκορ 3-1,
ημίχρονο 3-0. Παρά την απουσία των
Λάζου, Ζαρογιάννη και Λέκκα η
Αλεξάνδρεια αχο πρώτο ημίχρονο
έφθασε στο 3-0 εύκολα, ενώ θα μπο
ρούσε φυσιολογικά με τις ευκαιρίες
που χάθηκαν να προηγείται τουλάχι
στο με ένα 6-0. Στο δυέτερο ημίχρο
νο ο κ. Κεραμιδάς έβαλε αρκετρύς
αναπληρωματικούς παίκτες, και η
απόδοση της ομάδος έπεοε. Παρ' όλα
πιιτπ όμιίκ. νάθπκιιν πάλι, ιιεοικέτ
(.νκωριες πο/ιυ καλές, που θα μεγά
λωναν το σκορ, Τελικά το παιχνίδι,
έληξε με σκορ 3-1. Η Ελπίδα Εδέσ
σης δεν παρουσίασε πολλά πράγματα
και το ότι έχασε μόνο με 3-1 να είναι
πολύ ευχαριστημένη. Τα τέρματα
σημείωσαν οι Δημτσούδης 10', Η.Ιασωνίδης 29' και 39' για την Αλεξάν
δρεια και ο Τσιχελίδης στο 74' για
την Ελπίδα.

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΓΗΣ ΕΠΣΚΜ
Κατά τους προχθεσινούς αγώνες
Κυπέλλου της Ε.Π.Σ.Κ.Μ. σημειώ
θηκαν τα εξής αποτελέσματα:
6-0
Δόξα Μακρ.-Καλλιθέα
1-2
Βεργίνα-Βέρμιο Ν.
3-2
Διαβατός-Ζερβοχώρι
1-2
Στενήμαχος-Εθνικός Μ.
1Κουλούρα-Τριπόταμος
3Αγγελοχώρι- Νικομήδεια
2- 5
Λαζοχώρι-Π. Ζερβοχώρι
2-1
Πατρίδα-Αγ. Μαρίνα
0-3
Πολυπλάτανος Αχιλλέας Ν
4Αγ. Γεώργιος-Ξεχασμένη
(στα πέναλτυ)
1
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
2
ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡ.
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ (Αντ/τής Μ.
Σακαλής)
Χωρίς να είναι καλύτερος ό
Εθνικός Μακροχωρίου κατάφερε να
κερδίσει και συγχρόνως να προκριθεί
σε βάρος της Θύελλας, μέσα στο Στενήμαχο με σκορ 2-1 και έτσι να προ
χωρήσει στην επόμενη φάση για το
κύπελλο ερασιτεχνών ομάδων.
' Εγινε ένα ήσυχο παιχνίδι μέσα σε
αθλητικά πλαίσια και με πολλές επί
μαχες φάσεις από τις οποίες τις
περισσότερες δημιούργησε η ομάδα
του Στενημάχου, πλην όμως δεν στά
θηκε ικανή να πάρει τη νίκη.
Ας σημειωθεί ότι η Θύελλα έπαι
ξε χωρίς (5) πέντε βασικά της στελέ
χη (τιμωρίες τραυματισμοί).
Σ το σκορ πρσηγήθηκε η Θύελλα
με τον Κατσάλη στο 15' μετά από ένα
ωραίο σάλο και αφού έπαιξε το 1-2 με
τον Παπαλεξίου πλάσαρε έξυπνα τον
τερματοφύλακα, Ο Εθνικός ισοφάρρισε στο 18' με τον Σαλτσογλίδη,.
που δέχθηκε την μπάλλα μετά από
καραμπόλα των αμυντικών και την
έστειλε στα δίχτυα, ισοφαρίζοντας αί
1-1.
Το νικητήριο τέρμα για τον
Εθνικό πέτυχε ο Τοπάλογλου όταν
εξαπέλυσε ένα δυνατό σουτ αρκετά
μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή
και έστειλε την μπάλλα στο αρκπερό
(Γ) της εστίας της Θύελλας.
"Αριστη η διιαιτησία του αγώνα
με διαιτητή τον κ. Ιωσηφίση X. και
των συνεργατών του.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΘΥΕΛΛΑ: Γίδαρης, Ρώσιος,
Σαρακατσιάνος Γ, Σακαλής Α, Σαρακατσιάνος X, ΤοαούσκογλΛυ Β. (Γκίτκος) Παπαλεξίου, Κατσαλής, Μπίρτσης (Τσαούσκαγλου Σ.) Σαρακατσιάνος Σ, Τσιρπανλής Θ.
ΕΘΝΙΚΟΣ: Γεωργιάδης, Αλεςανδρίδης, Καζαρτζιάδης, Ηλιάδης,
Σαζακλίδης, Κικερίδης, Σαλτσογλίδης, Φωτιάδης, Βοργιατζίδης Π.,
Βοργιατζίδης Κ., Τοπάλογλου.
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
3
ΝΠΚΟΜΗΔΕΙΑ
2
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ: (Αντ/τής I.
Ξανθόπουλος)
Κατά τον προχθεσινό αγώνα
κυπέλλου μεταξύ Λγγελοχωρίου Νικομήδειας νικήτρια αναδείχθηκε η
πρώτη με τέρματα 3-2. Και οι δύο
ομάδες έπαιξαν πάρα πολύ ωραίο
ποδόσφαιρο, με αποτέλεσμα οι φίλα
θλοι να φύγουν από το γήπεδο ευχα
ριστημένοι. Στο σκορ προηγήθηκαν
οι φιλοξενούμενοι στο 19' μμε μιά
καραμπόλα που ξεγέλασε τον τερμματοφύλακα. Στο 32' ήρθε η ισοφάρι
σα με τον Παποϊωόννου Σ. Στο δεύ

τερο μέρος και στο 51 του αγώνα με
ένα προσωπικό γκολ του Σπαθόπουλου που χειροκροτήθηκε από τον κό
σμο, προηγήθηκε η Ασπίδα. Στο 60'
η Νικομήδεια έχασε πέναλτυ και στο
63' ισοφάρισε. Και ενώ πηγαίναμε
για την παράταση στο 80' ήρθε το
τρίτο3 γκολ με τον Στλα.
Η2 Ασπίδα σαν ομάδα στάθηκε πιό
σωστά, ήξερε τι ήθελε μέσα στο γήπε
δο, δεδομένου ότι κατέβηκε με πάρα
πολλές ελλείψεις
Διακριθέντες
ήταν οι Σπαθόπου3
λος Σ. Παπαϊωάννου Γ, Κυριακιίδης
X, και Στύλας Γ.
'Αριστη ήταν η διαιτησία του κ.
Λάσκαρη Β. Γι αυτό προσωπικά θέλω
να συγχαρώ τον σύνδεσμο διαιτητών
Ημαθίας,
Η σύνθεση της νικήτριας: Γιόρσος. Καραμανλής, Κυριακίδης, Παντζαντζίδης, Παπαϊωάννου, Δάγγας
(Αλεξανδρίδης) Παπαϊωάννου Α.
Καραγιαννίδης, Στύλας, Σπαθόπουλος, Παπαϊωάννου Σ.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
Το Δ.Σ. ίου Α.Σ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
1) συγχαίρει τους αθλητές και τις
αθλήτριες του συλλόγου που πέρα
σαν στο πανεπιστήμιο, και τους εύχε
ται καλή πρόοδο στη νέα τους προσ
πάθεια.
Φωκά Σοφία (Φυσικό Θεσ/νίκης).
Καϊσίδης Άγγελος (Μετσόβειο Πολυτεχνείο).
Τρανίδης Παναγιώτης (Βιο
μηχανική Θεσ/νίκης).
2) Συγχαίρει την σύζυγο και τον
κ. Μανώλη Παπαγάλο (μέλος του
Δ.Σ.) για το υγιέστατο αγοράκι που
απέκτησαν.
3) Συγχαίρει την κυρία και τον
κύριο Βόλκο Βασίλειο - μέλος του
Συλλόγου - που παντρεύτηκαν και
τους εύχεται κάθε ευτυχία.
4( Συγχαίρει την κυρία και τον
κύριο Παντσή Δημήτριο - αθλητή
του τμήματος βόλλεΰ του Συλλόγου
που παντρεύτηκαν και τους εύχεται
κάθε ευτυχία.
Εκ του Δ. Σ.

βενζινάδικα 1

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
• Την περασμένη Τρίτη, ο γεν.
αρχηγός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ.
Αναστ. Τσιάρτας, καί ο έφορος ποδο
σφαίρου κ. Στέργιος Καστανάς, επισκέφθηκαν τον υφυπουργό αθλητι
σμού κ. Κ. Λαλιώτη, και τους ειδι
κούς συμβούλους κ.κ. Καραγκούνη
και Κωστάκη για θέματα της ομάδος.
Οι παράγοντες του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια, πέτυχαν να πάρουν έκτακτη
οικονομική ενίσχυση, με το ποσό
των διακοσίων χιλιάδων δραχμών,
για τις ανάγκες της ομάδος, εν όψει
της ενάρξεως του πρωταθλήματος
της Α' Εθνικής ερασιτεχνικής κατη
γορίας, που θα αρχίσει μετά τις εκλο
γές. Πέτυχαν την αναστολή της από
φασης για εκκένωση των αποδυτη
ρίων στο εθνικό στάδιο της πόλης
μας. Έτσι η Αλεξάνδρεια θα διατηρή
σει την αίθουσα των αποδυτηρίων
που κατέχει σήμερα στο στάδιο. Ταυ
τόχρονα έθιξαν και το θέμα της επιχωμάτωσξς στο χώρο των κερκίδων,
πράγμα που δόθηκε τηλεφωνική
εντολή στον πρόεδρο της επιτροπής
σταδίου κ. Αρβανιτίδη να προχωρή
σει στην τελειοποίηση του έργου. Τέ
λος ο κ. Τσιάρτας πρότεινε στον κ.
υφυπουργό οι στρατεύσιμοι ποδο
σφαιριστές των σωματείων της Α'
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας
να συμπεριληφθούν στις ίδιες διατά
ξεις του νέου νόμου, με αυτούς των
ομάδων της Α" της Β' και της Γ
Εθνικής κατηγορίας, ως προς ο ς
διευκολύνσεις σ η ς προπονήσεις και
τους αγώνες των ομάδων των, αφού
και η κατηγορία της Α' Εθνικής ερα
σιτεχνικής, γίνεται στα πλαίσια των
εθνικών πρωταθλημάτων. Την πρό
ταση του κ. Τσιάρτα, που eivui και
γεν. γραμμαιέας της συντονιστικής
επιτροπής των σωματείων της Α'
Εθνικής ερασιτεχνικής, έκρινε σωστή
ο κ. Λαλιώτης, και έδωσε εντολή αμέ
σως στον ειδικό του σύμβουλο κ.
Καραγκούνη, που επεξεργάζεται το
νέο νόμο να συμπεριληφθούν και οι
στρατεύσιμοι των ομάδων της ερασι
τεχνικής κατηγορίας στις διευκολύν
σεις. Το μέτρο αυτό εξασφαλίζει τα
137 σωματεία που θα αγωνισθούν
στην Α' Εθνική ερασιτεχνική κατη
γορία, να έχουν τους στρατιώτες
ποδοσφαιριστές κοντά τους, σε αγώ
νες και προπονήσεις. Έ τσι ο ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια προτείνει για μιά ακόμη
φορά λύση, για θέματα πανελλαδικού
ενδιαφέροντος,
• Την προσεχή Κυριακή στις
3.30 μ.μ. στο εθνικό στάδιο της πό
λης μας η Αλεξάνδρεια σε φιλικό
αγώνα θα αντιμετωπίσει τον Αγροτι
κό Αστέρα Πλατέος. Το μάτς είναι
ρεβάνς του 1-0, που είχε γίνει προ
ημερών oto Πλατύ. Το παιχνίδι
παρουσιάζει ενδιαφέρον και αναμένε
ται να το παρακολουθήσουν πολλοί
φίλαθλοι. Θα το διευθύνουν δε διαι
τητές του συνδέσμου Βέροιας.
• Βασικός παίκτης ομάδος της
Β Εθνικής, έλυσε κοινή συναινέσει
το συμβόλαιό του. Τον παίκτη αυτό
διαπραγματεύεται ο ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια και εφ' όσον ξεπερασθεί ένα
νομικό κώλυμα που υπάρχει, τότε θα

τον αποκτήσει Αν τελικά παρθεί α
παίκτης αυτός, τότε η Αλεξάνδρεια
επιθετικά ενισχύεται τρομερά. Σε
αναμονή λοιπόν.
• Ο αμυντικός παίκτης του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, Μάλης Τσι βού
λας. σιγά - σιγά ξαναβρίσκει τον
πέρυσινό καλό εαυτό του. Αν η από
δοση του Τσιβυύλα είναι αυτή που
ήταν προχθές στο 3 1 επί του Ορφέα
Ελευθερούπολης, τότε σίγουρα βρί
σκεται πολύ κοντά στο Νο 4 της ομό
δος του. Βέβαια to ίδιο φορμαρισμέ
νος και ανεβασμένος είναι και ο
Αντώνης Κυριακίδης. οπότε ίψ δοθώ
μεγάλη μάχη μεταξύ των δύο δημοφι
λών παικτών, για τη θέση του στόπερ. Πρόβλημα κ, Κεραμιδά λοιπόν
και κανενός άλλου.
•
Η καθυστέρησή της δημιουρ
γίας των ομίλων της Α' Εθνικής ερα
σιτεχνικής κατηγορίας, οφαλεται
στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ,
Κων Καραμανλή, ο οποίος μέχρι
προχθές δεν είχε υπογράψει το νέο
νόμο περί αναδιαρθρώσκως των
κατηγοριών που ψηφίσθηκε πρόσφα
τα στη Βουλή, με την τροποποίησα
του 75/75.Πιστεύεται όττ σήμερα
Πέμπτη, μέχρι το μεσημέρι, να υπο
γραφεί και αμέσως μετά η ΕΠΟ στο
απογευματινό της συμβούλιο, «a
προχωρήσει στην δημιουργία των
επτά ομίλων, και στον ορισμό της
ημερομηνίας που θα αρχίσουν οι
αγώνες του εν λόγω πρωταθλήματος
Αυτά μας δήλωσε ο γεν. αρχηγός του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, που προχθές επισκέφθηκε μαζί με τον έφορο της ομά
δος κ. Καστανά, τις υπερκείμπνις
αθλητικές αρχές στην Αθήνα.·
• Εκτός έδρας παίζει το Σάββα
το για το πρωτάθλημα Β' κατηγορίας
ΕΠΣΚΜ ο Μ. Αλέαξνδρος Αλεξάν
δρειάς. Θα παίξει στα Πολατίτσια με
την τοπική ομάδα. Το παιχνίδι οπτο·
σδήπατε είναι πολύ δύσκολα, αλλά ο
Μ. Αλέξανδρος μπορεί να πάρει τη
νίκη και τους δύο βαθμούς. Η άλλη
ομάδα της πόλης μας του συνοικι
σμού Καψοχώρας ΑΕΚ, υποδέχεται
στο γήπεδό της τον ΠΑΟΚ Κομπο
χωρίου και αναμένεται να τον κιρδί·
σει εύκολα.
• Δίνουμε μιά αποκλειστική tíδηση vm του; φιλάθλους, που δκν
επιδέχεται αμφισβήτηση. Μέχρι το
Φεβρουάριο θα ξαναγίνουν εκλογές,
για την ανάδειξη νέου διοικητικού
συμβουλίου στην ΕΠΟ, Με νόμο
που θα ψηφισθεί στηΒουλή μέχρι τις
γιορτές των Χριστουγέννω, το σημε
ρινό διοικητικό συμβούλιο της ΕΠΟ
που εξελέγη για μιά τριετία, θα εκπέσει. Την πληροφορία μας την έδωσε
παράγων από σωματείο της Μακεδο
νίας, που ξέρει πρόσωπα και πράγμα
τα και είναι δεδομένη. Έτσι το διοι
κητικό χώρο της ΕΠΟ θα βρεθούν
πολλά νέα πρόσωπα, από το
Φεβρουάριο του 1983 και σίγουρα
αυτό θα πναι καλό για το ελληνικό
ποδόσφαιρο, αφού θα έχουν ρ ύγη
πολλοί ποόοσφσιροπατέρις, ποο Λη
ήταν να προοφέρουν, το πρόσφερον.
Γ. Σ1ΜΟΠΟΥΛΟΣ

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Γκιζάρης Οδ.
Βενιζέλου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Ευστάθιος

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 2 5 9 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

Στο 5' και στο 14' οι Κούντζας
και Συναχείρης μόνοι με τον τερμα
τοφύλακα της Ελπίδας Χρήστου I.
δεν μπόρεσαν να τον πλασάρουν,
σουτάροντας πάνω στο σώμα του και
οι δύο. Ή ταν οι πιό κλασικές, από τις
πολλές ευκαιρίες που χάθηκαν από
πλευράς Αλεξανδρείας.
Διακρί,θηκαν
οι
Τσιβούλας,
Κούντζας, Δαλαμπόρας και Καρδάκος της Αλεξανδρείας και οι Χρή
στου 1, Τσαβδαρίδης και Κώστογλου
της Ελπίδας.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης,
Γ. Ιασωνίδης, Δημτσούδης, Τσιβούλας (46' Κυριακίδης) Αλβανός (46'
Μυλωνάς) Μέκκας (46' Θεοδωρίδης)
Κούντζας, Ελευθεριάδης (46' Καρδάκος) Συναχείρης (60' Πιτσιάβας)
Δαλαμπόρας(46' Σκούρλας) και Η.
Ιασωνίδης,
ΕΛΠΙΔΑ: Χρήστου I. Παπανα
στασίου, Γιάντσης, Τσαβδαρίδης.
Παπαχρήστου, Σκεντερίδης (46' Γκόκτσης) Μπουζίνης (46' Τόμτσης)
Κώστογλου, Χρήστου II, Τσιχελίδης
και Γιώρας.
Ο διαιτητής κ. Γ. Σιδηρόπουλος
του Συνδέσμου Βέροιας πολύ καλός.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΑΓΡ. ΑΣΤΕΡΑΣ
Το απόγευμα της Κυριακής, στο
εθνικό στάδιο της πόλης μας η Αλε
ξάνδρεια αντιμετωπίζει σε φιλικό
αγώνα τον Αγρ. Αστέρα Πλατέος, Ο
αγώνας ουτρς που θα αρχίσει στις 4
μ.μ. παρουσιάζει ενδιαφέρον και
πιστεύεται ό π θα τον παρακολουθή
σουν αρκετοί φίλαθλοι. Διαιτητής και
επόπτες θα είναι του συνδέσμου Βέ
ροιας.
Γ. Σ1ΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΒΕΡΟΙΑ: θεσ/νίκης 7 9 - Τηλ. 2 7 .1 8 7 ΑΛΕπιΑΝΔΡΕΙΑ: Βετσοπούλου 21 - Τηλ. 2 2 .5 9 4

Μέτρα για την δικαιοσύνη
Συνέγεια από την 1η
«ή αφετηρία όλου tou αναγεννητικοϋ
έργου της κυβέρνησης της αλλαγής
στο πεδίο της δικαιοσύνης.
3. Σχετικά με τις αποδοχές των
δικαστικών λειτουργών, το σύνταγμα
ρητά προβλέπει (άρθρο 88 παρ. 2)
•όη, οι αποδοχές τους είναι ανάλογες
με το λειτούργημά τους», η συνταγ
ματική αυτή επιταγή δεν υλοποιείται
όμως πρακτικά.
— Η κυβέρνηση έχει πάρει την από
φαση να την τιλάικηήοΒ στα πλαίσια
βέβαια των ρεαλιστικών οικονομικών
βονατοτήτων για να ενισχυθούν οι
δικαστικοί ως λειτουργοί μιάς από τις
τρεις μκχ^λες εξουσίες του πολιτεύ
ματος και μελετά ήδη τον τρόπο.
- Η κυβέρνηση αποφάσισε παρά),
ληλσ την άμεση οικονομική ενίσχυ
ση των δικαστικών μέαα στο 1982 με
την α\οπροσαρμογή του επιδόματος
■δικών συνθηκών. Το μέτρο αυτό εί
ναι αποκατάσταση δικαιοσύνης, γιατί
αι δικαστικοί πχα ν οικονομικά χαραμκληβεί από τος μέχρι τώρα κυβκρνή
αος και η θέση τους έχει καταντήσει
vu είναι δυσμενέστερη από τη θέση
άλλων κλάδων δημοσίων υπαλλή
λων.
4. Τόσο η πρακτικογράφηση όσο
0 1 η αρχειοθέτηση των δικαστικών
«οφ άσεω ν και ενεργειών, που σήμε
pa γίνεται με το χέρι και με συστήμα
τα του περασμένου αιώνα, θα μηχα
νογραφηθεί με συλγχρονες μεθόδους,
θ α αρθεί έτσι ένα από τα πιό σοβαρά
«ροκοκά εμπόδια για την εύρυθμη
Χβτουρνίβ της δικαιοσύνης. 'Οσοι
έχουν κάποια
γεύση της άθλιας
πραγματικότητας που υπάρχει σήμε
ρα, θα «ιταλα βαίνουν ότι η εισαγωγή
της μηχανογράφησης στη λειτουργία
της δικαιοσύνης σημαίνει κυι αυτή
μιά μικρή πρακτική επανάσταση.
Γ. Σχετικά με την εξυγίανση του
Imn a uxini σώματος
Ιδιαίτερη eivtn η εξυγίανση του
δικαστικού σώματος από τοος ελάχι
στους ευτυχώς δικαστικούς λεπτουρ
γούς, που με ενέργειες αντίθετες χρος
τα καθήκοντα τους έχουν τραυματί
σω το κύρος της δικαιοσύνης στη
συνείδηση του λαού. Χωρίς την εξυ
γίανπη αυτή κανένα από τα άλλα μέ
τρο δεν θα είναι τελικά αποτελεσματι
κό.
Για να επιτευχθεί η εξυγίανση
αυτή επιβάλλεται η λήψη των έξης
τριών μέτρων;
Α. Η ταχύτατη διαλεύκανση
καταγγελιών σε βάρος δικαστικών
λωτουργών και βέβαια προπαντός
■αίνων που περιλαμβάνονται στη
Εκθψπη Παπακαρυά. Ό πω ς πληροφο
ροόραι, η κατάρτιση του σχετικού
χαρίσματος τελειώνει μέσα σε λίγες
μέρ«ς και θα δοθεί στη δημοσιότητα
μαζί με την έκθεση Παπακαρυά κιυ
μαζί με τις τυχόν πειθαρχικές αγωγές
που θα εγείρει ο υπουργός δικαιοσύ
νης, με βάση το πόρισμα.
Β- Η θεσμοθέτηση εθελούσιας εξό
δσι» δικυσηκών λειτουργών. Μ' αυτή
θφ μπορούν ν' αποχωρήσουν από το
σώμα όλοι εκείνοι που για λόγοι»;
ατομικούς το επιθυμούν. Αλλά επ(
πλέον, μ' αυτή την εθελούσια έξοδο
Ια είναι δυνατόν η απομάκρυνση από
to δικαστικό σώμα εκείνων που σύμ
φώΜι με το σύνταγμα (άρθρο 88 παρ.
4) εμφανίζουν «υπηρεσιακή ανεπάρ
α ια » που αναρέρεται τόσο στη δικα
στική ικανότητα όσο και στο ήθος. Η
απομάκρυνση ουτή θα γίνει με βάση
το σύνταγμα και με συνταγματικά
απόλυτα συνεπή διαδικασία,
Γ. Η αναμόρφωση του θεσμού των
διαιτησιών. Ο θεσμός αυτός όπως
υκάρχει * ïd δώσει αφορμή για πολ
λές αμφισβητήσεις και κατηγορίες. Η
κυβέρνηση έχει αποφασίσει να τον
αναμορφώσει ριζικά. Σχετικά νομοθέτημα ετοιμάζεται στο υπουργείο

Δικαιοσύνης.
- Για τους τοξικομανείς θα ιδρύ
Δ. Σχετικά με τη στέγαση της δικαιο σει οδικό κέντρο επιστημονικής απο
τοξίνωσης. που η έλλειψη του μέχρι
σύνης
Η στέγαση της δικαιοσύνης στην την ώρα είναι ιδιαίτερα κοινωνικά
Αθήνα και στον Πειραιά είναι σε τέ
οδυνηρή.
τοια αθλιότητα ώστε να εμφανίζει
- Παράλληλα επιταχύνεται η ανέ
παγκόσμιο μοναδικότητα Η κυβέρ γερση σύγχρονων φυλακών σε διά
νηση πήρε την απόφαση να αντιμε φορες περιοχές της χώρας.
τωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του.
ΣΤ. Σχετικά με τους δικηγόρους
Η ανέγερση των δικαστικών μεγά
Η συμφόρηση που έχει δημιουρρων της Αθήνας και του Πειραιά δεν
μπορεί να γίνει με τα σχετικά μικρά γηθεί στο δικηγορικό επάγγελμα
έσοδα του ΤΑΧΔΙΚ. Γι' αυτό η στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεα
κυβέρνηση αποφάσισε να εντάξει την σαλονίκη, αποτελεί διεθνές παράόο
ανέγερση των δικαστικών μεγάρων ξο. Αρκεί να αναψερθεί ότι μόνο η
Αθήνας και Πειραιά στο πρόγραμμα Αθήνα διαθέτει αριθμό δικηγόρων
των δημοσίων επενδύσεων από το μεγαλύτερο από τον αριθμό των
1983. Μέσα στο 1982 θα έχουν πορ δικηγόρων της Γαλλίας και τετρά
θεί οι οριστικές αποφάσεις για π ς θέ πλάσιο περίπου του αριθμού των
σεις όπου θα κτισθούν τα μέγαρα δικηγόρων της Νέας Υόρκης.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι
αυτά.
μεγάλος αριθμός, ιδίως νέων δικηνό
Ε. Σχετικά με το Σωφρονιστικό σύ
ρων, φυτοζωεί επαγγελματικά και
σιημα
Και ιο σωφρονιστικό σύστημα ιης δυστυχεί οικονομικά.
Για την αντιμετώπιση του κοινωνι
χώρας βρίσκεται σε κακή κατάσταση,
όπως αποκαλύπτεται πολύ συχνά με κού αυτού προβλήματος επιβάλλεται
διάφορα δραματικά περιστατικά, η άμεση λήψη των εξής δύο μέτρων·.
Α. Η απαγόρευση,της πολυθεσίας
όπως αυτοκτονίες κρατουμένων,
αποδράσεις και παράνομες συναλλα ίων δικηγόρων και στον ιδιωτικό
τομέα. Σχετικό νομοθέτημα ετοιμάζκ
γές μέαα στις φυλακές.
Μέσα στο πρόγραμμα του υπουρ ται στο υπουργείο δικαιοσύνης.
Β. Η αναμόρφωση των νομικών
γείου δικαιοσύνης περιλαμβάνονται
σπουδών έτσι ώστε η είσοδος στο
τα εξής μέτρα που επιθυμώ να τονί
δικηγορικό επάγγελμα και στο δικα
σω:
— Αναμόρφωση του νοσοκομείου στικό σώμα να προκαθορίζεται με
κρατουμένων, ώστε να παρέχει αλη τρόπο αξιοκρατικό ήδη μέσα από την
φάση των πανεπιστημιακών σπου
θινή ιατρική περίθαλψη και να πλη
δών. Ήδη η ρύθμιση αυτή μελετάται
ροί και τους αναγκαίους όρους οσφα
σε συνεργασία του υπουργείου
λείας.
- Χωρισμός των ψυχασθενών από δικαιοσύνης με το υπουργείο παι
τοος τοξικομανείς. 11 συμβίωση τους δείας και το δικηγορικό σύλλογο της
Αθήνας.
είναι πηγή πολλών κακών.

Προσλήψεις άπό
τ ό ... π α ρ ά θ υ ρ ο
ΕΝ 0«*»ΕΙ TGN ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΏΝ
Π ΡΟ ΣΛ Η Ψ Ε ΙΣ «ό*ό τό «opóflupo» Εχτι άογίσει τό ΠΑΣΟΚ Ιν
6φΗ i w δημοτικών έκλογών. Αύτό καταγγέλλει ά βουλευτής
τ. όττουρτγός Μιλτιάδης "Εότοτ. ό όποιος σ ί σχιτική άνακοίνωαί
του έτπσημοίκιι ότι ή πολιτική τπ/τή π ο ύ ίττι άσγϊστ-ΐ *"ά έφβομόζεται πλέον σ ί δλους τούς 'Ο ργανισμούς, μαζί μέ τήν ώνικσνάτητα tOv δίοΐκήσςω*. 66ηγ<ΐ a i δεδβίβ χρεωκσπία όλους τούς
’Οργανισμού«Ε Π ίΣ Η Σ , ο κ. Έ δ κ ρ τ τονί
Κ; Έ .ήτρτ, ó OTE προγρσμ μά
ζω δ . ή Κυβέρςησι τού ΠΑ
τιζε- . στήν^ κατάρτισι τού προύΣΟ Κ υποστηρίζει ότι έπιδιώκει
ττολονσ-μού του. τήν πρόσληψι
τήν αύξγσι της παραγωγικότη
σέ ττοώτο στάδιο δυο χιλιάδων
τα ς ά ούς 'Οργανισμούς, τους
έκοπά υπαλλήλων γιά να «.αλόίλεγγύμενους ¿ττό τό Δημόσιο.
ψη «κτνόϊ 9.448 ídouMf θ ' πεΤό ίλ 'π μ μ σ τ α όμως αύτων τών
ρισσό-ερες όπτό τ ϊς προσλήψεις
Ό ργαω σμώ ν, 9ά είναι διπλάσια
οώτές προδλεπεται νά γίνουν χω
ά π ύ "¿ cwpi, π α ρ ά τις σημαντι
ρίς διτ.γωνισνό.
κές αεξήοεις πού έπΐδοΛον σ τις
Τιμές ·ών υπηρεσιών πού προσ
Κα! διερωτάτσι ό κάθε καλό,
φέρει τό Δημόσιό στό νερό, τον
π ισ τό ; ΙΤΟΛΙ- ης; Πότε έλεγε ψέ
ήλοπτιισμό,
τ ά τηλέφωνα καί
ματα - ό ΠΑΣΟΚ; Προεκλογικό,
γ ιά τόν λόγο αύτό άναμένονται
όταν διακήρυσσε ότ. γίνονται; σω
νέες σνξήσε.ς, μετά τ ϊς δημοτι
ρεϊες προσλήψεων στόν OTE, ε
κές δ.λογές.
νώ οέν ύπήρχον άνόγκες, ή τώpee;
Παε δλσ αύτά, προσθέτει i

Για να Βυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

Συνέχεια απο την χη
ση, 1979 πόλεμος με το Βιετνάμ
Κόρεο: 1950-53 πόλεμος της
Κορέος.
Μπουρμα. από το 1949 οντορτικός πόλεμος.
Φιλιππίνες: οπό το 1968 ανταρτιιγ3ς πόλεμος.
Βιετνάμ: ιος το 1954 πόλεμος
ενσνιίόν των Γάλλων, 1960-73 πό
λεμός εναντίον του Ν Βιετνάμ και
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VIDEO CLUB
Θωμάς Α. Βύζας
ΒΕΡΟΙΑ

εναντίον της Ν.Α.. λέγοντας ότι κιιτε
βαίνουμε στις εκλογές με τη σημαία
της χούντας». Είμαστε ένα κόμμα
δημοκρατικό, πρόσθεση. Και δεχΟμα
στι·. να μιλήσουμε εδώ για το τι κάνυ
με στη χούντα όλοι μσς.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε,
κατόπιν, ό π «οι βουλευτές και οι
υπουργοί επιδίδονται σε εμετική
κολακία του αρχηγού τους, εν όψει
της καταρνήοεως του σταυρού»,
νεγονος που προκάλεσε νέα αντίδρα
ση το» υπουργού Εργασίας:
- Η κατάργηση του σταυρού περι
λαμβάνονταν μέσα στις προεκλογι
κές μας επαγγελίες. Και δεν κάνουμε
τίποτε άλλο τιάρα, παρά vu εκπληρώ
σουμε την προσταγή του ελληνικού
λαού. Τώρα, αν σαν πράξη και σαν
πολιτική δεν σας συμφέρει civui άλλο
θέμα.
Εμείς έχουμε τη δική μας πολιτική
φιλοσοφία, έχουμε τις δικές μας πολι
τικές ιδεολογίες. Επιχειρούμε να κά
νουμε κάθαρση του δημοσίου χώρου,
που να βοηθήσουμε και σας και να
βοηθήσουμε το δημόσιο βιο γενικώ·

Για ελευθερία και ανεξαρτησία
αγωνίζεται ο κυπριακός λαός
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΡΑΜ ΑΝΛΗ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
__________
- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 30 ΙΑΠΕΙ
Η κυπριακή δημοκρατία γιορτά
ζει σήμερα την 22η επέτειο τηςονεξαρτησίας της. Nie την ευκαιρία της
,π ίΐίίο υ θα πραγματοποιηθεί σήμερα
το πρωΓ στη Λευκωσία μεγάλη’ στρα
τιωτική παρελαησ.
Πρόκειται viu την πρώτη οτρα
τιωτική παρέλαση που οργανώνεται
στην Κύπρο μετά την τουρκική εισ
βολή.
Με την ευκαιρία της επετείου, ο
πρόεδρος της δημοκρατίας θα δώσει
σήμερα δεξίωση στο προεδρικό μέγα
ρο.
ΜΗΝΥΜΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Ο πρόεδρός της Δημοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Καραμανλής με την
ευκαιρία της 22ης επετείου της
κυπριακής ανεξαρτησίας απέσταλε
στον πρόεδρο της κυπριακής δημο
κρατίας κ. Σπυρίδωνα Κυπριανού το
ιικόλου θο μήνυμα:
«Με την ευκαιρία της επετείου
της κυπριακής ανεξαρτησίας, σας
απευθύνω, εκ μέρους του ελληνικού
και εμού προσωπικώς, εγκάρδιες
ευχές για την πρόοδο και ευημερία
του αδελφού κυπριακού λαού. Παρέ
χω δε δΓ υμών προς τον κυπριακόν
λαόν την διαβεβαίωσηότι η Ελλάς θα
εξακολουθήσει να παρέχει στον
κυπριακό ελληνισμό την αμέριστη
υποστήριξή της μέχρι πλήρους
δικαιώσεως tou αγώνα του».
ΜΗΝΥΜΑ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ.
ΠαπιινΡρέου με την ευκαιρώ της ι:πε
iciou της ανεξαρτησίας της Κύπρου
a πιστόλι στον πρόεδρο της κυπρια
κής δημοκρατία; κ. Ιπ . Κυπριανού
ΤΟ ακόλουθο μήνυμα:
• Με την ευκαιρία της επετείου
της ανεξαρτησίας της κυπριακής
δημοκρατίας απευθύνω σε ολόκληρο
τον κυπριακό λαό καθώς και στην

Σήμερα Παρασχϊοή I Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Ζ4μ« Τ ο ω ρ ο
τηλ. 421(3

τέρα. Δεν ξέρω πως θα το καταφέρου
με και πως θα το κατορθώσουμε, για
τί είναι βαθιές οι ρίζες του κομμιιταρχισμού και της διαφθοράς.
Το ξέρε·» βέβαια ό α πολλούς βλά
πτει η κατάργηση του σταυρού και
προπαντός εκείνους τους παλιούς
κομματάρχες, που παρά την πολεμι
κή των κομμάτων κατόρθωναν να
βγαίνουν βουλευτές και μόνοι τους
ακόμη.
ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Γιο την πρόταση νόμου περί αντι
μετώπισης των ατυχημάτων, που
απορρίφθηκε, ο υπυυργός Εργασίας
δήλωσε ότι σύντομα θα ιρκρσι στη
Βουλή νομοσχέδιο, που θο ρυθμίζει
όλα τα συναφή προβλήματα. Θα το
είχαμε φέρει στη Βουλή, πρόσθεσε.
αλλά μας καθυστέρησε η ομοσπονδία
οικοδομών, που δεν έφερε έγκαιρα τις
προτάσεις της. όπως της είχαμε ζητή
σει και από άλλες συναφείς οργανώ
σεις για vu ρυθμιστεί το πρόβλημυ.
αφού πρώτα ληφθούν υπόψη και οι
απόψεις όλων των ενδιαφερομένων
πλευοών.

Απογραφή διενεργεί
το υπουργείο παιδείας
ΑΘΗΝΑ 3fl (ΑΙΙΕ)
Απογραφή σί εθνική κλίμακα διε

ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
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Η ΚΥΠΡΟΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Τ Η Ν ΕΘΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟ

Καυγάς στη Βουλή

Συνέχεια από την !η
«ι βγει νικητής και τροπαιούχος. Και
οι δημοτικές εκλογές, όπως και οι
πολιτικές εκλογές του Οκτωβρίου
1981, θα είναι νίκη της παρατάξεως
εκείνης που κυβερνά τη χώρα, γιατί
έχει δείξει τη συνέπεια της...».
Και αφού υπενθύμισε «τον καυγά
και μεταξύ στελεχών ακόμα της Ν.Δ.
πάνω στο πρόβλημα του δεύτερου
μεγάλου δήμου της χώρας·, πρύσθεσε: «Αλλ' αυτό το πρόβλημα θα το
πληρώσετε, κύριε Κράτσα. πάρα
πολύ ακριβά, ιουλάχιστον στην
καταγραφή της Ελληνικής ιστορίας».
Επέμπινε ο εισηγητής της μειοψη
φίας:
- Τη Δευτέρα (18 Οκτωβρίου) θο
τα πούμε,
Ευάγγ. Γιαννόπουλος: Αυτό το
«θα τα πούμε τη Δευτέρα· μη μας το
λέτε εμάς διότι εμείς περάσαμε πολ
λες πίκρες κατά το παρελθόν δεύτε
ρες εξ αιτίας της πολιτικής της
Δεξιάς και ήρθαμε νικητές και ιροπαιούχοι. Δεν θα ξαναδκίτε κυβέρνη
Γνωστοποιείται. σύμφωνα με το ση, κύριε Κράισα. τουλάχιστον για
άρβρυ 1369 του Αστικού Κώδικα, δυο τετραετίες ακόμα. Μπρορεί να
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν .1 μην είναι οι σημερινοί παράγοντες
του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην εξουσία, αλλά
IZJO-'IV82, ó n :
τουλάχιστον η δεξιά και η Νέα Δημο
Η ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ ι ΟΣΟ ΥΝΙ- κρατία και οι απόγονοί οας δεν πρό
AOΥ του Χαραλάμπους και της Δέ κειται νυ ξαναδείτκ κυβέρνηση. Τετέσποινας το γένος Μωϋσίδου που γεν
λεστε που λέμε. Τέλος τα δίδραχμα
νήθηκε και κατοικεί στη Βέροια snuy- που λέγαμε παλιά».
Τ*λματος τεχνολόγος τροφίμων και ο
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο κοι
ΤΣΕΑΕΠΗΣ UIANNHX του Γεωρ νοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ.
γίου ναι της Αικατερίνης to γένος κ. Κ. Μητσυτάκης, που διομιιρτυρήΓελσ/νίρη ¡too γεννήθηκε στην θηκε «για την απαράδεκτη κατηγορία
Μεθώνη Πικρίας και κατοικεί στη Βέ
που απηϋθυνε ο κ. Γιαννόπουλος
ροω ίπαγγέλεωτο·: Μηχανολόγος
«ρόκειται «π παντρευτούν και ο γά
μος 0ο γίνο στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου Βέροιας.
Η ΜΑΡΙΑ ΒΟΥΡΔΟΥΝΗ του
Ιωάννη κσ της Γεώργιός το γένος
Ισμυρλή ηνία γεννήθηκε στη Δρόμο
«Οι κατοικεί στην Βέροια επαγγέλ
ματος Οι«υ«υμά και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
Ν ΟΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΙ του ΛεωνΙόα
«αι της Αννας το γένος Λαζαρίδου
που γεννήθηκε και κατοικεί στον
Μη*ουν<θλο Πιερίος επαγγέλματος
ψαρός ηράκειτα· να παντρευτούν
κσι α γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
της ΜητροποΛςως Β».οοίσς.

Α Π ’ ΟΛΟ
το τελεξ
ραο ενημερώνουν τ ο ν κ ο ς μ ο
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νεργεί το υπουργείο Παιδείας για τον
εντοπισμό Κ·ιι αξιοποίηση όλου του
ανθρωπίνου δυναμικού που μπορεί
νσ δραστηριοποιηθεί στον τομέα της
λαϊκής επιμόρφωσης, γω ν(1 στελεχώσει τα ? μέλη Ν ο μ α ρ χώ ν συμ
βούλια λαϊκής επιμόρφωσης.
Για τον ίδιο σκοπό το υπουργείο
διενεργεί διαγωνισμό, που λήγει στις
1$ Οκτωβρίου, με συμπλήρωση ειδι
κών ερωτηματολογίων, τα οποία θα
αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή.

Ινδονησία: 1963 66 πόλεμος
εναντίον Μαλαισίας, 1965 εξέγερ
ση
Τα Νομαρχιακά συμβούλια λαϊκής
Καμπότζη: από το 1967 εμφά
επιμόρφωσης θα καταρτίζουν ΤΟ προ
λιος πόλεμος 1975-79 συνοριακός γραμμα λαϊκής επιμόρφωσης στο
πόλεμος με Βιετνάμ. 1979 βιετναμι- Νομό, θα το οσηγούνται στις
«ή εισβολή.
Νομαρχιακές Επιτροπές λαϊκής επι
μόρφωσης, ενώ θ’ αναλαβουν και την
Λοος 1959-75 εμφύλιος πάλε
υος,
υλοποίησή του.
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ
Η απασχόληση όσων θα στελεχώ
Κούβα: 1956-59 επανόστοοη
σουν τα συμβούλια θα είναι πλήρης,
1961 εισβολή ατον »Κόλπο ιων
Χοίρων».
Δομινικανή Δημοκρατία: 1965
εμφύλιος πόλεμός με επέμβαση των
Τμήματα
Αμερικανών,
•ενη λ ίκ ω ν
Γουατεμάλα: ππό το 1960 εζε
νέρσεις
ξένη ς γλώ σ σ ας
Ελ Σαλβαντόρ: 1969 «-πόλεμος
Γα τμήματα ενήλικων της Γερμα
του ποδοσφαίρου» εναντίον της
νικής και της Αγγλικής για αρχά
Ονδούρας, οπό το 1977 εμφύλιος
ριους ιΓωτμοί Δικηγόροι εσυνγελΐΗ>λ*υος
μητίςςι -ιρχίζουν σπ'·> τη» Δειιτέ(ΐά 4
Νικαράγουα 1 9 7 (1 /9 εμΦ ιΓ>«ιαΐρρΓομΓ σ,σ
φ ιφ ν π ο ιήρισ
λτης πήλεβος.
Αρσένη.
Αργεντινή: 19Ô2 πόλεμος τω ν
Στο αγγλικά όιδάσκει ο Αγγλος
Φάλκλσντ.
καθηγητής κ Ε£>ίΝ «οι στο ΓΐΑΚ>Πεpou: 1981 συνοριακά επει
μ 6 ο ίδιος ο «. Αρσένης
σόδια με τον Ισημερινό

πολαική και θρησκευτική του ηγεσία
ολόθερμες ευχές της ελληνικής
κυβέρνησης και τις δικές μου προσ
ιππικά για κάθε ευημερία και πρόοδο
συν Κυπρίων
Εύχομαι ειδικώτερα οι αγώνες
του κυπριοκού λαού για τη διατήρη
ση της ανεξαρτησίας, κυριιιρχίας «σι
εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου
να δικαιωθούν σύντομα με την απο
χώρηση των ξένων στρατευμάτων
και τηνεξεύρεση μιάς λύσης δίκαιης
κυι σύμφωνιις με τους πόθους του
κυπριακού λαού»
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Σί: διάγγελμά του προς τον
κυπριακό λαό. ο πρόεδρος Κυπρια
νού εξαιρεί τη θυσία των αγωνιστών,
που με τον αγώνα τους πέτυχαν την
ανεξαρτησία του νησιού, και τονίζει
ότι γιμ την προδοσία της Κύπρου
ευθύνονται αποκλειστικά και μόνο η
χούντα και οι πράκτορες της και όχι
ο εμποτισμένος με τα νοήματα της
δημοκρατίας ελληνικός λαός.
«Αντίθετα τονίζει ο κ. Κύπρια
νού - η Ελλάδα είναι και πάντοτε
υπήρξε το μέγα κια κύριο στήριγμά
μας σε όλους τους αγώνες μας, ιδιαί
τερα στις κρίσιμες ώρες που περνού
με σήμερα.
Και με την τωρινή κυβέρνηση
εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη
της Κύπρου προς την ελληνική
κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον πρωθυ
πουργό κ. Α,Παπανδρέου, προς τον
πολιτικό κόσμο και προς τον ελληνι
κό λαό και πιν ομογένεια του εξωτε
ρικού, για όσα έπριιξαν και συνεχί
ζουν να πράττουν για την Κύπρο.
Λυτή η συμπαράσταση μσς ενισχύει
στο σκληρό και δύσκολο αγώνα μας
για τον τερματισμό της κατοχής και

την αποκατάσταση των δικαίων μας».
Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της
δημοκρατίας τονίζει ότι η κυβέρνηση
δεν πρόκειται να δεχθεί, άμεσα ή έμ
μεσα, το αποτελέσματα του εγκλήμα
τος. Και προσθέτει υ κ. Κυπριανού:
«Μέσα στα οκτώ χρόνια, που πέ
ρασαν, καταβλήθηκαν πολλές προσ
πάθειες με τον ενδοκυπριακό διάλογο
για την επίτευξη προόδου για ειρηνι
κή λύση του κυπριακού προβλήμα
τος. Τα πλαίσια για μιά τέτοια λύση
υπάρχουν και είναι οι αποφάσεις του
Συμβουλίου Ασφαλείας και της γένι
κής συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών και οι συμφωνίες κορυφής.
Ολες όμως οι προσπάθειες προσέκρσυσαν στην αρνητική στάση της
τουρκικής πλευράς και στην αλαζονική της πολιτική. Από δικής μας
πλευράς επεδείχνει πάντοτε καλή θέ
ληση αλλά δυστυχώς δεν υπήρξε
καμιά ανταπόκριση. Θσ συνεχίσουμε
τις προσπάθειες μας για ειρηνική λύ
ση του κυπριακού προβλήματος, που
να εξασφαλίζει την απόλυτη ελευθε
ρία να συνθηκολογήσουμε κάτω από
οποιεσδήποτε προϋποθέσεις. Δεν
πρόκειται να δεχθούμε διχοτομικές
λύσεις οποιοσδήποτε μορφής, ούτε
οποιοσδήποτε διευθέτηση που θα
οδηγούσε το λαό μας σε νέες περιπέ
τειες και θα έθετε σε κίνδυνο την επι
βίωσή του. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε λύση του κυπριακού προβλήμα
τος χωρίς την αποχώρηση των στρα
τευμάτων κατοχής, χωριστόν τερμα
τισμό των ξένων επεμβάσεων, χωρίς
την κατοχύρωση του δικαιώματος
των προσφύγων να γυρίσουν στις
πατρογονικές τους εστίες και χωρίς
τη διασφάλιση όλων ανεξαρειτα των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των
ασικών ελευθεριών των πολιτών.
Φιλοδοξία μας είναι να εξασφαλίσου-

με όλες τις προϋποθέσεις Υ1011 ^
προ ελεύθερη, δημοκρατική κ® ' ,
χισμένη, Πιστεύω ακράδΟ'Ί« ^
σπ σε μιά πραγματικά αν
κυρώρχη. εδαφικά ακέραιη <8^ ,
δη. ενωμένη, αποστρατιωσ*“1’ ^
νη και αδέσμευτη Κύπρο ολΟ' Λ
ςαιρετα οι πολίτες της μΓθ*>°,οΐά|:
ζήσουν αρμονικά με αλληλ°ια' ^
ση και φιλία και να συνβρΐΒ§Β
δημιουργικά για ένυ τ υ ΐ υ Ρ ^
μέλλον. Η διαίρεση φέρν° _ λ μ
και καταστροφή. Η εκότΊ1" ’
ειρήνη και ευημερία. Αρκεώ
δοκιμασθεί ο λαός μας τ®1 ® n1¡
είναι οι πολλές πτυχές της * * 8 ^ 0
τραγωδίας. Είναι καιρός υ®
θουν μόνιμα στον τραγικό 0 ^ 3 ·
η ασφάλεια, η ειρήνη. Π δι*Β' τ β
και η ευτυχία».
,-αΙ*»'
Τέλος, απηϋθυνε μήνομ« ^.
θελήσειος προς τους 1°"^ #
πριους, κά)-εσε την ΤουβΚω ^
δείξει σεβασμό προς τον δι® ί^™
και απηϋθυνε έκκληση
θνή κοινότητα να έ^βουν μεΐΡ Λ
την κατεύθυνση της ΑγΚυΡ°^| ^
εγκατα1.είψει τα επίβουλα σΧ™ 1
σε θάρος της Κύπρου.
,,, *7
— Σε μήνυμα του υπουρΥ®
δείας, που διαβάστηκε στα
της Κύπρου, τονίζεται
τον κυπριακό λαό αε απόλυσΐ
παοσσταση και συμπαράτοζθτ, ^
ται ολόκληρος ο λαός της » «.
με επικεφαλής τον Έλληνα
πουργό κ. Α, Παπανδρέου.
- Η σοσιαλισακή νεολαία
ανακοίνωσή της με την εΟΙ?α1ζ3|
επετείου, τονίζεται ότι σηΐ1»τ*™
δεδομένη την ο?-όψυχη ο0μ^ ^ { 4
ση της σοσιαλιστικής α ι |
παρουσιάζεται για πρώτη
μεγάλη ευκαιρία για σωατη
κσιη λύση του κυπριακού·

&
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Ο Μπεσίρ Τζεμαγιέλ
υπεύθυνος για τη σφαγή
ΓΡΑΦΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 30 (ΑΙ1Ε)
Οι αρχηγοί ιων «Λιβανικών δυνά
μεων» (Χριστιανοί Φαλαγγίτες),
μεταξύ των οποίων και ο δολοφονη
θείς πρόεδρος Μπεσίρ Τζεμαγιέλ,
οργάνωσαν την επιδρομή των
Φαλαγγιτών στα στρατόπεδα των
Παλαιστινίων προσφύγων στη Δυτι
κή Βηρυτό, γράφουν χθες η «ΟυάσιΥΚίον Πόστ» και οι «Νιού Γιόρκ
Τάϊμς».
Σύμφωνα με τις δυο εφημερίδες,
που σναφέρονται σε μη κατονομαζό
μενες πηγές, το αρχικό σχέδιο δεν
προέβλεπε τη σφαγή των προσφύγων
αλλά μόνο συλλήψεις, ανακρίσεις και
την καταστροφή των οικισμών ώστε
να δημιουργηθεί ένα κλίμα τρομο
κρατίας που θα ανάγκιιζε τους
Παλαιστινίους να εγιαιταλείψουν το
Λίβανο.
Η επιχείρηση, η οποία ξέφυγε από
τον αρχικό σκοπό της για λόγους
αγνώστους, με αποτέλεσμα τη .σφαγή
πολλών εκατοντάδων Παλαιστινίων
αμάχων, διευθυνόταν επί τόπου από
ένα στενό συνεργάτη του Μπεσίρ
Τζεμαγιέλ. τον 28 χρονο Ελί Χομπέι
κα.
Σύμφωνα με τις εφημερίδες, ο
Χομπέικα διευθύνει τις μυστικές υπη
ρεσίες των Φαλαγγιτών και είναι ο
κύριος σύνδεσμος στο Λίβανο των
μυστικών Ισραηλινών υπηρεσιών,
της περιβόητης »Μοσάντ».
Οι δημοσιογράφοι των δυο εφημε
ρίδων. που πραγματοποίησαν επιτό
πια έρευνα, αναχώρησαν προχθές
από τη Λιβανική πρωτεύουσα όταν
πληροςιορήθηκαν δια της διπλωματι
κής οδού ότι η συνέχιση των ερευ
νών τους θα έθετε σε κίνδυνο τη ζωή
τους,
Οι ηγέτες των Φαλαγγιτών σε σχε
τικές ερωτήσεις των δυο δημοσιογρά
φων αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις
πληροφορίες και διευκρίνησον ότι

διεξάγεται έρευνα νια τις σφαγές, την
οποία διευθύνει ο Ελ» Χομπέ»κα.
Σύμφωνα με τους δυο δημοσιογρά
φους, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο

από τον οποίο να προκύπτό I y i
τωρινός πρόεδρος του Δφάν1’ , ^
Τζεμαγιέλ είχε εν:ημερωθεί 7^
---- ο ρ τ · ' ^
επιχείρηση που είχε
αδελφός του.

ΜΙΚΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΐί
•
Στην Πτολεμαΐδα,α Χρ. Α.
Χρυσανθίδης, 31 ετών.εν ά εργαζό
ταν σε λιγνιτορυχείο της περιοχής,
από απροσεξία του, ήλθε σι .ταφή με
ηλεκτροφόρο αγωγό υψηλής τάσεως,
έπαθε ηλεκτροπληξία και πέθανε.
•
Στο χωριό Γάΐο Παξών Κέρ
κυρας. ο 17χρονος Χαράλ. Α. Δάκουρας. ενάι ασχολείτο με η)^κτροσυγκόλησση, έπαθε ηλεκτροπληξία
και ιιέθανε.
• Στο χωριό Καρλόβασι Σάμου,
η I ρααμαπιτή Π. Χάνη, 38 ετών, που
ε χε α/έβει σε δένδρο, γλίστρησε
κα.έπεσε από αυτά και τραυματίσθη
κε θανάσιμα στο κεφάλα
• Στο χωριό Λικαρδά Τήνου, ο
Μαρκ. Ν. Φαρακλός, 29 ετών, έπεσε
από το γαϊδούρι, στο οποίο επέβαινε,
κτύπησε στο κεφάλι και σκοτώθηκε.
•
Στη θέση Χαλόστρα Σίνδου
Θεσσαλονίκης, ο Ιωάν. Καδής 39
ετών, ενώ εργαζόταν σε οικοδομή,
κατέπεσε από σκαλωσιά ύψους 5,3
μέτρων και σκοτώθηκε.
• Στοχωριό Ζευγολίβαδο Αναλού Αριδαίας Πέλλης, ο Βασ. Παπαδόπουλος 31 ετών, ενώ χειριζόταν
σκαπτικό μηχάνημα, από αδέξιο χ ά 
ρισμά του καταπλακώθηκε από αυτό
και σκοτώθηκε,
• Στη
θέση
Κεφαλόβρυσο

ΑΜΝΗΣΤΙΑ
ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ
γαλλική επαρχία Το πραξικόπημα
ΠΑΡΙΣΙ 30 (ΑΠΕ)
κατεπνίγη κσι οι στρατηγοί και οι άλ
Η γαλλική κυβέρνηση μποφάσισε λοι αξιωματικοί είχαν παραπεμφθεί
προχθές να χορηγήσει ολική αμνη σε δίκη με την κατηγορία της στάσης
στία στους στρατηγούς και τους άλ και της έσχατης προδοσίας.
λου; αξιωματικούς αστυνομικούς και
Δύο χιλιάδες Γάλλοι είχαν τιμω
παλαιούς διοικητικούς υπαλλήλους
ρηθεί τότε επειδή είχαν μετάσχει ή εί
οι οποίοι είχαν καταδικασθεί σε χαν συνεργασθεί με το πραξικόπημα.
βαρείες ποινές και είχαν εκ πέσει από
Από τους τέσσερες στρατηγούς που
τους Α' βαθμούς τους και κι άλλα
το οργάνωσαν, μόνο δύο ζούν σήμε
αξιώματα τους, επειδή είχαν οργανώ ρα και θα αποκατασταθούν. Πρόκει
σει ένα πραξικόπημα στην Αλγερία
ται για τον στρατηγό Ραούλ Σόλων
εναντίον του τότε Γάλλου προέδρου
85 ετών και τον στρατηγό Ενμοντ
στρατηγού Ντε Γκώλ, ή είχαν μετάΖουώ, 77 ετών που Οα λάβουν ναι
σχι:ι σ' αυτά.
πάλι την σύνταξη ιοι>στρατηγού που
Τον Απρίλιο του 1961, τίσσερες εδικαιούντο.
στρατηγοί και. ά?Λΐ)ΐ αξιωματικοί, εί
Μιλώντας κατά τα χάασι.ό
χαικ.ιιποπειραθεί πραξικόπημα ι:νυν -υπουργικό βυμβούλιο, που ειΐκρινκ
τίον του Ντε Γκώλ όταν ο τελευταίος
τον σχετικό νόμο, ο πρόεδρος Μ ιτκείχε ανακοινώσει την απόφασή του
ράν δήλωσε: Ψ'Υστερα από είκοσι
I* χοφητήοκι πλήρη ανεξαρτησία
χρόνια το κρότος μνορκί να
Λλγκράα «ου μέχρι τότε ήταν
ρήσβ».

Ανδρίτσαινας, ο Φωτ.Π4
ρης, 66 ετών, ενώ είχε
jf
καρυδιά για να μαζέψει κ«Ρυί1^ < ί
σε τη ισοροπία του. κατέπεάί
|
δένδρο και σκοτώθηκε.
Στον Κάβο Δ ρ έ π α ν ο υ
(
ρώνου Βάμου Χανιών. 0
·ρ>
Τσομπανάκης 68 ετών, ενώ » ^ 4
παράνομα με δυναμίτιδα σ ί" 1
από αιφνίδια έκρηξη.
•
Στον Ά γιο ΓεώρΥ1®
σκύτη Νεαπόλεως, ο Μιχ- ξ ' {pjf
κης, 37 ετών, ενώ κυνηγού0*· ^
ματίσθηκε στο δξεί του ΖΕμ'', ^
αιφνίδιας εκπυρσοκρο'.Π06“"
,
κυνηγετικού του όπλου.
Λ
•
Στο 2 Ιο χιλιόμε<Ρ°^>
παλιάς εθνικής οδού Βόλοι1
σης, ιδιωτικό αυτοκίνητο, (j* Α \
τον Nuc. Α. Τσιτασνη. 24
^
ξέκλίνε της πορείας του
,e j f
κρουσέ σε δένδρο, Σκοτώθη1
γοςΗ ί^ 1
•
Σ γο χωριό
Αγρίνιου, γεωργικός « J g J ç
οδηγούμενος από ιον
Κορωνιδη, 23 ετών, πα
πορείας του και ανετράπΠ
κε ο οδηγός.
ΙΗ |
• Στην σιδηροδρομική '
Αθηνών - Χαλκίδας, παρά :1’ ,ι<*
βυΡ-- Αυλίδας. επιβατική ° μ1,^ ν{έ1
χία. εξέπεσε σε νταλίκα που ^ ^
νητοποιημένη σε ισόπεδη.8' ^
λμδγω έργων που εκτελυυν
σημείο. Η αμαξοστοιχία Κ°'
“
κα υπέστησαν σοβαρές V"*
.
συγκοινωνία δεν διακόπηκε• Συνελήφθη από τη 7“!Έλ, \
κή ο Ελ-ευθ Μ πουρτογλ'1 ρΦ
ςτών. γιατί έκλεψε 300.000 .»βρ
το σπίτι του Σαβ. Χατ^’Ί<,<ϊΐμα^ί
ετών, στη Νέα Νικομήδί'0
• ' Αγνωστοι διέ.ρρηξάν
·.
θήι του δημοτικού σχολε11 ν ι»
χωριό Όλ.υμπος λίίου, ε,ι:Π jiof®
σα στο σχολείο και έκλεψ°ν
J
οδη σχολικής χρήσεως.
• Π υρκαγιά εξερράΥή 01 ^ ^ 7
στη αιτία στην αγροτική
Κού/Ji Α'οίστρου Ιερρώι’- ^ λ »
φρυιθηκαν 1000 περίπου ö ‘™r J
θαμνώδους εκτάσεως.
• Ζημιές 400.000 δρΧ· Z t f
θηκον από πυρκαγιά που «ΤΙ
από άγνωστη αιτία στην
των Παν Νίτη. 42 ετών, κ«1
1·.ικε, σπ) ίέοη Διόπεστ
Ανδρου
-j
•
Πυρκαγιά εξερράγη
στη αιτία στη δασική περί0
φαλιας Κορινθίας. Α

¿a

ρ4ίΐ5^
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Ο κ. Μητσοτάκης
αύριο Κυριακή
στο Νομό μας
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ'
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΚΗ

«ΑΛΛΑΓΗ» ή
«ΑΝΤΙΠΑΤΣΙΚΙΚΗ»;
I# Km^A******1X01 ΤΤ><’ Βέροιας διερωτώνται αν η πασοκική φυλλά
μ » · ‘* , ctat αηό κόρη βιομηχάνου στη Βέροια εκδίδεται για να ενη
X /n.tJ
αναγνώατες της (όσους έχει) ή για να βρίζει και να ψευδό
•όβα Λ*'° θ 0ί χων εκδοτών toa «jí AOY» (θυμίζοντας έτσι την παροιμία
Ζ Υ ΐ ΐ ρ >1'° ΡίΙ ^ a^ cno“ χα κάνει κρεμαστάρια»).
*5, r .Β Β Ι Μ Ε Ν Λ τονίζουν ότι ένα μεγάλο μέρος τηςαρθρογραφίας
aX0*‘tur
πασοκικής φυλλάδας, a t κάθε tkóowj της τον
l*P9óc'° f 0*1**· ανοφέρεται στο πΛΑΟ» και στους εκδότες too με κάθε
Vta
WtI*° KOJ δυσφημιστικό περιεχόμενο, μέθοδος γνωστή και
K ouun^ ·σΓ<* δημοσιογραφικές δυνατότητες της φυλλάδας και του
^ ^ - ο υ χώρου που εκπροσωπεί.
οη ■’ ’ί ° Ζ ·, παρά τις πιέσεις συνεργατών και φίλων για προσφυγή
αΐΓ/ε'Καΐ0σ^ ^ *α™
μεθοδευμένης συκοφαντικής εκστρατείας που
tú(J j t i i m °^ά το κομματικό αυτό δημοσιογραφικό όργανο εναντίον
π0 ' tv W * A r αι να to κάνει γιατί πιστεύει ακράδαντα ότι οι μικρό*βίο-',>ίς ΟΚΟΊαθάτητες. τα διάφορα συμπλέγματα και το κομματικό
(,Ρ(Ιι s "ί* Εγκεκριμένης φυλλάδας και των ανθρώπων γύρω απ' αυτήν
ΰβ αΐ,'α *°υ
ω^°«Γ σ α°τή τη Λασπολογία και σ ' αυτό το αυνε'■Ίΐαλ
κατά τοο *ΛΑΟΥ* και των εκδοτών,του. Και αυτά rα
7 * " α · πιστεύουμε, ο λαός του Νομού μας που, δυστυχώς για τη
°α αυτή, ξέρει ρο διακρίνει ποιος είναι ο υγιής τύπος και ποιος
^ κ ικ ίν δ υ ν α .
χ^,,, BB.ÍAME, όμως, να συστήσουμε στην άλλοτε, νεαρά τότε, φιλοοβ* vftw Κα> χ<^θα υπερσοσιαλίζουσαεκδότρια της ·ΑΛΛΑΓΗΧ»*και
tn ^ θυικοι που της συμπαρασταθήκαμε και την βοηθήσαμε στα πρώ°τβα' ύη/ί0α,0ΥΡα<Ρ,κά βήματα στη Βέροια - να δείχνει μεγαλύτερο
^ Μο στο λειτούργημα που επιτελεί και να τιμά έτσι το δημοαιογρα• εφόσον ασκεί τη δημοσιογραφία σαν επάγγελμα και
Ίοίτύ!*
^ ά ιν τα ς έτσι και τον εαυτό της και το αναγνωστικό της
BA.U, επιμένει να δίνει μεγαλύτερο βάρος στην λασπολογία και
aj ^ *°9 άνιηαη too »ΛΑΟΥ» παρά α ι άλλα θέματα, τότε, τουλάχιστον,
Τ011 τίτλο της φυλλάδας της και από «Α ΛΛ Λ Γίί» ας γίνει
ί *ΑΝΤΙΠΑΤΣΙΚΙΚΗ », ώστε να είναι συνεπής με to
E g "* * * * τ η ς ^ ..
ί* , “ 1 Ιδτις <ιερπύστριες των τάνκςκ που γράφει στο τελευταίο φυ.
liqnJ ° "AAOXm ήταν η μόνη εφημερίδα οο/ Μακεδονία και από τις
**<β t i l ολόκληρη την Ελλάδα που τις αιοθάνθηκε κατά τη δικτα1*ΐνιΚοΚΐ*πτυΐτα' χην έκδοσή του και πουλώντας (όσο - όσο) τα τύποAlar ιι, jr. μηχανήματα, αρνούμινος να υποστει τη λογοκρισία που επε01 “‘κτήτορες με η/ν δύναμη των όπλων. Άλλοι, σίγουρα, είναι
Έ<ια °υ °Γν
γεύση από τις «ερπύστριες twv τάνκς». αφού προτι•Wr* Ρ° Κα'θ*°υν βραβεία από τη Χούντα σε λογοτεχνικούς διαγωνιιίω,'°*χουντικές φιέστες ή να δέχονται να είναι πρόεδροι Επψελητη4h f '
λόγων κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.
a¡. t . *T®wa» παραπάνω δεν θα έβλαπτε αν διέθεταν οι άνθρωποι
- r r ,AA t n x » ή
„α ν τ ι π α τ ς ι κ ι κ η ς

ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ
ΟΙ Α Γ Ρ Ο Τ Ε Σ
Κινητοποιήσεις ετοιμάζουν οι
αγρότες του Νομού μας, μετά την
αδιαφορία που δείχνει η Κυβέρνηση
στα δίκαια αιτήματά τους.
Ο Αγροτικός Σύλλογος Ημαθίας
έχει προγραμματίσει να πραγματο
ποίηση μετά την σύσκεψη της Αλε
ξάνδρειάς. σειρά δυναμικών κινητο
ποιήσεων αφού η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ δεν απάντησε στα υπομνή
ματα και τηλεγραφήματα που έστει
λε.
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΑ
ΜΗΛΑ
Για το καυτό θέμα των μήλων και
για την ανυπαρξία μέχρι στιγμής σχε
τικών κυβερνητικών μέτρων, κατέθε
σε στη Βουλή ερώτηση ο βουλευτής
Ημαθίας κ. Δημ. Χατζηδημητρίου .
Το κείμενό της έχει ως εξής:
«Παρά το γεγονός ότι ευρισκόμεθα ήδη εις το τέλος της συλλογής
των μήλων, εν τοότοις, η κυβέρνησις
δεν έλαβε μέχρι σήμερον κανένα μέ
τρο τόσο για την εξαγωγή, όσο και
για την βιομηχανία με αποτέλεσμα οι
παραγωγοί να περιέλθουν εις απόγνωσιν.
Κατά την τελευταία επταετία, οι
κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας
και ειδικώτερον κατά το πρώτον
δεκαήμερον Σεπτεμβρίου εκάσιου
έτους, και αυτό το εγνώριζαν οι
παραγωγοί, ελαμβάνοντο ειδικά μέ
τρα για την διακίνηση και επεξεργα
σία των μήλων και μάλιστα κατά το
παρελθόν έτος λόγω της μεγάλης
παραγωγής είχε αποφασισθεί και

^ ΐα Δ ή μ α ρ χ ο ς B f. p o î o c r c m o c ï

Αδιαφορεί η κυβέρνηση για
τα αγροτικά προβλήματα
απόσυρσις 15.000 χιλιάδων τόννω
για την αποσυμφόρηση της αγοράς.
Η παραγωγή του τρέχοντος έτους
είναι μειωμένη κατά τριάκοντα χιλιά
δας τουλάχιστον τόννσυς, διότι κατά
τον χρόνον της ανθοφορίας επεκράτησαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ενώ οι παραγωγοί Ονέμενον με αγω
νίαν την λήψιν μέτρων αντ' αυτών
ανημτωπίζουν μιά άνευ προηγουμέ
νου αδιαφορίαν οπό τα αρμόδια
Υπουργεία. Η καθυστέρησις αυτή
των μέτρων, αν ληφΗούν. επρσκάλεσε
πτώσιν των τιμών εις απαράδεκτα
επίπεδα 10-12 δρχ. κατά κιλόν,
πωλούνται τα πεδινά και 15-16 τα
ορεινά και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερον
ενδιαφέρον του Εμπορίου. Δια τα
προς βιομηχανοποίησή μήλα εκεί τα
πράγματα είναι ακόμη χειρότερα.
Διότι η μοναδική εις τον νομόν Ημα
θίας βιομηχανία της ATE περιορίζε
ται εις την αγοράν μήλων μόνον από
τον ΓΈΠΕΣΕ Ναούσης και από μίαν
ή δύο Ενώσεις Γ.Σ., ενώ η μεγάλη
, πλειοψηφία των αγροτών στερούνται
της δυνατότητας να παραδώσουν τα
μήλα των στην ως άνω βιομηχανία.

Δεν έχει
καμιά σχέση
Ο Γεώργιος Χατζηγεωργίου από
το Λαζοχώρι, που εργάζεται στην
πιτσαρία ΑΘΗΝΑΙΑ δεν έχει καμιά
οχέση με τον υποψήφιο πάρεδρο
κρατική Συνεργασία, αλλά είναι απλή
συνω νυμία.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ
είναι φαινόμενο ζωής
στο ζωικό βασίλειο
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Η ο Τ * υμε στον άνθρωπο. Ηγεί
οσδοκίες σου στην τεχνική της
Κ»,
έχει να δείξει κάποιο δρό
απάτης, στην μεθόδευση του εκφοβι
’θΐΟ ήη0’’ ^’αισθύνεται μιά καινούρ
σμού και στο τεχνητό κύρος.
***!· όποιος μπορεί να αντιμε
Υπάρχει ηγεσία που φοβίζει και
^ι,ο, Jj'a «προσδόκητη δυσκολία,
’ηγεσία, που εμπνέει. Η πρώτη είναι
η
θολότερα ένα θέμα.
^°'η "ΡυΟποθετει κάποιο ή δοτή από το κόμμα, η δεύτερη χαρί
*lvv ( -«λαντ,,. Η ταχύτης ανηλή- ζεται από τον λαό.
Ηγεσία είναι έμπνευσις... Βοηθάς
^ί'ΐΙ:' αν,0λή> Π ενστικτώδης διαίS i u,jT| Ρ“Χήτικότης. η πνευματική έτσι τον λαό να αναπτύξει τις ικανό
Κ ’’ 0 δείκτης νοήσεως, αποτε- τητες του, να βιώσει και να πραγμα
W Ρ"'ού? ουσιώδης παράγοντες τώσει τους κοινωνικούς σκοπούς που
περιέχονται στην έμπνευσή του και
r- jync7;i
y**1*, «ν επάξια παίρνουν τον στο πρόγραμμά του.
' Ομως οι σκοποί δεν μπορεί να εί
Ρθηκάν V Υεννήθηκαν ή κατασκευά^ ΰΠ«Ρχει ηγεσία στον σύγ- ναι ιδιοτελείς ή κομματικοποιημένοι.
'V t
ή μήπως την θέση τιις Η επιβολή, που εκφοβίζει είναι εφή
^ n"•100
W ,'-W| δημαγωγία θα μαςαπα- μερο μέσο ηγεσίας, αλλά και η υπο
βολή που πλανά, δεν έχει καλύτερη
Η-,Γ,
<Πΐγμή.
u δεν είναι τιθάσευσις του τύχη.
Με την σχιζοφρένεια και την
N r ,,l.‘Qa^·“ επαΦή με την πραγμαμεγαλομανία όλα τα μπορείς, εκτός
D % ti ° ’1 δεν ΐμ^ορείς να ηγηî* 'ty l '0n to u δεν ξέρεις και που από την ηγεσία, γιατί χάνεις τους
?Η 0"Τ’ί ',1' ®δναμη να το μπορείς. Γι ανθρώπους.
Ο κομματικοποιημένος ηγέτης
% ύτΓ'). Παιδαγωγική πολύ σωστά
Δήμαρχος είναι ο κατασκευασμένος,
ιί. ·,
πράγμα είναι να ξέρεις
ο δοτός του κόμματος. Είναι η μιμη
m !,C « κ“Υ,ω να μπΰρείς··
1 Ρεν είναι εγωισμός, φιλα- τής της αρκούδας που χορεύει, όταν
της παίζουν ντέφι, που ακολουθεί και
Η ω ναΡθισισμός.
^ U sT ?· χ° αξίωμα δεν είναι, για αντιγράφει άκριτα αυτά που βλέπει
^ ^ ’"α'είς τα ματαιόδοξα του και ακούει.
Στον κομματικοποιημένο ηγέτη
^ 'Οηχ1"1«? *αι Tlî μειονεκτικές
ϊη„'α°εοαί- αλλά να υπηρετείς -,ήμαρχο η σκέψις δεν έχει χρησιμό
>δέες, ιδέες που τητα. Ο στοχασμός είναι επικίνδυνος,
> >î0lJ to εοινό συμφέρον του τό- η κριτική είναι βλαπτική. Η αντίρρηS (jij
η θέσις μόνη δεν σου σις χαρακτηρίζεται ως απειθαρχία και
αυτό και
και υποθέσεις
υποφέρεις η διαφωνία έλλειψις υγιούς προσαρ
•
ουτό
Γ“*το r,,?í,ntuÍ' Υι°τί μένεις γυμνός μοστικότητας!! Για τον κομματικο
*1!ι ν ι ή ^ 1"1' ^ θέσις δεν φτιάχνει ποιημένο ηγέτη Δήμαρχο ο Βολταί™Vt\ ττι„
- η?Υέτη’ αλλά 0 ηγέτης ρος πρέπει να τεθεί σιο αρχεία για
τον λόγο ότι έγραψε «Διαφωνώ με ότι
SByL Αβ*<ΤΤ1· Η ΠΥεσία είναι επι* “ “ ' ^ αώζει τον ηγέτη η βία, λές αλλά μέχρι θανάτου μου θ' αγωνί
^ τ * ^ · Ί επίκληση συμπαραστά- ζομαι για το δικαίωμά σου να το λές».
Η κομματικοποιημένη Δημαρχια
JJ1ΐρ^,^Ρβερνήσεως, όλες αυτές ει'“‘Ρες λύσεις, θυμίζουν τον κή ηγεσία θα υπηρετεί το πάθος και
JJj|Ti-'î nou προμοκρατούσε τους τον φανατισμό του κόμματος, θα
ΐφΖ0'*
πετύχαινε μιά εξωτε- θυσιάζεται στην πλάνη , θα πλανά και
V*, ^ ιμερη πειθαρχία. Λλλ' όταν θα πλανάιαι, θα θορυβεί, χωρίς να ΕέΡητής. τα παιδιά το ρει γιατί, θα αποδοκιμάζει γιατί έτσι
είπε το κόμμα, θα επικροτεί γιατί έτσι
. Τη ^ 0,(δ το παράθυρο...
^ Οο,,' 1^μέ| που ελπίζεις ότι η ομά- τον διέταξαν.
--------'Οσοι πάνε να κάνουν τους
αποδώσει
το --------μέγιστο
^
ιυ ϋπ°δύσεώς της, τη στιγμή ανθρώπους μονόχορδους αφανίζουν
'^Ροδίδει. Διότι έστρεψες τις την πραγματικότητα. Εν τη διαφωνία

Υποχρεωτική η άσκηση
tou εκλογικού δικαιώματος
^ ι ι ι ΙΙΓ’ ΤΤ,ν ®σΓΤ1°η του εκλο/ ,ΚΐίΒ|α''1ματος. από την Νομαρ' .Η ^^«Κοινώθηκιιν τα εξής:
V
I*>κηση τοι) εκλογικού
%
* Ί μοτικέ<ί και Κ01'
1ν, Οι
«ναι υποχρεωτική.
ί(;ν ί!ΙΙ,τ®αεις που δικαιολο1^ ,ν τυ εΐΓ, α Μπορέσουν να ασνή>. '
^Υικό χους δικαίωμα εί*1{λογ«ίΓ
Ό '» τ η ς „ι " ου έΧ°υν περάσει το
Ιΐίτά τι *'ας Τους' 0 ι εκλ°ΥΕ'ζ
' λ ν «τα,, · εκ^°Υές δεν πρέπει να

τΊ

ίη ν Τ'>ιέί)α Εκείντ1
Χλμ· «τύ τον τόπο
Ο* εκλογείς αυτή την
ν εκλογών πρέπει να πά

ρουν από το Αστυνομικό Τμήμα ή
Σταθμό
Χωροφυλακής
σχετική
βεβαίωση την οποία μαζί με την
βεβαίωση της χιλιομετρικής απόστα
σης που θα πάρουν από τη Δ/ναη
Τεχνικο’ιν Υπηρεσιών πρεπει να στείλορν στον ειααγγελέα Πρωτοδικών
όπου υπάγεται ο Δήμος ή η Κοινότη
τα που ψηφίζουν.
■ Εκτός από τις πιό πάνω περι
πτώσεις υπάρχουν και εκλογείς που
δεν θσ μπορέσουν να ψηφίσουν την
ημέρα εκείνη για διάφορες άλλες
αιτίες, όπως άρρωστοι, υπάλληλοι
ευρισκόμενοι σε υπηρεσία κ.λ.π.
Ό λ ο ι πρέπει να εφοδιασθούν με

τα απαραίτητα ίππαιολογηπκά.

των μουσικών οργάνων της ορχή
στρας η αρμονία. Η ποικιλία φέρνει
την αρμονία. Ηγεσία δεν σημαίνει
παντογνωαία, αλλ' ηυξημένη ευθύνη.
Νσ υπολογίζεις τις απόψεις και τις
γνώμες όλων των άλλων. Μπορεί κά
ποιος αυθόρμητα να δώσει την καλύ
τερη λύση. Η ιστορία των οικονομι
κών θεωριών είναι γεμάτη από παρα
δείγματα απλών ανθρώπων που έδω
σαν αρτιώτερες λύσεις από οικονομο
λόγους σε οικονομικά προβλήματα!!
Η ηγεσία πρέπει ν' αποπνέει κύ
ρος. Αλλά αυτό το ΚΥΡΟΣ δεν
πηγάζει από τον όρκο οποταγής στο
κόμμα. Το κύρος αυτό πηγάζει όταν
0 ηγέτης Δήμαρχος έχει ΝΟΝΟ μό
νον τον κυρίαρχο λαό.
ΙΣΧΥΣ και ΔΥΝΑΜΙΣ του πρώ
του πολίτη της πανέμορφης Βέροιας
θα πρέπει νάνοι ο ΛΑΟΣ της και όχι
το ΚΟΜΜΑ.
Ο λαός της περήφανης πατρίδας
μου Βέροιας δεν ξεχνά ότι:
«Το κόμμα γεννά παππά και ο
λαός Μητροπολίτη!!!
Κων/νος Αν. Καρατζόγλου
Λογιστής

Η απόφασις δε της κυβερνήσεως. οι
βιομηχανίες των ιδιωτών να προμη
θεύονται την παραγωγή μέσω των
Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών
και η μη έγκαιρος χρηματοδότησις
τούτων τας ηνάγκαοε να όιακόψουν
την λειτουργία των εργοστασίων.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται
οι κ.κ. υπουργοί να πληροφορήσουν
την Βουλή
α) αν πρόκειται να τηρηθεί η
προεκλογική υπόσχεαις ότι οι πμές
θα καθορίζονται βάσει του κόστους
συν το λογικό κέρδος.
β) αν θα επιδοτήσουν τα μήλα
εξαγωγής και τα προς βιομηχανο
ποίηση· και εις ποιας τιμάς και
γ) αν θα χρηματοδοτήσουν αμέ
σως και να άρουν τα εμπόδια δια την
προμήθειαν των βιομηχανικών μή
λων από τους ιδιώτας».

Εφετείο
στη Βέροια
Πρέπει να ιδρυθεί σύντομα Εφετείυ με έδρα τη Βέροια που να εξυπη
ρετεί δικαστικά την δυτική Μακεδο
νία.
Αυτό το δίκαιο αίτημα προβάλλει
τώρα ο νομικός κόσμος της Βέροιας,
ώστε να παύσει η ταλαιπωρία του
καινού όχι τόσο ίου Νομού μας αλλά
«οοσαλυνικη ινυμων „ΐΓνίμιιχιμω.,,
Φλωρίνης. Γρεβενών. Κοζάνης κ.α.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
του συνδυασμού

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Σήμερα το απόγευμα στις 6
ο υποψήφιος Δήμαρχος Βέροιας

ΣΑΒΒΑΣ Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
θα μιλήσει στον

ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΥΝ/ΣΜΟ
όπου θα γίνουν τα εγκαίνια
του εκλογικού κέντρου της συνοικίας
• ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ στις 6 το απόγευμα ο υποψήφιος
Δήμαρχος κ. Γαβριηλίδης θα μιλήσει στο συν/σμό
Μ. Αλεξάνδρου (παντοπωλείο Αμανατίδη).

Τις αυξήσεις των τιμών για
γαλακτοκομικά και άλευρα
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ! Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΥΣ
ιΛεν eivui υ ιις προθέσεις της
κυβερνήσεως να καθηλώσει τις τιμές
σε επίπεδα που δεν είναι ρεαλιστικά
και να αυξήσει έτσι τον αριθμό των
προβληματικών επιχειρήσεων. Από
την άλλη πλευρά όμως η κυβέρνηση
δεν είναι διατεθειμένη να δίνει σπς
βιομηχανίες επιδοτήσεις που προέρ
χονται από την φορολογία του ελλη
νικού λαού χωρίς να εξασιοαλίζεται
ότι τα χρήματα αυτα πάνε για το
καλό του λαού.
Αυτό δήλωσε ο υπουργός εθνικής
οικονομίας κ Γερ. Αρσένης, ο
οποίος ανακοίνωσε ότι την προσεχή
Τρίτη έχουν κληθεί στην επιτροπή
τιμών και εισοδημάτων εκπρόσωποι
του ΣΕΒ για" να συζητηθούν αιτήμα
τα βιομηχανικών κλάδων, για ανα
προσαρμογή της τιμής στα άλευρα,
την μπύρα και τα γαλακτοκομικά.
Ό π ω ς είπε ο κ. Αρσένης κατά την
κοινή σύσκεψη αυτή, οι κυβερνητι
κοί παράγοντες θα εκθέσουν τους
προβληματισμούς τους που ανακύ
πτουν από αντιφατικά στοιχεία που
υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενες βιομη
χανίες για να τεκμηριώσουν τα αιτήμιιτά τους για αυξήσεις τιμών.
Επίσης, ο κ. υπουργός είπε ό η
ειδικά για τα άλευρα θα εξετασθεί όχι
μόνο το θέμα των τιμών της εσωτερι
κής αγοράς, ιιλλά και οι τιμές εξαγω
γής δεδομένου ότι τελευταία πραγμα
τοποιήθηκαν εξαγωγές αλεύρων κά
τω από το όνομα ορισμένων πολυε
θνικών εταιριών.
Ό λ α τα θέματα αυτά ru σχετικά
με τις αναπροσαρμογές τιμίιν των
πιό πάνω προϊόντων μελετώνται από
ομάδα εργασίας επικεφαλής της
οποίας έχ*. oO d ο οδικός συνκρητα-

της του πρωθυπουργού κ. Γ. Τρεπεκλής.
Αναλυοκώτερα ο υπουργός εθνι
κής οικονομίας Κ· Εερ. Αρσένης
απαντώντας σε ερωτήσεις των δήμο
σιογράφων για τις αιτιάσεις του ΣΕΒ
ότι δεν εγκρίνονται αυξήσεις τιμών,
οι οποίες είναι αναπόφευκτες ύστερα
από την αύξηση του κόστους, με
αποτέλεσμα να καθίστανται προβλη
ματικοί ολόκληροι βιομηχανικοί
κλάδοι, είπε tu εξής- Υπάρχουν πράγματι διαφορές στις
τιμές που έχει καθορίσει το υπουρ
γείο εμπορίου για τα άλευρα, την
μπύρα και το γαλακτοκομικά και σε
αυτές που ζητούν οι βιομήχανοι. Θα
έλεγα ότι δηλώσεις εκ μέρους βιομη·
χάνων όταν το όλο θέμα εξετάζεται
από την επιτροπή τιμών και εισοδη
μάτων είναι όκαιρες. Και επειδή,
ίσως έγιναν με την πρόθεση να
δημιουργηθεί η εντύπωση ότι η δια
τήρηση ορισμένων τιμών, δημιουργεί
λειτουργικά προβλήματα σε ορισμέ
νες βιομηχανίες θο ήθελα να τονίσω
όη:
Πρώτον, πρέπει επί τέλους να
παυσουμε να σκεπτόμαστε με τρόπο
που μια οποιαδήποτε αύξηση του κό
στους πρέπει κατ' ανάγκη να οδηγεί
σε αύξηση τελικών τιμών ( COST
PUSH COST PLUS), θέση που
οδηγεί στον πληθωρισμό και που
πάντως δεν είναι δικαιολογημένη. Η
αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης
βεν είναι υποχρεωτικό να μεταφρασθεί και σε αύξηση τι·ς τιμής των
προσόντων. Μεσοπρόθεσμα η κατά
στάση αυτή πρέπει να οδηγήσει σε
βελτίωση της τχχνολογίας a n at αό

ξηση τικ παραγωγής

Την Αλεξάνδρεια. Μελική και Βέ
ροια επισκέπτεται ο κοινοβουλευτι
κός εκπρόσωπος της «Νέας Δημο
κρατίας» πρώην υπουργός κ. Κων
/νος Μητσοτάκης και θα εκφωνήσει
βαρυσήμαντους πολιτικούς λόγους.
Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης θα
επισκεφθεί το Νομό μας αύριο
Κυριακή και θα μιλήσει στις 11 το
πρωί στην Αλεξάνδρεια (κιν/φο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ), στις 6.30 το από
γευμα στη Μελική και στις 8 το βρά
δυ στη Βέροια (κιν/φο ΠΑΛΛΑΣ).
Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη και
οι ομιλίες του, ενόψει των δημοτικών
εκλογών, αποκτούν ιδιαίτερο ενδια
φέρον.
Το μεσημέρι της Κυριακής (στις
12.30) ο κ. Μητσοτάκης θα δεχθεί στελέχη στα γραφεία της -«Νδας
τοπικές Επιτροπές και κομματικά Δημοκρατίας» σιη Βέροια.

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ

1

σήμερα θα μιλήσει
στην περιοχή

ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
(Καφενείο Γκιλιόπουλου)

στις 7 το βράδυ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ κ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ
ΤΟ ΕΚΛ. ΚΕΝΤΡΟ Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
Από τους υποψήφιους δημ. συμ
βούλους του συνδυασμού του κ.
ΤΣΑΛΕΡΑ πήραμε και δημοσιεύου
με την πιό κάτω επιστολή:
•Στο φύλλο της τοπικής «εφημε
ρίδας» ΑΛΛΑΓΗ υπ αριθμ. 71 της
24-9π82 και στη στήλη «Μιά στο
καρφί... και., μιά στο πέταλο·, ο ανυ
πόγραφος συντάκτης (άραγε γιατί;)
επιχειρεί ακόμη μιά άνευ προηγουμέ
νου λασιτυλσγία στον συνάδελφό
μας κ. Φιλιππίδη Δανιήλ, ότι δήθεν
«ματσώθηκε* (γιατί δεν γράφει και το
ποσό) και προσέφερε το κατάστημά
του για εκλογικό κέντρο του συνδυα
σμού μας.
Με αγανάκτηση εμείς οι συνάδελ- r *·*') · '**·'· ^
φία αυτή του άγνωστηυ^σϊιντάΓΕη.
γιατί εκτός των άλλων, είναι τελείως
ψευδής και κακόπιστος.
Τον ευχαριστούμε όμως γιατί μας
έδωσε την ευκαιρία και δια του τύπου
να ευχαριστήσουμε τον αγαπητό και
ανιδιοτελή αυτόν συνάδελφό μας για
την προσφορά του αυτή, αλλά και για

να πληροφορήσουμε τους απορυύν« ς και μη ό.τι ο κ. Φιλιππίδης
Δανιήλ πρόσφερε το γραφείο του
χωρίς κανένυ αντάλλαγμα: Και ας
γνωρίζει ο συνιάκτης ότι παν τον κ.
Φιλιππίδη ίχυυμε και άλλους τέ
τοιους ανιδιοτελείς φίλους που προσ
φέρουν ότι χρειαστούμε.
Γι ιιυτή του δε την προσφορά
εμείς όλοι οι συνάδελφοί του, τοο
ανεξάρτητου συνδυασμού ΕΝΩΣΗ·
-ΠΡΟΟΔΟΣ ευχαριστούμε τον κ.
Φιλιππίδη Δανιήλ.
Τον δε συντακιη κοι,»υμι με
επιείκεια, γιατί είμαστε βέβαιοι ότι τέMfiioJE’ W'flJ&SEy.B κάΓτον πανικό
που tov διακατέχει για "το επερχόμε
νο αποτέλεσμα των δημοτικών εκλο
γών να προσπαθεί να τον κρύβει.
Φιλικώτατα
Ολοι οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμ
βουλοι του ανεξαρτήτου συν
σμού ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ I
Τσαλέρα»

Έληξαν οι εργασίες
της επιτροπής ΕΟΚ
ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
tlk ¿ /N IK H I (ΑΙΙΕ)
Έληξαν χθες το μεσημέρι στη
Θεσ/νίκη οι εργασίες της ολομέλειας
της επιτροπής περιφερειακής πολιτι
κής και χωροταξίας του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου που πρώτη φορά από
τη σύσταση του το 1975 συνεδρίασε
στην Ελλάδα,
Μετά τη ληξη των εργασιών της
επιτροπής ο πρόεδρος της κ, Ντε
Πασκουάλε. Ιταλός κομμουνιστής
βουλευτής, έδωσε στους uvnrtpoow
πους του Τύπου το παρακάτω uva
κοινωθέν:
«Την ΐιεμπτη 30 Σεπτεμβρίου κοι
την Παρασκευή I Οκτωβρίου συνε
δρίασε στη θεσ/νίκη η ολομέλεια της
επιτροπής περιφερειακής πολιτική;
και χωροταξίας του ευρωπαϊκού κοι
νοβουλίου, υπό την προεδρία του κ.
Ντε Πασκουάλε. προέδρου της επι
τροπής και παρουσία των υφυπουρ
γών της Ελλάδος Εθνικής οικονομίας
κ. Αντ. Γεωργιάδη και εξωτερικών κ.
Γρ. Βάρφη και εκπροσώπων τοπικών
και περιφερειακών αρχών.

αεως ο κ. Ντε Πμσκουαλε κυχ··,™- ι>Τ
σε ιις ελληνικές αρχές και όλους
τοος αρμόδιους για την υποδοχή που
τους έγινε και την ενημέρωση που εί
χαν τα μέλη της επιτροπής.
Στη συνέχεια μίλησε ο υφυπουρ
γός Εθνικής Οικονομίας κ. Α. Γ«ωργιάδης. ο οποίος αναφέρθηκε σας
οικονομικές κοινωνικές και πληθι»ιιμιακές ανισότητες που ηαμουσιά!^
η Ελλάδα και ανέλυσε τους λόγους
που οδήγησαν σ' αυτές. Λviuptpóμέ
νος στα μέτρα που πήρε η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση του, ο κ. Κ
Γεωργιάδης υπογράμμισε ιδιαιτέρά
τις προσπάθειες για αποκέντρωση 61νοντας περισσότερες εξουσίες στην
περιφέρεια, την σημασία του δημο
κρατικού προγραμματισμού yus την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
της χώρας, τα κίνητρα ιδιωτικών
επενδύσεων που θέσπισε η κυβέρνη
ση και τις προσπάθειας της γιο τη
δημιουργία επιχαρήσεαιν των Λήμων
και Κοινοτήτων.

Στην Ελλάδα οι βιομηχανίες εί
χαν συνηθίσει να περνάνε στην τελι
κή τιμή του προϊόντος κάθε αύξηση
στα στοιχεία του κόστους Έτσι
όμως δημιουργήθηκε μιά βιομηχανία
με πολύ υψηλό κόστος παραγωγής.
Λ.χ. αν συγκρίνουμε τα στοιχεία
Ο υφυπουργός εςωιερικων της
που μας έδωσαν οι αλευροβιομήχαΕλλάδος Κ. Γρ· Βάρφης που μίλησε
νοι για το κόστος αλέσεως με αντί
Προηγουμένως, από τη Δ ευ«: ,; κατόπιν αναφέοθηκε στο Ελληνικό
στοιχα άλλων χωρών, προκύπτει ότι
μέχρι την ιεταρτη Ζ3 *^jfxpi ί> μνημόνιό για τις σχίσεις ΕΛλαοας
οι ελληνικές αλευροβιομηχανίες δεν
Σεπτεμβρίου τρία κλιμάκια της κοι την κοινότητα αναλύοντας τους Λ
‘είναι ανταγωνιστικές και με τα κριτή
νοβουλευτικής επιτροπής επισκέφθη γους που οδήγησαν την ελληνική
ρια της ελεύθερης αγοράς θα έπρεπε
καν την Α. Μακεδονία, την Ηπειρο, κυβέρνηση για να το υποβάλβνα κλείσουν.
τη Σάμο και τη Μήλο, προκειμένου Ό πω ς τόνισε α ίδιος, ·κα ελληνικό
Εμείς, συνέχισε ο κ. Αρσένης,
να μελετήσουν και να ενημερωθούν μνημόνιο δεν βασίζεται σε κάποια
έχουμε τη γνώμη άτι υπάρχουν τερά
πάνω στα προβλήματα που αντιμετω δογματική τοποθέτηση, αλλά give
στια περιθώρια για βελτίωση του κό
απόρροια των συνθηκών της Ελληνι
πίζουν οι περιοχές αυτές.
στους παραγωγής ανά μονάδα
Κατά την ένμρξη της συνεδριά- κής και της κοινοτικής οικονομίας. *
προϊόντος. Αντίθετα οι βιομήχανοι
τείνουν να θεωρούν την τεχνολογία
και το κόστος παραγωγής σαν δεδο
μένα.
Δεύτερον, διάσταση στα στοιχεία
υπάρχει όχι μόνο μεταξύ υπουργείου
εμπορίου και ΣΕΒ, αλλά kui ανάμεσα
στα σιοιχεία για το κόστος παραγω
γής που έχουν δώσει στο υπουργείο
εθνικής οικονομίας, οι ίδιες οι ενδια
φερόμενες βιομηχανίες λ.χ. υπάρ
χουν βιομηχανίες που ισχυρίζονται
ότι λόγω τιμών οφίστανται επί σειρά
ετών τεράστιες ζημίες, ενώ οι ισολο
γισμοί τους κατά την ίδια περίοδο
ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
παρουσιάζουν κέρδη. Αντίθετα ικ τα
στοιχεία που δίνουν άλλες βιομηχιι
Και με τον αρχιμάγορο
νΐες ακόμα και με τις τιμές του
υπουργείου
εμπορίου υπάρχουν
των πολλών σπεσιαλιτέ
σημαντικό περιθώρια ΚέρδΟΟνΚαι εδώ- τόνισε ο ·.- ΑρσΗτις,
ανακύπτει το ερώτημα: Τι να πιστέ
ψει η επιτροπή τιμών και οοοδημάΤο νέο τηλέφωνο rivai 2fe.o66

Σε λίγες μέρες
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6. Η όριίση του στην Ιρλανδία —
Χωριό του νομού μας (αντίστρ.)
7. Ελληνική ποδοσφαιρική αλλά και
καλαθοσφαιρική ομάδα
Και
στον αέρα και στο ... τάβλι, αυτό.
8. Αυτή γίνεται και με βάρκα (γεν.)
9. Πολεμοχαρής θεάς - Αρχικά
συγκοινωνίας μας.

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Κράτος της Αφρικής
2. Γάλα χωρίς ... ζάχαρη (ξεν.)
3 Φύλαρχος Αφρικανών - Συνηθι
σμένη .... προθεσμία.
4. Δωμάτιο της λαϊκής μας γλώσσας
- Ό μοια σύμφωνα.
5. Το μικρό όνομα λαϊκής μας τρα
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
γουδίστριας — Νότα βυζαντινή.
1. Η προχθεσινή συνοδεύτηκε και
6. Ο τελευταίος των μεγάλων ηγε
από κεραυνούς.
τών (αντίστρ.) — Στο ποδόσφαιρα
2. Αυτός, ιστορικά ήταν -. τρομερός
είναι το άουτ και το πέναλτυ
• — Αγροτικό προϊόν χωρίς αρχή
(αντίστρ.)
και τέλος (δημ.)
3. Αυτή η ασθένεια θεραπεύεται 7 Μια γνωστή ... συμμαχώ - Και
_ ξερά και νωπά τρώγονται.
(καθ.)
4. Συνεχόμενα στον .. κήπο — ΚΓ 8. Τέτοια θέματα τυπογραφικά υπάρ
χουν κάθε μέρα στην εφημερίδα
αυτός, παιδικό παιχνίδι.
μας.
5. Μάρκα τσιγάρου, αντίστροφη —
9. Διαφέρουν μεταξύ τους.
Άρθοο.
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΚΑΒΛΦΗΣ 2. ΕΚΑΤΟΣΤΑΡΙ 3. ΝΟΡ - (Ο)ΡΚΟ(Σ) ME V ΤΗ ΝΙΟΙ 5. ΦΑ ΤΡΙΑ 6. Σ Υ - ΡΛΛ 7. ΚΛ ΤΑΓΓΕΛΙΑ
8. Α Ν ΑΠ ΑΥΕΙΣ 9. ΚΑΛΩ Σ - ΑΚΟ Η 10. ΑΑ - ΙΣ ΙΣ
ΚΑΘΕΤΑ: I ΚΕΝΤΑ - ΚΑΚΑ 2. ΑΚΟΗ - ΣΑΝΑΑ 3. ΒΑΡΝΑ
ΤΑΛ 4.
(Κ)ΑΤ(Ι) - ΣΑΠΩΝ 5. ΦΟΡΟΦΥΓΑΣ 6. Η ΣΚΙΑ - Γ.Υ. 7.
ΣΤΟ - ΤΡΕΣΑΣ 8. ΑΡΑ Λ ΙΚ Ι 9. ΑΡΜ - ΙΛ ΙΣΟ Σ 10. ΙΕΝΑ.

"Ν

ΥΕΝ ΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ. 2

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2

1.05 Η ΟΔΥΙΪΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒ8ΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
18' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.50 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
6.50 ΝΟΝΤΥ
6.05 ΧΑΙΝΤΙ
6 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΟΣ ΑΛΗ
ΘΙΝΑ
7.30 01 ΑΠΟΜΑΧΟΙ
8.00 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑ) ΘΑΜΑΤΑ
10.45 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

2 0 0 ΓΟΥΝΤΥ ΓΟΥΝΤΠΕΚΕΡ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.30 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
5 00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Θ.00 Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ'
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8.30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00 10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 3
ΚΥΡΙΑΚΗ, 3
1 05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.16 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.55 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4.45 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
5 40 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.05 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7.35 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00
9 50
11 45
12.00
00.05

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
ΣρθΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

-»ο cia.uk» * _____ _
3.00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00
6.00
6 15
6.30
7.30
8 00
*8 30
9.30
10.00
12.00

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΚ>»
Γ νω στοποιεί στην πελατεία τη ς ότι: λόγω της χειμερινής
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το π ρ ω ί
σερβίροντας:

ΣΟΥΒΛΑΚΙ
ίΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
Β Ε Ρ Ο Ι Α

Τρία μοντέλα των νέων φωτογρα
φικών μηχανών Kodak «ΝΤΙΣΚ.
που χρησιμοποιούν το φίλμ KODA
COLOR HR DISC FILM (δίσκο
φιλμ) λειτουργούν με νέες μπαταρίες
Λιθίου. Οι μπαταρίες αυτές παρέχουν
τόση ενέργεια ώστε δεν χρειάζονται
αντικατάσταση. Κινούν τον μηχανι
σμό προώθησης του δίσκο-φΐλμ,.
ενεργοποιούν τον ηλεκτρονικό εγκέ
φαλο της μηχανής για μέτρηση του
φωτισμού και ρύθμιση του κλείστρου
και τέλος, παρέχουν :η ν ενέργεια για
το ηλεκτρονικό φλάς πόυ είναι ενσω
ματωμένο σε κάθε μηχανή. Το ηλε
κτρονικό φλάς μπαίνει σε ενέργεια
αυτόματα μόλις χρειασθεί και «γεμί
ζει» κάθε I 1/3 του δευτερολέπτου.
«Αυτό σημαίνει, είπε ο κ. Φάλον,
ότι ο κάθε ερασιτέχνης φωτογράφος
θα μπορεί να φωτογραφίζει συνέχεια
όσο γρήγορα μπορεί να πιέζει το
κουμπί, τόσο σε εσωτερικούς χώρους
(με φλάς) όσο και σ' εξωτερικούς.
Και θα ανακαλύψει γρήγορα ότι θάχει καλύτερες έγχρωμες φωτογραφίες
ακόμη και με συνθήκες δύσκολου
φωτισμού.
Το βασικό «κλειδί» στο νέο σύ
στημα είναι η εξέλιξη του έγχρωμο»
φίλμ Kodacolor HR σε σχήμα δίσκου
(δίσκο-φίλμ) που επιτρέπει την απο
τύπωση μικρών αρνητικών, (διαστά
σεων 8 X 10 χιλιοστ.) ολόγυρά του.
Για να γίνουν τόσο μικρά αρνητικά
το νέο άγχρωμο αρνητικό φίλμ έχει
δείκτη ευαισθησίας 200 ASA. και
λεπτότερο κόκκο και δυνατότητα
καταγραφής λεπτομέρειας από το
συνηθισμένο Kodacolor
II (100
ASA). Και γι αυτό άλλωστε το Koda
color HR Diossk Furlm θεωρείται
σαν μεγάλη επιτύχω στο χώρο των
εγχρώμων φίλμ.
Το μικρό μέγεθος του Kodacolor
HR D iese Fioclm συνοδεύεται με ένα
νέο «φωτεινό» φακό μικρής εστιακής
απόστασης που συνδυάζει την φυιτει
νότητα F: 2,8 και μεγάλο βάθος
πεδίου που χρειάζεται στις περισσό
τερες περιπτώσεις φωτογράφησης με
φακό σταθερής εστίασης.
Ο φακός αυτός που σύμφωνα με
την Kodak «αγγίζει θεωρητικά τα
όροι τελειότητας», αποτελείται από
τέσσερα κρυσταλλικά στοιχεία.
Ο συνδυασμός αυτός φαούς και
φίλμ με δίσκο, επιτρέπει τον σχέδια
- -1

σμούς που λειτουργούν αποτελεσμα
τικά με μικρή κατανάλωση ενέργειας.
Η εταιρία Kodak ανακοίνωσε επί
σης την κατασκευή των αναγκαίων
συσκευών και εξαρτημάτων για την
επεξεργασία και εμφάνιση των νέων
δίσκο-φίλμ καθώς και εκτύπωση
εγχρώμων φωτογραφιών. Η σειρά
αυτή καλύπτει τις ανάγκες των εργα
στηρίων εμφάνισης και εκτύπωσης
εγχρώμων φωτογραφιών κάθε μεγέ
θους από τα απλά χειροκίνητα μοντέ
λα μέχρι τα μεγαλύτερα και αυτομα
τοποιημένα μεγάλης παραγωγής.
Ο κ. Φάλον δήλωσε ότι οι νέες
μηχανές που θα είναι διαθέσιμες στις
ΗΠΑ τον Μάϊο 82, είναι οι πιό
τελειοποιημένες ηλεκτρονικά μηχα
νές στην ιστορία της εταιρίας και σε
συνδυασμό με το νέο δίσκο-φίλμ δί
νουν μεγαλύτερο ποσοστό από καλές
μέχρι έξοχες έγχρωμες φωτογραφίες
ακόμη και κάτω από τις δύσκολες
συνθήκες φωτογράφησης.
«Οι μηχανές «ΝΤΙΣΚ» της
Kodak και το έγχρωμο δίσκο-φίλμ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΕ
Δ/ΝΕΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ
Αριθμ. Πρωτ. 2929

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

στό των σκοτεινών (αποφασισμένων)
φωτογραφιών στο μισό. Κουνημένες
φωτογραφίες που οφείλονται στο
κούνημα της μηχανής μειώνονται σε
λιγώτερο από 2% και λευκά αρνητικό
και απώλειες από φλάς μειώνονται σε
κλάσμα του 1%.
Οι μηχανές «ντίσκ» με δίσκο-φΐλμ
είναι μεγάλης ακρίβειας έχουν δια
στάσεις τσέπης και είναι πάντοτε
έτοιμες για φωτογράφηση χωρίς
καμία απολύταις ρύθμιση. Μόλις
αγγίζετε το κουμπί λήψης της μηχα
νής ενεργοποιούνται οι 2 ηλεκτροκί
νητοι εγκέφαλοι και σε κλάσμα δευ
τερολέπτου κάνουν τα εξής: Ανα
λύουν την σκηνή... ρυθμίζουν την
σωστή έκθεση του φίλμ... ενεργό
ποιούν (αν χρειάζεται), το ενσώματοι
μένο ηλεκτρονικό φλάς... παίρνουν
την φωτογραφία·- προωθούν την
επομένη πόζα... οπλίζουν το κλεί
στρο και ξαναγεμίζουν το φλάς.
Πηγή ενεργείας γι αυτές τις λει
τουργίας είναι οι νέες «υπέρ μπατα
ρίες» λιθίου που προσφέρουν ενέρ
γεια στην μηχανή και το φλάς για
περισσότερες από 2000 φωτογραφί
σεις σε κανονική χρήση.
Τα βασικά χαρακτηριστικά και
στα 3 μοντέλα μηχανών με δίσκο
-φίλμ είναι κοινά: Πηγή ενεργείας,
μπαταρίες λιθίου 6 Voll, με φακό τεσ
σάρων κρυσταλλικών στοιχείωνΡ:
2.8 και σταθερής εστιακής απόστα
σης 12,5 χλστ και ενσωματωμένο
ηλεκτρονικό φλάς εμβέλειας 1,2 - 5,5
μέτρα. Αυτόματη προώθηση του
φίλμ. με γέμισμα του φλάς κάθε 1.1/3
δευτερ. και αυτόματη επιλογή δια
φράγματος και ταχύτητας κλείστρου.
Ο φακός με σταθερή εστιακή απόστα-

οη «νετάρει» απο 1.2 μέτρα μέχρι
άπειρο.
Το μοντέλο της μηχανής Κοάβλ
«ντίσκ 4000» έχει ένα κάλυμμα συρτό
που προστατεύει τον φακό και το
σκόπεύτρο συγχρόνως.
Το μοντέλο της μηχανής Κοάβλ
«ντίσκ 6000» προσφέρει την δυνατό
τητα φωτογράφησης σε πολύ κοντινή
απόσταση (έως 0.50 εκστ.). Έχει επί
σης ένα κόλυμμα/λαβή που προστα
τεύει το φακό και το στόχαστρο όταν
δεν χρησιμοποιείται η μηχανή και
χρησιμεύει σαν σταθερή λαιβή κατά
την φωτογράφηση.
Το μοντέλο της μηχανής Κοάβλ
«ντίσκ 8000» περιλαμβάνει όλα τα
χαρακτηριστικά του μοντέλου «ντίσκ
6000» με επί πλέον σύστημα αυτόμα
της λήψης, γρήγορη επαναληπτική
προώθηση του φίλμ, ψηφιακό ρολόι ξυπνητήρι για να είναι ο τέλειος σύν
τροφος του ταξιδιού.

ΒενζινάδικαΊ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του
Παπαφείου
Κέντρου
Παιδικής
Μερίμνης Αρρένων, Θεσσαλονίκης
«Ο ΜΕΛΙΤΕΥΕ· ύστερα από την
452/82 απόφασή του ανακοινώνει άτι
εκτίθεται σε πλειοδοτική δημοπρασία
η εκμίσθωση ενός αγρού εκτάσεως
13.188 τετρ. μέτρων κειμένου στη θέ-

ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανόπουλος Γεώργιος
Σταδίου 162 τηλ. 24206
ΕΤΗ ΝΑΟΥΕΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΕΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κολινδρού I τηλ. 224)9
ΕΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρήστος
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Νέας Νικομήδειας Ν. Ημαθίας για τη
νέα καλλιεργητική περίοδο.
Η εκμίσθβση θα γίνει για τέσσερα
χρόνια σύμφωνα με το άρθρο 634 του
Α.Κ
Ελάχιστο όριο εκμίσθωσης ορίζε
ται το ποσό των δραχμών δύο χιλιά
δων τριακοσίων (2.300) ειησϊως κατά
στρέμμα,
σύμφωνα
με
το
3179/17-5-1982 έγγραφο της Οικο
νομικής Εφορίας Βέροιας.
Η δημοπρασία θα γίνει με σφρα
γισμένες προσφορές στο Παπάφειο
Κέντρο Παιδικής Μερίμνης Αρρέ
νων Θεσ/νίκης «Ó ΜΕΛΙΤΕΥΣ» την
19 Οκτωβρίου 1982. ημέρα Τρίτη και
ώρα 12 μ. (λήξη επίδοσης προσφο
ράς) ενώπιον της αρμόδιας επιτρο
πής. Οι προσφορές κατατίθενται
αυτοπροσώπως ή και με συστημένη
επιστολή οπότε λαμβάνεται υπόψη η
ημερομηνία κατάθεσης στο Ταχυδρο
μείο, της προσφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες δύνανται να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι
από τα γραφεία του ιδρύματος.
Παπάφη 33 - Θεσ/νίκη, τη λ 912-754,

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αϋανασιάδης Χρήστος
Εταδίου 19 τηλ. 22589
ΕΤΗ ΝΑΟΥΕΑ
Μπίλας Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΕΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλατής Π.
Βενιζέλου 147 τηλ. 23448
ΕΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΕΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

ΡαδιοταξΙ

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα24.141 24.343
Εναντι ΔΕΗ
23,131
Εναντι ΚΤΕΛ
26,726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Κορατάσαιυ 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύσσει ότι την 14η Οκτωβρίου 1982
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10η (έναρξη
προσφορών) θα διενεργηθεί στα γρα
φεία της Δ/νσεως Τεχν. Υπηρεσιών
Ν. Ημαθία; (οδός Βερόης 1 - Βέροια)
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός
δια του συστήματος της Προφορικής
Δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Ν.Λ. 1266/72, »περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων» και του
εκτελεστικού του Π.Δ. 475/76, για
την ανάδειξη αναόόχου εκτελέσεως
του έργου «Κατασκευή αποχωρητη
ρίων Κουφωμάτων - περιψράξεως
του Δημοτικού Σχολείου Λαζοχω
ρίου» συνολικού προϋπολογισμού
μελάτης 600.000 δρχ.
Ετον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
εργολήπτες δημοσίων έργων για έργα
οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου αναλά
γου τάξεως σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις σχετικά με την δυναμικότη
τα πτυχίων εργοληπτών δημοσίων
έργων ως και εμπειροτέχνες.
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να
προσκομίσουν: α) Εγγυητική επιστο
λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
12.000 η οποία πρέπει να απευθύνε
ται επί ποινή απαραδέκτου, προς το
Νομαρχιακό Ταμείο Ν. Ημαθίας και
β) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 105/69
για το άθροισμα των εν ενεργεία
εργολαβιών τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6
του Ν. 689/77.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη Δ/νση Τεχν. Υπ. Ν.
Ημαθίας, όπου υπάρχουν καΓτα τεύ
χη της εγκεκριμένης μελέτης.
Ε-Ν.
Βέροια 30-9-1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Α χιλ Παπαδόπουλος
Νομ/κός με 3οβ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
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ΧΡΗΣΙΜΑ

912-449 καθ' άλες τις εργβοψ*1**
ρε; και ώρες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»
ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΜ»1
Πρωτόδικης θεσ/νί*ΐ|<

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
α π ο φ α ς ε λ ς

Με την 559/1982 απόβαΦΙ
Μονομελούς Πρωτοδικείο»*^ ,
ροιας (εκούσιας όικαιοδοβ'0'»
Ευαγγελία σύζυγος Θεοδω[Ό“
δάρη, το γένος Διονυσίου *α1 ^
ξένης
ξένη; Παπαδοπούλου, κάτοιΑΧ
κάτι
ξάνδρειας (Ε. Βενιζέλου I.
15 ν0 ,
ρά I. ζητά να κηρυχθεί ®
αδελφός της Γεώργιος
λος του Διονυσίου και της
^
νης που γεννήθηκε και ζο'** ^
Αλεξάνδρεια Ημαθίας μέϊΡ1^ . ^ (
και προσκαλεί τον εξαφΟ" ^
οποιονδήποτε άλλον να 6®*® ^
ροφορίες για τη ζωή ή το Μ*1
μέσα σε προθεσμία δέκα τρία»
(13) από την τελευταία όήά
της αποφάσεω;.
. ,

Βέροια 30 Εεπτεμβρ«*’ !’*
Ο Π ληρεξούσιος Αιισΐγ°Ρ*

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΥΛΗ4

. {0

Γνωστοποιείται, σύμφ<1ιν0
άρθρο 1369 του Αστικού
όπως τροποποιήθηκε με
1250/1982. ότι:

^

Η ΤΕΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
του Θρασύβουλου και της
το γένος Ελευθερίου που
και κατοικεί στη Βέροια
τος οικοκυρά και ο X
Κ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του
της Ά ννας το γένος Ζουρι«11™ ^
γεννήθηκε και κατοικεί 0Τ°ν. Ά
Γ εώργιο Βέροιας
(Τ!α'η \ ίνι
μηχανικός πρόκειται να πανΤΡ ’ ^
και ο γάμος θα γίνει στον ΙεΡ°
Αγίων Αναργύρων Βέροιας·

Γ in υπ fluiiarrte

flC

ομορφώτερες trriYP
Της ζω ής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΙ»*-_η ,
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤίΣΕίΙ^

VIDEO C U #
Θωμάς Α. Βύζοί!,
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24«

ΒΕΡΟΙΑ

Δ ια β ά τ ε ^ Ο
^χτΐ ô i û ô i ô c c ^

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Τελούμε την Κυριακή 3 Οκτωβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου
Αντωνίου ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ υπέρ αναπιιύσεως της ψυχής
συζύγου, πατέρα, υιού, και αδελφού

ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΚΑΡΑ

-------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- --------------------- --

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος - τα τέκνα
η μητέρα - ο αδελφός
• Η δεξίωση στο σπίτι Πίνδου 21.

Τελούμε την Κυριακή 3
Οκτωβρίου στην εκκλησία Ay.
Παρασκευής Πατρίδος ΕΤΗ*
ΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την
ανάπαυση της ψυχής της
προσφιλούς μας μητέρας κοι
γιαγιάς

I

’Α νακοινώσεις

Ο πρόεδρος της Kodak Ουώλτερ
Φάλον παρουσίασε για πρώτη φορά
ένα νέο σύστημα φωτογράφησης,
βασισμένο σε φιλμ με σχήμα δίσκου
που επιτρέπει στο φωτογράφο να
παίρνει καλές φωτογραφίες σπουδή
ποτέ και οποτεδήποτε.

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

•JL

Θ Ε Ο Π ΙΙΙΗ Σ κ α γ κ ε λ ιδ ο υ

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις όεήσεις τους προς τον Θεό

Ε κ π α ιδ ευ τείς σ τη ν Ε λλη νική Τ η λ εό ρ α σ η
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 37 — Τ Η Λ 28.077 — ΒΕΡΟ ΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τα τέκνα - Οι εγγονοί
Οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο κατ/μα ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ·

HEl'UI λς
Πυροσβε σιικι'ι
Νοσοκομείο
Δ.Ε,Η. (βλάβες)
Ύόρευαη
ΟΧΕ (σκιΟμάς)

Ε Τ Η Σ ΙΟ Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο

VIDEO HUB ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις

Φιλμ σε σχήμα δίσκου
ένα νέο σύστημα της
KODAK

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

*στυνομικό Τμήμα
Τροχαία

ΙΑΤΡΟΣ

22 222
22.505
125
25.749
24.444
22233
26444
Τ

'

ΝΑΟΥΣΗΣ

Παθ|ΐοοβ«:αιική
Νοσοκομείο
Δ Ε Η. (βλάβες)
'ΧΣ.Ε. (σιαθιιός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
|.Κ.Α. (noun βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

22.1 ¡»9
22.200
22.314
41.353

23.619
23.364
23.376

. ΟΓ

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

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ^
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΫ
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤ ΑΡΟΑΟΓΟΣ

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑφΙΑ
σε τρεις μήνες

• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΩΝ.
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ*
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΗ;
ΜΑΤΩΝ.

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

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ ι,ι,,ο π ο Α ίω « , 31
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Μεγάλος αγώνας αύριο στη Βέροια

β ε ρ ο ια ο λ υ μ π ια κ ο ς β.

Η Ν Α Ο ΥΣΑΣΤΗ Ν ΞΑΝΘΗ
« , ν 4η (ΐγωνισηκή
0 "Ρωταθλημα της Β' Εθνιhi*m\ “Γ ^ Χ β η « πλέον το πόσο
"Μάδες0 ™ Ε' ναι αυτ° 1,1,1
τι<?

σινή προπόνηση πήρε τους εξής παί
κτες στην Ξάνθη:

<*Ι ΑΠΟΣΤΟΛΗ
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
μ χ}'.
*·λ°υμε και πάλι έναν αγώΑποφασισμένοι οι ποδοσφαιριστές
>·6ι'ω « υ ότι ακόμη δεν
της Ναούσης να διατηρήσουν την
« * π 1ν Πρέβεζα ή πρωτιά προπονήθηκαν εντατικά καθ'
Ονική pi n θυ παιξουν σιτιν Β' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας.
Στη χθεσινή προπόνηση που έγινε
0 Εύοαηη- Γ εχα αυτή Την <Ρ0ρά
YR£b*m ω ~touç υπόλοιπους αγώ- στο γήπεδο Μονοοπίτων ο προπονη
τής κ. Γρηγοριάδης, αφού προπόνη
0ùoc
« ΑΜ-? κ ο Τ ρΒ ΡμπυΒΕΡ°
ΙΑ1
· ενω η πρωτοποσε τους παίκτες με ασκήσεις και με
Βάν^ ° ° 1,σα πα>ζει στην μακρυνή εσωτερικό δίτερμα επέλεξε τους 16
ίο και Φ1,· ης δύο «βοφώπστες θή- για την αποστολή της Ξάνθης και εί
ονόμα™ ωρινα· Ίαίζουν 6ύ0 Υνωστά.. ναι οι εξής:
Καλη„„ ·°ΰ «οδοοφαίρου μας. η
Σφυδτηλάς, Χατζηϊωανίδης, Κελε45poc γ ' α και 0 Πιερικός εκτός σίδης,
Μπασιάκος,
Σταφυλίδης,
Üp,, ’ ον τΡίτο αγώνα δίνει στην Μαλιούφας. Μητρούσης, Φύτος,
Ασλανίδης. Παπαδόπουλος, Μπλά"I*ταΚ<ΚάνηΛΗ
Κ“^βαλπ
· >υ7Ι0δε^
μΕν0ς τκας, Πολυβιόκης, Χαραλαμπίδης,
«0
, g . η· Η *Κ
που άρχισε
Λ η» · ",ICE1 σκ°ϋρα» στην κατηγοΜπάμπος. Μαυροδουλάκης, Κουμάγκας.
TOitir,,^. "υι’ε' στα Γαινιτσά με την
Η αποστολή θα αναχωρήσει σήμε
«Ôcur/v Υέννηση· εν " 0 ΕορδαΙ'Haviu ε*·6β*' σ π 1ν Πτολεμαΐδα τον
ρα η ώρσ 3 μ.μ. Την αποστολή θα
^γρακικά.
συνοδεύσει και ο ανταποκριτής μας
Ενδιαςιέρον παρουσιάζουν
κ. Νικ. Τζημοράγκας.
^ ν « ς Ν(κηςΒ ..κ,λκ«ηακου'και
'ΡΟυπόλεως Τρικάλων.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
« ε ρ ο ια ο λ υ μ π ι α κ ο ι : β .
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«η ι,ΓΧ "Ρώ^η Της επίσημη εμφάνιΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΈΣ
v r o L T ™ °»°ν κόσμο της. μέσα
Νίίκη Βόλου - Κιλκισιακός Παπά
1 οιιήε_ ^ ^Ρ'βάλλον, κάνει αύριο
ζογλου, Κανέλλης, Μαρκάκης (Πει
Γ * Π,ς Βέροιας.
ραιώς).
S εκτΡεόμενη από δύο δύσκοΞάνθη - Νάουσα Νικάκης (Αιτωαγώνες από τους
λακαρνανίας) Μιχόπουλος, ΜεϊντάBat,.·' πήΡε δύο πολύτιμους
ρης (Πατρών).
λη η Z ; !"u “ύρισ δεν θα είναι εύκοΛαγκαδάς Κοζάνη Τσαχπίνης,
«η νη υ,ιε,ά της. Οι παίκτες θα πρέΓούσιος. Τυράλης (Σερρών).
Ίοο ^ΡΡσέξουν τον αντίπαλό τους
Φλώρινα - Πιερικός ΠασιόπουΤη ^ α°τός είναι Υιρωταγωνιστής
λος. Βασιλάκης Γ. Δημόπουλος Γ.
ι ^ ^ Π ο ο υ ν τις εντολές που θα
(Αθηνών).
• Ο χ “*0 Ι0ν προπονητή τους,
Θήβα
Απόλλων Καλαμαριάς
''ΐν εβδομάδα ο κ. Γαίτάνος
Παυλίδης, Καλημεράκης. Ζαχαρώ
οτοω ,0 .β“ Ρ°ς των προπονήσεων
δης (Ρόδου),
της επίθεσης, στους
Αλεξανδρούπολη - Τρίκαλα Κάτην ν ^ ^ Ρ ί ζ Β τις ελπίδες του για
νος, Γεωργίου Θ, Καρράς Α. (Αθη
ίο κ,τ 1 Ολο, οι παίκτες δεν έχουν
νών).
η» μ . μικΡ0 πρόβλημα και όσο για
Γιαννιτσά
Καβάλα Ζάρας,
Μπαλτζή έχει αναρώσει
Νταούλας, Τσιρώνης (Αιτωλοακαρ
Υ|ι, ' 1011 “ύριο θα υπεραοπισθεί
νανία!:).
^ της ομάδος ιου.
Εορδαϊκός - Πανθρακικός Κρά*
τσης, Λιόλιος, Μακρής (Πειραιά).
^ ή Ρ ε ρ α στις 10.30 Οα γίνει και
^\?Ρ
οπά νη ( και μετά από αυτήν
Βέροια - Ολυμπιακός Βόλου Μό
0γ,
ρ^Ρ0~όνηηη
. Γ<.ό'τάνος
σχος, Κονδυλόπουλος, Ζάχαρης
“βΐη
TÜVüí (θα ανακοινώσει τα ονό**τ«>ν ·
(Πειραιά).
. - j h ^ L 16 01 0TOÎÛ1 το βράδυ θα
σβυρθο
,,„"υν βε ξενοδοχείο της πόΒ η Γ ς·
'toitíjvn' ° 1
·δάδος θα jcóvouv
Λ ut,,. !°θ »ή)1 Κυριακή το μεσημέ»0» ο-,
πριν από τον αγώνα με
° λ^π ια κό Β.
όίκΐ

Μεγάλη φιέστα
από τη Θύρα 4
ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΙ
Πανηγυρική φιέστα ετοιμάζουν
για τον αυριανό αγώνα οι φίλαθλοι
της «Θύρας 4». Ό πω ς μας πληροφό
ρησε ο αρχηγός της Γιώργος Παλατίδης το πανηγύρι θα αρχίσει από το
πρωί με τέσσερα σημαιοστολισμένα
αυτοκίνητα τα οποία θα κάνουν τον
γύρο της Βέροιας, βόλτες στους κεν
τρικούς δρόμους της πόλης, ενώ θα
πάνε και μέχρι το Μακροχώρι. Στις
1.30 το μεσημέρι έχει δοθεί ραντεβού
στο τρίγωνο των οδών Εληάς Μητροπόλεως - Βενιζέλου, έξω από
το ραφείο Τζίμυς, και όλοι μαζί θα
κατευθυνθούν στο γήπεδο.
Στην κερκίδα τώρα του γηπέδου,
τα συνθήματα των φιλάθλων θα
συνοδεύονται από δύο κορνέτες, ένα
τύμπανο (έχουν αγορασθεί) ενώ
στους τρεις ιστούς που είναι εκεί
ακριβώς που βρίσκεται η «Θύρα 4»
θα ανεμίζει μιά σημαία με τα χρώμα
τα της Βέροιας που θα γράφει
ΒΕΡΟΙΑ Α' ΕΘΝΙΚΗ και με διαστά
σεις 7 X 7. Σε όλη την διάρκεια του
αγώνα οι παίκτες θα έχουν την συμ
παράσταση των φιλάθλων που έχουν
εφοδιασθεί. μετά τα επεισόδια της
Καβάλας, με νέα ?.άβαρα (σημαίες κασκόλ - κυπελάκια καραμούζες).
Ό λ α αυτό θα γίνουν από τους
νεαρούς φιλάθλους της «Θύρας 4».

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ

*ΑΝΘΗ·ΝΑΟΥΣΑ

3η αγωνιστική αύριο για την Α'
κατηγορία και οι δύο αήττητοι πρω
τοπόροι (δύο αγώνες, δύο νίκες)
Μελική και Βέρμιο Ν. παίζουν στα
γήπεδά τους η πρώτη με αντίπαλο
την νεοφώτιστη και γειτονική της
Αγ. Τριάδα, ενώ το δεύτερο με τον
Παπάγο που πάντοτε είναι ικανός για
το καλύτερο αλλά και το χειρότερο.
'Ενας ακόμη αήττητος ο Ατρόμη
τος Διαβατού που έδειξε στους δύο
πρώτους αγώνες ότι φέτος θα κάνει
κάτι καλύτερο, παίζει μέσα στο

0 αυΡΐανός αγώνας της
’’«ώ ε£71ν Ξάν^ η' Η Τ0ΙΓ1*··θ °θ “ ■ΜΙιΐη κ’ΕΚΙνήσε άσχημα το πρωτά«ο. θελήσει να χάσε, και
¡Ίς. ο’ 1 μο ή βαθμούς στο γήπεδό
Ιοζτ^ ' αουσαίοι όμως παίκτες θένα διατηρήσουν την θέση
Βυ.^1ν; κ°Ργψή και να αποδείξουν
Υ'Μν
ε;ναι τυχαία, θα παλαί'•*1 πό/τ, ν(1 ^Υ ουν από την αντίπα0 ( λ<ορίς απώλειες.
Ρήγοριάδης μετά την χθε-

^Χοσε στον πρώτο διεθνή αγώνα
Ί °μάδα Μπάσκετ του Φιλίππου
το Σάββατο 24/9 η
rM>i0 - ’Ι '^ ε τ του Φιλίππου, τον
Σν ιόν,, 7ντ' αΥώνα της, έχ< τε από
° / άδα κ κ· Siydeni της Ν,
ΐ ^ λ α β ί α ς , με 97-65 ημ. 53-23.
Ίθίχρονο η ομάδα του
’ Ψόνηκε φοβερά τρακαρι¡J'W
οποτελεσμα να χάνει σίρ· ημίχρονο.
^ U wî· τ τΡακ
είχε στο πρώτο,
•^ΡΟνΛ ° ηα'Χνί^ι και έχασε - το
ο, ‘ Mt 44-42
παίκτες φάνηη ''^πειραμένοι - ΥτρωταγωνιΤης
0 Πρωτάθλημα β' Εθνικήε

Ο κ. Κρίσης, «σφύριξε» πολλά
«πόδια» που εδώ στην Ελλάδα δεν
σφυρίζονται.
Ο κ. Σανίκης άφησε σε πολλές
περιπτώσεις τους Γιουγκοσλάβους
μέσα στην περιοχή του Φιλίππου,
χωρίς να δώσει 3 δευτερόλεπτα.
Διακρϊθηκαν από τον Φίλιππο οι
Γουτόπουλος. Ζήκας, Χριστοφορίδης και Μπλατσιώτης.
Από την Νίς οι Βογκοονοβιτς,
Βογκασάβλεβιτς, Σάμαρτζς, και Ζίφκοβιτς.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦιλιπποςΚαϊσίδης Αγγ. 4, Καϊσίδης
Γ. 2, Καραφουλίδης 6, Γουτόπουλος
16, Χριστοφορίδης 8, Μπλατσιώτης
9, Γκίμας, Ζήκας 14, Γεωργιάδης 4,
Αθανασίου, Τρανίδης 2, Κελεποϋ-

' p®0nàer''·ΙΟυ^ ‘ και σίγουροι στις
. % ^ 5 τ°υς.
»Ρόι,ο ρ®πΐκαν Υατά τον καλύτεπ ν Toi*·I J τθακάρισμα των αντιπά2Jtpov0 ’Cfl1 πέτυχαν - ιδίως στο α'
ωραία και θεαματικά

ρης-

S
* κ
·κ' Κρίστιςκαι■
¿ή«Τ| ï , f. “t’νίκης
κατηγορίας
î T|1'°Piar<n,-Ç διαιττΐτής Α' εθνικής
\ΐο ),· ’ ■ Πταν σε γενικές γραμΥ»αι μόνο πγ

ΒΕΡΟΙΑ
2
Γιαννιτσά
2
Πιερικός
2
Θήβα
2
Ξάνθη
2
Τρίκαλα
2
Αλεξανδρούπολη
2
Πανθρακικός
1
Φλώρινα
0
• Η εικοστή ομάδα θα εν αι η
Πρέβεζα ή ο Λεβαόειακός. Από ένα
αγώνα λιγότερο έχουν η Βέροια, τα
Γιαννιτσά και ο Πανθρακικός.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΕΣ
ΝΑΟΥΣΑ
Απόλλων
Καβάλα
Κοζάνη
Αστέρας
Νίκη
Νίκη
Λαγκαδάς
Κιλκισιακός
Ολυμπιακός
Εορδαϊκός

οπιιεία.

Κ.Κ.«δ(υ<Ιεηΐ»: Μάλπασα 2, Μιλόσεβιτς 6, Μίσιτς 2. Μιλότζεβιτς. Σάμαρτζιτς 12, Ζίφκοβιτς 11. Βούσιζς
6, Βογκοσάβλεβιτς 18, Ρίσητς 10.
Γκόλιτς 2, Πέτζοβιτς 4. Βογκούνοβιτς 24.
ΈΟικονομόπουλος

Μ ΙΚ ΡΕΣ
Αγ γ ε α ι ε ς
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
Μ Υ«ι μόν,μη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
<0 - 50.000 το μήνα. Πληο- τηλ. 27.900.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΓΡαφε(, _ _______
n * n ^ r '°
Τ·Ρ· στον 1ον όροφο en! της οδού Βερδης 3,
ΘΟοφορΓες στο’'
2 3 0 8 9 κ. Ταυρίδη (καφενείο Ζύπτιειο)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζ’,Τ· τα< ηλβττρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Μακροχώρι με τον νεοφώηστο Εθνι
κό, όπως και ο Αγ. Γεώργιος παίζει
μακρυά από το γήπεδό του στην
Αγκαθιά με την τοπική ομάδα, με την
οποία είναι και συγκάτοικοι στην
βαθμολογία. Η Βεργίνα που και αυτή
είναι αήττητη και δεύτερη, υποδέχε
ται στο γήπεδό της το Ζερβοχώρι.
Από τις ομάδες που έχουν δύο
βαθμούς η Ξεχασμένη, η Κορυφή, η
Νικομήδεια, ο Αχιλλέας Ν. παίζουν
στα γήπεδά τους με τον Τριπόταμο,
το Σκυλίτσι, το Σέλι, το Νησί αντί
στοιχα, ενώ η Στενήμαχος πηγαίνει
στη Ραχιά,
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο ώρα 3.30 μ.μ.
Βέρμιο Ν.-Παπάγος
Κυριακή ώρα 3.30 μ.μ.
Ραχιά-Στενήμαχος
Νικομήόεια-Σέλι
Αγκαθιά-Αγ. Γεώργιος
Βεργίνα-Ζερβοχώρι
Κορυφή-Σκυλίτσι
Ξεχασμένη-Τριπόταμος
Εθνικός Μακρ.-Διαβατός
Αχιλλέας Ν.-Νησί
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βέρμιο Ν.
Μελική
Αγ. Γεώργιος
Βεργίνα

4
4
3
3

Διαβατός
...
3
Αγκαθιά
3
Ξεχασμένη
2
Ν. Νικομήδεια
2
Ζερβοχώρι
2
Κορυφή
2
Στενήμαχος
2
Αγία Τριάδα
2
Παπάγος
2
Αχιλλέας Ν,
2
Νησί
2
Τριπόταμος
1
Σέλι
1
Π. Σκυλίτσι
0
Ραχιά
0
Εθνικός Μ.
0
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Αύριο το πρωΤ σης 10.30 π.μ. 0α
γίνουν οι αγώνες στον α' όμιλο ενώ
οι αγώνες του β' ομίλου αύριο το
απόγευμα στις 3.30.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Α' ΟΜΙΛΟΣ
Αρχάγγελος-Χαρίεσσα
Λαζοχώρι-Μονόσπιτα
Αγ. Βαρβάρα-Λευκάδια
Νεόκαστρο-Π. Ζερβοχώρι
Αγγελβχώρι-Γ ιαννακοχώρι
Β ΟΜΙΛΟΣ
Παλατίτσια-Μ. Αλέ£/6ρος Αλ.
Καψόχωρα Καμποχώρι
Κουλούρα-Σταυρός
Καλλιθέα· Νησέλι
Άραχος-Λουτρός
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Χθές πληροφορηθήκαμε όη ορι
σμένοι νεαροί οι οποίοι αυτοαποκηλούνται Χούλιγκανς και οι οποίοι
έχουν ξεσηκωθεί από έναν
δύο
ομοϊδεάτες τους που βρέθηκαν στην
Καβάλα, έχουν σκοπό να δημιουργή
σουν επεισόδια εις βάρος των Βολιωτών φιλάθλων και παικτών, Να είναι
σίγουροι όμως ότι η αστυνομία έχει
πληροφορηθεί κάθε τους κίνηση και
το τί σκοπεύουν να κάνοον την
Κυριακή. Αυτούς τους απαράδε
κτους νεαρούς, που μόνο έτσι τους
προσέχει ο υπόλοιπος κόσμος, εάν
γίνουν αντιληπτοί από τους άλλους
φιλάθλους, θα πρέπει να τους απομο
νώσουμε ώστε να μην έχουμε κανένα
δυσάρεστο επακόλουθο με ιραυμαησμούς φιλάθλων ή ακόμη και μηδενι
σμό γηπέδου.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10.000
ΤΟΥ κ. ΓΣΑΛΕΡΑ
Ο υποψήφιος δήμαρχος κ. ΓΙΓ2Ρ
ΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ μόλις ενημερώθη
κε από τους επικεφαλής της «θύρας
4» για τις ζημιδ; που πόθανε στην
Καβάλα οι φίλαθλοι πρόσφερε
10.000 δρχ. για να ξανακατασκευασθούν οι σημαίες και τα λάβαρα της
Βέροιας που κάηκαν από τους Καβαλιώτες και να ξανααγορασθεί το
μεγάλο τύμπανο που ηχεί κάθε
Κυριακή στο γήπεδο.
Οι επικεφαλής της «Θύρας 4*
ευχαρίστησαν τον κ. Τσαλέρα για
την προσφορά του,
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Φ.Α.Σ.
Καλούνται τα μέλη του ΦΑΙ
ΝΑΟΥΣΑ σε έκτακτη γενική συνέ
λευση την Δευτέρα 4/8 82 και ώρα
7 μ.μ. στο Δημαρχείο (αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου) για συζήτη
ση και λήψη αποφάαεως στο κατώ
τερο μοναδικό θέμα.
' Συζήτηση και λήψη αποφόσεως
νια την πορεία της ομάδος στο πρωτάθλημο 82-33. ύστερα από εζαγγελθέντα μέτρα της κυβέρνηοης ν·ο
την οναδιόρθωση των ομάδων του
εθνικού πρωταθλήματος από την
νέο περίοδο 83-84. Σε περίπτωση
που δεν θα γίνει απαρτίο θα επανα-,
ληφθεί γ συνέλευση στις 1 1 10-82
την ίδια ημέρα και ώρα στο Ιδιο τό
πο
Για το Δ.Δ. του ΦΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΣ. ΤΣΑΡΝΟΥΧΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ
Δ. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Ολυμπιακός παίζει
με το Αμβούργο

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Ο νεοσυσταθείς ποδοσφαιρικός
σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, διέθεσε στην αγορά λαχείο
προς ενίσχυση του συλλόγου.
Το σημαντικό στην ενέργεια αυτή
των παραγόντων της ομάδας είναι ότι
το δώρο που θα κληρωθεί θα είναι
ένα αγροηκό αυτοκίνητο ISUZU.
Η κλήρωση θα γίνει στην συνε
στίαση του συλλόγου στις 25-12-82
και ενώπιον δημοσιογράφου,

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί παιδόκιο
ηλικίας 6-9 ετών για την ενόργανη
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενδιαψερομε
νοι μπορούν να προσέλθουν στο
γήπεδο αθλοπαιδιών της Εληός τις
εξής ημέρες και ώρες Κάθε Τετάρ
τη 6 -8 μ μ και Σάββοτο και Κυριακή
από τις 8,30 έως 1030 π.μ.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΟΣ ΤΗΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Η ΔΟΞΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
Για το κύπελλο Ελλάδος ερατιτεχνών, η ταξιαρχία του Γιώργου Τσιντζόγλου στον πρώτο επίσημο αγώνα
τής. απέκλεισε την συμπαθή ομάδα
της ΑΕ Καλλιθέας με σκόρ 6-0.
Πολύ νωρίς άρχισε ο χορός των
τερμάτων για την ΔΟΞΑ. Στο 9' ο
Λιόλιος άνοιξε το σκόρ με σούτ στο
15' ο Δουλδούρης έγραψε το 2-0. ενώ
στο 18' ο Αμανατίδης με κεραυνοβό
λα σούτ ανέβασε τον δείκτη του σκόρ
σε 3-0. Στο 19' ο Λιόλιος πάλι έκανε
Γ0 4-0 με πλασέ, για να κλείσει το
σκόρ του ημιχρόνου ο Βοριαλίδης με
δυνατό σούτ από πλάγω θέση, στο
29' γράφοντας το 5-0. Με την έναρξη
του β' ημιχρόνου σχεδόν ο Ραφαηλί5ης έκλεισε το σκόρ του αγώνα στο
12' στο τελικό 6-0.
Από την ΔΟΞΑ χωρίς να υστερή
σει κανείς ξεχώρησαν Βελέντσος.
Γκόλκος. Κολεσίδης. Η εργασία του
κ. Τσιντζόγλου άρχισε να αποδίδει
τους καρπούς της. Υπήρχε ένα συνε
χές κυνηγητό της μπάλλας και μεγά
λη κινητηκάτητα των ποδοσφαιρι
στών σε όλη την διάρκεια του αγώνα.
Βέβαια δεν μπορεί να γίνει σοβαρή
κριτική διότι η διαφορά δυναμικότη
τας των δυο ομάδων ήταν πολύ μεγά
λη. Αυτό που διεπιστώθει όμως ήταν

Πρέπει να περιγράφουμε την λουκούμι, και βανίλια. Και ξενιααια.
Καραχμέτ. Ίσως χρειασθεί κάποτε σε μαζί.
κάποιον ιστορικό μας φίλο.
Οι νεότεροι βγάζαμε τις κάλτσες
Το Καραχμέτ προέρχεται από την μας και δροσίζαμε τδ πόδια μας, inn
λέξιν Καρά που Οα πει μαύρο και το λίγο παραπάνω κάτω από τον θεύρα
άνομα Αχμέρ Φαίνεται πως κάποιος το πλάτανο αν θέλαμε μπαίναμε και
Μαύρος Αχμέτ έσπειρε πλατάνια δί στο νερό.
πλα στο ποτάμι, άνοιξε τον τόπο και
Ησυχία και το ρήγα έλεος. Και τα
εκεί περνούσε την ώρα του. Γνωρί βραδάκια μερικοί μερακλήδες έποια
ζουμε όλ.οι πως οι Τούρκοι αγαπού ναν το μεζεδάκι τους και μόνον ρακί
σαν τον ίσκιο και τα πλατάνια, δηλα από τον καφετζή. Γον αγαθό Γρήγο
δή το λεγόμενο χουζσύρι.
ρή με το σπασμένα του ελληνικά.
Κατηφορίζοντας από την αγορά,
στο σημείο που είναι η παληά
Εκεί σύχναζαν και ιιρ«.; ;οί
Μητρόπολις, φθάνουμε στην πέτρινη
Ισραηλίτες όπως και στη Μ imp»
γέφυρα Αυτή n|V γέφυρα που άφησε πουύτα μιά που αυτά τα κέντρο η τακ
για ενθύμιο η πλημμύρα του Νοεμ τής περιοχής τους. Το μιικρνά δπν
βρίου 1935. Εννοείται μόνον την σύμφερε. Εκεί λοιπόν κι αυτοί μιά
καμάρα της. και πάνω στην οποία γκαζόζα στα δύο ποτήρια, λίγα σπό
τελειοποιήθηκε ύστερα το καλντερί ρια πασατέμπο «ούνα φράγκο ntw
μι. που υπάρχει μέχρι σήμερα.
τίκος κε τσουμπούς « οιιμέτ ,,·
Αριστερά λοιπόν οπό την γέφυ νεράκι από την κρύα βρυσούλα π -υ
ρα. ένα μικρό δρομάκι μας κατηφορί δεν υπάρχει. Τώρο δε υπάρχει tt
ζει στο εξοχικό κέντρο Καραχμέτ.
Καραχμέτ. Είναι ένας αγριότοπος
Δύο θεόρατα πλατάνια, και γύρωΚαι να σας πώ και το άλλο; Δ ίπ λ ·
-γύρω απ' αυτά πέτρινο ντουβαράκι,
στο άλλοτε ευεργετικό kui ορυσόλοοΕκεί οι περισσότεροι έβαζαν η ς καρέ
στο κεντράκι με τα θεόρατο πλι.*ά
κλες τους.
νια, ένας οχετός πσυ στα φανερά αποΤο υπόλοιπο μέρος όλο ανοιχτό
βάλει τα λύματά του .. στον βρωμιμε τη τραπεζάκια στη σειρά. Απλό το σμένο πλέον Τριπόταμο μας
κέντρο. Καφές, γκαζόζα, συνάλκο.
Λυτά περί Καραχμέτ...

η αρίστη φυσική κατάσταση των
ποδοσφαιριστών της ΔΟΞΑΣ.
Θέλουμε όμως νυ επισημάνουμε
και ένα μειονέκτημα της ομάδος στον
κ Τσιντζόγλου. Ό ταν διαμόρφωσαν
το σκόρ σε 6-0 σης αρχές του β' ημι
χρόνου. Τότε άρχισαν να επιδίδονται
ο6 ατομικές προσπάθειες για την επί
τευξή τέρματος, πράγμα που χά?ωσε
όλη την ομορφιά του Α ημιχρόνου.
Πρέπει να γνωρίσουν όη πρέπει να
αγωνίζονται όλοι για έναν και ο ένας
γιο όλους
Ελπίζουμε ότι ο εξαίρετος τεχνι
κός της ομάδος α κ. Τσιντζόγλου έχει
προσέξει το σημείο αυτό.
Η νικήτρια αγωνίστηκε με τους
Μπλατσιώτη, Βελέντσα. Κελεσίδη.
Σαρηγιαννίδη, Κολεσίδη. Αμιινατϊδη. Βοριαζίδη (46' Ραφαηλίδη),
Δουλδούρη, Λιόλιο. Γκόγκο, Φωστηρόπουλο (75 Τσακαλίδη), Κων/νίδη
τ

Ο ΠΑΟΚ ΜΕ ΤΗ ΣΕΒΙΛΛΗ
ΖΥΡΙΧΗ I (ΑΠΕ)
Ο Ολυμπιακός ύστερα από κλή
ρωση, που έγινε σπι Ζυρίχη, σης 20
Οκτωβρίου θα αγωνισθεί στη Δυηκή
Γερμανία με το Αμβούργο, ενώ η
ρεβάνς θα δοθεί στην Αθήνα σ η ς 3
Νοεμβρίου.
Ακόμα για το κύπελλο των πρα>ταθλητριών στις 20 Οκτωβρίου και
στος 3 Νοεμβρίου θα γίνουν κα· ο<
εξής αγώνες:
Στάνταρ (Βελγίου) - 1 ιουβέντους
(Ιταλίας).
Λίβερπουλ (Αγγλίας)
Ελσίνκι
(Φινλανδίας).
Ντυναμό (Ρουμανίας)
Ασσον
Βίλλα (Αγγλίας).
Σοθιεδόντ (Ισπανίας)
Σέλτικ
(Σκωτίας).
Ραπίντ (Αυστρίας)
Λάντζ
(Πολωνίας).
Τσέ Ες Κα (Βουλγαρίας) - Σπόρ
ηνγκ (Πορτογαλίας).
Μέντορι (Αλβανίας)
Ντυναμό
Κίεβου (Σοβιετικής Ενώσεως).
Εξάλλου, στη δεύτερη φάση του
κυπέλλου της ΟΥΕΦ.Α. ο ΠΑΟΚ Οα
αντιμετωπίσει σ η ς 20 Οκτωβρίου
την Σεβίλλη στη Θεσσαλονίκη και
στις 3 Νοεμβρίου στην tonnvta.
Ακόμα η ΑΕΚ αν τελικό νικήσει
την Κολωνία θα παίξει δύο φορές με
την Ραϊντζερς της Σκωτίας.
Επίσης για το κύπελλο ΟΥΕΦΑ
θα γίνουν και οι εξής αγώνεςΣκάσλ (Πολωνίας)
Σέρβετ
(Ελβετίας)
'Αντερλεχτ (Βελγίου)
Πόρτο
(Πορτογαλίας).
Βρέμη (Δυτ. Μακεδονίας)
ΜπάρΥκε (Σουηδίας).
Βαλένθια (Ισπανίας)
Μπόνικ
(Τσεχοσλοβακίας).
Χάαρλεμ (Ολλανδίας) Σπάρτακ
(Σοβ. Ενώσεως)·

Σαιντ Εηέν (Γαλλίας)
Μηοίμιανς (Τσεχοσλοβακίας).
Λόκερσν (Βελγίου)
Μπενψίκα
(Πορτογαλίας).
Ντάντη Γιουνάΐτεντ (Σκωτίας)
Στάβαντζερ (Νορβηγίας),
Ρόμα (Ιταλίας)
Νόρκεπτνγκ
(Σουηδίας).
Χαιντούκ (Γιουγκοσλαβίας)
Μπορνιώ (Γαλλίας).
Σαμρόκ (Ιρλανδ(ος)
Κραιόββ
(Ρουμανίας).
Ζυρίχη (Ελβετίας) Φερτντοβίρος (Ουγγαρίας).
Νάπαλι (Ιταλίας) ΚαΙζερσλάοοτερν (Δυτ. Γερμανίας),
Κόρβινσυλ (Ρουμανίας) Στράγιεβο (Γιουγκοσλαβίας),
Τέλος για το κύπελλο των κυπελλούχτβν Οα γίνουν οι εξής αγώνες.
Κοπεγχάγη (Δανίας)
Ουατερσχέϊ (Βελ.γίου).
Ερυθρός Αστέρας (Γιοογκοσλοβίος) · Μπαρτσελόνα (Ισπανίας).
ΑΖ '67 (ΟλλΑνδώς) Κ-ιερ (Ίτυ>4ας).
'Αμπερν-την (Σκωτίος)
Λέχ
(Πολωνίας),
Γαίώτιΐ Σαράϊ (Τουρκίας) Αού
οτρνίι (Αυστρίας). , „
Σληκινση (0(«λ.ιιΐς) Σσίν Ζτ.ρ
μαίν (Γαλλίας).
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπιτνίας) - Ού{πεστ (Ουγγαρία;).
Τόττεναμ (Αγγλίας) Μπάγωρν
(Δυτ. Γερμανίος).

ΛΛΟΣ
Κ Α Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Θ ΙΑ Σ
(Τακτικά μελό; Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΠΚΑΣ
Ιδιυκήτες Εκδόττς

j : Γιατροί

%

ΑΦΟΙ Π Α Γ Π Κ Α

π

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΤΠΚΑΣ
(Εδέσσης I)

Υπεύθυνος

Φωτοσύνθεσης ΟΡΕ^ΕΤ

ΜΙΧΑΑΗΣ ΠΑΤΣΊΚΑΕ
(Π, Μιησυ\η 4)
Νομικός σύμβουλο;
ΤΑΣΟΣ ΙΙΛΤΕ1ΚΛΣ
(Ιπποκράτοος 16)
ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

ρεύουν
Αύριο Κυριακή j Οκτωβρίου
εφημερεύουν οι εξής γιατροί της
Βέροιας:
Καραοαβίδης Μιχαήλ
Εμ. Παπά 22 τηλ. 22043
για παθολογικά, καρδιολογικά και
περιστατικά γενικής ιατρικής.
Μονηάνα Καραφόλο
Κονίτσης 30 τηλ. 28912
για παιδιατρικά περιστατικά.
Αβραμίδης Ιωάννης
Αντ. Καμάρυ τηλ. 22044-22538
για χειρουργικά και γυναικολογικά
περισταηκά-

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιόιωηΐν
δρχ- 1500
Σωματείων
Συλλόγων Γ,ΠΣ,
δην 7f*YJ
fc'-ηνοτήτων
Λ-Ε. και ΕΠΕ
δρχ 3000
Δήμων Οργυνισμών
δρχ. 4000
Ε.Γ X. Τραπεζών
• Χειρόγραφα δημοοιευόμίνά ή
όχι δεν επιστρέφοιπαι

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΙΠΟΥΔΘΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ

Ν . Ε. ΙΤΡΑΤΗΓΑΚΗΕ
-----------------------^ Μ η τ ρ ο π ό λ ε ω ς
Β

Σήμερα Σάββατο 2 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει το φαρμακείο:
Μαρίας θωμαδάκη
τηλ. 29081
Evd) διανυκτερεύε: το φ»ρ|ΐφ«(ο:
Πέτρινος Γιυυρούκη
Αύριο Κυριακή 3 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Κ ι ι τ η α ζ * —αλ·α
τηλ 22334
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Εικοοαετης πείρα οτην πόλη μας
Τριάντα χρονιά πτ.ιρα σ ολη την Ελλοδα

1

ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ
ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Γίνεται το πρώτο βήμα για την
υλοποίηση μιας βιομηχανικής πολι
τικής εναρμονισμένης με τους ανα
πτυξιακούς νόμους δήλωσε ο υφυ
πουργός εθνικής οικονομίας κ. Βαΐτσος αναφερόμενος στον καθορισμό
συγκεκριμένων κριτηρίων με βάση
τα οποία θα καθορίζεται το ύφος της
δωρεάν κρατικής επιχορηγήσεως
στις ιδιωτικές επενδύσεις.
Τα κριτήρια θα είναι κοινωνικοοι
κονομικά (απασχόληση, εξαγωγές,
προστιθέμενη αξία προστασία περι
βάλλοντος κ.λ.π.) και ιδιωτικοοικο
νομικά (φερεγγυότητα επιχαρήσεως,
ταμειακή εξέλιξη, συνεισφορά ιδίων
κβφαλαίιον κ.λ.π.). Από την σύνθεση
των κριτηρίων αυτών θα προκύπτει
ένας δείκτης με βάση τον οποίο θα
καθορίζεται το συγκεκριμένο" ύφος
κρατικής επιδοτήσειος σε κάθε επέν
δυση ξεχωριστά: .
’Οπως είναι γνωστά ο νόμος
1262,02 καθορίζει κατά περιοχή και
κλάδους ανώτατο και κατώτατο ύφος
κρατικής επιχορηγήσεως και η αντι
μετώπιση των συγκεκριμένων περι
πτώσεων γίνονταν μέχρι τώρα από
τις αρμόδιες επιτροπές με κριτήρια
κυρίως υποκειμενικά. Τώρα με την
κατάρτιση των δεικτών θεσπίζονται
αντικειμενικά κριτήρια.
Επίσης. Ο κ. ΒαΓτσος ανέφερε ότι:
J. Την ερχόμενη εβδομάδα η κεν
τρική γνωμοδοπκή επιτροπή θα πά
ρω τελικές αποφάσεις τουλάχιστον
για το ένα ϊρίτα των αιτήσεων που εί
χαν εγκριθεί υπό το καθεστώς του νό
μου 1116/81, δεν είχε όμως δήμο
σιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η σχετική εγκριτική πράξη. Για
όσες αιτήσεις η απόφαση είναι θετική
θα γίνει υπαγωγή των σχετικών επεν
δύσεων στο νέο νόμο 1262/82 περί
αναπτυξιακών κινήτρων.
2. Από τη Δευτέρα θα έλθουν
στην Αθήνα όλοι οι εισηγητές των 9
περιφερειακών επιτροπών του νόμου
1262, οι οποίοι θα εκπαιδευθούν σε
■δικό σεμινάριο ώστε να είναι σε θέ
ση να επισπεύσουν την διαδικασία
αξιολογήσει,>ς των αιτήσεων που
υποβάλλονται στην επαρχία.

3. Υπεγράφησαν ήδη τέσσερις
αποφάσεις που καθορίζουν τα δίκαιολογητικά και τη διαδικασία για τη
χορήγηση
αυξημένων
κινήτρων
ίτο υ ς μετανάστες και τους ναυτι
κούς, για τη χορήγηση εξόδων μετεγκαταστάσεως στις βιομηχανίες. Με
την τελευταία απόφαση ουσιααηκοποιείται η διαδικασία ελέγχου κιιι
ορίζεται ότι επί 10 χρόνια θα ελέγχε
ται το πού πήγαν τα λεπτά της κρατι
κής επιχορηγήσεως.
Η ΑΠΟΚΕΝΤΡΟΣΗ
Εξάλλου, ο κ. Βαΐτσος είπε ότι
για να προωθηθεί η γεωγραφική απο
κέντρωση των υπηρεσιών του τέως
υπουργείου βιομηχανίας, εξεδόθησαν
εγκύκλΛΟΐ με α ς οποίες μεταφέρονται
στις περιφερειακές διευθύνσεις και
τις νομαρχίες:
- Οι αρμοδιότητες για τη χορήγηση
τεχνικών αδειών για την εγκατάστα
ση έαι λειτουργία (^ομηχανιών
καθώς και η ρύθμιση που αφορά
μονάδες μ εγκατεστημένη ισχύ μέχρι
2.000 ίππους.
- Οι γνωμοδοτήσεις για τη χρημα
τοδότηση από την ATE γεωργικών
μηχανημάτων.
- Οι γνωμοδοτήσεις για το αν είναι
κορεσμένος ή όχι ένας βιομηχανικός
κλάδος.
Επίσης ο κ. Βαΐτσος ανήγγειλε
ότι:
- Θα καταρτισθεί μητρώο για τα
βιομηχανικά' προϊόντα που παράγονται στη χώρα μας.
- Θα υπάρξει ειδική κωδικοποίηση
για τις επαγγελματικές και τεχνικές
άδειες που χορηγούνται στην επαρχώ.
- Θα καθορισθούν συγκεκριμένα
κριτήρια για την ατελή εισαγωγή
μηχανολογικού εξοπλισμού καθώς
και για την χρηματοδότηση γεωργι
κών μηχανημάτων.
- Δημιουργούνται 6 νέες νομαρχια
κές διευθύνσεις βιομηχανίας.
' Ολα αυτά τα μέτρα, κατέληξε ο κ.
Βαΐτσος στοχεύουν στην καλύτερη
εξυπηρέτηση του πολίτη και αποτε
λούν μιά προσπάθεια εναντίον της
γραφειοκρατίας.

Μήνυμα του Προέδρου
κ. Κων. Καραμανλή
ηρος τον κ. Κυπριανού
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Την δ ια β ε β α ίω σ η Οτι η Ελλάδα θα
•(ακολουθήσει να παρέχει στον
κυπριακό ελληνισμό την αμέριστη
υποστήριξή της. επανέλαβ* ο πρόε
δρος της Δημοκρατίας κ. Κ. Καρα
μανλής με μήνυμά του προς τον
πρόεδρο της Κύπρου κ. Σπ. Κυπρια
νού, με την ευκαιρία της σημερινής
κπετείου της Κυπριακής Ανεξαρτη
αίας.
Στο μήνυμά του προς τον κ
Κυπριανού ο κ. Καραμανλής αναφέ
ρει τα εξής:
•Με την ευκαιρία της επετείου της
Κυπριακής Ανεξαρτησίας, σας απευ
θύνω, εκ μέρους του ελληνικού λαού
και εμού προσιυπικώς, εγκάρδιες
ευχές για την πρόοδο κυι ευημερία
του αδελφού κυπριακού λαού. Παρέ
χω δε 6Γ υμών προς τον κυπριακό
λαό την διαβεβαίωση ότι η Ελλάς θα
•(ακολουθήσει να παρέχει στον
κυπριακό ελληνισμό την αμέριστη
υποστήριξή της μέχρι πλήρους
δίκαιώσεως του αγώνος του·.
Μήνυμα για την επέτειο της
Κυπριακής Ανεξαρτησίας απέστειλε
προς τον κ. Κυπριανού και ο Πρωθυ
ποοργός κ. Α. Παπανδρέαυ, ο οποίος
•ύχετοι οι αγώνες του κυπριακού
λαού για την δ*ατήρηση της ανεξαρ
τησίας. κυριαρχίας και εδαφικής ακε
ραιότητας της Κόπρου να δικαιωθσύν σύντομα με την αποχώρηση
των ξένων στρατευμάτων και την
■(εύρεση δίπατης λύσεως του
Κυπριακού.
ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΟΥ κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
Ο πρόβδρος της Κυπριακής Δήμο
κρατίας κ. Κυπριανού σε διάγγελμά
του προς τον Κυπριακό λαό με την
«καίρια της 22ας επετείου της ανκ·

ξαρτησϊας υπογράμμισε κυρίως ότι η
Ελλάδα είναι και πάντοτε υπήρξε το
μέγα και κύριο στήριγμά της Κύπρου
σε όλοος τους αγώνες.

Κομματικοποιείται και υποβαθμίζεται η παιδεία
κ. Πα πακωνσταντίναυ και ακολούθη
ΑΘΗΝΑ 1 (ΑΠΕ)
Ά ρχισ ε χθές στη Βουλή η συζή σε η συζήτηση επί της αρχής.
Ο εισηγητής της πλειοψηιρίας κ.
τηση του νομοσχεδίου, για την ανπ
κατάσταση των επιθεωρητών Γενικής Κων. Κοντοπόδης υπογράμμισε,
και Μέσης Εκπαίδευσης με σχολι στην αρχή, ότι ποτέ μέσα σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα δεν βρήκαν
κούς συμβούλους.
Ο υπουργός παιδείας κ. Απ. τη λύση τους τόσα προβλήματα,
Κακλαμάνης χαρακτήρισε τη μετα όπως:
βολή θεσμική, που δεν αφορά, όπως - Η κατάργηση των εισαγωγικών
τόνισε, τα πρόσωπα. Θα συγκροτηθεί στα Λύκεια.
- Η μεταγραφή των φοιτητών.
επιτροπή - είπε - από πρόσωπα κοι
νής αποδοχής, που θα επιλέξουν τους - Το μονοτονικό.
σχολικούς συμβούλους με αξιοκρατι - Ο νόμος πλαίσιο κ.ά.
Τα πιό πάνω μέτρα, είπε, είναι
κά κριτήρια,
Ο κ. υπουργός εξεφρασε. κατό ενδεικτικά για το ενδιαφέρον που δεί
πιν. τη θλίψη του. για τους ισχυρι χνει η υλλάγή για τα προβλήματα
σμούς του εισηγητή της αξιωματικής της παιδείας. Το ΠΑΣΟΚ δεν θεωρεί
αντιπολιτεύσεως κ. Β. Κοντογιαννό- την παιδεία μόνο επενδυτικό αγαθό,
πουλου, ότι ίο νομοσχέδιο έρχεται τόνισε, αλλά υπόθεση εθνική. Συνέ
για συζήτηση πραξικοπηματικά και πεια δε αυτής της πίστης μας είναι
κατά παβάβαση της κοινοβουλευτι και το υπό κρίση νομοσχέδιο. Κεν
τρικό σημείο του νομοθετήματος εί
κής δεοντολογίας.
θ ιι πρεπε» να σημειωθεί ότι πριν ναι ο νέος θεσμός του σχολικού συμ
αρχίσει η συζήτηση του νομοσχεδίου βούλου στη Γενική και τη Μέση
είχε προηγηθεί έντονος διάλογος Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευ
μεταξύ του υπουργού παιδείας και ση.
Ο κ. Κοντοπόδης είπε ότι ο σχο
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου
της Ν.Δ. κ. Κων. Μητσοτάκη, που λικός σύμβουλος θα είναι επιφορτι
υπόβαλε διαδικαστικής φύσης αντιρ σμένος αποκλειστικά με τις αρμοδιό
τητες που καθοδηγούν και προάγουν
ρήσεις για τη συζήτηση.
Ο κ. Καραμανλής απάντησε ότι την εκπαιδευτική πράξη, θ α επιλέγε
είχε προηγηθεί συνεννόηση με τον ται με αυστηρά ποιοτικά κριτήρια και
•πρώτο τη τάξει» κοινοβουλευτικό θα υπηρετεί με θητεία, όσο η προσφο
εκπρόσωπο της Ν.Δ. κ. Κων. Παπα ρά του θα κρίνεται επωφελής.
κωνσταντίνου. ο οποίος είχε αποδειΟ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ
χθεί να γίνει η συζήτηση του νομο
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
σχεδίου χθές.
Ο εισηγητής μειοψηφίας κ. Βασ.
Τελικά, υπερίσχυαε το ·ΝΑΙ» του Κοντογιαννόπουλος. είπε, μεταξύ άλ-

ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ:
Βασικά προβλήματα
στις χώρες της ΕΟΚ
Η σύνοδος των διοικητών και γενι
κών διευθυντών Απασχολήσεως
κατά την προχθεσινή πρώτη συνε
δρίασή της, που πραγματοποιήθηκε
στο κτίριο του ΟΑΕΔ στους Τράχωνες, εξήτασε τις οικονομικές, κοινω
νικές και πολιτικές επιπτώσεις που
συνεπάγεται ο πληθωρισμός και η
ανεργία για τις χώρες - μέλη της
ΕΟΚ.
Ο πληθωρισμός και η ανεργία είναι
δυο απ' τα βασικά προβλήματα που
απασχολούν τις χώρες της ΕΟΚ.
ιδιαίτερα μετά το 1973, που σημειώ
θηκε η πρώτη ενεργειακή κρίση με
την αύξηση της τιμής του πετρε
λαίου, τονίστηκε από τους ομιλητές
κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση.

Στα πλαίσια των εργασιών της
συνόδου θα εξεταστούν τα θέματα
που αφορούν
— Την επαγγελματική κατάρτιση

των νέων
— Την κατάρτιση προγραμμάτων
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
— Την τεχνική επαγγελματική
εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού
Την έναρξη των εργασιών της
συνόδου κήρυξε ο υπουργός Εργα
σίας, ο οποίος τόνισε, μεταξύ άλλων,
ό η τα θέματα που συζητούνται κατά
η ς συναντήσεις της επιτροπής, αναφϊροντάι στα δυο μεγάλα και ουσεπί-^
λυτά προβλήματα, που δημιούργη
σαν εδώ και πολλά χρόνια, οικονομι
κή ύφεση.

Προτάσεις ασφαλιστών για εξυγίανση
Η οσφόλιση των μελών της οικοτονίζουν ότι η Ελλάδα κατέχει την
γεγε>ος του κατόχου αυτοκινήτου,
πρώτη θέση σε συχνότητα αταχημ
ημοη εφαρμογή της μικτής ασφάλισής
των. σύμφωνα με συγκριτική έρευνα
και η αναπροσαρμογή των κατωτατου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Σε
των ορίων υποχρεωτικής ασφάλισης
κάθε 100000 αυτοκίνητα η Ελλάδα
Ιμαντικές βλάβες και υλικές
είναι ποώτη στον πίνακα υε 1Θ6 θοείναι οι κυριότερες θεσμικές
νάτους και οι Ηνωμένες Πολιτείες
ρυθμίσεις που προτείνουν οι ασφατελευταίες με 37).
λιστικές εταιρίες, με υπόμνημά
Το μέτρα. Τα μέτρα που προτεί
τους προς ίο υπουργείο Εμπορίου,
νουν οι ασφαλιστικές εταιρίες για
στα πλαίσια εξυγίανσης του σημερι
την εξυγίανση του κλάδου ασφάλι
νού συστήματος ασφάλισης των αυ
σης των αυτοκινήτων ώστε να πάτοκινήτων
ψουν να υπάρχουν διαφορές μετα
Η αύξηση των σημερινών ασφαλί
ζύ εταιριών
και πελατών τους και να
ξύ
ε
στρων υπολογίζεται ότι θα είναι
αποκοταστοθεί κλίμα αμοιβαίος εμ
260%. εάν τελικά η κυβέρνηση εγ
πιστοσύνης είνοι (Τα κυριάτερα τα
κρίνει την προσαρμογή των ορίων
έγραψε π -Ε» στο φύλλο της Τετάρ
που ισχύουν στην χώρα μας στα επί
της 29ης Σεπτεμβρίου)
πεδα που προβλέπει σχέδιο κοινοτι
- Ελεγχος των τιμών των ανταλ
κής οδηγίας Αυτή την διευκρίνιση
λακτικών και των επισκευών αυτοκι
μας έδωσε εκπρόσωπος των ασφα
νήτων στο διάφορα συνεργεία.
λιστών. τονίζοντας ότι το Ευρωκοι
- Καθιέρωση τής σύνταξης από
νοβούλιο έχει εγκρίνει ελληνική
τα όργανα της Τροχαίας σημειώμα
τροπολογία για σταδιακή αναπρο
τος γιο την υπαιτιότητα του οδηγού
σαρμογή. Η πρώτη αύξηση σε
σε ένα ατύχημα ακόμα και ον υπάρ
7 500.000 βρχ των κατωτότων ορίων
χουν μόνο ζημιές.
για σωματικές βλάβες θα πρέπει να
- Δημιουργία ανεξάρτητου σώμα
γίνει πιθανότατα μέσα στο 1983
τος πραγματογνωμόνυν ουτακινή
Στην Ελλάδα το όριο αυτό είναι
των
400000 δρχ κοι η αναπροσοριιογή
- Καθιέρωση υποχρέωσης στους
τους στα 7 500 000 Λρχ θα γίνει,
δικαιούχους αποζημίωσης αηό σω
όπως μας είπε αρμόδιος -του
ματικές βλάβες, να κοινοποιούν την
υπουργείου Εμπορίου, ώστε να μήν
αγωγή τους στον Οικονομικό Εφορο
επιβαρυνθούν απότομα οι κάτοχοι
με στόχο την Περιστολή της φορο
στοκινήτων ΥπευνβυμΙζεται, ότι ο
διαφυγής
υφυπουργός Εμπορίου κ. θ Πάγκα
- Ειδίκευση των δικαστών* λ »
λος έχει δηλώσει ότι η αύξηση των
κυκλοφοριακά θέματα γιο ν&μηο"
οοφαλίστρων θα εξετασθεΐ σε συ
ρούν να επιλύσουν με ταχύτητριγαΐ;
νάρτηση με τα μέτρα που θα πορ
επιτυχία τις υποθέσεις που ε«δ
«δικά:
θούν για την εξυγίανση του ασφαλι
ζριιν
(λ;
στικού συστήματος. Στο υπόμνημα
- Καθιέρωση προσφυγής στηΆ·»
τους οι ασφαλιστικές εταιρίες και
κο·οσύνη. μετά την ανταλλαγή.εγ
συγκεκριμένα Οι δύο ενώοεις τους,
γράφων προτάσεων οπό το διαφω
νούντο μέρη, δηλαδή τις ασφαλιστι
κές εταιρίες κοι ποθόντων
- Αναμόρφωση του νομικού κα
θεστώτος, που ισχύει σήμερα
- Εφαρμογή της ασφαλιστικής
νομοθεσίας Η παρακολούθηση της

Κ

ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΛΟΝΔΙΝΟ 1 (ΑΠΕ)
' Εληξε χθές το συνέδριο του εργα
τικού κόμματος στο Μπλάκπουλ κιιι
από τις τελευταίες ομιλίες των στελε
χών του ενιαχύθηκε η εκτίμηση ότι
σι εργαηκοί, παρά τα ορισμένα εσωτβρικά προβλήματα που ιινημετώπι
σαν. αποφάσισαν να κινητοποιήσουν
όλες τους τις προσπάθειες για να κερ
δίσουν η ς επόμενες εκλογές, που
κατά πάσα πιθανότητα θα γίνουν μέ
σα στο 1983. Ο αρχηγός της αριστε
ρής πτέρυγας των εργατικών Τόνυ
Μπέν και ο ταμίας του κόμματος
Ερικ Βάρλεθ που ανήκει στη δεξιά
πτίρυγο, σε δηλώσεις τους χθές στο
Αθηναϊκό Πρακτορείο τόνιοην, μετα
ξύ άλλων, και υπογράμμισαν ό η «οι
αλλαγές «ου έγιναν στ πρόσωπα, όσο
αφορά διάφορες θέσεις μέσα στο
μηχανισμό ταυ κόμματος, δεν επη
ρέασαν kui δεν θα διαφοροποιήσουν
στο ελάχιστο η ς θέσεις και τις διακή
ρυξης των εργατικών που παραμέ
νουν σοσιαλιστικές και πολύ προοδευηκές· Ο Τόνυ Μπέν μάλιστα.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ- ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:

που στη χθεσινή του ομιλία υποοχεθηκ* ολόψυχα συνεργασία με όλες
η ς πλευρές του κόμματος και με την
_ ηγεσία του Μάϊκλ Φούτ, είπε όη «για
πρώτη ςΚιρσ εδώ και τρία χρόνια
νοιώθει αισιόδοξος και πιστεύει ότι
το εργαηκό κόμμα μπορεί να κερδί
σει τις επόμενες εκλογές».
Εξάλλου, ο εργατικός βουλευτής
Στιούαρτ Χόλλαντ, που γνωρίζει την
ελληνική πολιπκή σκηνή αρκετά
καλά, σε δηλώσεις του χαρακτήρισε
σαν σημαντικό το γεγονός ότι η οικο
νομική και εισοδηματική πολιηκή
που αποφάσισε να ακολουθήσει τώρα
το εργατικό κόμμα είναι παρεμφερής
με αυτή που εφαρμόζει η ελληνική
σοσιαλιστική κυβέρνηση καθώς επί
σης και η κυβέρνηση του κ. Μιττερόν, στη Γαλλία.
• Πρόκειται, ί/πε-ο Ετιούίιρτ Χολ.
λαντ, για μιL καινούργια διαβπτοη
της οικονομικής πολιτικής των
σοσιαλιστών της Ευρώπης. Είμαι βέ
βαιος ότι στα ίδια βήματα θα βαδί
σουν και οι σοσιαλιστές της Ισπα
νίας·.

εφαρμογης της προϋποθέτει, όπως
αναφέρεται στο υπόμνημα των
ασφαλιστών, αναδιοργάνωση και εμ
πλουτισμό σε έμψυχο υλικό της αρ
μοδίας υπηρεσίας του υπουργείου
Εμπορίου.

4.000 κιλά
σάπιο ροδάκινα
στην αγορά
ΡΟΔΟΣ, 1: Τέσσερις χιλιάδες κιλά
και 839 τελλόρα σάπια ροδάκινο
κατοσχέθηκον, χτες από την Αγο
ρανομία Ρόδου στην Κεντρική Λα
χαναγορά της πόλης μ°έ·
Το ροδάκινα, που βρέθηκαν μετά
από ξαφνικό έλεγχο της Αγορανομίας
θα ταφούν σε χωματερές. γιατί ειναι
επικίνδυνα.
Η έρευνα έγινε μετά απο πληροφο
ρίες ότι στο Σούπερ Μάρκετ ίου Δη*
μήτρη Σαρρή (Βασ, Κων/νου) υπήρχαν
σάπια ροδάκινα Μετό από έρευνα
βρέθηκαν πράγμοτι 5 τελλόρα με σά
πιο ροδάκινα Εκεί πληροφορηθηκαν
τους προμηθευτές, εμπόρους της Λα
χαναγοράς Αντώνη Ρούοσο. Γιώργο
Μασυριό και Γιώργο Περίβολό
Το σοβαρότερο είναι ότι τα σάπιο
ροδάκινα έχουν προωθηθεί σε μοναβικα κοι έχουν πουληθεί στο κοταναλωτικό κοινό
Η Αγορανομία παρσκαλει
νόθηδες. που έχουν π ρ ο μ ^ υ τ ε ί τα
σάπιο ροδάκινα να τα καταστρέφουν.

λων, στην ομιλία του:
— Κύριος σκοπός του νομοσχεδίου
είναι η αποπμπή εκείνων που κατέ
χουν τις εποπτικές θέσεις στη στοι
χειώδη και τη Μέση Εκπαίδευση.
— Το Σ.Ν. που έφερε η κυβέρνηση
για ψήφιση κομματικοποιεί και υπο
βαθμίζει την εκπαίδευση, με τη στελέχωση της από πιστούς στο
ΠΑΣΟΚ.
Καταλήγοντας δε ζήτησε να απο
συρθεί το νομοσχέδιο και είπε ότι η
Ν.Δ. θα αγωνισθεί για την επάνοδο
του ορθού θεσμού του επιθεωρητή
και θα αποκαταστήσει - όταν έλθει
στην εξουσία · τα «θύματα».
Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα
συνεχιστεί στην ολομέλεια της Βου
λής οι εργασίες της οποίας αρχίζουν
την προσεχή Δευτέρα.

Κάμψη
παρουσίασαν
οι τιμές
χονδρικής
Μειώθηκε κατά 1% τον Αύγου
στο σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα Ιούλιο ο γενικός δείκτης τιμών
χονδρικής, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας.
Η συγκροτημένη τάση αυξήσεως
των τιμών χονδρικής είχε σαν αποτέ
λεσμα ο ρυθμός αυξήσεως στο δωδε
κάμηνο (Αύγουστος 1982 - Αύγου
στος 1981) να φθάσει το 14,9% ένανη 24,5% και 20,3% για η ς αντίστοι
χες περιόδους 1981 προς 1980 και
1980 προς 1979.

ΕΞΙ ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ «ΙΑΙΟΥΣΒ*!·
Έ ξι ήααν τελικά οι π κ ρ ο ί αχό τη τ καταβτρορη too σοβιετικού
σκάρους της «ΑερορΧότ· v ix o tm lh o o etv 62» χχκ i x t o t βτο α ερ ο Φ τ ι
τον Λουξεμβούργου.
. jj
Πολλοί αηό τους εχ φ ά τες βγήκαν σώο ι xptt το αεροσκάφος τβμΡ *
στις φλόγες, αλλά κατέουγαν στο γειτονικά ¿όσος.
|
Πάντως ο αριθμός των νεκρών και των τραυματιών i f tirai
.
απόλυτα εξακριβωμένος, για η οι Σοβιετικοί είναι συνήθως
οτην χαροχή στοιχείων.
Ανωτέρω ραόιοψωτογραψία αχό τα συντρίμματα του α ερ ο σ κά φ * * * ^
ελήρ&η προχθές το πρω ί διότι προχθές είχε αχαγορενθεί στους Ψ **
γράοους να πλησιάσουν στον τόκο του ατυχήματο-

Δεν περιμένουν αποτελέσματα
οι Τούρκοι από τη συνάντηση
Χαραλαμπόπουλου και Του ρκμέν
ΑΓΚΥΡΑ 1 (ΑΠΕ)
Η αυριανή συνάντηση των
υπουργών εξωτερικών Ελλάδας και
Τουρκίας προβάλλεται από τις τουρ
κικές εφημερίδες, που τονίζουν, όη
από την συνάντηση των κ.κ. Χαρα
λαμπόπουλου και Τουρκμέν δεν πρέ
πει να αναμένονται ουσιασηκά απο
τελέσματα.
Η «Γκιούν Αϊντίν» γράφει, ότι οι
δύο υπουργοί θα αναζητήσουν τρό
πους επανάληψης του ελληνοτουρκι
κού διαλόγου, ενώ η «Χουριέτ» εικά
ζει, ότι οι κ.κ. Χαραλαμπόπουλος και
Τουρκμέν θα καθορίσουν, απλώς,
ημερομηνία και τόπο νέας συνάντη
σής τους και δεν πρόκειται - όπως
υποστηρίζεται από αξιόπιστες πηγές να θιγούν τα θέματα των ελληνο
τουρκικών σχέσεων και διαφορών.
Εξ άλλου, η «Μιλλιέτ» παρατη
ρεί, ό η πρόκειται για την πρώτη επί
σημη σε επίπεδο υπουργών συνάντη
ση μετά την άνοδο του κ. Α. Παπανδρεου στην εξουσία και αναφέρει, ότι
παρατηρητές υποστηρίζουν, ό η δεν
πρέπει να αναμένονται από τη συνάν
τηση αυτή σημανηκά και συγκεκρι
μένα αποτελέσματα. Οι ίδιοι παρατη
ρητές διατυπώνουν την άποψη, όη
«αν κατά την συνάντηση αυτή αποφασισθεί συνέχιση του διαλόγου και
ιδιαίτερα, αν καθορισθεί η μέθοδος
των συνομιλιών, αυτό θα θεωρηθεί
μεγάλη πρόοδος».
Σχεηκά, η «Μιλλιέτ· καταχωρίζει
δήλωση του κ. Τουρκμέν, που είπε,
όη δεν πρέπει να αναμένεται κά η
ουσιασηκά από αυτή την πρώτη επα
φή και εξέφρασε την ελπίδα, ότι η
συνάντηση αυτή θα αποτελέσει την
αφετηρία ενός πραγμαηκού' διαλό
γου.
Η «Τζουμχουριέτ» επισημαίνει,
ότι κατά τη συνάντηση θα αποφασισθεί η επανάληψη ή όχι του ελληνο
τουρκικού διαλόγου, ενώ η · Τερτζουμάν» γράφει, ότι τη βδομάδα
αυτή αρχίζει η καθοριστική περίοδος
για τις σχέσεις της Τουρκίας με την
Ελλάδα και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τέλος, η «Τερζουμάν» αναφέρει,
όη αρμόδιος υψηλού επιπέδου είπε,
ότι «η Τουρκία είναι πάντοτε έτοιμη
γιο συνομιλίες με την Ελλάδα. Τα
μεταξύ τοος ζητήματα είναι δυνατό
να λυθούν μόνο με ένα πραγματικό
διάλογο των δύο χωρών. Επίσης,
πολιτικοί κύκλοι δήλωσαν, ό η ο κ.
Τουρκμέν θα υποβάλει, σήμερα
καμιά πρόταση.

Γ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΟΙ
ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
σμυ τη δημιουργία κλίματος ανασφά
ΑΘΗΝΑ I (ΑΠΕ)
Το υπουργείο προεδρίας της λειας και ταλαιπωρίας για τους
κυβερνήσεως κξέδωσε την παρακάτω νέους.
Ελπίζεται ότι σύντομα θα είμαστε
ανακοίνωση:
«Με εντολή του υπουργού προε έτοιμοι να κολάσουμε η ς νέες·ναι
δρίας κ, Αγαμέμνονα Κουτσόγιωργα. τους νέους που ενδιαφέρονται να ειοΓνωστοποιείται, σύμφωνα με το ανατστέλλονται οι διαδικασίες για αχθούν στο Δημόσιο, όχι σε αγορά
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα, την πλήρωση κενών θέσεων μονίμου ελπίδων, αλλά σε διαδικασίες που (%
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν
προσωπικού με διαγωνισμό στο ειοαχθούν στο Δημόσιο, όχι σε αγο
1250/1982, ótl.
Δημόσιο καί τα ΝΠΔΔ, εκτός των ρά ελπίδων, αλλά σε διαδικασίες που
Ο ΓΕΠ ΡΠ Ο Σ ΣΑΜΑΡΑΣ του οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης θα εξασφαλίζονται από τον ορθολογι
στικό προγραμματισμό των αναγκών
Αθανασίου και της Στεργιανής το γέ και ίου υπουργείου εξωτερικών.
Η εντολή αυτή κρίθηκε αναγκαίυ της δημόσιας διοίκησης και την πλή
νος Τζημοποΰλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος γιατί βρίσκονται στο τέλος οι εργα ρη αντικειμενικότητα της εξεηιοηοδηγό; και η ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΥΡΟΥ σίες της ειδικής επιτροπής του κής διαδικασίας.
το*ι Περικλή και της Κατίνας to yi υπουργείου για την Γ.αεξεΡΥάοία του
Με τόν τρόπο αυτό πιστεύουμε,
νο; Λξιώτου r o n γεννήθηκε στη νέου νομικού πλαισίου Υώ τους δια
Σφηκτό κατ «ιτυτκέί στη Βέροια γωνισμούς Είναι λστπόν ίκόπιμσ, ότι οι ευκαιρίχς για τους νέσυς θα έί·
επαγγέλματος Ιδ. υπάλληλος πρόκα όλοι οι νέοι διαγωνισμοί να γίνουν με ναι πράγματι ίσες kui η επιτυχία
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα το νέο νομικό καθεστώς, για να απο στους διαγωνισμούς 0α αναδειχθεί
μόνο μέσα από το επίπεδο των γνώγίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ φευχθούν προβλήματα που ταρατη
n την αξιοκρατία·.
ρήθί| »·Ί στο παρελθόν μ ι οπστέλε
ρων στη Βέροια.

Λιβυκές υποσχέσεις
για λύση των
προβλημάτων
Πολύ σύντομα θά λυθούν τα προ
βλήματα που έχουν προκόψει στην
ελληνολιβυκή συνεργασία, όπως
καθυστερήσεις πληρωμών σε ελληνι
κές τεχνικές εταιρίες και σε Έλληνες
εξαγωγείς και ακηρώσεις παραγγε
λιών από λιβυκής πλευράς σε ελληνι
κές εταιρίες.
Αυτό διαβεβαίωσε προχθές ο επι
κεφαλής της Λαϊκής Επιτροπής του
Λαϊκού γραφείου της Αραβυτής Λαϊ
κής Σοσιαλιστικής Ζαμαχαρίας κ. Μ.
Γκαμούνη στους εκπροσώπους των
ελληνικών τεχνικών εταιρειών και
ελληνικών εξαγωγικών οίκων στη
διάρκεια ελληνσ λιβυκής συσκέψεως
που έγινε στο Ά ραβο - Ελληνικό
Επιμελητήριο, στην Αθήνα και στην
οποία συμμετείχαν επίσης, ο κ. Αλι
Αλγανάϊ από λιβυκής πλευράς

εκπρόσωποι της Εθνικής · γ . Λ, ι
της Ελλάδος και της Αραβοελ* ^ I
κής Τραπέζης.
.Μ(χ·
Ακόμη ο κ. Γκαμούνη
τους ενδιαφερομένους εκπρον-- ^
ελληνικών τεχνικών ετοιρει®'' ^
ελληνικών εξαγωγικών οίκων ν
______
Ω, . _
_ γραφείο Ψ
ΟΌ» .
επισκερθούν
στο
1ου','Ά
___ι ___ __
ι __ ο„- „ο ,'ε,πε
κειμένου
να___
επιληφθεί
ίδιο? 0"..
εκκρεμοτήτων. Επισήμα'Τ.
την σκοπιμότητα να επ ισ κ εψ * ^^
ενδιαφερόμενοι τη Λιβύη np”"'(ÀJ?
νου « ι επιτύχουν μια ακόμη f1" - g j
τερη ανάπτυξη της συνεργασία
με την ίδια χώρα.
Στη σύσκεψη υπογράμμισή1^
παραδοσιακή φιλία που
δυο χώρες και η ανάγκη ν’^ '
θούν τα οποιαδήποτε
μέσα στα ψιλικά αυτά πλαίσιο-

’Ατομική,
Οικονομική καί
'Υγιεινή Θέρμανση.

R e in i l a u s
Γερμανικοί Λέβητες Καλοριφέρ
• ΟΙ Γερμανικοί Λέβητες Ηώη H»us παρέχουν τό πιό οικονομικό κ » u<
ούατημα θέρμανσης γιά μονοκοτοικίες καί διομερίοματα.
*
ΰέν έχουν όνόγκη όπο λεβητοστάσιο, είναι ένιελώς άκαπνα«,
ΛΟΑη»,«*'
_
. _.W/
“Εχουν καλαίσθητο έξ»τ*ρ«6 κάλαμο. κοΙ μπορούν νά πχιεθετη·®*
όποιοδήποτε μέρος τού οπιτιοΰ θέλιιε
_______ _______
Παρέχουν τιρόσθιτη èripYc*o χνρίς ¿πιβάριινοη σέ iceúw e
κουζίνας γιά μαγείρεμα (6α6θαοη 1800*3500 Wilt) ιοί μπόϊλερ Υ*“
γ τρ6
,
^ ttg ι*
Τοποθετούνται γρήγορο καί εύκολο vicn έχουν ένσωματωμετο
έξαρτήματα λι.ιισυονιαε.
Προστατεύομν τό περιβάλλον
Πμοσφέρονται σε 3 τύπους κοί 5 μεγέθη γιά *όθε τύπο καί όπάδασ*·κ
1* - 18 . 22 · 26 · 30.000 KCAL/H.

Rein
H aus
Τριπλά ςεστή υπόθεση
K L I M A G E R Ä T E Α .Ε .
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΩΝ KAIUATIJMOV

tiO A ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ 3. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΜΑ 57 KOAÎO 57
EM7EIEU
φεΧ,ΝΙΚΗΙ
ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΠΙ 51 ΤΗΛ J g i í*

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΣΒΑΝΤΙΔΗΣ και &
Μ. ΚΑΡΑΚΩΓΤΗ 7 ΤΗΛ. 27267 62654 ΒΕΡΟΙΑ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Π Α ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΛΛΚ*

- Οι ΐκλογές
και οι Ο.Τ.ΑΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Προειδοποίηση Αβέρωφ:

Βαρυσήμαντη
η ομιλία
του Κ. Μητσοτάκη
ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΣΤΙΣ; 8

^“Ρ^Π μανΐο πολιτ|κό λόγο θα
Φωνήοίι σήμερα το βράδυ στις 8.
^ ° ν κιν/φο ΠΑΛΛΑΣ Βέροιας ο κ.
- Μ Μητσοτάκης, κοινοβουλευί εκπρόσωπος της «Νέας Δημοαζ|) και πρώην υπουργός.
π°°ηγουμένως το πρωί στις
· θα μιλήσει στην Αλεξάνδρεια
Ιν/Φα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ) και το απόΜελ;ϋ °T"i 6

θα Μ'Απσει στη

, Σ°ν κ Μητσοτάκη θα συνο^ 'JOuv βουλευτές και κομματικά
ίλ«χη της «Ν.Δ.». στις 12.30 δε
««ημ«ρ. σήμερα θα δεχθεί στα
Φεία του κόμματος εττη Βέροια
J* τοπικές επιτροπές για ανταλλαγή
«ιοφεων.

Σε νέο εθνικό διχασμό
οδηγείται η χώρα μας
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Δραματική έκκληση προς τον πρωθυπουργό κ.
Ανδρέα Παπαυδρέου απηύθυνε ο αρχηγός της Αξιωμα
τικής Αντιπολίτευσης πρόεδρος της «Νέας Δημοκρα
τίας» κ. Ευάγ. Αβέρωφ να δώσει τέλος στον βαθύ διχα
σμό που οδηγείται η χώρα μας εξ αιτίας των διώξεων
και της δημιουργίας κομματικού κράτους, που επιχειρεί
το ΠΑΣΟΚ με τους πρασινοφρουρούς του.
Ε πικαλούμ ενος σ υγκ εκ ριμ έ
να στοιχεία και π α ρα δείγμ α τα ο
κ. Α βέρω φ :

νή ς μ ε τις ξαφ νικές και ομαδικές
α π ο λύσ εις έμ π ειρ ω ν σ τελ εχώ ν
και τον διο ρ ισ μ ό εμ π ίσ τω ν του

•
Κ ατήγγειλε την πλήρη
εξ ά ρ θ ρ ω σ η τη ς κρατικής μηχα-

κόμματος.
•
Α ποκάλυψ ε τη ν σ υ σ τη 
ματική και βάσει σ χ εδ ίο υ κομμα
τική εισβολή και μάλιστα με
ολοκληρω τικής
μ εθ ο δο λ ο γία ς
π α ρ εμ β ά σ εις σ το συνδικαλισμό,
τις πραξικοπηματικές καταλήψεις
επ α γγελ μ α τικ ώ ν ο ρ γ α ν ώ σ εω ν ,
τις ε κ π α ρ α θ υ ρ ώ σ ε ις εκ λ εγμ έ
νω ν δ ιο ικ ή σ εω ν κ.λ,π.
•
Δ ιε ρ ω θ ή θ η κ ε ποίος, τ έ 
λο ς π ά ντω ν, κυβερνά α υτόν τον
τόπο; Οι μ αχητικές μ ειο ψ η φ ίες
και η βία ή η π λειο ψ ηφ ία και ο
νόμ ος;
•
Κ ατηγόρη σε την κ υ β έρ 
νη σ η νια το κλίμα σ κ α ιώ ν εκ β ια 
σ μ ώ ν ενα ντίο ν τω ν υπ ο ψ η φ ίω ν
τη ς Ν έας Δ ημοκρατίας στις
π ρ ο σ εχ είς δη μ οτικές εκ λογές
και π ρ ο ειδ ο π ο ίη σ ε ότι οι Έ λ λ η 
ν ε ς που δ ε ν ανέχονται τέτο ιες
εκ δ η λ ώ σ εις θ α α μ υ νθ ο ύ ν.

Δημοτ. εκλογές
και αξιοκρατία
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΒΕΡΟΙΩΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ
J. «ο Βϊροιώτη ψηφοφόρο, που
^ „^ιν° ,Γ'οι>ς λόγους υπογράφει με
jJJPXiKà του ονοματεπωνύμου του,
την «ιό κάτω επιστολή:
*Κόριε Διευθυντή
Ψαι ενας Βεροιώτης ψηφοφό
Ίου νηφίζω πάντα χωρίς φανατιfct '* 2 πΡ°κατάληψη. Παρακολου*ivi?°r^ tov καιΡ0 την προεκλογική
ίων δημοτικών εκλογών. ΠήIpub ' ° ε
συγκεντρώσεις των
"tom Υποψηφίων δημάρχων. ΕντύtjTvJ «ou έκανε ο σοβαρός και μελετρόπος με τον οποίο ίνα1^ πει τις απόψεις και το πρόγραμι,ΦοΤ,1>° Κ"ΤσαλέΡας· Ιδιαίτερη εντύ^ ν ί προκαλεί το ακροατήριό του. η
Τι*0 εττ1°ή του στο θέμα της κομμα0) “,Γΐαης του Δήμου. Ό λοι εμείς
...λ Οφόροι, που ανήκουμε σε διά1||Λ
^[ου πολι'πκ<ί κόμματα, αλλά δεν
<βι
. κομματικούς φανατισμούς
^ “θειες, συμφωνούμε μαζύ του
ϊι,^ εν πρέπει να ψηφίσουμε στις
εκλογές με κριτήριο το
"Ου που «νήκουμε. Τώρα μάλιστα
( ξ ε κ ιν ά και στην Ελλάδα μιά διαέά 1,1 Υια Αυτοδιοίκηση οικονομιίρ,τή · 10ικη
αυτοδύναμη, τα
, εκλογή
___ , . του
^μήρ!'! μας. Υ1“ ττ1ν
'Χου πρέπει να είναι εποκλέιστιl^jpj μ° νο αξιοκρατικά. Πρέπει να
®ύπι Πυυμε το προσόντα, την αξιοδυνατότητες που έχει ο
% n >7ϊοντ»φΐος, καθώς επίσης και
Γενικό VOp° του στΊ ν π°λη μας και
Oto ,,·ΙΚρ<Ι τι' ν καταξίωσή του μέσα
jj Ρο της Αυτοδιοίκησης.
^ Φ ί^ ° Ημα.ττ»τή ταυτότητα των υποfctQV ,Vν°άίζουμε ότι δεν μας χρειάδημοτικές εκλογές. Και
0Q. πρέπει ιδιαίτερα να αποφεύΡποψήφ,ος εκΕϊνος που την
1#^ η u *l του ταυτότητα, επικαλείΟημα ν Σπουδαίο προσόν και επιχεί1θγ κ Ρ«τήρησή μου ατή αφορά
*^Ρά , ζόκη, γιατί και από την
εουλήν,,υυ κ· Γαβριηλίδη υπάρχει
' V p î ”t0, Ρέχρι σήμερα μιά
«ν .,^,/ΊΡενη τοποθέτησή τομ στην
V ρ 1 .προεκλογική συμπεριφορά
"τ μένν" ,ΤΓ°-ίΤΤ* επίοήζ προκαλεί και
^ π ρ ε υ τ ^ ά και σε πολλούς άλλους
του<ϊ ακροατές των προεκλοΊ*1
Υκεντρώσεων του κ. Βλαζά0 μόνος από τους υποπου παρασύρεται σε λασπο-

λόγια κατά των άλλων υποψηφίων
και όταν είναι μόνος και όταν συνο
δεύεται από τον υφυπουργό κ. Παπαγιάννη. Και διερωτώμεθα όλοι εμείς,
αν αυτή η συμπεριφορά τους είναι
εκδήλωση δυνάμεως ή μήπως είναι
εκδήλωση αδυναμίας; Με την κάθε
μέρα που περνά, η κοινή γνώμη
καταλήγει στο συμπέρασμα πως συμ
βαίνει το δεύτερο.
Βέροια 2-10-1982
Με εκτίμηση
Ι.Π.Δ.»

ΔΙΚΥΚΛΑ - ΘΑΝΑΤΟΣ!!
Το σημερινό μου σημείωμα είναι
λίγο σκληρό, αφού το ερέθισμα που
το προκάλεσε είναι πολύ πιο σκλη
ρό. Είναι τόσο βασικό, τόσο απαρά
βατο, αφού αναφέρεται στην ζωή
και στην σωματική ακεραιότητα των
ανθρώπων.
Στην εφημερίδα διάβασα πως
ένας άνθρωπος νέος, παιδί, όταν
αντιλήφθηκε σε κάποιο κέντρο 6ισσκεδάσεως, νεαρούς άγνωστους να
του κλέβουν τη μοτοσυκλέτα του
χήμιξε πάνω τους να τους εμποδίσει
με αποτέλεσμα να τον μαχαιρώ
σουν. Ήταν τόση η αγάπη προς τη
μοτοσυκλέτα του ώστε προτιμούσε
να χάσει τη ζωή του, που δεν είχε
καμιά σημασία και όχι αυ.τήν.
Ακόμα κάθε ημέρα διαβάζω στις
εφημερίδες πως τουλάχιστον 5-10
άτομα χάνουν τη ζωή τους ή σακατέβονται από ατυχήματα που συμ
βαίνουν στις μοτοσυκλέτες. Είναι
πολύ σκληρή η είδηση και με γεμίζει
πίκρα. Πίκρα όταν σκεφτόμαστε
πως είμαστε υπεύθυνοι άνθρωποι,
είμαστε γονείς αδελφοί, φίλοι, αγα
πάμε τους νέους και τους αφήνουμε
να σκοτώνονται ή να σακατέβονται
σαν σκαθάρια, σαν σκυλιά. Είμαστε
υπεύθυνοι
άνθρωποι,
είμαστε
γονείς κι' αφήνουμε τα παιδιά μας
να παραδίδονται κάθε μέρα στο
Φρικτό πάθος της μοτοσυκλέτας
στο πάθος της αυτοκαταστροιρής.
Καμιά προσπάθεια, κανένα μέτρο,
κανένα ενδιαφέρον.

Κ Ο ΣΜ ΙΚ Ο ΚΕΝΤΡΟ

Be l l e
3ο Χιλ.

n u it

ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ

Κάθε βράδυ
^ΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Πόπη
Αστεριάδη
μ α ζ ί μ ε τ ο π λ ο ύ σ ιο

ε ΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
RESERVE ΤΗΛ. 20.163

Ίσ ω ς όιερωτηθούν μερικοί τι
μπορεί να κάνουν αι υπεύθυνοι και
το κράτος αν δεν ενδιαφέρονται οι
γονείς; Πρώτα ενδιαφέρει η υπόθε
ση τους γονείς και ύστερα τους άλ
λους. Σύμφωνώ, ότι είναι Θέμα των
γονιών, των συζύγων, των συγγε
νών, των φίλων. Όμως, διερωτηθήκαμε αν οι γονείς μπορούν να επι
βάλλουν τη γνώμη στα παιδιά να
μην πάρουν μοτοουκλέτες: Μπο
ρούν; Εχουν τη δύναμη αποτροπής;
Απαντώ όχι Γιατί απ' άτι είμαι σε
θέση να ξέρω, πολλοί γονείς δέρνονται από τα παιδιά τους* και μάλι
στα άγρια. Άλλοι απειλούν πως θα
φύγουν από το σπίτι, άλλοι πως θα
σταματήσουν τις σπουδές, Υποκύ
πτουν οι γονείς και δεν έχουν τη
δυνατότητα επιβολής. Εμείς οι
υπεύθυνοι για τη ζωή και την υγεία
των πολιτών, εμείς που αποτελούμε
το κράτος, τι κάναμε; Όχι ο Π ρω θυ
πουργός, εμείς. Ποιά μέτρα πήραμε
για να εμποδίσουμε τα παιδιά να
σκοτώνονται με τις μοτοσυκλέτες:
ΚΑΝΕΝΑ. Γιατί; Δεν υπάρχουν τρό
ποι για να μην πέρνουν τα παιδιά
μοτοσυκλέτες: Πολλοί. Ένας δυνα
τός, αποτελεσματικός και ριζικός.
Να μην πωλούνται μοτοσυκλέτες
και για να μην πωλούνται δεν πρέ
πει να εισάγονται. Ναι κύριοι να μην
εισαχθούν μοτοσυκλέτες που έχουν
κινητήρα μεγαλύτερο από ορισμένα
κυβικά εκατοστά. Ίσως πουν ορι
σμένοι πως έχουμε δημοκρατία και
σε δημοκρατικά πολιτεύματα δεν
μπορούμε να απαγορεύσουμε την
εισαγωγή ενός εμπορεύματος. Συμ
φωνώ. Ό μω ς τα ναρκωτικά γιατί τα
απαγορεύουμε:
Μη μου πείτε ότι ία ναρκωτικά
καταστρέφουν τη ζωή των ανθρώ, πων. Πόσοι κάθε χρόνο στην Ελλά
δα πεθαίνουν από χρήση ναρκωτι
κών;' Πέντε, δέκα, είκοσι ΨεΛειε,
Αυτοί πεθαίνουν αε μια μέρα από
τις μοτοσυκλέτες. Αυτές γιατί λοι
πόν δεν τις κυρήσσουμε επικίνδυνα
αντικείμενα για τη ζωή και την
υγεία: Ίσω ς πουν μερικοί ότι χρειά
ζονται σα μεταφορικά μέσα.
Σωστά. Ας χρησιμοποιήσουν το
μικρά μοτοσακό, που έχουν μια μό
νο ταχύτητα και που πάνε μέχρι
πενήντα χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό
που στοιχίζουν ελάχιστα, που καίνε
όσο ένας αναπτήρας και που δεν
προκαλούν ούτε ηχορύπανση ούτε
μόλυνση,
Είναι ανάνκη. επιτακτική, άμεση,
επείγουσα. Ο χι' νο ιό ρίχνουμε
σταν κ. Παπανδρέου ή τον κ Αβέ
ρωφ ή άλλον πολιπκό. Το κράτος εί
μαστε εμείς και τα παιδιά δικό μας.
ΦΠΚΙΟΝΑΣ

•
Ε υχή θη κε τα μέτρα γιο
την δικ α ιοσ ύνη που α νή γγειλε η
κ υ β έρ ν η σ η να μην εφ α ρ μ οσθούν,
διότι
τείνουν
να
δη μ ιο υ ρ γή σ ο υ ν ένα ημιολοκληρω τικό κ αθεσ τώ ς.
Αναφερόμενος. τέλος, ειδικώτερα στο νομοσχέδιο για την κατάρ
γηση του σταυρού προτιμήσεως ο
κ. Αβέρωφ υπογράμμισε ότι με τον
τρόπο αυτό επιδιώκει «την τυφλή
υποταγή του β τυλευτού στο κόμμα,
όπως την έχουν οι χώρες όπου το
κόμμα ορίζει ποιοί θα εκλεγούν
βουλευτές».
«ΚΙΝΔΥΝΟΛΟΓΙΑ»
ΙΣΧΥΡΙΖΕΤΑΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Στην απάντησή του ο 'υβερνητικός εκπρόσωπος αφού χαρακτηρί
ζει προσφιλή κινδυνολογία όσα
κατήγγειλε ο κ. Αβέρωφ προσθέτει:
Αλλά όλοι γνωρίζουν πως
κανείς δεν κινδυνεύει. Η μόνη που
κινδυνεύει οπό ολοσχερή κατάρ
ρευση είναι η Ν.Δ·»·
Ο κ Αβέρωφ μετέφερε την
αγωνία του για την πορεία του κόμ
ματός του ατην τηλεόραση. Έτσι,
κατανοούμε ττ άγχος του και τα
όσα είπε για «έναν μανιακό άνεμο

ανασφάλειας, φοβίας, αγανάκτησης
και μίσους».
Ό μ ω ς ο κ. Αβέρωφ, μέσα στη
σύγχυση, που τον έχει καταλάβει,
προχωρεί σε επικίνδυνα κηρύγματα
μίσους και μισαλοδοξίας. Και τον
προειδοποιούμε πως ο δρόμος
αυτός που επέλεξε είναι παρά πολύ
ολιοθηρός».
ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ
ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ
ΣΕ ΑΛΛΟΝ
Και η ανταπάντηση εκπροσώ
που της Ν.Δ.:
«Το άγχος και την αγωνία ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος ας την
αναζητήσει αλλού. Είναι πολύ κοντά
του. Γιατί οι τριγμοί στο κόμμα του
έχουν ήδη αρχίσει, Την εκλογική
επιτυχία έχει ήδη σκιάσει η απογοή
τευση και η δυσφορία.
Δε χρειαζόταν φαντασία ο
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας για
να παρουσιάσει τη σημερινή κατάατασή.Μιλόει μόνο της. Τή ζεί κάθε
μέρα ο ελληνικός λοός. Η φαντασία,
το οράματα και οι ωραιολονίες. που
τόσο ακριβό πληρώνει σήμερα ο
ελληνικός λαός είναι άλλωστε προ
νόμιο άλλου.
Αλλά και τα περί διασπάσεως
φ

Συνέχεια στην 4η

€γΐν€
στη Βέροια
από τον Γιώργο Τσαλέρα
ΟΔΟΠΟΙΙΑ
- Η ασφαλτόστρωση όλων τω ν δρόμων της Βέροιας
- Η Νέα Λεωφόρος εισόδου της πόλης μας από τον Σιδ. Σταθμό.
- Η Νέα Λεωφόρος από την Πλατεία Ωρολογίου προς Ταερμένι
Πασσά Κιόσκι
- Η Νέα νέφυρα του Τριποτάμου
- Η τακτική συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων του Δήμου

ΠΑΡΚΑ
-

Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το
Το

πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο

της Εληάς
των Αγίων Αναργύρων
Καρατάσου
Βουζουλίδη
του Κοπετόν Κόρακο
της Μπαρμπούτας
Καροχμέτ
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
στην οδό Μαυρομιχάλη
στους Καταρράκτες (ΠαπάκιαΙ

ΠΛΑΤΕΙΕΣ
_ Η πλατεία Λαδομύλων
- Η πλατεία Ταερμένι
_ Η πλατεία Μαυρομιχάλη

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
- Μ οντέρνος φ ω τισμός σ ' όλα τα πάρκα, στις πλατείες και στους
δρόμους της Βέροιας.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
_ Η Αντώνιαδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
_ Η ανακατασκευή του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου της
Εληάς
- Το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών της Εληάς.
- Το νέο Κρατικό Νοσοκομείο της Βέροιας (χάρη στην προσφορά
δημοτικών εκτάσεων και στις σύντονες προσωπικές του προσπά
θειες)
I
- Το νέο Γυμνάσιο και Λύκειο στην Εληά Ιχάρη στις δικές του σύν
τονες προσπάθειες)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ και ΥΔΡΕΥΣΗ
- Κατασκευή του δικτύου υπονόμων του Συνοικισμού Προμηθέως.
-

Δίκτυο υ δ ρ εύ σ εώ ς στους συνοικισμούς;

Άνω και κάτω Καλλιθέα - Γεωργικός Συνοικισμός - Μεγάλου ΑλεΕάνδοου - Προμηθέας - Μέση Λαζοχώρι - Τογαροχώρι.
Επέκταση των δικτύων υδρεύσεώ ς και σποχετεύσεως σε όλες
τις κατευθύνσεις της Βέροιας.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
Το Σχέδιο πόλεως της Βέροιας:
Από τα 9 0 0 στρέμματα που κάλυπτα μονάχα, επεκτόθηκε σε
άλλο 2700 στρέμματα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΤΕ, η Βέροια ήταν μιά από τις καθαρότερες πόλεις της Ελλά
δας, Στο κέντρο της και στους Συνοικισμούς της

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Η ίδρυση του Δημοτικού Ωδείου Βεροΐας
Η ίδρυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής που ως τότ* λειτουργού
σε σαν ιδομτικός ρύλλογος
Η Οργάνωση σε όλη τη διάρκεΌ, τοσ χρονου πολιτιστικών ε»δη
λώσεων ποιότητας, με πλατειά λαϊκή απήχηση και^τυμμετοχή
- Η οργάνωση των ΒΙΚΕΛΕΙΩΝ, ετήσιων πολιτιστικών εκδηλώ
σεων υψηλής στάθμης με πανελλήνια ακτινοβολία.

Συνέντευξη σχετικά με τις δη μ ο τικ ές και κοινοτικές εκ λ ο γ ές τη ς
1 7 η ς Ο κτω βρίου και τον ρόλο π ο υ π ρ έπ ει να δ ια δ ρ α μ α τίζο υ ν υ»
Δήμοι και οι Κ οινότη τες στην πολιτική και οικονομική ζω ή τη ς χ ώ 
ρας, π α ρ α χώ ρ η σ ε ο υ π ο υ ρ γό ς
εσ ω τερ ικ ώ ν κ. Γ ιώ ρ γος Γεννηματά ς σ τον δη μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο και
π ρ ό εδ ρ ο τη ς Ε νώ σ εω ς Ιδιοκτη
τώ ν
Η μερη σίω ν
Ε παρχιακώ ν
Ε φ η μ ερ ίδω ν (ΕΙΗΕΕ) κ. Α ποστολάκη.
Ο κ. Γ εννήματος με σ α φ ή 
νεια απαντά στα ερ ω τή μ α τα που
το υ τέθη κα ν;
•
Για τη ν πολιτικοποίηση
τω ν δη μ οτικ ώ ν εκλογώ ν.
•
Για τις επ ιπ τώ σ εις του
εκλογικού α π οτελ έσ μ α τος στην
π α ρ α π έρ α π ορεία τη ς «Αλλαγής».
•
Γιο τις δρ α σ τη ρ ιό τη τες
που θ α ανα πτύξουν σ το μέλλον
οι OTA.
•
Για την δημοτική αστυνομία.
•
Για την διεύ ρ υ νσ η τη ς α π ο σ το λ ή ς τω ν Κ οινοτήτω ν και
•
Για τη σημασία του η μ ερ ή σ ιο υ επ α ρ χια κού τύ που σ το ν όλο
π ρογρα μ μ ατισ μ ό για ανάπτυξη τη ς π ερ ιφ έρ εια ς.
(Στην 2η σ ελ ίδα δη μ ο σ ιεύ ετα ι ολόκληρη η σ υ ν έντευ ξη
που π α ρ α χ ώ ρ η σ ε ο κ. Γεννηματάς)

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
1982
ΣΤΗ 2η ΣΕΛΙΔΑ

Δεν θ ' αυξηθούν
οι προβληματικές
επιχειρήσεις
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Ο κ. ΑΡΣΕΝΗΣ *
Την προσεχή Τρίτη πραγματο
ποιείται στο υπουργείο Εθνικής
Οικονομίας συνάντηση του υπουρ
γού κ. Αρσένη με τους εκπροσώ 
πους του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών (ΣΕΒ), προκειμένοιι να
εξεταστούν τα θέματα τιμών στα
γαλακτοκομικά προϊόντα, στη μπύρα
και στα αλεύρια.

χανοι έχουν συνηθίσει να παίρνουν
αυξήσεις στις τιμές των προϊόνιων
το υ ς με την οποιαδήιιοίε αύξηση
της πρώτης ύλης

Παρατηρείτοι, ττρόσθεσε από το
στοιχεία που έχουν δώσει ορισμέ
νες βιομηχανίες ότι το κόστος επε
ξεργασίας των αλεύρων είναι τέτοια
που δεν μπορεί να γίνουν ανταγωνι
στικές και συνεπώς πρέπει να κλείσομν με τις σημερινές τιμές. Άλλες
Εξ άλλου, όπως δήλωοε, Ο πάλι επιχειρήσεις με τις κσθορισθείυπουργός Εθνικής Οιφονομιας κ. σες τιμές μπορούν νο έχουν σημαν
Γερ Αρσένης, ύστερα από την επι τικό περιθώριο κέρδους. Η Κυβέρ
μονή του Συνδέσμου Ελληνικών νηση πιστεύει ότι υπάρχουν περι
Βιομηχανιών, η Επιτροπή τιμών και θώριο βελπώ σεω ς της τεχνολογίας
εισοδημάτων, μελετά το όλο θέμα και μειώσεως του κόστους παραγω
των τιμών στα τρίο αυτά κυκλώμα γής κτιτό μονάδα.
τα προϊόντων. Το υπουργείο Εμπο
ρίου έχει καθορίσει τιμή γΓ αυτό τα
Ο κ. υπουργός επεοήμανε άτι
προϊόντα, αλλά υπάρχει διαφορά
δεν είναι ατις προθέσεις της κυβεραπόψεων με τους βιομηχάνους
νήσεως να καθηλώσει τις τιμές κοι
δεν είναι ρεαλιστικό νο υποστηρίζε
Στο σημείο αυτά ο κ. Υπουργός ται άτι είναι στις επιδιώξεις νο αυξή
είπε ότι οι δηλώσεις των εκπροσώ σει τις προβληματικές επιχειρήσεις
πων του ΣΕΒ, πάνω στο θέμα αυτό που παρελαβε. Αλλά δεν είναι όμως
τη στιγμή που εξετάζεται από την σωστό να χρησιμοποιήσουμε φορο
Επιτροπή τιμών και εισοδημάτων λογικό έσοδο και να χρημστοόοτή
σου με τη βιομηχανία χωοίς να εξα
ήταν άκαιρες Ισως, συνέχισε, οι
δηλώσεις έγιναν με την πρόθεση να σφαλίζεται ότι οι επενδύσεις θα
δημιουργηθούν εντυπώσεις, ότι αποδώσουν στο καταναλωτικό κοι
δηλαδή η διατήρηση ορισμένων νό.
τιμών δημιουργεί λειτουργικό πρό
βλημα, σε βιομηχανίες.
Οσον αφορά το κύκλωμα των
αλεύρων, ο κ. Αρσένης. είπε ότι εξε
τάζεται η παραγωγή για την εσω τε
ρική αγορά και οι εξαγωγές που φαί
0 κ. Α ρσενης είπε ότι, πρέπει να
πόψουμε να πιστεύουμε και να σκε νεται να νίνονται κάτω από το όνο
φτόμαστε ότι μια αύξηση του κό μα πολυεθνικών εταιριών.
στους κατ' ανάγκη πρέπει να ουνοδευθεί από αύξηση τω ν τιμών. Αυτό
Το θέμα αυτό καθώς και οι
τιμές εξετάζεται από μιά επιτροπή,
με επικεφαλής τον οικονομικό αύμοδηγεί συχνά σε πληθωρισμό και
δεν δικαιολογείται πάντοτε. Η αύξη βουλο του πρωθυπουρνού κ. Τερση της πρώτης ύλης μπορεί να οδη πεκλή. στην οποία συμμετέχουν
γήσει και στην βελτίωση της τεχνο εκπρόσωποι των υπουργείων Εθνι
κής Οικονομίας και Εμπορίου και
λογίας κοι των εγκαταστάσεων
παραγωγής Στην Ελλάδα οι βιομη- από υπαλλήλους της Τραπέζης της
Ελλάδος.

Σε λίγες μέρες
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜΠΑΣ
αρχίζει να λειτουργεί
ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Και μ6 τον α ρ χ ψ ά γ εφ ο
των πολλών απΕσιαλπέ

ΜΠΑΡΜΠΑΤΑΚΟ
Το νέο τηλέφωνο είναι 26.666
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Δημοτικές Εκλογές 1982

12 13 Μ 15 16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Η συνέντευξη
του κ. Γεννηματά

Των υποψηφίων δημοτικών
συμβούλων του συνδυασμού

ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ
Συνδημότισσες και Συν&ημοτες.
Βρισκόμαστε μπροστά στις Δημοτικές εκλονς.
Οι εκλογές αυτές έχουν καθοριστική σημασία νω το μέλλον της
Βέροιας, μιάς πυ/.η; με τεράστια ανάπτυξη, όμως και με πολλά προβλή
ματα που ορθώνονται πιεστικά, μέσα απ' αυτή την ταχύτατη ανάπτυξή

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
στηκε για πολλά χρόνια με tu
1. Συνεχόμενα στο ... κακό — Σχεχρώματα του Ερμή Βέροιας.
όιασμός
τραπουλόχαρτου
— 2. Αυτή ανήκουν στις ανώτερες σχο
Παραθερισηκό χωριό της Πιερίας.
λές — Φοριέται και από γυναίκες.
2. Παρασκευάζονται σύμφωνα με τις
33 Είδος αναψυκτικού - Αρχικά
προτιμήσεις — Μιο πρόθεση συγκοινωνίας μας - Ένα τούρκι
Και μια αρχαϊκή — Υποθετικό της
κο λουτρό ιαντίστρ.)
αρχαίας.
4γ Φίρμα ψιγάρου - Αυτή κοντά
3. Χρόνο προσδιορίζει — Τα μπαχα
στη Χάρυβδη - Της κανονιάς ο
ρικά στην γενική της καθαρεύου
ήχοςσας.
5. Καθαρευουσιάνικος δρόμος, αλλά
4 Η ωφέλεια της μεγαλύτερη το
μισός - Αρχικά πολλών σωμα
καλοκαίρι — Χαϊδευτικό γυναι
τείων αθλητικών — Έπαιζε πιο
κείου ονόματος.
παληά στα «Γιάννινα· (αντίστρ.)
5. Ο σημερινός αντίπαλος της ποδο
- Αυτός γνωστός σαν ... πειρα
σφαιρικής Βέροιας
τής.
6. Ο καθένας μας — Έτσι αποκα6 Υστερα χωρίς ... συμφωνία - Και
λοόνται οι κυνηγοί —Ξενική λέξη
ένα ... άφωνο λανάρι - Χαϊδευτι
για αγώνα πάλης (αντίστρ.)
κό γυναικείου ονόματος (αντίστρ.)
7. Μυρίζουν στα σταυρόλεξα — Στις
7. Η προφορά υυτοιν των συμφώνων
περισσότερες ψησταριές απαραί
δημιουργεί ένα άλλο — Αρχικά
τητα - Φιλοσοφείται η έννοια
που ασχολούνται με ... Βελτιώσεις
του.
- Έχει αξία αν είνιιι αρχαιολογι
8. Η υπομονή τους, παράδειγμα
κός. .
(αίτιοι.) - 240 - Η έκρηξη είναι η
8. Αυτή στα ακρογιάλια, με άρθρο δουλειά τους, αντίστροφα (καθ.)
Πολλές φορές συνοδεύεται και με
9. Μικρή υγροποσότητα (γεν.) - Σ
το ... βουνό (αντίστρ.) - Αρχικά
αυτήν υπάγεται και η Αλεξάν
αυτοκινήτων του νομού μας.
δρεια.
9. Αντίστροφος, αντιθετικός σύνδε
10. Το μικρό άνομα διάσημης ηθο
σμος - Αλλιώς η πρύμνη - Το
ποιού μας - Τέτοια κέντρα, λίγα
ίδιο με το 5 καθ. β' - Πρόσφατα
στο νομό μας (ανιίστρ.)
αναγνωρίστηκε από τη Βουλή η
11. Πίνεται, αλλά, εδώ χωρίς ...
δράση του.
φωνή - Η «εύθυμη χήρα· έργο
10. Τα αδέσποτα είναι πληγή (γεν.)
του — Πατρίδα του Ιπποκράτη
— Υλικά που χρησιμοποιούνται
(γεν.) - Αντίστροφα... συνέχον
στα καζίνο.
ται στο αλφάβητο.
11 Σ’ αυτόν πετούσαν τ' ανάπηρα
12. Είναι γιιι τη χώρα μας και το
παιδιά της αρχαίας Σπάρτης
ΚΚΕ — Μισό ... κουλούρι, αλλ'
(αντίστρ.) — Υπάρχει και ποντια
αντίστροφα - Η γραφή του 330
κή και κρητική.
- Σε νικά ... συμφωνεί.
12. Ξένο ανδρικό όνομα (αντίστρ.) —
13. Απαραίτητο όργανο στην ιστιο
Δεν πειράχθηκαν αυτό - Αντί
πλοΐα Ιαντίστρ.) - Ό ρος του
στροφα, δείχνει.
βάλλει) — Τα κλαδιά της στεφά
13 Παίζει στον Παναθηναϊκό νωναν νικητές.
Σχολικά εργαλεία.
14. Πρώτη ύλη για μπιφτέκια — 14. Ενα ζοιο που έδωσε τ' όνομά του
Προσωπική αντωνυμία - Κτησε ελληνική πρωτεύουσα νομού
νοτροφικό προϊόν στην κοθο
- Μουσικό όργανο.
ρεύουσα Ιπληθ.)
Ιί. Τέτοιες
οργανώσεις
έχουν
15. Χαρακτηρισμός για μαχητική
κυρίως τα μεγάλιι κόμματα γυναίκα — Ξυλουργικό εργαλείο.
Πρόθεση - Αισθητήριο όργανο
16. Μια κίνηση στο σκάκι Σ' αυτό
στην καθαρεύουσα —Αλλοίμονο
βρίσκεται και η Σελήνη - Χώρα
της αρχαίας.
ομηρική.
16. Ό λοι το έχουμε στο κεφάλι μας,
ΚΑΘΕΤΑ:
εδώ πολλά και αντίστροφο —
Αυτά τα πουλιά ξέρουν kui
1. Και τέτοια δάνεια δίδονται
κολύμπι.
(οντίστρ.) - Νησί μας - ΑγωνϊΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΝΕΡΟΠΟΝΤΗ 2. IB A S - (Σ)ΓΑΡ(Ι) 3. ΙΑ Σ Τ Ρ ΙΤ ΙΣ 4.
(ΚιΗΠΙΟΙ - Α ΪΤΟ Σ 5. ΡΟΤΣΑ - ΤΑ 6. ΙΡΑ - ΙΣΙΙΝ 7.
Λ ΕΚ
η ο τ Λ ! S. ΤΣΑΡΚΑΣ 9. ΑΡΗ 2.
Ο.Α.
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΝΙΓΗΡΙΑ 2. ΕΒΑΠΟΡΕ 3. ΡΛΣ - ΤΑΚΤΗ 4. ΟΝΤΑΣ - ΣΣ
5. PIA (Κοίφτη) - Π Λ 6. O T IT - ΙΟΡΟ 7. ΝΑΤΟ
ΣΥΚΑ 8.
ΤΡΙΣΤΗΛΑ 9. ΑΝΙΣΑ.

ΥΕΝΕΔ

ΕΡΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ. 4
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6 15 ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑί
6 45 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
7.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8.30 ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
9.00 Ο ΦΟΝΙΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αντωνίου-Μανωλόκη Μαιρη συζ. Θιυμό. νοικοκυρά.
ΒαφεΙδης Δημήτρης του Στεφάνου.βιβλιοπώλης.
Γεωργουδόκης Χρήστος του Γεωργίου, τ. Διευθυντής 0-Τ.Ε
Γιαννακάκης Παναγιώτης του Ιορδάνη, συνδικαλιστής, τ πρόεδρος του
Εργατ Κέντρου.
ΓουλσουζΙδης Νικόλαος του Χαραλάμπου, αγρότης.
Δημητρακάκης Γιάννης του Αργυρή, δικηγόρος, τ. πρόεδρος ταυ Δημοτ
Συμβουλίου.
Ζαμάνης Δημήτριος του Στεργιου. πολιτικός μηχανικός.
Θεοδωρίδης Παναγιώτης ιού Κων'νου. επογγελμοτίος Αντιπρόεδρος
Εμπορ. Επιμελητηρίου.
|Καζαντζί6ης Κώστας του Γεωργίου βιρμήχανος
Καπρίνης Αδάμος του Δημητρίου αρχοέκτων
Καρατζάγλαυ Τάκης του Αναστασίου λογιστής
Καργατζής Χαράλαμπος του Αναστασίου, υπάλληλος ΔΕΗ
Κοάγκας Κώστας του Γεωρνίομ δικηγόρος
Κΰρκος Παύλος του ΑυΛοέο συνδικαλιστής

ΔΕΥΤΕΡΑ. 4

5.30 Ο ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
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Ολοι εμείς, σαν υπεύθυνοι πολίτες κι εντελώς ανεξάρτητα απ την
κομματική μας προέλευση, καλούμαστε σήμερα να τοποθετηθούμε σωστά,
με υψηλό αίσθημυ προσωπικής ευθύνης και με κριτήρια αξιοκρατικά,
μπροστά στο καθήκον της επιλογής ΕΚΕΙΝΟΥ που για ολόκληρη
τετραετία θα διαχειρίζεται τα προβλήματά μας.
Αυτή και καμιά άλλη είναι η ουσία για όλους μυς, μα κι ενθόνη. της
επικείμενης εκλογής. Στις 17 Οκτωβρίου το Δήμαρχο της Βέροιας θα δια
λέξουμε κι όχι το κόμμα που θα μας κυβερνήσει.
Για την κυβέρνηση της πατρίδας μας ψηφίσαμε και θα ξαναψηψίοου
με πάλι στις βουλευτικές εκλογές. Στις 17 Οκτωβρίου για ΐο Δήμαρχο
της πόλης μας θ' αποφασίσουμε.
Και γι' αυτή την επιλογή, του καλύτερου και του αξιότερου, τα κριτή
ριά μας θα πρεπει ν' αφορούνε αποκλειστικά και μόνο τα προσόντα και
την προσωπικότητα του κάθε υποψήφιου.
Απ' τα ορατά και χειροπιαστά δείγματα των προσωπικών ικανοτήτων
των υποψηφίων, πρέπει να εξαρτηθεί κι ο βαθμός τηςς δικής μας προτίμη
σης και της δικής μας εμπιστοσύνης.
Στις δύο προηγούμενες δημοτικές εκλογές πολλοί από-ράς. δεν θελη
σαμε νν' απαλλαγούμε, δικαιλογημένα ή αδικαιολόγητα, απ τις κομμάτι
κές μας προκαταλήψεις. Κι έτσι με την προβοληή της κομματικής Πιοτό
τητας. ψηφίσαμε τότε Ό μω ς αποδείχθηκε πως αδικήσαμε τελικά την ίδκι
μας την πόλη, τον ίδιο τον εαυτό μας. Σήμερα πιστεύουμε και μαζύ μας
σίγουρα η μεγάλη βεροιώτικη πλειοψηφία, πως δεν έχουμε πια άλλα περί
θώρια για καινούργια λάθη.
ΓΓ αυτό κι είμαστε πεπεισμένοι πως αυτές τις διαπιστώσεις μα; κι
αυτό το κείμενό μας, αν ήταν πρακτικά δυνατό, σίγουρα θα το προσυπογραφαν χιλιάδες Βεροιώτες. άνδρες. γυναίκες; και νέοι έήζΎτοληφτιας.
Ολοι μας, όλοι όσοι πιστεύουν μαζύ μας πως η Βέροια μπορεί 'να Μίτα
κτήσει το λαμπρό μέλλον που της ταιριάζει, μονάχα αν θα χειριστεί -.ις η
χες της Δήμαρχος με φαντασία, με τόλμη, με πλατεία και γόνιμη σκέωη,
μα και με πάθος για δημιουργία.
Αυτές οι αρετές, μαζύ με τη γνώριμη μας μέσα απ' την πράξη εργατι
κότητα του, συγκεντρώνονται, κατά γενική αναγνώριση φίλων και αντι
πάλων. στο πρόσωπο του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΛΕΡΑ
ΓΓ αυτό και εκφράζουμε δημόσια την εμπιστοσύνη μας προς
ΑΥΤΟΝ.
Εκφράζουμε ακόμα την εμπιστοσύνη μας, και με την ανεπιφύλακτη
προσωπική συμμετοχή μας. στην πρώτη γραμμή της καινούργιας προσ
πάθειας. στην οποία μας καλεί κι εμάς, μα κι όλο το βεροιώτικο λαό.
Μιά τέτοια προσπάθεια ενωττκή γιο χάρη της ΒΕΡΟΙΑΣ και με μιά τέ
τοια ικανή ηγεσία, καταξιωμένη στο στίβο της δημοτικής δράσης και κοι
νής αναγνώρισης κι αποδοχής, είναι παραπάνω από βέβαιο για μάς πώς
θα κατορθώσει:
— Ν’ ανταποκριθεί με σοβαρότητα στο μεγάλο και το δύσκολο έργο που
την περιμένει
ΚΓ ακόμα:
— Να κινητοποιήσει όλους τους Βεροιώτες, ανεξάρτητα απ τηνποΐ.τική
τους τοποθέτηση και να τους συνεγείρει ώστε να κάνουν δική τους
υπόθεση την εκλογική μάχη, για ν' αποτραπεί έτσι η οριστική άλωση
του Δήμου απ' το Κόμμα.
— Να υπερασπισθεί με συνέπεια την ανεξαρτησία και τα πραγματικά συμ
φέροντα του Δήμου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικώτερα.
— Να νοικοκυρέψει το Δήμο, ώστε πολιτισμένα να προσφέρονται όλες οι
υπηρεσίες ΐόυ Ίβός τον κάθε δημότη, στή γυνάίκα, στον άνδρα, στους
νέους και στα παιδιά μας.
— Να καλύψει μεθοδικά, με έργα μικρά και μεγάλα, ολόκληρη τη Βέροια,
στο κέντρο της, μα πριν απ' όλα στις συνοικίες της. Με έργα που να δί
νουν λύσεις σε καίρια προβλήματα οδοποιίας, αποχέτευσης, ύδρευσης,
πολεοδομίας, πράσινου, υγείας, νεότητας και πολιτισμού,
— Να συντελέσει τέλος και σ' ένα καινούργιο καθαρό πολιτιστικό ανέβασμα της Βέροιας, με πόλο της την Ανταινιάδειο Στέγη Γ ραμμάτων και
Τεχνών.
' Ολες αυτές οι προσδοκίες μας ατέρεα θεμελιώνονται στη μέχρι τώρα
προσφορά του Γ1ΩΡ. ΤΣΑΛΕΡΑ. Ό σοι κατοικούμε στη Βέροια, παν
τού και για πάντα, ανεξίτηλη βρίσκουμε τη σφραγίδα των δικών του έρ
γων. Ασβεστα και τα σημάδια από το δικό του πέρασμα. Και στ όνομα
αυτής της προσφοράς, ξεκινάμε όλοι εμείς μαζύ του για την κατάκτηση
ενός καινούργιου λαμπρού μέλλοντος της πόλης μας.
Ενωμένοι, για την πρόοδο της Βέροιας.
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ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΤΡΟΓΚΟΦ
0 ΚΟΧΛΙΑΣ
ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ.
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΙΝΗMATOΓΡΑΦΟΣ

12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

VIDEOCIIIB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ
Ε κ π α ιδ ευ τείς σ τη ν Ε λληνική Τ η λεόρα ση
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕάΣ 37 - ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟ IΑ|

Κυρσάνογλου Παύλος του Αποστόλου, έμπορος
Λαζάρου Θεόδωρος του Λάζαρου. Σ. Τεχνολόγος Μιιχονίκάς
Λάζος Γεώργιος του Ηλία έμπορος
Λοκμανίδης Νίκος του Ιορδάνη, ιδιωτ υπάλληλος
Μαραντίδης ΜΛι'ας του Γεωργίου, εργολάβος
Μήτυιου Χρήστος του Γεωργίου, έμπορος.
Μπαντής Χρήστος του Δημητρίου δικηγόρος
Μπιζάκης Κώστας του Νικολάου, δικηγόρος. Πρόεδρος Δικ. Συλλόγου.
Μπότσης Θανάσης του Κωνίνου εργολάβος
Μπουλασίκης Μανώλης του Αναστασίου, φαρμακοποιός Πρόεδρος
Φαρμακ. Συλλόγου.
Ναβροζίδης Αλέκος του Ιωόννου. εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών.
Παπασαββας Βασίλης του Γεωργίου, αγρότης.
Παπαχαραλάμπους Μούμογλου Ευαγγελία συζ, Νικολάου, μαιο
Παυλίδης Χαράλαμπος του Κυριάκου, γιατρός. Πρόεδρος Α Σ- «Φίλιπ
πος*
Συμεωνίδης Σταύρος του ιωαννου. βιοιιήχονος.
Σύρπη Χριστοδούλου Αλίκη συζ Φάνη, νοικοκυρά, Πρόεδρός Ομίλου
Προστασίας Παιδιού.
τ '•"πούκπς Μενέλαος του Αθανασίου, τ Γραμματέας Μητρόπολπι
Βεροίσς.
Τσακτάνης Θανάσης του Ιωόννου. βιοτέχνης
Υγρόπουλος Κώστας του Ευσταθίου, λογιστής.
Φιλιππίδης Δάνος του Δαμιανού τοζιδιωτικόςττράκτορας.
Χατζηθεοδώρομ Γιώργος του Θεοδώρου επσγγελματίός.
Χατζόγλου Απόστολος του Ιορδάνη, έμπορος τ. Πρόεδρος Εμπορ. Συλ
λόγου Βεροίσς.
Χστζόπουλος Αντώνης του Ευθυμίου, οδοντογιατρός.
___________

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.
Η συνέντευξη που παραχώ ρησε ο υπουργός εσω τερικώ ν κ . ΓέννημαΓβς στον πρόεδρο της Ε Τ Τ Μ ί.Ε . κ . Α ποστολάκη, σχετικά μ ε π ς δημο
τικ ές εκ λο γές και την αημααία που αποδίδεται στην ανάπτυξη των
Ο .Τ Α ., είναι η εξής:
ΕΡ : Οπως ε ίν α ι γνω στό, η
κ υ β έρ ν η σ η έ χ ε ι π ο λιτικο π οιή σ ει
τις δ η μ ο τικ έ ς και κ ο ιν ο τικ ές
εκλογές, γ εγονό ς ά λ λ ω σ τε που
α π ο τε λ ε ί κ α νό να σ τη δ η μ ο κ ρ α 
τική Δ ύ σ η . Σ τα ε λ λ η ν ικ ό μ έ τ ρ α
η
π ο λιτικο π οίη ση
α π ο τελ εί
π λ εο ν έκ τη μ α ή μ ειο ν έκ τη μ α .

ΑΠ Δεν Είναι, όπως γνωρίζετε. μό
νο η κυβέρνηση που έχει αποδεχθεί την
πολιτικοποίηση των δημοτικών και κοι
νοτίκών Ε κ λο γώ ν. Απο τα δημοσιεύματα
των πολιτικών φορέων έγινε σαφέστα
το. ότι σήμερα όλα τα κόμματα έχουν
οπσδεχθεΐ την πολιτικοποίηση των
δημοτικών και κοινοτικών εκλογών.
Βεβαίως θα πρεπε· να αντιδιαστείλουμε
την πολιτικοποίηση από την κομματικο
ποίηση
Με τον όρο πολιτικοποίηση εμείς
πιστεύουμε ότι στις δημοτικές και κοινο
τικές εκλογές, ο Έλληνας ψηφοφόρος
θη πρέπει να σταθμίσει, πριν ψηφίσει,
όχι μόνο το πρόσωπο που ηγείται ενός
συνδυασμού, ποιο είναι το πρόγραμμα
παιές σι αρχές του ποιά είναι τα στελέχη
που συγκροτούν το συνδυασμό, ποιές
είναι σι δυνατότητες που έχε» να εφαρ
μόσει το πρόγραμμά του, αλλά κοι γενι
κά θα πρεπει νο σταθμίσει όλα τα πολιτι
κά χαρακτηριστικά που συνθέτουν το
συνδυασμό. Με τον όρο κομματικοποίη
ση. στη στενή του έκφραση, εννοούμε
τη μονοκομματική κατάληψη των δήμων
και κοινοτήτων, στην οποία είμαστε ριζι
κά αντίθετοι ΓΓ αυτό άλλωστε προωθή
σαμε και νομοσχέδιο που είναι σήμερα
νόμος του κρότους και που προβλέπει
την αναλογική εκπροσώπηση, ώστε να
μην υπάρχουν αποκλεισμοί οπό τους δή
μους και τις κοινότητες
Βε βαίως είναι πολύ θετικό βήμα ότι
όλοι οι πολιτικοί φορείς αποδέχονται την
πολιτικοποίηση των δημοτικών και κοι
νοτικών εκλογών Έτσι ο δημότης θα
πρέπει να αντιληφθεί τα προβλήματα της
γειτονιάς του, της συνοικίας ταυ. του
χωρίου του και ταυτόχρονα να ξέρει πως
ου τα Θα αντιμετωπισθούν από τους
εκπροσώπους του. αλλά και απ αυτόν
τον ίδιο με τους καινούργιους θεσμούς
λαϊκής συμμετοχής που θεσπίσαμε
Π ο ιέ ς φ ρ ο ν είτε πως θ α ε ίν α ι ο ι

επιπτώσεις του εκλογικού οττοτε λ έσ μ σ το ς
σ τη
παραπέρα
π ο ρ εία της Α λλα γής;

ΑΠ: Οπωσδήποτε επιπτώσεις θα
υπαρξουν στο θέμα της αλλαγής όσον
αφορά το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης και στον ίδιο το θεσμό της αποκεν
τρώσης, Είνοι πραγματικό κρίσιμες
αυτές οι εκλυγές. Γιατί απ’ αυτές θα οναδειχθούν εκείνα τα στελεχη, που θα
κληθούν να οντοποκριθούν στα μηνύμα
τα των καιρών κοι στους καινούργιους
θεσμούς ττου έχουν θεσπιϋθεί σήμερα
Επομένως και μόνο ίσως γι αυτό που
όμως είναι καθοριστικό και για τη δήμο
κροτώ και γιο την ανάπτυξη του τόπου,
σι εκλογές είναι οπωσδήποτε αποφασι
στικές
Ταυτόχρονα μπορούμε να πούμε ότι
Π Αλλαγή αφόρα όλους τους τομείς της
πολιτικής Γης Οικονομικής και ιηςπολιτ*
στικής ζωής του τόπου θα βρίσκεται όε
οπωσδήποτε σε συάρτηση μο το αποιέ
λεσμα αυτών των εκλογών Δεν προκει
τσι βέβαια για βουλευτικές εκλογές
Αλλο καθένος Έλληνας πολίτης, την
ώρα της ψηφοφορίας είναι νομοτελεια
κά επόμενο νο σύνδεσε· αυτή την ψήφο
του κοι με τα τοπικά προβλήματα, και με
τη δυνατότητα επίλυσης των τοπικών
προβλημάτων μέσω των γενικώτερων
στόχων της πολιτείας
Ε Ρ : Α κ ο ύ γ ετσ ι σ υ ν εχ ώ ς το μ ή
νυμα, ό τι η κυ β έρ ν η σ η π ρ ο ε το ι
μ ά ζ ε ι τους Ο.Τ.Α. νο επω μισ θ ο ύ ν και επ ιχ ειρ η μ α τικ ές δ ρ α 
σ τη ρ ιό τη τες. Ω ς πού μ π ο ρ εί να
Φ θ άσουν α υ τές ο ι ό ρ α σ τη ρ ιό τη
τες, notó είν α ι το ελ ά χ ισ το και
ποιο το μ έ γ ισ το όριο, notó μ ε
έν α λ ο γ ο το π ερ ίγρα μμ ά τους;

ΑΠ: Πτ-ίαγματικα. πέραν από την
απελευθέρωση των δήμων και των κοι
νοτήτων απο τους μέχρι σήμερα ελέγ
χους της πολιτείας, πέραν από την κατα
ξίωση τους ως βάθρου της δημοκρατίας
εμείς τους προορίζουμε και σαν φορείς
αναπτυξιακούς. Πιστεύουμε πως μιά σει
ρά από πλουτοπσρανωγικές πήγες και
πόροι της χώρας μας παραμένουν ανα
ξιοποίητοι ακριβώς γιατί δεν ενδιαφέρ
θηκε η ιδιωτική πρωτοβουλία, είτε γιατί
δεν τους ανακάλυψε είτε γιατί δεν τους
οποκόλυψέ. Κι ππα την άλλη γιατί αδρά
νησε και αδιαφόρησε το συγκεντρωτικό
κράτος, που το διαχειριζόταν, αλλά που
δεν τα αξιοποίησε
Πιστεύουμε πως ο καλύτερος
Φορέας για να αναλαβει αυτές τις πρω
τοβουλίες ανάπτυξης των τοπικών παρα
γωγικών δυνάμεων είναι η Τοπική Αυτο
διοίκηση μ* ιις δημοτικές και κοινοτικές
επιχειρήσεις μ* τη συμπαράσταση του
κσατους πλλά και με τους συνετπιρι
□μούς ακόμα και με ιδιώτες
Τα περίγραμμα τώρα. Οπωσδήποτε
υπάρχουν μ»ό σειρά από εξυπηρετήσεις,
όπως είναι η ύδρευση και η αποχέτευση,
των οποίων φυσικός τους φορέας είναι π
Τ.Α. Αλλά υπάρχουν εξίσου και επιχειρη
ματικές δραστηριότητες, όπως είναι ο
τομέας των υπηρεσιών π.χ. ο τουρισμός
όπου φορείς μπορεί να γίνουν οι Ο.Τ,Α

Μικρές τουριστικές ρονόδες θα είναι σε
θέση νο βοηθήσουν την τουριστική σνσ
πτύξη χωριών αλλά και ευρυτέρων
περιοχών χωρίς την αναγκη δημιουργίας
τουριστικών μεγαθηρίων, για τις οποίες
και μεγάλες επενδύσεις χρειάζονται και
αλλοιώνουν το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον. Παράλληλα όμως μπορεί να
γίνουν και επιχειρήσεις μεταποιητικές
μικρές βιοτεχνίες, ακόμη και λατομικές
επιχειρήσεις και γενικότερα μπορεί νο
ονπληφθούν επιχειρηματικές δραστη
ριότητες των δήμων *σι κοινοτήτων
στον τομέα του ορυκτού πλούτου σε
μικρό μέγεθος
Γιο την ανάπτυξη ακριβώς δημοτι
κών και κοινοτικών επιχειρήσεων δεν
θα αφεθουν αβοήθητοι τόσον οι δήμοι
όσο κα» οι κοινότητες Είναι ηόη υπό
ίδρυση φορέας χρηματοδότησης, παρο
χής τεχνικών συμβουλών και εξοπλι
σμού στους δήμους και στις κοινότητες
Θσ τη λέγαμε ίσως Δημοτική Τράπεζα,
του τύπου της Αγροτικής, ανάλογου
χαρακτήρα, δηλαδή χρηματοδότησης
από τη μιά μεριά και ανάπτυξης σπό την
άλλη. Αυτός ο φορέας θα παίξε· αποφα
σιστικό ρόλο στην ενίσχυση αυτών τω ν
δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων,
αντλώντας πόρους και στο εσωτερικό
και στο εξωτερικό από διάφορους χρη
ματοδοτικούς οργανισμούς.
Ε Ρ : Μ ε τη ν κ α θ ο δ ή γ η σ η τω νΟ . Τ.Α. σ τη ν ανά λη ψ η ετπ χειρημσ
η κ ώ ν π ρ ω το β ου λ ιώ ν φ ρ ο ν είτε ,
ό τ ι ε π ιτυ γ χ ά ν ετα ι ταυ τό χρ ο να
κ α ι έν α ς π α ιδα γω γικός στόχος
τω ν κ α το ίκ ω ν τη ς π ερ ιφ έρειας,
ώ σ τε να ε θ ισ θ ο ύ ν κ α ι α υ το ί
σ τη ν ιδέα, ό τ ι η προκοπή του
χ ω ρ ιο ύ τους, τη ς πόλης τους και
το υ νο μο ύ τους, ε ίν α ι πρώ τα
δική ς τους υ π ό θ εσ η κ α ι μ ε τ ά
του κρ ό το υ ς;

ΑΠ: Στην ακρίβεια δεν θα τον Ελεγα
παιδαγωγικό Κ· ον υπάρχει μιά παιδα
γωγική λειτουργία στη σχέση μετσξύ της
κυβέρνησης . της πολιτείας αν θέλετε
με το Δήμο και την Κοινότητα μπορώ νο
πώ ότι αυτό υεχρ· σήμερα λειτούργησε
αντίστροφα. Δηλαδή εμείς πήραμε μηνύ
ματα σπό την επαφή μος με τον απλό
θυμόσοφο Έλληνα π.χ αγρότη. Αυτός
μας εδωοε ιδέες Εμείς βεβαίως είχαμε
τα οράματα μας. Αλλ είναι αυτόςπ ου
μας έκαμε προτάσεις στα συνέδρια των
δήμων και κοινοτήτων, σπς λαϊκές συνε
λεύσεις που πήραμε μέρος σε παρα πολ
λές περιοχές κο· έδωσε ιδέες συμμετο
χής δικής τους στη λήψη αποφάσεων,
αλλά και στην αναπτυξιακή προσπάθεια.
Βεβαίως αυτό δεν έγινε ως τώρα ένα
γενικό μήνυμα Υπάρχει όμως μέσα στον
κάθε δημότη η διάθεση, το βίωμα, για
νπ οξιοποιηθε· και να δράσει μαζί με
τους συνάνθρωπους ταυ. Αυτό εμείς,
την επιθυμία του . καθένα πολίτη, θέ
λουμε να το κάνουμε ένα γενικό πολίτικο

μήνυμα λαϊκής συμμετοχήςΓ,,,,ί
_· λ λ , ι π
Á
n n x v iZ / v u iC
UÍ
’
χρονα
φροντίζουμε
να1 δπμΚΜ
νοι^Ρ"
καινούργιους θεσμούς όπως τα ^
χιακσ συυβούλια. τα συνθ>*»σ*®_.^
βούλια. οι λ α ϊκ ές συνελεΰσ€·ς _
εξασφαλίσουμε τη συ^μετο^ ^1^αδΒ.ι ,
σε όλα τα θέματα, που τον
ΕΡ: Αυτός ο τρόπος
^
σης τω ν περ/φερε/σκ ^^
β λ η μ ά τω ν α ν τ αττοκρα/ετν
ελ λ η ν ικ ή παράδοση;

ΑΠ Όπως έχω πει κα· ολΛεν
^
ο δήμος, π κοινότητα αν θέλετε,
θηκαν στη χώρα μας Από τ° ν ¿ίριτύ
ελληνικό - τον ομηρικό *6άμΟ* ^
δήμο του Κλεισθένη. Αυτό το
αντέγραψαν οι ^υρωπσικίζ *
εμπλουτίζοντας τον. Δ υ σ τ υ χ ώ ς® ^ ^
τόν εξήντα χρόνια εμείς τονει^
στο περ<θώριο Αλλά μπορεί ν ,
θούμε και σ άλλες εποχές που 01
τη χώρα αυθόρμητα ξεπηδΗΟ^* , ^
απο συνθήκες δύσκολες Π
λαϊκής συμμετοχής και έδωσε
άσκησης αυτοδιοίκησης όπως ^
περ.οδο της τουρκοκρατίας (τ
^
κια τα Κοινά οι Συνεταιρισμοί
τους αγώνες της Εθνικής Αντ<
στ.ς απελευθερωμένες Π€Ρ'°
φό
πολλές κοινότητες κοι δήμο».
αντίξοες συνθήκες του ττροΠΥ0 ^
συγκεντρωτικού κράτους
φ
πολλές περιπτώσεις να ορθ“ *
ι14
ανστημό τους και να δώσουν
τοπικό προβλήματα που δεν μρσρ1^
να δώσει η εξουσία.
^ ·
Το θ έ μ α της 6ηΐΟΟΘΡΡ*ξ%ιϋ
τικής α σ τυ ν ο μ ία ς έΧ& „¿ΙχμΤ
έ τ σ ι ώ σ τε να μ π ο ρ εί
τ η θ ε ί κ α ι να λειτουργό
ΑΠ:: Οπωσδήποτε ο θεσμ°λ ^

θα εφορμοσθεί σταδιακά, ώστε
ωσ·* 'ν
φύγουμε ις οπισθοδρομήσειςφ
πούμε λιγότερο σαν αστυνόμε
^
περισσότερο σον υποβοήθηση ^
ίδιων των δημοτών να π ερ ιΦ Ρ ^ ^ ^ ί
το περιβάλλον τους π.χ. την
κα· γενικότερα τις κοινωνικές δ
γίες
Υπάρχουν
βέβαια
• •r'rr
»ρ
κυρίως χρηματοδότησης αυτής
τουργίσς και στελεχών
στο δρόμο επίλυσης των προβλΠύ0^
οπότε αυτός α θεσμός στσδια*®·
τις εκλογές θα εΦαρμοσθεί σε ηάνί I
νια κλίμακα.
J
ΕΡ : Α ν τιμ ε τώ π ιζ ε ι έ * ά
ν ό τη τε ς μ ιά κάποια
ι0$
της σ η μ ερ ιν ή ς ^ σΎθλΖςχΜ Λ

ΑΠ: Πρόθεσή μας είναι να
με δεύτερη και τρίτη βαθμίδα °'fT
κησπς Αλλ' αν δεν
στην πρώτη Φάση το ρόλο των
Βαθμίων κυττάρων της λαϊκής
χίας που είναι οι δήμοι και οι *°,ν° f &
δεν θα μπορέσουν νο επιτύχουν^ ^
OtâjW „
καινούργιοι θεσμοί. ΓΓ αυτά
c
lûcrt'*
είναι να δώσουμε πλήρεις. ou<yl
κσι αποφασιστικές αρμοδιότητα 0
θε δήμο και a i κάθε κοινότητα,
τους απαραίτητους πόρους Υ«ο
.00
μστοπαιούν τις αποφάσεις τους
‘

4H

Συνέχεια 0 ^ '

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
• Οι δύο υποψήφιοι του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ Γ. Τ ί£
ΛΕΡΑ K.ic. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ, δικηγόρος και Δ Η Μ ^
Τ Ρ ΙΟ ! ΖΑΜΑΝΗΣ. Πολιτ. Μηχανικός διετέλεσαν ο μεν πρώ'10’
νομαρχιακός σύμβουλος κατά τη διετία 77-78 και αντιπρόεδρος δ·#*)
συμβουλίου Βέροιας το 1978, ο δε δεύτερος νομαρχιακός σύμβου"0’
κατά τη διετία 1975-76.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝ1ΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ^
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟν
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑφΙΑ
σε τρεις μήνες

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11-Β ΕΡΟ ΙΑ
(απέναντι από τα αστικά λεζοφοράα)

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ η τμ α πθΑ *ω ς

31

ιη λ

62 777
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• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓ1ΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΑ^1’
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤ1ΚΟΥ ΥΓΡΟ*·
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤΆ
ΜΑΤΩΝ.

· ■. >«η ρ κ ι

f ( ιι J i h m i

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990
I ·
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ΜΑΡΤΥΡΙΚΗ ΜΟΥ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
Στα συντρίμια σ ο υ Π αλαιστίνη, στα συντρίμια
χιλιάδες παιδιά σομ. σά ν π λη γω μ ένα αγρίμια,
<τε στρατόπεδα ο δ ύ ν η ς λ ο υ φ ά ζο υ ν
Βουτηγμένα σ το αίμα σπα ρά ζουν.
Στα συντρίμια σ ου Παλαιστίνη, στα συντρίμια
τΠζ Λευτεριάς τ' ά νθ η ματώ σαν
τ άσπιλό της χέρι, με μα ύρο λ έρ ω σ α ν.
Μαρτυρική μου Π αλαιστίνη
κάποιο α π άνεμ ο β ρ ά δυ Σ επ τέμβ ρη
Τι συμφ ορά μ π ο ρ ο ύ σ ε να σ ' εύρη;
ΘΕΕ ΜΟΥ ............
Στην Παλαιστίνη ξανά σε σταύρωσαν
Μ α ρ ιά νθη
Κ απουτσέλη
TIDIN'-.
Αριθμός 219
!!9 ? Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
"KtlITHPlAEMOY ΚΙΝΗΤΩΝ

επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμο α ς μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί ας το Δημόσιον
Ταμείον (Γ ρ αφ εί^ Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειπιηρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κοτ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' ιιυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμιρανί·
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
σμα α ς την απαίτησίν του, Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλχιστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυοι· ή
μη των πλίΐοδβτάιν είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθι:ν οι βσυλόμε
νοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλαστήρια
σΟησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλαοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

λιτάπτrU(>í' 101 ΕΙρηποδικείω Βέροιας
ι- Τπιμελητής
Παναγιώτης
Ι)Ι„
λουπίδης ως επί της εκτελ-έ
' . ιηΐτιΐΗίις. δηλοποΐώ όίι την |10ην)
ην
μήνας Οκτωβρίου 1982
^ ' ¡ J f p a v Κυριακήν και από τας
'V Βτιν,ι,?’ 'Ι,Μ· ^ΧΡ* 12τ15 μεσημβρινής
όριιίη
*** τις την αίθουσαν των συνε
^ , r v^ u π Ρ'“ίοό'κείου Βέροιας ως
τιον i'1 í?.n<,v χων ηλειστηρμισμών ενώJtiQvoi','1p
Βέροιας Στυ(Hun„ *· Λκ-ττθεριάδη ως επί του πλειστη
vi«, !U” |ιπαλλήλαυ ή τούτου κωλύομε
Tun . í"rT10v του νομίμου αναπληρωτού
(¡,. ^^ώσιτεύσει της δανειστρίας ΕλισάΤου ¡, Νικολάου Χαραλαμπίδαυ, κατοί
ftnv. '■|,oi° í δικοιοιιμένης λαμβάνειν
Τού C
Ä
10“ 11,5 Γεωργίου Κυνη
OHO ■ " κολαου κάτοικου Βέροιας το
•iM n * '" " 1’ ποσί" 1 των δραχμών
ν°Ρ'μΡΐώκως μέχρι; εξυφλήÍdunI "V° v παραγγελίας εκτελέσεως εκ
t t j T ' '^00 mu Πάντα τα λοιπά έξοδα
Pun, '"fln’ KQ1 κλειστήριοαμού μέχρι πέ
Τιο» :υ!ϋυ- δυνάμει και προς εκτέλεσιν
Τών-ί ° |’ιβ."· 303 και 311/1982 διατα
ΊΡώμής του Μονομελούς Πρώτο·
tov , " ®c^°*u5 κ*αι των σχετικών προς
υ1
κΰινοποιηΟεισών επιtut, ΓΤ*>1,<· πληρωμήν ως τούτο οείκνυ-

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΠΑΝ. ΚΟΥΠ1ΔΗΣ

Αριθμός 427
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

Γ0,ν "π' αρίθμ. 88Ι2γ. 14778/1982
!αν ΐΛιδοσεως των Δικαστικήν Em,ον
εν Βεροίιι Πρωτοδικών
Κοκχαλιάρη. Ιωάν. Σολάκο

f ö v tl^tVrTCUεις δημόσιον αναγχαστιoV(jjT|^1αίηριασμόν τα κάτωθι κινητά του
ixpf.t>xtou κατασχειιεντι
κατασχεθέντα δυνάμει
-P<u"ν'-'ίειου
OJT“1Α '· --- όριθμδν 1 70/26-5 1982 κατασχεέκθέσαδς μου. Ήτοι: Εκατόν
m {J17Ü "50) καθίσματα μονά μεταλλικά
Λρι7 Veu<n) Βελούδο γκρι σκούρο, μετα^ " α και εν καλή καταστάσει ευριέκαστον αότί δρχ.
. *®ι ως σύνολον αντί δρχ. 60.000. και
ι θς ύπ αριθμ. 58/1982 αποφά^ . fou Ειρηνοδικείου Βέροιας η τιμή
μηθείσης αξίας των ως άνω κατα
O,0(jiV"V« " I * * διορθώθη ας δραχμάς
η,ν . u " ώς πρώτη προσφορά το ποσόν
^«Ραχμών 45.000. Ο ως άνω αναγκαη.. * ίλαστηριασμέις ενεργείται δυνάμει
™
αριθμ. 9610/20-9-1982 δηλώσεοις
Ν. >
πλειστηριασμού κινητών του
C
ÜV,.’<ilpou κπι κατοίκου Βέροιας
.».-λιανού Ελευθεριώδη, ήτιε εκοινοποιήούς ο Νόμος όριζα.
.

πρώτη προσφορά δω την έναρξιν
^ {^ ν,ίΤτ^ρ,ίχσμ0ύ
*1
tûu | ,0ϋ V®^QU προβλεπόμενη τοωύτη
γενομένης εκτιμήσεως uov
^ λ ε θ έ ν τ ω ν ή,ο, δρχ 45.000 Η
¿^>Ρ<»σις γενήσεται ας τον πρσσφέ
έ'.ι "
μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
8oiiaVjTT|v '9ν 12ην ώραν της μεσημ*)«’ Π'ϊ 4νω καθορισθείσης ημέρας
*11.°τ1ίΡ|αομού αφού προηγουμένως γίόίιιν
*οράς πρόσκλησις προς πλειοδο
»ΐη,
'ου κήρυκος τη εντολή ιου επί
υπαλλήλου, όστις
όπως ζητήσει και λάβει nup'
*«ά,
ΐα· °" Ίλειοδότου χρημμτικάς ιγγυή»1«.
πη κατακυρώσει ο υπερθεματι
' “Ίογρεούται να καταβάλει εις τον

Ο παρά ,τω Πρωτοδικεία) Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Δημήτριος Πανα
γιώτου Αγγελόπουλος ως επί της εκτελέ
σεως τοιόύτος δηλοποιώ ότι την (ΙΟην)
δεκάτην το» μηνάς Οκτωβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας ως
συνήθη τόπον των πλειστηριαομων ενώ
πιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας Καλ
λιόπης Ναζλίδου - Καπράρα ως επί του
πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυόμενου ενώπιον ίου νομίμου uvdπληρωιού του, τη επισπεύσει του δυνειστού Αθανασίου Τραχανά, κατοίκου
Θεσ/νίκης δικαιούμενου λαμβάνειν παρά
του οφειλέτου του Ιωόννου Φιδάνιζη
κατοίκου Βέροιας το επιτασσόμενοι'
ποσόν των δραχμών 65.000. νομιμοτόκως
μέχρις εξοψλήσεως. πλέον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 2000 και πόνοι
τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστη
ριασμού μέχρι τέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτέλεσιν των υπ' αριθμ. 7396,
10202/1981 διαταγών πληρωμής του
Μονομελούς και Ειρηνοδικείου Θεσ/νί
κης και των σχετικών προς τον άνω οφει
λέτην κοινοποιηθεισών επιταγών προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ των υπ'
αριθμ. 8248. 8344/1982 εκθέσεων επιδό
σεως του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βεροία Πρωτοδικών Γεωργίου Ζαγογιάν
νη εκτίΟςνται εις δημόσιον αναγκαστικόν
πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά του
ανωτέρω οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει
της υπ' αριθμόν 426/9-9-1982 κατασχετη
ρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι: I) 'Ενα επαγ
γελματικό ψυγείο εργοστασίου κατα
σκευής ΚΕΛΒ1ΝΕΪΤΟΡ. διαστάσεων
2,5012,00 μ. περίπου με πέντε ράφια, μετά
του ηλεκτρομοτέρ του, εκτιμηθέν αντί

Ως πρώτη προσφορά δια την ένορξιν
UPfir,.
ΑΡ*θμάς: 428
tou πλειστηριαομού θέλει χρησιμεύσει
^ Γ Ρ Α Μ Μ Α ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
η norm ιου νόμου πρσβλεπόμενη τοισύ" A E lttH ΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
τη του 1 <2 ιπς γενομένης εκτιμήσεως
των κατσοχεθεντων ήτοι δρχ, 50.000
τιιι Πρωτοδικεία! Βέροιας ΔικαΗ κατοκυρωσις γενήσεται εις τον προσΤΟιι^“"‘ρελητής Δημήτριος Παναγιώψεροντα την μενολιπέρον τιμήν τελευ' μ ο , ^ " 0»λ°ς. ως επί της εκτελέσεως
τσίσν πλειοδότην την 12ην ώραν της
Ti|V _ ■· δηλοποιώ ότι την (ΙΟην) δεκάμεσημβρίας της όνω κΰθορισθείοης
^ « μηνός Οκτωβρίου 1982 έτους,
ημέρας ιιλειστηριαομού αφού προηγου
«μ
Αυραικήν και από τας ώρας 10ης
μένως γίνει τρεις φοράς πρόσκλησις
to,
12ης μεσημβρινής εν Βεροία
προς ιιλειοδοσίπν υπό του κήρυκος τη
6)1)
Χθν αίθουσα των συνεδριάσεων
εντολή ταυ επί του πλειστηριασμού
Ίον όώ'οίικείου Βέροιας ως συνήθη τδυπαλλήλου. Οστις δικαιούται οπως-ζητή^9μΒ<ΐν "λπιατηριασμών ενώπιον της
σει και Λάβει παρ' έκαστου πλειοδότου
Η ^ Ό Υ Ρ ά φ ο ο Βέροιας Καλλιόπης
χρηματικός ε γγυήσεις, Αμα τη κάτσει,
Ρν,ηιι η’' Καπράρα ως επί του πλειστη
νη-, "ι! “Παλλ,ήλου ή τούτου κιολυομέ
μωσει ο μπερόεμσποτής υποχρεουτοι
^ώπι,-ον του νομίμου αναπληρωτού
ν καταβάλει εις τον επί του πλειστηρισ' επισπεύσει της δανειστρίας εν
σμαϋ υπάλληλον το εκπλειστηρίσομο εις
Wav " γόρειχ,ύσης Ε.Ε. υπό την επωνυμετρητά ή νσ καταθέσει τούτο αμελητί
ίΐΗ- ' ^ Λποστολίδης και Σια·, νομίεις το ΔημΟσιον Ταμείον ίΓροφείην
9ό,.ν,ν~ΡϋΓ'Ι1,πουμένης δυαχιουμένης λπμ
Παρακαταθηκών και Δανείων) προσκοV(V,u.r"QP" του οφειλέτου της Ιωάννου
μίξυιν Και το σχετικόν γρομματιον εις τον
Μνπ,
'ΐυτοίκαυ Βέροιας το επιταοοόεπι του ιιλειστηριοομαιί υπάλληλον, άλ
“°ΐή» ’’'“Ρόν των δραχμών 65.100, νομιλως ενεργηθήοεται αναπλειστηριοομός
" 'Ό ι
εξοφλήσεις, πλέον
κοτ συτοό τα έξοδα ταυ οποίου θέλουν
Ιίχχ) Χυ'1“; εκτελέσεως εκ δραχμών
tianpcixBfcl nup dutoû uvqvkciotikwç
ΐι,„.
Πάντα m λοιπά έξοδα εκτελεκαι δια προσωπικής του κρατήσεως, Εις
7' πλειστηριασμού μέχρι κεραίας
ΐ(ψ) . ^ μ ε , και προς εκτέλεσιν της υπ' _ περίπτωσιν μη εμψανϊσεως ιελευιαιου
πλειοδόιυυ ο επισπευδων θέλει ουμψη
Μ',ν,,113"982 Διαταγής πληρωμής του
Diibel το εκπλειστηρίοομα εις την απαί
ΠίΛοής Πραιτοδικείου Βέροιας και
τησι'ν του. Τα κηρύκεια δικαιώματα ως
ν
προς τον άνω οφειλέτην κοι«ς ,ΓισΠί επιταγής προς πληρωμήν
και του επί του πλειστηριασμού υπαλλή
V, ι ¡ϊ]1™ δείκνυται εκ της υπ αρι». λου βαρύνουσιν τον τελευταίον πλειο
«H, - ν-Β-1982 εκθέσεώς επιδόσεως δότην. Το φερένγυον ή μη των πλειοδο
Βΐμ0|^ J'PPTiKoú Επιμελητού των εν
τών είναι της απολύτου κρίαεως του επί
ώ , » ‘Ρωτοδικάιν Κων/νου Κοκκαλιά
του
πλειστηριασμού
υπαλλήλου.
θέτ,.. 'V'm
Δημόσιον Αναγκαστικόν
Καλούνται αθεν οι βουλόμενοι να γίνω,^ 'Ί ρ ια α μ ό ν τα κάτωθι κινητά του σιν αγοραστοί της πλειστηριαοθηαομέτη- , J 'V οφειλέτου κατασχεθένιο δυνάμει νης ως άνω περιουσίας, όπως προσέλ
< , ' “(Ηθμόν 425/9-9-1982 κατασχέτη'*! ™™εώς μου: Ήτοι: Μια βουτηχτι- θουν και πλειοδοτήσωσιν κατά τηιί εν
«Γΐβ1λ Γ'λ0ν'-Ι έργοστσσίσιι κατασκευής αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Πιιν ^'''ώιαζή·, (icfl' όλων των εξάρτημά

τιιι,0 ' παρακολουθημάτων της. εν λει·
W n," ευρισκόμενη, εκτιμηθείσα αντί
λυών 100.000.

Ο επί της εκτελέσεως
δικαστικός Επιμελητής/

ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΙΚΡΕΣ
ι ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
I μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Καιν/νου Ζαρκάδα.
ς 40 - 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ- 27.900.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΓΡοφ€(ο 36 ι.μ. στον Ιο ν όροφο επί της οδού Βερόης 3.
ληοοφορίες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Ταυρίδη (καφενείο Ζύππειό)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
^ήταται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.
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Οι Διαμαρτυρόμενοι έχασαν
την πλειοψηφία στην
Ομοσπονδιακή Γερμανία
ΑΝΝΟΒΕΡΟ (ΙΝΓΤ)
Το ποσοστό των διαμαρτυρόμένιον
στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της
Γερμανίας μειιόθηκε τα τελευταία 20
χρόνια από 51 σε 42%. Ό πω ς ανα
κοίνωσε το κεντρικό Γραφείο της
Ευαγγελικής Εκκλησίας στο Αννόβερο, οι διαμαρτυρόμενοι στην Ομο
σπονδιακή Γερμανία είναι τώρα λιγότεροι από τους καθολικούς, που το
ποσοστό τους ανέρχεται σε 43%. Οι
λόγοι για τη μείωση αυτή είναι κυτά
τη γνώμη παραγόντων της Ευάγγελε
κής Εκκλησίας ο μεγάλος αριθμός
γεννήσεων στο καθολικό τμήμα του
πληθυσμού, η άφιξη καθολικών
αλλοδαπών εργατών και ο ελάχιστος
αριθμός αποχωρήσεων- από την
Καθολική Εκκλησία. Αντίθετα από
την Ευαγγελική Εκκλησία αποχώρη
σαν το 1980 γύρω στις 120.000 άτο
μα, 20% περισσότερα οπό το προη
γούμενο έτος, ενώ μερικά χρόνια
πριν είχε δημιουργηθεί η εντύπωση,
ότι το μεγάλο κύμα των αποχωρή
σεων των πρώτων χρόνων της δεκαε
τίας του 1970 είχε ξεπεραστεί. Οι
περισσότερες αποχωρήσεις σημειώ
θηκαν στις μεγαλουπόλεις και στα
περίχωρά τους, ιδίως δε μεταξύ νέων
ανθρώπων.
Ο αριθμός των βαπτίσεων και γό
μων της Ευαγγελικής Εκκλησίας
αυξήθηκε μεν τον 1980, σε συσχετι
σμό όμως με τον αυξηθέντα γενικό
αριθμό γεννήσεων και πολιτικών γό
μων σημείωσε περαιτέρω πτώση.
Από τα παιδιά που βαφτίστηκαν και
που οι γονείς τους ήταν όιαμιτρτυρόμενοι. πήραν το χρίσμα των διαμαρ-

τυρομκύφν (το 1980) γύρια στη 94%,
Το 1979 το ποσοατό ιιυτό εφθσι'ί: τσ
96%.
Ο αντιπρόεδρος του Κεντρικού
Γραφείου της Ευαγγελικής Εκκλη
σίας. Χάρτμοιιντ Λούβε. διαπίστωσε
όμως και θετικές εξελίξεις. Ποτέ δε
δόθηκε η Θεία Κοινωνία στην Ευαγ
γελική Εκκλησία τόσο συχνά όσο το
1980. Επίσης οι δωρεές για τον έρανο
«Ψωμί για τού κόσμο» αυξήθηκαν
κατά 22%. Ο Λούβε δίνει ατο εν λό
γ<υ γεγονός την εξής ερμηνεία: «Λί
γαι πιστεύουν περισσότερο, λίγοι
παίρνουν περισσότερο ενεργά μέρος
στη ζωή της εκκλησίας «Το γεγονός,
ότι αι διαμαρτυρόμενοι μεταλαβαί
νουν συχνότερο, φανερώνει και
«μεγαλύτερη πνευματική προσέγγιση
προς τους καθολικούς και τους ορθό
δοξους». Η χαλάρωση του δεσμού
προς την εκκλησία δεν πρέπει κατά
τη γνώμη του αντιπρόεδρου των δια
μαρτυρομένων. νΐι θεωρηθεί απώλεια
της θρησκευτικότητας.
Ωστόσο,
καθήκον της Εκκλησίας είναι να όώ
σει στους πιστούς να κατανοήσουν
«ποια αξία έχει η Οργανωμένη έναντι

Αριθμός: 5957
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Παρά τω Πρωτόδικείω Βέροια? Δικα
στικός Επιμελητής Φίλιππος Αποστόλου
Κοκκαλιάρης. ως επί της εκτΰέσεως
τοιούτυς, δηλοποιώ ότι την (ΙΟην,ι όεκπτην του μηνάς Οκιωβρίου 1982 έτόυς.
ημέραν Κυριοκήν κυι από τας ώρας 10ης
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν τα) Και
νοτικιίι Κοτυστήματι Τριλόφσυ Ημυάίΐ!.
ο>: συνήθη ίόπυΐ' των πλειστηριαομων
ενώπιον του Συμβολαιογράφου Βέροιας
Χαρίτυινος Πιιπυχρυπήι,θυ!ΐ ως επί του
π?χιστΐ|ριησμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυόμενου ενώπιον ταυ νομίμου ανα
πληρωτού ταυ, τη επισπεύσει ίου δανειστού Κυριάκου Χατζηπαπαδοπούλου,
κατοίκου Θεσσαλονίκης δικαιούμενου
λαμβανειν παρα του οφειλέτου tnu Χαρί
ση Αποστόλου του Αντωνίου, κατειίκου
Τριλόφου Ημαθίας το επιτασσόμενοι·
ποσόν των όρυχμών 576,100. νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσκος. πλέον πιιρανγιλίας εκτελίέσεως εκ δραχμών 1500 και
πάντα τα λοιπά έξορα εκτελέσεως και
πλειστηριασμού μέχρι πέρατος αυτού,
δυνάμει κοι προς εκτέλεσιν της υπ' αριθ
4857/1982 Διαταγής «ληρωμής του
Μονομελούς Πρωτοδικείου Θίσσπλονί
κης και της σχετικής προ: τον άνω οφει
λέτην κοινοποιηθείσης ππιπιγής προς
πληρωμήν ως τοότο δείκνυται εκ της ύπ
αριθ. 14832/6-9 [9,82 (τκθέσεώ: επιδόσέω:
τού -Δικαστικού Επιμάλητου των rv
Βεροία Πραιτοδικών Ιωόννου Σολάχη
γλου εκτίθενται «ις Δημόσιόν Αναγχυστι
κϋν ΠλειστηριιιΛμόν τα κάτωθι κινηιύ
του πρόσθεν οφειλέτου kutioiyOUviu
δυνάμει της υπ αριθμόν 5956/Ιίης
Σεπτεμβρίου 1982 κατασχειηριου εκθε
σελις μου: Ήτοι 40 ισαράνται πρόβατα
γαλάρια. διαφόρων ηλικιών και ποιμενι
κών σημείων, αντί δραχμών : I.KHJ ¿>:α
στον. Ήτοι συνυλ,ικης αξίας δραχμών
160.000.

δρχ. 30.00, 2) Ένα πλυντήριο ρούχων
εργοστασίου ΙΝΤΕΖΙΤ των πένιε κιλών,
εκτιμηθέν αντί δρχ. 10.000 και 3) Ένα μί
ξερ εργοστασίου κατασκευής Αμάνκ. μετά
του ηλεκτρομοτέρ του και των εξαρτημά
των του. εκτιμηθέν πντί δραχμών 50.000,
Ήτοι εκπλειστηριασθήσεται συνολική
περιουσία του καθ' ού αξίας δραχμών
90.000.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπάμενη τοιαΰτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 45.000 "
κατακύρωσις γενήσεται εις τον πρυσφέροντα την μι.γαλυτέρυν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μέση μ
βρίας της άνω καΟοριπθείσης ημέρας
πλειστηριααμυύ αφυύ προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
εκάπτου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον to
κκπλειστηρίασμιι εις μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Τπμείον (Γραφείον Παρακαταθηκών kui
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειατηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήοετιιι
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδο
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικώς και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
σμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως καν του επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν ι» βουλόμενοι vu γϊνωδιν αγοραστιά της πλειστηρια
σΟησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν κοι πλειοδυτήσωσιν κατά την
εν ιιρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικοστικόε Επιμελητής
ΔΗΜ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Αριθμός 4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟχ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ

Αριθμός: 433
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Παρά τω Πρωτόδικείω Βέροιας Δικά
σηκός Επιμελητής Δημήτριος ΓΙαναγ,
Αγγελδπιιυλυς, ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος. δηλοποιώ ότι την (ΙΟην) δεκά
την του μηνάς Οκτωβρίου 1982 έτους,
ημέραν Κυριακήν και από ru; ώρας 10η:
π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν Βέροια
και εις το ακρυατηριον τυυ Πρωτοδικείου
ως συνήθη τόπο» τθ)ν κλειπτηριαπμώι
ενώπιον της Συμβοΐ-ιιιογράφου Βέροια,
Καλλιόπης Καπράρα Ναζλίδου ως ι.πί
του πλειστηριαόρου υπαλλήλου ή τούτου
ι κωλυομένου ενώπιον του νομίμου ανα
πληρωτού του. τη επισπεύσει του όανει
Î στυύ Ιωάννου Κιιίσερλή, κατοίκου
Βερυίας δικαιούμενου ψιμβυνειν παρά
I τη: οφειλέτιδό: του Ελένη: Χατζίοου.
κάτοικού Βεροίιΐϊ Πιερίωμ 23 το επιτιχτ
σάρενον ποσόν των δραχμών 5 1 000,
νομιμοτόκως αέχριί ε.ξαφλήπεως. πλέον
παριινίελιιις έκττλέα,.ως ι . οραχμων
1000 και πάντα το λοιπά έξοδα εκτελέ
ο,-ως και nUiTTOPiuopoó μέχρι népuTo;
αυτού, όιινάμιι και προς τκτέλτσιν των
ι ρα' αριθ- 372/375/1982 Διαταγών πληρώ
μή; του ΕιρπνΙΗ'ΐκείυυ Βέροιας και τη,
σχετική: προς την «ναι οφολτηδα κο.νο
ποιηθεισίνν επιταγών προ; πληρωμήν ως
1 tomo δείκνυται εκ της υπ αριθ. 2005
I 2006/1982 εκθέατ"1; ρπιόόσ&υς του Δικυ
οπκηύ Επτμτλητοι ιων εν Βερομι Ιίρωτοόικών Πανάγΐώτόυ Κουπιδη εκτίθενται κι;
Δημόσιον ΑνΟΥκασηκόν ΠλαΛστηριυσμόν τα Κάτωθι κινητά τη; πρόσθεν οψει
λέτιδος κατασχι Ors τα δυνάμει της υπ αρι
Θμ6ν 432/15-9 1982 κατασχετηρίου κχΟέ
σι.ώς μου; H t«: Miu έγχρωμη τηλιορα
σις ερΥΐιστασίΟΒ κατασκευής ΚΟΚ TING
(Κέρτιννκ) 26 ιντσών. μεταχειρισμένη, κν
λειτιιυργίιι «αι εν καλή «ιτιιπτιίσσ εορι
„»υμενη. Εξεημήθη αντί δραχμών
70-000-

Ο παρά τω Πρωτοδικείο) Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Αναστάσιος 1,
Κελ,εμπεκίδης ως επί της εκτελέσεως
τοιούτος δηλοποιώ ότι την ΙΟην (δεκάτην) roo μηνάς Οκτωβρίου του χιλιοστού
εννεακοοιοστού ογδοηκοστού 6ευτί;ρου
(1982) έτους, ημέραν Κυριακήν και από
τας ώρας 10ης π.μ. μέχρις 12ης μεσημβρι
νής εν Βέροια και εις το ακροοτήριον του
Πρωτοδικείου ως ηυνήθη τόπον των πλε:
στηριααμών ενώπιον του Συμβολαυογρά
φου Βέροιας κ Στυλιανού Εληυθεριάδη
ως επί του πλυ'.ιστηριασμυύ υπαλλήλου ή
τούτου κωλυομένου ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτού του, τη επισπεύσει της
δανειστρίας εν Bepoiu Ομορρύθμου εται
ρίας υπό την επωνυμίαν «Α. ΑΓ1ΑΝΝΙ
ΤΉΣ και ΥΙΟΣ Ο.Ε.» νομιμως εκπροσω
πουμένης δικαιούμενης λαμβάνειν παρά
του οφειλέτου Θεοδώραυ Κ αζούρα,
κατοίκου Βέροιας το επιτασσομενον
ποσόν των δραχμών 29.950, νομιμοτόκως
μέχρις εςοφΛησεως, ππεον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 1500 και πόντο
τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλ,ειστη
ριασμού μέχρι πέρατος αοτού δυνάμει και
προς εκτέλεσιν της υπ' αριθμ 303/1982
διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθι.ίσης επιταγής προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ'
αριθμ, 15/5-8-82 εκθέσεώς επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βεροία
Πρωτοδικών Αναστασίου I. Κελεμπεκίδη
εκτίθετιιι εις δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα κάτωθι κινητά ton ανωτέ
ρω οφειλέτου κατασχεθέντα δυνάμει της
υπ' αριθμόν 3/15-9-1982 κατασχετηρίου
εκθέσεώς μυυ. Ήτοι: 1) Ενα ηλεκτρικό
πλυντήριο παλαιού τύπου, εις μετρίαν
κατάστασιν ευρισκόμενον μάρκας 1ΖΟΛΑ
εξετιμήθη αντί δρχ 15.000, I) Μιά ηλε
κτρική κουζίνα μάρκας ΕΚΟ εγχώρια, εις
κυλήν κατάστασιν. εξετιμήθη αντί δρχ.
15.000. 3) Μιά τηλεόραση ασπ(>όμαυρη,
μάρκας BALLER1 24 ιντσών, εξετιμήθη
αντί δρχ. 8.000. Ητοι κατέσχον συνολική
περιουσία του καθ' ού αξίας εν όλω
38.000 δρχ.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νύμοο προβλεπάμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως ta)V
κατασχεθέντων ήτοι δρχ 19.000!. Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον πραρφέ.
ρρντα την ιιεγάλτιτ'-ραν τιιιτΜ ιελευΪΛίρν
πλειοδότην την |2ην ,Ιιρυν της μεσημ
βρίας τη; άνω καθορισθτίσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό’ του κήρυκος τη εντολή του επί
tou πλειστηριασμού υπαλλήλου, όσης
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'

Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλίκπηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπάμενη τοιαύτη

πτάστου πλαοδότου χρηματ.κάς π·γυΐ|
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρα’ΰται να κητηβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειπτηρίασμα ci; μετρητά η vu καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφεί|1ν Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειστη ρω
σμού υπάλληλον· άλλοι: ενεργηθήσετυι
αναπλειστηριασμό; κατ' αυτού tu έξοδα
του οποίου θέλουν Ηστηνιχθε: παρ αυτού
σναγκυστικώ; · (,ι δια προσωπικής του
κρυτΓίσεα):. Εις περίπτωσιν μη κμφανι
οεω: τελευταίου πλειοδότου τ> επισπτύ
6ων θέλει συμψηοιπει tu κκπλειητηρία
σμα εις την απαίτησίν του. Tu κηρυκυυ
δικαιώματα 0,ς και του επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν το.
«ίχυταίον πλειοδότην Γη φερέ-,-νυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επι του πλεεστηριασμου
υπαλλήλου. Καλοόντυι ύθευ Οι βουλέιμε
νο, να γίνωσιν αγοραστίιί τη; πλπστηριιι
οθησ.ιμινιτ« < \ uv‘u tj.piapoio^cna*
H|V.OÎÀÎLnft' και πλαφδητήαΐαπιν κατα την
i:V αρχή'του παβάντοε ήκξ,ηιίνης ηρέ|πτν
ku \

(Ιψαν.
Ο m εης ατιλιση ες
ΛυεκπααΚ C ep o lrp i;
αναςτ.

ΚΕΑΕΜΠΕΚΙΔΗΣ

ΪΙ|%

Ν Λ,υμσ ίνιυιιΐι.

Το χρονογράφημά μας

=€ψ€ΐρισμα
ταυ ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
ΑΛΛίις τις (Ιλέσει γ*.ιλ*τνές
άλλος τις βλέετίι (ΐαιιρμς
μ άλλος τις βλέιτχι κοστονές

θ μ η υ κ ι.υ α κ υ ιη

τας».
Κατά το χειμερινό εξάμηνα
1979/80 γράφτηκαν στις σχολές της
ευαγγελικής θεολογίας περίπου 9 000
φοιτητές, δηλαδή 40% περισσότεροι
από ότι πριν τέσσερα χρόνια, ίδυπτι:
ρη αύληση σημείωσε ο αριθμός των
φοιτητριών της Θεολογίας: Οι νονοί
κες εκπροσωπούνται στις θεοΈιγικ-ς
σχολές με ποσοστό μεγαλύτερο από
50% Εξ άλλου το ποσοστό συμμε
τοχής τους oto ιερατικό σχήμα αυξη
θηκε από 2% τό 1964, σε 7% στιτ τέ
λος του 1ν 80. Σύμφωνα με τις δηλώ
σεις του Λούβε δεν θα βρουν όλοι,
όσοι σπουδάζουν τώρα, μόνιμη
εκκλησιαστική εργασία μετά τα πέ
ρας των σπουδών του:. Η ένκλησίο
θα καταφέρει όμως να τους »βολέψει
όλους κόπου», δεδομένου μίιλιπτιι
ότι 25 ως 30% διιικόπτουν πρόωρα
τη φοίτησή του:.
Οι εισπράξεις, της Ευαγγελικής
Εκκλησίας στη Γερμανία ρπο τον
εκκλησιαστικό φόρο έφταναν τυ
1980 τα 4,8 δισεκατομμύρια μάρκα,
έναντι 4.5 δισεκατομμυρίων μάρκων
του προηγουμένου χρόνου.

ύ ς πρώτη προσφορά δω την έναρςιν

του πλαστηρίαομού θέλ.α χρησιμεύσει η
napa top νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του I I της γενομένης εκτιμήσεως ταιν
κατοσχεθεντων ήτοι δρχ. Sí) 000 Η
κοτακύρωσις γενήσεται εις ιον προσφεροντα την μεγαίμηέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ιλην ώραν της μστημβρίας της άνω κυθηριαΟείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φυριις πρόσκλ.ησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήροκικ τη εντολ,ή ιου επί
του πλειστηριασμού υπιιλΑήλαιυ. όσος
δικαιούται όπως ζητήσει και 'Λα|V,l nup
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγύ'Ι
σεις. Άμα ΤΤ( χατακυριΐισει ο υπέρθεμαοατής υποχρεοιιτατ να καταβάλει εις τον
επί του πλειστημιασμυύ υπάλληλον ιυ
εκπλεαττηριασμπ εις μετρητά ή νιι καηιθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον ίΓριτφείον ΠιιρΗκυτιιθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το οχαιχόν
γραμμάτιον εις την un ταυ αλκιστηριυσμού υπάλληλα)ν. άλλάις ,.ν.ργηθήσΓριι
ιτναπλπστη|)ΐιισμός κοτ αυτού το έξοδα
του οποίου θίλυυν αυ-ραχθεί nup" uutou
μναγκαστιειίις «ut Βία προσωπικής τριι
νρατησεως. Εις τερίπτωστν μη εμφανί
σου: τελευταίου d a tS S n U i ιι επισπειίόνιν θέλει συμψηφίσει το εκπία.ιστηρίιισμα ιις την οπαίττισίν του Το κηρύκεια
όιχοιώματα ως και του «τι τυυ πλοοτη
ριασμού υπαλλήλ.υυ βυρύνουσιν τον
τελλάταίον πλειοδότην. Το φερίγγοον ή
μη των πλειοδοτών είνα; της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριαομού
υπυίλ.ήλ.ου Καλούνται όθεν οι βαυλα'ψι:
»οι να ιινιασιν ακκιραστοι τη: κλεχσττιρυι
σθηοομειη, ω; άνω περιούσιος, δπω;
».ροσέλθουν και πλιΐοδοτηβωσιν κατά την
εν αρχή του παρόνιος υριζι'ιμί.»ην Ιμιέραι
κοι ώραν.
Ο r i της εκτεΉ/ιεως
Λικαοιικυς Επιμιλ.ητής
ΦΙΛ. ΚΟΚΚΛΛΙΛΡ1ΙΣ

του 1/2 της νενιιμένη; εκτιμήσεως των
εατυσχεύένπιΐν ήτοι δρχ 3;.000 II
κατακύρωσις νενήπεται εις τον ηρτισφέ
ροντιι την μεναλυττραν τιμήν τχληιηαον
πλειοδότην την )2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω ΜίθυριπθεΙσης ημέρα:
πλειστηρΐασμ,ιύ αφΟβ προηΥιαιμλνως ,··
νει τρεις φθ|Ηΐ; πρόσκλησις προ-, τλγιοδπ
αίαν υπό του κήρυκο: τη τετυλ ή του σκι
tou πλειστηριιΐΒΐιυύ υσαλλήλομ. όσ-ιν,
δικιιΐΛ'άται όπω: ξι»τ ,ιπμ και λύίΐιι παρ'
εκάπτου πλκιπδίττου χρηματικό: ενγυη
σης Αμα τη καυικυριάσΜ Ρ φπερθήμοιι
πτής υποχριυυτυ
κατιιβάλΓ.ι ιν; τον
ml του πλοπτηριίΐοβού υπάλληλον τιτ
ικπλ^ιατηρίασυα ιας μετιιητά η ν*- κάταθι
an τούτο ιιμελητί ει: Ιο Δημόσιοι
Ταμείον ιίραφείυν Ιίαριικιίτάθηκάι*' S",
Viven,IV) προσκομίζων και :ι* σχετικόν
γραμμάτιου m.; τον επί um -,λ/ΛΟιηρω
σμιΐν ιιπάλλ,ηλοτν, ά) Λως ενιρνηθήπππι
αιηΓ.λ»ατηριιιπμής κιιτ* μυ'.οά ια έξοδα
του ιτ.τυιου ύελόΐιν ειοπραχθιΐ παρ αυτού
ιινανκιιπτικώ: και out προσωπικής του
κρατήοεως 1:ι; περίπτωσιν μη εμφανί
nun; τελευταίοι) πλωοδόταυ ο επιοπεύ
,5ων HUn συμψηφίσω το εκπλειστηρία
,-,μ) εις την' απαίτησίν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως κοι toa m í τυυ πλειστη
ριασμΟίι υπαλ3.ηλυυ βαρυνουοιν ιον
τελευταίον πλιαοδάτην. Το φερέγγυον η
μη των πλκιοδοτών κι ναι τη; απυλύτου
Kpirtrui: tön επί του πλιιπτηριιισμόό
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενυι ευ γίνωσιν πνοραοταί της πλ,ειητηρια
πθηοιιμένης ω; άνω πίριυυαίιις όπως
προσέλθουν και πευ.ιυάυιήσωσιν κατα την
εν αρχή ταυ παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

i« v ô t : κοι ιιημρφμόιες

ϊτιχοκιπ uno βνήκον οπό to )ιοο
Voo-‘mm too νυρολονου uorupiKou
Ομακιιεεπ) nriinm Ποπυγιοννοκου
•Ίον οε p AouôOùof io ιΠΟΟΤΐυμένο
rutiiNhj ο ιη υ Mu, o o A día Aim) τα
nt.vÙMf) non o (ΐτλίαόός TO -, - vH·κ

τραγγ.ύΑι γιο υ·> ßvOiv* ι οπό το στ<*·
¡JQ Τιυν φηνιορυιν μος οριομένές
ιί.μϊς »όποιας μικρής ονόπαυοης.
Κ οθόμαιιν ο tv n πιίγγόκι τής
Εληος κοι · ιλο ίν ιι ζεονορ ι ξένο οπ ό
tool μη χ ειρ ύ )ν μ ο ντυμένΟ ϋς ο ς
πουμτ αλεττοτουριιττίς,
Εσιονον
ι.ιπέι το κ ζοφονιο& έντο ηυρα ζωιφια
κοι το γο ιχνοι κότα/ o r o χόρ τα
ΕιριΥχνυν ,.ττ, ι Γ»τΐ|Ε)ει0 τους Λ11Λr <VI
)·ι λενή μ ενο ςκιρπιριομα

Hptíí μπροοτο μου μια ηαληό
εποχή nao κάτι ιχταιπ Φαινόμενό
ήτον ιγιινιυιομίνο Κλιηιυιτος πρΔ
ισοιμν κτιι ιέιαιον tni)v. ίίομήύηκα
νυν ιΐιηιόεκηνείί Κιηζοφίληο μτινιμο
fuKOViTi ττ|ς Ιίπηρίιΐίιις riuu φοβο
ιπιιιιτιις ΔιοληΑοιιοι
λ Ολοι οι
Φθέΐριιίινκς κοι οι ( νολοοούνιες
ΙκλοναοουνιεςΙ ιπ η γραμμή γιο ro
βιβλίο αοϋενών»,
ΟομόΟεικα τον πύλεμτι κπι τα
τραγούόι
του
Π πππνιανναχυυ
θυμήθηκα το Χότζα στην Π οπ ιοίατί) στον Α λ β α νκ ό πόλεμε· ·ο θ ισ μ έν ο ν ο τ ο τ(άκ· και «ouß« νιιή ζο ν-

τας êinove κοι κομμιπ κηι ι,γν έριχνε
στη φ,υιιρ ααν να μην ιγμνέβοιγε τί
ποτέ Και τέλος (Ιυμήθηχο κ·:ι τον
eaotO μου που έβγαζε) το ποολόβερ
μου το ίπίΟνο πυνιο από τη Ohutih
κο· ίπεφττεν ισίιι - ralni κοι έσπαίττν Και ήταν Αλβανικές ΙτοΑιΚ’-ν
μιι Ελληνικές αλλά και τρίτη ρήιατι
μπόλιτίομιι ιμιπλή έυευσις παυ 8γι
vt ut ποιο χονόρτιίιτοικίς κοι μ«ιο
ιΌμότεζ γιο ν<ι κανουν την νυΛ,υ
»ι ιΛ*h« *·*·ι_πί ιο λες και unavadTOTuii IMV.

Αυτό όλα ήταν του πε,Λ< μρυ ττ,
φρούτα και ύστερι: βγήκαν κοι »ο
εντομοκτΰνα κοι γλυιωοε o « ¡cn P κης ο κακτιμιΐΟημένσ:. φυσικό
Κοι ιιίηκι ύιικητι;· ciná fótm χ ιό
νιο μας πτιροιιυιόςετηι ενο τέτο,·
φοινιήμιντι οπό κούρε,λήήες τίμ .,
στες που «όθοιπαι »Οι ξεςιειιιΐι.,ν. εκε, riuu ππιζουν το « ιόοι>: ,
ιΐΟΐύύ ιιοιδοκιο
Τουρισμός βρίυμεράς και ο·'·',
θρυιΙΙΟς 7ι κολπ 8(1 ήτπν vu UTTÔp»·'
ΚιΊκΟισ 6ι6ισξις να συλΛορβάνυ. ττα»
αμτρι »ο· > ος ·.·□ τους ρΓχνει Cetmi
vi μύ κγιι ο ιΊλλύς μι εην κερίιμι&ο να

ξινέ ι;
Oo.fi κολρ Ç)ij ήιαν Γπ·· στινυ"
1ης CIOOÓOU τυιν στην ΠοτρΙόο μ. ε
vu ιο ύ ς »γύριζαν πιπιυ Λυτ·, ».ναι
κ ολνια υνπ μ ο ς κπι η πορεζηνε,μΥντΙ
t \ ι υθερία μ ος που μηιτμκΐ ν α μ ος
ψεμι-.ι αρριυστ«ι*..

Ε κδόσ€ΐς

Τα ναρκωτικά και η
αντψ€τώπισή τους
ξξέόόθηκαι £κυκλοφόρΐ|θ( το
βιβλιρ του Θεολόγου χσ θrjyn111 »
Μοκίδόν/ο Πσπαόοπίίύλυι;
«Το
νορκυιτικο και Π οντιμΕΐωιιιυή
τηυς» Ψυχολογική κοινευνιολιιγικι'ι
•ηαιήογυιγική και ΟμΟόΛιά/Ι χριΒΙιη
γ.Κή θ ςφ μ ή ο π

ΕέκινυινίΓις ο ανοννυιιττπς από
την ειοανυινή του βιβλίου ιιιπιλαμβονκται αιιέσιυς οτι έχει ιπσ .»'ίμια
του την φιλύοσΦίά ιηςςω πζ στημίγ- ’
ιώνη Οιιιν Ouiiviû ολήβκιο του |
Θειιυ
Στηρίζει ιον σν^βευσο πόνευ στην
χριιττιπνική υρθοδοξη «Ιπτη tou και
ixτο κύτταρο της κσιγυιυίος. την I
υικειγίνειο, κειι μπο εκεί ειμύχευίιί*
ui Ολη ΤΟ «τημκιο τιγς ΚΡινυινικΛτη
τος τσιι -1νF)ί ••νιποι, με τις καλές κ<ιι
τις κοκές του αυνήθΕίβς
Μος εξηγε· τα αίτια twv νομκιυιικύιν κοι τις ζημίες non ειιιφλριιυν
Οχι υτιλεας οον μιρ Αιόλε ί,η ή τιαν
ένα από ro ουνηίτιομίνα μαβήμεττα
κατα τιυν ναοκυιιικάιν ιιλλο μπ <ν
νους βαθιές mou iifitnc· va uno6ti
KVÙmiv ιιολλό σττιυς ντους ο ΐυ υ ς
ιιμ|ιθΛιηυι τεις ποΛιτιίΟς στον τύπο,
ττ11- ογολτϊο. am » »»»Λήπια, την
πιιτοδιι···.·ιΐΊι κΟι στην Οικειγέγεια
κ.·!· ι:, μ> π,.νιΐις πτπν οικογένεια
Κιι· οτο τέλος στην Βιβλιαγμοφία
o III ειημτΙΙμν» με Μι υιΟΚεφή πιεις
πίελλίς ιιιιο τις τ ιίο ιις Kill τις αιτιμι
ï.t οε ιιρυοιαιιικίς γνιυμτς τις οτισϊι-ς
Ίΐπγειιιιαι οπό κιλετΕς κπι ιπιό
• ΤΤΙΠίιηές IT',ι LΟι Μι" κΛι οπΔιορεύ
m i. Αυτε· δείχνει τιι μέγι-Γΐιτς τμς

ακριίίπας Ό ·ν λ/ινιυΥ τοεε Αναεισι

διοβιισε, ιικλίτηοέ, · κρινι ιβιλαιιό

ήιηοι »α, · πκσπ έςραψε Και βέβευα
φίμηστ Εποι οζιος θερμών οιι γχα
ρητηρίων για το i μγο του αυτό που
είναι βοήθημα για όσους έχουν
ιρμσΑιύιήιυ υλλιι κσι Tpu(]ii‘i γνιό
σεω ς στους νίπιες μας,
Γ. ΑΛΕ51ΑΛΗΙ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ κοΑίί ΠΟιάΟκια

ηλικίας 6-9 eriiiv Via την ενόργανη
Γυμ νοστική
Κατόπιν αυτού οι ενΑιοφΐ;ρόμε
νοι μ π ο ρ ο ύ ν να π ρ ο σ έ λ θ ο υ ν τπο
ν ή π ςό ο οθΑσποιόιών της Εληάς πς
εξής η μ έρ ες και ω μ νς ΚόΘν Τετάρτη 6 -8 μ .μ . και Σ οββστο και Κμριοκή
α π ό τις 8 .3 0 ΐ ω ς 1 0 3 0 Γ μ.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΈΟί THÍ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Μ ΕΤΑ Φ Ο ΡΑ
Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ Γ Ρ Α Φ Ε ΙΟ Υ

Τσ ίυμβολΒίογρσφείο της κ.
Λτινεϊης Αλεξίδο.ι μκταφέρθηκε
πτητ· βδό Ιεραρχών !.. πήνυι από
την Υημόπια Βιβλιιάίηκη. Αρι
θμός τηλχιοώνοο 62655,

Μ ίίΥ Ρ Α Ρ ΙΛ «MIMIS»
Τ .υ ε σ τ ο π ο ι« σ τ η ν π κ λ υ τ,ι,: τ η ς o n : λ ό γ ω τ η ς χ ειμ ε ρ ιν ή ς
ι,υ υ ό ο υ το κ α τά σ τη μ α 0 ο t iv o i ο νοι κ το οπ ό η ς 10 το η ρ ω ϊ
ιμ β ιρ ο ν τ α ς:

ΣΟΥΒΑ ΛΚΙ- Σ Ο Υ Τ Ζ Ο Υ Κ Α Κ Ι

(Σ ;ο.
βουνά)
ΚΑΙ TA I ΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 2ι-ιηλ. 62.118

ΒΕΡΟΙΑ

Ü επί της εκτελέσεως
Λικαπτ:»δκ F πιιιε.) o t a ;

ΛΙΙΜ . ΛΙ ΓΙΛ Ο Ιίυ Υ Λ Ο Σ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΛΟΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ
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_________ MnTponóAmjc 16 - (loe *Opocpoc)IL______ ΒΕΡΟΙΑ
Τπλέφ. 2 3 .0 5 1 - 2 3 .9 0 9

EiKOOiicmc π είρ ο ο τ η ν π ό λ η μ α ς
Τ ρ ια ντα χ ρ ο ν ιά π είρ α ο ο λ η τη ν Ε λ λ ά δ α

Ποιος €ίναι
ο Α. Αρσένης
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Στο σ υ ν δ υ α σ μ ό της Δ ημοκρατικής Σ υ ν ερ γα σ ία ς το υ υ π ο ψ η 
φ ίο υ δ η μ ά ρ χο υ Β έροια ς Σάββα ΓαβριηΛίδη π ερ ιλα μ βά νετα ι και ο
γ ν ω σ τό ς κ α θ η γη τή ς * φ ρ ο ν τισ τή ς κ. Αντ. Α ρσ ένη ς.
Ο «. Α ρ σ ένη ς ό π ω ς φαίνεται από τα πιό κάτω ντοκουμ έντα
α γω νίσ τη κ ε μαζί μ ε σ η μ ερ ινά κυβερνητικά σ τελ έχ η κατά τη ς
δικτατορίας στο εξω τερικό και π ρ ω το σ τά τη σ ε σ τ ο υ ς δη μ ο κρ α τι
κούς α γώ νες.
’ Ο π ω ς δ η λ ώ ν ει σ το υ ς πολιτικούς του φ ίλ ο υ ς ο κ. Α ρσ ένης, η
σ υ μ μ ετο χή το υ στο σ υ ν δ υ α σ μ ό τη ς Δ ημοκρατικής Σ υ νερ γα σ ία ς
δ ε ν α π ο τελ εί καμία κομματική δ έ σ μ ε υ σ η και είναι α νεξά ρτητος
σπό ο π ο ια ή ή η ο τε κομματική κ α τ εύ θ υ ν σ η σχετικά με θ έμ α τα
Τοπικής Α υτοδιοίκησης.

Wir Matten
Sielibber
Iff
inGriechenland1

ux oioni —

if: I

H σγττόηττατορική και πολιτική δ ρ α ο τηρ ιύ ιη τα ταυ ». Λ N ΤΩΝ Η Λ. A R IE N Η
m ui προβλήθηκε αϊτό τον γερμανικά rim o όταν η a n ta να δώσει ιηλεγραφική
Λεσιαγή ο Π α πονάς σ τον πρεσβευτή της ΕλΑοδας σ την Βόννη, για την ό μ ίο η
αφαίρεση ιο α διαβατηρίου του war yo παραδοθεί νότα ιη ς διπλωματικής οδού»
σ το Ε Α 1 Ε ΙΑ της Αθήνας, χωρίς όμως ο δικτάτορας να υπολογίσει την γτρμα
νταή Κυβέρνηση του Β. Μ η ρ ό ν , και την αντίδρασή της σ το θ έμ α αυτό.
Η άρνηση του κ. Λ ρ υ έν η να γίνει όααΙΛογος να πόψει να ενοχλεί τους σ υν
ταγματάρχες να σ ταματήσ ει τους αγω ντς για την Δημοκρατία, ήταν oiría va f i 
n i εφ τά χρόν,ο πολιτικός tfó p /στος, χω ρίς δικαιώματα Ελληνα πολίτη.
Τα mo πάνω απατΥλτααν αφορμή να γράψουν αι γερμανικές εφ ημερίδες
ίόπως σ το m o πάνω κλιοέ φαένεταβ τόσο για το διαβήματα του Παττακού, όσο
και για την αντίδραση της Γερμανικής Κυβέρνησης.
Τυ κλισέ τίντα από ολοσέλιδο σχεδόν δημοσίευμα γερμανικής εφημερίδας
ευρείας κυκλοφορίας μ ε ημερομηνία 1 9 Ιουλίου 1 9 6 0 . όπου ο ». Αρσένης
δηλώνει · Είμαι Ελληνας και θα μ είνω Ελληνας», ενώ ο κύριος τίτλος του δημο
σιεύματος αναφέρει τη δήλωση του Π α ττακού »Κ αλύτερα να σας είχαμε στην
Ελλάδα» υπονοώντας όττ έτσ ι μόνο θ α μττοραύασν να κλείοουν το στόμα του
A HT. Λ Ρ ΙΕ Ν Η .

ΚΥΡΙΑΚΗ
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ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ H ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ
I
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wttftstK&itt

ÎJTjjlO^rkCOvj jL
¿/rairÓMptoq

μί·/«^ιωΒ») 4\τιδιχ·α·
?<3ρ4

M VTpOKJTJ Κθ\ >OU

To&i|ÇOp‘ii τ£»ν *ΕδλΛ>χώ. ij&rr·
YCtoiQ-,

K4k ΓίρμΌΜλ)
σ·ττών. + o j Éy»v*

fa rd e l

14 9.68

(Tô Μόναχο··
H
JK.
Cnô τή Σ ν , ονίσίικη “Κτ-τροτ^ Άν
* xitiMirropie.ou Ay¿i ü του MovúXo » • i ι U rcO <ρσσ·.ο '; ψΑ& « r 'áy*
iitrro«;
χ ο υ ^ σ ς θα μ£ΐνΕι όζέ/« ο τ η y·« τάν
ττσύ ifa < r to \ ττ<|

ττάλη μας

Me.tu ti? órt o-y^r. -lito gá ψι'Λν
Ac*cH*V t0¿ Ψ ,
fT^I 5
υπέρ της ενότητα ς

Α Λόγος 5ό9η« οτό Γερμανό ου-.
δ.·.5λ.οτή Κ»Κγκε

πού χαιρίτ,οε

τούς ουγ κι ντρωμί Ους Ατό μίρ.τυι.
Ον 17 γερμανικών άργατώα-.ι.η οΙ
ή-ώΐΕς Οτοστηριξου καί όυμμκκί/Γ /ν υτι*).

α .ιι t.é_. ·■ρ ω α ς

Μι'Λησσν

ττέ c-YtYtia ύ Κα>πς όττα μέρους

ΑΡΕ «caí
«νάβί6 yjtvJιός
■ ΓίΡμο
-τοΟ ArtPE
ιός άγΤιφτκΐιρτιις ΦρΚτ ΧΛσγκ. κρι>
κατοδίκαον μ ί τόν κ,ό f .-ro.ti îp t.
το τή γα ύ ι-υ καί το ψευτοαύνταγ
μά ττγς ιυί,ς ΆμίριΚνινοώς Ιμΐϊμι
ττΛιιττύ;

·τιί

twX

βντ'δροστικτ’ΰς

•κι,κλου.; του ΝΑΤΟ καί Ιδιαίτερα
υτν *νί1μ»ηρτ| τής Βόν.ης πού ύ
πο'Ττηρνίυυ· τό καβίόΐώ ς τπς Ά δήνοτς κΛβ €κανν λκκΛηοη οτή γε ρ
μαγική «Οι .η γνώμη νά ουμπαραιπ αβίϊ mi· άποφαοιοτικά οτούς "ÉA

ληντς δηιιοκράτΕς γιατί, δπως it·
ni ή ϋτόθυοη της 'Ελλάδας ίΓνπι
ύ τ σ ϋ 'ΐτ η

ΐλ ο ι ν

·ώ ν

M f'-ι nr όυ ώ ά ς oû κ. flcnov
* λ — πρώτου γραμματέα της £oιι,α-· .ιπικης Δημοκρατ «ής
tvíoσης — καί ταΟ dvTiitppaomou ιού
ΠΛΜ Α. 'Λμπριιέλου -πού διακώ
π ιό ν ια .· ·Υπό ένθουοιώδή χειροκρο
τήμαπα »ai τά συνθήματα <ένότη
τα», ιάντίοαση», - ΐ ! 4 1 .θ ά ν α 
τος στο (paaiouó
Λευτιριά otó
«υ:ά» κ Û., διαβάατηχΐ: στή ουγκέν·
τμωοη χαιρίτιοτήριο ιού Π.Γ τής
ΚΕ τού ΚΚΕ, Οργανώθηκε έρ σ ιος
γ ιά τήν ίνίοχυση τοΟ αγώνα και
ίγκρίθη«; Ομόφωνα ψήφισμα δια
μαρτυρίας καί καναδικής >οΰ φα
οιστιιωΟ υυντόνμαπος τής Χαύν
τας
„ Σ ιό i t ό ι „ οίι 500 και πάνω
Ελ>ηνΐς καί Γερμανοί ÔV'ιφυΟι
στες βγήκα, σέ Λαμπαδηφορία
ατούς κςντρικούς δρόμους τού Μο. Υ/ου tou προκάλςοε τήν προσοχή
) · αδω· Γερμανών Mt πΚακότ καί
τό συνθήματα
E íj ü Αμερικανοί
lino τη, Εικόδα., ν'ΓΕω ή Ε λ λ ά 
δα άπύ τό ΙΜ.ΑΤΟ», ·Τζόι·οον · Πγιτιι>«1 δολοφόνο··, ι'Ο ΙμπΕριαλιουός όδ η νίΐ στό φαβισμό· καί άλ
λα καί μί άνΐιφασιστικά ίλληνικα
και νιμμιινικό τραγούδια, οί δια
δηλωτές κατέληήαν · στήν πλατεία
τών Ουμάιων τοΟ»ναζισμοϋ. 'Εκεί,
υ-ιικ. είχαν συγκεντρωθεί καί άλλοι Γιρμανοί, μίλησε ό Α. ‘Αρσένης
κίΐ· η οιιγκεντρωση διαλύθηκι αφή
νσιτγτς μεγάλη έντύπωση σέ ·Έλληνες καί Γερμανούς δημοχράτις.

ΣΟΚΡΑΤΗΣ

Γ ύ ο ω π ο ιι.ιν .

I má πάνω δημοσίευμα ελληνόφωνης εφημερίδας ταυ Λονδίνου φαίνεται
α κοινός αν,ιδ,κτστημ,κός αγώνας του ». Λ ρ ο έν η μ ε σημερινά π νω η ρο
τη,,νά στελέχη Οπως γράφε, η εφημεμίδο αυτή κυμ,ο, ο μ ,ληΗ ς στη
ττρωαη διαμαρτυρίας κατά της χο ύντα ς που (γ ίν ε α ,,ς 14 Σεπτεμβρίου
στο Μόναχο, ήταν ο ». Αρσένης. ο κ. Καμ.Ποπούλιας σημερινός υφυαουρ
κ ρ ίν ω ν και ο » Αντ. Αμποττέλος. Πρέπ ει να σ η μ ειω θ εί ό τι ο ». Αρσένης
από την ομιλία ταυ προς τους παραβρεΟέντ,ς Ε λλ η ν ες σ την Ιδια ο υ γ κ έν
f μίλη ατ και μιοή ώμο σ τα γερμανικό για τους Γέμμονους παρευρισκύμε

νους.

ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΟΥ ΣΗΜ ΕΙΩ Μ Α
Για μιό πληρέστερη ενημέρω ση των δημοτών της Βέροιας
κ. Αρσένης έδω σε στη δημοσιότητα το πιό κάτω βιογραφικό
σημείωμα.
,
,
.
.
Σ αυτά μεταξύ άλλων καταγράφεται ότι η χούντα δεν του
ιέ τ ρ ε ψ ί νο έ ρ θ ει στην Ελλάδα έστω γιο μιό μέρα κατά την
ju

ιδ εία της μητέρας του.

, η,Λ π Κ της Βέροιας, έίνσι 4 5 χρυνώ ν γνω στός ano την πολιτιστιά1
δρασπίΡ'ότ.ιτο σον πρόεδρος του Ελληνα Γερμαν,κοιι Βιπ
Ινστιτούτου Βέροιας και ιδισ» ιή,ιης τω ν Ίΐροντιστηn^w ε Ι κ < ^ Γ χ 5 ν ι ° ^ σ< νο ασχολείται έντατ,κα με ι«λ,»»α„κά βέ
nZ n ' , τπν ποΑ,πκη. που είχε σαν αποτέλ,ομα τι,ν επτοετη οφο,Ζ η του διαβατηρίου του στο Μόναχο από τους συνταγματάρχες
II II, γ σ ιιν τπ ς

_______ ^

ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ ΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ

Έπεοε ο ΧέΑιιουτ Σριτ
Νέος καγκελάριος à Koil
ΒΟΝΝΗ
Με την ψήφο 2 5 6 μελών της
«ΜποΟντεστανκι», με εναν ενθου
σιώδη ασπασμό της νυνοίκας του
και με μια ψυχρή χειραψία του
απερχόμενου καγκελάριου, ανέλαβε
την ηγεσία της Δυτικής Γερμανίας
προχθές το απόγευμα, ο 52χρονος
Χριστιανοδημοκράτης κ. Χέλμουτ
Κολ, ύστερα από ένα πρωτοφανή
στην- ιστορία της χώρας αυτής πολι
τικό ελιγμό. ¡ Ό π ω ς είναι γνωστό,
έγινε στην Ομοσπονδιακή Βουλή η
ψηφοφορία γιο την πρόταση μορ
φής που είχαν καταθέσει οι Χρι
στιανοδημοκράτες οι Φιλελεύθεροι
και οι Χριστιανοσοόιαλιστΐς του
Γιόζεφ Στράους εναντίον του κ.
Χέλμουτ Σμίτ. Υπέρ του κ. Κολ ψή
φισαν 256, εναντίον 235, δυο απέσχον και 4 έριξαν λευκό.
Περίπου 4 1/2 ώρες κράτησε η
συζήτηση στη Βουλή επί της πρότα
σης μορφής. Τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορείο μεταδίδουν ότι επρόκειτο για 4 1/2 ώρες, όπου ακού
Μπόρτσελ είχε υποστηρίξει ότι η
στηκαν «έντονες, οργίλες κοι συχνά
αποπομπή του καγκελαρίου Σμίτ
συγκινητικές ακόμα και δακρύβρεκτες ομιλίες. Ο καγκελάριος Σμιτ «επιβάλλεται» εφόσον οι φιλελεύ
θεροι απεχώρησαν από το συνασπι
απευθύνθηκε με σκληρά λόγιο
στους πολιτικούς οντιπόλους. «Οι σμό και επιτέθηκε με όριμύτητα
εττην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνη
εκλογείς για πολλά χρόνια δε θα
ση λέγοντας: «αναλάβατε την εξου
ξεχύσουν αυτή τη συμπεριφορά»,
σία με την υπόσχεση οτι θα χτίσετε
είπε. Και πρόσθεσε «Η στάση σας
μια καινούργια Γερμανία και φεύγε
μπορεί να είναι μέσα στα πλαίσια
του νόμου, αλλά δεν έχει καμιά τε αφήνοντας πίσω σας ερείπια»
εσωτερική ή ηθική δικαιολογία». Και συνέχισε: «Η θέση μας δεν εί
Απαντώντας στον αρχηγό των Φιλε ναι μεταξύ Ανατολής και Δύσης.
λευθέρω ν κ. Γκένσερ, ο κ. Σμίτ του Πατώντας με τα δυο πόδια γερά στη
Δυτική Συμμσχία. απλώνουμε με το
είπε σε έντονο ύφος:
«Πως μπορείτε να κάνετε συνο- χέρι μας στην Ανατολή, αλλά όχι το
απιομό με τόσο ανελεύθερους και πόδι πάνω στο οποίο στηριζόμαστεκ. Ο ίδιος υποστήριξε ότι οι
αδιάλλακτους ανθρώπους»,
και
καθώς φω νές και σφυρίγματα ακού Φιλελεύθεροι προσέφεραν υπηρε
στηκαν στο σημείο αυτό από την σία στο γερμανικό κράτος αποσύροντας την εμπιστοσύνη , ους απή
πλευρό τω ν Χριστιανοδημοκρατών,
ο καγκελάριος Σμίτ ύψωσε ασυνή τον κ. Σμιτ. ° καγκελάριος Σμιτ
θιστα τη φωνή του και τους αντέπαρέδω σε την εξουσία παρου
κρουσε: κΈχω ακόμα το δικοίωμα σία του προέδρου της Δυπκής Γερ
να μιλάω μέσα σ’ αυτήν την αίθου μανίας κ. Κάρλ Κάρστενς περίπου
σα»!
45 λεπτά μετά την ανακοίνωση των
Χρειάστηκαν 55 λεπτό της ώρας
ακριβώς για να καταμετρηθούν οι
ψήφοι, αλλά ο νέος Χριστιανοδημο
κράτης καγκελάριος είχε ήδη αρχί
σει να δέχεται συγχαρητήρια και να
υπογράψει αυτόγραφα πριν από την
ψηφοφορία Μόλις αναγγέλθηκε
επίσημα η καταψήφιση του κ. Σμιτ,
ο κ. Χέλμουτ Κολ έκλινε το κεφύλι
του σε χαιρετισμό προς το κοινο
Συνέχεια από την 1η
βούλιο και είπε με δυνατή φωνή
ος
το
αναζητήσει
ο κυβερνητικός
στον πρόεδρο που - κατά το τυτπκό
τον ρώτησε ον αποδέχεται την εκπρόσωπος αλλού. Μέσα στο κόμ
εκλογή: κΚύριε Πρόεδρε, και β έ  μα του. Γιστί διαστάσεις είτε σιω
πηλές είτε και κραυναλέες είδαμε
βαια την αποδέχομαι». Ο κ. Σμίτ. με
εττο ΠΑΣΟΚ. Δεν είδαμε καμιά στη
αδιαπέραστα το πρόσωπο, βάδισε
Νέα Δημοκρατία που αδιατάρακτα
προς το Εδρανο του κ. Κολ και τον
ενωμένη, δίνει κάθε μέρα τη μάχη
συνεχάρη πρώ τος κι έπειτα γύρισε
στη θέση του. ανάμεσα στοϋς της Δημοκρατίας»
Σοσιαλδημοκράτες βουλευτές και
«ΣΤΙΓΜΑ»
όχι στην πρώτη σειρά όπου συνή
ΓΙΑ ΤΟΝ
θω ς κάθεται ο καγκελάριος Είναι η
ΑΝΔΡΕΑ
πρώτη φορά στην ιστορία της Δυτι
Σκληρή απάντηση, εν τω μετα
κής Γερμανίας που ένας καγκελά
ξύ έδωσε στον κ. Ανδρέα Παπανριος αποπέμπεται και ένας άλλος
δρέου ο πρόεδρος της «Ν.Δ.» κ.
εγκαθίσταται μετά σπό πρόταση
Αβέρωφ, μετά από δηλώσεις του
μορφής. Η θητεία του καγκελαρίου
πρώτου νια τις δημοτικές εκλογές
Σμίτ έληγε κανονικά μετά από δυο
στον Πειραιά
χρόνια
Ο κ. Ποπανδρεου με δηλώσεις του
Αμέσως μετό την αναγγελία του αμφισβήτησε τη δημοκροτικότητσ της
αποτελέσματος της ψηφοφορίας ο ηνεσίας της Νέας Δημοκρατίας και υπο
κ Χέλμουτ Κολ δήλωσε στους στήριζε όττ εποτελεί ανεξίτηλο στίγμα γι
δημοσιογράφους ότι κτο πρώτο και αυτήν το ότι δεν επέλεξε η ίδια υποψή
σημαντικότερο πράγμα είναι η δια φιο στον Πειροιά, πριμοδοτώντας τον
τήρηση της ισχύος της χώρας η δήμαρχο της δικτατορίας.
Η δήλωση ουτή, η οποία οποκαλύ
αναθέρμανση της οικονομίας και η
πτει μεθοδευμένη προσπάθεια υξύνκαταπολέμηση της ανεργίας» Στο
σεώς της πολιτικής διαμάχης επειδή το
σημείο αυτό επενέβη κοι η σύζυγός ΠΑΣΟΚ βλέπει να φυλλορροούν οι ελπί
του που τον φίλησε ενθουσιασμένη
δες τομ γιο μιά ευπρειιή εμφάνιση στις
και δήλωσε με τη σειρά της: «Ούτε
δημοτικές εκλονές και επειδή νομίζει ότι
μια σπνμή 6ε μου πέρασε σπό το η όζυνση αυτή θα προκαλεσει συσπεί
μυαλό η ιδέα ότι επρόκειτο να χά ρωση των οπαδών του προκάλεσε την
σει». Ο κ. Κολ πρόσθεσε ότι οι νέες συντριπτική απάντηση του κ Αβέρωφ.
Το πλήρες κείμενο των δηλώσεων
γενικές εκλογές θο πραγματοποιη
θούν το Μάρτιο κοι ισχυρίστηκε ότι του κ. Αβέρωφ έχει ως εξής:
«Τα ανεξίτηλο στίγμα γιο τα δημοτι
«δεν έχει κανένα λόγο να φοβάται κά του Πειραιά ανήκει στον κ Παπαν
την ετυμηγορία του λαού». Διέγρα ύρέοιι.
ψε την πολιτική που θέλει να ακο
Πρώτον, γιατί, χωρίς αι6ώ και χωρίς
λουθήσει σαν μια κπολιπκή του συστολή, χαρακτηρίζει τον μισό Πειραιά
κέντρου, επειδή δε μπορούμε να σαν χουντικό και. ξεχνώντας ττς μέναλοσποτολάμε τις δυνάμεις μας πολε στομίες τομ για εθνικό συμφιλίωση,
μώντας ο ένας τον άλλο: πρέπει να διχάζει τον λαό.
Δεύτερον, γιατί δεν λογαριάζει πό
δουλέψουμε όλοι μαζί».
σους πραγματικούς στυλοβάτες της
Προηγουμένως κατό τη θυελλώ δικτατορίας έχει τοποθετήσει σε θέσεις
δη συζήτηση στη Βουλή, ο Χριστια κλειδιά
νοδημοκράτης βουλευτής Ρόινερ
Τρίτον, γιατί λησμονεί πως το άτι

«Τας» μετέδωσε την είόΠ<ϊη'^ |
αντικατάσταση του κ Σμιτ
κ. Κολ, χωρίς κανενο anoW*
σχόλιο.
lief
Φ Στην Ουόσιγκτον ™
Ντηπόρτμεντ ανσκοίνιυοε ά*
ΗΠΑ περιμένουν va auvE X ^f
συνεργασία τους και με rn w*1
κονερμανική κυβέρνηση-

'V

αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας
στη Βουλή. Κατά την ολιγόλεπτη
τελετή ο κ. Κάρστενς εξέφρασε τις
«ευχαριστίες και εκτίμησή» του
στον κ. Σμιτ «για τις πιστές του υπη
ρεσίες στο Δυτικογερμανικό λαό».
Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά την
ψηφοφορία δυο Σοσιαλδημοκράτες
βουλευτές απέσχον επειδή ήταν
ασθενείς και τέσσερις βουλευτές
έριξαν «λευκό».
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο
ρίες που όμως, δεν είχαν επιβε
βαιωθεί επισήμως στη νέα κυβέρ
νηση του κ. Χέλμουτ Κολ. αντικαγκελάριος και υπουργός Εξωτερι
κών θα είναι ο κ. Χανς Μτήτριχ
Γκένσερ, και το υπουργείο Οικονο
μικών θα διατηρήσει ο κ. Λάμπσντορφ. Φιλελεύθερος. Στη νέο
κυβέρνηση, ο φιλελεύθερος κ. Γιό
ζεφ Ερτλ θα αναλάβει το υπουργείο
Γεωργίας ενώ τα υπουργεία Μετα
φορών. Ταχυδρομείων και Οικονο
μικής συνεργασίας αναλαμβάνουν

βουλευτές του ακροδεξιού βαυαρι
κού Χριστιανοσοσιαλισμού κόμμα
το ς Ο κ. Κολ πρόκειται να παρουΕπόσει την κυβέρνησή του την Δευ
τέρα. Ο νέος καγκελάριος θα ηγηθεί
του πρώτου συνασπισμού Χριστια
νοδημοκρατών - Φιλελευθέρων
μετά το 1966 που είχε αναλάβει την
εξουσία ο Λούντβιχ Ερχαρτ επικε
φαλής ενός παρομοίου σχήματος.
Φ Στη Μόσχα δεν υπήρξαν επί
σημες αντιδράσεις για τις πολιτικές
εξελίξεις στη Δυτική Γερμονία. Δυτι
κοί παρατηρητές όμ ω ς επεσήμαιναυ ότι το Κρεμλίνο ανησυχεί βαθύ
τατα για την αντικατάσταση του κ.
Σμιτ από τον κ. Κολ. «Οι Σοβιετικοί
θεω ρούν τους Σοσιαλδημοκράτες
σαν τα άτομα εκείνα που άνοιξαν
την πόρτα της Δύσης στη Σοβιετική
Ενωση. Πάντως πρέπει να λεχθεί
ότι είχαν δείξει την ίδια ανησυχίο
και όταν αποχώρησε ο κ. Μπρσντ
από την εξουσία». Τα επίσημο
σοβιετικό πρακτορείο ειδήσεων
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Σήμερα Κυριακή 3 ^«1 ^
εφημερεύουν οι εξής γιαη**
Βέροιας:
Καρασαβίδης Μιχβήλ
Εμ. Παπά 22 τηλ. 22043
για παθολογικά, καρόιολοΥ1*^
περιστατικά γενικής ιατρι*^'
Μ αντιάνα Καραφό^Α _
Κ ονίτσης 30 τηλ. 28»!
για παιδιατρικά n tp n n ati*0·

Αβραμίδης ΙωάννιΚ ^ jj
Αντ. Καμάρα τηλ. 2 2 « + ^
για χειρουργικά και γοναι*
περιστατικά.

Atavurrtpa

Σε véo εθνικό διχασμό
οδηγείται η χώρα μας

Αμέσως μετά το πτυχίου διορίστηκε στο Πρωτοδικείο Μονάχου σαν
Δημόσιος Ορκωτός Μ εταφραστής όπου έμεινε 10 (δέκα) χρόνια
και ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΩΣ έδωσε παραίτηση.
Επί δικτατορίας διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Επι
στημόνων και Φοιτητών του Πανεπιστημίου Μονάχου
Πέντε χρόνια ήταν μέλος των Συνδικάτων Μεταλλοβιομηχανίας της
Γερμανίας.
Επί δικτατορίας ήταν ρτόχος των συνταγματαρχών, γιατί έλεγε την
αλήθεια σπό την γερμανική τηλεόραση, το ραδιόφωνο της Βαυαρίας
κοι του BBC. αλλά και του νερμανικού τύπου, κατά της χούντας.
Στην απεργία πείνας σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατό της όίκης ταυ
Αλέκέω Πανογούλη πρωτοστάτησε με πολλά ννωστΰ σήμερα ονό
ματα στην ελληνική πολιτική, όπως ο υπουργός δημ· έρνων Ακης
Ταοχατζόπουλος ο υφυπουργός εξωτερικών Κάρολος Παπούλιας
κ.ά.
Διετέλεσε επίσημος διερμηνέας από μέρους της Γερμανικής Κυβέρ
νησής σε πολιτικές δίκες στο Μόναχο και Νυρεμβέργη, όπως η
καλοστημένη οπό τους συνταγματάρχες δίκη του σημερινού μητρο
πολίτη Αμερικής κ.κ. Ζώη και άλλων Ελλήνων συνδικαλιστών και
αγωνιστών κατό ιη ς χούντας.
Ό τ α ν η χούνια του αρνήθηκε το δικοίωμα, να παραβρεόώ στην
κηδΕ'ϋ της Μητέρας του ατην Ελ\όΑα γιο μιά μερο. Π απάντησή του
ΟΓΟν τότε πρέσβη σΤην Βόννη ήταν: *Δ<ν μου «ριτρέτιέτε. Vu πυραβ ρ ίθ ώ στην κηδεία της Μητέρας peu. αλλά σας όιαβεβαιιυνω. ότι
στην πολιτική σας αυτοκτονία θα παραβρεθώ».
Είναι παντρεμένος με την κοθηγήτρια Βούλα Γεωργιάόη - Αρσένη
και έχει δύο αγόρια.

βριΟηκε στη διάρκεια της άικτατορίας
στο Τορόντο κοι είχε όλες τις ανέσεις
στην πολυτελή, μέσα σε 18 στρέμματα
έπουλη του. το οφείλει στον τότε δικτά
τορα και στους στενούς συνεργάτες του.
Οσο για την απόφαση που πήρα στα
δημοτικά του Πειραιά, μάταια ο κ.
Παπανδρεου προσπαθεί να αλλοιώσει
την ουσία της Αποφάσισα όπως έχω
δηλώσει, αυστηρή ουδετερότητα αφού
προηγουμένως έλοβα υπόψη μου τις
απόψεις όλων των δυνομένων να έχουν
γνώμη για τα πράγματα του Πειραιά,
0 κ. Παπανδρέου μπορεί να έχει
όποια γνώμη θέλει, Δεν με ενδιαφέρει

Γιατί είμαι βέβαιος οτι η σττόφαοή μου
είναι σωστή κοι την εγκρίνει η συντρι
πτική πλειοψηφώ των οποδών μας που
κάθε μέρα όλο και περισσότερο διευρύνετοι
Λυπάμαι νιατί ο κ. Πσπονόρεαυ εκανε και άλλες απρόσεκτες κουβέντες Σ'
αυτές δεν κρίνω την ώρα κατάλληλη να
απαντήσω. Παρατηρώ μόνο, ότι οι
φυλακίσεις και τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως που γνώρισα, για τους αγώνες
μου για τη δημοκρατία και την ελευθε
ρία. μου επιτρέπουν να τις αγνοήσω με
βαθειά πε ριφρόνηση».

Σήμερα Κτ’ριακή 3 Οι
1982 εφημερεύει και διανυκ
φαρμακείο:
Κων. Καραγκιοζόποι>Μ^
τηλ. 22334 ·
Αύριο Δευτέρα 4
εφημερεύει ως τις 8 το ρΡ
φαρμακείο
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Α ντώ νη Κατσαμόκ0

τηλ. 2 2 0 8 0
.
λ,αν^
Ενώ εφημερεύει και °'
_ ρεύει το φαρμακείο:
Βασ. Μουρτζίλο

Η συν€ντ€υξη του κ. Γβννηματά
Συνέχεια από την 2η
γίνεται με σιαόιακή μεταφορά αρμοδιο
τήτων κοι ταυτόχρονο πόρων ΠπράΜη
Λα το μεγάλο θέμα όπως είπα είνοι η
δημιουργία των αναπτυξιακών μονάδων,
που θα βοηθήσουν και οικονομικά ης
μικρές κοινότητες να ουταποκριθουν
στην καινούρνιο αποστολή τους
Πραγματικό πιστεύω, όιι ιδιαίτερα η
ελληνική επιιρχια όλ αυτά τα χρόνια
ήταν ο αιμοδότης όλων των προσπα
θειών lou έθνους. Ήταν η ραχοκκοκαλιή του. Αλλά ποτέ δεν οντψετωπίσθηκε
ακριβώς με τη σημασία που έχει για τη
δημοκρατία, για την εθνική ανεξαρτησία
και Via Π |ν ανάπτυξη του τόπου. Μπο
ρούμε να πούμε ότι 6ev είναι σχήμα λό
γου η φράση, μέ την οποία έχω βομβαρ
δίσει το τελευταίο καιρό την ελληνική
επαρχία, «ξεχασμένη Ελλάδα» Μιά τέ
τοια δεν είναι μόνο τα χωριά και οι πά
λι ις ?ης ελληνικής επαρχίας, που ξεχάστηκιιν και αγνοήθηκαν οι κάτοικοί τους
Αγνοήθηκαν και αυτό είναι το ακόμα
σημαντικότερο - και οι ίδιοι οι πόροι, οι
αναπτυξιακές δυνατότητες και εκεί είναι
το μεγάλο θέμα Δηλαδή, όταν μιλάμε
για επαρχία πρέπει να σβήσουμε τη
φράση «ξεχασμένη Ελλάδα». Όχι μόνο
για λόνους κοινωνικούς ή δικαιοσύνης
και γιο να στραφούμε προς την ελληνική
επαρχία αλλά για να προχωρήσουμε σε
ανάπτυξη και αύξηση του εθνικού
προϊόντος. Αλλ αυτό δεν μπορούμε να
,ο πετύχούμε να δεν πάμε εκεί που είναι
οι πόροι, που βρίσκονται στην ελληνική
επαρχία.
ΕΡ: Π ισ τεύ ετε, ότι μέσω των
Ο.Τ.Α.και σε συνδυασμό με τα
νέο θεσμικά μέτρα που παίρνει
και θο πάρει η κυβέρνηση, θα
λ υ θ ε ί και to πρόβλημα των
καθυστερημένω ν περιοχών της
επαρχίας;

ΑΠ: Όχι βέβαια, Θα λυθεί σταδιακά,
δύσκολο ιιλλό με αποφασιστικότητα και
θα φθάοουμε κάποτε να μην υπάρχουν
περιοχές που τις χωρίζει π ανάπτυξη και
υπονάπτιιζη - προβλήματα που σήμερα
είναι πελώρια.
ΕΡ: Μ έσ α ο ' αυτό τον προγραμ
ματισμό,
πώς βλέπετε
τηγ
σημασία του ημερήσιου επαρ
χιακού τύπου!

ΑΠ: Ου μπομοιισιι να πώ πως είναι
τόσα καΰαρήηική η σημασία του και η·
συμμέτοχη ΑΑλόιϋενός πολίΐη. ενός
δημόιη, παυ εινιΒ τνημέρωρενΟς liai
πολίτης ενήμερος δεν μπορεί να υίιάμξό
μόνο από τα μαζικό μέσα ενημέρωσης
Αλλωστε ο χρόνος που διατίθεται νιο
την πολιτική ενημέρωση είναι περιοριομένος οφου αυτό τα μέσο «Ιναι κυρίως

(ff
ψυκονωγικό. γεγονός που όεν είναι
δυνατό να αγνοήσουμε.

να υπάρχει αυτό που ονοΜ1
ρωση

Αντίθετα η ημερήσια επαρχιακή
Εφημερίδα, μπορεί και πρέπε* να γίνει
ενο πεδίο θ ο λέγαμε ο ρ γ α ν ω μ έν ο υ πολι
τικού διαλόγου, στον οποίο να συμμετέ
χει ο πολίτης της ελληνικής επαρχίας με
προτάσεις του. με απόψεις του, νο υπάρ
χει ο σχολιασμός νο υπάρχει η είδηση.

Ναι χωοίς αμφιβολίο
tf
στολή του ημερήσιου errapX,a*
μπορεί να σνσγορευθεΙ >ίΡ0
παθειο διαφώτισης της
,
μέσώ ενός οργανωμένου δΐί*ιΠςΐ*^
διαλόγου μεταξύ των κατοίκών
νικής επαρχίας
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κ.Ο. Βέροιας του ΚΚΕ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
•(Τ’1,
Η Κ.Ο. Βέροιας του ΚΚΕ εσωτ. μπαίνει με όλες τις δυνάμεις ΠΗ
χη των δημοτικών εκλογών, συμμετέχοντας ισότιμα μαζί με ^ ^
ΠΑΣΟΚ και άλλες δημοκρατικές και αριστερές δυνάμεις, στο <JU .
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» με υποψήφιο Δήμαρχο τον σημ£Ρ,ν'0
δρο του Δημ. Συμβουλίου Ανδρέα Βλαζάκη.
α rr
Η απόφαση αυτή της Κ.Ο. Βέροιας του ΚΚΕ εσωτ. βρίσκεται
σια~ των γενικώτερων
επιλογών
‘ ~ ------ -------------- /■“*· του κόμματός μας για
Γ«* την πραγμ°
r '
ν|0Ϊ»1'
μιας όσο το δυνατόν ευρύτερης συνεργασίας και συμπαράταξης *°°ι ,ιΡ
και πολιτικών δυνάμεων στη σημαντική αυτή πολιτική μάχη, με κύΡ101*
χους:
- Την παραπέρα συρρίκνωση των δυνάμεων της Δεξιάς.
- Τη στερέωση και το βάθεμα της δημοκρατικής νίκης του Οκτ»Ρ
- Την κατάχτηση νέων προωθημένων θέσεων σ' όλα τα κύτταρα τη
κρατίας,
^
Τη διασφάλιση και προώθηση της πορείας προς μιά βαθύτερη ^
στην κατεύθυνση ενός σοσιαλισμού με Ελευθερία - Δημοκρατ“*
διαχείριση.
Οι διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ. αλλά και η πρακτική του σαν κι
κόμμα στον τομέα της Αυτοδιοίκησης:
Για την κατάργηση ελεγχου σκοπιμότητας από τον ΝομόρΧό
την αποκέντρωση, το δημοκρατικό προγραμματισμό.
^ r
.
■- 6κλβ y
τη λαϊκή συμμετοχή, μας πείθουν ότι σ' αυτές τις δημοτικές
»··"
στα συμβούλια που Οα προκόψουν, οι δυνάμεις της αλλαγής μΓοροθ
ι
σουν πνοή στους νέους θεσμούς, γιατί ξεκινούν σε μεγάλο βαθμό 4
αντιλήψεις και επιδιώκουν κοινούς στόχους.
^ 0*”
Η Κ.Ο. Βέροιας του ΚΚΕ εσωτ. καλεί
καλ-ει όλους
ολ-ους τους δημότες ^1 !Λ,ίΛ
μας. ανεξάρτητα από ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές να ε»
πολύμορφα και \έι αναδείξουν με την ψήφο τους το συνδυασμό *
ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» σε δημοτική Αρχή της Βέροιας.
Νίκη, της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, και ανάδειξη <η)μι
του ΚΚΕ εσωτερικού σημαίνει:
,
- Στερέωμα και βάθεμα της αλλαγής
_
■'¿',|ί'μί
Εγγύηση για να γίνει α Λήμος μης Οργανο αυθεντικής λαϊκής γ „¿λ*
- Εγγύηση για μια νέα ανώτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων Π
μας.
Κ_0. Βέροιας του ΚΚΕ εσωτ.

Τ Ρ ΙΤ Η
5
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του Νομού Ημαθίας

Έ τος ιδρύσβως Ι96<
Αρ. Φύλλου 204ο ί.
Μητροπόλεως 72- 1ηΑΠΓ3.ΐ37
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δργ. 10

ΤΟΝΙΣΕ Ο κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ

Αξιοκρατικά
θα ψηφίσουν
οι Βεροιώτες

κ

Μέρα με τη μέρα τα κομματικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. στη
Ρ°ια φαίνεται πιος α ντιλαμβάνονται ό τι την Κ υριακή J7
Οκτωβρίου θα βρίσκονται «εκτός νυμφώνος».
Η δυσαρέσκεια και η απογοήτευση που δημιουργήθηκε σε
στελέχη από την πρώ τη μέρα του «διορισμού» του κ.
■
σαν υποψηφίου δημάρχου αυξάνεται καθημερινά μετά
"> ^επίστωση ότι πολλοί φ ίλοι και οπαδοί του Π Α Σ Ο Κ δεν
’'Ρόκειται να ακολουθήσουν «γραμμή» και θα ψηφίσουν αξιο
κρατικά για το καλό της πόλης. *
Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συνδυασμός του Π Α ΣΟ Κ
lAvfipéu Βλαζάκη) το μόνο «σπουδαίο επιχείρημα* που επικα^ τ ο ι από τα μεγάφωνα και ζητά την ψήφο τω ν Βεροιωτών είVtu Π «δεδομένη κυβερνητική συμπαράσταση», εκτοξεύοντας
ε,αι την «έμμεση απειλή» ότι αν τυ χό ν εκλεγεί άλλος συνδυααρός δεν θα υπάρξει, ίσω ς,βοήθεια της κυβερνήσεω ς προς τον
Πύο. Ετσι, όμ ω ς, ο συνδυασμός Βλαζάκη διαψεύδει (άραγε
τοιός λέει την αλήθεια;) ανώτερα κυβερνητικά στελέχη (ΓεννηΡιιτάς
j ΙΙου επανειλημμένα έχουν διακηρύξει πολύ σωστά
“ο «οι εκλεκτοί του λαού στις εκλογές αυτές θα είναι και εκλε*Γοί ΤΠζ κυβέρνησής μας».
Χαρακτηριστικό της δυσαρέσκειας και α πογοήτευσης που
‘■
’’'άρχει σε στελέχη και οπαδούς του Π Α Σ Ο Κ σχετικά με την
υΛονηιριότητα του κ. Βλαζάκη, είναι το γεγονός ότι αρκετά
Ρζιάλογα στελέχη του κόμματος αρνήθηκαν να συμμετάσχουν
Ρι° ουνδυασμό α υτόν, όπω ς επίσης και γνω στοί παράγοντες
■°ρ τόπου που κινούνται στον ευρύ δημοκρατικό χώ ρο απέφυΥαν δχι μόνο να συμμετάσχουν στον συνδυασμό αλλά και να
πάρουν θέση υπέρ αυτού. Α ντίθετα πολλοί από τους παράγοναυτούς ■τάχθηκαν υπέρ του συνδυασμού «Δημοκρατική
^υνεργασία» του κ. Σάββα Γ αβριηλίδη και άλλοι στις κατ'
συζητήσεις τους δεν κρύβουν την άποψή τους ότι ανεξάρΉτο από κομματικές πεποιθήσεις ο ικανώ τερος και αξιώ τερος
*,α δήμαρχος μιάς π ό λη ς σαν τη Βέροια είναι ο κ. Τσαλέρας.
Ετσι, παρά τα θεμιτά ή και αθέμιτα (περίπτω ση Ρεπιδώ νη
Π·ά.) μέσα που επιστρατεύει ο συνδυασμός Βλαζάκη και ο κομ**“ ϊϊκός μηχανισμός του Π Α Σ Ο Κ , δεν φαίνεται να «επιπλέει»
εκλογές της 17ης Ο κτω βρίου. Μ έρα με τη μέρα οι δημότες
Πείθονται όλο και περισσότερο ό τι δεν πρέπει να «ποντάρουν»
° κ évu «πράσινο άλογο#" που όμω ς *δεν-^τραβάει*.- Δ ιάχυτη
πλέον είναι η εντύπω ση ότι όσους Π απαγιάννηδες και αν φέρει
ΠΚυβέρνηση και όσες «ενέσεις* και αν κάνουν δεν πρόκειται να
πεισουν τη ν κατάσταση. Α ντίθετα μόνο ζημιά προσθέτουν και
ΠΥανάκτηση προκα λούν στους α πλούς αλλά περήφανους
*ατοίκους τη ς Βέροιας.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ικκ πάει
πολλά χρόνια πίσω
ΟΙΕΛΛΗΝΕΣΑΝΗΣΥΧΟΥΝ
Μ ε ενθουσιασμό και θερμές εκδηλώ σεις έγινε δεκτός στο Ν ομό
μας ο κ. Κ ώστας Μ ητσοτάκης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και
από τα ηγετικό στελέχη τη ς «Νέας Δημοκρατίας».
Ο κ. Μ ητσοτάκης μίλησε σε λαϊκές συγκεντρώ σεις στην Α λεξάν
δρεια, τη Μ ελική, την Ε πισκοπή Ν αούσης και τέλος στη Βέροια,
όπου η τρομερή νεροποντή δεν στάθηκε εμπόδιο στη μεγάλη προσέ
λευση τω ν κατοίκω ν να παρακολουθήσουν την ομιλία του.
Ο ΔΗ ΓΟ Υ Μ ΑΣΤΕ
Σ Ε Β Α ΡΑ Θ ΡΟ

Μ ΕΣΑ ΣΤΟ
ΝΑΤΟ
Σ την εξωτερική πολιτική, τό 
νισε ο κ. Μ ητσοτάκης, ευτυχώ ς
που το Π Α Σ Ο Κ ακολουθεί σ χ ε
δόν την ίδια με την δική μας
«γραμμή», αλλοιώ ς θα είχαμε και
εδώ
ολέθρια
αποτελέσματα.
Χ αλούσε τον κόσμο προεκλογικά
ο κ. Π απανδρέου κατά του δια λό
γου που είχαμε ανοίξει με τη ν

ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
στην α ν α στ ο λ ή ε ισ α γω γώ ν
διαπραγματεύσεις μπορεί να βρεθή καλύτερη
*"9* για την προστασία των αγροτικών προϊόντων
1 'ίπ<,|ΙΓ'Ρ,1ς και “ βάσιμος θεωρείί “ » έχει διατυπωθεί, ότι
"i , “ "“ Υυρευθούν οι εισαγω> iC ° T f * VWV
αγροτικών
’Ί? Εθκ ιδι“ίτεΡ“ από τις χώρες
^ n iu j
να προστατευθεί η
“ς η“θαγωγή

\*s?

N ° W Ιονίζουν εμπορικοί και
"5 όιν Γ'·Κο' *ύκλοι, τέτοιες υποδείδυνατόν παρά να προ,ίΜιρ£, ν“λογες αντιδράσεις από
tv ‘ Ocmnri?“ ° " θίγουν. Οι ίδιοι κύ« ν δ„ ^0υν ί*? “ νησυχίες που
1(1

ο τη ν

Χαρακτηριστικά, υ πμοεορος του
Εμπορικού Συλλόγου Τροφίμων
Αθηνών κ. Μιλτ. Παπαγεωργόπουλος σε σχετικές ανακοινώσεις τονίζει
ότι μιά καλόπισχη και ειλικρινής
συζήτηση με τούς ετμίρους μας της1
ΕΟΚ για τυχόν βελτιώσεις των υπο
χρεώσεων, που έχουμε αποδεχθεί με
την πράξη προσχωρήσεως, είναι ο
ορθότερος δρόμος για την ικανοποίη
ση των δικαίων αιτημάτων, που
έχουν πολλοί κλάδοι. Ταυτόχρονα,
εξασφαλίζει και προφυλάσσει τη θέση
της Ελλάδος τόσο μέσα στην ΕΟΚ,
όσο και στη διεθνή αγορά».

Από το Γ ραφείο Τύπου κιιι
Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας
ανακοινώνεται ότι συνήλθε σήμερα

Κατά συνέπεια, υπογρασμμίζει ο
κ. Παπαγεωργόπουλος, όλες αυτές οι
σοβαρές δεσμεύσεις και υποχωρή
σεις, που έχει αναλάβει η Ελλάς στα
πλαίσια της ΕΟΚ, πρέπει να παραμεί
νουν σεβαστές από την πλευρά της
χώρας μας και τούτο διότι, αν υιοθε
τηθούν από τους αρμοδίους υποδεί
ξεις που θίγουν την ελευθερία του

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Se l l e

n u it

3° Χιλ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ

Κάθε βράδυ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Πόττη
Αστεριάδη
Μα ζ ί μ ε τ ο π λ ο ύ σ ιο
ε ΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
RESERVE ΤΗΛ. 20.163

Το παιδικό
συγκρότημα
της Βεργίνας
ΠΡΩΤΟ ΣΕ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ
Στις 3 του Οκτώβρη ημέρα
Κυριακή έγινε στην Πολίχνη Θεσ/νίκης διαγωνισμός στον ποντιακό
χορό, τη λύρα και το τραγούδι. Τις
εκδηλώσεις οργάνωσε με επιτυχία ο
σύλλογος Ποντίων Πολίχνης στα
πλαίσια της γιορτής για τα εξηντάχρονα από τη Μικρασιατική καταστοοωύ.
Στο διαγωνισμό πήραν μέρος πά
ρα πολλά χορευτικά συγκροτήματα
(μικρά - παιδικά - εφηβικά) από τη
Βόρεια Ελλάδα KUt τη Θεσσαλία
καθώς επίσης λυράρηδες και τραγου
διστές.
Ανάμεσα στα χορευτικά συγκρο
τήματα διακρίθηκε το παιδικό της
Βεργίνας που χειροκροτήθηκε με πολ
ενθουσιασμό. Πήρε με το onuOi του
το πρώτο βραβείο και το ποσό των
15.000 χιλ. δρχ.
Ετσι γιο μιά ακόμα φορά αποδεικνύεται, πως η Βεργίνα έχει όλα τα
φρντιι και αξίζει να γίνει το παγκό
σμιο αρχαιολογικό σταυροδρόμι.
Πολλά συγχαρητήρια δόθηκαν
από το κοινό στον χοροδιδάσκαλο
Μιχάλη Σουμελίδη και στα μικρά
παιδάκια του χορευττκού συγκροτή
ματος.

πλοίαρχό του Βίκολιι Ντικτάρα. 42
χρόνων και άλλους τέσσερεις σ ι,μηατριώτες του.

Ο Π ΡΩ Θ Υ Π Ο Υ ΡΓΟ Σ
ΘΑ

ΕΓΠΣΚΕΦΘΕ1

ΤΟ

Κ Ο Υ Β Ε ΪΤ

Ο Έλληνας πρωθυπουργός κ. Α.
Παπανδρέου θα επισκεφθεί το Κο-ο
βέϊτ στις 11 Οκτωβρίου για τριήμεοη
επίσημη επίσκεψη.
Ο κ. Παπανδρέου θα έχει συνομι
λίες με τους εκεί επισήμους, για τη»
ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, γρά
φουν οι τοπικές εφημερίδες, επικα
λούμενες επίσημες πηγές του Κσυ
βέϊτ.
Οι συζητήσεις θο περίστροφού»
επίσης γύροι από την κατάσταση στη
Μέση Ανατολή και ειδικότερα το
παλαιστινιακό και το λιβανικό.
Τα δημοσιεύματα τονίζουν εξάλ
λου ότι από τότε που ανέλαβε την
εξουσία τον περασμένα Οκτώβριο, ο
κ. Α. Παπανδρέου έχει δείξει αποφα
σισμένος να ενισχύσει τους δεσμούς
της Ελλάδος με τον αραβικό κόσμο
και έχει έμπρακτα υποστηρίξει τους
Παλαιστινίους.
Υπενθυμίζεται τέλος, ότι η Αθήνα
ήταν η πρώτη πρωτεύουσα που επίσκέφθηκε ο ηγέτης της Οργάνωσης
για την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης κ. Γιασέρ Αραφατ μετά την ανα
χώρησή του από την Δυτική Βηρυτό
τον περασμένο Αύγουστο.

Τουρκία και τώρα έχει γίνει ενθερμός υποστηρικτής του. Έ λ εγε
«έξω α π ό το ΝΑΤΟ» και «έξω απ'
την ΕΟΚ» και τώρα βρίσκει την
σιγουριά του στους δύο αυτούς
συνα σπισμ ούς και παραμένει.
Κ Ο Μ Μ Α Τ ΙΚ Ο
Τ Ο Κ ΡΑ Τ Ο Σ
«Θα πληρώ σουν όλοι αυτοί
που με οποιοόήποτε τρόπο συνέβαλον σε διω γμούς δη μ οκρα τι
κών πολιτών* τόνισε στις ομιλίες
του ο κ. Μ ητσοτάκης.
Ο πω ς τόνισε, πρώ τη φορά
στην ιστορία της χώ ρας διώ κον
ται δημοκρατικοί πολίτες που το
μόνο τους «αμάρτημα* είναι ότι
πιστεύουν στο μεγάλο εθνικό

σήμερα θα μιλήσει
δημοκρατικό κόμμα τη ς «Νέας
Δημοκρατίας».
Δεν θέλουμε να πιστεύουμε
ότι το επιδιώκει ο κ. Π απανδρέου,
είπε ο κ. Μ ητσοτάκης. Α λλά πρέ
πει να το καταλάβει, όσο είναι
καιρός, ότι οδηγείται η χώρα

α) στις 6.30 στην περιοχή
ΣΚΡΕΤ
β) στις 7.30 στην πλατεία
ΛΑΔΟΜΥΛΩΝ

Συνέχεια στην 4 η

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΛΑΛΙΩΤΗ

ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕ)
γους γονέως kui κηδεμόνων κι». μι.
Σειρά μέτρων για την προώθηση
την Τοπική
Αυτοδιοίκηση θα
και κατοχύρωση «των δικαιωμάτων
δημιουργηθούν συμβουλευτικοί στα
του παιδιού» ανακοίνωσε ο υφυπουρ Ομοί για τους γονείς.
γός Νέας Γενιάς και Αθλητισμού Κ.
• Σε συνεργασία με το υπουργείο
Κώστας Λαλιώτης, με την ευκαιρία
Παιδείας θα οργανωθούν σεμινάρια
τσο προχθεσινού γιορτασμού της διε
για τους εκπαιδευτικού; μ ι στόχο
θνούς ημέρας του παιδιού.
την ενημέρωση τους πάνω στις σύγ
Ο κ. Λαλιώτης επισήμανε ότι στό χρονες τάσεις ναι ρεύματα της Παι
χος ίου υφυπουργείου είναι «να συμ δαγωγικής.
βάλλει στη διαμόρφωση εκείνων των
• Θα δημιουργηθούν πειραματικές
προϋποθέσεων σε θεσμικό, κοινωνικό
βιβλιοθήκες γιο παιδιά και εφήβους,
και πολιτιστικό επίπεδο, που θα εξα στην Αθήνα και την επαρχία
σφαλίζουν στο παιδί όλες τις δυνατό
• Θα επιδιωχθεί η έκδοση περιοδι
τητες για την ολόπλευρη, ομαλή και κών για παιδιά
αρμονική εξέλιξη της προσωπικότη
• Θα αναπτυχθεί η μουσική π ροτας του που θα εγγυώνται στο παιδί
παίδευση παιδιών 6-12 ετών και θα
την ομαλή ένταξη του στο κοινωνικό ενισχυθούν τέτοιες προσπάθειες.
ΘΕΣ/Ν1ΚΗ 4 (ΑΠΕ)
Παράλληλα, θα συγκροτηθεί μια
Η σύζυγος του πρωθυπουργού κ. περιβάλλον, τη δημιουργία αυτόνο
Μαργαρίτα Παπανδρέου με την ιδιό μης και κριτικής συνείδησης και την ειδική πειραματική ομάδα από μουσι
τητα της ως προέδρου της ένωσης ελεύθερη επιλογή εναλλακτικών προ κούς και παιδαγωγούς, η οποία σε
γυναικών Ελλάδας, επισκέφθηκε τύπων και αξιών». «Η παρεμβολή του συνεργασία με το υπουργείο Παι
προχθές την πόλη του Κιλκίς, όπου υφυπουργείου μας», συνέχισε ο κ. δείας θα αναλάβει να καλύψει τις
μίλησε σε μεγάλη συγκέντρωση υφυπουργός, «κρίνουμε ότι είναι ανα ώρες της ωδικής σε ειδικά επιλεγμένα
γυναικών με θέμα ·η προσφορά της γκαία. επιβεβλημένη και σκόπιμη, δημοτικά σχολεία, με αντίστοιχο
γυναίκας στην Τοπική Αυτοδιοίκη γιατί το παιδί αποτελεί τον αρχικό πρόγραμμα και στόχους.
Παρόμοιες ο ιή σ εις θα γίνουν και
ση». Στη συνέχεια η κ. Μαργαρίτα κρίκο και τον πιο ευαίσθητο χώρο
νια τη ζωγραφική, την γλυπτική, τον
Παπανδρέου συνοδευόμενη από τον της νέας γενιάς».
Τα μέτρα και οι στόχοι που ανα χορό και τις άλλες τέχνες
νομάρχη Κιλκίς κ. Βασίλη Πετρο• Σε συνεργασία με την Τοπική
πουλάκη επισκέφθηκε τα χωριά Νέα κοίνωσε ο κ. Λαλιώτης είναι οι εξής:
• Έχει συγκροτηθεί διεπιστημονι Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς, θα
Σάνια και Κεντρικό όπου της κπιψυ
κή επιτροπή για τη μελέτη τυυ νομι
δημιουργηθούν χώροι παιχνιδιού για
λάχθηκε θερμή υποδοχή εκ μέρους
των κατοίκων. Το απόγευμα η σύζυ κου, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και το παιδί
Αυτοί μπορεί και πρέπει να είναι οι
γος του πρωθυπουργού συνοδευόμε πολιτιστικού πλαισίου, που περιβάλ
λει το παιδί στον τόπο μας.
ακάλυπτοι χώροι ταιν πολυκατοι
νη απο μέλη της ΕΓΕ Αθηνών επι
• θ α πορθούν μέτριε για την κιών. δρόμοι που θα γίνουν παιδότο
σκέφτηκε τα Γιαννιτσά του νομού
προστασία, μόρφωση και επαγγελμα ποι. οικόπεδα που θυ διαμορφωθούν
Πέλλης.
τική ένταξη των ανήλικων εργαζομέ καταλληλα. αλλά και παιδικές χαρές
νων.
στις οποίες σε τακτά χρονικά διαστή
• Έχει συμφωνηθεί με την ΕΡΤ ματα θα υπάρχουν παιδαγωγοί,
να αναμορφωθούν και να εμπλουο- ψυχολόγοι και γυμναστές που θα
σθούν οι παιδικές εκπομπές, και να απασχολούν δημιουργικά τα παιδιά
δημιουργηθούν νέες τόσο γιιι τα παι
• Τέλος, θα γίνει προσπάθεια για
διά. όσο και για τους γονείς.
την εξοικείωση των μικρών παιδιών
• Σε συνεργασία με τους συλλό- με το πνεύμα και το περιεχόμενο του
(30 9 82) το Νομαρχιακό Συμβούλιο,
με την προεδρία του Νομάρχη Ημα
θίας κ. Νικου Πινακίδη και ασχολή
θηκε με τον καθορισμό ζωνών σε
περιοχές του Νομού που παρουσιά
ζουν έντονο αναπτυξιακό πρόβλημα
σε σχέση μΓ την υπόλοιπη περιοχή
του Νομού, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Ν 1262/82 περί κινή
τρων.

Η Μαργαρίτα
Παπανδρέου
στο Κιλκίς

Προβληματικές περιοχές
τα χωριά Πιερίων - Βερμίου

“ Υ°Ρ“ .

Πκέψε ΡάΑόμενα αιτήματα και
ΛνόρΕ,ά>> που εκφράζονται, για
ίω ν εισαγωγών ορισμέή την επιβολή ποσο, “ΡΡς Ρ'υΡ'σμών, οι οποίοι, κατ'
3 S è C P0ÛWTai Επιβεβλημένοι.
V ° ‘ Τόσο VÜ εο'β ιωσουν πολλοί
π "YpotiL” 15 βιομηχανίας όσο και
κΐ)? παραγωγής.

\

εμπορίου, τότε είναι βέβαιο ότι και οι
άλλες χώρες θα καταιρύγουν σε ανά
λογα μέτρα, απαγορεύοντας την εισ
αγωγή ελληνικών προϊόντων.

ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ
Ταχύπλοα σκάφη της Θαλασσίας
Οικονομικής Αστυνομίας (Θ.Ο.Α.)
και αεροσκάφη της Πολεμικής Αερο
πορίας. στα οποία επιβαίνουν αξτω1ματικοί της Ασφαλείας Προαστίων,
αναζητούν στο Ιόνιο ένα μαύρο φορ
τηγό. με παναμαϊκή σημαία, που
μεταφέρει 1000 κιλά ηρωίνης.
Είναι η δεύτερη μεγάλη παρτίδα
ναρκωτικών που διακινείται μέσω
των ελληνικών θαλασσών, μετά την
περίπτωση του «Ντόρις» που μετέφε
ρε 29 τόνους χασίς. Το γεγονός αυτό,
που τείνει να καταστήσει την χώρα
μας σταυροδρόμι στην διακίνηση
τεραστίων ποσοτήτων ναρκωτικών
ανησυχεί ιδιαίτερα τις αρμόδιες
αρχές διώξεως, που βρίσκονται
πλέον αντιμέτωπες με φοβερές διε
Ονείς σπείρες εμπόρων του «λευκού
θανάτου*.
Το φορτηγό για την ανεύρεση
του οποίου έχει ανσληφθεί επιχείρη
ση μεγάλης κλίμακας στο Ιόνιο, φέ
ρει το όνομα «Ράντ Σή* και φαίνεται,
ότι κάνα διανομή ηρωΓνης «εν πλώ»
για λογαριασμό του κλάδου ναρκωτι
κών της μαφίας.
Συγκεκριμένα:
•
Προχθές παρέδωσε στο πλή
ρωμα του ιταλικού κότερου «Καζίτα»
30 κιλά ηρωίνης αξίας 700 εκατ. δρα
χμών
Η Ασφάλεια Προαστίων είχε
όμως, έγκαιρα ακριβείς πληροφορίες
και έτσι σε συνεργασία με τις λιμενι
κές και αστυνομικές αρχές της Κέρ
κυρας κατόρθωσε να συλλάβει το
πλήρωμα του κότερου - τον Ιταλό

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ

Τόσο στην ομιλία του στη Βέροια όσο και στις άλλες ομιλίες του
ο κ. Μ ητσοτάκης αναφέρθηκε γενικά στην πολιτική και οικονομική
κατάσταση που βρίσκεται η χώ ρα για να τονίσει επιγραμματικά ότι με
την πολιτική που ακολουθεί το Π Α Σ Ο Κ η χώρα θα γυρίσει πολλά
χρ ό νια πίσω γιατί η στενω πός που ακολουθεί η κυβέρνηση οδηγεί σε
βάραθρο χω ρίς την παραμικρή αχτίδα φωτός.
Ο ι αγρότες μας, είπε ο κ.
Μ ητσοτάκης, θα π άρουν φέτος
πολύ λιγώ τερα χρήματα για τα
προϊόντα τους, αν λάβουμε υπ ό 
ψη μας και τον τιμάριθμο. Οι
καταναλω τές καταλαβαίνουντην
ακρίβεια που μας έφερε ο «τριτο
κοσμικός σοσιαλισμός» το υ κ.
Π απανδρέου ότι π ηγα ίνο υ ν στο
μπακάλικο να ψωνίσουν. Η ανερ
γία άρχισε να απειλεί επικίνδυνα
τη χώ ρα μας, ενώ για τη ν ο ικ ο δο 
μική δραστηριότητα σήμανε ήδη
«ώρα μηδέν».

Σταυροδρόμι
ναρκωτικών
η Ελλάδα

Στη συνεδρίαση αφού αναλύθη
καν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου
από την υπάλληλο της ΥΠΑ κ.
Παπαγεωργίου ακολούθησε μακρά
συζήτηση για το θέμα αυτά και ακού
στηκαν, οι απόψεις όλων των μελών
του συμβουλίου που όλες συνέπι
πταν με τον καθορισμό ζωνών στις
ορεινές κοινότητες.
‘Ετσι ύστερα από τη συζήτηση το
Συμβούλιο γνωμοδότησε, ομόφωνα,
να χαρακτηρισθοϋν σαν προβληματι
κές και να καθοριστούν αναπτυξιακές
ζώνες, που θα έχουν ευνοϊκότερα
προνόμια από την άλλη περιοχή του
Νομού, πάντοτε σύμφωνα με τον
αναπτυξιακό νόμο οι εξής κοινότη
τες.
α. Περιοχή Πιερίων:
Οι κοινότητες Πολυδενδρίου,
Ριζωμάτων. Δασκίου, Σφηκιάς και
Συκέας.
β. Περιοχή Βέρμιου!
Οι κοινότητες Γιοννοκοχωρίου.
Ροδοχβιρίαυ.
Αρκοχωρίαυ
και
Φυτείας.
Επίσης το Συμβούλιο ενέκρινε
την τροποποίηση του προϋπολογι
σμού του Νομαρχιακού Ταμείου.

Επανήρχισε
η Βουλή σε
Ολομέλεια

ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕ)
Με πανηγυρική συνεδρίαση που
πραγματοποιήθηκε στις 11.00 το
πρωί άρχισαν χθες, παρουσία του
πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου
επικεφαλής των μελών του υπουργι
κού συμβουλίου, οι εργασίες της β'
συνόδου της Γ" περιόδου της Βουλής.
Στην αρχή ο πρόεδρος της Βουλής
Γιάννης Αλευράς διάβοσε το προε
δρικό διάταγμα για τη λήξη των
εργασιών της Α συνόδου και στη
συνέχεια ο πρωθυπουργός διάβασε
το προεδρικό διάταγμα για τη νέα σύ
νοδο.
Ακολούθησε ο καθιερωμένος αγια
σμός από τα μέλη της ΙεράςΣυνόδυυ
της εκκλησίας της Ελλάδας προεξάρ
χοντος του αρχιεπισκόπου Αθηνών
κ. Σεραφείμ.
Κατόπιν η βουλή διέκοψε για αύ
ριο στις 6.30' το απόγευμα οπότε θα
γίνει η κ λο γή των τριών κοσμητό
ροον και έξη γραμμβτέών >μι τη συμ
πλήρωση του προεδρείου.
'Ενας από τους κοσμήτορες και
ένας από τους γραμματείς θα εκλε
γούν από την ΝΛ. και ένας γραμμα
τέας από το ΚΚΕ.

Την Τετάρτη η Βουλή θα ασχολη
θεί με τη συνέχιση της συζήτησης
της αρχής του νομοσχεδίου του
υπουργείου Παιδείας που καθιερώνει
το θεσμό του σχολικού συμβούλου
στη στοιχειώδη και Μέση Εκπαίδευ
ση.

κλασσικού αθλητισμού. Σαν πρώτα
, μέτρα για την προώθηση της προσ
πάθειας αυτής ανιιφέρονιαι η εισάγω
γή του μαθήματος, το». Αθλητισμού
στα σχολεία, μια σειρά εκπομπών
στην τηλεόραση με θέμα «Αθλητι
σμός και παιδί» κ.ο.
Μέσα στο πλαίσια αυτής της προσ
πάθειας θα χρησιμοποιηθεί και το
Ολυμπιακό στάδιο στο οποίο σ ι
τακτά διαστήματα θα ιιθλούνται μαζι
κά μικρά παιδιά με τη βοήθεω πολ
λών γυμναστών και παληών αθλη
τών.

Το νέο
συμβούλιο
της ΝΕΛΕ
Από το Γραφείο Τύπου κιπ
Δημοσίων Σχέσεων της Νομαρχίας
ανακοινώνεται ότι μί απόφαση του
Νομάρχη Ημαθίας κ. Νίκου ΠινακΙδη συγκροτήθηκε η Νομαρχιακή Επι
τροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης του
Νομού που αποττλείται από τους κ.κ.
1. Νομάρχη Ημαθίας, πρόεδρο
2. Ευστάθιο.Μιζαντζίδη, καθηγη
τή και Σιδηρύπουλο Μιλτιάδη, σαν
εκπρόσωποι του υπουργείου Παι
δείας
3. Κων/νο Ζαμπούνη, Δήμαρχο
Βέροιας kui Κων/νο ΒελλιάΑη, πρόε
δρο Κοινότητας Αγίας Βαρβάρας
σαν εκπρόσωποι της TEAK.
4. Αντώνιο Ραφτόπουλο, σαν
εκπρόσωπος του Συλλόγου δασκά
λων και Νηπιαγωγών Ημαθίας.
5. Σπόρο Βακάμη, σαν εκπρόσω
πος της Ένωσης Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης Ν. Ημαθίας.
6. Βασίλειο Σαρηβαλάση, σαν
εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμιλητηρίου Ελλάδας,
7 Ιορδάνη Ελευθεράκη. σαν
εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελη
τηρίου Ελλάδας.
8. Ερρινα Κούτελά κη, σαν
εκπρόσωπος του ΕργοτοΟπαλληλικαύ Κέντρου Βέροιας.
9. Ξενοφώντα Σαχινίδη. σα»
εκπρόσωπος της Δ/νσης Γυωργίας.
10. Κων/νο Ζώκο. καθηγητή
ΚΕΤΕ11. Γαβριήλ Καούρη. Δάσκαλος.
12- Μαρία Αθανασιάδου, ΠροΙστα
μένη Τμήματος ΟΛΕΔ. σαν εκπρό
σωπος του ΟΑΕΔ.
13. Ελένη Κώστογλου. ζωγράφο.

Σε λίγες μέρες
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜΠΑΣ
αρχίζει να λειτουργεί
ΜΕ ΝΕΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Και με τον αρχιμάγειρα
των πολλών σπεσιαλιτέ

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΑΚΟ
Το νέο τηλέφωνο είναι 26.666

ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

μιά πτώση (δημ) — Δοκάρια...
οπτικά
7. Ερωτηματικό ή αόριστο, αυτό —
Αυτός ασχολήθηκε πολύ με την
Τροία.
8. Λατινικό... πράγμα — Αντίστροφα
απαγορεύει
Ένας αριθμός...
μονοψήφιος.
9 Είχε μεγάλη σχέση με τον αρχαίο
Περικλή.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Κι αυτή ανήκει στα γυμναστήρια.
2. Πολλές φορές αυτή αναφέρετυι
για τα τρόφιμα και καταναλωτικά
αγαθά(πληθ,)
3 Μουσική νέων — Τρώγεται αλλά
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
εδώ... άφωνη.
Συνηθίζεται νβ συνοδεύει την...
4. Αυτές υπάρχουν σαν πρωτεΐνες
αθώα.
στα χρωμοσώματα.
' Εχουν και οι ποδοσφαιριστές δ.'ΕναςΤλοχίας...
ομά
τραγουδιστής.
δες κάθε Κυριακή τις δικές τους.
6. Ά ρθρο — Αυτό... στα ξένα —
Μιά ελληνική σοκολάτα.
Οταν προτίθεται χωρίζει στα δύο.
Ξένο μέτρο επιφανειών — Αυτός
7 Ένα γράμμα ξένο που παίζει...
μετά νιώσε που... πλούτισε, με άρ
μπάσκετ —Α ρ ^ ίο χρονικό μόριο.
θρο.
8. Φοβίζει ορισμένους η θέα της
Αυτή δεν είναι απεριόριστη.
(γεν.).
Μια προσωπική αντωνυμία, σε
9. Παρακινεί - Αυτά πολύ... έΕιιπνα.
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Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I (Κ)ΑΚ(Ο) - ΚΟΥΠΑ - ΣΚΟΤΙΝΑ 2 ΚΑΦΕΔΕΣ - ΕΚ
- ΕΣ - ΕΙ 3. ΟΤΑΝ - ΗΔΥΝΤΙΚΟΝ 4. ΤΕΝΤΑ - ΝΑΝΑ
5. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 6. ΠΑΣ - ΝΕΜΡΠΔ - ΣΤΑΚ 7. ΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ - ΟΝ 8. ΟΝΟΥΣ - ΣΜ - ΙΑΚΡΑΝ 9. ΣΤΑ
Λ ΙΑ Ι - ΗΜΑΘΙΑ 10. ΑΛΙΚΗ - ΑΚΓΜΣΟΚ 11. Γ(Α)Λ(Α)
- ΛΕΧΑΡ - Κ Ω - Υ Τ 12. Κ Ο Μ Μ Α -(ΙΡ Υ Ο )Λ Υ Ο Κ -Τ Λ
- ΣΙ 13. ΙΝΆΠ - ΙΕ Τ - ΕΛΑΙΑ 14, ΚΙΜΑΣ - ΕΣΥ ΕΡΙΑ IS. ΑΜΑΖΟΝΑ - ΡΑΣΠΑ 16. ΣΑΧ - ΣΥΜΠΑΝ ΑΙΑ.
ΚΑΘΕΤΑ:
1, ΑΚΟΤΑ - ΙΟΣ - ΓΚΙΚΑΣ 2. ΚΑΤΕ - ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ 3,
ΦΑΝΤΑ - Ο Λ . - ΜΑΜΑΧ 4. ΚΕΝΤ - ΣΚΥΛΑ - ΜΠΑΜ
ί . ΟΔίΌΣ) - ΑΟ - ΑΣ1Λ - ΣΑΜ 6. Υ(ΣΤ)Ε(Ρ)Α - Λ(Α)Ν
(Α)Ρ(Ο - ΑΙΑ ΠΣ - ΥΕΒ - ΣΚΕΛΕΤΟΣ 8. Η ΑΜΜΟΣ ΗΧΥΤ ΝΥ 9. ΕΔ -Π ΡΥ Μ Η - ΑΟ - ΕΑΜ 10. ΣΚΥΛΙΩΝ
- ΜΑΡΚΕΣ 1 1 ΑΔΑΙΑΚ - ΛΥΡΑ 12. ΟΕΤ - ΑΘΙΚΤΑ ΑΝ 13 ΤΣ1ΝΟΣ - ΚΙΜΩΛΙΕΣ 14. ΚΑΣΤΟΡΑΣ - ΑΡΠΑ
15. ΝΕΩΝ - ANA - ΟΥΣ - ΙΑ1 16. ΑΙΝΑΡΚ - ΝΗΚΤ1Κ Α

ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ
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Ενδιαφέρουσα
έκδοση
από Βεροιώτη
Επιστήμονα

ΓΗΣ Μ Ο ΥΣΙΚ Η Σ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Μ ΖΩΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ
Η ΕΡΤ ΣΤΗ 9 ΕΛΛΑΔΑ
ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
ΜΠΟΥΑΤ
0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

mfv KOIΧΟΛΙΚΑ

Μόλις κυκλοφόρησε από τον
Εκδοτικό Οίκο Αφών Κυριακίδη (Κ.
Μελενίκου 11. Θεσ/νίκη) το βιβλίο
.Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ» του Βεροιώτη
Δικηγόρου και αριστούχου Διδάκτο
ρα της Νομικής Σχολής του Παν/μίου TUEBINGEN Δυτ. Γερμανίας
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ.
Το βιβλίο πραγματεύεται την επέ
κταση και σε Έλληνες εργαζομένους
του κοινοτικού συστήματος της ελεύ
θερης κυκλοφορίας και διαρθρώνεται
σε τέσσερα κεφάλαια: Στο πρώτο γί
νεται συνοπτική παρουσίαση του
νομικού πλαισίου της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εργαζομένων όπως θεμελιώνεται στις κοινοτικές
Συνθήκες κβθώς και της εξελίξεως
του παραγωγού κοινοτικού δικαίου
έως την τελική εξασφάλιση της ελεύ
θερης διακινήσεως στα κράτη μέλη.
Εκτίθενται στο επόμενο κεφάλαιο οι
ρύθμισης της ελεύθερης κυκλοφο
ρίας όπως διαμορφώθηκαν με διμε
ρείς συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδος
και των χωρών της Ευρωπαϊκής Κοι
νότητας πριν την προσχώρηση και
τη Συμφωνία Συνόέσεως του 1961.
Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η
ενσωμάτωση των Ελλήνων που
παρέχουν εξαρτημένη εργασία στο
κοινοτικό σύστημα της ελεύθερης
κυκλοφορίας βάσει της Συνθήκης
προαχωρήσεως και ειδικότερα η
μεταβατική περίοδος που προβλέπεται σ' αυτή. Τέλος το τέταρτο κεφά
λαιο καλύπτει την έννομη θέση των
Ελλήνων εργαζομένων μετά τη λήξη
της μεταβατικής περιόδου. Εκτός
από μια διεξοδική διαπραγμάτευση
του όλου συστήματος της ελεύθερης
κυκλοφορίας και της κοινωνικής
ασφαλίσεως στην ΕΟΚ. τονίζεται η
νομική σημασία της εντάξεως των
Ελλήνων υπηκόων στο κοινοτικό
καθεστώς.

Ί
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5.45 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕ8ΫΘΙΑ
6.00 Ο ΘΑΥΜΑΙΙΟΙ ΚΟΣΜΟΣ
6.30
6.40
7.35
8.05
9.00
9 45
10-30
11.10
12.00

Τρίτη 5 Οκτώβριό0

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2«

Βενζινάδικα

5.30 ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5.45 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
7.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
8.00 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑ
ΦΙΕΣ
8.30 ΡΟΥΜΠΕΝΣ- ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑ
ΣΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σ Ι Η ΒΕΡΟΙΑ
Φιλιππίδης Γεώργιος
Βενιζέλου 62 τη7„ 22289
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννίδης Δημήτριος
Κυρίτση I τηλ. 22765
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργ.
Θεσ/νίκης-Βεροίας 23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κων/νος
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδσυ Αναστασία

ΧΡΗΣΙΜΑ

Τ ο Συμβολαιογραφείο της κ.
Δ α νά η ; Αλί,ξιδου μεταφέρθηκε
στην οδό Ιεραρχών I., πάνω από
τη ν Δημόσια ΒιβλιιΛ ήνη, Α ρι
θμός τηλεφώνου 6265$.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
V

I νιοστο'οιείται. σύμφωνα με το
αρ«τ»> 1369 του Αστικού Κώδικα.
ώπ*»ς τροποποιήθηκε με τον Ν.
12* ν ΐ « 82. ύ τι:
Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΟΥ
του Σάββα και της Ελισάβετ το γένος
Σίδηροπούλου που γεννήθηκε στην
Ποντοκώμη Κοζάνης και κατοικεί
στη Βέροια επαγγέλματος εργάτρια
και ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑΣ
του θωμά και της Ευαγγελίας το γέ
νος Γ κιλιόπουλου που γεννήθηκε και
κάτοικο στη Φυτιά επάγγελμα γεωρ
γός πρόκειται να παντρευτούν και ο
γάμος θά γίνει στον Ιερό Ναό της
Παναγίας Σουμελά.

MfcVOIAX
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαίο

2 2 J22
22.505
125
25.749
24.444
22233
26444

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

22.199
22.200
22.314
41.333

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Λ. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
100
121
199

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
Ροδιοί σξί

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

VIDEO CLUB
θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπαοκρότοας
26.920
ΠΑ. ΟρυλογΙου
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ Καρατόσιου 22.532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραΐτη
23.350

Σήμερα 5 Οκτωβρίου 1982 εφη
μερεύει και όιανυκτερεύει το φαρμα
κείο:
Μπάλιου Ούτα
τηλ. 29759

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ ΗΜ ΕΡΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ ΑΘ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε Ι.Η,Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΛΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοι ιήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΙΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνο«·
ιμωτοσυνυεσης OM-SET
ΜΙΧΛΛΗΣ ΙΙΑΤΣΙΚΑΣ
(Π Μιαουήη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΛΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητμυπολκως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ, 15001
Σωματείων
Συλλόγων Γ.ΠΣ.
Κηινοττιτοιν

ftnv YKYJ

Α.Ε «οι ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
Ε.ΓΣ. - Τραπεζών

δρχ i000
δρχ. 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

_____________________ i

ΤΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ
ΕΝΑ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ
Από έγγραφο επισήμανσης των στώσεις. Στο πρώτο μισό του 19ου
κακοποιών έγινε σήμερα απαραίτητο αιώνα πολλές χώρες δεν έθεταν κανέ
να περιορισμό στα ταξίδια. Η Σουη
στοιχείο για τον ταξιδιώτη.
' Οταν ο Φιλίας Φόγκ ξεκίνησε για δία, η Νορβηγία, η Βρετανία και οι
το περίφημο ταξίδι του, όπως uvuipé- Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός από
ρεται στο περίφημο μυθιστόρημα «Ο περιόδους πολέμων, δεν ζητούσαν
γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», κανένα έγγραφο από τους πολίτες
συνοδευόταν από évuv πολύτιμο και τους που ταξίδευαν στο εξωτερικό
πολύπλαγκτο Γάλλο υπηρέτη, που μέχρι το 1940. Μέχρι τις αρχές του
τον έλεγαν Πασπαρπού (που σημαίνει Α' παγκόσμιου πολέμου το διαβατή
περνάει παντού). Αλλά, τούτο συνέ- ριο ήταν υποχρεωτικό μονάχα σε
πολύ λίγες χώρες, στη Βουλγαρία,
βαινε το 1872.
Σήμερα δεν υπάρχει κανένας την Κολομβία, τη Γουατεμάλα.. την
ταξιδιώτης που να χρειάζεται έναν Αϊτή, την Περσία, τη Ρουμανία, τη
Πασπαρτοΰ. σαν tov υπηρέτη του Ρωσία, Την Τουρκία, την Ουρου
Φόγκ που του νοίκιαζε ελέφαντες, γουάη και η ς αυστριακές επαρχίες
του άνοιγε δρόμο ανάμεσα από τα δά της Βοσνίας και της Ερζεγοβίνης.
ση της Ινδίας ή τον βοηθούσε να Αξίζει να σημειωθεί, όη όταν ο Ιού
λιος Βέρν έγραψε το μυθιστόρημά
περάσει ανάμεσα από τους επικίνδυ
νους ερυθρόδερμους της φυλής Σιού του για το Φιλέα Φόγκ και τον
απέραντες αμερικανικές πεδιάδες. Ο Πασπαρτού, δεν σκέφθηκε να
σημερινός ταξιδιώτης συνοδεύεται δημιουργήσει κανένα πρόβλημα με
από ένα πολύτιμο ντοκουμέντο που το διαβατήριο. Ο Φόγκ ζητούσε παν
ανοίγει όλες τις πόρτες και βοηθά σε τού να του το σφραγίσουν σαν από
χίλια δύο πράγματα, το διαβατήριο. δειξη ότι πέρασε από όλες η ς χώρες
Το ντουκουμέντο αυτό έγινε πιά για να κάνει το γύρο του κόσμου.
Αλλά στον 22ο αιώνα, που τον
συνήθεια σε όλους και φαίνεται σαν
κάτι φυσικό, αφού ταξιδεύει σχεδόν τραυμάτισαν όύο παγκόσμιοι πόλε
όλος ο κόσμος. Αλλά για να φτάσει μοι και αναρίθμητες άλλες διεθνείς
στο σημερινό σημείο ξεκίνησε από πληγές, τα κράτη περιόρισαν την κίπολύ περιορισμένες αρχές. Ο σημερι »τν»π στα σύνορά τους.
νός τύπος του ταξιδιώτη γεννήθηκε Γ
μαζί με το διαβατήριο, που επιπρό
σθετα προς το γεγονός ότι μας πηγαί
νει όπου θέλουμε να πάμε, περιλαμ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
βάνει και μερικά χαρακτηριστικά της ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
πολυσύνθετης ταυτότητας της κοινό ΕΠΑΡΧΙΑ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΚΟΙΝ. ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΥ
τητας των εθνών που ζεί στον πλανή
Πολυπλάτανος 30-9-1982
τη μας.
Το γεγονός ότι γίναμε επίμονοι Αριθμ. Πρωτ. 1.009
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
και ακατάσχετοι ταξιδιώτες σε
Δ1ΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
παγκόσμια κλίμακα φαίνεται σε μιά
ΕΠΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΜΥΣΤΙΚΗΣ
τελευταία στατιστική των Ηνωμένων
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:
Εθνών για τον διεθνή τουρισμό. Η
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ
στατιστική αυτή αναφέρει ότι το σύ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
νολο των ταξιδιωτών του εξωτερικού
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ανέρχεται σε 300 εκατομμύρια το
χρόνο και ότι στο σύνολο των ταξι
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας
διωτών αυτών ξοδεύονται περί τα 45
Πολυπλατάνου Ναούσης Ημαθίας
δισεκατομμύριό δολλάρια. Ό λο σχε Υελικιώτης Ν. Ιωάννης διακηρύττει
δόν τα ταξίδια αυτά αρχίζουν με την όη εκτίθεται εις δημόσιον επαναλη
συνηθισμένη διαδικασία του διαβατη πτικόν μειοδοηκόν διαγωνισμό με
ρίου.
σφραγισμένες προσφορές και έκπτω
Ό ποιος επιθυμεί να ταξιόέφει στο ση σε ακέραιες μονάδες, στα εκατό,
εξωτερικό εκδίδει διαβατήριο, πλήρες επί των ημώ ν του ημολογίου της
με την φωτογραφία του και τα στοι μελέτης του έργου υπ' αριθμ.
131/1982, χωρίς όριο, για την εκτέ
χεία της ταυτότητάς του από ης
αρχές της χώρας του. Και ύστερα το λεση του έργου: Ασφαλτόστρωση
βιβλιαράκι αυτό, που χωρεί ίαα-ίσα δρόμων μέσα στο χωριό, προύπολοστην τσέπη του, τού χρησιμεύει σαν γισμού δαπάνης 1.900.000 (ενός εκα
ένα δεύτερο εισιτήριο για το ταξίδι τομμυρίου εννεακοσίων χιλιάδων
του, ένα αποδεικτικό της εθνικότητας δραχμών).
Η δημοπρασία θα γίνει στον
και της υπηκοότητάς του.
Και όμως το διαβατήριο αυτό Πολυπλάτανο και στο κοινοηκό
ξεκίνησε κάτω από πολύ ειδικές περι κατάστημα σης 14 του μηνός Οκτω
στάσεις. Οι Ρωμαίοι κατέφυγαν σε βρίου 1982 ημέρα Πέμπτη και από
ένα είδος διαβατηρίου για τα ταξίδια ώραν 12.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. ενώ
τους στην αχανή αυτοκρατορία. πιον αρμοδίας επιτροπής.
Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί
Ένας χρονικογράφος το περιγράφει
εργολάβοι με πτυχίο Α, Β, Γ και Δ'
με λεπτομέρειες ·Οι ανώτατοι αξιω
ματούχοι και οι αυλικοί της αυτοκρα- τάξεως και άνω. σύμφωνα με η ς δια
τάξεις του Π. Δ/τος 28/1980.
τορικής αυλής είχαν ειδικά έγγραφα
Εγγύηση συμμετοχής στο διάγω
(τα διπλώματα) με τα οποία είχαν το
δικαίωμα να χρησιμοποιούν άλογα νισμό ορίζεται το ποσό 38.000 δρχ.
της αυτοκρατορικής ταχυδρομικής σε γραμμάτειο του Ταμείου Παρακα
υπηρεσίας και να έχουν προστασία ταθηκών και Δανείων ή Εγγυητική
σε όλο το θαυμάσιο σύστημα των Επιστολή Ανεγνωρισμένης Τραπέζης
δρόμων που έφθανε στα πέρατα της ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
αχανούς αυτοκρατορίας». Πέρασαν
Η προθεσμία περαιώσεως των
από τότε αιώνες και το διαβατήριο εργασιών του έργου, ορίζεται σε (60)
δεν είχε αποκτήσει γενική χρήση. εξήντα μέρες.
Υπήρξε εποχή που το διαβατήριο εί
Για περισσότερες πληροφορίες οι
χε αρνητική αποστολή. Ό ταν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ
τελευταίοι βασιλιάδες της Γαλλίας νονται στο γραφείο της Κοινότητας ή
θέλησαν να απαγορεύσουν την μετα στην ΤΥΔΚ Ν. Ημαθίας, τις εργάσι
νάστευση των ειδικευμένων εργατών μες ημέρες και ώρες.
Ο Πρόεδρος
από την χώρα τους, εφόδιαζαν τους
της Κοινότητας
πολίτες που ταξίδευαν στο εξωτερικό
Υελικιώτης Ν. Ιωάννης
με ένα είδος εβαίωσης που έγραφε ότι
δεν ήταν ειδικευμένοι εργάτες για να
μπορέσουν να περαοσυν τα σύνορα
της χώρας. Γι’ αυτό και οι εκπρόσω ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤ.
ποι της γαλλικής επανάστασης είχαν ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
χαρακτηρίσει τα διαβατήρια του εί ΠΛΑΤΥ
δους εκείνου τυρρανικό έγγραφο Αριθμ.Πρωτ. 172
«που απαγόρευε στον πολίτη να uvuΔΙΑΚΗΡΡΥΞΗ
πνέει τον αέρα που ήθελε».
Ο Εθνικός Αγροηκός Παιδικός
Η γενική χρήση των διαβατηρίων Σταθμός
Πλατέος
προκηρύσσει
άρχισε τον 19ο αιώνα στην αρχή σαν τακτικό μειοδοηκό διαγωνισμό αναπροαιρετική άνεση για τον ταξιδιώτη δείξεως χορηγητών τροφίμων για το
να εξασφαλίζει την υποστήριξη των οικ. έτους 1983 την 5ην Νοεμβρίου
αρχών της χώρας που επισκεπτόταν 1982. ημέρα Παρασκευή και ώρα
και τεΛίκα εγινε απαραίτητο, υπο 10 11 π.μ. και στο γραφείο του ιδρύ
χρεωτικό, ντοκουμέντο. Ετσι έγινε ματος για τα κάτωθι είδη.
θεσμός για τα εθνικά κράτη που ανά' Αρτου, κρεοπωλείου, πουλερι
κυψαν και για ης γραφειοκρατίες κών, παντοπωλείου, οπωρολαχανο
τους. Ταυτόχρονα, όρος έγινε και το πωλείου. ιχθυοπωλείου, ζαχαροπλα
ταξίδι' εξάρτηση της απόφασης και στείου - γαλακτοπωλείου.
τη; επιθυμίας των αρχών. Στα μέσα
Σε περίπτωδη αποτυχίας θα επατου 19ου αιώνα ατόνησε και πάλι ο ναληφθεί την Ι2ην Νοεμβρίου 1982
θεσμός γιατί με τους σιδηρόδρομους ημέρα Παρασκευή και ώρα 10-11 π.μ.
και τα ατμόπλοια ο αριθμός των ταξι
Πληροφορίες κάθε μέρα στο γρα
διωτών αυξήθηκε σημαντικά και έγ
φείο του ιδρύματος.
γραφα ταξιδιού χορηγούνταν από ης
Πλατύ 27 Σεπτεμβρίου 1982
αρχές για να χαρακτηρίζουν μονάχα
Ο Πρόεδρος
τους ύποπτους. Τούτο ίσχυε ιδιαίτε
Στέφανος Ποταμιάνος
ρα στη Γαλλία και γι αυτό ο Ναπολέοντας ο Γ' καιηργηηι το διαβατή
ριο και το χαρακτήρισε σαν «ανθρω
ποπαγίδα που παγιδεύει τους τίμιους
Δ ιυ β ά ζ ε τ ο
ανθρώπους, ενώ ποτέ δεν βοηθά να
συλληφθούν οι επικίνδυνοι για ιούς
οποίους κοι θεσπίσθηκε».
Η ιστορία των διαβατηρίων,
όπως περιλαμβάνεται σε αρχεία των
ε φ η μ ε ρ ί δ α μ α ς 1II
/ -»ιοόρων κρατών, οδηγεί σε περίερ
γες αλλά και ενδιαφέρουσες διαπι
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ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
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Γεννήσεις
— Η Παρασκευή σ υ ζ Νικ. Καπά
ρα. εγέννησε αγόρι και το ονόμασε
Γεώργιο.
— Η Ελέιη συζ. Θεοδ. Κρεμνιώτη,
κορίτσι Γεωργία
- Η Ελένη συζ. Θωμά Μπαλτζή.
αγόρι Δημήτριος
- Η Στέλλα συζ. θωμά Μιχαηλί6ου, αγόρι Νικόλαος
- Η Ελένη συζ. Ιωάννου Προδρομίδου. αγόρι Βασίλειος
— Η Αφροδίτη συζ. Ελευθ.
Κατσούλη. κορίτσι Παναγιώτα
Η Φωτεινή συζ. Σπυρ. Τσιβαλίδου. αγόρι Περικλής
- Η Ευαγγελία συζ. Κων. Νάτση,
κόρίτσι Δήμητρα
—Η Ελέιη σ υζ Δημ. Βασιλειάόου.
κορίτσι Αθηνά
— Η Σωτηρία συζ. Σπυρ. Κωνσταντινίδου, αγόρι Αντώνιος
- Η Σοφία συζ. Αναστ. Λαζαρί6ου, κορίτσι Δέσποινα
— Η Κλωνάρα σ υ ζ Ιορδάνη Αγάογλου, κορίτσι Ασημένια
- Η Δήμητρα συζ. Ιωάν. Μισαηλίδου, κορίτσι Ελισάβετ
- Η Ευαγγελία συζ. Δημ. Κατσαλή. αγόρι Κωνσταντίνος
- Η Ελισάβετ συζ. Βασιλ. Ευθυ
μίου. αγόρι Ευθύμιος
— Η Ελέιη συζ. Ανέστη Καλολυμνιώτου, αγόρι Βασίλειος
— Η Σουλτάνα συζ. Φωτ. Γερουτίδου. αγόρι Νικόλαος
— Η Νεριήν σ υ ζ Σαμή Τσολάη,
κορίτσι Γκιούλερ
— Η Στέλλα συζ. Ιωάν, Τσαουσί6ου, κορίτσι Αγάπη
- Η Χρυσούλα συζ. Αθαν. Γκελίρη. κορίτσι Σουλτάνα
- Η Αρετή συζ. Δημ. Ταναμπάση,

κορίτσι Χριστίνα
- Η Πετρούλα συζ. Ανιών.
κορίτσι Μαρία
- Η Ελισάβετ συζ. Α ν έ β η » '
τριόδου, αγόρι Γεώργιος
^
- Η Τριανταφυλλιό
'
Αναγνοστοπούλου, αγόρι Κων®*’
τίνος
- Η Μαργαρίτα αοζ*
Τσιούντα. κορίτσι ΜαργώΡή .
- Η
Παραγιώτα συζ «
Καλώση. κορίτσι Ευστάθιο
- Η Ελένη συζ. Αντων· ΝονΤ»
αγόρι Ιωάννης
. ,Λ
- Η Αγλαΐα συζ. Πανογ,
κορίτσι Αθηνά

ΓΑΜ01
Παντρεύτηκαν
.
- Ο Μιχαήλ Απόκοτος Τ0° ‘
Υιώτου και η Καλλιόπη Στρο*1^
του Αντωνίου
.Δε
- Ο Δημήτριος Μάρτος 1^
νου και η Φωτεινή Χαμώ“*1'
Στυλιανού
.
- Ο Γεώργιος Φουτσιτζογκ°Ά
Κων/νου και η Πολυξένη Κ
|
δου του Δημητρίου
^
- Ο Δημήτριος Γ κ α μ « ° ^
Παναγιώτου και η ΛεμΟνιΟ ω·
τζή του Οόυσσέα.
- 0 Βασίλειος Βόλκος
λάου και η Αναστασία
του Δημητρίου
..« « μ *
- Ο Αλέξανδρος Α
Ιωάννου και η Δήμητρα ΧΟΟί“
του Βασιλείου
ΘΑΝΑΤΟΙ
Πέθαναν
^
- Ο Γιοβανόπουλος Δπι‘5'
του Αργυρίου

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ν.Ε.Λ.Ε.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ενδιαφερρομένων για τη στελέχωση των ο ρ γ ά ν ω ν
Λαϊκής Επιμόρφωσης Νομού Ημαθίας
Στόχος της Διεύθυνσης Λαϊκής Επιμόρφωσης του ΥπουρΥε
Παιδείας είναι η διάδοση της λαϊκής παιδείας και η δημιουργώ
κλων επιμόρφωσης σε ολόκληρη τη χώρα.
. .
Βασική αρχή αυτής της προσπάθειας είναι, όη οι ίδιες οι δυναμ
κάθε νομού πρέπει να αναλάβουν την υλοποίηση του έργου της
κής Επιμόρφωσης.
Μέσα σ' αυτή την προοπτική της αποκέντρωσης, θα δημίουΡ·^
θούν όργανα Λαϊκής Επιμόρφωσης σε κάθε Νομό, που έργο του?
είναι:
- Η ανίχνευση των επιμορφωηκών αναγκών της περιοχήςΗ συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και ο συντονισμό? 1
επιμορφωηκών προσπαθειών.
ι
- Ο προγραμματισμός και η οργάνωση επιμορφωτικών δραστηρ10
των.
.
Η στελέχωση αυτών των οργάνων θα γίνει μετά από επιλογή
ειδική επιτροπή, μεταξύ εκείνων που θα συμπληρώσουν το σΧ**"“
ερωτηματολόγιο που διατίθεται από τη Ν.Ε.Λ.Ε.
.
Κανένας τομέας γνώσεων, ειδικοτήτων ή εμπειρίας δεν αποκλ®
ται, γιατί η Λαϊκή Επιμόρφωση έχει στόχο να συμβάλει στην r.Q'*
πλευρη μορφωτική ενεργοποίηση του λαού.
Εκείνοι που θα επιλεγούν για τα όργανα Λαϊκής Επιμόρφωσήν
απασχοληθούν σε επαγγελμαηκή βάση.
' Εντυπο ερωτηματολογίου, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να πρόθΗΓ
θευτούν από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Επιμόρφωσης Ν.
θίας Θεόδωρο Αλδάκο οδός Α. Τσούπελη αριθ. 5. Βέροια - 10
24231 (γραφ. Δ' Επιθ. Δ.Ε.).
υτ
Το ερωτηματολόγια συμπληρωμένο πρέπει να επιστραφεΐ στην
πάνω διεύθυνση μέχρι την 15 ΟΚτωβρίου 1982.
.
Η απάντηση από το υπουργείο Παιδείας θα δοθεί μέχρ1 ^
1 I 1983.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Οι δύο υποψήφιοι του συνδυασμού ΕΝιίΣΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ Γ. 7 7· .
ΛΕΡΑ κ.κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ, δικηγόρος και ΑΗ**"
ΤΡΙΟΓ ΖΑΜΑΝΗΣ, Πολιτ. Μηχανικός διετέλεσαν ο μεν
νομαρχιακός σύμβουλος κατά τη διετία 77-78 και αντιπρόεδρο?
συμβουλίου Βέροιας το 1978, ο δε δεύτερος νομαρχιακός συμβ°υ
κατά τη διετία 1975-76.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΤΕΣΤ ΠΑΠΑ ΝΙΚΟΛΑΟ*
ΕΦΗ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟν
ΙΑΤΡΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ
• ΚΟΛΠΙΚΟ ΤΡΑΧΗΛΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ
• ΟΡΜΟΝΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΥΚΛΟ«
• ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΕΛΟ^'
ΟΥΡΩΝ ΠΛΕΥΡΙΤΙΚΟΥ ΑΣΚΙΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟ*
ΕΚΚΡΙΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΝΤ*1.
ΜΑΤΩΝ.

ΜΑΛΑΚΟΥΣΗ 11 ΒΕΡΟΙΑ
(απέ··σχιι από τα αστικά λεωφορεία)

ΤΗΛ.: 25.036 - 62.990

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

Τρίτη i

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΙ

Οκτωβρίου iori
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Το χρονογράφημά μας

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!

Η ποδιά

**£**-***★ -**-*

Παρά την άσχημη εμφάνιση

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΝΙΚΗ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
Πήρε η Βέροια
—
Γ1 Γ ··------------ΙΓΠΠ Γ·------ Ι~1 - Ι Γ Μ
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ΒΕΡΟΙΛ - ΒΟΛΟΣ 1-0
Ο Μ πά μπης Ακριβοπουλάς την στιγμή που κεραυνοβολεί την βολιω τικη
εστία για να βγει η μπ ά λλα άουτ σύριζα από το δεξί κά θετο δοκάρι.

ηΜ)^ Φ . ΓΑίΤΑΝΟΕ: «Πάντα στο
To(jj ·° εντός έδρας παιχνίδι του πρω*Ροπ?,1αΤΟς.' υπάΡΖει
πρόβλημα
'Ίτό η μογτ,ζ' κ“ η ΓΟ οποίο δεν
|l0lj Q ".'?ε vct το απόφύγει και η όική
Μαοα. ιδιαίτερα κατά το πρώτο
« E L * 1·* επανάληψη όμως
n!*rD Ke οε μεγάλο βαθμό.
UtTrl,-Jp
τ'? δυσκολίες που αντίlu .« 'Πε. îCUT0P®^)oiyie να κερδίσου«ou ·°ς SV° βοθμούς της νίκης κάτι
Το, .® μενα έχει ιδιαίτερη σημασία
γη r|lü. 1(,τα με αντίπαλο μία αξιόλοΚ η η ' ό π ω ς είναι ο ΟΛΥΜΠΙΑ“ βόλου,
η,φ((ν Παίκτες μου στην πρώτη τους
Too; lftT'· Ενώπ'°ν των φιλάθλων
ϊυΤή ™'λαν μιά μεγάλη νίκη και γι’
»ou εα>ξαν με νευρικότητα πράγμα
Ίου J ηρέ°πε την απόδοσή τους και
*λη(1(^ ε οαν αποτέλεσμα την μη ολοΟ μ,^^Ί της επιθετικής τακτικής της
°Uàô, , , r r · φ θνΝ ΤΟ Υ Κ ΙΔ Η Σ: «Η
ÇopÀJ(- μ01! απέδειξε για άλλη μιά
αη , , ° ' ' Αε*ναι άξια να πρωταθλητή«4 qu°y όμιλό της. Πιστεύω ότι τέλι·
Ρΐιι ^ κ°ψει το νήμα,
itou r" ΤΟν σημερινό αγώνα εκείνο
* w £ l va πώ είναι πως το τελικό
6τγ Τυ^σ'ιϋ Είναι άδικο. Τον διαιτητή
κρίνω»

Παρά την άσχημη εμφάνισή της
η ΒΕΡΟΙΑ κατάφερκτην Κυριακή να
πάρει δύο πολύτιμους βαθμούς
νικώντας τον πολύ καλό ΟΛΥΜ
ΠΙΑΚΟ Βόλου με σκορ 1-0.
Η ΒΕΡΟΙΑ -παίζοντας με ένα μό
νο «φουνταριστός» κυνηγό (Τοπαλίδης) μιά και οι άλλοι δύο (Γκέσιος
Μίλης Φ.) έπαιζαν πολύ πίσω, έδωσε
την ευχέρεια στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ να
πάρει την εδαφική υπεροχή και γενι
κά να έχει με το μέρος του την
κυκλοφορία της μπάλλας, χωρίς
ωστόσο και να δημιουργήσει επικίν
δυνες κατάστάσεις στα βεροιώτικα
καρέ, με μοναδική εξαίρεση την περί
πτωση του δοκαριού στο 86'. Η
τελευταία αυτή περίπτωση το γεγο
νός δηλαδή ότι δεν κινδύνεψε η εστία
του Μπαλτζή ανήκει στο ενεργητικό
της
αμυντικής
γραμμής
της
ΒΕΡΟΙΑΣ η οποία ήταν ασφαλώς η
καλύτερή της, ενώ στις τάξεις αυτής
βρίσκονται και οι περισσότεροι διακριθέντες παίκτες.
Αντίθετα με τους φιλοξενουμένους, οι γηπεδούχοι παρότι βρέθηκαν
σε άσχημη μέρα και παρά την ύπερο
χή των αντιπάλων τους δημιούργη
σαν περισσότερες ευκαιρίες και γενι
κά ήρθαν ποιό πολλές φορές κοντά
στο γκολ. Παρόλα αυτά το μοναδικό
τέρμα που πέτυχαν προήλθε από
«στημένη» μπαλλιά (έμμεσο φάουλ).
ΤΡΩΤΟ ΣΗΜΕΙΟ
Το γεγονός ότι η ΒΕΡΟΙΑ έπαιζε
χωρίς κλασικό αριστερό εξτρέμ, ήταν
ένα τρωτό σημείο γι' αυτήν, το οποίο
μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν κατά τον
καλύτερο τρόπο οι Βολιώτες, οι
οποίοι με τον δεξιό τους μπακ τον
βετεράνο Βήττα, που οι συθήκες τον
βοήθησαν να αναδειχθεί σε καλύτερο
παίκτη του αγώνα «έφτιαχναν» όλο
το παιχνίδι τους.
Πέρα όμως και από την περίπτω
ση αυτή τους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ
τους διέκρινε μιά φοβερή νευρικότη
τα, που είχε δυσμενή επίπτωση στην
απόδοσή τους, διότι δεν μπορεί να
τους κατηγορήσει για έλλειψη αγωνι-

ΖΗΤΕΓΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡ1Α
ΤΟ STUDIO ROSTA BODA. Πληρ. τηλ. 20.921, Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
για μόνιμη εργασία στη Ρ κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
Μισθός 40 - 50.000 τα μήνα. Πληρ. τηλ. 17.900.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο 36 τ.μ. στον 1 ον όροφο επί της οδού Βερόης 3.
ΜίΡρΦορίες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Ταυρίδη (καφενείο Ζάππειο)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Μ π υ ρ α ρ ι α «μ ι μ κ »
Γνωστοποιεί στην πελατεία τη ς ότι: λόγω τη ς χειμερινής
'Ρ'υδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρω ί
Α ίρ ο ν τ α ς :

Σο υ β λ ά κ ι - σ ο υ τ ζ ο υ κ ά κ ι
(Στα κάρβουνα)
*ΑΙ τ α ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
Β Ε Ρ Ο Ι Α

του ΓΙΑΝΝΗ Α ΔΕ5ΙΑ ΔΗ

Μεγάλη εχθρότητα
κατά της Ναούσης

Μαθητικά ξεθόριασμα πρέπει να
θεωρείται η κατάργησις της ποδιάς
από τις μαθήτριες. Ποιό σκοπό άραγε
να έχει; Ασφαλώς όχι ωφέλιμο. Και
όχι μόνο δεν έπρεπε να καταργηθεί
αλλά αντιθέτως και στ' αγόρια θα
έπρεπε να ορισθεί κάποιο πηλίκιο με
την γλαύκα ή κάτι άλλο για να ομορ
φαίνει η κοινωνία μας.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Του απ/νου μας Νικ. Τζημοράγκα
Μιά πέρα για πέρα απαράδεκτη
ΝΑΟΥΣΑ, κυρίως στην αμυντική
της γραμμή και με επουσιώδη λάθη
κυρίως στο πρώτο 45λεπτο. υπέστη
σαν μιά ταπεινωτική ήττα από την
Ξάνθη με 4-0.
Κόντρα όμως σε όλα αυτά ήταν
και η βάναυση μεταχείριση των παι
κτών ρ ις ΞΑΝΘΗΣ, που υπό τα
πρώτα κιόλας λεπτά κλάδευαν τους
παίκτες της ΝΑΟΥΣΑΣ κάτω από
την ανοχή του διαιτητή κ. Νικάκη
από το Αγρίνιο (φιλικές σχέσεις με
τον προπονητή κ. Γιακουμή της Ξάν
θης) που είχε σαν αποτέλεσμα στο
25' να έχουμε το πρώτο θύμα από
τους παίκτες της Νάουσας, όταν ο
Πασχαλάκης κτυπά εκτός φάσεως
τον Μαλιούφα, γιυ να μεταφερθεί ο
τελευταίος στο νοσοκομείο, ενώ την
ίδιυ στιγμή ο Σφυντηλάς να δέχεται
νέο κτύπημα (σκαργιά) στο πρόσωπο,
για να συνεχίσει το παιχνίδι αιμόφυρτος και με διάσειση. όπως όιεπιστώθη
αργότερα από τις εξετάσεις των για
τρών της Ξάνθης, όπου διεκομίσθη.
Πάντως η ομάδα που παρουσιάαθηκε προχθές στην Ξάνθη δεν είχε
καμιά σχέση με εην Νάουσα των
προηγουμένων αγώνων, η δε αμυντι
κή γραμμή με τους Μπασιάκο - Σταφυλι'δη, θα πρέπει να κάνουν μιά
αυτοκριτική και να φέρουν στη μνή
μη τους τις κινήσεις που έκαναν μέσα
στο γήπεδο, όταν επρόκειτο να μαρ-

στικότητας. Αντίθετα μάλιστα εάν
κάτι είχαν να επιδεΐξουν στον κυρια
κάτικο αγώνα αυτό ήταν το αγωνιστι
κό τους πάθος.
Ας δούμε όμως πώς έχει...
.„Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ: Είχε μιά σωτήρια
απόκρουση στο 86', ωστόσο όμως σε
2-3 περιπτώσεις έμεινε «καρφωμέ
νος» ενώ θα έπρεπε να πραγματο
ποιήσει εξόδους και να «καθαρίσει»
τις φάσεις.
X "ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Στο πρώτο
ημίχρονο δεν πήγε kui τόσο καλά,
στο δεύτερο όμως ήταν θαυμάσιος.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥ ΛΟΣ: Σπου
δαίο παληκάρι. Παιρνά στους πλέον
διακριθέντες.
ΠΑΡΙΖΑΣ: Κέρδισε και έχασε
μάχες από τον προσωπικό του αντί
παλο Καραϊσκο, ενώ στις προωθή Ο άτυχος Μ ΑΛΙΟΥΦ ΛΣ που στον
αγώνα της Ξάνθης δέχθηκε βάναυσο
σεις του τον διέκρινε μιά διστακτικόχτύπημα εκτός φάσεως από τον ερι
τητα.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Από τους κορυ στικότατο Πασχαλάκη και μεταφέρφαίους της ομάδος του. Δέσποζε θηκε εαπευσμένιυς στο νοσοκομείο
της Ξάνθης όπου του παρασχέθηκαν
στην κυριολεξία μέσα στην περιοχή
οι πρώτες βοήθειες και εν συνεχεία με
του.
ΚΑ'ΓΣΩΝΗΣ: Ή ταν σωστός και υπεύθυνη δήλωση των εκπροσώπων
του ΦΑΣ ήρθε ο την Νάουσα όπου και
από τους καλούς της ομάδος του,
νοσηλεύεται.
ΤΟΠΑΛ1ΔΗΣ: Είχε ημιτελείς
προσπάθειες και σε καμιά περίπτωση
κάρουν ιον αντίπαλο όταν η μπάλλα
δεν μπόρεσε να εκμειαλλευθεί την
παιζόταν στην περιοχή τους. Εάν το
μεγάλη ταχύτητά του.
κάνουν αυτό και θυμηθούν τότε να εί
ΣΙΜΠΟΣ: Βαρύνεται με την
ναι σίγουροι, ότι δεν θα ξαναπαρουαπώλεια μιάς πολύ μεγάλης ευκαι
σιαστούν σε αυτό το χάλι, και να εί
ρίας (44') ενώ παράλληλα δεν ήταν ο
ναι σίγουροι, ότι οι εμφανίσεις τους
ηγέτης που περιμέναμε.
θσ είναι ανάλογες των πραγματικών
Μ1ΛΗΣ Φ.: Έπαιξε ένα σύνθετο δυνατοτήτων τους.
ρόλο στον οποίο δεν μπόρεσε να
Οι υπόλοιποι παίκτες χωρίς βέ
ανταποκριθεί, ο ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ που
τον αντικατέστησε στο τελευταίο βαια να είναι σπουδαίοι, προσπάθη
25λεπτο είχε ορισμένες ωραίες μπαλ- σαν, αλλά δεν κατόρθωσαν να φθόσουν στο γκολ, διότι οι τελικές τους
λιές.
ΛΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: Πεσμένος προσπάθειες κατέληξαν λανθασμένες.
Η ΞΑΝΘΗ
και μάλιστα αρκετά συγκριτικά με τα
φιλικά παιχνίδια και τις τεράστιες
Η ομάδα του Γιάννη Γιακουμή,
δυνατότητες του.
.
στο προχθεσινά παιχνίδι, έδειξε ότι
ΓΚΕΣΙΟΣ: Αν και έπαιζε αρκετά για όποια ομάδα θα φιλοξενείται εκεί
πίσω προσέφερε θετικές υπηρεσίες μέσα θα υποφέρει, οπό την σωματική
στην ομάδα του και ήταν απότους ακεραιότητα κατά πρώτο λόγο και
διακριθέντες. Ο ΜΕΛΕΤ1ΔΗΣ που στη συνέχεια θα εξαρτάται από το
μπήκε στη θέση του μετά τον τραυ θάρρος που θα χρειάζεται για να τους
ματισμό του ήταν όπως πάντα αγωνι αντιμετωπίζει- Καλύτεροι παίκτες
στικός.
της οι Κυρικλίδης, Μπέρσος, ΜαριΟ ΒΟΛΟΣ
νάκης.
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο Ολυμπιακός Βόλου μπορούμε
να πούμε ότι μας εξέπληξε με την εν
Τελείως απαράδεκτος ο κ. Νικά
γένει απόδοσή του. Είχαμε την εντύ κης. που άφηαε την σωματική ακε
πωση πως μετά τις απώλειες που είχε ραιότητα των παικτών της Ναούσης
καστά τις μεταγραφές του Ιουλίου στους παίκτες της Ξάνθης, χωρίς
(έχασε τους Καραμίχαλο. Κουρνάκη, ωστόσο να δείξει ούτε μιά κόκκινη
Μαυρίδη, Τερζή, Βαλαμάνδρα και κάρτα. Πάντως μας έδειξε στο τέλος
του αγώνα το πόσο γνήσιος ήταν,
Συνέχεια στην 4η
όταν αγκαλιά υε τον κ. Γιακουαή

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
RENAULT GTC 9
PEUGEOT 3 0 5 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 3 0 5 GL 9ΗΠ
FORT ESCORT GL
FORT ESCORT L
FORT ESCORT Δίθυρα pe οροφή

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/φΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259
ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

έβγαιναν από τον αγωνιστικό χώρο.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Α ΗΜΙΧΡΟΝΟ Η ΝΑΟΥΣΑ
Α1ΦΝ1Δ1ΑΖΕΤ ΑΙ
ΜΕ ΔΥΟ ΓΚΟΛ
ΣΕ 1 ΛΕΠΤΟ

Πρώτα πρώτα τα πλουσιακόριτσα μπορούν και αλλάζουν φουστα
νάκια της εποχής, και κάθε τόσο, ενώ
τα φτωχαδακια είναι υποχρεοιμένα
κάθε μέρα στο σχολείο με το ίδιο
φουστανάκι και έτσι γίνεται μιά τρομετή διάκρισις εις βάρος του φτωχού.
— 6' Σε κόρνερ τοβ Πασχαλάκη ο Με την ποδιά όμως; το ίδιο όλοι. Ας
Κυρικλίδης κάνει το 1-0 μετά από θυμηθούμε όλοι μας τα μαθητικά μας
κεφαλιά πάσσα του Αλ.ή Ογλού.
χρόνια, τότε που μείς τα προσφυγά
- Τ Σε φάουλ ανύπαρκτο του Μαρι- κια είχαμε τρυμένο παντελόνι μας
νάκη ο Πασχαλάκης με καρφωτή έλεγε οήκω στον πίνακα, εν αντιθέοει
κεφαλιά το 2-0.
με χορτάτο παιδί που ενώ μπορούσε
- 14' Κ ίτρυη κάρτα δείχνει ο κ. να είναι τούβλο, έβγαινε ανέρωχο και
Νικάκης στον Πασχαλάκη για καθυ πεταχτό και όχι σαν κι εμάς με σκυμ
στέρηση παιχνιδιού.
μένο το κεφάλι και ας ξέραμς το μά
— 25 Ο Μαλιούφας και ο Σφυντη θημα καλύτερα. Η κακή αμφίεσή μας
μας έκανε και τα χάναμε (χωρίς βέ
Συνέχεια στην 4η
βαια να λάβουμε τώρα υπόψη και την
κακή νοοτροπία του τότε καθηγητή).
Γενικά η φορεσιά της υπηρεσίας κά
νει τον άνθρωπο άλλο. Σκεφθείτε να
πάτε στο Νοσοκομείο και να έλθει ο

γιατρός λερωμένος, με ρούχα οποία
δήποτε και όχι με την λευκή μπλούζα
του Ο μπακάλης να μην έχει την
γκρι μπλούζα του παντοπωλείου, ο
κουρέας, ο χασάπης, ο κάθε επάγγελ
μά πας.
Αλλά και αν προχωρήσουμε
βαθύτερα, θα δούμε ποις η φορεσιά
κάνει τον άνθρωπο να μη μπορεί νσ
εκδηλώσει κάποιο κακό που έχει μέ
σα του. Μπορεί η μαθήτρια με την
ποδιά να είναι ξαπλωμένη σε κάποια
πρασινάδα; Λίγο θα σκέπτεται. Μπο
ρεί ένας αναμαλιαομένος καθηγητής
με παληοπαπούτσιιι και λερωμένο
μπλουτζίν, να μπαίνει στην ϋίθουσο
διδασκαλίας;
Ενας κληρικός αν υποτεθεί πού
βγάλει τα ράσα και κόψει τα γένια,
μπορεί να προψυλάγετα· : από κάποιο
κακό: Ο καλός δεν έχει ανάγκη στο
λής, αλλά αυτός που έχει μέσα κά
ποιο μικρόβιο ανθρώπινο δεν προφυ
λήγεται άραγε, οπό το ράσο;
Δεν ξέρω πώς σκέφθηκαν εκείνοι
που εισηγήθηκαν την κατάργηση της
ποδιάς. Πάντως έκαναν άσχημα.
Έφυγε οπό την ζωή των παιδιών
αλλά και των μεγάλων μιά ομορφιά.
Ωραία η ημέρα που ξεκινούσαν
τα παιδάκια στο σχολείο κάθε χρόνο.
Εφέτος όεν σοκιμάσαμΕ αυτή την
ομορφιά.

ΔΙΕΚΟΠΗ ΣΤΟ 80 Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ-ΠΛΑΤΕΟΣ Ö-0

ΕΘΝΙΚΗ
4η ΜΕΡΑ
ΤΑ Π Λ Η ΡΗ
Α Π Ο ΤΕ Λ Ε ΣΜ Α Τ Α
Βέροια - Ο λυμπιακός Β.
Ξάνθη - Νάουσα
ΑΠΕΛ - Κοζάνη
Φλώρινα - Π ιερικός
Θήβα Α πόλλω ν Κ.
Αλεξ. Τρίκαλα
Α ναγέννηση Γ - Κ αβάλα
Εορδαίκός - Πανθρακικός
Νίκη Βόλου - Κ ιλκισιακός
Η ΒΑΘΜ ΟΛΟΠΑ
ΟΜ ΑΔΕΣ
1. Α πόλλω ν
2. Καβάλα
3. Λαγκαδάς
4. Ν ίκη
5. N áoucu
6. Βέροια
7. Ξάνθη
8. Αστέρας
9. Κ οζάνη
10. Εορδαίκός
11. Κ ιλκισιακός
12. Α λεξανδρούπολη
13. Ο λυμπιακός
14. Π ιερικός
15. Γιαννιτσά
16. Π ανθρακικός
17. Θ ήβα
18. Τρίκαλα
19. Φ λώρινα

1-0

4-0
3-1

1-1
2-3
2-0
0 -1
0 -0

1-0
Β
6
6
6
6

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Ταυ uvxanoκριτού μας)
Στο 80' του αγώνα Αλεξάνδρειάς
Αγροτικού Αστέρα Πλατέος, και
ενώ το αποτέλεσμα ήταν 0-0, έπιασε
καταρρακτώδη βροχή, που ανάγκαοι
τον διαιτητή κ. Χρυσάνη να τον διακόψει. Μέχρι εκείνη τη στιγμή η
Αλεξάνδρεια υπερείχε συνέχεια και
εκανε τις ευκαιρίες τη μιά μετά την
άλλη. Ιδιαίτερα οι παίκτες της Αλε
ξανδρείας Συναχείρης και Η Ιασωνίδης με π ς ευκαιρίες που έχασαν στά
θηκαν μοιραίοι για την ομάδα τους.
Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις ο
Αγροτικός Αστέρας στάθηκε και
τυχερός σε επιθετικές ενέργειες των
παικτών της Αλεξάνδρειάς.
Σε μιά περίπτωση μάλιστα λίγο
έλειψε ο Αγροτικός Αστέρας να
σημειώσει και γκολ, όταν μακρυνό
άουτ του Μελτζανίδη κτύπησε στο
κάθετο δοκάρι του Νταλακούδη.
Αυτή ήταν και η μόνη ουσιώδη
επιθετική ενέργεια του Αγροτικού

5

4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1

• Από ένα αγώνα λιγότερο έχουν
οι εξής ομάδες: Βέροια. Αστέρας.
Γιοννιτσά, Πανθρακικός. Η εικοστή
ομάδα ακόμα δεν ορίστηκε. Θα είναι
η Πρέβεζα ή ο Λεβαδειακός
ΟΙ Σ Κ Ο Ρ Ε Ρ Σ
4 γκολ: Δ. Παπαδόπουλος (ΑΠΕΛ)
3 γκολ: Γυφτάκης. Καρα'ι'σκος
Κατσικάς. Χατζηελευθερίου.
2 γκολ: Ανανιάδης, Δαλαμπίρας
Ελευθεριάδης. Καραθανάσης, Κυρι
κλίδης. Λεπτσκαρύδης. Μητρούσης
Μόσχος. Σημαιοφορίδης. Τζώρτζης
Φιλιππίδης.
I γκολ: Αναγνώστου (Πιερ.), Βλά
χος. Βούλγυρης, Γκαντιάς, Γκέσιος
Δραγανίδης. Αεληγιάννης. Ισαακί
όης. Κανδηλιώτης. Κιιρυπίδης Κ.
Κατιανός, Μανόραβέλης, Μανόπου
λος. Μαρινάκης. Μελισσόπουλος
Μι'λης Φ.. Μπλιάτκας, Μπυδιτσό
πουλος, Μπουρδαμής. Ντόνος Θ.
Οικονόμου. Παπαδόπουλος (Καβ.)
Αλ. Παπαδόπουλος - (Νάουσα]
Πασχαλάκης. Περόντσης, Πέτσας
Πολυζόπουλος, Τσαλαμάγκας. Touv
τεκίδης, Τσιάντος. Τσιπης, Τσουκά
κης. Φάσας. Χατζησαββίδης.
ΑΥΤΟΓΚΟΛ:
Παναγιωτίδης
(Ψλωρ.), Ξανθόπουλος (Αλεξ.)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί αγόριυ
από 6 έως 13 ετών για την ενόργανη
γυμναστική.
Οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθοιιν στο γήπεδο αθλοπαιδιών της
Εληάς το Σάββατα 23-10-82 και ώρα
10 π.μ, προκειμένου ιλ ι γραφτούν
στο τμήμα και να γνωρίσουν τον
προπονητή κ. Γνιλιόπουλο.
Γκι την εγγραφή απαιτούνται:
1) Δύο φωτογραφίες
2) Πιστοποιητικό γεννήσεως.

ΚΕΡΔΙΣΤΕ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αστέρα. Η Αλεξάνδρεια έχει παράπο
νο και από τον διαιτητή κ. Χρυσάνη.
που δεν της έδωσε δύο πέναλτυ.
Στο 29' όταν ο Ανδρονίδης απέκρουσε μ ι το χέρι και στο 68’ όταν ο
Αστκίδης ανέτρεψε στη μικρή περιο
χή τον Λέκκα. Οι μεγάλες ευκαιρίες
που έχασε η Αλεξάνδρεια ήταν, στο
Γ με τον Συνιιχείρη, στο 3' με τον
Λάζο, στο 27' με τον Ελευθεριάδη,
στο 32' με τον Κούντζα και στο 60'
και 79' με τον Η. Ιασωνίδη. Γενικό
το παιχνίδι ήταν καλό και ήσυχο και
ικανοποίησε τους φιλάθλους.
Διακρίθηαιιν οι Μέκκας, Κούντζας και Λέκκας της Αλεξάνδρειάς
και οι Αιπκίδης, Καλιφούλης. Σαχινίδης και Κιιρασαββίδης του Αγροτι
κού Αστέρα
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης.
Γ Ιασιονίδης, Τσιβοίιλας, Δημτοοό·
δης. Λάζος. Μέκκας, Κούντζας,
Ελευθεριάδης. Συναχείρης. Λέκκας
και Η. ώσωνίδης.
ΛΓΡΟΤ. ΑΣΤΗΡ: Ασίνίδης,
Ανδρονίδης. Σαχινίδης, Καλιφούλης,
Σαμαράς. Φάκας. Καρασαββίδης.
Μελτζανίόης, Κοιιγιουμτζίδης. Κιο·
σέογλου και Αμανατίδης.
Ο διαιτητής κ. Χρυσάνης (Γέλα
όάρης Τατσηςί εκτός των φάσεων
των πέναλτυ που προ«ναφεραμε, αδί
κησε. και σε άλλες περιπτώσεις την
Αλεξάνδρεια Γενικό η διαιτησία του
ήταν αποτυχημένη.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ Ε ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί σοιδοκια
ηλικίας 6-3 π ώ ν νια την ενόργανη
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενόιοφίρόμ«νοι μπορούν νσ προσελθοϋν στο
γήιιεδο αθλοπαιδιών της Εληός τις
εξής ημέρες και ώρες Κάθε Τετά*»·
τη 6-βμ.μ. και Σάββατο και Κυριακή
από τις 8 -3 0 ' έω ς 1030 π.μ

Û νεοσυσταθείς ποδοσφαιρικός
σύλλογος ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ. διέθεσε στην αγορά λαχεία
προς ενίσχυση του συλλόγου.
Το σημαντικό στην ενέργεια αυτή
των παραγόντων της ομάδας είναι ότι
το δώρο που θα κληρωθεί θα είναι
ένα αγροτικό αυτοκίνητο ISUZU.
Η κλήρωση θα γίνει στην συνε
στίαση του συλλόγου στις 25-12-82
και ενώπιον δημοσιογράφου.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΙΕΩΣ ΤΗΙ
Γ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ
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Πάνω απ' όλα
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΧΟΥΣ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ALFA ROMEO

Βέροια - Εορδαίκός
Κιλκισωκός Νάουσα
Κοζάνη - Νίκη Βόλου
Πιερικός Ξάνθη
Καλαμαριά Λαγκαδάς
Τρίκαλα Θήβα
Καβάλα - Αγρ. Αστέρας
Πανθρακικός - Αλεξονόρούπολη
Ολυμπιακός Βόλου - Γιαννιτσά

Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας
MIX. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βενιζέλου 84-Τηλ. 27417, 23017
ΒΕΡΟΙΑ
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• Ηρα/irιο γτα την »χρυσή m i n a · της χΛ > ηα ς είχε πάρει ο δημοσιά
γραφος κ . Φ ιλιππάπουλος που tropa σαν όιευ& ιηής tou « Εθνους» έχει
yéni μκιρραχος τον σοαιαλιομού κ α ι πγς δημοκρατίας. Κ αι άθελα μου
»παραλ λ ή λ ισ α · u n βραβειΛ έντα οκά τη χούντα υπερσοσιαλιστή μ ε κ ά 
ποιο ά λλα προοωπα σ το Νομό μ α ς που συμμετείχαν ακ χουντικούς δια 
γωνισμού ς και έπαιρναν βραβεία λογοτεχνικά α χό τα χέρ ια ανθρώπων
Μον σήμερα βρίζουν.
Σ ύμπτω ση: Κ αι a m a τα πρόσω πα έχουν γίνει νπέμμαχοι του οοαιαλι
αμον κ α ι λιβαντστάάες της » Α λλα γή ς·.
Ο χουν:οκασοκισμος σ ' ολο το μ εγα λ είο του!
• Για προβοκάτσια κα τηγόρησε το · Λ Λ Ο · η πα α οκικη ψυλλάδα της
Βέροιας επειδή έγρ α ψ ε ότι σ κ . Α ν τώ τη ς Αροένης έχει σοβαρές διαουν
δόσεις μ ε ανώ τερα κυβερνητικά σ τε λ έ χ η (κ α ι συμμετέχει στον συνδυα
σμό τοο κ . Γαβριηλίδη).
Ή 9ατ, όμως, τα ντοκουμέντα τοο κ. Α ραένη σ το · Λ Α Ο · κα ι αποκάλοψαν τους _ πραγματικούς προβοκάτορες, που πάνω οτο κομματικό
πάθος τους δεν διστάζουν να εκθέτουν πρόσω πα κα ι να συκοφαντούν
ασύστολα.
Ε τσι η » Α λλα γή » έμεινε μόνο με την Μ αριγουλω κα ι τον πρίγκιπα
της (θ ε ό ς ονγχω ρέστην) ενώ ο κ. Α ρο ένης κέρδισε την εμπιστοσύνη της
κοινής γνώ μης.
.
•
»Δ ύσκολη περίπ τω σ η είναι ο Β λ α ζ ά κ η ς · λένε ^ λ λ α a n o τα
κομματικά σ τελ έχη του Π Α Σ Ο Κ κ α ι ήδη δείχνουν σ τι προσανατόλιζαν
τ ^ π ρ ο ς ά λ λ ες κατευθύνσεις. Α ένε επίσης, ότι άρχισαν να χανουν εδα
™ ακόμη κ α ι σε πολύ δοτούς τους ψήφους κ α ι παροκαπουν να πέρα
oour νοπτορα οι μέρες, γιατί κ ά θ ε μέρα πέφ τει ο συνδυασμός
* Ε , α . ότι στο τέλος θα μ είτει μόνο ο Π αχαγιάννης δίπλα στον

•λαοπρόβλητο· υποψήφιο·

__
•
Το προεκλογικό κλίμα ενω φαίνεται o u είναι ήπιο, εν τουτοις το
χ α λ ά νε οι ψιθυριστές. Ti δεν λένε αυτοί οι άνθρωποι. Μ έχρι »χουντικά·
λένε τον Γαβριηλίδη. Κ αι ποιοι τα λένε: Α υτο ί που πήρανε πολλά από
_ χ ο ά π α και ξέρει ο κόσμος ποιοι είναι αστοί. Λ α οπολογούν αούστολα
και κα τά τοο Τ σαλέρα. Ποιος όμω ς τους πιστεύει; Το ποσοστό τους το
ήδη κ α ι αγω νίζονται να γο ανεβάσουν.

ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΜΑΣ ΠΑΕΙ
ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ

<.urcj«a e so την ln
στον εβντκό διχασ μό. l i o « ά λ λ ο
τε σ τη ν to to p ia α υτο ύ το υ τόπου
δβν είχα ν φουντώ σει τόσ ο τα “ ά
βη. τα μίση και ο διχασμός.
Ρ Α Ι1 ΙΙΜ Α
C T I t Ε Κ Λ Ο ΓΈ Σ

Ενα ισχυρό ράπισμα στην
πολιτική του διχα σ μ ο ύ που α κ ο 
λουθείται α π ό το ΠΑΣΟΚ. θα
καταφέρει ο λα ός μ α ς σ τις εκλο
γές τη ς 17ης Ο κτω βρ ίο υ, τόνισε
ο κ. Μ ητσοτάνης. Ο ι δη μ ότες, σ '
όλα τα μέρη τη ς Ε λλά δος, δεν
πρόκειται να ψ ηφίσουν κομμάτι
κά φερέφωνα, εκφραστές μιάς τέ
τοιας π ολιτική ς, αλλά θα σ τ α 
λ ο υ ν σ τη ν διοίκηση τ « ν δ ή μ ο ν
και κ οινοτή τω ν άξιους και ικα
νο ύ ς ανθρώ πους «ου μ π ο ρο ύ ν να
π ά ρου ν με σιγουριά στα χέρια
το υ ς τη ν τύχη του τόπου.
Α ΝΗΣΥΧΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
Π αντού σ ’ όλα τα σημεία τη ς
Ε λλάδος ορ γανώ νο ντα ι πλέον οι
δημοκράτες πολίτες για να α μ υν
θούν στα ολοκληρω τικά σχέδια
του Π Α Σ Ο Κ . Π αντού σ ' όλη τη
χώρα οι κάτοικοι α νη σ υ χο ύ ν για
το μονοκομ ματικό κράτος που
επιχειρεί να φτιάξει το Π Α Σ Ο Κ .

Töteäce

-

Α νη σ υχο ύν αλλά και είναι έτοι
μοι να πολεμήσουν για να μη
περάσουν τα αντιδημοκρατικά
αυτά σχέδια.
Τα παραπάνω τόνισε χα ρα 
κτηριστικά ο κ. Μ ητσοτάκης.
καλυπτόμενος α π ό τις ζω ηρές
επευφημίες τω ν σ υγκεντρω μ έ
νω ν. Ο κ. Μ ητσοτάκης κατέληξε
με την διαπίστω ση ότι με την
οργάνω ση που γίνεται στο χώ ρο
τη ς «Νέας Δ ημοκρατίας» σ ύντο
μα το φιλελεύθερο α υ τό δη μ οκρα 
τικό κόμμα θα είναι και πάλι στην
εξουσία.
Τ ον κ. Μ ητσοτάκη στην Α λε
ξάνδρεια προσφώ νησε ο πρόε
δρος της το π ικ ή ς επ ιτρ ο π ή ς
«Νέας Δ ημοκρατίας» δικ η γό ρ ο ς
κ. Π οναγ, Π αυλίδης, ενώ στη Βέ
ροια χαιρέτησε τη συγκέντρω ση
και προσφώ νησε τον ομ ιλη τή ο
πρόεδρος της Ν ομαρχιακής Ε πι
τρ ο π ή ς κ. Ευάγ. Τριανταφυλλίδης.
Σ τις ομ ιλίες του κ. Μ ητσοτά
κη παραβρέθηκαν οι βουλευτές
του Ν ομού μας κ.κ. Βαλταδώρος
και Χ ατζηάημητρίου οι πολιτευτές κ.κ. Ιακω βίδης, Βλαχόπουλος. Μ ιλτασνίδης, Λ ημούλης και
Ζ *μ όνη ς και πολλά κομματικά
στελέχη του Ν ομού μας.

pas ενημερώνουν

V

ΜΑΔΡΙΤΗ
Το φάσμα ενός στρατιωτικού
πραξικοπήματος πλανάται και πάλι
από την Ισπανία, με στόχο αυτή τη
φορά να αποτρέψει ενδεχόμενης νί
κης ταιν Σοσιαλιστών σπς εκλογές
της 28ης Οκτωβρίου. Σύμφωνα με
ανακοίνωση των ισπανικών στρατιω
τικών αρχών, ανακαλύφθηκε προχθές
συνωμοσία κατά του κράτους και της
δημοκρατίας και σύνελ.ήφθησαν δύο
συνταγματάρχες και ένας αντισυνταγματάρχης που προετοίμαζαν πρα
ξικόπημα για τις* 27 Οκτωβρίου, την
παραμονή των βουλευτικών εκλογών
ρο στο στρατιωτικό κέντρο της
που αναμένεται να φέρουν τους
Σεβίλλης.
σοσιαλιστές στην εξουσία. Κατά την
Οι τρεις συλληφθέντες κρατούν
εφημερίδα «Νηάριο 16», το σχεδιαζό
ται στη γεωγραφική υπηρεσία ταυ
μενο εγχείρημα είχε την επωνυμία·ε
στρατού έξω από τη Μαδρίτη, όπου
πιχείρηση Θερβάντες».
Οι συνωμότες είναι οι συνταγμα δικάστηκαν ϊη ν άνοιξη οι 32 αξίωμα
ττκοί που ήταν αναμιγμένοι στην
τάρχες Λουίς Μουνόθ Γκουηέρεθ και
περσινή απόπειρα πραξικοπήματος.
Ιέαους Κρέσπο Κουσπινέρα και ο
Σημειώνεται ότι το στρατοδικείο τότε
αδελφός του τελευταίου αντισυνταγ
δεν μπόρεσε να ανακαλύψει τους
ματάρχης ΧοοέΚρέσπο Κουσπινέρα.
Πολλά έγγραφα που ανακαλύφθηκαν συνενόχους των 32 αξιωματικών μέ
στο σπίτι των τριών αξιωματικών, σα στο στράτευμα, στους οποίους
πποδεικνύοιιν ότι οι συνωμότες βασίζονταν για να πετύχουν.
Οι συλ-λ.ήψεις έγιναν μμι μέρα
έχουν σχέση με ιούς αξιωματικούς
που αποπειραθηκαν να κάνουν πραξι μετά το μνημόσυνο του δικτάτορα
Φράνκο, που έκαναν αμετανόητοι
κόπημα στις 23 Φεβρουάριου 198)
οπαδοί ίου στην κοιλάδα των Πεσόν
Ο αρχηγός του σοσιαλιστικού
κόμματος κ. Φελίπε Γκουθσλεθ δή των.
ΤΕΧΕΡΟ:
λωσε «Θέλω να τονίσω πολύ σοβαρά
ΘΑ ΣΩΣΩ
στις ένοπλες δυνάμεις ότι κανένας
ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
στρατιωτικός δεν μπορεί να διαννώ·
οει τις επιθυμίες του λαού μας». Ο κ.
ΑΠ' ΤΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ
Γκονθάλεθ πρόσθεσε ότι »θέλουμε
Στους πολιτικούς κύκλους επι
ένοπλε; δυνάμεις που να ασχολούν
κρατεί μιά σχετική ανησυχία για τη
ται αποκλειστικά με το επάγγελμά στάση των στρατιωτικών σε περίπτω
τους, πιστές στο σύνταγμα, οι οποίες ση νίκης των σοσιαλιστών, τη στιγμή
vu μπορούν να μας προστατεύουν μάλ.ιστ(ι που όλες οι σφυγμομετρή
από τους εχθρούς μας».
σεις προβλέπουν επικράτηση του
Πληροφορημένες πηγές δήλωσαν
ότι οι τρεις συνταγματάρχες συνελήφθησαν μετά από κοινή έρευνα της
στραπαιτικής υπηρεσίας πληροφο
ριών και too υπουργείου ισωίερι
κών. Η σύλληψή τους έγινε από τις
•Ταξιαρχίες κατά των πραξικόπημα
τιών», μιά ειδική υπηρεσία που
συγκροτήθηκε μετά to περσόινό απο
ΑΘΗΝΑ 4 (ΑΠΕ)
τυχημένο πραξικόπημα.
Δέκα άτομα σκοτώθηκαν το ΣάβΣύμφωνα με τα δημοσιεύματα
του ισπανικού τύπου, ο ένας από ^ β α τ ο και την Κυριακή, σε τροχαία
δυστυχήματα που συνέβησαν στην
τους αδελφούς Κρέσπο τηλεφωνούσε
Αθήνα, στα προάστια και στην επαρ
συχνά στις φυλακές και μιλούσε με
χία;
τον αντισυνταγματάρχη Τεχέρο. που
- Στο 7ο χιλιόμετρο της εθνικής
εκτίει ποινή 30 χρόνων για την περ
οδού Αμυνταίου - Καστοριάς στις
σινή απόπειρα
πραξικοπήματος.
8.30 π μ. της Κυριακής φορτηγό
Ό πω ς μετέδωσε το ισπανικό πρακτο
αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον Ιω.
ρείο «Εουράπα». επικαλούμενο αξιό
Μ Γρηγοριάδη, 56 ετών, συγκρούπιστες πηγές, ο στρατηγόςΜίλενς
σθηκ/. με ιδιωηκό αυτοκίνητο που
Ντέλ Μπός. που είχε κατεβάσει πέρυ
οδηγούσε ο υπομοίραρχος Παν. Π
σι άρματα μάχης στους δρόμους της
Κωτϊδης, 33 ετών. Σκοτώθηκε ο υπο
Βαλένσια, μεταφέρθηκε με ελικόπτεμοίραρχος και η μητέρα too πρώτου
οδηγού Σιμήρα Γρηγσριάδου, 77
ετών και τραυματίσθηκαν ελαφρά η
γυναίκα του υπομοίραρχου Μαρία,
3 1 ετών και tu παιδιά τους Βασίλειος.
8 ετών και Λθσνά. 6 ετών.

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
ΜΕ ΓΟΝ ΑΣΛΑΝΊΛΗ
— 43 Την καλύτερη ευκαιρία χάνει
ο Ααλανίδης, όταν τριπλά ρα τον
Φιλίππου και μόνος προ κενής εστίας
αποκρούεται από τον Μαρινάκη, ακ
κόρνερ ενώ τον αναιρέπκι χωρίς να
δώσει το πέναλτυ.
Β ΗΜΙΧΡΟΝΟ
— 54' Ο Μπάμπος κάνη λάθος και
δίνω τη μ κόλλα στον Μιιρινόκη που
πιάνει δυνατό βολέ κάνοντας το 3-0
για την Ξάνθη.
— Pff Π λ Μ ανίΑru: χάνει ευκαιρία
όταν αργά va oootapu για να απορκοόοουν οι αμυντικοί.
— 63* Ο Μποσώχος βγαίνει μόνος
acó μααλλιά του Παπαδόπουλου και
πιάνει δυνατό σουι γιο να περάσει
άουτ
ΜΕ ΠΕΝΑΛΤΥ
ΤΟ « 0
— 88 Σε σου τ του Κυρικλίόη και
ενώ η μχάλλα κατπιθόνκται στα δί
χτυα, ο Πολύβιό κη; πέφτει Και παρά
την προσπάόειά του, αποκραύα με το
χέρι για να 6ώαη πέναλτυ cm a
Πονέδης που τα τχιελη γράφει το
τελικό 4 0.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΞΑΝΘΗ: Φιλίππου, Μελκτσότουλος. Πανΐδιχς. Μχεροος, Γκοτζαμάνης, Ζειυρνιιτζίδης, Αλή Ονλαύ
(8Γ Χρνστοφορίδης) Μαρινάτης,
Κ υρικλίδης. Ζαπουνίόης. Πασχαλάκης
ΝΑΟΥΣΑι Σφυντηλας, Χ Ίω ονιώίης. Χιλισίδης, ΜποΓπά«ος. Στα
·" ’'-'η;
Ovtijc
Μητροόπης.

κ ο ς μ ο

ΘΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
σοσιαλιστικού κόμματος. Ο ίδιος ο
Τεχέρο δήλωσε πρόσφατα ότι είναι
έτοιμος να επιχειρήσει νέο πραξικό
πημα», για να σώσει την Ισπανία από
το μαρξισμό».
Ωστόσο, ο υπαρχηγός του σοσια
λιστικού κόμματος κ Αντόνιο Ινπέρρα δήλωσε ότι η κατάσταση ελέγχε
ται κλαι είναι «μιά κατάσταση απόλυm c ομαλότητας». Επίσης ο κ. Γκον-

θάλεθ είπε ότι οι σοσιαλιστές είναι
αποφασισμένοι να κυβερνήσουν αν ο
λαός τους εμπιστευθεί την ψήφο του.
Οι
«Κομισιόνες
Ομπρέρας»
(εργατικές επιτροπές) το συνδικάτο
που πρόσκειται στο ΚΚ Ισπανίας,
κάλεσε «όλους τους εργαζομένους
κυι δημοκράτες να επαγρυπνούν ενω
μένοι για να υπερασπίσουν το σύν
ταγμα».

Η διάσκεψη
Γεωργΐας
στη Σόφια
ΣΟΦΙΑ 4 (ΑΠΕ)
Η 13η περιφερειακή
την Ευρώπη του Οργανισμού Τρυ**
μ ω ν της Γεωργίας (ΦΑΟ) του
που άρχισε τις εργασίες της χθές
Σόφια, εξέλεξε τον επικεφαλής
ελληνικής αντιπροσωπείας υφνπου^
γό Γεωργίας κ. Στάθη Γιώτα.
αντιπρόεδρο της διάσκεψηςΗ εκλογή του υφυπουργού <· *ι®'
τα έγινε παμψηφεί από τα 29 Ε υ ^
παϊκά κράτη της Ανατολικής
Δυτικής Ευρώπης, ύστερα από npo·
τάση της αντιπροσωπείας της ΟυΤΥ0*
ρώς εξ ονόματος όλων ίων σοσιαλ»·
στικών κρατών όπως επίσης και του
αντιπροσώπου της Ισλανδίας.

Αντίσταση στον Κολ
από τα συνδικάτα
ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ
Αντίσταση θα προβάλουν τα δυτικογερμανικά εργατικά συνδικάτα
στην πολιτική λιτότητος που έχει
εξαγγείλει ο νέος καγκελάριος κ.
Χέλμουτ Κολ, η οποία πλήττει τα
ασθενέστερα εισοδήματα και απειλεί
να οδηγήσει σε μια «πόλωση» ανάμε
σα στις κοινωνικές ομάδες σϊη Δυτι
κή Γερμανία.
Ό πω ς δήλωσε προχθές ο πρόε

ΔΕΚΑ ΝΕΚΡΟΙ ΣΕ
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
ετών, αυγκρούσθηκε με ιδιωτικό
αυτοκίνητο, ποο οδηγούσε ο Αντ. I.
Ποντικής. 43 ετών. Σκοτώθηκε ο δεύ
τερος οδηγός και τραυματίσθηκαν η
γυναίκα του Αφροδίτη, 38 ετών και η
Στεργαινή Μουρατίδου 9 ετών.
- Στην επαρχιακή οδό Κομοτηνής
Ξυλόνανης, ιδιωτικό αυτοκίνητο,
οδηγούμενο από τον Μπεκίρ Σεν<ί
Μοεκίρ, 35 ετών, αυγκρούσθηκε με
κάρο, Σκοτώθηκε ο οδηγός του κά
ρου Κίρογλου Χακσάν του Χασάν,
58 ετών.
- Στο 4ο χιλιόμετρο της επαρχιακής
οδού Γαλατά Πόρου
Κρανιδιού,
ιδιωτικό αυτοκίνητο, οδηγούμενο
από tov Παν. Μακρόπουλο. 44 ετών,
συγκρούσθηκε με δίκυκλο μοτοποδή
λατο. Σκοτώθηκε ο οδηγός του δίκυκλου Χρ. Σ, Μακρυγιάννης, 16 ετών.
- Στο 52ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Καλαμάτας Τριπόλεως, φορ
τηγό αυτοκίνητο, οδηγούμενο από
τον Νικ. Α.Βεργή, 36 ετών, παρέσυρε
και σκότωσε την Ά ννα, σύζυγο Ν
Σκούρα, 75 ετών.
- Στο 5ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Κυπρίνου · Μικρής Λοζιπάρας
Ορεστιάδος, ιδιωτικό αυτοκίνητο,
οδηγούμενο από τον Κων, Σ,Πετρούση, 21 ετών, στρατιώτη, παρεξέκλινε
της πορείας του και ανετράπη. Σκο
τώθηκε ο Κων. Στραβολαίμης, 21
ετών, επίσης στρατιώτης και τραύμα
τίσθηκε ελαφρά ο οδηγός.
- Στο χωριό Σκουτάρι Σερρών, δί·
κύκλο οδηγούμενο ιιπό άγνωστο,
παρέσυρε και σκότωσε τον πεζό Χρ.
Γ. Δαύφη. 64 ετών.

- Στο 28ο χιλιόμετρο της εθνικής
οδού Αθηνών ΚσρίνΟου, υπεραστι
κό λεωφορείο, οδηγούμενο από τον
κ. Π. Τζαναβάρα, 41 ετών, συγκρούσθηκε με ιδιωτικό αυτοκίνητο, που
οδηγούσε ο Πέτρος Η Μαυρέας, 61
ετών. Σκοτώθηκι ο δεύτερος οδηγός.
. ,ση ott| συνεδρίαση δεν είχε σαν - Στην οδό Αχαρνών. ιδιωτικό
τειών και εων συμμάχων un*,.
κεντρικό θέμα τη διαμάχη μεταξύ αυτοκίνητο, οδηγούμενο από τον
Σύμφωνα με πηγές της συνόδου, οι
υπουργοί αποφάσισαν, κατά την άτυ των Ηνωμένων Πολιτειών και των Νικ. Α. ΚΙτση, 26 ετών, αστυφύλακα
πη συνεδρίαση Μυς που πραγματο τεσσάρων συμμάχων τους σχεηκά με της αμέσου δράσεως. παρεξέκλινε
π ς Αμερικανικές κορώσεις εναντίον της πορείας του και προσέκρουσε σε
ποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στον
της κατασκευής του Ευρωσιβηρικού στύλο της ΔΕΗ. Σκοτώθηκε επί τό
Καναδά, να προσπαθήσουν να εκπο
αγωγού φυσικού αερίου, αλλά το θέ που ο αστυφύλακας.
νήσουν μια κοινή στρατηγική για τις
μα ανέκυψε επανειλλημένα στα πλαί - Στο 12ο χιλιόμετρα της εθνικής
εμπορικές σχέσεις με τις Ανατολικές
σια της συζήτησης των οικονομικών οδού Αλεξανόρουπόλεως Κομοτη
χώρες και διευκρίνησαν.ότι η συζή
σχέσεων Ανατολής Δύσης.
νής, φορτηγό αυτοκίνητο, οδηγούμε
Αμερικανός αξιώματυύχος. ανιιφε- νη «»ο τον Ευάγ. Π. Αρβανίτη, 44
ρόμενος στη στάση του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών κ. Σούλτς στη
σύνοδο, είπε:
«Όλα τα μέρη αναγνώρισαν ότι
χρειάζεται μιιι βασική συναίνεση
σχετικά με τις οικονομικές σχέση;
Ανατολής - Δύσης, προς το συμφέ
ρον της δυτικής Συμμαχίας».
Κατά τή σύνυδο too Σαββατοκύ
Μαλιουφας, (33' Μπάμπος
72'
ριακου. οι 16 χώρες του ΝΑΤΟ απο
Πολυβιάκης) Ααλανίδης. Παπαδό
φάσισαν να αρχίσουν τις προσπά
πουλοςΑίπλιάτκας.
θειες για την επίτευξη κοινής στάσης
προβαίνοντας σε μελάτες των εμπορι
Συνέχεια ιιπό την 3η
Λ1ΑΜΑΡΤΥ.ΤΑ
μα από το κέντρο και αφού φτάνει
κών σχέσεων Ανατολής Δ ύσης
ΤΗ Σ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΒαλλιάνοΙ υα είχε τε/ειω ς αποδυνα στην γραμμή της μεγάλης περιοχής
'Παρά το γεγονός ύτι παραμένει να
του Βόλου κόβει όεξιά του στον
μωθεί. αντί όμως αυτου μας παρου
διαπιστωθεί κατά πόσο είναι δυνατή
επερχόμενο Παρίζα που ενώ έχει φά
Το Λ λ . του Φ Α Σ. ΝΑΟΥΣΑ η επίτευξη κοινής στάσης, οι υπουρ
σίησε μιά πάρα πολύ καλή ομάδα με
εχψράζει την αγανάκτησή tou για τον γοί εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους
τσο την εστία αντί για σουτ προτιμάει
παίκττς κόντραλαρισμένους, τεχνίτες
βάρβαρα τρόπο με τον οποίο αντιμε για τα αποτελέσματα της συνόδου.
να δώσει δεξιά του στον Τοπαλίδη το
και παράλληλο δυνατούς. Θα πρέπει
τωπίστηκαν οι ποδοσφαιριστές από
σουτ του οποίου φεύγει άουτ.
να ληφθεί στους «σοβαρώς υπόψη»
0 Καναδός υπουργός Εξωτερικών
τους παράγοντος, φιλάθλους και παί κ. Λλλάν Μακαχέν χαρακτήρισε ης
- 29' Στην μοναδική επικίνδυνη επί
για την υπόθεση του τίτλου. Καλύτε
κτες της ΞΑΝΘΗΣ.
ροι παίκτες του οι Βήττας (No 2), σκεψη στο α' ημίχρονο, των Βολιωσυνομιλίες αυτές θετικές και πρόσθε
ιών στα βεροιώτικσ καρέ, ο Βήτας
Συνετόπουλος (No 3) ΚαραΓσκος
σε ότι «οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι
»u ycyovôta ουνββησαν όταν ιιπο
παίζει το 1-2 με τον Καπουράνη, το
(No 10) kui Καπουράνης (No II).
η ΣυμμαχΙα βρίσκεται σε κακή κατά
την αρχή tou παιγνιδιού οι γηπεδού- στάση σφάλλει φοβερά. Ό πω ς επί
σουτ όμως του τελευταίου μέσα από'
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
χοι με απειλές και εσκεμένα κτύπημα σης σφάλει αυτός που πιστεύει πως
την μεγάλη περιοχή καταλήγει άουτ.
ta προσπάθησαν να δημιουργήσουν οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί δεν
Ο Καβαλιώτης Π! διαιτητής κ.
- 40' Κίτρινη στον Σκούρα για
τρομακτική κατάσταση προκειμένου μπορούν να τα πάνε καλά μαζί»
Μόσχος που ανήκει στον Σύνδεσμο καθυστέρηση.
με τον τρόπο αυτό να κατακτήσουν
Πειραιώς στο πρώτο ημίχρονο
- 44' Κίτρινη στο Γνέσιο για δια
Ο Βρεττανός υπουργός Εξωτερι
την νίκη,
«»νόησε
οασώς τους Βολιώτες. ενώ μαρτυρία.
κών κ Φρόνσις Πύμ. ο οποίος οηκωστο δεύτχρο με εξαίρεση την μη
Θύματα των θλιρερών γεγονότων αε ύη «επετεύχθη αξιοσημείωτη συμ
- 45' Φάουλ εκτελεΐ απο όεξια ο
υπήρξαν ο τερματοφύλακας Σφυντη- φωνία·. διευκρίνησε ότι οι υπουργοί
παραχο'ιρηιτη του ΤοπαλΙόη έπαιξε Τοπαλίδης δύο μέτρα από την γραμ
λάς και ο μέσός Μαλιούφας και ο προσπάθησαν να συζητήσουν, πέρα
50-50
μή της εοηας του Βόλου, εκεί πετά
μπάκ ΧΊωαννι'δης. Οι δυο πρώτοι
Με λάθη και οι επόπτες γραμμών γεται ο Παπατζίκος το πλασέ του
απά τη διαμάχη -για τον αγωγό φυσι
ήδη νοσηλεύονται στο γενικό κρατι
κ.κ. Κανδυλόπουλος και Ζαχορής οποίου κοντράρεται από ιιμυντικό
κού αέριου, τις αρχές που διέπυυν τις
κό Νοσοκομείο Ναούσης. με διάσειτου ίδιου Συνδέσμου.
του Ολυμπιακού, γυρίζει στον Σίμπο
εμπορικές σχίσεις Ανατολής
Δύ
Γ.Γ.
ση εγκεφάλου και σοβαρά κτυπήματα σης.
που από πολύ κοντά και καλή θέση
στο πρόσωπο, ο Σφυντηλά; και
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
σουτάρω στα ύψη.
Οι υπουργοί συζήτησαν ακόμα την
σοβαρή ρίξη συνδέσμων της λεκάνης
- Γ Σέντρα του Τοπαλίδη από
κατάσταση στην Πολωνία και τις
ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΓΚΟΛ
ο Μαλιούφας.
δεξιά, ο Μίλης από κοντά πιάνει
πρόσφατες εξελίξεις στο Λίβανο.
- 49' Για τα βήματα που κάνει □
Όλα αυτά έγιναν με την ανοχή
κεφαλιά η οποία αφού πρώτα κόντρα
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών
Αμανατίδης μέσα στην περιοχή του.
του Διαιτητή κ Νικάκη από το Αγρί
ρεται από Βολιώτη αμυντικό απο
κ Κλώντ ΣεΟοσον δήλωσε άτι η σύ
.δίνπ έμμεσο ο κ. Μόσχος. Αναλαμ
νιο. στενού φίλου του προπονηιού
κραύεται στη συνέχεια από tov Αμανοδος σημείωσε «μια σημαντική
βάνκι να εκτελέσει ο Σίμπος ποο κά
των γηπκδούχων κ Γιακουμή, από
νατίδη.
πρόοδο άκρως ικανοποιητική για
νει πάσα δίπλα του στον ΓκέσιΟ, το
την θηια'α του τιλευιιτίου στον
- 5' Ο Μίλης Φ. κάνει «τρύπα· στον
τους Γάλλους·. Ο κ. Σεύσοσν πρύο
δυνατά σουι του οποίου ξετινάζη τα
ΠA Ν AITC1ΑΙΚ Ο.
Ακριβοπουλά και ο τελευταίος καθυ
θκαε ότι η συνάντηση αναγνώρισε τη
δίχτυα της βολιώηκης εστίας πετυ
Στο σημείο μυτό θυ πρέπη να
στερεί ani-vuvti στον Αμανατίδη με
θέση, την onoiu είχε υποστηρίξει την
χαίνοντιις έτσι το χρυσό γκολ της
σημειωθεί ότι η διοίκηση του Φ.Α.Σ,
αποτέλεσμα να τον προλάβει ο Μάνεποχή του ο στρατηγός Ντε Γκώλ
ομάδος του.
γ-νωρίζουοα τους σττνούς φιλικούς
δαλος
και
να
τον
κόψη
σε
κόρνερ.
και στη συνέχεια υποστήριξε κράνη- 56' Μακρονό σουτ του Κατσώντ».
δεσμούς Νικάκη Γιακουμή με σχε
IV Η ίδω φάση γίνεται κοι σ'
λημμένιες ο Φμανσσυά Μιτττρά».
εμιοερούειμε υπερένταση ο Λμαναπ
ηκά τηλεγραφήματα της προς την σύηφωνα tu την οποία δει- είναι
«ιβπύ το λβιττο με πρωταγωνιστή τον
δη ; σε κ-όρνερ.
ΕΠΟ και το EEAEAÎL Είχε ζηιήοει «ικιστόι σε μια συμμαχώ Του επιβάλ
Γκέσι» και τον Ακριβόποολο που
την αντικατάσταση του Αγρενιώτη λει αναγκαστικές θυσίες για την άμυ
ΛΕΝ ΔΙΝΕΤΑΙ
αυτή τη φορά απέναντι στον αντίπα
διοικητή
ΠΕΝΑΛΤΥ
λο τερματοφύλακα σουτάρει χλιαρά
νυ, «κάθε χώρα - μέλος να επιτρέπει
ΣΤ1Ι ΒΕΡΟΙΛ
ΤΟ Α Σ ΤΟΥ
στην αγκαλιά του.
στον εαυτό της να κάνα οτιδήποτε
20 Ο Γτέσιος μι u· '•"1 * 0 μκάο
• Α Σ ΝΑΟΥΣΑ
στον οικονομικό τομέα·
ίί'Υστερα από γρήγορη κούρσα

Μεγάλη εχθρότητα
κατά της Ναούσης
Συνέχεια από την 3η
λάς τραυματίζονται σοβαρά από βά
«nina κτυπήματα και διακόπτεται
για 3 λεπτά το παιχνίδι! ινώ ο
Μαλιούψος μχταφέρεται στο νοσοκο
μείο με φρικτούς πόνους στη λεκάνη.

τ ο ν

ΝΕΑ ΣΥΝΩ ΜΟΣΙΑ ΓΙΑ
ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜ Α
ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΠΙΔΙΩΞΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΤ. ΧΩΡΕΣ
ΒΑΛ ΝΤΛΒΙΝΤ (ΚΕΜΠΕΚ)
Οι υπουργοί Εξωτερικών του
ΝΑΤΟ συμφώνησαν ό η η Λύση έχει
ανάγκη από μια κοινή προσέγγιση
στις οικονομικές της σχέσης με το
σοβιετικό στρατόπεδο, κατά την εξέ
ταση του θέματος αυτού για το οποίο
ανέκυψαν τελευταία μεγάλες διαφο
ρές μεταξύ των Ηνωμένων Πυλι-

Α Π ’ ΟΛΟ

δρος του δυναμικού συνδικάτου Τό
που και Χάρτου κ. Μαλέιν, υπάρ
χουν φόβοι ότι η πολιτική της κυβέρ
νησης στον οικονομικό και κοινωνι
κό τομέα θα οδηγούσε σε πόλωση
ανάμεσα στις κοινωνικές δύναμης. Η
συμφωνία του νέου συνασπισμού, εί
πε, προδίδα μια απίστευτη αδιαφορία
για την τύχη των χαμηλών ησοδημάτων. Τα συνδικάτα, τόνισε ο κ.
Μαλέιν, θα ανττσταθούν σε μια τέτοια
ριζική ανακατανομή των εισοδημά
των σε βάρος των εργαζομένων και
υπέρ των επιχειρηματιών.
Παράλληλα, ματαιώνεται το έκτα
κτο συνέδριο των Ελεύθερων Δημο
κρατών, που επρόκειτο να γίνει στις
16 Οκτωβρίου, αφού απέσυρε την
πρόταση της η κομματική οργάνωση
του κρατιδίου Σλέριγκ - Χολστάιν. Η
ίδια όμως οργάνωση ζήτησε την απο
πομπή της ηγεσίας στο τακτικά συνέ
δριο που θα γίνει ίο Νοέμβριο. Την
αποπομπή στο συνέδριο των κ.κ.
Γκένσερ και Λάμπσντορφ ζήτησε και
η κομματική οργάνωση του κρατι
δίου του Αμβούργου. Οι ελευθεροδη
μοκράτες του Σλέριγκ
Χολστάιν
απέσυραν την πρότασή τους, δεδομέ
νου ότι έγινε η συμφωνία με ία συν
τηρητικά κόμματα, η οποία επρόκητο να συζητηθεί στο έκτακτο συνέ
δριο.
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Κατά τη σημερινή κλήρωσή τι"1^
«αίι λαχείου:
Ο αριθμός I86JI κέρδισι i.o l
' Ρ* 0 αριθμός ί 8.548 κέρδισε Ι 30’00*

Ρ* 0 αριθμός 74464 κέρδισε ΤΟ.ϋθ
1 Ανύ 80.000 δρχ. κερδίζουν οι

10 591 34521 41408 48774
A να 40.000 δρχ. «ρδίζουν Ol “ P ^ j
1209 6548 13375 23246 27624 -9·>
45625 54081 61449 70457.
„,ιθί;
Ανά 20.000 δρχ.κερδίζουν οι op> * Λ
3322 4776 8481 8658 15108 ΙΜ<
20903 24658 30615 32628 36684
40285 43842 51037 56955 60001 6*«
68569 "3281 76698 78330.
,.ιΑ:
Ανά 12.000 δρχ. κερδίζουν m αριώ«Κ
1790 2541 3924 7750 9419
14026 19401 28046 28638 28662 3.i»T¡
36103 37575 39574 42329 42880 450£
4954$ 52Î29 53330 58695 62721 "” >7
67327 67958 69646 71649 75316 7” j .
Αιά 8.000 δρχ. κιρδίζουν οι
«λ
638 3843 4205 5607 ό999ι ΘΠ,
11312 12464 14497 15659 17290
20152 21654 22425 2403" 25609 » f f i
27002 30134 31226 31917 33309 35^2
39143 40496 41167 4343 ! 44333 46® 4
47787 50326 51698 $4792 55543 5® ^
57006 58517 59436 60618 61900
66446 71318 72470 74032 74594
76037 77449
Επίσης από 400 δρι, κερδίζουν ω r
θμσί που λήγουνσε 1.

Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΤΗΣ Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
Με καγκελάριο τον Κόλ
ΒΟΝΝΗ 4 (ΑΠΕ)
ο νέος Δυτικσγερμσνυ,, «,αγκε?.λάριος Χέλμουτ Κόλ ανακοίνωσε
χθες τη σύνθεση της υπ' αυτόν
κυβέρνησης, η οποία περιλαμβάνει
16 υπουργούς. Οκτώ υπουργοί
προέρχονται από το χριστιανοδημο
κρατικό κόμμα, 4 από το κόμμα της
κοινωνικής χριστιανικής ένωσης της
Βαυαρίας και 4 είναι φιλελεύθεροι

Η Βέροια πήρε
πολύτιμη νίκη
ο Τοπαλίδης μπαίνει στην βολιωττκτ
περιοχή και εκεί ανατρέπεται από τον
Μάνδαλο καθαρώτατα και ενώ είναι
έτοιμος για γκολ κοντά στην εστία
του Βόλου. Ο κ. Μόσχος όμα>ς το
παρέβλεψε και συνέχισε το παιχνίδι.
— 73' Ο Μουσούρης δίνει έξυπνη
πάσα στον Ακριβοπουλά, u δυνατό
όμως σουτ αυτού βγαίνη μόλις άουτ.
U ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑ ΛΙΓΟ
ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΟ 1-1
- 86' Ο ΚαραΓσκος από αριστερά
και κοντά στη γραμμή του άουτ κάνα
σέντρα, για να πεταχτεί έξυπνα ο
Γιωτόπουλος και με κεφαλιά να στα
λεί την μπάλλα στο οριζόντιο οοκιιρι
ίης Βέροιας. Στην επιστροφή της και
ενώ όλο το γήπεδο έχει παγώσει, ο
Χασάπης αυτή την φορά πιάνει νέα
κεφαλιά, στέλνοντας την μπάλλα
προς τα βεροιώτικα δίχτυα. Ευτυχώς
όμως για τους γηπεδούχους, ο πεσμέ
νος στο έδαφος Μπαλτζής, σαν από
μηχανής θεός με εκπληκτική εκτίνα
ξη. σταματάει την εναέριο πορεία της
σ' αυτά και ο Σίμπος στη συνέχεια
την στέλνει κόρνερ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ; Μπαλτζής. Χ“Αθανασίου, Γιατζιτζόπουλος, Παριζας,
Παπατζίκος, Καταώνης, Τοπαλίδης,
Σίμπος, Μίλης Φ (63' Μουσούρης)
Ακριβόπυυλος. Γκεσιος (74' Μελάτι
όηςλ
ΟΛΥ ΜΙΙ1ΛΚΟΣ β .: Αμανατί
όης, 8 ή (β „ Μάνδβλος. Γκιυόγνης.
Συνετόπουλος, Μοίακασιώτης (76'
Γιωτύπουλος) Γιακάκσγλου, Σκού
ρας (83' Χασάπης) Οικονόμου,
Καραΐσκος, Καπουράνης.
Β.Γ.

Η σύνθεση της ν«»*,
]
νικής κυβέρνησης έχει ως ϊζΑί'
Κ αγκελάριος Χέλμουτ ν.
αντικαγκελλάριος και υ π ο υ ρ γ ρ ί'^
τερικών κ. Γκένσερ, υπουργός
τονισμού Οτόρ Λαμπρτορφ. ι’"° <ι
γός
οικονομικών
Σ τ ό λ ε Ρ ^ Ι.
υπουργό; αμύνης Μάλφρεντ Βε
υπουργός εσωτερικών ΤσίμμεΡ^
υπουργός δικαιοσύνης
;
υπουργός διαγερμανικών σχν' ·
Μπάρτσελ, υπουργός εΡγ(ΐσ*αΛ ^ ,
κοινωνικών υποθέσεων
Υφ
υπουργός γεωργίας Έρτελντ,
γός νεολαίας και οικογένειας Γ * .
σερ. υπουργός ταχυδρομείων Μ ^
- Σίλλυντ, υπουργός έρευνα; Γ ^
Χούμπερ, υπουργός μεταφορ<ί>ν ^
λιγκερ, υπουργός δημοσίων
Σνάϊντερ. υπουργός οικονοΡ1^ .
συνεργασίας Βάρνκε. υπουργοί
μόρφωσης Ντορωθέα Βίλμς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ .
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ^
ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟ*
ΠΡΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗ
Το Ίδρυμα Κοινωνικών
σπων προκηρύσσει δημόσιο
κό διαγωνισμό προς μίσθωση *·, ¿χ
για την στέγαση των Διοικήσεων ^
Υγηονομικών Υπηρεσιών ν«1’ »
Αλεξανδρεία Ν. Ημαθίας ΕΰΙ,1^ί .
Υποκ/τος αυτού συνολικής
νεία; 450 τ.μ.2 δια χρονική
δυο ετών αρχοαένη από τπ« επ°*^.
τ·ι<5 ,οΐραλαβής του κηρίου.
νη να ηαραταθή υπό τους ? υ' 6ι0
όρους μέχρι δυο ακόμη ετών
μονομερούς πάντοτε δηλώσεις ^
Ιδρύματος υποχρεωτικώς δι«
εκμισθωτήν και υπό όλους ταος
λους όρους της προκηρύξει»;·
Προοφοραί γίνονται δεκτά)
της δημοσιεύαεως της παρούσηί
μέχρι τη; ημέρας και ώρας δ υ ΐ0^
νής του διαγωνισμού.
^
Ο διαγωνισμός θα διενεργΠ®θ ^
τα εν Αλεξάνδρειά γραφεία του
κού Υποκ/τος ΙΚΑ οδός Δ. Βί*. .
πούλσυ 115. την 20-10-82
Τετάρτη και ώρα 13.30 μ.μ. 4ν'ι', ί ^0.
της προς τούτο ορισθείσης ο υ 1“
ίΓής'
Λ
ο'
Γιο κάθε πληροφορία όύνανσ»'
εναοφερήμ,-.ιοι να οπτυθύνον*Ά
κατά τας εργασίμους ημέρας
ώρας εις το Υπαέ/μα ΙΚΑ Λλεν3
δρείας τη λ. 23-376.
Εκ του Υκοκ/τος
ίΚ Ά .

Επιδοτήσεις
σε ΔήμουςΚοινότητες
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΕΝΤΕΙΝΕΤΑ1 Η «ΜΑΧΗ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Ισόβια
στη
χήρα

•

Ενθουσιασμός στις συγκεντρώ σεις

Εντονώτερη γίνεται, μέρα με τη
μέρα, η προεκλογική κίνηση στη Βέ
ροια. με τις ομιλίες των υποψηφίων
δημμρχων στις διάφορες συνοικίες.
Γενικά το κλίμα του προεκλογικού
αγώνα διατηρείται σε πολιτισμένα
επίπεδα, με ορισμένες μόνο παραφω
νίες από πλευράς του συνδυασμού
που υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ.
Γενική πάντως διαπίστωση είναι
ότι τόσο στο κέντρο της πόλης όσο
και στις συνοικίες της Βέροιας η προ
τίμηση για τον ανεξάρτητο υποψήφιο
κ. Γιώργο Τσαλέρα καθημερινά ανέ
βαινα όλο και περισσότερο.
Την άνοδο αυτή της δημοτικότη
τας του κ. Τσαλέρα την αντιλαμβά
νονται οι αντίπαλοί του που προσπα
θούν με κάθε τρόπο, καταφεύγοντας
ακόμη και σε ύβρεις, να ανακόψουν
την πορεία της. Χαρακτηριστικό εί
ναι ότι οι του ΠΑΣΟΚ. στον πανικό
τους επάνω επιστράτευσαν ακόμη και

ΠΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΣΕ
Τ°Ν ΑΝΔΡΑ ΤΗΣ
Χ|
κάθειρξη καταόικάοτηrt|: 7| Ππου φαρμάκωσε τον άνδρα
' ^ σεΐ με τον Εραστή της.
«ού “ ?' νι° π 1ν Γεώργιο ΑυγεριΤ°ΜικΙή
Μικ'Ρόπολη Δράμας.
(ΙΙηΛ,κ Νακουργοδικείο Βέροιας
W · * 5 0 * Γαβουνέλης) την
αννρωποκτονίας εκπρο0
ελαφρυντικά. Αντίθετα
Ρ)υμ,°'ης Τηί· ”ου ήταν συγκατηγοj. . - s για ηθική αυτουργία στο
αθωώθηκε.
Nofi.r
είχε διαπραχθεί to
C n S ° 198° -την περιοχή Εμ.
ο τ ρ , , , ^ Ρ ^ . Η Γεωργία είχε ρίξει
<*ο ούζο που ήπιε ο άν’ ^ *ατά την διάρκεια γεύματος.

*Κόβει» τις
επισκέψεις
0 Νομάρχης

Νέα επαναστατική
μέθοδος διάγνωσης
του καρκίνου του
μαστού από Ελληνα
καθηγητή

ήηίωτΓ Τ0 Γραφείο Τύπου και
4η ^
Σχέσεων ανακοινώθηκε
livj,.;. 0μάΡΧης Ημαθίας κ. Νίκος
°*τώβιω;'κ μέχρι τέλος TOU μήν“

ΡΟΜΗ, 5. Νέα (πανασπιπκή μέθο
δο διάγνωσης του καρκίνου του μα
στού πορουσίοοκ στο Μιλάνο oc οιμινάρ« οδικών γιατρών από ολόκλη
ρη την Ευρώπη ο Ελληνας tniστήμο
νας καθηγητής Χρήστος Ιτρεμένος.
Το πλεονεκτήματα της νέος μεθόδου
είναι ο ποσοτικός καθορισμός τυν
ονυπτωμάιων του καρκίνου μη η
πρόωρη διάγνωση.
Η νέα μέθοδος λέγεται φοσμστοθερμογροψία και αποτελεί εξέλιξη
κοι τελχιοιτοίηοΓ] της ίερυογραφίος.
Είναι οικονομική και ακίνδυνη και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί αε άλα τα
προληπτικό κέντρα για όλους.
Τη νέα μέθοδο, ιην οποία σνέλαθε
γνωστή φαρμακοβιομηχανία της Ευ;, ανέλυσε α κ. Χτρεμένος σε
μους Ευρωπαίους ογκολάγους,
γυναικολόγους, οκπνολόγους και άλ
λους ειδικούς από τους οποίους εκ
δηλώθηκε ζωηρότατο cνδιοφέρον.

^ ιο κ " 1’· °εν ®α πραγματοποιήσει
,ου επισκέψεις, κάθε ΤρίΤ(η ν ‘ τΟ Νάουσας και κάθε δεύTtru . ' τελευταία Τετάρτη του μήνα
’¡^«ξάνδραα.
η'-ης ο κ Νομάρχης μέχρι to
%t °u μήνα δεν θα δεχθεί το κοιιήν /,ι> των αυξημένων υπηρεσία°" υποχρεώσεων.

Επιχ£
ζορηγειται
τ° Γηροκομείο

β

(^^«ποφ άσε1 του Νομάρχη κ. Νίτο
Γ ηροκομείο
θα Επιχορηγηθεί τμηματικά
lu Τ νομαρχιακό προϋπολογισμό
ποοόν των 2.200.000 δρχ.

Οι νοσοκομειακοί
^νέστειλαν πάλι
την απεργία τους
Οι γιατροί εκτίμησαν ότι είναι
αναγκαία η αναστολή της απεργίας
για μετά τις εκλογές για τους εξής λό
γους:
α) Η απεργία πέτυχε στο στόχο
της να κάνει γνωστό το πρό
βλημα στο λαό και στην
κυβέρνηση.
Κινητοποίησε
τους φορείς εκείνους που ήταν
απαραίτητοι και έβαλε το πρό
βλημα σε ένα σωστό κανάλι
οριστικής επίλυσής του.
β) Η συνέχισή της σήμερα δεν
κρίνεται σκόπιμη γιατί υπό
ρει κίνδυνος προεκλογικής
εκμετάλλευσης του προβλή
ματος,

S * * * * » ' την απεργία τους επ
V ; 01 νοσοκομειακοί γιατροί
*^ι>νών εν°ΊΈΐ και των δημοτικών
*ί Βιΐ

1 Νοσοκομειακή Επιτροζ ε^Εδωοε την πιό κάτω
•Οι °βτ' :
"^¡ας ^
Τ0υ Νοσοκομείου
^νιχγ'1 “’'-Φάσισαν μετά υπό τη
τ·ης 4 ·10·82 να
^ί>ΐαΧο’0υν Έήν απεργία τους για
Χρονικό διάστημα.

250 στρέμ.
δόθηκαν σε
Στήμονες
Επιτ
-τροπή Διανομών στην
^ Íijjy^’^PEÓci ο Δ/ντής Γεωργίας
%)■ 1,'“ί έκανε την διανομή εκτά°τρ στους ακτήμονες
), Λ ,ου χωριού Α. Ζερβοχώρι.
τ ν°μυ-Γ*.εργα,Ι’α αποτυπώσεως και
^ 1νε με ττίν συνεργασία
' ΡΡφίκοό συνεργείου.

Οι γιατροί μεθοδεύουν σαν μέτρο
πίεσης προς την κυβέρνήδη την επα
ναφορά του μοναδικού γιατρού εφημερεύοντα γενικής εφημερίας που
προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας
του Νοσοκομείου.
Τονίζουμε ότι η συμπεριφορά
των γιατρών δεν δείχνει αδυναμία
αλλά θέλει να αφήσει το πρόβλημα
μακρυά από τα μπαλκόνια των προε
κλογικών λόγων».

X

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ÜELLE NUIT
3° Χιλ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ

Κάθε βράδυ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Πόπη
Αστεριάδη
Μα ζ ί μ ε τ ο π λ ο ύ σ ιο
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
RESERVE ΤΗΛ. 20.163

τις αθηναϊκές πασονειάόες δεν τους
φτάνει η τοπική φυλλάδα - προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις
σε βάρος του υπερκομματικού υπο
ψηφίου κ. Τσαλέρα (χθεσινή ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ). Βέβαια οι δημότες
της πόλης δεν ξεγελιούνται με τέτοια
«κατευθυνόμενα» δημοσιεύματα.
ΟΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΏΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. ΤΣΑΛΕΡΑ
Ό πω ς παρατηρούν αντικειμενικοί
παρατηρητές, χαρακτηριστικό των
συγκεντρώσεων του κ. Τσαλέρα είναι
ότι το ακροατήριό του αποτελείται
από δημότες που προέρχονται από
όλες τις κομματικές παρατάξεις, από
κάθε επάγγελμα και κάθε ηλικία.
Ό πω ς χαρακτηριστικά τονίζεται εί
ναι Βεροιώτες που θέλουν να ακού
σουν την αλήθεια, πάνω στα τοπικά
προβλήματα που τους απασχολούν.
Εντύπωση προκαλεί στους δημό
τες πως ο κ. Γιώργος Τσαλέρας σ'
όλες του τις ομιλίες αναπτύσει καθα
ρά και με ειλικρίνεια τις απόψεις του

Δώδεκα Κοινότητε. του Νομού
μας και οι τρεις Δήμοι του επιδοτή
θηκαν από το υπουργείο Χωροταξίας
Οικισμού και Περιβάλλοντος, μετά
οπό εισήγηση της Νομαρχίας, με το
συνολικό ποαόν των 21.100.000 δρχ
για εκτέλεση διαφόρων έργων.
Συγκεκριμένα επιδοτήθηκαν:
Δήμος
Βέροιας
με
ποσό
7.000.000 δρχ. Κοινότητα Μακροχω
ρίου 800.000 δρχ. Μελικής 800.000
δρχ.. Μονοσπιτων 500.000 δρχ.
Καμποχωρίου 400.000 δρχ. Νησιού

600.000 δρχ, Π. Σκυλιτσίου 300.000
δρχ. Επισκοπής Βέροιας 500.000
δρχ. Ζερβοχωρίου 400.000 δρχ.
Σταυρού 800.000 δρχ. Ριζωμάτων
700.000 δρχ, Τρικάλων 300.000 δρχ.
Πλατέος 500.000 δρχ, Δήμος Νάου
σας 5.500.000 δρχ. Δήμος Αλεξάν
δρειας 2.000.000 δρχ.
Επίσης από το Ταμείο Παρακατα
θηκών και Δανείων χορηγήθηκε δά
νειο 3.000.000 στην Κοινότητα
Σταυρού για έργα οδοποιίας και
1.000.000 στην Κοινότητα Νεοκά
ατρου για τον ίδιο σκοπό.

του κ. Τσαλέρα

συνδυασμού του, πάνω στο θέμα της
σημασίας των δημοτικών εκλογών,
που το βλέπει μακρυά και έξω από
κάθε κομματικό φανατισμό. Παρου
σιάζει ένα πρόγραμμα δημοτικής
δράσης για κάθε συνοικία, μελετημέ
νο και ρεαλιστικό, χωρίς υπερβολές
και
ανεκπλήρωτες
υποσχέσεις.
Εγγύηση για τη σίγουρη υλοποίηση
του προγράμματος του, προσφέρει
την πλούσια προσφορά του προς την
πόλη την περίοδο της δικής του
δημαρχίας.
Ακόμα, τονίζεται χαρακτηριστικό
των ομιλιών του κ. Τσαλέρα είναι
πως δεν χρησιμοποιεί σε καμμιά
περίπτωση ύβρεις, συκοφαντίες και

λασπολογία κατά των αντιπάλων
του. Με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια
ασκεί κριτική για την ανυπαρξία
σοβαρής και αξιόλογης προσφοράς
στα οκτώ τελευταία χρόνια, μέσα στο
Δήμο Βέροιας, και αντιπαραθέτει τη
δική του προσφορά σαν δημάρχου.
Κι' έτσι οι Βεροιώτες συγκρίνουν και
κρίνουν.
Αντικειμενικοί παρατηρητές των
λαϊκών συγκεντρώσεων του ν. Τσα
λέρα διατυπώνουν με βεβαιότητα την
πρόβλεψη πως ο κ. Γεώργιος Τσαλέρας θα είναι ο επόμενος δήμαρχος
της Βέροιας, και μάλιστα με εντυπω
σιακή πλειοψηφία από την Κυριακή
17 Οκτωβρίου.

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ
στίιιερα θ α

α ιλ ή σ ε ι

στουςΛΑΔΟΜΥΛΟΥΣ
(Ωρα 7.30)
Προηγουμένως, στις6.30, θα μιλήσει
στην περιοχή ΕΜ. Ζ ΑΧΟΥ *
(καφενείο Δέλλιου)

Οι αγρότες αναστέλλουν
τις κινητοποιήσεις
ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Τα μικρά
παιδιά
της
Μόσχας...
ΜΟΣΧΑ 5 (ΑΠΕ)
Συνηθισμένη αλλά και συμβολική
είναι η εικόνα των μικρών παιδιών
της Μόσχας, που ψάχνουν τους
σκουπιδοτενεκεδες, στους δρόμους
του Γκέτο, όπου κατοικούν οι ξένοι,
προσπαθώντας να ανακαλύψουν τους
θησαυρούς της καταναλωτικής κοι
νωνίας.
Τα παιδιά πηδούν τον τοίχο του
Γκέτο του Σαντόβο, αυτή τη συνο
ριακή γραμμή μεταξύ της Σοβιετικής
'Ενωσης των Ρώσων από την μια και
τον κλειστό κόσμο των ξένων μετοίκων. Αν κιιι ο τοίχος ελέγχεται από
τους φύλακες, οι μικροί αφήνοντας
ένα από αυτούς πάνω στο δένδρο να
φυλάει τσίλνίες, ψάχνουν τους σκουπιδοτενεκέδες ανακαλύπτοντας την
Αμερική ή καλύτερα ακόμη την
Ιαπωνία.
Τους ενδιαφέρει ένας πλαστικός
σάκκος, ένα άφωνο μικρό τρανζί
στορ, αμερικανικά περιοδικά, ένα
ηλεκτρονικό παιχνίδι που Ιαπωνέζα
ιδιοκτήτης το ξεκοίλιασε, ένα βαζάκι
με ελάχιστα ίχνη καλλυντικού, ένα
στυλό διάρκειας ή ένας υαλοκαθαρι
στήρας Ιαπωνέζικου αυτοκινήτου και
άλλα παρόμοια ή ανάλογα πράγματα
που θα τα πουλήσουν σε αρκετά υψη
λές τιμές στη μαύρη αγορά.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ

Την αναστολή κάθε κινητοποιήσεως μέχρι τις δημοτικές και κοινοτι
κές εκλογές αποφάσισαν οι αγρότες
της περιοχής Κοπιινού Ναούσης.
Σχετική απόφαση πήρε ο Αγροτι
κός Σύλλογος Κοπανού σε πρόσφα
τη γενική συνέλευση που πραγματο
ποίησε.
Για την απόφαση που πάρθηκε
ανακοινώθηκαν από tov Σύλλογο τα
παρακάτω:
«Σήμερα 29 του Σεπτέμβρη 1982
και ώρα 7 μ.μ,η δ/ση του Αγροτικού
Συλλόγου Κοπανού εκτάκτως κάλεσε σε γενική συνέλευση όλους τους
αγρότες και ενημέρωσε τα μέτρα της
κυβέρνησης γύρω .από τα μήλα και
ποιά απόφαση θα πάρυυμε για τα
υπόλοιπα αιτήματα μας.
Η δ/ση αφού έκανε γνωστό τις
συντονισμένες ενέργειες που έκανε
μαζί με την δ/ση του Αγροτικού Συλ
λόγου της Νάουσας για τα προβλή
ματα που μας απασχολούν. Που εί
ναι:

Ιον. Μέτρα στήριξης της παρα Ιω. Αποκατανιοη, ι Κακουλίδη και
Ν. Κοσμίδη με εντολή όπως επισκεγωγής μας.
2ον. Κάλυψη όλων των ζημιών φθεί τον Νομάρχη στην Νάουσιι και
αφού τον ενημερώσει προφορικά να
από τον ΟΓΑ.
3σν. Απαγόρευση εισαγωγής μή επιδόσει και το παρακάτω ψήφισμα·
λων από άλλες χώρες και
ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
4ον Να δοθεί αποζημίωση στους
Το
ψήφισμα
έχει ως εξής:
πληγέντες παραγωγούς από
«Εμείς οι αγρότες Κοπονοΰ της
κακές καιρικές συνθήκες,
ζήτησε από την Γεν. Συνέλευση Νάουσας, ζητούμε από την κυβέρνη
μετά την αναστολή της απεργίας δια ση, μετά την εξαγγελία μέτρων στα
μαρτυρίας στις 30 του Σεπτέμβρη μήλα, την άμεση αποζημίωση στους
του 82, ημέρα Πέμπτη, την συνέχιση πληγέντες παραγωγούς από κακές
του αγώνα για τα παραπάνω αιτήμα καιρικές συνθήκες.
τα.
Λύση στα πάγια αιτήματα μαι,. που
Η Γεν. Συνέλευση ομόφωνα υπί- είναι:
■»
Ιον Μέτρα στήριξης της παραγω
φάσισε τον σχηματισμό, μιας επιτρο
πής. η οποία απαρτίζεται από την γής μας.
2ον Κάλυψη όλων των ζημιών
δ/ση του Αγροτικού Συλλόγου, από
τους προέδρους των συνεταιρισμών: από τον ΟΓΑ.
Ορίζουμε για μιάτελευταία φορά
Γ.Π.Σ.
ΣΠΟΠ
«ΟΜΟΝΟΙΑ.
ΣΕΠΟΠ «ΝΕΑ ΔΗΜ ΗΤΡΑ, και ' πως αν δεν λυθούν τα αιτήματα, σε 5
από παραγωγούς Ν. Γατουρτσίδη. μέρες μετά από π ς δημοτικές και κοι-

νοτικες εκλογες «α κατεμαύμε σε
απεργία διαμαρτυρίας μέχρι την
δικαίωσή μας.

Εξαγωγή
μήλων σε
αραβικές
χώρες
Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε πρόσφα
τα από αραβικές χώρες για την απορ
ρόφηση 9.000 τόννων μήλων από το
Νομό μας.
Αυτή ανακοίνωσε χΟές η Α/υση
Γεωργίας Ημαθίας.
Για την τξαγωγή των ποσοτήτων
αυτών ηροσφέρεταν ικανοποιητική
τιμή για τους παραγωγούς.
Απ' ό η γνωρίζουμε έγινε η σχετι
κή προσφορά από τις συνεταιριστικές
ορνανώσεις και κοινοπραξίες.

Οι υποψήφιοι Δήμαρχοι Βέροιας
και η Ανεξαρτησία της Ton. Αυτοδιοίκησης
Οι δύο υποψήφιοι δήμαρχοι
Βέροιας κ. Βλαζάκης και κ. Γαβριηλίδης ζητάν την ψήφο μας για να υπη
ρετήσουμε, όπως ισχυρίζονται την
πόλη μας και την Τοπική Αυτοδιοί
κηση γενικότεραΔικαίωμά τους να το επιδιώκουν.
Ό μως ισχυρίζονται ταυτόχρονα, κι ο
καθένας με τον δικό του τρόπο και με
τη δική του κομματική διαλεκτική
πως πιστεύουν τάχα και στο «παρά
πέρα βάθεμα και στο παρά πέρα πλά
τεμα» του θεσμού της Τοπικής Αυτο
διοίκησης.

είτε είναι αυιο κάποιο κόμμα είτε εί
ναι η κυβέρνηση. Δεσμεύεται δηλαδή
η Αυτοδιοίκηση απ' ευθείας και
μονάχα από το λαό μιάς πύλης ή ενός
χωριού.
Και διερωτόμαστε, ύστερα από
όλα αυτά, όλοι εμείς οι χιλιάδες μη
φανατισμένοι πολίτες της Βέροιας,
ανεξάρτητα από την πολιτική μυς
τοποθέτηση:

Γράφ&ι

ο κ.

ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠ1ΔΗΣ, γιατρός

Νομαρχιακών Κομματικών Επιτρο
πών.
' Ολοι εμείς, οι απλοί πολίτες, θα θέ
λαμε να πληροφορηθουμε από τους
κ.κ. υποψηφίους, πώς αλήθεια θα
υπηρετήσουνε, αδέσμευτα και απο
κλειστικά και μόνο, τα τοπικά συμφέ
ροντα της Βέροια και του λαού της,
όταν σε όλους είναι γνωστό πως πά
νω από όλα είναι ταγμένοι να υπηρε
τούνε, με στρατιωτική πειθαρχία το
κόμμα που ο καθένας τους διευθύνει
στο Νομό μας;

ζαν την κομματική τους ιΟιΟτητα, τις
κομματικές τους θέσεις και τις κομ
ματικές τους σκοπιμότητες. Τίποτα
δεν μας πείθει πως άλλαξαν νοοτρο
πία και τακτική.
Κάθε Βεροιώτης έχει ήδη αντιληφθεί αυτή την απλή και ξεκάθαρη
αλήθεια. Γι αυτό νομίζω πως η μεγά
λη πλειοψηφία του λαού αυτής της
πόλης πήρε τις οριστικές αποφάοος
της. Θα ψηφίσει για δήμαρχο, εκεί
νον που θα υπηρετήσει με ανεξαρτησίυ γνώμης και με βαθύ αίσθημα
ευθύνης μονάχα τα συμφέροντα της
Βέροιας
Τώρα μάλιστα που η Ελλάδα κα>
στο χώρο της Τοπικής Λιηοδιοίκηςη. ευθυγραμμίζεται με τις άλλες χώ
ρες της Κοινής Αγοράς, και που ξεκί
νησαν οι διαδικασίες για μιά Αυτο
διοίκηση διοικητικά και οικονομικά
αυτοδύναμη, τώρα νομίζω πως εκείνο
που χρειάζεται είναι, ν' αποκτήσει η
Βέροια δήμαρχο που νάνοι άξιος νο
σηκώσει το βάρος των συσσωρευμάνων προβλημάτων της πόλης και να
τα οδηγήσει προς τις κπιβαλλϊ υενες
λύσεις, με ρεαλισμό άλλο και με
δημιουογική τόλμη.

Ποιό·βάθεμα» και πιό «πλάτεμα»
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ποιά
«ανεξαρτησία» της, μπορούμε να
περιμένουμε τόσο από τον κ. Βλαζά
Την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου στις 6
κη, όσο και από τον κ. Γαβριηλίδη;
Αλλά είναι νομίζω γνωστό και
Εμείς όλοι είμαστε απόλυτο βέ
μ.μ. στο Καφέ
Βιβλιοπωλείο «Το
' Οταν είναι γνωστό πως κι ο ένας
πολύ σωστά το επισήμανε κι ο κ.
σπίτι με τα σύννεφα», που ως γνω Τσαλέρας στη συνέντευξη που έδωσε
κι ο άλλος υπηρετούνε με φανατισμό βαιοι πως αν γίνει δήμαρχος της Βέ
στόν κάθε Πέμπτη απόγευμα λειτουρ στο «ΛΑΟ», πως Αυτοδιοίκηση
τα κόμματά τους, στον μηχανισμό ροιας είτε ο ένας είτε ο άλλος, η κομ
γεί μόνο για γυναίκες, θα μιλήσουν
των οποίων έχουν τοπικά την πρώτη ματική τους γραμμή σίγουρα θα
σημαίνει μιά εξουσία ανεξάρτητη που
κιιι θα συζητήσουν οι υποψήφιες
θέση, σαν Γ ενικοί Γ ραμματείς, κι ο περάσει και θα επιβληθεί μέσα στο
δεν έχει καμιά δέσμευση και δεν
δημοτικοί σύμβουλοι της «Δημοκρα παίρνει εντολές από κανένα κέντρο.
ένας κι ο άλλος, των αντίστοιχων Δήμο Βέροιας. Γιατί υυτό είναι το
πρώτο τους κομματικό καθήκον και
τικής Συνεργασίας».
ίσως το κύριο μέλημά τους. Αλλά να
εξυπηρετηθούν καθαρά και δίχως
δεσμεύσεις, αποκλειστικά και μόνο,
Επίκαιρεε Ιστοοιούλες
τα συμφέροντα της Βέροιας και του
βεροιώτικου λαού, αυτό νομίζω απο
κλείεται από μόνο του.
Το απόδειξαν άλλωστε, νομίζω,
· · ·
κι οι δύο τους πως έτσι θα ενεργή
Πιστεύω πως κατά βάθος κανένας
σουν σαν δήμαρχοι κι από τη μέχρι
σήμερτα συμπεριφορά τους, μίσα στο
δεν αμφιβάλλει, έστω κι αν ορισμένοι
Δήμο. Στυλοβάτες κι οι δυό τους της δεν θέλουν να το ομολογήσουν, πως
Ηταν να τον κλαίς το φίλο μου αυτί της, έτσι που δε μπόρεσα να
- Σε υπολόγιζα Κωστάκη μου μέχρι διοίκησης του Δήμου Βέροιας στην ο κ. Γ Τσαλέρας. είναι εκείνος που
τον Κωστάκη. Εδώ και μισή ώρα ακούσω όνομα).
- Ποιος είναι αυτός Κωστάκη: Τον χθές. Τώρα, τί να σε πώ...
τον χρειάζεται για δήμαρχό της η Βέ
προσπαθούσε να δικαιολογήσει το
τετραετία που πέρασε, η κοινή γνώμη
' Ιδρωμε συνεχώς ο φίλος μου ο το έχει ήδη διαπιστώσει πως πάνω ροια, τώρα περισσότερο ιιπό κάθε άλ
κατάντημά του, άνθρωπος αυτός με γνωρίζω;
Δεν
έχει
σημασία
αν
τον
γνωρίζεις
Κωστάκης,
όμως
δεν
έλεγε
να
τα
βά
κάποιες ικανότητες και με προσωπι
από όλα. τις πιό πολλές φορές, έβα- λη φορά.
κότητα (και επιστήμονας συν τοις άλ ή όχι. Είναι καλό παιδί, νέος, αξίζει λει κάτω.
να τον δοκιμάσουμε.
- Να μας ψηφίσεις Μελπομένη μου
λους!) να βρεθεί σε ένα ψηφοδέλτιο
κάνουμε Κωστά τουλάχιστον την πρώτη Κυριακή.
που λίγες μέρες πριν ο ίριος το χαρα - Πάλι δοκιμές
Να πάρω το σταυρό σου. Και τη δεύ
κη: Φτάνει πιό, οκτώ χρόνια τώρα
κτήρισε ανεπαρκές.
τερη Κυριακή, που δεν θα έχει πώ
— Η ενότητα της παράταξης βλέ αυτή η δουλειά γίνεται και προκοπή
πεις... Είμαστε στρατιώτες ξέρεις... η δεν βλέπουμε. Κι έρχεται στο τέλος σταυρούς, όπως το είπες. Ψηφίζουμε
¿¡ειθαρχία του κόμματος καταλαβαί της τετραετίας κι εσείς με το χαμόγε δήμαρχο. Ψηφίζουμε σαυτόν που αξί
λο στο στόμα και μας λέτε: «Μας ζει.
νεις...
- Ποιά δεύτερη Κυριακή κακομοίρη
Εγώ φυσικά, έβλεπα, ήξερα, συγχωρείιε. κάναμε λάθος στην επι
καταλάβαινα και χαμογελούσα ελα λογή». Ό χι Κωστάκη μου, τη φορά μου. Με την πρώτη θα τον βγάλουμε,
Να κάνουμε οικονομία και στο κρά
φρώς. Κι όσο δεν μιλούσα εγώ. τόσο τούτη θα ψηφίσουμε κάποιον που να
τος. να μη χάνουμε και το Σαββατο
τον γνωρίζουμε, κάποιον που να έχει
αυτός συνέχιζε να λ.έει
Ό π ο υ ξαφνικό με αφήνει για να δώσει τις εξετάσεις του, Κάποιον που κύριακό μας. Με την πρώτη Κυριακή
Κωστάκη μου.
πλευρίσει κάποια κυρία με αρκετά σίγουρα ξέρει τί θέλει ο τόπος μας.
Κι έφυγε καμαρωτή η Μελπομέενδιαφέροντα. Μπά, είπα μέσα μου. - Μελπομένη, στις βουλευτικές
εκλογές ψήφισες ΠΑΣΟΚ.Λοιπόν κι νηκρατώντος σφιχτά στο χέρι τη
πονηρούλης κι ο Κωστάκης:
‘Εγινε ωτακουστής από περιέρ αυτή τη φορά, για το ΠΑΣΟΚ θα το σκόνη πλυσίματος.
Τον λυπήθηκα τον φίλο μου και
γεια, και λίγο ησό διάθεση κουτσομ κάνεις.
- Και τί έκανε τσΠΑΣΟΚ για εμέ θέλησα να τον παρηγορήσω.
πολιού. Απογοητεύθηκα όμως ότσν
- Έ λα. μην κάνεις έτσι Μπορεί να
να: Το βλέπεις αυτό. Σκόνη πλυσίμα
διαπίστωσα πως άλλα πράγματα
ζητούσε 0 φίλος.μου από την νεαρή τος είναι. Την πλήρωνα πριν ένα χρό μη βγει με «ην πρώτη.
- Το σίγουρο ίίναι ότι Ου βγει.φνανο εβδομήντα δραχμές μ αγυνακτσί·
κυρίά:
Αέναξε. εκείνος,Και ξέρίνς κάτ>: Θα
— Μελπομένη, εκλονές έχουμε. Το σο. ψήφισα ΠΑΣΟΚ γιο να την πλη
ρώνω πενήντα και τώρα την πληρώ τον βγάλουν οι γυναίκες.
ξέρεις το καθήκον σου βεβαίως.
Φαίνεται όμως πως η Μελπομένη νω εκατόν είκοσι. Επειτα, τί θέλεις - Και οι άντρες Κωστάκη μου. Kui
δεν το ήξερε το καθήκον της κι ο φί και με ανακατεύεις με τα κόμματα: οι άντρες. Κάτι ξέρουν κι αυτοί ππά
Το νέο τηλέφωνο είναι 26.666
νοικοκυριό.
λος μου ανέλαβε να της το υπόδειξα: Τώρα ψηφίζουμε δήμαρχο.
Επίκαιρος
— θ α ψηφίσεις τον., .(και έσκυψε στο - Κι εκένα: Δε με υπολογίζεις εμέ

Αυτές οι νοικοκυ ρές

Ανοίγει
την Παρασκευή

Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜΠΑΣ
Με τον αρχιμάγειρο
των πολλών σπεσιαλιτέ
και τις φανταστικές
ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ

Μ ΠΑΡΜ ΠΑΤΑΚΟ

ΣΕΛΙΔΑ

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

Του

12345S789

1.
2.
3.
4.
5.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Αυτό ανήκουν στο υλικά οικοδο
μών.
Νησί μας.
Είναι κι αυτό συμμαχια — Κρα
τούν τις οδοντοστοιχίες.
Πιισίγνωστο γερμανικό περιοδικό
Μπορεί νάνοι Σελιώησα ή Ξερολειβαδιώτισα (αντίστο.) - Με

—

α η μ η τρη κουμ ουεη

κόμμα είναι αναφορικό.
6. Νότα — Ομόηχα φωνήεντα —
Σημαίνει και σκοτάδι αυτή η λέξη,
αλλά εδώ χωρίς... αρχή (αντίστρ.).
V. Ψευδώνυμο του Ίω να Δραγούμη,
8. Αλλιώς τα φάρμακα.
9. Κάτοικος αφρικανικής χώρας.
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Χαρακτηρίζεται από πολλούς σαν
Ο πιό μωροφιλόδοξος ηγέτης.
2 Σημείο του ΠΡΟ-ΠΟ — Αρέσουν
πάντα στη γάτα.
3. Για τα σκυλιά., η αξία — Τρέχει
στην Ελβετία.
4. Γι’ αυτόν πάντα μιλούν όλοι οι
ηγέτες κρατών.
5. Αρνείται - Μάρκα αναψυκτικών
— Μισή.. ακτή.
6. 73 — Ποιητική έκφραση ζώου.
7. Παίζει στον Παναθηναϊκό — Υπο
θετικό.
8. Τα ξενοδοχεία μ’ άλλη... γλώσσα
(αντίστρ.).
9. Γυναικείο όνομα - Συνεχόμενα
στο αλφάβητο, σύμφωνα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟΝ ΤΙΑ: I. ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 2. ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ 3. ΛΑΚΤΑ 4 ΑΡ - Ο
ΜΙΔΑΣ 5. ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ 6. ς £ * - ΕΥ - II 7. ΤΙ - ΣΛΗ
MAN 8. ΡΕΣ - ΗΜ - ΣΤ 9. ΑΣΠΑΣΙΑ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΓΙΑΛ ΛΙΣΤΡΑ 2. ΕΠΑΡΚΕΙΕΣ 3. ΡΟΚ - Σ(ΟΥ)Π(Α> 4
ΙΣΤΟΝΕΣ 5. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 6. ΤΟ - IT - ΗΜΙ 7. ΕΛ - ΛΗ
8 ΡΕΜΑΤΙΑΣ 9. ΑΣ - ΣΑΪΝΙΑ.

ΕΡΤ

ΥΕΝΕΔ

ΤΕΤΑΡΤΗ, 6
5.45
6.05
6.30
6.40
7.30
8.10

9 00
9.40
10.30
11.35
12 00

Τετάρτη 6 Ο κ τω β ρ ^ “*

«ΛΑΟΙ»

2η

ΤΕΤΑΡΤΗ, 6

Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
ΒΡΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΒΡΑΔΥΑ ΜΠΑΛΕΤΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Ύδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22.221
22.505
125
25.749
24.444
22233
26444

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

22.ι99
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
LK.A. (πρωτ βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
100
121
199
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
Αθήνα 29/9/1982

Αρ. Πρωτ. ΓΙ 35796/3045
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Ε χ έ δ ιο
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Β ίρ ο ια , —

Π ο λ ε ο δ ο μ ικ ό ΜεΧότη
Λ 'Λ ίθεώ ρησης
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Α να θεώ ρησ η ς

Νάουσα

Γ ε ν ικ ό Π ο λ ε ο δ ο μ ικ ό
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ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της
ψυχής τους προσφιλούς μας
συζύγου, πατέρα και παπ
πού

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να
προσέλθουν για να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις
τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος
τα τέκνα - οι εγγονοί
οι λοιποί συγγενείς
• Η δεξίωση στην οικία Πίνδου 10 - Βέροια.

-

2 .5 0 0 .0 0 0

6

λοντολόγους ή υικολόγους.
5. Κάθε ομάδα μελέτης, εκτός από τη βασική σύνθεσή της μπορεί να προ
τείνει ειδικούς επιστήμονες κατά την κρίση της, απαραίτητους για την αντιμε
τώπιση ειδικών προβλημάτων της περιοχής μελέτης.
6. Για περιπτώσεις μελετών που αναφέρονται σε περιοχές όπου το τοπικό
δυναμικό είναι περιορισμένο ή δεν διασφαλίζεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος
από ομάδα μελετών άλλης περιοχής και ειδικότερα στους νομούς Έβρου,
Ροδόπης, Λέσβου, Φλώρινας, Καστοριάς, Κοζάνης. Γρεβενών, Θεσπρωτίας,
Ευρυτανίας,Λακωνίας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας. Ζακύνθου, Δωδεκανήσου,
Κυκλάδων. Σάμου και Χίου, δύναται να γίνει εκδήλωση ενδιαφέροντος από
ομάδα μελετητών ή κάποιο ειδικό, για ανάληψη μέρους της μελέτης. Σ' αυτές
τις περιπτώσεις, με ευθύνη του Υ.Χ,Ο.Π. θα συμπληρωθεί το αναγκαίο δυνα
μικό για την ολοκλήρωση της ομάδας μελέτης.
7. Για την εφαρμογή της πολιτικής της αποκέντρωσης η ομάδα εκπόνη
σης της μελέτης πρέπει να εγκατασταθεί στην πόλη για την οποία εκπονείται
η μελέτη ή στην πρωτεύουσα του νομού ή της επαρχίας.
Οι μη τοπικοί ειδικοί μελετητές υποχρεούνται να βρίσκονται στον τόπο
εκπόνησης της μελέτης για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο.
8. Σε κάθε περίπτωση η εκδήλωση ενδιαφέροντος από ομάδα μελέτης
μπορεί να γίνεται για περισσότερες από μιά μελέτες με δήλωση της σειράς
προτίμησης γι αυτές. Τότε έχουν υποχρέωση κοινοποίησης του πλήρους
καταλόγου των εκδηλώσεων ενδιαφέροντος τους, στα αντίστοιχα τμήματα
πολεοδομίας και πολεοδομικών εφαρμογών των Νομαρχιών, στο υπουργείο
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος, στη Τοπική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων, στο Τ.Ε.Ε. (ΑΘήνα) και στο Περιφερειακό Τμήμα Τ.Ε,Ε. η
όπου δεν υπάρχει, στον τοπικό Σύλλογο Μηχανικών.
9. Κάθε ειδικός επιστήμονας μπορεί να συμμετέχει αε περισσότερες από
μία μελέτες, αρκεί να εξασφαλίζεται η πληρότητα του έργου του σε κάθε μιά
από αυτές και να του το επιτρέπουν τα χρονικά όρια της κάθε μελέτης με την
κατά την προηγούμενη παράγραφο υποχρέωση κοινοποίησης.
10. Τα επιπλέον πτυχία, η μετεκπαίδευση, η εμπειρία, η προΰπαρξη
συγκροτημένου γραφείου, η εντοπιότητα. η χρησιμοποίηση ανώτερης στά
θμης συμπληρωματικού τεχνικού δυναμικού δύνανται να συνεκτιμηθούν για
την ανάθεση της μελέτης.
11. Στην αίτηση των ενδιαφερομένων που θα υπογράφεται από όλα τα μέ
λη της ομάδας ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους θα πρέπει να αναγράφεται ή να
επισυνάπτεται:
ο) η έδρα και ο εκπρόσωπος της ομάδας μελέτης
β) πλήρες βιογραφικό σημείωμα για κάθε μέλος της ομάδος με τα προσόν
τα και την εμπειρία του
γ) για κάθε μέλος της ομάδας: ο αριθμόςΜητρώου Μελετητών ή θετική
γνωμοδότηση της ΓΕΜ για τη χορήγηση αντίστοιχου πτυχίου, αλλαγή τάξης
πτυχίου ή κατηγορίας μελετών και έδρας, βεβαίωση κατάθεσης του πτυχίου
εργολήπτη δημοσίων έργων και διαγραφής από τα μητρώα εργοληπτών
Δημοσίων έργων ή αριθμός μητρώου Τ.Ε.Ε. ή φωτοαντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι.
δ) υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105/69 που θα αναφέρονται:
- όλες οι μελέτες που τους έχουν ανατεθεί τα τελευταία πέντε χρόνια, το
αντίστοιχο ύψος αμοιβών καθώς και το ποσοστό τους σε περίπτωση αυμπράξεως.
- εάν έχουν κάποια σύμβαση έργου μελέτης εν ενεργεία με το Δημόσιο ή
Ν.Π.Δ.Δ. ήΟ.Τ.Α. ή Οργανισμό Κοινής Ωιρελείας ή Εταιρεία που ελέγχεται
από το Δημόσιο.
- ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου
3του Νόμου 716/77.
- εάν είναι υφηγητές ή επιμελητές Ανακατών Σχολών ή εάν είναι συντα
ξιούχοι Δημοσίου η. Ν.Π.Δ.Δ. ή από το Δημόσιο.
12, Η μελέτη θα γίνει σύμφωνα με προδιαγραφές, περίληψη των οποίων
μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στο Τμήμα Πολεοδομίας του Νομού
και σε γραφείο του υπουργείου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος
που είναι εγκατεστημένο για το σκοπό αυτό στο Τ.Ε.Ε. Καραγεώργη Σερβίας
4. 6ος όροφος Αθήνα,
Η τελική επιλογή και η ανάθεση της μελέτης θα γίνει από τον υπουργό
Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος μετά από πρόταση του Νομάρχη
που θα υποβληθεί σε (10) μέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος και ύστερα από πρόταση του Συμβου
λίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος του Νομού.
13. Κατά την οριστικοποίηση
των παραπάνω αναθέσεων στη φάση
της σύμβασης θα είναι δυνατόν, σε
ειδικές περιπτώσεις τα στοιχεία των
πινάκων να εξειδικευθούν και να
προσαρμοστούν στις κατά περίπτωση
ιδιομορφίες και απαιτήσεις.
14. Στις περιπτώσεις όπου το
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η
Πολεοδομική Μελέτη ανατίθεται στο
ίδιο γραφείο, οι αναγραφόμενες αππιτούμενες συνθέσεις ομάδων μελέτης
Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και
Πολεοδομικής Μελέτης δεν προστί
θενται αλλά απαιτείται μόνο ο αρι
θμός επιστημόνων κάθε ειδικότητας
που εμφανίζεται σαν μεγαλύτερος
ανάμεσα στα δύο είδη μελετών.
15. Ειδικά για την κατηγορία
μελετών τοπογραφίας (Τοπογραφικές
Κτηματογραφικές) οι μελέτες θα
εκπονηθούν σύμφωνα με τις διατά*
ξεις του Ν. 716/1977 του Π.Δ.
696/74 και σχετικών ειδικών προδια
γραφών περίληψη των οποίων μπο-

σ€ τρεις μήνβς
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
· r>Α 6 2 7 7 /

ΒΕΡΟΙΑ

Η διαδικασία ανάθεσης *45 ί/Η
της θα γίνει με ιιπ ιυΜ α ζ^ .
κατά τις διατάξεις της παρ ■ ■
θρου 11 του Ν. 7ΐέ'1977 μπα
εκτίμηση των στοιχείων Τυ!'νιΛθς
σεων εκδηλώσεως
επειδή δεν υπάρχει, λόγω
ΛΙό
των εργασιών των μελετών, ^
τητα εφαρμογής της βιαδικστη«.
θέσεως που προβλέπουν οι Ο*1"' ^
6 του ίδιου Νόμου. Η τάξΊ _·° ^
χίου για κάθε μελέτη αν0'¿¡¡¡Λ
αμοιβή της οποίας αναοερετω
,
πίνακες που συνοδεύουν τη " ^
σα. θα είναι ανάλογη με τ0 υν
αμοιβής κάθε μελέτης *αι ι'"ν
αμοιβής μελετών κατα ταςη · ^
βάσει ’ της
με
^
^
847Έ/8.2.82 απόφασης « υ ^
υπουργείου Συντονισμού. α ^
λογητικά και τα στοιχεία γοι
■_
να υποβληθούν από τους
¿ο
μένους μελετητές « ι τ®
^
μελετών, με ποινή αποκλε ^ τ.
την διαδικασία επιλογής ε"®
λουθα:
δη?.»*
Αίτηση στην οποία θο ^ ^
ται το ενδιαφέρον για τη μ τρώα®
θα αναφέρεται ο αριθμός μΠ
και η έδρα του μελετητού. ^
- Φωτοαντίγραφο πτυχίο1' 1°
τητοο.
,
— Υπεύθυνη δήλωση του Ν.
στην οποία θα δηλώνονται·
α) Η τάξη πτυχίου και 4
ρία μελετών που ανήκει.
β) Ό τι ο μελετητής
στις διατάξεις του Ν. 716/
^
κές με τον εποκλεισμό απο
τητα του μελετητού.
. ,
γ) Οι εν ενεργεία
· ¿β
έχουν ανατεθεί στον αιτ0.υ' '/¿ριω
κατηγορίας(συγκοινωνιακες· ^ ¿Α

}
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ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΕΛ AHN ΟΒΡΕΤ ΑΝΝΙΚΗ

Κ Ε Φ Α Λ Α ΙΑ ΣΕ Δ Ρ Α Χ Μ Ε Σ Ξ Ε Ν Ο Ν E lA IP lU N
Τ Η Σ Ε Δ Ρ Α Σ Ε Λ Λ Η Ν Ο Β Ρ Ε Τ Α Ν Ν ΙΚ Η Ι Α .Ε.Γ.Α .
9.100.000.000

, 1

(μ ή ν ε ς )

ÍOC

1

Τελούμε την Κυριακή
10 Οκτωβρίου στην εκκλη
σία
Αγίου
Αντωνίου
Βέροιας

" Εξακολουθεί να προσφέρει καλύτερη κάλυψη και
επένδυση με μ εγαλύτερο κέρδος για σάς

1

Μ ελ ό τη ς
1 6 ο χ. )

2

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

αντιπληθωριστικη

Χ ρ ό νο ς

ι ν a μ ι κ ο ύ

Ε υ γ κ ο ι- Γ δ ρ α υ λ ι- ■•πχ/γος Π ε ο ιβ α λ ν ω ν ιο κός
ί λ ε κ / γ ο ς λο « το λ ό 
λόγος
δ ικ τ ύ ω ν γ ο ς η
'■’ι κ ο λ ό -

6 0 0 .0 0 0

Τελούμε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 1982 στην εκκλησία του Αγ.
Ιωάννου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής τ°υ προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

Σας συμφέρει να ασφαλισθείτε επενδυτικά

πρώτη

6

, 12

Η Μ Α Θ Ι Α !

νο μ ο ύ

__

ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ

η

ο ικ ισ μ ώ ν

ε α ι σ Γ η U ο ν ι κ ο ύ

» ε λ ε τη - ■*ç-\etn- Τ ο π ο γ ρ ά Ο ικ ο ν ο  Γ ε ω τ ε 
τ ή ς χω - ι ή ς χω ιηος
μολόγος χ ν ικ ό ς
3 /κ ώ ν 7 /κ ώ ν -Ε τ α τ ιτ ο λ /κ ώ ν ιο λ /κ ώ ν
ιίελετώ ν ιε λ ε τ ώ ν
σ τ ικ ό ς
Β* ή Γ*
Α'
ία ρ χ/τω ν

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ι1Ρ1Ν ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΟΜΩΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

και

πόλεω ν ή

Ο ικ ισ μ ώ ν

Κ ιη μ α το γ ρ ά ν η σ η
Β ά σ ει Φ /Γ Δ ιο γ ρ / τ ω ν

πόλεω ν

avauór*v.rjon

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν γιο vu
ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς το,ν Θεό.
, Η σύζυγος - τα τέκνα
οι αδελιροί - οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι Αν. Κάππου 3.

Ο πληθωρισμός
ανεβαίνει

και οικισμούς

σε όλη τη χώρα καθώς και σε 110 Δήμους και Κοινότητες της Αττικής και 25 Δήμους και Κοινότητες

1. Το υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος σύμφωνα με
την υπ’ αριθμ. 35"791/3028/28.9.82 απόφαση ίου υπουργού Χωροταξίας.
Οικισμού και Περιβάλλοντος μι την οποία εγκρίνονται παρεκκλίσεις από τις
διατάξεις του Ν. 716/77 που επιτρέπονται με την παράγρ. 4 του άρθρου 39
του Ν. 849/78, πρόκειται να αναθέσει μελέτες για την οικιστική ανάπτυξη και
αναμόρφωση 272 πόλεων και οικισμών σε όλη τη χώρα καθώς και σε 110 Δή
μους και Κοινότητες της Αττικής και 25 Δήμους και Κοινότητες της Θεσσα
λονίκης.
2. Οι πιό πάνω μελέτες έχουν κατανεμηθεί σε ομάδες πόλεων και οικι
σμών στις οποίες αντιστοιχεί το είδος της μελέτης, η σύνθεση της ομάδας
μελέτης και η αμοιβή, η οποία για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο καθόριζε
ται κατ’ αποκοπή, ενώ για τις Πολεοδομικές Μελέτες Επέκτασης και Αναθεώ
ρησης υπολογίζεται με τιμή μονάδας, όπως ειδικότερα αναφέρονται στους πι
νακες που δημοσιεύονται με την παρούσα για να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον
κατά ομάδες.
3. Για το σκοπό αυτό καλούνται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον ομάδες μελέ
της με την υποβολή της σχετικής αίτησης στα τμήματα Πολεοδομίας και
Πολεοδομικών Εφαρμογών της αντίστοιχης Νομαρχίας μέσα σε 20 μέρες
από την δημοσίευση της πρόσκλησης αυτής στο ενημερωτικό δελτίο του
Τ,Ε,Ξ..
4. Στην ομάδα μελέτης δύνανται να συμμετέχουν επιστήμονες που δεν εί
ναι γραμμένοι στο Μητρώο Μελετητών αλλά είναι μέλη του Τ.Ε.Ε.
Ειδικότερα:
' Οσες μελέτες εκπονούνται από ομάδες στις οποίες προβλέπεται η συμμε
Ραόιοταβ
62.5 5 5 -6 2 .6 6 6
τοχή.
^
ΒΕΡΟΙΑΣ
α) Πολεοδόμων A. Β και Γ τάξης.
Βερμίου Βκνιζέλου
23.434
Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να μετέχοον στις ομάδες εφόσον έχουν το
αντίστοιχο πτυχίο ή έχουν θετική γνωμοδότηση της ΓΕΜ για τη χορήγηση
Εθνική Τράπεζα
24.1 4 1 -2 4 .3 4 3
του πτυχίου.
Εναντι ΔΕΗ
23.131
β) Αρχιτέκτων Α τάξης και Τοπογράφων.
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Οι επιστήμονες αυτοί αρκεί να είναι μέλη του Τ.Ε,Ε.
Ιπποκράτους
26.920
γ) Γεωτεχνικών
Πλ. Ωρολογίου
23.880
Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να μετέχουν στις ομάδες μελέτης εφόσον
έχουν το αντίστοιχο πτυχίο μελετητού ή είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. με εξειδίκευση
ΝΑΟΥΣΗΣ
ή εμπειρία στην εδαφομηχανική η πτυχιούχος Ανωτάτοι) Εκπαιδευτικού
Πλάι. Καρατόσιου 22.532 -2 2 .6 3 6
Ιδρύματος με εξειδίκευση ή εμπειρία στην Τεχνική Γεωλογία.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
δ) Συγκοινωνιολόγων, Υδραυλικών, Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
δικτύων
Μιοραίτη
2 3 .3 5 0
Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να μετέχουν στις ομάδες εφόσο έχουν το
αντίστοιχο πτυχίο μελετητού ή είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. με εξειδίκευση ή εμπει
ρία. αντίστοιχα, σε μελέτες μεταφορών και κυκλοφορίας, δικτύων υποδομής,
ενεργιεακών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ε) Οικονομολόγων Στατιστικών, Περιβαλλοντολογίαν ή Οικολόγων
σ υ μ β ο λ α ιο γρα φ ε ίο υ !
Οι επιστήμονες αυτοί μπορεί να μετέχουν στις ομάδες εφόσον έχουν πτυ
χίο αναγνωρισμένου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και σχετική εμπει
Το Συμβολαιογραφείο της κ. ρία σε θέματα περιβάλλοντος της περιοχής μελέτης προκειμένου για περιβαλ-

Δανάης Αλεξίδου μεταφέρθηκΓ
στην οδό Ιεραρχών 1„ πάνω από
την Δημόσια Βιβλιοθήκη, Αρι
θμός τηλεφώνου 62655.

ενδιαφέροντος

Για την εκπόνηση μελετών οικιστικής ανάπτυξης και αναμόρφωσης σε 272 πόλεις

5

5.30 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7 00 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.30 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
8 0 0 ΠΟΡΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
8.30 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
. 9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Νομού και σε γραφείο του υποίίΙυ
Χωροταξίας, Οικισμού και Πώ|Ρ“^
λοντος που είναι
τον σκοπό αυτό στο Τ.Ε.Ε· ( ™
γεώργη Σερβίας 4, 6ος όρονοζ ■

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(nftvwi ιιπΛ *♦· φιπ »ν ·μτι ΠΡ*<· ΕΠI J TMMf

ρούν να λάβουν γνώ ση οι ενοιαφερομενοι στο Τμήμα Πολεοδομίας ίου

λικές. κτιριακές κ.λ.π.) εαι
φορέα (Δημόσιο. Δήμους Π ~ ^
τες. Ν.Π.Δ.Δ., Κοινωφελείς ?
σμούς) ανεξάρτητα της πτιΥΠί '. Γι
τοδότησης. Επίσης θα ό η λ ω ^ .
συμβατική αμοιβή κάθε τέτοι γ rjf¡
της. καθώς και οι πλήρω ς ,ψ·
έχουν γίνει μέχρι σήμεραφ
πτώση συναναδόχων
δηλώνεται το ποσοστό ο°μμ ^
του αιτούντος στην αμοιβή *4*
της-

Λ ΐ-ο ύ '^

δ) Στοιχεία πείρας του αι·
για την εκπόνηση της ΜΓ·λ1' '^¿ιίΓ1
π.χ. πίνακα των κυριωτέρων
^
αναλόγου φύσεως που βυν|
αναγραφή της αμόιβήζ ιου^' .¿νι^
Σε περίπτωση
λε; Μ
γραφείων μελετών θα υπορ ■'
λωση που θα καθορίζω
νΙψι
κατανομής της αμοιβής
μο εκπρόσωπο των συνεργλ ^ βρ
γραφείων έναντι του ερΥσί)0
Ορο 4 του Π.Δ. 9 2 3 / 1 9 7 8 ) · ^
Η σχετική αίτηση
ενδιαφέροντος και τα λοιπά · ^
θα υποβληθούν στα ΤμήΜα11' φ,ρ
δομίας και Πολεοδομικών
μ!
/ών της αντίστοιχης Νομ0'’’^ ^
σα σε 20 μέρες από την
αυτής στο ενημερωτικό δελ
Τ.Ε.Ε.
1 .
„¡πΊΤ®1
16. Η πρόσκληση 5ημ4 ημί/’
μιά φορά σε δύο ήμερή«*161· , ¿φι
δες των Αθηνών, σε μιά ι 0*!
μερίδα και στο ενημερωτι*0
του Τ.Ε.Ε.
0ίΡ*
17. Τα έξοδα δημοσίευσης ^
νουν αναλογικά με το ύψος
βής κάθε μελέτης, τους
στους οποίους θα ανατεθε.
φ
18. Οι αμοιβές β“Ρι .
πιστώσεις του προγράμμ°τε,/_
σίων Επενδύσεων και θα επ ι^ ζ .(Ρ
ται με τις κρατήσεις κ.λ.π. βλέπονται για τις πιστώσεις
Ο Υπουργός
Αντώνης ΤρίτσΠ?
>

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλέ» ^
από 6 έως 13 ετών για την εν '
γυμναστική.
*<ιίλ
Οι ενδιαφερόμενοι να
,τί
θουν στο γήπεδο αθλοποιδ'®
Εληάς το Σάββατο 23-10-8» Ν\{1<<Ηΐν
10 π.μ. προκειμένου να 7Ρ φν
στο τμήμα και να γνωΡ'«50
προπονητή κ. Γκιλιόπουλο.
Για την εγγραφή απαιτούν
1) Δύο φωτογραφίες.
^
2) Πιστοποιητικό γεννή0

Πάνω απ' όλα
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ALFA ROMEO
Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας
MIX. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ _
Βενιζέλου 84-Τη)„ 27417, 23017
ΒΕΡΟΙΑ

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

* ^ΥκτιλΑλ.'..

έΕΛΙΔΑ 3η

«NAO }

,0 12

Αύριο:
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣΓΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ
στο χάντ-μπώλ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΚΜ
ΤΗΣ A ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΒΕΡΜΙΟ Ν.

3

'•ΑΠΑΓΟί;

2

^Νάουσα (Αντ/τής Ν,κ. Τζημοράεπιτυχία σ Π^είϋ)σε το
Tnc Qv iV r0^e nÇ αυτή τη φορά επί
ma
ΠαπάΥου με σκορ 3·2
(jjj. ΙΤΤ0 ®ναν αΥώνα που είχε πλού¿Λχ σε'Ϊ»'^ένοιλτυ και κυρίως μέσα
^
’Τ^^'ά πλαίσια από π ς δύο ομά-
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με καρφωτή κεφαλιά ανοίγει το σκορ
για την Βεργίνα 1-0.
Στο 57' ο Τροχίδης Ευάγ. έπειτα
από λάθος της βεργινιώτικης άμυνας
με πλασέ ισοφαρίζει σε 1-1.
Στο 62' ο Μαλούτας μ θαυμάσιο
σουτ (έξω από την μεγάλη περιοχή)
ζευγαρώνει τα τέρματα για λογαρια
σμό της Βεργίνας.
Διακρίθηκαν από την Βεργίνα
όλοι,^ιλλά κυρίως οι Καρανάτσιος,
Μουρατίδης, Λαζόπουλος. ΘεοχαρόποιΛος και Μαλούτας από το Ζερβοχώρι οι Αλουχσανίδης, Σταμπολίδης
X. και ΠΟλυχρονιάδης.
' Αριστη η διαιτησία των κ. Γουτσίκα, Διαμαντοπούλου και Περγιγκάκη.

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστικίδης, Τσακιρίδης, Μπατσίλας, Χριστοδουλίδης,
Θεοχαρόπουλος, Μαλούτας, Κοντογλιδης, Λαζόπουλος, Καρανάτσιος,
Μουραιίδης, Παπαδόπουλος και (55
Κουβακάς).
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ: Πολυχρονιι'ιδης
Καραοσμάνης, Λαζαρίδης Γ. Σταμ
πολίδης Ν, X, Λαζαρίδης Αν, Χριστοφορίδης. Αμοιριάδης, Τροχίδης,
Αλουτσανίδης, Παπαδόπουλος (70'
Καλεμκερίδης - Γαίτανίδης).
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.
0
ΔΙΑΒΑΤΟΣ
2
ΔΙΑΒΑΤΟΣ: (Αντ/τής I. Τασκασαπλίδης).
Χωρίς να δυσκολευτεί ιδιαίτερα ο
Ατρόμητος Διαβατού επεβλήθη του
Εθνικού Μακροχωρίου με τέρματα
2-0. Και λέμε χωρίς να δυσκολευτεί
γιατί ποτέ δεν ενοχλήθηκε σοβαρά η
εστία του Ατρόμητου από τους δύο
και μοναδικούς επιθετικούς του Εθνι
κού. Ο Εθνικός εφάρμοσε για τρίτη
συνεχή φορά το σύστημα 5-3-2 και
τρεις φορές ηττάται και θρονίζεται
στην τελευταία θέση της βαθμολο
γίας. Νομίζουμε ότι η'τακτική αυτή η
εντελώς αμυντική ζημίωσε τον Εθνι
κό αφού μοναδική διέξοδος για τέρμα
είναι οι αντεπιθέσεις και όχι οι συντο
νισμένες και κατά τι ομαδικές επιθέ
σεις, Στον αγώνα με τον Ατρόμητο
ελάχιστες ήταν και οι αντεπιθέσεις,
αφού η μπάλλα εκινείτο σχεδόν στο
μισό γήπεδο προς την εστία του Εθνι
κού. Το σκορ άνοιξε στο 44" με κεφα
λιά ο Βαβαυλίδης αφού προηγουμέ
νως απέκρουσε ο Μαρασλίδης προη
γούμενη κεφαλιά. Στο ιέλος του αγώ
να και συγκεκριμένα στο 84' ο Τσαχουρίδης σε μιά προωθημένη μπαλλιά σπρώχνει ιον Γιαννόπουλο τον
ρίχνει κοι τον κερδίζει την μπάλλα τη
ανοχή του διαιτητή και επιτυγχάνει
τέρμα το τελικό 2-0.
Δεν ήταν η μόνη φορά που ο διαι
τητής έδειξε εύνοια στον Ατρόμητο
ήταν αρκετές φορές που εκνεύρισε
τους ποδοσφαιριστές του Εθνικού.
Γενικά η διαιτησία του κ. Ιωσηφίδη
Χρ. και του επόπτη Χαραλαμπίδη
ήταν απαράδεκτη. Αρκετά καλός ο
άλλος επόπτης κ. Κουφογιώτης.
Από τον Εθνικό διακρίθηκαν οι
Φωτιάδης, Κυκερίδης. Από τον
Ατρόμητο ο Δημητριάδης. Χαλβα
τζής, Συμπεθέρης.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ: Μαρασλίδης. Αλεξανδρϊδης, Καζαρτζιάδης, Ηλιάδης,
Σαζακλίδης (75' Βοργιαζίδης ΓΓ)
Γωννόπουλος, Σαλτσογλίδης, Κυκε
ρίδης (64' Ασλανίδης) Μαρούδας,
Φωτιάδης, Τοπάλογλου.
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ:
Μανιόπουλος
(5Γ Φωχόπουλος) Σκουρτόπουλος,
Βράνας, Ουλσουζίδης, Συμπεθέρης,
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Δημητριάδης, Τσουλτσίδης, Βαβουλίδης, Τσοχουρίδης, Χαλβατζής,
Πιπιλίδης.
ΜΕΛΙΚΗ
0
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ
2
ΜΕΛΙΚΗ (Απ/νος Γ. Τσιλίκας)
Ύστερα από μιά πάρα πολύ καλή
εμφάνιση η Δόξα Αγ. Τριάδος νίκησε
μέσα στη Μελική τον αήττητο μέχρι
προχθές τοπικό Φίλιππο με σκορ 2-0.
Το πρώτο τους τέρμα οι φιλοξενούμενοι’το πέτυχαν στο 32' με τον
Κ. Βλαχάβα. ενώ τον θρίαμβό τους
ολοκλήρωσε ο Χρ.ικΝικό
Το προ')το τους τέρμα οι φιλοξε
νούμενοι το πέτυχαν στο 32' με τον
Κ. Βλαχάβα, ενώ τον θρίαμβό τους
ολοκλήρωσε ο Χρ. Νικόπουλος με
ένα ωραιότατο προσωπικό τέρμα που
πέτυχε στο 78',
Οι γηπεδούχοι που επιασαν και
αυτοί καλή απόδοση σε δύο περιπτώ
σεις στάθηκαν άτυχοι αφού σε ισάρι
θμα αουττων παικτών τους η μπάλλα
προσέκρουσε στα δοκάρια της εστίας
της Δόξας.
Καλύτεροι των νικητών οι Κώ
στας και Γιώργος Βλαχάβας, Αβετίδης και Χρ, Νικόπουλος, χωρίς
ωστόσο να υστερήσει κανείς, ενώ
των ηττηθέντων οι Ντάμτσος,
Νατσούρας, Ανδρούτσος και Θεοδωρακόπουλος,
Αριστη η διαιτησία του κ. Λουκίδη και των συνεργατών του εποπτών
γραμμών κ.κ. Ιντζιάδη και Βράνιτσα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ: Θεοδωρακόπουλος,
Αβετίδης,
Μαλακόπουλος,
Σισμανίδης Ε., Νικόπουλος Χρ. Βλα
χάβας Γ, Βλαχάβας Κ, Καραγκιοζόπουλος (75' Νικόπουλος Δ.) Σισμανίδης Θ. (70' Σισμανίδης Δ.) Καρδάκος, Τσιλίκας.
ΜΕΛΙΚΗ: Παραπούρας, Ρέππας,
Τζουνόπουλος,
Τρικολόπουλος,
Νατσούρας.
Θεοδωρακόπουλος,
Αντωνόπουλος, Ανδρούτσος, Ντάμτσιος (75' Νικολαίδης) Παλατσιώτης,
Μπουκουβάλας (46'Κακαγιάννης).

ιι. Σκυλήσιου με 4-1 Ο αγώνας έγι
νε κάτω από συνεχή βροχή που οπω
σδήποτε επηρέασε και τις δύο ομά
δες, .Η Κορυφή όμως κινήθηκε πολύ
καλύτερα και δεν δυσκολεύτηκε
καθόλου να φθάσει στη νίκη.
Μετά το πρώτο ΙΟλεπτο που
ήταν αναγνωριστικό και παίχθηκε
παιχνίδι κέντρου, η Κορυφή σιγά σιγά άρχισε να οντιλαμβάνει την
πρωτοβουλία των κινήσεων. Έτσι
ανοίγει το σκορ στο 30' με ένα φοβε
ρό γκολ που πέτυχε ο Λιακίόης με
σουτ έξω από την περιοχή. Έτσι έλη
ξε το ημίχρονο. *
Στην επανάληψη η Κορυφή μπή
κε δυνατά στον αγώνα και άρχισε να
ανεβάζει τον δείκτη του σκορ.
Στο 55' έγινε το 2-0 από τον νεα
ρό Γιάντση μετά από ωραία νέργεια
.Λίγο αργότερα γίνεται το 3-0. Καθώς
«τραβιούνται» για τεχνηκό οφ σά'ιντ
οι αμυντικοί βγαίνει μόνος του ο
Μπεκιάρης, πλασάρει τον τερματο
φύλακα και ενώ η μπάλλα φαινόταν
ότι θα βγει άουτ πετάγεται ο νεαρός
Τζονόπουλος και την προωθεί στα διχτυα.
Σε μιά αντεπίθεσή τους οι φιλοξεΣυνέχεια στην 4η
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ΑΓΚΑΘΙΑ
1
Αγ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
I
ΑΓΚΑΘΙΑ (Απ/νος Κεωνίδας
Αθανασιάδης)
Ισοπαλία απέσπασε η Αγκαθιά
μέσα στην έδρα της από τον Αγ.
Γεώργιο. Οι μόνοι χαμένοι από
αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να είναι
οι φιλοξενούμενοι και όχι οι γηπεδούχοι, γιατί έχασαν τόσες πολλές
ευκαιρίες ώστε ένα σκορ 1-3 θυ ήταν
πιό δίκαιο. Ο αγώνας ξεκίνησε με πιό
επιθετικό τον Αγ Γεώργιο και την
Αγκαθιά να βασίζεται σε αντεπιθέ
σεις, Το γκολ όμως δεν ερχόταν με
αποτέλεσμα να δημιουργεί άγχος
στους φιλοξενούμενους μέχρι την
λήξη του α' 45λεπτου. Στο β' ημίχρο
νο ο αγώνας έγινε αμφίρροπος έτος το
λεπτό που σημείωσε το γκολ η τοπι
κή ομάδα. Από το λεπτό εκείνο μέχρι
την λήξη του παιχνιδιού ο αγώνας
ήταν ένας συνεχής μονόλογος των
φιλοξενουμένων.
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
— 2' Ο Βρέσκσς ανατρέπεται μέσα
στην περιοχή χωρίς ο διαιτητής να
σημειώσει τίποτα.
— 12' Ο Παπαδόπουλος Θ. μεχά από
μπαλιά του Βρέσκα βρέθηκε τέτ-α-τέτ
με τον τερματοφύλακα. Την στιγμή
που πήγε να τον πλασάρει βρέθηκε
ένας αμυντικός να τον κόψει σε κόρ
νερ.
— 38' Ο Γαρυπίδης πιάνει ένα ισχυ
ρό σουτ αλλά ο τερματοφύλακας με
ωραία εκτίναξη καταφέρνει να διώξει
την μπάλλα κόρνερ.
— 42' Ο Εενιτίδης με την βοήθεια
του δοκαριού αποκρούει την μπάλλα
σε σουτ - πλασέ του Παπαδημητρίου.
— 56’ Ο Παπαδημητρίου με σουτ
από την περιοχή κάνει το 1-0.
- 82' Ο Βουνιούκαε αε σουτ - ικάουλ
καταφέρνει να περάσει την μπάλλα
μέσα από το τείχος αλλά βρίσκει και
πάλι σε ετοιμότητα τον τερματοφύλα
κα που με ωραίο μπλονζόν διώχνει
την μπάλλα κόρνερ.
— 86' Ο Παπαδίνας Δ. με σουτ ύστε
ρα από σέντρα του Σπυριδωνίδη κά
νει το I I . 1
Από τους γηπεδούχους διακρίθηκε ο Παπαδημητρίου, ενώ από τους
φιλοξενουμένους οι Σπυριδωνίδης Β.
Σπυριδωνίδης
I,
Βουγιούκας,
Φωστηρόπουλος. Πουρλίδας Α.
Ο διαιτητής κ. Ταιλογιάννης Κ.
καθώς και οι συνεργάτες του (Καγκελίόης - Γκίκας) καλοί,
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Εενιτίδης, Σπυριδωνίδης I, Πουρλίδας Α, Σπυριδωνίδης Β. Βρέπκας, Πουρλίδας Γ.
Φωστηρόπουλος. Δουλδούρης Α,
(Γαρυπίδης - Δουλδούρης Γ.) Παπαδίναε Δ. Βουγιούκας, Παπαδόπουλος
Θ.
ΚΟΡΥΦΗ
R ΣΚΥΛΙΤΣΙ
ΚΟΡΥΦΗ (Αντ/τής Δημ. Αγγελόπουλος)
Καλός κατά διαστήματα ο
ΠΑΟΚ Κορυφής κέρδισε τον Ά ρη

Με ώρα ενάρξεως την 3 μ.μ. γι'
να',ται σήμερα οι παρακάτω αγώνες
του κυπέλλου Ε^ΤΣΚΜ.
Σέλι - Νικομήδεια
Νεόκαστρο - Καβάσιλα
Πλατύ - Αλεξάνδρεια
Σταυρός - Νησέλι
Κλειδί Παπάγος
Λουτρά; - Επισκοπή Β.
Μελική Τρίκαλα

ΑΛΛΕΣ 10.000 ΔΡΧ.
ΣΤΗ «ΘΥΡΑ 4»
Κι άλλες 10.000 δραχμές έβαλαν
στο 1ταμείο οι φίλαθλοι της «ΘΥΡΑΣ
4» της Βέροιας. Αυτή τη φορά, μετά
τον υποψήφιο δήμαρχο της Βιροίας
Γιώργο Τσαλέρα, ο υποψήφιος δή
μαρχος της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ. Σάββας Γαβριηλί
δης έδωσε δέκα χιλιάδες δραχμές
στον αρχηγό της ΘΥΡΑΣ Γιώργο
Πολητιδη. για τις ανάγκες της οργανώσεώς του;

Κέρδισαν
στη Λαχειοφόρο
της Δόξας
Οι Λαχνοί που κέρδισαν στη
λαχειοφόρο
αγορά
του
ΓΑΣ
«ΔΟΞΑ« Αγίας Τριάδος στις 26/9/82
είναι οι 27, 122. 159. 237, 367, 554.
603. 673, 877, 941.
Παρακαλούντιιι αυτοί που κέρδι
σαν να έλθουν μέχρι τις 31/ΙΟ-Β2 για
να πάρουν τα δώρα τους.

ΑΤΥΧΗΜΑ
ΣΤΟΝ ΛΑΖΟ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Σοβαρό ατύχημα έπαθε ο θαυμά
σιος μπακ της Αλεξάνδρειάς Λάζος.
Συγκεκριμένα ο παίκτης πήγαινε
στην Ξάνθη όπου υπηρετούσε n o νο
πάρει το απολυτήριο του στρατού.
Λίγο όμως έξω από την Θεσσαλονίκη
ανπτράπηκε το αυτοκίνητο που οδη
γούσε ο ίδιος με αποτέλεσμα να πόθο
τριπλό κάταγμα στο αριστερό του πό
δι και να μεταφερθεί στο 424 Στρα
τιωτικό Νοσοκομείο όπου και νοση
λεύεται.
Οι γιατορί που τον παρακολου
θούν ερωτηθέντκς σχετικών είπαν
πως π κιιτάστοση του ποδιού του ο
ναι σοβαρή ενώ παράλληλα απέκλει
σαν την περίπτωση να παίξει μπάλλα
αυτή την σαιζόν.
Πλήγμα λοιπόν σοβαρό τάσι* για
τον ίδιο τον παίκτη όσο και yiu την
Αλεξάνδρεια.

*Α 4
Από τον αγώνα της Βέροιας

ναι της γνωστής του τιμωρίας είδε
τον αγώνα από τα δημοσιογραφικά
θεωρεία. Μάλιστα στο ημίχρονα λό
γω προληπτικότηιος βγήκε έξω από
αυ ιά .

• Παρών στο·, αγώνα και ο περ
συνός προπονητής της Βασίλισσας κΝικος Πόγκαλος.
• Με καινούργια στολή έκανε
την εμφάνισή της η Βέροια αφού οι
παίκτες της ήταν ντυμένοι στα
θσλασσί,
• Γιο πρώτη φορά σε όλο τον
αγώνα ο ΣτκφανοςΜπαλτζής εμφανί
στηκε αρχηγός της Βέροιας.
• Πριν από τον αγώνα ακούστη
κε, ύστερα από πολλά χρόνια α ύμνος
της Βέροιας που ξεσήκωσε θύελλα
χειροκροτημάτων.
• Από την κερκίδα είδαν τον
αγώνα παρέα ο τιμωρημένος Βσγια
τζόπουλος και οι ερασιτέχνες Πουρουδόγλου και Περαχωρίτης, ενώ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΟΕΑΣ
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
Το Δ.Σ. της Δόξας Αγ. Τριάδας
αισθάνεται την υποχρέωση να συγχα
ρει και δημόσια χον διαιτητή κ. Λουκίδη για την άψογη διεύθυνση του
αγώνα Φιλίππου Μελικής
Δόξας
και του εύχεται κσλή επιτυχία στους
αγώνες Α' Εθνικής, όπου τόσο επά
ξια έχει αξιολογηθεί.
Επίσης συγχαίρει και τους επό
πτες γραμμών κ.κ. Ιντζιάδη και Βρά
νιτσα για τις σωστές υποδείξεις τους.
Το Δ.Σ.

Αύριο Πέμπτη και Λίρα 7 τυ από
γευμα στο κλειστό γηπέδου του
αθλητικού κέντρου η ομάδα χάνχ μπώλ της Γ.Ε. Βεροίχις θα αντιμετω
πίσει σε φιλικό αγώνα την ισχυρή
ομάδα του ΓΑΣ Εδέσσης.
Οπως είναι γνωστό ότι οι δύο
αυτές ομάδες είναι από π ς καλύτερες
της Β Εθνικής και ως oc χούτου βέ
βαιο θεωρείται ότι οι φίλαθλοι θα
παρακολουθήσουν έναν πολύ ωραίο
αγώνα.

ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ
ΚΥΠΕΛΛΟΥ
ΕΠΣΚΜ

• Οι νεαροί οπαδοί της Βέροιας από το πρωί χαλούσα τον κόσμο στην
πλατεία της Εληάς. Στις μία δε το μεσημέρι έκαναν πορεία μέχρι ιο ξενοδο
χείο που εμενε η ομάδα τους και στη συνέχεια νατευθύνθηκαν στο γήπεδο.
. ·Τ ο ν γύρο του γηπέδου έκανε νεαρός οπαδός της Βασίλισσας ναι κατέλη
ςε να κάνει μετάνοιες επάνω στη σημαία που κρατούσε, αφού πρώτα την
άπλωσε στο κέντρο του γηπέδου, κάτω από τις ζητωκραυγές των υπόλοιπων
φίλαθλων.

παρών στο γηπεοο ντυμένο; ατο χακί
ήταν και ο Γιώργος Μαραγκός που
υπηρετεί τ ι μονάδα καταδρομών
στην Θεσ/νίκη.
• Ο προπονητής του Εδκαααικού Τάκης Κωνοτοντινίδης που
παρακολούθησε τον αγώνα μας είπε
•οπωσδήποτε η Βέροια δεν πήγε
καλό, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τό
σες είναι οι δυνατότηιές της.
Πιστεύω ακόμη πως όταν μπει στην
τιμάδο ο Καλτσάς που είναι ένας
φοβερός κλασικός εξτρέμ, θα άξιο
ποιηθεί και θα γίνει ακόμα πιό παρα
γωγικός ο Ακριβόπουλος».
• Διπλή χαρά ένοιωσε την
Κυριακή ο Γιώργος Χατζάρας. Η
Μία εροήλθτ απφ την νίκη της ομά
δος του και η άλλη από τον πρραβώ
να του με την εκλεκτή της καρδιάς
του Νανά Κούσιου, που έγινε λίγη
ώρα μετά to μάτς στο τουριστικό
κέντρο Εληά. Στο ταιριαστό ζευγάρι
ευχόμαστε, καλά στέφανο.

Από τον αγώνα της Ναούσης
• Στις 2.30 ανεχώρησκ η απο
στολή της Ναούσης, ενώ μέχρι την
Θεσ/νίκη ο υπονρασφων και ο κ.
Μικρόπουλος Στέλιος (αντιπρόεδρος
του συνδέσμου) Καλαϊτζής Χρήστης
(δημοσιογράφος) πήσγνε συντροφιά
με τον προπονητή κ. Γρηγοριάόη
που είχε το Ι.Χ. του.
• Ευχάριστες αναμνήσεις μιις
θύμισε ο κ. Γρηγοριάδης. από την
εποχή πουθ ήταν παίκτης της Ναού
σης. ενώ δεν παρέλιτψε να μας ανα
φέρει για :ον τέως προπονητή κ
Καρπούζα που τον θεωρούσε παντο
γνώστη επάνω στα μυστικά της
μπάλλας.
•
Για έναν καφέ σταμάτησε η
αποστολή στην Λσπραβάλτα Km εκεί
συναντήσαμε την αποστολή της Κό
λας όπου ο Παπαδόπουλος Αλ. είχε
εγκάρδια συνομιλ-ία με τον Λιόί,ιο.
αφαύ υπήρξαν συμπαίκττς. όταν α-γωνίζονχαν στον ΟΦΗ.
• Μιά καλή χειρονομία ίου έφο
ρου ίων ερασιτεχνών κ Φόκατυ,
ήταν ότι όλα το notó της αποστολής
το κέρασι με δικά του έξοδα.
• Από ότι τουλάχιστον φάνηκε
to πυραχτήρι στην αποστολή ήταν ο
Σούλης Σταφυλίδης, που όλο και εύρισκε τον τρόπο να πειράζει κάποιον
συμπαίκτη »ου.
• Το πόσο αυστηρός είναι ο κ.
Γρηγοριάδης στον «εσωτερικό κανο
νισμό» φάνηκε από το γεγονός, ότι
δεν άφηνε στους παίκτες του νπ προ
βαίνουν σε πράξεις που δε.ν αρμό
ζουν για μιά αποστολή με πειθαρχία.
• Γύρω στις 8.30 μ.μ. έφθασε η
αποστολή
στο
ξενοδοχείο
•ΝΕΣΤΟΣ» της Ξάνθης και μ* κάθε
πρθυμία οι υπεύθυνοι προσπαθούσαν
να εξυπηρετήσουν την αποστολή.

• Τέτοια οργάνωση και τέτοια φοβερή στην κυριολεξία κερκίδα, είχαν
χρόνια να ζήοουν οι Βεροιώτες. Οι 1000 και πλέον πυρήνες της Θύρας 4. με
τις κορνέτες, τα τύμπανα, τις πολλές σημαίες και το χαρτάκι στυλ Αρζεντίνα
που σκέπασε τον ουρανό, έδωσαν μία άλλη χάρη και ξεχωριστή ζωντάνια,
στο μουγκό άλλες χρονιές γήπεδο της Βέροιας.
Γύρω στους 300 ήταν οι
Βολιώτες φίλαθλοι που και αυτοί ενί- Βέροιας κ. „.ιηιατζόγλου που απο τ»ς
σχυσαν την ομάδα τους με τον δικό 2 η ώρα ήταν στο γήπεδο πότε κοντά
στην αποστολή του Βόλου και πότε
τους τρόπο.
• «Φίλαθλοι της Βέροιας δείξτε κοντά στους νεαρούς φιλάθλους της
με την συμπεριφορά σας ότι είστε οι ομάδος του. στους οποίους υπενθύμι
καλύτεροι της Ελλάδος. Χειροκροτή σε να αποφύγουν τις βωμολογίες
στε κάθε καλή ενέργεια από όπου και
• Από την μιικρυνή ΚΟμοτηνή,
εάν προέρχεται*· Αυτά μεταξύ άλλων ήταν ο γυμνασίαρχος κ, Ραδόπουλος
ακούστηκαν από τι: μεγάφωνα του παίρνοντας άριστα στα καθήκοντα
σταδίου σε σχετική ανακοίνωση ίου του.
Συνδέσμου Φιλάθλων Βέροιας.
•
Μεγάλη ήταν η αισιοδοξία του
• Ο λαμπρός τερματοφύλακας κ. Τσιντζόγλου α οποίος πριν τον
•
Μεγάλ.η
εντύπωση
έχανε
του Ολυμπιακού Βόλου που κατάγε αγώνπι έβλεπε ένα σκορ 4-0. Τελικά
στους παράγοντες και χον προπονη
ται από το Μακροχώρι Βέροιας και στο τέλος έλεγε ότι καλό είναι και το
τή κ. Γρηγοριάδη, η μη επίσκεψη του
που μέχρι πέρυσι έπαιζε στην Νάου 1-0 αν σκεφθεί κανείς την καλή από κ, Γιακουμή. οφού όλοι γνωρίζουν
σα μας διευκρίνησε τηλεφωνικά ότι δοση του Ολυμπιακού
τις στενές σχέσεις που είχε ο παίκτης
δεν υπέπεσε στην παράβαση των
• «Ιδανική μέρα για μπάλλα»
μι την Νάουσα, από την εποχή hou
νέων κανονισμών, αλλά ο διαιτητής έλεγε ο Γιώργος Χατζάρας, που λόΑυνεχππ στην 4η
έδωσε το εις βάρος του έμμεσο, από
τό οποίο προήλθε και το μοναδικό
γκολ για εσκεμμένες καθυστερήσεις.
• Ο γεν. αρχηγός της Βέροιας κ
Τιμήνης κατέβηκε, παρά την αντίθετη
συνήθειά του, |ΐε γραβάτα στο γήπε
Ό Ο Ο 'ν
δο αφού λίγη ώρα πριν είχε βαφτίσει
i U i x u i
ίο παιδάκι του υποψηφίου δημοτικού
συμβούλου κ. I ■ Λαζού.
Φ Μιά και Ο λόγος για υποψή
φιους δημοτικούς συμβούλους . αξί
ΙΠ|Μ»ΟΤ4Ι
ζει να τονίσουμε ότι το τακτικό μέλος
« IT O V Κ ίΜ φ Ο
του ΓΑΣ Κ. Αντ. Αρσένης. παρότι
έχει πρυμηθευθειθ διαρκές εισιτήριο
κάθε φορά που κατεβαίνει στο γήπε■δο κάβα εισιτήριο,
• Λποάσκιμάστηκε άγρια βπό
τους φιλάθλους ο δεξιάς μπιτκ του
Βόλου Βήχυς. όταν κτύπησε εν
ψυχρά) κεφαλιά στο πρόσωπο τον
Μίλη.
• Αριστος στα καθήκοντα του ο
έφορος δημοσίων σχέσεων της
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΟΥΑΗΣ: Χά
ππμε από ένα αντίπαλο, που τον ίΚτήθησε. με τον καλύτερο τρόπο ο διαιτη
τής κ. Νικάκης, που είχε το σθένος
να βλέπει τα βάναυσα κτυπήματα
των παικτών της Ξάνθης, χωρίς καν
να τους παρατηρήσει τουλάχιστον,
ενώ οι δύο μου παίκτες αυτή τη στιγ-,
μ ή βρίσκονται στο νοσοκομεία με
διάσειση ο Σφυντηλάς και με ρήξη
συνδέσμων στη λεκάνη ο Μαλιούφας.
Τα γκολ που πέτυχαν οι Ξανθιώχες ήταν δώρα από τους δύο κχντρώους αμυντικούς, που παρ' όλο
που τους συνέστηπα να μσρκάροον
τους αντιπάλ-οας αυτοί τους άφηναν
εντελώς αμαρκάριστου;.Πιστεύ«* ότι
όσο βαραά κι αν είναι η ήττα μης
εμάς θα συνεχίοοομε τις προσπάθειες
μας,
ΠΑΚΟΥΜ ΗΣ: Το σημερινό ππι
χνίδι, ήιαν μιά τονωτική νίκη για την
ομάδα μου ποει στη συνεχεία πιστεύω
να πάμε καλύτερο, αφυό όλοι σχεδόν
είναι καινούργιοι παίκτες.
Για την Νάουσα εύχομαι νο πάβ
καλύτερα κι όπ δεν πρόκειται να την
ξεχάσω. διότι μοιι προσέψε;« πολλές
αναμνήσεις Λίαν ήμουν παίκτης της
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Η Περσία απέκρουσε
επιθέσεις του Ιράκ
Αηηβοσία. 5: Η Πιρόγα ανακοίνωσε χτες im απέκρούσε δύο αντεπιθέσεις tmv Ιρακινών, τ ο ν Jtm
π ς διηνθυνε ^ w n u x ix i a ίδιος ο Ιρακινό; χροιδνυς Σαντάμ Χουστίν. Ο Χουσιίν βέχε νωρίτερα εηιθεαψήβε.
**ί ιψακτνές δν»άμ*ις στην πόλη Μ αντ αλί, 20 χιλιόμετρα από το πεδίο w μαχών. Σύμφωνο με το περσικό
πρακτορείο ειδήσεων, η μ to. από τις δύο αντεπιθέσεις εκδηλώθηκε στην περιοχή Σουμάρ στον κεντρικά τομέα
του μετώπου, όπου ·ο εχθρός αντιμετώπισε σθεναρή αντίσταση, με αποτέλεσμα να υποστεΐ ϋαριές απώλειες
κβι να υπβχτοοααει, ενώ στ-νελήφθησαν πέντε Ιρακινοί στρατιώτες αιχμάλωτοι.
Μερικές ώρες αργότερα, οι Ιρακινοί
αιχηρησαν via αντεπίθεση στα νψίπεόο Κόντγ Ρίγχ. ι> οποία αποκρούοθηκε
«ίσης και 135 Ιραχινοί στρατιώτες συντλήφθησον αιχμάλωτοι
Στο Ριάγτ, ο »αυυόοροόικός ράδιο,
φατικός σταθμός ίίπι χτες ότι η κατάστάση στα πιροοσρακινά σύνορ,: -ε.νι·
faiviiivTTOi συνεχώς». xm έχανε ίχχληση στην Περοία ντχ δεχτεί ίίρηιεοτιχες
συνομιλίες, για to καλό ο κ ταραγμένης
περιοχής του Περσικού Κόλπον
Στην Trxfpáw aro μετάξι·, to περσι
κό πρακτορείο ΙΡΝΑ μετέδωσε ότι ο
ΓΜρσης ηγέτης Αγιατολλάχ Χομεινί
«ανέλαόε, σε ομιλία τον προ; τους
ευέλπιδες. πως η χώρα του δςν θα δεχτεί
καμμιά ειρηνευτική πρωτοβουλία. ον
δεν της όοΑσύν εγγνήπεις για την τιμω
ρία των Ιραχινών και για πολεμικές
(ενοζημιώοιις.
Εξάλλου, ο πρόεδρο; της περσικής
Βουλής Χσσεμί Ραφυυντζανί ανακοί
νωσε χτες Λα η περσική ιπιάιση της Πα
ρασκευή; για την ανακατάληψη των
υψιπεάων Σουμάρ ήτον μόνΐι ινο
xpcoîuio για «περειιτέρω κινήσεις»
Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Χουσεέν

και ο Ιρακινύς πρόεδρος Σσνταιι .\συοείν συναντήθηκαν γτες στη Βαγδάτη
xm συζήτησαν για την κατάσταση στο
Ιράκ, μετά τις πρόσφατες επιθέσεις της
Περσίας. Τον Ιορδανό βασιλιά συνό
δευαν ο πρωθυπουργός κ. Μπουντρόν
χαι ο αρχηγός των ιορόανιχών ενόπλων
όννομεα/ν.
Σκοπός της επίσκεψης των Ιορόανών
ηγετών είναι η παροχή όοήΟεαυ; στο
Ιράκ%πό την Ιορδανία, η οποία ήταν η
πρώτη αραέκχή χώρα που χάκεοε τις άλ

λες να επωμιοθοΰν τις ευθυνες τους και
να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τη;
περσικής επίθεσης.
Μ εξόριστη ηγεσία των Μουτζαχεντίν,
στο Παρίσι, κατήγγειλε χτες ότι οι επα
ναστατικοί φρουροί του Αγιατολλάχ
Χομεινί δασάνιοαν και εκτέλεσαν δεκά
δες Πέρσι; αιχμαλώτους, επειδή αρνήθηκαν να ζητωκραυγάσουν τον ΠΙρση
ηγέτη και να προσκυνήσουν τη φωτο
γραφία tou.

Συλλήψεις στρατιωτικών
συνεχίζονται στην Ισπανία
ΜΑΔΡΙΤΗ 5 (ΑΠΕ)
Οι τρεις Ισπανοί αξιωματικοί,
που κατηγορούνται για απόπειρα
πραξικοπήματος και οι οποίοι αυνελήφθησιιν το περασμένο Σάβατο στη
Μαδρίτη, είχαν επαφές με περισσότε
ρους από εκατό στρατιωτικούς σε
διάφορες περιοχές της χώρας, σύμ
φωνα με την εφημερίδα ·Ελ ΙΙάίς»
τηςΜαδρίτης, η οποία επικαλείται
πηγές προσκείμενες στις μυστικές
υπηρσίες του στρατού.
Τα ονόματα των αξιωματικών
που είχαν επαφές με τους τρεις αξιω
ματικούς υπάρχουν στα κατασχςθέντα έγγραφα ενός από τους συλΛη
φθέντες του συνταγματάρχη Λουϊς

Δεν θα αυξηθούν
τα γαλακτοκομικά
ΟΥΤΕ ΤΑ ΑΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 5 <ΑΠΕ»
Στους αγώνες της Β Εθνικής
Κατηγορίας που θα γίνουν την
Κυριακή, ευ διαιτητές για τους αγώ
νες too Βόρειου Ομίλου κληρώθηκαν
«*Κ ις η ;
Βέροια
Εορδαίκός Μ ητσάκος
(Αθήναςί
Μόουσα Αίττηις (ΠηΚιλκίς
ρβιά)
Κοζάνη Νίκη Ιωσηφίδης (Θεσ
σαλονίκης).
Πιερικός - Ξάνθη Γρηγοριάδης
ίΠέλλης).
Καλαμαριό Λαγκαδάς Τσαλουχίδης (Θεσσαλονίκης).
Τρίκαλα Θήβα Βλάχος (Χαλκι
δικής).
Καβάλα
Αγροτικός Αστέρας
Ασμανίόης (Θράκης)
Πανθρακικός Αλεξανδρούπολη
Αγγκλνδης (Σερρών).
Ολυμπιακός Πύλου
Γιαννιτσό
Παρστάκη; (Tlapmá).

Η Σχολή
Εθνικής
Αμύνης
στη Βέροια
Φ θτν« όήμερα στη Βέροια γ
Σχολή Εθνικής Αμύνης με επικεφα
λής ιον διοικητή της Σχολής.
Ο σκοπός του ταξιδιού της Σχο
λής είναι η ενημέρωση των οπουδα
βτών πάνω στην κατάσταση και τα
προβλ.ήματα του Νομού.
Η ενημέρωση θα γίνει στη Λέσχη
Αξιωματικών Φρουράς Βέροιας ώρα
ΙΟπ.μ. από τον Νομάρχη κ. Πινακί6η.

ΑΘΗΝΑ 5 ΙΛΠΕ,ι
Δεν κγκρίνονται τελικά από την
κυβέρνηση οι αυξήσεις τιμών e ta
άλευρα. ζυμαρικά, τα γαλακτοκομικά
και την μπάρα, που είχαν ζητήσει οι
αντίστοιχες βιομηχανίες επικαλούμε
νες π ς αυξήσεις στην πρώτη ύλη και
στα άλλα στοιχεία του κόστους.
Στυ υπουργείο εθνικής οικονο
μίας πραγματοποιήθηκε προχθές δίω
μη σύσκεψη του προεδρείου του
SUB. εκπροσώπων των ενδιαφερομέ
νων βιομηχανικών κλάδων και των

Αεροπειρατεία
σε περσικό
στρατιω τικό
αεροπλάνο
ΝΤΟΥΜΠΑΐ, 6. Το περσικά μίτονκνκό στρατιωτικό αεροπλάνο
»Χέρκονλες C-ΙΜ» non προχθές
•στελήφβη οπό σεροπειροτδς και
οδηγήθηκε «το αεροδρόμιο του
Μτονμηόι και αργότερα στο γεκτονικό εμιράτο Ιχόζα, αναχώρησε
χτες το βράδυ αφού ανεροβιό·
οθηκε με καύοιμα για μακρό διββρομή. Προηγουμένως, οι τέσσε
ρις, όπως τπστεάχτοι - αεροπειροτές όρηοαν ελεύθερους τους 7*
κιπβότες του αεροιτλόνου.
Οι αρχές των Αραβικών Εμιράτων
ορνήάηκβν να δώοοον άσυλο στους
οεροπειρστές και είναι πιθανόν αυτοί
να κατευθύνουν το αεροπλάνο προς
τις Ηνωμένες Πολιτείες όπου προιΙθενται νπ ζητήσουν πολιτικά άσυλο Η
ενέρτγειά τους αυτή, σύμφωνα με ανε·
πιβεβοίωτες πληροφορίες, είναι πρά
ξη διαμαρτυρίος εναντίον του περσι
κού καθεστώτος του Αγιατολλάχ Χομεΐνί.
Πάντως, οι πληροφορίες που έχουν
δοθεί στη δημοοιάτητα, σχετικά με
την αεροπειρατεία, είνο ελάχιστες,
και δεν έγινε γνωστή η εθνικότητα
των αεροπειρατών. ούτε αν οδηγούν
οι ίδιοι το αεροπλάνο, ή εξακολου
θούν να κρατούν ομήρους τον πιλότο
και τα άλλα μέλη του πληρώματος
του περσικού αεροπλάνου

αρμοδίων υπουργι ν.
Ό π ω ς δήλωσε ο υπουργός εθνι
κής οικονομίας κ. Γερ. Αρσένης η
κυβέρνηση δεν δέχεται να δει το θέμα
στα στενά πλαίσια κόστους - ημών.
Αντίθετα η κυβέρνηση συμφωνεί να
δει το θέμα σφαιρικά, στα πλαίσια της
βιομηχανικής πολιηκής και ανάπτυ
ξης. Στα πλαίσια αυτά μπορεί να ανα
πτυχθεί ένας χρήσιμος διάλογος και
η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να
συζητήσει αναπτυξιακά μέτρα και
ρυθμίσεις ανπφερόμενα στο κόστος
παραγωγής, σης εισαγι»γές και τις
εξαγωγές.
Κατά τη σύσκεψη ο κ. Αρσένης
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανά
πτυξη των εξαγωγών κσι δήλωσε ότι
η κυβέρνηση σκέπτεται να πάρει σει
ρά μέτρων που θα αναφέρονται στην
απλοποίηση των εξαγωγικών διαδι
κασιών. σε προγραμμαηκές συμφω
νίες για ίξαγωνές.
' ·σον αφορά το σημερινό σύστημα

Αθωώθηκε
ο Η λ ΐα ς

Διαμαντόκουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5 ίΑΠΕ)
Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο
Θεσσαλονίκης αθόιωσε χθες τον
Ηλία Διαμαντόπουλο, 42 χρόνων, ο
οποίος tov Μάιο του 1981 και την
ημέρα tou εορτασμού στη Θεσσαλο
νίκη των ΙΟΟχρόνων από τη γέννηση
του Κεμάλ AtutoùpK. που γινόταν
στο κτίριο του τουρκικού προξε
νείου, απείλησε να πέσει στο κτίριο
του τουρκικού προξενείου, απείλησε
να πέσει στο κτίριο με το μονοθέσιο
αεροπλάνο που οδηγούσε ή νη ρίξει
εκρηκτικές ύλες kui να σκοτώσει
τους συγκεντρωμένους για τη γιορτή.
Ο Εισαγγελέας της έδρας ζήτησε
την απαλλαγή του Διαμαντόπουλου.
γιατί χαρακτήρισε την πράξη του σαν
ενέργεια από υπερεκχείλιση του
πατριωτισμού του.

Συνάντηση Ρήγκαν
Μπρέζνιεφ προτείνει
πάλι η Μόσχα
ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ ΓΚΡΟΜΥΚΟ - ΣΟΥΛΤΣ
f r - " ! εττπνέλοθε χ τ ε ς την επιθυμία τη ς για αμερικανοσοβιετική συνάντηση
« ορ υφ ή ς row π ρ ο έδρ ω ν Ρ ηγκον κοι Μ πρέζνιεφ, λίγο πριν ο υναντη θο ύ ν οι υπουργοί Εξωτερικών των
δ ο ο χωρων ick. Σ ουλ τς κοι Γκρομυκο στη Νέα Υάρκη. Σχολιάζοντας την ουνόντηοη τω ν δύο υπουρνώ ν
το σοβιετικό π ρακτορείο «Νοβόστι* μ ετέδω σ ε το εξής:
ργ
Ή Μόσχα ήταν πβντστε υπέρ του
διαλόγου ακόμη και σε επίπεδο κορυ
φής Ο Λευκός Οίκος δεν έχει δώσει
οκόμη σαφή απάντηση σης σοβιετι
κές ποοτάσες για μια συνάντηση κορυψπς·
πιστεύεται ότι το θέμα αυτό ήταν
και στο επίκεντρο των συνομιλιών
που (έχον χθες οι κκ Σουλτς και
Γκρομυκο. στη δεύτερη συνάντηση
τους στη Νέα Υόρκη μέσο οε εφτά
rulèpec
Αμερικανικές πηγές δήλωσαν ότι η
κυβέρνηση Ρτγγναν ενδέχεται να αντιπροτετνει ονεπίοημη συνάντηση με
ταξύ των προέδρων πον δύο χωρών.
Στον Καναδά, οι υπουργοί των Εξω
τερικών των χωρών - μελών του ΝΑ
ΤΟ ουμφώνησαν ότι η Δύση έχει
ανάγκη από μίο κοινή προσέγγιση στο
θέμα των οικονομικών σχέσεων της
με τις χώρες του σοβιετικού συνασπι
σμού

Κλωντ ΙεΟσον δήλωσε πρντως, άτι η κατάσταση στην ιίολωνία και τις
υπογράμμιση της ονάγκης για κοινή πρόσφατες εξελίξεις στον Λίβανο.
στάση »·* δυτικών σης εμπορικές
σχίσεις με τις ανατολικές χώρες
-αποτελεί μια σημαντική πρόοδο
μ η βΝΝοηοιητικη για τπ Γαλλία·.
Q ΒρΨΤβνός υπουργός Εξωτερικών
κ. βρώνσίς Πυμ. ο οποίος δήλωσε ότι
-έβγτέύχΦ’ΐκε αξιοσημείωτη συμφωνπτ* Sitwolvioc ότι οι υπουργοί
πρΨώββηααν να συζητήσουν πέρα
and Υή διαμάχη για τον αγωγό φυσι
κού αερίου τις ορχές που διέπουν τις
εμπορικές σχέσεις Ανατολής - ΔύΟ εκίληπιαατικός γάμος Βα γίνε
<*Κ
ται με την ίιόιι,Ηΐ του επισκόπου, όπως
Οι υπουργοί συζήτησαν ακόμα την
γινόταν και στο παρελθόν, πριν την
καθιέρωση του πολιτικού γάμου.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μκ> σειρά νομοθετηματα ετοιμά
ζει τβ υπουργείο Γεώργιος γιο την
προστασία του φυσικόν περιβάλ
λοντος «οι της οργανώσεως χώ
ρων υπαίθριος αναψυχής του κοι
νού.
Γιο την αποτελεσματική προστασία
των περιοχών αυτών δημιουργε^αι η
εξής ιεραρχία:
Παρθένες φυοικές περιοχές.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
αΟιατάρακτα φυσικά οικοσυστήματα
- Περιοχές φυσικού αισθητικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στην κα
τηγορία αυτή υπάγονται τα εθνικά
φυσικά τοπία, τα τοπία φυσικού κάλ
λους (άπολιθωμένο δάσος Μυτιλήνης,
- Περιοχές φοβικής αναψυχής.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
δάση αναψυχής, οι ελεγχόμενες κυ
νηγετικές κοι αλιευτικές περιοχές, οι
υπαίθριοι χώροι διήμερεύοεως και τα
περιοσηκά άλση.

Νέα νομοθεσία
για προστασία
του φυσικού
περιβάλλοντος
Μώ σειρά νομοβετήμστο ετοιμά
ζει το υπουργείο Γεωργίας Υ“ την
προστασία του φυσικού περιβάλ
λοντος κοι της οργανώαεως χώ
ρων υπαίθριας αναψυχής του κοι
νού.
Οπως δήλωσε χθες ο υπουργός
Γεωργίας κ Κ Σημίτης, η νομοθεσία
που ισχύει σήμερα για την Ιδρυση
Εθνικών δρυμών, αισθΓΐτι*ων δαοων
και διατηρητέων μνημείων της ψύσης.
είναι ατελής και γι' αυτό αλλάζει.
Γιο την αποτελεσματική προστασία
των περιοχών αυτών δημιουργείται η
εξής ιεραρχία:
Παρθένες φυσικές περιοχές.
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
αδιατάραχτα φυσικά οικοσυστήματα
- Περιοχές φυσικού αισθητικού και
πολιτιστικού ενδιαφέροντος Στην κα
τηγορία αυτή υπάγονται τα εθνικά
φυοικά τοπία, τα τοπία φυσικού κάλ
λους (άπολιθωμένο δάσος Μυτιλήνης.
- Περιοχές φυσικής αναψυχής,
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα
δάση αναψυχής, οι ελεγχόμενες Κυ
νηγετικές και αλιευτικές περιοχές, οι
υπαίθριοι χώροι διημερεύσεως και τα
περιαστικά άλση.

Με άδειο του επισκόπου
ο εκκλησιαστικός γάμος

^ ttu C K a c ix » »

Γκι τον αγωγό
Τίποτε όμως το ουσιαστικό δεν φαί
νεται να προέκψψε σχεηκά με τη δια
μάχη μεταξύ τμγ ΗΠΑ και των Ευρω
παίων συμμάχων τους στο θέμα του
ευρωοοβιετικού αγωγού φυσικού αε
ρίου
Σύμφωνα με πηγές της συνόδου, οι
υπουργοί αποφάσισαν . κατά την ανεπίβτμη αυνεβρίοσή τους το Σαββατο
κύριακο στον Καναδά, να προσπαθή
σουν να εκπονήσουν μια κοινή στραΠΤΥΐκή YW τις εμπορικές σχέσεις με
ης Ανατολικές χώρες, αλλά διευκρίνι
σαν άτι π συζήτηση δεν περιστράφηu »ατά κύριο λόγο στο θέμα του
αγωγού παρά ιο γεγονός ότι το θέμα
οστό ανέκυψ* επανειλημμένο κατά τη
διάρκεια των συνομιλκύν
Ο Γάλλος υηουΟΥάς Εξωτεοκων κ.

ενισχύσεως των εξαγωγών (απόφαση
Ν.Ε. 1574) ο κ. Αρσένης είπε όη
παρουσιάζει ατέλειες και εσηες δια
φθοράς και ότι μελετάται η αντικατά
σταση του από άλλο που θα είναι πιό
απλοποιημένο. Ηδη μελετιόνται δύο
εναλλακτικά συστήματα,
Τέλος, ο κ. υπουργός είπε ότι οι
επιχειρήσεις της αλευροβιομηχανίας.
της γαλακτοβιομηχανίας και γης
ζυθοποιίας έχουν σημαντικά περιθώ
ρια αυξήσεως των κερδών τους στρε
φόμενες στις εξαγωγές π ς οποίες
μπορούν να πραγματοποιήσουν με
τους ίδιους όρους ενισχύσεως που
απολαμβάνουν οι αντίστοιχες επιχει
ρήσεις της ΕΟΚ..

Σήμερα Τετάρτη 6 Οκτωβρίου
1982 ιφημερεύαοκ; n j ß μ) βράδυ ru
•ραρμακηο:
Μιινωλη Μ·ουλπιιέιιτ|
τηλ- 2Í340
Ενώ εφημερεύει και άιανυκτε
το φαρμ<ι*αο:
Γιάννη Ορφαγίδη
τηλ. 62«ψφ

Την πληροφορία αυτή έχουν οι
συνοδικοί από υπεύθυνες πηγές, οι
οποίες ανέφερον ότι μέσα στις προσεχείς ημέρες θα υλοποιηθεί η απόφα
ση αυτή της κυβέρνησης. Το αίτημα
η χ ι υποβάλει η Ιερά Σύνοδος με
υπόμνημά της προς του ιιρμόδιους
υπουργούς μαζί με αναφορές πολλών
ιεικιρχών, ότι όεν θα τελούν γόμους
με η ς άδειες ιων δημοτικών ή καινό
ττεών αρχόντων. Στο υπόμνημα της
συνόδου αναφερόταν η περίπτωση
άδειας γάμου που είχε εκδοθεί από
κοινριάρχη
Μυΐκτου/μύνο
της
«ιχΤ'χής Θράκης και που υ π ιχ ρ ο ·
ν.ινττιν να δεχθώ επίσκοπος της
ελληνικής εκκλησίας. Οι ίδιες πληρο
φορίες αναφέρουν ό η στην κυβερνη
τική εγκύκλιο θα διευκρινίζεται πως
και όσοι γάμοι έχουν γίνει στο διά
στημα άτπό. από της ψηφίσεως toe

νομού πιρί πολιηκού νόμου μέχρι
σήμερα «.κκλησιαστικά χωρίς την
άδεια του δημάρχου, αλλά μόνο του
επισκόπου, είναι έγκυροι κ"«1 από ιην
πολιτεία.

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΑΦΟΙ Δαμιανίδη
Θεσ/νίκης 156 τηλ. 27265
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Κτράηπί'ννοπυύλε*' Αν:
λ*ρ. (Ικτρίδη-Θ τήλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Κυρόπουλος θεμ28ης Οκτωβρίου 7 τηλ. 22184
ΣΤΟ Μ ΑΚΡΟ ΧΑ ΡΙ

Λϋυας Θι.ιυσς

Μουνόθ, ο οποίος φωτογραφήθηκε
από π ς μυστικές υπηρεοτες του στρα
τού ενώ γευμάτιζε με τον Μπλάς
Πινιίρ, ηγέτη του ακροδεξιού κόμμα
τος «Φουέρθα Νουέβα» (Νέα Δύνα

μη).
Οι πραξικοπηματίες είχαν στη
διάθεσή τους σε κάθε στρατιωτική
περιοχή της χώρας έναν αριθμό ατό
μων. ικανών να εξουδετερώσουν
τους στρατιωτικούς διοικητές, διευ
κρινίζεται από τις ίδιες πηγές. Δεν εί
ναι γνωστό, πάντως, σε ποιο βαθμό
αι εκατό αυτοί στρατιωτικοί αναμίχθηκαν στην απόπειρα πραξικοπήμα
τος.
Ενα από τα κύρια σημεία του
ανατρεπτικού σχεοίου ήταν ο άιορισμόε του υποστράτηγου Χαϊμέ Ντές
Μπός. που ηχήθηκε του κινήματος
της 23 Φεβρουάριου 1981. στη θέση
του διοικητή της στρατιωτικής περιο
χής της Μαδρίτης.
Οι πραξικοπηματίες υπολόγιζαν
κυρίως στη σημαντική υποστήριξη
της μεραρχίας των θωρακισμένων
«Μπρουνέτε», που σταθμεύει βόρεια
της Μαδρίτης, διοικητής της οποίας
ήταν πριν από μερικά χρόνια ο φυλα
κισμένος πραξικοπηματίας υποστρά
τηγος Ντέλ Μπός.
Οι εφημερίδες δίνουν έμφαση στο
γεγονός ότι η κόρη Καίη σύζυγος
του συνταγματάρχηΜουνόθ είναιθ
ενεργά μέλη της «Φουέρθα Νουέβα»
η κυρία Μουνόθ εμφανίζεται ως υπο

ψήφιος γερουσιαστής του ακροοεξιού αυτού κόμματος στις εκλογές
της 28ης Οκτωβρίου.
Οι εφημερίδες εκφράζουν την
άποψη ότι θα γίνουν και νέες συλλή
ψεις και ζητούν τη διενέργεια ευρείας
έρευνας για τη συνωμοσία, που θα εί
ναι ένα από τα βασικά θέματα τα
οποία θα εξετάσει το ανώτατο στρα-

τιωτικό συμβούλιο.
^
Η μοναρχική εφημερίδα ,Λ-“
επικαλούμενη καλά πληροφΟΡΠΙ1®”’
πηγές, γράψει ότι πέντε σνοιτατ»
στραηωτικοί συνελήφθησαν ®Ρ*ζ
χθές. με την κατηγορία όη αναμίϊ Ν
σαν στη συνωμοσία. Η πληρΟΦ^Ρ“
αυτή δεν διαψεύσθηκε αλλά
.
επιβεβαιώθηκε από επίσημες πηγέψ

Ισραηλινά αεροπλάνα
βομβάρδισαν το Λίβανο
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ. 5. Ισροηλινο οεροπλόνο θομθάρβιοον. χττς, τον
ανατολικό Λίβανο κατο στρέφον
τας
αυριακούς
πυραύλους
«ΙΑΜ». προφανώς ο* αντίποινα
για την προχτεσινή ενέδρα «ατό
την οποία σκοτώθηκαν εξι Ιοραηλινοί σιροτιώτες και τρουματτίστηκαν 22.
Σόντομο στρατιωτικό ανακοι, ωθέν
αναφέρει ότι οι σοβιετικής κατα
σκευής αντιαεροπορικοί πύραυλοι καταστρόφηκαν στα πλαίσια της πολιτι
κής του Ισραήλ να εμποδίσει την ανά
πτυξη από τους Σύρους των τελειο
ποιημένων πυραύλων στο λιβανικό
έδαφος. Ο Ισραηλινός οαδιάσταθμός
ανζφερε ότι συριακά αεροπλάνα απο
γειώθηκαν κατά τη διάρκεια της επί
θεσης, αλλά δεν επιχείρησαν να συ
νάψουν αερομαχία με τα ισραηλινά

στοαπλάνα.
2 6 0 κατά Σ α ρ όν

Παρά τη διάψευση της ισροπλι^?
στρατιωτικής διοίκησης. Π ιοραηλίνη
εφημερίδα «Γεντιόθ Αχρανόθ·
θαίωσε χτες ότι 260 αξιωματικό' tw
στρατού υπέγραψαν αίτηση Pc ^
οποία ζητάνε' την παραίτηση ι®
υπουργού Αμυνας του ισροήλ
Σαρόν για τον τρόπο που διεζπΥ?γ
την πόλεμο στο Λίβανο και Y '^ lL *
τρεψε σε χριστιανούς πολιτοφν^Γν
να μπουν στα παλβιστινιακά σιρ«
πεδα της Βηρυτού, όπου
εκατοντάδες αμάχους στον ίδιο τβ
θανο.

Ο σοσιαλισμός αύξησε
ανεργία - πληθωρισμό
ΒΟΝΝΗ
Η οικονομική ανόρθωση της Δυτ.
Γερμανίας, η μείωση της ανεργίας
(που έλαβε εκρηκτικές διαστάσεις)
και η δημιουργία κλίματος έμπιστο
σύνης στους επενδυτές είναι οι στό
χοι της νέας κυβερνήσεως, όπως ανα
πτύχθηκαν προχθές στο πρώτο
υπουργικό συμβούλιο.
Η νέα κυβέρνηση ανέλαβε προ
χθές τα καθήκοντα της με την υπό
σχεση να ρίξει όλο το βάρος της
στην οικονομική ανόρθωση της χώ
ρας και να περιορίσει την ανεργία η
οποία διογκώθηκε από τα μέτρα που
είχε λάβει η σοσιαλδημοκρατική
κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα με την ανάληψη των
καθηκόντων του κ. Κόλ ανακοινώθη
κε ότι κατά τον Σεπτέμβριο 1,82 εκα
τομμύρια άτομα ή το 7,5% του εργα
τικού δυναμικού ήταν χωρίς δουλειά,
το υψηλότερο επίπεδο ανεργίας που
γνώρισε ποτέ η χώρα.
Ο κ. Κόλ ανεΐ,αβε επισήμως τα
καθήκοντα του στην καγκελλπρία
της Βόννης από τον σοσιαλδημοκρά
τη κ, Σμίτ του οποίου έπλεξε το
εγκώμιο για τα «πατριωηκά επιτεύγ
ματα του».
Ο κ. Σμίτ απαντών είπε όη το
γεγονός όη ο διάδοχός του ηλικίας
δ2 ετών είναι το πρώτο μέλος της
μεταπολεμικής γενιάς που γίνεται
καγκελλάριος «σημαίνει ότι βλέπει
την ιστορία διαφορετική από εμάς
που πολεμήσαμε και υποφέραμε.

Από την τηλεόραση ο κ. Κόλ ωΓ
Αυτό μπορεί να σημαίνει νέες ευκαι
λωσε ό η ο αγώνας για την ανάκιιμΥ'
ρίες».
της οικονομίας και την ανάσχαπί ^
Ο κ. Κόλ προήδρευσε στην πρώ
τη συνεδρίαση του υπουργικού συμ ανεργίας θα αποτελέσει γι αυτόν θβ*·
βουλίου του έχοντας υπόψη τα προτεραιότητας.
ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΡΕΚΟΡ
τελευταία στοιχεία για την ανεργία.
ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ
Την ζοφερή εικόνα της οικονομι
κής καταστάσκως της Δυτικής Γερ
"Ελλειμμα ρεκόρ 88 δισεκατομ|ΐ*|
μανίας έδωσαν προχθές:
ρίων φράγκων θα έχει το
• Ο πρόεδρος του γραφείου ισοζύγιο της Γαλλίας γιο σλό“ ^
εργασίας κ. Στινγκλπου δήλωσε όη
το έτος 1982 ύστερα από ενάβ*^
οι αριθμοί δείχνουν ότι η κατάσταση χρόνο σοσιαλιστικής διακυβ6?*^
στην αγορά εργασίας επιδεινιίιθηκε
σεως.
Λ
ταχύτατα μετά την περίοδο των θερι
Το εθνικό ινσητούτο στιιπσ:
νών διακοπών με περισσότερους ανακοίνωσε προχθές όη το εΜ Ζψ^
υποαπασχολούμενους και λιγώτερες
θα φθάσει κατά μέσο ότο τα
προσφορές εργασίας.
' δισεκατομμύρια φράγκα το μην0
• Ο σύνδεσμο; Δυηκογερμανών
τελευταίο τρίμηνο του έτους, ο»vtßA
βιομηχάνων και εμπόρων που αναφέ ζοντας το σύνολο πολύ Οψη.λόι*Ρ·
ρει σε έκθεσή του όπ οι μισές παό τις
οπό τα 50 δισεκατομμύρια ΦΡ®7^
14.000 επιχειρήσεις που ερωτήθηκαν
που ήταν κατά το 198!.
„«6»·
απάντησαν όη σχεδιάζουν περικοπές
Οι οικονομολόγοι της κυβερ^τ
του προσωπικού τον επόμενο χρόνο
σεως ομολογούν τώρα ότι ,ιΛορα
ενώ μόνο το 5% ανημετωπίζουν νέες
με το τεράστιο ύψος του ελλεήίβ*1' ?
προσλήψεις.
παρά το γεγονός όη το γαλλικό
γκο υποτιμήθηκε σε σχέση πρό»
άλλα νομίσματα.
^
Καταδίκες
Ωστόσο τα πραγμαηκά αίηα
για βιασμό
ελλείμματος εινιιι:
ι,
•
Η μείωση της οικονΟΜ'^
11χρονης
ΘΟΛΟΣ. 5 Σε φυλάκιση 4 χρόνων, κα υ να πτύξεως που προβλέπεται
σι: μόλις 0.2% ύστερα από πτ»°"
ταδικάστηκε χτες από το Καχουσγιοδικείο Βόλου ο γεωργός Στ. ΜιχάΧικ.
κατά 35% το 1981.
27 χρόνων, γιο αποπλάνηση της ανή
• Στην έλλειψη εμπισέοσίΛ ^
λικης ΠΑΚ, 11 χρόνων. ΓΜΌΠλήΛ*για επενδύσεις σε μιά εποχή
νεργία καταδικάστηκαν σε 2 χρόνιο ο
προοπηκές είναι ζοφερές γι*
καθένας, ο Ηλιος Τζόγος. 36 χρόνων,
ελαιοχρωματιστής και Στ. Ζούμπος.
επιχειρηματίες.
26 χρόνων, κάτοικος Καρδίτοος

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΠΣΚΜ
Συνέχεια από την 3η
νούμενοι μειώνουν το σκορ σε 3-1 με
κεφαλιά του Καρυπίδη.
Στο 84" και πάλι ο νεαρός Γιάντσης κλείνει το σκορ μετά από ωραίο
σουτ μέσα από την περιοχή.
Ιδιαιτέρως διιικριθέντες από την
νικήτρια οι Γιάντσης. Λιακίδης,
Μιχάλακας χωρίς να υστερήσουν οι
υπόλοιποι.
Αριστη η διαιτησία του κ. Αντωνιάόη Σ. κιμ των συνεργατών του κ.κ.
Κουμούση Τσιμούρη.
Η σύνθεση της νικήτριας:
Καλταβερίδης, Μπιζάκης, Πουαρίδης,Καλτσονάκης.
Μιχάλακας.
Μπεκιάρης (70" Τζϋνόπουλος) Μουσκεφτάρας 1, (80" Παναγιωτόπουλος)
Θεοδωρίδης.
Μυυσκεφτάρας
II,
Γιάντσης. Λιακίδης.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
2
ΤΡ1ΠΟΤΑΜΟΣ
0
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Αντ/τής Δ. Χριστυδουλίόης)
Παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαι
ρο η Ξεχασμένη νίκησε τον Τριπόταμο με σκορ 2 0, Το σκορ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί
οι παίκτες της τοπικής ομάδος έχα
σαν παρα πολλές ευκαιρίες.
Ο Τριπόταμος δενίπαρουσίασε τί
ποτα το υξιόλογο αλλά πρέπει να
αναφερθούμε σε έναν παίκτη τον
Νιαντή που όργωσε όλο το γήπεδο
και γλύτωσε την ομάδα του από την
συντριβή.
Το σκορ άνοιξε ο Τσαλουχίδης
στο 58' με σουτ γιο να διπλασιάσει τα
τέρματα ο Λυτζής Αντ. στο 72'.
Στο 70" απεβλήθη ο Ντόβιις.
Καλύτεροι από την Ξεχασμένη οι
Τάτοης.Μαρούδας, Αυτζής Αθ..
Ζπχόπουλος, Μητσιώτης.
Από τον Τριπόταμο όιακρίθηκαν
οι Νϊπντής (καλύτεροι των 22) και
Ζαροϋκας.
Ο διαιτητής κ. Τσολόκης άρι
στος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ!
Τσαγκαρλής
Λούδας,Μητσιώτης, Τάτσης. Μαρούδιις, Τσαλουχίδης, Ζαχόπουλος.
Αυτζής Αθ., Αυτζής Μ.. Αυτζής Αντ.
Παπαδόπουλος (50" Πατσιάς).
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ:
Ζαρυύεας,
Ιοκωβίδης. Τσηντιοίδης Λ. Κ τζίβί
όης. Τμνχής. Τύπο;, Νιέλλος, Τάρα
σίδης, Τεμουριζίδης.Τσανασίδης Κ..
Φωτιά δης
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
ΣΕΛΙ

3
0

Ν1ΚΟ Μ ΗΔΜ Α (Λν«Α% Βοψ-

γιοζίόης Γερ.)
Πραγματοποιοινηις μιά λαμπτή
εμφάνιση η Νέα Γενεά νίκησε στο
γήπεδό της με 3-0 την ομάδα του
Σελίου. Η τοπική ομάδα έπαιξε
σωστό ποδόσφαιρο και νίκησε καθα
ρά. Το σκορ έπρεπε να ήταν μεγαλύ
τερο αφού εκτός από τα τρία γκολ εί
χε και δύο δοκάρια, ενώ οι κυνηγοί
της αστόχησαν αρκετές φορές μπρο
στά στην αντίπαλη εστία.

Το Εέλι από την μεριά του για
μιά ακόμη φορά παρουσιάστηκε
πεσμένο, διέχνοντας όη θα το ξελα
σπώσουν μόνο οι νεοαποκτηθέντες.
που θα παίζουν την 5η αγωνιστική
(μετά τις 15 Οκτωβρίου). Δεν παρου
σίασε τίποτε το θετικό.
Καλύτεροι οποίους νικητές οι

Πασχαλίόης. Κοτανίδης, ΚίΛκ1 ι
Χουϊλιδης, Παρασκευαϊδης κν“1 α ^
τους ηττημένους επέπλευόά^ ·,
Παπαγιάννης, Σαφαρίκας. ΣώθΡ"
πουλος.
_
Η διαιτησία του κ. Κ ΣιοηΡ1’' ^
λου (Αθανασίου - Γιάννινα) ÓP*
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
^
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ: ΠαπαδόποΟ*”
X.
Γερουλίδης.
Τοπτυυν1^1'’^
Χουϊλιδης,
Πασχαλίδης.
1
σκειχιΓδης, Κετόγλου. Κοτιι^ .
(70" Θεοδωρίδης) Κεσίδης.
πουλος. Παπαδόπουλος X. (80 *
|
τσαρίδης).
Λ
ΣΕΛΙ: Αλμασίδης, Σαί>ηΡ1^
Μπαντής (34" Τζίμας) 4'άρη?Υίάννης. Κόγιας, Σιδηρόπουλος· ·
κατας, Νούσιας, Πασίδης. ΛοΚώ*
δης.
^

Από τον αγώνα της Ναούσης
Συνέχεια unô την 3η
ήταν και παίκτης, αλλά κά7 με tuv κ.
Γ ρηχοριάδη.
• Για πρωινό περίπατο βγήκαν
οι παίκτες στο Κέντρο της Ξάνθης,
ενώ σε αγώνα τάβλι, ο Παπαδόπου
λος Αλ. κέρδισε tooç δ Λ εφόρους
Μπέκα και Φύκατα με το εντυπωσια
κό σκορ του 5-0.
•
Ενα θαυμάσιο χρορτοτάπητα
διαθέτει το γήπεδο της Ξάνθης, που
το διατηρεί εδώ και δύο χρόνια.
• Με τις χειρότερες «βρισιές»
υπεδέχθηοαν οι Φίλαθλοι της Ξάνθης
τους παίκτες της Ναούσης. ενώ το
ίδιο συνέχισαν και οι παίκτες μέσα
στον αγωνιστικό χώρο με η ς ανηαθληηκές νέργειές τους
• Παρ' όλο που η διοίκηση του
ΦΑΣ Νάουσα έστειλε τηλεγραφήμα
τα στις αθλητικές αρχές της διαιτη
σίας. για αντικατάσταση του κ. Νικάκη από το Αγρίνιο, δεν έγινε κάτι τέ
τοιο.
• Ηταν το 25 λεπτό όταν ο ερισηκύτατος Πασχαλάκης (No II)
κτύπησε τον Μαλιούφα εκτός φάσειος για vu τον στείλει στο γενικό
νοσοκομείο της Ξάνθης και εν συνο
χείμ για την Νάουσα, με φρικτοικ»
πόνους.
• Παραμορφώθηκε το πρόσωπο
του Σφυντηλά. από το βάναυσο κτύ
πημα του Μαρινάκη (Νο 8) ενώ οι
γιατορί του νοσοκομείου διαπίστω
σαν και διάβαση εγκεφάλου.
• Στο τέλος to c w yém ο «ρο»ρ-

νητής της Ξάνθης κ. Γιακουρπν *^
ήταν και παίκτης της Ναούση?' την αναίδεια να πει στον κ · ί1
λΛ· ^
ριαάη, γιατί δεν πήγε νσ τον ·» ^
προπονητής όμως της Νάουοοί ^
έδωσε την κατάλληλ,η
«Κύριε Γιακουμή εγώ ήρβ*1 ^
Ξάνθη και κατά συνέπεια έπρΕ^ ^
με καλοσωρίσεις, διόη εμείς η) ^
Φάγαμε ξερά ψωμί και κοιμή8,Γ ^
σε βρεγμένα σανίδια την εποΧθ ^
παίζαμε στη Νάουσα» έπρεπε Κκουμή να σεβαστείς αυτούς ^
ανθρώπους (Ναουσαίους)
έδωσαν έιυ κομμά η ψωΜ'
περίοδο που αγωνιζόσουν στην
δα τους.
• Αγκαλιασμένοι έψευ'Λ·1' ^
τέλος του παιχνιδιού οι Γ ιΐκΡ
και Νικάκης (διαιτητής)
οπό το Αγρίνιο, αλλά τότε χΡρ ^
ταν μιά φωτογραφική μηχανή V1 ^
όημοσιευθεί σ η ς εφημερίδες *·"'1 ^
τους χαίρονται, οι υπεύθυνοι
«μαύρης σχολής» και η Ε Π θ · ^ ^

• Πολύ πικραμένος ή«*ν ^
Γρηγοριάδης που καθ' όλη
δρομή της επιστροφής προσ«0”1^ .
η» πει στους παίκτες του. ά*' ι° ^
χνίδ απτό μας στοίχισε μια
ήττα κατ 5ύο παίκτες στο νοο“^
μείο.
•
Με όλα αυτά τα δ ρ α θ ^ β
γεγονότα που συνέβησαν η οκ° ^ |
λή «φθοο« στη I » Ψ··**®*5

κ*π» υπό καταρρακτώδη χ Ρ ^ '

Θα καλυφθούν
κενές θέσεις
στη Μ. Εκπαίδευση

-

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Πρωτότυπες
συγκεντρώσεις!
*Β*αγγΐΧματίες» ακροατές φαίνεται ότι φ ιλοδοξεί να
ΊΜίοοργήαει ο συνδυασμός του Π Α Σ Ο Κ στη Β έροια ί
μια προσπάθεια του να κρύψ ει την «γύμνιαν του στις
^'Ο ικ ια κ ές συγκεντρώ σεις, σε σ χέση μ ε τους ά λλο υς δύο συν
ή θ ο υ ς , ο συνδυασμός αυτός «επιτάσσει» σχεδόν καθημερινά
,®αυτοκινμτα κ α ι «επιστρατεύοντας» καμιά διακοσαριά ήχο0 βαίος και τα ίδια κ ά θ ε φορά) προσπαθεί ι·α δημιουργήσει στις
οικιακές σ υγκεντρώ σεις την αίσθηση ότι συμμετέχουν σ ’
οι κάτοικοι τω ν συνοικιώ ν.
«β κόλπο, όμως, το έχουν κα τα λά β ει οι κάτοικοι των συνοι1αων<αφού όλοι τους γνω ρίζονται μ ετα ξύ τους κ α ι είναι εύκολο
,η
‘ορίσου ι· το «ξένο σώ μα». Κ α ι φυσικά οι «σ τη μένες» αυτές
ηθ*υτότυπες π ρ ο εκ λο γικές σ υγκεντρώ σεις κερδίζουν - κ ά τι είναι
°»το - χο γέλιο των κ α τοίκω ν στις συνοικίες...

ΠΑΡΑΤΗ ΡΗ ΤΗ Σ

Ημαθίας

ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟ «ΣΤΑΥΡΟ»

Μθπά ψγησι

(τού Β. Χριστοδούλου)

Σε κατεπείγουσα και μεχρις ενός
σημείου αιφνιδιαστική
προώθηση
του νομοσχεδίου για την κατάργηση
του σταυρού προτιμήσεως, για την
ψήφιση του στη Βουλή, προβαίνει η
κυβέρνηση.
Το επίχαμο νομοσχέδιο παραπέμ
φθηκε ήδη στην κοινοβουλευτική
επιτροπή εσωτερικών προκειμένου
να συζητηθεί σήμερα πρόθεση της
κυβέρνησης είναι το νομοσχέδιο
αυτό να συζητηθεί στην ολομέλεια
της Βουλής στην αρχή της προσ
εχούς εβδομάδας και οπωσδήποτε
πριν από τις δημοτικές εκλογές.
Πολιτικοί παρατηρητές έρμη
νέθοντας την σπουδή αυτή της

κυβερνήσεως, έδιναν την εξήγηση
ότι ο κ. Παπανδρέου μετά τις εκδηλωθείσες έντονες αντιδράσεις μέσα
στο κόμμα του. επιδιώκει να περιορί
σει κατά το δσυνατόν τον χρόνο των
«διεργασιών» και πάντως να προλά
βει το αποτέλεσμα των δημοτικών
εκλογών. Διότι στην περίπτωση (που
όπως φοβάται το ΠΑΣΟΚ) αποδειχθεί μείωση της δυνάμεώς του. τότε
οι εσωκομματικέ; αντιδράσεις θα
ενταθούν ακόμη περισσότερο με άμε
σο κίνδυνο την καταψήφιση του
νομοσχεδίου για τον «σταυρό» από
ικανό
αριθμό
βουλευτών
του
ΠΑΣΟΚ.

Ο κ. ΠΕΤΣΟΣ
Στο μεταξύ κατά την προχθεσινή
συνεδρίαση της Βουλής οριστικοποιήθηκε με επιστολή του προέδρου
του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου προς
τον κ. Αλευρά η διαγραφή από το
κόμμα του βουλευτή Πέλλης κ. Γ.
Πετσου. Ό πω ς ανακοίνωσε ο κ.
Αλευράς «ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
απηύθυνε επιστολή προς το προε
δρείο δια της οποίσας δηλοί ότι ο κ.
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Γ. Πέτσος έππψε να ανήκει στο
Το υπουργειλο εσωτερικών ολο ΠΑΣΟΚ από της δημοσίας δηλώκλήρωσε την αποστολή στις Νομαρ σεώς του της 19.7.1982».
χίες όλων των εντύπων και του υλι
Εξ άλλου, ο πρώην υπουργός και
κού που χρειάζονται για τη διενέρ μέλος της κεντρικής επιτροπής του
γεια των δημοτικών και κοινοτικών ΠΑΣΟΚκ. Απ. Λόξπρης απέχει επι
εκλογών.
δεικτικά από κάθε εκδήλωση του
Το υπουργείο με εγκύκλιό του κόμματός του. Έτσι ούτε και προ
προς όλους τους Νομάρχες και τις χθές προσήλθε στην μυστική ψηφο
διευθύνσεις εσωτερικών ζητεί;
φορία της Βουλής για την εκλογή
- Να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για
κοσμητόρων και γραμματέων του
την αποστολή συμπληρωματικού
σώματος, ούτε έστειλε τηλεγράφημα
εκλογικού υλικού στις περίπτωσης
«υπακοής» όπως έστειλαν άλλοι
που θα καταδειχθεί ανεπαρκές.
συνάδελφοί «ον,» ¿τηβββακϋνοντας
— Να Φ ρ οντίσ ουν για την έγκαιρη
έτσι την οριστική απόφασή του να
προώθηση του πόσης φύσεως εκλογι
κού υλικού στον τόπο προορισμού
του και να γνωρίσουν με τελεξ τρεις
ημέρες προ των εκλογών τις ενέρ
Τα αποτελέσματα
γειες τους, πάνω σ' αυτό το θέμα, στο
υπουργείο εσωτερικών.
των εκλογών

με ηλεκτρονικό
υπολογιστή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Κυριακή 10 Οκτωβρίου ώρα 1 1 .3 0 π.μ. στον κινηματογράφο
«ΣΤΑΡ» Βέροιας (Βλαχογιάννη) θα μιλήσει ο υποψήφιος
σύμβουλος του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
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Έπρεπε να γίνει
ένα ψηφοδέλτιο...
Από τον κ. Περικλή Σοιμιλίδη,
ταξιδιωτικό πράκτορα από την Αθή
να, πήραμε την πιο κάτω επιστολή:
«Αγαπητέ ΛΑΕ
Ξένος προς την Βέροια, αλλά
κοντά στα προβλήματα της. όπως και
όλων των ελληνικών πόλεων, παίρνω

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Se l l e

n u it

3° Χιλ. ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ

Κάθε βράδυ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Πόπη
Αστεριάόη
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ
Επ ι τ ε λ ε ί ο τ ο υ κ έ ν τ ρ ο υ

RESERVE ΤΗΛ. 20.163

Φθηνότερο
καλαμπόκι
για κτηνοτρόφους

Τέλος, ο κ. Παπαθεμελήε είπε ό η
-α Λριστουγεννα θα παραόοθούν 50
νεες αίθουσες διδασκαλίας και θα «
ναι ετοιμες 30 νέες μελέτες διδακτήριων. ενω εντός των ημερών θα παρα
» . εξοπλισμός στα σχολεία ,ΤΟΟ
δεν έχουν.

Σήμερα το βράδυ

διαχωρίσει την θέση του από το κίνη
μα.
Οι επιθετικές δηλώσεις του κ. Πέτσου, η παραίτηση του κ. Παναγούλη
και η αναμενόμενη του κ. Λάζαρη
έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία
στους κύκλους της ηγεσίας του
ΠΑΣΟΚ με αποτέλεσμα να υποχρεώ
σει όλους τους βουλευτές του στην
προχθεσινή μυστική ψηφοφορία στη
Βουλή να ψηφίσουν όλοι και κυρίως
«οι επικίνδυνοι» φανερά ενώ ζητήθη
κε όπως απεδείχθη και η συνδρομή
των βουλευτών του ΚΚΕ (Εξωτ.) για
να δικαιολογηθούν τυχόν διαρροέ;.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ
θα μιλήσει:

α) ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
στις 7 μ.μ.
β) ΣΤΟ ΚΕΜΑΛ ΜΠΕΗ
στις 8 μ.μ.

Περισσότερες εξαγωγές
να γίνουν στη Γε ρμανία
ΤΟΝΙΣΤΗΚΕ ΑΠ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΠΕ
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Την ανάγκη απορρόφησης περισ
σοτέρων ελληνικών προϊόντων από
τη γερμανική αγορά υπογράμμισε
μεταξύ άλλων χθες ο πρόεδρος του

Οργανισμού Προωθήσεως Εξαγω
γών, κ. Σπ. Χαρίτος, με την ευκαιρία
ενημερωτικής συνάντησης που έγινε
στα γραφεία του οργανισμού, για την
έκθεση του Μονάχου: ΒΑΣΙΜΑ 83

Ο υποψήφιος δήμαρχος

ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Θα μιλήσει σήμερα

ΣΤΗΝ Κ ΥΡίΩ ΤΙίΣΑ
στις 8 το βράδυ
Η «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
καλει όλους τους κατοίκους
της περιοχής να ακούσουν
τον αυριανό ΔΗΜΑΡΧΟ

ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Ηλεκτρονικός υπολογιστής εγκα
τεστημένος στο υπουργείο εσωτερι
κών θα συγκεντρώνει και θα διοχε
τεύει στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνι
κά δίκτυα καθώς και τον τύπο τα
αποτελέσματα των δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών της 17ης Οκτώ
βρίου.
Οι ανακοινώσεις θα αφορούν στις
ψήφους που
λάβουν οι συνδυα
σμοί και όχι τους σταυρούς προτίμη
σης των υποψηφίων.
Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής
έχει προγραμματισθεί να διοχετεύσει
στα μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά
την λήψη τους αποτελέσματα για
όλους τους δήμους της χώρας και για
κοινότητες που έχουν πάνω από πέν
τε χιλιάδες κατοίκους.
Το υπουργείο εσωτερικών με
κατεπείγουσα εγκύκλιό ίου στους
Νομάρχες δίνει οδηγίες για τον τρό
πο ανακοίνωσης στο υπουργείο των
αποτελεσμάτων των δημοτικών και
κοινοτικών εκλογών της 17ης Οκτω
βρίου.

νηση έδωσε για την αγορά οικοπέδων
μόνο στη Θεσσαλονίκη 430 εκ<έιομ
δραχμές, όσα δηλαδή είχαν δοθεί από
την προηγούμενη κυβέρνηση το Β·.
για όλη την Ελλάδα. Για την συντή
ρηση. επίσης, των κτιρίων δόθηκαν
30 εκατομ. δραχμές που καλύπτουν
όλες τις ανάγκες συντήρησης οχολείων στη Θεσσαλονίκη.

ο υποψήφιος δήμαρχος

ΕΣΟΝΤΑΙ ΔΥΟ...

Ανώτατος υπάλληλος εκείνος, με
αρκετά χρόνια στην πλάτη του. για
τρός εκείνη με κάτι λιγότερα χρόνια
και ένα παιδί νέος γιατρός.
Από
χρόνια το ζευγάρι σε διάσταση.
Αυτός συζεί με μια νέα γυναίκα, ενώ
αυτή έχει πάψει να εργάζεται για λό
ή στην ΒΕΡΟΙΑ;»
γους αδιανόητους. Για λόγους που
θέλω να σταθώ λίγο, μια και με έχουν
εντυπωσιάσει. Δεν εργάζεται για να
μην έχει εισοδήματα αρκετά, να αναγκασθεί ο σύζυγός της να της δώσει
διατροφή και έτσι να τον εκδικηθεί.
Να εκδικηθεί ποιόν: Τον άντρα
της αυτόν που μαζί του ξάπλωσε στο
ίδιο κρεβάτι, μ ' αυτόν έκανε το παιδί.
Μαζί του μοιράστηκε το ψωμί, τις πί
κρες . τις χαρές της ζωής. Μαζί σκύ
ψανε πάνω από το ίδιο παιδί όταν
ήταν άρρωστο και γεύτηκαν δίπλα
δίπλα την ίδια πίκρα. Ενώ στο ίδιο
ποτήρι δοκίμασαν τη χαρά που το
μωρό τους είχε φέρει.
το θάρρος να σου στείλω την παρού
Αυτόν λοιπόν θέλει να εκδικηθεί
σα επιστολή μου. για να πώ την γνώ
η κυρία. Η εκδίκηση είναι προϊόν . εί
μη μου. πάνω στα δημοτικά πράγμα
ναι αποτέλεσμα μίσους αγανακτήτα.
σεως. Ό μ ω ς εκείνος ο άνθρωπος
που φθάνει στην κορυφή της ιεραρ
Είχα γνωρίσει την Βέροια προ
χίας . Που έχει μια ηλικία σεβαστή.
του 1967. Ή ταν ένα μεγάλο χωριό
Που έχει δημιουργήσει ένα σπιτικό,
περίπου. Πέρασα το 1975. Ή ταν μιά
μια οικογένεια, ένα παιδί και τα κατα
πόλη που χαιρόσουν να την βλέπεις.
Κατά 70 λεπτά φθηνότερα μπο στρέφει όλα για να ακολουθήσει μια
Ή ταν το κάτι άλλο για μιά επαρχια
γυναίκα με τα μιαά χρόνια απ'
ρούν οι κτηνοτρόφοι να αγοράσουν
κή πόλη. Την ζήλευα στην κυριολε
καλαμπόκι για ζωοτροφές μέχρι τέ αυτόν, είναι ώριμος: Είναι υπεύθυ
ξία.
νος; Είναι άξιος για μίσος ή γιο λύ
λος Νοεμβρίου, δηλαδή από 13 δρχ.
πηση; Ζεί τη ζωή του ή ξεμακραίνει
το κιλό που είναι η τιμή διάθεσης,
Πέρασα και πριν από λίγους μή
ναυαγός στο πέλαγος αυτής της ζωής
12,30 δρχ.
νη:. Την λυπήθηκα. Ούτε αυτά που
που οι άλλοι θεωρούν ευτυχισμένη;
Το
μέτρο
αυτό
πάρθηκε
για
να
έγιναν στα χρόνια από το 1968 μέχρι
Εκτός από το κρεβάτι. που κ ι' αυτού
διευκολυνθεί
η
αποθήκευση
του
το Ι97Κ δεν ιιττύοΥΠν.
καλαμποκιού λόγω έλλειψης αποθη οι συναντήσεις αραιώνουν, τι άλλα
σημεία μπορεί να έχει με μια γυναίκα
κευτικών χώρων. Η έκπτωση των 70
Και όλα αυτά γιατί έλειπε ο Δή
λεπτών, αφορά ποσότητες καλαμπο που έχει τα μιαά από αυτόν χρόνια;
μαρχος - εραστής της πόλης. Έλειπε
Αν με τα παιδιά μας που είναι σάρκα
κιού που θα αγοράσουν οι κτηνοτρόαυτός που περισσότερο από όλους
από τη σάρκα μας . δεν μπορούμε να
φοι επί πλέον εκείνων που αγοράζουν
τους άλλους αγάπησε την Βέροια . Ο
συμφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε
για τις ανάγκες ενός μήνα.
κ. Τσαλέρας.
με μια ξένη που έχει την ηλικία των
Ό σον αφορά το ποσοστό υγρασίας
παιδιών μας; Μέχρι πότε θα είναι ο
στο καλαμπόκι που παραδίνουν οι
Γ ι' αυτό απορώ τώρα, που μαθαί παραγωγοί στη συγκέντρωση, ο
εραστής; Μέχρι πότε θα υπάρχει
νω ότι υπάρχουν και άλλοι υποψή υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης,
άνοιξη, αφού υποχρεωτικά στον ίδιο
φιοι Δήμαρχοι. Στην Βέροια έπρεπε, δήλωσε ότι η τιμή ασφαλείας αφορά
κύκλο υπάρχει και ο χειμώνας: Και
να γίνει το μοναδικό ψηφοδέλτιο με φέτος προϊόν με 13% υγρασία από
είναι τόσο άσχημος, τόσο βαρύς, τό
σο αποπνηκτικός ο χειμώνας όταν
επικεφαλής τον κ. Τσαλέρα.
15% πέρσι.
είσαι μόνος....
Η απόφαση αυτή πάρθηκε για να
Πρέπει λοιπόν να τον μισεί ή να
Δυστυχώς δεν έγινε. Δεν το ήθε μειωθούν οι ζημιές στο αποθηκευμέτον λυπάται; Για εκδίκηση είναι
λαν τα κόμματα. Πιστεύω όμως ό-π νο καλαμπόκι και να βελτιωθεί η
άξιος αυτός ο σύζυγος ή για οίκτο;
θα το θελήσει ο λαός της Βέροιας.
ποιότητα των ζωοτροφών. Από το
Τούτη η ιστορία , που την άκουΓια το καλό όλων.
μέτρο αυτό οι παραγωγοί χάνουν 18
σα χθες, μου έφερε στο μυαλό μου
Θα περιμένω με ανυπομονησία λεπτά στο κιλό.
τον καθηγητή του οικογενειακού
την κρίση των Βεροιωτών,
Για να ιι\)ν μειωθεί το εισόδημα
δικαίου στο πανεπιστήμιο ποι) όταν
των αγροτών, ο «. Σημίτης, είπε, όη
τον ρώτησα ποιος βαθμός συγγενεία.
η παραλαβή τού προϊόντος θα γίνεται
Φιλικώτατα
υπάρχει μεταξύ των συζύγων, μας
με ποσοστό υγρασίας 13% και στην
Περικλής Σοϊμιλίδης
απάντησε. «Δεν υπάρχει συγγένεια
πληρωμή θα υπολογίζεται ότι το
Ταξιδιωτικός Πρακτωρ
καλαμπόκι «ου καραδάθηκτ ά χτ 14% ανάμεσα στους συζύγους, αλλά
Πβ —ρ ηγοκοόλου Κ
ισχύει η αποστολικά φράση και όσσνυγρασία.
Ν. Σμύρνη - Α4ή ν · »

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
με θέμα:
Ψήφος μας την 17 Οχτώβρη στο ΚΟ Μ Μ Α

Ο κ υφυπουργός μιλώντας σχετι
κά είπε ότι το ντιριολογικό πρόβλημα είναι άμεσης προτεραιότητας στην
όλη εκπαιδευτικό πολιτικό. Η κοβέο-

Θα ψηφισθεί πριν τις δημοτικές

Στάλθηκε
το εκλογικό
υλικό στις
Νομαρχίες

f a u ta n t« το ύ ΠΑΣΟΚ ψηφίζουν γ ια
"τού σταυρόν προτιμήστε*; !

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 6 (ΑΠΕ)
Ολες οι κενές θέσεις των διδα
σκόντων στην Μέση Εκπαίδευση θα
καλ,υφθούν εντός των ημερών. Αυτά
ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ο υφυ
πουργός Παιδείας κ. Στέλιος Παπαθεμελής που προήδρευσε χθες σύσκεΦης με την συμμετοχή του Νομάρχη
κ'· Α. Σακελλάρη και υπηρεσιακών
παραγόντων. Κατά τη σύσκεψη εξε
τάσθηκαν οι ανάγκες και τα προβλή
ματα των σχολείων της Θεσσαλονί
κης.

frm δύο εις σάρκαν μία». Πόση τερά
στια σημασία έδινε ο Θείος Παύλος
στη συζυγική σχέση, που πάνω της
στήριξε την οικογένεια, την κοινοί
νία, τον άνθρωπο.
Στην προς Εφεσίους επιστολή ι·
-Μύγας Παύλος παραδέχεται πως ο
άνθρωπος μετά τον γάμο εγκαιαλεί
πει τους γόνας του και προσκολλά
ται στον σύζυγο και θα γίνουν οι δύο
μια σάρκα
Επειδή δε κανείς δεν μίσησε την
ίδια του την σάρκα . το ίδιο το σώμα
του. είναι φυσικό ν ' αγαπά τη γυναί
κα του, όπως τον αιυτό του.
Και βλέπουμε αντρόγυνα που
έζησαν μαζί μισό αιώνα . ότα πεθαίνει
ο ένας, μετά από λίγο καιρό τον ακο
λουθεί κι ο άλλος. ' Εγιναν μια σάρ
κα. ένα σώμα. ' Ενωσαν τη ζωή τους,
κάτω από τις ίδιες χαρές , α π ' τις
ίδιες λύπες. Την ένωσαν τα παιδιά
που είχαν το αίμα και των δύο.
Τπ παιδιά που βγήκαν από την
ένωσή τους. Είναι δυνατό αυτοί οι
άνθρωποι, αυτό το αντρόγυνο να
χωρίζει: Είναι δυνατόν αυτός ο άνόρας να ξεμακραίνει από την σάρκα
του; Από το σιμά του, από τή σύζυγό
του;
Είναι δυνατόν αυτή η γυναίκα να
μισεί τη σάρκα της και να θέλει να
την εκδικηθεί;
Αποπροσανατολισμός
Ξεμά
κρέμα από co θεό
ΦΩΚΙΏΝ ΑΣ

(μηχανήματα δομικά, κατασκευές).
Ο κ Χαρίτος επισήμανε ειδικότε
ρα την (ΐνισυσκέλπα του εμπορικού
ισοζυγίου ανάμεσα στις δύο χώρες
κα* αναφερόμενος στην πρόσφατη
εξέλιξη των εξαγωγών μας προς τη
V Γερμανία υπογράμμισε ότι:
— Είναι επιτακτική η παραπέρα δρα
στηριοποίηση της γερμανικής πλευ
ράς για την αγορά ελληνικών προϊόν
των.
Σημειώνεται ότι η χώρα μας μέσω
ίου ΟΠΕ πιιίρνει μέρος με κρατικό
« ρ ι.τν ,ρ · σι!ξ κ υ Α ·# -· ' γερμανι
κές ενθέσεις και οργανώνει σειρά
ειδικών εκδηλώσεων (εεληνικές εβδο
μάδες κ.λ.π.) στη Δ. Γερμανία.
Μιλώντας στη διάρκεια της
συνάντησης ο γενικός διευθυντής
των εκθέσεων Μονάχου κ. Γκέρτ
Φάν Χέβες τόνισε ότι:
— Το Μόναχο είναι σήμερα μιά από
τις τιό γνωστές πόλεις στον κόσμο
όπου οργανώνονται εκθέσεις και
συνέδρια. Το πρόγραμμα των εκδη
λώσεων της πόλεως καλύπτει όλους
σχεδόν τους κλάδους της οικονομίας
—τον ηλεκτρονικό, τον οικονομικό
και κατασκευαστικό, τον αθλητικό,
τον κλάδο αναψυχής, τροφίμων, μό
δας και χειροτεχνίας.
— Κάθε χρόνο, τα 300.000 τειρ. μέ
τρα του εκθεσιακού χώρου υποδέχον
ται 1.3 ως 1.5 εκατομ ειδικευμένους
επισκέπτες. Επίκεντρο των εκθέσεων
είναι οι στεγασμένοι χώροι που καλύ
πτουν σήμερα 80.000 τετραγ. μέτρα,
ενώ από τις ιτρχές του 1983 και όταν
θα έχουν τελειώσει οι, εργασίες ε » κτάσεως, οι στεγασμένο· χώροι θο
καλύπτουν συνολικό ΙΟΟ.ΟίΚ) ιετρ.
μέτρα.
Η έκθεση BAUMA γίνεται κάθκ
τρία χρόνια και το 1983 θα λειτουρ
γήσει από 8-14 Απριλίου με τη συμ
μετοχή 1.100 εκθετών από 24 χώρας.
Παρουσιάζονται
οικοδομιοί
μηχανήματα και άλλος εξοπλισμός.

Οι συντάξεις
του ΟΓΑ
Σοβαρό το κοινωνικό πρόβλημα
έχει δημιουργηθεί στο Νομό μας ααό
την μακροχρόνιο διακοπή λειτουρ
γίας της υγειονομικής επιτροπής γ »
τις συντάξεις ίου ΟΓΛ,
Εκατοντάδες αιτήσεις ικκρεμοόν
για εκδίκαση, αλλά η Επιτροπή αυτή
έχει πάνω από δύο χρόνια (!) ve
συνεδρίασα.
Ο Νομάρχης Ημαθίας κ. Πινακίόης νομίζουμε ότι αξίζει να ασχολη
θεί και αν μπορεί να δώσει λύση σ'
αυτό το σοβαρό πρόβλημα.

Ανοίγει
αύριο Παρασκευή
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜΠΑΣ
Με τον αρχιμάγειρο
των πολλών σπεσιαλιτέ
και τις φανταστικές
ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ

ΜΠΑΡΜΠΑ-ΤΑΚΟ
Το νέο τηλέφωνο είναι 26.666

«Λ ΙΛ Α 2η
«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

12345«789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Λαϊκή μας τραγουδίστρια.
2- Χωρίς νερό στην τηλεόραση.
3- Είδος μουσικής — Επώνυμο διά
σημου τραγουδιστή (αντίστρ.).
4· Κλωστή της καθαρεύουσας — 1ε
μω πράξη της αριθμητικής ίο λέ
με.
5 Κι a u ra τα φαγητά... τρώγονται.
6. Τα ιταληά αρχικά της τής αεροπο
ρικής μας συγκοινωνίας (αντίστρ.)
- Τα σ ύ μ φ ω ν α της., κυριολεξίας,

ΚΑΘΕΤΑ:
1 Αυτές, σε αρκετές χώρες πέ
φτουν... σύννεφο.
2 Αυτός πουλιέται και στα περίπτε
ρα — Του ποντικού... <ρυλακή(αντίστρ,).
3. Αρχικά
μιάς
νεολαίας
μας
{αντίστρ.) — Αυτά, χωρίς ζωντα
νά»,
4 Αρχικά διπλωματικών αυτοκινή
των - Από τη γνωστή φράση του
Ηράκλειτου, λέξη.
5. Αλιώς ο Σπερχειός.
6. Μ αυτό στολίζονται πολλά αυτο
κίνητα.
7. Ευρωπαϊκή χώρα.
8. Είχε δική του και ο Ζήνων
(αντίστρ ) - Οπτική ισοπαλία.
9 Αρχικά εταιρειών — Ίδρυσε τον
Ερυθρό Σταυρό (αντίστρ.).

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ο ΡΙΖΟΝ ΤΙΑ: I ΚΕΡΑΜ ΙΔΑ 2. ΑΝΑΦΗ 3 ΝΑΤΟ -Ο Υ Λ Α 4 ΣΠΗ
ΓΚΕΛ 5 ΑΧΑΛΒ - ΟΤΙ 6. ΦΑ - IH - ΣΟΑ(Χ) 7. ΙΔΑΣ 8.
ΙΑΜΑΤΑ 9. Μ Α ΡΟ Κ ΙΝ Ο Ι.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΚΑΝΤΛΦΙ 2. ΕΝΑ - ΧΑΔΙΑ 3. rA T IA
ΑΑΡ 4. ΑΦΙ
ΠΛΙΣΜΟ 5 ΜΗ - Η 8Η - ΑΚ(ΤΗ» 6. ΟΓ - ΑΤΙ 7. ΔΑΥ
ΚΟΣ - ΑΝ 8. ΛΕΤΟΧ 9. ΑΜΑΛΙΑ - ΡΣ.

ΠΕΜ ΠΤΗ, 7

ΠΕΜΠΤΗ, 7

5 45 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΟΠΉ
β.00 ΦΡΕΝΤ ΜΠΑΣΕ
β 05 Ο ΜΊΤΠΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟMOI
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
6 55 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
7.15 ΜΠΑΣΚΕΤ· ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
- ΛΕΜΑΝ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ

9.30
10.00
11.00

ιι« Β

1 2 .0 0

Μ

* »

Η αντιμετώπιση
των εμφραγμάτων

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

αναποόα.
7. Προσφιλέστατο ρήμα του Λιόλιου
της Καστοριάς.
8. Αντίστροφο σημείο του ΠΡΟ ΠΟ
— Κι ένα αντίστροφο άρθρο.
9-Έ να σχήμα σαν τη... Γή (καθ.).

5.30
β.00
6 15
6.30
7.00
7.30
8 00
9.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
ΠΟΛΓΠΠΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πέμπτη 7 ΟκτωβΡ“" 1

Οπως φαίνεται υπάρχουν δύο
διαφορετικά είδη έμφραγμα η ς . Το
προύμο έμφραγυα ποο προσβάλλει
συνήθως άτομα γύρω στα 50 τους
χρονιά κΐιΐ το έμφραγμα που παρου
σιάζεται σι προχωρημένη ηλικία.
Συγκριτικά στοιχεία από διάφο
ρες χώρες αναφορικά με πρώίμα
εμφράγματα σε άτομα μεταξύ 45 και
54 ετώ ν οδήγησιιν σε απρόοπτες δια
πιστώσεις.

Οι Αμερικανοί π.χ. πεθαίνουν
στην ηλικία αυτή από εμφράγματα σε
διπλάσιο περίπου αριθμό από ότι
πολίτες της Ομοσπονδιακής Γερμα
νίας. συγκεκριμένα 368 επί 100.000.
Στην βορεινή Φινλανδία επί 100.000
κατοίκων οι θάνατοι από εμφράγματα
στην ίδια ηλικία φθάνουν τους 421.
Αντίθετα στην Ομοσπονδιακή Γερ
μανία κυμαίνονται γύρω στους 159.
"την γειτονική Ελβετία στους 133.
«Με τα στατιστικά αυτά στοιχεία
βρισκόμαστε φυσικά σε πλεονεκτική
θέση», ανέφερε ο καθηγητής Ντόνατ
κατά τη διάρκεια επιστημονικού συμ
ποσίου που έγινε πρόσφατα στο
Αμβούργο επ' ευκαιρία των δέκα
χρόνων του «Μοντέλου του Αμβούρ
γου για την αποκατάσταση ατόμων
που έχουν πάθει έμφραγμα». Φυσικά
υι πρυαναφερθέντε; αριθμοί δεν
αλλάζουν τίποτα στην γενική διαπί
στωση ότι ενώ στις Ηνωμένες Πολι
τείες της Αμερικής ο αριθμός των
θανάτων από εμφράγματα μειώνεται
οτην Ομοσπονδιακή Γερμανία αυξά
νει συνεχώς.
Σε τελική ανάλυση σημασία έχει
κατά πόσο ένα άτομο προσβάλλεται
από έμφραγμα οίταν είναι 50 ή 70
ετών,Και τούτο γιατί «δεν ενδιαφέρει
από ποια αρρώστκια αλλά σε ποια
ηλικία πεθαίνει ένας άνθρωπος»,
όπως τόνισε σχετικά ένας άλλος
καθηγητής υπό το Βερολίνο. Εδώ θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι πολλοί
συνάνθρωποί μας μόνο μετά το πρώ
το τους έμφραγμα αποφασίζουν να
κόψουν το τσιγάρο, να διατρέφονται
πιό υγιεινά και να κινούνται περισσό
τερο ώστε να αποφύγουν κατά το

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

συνατόν μιά δεύτερη προσβολή.
Στην διάθεση του «μοντέλου του
Αμβούργου» που αποβλέπει όπως εί
παμε στην αποκατάσταση των καρ
διοπαθών. βρίσκονται σήμερα 100
γιατροί που προσφέρουν αμισθί τις
υπηρεσίες τους και που ασχολούνται
με την αποκατάσταση 1000 περίπου
καρόιοπαθων. Και όμως μέχρι σήμε
ρα μόνο 10% των καρδιοπαθών που
έπαθον έμφραγμα, καταφεύγουν στο
εν λόγω κέντρο μετά την έξοδό τους,
από το νοσοκομείο και την βασική
περίοδο αναρρώσεως. Οι ολιγάριθμοι
αυτοί άρρωστοι κερδίζουν ωστόσο
πολλά σε ό.τι αφορά την ποιότητα
ζωής.

ΕΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
BITTEN (ΙΝΠ)

Τόσο τα προγράμματα των μαθη
μάτων όσο και η οργάνωση του πρώ
του γερμανικού ιδιωτικού Πανεπι
στημίου που δημιουργείται στο Βίττεν. αποτελούν ένα είδος εναλλακτι
κής λύσεως για τα Πανεπιστήμια
μαμούθ της ομοσπονδιακής Γερμα
νίας που στενάζουν σήμερα κάτμ απδ
το βαροζ οικονομικών προβτημάτμν
και ιιηοχ εώσεων Φορέας του νέου
πρωτότυπου στο είδος του Πανεπι
στημίου, είναι ένας πανεπιστημιακός
Σύλλογος στον οποίο συμμετέχουν
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
πολυάριθμοι Ευρωπαίοι ακαδημαϊκοί
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι δάσκαλοι. Αν όλα πάνε καλά, τότε
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας υπολογίζεται, ότι το φθινόπωρο του
ευχαριστούν τους κάτωθι.
τρέχοντος έτους οι πρώτοι φοιτητές
1) Τον κ. Στυλιανό Θεοχαρίδη για ιατρικής του προαναφερθέντος ανώ
τη δωρεά τιυν 7.000 δραχμών για ένα τατου εκπαιδευτικού ιδρύματος θ'
πλήρες γεύμα, στη μνήμη του γιού ανσλάβουν εργασία στο Νοσοκομείο
του Βαγγέλη Θεοχαρίδη για τριετές Χάρντεκε. Αντίθετα από την μέχρι
μνημόσυνο.
σήμερα
συνηθισμένη
πρακτική,
2) Την κ. Μυριάνθη Σακάλογλου προϋπόθεση για την εγγραφή στην
για τη δωρεά τιιιν 1.000 δραχμών, ιατρική Σχολή θα είναι η ύπαρξη
στη μνήμη του εξαδέλ,φου της Βασι επαρκών γνώσεων που να μπορούν
λείου Σπυρΐδη.
όμως να ελεχθούν σε ότι αφορά την
3 Την κ. Ελισάβετ Τζΐκα για την περιποίηση ασθενών γνώσεων που
δωρεά των 2.000 δραχμών στη μνή· Θα υποδεικνύονται έπειτα από σχετι
μη της εξαόέλφ'ης της Αναστασίας κή μαθήτευση σε Νοσοκομείο.
(Σούδας) Βαρεία Γούναρη.
Ο μέχρι τώρα χωρισμός μεταξύ
4) Την κ. Ουρανία Τζΐκα για τη θεωρίας και πράξεως θα καταργηθεί
δωρεά των 1.000 δραχμών, αντί στε στο νέο Πανεπιστήμιο. Κάθε φοιτη
φάνου. στη μνήμη της Ανηψιάς της τής Οα υπάγεται από τη πρώτη κιόλας
Αναστασίας (Σούδας) Βαρειά Γού μέρα των σπουδών του σε ένα υφηγη
ναρη.
τή που θα «τον παίρνει μαζί του»,
5) Την κ. Φωτεινή Τριανταφύλλου κατά την επίσκεψη των ασθενών.
για τη δωρεά των 20.000 δραχμών Παράλληλα ο φοιτητής θα προεκτεί
στη μνήμη των αγαπημένων της.
νει και θα βαθαίνει θεωρητικά την
πρακτική του πείρα. Εκτός τούτου θα
Εκ tou Γηροκομείου
είναι υποχρεωμένος να παρακολου-

40ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Την Κυριπνή 10 Οκτωβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ
ρων τελούμε τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, πατέρα και αδελφού

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΟΥΛΑΣΙΚΗ
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό
Η σύζυγος τα παιδιά
• Η Δεξιωο»! στο σπίτι ( Εμμ, Παππά Ι ή

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ραόιοταξί

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

22.222
22-505
· ·
125
23.749
24.4441
22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε (σταθμός)

21199
22.200
22-314
41333

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.ΕΜ. (βλάβες)
Ι.Κ.Λ. (ηρωτ. βοήθκκς)
'Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
100
121
199

6 2 .5 5 5 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
· *
*23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκρόταυς
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.8Β0
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραίτη
2 3 .3 5 0

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 1982 στον Ιερό Ναό Αγίου ιωάννου
τελούμε 40θήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του προσ
φιλούς μας συζύγου, πατέρα . παπού. αδελφού και θείου

Γντοστοποιειται, σύμφωνα μτ το ■
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250Λ982, ότι:

Η ΛΙΑ ΛΙΑΚΟΥ
(Ε ργολά βου Ο ικοδομώ ν)
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος τα παιδία
οι εγγονοί - οι αδελφοί - οι ανεψιοί
• Η δεξίωση στο σπίτι (Ανοίζεως 90)

II ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΙΣΗ του Δια
μαντή και της Ό λγας το γένος
Τσουμπάρη που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοκυρά και ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑ
ΔΟΠΟΥΛΟΣ του Συμεών και της
Ελισάβετ το γένος Θεοδωρίδου που
γεννήθηκε στο Κ. Νευροκόπι Δρά
μας και κατοικεί στην Θεσσαλονίκη
επαγγέλματος Στρατιωτικός πρόκει
ται να παντρευτούν και ο νάμοε θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου
Βέροιας.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ Ε Ρ Α
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικΐας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΣΟΓΛΟΥ του
Παντελή και της Ανδρο νίκης το γέ
νος Ακριβοπούλου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Βέροια επαγγέλμα
τος γεωπόνος και η ΣΙΑΧΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΑ του Μιχαήλ και της
Νικολέτας το γένος Ηλιοπούλου που
γεννήθηκε και κατοικεί στα Εξαμίλια
Κορινθίας επαγγέλματος οικοκυρά
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει ο-ον Ιερό Ναό Αγίων
Αναργύρων Βερε'ας.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α Σ Κ ΑΛΠ Α Κ 1ΔΟ Υ
(Μ αίας ετώ ν 22)
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
δεήσεις τους προς τον Θεό
Οι γονείς - η αδελφή
οι θείοι

Ο ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΔΙΜΗ
ΡΟΣ του Ιωάννου και της Αλεξάν
δρας το γένος Γιουρισκάγια που γεν
νήθηκε στην Τασκένδη και κατοικεί
στην Βέροια επαγγέλματος Οικοδό
μος και η ΒΑΡΒΑΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟ
Ρ1ΔΟΥ του Αντωνίου και της
Μαρίας το γένος Τσιρίδου που γεν
νήθηκε και κατοικεί στην Βέροια
επαγγέλματος Ιόιωτ. Υπάλληλος
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Μητροπόλεαις Βέροιας.

, η Δεξίωση στο καφενείο Τριποτάμου

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ Λ Η Ψ ΕΙΣ

Τελούμε την Κυριακή
10 Οκτωβρίου στην εκκλη
σία
Αγίου
Αντωνίου
Βέροιας

ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
για την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας
συζύγου, πατέρα και παπ
πού

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ*
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΔΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να
προσέλθουν για να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις
τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος
τα τέκνα - οι εγγονοί
οι λοιποί συγγενείς
• Η δεξίωση στην οικία Πίνδου 10 - Βέροια.

VIDEO CLUB
Θωμάς Α. Βύζας

Τ η λεόρα σ η

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΜΗΤΡΟΠΟΑΕΟΣ 37 - ΤΗΛ. 28.077 - ΒΕΡΟ ΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟ ΓΡΑΦΙΑ

σβ τρ€ΐς μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ»ι»|ΐ»ιπιιΑ* ι,ις,

Π

, ΐ)λ

6 ? 77 f

HI Ρ ΟΙ Δ

<*μ .

ραμα αυτό με κάποιο σκέτου^
Φοβούνται ότι στο Βίττεν
ται τώρα ο πυρήνας μιας φ0Τΐν'°^”
εναλλακτικής λύσεως, που
πρόθεσμα μπορεί να έχει δ « # ^
επιπτώσοτ στις κρατικές ονΛΡψ1
επιπτώσα:
Σχολές

Συνεχίζεται
ο διαγωνισμός
χορού στη
D IS C O

ΖΑΝΝΑ

Αρχισε το Σάββατο 25
βρίου (Ιος), συνεχίστηκεατιζ ν,
και θα γίνει στις 9 ΟκτωβΡ“3“ ^
προκριματικός του παν '
πρωταθλήματος χορού,
στον θα γίνει στην AffijVK
DISCO ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣτους δύο πρώτους
κούς του πρωταθλήματος. t0 ”
στη Βέροια την ευθύνη και
ση έχει n DISCO ΖΑΝΝΑ. ^
θηκαν για τον τελικό που θα V"'
Κυριακή 24 Οκτωβρίου τα
γάρια
I Ιος προκριματικός: Το δύ° jj
tu
ζευγάρια ισοβάθμιον
βαθμούς και είναι ο
Π*
Πιιπακαλός με την ΜπριΥκί*1’ ^
γιάδου κιιι ο Θεόφιλος ΚοτΡ*1®
την Έφη Τσισμετζή.
Ψ
2ος προκριματικός:
^
γάρι είναι ο Γιάννης
την Στέλλα Χασιώτη με 20 μ®*®
και δεύτερο ο Βπγγέληξ Τ ® ·'^
με την Λίλια Γεωργιάδου
62 βαθμούς.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ κολ£·
ηλικίας 6-9 ετών για την ί ν°Ρ
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενδιΟΦ®
νοι μπορούν να προσέλθουν ^
γήπεδά αθλοπαιδιών της
εξής ημέρες και ώρες Κάθε
,
τη 6-8μ.μ. και Σάββατο και Κ θ "
από τις 8 .3 0 ' έως 1030 π·ΜΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗϊ Ε Ο * ^

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑ ιΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε·!
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΕΙΚΑΪ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΛ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΖΑ*
(Εδέσσης 1)

.........

ρΤ .

Φωτοσύνθεσης OFE5 -

Μ1ΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙ***
(Π. Μιαουήη 4)
Νομικός σύμβουλΛ

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΛ1
(Ιπποκράτους ^ ΑωΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑ·
Μητροπόλεως 2»
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
6ΡΧ·
Ιδιωτών
Σωματείων
Μ
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Καινότατων
spx· ·
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων - Οργανισμών
.Μ .
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
• Χειρόγραφα δημοσιιeaà)r
όχι δεν επιστρέφονται.

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Για vu θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

VIDEO CUHt ΒΕΡΟΙΑΣ
Ε κ π α ιδ ε υ θ ε ίς σ τ η ν Ε λ λ η ν ικ ή

Γην Κυριακή 10 Οκτωβρίου
1982 στον Ιερό Ναό Πέτρου και
Παύλου
Τριποτάμου
τελούμε
40θήμκρο μνυμόσυνο για την ανά
παυση της ψυχής της προσφιλούς
μας θυγατέρας αδελφής και ανε
ψιάς

θήσει και «θεμελιώδεις σπουδές» που
θα του επιτρέψουν να συμπληρώσει
τις ειδικές σπουδές με μια απαραίτη
τη στάθμη γενικής μορφώσεως. Στα
πλαίσια των εν λόγω σπουδών ο φοι
τητής θα μαθαίνει μεταξύ άλλων δυο
ευρωπαϊκές γλώσσες, ιστορία και κοινωνιολογία. Οι γενικές αυτές σπου
δές είναι υποχρεωτικές είτε πρόκειται
για φοιτητές της ιατρικής, είτε της
φιλοσοφίας, της βιολογίας, των
μαθηματικών ή των ανατολικών
σπουδών. Η παραπάνω μορφή σπου
δών, που ξεφεύγει από τα όρια της
μονόπλευρης εξειδικεύσεως που ακο
λουθεί συνήθως σήμερα ένιις φοιτη
τής. εξυπηρετεί και τον στόχο των
ιδρυτών του νέου Πανεπιστημίου, να
εξευρεθεί δηλαδή και πάλι «μια κοινή
γλώσσυ για όλους τους επιστήμο
νες». Σήμερα η απόλυτα εξειδικευμένη γλώσσα που χρησιμοποιεί κά
ποιος επιστήμονας, δυσκολεύει τον
έλεγχο των αποτελεσμάτων μιας
έρευνας που διενήργησαν συνάδελ
φοι επιστήμονες κάποιας ακόμα και
συγγενούς ειδικότητας. Εξ άλλου με
αντιγραφειοκρατική διοίκηση το
ιδιωτικό Πανεπιστήμιο ίου Βίττεν
επιδιώκει να καταστήσει στις σπου
δές «κατά πολύ φθηνότερες» από ότι
στα παραδοσιακά Πανεπιστήμια με
τους δαιόαλώόεις διοικητικούς μηχα
νισμούς. Οι αρμόδιοι του Υπουρ
γείου Επιστημών «έτριβαν» κυριολε
κτικά τα μάτια τους όταν πληροφορήθηκαν, πως η επιστημονική
βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου θα
στοίχιζε μόλις 300.000 μάρκα αντί
των 4 εκατομμυρίων που κοστίζει μια
συνηθισμένη πανεπιστημιακή βιβλιο
θήκη. Η εξήγηση που δόθηκε ήταν
σχετικά απλή: «'Εχουμε παραιτηθεί
από κάθε εξεζητημένη απαίτηση». Το
υπουργείο εξέφρασε όμως και την
άποψη, ότι τα λειτουργικά έξοδα του
ιδιωτικού Πανεπιστημίου, που υπο
λογίστηκαν, για 400 φοιτητές και για
το χρονικό διάστημα Γ982-1986, σε
13 εκατομμύρια μάρκα, είναι «αισθη
τά πιο χαμηλά». Σημειωτέον, ότι οι
εκπρόσωποι του Πανεπιστημίου δή
λωσαν πως δεν σκέπτονται να «παρα
φουσκώσουν» τον διοικητικό και
καθηγητικό κλάδο με περιττές θέσεις.
Το καθηγητικό προσωπικό δεν θα
αποτελείται από υψηλόμισθούς, μόνι
μους υπαλλήλους αλλά από μετακλη
τούς, με χρονικά περιορισμένα συμ
βόλαια. Οι εν λόγω πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι για την ανανέωση των συμ
βολαίων τους θα πρέπει «να δείξουν
πρώτα τι αξίζουν». Η χρηματοδότη
ση του νέου Πανεπιστημίου θα βασί
ζεται σε δωρεές. Ό πω ς είπαν οι
φορείς, τα χρήματα, που υπολογίζον
ται σε 15 εκατομμύρια μάρκα, προέρ
χονται από ιδιώτες αλλά και από την
βιομηχανία που διέθεσε ποσά κυμαι
νόμενα μεταξύ 10.000 και 100.000
μάρκων. Τα εν λόγω ποσά και οι τό
κοι τους δεν επαρκούν, βέβαια, για
την εξασφάλιση της λειτουργίας του
Πανεπιστημίου. Μόλις όμως επέλθει
η αναγνώρισή του από το Κράτος θ'
ακολουθήσουν και άλλες συνεισφο
ρές. Η άποψη, πως το Πανεπιστήμιο
θα χρησιμοποιηθεί για την δημιουρ
γία ΐλρήνω ν της βιομηχανίας και ότι
6α προσφέρει θέσεις σπουδών μόνο
σε προνομιούχους, απορρίφθηκε έν
τονα. Αντίθετα: Το Πανεπιστήμιο,
τονίστηκε, θα είναι ανοικτό στον
καθένα που θα αποδέχεται τις βασι
κές του αρχές. Σκοπός παραμένει να
αποδειχθεί η αξία του και οι δυνατό
τητες του απέναντι στα κρατικά
Πανεπιστήμια, μόνο με βάση τα επι
τεύγματα του και την επιτυχία του.
Το οργανωτικό επιτελείο αποτελείται σήμερα από 12 μόνο άτομα. Ήδη
γίνονται εργασίες αποκαταστάσεως
σε ένα παληό Σχολείο, ένα άσυλο για
εργένηδες και το παληό οίκημα μιας
εκκλησιαστικής Κοινότητας, που θα
χρησιμοποιηθούν για τη στέγαση του
Πανεπιστημίου. Οι τρεις πρώτοι
καθηγητές της ιατρικής Σχολής πρό
κειται σύντομα να υπογράψουν τα
συμβόλαιά τους.
Οι πρώτοι φοιτητές θα εγγραφούν
με κλήρωση. Τα «κατεστημένα»
Πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν το πεί

··
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Πάνω απ' όλα
ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ALFA ROMEO
Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας
MIX. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βενιζέλου 84-Τηλ. 27417, 23017
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΟ ΝΕΟ

ΖΑβΤΑνΑ
ΣΤΗΙΜ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και ΠΕΛΛΗΣ
ΤΗΛ. 0 3 3 1 -2 2 5 6 8

ίΕΛΙΔΑ 3η

Το χρονογράφημά μας

Κατά συνείδησιν...
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡ. ΑΓΩΝΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΜΙΝΑΟΥΡ ΜΠΑΪΑ ΜΑΡΕ
ΓΙΑ ΤΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ Χ ΑΝ Τ - ΜΠΩΛ

Σάββατο 9 Οκτώβρη και ώρα 7 Ε.Α.Κ. Βέροιας. 0α γίνει ο πρώτος
το Κλειστό γυμναστήοιο του επίσημος διεθνής αγώνας του Φιλίπ
που.
Για το Ευρωπαϊκό κύπελλο Ομο
σπονδίας (ΟΥΕΦΑ) στο Χάντ Μπώλ 0α αντιμετωπίσει την πανίσγυ
Η Γ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ
ρη Ρουμανική ομάδα Μινάουρ του
δ ιο ρ γ α ν ω ν ε ι
Μπάϊα Μάρε, που στην τάξη της έχει
5 διεθνείς.
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
Η ρεβάνς θα γίνει το άλλο Σάββα
το 16 Οκτώβρη στο Μπάϊα Μάρε.
Διαιτητές του αγώνα στην Βέροια,
'WitOlí Τ'1ν ,συμ^εΤ0*Π του Παναθη- θα είναι οι διεθνείς Γιουγκοσλάβοι
Γ.Ε. ΒΕΡΠ α Γ ο" Αθηνανκ0ύ m ' κ.κ. Τζάψερ Λίλα από την Τζακοβί
»η,η; Γ υ,ΑΣ 0α πραγματοποιηθεί τσα και Ρακόσεβιτς Ράϊκο από την
^ ® έρο!“ τουρνουά χάντ - μπώλ.
Πριστίνα,
pto „ '^ θ λ ο ι θάεχουν την ευκαι
Οι φίλοι του ωραίου και συναρπα
HcvcH, ^νωΡ)°°υν τις ομάδες του στικού αυτού αθλήματος θυ έχουν
Afoivu"-'1·*0^' του Τελαμώνα, του την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
"του παυ εινυι uno τι: καλύτε- ένα ρεσιτάλ Χάντ Μπώλ από τους
^¿'-nvocéç ομάδες.
περίφημους Ρουμάνους και ένα επί
Α® δοθεί η ευκαιρία στους σης ρεσιτάλ διαιτησίας.
tt|Vr 'íll!’ T0Ç Βέροιας να γνωρίσουν
Αλλά και ο Φίλιππος δεν θα πέσει
»ο μνηστ"τή Ένωση Βέροιας και αμαχητί. Ό πω ς μας είπαν οι νεαροί
ιβι ρΐί0κιουν γνώμη για td ri γίνετου π«ίκτες. θα αγωνιστούν σαν Ισοι
ουτόν χον καινούργιο σύλλογο με τους αντιπάλους τους. Δεν τους
>01) με
ώάκρΡΤ,γ0Ρ° ροθμό τροχωρεί φοβίζουν τα μεγάλα ονόματα. Θα
παλαίψουν με όλες τους τις δυνάμεις.
Βρίσκονται δε σε πολύ καλή κατά
σταση, όπως το έδειξαν με την ισχυ
ρή ομάδα των Βριλησίων που την
κέρδισαν με άνεση με 29-18.
Ό λοι λοιπόν οι φίλαθλοι της
^

Βέροιας το Σάββατο στο Ε.Α.Κ, για
να βοηθήσουν την ομάδα τους στην
δύσκολη αυτή προσπάθεια. ΠΡΟΣ
ΟΧΗ όμως να μην παρεκτραπούν.
Στους ευγενείς φιλάθλους της
Βέροιας, δεν ταιριάζουν οι βωμολο-

ΧΑΝΤ-ΜΠΩΑ

ΤΟ ΒΕΡΜΙΟ
ναουςης
συ γχ α ίρει

^ ° υ
ΒΕΡΜΙΟΥ Ναούσης
τ1ν υποχρέωση να συγχα«η, (
Κ κ , ; ημ0σ,ωί του? διαιτητάς κ.κ.
csi^Ja^rÍ· Τσιλογιάννη, Λουκίδη
για tov “ VOVO ομολοSv
Τμό™ με τον οποίο διηύμέχρι τώρα αγώνες πρωI)
και κυπέλλου που έδωσε

ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΤΟ ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΒΡΗΛΙΣΙΩΝ
Στον φιλικό αγώνα, τον τελευταίο
πριν από την μεγάλη μάχη του Φιλία
που στο Ευρωπαϊκό Κύπελλο με την
Μινάουρ, ο Φίλιππος νίκησε με άνε
ση τα Βρηλίσια Αθηνών με 29-18 ημ.
15-7.
Τα Βρηλίσια. αγωνίζονται στην Α'
Εθνική κατηγορία και πέρυσι τερμά
τισαν στην 4η θέση, στο Πρωτάθλη
μα Αθηνών, ένα μόλις βαθμό πίσω
από την Αθηναϊκό,
Η νεανική πλέον ομάδα του Φιλίπ
που. έδειξε ότι και πάλι θα είναι η
πρωταγωνίστρια του Πρωτάθλημά

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Α.Μ.Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ποιεί έκτακτη ενημερωτική συνέλευ
ση για τα μέλη του συλλόγου και
τους φιλάθλους γενικώτερα. Η διοί
κηση θα κάνει πλήρη ενημέρωση
στους φιλάθλους και θα εξηγήσει και
τους στόχους της, για την ποδοσφαι
τ.Λ,Γ
ρικέ! περίοδο που διανύουμε.
•
Βαθειά συγκίνηση κατέχει
φιλάθλους και μη για το ατύχημα που
είχε την Κυριακή το βράδυ έξω από
την Καβάλα ο άσσος του ΑΜΣ Αλε
ξάνδρεια Λάζος. Ευχή όλων είναι ο
Λάζος να γίνει γρήγορα καλά και να
μηνών.
Υυναικεία ομάδα της Γ.Ε.
ξαναφορέσει το Νο 3 της ομάδας, το
Καλύτερες από την Γ.Ε. Βέροιας
τοή 11ιτ φιλικό αγώνα στα Γιαννι- η Πολιτούδη, Τολιοπούλου, Αντωοποίο τόσες φορές έχει τιμήσει μέχρι
από τον τοπικό Μ. Αλέ- νιάδου, Αραμπατζή. Μουρατίδου,
σήμερα.
ν
ΜΕ (22-12) που είναι μιά από Μανουσαρίδου.
•
Από αύριο ξαναρχίζει προπο
' καλές ομάδες στην Ελλάδα,
νήσεις ο Αρίστος Ζαρογιάννης, αφού
Από την Γ.Ε. Βέροιας έλειπαν η
καλή απόδοση είχαν τα
το τραύμα του, στο μάτι έγινε τελείως
Στεφανίδου και Καρτσούνα που είναι
Ο ?
Γ,Ε. Βέροιας, στον αγώ- βασικά στελέχη.
καλά.
Οη Τ',τ° και απέδειξαν με την απόδο•
Στο σημερινό συμβούλιο της
Η σύνθεση της ΓΕΒ: Αντωνιάν^, ’’Ικ>οτι πολύ γρήγορα θα είναϊη
ΕΠΟ Οα καταρτισθούν οι επτά όμιλοι
δου, Ευστρατιάδου. Πολιτούδη (10).
της Α' Εθνικής ερασιτεχνικής κατη
“>ύ)υυν&μη 010 γυναικείο χάντ
Τολιοπούλου (2), Πολιτίδου, Αραμ
γορίας, από ποιες ομάδες θα αποτε
&
πατζή, Μουρατίδου, Νικολαίδου.
Γ * ,/ ^Ρέπει να σημειωθεί ότι τα Μανουσαρίδου,
λούνται. Από ότι έχουμε πληροφορηΚαραμανλίδου,
1 0 !ζ^ά είναι ομάδα 3 χρόνων ενώ
θεί. οι ομάδες του Νομού μας. δεν θα
Χατζηαθανασίου, Δεκάκη, Ψωμιά’’υα της Γ.Ε. Βέροιας μόλις 3
είναι στον ίδιο όμιλο με αυτές της
δου.
Θεσσαλονίκης και Πέλλης. Η πληρο
φορία μας δεν επιδέχεται αμφισβήτη
ση.
• Την Κυριακή η Αλεξάνδρεια
θα μεταβεί στην Ελευθερούπολη
Καβάλας, όπου θα παίξει με τον τοπι
κό Ορψέα. στην ρεβάνς του προημεΑπό πλευράς Γ.Ε. Βέροιας καλύ
(η,/! Τ.Ε. Βέροιας σε φιλικό αγώνα
ρών 3 1.
Ιοι,. ιανΑΐσά έχασε με 28-25 σκορ τεροι ήταν οι Καργατζής, Πατσια• Τελικά η Αλεξάνδρεια δεν
βούρας,
Ποζιάδης,
Καραγεωργίου,
αδικεί.
μπόρεσε να αποκτήσει τον άσσο του
®>(ΐν ^ΡΕπει να αναφέρουμε ότι Ζαμπάκας,
Πιερικού Γιάννη Μίσκο. που επρόΓ,£ μΥ(,>να αυτό χάθηκαν από την
κειτο να λυθεί το συμβόλαιό του με
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Μ&. 'Ραιώς 6 πέναλτυ και οι ευκϋΐΓ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ: Αβρυμίδης,
την ομάδα του κοινή συναινέσει.
|-| ν°νταν η μιά μετά την άλλη, Καζόγλου, Πατσιαβούρας (2),ΠοζιάΈτσι ο παίκτης παρέμεινε στον Πιενή, μν>ως η ήΤτα είναι άδικη για τα δης (5). Γιαννακού, Καραγεωργίου
ρικό. με τον οποίο θα αγωνιαθεί και
της Γ.Ε. Βέροιας διότι (2)
αυτή την περίοδο.
, Παπακανάκης, Καργατζής (13),
μ,<ι καλή εμφάνιση και υπε- Τσολοζίδης (3). Ζαμπάκας, Χαρίσης,
•
Μέχρι την ημέρα που Οα αρχί
1110 Μεγαλύτερο μέρος του ©υμιόπουλος.
σει το πρίατάθλημα της Α' Εθνικής
*
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ: Καρυπίδης. Τρο
ερασιτεχνικής κατηγορίας, η Αλεξάν
®>ό - αηαΡίι' όμως και η απουσία χίδης. Βεζυρόπουλος (9). Ιωαννιδης
δρεια δεν θα κάνει άλλο φιλικό παι
ομάδα των Ταραμονλή και- (4). Ναίόας (1), Χαραλαμπίδης,
χνίδι στο γήπεδό της. Και αυτό για
V ;
επηρέασαν την απόδοσή Γοτουχίδης (5), ΠΙσμίδης, Ξυνίδης
να σταματήσει ο κορεσμός των παι
(3)
. Νιζαμίδης Β. (3). ΝικολαΓδης κτών
(3). από τα πολλά φιλικά ματς που
έδωσαν.
• Παρ' ότι ο τραυματισμός του
Λάζου, που προήλθε από τροχαίο
ατύχημα όπως είναι γνωστό, αφήνει
κενό στη θέση του Νο 3. Εμείς
πιστεύουμε ότι ο ικανός προπονητής
της Αλεξανδρείας κ. Μανώλης Κερά
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ό τι: λόγω της χειμερινής
μιδάς. Οα βρει τον τρόπο να καλύψει
^Ριόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το π ρ ω ί
αυτό το κενό. Πιστεύουμε δε ότι
Α ίρ ο ν τ α ς :
μεταξύ των παικτών Αλβανού, Ελευθεριάδη. Σιτσάνη. Μυλωνά και Θεο
οωριδη θα βρεθεί ο παίκτης που οα
αντικαταστήσει τον Λάζο, μέχρι τότε
που θα μπορέσει να ξαναφορέσει την
φανέλλα της Αλεξανδρείας.
• Ο αγώνας κυπέλλου ΕΠΣΚΜ
της Αλεξάνδρειάς με την Κυψέλη θα
γίνει στις 20 Οκτώβρη ημέρα Τετάρ
τη. κφ' όσον όμως δεν αρχίσει την
ίδια ημρομηνία το πρωτάθλημα της
Α- Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγο
ρίας. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στο
γήπεδο Κυψέλης.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας).
• Την Κυριακή το πρωί στις 11
π.μ. στηναίθουσα του δημοτικού
συμβουλίου, στο δημαρχιακό μέγα
ρο, ο Α.Μ.Σ. Αλεξάνδρεια πραγματο-

^ANT-ΜΠΩΛ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
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κόσμιοι στις εκδηλώσεις τους, για να
κερδίσει σε ήθος η ομάδα τους και το
άθλημα.
Ο αγώνας θά καλυφθεί τηλεοπτικά
από συνεργείο της Ε.Ρ.Τ
Σ. Οικονομόπουλος
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2Q χιλ Ναούοης -Βέροιας

τος Ελλάδος, όταν φυσικά θα αρχί
σει.
Από τους παλιού; αγωνίζονται μό
νο οι Αλεξανόρίδης. Γκιλιόπουλος
και κατά διαστήματα ο Σαββίδης. Οι
Παπαδοπούλας Αλ„ Παυλίδης Ν..
Παναγιωτίδης. Παυλίδιις Θ., Δομπρής, Καζυντζίδης καθώς και οι
Σαράφης. Δελιπρίμης. Τσολάκος
έδειξαν ότι 0» αποτελέσουν τον κορ
μό. την βάση της ομάδας του Φιλίπ
που.
Με την επάνοδο δε του Ραπτόπουλου, Μπλατσιώτη και ίσως του Γιοβανόπουλου ο Φίλιππος, αποκτά μια
ομάδα πανίσχυρη, νεανική και ανα
νεωμένη.
Αρκεί να αναφέρουμε ότι εκτός
των τριών παλιών, όλοι οι υπόλοιποι
είναι ηλικίας Ι7 ετών Πρώτος παί
κτης του αγώνα ήταν ο Αλεξανδρίδης. Καλός μέχρι τον τραυματισμό
του και ο Γκιλιόπουλόζ- Απροπόνη
τος και χωρίς δυνάμεις, κυρίως στο
τέλος ο Σαββίδης, πέτυχε όμως
ωραία γκολ. Ό λοι οι υπόλοιποι διακρίθηκαν κυρίως στην άμυνα. Ηταν
απροσπέλαστοι, «δάγκωναν» στην
κυριολεξία τους αντιπάλους τους. Οι
Παυλίδης. Δομπρής. ήταν ^υλύ
καλοί και στην επίθεση Φανταστικός
ο ΙΙαπαδόπουλος. έκανε υπέροχες
αποκρούσεις και «έπιασε» πολλά πέ·
ναλτυ. Πολύ καλός ο Παυλίδης Ν.
και σταθερός ο Πάπαρης. Αυτή την
στιγμή ο Φίλιππος έχει τρεις ισάξιους
τερματοφύλακες.
Καλή η διαιτησία των κ.κ. Σλάβη
και Αλμασίδη.
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Παπαδοπούλας Αλ.. Παυλίδης Ν„
Πάπαρης, Λάμπρου (τερματ.). Αλεξανδρίδης 12, Γκιλιόπουλος 2. Πυναγιωτίδης. Παυλίδης ©. 6, Σαββίδης
4. Δομπρής 4, Καζαντζίδης, Τσολά
κος. Σαράφης 1. Δεληπρίμης, Τζου
βάρας, Χ'Παρασίδης.
ΒΡΗΛΙΣΙΑ
Μπάτσας, Μπατσιάκος, Λρνοκούρος
2, Λαουτάρης. Κουτκάς 3, Ζηγούρης
5, Ντούλιας 1. Μαρκόπουλος, Αργυροκαστρΐτης, Νανούρης 5. Λασκα/αίκης. Σφήκας Α. 2, ΓΙαξιμάδης.
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
* Τα Βρηλίσια είναι ένα μικρό
Προάστειο των Αθηνών, έχει 5.000
περίπου κατοίκους, στην Πεντέλη. Ο
σύλλογος είναι επιμορφωτικός, Έ φο
ρος του τμήματος είναι ένας δραστή
ριος άνθρωπος ο κ. Περρος (ήταν
Γυμνασίαρχος στο παιχνίδι Φιλίππου
Πανελληνίου στην Βέροια).
* Μαζί με την ομάδα ήρθε στην
Βέροια και ο τέως Γενικός Γραμμα
τέας της Ομοσπονδίας κ. Λλικάκος
που είχε" πολλές επαφές με παράγον
τες του Χάντ - Μπώλ της πόλης μας.
Ο ’ κ. Αλικάκος έχει εκλεγεί στις
πρόσφατες εκλογές της ΟΧΕ και φέ
ρεται σαν πιθανός Πρόεδρος,
* Στην αποστολή των Βρηλισίων.
παρέθεσε δείπνο, ο Φίλιππος στο
Τουριστικό Περίπτερο της «ΕΛΗΑΣ»
το Σάββατο
* Κάταγμα τελικά υπέστη, ο διε
θνής παίκτης το» Φιλίππου Γκιλιό
πουλος. στο χέρι. Έτσι Οα μείνει για
ένα μήνα στο γύψο και δεν θα λάβει
μέρος στους αγώνες, της ομϊιδος του.
Η υπούσια του. μεγάλο πλήγμα για
τον Φίλιππο.
* Ο κ. Αλικάκος δεν παρακολού
θησε τον αγώνα Φιλίππου - Βρηλίσια.
με ένδειξη διαμαρτυρίας, όπως μας
είπε, ενώ ήταν στο γήπεδο, γιατί ο
Φίλιππος όρισε διαιτητές για τον
αγώνα που είχαν διαγράφει από την
Ομοσπονδία.

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2η ΜΕΡΑ
α όμιλος
Λαζοχώρι-Μονόσπιτα
Ατχελοχώρι-Γ ιαννακοχώρι
Αρχάγγελος-Χαρίεσσα
Βαρβάρις-Λευκάδια
Νεόκάστρο Γ1 Ζερβοχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Αγγελοχώρι
Π. Ζερβοχώρι
Αρχάγγελος
Βαρβάρες
Λαζοχώρι
Μονόσπιτιι
Χαρίεσσυ
Γιαννακοχώρι
Νεόκοστρα
Λευκάδιυ
β' όμιλος

2-0
4-1
3-1
3-2
1-1
4
3
·)
7
2
ο
Ύ
Μ
1
1
1
1-1
2-1
2-3
2-5
0-3

ΓΠώτανος Μ. Αλέξ/δρος Αλ.
Κα'λλιθέα-Νησέλι
Καψοχώρι Καμποχώρι
Λραχος Λουτρός
Κουλούρα-Σταυρός
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
4
3
3
2
2
2
2
2
0
0

Αίιΐιτρός
Μ Λ/ώςανδρας
Πολατίτσια
Λραχος
Καλλιθέα
Καμποχώρι
Κουλ.ούρα
Σταυρός
Καψοχώρι
Νησέλ.ι

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
ΑΓΤΕΛΟΧΩΡΙ
4
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ Ι_
Αγγελυχώμι (αντ/τής L Ξανθόπουλος)
Σε μεγάλα κέφια η · ΑΣΠΙΣ»
ΑγγεΔ-οχωρίου κέρδισε ιιε 4 I το
συμπαθέστα,ο συγκρότημα του Γιαν
νακοχωρίου μέσα στο Αγγελοχώρι,
αφού χρειάστηκαν vu περάσουν τρία
χρόνια και μετά vu παίζει σαν γηπεδούχος στην έδρα της.
Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνα
τά στο πιιιγχϊδι.για να χάσουν στο 7
λεπτό μία ευκαιρία σε κενή εστία σε
κεφαλιά του Χυυφλιώτη

Λεν άργησε η «ΑΣΠ1Σ» , να βρει
τον εαυτό της και στο 24 ' γίνεται το
1-0 με μπάσιμο του Σταθόπουλου και
μπαλιά στον ξεμυρκάριστο Στύλο.
Στο 43 ' έγινε μία ανατροπή επί
του Σταθόπουλου χωρίς ο διαιτητής
να δώσει πέναλτυ. Και στο 4 4 ' σε
άουτ ίου Αλεξανδρίδη σε κενή εστία
. ο Ανθόποολος Ν. αποκρούει επί της
γραμμής. Κατά το δεύτερο μέρος οι
ομάδες «ατεβήκανε πιο αποφασιστι
κά οι μεν να ισοφαρίσουν οι δε να
αυξήσουν τα σκορ που πέτυχαν οι
δεύτεροι, σε μιά φοβερή βολίδα έξω
από την περιοχή ίου Καρανιαννίδη
Σ κάρφωσε την μπάλλα στο I άμα
της ιστία; για »α γραφεί στο 55' τυ

2-0
Στο 04 στ. σουτ του Παπαίωάννου η μπάλλα βρήκε την συμβολή
των δοκών.
Το 3-0 έγινε στο 75' σε χλιαρό
σου: του Αλεξανδρίδη, οι φιλοξενού
μτνοι μείωσαν το σκορ στο 84 για
να κλείσει το σκορ στο 86’ με μπάσι
μο του Στύλο και μπαλιά στον Αλεξανδρίόη σε 4-1
Ηταν πολύ μεγάλο το παιχνίδι
τις Ασπίδας Αγγελοχωρίου. Η ομάδα
στημένη έξοχο υπό τον προπονητή
Γ. Κελεσίδη . δτ,ν άφησε περιθόρια
ανηδράσεως στην αντίπαλη ομάδα.
Στους δαικριθέντες βρίσκονται κατά
πριίιτο λόγο όλοι οι αμυντικοί Καραγιοννίδης. Κυριακίόης. Κεμεντζετζίόης. Πέογλου και ο Σπαθόπουλος.
Η φιλοξενούμενη ήταν μία πειθαρχημένη ομάδο που στάθηκε κολάστο γήπεδο, αλλά ατύχησε γιατί έπε
σε με αντίπαλο την Ασπίδα που βρέ
Οηκε στην ημέρα της.
Διακριθέντες: Σουφλιώτης Ανθόπουλος Τράϊος
Και πάλα η διαιτησία του κ.

¿Δεκάδες τα χαμόγελ.α. μάτσο τα
μπράβο στους φίλους, και εκατοντά
δες τα ευχαριστώ. Μυριάδες οι άγγε
λοι σε ενύπνια που έδιναν τη δύναμη
στο πρωινό χασμουρητό γιο μια επι
θυμητή πραγματικότητα.
Σωτήρκς της εποχής, της κάθε επο
χής. μέσα στην τύρβι των εκλονών.
Ποιοι κρύβωνται πίσω από τα κόμμα
τα: Ποιοι βάζουν τα προβλήματα του
Λήμου μέσα στο κομματικά τους
ενδιαφέροντα: Έξω όλοι αυτοί. Εδώ
αγαπητοί μου ο λαός θέλει αξιοκρα
τία. Θέλει διοίκηση. Και οι φίλοι μας
που βλέπουν τους αγγέλους να τους
ομιλούν καταλαβαίνουν πως μπορεί
στ' ηλ.ήΟεια να πλησιάσουν τον
Δημαρχιακά θώκο.
Και Λοστού το χαμόγελα. Γύρω οι
υποτιθέμενοι συμπαραστάται. αυτοί
που βεβαιώνουν, νάσε καλώ λεβέντη
που το αποφάσισες. Καλά έκανες.
Και δηλώσεις στις εφημερίδες, οπώ
νυμο και ανώνυμο χαρτούδια δεί
χνουν τις καλές διαθέσεις των φίλων
για δουλειά, για επίλυση των σπου
δαίων ζητημάτων του Λήμου. Παιός
μας λέγει πως ένας κούκος δεν μπο
ρεί να κάνη άνοιξΐ; Εδώ πρόκειται να
μαζευτούν πενήντα κούκοι, που
αυτοί έχουν υπό άλλους πενήντα, και
τα παρακλάδια τους από όλ«λ.ου;
πενήντα. Και τότε: Τι τότε; Ό λοι
μαζί μαςί!! Μη σας φαίνεται καθόλου
περίεργο.
Κυι πλησιάζουν οι μέρες. Θέλουμε
εκλογικό κέντρο, αρκετά χρημοτά-

κτα, θέλουμε τα παιδάκια που κάτι
περιμένουμε από το κόμμα, θέλουμε
και κάποιον ισχυρό που θα μας δώσει
αέρα Βρέ τι πράγματα που χρειάζον
ται!! Και σείς όλοι που με βλέπατε με
χαμόγελα: τις πρώτες ημέρες κατά
που βρίσκεστε; Σας βλέπω λίγο να με
γυρίζετε την πλώτη. Στα αστεία και
στα σοβαρίι αρχίζει η σκληρή πραγ
ματικότητα. Ν'α είναι άραγε αλήθεια
πως μένω με τις ελπίδες μου; Μα
αφού έχω και οπαδούς. Τους ξέρω,
όλα» με θυμούνται και με εγκώμιά
ζουν. Όλ.αι καταλαβαίνουν πως θα
αγωνιστώ για την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου, αλλά σαν να
καταλαβαίνω πως κάτι μυρίζει.
Κακέ κόσμε, δεν βλέπεις την πραγ
ματικότητα Εκεί εσύ επηρεασμένος
απύ τα παμπάλαια τροπάρια, βαδίζεις
το δρόμο του συνηθισμένου προε
κλογικού αγώνα, μέσα στα ίδια γκρα·
νάζια, χωρίς να καταλαβαίνεις πως
δεν έχουν γαλουχιθεί οι φίλοι.
Καλώ. καλώ, τι σε κάνω; Δεν σε
ενοχλώ λοιπόν, σε αφήνω κόσμε, λαέ
της Βέροιας να ψηφίσεις κατά αυνεί
όηση. Και είστε τόσοι πολλοί, σαν
την άμμο της Θαλάσσης, όχι βέβαια
σαν μια μύγα μέσα στο γάλη. Αφήνω
πρώτος την συνείδησή μου να ψηφί
σει ελεύθερο και μετά όλοι σείς Και
είστε είπαμε πολλοί, όχι σαν την μύ
γα μέσα στο γάλα. Κατά συνείδησιν
λοιπόν. Είστε ελεύθεροι. Ψηφίστε τα
κόμματά σας Κατά συνείδησιν. Το
συμφέρον της πόλεως πρώτα

Δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις
‘Α νακοινώσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την ιιπόφαση 447/1982 του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
αναγνωρίστηκε σωματείο με την επω
νυ μ ία «Σωματεία Πτυχιούχων Μηχανολόγοιν και Ηλεκτρολόγων Αυτοκι
νήτων Νάουσας και Περιφέρειας» ue
έδρα τη Νάουσα. ΕγκρίΟηκετο κατα
στατικό του σωματείου, όπου avu<tr.
povrui οι σκοποί του και οι προΟπο
θέσεις λειτουργίας του.
Νάουσα 16 Σεπτεμβρίου 1982
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γ. Δυυδος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Με την απόφαση 298/1982 του
Πολυμελ.οός Πρωτοδικείου Βέροιας
α ναγνωρίστηκε σωματείο με την επω
νυμία »Εκπαιδευτικός Όμιλος» και
έόριίτη Νάουσιι. Εγκρίθηκτ. το κατα
στατικό του σωματησυ. όπου αναφέρονται οι σκοποί του και οι προϋπο
θέσεις λειτουργίας του.
Νάουσα. Ιο Σεπτεμβρίου 1982
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος
Γ. Δούδο;

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗ ΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧ. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Λρ. Μρωτ. 581
Βέροια 6 10-1982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Οργγανισμός Απισχολήσοως
Εργατικού Δυναμικού, πρυκαμένου
να προσλάβει ωρομίσθιο διδακτικό
προσωπικό, για τις ανάγκες της Σχο
λής, σχ. χρόνου 1982 83. καλεί τους
ενδιαφερομένους νο υποβάλληυν αί
τηση μ με α) Βιονραφίκό σημείωμα β)
τίτλο σπουδών και γ) πιστοποιητικό
πείρας uv έχουν, μέσα σε πέντε (5)
μερες από τη δημοσίευση.
1. Ένα φιλόλογο και 2. Ένα αγγλι
κής φφιλολογ(ας. Ειδικό ένιυπο αίτη
σης και βιογραφικό σημείωμα, δίδε
ται από τη Σχολή.
Γιο περισσότερες πληροφορίες
καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες
της Σχολής.

A io ß c o c c c
KCri S r a ö i ö e c e
πήν

Β φ ΐΊρ ερ ίβα μ α ς ί

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
Από το STT'DIO KOSTA BODA. ΙΙληρ. τηλ. 20.921, Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
για μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
Μισθός 40 - 50.000 to μήνα. Πλημ. τηλ. 27.900.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Γραφείο 36 τ.μ. στον Ιον όροφο επί της οδού Βερόης 3.
Πλποοφοριες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Τουρίδη (καφενείο Ζσττηειο!

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
για να εργασθεί σε εκθεση ειδών υγιεινής. ΙΙληρ. τηλ. 28.724.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων. Τηλ. 0332 41375.

Συνέχεια από την 3>1

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΑΟΝ

Σ. Οικονομόπουλος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ - ΤΕΛΕΞ
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί αγόρια
uno 6 έως 13 ετών για την ενόργανη
γυμναστική.
Οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στο γήπεδα αθλοπαιδιών της
Έλιισς το Σάββατα 2>-!(>.82 /.ια ώρυ
ΙΟ'Τΐμ, ΊΡίΙΚειιίΐνο® ·,<ι ήραφιοϋν
στο τμήμα και να γνωρίσουν τον
προπονητή κ. Γκΰιόπουλο.
Για την εγγραφή απαιτούνται:
1) Δύο φωτογραφίες
2) Πιστοποιητικό γεννήφεωζ

Ν . Ε. I ΤΡΑ ΓγΙΓΑΚΗ
-------------- MoTponoAtiüc 16 - (loe Οροφοτί
ΒΕΡΟΙΑ
Τηλίφ. 2 3 .0 5 1 - 2 3 .9 0 9
Ε Ν Α Ρ Ξ Η

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

Χ Ε ΙΜ Ε Ρ ΙΝ Ω Ν

ΤΜ ΗΜ ΑΤΩ Ν

Εικοοοετης πείρο οτην ηολη μας
ΤρΌντο χρονιο πείρα ο ολη την Ελλοδα

I

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

Προς το καταναλωτικό κοινό
και τους επαγγελματίες
της Βέροιας
Ο Σύνδεσμος Ιο ύ π ερ Μάρκε? θεωρεί υποχρέωσή του να ενημε
ρώσει το καταναλωτικό κοινό ότι είναι εντελώς αντίθετος με το πρότρομμα που ενεκρίθη
Δεν συμφωνούμε για το κλείσιμο της Πέμπτης διότι:
1) Η Βέροια είναι περιοχή αγροτική και οι αγρότες εξυπηρετούν
ται καλύτερα τις απογευματινές ώρες.
2) Θα επέλθει μαρασμός και στην υπόλοιπη αγορά γιατί τα είδη
τροφίμων είναι βασικός παράγων για να βγει η Ελληνίδα νοικοκυρά
στην αγορά.
3) Γίνεται αθέμιτος συναγωνισμός καθ' ότι το απόγευμα της Πέμ
πτης υπάρχουν καταστήματα που πουλούν τα είδη μας.
4) Το να μας κρατάνε ανοικτά έως της 3.30 είνιιι ώρα που δεν εξυ
πηρετεί κανένα και ταλαιπωρεί και τους υπαλλήλους μας.
Συμπολίτες η Ν ομαρχία το πρόγραμμα το ενέκρινε προσωρινά
γιπ να πείτε και σείς τις απόψεις σας. Παρακαλείσθε να ενημερώσετε
τον τοπικό τύπο ΛΑΟ ΒΕΡΟΙΑ ΑΛΛΑΓΗ για τις απόψεις σας.
Π Α ΤΟΝ ΣΥ Ν ΔΕΣΜ Ο ΣΟ ΥΠ ΕΡ Μ Α ΡΚΕΤ
Δ . ΙΟ Ρ Δ Α Ν ΙΔ Η Σ

Ανάπτυξη των σχέσεων
Ελλάδας - Ρουμανίας
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 6 <ΛΠΕ)
Ευρύ κύκλο συνομιλιών άρχισε
στη ρουμανική πρωτεύουσα α υπουρ
γός ενεργείσς και φυσικών πόρων κ.
Ευάγγελος ΚοιΑυυμπής, που πραγ
ματοποιεί κπίσημη επίσκεψη στη χώ
ρα αυτή από το περασμένο Σάββατο.
Αντικείμενο των συνομιλιών αυτών
είναι να όιευρυνθοόν οι δυνατότητες
για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέ
σεων μεταξύ των δύο χωρών στον
ενεργειακό τομέα.
Στον κύκλο των συναντήσεων
του. ο κ. Κουλοιιμπής είχε ως τώρα
εποικοδομητικές συζητήσεις με τους
υπουργούς ηλεκτρικής ενέργειας,
πετρελαίων, μ ηχάνο κατασκευών και
ηλεκτρονικής, βαρείας βιομηχανίας
και γεωργίας, στις οποίες επικράτησε
πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης,
εκφράστηκε δε και από τις δύο πλευ
ρές η θέληση για περαιτέρω διεύρυν
ση των καλών σχέσεων που συν
δέουν η ς δύο χώρες. Ειδικότερα, ο
Ελληνας υπουργός υπογράμμισε την
ανάγκη διεύρυνσης όλων των δυνα
τοτήτων ανταλλαγής εμπειρίας και
τεχνολογίας στα πλαίσια πάντοτε του
αμοιβαίου οικονομικού συμφέρον
ω ς.
Λπό ρουμανικής πλευράς, εξόλλυυ, τονίσθηκαν οι μεγάλες δυνατό
τητες που υπάρχουν νια ευρύτερη
συνεργασία που θα υλοποιηβπί με
συγκεκριμένες κατά τομείς σΟμφω
νίες.

Στν; συναντήσεις ιιισές δόθηκε
κσι από τις δύο πλευρές ιδιαίτερη ¿μ
. τη σι η σιμιοσιιι που θα έχει η επ(·
ι η . ιτ τσ-> πρωθυπουργού κ Λνδρέα
Ιΐαπανυ,ιέου. στην αρχή ίου προσ
εχούς μήνα, στη Ρουμανία, και στις

συνομιλίες με τον πρόεδροΝικολά!
Τσαουσέσκου.
Κατά την παραμονή τ.,ς στη ρου
μανική πρωτεύουσα, η ελληνική
αντιπροσωπεία επισκέφθηκε υδροη
λεκτρικά έργα, διυλιστήρια, εργοστά
σια ιιρειάς βιομηχανίας και ηλεκτρο
νικής καθώς και διάφορα επιστημονι
κά ιδρύματα.
Τον κ. υπουργό συνοδεύουν ο
διευθύνων σύμβουλος της ΛΕΠ, κ.
Λ. Παπαθανασόπουλος. ο πρόεδρος
του ΙΓΜΕ κ. Μαριολάκος, ο αντί
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
των διυλιστηρίων Ασπροπύργου κ.
Α. Παπαβρανούσης και ο σύμβουλος
του σε θέματα πετρελαίων κ. Κ,
Μανιοτόπουλος.

Στον ΟΗΕ τον Μάρτιο
το Κυπριακό θέμα
ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝ. ΣΥΝΕ ΛΕΥΙΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 6 (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Σπόρος Κυπριανού είχε προχθές το
βράδυ (τοπική ώραί σιη Νέα Υόρκη
συνάντηση με τον πρόεδρο της γένι
κής συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών, κ. Σολάϊ, με τον οποίο συζή
τησε το κυπριακό, διαπιστώθηκε δε
ότι δεν υπάρχει καμιά δυσκολία για
να συζητηθεί το κυπριακό στη γενική
συνέλευση τον ερχόμενο Μάρτιο,
όπως έχει αποφασισθεί.
Προχθές βράδυ (τοπική ώρα)
εξάλλου, ο πρόεδρος Κυπριανού
παρέθεσε γεύμα στους επικεφαλής
των αντιπροσωπειών της ομάδας
επαφής των αδεσμεύτων που παρακι»
λουθεί το κυπριακό.
Στην ομάόα, όπως είνιιι γνωστό,
συμμετέχουν η Αλ.γερία. η Γιουγκο
σλαβία. η Ινδία, η Κούβα, η Γουινέα,
το Μάλι και η Σρι Λάνκα.
Κατά τη διάρκεια του γεύματος, ο
πρσιδρος της δημοκρατίας, σε προσ
φώνησή του. ιιναφέρθηκε στη μεγάλη
σπουδυιότητα του κινήματος των
αδεσμεύτων και ευχαρίστησε την
ομάδά επαφής για το ενδιαφέρον -ου
Επιδεικνύει πάντοτε νια δίκαιη >.κση
του κυπριακού προβλήματος.
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας τό
νισΐ: ότι με την υποστήριξη των αόε
σμεύτων θα είναι δυνατόν να φθά
σουμε σε μιά δίκαιη και σωστή λύση
του κυπριακού, που θα κατοχυρώνει
την ανεξαρτησία, την ενότητα, την
κυριαρχία και το αδέσμευτο .της
κυπριακής δημοκρατίας.
Επίσης, πρόσθκσε. θα επιτευχθεί
η αποχώρηση των στρατευμάτων
κατοχής και η πλήρη «ποστρατιωτι
κοπυίηση της Κύπρου. Σε μιά τέτοια
Κύπρο, τόνισε, όλοι οι κάτοικοι θα
ιιπορούν να ζούν σε ευημερία και με

Το Ισραήλ αποχωρεί
αλλά θέτει όρους...
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 6 (ΑΠΕ)
Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αποσύ
ρει τα στρατεύματα του από το Λίβα
νο ταυτόχρονα με την υποχώρηση
των Συριακών δυνάμεων. Παράλλη
λα, το Ισραήλ θέτει και ένμ άλλο όρο,
την άμεση αποχώρηση και των υπο
λοίπων Παλαιστινιακών ανταρτών
από το Λίβανο. Τις δηλώσεις αυτές
έκανε κυβερνητικός εκπρόσωπος του
Ισραήλ μετά τη συνομιλία που πραγ
ματοποιήθηκε προχθές βράδυ μεταξύ
του Αμερικανού απεσταλμένου κ.
Ντρύπκρ και του Ισραηλινού πρωθυπυυργού κ. Μπέγκιν και του υπουρ
γού Αμύνης κ. Σαρόν,
Στη Βηρυτό οι Ισραηλινές δυνά

μεις τοποθέτησαν προχθές ένα στρυ
τιωτικό τμήμα μέσα στο στρατόπεδο
Παλαιστινίων προσφύγων του Ραχιν
Tiyiu. κοντά στην Τύρο, σύμφωνα με
μαρτύρια δημοσιογράφου.
Στο μεταξύ, ο ηγέτης της αργάνωσης για την απελευθέρωση της
Παλαιστίνης Γιασέρ Αραφάτ έφθασε
χθες στη Βαγδάτη, όπως μετέδωσε το
Ισραηλινό πρακτορείο Ειδήσεων
• Ινα». Ο κ. Αραφάτ θα συζητήσει με
τον πρόεδρο του Ιράκ κ. Σαντάμ
Χυυσεϊν τις εξελίξεις στη Μέση Ανα
τολή και την υπόθεση των σφαγών
Λιβανέζων και Παλαιστινίων στη
Βηρυτό.

ΑΓΩΝΕΣ Β'ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
Συνέχεια από την 3g

Κ αραντυυμάνη με επόπτης τους κ.κ.
Α μ υνα τιδη Καψάλη ήταν πολύ καλή

πλην της περιπτώσκιος του πέναλτυ
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ των ομάδων:
Α ΓΠ ΙΣ: Γκιόρσος, Καραγιονν1δης
Κυριακίδης, Κεμεντζετζίδης. Πέα
γλου, Σταθόπουλος, ΠαπαΙωάννοο,
Αλκξανδρίδης
(Μούτοιος
3 5 ')
ΠπππΙωάννοσ (Αλεξανόρίδης 3 5 ')
Στύλος, Παπαίωάννου Α.
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ:
Μωυσιάδης.
Τράίος. Παρχορίδης. Παρχαρίδηςί
Μωϋσιάδης 35) ΑνθόπουλσςΝ Ανθόπουλος Α. ΠαπαστΕργείου, Τράιος,
Κκ/χσίόης. Σουφλιώτης. Παρχαρίδης
X.
ΒΑΡΒΑΡΕΣ
3
ΛΕΥΚΛΛ1Α
2
Παίζοντας σώστά και υπεύθυνα
οι παίκτες της τοπικής ομάδος μόνο
γιη είκοσι λεπτά , κατόρθωσαν να
νικήσιιιηπ τη Λευκάδια κοι vu κερδι
βουν τους δύο πρώτους βαθμούς
τους
Το πρώτε' ημίχρονο άτονο και
αχρωμάτιστο γέμισε με αγωνία για
την τελική εξέλιξη του παιχνιδιού,
to o ; φιλάθλους του Αστέρα. Δίχως
κέντρο και σχεδόν ανύπαρκτη επίθε
ση δεν μπόρεσε να πε-τύχη τίποτα το
αξιόλογο. Ο Τσερκέζος κέρδισε τις
κεφαλιές από τους αντιπάλους αμυν
τικούς α λ λ ' όμως δεν υπήρχε κανέ
νας συμπαίκτης του να εκμεταλκυθεί
ίο γεγονός αυτό. Στο 25 και 38 οι
Παζαρτικλής και Πιπεζίδης από
ευνοϊκές θέσεις αστόχησαν στην τελι
κή τους προσπάθεια . Στο διάστημα
αυτό τα Λευκάδια με πολυπρόσωπη
άμυνα και όπως όπως προσπάθησαν
ve μη δεχθούν γεόλ.
Η είσοδο; «ον Χαλβατζή Πιπε
ζίόη στο Β' μέρος , άλλαξε ριζικά
τον τρόπο παιχνιδιού του Αστέρα. Η
μπάλα έφέΐανε πιο απλά και γρήγορα
στην επίθεση. Έ νιναν ορισμένα αξιό
λογα σουτ και επιτεύχθησαν τρία
γκολ
Στα 4 7 ' α Τσερκέζος και δύσκο
λα γυριστό σουτ νίκησε τον άριστο
μέχρι τότε Φουδούλη και 10. Θαυ
μάσια εναλλβγή της μπάλας από
Αράμπογλοπ
Πιπεζίδη καταλήγει
στον ΐσεοκέζο στο 65 με πλάγιο δβξί
σουτ να κάνει το 3 0
Και ενώ όλοι περίμεναν την συν
τριβή των Λευκαδίων οι παίκτες του
Αστέρα οπισθοχώρησαν -έκαναν πά
pu πολλάλάθη δέχθηκαν δύο γκολ
και προβλημάτισαν. Στο 7 ' ο Μκλιδης χωρίς λόγο σπρώχνει τον Τοάλλα μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής
παμαχωρϋ πέναλτυ και ο Τανός κά
να το 3 Ί .
Στο 83 ’ ο Ευθυμιάδης αφού πήρε
την μπάλλιι από το κέντρα προχώρη
σε την άλλαξε με (τυμπάκτη του και
μπαίνοντας στην περιοχή του Αστέ
ρα πλάσαρε τον Αγγελοτκώπουλο και

κανεναν.
Πρώτοι παίκτες του Anitpu οι
νειιρυί Τσιάτσης
ΓΙιιζαρτζικλής
Λράπογλου κιιι υ Πιπεζίδης στο Β
μέρος
Από το Λευκάδια αρίστευσαν οι
Φουόούλης Ευθυμιάδης και Ορδουλίδης
Ο Λιοιτητής κ. Συμεωνίδης
καθώς και οι επόπτες Λουμπουρδής
και Δεληγιάννης άριστοι
ΑΣΤΕΡΑΣ: Αγγελακόπουλος
τσιάτσης Μελίδης Μπατσικίνης
Τιιριίλας Αράαπογλυυ Πυρκάς
(46 Χαλβατζής ) Πιπεζίδης Πιιγού
νης (46Πιπεζίδης Ε.) - Τσερκέζος
Παζαρτζικλής.
ΛΕΥΚΑΔΙΑ: Φουδούλης Αμα
νατίδης Μακτρίδης Ευθυμιάδης
Αντωνίου Φουδούλης 1 Τανός
Ορδουλίδης Καναράκης - Τσάλλας
Παλασίδης ,
ΒΛΑΧΟΣ Γ.

ΛΑΖΟΧΩΡΙ
2
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ
0
ΛΑΖΟΧΩΡΙ (Αντ/τής Τσιλουρί
δης X.)
Μιά πολύ καλή Λόξα και μετά τα
δύο προηγούμενα άτυχα παιχνίδια
της. νίκησε την ομάδα των Μονοσπίτων με σκορ 2 0.
' Ηταν ένα παιχνίδι που ικανο
ποίησε πέρα για πέριι τους φιλάθλους
που το παρακυλούθησαν και γι αυτό
αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους
παίκτες που αγαινίσθηκαν μέσα σε
αθλητικά πλαίσια.
Το 1-0 για την τοπική ομάδα το
έκανε ο Καρσενίδης σςυ 12'. ενώ ο
Μαυρίδτις στο 40' ανέβασε το σκορ
σε 2-0 το οποίο και έμελλε να είναι το
τελικό.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φιλοξε
νούμενοι στο 29' και ενώ το σκορ
ήταν 1-0 έγασαν σπάνια ευκαιρία για
να ισοφαρίσουν αλλα το σουτ του
Μίλη χτύπησε στο δοκάρι του X"Γ«οργίου.
Ο διαιτητής κ. Τσιλιγκιρίδης
(Γκίκας Κώμαλης) ήταν άριαιος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΛΑΖΟΧΩΡΙ: Χ'Τωργίου Α.
ΕυθυμιάδηςΠετρίδης, Θεοχαράτος.
Χ'Ί'εωργίσυ Σ. Κεφτές. Βαρύτιμος,
Ξενόπουλος. Μαυρίδης, Καρσανίδης. Αθανασιάδης.
ΜΟΝΟΣΠΙΤΑι Καρμάτης. Σερέτης, Πινακούδης, Παρίσης, Τρέμπε
λης, Ζούρκος, Δανιηλίδης, Μίλης Φ,
Λουμπουρδής, Μίλης Α, Λιάπης.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
2
ΝΗΣΕΛΙ
I
ΡΑΧΗ (Αντ/τής Θ· Κων/νίδης).
Κάτω από άσχημες καιρικές συν
θήκες (ομίχλη και βροχή) διεξήχθη
1- 2.
ένας συναρπαστικός αγώνας για το
Τα υπόλοιπα λεπτά μεγάλα αγω
πρωτάθλημα Β' ερασιτεχνικής όπου
νέα καθώς σι παίκτες του Αστέρα έκα
η Καλλιθέα πέτυχε καθαρή νίκη επί
»αν συνέχεια λάθη.
του ΝησελώΐΜ με σκορ 2 1 .0 αγώνας
Αν θέλσιι^η ομάδα να βγει πρέ
άργησε κατα δέκα λεπτό και autó λό
γω ομίχλης. Εν συνεχεία διεκόπη στο
- ιλ vu tlvoi απλοί και υπεύθυνοι
75’ πάλϊ λόγω ομίχλης. Στη συνέχεια
•'-••κ; tu πρώτα είκοσι λεπτά του β ’
και μέχρη της λήξεβς roo αγώνα
.-ιι·. T ôtt Srv έχουν να φοβηθούν

ακολούθησε Μίταρρακτώοης βροχή.
Η ομάδα του Κιιλ.ατή Κλεάνθη
έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο και
«ΠΟ δύο ημίχρονα, μάλιστα στο ημΙ
χρονο νικούσε με 2 0.
Στην επανάληψη το μόνο που
κατάφερε ήταν οι πολυάριθμες cintui
ρίες και ta δύο δοκάρια με τους
Λαχανόπουλ-ο και Τρίγκα.
Το Νησέλ.ι uno τη μεριά του πέτυ
χε to μοναδικό τέρμα στο 60' με ,ττ
ναλ.τυ.
ΤΑ ΓΚΟΛ
Σ το 3' η Καλλιθέα κερδίζει πέ
ναλτυ Οταν σουτ ιου Τρίγκα απο

κρούει αμυντικός του Νησελίου.
Εκτελεστής ο Στεργιοίιλας που στέλ
νει την μπάλλυ στο παραθυράκι των
δικτύων.
Στο 25' ο Κακόύλης μεταβιβάζει
θαυμάσια μπαλλιό στον Τρίγκα που
από το ύφος του πέναλτυ πιάνει
ισχυρό σουτ yiu να στείλει την μπίιλ
λα στα δίχτυα και να γράψει το 2-0.
Στο 60' το Νησέλ.ι κερδίζει πέ
ναλτυ με τον Βενιόπουλο Εκτελε
στής ο Παράσχου και κάνει το 2 1
τελικό αποτέλεσμα,
Σ το 73' ο Λαχανόπουλος αφού
ξέφυγε ωραίο ένα αμυντικό πιάνει
δυνατό σουτ γιο να βγει η μπάλλ,α to
κάθετο δοκάρι του Κλαινιώτη
Διακρίθηκαν από τους νικητές οι
Παπαγιαννάκης. Ιορδάνογλου, Μου
ρατίδης, Λαχυνόπουλος, Τριγκας.
Ιορόανίδης και Κακούλης. Και από
τους φιλοξενούμενους οι Παράσχου.
Βενιόπουλος και μέχρι το 35' ο
Ντούντης που αντικιιτεοτάθη από
τον Καλτιμπουκόπυυλο.
Ο διαιτητής κ. Γελαδάρης άρι
στος. Πολύ καλοί οι επόπτες κ.κ.
Σιεργιόπουλος - Ματράκας
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
Λ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑ: Κουτμηριοης,
Κακούλης, Μάστορας, Ιορδανίδης.
Ιορδάνογλου. ΝικολαΓδης, Παπαγιαννάκης, Στεργιούλας (46' Μαστορόπουλος - 77' Μκντανίδης) Μουρατίδης, Λαχανύπουλος. Τριγκας.
ΝΗΣΕΛΙ: Κλαινιώτης, Ματρά
κας. Παράσχος, Ηλίας. Μπεσυρόπουλος, Γκουντινόπουλος. Γκαβαρδίκας. Παράσχου. Γκιάτας. Βενιό
πουλάς. Ντούντης (35' Κπλαμπουκόπουλος).

αρμονικές σχέσεις μεταξύ τους,
Ο πρόεδρος της δημοκρατίας
ιινέφερ»: ότι η ομάδα επαφής των αδε
σμεύτων το γνωρίζει καλά το κυπρια
κό. αλλά θυ ήταν σκόπιμο τα μέλ.η
της να επισκεφθούν την Κύπρο.
Απαντώντας εκ μέρους της ομά
δος επαφής, ο υπουργός εξωτερικών
της Κούβας κ. Μαλ.κιέρκα ευχαρί
στησε τον πρόεδρο Κυπριανού για
την πρόσκληση και ανέφερε ότι η
υμαδα επαφής, καθώς και ολόκληρο
το κίνημα των αδεσμεύτων. θα συνε
χίσου:· να συμβάλλουν θετικά και
όσο το δυνατό πιό αποτελεσματικά
στον αγώνα του κυπριακού λαού για
την πλ.ήρη ανεςαρτησία. Να μην έχε
τε καμιά αμφιβολία, τόνισε, ότι το κί
νημα των αδεσμεύτων θα πρωτοστα

2) ε«ιφΠρίι την όρίστη πνμπκρι

ΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΝ
ΛΟΥ1 ΚΑΝΟ 6 (ΑΠΕ)
Ο Ελληνας υπουργός εσωτερι
κών κ. Γ. Γεννήματος μιλώντας στη
σύνοδο υπουργυιν αρμοδίων για θέ
μιιτα τοπικής αυτοδιοίκησης των
χωρών μελών του Συμβουλίου της
Ευράιπης. μεταξύ άλλμκν. τόνισε ότι ο
τυρωπαίκύς χάρτης υποτελχί ένα
σημαντικό θεσμικό κείμενο που έλ.ει
πκ στον ευρωπαϊκό χιύρο και TOO
οποίου είχε τόση ανάγκη η ευρωπαϊ
κή δημοκρατική κοινωνία, γ\α τη δια
φυ)>ιξη της τοπικής αυτονομίας, ένα
κκίμινυ .νμοικρατικής διακυβέρνη
σης κιιι τροστσσήις των δικαίωμα
Των και κλτνθι.ριων ταυ πολίτη μέσα
στην τοπική κοινότητά του.
Ο κ Γι.ννημοτάς υποστήριξε ϊιτι
ο χάρτης πρέπει να λάβει μορφή σύμ
βασης. Επιφυλάχθηκε για την παρά
νρυφυ 3 του lipOpou 9 ΒΟύ αφοριι
στην ειιρι·>παίκή σύμβαση πλαίσιο
διασυνοριακής συνεργασίας και εξέ
φραοε την ευχή ·*και οι άλλοι συνά
δι.).φοι υπουργοί να δεχθούν σήμερα
αΰτή την ευχή· και οι άλλοι συνάόκλ
φοι ΟΓ,ιυη ι ί VII δεχθούν σήμερα
αυτή τη: ι.ύκιιμ.'.ιη Μίση της ουμβα
τικής μορφής του χάρτη», που οεν
iinuim άλλωστε την αποδοχή όλων
των παραγράφων παρά μόνο 20 ιιπό
αυτί-

Εξαλλου, κατά τη σημερινή συνε
δρίαση εκ μέρους της κυπριακής
αντιπροσωπείας μίλησε ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου εσωτερι
κών κ. Φυλακτού.
Αναφερόμενος εισαγωγικά στιι
ειδικά προβλήματα της Κύπρου τόνι
σε ότι ο κεντρικός έλεγχος στην Κιϊ
προ έχει αχρηστευθεί με την εισβολή
παν τουρκικών στρατευμάτων κατο
χής που δεν επιτρέπουν στη χώρα
ιόυ να επομισθεί τις ευθύνης της και
να λύσει τα εσωτερικά της θέματα.
Ο κ. Φυλακτού ευχαρίστησε τον
κ. Γεννήματα και την ελληνική
κυβέρνηση «για την έκφραση της
συμπαράστασης προς τις τοπικές
αρχές και τις περιφερειακές δίοική
™··ι; της χώρας μου που έχουν ε.κρι
ζωθεί από τα εδάφη τους με τον πιό
κτηνώδη τρόπο κιιι με στρατιωτικά
μέσα και που ακόμη μετά από 8 χρό
νια οι δυνάμεις κατοχής κατέχουν to
40".. π ιο εδάφους-. Και απευθύνομενος προς τις αντιπροσωπείες που
μετέχουν στη οιάσκεψη ο κ. Φυλά
κτού τόνισε :
-I -Γπης.. ι πιτρέψατέ μας δίακι.
νριμί.νοι ι;κ τι <*>ποι ίων χιοριύν του
Συμβουλίου της Ι-υρπνιτης ν« uncu
Οονουμι. έκκληση όπυις οι κυβερνή
σεις που εκπροσωπείτε στο όνομα
της δικαιοσύνης και των ιδυνικών

της δημοκρητιυς για τα οποία όλοι
έχετε μιλήσει στη διάσκενη αυτή,
όπως εςασκηθει κάθε πίεση και επιρ
ροή ναι την αποχώρηση των στρα
τευμάτων εισβολής για την επανένω
ση ιης μικρός μας χώρας σε μιά e:u>
μένη χώρα όπως ήταν προηγουμένως
κιιι να επιτραπκί στους λαούς της νο
διευθύνουν τις .άκζς τους υποθέσεις
χωρίς εξωτερικέ επε.μ|!θσεις γιατί μό
νο έτσι θα όυνηθούν :*υ α:·απτυξουν
στον απιιιτούμενο βαθμό και σύμφω
να μ.: το χάρτη την τοπική αυτοδιοί
κηση».

ΜΠΕΡΓΚΛ (ΣΟΥΗΔΙΑ)
Βατραχάνθριαποι του σουηδικού
πολεμικού ναυτικού προσπαθούν.
utó τις 9.00 (ώρα Ελλάδος) να εντο
πίσουν το ο· νώστσυ εθνικότητας
υποβρύχιο, το οποίο εξακολουθεί να
παραμένει στο βυθό της θάλασσας,
κοντά στη με-αλύτερη ναυτική βιίση
της Σουηδίας, ενώ περιπολικό σκά
φος έρριξε και πάλ.ι βόμβες βυθού νια
να αναγκάσει το υποβρύχιο να αναδυθεί.
Το «κυνηγητό» στο οποίο συμμε
τέχουν 40 πλοίυ και 20 ελικόπτερα,
νια την εντόπιση του «εισβολέα» βρί
σκεται κατά τη σημερινή έκτη μέρα
στη: πιό κρίσιμη φάση ιου. Οπως
δήλωσαν αξιωματικοί του σουηδικού
ναυτικού, το υποβρύχιο θα πρέπει να
αναδυθεί το αργότερο έως αύριο, για
να εφοδίασθεί με οξυγόνο.
Εξ άλλου . το υποβρύχιο, που
εντοπίσθηκε κοντά στο νησί Μου"κ'χόλ-
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Σήμερσ Πέμπτη 7 Οκτώβριοι.
1982 διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Γιώργο»! Τροχόπουλου
τηλ. 22968

,7 1
Βενζινάδικα
3 Γ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιι.ιακτιμίόαυ Δόμνα
Σταδίου 85, τηΣ 26.878
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

Μούκιις Στέργιος
J'P - AÓJfYoV
r î5V3
ΣΤΗΝ ΑΑΕ3ΑΝΛΡΜΑ

και των ποδοσφαιριστών αύΐων οπού
και τα δύο αυτά τιμούν και εξυψώ
νουν τον ελληντεύ αθλητισμό.

ΣΤΟ M A K ZO XÛ PI

Αφοί Τ?γιω
τηλ. 23635
H24fcK I s

Οκτωβρίου.
r
Εξάλλου, στο ανακοιν®'*ν
εκδόθηκε μετά τη σιινεόρ'051' .
συμβουλίου, στο οποίο ovjMWr
και ο υπουργός άμυνας κ· 0*4·***
Ολιάμ. διευκρινίζεται άτι Π
τική ηγεσία της χώρος
^
θεί λεπτομερώς »για τΠ
ελήφθησαν σε σχέση με την 6
νη στάση ορισμένων ιιξιωθ^'1__
και εκφράζεται η .ομοφω'ήi κι» ν’1
_*
Υορηυατικη καταδίκη αυτήί ^
περιφοράς·.
„ω *
Τέλχ>,ς το συμβούλιο ε"0 ^
»την εμπιστοσύνη του. αφ. ^
στους ανώτερους αξΚβββΡ^Β j
στρατεύματος, των οποίο)'
^
νουρο όη εκφράζει τα αισθήμ» ·
αφ' ετέρου στη στρατιοισ<ή w
σύ:η. που ήδη ενεργεί 7“ ΤΙ'ν
διαλεύκανση των γεγονότων* ■ ,

ΠρόσληψΠ

γεωπόνων
χρηματοδοτεί

η Ε.Ο.Κ*
ΑΘΗΝΑ 6 (ΑΠΕ)
Την πρόσληψη ιέχΡ* '· pot»
πόνων θα χρηματοδοτήσει ή ■«
υπουργός γεωργίας κ. Κ. ΣηΜ'^λ
Χ0
λοισε ότι η χώρα μαζ έχει u
ï0lV*^Î
σχετικό πρόγραμμα στην κ
vj
σητ πλο,οω σχετικού « j f .
που ήδη εφαρμόζεται στην
^
H Ελλάδα έχει υποβάλει
νραμμα για τη: δασική ° νιό,
χώρος και πρόκειται v®l”te\7¿ ίβ·
πρόγραμμα για τα αρδει'υ1
Κρήτης
Λυτ Π ε λ ο π υ ν ν ή ^ (
ένιι για tu μτσογειακά
που ΓΓριλαμβάνουν αγροτυώ 9
■ίλη τη χώρα

Βοήθεια της ΕθΚ
στη Γιουγκοσλαβία
ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΒΕΛΙΓΡΑ Μ ό (ΑΠΕ)
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα θα βση
θήπκι τη Γιουγκοσλαβία :»ι ξεηκρα
πει την οικονομι ,ή κρίση της. όχι τό
ου με πκττιάσεις όσο με συνεργασία
τεχνική, οικονομική, εμπορική κλ_π.
ιδιαίτερα μετά την επικύρωση της
συμφωνίας του 1980 από τη γερμανι
κή Βουλή που δεν την έχει επικυρώ
σει ακόμη.
Ειδικά η ΕΟΚ θα βοηθήσει τη
Γιουγκοσλαβία στις εξαγωγές της
προς τις χώρες της ΕΟΚ και .στην
ανάπτυξη toa οδικού και σιδηροδρο
μικού δικτύου της. αφού μιά χώρα μέλος της ΕΟΚ. η Ελλάδα, δεν έχει
σύνορα μι: τις χώρες της ΕΟΚ kui οι
μεταφορές, κατά 85% γίνονται μέσω
Γιυυγκοσλαβίας.
Αυτά είπε μεταξύ άλλων η αντί
προσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου. που επισκέπτεται επίσημα
•η Γιουγκοσλαβία, σε συνέντευξη τύ
ν.αυ.
Απαντώντας σε διάφορες ερωτή
μη. δεν απιιπειβάΐΐηκι τη νύχτα να σεις. ο πρόεδρος της επιτροπής Ιταμετακινηθεί Οι Σουηδοί έχουν ριςει λός Βιντσάνζο Μπεττίζα, είπε ότι τα
οικονομικά προβλήματα της Γιου
στην περιοχή, που έχει βαθύς 35 με
γκοσλαβίας, δεν είναι σαν τα προ
τρα. μετα/.λικά α:·θυπυ|Ιρυχιιικά δί
κτυα. μι: σκοπό vu παρεμποδίσουν βλήματα των λοιπών ανατολικών
τυχόν μετακινήσεις του «εισβολέα» χωρών, αλλά φέρουν στο σύνολά
τους σχεδόν δυτικά χαρακτηριστικά.
Ο πλοίαρχο; Κάρλσον δήλωσε, μάλι
στιι. πως πιστεύει ότι το υποβρύχιο Έτσι και τα μέσα θεραπείας θα είναι
τα περισσότερα δυτικού τύπου.
•δεν θϋ αποπειραθεί να τα παραβιά
Σε ερώτηση αν θα θιγούν οι αρχές
σει».

Συνεχίζεται
το «κυνηγητό»
για το άγνωστο
υποβρύχιο

φορά τηςφι'-άξενιτύμκ.ης -ταοσαιλής

Es της Λ.Ε. Κπί.ΐιθάες

ΜΑΔΡΙΤΗ 6 (ΑΠΕ)
Το ανώτατο στρατιωτικό συμ
βούλιο της Ισπανίας, που απαρτίζε
ται από τους αρχηγούς των 3 όπλων
και τους αντιστράτηγους διοικητές
στρατιωτικών περιοχών, επανέλαβε
προχθές «την νομιμοφροσύνη, το
σεβασμό και την απόλυτη υποταγή
των μελών του στο βασιλιά Χυυσν
Κάρλος, στο σύνταγμα και τους
Θεσμούς της χώρας.
Η προχθεσινή σύγκληση του
2Ιμελούς συμβουλίου έγινε για νο
εξετασθεί η κατάσταση που επικρατεί
στο στράτευμα μετά τη σύλληψη, το
περασμένο Σάββατο, των 3 ανωτέ
ρω:· αξιωματικών, που είναι ύποπτοι
συμμετοχής στην προετοιμασία πρα
ξικοπήματος που θα εκδηλωνόταν
μιά μέρα πριν τις εκλογές της 28ης

Στο Συμβούλιο της Ευρώπης
θέματα τοπικής αυτοδ/σης

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μετά την λήξη του αγώνα το
διοικητικό συμβούλου Α.Ε. ΚΑΛΛΙ
ΘΕΑ συνεδρίασε και αποφάσισε το
εξής:
1) Συγχαίρει την άριση διαιτησία
ΤΟυ κ. Γελα&άρη καθώς επίσης κιπ
τους επόπτης κ.κ. ΣτεργιΟηουλο και
Ματροκα.

τησει πάντοτε σε αυτόν τον αγώνα.
Ο κυπριακός λαός, πρόσθεσε ο κ.
Μαλμιέρκα. παρά το γεγονός ότι
υπάρχει μακροχρόνια στρατιωτική
κατοχή, κατόρθωσε να επιτύχει πολ
λά σε όλ,ους τους τομείς και αξίζει το
θαυμασμό όλου του κόσμου.
Αλλά, κατέληξε το κυριότερο που
αναμένει ο κυπριακός λαός από το κί
νήμα των αδεσμεύτων είνιιι η συμπα
ράσταση και η αλληλεγγύη στον
αγώνα του για πλήρη ελευθερία.
Ο Κουβανός υπουργός αποδέ
χθηκε από μέρους της ομάδας επαφής
την πρόσκληση του προέδρου
Κυπριανού, αναμένεται δε ότι τα μέ
λη της ομάδας θα επισκεφθούν την
Κύπρο πριν από τη συζήτηση του
κυπριακού στη γενική συνέλευση
των Ηνωμένων Εθνών, τον ερχόμενο
Μάρτιο.

Νομιμόφρονες
οι αξιωματικοί
στην Ισπανία

.ου <.ω.:ΐ|ματος όχι ως
β
ιιυτ.ιόιαχ/ίρηση κλπ.. και αν η ε
το δεχθεί η ΓιουΥκοσλαβ1“· 0Λ
Μπτττιζά είπε ότι δεν θα συμί,
- ιό,κοίξ
τέτοιο εκτός από ορισ μ ένους^
τομείς. όπν)ς είναι η χρημι,ι0® '^ |
επιχειρήσεων και εξαγωγών- ° ' ώ»
Γιουγκοσλαβία, έστω και < **^28
Ου δεχθεί να συντονίσει τις εν Γ ^
της KUI να χρησιμοποιήσει * *
πως συγκεντρωτικό τρόπο.
. rfl'*
Ο κ. Μπεττίζα χαρακτηΡ·0* ^ .
οικονομική κατάσταση τηί , υ.
γκλοσλαβίας πολ.ύ λεπτή.
φραπέ την ελ.πίδα ότι με ι° 4 '^ , ,«
μέτρα που υιοθετεί θα επιτνΐ j
ξεπεράσο τις δυσκολίες.
.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ
ΜΕ ΤΙΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΕ5”
ι (ώί
Σήμερα Πέμπτη 7 Ο κ τ ω β Ρ '^ ,Ρ
Βιβλιοπ«»*?
^
μ,μ. στο Καφέ
σπίτι με τα σύννεφα». πΟ'1
Ιστόν κάθε Πέμπτη απόγευμα λ
An μ ώ π ν
γεί μόνο για γυναίκες, θο
και θα συζητήσουν σι
[,Ί»
δημοτικοί σύμβουλοι της . ¿ n r
τικής Συνεργασίας.

Χάος στα οικονομικά
«κληρονόμησε» ο Κόλ
ΒΟΝΝΗ
Η οικονομική κατάσταση που
κληρονόμησε η νέα δυτικογερμανική
κυβέρνηση του κυγκελλάριου κ. Κόλ
από την προκάτοχο του σοσιαλιστή
κ. Σμίτ εμφανίζεται πολύ χειρότερη
από ό,τι είχε εκτιμηθεί σε πρώτη φά
ση. μετά από την δημοσίευση εκθέσεως προχθές που δείχνει ότι οι νέες
παραγγελίες της βιομηχανίας έπεσαν
κατά 5% τον μήνα Αύγουστο.
Ο δείκτης των παραγγελιών της
βιομηχανίας, σημαντική ένδειξη της
προσεχούς βιομτιγανικής δραστήριο
τητας, επεσε kutu j -» τον περασμένο
μήνα σε σύγκριση με τον Ιούλιο και
είναι σχεδόν 9% χαμηλώτερος από
τον Αύγουστο του ' περασμένου
έτους. Πρόκειται για τα πλέον
δυσοίωνα στοιχεία από τον Ιούλιο
του 1977.
Ανακοινωθέν του υπουργείου
οικονομικών αναφέρει ότι:
Φ Οι παραγγελίες του περασμέ
νου μηνός ήταν οπωσδήποτε χαμη
λές και έδειξαν ότι η πτώση της ζητησεως βιομηχανικών προϊόντων που
ήταν ήδη φανερή από την αρχή του
έτους συνεχίζεται,
Φ Οι νέες παραγγελίες από to
εξωτερικό παρέχουν ελάχιστες ελπί
δες για εξαγωγές που eívui η κινητή
ρια δύναμη της δυτικογερμανικής
οικονομίας, Οι παραγγελίες αυτές
ήταν κατά 4.6% χαμηλότερες από το
Νοέμβριο του 1980.
Τα στοιχεία αυτά προστίθενται
σης ειδήσεις ότι η »νεργθι τυν
Σεπτέμβριο ήταν π χειρότερη στη
Δυτική Γερμανία από 30 και πλέον
ετών, με 1,8 εκατομ. άνεργους.
• Ο νέος καγκελλάριος κ. Κόλ
•« ς

■·οναντήθηκε με αλΑους Ευρωπαίους
χριστιανοδημοκράτες και είχε συνο
μιλίες ολόκληρη την ημέρα υποΥρσμ-

^

,/τΓΙ
μίζοντας έτσι την όέσμί1* ™ ^
κυβερνήσεώς του ως προς *θν
παική ενοποίηση.

Μειώθηκαν τα
συναλλαγματικά
διαθέσιμα μας .
ΣΤΟ ΕΠΤΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ* ‘
Nuca 264 εκατομμύρια δολΑαρ*0
μΓ.ιιίιθηκαν τα συναλλαγματικά διαθέ
σιμο στο επτάμηνο Ιανουάριου Ιου
λίου 1982. Συγκεκριμένα και σύμφω
να με τα στοιχειά της Τραπέζης της
Ελλάδος στο τέλος Ιουλίου τα
συναλλαγματικό διαθέσιμα της χώ 
ρας έφθα:·αν τα 924 εκατ. δολλάρια
ενώ το αντίστοιχο μήνα του 1981
ήταν 1.600 εκατ. δολλάρια. Παρουσίαπαν. δηλαδή, μείωση κατά 42,3%.

Πάντοτε με βάση τα στοιχεία της
Τραπέζης της Ελλάδος, στο προαναφερθέν χρονικό διάστημα ίκπτάμηνο)
το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας
παρουσίασε βελτίωση που οφείλεται
στη μείωση των ίΣαγωγών. που
συγκεκριμέι·« διαμορφωθΐβΓε στο
ί.υσς των 3.349 «acai. όολ/Αίοίω».
έναντι 3.815 tKUT. δολλαρίω: πέρΟεπ.
Η βελ.τίωση όμως οφείλεται κυρίως
στηγ κάμψη της οικονομικής δρσσ ι ηρκότητσς. δαδομένου ότι οκ «ξ·γκ>-

ΙΟΥΛΙΟΥ 1982Ί'%

γες στο ίδιο χρονικά 1
παρουσίασαν κάμψη και εψ1™ ^95*
2.355 εκατ. δολλάρια έναντι
εκατ. δολλαρίων πέρυσι.
Μείωση, ίξ άλλου,
και οι άδηλοι πόροι, κατά 8, Τ
η μείωση αυτή προέρχεται 0
τα μεγέθη. Συγκεκριμένα. ” ^
στικό συνάλλαγμα μεκύθη^ ^
20.8% και έφθασε τα 704 εκατ- ^
έναντι 889 εκατ. δολλναυτιλμικό συ\·ά)λαινμα Β*. ^
κατά 13.7% και έφθασε στα 9* αμτ
δολλ. έναντι 1.113 πέρυα··
καν. επίσης, το μεταναστευτ1
το εμβάσματα των Ελλήνων‘Γ
κατά 10.5% και έφθασε τα όρλλα^
1 Τέλος. Α ώ $ ι * το ¿λλειμ^
ισόζυγίου τρεχουσάιν σ ι" '1 β&
κατά 13.5% και διαμορφώ θθ^Α 1
επίπεδο των 1.348 εκατ. οολλ
1,557 «κατ. δολλαρώνν

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Δώστε και

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982

Α δ έσ π ο τη καθημερινή

Έτος ιδρύσεωτ Í9P 5
Αρ. φύλλου 2049
Μητροπόλεως 72-Γηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

εφημ€ρίόα

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ
I ο υ * (ίο Α Ι Τ Ε Ι
Η «ΙΜ.Δ.»καταγγ€λ€ΐ

Ν/Ιαιιρ

ί Τ

Τ

Α

Ι Ι

Ε Γ·

_

κατπννΓλ«ν°Α0ΚΑΓ

η^ θ Ζ Ζ η
ο ί Ζ α μ α ζ Óeve/X€ δήριουργηθεί
* 0 γ,κή L
τζτο °;*Α ψ α τρομοκρατίας και ψυχο° £ Τ £ ΐ Κα« · Των ^Φ οφ όρω ν. Π οτέ το ρου’έτο,ο 7 ά ° ' λαθ€μ,Τ€ς υποσΧ έ ™ ς δεν γνώρισαν
6ο
«μεγαλείο» που γνωρίζουν αυτή την περ/ο

Τη χώρα Φθόνο κα«ημ*Φινα

και άλλ
ς ν α °® έμ,Τ€ξ ενέρ γβιες «πρ«,νοφ ρουρώ ν»
Π Α Σ Ο Κ ^ ° κόμη και κυβερνητικών - τραγόντων του
δ π υ ο τ ικ Γ^ ^αρ0ς δΠμοκρατικών ποΑιτν Ενόψει των
Όσο
κα, κοινοτικών Εκλογών
Ο σο π ε ρ ν ο ύ ν ο. μ ερ €ς και
π λη σ ιά ζο υ μ ε τη ν κρίσιμη Κυρία-

Ó /J \a?n.PVOi·, υφυτιουΡέοί, βουλευτές, νομάρχες,

Συγκέντρωση
νεολαίας
στην Εληά

*0 ,

σΤ° Η*'Ρ α β,α$ και τρομοκρατίας που
*θλ/ω σ* υφ€' αυτ* rf>v en°XÓ είναι αλήθεια πως
fai» n <*>> ήσυχο* δημοκρατικοίπολίτες «υπόσχονÓtl ° Τα * η'δραμόντα «κάθε είδους πρασινοειδή»
η ψπφίσουΡ * τον δικό σας». Είναι,
(ονται „ ^ σλήθεια ότι πολλοί ψηφοφόροι αναγκά*τουν τ ° ° ωσ°υν μιά «υπόσχεση» για να κερδίtoUc ην Πτυχία τους και την σιγουριά τους. Δ εν
^
«ατακρ,νουμε. Αντίθετα, τους λέμε: Ναί, δώ'»ΙΦ /σϊ'ί Φ™ *ρα σπατηΑή υπόσχεση ότι θα τους
*
' ,
TJiyr ψευδαί σθηση ότι είστε
ΤΊ* ησυχία την δική σας και των παιδιών σας. Τους
αΡρόζει τέτοια συμπεριφορά, νόστε βέβαιοι.

.

<£τον Εισαγγελέα ρυ Αρβίου

κ^ ν Ι ΐ λ ^ ^ ην ,στορ! α των δημοτικών και κοινοτι-

β0*αν» ' υπαλληλθ1' ακδμη και δάσκαλοι «αμολύεπαρχία, στα βουνά και στα λαγκάδια
°«όυη ?η
σ€ συν«€ντΡΰσεις, επισκέπτονται
r a v ¿ * ° ' ° nma' 6ivouv υποσχέσεις και προπα*Ρουοω· a " *? ορ,σΡένων υποψηφίων. Πρασινο',«°ΡΦώ»ηδημ0σ' 0' υπαλληΑοι χσφιεδίζουν και
ώ, „
° “ w> ^ α δ ε λ φ ο ύ ς τους που μετατίθεντο κ ? £ ? ° Υ,Ηα' Υ' ατί óev δέχθηκαν να σκύψουν
Φόλι και να «πρασινίσουν».

A Æ.

Συγκέντρωση πραγματοποιείται
αυοιο Σάββατο στις 6 το απόγευμα
στο κέντρο ΕΛΗΑ Βέροιας από την
«πκίνηση Νεολαίας του Γ. Τσαλέραιι.
Στη συγκέντρωση αυτή θα
συζητηθούν τα προβλήματα των
νέω ν στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτο
διοίκησης.
Θα παραστεί και θα μιλήσει ο
υποψήφιος δήμαρχος κ. Τσαλέρας.

γω ν'
κι^ όΑο και σι*νει το κλίμα βίας
και τρομ οκρα α ς του επικρατεί
σ ε κ ά θ ε πόληαι χωριό τη ς χ ώ 
ρας μας.

Η απαρσόκτη - πρωτοφα
νής στην ιστο(α δημοκρατικής
διακυβέρνησης τΓς χώρας κατάσταση καταγγΆθηκε στον
Εισαγγελέα του Αώου Πάγου
κ. Φαφούτη, απ' το οποίο ζητεί
ται να λάβει τα μέπα που προβλέπονται από τουι νόμους και
το Σύνταγμα της χ,ρας.
0 πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Ευ.
Αβέρωφ, π ρ ο ειδο π ο ιώ ότι η τρο
μοκρατία δεν θα πς-ρσει και ότι η
Ν.Δ θα δώσει την μάχη για την

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

^ απελ€υθερωση
^Εροίας-Ναούσης
ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤ.
οπόφαοη του Νομάρχη
κ- Πινακίδη μετατέθηκαν οι
’V υΊνΙίς εορτασμού των επε*0ι ^ ^ ^ ^ ε υ θ έ ρ ω σ η ς της Βέροιας
’<λ0ν^'υσΠς. λόγω των δημοτικών
V : · ^ €°Ρτοσμός θα γίνει την
^ Η 31 Οκτωβρίου, μαζύ με
ί0α του Μακεδονικού Αγώ4»ι
ΓΓ1ν Ιδια απόφ ασ η ορίζεται
\ θ^ λ α σ η δ εν θ α πραγματο-

*ϋι
Μ« άλλη απόφαση ορίζε*ΐΐς ^ιν°υν οι τπό κάτω εκδηλώ'(κ, . lu τΠν Ημέρα του Μακεόονι^Viúvq:

•
Γενικός
σημαιοστολισμός
από την ανατολή μέχρι τη δύση του
ήλιου.
•
Φωταγώγηση των δημο
σίων, δημοτικών και κοινοτικών
καταστημάτων, των καταστημάτων
ΝΠΔΔ και Τραπεζών από τη δύση
του ήλιου μέχρι τις πρωινές ώρες
της 1ης Νοεμβρίου 1982
•
Επίκαιρες ομιλίες στους
μαθητές των δημοτικών σχολείων.
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών
Σχολών, σε ημέρα και ώρα που θα
καθορισθεί από τους Δ/ντές Γυμνα
σιάρχες ή Λυκειάρχες και Δ/ντές
ΚΕΤΕ.

ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Se l l e

n u it

3° * ιλ . ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΟΖΑΝΗΣ

Κάθε βράδυ
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ

Η Πόπη

Αστεριάδη
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΛΟΥΣΙΟ
Επ ιτ ε λ ε ί ο

του κέντρου

RESERVE ΤΗΛ. 20.163

Συμβαίνει να εφαι ενός 500***·"
τα γνωρίζει όλα αυτό και δεν έχει
τους πολλούς «ξένους» που εγκατα
ανάγκη υποδείξεων αφού χρΟνια
στάθηκαν στην Αλεξάνδρεια κατά
τώρα τα ζεί και ο ίδιος.
το διάστημα της Γερμανικής Κατο
χής

Εγκαταστάθηκα το έτος 1942.
νεαρός τότε φοιτητής ακόμφ. και
μπορώ να πώ ότι εδώ ανδρώθηκα
και αγάπησα αυτόν τον τόπο περισ
σότερο από την γενέτειρά μου. Εδώ
παντρεύτηκα, έκανα οικογένεια,
δούλεψα σκληρά και στα 40 αυ,ά
χρόνια προσέφερα σ αυτό τον τόπο
ό,τι μπόρεσα. Δικαιούμαι λοιπόν και
εγώ να πώ την γνώμη μου και-μερι
κές σκέψεις μου για τις Δημοτικές
Εκλογές που μας έρχονται.
- Στις 17 του Οκτώβρη θα κληθεί
ο λαός να αναδείξει με την ψήφο
του σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα την
Δημοτική ή Κοινοτική αρχή του τό
που. Και είναι η πρώτη φορά που η
ΑΛΛΑΓΗ στον φορέα της Αυτοδιοί
κησης Θα της δώσει ουσιαστική
εξουσία και θα γίνουν οι Δήμοι και
οι Κοινότητες πραγματικές κυβερ
νήσεις.
Αλλά χρειάζονται σκληροί και
ανυποχώρητοι αγώνες για την
πρόοδο και προκοπή της ωραίας μας
Αλεξάνδρειας. Και είμαι βέβαιος ότι
ο νέος μας Δήμαρχος θα προσφέρει
τον εαυτό του υπηρέτη της πόλης
και του λοού της Και είμαι βέβαιος
επίσης ότι ο αυριανός Δήμαρχος θα
έχει (έχει το πολιτκό Θάρρος) και
την δύναμη να αλλάξει την όψη της
πόλης Αλεξάνδρειας και των συνοι
κισμών της.
Η Δημοτική Αρχή με την εφαρ
μογή της αποκέντρωσης στην αυτο
διοίκηση επωμίζεται τρομακτικές
-εξουσίες. Προγράματα, χρηματοδο
τήσεις ιεράρχιση και εκτέλεση έρ 
γων. υποδομή, προγραμματισμός
κ.λ.π.
(Απαραίτητη η παρουσία επι
στημόνων στο Δημοτικό Συμβού
λιο). Με την αποκέντρωση θα
υπάρξει εξονυχιστική συζήτηση των
προβλημάτων, ο πλατύς και σωστός
διάλογος η ουσιαστική συμμετοχή
του πολίτη στα κοινά, θο λιώσει το
παγόβουνο του συγκεντρωτισμού
και θα πάρει νόημα και ουσιαστικό
περιεχόμενο ο’ αυτό που λέγεται
αυτοδιοίκηση.
Πρωταρχικό το Θέμα της υγείας
του λαού μας από την έλλειψη απο
χέτευσης, ίσως με την ίδρυση οργα
νισμού αποχετεύσεως - υδρεύσεως
προχωρήσει το δύσκολο και μεγάλο
αυτό έργο. Με την Δημοπκοποίηση
τω ν Αστικών Συγ/νιών ο νέος Δή
μαρχος θα έχει πλέον την ευχέρεια
(αφού άλλο συμφέροντα δεν θα
μπορούν πλέον να επηρεάσουν) να
ιδρύσει την δημοτική επιχείρηση
Αστικών Συγ/νιών που τόσο ανάγκη
έχει ο τόπος μας.
- Είμαι επίσης βέβαιος Οτι ο νέος
Δήμαρχος θα ασχοληθεί με την
ίδρυση πνευματικού κέντρου που
τόσο ανάγκη το έχει η νευλαία μόζ.
Δεν θέλω να νομισθεί ότι με τις
παραπάνω σκέψεις μου επιδιώκω
συμβουλές ή υποδείξεις εις τον νέον

Α υτό είναι. Το έπ .α σ α ν το νο .,μ α οι του ΠΑΣΟΚ: mv θ έ λ ε τ ε δ ή 
μ α ρχο τον εκλεκτό μ α ς τον κ. Β λαζάκη. π ρ έπ ει να «ξηλω θείτε».
Β άλτε το χέρι στη τσ έπ η και... δ ώ σ τ ε και σ ώ σ τε . Ό χι, βέβαια, «ό,τι
έχει ο κ α θ έν α ς ευ χα ρ ίσ τη σ η » . Αλλά κ ομμ ένη η τα ρίφ α . Δ ρ α χμ έ ς
5 0 0 το λ ιγώ τερ ο ! Αμ, τι π α ίζουμ ε; Έ τσ ι γίνεται εύκολα ο Δ ή μ ος
Β εροίας «α υ το δ ύ να μ ο ς και δ η μ ιο υ ρ γ ικ ό ς ό ρ γα νο σ τα χέρ ια το υ
Λαού»;
Π ροσέξτε, ό μ ω ς σ ύ ν τρ ο φ ο ι το... χέρ ι του λαού, γιατί είναι
πολύ βαρύ. Μ ην τον π ρ οκα λείτε άλλο με τις π ρ ω τ ό γ ν ω ρ ε ς μ ε θ ό 
δ ο υ ς π ου φ έ ρ ν ε τ ε στα πολιτικά ή θ η το υ τόπ ου. Και μην εκ μ ετα λ 
λ εύ εσ τε α δυ ν α μ ίες και κ ατα σ τά σ εις για να γ εμ ίσ ετε τον π ρ ο εκ λ ο γ ι
κό κορβα νά σ α ς Γ ήπεδο π ο δ ο σ φ α ίρ ο υ νομ ίσ α τε την τοπική α υ το 
διοίκηση και κ όβετε εισιτήρια για π ο δο σ φ α ιρικ ό α γώ να ;
Οχι, σ ύ ν τρ ο φ ο ι του ΠΑΣΟΚ. Π ολύ πάει να σ α ς α νεχό μ α σ τε και
να σας... π λη ρ ώ νο υ μ ε και α π ό πάνω ...

Δημοκρατική

αλλαγή

ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΖΑΚΗΣ
Για ένα Δήμο

-

Πάγου

αποκατάσταση της αληθινής δημο
κρατίας εττη χώρα μος.
Παράλληλα, καταγγελία για την
άσκηση τρομοκρατίας και εκβια
σμών. που έχουν εξαπολύσει οι
νομάρχες του ΠΑΣ0Κ, για νο
παρεμποδίσουν την συμμετοχή
υποψηφίων στους δημοτικούς και
κοινοτικούς συνδυασμούς της Ν.Δ..
έκανε στη Βουλή και ο κοινοβου
λευτικός εκπρόσωπος του κόμματος
κ. Κ. Μητσοτόκης.
Πολλά περιστατικά με τα οποία
επιδιώκεται να δημιουργηθεί κλίμα
φοβίας και παράνομης βίας, ιδιαίτε
ρα στην επαρχία, κατήγγειλε η Νέα
Δημοκρατία με τηλεγράφημα προς
τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
κ. Κ. φαφούτη, ενώ βουλευτές υπο
γράμμισαν τις κυβερνητικές ευθύ
νες για την άσκηση πιέσεων και
απειλών από κυβερνητικό όργανα
σε βάρος υποψηφίων δημάρχων και
κοινοταρχών, που δεν ανήκουν στο
κυβερνητικό κόμμα.
ΕΠΩΝΥΜΕΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Λ '«/ J

έπειτα, όμως, κτυπήστε τους! Την στιγμή πίσω
0τ,δ το παραβάν, τότε που δεν θα σας βλέπει κανέοπ αυτά τα πρασινοειδή, τότε που θάστε μόνοι
(°είς κα, η συνείδησή σας, τότε μαυρίστε τους.
Μη φοβάστε κανένα. Αποδείξτε τους ότι οι
^νειδήσεις δεν «εξαγοράζονται» και ότι το ελεύ° €Ρο δημοκρατικό φρόνημα δεν κάμπτεται. Δώστε
τ° υζ αυτό το σκληρό, αλλά ωραίο, μάθημα. Τους
°Κει...
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

___

■■■ CTUKJT €

Με τηλεγράφημά του προς τον Εισ1'υνέχεια στην 4η

Οι Εκλογές
στο Σέλι

μίου (Σέλι) διευκρινίζει ότι η αποχή
του από τις εκλογές αυτές δεν έγινε
για να ευνοηθεί ο συνδυασμός του
κ. Πέτκου που κατεβαίνει στις εκλο
- Με τις ε υχές μου για ένο καλύτε - γές στο Σέλι. Οι πληροφορίες που
ρο μέλλον, για τον θαυμάσιο αυτό δημοσιεύθηκαν στην εφημερίδα
τόπο, με τον θαυμάσιο επίσης λαό «ΑΛΛΑΓΗ», δηλώνει ο κ. Καρονίτου.
κας. δεν έχουν καμία βάση και είναι
ανεύθυνες.

Δημοτικές
Εκλογές 82
φίλοι εργαζόμενοι.
Σε λίγες μέρες μας δίνεται για μιά ακόμα φορά, η ευκαιρία κοι τε
δικαίωμα να εκλέξουμε εμείς, οι πολίτες ουτου του τόπου, το Δήμαρχο κα
τους συνεργάτες του, τους ανθρώπους εκείνους που Θα αναλάβουν το βά
ρος και τις ευθύνες να λύσουν τα προβλήματα της Βέροιας και των συνοι
κιών της.
Ο καθημερινός αγώνας, οι θ έσ εις στο προβλήματα του εργαζόμενοι,
κόσμου και η συνέπεια μας υποχρεώνουν να πάρουμε δικαιωματικά θέστ
σε ένα χώρο που επηρεάζει σημαντικά την ποιότητα ζωής της κάθε εργατι
κής οικογένειας κι αυτό γιατί η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μιά πρακτικέ
δυναμικής έκφρασης τοπικού συμφέροντος ανεξάρτητη από την κεντρικέ
διοίκηση, είναι ένας θεσμός και μιά κατάσταση που τη θέλησαν, την επ^
δίωξην και την επέβαλλαν οι σύγχρονες οργανωμένες κοινωνίες για να δί
νει λύσεις στα προβλήματα τους επιδιώκοντας συνεχώς την ανάπτυξη, την
πρόοδο και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υγειούς, προοδευτικού
και ικανού να παραμερίζει το καθημερινό άγχος από τον αγώνα για την επι
βίωση γι' αυτό παρασύρει και τις δικές μας σκέψεις για μιά αυτοδιοίκηση
πραγματικά αυτόνομη, οικονομικά αυτοδύναμη κι ένα Δήμο όπου αφέντης
Θόναι ο Δήμαρχοί και το Δημοτικό Συμβούλιο,οι εκλεκτοί του λαού κι όχι*
του κόμματοςΧρόνιο τώρα η Δημαρχία μας ταλαιπωρείται από τους δήθεν «δημο
κράτες». 0 χώρος αυτός της δουλειάς για προκοπή και νοικοκύρευα έχε
μεταληθεί σε στίβο κομματικής αναμέτρησης.
Η αδιαφορία στα προβλήματα της πόλης και των συνοικιών έχει y¡vc
μόνιμη κατάσταση κι έχει αποδειχθεί ότι, οι κατά καιρούς «Δημοκηπτ·κές
συνεργασίες» στόχευαν στην άλωση του Δήμου εκτελώντας πιστά τις
εντολές των κομματικών τους αφεντάόων.
Αλλά αυτό έχει και συνέχειαύ'
Για μιά ακόμα φορά προσπαθούν κάτω από μάσκες «Δημοκρατίας» να
σφετεριστούν τις αξίες και να καπελώσουν τους πόθους και τις ανάγκες
του βεροιώτικου λαού.
Για μάς Δημοκρατία είναι κατάσταση ηθικής, είναι η εξουσία που την
αγαπήσαμε από μικρό παιδιά και τη νευθήκαμε πρώτα σαν συμπεριφορά
στις ανθρώπινες σχέσεις απ' τους γονείς μας.
φίλε εργαζόμενε.
Η εκλογική αναμέτρηση μπαίνει πλέον στην τελική της ευθεία νι αυτό
πρέπει να σκεφθείς και ν αποφασίσεις.
Η πόλη μας πάσχει σήμερα από άξιο Δήμαρχο.
Εμείς σαν δημότες αυτής της πόλης θέλουμε Δήμαρχο ικανό με ηθικό
και πνευματικό ανάστημα, θέλουμε άνθρωπο που να μπορεί να σηκώσει
το βάρος και τις ευθύνες των προβλημάτων της πόλης κι ένα δημοτικό
συμβούλιο από ανθρώπους συνεπείς τίμιους και αγωνιστές που μαζύ με
τον μπροστάρη Δήμαρχο θα αγωνίζονται δίπλα μας, στις συνοικίες και στο
κέντρο της Βέροιας για την πρόοδο κρι την ανάπτυξή της.
Μ' αυτές τις σκέψεις πρέπει και επιβάλλεται να συμπαραταχθούμε με
το ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΑΛΕΡΑ γιατί είναι ο άνθρωπος με τη φαντασία, την ικανότη
τα και την τόλμη και προπαντός γιατί θάναι ο Δήμαρχος όλου tou βεροιώτ,κου λαού.
Γι αυτό όλοι μαζί ενωμένοι, αγαπημένοι με χωρίς κομμοτικέςπροκοτα
λήψεις πρέΐ»« να ψηφίσουμε Δήμαρχο τον Γ1ΩΡ, 0 ΤΣΑΛΕΡΑ,
Νίκος Ψολτίδης
Πρόεδρος Πανεργστικού Κέντρου
Ημαθίας

105

Αυτοδύναμο-Δημιουργικό «Ns
όργανο
στα χέρια του Λαού

ΔΡΑΧ.

500

Το κουπόνια που έκοψε ο συνδυασμός του ΠΑΣΟΚ στη Βέροια κσιμαςευο
χρήματα γυρίζοντας από πόρτα σε πόρτα φέρνοντας σε δύσκολη θέσ η
τους δημότες που αναγκάζονται (για ευνόητους λόγους) να αγοράσουν.
«Δημοκρατική Αλλαγήκ αλλά και αλλαγή στα πολιτικά ήθη του τόπου.

«ΜΑΧΗ» ΘΑ ΔΩΣΕΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Σε δύο μέτωπα θο δοθεί η μάχη
γιο την κατάρπση του νέου κρατι
κού προϋπολογισμού για το έτος
1983. Το ένα είνοι οι δαπάνες των
υπουργείων όπου θα επιδιωχθεί η
συγράτησή τους στα απολύτως
απαραίτητα επίπεδα και το δεύτερο
το έσοδα όπου επίσης θα αναζητη
θούν τρόποι αυξήσεώς των.
Πάντως όπως όήλωσε αρμό
διος παράγοντας τα περιθώρια
αυξήσεώς των εσόδων είναι περιο
ρισμένα διότι η οικονομική δραστη
ριότητα παραμένει στάσιμη. Οι
πηγές πάντως που εντοπίζονται από
το υπουργείο οικονομικών για αύξηγής και η κθαιμ»ΐιυι[
τ -γ
παλλαγών. Συγκεκριμένα ο ίδιος
παράγοντας όήλωσε ότι φέτος έγι
ναν σημαντικά βήματα όσον αφορά
τη σύλληψη φορολονηητέας ύλης
και έτσι εξηγείται κατά ένα μέρος
και η αύξηση των φορολογικών
εσόόων φέτος. Το υπουργείο οικο
νομικών προβληματίζεται συνεχώς
για την εξεύρεση νέων μεθόδων και
όιαόικοσιών πατάξεως της φοροδια
φυγής και μεταξύ αυτών περιλαμβά
νεται και η υποχρεωτική καθιέρωση
των ταμειακών μηχανών πσυ θα
συνδυασθεί όμως με την εφαρμογή
του φόρου προστιθεμένης αξίας.
Ό σον αφορά τις απαλλαγές θο επιδιωχθεί η κατάργηση όσων είναι
αντίθετες με τις αρχές της κοινωνι
κής δικαιοσύνης

2. Ο φόρος εισοδήματος ο
οποίος όμως δεν φαίνεται ψτ « -·;
μεγάλο περιθώρια αυξήσεώς της
αποόόσεώς του.
3. Ο φόρος κύκλου εργασιών
και το χαρτόσημο που λόγω μεγά
λης αποδόσεως αποτελούν έναν
τομέο που μελετάται από τις υπηρε
σίες του υπουργείου οικονομικών.
4. Τα μέλη της κυκλοφορίας
των Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία βρί
σκονται στα ίόια επίπεδα από την
1.1.1978 καθώς κοι ο φόρος καταναλώσεως για τα αυτοκίνητα των
οποίων οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί
σημαντικά τον τελευταίο καιρό με
συνέπεια την συναλλαγματική διαρ5. Ο φόρος’ υπεραξίας ΧΟκΓ'Πς
πωλήσεις ακινήτων όεν μελετάτοι
διότι ο σχετικός τομέας καλύπτεται
από τον ΦΑΓΙ και ακόμη διότι η επι
βολή τέτοιου φόρου προσκρούει σε
πολλά τεχνικό προβλήματα.
6. Μικρό περιθώριο επίσης για
αύξηση της αποόόσεώς διαπιστώ
νοντας στους λεγάμενους φόρους
πολυτελείας.

ΑΥΡΙΟ ΣΤΟ ΕΑΚ
Φ ΙΛΙΠΠΟΣ-Μ ΙΝΑΟ ΥΡ

ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Γ.Σ.Ε.Ε. μήνυσ€
τον δ/τή της βάσ€ως
των Αμβρικανών
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ)
Η Γ.Σ.Ε.Ε. αποφάσισε να υπο
βάλει μήνυση κατά του Αμερικανού
διοικητή της βάσης του Ελληνικού,
επειδή παραβίασε διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας, αρνούμενος
να δεχθεί την ανάκληση της απόλυ
σης του προέδρου του συλλόγου
των εργαζομένων στις αμερικανικές
βάσεις.
Η ανάκληση της απόλυσης του
προέδρου του συλλόγου έγινε από
τον Έλληνα διευθυντή προσωπικού
της βάσης ύστερα από παρέμβαση
του υπουργού · εργασίας και της
Γ.Σ.Ε.Ε. την οποία όμως ο Αυεοικπνυ^ υιοικητής δεν αναγνωρίζει επι
καλούμενος την συμφωνία του

1960.
Η ενέργεια του αυτή τονίζετο
σε ανακοίνωση της Γ.Σ.Ε.Ε.. σποτ*
λεί πρόκληση αφού αμφισβητεί π
κυρίαρχο δικαίωμα της ελληνική
κυβέρνησης να αποφασίζει για τουΕλληνες
εργαζόμενους στις βά
σεις.
Με την ίδιο της ανακοίνωση ι
Γ.Σ.Ε.Ε εκφράζει την οργή και αγα
νάκτηση τω ν Ελλήνων εργαζομέ
νων για την αυθαίρετη και προκλη
τική - όπως χαρακτηρίζεται - ενέρ
γεια του Αμερικανού στρατιωτικοί
και διαβεβαιώνει ότι θα εξαντλήσε
κάθε δυνατότητα για την πλήρι
εφαρμογή τω ν ελληνικών νομών t
κόθε αυστηρότητα και χωρίς εξο
ρ έσεις

Ανοίγει
σήμερα Παρασκευή
Η ΚΟΣΜΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΖΟΡΜ ΠΑΣ
Με τον αρχιμάγειρο
των πολλών σπεσιαλιτέ
και τις φανταστικές

ΛΙΧΟΥΔΙΕΣ ΤΟΥ
μ π α ρ μ π α -τ α κ ο
Το νέο τηλέφωνο είναι 26.666
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Tou ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΕΗ
Χωνεύει αυτό - Βιβλικό πρόσ
ωπο.
11 Κλσόί αγριελιάς της αρχαίας με
άρθρο.
12 Είναι αρκετό από τα αρχαία
μνημεία της Βέροιας
Παρο
μοιάζει - Μουσική νότα
ΚΑΘΕΤΑ;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Κι αυτά είναι ψάρΌ — Λειψσνο
αγίου.
Χαϊδευτικό γυναικείου ονόμα
τος Ιοντίστρ.) — 0 κώδικας
κυκλοφορίας έχει πολλά.
Α γωνίσθηκε πολλά χρόνια
στην ποδοσφαιρική Βέροια Ανήκει στο οινοπνευματώδη
Αυτή δεν κουνιέτο· με—τίποτα
Ξένη, ανύπαντρη γυναίκα
■ Από την Εκληαιο »ατοδικοζετοι
ικαθ.)
Είναι υπομονετικοί στην καθα
ρεύουσα - Αλλιώς τα κατευ
θυντήρια μέσα (καθ.λ
Εθνικός μας ευεργέτης ΐγεν.Ι Επαιξε κάποιο ρόλο ατην
αρχαία Σπάρτη
I Ο πιο ικανός αρχιτέχτονος των
Γάλλων — Προσόν του ανθρώ
που αλλά και γυναικείο άνομο
ί Ενα αλλιώτικο-, παραμύθι Δείχνει
τ ίπ φ ιπ η ικ ό ς
βασιλσός

Αυτά περιφέρονται στα... κρεο
πωλείο Ιγεν.|.
Συντροφιά του η μοναξιά Κοινή ονομασία νησιού μας.
3 Π ρωτεύουσα , εργαλείο σιδη
ρουργών
Τα ούνορο υετοξυ
Ανατ. Γερμανίας και Πολωνίας
4. Για το ύψος τους, υπερηψονεύονται
Ά ρθρο.
5. Ρήμο. φιλοσοφικά - Το μισό
της. Μέκκας
θ Ενο άγαλμα τοσ Πραξιτέλη που
ποριοτάνει τον Απόλλωνα με
μια σαύρα.
7. Με νόμο διώκεται
Αντίστρο
φα, άλλη λέξη για ένα ισχυρό
επιχείρημα.
8 ’ Ενας από τους προφήτε ς Μια
ξένη πρόθεση
9. Αρχαίος κάτοικος της Μ Ασιος
- Απο ένο νησί μας η αιτιατική
(καθ).
10. Φανητά
καθαρεύουσας
(αντίστρ.) - 0 «ήρεμος» είναι
του Σοχολωφ.
11 Το ίδιο υε το 3β' οριζ. —Συνοδεΰι τη γυναικεία αμφίεση στη
γενική κοι αντίστροφα.
1 2 Είναι συνήθως τα όμοια - Εί
ναι στη σειρά του πέμπτος
(αντίστο ι
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Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ-Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τ ρ ο χ α ία

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η, (βλάβες)
Ο.Σ-Ε. (σταθμός)

22.199
22-200
22.3)4
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (npùjT. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Ηυρικ»βεστική

23.619
23.364
23.376
100
121
199
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ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141 •24.343
Ενοντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκρστους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880
ΝΑΟΥΙΗΣ
Πλατ. Καροτάσιου 2 2 .5 3 2 22.636
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Εναντι ΚΤΕΛ
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Μωραΐτη
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ΜΑΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βενζινάδικα

Σήμερα Παρασκευή 8 Οκτω
βρίου 1982 διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Αργυρίου Φουκαλά
τηλ. 2 2 1 1 3

Λ

Απώλ€ΐα
διπλώματος

Οι γονείς - η αδελφή
οι θείοι
ι Η Δεξίωση στο καφενείο Τριποτάμου

ΛΑΟΣ
ΙΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
I
ΝΟΜΟΥ Η Μ Α Ο ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΛΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΛΤΣΙΚΑ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή
10 Οκτωβρίου στην εκ κ λ η 
σία
Αγίου
Αντωνίου

ΔιευΟιιντής
ΧΡΙΙΣΤΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος

Βέροιας

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ

για την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας
συζύγου, πατέρα και παπ
πού

ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ

Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ALFA ROMEO
Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας
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Βενιζέλου 84-Τηλ. 27417, 23017
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MIX ΑΔΗΣ ΙΙΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιυουήη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΓ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να
τιροσέλθουν για να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις
τους προς τον Θεό.
Η σύζυγος
τα τέκνα - οι εγγονοί
οι λοιποί συγγενείς
• Η δεξίωση στην <£ΐκϊα Πίνδου 10 - Βέροια.

«πολυκατοικία Λαναρα)

Ιίάνω απ' όλα

ΨωιυυυνΗιισιις O FESET

ΕΤΗΣΙΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 15001
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
δη»
ν ηινοτήτων
Α.Ε. και E ilt
δρχ. 1000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

Ο πληθωρισμός
ανεβαίνει
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΕΠΙΤΟΚΙΑ
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ
Σας συμφέρει να ασφαλισθατε επενδυτικά

ilPIN ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΟΜΠΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΘΕΙΤΕ ΜΑΣ

ΕΛΑΗ ΝΟ ΒΡΕΤΑΝΝίΚ ί
Π

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σ€ τρεις μήνες
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62 / 7 /

Hl ΜΟΙΑ

...........

πρώτη

ανππληθωρισπκη

"Εξακολουθεί να προσφέρει καλύτερη κάλυψη και
επένδυση με μεγαλύτερο κέρδος για σάς
ΚΤιωΑΛΑΙΛ ΣΕ ΔΡΑΧΜ ε Σ s tN O N ETAlPUíT»
ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ-ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΝΙΚΗΣ Α.Ε-Γ.Α9.100.000.000

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
.11

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ

0
Πρόεδρος του Τ.Ο.Ε·®·
6. Εκτός από την εκλονή του
Παλαιού Σκυλιτσίου 8εροίος 6ιΟ*Ί'
■Γο σχολειαός ο ζω νιανός μαστέ, τα συγκεντρωτικά φλέγοντα
συμβουλίου
όλες
οι
άλλες
ψηφοφο
Οκτωβρί*
αργανιαμός απΐ θεσμό που θέματα ενός μήνα θα προλάβουν να
τ-—- . _ .
ρίες είναι φανερές Οδηγούμαστε
11-12
συζητηθούν κατά την διάρκεια
Η Γ.Ε ΒΕΡΟΙΑΣ, νηλεί αγόρια
1982 ημέρα Τρίτη και ώρα · ■
πρέπει να προεζει τα παιδιά
και μάλιστα με μεγάλη ταχύτητα
αυτής:
Μήπως
ο
ελάχιστος
χρόνος
από 6 έως 13 ετών γιιι την ενόργανη
π
μ·
(χρόνος
υποβολής
προσφορά*’
για την οπρόσκάνταξή τους σε
στην προσωπική τρομοκρατία Για
γυμναστική.
υιά ελεύθερη καοκρατική κοι γίνει όργανο στα χέρια διάφορων
θα διενεργηθεί
διενεργήσει στα
σ—
ιυ γραφείο
I*--r - ,.V*! ι®*
την αλήθεια του λόγου υπάρχουν τα
Οι ενότΐίφερόμενοι νμ ηροττέλΤΟΕΒ Παλαιού Σκυλιτσίου 070
νωνία
μετά
αποφοίτησή επιτήδειων κομματαρχίσκων: Ακό
πανεπιστήμια
όπου
είναι
γνωστή
η
θουν πτο γήπεδο αθλοπαιδιών της
μη η εκλογή προεδρείου της σ υνέ
Παλαιό Σκυλίτσι δημόσιος μειοδοτι
τους...».
τρομοκρατία, που εξασκείται στην
Εληάς ίο Σάββατο 23-10-82 κοι ώρο
κός διαγωνισμός δια του συστήρΟ'
Μ αυτή τηάση αρχίζει υ λευσης είναι μια χρονοβόρα διαδι
κάθε ψηφοφορία
10 π.μ. προκειμένου να γραφτούν
τος
της δημοπρασίας
Κ Μ Κ και είνσιάπό τις ελάχι κασία που μειώνει την ουσιαστική
τος της
οπμυ·ΐ|Λ·ν,.--> δια ποσοστού
ηπίου, δ»
π ιο τμήμα Km vu γνωρίσουν το·
7. Ηρθε η ώρα να περάσουμε
εκπτώσεως μετά γενικού
^
στες που εκτός την ωραιοφο- διάρκεια της ακόμη περισσότερο.
IMHUiUCUJS
,προπονητή κ. Γκιλιόπουλο.
στα
πιό
μαζικά
όργσνα
που
είναι
η
Στο
άρθρο
9
αναφέρεται
ότι
ο
ενσφραγίστων
■ Λ
νειπ της είναι κοθινή. Αλλά κά
Τ' ^ ---- cπροσφθΡω
Για την εγγραφή απαιτούνται:
_TOw
συνέλευση και το συμβούλιο τοσ
φωνα με π ς διατάξεις
^
θε οργανισμός ιυργεί με ορι καθηγητής θα παραβρίσκεται στις
I ) Δ ιό ςκιιτογραοίκς.
iAeucwT
σχολείου. Τα προβλήματα που ανα
1266 72 «περί εκτελέσεις
σμένους νόμουφ τον βοηθούν συνελεύσεις των γυμνασίων. Εχον
τ ' Π ισ το π ο ιη τικ ό ν· '·νήσίιιΚ
λύσαμε προηγουμένως μεταφέρονΙόημ. έργω ν και του ektcAeon*0*
να αναπτυχθεί ή βυθίζουν στη τας γνώση της δράυης των καθηγη
τών - ινστρουχτόρων φοβόμαστε
ται ατόφιο και σ’ αυτό τα όργανα.
του Π.Δ. 4 75. 76 όπως τροποποιΛ"
ιιιζέρια. Και ο νΚ Μ Κ φυσικά
Λόνω όμως της μοζικότητός τους
θηκε με το Π.Δ. 724/79. Υ'° ιν
δεν πρόκειται νρεψει δάφνες από τώρα για το κατάντημα που
δημιουργούνται και ορισμένα άλλα
μπορούν να έχουν αυτές οι συνε
ανάδειξη αναόόχου εκ τελ έσ εις^
γιατί έτσι προχειτιαγμένος που
Το πιό ισχυρό όργανο από όσα ανοf Ονου «Κτίριο Γραφείων ΥΟίν
είναι και έχοντοίτοθετηθεί έξω λεύσεις.
φέρθηκαν μέχρι τώρα είναι το Μ.Σ
2 Το πρόβλημα των έκτακτων
[ΠαλαιούΣκυλ.τσίου
«ie'
Παλαιού Σκυλιτσίου (σκελετός
ω««
από τις επικρατές μαθητικές
Ουσιαστικά μόνο αν αυτό θέλει
π λ,σ μ ένο υ σκυροδέματος!
^
συνθήκες θα βγει το μαθητικό γενικών συνελεύσεων Δεδομένου
μπορεί νο γίνει γεν συνέλευση, του
ότι ο χρόνος της μιάς διδακτικής
κου
προϋπολογισμού
κίνημα στην μιζέ Ολοκληρωτικό
ώρας δεν φτάνει για τη συζήτηση
σχολείου.
2.297.000 δρχ
ίΕίτΟ
όμως χτύπημα ιυτο δίνεται με
των θεμάτων που απασχολούν τους
8. Η δύναμη του Μ.Σ. μπορεί νσ
Στο διαγωνισμό V'“oVT°
ί?·
την προσπάθειαν εισόγεται από
μαθητές πιστεύουμε ότι τα περισ εφαρμοσθεί δυστυχώς μόνο πάνω
ΣΤΗ 8ΕΡΟΙΑ
εργολήπται δημοσίων épYl*jV
^■ιΌΛηητόΓόημοσιων
tp i— . αν0.
τον κανονισμό γην πλήρη και με
σότερα από αυτά θα συζητούνται
Σισμονίδης Θεόδωρος
p a Οικοδομικά κάτοχοι πτυχίου01^
στους μαθητές Γιο το πειθαρχικά
όλα τα μέσα «απκοποίηαη του
στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις.
Πιερίων 1 78 τηλ. 28052
Ιδογοιι
με T'l ,<f
θέματα ενώ οι διατάξεις του Κ.Μ.Κ.
Γ,υγυιι ταξεως σύμφωνα
- -η .
σχολείου
- rn ôtll®*
Αλλό στο όρθρο 8,β μας λένε ότι
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
μενες οΓαταςεις
διατάξεις υσχετικά
δίνουν στην αρχή την εντύπωση ότι
Λ*..— Μ^ _ ¿,φ
Ηρθε η ώ να ανολύαουμε
αυτές
συγκαλούνται
εκτός
διδακτι
Πετρίδης Θ εόδωρος
μικότητα πτυχίων εργοληπτών
παρέχονται πολλές και ουσιαστικές
-κτενέστερο κέιιπ» ριοτατωμένα
κών ωρών. Αυτά το μέτρο οφ ενός
Σπηλαίων 3 0 τηλ. 22737
εξουσίες στους αντιπροσώπους των
τον νεο κανυνό· 0 εκλογικιστιέργων
είναι καλό για τα μαθήματα αλλά
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει
μαθητών μετά από μιά καλύτερη
κος και διαδικοκός του χαρακτή
Πούλιος Αθαν
προσκομίσουν: α) εγγυητικι)^
εξέταση υποδεικνύεται ότι ο ρόλος
ρας μας ο δ η γ ε ί να ασχοληθού δείχνει άγνοια των συνθηκών που
επικρατούν στο σχολείο. Είναι
τη λ 2 2 6 8 0
στολή συμμετοχής στη 6πΜ0Γ,Ρσυ'^τους είναι διακοσμητικός και π τελι
με πρώτα προ με τις συνελεύ
ουτοπία να πιστεύει κανείς ότι θα
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
δρχ. 4 6 0 0 0 η οποία πρέπει
κή απόφαση λαμβάνεται απο τους
σεις των τόξεΐιί
μπορεί να υπάρχει απαρτία σ' αυτές
Ηλιαδης Χρηστός
απευθύνεται επί ποινή σπαρ*^“3
καθηγητές Γενικό για όλα τα θέμα
I Στο ορό 8 β μος λένε
τις συνελεύσεις Ακόμη ο εμπνευκτου προς τον ΤΟΕΒ Π αλα ιού^
τα οι αποφάσεις των οργάνων των
ξεκοΟαρα ότι ε«ς απο την πρώτη
ατής του ξέχασε το πρόβλημα των
Μ.Κ. έχουν περισσότερο μορφή
λιτσίου και β) υπεύθυνη
συνέλευση τηςιονιάς όλες οι άλ
παιδιών που πηγαίνουν σε απομα
του Ν 105/69 για το άθροισμα'1^
προτάσεων που προσκομίζονται
λες θα αποψοιίται πότε και πώς
κρυσμένα ιδιωτικά σχολεία και
εν ενεργείο εργολαβιών τους
στους καθηγητές για να πάρουν τις
θ ο γίνονται ό το περιβόητο
Διαβάζετεe
μετακινούνται με τα λεωφορεία.
Φωνα με τις διατάξεις της παρ ^
τελικές αποφάσεις Αυτή είναι η
«καθηγητικό καστημενο».
καί ötaöiöete
Εκτακτη γενική συνέλευση
λεγάμενη «καθηγητική αυθαιρε ; άρθρου 6 του Ν. 689/1977· ^ ,
Στο
ιδιβ
α|ρο
και
ατην
ίδια
εήν
·Για
- ----------υπορεί να διενεργηθεί μόνο μετά
π ε ρ ισ σ-ό τ ερ ε ς η λ ή ρ έ ^ Β
»°
παραγραφο αναέρεται ότι η διάρσία».
Εφημερίδα μος!
από
αίτηση
ή
του
μαθητικού
συμ

9.
Κλείνοντας
την
κριτική
μας
οι
ενδ
ια
φ
ερ
ό
μ
rtj¿ri|í(
κειιι της τακτικέ συνέλευσης είναι
οι ινυ ιιιψ τίΛ ΐμενο
-—ι ^IlUfκανό“»S
βουλίου ή του 112 των μελών της
στον Κ.Μ.Κ. θα θέλαμε να σταθού
απευθύνονται και Λζ 1"^^»
μόνο μια Λιζακτή ώρα. ΑναρωτιόΚοινότητας Έτσι αε ένα κομματικά
με λίγο στη σχέση του με την κομ
ημέρες και ώ ρες στα yp°
κατευθυνόμενο σχολείο αφαιρείται
ματικοποίηση των σχολείων Έτσι
MJC D Hunuiuw
i-™
ΤΟΕΒ
Παλαιού -Σ
η δυνατότητα σύγκλησης γ εν. συνέ
εισόγεται στον χώρο του σχολείου
Παλαιό Σκυλίτσι. όπου
λευσης από την μειοψηφία. Ίσ ω ς
μιά έντεχνη κομματικοποίηση η
και τα τεύχη ιης εγκεκρώ
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
αυτή να είναι η όλη φιλοσοφία της
κρατική όπω ς την αναφέραμε πιό
Τελούμε την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 1982 σην εκκλησία του Αγ.
.·
τ7 -m
10-1 θ®2
δημοκρατίας για τ.ην οποία μας μιλά
πάνω. Ο καθηγητής συμμεετχοντος της Παλαιό Σκυλίτσι
Ιωάννου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ νι την ανάπαυση της
Ο Πρόεδρος
στις συνελεύσεις του Γυμνασίου
νε.
ψυχής του προσφιλούς μαε συζύγου, πατέρα «ιι αδελφού
3 Με το άρθρο 12 εισέρχεται
ΤΟΕΒ Π. Σκυλιτσ·0“
αλλό και στις Γενικς του Λυκείου,
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΑΚΝΑΚΟΙΟΥΛΟΥ
στην σχολική ζωή και νομιμοποιεί
Στέργιος Τόππς
στις εφορευτικές επιτροπές του
κιιι καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους π προαέλθουν για να
ται σαν θεσμός ένα είδος προεκλο
Γυμνασίου, στην συντακτική επι
ενοισουν μαζί μας η ς δεήσας τους προς τον ·εό.
γικής περιόδου. Αυτή η άτυπη προε
τροπή για την έκδοση οποιουδήποΗ σύζυγος - τα τέκνα
κλογική περίοδος έρχεται σε πλήρη
τε εντύπου παίζει αποφασιστικό ρό
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
οι αδελφοί οι λοιποί συγγεείς
αντίθεση με την θέση της κυβέρνη
λο στην διαμόρφωση της θέλησης
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
•
Δεξίωση στο σπίτι Αν. Κόππου 3.
σης για την απαγόρευση κυκλοφο
του μαθητικού κινήματος Ο καθη
ΕΣΤΙΑΣ
ρίας εντύπων στον σχολικό χώρο. Η
γητής ινστρούχτορας μάλιστα παί
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
μεγάλη δυνατότητα που δίνεται
ζει σαφώς τον ρόλο του κομματάρ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ
Ü IM P O ir » ---- - »/
στους καθηγητές - ινσχτρούχτορες
χη.
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
στο να επηρεάζουν τους μαθητές
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΙΙαρόλλΓ, \α. δίδεται η ψευδαίΤην Κυριακή 10 Οκτωβρίου 1982 στον (εγό Νοο της Μητρομας κάνει να πιστεύουμε ότι βαδί οθηση στους μαθητές για κέρδη απ'
Η Εργατική Εστία προ ^
πόλεως τελούμε ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη ·ης προσφιλούς μας
ζουμε στην πλήρη κρατική κομματι
αυτόν τον Κ.Μ.Κ. με υποτυπώδεις
επαναληπτικό μειοόοτι
συζύγου, μητέρας, θυγατέρας και αδελφής
κοποίηση του σχολείου.
παραχωρήσεις που φυσικά ποίρνονσμό για την αγορά σικ° Π.Γ(,<ρσΚ
4. Αε περάσουμε τώρα στην
, — · ■·«■ Α ίλίτ ΑιατάΓειε.
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΖΙΝΑ
5 0 0 . ΑΟΪΓλΛΤπε'ρΙπΧυ κεπδ^
- - Τ ή —V *ν*κ
.
° ύ ό ς που προσπαθεί νσ εισάγει η
ρυθμό. Στο άρθρο 13,β επικυρώνε
νια
την ανέγερση κπρ/ου "Ρ*
0 σύζυγος - τα παιδιά
κυβέρνηση
του
ΠΑΣΟΚ
στο
σχοται η συμμετοχή του καθηγητή στην
γαση του εκεί Εργστ/κου Κ .
οι γονείς - οι αδελφοί
εφορευτική επιτροπή σαν συμβου ρ ί ° Χ να[ Ρ'° νέ° Ρ0ΡΦή ν<α την
και των Σωματείων της ύϋ
• Η δεξίωση στο σπίτι (οδός Περικλέους 3)
Ελλαδα ελέγχου του σχολείου από
λευτικού οργάνου. Έτσι αμέσως τ°υ.
Η
αμέσως έχουμε επηρεασμό όχι της ίο κομμά που εμφανίστηκε όμως
Ο διαγωνισμός θα Υ·νίΙ ^
ψήφου πλέον αλλά της ίδιας της πολ,ότερα στη Ναζ,στ,κή Γερμανία
ροια ενώπιον αρμόδιας
Κ£" επ,ζει ακόμη «α, σήμ£ρα
ψηφοφορίας και δη του αποτελέστα γραφεία της Εργατική? ^
σματός της , από τον καθηγητή κομμουνιστικές χώ ρ ες
Βεροίος Κεντρικής Μεγό^011 ^
ινστρούχτορα
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ξάνδρου 15, την 21-10"® ^.^
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ
5 Από τις εκλογές εκλέγεται το
Πέμπτη και ώρα 1 1 π.μ. (1
ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ
μαθητικό συμβούλιο που αποκτά
πέρας
παραόόσεως πρόαΦ0^ 'μεγαλύτερη ισχύ από την συνέλευ
Γην Κυριακή 10 Οκτωβρίου
Η σχετική διακήρυξη
^
ση
τω
ν
καθηγητών
κοινοτήτων
Κι
1982 στον Γερό Ναό Πέτρου και
σότερες πληροφορίες παι>έ*^
αυτό
συμβαίνει
διότι
το
Μ.Σ.
σ
υνε
Παύλου
Τριποτάμου
τελούμε
από το Τμήμα ΚτιρίώΥ ,,
δριάζει ξέχωρα από την Γ.Σ. και
400ήμερο μνυμύσυνο για την ανιί
52.21.192) στην Αθήνσ
μπορεί νσ την δεσμεύσει με αποφά
παύση της ψυχής της προσφιλούς
Υπηρεσία
μας στη ΒέΡ01® «
0
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
σεις του. Αλλά αυτές οι εξουσίες
μας θυγατέρας αδελφής και ανε
του Γεωργίου, κάτοικος Λουτρού 22.761) τις εργάσιμες
φιύς
__________ .
T0U. Π Σ·. 6ev δικαιολογούνται όταν
Ημαθίας, απώλεσε τρν 31-8 -1 9 8 2 από ώρας 8 π.μ. έω ς 2.30
μιλάμε για μιά κοινότητα 4 0 -4 5
Η Ερ··-τ»ική Εστία δεν πλΠΡ“^
στην
περιοχή Γιαννιτσών το δίπλω
ατόμων και μάλιστα με ορισμένες
μα οδηγήοεως γεωργικού ελκυστή- μεσιτικά^βοιώματα.
προϋποθέσεις καταντούν άκρως
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Α Σ Κ Α Λ Π Α Κ ΙΔ Ο Υ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ^
ρα. Παρακαλείται όποιος το βρει να
οντιδημοκροττκές.
(Μ αίας ετώ ν 22)
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑ*
το παροδώσει στο Αστυνομικό Τμή
Πσρσκυλιιύμε τους συγγενείς και φίλους να ενώσουν μαζί μας τις
ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΛΕΞΗ*
μα Αλεξανδρείας.
δεήσεις τους προ; τον θεό

4«VMCÎtpCW>ta

Μ ιίφ η η .,Α ,,μ ζ

ΤΟΠΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΥ σ κ υ λ ι τ σ ί ο υ
ΕΔΡΑ ΠΑΛ. ΣΚ ΥΛΙΠ Ι
Αριθμ. Πρωτ. 2 2 4

f

ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΛΟΦΤΗΪ
ΜΑΑΑΚΟΥΣΗ 6 ΤΗΛ. 29643 και 22911
Ένα βήμα μπροστά από τους άλλους

ΣΕΛΙό

3η

Το χρονογράφημά μας

Ραβδισμοί...
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛ ΕΞΙ ΑΔΗ

Αύριο ο διεθνής αγώνας
χάντ-μπώλ του Φιλίππου
ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

,
Χ Α Ν Τ-Μ Π Ω Λ του Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ Βέροιας kcu της Ρουμανικής Μ ΙΝ Α Ο Υ Ρ που στις 7 η
topa αύριο to απόγευμα, θα αναμετρηθούν αε έναν επίσημο διεθνή αγώνα που γίνεται στα πλαίσια ran
fgum m eou Κυπέλλου Ομοσπνδίας (Ο ΥΕΦ Α).
Οπως είναι γνωστό ο Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ εκπροσωπεί την Ελλάδα οαν τρίτος του περυσινού πανελληνίου
Πρωταθλήματος Α ' Εθνικής κατηγορίας,
Η ρουμανική ομάδα είναι μιά από τις καλιΐτερες όχι μόνο της χώρας της (έχει στις τάξεις της 5 διε*1? παίκτες) αλλά και της Ευρώπης.
θεω ρείται βέβαιο ότι οι φίλαθλοι που θα κατακλείαουν το κλειστό γήπεδο του Ε.Λ.Κ. θα παρακο*οι>θησουν έναν πολύ μεγάλο αγώνα (δεν γίνεται βέβαια σύγκριση μεταξύ των αντιπάλων) στον οποίο οι
χαικτες του Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Υ θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώ στε va εκπροσωπήσουν επάξια το
βλη τικό Χ Α Ν Τ Μ Π Ω Λ .
Μ ρεβάνς θα γίνει το άλλο Σάββατο 16 Ο'κτώβρη ato Μχάί'α Μάρε.
Αιαιτητές του αγώνα στην Βέροια, θα είναι οι διεθνείς Γιουγκοολάβυι κ. κ. Τζάφερ Αίλα απυ την
Οακοβίτσα και Ρακόαεβιτς Pctiko από την Πριατίνα.

ο

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΙΑΣΤΗΚΕ... ΟφΣΑΪΝΤ

0 παλαιός άσσος της ΒΕΡΟΙΑΣ
ΐς® τώρα της ΑΕΚ Αθηνών Τάκης
1ι°ί1ανκιαζόπουλος θα καθίσει αή
ρ /10 010 6^,0,^ει° του κατηγορουναυ με γην κατηγορία της απονήσεως ανηλίκου και εγκαταλείεγκυμονοόσης.
ν0| ^ Φερομένη ω ς «ποθούσα» εί. υόλις 14 ετώ ν και ανήκει στο
τ *11,0 °τίΡου της ΑΕΚ ο δε πατέρας
►^ είναι φανατικός οπαδός της
Ενώσεω ς.

|. ®Π Πρέπει να σημειωθεί ότι ο
ν^νκ ιο ζό π ο υ λ ο ς συνελήφί/η επάατο αεροπλάνο, λίγο ιιριν ανα*Φήθει η αποστολή της ΑΕΚ για
Γερμαν[α αλλά ύστερο από

συναίνεση του πατέρα της «παθούσης» του επετράπη η έξοδός του
έτσι την επομένη ανεχώρησε για
την Κολωνία όπου και ενσωματώ
θηκε με τα υπόλοιπο μέλη της απο
στολής της ομάδος του,
Χαρακτηριστικό δείγμα της
αγάπης που τρέφει προς την ΑΕΚ ο
πατέρας της 14χρονης αθλήτριας
Δ.Κ. αποτελεί η παρακάτω επιστολή
που έστειλε ο ίδιος στις αθηναϊκές
εφημερίδες.
«ΣΔαν ΑΕΚτζής οκεπτόμενος
και όχι οαν πατέρας έδωσα την
συγκατάθεσή μου προκειμένου να
επιτραπεί η έξοδος από την χώρο
μας του Κοραγκιοςόπουλου. Ό ταν
επιστρέφει θα λογοθετήσει ενώ
πιον της δικαιοσύνης... στην προκει
μένη περίπτωση τα ΑΕΚτοίδικα
αισθήματα υπερίσχιισαν των πατρι
κών αισθημάτων μου... ».
Εμείς με την σειρά μας ευχόμα
στε να αποδειχθεί στη σημερινή δί
κη οτι όλη η υπόθεση είναι σκευω
ρία και ότι ο Τόκης Καραγκιοζόπουλος παραμένει το αγνό και τίμιο παι
δί της Μελικής και τη ς(Βεροίας.

Καί διαδίδετχ
■ετην
β φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς Ι

ΜΕΛΙΚΗ (Αντ/τής Γραμμένος)
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ Μελικής νικώντας
προχθές τον Μ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ Τρι
κάλων Ημαθίας (ομόόο Α Εθνικής
Ερασιτεχνικής κατηγορίας) με σκορ
3-1 πέρασε στην επόμενη φόοπ
του κυπέλλου ΕΠΣΚΜ.
Η νικήτρια ομάδα μπήκε απο
φασιστικά στον αγώνα και κατύφερε στο πρώτο μόλις 45λεπτσ να
προηγηθεί με 3-0 χάπς σε δύο τέρ
ματα του διεθνούς νεαρού παίκτη
της Κακαγιάννη και ενός του Αντωνόπουλου.
Στην επανάληψη οι φιλοξενού
μενοι προ του φάσματος της συν
τριβής ενέτειναν τις προσπάθειες
τους αλλά το μόνο που κατάφεραν
ήταν να μειώσουν το σκορ σε 3-1
Διοκρίθηκαν από |ιεν τοσς
γηπεδούχους οι Ανδρίτσος. Μπου
κουβάλας.
Κακογιάννης.
χωρίς
ωστόσο νο υεττερήοουν οι υπέιλοιποι, ενώ από τους φιλοξενούμενους
ξεχώρισαν Οι Κυτούδης. Σούμπουρος και Τερζίδης.
Αρίστη η όιριτησία του κ. Τσιλογιάννη που δικαίως απέβαλε στο

ΚΑΒΑΣΙΛΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ

I

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΚΑΒΑΣΙΛΑ (Αντ/τής Θεόδωρος
Γολσουζίδης)

1

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γ1ΛΛΗΤΚ1Α
Από το STUDIO KOSTA BODA. Πληρ. τηλ. 20.921, Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ

Η φετεινή ΑΕ Καβασίλων καιέ
πληξε σε ορισμένα φιλικά μάτς με
την μεγάλη δύναμη πυράς της επι
θετικής γραμμής.
Οι Γολσομζίδης Ποπαόόπαυ
λος. Ιορόονιδης. και ακόμη οι μέσοι
νιινόπαυλος κάι Μπουγός έδειξαν
μεγάλες ικανότητες προπαντός στο
μάτς με τον Ατρόμητο Διαβατού 3-6
με τα Λογυνό Θεσ/νίκης 1 2 με τον
Απόλλωνο Ροψωμαικης 6 0 κοι με
τον σημερινό φιλικό ανώνα Δόξας
Επιοκοιιής 2-0.

για μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.

Μισθός 40 - 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι
Γραφείο 36 τ.μ. στον Ιο ν όροφο επί της οδού Βερόης 3.
Πληροφορίες στο τηλ. 2 3 0 8 9 κ. Ταυρίόη (καφενείο Ζάππειο)

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
Άα να εργασθεί σε έκθεση ειδών υγιεινής. Πληρ. τηλ. 28.724.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

ΚΟΠΕΛΑ

Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να
ερναοθεϊ σε συμβολαιογραφείο. Πληρ. τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται ηλεκτρολόγος αυτοκίνητων. Τηλ. 0332 41375.

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜ18»
Γνωοτοκοιεί στην πελατεία της ότι: λόγο» της χειμερινής
δ ιό δ ο υ το κατάστημα Οα αναι ανιηκτό από π ς 10-το πρωί

0*Ρβίροντας:

Σο υ β λ ά κ ι - σ ο υ τ ζ ο υ κ ά κ ι
(Στα κάρβουνα)
^Αΐ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
Β Ε Ρ Ο Ι Α

ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε, ΒΕΡΟΙΑΣ καλεϊ παιδάκια
ηλικίας 6·9 ετών γιο την ενόρνανη
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να προσέλθοϋν "tfro
γήπεδο αθλοπαιδιών της Εληάς τις
εξής ημέρες και ώρες Κάθε Τετάρ
τη 6-8μ.μ και Σάββατο και Κυριακή
από τις 8 .3 0 ' έως 1030 π.μ.
ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

Η ΜΕΛΙΚΗ ΑΠΕΚΛΕΙΣΕ
ΤΑ ΤΡΙ ΚΑΛΑ

Σε φιλικό αγώνα

Α ια β ά ζε τ ε

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Ηταν πολυβόλα, αλλά και με
αρκετές άστοχες βολές. Η επίθεση
μόνο σε ένα μάτς δεν έβγαλε γκολ
με την δεύτερη ομάδα της Βέροιας
Σίγουρο η φετεινή ΑΕΚ έχει πολλές
καλές μονάδες αλλά χρειάζεται ακό
μα περισσότερο δέσιμο περισσότε
ρο μοντάρισμα. Στο σημερινό ψιλικά
παιχνίδι με την Δόξα Επισκοπής
Βέροιας το 2-0 έγινε από τον φόρ
της Γολσουζίδη Λεωνίδα., ύστερα
από έξυπνη μεταβίβαση του ταλαν
τούχου Παπαδόττουλου. Από την
τοπική ομάδα διοκρίθηκαν και οι 14
Από την φιλοξενούμενη ομάδα
υστέρησαν από φυσική κατάσταση
και απειθαρχία
Η ΑΕΚ έπαιξε με τους εξής;
Λουκίδη, Διαμαντόπουλο, Κελε
σίδη, Κουτοοπάκη, Λούδα (Τσόκαλο) Ντινόπουλο, Μπαυγά. Ιορδανίόη, Παπαδοπούλα. Γολσουζίδη. Λιό
τσιο
0 διαιτητής Πολυζόπουλος αιιό
τα Ραψομανίκη Βέροιας μέτριος.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο

ΒΥΛΛΗΣ

ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

70 τον Θεσδωροκόπουλο του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ για διαμαρτυρία (τον εί
χε δείξει προηγουμένως κίτρινη για
τον ίδιο λόγο),
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΛΙΚΗ: Ντινόπουλος Νησελίτης. Τζουνόπούλος Κοκαγιόννης.
Νατσούρας,
Παλατσιώτης
(75
Βενιόπουλος) Ανδρίτσος, Αντωνόπουλος Ντάμτσπς, Θεοδωρακόπουλος,Μπουκουβάλας
ΤΡΙΚΑΛΑ: Γκααγάιης, Τσακιριδης. Κυτούδης, Κατσούλης |4 6
Κρίτογλου) Σουμπουρος Παύλου.
Συμψφής (70' ΜαυρουδόγλουΙ
Σκόρδος Τερζίδης. Κασνακίδης
ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΟΥ κ. ΤΣΙΛΟΠΑΝΝΗ
Ο διαιτητής του ανώνα κ Τσιλογιάννης μετά τα πέρας της συνσντήαεως προσέφερε όλο το ποσό
της
διαιτητικής
αποζημιώσεως
(1400) στον ποδοσφαιριστή του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ για την εν γένει θαυμά
σια συμπεριφορά του μέσα στον
αγωνιστικό χώρα και την εξ ίσου
θαυμάσια απόδοσή του.
Η ενέργεια του κ. Τσιλογιάννη
εντυπώσιασε τους Μελικιώτες. οι
οποίοι κοι τον ouyxaipouv νι αυτό.
--------- — ----------------------------—>

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε ΙΣ

ΓΑΜΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

VIDEO CLUB
Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
Με την συμμετοχή του Παναθη
ναϊκού. Τέλαμώνα Αθηναϊκού και
Γ.Ε, ΒΕΡΟΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί
στηΒέροια τουρνουό χάντ - μπώλ.
Οι φίλαθλοι Οάεχουν την ευκαι
ρία νο γνωρίσουν τις ομάδες του
Παναθηναϊκού, του Τέλαμώνα. του
Αθηναϊκού που είναι από τις καλύτε
ρες ελληνικές αμάδες.
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία στους
φιλάθλους της Βέροιας να γνωρίσουν
την Γ υμναστική Ένωση Βέροιας και
να μορφώσουν γνώμη για το τί γίνε
ται σε αυτόν τον καινούργιο σύλλογο
πσυ με γρήγορο ρυθμό προχωρεί
στην διάκριση.

Π ο ιν ικ ή
δ ίω ξη
εν α ν τίο ν

ΣΕΓΑΣ
Ποινική δίωξη για πλαστό
γραφ ία κατ' εξακολούθηση
και απιστία άσκησε χ θ ες ο ε ι
σ α γγελέα ς κ. Γ. θ εο φ α νό π ο υ λος εναντίον τω ν μελών που
μ ετείχαν στο Διοικητικό Συμ
βούλιο του ΣΕΓΑΣ κατά το
χρονικό διάστημα 1977 - 79.
Το τό τε Δ.Σ. το υ ΣΕΓΑΣ κατηγορείται ότι αγόραζε διά
φορα υλικά χω ρίς τη διε ν έρ 
γ εια διαγωνισμού. Συνήθως οι
α γ ο ρ έ ς γινόντα ν από την
εταιρία «ΤΟΞΟ», στην οποία
μ έτο χο ς είναι και ο κ. Γ. Μαρσέλλος:
Η άπόθεση α να τέθη κε σε
τακτικό ανακριτή.

Tqv Λεύτερη του νίκη πέτυχε Ο
Αχιλλέος Νοούσης στο πρωτάθλη
μα Α' κατηγορίας. Αυτή τη φορά επί
ιου Νησαικσύ με σκορ 2 1
Το παιχνίδι ηταν πολύ καλό και
με ωραίες φάσεις. Οι δυο αντίπαλοι
έποιξον δυνατά ηλλα συγχρόνως
ιιοΛυ αθληπκό.
Ο Αχιλλέπς έδειξε ότι ακόμη
δεν
βρήκε
τον εαυτό
του.
Πιστεύουμε όμως ότι η σκληρή
δουλειά που έχει κάνει ο άσσος της
Νάουσας Τόκης Τασιώνας σύντομο
θο αποδώσει τους καρπούς της
καθώς μάλιστα θα μπουν στην ομά
δα από τους προσεχείς αγώνες και
οι Τασιώνας Δημούλας Χονδρός,
Χ'Ίωοννίδης και Μπάτσαλας Δ,
Το Νησί παρουσίασε ένο από
τα κολύτερα ερασιτεχνικά συγκρο
τήματα που πέροσσν από την Νάου
σα. Τεχνική δυνατή κοι αθλητική
ομάδα άφησε ύριστες εντυπώσεις
στους
Ναουσοίους
φιλάθλους
Μπράβο τους

2
1

4 3 ' 0 Αχιλλέος ισοφάριζε1 με
7 ν ι ··.·. · ,,ΛΙΊΐι σι.,·· τη.»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
Βέροια 4 Οκτωβρίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. 16993
ΘΕΜΑ: « Αρση περιορισμών για μεταβίβαση αγροτικού ακινήτου».
ΑΠΟ Φ ΑΣΗ

Ο Νομάρχης Ημαθίας
Έχοντας υπόψη:
1, Τις διατάξεις των;
a l Ν. 3 2 0 0 /5 5 «περί διοικητικής αποκεντρωσεως» όπως τροποποιή
θηκε και συμπληρώθηκε αργτερα.
β) Ν 3 2 5 0 /2 4 όπως τροποποιήθηκε αργότερο με το Ν. 2148/52
2. Τα κτηματολογικά στοιχεία της ΟΔ 1930 του ογρ/τος Κλειδί (Κολυ·
βια) οπό τα οποίο φαίνεται η ιδιοκτησία της Εθνικής Τραπέζηςτης Ελλάδος
καθώς και το αριθμ. 1991 διονεμητήριο των αγοραστών της παραπάνω
ιδιοκτησίας
3. Την από 30-9-82 αίτηση της Παναγιώτας συζ. Χρήστου Ζιούκα γτα
έκδοση οδείος μεταβιβόσεως σκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν
32 5 0 /2 4 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2148/52.
Αποφασίζουμε
Αίρουμε την απαγόρευση του άρθρ 2 του Ν. 3250/24 όπως τροποποιήθηκε αργτερα με το Ν. 21 4 8 /5 2 και επιτρέπουμε στην Πονογιωτο
συζ. Χρήστου Ζιούκα κάτοικο Βαλτούδη Ν. Κιλκίς να προβεί στην εκούσια
μεταβίβαση των εξ αδιαιρέτου μεριδίων εκ στρεμμάτων 461 57 και 2 3 5 0
τ.μ. από την παραπάνω ιδιοκτησία συνολικής εκτάσεως ήτοι τα 3/24 των
3 6 9 2 6 0 κοι 18800 μ2.
Σημειώνουμε ότι η άρση των περιορισμών γιο τη μεταβίβαση του
παραπάνω κτήματος παρέχεται με την επιφύλαξη κόθε δικαιώματος του
Δημοσίου ο ουιό με τον όρο να καταβληθούν υπέρ του Δημοσίου τα ειδι
κά δικαιώματα και νο δημοσιευθεί η παρούσα σύμφωνα με την παρ. 3 του
Ν. 2 1 4 8 52 Σε περίπτωση κατατμήσεως δασικής εκτάσεως πρέπει οπω
σδήποτε να προηγηθεί η έκδοση της αδείας τοιι άρθροιι 60 του Δασικού
Κώδικο γιατί κάθε σχετική δικοιοπραξία είναι άκυρη χωρίς την τήρηση
αυιής της ηρούποθέσεως.
■>
Η παρούσα δεν αποτελεί τίτλο κυριότητος υπέρ αυτού προς τον οποίο
θο γίνει μεταβίβαση σχετικά με τα τεμάχια που θο μετσβιβαστούν.
Ο Νομάρχης
Νικ. Πινακίδης
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ

0
Υφυπουργός
Προεδρίας
Κυβέρνησης διακηρύσσει ότι εκτί
θεται σε προφορική δημοπρασία
σύμφωνα με τις όιστάξεις του Ν.Δ.
1266/72, του Π.Δ 4 7 5 /7 6 και του
Π Δ 724 /1 9 7 9 η εκτέλεση του έρ
γου «ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΟ ΕΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ» προϋ
πολογισμού μελέτης δραχμών ενιακοσίων χιλιάδων (900.000) με τα
απρόβλεπτα.

- 65 Νέο δοκάρι γιο τους φιλοξε
νούμενους.
72 Γίνεται το τελικό 2-1 με τον
Οικονόμου που εκμεταλλεύτηκε λό
θος της άμυνας.
Από τον νικητή κολύτεροι παί
Στη δημοπρασία γίνονται οεκτοί
κτες οι Ζαχαράκης Ν, Λογδανίδης εργολάβοι δημοσίων έργων κάτοχοι
Τσότσκος
πτυχίου Α τάξεως και άνω για έργα
ΑΧΙΛΛΕΑΙ: Μπστσαλος Ζαχα- υδραυλικά εφόσον έχουν δικαίωμο
ράκής Ν. Βύζας. Χαραλομπίδης, συμμετοχής στη δημοπρασία από
Ζαχαράκης Δ, Τσότσκος. Ανοδός, τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς αι
Ακριτίδης (Οικονόμου), Δραγουμά- εμπειροτέχνες που έχουν εκτελέσει
νος, Λογδανίδης Θεοδοσιόδης.
παρόμοια έργα.
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Η δημοπρασία θα γίνει στις 20
του μηνός Οκτωβρίου ημέρα Τ ετάρ 
τη και ώρα 0 9 .3 0 (λήξη επιδόσεως
προσφορών) στα γραφείο της Δ/νσεω ς Τεχνικών Υπηρεσιών της
Νομαρχίας Ημαθίας στη Βέροια,
από την αρμόδιο επιτροπή διεξάγωνής της δημοπρασίας
Εγγύηση συμμετοχής Ιση με
2% του προϋπολογισμού μελέτης
118 0 0 0 δρχ.).
Οι ενδιαφερόμενοι μπαρούν να
λάβουν γνώση των σχετικών τευ
χώ ν και να παραλάβουν έντυπο
προϋπολογισμού μελέτης οπό τα
γραφεία της Γενικής Γραμματείος
Αθλητισμού (Πανεπιστημίου 25.
6ος όροφος Αθήνα) και από τα γρα
φεία της Δ/νσεως Φυσικής Αγωγής
της Νομαρχίας Ημαθίας.
Τα κηρύκειο και έξοδα για τη
δημοσίευση της παρούοπς βαρύ
νουν τον ανάδοχο του έργου.
Αθήνα 3 0 /9 /1 9 8 2
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΩΝ'ΝΟΣ ΛΑΛΙΟΤΗΣ

ΙΠ ΙΙ ο ΙΗ Η Η Ι
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ΚΑΡΑ «21KO A λ

τοιι κηιηιίοιι
Ο

- 2 5 ' Σουτ στο δοκάρι éxouv οι
,,.Φΐλοξεν3ν υ εν ο ιεν ώ στο
&4 σημειώνουν τιτ. μονσΛ'ΚΟ
πρ οσ π ά θεια της επίθεσ ης.

‘Α νακοινώσεις

«Η Ε Π.Ο. εξέδω σ ε δελτίο του
Τσινού για το ν Παπαθηναΐκό, γ ια 
τί είχε εντολή τη ς Φ.Ι.Φ.Α. τη ς
οποίας είναι μέλος. Αν δ εν το
έκανε, ήταν δυ να τό ν να α ντιμ ε
τωπίσει και ποινή διαγραφής··.
Τα παραπάνω υποστήριξε ο ν ο 
μικός σύμβουλος τη ς Ε.Π.Ο. κ. Γ.
Δ εδού σ η ς. στο ΑΣΕΑΔ, κατά την
συζήτηση τη ς π ρ ο σ φ υγή ς του
Ηρακλή, για ακύρωση του δ ε λ 
τίου του Τσινού. με το αιτιολογικό ότι ο παίκτης το υ ανήκει.
Ο εκπρόσ ω πος το υ Ηρακλή κ.
Π ιστοφΙδης υποστήριξε: «Ο Ηρα
κλής ο υ δ έπ ο τε χορ ή γη σ ε ε λ ε ύ 
θ ερ α μεταγραφ ή στον Τσινό. Κα
κώς έπαιξε και στην ολλανδική
Ρόντα. Εφ' όσον επ έσ τρ εψ ε στην
Ελλάδα, σύμφωνα με το υ ς κανο
νισμούς τη ς Ε.Π.Ο., ανήκει στον
Ηρακλή. (Υπάρχει τέτοια διάταξη
στους κανονισμούς τη ς Ε.Π.Ο.).
Ο κ. Μιχ. Καραμανλής νομικός
σύμβουλος το υ Παναθηναϊκού
τόνισε: «Η μεταγραφ ή το υ Τσινού στον Παναθηναϊκό είναι ν ό 
μιμη. Οι διεθ ν είς κανονισμοί
π ρ οβλ έπ ουν ότι; Ο ταν ένα ς π ο
δοσφαιριστής πάει από μία χώρα
οε άλλη (ο Τσίνός όταν έφ υ γε
ήταν ερασιτέχνης) είναι ε λ εύ θ ε
ρος να αγωνιστεί, χω ρίς τη ν συγ
κατάθεση το υ σωματείου του,
αψού μένει ένα χρ όνο μακριά
από τα γ ή π εδ α » .
Η απόφαση του ΑΣΕΑΔ θα βγει
τις 10 π ρ ο σ εχείς η μέρες.

ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ

*aác γκολ μετά από οργανώμειίϊΐ

Δ ια κ η ρ ύ ζ α ς

«Με εντολή
της ΦΙΦΑ
εκδόθηκε
το δελτίο
του Τσινού»

ΑΧΙΛΑΕΑΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
ΝΗΣΙ

Το ψιΛί δεν είναι κρίμα
Και τώρα γιο να έλθουμε ατσ
είναι πράγμα φυσικό
δικά μας είναι κάπως δίκαιο ένα τ έ 
ως κι εγώ θα σε το πάρω
τοιο μέτρο ον εφαρμοσθεί και στον
ας είμαι κοι πνευμαπκός...
τόπο μας όχι βέβαια ράβδος αλλδ
Αυτά έλεγε το παληό τραγούδι, ένα μικρούτσικο καμτσικάκι. ποιι
κι αυτό γινόταν στο κρυφά και έτσι χρειάζεται απαραιτήτους οε κάτι
έδειχνε όλη την γοητεία ταυ.
αδιάντροπα ζευγαράκια που κάθον
Ερχεται όμως τώρα ο Χομεινί ται αγκαλιασμένα στα πσνκάκιο της
αφέντης και καταργεί αυτόν τον Εληάς και υπό τσ όμματα ποιόιών
φυσικά νόμο και μας διατόσσει ότι παπούδων και γιαγιάδων, ασχημυ
όποιος οράτε φιλών (φυσικά ερωτι νούν σε τέτοιο σημείο που ντοπιάκά) συλλαμβάνεται και υπόκειται εις ζουν τον πολιτισμό μας.
εκατόν ραβδιαμούς. Σημειώνουμε
Ο Αγιατολλΰχ φαίνεται πώ ς άρ
αυτό που τονίζει ο νόμος του Αγιο- χισε να οσφραίνεται τοιούτου τί
τολάχ εφέντπ. δηλαδή το ερωτικό δους πολιτισμό, και αμέσως έλαβε
φιλί, το οποίο οπωσδήποτε ονάγε- το σκληρό αυτά μέτρο.
τπι εις την περιοχήν των χειλέων.
Εκατόν ραβδισμό! λοιπόν. Αλλη
Διότι σν το φιλί τοποθετείται εις όλα να είναι μόνον το αθώο φιλί' Ίσω ς
τα σημεία του προσώπου, σκεφθεί- στην Περσία νο είναι μόνο αστό τα
ιε πόσους ροβδισμούς έχει να παίρ παράπτωμα. Σε μάς όμως άραγε γ>π
νει ο Γιασέρ Αοαφάτ και πόσους ποαα πράγματα χρειάζονται ραβό·
ραβδιαμούς έχουν λαμβάνει όσοι σμοί:
υποχρεώθηοον να εναγκαλισθουν
Ραβδισμοί σ ’ αυτές που πετουν
τον Παλαιστίνιο ηγέτη μετοξυ των σκουπίδια που φτύνουν στους δρ >
οποίων και δικοί μας επίσημοι.
μους που βρίζουν στους νεαροί ■
φαίνεται πως και στην Περσία που χρησιμοποιούν ο ένας στονύ/
σ αυτή τη χώρα των μύθων αυτή η λο την προσφώνηση μ ο... σον νο ι
ευλογημένη εκδήλωση της αγάπης ναι όλοι τους μα., στους γεροντάάρχιαε να παίρνει κακές διαστάσεις. κους που σκύβουν νο 6ούν τί: εκεί
Γιατί αλλοιώς δεν εξηγείται να σκε- νο που δεν μπορούν να Φόνε στις
φθεί ο εφέντης τέτοιο σκληρό νόμο, κυρίες που ρίχνουν το χαρτί της
φίλοι μου δεν είναι αστείο για ένο σοκολάτας στην είσοδο της εκκλη
τρυφ-ρο φιλάκι να δεχθείς εκατόν σιάς και ύστερα μπαίνουν μέσα στη
ραβδιαμούς. από κάποιον χειροδύ διανομή του αντι'δωρου που τσολοναμο τζαντορμάν... της Περσίας. Και πατιουνται. στις νεαρές για την έλ
ποιος ξέρει τί είδους ράβδον θο έχει λειψη αεβασμού προς τον ουνάν
ο λεγόμενος και αν μπορέσει να θρω πό τους. Στην γενική αδιακρισία
κρατηθεί στα πόδια του ο ραβδιζό- του σημερινού ανθρώπου. Κοι τΛ
μενος
σα. και τόσα. , πολλά.
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ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

ΣΤΟ

Me μοναδικό διαπραγματςυτή τον κ. Καψή
Me Προοπτική vq μονογραφή
0et η νέα συμφωνία, ρέχρι την άνοι
ξη ταυ 1983. αρχίζουν γύρω στις
20 Οκτωβρίου οι ελληνο - ομερικό νικές διαπραγματεύσεις γιο την τύ 
χη τω ν αμερικανικών στρατιωτικών
διευκολύνσεων στην Αθήνα
Για πρώτη φορά - μετά ένα
ολόκληρο έτος παραμονής στην
εξουσία - η ελληνική κυβέρνηση
αναγνωρίζει ότι είναι αυτή που επι
σπεύδει τις συνομιλίες κοι επιχειρεί
μάλιστα να δώσει την εντύπωση ότι
επείγεται.
Κυβερνητικός εκπρόσωπος δή
λω σε σχεπ κ ά ότι η ελληνική πλευρά
θο θ έσ ει τακτή προθεσμία για την
λήξη τω ν συνομιλιών ώστε να μην
ρμμβει εκείνο που συνέβη το 1981

Διευκρινησε δε ότι θα τεθούν προ
θεσμίες και για τις δύο φάσεις τω ν
ελληνο αμερικανικών διαπραγμα
τεύσεων ας πολιτικές Ιπτώρη φάση)
κοι τις τεχνικού επιπέδου (δεύτερη
φάση).
Ο ΚΑΨΗΣ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗΣ
Ο Αμερικανός πρέσβυς κ. Μάντηγκλ Στέρνς επισκέφθηκε προχθές
στο Καστρί τον πρω θυπουργό και
συνεζήτησσν γενικά θέματσ που
αφορούν τις διαδικασίες για π ς δια
πραγματεύσεις που θα αρχίσουν
μεταξύ 2 0 -3 0 τρέχοντος. Σήμερα το
μεσημέρι ο κ. Στέρνς θσ συναντηθεί
με τον υφυπουργό εξωτεριών κ. I.
Κόψή γιο να οριστικοποιήσουν και

την ημέρα που θο αρχίσουν οι δια
πραγματεύσεις αλλά και ειδικώτερο
διοδικασπκά θέματα των συζητή
σεων Οπως είναι γνωστό τις κριοί-,
μες πολιτικές διαπραγματεύσεις θα
κάνει γιο λογαριασμό της -υβερνή
σεω ς ο κ Καψής με ένα σύμβουλο
και από αμερικανικής πλευράς ο
πληρεξούσιος υπουργός του Σταίητ
Ντηπάρτμεντ κ. Τζώρτζ Μπορτόλο
μυ.
ΟΙ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
ανακοίνωσε το γενικό πλοίσιο των
ελληνο - αμερικανικών διαπραγμα
τεύσεω ν Συγκεκριμένα:
® Κατά την πρώτη φάση οι κ.κ.
Καψής και Μπαρτόλομυ θα συζητή-

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ
ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Ευνένεια από την ιη
ογγςλέα του Αρ«ίου Πάγου, κ. Κ.
Φαφούτη, ο γ€νι*«Κόι*υϋυντης της Ν Δ.
« ΜαΗνουδόκπ*. *α7ήνν*<λ£ στ>οό
€ττΕ»σοδία>ν «σι περιστατικών που
δημιουργούν κλίμα φοβ»ας κοι παράνο*

μης β'όζ αε βάρος υποψήφιων δημοτΗ
κών συμβούλων «Λ» οπαδών της Ν.Δ.
και ατταδ€ΐχνύουν ύπαρξη ύ€8ο0€ϋμ«νου

»τχεδ’ιου κοτολύσ^α>ξ προυποθέσΕων για
την ίλ€:ύθ€ΡΜ ύσχηοη του €»ίλον'*οΰ
δικαιώματος Ελλόνων πολιτών
Μί το ίδιο τηλεγράφημα π Ν Λ διαμορτΟρ^.ται ϊντο νο για την σπραξ)α των
αρμοδίων σρχοιν. που συν·πι«ουρουν
την οπααόό^κτη μεθοδολογία του
ΠΑ2-ΟΚ και ίζηιβΐ Γην λήψη Γωαηαροίτη
των μέτρων για την κοτοοφάλισο της
¿λκύθιρης Λ»Εξαγωγη»; των εκλόγων και

€κφρόα«ως της Λαϊκός θ€λόσ«ως
Ιυγκέκοιμένο αναφ^ρ€το· ρτ> ο
υπάλληλος των ΕΛΤΑ Ελ. 8ονν«0ς. μ«τβτέθη απδ την Φολέγανδρο στην Ανάφη
διότι μετειχ« στ κοινστικο συνδυασμό
της Ν Α
0 ταξι’ορχος διοικητής Σ>ρσ»ονομϊσς
Δημ. Βερμος, κ*ησγόμ€νος από κοινό ιητο Νιοτόνης Αρκαδίας Επισκέπτεται τα
Σαββατοκύριακα την ιδιαίτερη του
πστριόα και την ττεριξ περιοχή κα· εκμε*
ΓΟλΛευόμΕνος την »δτότητά του. πιέζει
«οι οπΕίλεί συμπολίτες του να ψηφίσουν
συνδυασμούς που ανήκουν στο ΠΑΣΟ*
Ο υπάλληλος νομαρχίας Κοζάνης
Αρ ?*χίδης. Ο μηχανικός της νομαρχίας
Κοζάνης Μ. X Βλίταας. ο πρόεδρος του
Διδασκαλικού Συλλόγου Κοζάνης. Κ
ίουρουφίδης *α> ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ
Κοζάνης Γ Πελέκης μ ο ίχ υ υ ν επίσημα
στ»)ν «πττροπή αγώνα του ποσΟΧικού
υποψηφίου δημάρχου Κοζάνης
0 επί σδκλφη γαμπρός του βουλευ
τή ΠΑΣΟΚ Αβ. Μούτσου. χειροδίκησε
γιο πολιτικούς λόγους κατά του εργάτη
της ΛΑΡΚΟ Τ Τραμονη. που νοσηλ€0€
ται στην κλινική '/Ευαγγελισμός* της
Λιβαδιάς
Ο καθηγητής αγγλικών του γυμνά
σίου Σητείας. Γ- Βάρδος, ο χούπγηττής
φιλόλογος του γυμνασίου Σ/μείας, 8,
Πετρόπουλος. ο δάσκαλος τγκ Σπτϋίος
Γ Κολογερόκης. σ γεωπόνος της γεωρ
γικής υπηρεσίας Σητείος Γ Ροδονάκπς

και ο υπαΛΛί |Λυς ιυυ κμαιικο« νοσοκο
μείου Σητείσς Μ Καρνιαδόκης. αναμι
γνύονται σκανδσλωδώς υπέρ του συν
δυασμού του υποψηφίου δημάρχου του
ΠΔΣΟΚ Σητκίος κπι μετέχουν Ενεργά
στην επιτροπή αγώνα.
0 χωροφύλακας Μ. Λαρμιτζάκης
έγγαμος και πατέρας δυο μικρών παι
διών. μΕτπτέθηκΕ από την Ιεράπττρα
έκτος Κρητης, διότι ο αδελφός του μετέ**ξ» στον συνδυασμό υποψηφίου δημάρ
χου. μπ πνήκοντος ση ι ΠΑΣΟΚ
0
νΕοτοποθετηθΕίς
δίΕυθυντής
ζΕναδοχείου «ΑΣΤΗΡ» στην Ελούντα
Λαοιθίαυ Παπαφιλίττπου, απειλεί τους
εργαζομένους στο ξενοδοχΕίο που ανή
κουν στην «Νέα Δημοκρατία*, άτι Βσ
απολυθούν αν δεν ψηφίσουν φανερά
τον συνδυασμό του ΠΑΣΟΚ
0 νομάρχης Αρτης ΕΠίσκέπτΕται
κοινότητες του νομού και απειλεί Οτι óev
θα δοθούν στεγαστικά δάνειο θα περικοπούν τα εγκριθέντα στεγασπκό «δά
νεια σεισμοπλήκτων θα γίνουν μΕτσφορές κοινοτικών τηλΕφώνων και θα μετά
τεθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι και χώρο
φύλακες παιδιά εκείνων που δεν θα
ψηφίσουν τους κοινοτικούς συνδυα
σμούς που ανήκουν στο ΠΑΣΟΚ.
Ο πρόεδρος της κοινότητας Βαχοΰ
Βιάννου Ηρακλείου I Πνευματικάκης
απείλησε ταυς Εμμ. Πνευμαπκόκη
υπάλληλα ΔΕΗ και X- Χρηστάκη, υπάλ
ληλο OTE ότι αν δεν ψηφίσουν τον συν
δυασμό του. θα τους εξορίσει στο σϋνο
ρα. όπως επραξέ κοι για τον Κ. Χρηστά
κη που δεν του έδωσε πράσινη κάρτα
και σπέτυχε στις εξετάσεις ιης Σχολής
Υπαξιωματικων Αεροπορίας.
Ο γεωπόνος υπάλληλος της γεωργι
κής υπηρεσίας Ηρακλείου Α. Αγγελακης
επισκέπτεται την επαρχία Βιάννου, δί
νοντας εντολές και οδηγίες του ΠΑΣΟΚ
και ψηφοθηρώντας υπέρ των κοινοίι
κών συνδυασμών, που ανήκουν στο
ΠΑΣΟΚ

ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕΣ
Με επιτυχία έγινε η συγκέντρωση
ίο υ υποψήφιου δημάρχου της Ν.Δ. κ. Γ
Διαμαντόπουλου. στην Πυλαία Θεσσα
λονίκης

Η ουγ*. /τρώση είχε ορισθεί για τις

Μ€ΐώθηκ€
η ανεργία
ΛΕΕΙ Ο Δ/ΤΗΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
ΑΘΗΝΑ 7 (ΑΠΕ1
Κάμψη στην ονοδ>κή πορεία της
ανεργίος παρουσιάζεται φέτας σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστη
μα του 1981. όμω ς συτόδεν σημαι
νει ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει
στη χώρο poC όπω ς άλλωστε παρα
τηρείται και στις άλλες, λόγω της
διεθνούς ύφ εσης της οικονομίας.
Αυτό ιόνισε σε συνέντευξη τύ
που. προς TOyS ξένους ανταποκρι
τέ ς ο διοικβίής tou ΟΑΕΔ. κ. Θ.
Κστσανέβος. ο οποίος επεσήμανε
ότι η avepyia κυμαίνεται στην Ελλά
δο στα ίδιο επίπεδο με την ανεργία
των δυτικοευρωπαϊκών χω ρω ν (θ%
8%) και πω ς γιο την αντιμετώπιση
του προβλήματος ιδιαίτερη έμφαση
δίνει το κυβερνητικό πρόνρομμα.
στη δημιουργία νέων θέσεω ν εργα
σίας
Ειδικότερο, ο κ. Κατσανέβας ανέ
φερε ότι Ο Ο.Α.Ε.Δ. προω θεί την
υλοποίηση βραχυπροθέσμων μέ
τρων για την όμεση καταπολέμηση
της ανεργίας, όπως:
•
Της επιδότησης 2 0 .0 0 0

νέων θέσεω ν εργασίας, νια
νέους κάτω των 3 0 ετών.
•
Της επιδότησης δήμων κοι
νοτήτων για την απασχόλη
ση 11 0 0 0 ανέργων οικοδό
μων και ανειδικεύτων εργα
τών.
•
Της επαγγελματικής αποκα
τάστασης τω ν αναπήρων,
των γυναικών και όαων χά
νουν τη δουλειά τους εξ
αιτίας
της
τεχνολογικής
προόδου.
•
Της αναδιάρθρωσης και ριζι
κής βελτίωσης των γρα
φείω ν ερ γ α σ ια κ ο ύ οργανι
σμού της προώθησης του
επαγγελματικού προσανατο
λισμού και προνραμμυη
ομού, της ριζικής αναδιοργά
νω σπς της επαγγελματικής
εκπαίδευσης κ.λ.π.
Καταληγοντας ανέφερε ότι
εκτός από την καθαρή ανεργία,
σοβαρότατο είναι για τη χώρα μας
το πρόβλημα της υποαπασχόλησης
και της εποχικής εργασίας

6 μ.μ Μ·α ωρσ ενωρίτερα σ σημερινός
δήμαρχος κοι υποψήφιος υποστηριζόμε
νος και από το ΚΚΕ lea.) κ Ν Κεχαγιάς
ε στείλε συνεργεία του δήμου και
έστρωσαν με πίσσα τον δρόμο στον
οποίο έγινε η συγκέντρωση, για να
παρεμποδίσει την προσέλευση. Πρέπει
να σημειωθεί άτι ο δρόμος ήταν ασφσλ
τοστρωμένος και δεν χρειαζόταν πίσσα
Εξ άλλου απειλείτο» οπό αγνώστους
ο δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος
με τον συνδυασμό του κ Σκυλιτση. κ.
Δημ Βόιδονικόλας
Οπως κατήγγειλε άγνωστοι τον
απειλούν τηλεφωνικώς για να αηαρυσθεί από το συνδυασμό του κ. ΙκυλΙτση
ενώ προ ημερών άγνωστοι επίσης απο
IX αυτοκίνητο, του πέταξσν πέτο*ς οι
οπαίες όμως δεν τον πέτυχπν Σχετική
καταγγελία ¿κάνε ο κ. Δημ Βόίόυνικάλας
στον Εισαγγελέα και στην αστυνομία
Τραμπούκοι του ΠΑΣΟΚ. σάλλωστε,
έσχισαν προχθές τη νύχτα πσνώ του
υποψηφίου κοινοτάρχου Π Ψυχικού.
Αλεξ. Γαλαναυ. που υποστηρίζεται σπά
τη «Ν. Δημοκρατία/».
Τα ττανώ ήταν αναρτημενσ στη δια
σταύρωση των οδών Δάφνης κ«ι 28ης
Οκτωβρίου, στο Φάρο και στο Αρσά
κειο.

Προχθές το βράδυ, ομάδα της ΚΝΕ
εμπόδισε δυναμικά την οφιαυοκύληση
ίξιυ ττπδ τη εκλογική κέντρο του υποψη
φίου δήμαρχου Αγίας Βαρβορυς. κ Αν.
Γούναρη, με αποτέλεσμα να κληθεί η
άμεση δράση, η οποία, όμυις δήλωσε
αδυναμία να επεμβη
ΝΕΕΣ ΔΙΩΞΕΙΣ

Μτ ερώτησή του προς τον υπουργέ,
εσωτερικών α βουλευτής Τρικάλων κ
Αθ Δερβένογος κεπαγγέλει ότι ο νομάρ
χης Τρικάλων αναμιγνύεται ενεργά για
την στελέχωοη των δημοτικών και κοι
νοτικών συνδυασμών ταυ ΠΑΣΟΚ
Συγκεκριμένα. αναφέρει άτι ο
νομάρχης πτιομάκρυντ τον διοικητή του
αστυνομικού τμήματος Πύλης διότι
ιιμιλαύσε» με τον σημερινά Λημαρχυ
Επίαης με πορεμβαοή ταυ, έχουν μετα
τεθεί ο ενωμοτάρχης και 4 χωροφύλα
κες με την υπόνοια Οτι ανήκουν στην
αντιπολίτευση ενώ δίνει υποσχέσεις
διορισμών κ.λ.π. για την ενίσχυση των
συνδυασμών του ΠΑΣΟΚ
Οπως κατήγγειλε ο βουλευτής
Κοζάνης κ. Μ Παπακωνσταντίνου με
ερώτησή του προς τον αρμόδιο υπουρ
γό, ζητεί να ληφθαύν μέτρα για νο στα
ματήσουν οι διώξεις στην ΔΕΗ. Συγ τ κριμίνα. αναφέρει ότι με εντολή της
διοικησεως της ΔΕΗ. μετετέθη οπό την
Πτυλεμσίδα στην Μτγαλοπαλη δηλαδή
σε απόσταση 700 χλμ υπό το σπίτι ταυ.
α χειριστής ιτροωθτμηρα Στ Του·ορί
Λης α βπάίος αντιμετωπίζει «οι οικονε
νειοκό ιιράβλημο. διότι εχει παιδί παρα
λυτό.
Επίσης ο βουλευτής Φωκιδος. κ Ν
Γκελεστάθης κιιτήγνειλε άτι μετετι Μη ο
σταθμάρχης χωροφυλακής Δεπφίνρς
διότι είήρησε τον νομο κρι πρωιιικοληαε κατά την σειρά κοταθέσκως τιςαιιη
σεις υποψηφίων yio ηεκιεκλογτκη
συγκέντρωση
Τέλος ο βουλευτής κ Ας.. Παυλίδης
καιηνυμεί την νομάρχη Δωδεκεινπσου
άτι έχει δημιουργηαει συνθήκες απαρά
δεκτες και άτι δεν έχει κοινοποιήσει στα
Πρωτοδικεία και Ειρηνοδικείο πς σχεπ
κές οδηγίες και ζητεί τηγ απομάκρυνσή
τοιι για νει αποκατασταθεί η εμπιστοσυ
νπ στις αρχές που διεξάγουν πς δηρεπι
κές και κοινοτικές εκλογές

σουν το πολιτικό πλαίσιο και τις
βασικές αρχές που θα διεπουν την
νέα συμφωνία αμυντικής συνεργα
σίας Κοτό τη διάρκεια αυτής της
φόσεω ς ο κ Καψής θσ ενημερώνει
τόσο τον πρωθυπουργό όσο και τα
άλλα μέλη της ελληνικής διππραγ
ματευτικής ομάδος που στην φάση
πυτη δεν θα πάρουν μέρος. Οταν
ολοκληρωθεί η φάση αυτή οι προ
τάσεις θα τεθούν υπό την έγκριση
του ΚΥΣΕΑ. Τόσα οι εισηγητές προς
το ΚΥΣΕΑ όεπα και η σχετική του
απόφαση θα τεθεί υπόψη του
υπουργικού συμβουλίου. Θα ενημε
ρωθεί επίσης και η αντιπολίτευση
•
Μετά την έχριση από το
ΚΥΣΕΑ τωνσχετικών ισηγήσεων θα
αρχίσει η δεύτερη φάση των συνο
μιλιών. που θεωρούνται τεχνικού
επιπέδου αφού θσ αετχοληθοΟν νε
ιδιαίτερο ζητήματα των βάσεων.
Στην φάση αυτή και οι δύο αντιπρο
σωπείες θα μετάσχουν με όλο το
μέλη τους.
Οπως είναι γνωστό της ελληνι
κής αντιπροσωπείας θα μετάσχουν
εκτός του κ. I. Καψή και ο κ Χρ.
Μαχαιρίτσσς
διευθυντής
του
διπλωματικού γραφείου του πρω
θυπουργού. ο αρχηγός ΓΕΑ. πντιπτέραρχος Ν Κουρής. ο πρεσβυς κ
Κ Ζέπος και σ οικονομικός σύμβου
λος του πρωθυπουργού κ. I Παπανικολάου
Οπως
διευκρινίσθηκε
από
κυβερνητικής πλευράς η κωδικο
ποίηση όλωντων ελληνο αμερικα
νικών συμφωνιών γιο τις βάσεις
αποτελεί ένον από τους στόχους της
πρώτης φ όσεω ς των διαπραγματεύ
σεων. Κοι τούτο διότι - όπως υπεστηριζετο μόνο θ' έγγραφες ουμφωνιες ανέρχονται οε 108 ενώ
υπάρχουν και προφορικές διευθετή
σεις για διευκολύνσεις οι οποίες
συναποτελοιιν το όλο πλένμο του
σημερινού καθεστώτος τυιν βά 
σεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Την Κυριακή 10 Οκτωβρίου ώρα 1 1 .3 0 π.μ. στον κινηματογράφο
«ΣΤΑΡ» Βεροίας (Βλαχογιάννη) θα μιλήσει ο υποψήφιος
Λημ. σύμβουλος του συνδυασμού ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
με Θέμα;
«Η ψήφος σας την 17 Οχτώβρη στο ΚΟ Μ Μ Α ή στην ΒΕΡΟΙΑ;»

ι

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΦΘΗ
Η ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ
3

ΑΝ ΤΑΛΛΑΓΗ

ΠΛΗΡΟΦ Ο

- ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ: Τις δύο
αυτές ελληνικές απορήσεις της
προηγούμενης κυβερνήσεως Γ
Ράλλη, έχει εγκσταλείψει ήδη η
σημερινή, γεγονός που εκτιμάται
ανάλογα από αμερικανικής πλευράς
Λ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Με
σκεπτικισμό
αντιμετωπίζει
τοΠεντάγωνα την ελληνική απαίτη
ση για δικαίωμα αναθεω ρήσεω ς της
συμφωνίας κάθε χρόνο μετά την
συμπλήρωση της πρωτηςτριετίας.
Επίσης υπάρχει διαφωνία για τον
χρόνο διορκειπς της συμφωνίας. Η
Ουάσιγκτον επιθυμεί τουλάχιστο
2 0 ετών, ενώ η Αθήνο εμμένει γιο
10-12 χρόνια.
PION

5 ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΟΣ Από τα σοβαρότερα κοι
δυσκολώτερα θέματα Η ελληνική
πλευρά εμμένει ότι οι βάσεις θα
πρέπει να χρησιμοποιούνται απο
κλειστικά και μόνο νια σκοπούς του
ΝΑΤΟ. Το Πεντάγωνο είναι αντίθε
το σε οιουσδήποτε περιοριστικούς
όρους.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 7 ΙΑΠΕί
Κατά την διάρκεια προχθεσινής
συζήτησης γιο την κατάσταση στην
Τουρκία
στην
κοινοβουλευτική
συνέλευση του Συμβουλίου της
Ευρώπης μίλησαν και οι Έλληνες
κυρία Α. φλέμιγκ και οι κ.κ Κάζαζης
και Ανοστασάκος που είπαν, υετοξύ
άλλων:
Η κ, Α. ΦΛΕΜΙΓΚ ΕΙΠΕ:
- 0 τουρκικός Λοός και κυρίως οι
νέοι οι διανοούμενοι, οι καθηγητές
οι συνδικαλιστές ζούν μέσα σε έναν
εφιάλτη τρομοκρατίας αλλά οι
εκκλήσεις τους προς το Συμβούλιο
της Ευρώπης έπεσαν στο κενό.
- Μόνο οι Ισπανοί οι Πορτογάλοι
και οι Έ λληνες εξ αιτίας της πικρής
πείρας τους, γνωρίζουν ότι το σύν
ταγμα δεν θα ήταν παρά ένα ψέμα
που θα είχε ααν σκοπό τη νόμιμα
ποίηση όλων των ποραβιόσεων των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευ
θεριών.
Ti κάνει
το Συμβούλιο της
Ευρώπης αυτός ο οργανισμός των
20 Δημοκρατιών γιατί η Τουρκία
δεν είναι δημοκρατία, που ιδρύθηκε
για την εγγύηση του σεβασμού των
ελευθεριών και ανθρώπινης αξιο
πρέπειας.
- Γιο την πρόοδο και τις ανθρώπι
νες ελευθερίες για το συμφέρον
όλων των γειτονικών χωρών της
Τουρκίας για το συμφέρον του Συμ
βουλίου της Ευρώπης κοι για τους
ίδιους λόγους που το ζήτησα κοι για
τη χώρα μου ζητώ όπως η τουρκική
δικτατορία εκόιωχθει από το συμ
βούλιο έω ς ότου ξαναγίνει δημο
κρατία
Ο κ. ΚΑΖΑΖΗΣ ΕΙΠΕ:
- Το γεγονός ότι η Τουρκία εξακο
λουθεί να είναι μέλος του συμβου
λίου μας δημιουργεί το σναίσθημο

6τ, έχουμε χάσει το δικπίΨΡ0
ρόσττισης της δημοκρατίας και τ“*
ανθρωπίνων δικαιωμάτων ôntxl V"
νοντπι παραβιάσεις τους
Τοσύνταγμα που έχει εκηονηθ*'
U0C αφήνει δύο δυνατότητες 0*
δεν το έεχόυαστε στην nepnnvK*)
που είναι αντίθετο με τις αρχές1™*
υπάρχουν στην ευρωπαϊκή 0VCP>r
σπ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, «»
παραμένουμε σιωπηλοί και βΡ10*
υαστε αντίθετοι με τον λόγο urtp
ξης του συμβουλίου και τρασμο^
ζουμε εσκεμμενα το κστπσταπ<®|
Το σχέδιο συντάγματος είν®
κεωενο που δεν προστατεύω' »*
δικαιώματα των πολιτών,
δικαιώματα του κράτους κατά τ“1*
πολιτών.
Υπάρχουν κοι άλλοι λαοίπομ θέ
λουν νο γνωρίζουν ότι το συρΡ0^
λιο της Ευρώπης υπάρχει οκόμΠι<Ι
υπορχουν άτομα που πΡέπει
™
γνωρίζουν ότι το συμβούλιο "Φ1"
στατοι κσι είναι αποφασισμένο
αγωνιστεί για την δηυοκρσπο
όχι να ταυτίζεται με δικτατορίες
Ο κ. ΑΝΑΣΤΑΙΑΚΟΙ ΕΙΠΕ*
- Στην πραγματικότητα το τούΡΤ
κό σύνταγμα δεν έχει σχέση Ο6 Λ
σύνταγμα
άλλων
ευρωπ0'",
χωρών και ιδιαίτερα χωρών - μελί"
του Συμβουλίου της ΕυρώπΟί·
- Πρεπει να συμπεράνουρε Ρ*
στοιχεία που έχουμε πως 70 ν
σύνταγμα που πορουσιάζετοι 0*"
ένα βημο προς δημοκρατικοποίπ^ΐ
της Τουρκίας, δεν μπορεί νο ξεγελά
σει κανένα κοι στην προγματικεΡίΡ®1
είναι μια συνεχής πσραβίοοη τω*
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
- Είναι καθήκον μας το Συμβο* 10
της Ευρώπης νο κοτοδικάσετ
τουρκική στρατιωτική χούντο '0®*'
δεν σέβετοι καμιά οπό τις αρχεέ’ί“*
ενγυοτοι το Συμβούλιο
.3

Ε ρ ευνο ύν για όπλα
στη Δ υτική Βηρυτό

ΤΑ ΚΑΥΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Οπως προκύπτει σπό το όλο
πλαίσιο των διαπραγματεύσεων τα
σοβαρότερα για τήν ελληνική πλευ
ρά ζητήματα πρόκειται να συζητη
θούν στην πρώτη φάση μεταξύ των
κ.κ. Καψή και Μππρτόλομυ. Και η
έκβασή τους θσ αποτελέσει αποφα
σιστικό πρόκριμα για την δεύτερη
φόση και γένικώτερα για την τύχη
της όλης συμφωνίας.
Είναι βέβαιο ότι η αμερικανική
κυβέρνηση έχει ήδη ενημερωθεί
γιό τις θεσεις πάνω σε μιό σειρά
κρίσιμων ζητημάτων της ελληνικής
πλευράς. Γεγονός που προδικάζει
ότι ο κ. Μπαρτόλομυ θα έλθει στην
Αθήνα με έτοιμα προσχέδια παρα
τηρήσεων και αντιπροτάσεων.
Τα ειδικώτερο θέματα η επίλυ
ση η μη των οποίων θα παίξει απο
φασιστικό και καθοριστικό ρόλο εί
ναι τα εξής:
1. ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ'
Επί του σοβαρού αυτού θέματος η
στάση των Ηνωμένων Πολιτειών
δεν φαίνεται να έχει αλλάξει ούτε
βέβαιο και τα κριτήρια που το αντι
μετώπισαν το 1980-81 (κατά τις
διαπραγματεύσεις με την τότε
κυβέρνηση Γεωργίου Ράλλη). Η
αμερικανική πλευρό υποστηρίζει ότι
δεν δεσμεύεται γιο την διατήρηση
της ισορροπίας 7 προς 10 (στην
παροχή αμυντικής βοήθειας προς
την Ελλάδα και Τουρκία) α ν κοι μέ
χρι σήμερα τουλάχιστο το Κογκρέσοο την τηρησε πιστά Και ζητά
ελληνική «κοτανόησηι> ενώ υπόσχε
ται κάποιο αμερικανική πορέμβοαη
στο ΝΑΤΟ για νο δοθούν κάποιου
είδους ενγυησεις στην Ελλάδα, στα
πλοισια της Συμμσχισς. ν'Ρ Γ0 α,ι1Ί·
ραβατο των συνόρων.
2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΓ ΕΆ
ΕΝΟΙΚΙΟ' Η αμερικανική κϋβέρνηοη όεν είναι διατεθειμένο να πρσσ·

ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ
ΣΤΟ χ α ιμ τ - μ π ω λ

Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ -

Λ ιβανίζοί axffanaxrtç Τίςκυτολούν m o v í
ΒΗΡΥΤΟΣ 7 (ΑΠΕ)
Ο λιβανικΰς στρατός επανέλαβε
οπό χθές το πρωί τις έρευνες για
την ανακάλυψη όπλων και υπόπτων
στη Δ. Βηρυτό, όπως μετέδωσε ο
επίσημος λιβανικός ραδιοσταθμός.
Οι μονάδες του γαλλικού στρα
τού δεν συμμετέχουν σε αυτή την
επιχείρηση.
Οι έρευνες του τελευταίου
24ώρου, στις οποίες μέχρι σήμερα
συμμετείχαν και τα ξένσ στρατεύμα
τα της πολυεθνικής δύναμης, είχαν
ως αποτέλεσμα, τη σύλληψη 200
Λιβανέζων κοι αλλοδαπών και την
κατάσχεση
μεγάλης ποσότητος
όπλων όπως ανακοίνωσε ο Λιβάνι κος στρατός.
Στο μεταξύ, οι ισραπλινές στρα
τιωτικές αρχές απελευθέρωσαν
προχθές 82 Παλαιστινίους κρατού
μενους του στρατοπέδου Ανσάρ
στο νότιο Λίβανο, αναφέρουν καλά
πληροφορημένες πηγές.
Στο ίδιο στρατόπεδο σημειώ
θηκε εξέγερση στο τέλος του περα
σμένου μήνα που κατε στάλο οπό
ιούς Ισροηλινούς δεσμοφύλακες,
με αποτέλεσμα να τραυματισθούν 8
κρατούμενοι.

Γο Ισραήλ αρνειται το καθε
στώς των οιχμαλώτων πολέμου
στους κρατουμένους, από τους
οποίους 1500 περίπου έχουν απε
λευθερωθεί προσφάτως.
Οι στρατιωτικές αρχές έχουν
οφήσει ελεύθερες 5 γυναίκες που
συνελήφθηοαν
σε
καταυλισμό
προσφύγων στο Νότιο Λίβανο σαν
«ύποπτες».
Στην Ουάσιγκτον, η αμερικανι
κή κυβέρνηση ελπίζει σύντομα να
καταλήξει σε ένα χρονοδιάγραμμα
Οκτωβρίου εκτός από την αποφα
που θα αφορά την αποχώρηση των
σιστική δραστηριότητα των αρμο
Ισραηλινών. συριακών και παλαιστι
δίων υπηρεσιών του τδσο στο εσω
νιακών δυνάμεων από το Λίβανο,
τερικό όσο και στο εξωτερικό είχε
σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα
και την πρωτοβουλία να καλεσει την
της «Ουάσιγκτον Πόστ».
διευθύντρια Υφασμάτων και Μόδας
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι
του Διεθνούς Ινστιτούτου ΒάμβοΗνωμένες Πολιτείες επιθυμούν να
κος κ Cecile Peteis. γιο καλύτερη
εκμεταλλευθούν
τη
σημερινή
κοι εξειδικευμένη προβολή του
περίοδο ηρεμίας στο Λίβανο για νο
,ιριπμερου διεθνώ ς κοι νενικά του
επιτύχουν την αναχώρηση των ξέ
ελληνικού επώνυμου έτοιμου ενδύ
νων δυνάμεων από τη χώρα πριν
ματος που με π ς ιδιαιτερότητες του
ξεσπάσουν νέα επεισόδια. Τέλος η
καθίσταται αξιόλογο στη Διεθνή
«Ουάσινκτον ΠΟστ» αναφέρει πως
Ογορά.
οι τελευταίες λεπτομέρειες του σχε
Η κ Cecil Peters ήλθε στην
δίου αυτού θο εξετασθούν κατά τη
Αθήνα από τις 24 Σεπτεμβρίου
διάρκεια συνομιλιών μεταξύ του
συνεργάστηκε και συζήτησε πριν
υπουργού εξωτερικών του Ισραήλ
.mo το τριήμερο με τους 9 συμμετέ
κ Σαμίρ και κατόπιν με μιό σειρά
χοντες σχεδιαστές μόδας*όπως και , Αράβων υπευθύνων που θο π ρ α γ
ώ βιομηχανίες ετοίμου ενδύματος
ματοποιηθούν στην Ουάσιγκτον
Στη συνέχεια προσκολουθηαε -την επόμενη εβδομάδα.
Ό τριήμερο Συλλόνών Ελληνικής
Τέλος, το εργατικό κόμμα του
Μόδας κοι μας έδω οε μιό έκθεση
Ισραήλ, αντιμετωπίζονταςσαν πιθα
με τις κρίσεις της κοι την αξιολόγη-ι
νή μκί π τώση της κυβέρνησης
αή του
Μεναχέμ Μπέγκιν. αποφάσισε ήδη

ΜΙΝΑΟΥΡ

Οργανισμός Βάμβακος
παρακολουθώ' τη μόδα
0 Οργανισμός βάμβακος στά
ηλοίσιυ της συμμετοχής ταυ στο
τριήμερο
πρώτης παρουσίασης
Ελληνικών Συλλογών Μόδας στην
Αθήνα, οπό 29 Σεπτεμβρίου μέχρι 1

Φέρει ααν ενοίκιο για την χρηοπ
των βάσεων το ποσό που ζητά η
ελληνική Προσφέρει ρέχρι 50 εκστ.
δπλλάρια, ενώ εμείς ζητάμε 300
ίκητ δολλάριο

ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

της Β ηρντον και σνλλβφράνοΐ’ν αρ*στεροός i\i6atiiO V f ***
naX auntviovç.

νια το σχήμα που θ ο λάβει μια εργα
τική κυβέρνηση υπό τον κ. Σιμόν
Περέζ. Π ρωθυπουργός θα είναι d κ .
Περέζ, υπουργός αμύνπς-ο κ Ραμ

πίν «οι υ π ο υ ρ γό ς εξω'«Ρ"“ *,ν

ΑμπΛ Εμπάν. σύμφωνα με π 1 τ0
φ ο ρ ίες π ο υ

π ροέρχονται αΠ

ισραηλινό ραδιόφωνο.

Νέες συλλήψεις
αριστερών και
Παλαιστινίων
στο Λίβανο
ΒΗΡΥΤΟΣ, 7. Ο Λιβανικός στρατός συνέχισε χτες, γιο δευτίΡ
ημέρα αυτή την εβδομάδά τις μαζικές συλλήψεις αριστερώΥ
νέζων, Παλαιστινίων και ξένων και προέθη πάλι στην κοτάάΧ*
κρυμμένων όπλων.

ΠερίΛου 250 άτομα συνελήφθηοαν
χτες μετά την προχτεσινή σύλληψη
άλλων 450 ατόμων. Σχεδόν 2.000 άτο
μα είχαν ΟυλληψθεΙ την περασμένη
βδομάδα από τα οποία τα 600 κρα
τούνται ακόμη.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Αμυνας, όλοι οι ξένοι που
ευρίσκονται παράνομα στο Λίβανο θα
απελαθούν
Στο Ισραήλ, αποδυναμώνεται συνε
χώς η θέση του υπουργού Αμυνας
Αριέλ Σαρόν, στους κόλποης της κυ
βέρνησης Μπέγκιν. ενώ κάθε πρότα
ση-που υπέβαλε στο υπουργικά συμ«
βούλιο αμφισβητήθηκε και απορρΐ
ψθηκε οπό τους υπόλοιπους, αύμψω
να με την ισραηλινή τηλεόραση
Ο κρατικός ραδιοσταθμός.επικα
λούμενος δήλωση ανώτερου Ισρσηλινού αξιωματικού μετέδωσε ότι »Ο κ.
Σαρόν προκάλεαε έντονες αντιδρά
σεις στη διάρκεα του πολέμου του
Λιβάνου, με την απόφασή του να ει
σβάλει ο ιοραηλτνός στρατός στη Δυ
τική Βηρυτό, μετά την αποχώρηση
των μαχητών της «ΟΑΠ- Με την από
φασή του αυτή έχασε ό.τι είχε κερδί
σει Τώρα πρέπει να πληρώσει»
Η εφημερίδα -Χααρέτς- γράφει σέ
μέρα άτι Ο υπουργός Εξωτερικών ΓΡ
τζάκ Σαμίρ θα διαδεχτεί πιθανότατα
τον κ. Σαρόν στην περίπτωση που ο
δεύτερος παραιτηθεί πριν τη λήξη
ίων εργασιών της επιτροπής έρευνας
για τη σφαγή στα στρατόπεδα Σάμπρα
και Ιατίλα
Ο υπουργός ( ιτξακ Μαντά. που θα
αντικαταστηοει τον ττοραπηθέντα
υπουργό Ενέργειας Πτζοκ Μηέεχ-χν.
δήλωσε σήμερα κατά τη σύνοδο της
ηγεεέας του Κόμματός του (Φιλελεύ
θερου): -Πρέπει να περιμένουμε ανα
τροπές στους κόλπους τον αυνοβηαμοό κοι ένα σημαντικό κυβερνητικό

ανασχηματισμό"

Ισραήλ: Φεύγουμε
υπό όρους

,ÚP?
Τα Ισραήλ είναι έτοιμο να υ^^,γΟ
τα στρατεύματα του από
ταυτόχρονα με την αποχώτπ0^ η}
συριακών δυνάμεων. ΠαράλλΦ'“
Ισραήλ θέτει και ένα άλλο “ΛίψμΓ*
άμεση αποχώρηση και των
Παλριρτινίων ανταρτών από τ0 -¡¿ Λ
νο. ΐις οηκωοκις αυτές *κη'*ΑΧ
νηιικός εκπρόσωπος του ΙΟΡ&Κμ *
τη συνομιλία που πραγματοβθ*55(Ι
χθβς βράδυ μεταξύ του λμεΡ*^ χη
απεσταλμένου κ. Ντράπεο *»
ρσηλινού πρωθυπουργού *·
και του υπουργού Αμύνης
Αξίζει νο σημειωθεί στι το
ραδιόφωνο μετέδωσε ό τι«
Πολιτείες δεν συμφωνοον I** Τ
τών. Τόσο η Αμερικανική όσσ
ραηλινή πλευρό αρνήθηκον ν»
λιάσουν το θέυο αυτό.

Ελληνική «rtrrpdfl*
στο Λίβανο
t itνταμελής επιτροπή tp r t» ¡ ^ 5 '
μόνων από εκπροσώπους μ°νηΤ|Λ«
γανώσεων της Ελλάδας
στην Κύπρο κοθ οδόν προς
νο όπου θο διερευνήσέι την
σηι «11|
στη χώρα
KIUUU.
Η Επιτροπή, που αναχωρώ ' ,
στη Βηριiutô, έδωοε σήμερα/“
πρες κόν
κάνψερονς σπ λ WK«2Î^T<4
Κβτό τη συνέντς
<Πη«β ΟΤΙ η »πιτρς-ηή θα ίΧ*' '
θσνο επαφές μ* τις αρμόδώ ^,,
ώστε να μπορέσει νπ αχηματ"ΓΤοωπική εκτίμηση ΥΚ3 την
εκεί όσον αφορά τις tw v e n ^
«Ιωσης του «Λ η ·υα ψ ο**7
α ν ά γ κ ε ς« έμφψχο«θ' όφυχΡ'

,
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Τιμή φύλλου 6ρχ. ί ο

Ανάστατοι
οι επιθεωρητές
των σχολείων
ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΡΓΕΙ

ΒΡΙΣΙΜΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΒΕΜΒ
ΟΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο «ΠΟΥΡΟΣ»
Η «Ν.Δ.» θα δώσ€ΐ μάχη στη Βουλή
Ενα σημαντικότατο - θεμελιακό για τους δημοκρατιι°ύς θεσμούς της χώρας - νομοθέτητα, αυτό που προΡλεπει την κατάργηση του σταυρού προτιμήσεως κατά
ης γενικές εκλογές, επιχειρεί να περάσει με περίεργη
^ιουδή από τη Βουλή η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.
Η α πόφαση αυτή τη ς Κ υβερνΠθ€ως α π ό φ α σ η βασικά του
*· Π απανδρέου - δη μ ιο υ ρ γ εί
®ςύτατο πολιτικό π ρόβλημ α με
°°β α ρ ές π ρ ο εκ τά σ εις στα πολιτ,|<ά πράγματα τη ς χώ ρας.
^ αξιωματική αντιπολίτευση με
μιΑΙα στην Θεσ/νίκη του κοινοβου
εμτικού της εκπροσώπου κ Κων
ήτοοτάκη και με δηλώσεις στη
°υλή του επίσης κοινοβουλευτι
*°ύ ΓΠς εκπροσώπου κ. Κων. Στε«Όναπουλου:
® Διαβεβαίωσ€ ¿τι είναι αποφοΟϋένος να δώσει σκληρή μάχη
*"1 βουλή. νια να εμποδίσει να
*Ρόσει το νομοσχέδιο αυτό.
Κατήγγ6ιχε οτογ Ελληνικό Λαό
1 το νομοσχέδιο έρχεται στην
°υλή προς ψήφιση πριν τις εκλογιο να επηρεασθεί το φρόνημα
ων Εκλογέων και νο ψηφισθούν οι
υποψήφιο, του ΠΑΣΟΚ.
· Χαρακτήρισε το νομοσχέδιο
0)1 Οντ'6ημοκρατικό και αντισυντβνΜοτικό, ως και παράλογο.
® Υπογράμμισε ότι η ψήφος του
Λ00υ 0α υποκοτασταθεί τώρα από
τΠν αυθαίρετη θέληση ενός ανθρώΠου °ου θο επηρεάζεται «απ' την
'"■οίεινή καμαρίλα του παρασκη
νίου τ ην ευνοιοκρατία, την οικογεν€,οκρατία και την συναλλαγή».
Τ0 Νομοσχέδιο για την κατάργητου σταυρού ψηφίστηκε στην

γ νοβουλευτική
Επιτροπή του
^ ° υ ρ γ ε ίου
Εσωτερικών
κατά
ΙΟΨΠφία, μετά από μια συνεδρία^ τ·"'0ι*αΡων ωρών, κατά τη διάρτψν οποίων αντηλλάγησαν οξύνου°' ^ιο^ ισύο! μεταξύ του υπουρ^ 1 κ· Γεννήματα και του ΚοινοβουΙζ τ'ΚΟυ εκπροσώπου της Ν.Δ. κ.
ο_ ν. Σ,«Φανόπουλου. ως και άλλων
^ υ τ ώ ν της Ν.Δ.
0{^ αρακτηριστικά της συνεδριάτο ζ ^ταν· πέραν της οξύτητος και
° Τ| οπουσιάζαν τέσσερις βουλευί Του ΠΑΣΟΚ (οι κύριοι Κατηνιώη(τ ^πασαγιάννης. Σεχιώτης και
^ΡΟ λίάς), που σημαίνει αύξηση
το ^αρ'®Μ°ύ των διαφωνούντων με
ΐιο
° Πω<* επίσης ότι οι παρόντες
Ρευειναν πάλι «βουβοί» κατά τη
Αλλο χαρακτηριστικό υπήρξε και
ΚΚΕΠ° υσΙα του εκπροσώπου του
κ· Λουλέ. ο οποίος την προη-

νούμς

νΠ Μέρα είχε βομβαρδίσει την
^ ΠΊ*'ί του κ. Γεννηματά και είχε
Το ΡΤ ,ϋε' τπν ψήφο του κόμματός
0πάτα εάν η Κυβέρνηση θα φέ^Πν απλή αναλογική.
Η Κυβέρνηση έσπευσε αμέ-

^ ύετά την ψήφιση του Ν/Σ να το

εγράψει πρώτο προς συζήτηση τη
Δευτέρα
Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΕφΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
Με δηλώσεις του προς τους
δημοσιογράφους, μετά την ψήφιση
του Ν/Σ στην Κοινοβουλευτική Επι
τροπή, ο Κοινοβουλευτικός εκπρό
σωπος της ΝΔ κ. Κ. Στεφανόπουλος. κατήγγειλε εκ μέρους του Κόμ
ματός του, προς τον ελληνικό λαό,
τις προθέσεις της κυβερνήσεως.
«Καταγγέλλουμε στον ελληνικό
λαό το τεράστιο πολιτικό θέμα, το
οποίο δημιούργησαν οι χθεσινές
δηλώσεις του υπουργού Εσωτερι
κών, ότι το νομοσχέδιο για την
κατάργηση του σταυρού προτιμή
σ εω ς έρχεται πριν από τις δημοτι
κές εκλονές για να πληροφορηθεί ο
λαός ότι οι τοπικοί άρχοντες θα εί
ναι αρμόδιοι για τα τοπικά προβλή
ματα. Η κυβέρνηση επιχειρεί επισήμως πλέον παρέμβαση εττο φρόνη
μα τω ν εκλογέων, αφήνοντας να

νοηθεί ότι οι προσκείμενοι σ' αυτήν
τοπικοί άρχοντες θα επιλύσουν τα
τοπικά θέματα».
Και ο εκπρόσωπος της ΝΔ κατέ
ληξε:
«Μετά από αυτή τη δήλωση θα
κάνουμε ότι είναι δυνατόν από τον
κανονισμό της Βουλής για να μην
ψηφισθεί το νομοσχέδιο για την
κατάργηση του σταυρού πριν από
τις δημοτικές εκλογές».
0 κ. Στεφανόπουλος κάλεσε επί-

Η Κυβέρνηση από την μέχρι τώ° ’ όση στην αντιμετώπιση tou
. ψαλιστικού τομέα, που συνο-

ΐΐΓήΓαΐ
°Ρ |σΡένες διοικητικές
Hon
και νομοθετικές ρυθμίσεις
^00Καλε( ανησυχία για τον τελικό
, λο που επιδιώκεται και ο οποίος
είναι άλλος από τη μονοπώληση
τ,ί τραπεζικές ασφαλιστικές
ώ ^Ρ'ίς Γιε παράλληλη υποβάθμιση
τ**ν ιδιωτικών και εισβολή ξένων
Χύρών εταιριών.
Αυτά καταγγέλουν με επερώτη• ΓΟυς ηρος γον υπουργό εμποΓ| “ 01 πρώην υπουργοί κ.κ.

Γ.

'Όγιωτόπουλος, Αρ. Καλαντζά^ και 0 πρώην υφυπουργόςκ.Π.
,υ °Κοβός και οι βουλευτές της
χΑ
*·*■ Β· Μ οντζώρης Α. Ξαρ. ^ Γ. Μισαηλίδης, Α. Κρίκος και
^ίξίο υ .

Ενώ

στο παρελθόν, τονίζουν

συνέχεια οι βουλευτές, η παρα?®βύή ορισμένων εταιρειών που
Γ.ν τΠρούν την υποχρέωση επεντω ν τεχνικών τους αποθε
τ ώ ν ήταν τυπική υπηρεσιακή
0δ,κασ!α (απόδειξη όπ επί κυβερ-

μογή τέτοιας «γραμμής», ώστε να
μην ψηφισθεί ΤΟ Ν/Σ πριν από τις
Δημοτικές εκλογες ο υπουργός
Εσωτερικών κ. Γεννηματάς, είπε
προς τους δημοσιογράφους ότι η
Κυβέρνηση θο προσαρμόσει την
τακτική της. σ' αυτήν της Ν Δ
Πράγμα που σημαίνει ότι θα επιδιώ
ξει την συζήτηση και ψήφιση του
Ν.Σ με' τη διαδικασία του «επείγον
τος».

Α ντίθΕ τη στα κλαδικά
μ ισ θ ολόγια η Α Δ Ε Δ Υ
Πρόκληση προς την δημοσιοϋ
παλληλική τάξη αποτελούν τα
κυβερνητικά σχέδια για την καθιέ
ρωση πολλών «κλαδικών» μισθολο
γίων, που επιβεβαίωσε και με τις
πρόσφατες σχετικές δηλώσεις του
ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Δ
Τσοβόλας, τονίζει η ΑΔΕΔΥ σε ανα
κοίνωσή της.
Παράλληλα η ΑΔΕΔΥ καλεί την
κυβέρνηση να εγκαταλείψει παρό-

Ο υποψήφιος δήμαρχος
ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

μοια σχέδια και να προχώρησε:
στην ικανοποίηση του παλιού και
επίμονου αιτήματος που δημοσιοϋ
παλληλικού κόσμου για την κατάρτι
ση ενός πραγματικού ενιαίου, ικανό
ποιητικού και δίκαιου μισθολογίου.
Τα κυβερνητικά σχέδια για την
καθιέρωση πολλών μισθολογίων εκπαιδευτικών, στρατιωτικών, δικα
στικών τεχνικών κλπ - επισημαίνει η
ΑΔΕΔΥ αποβλέπουν στη διάσπαση
της ουνοχής της δημοσιοϋπαλληλι
κής τάξε ως ώστε με τον τρόπο αυτό
να διατηρηθεί η πολιτική ουρρικνώ
ι ι « « κ Τω ν iMoHlUV κοι V OvUUluA-

λούν οι διεκδικήσεις των μισθωτών
t e n Λ ω ιο σ ίο υ .

Θα μιλήσει σήμερα:
Περιοχή οδού Μαυρομιχάλη
(ΠΑΠΑΚΙΑ) ώρα 11 π.μ.
Λαζοχώρι - Ταγαροχώρι
ώρα 12 μ.
Κυψέλη ώρα 8 μ.μ.

Το νέο ενιαίο μισθολόγιο που
αξίωναν οι δημόσιοι υπάλληλοι,
κατά την ΑΔΕΔΥ. πρέπει να στηρί
ζεται στις πιο κάτω αρχές:
• Στην μισθολογική εξομοίωση
των δημοσίων υπαλλήλων με τους
εργαζομένους στον ευρύτερο δημό
σιο τομέα, όπου εργοδότης είναι το
κράτος.
• Στην γνήσιο τιμαριθμική ανα
προσαρμογή των μισθών και συν
τάξεων.
• Στην τιμαριθμοποίηση των

Ενας χρόνος δουλ€ΐάς
στο υπουργείο γεωργίας

φορολογικών κλιμακίων κοι εκπτώ 
σεων.

ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Ο υπουργός γεωργίας κ. Κ.
Σημίτης έδω σε στη δημοσιότητα
τον απολογισμό ενός χρόνου δου
λειάς εττο υπουργείο γεωργίας.
Τα κύρια σημείο της ανακοίνω
σης του υπουργού γεωργίας έχουν

ως εξής:
Οι κύριες κατευθύνσεις της
σοσιολιστικής κυβέρνησης στον
αγροτικό τομέα είναι:
1 Ισόρροπη ανάπτυξη του
αγροτικού τομέα με τους άλλους
τομείς της ελληνικής οικονομίας κοι
κοινωνίας.

νήσεως Νέας Δημοκρατίας παραπέμφθηκαν χωρίς τυμπανοκρουσίες
12 εταιρείες εττον εισαγγελέα για
τον λόγο αυτό) επί κυβερνήσεως
ΠΑΣΟΚ για την παραπομπή 5 μόνον
εταιρειών, έγινε ένας άνευ προη
γουμένου θόρυβος δημοσιογραφι
κός και τηλεοπτικός με προφανή
επιδιωκόμενο στόχο, να δημιουργηθεί κλίμα ανασφάλειας και δυσπι
στίας για την φε ρεγγυότητα όλων
γενικό των ελληνικών ιδιωτικών
ασφαλιστικών ετοιρειών. Συγχρό
νως όμως ανακοίνωσε ο υφυπουρ
γός εμπορίου ότι άλλες 30 ασφαλι
στικές εταιρείες έχουν παραβεί τον
νόμο, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει
ανακοινώσει ποιές είναι και για ποιά
ποσά, με αποτέλεσμα το ασφαλιζόμενο κοινό να υποπτεύεται όλες,
χωρίς να έχει την ικανότητα ο
ασφαλιζόμενος να διαγνώσει την
φερεγνυότητα της εταιρείας που
ασφαλίζεται.
' Ολα αυτά, τονίζεται στη συνέ
χεια της επερωτήσεως, θα έχουν τις
ακόλουθες σοβαρές συνέπειες.
•
Την δημιουργία μονοπωλίων
στον ασφαλιστικό τομέα

•
Κοινωνικό πρόβλημα από
την εξαφάνιση ενός τομέα δραστη
ριότητας που απασχολούσε πολ
λούς εργαζόμενους σε μιά μάλιστα
φάση εξάρσεως της ανεργίας.
•
Η αποδυνάμωση του ιδιωτι
κού ασφαλιετπκού τομέα, θα δώσει
την ευκαιρία σε ξένες ισχυρές
ασφαλιστικές εταιρείες να καταλά
βουν μεγάλο χώρο της ελληνικής
ασφαλιστικής αγοράς, με προφανείς
δυσμενείς οικονομικές καιι διαίτερα
συναλλαγματικές για την χώρα
συνέπειες. Δεδομένου δε ότι με την
πλήρη εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου απελευθερώνεται πλήρως
το ασφάλιστρο, ο περιορισμός του
ανταγωνισμού στον ασφαλιστικά
τομέα θα λειτουργήσει σε βάρος
του ασφαλιζόμενου, διότι δεν θα
μπορεί να αντισταθεί στην αύξηση
του κόεττους ασφαλίσεως. φαίνεται
ότι η φιλοσοφία των κρατικοποιή
σεων, που με επικίνδυνη μεθοδολο
γία επιχειρεί να επιβάλει το ΠΑΣΟΚείναι ο κύριος λόγος της ακολου
θημένης από την κυβέρνηση τακτι
κής.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9 (ΑΠΕ)
Προχθές τη νύκτα εικοσάχρονος
Βούλγαρος πέρασε την Ελληνο(ώυλγαρικη μεθόβιο, ^»λμμ.ηώντοζ
τον ‘Εβρο ποταμό και παρσδόθηκε,
στις Ελληνικές αρχές. Ο νεαρός'
Βούλγαρος, δεν ζήτησε πολιτικό
άσυλο, αλλά την προώθηση του
στην Γαλλία ή Ελβετία. Λόγω της
ιδιόζουσας περίπτωσης ενημερώ
θηκε το υπουργείο Εξωτερικών.

ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Στις 7.30 μ.μ.
Γιώργος ΤσαΑέ ρας
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ
(Καφενείο Μπρανιώτη)

ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ
Στις 8 μ.μ.
Θα μιλήσει
ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ

Οι σοσιαλιστές απετυχαν
να λύσουν τα οικονομικά
προβλήματα της Ελλάδας
ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ «ΑΣΣΟΣΙΕΙΤΕΝΤ ΠΡΕΣ» ΓΙΑ
TO 12ΜΗΝΟ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ!

Εκτενές προχθεσινό σχόλιο του
«Ασαοσιέίτεντ Πρές» αναφέρεται
ατούς 12 μήνες αοκήσεως εξουσίας
υπό την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Ο
σχολιαστής παρατηρεί, μεταξύ άλ
2. Ισομερής ανάπτυξη μεταξύ
λων οτι ο πρωθυπουργός κ Α
κέντρου και περιφερείας όπως και
Παπανδρέου υιοθετεί μιό ηπιότερη
μεταξύ περιφερειών της χώρας ανά
εξωτερική πολιτική (σε αντίθεση με
λογο με τις αναπτυξιακές τους δυνο
τους προεκλογικούς αφοριαμους
τότητες
του), αλλά προβαίνει σε ραγδαίες
3. Αυτοδύναμη ανάπτυξη του εξωτερικές μεταρρυθμίσεις παρά
αγροτικού τομέα μέοα σε μιά αυτο
την οικονομική συγκυρία.
δύναμη οικονομία, πράγμα που
Στο σχόλιο ανοφέρονται επί
σημαίνει:
σης. ότι
1) Την επιδίωξη προσέγγισης
της αυτόρκειας στον εφοδιασμό του
•
0 κ Παπανδρέου φαίνεται
ελληνικού λαού με τρόφιμα, και της
να έχει εγκαταλείψει τις αξιώσεις
Οικονομίας με πρώτες ύλες.
του για εγνυήσεις των ανατολικών
10 Την επιδίωξη της δυνατό
συνόρων, είτε οπό τις ΗΠΑ είτε από
μικρότερης εξάρτησης του πγροτι
το ΝΑΤΟ, ενώ «προέβη στην επανέ
κού τουέσ από ξένες πηγές ιιρομή
νορξη των επαφών» με την Τουρκία
θείας των εισροών,
στην Οττόβο
Για την πραγμάτωση των
κατευθύνσεων αυτών η κυρερνηοη
•
Οι προσπάθειες του πρω θυ
επιδιώκει:
— Την ανάπτυξη της αυτοδιαχείρι πουργού να προσελκύσει αραβικά
σης με συνεχή ενίσχυση του ρόλου κεφάλαια οτην Ελλάδα έδωσαν
των συλλογικώ ν φορέω ν (συνεται περιορισμένα αποτλέσματα. παρά
ρισμοί, ογροτικοί σύλλογοι) στην τους στενούς δεσμούς του με τον
αντιμετώπιση των οικονομικών και Γιασέρ Αραφάτ κοι την Οργάνωση
κοινωνικών
προβλημάτων
του για την Απελευθέρωση της Παλαι
στίνης.
αγροτικού χώρου.
— Τον δημοκρατικό προγραμματι
σμό.
— Βελτίωση του εισοδήματος του
αγροτικού πληθϋομού και μείωση
της διάφορός μεταξύ μέσου αγροτι
κού εισοδήματος και μέσου εισοδή
ματος άλλων τομέων της ελληνικής
οικονομίας έτσι ώστε να εξασφαλισθεί ένα ελάχιστα κοινωνικά απο
δοτικό εισόδημο Μείωση τω ν εισ
οδηματικών ανισοτήτων μετοξύ των
αγροτών.
1. Δημ'οαΡΥία προϋποθέσεων
για τη συγκέντρωση του αγροτικού
πληθυσμού και ιδιαίτερο των αγροπαιδιών στον τόπο τους.
2 . βελιτωοη της τισιάτητπς
ζωής του ογροπικοϋ πληθυσμού.
3 Βελτίωση του οικολογικού
και φυοικοι: περιβάλλοντος

σεως. Θεωρούμε όπ ετπβάλλετα«
συνταγμαπκά κοι ηθικά νο γίνουν
δεκτά τα εξής, κατά προτεραιότητα
αιτήματα μας:
1. Αυτοδίκαια ένταξη των Επι
θεω ρητώ ν που υπηρετούν σήμερα
στις θέσεις των Σχολικών Συμβου
λών ή Διευθυντών Εκπαιδεύσεως η
προϊσταμένων Γραφείων Εκτιαιδεύσεως. που ιδρύονται ν α την όσκη
ση έργου καθοδπνήσεως και συμ
ποροεττάσεως των δασκάλων και
διοικήσεως των σχολείων και τιυν
λειτουργών τους.
2
Αυτεπάγγελτη επανόκριαπ
των Επιθεωρητών χωρίς δήλωση π
αίτηση συμμετοχής ή μη συμμετο
χής τους στη διαδικασία κρίσεων
και επιλογής, αφού οι μέχρι τώρα
κρίσεις και επανακρίσεις έγιναν νό
μιμα από κοινοβουλευτικές κυβερ
νήσεις. Τα στοιχεία των υπηρεσία
κων φακέλλων και μονο. πρέπει να
θεω ρηθούν αρκετά για την προβλ*-·
πόμενη από το νομοθέτημα επονο
κρίση.
3. Εφόσον κανένα αιιύ το ιιροη
γούμενα αιτήματα Λεν γίνει δεκτό
να διευκολυνθεί π εθελουσίπ έξο
δος οπό την υπηρεσία, με χορήγηση
πέντε πλασματικών χρόνων για
συνταξιοδοτική υποστήριξη των
θίγόμενων και για λόγους δικοιοαυ
νης και ίσης μεταχειρισεως με τους
Γενικούς Διευθυντάς, Συμβούλους
Νομαρχιών, Επιμελητάς Α Ε κλπ»

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Βούλγαρος
αναζήτησβ
€λ€υθ€ρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΗΜΙΤΗ

Σάλο δημιουργεί το ΠΑΣΟΚ
στις ασφαλιστικές εταιρίες
DO

σης την κυβέρνηση να φέρει το Ν/Σ
προς συζήτηση στη Βουλή μετά τις
εκλογές.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Στις δηλώσεις του Κοινοβουλευ
τικού εκπροσώπου της ΝΔ. κ. Κων
Στεφανόπουλου, ότι η τακτική της
αξιωματικής ρνππσλιτεϋσεως θα
αποβλέπει στην εντός των πλαισίων
του κανονισμού της Βουλής εφαρ-

Μειώνει το ηθικό κύρος και
προσβάλλει την αξιοπρέπεια των
Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαιδεύσεω ς το συζηταύμενο στη Βουλή
Νομοσχέδιο με το οποίο καταργούνται οι Επιθεωρηταί και αντικα
θίστανται από τους Σχολικούς Συμ
βούλους. Αυτό καταγγέλλει με τηλε
γράφημά του προς τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας και τον Π ρωθυπουρ
γό. το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ενώσεως Επιθεωρητών Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως. που υπογράφει ο
Πρόεδρός του κ. Ιωάννης Νικηφαρί
δης.
Με το τηλεγράφημα αυτό, η
Ενωση Επιθεωρητών ζήτα να γίνει
δεκτή από τους κ.κ. Καραμανλή κοι
Παπανδρέου. όσο το δυνατόν συντομώτερα. Το πλήρες κείμενο του
τηλενραφήματος έχει ω ς εξής:
αΤο Διοικητικό Συμβούλιο της
Ενώσεως Επιθεωρητών Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως υποβάλλει την παρά
κληση να γίνει δεκτό απο την εξοχό
τητά σος το δυνατόν αυντομώτερα.
Σκοπός μας είναι να ζητήσουμε την
παρέμβασή σας ώστε να αποφευ
χθει η επιφυλασσόμενη από το
συζητούμενο στην Βουλή Νομοθέτημα «Για την επιστημονική παιδα
γωγική καθοδήγηση και την διοίκη
ση στηνΤενική και την Μέση Τεχνι
κή Επαγγελματική Εκπαίδευση»
μείωση του ηθικού κύρους και
προσβολή της αξιοπρέπειας των
Επιθεωρητών Δημοτικής Εκποιδεύ-

•
Η Ελλάδα και η Κούβα συμ
φώνησαν το καλοκαίρι για ανταλλα
γή πρεσβειών, ενώ παράλληλα ο κ.
Ποπανόρέου σπεδεχθη αριστερούς
ηγέτες χω ρώ ν ιης λατινικής Αμερι
κής. Ωστόσο οι σχέσεις μεταξύ
Ελλάδας και Κύπρου, που κορυφώθηκαν με την επίσκεψη του κ.
Παπανδρέου στη νήσο, πόγωσσαν.
αφότου ο πρόεδρος Κυπριανού
αποφάσισε να συνεργαστεί με το
κομμουνιστικό ΑΚΕΛ στις προσ
εχείς προεδρικές εκλογές.
•
Κυβερνητικοί 7 παρόνοντες
πυ,ΑίΛέχονται στην Αθήνα ότι η
απουσία ι*Κ διοικητικής πείρος έχει
«ρίξει έξω» το σοσιαλιστικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα

•
Πάντως σε πείσμα της
ευρύτατα
διαδεδομένης λαϊκής
καχυποψίας, έναντι του σοσιαλισπκού κυβερνώντας κόμματος ο πρω 
θυπουργία δεν έχει χάσει τη δημοπκότηιό του
Οι σοσιαλιστές απέτυχον να λύ
σουν ια οικονομικό προβλήματα της

χώ ρος καθώς αημειώνειαι πτώση
στις παραγωγικές επενδύσεις και ο
πληθωρισμός βρίσκεται στο ουτο.
επίπεδο με τον περσινό (25%), Κρ>
ση διέρχεται η χωρά στους τομείς
της ναυτιλίας και ταυ τουρισμού
που αποτελούσαν μεγάλες πήγες
εισροής συναλλάγματος.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
και ΠΑΣΟΚ
Θυμάστε .. Θυμάστε μέσα επα
τόσα ΘΑ του ΠΑΣΟΚ ήταν και το
ΘΑ κάνουμε τον Αθλητισμό να ανε
βει ψηλά. Θα κάνουμε έρνα για τη
Νεολαία νια να επιδοθεί στον Αθλη
τισμό. Θ Α . β Α . Θ Α . Παράλληλο
κατηγορούσε το ΠΑΣΟΚ την επάρα
τη Δεξιά όπ δεν έκανε τίποτα για
τον Αθλητισμό. Γι' αυτό είπε όταν
θα έρθει το ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνη
ση και ο ΛΑΟΣ στην εξουσία ΟΛΑ
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ.
Και έγιναν ... Πρώτα - πρώτα οι
Πανευρωπαϊκοί ανώνες εττο περί
λαμπρο Ολυμπιακό Στάδιο που έκα
νε η Νέα Δημοκρατία.
Μετό το ΠΑΣΟΚ (αφού ρώτηοε
τον Λοό) περιόρισε τις ώ ρες της
Γυμναστικής στα σχολεία
Μετά το ΠΑΣΟΚ (αψού σ ε ξαναρώτησε Ελληνικέ Λαέ) πήρε τα χρή
ματα από το ΠΡΟ-ΠΟ, που ήταν
χρήματα για αθληπκά μόνο έργα,
κοι ώρισε τον Λαλιώτη να τα
ξοδεύει και για κομματικούς λόγους.
Μετά το ΠΑΣΟΚ (αφού με επιμο
νή σε ρώτησε ξανά Ελληνικέ Λαέ.
μια κοι σε έβαλε στην .. εξουσία)
κατάργησε όλες τις πετυχημένες
¿πιτροπΐς σταδίων και διόρισε όιχές
της. Που με τη ετειρό τ©υς οι ειπτμο·
πές αυτές 6 'δ ρ "* 1* ίαξιακραπκα)
υπαλλήλους που ήταν ουγγενείς κα,
κοΜΡ01"10' Φ1^01 του ΓΆΣΟΚ.

Δεν με πιστεύετε
Ρίξτε μόνο μια ματιά στο Αθλητι
κό Κέντρο Βέροιας εττο Μακροχώρι
Αυτό που μέσα αε ένα χρόνο έκαν«
η Νεο Δημοκρατία και που Εόόεψε
περισσότερα από 4 5 .0 0 0 0 0 0 δρχ
Και που είχε προγραμματίσει για το
1982 άλλα έργα ύψους 55 0 0 0
,000δρχ, δηλαδή Κολυμβητήριο
κερκίδες και ταρτάν. Που μόλις,
ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ, μέοα σ évc
χρόνο δεν μπόρεσε ούτε νερό ακό
μη νο φέρει στο Αθλητικό Κέντρο
αλλά ούτε και φιλλέδες «της προκο
πής» για το βόλεϋ και μπάσκετ νο
βάλει.
Για έργα ούτε λόγος να γίν.ται
Έβαλε όμως υπαλλήλους. Διόριρκ
το ΠΑΣΟΚ. (αξιοκρατικά ίλ λ ,,, .
Λαέ) αρκετούς υπάλληλους σ υ γ ,ι
νείςκαι φίλους του ΠΑΣΟΚ Τώρα τι
κάνουν αυτοί οι υπάλληλοι: Π ερά
στε κορμιά μέρα να δείτε.. Και α κό
μη το ΠΑΣΟΚ, που αγαπά τον ,
αθλητισμό έβαλε λσυκέτο το Σαβ
βατοκύριακα στο Κέντρο, γιατί λέε,
... ξεκουράζονται οι .. ποτισται tou
γκαζόν Έβαλε λουκε >ο στο Κέν
τρο. τότε που οι νέοι μας το χρειό
ζονται. όπως όμως πολύ σύντομο
0(1 μιτίι γουκέτοκαι στό «φμμα των
υποσχέσεων, δηλαδή στό ΟΑΣΟΚ
ΕΝΑΣ ΒΕΤΕΡΑΝΟΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ

«ΛΑΟΣ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

1 2 3 4 5 (7 8 9

Του Λ Η Μ Η ιΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

7

«Τα πάντα .. » (αντίστρ) — Είναι
«οι το καφενείο για τον καθένο.
Χορτοπαικηκός όρος (αντίστρ.)
- Αντίστροφα πληρώνονται και
το .. κυκλοφορίας.
Δικά σου — Ποιζει το ρόλο του
αλλά δεν είναι ηθοπσιός.

Τηλεόραση για Ειδικές
π€ριπτωσ€ΐς

τ·Ο Μ Ο ^ η Τ Κ ρ Γ ν « ο ·>

Στα περίπου δύο εκατομμύριο
Αμερικανούς με πλήρη κώφωση και
8
στα άλλα δώδεκει εκατομμύρις με
μερική, η τηλεόραση δεν είναι παρά
εικόνες δίχω ς καμιά έννοια. «Το να
9
αποκοπέί κανείς από αυτό το
σημαντικό μέσο ενημερώσεως είναι
κάτι που δεν περιγράφεται με λέ
ΚΑΘΕΤΑ:
ξεις» λέει ένας αξιωματούχος του
1 Ελληνικός ποταμός.
υπουργείου υγείας και ανθρωπίνων
2 Είναι και το σταυρόλεξο για την
υπρρεσιώ τω ν ΗΠΑ. κουφός και ο
εφημερίδα — Ακοϋγεται από
ίδιος από πέντε χρόνων. Ένας άλ
Θαλασσινούς.
λος, βιβλιοθηκάριος από το Μαίρυ3 Ξενική άρνηση - φροντίδα
λαντ, βαρήκοος και αυτός λέει.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
«Άτομο με εξασθενημενη ακοή Θέ
κοθημερινή της νοικοκυράς.
1 Είναι και ο Γιώργος Γαλανομά
λουν να απολαμβάνουν τα προγράμ
Α Ευρωτταίκη πρω τεύουσα — Η ματα της τπλεοράσεως. όπως όλοι
της για την εφημερίδα μπς.
προφορά τους όημιουργεί ένα
2 Μ εταφέρουν ανθρώπους και
οι άνθρωποι ανεξάρτητα αν αυτό
άλλο σύμφωνο.
εμπορεύματα — Νηπισκός περί
που βλέπουν είναι καλό ή κακό. Με
5 Βιβλικό πρόσωπο.
πατος.
άλλα λόγια, δεν θέλουν νο διαφέ
ο Ιδιότητα επαγγελματική αλλά και
3 Μια θέση χω ρίς
συμφωνία
ρουν από τον άλλο κόσμο».
στρατιωτική.
Ομοια σύμφωνα
Μάρκα
Από τότε που πρωτοπαρουσιά7. Διπλασιαζόμενο ηχεί στη ζού
αυτοκινήτων.
στηκε η τηλεόραση μέχρι σήμερα,
γκλα - Χωριό του νομού μος
Α. Σύνολο σνθοώπων στη γενική
οι κουφοί και οι σμβλυήκοοι δεν
8 φ ω νή εν — ταπεινωτικό - Νησί
πληθυντικού
μπόρεσαν να απολαύσουν τα προ
μας.
5 Γυναικείο όνομα — 270
γράμματα της. Ό μ ω ς πολύ σύντο
6 Αρχικά που έχουν αχεση με 9.^ Ξενική λέξη για τροφή για
μα, χάρις σε ένα καινούργιο σύστη
πρόφταση.
γραμματόσημα - Αρχαιόχοιρρς
μα «υποτίτλων κλειστού κυκλώμα
τος» όπως ονομάζεται θα είναι σε
Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
θέση και αυτοί, σαν όλους τους άλ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: / ΤΌΠΑΛΙΔΗΣ 2 ΑΜΕΡΙΚΗ 3 ΤΑΡΑΜΑΣ 4. ΙΟΣ - ΗΠΑ 5.
λο υς νο χαίρονται τα Ιδια προγράμ
M eTV - ATEN e, ΣΟΤΑΜΗΡ 7 ΑΣΙΤΙΑΣ 8 . ΔΕΚΑ - 0 0 9 .
ματα
AM I - ΑΣΣΟΣ
Το σύστημα αυτό, που είναι
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΤΑ= / - ΣΟΔΑ 2 OM ΟΜΟ - Ε Μ 3 ΠΕΤΣΕΤΑΚΙ4. APA
αποτέλεσμα ενός τεχνολογικού
NAFA 5 ΛΙΡΑ - Μ! 6 . ΙΚΑ ΑΗΤΟΣ 7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8 ΑΠΕ
άθλοω χρησιμοποιεί ένα τμήμα
9 ΣΙΣΑΝΕΣ
γραμμών της τηλεοπτικής εικόνα
τη γραμμή 21 - για μετάδοση υποτι
τλων. Ό πω ς είναι γνωστό, η τηλεο
Γτπκή εικόνα σχηματίζεται από ένα
σύνολο γραμμών από τις οποίες
μερικές είναι κενές. Αυτές ακριβώς
τις γραμμές - γραμμή 21 - χρησιμο
ποιεί το σύστημα για να μεταδώσει
Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η , 10
Κ ΥΡΙΑ ΚΗ . 10
τους
υπότιτλους ακριβώς οαν τους
1.05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
υπότιτλους τω ν ξένων ταινιών.
1.30 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
1.30 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
Το υλικό με τους «κωδικοποιη2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1.45 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ
μένους»
υπότιτλους αποστέλλετσι
2.30 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ Ε.ΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
στους σταθμούς μαζί με τις κανονι
ΑΘΗΝΑ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
κές βιντεοταινίες των προγραμμά
2.45 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
των. Ό ταν τα προγράμματα προ
3 00 Η ΛΕΓΕΩΝΑ ΤΟΥ ΖΟΡΡΟ
3.55 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
βάλλονται στη μικρή οθόνη, η «ανά
4.45 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
ΓΕΝΕΙΑ
γνωση» των υπότιτλων γίνεται από
6.40 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
5.00 ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΟ ΛΙΒΑΔΙ
μιό ειδική συσκευή ενσωματωμένη
6.05 01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΠΑ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
στο δέκτη Με τον τρόπο αυτό, οι
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
χωρίς προβλήματα ακοής τηλεθεα
6.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
7.35 ΑΦΙΕΡΟΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
7.30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
τές δενενοχλούνται από το αναβόΚΩΜΩΔΙΑ
8.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
σβησμα των υποτίτλων όπως συμ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
βαίνει σήμερα με τις ξένες ταινίες.
9 50 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
8.45 OPA ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
11.45 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
Η Δημόσια Υπηρεσία Τηλεορά
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12-00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
σεω ς (PBS) πειραματίζεται πάνω
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
00.05 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
στο σύστημα υπότιτλων κλειστού
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
κυκλώματος από το 1 9 7 2 Τ ο 1 9 7 4
η PBS έθεσε σε πρακτική εφαρμο
Δ ΕΥ ΤΕΡ Α . 11
Δ ΕΥ ΤΕΡ Α . 11
γή το σύστημα με πειραματικές
5.30 0 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑΣ
εκπομπές. Προβάλλοντας υπότι
5.45 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τλους από ορισμένους τηλεοπτικούς
6.05 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.15 ΟΙ ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
σταθμούς πραγματοποίησε εκπομ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.45 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
πές που απευθυνόταν σαν άτομα με
8.40 ΜΙΧΑΗΛ ΓΤΡΟΓΚΟΦ
ΣΤΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
7.30 ΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ ΜΑΣ
ελατωματική ακοή και που συγκεν
7.15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.05 ΝΑ Μ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
τρωνόντουσαν σε σχολεία ή σε
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
ιδρύματα κουφών. Σφυγμομετρή
9 30 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
8.30 ΑΝΟΙΧΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
σεις που έγιναν κατόπιν στο άτομα
10.10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
9.00 Ο ΦΟΝΙΑΣ
ουτά απέδειξαν ότι το πείραμα είχε
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
καταπληκτική επιτυχία.
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Εκτός οπό την καλύτερη κατα
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
νόηση των προγραμμάτων, το σύ
στημα υπότιτλων θα βοηθήσει πολ
λά παιδια με ακουστικές δυσκολίες
να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη
γλώσσα.
Η PBS κσι οι τηλεοπτικές εται
ρίες ABC κοι NBC ενδιαφέροντα! να
εξασφαλίσουν τουλάχιστο 2 0 ώρες
την εβδομάδα σε ζώνες μεγάλης
ακροαματικότητας, για να εκπέμ
πουν προγράμματα με το σύστημα
υπότιτλων. Επειδή οι συσκευές
«αναγνώσεως» αρχίζουν να γίνον
ται περισσότερο προσιτές στην
σγορά. η PBS σχεδιάζει νσ διακόψει
τη λειτουργία της υπηρεσίας που
διαθέτει σήμερα για τη μετάδοση
6 2 555 62.666
Ραδιοιαξί
ΒΕΡΟΙΑΣ
τέτοιων προγραμμάτων και να
Πυροσβεστική
22.222 δημιουργήσει άλλη που θα στέλνει
Νοσοκομείο
22.50$ στον οέρο προγρόμμοτο περισσό
ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
125 τερο οπό δέκα ώρες την εβδομάδα.
Υδρευση
25.749
23.434
Βερμίου οεν\ε»υνι
Ο .Ϊ.Ε . (σταθμός)
24.444
2 4 141 24.343
Εθνική Τράπεζα
Αστυνομικό Τμήμα
22233
Τροχαία
26444
23 131
Εναντι ΔΕΗ
26 726
Εναντι ΚΤΕΛ
Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΩ Ν
ΝΑΟΥΣΗΣ
26920
Ιπποκρατους
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
Πυροσβεστική
22.199
23880
Πλ Ωρολογίου
ΣΠ Ο Υ Δ Ω Ν
Νοσοκομείο
22.209
Λ
.ΕΗ
.
(βλάβες)
22.314
ΝΑΟΥΣΗΣ
'Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
41.353
•Β Ρ Ε Φ Ο Κ Ο Μ Ω Ν
Πλατ. Καραιαοιου 2 2 .532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
• Ν Η Π ΙΟ Τ Ρ Ο Φ Ω Ν
Πυροσβεστική
23.619
• ΚΟΙΝ Λ Ε ΙΤΟΥ ΡΓΩ Ν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ί.Π.Η. (βλάβες)
23.364
ι ΐ\ \. Ιπρωτ. βοήθηες)
23.376
24.080
Εναντι ΚΤΕΛ
Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 - 2 7 3 2 1 1
ίμ ,.ιη Δράση
100
2 3 .3 5 0 0,1 I . (βλάβες)
Μωροίτη
121
ΟΕΣΉΙ ΚΗ
ΙΙι.|..ιπ|)εστική
199
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ΥΕΝΕΔ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

εργαστήρι

Πολύ σύντομα λέει ο πρόεδρος της
PBS όλοι οι σταθμοί της χώρας θα
μονιμοποιήσουν το σύστημα υπότι
τλων στα προγρόμμοτο τους.
Πορ όλα αυτά, ένα άλλο μεγά
λο τηλεοπτικό δίκτυο, η CBS έχει
ορισμένους ενδοιασμούς, θέλει
πρώτα να βεβαιωθεί ότι η λύση που
πραγματικά θα εξυπηρετεί τους
τηλεθεατές της θο είναι και η πιό
σωστή Οι ειδικοί της εταιρίας
πιστεύουν πως το τωρινό σύστημα
«είναι ήδη τεχνολογικά ξεπερασμέ
νο».
Η CBS υποστηρίζει ένα άλλο
σύστημα που χρησιμοποιείται σήμε
ρα στην Ευρώπη με ευρύτερες
εμπορικές εφαρμογές το Teletext.
To Teletext είναι ένας διεθνής
τηλεοπτικός όρος για συστήματα
αναμετσόόσεως ειδήσεων που απο
τελούνται από γράμματα, αριθμούς
χαι σχήματα. Το τηλεοπτικά αυτά
μηνύματα περιλαμβάνουν σύντομες
ειόήσειςοθλητικά
αποτελέσματα,
τιμές χρηματιστηρίου μετεωρολο
γικά δελτία υπηρεσίες πρώτης ανά
γκης ακόμη και τρέχουσες τιμές
αγαθών.
Στον Σσίντ Λούί του Μιζουρι η
CBS πειραματίζεται από ένα στα
θμό της στο σύστημα Teletext. 0
τηλεθεατής με τη βοήθεια ενός
μικρού φορητού διακόπτη - χειρι
στηρίου Θέτει σε λειτουργία μιό
συσκευή «αναγνώσεως» προσαρ
μοσμένης ή ενσωματωμένης στο
δέκτη, και αμέσως προβάλετοι στη
μικρή οθόνη ένα ηλεκτρονικό
«περιοδικό» με τις ανάλογες πληρο
φορίες ή προβάλλονται υπότιτλοι.
Ό μω ς ο κ. Τζπν Μότερ αντιπρόε
δρος της CBS. πιστεύει ότι τουλάχι
στον μετά από τρία χρόνια θα γίνει
πλήρης εφαρμογή του συστήματος
αυτού. Επίσης, το Ομοσπονδιακό
Γραφείο Τηλεπικοινωνιών, βασιζό
μενο σε διάφορα κωλύματα τεχνι
κής φυσεως. πιστεύει πως κατά τον
πιό ρεαλιςτπκό υπολογισμό ο χρό
νος που θα παιτηθεί για πλήρη
εφαρμογή είναι πέντε χρόνια.
Η PBS σε συνεργασία με τις
εταιρίες ABC NBC και άλλα τηλεο
πτικά συγκροτήματα έχει ιδρύσει
ένα μη - κερδοσκοπικό οργανισμό
με την επωνυμία Εθνικό Ίδρυμα
Υποτίτλων (NCI) που σκοπό έχει το
συντονισμό προγραμμάτων με το
σύστημα αυτό. Έχούντας την έδρα
του στην Ουάσιγκτον. το ίδρυμα
εκπαιδεύει συντάκτες υπότιτλων,
και προετοιμάζει προγράμματα τα
οποία θα καλύπτουν τις ανάγκες
των σταθμών τουλάχιστον για ένα
χρόνο Πιστεύεται ότι το 1981 οι
ώρες εκπομπής τέτοιων προγραμ
μάτων θα ξεπεράσουν τις 25 εβόομαδιαίως. Παρόμοια κέντρα παρα
γωγής προγραμμάτων πρόκειται να
λειτουργήσουν πολύ σύντομα στο
Λός Ά ντζελες και τη Νέα Υόρκη.
Επίσης πολύ σύντομα, πρόκειται να
αρχίσει
η
μαζική
παραγωγή
συσκευών
«αναγνώσεως».
Ας
σημειωθεί ότι η σημερινή τιμή
πωλήσεως των συσκευών αυτών
κυμαίνεται από 220 - 2 5 0 δολλάρια
η μία. ενώ ένας δέκτης τηλεαράσεω ς με ενσωματωμένη συσκευή
«αναγνώσεως» κοστίζει περίπου
5 0 0 δολλάρια.
' Οπως χαρακτηριστικά λέει ένας
Αμερικανός επιστήμονας «το σ ύ
στημα υπότιτλων είναι το μεγαλύτε
ρο μέχρι σήμερα επίτευγμα που Θα
φέρει τα άτομα τα οποία στερούνται
ακοής κοντά στο ζωτικό αυτό μέσο
ενημερώσεως» Η εφεύρεση αυτή
είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει και
πέρα από την χρησιμοποίησή της
μόνο από τους κουφούς Η εφ εύρε
ση του τηλεφώνου. Π-Χ· ήταν το
αποιελεσμα μιάς προσπάθειας ανακουφίσεως των κουφών. Αντ
αυτού όμως σνοίχθηκαν οι ορίζον
τες των τηλεπικοινωνιών Εξ άλλου,
το σύστημα Μπράϊγ. μιό επινόηση
αρχικά γιο την ανάγνώση επρατιω-

τικών μηνυμάτων στο σκοτάδι,
άνοιξε τους δρόμους επικοινωνίας
για τους τυφλούς. Έτσι ενώ το σύ
στημα υπότιτλων έχει δημιουρνηθεί
ειδικά για άτομα με κατεστραμμένη
ή εξασθενημενη ακοή έχει δυνατό
τητες χρησιμοποιήσεως και οπό
άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκο
λίες στη μάθηση, στο διάβασμα,
ακόμη και από εκείνους που θέλουν
να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στη
γλώσσα.

ΟΠΟΙΟΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ
’ Αγνωστοι εκΛεψαν γο αυτοκι
νητο του προπονητού του Φιλίππου
στο βάλλε υ κ Παπαστεφάνου
.Κυριάκου μάρκας ΤΟΥΟΤΑ Έ0Ι-!01
ΙΆ 1200 δίθυρο, χρώματος λευκού
Μρ 5996.
Οποιος γνωρίζει κάτι ας ειδο
ποιήσει στα τηλέφωνα 2 7 6 6 3 (γρα
φείπ Φιλίππου) και 62081 καθώς
<ιι στο Αστυνομικό Τμήμα Βεροίας

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Ε Π ΙΣΤ Η Μ Η ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Εγκυμοσύνη και
Οινοπνευματώδη
ποτά

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΙΝΠ)
Οι επιστήμονες κρούουν και πάλι
τον κώδωνα του κινδύνου και προ
τρέπουν τις έΥκυες γυναίκες νο μην
ζει το έμβρυο από τυχόν ζην>°Γ®^
κάνουν «ούτε ελάχιστη» χρήση
συνέπειες. Τούτο
οινοπνευματωδών ποτών κατά την
στηρίζει το «Ίδρυμα ΠρΡ010”
διάρκεια της εγκυμοσύνης τους.
Αναξιοπαθών Παιδιών» ττου ^
Μόνο «απόλυτη αποχή» εξασφαλί- - λείται με θέματα εγκυμοσύνης
έγκαιρης διαγνώσεως.
Μέχρι σήμερα πολλές ύΠ ^
εξακολουθούν να αννοούν τΚ· \ ν0
•-ώ
-·>ν ·
στρεπτικές συνέπειες που μ’10®' ^
Υ.
έχει η κατανάλωση αλκοόλ V
έμβρυο.
„-¿ιί
Τα παιδιά που γεννιούνται
ένα τρίτο περίπου των
που «πίνουν» - και με τπ *£-·π ^
νουν» εννοούμε π ερ ισ σ ό τερ ο ^
40 γραμμάρια καθορού °'ν0Π^ .
ματος τη μέρα - παρουσιάζού
Φορές ανωμαλίες.
.
Για να γίνει αντιληπτό τι °
σωπεύουν τα 40 αυτό ΥΡΑΡ^Ώ
αναφέρουμε ότι η εν λόγω 00 τα βρίσκεται ήδη σε μισό λ ίτ Ρ ® .
Σήμερα Κυριακή 10 Οκτωμριου Οιού ή σε τρία ή τέσσερα οθΤΙΊ^ |^
οινοπνευματωδών ποτών1982 εφημερεύουν οι εξής γιατροί
της Βεροίας:
ακόμα και με τη μισή οπό Τόν
1C«0*
Σαρηγιαννίδης Ιωάννης
τητα ουτή, δηλαδή με
Βενιζέλου 34
γραμμάρια την ημέρα, *μ
τηλ. 2 2 4 6 5 2 4 3 9 3
καν περιπτώσεις αποβολής '
»
ρης ευαισθησίας των νεογκ «
για παθολογικά, καρδιολογικό
και περιστατικό γενικής ιατρικής.
ελαττωμένο βάρος.
Ζαμποϋνη Πέπη
Βενιζέλου 46
για παιδιατρικά περιστατικά.
Βοριατζίδης Χαρ.
Μαλακούση 32
τηλ. 2 2 2 5 3 - 2 3 1 3 6
για χειρουργικό και γυναικολογικό περιστατικό.

Γιατροί

v^\j

που
E(fl||4C

p4ÛoyV

finvuaipcüne
Βενζινάδικα

Σήμερα Κυριακή 10 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει
το φαρμακείο:
Αθανασίου Χοτούρα
τηλ. 2 7 4 7 5

Αύριο Δευτέρα 1 1 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ
το φαρμακείο:
Βέρου - Γκρέζιου
τηλ. 23023
Ενώ εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Μπολιού - Ούτα
τηλ. 2 9 7 5 9

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Λ

ΚΥΡΙΑΚΜ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46. τηΛ. 2 3 6 3 5
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 2 8 1 4 4
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στανέλος Δ.
Βενιζέλου 59 τηλ. 2 3 4 6 6
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ουστός Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΚυρσανονΑου ιισυλσς
Θεσινίκης 134 τηλ. 24.305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωοννίδης Δημήτριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθ.
τηλ. 23366
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κωνίνος

Νέα διοίκησΠ
στο σύλλογο
των δασκάλά
•
πιβΟ^^
Το νέο διοικητικό
του
συλλόνου δασκάλά ^ ι£
νηπ'γών Ημαθίας, που
,οι
στις αρχαιρεσίες της 6 -1 °' "
συγκροτήθηκε σε σώμα, απά Τ β
ται από τους παρακάτω δασ·
1) Τσαγκαλίδης Φώτης Τ“ΊΒ
δρος.
„γ*
2) Δελιόπουλος ΔπυΠτΡπν
πρόεδρος
Δημή·
31

Γραμματικόπουλος

τρης γενικός νραμματέος-

^
4) Αποστολίδης ΓιαννηΛ ^
5) Βαϊνάς Γιάννης ° 1
γραμματέας.
ΛηιΐΠτρίί4
6) Αργυρόπουλος
μέλος.
7) Λαφαζάνης Δ ομ ήτΡ ^

AlOßCLTETCC
-κ α ι ö i o ö ä ö e c c
tr )V

ε φ η μ ε ρ ίδ α

Ιδρυτής

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΤΙΚΑ

IV.

. ...

τι Λ
Διευθυντής

ΣΥΜ Η Ο ΛΑ ΙΟ Ι Ρ Α Φ ΕΙΟ Υ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ί<> Σ <νιίοΛ.ιιογριιφείο της κ.
Λιινόης Λλι ξίόου μτπφέρθηκε στην
ιιδο Ιεραρχών 1 πάνω από την
Δημοσ.ο Βιβλιοθήκη Αριθμός τηλε
φώνου 62655

(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
ΦωτοσύνθεσηςΌΕΕδΕΤ

Μ1ΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΤ
(Π. ΜιαουλΠ 4)
Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΤ
(Ιπποκρατους 26)

ΓΡΑΦΕΙΑ - ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

Πάνω απ όλα >

Μητροηόλεως 72
Τηλ. 23137 29762

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ALFA ROMEO

Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
Κηινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
φΓ.Σ. - Τραπεζών

Αντιπρόσωπος Ν. Ημαθίας
MIX. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Βενιζέλου 84-Τηλ. 27417, 23017
ΒΕΡΟΙΑ

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

δρχ. 15001
δην 7IWT

δρχ- 3000
δρχ. 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΜΓ1ΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΚ»
Γνωστοποιεί στην πελατείιι της ότι: λόγω της χ ε ιμ ε ρ ί'^
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το «Ρω1
σερβίροντας:
'

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑφΙΑ
oe τρβις μήν€ζ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ η τρ ο π ό Α ΐω ς 31
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Β Ε Ρ Ο ΙΑ
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ΣΟΥΒΛΑΚΙ - ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤγίγαντ««

Ιπποκρατους 2ί-* ·|/ΐτ> 62.118
Β Ε Ρ Ο Ι Α

uKAOl

- lUpw«A 10 OnTuiBnfnii 1982

Me 16 ομάδες
η Α' Εθνική
Γ,„

® αθλητισμού κ. Λαλιώτη.

Φετςινή σπίλον:
ν'νίτα, Τ° "Ρωτώθλημα της Α' Εθνικής
Α “Πούτ _0ιιμμετοΚΠ 18 ομάδων από
"»«ς Γη Ί νπο|3ι0αστούν οι 4 τέλευ« ** ΡοθΜολονίας.
^ ν ίτ μ ι ΠΡωταθλΊΡ° της Β' Εθνικής
^“ν Ιΐην ? *υ° °ί*'λους των 20 ομά°ΐΜϊθ τη, „ Εθνική θα ανέβει Ππρώτη
αίην Γ ¿0 θΜ0^όνίθς κάθε ομίλου και
τ°Ιες —, ν'κ,ί θο πέσουν οι 11 τεΛευ0 κόθί όμ,λο.

Ενα

de
^'"τάθΑιιμα της Γ Εθνικής
Οι 8
όμιλο των 16 ομάόων.
0Π6 Γη g?1 €K^V«$ που υποβιβάστηκαν
"Ίβαν „ εθνική και οι υπόλοιπες όσες
€UT*Pn θέση στους 8 ομίλους
tou
ερασιτεχνικού
SWB( |'_;ιμ“'°ζ- Η πρωταθλήτρια θα
Β' Εθνική. ενω θα πέσουν 5

^ Ζ Ζ ςεθν,κούΛ^Μ

Ηομττάθλημα Εθνικής ερασι-

'♦-Xνίκης κατηγορίας »α αρχίσει με συμ·
μετοχή 137 ομάόιυν. ττου θα χωριστούν
σε 7 ομίλους. Στην Γ' Εθνική θα βνούν
οι πρωταθλήτριες των παραπάνω ομί
λων.
Από τη νέα περίο*Λ
• Το πρωτάθλημα Α' Εθνικής θα
γίνεται με 16 ομάδες, από τις οποίες θα
υποβιβάζονται οι 2 τελευταίες.
• Το πρωτάθλημα Β Εθνικής θο
διεξάγεται σε ένα όμιλο των 20 ομάδων.
Θα ανεβαίνουν στην Α' Εθνική οι δύο
πρώτες και θα υποβιβάζονται οι 4 τελευ*
τσίες.
Το πρωτάθλημα Γ'ι_ ^ν.κής υα γί
νεται με 40 ομάδες χωρισμένες σε 2
ομίλους. Θα τους συγκροτούν οι 23 ομά
δες, που θα πέσουν από τη Β Εθνική, οι
10 που θα έχουν παραμείνει και οι 7
πρωταθλήτριες της εθνικής ερασιτεχνι
κής. Στη Β* Εθνική θα ανεβαίνουν οι δύο
πρώτες κάθε ομίλου και θα υποβιβάζον
ται οι 7 τελευταίες.
•
Το πρωτάθλημα της εθνικής ερα
σιτεχνικής κβτηγορίας Θα συγκροτείται
από 126 σωματεία χωρισμένο σε 7 αμίισυς των 18 ομάδων.

ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Στην πρωτεύουσα της ομοσπον
διακής Γερμανίας στη Βόννη, είναι
πολύ πιθανόν να συναντήσετε βαδί
ζοντας το πρωί στο δρόμο κάποιο
μέλος του ομοσπονδιακού Κοινο
βουλίου να κάνει «τζόγκινγκ». π.χ.
του βουλευτή του χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος
Μάνφρεντ
Άμπελαϊν που σε ηλικία 51 ετών,
εκτός από το τρέξιμο προπονείται
εντατικά και στην ορειβασία. 0
Αμπελαϊν ανήκε το 1980 στην
ορειβατική αποστολή που «πάτησε»
ωα από τις πιο άγνωστες κορυφές
των Ιμαλαίων, την Σίσα Πάνγκμα
σε ύψος πάνω από 8.000 μέτρα. Εξ,
άλλου ο Καγκελλάριος Σμίτ είναι
γνωστός για τις επιδόσεις του στην
ιστιοπλοΐα, ενώ ο υπουργός των
εΓωτερικών Γκαίνσερ για την αγάπη

ΓΊού κ α το ικ ο ύ ν

3 6 % # .

w

m

63%

Μ

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ

Στον αθλητισμό δεν υπάρχουν
πολιτικές διακρίσεις

Πώς κάνουν την άδεια τους οι Γερμανοί

Αυτο
κίνητο

ΠβριβάΛΑον και

_ Πολιτική και _
Αθλητισμός

Κα ι ΜΕ 20 Η Β'ΕΘΝΙΚΗ
τι«ν Κ(1, "Καπο"^θ''·:ί Π αναδιάρθρωση
η°*"ΤαθΑή1να0,ω'/ 1710 Ηοδοαφαιρικά
“χέτική, ι»070, υε?° την υΓ,0νΡ°Φή ΤΓ>ί
''Φοπου^,, .,ίη-'Ρν'κής απόφασης από τον

Σ Ε Λ ΙΔ Α 3 o

Ξενοδοχείο.
Πανζιόν,
Ξενώνες
Συγγενείς,
Γ νωστοί

2Q

Σιδηρό.
“Ρομο;

Ιδιωι. δωμάτια
Εξωχικά σπίτια.
Κάμπινγκ

ΑϊΡοπλάνο
AtiiKOopdo
-'οι«0 μέσα 3

Λοιπά 8

ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΙΝΡ)

Πολίτες που επισκέπτονται α ς
μεσημβρινές κυρίως ώ ρες το διοι
κητικό Κέντρο της Βόννης, βλέπουν
'κ"»νπ βουλευτές ντυμένους με τα,
ι
·ι και ία
φανελάκια τους να τρέχουν στο γι,
πεδο και να προσπαθούν να ... βά
λουν γκολ. Λίγο αργότερο οι ίδιοι
βουλευτές μπορεί νό διαπληκτίζον
ται στην αίθουσα του Κοινοβουλίου
συζητώντας κάποιο επίυαχο θέμα,
του στην ποδηλοσιο. Τον Γκαίνσερ
τον βλέπουν συχνό οι κάτοικοι της
Βόννης νο κάνει βόλιες με το ποδή
λατό του σε ένα κοντινό δάσος,
συνοδευόμενος πάντα σπό τους
πανταχού παρόντες άνδρες Τ|Κ
προσωπικής του ασφάλειας.
Σημειωτέου, ότι στην ομοσπονδιακή
πρωτεύουσα συνδυάζεται εδώ και
πολλά χρόνια, η πολιτική με τον
αθλητισμό. Περισσότεροι από 200
μεταξύ των υπεριτεντακοσιων ομο
σπονδιακών βουλευτών, είναι εγγε
γραμμένοι στον «αθλητικό Σύλλογο
του Γερμανικού Κοινοβουλίου», που
ιδρύθηκε το 1950 και εξακολουθεί
να θεωρείται ένας από τους πιο
ιδιότυπους της χώρας. Τα μέλη του
ανέρχονται σε 1.200 και κατανέμονται σε 1 5 διαφορετικά τμήματα,
ανάλογα με τα σπόρ στο οποίο επι
δίδονται και που μπορεί νο είναι
ποδόσφαιρο, χειρόσφαιρα. κωπηλο
αία, σκι. βόλλεϋ μπώλ πρωινή γυμ
νοστική, τέννις. καρίπε σκοποβολή
κ.α.
Ο παραπάνω σύλλογος που
πρόεδρός του είναι τώρο ο βουλευ
τής τού σοσιαλδημοκρατικού Κόμ
ματος Δρ. Μ ύλλερ- Έμερτ. αντικαθρεφτίζει κατά κάποιο τρόπο την
αθλητική ζωή της ομοσπονδιοκής
Γεουανίαε
Την πρωτοπορία σε ότι αφορο το
είδος της αθλήσεως την έχει εξα
σφαλίσει και εδώ το ποδόσφαιρο.

φυσικό στον αθλητισμό δεν γί
νονται και δεν υπάρχουν πολιτικές
διακρίσεις. Ετσι μπορεί κανείς να
δεί έναν βουλευτή που ανήκει στην
οριστεφι πτέρυγα του σοσιαλδημο
κρατικού Κόμματος, να παίζει στην
ποδοσφαιρική ομάδα του Κοινοβου
λίου, «έξω δεξιά». Κατά την γνώμη
του Δρ Μύλλερ - Έμερτ «ο αθλητι
σμός δημιουργεί φιλικώτερες δια
θέσεις έναντι του πολιτικού αντιπά
λου».
*
Η ποοοσφαιρική ομάδα των βου
λευτών συμμετέχει βέβαια και σε
φιλικό παιγνίδια και αναλαμβάνει
«τουρνέ» σε ξένες χώ ρ ες όπως π.χ.
στην φινλανδία, στην Aucrrpia ή
στην Ελβετία, όπου και παίζει κατά
των κοινοβουλευτικών ανόρών αθλητών των εν λόγω χωρών Επι
σκέπτεται, όμως, επίσης και μακρυνότερες χώρες, όπως το Ισραήλ, το
Τόγκο ή την Τανζανία όπου κατά
καιρούς αγωνίστηκε εναντίον ομά
δων αποτελουμένων από .. παπά
δες, δημοσιογράφους κρατούμε
νους κάποιος φυλακής ή εκπροσώ
πους της οικονομικής ζωής Φυσικά
οι βουλευτές δέχονται με ηρεμία τό
σο τις νίκες όσο και τις ήττες τους
Κάποτε, π,χ. σε έντι παιχνίδι με την
ομάδά τ>ϊς αοβιετικής Πρεσβείας
στη Βόννη, έχοσαν με το καθόλου
ευκαταφρόνητο σκόρ των ...7-0.
Αλλά είπαμε: Το παν είναι η αθλητι
κή ιδεαΐ

0 κίνδυνος λιμού κοι η πληθυσμιακή έκρηξή που απειλεί την
ανθρωπότητα, αποτελούν χιλιοει
πωμένα επιχειρήματα νια να δικαιο
λογηθεί η «ανάγκη» χρησιμοποιήσεω ς φυτοφαρμάκων. Ωστόσο, τα
επιχειρήματα ουτά ακσύσθηκαν και
πάλι στα πλαίσια ενός ειδικού συνε
δρίου nou έγινε πρόσφατα στο
Αμβούργο. Στο συνέδριο, που οργα
νώθηκε από το ομοσπονδιακό ίδρυ
μα γεωργίας και δασοπονίας και την
γερμανική εταιρία φυτοπαθολογίας,
παραβρέθηκαν και εκπρόσωποι της
χημικής βιομηχανίας. «Νέο» στην
προκειμένη περίπτωση υπήρξε το
γεγονός ότι δεν συζητήθηκαν,
όπως άλλοτε, μόνο θέματα βελτιώσεως της ποιότητας των γεωργικών
και οπωροκηπευτικών προϊόντων
αλλά - για πρώτη φορά - κοι θέματα
ασφαλείας, υνείας καθώς και προο
τασίσς του περιβάλλοντος που ε«:όλυψαν με 170 συνολικό ειδικές δια
λέξεις, παροστάμενοι επιστήμονες.
Ελεχοη, πως η ασφάλεια σε ό.τι
οφορό τη χρήση διαφόρων φυτο
φαρμάκων. δεν μπορεί πιό να βασί
ζεται μόνο στην οριοθέτησα ανωτάτων ποσοστώσων για τις χρησιμο
ποιούμενες χημικές ύλες. Σχετικέςι
εκθέσεις της ομοσπονδιακής κυβερί
νήσεως ανέφραν συγκεκριμένα, άτι
τα κατάλοιπα των φυτοφαρμάκων
στο φυτικής προελεύσεως τρόφιμα
συνήθους
κσταναλώσεως
δεν
ξεπερνούσαν τα όρια σφαλείος σε
αντίθετη με ό.τι συνέ βαίνε στο τρό
φιμα με ζωϊκή προέλευση. Κατάλοι
πο βρέθηκαν, σύμφωνα με τις
παραπάνω εκθέσεις σε 28,6% των
δειγμάτων τροφίμων φυτικής κοι
σε 92% των δειγμάτων από τρόφι
μα ζωικής προελεύσεως, Ποιός
όμως εγγυάται ότι σε τρόφιμα σύν
θετης προελεύσεως οι ποσοστώ 
σεις δεν ξεπερνούν το νομυθετημέ-

σήμερα. Η δυσμενής επίδραση τ .
φυτσφαρμακων ατο οικοΛ.ιν
συστήματα δεν έχει ω ς τώρα επορκώς διερευνηθει ΜόΑις ¿φέτος Qc
καταφέρει η γερμανική εταιρω
ερευνών να εκδάαει μιά σχετική
μελετη. Ή δη υελετάτοι εηΐοης «.
πόσον είναι δυνατός ο 'ερΌριαυος
της χρήσεώ ς τω ν - πυριορσμό·
που συνδέεται με ένα ακδμο τεμώ
στιο πρόβλημα. Πώς θα απορριιπανθεί το τοπίο «ο* θο npocnri u ι
θεί το περιβάλλον σπό τα κατάλοιπο
που έχουν συσσωρεύσει οι ιιορελ
θούσες χρήσεις
Μισ «σαγκίντρω
ση» παλαιών Φυτοφαρρόκων ττοι
έγινε το 1980 στην itpioxP
Αμβούργου, π.χ. α π ίό ω α ε την τρ>
πλόσιο ποσότητα σε οχέση με αυτά
που είχαν ανεϋρεθεί το 9 7 5 κα>
συνκεκριμένα 69,05 κιλά Nil Ν· ϊ.
(που έχει απαγορενιθεί σπό -ο
1972), 23,15 κιλό αρσενικού ac
διάφορες ενώσεις μολύβδου 64,81
κιλά αλδρίνης και άλλα, Δυυηΐχωσήμερα επικρατούν οικονομικά κρι
τήρια, nou θεωρούν«σνιΐΓ!ΐκονυ).ι
κό» τα φυτοφάρυακα που πουορ·
ζονται για ένο κοι μόνο.ειδικά παρά
σιτο Ως εκ τούτου κυκλοφορούν
φυτοφάρμακα γενικής μόλάσν χοή
σεως Υπάρχουν βέβαια σκέψεις γιο
την μελλοντική χρησιμοποίηση βιο
λογικών «πρώτων υλών», ο δρόμος
όμως της ερευνάς προς την »:cm υ·
θυναη αυτή φαίνεται να έναι
μακρΰε

Ακόμα και το σύνθετα
δηλαδή το χημικό - βιολοι-ι,ό φυτό
Φάρμακο, βρίσκεται στη οτΜργσνο
Κάποιο πρώτο βήμα έγινε o r · jicïi
γερμανική βιομηχανία που πρόκε κιι
εντός του έτους νο παρουσιάαει ένα
βιολογικό παρασκεύοσμο για την:
καταπολέμηση
παραιπιων
·ων
οπωροφόρων δένδρων, (ο ©όρι· ·κο αυτό παοβλέπει στην καταστο·:·
φή των ικανοτήτων αναπαραγωγής]
νυ
αοψαλεΐας; Απάντηση στοι
τω ν παοσσΐτωνερώτημα αυτό δεν μπορεί νο δοθεί!

Φρ α ν κ φ ο ύ ρ τ η
δια σ τα μ α κ ρ υ ν ά η λ ιό λ ο υ σ τα ν η σ ιά π α ρ α μ έ ν ε ι
α σ υ ν α γ ώ ν ισ το . Σ τ ο ν τό π ο τω ν δια κ ο π ώ ν κ α τα 
λ ή γ ε ι κ ά θ ε τρ ίτο ς Γ ε ρ μ α ν ό ς σ ό ε ιο ύ χ ο ς (3 6 % / σ ε
έ ν α ξεν ο δο χείο , μ ιά π α ν σ ιό ν ή ξενώ να. Κ ά θ ε
π έ μ π τ ο ς α ν τίθ ε τ α π ρ ο τιμ ά μ ιά δ ω ρ ε ά ν δια μο νή
σ ε σ υ γ γ ε ν ε ίς και φ ίλο υς. Ε ξοχικές κ α το ικίες και
δ ια μ ε ρ ίσ μ α τα γίνο ντα ι ό σ ο π ά ει και πιό α γαπητά.
Σ τ η ν τα ξιδιω τική σ α ιζ ό ν το υ 7 9 7 6 π έ ρ α σ α ν 70%
ό λ ω ν τω ν Γ ε ρ μ α ν ώ ν σ ό ε ιο ύ χ ω ν τις δια κ ο π ές
το υ ς σ ε ν ο ικ ια σ μ έ ν ο υ ς κ τ έ σ σ ε ρ ε ις τοίχουςν, το
7 9 8 2 α ν έ β η κ ε το π ο σ ο σ τ ό α υ τό σ τ α 13%.

ΤΓ,ν α ύ ξ η σ η τω ν τιμ ώ ν τη ς βενζίνης,
Γο σ υ ν ω σ τ ισ μ ό σ τις ε θ ν ικ έ ς ο δ ο ύ ς σ τη ν
. Γων δ ια κ ο π ώ ν εξ α κ ο λ ο υ θ ε ί να είναι το
*ινητο το πιό α γ α π η τά μ έ σ ο σ υγκοινω νία ς,
%<5όν
δύ ο τρ ίτα τω ν Γ ε ρ μ σ ν ώ ν π α ρ α θ ε ρ ισ τώ ν
% δ,
μ ε το α υ το κ ίν η τό τους. Κ α ν έν α ανα■ δ ρ ο μ ο λ ό γιο , καμιά φ α σ α ρ ία μ ε τις α πο^
^ Κοιρίς π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ισ μ έ ν ε ς σ τ ά σ ε ις και
(Ίο

0

° η^ α ν εξ α ρ τη σ ία πάνω α π ' όλα. Σ ε μ ε γ ά λ η
- οσ η σ τ ο μ έ σ~α ταξιδιού α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν ο
ο ρ ο μ ο ς και το α ερ ο π λά ν ο , π ο υ για το ταξί-

Μ
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Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ς

α ΓΓΕΛΙΕΣ

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας παραδίόει μαθήματα σε αρχα«Οϋι
^ *0· προχω ρημ ένους Πληρ. τηλ. 6 2 1 3 5 .

Ο ΔΕΛΗΦΠΤΗΣ
1ος ΣΤΑ 100!

ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ

Αηό Α.Ε. ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20-35 ετών
'π εξωτερική εργασία Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
'Ίλεφω νήσατε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Λ Α

J ' ' * 0»* λογιστικής για να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υγιεινής
η Βίροια. Πληρ. τηΑ. 28724.
Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Σ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ

*ΗτΟΥΝΤΑΙ προς αγορά μεταχειρισμένα είδη επιπλώσεως
0? πυτι διπλό, ντουλάπα κ.λ.π.) και άλλο είδη οικιακού εξοπλιομού.
*°Λή Κατάσταση. Τηλ. 2 9 4 3 6 Βέροια.
Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Α

Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ

γκ *α6ΠΥητής φιλόλογος παραδίνει μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
Π(ιν° ύη »6 μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
ίΑλήνιες Α' τύπου και στην Έκθεση. Πληρ. τηλ. 28.787.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
Μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
^ <0 - 30.000 το μήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ
το STUDIO KOSTA BODA. Πληρ. τηλ. 20.921, Βέροια.

.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

ΚΟΠΕΛΑ

*θΐείτ(
,,lvQi)í|'ITai κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να
ει ° e συμβολαιογραφείο. Πληρ. τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια.

I ΖΕΡΡΠ
,. Μέτρννς
επιδόσεις Οημκιώθηκάν'στη χτεσινή πρώτη μέρα Των Πανελληνίων
Αγώνων Στίβου Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφάλειας. Κα
λύτερη αυτή Υόιί Κάτίή Που πήάήo t Oro ύψος 2.17,___
«νώ ο Δ' ίληφ ··
ττ>ς étptE t ι 00 μ. κι ήρ·» πρώτος
με T0.9Í.
Οι άλλοι νικητές:
400 μ. Στεφανόπουλας 48.40, Δί
σκος: ΝικολόΛδής 54.90, 10.000 μ.:
Παπαχρήστου 20.51.14 . W00 μ.
στηπλ: Τσιμίνος 6.54.59, 4 Κ 400
μ.: Χωροφυλακή 3.16.88
• Ο Κύπριος πρωταθλητής των
δρόμων
ιν αντοχής Μάριος Κασσια____ οταυς
αγίάνίς Της Βρετανι
νίβης
σ
κής Κοινοπολιτείας Λου γίνονται
οτα ΜπρτσμυοΙηγ της Αυστραλίας

Τφρμάτισ* 1*0C στον Μαραθώνιο
όράμό, όφοΰ κάλυφί Την απάσταοη o* f ώρας 19 πρώτα 51 δεύτε
ρο.
Εξάλλου , στους Wrowt αγώνες,
ο Σπάρος Σπάρου τερμάτιο* 5ος
στην Πρώτη σωρά των ημιτελυιών
στα 1500 u. uc νοδνο 3 47,27, Μ
•w^uv'VU. στα μήκος γυ
ναικών, τερμάτισε βη με β.39 μ.

ι
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(ΕκΟΒοεωο 22.812

εργθϋΤΙ||Γ 27.531
'BB10IFIIP. 28.528
2ΰχιλΝ αούοης- Βέροιας

^

ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ: «Μ ΑΘΕ
Ν Ά Κ Ο Υ Σ ΜΕ ΤΑ ...ΜΑΤΙΑ»
ΑΑΧΕΝ (ΙΝΡ)
(J μικρός Πέτερ εκόλλει μόνο
άναρθρες κραυγές. Οι γονείς του
καταλαβαίνουν με δυσκολία τί θέλει
να τους πεί. Με τους άλλους
ανθρώπους του περιβάλλοντος του
μπορεί να συνεννοείται με χειρονο
μίες. 0 Πέτερ θεωρείται «κωφάλα
λος». Στην πραγματικότητα όμως εί
ναι μόνο κουφός και δεν είναι ανά
γκη να παραμείνει σε όλη του τη
ζωή και «μουγ’γός». Δεν μπορεί να
μιλήσει, απλούστατα γιατί δεν
ακούει, Αργότερα στη σχολή
κωφών θα μάθει μα μεγάλη δυσκο
λία να προσφέρει λέξεις. Τα τεχνικό
μέσα όμως που διαθέτουν για τον
σκοπό αυτό οι δάσκαλοί του είναι
πενιχρό. Τώρα η νμικροηλεκτρονική
εγκαινιάζει και στον παραπάνω
τομέα νέες προοπτικές, επινοεί
ιδίως μεθόδους πρυ έχουν σο νθέμα το: «μάθε ν' ακούς με τα... μά
τια».
Η προοπτική αυτή αποτελεί και
τον βασικό στόχο του ινστιτούτου
για μηχανήματα μεταδόσεως και
μηχσνογραφήσεως του πολυτε
χνείου του Άαχεν, που διευθύνεται
από τον καθηγητή Τάφελ. Στο εν
λόγω
ινστιτούτο
αναπτύχθηκε
τελευταίο ένα βοηθητικό μηχάνημα
προφοράς για κωφούς nou λει
τουργεί ηλεκτρονικά. Οπως εξήγη
σε σχετικά ο Δρ Χεσσελμσνν, αι εκ
γενετής κωφυί αντιμετωπ!ζουν
τεράστιες δυσκολίες στην προσπά·
θειά τους να μιλήσουν κοθαρά και
φυσιολογικά και ιούτο ν,οτί ¿ tv
έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της
προφοράς τους μ* ™ΐν ακοή Ενα
νήπιο με φυσιολογική ασκοή μιμεί
ται κατά κάποιο τρόπο τις λέξεκ που
ακούει από την μητέρα του και μετά
από την πρώτη περίοδο «οκαταλαβίστικων» συνήθως ήχων, μαθαίνει
να μιλάει ακούγοντας. Στο νέο
μηχάνημα που αναφέραμε παροπά
νω το μάτι αντικαθιστά την έλλειψη
ακοής. Το μηχάνημα κατασκε υάατηκε με βάση Μ'ά διαδικασία που ανέ
πτυξε ο καθηνητΉ Έσσερ. tou
ερευνητικού εργαστηρίου ιατρικής
ακουστικής του πανεπιστημίου του
Ντύσσελντορψ- 0ι ήχοι της ομιλίας

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί αγόρια
από 6 έως 13 ετών για την ενόργανη
γυμναστική.
Οι ενδιαφερόμενοι να προσελΙΙουν στο γήπεδο αθλοπαιδιών της
Εληάς το Σάββατο 23-10-82 κω οιρη
10 ‘«.μ. προ κειμένου να ^ραψωμν,

στο τμήμα κιτί νο γνΑριαοιχγ -¿ιν;
προπονητή κ. Γνιλιάπα'.'λο.
Για την εγγραφή απαιτούνται
I) Δύο φωτογραφίες
7) Πιστοποιητικά Υεννησειυς.

.μεταφράστηκαν* οε χρώματα που
προβάλλονται αε μιά οθόνη. Τα
χρώματα αλλάζουν ανάλογα με τους
ήχους που με τη βοήθεια μικρσφώvou φθάνουν στο κομπιούτερ Από
κεί και πέρα ο ρυθμός της ομιλίας, η
μελωδική διάταξή της και οι Ομάδες
ήχων καθίστανται ορατά με διαφο
ρετική κλιμάκωση των χρωμάτων.
Επομένως, με την βοήθεια παι
δαγωγού ο κουφός έχει την δυνατό
τητα να ελέγχει μόνιμα και να βελ
τιώνει την προφορά του. Ένας
μαγνητικός συντονιστής αποθη
κεύει τις ασκήσεις ομιλίας ώστε να
υπάρχει πάντοτε αργότερα η ευκαι
ρία συγκρίσεων. Εκτός από πς δια
βαθμίσεις των χρωμότων το νέο
μηχάνημα διαθέτει και οειρό ολό
κληρη άλλων γνωασικών ασκήσεων
συγκεντρωμένων σε ειδικά προ
γράμματα. που αφορούν συγκεκρι
μένες περιπτώσεις προβλημάτων
προφοράς.
' Οπως ανέφερε ο Δρ. Χέσσελμανν «θο πρέπει να σκεφθεί κανείς
πόσο μεγάλη είναι η δυσκολία για
ένα κουφο να προφέρει σωστά ένα
μαλακό και ένα δασύ «σίγμα» ή να
προσθέσει στο εύκολο «άου» ωροσμένα σύμφωνα, ώστε να μπορέσει
να «συναρμολογήσει» με αυτό τις
πρώτες απλές λέξεις ττχ. «χάους»
(το σπίτι) ή «Μάουερ» [ο τοίχοςΙ
κ.λ π. Το σύστημα του βοηθητικού
κυμπιυύτερ διαθέτει και διαγράμμα
τα συχνοτήτων, όπως εκείνο που
χρησιμοιιοιούνται συνήθως σήμερα
γιο τη« εκμάθηση ξένων γλωσαώνΥπάρχουν ειδικά διαγράμματα
που καθιστούν ορατή την περιεκτι
κότητα της συχνότητας σε λέξεις ή
διαγράμματα συχνότητας χρόνου.

που διαμορφώνουν ήχους «αποτύ
πωση φωνής». Πριν μερικό ακόμη
χρόνια τα εν λόνω μηχανήματα ή
μάλλον το διαγράμματα - τα χρησι
μοποιούσαν αστυνομικοί για την
καταπολέμηση του κοινού εγκλήμα
τος συνήθως κατά την έρευνα γιο
την εξακρίβωση της φωνής ενός
ύποπτου, πομ συχνό οδηγούσε και
οτην σύλληψή του. Το νέο μηχάνη
μα θα δοκιμασθεί σύντομα στη
σχολή κωφών του Ααχεν.
0 διευθυντής της σχαλήςΜπούνζεν. φρονεί ότι τώρα «ύστερα
από πολλές προσπάθειες και πανά
κριβες συσκευές βρέθηκε επί τέ
λους α δρόμος νια τη δημιουργία
ενός πρότυπου συστήματος, που
ανοζητιέται επί πολλά χρόνια και
περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για
την σχολή μέσα αοκήσεως
Στο ινστιτούτο του
Ααχεν
όμως, οι επιστήμονες θέλουν να
προχωρήσουν ακόμα πιό π έρ α
συγκεκριμένα στην κατασκευή ενός
μικροσκοπικού μηχανήματος «τσέ
πης» που με τη βοήθειά του α
κωφός θα είναι σε θέση να ελέγχει
τους ήχους που προφέρει και νο
τους βελτιώνει .όχι μόνο στη σχολή
αλλά και μέσα στο ίδιο του το σπίτι.
Το μηχάνημα αυτό πρέπει βέβαια να
είναι μικρό, εύχρηστο και φθηνό
ώστε να μπορεί κανείς να το δώσει
σε «κάθε κουφό παιδί» Με την ιρομακτική ανάπτυξη της ηλεκτρονικής,
ιδίως της μικροηλεκτρονικής, ο
παραπάνω στόχος δεν φαίνεται δ ύ 
σκολος έτοι τουλάχιστον υποστηρί
ζουν σήμερα οι επιστήμονες Αλλά
προς το παρόν βρισκόμαστε στην
αρχή και η εξέλιξη αυτή μπορεί να
διαρκέσει ακόμα μερικά χρόνια.

ΟΙ ΑΓΩΝίιΣ
Β" ΕΘΝΙΚΗΣ
Πέμπτη ήμερα οήμερπ στο
πρωτόθΑπίια Β’ Εθνικής με τ 0
παρακάτω πρόγραμμα
(ώρο
ενάρξεως των αγώνων έως
3 .3 0 μ μ.!;
ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΜ ΙΛΟΣ
Κϊλκισιακός - Νάοικτα
Κοζάνη - Νίκη
Πιερικός - Ξάνθη
Καλαμαριά Λαγκαδάς
Τρίκαλα - Θήβα
Καβάλα - Αγρ Αστέρας
Πανθρακικός Αλεξανδρούπολη
Ολυμπιακός Β. · Γιαγνιτσά
Βέροια Εορδαίκάς

Η Γ .Ε . Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ
Δ ΙΟ Ρ Γ Α Ν Ω Ν Ε Ι
ΤΟ Υ ΡΝΟΥΑ
ΧΑΝΤΜ ΠΩΛ
Με την συμμετοχή Του Γώνιιθτ)
ναικού. TeXupiiivu Αθηναϊκού κύι
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ Ππ τρυγμακιτιοιηβιί
στη Βέροιά τουρνουά χάνι - μπώλ.
Οι ιρίλσθλοι Οάχχοπν την ευκαι
ρία να γνωρίσουν τις ομάδες του
Παναθηναϊκού, του Τκλαμώνα, \ιυ
Αθηναϊκού που είναι αϊτό τις καλόν*
ρες ελληνικές ομάόε..
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρώ στους
φιλάθλους τη; Βέροιας va wi'-picovv
την Γυμναστική Ένωση Ripuiu; cm
vu μορφώσουν γνώμη νια *υ τί >νντ.
ται στ. αυτόν τον κτιινοϊ.-ρνιο ττάλένίγο
που με γρήγορο ρκθμό -ροχωμεί
στην διάκριση.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΝ ΣΠΟΥΔΟΝ
I ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ - ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗΣ · ΤΕΛΕΞ |
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Ε/κοσαετης πείρο ο τη ν πόλη pec
Τριοντα χρονιά πείρο ο ολη την Ελλαδα
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• Ακομμάτιστοι, λοιπόν, οι νομάρχες του ΓΊΑΣΟΚΙ
Αυτό προσπαθούσε να απεράσει» - μ ε μεγάλο ομολογουμένως θράσος - ο καταπράσινος νομάρχης Αττικής
στη προχθεσινή τηλεοπτική εκπομπή «Μ ε ανοιχτά χαρτιά».
Κούνια που τους κούναγε, όμως! Νομίζουν ότι ο
λαός μας τρώει κουτόχορτο. Που νάξερε, όμως, ο άλλος
ί συζητητής στην εκπομπή - νομάρχης επί «Ν.Δ.ιι κ.
Φωτέας - την περίπτωση του δικού μας κ. Χαλάτση που
αφήνει τη Νομαρχία του στην Κοζάνη και έρχεται κάθε
λίγο και λιγάκι στο Νομό μας και τρέχει για το κόμμα. Ο
κακομμάτιστος» φίλος Θόδωρος.

• Ο χουντοπσσοκισμός δεν είναι μόνο προνόμιο
εκλογικού συνδυασμού της Βέροιας, κΤέρατα και
σημεία» κσταγγέλει στο Δήμο Ζωγράφου ο αδελφός
του κ. Μπέη σε βάρος του συνδυασμού της εκλεκτής
του ΠΑΣΟΚ κ. Σακελλαρίδου. Μέχρι και μετονομασία
οδού από Γεωργίου Παπσνδρέου σε 21ης Απριλίου ε ί
χαν εισηγηθεί κατά την εττταετία 'ορισμένοι, πρασινίσαντες τώρα, υποψήφιοι του πααοκίλού συνδυασμού.
Τι λέγαμε χθες; «Εθνοσωτήριος» η μια «εθνοσωτή
ριος» και η άλλη κατάσταση....

Δεν ανησυχούν
οι Η.Π.Α. για
τις Βάσεις
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 9 ΙΑΠΕ)
«Είμαστε έτοιμοι, όταν έλθει η
ώρα, οποτεδήποτε αποφοσιστει να
αρχίσουμε συνομιλίες γιο τις αμερι
κανικές βάσεις στην Ελλάδα κάτω
από συνθήκες αμοιβοίόυ ενόιοφέροντος Προσδοκούμε με εμπιστο
σύνη ότι οι διαπραγματεύσεις ουτές
θα είναι εποικοδομητικές κα· ότι θα
διεξσχΟουν μέσα στα πνεύμα Μμν
καλών σχέσεω ν που υπάρχουν ανΛ
μέσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ
Ασφαλώς δεν μπορούμε να προβλέψουμε πόσο θα διαρκέσουν οι διοπραγμστεύσεις και αν θσ περιλάβουν και άλλα θέματα εκτός από τα
αναφερόμενο. Πάντως από μέρους
των ΗΠΑ δεν υπάρχει ιδιαίτερη
ανησυχία»
Αυτά δήλωσε ο υφυπουργός
άμυνας γιο θέυατο χάραξης πολιτι
κής * Φρέντ Ιλκε οε συνάντηση
που είχε την Παρασκευή το σπάνε υ
μα με τους ξένους ανταποκριτές στο
κέντρο ξένου τύπου της Ουόσινκτον.
Στη συνάντηση που κράτησε
μιά ωρα. Ο Ιλκε απάντησε επίσης σε
άλλες «ρωτήσεις πομ αφορούσαν
τη νότιο πτέρυγα τεω ΝΑΤΟ τις
αμερικανικές βάσεις στην Ισπανία,
τις αμερικανο - σοβιετικές όιαπραγματεύσεις για την μείωση των εξο
πλισμών. το θέμα των αμερικανι
κών κυρώσεων για τον σοβιετικό
αγωγό αερίου και γενικά τη θέση
και στάση της Αμερικής στην Ευρώ
πη
Εξ άλλου απαντώντας σε ερ ώ 
τημα ανοφέρόμένο σε ρεπορτάζ
των Νιου Γιόρκ Γόϊμς. σχετικά με
πληροφορίες 6τ> ον οι Ισπανοί
σοσιαλιστές κερδίσουν πς εκλογές
θο ζητήσουν αναθεώρηση της
αμυντικής ουμφων'ιος συνεργασίας

Ισπσνιας
ΗΠΑ ποιΤ υπογράφηκ
πρόσφατα καθώς και πιθανώς κλεί
σιμο των αμερικανικών θέσεων,
που βρίσκονται στο ισπανικό έδ α 
φ ο ς Ο κ Ιλκε είπε ότι η Αμερική δεν
μπορεί να ξέρει ποιες θο είναι οι θ έ 
σεις της νέας ισπανικής κυβέρνησης
που θα προελθεί από τις εκλογές,
άτι ηαλλαγή κυβερνήσεων είναι κάτι
το συνηθισμένο που συμβαίνει σε
όλες τις δημοκρατικές χώ ρ ες αλλά
όπ οι ΗΠΑ αναμένουν πως η νέα
ισπανική κυβέρνηση θα τηρήσει την
υπογροφεισα αμυντική συμφωνία

Και 0 € U T € p O
«άγνωστο»
υποβρύχιο
στη Σουηδία;
ΜΠΕΡΓΚΑ ΣΟΥΗΔΙΑ
Οι Σουηδικές στρατιωτικές αρχές
επιβεβαίωσαν χθ ες την ανάφλεξη 3
ναρκών, κοντά στην αποκλεισμένη
ζώνη οπομ βρίσκεται το πρώτο ξένο
υποβρύχιο, αλλά πάντως έξω απ'
αυτήν.
0 σιρατιω ιικός εκπρόσωπος
αρνήθηκε νο σχολιάσει τις Φήμες
οτι η ανάφλεξη οφείλεται σε δεύτε
ρο ξένο υποβρύχιο, που επίσημόνθηκε προχτές έξω από την αποκλει
σμένπ περιοχή
Τέλος, ο στρατιωτικός εκπρόσω
πος αρνήθηκε νο καθορίσει την
ακριβή περιοχή των εκρήξεων,
προσθέτοντας ότι τίπυτο δεν ανα
καλύφθηκε στην επιφάνεια της θά
λασσας που να αποτελεί στοιχείο
προσδιορισμού του αντικειμένου
που προκάλεσε την ανάφλεξη

Δ ι α δ η λ ω τ έ ς
υ π ο υ ρ γ ο ύ ς
ΛΟΝΔΙΝΟ, 9
Ο υπουργός Παιδοος Κηβ Τζότζ«φ. «νος από τους πιο -σκλη
ρούς. της κυβέρνηοης της θό·
τοκρ, δέχτηκε στο ΜπράΤτον, την
εττίβεση εκατοντάδων διαδηλω
τών και κακοποιήθηκε άγριο, πριν
ο υ έρ από την αστυνομία.
Επίθεση δέχτηκε και ο υπουργός
Αμύνης Τζων Not. ο οποίος θεύβηκε
αργότερο να σκουπίζει από το κου
στούμι του τα φτυσίματα που δέχτη
κε Αλλοι υπουργοί, πιο τυχεροί, δέ
χτηκαν... -απλώς- σωρεία ύβρεων και
απειλών
Τη επεισόδια σημειώθηκαν λίγο
πριν τερμυασε» τις εργασίες του το
ετήσιο συνέδριο του κόμματος των
Συνττγτητκυβν. το οπο-ο. κοτά τη συφήβεΛ του, δεν ήταν τίποτα περισοότ«ρο από μιά καλοστημένη, αν και

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΧΡΕΗ
ΑΦΗΣΕ Ο ΣΜΙΤ
Στα πρόθυρα της χρεωκοπίας
βρισκόταν η Δ. Γερμανία
Τα χρέη που κληρονόμησε η
νέα όυτικονεουονική κυβέρνηση

Το ΓΙβκίνο
κατηγορεί
τον Ρήγκαν
ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΠΕΚΙΝΟ 9 (ΑΠΕ)
Για πρώτη φορά η Κίνα κατηγό
ρησε χ θ ες τον πρόεδρο Ρήγκαν ότι
παραβίασε την κοινή σινο αμερι
κανική ανακοίνωση της 17ης ΑΣυγούστου, σχετικά με την Τοϊβόν. βόΐαο τω ν όρων της οποίας, οι Ηνωμε
νες Πολιτείες ανελάμβανον την
υποχρέωση να περιορίσουν την
στρατιωτική τους βοήθεια στη νήσο
ιιου βρίσκεται υπό τον έλεγχο του
εθνικιστικού
καθεστώτος
του
Κουομιντάνγκ
Το πρακτορείο «Νέα Κίνα»
χαρακτήρισε σαν κατάφωρη παρα
βιάση της κοινής ανοκοινώσεως
πρόσφατη δήλωση του κ Ρήγκαν
ενώπιον των ρεπουμπλικάνων υπο
ψηφίων γιο τις προσεχείς εκλογές
του Κογκρέσσου Ο Αμερικανός
πρόεδρος είχε δηλώσει ουσιαστικό
ότι οι αμερικανικές στρατιωτικές
προμήθειες στην Ταϊβάν δεν θα
σταματήσουν, παρά μόνο στην
περίπτωση που θα μεσολαβούσε
μιά ειρηνική λύση για την ένωση
της ηπειρωτικής χώρας με το νησί,
που το Πεκίνο επιδιώκει να θέσει
υπό ιη ν κυριαρχία του.
Σύμφωνα με την κοινή ανακοί
νωση, που είχε δημοσιευθεί ύστερα
από ένα χρόνο, εξαιρετικό δύσκο
λων διαπραγματεύσεων οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες θα συνέχιζαν τη
στρατιωτική τους βοήθεια προς το
Κουομιντάνγκ. αλλά θο την περιορι
ζαν ποσοτικά και ποιοτικό
Αντίθετα, όμως, με ουτά που
εύχονταν το Πεκίνο, κανένα όριο
δεν καθορίσθηκε από την Ουάσιγκτον, όσον αφορά τη βοήθεια της
προς την Ταϊβάν, όπου, όπως είναι
γνωστό, τα Κουομιντάνγκ «οτέψυγε
μετά την νίκη των κομμουνιστών
στην Κίνα το 1949
Κατά το πρακτορείο ειδήσεων
«Νεα Κίνα», ο Ρήγκαν ώρισε μονομερώς ένα συσχετισμό μεταξύ των
πωλήσεων αμερικανικών όπλων
στην Ταϊβάν κοι τον τρόπο με τον
οποίο η Κίνα θα πραγματοποιήσει
την επανένωσή της, που αποτελεί
καθαρά εσωτερική κινεζική υπόθε

έ δ ε ι ρ α ν

τ η ς

ιδιαίτερα βαρετή, θεατρική παράστα
ση
Το συνέδριο χειροκρότησ* στο τέ
λος. επί έξι ολόκληρα λεπτά, την ομι
λία της πρωθυπουργού θάτσερ η
οποία -υποσχέθηκε- ότι η κατεύθυν
ση της οικονομικής πολιτικής της χώ
ρας θα παραμείνει αναλλοίωτη Εγκα
τάλειψή της - tîn t - θα ισοδύναμε! με
-προδοσία»
Η έμφαση που έδωσε η πρωθυ
πουργός στην καταγγελία της αντιπυρηνικής πολιτικής του κόμματος των
Εργατικών έδερνε, όπως τόνισαν
πολλοί παρατηρητές, την ανησυχία
που της έχει προκαλέοει η απήχηση
που είχε στην κοινή γνώμη η πολιτική
της αποπυρπνικοποιπυένης βρετανίος
Το συνέδριο έδειξε άτι το κύρος
της θάτσερ παραμένει αμείωτο μέσα
στο κόμμα των Συντηρητικών. Οι διΟψωνούντες μαζί της - οι υπουργοί

από τον σοσιαλδημοκράτη κ. Σμίτ
ονέρχονται σε τρομακτικό ύψος. κπι

Θ ά τ σ ε ρ
Βορ Ιρλανδίας και Γεώργιος Μπρόΐορ
και Γουω.ερ, ο πρώην πρωθυπουργός
Χηθ,
ο
πρώην
αναπληρωτής
υπουργός Εξωτερικών Ιωαν ΓκΙλμορ
καθώς και η νεολαία του κόμματός ουσιαστικό απομονώθηκαν και η φω
νή της πνίγηκε στα φιλοθατσερικά
χειροκροτήματα
Κατά βάθος, οι Συντηρητικοί δεν
μπορούν να πιστέψουν στην τύχη
τους - πως δηλαδή έχουν ακόμα την
υποστήριξη της κοινής γνώμης, παρά
την κατάρρευση της βρετανικής θιομηχονίας και την εκτεταμένη ανεργία
- και φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν
τα πάντα σε λίγους μόνο μήνες. Ο
φόβος της εκλογικής ήττας και π ηθι
κή κρίση που δημιουργούν στο κόμμα
ο» uuvwifciες της πολιτικής του, καλ
λιεργούν από την άλλη μεριά, την κρι
τική διάθεση πολλών Αλλά η κριτική
εκφράστηκε στον Τύπο και όχι στο
συνέδριο.

ση.
Η Κίνα έίχέ ήδη διαμαρτυρηθεί
από την επομένη της κοινής ανακοι
νώ σ εω ν για τον «συσχετισμό», που
έκανε η Ουάσιγκτον μεταξύ του
περιορισμού
της
αμερικανικής
στρατιωτικής βοήθειας και της ειρη
νικής λύσεω ς του προβλήματος της
Ταϊβάν, πράγμο που το Πεκίνο θ εω 
ρεί σαν ανάμιξη στις εσωτερικές
υποθέσεις της Κίνας
Αλλά είναι η πρώτη φορά σήμε
ρα που ο Αμερικανός πρόεδρος υφίσταται προσωπική επίθεση από το
πρακτορείο «Νέα Κίνα»

Κ α ι
η

μ ε

ο καγκελλάριος Κόλ είναι τώρα υποχρεωμένος να συνάψει νέο δάνεια.
Via να στηρίζει, οε πρώτη φάση
τουλάχιστο, την λειτουργία του κρά
τους.
Οι χριστιανοδημοκράτες ως
αντιπολίτευση υποστήριζαν ότι ο
τέω ς καγκελλάριος Σμίτ οδηγούσε
την Γερμανία στην χρεωκοπια με τα
αυξανόμενα χρέη της.
Λίγες ημέρες μετά την άνοδο
στην εξουσία των συντηρητικών η
κυβέρνηση Κόλ έλαβε την απόφαση
να συνάψει δάνειο ακόμη μεναλυτε
ρο από εκείνο ποι αρχικά σχεδίίζε η
κυβέρνηση Σμίτ.
Ο υπουργός οικοομικών κ.
Στολτένμπερνκ ανακοίνωσε άτι θα
ζητήσει συμπληρωματικές πιστώ
σεις για δεύτερη φορά στο χρόνο
αυτό στο τέλος του μηνάς που υπο
λογίζονται σε 5000 εκατομμύρια
μάρκα.
' Ετσι, το καθαρό νέο χρέος του
κεντρικού ομοσπονδιακού προϋπο
λογισμού αυξάνεται αε 4 0 .0 0 0 εκα
τομμύρια μάρκα.
' Οπως δήλωσε ο κ Στόλτενμπεργκ, η χρηματοδότηση της ανερ
γίας και η μείωση της φορολογίας
απαιτούν περισσότερες πιστώσεις.
Εκτός από την ομοσπονδιακή
κυβέρνηση, οι ένδεκα πολιτείες
πρέπει επίσης να συνάψουν νέα δάV6IO για την χρηματοδότηση των
τρέχουσών δαπανών τους. Συνολι
κά το καθαρό χρέος του δημοσίου
προϋπολογισμού στην Δυτική Γερ
μανία αναμένεται ότι θα ανέλθει
κατά το 1982 στο τρομακτικό ύψος
των 76 0 0 0 εκατομμυρίων μάρκων.

ν ό μ ο

στρατηγική αυτή, είπαν οι πηγές, βο
επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες
νο άρουν ης κυρώσεις εναντίον των
ευρωπαϊκών εταιριών, που επιβλήθη
καν εξ αίτιος του ευρωοιθηρικού αγω
γού φυσικού αερίου, διατηρώντας τα
προσχήματα.
Μέσα στο πλαίσια ουτά φαίνεται νο
εντάσσονται, κατά τους παρατηρη
τές. τα ταξίδια του νέου καγκελλάριου κ. Κολ στις διάφορες δυτικοευ
ρωπαϊκές πρωτεύουσες. Μετά τις
επαφές του στο Παρίσι και τις Βρυ
ξέλλες, ο κ. Κολ οναμένεται ότι θο
επισκΕφθεί το Λονδίνο στις 19 Οκτω
βρίου. όπου θα έχει συνομιλίες με
την πρωθυπουργό της βρ*τανίος κ
θάτσερ Χτες ο Δυτικαγερμανάς καγ
κελλάριος συναντήθηκε στη Βόννη
με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών κ
Κολόμπο Κυβερνητικός εκπρόΛβπος

είπε άτι ο καγκελλάριος ελπίζει νο
επισκεφθεί την Ιταλία, πριν οπό τις
κανονικές διμερείς συνομιλίες που
έχουν οριστεί για τον προσεχή μήνα.
Οπως ανακοινώθηκε επίσημα προ
χτές, ο κ. Κολ βο επισκεφθεί την Ουόσιγκτον, για συνομιλίες με τον πρόε
δρο Ρήγκον, στα μέσα Νοεμβρίου.
Παράλληλα, ο Σοβιετικός πρόεδρος
κ. Λεονίντ Μπρέζνιεφ, με την ευκαι
ρία μιας σοβιετικής εμπορικής και
βιομηχανικής έκθεσης στο Ντύοσελντορφ. έστειλε μήνυμα προς τους
επισκέπτες της έκθεσης κοι το λαό
της Δ Γερμανίας, στην οποία υποστή
ριξε την ανάγκη της ύφεσης και της
οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των
δύο λαών Η έκθεση, τονίζει ο κ.
Μπρέζνιεφ. θα ουμθάλει στη -μεγα
λύτερη ανάπτυξη των σχέσεων καλής
γκτονίος-, προς αμοιβαίο δφ«Αος

ΣΥΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ
ΣΤΗ ΒΗΡΥΤΟ

ΒΗΡΥΤΟΣ 9 (ΑΠΕ)
Για τέταρτπκατά σειρά ημέρα,
συνεχίζονται οι κατ' οίκον έρευνες
στον δυτικό τομέα της Βηρυτού,
από τις δυνάμεις του τακτικού λιβανικού στρατού.
Οι έρευνες αποβλέπουν αφ'
ενός μεν στην ανεύρεση στρατιωτι
κού υλικού που δεν έχει παραδοθεί
μέχρι στιγμής, από τους Λιβανέζους
μουσουλμάνους αφ' ετέρου στον
εντοπισμό τω ν ατόμων εκείνων
που εκκρεμούν κατηγορίες γιο αδι
κήματα του ποινικού δικαίου.
Θο πρέπει να σημειωθεί πως η
γενική διεύθυνση των δυνάμεων
εσωτερικής ασφαλείας κολεί τις
τελευταίες ημέρες τα θύματα των
τελευταίων 8 χρόνων να καταγγεί
λουν όσους όιέπραξαν εγκλήματα
προκειμένου να δικαστούν από την
δικαιοσύνη, η οποία μόλις τώρα άρ
χισε να ανασυγκροτείται.
Χαρακτηριστικά
οναφέρεται
πως μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί
τουλάχιστον 150 άτομα στον τομέα
της Δυτικής Βηρυτου τα οποία
βαρύνονται για φόνους βιασμούς
και ληστείες, που διέπραξαν τα
τελευταία 8 χρόνια.
Το καθημερινό θέαμα, που χρό
νιο τώρα παρατηρείται στη Δυτική
Βηρυτό των μουσουλμάνων Λιβανέζων, έχει προκαλέσει αρκετές
διαμαρτυρίες των αριστερών οργα
νώ σεων οι οποίες όμως διατυπώ
νονται σε επίπεδο απλών διαβημά
των ή παραπόνων στην νεοσυστοθείσο λιβανική κυβέρνηση.
Από σήμερα Κυριακή, οι δυνά-

Προεκλογικές
μηνύσεις
ΑΘΗΝΑ 9 (ΑΠΕ)
Ο Παν. Δ. Μαρακάτσης. 4 0 ετών,
οδηγός λεωφορείου, κατέθεσε μή
νυση κοτά δυο αγνώστων, που του
επετέθηκαν και τον χτύπησαν ενώ
περνούσε με το λεωφορείο του
μπροστά από το εκλογικό κέντρο
του Μ. Μαρινάκη, υποψηφίου του
συνδυασμού Σκυλίτση στη διασταύ
ρωση των οδών Χατζηκυριάκου και
ία χτούρη του Πειραιώς
' Προανάκριση διενεργεί το Α
αστυνομικό τμήμα Πειραιώς
Εξάλλου, ο υποψήφιος δημοτικός
σύμβουλος Νίκαιας του συνδυα
σμού δημοκρατική αλλαγή Νικ.
Ψαρρός κατέθεσε μήνυση κατά
αγνώστων που διέρρηξαν το εκλογι
κό του κέντρο στην οδό Π Τσαλδάρη 47 κατέστρεψαν αφίσσες κα>
πριν φύγουν άνοιξον π ς βρύσες του
κέντρου για νο το πλημμυρίσουν.
Τέλος ο Πατρ. Ε. Μαζαράκης, 50
ετών, κατέθεσε μήνυση κατά του
δημάρχου Κερατσινίου κ Σαράφογλου, γιατί, όπως ισχυρίζεται, ο
τελευταίος με συνεργείο του Δήμου
γκρέμισε το σπίτι του αποτελούμενο από τρία ξύλινα παραπήγματα
στο τέρμα της οδού Πλαπούτα. στο
Κεροτσίνι.

« Α λ λ η λ ε γ γ ύ η »

σ τ η ν
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ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 9. ΔΓ ονατόστως της χειρός, η πολωνική Βουλή ψήφισε χτες το
νομοσχέδιο που θέτει εκτός νόμου το ανεξάρτητο συνδικάτο -Αλληλεγγύη·,
περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας και επιτρέπει τη δράση των μελλοντικών
εργατικών ενώσεων μόνο οε τοπικό επίπεδο. Από τους 460 Πολωνούς βουλευ
τές μόνο 10 καταψήφισην το νομοσχέδιο και 9 έκαναν αποχή. Η τηλεόραση
κάλυψε τη συνε.βρώση της Βουλής.
Ο γενικός γραμματέας του ΚΚ και
πρωθυπουργός της Πολωνίας στρατη
γός Βόυτσεχ Γιαρουζέλσκι χειροκρό
τησε ήρεμα μετά την ψηφοφορία, αλ
λά δεν φάνηκε να βρήκε μεγάλη αν
ταπόκριση από τους βουλευτές Σύμ
φωνα με πληροφορημένη πηγή, ο
στρατηγός Γιαρουζέλσκι θο μιλήσει
σήμερα στη Βουλή και -θα προσφέρει
μερικά γλυκά- Η πηγή δεν έδωσε άλ
λες λεπτομέρειες Πιστεύεται ότι ο
Πολωνός πρωθυπουργός θα ανακοι
νώσει περισσότερες χαλαρώσεις του
στρατιωτικού νόμου
Ο νέος νόμος επιτρέπει το δικαίω
μα της απεργίας, αλλά το περιορίζει
σημαντικό και δίνει τις κατεθυντήριες
γραμμές για την οικοδόμηση νέων,
εργατικών ενώσεων μέσα στα τρία
χρόνια, οι οποίες θα περιορίζονται σε
τοπικό επίπεδο. Ο νόμος προβλέπει
αυστηρές ποινές για τους παραβάτες.
Το πρακτορείο -ΠΑΡ- είχε διευκρινί
σει ότι οι νέες εργατικές ενώσεις θα
πρέπει να είναι -ταξικές- και να απο
δέχονται τις -αρχές του σοσιαλιστι
κού συστήματοςΗ συνεδρίαση της Βουλής είχε αρ
χίσει με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
Αστυνομικές περίπολοι είχαν κυκλώ
σει το κτίριο και άνδρες της Ασφά
λειας έκαναν έλεγχο ταυτοτήτων
στους βουλευτές, τους διπλωμάτες
και τους δημοσιογράφους που έμπαι
ναν στο Κοινοβούλιο.
Νωρίτερα, π παράνομη ηγεσία της
-Αλληλεγγύης- κατάγγειλε το νομο
σχέδιο ως -παράνομο- και συνέστησε
στα μέλη της να μη οργανώσουν -κα
μιά διαμαρτυρία, οποιοσδήποτε μορ
φής-, για νο μη δώσουν καμιά αφορ

μή επέμβασης στις δυνάμεις ασφα
λείας. Σε προκήρυξή τους, τονίζει άτι
η πολωνική Βουλή -δεν είναι αρμόδιο
να υιοθετήσει νόμο που θα καταργεί
στην -Αλληλεγγύη-.

Αντιδράσεις
Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού Γρα
φείου της Διεθνούς Οργάνωσης Ερ
γασίας κ. Φρανοί Μπλανσάρ εξέφρασε χτες ανησυχίες για το νομοσχέδιο
της πολωνικής κυβέρνησης που προ
τείνει τη διάλυση της -Αλληλεγγύης·.
Σε δηλώσεις του στη Γενεύη, ο κ.
Μπλανσάρ ανέφερε ότι το σχετικό
άρθρο για τη διάλυση της -Αλληλεγ
γύης- είναι παράνομο, σύμφωνα με
τους κανόνες της ΔΟΕ, και αποτελεί
«ένα σοβαρό πρόβλημα».
Ο πρόεδρος της αντικαθεστωτικής
οργάνωσης -Ομοσπονδία για την
ελεύθερη Πολωνία- κ Λετοεκ Μοκζουλσκι καταδικάσθηκε σε επτά χρό
νια φυλάκιση από το στρατοδικείο
της Βαρσοβίας, για -παράνομες δρα
στηριότητες-, που -είχαν στόχο τους
να βλάψουν τα συμφέροντα της Λαϊ
κής Δημοκρατίας της Πολωνίας-, με
τέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδή
σεων της χώρας -ΠΑΠ». Ο Ρομουάλντ
Στσερεμιέπεφ και ο Ταντεους Στάνοκι
καταδικάστηκαν σε πέντε χρόνια με
αναστολή και ο Ταντέους Ζαντζιτσάκ,
ο τρίτος συγκατηγορούμενός του. σε
δυο χρονιά, επίσης με αναστολή. Μ
δίκη τους είχε αρχίσει τον Ιούνιο του
1981 και είχε διακοπεί με την κήρυξη
του στρατιωτικού νόμου στις 13 Δε
κεμβρίου 1981.

Γέφ υρα Η Π Α - Ε υ ρ ώ π η ς θέλει να γίνει ο Κολ
ΒΟΝΝΗ, 9. -Νέο παγκόσμιο στροτηγκή- αηένβνπ στη Σοβιετική
Ενωση «»διώκει η νέα συντηρητι
κή κυβέρνηση της Λ. Γερμανίας
και προς αυτά το ακοηά είναι αττοψοατσμένη να κάνη τα παν ώστε
να προσεγγίσουν οι 64οτόν«νις
απόψεις Ευρνκιακσν και Αμερικα
νών άοοτ σψορά τις σχέσεις τους
με τη Μόσχα, ανέψεραν χτες πη
γές προσκείμενες στα διπικβγερμονικό υπουργείο Εξωτερικών
Μ κυβέρνηση, προσθέτουν. Βέλη
να αποτρέψει τη δημιουργία -χάομοτος μεταξύ των δύο ακτοον του Ατλαν
τικού*·
Κατά τις πηγές, π -νέα στρστηγικήπρέπει νο προσδιοριστεί στις γενικές
της γραμμές nprv από τη σύγκλιση
του Συμβουλίου ταυ ΝΑΤΟ, που θο
cvvtieci στις 9 κοι 10 Δεκεμβρίου Η

“

των δύο χωρών μας Το μήνυμα δια
βάστηκε από τον πρωθυπουργό της
Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας και ανα
πληρωματικό μέλος του Πολίτικου
Γραφείου του ΚΚΣΕ κ. Μιχαήλ Σολομέντιωφ. που εγκαινίασε την εκβεση
Επίσης ο Ανατολικογερμανός ηγέ
της κ. Εριχ Χόνεκτερ δήλωσε χτες ότι
είναι -καλό σημάδι- Π αποδοχή της
οστπολιτκ από τη νέα κεντροδεξιά
δυτικογερμανική κυβέρνησηΜετά απά συνάντησή του χτες με
εκπρόσωπους των βιομηχάνων, ο κ.
Κολ είπε πως και οι δύο πλευρές συμ
φώνησαν όπ η διάσωση της οικονομΙικ οποτελεί -εθνικό στόχο-. Ο Δυ·

θο υποφέρουν από το μέτρο ύιΑττγ
τος. αλλά χρειάζονται θυσίες γ« τα

μεγαλύτερο καλό ολόκληρης της χώ
ρος
Συγχρόνως, ο καγκελλάριος διέτα
ξε τους υπουργούς του να πόψουν να
δίνουν, προσωρινά, συνεντεύξεις,
ωσότου η κυβέρνηση παρουσιάσει τις
προγραμματικές της δηλώσεις στη
Βουλή, την προσεχή Τετάρτη. Αναφέρεται ότι ορισμένοι υπουργοί άγγιζαν
θέματα στις δηλώσεις τους, το οποία
δεν περιέχονται στη συμφωνία του
νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Ο
κ. Κολ θέλησε να μετριάσει τις εντυ
πώσεις οπό τις δηλώσεις του
υπουργού Εργασίας κ. Νόαπερτ
Μπλύμ για το πάγωμα των μισθών επί
εξάμηνα, λέγοντος ότι αυτές αποτε
λούν πρόταση του κ. Μπλύμ κι όχι μιά

πολιτική που υιοθετήθηκε από τη νέα
κυβέρνηση.

Γ€ννησ€
π€ντάδυμα!
ΣΧΒΑΪΜΠΙΣΧ ΧΩΛ
Γεννήθηκαν προχθές πεντάδυμσ.
ένα κορίτσι και 4 αγόρια, στο
Μαιευτήριο της Σχβαϊμπισχ Χωλ.
50 χ’ιλιόμετρσ βορείως της Στουτγκάρδης σύμφωνα με ανακοίνωση
του νοσοκομείου της πόλης. Η
μητέρα έφερε στον κόσμο 5 πρώωρα μωρά σε διάστημα μικρότερο
οπό 4 0 λεπτά
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Κρίση και
στον Τύπο
της Αγγλίας
ΛΟΝΔΙΝΟ, 9
.
Ο αγγλικός Τνκος έφτασε «πολύ κοντά στο τέλος 'ιΤ,'?1«ιτ*?
τον- τόνισε, χττς, οε ονγκέντ^ωοη των Συντηρητικών στο
ΓονΟιαμ Ντήντς, διευθυντής της μεγάλης βρετανικής ημεψήσω4
μερίδας «Νταϊηλν Τέλεγκψειη».
•Το κόστος της έκυοσης - tùn - irffx.
ανέβει at τρομαχτικό επίπεδα. Εκδοση
ημερήσιον εντύπου είναι σήμερα διτνστή
μόνον από εταιρίες με μεγάλες εξωεφημεριδιαχές οικονομικέ; δνντηότητες.

Η σνντρυπική πλεισνηύ^^,ψ.
τκκον ημερήσιον Τύπον ιλ»77 ¿ μ
είναι γνωστό, από γιγιιντισι*? έί
κίς επιχειρήσεις Για »Π*,05,
τον Τύπον από τα πλσκαμω νωμένων σνμφερόντωγ κοι ττρ ^
ι»ς.
λιση γνήσιας πολυφωνίας.
Αριστερά έχει ζητήσει επαν
νοημιποδστησή τον από ΤΟ
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ρήσια κυκλοφορία 59O.0Ú®

Το 40% των μπυτ.ιίπ’ ^
ανήκαν σε βνγατραιή
κεζας -Αμκροοιόνο-.
ται από σκάνδαλα

Μήνυμα νίκης
η συγκέντρωση
της νεολαίας
για τον Γ. Τσαλέρα
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εφημερίδα του Νομού
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01 ΣΗΜ ΕΡΙΝΕΣ Ο Μ ΙΛ ΙΕ Σ
υπ ο ψ ή φ ιο ς δή μ α ρ χ ο ς ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ θ α
Λ'λήοε,:

^

' Εξη μέρξς απομένουν από την κρίσιμη Κυριακή που
ο λαός της Βέροιας και των άλλων πόλεων και χωριών
του Νομού θα διαλέξει τους τοπικούς του άρχοντες,
αυτούς που για τέσσερα χρόνια θα ενδιαφερθούν για τα
προβλήματα της πόλης και του χωριού.
Στη Β έροια όλα δείχνο υ ν οτι
η «μάχη» γίνεται από τον σ υ ν 
δ υ α σ μ ό του κ. Γ ιώ ργου Τ σ α λέ
ρα ν·ο να εκ λ ε γεί δ ή μ α ρ χο ς από
τη ν π ρ ώ τη Κυριακή. Α ντικειμε
νικοί π α ρ α τη ρ η τές α ν α φ έρ ο υ ν
ότι ο α νεξά ρτητο ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς
το υ κ. Τ α αλέρα π ρ ο η γείτα ι κατά
π ο λύ
στην πρ ο τίμ η σ η τω ν
Β ερ ο ιω τώ ν, π ο υ φ αίνονται αυτή
τη φ ο ρ ά να βά ζουν π ά ν ω α π'
όλα το σ υ μ φ έ ρ ο ν τη ς π ό λη ς και
όχι κομματικές σκοπιμότητες.
Ενθουσιασμός και αισιοδοξία
για το εκλονικό αποτέλεσμα υπάρ
χει και στους άλλους δύο συνδυα
σμούς και ιδιαίτερα στον όυνόυαομό του κ Σάββα Γαβριηλίδη, που
οι κάτοικοι τω ν συνοικισμών τον
υποδέχθηκαν μέχρι στιγμής με θ ερ 
μές εκδηλώσεις. Ό λα δείχνουν ότι
ο κ. Γαβριηλίδης προηγείται ορκετά
του κ. Ανδρέα Βλαζάκη στην προτί-

μηση των Βεροιωτώγ, ιδιαίτερα των
συνοικισμών
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΟ ΤΣΕΡΜΕΝ
Το Σάββατο βράδυ α υποψή
φιος δήμαρχος Βέροιας του ανεξάρ
τητου συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. Γιώργος Τααλέρος
μίλησε στην συνοικία Τσερμέν
μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο.
Κατά την εκτίμηση αντικειμενικών
παρατηρητών και μόΑιστσ γνωστών
οπαδών άλλων συνδυασμών
η
συγκέντρωση ήταν τουλάχιστον
διπλάσια τω ν συγκεντρώσεων των
άλλων συνόυασμώνΕντύπωση
πρρκάλεαε
στα
ακροατήριο, που απυτελείτο μόνον
από εκλογείς της περιοχής Π ομιλία
του κ, Τσαλέρα γιατί την διέκρινε η
ειλικρίνεια και ήταν σπηλλαγμένη
από τα προεκλογικά «θα».
Στην αρχή της ομιλίας του τόνισε
την σημοσία των δημοτικών εκλο
γών της 17ης Οκτωβρίου. ότ> σ'

ΑύξΠση 35,24%
** ερ γ α σ ίες της

<<0λ υ μ π ι α κ η ς »
35.24% σημείωσε π
ασφαλίστρων
τηι
της
Ανωνύμου Ασφα
ϋ % ο Ετ1α'Ρία^ που Είναι Π πρώτη
. Θ€σσαλονί*<Π κατά το
•8 2
Ονθυαρίου - Αυγούστου
Εξ ήΐΑσχίση με °υτό του 1981.
3. Ετ0|β ° U κατό τ° ίδιο διάστημα.
Tu 4.1 1 λ πλΒΡωσε
δραχμές
° * σ σ ο ζ η μ ιώ ο ε ις ό λ ω ν

Αυτό ακριβώς επιχειρειται και
τώρα - παραμονές δημοτικών εκλο
γών - στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά
σας του Σαββάτου με ανώνυμους
πληροφοριοδότες.
Οι μηνυτές μου - και σύμβουλοι
της δεξιάς μειοψηφίας - με κατηγο
ρούν ότι διέθεσα κονδύλια για έργα
τα οποία κατά τους ισχυρισμούς
τους δεν έγιναν. Αυτό είναι ασύστολο ψεύδος και το διαπιστώνει
οποιοσδήποτε επισκέπτεται τους
δυλο χώρους στους οποίους έγιναν
τα έργα: Η όψη της πλατείας Ριζω
μάτων άλλαξε ριζικά και θεαματικά
και με το άλλο έργο στην τοποθεσία
«Παληκαρά» αυξήθηκε πολύ και
επαρκεί το πόσιμο νερό της Κοινό
τητας.
Ο Πρόεδρος
Ριζωμάτων
Γιώργος Καραβασίλης»
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πιστεύω ότι ζημιώνει την προώθη
ση των κοινοτικών μας προβλημά
των.
Κατόπιν ωοίυου σκέψεωε τό
σον εγώ. Οσο και οι συνεργάτες
μου. συνυποψήφιοι του συνδυα
σμού μας απεφασίσαμε να μην υπο
στηρίξουμε τις υποψηφιότητες μας
υποδεικνύοντας στους φίλους μας
να υπερψηφίσουν τον συνδυασμό
«Ομόνοια» του κ. Σωτηρίου Θεοδοσέλη, γιατί πιστεύουμε ότι αποτελείται από ικανούς ανθρώπους γιο
τη συνέχιση της προόδου της ΚΟινότητάς μας.
Με την ευκαιρία αυτή εκφρά
ζουμε τις πιό θερμές ευχαριστίες
μος στους δημότες μας,, οι οποίοι
μας περιέβαλαν με την αγάπη και
την εμπιστοσύνη τους στις δύο
τελευταίες εκλογές, τους δηλώνου
με δε ότι και από την 1 η Ιανουάριου
1983 που δεν θα ασκούμε τα καθή
κοντα μας θα ενδιαφερόμαστε για
τα κοινοπκά μας θέματα.
Αντώνιος Γιαννόπουλος
Πρόεδρος
Κοινότ. Νεοχωρίοο
αρχηγός του συνδ/σμού
«Αλλαγή-Πρόοδος»

Για την οικονομική αντιμετώπι
ση των ανωτέρω προβλημάτω ο κ.
Τααλέρος τόνισε ότι το οικονομικά
του Δήμου επιτρέπουν την βέβαιη
επίλυση αυτών, αρκεί να εκλεγεί
δήμαρχος που να θέλει να το πραγ
ματοποιήσει.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε
το γεγονός ότι δεν εξεστάμιοε καμιά
ύβμ: ούτε λοαπολόγησε κατά των
αντιπάλων του. όπως έκαναν και κα
νουν εκείνοι.

αυτούς τους άλλους συτή η νεείΛσΙυ
στις 17 του Οκτώβρη θα τους πλη
ρώσει με το νόμισμα που τους αξίζει.
Για νο υλοποιηθεί αυτό το πρό
γραμμα είναι ονονκαία η ουσιαστική
κοι άμεση ύπαρξη των νέων· μέσα
στο αυριανό δημοτικό συμ,- ,ύλιο
Πρέπει να πιστέψουμε στην ύπαρξη

Ο 24χρονος υποττήφκτ*. Διψ. I luM
ΓΙΟΡΓΟΙ ΛΑΖΟΙ nou pUlvinpf <rm
συγκέντρωση νεολοώι ανέπτυξε τν
ηρΟγραμμο τσυ συνδυασμού Γ. To¡ Μρσ
στους ταμκΐς της νιΟιη'ΐ’·
της νεανικής παρουσίας στην τοπική
αυτοδιοίκηση για να έχουν >.πι οι
νέοι λόγο στυ Δήμο Γιοτί έφτασε ή
ώρα να πάρει π ς ευθύνες της και η
γενιά μας στο μέλλον της πόλης μας.
της Βέροιας».

Την Πέμπτη
στις 8 το βράδυ

Ο Γ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ
θ α μιλησβι στο λαό
της ΒΕροίας στην

ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΣΗ

Απαντά ο ΓΊρόβδρος
Κοινότητας Ριζωμάτων
«Είναι γνωστή η μέθοδος της
δεξιάς να ρίχνει λάσπη στους αντι
πάλους της και να προσπαθεί να
εκμεταλλευθεί πολιτικά τα αποτελέ
σματα αυτών των ενεργειών της.

Με σαφήνεισ μίλησε στο
ακροςρήριο γιο τις προοπτικές κοι
την ιίντιμετώπιση των προβλημά
των τόσον της πόλεω ς όσον ειδικώτερα της περιοχής Τσερμέν τα
οποία εσώρευσε η άπρακτη δετία.
Εντύπωση
προκάλεσε
στους
ακροατές το γεγονός ότι ήταν ο μό
νος απ τους υποψηφίους δημάρ
χους που γνώριζε τόσο καλά τα
προβλήμοτα της περιοχής και γιο τα
οποία υποσχέθπκε ότι θα αγωνισθεί να επιλυθούν όπως είναι το
πρόβλημα της μειώαεως τω ν συντελεεπών δομήσεως (μείωση ορόφωνί και της υπάρξεως του αρχαίου
τείχους και υπσσχέθηκε επίσης να
επιλύσει αμέσως όσα προβλήματα
επιλύονται, όπως είναι διανοίξεις
οδών
πορσχώρηση δημοτικών
εκτάσεων στους δικαιούχους, συνέ
χιση της δού Μάρκου Μπότσσρη
μέχρι Παπάγου και Νοσοκομείου,
κοταοκέϋή παιδικής χορός και βρε
φοκομικού σταθμού.

Το τέλος της ομιλίαςιοσ κ. Τσα
λέρα κάλυψαν θερμά χειροκροτή
ματα του οκροατηρίου μαζί με υπο
σχέσεις όχι για απλή νίκη, αλλά για
την βέβαιη και συντριπτική νίκη του
συνδυασμού του.

α) στις 6 μ.μ. σ το Δ υ ν/σ μ ό ΑΝΩ ΡΩ ΣΣΟ ΠΡΟ ΣΦ ΥΓΩ Ν,
β) «τις 7 μ.μ. σ το Σ υν/σ μ ό ΚΑΤΩ ΡΩ ΣΣΟΠΡΟΣΦΥΓΩΝ.
Υί στις 8 μ.μ. σ το κ α φ ενείο ΦΙΛΙΠΠΟΣ γω νία Τ ρεμ πεσ ί*ΑνοΙξευ
Εως.

X(jQ
til ν<> αρνεΐται το γεγονός
πα -,π *— σε puput
Κι
βάρος IUU
του μηνυυιι
μήνυση
•Wq “•'όβαση καθήκοντος, ή απιαετίθετο το_____
επιβεβαιώνει)
______
**“ν Λ ΙΓ^ Κοινότητας Ρίζωμά
**Ί6ικ Γ'ώρΥ°^ Καραβασίλης που
W|t |, ' 1(01 πάλι το αξίωμα αυτό,
στο «ΛΑΟ» επιστολή σε
h {Π|ηο,1 σχετικού δημοσιεύματος.
^ * * ώ λ ή e¡VQ| η „αροκάτω:

αυτές δεν 6α ψηφίσουμε ούτε κόμ
μα, ούτε κυβέρνηση, αλλά τον άν
θρωπο που θα έχει τη δύναμη και
θέληση να αντιμετωπίζει και επιλύει
τα τοπικά προβλήματα. «Θα ψηφί
σουμε δήμαρχο για την πόλη μας
και τίποτε περιοστεροΛ, τόνισε
χαρακτηριστικά.

Σε μ,α κατάμεστη από νέους
ανθρώπους αίθουσα του Κέντρου
ΕΛΗΑ Βέροιας, έγινε το Σάββατο το
απόγευμα η συγκέντρωση που
οργάνωσε η Κίνηση Νεολαίας ταυ
κ. Γιώργου Τσαλέρα.
Στη συγκέντρωση επικράτησε
ζεστή ατμόσφαιρα και άκρατος
ενθουσιασμός κοι διαδηλώθηκε η
εμπιστοσύνη των νέων στο πρόσω 
πο τοσ υποψηφίου δημάρχου κ.
Τσαλέρα.
.
Θερμό χαιρετισμό προς τους
νέους απηύθυνε ο κ. Τσαλέρας. που
παραβμέθηκε στη συγκέντρωση και
τους υπσσχέθηκε ότι βοσικό μέλημά τοσ εφόσον εκλεγεί δήμαρχος
θα είναι η εξύψωση της νεολαίας
και η καθημερινή φροντίδα γι'
αυτήν.
Προς τους νέους μίλησε επίσης ο
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος
του συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ» κ. Γιώργος Λάζος, ποϋ οναφέρθηκε στο πρόγραμμα του συν
δυασμού στα αημεια που αφορούν
τη νεολαία της Βέροιας.
Ο κ. Λαζός αναφέρθηκε σε κοι
νωνικό θέματα, που ενδιαφέρουν
τη νεοΚαία καθώς επίσης σε πολιτι
στικά αθλητικά και επαγγελματικά
θέματα και στα μέτρα που θα
ληφθούν. Και κατέληξε:
«Λέγοντας τα πιο πάνω γινόμα
στε υπόχρεοι και δέσμιοι των υποσχέσεών μας απέναντι στη νεολαίο
της πόλης μος. Και η νεολαίο δεν
ξεχνά όταν της υπόσχονται κάτι.
Ό πω ς δεν ξέχασε όταν της υποσχέθηκον τόοα οι άλλοι και για οκτώ
χρόνιο δεν της έδωσαν τίποτα Και

€ντ«πω στα«η σ υγκ έντρ ω σ η ,

ut

πλήθος «οι σε παλμό, πραγματο
ποίησε ο συνδυασμός «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ» την Κυριακή και στο
συνοικισμό Μέσση.

ϊπγμιότυηο από τη συγκέντρωση του κ. Τσαλέρα στην πλατεία ΤσερμενΙου.

Εύθυμα και σοβαρά

Μια Συζήτηση
για τις δημοτικές
εκλογές
Αγρίεψε τώρο ο φανατικός
Βροντερά ηχούσε η φωνή του
Βεροιώτης:
φανατικού Βεροιώτη:
- Και την πόλη αυτή δεν τη σκέ
- Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ αφήφτεστε: Παραδέχεστε την ανωτε
σαν να γίνει η Βέροια η πιο ακάθαρ
ρότητα του Τσαλέρα και ψηφίζετε
τη πόλη της Ελλάδας. Και έχουν το
τον «άγνωστο στρατιώτη» επειδή
θράσος να ζητούν τη ψήφο μας Με
το θελει το κόμμα Αν αυτό δεν εί
ποιές περγαμηνές: Σε ποιόν τομέα
ναι έγκλημα νιο την πόλη, τότε τι εί
όείξαν την αξία τους; ΚΓ ας μην
ναι,
ισχυριστούν πω ς δεν κάναν έργα
Αγρίεψε εξ ¡σου δυναμικά και ο
γιατί δεν τους έδινε χρήματα π
φανατικός Πασοκτσής:
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
— Ακου να σε πω φίλε μου. Λίγο
Χρήματα πήραν και μάλιστα πολλά,
μος νοιάζει για τη Βέροια Τσιμέντο
όμως δεν ξέραν πως να τα αξιοποιήνα γίνει που λέν. Εμάς το γόητρο
σουν. Έπειτα, για την καθαριότητα
του κόμματος μας ενδιαφέρει. Και
δεν χρειάζονται χρήματα. Μυαλό,
να το ξέρει, με τ|ι ν πλύση εγκεφά
καλαισθησία κοι όρεξη για δουλειά
λου που γίνεται στους οπαδούς μας
χρειάζονται.
που θα ψηφίσουν και ένα κούτσου
Βροντερά ηχούσε τώρα και η
ρο ακόμη, αν αποφασίζαμε να βά 
φωνή του φανατικού Ποσοκτοή.
λουμε για υποψήφιο Δήμαρχο
- Και πΐέττεύεις πως ο Τσαλέρας
Βέροιας το κούτσουρο ουτό.
θα μας απαλλάξει από την αθλιότη
Ο φανατικός Βεροιώτης κούνησε
τα των ακουπιδιών;
με σημασία το κεφάλι Του.
Χαμόγελο μέχρι τ' αυτιά ο φανα
Ο φανατικός Πασοκτσής τα
τικός Βεροιώτης.
χρειάστηκε: Δεν είχε ο δόλιος τι να
- Κανείς δεν αμφιβάλλει γι'
κουνήσει!
αυτό. Θα μας απαλλάξει κι ano τα
σκουπίδια κΓ από τα προβλήματα
Ε.
της κυκλοφορίας και της αισθητικής
που δημιουργούν τα απορριματοφόρα, όταν υποχρεούνται να κινούνται
ΣύσκΈψη για
μέχρι τις 12 το μεσημέρι.
Χαμόγελο μέχρι τ' αυτιά με τη
τη ν α ν α δ ιά ρ θ ρ ω σ η
σειρά του και ο φανατικός Πασοκτσής:
τω ν κα λλ ιερ γειώ ν
- Παραδέχομαι πως η προηνούμένη δημοτική αρχή δέν έκανε τίποΣτις 8 Οκτωβρίου πραγματο
τέ το σπουδαίο και το ξέρω κι εγώ ποιήθηκε στη Δ να η Γεωργίας, σ ύ 
πως τα χρήματα που πέσον το σκεψη με θέμα «Αναδιάρθρωση
τελευταία 4 χρόνια οτα Δήμο δενδρωδών καλλιεργειών» (μηλιάς
Βέροιας από τις νεοόημοκροτικές ροδακινιάς αχλαδιάς) κοι πήραν μέ
κυβερνήσεις είναι της τάξεως των ρος οι γεωπόνοι της Δ -νσεως
εκατοντάδων εκατομμυρίων. Γνω Γεωργίας και Ειδικοί Γεωπόνοι του
ρίζω επίσης πιο καλα κΓ από σένα Ινστιτούτου Δενδροκομίας Ναούποιος είναι ο κατάλληλος για Δήμαρ σης.
Στη διάρκεια της αυσκέψεως
χος. Εμείς όμως έχουμε υποχρέωση
να ψηφίσουμε τον εκλεκτό του κόμ συζητήθηκε ποιες ποικιλίες πρέπει
ματος. είτε μας αρέσει, είτε δε μας, νρ απομακρυνθούν από την καλ
αρέσει Αν είναι κστολληλος ή ακα λιέργεια και ποιες «ιι,ν'oupyiec πρέ
τάλληλος δεν μας πέφτει να το ν πει να ψ υτΐυθοω ί γιαίνα γίνο αχετ.
κρίνουμε. Το κόμμα διαλέγει πριν «ή εισήγηση στο υπουργείο Γεώραπό εμάς, για εμ ά ς
Vtoç
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Αδέσμευτη καθημερινή

Έτος ιδρύσεως Ί9Ρ5
Αρ. φύλλου . 2052
Μητροηόλεως 72-'ιηΛ~'23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου όρχ.

Στους συγκεντρωμένους μίλη
σε ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γιώρ
γος Τσαλέρας που αναφέρθηκε
ιδιαίτερα στα προβλήματα του
συνοικισμού νια τα οποία υποσχέθηκε την επίλυσή τους δηλαδή μό
λις γίνει δήμαρχος.
Οι συγκεντρωμένοι χειροκρό
τησαν με ενθουσιασμό τον κ. Τσα
λέρα και τον διαβεβαίωσαν ότι «η
Μεσοη ψηφίζει Τσαλέρα» γιατί θ έ
λει δήμαρχο για την πάλη και τους
συνοικισμούς και όχι κομματάρχες.
ΟΜΙΛΙΕΣ
ΣΗΜΕΡΑ
ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ
Σήμερα το βράδυ στις 8 ο κ.
Γιώργος Τσαλέρας θα μιλήσει στον
γεωργικό συνοικισμό (καφ Σουέζ),
ενώ αύριο Τετάρτη στις 7 θα μιλή
σει στον συνοικισμό της Καλλιθέας

Και απαγωγές προοδευτικών
μουσουλμάνων από φαλαγγίτες
ΒΗΡΥΤΟΣ 11
Μετά π ς μαζικές συλλήψεις
χιλιάδων Παλαιστινίων και αριστε
ρών Λιβανεζων από το λιβανικό
στρατό, αποκαλύφθηκε προχθές ότι
□κροδεξιοί χριστιανοί πολιτοφύλα
κες εισέδυσαν επονειλημένο την
περασμένη εβδομάδα στη Δυτική
Βηρυτό και απήγαγαν δεκάδε προο
δευτικούς μουσουλμάνους.
Ο Λιβσνέζος πρωθυπουργός κ.
Σαφίκ Ουσζάν έλαβε από τον θρη
σκευτικό ηγέτη των Λιβανεζων
Σουνιτών έναν κατάλογο με 150
ονόματα απαχθέντων.
ΑΓΝΟΟΥΝΤΑΙ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ
' Αλλοι μουσουλμάνοι ηγέτες δή
λωσαν προχθές όπ τουλάχιστον
1000 Παλαιστινίων προσφύγων
αγνοείται η τύχη τις τελευταίες δέκα
ημέρες.
Οι αγνοούμενοι κατοικούσαν

Να χορηγηθούν όλα
τα στεγαστικά δάνβια
ΖΗΤΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ Κ Ε Ν ιΡ Ο ΝΑΟΥΣΗΣ
Να χορηγηθούν όλα τα δάνεια
από τον Οργανισμό Εργατικής
Κατοικίας για αιτήσεις πομ υποβλή
θηκαν από το 1977 και ύστερα και
να μην χορηγούνται κατ' εξαίρεση
μόνον σε ορισμένες κατηγορίες
εργαζομένων.
Αυτό ζητά από τον υπουργό
εργασίας κ. Γιαννόπουλο η δ/ση του
Εργατοϋπαλληλικοΰ Κέντρου Ναούσης.
Το έγγραφο που στάλθηκε στον
υπουργό είναι το παρακάτω:
«Κύριε υπουργέ
Λάβαμε γνώση από τον Οργανι
σμό Εργατικής Κστοικιος ότι απεφάσισε όπως εγκρίνει νέο δάνεια εκ

ι Ιορακσλουμε όπως χορηγη
θούν όλα το δάνειο του 1977 και
εντεύθεν διότι πάντες οι ανωτέρω
είναι απογοητευμένοι και αγανακτισμένοι.
Μετά τιμής
Εντολή Διοικήσεως
Ο Πρόεδρος
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
Ο Γ. Γραμματεύς
ΚΟΤΠΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΚΛ.»

των αιτήσεων του 1977 μόνον για
όοους δικαιούχους προστατεύουν
τρία (31 παιδιά και άνω. όσοι-συνταξιοόοτούνται λόγω ολικής αναπη
ρίας όσοι συντιιξιοδοτούνται λόγω
οριστικής αναπηρίας με ποσοστό
66.6% και πάνω, όσοι συνταξιοδοτούνται λόγω εργατικού ατυχήμα
τος με οριστική απόφαση 0· υπό
λοιποι κοι που είναι και το σύνολο
των δικαιούχων μένουν απ έξω.

Δήμαρχο

Αυ'οι έχουν με την αρχική έγκρισή
τους ονσλάβει υποχρεώσεις άλλοι
κατεδάφισαν τσ παλαιό τους σπίτια
γιο να ιυ κι ίο ου ν κοι ρλΛοι έχουν
πρόβε'ι στη διαδικασία αγοράς διο
u.p 'U 'p ü ιω .

kci

jpùpa μένουν ε « τ ι~ ς

θεψένο* και απογοητευμένοι διότι
από έτος ό«ν ξέρουν ά να κάνουν.

στα στρατόπεδα Σοτίλα κοι Σάμπρα.
όπου εκατοντάδες ηλικιωμένα άτο
μο. γυναίκες και ποιόιό οφανιόυτηκαν οπό χριστιανούς παλιτοφύλοκος
μεταξύ της 16ης κσι της Ι8»κ
Σεπτεμβρίου και πιστεύεται άτι
σμνελήφθησαν από το λ'βαν»«6
στρατό ή σπηχθησσν από πολιτοφύ
λακες.
ΔΕΝ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ
01 Ι1ΡΑΗΛΙΝ0Ι
Το Ισραήλ δήλωσε προχθές άτι
δεν θσ αποσύρει το στρατό τομ
πριν ληφθούν μέτρα ραφαλεΐος με
το οποία θο εξασφαλιστεί ότι σ .Αλ
βανός δε θα ξονογίνει βάση για επι
χειρήσεις της Οργάνωσης νιο ιην
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης.
Ο ισραηΑινάέ ραδιοσταθμός
επικαλέστηκε κυβερνητικές ιιηγές
που δήλωσαν ότ. έγινα·* ήδη >σρα^
λολιβανικές επαφές ως προς τη φ ύ 
ση των μέτρων και ότι ο λιβανικύς
στρατός θα αστυνομεύσει ζώνη
ασφαλείας ώστε νο μην αναπτάοσονται βαρέα όπλα στο νότο.
Το υπουργικό συμβούλιο σε ε Λ κή συνεδρίασή του την Τετάρτη θα
επεξεργσσθεΙ προτάσεις νια μιό κόε
νή ισραηλολιβανική σ 'ρ α τιω π εή
επιτροπηλ. Ο υπουργός εξωτερικών
κ. Σαμίρ θα παρουσιάσει Ά λεπτο
μέρειες στον Αμερικανό υηο.ιμγδ
εξωτερικών κ Σούλτς την Πέμιπιν
πρόαθεαε ο ραδιοσταθμός.
Η κυβέρνηση δήλωσε επίοεγ;
ότι οι Παλαιστίνιοι αντάρτ«·. στο βό
ρειο και τον ανοτολικό Λίβανο πρέ
πει να αποσιιρθούν πριν οπό μ>ά
ταυτόχρονη αποχώρηση των ισροη
λινών και συριακών στρατευμάτων
οπό τη χώρα.

Τώρα ψηφίζουμ€

και όχι
κόμμα

ΤΣΑΛΕΡΑΣ
γτα Δήμαρχος

ΓΠΛΙΔΛ 1Í η

«ΛΑΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
i 2 54 5b 7 09

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

8 . Ειδικός σύνδεσμος - Αρθρο και
πρόθεση μαζύ.
9. Υπάρχει στη Βέροια και της
Παναγίας Δεξιάς — Αντωνυμία
κτητική.

Διακιρύξας
Ανακοινώσεις

ΚΑΘΕΤΑ:

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1 - Περιοδική έκδοση που ελέγχεται
από το ΠΑΣΟΚ
2. Της παλίρροιας, πηγαινοέρχον
ται — Επιθυμητό αποτέλεσμα
3. Ανήκουν <ττα είδη συσκευσσιας.
4. Και στις Μ υκήνεςέκανε ανασκαφές
5. Επώνυμο μιάς τραγουδίστριας
μος - Ξενική κομψότητα.
6 Αυτό, χωρίς, καρδιά — 21
7. Ενα ρήμα που κόπου κλίνει —
Τέτοιος ήταν ο Καζαντζάκιις
(καθ).

1 Αυτό χρειάζεται για εξισορρόπηση (καθ.).
2 Αρχικά επιτελείου μας — Εκεί
έγινε μιά ιστορική μάχη το
1822.
3. Σχεδόν όλα τα περιοδικά ασχο
λούνται κοι μ' αυτό σε μιά σελί
δα τους.
4. ' Ενα ρήμα που προϋποθέτει
ύπαρξη χρημάτων
5. Αυτόν δεν μπορούμε να τον...
κρύψουμε.
6 »' Ετσι ονομαζόταν παληά ένα κρά
τος της Ασίας — Προηγήθηκε
του ΟΗΕ.
7. ' Ενας βασανισμένος της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας - Στη... μορ
φή. συνεχόμενα (αντίστρ).
8 . Με άρθρο μιά μελάνη
9. Τ η| δημοτικής ένας... άγιος
(αντίοτο.) - Νησί μας.

Μ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ 2 ΠΛΟΙΑ - ΑΤΑ 3. (ΤΙΕ(Λ)Η - ΡΡ - ΜΑΝ
4. ΛΑΟΝ 5. ΑΝΝΑ - ΣΟ 6 ΕΛΤΑ - ΥΣ 7. ΙΕΡ - ΣΤΕΚΙ 8 .
ΟΣΑΠ - ΗΛΕΤ 9. ΣΑ - ΣΩΣΙΑΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ 2. ΥΛΗ - ΛΕΣΑ 3 ΝΟ - ΛΑΤΡΑ 4. ΤΙΡΑΝΑ
- ΠΣ(Ψ> 5 ΑΑΡΟΝ 6. ΝΑΥΤΗΣ 7. ΤΑΜ - ΣΕΛΙ Β. ΗΤΑ ΚΕΑ 9 ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ

ΤΡΙΤΗ, 12

ΤΡΙΤΗ, 12

5 45 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΒΥθΙΑ
θ.00 0 ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Η ΖΩΗ ΠΑΝΟ ΣΤΗ ΓΗ
735 Η ΕΡΤ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.05 ΛΟΥ ΓΚΡΑNT
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
945 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
10.30 ΑΘΗΝΑ 12 0KTQBPH 1944
11.25 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
1200 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12.05 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

5.00
5.15
5.30
6.00
6.15
6.30
7.00
8.00
8.30
9.30
10.00
12.00

ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
ΑΧΙ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ .ΔΙΑΣΩΣΗ 1»
ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΡΟΥΜΠΕΝΖ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
Ραόιοταξί

62.555 62.866

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου Βενιςεκου
Εθνική Τράπεζα
24.141
Εναντι ΔΕΗ
Εναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκράιους

Πλ. Ωρολογίου

23.434
-24.343
23.131
26.726
26.920
23.680

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Κορατασιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 j o
• ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

24.080
2 3.350

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλυβες)
Υδρευση
Ο Χ Ε . (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

2 2 .2 2 2

22,5051
125
25.749,
24.444'
22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Υ.Ε.Η. (βλάβες)
3.Σ.Ε. (σταθμός)

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
I Ιυροσβεσηκή
Ι.Ε.Η. (βλάβες)
Ι Α λ. (πρωτ. βοήθειες)
Π. ·ιη Δράση
Ο ι . . (βλάβες)
(Ιι.,ι·· τβεστική

23.619
23.364
23.376'
100,
Ι21ι
199,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
CMΥΠΟΥΡΓΟ»
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥ8ΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Συν.'σμός Προκήρυξης Πλειο
δοτικού Διαγωνισμού 14/10-82 και
ώρα 6-8 μ. μ. για την χειμερινή
περίοδο από 1/11/82 - 30/4 83
των κλαόονομών Δορμάνης - Καλήπετρας.
Οι όροι της δημοπρασίας είναι
ρις το γραφείο του Συν/σμού
Για τον Ανανκ. Δασ.
Συν'σμόν Γεωργιανών
Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα μι.
I. Τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 1232(82 -Επαναφορά σε
ισχύ κλπ ·
2 Τις διατάξεις του N 4491/66 -Περί ασφαλιοεως Προσωπικού ΔΕΗ3 Την αριθ. 2092(24 8.82 Εγκριτική Πράξη της Τριμελούς Επιτροπής
Υπουργών
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
1) Την πλήρωση 67 θέσεων ιατρών των παρακάτω ειδικοτήτων στη Δη
μόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, που θα προσληφβούν αρχικό με σύμβα
ση ορισμένου χρόνου ετήσιος όκλρκειας και θα καλυψουν ανάγκες των
Υπηρεσιών της ως εξής.
ΠοάοΑόγων με πλήρη απασχόληση
, ,
.
Αθήνα (6), θεονίκη (1), Βέροια (1), Εδεσσα (1). Καβάλα (1). κοντνή (1),
Πτολεμαίδα (1). Σέρρες (1). Ιωάννινα (1). Κόρινθος (1). Ναύπλιο (1). Πύρ
γος (1), Μεγαλόπολη (1), Σταθμός Λάδωνα (1). Σταθμός Κρεμαστών (1),
Αλιβέρι (1), Λάρισα (1). Καρδίτσα (1), Σύρος (1). Ηράκλειο (1). Χανιά (1),
Ρόδος (1).
Παθολόγων με μερική αποσχοληση
. ,
Δράμα (1). Φλώρινα (1). Κιλκίς (1). Πολύγυρος (1) Αλεξβνδρουπολη (1).
Κατερίνη (1). Κομοτηνή (1), Ξάνθη (1), Καλαμάτα (1), Κεφαλογιά (1),
Σπάρτη (1), ΑίγιΟν (1), Κέρκυρα (1), Λειβοδιά (1). Θήβα (1), Τρίκαλα (1),
Ανδρος (1). Νάξος (1), Αγ. Νικόλαος Κρήτης (1). Ρέθυμνο (1). Χίος (ΐ),
Σάμος (1). Κως (1), Κάλυμνος (1). Ελευσίνα (1). Λουριο (1).
Α θ£ο
^ . Ο ι Ϊ ρ ^ λ ά ^ Ι Τ ^ Λ . (1). Χειρουργοί (1). Οφθαλ
μίατροι (1). Ορθοπεδικοί (1). Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι (1) - Κοζάνη ΩΡΛ
(1) - ΓΤτολεμαΙδα Μαιευτήρες-Γυναικολόγοι (1). Οφθαλμίατροι (1) - Πά
τρα Καρδιολόγοι (1 )- Μεγαλόπολη χειρουργοί (')■
Αλλων Ειδικοτήτων με μερική σποσχόληση
Ηράκλειο Χειρουργοί (1) - Τρίπολη Οδοντίατροι (1).
2 ) Οι υποψήφιοι πρέπει:
(ο) Να έχουν Ελληνική ιθαγένεια ή να είναι αλλοδαποί ομογενείς και
να κατέχουν άδεια εργασίας.
(θ) Να έχουν ηλικίοι όχι μεγαλύτερη των 45 ετών κατά την τελευταία
ημέρα προθεσμίας υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών.
(γ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώ
σεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ' αυτές και να μην είναι ανυπότα
κτοι ή να μην έχουν «ατοδικοστεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.
(δ) Να μην υπάρχει κώλυμα ατό ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγό
ρευση ή δικαστική αντίληψη.
(ε) Να είναι υγιείς. Γβ την κάλυψη των θέσεων Βα ληφθούν υπόψη και
προστατευδμενοι με τον Ν. 963)79 και 1000(79 (ανάπηροι) με τις προϋπο
θέσεις που ορίζονται σ' αυτούς τους νόμους.
OT) Να έχουν πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου ημεδαπής ή
ιτιμο αλλοδαπής, άδεια οσκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, τίτλο της
ασκούμενης ειδικότητας μ η την ιδιότητα του μέλους Ιατρικού Συλλό
γου.
Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή έχουν και όλοι
οι έκτακτοι Ιατροί της Επιχείρησης που υπηρετούσαν με σύμβαση ορι
σμένου χρόνου και σύμφωνα με τον Ν. 1232(82 απολύθηκαν οπό 1-3-82
κοι συνέχισαν να παρέχουν τ*ς υπηρεσίες τους μέχρι 318.82.
ι) Η επιλογή θα γίνει από το Συμβούλιο Ασφάλισεως Προσωπικού της
Δ $( , (Ν 4491,66) εντός 30 ημερών από της λήξεως προθεσμίας υποβο
λής αιτήσεων.
(4) Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σε αποκλειστική προθεαμίε
δεκαπέντε (15) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευση«
της παρούσας, στο πρωτόκολλο της Δ/γοης Προσωπικού (Αθήνα - Χαλκοκονδύλη 30 - Οροφος 3ος - Γραφ. 314) ή στα γραφεία ΔΕΗ των Περι
φερειακών ΔΛ/σεων στη θεσίνίκη, Λαμία και Πάτρα ή στα γραφεία ΔΕΗ
Περιοχών και Πρακτορείων που εδρεύουν οε άλλες επαρχιακές πόλεις:
ία) Αίτηση με δεκάδραχμο χαρτόσημο (έντυπο παρέχεται από τη
ΔΕΗ).
(β) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Δ 10&69 για την κατοχή, όχ' άλλης θέσεως
στο Δημόσιο και οε Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν 1256(82).
(γ) Εντυπο Αποδεικτικό στοιχείων ταυτότητας (παρέχεται από τη
ΔΕΗ) με 10 δραχμές χαρτόσημο. Το έντυπο συμπλήρωνετπι από αρμόδιο
υπάλληλο της ΔΕΗ. μπροστά στον υποψήφιο, ο οποίος θα πρέπει να έχει
μοζΐ tou το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητος.
(β) Ο,τι στοιχείο έχουν (πτυχία ή πιστοποιητικάI ι.ή βεβαιώσεις κλπ. κα
τά περίπτωση) από το οποίο να αττοδεικνύεται 6η έχουνν ιτα ειόικά προοόντα που καθορίζονται παραπάνω (παρ. 2 περ. στ) και τυχόν ανώτερα
προσόντα όπως μεταπτυχιακές σπουδές, διδακτορικές διατριβές, υηοτροφίες, μελέτες, προϋπηρεσίες στο εσωτερικά ή εξωτερικό κλπ.
Τα δικαιολαγηηκά των περ. (γ) και (δ) της παραγράφου αυτής δεν
απαιτούνται για τους ιατρούς που υπηρετούσαν στην Επιχείρηση με
σύμβαση Ορισμένου Χρόνου, εκτός εάν έχουν να υποβάλουν στοιχεία
συμπληρωματικά για τα προσόντα τους.
Μόνο νέες αιτήσεις (μετά την προκήρυξη αυτή), θα ληφθούν υπόψη.
(5) Οι αρχικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές αυτόν που θα προοληφθούν για πλήρη απασχόληση θα κυμαίνονται ανάλογα με το προσόντα
μ η την προϋπηρεσία.
Ενδεικτικά: Με λήψη άδειος οσκήσεως επαγγέλματος προ ΙΟετίας και
αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. 58 000 δρχ περίπου ή 59 000 δρχ. περί
που. εφόσον κατέχουν μ η διδακτορικό δίπλωμα. Με λήψη άδειας αοκή-
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κτορικό δίπλωμα. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται οικογενεια
κά επιδόματα, το εκ δρχ 8.000-8.000 επίδομα Ειδικών Συνθηκών που
δίδεται για υπηρεσία στο Αλιβέρι. Μεγαλόπολη. ΓΤτολεμαΙδα. Σταθμό Λά
δωνα μη Σταθμό Κρεμαστών και η αυτόματη τιμαριθμική αύξηση του
Σεπτέμβρη 1982.
(θ) Οσοι προοληφθούν. μπορούν να ενταχθούν στο τακτικό προσωπι
κό της Επιχείρησης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από
τον Κανονισμό Καταστόσεως Προσωπικού ΔΕΗ και τις κη(ύουσες κόθε
φορά σχετικές ρυθμίσεις, με την προϋπόθεση 6η πληρούν τις προβλεηόμενες προϋποθέσεις.
(7) Περισσότερες πληροφορίες θα παρέχονται και τηλεφωνικά στους
ενδιαφερόμενους από τη Δίνση Ασφαλίσεως Προσωπικού (Μυλλερου 13
τηλ. 524Θ911 εοωτ 243-244) και την Δ'νση προσωπικού (Χαλκοκονδύλη
2β - 2ος Οροφος - Γραφ 203 τηλ. 5234-301 εσ. 393)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΠΣ
Μ ΚΟΥΤΣΟΠΟΡΓΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ε ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αναγκαστικός Δασικός
Συν/σμός
Γεωργιανών
Γεωργιανοί Π /10 /8 2

Το Δασαρχείο Βέροιας όέχεται
καθημερινά
και
μέχρι
ο τ 'ί
15.10.1982 έγγραφες προσφορές
για την ανάθεση εργασίας σε σκα
πτικά μηχανήματα, για την ιοοπέόωση και διαμόρφωση του χώρου
φυτεύσεως στη όενδροστοιχία Αλε
ξάνδρειας - Βέροιος. Αξία εργασίας
μέχρι 1 5 0 .0 0 0 όρχ.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί αγόριιι
ιστό 6 έως 13 ετών γιυ την ενόργιινη
γυμναστική.
Οι ενδιαφερόμενοι να προσελ
Οουν στο γήπεδο αθλοπαιδιών της
Εληάς το Σάββατο 23-10-82 και ώρα
10 π.μ. προκειμένου να γραφτούν
οτο τμήμα και να γνωρίσουν τον
προπονητή κ. Γκιλιόπουλο.
Για την εγγραφή απαιτούνται:
1) Δύο φωτογραφίες.
2) Πιστοποιητικό γεννί-σεως. I
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Σήμερα Τρίτη 12 Οκτωβρίου
1982 όιανυκτερεύει το φαρμακείο·
Μαρίας Θωμαόάκη
τηλ. 29081

βενζινάδικα 1

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γαλανής Ευάγγελος
Πιερίων 14 τηλ. 2 6 3 0 0
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίόη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δρίζης Γ.
Κατερίνης τηλ. 2 4 4 0 5
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

Μ ΠΥΡΑΡΙ/

Γέννησαν:

-

— Η Ά ννα συζ. Αστερ. ΔαντσούΑτ
κορίτσι Σοφία.
— Η Ιφιγένεια συζ. Στεφ. Κακαγιάννη, κορίτσι Μαρία.
— Η Γιαννούλα συζ. Γεωργ Καλεϊτζή, κορίτσι Νικολέτα.
— Η Βαρβάρα συζ. Γεωργ. Ξυνόόα,
ανόρι Εμμανουήλ.
Η Ελένη συζ. Αλεξ. Παντζαρτζίδου, κορίτσι Φωτεινή.
— Η Ελένη συζ. Λσντ Δούμου.
κορίτσι Θεανώ.
— Η Αντωνία συζ Μιχ Πουρέγκσ.
αγόρι Κων νος
Η Χρυσάνθη συζ. Δημ. Περόίκη.
κορίτσι ΑΘηνά.
Η Ντουντοορελόν συζ. Ραστίμ
Καμπέρογλου. κορίτσι Χουσνιέ.
— Η Αικατερίνη συζ Γεωργ Γαλίκα. αγόρι Μιχαήλ.
— Η Σωτηρία συζ. Θωμά Παρσοπούλου. αγόρι Γεώργιος.
— Η Ευθαλίο συζ Χρήστου Δημπτρακοπούλου, αγόρι Θωμάς
— Η Ελένη συζ. Στεργ Παπανιάν
νη, κορίτσι Φανή.
— Η Μαρία συζ. Κων. Πεχλιβάνου,
κορίτσι Όλγα.
— Η Ρεσμεγκούλ συζ. Χαλήλ Ρασήμογλου. αγόρι Γιασάρ.
— Η Ρεσμεγκούλ συζ. Χαλήλ Ρασήμογλου, αγόρι Τζεβάτ.

ΓΑΜΟΙ
Παντρεύτηκαν:
— Ο Γεώργιος Χαρισόπουλος του
Αθανασίου και η Αναστασία Τσεκερι'όου του Δημητρίου.
— Ο Δημήτριος Σερασίόης του
Γεωργίου και η Δέσποινα Σπινθηροπούλου του Δημητρίου.
— Ο Εμμανουήλ Τσιώλας του
Ευθυμίου και η Μαριάνθπ Κετίκογλου του Δημητρίου.
— Ο Αντώνιος Τσιρογιάννης του
Γεωργίου και η Μαρία Μοσχοπούλου του Γεωργίου.

ΟΠΟΙΟΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ

Αγνωστοι εκΛεψαν το αυτοκί, /ητο του προπονητού του Φιλίππου
στο βόλλευ κ Παπαστεφόνου
Κυριάκου μάρκας TOYOTA COROL
LA 1200 δίθυρο, χρώματος λευκού,
ΜΡ 5996
Οποιος γνωρίζει κάτι ας ειδο
ποιήσει στο τηλέφωνα 2 7 6 6 3 (γρα
φεία Φίλιππου) και 62081 καθώς
και στο Αστυνομικό Τμήμα Βέροιας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Συμβολαιογραφείο της κ.
Δανάης Αλεξίόου μταφέρθηκε στην
οδό Ιεραρχών 1. πάνω από την
ίΔημόσια Βιβλιοθήκη. Αριθμός τηλε
φώνου 6 2 6 5 5

εργαστήρι

Πέθαναν:
Η Κολυβιώτου

Ευανθία fi

Γεωργίου

Γνωστοποιείται, σομφού® ΙΗ
άρθρο 1369 του Αστικού
^
όπωε τροποποιήθηκε
10
1250/1982. ότι:
Ο ΜΑΝΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Αντωνίου και της Σουλτάνο? ^
νος Ππούλια που ν£Λ^ Π | 0ΐί(
κατοικεί στη Βέροια ετωνν* „
ηλεκτρολόγος σοτοκινέηων ^
ΛΙΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝ’Γ ^
Νικολάου κθ' της Δάφνη?*’^ ι9
Πορισοπούλου που γεννήθίΙ^
κατοικεί στην ΚουλούΡ0
^
επαγγέλματος οικιακό προ/ ' 11 „
παντρευτούν και ο γάμΟί
*
¡μ<
στον Ιερό Νοό Αγίων AvOpWn
Βέροιας.
ιλΓΙ«*
Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠ ι*
ΝΟΥΛΗ του Νικολάου λ»^
Σοφίας το γένος Μετσλίδπ * ^
νήθηκε και κατοικεί στην
επαγγέλματος Ιό. Υπάλληλη ^
ΠΑΛΟΥΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Κων νου και της Κυριακή? 70 ^
Ορφανίόου που γεννήθά
κατοικεί στην Πατρώο ^
επαγγέλματος Αρχπέκτω“
λ
νικός πρόκειται να παντρυ1’^ ^
ο γάμος θο γίνει στον Νττ
Μητροπολεως ΒεμοίοζΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕ,^ Π^
του Γεωργίου και της Ελένην
ν εννή θ ^ '
νος Βασιλειάδη που γ<
κατοικεί στη βέροισ «nav*
Μαρμαροτεχνίτης κοι η ΚΑ*
ΚΑΤΣΑΝΗ του Δημητρίοθ w μ
Αν-τ«)'*
Φωτεινής το γένος
σαι>
Κ*
επαγγέλματος οικοκυρά
ιΚθ>Γ
θηκε και κατοικεί οτο ΣιδάΡ®
Σερρών πρόκειται να
και ο γάμος θα γίνει στον
Ευαγγελίστριας
ΣιδΟΡ0
Σερρών.
Ο ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠ^
του Αργυρίου και της Ευ ( ^
γένος
Ανάεττου
επ
γεωργού γεννήθηκε και
στη Μεσση Βέροιας και η
ΤΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ του ΒθΟ|Μ' ^
της Ελευθερίας το ν£νο5 ^
επαγγέλματος οικιακό V
και κατοικεί στον συν/σμό
νίκη της κοινότητας - ΕΧαι; ^ :
πρόκειται να παντρευτούν μ ^
σκευτικό νάμο στην εκκλή
μήσεως Θεοτόκου ΜέσΟΤίΥ

Για να θυμάστε
ομορφώτερες στίΥΓ
της ζωής οας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚ-ΟΠΗ^
ΓΑΜΛΝ ΒΑΠΤίΣίδϋ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΟ Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ο Ν
Σ Π Ο Υ Δ Ο Ν
*ι

•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΛΑΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακηκό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

Δ ί θ β ά Χ Ε ΙίΒ
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VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζ^
Βενιζέλου 37-Τηλ- 24ί

ΒΕΡΟΙΑ

Ε φ η μ ε ρ ίό α μ α ςΙ
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
Φω ιοσύνθεσης-OFΕSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαουήη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

νΚΜΚ»

ΣΟΥΒΛΑΚΙ - ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα καρρυυνα;

ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 2 α - *
62. Π 8

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 2 5 9
ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

ΘΑΝΑΤΟΙ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

0ΕΣΉΙΚΗ

Γνωστοποιεί στην «ελάτι
ιη ς οτι: λόγω της χειμερινής
περιόδου το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις Η) τυ πρωί
σερβίροντας:

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

ΗΜλΟΜΚΤ

Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 - 273211

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
RENAULT GTC9
PEUGEOT 3 0 5 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 3 0 5 GL 9ΗΠ
FORT ESCORT GL
FORT ESCORT L
FORT ESCORT Δίθυρα με οροφή

«Afir

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ .Π Χ
y ^ινοτήτων
δον 71X111
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων - Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ. 4000

ΒΟΥΛΓ ΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡ^'
ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΓ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
-(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

Β Ε Ρ Ο Ι Α

VIDEO HDD BEPOItó
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑφΙΑ
σ€ τρ€ΐς μήν^ς
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
Μ | | ι (Μ i n n λ · \·/ι

( 1

Μ*

ft?
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗ*
ΕκηαιδέυθεΙα <rrnv Ε λλη νική ΤηΜ-άΡ00^
ΜΗΤΡΟΠ ΟΛΕΟΣ 37 - ΤΗΛ. 28.077 -

τοίτη 12 ΟκτωΒοίου 1982

Χ ΡΛΙΔ Α 3η

*m a i

Μ€τά από ωραία ειιΦάνισπ

Η ΝΑΟΥΣΑ ΠΗΡΕ
ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟ

ΜΕ ΩΡΑΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ
Η ΒΕΡΟΙΑ ΝΙΚΗΣΕ 3 -0

Και έπ€ΐσ€ για τις δυνατότητάς της
Υπέροχη η ΒΕΡΟΙΑ στον προλθεοινό ογωνα της πέτυχε σπουδαία
''»'ή επί του ΕΟΡΔΑΪΚΟΥ με
|11Λ? 3'°· π °ρό την μεγάλη της
Ί τοπική ομάδα έφθασε
υ
ιττο γκολ μιά και χρειά^ *ον 61 ολόκληρα λεπτά για να

διού την είδαμε να πετυχαίνουν κοτά
μεγάλο ποσοστό οι παίκτες της
ΒΕΡΟΙΑΣ και γενική είναι η εντύπωση
πως π ομάδα άξιζε νίκη μεγαλύτερης
έκτασης.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
ΜΠΑΛΤΖΗΙ: Η φύση ιου παιχνιδιού

προσπάθειες του δεν οπέφυγε τα λάθη.
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Ορισμένα χοντρό
λάθη του μείωσαν την μεγάλη κατά τα
άλλα απόδοσή του.
ΓΙΑΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δυνατός ψύ
χραιμος και με επίκαιρες πάντα θέσεις.
Δισκρίθπκε τόσο σαν στόπερ όσο κοι
utiv ακραίας μπακ.
ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ: Τέλειος τόσο στα

αμυντικό του καθήκοντα όσο και στα
οργανωτικά. Μαζί με τον Γκέσιο περνά
στην πρώτη σειρά των διακριθέντων
ΠΑΡΙΖΑΣ: Εξετέλεσε κατά γράμμα
τις εντολές που είχε προσφέροντας θετι
κότατες υπηρεσίες επην ομόδα του
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ: Ενώ ήταν κλητι
κός και αγωνιστικός τα σοκετά λάθη που
Συνέχεια στην 4η

°η°ΐ'Ταρήσ€Ι)ι η μπάλλα στα δ(;

των φιλοξενούμενων.
Σαν Οιτία της μη παραγωγικότη™?των Βεροιέων επί μιά ωρα αγώΜπορεί ν° Χα ΡακτΠΡΐσθεί ο τερ-

< β ι^ ύλαΚαί: των Φ'λοξενουμένων
τηοπηκος, 0 οποίος με ωραίες
^Οκρούσε.ς απεσόβησε τουλάχι
60ο βέβαια τέρματα, ενώ
^Ραδλήλα σε αρκετές περιπτώσεις
γι° σύΡΚαχά του την θεό τύχη
μ. ΡΠ0ΐ!οΡύφωμα την περίπτωση
™καριού.

'"θ που ακολούθησε αυτή, ήταν

τον ενδεόειγμένη. Εάν δε οριενοι παίκτες (Πουρσανίδης ΜουJK ΑκΡ'βόπουλος και Κοτσώίάιρναν απόδοση ανάλογη των
οτοτήτων τους τότε η τακτική
^
ομάδος θα απέδιδε ακόμη
^σοότερα ΚΟΙ η ν|Κη g Q £ρχδτον

I
I

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

δεν του επέτρεψε διάκριση μιά κοι σε
όλη την διάρκεια τπυ ήταν θεστής.
ΚΑΤΣΩΝΗΣ: Παρά τις φιλότιμες

ΒΕΡΟΙΑ - ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ 3-0:
Ο Δημήτρης Γκέσιος με κεφαλιά σημειώνει το πρώτο τέρμα της
ΒΕΡΟΙΑΣ ανοίγοντάς της τον δρόμο προς τον θρίσμβ0·

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΠΤΑ ΟΜΙΛΟΙ
ΤΗΣ Α ' ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας).
Το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής
ερασιτεχνικής κατηγορίας θα αρχί
σει την Κυριακή 31 Οκτώβρη. Οι
ομάδες της ενώσεώ ς μας ΑΜΙ Αλε
ξάνδρεια,
Δόξα
Μακροχψρϊου,
Αγροτικός Αστήρ Πλατέος και Μ.
Αλέξανδρρς Τρικάλων, θα έχουν
αντιπάλους τους κάτωθι συλλόγους:
ΑΕΤΟΣ ΣΚύδρσς. ΠΑΟΚ Αραβησού,
ΝΙΚΗ Αξού. ΑΠΟΛΛΩΝ Κ. Βρύσης,
ΕΛΠΙΔΑ Εδέσσης Α.Ο. ΣΟΦΑΔΩΝ,
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Παλαμό Καρδίτσης
Α.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ, ΑΣΠΙΔΑ Κ. ρύσης
Καρδίτσης, ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ Βελεστίνου, ΜΑΓΝΗΣΙΑΚΟΣ Βόλου,
ΗΡΑΚΛΗΣ Χάλκης Λαρίσης Π.Ο.
ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ,
ΑΜΠΕΛΩΝΙΑΚΟΣ
Λαρίσης, ΑΧΙΛΛΕΑΣ Φαρσάλων κοι

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

1

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γιο τον Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επιχείρθ°η διανομής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
0-30 ετών, μικρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15.945,
ά.μ. και 2-5 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Από Α.Ε. ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20-35 ετών
ν*ο εξωτερική εργασία Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
Τηλεφωνήσατε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
μ€ Υνώσεις λογιστικής για να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υγιεινής
,|πη Βέροια Πληρ. τηλ. 28724.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά μεταχειρισμένα είδη επιπλώσεως
"Ρεβάτι διπλό, ντουλάπα κ.λ,π.) και άλλα είδη οικιακού εξοπλισμού,
° € καλή κατάσταση. Τηλ. 2 9 4 3 6 Βέροια.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜ ΑΤΑ
Καθηγητής Φιλόλογος παραδίνει μαθήματα ιδιαίτερα ή κατά
κΡθύπ σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Ειδική διδασκαλία για
η°ν6λλήν,€ς Α' τύπου, και στην Έ κθεση. Πληρ. τηλ. 28.787.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
για μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδκ.
Μ ^ 140 50.000 το μήνα. Πλ«ρ. τηλ. 27.900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
Ζητείται κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να
^Υ αοθεί σε συμβολαιογραφείο. Πληρ. τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια.

ΑΠΟΛΛΩΝ Λαρίσης. Σύνολο ομά αποτελεσθούν . Ο ΛΑΟΣ σήμερο
δων του ομίλου αυτού 20. Υπάρχει δημοσιεύει κατά αποκλειστικότητα
όμως η περίπτωση, οι ομάδες ης από όλες τις ελληνικές εφημερίδάς
ενώ σεω ς Λαρίσης να μπούν στον τη δημιουργία των ομίλων
6ο όμιλο και να αντικατασταθού.ν — Την περασμένη Τετάρτη η Αλε
από τις ομάδες των ενώσεων Πιε ξάνδρεια έποιξε στην Εδεσσα με
ρίας (Εθνικός Κατερίνης και Απόλ την Ελπίδα που φέτος ανέβηκε στην
λων Λιτοχώρου) και Κιλκίς )Α.Ε. Α' Εθνική ερασιτεχνική κατηγορία.
Πολυκάστρου,
Παίων Τούμπας Η Αλεξάνδρεια πέτυχε νέα νίκη με
Ηρακλής Αργυρουπόλεως). Αυτή τη σκορ 1-0 με γκολ του Μέκκα. Η
στιγμή οι επτά όμιλοι αποτελούνται απόδοση της ομάδος ήταν θαυμά
από τα σωματεία των κάτωθι ενώ  σια κοι οι Εδεσσαίοι φίλαθλοι την
σεων
χειροκρότησαν. - Ο νεν. αρχηΥάς του ΑΜΣ Αλε
1ος ΟΜΙΛΟΣ
ξάνδρεια κ. Αναστ. Τσιάρτας πρό
Ε.Π.Σ.
ΠΕΙΡΑΙΑ σωμ.
7. τείνε προχθές στο ΣΕΔΕΑΠ σε
ΔΩΔ/ΣΟΥ 2. ΧΙΟΥ 2, ΚΥΚΛΑΔΩΝ συνομιλία που είχε με τον πρόεδρο
2 ΛΕΣΒΟΥ 1. ΣΑ ΜΟΥ 1, ΒΟΙΩ κ. Κορκίδη, οι διαιτητές που θα παί
ΤΙΑΣ 3, συν. ομάδων 18.
ξουν στην Α’ Εθνική ερασιτεχνική
κατηγορία να είναι από συνδέ
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Π.Σ. ΑΘΗΝΟΝ 8. ΡΕΘΥΜ σμους που οι έδρες των, να μη
ξεπερνούν τα 200 χιλιόμετρα, από
ΝΟΥ 2. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5. ΧΑΝΙΩΝ 1,
το γήπεδο πομ θα διαιτητεύσουν
ΕΥΒΟΙΑΣ 3 ή 4 συν ομάδων 19 ή
Κοι αυτό για να μη επιβαρύνονται τα
20.
σωματεία με πολλά έξοδα. Η πρότα
3ος ΟΜΙΛΟΣ
ση του κ. Τσιάρτα κρίθηκε σωστή
κοι δίκαιη και γΓ αυτό ο κ. Καρκίδης
Ε.Π.Σ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 6. ΑΡΤΑΣ 2,
υποσχέθηκε ότι θα γίνει αποδεκτή
ΗΠΕΙΡΟΥ 3, ΚΕΡΚΥΡΑΣ 2, ΠΡΕΒΕΓ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΗΣ 1, ΤΡΙΚΑΛΩΝ 3. ΦΘΙΩΤ/ΔΟΣ
2 ή 3. ΚΕΦ/ΝΙΑΣ 1. συν. ομάδων
2 0 ή 21.

5ος ΟΜΙΛΟΣ
Ε Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ 4, ΞΑΝΘΗΣ 2,
ΕΒΡΟΥ 4. ΚΑΒΑΛΑΣ 4. ΔΡΑΜΑΣ
3. ΘΡΑΚΗΣ 1, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1, συν.
ομάδων 19.
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Π.Σ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
7.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 1, Β/Δ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4, ΠΙΕΡΙΑΣ 2, ΚΙΛ
ΚΙΣ 3, συν. ομάδων 20.
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Π.Σ.Κ.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4,
ΠΕΛΛΗΣ 5. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 4, ΛΑΡΙΣΗΣ 5, ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2, συν. ομάδων
20.
Η οριστικοποίηση των ομίλων
θα γίνει την προσεχή Πέμπτη στο
συμβούλιο της EMU, οπότε και θα
ανακοινωθούν επίσημα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αποφα
σιστικό ρόλο έπαιξε στη δημιουργία
των ομίλων, η γνώμη του γεν. αρχη
γού του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Ανα
στασίου Τσιάρτα, που είναι και γεν.
γραμματεύς των σωματείων της Α'
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Ο κ. Τσιάρτας που την Πέμπτη πήγε
στην Αθήνα, βρέθηκε στο συμβού
λιο της ΕΠΟ που πρότεινε τους ομί
λους από ποιες ομάδες πρέπει να
■
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ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3-0
2-2
4-0
4-1
2-0
0 -0
3-1
1-0
1-1

Β ΕΡΟΙΑ-Εορδαΐκός
Κιλκίς-ΝΑΟΥΣΑ
Ιώρβάλα-Αγ. Αστέρας
Καλαμαριά-Λαγκαδάς
Ολυμπιακός-Γ ισννιτσά
Πιερικός-Έάνθη
Κοζάνη-Νίκη Β
Πανθρ/κός-Αλεξ/πολη
ΤρΙκαλα-θήβα

Ο

8
Απόλλων
8
Καβάλα
6
ΒΕΡΟΙΑ
6
Κοζάνη
6
Λαγκαδάς
6
Νίκη
6
ΝΑΟΥΣΑ
5
Ξάνθη
5
Ολυμπιακός
5
Κιλκισιακός
4
Πιερικός
4
Πανθρακικός
4
Αλεξανδρούπολη
4
Αστέρας
4
Εορόαϊκός
3
Θήβα
3
Τρίκαλα
2
Γιαννιτσό
1
Φλώρινα
•
Από ένα αγώνα λιγότερο
έχουν οι εξής ομάόες: Βέροια,
Αστέρας Γ.αννιτσά, Πανθροκικός
και Φλώρινα
01 ΣΚΟΡΕΡΣ
5
ΓΚΟΛ:
Παπαδόπουλος
ΙΑΠΕΛ).
4 ΓΚΟΛ: Κατσικάς.
3 ΓΚΟΛ: Γκέσιος, Γυφτάκης
Καραθσνάσης Καραίσκος. Μ όσχος
Σημαιοφορίδης. Χ'ΈλευθερΙου.
2 ΓΚΟΛ; Ανανιάδης, Γκαντιάς
Δαλαμπίρας Ελευθεριάόης Κυρικλίδης, Λεπτοκαρύδης Μ πτρούσης
Παπαδόπουλος (Νάουσα). Σουλιόιιουλος Τζώρτζης, Φιλιππίδης Μίλης
ΑΥΤΟΓΚΟΛ:
Ποναγιωτίδης
ΙΦλωρ.). Ξανθόπουλος (Αλεξ,).
ΟΙ ΑΓΟΝΕΣ
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
Κοζάνη Κιλκισιακός
Νόουοα Πιερικός
Νίκη Βόλου Απόλλων Κ.
ΑΠΕΛ - Τρίκαλα
Φλώρινα Καβάλα
Θήα - Πανθρακικός
Αγρ. Αστήρ Ολυμπιακός Β.
Αλεξ/ηολη Βέροια
Αναγέννηση Γ Εορδαΐκός

ΣΗΜΕΡΑ
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΟΚ

4ος ΟΜΙΛΟΣ
Ε.Π.Σ. ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 3. ΚΟΡΙΝ
ΘΙΑΣ 5, ΗΛΕΙΑΣ 4. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 2,
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 2,
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
1
ΠΑΤΡΩΝ 3. συν. ομάδων 20
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5η ΜΕΡΑ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ο στήσιμο» της ομάδος από
Στέφανο Γαϊτάνο καθώς και η

'.0ΧοΫ° Ρ0ΤΕΡα ενώ παΡόλληλα το
0 θα ήταν ποχύ μεγολύτερο.
^ Ιαρά τις κάποιες αδυναμίες
g . Π0|κτών που προαναφέραμε η
ΐω έ Γ ^ ° αν °άνολο άφησε πολύ
^ «ντυπώσεις, μιά και όλες οι
*^ές της κινήθηκαν σωστά.
Η άμυνα ήταν συμπαγής και δεν
κινδύνους για την εστία
^ Μ π α λ τζή , ενώ παράλληλα σύμΞΓ*0 Ρε εντολή του Στέφανου Γαϊύ ένας από τους δύο ακραίους
*· εναλλάξ, ήταν ο κρυφός kuvhη που πλαγιοκοπούσε την αντίπα*1 ápuvo
. ^τ° κέντρα ο Παρίζας είχε εντοΚαλύπτει τον Παπατζίκο όταν
Προωθείται και θα έπρεπε να
J? ” 't 'TQi τακπκά, ενώ ο Σίμπος να
όταν την μπάλλα είχαν οι
^ ω ο λ ο ι κοι να οργανώνει παιχνίδι
αντ1θετη περίπτωση. Τέλος ο
^ Ρ σ ρ ν ίδ η ς είχε τον σύνθετο ρό1ΤΟμ μέσο αριστερά και έξω αρι. Ρά, προκειμένου να μείνει ελεύI
° ΑιΦ·βόπουλος ο οποίος θα
*ΡΕΤαλλευόταν τους «διαδρόμους»
θα άνοιγε ο Γκέσιος οπισθοχωκαι τραβιόνταν επάνω του
αώίπολο σέντερ μπάκ.
4ύτή Λοιπόν την τακτική του ποιχνι-

ΕΘΝΙΚΗ

^ Ε Ο γα σ Τ ΙΗ Γ
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3 1 2
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2QxiA Νααύοης-Βέροιας

A

ΓΑΪΤΑΝΟΣ: «Πιστεύω ότι στο
σημερινό παιχνίδι, είχαμε την απο
κλειστικότητα σε όλους τους τομείς
που χαρακτηρίζουν μιά σύγχρονη
οιιάδπ
Ειδικότεοα διαφυλόξαμε
σωστά την εστία μας και παράλληλα
είχαμε την σωστή κυκλοφορία, την
κινητικότητα και τα πολλά άουτ. Το
μόνο σημείο που με προβληματίζει
είναι το ότι δεν εκμεταλλευτήκαμε'
στα μέχρι τώΡα παιχνίδια μας τα
πρώτο ημίχρονο κάτι που θα πρέ
πει να το βελτιώσουμε και θα βελ
τιωθεί εφόσον οι παίκτες μου αντί
ληφθούν ότι θο πρέπει να μην επα
ναπαύονται στις ωραίες εναλλαγές
της μπάλλας αλλά να εργάζονται με
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και
νο είναι ruó ουσιώδεις στην αντίπα
λη περιοχή. 0 Εορδαΐκός είναι μιά
ομάδα που έχει όλες τις δυνατότη
τες να κάνει Ρ'ΰ θαυμοσια πορείο
στο φετεινό πρωτάθλημα Του εύ 
χομαι καλή επιτυχία»
ΚΕΡΜΕΝΙΔΗΣ: «' Ενινε ένα
καλό παιχνίδι που πρέπει να ευχορί
στήσε τους φιλάθλους που το παρο
κολούθηοαν. Δ«ν παίξαμε παθητικά
αλλά ανοικτά. Το σκορ είναι βαρύ
για την ομάδα μου. Παρά τις ελλεί
ψεις μας είμαι ευχαριστημένος από
την απόδοσή τΐς·
Η Βέροια ήταν κ,αλύιέρη απόικα
θε άλλη χρονίρ και νομ'&ΐ) dthpkui
ένυ υπό τα «.ύμιώτt pf] φαβορί γ|α
τον τίτλο. Της f ύχζομαι καλή επιτυχζία στους στόχους της».

0 προπονητής ταυ llAUK κ
Χετ ρ ενθουσιασμένος οπό τον χαρ
τρτάπητα τομ εθνικού μας σταδίου,
ζήιπαε από την όιυι·ηση της ομά
όος ιου μια Φιλυ.η συνάντηση με
την ΒΕΡΟΙΑ ωατε σι παίκτες του να
μην μείνουν σε ηδράνειο μιά κοι το
πρωτάθλημα Α ΕΘι *ης ecu διάκο
πη λοχμ.ι υποχρεώσεων της εθνικής
ηφ ενός κυι δημοτικών εκλογών γιο
τμιύ, i βδομάδες.
KuToniv Αρμών αυτού ο πράε
Δμος του Δικέφαλου του Βορρά κ
Παν-ιελόκη μι τηλεφώνημά tou
ιιμας rov πμόεδμύ της ΒΕΡΟΙΑΣ κ
Λεκκυ κυι ·ν υυνινιιυ μ< αχεέικό
ιηλεγραφημό ταυ. συμφώνησε και
επισημοποίησε την συνάντηση των
S u n /ΙΙΐήλΐ.Ι.ΐν

Ο ανώνας κλείστηκε για σήμερα
με ώρα ενόρξεως την 3.15

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚ. Τ Ζ Η Μ Ο ΡΑ Γ Κ Α χ
Μιά ΝΑΟΥΣΑ γεμάρπ ζωντάνια
κέντρου, όπου δημιουργούσε ρήγ
και αποφασιστικότητα πήρε για δεύ
ματα στην αντίπαλη άμυνα.
τερη φορά πολύτιμο βαθμό εκτός
ΑΣΑΑΝΙΔΗΧ: Κινήθηκε θαυμά
έδρας μέσα σε τρεις αγώνες που
σια και έδειξε δραστηριότητα, που
έδωσε μακρυά από την έδρα της.
με το γκολ που πέτυχε βοήθησε
Η ΝΑΟΥΣΑ παίζοντας με δια στην ισοπαλία της ομάδος του «
φορετικό σχήμα στην άμυνο κοι με
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ή ταν .»
απόντες
τους
δύο
βασικούς παίκτης που είχε το πιό σύνθετο ρό
Μαλιούφα και Μπασιάκο. ήταν πολύ
λο στην ομάδα του και ήταν πολύ
αποτελεσματική και οι παίκτες της αγωνιστικός ενώ στήν πρίπτωση
κατόρθωσαν να είναι κατά πολύ
της ισοφαρίσεως έδτιξε πολύ
καλύτεροι
του
ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΥ,
Συνέχεια στην 4η
κυρίως στην επανάληψη όπου η
τεχνική και φυσική πληρότητα έκα
ναν τους λιγοστούς φιλάθλους να
ΤΙ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ
τους
χειροκροτήσουν
αρκετές
ΤΡΕΙΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΙ
Φορές.
Πράγματι λοιπόν π ΝΑΟΥΣΑ
Μετά τον αγώνα ρωιήοαμε
ήταν αυτή ποιι την θέλουν οι οπαδοί τους προπονητές του Αρεως «α.
της και πιστεύουμε πως όταν πραγ της Καστοριάς κ.κ ΓοωρνιάΔη κ.Γι
ματοποιούν τέτοιες εμφανίσεις, θα Δανιήλ, καθώς κοι τον γερόλυκο κ.
τους χαρίσουν κι άλλες χαρές στο
Πάγκαλο να μας πούν τηι γνώμη
μέλλον, ενώ οι τελευταίοι θα πρέπει τους για τον αγώνα και πώς είδαν
να την βοηθήσουν ακόμη περισσό την Βέροια. Νά τί μας είπαν:
τερο με την συμμετοχή τους στους
ΓΕΩΡΓ1ΑΔΗΣ: «Η Βέροια ήταν
ογώνες εκτός έόρας.
πολύ καλή Από ότι ακούω και οι άλ ·
Πέραν όμως όλων αυτών εκεί λοι διεκδικητές του πίλου είναι εξ
νο που θα πρέπει να τονισθεί για το ίσου καλοί, πράνμα που σημαίνει ότι
κυριακάτικο παιχνίδι είναι ότι οι παί θα γίνει σκληρή μάχη».
κτες της ΝΑΟΥΣΑΣ, είχαν μιά θ α υ
ΔΑΝΙΗΛ: «Και εγώ προβλέπω
μάσια κινητικότητα στο χώρο του σκληρή μάχη για την υπόθεση του
κέντρου που δύσκολα μπορούσαν τίτλου, στον πραγματικό δυναμίτη
νο πάρουν τον έλεγχο του παιχνι βόρει όμιλο. Η μάχη θα γίνει μεταξύ
διού, οι γηπεδούχοι.
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΑΒΑΛΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΜε αυτήν την κινητικότητα και ΡΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΒΟΛΟΥ Η
το αγωνιστικό πάθος ας δούμε πώς Βέροια στο σημερινό παιχνίδι της
έχει...
έδειξε στοιχείο ομάδος που μπορεί
να παίξει στην Α' Εθνική».
Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ: « Η Βέροια βρήκε
ΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
τον ρυθμό της και τίποτα πλέον δεν
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΣφΥΝΤΗΛΑΣ: Έχει σταθερές τηνσταματά από την κατάχτηση του
αποκρούσεις, ωστοσο όμως φέρνει τίτλου. Το ακορ είναι μικρά κοι >ην
μιά κάποια ευθύνη για το πρώτο αδικεί».
γκολ των γηπεδούχων.
ΜΑΥΡΟΔΟΥΛΑΚΗΣ: Με την
πορθενική του εμφάνιση έδειξε
αγωνιστικότητα και διύθεση, ενώ
κάλυψε με επιτυχία την πτέρυγά
του.
ΓΑΓΑΡΟΧΩΡΙ (Του ανταποκριΚΕΛΕΣ1ΔΗΣ: Το παληκαράκι
τού μας)
της Νάουσας, που περνά στους δια•
Σε φιλικό αγώνα ο Ερμής
κριθέντες.
Ταγαροχωρίου. η καινούργια αυτή,
φΥΤΟΣ: Μιά εντελώς άγνωστη
ομάδα του νομού μας που φ έιος για
θέση γΓ αυτόν έπαιξε με τέτοια άνε
πρώτη φορά θα αγωνισθεί στο
ση. που πράγματι άφησε πολλές
πρωτάθλημα
Γ'
κατηγορίας.
υποσχέσεις για το μέλλον,
ΕΠΣΚΜ, νίκησε στο γήπεδό ταυ,
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΙ: Απΰ τους κορυ τον ΑΡΗ Κεφαλοχωρίου με 2-1.
φαίους της ομάδας του. Δέσποζε
Στο παιγνίδι αυτό η ομάδα αγωστην κυριολεξία μέσα στην περιοχή
νίσθηκε με τους Γκαζγκάζη Α., ΚικΙταυ. όπου καθόριζε κάθ επίμαχη
δη. Κικιντίδη, Τσολακίδή. Γκαζγκάζη
φάση,
Γ. Μουστάκα, Βανταζίδη, Τοορτσή,
ΜΠΑΜΠΩΣ: Είχε αγωνιστικό
Γκαζγκάζη Ν., Αμεριάδη, Μακροβα
τητα και πάθος, αλλά είχ και ημιτε σίλη. Ιωαννίδη. Νεδέλτσο και Αθολείς προσπάθειες. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ναοιάδη.
που τον αντί κατέστησε για να κερ
Τελικά ο Ερμής βγήκε ζημιωμέ
δίσει τις κεφαλιές δεν τα κατάφερε.
νος. γιατί ο παίκτης ιου Στρατός
ενώ ο ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ που τον άλλα Τσαρτσής τραυματίσθηκε βαρειά
ξε1 δεν κρίνεται γιο τα 5 λεπτά του
(σπάσιμο περόνης) από τον αντιααγώνα.
θλητικώτπτο με το Νο 10 του ΑΡΗ,
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Είχε μεγάλη
που δεν οκολούθησε τον αθλητικό
διάρκεια καλής αποόόσεως και βοή παίξιμο τω ν συμπαικτών του.
θησε κατά πολύ στον χώρα του
Από τον Ερμή όιακρίθηκαν οι
κέντρου.
Αθανασιόδης, Κικιντίδης και ο Μου
Χ'ΊΠΑΝΝΙΔΗΣ: Ηταν σω στός ατάκας που ήταν και ο σκόρερ του
και από τους καλούς στο χώρο του
σνώνα.
•
Η διοίκηση του Ερμη I10U
καταρτίσθηκε σε σώμα είναι η εξής:
Δεμερτζής Θεόδωρος πρόε
δ ρ ο ς Μουστάκας Θωμάς αντιπρόε
δ ρ ο ς Τσολοκίδης Α. γεν. γραμμα
τέα ς Γκαζγκόζης Γ ταμίας Αθονασιάδης Α. γεν. αρχηγός Ιωαννίδης
Δ. έφορος γηπέδου κοι ΜπκροβπσίΗ Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
Αης Γ, έφορος ιματισμού.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ
•
Η διοίκηση, οι φίλαθλοι, ο
προπονητής Γεωργ Θεοδωμακέλης
ΤΟΥΡΝΟΥΑ
και οι ποδοσφαιριστές ευχαριστούν
ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
τον φίλαθλο οποΔό της ομάδος κ.
Γεώργιο Φιλιππίδη αντιπρόσωπο
Με την συμμετοχή του ΠανοΟη
ναίκοό, Τελαμώνα Αθηναϊκού και TEXACO για τη δωρεά μιός αόιά
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ θα τιραγματοττοιηθεί βροχής μπόλλας.
— Επίσης ευχαριστούν τον επίσημο
στηΒέροια τουρνουά χάντ μπώλ.
διαιτητή κ. Κο’υ μούση Δημήτριο που
Οτ φίλαθλοι θάεχουν την ευκαι
ρία να γνωρίσουν τις ομάδες του αφιλοκερδώς όιηύθυνε τα φιλικά
Παναθηναϊκού, του Τελαμώνα, του παιγνίδια της ομάδος και για ο
Αθηναϊκού που είναι από τις καλύτε μαθήματα διαιτησίας που έκανε
ρες ελληνικές ομάδες.
στους ποδοσφαιριστές
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία στους - Τέλος η διοίκηση του Ερμη tiny·
Φιλάθλους της Βέροιας να γνωρίσουν ριστεί τον διευθυντή της εφημερί
την Γυμναστική Ένωση Βέροιας και δας ΛΑΟΣ και το προσώπικό της για
να μορφώσουν γνώμη για το τί γίνε το ενδιαφέρον που επιδεικνύεται
ται σε αυτόν τον καινούργιο σύλλογο
Via την ομάδα του μικρού ρυτού
που με γρήγορο ρυθμό προχωρεί
συνοικισμού της Βέροιας
στην διάκριση.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ
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Εικοσαετής πείρα οτπν πόλη μας
í p ’c n ra χοονια πήρα 0 ολη ιπν ΕλλαΛο

ΔΙΑΦΩΝΗΣΑΝ
12 ΠΟΛΩΝΟΙ
ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
ΒΑΡΣΟΒΙΑ 11 (ΑΠΕ)
Η κομματική απαράβατη αρχή
της Λειτουργίας του πολωνικού κοι
νοβουλίου. ποραβιάσθηκε από 12
βουλευτές κατά την ψηφοφορία για
το νέο γάρο που αφορά τη λειτουρ
γ ά των πολωνικών σιινότκόττων
Α αιτερο 6ε του ανεξάρτητου συν
δικάτου «αλληλεγγύη» Οι Δυτικοί
πολιτικοί παρατηρητές στην ™>λω
Υτκή πρωτεύουσα υποστηρίζουν
ττως π ποραίαση Ουτή έχει προκαλέοει ήδη τις ττρώ τες παλιπκές αντί
Δράσεις.
Οι βουλευτές του κομμουνιστι
κού κόμματος στο κοινοβούλιο ψήφτοσν ομόφω να Το παράδειγμά
τους όμως 6εν ακολούθησαν οι
βουλευτές του αγροτικού κόμματος
Λ του δημοκρατικού κάρματος, που
είναι δυνάμεις που λαμβάνουν μέ
ρος στην κυβέρνηση του στρατί· νου
Γιορουζέλσκν Ειδικότερα πέντε
βουλευτές του δημοκρατικού· κόρ
ματος καταψήφισαν τα νέο νόωο
*νώ δύο από αυτούς «ήγειραν-δια
μαρτυρία» ενώ ο πρόεδρος της

Βουλής δεν τους «μέτρησε»
Εξάλλου, τρεις βουλευτές του
δημοκρατικού κόμματος και τέσσε
ρεις «ου αγροτικού απέσχον της
διαδικασίας παρ' όλο που οι πρόε
δρο· τω ν δύο αυτών πολιτικών σχη
ματισμών είχαν καλέαει τους βου
λευτές τους να υπερψηφίσουν το
νέο συνδικαλιστικό νόμο.
Σύμφωνα με τις Φήμες που
κυκλοφορούν στη Βαρσοβία οι 12
αυτοί βουλευτές αντιμετωπίζουν
πιθανές πειθαρχικές κυρώσεις στα
πλαίσια τω ν κομμάτων το υ ς
Στο μετοξύμ οι τηλεφωνικές
πει κοινωνίες μεταξύ Βαρσοβίας και
Γκντόνσκ διεκόπησον χωρίς εξήγη
ση χθές το πρωί.
Σύμφωνα με δηλώσεις υπαλλή
λου του τηλφωνικού κέντρου στη
BopooßAf οι τηλεφωνικές επικοί
«ώνιες 6·εκάιτησαν με το Γκντόνσκ,
την Γκντύνιο και τα Στεττίνο nou εί
ναι τα τρ-α σημαντικότερα ναυπηγι
«ά κέντρα της Πολωνίας και ήταν το
επίκεντρο τω ν απεργιών το καλο
καίρι του 1980.

ΕΚΤΟΣ ΠΑΣΟΚ Ο κ.ΜΠΟΥΛΟΥΚθΣ
ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ
Επιστολή του βου λβυτή στον κ. Παπανδρέου
Αρχισε να εκφράζεται πλέον η
διάσπαση στο ΠΑΣΟΚ μετά τη χ θ ε
σινή αποχώρηση από το κίνημα του
βουλευτή Αριστόδημου Μπουλού
κου. ο οποίος με επιστολήτου προς
τον κ. Παπανδρέου δήλωσε ότι δεν
συμφωνεί με την κατάργηση του
σταυρού και ότι θα καταψηφίσει το
νομοσχέδιο.
Μετά απ' αμτό συνήλθε το πει
θαρχικό συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ «αι
αποφάσισε τη διαγραφή του.
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΤΟΥ κ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ
Η επιστολή του βουλευτοΰ
Μεσσηνίας κ. Αριστόδημου Μπου
λούκου προς τον πρόεδρο τφμ
ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου έχει ως
«ξής;
«Κύριε πρόεδρε
Με την ευθύτητα του στρατιώ
τη, το θάρρος του αγωνιστή την
ειλικρίνεια της δοκιμασμένης φιλίας

Ο ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ
ΓΙΑ 4Η Μ Ε Ρ Η ΕΠ ΙΣΗ Μ Η
ΕΠΙΣΚΕΨΗ
ΑΘΗΝΑ 11 ΙΑ Ι.-,
Ο ιιμόεδρος ιη ς Δημακοστϊος «
ΚχυνοτανιΙνος Καραμανλής αναχω 
ρεί την Πέμπτη γχι του Καναδό
όσου θα πραγματοποίησε· επίσημη
επίσκεψη σσό 1* έω ς 18 Οκτω
βρίου κατόπιν προσκλήσεως του
Καναδού γενικού διοκητοΰ «
'Εντυορντ Σοέυερ
0 κ Καραμανλής, θ α οονοδεύετοι από τον υπουργό εξωτερικών ».
Γ Χαρσλαμπόπουλο «σι υηηρεσια
κους παράγοντες
Κατά την άφιξή του στον αερο
λιμένα ιης Ο ττόβας τσν κ Κάρο
μανλή Οο υποδεχθεί ο αρχηγός του
κρότους tou Καναδό γενικός διοικη
τής κ. Σρέύερ. Μετά την τελετή
υποδοχής κσι ιην απόδοση ημών,
θα ανταλλαγαύν προσφω νήσεις
Το ίδ»ο απόγευμα ο πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα δεχθε τον
πρω θυπουργό το ι Καναδά « Τρυν»ώ μ* τσν οποίο 6α έχει ιτυνομιλίες
Το βράδυ ο γενικός διοικητής του
Καναδό θ ο παραθέσει προς τιμήν
γρυ κ Καραμανλή γεύμα κριό το
οποίο θα νίνουν προοφω νήοετς Θα
•ΠΟΚΟλουθήσει δεξίωση
Το πρωί της επ ο μ ένη ς 15ης
Οκτωβρίου ο Κ Καραμανλής θσ
θεχθεί το προεδρείο της ελληνικής
«οτνότητος τής Ο π ό β π ς και ακολού-

Η Ν Ε Α Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η
ΤΟ Υ ΣΥΝ ΔΕΣΜ Ο Υ
Δ ΙΑ ΙΤ Η Τ Ω Ν
Η νευεκλεγείσα διοίκηση του
Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοοφαίρου Κεντρικής Μακεδονίας συγκρο
τήθηκε σε σώμα ω ς εξής
Πρόεδρος
Παποδώπσυλος
Χαράλαμπος
A Αντιπρόεδρος Μιχαηλίδπς
Κυριάκος
Β
Αντιπρόεδρος Τσονόκας
θωμάς
Γ Γραμμστεΰς ΜποούγκαςΑθαVÓOI0C
Ειδικ. Γραμματέας Κουμουοης
Δημήτριος.
Τομίος Σαμαυλ/κος Αντώνιος
Εφ. Λέσχης Ζαχοριδης Χρπ
στος
Σύμβουλος
Ποπαιωάννου
Αντώνιος.
Σύμβουλος Μέξης Θ εόδωρος

Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Σ Μ Α Τ ΙΚ Η
Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ ΙΑ
Α Υ Τ Ο Κ ΙΝ Η Τ Ω Ν
ΑΠ

ΤΗ Ν ΚΛΟ Π Η

Η έξαρση τμιν κλοπών αυτοκι
νήτων ιΐρυβλημστίζει τους κατάχζαυς I K nou αναζητούν διάφο
ρους τρόπους και μέόο ασφάλειας
για νο προστατέψουν ττιν περιουσία
το υ ς Έναν «π' τους πια πποτκΑι.
σμστικους όπως, τουλάχιστο, δεί
χνουν C· στατιστικές ■ προσφέρει η
ειδ*».π υπηρεσία της ΕΛΠΑ- ΠράγUCH από το 40CO και πλέον αατοκΙ
νητο συνδρομητών της ΕΛΠΑ ιιου
κολύπτοντο» απά την κπροστοαίο
κατό της «Αοπής», εκλάπησαν κατά
το τελευταίο δωδεκάμηνα ιΑύγου
στος 1981 - Αύγουστος 19921 μό
νον 8, δηλαδή ποσοστό ελάχιστα
μεγαλύτερο οπό 1 το*ς χιλίοις.
Το φαινόμενο αυτό δεν Ονο»
συμπτωμιττικό άλλο ύρείλετο- στο
γκγονός ότι οι κλέφτες γνωρίζουν
πως σν πάρουν ένα αυτοκίνητο που
έχει τιι ειδικό αυτοκόλλητα σήμα
κπροσίΒρίος κατό ιη ς κΛααής» θα
κινητοπυ-ηλίκΐ αμέσως ολόκληρης ο
μηχανισμός της ΕΛΠΑ κο ο κίνδυ
νος «ο συΜ πφθαυν είναι άμεσος
αφού μόλ-ιττο προοφέρεται και
υψηλή χρηματική ·ΐμς·βή σε όποιον
βοοθέιπει στην ανεύρεση του ουτο·
•ψητούΕτσ· σι κλέφτες ππ;ιφ»υγουν τ'
αυτοκίνητα παυ οροστειιειιοντοι απ
την ειδική υπηρεαίο της ΕΛΠΑ Και
το τιάοο αποτελεσματική είνπι αυτή
απυδκικνύετρι ειτίοιγς στατιστικά.
Απ' to S αυτοκίνητο n w εκλόπησιιν
στο τελευταίος δωδεκάμηνα, ξσναβρέθιωαν ·ο 4 δηλαδή ποσοστό
66V

θ ω ς θα καταθέσει στεφάνι στα
μνημείο του αγνώστου στρατιώτου.
Αμέσως μετό ο κ. Καραμανλής
θα έχει κατ' ιδίαν συνομιλία με τον
γενικό διοικητή του Καναδά και θα
δεχθεί το διπλωματικό σώμα σε
επίσημη τελετή. Το μεσημέρι, ο
Ελλην πρόεδρος θα παραθέσει
προς Τιμήν του κ. Σρέύερ επίσημο
πρόγευμα, στο οποίο θα παρακαθήοουν μέλη της καναόικής κυβερνήσεω ς
ονώτατοι
αξιωματούχοι,
παράγοντες του δημόσιου βίου και
σημαίνοντες Έλληνες πάροικοι.
Το οπόνευμα. ο κ. Καραμανλής
θα μετοβεί στο Μόντρεαλ, όπου,
«ατά τιγν άφιξή του. θα τον υποδε
χθούν ο διοικητής της επαρχίος
Κεμπέκ. ο πρωθυπουργός κ. Ρενέ
Λεβέκ. επίσημοι της τοπικής κυβερνησεω ς κοι η ελληνική παροικία.
Το βράδυ, ο πρωθυπουργός
του Καναδά κ. Τρυντώ θα παραθε
οε> προς τιμήν του κ. Καραμανλή
επίσημο γεύμα, κατό το οποίο θα
εκφωνηθούν λόγοι,

Το πρωί της επομένης 16ης

Οκτωβρίου, ο κ Καραμανλής θα
δεχθεί εκπροσώπους της ελληνικής
κοινότητος και των ελληνικών οργα
νώ σεων και ακολούθως θα έχει
συνομιλία με τον πρωθυπουργό του
Κεμπέκ κ Ρενέ Λεβέκ 0 κ. Λεβέκ
Θο παραθέσει το μεσημέρι επίσημο
πρόγευμα, στο οποίο θο παρακαθησουν μέλη της κυβερνήσεως και
προσωπικότητες της επαρχίας του
Κεμπέκ
Το απόγευμα της ίδιας ημέρας η
ελληνική παροικία του Κεμπέκ θα
δώσει προς τιμήν του κ. Καραμανλή
δεξίωση στο κοινοτικό κέντρο.
Αμέσως μετά Ο κ. Κοραμανλής
θο μετοβεί στο Τορόντο, όπου θο
τον υποδεχθούν ο διοικητής της
επαρχίας Οντάριο, ο πρωθυπουργός
κ. Ντέϊβις και η ελληνική παροικία
Το πρωί της Κυριακής 17ης
Οκτωβρίου, ο κ. Καραμανλής θα
δεχθεί κοινοτικούς και εκκλησιαστι
κούς παράγοντες

μας και το αίσθημα ευθύνης του
πολιτικού όνδρο «¡ι ύστερο από
οδυνηρό προβληματισμό έρχομοι
με την επιστολή μου αυτή να σας
εκθέσω τις απόψεις μου πάνω στη
σημερινή δραματική τροπή των κοι
νών μας αγώνω ν στο ιερό θέμα της
λαϊκής κυριαρχίας.
Πήρατε χωρίς τη γνώμη ή έστω
την απλή συζήτηση - και χωρίς την
προηγούμενη ή ταυτόχρονη λήψη
τω ν απαραίτητων συναφών μέτρων
(απλή αναλογική κ.λ.π.) στην κοινο
βουλευτική μας ρμάδα, την απόφα
ση για την άμεση εφαρμογή του μέ
τρου της κατάργησης του σταυρού
προτίμησης Ετσι εμφανίζεται ότι
καταλύεται το αναφαίρετο δικαίωμα
του λαού να επιλέγει Ομεσσ οχι μό
νο α ρ χές προγράμματα και κόμματα
για τη διακυβέρνησή του αλλά κοι
να εκλέγει ο ίδιος τα πρόσωπα που
θέλει να τον εκπροσωπήσουν στο
κοινοβούλιο. Γι αυτό, το νομοοχέόιο
τραυματίζει την λαϊκή κυριαρχία και
επόμενο είναι νο κλονίζει και την
οκτινοβολία του ΠΑΣΟΚ στα μάτια
του λαού
Οι τυχόν ισχυρισμοί ότι είναι
μια από π ς πολλές επαγγελίες μας
δεν αλλάζουν την ουσίο και τη
σημασία του κρίσιμου Ουτού θέμα
τος. Γιατί η υλοποίηση αυτού του
μέτρου συνδέεται με δημοκρατικές
διαδικασίες
και
συνταγματικές
εγγυήσεις
Ως βουλευτής εκπρόσωπος του
λαού, θεω ρώ ότι βρίσκομαι μπρο
στά σε μιό συνταγματική ανωμαλία
που εμπλέκει αναγκαστικά τους
πολιτειακούς φορείς της χώρας μας
με άδηλες προεκτάσεις γιο την πολι
τική ομαλότατα. Το νέο βιοστικό μέ
τρο αλλοιώνει τα πολίτευμα, στην
ίδιο την ουσία του. μετατρέποντας
το οπό κοινοβουλευτική δημοκρατία
σε κοινοβουλευτική ολιγαρχίο.
Μπροστά σε αυτή την παραβία
ση της κορυφαίας από τις δικαηρύξεις μας, μπροστά στην ευθεία
προσβολή τω ν κοινών μος αγώνων
γιο την πλήρη προστασία της λαϊκής
κυριαρχίας δεν υπάρχουν περιθώ 
ρια ούτε για συμβιβασμούς ούτε για
παραχω ρήσεις παρά τα συνεπή από
μέρους μου αισθήματα φιλίας απέ
ναντι σας.
Προτιμώ την προσωπική θυσία

Η Βέροια νίκησε 3-0
ΣνινΙχβα οπο τον 3η
ισώνουν την σπόΛυσή του- Του
εΑειπί το ν«ιλ ατ»ο ττροινύθδημο «α·
αυτό Γον δημιουργουσέ ΓτροβΑήματα.
Τώρα που 0ρήκ* τον δρόμο προς τα δί
χτυα σίγουρο θο βρε ( τον εαυτό του.
Χ>ΜΠΟ!· Πολύ κσλός
ΜΟΥΣΟνΡΗΤ: Του Λείπουν παιχνί
δια
ΠΟΥΡΙΑΝΙΔΜΣ: Πεσμένος συγκριΓ*ώ με τα ττροσόντπ του.
ΓΚΕΣΙΟΣ: Στο Δεύτερο κυρίως ημί
χρονο ήταν Π ττροσωπικοποίησπ του
ποΛύ ιιεγόλου παίκτη Ρίχνοντας μιά
ματιά στις σημειώσεις μος τον βλέπουμε
ιιρυιτονωνιστη σε όλες τις φόαβις του
Αδλέτττου αυτού Αρκεί να τονιστεί ότι
πέτυχε Δύο γκολ «έφτιαξε» το τρίτο, είχε
κοι ένα δοκάρι
ΙΣΧ.ΝΟΠΟΥΛΟΧ: Δεν επιοοε απόδο
ση ανάΛανη των πραγματικών δυνατοτή
των του
φ. ΜΙΛΗΣ: Ενώ στο 60ο εκτός
έδρας παιχνίδια ή τον από τους καλύτε
ρους της ομάδας του. την Κυριακή, όπως
κοι στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό Β6
Αου παρουσίασε διαφορετική εικόνα
Ο ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ
Η ομάδα της ΠτολεμαΤδσς παρά πς
ελλείψεις της ιΕλευθεριόδης Κονδυλιώτης, Τσκίδηςί παρουσιάστηκε πολύ καλύτερη απώ ¿τι στα φιλικό μύτς που εγινε
στην έδρα της κστό το οποίο £Ϊχε πάλι
κερδίσει η ΒΕΡΟΙΑ »2-0! Ωστόσο παρά
την καλή κυκλοφορία της μπύλλας και
την αρκετά μεγάλη κινητικότητα των
παικτών της. ιδιαίτερα στο πρώτο ημί
χρονο. δεν κατόρθωσε να δημιουργήσει,
καμιά σχεδόν επικίνδυνη κατάσταση στα
καρ< της ΒΕΡΟΙΑΣ με αποτέλεσμα α
Μπαλΐζής να μεταβληθεί σε θεστή του
αγώνα.
Σαν στόμα διακρίθηκαν κατό πρώτο
Ααγα ο τεμματοφύλακας Κοντοφάκας και
κπτσ δεύτερο οι Βουνητρυπίδης Αθπνααιάδης
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Ο Αθηναίος διαιτητής της συναντή-

σεως Κ. ΜητράκΟς γενικό 6«ημθηνε με
επιτυχία ενώ σωστοί ήταν και οι επόπτες
γραμμών κ.κ. Φυχομόνπς - Λιάτσος.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΤΟ ΦΙΛΜ TOV ΑΓΩΝΑ
- 2' Η πρώτη αξιόλογη φάση του αγώ
να γίνεται από ιούς φιλοξενούμενους
όταν σουτ του Τύπου από το ύψος »πς
μεγάλης περιοχής φεύγει όουτ
11' Σέντρα - φόουλ του ΧΆΘονα
σίου από δεξιά και ενώ ο Κοντοφάκας εί
ναι κκτός θέαεως. η μπόλλα «φεύγει μό
λις άουτ, οπό την δεξιό συμβολή ίων
δοιαριών του
Ο ΚΟΝΤΟΦΑΚΑΣ
ΣΩΣΕΙ
- 1δ Κστσώνης - Σίμπος - Πουρσιινίδης παίζουν ωραία την μπάλλα, ο τελευ
ταίος κάνε» σέντρα οπό αριστερά στην
καρδιά της αντιπάλου άμυνας εκεί πετύγετπι ο Γκέσιος. το σουτ του οποίου απο
το σημείο του πενπλτυ. αποκρούει
εκπληκτικό σε κόρνερ α Κοντοφάκας
- 19' Ο Ακριβόπουλος εκτελεί φόσιΑ
λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή της
Πτολεμαίδος. η μπάλλα φεύγει με δύνα
μη περνάει το τείχος, ο Κοντοφάκας της*
αποκρούει αλλά του ξεφεύγει ο Γκέσιος
στον οποίο καταλήγει σουτάρει από
πολύ κοντό για να χτυπήσει αυτή στο
σώμα του πεσμένου τερματοφύλακα,
για να Γπασει νέο σουτ ο Πουρσανίδης
προς το δίχτυα αλλά κοντράρεται στο
υώμα ταυ Ξυνόδο φεύγοντας κόρνερ
- 21 *Ο προωθημένος Παττατζίκος οπο
τσ αριστερά σεντράρει στον Μουσούρη.
ο οποίος κάνε« κακό κοντρόλ, π μπάλλα
πηγαίνει στον Ακριβόπαυλο που σπό ιην
γωνία της μεγάλης περιοχής του Εορδαι
κού σουτάρει μόλις άαυτ.
- 2 4 'X Αθανασίου f «ίσιος συνδυά
ζονται, ο τελευταίας μπαίνε· οπό πλάνισ
μέσα στην μικρή περιοχή των αντιπάλων
του και ·άβει τηγ μπάλλα παράλληλα
προς ιην εστία, όπου όμως δεν είναι
κανένας συμπαίκτης του παρά μόνο
Εορδσικοί που αποκροϋουν
Ο ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ
ΧΑΝΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
25 Από λάθος o X“Αθανασίου μέσα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΟ 5ο ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
Εκδηλώσεις και σε μεγάλα αστικά κέντρα
ΠανεΜηνια είναι πλέον η συμ
μετοχή στο 5ο Χορωδιακό Φεστι
βάλ Αθηνών που θα γίνει στην
πρωτεύουσα και σε μεγάλο αστικά
«έντρα της χώρος οπό 9-15 Δεχεμ
Ορίου 1982 και που οργανώνει π
χορωδία της Εμπορικής Τράπεζας.
35 χορωδιακό συγκροτήματα από
όλα το ελληνικά διαμερίσματα
εχομν δηλώσει μέχρι άηγμής συμ
μετοχή. Και συγκεκριμένα, από τις
πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πει
ραιά Πάτρα, Λάριαα Βόλο, Καλα
μάτα, Κόρινθο, Κατερίνη, Αίγιο,
Κέρκυρα. Λευκάδα. Λαμία. Σέρρες
Γιαννιτοά Πολύγυρο. Αταλάντη.
Ο ρεεπιόδα
Θήβο,
Γουμένιτσα,
Κοστοριά και Τύρναβο Οι χορωδίες
με πρώτο ή δεύτερο βραβείο από
τις προηγούμενες διοργανώσεις του
Φεστιβάλ θα εμφανιστούν στην
Αθήνα (ξενοδοχείο HILTON) από 9
ως 13 Δεκχ^ιβριου Στην συνέχείο
θα npoyiiuTiinoinOniVv χ ο ρ ω δ κ » ^
truvavTOofU ιΛ,ς ρόΜι^ΟκΟσβήο«
νίκη, Σέρρες. Λάρισα, Αηςύα και Πατρο Ο* τρόπο που να μπορέσουν
όλες « ελληνικές χορωδίες νο όώ-

σουν κπορόν» στην πολύ μεγάλη
και πρωτόγνωρη για τη χώρα μου
σική αυτή διοργάνωση.
Στο μεταξύ έχουν μετακληθεί
από τους οργανωτές [Χορωδία
Εμπορικής Τράπεζας) και 6 Ιέξιί διά
σημα χορωδιακό συγκροτήματα
από έξι διαφορετικές ευρωποϊκές
χώ ρες που θα τραγουδήσουν μαζί
με τις ελληνικές χορωδίες στην
Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέν
τρα Τέλος στα πλαίσια τοσ Φεστι
βάλ έχουν προγραμματιστεί και θα
γίνουν εκπαιδευτικό σεμινάρια γιο
διεύθυνση χορωδίος από μέρους
των ξένιον μαέστρων και των χορω
διών τους. Αυτό θο το παρακολου
θήσουν όλοι οι Έλληνες διευθυντές
χορωδιών κοι πολλοί μουσικοί.
Η διοργάνωση αυτή των 2 0 0 0
χορω δώ ν και των δεκάδων χιλιά
δων ακροατών στη χώρα μας, έχε,
προπαλέαίΐ
ζωηρό εν.διοψί ρον
ρτομς μουσικούς κύκλους πολλών
«υρωιιαϊκών χωΡών στους οποίους
>ο Χορωδιακά Φεστιβάλ Αθηνών.

<Μ· γέναι πόρ

στη μενόλο περιοχή της οραδος του.
στρώνε* την μπόλλπ ο επερχόμενος
όμως ΛΘσνυα«άδης μη περιμένοντας
σιιτό το Λάθος του Βεροιώτη αμυντικού,
με την φόρα που έχε* φεύγε* πάνω από
την μπολλα χάνοντας καλή ευκαιρία και
την τεΑευίπία για την ομάδα του σε Ολο
τον αγώνα ΜΙ
31 Μακρυνή βολίδα του Ακριβόπουλου βγάζει σε κόρνερ ο Κοντοφάκας με
ωραία εκτίναξη.
- 42 Ο Σίμπος από δεξιά κάνει σέντρα,
ο Γκεαιος μέσο στην μικρή περιοχή πιά
νει κεφαλιά που φεύγει μόλις άουτ.
- 54 Από δεξιά κατεβαίνουν οι
θεροιώτες με τον Κατσώνη που σεντρά
ρει μέσα στην περιοχή του Εορδαικου.
όπου ο Γκέσιος με κεφαλιά στρώνε· την
μπάλλα στον επερχόμενο Πόριζα, που
σπό το ύψος της μικρής περιοχής πιάνει
δυνατά σουτ το οποίο ενώ παίρνει
κατεύθυνση στα δίχτυα των φιλοξενού
μενων χτυπάει στο σώμα του Βουνο
τρυπίδη κα· «σ^αλήγ· κόρνερ.
ΤΟ Β ΗΜΙΧΡΟΝΟ
ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
ΡΕΣΙΤΑΛ ΓΚΕΣΙΟΥ
59* Ο X'*Αθανασίου ύστερα από
ωραία κούρσα από την δεξιά πλευρά κά
νε* σέντρα, ο Γκεσιος σηκώνεται ψηλό*
τερυ απο όλους πιάνει κεφπλιό η οποία
αποκρούεται στην αρχή σπό τον Κοντο
Φάκα λαι στην συνέχεια οπά το δεξί κά
θετο δοκάρι του και απομακρύνεται από
τους ουμππίκτες του.
ΔΥΟ ΓΚΟΛ ΤΟΥ ΓΚΕΙΙΟΥ
ΪΕ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ
61' Το γήιιεδο οηκώνεται στον αέρα,
οφου αυτό το λεπτό σπάει <1 «γκΙνιαιΐ
των Βτοοιέων. Σε μιύ από πς πυλλές
χθεσινές επελάσεις ιου από τα δεξιά ο
X' Αθανασίου σεντράρει στο δεύτερο
δοκάρι του Εορδαικου Εκεί σηκώνεται
ωραία και πιάνει κεφαλιό σ Μουσούρης
η ..*ποίη βρίσκει το οριζόντιο δοκάρι του
Κοντοφάκα γυρίζει στον αγωνιστικό
χωρά υεσο στην μικρή περιοχή του,
όπου ο Γκέσιος με νέα δυνατή κεφαλιά
στέλνει την μπΟλλα' στα δίχτυα των
Φιλοξενούμενων
¿9 Απδ τσ αριστερό ξεκινάει αυτή
την Φορπ το δεύτερο γκολ της βοσίλιοσιις Ο Πουρσανίδης κάνει παράλληλη
σέντρα στην κορδιό της αντίπαλης αμυνος. να να πεταχθεί ο Γκέσιος και με
κεφαλιό ψαράκι να σνεβόο«* τϋ σκορ σε
2-0.
75' Ο Γκέσιος προτιμά νσ μπει μόνος
του στο αντίπαλα καρέ αντί νο δωοει
στους αμυντικούς δεξιά και αριστερή του
Μουσούρη ή ΠουρπανΙδη υε σπστέλε*
σμα νσ κοπεί από τους Ξυνόδα κπι Βοιινοτρυιτίδπ
86 Πάλι ο Γκέσιος στο προσκήνιο
Αυτή τη φορά με ωραία «τρύπα» βγάζει
τον Μίλπ Φ. μόνο απένσντι στον Κοντο
φάκα ο βεροιωτης άμως χάνει την
μπάλλα κοι την θαυμάσια ευκαιρία.
Ο ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΝΕΙ ΤΟ 3 0
36 Μετωπικά μπάσιμο πι I κέσιου
και κόψιμο της μπόλλσς αριστερό τομ
στον Ακριβόπουλο. ο οποίος αφού αποψτιινει δύο αντιπάλους »συ. λίγο μέσα
στην μεγάλη περιοχή με δυνατό σουι το
οποίο λυγίζει τρ χέρια του Κοντοφόκα
στέλνει την μπάλλα να σπαρταρίσει γιο
τρίτη φορά στα δίχτυα του Εορβοϊκού.
01 ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής Κοτσώνης (69
Ιοχνάπουλος) X' Αθανασίου. Γκττζιτζόποιιλος ΠαπατζΙκος Παρίζας Ακριβό
ποιιλος Σίμπος, Μουσούρης Ιέ6 ΜΙλης
φ.) Πουρσανίδης Γκέσιος.
ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ: Κοντοφάκος. Τοιφτοονλσυ. Ασλσνίδης Ξιτνόδας I ,'ό
Α*θΐ νφης) θοννατμμπίδης Μουρώπου
λ® (άΟ ΠΟλβτίδηζ· Τυπου Τσεμπερλι
ί.ηςΕύθυμιάδης Τσοόκάκιις. Αθανασιά*πν
r * â â ΜΠΛΛ ----- -

σε ένα θέμα αρχής που επιτάσει ότι
ο λαός - ολόκληρος ο λαός - πρέπει
να έχει τον τελικό λόγο. Προτιμώ το
μοιροίο τραυματισμό των προσωπι
κών μας δεσμών παρά να βρεθώ
στην ταπεινωτική ονάγκη - εξυπη
ρετώντας προσωπικές φιλοδοξίες νο προδώσω τις αρχές και τους
αγώνες μου καθώς και τους περή
φανούς πολίτες που έστειλαν και
μένα με τη δική τους ψήφο στη
Βουλή.
Μας έστειλαν στην εθνική αντι
προσωπεία, κύριε πρόεδρε, για να
προστατεύσουμε και τα δικαιώματα
τους και όχι νο τα υφαρπόσόυμε
θεσμοθετώντας, πέρα από τα συνταίγμι&κά πλαίσια. Με το όπλο της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφ/ας
Η συγκεκριμένη αυτή διαφωνία
μου που είναι πάνω από οποιαδή
ποτε άλλη στο παρελθόν, δεν έχει
προσωπικό χαρακτήρα και θσταν
σοβαρό σφάλμα π πορανόησή της
ως προς το κίνητρα ή να επιχειρηθεί
ηθελημένα η παρερμηνεία της με
μιό μετατόπιση του κρίσιμου αυτού
θέματος σε άλλους θλιβερούς χώ 
ρ ους
Είναι γεγονός ότι ο «σταυρός
προτίμησης» έχει πάρα πολλές
αρνητικές π λευρ ές δυσβάστακτες
περισσότερο για τον ίδιο τον βου
λευτή, παρόλα αυτά δεν είναι δυνα
τό να δεχθούμε την αποκοπή των
αντιπροσώπων του έθνους από το
λαό με την κατάργηση της απ
ευθείας λαϊκής τους εκλονής. Αλλά,
κύριε πρόεδρε, κι αν υπάρχουν οι
αγαθότερες προθέσεις ποιά είναι εν
προκειμένω η εγγύηση: Ποιά είναι
ακόμα η βεβαιότητα για τοσς άλλους
πολιτικούς χώρους; Γιατί μόνον
εμείς όεν απαρτίζουμε την κοινο
βουλευτική δημοκρατία. Έτσι κιν
δυνεύει να παραδοθεί ατο μέλλον,
προοδευτικά, ο λαός μας σε μιό
στυγνή ολιγαρχία με «νόμιμο» μαν
δύα Ακόμα, αφαιρώντας από το λαό
αυτή την πλευρά της λαϊκής κυριαρ-

Λ Α Χ Ε ΙΟ

ΛΑΪΚΟ
ΑΘΗΝΑ 11 (ΑΠΕΙ
Κατά την σημερινή κλήρωοη του
λαϊκού λαχείου
Ο
αριθμός
74212
κέρδιαε
3.610.360 6ρχ
0 αριθμός 34100 κέρδισε 730.000
άρχ.
0 αριθμός 60025 κέρδισε 370.000
δρχ.
Ανσ 80.000 δρχ κερδίζουν οι οριθμοί:
10082 16969 24335 41256
66152
Ανα 40.000 δρχ;
3186 4904 21186 29642 37010
46018 56770 62109 68936 78807
Ανά 20.000 όρχ
219 6176 8189 12245 13917
15846 19403 26598 32516 35568
39814 44130 48842 52259 53891
58883 60337 64042 64219 70669
71988 76464
Ανόΐ2.000 δρχ
3607 4199 4223 9401 1164
13136 15135 17890 18441 20565
25106 28090 28891 34266 38282
39063 42888 43519 45207 47210
50877 54438 57351 59485 63311
64980 67354 69587 74962.
Ανόβ.000 6ρχ,;
1170 1891 2563 5695 6787
7478 8870 10853 14704 16057
(6728 18992 19894 22107 23348
25887 27259 30353 31104 31835
32567 34078 34997 36179 37551
40565 42007 46879 48031 49593
50154 50406 51598 53010 56199
59404 59766 61168 62560 65691
66873 68025 70058 71220 72851
74202 75713 77215 77986 79598.
Επίσης κερδίζουν σπό 400 δρχ. Οι
αριθμοί που λήγουνσε 2.

χία ς δηλαόή της άμεσης εκλονής
των εκπροσώπων του, τού αρνούμεθά το δικαίωμα ταυ αδιάκοπου
ελέγχου. Κι αυτό αποτελεί όχι μόνο
αλλοίωση του αντιπροσωπευτικού
μας πολιτεύματος αλλά και αποδυ
νάμωσα του δημοκρατικού διαλό
γου.
Γιο όλα αυτό γίνεται φανερό,
ότι για μένα δεν υπάρχει δίλημμα
Στο όνομα του ηθικού και δημοκρα
τικού δικαιώματος τη διαφωνίας και
επειδή είνοι πάγια κοινοβουλευτική
πρακτική με ισχύ συνταγματικού
εθίμου να μην τίθεται θέμα κομμα
τικής πειθαρχίας σε εκλογικό νομο
σχέδιο, θα καταψηφίσω το μέτρο
στη Βουλή. Μου το υπαγορεύει ο
σεβασμός της εντός του συντάγμα
τος αποστολής μου ως βουλευτού.
της βασικής μας διακήρυξής για την
προστασία των δικοιωμότων του
λαού και της εντολής των Μεσσηνίων που μ' έστειλαν σ το κοινοβού-

ΑΘΗΝΑ 11 (ΑΠΕΙ
Διεθνής συνδιάσκεψη μηχανικών
γιο Αλληλεγγύη στο λαό της Παλαι
στίνης θο πραγματοποιηθεί στις 29
και 30 του Οκτωβρίου στο Euv€vlδειο Ίδρυμα, με διοργανωτές το
τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και
την ένωση Παλαιστινίων μηχανι
κών
Σε συνέντευξη που έδω σαν χθες
οι πρόεδροι του ΤΕΕ. κ. Ν. Δεσύλλας και των Παλαιστινίων μηχανι
κών κ. Μ. Αμπντελχαμίντ και ο Γεν.
Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αρά
βων μηχανικών κ. Μπέλ Χάρζ Αμόρ
Μοχόμεντ. τόνισαν τους σκοπούς
της συνδιάσκεψης που αποβλέπουν
στην ενίσχυση του αγώνα των
Παλαιστινίων μηχανικών και την
προώθηση των αποφάσεων της
στους διεθνείς οργανισμούς σαν

Π Α Π Α Τ Ζ ΙΚ Ο Σ Τ Ο Π Α Λ ΙΔ Η Σ Κ Α Ι
Π Ο Υ Ρ Σ Α Ν ΙΔ Η Σ
ΣΤΗ Ν ΑΘ Η Ν Α
Φεύγουν σήμερα μετά τον
αγώνα με τον ΠΑΟΚ για την Αθήνα
οι παίκτες της Βέροιας Χριστόφορος
Πουρσανίδης και Θόδωρος ΤοποΑιδης προκειμένου να πάρουν τα χρή
ματα που κατέβαλε η ομάδα τομς
στα ταμείο παρακαταθηκών και
δανείων για την οκταετία τους
(400.000 δραχμές ο καθένας).
Μαζί τους κατεβαίνει στην
πρωτεύουσα και ο Τόκης Παττατζί
κος που θα πάρει μέρος στον ανώνσ
που θα γίνει την Τετάρτη μεταξύ
των αλλοδαπών παικτών που αγω 
νίζονται σε σωματείο της χώρας μας
και επίλεκτων παικτών του ΠΣΑΠ.
στα πλαίσια του εορτασμού της
ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
‘Πσπατζίκος μαζί με τσν Μαδρέκα
της Προοδευτικής είναι οι μοναδικοί
παίκτες που αγωνίζονται σε ομάδες
Β' Εθνικής.
Β.Γ.

Συνέχεια από την 3η
ψυχραιμία.
ΜΠΛΙΑΤΚΑΣ: Δραστήριος και
είχε μπαλλιές που πέρασαν στην
αντίπαλη άμυνα.

Ασλσνίόη του πετά από πλάγια
μπσλλιά τρύπα που πλασόαντας τον
τερματοφύλακα κάνει το 1-1.

ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

- 63 Οι παίκτες του Κιλκισισκού
με την σέντρα που ξεκινούν πετάν
σθειά μπαλλιά στα καρέ της Ναούσης. αλλά ο διαιτητής κ. Σταυροποόόκης δείχνει το σημείο τπυ πέναλτυ. αφού προφανώς η μπάλλα να
βρήκε χέρι αμυντικού, που με τον
Αντωνιόδη γράφουν το 2-1.

Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο αντικαταστάτης του κ. Πίτσα
που ήταν ο κ. Σταυραποδάκης. μας
έδειξε πως ήταν σωστός και πολύ
θετικός στα σφυρίγμορτά του. ενώ
εκείνο που τον διεκρινε ήταν το ότι
βρισκόταν πάντοτε κοντά στις φ ά 
σεις. (Μακάρι νο βλέπουμε πάντα
τέτοιες διαιτησίες).
ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
- 8" Σε σέντρα του Μπλιότκα και
σουτ του Μητρούση περνά μόλις
άαυτ.
40 0 X "Ιωαννίδηςπερνό διαδο
χικό τρείς αντιπάλους και την τελευ
ταία στιγμή, αποκρούεται σε κόρ
νερ.
ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ
ΜΕ 1-0
- 47 0 μπακ του Κιλκισισκού Γού
λας πιάνει ένα δυνατό μακρυνό
σουτ, ο Σφυντηλός αδρανεί να πιό
σει την μπάλλα. που καταλήνί' στα
δίχτυα κανσιηος το I -Ο
Ο ΑΣΛΛΝΙΔΗΖ
ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ 1-Τ
-

Μ

ποιοι σπά rt> rcpifiàhM*
σ α ς m ía γναφίζΜ Ά «Γ

συγκεκριμένη
μου. την οπο fa ήάΠ ®

πσΛΛούς
ç<:'eiβρΟΟΟΊ
ετοιμάζονται νσ »λΟΓ®®1
Αονήσουν*
Ε.\ηζχμ KC>
i7£Of,\Joi7SYAÚ ν σ ú'Jv

τολμήσουν a á rf 3®*»
ο ύ τ ε ο.1

τ η Α ίτ .σ Τ ίϋ ά ΐ^

μενο: α π ' ουτούζJ
H n/χάν ά/t]BV&
βλίυαη των ημίρ/ν
ίάημΜ ηοπκώ ι· pou ΊΡ *'
Θ4σεων θο a? ο»*!·*
σε··. ·5υστυχιυς γι ανπθΚ
νο αμυνθώ μ ε το·
πνυ γνωρίζετε.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟ ΛΑΟ
ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ
ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ

ΝΑΟΥΣΑ-ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΣ 2-2

Η ομάδα του ΚΙΛΚΙΣΙΑΚΟΥ
μπορούμε να πούμε πως μας εξέπλρξε με το καθαρό και αθλητικώιατο παιχνίδι της, ενώ είχε μιό στα
θερή απόδοση με τους νεαρούς του
παίκτες.
Διακρίθηκαν οι Αντωνιάόης,
Γούλας. Τσακουρίδης, Μποδιτσόπουλος.

λιο.
Τιμώντος τους κοινούς μος at“™«
Me ιδιαίτερο ηισθήματπ
Α ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ»
Υ.Γ Π ληρΌ ^.ρούμαι τηΛ κ&

ΠΕΝΑΛΤΥ ΚΑΙ 2-1
ΓΙΑ ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ

ΤΟ ΧΡΥΣΟ ΠΕΝΑΛΤΥ
ΤΗΣ ΙΣΟφ.ΑΡΙΣΕΟΣ
— 72 Ο Μπλιάτκας μ ετονΧ "ίωαννίδη παίζουν τα 1-2 και ο τελευ
ταίος με την σέντρα nou κάνει βρί
σκει το χέρι του Μπέσια και ο ρέφερυ χωρίς δισταγμό δίνει πέναλτυ.
για να το εκτελέσει ο Παπαδόπουλος και ξεγελώντας τον τερματοφύ
λακα του Κιλκισισκού να γράφει την
ισοφσριση σε 2-2.
ΠΑΡ ΟΛΙΓΟΝ
ΤΟ 3 -2 ΣΤΟ 9 0 '
0 X "Ιωαννίδης βρίσκεται στην
περιοχή του Κιλκισισκού κσι ενω εί
ναι έτοιμος να σουτάρει για να απο
κρούσουν και ταυτόχρονα νσ λήξει
και το παιχνίδι.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: ΣφσντηΑός Μουροδουλόκης Κελεσίόης ΦΟτος. ΣταΦυλίδης Μπάυπος ΙΔιαμαντής
Κουμάγκσς) Μητρούσπς, X"Ιωαννί
δη ς Ασλανίδης Παπαδοπούλας,
Μπλιάτκας.
ΚΙΛΚΙΣ: Δούτσιος, Αντωνιάόης
Γούλας Τρούμπης. ΟσνσΛώτίδπς
Μτιέσιας. Καπετιινιόη'.
βράσης

Αντωνιάδης X ΤσακούΡ'δης Μϊιο·»
διτσόπουλοζ;

Ο Χ'Ίωοννίόης που γτμεττ»
ΆΓΚΑΖ

μέσο πίεσης για την επ'λ·11711
Παλαιστινιακού προβλήματος
Ειδικότερα π συνδιόσκεφΐ·
- ©σ καταδικάσει τπν ιαρΟτΓ^·
,ΛΙΓ
επίθεση ενάντια στους Παλ'*''
8)
νίαυς «οι τους Λιβσνέζουζ
καταγγείλει τον επεκτατικό Γ
του Ισραήλ που στηρίκτηκε
I

ΗΠΑ·
,ο*
- θ α οπαττησει την χωρίς
αποχώρηση των Ισρσηλινών
τευμσττυν από το Λίβανο, κ ο θ ώ έ ^
την εφαρμογή των σποφάοεΦ»
ΟΗΕ για τους Π α λ α ισ τ ιν ίο υ ς ^ .1
- θ α ζητήσει την συμηομόΟω ^ 1
όλων τω ν μηχανικών προς à ù W ^ jJ
και την συμμετοχή τους στπν
κοδόμηση ταυ μελλοντικού ovw W ·
τητσυ Παλαιστινιακού K paraU V jJi
Οπως είπε ρ πρόεδροέ
»»
Παλαιστινίων μηχανικών Π
τους για την διοργάνωση τπς ‘ ^
διάσκεψης στην Ελλάδα,
TEE. έγινε σαν ένδειξη έκΦΡ®
ευγνωμοσύνης και ικανοποίησης
τίΚ
την σταθερή κσι Θετική στιί|,:Γ,1(}|^
χώρας μας απέναντι στο Παλό' Γ|
νιακό πρόβλημα
- c l
Σημειώνεται 6 π το 7.Ε Έ *·
υπογράψει πρωτόκολλο α π '1■^
σίσς από το 1976 με την " ^
Παλαιστίνιων μηχανικών π0“
3 0 0 0 0 μέλη.
«β
Στη συνδιάσκεψη έχρυν * ^
να ηαρευρεθούν εκπρόσωπό*
των εθνικών ενώ σεω ν ύθΧρν' ώ
καθώς και διακεκριυένοι ύΠΧ°ν ΐ |
απ' όλο τον κόσμο.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΙΚΤΩΝ
'Υστερα από 6ianpavMarfU ω
που έγιναν με τους αρμόδιο^ ^
Ενώσεως Ποδοσφαιρικών
τείων του Νομού Ζάλο της Ουγναρίας, στις 28 ΟκτωΡΡ^
έρχεται στη Βέροια μιό
ΖΕ-ΣΕ-Ε για μιό σειρά φιλικών ^
νων με την ομάδα του κλιμάκιό“ ^
ενώ σεω ς που θα γίνουν n c p O ^ j
των ομοσπονδιακών προπσνπ
Για το σκοπό αυτό και π ρ <
μένου οι ποδοσφαιριστές του κΑΠ*·
KÍOU της Ενώσεως να Πρ°'
σθούν κατάλληλα για να α ν ό ^9
πίσαυν την ομάδα της ΖΕ-Τ^- *
ποδοσφαιριστές της οποίας _¡τρόφιμοι του μεγαλύτερου
■
■ Ευρό”
*βB f
σφαιρικού κολεγίου
της
ένωση καλεί τους πσρσκότώ v^π»«·'
¡t
αφαιριστές να βρίσκονται Ρ1'·' ^
12 Οκτωβρίου *οι ώρα 4 ·*Λ ^
γήπεδο Λοζοχωρίου για apc” . *
ση ΚΙΠΡίΤΗΣ του ΦΑΣ «Ναού ^
ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ της Θύελλας
γου, ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ του
■Μελικής ΣΕΡΕΜΕΤΑΣ ταέ ύ ^
Μοκροχωρίου ΜΩΫΣΙΔΗΣ
^
Εθνικού Ράχης. KJPTlKIAHf ^
ΚίΟΣΕΟΓΛΟν του Αγροτικού λ μ)
ρα Πλατέος ΛΑΧΑΝίΔΗί Ό«' “^ ·
Αρχαγγέλου. ΠΟΥΡΛ.'ΔΑΣ
ξας Παλ. Ζερβοχωρίου ΙθΑ^
ΔΗΣ του Προμηθέα Βέροιαν
ΓΟΡΙΟΥ και ΜΗΚΑΣ του
Ναούσης ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ και θ ε ί ¿,
Ρ0Π0ΥΛ0Σ του ΠΑΣ «Βει«' ,
Βεργίνας
ΓΐΑηΑΔΟΠθΥΑθ*ΑΚί
ΘΕΟΔΟΡΙΔΗΣ και τ ς α ΘΔΑΓ« κ*
της Νέας Γενεάς Ν Ν ι κ σ ώ '^
ΝΤΑΚΗΣ του ΑχιΛλέσ Neo*à> ™
jO ^l*
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΠΥΓ1!^·
ΔΗΣ ΒΕΝΟΣ του Α πόλλω ^
Γεωργίου και Θ6 0 Δ0 Σϊ '>ΔΗΙ
ΑχΑλέα Νααύαης
Από την επιτροπή πρω ' ^ ^
μστος της ενω σεω ς επεβληΒΊ’^^ν
παριακάτω ποινές σε παρεκτΡ^
τες ποδοσφαιριστές.
11 Ανγελίνο θυιμά τπύ
Κουλούρας 4 αγωνιστικές
21 Ματράκα Γρηγύρια T0Uic
«μονά Nnoe.Víou 3 σγωνιαΤ1·^*
3 ) Πσπαδόπουλσ θω μά Η1»
Καμποχωρίου 5 αγωνιστικές· (Λ{

4) Τσιρπονλή ΣώτήΡ10 ^
θ»<ελλος Στενπμοχου ’ αν^’νκ ^
■6) Μόρο Σωτήριο της 0 Ü‘
ΣιενημΟχου 4 ονωΥΌΤίκες
I
61 ΤσιοοέισκογΑαυ
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Αδέσμευτη καθημερινή

i

w

v

» » ν ϊ ϊ ν ΐ ϊ ΐ 'ϋ

εφημερίδα του Νομού

Ετος ιδρύσεωτ 19Ρ5
Αρ. φύλλου 2 0 5 3
Μητροπόλεως 72-Τη.ν 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή φύλλου 6ρχ. 10

Ημαθίας

Εντυπωσιακή
συγκέντρωση
του κ. Τσαλέρα
ΕΓΙΝΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑ
Την Δευτέρα το βράδυ ο υποψή
φιος δήμαρχος Βέροιας του ανεξάρ
τητου συνδυασμού «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟΛΟΣ,Γιώργος Τσαλέρας μί
λησε σε ογκώδη συγκέντρωση στον
συνοικισμό του Προμηθέα.

Όχι στο κόμμα
ναι στη Βέροια!
τ
Ιϊέροιο δεν ψηφίζει διορισμένους απ' το κόμμα
^ “Ρχους*. Αυτή η φράση έχ§ι γίνει σύνθημα μεταξύ
ν ΰεΡοιωτών, που την Κυριακή. Π Οκτωβρίου αναμέ1(11 να δώσουν ένρ «σκληρό μάθημα» στον κομματικό
Ίλονισμό χου ΠΑΣΟΚ, που συγχρόνως Οάναι «μάθημα
“ Ι^κριηΰις,,.
^ ^‘ν®1 Χαρακτηριστικό και συγχρόνως πολύ λυπηρό,
θόνος συνδυασμός στη Βέροια που συνδέθηκε τόσο
υ με το κόμμα - σε σημείο να δημιουργεί την εντύπω^ ατι κατεβαίνει σε βουλευτικές εκλογές - είναι αυτός
κ. Ανδρέα Βλαζάκη (Δημοκρατική Αλλαγή). Αλλοιώς
“ζ μπορεί να εξηγηθεί το σύνθημα στο πανώ, έξω από το
|10(_ο^ικό του κέντρο: «ΚΓ αυτός ο Οκτώβρης θάναι δικός
Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου είναι βέβαιο ότι ο περήτ
βεροκότικος λαός θα πει όχι στον κομματικό συν^ '“αμό του ΠΑΣΟΚ. Είναι βέβαιο ότι οι Βεροιώτες στην
ντΡΐπτικήτους πλειοψηφία θα αποδοκιμάσουν την ενέρΤ°λ> κεντρικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ να επιβάλει
ιΓ®τον γνωστό τρόπο - σαν υποψήφιο δήμαρχο μιάς πό°°ν την Βέροια ένα καθαρώς κομματικό στέλεχος,
ϋ “ν τυχόν εκλεγόταν στο αξίωμα αυτό είναι φυσικό να
μιΓ^ ^ σμι0ι>του κόμματος αυτού που τον προώθησε σε
^ Τει°Ια θέση. Αλλά τότε αλλοίμονο στα συμφέροντα
^ τοπου. αλλοίμονο στα συμφέροντα των δημοτών.
^ ^ Κι αν δεχθούμε την άποψη ότι «καλό και συμφέρον
^Ο,τι συμφέρει στο κόμμα»....
*·τις 17 Οκτωβρίου οι Βεροιώτες θα ψηφίσουν δήμαρΙο
Υ’ϋ τη Βέροια, χωρίς κομματικές προκαταλήψεις,
Ρεύσεις και σκοπιμότητες. Δεν θα επιτρέψει ο βεροιώ
λαός να πάρουν τη διοίκηση του Δήμου για άλλη
. νορά, τα κομματικά φερέφωνα, οποιοσδήποτε απο. 0>σεως και αν είναι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκε η πόλη μας
"Μ αυτή την οκταετία.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

* a ·τ ·α

V
Η
«
*

ΤΕΤΑΡΤΗ
13
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982

Τα... βίντεο προτιμούσαν
οι διαρρήκτες
^ 'Καλή
“ ^1" σοδειά έκαναν άγνωστοι.
Στη συνέχεια μπήκαν από ανα
^Ρήετες οτον Κοπανά Ναούσης.
σφαλιστό παράθυρο στο καφενείο
η, νύ*Τϋ της Δευτέρας προς Τρίτου Βασίλη Κωστογλίδη και έκλεψαν
· ήκην στο κατάστημα ηλεκτριμιά έγχρωμη τηλεόραση και ένα βίν
του Ισαάκ Σιδηρόπουλου,
τεο συνολικής αξίας 180.000 δρα
ήη, ^Ρυβίασαν την εξώπορτα και
χμών καθώς και 50.000 δρχ. σε χαρ
κ!"1 διάφορα ηλεκτρικά είδη και
τονομίσματα.
ι",εο τηλεοράσεως, συνολικής
< 1 2 0 0 .0 0 0 δραχμών.

18χρονος
^ νελή φ θη

Υια χασίς
4θι, 1 κ<Κοχή ναρκωτικών συνελήΝάουσα ο Ι8χρονος
Μ.Σ. του Σ.
Τθυ ^™*ρΐμένα ο νεαρός είχε πάνω
“Π ΐι,,'‘.μ,.ο υ γραμμάριο χασίς και
λ' ° *Ρευνα που έγινε στο σπίτι
^"θικαν άλλα 17 γραμμάρια
1θυ ΤΙ! °ποία έκρυβε στη σκεπή
Γ«ύ<πτερών« του.

ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ
ITÓ ΠΑΣΟΚ
»Στην Τεχεράνη τους στέλνουν
στην αγχόνη. Εδώ τους στέλνουμε
στο πειθαρχικό όπου με συνοπτική
διαδικασία διαγράφονται, Κι εκεί κι
εδώ όμως πρόκειται για αποκεφαλι
σμούς διαφωνούντων Ό σοι τολμούν
να έχουν άλλη γνώμη τους τιμωρού
με παραδειγματικά. Για να μητολμή
σουν άλλοι...··.
Με αυτά τα λόγια κοινοβουλευτι
κός παράγων του ΠΑΣΟΚ σχολίασε
τη νέα απόφαση του ΠΑΣΟΚ να δια
γράφει ακαριαία τον βουλευτή Μεσ
σηνίας κ. Αριστόδημο Μπουλούκο,
από τους πρωταγωνιστές της υποθέσεως ΑΣΠΙΔΑ. Η διαγραφή ήταν η
τιμωρία για την επιστολή που έστειλε
στον πρωθυπουργό κ. Α. Παπανδρέου στην οποία εκθέτει τις διαφω
νίες του για την αυταρχική απόφαση
καταργήσεις του σταυρού χωρίς να
καθιερωθούν δημοκρατικές διαδικα
σίες και συνταγματικές εγγυήσεις και
ιονίζει ότι «ο λαός κινδυνεύει να
παραδοθεί προοδευτικά σε μιά στιγμή
ολιγαρχία με νόμιμο μανδύα«.
Ή δη θεωρείται βέβαιο ότι ένας
ακόμη αριθμός βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ πρόκειται να διαδηλώσει
την αντίθεσή του στο μέτρο της
καταργηλσεως του σταυρού προτιμήσεως του οποίου η συζήτηση άρχισε
στη Βουλή σε ατμόσφαιρα αναταρα
χής και έντονων διαξιφισμών.
Στην απάντησή του προς το πει
θαρχικό συμβούλιο γιυ τη διαγραφή
του ο κ. Ά ρ ις Μπουλούκος τονίζει

Προκαλεί η «βόμβα»
Μπουλούκου

Σοβαρά προβλήματα στο κύκλω
μα των φαρμάκων πρόκειται να προ
κύψουν, μετά την διαφοροποίηση
των σχέσεων μεταξύ φαρμακέμπο
ρων και φαρμακοβιομηχανιών και
την ανακοστολόγηση των φαρμάκων.

^ λ ί α ΡΛστης <η“^®τΙκε στον Εισ-

|τηση pe
τ,ζ υποψήφιες
γυναίκες
β μ ()

Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στις
* ΊίΓ, Γ^ τ ° κ α Φ έ - βιβλιοπωλείο «το
®η)„ κ'Ε. Γα σύννεφα» που ως γνωΥ·α
Πέμπτη λειτουργεί μόνο
•Ηΐζ», ,να'κε5. θα μιλήσουν και θα
*01 π^0.Ουν 01 υποψήφιες όημοτι< ν-"β0υλ°· της «Δημοκρατικής

ΙΤΑΛΙΚΑ
%

Για ιταλικά παν/μια-πολυτεχνεία
Τμήματα υποψηφίων για ιταλική φιλολοαξ

Τμήματα γλώσσας αρχαρίων και προχω
ρημένων
Τμήματα παιδικά

Το Φροντιστήριο
eívai αναγνωρισμένο
και από το ιταλικό κράτος
»
Εγγραφές καθημερινά από 5 -9 μ.μ.
^ Ανοίξ€ως 4 4 τηλ. 2 0 0 6 1 (έγαντι Μουσείου)

λούκου ο οποίος όμως ήδη στην επι
στολή του τόνιζε πως θα ήταν «σοβά
ρό σφάλμα» να παρανοηθεί το νόημα
της διαφωνίας του ·που είναι πάνω
από οποιαδήπΰτ» άλλη στο παρελθόν
και να μετατεθεί σε άλλους θλιβερούς
χώρους».
Η ηπιότητα στη διατύπωση της
αποφάσεως διαγραφής του κ. Μκου-

Αυξήσεις αλλά
και -ελλείψεις
στα φάρμακα

Καταργείται
η πολυφωνία
στα Δ.Σ. των
Επιμελητηρίων
' Εκκληση στον υπουργό εμπορίου
κ. Γ. ΜωραΓτη να διεξαχθούν οι προκηρυχθείσες εκλογές στα Επιμελητή
ρια με το ισχύον σήμερτα σύστημα
δημοκρατικής εκπροσωπήσεως, έκα
ναν οι διοικήσεις των Επιμελητηρίων
της χώρας σε σύσκεψη που έγινε στα
γραφεία του ΕΒΕ Αθηνών. Αντίθετα
ο κ. Μωραΐτης δήλωσε ότι το υπουρ
γείο είναι αμετακίνητο στην απόφασή
του yiu την διαδικασία αρχαιρεσιών
στα Επιμελητήρια, και δεν δέχεται να
«παζαρέψει» τους όρους λειτουργίας
των Επιμελητηρίων.
Σχετικά με τη νέα διαδικασία οι
εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων τό
νισαν ότι η τυχόν κατάργηση της
ξεχωριστή? εκπροσωπήσεως των

χαρακτηριστικά οτι η εχθρική πράξη
τουΠ.Σ. σκοπό έχει *να τρομοκρατή
σει άλλες φωνές που έχουν την ίδιυ
θέση με τη δική μούστο επίμαχο σχέ
διο νόμου».
Υπογραμμίζει δε. για την εφαρμο
γή της επίμαχης επαγγελίας του
ΠΑΣΟΚ (κατάργηση του σταυρού)
ότι η νόμιμη και παραδεκτή λεωφό
ρος είναι η αναθεωρητική Βουλή και
ο ακραίος δημοκρατικός δρόμος πά
νω σε ένα τέτοιο θέμα το ελεύθερο
δημοκρατικό δημοψήφισμα,
Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι
το Π.Σ. τη φιην) αυτή ήταν πειθαρχι
κό (σε αντίθεση με την περίπτοιση Σ.
Παναγούλη) και σημειώνει άτι:
«Εκτιμάται η αγωνιστική και
αντιστασιακή δράση» του κ. Μπου-

κλαδικών ι-ι
ριών θα προκαλέσει
τις ακόλουθες επιπτώσεις:
1) Μείωση της αντιπροσωπευτι
κής εκπροσωπήσεως και πολυφω
νίας. αφού ορισμένοι κλάδοι με μικρό
αριθμό μελών δεν θα εκλέγουν
εκπρόσωπό τους στο Διοικητικό
Συμβούλιο. Το επιχείρημα του κ.
υπουργού ότι «το μέλος του Δ.Σ. δεν
πρέπει να εκπροσωπεί κλαδικά συμ
φέρον αλλά να συμβουλεύει την
κυβέρνηση για το σύνολό της οικο
νομίας», αντικρούεται από το ότι. εάν
δεν υπάρχει τουλάχιστον ένας, από
κάθε κλάδο, ώστε να προσφέρει τις
ειδικές του γνώσεις και να διατυπώ
νει τις απόψεις των μελών του. η
τελική απόφαση του Δ.Σ. δεν θα έχει
λάβει υποιγη της τις θέσεις σοβαρών
κλάδων.
2) Έ ως σήμερα, καμία κατηγορία
δεν είχε τόσες έδρες ώστε να επιβάλει
κλαδικό συμφέρον που τυχόν αντιτίΟετο στο γενικότερο όφελος. Με το
προτεινόμενο σύστυαα. είναι πολύ
πιθανόν I ή 2 κλαοοι να έχουν τη
συντριπτική πλειοψηφία των εδρών
του Δ.Σ.
3) Μία απόφαση ή θέση του Επι
μελητηρίου, θα έχει μειωμένο κύρος
ανάμεσα στα μέλη των κατηγοριών
που. αφού δεν θα εκπροσωπούνται
στο Δ.Σ., δεν θα έχουν διατυπώσει τις
ειδικές απόψεις τους ή αντιρρήσεις
τους. Καμία απόφαση ή θέση του
Επιμελητηρίου δεν έχει υποχρεωτική
δύναμη, αλλά στήριζε™1 μόνο στο
κύρος του και την αντικειμενική του
αξία. Αυτό έχει ξεχωριστή σημασία
για τα νέα Δ.Σ. που θα μετάσχουν
στη ριζική αναμόρφωση του Επιμελητηριακού θεσμού.
4) Με την ενιαία κατηγορία - τμή
μα δίνεται η ευχέρεια σε επιχειρημα
τίες ενός κλάδου να ψηφίζουν ως
εκπροσώπους τους επιχειρηματίες
άλί ου κλάδου, π.χ. έμποροι ανταλλα
κτικών αυτοκινήτων να εκλέγουν έμ
πορο τροφίμων ή κοσμηματοπώλη.
Επομένως, η επιλογή γίνεται από
ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον
κλάδο και τους καταλληλότερους του
επαγγέλματος.

η οποία ου οοηγήσο σε αύξηση της
τιμής των εισαγομένων κυρίως φαρ
μάκων και στην έλλειψη πολλών απ'
αυτών.
Συγκεκριμένα:
Τα πρώτα μέτρα αυτοπροστασίας
τους παίρνουν οι φαρμακέμποροι
μπροστά στις νέε καταστάσεις που
δημιουργεί στον χώρο του φαρμάκου
το νομοσχέδιο γιο τον ΕΟΦ και τις
απρόβλεπτες επιπτώσεις τις οποίες
θα έχουν οι «αλλαγές» γαι κάθε κατηγορίιι επάγγελμά πών που ασχολούν
ται με το φάρμακο.
Αυτό τονίζονται σε ανακοίνωση
του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων και στην οποία προβλέπεται Ο περιορισμός του στοκ σει
ράς φαρμάκων και η διαφοροποίηση
των σχέσεων μι τις φαρμακοβιομη
χανίες.
Επειδή μεγάλος αριθμός φαρμα
κοβιομηχανιών, ζητούν σήμερα να
τους πληρώνονται τα φάρμακα τοις
μετρητοίς και οι φαρμακέμποροι δει·
Συνέχεια στην 4η

λούκκιυ ερμηνεύει'ιι προφανώς και
uñó το φόβο των ανριδράσεων των
(πολλ.ών) άλλων βουλευτών που δια
φωνουν μι το νομοσχέδιο ενώ άλλοι
την αποδίδουν ακι στην ανησυχία
του κόμματος για αποκαλύψεις ανη
πυχία που προκάλεσε το ύστερόγρα
φο στην επιστολή όπου ο κ. Α,
Μπουλούκος σαφώς προειδοποιεί να
μη λασπολογήσουν οι κύκλοι του
περιβάλλοντος του πρωθυπουργού
γιατί «θα τον αναγκάσουν να ιιμυνθεί
με τον τρόπο που γνωρίζετε».
Εννώσθη ξάλλου ότι ο κ. Πανο
γούλης πρόκειται να καταθέσει τρο
πολογία για την καθιέρωση της
απλής αναλογικής ενώ παρόμοιο
τροπολογώ κατέθεσε ήδη και ο βου
λευτής του Κ Ο Δ Η ΙΟ κ. Γ, Πλυτάς.
Προκάλεσε εξάλλου εντύπωση η
θέση που πήρε για τε θέμα του σταυ
ρού το ΚΚΕ εσ. που συμπορεύεται
σε πλεΐστα θέματα με την κυβέρνηση.
«Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο
πρέπει να αποσυρθεί και να αντικατα
σταθεί με μιά πρόταση για τον εκλο
γικό νόμο συνολική και άρτια επεξερ
γασμένη, που θα κατατεθεί σε εύλογο
χρονικό διάστημα ιιφού προηγούμε
να συζητηθεί διεξοδικά μέσα στα
κόμματα, το λαό και τις οργανώσεις
του».
Και εξηγεί:
»Η κατάργηση του σταυρού προ
τίμησης από μόνη της όχι μόνο δεν
λύνει ΐοήτροβλπμαΛ Π ά ,κρήβει και
συγκεκριμένου; κίνδυνους. όπως η
μεταφορά του παραγοντισμού μέσα
στα κόμματα, η διαπάλη για την «εύ
νοια» στο εσωτερικό των κομμάτων,
η ενίσχυση του κομματικού συγκεν
τρωτισμού».

ΔΗΛΩΣΗ
Γιάννη Χαλόφτη
ΦΙΛΟΙ ΒΕΡΟΙΩΤΕΣ
Μετά και τη διαγραφή απύ το
κόμμα του συμμαθητή και συναγω
νιστή μου εναντίον του κάθε μορ
φής απολυταρχιαμού. βουλευτή
Αριστόδημου Μπουλούκου, επει
δή «διεφώνηοε» με το κόμμα και
δεδομένου ότι βρισκόμαστε προ
των Δημοτικών Εκλογών που τώ
ρα ακριβώς έχουν ειδικό βάρος,
σας καλώ να ψηφίσετε οτιδήποτε
άλλο εκτός από τον συμφωνούντα
με το ΠΑΣΟΚ υποψήφιο.
Είναι γνωστή η απέχθειά μου
προς τη ΧΟΥΝΤΑ, αλλά το δήμο
κρατικό καθήκον αυτή τη στιγμή
μας καλεί να αντιδράσουμε ψηφί
ζοντας ανεξάρτητα.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΑΟΦΤΗΣ
Συνταγματάρχης ε,α.

Χαρακτηριστικό της επιτυχίαε
που είχε η συγκέντρωση είναι αυτό
που είπε σημαίνον στέλεχος άλλου
συνδυασμού, όταν πληροφορήθηκε
via την μεγάλη συγκέντωση στον
ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ό,-π «αφού το Κάστρο
του Προμηθέα ψηφίζει Τσαλέρα, τότε
σίγουρα τον Τσαλέρα 9u έχουμε δή
υαρχο στις 18 Οκτωβοίου»,
Το μεγάλο ακροατήριο με θερμό
τητα οεχθηκι. τον κ. Τσαλέρα και
συνεχώς τον διέκοπτε στον λόγο του,
εκδηλώνοντας την συμπαράστασή
}ου τόσο με συνθήματα, όσο και με
χειροκροτήματα.
Στην αρχή της ομιλίας του τόνισε

στο ακροατήριό του ότι στις προσ
εχείς δημοτικές εκλογές δεν ψηφίζου
με υύτε κυβέρνηση ούτε το κόμμα
που θα μας κυβερνήσει και κάλεσε
όλους να πλαισιώσουν τον συνδυα
σμό του. που είναι ο μόνος ανεξάρτη
τος και δεν έχει καμιά δέσμευση με
οποιοδήποτε Κόμμα.
Στη συνέχεια ο κ. Τσαλέρας α >αψέρθηκε στα προβλήματα του συνοι
κισμού. όπως είναι η διάνοιξη της
οδού Βερόης. η κατασκευή γεφυρών
και η διάνοιξη των οδών προς Προ
μηθέα. η οδοποιία στον συνοικισμό
και η κρασπέδωση των οδών, η uví
Υερση εκκλησίας στον συνοικισμό, η
απαλλοτρίωση ή αγορά τηςεκτάσεως
των εβραϊκών νεκροταφείο),· γ1β να
αποδοθεί στους κατοίκους, η παρα
χώρηση στους κατοίκους των κατε
χομένων δημοτικών εκτάσεων, η αύ
ξηση των συντελεστών δομήσεως και
άλλα.

Την Πέμπτη
στις 8 το βράδυ

Ο Γ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ
θ α μιλήσ€ΐ στο λαό
της Β€ροίας στην

ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μέτρα ζητούν
οι βιομήχανοι
ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Νέα συγκεκριμένα μέτρα, που θα
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προ
βλήματα. ζητεί από την κυβέρνηση ο
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
επανερχόμενος σε παλαιότερες επι-

ρικό όσο κιιι στην εσωτερική αγορά.
Ά?Λωστε, η συνεχής συμπίεση του
κόστους είναι όρος κπιβιώοεως για
τις επιχειρήσεις - μικρές και μεγάλες
όταν δρουν σε συνθήκες ανταγιονι
σ π υ ά ν σ ε ΐΓ τ ο υ γ ι ο τ α ν τ , ιλκλπ τπ γ
ηι*γ»6 ναι Λίν c-*iti»wniîfTi»i u* nvr»ελληνικής οικονομίας και ττις βιομη ρανομικούς ελέγχους, οι οποίοι συν
χανίας ειδικώτερα
τηρούν τη χαμηλή παραγωγικότητα
Ο ΣΕΒ σε ανακοίνωσή του θέτει
Υπάρχουν όμως τομείς παραγω
σε ηπιώτερο τώρα τόνο μετά τη γής στους οποίους η πρώτη ύλη απο
«σκληρή» γλώσσα του υπουργού εθν. τελεί γιο κοινωνικούς λόγους ανη
οικονομίας κ. Γερ. Λρσίνη το πρό κείμενο ιδιαίτερης κρατικής φροντί
βλημα της »παρατεινόμενης ύφεσης ’ δας. Στους τομείς αυτούς οι βιομηχα
(που) αρχίζει πιά να επηρεάζει σοβα vite είναι υποχρεωμένες vu λειτουρ
ρά την παραγωγική δραστηριότητα γούν με δεδομένο το κόστος της πρώ
με αρνητικές επιπτώσεις σε όλες τις της ύλης, το οποίο συχνά αντιπροσω
πλευρές της οικονομιής ζωής και πεύει ένα μεγάλο ποσοστά του συνό
ιδιαίτερα στην απασχόληση».
λου. Κατά συνέπεια, πν η τηιή της
Στην ανακοίνωση αφού τονίζεται πρώτης ύλης αυξάνει και οι τιμές
ότι πραγματοποιήθηκε Γενικό Συμ ποιλήσεως δεν αναπροσαρμόζονται
βούλιο του ΣΕΒ όπου υπήρξε «έντο ανάλογο όπως συμβαίνει σήμερα σε
νος προβληματισμός», επισημαίνον- ορισμένους βιομηχανικούς κλάδους οι επιχειρήσεις που πλήττονται δεν
ται τα εξής:
• Για να σταματήσει η πτώση εί μπορούν να επιβιώσουν για πολύ.
# Η βελτίωση της ανταγωνιστι
ναι ανάγκη να γίνουν πράξη οι εξαγ
γελίες της κυβερνήσεως για μιά ανα κότητας, η αύξηση των εξαγωγών και
πτυξιακή πολιτική. Και οι γενικές η διείσδυση σε νέες αγορές είναι άμε
εξαγγελίες μπορούν να υλοποιηθούν σοι και πρωταρχικοί στόχοι της βιο
μόνο σε συγκεκριμένα μέτρα που θα μηχανίας. Για vu τους πετύχει όμως,
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα προ πρέπει να περιορισθούν οι παράγον
βλήματα.
τες που εμποδίζουν την παραγωγική
• Σχετικά με το πρόβλημα των της κινητοποίηση. Η βιομηχανία δεν
τιμών, η βιομηχανία επιδιώκει μόνι
ζητάει
προνομιακή
μεταχείριση.
μα τη μείωση του κόστους για να Χρειάζεται όμως ίσους όρους αντα
αποφεύγονται, κατά το δυνατόν, οι γωνισμού και προστασία από τις δια
ανατιμήσεις που εκτός των άλλων, στρεβλώσεις που προκαλούντσι από
πλήττουν και την ανταγωνιστικότητα ο ς επιδοτήσεις, όταν και όπου χορη
των προϊόντων της, τόσο στο εξωτε
γούνται.

Επικαιρότητες

ΤΣΑΛΕΡΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ. ΓΙΑΤΙ;
Συμπολίτιοσες και συμπολίτες,
αγραμμάτων για όσους δεν είχαν...
Πήρα o™ X¿f>lí'
1υ ΠΡ“ γρυμ
μα της «Δημοκρατικής Αλλαγής» τις οικονομικές δυνατότητες».
Αντίθεση: Α) Πώς σας φαίνεται:
που μοίρασαν «συντροφικά» το ΣάβαΤΟ ο Βλαζάκη; και οι σύμβουλοί «ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ»
τους στους διαβάτες της πόλης μας.
β) Απ' το ’04 η Παιδεία στη χώρα
Κύριος πυρήνας του «φιλοσοφικού μας παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Ποιοι,
στοχασμού» του προγράμματος είναι ποιας ηλικίας δεν είχαν την οικονομι
ο μονοκομματισμός και ο ηγεμονι κή δυνατότητα να φοιτήσουν σε σχο
σμός. Από τα «ΘΑ» του προγράμμα λείο;
θέση: «θα γίνει προσπάθεια για
τος σημείωσα τα παρακάτω, αστεία:
Θέση: ·Σ Γ,Ι Ηάχη για τη νέα την αξιοποίηση του κλειστού γυμνα
στηρίου Μακροχωρίου».
πορεία του όήμσυ... συμπαρατάχτη
Αντίθεση: Ποιος εμπόδισε τη
καν όλα τα δημοκρατικά κόμματα...
Δημοηκή Αρχή ν' ιιξιοποιήσει το
εκτός απο το ΚΚΕ»
Αντίθεη«' Η Νέιι Δηαοκοατία. το νυιιναστήριυ: Έντεκα ολόκληοοι«ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ; δεν είναι οημοκρατικα μήνες είχαν το γυμναστήριο στα χέ
ρια τους κι ούτε το φωτεινό πίνακα
κόμματα:
δεν μπόρεσαν να θέσουν σε λειτουρ
Θέση: «Σε μιά Γ-όλη, όπως η Βέ
γία.
ροια. με την άναρΧΊ οικοδομική ανά
Θέση: «την πλατιά και με όλο τα
πτυξη και το υποτυπώδες ρυμορομιμέσα διαφώτιση του κοινού*.
Αντίθεση: Έχουμε απ' τη μιά
κό σχέδιο...»
Αντίθεση: Ό ταν ο Τριστης διώ τους συμπαθητικούς Τσιγγάνους με
ξει το νέφος απ' την Αθήνα θ' ασχο τα μεγάφωνα »ελάτε κυρία μου.
ληθεί με το ρυμοτομικό της Βέ ωραίες πατάτες...» θάχουμε απ' την
ροιας.... Χ Ο Π - ΧΟΠ. .. ΧΟΠ
άλλη και το Δήμο τώρα... »Βεροιώτες
θέση: ·με
ολοκλήρωση της
και Βεροιο'ιησσες... μη κατεβάζετε τα
σχετικής μελέτης οι σηματοδότες θα σκουπίδια στα πεζοδρόμια πριν τις
επτά, γιατί οι εργάτες του Δήμου πιά
μπούν άμεσα σε λειτουργία».
ΑντιλΟεση: Μα. οι σηματοδότες νουν δουλειά στις οχτώμισυ».
λειτουργούσαν στα 73. Ποια μελέτη
θέση: «Η δημιουργία πολιτιστι
χρειάζεται για «1 λειτουργία τους: κών κέντρων γειτονιάς με ξεκίνημα
Τους ρίξανε στην αχρηστία για να την περιοχή ΚΥΨΕΛΗΣ»
Αντίθεση: Απ' ότι ξέρουμε η
πληρώνουμε νέες μελέτες:
θέση: »την ουσιαστική συμπαρά περιοχή ΚΥΨΕΛΗΣ έχει ένα «πρότυσταση κι επιβράβευση στον καλό •πο» πολιτιστικό κέντρο. Σκέφτονται
μαθητή αλλά κα> *>) βοήθεια στον να κάνουν και δεύτερο στον ίδιο χώ
ρο:
αδύνατό».
θέση: «Θα μεταβιβαστούν αρμο
Αντίθεση: Τ θα Ήνει |ΐε τους
μικρομεσαίους μαθητές; Θα πάθουν διότητας και πρωτοβουλίες στους
ότι έπαθαν και α· μικρομεσαίοι του υπαλλήλους οι οποίοι θα εναλλάσ
σονται... ώοτε νατα γνωρίζουν όλα».
εμπορίου:
•τη δημιουργία σχολείου
Αντίθοση: Κι αν ζητήσουν να

οιυριστΟύν στα πολιτικά γραφεία των
υπουργών, που θα βρεθούν τόσα
υπουργεία; (Βλ. Μάνθο),
θέση: ·η ίδρυση παιδικών στα
θμών στιε συνοιίετ.
Αντίθεση: Ένδεκα μήνες περίμε
νε η δασκάλα που τους διόρισε έτοιμο
κτίριο για βρεφονηπιακό σταθμό και
λίγο ελλειψε να το πάρει πίσοι.
Θέση: «η σύσταση δημοτικού
γραφείου, τεν τώ ν για την εξυπηρέ
τηση των ασθενέστερων οικονομικά
τάξεων».
Αντίθεση: Θα μας κάνουν και τη

χαρη νο μας θάβουν ταάμπα, δηλαδή:
Πολλά τέτοια κι άλλα παρόμοια
«ΘΑ» τα περισσότερα σσιεία υπό
σχεται, ο Βλαζάκης και οι «σύντρο
φοι» του στο Βεροιώηκο λαό και
ζητάει να τον όώοουμε λέει την εντο
λή «ΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙ·... αυτή την
πύλη.
Καλή τύχη ΤΣΑΛΕΡΑ... Ο Δ ή
μος σου ανήκει.
(Μιά συμπολιτισσα που διάβασε ve
πρόγραμμα
της
«Δημοκρατικής
,ΜΧ.Ρ'^···· κι ύστερα— το κέταξε)

Η Βέροια θα κερδίσει
οσα εχασε
στα 8 χρόνια
που πέρασαν

ΤΣΑΛΕΡΑΣ
για Δήμαρχος

«W A A S*

ΣΤΑ ΥΡΟ ΛΕΞΟ

ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΓΗ

1 2 3 4 5 6 7 6 9

(αντίστρ.) — Αρχαιογούρουνο.
στη γενική.
7. Των σκυλιών γνώρισμα (γεν ).
8. Κορεάτης ηγέτης που δολοφο
νήθηκε — Χαρτοπαικτικός όρος
9 Μιά από τις., αξίες ταμ Ελύτη.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Φημισμένη ευρωπαϊκή ποόοσφαιρική ομάδα
2. Η δουλειά του ήλιου κάθε ..
πρωί
3. Κι αυτό... κύβος - Πολεμική
ιαχή.
4 Μιά ξενική άρνηση, αντίστροφη
— Συμπλεκτικός σύνδεσμος της
αρχαίας (οντίστρ.).
5. Μετέχει στον βεροιώτικο συν
δυασμό τη ς Δημοκρ Αλλαγής"
(επών.).
6. Προσωπική
αντωνυμία

ΚΑΘΕΤΑ:
Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κ'ΝΙΚΛΗΣ TQU
1. Χωριό συνοικισμός
της
Νικολάου
και της Θεοφορίος το γέ
Βέροιας.
2. Τελικός σύνδεσμος - Έ νας από νος Βάσογλου που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
τους Χάν.
3.
' Ενα από τα καιρικό όργανα.εργοδηγός και η ΕΛΕΝΗ ΠΕΛΚΑ
4 Στη θείο λειτουργία ακούγετσ του Γρηγορίου και της Ζωής το γέ
συχνό — Αυτός επέζησε ενός νος 2αγανι'δη που γεννήθηκε και
κατοικεί στα Γιαννιτσό Ν Πέλλης
κατακλυσμού.
επαγγέλματος Ιό Υπάλληλος πρό
5. Σύμφωνο του αλφαβήτου
κειται να παντρευτούν και ο γόμος
Βασίλεψε στη χώρα μας.
θ. Ερναλείο ξυλουργικό - Μισό... θα γίνει στον Μητροπολσικό Ναό
Βεροίας.
στέκια.
7

Εχει την τύχη του κόσμου στα.,
κχέρια» του — Η ονομαστική του
6 οριζ, β" - Αντίστροφη νότα.
8 105 - Αρχικό μιάς ελληνικής
ποδοσφ. ομάδος (αντίστρ.)
9. Επώνυμο υποψηφίου συμβού
λ ο υ της βεροιώτικης «ΔΗΜΟ
ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» "Σταυρολεξολούλουδα.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Το φθινόπω ρο
Της Δήμητρας Γ. Χιονίδου
καλοκαιριού. Πρέπει να αφήσει το
βιολί του και να ψάξει γιο τροφή. Οι
γεωργοί είναι όλο χαρά γιατί αρχί
ζουν τα πρωτοβρόχια και θα μπορέ
σουν να οργώσουν και να σπείρουν.
Η γή δέχεται με χαρά τη βροχή γιατί
είναι διψασμένη. Τα προβατάκια
πηγαίνουν στα χειμαδιό κοι οι
βοσκοί ετοιμάζουν τις αποθήκες κοι
το χορταράκια γιο τα πρόβατα και τα
κατσίκια.
Παρόλο που το Φθινόπωρο εί
ναι κρύα εποχή μας φέρνει πολλές
χαρές και προπαντός το μήνυμα του
ασπρομάλλη χειμώνα.
(Γραμμένο στο σχολείο, την
7 -1 0 -1 9 8 2 )
Δήμητρα Γ. Χιονίδου
Δ ’ τάξη του Ζ' Δημ.
Σχολείου Βεροίας

ΤΗΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΑΒΒΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
Βεροιώτες - Βεροιώτισσες
— Τώρα που νέες δυνατότητες και προοπτικές διαγράφονται
στον πολιτικό ορίζοντα τη ς πατρίδας μας
— Τώρα που η Κ εντρική εξουσία διακηρύσει πω ς δεν βρίσκε
ται σε αντιπαλότητα με την Τ.Α.
— Τώρα που αναγνωρίζεται ο αγώ νας για μια Α υτοδιοίκηση
στην υπηρεσία του Λαού και του Έ θ νο υ ς
— Τώρα που προσδιορίζεται νέος σημαντικός ρόλος στην Τ.Α.
για μιά γνήσια Α ποκεντρωμένη Ισόμετρη περιφερειακή Α νά
πτυξη στα πλαίσια ενός Εθνικού Δ ημοκρατικού Π ρογραμματι
σμού,
— Α τενίζουμε με αισιοδοξία θάρρος και ευθύνη το αύριο ενός
θεσμού που θα πρέπει:
Καθημερινά να πιστοποιεί και κατοχυρώ νει την αυτοτέλειά
του απέναντι στις άλλες μορφές εξουσίας.
Ν α μην είναι ο άκριτος αποδέκτης τω ν επιλογώ ν και ιμάν
τα ς μεταβίβασης τω ν αποφάσεω ν τη ς Κ, Δ ιοίκησης.
ΑΛΛΑ φορέας ανάπτυξης οικονομικής - Κ οινω νικής Π ολιτιστικής
Κ ινητήρας της Λαϊκής Σ υμμετοχής γ ύ ρ ω από το «Τοπικό
ΠΡΟΒΛΗΜ Α»
Βάθρο της Δημοκρατίας και ορμητήρι προάσπισης της
Ε ιρήνης και της Εθνικής Π ερηφάνειας,
Π ΙΣΤΕΥ Ο Υ Μ Ε αταλάντευτα πω ς η πορεία για μιά ανθού
σα Τ.Α. περνάει από το μονόδρομο:
Α ποκέντρωση
Διοικητική αυτοτέλεια
Ο ικονομική αυτάρκεια
Α ρμοδιότητες
" Αμεση* σύνταξη νέου Δ ημοκρατικού Δ.Κ.Κ.
Θεσμοθέτηση της Β' και Γ" Βαθμίδας.
Το πλαίσιο αυτό της φιλοσοφίας, η φιλοσοφία αυτού του
πλαισίου συνιστά την αναγκαία Συνθήκη για να ανοίξει ο δρό
μος προς την Α λλαγή στο χώ ρο τη ς Α υτοδιοίκησης.
Δεν είναι όμω ς και ικανή Συνθήκη. Για να είναι και ικανή
απαιτείται η Λαϊκή Συμμετοχή και συμπαράταξη γύρω από το
όραμα.
— Ο ΡΙΟ Θ Ε Τ Ο Υ Μ Α Ε Τ Ε Κ Α Θ ΕΤ Α απέναντι στη λογική που
θέλει τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, σαν μιά ακόμα ευκαιρία
επιβεβαίωση της εκλογικής δύναμης τω ν κομμάτων, σαν μιά
ακόμη ευκαιρία να καταμετρηθούν τα «κουκιά».
— Κ υρίαρχη επιλογή είναι, θα πρέπει να είναι, η ανάδειξη των
πιό πετυχημένω ν δουλευτάδων τη ς Τ.Α.
— Οι ιστορικές μνήμες της Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ καλούν να της δώσουμε
τη διάσταση και το ρόλο που της πρέπει στον Εθνικό χώ ρο.
Αυτή, ας είναι, και η μόνη πρόκληση.
— Εμείς δώσαμε δείγματα γραφ ής, στα 4 χρόνια της θητείας
μας στο Δ ή μο ότι μπορούμε.
— Ο δημότης Λαός θ' αποφασίσει

Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ του
Γεωργίου και της Μάριος το γένος
Σιαμίδου γεννήθηκε στο Σίδενδρο
Γρεβενών και κατοικεί στη Βέροια
επαγγέλματος ηλεκτρονικός και η
ΕΥΔΟΞΙΑ ΚΟΥΤΕΡΗ του Γρηγορίου
και της Σωτηρίας το γένος Κωστιδου γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέ
ροια επαγγέλματος οικιακά πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Παρα
σκευής Βεροίας.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
,*
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Η ΜΙΚΡΗ ΛΟΥΛΟΥ
ΒΡΕΣ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑ 19Θ2
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΙΚΡΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Συμβολαιογραφείο της κ.
Δανάης Αλεξίδου μταφέρθηκε στην
οδό Ιεραρχών 1, πάνω από την
Δημόσια Βιβλιοθήκη Αριθμός τηλε
Φωνομ 8 2 6 5 5

5 00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7.00 ΜΙΣΗ ΟΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑ
ΦΙΕΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
Θ.45 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10 00 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΒΟΥΛΓ ΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.

ΛΑΟΣ

M kW

62 555 62.6 6 t
ΘΕΡΟΙΑΣ

Βερμίου Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
έναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
23.880
"ΙΑ. Ωρολογίου
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ Καρστασιου 22.S 32-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ Ε Ρ Α
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ

(Τακηκό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Ραδιοταξι

ΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΤΑΞΙ

24.080
2 3 .3 5 0

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

22.222
22.505Ι
125ι
25.749»
24.444
22233.
26444
6

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε . (σταθμός)

22.19θ|
22.203
22.3)4]
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
23.619
Λ Ρ.Η. (Βλάβες)
23.364
(πρωτ. βοήθειες)
23.·
ι \ράση
1(10:
(βλάβες)
Ι2|ι
I
ι.απκή
Ι99|
Δ ια β ά ζ ε τ ε
κ α ί ô ia f iiô e c e
όήν

ρ φ η μ ε ρ ίά α μ α ς !

— Η ασφαλτόστρωση όλων των δρόμων της Βέροιάς
- Η Νέα Λεωφόρος εισόδου της πόλης μας από τον Σιδ.
- Η Νέο Λεωφόρος από την Πλατεία Ωρολογίου προς Τσερί«'
Πασσά Κιόσκι.
— Η Νέα γέφυρα του Τριττοτάμου
— Η τακτική συντήρηση όλων των αγροτικών δρόμων του Β

ΠΑΡΚΑ

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
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από τον Γιώργο Τσαλέρο
ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ του
Ιωάννου και της Σουλτάνας το γέ-'
νοςΜπσιβόνου που νεννήθηκε κοι
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
έμπορος και η ΑΓΝΟΥΛΑ ΒΑΔΡΑΧΑΝΗ του Αποστόλου και της Ελέ
νης το γένος Δίμτσου που νεννήθη
κε στο Βογατσικό Καστοριάς και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
Υπάλληλος ΕΛΤΑ πρόκειται νο παν
τρευτούν και ο γάμος θα γίνει στον
Ιερό
Ναό Αγίων Αναργύρων
Βεροίας.

Μαθητικά φτ€ρουγίσματα...

Τί έγινε
στη Βέροια

ΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Η ΧΑΡΟΥΛΑ ΠΑΡΙΣΗ του Δια
μαντή και της Ό λγας το γένος
Τσουμπάρη που γεννήθηκε και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοκυρά και ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ του Συμεών και της
Ελισάβετ το γένος Θεοδωρίδου που
γεννήθηκε στο Κ. Νευροκόπι Δρά
μας και κατοικεί στη Βέροια επαγ
γέλματος Στρατιωτικός πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωόννου
Βεροίας.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Πέρασε το όμορφο καλοκαίρι.
Ή ρθε το φθινόπωρο Είναι όμορφη
αλλά στενάχωρη εποχή. Τα φύλλο
κιτρινίζουν και με το παραμικρό φ ύ 
σημα του αέρα πέφτουν Η φύση
έβναλε το λουλουδένια φορεσιά της
και φόρεσε τη φθινοπωρινή. 0
ήλιος παρέδωσε τη θέση του στις
πρώτες βροχούλες. 0> άνθρωποι
άφησαν μόνη της την αγριεμένη θ ά 
λασσα Το αποδημητικό πουλιά
φεύγουν για τις θερμές χώρες. Ο
ουρανός βγάζει μικρά, γκρίζο σύν
νεφα, που συνέχειο μαλώνουν,
τσουγκρίζονται και πέφτει βροχή
Τα σχολεία έχουν ανοίξει προ πολλού. Οι άνθρωποι βγάζουν το χει
μωνιάτικα ρούχο. Ακόμα και ο τζίτζ·ι·Λς κατόλοβε π ω ς πέρασαν οι
άυορΦεε και ίεσ τέε νύχτες του

Δημοτικές Εκλογές 1982

— ______
_____
— aS
Γνωστοποιείται, σύμφωνα μεν,-,
άρθρο Ι369 του Ασπκού Κωδικυ.
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1983 ότι·

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" 1. ΑΓΩΝΙΣΤΗΣ 2. ΝΕΡΑ - ΙΑΣΗ 3. ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ 4 ΙΛΗΜΑΝ 5. ΚΟΧ - ΣΙΚ 6. ΑΠΟΝΑ - ΚΑ 7. ΡΕΠΩ - ΚΡΗΣ 8
ΟΤΙ - ΣΤΟ 9. ΝΑΟΣ - ΕΜΟΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΝΤΙΒΑΡΩΝ 2. ΓΕΣ - ΠΕΤΑ 3. ΩΡΟΣΚΟΠΙΟ 4. ΝΑΥΛΩ
ΝΩ 5. ΒΗΧΑ 6. ΣΙΑΜ - ΚΤΕ 7. ΤΑΛΑΣ - (ΗΦ)ΡΟΜ 8. Η
ΣΙΝΙΚΗ 9. ΣΗΑ - ΚΑΣΟΣ.

5.45
6.05
6.30
6.45
7.30
8.10
9.00
9.40
11.30
12.00

Τετάρτη 13 ΟκτωΜ1*1 ,

«ΛΑΟΣ»

(π ο λ υ κ α τ ο ικ ία

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης-ΟΣΕδΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαου^η 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

Λ αναρά)

Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
δρχ. 1500»
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων · Γ.Π.Σ.
δον innn
<■'ΐινοτάτων
Α.Ε και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα1 ή
όχι δεν επιστρέιρονται.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ

Κάθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλι ως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

I

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ -ΤΕΛΕΞ-ΣΤΕΝΟΓΡΑφΙΑ
θ€ τρεις μήνες
},

— Το
— Το
— Το
— Το
— Το
— Το
— Το
— Το
— Το
— Το

πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρκο
πάρχο
πάρκο
πάρκο

της Εληός
των Αγίων Αναργύρων
Καρστόσου
Βουζουλίδη
του Κοπετόν Κόρακα
της Μπορμπούτος
Καραχμέτ
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο
στην οόό Μαυρομιχάλη
στους Καταρράκτες (Παπάκια)

ΠΛΑΤΕΙΕΣ
— Η πλατεία Λαδομύλων
— Η πλατεία Τσερμένι
— Η πλατεία Μαυρομιχάλη

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
— Μοντέρνας φωτισμός σ' όλα τα πάρκα, στις πλατείες *αι
όρόμους της Βέροιάς.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
— Η Αντ,ωνιαδειος Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
,ιΐί
— Η ανακατασκευή του Δημοτικού Τουριστικού ΡεριϊΤ^Ρ0
Εληάς
||
— Το κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Αθλοπαιδιών της ΕλΠ“ :
— Το νέο Κρατικό Νοσοκομείο της Βέροιας (χόρη στην
δημοτικών εκτάσεων και στις σύντονες προσωπικές του ΠΡ ’
θείες)
.Μ
— Το νέο Γυμνάσιο και Λύκειο στην Εληά (χάρη στις δικέςΐ0
.
τονες προσπάθειες)

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ και ΥΔΡΕΥΣΗ
— Κατασκευή του δικτύου υπονόμων του Συνοικισμού
θέως.
— Δίκτυο υδρεύσεως στους συνοικισμούς’·
,4Η|
"Ανω και κάτω Καλλιθέα - Γεωργικός Συνοικισμός - Μεγάλο
ξάνδρου - Προμηθέας - Μέση - Λοζοχώρι - Τσγσροχώρ1· ^
— Επέκταση των δικτύων υδρεύσεως και αποχετεύσεις
τις κατευθύνσεις της Βέροιας.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΕΩΣ
Το Σχέδιο πόλεως της Βέροιας:
Από τα 900 στρέμματα που κάλυπτε μονάχα, επεκτόθΐ
άλλα 2 7 0 0 στρέμματα.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΤΟΤΕ, η Βέροια ήταν μιά από τις καθαρότερες πόλεις"Ή«
όας. Στο κέντρο της και στους Συνοικισμούς της. .
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ5

Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
«ΕΝΩΣΗ-ΠΡΟΟΔΟΣ»
Δ ήμαρχος:
--■ ■ ■■ *
Τ σαλέρας Γ εώ ρ γιος το υ Δ ημητρίου. καθηγητής.
Δ ημοτικοί Σύμβουλοι:
Αντωνίου-Μανωλάκη Μαίρη συζ. Θωμά, νοικοκυρά.
Βαφείδης Δημήτρης του Στεφάνου,βιβλιοπώλης
Γεωργουδάκης Χρήστος του Γεωργίου, τ. Διευθυντής Ο.Τ-Ε- .^ι
Γιαννακάκης Παναγιώτης του Ιορδάνη, συνδικαλιστής τ. ΠΡ°έ \
Εργστ. Κέντρου.
1
Γουλσουζίδης Νικόλαος του Χοραλάμπου. αγρότης
Δημητρακάκης Γιάννης του Αργύρη, δικηγόρος, τ. πρόεδρος τ0
Συμβουλίου.
,
Ζαμάνης Δημήτριος του Στέργιου. πολιτικός μηχανικός.
θεοδω ρίδης Παναγιώτης του Κων/νου, επαγγελματίας Αντώ™
Εμπορ. Επιμελητηρίου.
Καζαντζίδπς Κώστας του Γεωργίου, βιομήχανος.
Καπρίνης Αδάμος του Δημητρίου. αρχιτέκτων.
Καρατζόγλου Τάκης του Αναστασίου, λογιστής.
Καργατζής Χαράλαμπος του Αναστασίου, υπάλληλος ΔΕΗ.
Κούγκας Κώστας του Γεωργίου, δικηνόρος.
Κύρκος Παύλος του Ανδρέα, συνδικαλιστής.
Κυρσάνογλου Παύλος του Αποστόλου, έμπορος.
Λαζάρου Θεόδωρος του Λαζάρου, Σ. Τεχνολόγος Μηχανικό«
Λαζάς Γεώργιος του Ηλία. έμπορος.
ΛοκμανΙδης Νίκος του Ιορδάνη, ιόιωτ. υπάλληλος.
ΜαραντΙδης Ηλίος του Γεωργίου, εργολάβος
Μήτσιου Χ ρήσ.ος του Γεωργίου, έμπορος.
Μπαντής Χρήστος του Δημητρίου. δικηγόρος.
,
Μπιζάκης Κώστας του Νικολάου, δικηγόρος Πρόεδρος Δικ *
,
Μπότσης Θανάσης του Κων/νου, εργολάβος.
Μπουλασίκης Μανώλης του Αναστασίου φαρμακοποιός
Φαρμακ. Συλλόγου
Ναβροζίδης Αλέκος του Ιωάννου. εκπαιδευτής υποψηφίων 0
Παπασάββας Βασίλης του Γεωργίου, αγρότης.
Παπαχαραλάμπους-Μούμογλου Ευαγγελία συζ. Νικολάου. V0 ,φτ
Παυλίδης Χαράλαμπος του Κυριάκου, γιατρός. Πρόεδρο« ^
πας».
η
Συμεωνίόης Σταύρος του Ιωάννου. βιομήχανος.
ημτ
Σύρπη-Χριστοδούλου Αλίκη συζ. Φόνη. νοικοκυρά,ΠρόεόΡ0^
'
Προστοσίος Παιδιού.
^
Τρομπούκης Μενέλαος του Αθανασίου, τ. Γραμματέας
“
Βεροίας.
Ταακτάνης Θανάσης του Ιωάννου, βιοτέχνης
Υγρόπουλος Κώστας του Ευσταθίου, λογιστής.
Φιλιππίδης Δάνος του Δαμιανού, ταξιδιωτικόςπράκτορας
Χοτζηθεοδώρου Γιώργος του θεοδώ ρου, επαγγελματίας.
.μ
Χατζόγλου Απόστολος του Ιορδάνη, έμπορος, τ Π ρόεδροί Εώ
λόγου Βεροίας
,
Χατζόπαυλος Αντώνης ταυ Ευθυμίου αόοντον ιατρός
Λαζοχώρι: Ευθυμιόδης Ευθύμιος του Θεοδώρου, αγρότης·
Μέση: Γκατζούφας Βασίλης του Φιλίππου, αγρότης.
Ταγαροχώρι: Νεδέλτσος Γρηγόρης του Δημητρίου. ανρότΠί.

J * ►« Μ (

£β*|

— Η ίδρυση του Δημοτικού Ωδείου Βέροιας
£8
— Η ίδρυση της Δημοτικής φιλαρμονικής που ως τότε λειτάύ
ι
σε σαν ιδιωτικός σύλλογος.
£|^ ϊ
— Η οργάνωση σε όλη τη όιάρκεια του χρόνου πολιτιστικών
λώσεων ποιότητας με πλοτειά λαϊκή απήχηση και συμμε*0* ,,,
— Η οργάνωση των 8ΙΚΕΛΕΙΩΝ, ετήσιων πολιτιστικών 4*· 31
σεων υψηλής στάθμης με πανελλήνια ακτινοβολία

Πάρεδροι Συνοικισμών:

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

CfTOtlí

ΣΕΛΙΔΑ 3η

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Από τον αγώνα της Βέροιας
Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4η ΜΕΡΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ
Με ισοπαλίες τω ν π ρ ω τ ο π ό ρ ω ν κ ύλη σ ε η 4 η α γω νιστική της

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α «Πηγορίας της ΕΠΣΚΜ.

ιιπό το ν άλλο ν ε ο φ ώ τισ το Σκυλίτσι π ο υ έμ ειν ε για μιά ακόμη
Κυριακή σ το Ο.

^Τσι το Β έρμιο Ν. και η Β εργίνα α π έσ π α σ ε π ο λύ τιμ ες ισοπαί «κτός έδ ρ α ς σ τη ν Σ τενή μ α χο και Π απ ά γο α ντίσ το ιχα εν ώ ο
“βατός έχα σ ε την ευκα ιρία τη ς νίκης σ το γ ή π εδ ό το υ , π α ρ α χ ω 
ρώντας ισοπαλία με σ κ ορ 2 -2 σ το Νησί.

Η νεανική ομ ά δα τη ς Κ ορυφ ή ς, κόντρα στο δυ να τό φ έ το ς Αγ.
Γ εώ ρ γιο σ τη ν έδ ρ α το υ μάλιστα π ή ρ ε το ν β α θ μ ό της ισ ο π α λία ς
ε ν ώ β α θ μ ό έκ ο ψ ε α π ό την Αγ. Τ ριάδα σ το γ ή π εδ ά της η Ν ικομή
δεια με σ κ ο ρ 1 - 1 .

Κερδισμένοι τη ς Κ υριακής η Μ ελίκη και η Ξ εχ α σ μ ένη που νί"ΊΟον εκτός έ δ ρ α ς δ ύ ο δ υ ν α τές ο μ ά δ ε ς τη ν Ραχιά και το Ζ ερ βο χώ 1(01 βρέθηκαν στη δ ε ύ τε ρ η θ έ σ η βε ένα β α θ μ ό δ ια φ ο ρ ά από το
"Ρώτοπόρο Β έρμιο Ν. ,

Το Σέλι π ή ρ ε την π ρ ώ τη του νίκη, π ετυχ α ίνο ντα ς 4 τέρματα
στην Α γκαθιά, α φ ο ύ ό μ ω ς δ έ χ θ η κ ε 3 . Π ά ν τω ς για την βεροιώ τικη
ομ ά δα α π ό ε δ ώ και π έρ α τα πρ άγμ α τα γίνονται πιό εύκολα, α φ ού
θ α έχει το δικαίω μσ να χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή σ ει το υ ς 6 νεο σ π ο κ τη θ έντες
π α ίκτες της.

Τους π ρ ώ το υ ς το υ β α θ μ ο ύ ς και μάλιστα μ α κρυά από το γ ή π εδ ό
πιίπε ο Ε θνικός Μ α κ ρ ο χω ρ ίο υ και μ ε έν α μ εγά λο σκορ (4 -1 |
¡ • ^ η μ α χο ς
“Ερμ ιο ν .
.

1
1

στ ε ν ή μ α χ ο ς

*«Καλής)

ΙΑ νττής

Ι\Λ.

Ενα πολύ ωραίο παιχνίδι παραίολούθιΠΟΟν όσοι φίλαθλοι βρέθη^ °το γήπεδο Ιτενημάχου όπου π
*ΟΠ0 ' 0μ^ ° ®ύελλα αντιμετώπισε
|ΡΙ'Ό Ναούσης σε ένα αγώνα
^™τοθλήματος που έληξε ισόπαοΛ ' ' ρο·ράζοντας συγχρόνως
®μού<- *0. τέρματα
_
αγώνας όιεξήχθη μέσα σε
Τιι , ,1ΤΙΙ(ό πλαίσια και είναι προς
|ν «Οι πμν δύο ομάδων.
®*λβαια η θύελλα υπερείχεσε
τγΙ διάρκεια του αγώνα, πίεσε
ώ-πκά το Βέρμιο δημιοιιργώνΠολλές ευκαιρίες, δεν μπόρεσε
^ 1/0 Γερδ '0€ι γιατί και αυτός τη
010« ωραία στον Σαροκατσιάνο Σ.
^ ί^ ο ν τ α ς τον τέτ-α-τέτ που δεν
ΙάγΙ'0^ 1,^ Γ'Κί να πί'αα^ ρΕΙ έξυπνα
ΤϊΡΡατοφύλακα του Βερμίου
^ ^ Ο ίζό ντα ς σε 1-1.
ν Ττο 85' κόρνερ εκτελεί η ΘύελΜε τον Γιδάρη Κ. το φαλτσαριεττό
. ί σουτ κτυπάει κατ' ευθείαν
σ“Ρ0ολή των δοκών (Γ).
8 Σι° 52' κοι 73 ο Σαγρής του
κοι ο Τοιρπανλής της
&(/
ε^ αν κόκκινη κάρττα για
Μαοπ/ρϊα (£|χαν παρατηρηθεί κί’Ρινη)
ι.κ
καλή η διαιτησία του κ.
¿ντελ,δη με επόπτες τους κ.κ. ΓκίΔεληγιάννη.
°Ι ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
(γ θ γ ΕΛΛΑ: Γιδάρης I, Ρώσιος
5 θ00^οκογλου Β.) Σακσλής Κ,
Ρόκατσιάνος Γ, Σακαλής Α, Πόσ
η'" Ε'Ρπαλεξίου, Σαρακατσιόνος X,
βΠΟνλής, Κατσαλής, Σαρακα-

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

τσιάνος Σ.
ΒΕΡΜΙΟ: Νικόλτσης, Τορμπαντώ νη ς
Μακαρατζής Τανούσης
Γκέτσος Γ, Κόγκας Γκέτσος Λ. Τσεγκος, Μπλιότκας, Λιγνός. Σαγρής.
ΠΑΠΑΓΟΣ
ΒΕΡΓΙΝΑ

2
2

ΒΑΡΒΑΡΕΣ (Αντ/τής Κ. Λαζό
πουλος)
' Ενα πολύ καλό παιχνίδι παρακο
λούθησαν οι φίλαθλοι που βρέθη
καν) στο κοιν. νήπεδο της Βαρβάρας
μεταξύ του Παπάγου και της Βεργί
νας το οποίο έληξε ισόπαλο 2-2.
Στο 2 0 ' ο Μουροτίόης ανοίγει
το σκορ γιο την Βεργίνα.
Στο 3 4 ' ο Μανέας με παράξενο
τρόπο - σέντρο ισοφαρίζει για τον
Ποπάγο σε 1-1.
Ατο 50' η Βεργίνα κερδίζει πέναλτυ. την εκτέλεση αναλαμβάνει ο
Μουρστίδης και στέλνει τη μπάλλα
επάνω στον τερματοφύλακα του
Παπάγου.
Στο 5 5 ' ο Μουρστίδης πάλι δί
νει το προβάδισμα στο σκορ για την
Βεργίνα ενω οτο 8 2 ' ο Μανέας
μετά από λάθος του τερματοφύλακα
της Βεργίνας ισοφαρίζει σε 2-2.
Ακόμη από ένα δοκάρι είχε η
κάθε ομάδα σε σουτ του Λαζόπουλου και του Πουλιόπουλου αντίστοι
χα.
Το παοτέλεσμα αδικεί την Βερ
γίνα γιατί έχασε πέναλτυ δημιούρ
γησε και έχασε σπάνιες ευκαιρίες
για γκολ. Πάντως ο Παπόγος ενθου
σίασε με την νεανική του ομάδα.
Διακρίθηκαν από τον Παπάγο οι
Παγούρας,
Καρατζιούλσς
και
Γαβριηλίόης Από την Βεργίνα
«κορυφαίος» ο Λαζόπουλος και διακρ'θηκαν οι Χριστοδουλίδης, Κον-

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι

Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ

Γαλλίδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλώσσας για
°0Χόριους και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 2 2 4 1 5 , καθημερινά
Msiù π ς 8 το βράδυ.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

;τ

α ι

κ ο π ε λ λ α

0* Υνώοεις λογιστικής για να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υνιεινής
0 ,Ί Βέροια. Πληρ. τηλ. 28724.
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ

, Ι0Α"° Α·Ε- ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 2 0 35 ετών
€ξα>τ€ρική Εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποόοστά.
ΠλΕφωνήσατΕ στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.
Ο ΙΚ ΙΑ Κ Ο Σ

Ε Ξ Ο Π Λ ΙΣ Μ Ο Σ

(„ ^ΕίΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά μεταχειρισμένα είδη επιπλώσεως
0? 1,1 διπλό, ντουλάπα κ.λ,π.) και άλλα είδη οικιακού εξοπλισμού,
1 Κα*Π κατάσταση. Τηλ. 2 9 4 3 6 Βέροια.

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ

Ρη(>ΓΙ’ιο τον Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επιχεί2(1
'“ νομής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
7.9
ε>ών, μικρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15.945,
και 2-5 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
Mijo? μ<>νιΜη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ to u Κων/νου Ζαρκάδα.
^ >°ς +0 - 50.000 το αήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

τογουλίδης, Καρανάτσιος και Μπατσίλας.
Κολή η διαιτησία του κ. Αντωνιάδη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΠΑΠΑΓΟΣ:
Κουκουρίκης.
Καρατζιούλσς. Σπανός. Κουκουρί
κης Λ, Πουλιόπουλος, Μπράντη,ς
Μ ανέας
Τσιλώνης,
Παγούρας
Γαβριηλίδης. Παπαδόπουλος (Τσιγγενόπουλος - Τεντζογλίδης).
ΒΕΡΓΙΝΑ: Κωστικίδης. Τοακιρίδη ς Μπατσίλας Χριστοδουλίδης
Θεοχαρόπουλος,
Λαζόπουλος,
Ποπαδόπουλος Καρανάτσιος Μουρατίδης. Κοντογουλίδης Κωτσιόπουλος (Κουβακάς - Λαζαρίδης)
ΔΙΑΒΑΤΟΣ
ΝΗΣΙ

ΚΟΠΕΛΑ

ífii, ?ηΓεί1“' κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να
»Οιh i * í
_.
. _______ __ _
οε συμβολαιογραφείο. Πληρ. τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια.

ί

2
2

Βαθμό έχασε ο Ατρόμητος
στην έδρα του από τη δυνατή ομά
δα ταυ Νησιού. Η απώλεια οφείλε
ται στο ότι οι παίκτες του Ατρόμη
του δεν μπόρεσαν να συγκρατή
σουν τα νεύρα τους. Το α ημίχρονο
έληξε ισόπαλο 0 -0 με συνεχή υπε
ροχή του Ατρόμητου. Με την έναρ
ξη του β' ημιχρόνου ο Ατρόμητος
εππέθηκε κοι δεν άργησε να σκο
ράρει με αυτογκόλ δύο παικτών του
Νησιού έπειτα από κτύπημα κόρνερ.
Μετά από 15 λεπτό το σκορ έγινε
2-0 για τον Ατρόμητο με δυνατό
σουτ του Χαλβατζή. Στη συνέχεια
το Νησί πίεσε τον γηπεδούχο κοι σε
λίγα λεπτά το σκορ éyive 2-1. Και
πάλι με αντεπιθέσεις το Νησί έστει
λε δύο φορές τη μπάλλα erra δοκά
ρια του Ατρόμητου. Η πίεση καρπο
φόρησε όταν μετά από φάουλ με
δυνατή κεφαλιά ο Χαλβατζής Δημ.
του Νησιού ισοφάρισε σε 2-2.
Αποβλήθηκαν σωατά από τον
άριεπο διαιτητή κ. Συμεωνίδη οι
Γκουγκουλάρας (2 αδέλφια) του
Νησιού και ο Πεχλιβάνος του Ατρό
μητου,
Από το ΝΗσί κανένας δεν υστέ
ρησε ενώ από τον Ατρόμητο που
προσπάθησε γιο τη νίκη διακρίθηκον οι Βαβουλίδης και Δημητριάόης
Β.
Σ.Σ.
ΡΑΧΙΑ
ΜΕΛΙΚΗ

Μαγαζί 9 0 τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στην οδό Περικλέους της
"Τροίας. Πληρ- τηλ. 2 2 0 3 0 .__________
ζ η τ ε

Τ έλος δ εν έγ ιν ε ο α γ ώ ν α ς Τ ριποτάμου
π ρ ο σ ή λ θ α ν οι δ ια ιτπ τ" .

0
1

ΡΑΧΙΑ (Απ/νος Ντόβας Κων.),
Μεγάλη νίκη πέτυχε μέσα ατη
Ραχιά, ο Φίλιππος Μελικής δείχνον
τας έτσι ότι ξεπέρασε το πατατράκ
της προηγούμενης Κυριακής που
έχοοε στο γήπεδο από την Αγ Τριά
δα. Το οκορ μπορούμε να πούμε ότι
αδικεί τους νικητές γιατί έπαιξαν
καλύτερα και γιατί ο διαιτητής δεν
τους έδω σε δύο καθαρά πέναλτυ,
επιτρέποντας επί πλέον το σκληρό
παίξιμο των ντόπιων παικτών.
Το μοναδικό γκολ που έκρινε τον
αγώνα σημειώθηκε ατο 5 0 ' από τον
Τρικαλόπουλο (ατομική προσππ
θειο).
Στο 8 0 ' αποβάλεται ο Τρικαλύ
πουλος γιατί έβρισε αντίπαλό ταυ, ο
οποίος προηγουμένως τον κτύπηοε
εν ψυχρώ χωρίς ο κ. Γουτσίκας να
τον κάνει παρατήρηση.
Καλύτεροι από τους νικητές οι
Ναταούρας, Νησελίτης. Μπουκου
βάλας, Ανόρίτσος ενώ από τους
ηττημένους
οι
Ακριβοπουλάς
Παπαδόπουλος. Πιστοφίδης.
Η οιαιτησια του κ. Γουτσίκο
εχθρική για τους Μελικιώτες
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΛΙΚΗ: Ντινόπουλος Νησε,ίτης Τζουνόπουλος, Τρικαλόπουλο ς Νατσούρας Μπουκουβάλας
Ανδρίτσος, Α ντωνόπουλος Ντάμτσιος Πολοτσιώτης (45' Κοκσγιάννης) Καλανιώτης.
ΡΑΧΙΑ: Παπαδόπουλος Δαμιανίδης Πσπαδόπουλοε. Πιστοφίδης

Έ πιπι Ι οπ οιηι Ν<Ι0 ΙΗ»Ι|^
Γ Μ · |β τ α ρ α ν ! Κ θ λ α ς

*ΐ<»ν ΚίΜψΟ τ«ιι

έ π ιπ λ α
g ó m e o s

Λχιλλέα Ν. γιατί δ εν

Κεφαλίόης. Μπαιραμίδης, Μπηκας.
Θεοόώρου Ιωοννίδης Ακριβόπουλος, Καραβαριώτης
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΚΗΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ
Η διοίκηση του Φιλίππου Μελι
κής ευχαριστεί τον ΓΑΣ «Βέροια»
και τον φυσιοθεραπευτή κ. Γιάννη
Παπαφωτίου γιο την βοήθεια που
προσέφερε στον ποδοσφαιριστή
μοςΤρούπκο, σ τ ο φυσιοθεραπευτή
ριο του ΓΑΣ.

- 67' 0 Μπεκιάρης με δυνατό
σουτ θα γράψει το 1 1
Διακρίθηκαν από τους γηπεδούχους οι Σπυριδωνίδης I.(κορυ
φαίος) Σπυριδωνίδης Β, Δουλόούρης Γ, Φωστηρόπουλος σπο τους
φιλοξενούμενους οι Μπεκιάρης
Μιχάλακος, Θεοδωρίδης.
Με λάθη η διαιτησία του κ.
Κουφογιώτη ενώ οι συνεργάτες του
(Ιωοηφίδης Τήκος) ήταν πολύ
καλοί
Η σύνθεση του Αγ Γεωργίου:
Ξενπίδης, Πουρλίδας Α, Παπαδίνας
Δ. Σπυριδωνίδης Β, Βρέσκας, Πουρλΐδας Γ. Δουλδούρης Α. (Ποποδό
πουλος) Φωστηρόπουλος Πσπαδίνας Δ. Βουγιούκος, Σπυριδωνίδης I
(Δουλδούρης Γ.)
ΣΕΛΙ
4
ΑΓΚΑΘΙΑ
3
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ (Αντ'τής Δήμου
Δημ)
Αν κοι μίχρι το 86 ' η ομάδα του
Βέρμιου εχπνε με 3-2 κατόρθωσε
μέσα σε 4 λειιτό νοττάρει την νίκη
ππά την ουμτταθή ομάδα της Νίκης
Συνέχεια στην 4η

Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ
δ ιο ρ γ α ν ω ν ε ι

ΕΗθεσεωο 2 2 .8 1 2
εργαστηΐΓ 2 7 .5 3 1
® :: ε|ΐγ00ΤΙ||Γ
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Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βέρμιο Ν
7
Βεργίνα
6
6
Διαβατός
6
Μελίκη
Ξεχασμένη
6
5
Αγ Τριάδα
Αγ Γεώργιος
5
Κορυφή
5
Νικομήδεια
5
4
Αγκαθιά
4
Αχιλλέας Ν
3
Νησί
Παπάγος
3
3
Στενήμαχος
Σέλι
3
2
Ζερβοχώρι
2
Ραχιά
Εθνικός Μ.
2
1
Τριπόταμος
Π Σκυλίτσι
0
•
Ο Τριπότπμος και ο Αχιλλέας
Ν. έχουν ένα αγώνα λιγώτερο.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΡΓΑΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ καλεί αγόρι«
υπό 6 έως 13 ετών νια την ενόργανη
γυμναστική.
Οι ενδιαφερόμενοι να προοελ
(Ιοι/ν στο γήπεδο αθλοπαιδιών της
Εληάς το Σείββατο 23-10-82 και ιύρα
10 π.μ. προκειμένου να γραφτούν
στα τμήμα και να γνωρίσουν τον
προπονητή κ. Γκτλιόπουλο.
Για την ιγγραφή απαιτούνται:
)) Δύο φωτογραφίες.
2) Πιστοποιητικό νενντ σεοις.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Με την συμμετοχή του Παναθη
ναϊκού, Τελαμώνα Αθηναϊκού και
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ θα πραγματοποιηθεί
στη Βέροια τουρνουά χάντ - μπώλ.
Οι φίλαθλοι θάεχουν την ευκαι
ρία να γνωρίσουν τις ομάδες του
Παναθηναϊκού, του Τελαμώνα, τσυ
Αθηναϊκού που είναι από τις καλύτε
ρες ελληνικές ομάδες.
Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία στους
~ φιλάθλους της Βεροίας να γνωρίσουν
την Γ υμναστική Ενωση Βεροίας και
να μορφώσουν γνώμη για το τί γίνε
ται σε αυτόν τον καινούργιο σύλλογο
που με γρήΥ°Ρ° Ρυθμό προχωρεί
στην διάκριση.

Αγνωσιοι ίκΛεψον ια αυιοκι\ ί | το του ιιροΡονητού του Φιλίππου
στο βολλεύ κ. Πσποστεφόνου
Κυριάκου μάρκας TOYOTA COROL
LA ί 2 0 0 Λ ιθ # 0 · ΧΡώματος λευκεψ

Μί> 5996.
' Οποιος γνωρίζει κάτι ας ειδο
ποιήσει στα τηλέφωνα 2 7 663 (γρα
φεία Φιλίππου) ιαι 62081 καθώς
.ιιι στα Αστυνομικό Τμήυο Βι (;(·>σς

Ο τερ μ α το φ ύ λ α κ α ς το υ Ε Ο Ρ Δ Α ΪΚ Ο Υ Κ ο ν ιο φ ά κ α ς ή τα ν ο κ υ ρ ιύ τερ ο ς σ υ ν τ ε λ ε σ τ ή ς το υ σ χ ετικ ά μ ικ ρ ο ύ σ κ ο ρ . Σ τη ν φ ω τ ο γ ρ α φ ία μ α ς
δια κρίνετα ι σ ε μ ιό από τις α ο λ λ έ ς σ ω τή ρ ιε ς ε π ε μ β ά σ ε ις του. π ρ ο
το υ Α κ ρ ιβ ό π ο υ λο υ .
•
Από το πρωί άρχισαν νο
•
Η μη συμμετοχή του πέρσι
ξεχύνονται στους δρόμους οι νεαροί νού Βεροιώτη και τώρο του Εορδαϊφίλαθλοι της Βεροίας. τοποθετώ ν κού Ανδρέα Ελευθεριόδη οφείλεται
τας πανώ στο τρίγωνο Βενιζέλου - στην συμφωνία που υπάρχει μεταξύ
Εληάς - Μητροπόλεως. καθώς και των δυο συλλόγων να μην αγωνι
σημαίες. Ολοι μαζί πάλι οι πυρήνες στεί στα δύο παιχνίδια που θα είναι
της «Θύρας 4» πήγαν στο γήπεδο
αυτοί αντίπαλοι.
κάνοντας πορεία στους δρόμους της
•
Στην 16ό6α του Εορδαϊκαύ
Βεροίας, ξεσηκώνοντας την πόλη,
ήταν κοι ο Γρεβενιώιης Λάλος, που
με τα συνθήματα τους.
την περίοδο 79-80 και 80-81 τινήκε
•
Ενα αυτοκίνητο νι υμένα με
στην δύναμη της Βέροιας.
σημαίες της Βεροίος και πρωταγω
•
Αναγκάστηκε να αποχω ρή
νιστές ίο ξοδέλφια Πολατίδη. έκανε
σει οπό το γήπεδο στο 76’ και να
βέιλτες στους δρόμους της πόλεως.
αντικαιααταθεί ο αρχηγός tou Εορπροκαλώντας τα χειροκροτήματα
δπϊκου Ξυνάδας. ο οποίας ένο λεπτό
του κόσμου.
νωρίτερα ένοιωσε ιην δύνομη των
•
Τελικά από την 16άδα της
άουτ του Βεροιώτη χάφ Ακριβό
Βεροίας αποκλείσθηκαν οι Τοπολί
πουλου
δης και Χωμστάς.ενώ στον πάγκο
•
Πρώτη επίσημη εμφάνιση
κάθηοαν χωρίς νο χρησιμοποιη
με το χρώμοιτι της Βέροιας εκανε ο
θούν σαν αλλανές οι Μελετίδης
Γιάννης Ιοχνήπουλος που χειρο
ΜΙλης Γ. και Αντωνάς.
κροτήθηκε θερμά όταν μπήκε στον
•
Θεωρεία έκανε τα πρωί στο
αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας
ξενοδοχείο ο κ. Γαίτάνος για τον
τον Κώστα Καισώνη
απογευματινό αγώνα. Στο τέλος
•
Πολλοί είνπι οι προληπτικοί
ήταν ευχαριστημένος γιατί οι παί
Μειοξύ αυτών και ο παλιάς αμυντι
κτες του κατά μεγάλο ποσοστό
κός ογκόλιθος Σωκράτης Κοιισουακόυσαν και έκαναν αυτά που τους
λάκης που στο ημίχρονο βλέποντας
ότι ιο οκορ είναι 0 0 ζήτησε οπό
είπε.
•
Παρέα
παρακολούθησαν
ιον ένθερμο φίλαθλα της Βέροιας κ.
Τσοκιρίδη να αλλάξουν θέση ς.
από την κερκίδα των επισήμων τον
αγώνα οι Βεροιώτες άτηκτες Τοπο•
Μετά τα τέλος του πνώνα
λι'δης, Βογιοτζοπουλος.
από τα αποδυτήρια της Βέροιάς π ϊ
ρασαν για να συγχαρούν ιον κ Γοϊ•
Παρόντες στον αγώνα και οι
τάνο και τους παίκτες ο περσινός
προπονητές του Ά ρεω ς και της
οτη Νάουσα βοηθός. Κ. Μάρκος
Καστοριάς κ.κ. Γεωρνιάδης κοι
Αντιφάκος και ο σένιερ μπακ της
Δανιήλ που τον παρακολούθησαν
γειτονικής ομάδας Σπάρος Σοϋγκααπό τις θέσεις των επιαήμων δίπλα
δίπλα. Κοντό τους κοι ο ποδοσφαι ΡΠς·
•
Τους υποψηφίους συναδέλ
ριστής της Καστοριάς Περναμηνός,
φους του κ.κ Τσολέρη και ΓηβριηΜο οποίας είναι κουμπάρος του
Βεροιώτη αμυντικού Γιατζιτζϋπάιιδη μιμήθηκε και ο άλλος υποψήφιος
δήμαρχος της Βεροίας κ. θλοζάκης
λου.
•
Νέλα παρουσία του κ. Νίκου
που προσέφερε το ίδιο με ουιούς
Πάγκαλου σε αγώνα της Βεροίας.
ποσό δηλαδή 10 0 0 0 δραχμές
οπήν κΘύρπ 4».
δείχνοντας την αγάπη του στην περ•
Ολο ιον αγώνα Βεροίας
συνή του ομάδα.
Εορδαικού καθώς και τον προηγού
•
Η στολή με την οποία αγωνί
στηκαν γιο πρώτη φορά χθές οι
μενο με τον Ολυμπιακό Β πομ πήρι
Βερυιώτες παίκτες, είνοι προσφορά
σε βίντεο ο « Τ όσος Ασικίδης,
τού ένθερμου οπαδού της Βεροίος
παρακολούθησε στο σπίτι του ο
κ. Σούλη Ηλιόδη.
Δημήτρης Γκέσιος.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Από τον αγώνα της Ναούσης
• Στις 4 μ,μ, ανεχώρηαι η απο
στολή της Ναούσης για την Θεο/νί·
κη. όπου κατέλυσε στο ξενοδοχείο
«ΟΛΥΜΠΙΟΝ» και από εκεί έφυγε
γιο το Κιλκίς στις 12 π.μ.
• Ο νέος έφορος της ομά δος κ.
Αασ καλό πουλος Ιωάννης συνοδέυσε
την αποστολή και προσπαθούσε με
κάθε τρόποπ να φανεί εξυπηρετικός
στις ανάγκες των παικτών της Ναού
σης.
• Ο παλαιός έφορος επί επται:
πι'ας κ Μπέκας Γεώργιος, θα αναλά
βει τιι νέα του καθήκοντα, αφού όπως
ο ίδιος μας είπε θυ πάει μιά αντιπρό
σωπος στην ένωση Κεντροδυτικής
Μακεδονίας.
• ' Ο7.οι σχεδόν οι παίκτες της
ομώδος επισκέφθηκαν στο Νοσοκο
μείο τον τραυματία Μαλιούψα. ενώ ο
σύνδεσμος θα του δώσει ένα συμβο
λικό ποσό γία την ταχεία ανάρωσή
-του.
• Το πείραμα πέτυχε, για τον
προπονητή κ, Γρηγοριόδη, που τοπο
θέτησε τον Φύτο στη θέση του λίμπερο, αφού ο παίκτης ενθουσίασε με
ιην απόδοσή του και έπαιξε με μεγά
λη άνεση στη νέα του θέση.
• Απών οπό την βαε-ική ενδεκά
6α ο τραυματίας Μποσιάος, ενώ την
πρώτη του παρθενική εμφάνιση έκα
νε ο Μαυροδουλάκης. που τα πήγε
θαυμάσια στην θέση του αριστερού
αμυντικού.
•
Γύρω στους 5 φανατικούς
φιλάθλους που παραβρέθηκον στο
γήπεδο του Κιλκισιακού. δημιούργη

σαν μιά ενθουσιώδη ατμόσφαιρα που
εμψύχωναν ιούς παίκιες στο δύσκο
λο παιγνίδι τους εκτός έδρας.
• Πολύ αθλητικωτατοι ήταν οι
παίκτες του Κιλκισιακού, που πράγ
ματι εξεπλάγησιιν οι πώκτες κα. φί
λαθλοι της Ναούσης.

Ο Σ ο ύ λ η ς Σ τπφυλί& ης π ο υ σ το
κυριακάτικο 2 - 2 μ ( ο α σ τ ο Κ ιλκίς
μ ε το γ ε μ ά το π ό θ ο ς και δ ύ ν α μ η
παιχνίδι το υ α ν α δ ε ίχ θ η κ ε σ ε
κ ο ρ υφ α ίο παίκτη όχι μ ό ν ο τη ς
Ν Α Ο ΥΣ Η Σ α λλά και το υ α γώ να.
• Με έξαλλο τρόπο πανηγύρισε
το γκολ της ισοφαρίσκως στο M o
Λσλανίδης «ου δέχθηκε τα φιλιά τιον
συμπαικτών του.
• Στην θεσ/νΐκη ιήΐίΐνε ο προ
πονητής της Ναούσης κ. Γρηγαριά6ης, που είχε ιδιωτικές δουλειές.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜ ΟΡΑΓΚΑΣ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΧΑΝΤΜΠΩΛ

ΟΠΟΙΟΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ

kimihIwh

Ραχιά-Μελίκη
0-1
Αν. Τριάδα-Νικομήδεια
1-1
Στενήμαχος-Βέρμιο Ν.
1-1
Σέλι-Αγκαθιά
4-3
Παπόγος-Βερνίνα
2-2
Αγ, Γεώργιος-Κορυφή
1-1
Ζερβοχώρι-Ξεχασμένη
1-3
Σκυλίτσι-Εθνικός Μ
1-4
Διαβατός-Νησί
2-2
•
Ο αγώνας Τριποτάμου Αχιλλέα Ν δεν έγινε λόγω μη προσεήεοσεως των διαιτητών.

ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
1
ΚΟΡΥΦΗ
1
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντ/τής Λ. Αθανασιόδης).
Σε ένα πολύ δυνατό αγώνα που
έγινε εττο γήπεδο του Αγ. Γεωργίου
ΝΙΚΗ ΜΕ 5-1
η τοπική ομάόο ήρθε ισόπαλη με
την ομάδα της Κορυφής με σκορ
ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ
1 1. Το πάθος η μεγάλη δύνομη και
οι πολλές κίτρινες κάρτες που μοί
Με 5-1 κέρδισαν την Κυριακή
ρασε ο διαιτητής κ. ΚΟυφογιώτήζ το πρωϊ στο Νεοχώρι την τοπική
ήταν τα χαρακτηριστικά του αγώνα ομάδα οι ερασιτέχνες της Βέροιας.
στον οποίο ο Άγ· Γεώργιος ήταν πιο
Η πολύ καλή απόδοση των νεα
οργανωμένος πιό σωστός δημιουρ ρών Βεροιεων έδω σε το δικαίωμα
γούσε τις ευκαιρίες αλλά του έλειπε στους ντόπιους φιλάθλους να τους
η σποτελεσματικότητπ. Η Κορυφή χειροκροτήσουν κοι να εκφραστούν
με πολλούς παίκτες στην άμυνα και με το καλύτερο λόγια.
στο κέντρο προσπαθούσε να μην
Το γκολ της ομάδας του κ. Γαϊδεχθεί το γκολ- Από το λεπτό όμως τανίδη πέτυχαν κατά σειρά οι
που δέχθηκε το γκολ κοι μετά ανοί- Σαμιώτης, Καρύδας. Τσαχουρίδης
χθηκε και παρουσίασε πολλές αρε Βασδέκης Πσπαδόπεωλος Κ.
τές σαν ομάδα μέχρι να ισοφαρίσει,
Από τους νικητές διηκρίθηκον οι
Ό ταν το κατόρθωσε νσ πάρει τον Κσταραχιάς, Μαυρουδόγλού. Τσα
πολύτιμο βαθμό της .οσπολίπς.
χουρίδης Περοχωρίτης. Σομιιγτπ ς
ΑΠΟΒΟΛΕΣ
Καρύδας.
Η σύνθεση της Βέροιας ΚόταΔΟΚΑΡΙΑ ΚΑΙ ΓΚΟΛ
Σαφαρίκπς
- 29 0 ΠΟΤρλίδας Γ. με πέναλτυ ρμχιάςίΑθανοσίουΙ.
(Κ.ΠόποδόπουλοςΙ Μ ίχος Μαυρου
γράφει το 1-0.
Μωυσίδης,
Ταχτατζής
- 35 ' Αποβάλεται ο Γιοβανόπου- δόνλου,
(Κσράισορίδης)
Περαχωρίτης,
λος νιατί κτύπηοε αντίπαλό του.
- 0 Δουλδούρης Α με σουτ από Σαμιώτης (Δαραής) Τσαχουρίδης
την περιοχή θα στείλει την μπάλλα (Βασδέκης) Υφανπδης (ΣφραγΙδης)
Καρύδας (Παπανώτας)
στο δοκάρι.
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ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ
Η «ΒΕΡΟΙΑ»
Νίκησε τον ΠΑΟΚ
με το ωραίο σκορ 4-2
Mili θαυμάσια με όλη την στνμο·
niu Βέροια συν/τρτψε χθές στο γήπτ.
60
·ον ΠΑΟΚ με 4-2 τέρματα, εί
χε ένα δοκάρι, ενώ εχασ». και άλλος
πολλές ευκαιρίες γιο να φύγει από το
γήπεδο με μεγαλύτερο σκορ υπέρ
αυτής.
Οι φίλαθλοι που βρέθηκαν στον
αγώνα περισσότερο π α να δουν τον
ΠΑΟΚ, βρέθηκαν στε δίλημμα κσιός
είναι ο ΠΑΟΚ και ποια η Βέροια,
αφού η ομάδα w o Στέφανου Γαίτά
von ήταν η πρωταγωνίστρια κ<ο αυτή
Ποο κέρδισε στο τέλος τον θαυμασμό.
JA όλο τον αγώνα η βιραιώτικημηχανή δούλεψε τέλεια, απέναντι «*
έναν ΠΑΟΚ νωθρά και ·ι»τπιιλυ* <ν.
κάθε του ενέργεια και ο οποίος ανέ
βηκε λίγο στο τελευταίο Ιίλεπτο. τό
τε ποο η Βέροια άλλαξε σχεδόν όλη
της ίη ν «νδεκβδα. Λεν μπσρκί να
δικαιολογηθεί ι> ΠΑΟΚ n u την κακή
του εμφάνιση, ότι του έλειπαν οι
Δημόπυνλος « η Σίνγα; γιατί και οι
Βεροιώτες από την μεριά τους είχαν
απόντες τους τραυαατίις Παπατζίκο
και Σιμπυ
Από την Βίρπια ποο απέδειξε ότι
ο χώρος της Β Ρβνικλς δεν την κρο
τα πλέον, όλοι σι παίκτες της κινήθη
καν σε επίπεδα πάνω από το καλός,
με αηκ-ραίαιις τους Μπτνκιόρη,
Χ Ά θυντιπίον. ΓιατζιτζρΛυυλί· και
Μελχτιόη
Από τον ΠΑΟΚ του ιίπογοήτπι
βε. ατέπληισαν ο» Αλββάντας. Λιτό
στολίδη; ενώ ο Κυόδας απέδειξε για
μιά ακόμη «νιρά ότι είναι η μισή υμά
δσ του
Η διαιτησία του ε Τσιλογιάννη
(Αμιιιτιτίόη; Γκίκας) με λάθη #
ΤΟ ΦΙΛΜ ΤΟΥ ΑΓΟΝΑ
- Τ Ο Παυρσανίδης από αριστερά
σεντραρυ και ο Μελετίδης προ του
Παντέλη κόβεται από τον Λλαβάντα
οι κόρνερ
- II ' Σε σέντρα τον X“ Αθανασίου
οπό δεξιά, ο Ακριβοπουλάς έχοντας
φάτσα την εστύ» του ΠΑΟΚ αντί να
την στείλτε σ' αυτήν με κεφαλιά, τρο
φοδοτεί τον Κιιλτσά η νέα κεφαλιά
του οποίου αποκρούεται εύκολα από
τον Παντέλη
15' Πρώτο αξιόλογο σουτ του

Σε τρεις
το Νόμττελ
ιατρικής
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ. 12 Τρ«< επωπήμοVCC όύο Σκο/δινουτν οι Σοον ΜπέρΥιώτρομ και Μπίνγκτ Σαμιουέλοον
και Ο Βρετανός Τζων Βί ν μοιράστη
καν το φετινά Οραάείο Νάμπελ κιτρι
κής. γιο την ηοοσφορό τους στην
έρευνα ιι*ν προσταγλονδινών. που
ανοίγκ· ηοπούρνιους και πλατείς ορί
ζοντες στην παρασκευή νέων φαρμόKvrt

Γ συστοτοεικαι, σύμφωνα με^β
άρθρα 1359 τού Απτικού Κ ώδιΛ .
όπως τραηυποιτιΟηκε με τον Ν.
12S0/19H2 άτι:
Ο Π Α Ν Α Π η Τ ΙίΣ ΖΑΡΟΠΑΝ
N H L του ΑΑτνσσίοαι εαι της Αλί
(¿Κάρας το γένος Λημεοποάλου που
γεννήθηκε στην Καστανιά Κοζάνης
και κατοικεί στη Βέροια επάγγελμά
το ς Εργοδηγός Μηχανολόγος και η
Μ ΙΡΑΝΤΑ
ΙΣΛΝΑΣΙΛΟΥ του
Χιιρυλάμπαυς και της Μαρίας το γέ
νος Χατζηαντώνογλοα που γεννήθη
κε ΚβΙ κατοικεί στον Τριπόταμα Η μα
Βία; επαγγέλματος οικοκυρά π μόκο
roi να παντρευτούν και ο γάμος θα
-γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
Βέροιας.

ΠΑΟΚ από τον Ίρίμχολτ. το οποίο
αποκρούα ο Αντοινάς με μπλονζονΗ ΒΕΡΟΙΛ
ΠΡΟΗΓΕΓΓΛΙ
- 22' Λίγο mó κάτω από «ο κέντρο ο
Χ'Άθανάσίου περνάει τους πάντες
μαζί και τον Παντέλη και στέλνει την
μπόλλα στα δίχτυα του ΠΑΟΚ κά
νοντας το 1 0 για την ομάδα του.
- 13 Αποστόλου
Αλεξπνδρίδης
παίζουν το 1-2 ο τελεοτυιος κάνει
παράλληλη σέντρα κιιι η κεφαλιά
ν*ιιράκτ του Γκοιιερίνο φεύγει μόλις
<4ονΤ.
ΠΑΟΚ
«
ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
4 4 * 0 Αλεξανδρίδης πιάνει στον
ύπνο τους αμυντικούς της Βέροιας
κα> αφού φτάνει προ του Αντωνά τον
πλασάρει ισοφαρίζοντας σε I I.
48 Κατσώνης
Χ'Άθβνασίου
συνδυάζονται, ο τελευταίος μέσα από
την περιοχή του ΠΑΟΚ σουτάρει και
ενώ η μπάλλα Πηγαίνει στα δίχτυα,
το πόδι του ΙΙαντέλη της αλλάζει
πορεία σώζοντας την εστία του,
Η ΒΕΡΟΙΑ
Κ ΑΝΕΙ ΤΟ 2-1
- 50" Χώματός Κολτσάς παίζουν
το 1 2 ο δεύτερος κάνη πάσα στον
Ακριβοπουλά ο οποίος χωρίς χρονο
τρίβει σουτάρει αφήνοντας άναυδο
του Παντέλη και κάνοντας το 2-1.
- 5Γ Ο Κατσώνης από αριστερά
σεντράρει ωραία και ο Ακριβοπουλάς
πιάνα γυριστή κεφαλιά από πολύ
κοντό που φεύγει άουτ.
55 Ο Χ'Ά θονοσίου από δεξιά
βρίσκει τον Μουσούρη. otu πόδια
του οποίου πέφτει με αυτοθυσία ο
Παντελής σώζοντας την εστία του,
57' Σε σέντρα του Σκαρτάδου από
δεξιό ο Γεωργόπουλος από το σημείο
του πέναλτυ σουτάρει δυνατά για να
αποκρούσει με ωραίο μπλουζόν ο
Αντωνάς,

Α Θ Η Ν Α 12 (Α Π Ε )
Η ασφάλιση του ΙΚ Α , επε
κτείνεται σ’ όλη τη χώρα, για
τους κλάδους, που είναι ήδη
ασφαλισμένοι σ το ίδρυμα.
Α υτό ορίζει τροπολογία του
υπ ο υρ γο ύ κοινω νικώ ν ασφαλί
σεω ν Ε. Β ερυβάκης, που κατατέ
θηκε στη Β ουλή, για να περάσει
στο νο μ οσχέδιο που θα κυρώσει
τη ν πράξη νομοθετικού περιεχο
μένου για την αύξηση τω ν σ υ ν τά 
ξεω ν το υ ΙΚ Α .
Μ ε την ίδια τρ ο π ο λ ο γία υ π ά 
γονται στη διευρυμένη ασφάλιση
του ΙΚ Α και όσοι εργάζονται,
χ ω ρ ίς να είναι μισθω τοί, με
οπ ο ια δή π ο τε σχέσ η εργασίας,
εφόσον δεν υπά γοντα ι σε ά λλο
ταμείο κύριας ασφαλίσεω ς.
Οι διατάξεις τη ς τρ ο π ο λ ο γία ς
θα α ρ χίσ ο υ ν να ισ χ ύ ο υ ν έξι μήνες
μετά την έναρξη ισ χύ ο ς του
νομ οσχεδίου, το ο π ο ίο α να μ ίνε
ται να ψηφισθεί αμέσως μετά τις
δη μοτικές εκλογές.
Η γενίκευση τη ς ασφαλίσεω ς
του ΙΚ Α σε όλη τη χώ ρα και όλες
τις κατηγορία ς τω ν α να σφ άλι
στω ν εργαζομένω ν θα επιβαρύ
νουν τον π ρ ο ϋ π ο λο γισ μ ό του
ιδρύματος κατά ένα δισ. δραχμές
κάθε χρόνο.
Το πλήρες κείμενο τη ς τρ ο π ο 
λ ο γία ς είναι το ακόλουθο:
ΑΡΘΡΟ I
Ε πέκταση Α σφαλίσεως
1. Η ασφάλιση του ιδρύματος
κοινω νικώ ν ασφαλίσεω ν για τους
κλάδους που αναφέρονται στο
άρθρο I πσρ, 2 του Α ,Ν , 1846/51
επεκτείνεται σε όλη τη χώ ρα.
2. Η επεκτεινόμενη κατά την
προηγούμ ενη παράγραφο α σφά
λιση ισχύει, α π ό την πρώ τη ϊο υ
έκτου (6ου) μήνα α π ό την έναρξη
ισ χύ ο ς του π α ρόντος νόμου.
Α ΡΘ ΡΟ 2
Υ παγωγή σ τη ν ασφάλιση του
ΙΚ Α τω ν με ο π ω σ δ ή π ο τε σχέση
α πσσχυλουμ ένω ν.

ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΟΚ λ·|
- 58' Κόρνερ - πόσα του ΜουσοΟρη
Στο τέλος της παραγράφου 3
στον Κατσώνη. ο οποίος αφού προ του άρθρου 2 του Α .Ν . 1846/51.
χωράει λίγο και από πλάγια θέση πιά
ό π ω ς έχει συμ πληρω θεί, π ρ ο σ τί
νει δυνατό συρτύ σουτ ιιιφνιδιάζον
τας τον Παντέλ,η και γράφοντας το θεται το εξής εδάφιο:
■Ε πίσης
υπά γοντα ο
στην
ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΟΚ 3-1.
ασφάλιση του πα ρό ντο ς νόμου
Ο ΛΚΡ1ΒΟΠΟΥΛΟΣ
και πρόσω πα που α πασ χολούντα ι
ΣΟΥΤ ΣΤΟ ΛΟΚΑΡΙ
ή πα ρέχουν εργασία ή υπηρεσία
6Γ Φάουλ σοοτ ψηλοκρεμαστό
με α μ οιβή , είτε σε φυσικά π ρ ό σ ω 
του Ακριβόπουλου από δεξιό, uno
κρυύεται στην αρχή από τον Παντέ πα, είτε σε νομικά πρόσω πα
λη και στη συνέχεια οπό το οριζόντιο δη μ οσίου ή ιδιω τικού δικα ίου με
δοκάρι του και απομακρύνονται uno
τον Αλαάντπ
Ο ΠΑΟΚ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 3 2
όί'Υστερο από μετωπικό μπάσιμο
ο Κυύδιις κάνει τρύπα στον Κωστίκο
που δεν δυσακολεύεται να πλασάρει
ιον Αντωνά και vu μειώσει σε 3-2,
ΒΕΡΟΙΑ ΙΙΑΟΚ 4 2
73' Ο Ισχνόπουλος από αριστερά
ß ρίσκο με βαθειά μπαλλιό τον Μου
σούρη, του με απ' ευθείας σουτ
κεραυνοβολεί τον Παντέλη κάνοντας
το 4-2? VIU την Βέροια
84 Φάουλ πάσα του Ιωσηψίδη
στον Σκαρτάδο και août του τελευ
τπίου δυνατό φεύγει άουτ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
BFPOIA: Αντωνάς (70’ Μπολ
τζής) Χ ΑΘανασίου (67’ Πκραχωρι
της) Μελετίδης. Παρίζας <4έ>' Μίλης
Φ.ί Γιατζιτζόπουλος (72' Γκέοιος)
Μίλης Γ. Καλτσάς (66' Ισχνόπου
λος) Κατσώνης, Μουσυύρης. Πουρουνίδης (4ft· Χώματός) Ακριβόπου
λος (79 Μαυρουδόγλου).
ΠΑΟΚ: Παντελής. Σκαρτάδος.
Αλσβόντος. Ιωσηφίδης. Λποστολί
6ης. Γκουερίνο (52' Φιιρράς) Τρίμ
χολντ. Γεωργόπουλος. Αλεξανδρί
όης, Βασιλάκος (46' Αποστόλου 52
Κυύδας) ΚωσΗκοζ
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΜΕΚΑΤ
μ ε λ ε τ ε ς

Επεκτεΐνεται η ασφάλιση του ΙΚΑ
σ' ολόκληρη τη χώρα

s V ''
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ΛΘιΓΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Τα βασικά σημεία της κυβερνητι
κής πολιτικής στο θέμο της δημόσιας
περιουσίας παρουσίασε ο υφυπουρ
γός οικονομικών κ Π Ρουμελιώτης
στον εναρκτήριο χαιρετισμό του στο
διήμερό σεμινάριο για την «πολιτική
γής» που άρχισε χθές το πρωί στο
εθνικό ίδρυμα ερευνών με πρωτοβου
λία του πανελληνίου συλλόγου
διπλωματούχων αγρονόμων τοπο
γράφων.
Ο κ υφυπουργός υπογράμμισε
στην ομιλώ του τη δημιουργική και
θετική μέχρι σήμερα συμβολή των
επαγγελματικών
και κοινωνικών
φορέων που ενδιαφέροντα! για την
επεξεργασία και εφαρμογή μιάς νέας
«πολιτικής γής*.
Ηεικόνα που εμφανίζει σήμερα η
δημόσω περιουσία, είπε, είναι απογοητευτική αφού:
- Η μισή. περίπου, δημόσια περιου
σία δεν έχει καταγραφεί και οριυθετηθεί,
- Η μέχρι τώρα αξιοποίηση της έχει
γίνει αποσπασματική χωρίς αρχές και
στόχους.
Έ να μεγάλο μέρος της αμφισβητεί
ται με ατέρμονους δικαστικούς αγώ

Η συμπίεση του κόστους από το στάότο της μΕλέτης
σωστές και οικονομικές μελέτβς στα υλικά και στους
χζώρους, Μ^χρι την κατοακ€υή από οργανωμένα και
σωστά σ υνεργία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑ ΤΟ ΙΚ ΙΑ (π.χ. ΚΟΥΖΙ
ΝΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ. ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ - 3
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ: 1 1 0 .0 0 Μ 2
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 .4 5 0 .0 0 0

μ(

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΈΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ. (0 3 3 1 ) 6 2 .3 3 3 6 2 .1 6 0
ΟΙ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Ι ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

h

νες ενώ ένα άλλο μέρος έχει καταπα
τηθεί ή παρ«ιχωρηΟεί με ευτελές αντί
τιμο σε βάρος :ου Δημοσίου.
Για να σταματήσει αυτή η ζημιο
γόνος ποριέα. τόνισε ο κ. Ρουμελιώ
της, η κυβέρνηση αποφάσισε την λή
ψη σειράς μέτρων, βραχυχρόνια κιιι
μακροχρόνια, για την αντιμετώπιση
του προβλήματος με στόχους:
- Την προστασία και διασφάλιση
της κτηματικής περιουσίας του
Δημοσίου από τα οργανωμένα συμ
φέροντα.
- Την διατήρηση της κυριότητας
«ον δημοσίων κτημάτων από τον
δημόσιο τομέα και μεταβίβαση σε
ιδιώτες μόνο με αυστηρά κριτήρια.
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Μιιζαμύκης Δήμος
rriA. 2 8 8 8 8
Ενώ «.φιμιι peu»* κοι Λιΐινυκτε
ρεύει τυ φυριιοκώο

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κορσβσσιλειάόης Αντ.
Πιε βίων 64 τηλ. 2 5 6 4 6
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μοά*σς Στέργιος
Γμ. Λόννου 1 τηΑ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
, Πιτοάβος Β.
Ay Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιόόης Σιούρσς

Μανώλη; Λάιος
«η*. ¿ h ¿ 2 *

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Τα Πουλιά, οι Οδηγοί και το
Διοικητικό Συμβούλιο του Σώμοτος
Ελληνίδων Οδηγών ευχαριστούν
θερμό την κυρϊο φ ω τεινή Τριαντά
φυλλου γιο την δωρεό των 10.000
όρχ γιο την ογορό
€στίο*, τους.
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Μ ΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!

ΑΡΘΡΟ Ν 3
Α σφαλιστικές κλάσεις - ημέ
ρες ασφαλίσεω ς
Η κατάταξη σε ασφιιλιστικές
κλάσεις τω ν π ροσώ πω ν που υπ ά 
γονται σ τη ν ασφάλιση, σύμφωνα
με το άρθρο I του παρόντος για
τον υπ ολογισ μ ό τω ν ασφαλιστι
κών εισφορώ ν και τω ν χο ρ η γο ύ 
μενω ν π α ροχώ ν, καθώς και ο.
καθορισμός του μριθμού τω ν ημε
ριίιν ασφαλίσεω ς θα γίνεται με τις
ισ χύ ουσ ες διαταλξεις της νομοθε
σίϋς του ΙΚ Α .
Κ α τ’ εξαίρεση τα θέματα της
π ρ οη γούμ ενη ς παραγράφου μπο

*

σύντομα θα πραγματοποιηθεί σύσκε
ψη των υπουργών υγείας και εμπο
ρίου, προκειμένου να συζητηθεί το
όλο θέμα φαρμάκων, ώστε vu προχω
ρήσει το μέτρο της γενικής ανακο
στολογήσεως. πράγμα που σημαίνει
ότι. μετά τις εκλογές θα πρέπει να
αναμένονται αυξήσεις, σε εισαγόμενα
όσο και σε πολλές κατηγορίες napu
γομένων στην Ελλάδα φαρμάκων.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΔΙΑ ΤΟΥΣ Κ.Κ. ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ
Μ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΕΕ. ειδοποιεί τους κ.κ. ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ, ότι ο
επιστημονικός συνεργάτης της κ. ΚΟΝΤΟΣ, θο επισκεφθεί την
ΒΕΡΟΙΑ, εενοδ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ. Τηλ. 2 6 .3 55 για μίαν ήμερον τρν
Πέμπτην 2 Ιην Οκτωβρίου 1982.
Τούτος θα είναι εφοδιασμένος με το πλέον σύγχρονα και
τελειότατα ακουστικό (μοδέλα 1982), όλων των τύπων και γιο όλες
τις περιπτώσεις βαρηκοοίας ω ς και ΚΑΘΕ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗ
ΔΟΡΕΑΝ
Επωφεληθεΐτί ογ*6 την επίσκεψη μος. για νο προμηθευθείτε το
κατάλληλο για την ηεριστωσή σας ακουστικό, γιο να (οναβρήτε την
ττκαό απςρχαρίζοντρς 4τυ την *αρό στον «ιιιτον ·*σς *α< στους
βίκους υο ζ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΕΕ
ΛΕΩΝ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΛ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 12
ΤΗΑ 3 2 .1 4 .4 6 3

I. Με κοινές αποφάσεις του
υπουργού κοινω νικώ ν α σ φ α λί
σεων και του καθ' ύλη αρμοδίου
υπουργού,
εκδιόομένω ν μετά
γνώμη του Δ .Σ. του ΙΚ Α , δύναται να ρυθμίζονται θέματα που
αφορούν την εφαρμογή της επέ
κτασης της ασφάλισης, όπω ς:
__ ιι) Η διοικητική διευκόλυνση
τω ν υπηρεσιώ ν του ΙΚΑ και η
σύνδεση και συνεργασία του με
υπηρεσίες του Δ ημοσίου, Ν Π Δ Δ .
Ο ργανισμιαν. Δ ή μ ω ν και Κ οινο
τή τω ν ή άλλω ν α ρ χώ ν κιη οργή
νων.
β) Η διαδικασία σύνδεσης και
συνεργασ ίας του ΙΚ Α . σύμφωνα
με το προηγούμενο εδάφιο, τα
ανατιθέμενα έργα, η αποζημίω ση
ή αμοιβή των ορ γά νω ν που θα
απασ χοληθούν, καθώς και κάθε
άλλη λεπτομέρεια.

Μέτρα για την απορρόφηση
των μήλων και σταφυλιών
ΑΘΗΝΑ 12 (ΑΠΕ)
Μέτρα για την απορρόφηση της
πλεόνασμα ακής παραγωγής μήλων
και επιτραπέζιων σταφυλιών ανακοί
νωσε το υπουργείο γεωργίας.
Συγκεκριμένα:
— Χορηγούνται κατ' εξαίρεση σε
πλανόδιους μικροπωλητές άδειες
πωλήοκως μήλων, μέχρι 30ης Μπΐου
1983 και επιτραπέζιων σταφυλιών
μέχρι 30 Δεκεμβρίου 1982,
- Επιτρέπεται η ελύθερη μεταφορά
μήλων και επιτραπέζιων σταφυλιών
αντιστοιχώ; με φορτηγά αυτ/τιι Ι.Χ.
και πέραν των ορίων του νόμου για
τον οποίο εκδόθηκε η άδειο κυκλοφο
ρίας, για απ' ευθείας λιανική πώληση
των ανωτέρω προϊόντων υπό των
κατόχων των αυτοκινήτων αυτών.
Μέχρι τις παραπάνω ημερομηνίες,
πιτρέπεται η ελεύθερη κυκλοφορία
κατά η ς Κυριακές και ημέρες γενικής
αργίας, εις το εθνικό οδικό δίκτυο.

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

(II

Συνέχεω από την Ιη
είναι διατεθειμένοι και δεν έχουν την
δυνατότητα να συνεργάζονται με
αυτούς τους όρους θα αναγκασθούν
τκλικώς vu περιορίσουν την πιστοδότηση προς τα φαρμακεία σε 15 ημέ
ρες κατά ανώτατο όριο.
Για να μην μιταφερθεί. συνεχίζει
η ανακοίνωση της ΠΣΦ, εξ ολοκλή
ρου η πίεση προς τα φαρμακεία, θα
σταματήσουν το μέλη της να συνερ
γάζονται με τις φαρμακοβιομηχανίες
αυτές και θα διακινούν μόνο τα αναν
τικατάστατα φάρμακα ενώ για τα
υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να
φροντίζουν μόνες τους οι φαρμακο
βιομήχανός να τα διοχετεύουν στα
φαρμακεία.
ΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Εξετάζεται από το υπουργείο
εμπορίου το αίτημα των εισαγωγέων
φαρμάκων για έγκριση αυξήσεων
που να καλύπτουν τις συναλλαγματι
κές διαφορές.
Οι τιμές των ειοαγομένων φαρμά
κων είχαν καθορισθεί με τιμή δολλα
ρίου περίπου 42 δρχ.. με αποτέλεσμα
τώρα που to δολλάριο κυμαίνεται γύ
ροι στις 77 δρχ. να είναι ασύμφορη η
πραγματοποίηση νέων εισαγωγών,
πράγμα που είναι ενδεχόμενο vu οδη
γήσει σε ελλείψεις βασικών φαρμά
κων.
Στη συνάντηση με τους εισάγω
γεις, ο υπουργός εμπορίου δέχθηκε
να εγκρίνει αυξήσεις, αλλά σε ορι
σμένα απαραίτηια για την κατανάλω
ση φάρμακα (ορούς, καρδιοτονωτικά
κ.ά.) ενώ αρνήθηκε να εγκρίνει αύξη
ση για όλο τα εισαγδμεκα.
Στο μετπξίι. Λ-, ,; ί ττνί γνωστό.

λιιμιριι Τι πιι»τί I 3 Οκ ιωβρίαυ

κ

σμό.
Η υπαγω γή τω ν ανω τέρω
προσώ πω ν
σ τη ν
ασφάλιση,
ισχύει από την πρώ τη του 6ου
μήνα από την έναρξη ισ χύ ος του
πα ρόντος νόμου.

Ελλείψεις σε φάρμακα

I >!<.’ ι ipr||i« ι ιι u« ι WK ’ ·<. 8 ΓΟ βράδυ

- ε π ι β λ ε ψ ε ι ς - κ α τ α ς κ ε υ ε ι -ο .ε

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

οπο ια δή π οτε άλλη σχέση (σ ύμ βα 
ση α νεξά ρτητης, εργασίας, μί
σθωση έρ γο υ, μίσθωση προσοδο
φ όρου
πράγμ ατος,
σύμβαση
π α ρ ο χή ς ανεξαρτήτω ν υπ η ρ ε
σιώ ν. αφ α νούς εταιρείας κ.λ.π.)
εφόσον για την απασχόληση,
εργασία του ς ή υπηρεσία τους
αυτή δεν υ π ά γοντα ι από ρητή
διάταξη νόμ ου στην ασφάλιση
ά λλου ταμείου κύριας ασφαλίσεα>ς.
Ο τρ ό π ο ς υπολογισμού τω ν
ημερώ ν ασφαλίσεω ς τ<ον προσώ 
πω ν τούτω ν κατά κατηγορία, η
μισθό λογική περίοδος, ο τρόπος
υ π ο λ ο γισ μ ού και καταβολής τω ν
εισφ ορώ ν, ο υπόχρεος για την
καταβολή το υ ς, καθώς και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για
την εφαρμογή του παρόντος ά ρ 
θρου θα καθορίζεται με κα νονι

ρούν να ρυθμίζονται με κανονι
σμό α νάλογα προς το ν πληθυσμό
τιυ δήμου ή της κοινότη τα ς όπ ου
παρέχεται η απ ασ χόλη σ η η μ ορ
φή και το είδος τη ς επιχειρήσεω ς,
τον αριθμό τω ν απασχολούμενω ν
στην
επιχείρηση
μισθωτών,
καθώς και τις τοπικές οικονομι
κές και κοινω νικές συνθήκες απα
σνολή σεω ς.

- Την αποκεντρωμένη διαχείριση
της κτηματικής περιουσίας.
Η υλοποίηση συτών των στόχων,
πρόσθεσε ο υφυπουργός, γίνεται με
σειρά μέτρων από τα οποία ωρισμένα
έχουν τεθεί σε εφαρμογή ενώ άλλοι
προγραμματίζονται για άμεση εφαρ
μογή.
Τα κυριώτκρα από τα μέτρα είναι
απογραφή και καταγραφή στοιχείων
για το ακριβές νομικό καθιεστώς την
θέση κω το εμβαδόν των δημοσκην
κτημάτων, χαρτογράφηση της δημό
σιας γής. κατάρτιση μιάς πληρέστε
ρης αποκεντρωτικής διαχείρισης
αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας
και σύντυξη ενός επί μέρους προ
γράμματος διαχείρισης ακινήτων του
νομού Αττικής.
Την έναρξη των εργασιών του
επιστημονικού διημέρου κήρυξε ο
πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. Ν. Δεσύλλας,
ενώ μίλησαν, επίσης, ο γενικός γραμ
ματέας του υπ. παιδεώς και πρόεδρος
της οργανωτικής επιτροπής κ. Δ. Ρόκος. ο γεν. γραμματέας του υπ. εσω
τερικών κ. Θ. Τσούρας και ο πρόε
δρος του συλλόγου αγρονόμων τοπογράφων κ. Ντάλλπς.

των φορτηγών αυτοκινήτων τα οποία
μεταφέρουν μήλα ή επιτραπέζια trru
φύλια προοριζόμενα για τις αγορές
εσωτερικού ή εξωτερικού.

Λα ϊ κ ό
•
Ε ξαφανίστηκαν τα «*00*»
νια Λ Ο Σ Τ Ε και Σ Ω ΣΤΕ » τον *■
Β λαζάκη από την... αγορά- Λ ινψ
ρονμε αν αυτό οφείλεται ο ι αοΦ
παγγεΧτη α ιεμ βαοη τον ΕιΟΟΤΡ
λέα ή αν οι σύντροφοι τα αΛίΟΟΡ^1
κ ά τω α π ’ την κατακραυγή *1*
Κοινής Γνώμης.
Εκείνα πάντω ς ποο ζέρονΡ
και ποο θα το μάθει ο Κ. ΒΜ γ
κ η ς σίγουρα στις— 1 1 Οκχωβρή**
βράδυ - είναι ότι μπορεί τα κί^“*·
θηκαν μερικές χιλιάδες δρΡΧ/*
μ ε το πρω τότυπο »κόλπο» *#·»'
αλλά... χάθηκαν αμέτρητοι ΨΊΡ*
και φυσικά μαζύ χάθηκε Κώ **
.ιτραίνο της εκλογής»—
^
• Μ ετά τον Μ πουλούκο ο**
κλήρο... μπουλούκι βουλευτώ» ***
Π Λ Σ Ο Κ είναι έτοιμοι να ίιοΟ*?
νησουν στο θέμα του ·πται>Ρ^
και φυσικά να— θέσουν «*"***·
εκτός Κ ινήματος.
_
,4υτό θα πει δημοκρατία * ·
ελευθερία έκφρασης της
Συμφω νείτε, είστε αποδεκτά
Διαφω νείτε είσ τε αποδιοπομ**^
και «α ποκεφ αλίζεστε».
γ..~. Ποιας
' ■~· » tttP
.
ότι οι β ουλευτές του Π Λ Σ Ο Κ Φ
πει να έχουν
κεφ άλι:
* *Δ ημοκρατική
επα γγέλετα ι στη Βέροια o ouw®*’
αμός του κ. Β λαζάκη. Μ α αν αΡ
κάνουμε λάθος, υλα a vtá τα οΚά»
χρόνια τον Δήμο αυτοί οι ί ώ ® ',
θρωποι τον κουμόνταραν (γι
γνώ ρισε τέτοια... προκοπηλ
επομένω ς για ποια αλλαγή πΡ°** |
γανδίζουν;—
aj
Φτάνει, σύντροφοι, η
που ιικέατη ο λαός στην KWÍWjr ,
ση και που καθημερινά πληΡυ
το λάθος που έκανε... Φίάνοο**
οκτώ χρόνια που ήσασταν ata αψ
μο και είδαμε την ^θοκοπή
κάνατε. Φ τάνει η π ε ρ ίβ ^ ^
«α λ λ α γή · σας. Τώρα ο λαός “***■
Α Π Α Λ Λ Α Γ Η από σάς. Γ ια *
λο.

Επερώτηση για δάνειο
του «Ριζοσπάστη»
από το εξωτερικό
ΑΘΗΝΑ Π
AV*1
Οι βουλχυτές της Νέας Δημοκρατίας κ.κ Μιλτιάδης Εβερί· Κι«ν
Ανόριανόπυυλος. Κων. Γαιτράκος. Βασιλ. Κοντογιαννόπουλος και
Καψάλης κατέθεσαν την ακόλουθη επερώτηση για τον υπουργό πρθΜ'" 3
κυβερνήσεως:
^
«Στη συζήτηση επερωτήσειος στη Βουλή για τα θέματα που απα°λ " ^
τον τύπο, οπεκαλύφθη από τον βουλχυτή της Νέας Δημοκρατία; '
Έβερτ. ότι το δημοσιογραφικό όργανο του ΚΚΕ «Ριζοσπάστης· óaycipw^
θηκε με περίεργες συνθήκες και χαριστικούς όρους με 59 εκοτ. μάΡ*'1
την εδρεύουσα στο Λουξεμβούργο εταιρεία G.F.P V.. Οι όροι ταυ οβΥ"^
Επιτόκιο μόνον μέχρι 4% και περίοδος εξοφλ.ήσεως 25ετής. δηλ-οδά^^
δανεισμού που είναι ανύπαρκτοι στην εμπορική πρακτική. Π ρ ό σ φ α το ^
διεθνή τύπο δημοσιεύθηκαν πληροφορίες ότι γίνεται συστηματική " ^ ¡ μ θεια για τη διείσδυση σοβιετικών συμφερόντων στον δυτικό τύπο κοι ώ γ ¡γ.
ρα στον ελΔηνικό, με αντικειμενικό στόχο την άσκηση επιρροής πάν<0
ματα της εξωτερικής και εσωτερικής ελληνικής πολιτικής.
Οι πληροφορίες αυτές που δημοσιεύθηκαν από έγκυρες ξένες εψΠΡΡ^
αναδημοσιεύθηκαν και στον ελληνικό τύπο.
, .««
Παρά την επισήμανση του γεγονότος τούτου και παρά το γεγονός
βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εζητήθη επιμόνως να διενεργηθεί α( ^
έρευνα από την κυβέρνηση διότι ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε vu τ·· ^
λεσει μεγάλ.η εθνική ζημιά, ανεξάρτητα από το από ποιά μεγάλη δύνώ*
χειρείται η κυέρνηση όχι μόνο δεν προέβη σε καμιά ενέργεια, άλλη ν'·
με σειρά ενεργειών επιχειρεί να προωθήσει μιά από τις εφημερίδες 15
κατηγυρηθεί ότι κινείται από ξένα κέντρα αποφάσεων.
Συγκεκριμε\·α. ο πρωθυπουργός και μέλη της κυβερνήσεως π,αΡ6
σε δεξίωση της εφημερίδας «ΕΘΝΟΣ» που παρουσιάστηκε στη συνέχει
τρόπο απαράδεκτο από την τηλεόραση.
p-oif
Η έμμεση αυτή διαφήμιση, εάν εκπληρώνετο στην τηλεόραση &1ί
ζε αρκετά εκατομμύρια δραχμές.
Στις 7 Οκτωβρίου η εφημερίδα
-- *«Τάϊμ;
“ 'η··? ■Ότης Νέας
71 - -ιΥόρκης» π π ε κ ά λ * ^
εκτεταμένη έρευνα που έκανε, οτι η εταιρεία του Λουξεμβούργου π °0
τοδότησε τον »Ριζοσπάστη· αποτελεί ίδρυμα - βιτρίνο που διατηρεί η ^ (Τί0
λική Γερμανία και χρησιμοποιεί η Σοβιετική Ένωση και που έχει
την ενίσχυση οραοτηριοτητων για τη Μεισδυση στα δυτικά μέσα ε
σεως και ότι μάλιστα τα εμφανιζόμενα ως δευθύνονταν την ετοιρ«1“
πα είναι στην πραγματικότητα υψηλά ιστάμενα κρατικά στελέχη τΊ ί 1
λικής Γερμανίας.
Επερωταται: Ο υπουργός προεδρίας της κυβερνήσεως γυι την
ηψ
που επέδειξε η κυβέρνηση για τη διαφύλαξη της
σβ
>'IV εθνικής
“ ••'•ιν ανεξαρτθ
" - -v -' ; „ V
I
ελΔηνικού τύπου που αποτελεί μιά από τις βασικές προϋποθέσει«
tnt τη
rn διαφύλαξη
5ιηωύλαΣ.τι της
me δήμο*
άσκηση εθνικά ανεξάρτητης πολιτικής και

Τα πρωταθλήματα της Ενώ σεώς μοζ
Συνέχεια οπό ιπν 3η
όιοκρίθηκον οι Πασίδης. Σ'ΟφαοίΛνκιιϋιιι μτ 4 3 πισκισυιώντος γιο κος Κόγιας και ο ώάρης. Ενώ από
μιΟ ψυρό (ικομη οιι ιυ ιιυδόσφπιρο
την Αγκαθιά άιακριθηκαν ο Λυκόπουλος και Σαμαράς.
ιιπιζ* ιοι μέχρι το ΘΟ
7 ιιι οκού ιτροιινήΟηκ» το Βερ
Η διαιτησία του κ Κουμούαημιο Σελιου στο 3 υ Λοκμονιοης ηαλυ καλή,
σπό αριστερό κονοντας παράλληλη
ΒΕΡΜΙΟΝ: Αλμασι'όης, Σιαφοσέντρα στην περιοχή της Αγκαθιάς ρίκας Λοκμανίδης. Παπαγιάννης
πε τάχθηκε πολύ ωραία ο ψάρης και Í46' Μπαντής) Κονίας Νούσιας
με κεφαλιό σημείωσε το πρώτο Σιδηρόπουλος Φύκατας Τζήμος
γκολ Στο 8' ισοφάρισε η Αγκαθιό Πασίδης
«ατόπιν φάουλ έξω από την περιοχή ΠΑΑ ΣΚΥΛΙΤΣΙ
1
από τον πολύ καλό Λιακόπουλο Στο ΕΘΝΙΚΟΣ ΜΑΚΡ
4
12' ξονοκιιϊπησε 0 Αγκαθιό πάλι με
τον ΛιοκΟποιιλο κατόπιν σφάλματος
πΕΧΑΣΜΕΝΗ ΙΑπ ν ο ς I. Τοσκστου Ναυαια και οδρόνειο της αμυν
σαπλίάης).
τικής γραμμής.
Το ημίχρονο βρήκε την Αγκαθιά
Ξεφεύγοντας από το ομυνπκό
να προηγείται με 2-1 Με την έναρ
στιιλ του παιχνιδιού ο Εθνικάς
ξη της επαναλήψεως οι της Αγκα
Μακροχωρίου συνέτριιμε τα Π. Σκυθιός κλείστηκαν στην άμυνα να δια λίτσι με σκορ 4-1. Από την αρχή
τηρήσουν το σκορ ενώ οι του Βερ του ογώνο κι όλος ο Εθνικός χάνε·
μίου με ωραίες εναλλαγές τηςμπάλ- τις ευκαιρίες μιά μιά για γκολ, Βε
λας προσπαθούσαν να ισοφαρίσουν βαια το πρώτο δεν θα αργήσει νο
και το κατόρθωσαν στο 70' κατόπιν έλθει. Στο «ί 7' ο Κοκερίδης εκτελεί
επιτυχούς κτυπήματος πέναλτυ από φάουλ αποκρούει ο Κολτσίδος
τον Ψάρη. Και ενώ όλα έδειχναν ότι α α θενω ς και ο Κοσμίδης με κεφα
το Βέρμιο είχε φέρει το παιχνίδι στα λιά σκοράρει. Στη συνέχεια και στο
μέτρα του στην μοναδική αντεπίθε 21 το Π. Σκυλίτσι με τον Ανδρέου
ση στο β ημίχρονο ο Λιακόπουλος Κ ισοφαρίζει σε 1-1 όταν πέρασε
έδωσε την πρωτοπορία στην Αγκα διαδοχικά πέντε παίκτες του Εθνι
θιά κάνοντας το σκορ 2 3 Παρά κού Αυτή ήτον και τ^μόνη ομοοστι
ΓΠν ψυχρολουσία οι ποάΟαφυιρι
κή νπίψκεωπ ςπα καρέ ταμ Εθνικού.
στέξ του Βερμίου δείχνοντας την Η συνέχεια χαρακτηρίζεται σπό μισ
Πάλή φΟσιΧή κατάσταση πόυ βρί συνεχή υΠεάΦχή του Εθνικού «ι* μτ
σκονται κατόρθωσαν νο ισοφαρί πολλές χαμένες ευκαιρίες
σουν πάλι με τον ΨΌρη με πέναλτυ
Ετσι στο 6 2 ' ο Κσζαρτζιάδης
και να πάρουν την νίκη στο 9 0 ' με στρώνει μπαλιά στον Σαλτσογλίδη
σκόρερ τον Νούσια.
που με ξαφνικό σουτ γράφει το 2-1
Ano ιτγν ομάδα του Βερμίου για τον Εθνικά,

f*'
Στο 7 8 ' ρ Κ ουλουρώ *^ ji
δυσκολεύεται να κάνει ΤΟ θ >
νέο πείθεσπ του στο Β2 ρ *■
σφραγίζει το σκορ όταν πάλι °
λουριώτης αζιοποιεί νέο ν
ακρίβειας του ΤοπάλογλΟά
ι.ο'*
Στο παιχνίδι αυτό φόνάλ4
ρά η υπεροχή των παιι<τώι(,ιί^
Εθνικού στον τομέα■2Ρ r f t
κοιάσταοης και όπως λ έί' °
νπτής στον τομέα αυτό
πάρα πολύ για να εκ
την αγωνιστική πτώση lUiv α
λων κατά το τέλος του °Υώ
Ασχημη εντύπωση ΘΡ ¡βη
προχθές ότσν διοικούντες τι’' ^ ¿μ1
κού ονυπομονουντες γιο τί
ναζον ή μιλούσαν στους υ;-’ ¿(τ
ριστές π ορ εμ ποδίζοντοςί''^'^
γο τους και κατά συνέπει®
προπονητή.
Από τον Εθνικό δια*Ρ1 , V
σόι*™
Τοπόλογλου (πρώτος
__Γ_____
I tpf&V:
γηπέδου) Ηλιόδης, ΑλέίΡν . » ι/
|Τ ν i|t>
Κοσμίδης. Από το Π. ίάλίΓ0' 'jjjF
θηκαν κάπως οι ΚΟγιο«·
Αντ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ιΑί ^
ΕΘΝΙΚΟΣ Μ.:
Αλεξανδρίδης Γιοννοηουλσύ ^
6ης, Σοζακλίδης, ΚυκεΡ^Έ.
κοςαρτζιάόίΐς) Μορούόο^
^
6ης ;ΐτΟ ΚοαΑο^ιώΓηΟ
Π>πύΧϋνλθυ.Κοσμ·6Π^ yjfi\
Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ: Κολτσίδ0^ fifi
JJU·,, ITUUWIU1) MV I I1 U V V - ·

λ

μαντής, Τόπης Ανδρέου
τζίλας (57 Παράφορος) ^
γ ιο ς Ανδρέου Β

J

Ό λοι σήμερα στη μεγάλη συγκέντρωση του
Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
στις 8 μ.μ.
ΣΤΗΝ ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τ ιμές

ε μ π α ιγ μ ο ύ

β α μ β ά κ ι
ΔΙΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Γιατί ο λαός της Βέροιας
\ι/Πφίζει
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Γ,Τ ^ , δ ή ο υποψήφιος Δήμαρχος του συνδυασμού, Σάββας
&Υιον<
- 5’ ε' ναι ενα9 δημόσιος άνδρας με χαρακτηριστικά την
ϊν φ ,Γ ^ τ η ™ · τΓ1ν εντιμότητα, την εργατικότητα, την άριστη
*(,) ' ν ° ν δημοτικών προβλημάτων και διαθέτει αναμφισβήτητο
^ “ κύ ανάστημα.

*01) . ^ πε'δή ο υποψήφιος Δήμαρχος σαν πολιτικός μηχανικός
>να,> θεωρείται «ο κατάλληλος άνθρω πος για την κατάλληλη
^ 5 ' ^ οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού, με την
ι* ϋ)ν'Κή αναγνώριση που έχουν, είναι καταξιωμένοι επάγγελμά* 4 ’ ’' “Στήμονες, αγρότες και εργαζόμενοι, που με χαρακτηριστιΤχ^7ν εντιμότητα, την ανιδιοτελή προσφορά, την συνέπεια, αποο ,υν ένα δυναμικό σύνολο που δίνει στο συνδυασμό ιδιαίτερη

^ ' 1ηητα.
Επειδή ο συνδυασμός, αποτελεϊται από πρόσωπα που πολι(*0ναΛ -'°υν' απ° ΓΠν έντψη δεξιά μέχρι και την αριστερά, είναι-ο
••Οτι ,Κ0^ ηου
εζαρτάται από οργανωμένα συμφέροντα κομ
*α’ πολιτικά ή οικονομικά.

Γι’ αυτό
ΡεΡ°ι<δτισσα, ο Βεροιώτης, οι νέοι, οι επαγγελματίες, οι νοι01 επιστήμονες, οι αγρότισσες και οι αγρότες, οι εργαζό-

^

Ψηφίζουν

Τον

τη,. ‘(juv νεανικό συνδυασμό, τον συνδυασμό της εργατικότητας,
νέπειας και της αξιωσύνης.

n.

γιατί ξέρουν

. ^ . έ τ ο ι μόνο

lit Λ μαρ*° τον Σάββα Γαβριηλίδη
u .[Ιάοτική αρχή τη «Δημοκρατική Συνεργασία»
ΐυλη μας, η ΒΕΡΟΙΑ, μπορεί και πρέπει να γίνει το ΚΑΜ Α
Ρ Η Σ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
νναιι , . . Η ΤΗ Σ «ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» θα είνι,τη ΟΛΗΣ ΤΗ Σ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Εμπαιγμό για τους βαμβακο
παραγωγούς αποτελούν οι τιμές
που καθόρισε η λυβέρνηση φέτος
για το βαμβάκι. Η αύξηση που δί
νεται φέτος στην τιμή είναι πολύ
κατώτερη της περσινής που ήταν
32%.
Την δεινή κατάσταση που
έχει περιέλθω η ελληνική βαμβα
κοπαραγωγή, επισημαίνει
με
καταγγελία του ο' πρώην υπουρ
γός γεωργίας κ. Αθαν. Κανελλόπουλος.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται ο
σάλος για τα τεύτλα και οι καλ
λιεργητές δηλώνουν ότι φέτος
δεν θα βγάλουν ούτε τα έξοδα.
Και ενώ ο Νομός μας αυτή την
εποχή «καίγεται» από τα καυτά
αυτά και άλλα αγροτικά προβλή
ματα - που πρέπει να αντιμετωπισθούν για το καλό της ελληνικής
γεωργίας - και περιμένει να δει
και να ακούσει κάποια επέμβαση
ή δραστηριότητα των κυβερνητι
κών βουλευτών μας - και μάλιστα
υφυπουργών - μαθαίνω ότι ιιυτοί
ήρθαν και θα ξαναέρθουν να

τομέα, που εποτελει κι ένα από τα
μεγαλύτερα
επιτεύγματα της
αγροτικής πολιτικής «ον τελευ
ταίων χρόνων, ελληνική βαμβα
κοπαραγωγή βρίσκεται σε άσχη
μη κατάσταση.
Αυτό τονίζεται σε καταγγελία
του πρώην υπουργού γεωργίας
και βουλευτή Ηλείας κ. Αθ.
Κ.ανελλ.όπουλου.
ο
οποίος
σημειώνει ότι η εφετεινή αύξηση
της τιμής βάμβακος που έδωσε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι
μόνο 12,5% ενώ η περυσινή
έφθασε το 32%.
Η αύξηση αυτή όμως είναι
εικονική, διότι η μέση εμπορική
τιμή του συσπόρου βάμβακος φέ
τος δεν θα ξεπεράσει τις 57 δρχ.
ενώ το 1981, η μέση εμπορική
τιμή μαζί με την επιδότηση ήταν
3.60 δρχ. το κιλό, επομένως οι
βαμβακοπαραγωγοί θα απολαύ
σουν αύξηση της τιμής κατά 6%
μόνο, αν υπολογιστή αύξηση του
τιιιοοίθμου σε ποσοστό 24%.

μιλήσουν στους αγρότες και ιο ύς

Κ υνελλόπουλο'ς,' ή «σιωπή» των

άλλους κατοίκους, αλλά για το
θέμα των εκλογών προπαγανδί
ζοντας και παροτρύνοντας τους
δημότες να ψηφίσουν τους*εκλεκτούς του ΠΑΣΟΚ». Έ τσι, σύμ
φωνα με πληροφορίες μας, ανα
μένεται για αύριο Παρασκευή ο κ.
Γικόνογλου στην Αλεξάνδρεια,
στην καρδιά της τευτλοπαραγω
γής, για να ζητήσει από το λαό
την υποστήριξη του πασοκτσή
υποψηφίου δημάρχου.
Τ Ο Β Α Μ ΒΑ Κ Ι

Έ ν α ς από τους δυναμικώτερους κλάδους του αγροτικού

ΘΑ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ ΔΗΜΑΡΧΟ
Η ΚΟΜΜΑΤΑΡΧΗ

“° ν ^ ° Ι ές τΠζ Κυριακής έχουν

*Ϊ1“Ί Τ0υ η κ0πι.τα Υ'α ΤΤ1ν διατήρηση

*®ι ό·„,.
°Κιν :εομ°ύ της αυτοδιοικήσεως.
ΐην λί,,ε αυτοδιοίκηση εννοούSo,,** ° υτήτελή αποκεντρωμένη
!ΐ|ν Κίνη .ι?δτηση ανεξάρτητη από
°ί('>η,
εξουσία και αδέσμευτη
Κ», '^ ο τ α .
'ιιοκ ° '*ηατ' ύταν η αυτοδιοί>
κό °ου^ωθε> στην κυβέρνηση
®
απλούστατα δεν υπάρiq '0(κηοη. Τότε τα κοινοτικά
h Vu f»nil0TlKÙ συμβούλια είναι
l 1
^ ματα του κεντρικού
ήη
μηχανισμού και ο Δήή ° ιν°της καταντά υποκατάήε Ρτ>ί'Ρακτορείο του κόμματος.

^^'Λής τους είναι απλοί
S , y 1ιου κόμματος, διατεταγΑρθρο του Δικηγόρου
rtyoi κ;^·ροτητές, τυφλοί εντολο« ^ιο,,,Λ'^101 εκτελεστές για ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΙΛΤΣΑΝΙΔΗ
ftuU(iT. *αι την υλοποίηση της
«αυτοδιοίκηση» είναι η παραπάνω
^ ντιρεκτίβας.
^

θ αληθινή έννοια του όρου

Δεν θα τους
δοθεί το
«άλλοθι»

επιβεβαιώνεται και από το γεγονός

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ
ΑΣΧΗΜΙΑ
Τα
.Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Προστασίας
"«Ιδιο_______ γ~γ ____ 1 _____,_______ γ ______ „
' ^ )νομΕ ποί-ύ λύπη καταγγέλουμε στον βεροιώτικο λαό και σε κάθ
*'Ινή εν,'Γ1Ψ0ρέα κ:(11 εκφραστή της κοινωνικής πολιτικής, την πρωτοΤεχνώ.1*0 Των διοικούντων την Αντωνιάδειο Στέγη Γ ραμμάτων
η ·.°ι οπ°>01 ερήμην μας και εν αγνοία μας αποφάσισαν και
έτος , ^ π α ν την έξωσή μας από τον χώρο της Στέγης που από
κ, Τν.,. . 6 Μ“? παραχωρήθηκκ για τη στέγασή μας.
. -'ή
οε ήταν η σπουδή για την εκτέλεση της ανεπανάληπτης
Λ ν * ϊ(λήμίας ώστε ανέθεσαν σε υπάλληλο της Στέγης νσ απομάϊ ®Μ°μο * ν° ^υνκεντρώσει τον εξοπλισμό του γραφείου μας στον
> „ ώ; ™ κτιρίου και δίκην δυστροπούντων μισθοί ιών να μας
»·.Ί'ελίζοντας
Κι'ά ”νευ
.ύοντα ς ότι
οτι αποφασίστηκε η έξωσή
εςωση μας από
α.πο το μονά
:ικο και
να είναι σε
οε θέση
H1(1,1 tr|v í!"u,co
KUI πολιτιστικό μας κέντρο, χωρίς vu
''ώοηΓ( ^Ροσιοπική
ÎJ°n<i>nivή λύση του απλού ανθρώπου, να αιτιολογήσει την
, . Κι
προϊσταμένων του.
id ι; ίΐίάςΛ
„ ' ’tou 01 διοικούντες σήμερα την Στέγη, δεν μυς εημησυν
„¿Η ς ; ινν“ ^ ώ σ « « ς , ούτε μιάς πρόχειρης αιτιολογίας της πρωτοτ,Τ"αί <ι’ιν α<τχημίας, τους παραδίνουμε στην όικιιιη κρίση του πνευr
εο’νΐΛνικ·ϊ, r'dpi;ιοι» βςρσιώτικου λαού που πόντο μας συμ1 1’'ι0θπ,Ι ' 1,r' 0 triv στοργική προσπάθεια μας και τους γνωρίζουμε ότι
0,J nnjg !° ενέργε\ά τους δεν δτρέφεται εναντίον μας, αλλά εναντίον
‘‘5 'ως,, U/l>' Τω το οποίο υποτίθεται ότι κατασκευάστηκε το μοναδικό
>
που
ΚεντΡ° και το οποίο από σήμερα θα. παραμένει άστεγο,
^ Ρτέγη *αιν°ύργια npooTaitun.«» χέρια θα σχηματίσουν την νέα
Το Διοικ. Συμβούλιο

ότι και αυτοί που στην πράξη την
αντιμάχονται θεωρητικά δεν την
ανρούνται με τις κούφιες ωραιολογίες και τους ανούσιους δογματι
σμούς που «όζουν* υποκρισίας.
Αυτοί οι θεωρητικοί θιασώτες του
θεσμού της αυτοδιοικήσεως και στην
πράξη στραγγαλιστές της έχουν και
παρελθόν και παρόν ώστε κανένα δεν
μπορούν να πείσουν.
Στα οκτώ χρόνια που πέρασαν
έχουμε αναρίθμητες και παροιμιώδεις
περιπτώσεις όπου τα δημοτικά και
κοινοτικά συμβούλια, οι δήμαρχοι
και πρόεδροι κοινοτήτων αυτής της
νοοτροπίας και αντιλήψεως για την
αυτοδιοίκηση ασχολούνταν περισσό
τερο πως θα περάσουν στην κοινή
γνώμη τις κομματικές τους γραμμές
παρά με τα τοπικά προβλήματα.
Στα οκτώ χρόνια που πέρασαν
αυτοί οι ίδιοι ανέπτυξαν δραστηριό
τητα έξω από τον προορισμό της
τοπικής αυτοδιοικήσεοις και δαπάνη
σαν πολλές ώρες για αλλότρια που
αν αυτές τις ώρες τις διέθεταν σε θέ
ματα που είναι μέσα στο πλαίσιο της
αυτοδιοικήσεως θα δινόταν λύση σε
πλειάδα τοπικών προβλημάτων που
λιμνάζουν προς δόξαν των εμπνευ
στων και αυτουργών της κομματικο
ποιημένης αυτοδιοικήσεως. Έ τσι εξέ
δωσαν ανακοινώσεις, παραχώρησαν
χώρους για «φεστιβάλ» και εκθέσεις,
δαπάνησαν χρήματα για αψισσοκολ
λήσεις, κατασπατάλησαν πολύτιμο
χρόνο βιιζαντινολογούντες σε διεθνή
θέματα, οργάνωσαν ή συμμετέσχον
σε πολιτικής φύακως πορείες και δια
δηλώσεις και συνέγραψαν ή συνυπό
γροψαν ψηφίσματα για θέματα-άσχε
τα με την τοπική αυτοδιοίκηση.
Εν ονόμαιι αυτής της δραστηριό
τητας και σήμερα με πιό συγκεκριμέ
νο τρόπο αυτοί οι ίδιοι εφορμούν
κατά της τοπικής αυτοδιοικήσεως.
Στόχος τους δεν είναι η εξάλειψητων
ιυγόν ε/ μ, Τ'«|ΐ α λ ε ο η εξά
λειψη του βασικού της προτέρημα
τος. Διότι θέλουν την κομματικο
ποίησή της. Την βλέπουν σαν όργμ
νο της πολιτικής τους. Και αποβλέ
πουν στην κατάληψή της γΓ αυτόν
Και μόνο τον λόγο.
Με δική τους πρωτοβοΛία και
ευθύνη οι εκλογές της Κυριακής
Συνέχεια στην 2η

Τέλος, καταλήγει ο κ. Αθαν
συνδικαλιστικών
οργανώσεων
τιον αγροτών για το θέμα των
τιμών του βάμβακος. επιβεβαιώ
νει όττ τα κίνητρά τους δεν είναι
φιλαγροτικά αλλά καθαρά πολιτι
κά και έτσι εξηγείται γιατί η
σημερινή κυβέρνηση θέλει να
δημιουργήσει ελεγχόμενο συνδι
καλισμό.

ΑΥΤΕΣ οι εκλογές δεν έπρεπε
νο κομματικοποιηθούν. Η «Νέα
Δημοκρατία» απ την αρχή τάχθη
κε κατά της κομματικοποίησης
των δημοτικών εκλογών. Ό χι για
τί φοβήθηκε την αντιπαράθεση των
δυνάμεων. Πίστευε και πιστεύει ότι
η Τοπική Αυτοδιοίκηση πρέππ να
μένει μακρυά και έξω από τα στενά
κομματικά πλαίσια. Αυτό που το
κόμμα των πολλών «ΘΑ» αρέσκεται να πιπιλίζει και να ισχυρίζεται
ότι είναι «βασική αρχή» ταυ, η
«Νέα Δημοκρατία» το έκανε πρά

ξη:

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ και κοινοτικοί
άρχοντες δεν πρέπει να είναι δέ
σμιοι κανενός κόμματος.
ΔΥΣΤΥΧΩΣ,
όμως,
το
ΠΑΣΟΚ κομματικοποίησε τις
εκλογές αυτές. «Διώρισε» υποψη
φίους δημάρχους και κοινοτάρχες
ανθρώπους που δηλώνουν τυφλή
υπακοή στο κόμμα και που γΓ
αυτό έχουν δώσει εξετάσεις και
έχουν περάσει με άριστα. Κέρδισε
το ΠΑΣΟΚ την κεντρική εξουσία
(την κυβέρνηση) και - δυστυχώς μας κυβερνά και φιλοδοξεί τώρα
να κερδίσει και την τοπική αυτο
διοίκηση και, επομένως, να επιβλη
θεί ολοκληρωτικά. Στα σχέδιά του
αυτά · φάνηκε ήδη στις βουλευτι
κές εκλογές - έχει το «σιγοντάρι
σμα» και σε πολλές περιπτώσεις τη
συμπαράταξη του κομμουνιστικού
κόμματος. Ο κομματικός μηχανι
σμός του ΠΑΣΟΚ έχει ξαπλώσει
για καλά τα σκληρά πλοκάμια του
ο' ολόκληρη τη χώρα και δεν είναι
λίγοι αυτοί που μέχρι στιγμής γεύ
τηκαν το «αγκάλιασμα»τους. Διώ
ξεις, απολύσεις, μεταβεσεις, τραμπουκισμοί, ρουφιανιλικι διαβάζου
με καθημερινό α ιις εφήμερους να
συντελούνται τώρα στη χώρα μας
και ένα κλίμα μίσους, τρομοκρα
τίας και διχασμού άρχισε ήδη να
χαρακτηρίζει τον δημόσια βία μας.
ΚΓ όλα αυτά συμβαίνουν επί
«Αλλαγής», όλα αυτό προκαλούν
ται από κομματικά παθιασμένους
ανθρώπους, που ο χαρακτηρισμός
«πρασινοφρουροί» είναι μάλλον
Συνέχεια στην 4η

Συναγερμό του βεροιώτικου λαού θα ο π ο τελ ισ α η σημερινή κ εν
τρική συγκέντρω ση στην Πλατεία Α γίου Α ντω νίου, που θα πραγμα
τοποιήσει ο ανεξάρτητος συνδυασμός «ΕΝ Ω ΣΗ - Π ΡΟ Ο Δ Ο Σ * του
υποψηφίου δημάρχου κ. Γιώργου Τσαλέρα.
Η συγκέντρω ση θα γίνε» στις 8 το βράδυ και θα μιλήσει στο λαυ
τη ς π όλη ς και τω ν συνοικισμών ο κ. Γ ιώ ργος Τσαλέρας.
Σ τη ν ομιλία του ο κ. Τσαλέρας θα διαβεαιώοει τους δημ ότες ό α
αν εκλεγεί δή μ α ρχος θα είναι δήμαρχος για όλους τους Βεροιώτες · σ»
θα πάψουν πλέον τα κόμματα και οι κομματικές πεποιθήσεις να π α ί
ζουν αποφασιστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων μέσα στο Δ ήμο. Η
Βέροια, θα τονίσει ο κ. Τ σαλέρας. πρέπει να ψ ήφιση δήμ αρχο και ό χ ι
κόμμα.
Ο κ. Τσαλέρας στην ομιλία του θα κ ά ν η μιά αναδρομή στο έργο
που εττιτελέσθηκε στη Βέροια όταν ήταν αυτός δή μ α ρ χος και θα ζη τή 
σει από το λαό να κάνει μιά σύγκριση του δικού του έργου και του έρ 
γου που έγινε στα μετέπειτα οκτώ χρόνια, «ου δεν ήταν α υτός δή μ α ρ 
χος. Στη συνέχεια πμοβλέπεται νο αναπτύξει το πρόγραμμά του και
να αναφερθεί στα έργα που θα γίνο υν και τω ν οποίω ν ί:χη α πόλυτη
ανάγκη η Βέροια.
Ο Ι ΑΛΛΕΣ
Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε ΙΣ

Αύριο Παρασκευή στις 8 το βράδυ στην πλατεία Εληάς Θα μιλή
σει προς το λαό της Βέροιας ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Σάββας
Γαβριηλίδης. Την ίδια ώρα αύριο θα μιλήσει στην Πλ, Αγ. Αντωνίου
ο τρίτος υποψήφιος κ. Ανδρέας Βλαζάκης.

Ο Γεωργικός Συνοικισμός
στο πλευρό του κ. Τσαλέρα
ϊο βράδυ της Τρίτης στις 8 μίλη
σε στον Γεωργικό Συνοικισμό στο
καφενείο «Σουέζ» ο υποψήφιος Δή
μαρχος του ανεξάρτητου συνδυα
σμού Βέροιας «ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟ
ΔΟΣ» κ. Γιώργος Τσαλέρας μπροστά
σε μεγάλο ακροατήριο. Εντύπωση
έκανε η ομιλώ του στους κατοίκους
της περιοχής γιατί δεν περιείχε καμιά
ύβρη ή λασπολογία εναντίον οποιουδήποτε αντιπάλου του. «άτι που δεν
απίφυγε κανένας αντίπαλός «του.

Συνέχεια στην 2η ί

Στίγμα κατά του ΠΑΣΟΚ
η μετάθεση του κ. Μπαζάκα
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΕκκΧηοη προς τον τφωθΐΜθυρ)ν κ.
ΙΙαΆανδρεου για π/ι ανάκϋι/οη ζΐ)ς
μπα&έσιως τομ συμπατριώτη μας
κτηνιάτρου κ. Γιώργου Μπαζάκα από
τη Βέροια στο Πέπλο Έβρου, κάνει σε
ανοιχτή επιστολή της π/ιος τον Πρω
θυπουργό μια παλ.ηά κρυθροαταυρϊτιοα
της Βέροιας.

ΟΙ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ο Δ Ο Τ Η Σ Ε ΙΣ

Αναφερόμενος στο θέμα της
χρηματοόοτήσειος από την κοινό
τητα ο κ. Αθαν. Κανελλόπουλος
τόνισε ότι ο επιδιδόμενος σε
δημαγωγική
παρελθοντολία
υπουργός γεωργίας ομολόγησε
ότι όλα τα προγράμματα που
εκκρεμούν για χρηματοδότηση
στην ΕΟΚ είναι προγράμματα,
που υποβλήθηκαν από την προη
γούμενη κυβέρνηση. Η δική του
συμβολή συναντάται όπως πάν
τοτε. στην καθυστέρηση με την
ματαιοπονία της αναζητήσεως
σφαλμάτων,
Στη συνέχεια ο κ. Αθαν.
Κανελλόπουλος επεσήμανε ότι η
Ελλάς κατά το 1982 έχασε δισε
κατομμύρια δραχμών, γιατί η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν
προώθησε κανένα πρόγραμμα,
ενώ για το 1983 θα εισπράξει από
την «ΕΟΚ των μονοπωλίων» 67
δισ. δρχ. και εξ αιτίας της κυβερ
νητικής αμέλειας και ανιανότητας
τα ποσά που θα εισπραχθούν από
διαρθρωτικά προγράμματα είναι
ελάχιστα.

Η Εταιρία
Προστασίας
Ανηλίκων
ευχαριστεί
Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων
Νομού Ημαθίας εκφράζει τις θερμές
του ευχαριστίες προς τον κ. Βασίλειο
Λέλλιο. Δικηγόρο, για τη δωρεά των
(5.000) πέντε χιλιάδων δραχμών για
τους σκοπούς της Εταιρίας, αντί ετη
σίου μνημοσύνου εης μητρός του
Καλλιόπης.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ü Πρόεδρος της Ε.Π.Λ.
Αργύριος Τσίχλας
Εισαγγέλευε

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Α ύριο Παρασκευή 15 του Ο κτώ βρη στις 8 το βράδυ θα μιλήσει
στην Πλατεία Ε ληάς ο υποψ ήφιος Δ ήμαρχος της Δ η μοκρα τι
κής Συνεργασίας Σ άββας Γαβριηλίδης.
Κ αλούμε όλους τους Βεροιώτες και τις Βεροιώτισσες να δώ
σουν αγω νιστικό παρόν στην κορυφαία αυτή εκδήλω ση σόμπα
ράστασης στο ψηφοδέλτιο τη ς Ν ίκης.

Η ομιλία του
κ. Καρατζόγλου
από το παρελθόν οτι είναι ζαιντο
Μπροστά ae π υ κ ν ό ακροατή βνομεν
νόν και ηποδεόειγμένον και να λησμονώμεν ότι πλίειν είναι νεκρόν και αναπολεί
ριο μίλησε ζην Κυριακή ο υπόψή
κτον.
φιυς δημοτικός σύμβουλος του
Για να συμφιλιώσεις τον λοό μήτε νο
θυμάσαι
παντοτινά χρειάζεται, μητι πάλι
συνδυασμού Έ \Ω ΣΗ ·Π Ρ Ο Ο ΔΟ Σ
να ξεχνάς πσντοπνπ πρέπει.
Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ κ. Κων/νος Καρα
Η μνημοσύνη σε θυμίζει KU1 τα ωιπιία
τζόγλου με θέμα «Η ψήφος μας λόγια του Χριστού ιο ΟΥΔΕ1Σ ANA
ΜΑΡΤΗΤΟΣ.!!
την 17 Οχτώβρη στο ΚΟΜ Μ Α ή
Ο συνδυασμός ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΑΟΣ
σκόπιμα προτίμησε την ΛΗΘΗ από την
στη ΒΕΡΟΙΑ > .
ΜΝΗΜΗ όχι από φοβον. δειλίαν, εναχήν
Δημοσιεύουμε πιό κάτιο απο «άλλο χάριν τηςαγόπης και συμφιλιώσει»;
ολοκλήρου ταυ βεροαΰτικου λαού.
σπάσματα της ομιλίας του κ.
Αν επικαλεσθουμί την πηγή nie μνη
μοσύνης περισσότερο αυτή θα βλάψει
Καρατζόγλου:
tou; μικρονοίκούς λασπολόγους μας·.
Αρχίζοντας την ομιλία του ο Κ,
Συνεχίζοντας ο κ. Καρατζό
Καρατζόγλου είπε:
γλου είπε:
«Συμπολίτισσις, Συμπολίτες.
Ολοι του Σονδιχιομαύ ΕΝΩΣΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ ουμμιτέχομεν ιης ευφροσύ
νης ιοιι βεροιώτικου ληού επ' ευκαιρώ
ti.iv μετ' ολίγων ημερών εορτυσμού της
απελευΟερί'ΐσεως της Βιρυίας «πό τον
τουρκικό ζυγό και χιιιρετίζομεν την σημε
ρινή σας συγκέντρωσιν ως προάγνελον
της ΛιιμπιΧίς Νίκης! Λόγω των επερχυμέ·
νων όημύιικών εκλογών έχουμε ΑΝΗ
ΣΥΧΪΛ. Και ο ιιπλούητερος κιιι ο πτοχαοτικώτερυς αισθάνεται ανησυχία, ανησυ
χώ δια τού ποιόν να εκλέξει ως νιιικοκύ
ρη του τόπου του και εις ποιους να εμπιστεοΟεί την αυριανή τύχη της πόλεως
όπου μέσο σ' αυτήν είναι και η τύχη της
ζωής της δικής του και των παιδιών του,
Εισι αυτήν την στιγμήν ευρίπκειαι εις
ένα κενό. Km η αγωνία του κενού επηρεά
ζει την ψυχολογία μας είτε ιο αντιλιιμβανόμεΐία είτε όχι. Η ανησυχία αυτή μπορεί
να αντιμετωπισΟεί κατά οισιρόρους τρό
πους. Ο ένας ίναι του «Λεν βααιέσπ,« τα
τ*ί-

Όσοι ενδιαφέροντα»
για το Θέατρο
Το Μακεδονικό Θέατρο, θέλον
τας νο δημιουργήσει μόνιμα επαγγιλμοίικΛ (κ.,λίχη. :*αήΓ·ΐ τ ις ’*νέ6ς κηι

ςους »'¿ι.ι;ιξ,μέχ;Η και 25 χρόνων, πφιι
ενδιάφέρυνται να σταδιοδρομήσουν
στο θέατρο, να επικοινωνήσουν με
τον κ. Γωνιάδη στη Στέγη ή στα
τηλέφωνα 0331/62548 και 27914.

Η ομιλία του ολη ητον οναψορά
στα προβλήματα της πτριοχής και μι
επιχειρηματολογία για την ανημιτώ
πιση και επίλυση ιούς
Στην αρχή της ομιλά»; του τόνισε
την σημασία που έχουν για τον Λήρο
Βέροιας οι δημοτικές εκλογές της
Κυριακής. Κάλεση τους δημότες να
μη παριισυρθούν και ψηφίσουν με
κομματικά κριτήρια. Τέτοιο κριτήριο,
τόνισε, επικαλείται εκείνος ο οποίος
όχι μόνο δεν έχει άλλη επιχειρήματα

«Ο Γιώργος Τσαλ·«*»'- και όλοι του
Συνέχεια στην εη

Η επιστολή είναι η παρακάτω:
• Αξιότιμε κ. Παπανδρέου,
Είμαι μια Ελληνιδα, που όταν η
πατρίδα είχε την ανάγκη όλων μας.
στον Ελληνοιττιλικό πόλεμο, αφή
νοντας οικογέ-νεια και συγγενείς,
προσέφκριι σαν Αδελφή Νοσοκόμος
τις υπηρεσίες μου. Το ίδιο £κανα και
στα μεταπολεμικά χρόνιο κάτοι από
την σημαία του Ερυθρού Σταυρού
Βέροιας μαζύ με άλλες ουμπαιριώτισες μου.
Προ ολίγων ημερών 42 Ερυθροσταυρπτισες Βέροιας, πραγματοποιή
σαμε μια εκδρομή προσκύνημα στα
Ελληνοτουρκικά
σύνορα.
στον
ΕΒΡΟ
Πριν φθάσουμε στα σύνορα, δηλα
δή στην γέφυρα που ενώνει ης δυο
χώρες, πήραμε άδεια από τις σταριω
πκές αρχές, αφού η περιοχή θεωρεί
ται σαν πρώτη γραμμή και ελέγχεται
αυστηρά.
Μέσα λοιπόν στο έρημο τοπίο πρό
των συνόρων μας, και ενώ το πούλ
μαν προχωρούσε με προσοχή, σε ένα
απομονωμένο σπίτι, οιαβααομε την
ταμπέλα που έλεγε «κτηνιατρείου Πέ
πλου Εβρου».
Ολες μας, κάναμε την σνίψη. για
τον άτυχο εκείνο υπάλληλο ποε θ α '
έπρεπε να ζεί τελείως απομονωμένος
στην ερημιά.
Αλλά ο οίκτος μας αυτός μετετράπει σε κλάμα, όταν μέσα από το σπίτι
καλύβα βγήκε ο συμπατριώτης μας
κ. Μπαζάκας Γεώργιος, κτηνίατρος.
Τότε »αθομε ότι κάποιοι «κακοί»
σας σύμβουλοι, εισηγήθηκαν την
μετάθεσή του λαμπρού οικογενειάρ
χου, υπαλλήλου με 20 χρόνια θετικής
προσφοράς υπηρεσιών, μόλις που γύ
ρισε από Αργος Οριστικό που ήταν
τοποθετημένος. Και έτσι, χωρίς κανέ
να συγκεκριμένο λόγο, τον σεμνό
Γιώργο Μπαζάκα, οι «πρασινοφρου
ροί» σας. τον εξόρισαν εκεί που ούτε
η Χούντα του Παπαδόπουλου. ι.τόλμησε να στείλει υπάλληλο. Και να
ςιιινταστεί κανείς ότι έχει οικογένεια,
με φιλάσθενο σύζυγο, με δυδ ανήλικα
παιδιά και ασθενή μήιίρα.
Στο μέρος Έοιί υπηρετεί η ερημιά,
η εγκατάλειψη, η αγριοσύνη ιο»
τοπίου, η τελεία απομόνωση είναι ο»
σύντροφοι του ν. Μπαζάκα.
ΓΓ αυτό, αξιότιμε κ. Παπανδρέοο,
Συνέχεια στην 4η

Η Βέροια θα κερδίσει
οσα εχασε
στα 8 χρόνια

«ο. ιΐι.’ι>ιμμν». η «υοιιιΦΟρΐα», ή

«φυγή·.
Ο άλλο; είναι να σε καταπιεί η αγωνία
και να μην μπορείς να δώσεις λύση. Ο ιρί
τος τρόπος είναι να αντιμετωπίσεις την
ανησυχία ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ. Δηλαδή να
αγωνιστείς από μόνος σου για
-ύσίν,
να ενεργοποιηθείς για να καταλήξεις από
«όνος σου στην όποια σπέκ,Ήίσή σου. Μας
θυμίζουν τι. μ.’ ύ.ΧοοΓι επίμονα ωραηιί να
τράγμαω *·'JI τέΡίββότώο -/ιιροκ-γηρί
;ουν τον συνδυασμό μας μι μιά λιξη,
ΓΤίστεί'ω ότι και η πηγή της ΛΗΘΗΣ και
η πηνη της ΜΝΗΜΗΣ χρειάζεται στο
κράτος, στην πόλη, στον άνθρωπο. Με
μόνη την δκίΦορά όττ πρέπει νο παραλαμ-

που πέρασαν

ΤΣΑΛΕΡΑΣ
για Δήμαρχος

C

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Πέμπτη 14

«ΛΑΟΣ«

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
123456789

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Α π α ρ α ίτ η τ α σ τ ι ς ε κ κ λ η σ ίε ς

2. Προστακτική που προσκαλει
Τα ψηλότερα βρίσκονται στην
Ασία (καί).).
3. Το χρησιμοποιούμε σε αρκετές
σαλάτες — Δείχνει την φρεσκότα
τα τους η ένδειξη «ημέρας. ΙκαθΛ
4. Ανδρικό όνομα.
5. 73 — Αοτό το όνομα μας θυμίζει
τουρκοκρατούμενη εποχή.
6. Στενός, οικογενειακός συγγενής
(καθ.) - Παληό μεταφορικό μέσο.
7. Αιτιολογικός
σύνδεσμος
της
αρχαίας ί αντίστρ. V — Μητέρα

Του ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΚΑΘΕΤΑ:
1. Σ αυτή την ξένη πόλη, κατοικούν
τολλοί Έλληνες.
1 Φαινόμενο παθήσεως του ανθρώπιθνου οργανισμού.
3 Έ τσι λέγεται κυρίως το νερό της
πηγής - Αντίθετο του πολύ
(αντίστρ.).
4 Μιά ποσοτική αντωνυμία που γί
νεται από μια διπλασιαζόμενη
αναφορική - Χρώμα χωρίς.,
φωνή (αντίστρ.),
5. Υπερασπίζεται... δίχπχι σε αθη
ναϊκή ομάδα (αντίστρ.) - Φανερώ
νει δισταγμό.
6. Μ άλλη λέξη τα... σκέλια - Δείχνει.
7 Το μικρό όνομα ενός δολοφόνου
που σκότωσε ηγέτη των ΗΠΑ Εκεί «κάθησε» ένα πλεούμενο.
8 Τελικός σύνδεσμος - Ένα από
την... ασπίδα των φαριών
9 Εκεί πολέμησε και ο Πάτροκλος
— Ηταν μυθολογικά αρχηγός σε
μιά ομάδα ομοίων του.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 7· ΑΝΛΤΟΛΗ3 ΖΑΡ! - ΑΕΡΑ 4. ΟΝ ΕΤ 5 ΧΑΜΑΛΗΣ 6. ΟΠΕ - ΥΟΣ 7. ΡΑΤΣΑΣ 8. ΡΗ ΤΑΠΙ 9. ΝΟΜΠΕΛ.
ΚΑΘΕΤΑ: I. \A Z O X fiP l 2 ΙΝΑ
ΑΓΑ 3. Βα ΡΟΜΤΡΟ 4. ΕΤΙ ΣΗΜ 5. ΡΟ - ΟΛΓΑ 6. ΠΛΑΝΗ - ΣΤΕ(ΚΙΛ) 7. ΟΗΕ - ΣΥ
- ΑΛ 8 ΡΕ - ΟΑΠ 9. ΛΙΑΤΟΣ - ΙΑ.

@ 6 1 q GEB
ΠΕΜΠΤΗ, 14

ΠΕΜΠΤΗ, 14
5.45 ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ
6.00 ΦΡ6ΝΤ ΜΠΑΣΕ
6.05 0 ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ
ΜΟΣ
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ
8.55 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
7.16 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΥΜΑΝ7ΑΙΡ
8.00 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Δημοτικές Εκλογές 1982

θεών, αυτή.
8. Χορταρικό που χρησιμοποιείται
για πίττες (αντίστρ.).
9. Αυτή με χαμηλή βλάστηση συνή
θως (αντίστρ.) — Ποιητική έκφριι
ση ζώου.

5 00 ΡΟΠΕΡΣ
5.30 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ
ΖΩΗΣ
6 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
7 00 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟ
ΤΩΝ ΜΑΣ
7.30 ΣΑΛΛΙΒΑΝΣ
8.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
ΣΗ
9.00 ΜΙΣΗ ΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΡΙΑ 0ΣΤΙΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

11.00
11.30
12.00
400

0 ΚΟΣΜΟΙ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
{ΓΑΛΛΙΚΑ)
4.20 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
4.40 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑΣ
5 15 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ

Θα εκλέξουμε
δήμαρχο
ή κομματάρχη
Συνέχεια από την 1η
προσέλαβαν πολίτικο χαρακτήρα.
Κάνου μιά ανίερη προσπάθεια για
την πολιτική άλωση της αυτοδιαικήοεως. Για να μετατρέψουν τους δή
μους και τις κοινότητες σε πολιτικά
ορμητήρια και κύτταρα του ιδιόμορ
φου μονοκομματικού κράτους που
επιχειρούν να οικοδομήσουν.
Έ τσι οι εκλογές της Κυριακής
πήραν ,αντικιμενικά ένα σαφέστατο
νόημα. Από την μιά μεριά η έφοδος
για την κομματική υποδούλωση τηε
τοπικής αυτοδιοικήσεως και από τη·
άλλη η μάχη, υπό μορφή αμύνης.
στην ανίερη επίθεση για την διαφύλα
ξη της αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας
της. Δηλαδή ουσιαστικά για την διά
σωση του ίδιου του θεσμού.
Με αυτήν την δεύτερη τάση πρέ
πει να συμπορευθούν όλοι όσοι θέ
λουν ένα δήμο πραγματικά αυτοτελήκαι ανεξάρτητο και όσοι θέλοον πά
νω απ' όλα την προκοπή. Ιδιαίτερα οι
πολιτικοί φίλοι του κυβερνώντας
κόμματος ας κλείσουν τα αυτιά τους
στην πρωτοφανή και απαράδεκτη για
δημοκρατική χώρα εκστρατεία των
εξιωματούχων της κυβερνήσεως
υπέρ των υποψηφίων του κόμματος.
Ας εννοήσουν ότι η θέση τους στις
δημοτικές εκλογές δενείναι πολιτική
θέση αλλά η ψυχρή και ανόθευτη από
πολιτικές
προκαταλήψεις
κρίση
ποιος μπορεί και πρέπει να ασχοληθεί
με αυτοτέλεια και ανεξαρτησία για τα
προβλήματά τους. Η αποσύνδεσή
τους από το κόμμα και η προτίμησή
τους στον πραγματικά ανεξάρτητο
από κόμματα και ικανό θα βοηθήσει
και τον τόπο και τους ιδίους αλλά
βασικό θα διαφυλάξει την φυσιογνω
μία του θεσμού της τοπικής αυτοδιοικήσεως ως ανεξαρτήτου και αυτοτε
λούς κυττάρου εξουσίας που θα έχει
ως στόχο την επίλυση των τοπικών
προβλημάτων και θεραπεία των τοπι-

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΏΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ
Ραόιοτα(ι

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

6 2 .5 5 5 62.666

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου - Βενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
Πλ, Ωρολογίου
23.Β80
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καροιασιου 22.532 -2 2 .6 3 6

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.ΈΗ. (βλάβες)
Υδρευσιι
Ο.Σ.Ε. (στιιθμος)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαίσ

22.222
22.505
125
25.74S
24.444
22233
26444

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομεία
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)

22.199
22.204
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραϊτη

κών αναγκών και μονον.
Εμείς λοιπόν τί θα ψηφίσουμε όή
μαρχο ή κομματάρχη;
Στην πόλη μας ο κάθε ένας από
τους τρεις υποψηφίους έχει σχετική
ταυτότητα του είδους. Ο ένας υπο
κρίνεται τον ανεξάρτητο ενώ είναι δέ
σμιος της σκληρης και απόλυτης
κομματικής γραμμής. (I. Γοβριηλί
όης) Ο άλλος ωμά τοποθετείται ως
εκλεκτός του κυβερνώντος κόμματος
και χωρίς κανένα ενδοιασμό, αντίθε
το δε με πρωτοφανή πρόκληση,
εκστρατεύει με τους τοπικούς αξιω
μιπούχους του κυβερνώντος κόμμα
τος και διαδηλώνει ασύστολα την
πολιτική του πραμάτεια στο όνομα
της οποίας και μόνον ζητάει την προ
τίμησή μας (Α. Βλαζόκης). Και η
πολλάπλώς διακηρυγμένη και στην
πράξη επιβεβαιωμένη ανεξάρτητη
από κόμματα κυι αυτοτελής θέση του
τρίτου υποψηφίου του συνδυασμού
•Ένωση
Πρόοδος» Γ. Τσαλέρα:
«.„Τον υποψήφιο δήμαρχο θα τον
κρίνετε όχι από τον βαθμό της υπο
ταγής αλλα από τον βαθμό της ανε
ξαρτησίας από οιτοιοδήποτ κόμμα.»
τα κόμματα, όλα ανεξαιρέτως τα κόμ
ματα θα είναι έξω από το Δήμο...».
Αλλά εκτός από αυτή ο ίδιος υπο
ψήφιος έχει και μιά άλλη εξ ίσου
σπουδαία ταυτότητα που απλώνεται
σε όλη τη Βέροια και είναι ορατή από
όλους τους Βεροιώτες. Είναι τα γνω
στά του έργα που προδίδουν το γόνι
μο της θητείας του ως δημάρχου
αλλό και την ερημιά της οκταετίας
που πέρασε μετά.
Αυτή η ιδανική συγκυρίυ (αυτο
τελείας και ανεξαρτησίας από τα κόμ
ματα και ικανότητος) στο πρόσωπο
του υποψηφίου δημάρχου του συν
δυασμού «Ένωση - Πρόοδος» δεν
μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν
καλόπιστο και καλοπροαίρετο δημό
τη που νοιάζεται για την προκοπή
του τόπου και για ένα Δήμο πραγμα
τικά αυτοτελή και ανεξάρτητο από
κόμματα. Πρέπει δε να σημειωθεί ότι
αυτήν την ανεξαρτησία και αυτοτέ
λεια δεν την επιβάλει μόνον ο κοινός
νόμος και ο νόμος της Δημοκρατίας
αλλά είναι και βασική προϋπόθεση
για την προκοπή στα δημοτικά πράγ
ματα.
Ας ανιιλάβει λοιπόν ο κάθε δημό
της τις ευθύνες του σαν υπεύθυνος
πολίτης και ας πράξει το καθήκον
του την Κυριακή. Να ψηφίσα δήμαρ
χο και όχι κομματάρχη. Να ψηφίσει
υπέρ του θεσμού της πραγματική
τοπικής αυτοδιοικήσεως ως ανεξαρ
τήτου και αυτοτελούς κυττάρου τοπι
κής όιοικήσεως. Να ψηφίσει για την
προκοπή του τόπου, για την Βέροια.
Νίκος Μιλτσανίδης
Δικηγόρος

VIDEO CLUB
AiaßciZGCB

Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

ta ri ö i o ö i ö e c e
εήν

Ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς !

24.080
2 3 .3 5 0

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Συμβολαιογραφείο της κ.
Δανάης Αλεξίδου μταφέρθηκι- στην
οδό Ιεραρχών 1. πάνω από την
(Δημόσιο Βιβλιοθήκη Αριθμός τηλι
■Ιιιόνομ 6 2 6 5 5

ΜΕΚΑΤ
0 . ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

·-

Τελούμε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 1982 στην εκκλησία του Αγ,
Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση
της ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου', γιού, αδελφού

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΖΙΩΤΑ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις του: προς τον Θεό.
η συςυγος · ο πατέρας
τα αδέλφια οι συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι παρ. Κέρκυρας 6.

ο μ ιλ ία τ ο υ κ . Κ α ρ α τζό γ λ ο υ
τρα έκαστου κυι λιαίνσυν τις γωνίες της
Συνέχεια από την Ιη σύμφωνα
με την κομματική σκοπιμότητα
συν£Η>α<τμού ΕΝΠΓΗ ΠΡΟΟΔΟΙ βάλα- έκαστου κόμματος.
Την «Αλλαγή· δεν την έφερε ο άνθρω
μΕ πιό πάνω από ta ττροσωπικά μας και
πος. την έφερε στο παρελθόν, στο παρόν
κομματικά μας συμφέροντα την Βιισίλισ·
και
θα την φέρνει στο μέλλον η ανάγκη
ou TOU Βορρά την ΒΕΡΟΙΑ. Γιο »ιάς κόμ
μα μας στις δημοτικές εκλογές ο».ς Π του της μάζας των ανθρώπων.
Φορεύς της αλλαγής είναι ο άνθρωπος
Οντώβρη είναι μόνο η Βέροια και τίποτε
και φορεύς κάθε θετικής αλλαγής υπέρ
άλλο.
της
Βέροιας και του βεροιώηκου λαού
Ανήκεις και νηφιζεις ένα κόμμα διότι
πιστεύεις στην κοσμοθεωρία tou. ato δια υπόσχεται να γίνει ο συνδυασμός ΕΝΩ
ΙΗ ΠΡΟΟΔΟΣ.
φορετικό από τα άλλα κόμματα ΐτρόνραμ
Πιστεύουμε εις την συνεχή αλ/αΐγή,
μά του και στην ηγεσία του.
αφού
ιιυτή είνα» η ανάγκη των πολλών
Το κόμμα εκφράζει μιά κοινωνική και
ανθρώπων. Η συνέχεια της ζωής ακολου
οικονομική τάξη των ανθρώπων.
Στις δημοτικές και κοινοτικές κλογές θεί συνεχή αλλαγή. Κάθε ιστορική εποχή,
δεν υπάρχει κοσμοθεωρία, δεν υπάρχει κάθε νέο είδος εις την φυσικήν του εξελιδιάφορο πρόγραμμα», αχεδόν όλα είναι το ξιν είναι καλύτερο από το προηγούμενο.
ίδιο και τίποτα παραπάνω από αυτά που 0 δουλοπάροικος έγινε καλύτερο πό
μοσε καθορίζει ο νόμος δεν μπορείς να φτιά τον δούλο της αρχαιότητας και ο γ
νος άνθρωπος έγινε καλύτερος απο τον
ξεις*
δουλοπάροικο
του
μκσαίωνα.
Λ\α
της
Σ/riç δημοτικές εκλογές η όιαιρορά
ευρίσκεται στην δημαρχιακή ηγεσία, στο αλλαγής τα .ιολυταρχικά κράτη έγιναν
πρόσωπα της αυριανής δημαρχιακής ηγε- συνταγματικά και τα αγροτικά έγιναν βιο
μηχανικά. Αλλαξε η φύση, άλλαξε ο
πίας.
Ο κομματικοποιημένος Δήμαρχος δεν τεχνητός και πνευματικός πολιτισμός, άλ
συμφιλιώνει τον λαο αλλά τον διαιρεί. λαξαν τιι ήθη και έθιμα των ανθρώπων, ο
Σ,την σύγκρουση συμφερόντων πόλης και τρόπος τουσκέπτεσθαι. ο τρόπος της
κόμματος θα νικήσει το κόμμα προς ενδόσεως του ανθρώπου.
«Αλλαγή υπήρχε, υπάρχει και θα
ζημίαν της πόλης. Ο κομματικοποιημένος
Δήμαρχος, ο δοτός του κόμματος θα είναι ύπαρχο. «Τα πάντα ρεί·. Αλλαγή βεβαίως
η μίμηση της αρκούδας που χορεύει στον δεν σημαίνει ότι πρέπει να αρνηθώμεν την
παράόυσιν. Για να δημιουργήσουμε δεν
ρυθμό που τις παίζουν ντέφι
Απειλούν την Αθήνα tu καυσαέρια, θα χρειάζεται να αρνηθώμεν ολόκληρο το
απειλήσουν σοβαρά και την Βέροια εάν παρελθόν Ιυντηρητικότης κι« προοδευ
στον Δήμο μπούν τα κομματικά καυσαέ πκότης είναι και τα δύο απαραίτητα. Γι
ρια. Δεν προσφέρονται τα κομματικά καυ αυτό με κάνα ντύπωση όταν ακούω ότι
δια της αλλαγής θα βάλουμε την παράδο
σαέρια δια εισπνοάς τονωτικής του πνσ
ση. την συντήρηση, το παρελθόν στο
πνευστικού συστήματος της Βέροιας
Οι εντολοδόχοι των κομμάτων όταν
γίνονται δημαρχιακή ηγεσία περισσότερο
ασχολούνται με το να στείλουν τηλεγρά
φημα υπέρ της μακροημερεύσεως ήσυντομεύσεως του Πολωνού Βαλέασα παρά για
τις παιδικές χαρές των παιδιών.
Ο βεροιώτικος λαός δεν έεχνά ότι δύο
γίγαντες της ελληνικής φυλής ο μέγας
φιλόσοφος Σωκράτης και η ψυχή της επα
ναστάσεως του 1821 ο στρατηγός ΚαλοΕυνεχεια από την |η
κοτρωνης, ο μεν πρώτος οδηγηθηκε στον
θάνατο και ο δεύτερος στον προθάλαμο
του θανάτου εξ αιτίας του κομματικού λόγια, αλλά ίσως δεν πιστεύει κι ο
συμφέροντος.
ίδιος στις ικανότητες του. Αλλά και
Γλύτωσε ο δεύτερος χάριν της γεν γιατί το παρελθόν απέδειξε ότι όχι
ναιότητας των ενθρώπων - δικαστών που
έβαλαν πάνω από το προσωπικό και κομ μόνο το κομματικό συμφέρον δεν
ματικό συμφέρον την πατρίδα τους.
συμβαδίζει με το συμφέρον του Δή
Η Βέροια χρειάζεται που σφύζει από μου. αλλά τις περισσότερες φορές ri
πνευματική, εμπορική και κοινωνική ζωή
αυτόφωρο Δήμαρχο όχι ετερόφωτο... val αντίθετο. Παράδειγμα χαρακτηρι
στικό και πολύ επίκαιρο, είπε ο κ.
Ενας Γάλλος κοινωνιολόγος Δημόσιό
λόγος είπε «Κάθε πόλη έχει δημαρχιακή Τσαλέρας. είναι η φυγή του υποψη
ηγεσία, η οποία του αξίζει».
φίου δημάρχου κ. Βλαζάκη από το
Τελειώ νοντας ο κ . ΚαρατζόΔημοτικό Συμβού?.ιο για να μη λάβει
γλον κ α τέλη ξε ω ς εξής:
θέση στο καυτό πρόβλημα πολλών
«Αχούμε τόσα πολλά τώρα τις παρα
μονές των εκλογών ώστε να και μάς γεν·
Ί
νάται μιά απορία «Πώς επί τέλους ζήσαμε
αφού τίποτε απολύτως δεν έγινε στα
τελευταία 100 χρόνια στην Τοπική Αυτο
διοίκηση. αφού δει* έγινε τίποτε πώς
υπάρχουν αυτοί να μας τα λένε και μείς να
τους ακούμε;
Τόσο δε ανώριμο θεοιρούν τον
βεροιώτικο λαό ώστε με το συνεχές πές πές να νομίζουν ότι θα μας κάνουν να
πιστέψουμε ότι εάν δεν βγει κάποιος κομ
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με^ο
ματικοποιημένος Δήμαρχος τότε θα πρέ
πει ο υπερήφανος βεροιώτικος λαός να άρθρο 1369 του Ασπκού ΚώδιΛ.
μεταθέσει τις ελπίδες του στην φαντασία όπως τροποποιήθηκε με τον Ν .
tou ή στην μεταθανάτια ζοιή του.
1250/1982, ότι .
Ακούγεται πολύ συχνά η λέξη «Αλλα
Ο ΚΟΥΚΟΥΤΕΓΟΣ ΓΕΩΡ
γή» και από άλλους η «Αλλαγή της Αλλα
γης». Ταλαιπωρείται η καΰμένη η λέξη ΓΙΟΣ του Δημητρίου και της Αικατε
όπως και μιά άλλη συνάδελφός της η ρίνης το γένος Γκόγκου που γεννή
•Δημοκρατία».
Την κόβουν και την ράβουν στα μέ- θηκε και κατοικεί στη Βέροια επαγ
γέλματος ξυλουργός και η ΕΛΕΝΗ
ΓΚΙΟΥΛΕΚΑ του Ανέστη και της
Γεωργίας το γένος Τσαχουρίδη που
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
ΛΑΟΣ
επαγγέλματος εργάτριας πρόκεηαι να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
στον Ιερό Ναό Αναλήψεως (Παπά
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
γου).
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

ΙΤΑΛΙΚΑ
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ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της μελέτης
μβ σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους
χζώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και
σωστό συνεργεία.
Π Α ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. κ ο ν £ ι
ΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ - 3
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ: 1 10.00 Μ 2
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 .4 5 0 .0 0 0

Για ιταλικά παν/μια-πολυτ€χν€ία
Τμήματα υποψηφίων για ιταλική φιλολοας

Τμήματα γλώσσας αρχαρίων και προχω
ρημένων

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ'
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
ΦωτοσύνΟεσηςΟΕΕδΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαουήη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων - Γ ϋΙΣ .
Κοινοτήτων
Α.Ε και ΕΠΕ
Δήμων · Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. · Τραπεζών

δον 70ί1Π
δρχ. 3000
δρχ. 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονιαι.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0 3 3 1 ) 6 2 .3 3 3 6 2 .1 6 0
ΟΙ Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Ι ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

ΜΙΑ ΕΥΓΕΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Η Εταιρεία Π. Ιΐασχαλίδη και
Υιοί ΑΒΕΕ προσέφερε στο Γηροκο
μείο Βέροιας 100.000 δραχμές επ'
αυκαιρίο ίου εράνου και εις μνήμην
του Παντελή Πασχαλίδη.
Το Διοικητικό Συμβούλιο με
συγκίνηση εδέχθη την προσφορά και
ευχαριστεί θερμά.
Εκ του Γηροκομείου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Εγγραφές καθημερινά από 5 -9 μ.μ.
Λ. Ανοίξεως 4 4 τηλ. 2 0 0 6 1 U yavn M ouo«k>u)

συνδημοτών μας. τηςI ,ν
συντελ£στων δομη<της
φων). Γι αυτό και |3ασι*Π Τ 4
τόνισε, τόσο του
συνεργατών του είναι: *.
οποιοδήποτε κόμμα έξω αΤ:0_. -οι'»
μο. Γι αυτό και ο συνδυααμ
α,
ναι ο μόνος και πραγμαη>·
τητος. Γιατί πάνω από όλα. n é
το οποιοδήποτε κόμμα.
Δήμο, και το συμφέρον W J
μοτών.
ν1,ικΤ
Ειδικώτερα για τον
¡(í*l
συνοικισμό και τα προβλήβ* ’
κ. Τσαλέρας ανέφερε:
ruM
Θα διάπλοιτυνθεί η
και θα δημιουρνηθούν
t
χωρίς να πληγούν t8ioK *jgj|
αντικαιασταθεί το δίκτυο
φ
με δαπάνες του Λήμθυ
δημοτών, όπως -ήνεται
\d
γι κατεχοΜΓ
κατε
παραχωρηθούν οι
^ ;ρ
τικές εκτάσεις στους “θβ
συμβολικού τιμήματος. « ° \ ; α
ιόΐ',στραφεί πάλι στουςς ίδιου.
στο συνοικισμό τους. Γι° _ιΛΐif
της αδικίας από την υ είω οή ,,,έ
φων θα συνεχίσει να αΥ® ^
χρι δικαιώσεοις. Το 0'Κ‘τυΟ ^ ^
σεως θα συμπληρωθεί κ«ι „
γούν και ασαφαλτοστρωθ°
μοι του συνοικισμού.
,, σ»ί",
διάρκε1“ ■<
Τόσο κατά την οι“ν"'ζί0ςΐ^.
λίας, όσον και μετά το τί
ακροατήριο προέβαινε_σε
συμπαραστάσεως με ’ό,αι
τητα και οι κάτοικοι του
ρ
τον διμβεβαίωσαν για τη
νίκη του συνδυασμού του·

I

ΒΟΥΛΓ ΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ
ΙΑΤΡΟΣ
ν ε υ ρ ο λ ο γ ο ς -ψ υ χ ι α τ ρ ο ς

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΑΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 2953®
ΒΕΡΟΙΑ

δρχ. 15001

Τμήματα παιδικά

Το Φροντίσΐήμιο
€ίναι αναγνωρισμένο
και από το ιταλικό κράτος

ντουλάπι.
. . _· -«φβ·
Ζωή είναι εξέΤαξνί.ΑλλαΨΙ
.-οι συνέχεια sai μεταΜΟΡ«0*?’· cyxc*
του παρελθόντος είναι το παΡ® . . . 4
συνέτετα το μέλλον. _Αν
αγνοήσεις αυτά τα πράγμα™ α,
νουν η θεός να είσαι ή
πννί»*
Είμαστε λοιπόν και μα? S5
ιΚ
σμοό ΕΝΟΧΗ ΠΡΟΟΔΟΣ V**
αλλαγή·;.
·><* .
j .
Βεβαίως θα μα;
οϊ·ι4ί
αλλαγή βάσής των μ-.-.·ών
στάρλετ υπουργίνας .Ί.5ι’Σ“ν -„eqílf
του κ. Ρήγκσν να αλλαςο '•μγ
νονταε ευμεγέθη κυι είΚΡβ^ξ^
Είμαστε υπέρ κάθε
κτης του λαού που οια ™ ι .μι*
καλυτερέψει την πόλη Τήί
αν 'άοει την ποιότητα ζωή?'
τικου λαού.
,
Συμπολίτισσες, ΕυμποΙάτες _
Φίλε του ΠΑΣΟΚ.
σύντροφε χουΚΈ.Ε., ι,νν'Γ!!° τιίμ^*
αντίστασης, ευτυχισμένα
, ·πν*ί?
παιδί αυτής της πο%ς·
σου την δύναμη στον πννουυομ^^
ΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ του ΓιαΨ/01 ,.τψ1
>\α να φτιάξει στις 17 ΟΝπβρ0
Βέροιας.
_ν ηΕνθΙ0νΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΛΟΥ ΤΟΥ
ΚΟΥ ΛΑΟΥ.
.
ηΐΛΐί,*<*
Βέροιύτη ντόπιε, παντΛ). ¿,ρνΒ
ψυγα. όυττκομαιτεδόνα στ'?
κάνε αντίσταση Κατα του^ΓΓ ήρΟθ
νήφισε τον συνδυασμό Επί*^. «¿ς,Μ
ΛΟΣ. για να γίνει κυρίοΡΧ^^ 0/Μ
17 Οκτωβρη η Βέροια θα ,Π . ^ *
θα νικήσει. Φίλο» μου ΓΛ’λσθ'
ακούσατε. Γιά σας και με

Ο γεωργικός συνοικισμός
στο πλευρό του κ. Τσαλέρο

ο

m

i

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΗ
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθαυν για
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις τους προς τον Θεό.
Τα τέκνα - οι εγγονοί
οι λοιποί συγγενείς
• Δεξίωση στο σπίτι παρ. Κέρκυρας 6.

40ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ - Ε Π Ι Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ Ο .Ε

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Τελούμε την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 1982 στην εκκλησία του Αν.
Γεωργίου Βέροιας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
ψυχής του προσφιλούς μας πατέρα και παππού

- Αποσπάσματα από την

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βέροιας
ευχαριστούν τους κάτωθι:
ιγ τ υ . λ. -*.ιΙΓ.3|.Γ.η ' ηιι'Ί,ήτη και
υιούς για την προσφορά 13 κιλών
χοιρινού κρέατος.
2) Τον κ. Αργύριο Μπουλασίκη
για τη δωρεά των 10.000 δραχμών,
εις μνήμηι του πατέρα του Κων/νου,
710 τη συμπλήρωση 3 ετών από' το
θάνατό ιυυ.
3) Την κ. Ιφιγένεια Μάτ>^»ν μα
τη δωρεά των 3.000 Δραχμών

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΫ
Κάθ€ είδους φωτογραφώ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.0^
ΒΕΡΟΙΑ

PEUGEOT-TALBOÎ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠ0
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΰν
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 2 5 9 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

ι ε λ ιλ α

Ρήυιτη J 4 Οκτώβριοι, 1982

3η

Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΑΝΤ-ΜΠΏΛ
Ο αγώνας του Φιλίππου
με την Μίναουρ Μπάϊα

Το πρωτάθλημα ΕΠΣΚΜ
στη ΒΤκατηγορία
„Κ^ ιΤα',ίαν οι πρωτοηόροι τυ α ' κα ι β ομίλου στα πρω ταθλήματα
Χ ολ ’
της Ε Π Σ Κ Μ , αφού το Α γγελοχώ ρι έχασε μέσα στην
jV to o a , ενώ ο Λ ουτμός παραχώ ρησε ισοπαλία στην έδρα του στην
¿2'W'h.-»
, ,,ν . . ι τον Α γγελοχω ρίου δεν εκ μ ε τα λ λ ε ύ τη κ ε το Π. Ζερβοχώρι,
«00
εχατκ βαθμό στο γήπεδό του από τον Α ρχά γγελο, ενώ τα Μονόαπι^ ι κ ω ν τ α ς το Ν εόκαστρο πέρασαν στην πρώ τη θέση και αυτά. ΠολύS ΐ'ίΚες πήραν τα Λ ευκ ά δια με 2-1 από το Λ αζοχώ ρι και τυ Γιαννα°ipt m ó π ς Βαρβάρες μ ε 3-2.
1^ . Tn Α όμιλο ο Μ . Αλέξανδρο πιασε στην πρώ τη θέση το Λουτρό
,
τον Ά μα χο 4 -]. Τα Π α λα τίτσια έχασαν απο τον ουραγό ΝησέΚαι*· απ°™ λεσμα να ισοβαθμίαν ι μ ε την Κ α λλιθέα , το Καμποχώρι την
Α°υρα, τον Σταυρό που οι αγώ νες τους έληξαν ισόπαλοι.
(Ιωαννίόής 48 ) Στύλος. Παπαιωάννου. Αλεξανόριδης. Ποπαϊωάννοϋ,
Παπαίωάννου (Μποΰτσος 69 )·

Ομ ιλ ο ι
^Λ Ο Χ Π ΡΙ
* ¿ * fr * *

¿
(Ανι/τ,'ΐί Ξαν00·

yç I ' 1' 'm® 0 γκολ που μπήκε έκρι*AP°1bv?SX u μβτ“^ Τ(,Η' ®ί*ήδων
flo v
Hr
ΑΓΓΕΛΟΧΠ
jq, . r,c,X) υΡήκε νικήτρια την πρώτη
ουVr''? VE ν" .®evsx«JTcI για πέμπτη
v»w.75Ír>ow" ή παράδοση που θέλει
γ.^1" A vióte την Xupitnnu.
1 "ui/viói ffttô ποιότητα και
K ιε
k Λ
“ '»•ν-t ήταν
ήταν όμως πάρα
πιιρα
ϊαηΐ. 'Γ,1ιν >· χ«ί>(ς τραυματισμούς,
θποβολές. χωρίς φασαρίες,
■ γίνονταν στα προηγούμενο
νι,ι ναι πε αυτό συνέβαλε η διαι
► IJ του κ. Βαβώλη. που roo αξί¿ ’’"Υ'Χ'ίρητήρια.
1 ί»Καιρα;ς που χάθηκαν στον
•f* » W
πήρα πολύ λίγες.
Χ'[ ' ' ®t,,v
άουτ φάουλ του
,κ _ ξ ι'>ργίου έξω από την περιοχή
'ην μπάλλα στα χέρια του
που πάραδόξως
Ήιάί^ tI' V Σ τείλ ε οτα δίχτυα της
IjSj®0- Jou Ή ταν ομολογουμένως
Q £ “'ífl στιγμή γι' αυτόν, που στο
διάστημα του αγώνα ήταν
Απ„ την τοπική ομάδα όιακρίϋηX Λ·' ^ <ίπ,,®κοδ,"Ρ°ά. Παπαίωάννου
' ό'τοης
^π ό την φιλοξενούμε(L πυυ στάθηκε αρκετά καλά διακρί111 Κεμι.ντζίόης. Πέογλυυ. Ιτυ
ΊΙίν» ®'“,τηπ'α όπως ανέφερα πάρα
του κ.Βοβώλη ήταν άριστη. ως
O tf ^
01 κποπΙκς κ'· Δεληγιάννης
^γουνίδηνήταν άριστηικαι παρά το
^*Ρ° "I? ηλικίας του δευτέρου.
°* ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
*ΑΡΙΕΣΣΑ:
Παπαίωάννου.
Apa-,
-ϊουμάνος. Διτόλας. Αργυρίου,
^,;,TcT1s- Τραψότης (Παπαίωάννου
‘ Γκέσιος, Παυλίδης. Παπαθεοδώά· Δίντσης. Χ'Τεωργίου.
U ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ:
Γκνόρσος.
Ραγιαννίδης. Κυριακίδης, Κεμεν1*εν-ζ'ί'ης, Πέογλου, Σπαθόπουλ.ος

ΛΕΥΚΑΛΙΑ
ΛΑΖΟΧΩΡΙ
Ατυχη η Αόξα υποχρεώθηκε σε
ήττα με σκορ 2 I από την τοπική
ομάδα των Λευκαόίων. Το παιχνίδι
δεν ικανοποίησε τους αρκετούς φιλά
Ολους που το παρακολούθησαν. Το
δυνατό και σκληρό πολλές φορές
παιχνίδι της τοπικής ομάδας δεν άφη
σε πολλά περιθώρια ανάπτυξης παι
χνιδιού από την μεριά της Λόξας.
Αντίθετα οι παίκτες της Δόξας παρά
το ότι έπαιζαν με άγνωστο τελείως γι'
αυτούς περιβάλλον έπαιξαν καλύτε
ρα χωρίς όμως να πιάσουν την γνια
στή τους απόδοση και έτσι δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν την μετριότη
τα. Ο διαιτητής ήταν πολύ ανεκτικός
και παράβλεψε ένα πένιζλτυ εις βάρος
της τοπικής ομάδος. Στο σκορ προηγήΟηκε η τοπική ομάδα στο α' ημί
χρονο ενώ η Λόξα είχένα οριζόντιο
δοκάρι με τον Ξενόπουλο. Στο β'
ημίχρονο διπλάσιασαν τα τέρματά
τους οι των Λευκαόίων ενώ αμέσως
μετά το γκολ οι φιλοξενούμενοι είχαν
και πάλι δοκάρι με τον Μαυρίδη, για
νάρΟει το γκολ της Δόξας 8 λεπτά
πριν από την λήξη του αγώνα με απ'
ευθείας φάουλ του Ξενόπουλου. ΔιακρϊΟηκαν από την τοπική οι Αμανατίδης και Ορδουλίδης ενώ από τους
φιλοξενούμενους οι Χ'Τεωργίου Α.
καλύτερος των 22, ο X"Γεωργίου Σ.
και ο Καρσανίδης Κ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΟΞΑ: Χ'Τεωργίου Α. Ευθυμιάδης X. ΕυΟυμιάδης Γ, Θεοχαράτος Σ, Χ'Τεωργίου Στ.. Κεφτές Αθ.,
Ξενόπουλος Ν.. Καρσανίδης Κ,
Πετρίδης Θ.. Βαρύτιμος Ν.
ΛΕΥΚΑΔΙΑ: Φουδούλης, Μαυρίδης X. Αμανατίδης Α, ΕυΟυμιάδης
Μ, Αντωνίου , Φουδούλης X. Τάνος
Σ. Ορδουλίδης Ηλ.. Τσάλμας Π.,

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Παλαπίδης 1.. Κιιλαϊτζίδης I.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
ΒΑΡΒΑΡΕΣ

3
2

ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ
(Αντ/τής
Ανθόπουλος Γ.)
Km το χαμόγελο ξανανύρισε στα
χείλη παικτών και φιλάθλων του
Γιαννακαχώριου. Μεταμορφωμένοι
στην κυριολεξία τους μπροστά στην
πεπειραμένη ομάδα της Αγίας Βαρ
βάρας και πέτυχαν την πρώτη νίκη
που θα πρέπει να γίνει αφετηρία για
νέους θριάμβους. Ή ταν να χαίρεσαι
να βλέπεις αυτή την ομάδα μέσα στο
γήπεδο. I ία πρώτη φορά φέτος είδα
με εκτέλεση I 2. Το σκορ που έμεινε
στο 3-2 δεν ανταποκρίνετιιι καθόλου
στην πραγματικότητα. Η νικήτρια
άξιζε για νίκη με μεγαλύτερο σκορ.
Οι Βαρβάρες σαν ομάδα και σαν
άτομα έπαιξαν δυνατά και πολλς
φορές κατέφυγαν σε σκληρό και επι
κίνδυνο παιχνίδι με αποκορύφωμα
τον τραυματισμό του τερματοφύλακα
Μωύσιάδη. Αλλά παρ ότι τους δόθη
κε η ευκαιρία να περάσουν αυτοί
μπροστά στο σκορ βρέθηκαν τελικά
να χάνουν στον αγώνα.
ΤΑ ΓΚΟΛ
- 8' Ο Μωϋσιάδης με ατομική
προσπάθεια έκανε το I Ü με σουτ
πλασέ.
15' Ο Τσερκέζος με βολίδα έκανε
το I I.
23' Πάγωσε το γήπεδο όταν από
λάθος του τερματοφύλακα Μωθσιά
δη ο Τσερκέζος και πάλι έδωσε την
πρωτοπορία στον Αγροτικό Αστέρα.
Στη φάση αυτή τραυματίσθηκε και1
απεχώρησε ο Μωϋσιάδης.
- 34' Σε ανατροπή του Παρχαρίδη
X. παρεχώρησπ πέναλτυ ο διαιτητής
και ο Μωϋσιάδης έγραψε το 2-2.
- 36" Το β' ημίχρονο ο Σουφλιώτης
εκτέ?α:σ(: φάουλ και ο Θεοδοσιάδης
Σ. με κεφαλιά έδωσε την νίκη στο
Γ ιαννακοχώρι.
- 30' Τρομερό φάουλ του Ταριιλά
χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι.
Από το Γιαννακοχώρι στον χώρο
του όιακριθέντως περνάνε οι Μωϋ
σιάδης Γ. Παρχαρίδης Π. Κελεσίόης.
Παρχαρίδης Θ. Θεοδοσιάδης Α.
χωρίς να υστερήσουν οι υπόλοιποι.
Από τις Βαράρες οι Τσερκέζος. Αρόπογλου.
Η διαιτησία με πολλά λάθη.
Άσκοπα σφυρίγματα και χωρίς
συνεννόηση με τους επόπτες.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ: Μωϋσιάδης
(Θεοδοσιάδης Α.) Κελεσίόης. Πυρχαρίδης Π. Παρχαρίδης Θ. Τράϊος.
Ανθόπουλος, Σουφλιώτης. Παρχαρί
δης Φ, Μωϋσιάδης Γ. Θεοδοσιάδης
Σ, Παρχαρίδης (Θεοδοσιάδης X.).
ΒΑΡΒΑΡΕΣ: Αγγελακόπουλος,
Τσιάτσης. Μελίδης. Μπατσικίνης,
Κυριακίδης. Παζαρτζικλής. Πιπελί
6ης, Παπαδόπουλος (Πύρκας) Ταερ
κέζος. Ταραλάς. Αράπογλου.

Β ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
1
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
I
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
(Αντ/τής Θ.
Κων/νίδης).
Μέσα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαι
ρα διεξήχθη το ντέρμπι) του ο' ομί
λου της β" ερασιτεχνικής κατηγορίας
μεταξύ των ομάδων Α.Ε. ΚΑΜΠΟ
ΧΩΡΙΟΥ και Α.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ μ
τελικό αποτέλεσμά I I. Οι πάρα πολ

Π Α ΡΑ Δ ΙΔ ΕΙ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΑ
Γολλίδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλωσσάς για
•Ρχάριους και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 2 2 4 1 5 , καθημερινά
0®τό τις 8 το βράδυ.

ΕΝ Ο ΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
μαγαζί 9 0 τ.μ. με πατάρι και υπόνειο στην οδό Περικλέους της
®*Ροίας. Πληρ. τηλ. 2 2 0 3 0 .
__ ^

ΖΗ ΤΕ,ΤΑ Ι ΚΘ Π ΕΛΛΑ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ

ύε γνώσεις λογιστικής γιο να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υγιεινής
0τΠ Βέροια. Πληρ. τηλ. 28724.

Τη νέα διοίκηση του Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Κεντρικής
Μακεδονίας της οποίας πρόεδρος
εξελέγη ο κ. Χαράλαμπος Παπαδό
που?.ος συγχαίρω θερμότατα.
Εύχομαι επιτυχία στο έργο της
για το καλό της ελληνικής διαιτη
σίας.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΑΚΑΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Α"ό Α.Ε. ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20 -3 5 ετών
νω εξωτερική εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
Τίλεψωνήσατε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.

Α Π Ο Κ Λ ΕΙΣΤΙΚ Ο Σ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Για τον Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επ.χώΓ)°η διανομής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
®_·30 ετών, μικρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15 945
ϋ " μ και 2 -5 μ.μ.

ΟΠΟΙΟΣ
ΓΝΩΡΙΖΕΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ

•
Ayv ,
, Κι ιμιιν το αοτοκί,νητο ίο ...............
ίου Φιλίππου
στο 11·
Πι ιήίκ.ΓτεφσνΟϋ
Κυριπκιιιι ι< .,.···, TOYOTA COROL
LA 1201)·· i' ·, ·■ι χρώματος λευκού.
MP 5990
Οποιος γνιμριζει κάτι ος είδα
ιΐήιτει στο τηλέφωνα 2 7 6 6 3 (ypn
1' ¡a Φιλίππου) και 62081 κσθως
■πτο Αιιπινομικό Τμήμα Βι ραιρς

Μόνιμη εργασία στην κλ νική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
40 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟ ΠΕΛΑ
t,. ^ΊΓείται κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να
υ°0εί σε συμβολαιογραφείο. Πληρ τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια."

ΊχΠΙΠίΙοΠΟΙΜΙ ΚΐΙΟΙΜΜ)^
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λοί φίλαθλοι (περισσότεροι οι φιλοξε
νούμενοι) απόλαυσαν ωραίο θέαμα
που πρόσφεριιν και οι δύο ομάδες και
που διεξήχθη σι. αθλητικά πλαίσια.
Το μόνο χαρακτηριστικό του
αγώνιι ήταν ότι ο ένας επόπτης κ
Σαρηγιαννίδης Β. υπέπεσε σε δύο λά
θη που καταδίκασε και τις δύο ομά
δες. Τυ πρώτο όταν σε σουτ του Μά
στορίΐ η μπι'ιλλα οφού προσέκρουσε
στη ρίζα της καθέτου δοκού στη
συνέχεια πέρασε την γραμμή του τέρ
ματος. έδειξε να πυνεχισθι ί το παιχνί
δι και το δεύτερο στο 80' όταν κατά
την γνώμη του ο Ιορδανίδης της
Καλλιθέας και ο Κυριαζόπουλος του
Καμποχωρίου
αλ>ηλοκτυπήθηκαν
κάλεσε τον διαιτητή του εξήγησε τι
έγινε με αποτέλεσμα να δεχθούν και
οι δύο κόκκινη κάρτα.
ΤΑ ΓΚΟΛ
Στο 16' ο Παπαδόπουλος Κ. με
πλασέ γωνιακό σουτ γράφει το 1-0
για το Καμποχώρι.
Στο 48' η Καλλιθέα ισοφαρίζει. Ο
Σαμανίδης από δεξιά ξεφεύγει την
επιτήρηση δύο αντιπάλων του και
σουτάρει δυνατά για να αποκρούσει ο
τερματοφύλακας προσωπικά να ψθά
σκι η μπάλλα στο σημείο του πέναλτυ
όπου ο Στεργιούλας κεραυνοβολεί
τον ανήμπορο Μιχαλάκη 1.
Λιακρίθηκαν από την Καλλιθέα
οι Μουρατίδης, Παπαγιαννάκης.
ΝικολαΤδης, Σαμανίδης. Ιορδάνο
γλου. Παπουλίδης Από το Κάμπο
χιίιρι οι Σοφάκης. Καροβάρας X..
Καραλιόπουλος. Παπαδόπουλος Κ
Ο διαιτητής Κ. Τόπης άριστος. Με
σωστές υποδείξεις μόνο ο κ. Τατσης.
Με λάθη η εποπτεία του κ. Σαρηγιαν
νίδη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ: Μιχαλάκης 1.
Βασιλακάκης. Τσουμίδης. Παπιι
γεωργόπουλος, Τολιόπουλος. Μιχα
/.άκης Μιχ.. Ανθοιιλίϊκης (54' Καρα
λιόπουλος) Κιιραβάρας (70' Κυρία
ζόπουλος) Σοι(>άκης. Παπαγεωργόπουλος Α. Παπαδόπουλος Κ.
ΚΑΛΛΙΘΕΑ:
Κουτμηρίόης.
Ανανιάδης (35 Πιιπουλίόης) Νίκο
λαίδης. Ιορδανίδης. Μουρατίδης,
Ιορδόνογλυυ. Μάστορας, Παπαγιαννάκης. Σαμανίδης. Λαχανόπουλος
(46' Κακούλης) Στεργιούλας.
ΛΟΥΤΡΟΣ
I
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
I
ΛΟΥΤΡΟΣ
' Ενας μέτριος αγώνυς όπου αγω
νίστηκαν ο Ολυμπιακός Λουτρού και
ο ΠΑΟ Κουλούρας, έληξε ισόπαλος
με σκορ I 1. Οι γηπεδούχοι έχουν
παράπονα από τη διαιτησία που στο
85' τους ακύρωσε κανονικό γκολ ενώ
σφύριξε πολλά φάουλ εναντίον τους.
Τα γκολ του αγώνα πέτυχαν στο 24'
ο ΓΙολυζόπουλος και στο 66' ο
Τολιόπουλος.
Η διαιτησία του κ. Χρυσάνη
(Μιχαλάκας Στεργιόπουλος) κακή.

Ε.Π.Σ.Κ.Μ.
Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3η ΜΕΡΑ
α' όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Λευκόδιυ-Αυζοχώρι
Χαρίλαου Αγγελοχώρι
ΓΙ. Ζερβοχώρι Αρχάγγελος
Γιυννοκοχώρι ■Αγ. Βαρβάρα
Μονόσπι τυ Ντ,όκιιοτρο
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

i i

Σταυρός Καψοχώρι
Μ. Αλέξ/δρος Αραχος
Νησέλι Παλατίτσιιι
Λουτρός-Κουλούρα
Κομποχώρι-Καλλιθίο
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Φ ΙΛ ΙΠ Π Ο Σ Μ ΙΝ Α Ο Υ Ρ 12 52r
Οι Ρουμάνοι χαντμπω λίστες υστέρα από μιά έξοχη κομπιΛα ίχσ υ »
«εξοφανίσει» τη ν μπαλλα και ο ι παίκτες του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ννω χνο ι
TUI». Οι μάγοι τη ς Μ ΙΝ Α Ο Υ Ρ έθελξαν ομολαγαυμένω ς τους φιλά
θλους και δίδαξαν μοντέρνο χάν*τ μπώλ.

0-0
4-1
3 1
I I
1-1
5
5
3
3
3
3
3
2

Καμποχώρι
Κουλούρ«
Σταυρός
Άμαχος
Νησέλι
Καψοχώρι

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
Την Τετάρτη 20 10-82 και Σάβ
βατο 23-10-82 και από ώρα 4 έως 7
μ.μ. θα λειτουργήσει σχολή Λιαιτη
ιών - Κριτών ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ στη Βέ
ροια. στα γραφεία του Συνδέσμου
Τρύφωνος 7 Βέροια.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
ζητούν πληροφορίες καθημερινό στο
τηλέφωνο 62983.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ

Με την ουμμεΐι χή του Παναθη
ναϊκού. Τελαμώνα Αθηναϊκού και
Γ Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ Ήι πραγματοποιηθεί
στη Βέροια τουρνουά χόντ μπάιλ.
Οι φίλαθλοι θάι χουν την euKUi
pin να γνωρίσουν τις ομάδες του
Παναθηναϊκού, του Τελαμώνα. του
Αθηναϊκού που είναι από τις καλύτε
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΛΟΥΤΡΟΣ: Αναστασόπουλος I, ρες ελληνικές ομάδες.
Αεληγιάννη.: Αναστιισόπουλος II.
Επίσης θιι δοθεί η ευκαιρία στους
Τριανταφυλλοπουλος,
Βλαχάβας, φιλάθλους της Βι.ροίιις να γνωρίσουν
Τσιαπανίτης. Βαλτσινός. Αναστασό την Γυμναστική Ένωση Βέροιας και
πουλος III- Κωστόπουλος. Λιακό να μορφώσουν γνώμη για το η γίνε
πουλος. Πολυζόπυυλος.
ται σε ουίόν τον καινούργιο σύλλογο
ΚΟΥΛΟΥΡΑ:
Λιολχόπουλός. που με γρήγορο ρυθμό προχωρεί
Μπάλογλου, ΓΙολυζόπουλος, Σταυ στην διάκριση.
ρόπουλος· Ρέμος (45 Νεστορόπουλος II) Καρασαββίδης. Σπηλιοτόπου?α>ς. Παπιιδόπυυλος. Τολιόπουλος.
Μαυρίδης. Νε.οταρόποιιλος.

m

,νΑΛΟΥΝΤ νΐ
A* JPIA
ΓΙΑ ΤΗΝ
Ε* JPTANH
ΓΥ ΝΛΣΤΙΚ,ι
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Η T F ΒΕΡΟΙ ιΣ καλεί η
- ό 6 έως I 3 ετών m την ενόρ-,
οναστική.
Οι
.ιαφΛρο οι vu προσελ
ο;.· ήπεδο αθλοπαιδιών ι ης
Ι /.ιιάς υ· Σάββατο 23 10-82 και ώρα
11 , π.μ. προκειμένοο να γραφτούν
, · τμήμα και να γνωρίσουν το,
πουητή ε Γκιλιόπουλο.
I ω την εγγραφή απαιτοϊ no
11 Δύο φωτογραφίες.
, Πιστοποιητικό ·ωννί σεως. ι

4

ΜΑΠ
ΤΗΣ ν α ο υ ς η ς
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
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Αγγελοχώρι
4
Π. Ζερβοχώρι
4
Μονύππιτυ
4
Χαρίκσσα
Γιαννακοχώρι
Αρχάγγελος
Αευκ'άδια
Βαρβάρες
Λοζοχώρι
Νεόκαστρο
β όμιλος
ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Λουτρός
Μ. Αλέξανδρος
Παλατίτσια
Καλλιθέα

k t- r
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Η ομοδα ΧΑΝΤ ΜΠίΙΛ ΦΙΛΙΠ
ΠΟΥ Βεροίσς. στην πρώτη της επί
σημη διεθνή αναμέτρηση ιΕυριοπαϊ
κδ κύπελλο) γνώρισε την συντριβή
(52
12) από την Ρουμανική
ΜΙΝΑΟΥΡΟι 1000 περίπου φίλαθλοι που
βρέθηκιη το Σάββατο oro κλειστό
γήπεδο του Εθνικού Αθλητικού Κέν
τρου Βέροιας χάρηκαν το χάντ
μπώλ σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
Την ομορφιά και το πλούσιο θέα
μα το προσέφεραν ot Ρουμάνοι παί
κτες της ΜΙΝΑΟΥΡ του Μπαϊα Μά
ρκ. μιάς από τις καλύτερες όχι μόνο
της Ευρώπης, αλλά του κόσμου ολό
κληρου. η οποία έχει στις τάξεις της
5 διεθνείς παίκτες.
Απέναντι σε αυτή την φημισμένη
ομάδα ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ παρέταξε ναι
ρους παίκτες μιά και απούσιαζαν οι
Γκιλιόπουλος. Γιοβανόπουλος. ενώ
ο διεθνής Μάντζος πόρυχιορήθηκε σε
αθηναϊκό σύλλογο.
Με αυτϊι που αναφέραμ* πιό πάνω
δεν έχουμε πρόθεση νο μεωχιαυμε
την νίκη των Ρουμάνων, ούτε φυσικϊι
να κάνουμε σύγκριση μεταξύ των
δύο αντιπάλων. Κάτι τέτοιο θα απότελούσι- διαστρευβλανιη της πραγμα
τικότητας, μιάς πραγματικότητας
που Οέλη τους Ρουμάνους πρύτανεις
του χάντ μπώλ και τους Έλληνες
πρωτοετείς μαθητές όπως χαρακτηριστικι'ι δήλωσε ο προπονητής του
ΦΙΛΙΠΠΟΥ κ. Πένσος. Αρκεί vu
τονιστεί ότι οι φιλοξενούμενοι στα
τελευταία λεπτά επιδίωκαν να σκορά
ρουν μόνο με κομπίνες Υπήρχαν
πράγματι στιγμές που χάναμε την
μπάλλα από τα μάτια uuc και οι μά
γοι τοιι χάντ μπωλ μαςθιιμιζαν τους
χιιαλεμς τους μάγους του απάσκει
Από την ελληνική ομάδα κορυ
φαίος ιης παίκτης ήταν σ Ρωμύλος
Αλ^ξανδρίδης. ο οποίος απέδειξε ύττ
είναι πολύ μεγάλος χαντμ πωλίοτας
και δεν θα ήταν υπερβολή εάν λέγαμε
ότι ίσως ίσωπ θα μπορούσε vu στα
Οεί και σι αΐιτή ακόμη την
ΜΙΝΑΟΥΡ. Γιώ ικιινοποιητική αηέ
δίοταν. σύμφωνα πόντο με τι; όυνιι

τότητϊ.ς τους κω τηιβλί ηιΐ·
ί«ιτ
ματικότητα οι υπόλοιποι
Από την ρουμανική nuiimt ocv
μπορεί να ζεχιορίσο κανείς ιδιαιτέ
ρως δηικρίθένϊες παίκυς Ό λοι τους
αποτελούσαν ένα υπέροχε σύνολο
που έμοιαζε με συμφωνική ορχή
στρα
Υπέροχοι και οι δύο Γιουγκοολάβοι διαιτητές ρ,τκ.'ισητς και Λιλια.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΙΝΑΟΥΡ: Ντιαβιτς, ΙΤαντζάροα. Φ/Λντζυ 6. Χυμπιρμπους 4,
Μιρόνιουκ !. Ορο: 2. Μ πόρ,ν J.
ΒοϊνέΛ Ν 7. Βαϊνέιι Μ. 8. ΚΟ|ϊάτσιου 12. ΜπόΡ'όυμ 1. Móptu 6.
ΦΙΛΙΠΙΙΟΣ; Πότόυρίδης. Παπα
όόπουλος. Καζαντζίδης I. Παυλίδης
I. Ισολάκης, ΠανηγΗΨτίόης. Λαμ
πρής. Λελημπίμη,, Ραπτάποιιλος,
Λλεξανδρίδης (,. Σαράφης :. Σ<ιβ|!ι-

6ης 3
• Μ «« τον αγώνα ο ελλ.ηνικής
καταγωγής προπονητής τη, ρυι ,,ιιν,κή; ομάδος ναι υ συνάδ- λοο: του
τού ΦΙΛΙΠΠΟΥ δόλωσαν τα ■ξυς:
ΣΤΑΥΡΟΙ.ΜΑΝΟΥ: .Στην -.πιθυμία μας να δείξουμε πώς π- ,,ιττη
το μοντέρνο χάντ μπιί)Χ και παράλ
ληλη να ευχαριστήσουμε τους Ε>.ληνες φιλάθλους σοβαρά, δυνατά και μ<
όλες μας τις δυνάμεις, Στο χάντ μπώλ πρέπει να πραέχει η όύ'ΐιμη
της τεχνικής. Από την ώληνική ομά
δα έ?λει»ε ΤΟ στοιχείο αυτό καθώς
και η επιβαλλόμενη φυσική ναιάστο■
ση των παικτών της Καλύτερος πβ(κτης της ο μελαχροινό; (Α?αξανδρ(δης) Ο οποίος «νώ στην αρχή ητβν
υπέροχος στη συνέχεια κοι-οάστηκ*
με υποτέλι,σμα νιι η¿σκι η u - ιΟοσή
τοιι».
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΝΣΟΣ: «I νωριξαμ*
την αξία των αντιπάλων \ιυς που CÍναι πογκοσμίως γνωστή και στόχος
μας ήταν να σταθούμε αξιοπρεπώς
απέναντι τοος. Με δύο λόγια μπορώ
να πώ ότι οι Ρουμάνοι είναι πρυτάι-εες του χάντ μπαιλ, ενω εμείς Μ
Ελλ.ηνκ πρωτοετείς μυθητέ." ■
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΛΛΑΝΟΜΑ1ΗΓ

Παραλειπόμενα
•

Ττιν αγώνα παριικόλονιθηφον
too Β" Σ,Σ. σ ανοδή
μαρχος κ Μ,ιυρίδης, ο πρόεδρος της
Ε.Π.Σ.Κ. Μακεδονίας κ. Θ Καζιιν
τζίδης. ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλ
λόγου και Λημοτικός Σύμβουλος κ
Κασαμ πάλής παλιάς πρόεδρος του
Φιλίππου, ο επίσης παλιός πρόεδρος
του συλλόγου κ. Μωϋσιάδης κ.ά.
• Η αποστολή της Μιναουρ
Μπάϊα Μάρε ήρθε στη Βέροια την
Παρασκευή στις 4 μ.μ. και κατέλυσε
στο ξενοδοχείο «Βίλλυ Ελη«·. Στις 7
μ.μ. έκανε προπόνηση στο κλειστό
του Ε,Α.Κ. Βέροιας. Τους πολυ-πληθκίς φιλάθλους που παρακολούθησαν
την προπόνηση εντυπώσιασαν τα
σωματικά προσόντα των παικτών,
καθώς και η άριστη φυσική κατάστα
ση και τεχνική κατάρτισή τους. Αυτό
δε φάνηκε ιδιαίτερα στο παιχνίδι Του
Σαββάτου.
•
Ολοι οι παίκτες της Μιναουρ
είναι επαγγελματιες. ΙΙαίρουν τονμή
να 2000 λέϊ δηλ. περίπου 6.000 όρχ.
Το ποσό για το ρουμανικά δεδομένα
είναι πολύ μεγάλο. Είνυι μιά από τις
πέντε - έξη ρουμανικές ομάδες που οι
αθλητές τους αμοίβονται.
ο επιτελάρχης

• Στο ρουμανικό -.ρατάθλημ*
Α Εθνικής κατηγορίας ηιίρνουν μέ
ΐΉΐς 18 ομάδες Η Μιναουρ πέρυσι
ήρθε δεύτερη, μετά την Στεάοοα Πέ
τυχε '5 νίκες, έχυσι 2 φορές (απά
την Στεάουα) και έφερί; μια ισοπαλία.
Στο κύπελλο Ρουμανίας γιιι την
φκτκινή περίοδο τερμάτισε τρίτη.
Κέρδισε την Τετάρτη 6/10 ατο
Μπραοώφ την τοπική ομάδα μκ
26-21,
• Οπως μας ειπτ. ο προπονητής
τους κ Πάνα και οι πυίκτβς, Φέτος
έχουν πολύ ισχυρή ouáóu kui θα κτυπήσουν την πρώτη θέση στο κύπελλο
ΟΥΕΦΑ.
• Στην αποστολή της Μινάοοιν
μετείχαν 14 παίκτες, 2 προπονηυς. ι
γιατρός, τρεις παράγοντες (Ορχηγύς
αποστολής, γενικός γραμματέας το*
συλλόγου και υ διαιθυντής τουρ».
σαού της πόλης) καθιίιε επίσης και e
οδηγέ·; του πούλμαν
•
Αψογη στην κυριολεξία ήταν
η διαιτησία, τους βοήθησε βέβαια ν α
0 αγώνας, nup óXu ριίιά ήταν οι ολ ·
Συνέχεια στην 4η

ΓΟΥΛΗΣ

(Νάουσα): Στο σημερινό παιχνίδι
ποο έδωσε Π ομάδα μοο .στάθηκε
πολύ καλό και παρά τις δύο απου
σίες δύο βασικών μου παικτών με
έκανε να αλλάξω το σχήμα της ομά
δος. πράγμα που οι νέοι παίκτες μου
δούλεψαν σωστά και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.
Την θαυμάσια απάάοση του β' ημι
χρόνου την περίμενα και είχα από
λυτη εμπιστοσύνη στο στήσιμο των
παικτών, ανάλογα με την εξέλιξη
του παιχνιδιού. Γιο τον διαιτητή κ.
Στουροπουδόκη έχω να τονίσω
πως και να χάναμε το παιχνίδι θα
τον έσφιγγα το χέρι, επειδή έδωσε
ρεσιτάλ δ'Οίτησίπς και πάντα βρι
σκόταν κοντό στις φάσεις που εξελίσονταν. Στην συνέχεια θα εντίνουμε τις προσπάθειες μας και θα γνω 
ρίσουμε κι άλλες επιτυχίες.
ΠΡΟΓΙΟΣ ΛΑΚΗΣ (Κιλκίς): Από
τους παίκτες μου έμεινα απόλυτα
ευχαριστημένος, όχι όμως και ππά
το αποτέλεσμα που ήταν οπώλεια
για την ομάδα μου.
Πάντως Ί Νάουσα στο β' μέρος
ανέβηκε όταν κι εμείς πιάσαμε την
σπόδρση ιιου^έλβμε και ενώ πετι^·
χοίναμε, το Υ> ολ μας ι,σοφάριζαν με
ξαφνικές αντεπιθέσεις. Πι&τεύω
πως τα αμυντικά μας λάθη να τα
«ηοημάνουμ* Υ*α να μην μας έρ 
θουν κι άλλες τέτοιες απώλειες
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ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΔΙΩ ΧΝΟ ΥΝ...
Errai γεγονός ό η όλα ta κομμά
ta. a όλα tor κόαμα. προσπαθούν
με συνθήματα, ιγι κροαελκυσου*
ψηφοφόροι*.

Αλλοτε χρησψ ο .ποιούν συνθή
ματα με σύνεση και άλλοτε, αισθή
ματα που ta έλκουν. χοο να any κι
tout, που ira ηλεκτρίζουν.
Α χό την πρόσφατη ιατορία αχεδείχθει άτι το ΠΑΣΟΚ, α χ όλα τα
κόμματα έχa χρησιμοποιήσει την
ο ν ο μ α τ ο λ ο γ ία στο τχακροτ.
Έ χει avayáyn a t ε.χιατήμη το
βύνθημα. Και μίτορούμι να χούμε
ότι χάρις σ αυτό το ανεπανάληπτο
ουνθηματολόγιο, κέρδισε τις εκ λα
γζς.
Βέβαια ο χρόνος απέδειξε. ότι
όλο το Πρόγραμμα του Π A ΣΟ Κ
ήταν ένα κομβο λόγια αχραγματο
κοιήτων συνθημάτων.
Πλην όμως όπως ραίνεται οι
βγκέφαλοι τοιι Π ΛΣΟ Κ. χωρίς οα
βτηειδητοχοιηβουν την χραγματικότητα, χωράς να ανηληφθούν την
κτεχαταληχτη φθορά too κόμμα
τός τους, χοο οι οχαδοί roa διαρ
ρέουν χρος τα δεξιά και άλλοι
χρος το ΚΚ Ε, εξακολουθούν να
βονθηματολογοτ/ν. Αλλά τυέρα
βτύχηοαν.
Va γιατί: Οποιος περνά α χό το
Cκλογικό κέντρο του κ. Βλαζακη,
ακούει τα εχι μονίμου βάαεως λ α
Toopyoima μεγάρων α. ότι πρέπει

να ψηφίσουμε τον σννόυασμο τοιι
Βλαζακη yut r a — φύγει η δεξιά
απο τους δήμους !!!
Γ ra όνομα του θεού βρε παι
διά
[Iota δεξιά να φύγει από τον
Αήμο Βέροιας.
Εδώ και Η χρόνια ror δήμο
Βέροιας, κυβερνά η αριστερά,
διγλαόη εσείς φίλοι του ΠΑΣΟΚ.
Μήπως ο συχωρεμένος Ταελέχογλου ήταν δεξιός ή ο σημερινός
δήμαρχός μας κ. Ζαμχούνης είναι
δεξιός. Εκτός, επειδή δεν ήταν
πιστά στελέχη του ΠΛΣΟΚ. τους
θεωρείται «πράκτορες« της δεξιάς
η κρυχτοδεξιούς. Φυσικά εκεί το
πάτε το πράγμα. 'Οποιοι δεν είναι
του Π ΛΣΟ Κ είναι δεξιοίί...
Αλλάξτε τροπάριο, αλλάξτε
συνθήματα, μα πιο πολύ, φίλοι του
Π Α ΣΟ Κ , αλλάξτε νοοτροπία και
στόχους, δουλέψ τε και σκεφθήτε
σαν Ελληνες και όχι σαν κατα
κτητές!! Και προ παντός κυτάξτε
να βρήτε κάποια Θέση στην αντί
πολένευση. γιατί εκεί θα σας στεί
λει σύντομα ο Λαός.
Μεθαύριο ο Λαός θα ψηφίσει
τον Πρώτο Πολίτη της Πόλης και
θα διώξει τα κόμματα από τον δ ή
μο. Αυτό είναι το σωστό σύνθημα
■του πίστευα ο Λαός της Βέροιας.
Εξω τα κόμματα από τον Δήμο!
Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ο Μ Α Χ Ο Ι:

ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΣΟ ΣΙΑΛΙΣΤΕΣ
ΚΑΘΗΛΩΣΑΝ
ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ

II
σοσιαλιστική
κυβέρνησή
παραδέχθηκε την οικτρά αποτυχία
στην οικονομική πολιτική και προειδόΛΟίησε τους Γάλλου; ότι τους
περιμένει μακρά περίοδος λιτότητας
ενώ ταυτόχρονα αναβάλλει για το
πολύ μακρινό μίλλόΥ τις προεκλογι
κές υποσχέσως της γιο κοινωνικές
παροχές.
Η ομολογία και οι προειόοποιη
σεις έγιναν από τον πρωθυπουργό κ
ΠιΓρ Μιοροοέι πιι συνέντευξή του που
έδωσε στη σοσιαλιστική εφημερίδα
•Λε Μιαιν« προσπαθώντας να ρίξει
τις ευθυνε; στην «επάρατη» πανκό
πμια οικονομική ύφεση
Ο κ Μιορουά δήλωσε ότι η Γαλ
λία δεν μπορεί να επανελθεί στην
αναπτυξιακή πολιτική της πριν ο κο
σμος εξέλΟει από την οικονομική
ύφεση και προσθεσε:
«Ηίιινι χρέος μας να προετοιμα
σθούμε για μιιί κρίση που θα κρατή
σει επί πολύ καιρό κιιι η οποίο θα
έχει επιπτώσεις για όλους·.
Ειδικώτηρα ο κ Μωρατκί προει
όοποίησι τους Γάλλους ότι:
• ©α διατηρηθεί αυστηρός έλεγ
χος στις τιμές ολόκληρο το επόμενο
έτος (πράγμα που εξόργισε τους
εργοδότες).
• Θα μειωθεί η αγοραστική δύ 
ναμη των εργαζομένων μέχρι το
19Κ4 ( πράγμα που εξόργισε τους
εργαζομένους)
• Θιι αναβληθούν για αργότερα
όλες οι υπεσχημένες κοινωνικές
μεταρρύθμισα;, όπιος οι λτγώτερκς
ώρες εργασίας
Η συνέντευξη του κ. Μοιρουά
έγινε στα πλαίσια της κυβερνητικής
εξορμήσεως να πείσει τους πόντές
(εργοδότες, επιχειρηματίες, καταστη
μιιτάρχες, συνδικάτα και την κοινή
γνώμη) να δεχθούν αυτοσυγκράτηση
για άλλους 14 μήνες μετά την λήξη
στις 31 Οκτωβρίου της τετρομήνου
καθηλώσεως των τιμών και αποόο"ών

Κατήργησαν την ΑΤΑ και δήλωσαν
ότι αναιρούνται όλες οι υποσχέσεις
Γα συνδικάτα οι εργοδότες και οι
ελεύθεροι επαγγελμαιίες αντιδρούν
στην σοσιαλιστική στρατηγική και οι
προβλέψεις είναι απαισιόδοξες ιδιαί
τερα ως προς την ικανότητα της
κυβερνήσεως να διατηρήσει σε χα μ η

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Σε πεδία άγριων συγκρούσεων
μεταξύ εργατών και δυνάμεων του
πολωνικού στρατιωτικού καθεστώ
τυς. μκταβλήθηκαν κιιι προχθές οι
δρόμοι του Γκντάνσκ καθώς ομάδα
από 1.300 άτομο οργάνωσαν πορεία
προς τιι γραφειά του κομμουνιστικού
κόμματος ύστερα από συγκέντρωση
ΙΟ.ΟΟΟ απεργών ε,ργατών στιι ναυπηγεια ·Λένιν· που διακήρυξαν: «Η
Αλληλεγγύη θα νικήσει». Η ένταση
στις πόλεις της Βαλτικής ιινυμένεται
να κλιμακωθεί καθώς η παράνομη
απεργιακή επιτροπή που δημιουρνή

Συνομιλία με τους δημοσιογράφους στο αεροπλάνο

Συζήτηση pe
τις υποψήφΐ€ς
γυναίκες
Σήμερα Πέμπτη 14 Οκτωβρίου o n ;
8 μ μ στο κσφ* βιβλιοπωλείο «το
σπίτι με το σύννεφο» που ως γνω
στόν κάθε Πέμπτη Αειτοκργίί μόνο
γιο γυνσώες, θα μιλήσουν και θα
συζητήσουν οι υποψήφιες δημο-π
κθ< σύμβουλφ της «Δημοκρατικής
Αλλαγής»

βετιανής πλευράς διευκρινίστηκαν
σήμερμ,Μπορώ νυ πώ ξανά όπ υπάρ
χκι πολιηκή βούληση απδ την πλευ
ρά του Κουβέιτ να βοηθήσει την
Ελλάδα. Από κεί kui πέρα πέφτει σε
μάς το βάρος και η ευθύνη να κάνου
με συγκεκριμένες πρότασης και ιέναι
κάτι στο οποίο φυσικά θα ανταποκρι
θούμε Η υποδοχή αλλά και η όλη
διάθεση της ηγεσίας δηλαδή τόσο
από tov εμίρη όσο και από τον πρίγκηπυ
διάδοχο, πρωθυπουργό
ήταν πράγματι συγκινητική. Δεν
νομίζω όμως ό η θα πρέπει να δώσετε
την εντύπωση ότι σε κάθε ταξίδι μας
θιι λύσουμε το οικονομικό πρόβλημα
της Ελλάδας
Μην το πάμε σε θριαμβολογίες
και υπερβολές. Η ελληνική οικονο
μία «ρέπει η ίδια να λύσει τα προβλή
ματα της και αυτό είναι το έργο της
κυβέρνησης και έχουμε επωμισθεϊ
την ευθύνη και ελπίζουμε να μπορέ
σουμε να ανταποκριθούμε στις 6εμσκύσρ.ις μας απέναντι στον ελληνικό
λαό Αλλά «νυμφισβήτητα περιμέ
νουμε συμπαράσταση, ιδιαίτερα από
χώρες με τις οποίες ο λαός μας uno
πολιτική τοποθέτηση και από συναι
σθηματική τοποθέτηση ακόμα, θα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος
για τις μεταγραφές
ΛΘΙΙΝΑ 13 (ΑΠΕ)
Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της
κυβέρνησης, ο νόμος 1286/82 για η ;
μεταγραφές και κατατάξεις στην τρι
τοβάθμιο εκπαίδευση
Σύμφωνα με το νόμο οι μεταγρσ
φές φοιτητών από σχολές τοιι Εσωτε
ρικού σε άλλες σχολές του εσωτερι
κού επιτρέπονται μόνο «ρος περιφε
ρειακές σχολές (εκτός Αθήνας
θτσ/νίκηςι στα ενδιάμεσα έτη σπου
δών και υπαγορεύονται στο πρώτο
και τελευταίο Σε ποαοσιό 10% για
το δεύτερο και 5% για κάθε επόμενο
έτος·
Οι μκτηγραφεί φοιτητών του Εξω
τερικού επιτρέπονται στα ενδιάμεσα
έτη και απαγορεύονται στο πρώτο
και τελευταίο, σε ποσοστό:
Α Κατά το Ακαδημαϊκό έτος
1983 84 »5% νιιι το δεύτερο κιιι 10%

γω κάθε επόμενο έτος
Β. Κατά το Ακαδημαϊκό έτος
1984 85 10% για το τρίτο και 5% για
κάθε επόμενο έτος
Γ Κατά το Ακιιόημυϊκό έτος
1985 86 5% για το τέταρτο και κάθε
επόμενο έτος
Απαραίτητη προΟπόθεση για τη
μεταγραφή υποψηφίου, και στις δυο
περιπτώσεις, είναι να έχει περάσει με
επιτυχία όλα το μαθήματα των προη
γούμενων ετών ή εξαμήνων.
Γιιι τυ Ακαδημαϊκό έτος 1982 83
οι μεταγραφές των φοιτητών Εξωτε
ρικού θα όιενεργηθούν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί
κης με συντονισμό του Υπουργείου
Παιδείας και ύστερα ιιπό εξετάσεις
στα μαθήματα και την ύλη των ίδιων
εξετάσεων του Ακαδημαϊκού έτους
1981-82. σε ποσοστό 30%.

έλεγα, συνδέεται ιδιαίτερα όπως είναι
οι αραβικές χώρες. Το αναμένουμε
και νομίζω ότι αναμένουμε σωστά ότι
θα υπάρξει ανταπόκριση ανάλογη με
την προσφορά
του ελληνικού
έθλους».
Σε ερώτηση σχετικά με τους
τομείς οτους οποίους αναφέρονταν οι
συνομιλίες στο ΚΟυβέιτ ο κ. Α.
Παπανόρεου tint:
«Βασικά υπάρχει το θέμα του
εμπορίου και οι επενδύσεις. Αυτά εί
ναι τιι μακροπρόθεσμα και γι αυτά
συμφωνήθηκε η δημιουργία στην
Ελλάδα ενός οργάνου μικτού εμπο
ρικό επιμελητήριο, ιδιώτες, και
υπουργείο εθνικής οικονομίας και
ιιπό τη μεριά του Κουβέιτ με το
εμπορικό επιμελητήριο, γιατί όπως
ξέρετε η οικονομία του Κουβέιτ είναι
kut' εξοχήν ιδιωτική kui ελεύθερη
οικονομία. Νομίζω ότι αυτό το σχή
μα αυτό τυ όργανο - θα ασχοληθεί
και με την προώθηση των ανταλλα
γών και του εμπορίου και με την
προώθηση κοινών επενδύσεων όχι
μόνο για τις αγορές Ελλάδας kui
Κουβέιτ αλλά και ευρύτερα για την
παγκόσμια αγορά.
Μπορώ να πώ ακόμη και κάη
που βρίσκεται μέσα στα σπάργανα έχει ριχθεί η ιδέα συνεργασίας και
στον τομέα των εξοπλισμών, της
αμύνης. ειδικά ύστερο από την από
φαση που «άρθηκε από η ς χώρες του
κόλπου για μιά στενή συνεργασία
στον αμυντικό τομέα. Υπάρχει μιά
κοινή συμφωνία και νομίζω ότι η
Ελλάδα είναι κάτι που δεν το έχουμε
συμφωνήσει, αλλά για το οποίο έχου
με αρχίσει να μιλούμε μπορεί να
συμμετάσχει όχι στον αμυντικό
τομέα αλλά στην παραγωγή οπλικών
συστημάτων γιατί πράγματι έχουμε
ορισμένες ικανότητες και δυνατότη
τες σήμερα οι οποίες δεν αξιοποιούντυι πλήρως λόγω έλλειψης αγοράς·.
Μετά από παρέμβαση δημόσιό
γράφου που αναφέρθηκε σης δυνατό
τητες της «ΠΥΡΚΑΛ» Ο κ, Α.
Παπανδρέου συμφώνησε για τνς
μεγάλες δυνατότητες της ΠΥΡΚΑΛ
και τόνισε ότι ελπίζει «ως γρήγορα
θα επιλυθεί το θέμα της ΠΥΡΚΑΛ.
•Σε ύ.τι αφορά άλλες όψεις των οικο
νομικών μας σχέσεων και της οικο
νομικής συνεργασίας, συνέχισε ο κ

ßtavucnpsuww

ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ
Ο Πρόεδρος της Λημακρατίας c.
ΤΟΥ ΚΑΝΑΔΑ
Κ. Καραμανλής επ' ευκαιρία της πεν
θήμερης επίσημης επίσκεψης του όύνβτυι κις το μέλλον, να καταστεί
στον Καναδά, που αρχίίπι σήμερα, inrñiln ΠΙΟ ffTCVP «Vil eVÉOVÔC. ΓΐΟ TO
απηύθυνε προς τους ομογενείς που καινό συμφέρον. Τον σκοπό αυτό
ζούν στην χώρα αυτή το ακόλουθο
Φιλοδοξεί να υπηρετήσει η επίσκεψή
μήνυρ" ·.
μου στον Kuvuôà. Με την δική σας
συνδρομή 0« ανοίξουμε νέους δρό
•Με μεγάλη χαρά και ιδιαίτερη
μους στις σχέσεις των δύο λαών μας.
συγκίνηση επισκέπτομαι την και
Γ uni εσείς είσθε ο πιύ ισχυρός και ο
νούργια w i; πατρίδα, τον Kavuóá Η
πιό ζωντανός από τους δεμσούς, που
επιδημία μου να επικοινωνήσω άμεσα
συνδέουν τον Καναδά με την Ελλά
μαζί σας είνπιι παλαιό kui μεγάλη.
Και είμαι ευτυχής διότι η ευγενική δα. Δεσμός που φέρνει την παληά
μας πατρίδα πολύ κοντό στη νέα.
ησόσκληση του γενικού διοικητού κ παρά την τεράστια απόσταση που ης
8CHKHVEP μου δ,'νει σήμερα την
χωρίζει γεωγραφικά.
ευκαιρία μι την ικανοποιήσω.
Η νύι και η παλαιό σας πατρίδα
συνδέονται με παλαιό και αδιατάροκτη φιλία. Ο Καναδάς και η Ελλάς
ανήκουν στον ίδιο κόσμο. Έχουμε
την ¡c*u ιστορική κληρονομιά και
πισεκύουμ/ στις ίδιες αξίς, Και σε
στιγμές κρίσιμες για τον πολιτισμό
μας, Καναδό-' κοι Ελληνες βρεθήκαμι nm ίδια χαρακώματα και δώσαμε
τα αίμα μας για ηι ίδια ιδανικά.
Η φιλία ιιυτή και η συνεργασία
μεταξε- των συα λαών υσηρςε χρήσι
μη »‘«ι αποόοπκή στο παρκλθόν. Και

Είμαι βέβαιος ότι εις την υπόθεση
της Ελλάδας και της ελληνυκανιιδι
κήί ψιλίης μπορείτε να προσφέρετε
ουσιαστική συμβολή. Για vu to επι
τύχετε, Ομως, πρέπει να παραμειφτε
υποδειγματικοί πολήβς ιη ς Π λανη
μένης πυεής χώρος, νιΐ συμβάΑετε
θεηκά ειςτηνπάροόό-νοΐι την ευημ>.
pía της και να συνδυάζετε την αγάπη
σας για την γενέτειρα με την αφοσίω
ση «ρος την καινούργια σας πατρί
δα ·.

Σήμερα Πέμπτη |4 Οκτωβρίου
1982 διπνυκυ;ρεύει το οαρμανοο:
Γιρηνης Muoou|ia
τηλ. 23132

Βενζινάδικα 1
ΣΤΙΙ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιάνος Θεόδωρος
Θ«ι/νίκης 72 τηλ. 2710(1
ΣΓΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θι..Λώρος
Ιπηλαίω-, 30 τηλ 2Î73?
ΣΤΗΝ Α Μ 2Α Ν ΔΙΈ ΙΑ
Γκιζάρης Οδ.
Βειτζέλυυ 88 τη λ 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιόόης Χρηστός

ΤΕΡΜΑ Η ΑΤΑ
Στο μεταξύ, αύριο αρχίζουν
διαπραγματεύσεις των συνδικάτων

ΟΔΟΜΑΧΙΕΣ
ΣΤΟ ΓΚΝΤΑΝΣΚ

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΓΥΡΙΣΕ ΑΠΟ
ΤΟ ΚΟΥΒΕΙΤ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΗΝΑ I) (ΑΠΕ)
Σε συνομιλία που είχε ο πρωθυ
πουργό; κ. Α Παπσνόρέοο στο αερο
πλάνο «ης Ολυμπιακή; με τους
Έλληνες δημοσιογράφους που τον
Φονόδευαν στο Κουβέιτ κατά την
«πι/ηροψή ίου δήλωσε τα εξής:
«Χθές είχαμε ικανοποιητικέ;
συνομιλίες με την κυβέρνηση του
Κουβέιτ αλλά «ορέμειναν μερικά
αδιευκρίνιστα σημεία τα οποία για
μιάς έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτά
«α σημεία, με πρωτοβουλία της κου-

λο επίπεδο τις αυξήσεις αποουχν*.
του ιδιωτικού τομέα και τις επιβαρύν
σεις της βιομηχανίας υπηρεσιών.

πρωθυπουργός. σε νομίζω ότι χρειιι
ζεται να προσθέσω τίποτε πέρα από
τυ ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος,
και ύη η πρόθεση του Κουβέιτ γενι
κά είναι να κροτήσει ένα LOW PRO
FITE. γιατί δεν θέλει να εμφανίζεται
πολύ στη διεθνή σκηνή, ως παράγον
τας και φυσικά σεβόμαστε η ς δικές
τους επιθυμίες kui απόψεις·.
Σε. ερώτηση αν οι Αραβες αντί
λαμβόνονται ορισμένες δυσκολίες
που αντιμετωπίζει η ελληνική εξωτε
ρική πολιτική σε σχέση με πς ΗΠΛ
π.χ. λόγω της φιλσαραβικής της στά
σης. ο κ. Α, Παπανδρέου δήλωσε;
•Νομίζω ναι. Βέβαια υπάρχει και
μιά άλλη ύψη την οποία θα ήθελα να
τονίσω, Υπάρχει νομίζω μιά αρκετά
μεγάλη σκόπιμη παρεξήγηση του ρο
λου μας kui των θέσεων μας, γιατί
εμείς δεν έχουμε περί σε καμιά φάση
- θέση τέτοια που να θέτει σε αμφι
σβήτηση την ύπαρξη και την ασφά
λεία του κράτους του Ισραήλ. Kot
αυτό το έχουμε καταστήσει απόλυτα
σαφές σε ύλες μας ης επαφές με τους
Αραβες και τους Παλαιστινίους.
Αλλά πρέπει vu πώ ότι και εκείνοι
δεν επιθυμούν, σήμερα τουλάχιστο,
και η οργάνωση για την απελευθέρω
ση της Παλαιστίνης στη συντριπτική
της πλειοψηφώ, να θέσει θέμα ύπαρ
ξης και ασφάλειας του ΙσραήλΌ πω ς έχει σήμερα ο συσχετισμός
δυνάμεων εκείνο το οποίο μπορεί να
προωθήσει και νομίζω ότι θα προω
θηθεί επιτυχώς είναι η δημιουργία
κράτους των Παλαιστινίων.

Οηκε προχθές στα ναυπηγεία του
Γ κντάνσκ κήρυξε για σήμερα γενική
ιιπεργία στην περιοχή, όπου η Αλλη
λεγγύη, αριθμεί 500.000 μέλη.
Κατά τη προχθεσινή κινητοποίη
ση, που άρχισε με απεργία της πρωι
νής βάρδιας στο τεράστιο συγκρότη
μα των ναυπηγείων, η αστυνομία
χρησιμοποίησε όακρυγόνα. πυροσβε
στικές αντλίες και τεθωρακισμένα για
να διαλύσει ένα πλήθος 1.300 περί
που διαδηλωτών που επιχείρησαν
πορεία προ; τα γραφεία του κομμού
νιοηκού κόμματος. Επίσης α να κοι
νώθηκε ότι συνελήφθησαν. 148 δι«
δηλαιτές, στη διάρκεια των διήμερων
ταραχών που ακολουθούν την από
φαση για κατάργηση του ανεξάρτη
του πολωνικού συνδικάτου.
Η πολωνική χούντα αντέδρασε
στην απεργιακή κινητοποίηση «στρα
«κρατώντας· τα ναυπηγεία, κάτι
που σημαίνει βαριές ποινές για τους
εργάτες που αρνούνται να έργα·
σθουν.
«Υπάρχει μαχητικό πνεύμα» δήλω
σαν εργάτες που αναχωρούσαν από
τα ναυπηγεία προχθές το απόγευμα
μετά το τέλος της απεργίας ενώ απερ
γοί είχαν γρίϊψει με μπογιά πάνω στη
λέξη «Λένιν» τη λέξη Αλληλεγγύη.
Τους απεργούς υποδέχθηκαν έξω
από τα ναυπηγεία 2.000 περίπου άτο
μα με συνθήματα υπέρ του συνδικά
του.
Οι ταραχές σημειώθηκαν αργότερα
γύρω άπο κι γραφεί« του κομμουνι
στικού κόμματος και στην περιοχή
του μνημείου που έχει ανεγερθεί για
τα θύματα των ταραχών του 1970. Το
Γαλλικό πρακτορείο μετέδωσε όη οι
σι>γκρούσπς ηυνεχίσθηκαν μέχρι
αργά το βράδυ και όη υπάρχουν πολ?.οί τραυματίες ορισμένοι από τους
οποίους σοβαρά.
Ο εκπρόσωπος της χούντας Γέρζυ
Ούρμπαν υποστήριζε ότι το 10-13%
των εργατών των ναυπηγείων του
Γκντάνσκ απήργησαν προχθές και
πρόσθκσε ότι κατά τα επεισόδια οι
διαδηλωτές ύψωσαν οδοφράγματα
άναψαν φωτιές και έσπασαν βιτρίνες
καταστημάτων.
Στο μεταξύ ο Σοβιετικός υπουργός
αμύνηςστρατάρχης Ουστίνωφ διαβε
βαίωση προχθές τον ηγέτη της χούν
τας στρατηγό Γιαρουζέλσκι γιυ την
πλήρη υποστήριξη της Μόσχας στην
προσπάθεια του πολωνικού καθεστώ
τος να θέσει υπό έλεγχο την υναταρα
χή στη χώρα.
Η διαβεβαίωση του Σοβιετικού
υπουργού αμύνης περιέχεται σε μύνημά του προς τον Γιαρουζέλ,σκι με
την ευκαιρία της 39ης επετείου από
την ίδρυση του σύγχρονου πολωνι
κού στρατού.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
Συνέχεια α"ό την 3η
τους τα σφυρίγματα αυστηροί και δι
ναιοι Επαιξαν τις ομάδες 50 51!..
• Οι κ κ. Ράϊκο Ροκόσεβιτς
διαιτητεύει 25 χρόνια και Τζάφερ
Λιλ-ία διαιτητεύει 13 χρόνια έδω
σαν πραγματικό ρεσιτάλ.

via. μπορούμε vu δικαιολ.ογήσουμε
την τεράσοα διαφορά του σκορ.
ΙΤΓ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ!

Το 52-12 της Ρουμανικής
ΜΙΝΑΟΥΡ επί του ΦΙΛΙΠΠΟΥ
αντικατοπτρίζει ακριβώς την δια
φορά δυναμικότητας, που υπάρχει
μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό
πιστεύουμε εμείς και αυτή είναι η
πραγματικότητα. Ας μην κρυβόμα
στε πίσω από τυ δακτυλάκι μας.
Για να φτύσουμε στο επίπεδο των
Ρουμάνων, θέλει πολύ δουλειά.
Σωστός πραγραμμαησμός από ης
αθλητικές αρχές
Γ.Γ Αθλητι
σμού, Ο.Χ,Ε. μεθοδικύτητο kui
υπομονή, κυρίως υπομονή. Από
την μιά στιγμή στην άλλ.η δεν γί
νονται ούτε ομάδες, ούτε εθνικές.
•
Η ομάδα της Μινάουρ στοίχι
Το μάθημα που πήραμε από τους
σε για φαγητό 21 ατόμων για 7 γεύ
Ρουμάνους ας μας κατεβάσει σπό
τα σύννεφα, ae δυύιιε τις πραγμαημυτα 64.594 δρχ. οι Ρουμάνοι έφα
γαν πολύ καλοί και το ξενοδοχείο
κές δυνατότητές μας και ας ριχθούμε με όρεξη και πείσμα στη δου
για 3 μέρες 31.082 δρχ. δηλαδή
συνολικά 95.676 δρχ. Συνολικά ο
λειά. γιιι να ιινέβουμε σιγά σιγά
πρώτος επίσημος διεθνής αγώνας του
τιι σκαλοπάτια της επιτυχίας.
Φιλίππου στη Βέροια, στοίχισε περί
Δυστυχώς το χιίντ μπάιλστην
Ελλάδα, βρίσκεται ακόμη στην
που 150.000 6ρχ
βρεφική του ηλικία.
• Χειροκροτήθηκε α™ τους
φιλάθλ.ους η ευγενική χειρονομία του
Λεν πρέπει να μας εντυπωσιά
φίλου του συλλΛγου Γιώργου Σπυ- ' ζει το οποτέέ.εσμο του πρωταθλητή
, ιΑ ι . που « πριν
«ν»κ. Λαπό
—.V . .τον
. ■ « αγώνα
ιν /ίΐ\.» (Γ rπροσι
nnnr
1Ελλάδος
- > > έ'ιΛεν* ΙοVIκού
I m n u m ' i nμε
r
rτην
m i rπρώτα
fn /o v n
νού,
φερε λουλούδια στους απίκτες της
θλήτρια Ρουμανίας Στέουα (28-341
γιατί είναι πλασματικό.
Μινάουρ.
• Οι ηλικίες των παικτών της
Ας μην ξεγελιόμαστε, για το
Ρουμανικής ομάδα; κυμαίνονται από
καλό του αθλήματος, δεν μπορεί
25 ετών, ο μικρότερος μεχΡ1 34 ετών,
να υπάρχει τέτοια διαφορά δυναμι
ο μεγαλύτερος. Κάνοντας μιά σύ
κύτητας κιιι δεν υπάρχει, μεταξύ
γκριση με τους παίκτες του Φιλίππου
της προ'ιτης ελληνικής ομάδας
βλέπουμε ότι ο μικρότερος είναι 16
(Ιονικά;) και της τρίτης (Φίλιπετών και ο μεγαλύτερος 2<> ετών, η
πος).
Λεν θέλουμε να μαώσοάμέ ιη ν
«αφορά λοιπόν είναι εμφανής. ΕπίΦης niiÁ'(*voyra; ajv (ípointopfií
αξία του ίονικοή. προς θεού. α7.7ό
(]ίλι»"!ΐί να Λίηςιοώίζουμι. rn άθλη
της Ρσημανίυς στυ γ«»μπώλ
μα. να προοδεύσει σωστά και ας
(πρωτάθλημα κόσμου, ολυμπιονίκης
μην είναι ο Φίλιππος μέσο στις
κ.λ.π.) και την «αράδεκτη 40 ετών
καλύτερες ομάδες της Ελλάδος.
στην ΕXXmnm Λρχ»·» m ΜΒζτπα το
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
μπώλ. μόλις πριν από 5 χρό

• Οι διαιτητές μαζί μ ί παράγον
τες και φίλους του συλλόγου, το
Σάββατο το βράδυ παρακολούθησαν
το πρόγραμμα τοιι ·Μ«έν ΝουΓ» και
κακιγοητεύθηκαν από την ωραία
φωνή της Πόπης Αοτεριάδη καθώς
επίσης και από τον συμπατριώτη μας
Αύκα.
• Στον Φίλιππο η διαιτησία
στοίχισε 27.800 (13.550 ο ένας και
14.250 ο άλλος) σαν αμοιβή το φυγή
Τό (4 γεύματα) 5.684 Λρχ. και το
ξενοδοχείο 2.280 όρχ δηλ_ συνολικό
35.764.

των δημοσίων υπαλλήλων με τον
υπουργό δημοσίων υπηρεσιών κ. Λε
Πόρ. έναν από τους 4 κομμουνιστές
υπουργούς Η κυβέρνηση έχει ήδη
καταργήσει την αυτόματη τιμαριθμν
κή αναπροσαρμογή για η ς αποδοχές
του δημοσίου.
Με εξαίρεση την σοσιαλιστική
εργατική συνομοσπονδία, η μεγάλ-η
κομμουνιστική γενική συναβοσπον
6¡u εργασίας και ύ?χς οι άλλες συνδι
καλιστικές οργανώσεις, απέρριψαν
την ιδέα για συσχέτιση μεταξύ των
συμφωνιών του 1982 και του 198?
και δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν την
αποκατάσταση
της αγοραστικής
δυνάμει·»; των μελών τους.
Οι βιοτέχνες, οι διανομείς και οι
μεταπωλητές είναι δυσιιρεστημένοι
a ro τον συνεχιζόμενο έλεγχο στις
τιμές. "ΠΟστηρίζεινΤας ότι θα συμπιέ
σουν τα περιθώρια κέρδους και bu
εμποδίσουν τις νέες επενδύσεις που
θέλει η κυβέρνηση-

ΑΥΞΗΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ 43,1^
Η ΑΝΕΡΓΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
• Μέσα σ’ ένα χρόνο
Κατά 43.1% αυξήθηκε ο ουνοίΕ
κός αριθμός των ανέργων της
στο Ι2μηνο που έληξε τον
[Ιριο 1982. ενώ η αντίστοιχη μει®·”?
λή τον ίδιο μήνα tou ΠponyouilAV»
έτους ήταν μόνο 0,1%.
_ Jg ¡
Αυτό προκύπτει από τυ τελεί«
δελ.τιο κινήσεως της αγοράς
σισς, που εκδόθηκε από την διί» ^ ..
ση απασχολήσεως του onOOp^WI
ιρνασίας.
Το ίδιο δελτίοανεβάζει tov “Ρ
θμό των ανέργων για τον Σεπ^ύΦΡ
του 1982 σε 31.786 άτομαjv<u τίΡν
σι τον ίδιο μήνα ήσαν 22216 ευ*
1980 22,188 (τα στοιχεία «w» ®Τ
ρούν μόνο τους β ι ο μ η χ π νιΚθθ> " σ
τες).
Πάντως το ποσοστό ανερΤ'®».
του συνολικού αριθμού των εΡη'σ
μένων ανέρχεται σε 8%
. , ·.
Εξ άλλου από το ίδιο »ο <&^
προκύπτει ότι στα τέλη του
εξαμήνου των ετών 1980 κο»
αριθμό; των απασχολουμένων
E)J.áiSa αλλοδαπών ανερχόταν ^
2',588 και 27.553 ενώ στα τέλη ·
πρώτου εξαμήνου 1982
29.245 άτομα. Οι upoavaó6^ ; ' ^
αριθμοί θα πρέπει να σημεί1 .
προκύπτουν με βάση ης
στις 30 6 1982 άδειες κ ρ γ α ό ΐφ ·.^
το σύνολο των ιιπασχολουώ' ‘
την ίδια ημερομηνία. »° ' t - j j
-ροήρχοντο ά -ό χώρε; της Ευό“
και το 28.8%· από χώρες της

Δεν θα τους δοθεί το «άλλοβι*
Συνέχεια από την Ιη
τιμητικός κμι οχι υποτιμητικός τίτλος γι αυτούς οκ σχέση με το
«έργο» που προαέφεραν κοι συνε
χίζουν να προσφέρουν στη χώρα.
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕ, λοι
πόν, το ΠΑΣΟΚ τις εκλογές αυτές
και θέλει να μετρήσει τη δύναμή
του, μη δεχόμενο, σε πρώτη φάση
και σε πολλές περιπτωσεις<συνερ
γασία με συγγενικές του αριστερές
δυνάμεις. Ο κομματικός μηχανι
σμός με τα σκληρά πλοκάμια του
προσπαθεί να επιβληθεί σε κάθε
πόλη και χωρίο. Στόχος τους να
καταλάβουν κάθε κάστρο της τοπι
κής αυτοδιοίκησης, να αποκλεισουν κάθε αντίθετη φωνή που θα
σταθεί εμπόδιο στη «γραμμή» της
κεντρικής εξουστας, κάθε φωνή
που θα ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ από την
Κυβέρνηση και δεν θα σιγήσει
όταν κάτι δεν συμφέρει στο κόμμα
που μας κυβερνά.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ κάθε ελεύθε
ρου. περήφανου και δημοκρατικού
πολίτη σ’ αυτή την πρόκληση του
κομματικού κατεστημένου είναι
ΟΧΙ. Πρεπει να αποδοκιμασθεί
«εδώ και τώρα» η σκληρή κομματι
κοποίηση που επιβλήθηκε σ' αυτές
τις τοπικές εκλογές. Να καταδικασθεί «εδώ και για πάντα» η ταύτιση
του κόμματός με την τοπική αυτο
διοίκηση. Νο κτυπηθούν και αν
είναι δυνατόν να αποκοπούν - τα
πλοκάμια του σκληρού κομματι
κού μηχανισμού πριν μας «αγκαλιάσουν» ακόμη πιο σφιχτά.
ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ αυτές, σίγουρα,
έχουν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτη
τα. Το ΠΑΣΟΚ η ς κομμαηκο-

ποιησε και αν τις κερδίσει
βραβευθέι η πολιτική του,
δικαιωθούν όλες οι ενεργεί»»
κομματικού του μηχανισμού. Κ»
τότε δύσκολα πια να γ·ν0οντβ*
πιστευτοί οι Πέτσοι, οι UavUT®
λήδες, οι Μπουλούκοι. Το «άλλο·
Οι» που θα προβάλουν οι κομβ“*1
κοι πυρήνες του ΠΑΣΟΚ I
αυτοί οι επώνυμοι και ανώνυμ
καταγγέλλονται από τους παρ0* ^
νω αλλά και από τη «Ν.Δ·* ■
I
vm ατράνταχτο, θ α στηρ'?**?!
στην ετυμηγορία του λαού. *
αυτό δεν πρέπει να τους το ιψ*®’ t
φέρουμε ...
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ»,

Η μετάθεση
του κ. Μπαζάκα

I

^ f “^
N nT#
ΟΛΩΝ
- ^
κύριε Πρωθυπουργέ
NUN και όχι αυτών «u^j.
ΕΛΛΗΝ
υπονομεύουν, κάνουμε μάΐ
..
ΣΗ ΟΛΕΣ μας σε σένα, για την
ση ανάκληση της μεταθέσεώζ 1 t
Σ το κάτω κάτω ο πεθερός Τ0
Μπαζάκα. ο αλησμόνητος ΔήΜ111
Κεμιντζέ;. σαν Δήμαρχο? Τ·,
Βέροιας, ποτέ του δεν έκανε » ^
αλλά προσέφερε υπηρεσίες στο .
πο μας, χωρίς να κάνει κημύ-11-1
κρίση των πολιτών σε κόμματα ^
Η μετάθεση του Γεωργίου M« ^
κα, αποτεέχί στίγμα σε βάρος -y
ΠΑΣΟΚ- Γι αοτό. περιμενουμ«
προσωπική σας επέμβασηΜια παλαιό ερυθροοπαυρίτιΟ11
Υ.Τ Το όνομά μου στην επια»β
που σας στέλνω το γράφω·
Στην εφημερίδα όμως, ό)
φοβάμαι ότι την ίδια τύχη 1
οι δικοί μου. που
υπάλληλοι·

Διακηρύξας
Ανακοινώσεις
ΕΚΠΟΙΗΣΙΣ
ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ
ΔΡΥΟΣ
Ο Πρόεδρος του Αναγκαστικού
Συν/σμού
Διαχ/σεως
Αασ/τος
Σελιου διακηρύττει ότι την 20 Οκτω
βρίου 1982 Τετάρτη 10·Π π.μ. εν τω
γραφείω Συν/σμού Κονίτσης 21 Βέ
ροια τηλ. 22315 θα γίνει φανερά
πλειοδοτική δημοπρασία δια την
εκποίησιν 100-150 τόννων καυσοξύ
λων δρυός λήμματος 1982. Παραδο
τέα εις τόπους συγκεντρώσεως
Λασ/τος ή επί γεφυροπλάστιγγας
ΓΙαπαγιαννούλη. Συμμετοχή 10% Η
κπαναληππή δημοπρασία θα γίνει
την 23/IO-‘82 Σάββατο εν τω αυτώ
τόπω, χρόνω κ.)_π.
Βέροια 13-10-82
Ο Πρόεδρος Συν/σμού
Σιμός Στέργιος

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Ν.Ε.ΛΕ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ
Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ ΙΑ Σ ΥΠΟΒΟΛΗ£
ΕΡΩ ΤΗΜ ΑΤΟΑΟΠΟΫ
Γ ΙΑ Τ Η Λ Α ΪΚ Η
Ε Π ΙΜ Ο ΡΦ Ω ΣΗ
Α νακοινώ νεται, ότι η
σμΐα υποβολή ς στη Ν-Ε·^'
Ημαθίας του ΕρωτημαιαλοΥ~ύ
‘(\α τη στελέχωση τω ν ΟρΥ^'ί .
Λ αϊκής Επιμόρφωσης, τταρ«^
« ιι μέχρι τις 31 Ο κτω βρίου I™
(Α πό τη Ν ομαρχία
Ημαθίας)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ THAOTtttOmomOW ΤΗ» éAAAΑ 0 0

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ
Ο.Τ.Ε. Α £ .
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΑΙΚΙΥΩ ιν

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
Ο Ο.Τ.Ε. Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοηκό διαγωνισμό
ενσφράγιτες προσφορές με το σύστημα των μορίων, για την α ν ά ν '^
αναδόχου του έργου τοποθετήσεως του Αστικού Δικτύου Κέντμ"
Κρύας Βρύσης Προϋπολογισμού 5.490.000 δρχ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Βέροια και στην Αθήνα και σ αυ»_
, οδό·
απορούν να λαβουν μέχρι εργολάβοι Α- και άνω τάξεως για έρΥ<* „
ποιίιις ή υδραυλικά και οικοδομικά και Β’ τάξεως και άνω Υ'α
ητ.εκτρομηχα ναλογικά.
, ι(ς
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένους η ,ή
νόμιμα εςουσιοδοτημνους εκπροσώπους τους από 12.00 έως ^
π.μ. της ημερομηνίας του διαγωνισμού στην επιτροπή των ως άνώ
λέων.
Ενημεροκτη επί της μελέτης του έργου και παραλαβής των τε»-Ί
θα γίνεται στους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες και
μέχρι τρεις (3.) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό στα γράφε'11
Τεχνικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Ε-στην Βέροια (Μηιροπόί,εως 6 0 ,4ος
φος, γραφ. 20 τηλφ. 28899) κιη στην Αθήνα.
(0£
Ενγι'ιηση συμμετοχής 3% επί ίου συνολικού «ροΟπολονισΐ
προσφάράε.
ΣΠ. ΕΛΑΦΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤ. ΣΥΓΚΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

Έτος ιδρύσευω 1965
Αρ. φύλλου 2055
Μητροπόλεως 72-|ηΛ 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή ΦύλΑου δρχ. 10

Συγκέντρωση γίκης
Υΐά τόν Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
Χθ ε ς σ τ η ν π λ . α γ . α ν τ ω ν ιο υ
Μπροστά στην
ψηφοδόχο

Σήμερα
στις 8 μ.μ.
η κεντρική
συγκέντρωση
της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ!
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
στο χώρο Εληάς
Θα μιλήσει ο υποψήφιος
Δήμαρχος της Βέροιας
ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
Η δεύτερη μεγάλη κεντρική
προεκλογική συγκέντρω ση νίνε-

•'íiJej λ
Mou. f>ù\( 0U κατ(ι,λυσαν χθές το βράδυ την πλατεία Ay. Αντωνίου, όπως φαίνεται στις φωτογραφία του Χρ. Ιλεμόσο
*“ η αΡ'<τ’(ρη πλευρό της πλατείας προς την εμπορική Τράπεζα και κάτω η πλευρά προς την οδό Μαλακοάση και
της Κεντρικής.

•Πείστε τη
^τη ρας!...
*ι1Πιμφ~Κυ*'τσ,Ι Ktu Iot Τσαλέρα

ÏÏ& Z ï,a ψερεφωνα
xoumKOvi

του
“ *0#,
W
’ ey,IJ στις τάξεις τους
" ^ n,KOII< μΕ"' πατχηα· ¿εν
Οή1ο^ ε ατον συνδυασμό του
•W,. - ηχΊ Βέροια, που ως γνωιο σύμβουλο άτομο
^ΙλοτικλΚν Χουη,κ°ς διοριζόμενος
χΐΚύ ,7? ΡδμβουΧος an τον Πατ·
Üótr.
καρά■%Utiii οτις αμέτρητες —r
”
¡;»ι*''·>οεις σ' ολόκληρη τη
^ K o c i u l “' ° 0ρθς "Ζου''το’ια
χ*>1)ι j v t i *ÁUí ί ,α τον βουλευτή
^ «i» η >Κα> V7loV'IVw δήμαρχό
e¿, Πάτρα Γρηγόρη Σολωμό.
^ tc )
(ή·.. Φτύστε, ό,ιι προ
^ *αυ Z¿ W o?! σε τηλεγράφημά
^ f i S ? * * * σΓ,ί W Αύγουστου
1™ι»ίει&, n r r
? . ? οι.
„ mS Î.
ΟΓ£·
■*«i»... r'a" 1''
πρωθυπουργόν
*Ί’ήμιη
YPjjj ’ Παπαόοκουλον. Συγχά.
£ΛΙ διασώοεως
\
δίητος. Μετά βαθυτά
Γρηγόριος Σολω
Τρακ
nç
Δεκεμβρίου 1967, ο
r)) °'· T0IJ ΠA ΣΟΚ έστελνε
Mir»
Ί/Ράφημα στον ίδιο napa.
δήλωνε:
**α£Χ*Ρομεν υμάς δι ανάληψιν

s e * *
t,,í
χώρας·
^ μ ή η/ζ ϋ^ α£· Λ/ετό βαθύτατης
Λ'ύ J0®· ^Ρηγόριος Σολωμός».
> 1 , , ’"/' ύλ° ι «Ρ«ί· »
¿«V
' ώώς» σύντροροι του
' ·ΤΛλιύι
IJÇ. κλείνουμε τη μύ·
«qç Qx
τήν... μχόχα!
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Σε μιά παλλαϊκή και ενθουσιώδη συγκέντρω ση μίλησε χθες το
βράδυ ο υποψ ή φ ιος δή μ α ρχος’ Β έροιας κ. Γ ιώ ργος Τσαλέρας.
Τ ουλάχισ τον 5.000 κάτοικοι τη ς Βέροιας παρακολούθησαν τη ν
ομιλία και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τον ομιλητή.
Α ντικειμενικοί παρατηρητές θεώ ρησαν τη χθεσινή συγκέντρω ση
του κ. Τσαλέρα σαν «προοίμιο νίκης», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι
«δύσκολα ξεφεύγει η πρώτη Κ υριακή α π ’ το ν Τσαλέρα», εννοώ ντα ς
ότι ο κ. Τ σαλέρας θα είναι νικ η τή ς τω ν εκλογώ ν α π ’ τη ν πρώ τη
Κ υριακή.
Χαρακτηριστικό της χθεσινοβραδυνής συγκεντρώσει»? ήταν ότι επρόκειτο για μια καθαρά «βεροιώτικη
συνάθροιση», χωρίς την παραμικρή
κομματική χροιά. Ή πιος, ήρεμος
αλλά και οξύς όπου χρειαζόταν, ο κ.
Τσαλέρας μίλησε για τα δικά του έρ
γα και για την απραξία των αντιπά
λων του τα τελευταία οκτώ χρόνια,
καλώντας τον λαό της Βέροιας να
του δώσει την ευκαιρία για άλλη μιά
φορά να προσφέρει τις δοκιμασμένες
υπηρεσίες του στην πόλη.
Κάτω απ’ τα ενθουσιώδη χειρο
κροτήματα και τις ζητωκραυγές των
δημοτών ο κ. Τσαλέρας έδωσε ρητή
υπόσχεση ότι αν εκλεγεί δήμαρχος
για την πόλη χωρίς καμιά κομματική

δέσμευση. Θα είναι δήμαρχος για να
φτιάξει έργα και όχι για να πολιτικο
λογεί και να δημιουργεί κομματικά
πάθη μέσα στον Δήμο και στο Δήμο
τικό Συμβούλιο.
Συγκεκριμένα ο κ. Τσαλέρας
στην ομιλία του:
•
Θύμισε στο λαό την κατάστα
ση που παρέλαβε τη Βέροια και τα
έργα που έκανε τα επτά χρόνια που
ήταν δήμαρχος. Ανάφερε τα πάρκα
της Εληάς, την περιοχή Μπαρμπούτας, τα παπάκια, το Τσερμέν, την είσ
οδο της πόλεως από Θεσ/νίκη και
όλες τις άλλες φυσικές ομορφιές της
Βέροιας που αυτός αξιοποίησε και
πρόβαλλε στο πανελλήνιο. Ανέφερε το
Συνέχεια στην 4η

η*Κ(ιψες ϊστοριούλες

Ποιος
ΟάΙΝν {(„

¡Δ’Ή , ,
Ψηφίσεις την Κυριακή;
"'•βίκύ». V Περίανδρο, τον φίλο των
*■
,UHl χρόνων.
X , ; ',η >άής έχω υποσχεθεί το
αε οώδεκα υποψηφίους
Πιστεύω πως μέχρι το

τους κάνω δύο ντουζί¡^ν"1 0' υ Οε*0ρείς έντιμο Περίανδρε:
' ^ “v& pclVH <0Ρ°ϊδεύεις δΠΜ0¡V

^ '"σ τό και έντιμο να κοροϊ
ο«
“ v®Pe?
Κ» ™p0i,ί,
■ εμάς’ τουςj,0tWv;¡ ζ · Μη μου πεις πως δεν
“ *üc
τλ.
Ίόπειρα εξαπάτησης η κά
Και για vu το
J*1' 1 Χειροπιαστά. θα σου
. - π,*
w
(iIut ^ Ktl7ininv
κάποιον υποψήφιο rrrm
που
Άά τα προβλήματα της
’ ΊΡ® την απάντηση: «Δεν
Ρ^ι*ΐ)ιι0 ν<< τα γράψετε. Είναι τα
Γ
*τχαμε δώσει πριν τέσσε¿ ϊι,) ιΐε μ*' *ί* λόγια του Περίαν
^ °*δάΊει<1,ιην!: πε συ^λ°Υή· Ποιος
,γ*1 λ.ύη *πί>ιόν; Κι ένοιωσα μιάτέΥια ΐ0 °5 κακόμοιρους
|( εΡ°ΐΐ!, 'Ψ'ρρς, σα να είχε χάσει η
^δίτο,. .Ι1γό την «Αναγέννηση»
τέτοια θλίψη με βρήκε
«^"θης
Ίαλ-ηά καραβάνα στα
κάνας;
►"Ύουδι,), μήτε χορεύω, μή

κοροϊδεύει ποιόν;
τε μασκαράς έγινα μέχρι στιγμής.
- Μασκαράς; Έχουμε απόκρηες;
- ’ Εχουμε εκλογές, δημοτικές Και
καθώς ξέρεις, δεν είμαι υποψήφιος σε
κανένα ψηφοδέλτιο.
- Κι αν ήσουν υποψήφιος σε κάποιο
ψηφοδέλτιο, θα ήσουν μασκαράς;
- Τί άλλο; Νάχεις τον κάθ ψηφοφό
ρο να σε κοροϊδεύει και να σου λέει
πως θα σου δώσει την ψήφο του, που
την έχει στο μεταξύ υποσχεθεί σε
δεκαπέντε υποψηφίους;
- Λοιπόν, ποιος είναι ο μασκαράς
από τους δύο; Εσύ που προσφέρεσαι
για τα κοινά, ή οι άλλοι που χωρίς
ντροπή λένε το ψέμμα;
Συμφώνησα με τη λογική του
Ευθύμη και αποφάσισα να μιλήσω με
ειλικρίνεια στον κάθε υποψήφιο που
θα ζητούσε την ψήφο μου.
Το αποτέλεσμα υπήρξε καταπλη
κτικό. Δεκαπέντε υποψήφιοι που ο
καθένας τους είχε και ένα λόγο να
πιστεύει πως είχα υποχρέωση να τον
ψηφίσω, μου κάψαν την καλημέρα
τους αποκαλώντας με άλλος χουντι
κό. άλλος διασπαστή της δημοκρατι
κής ενότητας και άλλος πρασινολακέ. Μάταια προσπαθούσα να ιούς,
πείσω πως έπρεπε να εκτιμήσουν την
ειλικρίνειά μου.
- Να τη βράαω την ειλικρίνεια σου.
απαντούν και με στέλνουν στον αγύ
ριστο τιμώντας το θάρρος μου με το

παράσημο τηε ανοικτής παλαμης.
Στην απελπιστική αυτή θέση με
βρήκε το τηλεφώνημα του διαχειριστή της πολυκατοικίας μας:
— Θα ψηφίσεις «Αλλαγή»; με ρώτηΕίναι κι αυτό στα κοινόχρηστα
του μηνος;
—’Οχι. Για τις οικονομικές σου υπο
χρεώσεις θα τα πούμε την άλλη βδο
μάδα. Τώρα θα μιλήσουμε για τις
υποχρεώσεις σου απέναντι στο έθνος.
— Κινδυνεύει τ έθνος;
— Βεβαίως κινδυνεύει ο έθνος αν δεν
ψηφισθεί ο κυβερνητικός συνδυα
σμός. Διότι...
Τον άφησα να μιλάει μόνος του.
Μανία που την έχουν αυτοί που
κυβερνούν να ταυτίζουν την τύχη
τους με την τύχη του έθνους! Τα ίδια
μας λέγαν αυτοί που κυβερνούσαν
παλιότερα, ια ίδια θα μας πούν κι
αυτοί που θα κυβερνήσουν στο μέλ
λον. Βρε μπάς κι έχουμε δίκηο;
Κι από τη μέρα εκείνη ψάχνω την
ιστορία της Ελλάδας για να πληροφορηθώ πόσες φορές καταστράφηκε
το έθνος επειδή στη Βέροια δεν ψηφί
στηκε γω δήμαρχος ο υποψήφιος του
κόμματος που κυβερνούσε.
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Στιτ δη μ οκρα ή ή πολιτεύματα, ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά
είναι το γεγονός ή ο πολίτης έχει την ευχέρεια, το δικαίωμα,
αλλά και την υπιτρέωση να ενημερώνεται πάνω στη διαχείριση
τω ν κοινώ ν. Και ιετά με ορθή κρίση να τοποθετείται αναλόγω ς.
έναντι τω ν διοικόντω ν, όταν του το ζητείται.
Με αυτά τα δεδμένα, θα εκθέσωμεν ωρισμένες θέσεις και γ εγ ο 
νότα τα οποία, καά τη ν γνώ μ η ν μας, είναι α παραίτητον να γίνουν
γνω στά για την τε.ική τοποθέτηση του κάθε συνδημότη μας. όταν
έλθει μπροστά σ η ν ψ ηφοδόχο, στις επικείμενες δημοτ. εκλογές.
Είναι συνηθισμένο φαινόμενο, όταν κάποιος στερείται ουσιαστι
κών επιχειρημάτων, να καταφεύγει στον εύκολο τρόπο τη ς φθηνής
επιχειρηματολογίις και του υβρεολόγιου. Έ τσ ι και στην π ερίπτω 
ση του Γ. Τσαλέ|ά, ο οποίος έχει να παρουσιάσει ένα αξιόλογον
έργον προς τη ν ιρλη και το οποίον είναι γνω σ τόν και εκτιμάται
από όλους τους τυνδημότες. ως μόνη κατηγορία υποστηρίζεται,
από τους αντιπάλους, ο χαρακτηρισμός του ως Χ ουντικού. Α λλά
διερωτάται κανείς αν ο Γ. Τσαλέρας. της επομένης τη ς μεταπολιτεύσεως, ύστερο «πό μια σπαραξικάρδια δήλω ση ή μια άλλη ενέρ
γεια του θρονιάζονταν στο Π Α ΣΟ Κ ή και πιο πέρα ακόμη, και ας
μη μας ειπούν οι άσπιλοι και άτεγκτοι νεόκοποι σοσιαλισταί ότι
δεν έχουν τέτοιορς ανθρώπους τη ς περιόδου εκείνης στις τάξεις
τους και μάλιστα σε χώ ρους όπου λαμβάνονται οι εξ απορρήτω ν
αποφάσεις τους, θα ήταν τότε ο αποδιοπομπαίος Χ ουντοδήμ αρχος
ή ότι άλλο του σέρνεται σήμερα, ναι ή όχι: Εμείς λέμε αβίαστα όχι.
Α ν οι αντίπαλοί μας της Δ ημοκ. Α λλαγής (Π Α Σ Ο Κ ) αντίθετα επι
μένουν στο «νάι». τότε καλά θα κάμουν να ερώτήσουν επ αυτού
τον εκλεκτό τους συνεργάτη και συνυποψ ήφιο τους σήμερα δημ ο
τικό Σ ύμ β ουλο κ. Κ ω ν/νο Θ. Βαφείδη Α ρχιτέκτονα, ποιά γνώμη
έχει επ’ αυτού, κάτι θα ξεύρει να τους ειπεί, σαν παληάς δημοτικός
■—ψ η —-τ— ——«*·—
«puufßkA«)/- »oh »- Τοβλέβα tn c
περιόδου τη ς χούντα ς. Αλλα μας διεφυγε οττ, ο αγαπητός κ. Κ . 0 .
Βαφείδης - αρχιτέκτω ν, εξιλεώθη μια και βαπτίσθηκε στην πασοκική κολυμβήθρα του Σιλωάμ.
Ε π' αυτού θα η μ π ορούςαμ ε να γράψ ωμε μια, πάρα πολύ εκτετα
μένη, έκθεση γεγο νότω ν α?-λά δεν θα επεκταθούμε πιο πέρα, γι'
αυτό ας μη α νη συχούν πολλοί γνω σ τοί υμνηταί εκείνης τη ς περιό
δου και σημερινοί κατήγοροί της.
Τα προβλήματα που απασ χολούν μια πόλη και τους Δ ημότες
της είναι τα ίδια για κάθε υποψήφιο Δ ήμαρχο. Εκείνο όμω ς που
ουσιαστικά διαφέρει είναι ο τρόπος με τον οποίο θα επιλυθούν από
αυτούς. Οι αντίπαλοί μας, όπω ς και στις προηγούμενες δημ. εκλο
γές, γράφουν και διατυμπανίζουν στα τέσσερα σημεία του ορ ίζον
τα, σαν πανάκεια, δια την επίλυσνν τω ν προβλημάτω ν του Δήμου,
την λαϊκή συμμετοχή μέσω των συνοικιακώ ν επιτροπώ ν με την
συμβολή των_ οποίω ν θα γίνεται η σύνταξη του τεχν. προγράμμα
τος και γενικώτερα του όλου προγράμματος της Δ ημοτ. Δράσεως.
Α?Λά διερωτάται κανείς οι σημερινοί διεκδικητές του Δ ήμου
Βέροιας του συνδυασμού Δημ. αλλαγή - Π Α Σ Ο Κ , που ήσαν οι
πρωταγωνιστές τη ς προηγούμ ενης ήδη και σημερινής διοικήσεω ς
του Δ ήμου με άμεσους συνεργάτες την π?.ευρά του τρίτου ανεξάρ
τητου πλέον υποψήφιου Δ ημάρχου, έχει να παρουσίαση έστω και
μια μοναδική περίπτω ση που να ελειτούργησε σε ένα σημείο της
πόλεως μια κάποια συνοικιακή επιτροπή: Αν υπάρχει τότε δεν μέ
νει παρά να αναφερθεί, ώστε να δοθεί η απάντηση στο ερώτημα
που επεβλήθη. κατά την συζήτηση στο Δημ. Σ υμ βούλιο, επί τω ν
πεπραγμένω ν της Δ ημ. Α ρχή ς και από συμβούλους τη ς μειοψη
--------' iß· ' ΜΜΜΚ'---*------------κ.
φίας αλλά και
από τον σύμβουλο
του χώ ρου---------*--της πλειοψηφίας
Δημ. Στεφάνη και νυν υποψ ήφιου Δημ. Σ ύμ βουλου της Δημοκρ.
Συνεργασίας (Κ ΚΕ). Έ τσ ι ώστε να μάθει ο κάθε δημ ότης την
πραγματικότητα γύρω από τα Δημ. πράγματιι.
Αλλά το αποκορύφωμα της υπερευαισθησίας τω ν αντιπάλω ν
μας. στην δημοκρατική, την συλλογική την λαϊκή και γ ε ν ικ ά .
προοδευτική, όπω ς θέλουν αυτάρεσκα να παρουσιάζονται, δια χεί
ριση τω ν δημ- πραγμάτω ν, διαφαίνεται από την σαφή και κ ατηγο
ρηματική δήλωση του πρώ του σε σταυρό προτιμήσεως Δ ημ. Συμ
βούλου, που ευρίσκεται στον χώ ρο τη ς πλειοψηφίας, κ. Δημ.
Κασαμπαλή - ια τρού, στη εφετινή συνεδρίαση του Δ ημ. Σ υμ β ου
λίου με θέμα το τεχν. πρόγραμμα του Δ ήμου. Έ κ α μ ε λο ιπ ό ν ο κ
Δ Κασαμπαλής την ακόλουθη δήλωση καταγγελία; «Καίτοι
ήαουν μέλος της επιτροπή ς συντάξεω ς του τεχ. προγράμματος εν
τούτοιζ δεν ενημερώθηκα ούτε εκλήθηκα κατά την σύνταξή του».
Τα ανωτέρω είναι καταχωρημένα στα πρακτικά συνεδριάσεω ν του
Δημ Συμβουλίου. Ό π ο ιο ς θέλει ημπορεί να τα επιβεβαιώσει με
άμεση επαφή
*>ν
Δ. Κ ασαμπαλή.
Ό τ α ν αυτή είναι η συμπεριφορά της πλειοψηφίας, που διοικεί
υπεύθυνα τον Δ ήμο, έναντι ενός συνεργάτου που ευρίσκεται στυν
αυτό χώρο
έχει άμεση επαφή με τα Δ ημ. πράγματα, τότε α ν π λαμβάνεται ο κάθε Δ η μότης πως η θέση και η σημασία τω ν σ υ νο ι
κιακών επιτροπών που τόσο πολύ προβάλλουν οι αντίπαλοί μας
στις ομιλίες τους και ναρκισσεύονται δια τους νεωτερισμούς τους
αυτούς, δεν θα είναι παρά ένας συνηθισμένος Βυζαντινισμός. Ιδού
λοιπόν πως εννοούν οι αντίπαλοί μας την άσκησιν της Δ η μ /κ ή ς
Διοικήσεως. ανεξάρτητα από όσα νεφελώδη επιχειρήματα π ρ οβά λ 
λουν για μια χρ η ατή, συλλογική διοίκηση και τα περισσότερα τω ν
οποίω ν αναφέρονται κατά σύμ πτω σιν πάντοτε σε κάποιο πολύ
απώτερο μέλλον.
Ο συνδυασμός μας «Έ νω ση - Π ρόοδος», έναντι όλω ν αυτώ ν
πιστεύει και γι αυτό υποστηρίζει τον Γ. Τσαλέρα σαν Δ ήμαρχο,
ένα Δ ήμαρχο υπηρέτη του συνόλου τω ν δη μ οτώ ν που καθημερινά
θα μάχεται από σπίτι σε σπίτι, από δρόμο σε δρόμο και από σ υνοι
κία σε συνοικία με τα καθημερινά προβλήματα της πόλης και των
Δ ημοτώ ν της- Ενα Δ ήμαρχο που θα έχει πάντοτε άμεση αντίληψ η
του κάθε προβλήματος της πόλεω ς μικρού ή μεγάλου. Έ ν α Δ ή 
μαρχο που θα αποτελεί την συνισταμένη του ενδιαφέροντος ενός
ομόψ υχου συμβούλιου που θα το ενώ νει η μεγάλη αγάπη προς την
πόλη. Έ να Δ ήμαρχο που δεν θα περιμένει να έρχονται αλλά θα τα
προλαμβάνει έγκαιρα τα προβλήμ ατα των συνδημοτώ ν του είτε
τη ς πόλεως είτε τω ν συνοικισμώ ν και θα φροντίζει για την επίλυσίν των. Ακόμη ένα Δ ή μ α ρ χο που θα φροντίζει για την επίλυση
τω ν προβλημάτω ν όλω ν ανεξαιρέτως τω ν Βεροιέων παλαιώ ν, με
τις ποικίλες καταγω γές, αλλά και τω ν νέω ν που καταφθάνουν
σ υνεχώ ς και κάμνουν νέα τους πατρίδα τη Βέροια, φέρνοντας
μαζύ και τα προβληματά τους.
Με αυτές τις σκέψεις καλούμεν όλους τους συνδημότες μας. να
υπερψηφίσουν τον συνδυασμό «Έ νω ση - Π ρόοδος» που έχει σανηγέτη τον Γ. Τσαλέρα και διαθέτει την πείρα, την γνώ ση, την Οέ
ληση. την φαντασία, την τόλμη και το μεράκι να αφήση για μια
ακόμα φορά ία σημάδια τη ς προσφοράς του σ τη ν π ό λη τη ς
Βέροιας.
Οι υποψ ήφιοι Δ ημ. Σύμβουλοι του συνδυασμού
«Ε Ν Ω Σ Η Π ΡΟ Ο Δ Ο Σ »

ται σήμερα το βράδυ σ το χώ ρο
της Εληάς.
Στις 8 το βράδυ θα μιλήσει
στο λαό της Βέροιας και τω ν
συνοικισμών ο υποψ ήφ ιος δ ή 
μαρχος του σ υνδυασ μού «Δημοκρατική Συνεργασία» Σ άββας
Γ αβριηλίδης.

Εδώ και
τώρα«

Η ομιλία του κ. Γ αβριηλιόη
αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέ
ρον γιατί θα αναφερθεί στα κρίσι
μα θέματα που α πασ χολούν το
Δεκάδες συμπολίτες βρίσκονται Δήμο και Οσ. κάνει γνω σ τές τις
σε οπόγνωση διότι παρ’ όλο που από ρεαλιστικές λύσεις που έχει υ ιο 
πέρυσι έχουν εγκαταστήσει στα σπί θέτησα ο συνδυασμός ταυ. Ο κ.
τια τους ηλεκτρικούς συσσωρευτές, Γ αβριηλίδης θα αναφερθεί ιδιαί
κινδυνεύουν να μείνουν και φέτος τερα στο πρόγραμμα π ου έχει
χωρίς θέρμανση, Kat τούτο γιατί η
ετοιμάσει για τη νεολαία μας με
ΔΕΗ δεν αξιώθηκε να εφοδιασθεί με
πρώτο κι ι κυριώτερο έργο το
τους κατάλληλους χρονοδιακόπτες.
«Παλάτι της Ν ιότης», στο χώ ρ ο
Διευκρινίζουμε ύτι οι χρονοδια
κοπτες αυτοί πωλούνται στο εμπόριο δίπλα στον O T E Βέροιας.
και οι ενδιαφερόμενοι προθυμοποιή
θηκαν να τους αγοράσουν για να
Α ύριο εξάλλου στις 8 το βρά
τους περάσει στη συνέχεια η ΔΕΗ. δυ θα μιλήσει στην πλατεία
Ό μω ς η πρότασή τους δεν έγινε
Αγίου Α ντω νίου ο τ ρ ίιο ς υπόψ ή
δεκτή. Πολλοί ηλεκτρολόγοι καθώς
καί τα θύματά της ιστορίας αυτής φ ιο ς.το υ συνδυασμού «ΔημοκραιιναριοπουΟνται:
Ηο ττ*ή Α λλ α γή · Α νδρέας Βλαζΰ
ιυθνται: Αυτοί είναι που Ηα
καταργούσαν τις γραφειοκρατικές κης.
διαδικασίες;

Γιατί ο λαός της Βέροιας
ψηφίζει
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
•
Επειδή ο υποψ ήφ ιος Δ ή μ α ρ χος του συνδυασμού. Σ άββας
Γαβριηλίδης, είναι ένας δημόσιος άνδρας με χαρακτηριστικά την
αγωνιστικότητα, την εντιμότητα, τη ν εργατικότητα, την άριστη
γνώση των δημοτικώ ν προβλημάτω ν και διαθέτει αναμφισβήτητο
πολιτικό ανάστημα.
.·
Επειδή ο υποψ ήφ ιος Δ ήμαρχος σαν πολιτικός μηχανικός
που είναι, θεωρείται «ο κατάλληλος άνθρωπος για τη ν κατάλληλη
θέση».
•
Επειδή οι υποψ ήφιοι σύμβουλοι του συνδυασμού, με την,
κοινω νική αναγνώ ριση που έχουν, είναι καταξιωμένοι επιιγγελμιιτίες, επιστήμονες, αγρότες και εργαζόμενοι, που μι: χαρακτηριστι
κά την εντιμότητα, τη ν ανιδιοτελή προσφορά, την συνέπεια, απο
τελούν ένα δυναμικό σ ύνολο που δ ίν η στο συνδυασμό ιδιαίτερη
βαρύτητα.
•
Επειδή ο συνδυασμός, αποτελείται από πρόσωπα που π ολι
τικά ανήκουν, από την έντιμη δεξιά μέχρι και την αριστερά, είναι ο
μοναδικός που δεν εξαρτάται από οργανωμένα συμφέροντα κομ
ματικά, πολιτικά ή οικονομικά.

ΓΓ αυτό
Η Β εροιώτισσα, ο Βεροιώτης, οι νέοι, οι επαγγελμ«τίες, ο ι νοικοκυρές» οι επιστήμονες, οι αγρότισσες και οι αγρότιις, οι εργαζό
μενοι.

Ψηφίζουν
Τον νεανικό συνδυασμό, τον συνδυασμό τη ς εργατικότητας,
τη ς συνέπειας και της αξιω σύνης.

γιατί ξέρουν
Π ώς έτσι μόνο
- με Δ ήμαρχο τον Σάββα Γαβριηλίδη
- με Δ ημοτική αρχή τη «Δημοκρατική Σ υνεργασία·
- Η πόλη μας, η Β Ε ΡΟ ΙΑ , μπορεί και πρέπει να γίνει το Κ Α Μ Α 
ΡΙ Τ Η Σ Β Ο ΡΕ ΙΑ Σ ΕΛΛΑΔΑΣ.
- Η Ν ΙΚ Η Τ Η Σ «Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ » θα εί
ναι νίκη Ο Λ Η Σ Τ Η Σ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Η Βέροια θα κερδίσει
οσα εχασε
στα 8 χρόνι
που πέρασαν

ΤΣΑΛΕΡΑΣ
για Δήμαρχος

-î -ΕΜΛΑ 2η

Παρασκευή Ι ί ΟκτωβΡ·00

α.ΟΣ·'

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Β 9 ΊΟ

ΜΙΑ ΕΝ ΔΙΑ 4 ΙΡ Ο Μ Λ ΣΕΛΗΣΓΓΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Ταυ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚώΥΜΟΥΣΗ

s Κ uii-ή ανήκει στα μιμικά μέσα
f'"nptpirj.Teii.iç (ιιντίστρ.) Αρχαίο
... Κι.ά,ό

9. Ή ταν και η Μαρία Καλός (καθ.)
- Πραηγήθηκαν του Ο.Σ.Ε.
10 Mm <tττ αυτές ήταν και η αρχαία
Πβρυλυς («ντίπτρί
Κ,τηνοτρο
Φΐκό .... ξενοδοχείο.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Ι· Βεροιώτης υποψήφιος δήμαρχος,
οτη γενμςή

2. Ενακη,ιΧχρεοόοσιαντκο κράτος τη;
Ευρώπης
3- Ακολούθησε τον Μ Λλέξονδρο
στην εκατροιεία κ>υ.
4. Συνεχόμενο σύμφωνα στο αλψά
Βητο — Ενα γυναικείο όνομα ...
χαροόμρνο,

- Αρχικά μιας ενώσεακ χυιρών πον
όεν υπάρχει πιπ - Περίφημος
—κωτπέζώς συγγριιψέτις.
ά. Αρχαίο νομκγρο στη γενική «Ρτάνο και νΒ ρ _ η / 10ς
7. Μια ... λΐιϊιπ), αντίστροφη οιαψη
ΙΙΙίΠΤ

ΚΑΘΕΤΑ:
I Ενα; υπουργός μας (επών.)
. Αναφέρεται σαν Μέγας στην
ελληνική αας ιστορία (γεν.)
Τ Το μισό μιας ... βλάχας - Εχουν
κ' αυτά τους τόκους τους.
4 Έβαλε κάπου την ... ουρά του
(αντιοτρ.)
Κτητική αντωνυμία
Αφωνη ... ηδονή.
ς Μια όιίνιιμ η της καθαρεύουσας Χωράψι της καθαρεύουσας χωρίς
•ιρχή τέλος.
ο Βασίλεψε στη χώρα μας. δημοτική
ίγί ν α - Ομοια σύμφωνα.
Προσωπική αντωνυμία — Εκπέμ
~ε· ειδήσεις (αρχικά)
θ. Φωνήεν σύμφωνο, συνεχόμενα ■
Θαλασσινό ζιίιο.
4 Νότο
Αντίστροφα to I 10.
10. Ιστορικός χρόνος αρχαίου βοηθητ. ρήματος
ΚΓ αυτή κάτοι
κο; uiu; μεσογειακής χώρας, με
άρθρο (αντιστρ.)

Η ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
'·! < YOVA Μ Α 2. ΕΛΑ - ΟΡΗ 3. ΛΕΜ Ο Ν Ι - ΩΑ 4. ΒΡΑ
S I M E i. ΟΙ - 0 Μ Ε Ρ 6 . ΥΙΟΣ - Σ Λ Λ Ι 7. ΡΑΓ - ΡΕΑ 8.
1Κ ΑΝ Α Π Ε V. HOAX - ΑΤΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: / ΜΕΛΒΟΥΡΝΗ 2. ΑΛΕΡΓΙΑ 3 ΝΑΜΑ
Ο ΙΊΛ4.0ΣΟ Σ(ΙΙΚΙΛ)Χ 5 YO NI XI - XfA 6 . A P U E S - NA 7. AH
(Ο ΕΒΑΛΝΤ· - APA P A T S . Ω Σ - ΛΕΠΙ 9. ΑΙΑ - ΑΙΑΣ.

Ο ΡΙΖΟ Ν ΤΙΑ :

Q | l$ 3 @
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15

5 45 ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΠΜΑ ΣΤΑ ΚΙ
ΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΤΕ=
ΑΒΕΡΥ
6 05 0 6ΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.00 ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΟΠ
7.35 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
8.10 ΟΙ ΝΤΙΟΥΚΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Í . OΛ OΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΑΣ
1§Σ6 Μ ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
η μ > ο ΜΥΓΓΗΡΙΟΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΤΖΟΑΝ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
ΧΙΛΛ
_ . ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1,06 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
•0,06
ΛΕΣΧΗ

5.00
5.30
6.00
6 15
6 30
7 00
7.30
8 30

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
Η ΚΥΠΡΟΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΟΙ ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ
ΒΙΕΤΝΑΜ: 0 ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΝ
10.000 ΗΜΕΡΟΝ
9 00 ΔΕΣΜΩΤΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ: Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
11.00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
’ 2.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
11.00 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11.15 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
4ΕΚ) ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΙΑΓΓλΙΚΑι
4 ± Ι ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5 7θ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
ΡαόιοταΙί

Δ ια β ϋ Α -ε Β

*εο» e«ofi>ôecc
βήν

I sijMTMcpida μ ο ς Ι

62.555 62.66«
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέρμιου Βενιξέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπποκράτους
26.920
2 i£ 8 0
Π4
Ù.

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜ Α ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

Η ΣΙΑ Π ΣΤΙΜ ΕΥΕΡΓΕΤΙΔΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ;ΗΜ. ΣΩΣΣΙΔΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΑΠθ:ΤΟΔΟΥ ΣΑΧΙΝΗ
-Tiy εφημερίδες όημοσιεύθηκε
<ιτο τρίτο δεχαήμερο του Σεπτεμ
Ι’ριου. πρόσκληση τη; επιτροπή; του
κληροδοτήματος Β.ιπιλ,κη; \ ηι)η
‘Ρκιι.ι Σωσσίδη τυ νένυς Αποστόλου
'•υχίνη ιιιτό τη Σιάτιστα, με την
οποία καλούνται ο.-ιιρμ κορίτσια τη;
Σιάτιστας να υποβάλουν μέσα σε *»0
ημέρες αιτήσεις ·αμ -ροικοδότηση
Με την ευκειρκι της ηροοκλή
σεωγ ιυτής θεωρήσαμε σκόπιμο να
εν ημερώσουμε τους σιιμπιιτριώτες
μας σχετικά μι: τη διαθήκη τη; κυερ
γέτιόιις Βασιλικής Λημητριου Σωσσί
άη το γένο Αποστόλου Σαχίνη «πό
τη Σιάτιστα. Γιατί το θέμμ πον ευερ
γετών είναι μιά ενόιιιψέρουαυ σελίδα
στην ιστορία της π»·? ne μμς.

Η Βασιλική Σωπσιόη γεννήθηκε
στη Σιάτιστα και ήταν κόρη του Απο
στόλου Σαχίνη. N¿u «κόμη η Βιισιλι
κή εγκαταστάθηκε στη Βέροια. όπου
παντρεύτηκε τον Δημήτριο Σωσσιόη
που κατανόταν από το Νυμφαίο της
Μακεδονίας

<-< Ι η μ ή κ Σι,ικτσιοη; ijiuv
ανεψιός του ^κιμρνιιύ της βιιιμη
χανία; τη; ¡θείας μι την πανινυμία
• Νηικιτι.ιιρ·,, Σωησίδου» ΙΙροκιΐ
Ται · ία τ,ι στό ιρ-,οστάσιι>. το
οποίο μετά τοίώτο παγκόσμιο πο
7>.μι· ιιλήιιμι ακτήτες και ιιποτέλε
σι Την Α.Γ- lupiiiv Βκρμιον»

Ο αειμνησ; σύξυ-ισς -ης Bur.
λικ ή;

μέχρι

f θιιν ιίτο ιι ό ι

-οι

σι.νίβηκι το ές 1946 ήταν ορ ν-τι.
*η; ταίρια; Irai το θάνα', :οι
σιι'ύ ου τη^ Βασιλική ε-'Κοτα'—"
θηκι μ όνιμ α η Θ εσ νίκη

Να πώς θάται *ην oURf'CVi.iu
του λημητρίοΣωπσίόπ στη Βίροω
ο άλλοτκ οημαιος τη; πόλη; αυτή;
Θιμιν.η; \ (μιλή;. «Κ -νυΐστή
επαυλι; ci; τηνπιίΐμν εόεξιούντο ■
-εύνο; Σωσσίά’ ότι εΚ/Χκτόν κό
σμον r.uponniu. i Βέιίοια εγκατελή
«ιθη Στρέφω η ηκέψιν μου αυτήν
την στιγμήν ; το παρελθόν κα
ενθυμούμαι μιιόμειρψη ακονα τη;
παληά; εκείνη εποχή;. Τ· < ςευνο;
Σιαησίόου κατιχόμενον κι; την πο

/.U vu ¿tan/M it
κεντρικήν
t το/ούμενον Επί της αστ pu πτερό:
uiiví-íjir ΐΧούστας). Ο anp νηπτο:
Σ» >ΠΓϊΐύη; vu
;ι> yxrf.WUput TOO
ιιλό'Όΐ. κι/· :»ι καμτσίκι του το
T»j ιπμιι ?ον ·ιν»τΜητικ<·ίΤΩΤθ και μου
ηικυιτοτΐ* 0*0"
" i r u Jo UoiVímh jv '2 π Βασιλική
Σ(·*πττΐόη
στη (¡ôv* νίκη οι.
-ο /υ ιι/.-ηιλη ηλ·κ»α. Σ ' - 1° ,1ν 4
.1 -η» »ιρίΜμ. J I 5SS 19 h IV"» οημό
·ιι·ι Λιαόηκη *ης ζτ\ιπ·ήΗηνΕ στη
ί**)·.·η νίκη κi π\ l ivill'J-i 1 ιν>ρΐ'Μ11 ύέ Την

-Κ. ΜΙΗΟΛΟΤΗΜΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ \ ΣΐίΣΣΙΛΟΥ ΤΟ
11 \[ ) Σ Λ(|> «ΣΤΟΛΟΥ ΣΑΧΙΝΗ.
Το
νόρυμνί
ΊίοΤΌ ι/Ζ0Τέ/-^*ί
\ ΙΠ Λ ι.χ,,ι âSpti τη Θι;π νίκη και
niáiKCITMi

11-ά

τοιαϊλ.ή ι.- ιΤ|Χΐπή ΓΟΟ

ΑριΒμός: 4.113
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο Παρά tin Πρωτοοικείω Βεροία; Λικ^ι
στικός ΕτπμΚΛήτής Λημήτριος θει/λθΎθΐ>
ίσορμπα;ςΐ0ής. ojc επίτης
ταιυύτσς. όηΛσττοιώ ότι την ΙΜηνι τρίνι
κοστήν τ:ρτΰ-ην του μην»; Οκτωόρίΐ”Ιά82 ¿το\>ς. ημερα\ Κνραικήν küi uno tu;
ωρα; 10ή; “.μ. αεχρι 12ης μοσημρ,ρινης
tv Τρικάλοι; HualH»; και εις τγ>Κ»ωνοτι
(CÓV* Κ'ΐτππτημα Τpiita/jn>v · >: ηι*\ήί>η ~ο
-<tv twv -Α-ζίστηριασμί'Κ ενώζιον της
iuul*OAino’'piuDLU'
Ζηνο
... . ΤniiHturroinMOov <·>; r.-i του ntóietn
χίΜίσμίΟΐ» ν/ϊταν-λήληυ ή τοίχοι.' wj&khu;
\«w» f wt-mv fob νομίμονν ανα~ληρμ>π>υ
•ιρν» -η Ssyit-tóag» τη; ÓuviatítpiftC εν
(-un νίκη. Φράν«ων 13. tópeaoutrn;esn
έίΐα; υπό την ε.τ* ivuuiuv «ΠήναγιΝτης και
Χρήστη: Ζηκράόης Ο Ε*. νομίμως DTTpo
Γτι.τ-,Η.μϊνη; όι*ΛιιουμΓνης λαμ μμνει V
τυρά *.Λν ι>θιη?μζτοι> της Κυριάκου Χήμου
Βε/.ικούόη κό: της ΓΙαιροϋλα; κατοικο’·
Τρίκαλά»ν -η ε-ιτιιπαύμενυν - μ.-.Γ»υ τυ·Δ
|Α4.^ΛΟ γ*υμιμι·τύκ«υς μέ^ριΐ
είοιίΐ/ηπα.ις. -»ítn -<ip»:-'7tAi<i: ·κζΟ.·
ntOK κ οραχμώ\ I5ΐΚ> και ~ι'\·<ΐ tu >οι
'•i έςοομ .·KT'c/jf.rtí:« >: και “>χιστηρΐθπμου
μίχρι trpüTOC αυτού, ouvuutii και Tpc»;
i.tzüs.n»ν τη; ur uplU "54? iV8l \ iotu
'*ητ 'ληρί'ΐμής του Movomcí'jí Ó; Πpmto.',.
Km»· 0trt■•νίκης και της σχετικήc -ρο;
τον uv’í‘1οφέΐ/4;την ΚΌΐνοΛΟΐήΟείΓΓης ετιτι»
’’ής τρικ ήληρ.ομήν <.»; τούτο όβίννυται
ck τη; ürr αριθ. 2 '2Γ 1 X 12 I^Si εκΗλακιο:
' τιόοσεπ»: του \ικαστ·κοίι Ε-·μι/ητηι
:«·»ν «ν Βέροια Πί«··7οόινιον Υημη^ριου
Α'/’-'Σ/^Γρύλου ζκτίΙΙενται εις \ημά*τιο\
Ανυγκυστικόν Πλειστηριυπμόν τα <τ.τ( )Η.
ακίνητα roí- τρόπ^ΓΛ' <·ιρι ιλέτου mito
βέΝ·τ« óuvtVuti τη; υ·“ αριθμό^
2555 25 II !*sí8l Kar«ny»:rnpiov εκΗτ
ταυ Ν»<»ι»ττικαι> L.Tiui./.nroi.1 Tujv λ\
Bf.poiu nplUTiPPiKiMV Μιιυροειόή KoUiímj
τοϋλου. Hít«t Νιαιριτόν τμήμπ εκ του
υτ' αριθμόν 252 οικατεόου CKtanev: 525
τ.μ. κείμενον Ι»; ΤΟανατολικόν μέρα; τον
«νοιτέρνι DiKOrrñóou με rrpónoviv f-i τη;
<»όού Γ6(ι)ρνιου Γουόη 14.85 μ «ιμίνου
εντός του χιυριου Tpatli/juiv κφ σΐ.νο
Pf.\*óuf,\ov νύρωΑεν μ» οόόν Γtwjmm.
Γουόή και ιδιοκτησίας Μιχαήλ Βε/μκου
δη. Μερκεριόη Σταύρου ιοί» Αργυρίου
Γκούμα. Εντός του «νωτεριο οικοτίύόου
υπάρχει ισόγειός cuicí« εμ(Ιαδού 85 τ.μ
εσκιτταομένη με τση»<Λrrvu/v t>jíko και
ατίυτελ,ουμένη εκ ? όιαματίιιιν. κί»υζίνας.
χώλ. σαλονιού κυ» λουτρτιυ κα» εξττίϋήύη
αντί όραχμιαν 800.000 Το ι·νς άν«α τερι
νραιοόμπνον oikótícóov -εριήλΟεν κι; την
κυριότητα του οφειλέτου δυνάμει του ιισ
αριΗμ. V86V Συμ0ο>»πίου της Συα «ρου
Αλρξονόρειας Στερνιανή; M»x?.upu
Κρουσκέλη. νομιυυκ μπ·τνε* ραμμένου tv
τόμω Ξ αριθ. Ι"74 ίου ΥποΟ κειου Αλε
ξανόρείος.

mu-■*<>:. ο»η/.υποιω ou ν
-ρύσην ι.'Ιην» του μηνο5
14$: του. ι,jëpav Κυριακήν
...ρα; Ι»π; -Μ ωχρι ', ^ ^ ν Λ ώ ί '
.-I Βεροάι «« η ; πην
«
,-ρι,ισ..·.·
np'i'TOOikY'011 “ η
αννήθη τόπον :ων· πίΛΟΐΐί'ω'θ*
πιον τ., ΣιψΙθ Àaiovpâeo# “ :ρζ' '¡¡)ψ.
ίιαναυ Boo [ .,.πθοριιίόη ^¿τον εοά®*
οτηρω.’μι", ι,-α/ά.ηλΟΨ Π
UCV■->' . Τ,.ν νομίμαό
, JV
tai · τη r-urrntao της
Λ··Γ
......on; Λ Ε 1.40*1
ΦΙΚ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ TO*·. \ΟΣ vou'u.u; ι ν τροαωπΟΟάέισΝ ^
αίνης
υ ,.π, λαμ|Ί
..«uiKlvEiv παρά « β « ·* *
^θΠΤΡώ" Λ α τ - η ω » » ν ^ . _ _
Ριζαριοι, nráJ.nr W
-<·-"··' ··"'· ‘, θ,ι7·“,"ν -® , , τ υ -α(βΤπ·
V·.; UI I .'·. ι ςοο/.ήσε««. ·γ® (<QP
Κ·μζ :· ·. ·.·«»·■ ; ν Λίπιχμ·*. · #
-άντ» μ λοιπό έξοδα « W W
-ί·.-,σ-ηρι,ιΓα··Ι· uCXpv ' “ “ T V up4
■vou. v, -poo ·τετίλ£θ»νΥ<Λ " ^
O'-J Ι98ΙΊ ¿ι,ι-ανής r,'nP*e^virt
Μ.μ ί ,ι .·. - ΠρωτοΟηάου
*.»· Titi σ χιτιϊή ς προς » vuv®

. ίΛΡ»

„ ,
ηΗ, ιπη; (ΤπίΓ.ΙΥήΫ
7
ιιην ως τοάτο δεικνυτ«' ει ^ ΐ’ίψρ!
11093, IIIW4 1080 Μβέοί«*; & φ
τ..ι Υκιίσηευύ l.-iucl-l'0'' ' ιι?χ^,irtl4'
Πρν.τοδικ.ιο Ελευθερίας \ , ιΤ-,,ώ.
κπ ι κτίθειαι ί.,ς Δημόσιον ^ VU.,\ TI, «*
Π ώ ισ ιη ρ ιοσμ όν τα

““

ÿnr

*.ντ'.ΐΛ
Yt:o' κατααχΓν * ^
j
ι-ης \·- ϋριθμόν 37-4/
γ,

..κ/ γ-ο τιιι « -ό το διοικητικό Συμβού
» -·.·->.*·
τκθέηεώς ΡΟγ
«It
λ«ι του liá j-im io
Σωτιστέων
Ζ ξ αδιαιρέτου £* του
Λ
Οισ νίκη; ναι .ptu (3ι χρονιά
. · ηρ.1- αιΐχωο ολική: ι:^!“ΠΕϋ^ . ,-ηιι4
Σκοπό; τον lôpuuuTOi ci ven η
VIU.. V..υ me Ham- .ΜιαξέδεεκΡη ώ,
"¡’οίκηση ία κι)0( χρόνο Ι'.νό; από
-urn; iroMi'< Βεροίας
ροα η πι,ρισσ.ιτί,-ιων κοριτσιών ηλι
μιη και F'Pnv\K)»KfAOti A . ϋ0ν«βΙ^
κια: απιι I'■ 35 χρόνων ποα ντν νήΟη
-rvvt>pn.ôpcv<7V νυρ->θεν Uf OPJ’J dV- \^
~<Λ Ο” ίριθμ 915.9) Wl ,
καν και διαμένουν στη Σιάτιστα η
τ-*ν Παράσχου Ko*
ιτννηθηκαν ή κατάγονται uro -η
Αριθμός: 2614
ητρίΐΛίίΛη 041 Π(ίν(4ΥΐώΤΠ Ν
Καλιμπόκιμ νυμνζ; μεταν^^ΡίλΜ^^νλίν »λ Σιάτιστα και οιαμτνηιιν σ U/J.U μέρη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
"όμω Φ ηριΗμ, του 3 ποΗηκοφνιλιικι "
κι ιιντισ-σιχιας Ο ιΐνρδ* l'V“‘
τη;
Ελλάδος.
Βεροία; κ<π ι»'ΐμηθη i/vrí ÓpayiP-'o
ΠΛΚΙΕΤΗΡ.ΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΝ
»o-ιeff-j ó¿ τούτ*)' f-c a v o w
,ιωλίί^
Περιουσία του ιδρύματος κίνιιι ο
I -UJ0.000.
i r ' αριθμ 7531 2«-1976
Ο Παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας Λικα
οΐΛ.τκρο;
1
1
,
1
000;
τη;
πολυκατοικία;
του συμβπλαιονρήφου BrpOii^yν*·'*'
οτικός Επιμελ.ητής Μαυροειδή; Αναστα
ΐίς πρύιτη -Γέφυρα όια την εναρςιν
Πιιπ.ιδοζαυωυ. νομιμωτ u,
¡0,ι(ι1ι
σϊου Κουφόπουίος. ως επί της εκτελ-έ
του πλεκττηρμιοοί· θέ/μ·| χρηΩτμβΰοΐ'.ι η που ((ρίπΜ.ται στη θύσ νίκη οδός
σεως ταιούτος. όηλοποιώ οτι την (.Μην)
εις -α βιβλία y a
παρά του νόμοι προβλ<;Γ<>μι:νη -οιιιότη Φρα-'κλίνου Ροί>Ζ|)ελτ 39.
τριακοστήν τρώτην του μηνάς Οκ:ω
ΒεΓ<»·α: ck τομω 1 Θ αριθ- » ·
Ακόμη η ικιμνηστη σιατιστινή
του I 2 της νευμένης κκτιμήπκο; των
βρίου 198’ έτους, ημέραν Κυριακήν και
δί to ι 2 ε£ αόαΐ'Γ ^1' κατα^' ^. {¡y¿
κα τααχεθέντων τοι όρχ. ΤΟΟχΟΟΟ Μ α.ιχόντισσα μι, τη διαθήκη τη; αφήνει
σιν αντί δρυχ 2-0.0CK) n Of ^
από tu; ώρας IΟης π. μ. μέχρι Ι2ηςμε<τημ
Ktttaicópitifn; vrvnKTm r.i; τον προοψι
σλοκληρη την ακίνητη περιουσία τη;
διορύι^τύσ. δυναμό της
βρινής εν Βεροία και εντός του ακροατή
ροντα την μεγαλίεραν τιμήν τε^.υταιον που (Ιρίσκκται οτη Βέροια και τον
444 W82 απουκχσεως του Wo
ρίου του Πρωτοδικείου Βέροιας ιυςσυνή
πλειοόότην την 2ην ώραν πις μΐ.οημ
ημιυπόγειο
όροψσ
(κατάστημμ)
και
Πρωτοδικείου Bepuiai êic δροχ
Ιή τόπον των πλαατηριασμών ενώπιον
Ρρίας της άνι.» ΚαίΚιριπίίβίοης ημέρας Tin πρώτο ορπψο της πολυκατοικία;
on η πριίιτη προσφορά £ίς δΡ°Α
τηε Ιυμβο)μιιογράφ(ΐυ Βέροιας Καλλιό
πληπτηριοημιηι roí» προηνουμένω.; vi
ΦρίΓ'κλίνοί' Ρου'ΙΐΓ.λτ 39 Θεσ/νίκης
πης Καπράρα Ναξλίδου ως επί του πλα
νει τρος ipoptic προίβληοις προς πλϋΐοόο
ατηραισμού υ-αλΛήλου ή τούτου κωλυοαίαν υπό του χηρκόςτη εντολή του επ* στο "Γηροκομείο Βέροιας*.
μένου ενώπιον του νομίμου αναπλ.ηρωτού του πλειπτηριίίπρύ υπαλλήλου, ómi:
Γράφω στη διαθήκη της τα εξής
ίί; πρώτη προσ<ροι>ά δια την
του, τη επιαπεύα» της δηνειατρίας εν όικυιούτα» όπως ιητήαη και λάβει παρ
χαρακτηριστικά που διέχνουν μεγά
του πλειστηριασμού ύέ>^
Αθήναις εδρευούπης Α Ε ύπό την επωνυ CKiioToi* ΐτλειοόό'.Ί» χρηματικάι, rwin'i
τυρά τον* νομοί προβλ^πομίνη, ^
λη αγάπη ναι τον τόπο μας: «Την
μίαν ,ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΙ·. νομίμως πεις, Άμιι τη κατικΜροκτε» ο υττερθιμιίτι
του I 2 της vcvou¿>'T1C
Η
κληρονομιάν
τούτην
αφήνω
κις
το
εν
εκπροσωπούμενης όικαιουμένης ϊ,πμβΰ
ατής υποχρευύταί vfi κα ταβάλει εις τον λόνω Γηροκομείον υπό τον όρον
KfiTao^SÜèytiUV ήτοι λρχ 25Δ0»:
νειν παρά της οψειλέηδός της Ιωάννου επί του πληπ'ηρυομού οπάλληλον το
νπτακύρωσις ιενήσεται ας ' u' Βαπιλΐίου Παντελίδη κυιοίκου Βεροίυς εκπλειπτηρίασμα ες μετρητά ή νιι κσταθ»1 όπως τούτο εί,ενχόμενον υπό του
ίχιν-τα την μεναλυτεραν
το επιταπαδμενον ιτοσόν των δραχμών αει τούτο αμεληί εις το Δημόπιον Κράτους, θα Φέρει την επαινυμΐαν
Ως πρύιτη τιροσοορα δια την ¿vtip;n
πλειοδότην την |2ην ώραν 'Π79.1.870. νομιμοτόκως μέχρις εξοψλ.ή
Βασιλικής
χήρας ίου τλΣίστηριασμαί» Οέ)^ι χρησιμεύσει η ύρυ^ς τη; άνω καΟορισί*είση^_^ fi
Τσμειον (rpoipticí Πιηνικαταθηκών και -['ηροκομείον
σεως. πλέον παρα',γελ.ίας εκτελέσεως εκ Δανείων) ττρίΜτκοίίζωυ και το οχίτικόν
Λημητριου Σιιισσίδου.. Επι[)άλω δε τι»ρά του νόμου προβλεΓ.όμενη τοιαί»τη - ;^ιστηρι«σμον ιίφού rpon^0'^
δραχμών 1500 και πάντα το λοιπά έξοδα Υραμμάτιον εις τρ επί του πλευττηρια
την υποχρέωση' εις την διοίκηση· του I 2 της νενομένης εκτιμήσεων ru>\
να τρκίς φοράς πρόσκλησίΣ JTfX^
^
εκτελέπεως και πλειστηριασμού μέχρι πέ ομού υπάλληλον. àî./>t>-; ενερνηθήσεται
τούτου όπως είαιρετικώς δέχεται δια καπισχεθέντιον ήτοι όρχ 150 000 Η σιαν ι.πο τον» κήρυκας τη
μπτος αυτού, δυνάμει και προς εκτέλεσιν «ναπλειοτηριοομόν κατ' αυτού τ<» «*οόα
κατακύρΛισις γενήσκται εις τον τροσφε
-ου πλειστηριασμού „.-αλλήλόω ^
της υπ αριθ. 430,Τ 982 Λιατανής πληρω του οποίου θβλόυνεαττροχθει παρ’ πυτού περίθαλψη· μεταξύ των περιθάλπομε
ροντα την μκγ<ιλυτέραν τιμήν τε/χνταίον
δικυεοόιυι όπως ζητήαει κ“' λοβά
Μπ"ίγθΛ'
νων
εν
αυτάι
γερόντων
τροφίμων
του
πλαοόότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
μής του Μονομελούς Πρωτοδικείου ΰν»*'κασηκ(ός κιπ δια πρΑ^*·>·:ι<ή; του
εκάατοί) π/ειοδότου χρηματικά
τρεις
1.7)
’'έρηντε;
εκ
της
ιδιαιτέρας
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω κρστήπεως. Εις ιερίπτω<*ην μη εμφανί
|<ρίας τη; «νοι καθορισθασης ημέρας οη: Αμα τη κατακυρώσει 0
¡0*
πατρίδας μου Σιατίστης και τρεις (3) ιτ)α;ιστηραισμού ncwiO ιτροηνουμένιος -σ'
υοειλέτην κοινοποιηθέίσης επιταγής προς nbUK rKÎjsbtniûU τλειοροίου ο επιατεύ
οπής υποχρερύται vu καταβάλει . ^
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ' όων θέλει .πυμνηρί^Εΐ το εκπλεισιηρια
τοιούτους εκ της ιόιικτέρα; πατρίόος ve\ τρ^’ςιρορ<ιςι:ρόσκλησις "Ρ<>ς τ/χκηχ·- mi του πλειστηριασμού α χ ά Ν Α \ β
αριθ. 5485/3-9-1982 εκθέσεως επιδόοεως πμα εις την unuiTn'T’v too. Τα κηρύκκια
ταυ θάνόντο; συζύγου μου Λημη- σίαν υττό του κήρνικο; τη εντολή του ε“ί Γκπλειπτηρώσαα εις μετρητά ή Ι η ^
του πλειστηριασμού υπα?Λή>χ>υ. όστις σει ιαυτο αμεεητι εις το -' λ^ $
του Λικαστικού Επιμελητού των εν όικίπώμπτα ως κιπ κη> επί ταυ πλειοτη
τρίοι i Σωσσίδου. του Νυμφαίου-,
Βέροια Πρωτοδικών Μαυροειδή Αναστ. ριααμού υπαλλή>^ιυ βαρυναυσιν τον
Τομείον (Γρανείον Παί-ακατοθη
Αζίζει κάθε έπαινος στην μεγάλη δικαιούται όπως ζητησει kui λάβει ~uρ
Κουψοπούλου εκτίθενται εις Δημόσιον τελευίαιον πλεΐΐΗ^ότην. Το ΟΓρεννικη η
ςκάστοι τ>4:ιοόότου χρηματικός εγ'/υη- ΛανείΐιΐνΙ -ροοτομίζοιν και το
Στατιστινη
ειιερνέτιέκι
τη
λαμπρή
Αναγκαστικόν Πλειοτηριιιομδν tu κάτωθι μη των n>jnotSoTíi»v uva» της απολύτου
σί,ις. Άμα τη κατακυρώσει ο υτιρθεμοτ»
γραμμάτων εις τον ε-ί του ΒλΓ1
Ελληνίόα βασιλική Νημητριου Σωσ
ακίνητα του πρόοθεν οφειλέτου κατασχε- κρίσεως του επί
στη; υποχρεούται να καταβάλει εις τυυ Ομού υπάλληΣιν ά»ω ς ενερνώ
πλώοτηριαομου
σίδρ.
Βέντα δυνάμει της υπ αριθμόν 2612, 8ης υπαλλήλου. Καλούνται ártrv οι βουλόμε
επι του πλειστηριασμού υπάλλ.ηλσν το αναπ>ε:ιατηριιισμός κατ' αυτου a··
Η κοινωνία αισθάνεται αγολλία
Ι/βρίου 1982 κατασχετηρίου εκθέσεως νοι vu viviomv αγοραοταί της πλειοτηρυ»
εκπ>μ.ιστηρίασμ« εις μετρητά ή νσ καταθ»
ταυ οποίου θέλουν ευτπικιχθεί αάΡ (-ε
μου: Ήτοι: Ενα οικδπεδον εκτάσεως 930 ««ηοομένης ο»ς άνω περιουσίας, οπνις οη. όταν πληροφορείται τέτοιες εκόη- σπ τούτο αμελητί εις το Δημόσιον ανανκαππκώς και δια πρσσιμπ* ^ ,ν1·
τ.μ κειμένου εις θέοιν Καλλίγκιι της κτη
λιδσεις που είναι άξιε; ευγνωμοσύνης Ταμρον »Γραφείον Παρ<ικοταθηκών και κρατάκια: Εις πτ^ίrtioraV μά *JJJJj.
προσέλθουν και πλπιιόοτήσωοιν κατά την
Ai-slti«? .τρόσκομίςιαν en: ¿ü σχηκΟν
μυτικής περιοχή; ιόλεως Βέροιας, συνο
tV f tO V Π COH ·Υ ί> Λ /ι·--.> - . . r t i ' m i i i n n ' η . .'·
, τελευταίου πλειοδότου ο ^πιίί^Δ
■f7vjo¿píiuτο · ι 0|/4*>0fc» μ« υουν ιχρν.»Ηλ'κιιι riipav
νρομμάτιον εις τον επί ίου πλ.αστηρια
Γιώργος Μ. Μπόντας
όα·ν θέλει ουμυηιρίσει το εκπ.ει
Κωοτοχωρίου κπί π?^υράς μήχοι»ς 18.50
σμού
υπάλληλον,
ιίλλαας
ε\'ερ>ηθήσεται
Δ/ντής
Ο επι της εκτελεοεως
σμα εις την απαίτησίν του. Το
τ.μ.. με ιοιοκτησιαν Βοσιλεϊου Χαίΐκότη
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα εςοΛα όικαώιματα ως και του επί του Π ^
ί\ικαοτικός Επιμελητής
Λημοσιας Βιβλιοθήκης
κα» Ιΐιχίννου Σιμού, ππ* πλευράς μήκους
του
οποίου
θέλουν
εισπραχθεί
παρ
ιιυτσύ
ριασμού υπαλέ.ήλου βαρύνοΐ“θν^ „
ΜΑΥΡ. ΚΟΥΦΟΜΟΥ/ΚΟΙ
Σιατίστης
38.50 τ.μ.. με ποταμόν Τριπόταμου επί
ανανκαστικώς και δια προσωπικής του τελευταίον π/ευχννηιν Το ó£á—í ^
πλευράς μήκους Π.30 τ.μ. κηι μ* »όιοκτη
κοατησεως. Εις περίπτωσιν μη εμςκινί
ϋη τιαν πλειοδοτών είναι m i aS<“ Λ
σ»αν Δημηχρίυυ Κ<ιραγιύννη κμι Κων
σεΐας τε?»ευτ«ίου η>χιοόότον ο επισπεΰ
κριαεώς του επί του πλειστη
/νου Καραφόλα tiri πλευράς μήκους
Óíuv Ηέλχι συμνηιρίπει το κκπλειστηρια
υπαλλήλου. Καλούνται δθεν οι
ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
52.50 τ.μ. Το ιος άνω κατασχεθέν οικόπε
σμα εις την απαίτησίν του. Τα κηρύκεια νοι να γίνι.ισιν αγορασταί της π/ειΠ
δον περιήλθεν ας την κυριότητα του οφει
δικαιώματα
ως
και
του
επί
του
πλάστη
οθησομένης ως άνω περιουσίας· ■^
Τελούμε την Κυριακή 17 ΟκτώΡρΙου 1982 στην εκκλησία τον Αυ.
λέτου όυνάμει του υπ' αριθμόν
ριασμού υπαλλή>Λυ βαρύνουσιν τον πρΟσέλθΟΓΎ τιιι -λ,εΐιτδοτήπιυσιν *α J¡ft
Γεωργίου Βεροίας ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ για την ανάπαυση της
90/25 6-1^7^ Συμβολαίου της Σιιμβο
τελασαίον πλειοδότην Το *ρερέτπ»ον ή tv αρχή τυυ παρόντος υριζομένηνΊΙη^
ψυχής του προσφιλούς μας πατέρα και παππού
λαιογράφου Βέροιας Αρτέμιόος Παζαρα
μη τ<ον πλειοδοτών είναι τη: απολύτου και ώραν.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΑΜΗ
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
•Τ·
υπαλλήλου. Καλούνται οθεν οι βουλομι
και καλούμε όλους του; συγγενείς και φίλους νυ προσέλθουν για
νοι να γίνι-κτιν αγορασταί της πλειστηρια
Ο επί της εκτελεσεως
να ενώσουν μαζί μας τις δεήσεις ταυ; προς τον Θεό
σθησομένη; ως Γίνω περιουσίας, όπως
Δικαστικό*- Ρπιαελητης
Τα τέκνα οι εγγονοί
προσέλθουν και πλειοόοτήπωσιν κατά την
ΛΗΜ. ΤΙΟΡΜίΙΛΤ7.ΙΔΚ1
οι λοιποί συγγενείς
εν αρχή τυυ παρόντος οριζομένήν ημέραν
• Δεξίωση στο σπίτι παρ. Κέρκυρας 6.
και ώραν.
Ο επί της εκτελεσεως
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Λικοστικίκ Επιμελητής
Σ
Υ
Μ
Β
Ο Λ Α ΙΟ ΓΡ Α Φ Ε·0 ’
Γνωστοποιείται, σύμφωνη με<0 ι
40"ΝνΥΐ ιMLPO ΜΝΗΜΟΣ'. NO
ΛΗΜ. ΤΣΟΡΜΙ1ΑΤΖΙΑΗΣ
Γφθρο 1369 του Αστικού ΚώδιΛ, !
Το Συμβολοιονιίοφείσ '° m
Τελούμε τη> Κυριακή I 7 Οκτωβρίου 1982 στην ι κκλησία του Αγ.
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
Αριθμός: 4137
tfíf
ιονόπς Αλεξιόου μταφέρθΠκί
Γεωργίου Βέροιας 40ΝΘΗΜΓ-.ΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ γιο την ανάπαυση
1250/1982. όο
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
από
-ης ψυχής του προσφιλούς μας συζύγου, γιου, αδελφού
Ιεραρχών 1, πάνω
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ο ΤΣΙΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του
σοαια Βιβλιοθήκη Αριθμός ι>|ύ
Ο Παρά τω Πρωτοδικείω Βεροίας Υ»κπ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΖΙΩΤΑ
Μαργαρίτη και της Αθήνας το γένος
σΩκό; Επιμελητής Λημήτριος Θεολόγου
ou R2 6 tir
και καλούμε όλους τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν για
Ζδράλη που γεννήθηκε και κατοικεί
Τσορμπατζίδης. <·»ς επί της εκτελεσεως
να
ενώσουν
μαζί
μας
τις
δεήσεις
τους
προς
τον
Θεό.
στη Βέροκι επαγγέλματος γεωργός
Η σύζυγος ο πατέρας
και η ΡΑΝΤΖΛΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
τα αδέλφια οι συγγενείς
του Κοσμά και της Πετρούλας το γέ
• Δεξίωση στο σπίτι nap. Κέρκυρας 6.
νος Αλεμπόκη που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Φλώρινα επάγγελμά
τος οικιακά πρόκειται να παντρευ
τούν κιιι ο γάμος θα γίνει στον Ιερό
Ναό Αγίου Σάββα Κυριωτισσης
Βεροίας,
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
-I

ΒΟΥΑΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ
ΙΑΤΡΟΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της μελειης
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους
χζώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και
σωστά συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. ΚΟΥΖΙ
ΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ - 3
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ
2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ: ν1 10.00 Μ 2
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 4 5 0 .0 0 0

ΤΟ ΝΕΟ
ZASTAVA

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Γ~
itru iA j.
ι ιυροσβεοτικη
ΝοσΟΚΜίε.
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 6 2 .3 3 3 6 2 .1 6 0
Α.Ε.Η
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ I γδρι
Ο.Σ.Ι
αυμοςι
Λατυινμικο Τμήμα
Γροχαία

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΟΙ

Α π ο κ λ ειυ

.m p ó a u ir.o i

Ν. Η Μ Α Θ .
ΤΗΛ

αι Π Ε Λ Λ Η Σ

0 3 3 1 -2 2 5 6 8

ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ ΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46 2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικϊας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

ΙΤΑΛΙΚΑ
Για κα Α ικά π α ν/μ ια -π ο λυ τεχνεία
Τμ ή μ α τα υ π ο ψ η φ ίω ν 1 ια ιτα λική φίλο^
ι>)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

Τμήμα τα γ λ ώ ο σ α ς αρχαρίω ν και πΡ0^
ρημ ένω ν
Τ μ ή μ α τα παιδικά

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΑΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

σε τρεις μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μ ι |Τ )Μ ι ΤΤ··/.Ι III,

Μ

τη λ

tt l'n i

ΜΙ 1 * 0 1 \

Το Φροντιστήριο
Είναι αναγνωρισμένο
και από το ιταλικό κράτος

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
<» . ι . ... . ι - . · ’

t ' f u i i .........it»·· I l i l i I Μ Vf I i ,

Εγγραφές καθημθρινά από 5 -9 μ.μ.
ιj
Λ. Ανοίξεως 4 4 τηλ 2 0 0 ’ (έγαντι Μουσέί°ϋ

î

«ΛΑΟ/

Π'Όοσκευτ, I i Οκτωβρίου 1982

* * * » » > - * » - * * * * * + + + * + * + + * ■ + * + * ''* * ■ '+ '* * + ·* ■ * * + * > * ■ * * * * * * *

* χ> * # - * - * * * *
( σ τ φ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
:* * * *

!?<·Πνα

3

^Ε Ν Η Μ α χ ο ς

2

λθς)

^ ^ Μ Α ν τ/τή ς Κ. Λαζόπου

r a 9>ü ν'ίκη πρόσθεσε oto
*Θ5 Π Βεργίνα, νικώντας
? v Ter. .
^ ΰ α χ ο ? · στ° 1-ήπίό0 της Γην
«Mo
"»CO»» 3-2. Το αποιέλε
Πΐαν
° δείκτης του σκορ θα
^ ^ ^ W W itK p o c . αν ο τερματοψύ

λακας της Στενημάχου δεν βρισκόταν σε εκπληκτική φόρμα και αν ο
διαιτητής ήταν πιό σωστός.
Κορυφαίος παίκτης του αγώνα ο
1άχρονος
Θεοχαρόπουλος,
που
σημείωσε και τα δύο τέρματα της
ομάόος του και ήταν άπιαστος σε όλο
τον αγώνα, το τρίτο τέρμα το σημείω
σε ο Κιιρανάτσιος.
Πολύ καλός ήταν και ο δεξιός
μπακ της Βεργίνας Ν. Μπατσίλας.
όπου συνεχώς ανεβαίνει η απόδοσή

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

J * * , Μ πά σ κ ετ του Φ Ι Λ Ι Π Π Ο Υ Β έροιας, που θα πόψει μέρος στο
flt otJU ποιι γίνεται σήμερα και αύριο στο Εθνικό Α θλητικό Κέντρο
^ θ ι ο ς και στο οποίο συμμετέχουν ο Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΙΤ Ο Σ , ο Χ Α Ν Θ κα ι ο
Μ Ε Λ ΙΤ Ε Α Σ Θ εσσαλονίκης.
V * V o u και αύριο θα πραγματο-ι* θΓΥάλο τουρνουά μπάσκετ.
ο κ -κιστό γυμναστήριο του Ε.Α.Κ.
ρ^Μ
ακ
'“νΜ(Μοκροχώρι).
οι ομάδες
■ο,
λάβουν μέρος μ.
___ , της
(Α' Εθνική
^ h.
™ bν'κΠς
i Ss Δημόκριτος
·
^ ή ρ ί α ι Μελιτέας ’ ΧΑΝΘ (Β'
(Β
C ¡οιας
, n ‘;a,,,Yop,u>
και
ο
Φίλιππος
(Β Εθνική κατηγορία),
ν . » ».{¿/■ήμεριι Παρασκευή θα γίνουν τα
παιγνίδια·
°Pu 6 μ.μ. Δημόκριτος Μελι’'ο;
7.30 μ.μ. Φίλιππος

ΧΑΝΘ.

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Αύριο Σάββατο:
Ωρα 6 μ.μ. ηττημένοι.
Ώ ρ α 7.30 μ.μ. νικητές.
Με την άνοδο του Φιλίππου στην
Β' Εθνική κατηγορία η διοίκηση του
συλλόγου αποφάσισε χωρίς να σκε
φθεί τα έξοδα - να προσφέρει στους
πολυπληθείς φίλους του ωραίου
αυτού αθλήματος μπάσκετ ποιότη
τας. καλώντας τις ισχυρές αυτές ομά
δες της Θεσ/νίκης.
■Ολοι λοιπόν οι φίλαθλοι ας κατέβουν στο Ε.Α.Κ. Βέροιας για να
παρακολουθήσουν
ωραίους
κιιι
συναρπαστικούς αγώνες.

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι

Μ ΑΘ ΗΜ ΑΤΑ

Γαλλίδα παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλώσσας για
■ώχάριους και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 22415, καθημερινά
Μετά τις 8 το βράδυ.
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

μαγαζί 90 τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στην οδό Περικλέους της
“«Ροίας. Πληρ. τηλ. 2 2 030
Ζ Η Τ Ε ., Τ Α Ι

ΚϋΠΕΛΑΑ

ί!! ννώσεις λογιστικής για να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υγιεινάτ
Βέροια. Πληρ. τηλ. 287 2 4 .
15
ΖΗΤΟ ΥΝΤΑΙ

Α Ε ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 2 0 35 ετών
^ξωτερική εργασία Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
θΑ«Φωνήσατε στον κ. Κόγισ 2 1 9 1 9 Βέροια.

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ

Α Ν Τ ΙΠ Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ

ΡΠοπ'λ 70V Ν° μ0 Ημ° θίας μ ί « ρ α τη Βέροια, ζητείται από επιχεί2θ 3ο ν° μ,’ΐ ηα"'ν'δ 'ών· Προσόντα: Απόφοιτος π Λυκείου. Ηλικία
7g
ΕΤων· Μ'κρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15 945
η·μ και 2 -5 μ.μ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
Κΐΐηο“ μ°νιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
*· 40 - 50.000 το υύνα. Πληρ, τηλ. 27.900.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι

lOy^'^'oi κοπέλα που να
Οε αυμβολαιογραφ ιι·

Κ Ά»ΕΛΑ

καλά γραφομηχανή για να
τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια.

Δ ΙΑ Β Α Τ Ο Σ
Τ Ρ ΙΠ Ο Τ Α Μ Ο Σ

5

I

ΔΙΑΒΑΤΟΣ (Του ανταποκριτού
μας)
Φανταστικός ο Ατρόμητος νίκη
σε άνετα στο γήπεδό του την ομάδα
του Τριποτάμου με σκορ 5-1. Με το
ξεκίνημα του αγώνα ο Ατρόμητος
προηγήθηκε με I -0 μετά από δυνατό
σουτ του νεαρού Τσουλτσίδη. Το 2 0
έγινε με την εκπνοή του α' ημιχρόνου
με φανταστικό γκολ του Πιπιλίδη.
Με το ξεκίνημα του β" ημιχρόνου ο
Τριπόταμος αντέδρασε και κέρδισε
πέναλτυ που εκτέλεσε ο Φωτιάδης
κάνοντας το σκορ 2-1. Από εκεί και
πέρα ο αγώνας ήταν ένας μονόλογος
του Ατρόμητου. Τα γκολ ερχόταν το
ένα πίσω από το άλλο. Ο νεαρός
Τσουλτσίόης και πάλι από πλάγια θέ
ση έκανε το 3 I. Στη συνέχεια ο Πιπιλίδης είχε σουτ στο δοκάρι, για να
μπουν αργότερα άλλα δύο γκολ από
τον μαέστρο Βαβουλίδη και να δια
μορφωθεί το τείικό σκορ σε 5-1.
Ό λ ες οι γραμμές του Ατρόμητου
δούλεψαν σωστά με διακριθέντες
τους Τσουλτσίδη. Γουλσουζίδη και
Βαβουλίδη. Από τον Τριπόταμο που
πάλαιψε μόνο οι Φωτιάδης και Ταν
τής διακρίθηκαν.
Η διαιτησία του κ. Ιωσηφίδη
(Μαλούτα
Σαργιαννίδη) υπήρξε
πολύ καλή.
Ο Ατρόμητος αγωνίσθηκε με
τους: Μανιόπουλο. Συμπεθέρη. Βρά
να. Μυλωνά (Τσαχουρίόη) Γουλσου
ζίδη.
Δημητριάδη.
Τσουλτσίδη.
Σκορτόπουλο (Γιαννακίδη), Βαβου
λίδη. Πιπιλίδη και Χαλβατζή.
Σ.Σ.

Μ Ε Λ ΙΚ Η
Ν ΙΚ Ο Μ Η Δ Ε ΙΑ

fOxpOVNI
ΙΠ|ΜΜΓΠΙ
* “ >ν Κ « Μ » |ΙΟ

\ 0

τοιι κπιηιίοιι

^

τ ς

!κ ^

.

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5η ΜΕΡΑ
Μ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΜΕΛΙΚΗ:
Νηηι.
/.ίτης. T^uuvonou/.pc. Θι:ουωρΗΚΌ
ttou/.oc. Νατσούρας. ΜττουκουΙ^*
λας. Ανδρίτσος. Aytwv&toú/ jcjc.
Ντάμτσιος. Παλατσιώτπ^·
t,v<M
icen m avnrr/.ηρΐ'ίμιιτΐνοΐ

Βενιό'ου/.ος κια TI úm.»:
ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ:
Πυ^ΐΛΡΓΓΟί»
λο;. Γερουλίόης. Κοτανίύης. Οοχου
λίδης. Πασχπλίδης. Τοοτουν’τζίόης.
Κκτόν/.ου. ΠαρασκτυιιΓντης. Θι:οοί·*
ρίδης. Ιιδηρόττουλος ναι Κ€σίότ|ς.

ΞΕΧΑΣΜ ΕΝΗ
Π Α ΠΑΓΟΣ

Ο.Τ.Ε. Α.Ε.
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΥΠΟΤΟΜΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
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ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ (Αντ τήςΛ. Χριστοδουλίδης)
Με 4-0 η Ξεχασμένη νίκησε άνε
τα την Θύελλα Παπάγου και πέρασε
στην κορυφή του βαθμολογικού πί
νακα.
Το παιχνίδι ήταν ένας μονόλογος
της τοπικής ομάόος που αγωνίστηκε
για πρώτη φορά με πλήρη σύνθεση
και με συμμετοχή του Μπιδέρη. Ολο
το παιχνίδι πιιίχθηκε στο μισό νήπε
δο και ο τερματοφύλακα; της τόπι
κής ομάδας δεν ήρθε πάνω από πέντε
Φορές σε επαφή με την μπάλλα.
Ο Παπάγος δεν παρουσίασε τίπο
τε το αξιόλογο και αν δεν υπήρχε ο
πολύ καλός τερματοφύλακας και η
τύχη θα γνώριζε μενάλη συντριβή.
Το σκορ άνοιξε ο Μπιδέρης στο
32' με σουτ φάουλ έξω από την
περιοχή για να πετύχει ο Τσαλουχί
όης δσύο τέρματα στο 43' και 70' to
σκορ έκλεισε ο Μπιδέρης στο 88' με
προσωπικό του γκολ.
Η Ξεχασμένη έχασε πέναλτυ με
τον Αυτζή Μ. ΑΠό τηνιοπική ομάδα
δεν υπάρχει υστερήσαντας. Α,ιώ τοι
Παπάγο διακρίθηκε Ο τερματοφύλα
κας και ο Μανέας. Ρεσιτάλ διαιτησίας
του κ. Κουφογιώτη.
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ: Χοτζόπου?.ος
(71' Τσαγκαρλής) Λούδας. Μητσιώ
της. Τάτσης, Μαρούδας. Τσαλουχί
οης. Λυτξής ΜΔΙπιόέρης. Αοτζεμ
Αντ.. Ζαχόπουλος. Παπαδόπουλοε
(60' Παπαχρυσόίτόυλος I

ΓΑ Π/
ΙΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μ ε/J κη ■Νι κδμήόεια
2 1
Βεργίνα Στενήμαχας
32
Ξεχασμένη Πιιπάνος
40
Βέρμιο Ν Ραχαι
0-1
Κορυφή ΣίΛι
00
ΛιαβαττιςΤριπόταμος
5-1
Νησί Π. Σκυλίτσι
4-2
Ατκτιθιά A·'. Τ ριιιοιι
0 -1
•
\ι \ ένωναν οι αγώνες Λχιλλέα
Ν 7 ·ρβυχωριου και Εθνικού Μ.
Αν Γεωργίου.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βερνίν»
8
Διαβατός
8
Μελική
8
Ξεχασμένη
8
Αν. Τριάδα
Βέρμιο Ν.
7
Κορυφή
6
Αγ. Γεώργιος
5
Νησί
5
Νικομήόα«
5
ΛχιλλΑις Ν.
4
Αγκαθιά
4
Ραχιά
4
Σέλι
4
Παπάγος
3
Στενήμαχος
3
Εθνικός Μ.
2
Ζκρβοχώρι
2
Τριπόταμος
1
Π Σκυλίτσι
0
• (J Αχιλλέιις Ν. έχει δύο αγιίι
νυς λιγοτερους. ενυι ο Τριπόταμος. ο
Λ- Γεδιρνιρς. υ Εθνικό; Μ και το
Ζαρβοχειρι από έναν

Ο Ο Τ Ε Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με
ενοφριινιτες προσφορές με το σύστημα των μορίων, για Π)ν ανάδειξη
"ναόόχοι.· τον έργου τοποθετήσειος του Απτικού Δικτύου Κέντρου
Κρίκε: Βρύσης Προϋπολογισμού 5.490.000 δργ.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στη Βέροια και στην Αθήνα στις 26 10 82
KU1 σ αυτόν μπορούν να λάβουν μέχρι εργολάβοι Α και άνω τάξεως
-ίο έργα οδοποιίας ή υδραυλικά και οικοδομικά και 8 τάξεως και άνω
■αι ,.ρ··Ί ηλεκτρομηχιηΌλογικά.
Οι προσφορές θα υποβληθούν· από τους ενδιαφερομένους ή τους
'"μιμα εευυσιοδοτημνους εκπροσώπους τους από 12.00 έως 12.30
μ τη- ημερομηνίας του διαγωνισμού στην επιτροπή των ως άνω πύfXiον.
Ενημέρωση επί τη; μελετης του έργου και παραλαβής των τευχών,
ι α ινετυι στους ενόιαΦίρομένους κατά τις εργάσιμες ημέρις kui ώρες
μέχρι τρεις (3) ημέρες πριν από τον διαγωνισμό στα γραφεία των
Τεχνικών 1 πηρεσίνιν Ο Τ Ε, στην Βερομι (Μητροπολεως 6ι). 4ος όρο
Φάς. νρμφ. 20 :η7-Φ. 28899) και στην Αθήνα.
Ε /· αηση συμμετοχής 3% επί του συνολικού προϋπολογισμοί
προσφοράς.
ΣΠ. ΕΛΑΦΡΟΣ
ΠΡΟΪΣΤ. ΣΥΓΚΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ

Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η
Ε1 Στρατιωτική Υπηρεσία διακη
ρύσσει. ότι εκθέτει σε πρόχειρο Φανε
ρό μειοδοτικό διαγωνισμό την προ
μήθεια τεσσάρων χιλιάδων περίπου
τετραγωνικών μέτρων ι4.000Μ2ι
αυλακωτής >χιμαρίνας γαλβανιζέ,
διαστάσεων ανά ψύλλο 3.00X0.80
και πάχους 290(0.40 έως 0.45
χι/αοστ.). που απαιτούνται για την
κάλυψη κατασκευαζομένων υποστέ
γων και εντός του ποσού των Οκτα
κόσιων χιλιάδων (800.000) δρχ.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις
22 Οκτωβρίου 1982 ημέρα Πυρυ
σκευή και ώρα 10.00 έως 11.00 στιι
γραφεία του Στρατοπέδου «Τχη
(ΜΧί ΠΕΛΑΤΟΥ Γ.» στην Αλεξον
δρειιτ Ημαθίας.
Εγγύηση συμμετοχής στο διανιανι
σμό είκδσι χιλιάδες (20.000) δρχ.
Κρατήσεις υπέρ τρίτων δεν υπάρ
χουν. Χαρτόσημο 3.6% και έξοδα
δημυσιιιισεως της παρούσης βαρύ-

ναυν τον τελευταίο μειοδότη,
Δεκτοί στον διαγωνισμό έμποροι,
εμπορικοί εταιρεία.! κλπ
Παράδοση του υλικού μετά την
κατακύρωση εντός σαράντα πέντε
451 ημερών επί αυτοκινήτων α ς τος
ιποθήκας του προμηθευτοό.
Περισσότερες λεπτομέρειες από το
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ του 722 7ΜΧ και από
9.00 13.00 άλες τις εργάσιμες ημέ
ρες. (Τη),. 0333 23516)
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ 722 ΤΜΧ

Δ ιο β ά ικ υ ε
κ α ί eic/< 5 iec:r:r
εήν
I κ ε ρ π μ ε ρ ί Δ α μ ο ς 11

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ

Την Τετάρτη 2» 10 87 κιιι Σι,,,
βατό 2: 10 S2 καί ατό ώρα j
ιι.α. θα λειτηυσ·.ησει π·,,,·, ή \ u,iTn
τών Κριτών ΧΑΝΤ ΜΠΙΙλ στη Βκ
ΜΕΛΙΚΗ (Αντ/τής Κ. Ντόβας) ροια. στα γραφεία -ου Συνδεσααα
Μετά από μιά πολύ καλή εμφάνι Τρύφωνος 7 Βέροια
ση ο Φίλιππος Μελικής κέρδισε δί
Οι ενδιαφερόμενοι μ-οροια ν,.
καιο αλλά και με δυσκολία την πο/.ύ ζητούν πληροφορίες καθημερινέ; σδυνατή Νικομήδεια.
τη/.έοωνο 62983.
Το πρώτο γκολ σημειώθηκε στο
43' με πέναλτυ που εκτέλεσε ο Αντω
ΤΟ Υ ΡΝ Ο Υ Α
νόπουλος. Προηγουμένως στο 34' ο
Ανδρίτσος έχασε κλασική ευκαιρία
Χ Α Ν Ι ΜΠΩΛ
όταν μόνος προ κενής εστίας σεντρά
Μι -ην σιιμα ' /ή του Πει sil"·
ρει άουτ.
Στην επανάληψη η Νικομήδεια ναικιιυ. TÚMIU" ' 1 λθηναικου κα
Ι.Ε Β ΕΡΟ ΙΑ Σ'‘.ι - ,νιγματοποιηθ.
κατέβηκε πιό δυνατή και προσπάθη
στηΒέροια τυρρι'ι'ΐ’ά ;·άντ μπώλ.
σε να ισοφαρίσει, πράγμα που το πέ
Οι φί/ά»θλθΙ ""ι χιΐ'ΐν την ευκίχι
τυχε στο 63' με τον Κεσίδη με δυνα
.... να ·,νινρίσαυν τι; ομάάΤΐ ται
τό ουτ έξω από την περιοχή. Στη
I Ι,ιv-ιιΐιην·"κ,·■ . -ι ' Τιναμνινα σί»
συνέχεια ο Φίλιππο έχοντας καθολι
\ιΐηι^ιικ.·’ —
*ιι' ε -'" 1απ.ι -η: ν··
κή υπεροχή δημιουργούσε συνεχώς
... . ΛΛΠν,κέ; ·"·■Ί·” 1
επιθέσεις ώσπου στο 86' ο Ανδρίτσος
(--ίση: lili iViHí! n >... ρμι σ-σιις
έκανε το τελικό 2-1.
,-ιύ.» : Β ’ “'■··; ■ ·ι.ιρι'σαυν
Από τον Φίλιππο διακρίθηκαν οι
. | i,u , .·.<-· κ-' Ηι.'Γ Βι.ρσι'ιι;
Νατσούρας. Νησελίτης. Μπουκου
ι ϋ,ι,κρ·.·ημ·.η ν'ω υη “ hito -i —·
βάλας. Αντωνόπουλος. Ανδρίστος.
·..
Από την Νικομήδεια οι Πασχαλίδης. -III σι αι τ.ιν Τι·κ Κίπνοίιρ· ι -ι
-οι. μι •·δή·"'ρι ρυαμο πρ ·χ,.ε·
Κεσίδης. Σιδηρόπουλος
σ-nv ,Μΐίκδ'σπ
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΚΕ» ΏΣΕ
ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ 2-1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
Μιά φοβερή σε απόδοση Αλεξάν
δρεια. κέρδισε προχθές μέσα στην
F} ΓηθΓ*θΓ·»\ντη) τ* την τη-ιτιι-Α Π ιμλρ/«
σκορ 2-Ι.
Η ομάδα της Αλεξανδρείας που
ενθουσίασε τους φιλάθλους κέρδισε
πολύ εύκολα, της ακυρώθηκαν δε και
δύο τέρματα κανονικά. Λίγες μέρες
προτού αρχίσει το πρωτάθλημα η
ομάδα της Αλεξανδρείας, βρίσκεται
πολύ φορμαρισμένη και σίγουρα ri
vai το πρώτο φαβορί του ομίλου της.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Δαλαμ
πόρας και Κούντζας με ωραίες ενέρ
γειες.

ΊίηιπιΙοποίΜΐ Kh»A(H|^|
ικ ο λ α ς

1

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαιτητής κ Καραντουιιανης
κιιι οι επόπτες Τσιλτ'κιριόη;. Τηκιις
ήταν άριστιιι

νίστηκαν

n iiX n m o«n Q»Mo w t h i o m u i w

Π Ε Ρ ΙΛ Η Π Τ ΙΚ Η Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Οι αγώνες της 5ης μέρας
A κατηγορίας ΕΠΣΚΜ
Φέτος ο προπονητή; της ομάόος
Ν. Τσιρέλιις (πα/.ιός παίκτης της
Βέροιας) έχει φτιάξει μιά πολύ καλή
ομάδα, από κάθε άποψη.
Μεγάλη βοήθεια προσφέρουν οι
Φίλαθλοι που ακολουθούν την ομάόιι
εντός και εκτός όπως ο πρώην πράε
όρος της ομάόος Τηλέμαχος Θεοχα
ρόπουλος και οι ένθερμοι φίλαθλοι
της Βεργίνας κ. Γεωργούλας και
Τριανταφυλλίδης Τάσος που έρχεται
από την Θεσσαλονίκη κάθε Κυριακή
να όεί την Βεργίνα.
Πολλά ταλέντα υπάρχουν στα
τσικό της Βεργίνας όπως οι Παπα
στεργίου Β. Θεοχαρόπουλος Β. Ντό
βας. Κιιραμητσιόπουλος. Κοντογουλίδης. Χατζής και Καραγιώργος.

ο ρ τ α η ιιμ ο z

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω ΣΗ

ιέ - * * * « · * * * * * « * * * * * · » * « - » * · * * * * * * * ,* * * * * « * * * * * * * .» * * · »

H-t ,
Μάρτη που μ α ς πέρασε έγιναν οκτώ από τους δέκξα αγώνες
£ α ^■*i*f‘a<’ :ον πρω ταθλήματος ί ' κα τηγορία ς της Ε νώ αεώ ς μας.
£ α Ζ. , εκπληξη τριυτου μεγέθους μπορεί να χα ρα κτηρισθεί η νίκη του
Iρ
® * Τ α /η ς μέσα οτην Νάουσα επ ί του τοπικού Β Ε Ρ Μ Ι Ο Υ με
j q J 1t'J ααν επιτυχίες πρέπει να θεωρηθούν η εκ τό ς έδρας νίκη της
Τριάδας επ ί της Ν Ι Κ Η Σ Λ γκα θ ιά ς μ ε 1 0 και η επίσης
ι· ' ε^Ρας λευκή ισοπαλία του Β Ε Ρ Μ Ι Ο Υ Σ ελίο υ επί του Π -4 .0 .
*° 1>υν)ής,
■^Ç &θύ.
ΐψί όμως π ώ ς έχουν αναλυτικό τα α ποτελέσματα:

EAIû A 3η

Atixdijil
Κ Α Μ Μ ΙΚ Ο Α Α

εκΒεσεωο 2 2 3 1 2
Ο
ειιγαοτιπΓ 2 7 . 5 3 1
KOTODiqil. 28.528
2Q χιΑ Ναούοης-Βεροιας
j y

Αλεξάνδρεια έπαιξε με τους
Ν τ α λ υ κ ο ύ ό η . Θεοδωρίόη. Λημτσού
δη. Κυριακίόη. Αλβανό. Τσιβού'/αι.
Μέκκα. Κ ο ύ ν τ ζ κ . Συναχείρη. Ελευ
θεριάδη και Λαλαμπόρα. Επαιξαν
σ τ ο ο ε υ τε ρ ο η μ ίχ ρ ο ν ο και οι Ζαρογ ιά ν ν η ς . Κ α ρ δ ά κ ο ς. Σκόρνος.
Ο διαιτητής κ. Γεωργακούδης
του συνδέσμου Καβάλας αδίκησε την
Αλεξάνδρεια.
ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΤΣΙΚΟ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Η ομάδα τσικό της Αλεξανδρείας
ύστερα από μιά πολύ καλή εμφάνιση
νίκησε στο Λιανοβέργι την ομάδϋ
τσικό του τοπικού ΠΑΟ με σκορ 3· I.
Τα τέρματα σημείωσαν οι Πασχά
λης 15', Τσιάρτας 42 και Γεωργιτζόγλου 53' της Αλεξάνδρειάς και ο
Τσακαλάκης στο 90 του ΠΑΟ.
Η νικήτρια έπαιξε με τους κάτω
θι: Μήτσιας (46 Μουχταρόπουλος,
Σταμάτης (30' Αμαραντίδης) Στεφα
νίδης (50' Δεληπάλας) Κεσόπουλος,
Τσαπανίτης.
Σταμόπουλος (50"
Τριανταφυλλίδης) Σαμαράς, (55'
Γειοργιτζόγλου) Τσιάρτας, Τσουμάρας (50' Τριονταφύλλου) Ξυλυκα
γιάννης (50 θ Τσαπανίτης) και
Πιι σχόλης.
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Π. ΝΕΟΛΑΙΑ 4-1
Η

Πολύ ·ευκ»λί*- ο Μ. ν-'ίξαν&ρρς
τι> πρωτάθληιΐο ιης ΒΊτατηνορίπς
νίκησε την Π. Νίυλαΐσ Α ρ ά χ ο υ με
σκορ 4-1. Υστερα από τη νίκη αυτή
ο Μ. Αλέξανδρος είναι επικεφαλής
στην |Ιαθμο7.<νάα του ομίλου του.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
υοι

Από τους πιό πάνω I I εικονιζόμενους παίκτες της ΒΕΡΟΙΑΣ οι 7 κροοοτρ
σήμερα τις υπηρεσίες τους στο ποδόσφαιρο ααν προπονητές των ομάδων
Ενώαεως μας, I από τους υπόλοιπους 4 (Μιμίδης, Ραντίδης, Λ>σιάης) ε
προπονητές αε ομάδες της Θεσσαλονίκης και μονο ο θωμάς Παπαδοπον
έχασε την επαφή του με τα γήπεδα. Στη φωτογραφία μας, που είναι από
περίοδο 1972-73 διακρίνονταχ όρθιοι από τα αριστερά: Παναγιώτης Μιχαι
όης, Γιώργος Μααάδης, Λάζαρος Παπαδοπούλας, Νίκος Ταιρίλας, Ιίώρ
Ραντίδης και Κώστας Νεσίδης. Καθιοτοί: Στέφανος Γαίτάνος, Σωκράτης Β
οουλάκης, θωμάς Παπαδόπουλ.ος, Νίκος Μιμίδης και Γιώργος I :ρζηι
Οι περισσότεροι πα?.αιυί παίκτες
της ΒΕΡΟΙΑΣ, μπορεί να εγκατάλει
ψην τηι· ενεργό δράση, εξακολου
θούν όμως να βρίσκονται μέσα στο
γήπεδο και να προσφέρουν τις θετι
κέτ τους υπηρεσίες στο ποδόσφαιρο.
Οχι βέβαια σαν παίκτες υ)-λά σαν
προπονητές
των
ερασιτεχνικών
σωματείων της περιοχής μας.
Λ: δούμε όμως ποιοι είναι αυτοί
και σε ποιες ομάδες εργάζονται.
11 Στέφανος Γαίτάνος (ΒΕΡΟΙΑ)
2) Σπόρος Γαΐτανίδης IΒΕΡΟΙΑ)
3) Γιώργος Τσιντζόγλού (Δόξα
Μακροχωρίου).
4) Θέμης Θεοόωρίδης (Αετός
Σκόδρας)
5) Νίκος Τσιρέλας (Μ.Α.Σ. ΒΕΡ
ΓΙΝΛ).

6) Γιάννης Τσουλτσίδη; (Ατρό
μητος Διαβατού)
7) Κώστας Σαμαράς (Φίλιππος
Μελικής).
8) Παναγιώτης Μιχαηλίδης (Π.Ο
Ξεχασμένης).
9) Γιώργος Μσσάδης (Δόξα Αγ.
Τριάδας).
10) Γιώργος Τερζής (Απόλλων
Αγ. Γεωργίου).
11) Τέλης Μιχαλάκος (Π.Α.Ο.
Κορυφής).
12) Λάζαρος Παπαδόπουλος (Ν.
Γενεά Νικομήδειας).
13) Στέργιος Πράπας (Νησιακός
Νησιού).
14) Αντώνης Μπεσυρόπουλος (Νί·
κη Αγκαθιάς).
15) Γιώργος Σιμός (Θύελλα Στενημάχου).
16) Στέργιος Κατσώνης (Βέρμιο
Σελ.ίου)

17) Γιώργος Μαρούδας (Εθνικός
Μακροχωρίου).
18) Αντωνης Ταντής (Λ.Ο. Τριποτάμρ»)
19)
Γιώργος
Γσιγκογιάννης
(Ά ρης Π. Σκυ/.ιτσίου).
20) Σωκράτης Κουσουλάκης ΓΛ6ξα Λαζοχωρίου)
21) Κώστας Καραγεωργίου (Ηρα
κλής Διαβατού).
Κοντά σε αυτούς θα πρέπει νο
αναψερθεί και ο Κώστας Κεςκιλίδης,
που είναι εκλέκτωρ του- κλιμάκιου
της ΕΠΣΚΜ.
• Προς αποφυγή παρεξηγήσεων
η παρουσίαση των ονομάτων έγινε
βάσει της κατηγορίας στην οποία
ανήκει η ομάδα, ενώ γ ι’ αυτούς που
εργάζονται σε σωματεία της αυτής
κατηγορίας, βάσει της βαθμολογικής
θέσεως που κατέχουν αυτή την στιγ
μή.
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[------------------η X ώ για τον Γιώργο Τσαλέρα
ΠΑ.ΣΟ.Κ:
ri
Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ

Ενισχύσεις
για τα μήλα
Από την Δ/νση Γεωργίας ¿γίνε
γνωστό άτι εγκρίθηεέ η χορήγηση
εισοδηματικής
ενίσχυσης στους
παραγωγούς μήλων που παραδίνουν
το προϊόν τους στους φορείς εξαγω
γής. Οι ενισχύσεις αυτές είναι οι
παρακάτω;
•
Γ'ιιι τους συνεταιρισμένους
παραγωγούς και τα μέλη αναγνωρι
αμένων ομάδοιν από την ΕΟΚ που
θα πορα δώσουν το προϊόν τους μέσω
του συνεταιρισμού τους ή της ομά
6ος τους δρχ. 3,00 για κάθε ιολό.
•
Για όλους τους λοιπούς που
θα παραδώσουν το πραίόν τους μέσω
των Συνεταιρισμών της ευρύτερης
« ρ ιο χ ή ς τους ή των Κοινοπραξιών
και των ομάδων τους μόνο γιο Τα μέ
λη του·; όρχ 3,00 για κάθε κιλό.

Το κτίριο
του Δήμου
Αναγνώστες του «ΛΑΟΥ* τηλεφωνόντας εκφράζουν την απορία τους
για το τι συμβαίνει με το κτίριο του
Δήμου Βέροιας ποο άρχισε πριν από
λίγο καιρό να κατασκευάζεται δίπλα
στον OTE (Μητροπόλεως · Βικέλα)
και πραγμαηκά τώρα εχει ... στοιχειώσει.
Μήπως, ρωτούν, η κατασκευή του
εντάσσεται απλώς στα ... πλαίσια της
προεκλογικής περιόδου;

Ο Δήμος Βέροιας έχει τον λόγο.
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ΕΝΑΣ ΑΓΓΛΟΣ
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ
ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ο γνωστός καθηγητής
καυηγητης των
Αγγλικών των φροντιστηρίων Α.
ΑΡΣΕΝΗ κ. Στήβ Ήντεν, είναι ένας
από τους πλέον τακτικούς αιμοδότες
του Κρατικού Νοσοκομείου Βέροιας.
Ο κ. Ηντεν προέβη εις την θεάρε
στοι' πράξιν Της αιμοδοσίας και χθες
το απόγευμα προσφέροντας αρκετά
μεγάλη ποσότητα αίματος.
Ευχή μας όπως η πράξη αυτή του
Αγγλου καθηγητή βρει πολλούς, μα
πάρα πολλούς μιμητές.

ΒενζινάδικαΊ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Καραγιάνης Χρηστός
Θεσ/νίκης 92 τηλ. 23734
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτσας Χρ.
Κολινδρού 1 τηλ. 22419
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΠΡ1
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός
ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ
Κουπίδου Αναστασία
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Σήμερα 15 Οκτωβρίου 1983 οιανυκιτρεύ« το φαρμακείο;
Βασιλείου Ματάτη
τηλ. 20103

Βεροιώτισες-Βεροιώτες
Μ ε την ψήφο σας,
τα κόμματα θέλουν
να μ«τρήσουν τις
δυνάμεις τους.

V

Για τον υποψήφιο
δημοτικό σύμβουλο

ΑΝΤΩΝΗ ΑΡΣΕΝΗ
καθηγητή, το κόμμα του »ναι η Βέροια και
τα συμφΕροντά της, μακριά από κάθε κομματική
κατεύθυνση.

ΨΗΦΙΣΕ ΔΗΜ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΨΗΦΟ ΣΤΟΝ ANTÍ1NH ΑΡΣΕΝΗ
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Ο ΘΑΡΡΑΛΕΟΣ του κ. Ν όβα στις ύό(*ς του. κύριο θ έμα τρίστηλο η προκήρυξη του κ. Τσαλέρα και ύίπ ιηλο
πρωτοοέλιόο το σχόλιο του τκύότη.
Ε πειδή οι χ ο υ ν το π α σ ο κ τ σ ή δ ε ς και το υβ ρισ τικ ό έντυ π ό τ ο υ ς επ ιμ έν ο υ ν να νρ ά φ ο υ ν τη ννω μιι
το υ ,Η λ ία Ν όβα (γ νω σ το ύ πα λιού δικ η γό ρ ο υ κοι... γραφ ικού τύ π ο υ τη ς Β έροιπς) για τον υ π ο ψ ή φ ιο
δ ή μ α ρ χο κ. Τ σαλέρα. α γ ν ο ώ ν τα ς ότι σ τις τά ξεις το υ ς έχ ο υ ν σ υ ν ε ρ γ ο ύ ς και σ υ ν ο δ ο ιπ ό ρ ο υ ς της
χο ύ ν τα ς, δ η μ ο σ ιεύ ο υ μ ε π ιό κ άτω τί έν ρ α φ ε ά λλ οτε ο κ. Νόβας, εκ δ ό τη ς του ΘΑΡΡΑΛΕΟΥ για τον
Γ ιώ ργο Τ σ αλέρα,

Ο κ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑΣ
Ο μεγάλος μας καημός - να προ
βληθεί. κάποτε και στη μεγαλόπολη
Βέροια, ένας άξιος και σοβαρός, για
το βαρύτατο αξίωμα του Δημάρχου
άνθρωπος - εκπληρούται σήμερον και
μετά εικοσαετή αναζήτησίν του!...
Ευχαρίστως αγγέλλσμεν, εις τον
επί μακρά έτη, υποχρεωθέντα να διαβή, εις άθλιον πολεοδομικόν περι
βάλλον, λαόν Βέροιας ότι, εις τας
προσεχείς δημοηκάς εκλογάς. προ
βάλλεται. ως υποψήφιος Δήμαρχος,
ο κ. Γεώργιος Τσαλέρας, ιδιοκτήτης
και Διευθυντής των ενταύθα «Νέων
Εκπαιδευτηρίων».
Επιστήμων ευρείας μορφώσεως.
αψεγάδιαστος, ανεγνωρισμένου κύ
ρους και δημιουργικότατος, του
οποίου την προς τον λαόν Βέροιας
προκήρυξιν δημοσιεύομεν έναντι.
Η προσωπικότητά του γενικά.

Σκοτώθηκε
ποδηλάτης
στην Κυψέλη
Αυτοκίνητο παρέσυρε και σνυ.α.σε στο χωριό Κυψέλη Ημαθίας τον
58χρονο γεωργό Νίκο Μαλιάρα του
Γεωργίου, που επέβαινε ποδηλάτου.
Το αυτοκίνητο ήταν το υπ' αριθμ.
ΝΒ 5197 ΓΧΦ που οδηγούσε ο Ζή
σης Μπαόέμας του Στεργίου, απ' τη
Θεσ/νίκη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τρο
χαίας το δυστύχημα συνέβη »λόγω
μη εντεταμένης προσοχής του οδη
γού του αυτοκινήτου» ναι επειδή το
ποδήλατο δεν είχε φωτισμό στο πίσω
μέρος και δεν πήγαινε στο άκρο δεξιό
της οδού.

Συνελήφθησαν
αρτοποιοί
Δύο αρτοποιοί στο Μακροχώρι
και στο Σταυρό Βέροιας συνελήφθη
σαν από αστυνομικά όργανα γιατί
έβαζαν στο ψωμί ορισμένες απαγο
ρευμένες ουσίες.
Οι δύο αρτοποιοί θα δικαστούν
στο Αυτόφωρο Πλημμελειοδικείο
Βέροιας.

ΕΚΚΛΗΣΗ
Ό λ ο ι οι Έ λληνες αισυανομαστε
ιερή συγκίνηση κι εθνική υπερηφά
νεια για την μεγάλη επέτειο της
28-10-1940. Μιαν επέτειο που θυμίζει
εποχές δοξασμένων αγώνων για την
Ελευθερία και την Εθνική Ανεξαρτη
σία. Πρόσφατα τα γεγονότα και γνω
στά. Ακόμα και σήμερα δεχόμαστε
η ς επιπτώσεις τους, στην πολιτική.

Ο κ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΛΕΡΑ!
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Είμαι βέβαιος on . ο τίϊλος του σχολίου αυτού θα ξαφνιάσει πολλούς ανα
γνώστες. Σίγουρα πολλοί θα ώερωτηθουν τι σχέση μπορεί να έχει ένα θρη
σκευτικό θέμα με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ αυτό που με πολλές ενέργειες
*αι προπάντων με τα ηλεκτρονικό μέσα ενημερώσεως που έχει καθυποτάξει
«ροσπαθο αν όχι τίποτε άλλο ν αποδείξει 6η τουλάχιστο ... αντιπαθεί τη
θρησκεία και ιδιαίτερα την ορθοδοξία.
Τώρα θα μου πείτε ότι. υπάρχει και η επίσκεψη του προέδρου του
ΠΛ.ΣΟ.Κ στη γειτονική μας Παναγία Σουμελά. Ομως η επίσκεψη αυτή είχε
τόσο διάιρανο σκοπό (καπέλωμο) που δεν αντέχει στην κριτική.
Ό μω ς χρειάστηκε οελο» μου να χρησιμοποιήσω τον τίτλο και το παράδειγ
μα αυτό γιατί τίποτε άλλο 8«ν μπορούσε ν' αποδώσει τόσο σωστά στους συλ
λογισμούς μου κι ας με συγχωρήσουν (γιατί είμαι κι' εγώ από αυτούς) οι
θρησκευόμενου
Ό λ ο ι βέβαια ξέρουμε τη βιβλική κολυμβήθρα του Σιλωάμ όπου άγγελοι
Κυρίου κατέβαιναν - κότα καιρούς - τάραοαν το ύδωρ (κουνούσαν τα νερά)
■»' όποιος άρρωστος « η χολεριασμένος έπεφτε πρώτος θεραπεύονταν αμέσως
από κάθε ασθένεια και εξαγνίζονταν απο νόσο.
Έ τσ ι συμβαίνει σήμερα με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. αυτό το πολυσυζητημένο κίνημα.
• Αν ήσουν χουντικός διορισμένος από τον Παττακό Δημοτικός σύμβου
λος και γράφτηκες στην κλαδική του ΠΑΣΟΚ μπήκες πρώτος στην κολυμ
βήθρα του Σιλωάμ - συγγνώμη - του ΠΑΣΟΚ κοι σώθηκες. Έφυγε από πάνω
σου κάθε ρετσίνια, θεραπεύτηκες έγινες αγνός και αμόλυντος, όσο λερωμένη
κι' αν είχες τη φωληά σου.
• Αν στα φοιτητικά σου χρόνια ήσουν «Ζηλωτής» της δεξιάς κι' έκανες
ακόμα και τραμπουκιαμούς και φώναζες με πλακάτ η ' έτρεχες στις διαδήλω
σ η ς πρόλαβε όμως η γυναίκα σου. που ήταν «προοδευτική» να σε βάλει στη
διοικούσα επιτροπή του ΠΑΣΟΚ σώθηκες, έφυγε από πάνω σου κάθε ρύπος
της «καταραμένης» δεξιά; κι' εγινες αυτονόητα και αυτόματα αγνός και λευ
κός ή μάλλον πράσινος.
θ Αν κατά τη διάρκηα της δικτατορίας έβγαζες περιοδικά με ύμνους για
την Εθνοσωτήριο επανάσταση, επισκεπτόσουνα η ς αρμόδιες πολιτικές και
δημοτικές αρχές υμνοντας και δοξάζοντας τα έργο τους, όμως κατάφερες την
τελευταία στιγμή να βγάλεις μια εφημερίδα που να γράφει για την αλλαγή,
όχι μονο γλύτωσες an τα στίγμα αλλά παίρνεις και αξιώματα.
θ Εάν ενθουσιασμένος από την Εθνοσωτήριο και εκτιμώντας το έργο του
τότε Λημάρχου έστελνες επιστολές συγχαρητήριες και αναγνώρισης του έρ
γου του, ξαφνικά Ομως οδες το λάθος σου και πετάχτηκες στην αριστερά
γλύτωσες απ' τη μαρμάγκα.
• Εάν χρονιά κάνοντας το δεξιό έτρωγες καλά απ την «καταραμένη δεξιά»
βολεύοντας όχι μόνο ΤΟ μαλακό οου υπογάστριο αλλά κάνοντας και μια δεύ
τερη ή τρίτη - δεν ξέρω - πολυτελή εξοχική κατοικία πρόλαβες όμως να κά
νη ς τη στροφή είσαι εκλεκτός της λαϊκής κυριαρχίας.
• Εάν στα χρόνια της πεθαμένης ή μάλλον κατά την προσφιλή έκφραση
του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, συνταξιοδοτουμένης δεξιάς καρακαλούσες κι'
έγλυφες για μια θεσούλα κι' αφού την απόκτησες μπήκες στην κλαδική του
Π ΑΣΟ Κ «αφίονταισοι αι αμαρτίαι» είσαι καλός και Ά γιος.
• Εάν μερικοί καλή ώρα που τώρα θέλουν να γίνουν Δήμαρχοι είχαν τε
■θάρρος», την «ευκαμψία». την «ευελιξία» και λίγη τέλος πάντων πολιτική
διοραηκότητα να κάνουν έγκαιρα τη στροφή, όπως έκαναν τόσοι και τόσοι
(λίγα είδαν τα μάηα μου τον τελευταίο καιρό με διακήρυξης και μανιφέστα;)
Τώρα!! · όχι μόνο τώρα - αλλά και πιο μπροστά θα ήταν Δήμαρχου

ΒΕΡΟΙΑΣ

κοινωνική και πολιτιστική ζωή της
πατρίδας μας. Είναι, λοιπόν, πολύ
νωρίς για να γραφεί αντικειμενικά η
Ιστορία αυτή. Έτσι η επιστημονική
δεοντολογία και η προσωπική εντι
μότητα κάθε συγγραφέα απαιτούν,
για την ώρα, μόνο την καταγραφή
πιστά των γεγονότων.
Γι αυτό σε όλους εμάς, που αποτε
λούμε την Ένωση Λογοτεχνών
Βοοείου Ελλάδος, προκαλεί απέχθεια
η παραποίηση και πλαστογράφηση
τοιν μεγάλων αυτών εθνικών γεγονό
των. από ορισμένους δήθεν «συγγρά
φεις» με σκοπό τον αποπροσανατολι
σμό του λαού μας.
Οι αγώνες του 1940 - 1944. δηλα
δή του Πολέμου και της Αντίστασης
όλων των Ελλήνων κατά των Γερμανών, Ιταλών και Βουλγάρων επιδρο
μίων κατακτητών. αποτελούν το
μεγαλείο και τη δόξο του Λαού μας.
Κανείς δεν έχει δικαίωμα νο πλα
στογραφεί τα μεγάλα αυτά γεγονότα
και να σπιλώνει μνήμες ηρωικών
προσώπων.
Ος Ελληνες Λογοτέχνες και Συγ
γραφείς καταγγέλουμε στο Λαό μας
την αντιεπιστημονική, αντιδεοντολο
γική και αντιλαϊκή θέση αυτών των
κακής πίστης «συγγραφέων».
Παρακαλούμε
την
Ελληνική
Ραδιοφωνία - Τηλεόραση και τον
Ελληνικό Τύπο να προσφέρουν στο
ευρύ κοινό τα πραγματικά γεγονότα
της περιόδου 1940-44, χωρίς παρα
ποίησες. αφήνοντας ο :ο ι ίδιο τον
Λαό να κρίνει τα συμβάντα *πι να
πρόβλημαηστιί Πάνω σ' αυΐά.
θεσ/νίκη 10 Οκτωβρίου 1982
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Λεύτερης Κιντζονίδης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ξεχωρίζει εις την πόλιν μας και
εμπνέει εμπιστοσύνην ας όλους.
Δια την Βέροια, δε που τόσο,
εξοργιστικά, εταλαιπωρήθη. εις χείρας μετριοτήτων και καθυστέρησεν
τόσο απελπιστικά, μέχρι του σημείου
να χλευάζεται ο φιλόπονος λαός της,
παρά των επιοκεπτομνων ταύτην ξέ
νων η προβολή του κ. Τσαλέρα, απο
τελεί την παρούσαν στιγμήν, σωτη
ρίαν διέξοδον και πραγματικήν ανακούφισιν δια τον λαόν Βέροιας, ο
οποίος «μπούχτισε», κυριολεκτικά,
από η ς αναξιότητες που κράτησαν
την πόλιν των 30.000 κατοίκων ας
κατάστασιν ποιμνιοστασίου!...
Σ' αυτόν τον μέγαν Σταύλον Βέ
ροια - ρίπτεται με ύλην του. την
ρωμαλαιότητα. να εκκαθαρίσει, εκλε
γόμενος Δήμαρχος Βέροιας, ο Γυμ
νασιάρχης κ. Γ. Τσαλέρας.
Είμεθα υπερήφανοι, διότι τον
προβάλλομεν ημείς, που πολύ
μοχθήσαμε, δια τον εκπολιτισμόν και
την πρόοδον του λαού Βέροιας.
Πιστεύομεν. απόλυτα ότι. με τα
πλούσια προσόντα και φυσικά χαρί
σματα που διαθέτει, ως επιστήμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ

κιι. πολιτισμένος άνθρωπος. 0 κ·
Τσαλέρας, τον άθλον αυτόν, θιι τον
φέρει εις πέρας και θα καταστήσει την
προνοαιυύγον εις φυστκάς καλλονάς
και ιστορικά μνημεία, πλουσιωτάτην
Βέροιαν, τόπον ευχάριστου διαμο
νής, δια τον λαόν της κοι Τουριστι
κόν Κέντρυν. απαράμιλλον. δια τους
τουρίστας.
Τοιούτος εκλεκτός ανήρ (άξιο
πρκπής επιστήμων) αξίζει να αναδειχθεί Πρώτος Ά ρχω ν της ιστορικής
Βέροιας δια να θέσει τας βάσεις του
εκπολιτισμού της. Τρομερά καθυοιέ
ρησεν! Καλούμεν όθεν τον λαόν
Βέροιας, να τον τιμήση, πάνδημα με
συνείδησιν, προς χάρι\*του ίδιου του
συμφέροντος.
Η επιθυμία μας να προβάλωνιαι
και να κυβερνούν οι άξιοι, εξεπληρώθη. Εναπόκειται τώρα εις τον λαόν
Βέροιας, να τιμήση. με την ψήφο του
τον άξιον κ. Γ. Τσαλέρα που παρυυ
σιάζεται. ενώ πιόν του «υτήν την
στιγμήν, δια να εξέλθη και η Βέροια,
από τον μαρασμόν και την αθλιότητα
που βρίσκεται
Ο θαρραλέος»

Η ομιλία του κ. Τσαλέρο
Συνέχεια από την Ιττ
οικτυο υδρεύσει»; και αποχετεεσευις
που κατασκεύασε ναι τους δοόαους
που διάνοιξε και φάνηκε η Βέροια
σαν ιιεγπλόπολη. Κι όλα αυτά, τόνι
σε ο κ. Ταπλέρας, έγιναν με έναν
πενιχρό προϋπολογισμό της τάξεως
20 2 ' .-.κατιιμμυρίων δραχμών ενώ
τώρα ο προΟπολογισμός του Δήμον
φτάνει τα 200 εκατομ.
•
Τ ό ν ισ ε ά τ ι η Τ ο π ικ ή Α Σ υ τα ό ϊο ίκ η σ η μ ε μ ιά φ υ σ ιο λ ο γ ικ ή ε ν ίσ χ υ
σ η α π ό το κ ρ ά το ς μ πο ρ εί
κάνει
θ α ύ μ α τ α α ν α ξ ιο π ο ίη σ η σ ω σ τ ά το
δ η μ ο τ ικ ό έ σ ο δ α . Α π ' α υ τ ή τ η ν ά π ο ψ η
δ ε ν έ χ ε ι κ α μ μ ιά σ η μ ιισ ια α ι η δ η μ ο τ ι
κ ή Α ρ χ ή ε ίν α ι φ ιλ ο κ υ β ε ρ ν η τ ικ ή ή
α ισ ικ υ β ε ρ ν η τ ικ ή . Α ν ο δ ή μ α ρ χ ο ς ε ί
ν α ι κ ο μ μ ο ίϊκ δ ; και ά ν θ ρ ω π ο ; τ η ς
κ υ β ε ρ ν ή σ ε ι» ; υ π ά ρ χ τ ι. ίσ ω ς , ο με-νό?χ>ς κ ίν δ υ ν ο ς v n η κ ύ β ο τ ο κ π ο α ίμ και
vu μ η ν α π ιη τ ζ ϊ γ ια τ ο συμ σίτκ-.ν τ η ;
π ά λ η ς, α ν α υ τ ό που ζ η τά β λ ά π τει το
σ υ μ φ έ ρ ο ν τ ο υ κ ό μ μ α τ ο ς . Ο α ό ίο μ τ υ
τ ο ς , ν α κ ο μ μ ά τ ισ τ ο ς δ ή μ α ρ χ ο ; u n e
ρ εί ελ ι:ύ θ τρ α να α π α ίτ η σ η ό .τ ι
δ ικ α ιο ύ τ α ι γ ιο τ ο σ υ μ φ έ ρ ο ν τ η ς π ό 
λ η ; . α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ο π ό κ ο μ μ α τ ικ ά σ υ μ 
φ έροντα.
•
Υ π ο π χ ίθ π κ ε ό τ ι α π ο σ υ μ φ ο
ρήσει τ η ν κ ύ κ λ ο φ ο ρ ώ σ τ υ κ έ ν τ ρ ο
τ η ς π ό λ η ς μ« τ η ν δ η μ ιο υ ρ γ ία περιφ κ
ρ α ο κ ή ; ο δ ο ύ κ ίιι Α ι δ ια ν ο ίξ ε ι κμι θα
ασφαλτοσ«ρ<ί»σει δ ρ ό μ ο υ ς σ το κ έν

•.si σοβεί στους δήμους το 846 β*®
τον κ;οτικό προϋπολο-ησμό,ώστε*
όημιουογηθοίιν μεγαλύτερα έποοβ'
νιπ την εκτέλεση έργων.
f^-. J
• Κατηγόρησε τους άλλους
υπουηυίους ·ηα /εισπολογία σε Ρ*
ρος του ιδιαίτερα τον υποψήφια Μτ
μαρχο του ΠΑΣΟΚ - και τόνισε 90
αυτό είναι το μό\·ο όπ?Λ που ΟΜφΡ
πουν íiu m 'o v του.
• Τελειώνοντας ο κ. T<W«Pgg
κάϊψσε όλου-ς τους κατειίκους^__^
ψηφίσουν τον συνδυασμό του. ·
-ίνα α μόνο; ανεξάρτητος
7εί ε-^ίιηση για ένα καλυτκρό
της Βέροιας.

τ ρ ο και σ τ ο υ ς α υ ν ο ικ ισ μ ο ύ ς •
Δ ια τ ρ ά ν ω σ ε τ η ν α π ό φ α σ ή τ ο υ
ν α αγωνιοτθβι γ ια τ ή ν α ύ ξ η σ η τ ω ν
σ υ ν τ ε λ ε σ τ ώ ν δ ο μ ή σ α ο ς σ τ η Β έρ ο ια ,
για ν α π ό ψ ο ΐ| α ν ε ρ γ ία κ α ι η κ ρ ίσ η
σ τ ις ο ικ ο δ ο μ έ ς κ α ι να μ π ο ρ έ σ ο υ ν ν α
α π ο κ τ ή σ ο υ ν σ π ίτ ι ό λ ε ς ο ι φ τ ω χ έ ς
ο ικ ο γ έ ν ε ιε ς .
•
Δ ήλω σε ό η η Σ τέγη Γραμμά
τ ω ν και Τ ε χ ν ώ ν Οα ξιιν τιγ ίν ε ι ό π ω ς
ή τ α ν και ό π ω ς τ η ν ο ν ε ιρ ε ύ τ η κ ε α υ τ ό ς
και ο ε υ ε ρ γ έ τ η ς α ίίμ ν η σ τ ο ς Α ν ιω ν η ά δ η ς και Du α γ κ β λ ιά σ α τ η ν ε ο λ α ία ,
π ο υ ε κ π ρ ό σ ω π ο ί τ η ς βα σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν
σ τη λ ή ψ η αποφ άσεω ν,
•
Τ ό ν ισ ε τ η ν α ν ά γ κ η ν α ε ν ιυ χ ιιΟεί η υ π η ρ ε σ ία κ α θ α ρ ιό τ η τ α ς τ ο υ Δ ή 
μ ο υ . γ ια τ ί η π ό λ η έ χ ε ι π λ η θ ύ ν κ ι τα
τ ε λ ε υ τ α ία χ ρ ό ν ο ι κ αι τα υ π ά ρ χ ο ν τ α
σ υ ν ε ρ γ ε ία δ ε ν ε π α ρ κ ο ύ ν .
•
Δ ή λ ω σ ε ό τ ι Οα α ν ω ιτ σ θ ίϊ τ λ

ΕΛΜΕ Ημαθίας
Μαλακούση 10
τηλ. 28142
Βέροια 14/10/82
Αριθμ- Πρωτ. 84

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ε/ΥΜΕ Ημαθίας γνωρίζει στα
μέλη της ότι η I ενική Συνέλευση της
Ένωσης για τ η ν ανάδειξη νέου διοι
κητικού συμβουλίου και νέας Εξελε
γκτικής Επιτροπής θα vivo την
4M 1/62 μέρα Πέμπτη και ώρα 8.30
π.μ, στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών του Δήμου Βέροιας
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρός
Μιζαντζίδης Στ.
Ο Γεν. Γραμματκυς
Βένυς Δημ.

Δ ια κ η ρ ύ ξ ε ις
■ Α ν α κ ο ιν ώ σ εις

Με
την
έκθεση
επίδοσης
7761Β /12-10-82 του δικαστικού επι
μελητή του Πρωτοδικείου Βέροιας
Κων/τίνου Κοκκαλιάρη επιδόθηκε
στον
Εισαγγελέα
Πρωτοδικών
Βέροιας πιστό αντίγραφο της 437/82
εφημερίδες «ΑΚΡΟΠΟΛ ΙΣ» της
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδι
Αθήνας και «ΛΑΟΣ» Βέροιας,
κείου Βέροια;.
Βέροια 1 Οκτωβρίου 1982
Επιδύθηκε για τις νόμιμες συνέ
Η Πληρεξ. Δικηγόρος
πειες και για να ενημερωθεί ο Ισαάκ
ΙΠΑΝΝΑ ΛΛΗΧΑΝΙΔΟΥ
θεοδωρΐδης του Τιμοθέου που δεν
έχει γνωστή διααονή.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η απόφαση, που εκδόθηκε μετά
από αγωγή tou Λάζαρου Θεοδωρίδη
Η 160 ΜΜΒΠ διακηρύσσει ότι
του Τιμοθέου, ορίζει να πουληθεί με την
22 Οκτωβρίου 1982 και ώρα
πλειστηριασμό το οικόπεδο με μονό10.00 11.00 Ou διενεργηθεί στα γρα
ροφο σπίτι, στο συνοικισμό Παπάφεία του Στρ/δου ·ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ»
γου, που κληρονομήσον από tn
στις Βαρβάρες Βέροιας πρόχειρος
μητέρα τους Στέλλα συζ. Τιμοθέου
Δημόσιος φανερός μειοδοτικός δια
Θεοδωρίθη και να μοιραστεί το ποσό
γωνισμός για την ανάδειξη προμη
του εκπλειστηριάσματος. Συγκεκρι
θευτών των παρακάτω,
μένα ορίζεται να πάρει ο ενάγων Λ.
ο. Στύλοι ΙΡΒ 100
168μ
Θεοδωρΐδης τα 16/32 του ποσού, ο
β. Δοκοί ΒΙ 80
Ι20μ
εναγόμενο; Ισαάκ Θεοδωρΐδης τα
γ. Δοκοί Α1 140
120μ
8/32 και οι υπόλοιποι εναγόμενοι τα
δ. Τεγίδες I 100
5 16μ
8/32. Υπάλληλος για τον πλειστηριαε. Λάμες αυγκολήαεων (διαφόρων
σμό ορίζεται ο συμβολαιογράφος Βέ
ροιας Στυλιανός Ελευθεριαδης ή 0 διαστάσεων) και γωνιακά σε μικρή
ποσότητα.στ.
Διάφορα
υλικά
νόμιμος αναπληρωτής του.
συγκολλήσεων (ηλεκτρόδια) κλπ
Στο τέλος της πιιραπάνω έκθεσης
Η όαπάνη είναι απαλλαγμένη κρα
σημειώνεται παραγγελία που ορίζει τήσεων υπέρ τρίτων.
να δημοσιευθεί περίληψή της στις
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22021
ΕΛλ ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΜΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Βέροια 14 Οκτωβρίου 1982
Αριθμ- Πρωτ. 17913
ΘΕΜΛι « Αρση περιορισμών για την εγγραφή υποθήκης σ ι αγροτικά ακι
νητα της Κοινότητυς Νησιού».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Νομάρχης Ημαθίας
Εχοντας υπόψη·

εσωτερικό Î26 κάθε μέριι από 09.IJO
π.μ. έως 13.00 μ,μ·
Η Μονάδα μπορεί νο αυξομοιώσει
τα παραπάνω υλικά κατά 50%.
Τα έξοδα δημοσιεύσεως βαρύνουν
τον τελευταίο μειοδότη
Βέροια 6 Οκτ. 82
Ο Διοικητής
Απ, Αλεξίου
Ανχης (ΠΒ)

ΠΡΟΣΛΗΨΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Στο ΤΠ-ΠΕ Ν- Ημαθίας
Πμοκειμένου η Νομαρχία Ημαθίας
να προβεί στην πρόσληψη ενός
Τοπογράφου
Μηχανικού,
ενός
Μηχανολόγου Μηχανικού και ενός
Χημικού - Μηχανικού με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμέ
νου χρόνου και μέχρι το χρονικό διά
στημα 31-12-1982. καλεί τους ενδια
φερομένους για πρόσληψη να υπο
βάλλουν στο ΤΠ-ΠΕ Ν. Ημαθίας.
Βερόης I, μέσα σε προθεσμία 10 ημε
ρών από την επόμενη ημέρα δημο
σίευσης αυτής .ης διακήρυξης στον
τύπο, αίτηση με δεκάδραχμο χαρτό
αημο δημοσίου και tu εξής κατ'
αρχήν απιτιτούμενα δυααολυγητικά:
1) Πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδα
πής, ή ισότιμο πτυχίο σχολώ: της
.Αλλοδαπής (αναγνώριση του πτυ
χίου από το Λ.Ι.Κ.ΑΤ,Σ.Α.1
2) Άδεια ασνησεως Γ.π«γγέ>.ματος
Μηχανικού
3) Πτυχίο ξένων γλωσσών (υύν
υπάρχει)
4) Βιογραφικό σημείωμα καθίίις
Küt στοιχεία εμπειρίας (με βεβαιώσεις
εργοδότου κλπ) ως και τυχόν μετα
πτυχιακά.
5) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν
105/69 με την οποία θα δηλώνεται
ότι* διαθέτει όλα τα παρακάτω απ<υ
τούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα
προσκόμισθούν από τον ενδιαφερο
μενο εφ όσον πραγματοποιηθεί η
πρόσληψη, σε προθεσμία 10 ημερών
από την κοινοποίηση σ αυτόν της
ονομαστικής προσκλήσεως.
Απαιτοϋμενα
συμπληρωματικά
δικαιολογητικά
Α) Νιι είναι Έλληνες πολίτες
Β) Nu έχουν ηλικία από 20 ιω ς 65
ετών κοι « «ινδρες »« έχουν τκπλ.η
ι« τις στρατιωτικές τους υτοσχέptÔCH
να έχουν
’δεις ήn vu
κχονν ΐίόνψις^ιηαλΑρνεί
- - - τ ,»

I. Τις διατάξεις των:
α) Ν. 3200/55 »περί διοικητικής αποκεντρώσεως» όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε αργότερα.
β) Ν- 3250/24 όπως τροποποιήθηκε αργότερα με το Ν. 2148/52.
2. Την 3955/7-2-67 απόφασή μας με, την οποία έχουν μεταβιβασίίιί οι
κατωτέρω κοινόχρηστες εκτάσεις του αγρ/τος Νησιού στην ομώνυμη Κοινό
τητα ήτοι:
1) αριθμ. τεμαχίου 13 έκτυση 34.926 τ.μ.
2) αριθμ. τεμαχίου 37 έκταση 37.750 τ.μ.
3) αριθμ. τεμαχίου 472(203) έκταση 28.612 τ.μ.
4) αριθμ. τεμαχίου I έκταση 4.540 τ,μ,
3) αριθμ. τεμαχίου 2 έκτιιση 182.172 τ.μ.
3. Την 64/1982 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Νησιού και την
Ε /12558/11-10-1982 κγκριιίή της Λ/νσεως Εσωτερικών Νομαρχίσς Ημαθώ.
Απυφασίζουμε
Αίρουμε την απαγόρευση του άρθρ. 2 του Ν. 3250/24 όπως τροπΟπΟΐή
θηκε αργότερα με το Ν. 2148/52 και παρέχουμε στην Κοινότητα Νησιού το
δικαίωμα εγγραφής υποθήκης στα κατωτέρω αγροτεμάχια της κοινότητας
υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ήτοι:
Αριθμ. τεμαχ. 13 έκταση 34.926 τ.μ.
Αριθμ. τεμαχ, 37 έκταση 37.750 τ,μ,
Αριθμ. τεμαχ. 472(203> έκταση 2β 612 τ.μ
Αριθμ
P ·* τιμαχ _1 έκταση 4.540 τ,μ.
ρΛμ φζ|&Χ· * ¿κΐ<κγη J 5.000 T.JI,
.
χήμ»ιβνου(η: ότι τό δικαίωμα εγγΓφφήι7υποΗηκηςστυ(η'χβ-ατ·μ*τηι· κιβ,
Τ(1®*β
..Ι*
#ικλνική
ν ι * ή Κι»
- _ η .υπτπ« .
‘·
φύλαξη κάθε δικαιώματος τό« δημοσίου στα εν λόγω τεμάχια με τον όρο να
γόρουση ή δικαστική αντι/.ηψη.
καταβληθούν υπέρ του δημοσίου τα ειδικά δικαιώματα και να δημοσιευθεί η
Λ) Να είναι υγιείς.
παρούσα τ ι'- μ ιιη p t τη« *ορ. 3 του Ν. 2148/52.
Ο Νομάρχης Ημαθίας

Εκπομπές
για τους
αγρότες
Το πρόγραμμα μετιιδόσκοΐ
εκπομπών του υπουργείου γεΦΡΤγ»
για :ους αγρότες μα: έχει η *W ’.
• Τηλεόραση ΕΡΤ: .ΕΛΛΑ0"
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΌ ΑΘΗΝΑ··
Κάθε Κυριακή στις >4.30 - !-J""
•
Ραδιόφωνο ΕΡΤ<Α ΙΐρθϊΡ®*
μα και Περνρ. Σταθμοί) · ί Η » ί Μ
ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ..
α
Κιιθε μέρα εντός Κυριακή» W ’*

™ .. _ρτ. («.
2

• Ραοιοψωνο ΕΡΤ
0πΥ.
Πτριφ Σταθμοί) »ΚΑΜΠΟΣ Β
ΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ».
-Λ
Κάθε μέρα εντός Κυριακής *3‘w |
- 14.00.

Ανατράπηκε
αυτοκίνητο
έξω από
την Κουλούρα
Ενα άτομο τραυματίσθηκε
«Η ιρίυ άλλα ύειφρότερα, όταν
)κινητό που
πou επέβαινε βγήκε
<**»
αυτοκίνητο
βγήκ*0*?
την οθνινή οδό Βέροιας Θεσσαλο
Κ'Κ κοι ανατράπηκε.
JB H
Το δυστύχημα έγινε στη «Τη?
στή» πλέον στροφή της νέας εθνι<™»
οδού έδω από την Κουλούρα.
Βόρειό
τραυματίστηκε
ΜαρίαΜπογδάνου συζ. Ν ι κ ° ^ ”
από τη Θεσσαλονίκη που εκέββ»
στο υπ αριθμ. ΝΟ 6151 IXE
■ητο πειυ ανατράπηκε και ελαΟΡ^κ
ο οδηγό; Αθανάσιος Ράμκοζ
Δημητρίου, 46 χρόνων, η σύν » ?
ίου θέκλα. 46 χρόνων και η
ντρα Τρίγωνη συζ. Ιωάνναυ, 44 lPr
νων
Σύμφωνα με τα πρώτα σΤΟ ^^Ι
της Τροχαία; τα δυστύχημα 0<Τ“ γΣ !
ται στην ενπερβολακή ταχύτητα
αυτοκινήτου πριν από στροφή·
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΠΑΣΧ0ΛΜ
ΣΕΩΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βέροια 14 Οκτώβρη 1982
Αριθ. Πρωτ.: 606

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
λΛβ*
Σας ανακοινώνουμε ότι με
ση του κ. Διοικητή Ο.Α.Ε.Δ. 1(1
αχθούν στη Σχολή
Βέροιας 75 μαθητές και μαθήτΡ>Εί ,
το σχολικό έτος 1982-83 στις ε1
τητες:
( ¿5
(. Μηχανοτεχνίτη Αυτ/των
μαθητές και μαθήτριες
^
2. Μηχανοτεχνιτών 25 μ“*''1
και μαθήτριες
μ
3. ΙΟχκτροτεχιιτών 25 μβω· Ί
και μαθήτριες
Δικαίωμα συμμετοχή; στην
γή για εισαγωγή έχουν οι:
I, Απόφοιτοι Β' (δεύτερης) " ^
Γυμνασίου ή Κατώτερης
"Ι
*2. ^Απόφοιτοι Γ' (τρίτης) * ^ 3
Γυμνασίου
. , {ο0η3. Απόφοιτοι των Σχολών «
ταας
ώ
Ό λοι οι παραπάνω θα πρε" ^
έχουν γεννηθεί τα έτη 1964 μεχ™
Ιο τρίμηνο του 1968.
ί0ος
Προκειμένου
για
απόφσ'^^ι
Τεχνικών ή Σχολών Μαθθ
δικαίωμα για συμμετοχή στη.
αγαιγι) έχουν αυτοί που θυ ιικολ ^
οουν διαφορετική ειδικότηό*
αυτή που έχουν ήδη.
φρ
Οι υποψήφιοι πρέπει, να υ , ^
λουν στη Σχολή οδός Βενιζέλο»
αργότερο μέχρι την 25 ΟκτώβΡ^Όβ
82 ημέρα Δευτέρα με χαριοσηθ
νπΛ
Γ ι ί τ τ ί ί τ η τα
τγγ παρακάτω
τ τ π π ί η ϊ Γ ή τ ί ι ϊ δίκαιό
ο ι κ ι ώ 1"
νη αίτηση
α) Πιστοποιητικό - τίτλο σ '1^ ^ή(5) Πιστοποιητικό
μου η Κοινότητας και
VI 2 φωτογραφίες
.α
Η επιλογή θα γίνει την
. 3, ' « β'
ημέρα Τρίτη ciipu 8 το πρωί στπ
λήΓΕΝΙΚΑ
βτΐΙ
I Αυτοί που Ou ROOXy°v^ ,η<
Σχολή τοποθετούνται με μέριθ Γ(>1Χ
σε εργασίες της ειδικότητας
όπου και αμοίβονται.
,. s«1
2. Έχουν πλήρη νοσοκομ·1'" ,ji)
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ^
rip ηιρέχει ο Ο.Α.Ε.Λ μέχΡ1 "ώα,νό
κτήσουν οι ίόιοι ασφαλιστΡίη
ψη.
.
&
3. Παρέχετε δωρεάν mtl > »
.■τττωιόρια σε αυΤΟύς που ° 1^
τους μένουν μακρυά υπό τή
της Σχολής
.ν <f*
4. Η φοίτηση είναι οωρ*
παρέχονται δωρεάν τα Λ
J
βιβλία και βοηθήματα.
^
Η Σχολή είναι εξοπλίσμ
εποπτικά μέσα διδασκαλίας
- - ε κ -τiία
JW
στήρια
^ ώJ ^κ
λΓ όπου το ειδικά
.
. N|0(t
ακ θέματα τεχνιι
m:
τεχνικής εκπ/ΑΤίν . *0*

_ περισσότερες
πεοισσότ
" Για
απευθύνεστε στα γραφεία τηί ·* ' σ τ
στην οδό
Βενιζέλοο
1 ¿¡ff
0351-22397 στις εργάσιμε« 'τ
κοι ώρες

Η συγκέντρωση
του κ. Βλαζάκη

ΣΑΒΒΑΤΟ
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μ eu τη καθημερινή

Τόσο μίσος
για το Λαό;

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίας

ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΧΘΕΣ
Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΑΧΗ

Φιη'νεται πως το υβριστικό έντυπο που εκδίδει στη Βέροια
I γνωστή κόρη βιομηχάνου και υποστηρίζει χουντοπασοκτσή
ΐΐρ\Λ'α
δι1μοτικές εκλογές(μέσα στον πανικό του και απ’ το
/ W o κομματικό πάθος που το χαρακτηρίζει, τα μπέρδεψε και
KAI jUtU αυνεΖώξ σε κάθε έκδοσή του με το όνομα ΠΑΤΣ1
. .’
και κάποιος Πατσίκας είναι υποψήφιος δήμαρχος σ'
^
τιτ εκλογές. Το όνομα ΠΑΤΣΙΚ ΑΣ και η φοβερή για
s
Χ°όντοπασοκτσήδες λέξη «ΛΑΟΣ» τους έχουν γίνει
το
Κ<η αυτδ ΐ0 παΡαδέχονται ακόμη και οι σωστοί (υπάρό τ ^ Κα< Τετοι° ι) οπαδοί του ΠΑΣΟΚ. Τρέμουν, πραγματικά.
V ακούν «ΛΑΟΣ» οι δημοκράτες αυτοί της δεκάρας, οι
^ . ^ ΙΟπασ°κτσήδες, όπως θα τρέμουν πάντα όσο θα υπάρχουν
ϊοι * · 8^ ψ<ι)ν^ και ελεύθεροι άνθρωποι που θα τους ξεσκεπά" • ‘« o ft» βρίσκουν το θάρρος οι Πέτσηδες, Παναγούληδες
y . ' ,7Ι°υλούκοι να αποκαλύπτουν την πολιτική ρύπανση στο
Του περιβόητου κινήματος.
uá» *>°? Τια®Ι' οε επανειλλημένα η υβριστική και αξιολύπητη για
{,“ · φυ?'ύδα ΑΛΛΑΓΗ (ή ΑΝΤ1ΠΑΤΣ1ΚΙΚΗ) να δημιουργή
' εκτυπώσεις για τεράστια δήθεν «χουντοδάνεια» που πήρε ο
ynP
του “ΛΑΟΥ» για την κατασκευή χοιροτροφείου. Ατύ^ ε, όμως, η υποστηρίζουσα χουντοπασοκτσήδες φυλλάδα
toi) Π
αφέλεια - τέτοια που ούτε οι χαχόλοι της βάσης
Vrui‘‘ΛΣΟΚ διαθέτουν - ανάφερε αναλυτικό τα... τεράστια 6άγω Κ°"
0 ιδρυτής του «ΛΑΟΥ» σε διάστημα τριών ετών
Πε
ανάγκες της χοιροτροφικής μονάδας του, που αποφάσι
i n n ΨΤΙΓΙ^ει V1“ να ζήσε> αυτός και η πολυμελής οικογένειά
Ό> ^tTQ- ·Τ0 κλείσιμο της εφημερίδας του απ' την δικτατορία.
^ rii κι όλα. λοιπόν, τα χρήματα που δανείστηκε για την μονάtn Λο.υ έφτιαξε ( kui για τα οποία χρειάστηκε να υποθηκευτούν
των 25 στρεμμάτων, οι κτηριακές και μηχανολογικές
¡y ταστάσεις της μονάδας και ένα διαμέρισμα στην περιοχή
1=|ταν λ·180.000 δραχμές μέσα σε τρία χρόνια, τα οποία
5 0 θΓνν\ΡΠΚβν με τον νόμιμο τόκο στην ATE, (δηλαδή με τόκο
Ι'ΟΟΟ δρχ.) αφού βέβαια χρειάστηκε να εκποιηθεί το ακίνητο
εξοφληθεί το χρέος.

Με τις δύο συγκεντρώσεις

°

Ρχονταξ αριστερά και δεξιά του πάνω
στα μπαλκόνι, σ' όλη την διάρκεια της
ομίλως του, τους βουλευτές και «φιίΓουργους κ.κ -^ικόνογλοιι και Παπαγιιΐννη, ο
κ Βλαζάκης απέδειξε περίτρανα στα πλη
θος που συγκεντρώθηκε πΡσα δέσμιος ιου
κόμματος είναι και πόσο... τοπική «¡τα ανε.
ξάρτητη είναι η αυτοδιοίκηση πυ ετογγέ·
λετυι ο κ. Βλαζάκης και,το κόμμα του
εκπροσωπεί
Πάρει την τρομακτική κινητοποίηση
που έκανε για την συγκέντρωση ο κομμά
ιικός μηχανισμός τυυ πιτσοκ. παρά την
απαράδεκτη και λυπηρή για τον θεσμό της
τοπικής αυτοδιοίκησης ανάμειξη κυβερ
νητικιίιι- στελεχών, παρόλες τις μεθοδεύ
on; που έγιναν εδώ και τόσες μέρες η
κομματική αυτή συγκέντρωση του
ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να ξεπεράσει σε
όγκο τη γνήσια βεροιώηκη συγκέντρωση
του κ, Τσολέρα.

«Αλλαγή»
και ΚΟΔΗΣΟ
Γράφει η φυλλάδα του ΠΑΣΟΚ
«Αλλαγή» πολλά και διάφορα στο
χθεσινό φύλλο της (15.10.1982).
Αλλά φαίνεται ότι οι συντάκτες
της δεν διαβάζουν τα κείμενά της ού
τε πριν ούτε ματά τη δημοσίευσή
τους, ή, αλλιώτικα, έχουν χάσει πια
όχι μονάχα τη δημαρχία και την ...
αλλαγή τους αλλά και «τα αυγά και
τα καλάθια τους».
Πραγματικά.
σχολιάζοντας
η
«Αλλαγή» νέο δημοσίευμα του κ. Γ.
Βότση στην «Ελευθεροτυπία» για τις
δημοτικές εκλογές στη Βέροια γράφει
κ α ι....για την ουδετερότητα, που κή
ρυξε το ΚΟΔΗΣΟ (Ημαθίας) από τις
στήλες του «ΛΑΟΥ»...»
Αλλά η σχετική, αιτιολογία και
δημοκρατικά σχηματισμένη, απόφα
ση του ΚΟΔΗΣΟ δημοσιεύτηκε σ'
όλες τις εφημερίδες της Βέροιας και
της Νάουσας. Και το αξιοσημείωτο
είναι ότι όλες οι εφημερίδες (και ο
«Λαός») τη δημοσίευσαν περιληπτικά
ή απέδωσαν το περιεχόμενό της μερι
κά ή περιληπτικά και η μοναδική
εφημερίδα που τη δημοσίευσε ολό
κληρη και «αυτολεξεί» ήταν η «Αλλα
γή» (στο φύλλο της 3.9.1982. σελίδα
4η). Πως λοιπόν γράφει παρά ταύτα
η εφημερίδα του ΠΑ.ΣΟ.Κ ότι το
ΚΟ.ΔΗ.ΣΟ «κήρυξε» την ουδέτερό
τητά του μόνο από τις στήλες του
«ΛΑΟΥ», μονάχα η «Αλλαγή» μπορεί
να εξηγήσει...

Τέλος για το «καμαρωτός» που γράφει στη λεζάντα της
ηι’Τ°ΥΡαφίας που δημοσιεύει η φυλλάδα και η οποία λήφθηκε
Π(ιμι<1 Υπηρεσιακή σύσκεψη στη Νομαρχία όταν ο κ. Ζήσης
^ Γσίκας ήταν διευθυντής της Σχολής Μαθητείας, ας ξέρει η
μ ?*} Τ°υ βιομηχάνου και εκδότρια του πασοκικού εντύπου,
,αι και όλοι οι απανταχού χουντοπασοκτσήδες, ότι οι Πατσιΐ0 01 ®ίναι και θα μείνουν «καμαρωτοί» γιστί η σπονδυλική
Κε · ^
δεν λυγάει εύκολα και δεν ξέρουν να σκύβουν το
¡ ^ ρ ι και να προσκυνούν, όπως έχουν μάθει να κάνουν πολαπ° τους συκοφάντες και υβριστές τους.

Το κεντρικό τμήμα της συγκέντρωσης τυυ συνδυασμού ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΚΆ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. Στο βάθος ο υποψήφιος δήμαρχος κ. Γαβριηκιδης μιλώντας
πάνω από την εξέδρα.

Εντπωσιακή
συγκέντρωση
πραγματοποίησε χθες το βράδυ ο
υποψήφιος δήμαρχος Βέροιας κ.
Σάββας Γαβριηλίδης στην πλα
τεία της Εληάς.
Η αυθόρμητη αυτή συγκέν
τρωση έδωσε αισιοδοξία στους
οπαδούς
της
Δημοκρατικής
Συνεργασίας ότι το αποτέλεσμα
της Κυριακής θα είναι ευνοϊκό.
Τον υποψήφιο δήμαρχο κ.
Γαβριηλίδη προσφώνησε ο για
τρός κ. Θεόδωρος Πολυχρονιόδης ο οποίος αναφέρθηκε στην
προσωπικότητα του υποψηφίου
δημάρχου και στην απήχηση που
είχε η απόφαση δημοκρατικών
δημοτών να συστήσουν τη
ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑ
ΣΙΑ για να διεκδικήσουν το Δή
μο της Βέροιας.
Ο υποψήφιος δήμαρχος κ.
Σάββας Γαβριηλίδης αναφέρθηκε
στο πρόγραμμα που έχει εκπονή
σει ο συνδυασμός και ανέπτυξε
διεξοδικά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο Δήμος και τους
τρόπους αντιμετώπισής τους.
Έ τ σ ι και με τις δύο χθεσινές
κεντρικές συγκεντρώ σεις (για του
κ. Βλαζάκη στη διπλανή στή?,η)
έκλεισε χθες βράδυ η προεκλογι
κή κίνηση.

Η Βέροια και η δημοτική της αρχή
ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Η σημερινή πόλις μετά τον Β'
Παγκόσμιο πόλεμο και τον κομμουνιστοσυμμοριτοπόλεμο είχε πολλά
προβλήματα.
Έ λειπαν βασικά έργα υποδομής,
απαραίτητα για τον εκσυγχρονισμό
μιάς πολιτισμένης πόλεως. Έτσι
στην 3ετία που πέρασε, (αυτά γρά
φονται κυρίως για τους νεώτερους)

επρκπε να γίνουν πολλά. Και έγιναν
πάρα πολλά.
Στην προσπάθεια υναμορφιίιοεως
της πόλεως συνέβαλαν κατά πρώτο
λόγο οι φιλόπονοι και προοδευτικοί
δημότες της, την πρωιοπορεία όμως
σ' αυτόν τον αγώνα την είχαν οι τόπι
κοί δημοτικοί και πολιτικοί παράγον-

Για το «σταυρό»
^ΟΛΙΤίΚΑ ΘΕΜΑΤΑ σ τη ν τ€λ€υταία το υ ς έκ δ ο σ η δ η μ ο σ ίευ σ η το πιό κάτω ε ν δ ια φ έ ρ ο ν κείΠου έχει σ χ έσ η με τη π ο λ υ θ ρ υ λ ο ύ μ εν η κ ατά ργη ση του « σ τα υ ρ ο ύ » α π ό τον κ. Π α π α νδ ρ έο υ.

Χωρίς παραλληλία

„ .¿ 0ελ ίδ ες 195 καί 196.
ίν0 ¿ η^°Υ σολίνι δέν ά γ νο ο ϋ ο ε ότι
Η ι\λ τ° tû πιό σ ίγουρα άτού του ό* ? ν στό γ εγ ο ν ό ς δτι ό βασιvàvyif ν θά δοκίμαζε νά δρ ά σ ει έâv
δ ιέθ ετε άνετη
ι«ν άζο^*α _στδ Κοινοβούλιο. Τού ήΐ·θε;
λοιπόν νά προφυλα^'Π οετ' Κώθε έκπληξη στήν κατά
. ν ' α ^1? Ανανέωση τώ ν βουλευΡ* 0 1 6 f.
ά ρ χή του 1927 προτείτ Ι<50πι ο YQ φ α σ ιο π κ ό Συμβούλιο
4 «¿λ^°Η ισΠ τού έκλογικού νόμου.
Κείμενο υιοθετήθηκε άπά τή

υ π ο ψ ή φ ια ς δ ή μ α ρ χ ο ; ; 0 υ

Ι1ΑΣΟΚ στη Bcpom Avopcu; ΒλιιζΛκης.

^ Αραγε, ά ύ,ες επιχειρήσεις την περίοδο εκείνη δεν πήραν
ϊ(ι ^α για τις ανάγκες τους; Ορισμένες βιομηχανίες, ή ακόμα
1η βομβακοβιομηχανία του μπαμπά της εκδότριας του υβριΙΚου εντύπου, άραγε, δεν πήραν κανένα... χουντοδανειάκι
^ περίοδο εκείνη; Είχαν σταματήσει να δουλεύουν ή το κρά■ειΧε σταματήσει τότε να λειτουργεί;
β
Ρωτήσει, λοιπόν, τον μπαμπά της η άλλοτε, νεαρή τότε,
^■οχουντικιά (βραβείο στα Βικέλεια) εκδότρια τώρα του υβριικού πασοκικού εντύπου, γιατί μπορεί αυτός άριστα να την
Ήροφορήσει ποιές βιομηχανίες και ποιες επιχειρήσεις πήραν
Τα την χουντική περίοδο δάνεια Kat άλλες οικονομικές ενιλρσεις. Βλέπετε ο κ. Ουλσουτζόγλου διετέλεσε διορισμένος
Τωδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Kin ft ^ εΠ' λ°ύντας, δηλαδή ήταν επικεφαλής των εμπόρων
Θ/ βι°μηχάνων του Νομού μας με τις «ευί,ογϊες» της χούντας!
η
αιρετά σήμερα κατέχει ο δραστήριος επιχειρηματίας
Καλαμάτας.
V(1 Ρ αο για την εντύπωση που επιχειρεί η πασοκική φυλλάδα
0ί 0,ΐμιουργήσει γράφοντας ότι «ο κ. Ζήσης Πατσίκας διετέλεQ.
δικτατορίας διευθυντής των Τεχνικών Σχολών του
σημειώνουμε ότι τοποθετήθηκε διευθυντής το έτος
δμ,· ΚΠι παΡαιτήθηκε το έτος 1972. Δεν διορίστηκε από τη
^ ο ρ « α όπως ο μπαμπάς της εκδότριας του πασοκικού εντύ

καμία απολύτως πρόθεση
σμού το“ δημοκρατικού
ΐθλ„, ®0ε<7τώτος μέ tqv κλασικό ί*Ρ,'αΐο^00,σμ0’
έπειδή μέ τήν
0, % ολ° ΤΘ9 κοτοργήσεως τού
** ηΡ °τ ιμήσεως έγιναν άνοtiov ° ε δλλο συστήματα ορισμού
0μολ°υ**υτώ ν, δπως τό μικτό τής
4η ή , '° ν5>ακής Γερμανίας, νομίζω „
i lv'Knr ση τ θ*ΐ Αντίστοιχης μουσο- I
Γ| αΐ τ Ι,ρόταο^ θά θτ° ν χρήσιμη. *
ρ° 0αι«> τε|ν παραθέτω δπως πο1 f£5tT a ' ο τσ βιβλίο τών P Milza'
'® )9 ·ιο ϋ 'θ' η '*-e fascisme llaliert
>6θ0
Editions du Seuil, Παρίσι

θαυμαοιε την ανεξαρτησία της Τοπικής Αυτοδιοίκηση; που κπα<γ(Χυνι· ..
Κεντρική Αιοικηση (υφυπουργοί) δεν άφησε ούτε στην προεκλογικά σ υγκ ι.
αη μονο του «ανεξάρτητο» τον εκλεκτά του κόμματος.
Με μια απογοητευτική ομιλία σε
περιεχόμενο, χωρίς να ιιναπτύΕια κανένα
πρόγραμμα δουλειάς, ιιλλό εκ τοξεύοντας
κιιριιιι; συνθήματα που θύμιζαν κομμιιτικη συννέντρι,ιση π ρ ο ((αιιλειιτικάιν εκλό
" ιιν τελίιι.ιστ την προεκλογική του

° ερώτημα, όμω ς, είναι:

Ηγ
Ί»ι η Φοιπ είναι τόσο αρχαία όσο
"IV
q.
1 .1ν6°ς· Ήκμασε
π ι ν μ ι ι . υ ι , τόσο
ιυ υ υ m
u u
% (,Γ„0,’.
κατά
Iftivoi '0ττ' ΤΠ· T0U5 Μακεδονικούς
Ν ««
τους Βυζαντινούς. Τα
Ίαοί , '1 :η<= και οι βυζαντινοί της
0 ’’ ι'“Ρτυρούν.
fjD. ηΛστολος των Εθνών Παύ*1). ^
ανταπόκριση και αγά-

ΗΤΑΝ ΚΑΘΑΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ
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Αρ, φύλλου 20'ti
ΜτιτροπόΑίως 72-Τη,\. 23.137
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Βουλή τόν Μάρτιο τού 1928 καί δημοσιεύθηκε δύ ο μήνες άργώ τερα.
Γιά τις έ κ λ ο γ ές σχηματίζονται «κα
τάλογοι έμπιστοσύνης». Οί συντε
χνια κ ές έθ νικ ές συνο μ ο σ π ο νδίες
π α ρουσ ιά ζουν 800 υποψ ή φ ιους έπί
συνόλου 1.000, ένώ οί άλλοι 200 π α 
ρουσιάζονται άπά ά λλ ο υς άργανισμούς, δη μ όσ ιους ή α να γνω ρ ισ μ έ
νο υ ς μέ βασιλικό διάταγμα. Ά π ά
το ύ ς 1.000 υποψήφιους, τό Μέγα
Φ ασιστικό Συμβούλιο δια λ έγει 400,
μέ τή δυ να τό τη τα άλλω σ τε νά συμπ εριλά β ει ονόματα τά όποια κανείς
δ έν π α ρο υ σ ία σ ε άλλά τά όποια είναι
«μεγάλης ύπολήψεως».
Α ύτός ό ό ρισ τικ ός κ α τά λο γο ς τί
θετα ι σέ καθολική ψ ηφοφ ορία γιά
τις 400 έδ ρ ες. Πρόκειται λοιπόν π ε
ρισσότερο γιά δημοψήφισμα παρά
γιά εκλογή, άφοϋ οί π ο λ ίτες δέν
μπορούν π α ρ ά ν ά α π ο δ εχ θ ο ύ ν ή νά
άπ ο ρρ ίψ ο υν τά ονόματα πού τούς
παρουσιάστηκαν ά π ά όρ γανισ μ ο ύς
εξαρ τη μ ένο υ ς ά π ’ ευ θ εία ς ά π ά τό
φασιστικό κόμμα».

Άνδρέας Σταμούλης
Λόντου 36. Τσάρος

τες. >ιι οποίοι με μκθοόικότητυ. με
ενδιαφέρον και προπάντων με ακάμα
τη δραατηριότητυ επέτυχαν την χρη
ματοδότηπη των έργων δημοτικής
αναπτύξεως.
H «επάρατη* δεξιά, που περιλαμ
βάνει και το φιλελεύθερο κέντρο, για
τί έτσι συνήθισαν \·' αποκαλούν. οι
κουτοχυρτοκουτουλιάρηδες,
τη
μεγάλη πί^ιοψΠνία των πατριωτών
Ελλήνιον. που πιστεύουν στην Ελευ
θερία. τη Δημοκρατία, στα ανθρώπι
να δικαιώματα και τις μεγάλες αξίες
που καταξιώνουν τις αληθινά δήμο
κρατικές κοινωνίες, αυτή λοιπόν η
δεξιά οικοδόμησε την σύγχρονη Βέ
ροια.

Είναι αλήθεια
κ. Νομάρχα;

Σύμφωνα με πληροφορίες μας αμέτρη
τος αριθμός αγροτικών αυτοκινήτων με
έδρα τα γύρω χωριό Οεόθηκαν ντι φθάνουν
στο χώρο κοντό στην .r.L Αγίου Avon
νίςαι (κυρίως u-' το Μακροχώρι) λίγο
πριν από τη συγκέντρωση, ενιΐι από έγκυ
ρη πηγή πληροφορηθήκαμε Οτι τουλάχι
στον δεκαπέντε λεωφορεία του Κ.ΤΕΛ
ναυλώθηκαν και μιτέφιραν οπαδούς του
ΠΑΣΟΚ από διάφορα χωριά στη Βέροια
για τη συγκέντρωση
Λυπηρό και πέρα για πέρα ανησυχητι
κυ υπηρ
ήρξε το φαινόμενο ότι δημι
δημόσιοι
υπάλληλοι
W u pσυμμετείχαν
u K T d x Mσ'Mαυτή
r t f lκαι
i μαλί
στα κυκλοφορούσαν μέση στον κόσμο
επιδεικτικά συ να ήθελαν vu ώίισουν
«παρών· και να δείξουν καλή διαγωγή σε
κάποιους Γνωστός ταημιιτάρχης της
Νομαρχίας λέγεται ότι θεάθηκε στο χώρο
nie συγκεντρώσει.); καθώς επίσης και
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Οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ δεν arJSô
ατηκαν το δημόσιο κτίριο to ο iü,A ναι
κρέμασαν το πάνω τους,
δικαστικός λειτουργός της Βερί’ώέ!

Η ΟΜΙΛΙΑ
Ματαιιι περιμι-νε ο κόσμο.; που ομΟ
λογουιιένως ήταν κατιι οργανωμένος να
ακονίσει κάποιο πρόγραμμα Ιργυιν ΐιπιι το
χείλη του » Βλαζάκτ| Κάπου nr κότ-σιο
σημείο της σύντομης ομιλίας του που
πολλοί την χαρακτήρισαν ·μιά αρχή και
iva τέλος» ανίφερε ότι θα γίνουν κάποια
έργα υποδομής. Από κι:ί και πέρα η ομιλία
του ήταν ένας «πόλοιμος» κιιτά του κ. Τσαλί.ρα και επανάληψη των γνωστών σον#η
μάτων του ΠΑΣΟΚ με κοποιες ηαραλλα·
γές

Στο αυριανό φύλλο του «ΛΑΟΥ»
θα δημοσιευθ» άρθρο του

Ο πρώην βουλευτής της Ν,
Δημοκρατίας κ. Ιακωβίδης μας
κατήγγειλε, ότι ύστερα από έρευνα
που έκανε στη δ/νση Γεωργίας διεπι
στωσε άτι Ο Νομάρχης Ημαθίας κ.
Πινακίδης έδωσε εντολή να υφαιρεθούν τα οικόπεδα που δόθηκαν κατά
την περίοδο 1980 - 81 στους φτω
χούς Ρωσσοπρόσφυγες.
Η απόφαση αυτή πλήττει φτω
χυύς βιοπαλαιστές, καταγγελη ο κ.
Ιακωβίδης. τους οποίους η προηγού
μενη κυβέρνηση δικαίωσε χωρίς κομ
ματικές σκοπιμότητες.
Είναι αλήθεια κ. Νομάρχα. ότι
πήρατε τέτοια απόφαση;

ΓΙΩΡΓΟΥ X. ΧΙΟΝ1ΔΗ
με τίτλο:

ΤΟ αΣΤΑΥΡΩΜΑ» ΤΩΝ
ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ, ΜΕ ΣΤΑΥΡΟ
Ή ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΥΡΟ
Αύριο στο «ΛΑΟ»

Η ΚΙΝΗΣΗ ΒΟΛΒΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΕΥΡΟΤΟΥ ΤΣΑΛΕΡΑ
«Ο Τ οολέρας δεν είναι ούτε χουντικ ός, ούτε αριστερός, ούτε
δεξιός. Ο Γσαλέρας δεν έχει κόμμα. Ο Τ οαλέρας α νή κ α στην Βέροια
και θα μπορούσε να συμμαχήσει με οποιονδήποτε αρκεί να ω φ έλη σα
την Βέροια. Είναι ο άνθρω πος που χρειάζεται η Βέροια».
Αυτά τονίζονται σε δήλω ση του κ. Κων. Ζαρκάδα. εκπροσώ που
τω ν ανέντιιχτω ν ριλελευθεριοτώ ν «Κ ίνηση Βόλβης».
Ω ς γνω σ τόν η Κ ίνηση Β όλβης σε προηγούμενη ανακοίνω σή της
είχε δηλώσει ότι στις δημοτικές εκλογές θα ψηφίσει αξιοκρατικά και
θα λάβει θέση μόνο όταν ανακοινω θούν όλα τα ονόματα τω ν υπόψη
φίω ν και αφού ακουσθούν όλα τα προγράμματα Με την τολμηρή
αλλά και ειλικρινή όήλωση του κ. Ζαρκάδα φαίνεται ότι ο κ. ΤοαλΙρας κρίθηκε σαν ο ικανότερος και η κίνηση δηλώνει ότι θα τον ψηφί
σει.

Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ζαρ
κάδα είναι.
«Αγαπούμε την Δημοκρατία όσο
αγαπούμε και την Βέροια, γι' αυτό
θλιβόμαστε όταν ακούμε ορισμένους,
εξ επαγγέλματος δημοκρατικούς, να
προσβάλουν τον περήφανο βεργιώτν
κο λοό και μάλιστα... εν ονόματι της
δημοκρατίας.
Διότι
διαπράττουν
τεράστιο
σφάλμα ασκούν πλήγμα κατά της
Το 1950 ο τότε δήμαρχος κ. Ανα δημοκρατίας και προσβάλουν ιον
λαό της Βέροιας οι σοσιαλιστές και
στάσιος Καρατζόγλου είχε αρχίσει
την εφαρμογή ενός προοδευτικού ιδιαίτερα αυτοί του... «τρίτου δρό
προγράμματος εκτελέσεως έργων. μου», όταν ταυτίζουν τον κ. Τσαλέρα
με τον χουντισμό.
Προέβη εις την αναδάσωπη εκτάσεως
Δηλαδή τα 45% του λαού που
250 στρεμμάτων του μετέπειθτα οικοδομηθέντος ωραίου συνοικισμού ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές
Παπάγου. Άρχισε τις διάνοιξης των Τσαλερα προτιμούν χουντισμό;
Τί θα πούμε αύριο αν ο κ. Τσαλέοδών Μητροπόλεως και Βενιζέλου
και προχώρησε στην εκτέλεση και ρας εκλεγεί δήμαρχος; Ό τι ο λαός
της Βέροιας έγινε χουντικός; Αυτά
άλλων κοινωφελών έργων. Εν συνκ
Yetu άρχισε η Ι2ετία δημαρχίας του δεν είναι σοβαρά πράγματα ούτε
αειμνήστου και ρέκτου δημάοχου αρμόζουν σε σοβαρούς υποψηφίους
δημάρχους.
Αντωνίου Κεμιντζέ. Περατώνει τις
Οπ ο Τσαλέρας ήταν δήμαρχος επί
μπάλες διανοίξεις οδών του πρόκαδικτατορίας δεν το αμφισβητεί κανέ
τόχου του. Κατασκευάσθηκε η Λεω
νας. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Το
φόρος Ανοΐξεως Εληάς, η Κεντρική
και 60 χιλιόμετρα αγροτικών οδών. πρόβλημα είναι αν ωφέλησε ή έβλα
ψε την πόλη. Διότι στο κάτω - κάτω
Κάποιος θα ήταν και τότε δήμαρχος
Η Βέροια δεν είχε αποχέτευση. Τα Και θα μπορούσε μάλιστα vasivuiicui
νερά ίων υπονόμων ήσάν στην επι κανένας ανίκανος.
φάνεια των δρόμίαν. Από την πρώτη
Ωφέλησε λοιπόν ή έβλαψε τη\·
του τετραετία άρχισ* η κατασκευή πόλη ο Τσαλέρας όταν ήταν δήμαρ
του αποχετευτικού δικτύου. Δεκάδα: χος;
χιλιόμετρα ακσχετεύσεως
καταΚαι όπως φαίνεται όχι μόνο την
ωφέλησε αλλά άφησε ανεξίτηλα ίχνη
Συνέχεια σ τ η ν I n
από το πέρασμά του.

κ.

ΖΑΡΚΑΔΑ

Η Αντωνιάδειος Στέγη Γραμμά
των κοι 1 ι'.χνών θα μένα εκεί και θα
θυμίζει Τσαλέρα όσοι δήμσρχοι κι αν
παρέλθουν. Ή μήπως, θάπρεπε να
την «λιάσουμε επειδή κτίοθηκε επί
χούντας από τον Τσαλέρα για να ικα
νοποιήσουμε τα καπρίτσια ορισμέ
νων εξ επαγγέλματος δημοκρατικών;
Χρειάζεται ειλικρίνεια, θάρρος
και τόλμη η δημοκρατία. Και η ειλι
κρίνεια μας επιβάλει να αναγνωρί-

σουμε όα : Nui. u Γοαλίρι/ς υπήρξε
δήμαρχος «ri χούντας αλλά ιυφ,ίληαΓ
την πόλη όσο κανένας δήμαρχος ού
τε πριν ούτε μετά από αυτών.

Ο Τσαλέρας rivai ικανός και δρα
στηριος. ρέκτης προγραμματιστής
και δημιουργός. Εχει όλα ta φόντα
ενός καλού δημάρχου.
Λυτό δεν το αμφισβητεί κανένας
Ούτε οι αντίπαλοί του Εκείνα που
συνήθως «ροβάλεται σαν επιχείρημα
εναντίον του είναι το χουντικός και
δεξιός. Ά λλο επιχείρημα δεν υτ-άρ
χει
Προσωπικά πιστεύω ότι ο Τσαλίρας δεν είναι, ούτ* χουντικό; ούττ.
αριστερός, ούτε οιξ,όμ ο Τσαλέρας
δεν έχει κόμμα. Ο Τσαλέρας ανήκει
στη Βέροια και 0u μπορούσε vu συν
ριγήσει με οποιονδήποτε αρκεί να
ωφελήσει τη Βέροια.
Είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται
η Βέροια. Γι αυτό, εμείς οι ανέντοχτοι φιλελευθεριστές, επειδή αγαπού
με την Βέροια, θα ψηφίσουμε Τσαλί
ρα».

Η Βέροια θα κερδίσει
οσα εχασε
στα 8 χρόνι
που πέρασαν

ΤΣΑΛΕΡΑΣ

για Δήμαρχος

ΣΡΛΙΔΑ 2η

Σάββατο

«ΛΑΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1 2 i < 5 < re ¿

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κάνει τη... δουλειά της, στον ηλε
κτρισμό.
2. Στη γενική, ένα χωριό του νομού
μας.
3- Αοτά μπορεί νάνοι και ομοια Είναι εργαλεία, κυρίως των
ξυλουργών.
4. Έ χει κάθε στόμα ανθρώπινο, το
δικό του — Επιφώνημα της
αρχαίας γλώσσας.
5. Υπάρχει ανάμεσα σε πολλούς
λαούς της Μέσης Ανατολής
6. POP - Η ττροσιροοά τους μαζύ

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

συνηθίζεται στην Κρητη.
7. Αυτό διαθέτει και ιατρεία - Υπάρχει στη ιρύση και ορυκτό (καθ.).
8. Αυτή η σημαία έχει και δρεπάνι Αντίστροφα, αρχικά εταιρειών.
9. Πολλούς ευνοεί αυτή, εδώ όμως...
άφωνη — Το όνομα αυτό θυμίζει
και άλογα (αντίστρ.).
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Τέτοια... ρεύμυτα διαθέτει πολλά η
ΔΕΗ (αντίστρ.).
2. Διαστημικό κέντρο - Επώνυμο
τραγουδίστριας μας.
3.. Αύριο το βράδυ θα ξέρει αν θάναι
δήμαρχος στη Βέροια.
4. Αντίστροφη, ρωτάει - Σε λίγες
μέρες θα το γιορτάσει η χώρα μας
(αντίσστρ.) - Λεπτή κλωστή.
5. Ελληνικό νησί.
66. Τέλος,., ξένων ταινιών - Ένας
βασιληάς.« Σαιξπηρικός.
7. Πάντοτε υπάρχουν για την έκρη
ξη πολέμου.
8. Βιβλικό πρόσωπο που θυμίζει...
αλμύρα — Έ να ελλην. περιοδικό,
που εέχει σχέση με τη δουλειά που
κάνετε αυτή τη στιγμή (αντίστρ.).
9. Ενας από ιούς προφήτες - Δει
γνει._ αανάποδα.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΓΑΒΡΙΗΛ1ΛΗ 2 ΕΛΛΑΣ 3. ΝΕΑΡΧΟΣ 4. ΝΞ - ΕΥΘΥ
ΜΙΑ 5. Η.Α.Δ. ΣΟ 6. ΜΝΑΣ - ΝΔΙΡ 7. ΑΔΝΑΓΑΠΟΡΠ
8. ΤΤΡΕ - ΕΥ 9. ΑΟΙΔΟΣ - ΣΕΚ 10. ΣΥΑΝ - ΣΤΑΝΗ
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 3. ΒΛΑ(ΧΑΣ) ΔΑΝΕΙΑ 4. PAPE
ΣΑ - (Η)Δ(Ο)ΝίΗ) 5. ΙΣΧΥΣ (ΑίΓ'ΡΟίΣ) 6. ΟΘΩΝΑ - ΣΣ 7. ΣΥ - ΑΠΕ 8. ΙΚ - ΜΕΛΟΥ
ΣΑ 9. ΣΙ - !Ρ - ΕΝ 10. ΗΝ - Α1ΡΠΥΚ Η

0^653©
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16

ΣΑΒΒΑΤΟ, 16
1.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
1.30 ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
2.00 ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.15 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΟ
4.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
5.30 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΤΟΠ TEN
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
7.45 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.00 Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
8 30 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0010 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 17
12.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
12.30 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
100 0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ
ZQON
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓ
ΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30^ΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3.00 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
3.16 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
5.15 Η OPA ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΤΙΣΝΕΫ
7.30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
8.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.05 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΑ' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΒ' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.50 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΣΠΟΡ
5 .5 0 ΝΟΝΤΥ

6.05 ΧΑΪΝΤΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗ
ΘΙΝΑ
7.30 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
8.25 ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ
11.45 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00,05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 17
ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
3.55 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
5.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
5.30 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
5.40 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.05 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΔΟΣΗ Α
ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙ
ΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολλοί έδωσαν ορισμό για την
ελευθερία, όμως αυτός του Αριστοτέ
λη, αν και από τότε έχουν περάσει
όιόμυσι χιλιάδες χρόνια, είναι ο πιο
τέλειος.
Έλεγε λοιπόν, ο Σταγειρίτης φιλό
σοφος «Ελευθερία είναι αυτή, που
σταματά εκεί που θείγονται τα συμφέ
ροντα κάποιου άλλου». Αν λοιπόν τα
αγαθά, η περιουσία kui πιο πολύ η
υγεία και η ζωή κινδυνεύουν από τις
ενέργειες κάποιου ή από τις παραλή
ψεις του. τότε αυτός έχει ξεπεράσει
τα όρια της πραγματικής ελευθερίας
και μπήκε στο χώρο της αυθαιρεσίας,
της παρανομίας και της εκμετάλευσης του όρου.
Σήμερα η Βέροια έχει φθάσει στα
όρια της σωστής ελευθερίας και κάθε
μέρα τα ξεπερνά και φθάνει στα όρια
της παρανομίας. Φθάνει στην παρα
νομία με την ανοχή και την νωθρότητα όλων μας και την αμέλεια των
υπευθύνων οργάνων.
Έτσι κάθε μέρα όλοι μας αντιμε
τωπίζουμε τις πιο κάτω παράλογες,
επικίνδυνες και απάνθρωπες icura
στάσεις. Τα σκουπίδια μερικοί, ευτυ
χώς λίγοι, τα κατεβάζουν στο δρόμο
το βράδυ. Παρανομούν κατά τρόπο
επικίνδυνο. Και παρανομούν και βά
ζουν σε κίνδυνο την υγεία μας. με
την ανοχή τη δική μας. του Δήμου
και της αστυνομίας. Να απαλλαγώ
εγώ uno τα σκουπίδια, σκέφτονται οι
συνάνθρωποι αυτοί, και ας κινδυνεύ
σει η υγεία όλων των άλλων. Πά
πχουν. θα μου πήτε. από πνευματική
μυωπία. Το ξέρο». όμως η υγεία μας
κινδυνεύει;
Του ενός κακού μύρια έπονται.
Αυτήν την παρανομία την ακολου
θούν άλλες χειρότερες. Στις σακού
λες πέφτουν λιμασμένα αδέσποτα
σκυλιά και γάτες. Λέγω αδέσποτα
γιατί ένα ζώο που έχει κύριο, αφέντη.

δεν rivât δυνατό να βγαίνει από το
σπίτι και να τρέφεται με σκουπίδια,
vu συγχρωτίζεται με ζώα αμφίβολης
υγείας και να κινδυνεύει το ίδιο και
εμείς; Αν έχουν κυρίους θα πρέπει να
μηνηθούν που επιτρέπουν τέτοιες
ελευθερίες στα ζώα. περιορίζοντας
την ελευθερία τη δική μας. Γιατι κιν
δυνεύουμε από αρρώστιες από τα
ζώα αυτά, κινδυνεύουμε από λύσα.
από απλά δαγκώματα, κινδυνεύουμε
ιιε τα αυτοκίνητά μυς όταν μαε βγαί
Αύριο Κυριακή 17 Οκτωβρίου
νουν εμπρός. Δημιουργούν οε μια
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
αφόρητη εικόνα βρωμιάς και ακατα
στασίας στην πόλη. Εικόνα που μας Βέροιας:
Αγγέλογλου Θαλ.
υποτιμά σαν πολιτισμένους ανθρώ
Πλ. Αγ. Αντωνίου
πους. Ένα άλλο κακό από το κύκλω
Τηλ. 22213 24716
μα αυτό η Φασαρία που δημιουργούν
για παθολογικά, καρδιολογικά
τα αδέσποτά Γαυγίζουν, τσακώνον
ται. νιαουρίζουν και ξυπνούν τους και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Θεμελής Λάζ.
ανθρώπους που έχουν δικαίωμα να
Αριστοτέλους 18
αναπαυθούν. Γνώμη μας εκστρατεία
τηλ. 29723 29733
όλων μας για τον καθαρισμό της πό
για πιιιδιατρικά περιστατικά.
λεως kui την απαλλαγή από τα αδέ
Παπαχαραλάμπους
σποτα ή και από αυτά που έχουν κύ
Βενιζέλου
ριο (δεσπότη) αλλά περιφέρονται
τηλ. 24625 22277
ελεύθερα. Εκστρυτιΐα ιιπό όλους μας
για χειρουργικά και γυναικολογικαι μέτρα από Δήμο και Αστυνομία.
Να απαλλαγούμε πριν θρηνήσουμε κά περιστατικά.
θύματα. Αν τώρα θίγεται ο σύλλογος
προστασίας ζώων ας φροντίσει να τα
μαζέψει. Έ χουν και τα ζώα ψυχή και
ία αγαπάμε. Τι είναι προτιμότερο η
ζωή ενός ζώου ή ενός παιδιού; I
Αλλιώς ας τους ειδοποιήσει η Αστυ- ί
νομία ότι θα μηνύει τον σύ?Λογο για ;
τέτοιες παραβάσεις. Κατά τη γνώμη
μαε είναι στίγμα η εικόνα για την πό
λη μας. Ακόμη θα έχουμε να προτί
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με.4ο
νουμε κάτι μήπως έπρεπε ο Δήμος να
άρθρο 1369 του Αστικού ΚώδιΑ,
φτιάξει σιδερένια κιβώτια για την
π«..; τροποποιήθηκε με τον Ν.
Ι2?ιι·ί9«γ ότι
τοποθέτηση των ακουπιδιών και να
τα χρέωσα μαζί με τα Δημοτικά τέλη
στους πολίτες: Είναι μια ιδέα για τον
Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΩΤΤΑΣ του
σημερινό Δήμαρχο kui τον μελλοντι
Αργυρίου και της Αγνής το γένος
κό, ας μελετηθεί.
Μητσάκη που γεννήθηκε στην Σιάτι
στα Κοζάνης και κατοικεί στην Βέ
ΦΩΚΙΩΝΑΣ
ροια επάγγελμά τίας και η ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛ ΤΟΛΙΟΥ του Δημητρίου
και της Ευθυμίας το γένος Σουσουνή
που γεννήθηκε και κατοικεί στην Βέ
ροια επαγγέλματος διακοσμήτρια
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό της
Μονής Αγίου Προδρόμου Βέροιας.

Ε γ ιψ ε

ρεύουν

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧ1ΑΤΡΟΓ
ΑΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ Μ ΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Στον εικοστό αιώνα:
Παιδιά πατούν τα όνειρα, γιατί πυροβολιούνται,
Στρατιές αγγέλων, αβοήθητες πεθαίνουν.
Γυμνοί άρχοντες, μπροστά στον ήλιο τρέμουν.
Μαύρα χέρια, αιμορραγούν στο χώμα.
Στον εικοστό αιώνα, στον εικοστό αιώνα.
Ανθρωποι δεμένοι, στα χέρια μ' αλυσίδες
τρέχουν στα σκλαβοπάζαρα να πάρουνε ελπίδες.
Λαοί ανεβαίνουνε. Λαοί ποδοπατιούνται.
Ό λα πάνω στην γή «Αγοράζονται Πωλιούνται»
Στον εικοστό αιώνα. Τι έξοχη γυμνώτης.
Στον εικοστό αιώνα
Μαριανθη Καπουτσέλη

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΑΓΚΥΡΑ 14 (ΑΠΕ)
Η κυβέρνηση των Ηνωμένων
Πολιτειών συμφώνησε να εφοδιάσει
την Τουρκία μ τεχνολογικό υλικό για
τον εκσυγχρονισμό των στρατιωτι
κών αεροδρομίων της. όπως έγινε
γνωστό χθες στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με π ς τουρκικές εφημε
ρίδες. οι συζητήσεις για την αποστο
λή τεχνολογικής βοήθειας άρχισαν
την περασμένη εβδομάδα μεταξύ του
αρχηγού του γενικού επιτελείου
στρατού στρατηγού Εζτορούν και
του αμερικανού υφυπουργού άμυνας
για θέματα διεθνούς ασφαλείας κ. Ρί
τσαρντ Πέρλ. κατά τη διάρκεια σύ
σκεψης της ανωτέρου επίπεδου
μικτής τουρκο αμερικανικής ομάδας
για θέματα άμυνας. Κατά τη διάκριεα
της ίδιας σύσκεψης συζητήθηκε και ο
εκσυγχρονισμός του υλικού των

Ναμμιά απόφαση οεν έχει πάρει η
κυβέρνηση για το ωράριο των κατα

στηματων ούτε εχει αρχίσει σχετικές
Η ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΤΣΙΝΑΡΑ του
συζητήσεις με τους ενδιαφερομένους,
Παναγιώτη και της Ευθυμίας το γέ
δήλωσε χθές ο υπουργός εμπορίου κ.
Γ. Μωραίτης με αφορμή δημοσιεύμα νος Τσαλομήτρου που γεννήθηκε
στην Μεθώνη Πικρίας και κατοικεί
τα του τύπου.
στην Αθήνα επαγγέλματος οικοκυρά
Το θέμα του ωραρίου πρόσθεσε ο
και α ΑΓΚΟΠ ΠΑΠΑΖΙΑΝ του
κ. υπουργός δεν είναι απλό αφού σχε
Μιχαήλ και της Αγαβνής το γένος
τίζεται με το περιβάλλον, το κύκλο
Τερτσακιάν που γεννήθηκε και κατοι
φοριακό. τους καταναλωτές, τους
κεί στην Αθήνα επαγγέλματος φανο
εργαζομένους στα καταστήματα, κιιι
ποιός πρόκειται να παντρευτούν και
τους καταστηματάρχες.
ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ.
Οταν συνεπώς Ου αρχίση να το
Δημητρίου Αττικής.
εξετάζει η κυβέρνηση θα καλέσει και
τους ενδιαφερομένους να κάνουν τις
προτάσεις τους και την όλη υπόθεση
Ο ΓΙΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
θα χαριστεί η εξ υπουργών επιτροπή
του Δημητρίου το γένος Ιωαννίδη
ποιότητας ζωής που έχει επικεφαλής
γεννήθηκε και κατοικεί στη Βέροια
τον υπουργό εσωτερικών κ. Γιώργο
επαγγέλματος Σιδηρουργός και η
Γεννηματά.
ΑΣΙΚ1ΔΟΥ
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ του
Τα σχετικό σημερινά όημοσιεύ- I Γεράσιμου και της Παναγιώτας το
ματα πάνω στο θέμα του ωραρίου ι γένος Κοντζανικολάου γεννήθηκε
ανέφεραν ότι «έχει βρεθεί φόρμουλα
στη Καλλίφυτο Δράμας και κατοικεί
μεταξύ εμπορικού συλλόγου. ΣΕΛ
στη Βέροια επαγγέλματος λογίστρια
ΠΕ. και ΣΕΣΜΕ για καθιέρωση
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
συνεχούς ωραρίου υπό την Ιη Νοεμ
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγ. Ιωάνβρίου.
νου Βέροιας.
Με αφορμή τα δημοσιεύματα
αυτά η εθνική συνομοσπονδία παντο
πωλών Ελλάδας με τηλεγράφημα
προς τον πρωθυπουργό και τους
αρμόδιους υπουργούς αναφέρει ότι
Για να θυμάστε τις
μιά τέτοια συμφωνία βρίσκει αντίθετο
το σύνολο των επαγγελματιών, βιοτε
ομορφώτερες στιγμές
χνών. και των περισσοτέρων εμπό
της ζωής σας
ρων της χώρας. Η προτεινομένη λύ
ση του συνεχούς ωραρίου λειτουρ
γίας των καταστημάτων, τονίζεται
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
στο τηλεγράφημα, δεν ανταποκρίνεται στην ελληνική πραγματικότητα,
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
δεν εξυπηρετεί την κατανάλωση και
αντί να συμβάλλει στην προσπάθεια
απορρύπανσης της ατμόσφαιρας
αντίθετα την επιδεινώνα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η επιτροπή Κοιν. Συμπαράστασης
Περ/κής Εφορείας Προσκόπων Ημα
θίας εκφράζει τις θερμές της ευχαρι
στίες προς την κ. Φωτεινή Τριαντά
φυλλου για τη δωρεά των (10.000)
δέκα χιλιάδων δραχμών προς ενίσχυσιν των Προσκοπικών Τμημάτων, εις
μνήμην
των αγαπημένων της
νεκρών.

Σήμερα Σάββατο 16 Οκτωβρίου
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Μπάλιου - Ούτα
ττηλ. 29759
Αύριο Κυριακή !7 Οκτωβρίου
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Γιώργου Μουρατίδη
τηλ. 25130

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Στεφανίδης Χαράλαμπος
Θεσ/νίκης 77 τηλ. 24250
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημήτριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πλάτης Π.
Βενιζέλου 147 τηλ. 23448
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡ!
Ουστάς Ευστάθιος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Αραπίδης Ιωάννης
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κρεμλίδης Φώτιος
Σταδίου 179 τηλ. 22570
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωπννίδικ Δηαάτοιηε
Κυρίτση I τηλ. 22/67
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ. 23741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόνλου Κων/νος

ΠαράίΛηλα η ένωση καταστημα
ταρχών ραδιόφωνων και ηλεκτρικών
συσκευών (ΕΚΡΗΣ). με ανακοίνωση
της καταγγέλλει ως απαράδεκτες και
εξοντωτικές για την μικρυμεσαιο επι
χείρηση, τις θέσεις των μεγαλοεπιχει
ρηματιών του ΣΕΛΠΕ και ΣΕΣΜΕ,
για το ωράριο.
Από την πλευρά του ο εμπορικός
σύλλογος Αθηνών διέψευσε χθές με
ανακοίνωσή του ότι είναι οριστική
και βέβαια η απόφαση για την επιβο
λή συνεχούς ωραρίου και όη η συμ
φωνία έχει γίνει αποδεκτή και από
τον εμπορικό σύλλογο. Το μόνο που
έχει γίνει από πλευράς εμπορικού
συλλόγου, τονίζεται στην ανακοίνω
ση, είναι η υποβολή προ πολλού
υπομνήματος με προτάσεις, που
δημοσιεύτηκαν μάλιστα και στον τύ
πο.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ι« ρ η

,

μ φ ά α Ι-113^ 1

ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ

Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ

Η Γ.Ε ΒΕΡΟΙΑ! καλώ
.
ηλικίας 6-9 ετών για τΠν £ν
Γυμναστική.
Κατόπιν αυτού οι ενδιαΦ' ^
νοι μπορούν να π ρ ο σ έ λ θ ιώ ',
γήπεδο αθλοπαιδιών τη? ^
εξής ημέρες και ώρες ■Κάθ*' '
τη 6-8μ.μ. και Σάββατο και
από τις 8 .3 0 ' έως 1030 11·Ρ1· .

Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
ΦωτοσυνθεσηςΟη-δΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΓ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαουλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρστους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροτιολεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕ«*
Γ.Ε. ΒΕΡ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων - Γ.Π.Σ.
δον 7ΠΟΠ
* 'Μνοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. - Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται

Ο Τ Ε :¥ ρ σ β ε ίο
σ ε π α ιδ ιά
υπαλλήλω ν

ΤΕΧΙΜΗ

I

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
ΚάθΕ Ε ίδ ο υ ς φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητρόπολη ω ς 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Θωμάς A. Βύζας

ΜΕΚΑΤ

ΒΕΡΟΙΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ0 '6

εργαστήρι

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

Ε Λ Ε Υ Θ Ε ΡΩ Ν
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠ Ο Υ Δ Ω Ν
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΤΗΛ.225740-273211

0ΕΣΉΙΚΗ

Μ ΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!

α,Μ
ψι

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΑΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

σε τρεις μήνες

Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο τηςΛ
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά κ°
X ώμους, μέχρι την κατασκευή από οργανωΗέ’ρΠ_^
σωστά συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ; (π·Χ Κ
ΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΙ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ: 1 1 ° ° ^
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 .4 5 0 .0 0 0

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Γ.

Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Η Σ Τ Ε Μ Α Σ : (0 3 3 1 1 6 2 . 3 3 3 - 6 2 .'^

Μητ|Η»η·*/!«■».. H

τηλ.

Ι ΗΙ » ΟΙ \

J

Χρηματικά βραβεία θο
σε παιδιά υπαλλήλων του, W" ru)J*r
Βήκαν στις σπουδές τους
' .«ν'»
σιο και το Λύκειο) κατά το εκπ° μ
κό έτος 1961-62. Η δαπάνη
βραβεία αυτά θα είναι
δραχμές. Οι μαθητές πομ βΡ*°
είναι 575.

STUDIO

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)

VIDEO CLUB

»ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
• ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

A ia p â z c c e
κρΐ ό ια δ ίΰ ε ε ε

τουρκικών ενόπλων δυνάμεων“· ^ 1
και η ανάπτυξη της τουρκική?
μικής βιομηχανίας.
Η βοήθηα αυτή
της συμφωνημενης το '" 5υ ,ψ
τούς αμερικανικής βοήθεια? ΠΡΑ
Τουρκία.
^
Εξ άλλου, όπως εγινε Υ( ^
από πηγές της αμερικανική? ·
σβείας στην Άγκυρα, ο
,
της C1A κ. Ουΐλλιαμ
' j.
φθηκε. στα τέ?.η του περασμενι ^
να, την Τουρκία ανεπίσημα-υ
"ζι έφθασε στην Άγκυρα Μ,: Ά
αεροπλάνο της αμερικανική? * ^
νησης στις 28 του περβ^
Σεπτεμβρίου προκρχζόμενο?
Ναϊρόμπι. Κατά τη δώρ**1^
24ωρης παραμονής του στην .,
κία. ο κ. Κέΐζι είχε επαφές
κους αξιωματούχους. Ά γ ν<!)°™. ^
το περιεχόμενο των συνομώι
είχε ο κ. Κέΐζι με τους TWfHj
υπευθύνους.

ΛΑΟΣ

ΛΕΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Βενζινάδικα \

ΙΑΤΡΟΣ

Στον εικοστό αιώνα

Καμμιά απόφαση
για το ωράριο

1.05
1.30
2.15
2.30

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.

Γιατροί

7

·**·»»«

ι |·

f

1 H P f Ι Ι ΜΙ

ΟΙ

Μ Η Χ Α Ν ΙΚ Ο Ι

ΤΗΣ

Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ

ΣΤΗ

Δ ΙΑ θ £ Σ Η

^

ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟ*

^ßßoto 16 Οκτωβρίου IOS3
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Το χρονογράφημά μας

* * * * * * * * *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ!
« j ,
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Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΦΕΤΟΣ
ΕΧΕΙ ΣΤΟΧΟ TON
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΙΣΜΟ

„ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταπο'Ρ'του μας)
^

^ * Οκτώβρη αρχίζει το πρω‘Πμα της Α' Εθνικής ερασιτεχνι^ κατηγορίας. Η Αλεξάνδρεια συμ0|
.°τ°ν 5ο όμιλο, με άλλες είκο^ ομάδες, οι οποίες είναι Δόξα
'•ΡΟχωρίου. Αγροτικός Αστήρ
Εθν ■'' ' ^ Αλέξανδρος Τρικάλων.
>ώΚ«τερίνης. Απόλλων Λιτο
ύ ρο'’' Ρήνας Φεραίος Βελεστίνου.
Α.0 ν'ι·'ΙυΚ°ς ®°λου, Α.Ο. Σοφάδων,
μέ
.όδ'τσας, Ατρόμητος Παλα
«μ
Κ· Βρύσης Καρδίτσας.
( · Ποντίων Κοζάνης. Μακεδονιη -'όηστας. Γαλατινή Κοζάνης,
οντοκώμη Κοζάνης. Π.Ο. Ελλασό■
Σ'λλέας Φαρσάλων.
*έτο
τ1- "όλης μας. η οποία
οτόνη ° να'■!Ι0λύ ισ^ υΡ 'ί' έλει παν

^ η η κανει πρωταθλητισμό και
1^. Ήβει στη Γ Εθνική κατηγορία,
α ® ρήμερα ο προπονητής της
ιε: '"
κ. Μανώλης Κεραμιδά
* '’όρείας
^
Ιτα ^ ,<;1 κι,νει πολύ καλή δουλειά.
«0 ε.1Κ0Π| πέντε ριλ,ικά παιχνίδια
Π υ,\?ωΠε η Λλεξάνδρεια. σημείωσε
Π'ερΐκ^’ ^ Ταξύ των οπο*ων με τον
Αναγέννηση Γιαννι
τ«ών 2·Ι.2 0,Φοίνικα
Πολίχνης 4-1.
Λ Ε γι ^ ευ®ε Ρ ° 6 π ο λ η ς 3-1 κ αι 2 - 1.

ίρεια !!0υ σ υ ύ μ ε τ έ χ ε ι η ΑλεξάνΟμάί ϋ!,° λ ο γ ίζ ε ι τ ρ ε ις - τ έ σ σ ε ρ ε ις
τόι ~5 !!ου ®° π Ρο σ π “ θ ή σ ο υ ν να τις
4^ ιιυν το δ ρ ό μ ο . Β έβ α ια ε ίν υ ι ο μ άΡε πείρα κ αι ο π ω σ δ ή π ο τ ε λ α μ β ά Τ-ν 1 " 0 β-α Ρά υ π ό ψ η . Τ ο κ α λ ό γ ια
5,·1Λ Λ λεξά νδρ εια ε ίν α ι, ό τ ι. δια θ έτει
δύο
ενδ εκ ά δες σ χ ε δ ό ν ισ ο δ ύ ν α μ ε ς .

•ΤΊξ π ε ρ ιό δ ο υ , π ισ τ ε ύ ε τ α ι σ τα

®Ύθυιρ(ι ά τι θα ξ ε π ε ρ α σ θ ε ί α μ έσ ιο ς
Κο ρ υ φ ή

ο

Bê p m io n

ο

Κ θ ιί° ΡΥΦΗ

(Απ/νος Δημ. Ντή-

g, ” ®τά από ωραία εμφάνιση το
ία?·110 εκτ°ς έδρας, απέσπασε ισον~ 'ια από την γεμάτη ενθουσιασμό
- . « « ί ομάδα της Κορυφής και θέτει
^ -Τον^υποωηφιότητα για τον τίτλο.
°μάδα του Κατσώνη στηρίχθηκε
° τηυ «υΐίύ ιαιλή φυσικά κατάJ- Π1' foi στην αγωνιστική πειθαρπου είχαν οι ποδοσφαιριστή του.
Αν και το Βέρμιο Σελίου μετά το
Ρρ "·πτ° έπαιζε με 10 παίκτες κατάφεί ( -V(l “ποσπάσει την πολύ τιμή ισοtn 110· Το παιχνίδι κράτησε αμείωτο
jJVâmipépov των φιλάθλων και των
ΐπό °μί,ί' ων· Ευκαιρίες χάθηκαν και
y^0 τις δύο ομάδες. Και συγκεκριμέ0ι, ατΰ 15' δυνατό σουτ του Πασίδη
«nLT‘‘ ύψοί το; μιεΡής περιοχής
«¿,κροΐ)τ'ε ενστικτωδώς ο τερμυτο£*κας της Κορυφής.
Ίου)0 ^ σουτ π^“ σε του ΣιδηρόΕΐιν 00 ®ν^·υ'*,ε το κάθετο δοκάρι,
ν ί1ι0τες για να ανοίξει το σκορ η
είχε μιά στο 45' με τον Μου- "δτάρα KQl oto g7' δυνατό σουτ
βπό
■Τόπ (ί'°0’)2· του Μιχάλακα απέκρουσε
Λ), *
“ Ραία ο τερματοφύλακας
» « ^ η ς . Το ισόπαλο αποτέλεσμα
8t Γ 1,11 ®,lcni°- Ολη η ομάδα του
»
περνά στον χώρο των διαι ίν'Των, ενώ από την Κορυφή
ί'ορισαν οι Μιχάλακας, Μουσκει(αΐ και Θεοδωρίδης.
ό μ - Υ ^ Ι Ο Ν : Αλμασίδης, Σιαφαρί*7,' Πζϊμας, Ψάρρης, Λοκμανίδης,
λιδηρόπουλος, Μπαντής,
γΠ ιειθς· Παπογιάννης, Φύκατας,

Η φετεινή πανίσχυρη ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, που με την απόκτηση τιον Ζαρογιάννη,
Νταλακούδη (Ιος και 2ος από τα αριστερά) και Λημτσοόδη (τελευταίος των
ορ(άων) στοχεύει βααίμως πλέον α τον τίτλο.
μετά την Κυριακή, όπου οι φίλαθλοι
της πόλης μας, θα ξαναβρούν το
ρυθμό τους. Φυσικά κάτι τέτοιο συμ
βαίνει και με όλους τους αντιπάλους
της Αλεξανδρείας. Αναφορικά με το
νέο πρωτάθλημα που 0« αρχίσει στις
3 1 του μηνός. υ γεν. αρχηγός του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Αν. Τσιάρτας
μας είπε: Κάνουμε πολύ κυλή δου
λειά και δικαιολογημένα οι στόχοι
μας είναι μεγάλοι.
Βέβαιει δίνουμε σαν διοίκηση
μεγάλο βάρος στην συμπαράσταση
των φιλάθλων, που την περιμένουμε
καλύτερη από κάθε άλλη χρονιά. Η
παρουσία στο πόστο του προέδρου
ενός ανθρώπου, όπως είναι ο κ.
Αρτόπουλος μας δίνει μεγαλύτερη
αισιοδοξία και πίστη για τους στύ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΧΩΡΙΣ
ΑΓΩΝΕΣ
ΑΥΡΙΟ
Ποδοσφαιρική ππργία αύριο, μιά
και οι φίλαθλοι και μη καλούνται να
ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα
για την ανάδειξη του πρώτου πολίτη
της Βέροιας.
Για τους φιλάθλους λοιπόν της
ΒΕΡΟΙΑΣ η αρχή της εβδομάδας
προσφέρεται για ποδοσφαιρικό θέα
μα, αφού μεθαύριο Δευτέρά κλείστη
κε φιλικό παιχνίδι με τον ΑΡΗ Θεσ
σαλονίκης στοο Χαριλάου.
Ο προπονητής των κίτρινων κ.
Γεωργιάδης που παρακολούθησε τον
αγώνα ΒΕΡΟΙΑΣ
ΕΟΡΛΑΪΚΟΥ
ottjv fthOojtfu ΐ 0'·' υη ανπμ«ωτπ*^ϋΐ Π
ομάδα του έναν δυνατό αντίπαλο ζή
τήσε και έκλεισε το παιχνίδι αυτό.
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ

Συνέχεια από την 1η

ΑΡΧΕΛΑΟΣ
Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ

28
24

Σε αγώνα χάντ-μπώλ
Συνεχίζοοντας τις Θαυμάσιες
εμφανίσεις της η ομάδα χόντ μπω.,
της Γ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ έχασε στην

Γ,Ε ΒΕΡΟΙΑΣ έκανε την καλύτερη
εμφάνισή της από τηε ιδρύσεως του
^ T01-,
''

't l i
>8 _4 1|_ 14) _ ιο παιχνίδι αυτό η

Ένας φίλος από τα παληά

1

Τις ημέρες αυτές βρίσκεται στην Βέροια ο παληάς Πανελληνιονίκης,
αθλητής του Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ Μιχάλης Μουρατίδης. ο οποίος εδώ και 15
χρόνια ζεί στον Καναδά.
Ο Μουρατίδης στον μακρινό Καναδά ανέπτυξε πλούσια εκπολιτιστική
δραστηριότητα και οι αγώνες του για τα ιδεώδη του ελληνισμού τον καταξίω
σαν στην ομογένεια, η οποία επί σειρά ετών τον αναδεικνύει πρόεδρό της.

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΥ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ ΓΡ Α Φ ΕΙΟ Υ
Το Συμβολαιογραφείο ιης κ
νινπης Αλιξίόου μταφέρΗηκι σ τ η ν
i Ιεραρχών 1. πάνω oiin mu
ιιόσια Βιβλιοθήκη AfiiO,
ου 6 ? Β ΐι

Κ α τό 'γλ ο υ . Κ α ρ α γ ε ω ρ γ ίο υ 3. Κ α ρ γ α
τ ζ ικ ά. Θ ο μ ιό α ο υ λ ο ς . Τ σ ο λ ο ζ ίδ η ς 3 .
Π α τσ ια β ο ύ ρ ο ς 2. Τ α ρ α μ ο ν λ ή ς 6.
Β λ ά χ ο ς I. Γ ια ν ν α κ ο ύ . Χ α ρ ισ η ς .Ζ α μ π ά κ α ς . Π α π ο κ α ν ά κ η ς.

Β Ε Ρ Ο ΙΑ !

μαγαζί 90 τ.μ. με πατάρι και υπόγειο στην οδό Περικλέους της
Β
*Ρο1ας, Πληρ. τηλ 22030.
Ζ Η Τ Ε .Τ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Λ Α
ννώσεις λογιστικής γιο να εργαστεί αε κατάστημα ειδών υγιεινής
""Ι Βέροια. Πληρ. τηλ. 28724.
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

Λπό Α.Ε. ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20 -3 5 ετών
'ϋ εξωτερική εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποοοστά.
Πλεφιονήσατε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
Μ _ϋ>α μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα,
η'°θός 40 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ
ρ Γ|° Ιον Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επιχείϊθ ~ δι° ν°Μής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
γ ^ ® «τών. μικρά κεφάλαιο. Πληροφορίες τη λ (01) 94.15.945,
8 " μ. Και 2 -5 μ.μ.
Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Κ Ο Π Ε Λ Α
,

^τείτα ι κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να
μΥθοθ$(
ουμβοληισνοσφι-ίο. Πληρ. τηλ^ 2 4 8 4 2 Βέροια.

22233
26444

NAOKÍHÍ
Πυθροοβκστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
ΟΧΕ. (σταθμός)

22 199
22.200
22.314
41 '353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ*.

23.619
23.364
23.376

Π υρ ο σ βεστικ ή
Δ.Ε.Η. (βλάβες)

Ι.Κ.Α. Ιπρώτ. βοήθειεςΙ
Άρεοη Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυοοσβεσίική

10C
121

1Λ

m
xm
6 2 .5 5 5 6 2 6 6 6
Β Ε ΡΟ ΙΑ Σ

Βέρμιου Βιν,ζελου
23.434
Εθνική Γράπνζα
24 141-24.343
23.131
Ε ν α ν ιι Δ Ε Η
26.726
Ε ν α ν τ' Κ Ι Ε Λ
ίη ιιο κ ρ -'.ιο υ ς
26 920
23.880
Π λ. Ω ρ ο λ ο γ ίο υ

Γ . ω σ τ ο π ο ι ε ί σ τ η ν π έ λ α τ ε ια τ η ς ο τ ι ι λ ό γ ω τ η ς χ ε ι μ ε ρ ι ν ή ς

Πλατ Kupataoiou 22.532-22 636

■i. μ ισ θ ο ύ τ ο κ α τ ά σ τ η μ α θα ε ίν α ι α ν ο ι κ τ ό α η ό τ ι ς 1 0 τ ο (φιοΤ
μ β ίρ ο ν ια ς :

E v u v ii ι , ί Ε Λ

24.U80

Μωραιτη

23.350

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 2ί-Τηλ. 62.118

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
RENAULT GTC9
PEUGEOT 3 0 5 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 3 0 5 GL 9ΗΠ
FORT ESCORT GL
FORT ESCORT L
FORT ESCORT Δίθυρα μ€ οροφή

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΑΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 25 9
ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 2 2 .5 6 8

ήταν όλος ο μόχθος της.
Ολονύκτιες συνεδριάσεις
του
δημοτικού συμβουλίου καταναλίσκονταν σε πολιτικές αντιπαράθέ
σεις, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής,
ενώ η δουλειά τους ήταν η καθαριο
τητα. οι διανοίξεις νέων οδών, η λύ
ση μεγάλων θεμάτων.
Ελειπε η γόνιμη φαντασία και
συγχρόνως η θέληση για έργο
δημιουργίας και ιινιιπλάΟΓως της πό
λείος. Αυτό ήταν το πέρασμα της
Αριστερός από τη διοίκηση του Δή
μου.
Σήμερα, την 17 10-82 οι πολίτες
καλούνται ν' αποφασίσουν για την
πόλη τους.
Από το «να μέρος έχουν την
παλιά διοίκηση του Δήμου δικέφαλη.
και μιά νέα έκφραση εμπιστοσύνης
προς αυτόν θα σημάνει για τη Βέροια
νέα παράταση της αποτελμιιτώσεως
των δημοτικών μας πραγμάτων.
Η Αριστερά έδωσε εξετάσεις
οκτώ χρόνια στη διαχείριση του Λή
μου και απέτυχι: σ' όλους τους τομείς
πλην. ενός τον κομματικό. Αξίζει να
παραδοθεί κυι πάλι η Βέροια στους
αποτυχημένους-. Θα είναι κρίμα.
Από την άλλη μεριά είναι ο ανε
ξάρτητος συνδυασμός « Ένωση ·
Πρόοδος». Μιά ομάδα εγκρίτων
δημοτών από όλις τις κομματικές
παρατάξεις που δούλεψαν στο Λήμο
παλαιότερα, ή άλλοι εντελώς νέοι,
όμως το σπουδαιότερο είναι ότι όια
πνέονται όλοι από το π νεύμα της
προόδου και της νοικοκυροσύνης.
Είναι καιρός να σκεφθούν και οι
πολίτες της αριστερός, που αγαπούν
την πύλη τους και μάλιστα ύστερα
από την ομολογουμένη αποτυχία ίων
διαχειριστών «ον δημοτικών υποθέ
σεων της τελευταίας οκταετίας νο
εμπκττευθούν τις τύχες της πολεως
στους νοικοκυραίους. Τους αληθινά
προοδευτικούς των έργων και όχι
των λόγων.
Η Βέροια έχει ανάγκη αλλαγής
φρουράς είναι βέβαιο ότι θα την έχει
νιατι της αξίζει.

ΜΓΙΥΡΑΡΙΑ «MIMIS»

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Αυτόν τον Οκτώβριο τον θυμού
μαι καλά και ειδικότερα την 4η
Οκτωβρίου όταν παιδί δέκα κισσό
μων ετών κγκατέλειπα την γενέτειρά
μου βαδίζοντας, με τα πόδοι βέβαια,
προς 40 Εκκλησίες και συνέχεια περ
νώντας τον Εβρο.
Κυι ο μήνας πάλι της χαράς.
Οκτώβριος ο Ελληνοί'ταλικός πόλε
μος. Περίεργο πράγμα όλα τον
Οκτώβριο.
Κιιι τώρα ο φετεινός Οκτώβριος.
Το πετρέλαιο ακριβότερο. Το Κου
βέίτ μας χαμογελά. Ο αάκκος μισογε
μίζει. Οι υπάλληλα» αναστενάζουν
γύροι από κάποιο ενιαίο που ίσως ,·ί
νει κλαδικό, οπότε μακάριοι οι τυχε
ροί των βασικών υπηρεσιών, και
πολλάπου λέγονται σαν χαρτόσημο,
και κύκλος εργασιών, τα οποία και
διαψεύδονται.
Χαρά μεγάλη κύριε Οκτώβριε. Και
συγχρόνως βρέχεις.
Πάντως αναμένομεν εφέτος να ίίσ
αι καλός. Ο μήνας των αγαθών.

ΜΑΟΥΣΗΣ

Γυλλίδα παραδίόει ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλωσσάς για
°ΡΧ6ριους και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 2 2 4 1 5 , καθημερινά
ίε,ά τις 8 το βράδυ.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι

22.222
22 50*5
125
25.749
24.44^

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

Ρ α δ ιυ ια ίί

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΑΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

σκευάστηκαν και η πόλις απηλλάγη
οριστικά από τη φρικτή εικόνα των
ανοικτών υπονόμων, που αποτελού
σαν για τους κατοίκους μόνιμη πηγή
μολύνσεως του περιβάλλοντος, για
τους επισκέπτες δε προκαλούσε την
αηδία και την αποστροφή. Κτίστηκε
η δημοτική αγορά και τα φυγεία, σε
μιά εποχή που πλην ενός ιδιωτικού
δεν υπήρχε άλ,λο ψυγείο στην επαρ
χία Βέροιας. Το περίπτερο της
Εληάς. η μεγάλη γέφυρα Τριποτάμου
(μπομπόλης) που συνδέει το κέντρο
με τον συνοικισμό Προμηθέως. Το
ηρώο, η πλατεία Δικαστηρίων, δεκά
6ες γέφυρες και εκατοντάδες μικρά
κοινωφελή έργα, σχολεία, Σχολή
μαθητείας, πάρκα, νοσοκομείο κ-λ.π.
ήσαν έργα υποδομής, προόδου και
αναπτύξεως και σ' αυτό το μεγάλο,
το δημιουργικό έργο της όιοικήσεως
του Δήμου και των πολ,ιτικών τοπι
κών ηγετών συνεχίστηκε μέχρι το
1974. Αν μάλιστα σ' αυτό προστεθεί
και η εργώδης προσπάθεια της ιδιωτι
κής πρωτοβουλίας έχουμε ολοκλη
ρωμένη την εικόνα της Βέροιας του
1974.
Το 1975 η πλχιοψηφία του
βεροιώτικου λαού παρέδωσε τη διοί
κηση του Δήμου στην αυτοαποκαλουμένη «προοδευτική» αριστερά.
Στα οκτώ χρόνια που επηκολού
θησαν αυτή η αριστερά διοίκησις
ησχολ,είτο περισσότερο με το πέρα
σμα ταιν κομματικών (Μαρξιστικών)
θέσεων μέσω της αυτοδιο' κήσεως
παρά με τη λύση των διαφόρων θεμά
των,
Διαχειρίστηκε στο διάστημα
αυτών των 8 ετών τεράστιες πιστώ
σεις που ξεπέρασαν τα 1200 εκατομ
μύρια χωρίς να παρουσιάσει θετικό
έργο. Η Βέροια με την αδιαφορία, την
αδράνεια και την έλλειψη στοιχειώ
δους προγραμματισμού παρέμεινε
σχεδόν στάσιμη. Βρισκόμαστε στο
1982 και η πόλις είναι σχεδόν ακόμη
στο 1974. Ελάχιστα έργα βιτρίνας

1 Ηϊ/\ΕΦΩ[ν]Α
Πυροσβεσχική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ύάρίυση
ΟΧΕ. (σταθμός)

βουλευτάς που κλαίνε την μοίρα
τους ύστερα
Και προχωρεί α μήνας της χαράς
στις τραγωδίες του πολέμου
Ύστερα από τον Αύγουστο που
άρχισε η Μικρασιατική καταστροφή,
ο Οκτώβριος έφερε το τέλος της τρα
γωδίας εκκενώνοντας και την Ανατολική Θράκη την οποία κατελάμβαναν
τα συμμαχικά στρατεύματα δια λονα
ριασμόν δυστυχώς της Τουρκίας. Μ
ηττημένη Τουρκία του Α' πάγκο
σμίου πολέμου έπαιρνε τα (δάφη της
Ελλάδος υπό την νικήτρια Ελλάδα,
προς δόξαν των σεβαστών μας φίλαιν

Η Βέροια και η
δημοτική της αρχή

ΧΡΗΣΙΜΑ

Με πιιίκτες ζωντανούς γρήγορους
κιιι δυνιιτούς κατόρθωσε να χτυπήσει
· το παιχνίδι αν και είχε αντίπαλο μιά
έμπειρη ομάδα και με μεγάλους σε
χρόνια παίκτες.
Από τις μέχρι τώρα εμφανίσεις
βγαίνει το συμπέρασμα ότι το Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ όχι μόνο θα πάει καλά στο
νέο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που
θα συμμετέχει, ιιλλά θα είναι και πρω
ταγωνίστρια του ομίλου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έλει
παν από την ομάδα τα βασικά της
ατού. Ποζιάδης και Μωϋσίδης και
ότι στο δεύτερο ημίχρονο και ενώ το
( σκορ ήταν 18-16 υπέρ της Γ.Ε.
ΒΕΡΟΙΑΣ ο προπονητής κ. Τσαλί
ζούδης που ενδιαφέρετε μελλοντικό
για την ομάδα χρησιμοποίησε 16 παί
κτες εκ των οποίων οι περισσότεροι
είναι παίδες.
Δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον
Αρχέλαο να εκμεταλλευθεί την υπε
ροχή του σε σωματικά προσόντα
έναντι των πιτσιρικάδων της ΓΕΒ.
ΔιακρΙθήκαν Κιιργατζής, Τσολοζί
δης, Ταραμονλής. Καραγεωργίου.
λ \ η φωτογραφία μα ς ο Μ ιχά λη ς Μ ουρατίδης εκπρόσω πω ν την Ε λλά δα
ΠατσιαβούροςΓ.Ε. ΒΕΡΟΙΑΣ: Α β ρ α μ ίδ η ς .
σε μιά διεθνή συνάντηση το έτο ς 1962 στον δρόμο 3 0 0 0 μ. ατήπλ.

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε Ι Μ Α Θ Η Μ Α Τ Α

.

Η φύσις έταξε αυτήν την εποχή
που ο άνθρωπος την ονόμασε Φθινό
πώρο, και μέσα σ' αυτήν το συγκε
κριμμένο τριανταήμερο τον Οκτώ
βριο. Ο μήνας της χαράς. Σ' υυτόν
τον μήνα γίνεται η μεγάλη συγκομι
δή «ον φθινοπωρινών’, που ύστερα
από το σιτάρι, είναι τα πιο απαροίτη
τα αγαθά για τον άνθρωπο. Και eivui
πολ?α'ι τα αγαθά του. ξεκινώντας υπό
το σταφύλι που τρέφει, και ο ζωμός
κρατά στην υγεία τον άνθρωπο, τους
ξηρούς καρπούς, τα διάφορα φρούτα
που κρυτούν ολόκληρο τον χειμώνα,
και τόσα άλλα:
Ο μήνας της χαράς ύστερα πυυ
ανταμώνει τους ανθρώπους σε kui
νούργιες οικογένειες, μια που οι
περισσότεροι γάμοι γίνονται το ΦΙΙι
νόπωρο.
Και ενώ ο μήνας αυτός μας δίνει
όλα τα αγαθά του. έρχεται όμως πολ
λές φορές η ίδια η φύσις και μας τα
χαλί: Βρέχει, βρέχει, κιιι τότε κλάψτε
άνθρωποι.
Και προχωρεί ο μήνας της χαράς
και γίνεται μήνας αγωνίας k u i στο τέ
λος πένθους γιιι όσους χάνουν τις
εκλογές, εφ" όσον όπως τουλάχιστον
παρατηρούμεν όλες οι εκλογές γίνον
ται τον μήνα αυτόν, ιδίως τα τελευ
ταίο χρόνια.
Και ο μήνας αυτός ξεσπαθώνει και
σνατρέπει τις ελπίδες που στήναμε σε
όλο το διάστημα πρό των εκλογών,
με μια αποτυχία του ενός κόμματος,
και μια επιτυχία του άλλου τυ οποίο
δεν μπόρεσε να σκεφθεί τι μπορούσε
να κάνει απ' αυτά που έταξε. Και έτσι
μένουμε με ανυπομονησία να δούμε
•π θα βγάλει αυτός ο Οκτώβριος. Δεν
ομιλούμε βέβαια via αποτυχόντας

ση στον πέμπτο όμιλο. Και οπωσδή
ποτέ έχει πολλά ατού για κάτι τέτοιο.

χους μας. Γενικά πιστεύω ότι θα πάμε
πολύ καλά.
Ετσι ξεκινά μετά λίγες μέρες η
Αλεξάνδρεια, με στόχο την πρώτη Οέ-

Μ ΕΤΑΦΟΡΑ

Μ Ι Κ Ρ Ε Σ

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΑΕΞΙΑΔΗ

Εν ιω μεταξύ για την Τετάρτη
«κλείστηκε» αγώνας με την ΚΑΣΤΟ
PIA. ο προπονητής της οποίας κ.
Vivíήλ παρακολούθησε την προανα
φερθείσα συνάντηση, συντροφιά με
tuv κ. Γεωργιάδη εκφρασθείς κιιι
αυτός, όπως ο συνάδελφός του με τα
καλύτερα λόγια για την ΒΕΡΟΙΛ
Το παιχνίδι με την ΚΑΣΤΟΡΙΑ
θα γίνει στο εθνικό στάδιο της
πολεώς μας με ώρα ενάρξεως την
3.15.

Π ο λ υ κ ά σ τρ ο υ 1-0. π έ ν τε ισ ο π α τρ εις ν ίκ ε ς. Σ η μ ε ίω σ ε 3 7 τέρόμ ·11 και δ έ χ θ η κ ε 17. Σ τ ο ν π έ μ π τ ο

Λλοΐ” 1100 δ 'νει την αισιοδοξία σε
^ να ελπίζει με πολλές πιθανότη« ς.στην κατάκτηση της πρώτης θέίάήθήΗπϊ!η^)οί>π" ' πολλάιν παικτών θα
^ ■· Ί'τγ.ι τη ομάδα, αφού πολλά μάτς
η, ό'^νται και ημέρα Τετάρτη, για
λυψΟούν οι σαράντα αγωνιστιζ^θερες Μιά ατονία που παρουσιά*λογ,,0Ιεε τις μέρες, λόγω της προε-
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Μια σοφή λαϊκή και πολύ γνωστή παροιμία Λέε* ôtt <ιοσα δεν φθάνει η αλεnotJ τα κάνει κρ*μααττφια*. ¡toa χ ά η ta n a όη. ότανένας άνθρακας δεν εχει
r,9 ικανότητες και to προσόντα «β κάνει κάα σπουδαίο καταφεύγει σε άλλους
*ρόχυυς, αλλα και μέσα. για ta δικαιολογήσει την ανικανότητά του.
h it» lomo-, τor τελευταίο καιρό μερικοί υποψήφιοι Δήμαρχοι επειδή δεν
Μκαρούν ιν: φόάσαυι το ηθικό ανάστημα αλλά και την προσωπικότητα too
Π U P IO Υ ΤΣ Λ Λ Ε Ρ λ καταφεύγουν a t χίλιες δυο πονηριές και ανέντιμες εφευΡεοιις γιο να καλύψουν προφανώς τη γυμνότητα αλλά και την ανυπαρξία κάθε
ικανότητας. Αφού είδαν ότι το σι ιθημα »Χουντικός* δεν κερνάει πια. γιατί γέμι
σε αχό πραγματικούς χουντικοί'*; το Π Α Σ Ο .Κ (και μάλιστα τους διόρισε σε
XÇ θι.φιις) κι αφού κι' αυτοί ακόμα οι παραπάνω υποψήφιοι Δήμαρχοι
Oüv οτον,ς συνδι,ασρονς τοος υποψήφιους που ήταν διορισμένοι δημοτικοί αύμολαι στην Εθνοσωτήριο κι όλος ο κόσμος τόχει τούμπανο κι' αυτοί κρυφό
καμάρι, άρχισαν λοστόν να χρησιμοποιούν σαν σύνθημα ότι ο Δήμαρχος θα πρέ
πει va t irai ν Κυβερνητικός* αλλά τότε αφού είναι έτσι κι ' αφού αγαπούσαν τη
Βέροια και το λαο της ytari a u . προηγούμενες δημοτικές εκλογές λύααζαν να
βγαλυον Δήμαρχο *α ιτικυβερνητικό »;
Ο γι ιιοφόρος Υπουργός των Εσωτερικών σε κάθε ευκαιρία υποστηρίζει ότι η
τοπική αυτοδιοίκηση θα ενισχοθιί χωρίς η Κυβέρνηση να κάνει διακρίσεις.
Πτκός λοστόν λέει την αλήθεια; 0 Γεννήματος ή τα ιπαποκακιαφ της τοπικής
αλλ,αγής;
Ι/αντω ς εγώ πιστέ»u> ou. δια» ο Δήμαρχος είναι βαφτισμένος και διαλεγμέ
νφς με κομματική συνταγή είναι πιάττ a ta χέρια nur κομμάτων και δεν μπορεί
να αακησει τα καθήκοντα ταυ αόεσμλΐηος. Κι' έτσι καθώς είναι δεσμώτης του
πολίτικου Γραφείου του είναι α&τ.νοτα να διαμαρτιφηθιι για ένα τοπικό δημοτι
κό πρόβλημα τάχος c:nu π χ . το θέμα των όρων δομήαεως που ενώ όλοι οι
δημοτικοί αύαβοαλοι. άσχετα ακ την χαρατάξη που ανήκουν, διαμαρτυρήθηκαν
με κάθτ μ, σο στην Κυβέρνηση, αντίθετα μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι της αλλα
γής ιβαλαν rç» ουρά κάτω mu) ra σκέλια τους μόλις το Π Α Χ Ο Κ έγινε Κυβέρ
νηση και μάλιστα ταακαοαν πανικόβλητοι απ το δημοτικό συμβούλιο όταν
Ζρειασθηκε va sport την αλήθεια!!
Α λλα ρωτώ η εχθρική προς τητ Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και φιλική προς τσ U A X Ó J í προηγούμενη δημοτική μας αρχή ποτέ κηρέ περισσότερα
χρήματα όταν ήταν εχθρική προς την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ή όταν
ήταν φιλική;
Σε πληροφορώ ίοιχον φιλί αναγνώστη άτι, άαα ήταν εχθρική προς την
Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας η Δημοτική αρχή πήρε ιόαα χρήματα όσα
δει πήρε χοτι φ ιη \ ιστορία του ο Δήμος Βέροιας. Τώρα αν αυτά δεν φάνηκαν οι
λόγοι IIναι γττνφτνί.
ΙΙορ όλα αυτά φίλοι μου εγω πιστεύω ότι υ Δήμαρχος δεν πρέπει, για κανένα
λόγο, να είναι ούτε 'Κυβερνητικός* ούτε παντικυβερνητικός*. Ο Δήμαρχος πρέ
πει τα είναι αδέσμευτο; κομματικών υποχρεώσεων. Ο Δήμαρχος είναι ο πρώτος
πολίτη; της πόλεως και μας αντιπροσωπεύει όλους: ¿Ιεξιόιίς, κεντρώους και
αριστερούς. Οταν ο Δήμαρχος κάνει έργα οφελεi όλους σ ' όποιο χι ύμα κΓ ον
ανήκουμε. Ο Δήμαρχος ούτε αιτβαζει αλλά άντε και κατεβάζει Κυβερνήσεις. 0
βήβορχος · uva ο πατέρας και η μανα της οικογένειας που λέγεται πάλη γι αυτό
και πρέπει νάνοι διαλ;;/ι
λεγμετος κι άξιος.
Ιό ια ιιινιι ι κις φιλακυί!.-,ι.ηττκός η αντικυβερνητικός Δήμαρχος δεν είναι
προσόν είναι μειονέκτημα.
( ; αφήσουν λαιχόν οι κασσάνδρες τα παραμύθια και τους εκβιασμούς, το
φφαλμυ αυτό το πλήρωσε πολύ ακρίβα η πόλη, γιατί ο »κλέφτης και ο ψεύτης
toi πρώτο χρόνο χαιρο rtai», άλως ο κόσμος tous κατάλαβε ότι tov ηαραπλάνηmar. tiομα είναι 0 καιρός' της αλήθειας.
Ολοι ξιραυν. ακόμα και οι πέτρες, ότι ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΛΕΡΛΣ tivtu παλ
ληκαρι. tira i u άνθρωπος που SiaíHtct τα πιο σπάνια για την εποχή μας προσόν
τα. ήθος, τιμιότητα, ικανότητα.
V αλλα λόγια είναι ο πιο όζως. Αυτόν ας τιμήσουμε οαο πρέπει. Ολα τ άλ
λα «irai ε κ του πονηρού.
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ

Νεαρός Πολωνός
νεκρός από σφαίρες
αστυνομικών
Β Α ΡΙΟ Β ΙΛ
Υπδκυψν στιι Τ|-<3·..μοτό το\ι ένας
20χρηνος Πολωνός διαδηλωτής, «ου
πυροβαληθηκτ από τις δυνάμεις
ασφαλείας της χούντας, στις σφοδρές
οδομαχίες, -o u σημειώθηκαν τη νύ
χτα της Τετάρτη; ατο μεγάλο βιομη
χανικά κέντρο Νόβιι Χούτα της Κρα
κοβίας.
'Οπτσς μ> έδωσε το πολωνικά πραrro p rio
rfe®üify ιιρόκίίπιι yui τον
veapó εργάτη Μπυτκντάν Βλύστκ,
itou ff/cflavt- προχθές το πρωί στο χει
ρουργικό κρεβάη, λίγες ¿ρ*ς μετά
τον τραυματισμό του στις άγρας
συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών
,α·. οπαδών της Αλληλεγγύης, όπου
«κολλάν μστυτομυΟΟί και πολίτες
τραυματίστηκαν σοβαρά».
f ivui ο πρώτος AivuTOt διαδηλω
τή ύστερα οπό *την απόφαση της
χούντας να διαλύσει την Aλληλεγγνη και οκσλουβεί τι; δολοφονίες
των πόντε Πολωνών πριν ενάματη
μ ή ^ ισ τις α νυ Καθεστωτικό; διαμαρ
τυρίας με την ευκαιρία της δεύτερης
επετείου από τη δημιουργία του ανε
ξάρτητου συνδικάτου
Τπ πολωνικά πρακτορείο ótv irvéρερε >χπτομ*ρο*ς αλλά οι ανακριπκός αρχές δήλωσαν άτι η πστυνυμία
χ ρ η σ ιμ ο π ο ίη σ ε όπλα, επιιδή «κινδύνΓ1„ η ζώή ενός α σ τυνομ ικοί.

Η αναταραχή ηαυ προκάλεσε η
απόφαση για την κατάργηση του
συνδικάτου επεχτείνεται στα κέντρα
των ανθρακωρυχείων και χαλυβουρ
γείων της χώρας, ενώ εφημερίδα του
κομμουνιστικού κόμματος προειδο
ποιεί. ότι οι νέες ταραχές πιθανό να
παρατείνουν την ισχύ του στρατιωτι
κού νόμου.
Τα επίσημο πληροφοριακό δελτίο
«Ιντερπρές» δημοσίευσε ότι σε πολ
λες επιχειρήσεις της επαρχίας Kutoβίτσε κυκλοφόρησαν προκηρύξεις
που καλούν σε διαδηλώσεις και
μποϋκοτάζ των νέων συνδικάτων τα
οποία επιχειρεί να συγκροτήσει το
καθεστώς.
Πληροφορίες
αναφέρουν
ότι
ανθρακωρύχοι σε ορισμένα ορυχεία
πραγματοποίησαν ωριαίες στάσεις
εργασίας την Τετάρτη και επανέλα
βαν την εργασία τους μόνο ύστερα
από διαπραγματεύσεις με τις διευθύν
σεις των επιχειρήσεων.
Στα μεταξύ τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν ότι ησυχία
επικρατούσε προχθές στο Γκντάνσν
και στην Κρακοβία, ενώ η βροχή
καθάρισε την ατμόσφαιρα από τα
όακρυγόνυ στη Νόβα Χούτα όπου οι
αιματηρές συγκρούσεις εργατών αστυνομικών, κράτησαν μέχρι τα
μεσάνυχτα της Τετάρτης,.

ια κ η ρ ύ ξεις
Α ν α κ ο ιν ώ σ ε ι ς
ΔΙΛΚΗΡΥ^η
Η Στρατιωτική Υπηρεσία διακηρύαει άτι εκθέτει σε πρόχειρα Φανερό
μειοδοτικό δεονοιννιμΟ, την προμή
θκια ολικών όπως παρέχονται στο
εμπόριο ήτοι ίυπτόπλαιΐοι, τσιμεντήλιθει. τσιμέντα, Ασρεστη. σίδερα
οπλισμού, σίδερα μορφής. Νοβοπάν,
χάρμποτ) γνι τις ανάγκες του έργου
«Επισκευή και βελτίωση των κτίρια
κών εγκαταστάσεων της Μονάδας»
Προϋπολογισμός:
‘Γρυικόοιες
πκνήντα χιλιάδες (350.000) δρχ περί
που.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την
22 Οκτωβρίου 1982 ημέρα Παρα
σκευή και ώρα 12.00 π.μ στην Λέσχη Αξ/’κών Φρουράς Αλεξανδρείας.
Ε γ γ ύ η σ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ τ ο δ ια γ ω ν ι
σ μ ό π έ ν τ ε χ ιλ ιά δ ε ς (5 .0 0 0 ) δ ρ χ .

Γνώση των όρων συμφωνιών μπο
fniuv vti Aiipuuv οι ενοιαψ€ρομτνοι
όλες τις εργάσιμες μέρες στο 4ο Γρα
φείο της Μονάδας οπό 09.00 13.00
(τηλ 0333 63433).
Τα έξοδα δημοαιεύαεως της
παρο.ύσης βαρύνουν τον τελευταίο
μειοδότη.
Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας

Περίληψη Αποιρασεως
Μ>: την αριθ. 7581/14 10-82 απόφαση κ. Νομάρχη Ημιηιίπς, τροποποιήθη
κα το άοθμιι 10 ποράνριφος 3 ton εγκεκριμένιηι ΚαταιτιΐΓΠΚΟό ron 10ΕΒ
,Αλεξάνδρειάς, του αφοικ» ιην κατανομή των σν-απροσώπων π>: πνικης
σΐί-.*ελευσο;ις μετοξό των Λημιιΐν «tu Κοινοτήτων ττσι ΤΟΕΒ ΑλΛξανδρκίιις,
ως ιξής:
I Ληυσ: Αλΐξιινδρκίας αντιπρόσωποι
llS
2. Κοινότητα ΙΤλατέσς
15
3. Κοινότητα A nn«βεργιό®
8
4. Κοινότητα Κολ>νδραό
8
5. Κοινότητα Αράχυυ
2
6. Κοινότητα AVTMWôç
2
7. Κοινότητα KovsATK
I
« Δήμος Γιαννιτσών
1
·. Κοινότητα
Ο ΝομΑρχης
Ν. Ιΐινακίδης

Πού θα ψηφίσουν
οι Βεροιώτες εκλογείς
Σε 36 εκλογικά τμήματα θα ψηφί
σουν οι εκλογείς του Δήμου Βέροιας
στις Δημοτικές εκλογές της 17ης
Οκτωβρίου.
Η κατανομή των ψηφοφόρων
κατά εκλογικό τμήμα και ενορία, που
έγινε με σχετική Νομαρχιακή απόφα
ση, έχει ως εξής:
!6ο - Α’ ΒΕΡΟΙΑΣ. Νηπιαγω
γείο 1ου Δημ. Σχολείου Ανδρες ενο
ρίας Αγ. Αποστόλων που τα επώνυ
μά τους αρχίζουν από Λ - 1
17ο - Β' ΒΕΡΟΙΑΣ Ιο Δημ.
Σχολείο, ισόγειο. Ανδρες Αγ. Αποστόλαιν από Κ — Λ.
18ο - Γ ΒΕΡΟΙΑΣ. Ιο Δημ.
Σχολείο, ισόγειο. Ανδρες Αγ Απο
στόλων από Μ - Π.
19ο - Δ ' ΒΕΡΟΙΑΣ. Ιο Δημ
Σχολείο, αίθουσα 5. Ανδρες Αγ
Αποστόλων uno Ρ
(1.
20ο — Ε' ΒΕΡΟΙΑΣ. Ιο ΔημΣχολείο. ισόγειο. Γυναίκες Αγ. Απο
στόλων από A — I.
21ο
Σ Τ ΒΕΡΟΙΑΣ. Ιο 2ο
Λύκεια. 1ος όροφος. Γοναίκες Αγ.
Αποστόλων από Κ — Π
22ο - Ζ ΒΕΡΟΙΑΣ. Ιο 2ο Λύ
κεια. 1ος όροφος. Γυναίκες Αγ. Απο
στόλων από Λ, Μ. Ρ. Σ.
23ο - Η' ΒΕΡΟΙΑΣ. Δ' τάξη
Ιου Δημ. Σχολείου, κάτω από την
τροχαία. Γυναίκες Αγ. Αποστόλων
από Ν. Ξ. Ο. Τ, Υ. Φ, X , 4». Q.
24ο - Θ ΒΕΡΟΙΑΣ. 2ο Δημ.
Σχολείο. Ιος όροφος. Ανδρες Αγ.
Γωάννου.
25ο - I ΒΕΡΟΙΑΣ 2ο Δημ.
Σχολείο, ισόγειο. Γυναίκες Αγιου
Ιωάννου.
26ο
ΙΑ' ΒΕΡΟΙΑΣ. 6ο Δημ.
Σχολείο (νέο κτίριο) ισόγειο. 'Ανδρες
Αγ. Αντωνίου από A — I.
27ο - 1Β’ ΒΕΡΟΙΑΣ 6ο Δημ.
Σχολείο (νέο κτίριο) αίθουσα Ι3ου
Νηπιαγωγείου. 'Ανδρες Αγ. Αντω
νίου από Κ — Ο.
28ο - Ι Γ ΒΕΡΟΙΑΣ. 6ο Δημ.
Σχολείο (νέο κτίριο) Ιος όροφος,
'Ανδρες ενορίας Αγ. Αντωνίου από
Π - Q.
29ο - ΙΔ' ΒΕΡΟΙΑΣ.όο Δημ
Σχολείο (παλ. κτίριο) αίθουσες A 1
Α2 Γυναίκες Αγ. Αντωνίου από Α —
I.
30ο - ΙΕ' ΒΕΡΟΙΑΣ. 6ο Δημ
Σχολείο (παλ. κτίριο) αίθουσες Γ2
Δ2. Γυναίκες Αγ. Αντωνίου από Κ Ο.
31ο - ΙΤΓ ΒΕΡΟΙΑΣ. 6ο
Νηπιαγωγείο. Γυναίκες Αγ. Αντω
νίου από Π - Ω.
32ο - ΙΖ' ΒΕΡΟΙΑΣ. Λύκειο
Θηλέων. Ιος όροφος Ανδρες Αγ.
Αναργύρων από Α — Λ
33ο — ΓΗ' ΒΕΡΟΙΑΣ,Λύκειο
Θηλέων, Ιος όροφος. Ά νδρ ε; Αγ.
Αναργύρων από Μ — 1).
34ο
1Θ' ΒΕΡΟΙΑΣ. Λύκειο
Θηλέων, ισόγειο^ Γ υναίκες Αγ.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καταγγέλουμε στο λαό του
Μακροχωρίου την απαράδεκτη ενέρ
γεια των υφυπουργών κ.κ. Γικόνογλου και Παπανιάννη που προσβάλ
λοντας την ανεξαρτησία του θεσμού
της τοπικής αυτοδιοίκησης ήρθαν
χθές το βράδυ στο Μακροχώρι και
εκμεταλλευόμενοι Την ιδιότητά τους
ως κυβερνητικών στελεχών παρέστησαν στην προεκλογική συγκέντρωση
και ομιλία του υποψηφίου του
ΠΑΣΟΚ στο χωριό μας Θ. Δελιόπουλου, επηρεάζοντας ανεπίτρεπτα
τους ψηφοφόρους.
Καταγγέλουμε και αφήνουμε στην
κρίστ) των περήφανων κυτοίκων του
χωριού μας τον υφυπουργό κ. Μό
σχο Γικόνογλου που. θέλοντας να
διασώσει τον εκλεκτό του από τυν
βέβαιο καταποντισμό που τον περι
μένει αύριο Κυριακή, πήρε το μικρό
φωνο και παρώτρυνε τους ψηφοφό
ρους να ψηφίσουν οπωσδήποτε τον
θ . Δελιόπουλο.
Ο λαός θα τους δώσει την απάν
τηση που τους ταιριάζει.
Συνδυασμός
ΕΝΟΤΗΤΑ
ΜΛΚΡΟΧίΙΡΙΟΥ
υποψήφιος πρόεδρος
Αντωνης Τσιναφοωριώτης

Αναργύρων από Α — Λ.
35ο — Κ' ΒΕΡΟΙΑΣ Λύκειο
θηλέων, ισόγειο. Γυναίκες Αγ.
Αναργύρων από Μ — Ω.
36ο — ΚΑ ΒΕΡΟΙΑΣ. 5ο Δημ.
Σχολείο. 2ος όροφος. Α νδρες Αγ,
Γεωργίου από Α — Λ.
37ο — ΚΒ ΒΕΡΟΙΑΣ. 5ο Δημ.
Σχολείο. Ιος όροφος. Ανδρες Αγ.
Γεωργϊοο από Μ — Ω.
38ο - ΚΓ' ΒΕΡΟΙΑΣ 8ο Δημ.
Σχολείο Γ' τάξη. Γυναίκες Αγ. Γεωρ
γίου από Α — Λ και X, ψ και Ω.
39ο - ΚΛ' ΒΕΡΟΓΑΣ. 8ο Δημ
Σχολείο, ισόγειο. Γυναίκες Αγ
Γεωργίου από Μ — φ.
40ο - ΚΕ' ΒΕΡΟΙΑΣ 3ο Δημ.
Σχολείο,
1ος όροφος. 'Ανδρες
Κυριώτισσας από A — f
41ο - Κ Σ Τ ΒΕΡΟΙΑΣ 3ο Δημ,
Σχολείο. 2ος όροφος.
Ανδρες
Κυριώτισσας από Κ — Μ.
42ο - ΚΖ' ΒΕΡΟΙΑΣ 3ο Δημ.

λ.ιμινικω» ι ΐ λ

Στη- επιστολή του. με «ιμε*>»ιιήνία
1 τρεχ. μηνάς, σ κ. Ορτύλι ανακοίνω
σε επίσης, ό π έχουν ενκριθα μέχρι
τώρα στα πλαίσια του νέου κοινοτικοίι οργάνου χρηματοδοτικά προ
γράμματα αξίας 53 δισκκ. δρχ. από τα
οποία ΙΑ δ ο ο ι δρχ. αφορούν Ελλη

43ο - ΚΗ' ΒΕΡΟΙΑΣ. Α ' και Β'
Γυμνάσια. 'Ανδρες Κυριώτισσας από
τ - α
44ο
ΚΘ' ΒΕΡΟΙΑΣ. Α' και Β
Γυμνάσια, άνω όροφος. Γυναίκες
Κυριώτισσας από Α — 1.
45ο - Λ' ΒΕΡΟΙΑΣ Α και Β
Γυμνάσια, άνω όροφος. Γυναίκες
Κυριώτισσας από Κ - Λ.
46ο - ΛΑ ΒΕΡΟΙΑΣ. Α' και Β'
Γυμνάσια, ισόγειο. Γ υναίκες Κυριώ
τισσας από Μ - Ρ.
47ο - ΛΒ' ΒΕΡΟΙΑΣ. Α' και Β'
I υμνάσιιι. Γ υναίκεδ Κυριώτισσας
από Σ - Π.
48ο - ΛΓ ΜΕΣΗΣ. Δημ. Σχολείο. 'Ανδρες - γυναίκες Κοιμήσεως
Θεοτόκου.
49ο - ΛΑ ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙΟΥ.
Δημ. Σχολείο. "Ανδρες - γυναίκες
Προφ. Ηλιού.

«ΖΩΝΗ» 45 ΧΛΜ ΖΗΤΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ
ΟΥΑΣ1ΓΚΤΟΝ 15
Το αμερικανικό Πεντάγωνο επι
βεβαίωσε προχθές ότι δεν τέθηκε
ποτέ σε αμφιβολία η στρατιωτική
συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και του
Ισραήλ παρά την ισραηλινή εισβολή
στο Λίβανο.
*
Εκπρόσωπος του Πενταγώνου
δήλωσε ότι ο Ισραηλινός υπουργός
αμύνης Αριέλ Σύρον προσφέρθηκε
να επιτρέψει σε Αμερικανούς στρα
τιωτικούς εμπειρογνώμονες να μελε
τήσουν επί τόπου τα συμπεράσματα
και τα διδάγματιι που άντλησαν οι
Ισραηλινοί στις μάχες τους στο Λίβα
νο με τα συριακά στρατεύματα και
τους Παλαιστινίους αντάρτες που
ήταν εξοπλισμένοι με σοβιετικά
όπλα.
Επίσημοι και των δύο χωρών επι
βεβαίωσαν ότι οι Ισραηλινοί πληρο
φορούσαν τακτικό τους Αμερικανούς
για την απόδοση τόσο των δικών
τους αμερικανικών όπλων όσο και
των σοβιετικών όπλων των ανπ.πά-

Μπερλιγκουέρ :
Θα καταγγείλουμε την
επέμβαση στο κόμμα μας
Κ ΙΜ Η 15
Η ανησυχία του ιταλικού κομ
μουνιστικού κόμματος για την τύχη
που θα έχει η εφημερίδα «Παέζε Σέ
ρα», μετά την αγορά του 80% των
μετοχών της από μιά ομάδα ιταλών
επιχειρηματιών που έχει ιδιαίτερης
εμπορικές σχέσεις με τη Σοβιετική
Ένωση εκδηλώθηκε και επίσημα από
τον γενικό γραμματέα του κόμματος.
Ο Ενρίκο Μπερλίγκουερ κατάγγει
λε στην ολομέλεια της κεντρικής επι
τροπής - χωρίς να κατονομάσει την
εφημερίδα πιέσεις, επεμβάσεις και
μηχανογραφίες από έξω.
«Βρισκόμαστε - είπε» μπροστά σε
ένα σχετικά νέο γεγονός, Αναφέρομάι σε μηχανοραφίες που προέρχον
ται απέξω και στοχεύουν να πλήξουν
την ενότητα του κόμματός μας. Εγώ
πιστεύω ότι πρέπει να επιπλήξουμε
όποιον ενεγεί κατ' αυτόν τον τρόπο.
Αν αυτές οι μηχανοραφίες δεν παύσουν είναι φανερό ότι δεν θα πρόκει
ται για ένα τυχαίο και περιθωριακό
γεγονός, αλλά στην αποδοχή μιας
ανήκουστης επέμβασης στην « ω τ ε
ρική ζωή του κόμματός μας και σαν
τέτοια θιι την καταγγείλουμε στην
Ιταλία και στο διεθνές εργατικό κίνη
μα».
Δύο είναι τα φαινόμενα που υπο
χρέωσαν τον γεν. γραμματέα του
1.Κ.Κ να εκπέμψει το ·σήμα κινδύ
νου».
Η υπόθεση αυτή και η κυκλοφο
ρία προπαγανδιστικού ψιλοποβιετι
κού υλικού στις Κ.Ο. του ιταλικού
Κ.Κ. εκανε πολλούς να γράψουν ότι
η φιλοκομμουνιστική εφημερίδα
ελέγχεται πλέον από τους «σοβιετι
κούς». όπως άλλωστε συμβαίνει και
σε... άλλες χώρες. Έγιναν διαψεύσεις
και πραγματικά δεν υπάρχει καμιά
απόδειξη ότι τα πράγματα είναι όπως
ανάφεραν οι φήμες.
Κύριος μέτοχος είναι ο επιχειρη
ματίας Τζοβάνι Γκατζέρα με ένα βιογρυψικό σημείωμα πρωχικό και
άγνωστο για μιά τέτοω οικονομική
ευρωστία. Οι ίδιοι οι συντάκτες της
• Παέζε Σέρα» προσπάθησαν να μά
θουν κάτι περισσότερο για τον νέο
ιδιοκτήτη αλλά στάθηκε αδύνατο. Ο
ίδιος αρνήθηκε ακόμη να δεχθεί την
συντακτική επιτροπή.
Ο Γκατζέρα δεν είναι, πάντως,
ένας κουτός επιχειρηματίας να αγο
ράσει μιά εφημερίδα με τριάντα δισε
κατομμύρια λιρέτες μαθητικό με
κυκλοφορία, που δεν ξεπερνά τις
80.000 φύλλα.
Ποια είναι λοιπόν τα αληθινά
αφεντικά της «Παέζε Σέρα»; Το γεγο
νός ότι οι μέτοχοι είναι επιχειρημα
τίες. που έχουν οικονομικά συμφέ
ροντα με την Σ. Ένωση και τις Αν.
Χώρες αρκεί να υποδείξρι το πολιτι
κό πλαίσιο αυτής της υπόθεσης;
Με τα χρέη και το παθητικό, που
έχει η εφημερίδα μόνο πολιτικοί λό
γοι θα οδηγούσαν μιά ομάδα επιχει
ρηματιών να αγοράσει αυτή την επι
χείρηση.
Μετά όμως την επίθεση του φιλο-

Θα χρηματοδοτηθούν
Δήμοι και Κοινότητες
από την Ευρ. Τράπεζα
ΑΘΗΝΑ 15 ΙΑΠΕ)
Δήμοι και Κοινότητες ιης χώρας
θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν
με 16 όισεκ. δρχ. uno την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα επενδύσεων και μέσω του
Ταμείου παρακαταθηκών και δανείων
για την εκτέλεση έργων. Αυτό προ
κύπτει uno επιστολή που έσταλχ
στον υφυπουργό Εθνικής Οικονο
μίας κ. Λντων. Γεωργιάδη ο αντί
πρόεδρος ιη ς εκτελεστικής επιτρο
πής της Ε.Ο.Κ κ Φράνς Ορτόλε Η
ναι χρηματοδότηση θα χρησιμοποιηIV.· «α την εκτέλεση έργων υδρεύ
ο ιω ς an<mnu>ae<i>£. οδοποιίας, t«pi-

Σχολείο 2ος όροφος, Ανδρες Κυριω
ησσας από Ν — Σ.

Δοκιμαστήριο
όπλων είχε
γίνει ο Λίβανος

ν ικ έ ς π ρ ο τ ά σ ε ις . Τ α υ τ ό χ ρ ο ν α η ε π ι
τρ ο π ή θ α π ρ ο τ ε ίν ε ι μ ια τ ρ ίτ η δ ό σ η
το υ ν έο υ κ ο ιν ο τ ικ ο ύ ο ρ γ ά ν ο υ σ υ ν ο 
λ ικ ο ύ ύ ψ ο υ ς 200, δ ισ ε κ . δρχ. π ε ρ ίπ ο υ
γ ια το έ τ ο ς 1983 α π ό τα ο π ο ία θα
μ π ο ρ έ σ ε ι ν α χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ή σ ε ι το
ε λ λ η ν ικ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α υ π έ ρ τ ω ν Δή
μ ω ν κ αι Κ ο ιν ο τ ή τ ω ν , ύ ψ ο υ ς 16
δ ισ ε κ . ό ρ χ .

Ο υφυπουργός Εθνικής Οικονο
μίας «ξέφρασε την ικανοποίηση ίου
για την άμεση και θετική ανταπόκρι
ση της Ε.Ο.Κ. στη νέα πρόταση και
υπογράμμισε ότι »τόσο η πρωτοβου
λία όση και η συστηματική παρακο
λούθηση νμι την έγκριση του προ
γράμματος αοιού, μ/ο.χ στο 1983
uniÀucvûauv γω μια ακόμιι Φ ορά το
έντονο ενδιαφέρον της κυβέρνησης
του ΠΑΣΟΚ για ιην οικονομική
υποστήριξη των Δήμων. Κοινοτήτων
και παν Δήμο: ιίώ ν μπς ο η χο Μ

σοβιετικού Αρμάντο Κοσούτα εναν
τίον του Μπερλίγκουερ στην ολομέ
λεια της Κ.Ε. δεν υπάρχει καμιά
αμφιβολία. To IKK δεν έχει, ακόμη,
χειροπιαστές αποδείξεις yiu μιά
σοβιετική επέμβαση, αλλά βρίσκεται
απέναντι σε πρωτοβουλίες πολύ ύπο
πτες.

Λάθος, σύντροφοι
και συγγνώμη.,.
Από τυπογραφικό λάθος στη χθε
σινή ειδησεογραφική προαγγελία που
ôkuve ο «ΛΑΟΣ· ylu τις ομιλίες των
κ.κ. Γαβριηλίδη και Βλαζάκη, γράφη
κε για τον κ. Βλαζάκη η λέξη «uùpio·
ότι θα μιλήσει δηλαδή το Σάββατο
αντί του σωστού και φυσιολογικού
«σήμερα». ΓΓ αυτό και ζητούμε συγ
γνώμη,
Κακώς, όμως, το παρεξήγησαν τα
στελέχη του ΠΑΣΟΚ και pu; απέδω
σαν κάποια σκοπιμότητα γι' αυτό το
λάθος το οποίο μπορεί να συμβεί
πάνω στο φόρτο της εργασίας αφού
το κείμενο γράφηκε την προηγούμε
νη και αναφέρεται σε αυριανή
συγκέντρωση - και πολύ πιό κακώς
που συνέχισαν να παρεξηγούν μετά
και τις πειστικές εξηγήσεις που τους
δώσαμε. Είναι γνωστό εξάλλου ότι
Σάββατο προεκλογικές συγκεντρώ
σεις δεν γίνονται.
' Αλλωστε, βρε σύντροφοι εσείς που
δεν εννοείτε να καταλάβετε, τί σας
πείραξε τόσο πολύ το λάθος αυτό του
«ΛΑΟΥ»; Αφού εσείς σαν οπαδοί του
ΠΑΣΟΚ λέτε ότι δεν διαβάζετε
«ΛΑΟ» και δεν σας ενδιαφέρει αυτή η
εφημερίδα!

Το
κέντρο
»Ιντερστάμπα»,
μηνιαίο περιοδικό των φιλοσοβιετι
κών. τελευταία ενέτεινε πρωτοβου
λίες.
Στα γραφεία των Κ.Ο. στα εργο
στάσια φθάνουν επιστολές και μανι
φέστα φιλοσοβιετικά. Ομιλίες και
δηλώσεις ηγετικών στελεχών του
ΙΚΚ, που έγιναν πριν από μιά δεκαε
τία. όπου εξυμνείται η Σοβιετική
Ενωση.
Η ηγεσία του Ι.Κ Κ. είναι πλέον
σίγουρη ότι η υπόθεση της «Παέζε
Σέρα» και η εστρατεέα του κέντρου
«Ιντερστάμπα· είναι μιά σκοτεινή
μανούβρα της Μόσχας #

τακώάΙ
λων τους καθώς και για yiv ' ^
που ακολούθησαν οι avrinoW
πόλεμο του Λιβάνου.
. · , ω»
Ο υπουργός εξωτερυ·'<Ι,ν . ;
Ισραήλ κ. Γιτζάκ Σ α μ ίρ < ^ ν' ΤΠ προχθές με τον αρχηγό εαο
Ντηπάρτμεντ κ. Τζώρτζ
τον οποίο συζήτησε πως ·»
χθεί η σύντομη -ι.ποχεορη^.^
ισραηλινών δυνάμεων απο το
^
και βα εξασφαλιστεί η ε*-ΡΠντ3
ρεια σύνορα του Ισραήλ
..«4.
Δεν αποκαλύφθηΚον
ρειες για τό τί προτείνει η ι
κυβέρνηση προκειμένου να εξΊ«*4λίσα ότι οι οικισμοί στα βρΡΒ ^
ρα του Ισραήλ δε\· θα είναι
του πυροβολικού και
¡¿νο,
σεων των ανταρτών από το
«,
Αλλό ο ισραηλινός ραοιυφω ,
σταθμός μειέδωσε ότι το
συμβούλιο αποφάσισε
-,,Ravin
γραπτή διαβεβαίωση ΓΠί λ Ρ*
«υβερνήσεως
ΧΛ’μομ* I|i>cusv ότι δεν
r om
την ανάπτυξη εχθρικών 6uv»u
απόσταση 40-45 χιλιομέτρων
σύνορα.
„
Εκπρόσωπος του Σταιητ ' ^
- οιέψευσε πάντως τις
ρίες ότι θα αναπτυχθούν
στρατεύματα της στρατιωτικής
μης στο Νότιο Λίβανο.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑ
viSitfh
Ο πρόεδρος της * Ο ρ γ α -_
ΑπελευΟέρωσης της ttc M *
Γιασέρ Αραφάτ έλαβε
ψψ
μα από τον Σοβιετικό πρ^’,0; , μ
νίντ Μπρέζνιεφ και προσκ'.π0^ ^
επισκεφί^ί την Ρουμανία ‘
Γιουγκοσλαβία, μετέδωσε W tQfi
onvuifcô πρακτορείο
<ρα’·Το πρακτορείο
- πρόσαεαι
. ^ ρ ό σ ^τ»
μήνυμα του προέδρου
αφορά «τις τελευταίες ,;πελΙΛ : α όλ·
Μέση Ανατολή» χωρίς va où»6*
λες λεπτομέρειες
».«φέτ
Το μήνυμα δόθηκε στον ' ^
από τον Σοβιετικό πρεσβευτή ^ ^
Τύνιδα και τις προσκλήσ»?
*
σκεφθεΐ επίσημα την Γιουγ*^ ^
και την Ρουμανία εε®ν'ω<,α'',ββ|φ
Αραφάτ ο Γιουγκοσλάβος λ ^
τής στην Τύνιδα Κϋΐ ένας «ι5ι»·ν-σταλμένος του Ρ ο υ μ ά ν ο υ πρΟ*0^
Νικόλαε Τσαουσέσκου.

Αβέρωφ: Οι δημοτικές
έχουν πολιτική σημασί«
«Όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική
της κυβερνήσεως οδηγεί τον τόπο σε
αποσύνθεση, και ίσως και σε οδυνη
ρές περιπέτειες, έχουν καθήκον να
εκφράσουν τη δυσφορία τους κατα
ψηφίζοντας τους κυβερνητικούς υπο
ψηφίους. Με τον τρόπο αυτό μπο
ρούν να χαλιναγωγήσουν την κυβέρ
νηση και να αποτρέψουν ενδεχόμενες
συμφορές».
Αυτό τόνισε προχθές με δήλωσή
του ο πρόεδρος της Ν.Δ. κ. Ευάγ.
Αβέρωφ. Στην δήλωση του κ. Αβέ
ρωφ, υπογραμμίζοντας, ακόμη:
Η κυβέρνηση έδωσε πρώτη, κομ
ματική σημασία στις δημοτικές εκίυο-

ΣΤΑ ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΑ
ΠΛΕΕΙ Η ΟΤΤΑΒΑ

νές. Στη θέση της αοτη
ότι η · ΝΑ.» δεν κομματικό ■^ ·
στο παρελθόν και δεν κ ομμ α ^'^-ή ;
και τώρα τις εκλογές τής Τ ΰ . ^
Αυτοδιοίκησης, Και αροσθεσυμ
αΓΛ.Ηΐτικη
ι
έt π_______
ε ιτα α π ζό ______
τ η ν κυβερνήΤ
'Κ ή
μοιραία. η εκλογή έχει πΰ* ^ .
σημασία, συνισταμένη στην
τρηση μεταξύ της πραγματικό
,
κρατικής και φιλελεύθερης “ | αβ>
ξεως και εκείνης που εμπνεετ
ημιολοκληρωτικές ιδέες¡„πη.
Πέρα από την κ ο μ μ ά τ ι» ^
η κυβέρνηση παραμένει α° ^
στην εκστρατεία απειλών *αι φγε
που έχει εξαπολυθεί από όρΤ“ν ,χρ;
ΠΑΣΟΚ. ιδιαίτερα στις κώμα11
και τιι χωριά».
Απαντώντας στην δήλω°Λ _ 5
προέδρου της Νέας Δ ή μ ο * οΡ ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος ^
τε λ ε υ τ α ίο ς π ο υ θ α έ π ρ ε π ε να
γ ια κ ο μ μ α τ ικ ο π ο ίη σ η τω νδΠ Θ 0 ' t

εκλογών είναι ο κ. ΑβίΡ®^' ¡γό
αυτός όχι μόνο τις πολιτι
αλλά και τις χοοντοποιεί.
Εκπρόσωπος της Ν Α
πάντησ του, προς τον κύβε?
εκπρόσωπο δή).ωσε:
_
«Δεν μίλησε ο αρχηγός * 9 4 ^
ματικής αντιπολιτεύσεως γ,α ^ ¿¡ντικοποίηση των δημοτικών ε*Λ’
Μιλούν οι απειλές « η οι τραμ (1.
σμοί των ανώνυμων π ρ ά σ ινο ν^
ρών και των επωνύμων οργάν<0
κυβερνήσεως.
Λο»
> Συνεπώς ο τελευταισ^^^
δικαιούται να μιλάει για κομμ^ερν«Τ
ποίηση των εκλο-|-ών είπε ο πν"
τικό; εκπρόσωπος».

δά. όπου έφθασε στις 17.3U. τοπική
ΟΤΤΑΒΑ 15 (ΛΠΕ)
Η πρωτεύουσα του Καναδά πλέει ώρα (11.30 μ.μ. ώρα Ελλάδος).
χθές στα γαλανόλευκα χρώματα, ενώ
ο άσχημος καιρός δεν εμπόδισε πολ
Χθές το βράδυ, κατά την διάρκεια
λούς Ελληνοκαναδοΰς και Καναδούς της πρώτης συναντήσεως που είχε ο
να συγκεντρωθούν έξω από το κ Καραμανλής με τον πρωθυπουργό
κυβερνείο και να χειροκροτήσουν και του Καναδά κ. Πιέρ Τροντώ. συζητή
επευφημήσουν τον Έλληνα πρόεδρο θηκαν επί μιά ώρα διάφορα διμερή
της Δημοκρατίας που επήγάινε να και διεθνή θέματα και εθίγησαν και τα
καταθέσει στεφάνι στο μνημείο του εθνικό μας θέματα, μεταξύ των
αγνώστου στρατιώτου.
οποίων το κυπριακό. Ο κ. Τρυντώ
Προηγουμένως, ο κ. Καραμανλής έδειξε μεγάλη κατανόηση. Στο τέλος,
έζησε συγκινητικές απγμές όταν το της συναντήσεως αντηλλάγησαν
προεδρείο της ελληνικής κοινότητας αναμνηστικά δώρα.
Οττάβας επήγε να τον χαιρετίσει στο
κυβερνείο και να του διαδηλώσει την
αγάπη τους για την μητέρα πατρίδα.
Ο κ. Καραμανλής αφού τους ευχαρί
στησε, τους είπε να εξακολουθήσουν
να καλλιεργούν στον τόπο αυτόν,
που με τόση φιλόξενη αγάπη τους
περιβάλλει, τις εθνικές αρετές. ·Σφυ
ρηλατεϊτε την ενότητά σας και παρα
μείνετε καλοί και νομιμόφρονες πολί
τες του Καναδά», προσέθεσε ο κ.
Αποδέχθηκε το Ευρωκοινοβούλιο
Καραμανλής, «θα μπορέσετε έτσι να
ν1ΐί"
πραγματοποιήσετε καινούργιες κατα
ψηφίσματος, αλλα και τις σπιρ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 15
κτήσεις για το καλό το δικό σας και
αδυναμίες που παρουσιάζει- ^
Γ ια π ρ ώ τ η φ ο ρ ά τ ο Ε υ ρ ω π α ϊκ ό
των παιδιών σας».
κυριώτερες, κατά τον ομιλητή·
Στις II ο κ. Καραμανλής είχε σύν Κ ο ιν ο β ο ύ λ ιο α π ο δ έ χ τ η κ ε τ η ν α ν ά γ κ η
τρεις:
θ
δ
η
μ
ιο
υ
ρ
γ
ία
ς
μ
ια
ς
π
α
τ
ρ
ίδ
α
ς
γ
ια
το
ν
τομη συνομιλία με τον γενικό διοικη- H πρώτη, ότι αποφ«νr ^
τή του Καναδά κ. Έντουσρ ΣρέΟερ, Π α λ α ισ τ ιν ια κ ό λ α ό κ α ι ψ ή φ ισ ε σχε
καταγγείλει ευθέως την ενοχή ^
βνώ λίγο πριν από το μεσημέρι έγινε δ ό ν ο μ ό φ ω ν α μ ια σ υ μ β ιβ α σ τ ικ ή π ρ ό 
Ισραήλ στις σφαγές της Σάύητ
στο κυβερνείο τελετή παρουσιάσεως τα σ η ψ η φ ίσ μ α τ ο ς
Σ-ατϊλία.
.
Α
Χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό ε ίν α ι τ ο γ ε γ ο ν ό ς
του διπλωματικού σώματος στον
- Η δεύτερη, ότι α ν α φ ίΡ ^ ν ^
ό τ ι τ η ν π ρ ό τ α σ η ψ ή φ ισ α ν κ α ι π ο λ λ ο ί
Έλληνιι πρόεδρο.
μια πατρίδα για τον Πιιλσισγ ^
Στις 12.30 παρετέθη από τον κ. Χ ρ ισ τ ια ν ο δ η μ ο κ ρ ά τ ε ς , ο ι ο π ο ίο ι δια λαό και όχι στην δημιουρΥ* {ít#
Καραμανλή επίσημο γεύμα προς σ π ά σ τ η κ α ν .
Παλαιστινιακού κράτους Π ,#■
Στο ψήφισμα αξιώνεται, η άμεση
τιμήν του γενικού διοικητού κ.
στην άσκηση του σικακομαισ»
αποχώρηση από τον Λίβανο όλων
Σρέϋερ στο ξενοδοχείο CHATEAU
διάθεσης.
των ξένων στρατευμάτων και υπο
LAURIER.
- Και η τρίτη, άτι δεν
στηρίζονται όλες οι προσπάθειες που
Προσφωνώντας στην διάρκεια
ζει τους εκπροσώπους του Π<! ¿μΓ
κοταβλήθηκιιν πρόσφατα για την
του γεύματος τον κ. Σρέϋερ ο κ.
νιακού λαού που θα κληθούν ν ^(|ψ
εξεύρεση μιας σφαιρικής λύσης του
Καραμανλής, τον ευχαρίστησε για
πραγματηκούν την τύχη 0*0. ,μΟ
προβλήματος «με βάση τα διεθνώς
την θερμή φιλοξενία που επεφύλαξε
λείποντας vu αναφερθεί στη
αναγνωρισμένα σύνορα γοι όλες τις
σε αυτόν και την συνοδεία του και
ηγεσία του Παλαιστινιακού
*
χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβα
εξεδήλωσε τον θαυμασμό του για τα
δηλαδή
της
Ο,Α.Π.
,^ιΐύ
νομένου
του
Ισραηλινού
κράτους».
αισθήματα του καναδικού λαού υπέρ
Τέλος, το ψήφισμα ιροτείνει να - Καταλήγοντας, ο τ Π ιιπα''
ιης Ελλάδος. Απάντων ο κ. ΣρεΟερ
τόνισε, ότι παρ' όλες τις ιπ 'ό 1'
επεξεργαστούν οι Αραβικές χώρες
αφού έπλεξε το εγκώμιο του κ. Καρα
αυτές και επειδή η συμβιβ** ¿
και ο ΟΠΕΚ. οι Η.ΙΙ.Λ και σ Ε.Ο Κ.
μανλή γιπ τις προσπάθειες του στην
πρό'αση ψηφίσμφτιχ φέρνει V*,
(να πρόγραμμα ανάπτ υξος για ό \β τα
υπόθεση της ειρηνικής όι4βυ«σεως
7 ρ α φ έ ς ε π ιτ ρ ο π ώ ν - ιν α π ό
κρατί)
που
συνδέονται
κ
«
(ΚνΟΥΤίά
όλων των χωρων του κόσμο**, έκανε
π ο λ ιτ ικ έ ς ο μ ά δ ;.ς. ρ ; Π α ΣΟάμεσα από την διένεξη στην XI. Α>ά
πρόποση για την ευημερία του ίδιου
υ π ε ρ ψ η ψ ίσ ε ι τ η ν π ρ ό τ α σ η
τολή.
και ολόκληρου του ελληνικού λαού.
υ π ο γ ρ α μ μ ίσ ε ι τ η ν κ α ίίο λ ικ ό τη ,
Ο Θορωβουλευτής κ. Γιάννης
Το απόγευμα ο κ. Καραμανλής
α π ο τ ρ ο π ια σ μ ο ύ ττ»ν
ΕυΡ<4*"'
Παπαντωνίου
(ΠΑ-ΣΟ.Κ),
παρεμβαί
και η συνοδεία του ανεχώρησαν για
λαών γιο ra πρόσφατο γ κ γ σ ^
»όντας
στη
συζήτηση,
«εσήμαν»
το
το Μ όντραλ, δεύτερο σταθμό το®
Λιβάνου».
θτηκύ σημεία του συμβοβοσπτοτ·
πενθήμερου ταξιδιού του στον Κανο-

ΠΑΤΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ

Κ Υ Ρ ΙΑ Κ Η
17
Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή

εφημερίδα του Νομού

Ημαθίασ

Έτος iδρύσεως 1
Αρ. φύλλου
205"ι
Μητροπόλεως 72-Τη,\ ¿3.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ 10

Για το καλό της Τοπ. Αυτοδιοίκησης

ΑΞΙΟΥΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΥΣ
ΟΑ ΨΗΦΙΣΗ Ο Λ Α Ο Ι
Καταγγέλονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις
Nit
'■ Τ0 χέρι οτην καρδιά ot δημότες τη ς Βέροιας και τω ν άλλω ν
και κοινοτήτω ν του Ν ομού π ροσέρχονται οήμερα σ τις κάλπες
ο ίκλέζοον τους τοπ ικ ο ύς τους ά ρχοντες.
την επέμβαση της κυβερνήσ εω ς σ ' αυτές τις δημοτικές
ΐΛνί *α* ΤΙ|ν απαράδεκτη προσπάθεια τω ν κυβερνητικώ ν στελε^ ^ « π ο υ ρ γ ώ ν και υφ υπουργώ ν) να επηρεάσουν τη ν ψήφο του εκλο. 0<°ματος. οι δημότες δείχνουν αποφασισμένοι να ψηφίσουν
^ και άξιους α νθρώ πους που θα πάρουν στα χέρια το υ ς τη ν τύΚ5Ηνών υποθέσεω ν και ό χι κομματικά στελέχη που θα τα τρα“π τη μύτη οι κομματάρχες και που έχο υν πάνω απ' όλα το
^ “ηκό συμφέρον.
^

ι>ηΜ*ωσιακή καθίζηση προβλέπεται να πάθουν οι υποψ ήφ ιοι που

Απάντηση
της Στέγης
Από
." i10 Δ/κό Συμβούλιο της Στέγης πήραμε και δημοσιεύουμε Την
απάντηση;
τη " “Ράκληση να δημοσιεοθεί το παρακάτω κείμενο που είναι απάνV «ή|ιε a ,?**ll;o««>p0 σας με τίτλο ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΣΧΗΜΙΑ του
ψύλλου. Πιστεύουμε δε ότι η απάντησή μας Οα έχα ιην
γ λη που είχε και το παραπάνω δημοσίευμα.
*Β| Τ
Συμβούλιο της Αντωνιάδειας Στέγης Γ ραμμάτων
Ι0ν *»™ν Λήμου Βέροιας αισθάνεται την υποχρέωση να ενημερώσει
Ίου ?ίρο,* Π“
και να απαντήσει στο δημοσίευμα της 14-10-82
Pul. nr"'» σηιν εφημίρίόα ΛΑΟΣ από τον «Όμιλο Προστασίας Από

Παιδιού».

4 £ Είνα* φανερό, τόσο από το ύφος όσο και από τον χρόνο, ότι το
t,0U ^“ Ραπάνω «ομίλου», διάλεξαν αυτήν την περίοδο για το
τ„
τους γιατί υπολόγισαν σε ενδεχόμενα πολιτικά - κομματιΤ ι* υ!Τ^Ρ EV°S m>7ICEKPlM^vol) υποψήφιου Δημάρχου.
t T j . Λ?7®· δηλαδή πριν από ΤΕΣΣΕΡΑ χρόνια, το τότε Δ.Σ. της
(Ht(I
. ζήτησε από τον Ό μιλο προστασίας απόρου παιδιού να
Πταν |υριση,από το κτίριο της ΣΤΕΓΗΣ, γιατί ο χώρος που κατείχαν
<|Αο»(?,"1ραίττ'Τος Άα τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων της. Η
Κα Ηγιχ, t0U Δ·!'· ^ ΣΤΕΓΗΣ στηρίχθηκε στο άρθρο 7 παρ. 2 του
tyivtt 2;ΜΟΥ' ΑΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ. Το ίδιο
λονη rt" με το φκακιστικό τμήμα του Γ.Α.Σ. ΒΕΡΟΙΑ και με τον Σύλ
° Φ°Ηητών Βέροιας.
τ0 ^'*μεΓαλλευόμενο όμως την ελαστικότητα του Δ.Σ. της ΣΤΕΓΗΣ,
θΐ;,ς ’ Τ°ύ παραπάνω ομίλου αγνόησε όλες τις έγγραφες παρακλήΡικΙ- ° ϋ "° πΡέηει να υπάρχουνστο άρχει τους), καθώς και τις προφοτ ο , , ν '^ ^ ή σ ε . ς του προέδρου της ΣΤΕΓΗΣ προς την πρόεδρο
λθς μΙ^01' που συμπτωματικά!! είναι υποψήφια δημοτική σύμβου*αι 1
V'1’ ΣΤΕΓΗΣ είναι περήφανο για το πολιτιστικό έργο της
ζει ., U1 ιδιαίτερα ευαίσθητο στην παιδική ηλικία για το οποίο φροντί^ ' - ό τ ρ ο π ο και ουσιαστικά και όχι πληγώνοντας τα με ελεημολο,ν' ,,' /,^ εια’ ποι° είναι το ουσιαστικό έργο του ομίλου του αποκαjl ν° υ Προστασίας παιδιού;
τέψ^<1'’ άπορεί να προστατέψει τα παιδιά αφού δεν μπορεί να προστιι
Μ?0ν εαυτό του από εκλογικούς μηχανισμούς;
δημο3 Πιι)ι», ' u «καινούργιιι προστατευτικά χέρια» που αναφέρουν στο
Μ“ τους είναι χέρια ΧΟΥΝΤΙΚΑ
Γιο το Δ.Σ. της ΣΤΕΓΗΣ
Ο Πρόεδρος
Κ. ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ»

^ *υζητεϊται - όπως είναι γνωστό - τό νομοσχέδιο γιά τήν καταριυΐί' τ°ύ σταυρού προτίμησε ως στις βουλευτικές (καί. Ισως καί στις
Αλοντ>*ές δημοτικές - κοινοτικές) έκλογές.
Ροιί^
*^ναι· λοιπόν, έξαιρετικά έπίκαιρσ και φλέγον καί μπο(,,’ϋ ν'ά ΥΡαφοΟν γιά τού το-όπ ω ς, άλλωστε, συμβαίνει-πολλά καί

όρισε το Π Α Σ Ο Κ , εξαιτίας τη ς προκλη τική ς υναμειξεως τω ν κυβερ
νητικώ ν στελεχώ ν και της ψ ηφοθηρίας στην οποία επιδόθηκαν,
καθώς επίσης και εξαιτίας της ταυτίσεως που έκαναν οι συνδυασμοί
αυτοί με το κόμμα του Π Α Σ Ο Κ . Ο πω ς τόνιζα ν χθες αντικειμενικοί
παρατηρητές, ο λαός, μετά και τις καταγγελίες για «ολκληρω πκή και
φασιστική νοοτροπία στο κυβερνώ ν κόμμα», θα δώσει ένα γερό μάθη
μα σ το υς κατά τό π ο υς «εκλεκτούς» το υ κόμματος αυτού, που διεκδικούν το αξίωμα του δη μ ά ρχου ή κοινοτά ρχη με μ ό νο , ίσως, σημ αντι
κό προσόν την κομματική το υ ς ταυτότητα.
Γενική διαπίστω ση είναι ότι τόσο στη Βέροια όσο και σ ' ολ όκλ η 
ρο το Ν ομό οι δημότες θα ψ ηφίσουν αξιοκρατικά για το καλό της
Τ οπική ς Α υτοδιοίκησης.
Δ Η Λ Ω ΣΗ
οημοκρατικες δυνάμεις Οα νική
Α ΒΕΡΩ Φ
σουν. Ό λ ο ι στις κάπλες. Ό λ ο ι με
υψηλό δημοκρατικό φρόνημα».
Στον περιορισμό της εκτά
σεω ς τη ς ήττας του Π Α ΣΟ Κ
Δ Η Λ Ω ΣΗ
αποβλέπει η κορύφωση της τρο
ΓΕ Ν Ν Η Μ Α Τ Α
μοκρατίας σε όλη τη χώ ρα, κατά
Με την ευκαιρία της λήξεως
τα τελευταία εικοσιτετράωρα.
τη ς π ροεκλογικής περιόδου, ο
Τ ην έξαρση της βίας και της
υπ ο υρ γό ς εσωτερικών κ. Γ. Γεντρομοκρατίας επισημαίνει πάλι ο
νηματάς, έκανε την ακόλουθη δ ή 
πρόεδρος της Ν .Δ. κ. Ευάγ. Αβέλω ση: «Εκ μέρους της πολιτικής
ρωφ με αυστηρή δήλωσή του, το
ηγεσίας του υπουργείου εσωτερι
πλή ρες περιεχόμενο της οποίας
κώ ν. θέλω να εκψράσω την μεγά
έχει ως εξής:
λη ικανοποίησή μας για την
«Είμαι αναγκασμένος να επα
ανταπόκριση της σ υντριπτικής
νέλθω στο θέμα τω ν δημοτικώ ν
πλειοψ ηφ ιας
των υποψηφίω ν
εκλογώ ν, διότι η κυβέρνηση,
δημοτικώ ν α ρχόντω ν, στο *Τ\νυ
αντί, έστω και την ύστατη σ τιγ
μα για την ιιι,ιιυ, μ διεξαγω γή του
μή. να μεριμνήσει να καταστείλει
προεκλογικού αγώνα και των
την επιδρομήαπειλώ ν και τρομ ο δημοτικώ ν εκλογών.
κρατίας, που έχουν εξαπολύσει
Θα ήθελα κιιόμη να απευθύνω
ανώ νυμοι πρασινοφρουροί και
τις ειλικρινείς ευχαριστίες μας σε
επώνυμα όργανά της, ιδίω ς στα
όλους αυτούς που στον κρατικό
π)ν μηχανισμό και στην Τοπική
χω ριά,
απροσχημάτιστα
ενθαρρύνει.
Α υτοδιοίκηση, δούλεψ αν
και
»Η παράταξή μας δεν έδωσε δουλεύουν σκληρά για την άρτια
κομματικό χαρακτήρα στις εκλο
γές. Τ ο έκανε η κυβέρνηση. Γιατί
θέλει η Τοπική Α υτοδιοίκηση, να
περιέλθει στα χέρια της. Να μετα
βληθεί σε όργανό τη ς. Έ τσ ι νομί
ζει ότι θα μπορέσει να υποτάξει
και το τελευταίο χω ρ ιό στους
Ορισμένοι
onaioi
ton
ΠΑΣΟΚ τηλεφωι·ώηας στην
ημιολοκληρω ματικούς
σχεδιαεφημερίδα μαί χθες to npiat,
σμ ούς της. Λογαριάζει όμως
ρωιούσαν να μάθουν γιατί o
χω ρ ίς το ν ξενοδόχο. Έ χ ο ν τ α ς
«ΛΑΟΣ» δεν δημοσίευσε χθες
υπόψ η το καταστροφικό έργο του
φωτογραφία από τη συγκέντρω
Π Α Σ Ο Κ , καλώ όλους το υ ς δημ ο
ση tou κ. Βλαζάκη. στην οποία
κρατικούς Έ λ λ η νες, να πάρουν
να φαίνεται ο κόσμος.
μέρος στις εκλογές της Κ υρ ια 
Τους πληροφορούμε, λοιπόν,
κής. Κ ανένας δε δικαιούται να
και αυτούς και κάθε άλλον που
δικαιολογημένα απορεί, ότι οι
απόσχει. Τ ο υς καλώ να προσελπρασινοφρουροί
απαγόρευσαν
θουν στις κάλπες και να δείξουν
στον φωτογράφο του «ΛΑΟ Υ»
με την ψήφο τους ότι είναι απο
Χρ. Ιλεμόαογλου ι·α βγάλει
φασισμένοι να σταματήσουν την
φωτογραφία οκά το σημείο όηου
κατάρρευση του τόπου τους, τη
θα μιλούσε ο κ· Βλαζάκης, ώστε
συρρίκνω ση τωνελευθεριών τους,
να φαίνεται ο κύριος όγκος της
τη συνεχή παραπλάνηση, που
αιιγκεντρώοεως. Αυτοί οι .„
υφίστανται από την κυβέρνηση.
δημοκράτες που θέλουν να πά
»Η Τ οπική Α υτοδιοίκηση δεν
ρουν στα χέρια τους και τη διοί
κηση του Λήμου.
θα παραδοθεί στη χούλντα τω ν
πρασινοφρουρώ ν. Θα παραμείνει
«ΛΑΟΣ»
ελεύθερη και ανεξάρτητη. Οι

Εμπόδισαν
το «Λαό»

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ

^^Υ όμενα.

ίκοηός τού κειμένου τούτου βέν είναι νά έξετάοει μέ λετπομέόπυ ς
σχετικό προβλήματα καί νά άναπτάξει τις άντίθετες
γιατί κάτι τέτοιο βά άπαιτοϋσε χώρο.
•οι ®λ(Υύ*°Υ0· συνεπώς, θά σημειώσω ότι ή κατάργηση τού
, , 0υΡώμοτος» τών ύηοψηφίων βουλευτών θά μειώση, όπωσδηπο^υ*Υά κυνήγι τών ψηφοφόρων άπό τους βουλευτές σιόν προεκλοί - : όγώνα για τήν ίξαοφαλιση τών σταυρών καί τών βουλευτών
Ρ(, *°ύς ψηφοφόρους μετά τις έκλογές γιά τήν πραγματοποίηση

νΟςχ-η/Ττϋ..
λ η,.Λ έγραψα
2__ ,.ι.Λ (σέ άρθρο
____
Λ __Τ
«» 16
ιβ χρόνιοι
νηόψΠΤ!!!
^ετιών». όηωξ
μου)
πριν
··
-*σι Ομως
ουως -ουβέν καλόν άμιγές κακού· (καί τά άνάποδα) δπως
£χ. υρ
Γ ο7
...... ..........
.. .
.
■-»
1·“-"υΙ άρχαΐοι πρόγονοί μας. γιατί ή πολιτική ζωή τού τόπου μας
w* *,νθυνεύει μονάχο άπό ιό κυνήγι τού σταυρού, άλλά καί άπό
γήν *ΛΑΐ1ΨΠ κομμάτων με πραγματική κοί άληθινή δημοκρατική όρΒ'μ<Γ'7Τ'· 6,ύΡθΡ“ σπ καί λειτουργία, όπως καί άπό τήν πολιτική άνωτ*οτη*β τών περισσοτέρων Ελλήνων

„ Νά καταργηβεί, λοιπόν, ό σταυρός γιά νά μειωθεί ή άλληλο¡^Ρτηση τού θουλευτού - ψηφοφόρου, άλλά δέν άρκεΐ μονάχα
g ι°· Υΐατί καί όταν είχαμε ανώμαλες πολιτικές συνθήκες (π χ τήν
οί!Γ°*τϊο* «αί Βέν ύπήρχαν πιό βουλευτές, δέν έλλειψε (άν δέν
^'■άθηκε) τό ρουοφέτι. τό όποιο είναι τόσο παλιό καί παγκόσμιο
jj. Υαρενο. ώστε νό όναφέρεται τούτο καί στήν ... Παλαιό Διαθήκη
-το κεψό,λαιο γιά τόν Μωυσή)ΙΙ
^Kf'vo πού συγχρόνως και πρωταρχικά νοθεύει τήν πολιτική
λν
τόπου μας, είναι τό φαινόμενο τών άρχηγικών κομμάτων.
ζ -j *ν έκλείψει τό άπαράδεκτο τούτο γεγονός δέν πρόκειται νά
’ατό ’ Τιλι,<ύ. ούσιαοτικη καί αξιόλογη βελτίωση καί μετά τήν
Oj ®°'·,Γΐση τού σταυρού. Δέν είναι, δηλαδή, ό σταυρός προτιμή*** Μ μοναδικό ·οταύρωμα· τής πολιτικής ζωής μας.

Τό ^ ° ° ° δημοκρατικά κράτη εφαρμόζεται (συνήθως μονάχα γιά
Τ-0“ όριθμού τών βουλευτών)τό σύστημα τής έκλογής τών
Υια ώ*ν'ών μ ί τήν κομματική λίστα (όπως γίνεται κιόλας καί σε έμάς
ryj. ° u<>βουλευτές Επικράτειας καί τούς Ευρωβουλευτές, θεσμός
μπορούσε νά διευρυνβεί. σάν πρώτο βήμα) υπάρχει σχεδόν
'«ύ ' λ *ΡΥά»ωοη τών περιφερειακών καί τών κεντρικών όργάνων
άΓ^ "“ΡΡοτος Έτσι, χρησιμοποιούν τις προκριματικές διαδικασίες.
u ή τύχη ένός ύποψηφίου δεν έξαρτάται άπό τΙς (άρχικές ή
^ ΡΥενέστερες) φιλικές ή έχθρικές διαθέσεις ένός άρχηγού, ούτε
Α“λής. του. άλλά σχετίζεται μέ τήν Αξιολογική κρίση ένός ή

Τό «σταϋρωμα» τών βουλευτών,
μέ (Σταυρό ή χωρίς σταυρό...
Τ ο ύ Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Υ X . Χ ΙΟ Ν ΙΔ Η ,

δικηγόρου Βέροιας - τ. βουλευτοϋ
περισσοτέρων συλλογικών, κομματικών όργάνων. Και είναι γνωστό
καί κοινή παραδεκτά ότι οί πολλοί (όταν έχουν ώριμη καί οωστή
κρίση) πιό δύσκολα παρασύρονται άπό ουναισθηματιομους καί αίΟθήματα

I Η ποθούμενη Ανεξαρτησία, λοιπόν, τών βουλευτών άπο τους
ψηφοφόρους καί άπό τούς κομματαρχηγίοκους δέν πρέπει νά άντικατασταθεί μέ τήν υποταγή καί τήν έξάρτησή τους από τόν παντο
κράτορα άρχηγό καί τούς Ανθρώπους του.
Εφόσον όμως, ή κυβέρνηση άπεφάσισε νά καινοιομήοει με τό
πολύ σπουδαίο τοΰτό μέτρο (ωθούμενη άπό όπσωδήποτε κίνητρο
καί σκοπό), τό μόνο πού έχει να προτείνει τγχικτικά ώφέλ*ιο ή Αντι
πολίτευση είναι ή μείωση τών μειονεκτημάτων του: Νσ καταθέσει,
δηλαδή, τροπολογία, σύμφωνα μέ τήν όποιο 1) Τ® σύστημα τούτο
νά ίσχύσει άπό τίς μεθεπόμενες βουλευτικές έκλογίά. Υιό νά προ
λάβουν ιό κόμματα νό όργανωθοΰν όνάλογο. ή. άλλοιώτικα, 2)νά
συμπληρωθεί τό κείμενο μέ παράγραφο, σύμφώ'10 άέ τήν όποιο ή
Ανάδειξη τών υποψηφίων «αί ή σειρά τους νά γίνεται άπο τά περι
φερειακά κομματικά όργανα, ή, έστω, άιιό τίς Κεντρικές Επιτροπές
τους, χωρίς τήν Ανάμιξη τού Αρχηγού, ή. τέλος. 3 *θ κατάργηση νά
άφορό στους μίσους βουλευτές, όπως γίνεται στή Δυτ. Γερμανία.
‘Αν δέν γίνει τούτο, καί ή σειρά θά καθορί^’0 ' Αποκλειστικά
άπβ τόν άρχηγό, θά έχουμε πολλές άδικός, περιοοότερες Αποστα
σίες. προεκλογικά (Ανάλογο με τή διδόμενη Οειρβ τ<>ύ ένός κόμμα
τος καί τήν προσψερομένη όπο ένα ΔλλεΊ ή μετεκλογικά (μόλις
πέφτει ένος βουλευτής στή δυσμένεια τού άρΧΘΥΟύ). διατήρηση
τών ρουσφετιών, πού. άπλουστατα. θά γίνονται πιά μονάχα άπό τα
υπουργικά καί τά κομματικά νραφεία καί, τό σπουδαιότερο, τέλεια

υποταγή τών βουλευτών ατάν Αρχηγό, ώστε νά μετατρόηονται τού

τεχνικά διεξαγω γή τω ν εκλογών.
Θα
ήταν
παράλειψη αν
αγνοούσαμε την ανταπόκριση
τω ν δικαστικώ ν ανη προσ ιύπω ν
στην έκκληση της κυβέρνησης
να ξεπεράσουν τις δυσχέρειες
που παρουσιάστηκαν και να περιφρουρήσουν την ελεύθερη και
δημοκρατική
διεξαγω γή
των
εκλογών».
Α Π Α ΡΑΔΕΚΤΟ Ι
Ο κ. Μ Α ΡΟ Υ Δ Α Σ
Α νεπίτρεπτη
παρέμβαση
υπέρ
των
υποψ ηφίω ν
του
Π Α ΣΟ Κ έκανε χθες ο υφ υπουρ
γός Τ ύπου κ. Μ αρούδας, χρ η σ ι
μοποιώ ντας μάλιστα για την α π α 
ράδεκτη δήλω σή του το Α θηναϊ
κό Π ρακτορείο Ειδήσεων.
Συγκεκριμένα το Α Π Ε μετέδω
σε χθες το απόγευμα το παρακά
τω κείμενο, που δείχνει τον πανιΣυνέχεια στην 4η

ΓΣε αποκατάσταση
φιλίας πιστεύει
ο κ. Ουλουσού
ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
ΑΓΚΥΡΑ 16 (ΑΠΕ)
Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας κ.
Ουλουσού μίλησι χθες το πρωί σε
συγκέντρωση Τύπου. Σύμφωνη με το
επίσημο κείμενο ο κ. Ουλουσού, αναφερόμενος στις Ελληνοτουρκικές
σχέσεις, είπε:
«Οι υπουργοί Εξωτερικών Τουρ
κίας και Ελλάδας συναντήθηκαν την
3η Οκτωβρίου 1082 στο Μόντρεαλ
και αποφάσισαν να συναντηθούν εκ
νέου τον Δεκέμβριο 1982 στις Βρυ
ξέλλες για να καθορίσουν την διαδι
κασία των συνομιλιών που θά διεξαχθούν μεταξύ των δυο χωρών καθώς
και άλλο σημεία σχετικά με τις συνο
μιλίες.
Είχα τονίσει στις προηγούμενες
συγκεντρώσεις Τύπου ότι λύσεις για
τα θέματα των διαφορών που υπάρ
χουν ανάμεσα σ εμάς και την Ελλά
δα είναι δυνατό να ευρεθούν μόνο με
διαπραγματεύσεις και ότι η Τουρκία
είναι έτοιμη να αρχίσει διαπραγμα
τεύσεις με εποικοδομητικό πνεύμα
και καλή διάθεση.
Από της πλευράς αυτής αξιολο
γούμε σαν ένα θετικό βήμα το ότι ικ
δυο υπουργοί Εξωτερικών συμφώνη
σαν επάνω στο θέμα ενάρξεως τω·
συνομιλιών.
Πιστεύουμε ότι οε περίπτωση κατά
την οποία θο ευρεθούν με διαπραγμα
τεύσεις λύσεις οι οποίο; εξισορρο
πούν τα δικαιώματα και συμφέροντα
των δυο παρακτίων χωρών το»
Αιγαίου και είναι σύμφωνες προς την
Ευθυδικία, θα καταστεί δυνατή απο
κατάσταση μεταξύ Τουρκίας και
Ελλάδας σχέσεων φιλίας και συνερ
γασίας που θα στηρίζονται σε σταθε
ρές βάσεις».
Ο κ. Ουλουσού, αναφερόμενος στο
Κυπριακό, είπε
•Σε μια περίοδο κατά την οποία
κόσμος βρίσκεται αντιμέτωπος με
σοβαρές διεθνείς διαφορές χωρίς να
καθίσταται δυνατό διάλογος μεταξύ
των ενδιαφερομένων ούτε και καθορι
σμός αποτελεσματικής μεθόδου δια
πραγματεύσεων, στην Κύπρο επικρα
τεί από 8 ετών σταθερή ηρεμία και
μέσα σ αυτή την ατμόσφαιρα έχουν
εξασφαλίσσει συνέχεια, μέσα σε μια
καθορισμένη μεθοδολογία για ένα
καθορισμένο πλαίσιο, οι προσπάθειες
που καταβάλλονται για την επίτευξη
τελικής ειρήνης.
Επιθυμούμε να ελπίζουμε ότι οι

Αβουλα όργανα
θέλει η κυβέρνηση
τα Επιμελητήρια
Ο κ. ΑΒΕΡΩΦ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΤΗΝ
ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

δυο κοινότητες θα εκτιμήσουν την
θετική αυτή εξέλιξη του κυπριακού
θέματος σαν μια ιστρορική ευκαιρία
προς την κατεύθυνση της χωρίς
καθυστέρηση εξευρέσεως μιας 5*1
καιης και μόνιμης λύσεως του
Κυπριακού.
Πιστεύουμε ότι, σε περίπτωση
κατά την οποία θα διατηρηθεί η μεθο
δολογία των διεξαγόμενων υπό την
εποπτεία του γενικού γραμματέα του
Ο.Η-Ε. συνομιλιών εαθώς και το
καθορισμένο πλαίσιο αυτών, θα κατα
στεί δυνατή επίτευξη τελικής λύσεως.
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
• Αναμφισβήτητα η Ελλάδα επιθυ
μεί και αποβλέπει στην εδράίώση της
ειρήνης στην περιοχή και στον ανά
πτυξη σχέσεων καλής γειτονίας μετά
ξύ των δυο λαών»
Αυτά τόνισε ο εκπρόσωπος της
ελληνικι : κυβερνήσεως σε απάντη
ση όηλώ ων ου πρωθυπουργού της
Τουρκίας »·. Ούλο u t ύ.
Συγκεκριμένα ο κυβερνητικό,,
εκπρόσωπος δήλωσε;
’Κατα ,ην συνάντηση στον Κανο
ύ« μετά 'ό των υπουργών Εξωτερι
κών της « λλαδος και της Τουρκίας,
συνεφωνήι η να συναντηθούν, ιικ
νέου, στις 9 Δεκεμβρίου, στις Βρυ
ξέλλες. για να συζητήσουν και να όιερευνήαουν τις δυνατότητες διαμορ
Φώσεως ενός πλαισίου για τον διάλο
γο, μεταξύ των δυο χωρών.
«Η αρχή της ευθυδικίας, την
οποία, πάντοτε, η ToopKiu έχκι προ
βάλλει. στοχεύει στην αμφισβήτηση
του ισχύοντος νομικού καθεστώτος
του Αιγαίου, όπως αυτό έχει προσ
διοριστεί από διεθνείς συνθήκες και
συμβάσεις.
• Αναμφισβήτητα η Ελλάδα επιθυ
μ ri και αποβλέπει οτην εδραίωση της
ειρήνης στην περιοχή και στην ανά
πτυξη σχέσεων καλής γειτονίας,
μεταξύ των δυο λαών».

Ανεργία
15% στην
Ελλάδα
ΛΕΕΙ Η ΕΟΚ
Η ανεργία στην Ελλάδα, κατά
την διάρκεια των 12 τελευταίων
μηνών έχει υπερδιπλασιασθεί και
έψθασε ήδη το 15% του ενεργού πλη
θυσμού, σύμφωνα μι. επίσημα στοι
χεία της ΕΟΚ και τοδΌ Ο Σ Α .
Η θλιβερή αυτή διαπίστωση αντί .
κοινώθηκε κιιτά τη συζήτηση σε·
ευρωκοινοβούλιο της εκθέσεως ηιο
την κρίση της ανιργίας σ η ς χώρες
της ΕΟΚ. που «σηγήθηκ* ο πράε-»
δρος της επιτροπής απασχολήσει»; κ,
Ευοτρ. Παπαευστρατίου και η ο note
αηξε
Το σημερινό υψηλό ποσηστο too
15% της ανεργίας στην Ελλάδα, tit»·
σήμα να και ο πρόεδρος του ΚΟΔΗ·
ΣΟ κ. 1. Πεαμαζόγλου, ως και ο
εκπρόσωπος του ΚΚΕ κ. Δ. Λδόμος.
Για την αντιμίτιδπιση της ανερ
γίας 0 κ. Παπαευστρατίου, π ρόταν*
με την εισήγησή του. την ανάληψη
πρωτοβουλιών από την ΕΟΚ. με την
χρηματοδότηση επενδυτικών προ
γραμμάτων για την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας, την χρησιμοποίηση1
τεχνολογικών καινοτομιών, την υιο
θέτηση νέων οργανωτικών μεθόδων
και την ενίσχυση της επαγγελματικής
εκπαιδεύσεως.
Η εισήγηση του κ. Ποπαευοτρατίου εγκρίθηκε μ ι μεγάλη πλειοψηφώ
από το ευρωκοινοβούλιο

«Η κυβέρνηση επιδιώκει την άλω θεί διότι η Οημυκρατικοτητα του
ση και κομματικοποίηση των Εμπο θεσμού είναι δεδομένη και η λειτουρ
ρικών. Βιομηχανικών. Βιοτεχνικών γικότητα του σύμφωνη με τα πρότυ
και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων πα των Δυτικών Δημοκρατιών.
μι το τέχνοσμα της αλλαγής του
συστήματος των εκλογών και της
Και ο κ. Αβέρωφ κατέληξε: «Δεν
«ιιναδομήσεώς» τους.
υπάρχει καμμιά αμφιβολία ότι άλλη
Την καταγγελία αυτή έκανε ο
είναι η πραγματική επιδίωξη της
αρχηγός της αξιωματικής ανππολικυβερνήσεως. Να μετατρέψη τα Επι
τεύσεως κ. Ε. Αβέρωφ, με δήλωσή
μελητήρια από ελεύθερους συμβού
του, στην οποία τονίζει επίσης, ότι οι
λους σε άβουλα και άφωνα όργανά
αποφάσεις της κυβερνήσεως για τα
της. Αφαιρώντας του; όμως το
Επιμελητήρια ελήφθησαν μονομερως
δικαίωμα της κρίαεως και της γνώ
χωρίς νιι προηγηθει διάλογος με τις
μης και αποκόπτοντας την επαφή
ενδιαφερόμενες επαγγελματικές τά
τους με το λαό. η κυβέρνηση, πλήττει
ξεις όπως υποσχόταν προεκλογικά το
θανάσιμα το θεσμό και τον νεκρώ
ΠΑΣΟΚ
νει».
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν
προσθέτει ο κ. Αβέρωφ ήταν συνέ
πεια της πολιτικής του «αποφασίζομεν και διιιιάσσομεν». Και συνεχίζει:
Σύμφωνα με Δήλωσή του Αντρέα
«Ο υπουργός Εμπορίου δικαιολόγη
σε την αυθαιρεσία του. λέγοντας ότι.
δεν δέχεται παζάρι. Έτσι φαίνεται
ευνοεί η κυβέρνηση τον· υπεύθυνο
διάλογο με τις παραγωγικές τάξεις».
Ο κ. Αβέρωφ τονίζει, επίσης ότι η
δικαιολογία της κυβερνήσεως περί
Κατάπληξη προκάλεσαν δημο προηγούμενης Παρασκευής (της
εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατι
σμού των Επιμελητηρίων, δεν ευστα- σιεύματα του αθηναϊκού τύπου της «Μεσημβρινής» και του «Έθνους»)
και της χθές (της «Ελευθεροτυπία;»
και της «Αυριανής»), σύμφωνα με τα
οποία ο πρωθυπουργός και αρχηγός τοι οε έλισοομένους κισσούς, μέ εύκολο λύγισμα στή μέση καί στη
Πρύεόρος
του
ΓΙΑ.ΣΟΚ.,
κ.
συνείδηση. Λ οέ υποψηφίους Αποστάτες (πριν ή μετά τίς έκλογές),
Ανδρέας Παπανδρέυυ δήλωσε, μπρο
μέ συνέπεια νά ύπερτονισθεί περισσότερο ή δύναμη τών άρχηγικών
στά σε πολλούς δημοσιογράφους, ο*
κομμάτων
φιλική συνομιλώ του στο Καστρζ
Η ζωή καί Ιδιαίτερα ή πολιτική ζωή ένός τόπου δέν βελτιώνεται
που έγινε την Πέμπτη, μεταξύ άλλων,
(οπωσδήποτε. Αποκλειστικά καί μονάχα) μέ Τήν εισαγωγή καινοτο
και τα εξής εντυπωσιακά και κατα
μιών, όταν δέν υπάρχει Ανάλογη υποδομή, γτοτί - όπως είπε ό Αρι
πληκτικά για το θέμα της επανεκλο
στοτέλης - άριστο είναι τό Α ή Β σύστημα. Ανάλογα μέ τόν λαό σιόν
γής του Προέδρου της Δημοκρατίας
όποιο πρόκειται νά έφαρμοσθεϊ καί οέ σχέση μέ τήν κοινωνική,
κ. Καραμανλή (βλ. «Ελευθεροτυπία»
πολιτική, πολιτιστική καί οικονομική υπόστασή του
16-ΗΜ982):
Συμπέρασμα:
•Η επανεκλογή Καραμανλή ως
Στην περίπτωση τής κατάργησε ως τού σταυρού πρστιμήοεως βέν
Προέδρου της Δημοκρατίας πρέπβ
πρόκειται νά έχουμε βελτίωση τής πολιτικής
τού τόπου, άν ή
να θέιαρετται βέβαιη. Δεν ξέρω πολ
επιλογή καί ή κατάταξη τών υποψηφίων βουλευτών γίνεταιΆπό τόν
λούς Έλληνες που Οα μπορούσαν να
Αρχηγό, γιατί έτοι θά έχουμε έπαύξηση τής ήδη παντοδυναμίας του καί
καταλάβουν τη θέση του Προέδρου
«ηβάνισπ ή ουοοίκνωση τΛε ιοπητπεκις τών ύηολοίπων πολιτευτώ«,
της Δημοκρατίας και νσ ησαν τοσο
με αυνεπεω να αυςηοουν οι αυλοκόλακες η οί Αποστάτες, νό έκλειπροσηλωμένοι στα συνταγματικά
ψουν οί πολιτικοί Αστέρες καί νά περισωΟοΰν'μσνάχα οί βουλευτές οί
τους καθήκοντα, όσο ο Κ. Καραμαν
Οποίοι είναι -άφωνοι Ιχθύες-·
λής. Είναι άψογος ακόμα και όταν
Και ·άντί άλλων πολλών-, τελειώνω μέ τίς πάντοτε έπίκαψχς δια
διαφωνεί με την κυβέρνηση χωρίς να
πιστώσεις καί σκέψεις τού Βέρο κύτη λο, ου Δημ. Βικέλα. άν κοί γράφ
συγκρούεται».
τηκαν (τήν 5 Μαρτίου 1θβ3. δηλαδή) πριν 119 χρόνιαΚαι (βλ. «Αυριανή» του Σαββά
·... Πολύ άσχημα πηγαίνουν τά πολιτικά μας τελευταίως, ώλλ έχειό
του): «θα τον ψηφίσουμε και πάλι
θεός. .. Τό δυστύχημα τού Έθνους μσς είναι ότι δέν έχομεν άνθρώπους
για Πρόεδρο, είπε»)!
- Οδηγούς. Ή Αλήθεια είναι ότι οί άνθρωπος οπινες μορφώνουν ή
Ας τα διαβάσουν τούτα οι νεαροί
αώζρυν τά έθνη, είναι σπανοί καί ή Ιταλία έπερίμενε τόοους οίώνες
μαρξιστές του ΠΑ.ΣΟ.Κ και οι μεγά
ένα Καβούρ καί τώρα, όπου τόν έχαοε. εύρίοκεται καί έκείνη είς τό
λοι εχθροί της «Δεξιάς» «an ταυ
στενά Άλλ' έκτος τών μεγάλων αύτών ήλιων υπάρχουν είς τά έθνη
Καραμανλή, που χρόνια τώρα μας
Αστέρες μικρότεροι μεν, άλλά φωτίζοντες ότκοσδήιβτε .τούς λαούς.
έχουν πρήξει με τα αντιδεξιά και τα
Ημείς μήτε αυτούς τούς ύστερες (βέν) έχομεν . Μκλάοις τών άνβρωαντικαραμανλικά συνθήματά τους.
πων. οϊτινες μάς κυβερνούν, είναι έν γίνει άθλια, χωρίς ανατροφήν
Οι εκλεγμένοι βουλευτές τους του
χωρίς ανεξαρτησίαν χαρακτήρος. Καϊσί τυχόν ίχοντες τόιαύτα προτε
ρήματα δέν έχουν τήν πολιτικήν Ανατροφήν, τό θάρρος νά φωνάξουν
1981 ή οι διορισμένοι νέοι «άνθρωποί
καί νά ένεργήσουν 'Αν οί 20, ή 30, ή 40 άνθρωποι κοβώς πρέπει, οί
του Προέδρου» του ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα
όΓΟ'ιοι είναι έντος τής Συνελεύοεως. ήσαν ήνωμένοι μεταξύ Των. αν
διιιιαχΗούν (το 1984) να ψηφίααυν
είχαν τήν τόλμην νά υψώσουν την φωνήν των καί νά δείξουν ότι υπάρ
σαν Πρόεδρο τον «Δτξιά» κλπ κ Κ.
χουν, δέν ·ά είχαμεν τήν σημερινήν μος Αθλιότητα Ό ,τι εκαμε κατ'
Καραμανλή. Ό ποιος δεν πειθαρχήσει
άρχάς ή Συνέλευσις. έκτος όλίγων ίξαιρέσεων καί Αηδιών, ήτο σωστόν.
οτη σκληρή γραμμή. Bu διαγραφα
Πώς κοιώρθωαι νά χάση τά κύρος της έπί τού λαού μέ τά τελευταία
ασφαλώς, » ; «βΦοατάτης.!!
■r
συμβάντα; Φαίνετοι άτι κοί τούτο ά στρατός τό «οτιΑρθως».. Άν οί
Γ τα να Δούμε λώΐιτόν τι θα Λίηυε
ψρανφΜΜ εξακολουθούν νά φέρωνται όπως μέχρι τούδι. τότε ένας
ακόμα με tic αλλαγές, τις συναλλα
έξυπνος κοί τολμηρός άνθρωπος ήμπορεί νά κόμη ό,τι θέλες Προ
γές, τις παραλλαγές κλπ της «Αλλα
ετοιμάζουν τόν δρόμον είς δικτάτορα. Αύτά συλλογίζομαι καί ιός πιθα
γής» του ΠΑ.ΣΟ.Κ., του κόμματος
νός συνεπείος τοιούτων ένδεχομένων καί όνηουχώ καί σιενοχωρούμαι.
των μεγάλων εκπλήξεων και των
χωρίς όμως νά άπελπίζωμαι*
συνεχών και διαρκών ανα κολουλών.

ΤΟ ΠΑ.ΣΟ»Κ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙ
ΤΟΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ...Π

ΙΕΛ ΙΔΑ 2η

«ΛΑΟΣ"

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
t

1 Η Ί ΙΙ<

S

Αριθμός 10
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΓΤΜΡΙΑΙΜΟΥ ΚΙΝΗΤΏΝ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
7. Αυτά μιλούσε ο
8. Πρώτη ύλη του, τβ 1
Ηρωας σ' ένα συγγραφικό έργο
του Σαίξπηρ.
9. Δεν ανήκει στον κόσμο μας.
10. Της δημοτικής πρόθεση - Ένας
πολυσυνηθισμένος δίφθογγος
Σημείο της αριθμητικής.
ΚΑΘΕΤΑ:
1 Ενα... μαζύ αλλιώτικο — Ό ταν
διπλασιασθεί γίνεται... τύμπανο.
2. Σώθηκε χάρη σ' ένα κουβάρι Ελληνικό πρακτορείο ειδήσεων.
3. Μιά από τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής.
4. Συνεχόμενα στο... ρετσέλι
Έ να οξύ που ταλαιπωρεί αφάν
ταστα τους αρθριτικούς.
5. Ελληνίδα τραγουδίστρια που
βραβεύθηκε διεθνώς - Θεότητα
στην αρχαία Βαβυλωνία.
6 Ηταν βασίλισσα των Ασσυριών.
7. Βαρύτιμα και για πρόσωπα εντιμότατ — Νότα μουσικής.
8. Αντίστροφα, θέση στο μπόσκετ
— Λέγεται και καλύτερος και
σπλαχνικός πολλές φορές.
9. Μιά τέτοια μέρα για τη Βέροια
ήταν η χθεσινή.
10. Ξένο πρακτορείο ειδήσεων —
Βιβλικό πρόσωπο.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Μιά ελληνική χερσόνησος Παραθεριστικό χωριό του νομού
μας.
2. Αρχή όρκων των αρχαίων Ελλή
νων - Πατήθηκε από τον Χίλλαρυ.
3. Και οι ντρίπλες των ποδοσφαιρι
στών είναι... τέτοια (ενικ.) —
Αρθρο.
4. Τρία φωνήεντα... ένα πάντοτε —
Έ νας Τζαβέλλας ήρωας του 21.
5. Είναι κι αυτό γαλακτοκομικό
προϊόν.
.6. «Κλεινόν...» χαρακτηρίζεται η
Αθήνα - Είναι και τα pooii.uaá.
κάθε παπά (καθ.Ι.
Η ΛΥΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ λ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 3. ΙΣΑ - ΜΕΤΡΑ
ΣΑΛΙΟ - ΙΑ1 5. ΕΧΘΡΑ 6. POP - ΤΣ 7. ΙΚΑ
ΑΛΑΣ
ΡΩΣΙΚΗ
ΕΑ 9. ΤΙ Υ)Χ(Η)
ΣΗΡΟΤΝ.
ΚΑΘΕΤΑ: I ΑΚΙΣΑΦ1ΡΤ 2. ΝΑΣΑ - ΚΩΧ 3. ΤΣΑΛΕΡΑΣ 4 IT
ΙΧΟ - ΙΣ 5 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 6. ΤΝΕ
ΛΗΡ 7. ΑΙΤΙΑ
ΣΑΡΑ - ΤΖΕΤ 9. ΗΣΑΪΑΣ - ΑΝ.

©

6 3 3 ©
ΔΕΥΤΕΡΑ, 18

ΔΕΥΤΕΡΑ. 18
5.00 0 ΡΟΖ ΠΑΝΘΗΡΑ!
5.30 ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΑΝΑΜΕΣΑ
ΓΓΑ ΤΟΣΑ ΑΛΛΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 01 ΟΥΡΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΙ ΣΑΣ
6.46 ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ
7 15 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
7.30 ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ
8.00 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΧΡΟΝΙΑ
8.30 ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
9.00 Ο ΦΟΝΙΑΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 17
1.06
1.30
2.15
2.30

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3.30 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΓΓΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
3.55 ΒΟΚΑΚΙΟΙ
5.00 ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΑΙΡ
5 .3 0 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
5.40 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
6.05 ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ Α
ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙ
ΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
9.40 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
10.30 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

5 45 ΠΑΙΞΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ
6.05 ΜΙΚΥ ΚΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 40 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
7.30 ΚΟΧΛΙΑΣ
8.05 ΝΑ Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.30 ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ
10 10 ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ο παρά τω Πρωτοάιχειω Βέροι«·;
Auctionκός Επιμελητής Κοιν/νος Χρ.
Βλαχάβας ως επί της ππελχσεως τσιούτος
ftηλοποκ!) όχι την 24 ην (εικοστήν Τετάρ
την) του μηνός Οκτωβρίου του χιλιοστού
εννειικοαιοστσύ όγδοηνοοτού δεύτεροι*
U9&2) ¿του*, ήμερον Κυριακήν και από
ηις ώρας 10ης -.μ. μέχρι 12ης μ*σημ|5ρι
νής ev Βεροία κm εις το ακροατήριον του
Πρίοτοόικεΐσυ wc ουνήθη τύπον w v πλει
οτηριαημοιν ενώπιον του Σαμβολαιογρά
*ρου Βέροιας Στυλιανός ΕλκυΟεριάοης »·>ς
εττί του πλειιττηριασμού υπαλλήλου η
τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
αναπληρωτού του. τη επιοπεΓτοει της
όαναατρίας του εν Θεο/νικη εόρευούσης
ΕΠΕ υπό την επωνυμίαν ΓΚΟΡΗΜΕ
ΕΛΛΑΣ, βιομηχ. ηλεκτρικών οδώ ν. νομι
μιας εκπροσωπούμενης λαμβάναν παρά
ίου οφειλέτη Ιωάννου Φιόάνταη. κατοι
που Βέροιας (Βενιζέλου 9) το επιτιιοσό
μενν πόσον τιον όριιχμών 27.000. νόμιμό
τόκως μέχρις εξοφλήσεως. πλέον παρσγ
γελιάς κκτελέσεως εκ δραχμών 1500 και
πάντα τα λοιπά έςοόα εκτελέσεως και
πλειστηριασμού υέχρι πέραιος αυτού
δυνάμει και προς εκτέλεαιν της υπ αρίθμ.
395/82 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοόι
κείου Βέροιας n u της σχετικής προς τον
άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής
προς πληρωμήν ιος τούτο όβίκνυται εκ
της υπ αριΟμ. 201/24 <b$2 εκβόσειος επι
οοσεως του Λικαστικού Εττιμελητοά των
εν Βκροία Πρωτοδικών Κων/νου Χρ.
βλοχάβη εκτίθεται εις δημόσιον αναγκα
πτικόν ττλεισπιρι/ισμόν τα κάτωθι κινητά
του ανωτέρω οφειλέτου κατασχείΐέντα
όυνάμε» της υπ’ αριθμόν 9 /| 10 1982
κατασχετηρίου εκθέσβώς μου. Ητοι: I)
Ενα επαγγελματικό ψυγείο μάρκας ΕΒΕ
ΡΓΣΤ. ελληνικής κατασκευής και πράε
λεύπεως με (3) ράφια όιαστάοεων 2 1/2
μέτρα X | ’μέτρο εν καλή κπτίιπτάσε» και
λειτουργία ευρισκόμενον» εξτημήΟη αντί
άρχ. 25.000. 2) ¿vu επαγγελματικό
ψΐιγείον μιιρκας ΤΟΛΗΣ. ελληνικής
κατασκευής και πρυελεύσεως με (3) ράφια
εν καλή καταπτάσει και λειτουργία, ευρι
σκόμενον δαιστάσεων 1.50 X 1.00 μέτρων
κξεπμήΟη αντί αςίας όρχ. 20.000. 31 Ενα
επαγγελματικόν ψσγώον μάρκας ΕΒΕ
ΡΕΣΤ ελληνικής κυτασκευής και π por
λεόσεω; δαιστάσεων 2.00 X I 1/2 μέτρων
εν καλή καταστάσα cm λειτουργία ευρι
σκόμκνον αξίας όρχ. 20.000 Ή τοι κατέ
σχίσ« συνολικήν περιουσίαν του καθ’ ού
εκ όρχ. 65.000.
Ως πρώτη προσφορά όια την έναρξιν
του πλειστηριασμυύ θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεις των
κατασχεΟέντων ήτοι όρχ. 32.500 Η
κατοκύρωσις γενήσεται εις τον προσψέ
ροντα την μεγαλύτερα ν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μκσημ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 17
12.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
12.30 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1.00 0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΑΓ
ΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3.00 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
3.15 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 Η ZQH ΑΥΡΙΟ
5.15 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΓ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
8.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΤΙΣΝΕΫ
7.30 ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
8.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.30 ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

βενζινάδικα

Ί

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Ιωαννιδης Λημήιριος
Κυρίτση 1 τηλ. 22767

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Λημ.
Βενιζέλου τηλ. 23741

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Κατόγλου Κοιν/νος

ΔΕΥΤΕΡΑ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Τσιράκογλου Γρηγόριος
Μητροπόλκιος 2 τηλ. 24507
Κσ -βγιαννοπούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Βαγγέλας Γεώργιος
Θεσ/νίκης· Βέροιας τηλ. 23650

ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Λίλιας Θωμάς

ΡαδιοταΕι
Βέρμιου

6 2 .5 5 5 *6 2 .6 6 6

ΒΕΡΟΙΑΣ
Βενιζέλου

Εθνική Τράπεζα
Εναντι ΔΕΗ

ΛΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Κ Α Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ ΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.Ι

23.434

24 .14 1 2 4 .3 4 3
23.131

Εναντι ΚΤΕΛ

2 6 .7 2 6

Ιπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου

26920
23 .88 0

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ Καροτασιου 2 2 .5 3 2 -2 2 .6 3 6

ΒΕΡΟΙΑΣ

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ Έ Η . (βλάβες)
Ύδρευση
ΟΧΕ. (σταθμός)

22.222
22 505
125
25.749
24 44$

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΗΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
Μωραίτη

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

Πυβροοβ»:στική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο Σ.Ε (σταθμός)

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ!

ΠΑΙΔΑΚΙΑ
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Η Γ Ε ΒΕΡΟΙΑΣ καλέ i παιδάκια
ηλικίας 6-9 ετών για την ενόργανη

Γυμναστική
Κατόπιν αυτού οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να προσέλθουν στυ
γήπεδο αθλοπαιδιών της Ελπάς τ·ς
εξής ημέρες και ώρες Κάθε Τετόρ
τη 6-8μ μ κοι Σάββατο και Κυριακή
από τις 8.30 έω ς 1030 σμ. (

εκ

22.199
22.200
22 314
4 1 '1 5 3

Πυροσβεστική
&.Ε.Η. (βλόβες)
Ι.Κ.Α. Ιποωτ. βοήθειες)

23.619
23 364
23.376

Αρεση Δράση ^
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)

1012 1
^

Πυροσβεστική

Δ ια β ά ζ α εο
πφ*ί β ιύ < 5 ιό ε τ:« -

Ιορυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες - Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
«ΑαυΒιινιής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΓΣΙΚΑΙ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φιατοσυνθεσης Ο Γ ^ Ε Γ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαου^η 4)

Γνωσ:οπυΐβι?«ι. σύμφωνο με.<ο
,ιάρ. 1369 γοε» Αστικού ΚώόιΛ,
’·*»: *¡?m- ■ . ι»ήΗηχν μι; τον Ν.
Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΛΙΚΑΣ του
Στεργίαυ κοι της Ό λγας το γένος
Λιαύλια .του γεννήθηκε κοι κατοικεί
π την Βέροια ι.πυγγέλματος έγκατα
ατότης ηλεκτρολόγος και η ΣΟΥΛ
ΤΑΝΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ του Ελευ
θερίου και τη; Αντωνίας το γένος
Το-ούζη που γεννήθηκε και κατοικεί
π:ην Βέροια επαγγέλματος γαζώτοαι
πρόκειται νιι παντρευτούν και ο γά
μοε θα γίνει οτυ Δημαρχείο Βερε ίας.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ!
ΓΑΜΠΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

ΚΩΝ. ΒΛΑΧΑΒΑΣ

Γ ιο τρ β ΐ

X Γ~

h

πβύ
VIDEO CLUB
P^O ouy

Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

Σήμερα Κυριακή Π Οκτωβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Βέροιας:
Αγγέλογλου Θαλ.
Πλ. Αγ. Αντωνίου
Τηλ. 22213 - 24716
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
Θεμελης Λάζ.
Αριστοτέλους 18
τηλ. 29723 - 29733
για παιδιατρικά περιστατικά.
Παπαχαραλάμπους
Βενιζέλου
τηλ. 24625 ■ 22277
για χειρουργικά και γυναικολογικά περιστατικά.

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
Η κυβέρνηση της Γιουγκοσλαβίας
αντιμετωπίζοντας κρίσιμη οικονομι
κή κατάσταση ανακοίνωσε αυστηρά
μέτρα για τον περιορισμό των ταξί·
διών στο εξωτερικό, επέβαλε δελτίο
στην κατανάλωση βενζίνης και πήρε
δραστικά μέτρα για την καταπολέμη
ση της μαύρης αγοράς.
Μιλώντας στην εθνική συνέλευση
της χώρας ο Αντιπρόεδρος της
κυβερνήσεως κ Μπορ Σρέμπριτς τό
νισε την ανάγκη εξοικονομήσεως ξέ
νου συναλλάγματος για να μπορέσει
η χώρα να πληρώσει το εξωτερικό
δημόσιο χρέος της που ανέρχεται σε
19.3 δισεκατομμύρια δαλλάρια από
τα οποία τα 5,3 δισ. δολ. είναι ληξι
πρόθεσμα.
Ο κ. Σρέμπριτς όμως διέφευσε τις
οήμες ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να
δεσμεύσει τις καταθέσεις σε ξένο
συνάλλαγμα από τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των ιδιωτών. Οι Γιου
γκοσλάβοι που εργάζονται στο εξω
τερικύ μπορούν να διατηρήσουν
προσωρινά τα έσοδά τους από έργα
σία στο εξωτερικό σε ξένο νόμισμα
στις γιουγκοσλαβικές τράπεζες και
να τα ξοδεύουν στη χώρα τους, δή
λωσε.
Ο κ. Σρέμπριτς δήλωσε ότι σημαν
τικό ποσοστό ξένου συναλλάγματος
από τον τουρισμό και τα εμβάσματα
των Γιουγκοσλάβων μεταναστών στο
εξωτερικό καταλήγουν στα χέρια
ιδιωτών κυρίως ατόμων με ύποπτες
ασχολίες.

λήμερα Κυριακή 17 Οκτωβρίου
εφημερεύει και διανυκτερεύει το ψαρ
μακείο;
Γιώργου Μουρατίδη
τηλ. 25130
Αύριο 18 Οκτωβρίου 1982 εφημι ρεύει ως τις 8 το βράδυ το φιιρμιι
κείο:
Νίκου Σιμού
τηλ. 27507
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Γιώργου Τμοχόπουλου
τηλ. 22968

Μ ΕΤΑ Φ Ο Ρ Α
Σ Υ Μ Β Ο Λ Α ΙΟ ΓΡ Α Φ ΕΙΟ Υ
Το Συμβολαιογραφεία γης κ
ιναης Αλεξιόου μτοφέρθηκί όσην
i Ιεραρχών 1 πονώ ano rm
■ιόαιο Βιβλιοθήκη ΑηιΟα.'ι,
, PiR'·

ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ
ΤΑ «ΓΚΑΖΟΖΕΝ»
Οι ακριβές τιμές των καυσίμων
έφεραν και πάλι στο προσκήνιο μιά
ξεχασμένη «ανακάλυψη·, που τόση
χρησιμότητα είχε αποκτήσει την επο
χή του δευτέρου παγκοσμίου πολέ
μου: το γκαζοζέν. Το 1940 500.000
οχήματα εκινούντο στην Γερμανία με
«γκαζοζέν». Σήμερα σε ολόκληρη την
Ευρώπη υπάρχουν μόνο 10 αυτοκί
νητα γκαζοζέν, θεωρείται όμως βέ
βαιο. ότι ο αριθμός τους θα αυξηθεί.
Ενδιαφέρον είναι ότι το σύστημα
αυτό το αναλάλυψε μιά γερμανική
εταιρία που κατασκευάζει τρακτέρ.
Τα τρακτέρ μπορούν να κινηθούν επί
δίωρο με τη βοήθεια «γκαζοζέν».

Ν ο μ ικ ό ς σ ύ μ β ο υ λ ο ς

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκρτιτυυς 26>
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Γηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

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

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
^ »Μνοιήΐων
Α.Ε και ΕΠΕ
λήμων Οργανισμών
Γ.Γ Σ Τραπεζών

δρχ. 1500

δπν ·>ηπη
δρχ. 3(ΧΧ)
δρχ 4000

• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επισιρέφονΓυι

κήν
I C ip r jp e p n S o μ ο ς ·

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο cm της εκτελεσεως

Δικαστικός Επιμελητής

Το Βελιγράδι
«σφίγγει
'•το ζωνάρι»
Ν'

Κρκμλίδης Φώτιος
Σταδίου 179 τηλ. 22570

ΕΤΗ ΝΑΟΥΣΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ

IV
της άνω καδορισυεισης ημέρας
πλετστηριασμού αφού π}Χΐηγουμ»:νοις γι
vEi τρείς φοράς πρόσκληστς προς πλειοόο
σιαν υπό του κήρυκος τη εντολ.ή του επί
του πλβπτηρηιπμού υπαλλήλου. <)σπς
δικταοΰταί
1π)ησ>' και λά|1ει πιιρ’
εκόσχου -λεκώότου χρήμα τικάς εγγττήσεις ‘Αμα τη κατακύρωσα ο υπερθεματι
στής υκρχρεούτιχ» να κατα|ί(ά?^:ι εις το\
¿πι του πλησιηριασίμοΰ υπάλληλον το
κκπλειστηρίασμα α ς μετρητά ή να καιμΠέ
σκι τούτο αμεί.ητί ε»ς το Λημόσιον
Ταμεϊον (Γραφείον Παρακαταθηκών και
Λανείωνι προσκομιδήν και το σχετικόν
γρημμάχιον Πς τον κπί του π/.κισιηρια
σμού υπάλληλον. άλλη»ς ι;νεργηΟήσεται
*»ν«ΐ7τλ£ΐστηριασμέ*ς κατ’ αυτού τα έςοόα
του οποίου θέλόυν κισπραχΟεί παρ αυτού
ϋν»ινκασχ\κώς και όμι προσωπικής του
κρατήσεικ:- Εις "ερίπτωπιν μη nujuvi
σεως τελευταίου τλοοόότου ο επ π π α ^
ό<ι>ν Βέλει πυμνηφίαει τα εκπλειστηρία
σμμ *\ζ την «παίτησίν του. Tu κηρύκοα
δικαιώματα ως και του επί του π/^Λστπ
ριασμού υπαλλ.ήλοΐ· [ίαρί*νουσιν τον
τελευταϊυν πλειοδότην Το φερέγνυον ή
μη των ίτλ©οόθΐώ^ είναι τη; απολύτου
κρισεω; του επί του ΐτλχιστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται ούτν ρι [ίουλόμι:
νοι να γιν«ι»σι\ αγοράστυί της πλεΐστηρια
πόησομέγης ιος ανω περιουσίας, όπως
πριχιέ>^ουν και πλκ.ιοΡοτήσωσιν κατα Π(ν
εν αρχή του παρόντος οριζομκνην ημέραν
και ώραν.

ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΣΕ
μ ακρυνους;

ΓΑΛΑΞΙΕΣ

ΒΟΝΝΗ (ΙΝΠ)
Νέες κοσμικές διαστάσεις θα δώσει
στην αστρονομία ένα καινούργιο
τηλεσκόπιο που κατασκεύασε πρόσ
φατα η διεθνώς γνωστή Εταιρία
•Τσάϊς». Το τηλεσκόπιο αυτό που θα
τοποθετηθεί στο επονομαζόμενο
«Νότιο Αστεροσκοπείο» της Ισπα
νιας, είναι το μεγαλύτερο και πιο
σύγχρονο που κατασκευάστηκε ποτέ
στην ομοσπονδιακή Γερμανία. Έχει
ύφος 22 μέτρων και βάρος 430 ιόν
νων. Ανάλογες φυσικά θα είναι και οι
δυσκολίες εγκαταατάσεώς του στην
κορυφή Καλάρ Ά λτο. ύφους 2.160
μ. όπου εδώ και χρόνια Γερμανοί επι
στήμονες του Ινστιτούτου Μάξ
Πλάνκ της ΧαΓόελβέργης μαζί με
¡σ -ιινοίς συναδέλφους τους διερευ
νούν το άπειρο. Αποφασιστική σημα
σία για το νέο τηλεσκόπιο έχει η διά
μετρος του κατόπτρου του που φθά
νει τα 3.5 μ. Και τούτο γιατί μόνο με
τέτοια διάμετρο και πάνω μπορεί ο
άνθρωπος να ρίξει μια ματιά στους
Γ(ίλοξίες που απέχουν δισεκατομμύ
ρια έτη φωτός από τη Γή μας. Είναι
άλλωστε γνοκιτό. πως εκτός απ' τον
δικό μας υπάρχουν τουλάχιστον εκα
τό εκατομμύρια άλλοι Γαλαξίες, από
τους, οποίους πολλοί οδηγούν στην
πηγή από όπου ξεπήδησε η απώτατη
ιστορία του Σύμπαντος. Αν μάλιστα
λάβουμε υπ’ όνη μας. πως ένας
Γαλαξίας που βρίσκεται σε απόσταση
δέκα δισεκατομμυρίων ετών φωτός
θυ παρουσιασθεί έτσι όπως ήταν πριν
από δέκϋ δισεκατομμύρια χρόνια, τό
τε μπορούμε να υποθέσουμε, ότι με
παρατηρήσεις πάνω στους Γαλαξίες
θα καταλήξουμε οπωσδήποτε σε ορι
σμένα συμπεράσματα σχετικά με τις
αρχές της δημιουργίας του Κόσμου.
Θα μπορέσουμε π.χ. να μελετήσουμε
φαινόμενα που συντελέσθηκαν σε μια
εποχή, όταν δεν υπήρχαν ακόμα ούτε
ο ήλιος ούτε και η Γή. Οι επιστήμο
νες φρονούν, ότι στο άπειρο δεν
υπάρχουν Γαλαξίες που να έχουν
ηλικία μεγαλύτερη από δέκα ως είκο
σι δισεκατομμύρια έτη. Μετά τη
μεγάλη κοσμική έκρηξη τα αστρικά
συμπλέγματα άρχισαν ν' απομϋκρύ
νονται το ένα από το άλλο και μάλι
στα με ταχύτητα 250.000 χιλιομέ
τρων ανά δευτερόλεπτο, πράγμα που
επιτρέπει και τον καθορισμό της κατά
προσέγγιση βέβαια ηλικίας των δια
φόρων Γαλαξιών. Παρατηρώντας τώ
ρα τους απομακρυσμένους αυτούς
κόσμους οι αστρονόμοι θα προσπα
θήσουν με την βοήθεια του νέου
τηλεσκοπίου, να εξακριβώσουν αν η
προανυφερθείσα ταχύτητα εξακολου
θεί να ισχύει.
Για την κατασκευή του νέου τηλε
σκοπίου χρειιιστηκαν δέκα ολόκληρα
χρόνια, ενώ τα έξοδα έφτασαν στο
ποσό των 57 εκατομμυρίων μάρκων.

που κατα βλήθηκε ολοκληρθ11**^
το ομοσπονδιακό ΥπουρΥ0® ¡β
νών Τέσσερα χρόνια διήρ’ί£0ί_ ^
η κατασκευή και το
κατόπτρου, εργασία που npOZ^gH
ταχύτητα ... χιλιοστών toi'
μέτρου. Στο τηλεσκόπιο
καν εξαιρετικά ευαίσθητα Mil"
τα μετρήσεων, που αυξάνι’Ρ' ^
τηλεσκοπική ικανότητά r0" '¡ .¿ ή '
βάρος των 430 τόννων το
μα του τηλεσκοπίου είντιι Π ^
ευκίνητο Μετατοπίζεται
^
νικό σύστημα και κατκυθί"
μεγάλη ακρίβεια προς τα y'vs‘
τήρηση άστρα ή προς ί0'* . ν$
ρους Γαλαξίες. Οι κινήσει; 7 ^
σε μικρά βήματα που £rK Pr','^,.l μ
διαφορά του οπτικού πεδίού
.
'
'
εντι
μέρος
στο à U o - Σ α ν π α ρ α ^
αναφέρθηκε, ότι με το
αυτό οι αστρονόμοι θα Mn0p9O9*jjII
διακρίνουν to αριστερό “Κ* ^
δεκάρας που θα βρίσκεται σϊ ‘
ση 132 χιλιομέτρων και με®
μ
μοναδική κίνηση (μ ικ ρ ο β ή ύ ''^
μετακινηθούν τρικ την οεςια
της δεκάρας. Για το ταξίδι
Ισπανία -ο τηλεσκόπιο ατ·°α'·
λονήθηκε. Η μεταφορά έγινε
^
Μέχρι τα τέλη του επομένου ^ ^
έχει συμπληρωθεί η τοποθετίτζ^
αστεροσκοπείο του ΚαλαΡ
^
όπου ένα κτίριο με τκράσσα
ναι ήδη έτοιμο. Στο ίδιο <>σ ' ^
πείο λειτουργούν δυο ακοθ“ , ¡¡,
σκόπια «Τσάϊς» με όιόμε'ι*^
2.2 μέτρων Σημειωτέον· όχι τ
πάνω γερμανο ισπανικά ^ αι* 5 3
πείο είναι εγκατεστημένο σ£ J*
τι; κίο κατά/Ληλες θέσει;
τηρήσεις και έρευνες του Γ1'μ ' ν»ρί
Από εκεί ο Γαλαξίας civui 0,v"^t &
200 περίπου νύχτες. Tiiipu
νούργιο τηλεσκόπιο, θα
δυνατή η εξερεύνηση νέων *· . J
που μέχρι σήμερα ήταν Λ γ* * * "φ
τω μεταξύ η Κ υβέρνηση ' . ι
παρήγγει)^ ένα παρόμοιο. · ^
κατασκευή του έχει κιόλαζ ο ρ ρ τ
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ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γνιοστοποιει
τη ς, uότι:
λόγω τη ς χειμ ερινή ;
ι νακιιοποιιπ στην πελατεία ιψ
u . AVfui
- riv
■ ât ανοικτό από- τις 10 ---------κατάστημα θα
το π ρ ω·-·
ϊ σερΡΊ

ς ο υ β λ α κ ι -ς ο υ τ ζ ο υ κ α Κ»

(Στα κάρβουνα)
V tÉ Í
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγ<*
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.1
ΒΕΡΟΙΑ

ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
Γ Ε ΒΕΡΟΙΑΣ

STUDIO

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

σε τρεις μήνες
Η1ΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Μ | | Τ | μ ι π ο / .» ι ·».

Ι|

τηλ, Λ 2 . 7 7 · ’

ΜΙΡ()Ι\

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
»nnv » . .»··.*

· !

■•η··

· Ml! I 11Μ ι ;

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

17 Οκτωβρίου 198’

«a»

Το χρονογράφημά μας

Το μυστήριον
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
*ώι
5|>. ·

«πό τον Ιούλιο ο πολιτικός
ά*Κ_ε·πε πως αυτός ο τρό
^ζεύξεως οεν είναι πλέον
τ«>\· 1Ρ,υν ^αι ®μως απεδείχθη εκ
TOl) "•'“ΐΐώτων οτι στη συνείδηση
«*» πωί είναι Τονίζουμε όχι
(jji ‘ f^-TPiKOOc και ιδιαιτέρως τους
οπούς που είναι υποχρεωμένοι
>των ιερών κανόνων να παραδέ•Li την ιερολογίαν α>ς υποχρεωη
Z J W ' δεν «muopri να λέγεσαι
(ωοωιιος της Ηρησκείας όταν δί, ΦΡυντικά σε όλα τα ζητήματα
"15 ττιατεως.
, 0 Αν amô «ivcic τότε τι είσαι: και
niitn ',’' ,Ιρ0σαι~είς: Μπορείς να είσαι
Jj
υπάλληλος και να μην εκτε*
"|ν υπηρεσία σου σύμφωνη με
• ‘«ταγές Kul του5 νόμους; Kui
«u
"νβρώπινοικ νόμους όκν
f c
να μην τηρήσεις, για τους
ό<30ν '\
. vu *0νεις; Και εφ'
» m u / n " 'i rioui εκπρόσωπος κά; Γησκείας, Τότε: Ιδιαιτέρως
» χριστιανικής; Λεν έψαξε ο αν
έκω'(>· l|VQICU^óvti τον Χριστόν,
feo θ ' · ■Βρτ'σ*είες· Αντιθέτως ήλ
«ον * >S 1011 δθνάντηοΕ τον άνθρω
°Tnü-U
αυτα που ανήκουν
>φό ’ " 'γ έ ν ο υ ς και ας έλθουμε στο
Μ
ρΤι '.‘’^ που ι:ηι υείς είμεθα ένα κομ*«oo'EOU^°.'™ν στθν συνείδηση του
Ιθ)σ· απ*®Μ'χβη ότι ο γάμος είναι
' ' ' π” έρευνα που έγινε από
διί τό**ότι μόνο ένα
KBlZ¡^ Eltaíáv έκανε πολιτικό γάμο,
t o i i i ΓΤ'ν 1ε0,<ίέρειάν μας uv θέλετε
à n « / / · ^ r^ tD1 vul αριστεροί όλοι
· ί-KQvuv τον θρησκευτικό,
j v i ïytvuv παραστάσεις από τους
ν μ Vn Μην είναι υποχρεωμένοι
δουν άδειες γμμου ύστερα από

Χάπι χάρισε
το κύπελο
οτην Ιταλία
ñty* ·ι »
*·»m nZ
'í'*“JV° rou?* f o e w u;
« " “ t r o , η ιο τ ο κ τ η ο η τ ο υ η σ γ κ ο Β*.

την άδειαν του Δήμαρχου. Διάβαζα
προ ημερών σε εφημερίδα, ότι σε κά
ποια κοινότητα της Κομοτηνής πρόε
δρος κοινότητας ήταν Τούρκος, και
έπρεπε αυτός ο πρόεδρος να εκδόσει
την άδεια πάνω στην οποία να βασισθεί ο Μητροπολίτης Μαρωνίας δια
να εκδόσει άδεια γάμου. Και φυσικά
έπρεπε να λυπηθεί πολύ και ο
Μητροπολίτης και σι νεόνυμφοι. Εί
ναι σοβαρά πράγματα αυτά; Για σκεφθείτε έναν Ιμάμη στην Τουρκία ή
στην Κύπρο να περιμένει την άόειυ
του Χριστιανού προέδρου ή δημάρ
χου. Και επί τέλους διυβάζω στις
εφημερίδες όη «ο θρησκευτικός γά
μος δεν είνσι άκυρος αν τελεσθεί
χωρίς την άδεια ταυ δημάρχου ή του
προέδρου της κοινότητας. Αυτό λέγει
η εφημερίδα ότι αναφέρεται σε εγκύ
κλιο του υπουργείου εσωτερικών.
Επί τέλ,ους. Να μπορούν οι αρχιε
ρείς να εκδίδουν άδειες γάμων και να
μην περιμένουν άδειες από αγράμμα
τους προώρους. Νομίζω ότι επί
κεφαλής της θρησκείας είναι ο επί
σκοπσς και όχι κάποιος λαϊκός
εκπρόσωπος του κρότους, και αν μά
λιστα είναι και Τούρκος, κλάφτε χρι
στιανοί...
Αλλά και ένα άλλο ακόμη λιγάκι
δυσάρεστο για όσους ξαφνιάσθηκαν... από τον πολιτικό γάμο.
Ολόκληρα τετράστιχα στις εφη
μερίδες με παμγέθη γράμματα: Εφη
φίσθη ο πολιτικός γάμος και με όλα
του τα αγαθά.Και τώρα που αποδεσμεύονται οι αρχιερείς, με κάτι
ψιλούτσικα γράμματα στις εσωτερι
κές σελίδες των εφημερίδων και μάλι
στα όχι σε όλες, ανηγγέλθη η αποδέ
σμευσες.
Καλά είναι να προσέχουμε την
ψηχολογία του λαού. Ό πω ς και αν
το πούμε, κανείς όπου και ιιν ανήκει
δεν βγαίνει έξω από την πίστη, εκτός
ελάχιστων
ελαχιστοτάτων - περι
πτώσεων. Κάποια ημέρα θα ιιναγκα
σθεί ο άνθρωπος και ο άπιστος ακό
μη να σταθεί μπροστά στο Θεό του
και να ζητήσει τι; Εκείνο που δεν
μπορεί να δώσει ο άνθρωπος.
Η θρησκεία, η πίστις είναι το διέ
ξοδον του αδιεξόδου.
Και αδιέξοδα στον άνθρωπο
παρουσιάζονται πολλά.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ
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Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ
ΤΗΣ ΓΗΣΑΛΑΞΕ
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ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ΙΝΡ)
Η σύνθεση της γήινης ατμόσφαι
ρας άρχιζε να αλλάζει μαζί με την
εμφάνιση της εκβιιμηχανίσεως, ο
ρυθμός δε αυτός της αλλαγής επιτα
χύνθηκε ακόμη περισσότερο τις
τελευταίες δεκαετίες. Η ατμόσφαιρα
της γής περιέχει σήμερα μεγάλες
συγκεντρώσεις πολυάριθμων ουσιών
μεταξύ άλλων διάφορα αέρια και
σκόνη
που το μεγαλύτερο μέρος
τους προέρχονται από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες στον τομέα της βιο
μηχανίας. Το εν λόγω φαινόμενο δεν
είναι δυνατόν να παραμείνει δίχως
συνέπειες για τις πολύπλοκες χημικές^βαι φυσικές αντιδράσεις μέσα
■στην ατμόσφαιρα καθώς και τις σχέτίεΐς μεταξύ ατμόσφαιρας και επιφά
ν ε ια ς Τίΐς γής- Και σήμερα υκόμα
■ίμως ο άνθρωπος πολύ λίγο γνωρίζει
για το θέμα αυτό και επομένως δεν εί
ναι καν σε θέση να κάνει προγνώσεις
σε ό.τι αφορά τυχόν μελλοντικές εξε
λίξεις και επιπτώσεις. Μία συγκέν
τρωση και ανάλυση των γνώσεων
που διαθέτουν εν προκειμένη) ειδικοί
από διάφορες επιστήμες, π.χ. χημι
κοί, ωκεανογρόφοι, μικροβιολόγοι,
βιολόγοι, οικολνόγοι και φυσικοί,
ήταν το κεντρικό θέμα του 30ού
Συνεδρίου Εργασίας του Ντάλεμ.
που πραγματοποιήθηκε πριν λίγο
καιρό στο Δυτικό Βερολίνο. Στο επί
κεντρο των συζητήσεων βρισκόταν
το ερώτημα: μέχρι ποιο σημείο μπο
ρεί η αύξηση των νέων ουιών στη
γήινη ατμόσφαιρα, να επηρεάσει το
κλίμα και τον καιρό; Είναι γνωστό
π.χ.. ότι ορισμένες ουσίες σε διάφορα
μήκη και πλάτη της γής. ιδίως στους
τροπικούς,
επιταχύνουν
την
δημιουργία νεφών. Στα μόρια των
παραπάνω ουσιών συγκεντρώνεται
συμπυκνωμένο νερό. Οσο περισσό
τερα τα μόρια ή οι πυρήνες συμπυκνώσεως. τόσο αυξάνεται και ο όγκος
των σταγονιδίων στα σύννεφα. Εξ
άλλου, είναι επίσης γνωστό πως τα
σύννεφα οδηγούν γρηγορώτερα σε
βροχή, όσο καλύτερο είναι το «μείγ
μα» μεγάλων και μικρών πταγονι
δίων. Έτσι συμπερασματικά μπορεί
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Οι αλκοολικοί μπορούν να Βέρα
πευθούν με μέθοδο έντονης και σύν
θετης θεραπείας ψύξεως των κυττά
ρων. και αποκαταστάσεως του αίμα
τός τους, ταυτόχρονα όμως και με
την εφαρμογή ψυχοθεραπευτικών
μεθόδων, που περιλαμβάνουν μονο
λόγους και κοινές προσπάθειες στα
πλαίσια οργανωμένων ομάδων αυτό-
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ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΑΡΑΛΙΛΕ! ΜΑΘΗΜ ΑΤΑ
ΓαΑλΙδα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλώσσας για
°θχάριους και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 2 2 4 1 5 , καθημερινό
,( Ιά τις 8 το βράδυ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Μαγαζί 9 0 τ.μ.γιε πατάρι και υπόγειο στην οδό Περικλέους της
• ίρο1ας. Πληρ. τηλ. 2 2 0 3 0 .___________

ΖΗΤΕ.ΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
¡J! γν**'σε|ς λογιστικής για να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υγιεινής
π “ έροια. Πληρ. τηλ. 2 8 7 2 4 .

ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜ ΑΤΑ
Πτυχιούχος Αγγλικής Φιλολογίας παραδίδει μαθήματα οε αρχα
'**Μς και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 6 2 1 3 5 .

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
γ1αΑ" 6 *·Β· ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 2 0 -3 5 ετών
εξωτερική εργασία Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
τ0λε,Φωνήσοτε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
ρόνιΜΠ εργιιοία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
®5 40 - 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ« 27.900.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ρί,0ϊΓ ? 0 ν Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επιχείϊη .Ι1* ΙΟν°Μής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
7 & * τ*ύν, μικρά κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (0 1 ) 9 4 .1 5 .9 4 5 ,
η·ρ· «ο. 2 -5 μ.μ.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ
*1τεΙται κοπέλα που να γνωρίζει καλά γραφομηχανή για να

«σθεί οε ουμβολαιογμαφ-ιο. ι*«νΡ τηλ. 2 4 8 4 2 Βέροια.
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βοήθειας, ακόμα κι αν προγενέστερη
θεραπεία αποτοξινώσεως δεν έχει
αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέ
σματα. Στο συμπέρασμα αυτό κατέ
ληξε ι.ι Δρ. Μπράμμερ όταν μίλησε
κατά την διάρκεια της 7ης ημερίδας
κυτταρικής θεραπείας, στο Αμβούρ
γο. Ο Δρ. Μπράμμερ, ασχολήθηκε
επί μακράν με 87 αλκοολικούς πελά
τες του που και τους υπέβαλε σε
συνεχή θεραπεία και παρατήρηση.
Έπειτα από 13 μήνες 56% των
αλκοολικών μπορούσαν να θεωρη
θούν σαν «θεραπευθέντες» ενώ 95%
απ' αυτούς είχαν προσχωρήσει Λε
ομάδες αυτοβαήΟειας. Συχνά οι
αλκοολικοί θεραπεύονται με ισχυρά
φάρμακα, με υπνωτικά και ηρεμιστικά που όμως καταλήγουν σε αλλοιώ
σεις της προσωπικότητας και οδη
γούν συχνά από τον αλκοολισμό
στην φαρμακομανία ή στην μόνιμη
πια χρήση ηρεμιστικιόν, Η επιβάρυν
ση όμως του αλκοολισμού με μια
ακόμη έξη είναι απαράδεκτη. Αντίθε
τα. με την εφαρμογή της σύνθετης
θεραπευτικής μεθόδου, 95% των
αλκοολικών του Δρ. Μπράμμερ εί
δαν την όλη κατάστασή τους να καλλιτερεύει θεαματικά. Ό πω ς οι ίδιοι
ανέφεραν, βελτιώθηκε σημαντικά η
ικανότητά τους συγκεντρώσεως. η
ενεργητικότητα τους, οι σχέσεις τους
με το περιβάλλον, ιδίως στα πλαίσια
της οικογένεια τους, Η κυτταρική
θεραπεία όμως όπως ιιναφέρθηκε
στην ίδια ημερίδα, επηρεάζει ευεργε
ηκά και τον μογγολισμό. Ο καθηγη
τής Φράντς Σμίτ. της παιδιατρικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου του
Ασάφενμπουργκ. τόνισε σχετικά πως
ο μογγολισμός θεωρείται και σήμερα
ακόμα «αθεράπευτο πεπρωμένο», κά
ποιος όμως που πάσχει από την
αρρώστεια αυτή μπορεί με την
κατάλληλη θεραπεία να πετύχει στον
τομέα της ομιλίας όσα καταφέρνει
ένα παιδί οκτώ ετών, στον τομέα της
εξυπνάδας, ό η σκέπτεται κιιι καταλα
βαίνει ένα παιδί εννέα ετών, ενώ από
τη πλευρά της κοινωνικής συμπερι
φοράς να φτάσει στην ηλικία των
10,5 ετών. Ο καθηγητής Σμίτ, στον
οποίο απονεμήθηκε και το χρυσό
μετάλλιο για την προσφορά του στον
τομέα της θεραπείας των κυττάρων,
είπε, πως η παρακολούθηση 5.000
περίπου ατόμων με πνευματική ανα
πηρία απέδειξε, ότι ένας μεγάλος αρι
θμός ανωμαλιών που παρουσιάζονται
κατά την ανάπτυξη ενός ανθρώπου,
μπορούν να θεραπευθούν. αν υπο
βληθούν σε συπτημαηκή θεραπεία τα
κύτταρα.
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να λεχθεί, ότι η παρουσία περισσοτέ
ρων ουσιών μπορεί να καθυστερήσει
την βροχή. Επίσης η μεταβολή του
μεγέθους και της χημικής αυνθέσεως
των σταγονιδίων νερού, μπορεί να
μειώσει την ηλιακή ακτινοβολία που
αντανακλάται από τα σύννεφα. Τού
το πάλι σημαίνει, πως τα σύννεφα
απορροφούν μεγαλύτερη ποσότητα
θερμότητας. Το πολυσυζητημένο
«κλίμα θερμοκηπίου» οφείλεται στο
γεγονός, ότι τα περισσότερα μόρια
των ουσιών αυτών απορροφούν το
ψώς που επιστρέφει από την επιφά
νεια της γής στη ζώνη των υπερύ
θρων ακτινών. Αλλά οι επιστήμονες
αδυνατούν προς το παρόν να κυπαλήξουν σε θετικά συμπεράσματα αναφο
ρικά με την ανταλλαγή ουσιών μετα
ξύ ατμόσφαιρας και βιόσφαιρας. Η
ίδια φύση π.χ. καθορίζει την περιεκη
κότητα της ατμόσφαιρας σε διάφορες
ουσίες, και η φύση πάλι δημιουργεί
διάφορες «ενώσεις» ουσιών που
προσέρχονται από την ατμόσφαιρα.
Ετσι σε ελώδεις περιοχές π.χ. και σε
ύλ?.ιι οικολογικά συστήματα, απομο
νωμένα από τον αέρα, ποικίλοι
μικροοργανισμοί παράγουν με μετα
τροπές και αλλοιώσεις οργανικών
ουσιών, ιδίως μεθάνιο. Ταυτόχρονα,
όμως, μετρήσεις απέδειξαν, ότι ένα
μεγάλο μέρος μεταξύ άλλων και τυυ
μεθανίου, προέρχεται από θειούχες
ενώσεις και από την αμμωνία της
ατμόσφαιρας. Τελευταία, βέβαια, ο
άνθρωπος άρχισε να μεταβολή
σημαντικά τα δεδομένα ττ1τ Φύσεως,
πράγμα πυυ σημαίνει μετατροπή ακό
μα και στη σύνθεση των ουσιών. Σαν
παράδειγμα μπορούμε να αναφέρου-

μ,
αρνητικές παρενεργειες της
γεωργίας, την καταστροφή τοπικών
δασών από ανεξέλεγκτη ξύλευση
καθώς κυι την επίδραση των γεωργι
κών φαρμάκων στα νερά λιμνών και
ποταμών. Ό λη αυτά οδηγούν σε
αυξημένη δραστηριοποίηση διαφό
ρων μικροοργανισμών. Σε παράκτιες
ιδίως περιοχές και στις υφαλοκρηπί
δες η παρατηρούμενη επέκταση των
μικροοργανισμών έχει ήδη αρχίσει
να επιδρά στις εν γένα διαδικασίες
του βιολογικού μετασχηματισμού.
Στο θέμα τώρα της γήινης ατμόσφαι
ρας οι επιστήμονες στηρίζονται βασι
κά σε διάφορες θεωρίες σχετικά με
την σύνθεση της ατμόσφαιρας κιιπί
την μακραίωνα ιστορία της ζωής του
πλανήτη μας Υπάρχουν π.χ. στοι
χεία από τα οποία προκύπτει, ότι η
περιεκτικότητα της γήινης ατμόσφαι
ρας σε διοξείδιο του άνθρακας ήταν
κατά πολύ μεγαλύτερη πριν 600 εκα
τομμύρια χρόνια. Και τούτο γιατί ο
τότε «νεαρός* ακόμα ήλιος αντανα
κλούσε πολύ λιγώτερη ενέργεια ενώ
οι ωκεανοί δεν ήταν ποτέ παγωμένοι.
Την εποχή εκείνη λοιπόν θα πρέπει
να επικρατούσε πτη -/ή κλίμα θερμό
κηπίου. εξ αιτίας της υψηλής περιεκηκότητας της ατμόσφαιρας σε όισ
ξείδιο του άνθρακα, που από την άλ
λη μεριά εξασφάλιζε: θερμοκρασίες
πάνω από το 0 Κατά τις αρχές πάλι
της τε?·ευτιιίβς περιόδου των παγετώ
νων. πριν 20.000 περίπου χρόνια, η
παραπάνω περιεκτικότητα πρέπει να
ήταν κατά το ένα τρίτο μικρότερη
από την σημερινή. Τούτο αποδείχθη
κε επιστημονικά από την εξέταση και
ανάλυση αερίου στους πάγους της
Ανταρκτικής.

Πώς θα ζήσετε
περισσότερο
Eivui γνωστό ότι η μείωση της
μυϊκής δύναμης dvui ο βασικός δεί
κτης, χορακτηρισηκός για τη γερον
τική ηλικία. Για να διαφυλαχθούν οι
μυώνες, το νευρικό σύστημα κιιι οι
ενώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου
από ατροφία πρέπει να αυξηθεί
σημανηκά η μυϊκή δύναμη και η ικα
νότητα για εργασία όλων των οργά
νων
Το 1960 19(ι 1 μι. πρωτοβουλία
Του καθηγητή διδάκτορα Ντ|Χ)γκα-

μίρ Ματέεφ (¡909 1971) μέλους της
βουλγαρικής ακαδημίας του ανωτά
του ινστιτούτου φυσικής αγωγής
«Γιώργη Δημητρώφ» της Σόφιας,
οργανώθηκαν έρευνες σχεπκά με την
επίδραση των δυναμικών ασκήσεων
με επιφόρτωση του οργανισμού των
ανδρών μέσης και προχωρημένης
ηλικίας (58 70 χρόνων). Οι επιτυ
χίες ήταν εμφανέστατες. Επαναλήφθηκε η προσπάθεια το 1964 1967
και τα αποτελέσματα ήταν τα iôtu. Η
τρίτη προσπάθεια έγινε το 1975 1977 κιιι έδειξε όη η μέθοδος πρέπει
να εφαρμοσθεί μαζικά και τολμηρά.
Τώρα vivovrui πειοάματα με 100

άνδρες (ηλικίας από δ μέχρι 87 χρό
νων) οι οποίοι εισήχθηκαν με διάφα
ρες ασθένειες: ριζίτηδα. έλκος στομά
χου. βούβωνοκΰλη. ακόμη και με
ανθρώπους που πέρασαν έμφραγμα
μειοκαρδίου και εγκεφαλική συμφό
ρηση. Μ' αυτούς γίνονται προπονή
σεις δύο ωρς κάθε μέρα και οι επιστη μονικές έρευνες δείχνουν ότι σε
ανθρώπους μέσης και προχωρημένης
ηλικίας υπάρχουν οι δυνατότητες γιυ
προσαρμογή προς μιά σημαντική και
εντατική επιβάρυνση με ασκήσεις.
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε μιά
εξαιρετική περίπτωση, που σημείωσε
ρεκόρ με η ς 77 επαναλήψεις, του
87χρονου Φιλιπ Άγγελοφ. Ό ίδιος
συμπεριλήφθηκε στην ομάδα πριν
επτά χρόνια με αριστερή και δεξιά
βοοβωνοκύλη για π ιν οποία χρησι
μοποιούσε ειδικό ζωστήρα Αναμέ
νονταν να κάνει εγχείρηση. Επί
πλέον έπασχε και από έλκος στομά
χου και ήταν καταθλιπτικός. Μέσα σε
μερικά χρόνια η κήλη εξαλείφθηκε,
το έλκος έκαψε να τον ανησυχεί και ο
Ά γγελ αποκατέτττησε τις διάθεσης

Η διάθεση
για ταξείδια
παραμένει
αμετάβλητη
Δεν υπάρχει όμως τώρα
πλέον ευχέρεια χρήματος
ΣΤΑΡΝΜΠΕΡΓΚ (ΙΝΙΙ)
Στους Γερμανούς δεν έχει περάσει
η όρεξη για ταξείδια. Παρά την οικο
νομική κρίση, μείωση του καθαρού
εισοδήματος και αυξανόμενη ανερ
γία, εκατομμύρω πολιτών της Ομο
σπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας θα ετοιμάσουν και το χρόνο
αυτό ης αποσκευές τους και θα εκμε
ταλλευτούν ης διακοπές τους για να
αλλάξουν περιβάλλον. Επειδή όμως
το βαλάνηο έχει μικρύνει, οι κατανα
λωτές δεν έχουν πλέον τόση ευχέρεια
χρήματος για διακοπές. Ένας ειδικός
περιγράφει πιν κατάσταση ως εξής.
«Οι άνθρωποι δεν παραιτούνται των
διακοπών τους, “λλά κάνουν οικονο
μία κατά τη διάρκεια των διακοπών
τους».
Γξαιτίας της οικονομικής αβεβαιό
τητας φαινόταν στην αρχή ΤΟυ χρο
νου πολλά προγράμματα διακοπών
α π ρ α γ μ α τ ο π ο ίη τ α . Εν τ ω μεταξύ
όμως η κατάσταση για το τουρισηκό
κλάδο άρχισε να διαγράφεται πιο
ευνοϊκή: Οι μεγάλες τουρισπκές επι
χειρήσεις
με Μ'κρες εξι.· θέσεις
δηλώνουν μικρή αύξηση πελατών
ένανη του προηγουμένου χρο νου.
Το περασμένο χρόνο πήγαν σε τιιξεί
δι διακοπών το λιγότερο πέντε ημε
ρών συνολικά 26,6 εκατομμύρια Γερ
μανών ηλικίας πάνω από 14 χρόνων
(σχεδόν 56% του πληθυσμού). Περί
που 61% των ιΐδειούχων έφυγαν γω
ίο εξωτερικό Τα έξοδα που έγιναν
ίκεί ανέρχή1'
στει « β ο ο ιό ποσό
των 40,4 ώστκαιόΙ' μάρκων,
Οτ Γερμανοί προγραμκαηζουν την
άδειά ιούς και το καλοκαίρι αυτό
κατα προτίμηση °ε χώρες έξω από
την πατρίδα τους: Σ ης αποκαλούμε
νες χώρ' - τδΟ ζεστού νερού όπως

Ισπανία. Κανάριοι · ήσοι, Ιταλία και
Γιουγκοσλαβία- Αλλά και η Αυστρία
προημάται ακόμα πολύ. Αντίθετα οι
χώρες της μαύρης θάλασσας Ρουμαviu kui Βουλγαρία έπεσαν σημαντικά
από την εύνοια των Γερμανών τουρι
στών.
Τα περιορισμένα οικονομικά uvaγκάζει τώρα πλέον τους αδειούχους
να μη δηλώνουν κομπλέτ ταξείδια.
ϋλλά ξεχωριστά π.χ. πτήση, θερινή
διαμονή κλπ. Έχουν διαπιστώσει όη
ο τρόπος αυτός rivat οικονομικότε
ρος από τα πλήρη προγράμματα των
ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Η πνά
γκη για οικονομία γίνεται αισθητή
unó ίο περιορισμό της διάρκειας των
διακοπών και της πποστόσεως μέχρι
του τόπου παροθερισμού. Ό λο και
περισσότεροι οδειούχοι αποφεύγουν
μακρυνά μέρη ναι προτιμούν κοντι
νές χώρες, Σύμφωνα με έρευνες του
κύκλου μελετών για τουρισμό στο
Στάνμπεργκ, οι γειτονικές χώρες
Αυστρία. Γαλλία. Ελβετία, και Κάτω
Χώρες αποδεικνίιονται ως ιδιαίτερα
ελκυσηκές χώρες προπάντων για
ιντους κάνουν via δεύτερη η τρίτη
φορά διακοπές.
Πάρα πολύ έχει μειωθεί η ζήτηση
γιο ΐαξεΐδιτ σε εξωτικές χώρες, ο αρι
Ομός των οποίοιν έχει περιοριστεί
εξαιτίιχς της ακρίβειας των στα 4%
σχεδόν όλων tmv τουριστικών τιιξει
δίων. Στη προσπάθεια τους να κά
νουν την ετήσια άδεια τους οσο το
δυνατό πιά οικυνοιιική. άρχισαν ®
Γερμανοί να μειώνει* τη όιάρκιία
τσιβμονήίτσ*»; στο τόπο των διακο
πών. Μπροστά στο δίλημμα vu δια
γράψουν ή να μειώσουν την άδειά
τους, προτιμούν πολλοί να ταξειδίψουν 14 αντί για τρεις βδομάδες
όπως έκαναν μέχρι τώρα

ΜΗ ΣΚΟΤΩΝΕΤΕ
ΤΑ ΚΟΜΠΛΙΜΕΝΤΑ
Κατά κανόνα, τα κομπλιμένηι αρέ
σουν στις γυναίκες. Αλλά, αν σης
περισσότερες περιπτώσεις οι εξαίρε
σης επιβεβαιώνουν τον κανόνα, σ
αυτήν την περίπτωση σι εξαιρόαεις
είναι τόσες πολλές, ηκιτε ανατρέπουν
τον κανόνα. Πραγματικά, είναι πολ
λές οι γυναίκες, που αντιδρούν σ’ ένα
κομπλιμέντο. όπως θ' ιιντιδρούσαν
σε μια ειρωνική παρατήρηση ή σε μια
φτηνή κολακεία. Παραδείγματος χά
ΡΠ. αν πείτε σε μια γυναίκα, όη το
καινούργιο φόρπιμά της τονίζει τη
φυσική της χάρη, είναι πολύ πιθανό
να σας απαντήσει περιφρονητικά, όη
αυτό το καινούργιο φόρεμα το διάλε
ξε από π ι «υπόλοιπα» ενός φτηνού
καταστήματος κι ότι της κόσησε 300
δργ.

Πρέπει να πούμε, ό η , σε χώρες
σαν τη Γαλλία, η κοινωνική π ιψ π φ ι
φορά είναι κωδικό ποιημένη. Οι
Ελληνίδες είνηι λιγότερο τναπκίς κιυ
περισσότερο αυθόρμητέ ; Ετσι, σ
ένιι κομπλιμέντο. ;
' ιινταποκρ«.
νεται στην πραγμηηκότητα, οντν
δρουν αυθόρμητα και κοκκινίζουν
οπό συστολή ή από ιερή οργή!
Αλλά υπάρχει και ί 'ΰ ς άλλος λό
γος, που κάνη πολλές Ελληνίδες ν
αντιδρούν μι αρνητικό τρόπο στα
κομπλιμέντο: Τίι γυναικεία περιοδι
κά. ο κινηματογράφος και η τηλεόρα
ση δει παύουν vu προβάλλουν την
eueóvu της «τέλειας γυναίκας». Λυτυ
η «τέλεια γυναίκα» είναι μι» vi» 27
χρόνων, με ορισμένο ανάστημα,
χωρίς ούτε μια ρυτίδα, ούτε μιπ

Αλλά, γιαη αυτή η βίαιη απάντη
ση, σε μια αυθόρμητη και ειλικρινή
παρατήρηση, που πηγάζει από καθα
ρή φιλική διάθεση; Γιατί μερικές
γυναίκες έχουν τη νοσηρή τάση να
υποβιβάζουν τον εαυτό τους, μιλών
τας σαρκαστικέ! γιο το πάχος τους,
για την ισχνότητά τους, γιο την
αφροντισιά τους, για το κακό ντύσι
μό τους. Δεν τους είπαν ποτέ, ότι η
καλύτερη απάντηση σ’ ένα ιιυθόρμη
το κομπλιμέντο είναι ένα ευγενικό
«ευχαριστώ»;
Ίσως όχι. Γιατί, μολονότι η κοινή
λογική μας λέει, ότι δεν πρέπει να
αποστομώνουμε ικείνυυς που μιλούν
καλά vu» μας, άγνωστο ποιες αξοιτερι
κές επιδράσεις ή εσωτερικέ; αντιδρά
σεις μσς συνήθιοαν να θεωρούμε
απατηλό και ανέντιμο οποιοδήτοτε
κολακευτικό σχε>λιο.
Φαίνετιιι, ότι κάθε λαός έχει τις
εθνικές συνήθειες και τις παραδόσεις
του. που υπαγορεύουν τη ανμπερίφο
ρά του κιιι η ς αντιδράσεις του. σ η ς
διάφορες καταστάσεις. Οι Έλληνίδες. παραδείγματος χάρη, προσέχουν
πολύ η ς ατελείες τους και όπν ενθαρ
ρύνουν τους άλλους να δημιουργούν
και να τρέφουν ευχάριστες αυταπά
τες, κάνοντό; τους vu σταθούν περισ
πάτερα ή αποκλειστικά στα θεηκότερα στοίχου του φυσικού παρουσίαστικού τους και της προσωπικότητάς
τους. Μήπως φαντάζονται, ότι, κάθε
φορά που οι θαυμαστό; της της λένε
ό η είναι η ωραιότερη γυναίκα του
κόσμου, η Σοφία Λώρεν τους δείχνει
ης ατέλειες της μύτης της:
Μάθετε να δέχεστε με άνεση κι
απλότητα τις φιλοφρονήσεις και τνς
εκδηλώσεις αγάπης των άλλων.
Οι Γσλλίδες δεν είναι ωραιότερες
ιιπό τις Ελληνίδες, αλλά φαίνοντο·
γοητευτικότερες. Γιατί; Η απάντηση
είναι, ότι έχουν εμπιστοσύνη στον
εαυτό τους, προβάλλουν στο μεγαλύ
τερο βαθμό τα θεηκά στοιχεία τους
και. αντιδρούν με χάρη, ακόμα και
στα τοπικά, κομπλιμέντο. που δεν δια
φέρουν πολύ από τη σκόπιμη κολα
κεία, Αν βρεθείτε σε μια οποιαδηποτε
εκδήλωση κοι πείτε σε 'μιο Γ-ϊλλίδο
50 χρόνων, ότι eivui η γοητευτικότι
ρη γυναίκα που υπάρχα στην αίθου
σα, θα σας απαντήσει μ’ ένα «ευχαρι
στώ» και θα πας προσφέρει το χέρι
της για ένα χειροφίλημα. Μ’ αυτόν το
τρόπο δείχνει την αυτοπεποίθησή της
και την πραγματική χάρη της

άσπρη τρίχα, ούτε ένα γραμμάριο
παραπάνω από το «κανονικό· ¡μίμος,
μέ όλες ης αναλογίες μιιι.-, «στάρ» ή
μια; «μις κόσμο;» Κ«ι. αφού δεν
ανταποκρίνονιαι π αυτήν την ,ι κά
να. θεωρούν απατηλά ακόμα και τα
φιλικότερα, πκόμο κοι. τα >ι ',ικρινέ
οτερ»ι κομπλιμέντο.

Εμβόλιο
για την
ηπατίτιδα
Η n n a n n te Β - και οι τεοαστιοι
υολυσματικοι κίνδυνοι ηου συνε
πάγεται - αποτελεί ένα από το ην»
στμχινηκά προβλήματα π κ επο
χής υος Τώρα όμως φαίνεται άτι
πλησιάζουμε στη λύση του με την
μορφή ενός δίχως παρενέργειες
αποτελεσματικού εμβολίου Η
Το νέο εμβόλιό που αναπτύχθη
κε στο Παρίαι χορηγειτοι τρ*κ
φορές με μεσοΰ,αατήμε.*α ενός
μηνάς Mini έτος ακολουθεί ένα
ενισχυτικό εμβόλιο και κατόπιν
ένα άλλο μετά πάροδο n t ντε
ετών H παρεχόμενη μ ι ιονς εμ
βολιασμούς προστασία είναι όμοια
με εκείνη που εζασφαλίζουν τα
άλλα εμβόλια στ« ανάλογες το
κοβένα ασθένειες Το
ra>
I εμβόλιο
m m

ροοκευώζετοι οπό ορρό πί>υ
προσφέρουν δότες πομ είχαν μόλανθεί στο παρελθόν με μικρόβια
ηπατίτιδσς Β και οι οποίοι τώρα κατά το λοιπά - είνο» υγιείς Από
το μικρόβιο 6εν χρηοιμοποιείτοι
napa μόνο ένα μέρος της ιπιφο·
νειας του ΕτΟι το εμβόλιο δεν εί
ναι επικίνδυνα, απλώς παρακινεί
τον οργανισμό τοο ιμβολιίοσθάντος να ποραγάνει προοτατευτικά
οντισμματα. Η διαδικασία παρα
σκευής του νέου εμβολίου είνοι
ιδιαίτερα περίπλοκη πρό.μο που
το κοόιστο τζοιρετικά ακριβό.
Και οναγκην, λοιπόν, ηρέπει ν’
αρχίοι. ο εμβολορμός προΛύπικν
ηου είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα
στο κίνδυνο μολχινσευς. Γενικά
επικρατεί π όπν-μη, ότι η ηηοτίτι·
£ο Β θα πόαιει οιγο αλλά σταθερά
ν' αποτελεί ιο -φόβητρο- που εί
ναι σήμερα Στην Γερμανίο γίνον
ται επίσης πειράματα με ένα άλλο
εμβόλιο περίπου του ιδίον τύπου.
Κο·. <ο πειρο,ιοτα αυτό οόήγηοο»
οε θετικά ααμπερόσματα.

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΟ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπιΈοη του κόστους από το στάδιο της μελέτης
μ€ σευστες και οικονομικές μελέτες στα υλικό και στους
χ εύρους, μέχρι την κατασκευή από οργανευμένα και
οωστπ συνεργεία.
I ΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. ΚΟΥΖΙ
ΝΑ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ό
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ 2 ΛΟΥΤΡΑ» ΗΤΟΙ: 110 0 0 Μ 2
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 .4 5 0 .0 0 0

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0 3 3 1 ) 6 2 .3 3 3 -6 2 .1 6 0
ΟΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Αποθεωτικές εκδηλώσεις
υπέρ του κ. Κ. Καραμανλή
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥ Κ Α Ν Α ΔΑ

ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΛΙΒΑΝΟ
ΟΥΛΣ1ΓΚΤΟΝ I* (ΑΠΕ)
Ο Ιορτιηλινός ιιπουρνός εξωτερι
κών χ. Jjjttip ο οποίο; ρίσχεται στην
Ουάσιγκτον και ¿«πραγματεύεται με
to o ; Αμερικανούς εχισήμους, μια
σειρά ιιπό πολιτικά και στρατιωτικά
θάματα, δήώυσε προχθές προς τους
δημοσιογράφους ότι η χώρα του δει'
έπτθυμει την παρουσία στον Νότιο
Λίβανο Αμερικανών ή άλλων ξένων
δυνάμεων
Λεν νομίζω εύ κ ότι ο» Αμερικα
νοί πεζοναύτες ή οποιοσδήποτε άλ
λος ξένος στρατός θα πρέπει να εγκα
τασταθεί στον Νότιο Λίβανο, για να
ελέγχει τρν πιθανή δραστηριότητα
Παλαιστινίων ανταρτών και να
δημιουργήσει στρατιωτική ζώνη εκεί.
Αυτό πρόσθεσε ο κ. Σαμίρ. dvui ένα
θέμα που ενδιαφέρει και αφορά απο
κλειστικά το Ισραήλ και τσν Λίβανο
Ο Ισραηλινός υπουργός είπε ότι
κατά την γνώμη του πρέπει να περι
λαμβάνουν το ακόλουθα:

ΜΟΝΤΡΕΑΛ 16 (ΑΠΕ)
Αποθεωτικές εκδηλώσεις επεφύλαξαν χιλιάδες Έλληνες χθες το «no
γεύμα στον Πρόεδρο της Δημοκρα
τίας κ. Κωνσταντίνο Καραμανλή,
όταν έφθασε στο αεροδρόμιο του
Μόντρεαλ.
Οι ομογενείς με ελληνικές
σημαίες, λουλούδια και λάβαρα των
ελληνοκαναδικών οργανώσεων απέ
κλεισαν την δίοδο στο αυτοκίνητο
του ·κ. Καραμανλή και τον ανάγκα
σαν να κατεβεί για να τους χαιρετή
σει. Ακολούθησαν στιγμές έντονης
συγκίνησης, καθώς πλήθη από ομο
γενείς προσπαθούσαν να σφίξουν το
χέρι του Έλληνα προέδρου, να του
μιλήσουν και να τον χαιρετίσουν Ο
κ, Καραμανλής, έντονα συγκινημένος, με δυσκολία κατάφερε να επιβι
βασθεί στο αυτοκίνητο για να φθάσει
στο ξενοδοχείο, όπου πολλοί άλλοι
Ελληνοκαναδοί τον περίμεναν νια νο
τον υποδεχθούν, να τον χαιρετήσουν
και να τον ζητωκραυγάζουν.
Λίγο αργότερα, ο κ. Καραμαλής

- Πριν από όλα. αποχώρηση από το
λιβανικό έδαφος των δέκα χιλιάδων
περίπου Παλαιστινίων που εξακο
λουθούν να βρίσκονται στις περιοχές
που κατεχοντοι από τα συριανά
στρατεύματα, η αποχώρηση αυτή.
Κατά τον κ. Σαμίρ, προέχει, επειδή η
παρουσία τους αποτελεί πραγματικό
κίνδυνο για μιά ειρήνη στον Λίβανο.
’Αμεση απελευθέρωση όλων των
Σύρων και των Ισραηλινών αιχμαλώ
των πολέμου που κρατούνται από τις
δύο πλευρές.
- Λιαχωρισμός και αποδέσμευση
των συριακών kui των ισραηλινών
στρατευμάτων ώστε να αποτραπεί
οποιοόήποτε νέο επικίνδυνο πεεισό
διο μεταξύ τους στην σημερινή γραμ
μή ανακωχής.
- Εναρξη διαπραγματεύσεων με
σκοπό μιά οριστική συμφωνία που θα
προβλέπει την αποχώρηση σε συγκε
κριμένο χρόνο όλων των συριακών
και ισραηλινών στρατευμάτων από
το λιβανικό έδαφος.

Χάσμα μεταξύ
Ευρώπης-Η. Π. A
ΕΞ AIT! ΑΣ
ΠΑΡΙΣΙ 16 (ΑΠΕ)
Η ανεπιφύλακτη υποστήριξη της
κυβερνήσει»; Ρηγκαν στην Τουρκική
κυβέρνηση του στροτιοιτικού νόμου
Εκανε να διευρτινθεί το χάσμα ανάμε
σα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την
Ευρώπη. Και ενώ απωθεί πολλούς
από :οος φίλους της Αμερικής το
ΝΑΤΟ, η ασυνέπεια της εξωτερικής
πολιτικής too Ρήνκαν διαψεύοει την

16 δις
στους δήμους
από ΕΟΚ
Με 16 δισ. δρχ. προβλέπετιιι να
χρηματοδοτηθούν οι Λήμοι και οι
Κοινότητες της χώρας το 1983. από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ
σειον γιο την εκτέλεση έργων ύδρευ
σης. αποχέτευσης, οδοποιίας, περί
βάλλοντας κ Χ α . δήλωσε ο υφυπουρ
γός εθνικής οικονομίας κ. Αντ. Γεωργιάδης.
Ο υφυπουργός πρόσθεπι ότι σε
επιστολή που too έστειλε ο αντιπρόε
δρος της εκτλεστιιτης επιτροπής της
ΕΟΚ κ. Ορτολί επιβεβαιώνεται to
«νδιιεφερυν της Κοινότητας,

Απαράδεκτος
ο κ. Μαρούδας
Συνέχεια από την Ιη
κό που διακατέχει τη ν κυβέρνηση
για τη σημερινή εκλογική αναμέ.τρ η σ η και που γ ι' αυτό έχει επιΟ τρατένει υπ ουρ γούς, υφ υπ ο υρ 
γ ο ύ ς. μέσα μαζικής ενημερώ σεω ς
κ Δ .π .:
■Ο λαός με τη ν ψήφο του θα
θαιρακισα τη ν α λλα γή, τη ν μ εγά 
λ η επιλογή του ελληνικού λαού
( ο ι θα κατοχυρώ σω τις κατακτήβ ο ; του. Λυτά τονίζει ο υφ υ
πουργός τύπου κ. Δ. Μ αρούδας,
σε δηλώ σεις του σχετικά με τις
σημερινές δη μ οτικ ές εκλογές.
Ο κ. Μ αρούδας υπογραμμίζει,
επίσης, οτι «θα εκπληρω θούν,
έτσι, τα υραματο τόσω ν γενεώ ν
και θα συντρίβει η δεξιά·.Κ αι ο κ.
Μ αροϋδος, καταλήγει, λέγοντας
ότι «η νίκη τω ν δημοκρατικώ ν
δυνάμεω ν θα α να ι σα^κυηκή«.

ΤΗΣ

ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Αμερικανική προσήλωση στα ανθρώ
πινα δικαιώματα.
Η διαπίστωση ιινήκει στον επικε
φαλής -ης αμερικανικής οργανώαεως
Ελσίνκι Walch, που αποστολή της
έχει την παρακολούθηση της εφαρμο
γής τρ>ν συμφωνιών του Ελσίνκι, κ.
leri Labcr κιυ αναπτύσσεται σε άρ
θρο του. που δημοσιεύει η χθεσινή
•Ιντερνασιονάλ Χεράλντ Τρίμπιουν».
Ο αρθρογράφος καταγγέλλει την
συνεχή παραβίαση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων από to Τουρκικό καθε
στώς. επικαλείται τις αποκαλύψεις
της διεθνούς αμ νηστείας για 85 Οανάτους από βασανιστήρια, περιέγραψε
βαπανισμούς με σταύρωση, ηλεκτρο
σόκ, σεξουαλική βία, ποντισμό σε
παγωμένο νερό, εικονικές εκτελέσεις
κλπ και αναφέρει ότι οι συγγενείς
βασανιζομένων που καταγγέλλουν τα
Υϊγονύτιι συλλαμβάνονται και υπο
βάλλονται και αυτοί σε βασανιστή
ρια.
Το άρθρο επικρίνει την στάση της
Αμερικανικής κυβερνήσεως εναντίον

της Ευρωπαϊκής προσφυγής στην
επιτροπή δικαιωμάτων του ανθρώπου
και υπογραμμίζει την διάσταση ανά
μέσα στην απόφαση της ΕΟΚ να
ιιναστείλει την οικονομική βοήθεια
στην Τουρκία και την «γεωπολιτική
της Ουάσιγκτων», που χορηγεί στην
Τουρκία, βοήθεια 700 εκατομμυρίων
δολλαρίων για εφέτος, με πρόβλεψη
αυξήσεως της του χρόνου. Καταλη
κακό σημειώνει ότι η συμμετοχή του
Τούρκου πρωθυπουργού στο τηλεο
πτικό πρόγραμμα για την Πολωνία,
που οργάνωσε ο κ. Ρήγκαν για την
Πολωνία προεκάλεσε καγχασμούς
ακόμη και στους Πολ-ωνούς πρόσφυ
γες στην Ευρώπη

είχε μιά δεύτερη ιδιαίτερη συνομιλία
με τον πρωθυπουργό του Καναδά, κ.
Πιέρ Τρυντώ. Ακολούθησε επίσημο
γεύμα, στο οποίο πιιρακάθησαν. επί
σης. ο υπουργός εξωτερικών, κ Γιάννης Χαραλαμ ποπουλος, ο αρχιεπί
σκοπος βορείου και νοτίου Αμερικής
κ. Ιάκωβος, ο γενικός γραμματέας
της προεδρίας της δημοκρατίας κ.
Μολυβιάτης. ο πρέσβυς της Ελλάδας
στον Καναδά κ. Μεγαλοοικονόμου, ο
πρέσβυς του Καναδά στην Ελλάδα κ.
Τούσσετ και άλλοι επίσημοι.
Προσφωνώντας τον πρόεδρο κ
Καραμανλή, ο πρωθυπουργός του
Καναδά κ Τρυντώ είπε, μεταξύ αλ
λων:
«Σείς κ πρόεδρε, σείς προσωπικά
επί 50. περίπου, χρόνια, αλλά και ο
υπουργός των εσωτερικών και πολ
λοί άλλοι πολιτικοί άνδρες της Ελλά
δας. έχουν δώσει μάχες για να στε
ρεωθεί η δημοκρατία.
Είχα την ευκαιρία να είμαι μαζί
με τον κ. Καραμανλή στο Ελσίνκι,
στο Λονδίνο, στην Ουάσιγκτον και
σε άλλες πόλεις, και να συζητήσω με
αυτόν γιο τα διεθνή προβλήματα. Εί
χα όμως και το προνόμιο να μιλήσω
μαζί του και να διδαχθώ πολλά από
αυτόν. Αλλά και οι Έλληνες του
Καναδά έχουν προσφέρει πολλά
στην πολιτική ζωή του τόπου
αυτού».
Απευθυνόμενος στους Έλληνες
του Καναδά που παρακάθησαν στο
γεύμα ο κ. Καραμανλής είπε τα εξής:
•Στην πολιτική σταδιοδρομία
μου είχα καλές και κακές ημέρες.
Αλλά η σημερινή ημέρα μου προκάλεαε βαθειά συγκίνηση και ειλικρινή
χαρά Είμαι υπερήφανος για σάς, για
την πρόοδό σας. και την προκοπή
σας, την οποία επιβεβαίωσε και ο
πρωθυπουργός κ. Τρυντώ. Θα |Λταφέρω στην γενέτειρα όχι μόνο τους
χαιρετισμούς σιτς. Bu μεταφέρω
στους Έλληνες της Ελλάδας και το
παράδειγμά σας.
Χθες Σάββατο το πρωί, ο κ.
Καραμανλής πρόκειται να έχει
συνάντηση με εκκλησιαστικού και
κοινοτικούς παράγοντες του Μάν
τρεαλ και στη συνέχειιι θα τον επισκεφθεί ο πρωθυπουργός του Κεμ-.έκ. κ. Ρενέ Αεβέκ.
Το μεσημέρι ο κ. Λεβέκ θα παρα
θέσει γεύμα προς τιμή του κ Καρα
μανλή.

Μέτρα λιτότητας
στη Γιουγκοσλαβία

ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 16 (ΑΠΕ)
Το Γιουγκοσλαβικό κοινοβούλιο
ενέκρινε αργά προχθές την νύκτα μια
σειρά από μέτρα περιορισμών και
λιτότητας που είχε εισηγηθεί η Ομο
σπονδιακή κυβέρνηση του Βελιγρα
διού. στην προσπάθεια της να επιτύ
χει οικονομίες Και να μειώσει το
μεγάλο έλλειμμα του εμπορικού της
ισοζυγίου και του εξωτερικού της
χρέους.
Παράλληλα με τα μέτρα αυτά επι
Ήρωας σοβαρότατου επεισοδίου διώκεται η αντιμετώπισης της ενερ
έγινε στο Παλαί ντε Σπάρ ο υπουρ γειακής κρίσης που πλήττει σοβαρά
γός Β. Ελλάδος κ. Βασ. Ιντζές. Το τον τελ-ευταίο καιρό την χώρα. Τα μέ
επεισόδιο έγινε μπροστά σε περισσό τρο που ενεκρίθησαν από την Γιου
τερους από εκατό προσκεκλημένους γκοσλαβική βουλή, περιλαμβάνουν:
Καθιέρωση δελτίου στην διανο
στη γιορτή για τις πρωταθλήτριες
Βεροϋλη και Σακοράφα που οργάνω μή των υγρών καυσίμων. Το μέτρο,
σε η Ακαδημία Σωματικής Αγωγής προβλέπει σ' αυτήν την φάση, μόνον
40 λίτρα βενζίνης γιο κάθε ιδιωτικό
της Θεσσαλονίκης.
Στην εκδήλωση μίλησε για τη αυτοκίνητο.
— Μείωση της κατανάλωσης ηλε
σημασία της νίκης ο διευθυντής της
κτρικής ενέργειας σε ολόκληρη τη
Σχολής κ. Ευάγγ. Παπακυριακού.
Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία χώρα και όχι μόνον για τις ιδιωτικές
που δίνει η Κυβέρνηση για τον αθλη κατοικίες, αλλά και για όλους τους
άλλους τομείς
τισμό.
Στο χώρο της δεξιώσεως η οποία
ακολούθησε οι προσκεκλημένοι βρέ
θηκαν προ της εξής σκηνής:
Ο κ. Ιντζές είχε πιασμένο από τα
πέτα του σακακκιού του τον κ. Παπακυριακού και κάτι του έλεγε οργισμέ
να. Ο κ. Παπακυριακού του κα»έβασε
τα χέ.ρια λέγοντας ,αυτά στον κλητή
ρα σας και όχι σε μένα· και τον απώ
θησε. Τότε ο κ. Ιντζές. φωνάζοντας
και απειλώντας, εγκατέλειψε το
Παλαί ντε Σπόρ μπήκε στο αυτοκινη
τό του και έφυγε.

Ήρωας
επεισοδίου
ο υπουργός
Βορ« Ελλάδος

- Περιορισμό της χρήσης των
κεντρικών θερμάνσεων, τόσο στον
χρόνο της καθημερινής λειτουργίας
ιούς, όσο και στο ύψος της παραγόμενης θερμοκρασίας κατά τις ώρες
αυτές.
- Τα προγράμματα της τηλεόρα
αης θα γίνουν βραχύτερα κτει ο τερ
ματισμός τους, καθημερινά θα γίνεται
ενωρίτερα.
- Ό λοι οι ποδοσφαιρικοί αγώνες
καθώς και οι άλλες αθλητικές εκδη
λώσεις θα γίνονται πλέον κατά την
διάρκεια της ημέρας. Νυχτερινοί
αγώνες δεν θα γίνονται πλέον παρά
μόνον αν πρόκειται για διεθνείς
συναντήσεις.
Οι περιορισμοί ισχύουν από την
ερχόμενη εβδομάδα συγκεκριμένα
από τις 20 Οκτωβρίου - αλλά το πρα
κτορείο «Τανγισύνγκ» ανέφερε, ειδι
κά για την καθιέρωση του δελτίου
βενζίνης, ότι οι περιορισμοί στα υγρά
καύσιμα δεν περιλαμβάνουν τους ξέ
νου; διπλώματος, ούτε τους ξένους
δημοσιογράφους που είναι διαπιστευ
μένοι στην Γιουγκοσλαβική πρω
τεύουσα.

αυτόματος πωλητής

Δικηγόροι και τραπεζικοί
ßävovrui μεταξύ των 31
συνελήοθησαν προχθές
ίου Μαϊάμι με *ην
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___ .... .«
σ ^ π ι-ω ν . ενω ^*
λαθρεμπορίας
ναρκώσεων.
Ομοσπονδιακές αρχές m H
εξάρθρωσαν ένα μεγάλο
λαθρεμπορίου'ΤαρκωΤιιτών «oU

σε με βάση την Κολομβίατους συλληφθέντες. κατά την ^
αυτή επιχείρηση της
ρίοο
Υπηρεσίας οιωξεως λαθρει
ναρκωτικών, που έφερε την επών0
■Φίφιας». ήταν δικηγόρο·
^
ρις ήταν αξιωματσύχοι. η ι,παΑΛη
σε Τράπεζα.
Οπως ανακοινώθηκε ατΠ ^ ^
σηγκτων, οι λαθρέμποροι £·Χα «
..λ '___ a „ υ^ι.-.,,άίηστηνπερινΤ'
40 κιλά ηρωίνης καιi άλλα εΛκίνδ»'*
ναρκοιιικά.
Νωρίς το απόγευμα η ελληνική
παροικία του Κεμπέκ θα δώσει δεξίω
ση προς τιμή του κ. Καριιμανλ.ή στο
κοινοτικό κέντρο. Ο Ελληνας πρόε
δρος θυ μιλήσει, με την ευκαιρία
στους ομογενείς του Κεμπέκ.

να την εντοπίσει, το δη ελαττωματικό
εξάρτημα μπορεί εύκολα να ιιποσυν
δεθεί και αντικαταστιιθεΐ
Τέλος υπάρχει ένα μικρά κουτάκι
που μπορεί να προσαρμοστεί στο
μικροθπολυγιστή για να δίνη πλήρη
κατάσταση για όσα είδη πουλήθηκαν,
σε τί ποσότητες, πόσο στοίχιζαν, και
πήρα χρήματα εισπράχθηκαν
Οι ειδικοί της Σάτκλκρ ισχυρίζον
ται ότι με την αυτοματοποίηση πέτο
χαν μεγάλη Οικονομία. Σύμφωνα με
τα στοιχεία που έδωσαν επιτυγχάνε
ται 60% οικονομία από απασχόληση
προσωπικού, 20% εξοικονόμηση σε
χρόνο συντήρησης, 5% σε ναι ανά
λωση ηλεκτρικού ρεύματος και 90%
σε κόπο για το χειρισμό και ρύθμιση
της μηχανής.
Επί πλέον η μηχανή έχει δόκιμό
στιι σε συνθήκίς λί.ι»"ιΎ ΐας ΥΙ»
φτίων και βιομηχανιών το δε * 0Λ>στο μη αποδόαεως είναι μόλις 3%.
ενώ στις συνηθισμένες μηχανές φτά
νει το 15%.
Η μηχανή είναι ελάχιστα ακριβό
τερη από τις ανταγωνιστικές ηλε
κτρομηχιινικού τύπου.

Επιφυλακή

στην -Αλληλεγγύη η ποράνομη ηγε
σία του συνδικάτου
κάλεσε σε επιφυ
" ικα

λακή τους εργάτες γιο νέες απεργίες
την προσεχή εβδομάδα. Οι πήγες
διευκρίνηοον ότι ο* εργάτες ειδο
ποιήθηκαν νο προετοιμαστούν γιο
νέες απεργίες - στη Βαρσοβία, το
Γκντάνοκ και την Κρακοβία
Επίσης, προκηρύξεις, που μοιρά
στηκαν χτες στην πολωνική πρωτεύουοο με την υπογραφή της Πονεργοσταοιακής Επιτροπής της περιοχής
Βαρσοβίας ειδιοποιούν τους εργάτες
να βρίσκονται σε επιφυλακή, για να
πάρουν μέρος οε απεργία -μόλις δο
θεί το σύνθημα-, θο πρόκειται για
-απεργία απουσίας-, κατά την οποία
τους κι όχι για -απεργία κατάληψης-,
που είναι το καθιερωμένο πολωνικό
πρότυπο, κατά την οποία οι εργάτες
σταματούν απλώς τη δουλειά τους
Σύμφωνο με χτεσινή επίσημη ανα
κοίνωση. στις συμπλοκές της Τετάρ
της τραυματίστηκαν 67 αστυνομικοί,
από τους οποίους 21 διακομίστηκαν
οε νοσοκομεία κοι δύο βρίσκονται οε
σοβαρή κατάσταση, και 27 πολίτες,
από τους οποίους β διακομίστηκαν σε
νοσοκομεία Κατά την ανακοίνωση, οι
υλικές ζημιές είναι σημαντικές. Πολ
λά αυτοκίνητα καταοτράφπκαν και
δημόσια κτίρβ ικτέστηοαν ζημιές.

Χύμφι««» μ*

Στη συνεχεία ο κ. Καραμανλής
και η συνοδεία του θα αναχωρήσουν
για το Τορόντο, τελευταίο σταθμό
του ταξιδιού του, όπου θα φθάσει σή
μερα. στις 7 το απόγευμα (01.00 ώρα
Ελλάδας),

Οπως λέγουν αρμόδιοι
τούχοι, μυστικοί πράκτορες τ η ί _
Derriñe
ρεσίας κ-υτήηθωσαν
κατόρθωσαν να διειΟΟνΟ0
—
.
στο δίκτυο, δημιουργώντας M1UJ
τικη εταιρία επενδύσεων.
3tu/»· Y«
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βουλευετ δήθεν τους λαθρέμποΡ0*'
στην επένδυση των κερδών.

Τι πρέπει
ςερετε
μ π ρ ο σ τ ά στην κ ά λ π η
V* τ

Μπροστά στις κάλ.πες σήμερα για_
πς κρίσιμες εκλογές που θα αναδεί
ξουν τους άρχοντες της Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως. Οι φετεινές κελογές
παρουσιάζουν κάποια μικροπροβλήματο δεδομένου ότι σε μερικές περιο
χές θα είναι ουσιαστικά διπλή. Με
τον οδηγό που δημοσιεύουμε σήμερα
πας δίνουμε απλά όλες τις πληροφο
ρίες που πρέπει ντι ξέρετε για να
ψηφίσετε πωστιι. πρέπει λοιπόν να
ξέρετε:
•
Κατ' αρχήν πρέπει να σας
υπενθυμίσουμε ότι ψηφοφορία είναι
υποχρεωτική και η μη άσκηση του
εκλογικού δικαιώματος συνεπάγεται
κυρώσεις.
Μπορούν μόνο να μη ψηφίσουν
όσοι έχουν υπερβεί το 70ο έτος της
ηλικίας τους και γ « οποιοδήποτε λό
γο δεν μπορούν. Λυτοί δεν χρειάζε
ται να προσκομίσουν κανένα δικαιολογητικό μετά τις εκλογές.
Επίσης δεν χρειάζεται να προσ
κομίσουν βεβαίωση ότι δεν ψήφισαν
όσοι διαμένουν σε υπόσταση μεγαλύ
τερη ιιπό 200 χιλιόμετρα από τον τό
πο στον οποίο έπρεπε να ασκήσουν
το εκλογικό τους δικαίωμα.
Ό σ ο ι όμως είνυι ασθενείς, όσοι
μένουν σε απόσταση 200 χιλιομέ
τοων από το εκλογικό τους τμήμα
και δεν πάνε να ψηφίσουν και οι
δημόσιοι υπάλληλοι, στρατιωτικοί

. i ππ·ά
και λοιποί που για λογυυς ,υπ„*στα- ή στο Πρωτοδικείο.
9 Οταν ξεκινήσετε απο τυ
κών αναγκών δεν θα πάρουν άδεια
, ___ n - „ « ¿ n a V0 -λ .
flVX VIA y .
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. βjjpy
για να ψηφίσουν, πρέπει να εφοδιαΒ
προηγουμένως
mi;
σθούν με σχετική βεβαίωση από ης
αστυνομικές αρχές την οποία θα υπο ψηφίζετε και να έχετε πάρε· Ρ
,ς βιβλιάριο
^
βάλλουν στη συνέχεια στην Εισαγγε το εκλογικό σας
^
λία Πλημμελειοδικών της περιοχής ατσυνομικη σας ταυτότητα- λ
βιβλιάριο δεν μπορείτε να ΨΊ
που έπρεπε να ψηφίσουν
— Η ψηφοφορία για την ανάδει Χωρίςτην ταυτότητα P"0P€‘ J r f i
ξη 276 δημάρχων, 4.690 δημοτικών να υπογράψετε υπεύθυνη δήλ'^ώ ^
συμβούλων. 5.763 κοινοταρχών και να την παραδώσετε στην εψυΡ6“
.
.... φ
40.889 κοινοτικών συμβούλ,ων θα επιτροπή,
• Σε κάθε εκλογτκΌ τμ ^
αρχίσει σήμρα με την ανατολή του
.
ήλιου στις 6.30 το πρωί και θα λήξει ψηφοφόροι δεν θα υπερβα·νου'
κάθε ε κ λ ο γ ή .fV T
με την δύση του ήλιου στις 5.46 μ.μ. εξακόσιους. Σε κάθε ·* * % " - ■ οι»
Στην περίπτωση που υπάρχει κόσμος θα υπάρχουν δύο παραβον
σε εκλογικά τμήματα που δεν έχει διευκόλυνση των ψηφοφορώ^
• ' Οσοι είναι ασθενείς η »■
«,
ψηφίση μέχρι την δύση του ήλιου η
ψηφοφορία θα παραταθεί για δύο κες ή ανάπηροι μπορούν να
σουν από τον επκεΦβλΠζ
ώρες,
•
Οσοι έχουν χάσει τα εκλογικά μεως να προηγηθούν οτην^ ' Γ.αΤ'
τους βιβλιάριά ή όσων τα βιβλιάρια ρία. Το ίδιο ισχύα και Υ·“ ™
είναι κατεστραμμένα ή δεν έχουν γελματίες δημοσιογράφος■ _
σελίδες μπορούν και σήμερα ακόμη της Ενώσεως Συντακτών “ ά "
-„,ηντβι
να απευθυνθούν για την αντικατά Εφημερίδων Αθηνών.
• Οι εκλογείς αροσερί
4
στασή τους ή την συμπλήρωση σελί
στην αίθουσα ψηφοφορίας αν
^
δων στα Πρωτοδικεία,
• Σε περίπτωση που για οποιο- και παρουσιάζονται στην εφοΡ^
δήποτε λόγο δεν είναι κάποιος γραμ επιτροπή, η οποία αναγνω ρ^
«¿,
μένος στους εκλογικούς καταλόγους ταυτότητα και επαληθεύει τη
ή τα στοιχεία του είναι λανθασμένα φή τους στους εκλογικούς
νους.
^ ¿νοί
και δεν του επιτρέπουν να ψηφίσει
Σε κάθε ψηφοφόρο θα
ιχρς.β
μπορεί να απευθυνθεί στη διεύθυνση
Λοθ
εκλογών του υπουργείο εσωτερικών και μοναδικός εκλογικός φο··'
οποίος μονογράφεται την στΎ .«η
θα παραδοθει από τον α ν τ ι π Ρ - ^
της δικαστικής αρχής και ”„ΓοτιΐΛ
ται με τη σφραγίδα της ε1^ Ρ^ -τ (#
επιτροπής. Στον ψηφοψορ® ¿χφΐί
μιά πλήρης σειρά ψηφοδελτι
των συνδυασμών.
ΠΩΣ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΜΕ ^
•λ, etlVC^
Στο ψηφοδέλτιο κ®]*
Ο
σμού. περιλαμβάνεται στη " ‘¿δρά
κό σί /.ΙΛΛ) το μήνυ και αι.ο -ο ϋ υ υποψήφιοι δήμαρχοι κα· . μ0„.ρτ^
που ήταν για το υπόλοιπο προσωπι κοινότητας, οι υποψήΨ101
ιΛ'
ύμβουλοι
^
κό το αύξησε σε 6,000 για το μέσο και κοινοτικοί συι
και 5.500 για το ανώτερο προσωπικό. τω. μόνο σε όσους δ ή μ ο ^ ί^ μ ^ τ » ·
Κατά συνέπεια, το σχετικό τητες εκλέγονται πάρεδΡά1 * :ύ)ν
ρεπορτάζ στην πρώτη μάλιστα σελί σμού, αναφέρονται τα
**
δα απογευματινής εφημερίδας της υποψηφίων παρέδρωναντιπολίτευσης ότι - δήθεν
το μονοσταυρία. Αν κατά
^νι1ρφυπουργείο οικονομικών έστειλε έγ θεί και δεύτερος σταυρός ^ '
γραφο στο υπουργείο δημοσίας τά νεται το ψηφοδέλτιο
ξεως χαρακτηρίζοντας το υπερωρια- τράται μόνο υπέρ του ουν
κό επίδομα σαν παράνομο και ότι
•
Με δύο λόγια:
^
πρέπει να καταργηθεΐ, είναι απόλυτα
Ο εκλογέας μπορεί να ,
¿ώ
ψεύτικο και κατασκευασμένο για να σταυρό προτιμήσεως μσ" ^ 0χο. Ρ
εξυπηρετήσει εξοφθαλμές σκοπιμό δημοτικό ή κοινοτικό συμτ
^β·
τητες.
όσους δήμους και κοινότη ^ ο
Η κυβέρνηση εκτιμώντας το δύ γονται πάρεδροι συνοικ·
σκολο και ειδικό έργο των σωμάτων εκλογέας μπορεί να βάλει
γιί
ασφαλείας, παίρνει καθημερινά όλο ένα σταυρό προτιμήαε0^
και περισσότερα μέτρα υπέρ του ένα πάρεδρο.
προσωπικού ίων που υποδεικνύεται
Δηλαδή ένα σταυρό στον
και από την πυκνή προσέλευση για φιο δημοτικό ή κοινοτικό ^“^
κατάταξη νέων πολιτών σε σχέση μ και ένα στον υποψήά·0 r'a^„í0i ί"
το παρελθόν και από την καθημερινή μου ή κοινότητας Ο υ π ο ψ ^ ,α·
αναγνώριση των μέτρων που λαμβό- μαρχος ή πρόεδρος κοινοτη ^
νονται. από το σύνολο εκείνων που ναλομβάνουμε. δεν εϊ®
ήδη υπηρετούν».
σταυρού προτιμήσεως·

ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ
ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΣ
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ ΐυ τΑΐιετ)
Ο υπρυργός Δημοσίας Τάξεως. κ.
Γιάννης Σκουλαρίκης. έκανε την
ακόλουθη δήλωση; «Ουδέποτε τέθη
κε θέμα από την κυβέρνηση για
κατάργηση του υπερωριακού επιδό
ματος που καταβάλλεται στο προσ
ωπικό των σωμάτων ασφαλείας.
Αντίθετα, η κυβέρνηση, θεωρών
τας δίκαιη και σκόπιμη την καταβολή
του. το ούξηοε από 1-1-82 από 5.000
που ήτιιν για το κατώτερο προσωπι-

ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 16. Ν έες ταροχες έγιναν χτες βράδυ, τρίτη κατά σειρά ημέρα, στη Νόβα Χούτα «οι η πολω
νική αστυνομία χρησιμοποίησε και πάλι υδραντλίες και δοκρυγόνα, για να διαλύσει περίπου 1000 διαδη
λωτές που φώναζαν -Αλληλεγγύη· και -Ο στρατός είναι μαζί μας». Το επεισόδια ξέσπασαν μόλις το
πλήθος βγήκε οπό μια εκκλησία, όπου προσευχόταν γ*α το νεαρό διαδηλωτή που τραυματίστηκε την
περασμένη Τετάρτη μ ι υπέκυψε προχτές στο τραύυστό του, και βρέθηκε κυκλωμένο από τις δυνάμεις
ορραλείος.

Και προχτές τη νύχτα είχαν γίνε«
ταραχές στο προάστιο αυτό της Κρο
κοβίος. μόλις έγινε γνωστός ο θάνα
τος του νεαρού εργάτη Μπογκντάν
θλόΟκ Παράλληλα, η παράνομη ηγε
σία της -Αλληλεγγύης» ».άλεαε τους
εργάτες σε επιφυλακή για νέες απερ
γίες που θα εκδηλωθούν την προσεχή
εβδομάδα στις μεγάλες πολωνικές
πόλεις, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
την κατάργηση του συνδικάτου
Μόλις έγινε γνωστός . προχτές το
βράδυ, ο θάνατος του 20χρονου ΒΑώζικ. εκατοντάδες εργάτες συγκεντρώ
θηκαν μπροστά ο ένο πρόχειρο κενο
τάφιο στο κέντρο της πόλης και μετά
από μια θρησκευτική τελετή, ομάδες
διαδηλωτών προσπόθπσον----------3ν νο κάνουν
πορεία προς το πλησιέστε
Τστερα αστυνο
μικό τμήμα, αλλά διαλύθηκαν από την
αστυνομία, που χρησιμοποίησε δακρυγόνα και καπνογόνα Εκρήξεις
ακούνοντον ώς τις πρώτες πρωινές
Û0 K χτες.
Χτες, εκατοντάδες εργάτες συγ
κεντρωθήκαν και πάλι oro αυτοσχέ
διο μνημείο, που ήταν γεμάτο τπουρΛύς. κεριά »οι λοαλουβια. Επ( τόπου
προαήλθε ο επίσκοπος της Κρακοβίας
Φρόντιζε» Μοζάοσκι. που δεήθπκε
υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίω
σης στη χώοα

ΣΓΤΟ ΜΑΪΑΜ1 TÍ1N ΗΠλ
Μ.ΑΪΑΜ1 16 (ΑΠΕ)

Νέες ταραχές
στ ην Π ο λ ω v i a

Νέος ηλεκτρονικός

Η βρετανική προμηθευτική ετω
ρία »Σάτκλιφ Βένπν>π» μόλις παρου
σίασε στην αγορά μιά επαναστατική
μηχανή αυτόματης πώλησης, την
«Σάτκλίφ Ες Τζι - 4».
Η Ες Τζί - 4. μοιάζει εξωτερικά με
οποιοδήποτε άλλη μηχανή του â
δους. αλλά ο ηλεκτρονικός μικροϋ
πολογιστής στο εσωτερικό της την
κόνγι κάτι το τελεί«»; διαφορετικό.
Η μηχανή μπορεί να διαθέτη 33
συνολικά συνδυασμούς und καφέ
τσάι, σούπα, ποτά χωρίς οινόπνευμα,
roi ακόμα παγωμένο νερό. Μπορεί
νο προγραμματιστεί ώστε να αλλάζει
αυτόματα μέχρι και έξη φορές μέσα
πε μιά μέ|Χ> η ς τιμές των ειδών, και
νο ρκθμισθη γιο « ι μη δουλεύει τη
νύχτα και να ξαννιλκιτουργκί tu πρωί,
έτσι ώστε να γίνεται εξοικονόμηση
ενεργιίας Ένα αυτόματο σύστημα
καθγρνσμού ξεπλένα τις εσωτερικές
σωλήνωσα·; κόθι μέρα.
Αν παρουσιαστεί βλείβη ο τεχνί
της επισκευών μπιιρεί να κοθοδηνή
-ni tu μικροηλεκτρσνΊΚύ εγκέφαλο
«ntl. vu ψάξα μέσα στο σύστημα και

Δικηγόροι
τραπεζικοί
λαθρέμποροι

σουν ένα μεγάλο άγαλμα του Λενιν
έξω από τα Χαλυβουργεία.

Ο αντιπρόεδρος της πολωνικής κυ
βέρνησης κ Ρακόφσκι, σε χτεσινή συ
νέντευξή του προς το πρακτορείο
-ΠΑΠ- περιόρισε τη σημασία των ερ
γατικών διαμαρτυριών της εβδομάδας
αυτής -Δεν πιστεύω» είπε, -ότι μπο
ρούμε να κάνουμε λόγο για γενικό κοι
σαρωτικό κύμα διαμαρτυριών».
Το σοβιετικό πρακτορείο -Ταςςμετέδωοε χτες ότι Οι περισσότεροι
από τους »χούλιγκαν», που πήραν μέ
ρος σε διαδηλώσεις, απεργίες και βία
ιες εκδηλώσεις των δρόμων στην Πο
λωνία, έχουν ουλληφθεί και κρατούν
ται από την αστυνομία. Το -Ταςς» κα
τηγόρησε τα δυτικό -ανατρεπτυιδ
κέντρα- άτι ενέπνευσαν τους παρά
νομους αντεπαναστάτες να υποκινή
σουν ταραχές οε διάφορες πολωνικές
πόλεις.
.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου ενέκρινε χτες ψήφισμα για
την κατάργηση της - Αλληλεγγύηςστην Πολωνό. Οτο ΛΠΟίο υπογράμμιζε
ότι η κατοπάτηοη των ανθριίιπινων δι
καιωμάτων και συνδικαλιστικών ελευ
θεριών οε μια χώρα που υπέγραψε τη
συμφωνία του Ελοίνκι είναι απαράδε
κτη κοι κοτοδικαστέα. Ο επίτροπος κ
Μώρτζες δήλωσε ότι η Επιτροπή θα
αναθεωρήσει τις εμπορικές κοι πολιιικές σ^έοεκ; ^ε τη Σοβιετική Ενωση
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ΑΜΑΚΟ ΙΝΟΧΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

^

Ο Ο.Τ Ε Α.Ε. προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό δισ γβ '^.^ρ ξη
ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα ίων μορίων, για tT1v 1(¡t-po¡<t?
αναδόχοο του έργου Κατασκ. Σταλην. από το Πα)«ιό ΚέντΡ0
στο νέο κτίριο Προϋπολογισμού 175.865 δρχ.
. σ' #***
Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Βέροια στις 26-1U-82 κ“1 ^ λ
μπορούν νιι >υ)βουν μέρος Εμπειροτέχνες Εργολάβοι κα> &
και άνω Τάξεως.
^ ή saúí
Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερομένου^ ^
νόμιμα εξουσιοδοτουμένους εκπροσώπους των από 12.00 C0IJ^ ¿vi"
π.μ. της ημερομηνίας του διαγωνισμού στην Επιτροπή των
πόλεων.
ηΓ1)χών'
Ενημέρωση επί της μελάτης του έργου κοι παραλαβής ·ιυ_ν^ιι_
θα νινετα. στους τνδιοφερομένοο; κατά τις ερ-εάατμες ημέρ0» Λ εώ·
:μέχρι τρεις Í3) ημέρ»*. =Τ,ν α·ά τον διαγωνισμό στα νί^'Τίο -όΡ0'
Ι»7«|(«» Ϋ πη μ ισιώ νόΤ .Ε . στην Βέροια ίΜητριγτόλΜμί60, - ΤΚ,ς, νρνφ. 20 Τηλεφ.! 288991
ισμ1ο·)
Ηνγόππή συμμετοχής 3% εήι τοο συνο).ικόί:ι πιροίπάλοϊ'
προσφοράς.
ΣΠ. ΕΛΑΦΡΟΣ
ΠΡΟΙΕΤ. ΕΥΓΚΡ. ΒΕΡΟΙΑΣ

a ο· a -κ a s’ έ e s s s

Οι Ισραηλινοί
δεν θέλουν τους
Αμερικανούς

Επαναληπτικές
στη Βέροια
και στη Νάουσα
Αδέσμευτη καθημερινή

γΤΟ

εφημβρίδα του Νομού

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΒΓΉΚΕ Ο κ. ΜΠΡΟΥΣΚΕΛΗΣ

Ημαθίας

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ο λαός μίλησε. Μετά ένα χρόνο διακυβέρ
^ ο η ς της χώρας από το περιβόητο Κίνημα
του κ. Παπανδρέου. που ο λαό c το έφερε στην
εξουσία με την δικαιολογημένη ελπίδα για κά
ποιο καλύτερο «αύριο» δίνοντας του μάλιστα
ώά απροσδόκητη πλειοψηφία (48%). ο λαός
ξαναμίλησε. Η Κυβέρνηση του ΠΑ Σ Ο Κ κομ
ματικοποίησε τις δημοτικές εκλογές και έδωαε σ' αυτές σχεδόν το νόημα των βουλευτικών
Y‘a να μετρήσει, μετά ένα χρόνο εξουσίας, τη
δύναμή της. Και ζήτησε από τον λαό «ψήφο
εμπιστοσύνης». Ο λαός όμως την αρνήθηκε.
Το αποτέλεσμα των εκλογών της Κυριακήζ υπήρξε μιά λαϊκή αποδοκιμασία κατά της
Κυβέρνησης. Το κυβερνών κόμμα και οι υπο
ψήφιοί του. σε όσους Δήμους δεν προσεταιρίατηκαν το Κ Κ Ε αλλά αρκέστηκαν στο ΚΚΕ
εσωτερικού ή την ΕΔΑ (αλήθεια υπάρχει ακό
μα αυτό το κόμμα;) έπαθαν αισθητή καθϊζησ>1. Αρκεί μόνο να αναφερθούν τα ποσοστά
που πήρε το ΠΑ Σ Ο Κ στις εκλογές του ¡981
στην Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσ/νίκη και
την Πάτρα (δηλαδή στα τέσσερα μεγάλα αστι
κά κέντρα) και να συγκριθούν με τα ποσοστά
που πήραν οι υποψήφιοι δήμαρχοι του
Π ΑΣΟΚ στις πόλεις αυτές κατά την προχθε
σινή εκλογή, έχοντας μάλιστα τώρα και την
υποστήριξη άλλων αριστερών κομμάτων (ΚΚ
εσ., ΕΔΑ κΛ.π.): Στην Αθήνα το 1981 το
ΓΙΑΣΟΚ μέτρησε τη δύναμή του και βρήκε ότι
«ζυγίζει» τα 44% του αθηναϊκού λαού. Μετά
ένα χρόνο - και μάλιστα ένα χρόνο εξουσίας! διαπιστώνει ότι έπεσε στα 38% και αν αφαιρεθεί ένα ποσοστό 3% (όση η δύναμη του Κ Κ

τίποτ άλλο. Και
εαωτ. που υποστήριξε τον κ. Μπέη) τότε η δύ πιστωαε «χασούρα» και
ναμη του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα φθάνει μετά ας μην ισχυρίζεται το ΠΑΣΟΚ ότι διατήρησε
βίας το 35%! Αντίθετα η «Κέα Δημοκρατία» ή ότι αύξησε τη δύναμή του στις μικρές πόλεις
από το 34% του 1981 ανέβηκε, μέσα σ' ένα και στα χωριά. Με απειλές, εκβιασμούς, υπο
χρόνο, στο 37%. Στον Πειραιά το Π ΑΣΟΚ εί 'σχέσεις (θεμιτές ή αθέμιτες) και υπό το κρά
χε πάρει πριν ένα χρόνο 48% και τώρα έπεσε τος ψυχολογικής ή σωματικής βίας - για τα
στα 37% (αν αφαιρεθεί το 2% του Κ Κ εσ. πέ οποία τόσα και τόσα γράφηκαν ότι έγιναν στα
φτει στο 35% ). Αντίθετα η «ΝΑ.» είχε πάρει χωριά - μπορεί να «κερδήθηκαν». Ορισμένοι
34% και τώρα ο κ. Σκυλίτσης (τον οποίο ψή ψήφου Αλλά σίγουρα αυτοί «κερδήθηκαν» μό
φισαν οι Νεοδημοκράτες) πήρε 42%. Στη νο για την προχθεσινή Κυριακή, ήταν εφήμε
Θεσσαλονίκη πριν ένα χρόνο ο λαός έδωσε ροι. Από τη Δευτέρα είναι πάλι χαμένοι. Μπο
στο Π ΑΣΟΚ ποσοστό 48%, ενώ τώρα μετά ρεί οι υπουργοί και υφυπουργοί της «Κυβέρνηβίας του έδωσε 34% (ή 32% χωρίς το Κ Κ σης όλων των Ελλήνων», με την ψηφοθηρία
εσ.) Η «Νέα Δημοκρατία» απο το 33% που εί τους στα χωριά προ των εκλογών, να κέρδι
χε πριν ένα χρόνο ανέβηκε τώρα στο 41 %! Τέ σαν λίγους ψήφους ή να συγκρότησαν ορισμέ
λος στην Πάτρα το 56% που πήρε το 1981 το νους άλλους, έχασαν όμως πολύ, από την αί
Π ΑΣΟΚ τώρα συρρικνώθηκε στο 40% (μαζύ γλη που τους δίνει το αξίωμά τους και κανείς
με το Κ Κ εσ.).
δεν θα μπορεί να συγκροτήσει μεθαύριο το
λαό - τον ίδιο αυτό λαό που προχθές του πή
Πώς λοιπόν, να μη δεχθούμε ότι ο λαός ραν την ψήφο - από το να τους καταδικάσει
αποδοκίμασε προχθές την Κυβέρνηση; Τί άλ και στην πράξη. Γιατί στη συνείδησή μας
λο πρέπει να αναφερθεί για να αποδειχθεi το έχουν πιά καταδικασθεί.
ράπισμα που υπέστη το ΠΑΣΟΚ απ' τη λαϊκή
Το βέβαιο, λοιπόν, είναι ότι στους εκατό
ετυμηγορία; Μήπως πρέπει να υπενθυμίσουμε
Έλληνες που ψήφισαν πριν ένα χρόνο
ότι στη Βέροια το Π ΑΣΟΚ είχε πέρσι δύναμη ΠΑΣΟΚ ήδη οι 15-20 απ' αυτούς εγκατέλει50% (περίπου) και τώρα (μαζύ με το Κ Κ εσ.)
ψαν τις τάξεις του και ήλθαν (ή επέστρεψαν)
μόλις και μετά βίας έφθασε τα 40%; Πώς στη «Νέα Δημοκρατία». Στο Νομό μας μπορεί
μπορεί να δικαιολογηθεί, άραγε, αυτή η από να μην έγινε τόσο αισθητή αυτή η «μετακίνη
τομη μεταστροφή της λαϊκής βούλησης σε βά ση» των ψήφων προς τη «ΝΑ.», Στα περισσό
ρος ενός κόμματος που βρίσκεται μόλις ένα τερα σημεία της χώρας, όμως, το μήνυμα
χρόνο στην εξουσία;
έφθασε: Η αντίστροφη μέτρηση για το
Έπεσε έξω, επομένως, στους λογαρια ΠΑΣΟΚ έχει αρχίσει. Η «Νέα Δημοκρατία»
σμούς της η Κυβέρνηση, θέλησε να μετρήσει με νέες δυνάμεις τώρα ας ετοιμάζεται να
την κομματική της δύναμη νομίζοντας πως θα ξαναπάρει - ίσως και πολύ σύντομα - το τιμόνι
βγει κερδισμένη και, αλλοίμονο γΤ αυτήν, δια- της χώρας στα χέρια της.
— — ---------------------

Καταγγέλεται ο Πρωθυ πουργός
από την Βιργινία Τσουδερού

τ _Ττ|ν προπαγανδιστική παρέμβαση
^
πρωθυπουργού κ. Ανδρέα
**®*®νδρέου κατά την διάρκεια της
ΡΟχθεαινής ψηφοφορίας, καταγγέλθε δηλώσεις της η υποψήφια δή¡¡τΡ*“? Αθηναίων κ. Βιργινία Τσου
νί"*?· Συγκεκριμμένα αμέσως μετά
3 ^ ο δ ό του από το τμήμα όπου
¿¡Υ,Πί· ο κ. Παπανδρέου. προέβη
¿,. ■πιον τηλεοπτικού συνεργείου στη
3 ΛΚΪ,1 °τι πιστεύει ότι ο λαός όπως
„ *°ν πεΡ°°μένο Οκτώβρη θα δώΑ χ ^ ς , 00 κεΡδ>σει τη μάχη της

τις δηλώσεις αυτές το γραφείο
Βιργινίας Τσουδερού ανεκοίτο απόγευμα:
> "Α ®ταΥΥελλεται ο Πρωθυπουργός
* ^ δ ρ £ « ς Παπανδρέου
νή ' Για παραβίαση του εκλογικού
συγκεκριμένα για τις προπα11 , δ η λ ώ σ ε ι ς , που έκανε στις
δπυΐι *'?*'’ Ρέοα στο εκλογικό τμήμα
β*ό ' ^ ^ Ισε· και που μεταδόθηκαν
ΟΠγ ν ι π '^ Εοπτικ“ δελτία ειδήσεων
τα« Γ μ·μ·· δηλαδή κατά τη διάρή)9 Ψηφοφορίας, και
Για Κατάχρηση
ΤΟυ Sl.
"“‘«ΑΡηση των
τ εξουσιών
°ιοπ εξανάγκασε τους υπεύθυgV» ft°v κρατικών μέσων ενημέρωS vu συνεργήσουν στη μετάδοση
στΚομματικής του προπαγάνδας.
ερα από τις ολοφάνερες πολιτιν ^σδνες, ο κ. Πρωθυπουργός έχει
ν και ευθύνες καθαρά ποινικές».
ΔΗΛΩΣΗ
ΑΒΕΡίΐΦ
ηΡδεδρος της Νέας ΔημοκραΕυδγγελος Αβέρωφ, αργά τη
ΠΚ Κυριακής δήλωσε:
^ 0 πολιτικό μήνυμα των Δημοτι(^*-Κ λογώ ν είναι σαφές και έντυ
πη
Σε όλες τις μεγάλες πόλεις,
ηΥιί)ο·Τ- γεΥ°ν°ζ ότι σε πολλές περι? ενισχύθηκε από συμμαχίες.
0

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
•Χαιρετίζουμε τους Βεροιώτες και τις Βεροιώτισες
* 0υ μας τίμησαν με την ψήφο τους.
Κ αι μεις 8α τιμήσουμε την Βέροια.

Ο υποψήφιος
Δήμαρχος
της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
5*^Μντισσες - Σελιώτες
*εκτνήσα(ιε τον προεκλογικό αγώνα αδελφωμένοι, ζητώντας την
σα? με εγγύηση την αγάπη για το χωριό μας και την ομόνοια
“άέσα σ' όλους τους συμπατριώτες μας, όπως είχαμε διακηρύξει,
ϊω ■'ν π0°τ'μησή σας. για να υπηρετήσουμε τυ αγαπημένο μας χωριό
ί Ριί μίση και προστριβές την δείξατε στις 17 του Οκτωβρη, ψηφίΓ” τα9 τον συνδυασμό μας για να προσπαθήσουμε όλοι μαζύ πια, για
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗτου χωριού μας, του Σελίου. που
10 προβλήματά του θα λυθούν σίγουρα αν προσπαθήσουμε όλοι μαζύ.
,
ευχαριστούμε για την ψήφο σας, που είναι νίκη δική σας, νίκη
των συγχωριανών μας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΗΜΟΥΡΤΟΣ
και οι συνεργάτες του.

ΕΚΛΟΓΕΣ II
ΠΑΣΟΚ

Δήλωση
του υποψηφίου Δημάρχου

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ
το ΠΑΣΟΚ έχασε 15-20% περίπου
της δυνάμεως που είχε πρό ενός
έτους στις βουλευτικές εκλογές,
Αντίθετα, η Νέα Δημοκρατία παρου
σιάζει παντού πολύ ενισχυμένα
ποσοστά. Και τούτο παρά την άγρια
εκμετάλλευση της εξουσίας που έκα
νε το ΠΑΣΟΚ με απειλές και με μια
άνευ προηγούμενη προσπάθεια να
επηρεάσει δια των ραδιοτηλεοπτικών
μέσων και δια των κυβερνητικών
στελεχών της. τη λαϊκή βούληση.
Οφείλω να επισημάνω ότι, με την
ωριμότητα που τον διακρίνει, ο
Ελληνικός Λαός προειδοποίησε την
Κυβέρνηση ν' ανακόψει την κατα
στροφική για τον τόπο πορεία της.
Οφείλω επίσης, να χαιρετίσω το ύτι
σ' αυτήν την προειδοποίηση συμμετέσχαν και οι τρείς νέες γενιές που
για πρώτη φορά έλαβαν μέρος σε
εκλογές, και οι οποίες απόδειξαν έτσι
ότι ξέρουν να προστατεύσουν το
'Εθνος και το μέλλον των νέων της
Ελλάδος.
Το ΠΑΣΟΚ θέλησε να πολίτικο
ποιήσει τις δημοτικές εκλογές. Τα
κόμματα της αντιπολιτεύσεως αποδέ
χτηκαν την πρόκληση. Τ' αποτελέ
σματα είνμι καταλυτικά. Ό σες προσ
πάθειες κι αν καταβληθούν για να
μετατεθεί το θέμα ή για να αλλοιωθεί
η έννοια των αριθμών, τ' αποτελέ
σματα δεν αλλάζουν. Ό λοι θα συνα*
γάγουν τα συμπεράσματα τους.
Ο πίνακας που παραθέτουμε κατω
τέρω πείθει απόλυτα ότι δεν χωράει η
παραμικρή παρερμηνεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΟΓΕΣ Π ΠΑΣΟΚ ♦

i»ms»
17.51 Κ
44.1ΒΚ ♦ ΚΚΕ¿ο. 3.28
ΒΕΣ/ΝΙΚΗ 4€.ΙΒ% 4· ΚΚΕέ·. 2.38 31.7014
30.1711
ΙΩΑΝΝΙΝΑ U.91X 4 ΚΚΕto 2.12
53.48*
♦ ΚΚΕte. 1.87 41.3014
ΠΑΤΡΑ
41,11% ♦ ΚΚΕ10.1.4« 34.0414
ΛΑΡΙΣΑ
ΚΑΒΑΛΑ
60.91* ♦ ΚΚΕto. 1,90 33,3314
33.1114
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 69,24*
49.42*
ΧΑΝΙΑ
34.3314
ΚΚΕ 4.6Δ
ΡΟΔΟΣ
“ ·17* * ΚΚΕ U. 0,94
40.28*
ΚΟΖΑΝΗ
33,0114
ΠΙΙΡΑΙΕΥΣ 51.43* ♦ κ κ ε ι·. μ ?
37.3114
ΑΓΡΙΝΙΟ
46.32* ♦ « κ ι μ ι.Μ
33,3314
ΑΟΗΜΑ

Ελπίζω να πεισθεί και το ΠΑΣΟΚ
που επί ένα χρόνο φέρθηκε σα να
ήταν ιδιοκτήτης της υπερήφανης χώ
ρας μας».
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της Δευ
τέρας ο πρωθυπουργός κ. Α Παπαν
δρέου έκανε την εξής δήλωση:
«Πρέπει να σας πω ότι είμαι βαθιά
συγκινημένος από την τεράστια νίκη
της αλλαγής. Είναι ίσως η πρώτη
φορά στη νεώτερη ιστορία του τόπου
που ο λαός μέσα από τις εκλογές για
τοπική αυτοδιοίκηση εκφράζει τη
συμπαράταξή του και τη συμπαρά
στασή του στο έργο της Κυβέρνη
σης. Είναι σαφές ότι στις περισσότε
ρες πρωτεύουσες των νομών της χώ
ρας. στις περισσότερες μεγάλες και
μικρές πόλεις σε συντριπτική κλίμα
κα στις Κοινότητες οι συνδυασμοί
π ις αλλαγής έχουν νικήσει. Υπάοχουν βεβαίως μεγάλες πόλεις στις
οποίες η μάχη συνεχίζεται. Αλλά η
συντριβή της δεξιάς θα είναι οριστική
και σ' αυτές την ερχόμενη Κυριακή.
Πράγματι έχει αποδεκατισθεί η
δεξιά. Τα προπύργιά της σχεδόν όλα,
με εξαίρεση μερικές νησίδες έχουν
πέσει. Και πρέπει να ομολογήσω ότι
για μένα και τους συναδέφλους μου
και τα μέλη και τα στελέχη του
ΠΑΣΟΚ, αυτή η μεγάλη νίκη μας δί
νει την δύναμη και την ελπίδα για το
μεγάλο δημιουργικό έργο που έχουμε
υναλάβει να φέρουμε τη μεγάλη
αλλαγή στην πατρίδα μας. Πρέπει να
προσθέσω κάτι άλλο. Επειδή; πραγ
ματικά εμείς σαν κίνημα και σαν
κυβέρνηση, στηριζόμαστε πάρα πολύ
στο ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης
στην αποκέντρωση, στη συμμετοχή
του λαού στις διαδικασίες όλες που
τον αφορούν, στις αποφάσεις που εί
ναι κρίσιμες για το μέλλον του.
αισθανόμαστε ότι ο λαός μας έδωσε
τους δημάρχους και τους κοινοτάρ
χες τα δημοτικά και κοινοτικά συμ
βούλια με τα οποία μπορούμε να δου
λέψουμε για να φτιάξουμε την Ελλά
δα του αύριο».
Ο κ. ΦΛΩΡΑΚΗΣ
Εξ άλλου, σε δήλωση προέβη και ο
σ' γραμματέας του ΚΚΕ κ. X. Φλωράκης, η οποία έχει ως ακολούθως:
«Τα «ρώτα αποτελέσματα των
δημοτικών α λο γώ ν φέρνουν ένα
σαφές πολιτικό μήνυμα
Επιβεβαιώνεται ότι η μεγάλη
πλειοψηφία του λαού είναι σταθερά
τοποθετημένη στην υπόθεση της
Συνοχκα στην 4η

Γιώρ. Τσαλέρα
Ευχαριστώ προσω πικά και από μέρους τω ν συνεργατώ ν μου
υποψηφίω ν Δ ημοτικώ ν Συμ βούλω ν τις χιλιάδες του ς Βεροιώ
τες, που στάθηκαν π λά ϊ μας, στον κοινό αγώ να όλω ν μας για
την Βέροια.
Ευχαριστώ ιδιαίτερα, οο ο υς στάθηκαν απτόητοι σ τις πιέσεις
και στους κάθε είδους εκβιασμούς, που συστηματικά ασκήθη
καν κατά τη ν Π ροεκλογική περίοδο, ακόμα κι από τους το π ι
κούς κυβερνητικούς παράγοντες.
Ο μω ς ο α γώ νας μας ακόμα δεν τ έλειωσε. Η 17η Ο κτω βρίου
ήταν απλά μια πρώ τη μ άχη μονάχα.
Η τελική αναμέτρηση θα γίνει την Κ υριακή 24η Ο κτω βρίου.
Κι" η Βέροια θα νικήσει, σε τούτη την κρίσιμη για το μέλλον
τη ς μάχη.

ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ
ΜΕΤΡΑ ΘΑ
ΕΞΑΓΓΕΙΛΕΙ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
• Τ ί γράφει
ο «Ομποέρβερ»
ΛΟΝΔΙΝΟ
Σειρά υντιλαίκών μέτρων θα
εξαγγείλει Π κυβέρνηση Παπανδρέου
μετά τις δημοτικές εκλογές, γράφουν
οι ρρετανικες εφημεριοες, με αφορμή
την συμπλήρωση 12 μηνών από της
ανόδου του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία.
Χαρακτηριστικόείναι ότι ακόμη
και ο αριστερός «Ομπσέρβερ» ομολο
γεί ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου
συναντά προβλήματα στον οικονομι
κό τομέα.
«Όταν περασουν τώρα οι δημοτι
κές εκλογές ; καταλήγει ο «Ομπσέρ
βερ» - θα πρέπει ο κ. παπανδρέου να
λάβει σταθερά μέτρα, όχι κατ' ανάγκη
αρεστά στον κόσμο».
Π ρ ό κ ε ιτα ι, ό π ω ς σ η μ ε ιώ ν ο υ ν οι
ξ έ ν ο ι π α ρ α τ η ρ η τ έ ς , γ ια μ ιά σ ε ιρ ά
α ν τ ιλ α ϊκ ώ ν
μ έτρω ν
(κ α θ ή λ ω σ η
μ ισ θ ώ ν , α ύ ξ η σ η τ η ς φ ο ρ ο λ ο γ ία ς , α ύ 
ξ η σ η τω ν τ ιμ ο λ ο γ ίω ν τ ω ν ο ρ γ α ν ι
σ μ ώ ν κ ο ιν ή ς ω φ ε λ ε ία ς κ .λ .π .).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Α ισ θ ά ν ο μ α ι τ η ν υ π ο χ ρ έ ω σ η να
ε υ χ α ρ ισ τ ή σ ω δ η μ ό σ ια .όλους τ ο υ ς
σ υ γ χ ω ρ ια ν ο ύ ς μ ο υ κ α ι ιδ ια ίτ ε ρ α
ό λ ο υ ς ε κ ε ίν ο υ ς π ο υ μ ε τ ίμ η σ α ν με
τ η ν ψ ή φ ο το υ ς.

Ό πω ς και τα προηγούμενα χρόνια,
έτσι και από τώρα στο συνδυασμό
του Προέδρου Σωτήρη Μουρατίδη.
θα εργασθώ γνα το χωριό μας και θα
είμαι στο πλευρό όλων ιβ ν φ-^γκο
τοΐκων ανεξάρτητα από πολίτικες
πεποιθήσεις.
ΕιΦιφιάδτ»; Γιώργος
Κ ο σ π τ Σύψφσιιλος
Σταυρού Ημαθίας

4 ΔΗΜΟΥΣ ΠΗΡΕ
ΧΩΡΙΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΚΑΙ
5 η «Ν.Δ.»
Σύμφωνα με τα τελευταία αποτε
λέσματα το ΠΑΣΟΚ πήρε χωρίς τις
Συμμαχώς του
άλλα κόααατα μό
νο 4 σημους. Στους υπόλοιπους ιινέδβξε δημάρχους με τις ψήφους του
ΚΚΕ και του ΚΚΕ εσ. Αντίθετα, η
Ν.Δ. κέρδισε 5 δήμους βασισμένη
στις δικές της δυνάμεις.
Δηλαδή εκλέγονται:
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ: Π. Λιάκος
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ-ΚΚε εσ.)
ΤΡΙΠΟΛΗ: Β. Καρδαράς (Ν.Δ.).
ΚΑΣΤΟΡΙΑ:
Α
Περκανάς
(ΝΛ.Ϊ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ:
Σ.
Μπένος
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ).
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Μ.
Καρέλλης
(ΠΑΣΟΚ).
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:
Μ.
Σκουλακάκης (ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ).
ΡΕΘΥΜΝΟ: X. Σκουλούδης
(ΠΑΣΟΚ).
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ: Γ Χατζηδάκης (ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ).
ΚΟΜΟΤΗΝΗ: X Κατσιμίγας
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ).
ΑΙΓΙΟ:
Α.
Μέγαρης
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ).
ΣΑΜΟΣ: Π Γρύλλης (Ν Λ ).
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ: Π. Πιτσούλης
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ).
Μηγιάκης
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ: Μ
(ΠΑΣΟΚί.
Πετρά κης
Ν.
ΣΗΤΕΙΑ:
(ΠΑΣΟΚ).
Κουντουρης
ΒΟΛΟΣ:
Μ.
(ΠΑΣΟΚ).
Γμ.
Γίδας
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ:
(Ν.Δ.),
ΔΡΑΜΑ:
Σ.
Δημητρ·ά8»ΐν
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ εσ.).
Σούτγγαρης
ΕΔΕΣΣΑ:
Π.
(ΠΑΣΟΚ-ΚΚΕ εο.).
ΞΑΝΘΗ: Κ. Μπένης (Ν Α )

Επαναληπτικές εκλογές θα γι
νουν την Κυριακή στη Βέροια
και Νάουσα για νιι κριθετί ποιοι
συνδυασμοί θα διοικήσουν τους
Δήμους στα επόμενα τέσσερα
χρόνια. Η «μάχη» της Κ υρ ική ςθα
δοθεί μεταξύ των δύο πρώτων
συνδυασμών που αναδείχθηκαν
σε κάθε Δήμο κατά την προχθεσι
νή αναμέτρηση.

κρατική Σ υνερ γα σ ία , την . »,θ
ΧαΓζόπουλου το υ -ιηρ* 2.618
ψήφους, ή τοι ποσοστό Ζ3,34%.

Σ την ΑΡ,εςάνδρεια δή μ α ρ χος
με συντριπτική πλειοψηφία αναδείχθηκε ο δικη γόρος κ. Δ ημή
τρης Μ προυσκέλης, που υποστηρίγθηκε υπό το Π Α ΣΟ Κ και το

(Α ναλυτικά τα αποτελτ
σματα τω ν εκ λογώ ν σ κ » <
Δ ήμους και σ τις Κ,υινύτη
τες του Ν ομού μ α ς δ η μ ο 
σιεύονται στην 3η σελίδα)

Ε πομένω ς την Κ υριακή >ι
αναμετρηθούν οι σ υνδυα σ μ οί
Βλάχου
Κ ολτπάκη, α π ' τους
οποίους ο ένας θα π ά ρ α τη δ ιοί
κτκτπ τον λήμ ου

ΕΚΛΟΓΕΣ
1982
Αναλυτικά όλα τα
αποτελέσματα
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
στην 3η σελίδα
ΚΚΕ. Ο κ. Μ προυσκέλης πήρε
ΤΟ 67,19% τω ν ψήφων, έναντι
32.81% που πήρε ο ανεξάρτητος
συνδυασμός του κ. Γιώ ργου
Κ ουκουλούδη.
ΣΤΗ Β ΕΡΟ ΙΑ
Πιό συγκεκριμένα στη Βέ
ροια, σε σύνολο 15.874 έγκυρω ν
ψηφοδελτίων·.
Πρώτος ήρθε ο συνδυασμός
«Δημοκρατική Α λλαγή» το υ κ.
Ανδρέα Βλαζάκη, που υποστηρίχΟηκε υπό ΙΟ Π Α Σ Ο Κ , το ΚΚ
εσ. και την ΕΔΑ. Πήρε 6 360 ψ ή 
φους. ή τοι ποσοστό 40.07%.
Δεύτερος ο ανεξάρτητος συν
δυασμός «Έ νω ση Πρόοδος» τον
κ. Γιώργου Γααλέρο π ου πήρε
6.108 ψήφους, ήτοι ποσοστό
38.48%.
Τ ρίτος ο συνδυασμός «Δημο
κρατική Συνεργασία» το υ κ. Σάβ
βα Γαβριη?.ίδη που πήρε 3.40ό
ψήφους, ήτοι ποσοστό 21.45%.
Α ντιμέτωποι τη ν Κ υριακή θα
είναι οι συνδυασμοί Βλαζάκη
Τσαλέρα και όποιος υπ ερ ισ χύ σ α
- έστω και κατά μία ψήφο - θα
διοικήσει τον Δ ήμο για τέσσερα
χρόνια·
ΣΤΗ ΝΑΟ ΥΣΑ
Στη Ν άουσπ. όπου αναμετρή
θηκαν επίσης τρείς συνδυασμοί,
προέκυψε το παρακάτω αποτέλε
σμα σε ένυ σ ύνολο 11.215 έγκ υ
ρων ψηφοδελτίων.
Π ρώτος συνδυασμός ήρθε η
«Προοδευτική Κίνηση» του κ.
Δημ. Βλάχου που πήρε 5.147 ψή
φους, ήτοι ποσοστό 45.90% .
Λεύτερος
ο
συνδυασμός
»Ανανέωση· του κ. Π τολ. Κολτσάκη που πήρε 3.450 ψήφους,
ήτοι ποσοστό 30,76% .
Τρίτος ο συνδυασ μός «Λήμο-

Ο κ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ανταλλαγή απύψβων για την
πορεία τοι> Κυπριακού τροβλημντος
επρόκλίτο να έχα λίγο πριν ιο μεση
μέρι στο Κιιστρί. με ισ> πρωΟυτ-ι,ιρ·
γό ο κ. Λ Παηονδρέου ο -?[κ'«5>3ς
της κυπριακής όημοκρατίας κ. Σπ.
Κυπριανού, ο οποώ , ιφθασι προχθές
απόγευμα στην Αθήνιι.

ΑΥΡΙΟ
ΒΕΡΟΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑ
Μετά την ποόοοφαιρική νηστεία,
λόγω των δημιιτικιιιν εκλογών, δίδε
ται αύριο στους «»‘''ιθλνιις η ευκτή
ριας να πιιραχολσυθηοου· μώ πολύ
ωραία ποδοσφαιρική σονόντηση. την
οποία υπόσχονται vu πρυαφέρσυγ οι
ομάόες τηε ΒΕΡΟΙΑΣ και της
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.
Ο αγώνας Οα αρχίσει στις .1 !3.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
AiciOávojiii την υποχρέωση ιm
ευχαμωι ηυω vut δημυσγιος όλους
τους νηψοφόβΟΐις πομ με ετίμησα*
,ικ τον σταυρό προτιμήσεις Km μΐ
εξέλεξαν για τρίτη τετραετία και πάλι
όημπιικό σύμβουλο ταυ Λήμου Αλί'α ν δ ρ ε ία μ ε το ψηφοοίληο ΕΛΕΥ
ΘΕΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ναι ιούς
δια βεβαιώνω ότι θα συνκχίσω ν«
εργάζομαι και πάλι μι τον ίδιο ζτιλα
γαι :ο καλό κιιι την *μΔνδο too τό
που μας.
Νικόλαος Μεσαυλο;
ΙΙροεδρος

Δ. Συμβουλίου
Αλεξάνδρειάς

Η ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Α.Ε.
βράβευσε συνεργάτη της
στις ασφάλειες ζωής

Σ το Υποκατάστημα Βέροιας της 'ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Ανώνυμου Ασφάλιση
κής Εταιρίας, που είναι η πρώτη με έδρα την Θ:οσολονίκη. παρουσία τοτ»
διευθύνοντος συμβούλου της εταιρίας κ. ( εωργίου Τ«ρ"ετώρου Αναγνώ
στου. έγινε η βράβευση της τράκιστος Βέροιάς κ. Δήμητρας Αμπεριάϋου,
που ήρθε πρώιη στο διαγωνισμό παραγωγής του κλάδου ζωής, που διοργάνωσί. η roupie*Στην νικήτρια ο διευθυντής πωλήσεων ελάδου ζωής κ. λάσκ Λσσκορίδης, απέναμε τιμητικό δίπλωμα και έπαθλο που ήταν ¿vu στεροωφυνικό
ραδιοκασετόφωνο.
Στην εκδήλωση «αρέστηοαν όλοι οι πράκτορες της εταιρίας που >ταγήν
τα» και εξυπηρετούνται από το Υποκατάστημα Βέροιας, τους onoimv; χαιρέτι
σε και καλωσόρισε ο διευθυντής του Υποκαταστήματος Βεφοίας κ. Στύθι-ς
Ιΐσλυμέρης.
Την εκδήλωση τίμηφον ακόμη «τ βτελέχη η * η ιιβίοςκ·' Ιωο» Φκγψρι.υν
τζόπουλοι*. επιθεωρητής*. Στρατός Σιμιτζής, σύμβουλος δημοσίων πχ^Μων
και δημοσιότητος κ. Φώτης Ντέλλος, προϊστάμενος λογιστική; υπηρεσίας
και κ. Σάββας Τσαϊρίδης, της υπηρεσίας υποκαταστημάτων και πρακτορείων.

ϋΛΔΠΤ*

Σ Ε Λ Ι ΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

123456789

της (αντΐστρ.).
7. Αρχικά αυτοκινήτων του νομού
Πέλλης - Πίνεται ζεστό, κυρίως
από τους ναυτικούς.
8. Έ γινε γνωστός στην Καινή Διαθή
κη από τη θυγατέρα του.
9. Πολλά στη Βέροια μα και στη
ΑΜΒΟΥΡΓΟ (ΙΝΠ)
Νάουσα.
Ανάμεσα στην επαγγελματική
ΚΑΘΕΤΑ:
καριέρα που επιλέγουν οι απόφοιτοι
1. Αυτό το όνομα θυμίζει... χιιτσα- Γυμνασίου και στην εξέλιξη της
τουριάν — Τα σύμφωνα που... πολιτικής τους τοποθετήσεως υπάρ
χει όπως φαίνεται - σοβαρή σχέση.
κυριολεκτούν.
Τούτο προέκυψε από σχετικές έρευ
2. Γνοιστό πλασμώδιο.
3. Αυτό
θυμίζει...
επανάσταση νες δυο Γερμανών νυχολόγων, κατά
την εξέταση της επαγγελματικής
(αντΐστρ.).
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4. Δημοτικής... ζώα — Δίφθογγος - πορείας και τον πολιτικό προσανατο
λισμό 405 νεαρών Γερμανών. που εί
1 . Κ ε ρ δ ώ ε τ η ν ε κ λ ο γ ικ ή α ν α μ έ τ ρ η 
Υποθετικό.
σ η σ τ η Β έρ ο ια ,
5. Είχε κι αυτός... μάντρα - Ήταν χαν πάρει το απολυτήριο Γυμνασίου
το 1970. Επτά χρόνια μετά το πέρας
2. Του ή λ ο υ μιά, εδώ πολλές (κασ.ι.
θεομητέρα.
3. Έ να ς ξένος χβιρετισμός - Περί
6. Αυτή είναι η... αρχή και τέλος εί των γυμνασιακών τους σπουδών
λαμβάνεται Ο αυτή στη θρησκεία
ναι τα... νύχια (δημοτ.) — Άρθρο. συντηρητικώτεροι όλων παραμένουν
εκείνοι που με την απόκτηση του
μας σαν αγία (καθ.)
7.
' Ενας προφήτης — Είναι αντίθετο
απολυτηρίου πιάνουν δουλειά. Πιο
4 Γ ν ω σ τ ό α π ό τ η φ ρ ά σ η τ ο υ Η ρά
απ' το πυκνό (αντΐστρ.).
' κ λ ε ιτ ο υ - θ έ σ η τ η ς - γ ε ρ ο ν τ ο κ ιλ
8. Πλουτοπαραγωγική περιοχή της προοδευτικοί βρέθηκαν όσοι άρχισαν
Γερμανίας — Γίνεται και στο πτώ αμέσως να σπουδάζουν χωρίς όμως
ρ η ς (α ν τ ΐσ τ ρ .).
μετά την πάροδο των επτά ετών να
μα (αντΐστρ.).
5. Εθνικός μας ευεργέτης
6 . Δ ιπ λ α σ ια ζ ό μ ε ν ο θ υ μ ί ν ε ι .. ζο υ 9. Αντίστροφη νότα — Γι' αυτήν έχουν συμπληρώσει τις σπουδές
τους. Ανάμεσα στα προανιισερθέντα
νκλιι - Σίγκαμν—. Κορεστης ηϊ*μιλάει όλος ο κόσμος.
δυο γκρουπ, δηλαδή τους «καθαρά
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
επαγγελματίες· και τους «καθαρόαι
μους φοιτητές», παρεμβάλλονται
ΟΡΙΖΟΝ ΤΙΑ: I. ΑΘΩΣ - ΣΕΛ1 2. ΝΗ - ΕΒΕΡΕΣΤ 3. ΤΣΑΛΙΜΙ - ΤΑ 4. τρεις άλλες υποομάδες. Αυτοί που
ΑΕΙ - ΛΓΤΣΟΣ 5. ΜΑΝΟΥΡΙ 6. ΑΣΤΥ - ΑΜΦΙΑ 7. APA
στην διάρκεια των εν λόγω ετών ολο
ΜΑΪΚΑ 8 ΤΑΧΖ1Ν1 - ΑΗΡ 9. ΑΠΟΚΟΣΜΟ 10. ΜΕ κλήρωσαν τη φοίτησή τους και ξεκί
ΟΥ - ΙΣΟΝ.
νησαν κάποιο επάγγελμα, καθώς και
ΚΑΘΕΤΑ: 1 ΑΝΤΑΜΑ - ΤΑΜ 2. ΘΗΣΕΑΣ - ΑΠΕ 3. ΑΙΝΤΑΧΟ 4. οι φοιτητές και ακαδημαϊκοί πολίτες
ι'ΡΕΤιΣΕΛίΤ) - ΟΥΡΙΚΟ 5 ΒΙΚΥ - ΑΝΟΥ 6. ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ που είχαν εν τω μεταξύ υπηρετήσει
7. EPITIMA - ΜΙ 8. ΛΕ - ΦΙΛΟΣ 9. ΙΣΤΟΡΙΚΗ 10. ΤΑΣ τη θητεία τους στο στρατό. Τα αποτε
ΑΑΡΟΝ
λέσματα των ερευνών που συνεχί
στηκαν επί οκτώ χρόνια με διαρκή
•παρακολούθηση και έλεγχο των νέων
αυτών, έδωσαν την ίδια περίπου εικό
να: περισσότερο φιλελεύθεροι είναι
και μάλιστα με μεγάλη διαφορά - οι:
καθαρόαιμοι φοιτητές», συντηρητι
κώτεροι εμφανίζονται οι »καθορόαι
μοι εργαζόμενοι». Στο κέντρο συνωθούντιιι οι ακαδημαϊκοί πολίτες που
τελείωσαν τη θητεία τους, και που
από πλευράς συντηριπκών αντιλή
φε<ον, βρίσκονται στην πρώτη θέση
ακολουθούμενοι όμως κατά πόδας
Ο χρόνος τώρα φέρνει στη μνήμη μας
από τους «καθαρόαιμους ακαδημαϊ
ύστερα από τα εξήντα χρόνια
της Μικρασιατικής καταστροφής
κούς» και από τους φοιτητές που
αφυπηρέτησαν από τον στρατό και
τη μνήμη από τις χαμένες ποτρίδες μας.
Ήτνα πυρακτωμένες οι καρδιές μας τότε
•αγωνίζονται» για την τρίτη θέση.
στα χώμαια της γενέθλιας γης
Χαρακτηριστικά είναι ότι η παραπά
με τις ελπίδες και τα όνειρά μας
νω διαπίστωση αφορά, με ελάχιστες
με τις χαρές και τις συγκινήσεις.
διαφορές, και στα δυο φύλα. Ενδιαφέ
Τώρα ένα πέλαγο μεγάλο μας χωρίζει
ρον παρουσιάζει επίσης και η εξέλιξη
από το χρόνο που πέρασε από τότε
της πολιτικής τοποθετήσεως των δια
με τη μεγάλη καταστροφή.
φόρων ομάδων: οι εργαζόμενοι δια
τήρησαν το συντηριτισμό τους δίχως
Γκρεμισμένα τα σπίτια μας. οι εκκλησίες
στις πολιτείες και στα χωριά,
σημαντικές μεταβολές. Σε μερικά
με απουσίες αγαπημένων μας προσώπων.
Γενέθλια γή. αγαπημένες μας πατρίδες
μακριά σας τώρα ονειροππολοΰμε
χωρίς τη χαρά και τη συντροφιά σας.
Μονάχα ταξιδεύουν οι στοχασμοί μας
σα'διαβατάρικα πουλιά
με τις παλιές μας αναμνήσεις
στο μακρινό σας ουρανό...
ΝΙΚΟΣ ΑΔΑΛΟΓΛΟΥ

O Ö T IX O S

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΨΡυΐΑΣ

ΤΡΙΤΗ, 19

ΤΡΙΤΗ, 19

5 45 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕΘΥΘΙΑ
β.00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
THI ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.30 ΕΙΛΗΙΕΙΙ
6 40 Ο ΦΥΣΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ
7.35 Η ΕΡΤ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.06 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9 50 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
1035 ΜΠΟΥΑΤ
11.25 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
12.05 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

5.00 ΓΝΩΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
5.15 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
5 30 ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
7.00 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ »ΔΙΑΣΩΣΗ 1»
8.00 ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ
8.30 ΝΥΧΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΤΟ ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11 00 ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
11.20 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
11.35 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
12.05 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4 00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
4.15 ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ
4-30 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
6.05 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ιΐΛ ΕΤ«-.<+»ο

η

Παροαβεσ^ικη
Νοσοκομείο
Δ Ε Η (βλάβες)
Ύδρευση
Ο Χ Ε . (σταθμός)

22222
22.505
125
25.749
24 4 4 4

Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία

22233
26444

Ν ΑΟ ΥΣΗ Σ
Πυθροοβεοτική
Νοσοκομείο
&.Ε.Η. (βλάβες)
Ο Χ Ε . (σταθμός)

22.199
22.200
22.314
41^53

Α

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
Το Συμβολαιογραφεί·» της ».
λονόης Αλεξίόου μταφέρθπκε στην
ιδό Ιεραρχών I, πάνω οπό την
[λ,ημόσια Βιβλιοθήκη. Αριθμός τ
'
•voy 62655

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ !
Πυροσβεστική
Α.Ε.Η (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)

23 619
23.364
23.376

Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυοοσβεσιική

10C
121
19^

Λ,.,μΜα μάλιστα ενίσχυσαν τη συντη
ρητική τους τοποθέτηση. Οι άλλες
ομάδες αντίθετα παρουσιάζουν διά
φορές διακυμάνσεις. Στην αρχή των
σπουδών π.χ. βασιλεύει άκρατος
φιλελευθερισμός που διαρκεί συνή 
θως μέχρι το 2ο ή 3ο εξάμηνο. Επί
μακροχρόνιων φοιτητών εμφανίζον
:αι ανάμεσα στο 8ο και στο 12ο εξάιηνο μια δεύτερη φάση πιο συγκρο
τημένου φι?νε).ευθερισμού. Με την
ανάληψη εργασίας επικρατεί «στροφή
προς το συντηρητισμό». Η στρατιό)
τική θητεία αντίθετα με την προεξάρχουσα γενικά άποψη δεν οόηγεί
σε ενίσχυση των συντηρητικών τά
σεων. Σε φοιτητές όμως που έχουν
τελειώσει την στρατιωτική τους
θητεία παρουσιάζεται το φαινόμενο,
να μην ακολουθεί συνήθως η δεύτερη
φάση του φιλελευθερισμού αλλά
α\ -*·θετα έλίη ποος τον συντηρητι

Το χρονογράφημά μας

Ο Ψύλλος
του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Ο καλός φίλος, ο ιστορικός μας,
ο άνθρωπος που έφαγε ολόκληρα
σακιά σκόνη, και ξενύχτισε μήνες,
και διάβασε χιλιάδες ώρες, που έτρε
ξε σε βιβλιοθήκες, σε μοναστήρια,
κουράσθηκε. υπέφερε, και ξόδεψε
από το υστέρημά του, για να μας
φωτίσεε Αυτός που ανεκάλυψε και
ανακαλύπτει
την
ιστορία
της
Βέροιας, της περιοχής και ολόκληρης
της Μακεδονίας, και μας δίνει με τα
ιστορικά του βιβλία ανάγλυφη τη
ζωή του τόπου μας. ο αγαπητός μας
φίλος Γιώργος Χιονίδης.
Αυτός λοιπόν ο φίλος που σκαλί
ζει και ανασκιιλίζει για να γράψει και
να γράψει, με χτύπησε στον ώμο, και
ξαφνιάσθηκα. Κάτι διάβαζα στον τοί
χο. σταμάτησα και τον άκουσα στα
ξαφνικά.
Κάποτε με λέγει έβγαλες μιά τοπι
κή εφημερίδα. Βρήκα σε κάποιο
αρχείο ένα κομμάτι απ' την εφημερί
δα αυτή και είδα στην επικεφαλίδα:
Ιδιοκτήται
Διευθυνταί: Γιάννης
Αλεξιάδης. Τάσος Ζάννος, Γιάννης
Σπανίδης και ημερομηνία Κυρική 10
Ιουνίου (929. Εβδομαδιαία κοινωνικοσατυρική εφημερίδα εν Βεροία Ο
Τ Υ Λ Ο Ι. ΝομίζΜ-Γ.ως πιΛπει κάτι να
εξιστορήσεις για την εφημερίδα
αυτήν για να μείνει στην ιστορία του
τόπου από τις στήλες του ΛΑΟΥ
αλλά και από κάτι που θα γραφεί στο
μέλλον σε κάποιο τόμο της ιστορίας
της Βέροιας.
Σκέφθηκα για μιά στιγμή, νο μην
σημειώσω τίποτε. Αλλά ξανασκέφθη
κα μιά που δεν πρόκειται να κάνω κά
ποια ρεκλάμα για τον εαυτό μου.
αλλά απλώς να εξιστορήσω κάτι
παληό. και το απεφάσισα.
Οι δύο τυπογράφοι, και ο τρίτος
υποψήφιος δημόσιος υπάλληλος και
προσωρινός κι αυτός τυπογράφος για
να βγάζει το μεροκάματό του. απεφάσισαν να βγάλουν μιά τοπική εφημε
ρίδα. Οι ίδιοι θα γράφουν, (και ειδικό
τερα οι δύο) μαζί θα στοιχειοθετούν
και μαζί θα τυπώνουν. Τίποτε δεν θα
στοίχιζε, αλλά και τίποτε δεν θα κέρ
διζαν. Απλώς εξεδήλωναν έναν πόθο,
μιά αγάπη για τον τύπο Ο ΨΥΛΟΣ.
Έτος Ιον Αριθμ- Φύλλ. 1. ΙΟΥ
ΝΙΟΣ 10 1929 ημέρα Κυριακή. Και
νά το πρώτο άρθρο, αποτελουμενο
από δέκα στοίχους των τεσσάρων
σειρών. Δεν μπορώ βέβαια να το γρά
ψω όλο. αλλά σημειώνω τον πρώτο
στίχο:
Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΣ
Αγαπητοί μου αναγνώστηι
Προσοχή ολίγη δώστε
Πρώτον καθήκον θεωρώ

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η
Δ ΙΑ Τ Ο Υ Σ Κ .Κ . Β Α Ρ Η Κ Ο Ο Υ Σ

β ο υ λ γ α ρ ιδ η ς γ ε ω ρ γ .
ΙΑΤΡΟΣ
ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ,
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οΐκίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

κό πόλο. Η έλξη αυτή είναι πιο έντο
νη σε ακαδημαϊκούς πολίτες που
περάτωσαν τη θητεία τους. Θα ήταν
βέβαια κάπως παράτολμο να θεωρή
σουμε τις συνέπειες της επαγγελματι
κής απασχολήσεως σαν αποκλειστι
κή υιτία για τις παρουσιαζόμενες στις
παραπάνω ομάδες διαφορές πολιτι
κού προσανατολισμού. Ίσως η εργα
σία να χρησίμευε απλώς σαν αγωγός
μιας αντιλήψεως που προϋπήρχε.
Πράγματι η έρευνα απέδειξε ότι οι
εργαζόμενοι πριν ακόμα από την
απόκτηση του απολυτηρίου Γυμνα
σίου. σκέπτονταν συντηρητικά. Οι
δυο Γερμανοί ψυχολόγοι κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι: «Οι ερωτηθέντες έχουν την τάση να αναζητούν
πολιτικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις πεποιθήσεις τους.1μια
τάση που στην ουνέχεια ενισχύει τις
αρχικές διαφορές αντιλήψεως».

Η ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΟΕΕ ειδοποιεί τους κ.κ. ΒΑΡΗΚΟΟΥΣ ότι ο
επιστημονικός συνεργάτης της κ. ΚΟΝΤΟΣ, θα £Π'σ*
ΒΕΡΟΙΑ. Ξενοό ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Τηλ. 26.355 για μιαν ΠΡ Ρ
Π
Πέμπτην 21ην Οκτωβρίου 1982
ούννοονη και
Τούτος θα είναι εφοδιασμένος με τα πλεο
τελειότατα ακουστικά (ροδέλα 1982). όλων των τύπων και γιο όλες
τις περιπτώσεις βορηκοοίας. ως και ΚΑΘΕ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙ_Η
ΔΩΡΕΑΝ.
Επωφεληθείτε από την επίσκεψή μας για να π ρομηθευθειτε το
κατάλληλο για την περίπτωσή σας ακουστικό, για να ξοναβρήτε την
ακοή σας, χαρίζοντας έτσι την χορό στον εαυτόν σας και στομς
δικούς σας.
Α Κ Ο Υ ΣΤΙΚ Η Ο Ε Ε
Λ Ε Ω Ν . Π Α Π Α Κ Ω Ν Σ Τ Α Ν Τ ΙΝ Ο Υ
ΠΛ. Ο Μ Ο Ν Ο ΙΑ Σ 1 2
ΤΗΛ. 3 2 .1 4 .4 6 3

χαριν των περίεργων
μιά που το αποφάσισα να βγώ στο
φανερό
χωρίς ο νούς μου να σκεφθεί και λίγο
παραπέρα
μην έλθει στο κεφάλι μου κανένα
ξαφνικό...
Και συνεχίζει το ποιηματάκι...
Και νά το ξαφνικό...
Συνεχίσθηκε η έκδοσις αλλά
άυστυχώς μόνον για τρεις εδομάδες
μόνον. Γιατί; Εδώ είναι το μεγάλο
γιατί.
Διότι κάποιος έγραψε ένα σχόλιο,
το οποίο έμεινε απαρατήρητο. Τρεις
λοιπόν οι νεαροί εργάτες του πνεύμα
τος. Ό λοι μαζί, έπερναν, έγραφαν,
τύπωναν. Ό που είναι πολλές μαμές
βγάζουν ίο παιδί γκαβό.
Και αμέσως μήνυση, και υπεύθυ
νος ο πιό παλληκαράς αναλαμβάνει
τις ευθύνες ο υποφαινόμενος Γιάννης
Αλεξιάδης.
Σ το εδώλιο του κατηγορουμένου,
κσταπέλτης ο συνήγορος της αγωγής
δικηγόρος Νικόλαος Ζωγράφος, και
μάλιστα με τον πολιτικό καταπέλτη
ίου λαϊκού κόμματος εναντίον του
νεαφού Βενιθζελικού, και απόδειξη
βέβαια διότι τα γραμμένα δεν σβύνονται. Και το σεβαστό δικαστήριο
φυσικά πολύ δικαίως ετιμώρησε τον
κύριον υπόλογον με ένα μήνα φυλα
κή. Θυμούμαι τον δικηγόρον που
έψαλλε το τροπάριον. Ούτος είναι εις
θέσιν μελλοντικώς να υβρίσει αυτήν
την ημών κοινωνίαν... Τρομάρα κύ
ριε Ζωγράφε ας είσαι τώρα και μακα
ρίτης. Την ιστορία στη Βέροια την
γνωρίζουν οι παλαιοί. Για ένα τίποτε,
κόντεψα να κρεμαστών. Και αμέσως
ο ψύλλος ανέστειλε την έκδοσή του,
Και ο κύριος υποφαινόμενος σε λίγο
όιορίσθηκε δημόσιος υπάλληλος.
Αυτά τα ολίγα δια την ιστορίαν
μέσω του αγαπητού ΛΑΟΥ, δια την
τοπική εφημερίδα ο ΨΥΛΛΟΣ.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

ΓΑΜΟΙ

Γέννησαν:

Παντρεύτηκαν:

— Η Μαρίκα συζ. Σωτηρ. Γιαννο- ■- Ο Γεώργιος Καραβαοίλης
πούλου εγέννησε κορίτσι και το ονό Θεοδώρου και η Ανθούλα Ζάρι®
μασε Δήμητρα.
του Γεωργίου.
.
T(rt
— Η Παρασκευή συζ. Κων/νου - Ο Παναγιώτης Γεωργ»00.
Κοϊμτσίδου, αγόρι Γεώργιος.
Αθανασίου και η Ελένη Καροχολι«
— Η Μαρία συζ. Δημ. Ντέλια, κορί του Πανανιώτου.
τσι Παναγιώτα.
Η Ευγενία συζ. Γεωργ. Φάκα,
ΘΑΝΑΤΟΙ
αγόρι Θεοχάρης.
Πέθαναν:
— Η ΟΛυμπία συζ. Αβραάμ Ευφραι- Η Ράμμου Μαρία χα ΔημΜ» ^
μίδου. αγόρι Χαράλαμπος.
I
— Η Κυριακή συζ. Παναγ. Κωφίδου. - Η Ντουλοπούλου Map»
Δημητρίου.
.
χαο
κορίτσι Χριστίνα.
— Η Γερακϊνα συζ. Κων/νου Θεοχα- - Ο Σεμερτζίδης Παναγιώτης
Σταύρου.
.
ν βν·
ρόπουλου. αγόρι Αντώνιος.
Η Βασιλική συζ. Αναστ. "Γζιώνα. - Ο Καλαϊτζής Θωμάς το
αγόρι Ιωάννης.
σταντίνου.
το·)
— Η Μαρία συζ. Ευαγ. Γκούγκουρα, - Ο Ευφραιμίδης Χαραλαμ»*
αγόρι Κων,/νος.
— Η Ά ννα συζ. Ιωάν. Παπαχαρίτου.
- " Τ αρ™ - *
"■
Εμμανουήλ
αγόρι Παναγιώτης.
— Η Φρόσω συζ. Γεωργ. Γούτα.
κορίτσι Σοφία.
— Η Μαρία συζ. Λημ. Κορυτσαίου,
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝΕΣ
κορίτσι Ασπασία.
— Η Σιμέλα συζ. Λαζάρ. ΝτασιοπούΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
λου. κορίτσι Δήμητρα.
— Η Μαρκέλα συζ. Ν ικολ ΚακαΜΕΛΕΤΕΣ
γιάννη, αγόρι Αθανάσιος.
' Ενας καθηγητής του Πα'
μιου Αθηνών, ο καθ. Βυρω
^
παρακολούθησε σεμινάρια 1
αυστραλιανή λογοτεχνία κα ρ|£)0.
τούρα στην Λ ο υ μ π λ ιά ν α τη
jj
γκοσλαβίας. από τις a·1
Σεπτεμβρίου. Το σεμινάριο ^
σε το πανεπιστήμιο της Λο
¿y.
Ο καθηγητή; κ. Ραϊζηί ι0ι~
«κ
ξη με θέμα «Η Α π α κ ο μ Π ^
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με^ο
Έλληνος στην α υ σ τ ρ α λ ια η
δ,
άρθρο 1369 του Αο ιικού Κ ώδιΛ,
χνία» βασισμένη κυρίων
«ρα
όπο»ς τροποποιήθηκε με τον Ν
μένο του Αυστραλού κατοχ
(
1250/1982. ότι
βείου
Νόμπελ συγγί*“^
Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΑΪΠΛΙΑΔΗΣ
Patrick While.
του Συμεών και της Ελισάβετ το γέ
νος Καλαϊτζίδη που γεννήθηκε και
κατοικεί στην Βέροια επαγγέλματος
τεχνίτης αυτ/των και η ΚΛΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔ0Υ ΜΑΡΙΑ του Φιλάρετου
και της Γεσθημανής το γένος Χατζηβασιλειάδη που γεννήθηκε στην
Κιβωτό Γρεβενών και κατοικεί στη
Βέροια επαγγέλματος οικοκυρά πρό
κειται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
ρων Βέροιας.

Π

β εν ζ ιν ά δ ικ ο
■3Γ

Π α π α γ ια ν ν ο ύ λ η ς

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

Σ. Σταθμός τηλ. V &«
ΓΓΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Ττέρΐ'«*
Γρ. Λόγγου > ? ¿ APFJA
σ τ η ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Κ υρόπουλος

-,-ι 184

28ης Ο κτω βρ ίο υ 7 ΤΠ*· "
ΣΤΟ ΜΑΚΡ0ΧΩρι
Ηλιάδης Σταυροί

ΛΑΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ
’ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος ΕΙ.Η-Ε-1
Ιδρυτής
Ζ Η Σ Η Σ Π Α Τ Σ ΙΚ Α Σ

VIDEO CLUB

Ιδ ιο κ ιή τες - Ε κδότ«
Α Φ Ο Ι Π Α Τ Σ ΙΚ Α
Δ ιευ θ υ ν τή ς
£
Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ Π Α Τ Σ ΙΚ

Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

(Εδέσσης 0
Υ π εύ θ υ ν ο ς
τ
Φ ω τ ο σ ύ ν θ ε σ η ς 11'
.<
Μ ΙΧ Α Λ Η Σ Π Α ΤΣ ΙΚ Α
(Π . Μ ια ο υ λ η 4 '
Ν ο μ ικ ό ς ο ύ μ β ο ^ «

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ*
(Ιπ π ο κ ρ ά τ ο υ ζ

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩ Ν
•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Ραδιοταζί

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου θενιζέλου
23.434
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Εναντι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιπιιοκράτους
26.920
Πλ. Ωρολογίου
23.880 ->
Ν Α Ο Υ ΙΗ Σ

ΤΗ Λ.225740-273211

ΘΕΣ' ΝΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΑ

Εΐ>

ΤΥΠΟΓΡΑ·

Μ η τρ ο π ό λ ο κ ς

Τηλ 23137 2’ 762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ^ $
Ιδιωτών
Σωματείων
1υλλόγοιν - Γ.Π.Σδ'”' 3000
* »Μνοτήτων
6ρΧ· 1
Α.Ε. και ΕΠΕ
^
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
ί
• Χειρόγραφα δημ0Ο’ΕΙ>0
όχι δεν επιστρέφονται·

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

ΠΑατ. Καρατασιοιι 22.532-22.636
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμ ερι^'Τ ^^α ς·
το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί σερ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Evuvii ΚΤΕΛ
Μ ω ρ α ίτ η

Δ ιο β ά τ ε α ο

24.080
23350

II

•ναί öic,<Siöer.«ττιήν
c -ψ η μ ε ρ 'ι ό α μ α ς 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ - ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

σε τρεις μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ÜM ΚΟΙΧΟιΜΚΛ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

[ΜΙΠΤΟΠΟΛΕΩΣ_Μ_ΤΗΛ. 6 2 7 7 · Μ 3 Ε Ρ Ο Ι Α Κ π Α Ν ί ^ ν Π ( ^ Ό Φ Ρ θ Ν π Σ Τ Η Ρ Ι ^ π ! ^ Γ ^ ^

ς ο υ β λ α κ ι -ς ο υ τ ζ ο υ κ α ^ 1

(Στα κάρβουνα)
^
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γ»Υαν
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.11
ΒΕΡΟΙΑ

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθ€ €ίδους φωτογραφώ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΜητροπόλΓως 7-ΤηΑ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΪΡ«η 19 Οκτωβρίου 19821

«ΛΑΟ:

ΣΕΛΙΔ Α 3η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜ ΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΤΚ/ΝΙΩΝ
Βέροια 11 Οκτωβρίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. ΤΣ/10293

Δημοτικές Εκλογές 1982

ΑΝΑΚΟΙΝΩΓΣΗ

Τα αποτελέσματα των εκλογών στις
πόλεις και τα χωριά του Νομού μας
Π ^ ο υ μ , πιο κάτω τα
ολοτικά αποτελέσματα των
·°Υών στους Δ ήμους Βέροιας,
ΜΚΜιηης
και
Α λεξανδρείας,
***» το αποτελέσματα τω ν
ογων στις Κ οινότητες του
Νομού μας;
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΝ, ΒΛΑΖΑΚΗ
θυν<?' " r:o'*,W o i σύμβουλοι του
AXJ,..-αμυυ *0?
Υημοκραπκής
»cu· i Γ9Ρανε τους πιό κάτω ψήii ' 1 σε|ρά είναι αλφαβητική):
Τ^Πλον,δου Ιωάννα
220
η, '!’ν°Υλου Κωνσταντίνος
197
Βοό,ηΤ·01,^°? ΓΡΐνόριος
42
r
0Γ|'ί Κωνσταντίνος
163
υρντάδης Αθανάσιος
439
"''τής Αντώνιος
118
ΠΙιητριαδ^ς Στέλιος
127
, '»70ύλονλσυ Αναστάσιος
156
Γ ννί?Ίς Σάββας
lift
F 5 p Vv'0,K Στέργιος
261
^"«Φης Ανδρέας
287
ν , , ^ Ρ ^ η ς Βασίλειος
89
Ριισηββ,’δης Μιχαήλ
347
Παύλος
147
^Ρ ίνίιδ,,ς Ελευθέριος
123
Muí*'""15 Ευστράτιος
152
Μ,„'Κ"·
Βυρυνάκη Πετρ. 201
Ml" f'10- - Πβντίλεήμων
206
κ, ·'■‘ ’ -'ύης Ιωαννίκιος
99
M-JjV?? Α’ΐμήτριος
209
ϊ ' . ’^Ίί Βασίλειος
183
Γ ^ Ί ο υ λ ο ς Λεωνίδας
43
Γεώργιος
98
Γ, τΐΰΟίτουλος Γρηνόρ,ος
144
Γεώργιο;
161
j. ° -αυλός Πέτρος
95
^ « ω σ η ς Βασίλειος
101
jv ΠΡυπουλος Παναγιώτης
174
¿ "" ο υ λ ο ς Αντώνιος
257
Νικόλαος
65
Τ^άΡτζόγλου Χρήστος
32
Γ ^ τ ζ ί δ η ς Πολύκαρπος
108
τ ^ ^ ν , λ ο ς Γεάιργ. Ξάνθιπος 63
ν - , ^ ^ τ ί δ η ς Πρόδρομος
123
Νικόλαος
352
2®Λωτης Ιωάννης
266
ν&Ροματίδης Νικόλαος
220
Erli
των 15 πρώτων που θα
^_4γούν αν ο κ. Βλαζάκης αναδειI * δήμαρχος είναι:
. ^νργιάόης Αθανάσιος
439
3 Ε^μολής Νικόλαος
352
■ Καρασαββίδης Μιχαήλ
347
j ‘ Κακαρης Ανδρέας
287
' ••ασιωτης Ιωάννης
266
y θοαννίδης Στέργιος
261
Η "Β ^ ο υ λ ο ς Αντώνιος
257
5 Αληχανίδου 1ωάνν>α
¿¿.tj
220
220
10. ?:0νδΡοματίδης Νικόλαος 220
II "J°‘Jpyoç Δημήτριος
209
U 7*<ιυρίδης Παντελεήμων
206
jv ‘ 'μρκοβΐτση Βαρανάκη
201
U lP, , .
U ¡ \ ° ^ ν0γλου Κωνσταντίνος 197
15 ν ”“λτζής Βασίλειος
183
¿ ' “ΟΡόκουλος Παναγιώτης 174
τ [ϊί ΤΙεΡ'πτωση που δεν εκλεγεί ο
9η '-“ζΡκης. δημοτικοί σύμβουλοι
avu' οι 6 πρώτοι.

Μήτσου Χρήστος
124
Μπαντής Χρήστος
410
Μπιζάκης Κων/νος
171
Μπότσης Αθανάσιος
122
Μπουλασίκης Εμμανουήλ
151
Ναυροζίδης Αλέξανδρος
90
Παπασάββας Βασίλειος
77
Παπαχαραλάμπου Ευαγγελία 207
Παυλίδης Χαράλαμπος
137
Συμεωνίδης Σταύρος
152
Σύρπη Αλίκη
196
Τρομπούκης Μενέλαος
114
Τσιακτάνης Αθανάσιος
218
Υγρόπουλος Κων/νος
150
Φιλιππίδης Αάνιήλ
123
Χατζηθεοδώρου Γεώργιος
85
Χατζόγλου Απόστολος
204
Χατζύπουλος Αντώνιος
183
Η σειρά ίων 15 πρώτων που θα
εκλεγούν δημοτικοί σύμβουλοι αν ο
κ. Τσαλέρϋς εκλεγεί δήμαρχος είναι:
1. Μπαντής Χρήστος
410
2. Ζαμάνης Δημήτριος
317
3. Γιαννακάκης Παναγιώτας- 260
4. Λαζός Γεώργιος
256
5. Θεοδωρίδης Παναγιώτης 253
6. Καπρίνης Λδάμος
241
7. Καζαντζίδης Κων/νος.
229
8. Τσιακτάνης Αθανάσιος
218
. 9. Παπυχιιραλάμπου Ε«αγγελία207
10. Χατζόγλου Απόστολοι:
204
I I Βαφείδης Δημήτριος
20)
12. Γεωργουδάκης Χρήστος
197
13. Σύρπη Αλικη
196
14. Χατζύπουλος Αντώνιος
183
15. Μπιζάκης Κων/νος
171
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Σ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ

Οι ψήφοι που πήρανε οι υποψή
φιοι σύμβουλοι με αλφαβητική σειρά
είναι:
Αγαπίδης Αναστάσιος
24
Αμαναχίδης Ευστάθιος
39
Αρσένης Αντώνιος'
68
Γκίκα Ισμήνη
35
Γρηγοριάδης Νικόλαος
22
Γώτας Δημήτριος
47
Λεληαγάς Μιχαήλ
36
Ελευθεριάδης Σταύρο,
271
Ζδράλης Γεώργιος
21
Θεοδωρίδης Θεόφιλος
49
Θωμαίδης Δημήτριος
, 22
Καλλιαρίδης Ξενοφών.
108
Καμπουρίδης Κων/νος
139
Κολοκάτσης Χαράλαμπος
66
Κοτρίδης Θωμάς
80
Κουφόπουλος Στέφανος
48
Κωνστανπνίδης Σταύρος
! 14
Κωνσταντίνου Θωμάς
218
Κωντοκοτσάκος Αντώνιος
. 29
Διάκος Αντώνιος
136
Λιάτος Ηλίας
,121
Μαυρίδης Μιλτιάδης
226
Μελετίδης Χρήστος
134
Μπινιόλας Δημήτριος
13
Μπουτζουρϊδης Ηλίας
48
Μπρανιωτης Αθανάσιος
38
Ορφανίδης Λύσσανδρος.
167
Πα'ιταρίδης Χρήστος
6S
Παπαγιαννούλης Νικόλαος
215
Σπανίδης Σταύρος
50
Σπανού Στεργιανή
94
Σταλίδης Δημήτριος
35
Στεφανίδης Δημήτριος
102
Στιόκας Ιωάννης
265
Σωτηρίου Ευρυδίκη
25
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Τζίκας Γεώργιος
50
Γ. ΤΣΑΛΕΡΑ
Τσίλης Θωμάς
62
υποψήφιοι σύμβουλοι του
Σύμβουλοι εκτός του κ. Γαβριη* ν; ' > ο ύ ‘Ενωση - Πρόοδος πή- λίδη εκλέγονται οι Σταύρος Ελευθεριάόης και Γιάννης Στιόκας,
Αντ,„Τ?υς π,° κ“ τω Ψήφους^
63
8ο„ ,^00 Μαρία
r'W S nr λ- Λ —,
ΣΤΓΗ ΝΑΟΥΣΑ
201
Αναλυτικά οι ψήφοι που πήρανε
197
Χρήστος
Γη,,·, ίε,χκης Παναγιώτης
260 οι υποψήφιοι σύμβουλοι στους τρεις
4 ' ^ ζ , δ ης Νικόλαος
43 συνδυασμούς της Ναούσης είναι:
124
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
?α |ια ^ ΙΚΛ>ΓΤ,ς ΙωάννΠΐ
317
Bey, Ί1; Δημήτριος
ΛΗΜ. ΒΛΑΧΟΥ
^ ω ρ ιδ η ς Παναγιώτης
253 Δημητριάδης Κωνσταντίνος
156
229 Δίμπαλας Αθανάσιος
Κοζ ^ ® ή 9 Κων/νος
101
241 Καραμπινέσης Νικηφόρος
359
Κ«ΡατΓς
ι
Αδάμ°
ς
κ ρι ·ς°γλου Κων/νος
98 Κατσάνος Πολύδωρος
188
t ν/ατζής Χαράλαμπος
91 Κεφαλά-Σπάρτση Θεοπίστη
102
κ. .ι,νογλου Παύλος
131 Κόντος Αριστοτέλης
85
t , έκας Κων/νος
51 Κουτίτσας Ιωάννης
94
, Ρεος Παύλος
111 Μαυρογιώργος Δημήτριος
268
süpou Θεόδωρο;
132 Μητσιάνας Γεώργιος
140
Γεώργιος '
256 Μ ήττας Κωνσταντίνος
34
κ· <μιινίδης Νικόλαος
113 Μιμιλίδης Ηλίας
121
Μ(,Ρμντιδης Ηλίας
115 Μπορδσνος Αναστάσιος
229

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Π Α Ρ Α Δ ΙΔ Ε ! Μ ΑΘ Η Μ Α ΤΑ
Γ αλλία π α ρ α δ ίό ει ιδιαίτερα μαθήματα γαλλικής γλώσσας για
αΙ'Χάριους και προχωρημένους* Πληρ. τηλ. 2 2415. καθηρερινά
μ*τή πς 8 το βράδυ.

Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ ΕΤ Α Ι
Μαγαζί 90 τ.μ. ·με πατάρι και υπόγεια στην οδό Περικλέους της
ΒίροΙπς. Πληρ. ιηλ. 22030.

Ζ Η Τ Ε .Τ Α Ι Κ Ο Π ΕΛ Λ Α

Μώκιος Πλάτιον
Παλτιντζίδης Παντελής
Πιιπαγεωργίου Συμεών
Παπιιδόπουλος Γεώργιος
Πενίδης Χρήστος
Πολάκης Γεώργιος
Ρούσος Νικόλαος
Σαββατοπούλου Μαρία
Σιιράτσης Δημήτριος
Σμρμπίνος Στέργιος
Σιούγγαρης Γεώργιος
Σιούλας Δημήτριος
Τόμπης Κων/νος
Τσίλης Αθανάσιος
Τσιούκας Θωμάς
Τσίτρος Νικηφόρος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΤ. ΚΟΛΤΣΑΚΗ
Βύνης Δημήτριος
Βογιατζής Γεώργιος
Γκιλαμά Ειρήνη
Γιαννικουρής Γεώργιος
Γκέτσυς Γρηγόριος
Λάιος Νικόλαος
Λεχαγιάς Γεώργιος
Μακρόπουλος Διαμαντής
Μαυροματίδης Ιωάννης
Μέσκος Χρυσάφης
Μήτκας Εμμανουήλ
Μίγγος Χρήστος
Μπάϊτσης Δημήτριος
Μπαντής Χρήστος
Μπασιούρης Γει'οργιος
Μπιλιούρης Σωτήριος
Νίκου Θωμάς
Παληάς Κωνσταντίνος
Παπακωνσταντίνου Νικ.
Πιιπαφιλίππου Ευφημία
Σαμαράς Νικόλαος
Σιμομώκιος Συμεών
Σίνος Στέφανος
Σιούγγαρης Γρηγόριος
Σταματόπουλος Αναστάσιος
Χριστίδης Χρήστος
Χρυσοχόου Χαράλαμπος
Ψαθάς Αθανάσιος
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Α θ. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
Αϊνατζής Κνιν/νος
Βλάχος Χριστόφορος
Ήλκος Αναστάσιος
Καβαλάρης Λουκάς
Κασαπίδης Κων/νος
Κώστας-Τούσιας Βασίλης
Λεφούσης Αγαθούλης
Μούλιας Αθανάσιος
Μπαμπάτσης Σωτήριος
Μπάλας Πέτρος
Μπουτκάρας Αθανάσιος
Καρανάτσιου Νούση Κων.
Παπαδοπούλου Ελένη
Παπαχρυσοστομίδης Λάζ.
Παπή Δήμητρα
Σιπητάνος Κων/νος
Σύρκος Σταύρος
Ταχυόρομίδης Ζαχαρίας
Τράϊος Νικόλαος
Τσαγανίδης Ανέστης
Τσεχελίδης Παναγιώτης
Φετλής Δημήτριος
Φώτης Αλέξανδρος
Χρήστου Ιπύρος
Δούδος Γεώργιος
Χατζηπαράσχης Αλέξανδρος
Κρομμυδούσας Σταύρος

πουλος. Αντω. Γωγύπουλος και Αθ.
Αλεξανδρόπουλος.
Αναλυτικά οι ψήφοι που πήρανε
οι υποψήφιοι σύμβουλοι του συνδυα
σμού με αλφαβητική σειρά είναι:
Αλεξανδρόπουλος AO.
1J 0
Αμοιρίδης Κων/νος
57
Αναστασίου Δημήτριος
Βασιλόπουλο; Ηλίας
59
Γκαβαρδίνας Ευάγγελος
54
Παισνάκης Κων/νο;
66
Γωγύπουλος Αντώνιος
159
Δεληπάλας Χαράλαμπος
28
Καμτσιόπουλος Απόστολος
34
Κηπουργιώτης Στέφανος
30
Κούγκας Βασίλειος
Κουέειυρόπουλος Γρηνόριος
107
Κοεμμύδας Ιωάννης
96
Κυριαζόπουλοςΐ Γεώργιος
Κυριαζόπουλος Φώτιος
Κυρύπουλος Δημήτριος
Μανωλόπονλος Αντώνιος
Μεσσαλάς Νικόλαος
218
Μπυλτζής Αντώνιος
Μπόυρανής Ιπυρίδαιν
Οικονομόπουλος Βασιλαος
125
Παπαδόπου/Λς Ηλίας
Ρότσιος Γείάργιος
57
Σίσκος Ιωάννης
80
Σταυρόπουλος Κων/νος
85
Τρέβλιας Παναγιώτης
58
Χατζόπουλος Σωτήριος
*81

516
354
21
169
140
81
35
186
166
90
436
261
59
225

28
373
39
273
53
2 18
86
36
35
61
24
21
225
44
48
71
t
16
288
30
199
126
300
117
66
430
165
39

ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
I) Ταραλάς Θεόφιλος 448, 2) Κρομμύδιις Αχιλ. 322. 3) Βελ.ιάδης Κων'νος 3ΙΖ
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
I) Ράλλης Ευθύμ. 313. 2) Αλαγκιοζί
δης ΛΟαν. 304, 3) Χατζύπουλος Γ.
148.
ΑΓ. ΓΕΏΡΓΙΟΣ
II Παπαδόπουλος Αριστ, 541, 2)
Δολδούρης AOuv. 314, 3) Κιάτσης Γ.
186. 4) Παπαδόπουλος Γ 160.
ΑΓΚΑΘΙΑ
11 Μουσενίκπς Νικ. 611.2) Γιοβανό
πουλος Δημ, 576.
ΑΡΑΧΟΣ
1) Ιακωβίδης Κων, 255. 2) Τριανταφυλλίδης Ιωαν. )79.
ΒΕΡΓΙΝΑ
I) Εφραιμίδης Κων. 526, 2) Λαζόπουλος Αθαν. 441
ΒΡΥΣΑΚ1
I > Αδαμόπουλος Εμμαν, 416. 2) Βερ
γουλάκης Λημ. 154.
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ
I) Εξαρχάκης Βύρων Í3 9 , 2) Αόαμί
δηε Ιουλ. 209,
ΔΑΣΚΙΟ
II Σβαρνοπουλος Νικ. 206, 2) ΠατρίKac Βασ. 152. 3) Καρογιάννη; Ιωάν.
104,
ΔΙΑΒΑΤΟ
1) Σιφνιός Αντ. 528. 2) Φωτόπουλος
Βασ 450.

45
53
56
148
64
51
136
69
46
99
37
60
78
222
37
54
47
234
12
74
99
103
275
241
15
30

ΕΠΙΣΚΟΠΗ

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Στον Δήμο Αλεξάνδρειάς εςελέγη με μεγάλη πλειοφηφία ο υποψή
φιος ίου ΠΑΣΟΚ δικηγόρος κ.
Μπρουσκέλης.
Οι υποψήφιοι του συνδυασμού,
Μπρουσκέλη πήρανε τους πιό κάτω'
ψήφους: (με τη σειρά που ψηφίστη
καν):
1. Πουρλιοτόπουλος Φώτιος 348
2. Απατσίδης Βασίλειος
301
3. Οικονομόπουλος Νικόλαός 221
4. Μοσχόπουλος Ιωάννης
205
5. Αναστασιάδης Βασίλειος
202
6. Μαραγκός Χρήστος
192
7. Κοκοβίδου Ελένη
183
8. Παπαδόπουλος Απόστολος 182
9. Καραμπουρνιώτης Νικόλ. 172
10. Κυριάκου Ιωάννης
153
11. Κυρόπουλος Λεωνίδας
152,
12. Σαββανίδου Ελένη
151
13. Μίχος Γεώργιος
146
14. Σταματόπουλος Δημ.
145
15. Κούνδουρος Κων/νος
122
16. Ρόϊδος Αγαθάγγελος
122
17. Τριανταφυλλόπουλος Αλ. 119
18. Κούγκας Κων/νος
119
19. Μπέκας Νικόλαος
115
20. Λαμπρόπουλος Στέργιος
112
21. Πάσχος Απόστολος
94
22. Λαφαζάνης Αντώνιος
88
23. Δαμαλής Δημήτριος
86
24. Πασχάλης Αντώνιος
84
25. Μοσχόπουλος Αριστ.
79
26. Σιδηρόπουλος Ιωάννης
56
27. Βαγενάς Αντώνιος
51
28. Πανταζόπουλ,ος Αριστ.
33
Οι εκλεγέντες είναι οι 10 πρώτοι.
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
Γ. ΚΟΥΚΟΥΛΟΥΔΗ
Από το συνδυασμό Γ. Κουκουλούδη. εκτός του ίδιου εκλέγονται
και οι Νικ. Μεσσαλάς. Σοη, Χατζό

1) Λιάμης Θωμάς 494. 2) Γκιουρτζής
Αντών. 424. Στεργιόπουλοο Κυρ. I.
ΚΑΒΑΣΙΛΑ
1) Μορρακίδης Γετόργ. 314, 2)
Πεχλιβάνος Γεώργ. 306.
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
1) Μιχάκης Χαράλ. 448, 21 Βουλγαράκης Γεώργ. 312.
ΚΑΣΤΑΝΕΑ
1) Θεοδωρίδης Θεμιστ, 206. 2) Χει
μωνίδης Πούλ. 197.
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ
I) Παπαχρήστου Θωμάς 268. 2) Ανά
στα οό πουλος Aπ. 260
ΚΛΕΙΔΙ
1) Τσολάκης Εμμαν. 5 17.2) Καιαφύλης Γεώργ- ·*58.
ΚΟΡΥΦΗ
1) Γιοβανόπυυλος Αθαν. 933. 2)
Φιλιππόπουλος Λπ. 654.
ΚΟΥΛΟΥΡΑ
I) Αγγελίνας Νικ. 376, 2) Θεοχαράπουλοε Θωμ. 346.
ΚΟΥΜΑΡΙΑ
I) Αναστασίου Ιωάν 138. 2) Τζίμαε
Νικ. 138.
ΚΥΨΕΛΗ
1) Κάργας Δημ. 2S1, 2) Αργυριάόης
Χρ. 245.
ΛΙΑΝΟΒΕΡΓ1
1) Μαργαρίτης ΓΙαν. 914, 2) Βασιλόπουλος Οδυσ. 571.
ΛΟΥΤΡΟ
)) Αργιαντόπουλος Αργ, S33. 2)
Συρόπουλος Απ. 485.
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ
I) Δελησάββας Δημ. 223, 2) Kupuτζόγλου Δημ· 128, 3) Κουτσούκης
Γεωργ. 108. 4) Κυριακίδης Παν. 64.
5 ) Κόζας Νικ 61.
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
I ) Αελιόπουλος Θωμάς 1367. 21 Γσιναφορνιώτης Αντ, 1093
ΜΕΛΙΚΗ
1) Ντόβας Θωμάς 1,301. 2) Τσιηρόπουλοε Κων. 1066.
Ν. ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ
I) Ακριτίδης Χ«Ρ 452, 2) Σιδηρόπουλος Γεώργ- 349.
ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ
1) KupáYK-ιζόπουλος Χρ. 315. 2)
Μπασδέιαιε Θεοδ. 154. 3) Παρτάλης

γνώσεις λογιστικής για να ερνασιεί σε κατάστημα ειδών υγιεινής
Π Βέροια. Πληρ, τηλ. 28724.

Γεωργ. 152, 4) Γιαννάκης Χρ 128.
ΝΕΟΧΩΡΙ
1) Γιαννόποιό.ος Στεφ. 314. 2) Θεοδωσέληε Σωτ. 206. 3) Γιαννόπουλοε
Αντ. 103.
ΝΗΣΙ
1) Κουλουμτούρης Λημ. 555, 2)
Μπλιάμπτης Γεώργ. 479. 3) Σάλιά
ρας Κων. 300,
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ
I) Στουγιαννόπουλος Γρηγ. 522. 2)
Αυτζής Κων. 462.
Π. ΣΚΥΛΙΤΣ1
I) Αιαλλας Γεοιργ. 212. 2) Μπαλά
σκας Γεώργ 187. 3) Σκρίμας Αθαν.
170.

Π ΑΛΛΤΓΤΧΙΑ
1) Σερδάρης Θεμ. 272, 2) Παπαδόπουλοε Χιιραλ. 264. 3) Κακαγιάννηε
Σωτ. 227.
ΠΑΤΡΙΔΑ
I) Σιδηρόπουλος Σάββας 335.2) Φειζατίδης Αντ. 276, 3) Ορφανίδης
Θεοχ 161.
ΠΛΑΤΑΝΟΣ
1) Καμπουρόπουλος Αθαν. 245. 2)
Σαβλάκης Πολ. 223. 3) Παπαεμμα
νουήλ Δημ. 178. 4) Τσιλιόπουλος
Κυρ. 161.
ΠΛΑΤΥ
1) Γεωργιάδης Χρ, 918. 2) Καραγκιοζίδης Ηρ 767.
ΠΟΛΥΔΕΝΔΡ1
I) Παπαΐωάνναυ Γεωργ. 205. 2)
Λγγελής Λημ 201. 3) ΔούίΛλας
Βασ. 201.
ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ
I) Ευογγελόπουλος Αντ. 330, 2)
Χρυσόμαλλος Αθαν. 200, 3) Ευαγγελόπουλος Αθαν. 1S5.
ΙΙΡΟΔΡΟΜΟΣ
11 Κατσίκας Κλ. 748, 2) Μαρκόπουλος Κων. 565.
ΡΑΧΗ
1) Τσαρτσής Επαμ. 226. 2) Αλεξανδρίδης Ιορ. 202.
ΡΙΖΩΜΑΤΑ
1) Καρα|ίασίλης Γεωργ. 547, 2)
Αρσενάε Γεωργ. 450.
ΣΤΑΥΡΟΣ
1) Μουρατίδης Σωτ. 564, 2) Σουροβίκης Βασ. 506.
ΣΥ ΚΕΑ
I) Τέτος Ιωάν. 143. 2) Ξαφέτης
Λέων. 108, 3) Μελιόπουλος Μ ι/. 93.
ΣΦΗΚΙΑ
1) Γκαραβέλης Γ. 382. 2) Λαζόπου-

Γ

ΙΔΡΥΘΗΚΕ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Οργανωμένο σύνδεσμο ίδρυσαν
οι δισιτητς του χάντ - μπώλ της Κεντροδυτικής Μακεδονίας. Πρωτεργά
τες της ιδέας ήταν οι διαιτητές κ κ.
Μηδίρογλου Ηλίας και Κασαμανης
Κώστας καθώς και το μέλος της
Εθνικής Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως κ. Καζαντζίδης Φιλάρετος, οι
οποίοι και επεξεργάστηκαν τυ κατάστατικό που υποβλήθηκε στο Πρωτο
δικείο και πρόσφατα έγινε η έγκρισή
του.
' Ετσι λοιπόν όλοι οι εν ενεργεί»
διαιτητές αφού γράφτηκαν οσν μέλη
του. έκαναν την Κυριακή 11 Οκτω
βρίου την Πρώτη Γενική Συνέλευση
στην έδρα του Συνδέσμου, την Βέροω. Παραβρέθηκαν 30 διαιτητές
ιιπό την Κεντρική και Δυτική Μακε
δονία. που αφού ενημερώθηκαν από
τα ιδρυτικά μέλη του συνδέσμου,
προχώρησαν σε εκλογές για την ανά
δειξη του Πρώτου Διοικητικού Συμ
βουλίου.
Αυτοί που εξελέγησανείναι:

Πρόεδρος Κυσαμάνης Κων/νος
(καθ/τής Φυσ. Αγωγής).
Α'
Αν/πρόεδρος: Γ κιζιώτης
Βασίλειος (καθ/τής Φυσικός).
Β' Αν/πρύεδρος: Μπεμπέτσος
Στυλιανός (καθ/τής Φυσ. Αγωγής).
Γενικός Γραμματεύς: Μηδίρο
γλου Ηλίας (ιδ. υπ/λος).
Υπείιθυνος Τύπου και Δημ Σχέσεαιν: Μπεμπέτσος Γιώργος (φοιτη
τής ΕΑΣΑ).
Ταμίας: Συμεωνίδης Γιώργος
(καθ./τής Φυσ. Αγωγής).
Ειδική Γραμματεύς: Εξιζίδου
Δώρα (φοιτήτρια ΕΑΣΑ).
Μέλη: Νησιάγκας Σωτήριος (ιδ.
υπΛος) Τυφλίδης Αναστάσιος (φοι
τητής ΕΑΣΑ).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του
Συνδέσμου
Μπεμπέτσος
υπ/νος Τύπου και
Δημ. Σχέσεων

Ή πιπι Ι οποιμι ΚΐΙΟΙΜΠ|^

ΖΗ ΤΟ ΥΝ ΤΑΙ

ορονικολας Λ Ι ι χ ί ι ι ι ι Ι

Δπή λ .Ε. ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20-35 ετών
α ε 1ώτερικη εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
Τηλεφωνήσατε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
ν, Τ,α μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδι··
'σθός 40 - 50.000 το μήνα. Πληρ. τηλ, 27.900.
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λος Λαζ. 271
ΤΡΙΚΑΛΑ
I) Κα)μός Νικ. 646, 2) Κυτούδηε
Θεοδ, 555. 3) Δίτσα: Στ. 97.
ΤΡΙΛΟΦΟΣ
I) Γκαραβπλας Αντ. 185. 2) Ταραλάς
Αθαν. 96. 3) Ανδρεόδης Κλ. 93.
ΤΡΙΠΟΤΑΜ 0Σ
Π Ιντζεβίόης Αρχ. 341. 2) Χιονίδης
Αντ. 230.
ΦΥΤΙΑ
1) Τότσκας Κων. 583. 2) Μαρμαράς
Στ. 452.

ΕΠΑΡΧΙΑ
ΝΑΟΥΣΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ
Π Χατζής Αναστ. 560. 2) Κελεσίδης
Γ. 526, 3) Ξϋνθόπουλος Ιωαν. 162.
ΑΡΚΟΧΩΡΙ
11 Πιισχού?μ>; Θωμ. 333. 2) Νάτσιος
Γρ. 305.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡ1
I) Ρέππας Γ 335, 2) Τύπος Πέτρ.
146.
ΕΠΙΣΚΟΠΗ
I ) Οικοναμίδης Αναστ. 786. 2) Μου
όήρης A n . 229, 3) Αδαμίδης Χαρ.
186.
ΖΕΡΒΟΧΩΡ!
1) Λήμου Δημ. 645. 2) Συμεωνίδης
Ιορδ. 584.
ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟ
1) Τζιμούρτος Γ. 562. 2) Πέικος
Δημ. 485.
ΚΟΠΑΝΟΣ
1) Πορψυρόπουλος Νικ. 621. 2)
Καραχιάννηε Δημ. 5"4.
ΛΕYΚΑΛΙΑ
1) Ανθύποιά.ος Αναστ, 321. 2)
Κιιστονίδης 1. 300. 3) Καλαίτζΐδης
Ιερ. 49. 4) Αμανατίδης Θεοφ. 33.
ΜΑΡΙΝΑ
I) Αργυρίου Αλκιβ. 427. 2) Παπαδύ
mm)joç Ηλ. 293. 3) Μισαηλίδης
Αναστ. 198
ΜΟΝΟΣΠΓΤΑ
I) Μίλης Θωμάς του Π. 525. 2) Μ(λης Θωμ. τοο Φ. 303.
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ
II Μπαλτατζίδης Χαρ. 280. 2) Δήμου
£υθ. 245, 3) Κεραμιτζής Δημ. 188.
ΡΟΔΟΧΩΡΙ
I ) Λεμονίδης I- 288. 2) Σκεντερίδης
I 194. 3) ΔοΕόπουλος Γ. 110.
ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ
II Μαιάτης Αλ«ξ. 371. 2) Τσιακίρης
Κων. 279. ’
ΧΑΡΙΕΣΣΑ
I) Τραπζιώτης Αργ. 442, 2) Δίντσης
Δημ. 420

Ο ΑΥΣΤΡΑΛΟΣ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΣΤΑ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Ο Αυστραλός πρέσβης κ. Μ. L.
Johnson, πραγματοποίησε προσφάΤνις επίσημον επίσκεψιν στις ιησούς
Κώ, Κάλυμνο. Λέρο και Πάτμο όπου
συνάντησε τους Δημάρχους των νή
σων και άλλα ανάιτερα τοπικά στελέ
χη καθώς επίσης και μέλη της
Αυστραλιανής κοινωνίας. Τα ως άνω
νησιά διατηρούν στενές σχέσεις
μκτην Αυστραλία διότι πολλοί από
του; κατοίκους τους έχουν πλέον
μεταβεί και εγκατασταθεί στην
Αυστραλία Προσφάιως η νήσος Κά
λυμνος συνήψε σχέσεις αδελφής πύ
λεως με τιιν αυστραλιανή πόλη Dar
win στην οποία υπάρχουν περίπου
4,000 άτομα Καλυμνιακής προελευσεως. Ο πρέσβης μκτέφερε τις ευχές
των Αυστραλών για τους κατοίκους
των νήσων αυτών και εξέφραοε την
ελπίδα ότι η μεταξύ των φιλία θα ενισχυθει περισσότερο στο μέλλον.

Ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρ.
23 του Π.Δ. 1224/81 όλοι οι ιόιυκτή
τες πρατηρίων υγρών καυσίμων ,ου
τα πρατήριά τους λειτουργούν είτε
βάσει άδειας ιδρύσεως είτε βάσει
οδείας λειτουργίας και που εκδόθηΚαν με διατάξεις πριν από την έκδοση
της ΣΤ/204250/67 απόφαση; του
υπουργού Συγκ/νιών. πρέπει μέχρι
την 30-11 82 να υποβάλλουν στην
υπηρεσία μας τα παρακάτω οικαιολογητικά, προκειμένου να εφοδιαστούν
με νέα άδεια.
α. Αίτηση.
β, Γραμμάτιο κάτιτΟέστως στο
Δημόσιο Ταμείο 300 όρχ γω κάθε
μόνιμη uvzkiu και 100 δρχ. για κάθε
φορητή.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.Δ.
105/69 ότι ο κάτοχος της αόείας δεν
καταδικάστηκε για λιποταξία ή ανυ
ποταξία. ότι δεν υπόκίιτυι σ η ς στr
ρήσεις και ανικανότητες που αναφέρονται στιι άρθρα 82 ναι 83 του Ν Δ.
720/70 και ότι δεν καταόικάστηκε
την τελευτάω πενταετία για νοθεία
υγρών καυσίμων.
Υστερα από την παριιπανιο ημε
ρομηνία. όσα πρατήρια της κατηγο
ρίας ιιυτής λειτουργούν χωρίς να
έχουν υποβάλει tu αναφερόμενα
στην παρούσα ανακοίνωσή μας
δικαιολονητικά. 0α θεωρηθούν o n
/jjiToupviu'iv παρανομα kui Uu σφ(ΐαγισθοι'ιν. χωρίς άλλη διαδικασία.
Παρακυλούμε να ενημερη'ισειε τα
μέλη σας.
Μ.Ε.Ν.
Ο Προϊστάμενος
ΕΥΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΑΚ1ΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΠΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 860

ΔΙΑΚΗΡΥΥΞΗ
Ο Πρρόκδρος Κοινότητας ΒΡΥ
ΣΑΚΙΟΥ' ΗΜΑΘΙΑΣ διακήρυττε»
ό π εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό
διαγωνισμό δΓ ενσφραγίστων προσ
φορών για την προμήθεια των σωλή
νων, προοριζομένων για το υδραγω
γίιο και με ποσοστό εκπτιασκως εκπε
φρασμένο σι: ακέραιες μονάδες πί»
ιοις εκατό χωρίς όριο γιο την σι προ
μηθευτή πρυύπυλογισμό δαπάνης
1.819 256 όρχ.
Η δημοπρασία Ου γίνει στα γρα
φεία της ΤΥΛΚ Ημαθίας υπό επιτρο
πής ουσιαθησομένης δι" αποφέχσεως
της
Νομαρχίας
Ημαθίας
την
29-10-82 ημέρα Παρασκευή kui ώρα
11-12 π.μ.
Σαν εγγύηση συμμετοχής όριζε
ται το ποσόν των 100.000 δρχ. που
θα δοθεί σε Γραμμάτιο του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με
εννυητικήεπιστολήανεγνωριπμένης
Τραπέζης.
Για περισσότερες πληροφορίες σι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνον
ται στα γραφεία της Κοινότητας ή
ιης ΤΥΛΚ Ν. Ημαθίας, σε όλες τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Βρυσάκι 14/10/1982
Ο Πρόεδρος Κοινότητας
ΑΝΑΣΤ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ΕΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓ. ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤ. ΙΙΑΙΔ.
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Αρ. Πρωτ. 207
Αγιος Γεώργιος 14-10-1982

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Εθνικός Αγροτικός Παιδικές
Σταθμός Αγίου Γεωργίου Ημαθίας
προκηρύσσει τακτικό μειοδοηκά δια
γωνισμό, για την ανάδειξη προμηθευ
τών οικον. έτους 1983 συ» είδη. 1)
Παντοπωλείου. 2) Οπωριάαιχανοπωλειου, 3) Κρεοπωλείου, 4) Ιχθυοπω
λείου, 5) Ά ρτου. 6) Ζαχαροπλβστείου και 7) Γαλακιυπ<υ?-είου την
Ι5ην Νοεμβρίου 1982 ημέινι Δειιτέ
ρα και ώρα 10*11 π.μ. στο γραφείο
του Ιδρύματος.
Σε περίπτωση που αποβεί άγονη
η ασύμφορη η δημοπρασία θα ιπανσ
ληφθεί την 29ην Νοεμβρίου 1982
την ίδια ώρα και μέρα.
Περισσότερες πληροφορίες στο
γραφείο του Ιδρύματος.
Ο Πρόεδρό;
του Δ. Συμβουλίου
ΧΡ. ΒΟΥΤΣΙΚΙΔΗΣ

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπίεση του κόστους από το στά&ο της μελέτη« I
μλ σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους >
X ωμούς, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα κα ι
σωστά συνεργεία.
Π Α ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝ Η Κ Α Τ Ο ΙΚ ΙΑ : (π.χ. Κ Ο Υ Ζ Ι
Ν Α . ΚΑ Θ Η Μ ΕΡΙΝ Ο . ΣΑ ΛΟ Ν Ι, Ε Σ Ω Τ Ε Ρ ΙΚ Η Σ Κ Α Λ Α
3
Κ Ρ Ε Β Α Τ Ο Κ Α Μ Α Ρ Ε Σ - 2 Λ Ο Υ ΤΡ Α ) Η ΤΟ Ι: 1 1 0 .0 0 Μ2
Κ Α Θ Α ΡΑ : Δ Ρ Χ . 1 4 5 0 .0 0 0

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
Τ Η Λ ΕΦ Ω Ν Η Σ Τ Ε Μ Α Σ: (0 3 3 1 ) 6 2 .3 3 3 - 6 2 .1 6 0
ΟΙ Μ Η ΧΑ Ν ΙΚΟ Ι Τ Η Σ Ε Τ Α ΙΡ ΙΑ Σ ΣΤΗ Δ ΙΑ Θ ΕΣΗ ΣΑΣ

Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΧΑΣΕ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΗ 2-0

ΛΑΪΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ΦΟΒΑΤΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ

Στο χθεσινό φιλικό
Η ΒΕΡΟΙΑ παίζοντας χθες το
αποναιμα στου Χαρίλαο» με αρκετές
«λλείνος υπέκτιψϊ στον ΑΡΗ Θεσσα
λονίκης με ακορ 2-0.
Το παιχνίδι, ιδιαίτερα στο πρώτο
τρίχρονο, ικανοποίησε τους λίγους
σχετικά φίλαθλους που το παρακο
λούθησαν, ενώ οι τελευταίοι. κιιθώς
και οι παράγοντες της ©εσσαλονι
χιώτικη ς ομάδας εκφράστηκαν πολύ
κολακευτικά γιιι την ΒΕΡΟΙΑ.
Συγκρίνοντας την δεν με τον ΑΠΟΛ
ΛΏΝΑ Καλαμαριάς τον οποίο η
ομάδα του αντιμετώπισε την περαομένη ομάδα, υποστήριξαν ά π είναι
ΚΟτά πολύ καλύτερη του.
Ωστόσο εμείς που γνωρίζουμε τις
ψετεινές τεράστιες δυνατότητες της
ΒΕΡΟΙΑΣ δεν μείναμε καθόλου
ευχαριστημένοι από την απόδοσή
της, ιδιαίτερα δε κατά το δεύτερο ημί
χρονο στο οποίο οι γηπεδούχοπ χρη
σιμοποίησαν αναπληρωματικούς παί
κτες.
Η ΒΕΡΟΙΑ
• Το γεγονός, ότι από την ομάδα
απούσιαζαν οι Παππτζίκος. Μουβού
ρης, Σίμπος που χρησιμοποιήθηκαν
στην πρώτη ενδεκάδα εναντίον του
ΕΟΡΔΑΪΚΟΥ, δεν νομίζουμε ότι
μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία τό
σο γιο την ήττα, όσο και την εμφάνι
σή της. προπαντός για την τελευταία,
διότι μιά ήττα με 2 0 μέσα στου
Χαριλάου με καλύτερη εμφάνιση δεν
θα μας πείραζε.
Κατά το πρώτο ημίχρονο που ο
Α ΡΗ Σ έπαιζε κοπμλέ η ΒΕΡΟΙΑ
κινήθηκε πάρα πολύ καλά. Η άμυνά
της συμπαγέστατη κρατούσε μακρυά
από θέση βολής τους γηπεδούχους
και μόνο η αδυναμία του Μπαλτζή
δημιούργησε κάποιες ανησυχίες στο
πρώτο 30λεπτο. Στη συνέχεια όμως
μέσα σε τέσσερα λεπτό η ομάδα δέ
χθηκε δύο γκολ για τα οποία ο
Μ παλτζής ψίρα μερικώς ευθύνη για
to πρώτο και αποκλειστική για το
δεύτερο.
Συγκεκριμένα οι Αριανοί άνοιξαν
το σκορ με χλιαρή κεφαλιά του
Χαραλαμπίδη (32'( και χευγάραχταν
το τέρματά τους μκ καραλιά του
Χ 'Ά ντω νίου (36") αφού ο Μπαλτζής
είχε μετατρα.πεί σε θεατή, λές και κά«oui αόρατη δύναμη τον κρατούσε
δεμένο στην γραμμή της εστίας του.
Στην επανάληψη οι γηπεδούχοι
άλλαξαν ενδεκάδα χρησιμοποιώντας
αναπληρωματικούς παίκτες, πράγμα
*ου έδωσε την δυνατότητα στους
Βεροιώτες vu αναλάβουν σχεδόν
πλήρη πρωτοβουλία, αλλά ο τρόπος
με τον οποίο έπαιζαν δεν τους έδινε
πιθανότητες
πααραβιάσεως
της
•ατίας του Παντζιαρά, αφού ο τελι
κός παραλήπτης της μπάλ-λας κατά
κανόνα έκανε το μεγάλο λάθος,
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΟΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
Ο ΜΠΑΛΤΖΗΣ όπως προοναφέραμε ήταν κάκιστος στις ψηλές μπαλ
Χιές. οπωσδήποτε όμως έχει στο
ενεργητικό του δύο πολύ καλές απο
κρούσεις. Ο Χ Ά Θ Α Ν Α ΣΙΟ Υ . πέ
ραν του ότι εξουδετέρωσε πλήρως
τους Χ 'Ά ντω νίου - Περιστεράπουλο,
τους οποίους αντιμετώπισε ανά ένα
ημίχρονο, ανέπτυξε μεγάλη επιθετική
δραστηριότητα, ενώ και ο άλλος πλά
γιος μπάκ ο ΜΕΛΕΙ ΙΔΗΣ πραγμα
τοποίησε πολύ καλή εμφάνιση, θαυ
μάσιο το δίδυμο του κέντρου αμύνης
«ου το αποτελούσαν οι ΠΑΡΙΖΑΣ ΓΙΑΤΖΓΤΖΟΠΟΥΛΟΣ με καλύτερο
τον δεύτερο που ήταν ο κορυφαίος
της ομάδος ταυ.
Πάρα πολύ καλός ο ερασιτέχνης
ΜΑΥΡΟΥΔΟΓΑΟΥ
που έπαιξε
στην μεσαία γραμμή, ενώ αντίθετα ο
Γ. ΜΙΛΗΣ εδαχνε πελαγωμένος, ο
δε Κ ΑΤΣΩ ΝΗ Σ κινήθηκε σε μέτρια
επίπεδο
Με καλές και κακές στιγμές ο
ΑΚΡ1ΒΟΠΟΥΛΟΣ Kui άκεφος ο
ΓΚΕΣΙΟΣ,ενώ ο ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ
«ου έθελξε στην κυριολεξία κατά το
«ρώτο ημίχρονο στην επανάληψη
παρουσιάστηκε χωρίς δυνάμεις και
«ερπατούοε. Πολύ κακοί οι ΚΑΛ
Τ Σ Α Σ - ΤΟΠΑΛ1ΔΗΣ, που έπαιξαν
«nu άκρα της επιθέσ^υς, όλο το δεύ
τερο ημίχρονο, υ πρώτος και στο
τελευταίο μισάωρο ο δεύτερος, ενώ
σχετικά καλός ήταν ο ΧΩΜΑΤΑΣ.

Τέλος ο ΑΝΤΩΝΑΣ που χρησιμο
ποιήθηκε στο τελευταίο οκτάλεπτο
δεν μπορεί νο κριθεί.
Ο ΑΡΗΣ
Ο κομπλέ ΑΡΗΣ του πρώτου
ημιχρόνου, δεν θα μπορούσε να φτά
σει στη νίκη, εάν δεν μεσολαβούσαν
το λάθη που προαναφέραμε. ενώ
αυρός του δευτέρου ημιχρόνου ήταν
μετριότατος. Καλύτεροι παίκτες του.
ο τ. Βεροιώτης ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ. ο οποίος όπως έλεγαν οι Θεσ
σαλονικείς πραγματοποίησε μια από
τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα
χρώμστιι του ΑΡΕΩΣ, ο Φοιρός, ο
Ζελελίδης και ο Σεμερτζίδης
Με λάθη η διαιτησία του κ.
Ναούμ.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΡΗΣ: Γκουϊντάρ (46' Παντζιαράς) Σαββίδης (46' Σκέμπης) Τσιφόπουλος (46’ Παπαμιχαήλ) Φοιρός
(46 Μαλές) Μιχαλίτσος (46' Βό
σδοω) Σεμερτζίδης (46' Ρώνης)
Κσύης (46' Δαγιόγλου) Χαραλαμπίόης (46' Χατζόγλου, Ζεμελίδης (46’
Δοιιλγερα·ΚΗ:( Χ'Άντωνίου (46'
Περιστερόπουλος).
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής (82' Αντωνάς) X Αθανασίου, Μελετίδης, Παρίζας. Γ ιατζιτζόπουλος, Μαυρουδόγλου (46' Καλτσός) Γ Μίλης (62'
Χώματός) Κατσώνης. Ακριβόπουλος, Γκέσιος (62" Τοπαλίδης) Πουρσανίδης.
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Σήμερα Γρίτη I« Οκτωβρίου
1982 Oui νυκττρεύει το φαρμακεία
λ »όρια Χατζηγιαφγίου
♦αλ. 29620

ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Ενας σιδερένιος αστυνομικός
κλοιός έχει απομονώσει το βιομηχα
νικό τμήμα της Κρακοβίας σε μιά
σκληρή προσπάθεια του πολωνικού
καθεστώτος vu καταπνίξει την εξέ
γερση των εργατών και να αποτρέψει
την επέκταση της «πυρκαγιάς* στην
υπόλοιπη χώρα.
Στην Νόβα Χούτα της Κρακοβίας,
είχε σκοτωθεί την περασμένη Τετάρ
τη κατά την μεγάλη εργατική εκδή
λωση, ένας νεαρός Πολωνός εργάτης
20 χρονών και η εν ψυχρώ εκείνη
δολοφονία από ένα αστυνομικό. αΠί*.
τέλεσε το έναυσμα μιας αναταραχής
που δεν μπορεί να κατασιγάσει ο
στρατηγός Γιαρουζέλσκι παρά τα
πρωτοφανή καταπιεστικά μέτρα που
έχει εφαρμόσει.
Σήμερα θα γίνει η κηδεία του άτυ
χου εργάτη και ολόκληρη ουσιαστικά
η Κρακοβία βρίσκεται επί ποδός για
να τιμήσει τον νεκρό και να δείξει
την απέχθειά της προς ένα καθεστώς
που δεν διαθέτη πλέον παρά μόνον
τάνκς. όπλα και δακρυγόνα νια να
παραμείνα στην εξουσία.
Δέκα χιλιάδες αστυνομικοί και
στρατιώτες βρίσκονται αυτή την
στιγμή σε επιφυλακή στην ΚοακοΜη

Οι εξετάσεις Ελλήνων
φοιτητών των ξένων
Πανεπιστημίων
2 Νοεμβρίου 10 π.μ. 1 μ.μ.: Εισ
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)
Από 1 έως 6 Νοεμβρίου θα γ ί αγωγή στην Παλαιό Διαθήκη νέο
νουν στο Αριστυτέλειο πανεπιστήμιο Ελληνική Φιλολογία, Αγγλική και
Θεσσαλονίκης οι εξετάσεις των .αμερικανική λογοι. Εισαγωγή στο
Ελλήνων φοιτητών που σπουδάζουν Ιδιωτικό Δίκαιο. Παοχμαηκή Οικο
σε ισότιμα Α.Ε.Ε.Ι. ίου εξωτερικού νομία. Πολιτική Ιστορία Νεωτ. Ελλά
και επιθυμούν νε μεταγραφούν, για δος. Τεχνική Μηχανική, Μηχανική.
Χημεία,
Αναλυτική
το ακαδημαϊκό έτος 1982 - 83, στα Ανόργανη
Χημεία, Προγραμματισμός της Αρχι
αντίστοιχα ελληνικά,
' Οπως προβλέπεται από το άρθρο τεκτονικής.
Και 6-9 μ.μ. : Ιστορία της Γαλ.
12 (μεταβατικές διατάξεις) του νόμου
1286/82. «μετιιγγραφές και κατατά Λογοτεχνίας, Ιστορία της Γερ. Λογο
ξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· οι τεχνίας Ιστορία Ιταλικής Λσγοτεεξετάσεις, για το έτος J982-83. θα γί χνίας. Αναλυτική Γεωμετρία. Φυσι
νουν στα μαθήματα και την ύλη των κή. Ανόργανη Χημεία. Χημεία
ιδίων εξετάσεων του ακαδημαϊκού (ανόργανης και οργανικής) Γενική
Βοτανική, Φυσική.
έτους 1981-82.
3 Νοεμβρίου 10 π.μ. - I μ.μ.
Το ποσοστό των μεταγραφόμε
νων είναι 30% και είναι πέρα από τα Εισαγωγή στην Θεολογία, Ιστορία,
ποσοστά των cu t' εξαίρεση μεταγ- Ιστορία Αγγλικής Λογοτεχνίας και
Πολιτισμού, Συνταγματικό Δίκαιο,
γραφομένων.
Το πρόγραμμα των εξετάσεων, Γενική Λογιστική. Γενική Κοινωνιοόπως ανακοινώθηκε από την πρυτα λογία. Φυσική. Εισαγωγή στην Αρχι
τεκτονική σύνθεση (ώρα 10 π,μ. 6
νεία του Α.Π.Θ., έχει ως εξής:
1 Νοεμβρίου 10 π.μ. - I μ.μ.: Εισ μ.μ-)·
Και 6 - 9 μ.μ.: Ανάλυση έργων της
αγωγή στην Καινή Διαθήκη. Αρχαία
Ελληνική Φιλολογία. Αγγλική γλώσ Γαλ. Γραμ. Ανάλυση έργων της
σα. Ιστορία Ρωμαϊκού Δικαίου, Θεω Γερμ Γραμ., Ανάλυση έργων της
ρητική Πολιτική Οικονομία, Συνταγ Ιταλ. Γραμ.. Γραμματική Άλγεβρα.
Ανόργανη Χημεία. Γενικά Μάθημά
ματικό Δίκαιο, Ανώτερα Μαθηματι
κά. Μαθηματικά, Ζωγραφική (Ελεύ τικά, Γενική Βιολογία, Ανόργανη
θερο Σχέδιο) (ώρα 10 π.μ. 3 μ.μ.). Χημεία. Χημείιι (ανόργανη και οργα
Και 6 - 9 μ.μ. : Γαλλική γλώσσα. νική).
Πέρας προέλευσης των υποψη
Γερμανική γλώσσα. Ιταλική γλόισσα.
Διαφορικός και Ολοκληρωτικόςλογ., φίων ορίζεται την πρω»η ημέρα των
Γενικά Μαθηματικά, Εισαγωγή στην εξετάσεων η 9 π,μ. και 5 μ.μ. ενώ για
Βιολογία, Φυσική, Γενητή^Βιολογία. τις υπόλοιπες η 9.30 π.μ, και 5.30

μ-μ.

Νοτιοκορεατικό ενδιαφέρον
για ίδρυση μικτών
επιχειρήσεων
Μικτές εταιρίες στην Ελλάδα
ενδιαφέρονται να ιδρύσουν οι Νοτιοκορεάτες κυρίως στους κλάδους της
παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών,
ηλεκτρονικών, αλιευτικών δικτύων,
δομικών υλικών, τροφίμων (κονσέρβςε. φρούτων, λαχανικών κ.λ,π.)
καθώς και στο ναυπηγοκατασκευα-

ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
Την 5η Σεπτεμβρίου, ο Αυστρα
λός υπουργός μεταναστεύσεως και
εθνικών θεμάτων κ. John Hodges,
ανακοίνωσε αγωγή βάσει της οποίας
ελευθερώνονται χιλιάδες επαγγέλμα
τα που. όπως κίπς. κατήχαν παράνο
μοι μετανάστες «ις βάρος του
αυστραλιανού εργατικού δυναμικού,
Ο κ. Hoilgcs είπε ότι το αυστραλιανό
τμήμα μεταναστών και εθνικών θεμά
ton θα λάβει μέτρα ώστι να μειωθεί ο
αριθμός ανθρώπων που βρίσκονται
παράνομα στην Αυστραλοί, οι περισ
σότεροι των οπαίων παρέμωναν πέ
ραν της ιιδείας διαμονής των στην

Τα τάνκς απομόνωσαν την Κρακοβία

χώρα ή παρέμκιναν νομίμως αλλά
εργάζονται χωρίς άδεια.
Επί πλέον ο κ. Hodges είπε ό π τα
πράγματα θα σφίξουν σχετικά με την
είσοδο
(ορισμένων
προσωρινών
κατοίκων που γίνονται δεκτοί στην
Αυστραλία με άδεια προς εργασίαν
και ότι 0 αριθμός των ανθρώπων που
κάνουν τουρισμό εργαζόμενοι θα
ελαττωθεί.
Ο κ. Hodges τόνισε: «Η κυβέρνη
ση rivui αποφασισμένη να ξεριζώσει
το παράνομο εργατικό δυναμικό το
οποίο παίρνει τις θέσεις των Αυστρα
λών και γνησίων μεταναστών και το
οποίο πκριπλέκεται σε παραβάσεις
του νόμου. Ας ξεκαθαρίσουμε ότι τα
μέτρα δεν θυ βλάψουν τους γνήσιους
μετανάστες που υποφέρουν από τις
δραστηριότητες αυτών των παρανό
μων μεταναστών τόσο όσο και οι
ειιθαυτού Αυστραλοί -π μέλη της
κοινωνίας». Ο κ. Hodges διευκρίνησε
ότι η εκστρατεία κατκυθύνεται σε
εργαζόμενους χωρίς άδεια που βρί
σκονται στην Αυστραλία παράνομα ή
που παρεβίασον τους όρους «ισόδαι».
«Τα μέτρβ σιοχεύουν σε ιδιώιος nao
παραβαίνουν μια σαφή υπύσχέιτη
που έδωσαν Οι πράξεις τους δεν θα
πρέπει παντελώς να φαίνονται ότι
αντανακλούν στο κολό όνυμα και Οί
ση των ηβικόν εθνικών ομάδων της
πυστρολιανής κοινωνίας·.

στικό και επισκευαστικο τομέα και
στην κατασκευή αυτοκίνητων.
Επίσης ενδιαφέρονται γ,0 συνερ
γασια μεταξύ ελληνικών και νοτιοκο
ρεατικών τεχνικών εταιριών για ανά
πτυξη δραστηριοτήτων σε τρίτες χώρες.
Αυτό προκύπτουν από σχετικές
επιζητήσεις με τον διευθυντή του
Κέντρου Εμπορίου της Κορέας στην
Αθήνα κ. Χιόν Σούν Τσέ. ο οποίος
υπογράμμισε την επιθυμία της νοτιοκορεατικής πλευράς για αξιοποίηση
των μεγάλων δυνατοτήτων, που
υπάρχουν στην προώθηση της
συνεργασίας με την Ελλάδα.
Κύριος στόχος για την προώθη
ση των προϊόντων που θα παράγονται από τις μικτές εταιρίες θα είναι η
τροφοδότηση αγορών τρίτων χωρών
και ιδιαίτερα αυτών της Μέσης Ανα
τολής και της Αφρικής.
Η συνεργασία, γενικά για δρα
στηριοτητες σε τρίτες χώρες, υπο
στηρίζεται από πλευράς της Νοτίου
Κορέας, μπορεί να αποβεί πολύ ωφι
λιμη και για τις δύο πλευρές δεδομέ
νου ότι θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τα διαφορετικά πλεονεκτήματα
που υπάρχουν στις εξωτερικές τους
σχέσεις με ορισμένες τρίτες χοίρε;.

Γνωστοποιείται, σύμφωνα μχ
άηθρσ 1369 too Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήΟη« UE Χ<Ίν Ν ’
1250/1982, ότι
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΛΑ
ΔΑ ΡΗΣ :ου Γεωργίου και ·ης Πιιριι
σκευής to γένος Τόόοιιλυυ που γεν
νήθηκε στην Aptu και κατοικεί στην
Βέροια επάγγελμάιμς ,,Υπάλληλος
ΛΕΗ «κ. η ΕΛΕΝΙΙ ΑΛΛΗΓΚΛ
ΡΟ> τφι Σαβάνου κοίτης Ποναγιώ
ότς τ<εγέιός Νικοποίλοό πού γεννή
θηκε στην Κουλούρα Βέροιας και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοκυρά πρόκειται να παντρευτούν
KUI ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

για να αποτρέψουν με την επιβλητική
kui άγρια παρουσία τους μιά λαϊκή
εξέγερση, αλλά όσοι βρίσκονται στην
πόλη αυτή πιστεύουν ότι κανένα
καταπιεστικό μέτρο δεν θα μπορέσει
να ανατρέψει τις λαϊκές εκδηλώσεις,
η μορφή των οποίων πάντως παραμέ
νει ακόμη άγνωστη, επειδή οι ηγέτες
τής «Αλληλεγγύης» που καθοδηγού
σαν τον αγώνα από την παρανομία,
δεν έχουν αποκαλύψει ακόμη τα σχέ
διά τους.
Στον αγώνα όμως ρίχνεται τώρα
ανοικτό και η καθολική εκκλησία. Ο
αρχηγός της πολωνικής εκκλησίας
αρχιεπίσκοπος Κλέμπ καυτηρίασε
προχθές άγρια την πολωνική κυβέρ
νηση για την στάση της απέναντι των
Πολωνών εργατών και του λαού της
χώρας γενικώτερα και πρόσθεσε ότι
όσα καταπιεστικά μέτρα και uv
ληφθούν και όσες αποφάσεις και αν
πάρει το κοθεστώφ νια την διάλυση

ΑΠΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

της «Αλληλεγγύης, το ελεύθεροι
αυτά συνδικάτο θα μένει πάντα ζων
τανό στις καρδιές των Πολωνών
εργατών και οι αρχές του θα καθοδη
γούν τους μελλοντικούς εργατικούς,
πολιτικούς και εθνικούς αγώνες του
πολωνικού λαού.
Στις Βρυξέλλες, εξ άλλου, προ
χθές. οι υπουργοί εξωτερικών των δέ
κα κοατών της ΕΟΚ, εξέφρασαν προ
χθές την βασθεία τους ανησυχία για

ΒΟΜΒΕΣ
ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ
.ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ
ΜΑΔΡΙΤΗ, Α Βόμβες εξερράγηοαν
οε επτά ισπανικές πόλεις χτες. 1 1
μόλις ημέρες πριν τη διεξαγωγή ίων
γενικών εκλογών και κατο την έκρη
ξη μίας των βομβών έποθαν κοτοστροφή τα γραφεία τοιι τοπικού σο
σιαλιστικού κόμματος, ανακοίνωσε
η Αστυνομία.
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για αυτοσχέδια βόμβα
που εξερρόγη στην είσοδο των γροφείων του Σοσιαλιστικού κόμματος
oto Λογκρόνο, ενώ στη Βαρκελώνη
ένα άτομο τραυματίσθηκε από βόμ
βα που είχε τοποθετηθεί οε δημό
σιό κτίριο.
ΕΞΑΛΛΟΥ, τέσσερις βόμβες εξερρόγησαν στις πόλεις Οβιέντο και Χιχόν
στη Βόρειο Ισπανία και στην Βαλέν
θια, στην Ανατολική Ισπανία και
προκάλεσαν υλικές ζημιές σε τρόπεζες, σε δημόσιο κτίριο και σε έκ
θεση αυτοκινήτων.
ΣΤΙΣ θσσκικές πόλεις Σαν Σεμπόστιαν
και Ουαρζούν, βόμβες κατέστρεψαν
ηλεκτρικές εγκστσστόσεις, ολλά κονείς δεν τρουματίσθηκε. Η οστυνομία ανακοίνωσε ότι καμιό οργάνωση
μέχρι στιγμής δεν ονέλοθε την ευ
θύνη των βομβιστικών ενεργειών.

την καταστολή των πολιτικών ελευ
θεριών στην Πολωνία μετά την επί
σημη διόλοση του συνδικάτου
■Αλληλεγγύη» προσθέτοντας ότι
ενδέχεται να αποστείλουν και άλλη
ανθρωπιστική βοήθεια για τον πολω
νικό πληθυσμό. Ο Δανός υπουργός
κ. Ελεμάν Γιένσεν εξέφρασε απαισιο
δοξία για μιά βελτίωση της καταστασεως στην Πολωνία στο εγγύς μέλ
λον και αποσαφήνισε ό π η κοινότητα
δεν προγραμματίζει νέες οικονομικές
κυρώσας εναντίον της Βαρσοβίας.

ΤΗΣ κ.
ΤΣΟΥΔΕΡ0Υ
Συνεχεία από την !π
αλλαγής. Το καινούργιο
μέρα ευρύτερες δημοκράτη
μας του λαού συνειδητοί®10 ''
η υπόθεση της αλλαγής
^
από μια ουσιαστική ενιβχι»°7
ΚΚΕ. Επίσης, πρέπει να Μ * *
ανάλογα πολιτικά ουμηεν -ά
από το γεγονός άτι οι σι" ’
συνεργασίας των
δυνάμεων σημειώνουν μιο
σιακή επιτυχία».
ΤΟ ΚΟΔΗΙΟ
Το συνολικό αποιελεσμ“ ^
εκλογών αποτελεί
τυχίας και της ευθύνηςΙου
ένα ακριβώς χρόνο με» ^ πΓ φΐ
του στην εξουσία- τονίζει
^
ΚΟΔΗΣΟ με
οποία παρατηρεί ότι η ·■ ,
του λαού εκδήλωσε την υ' * ^ ,
στη διακυβένρηση του
οποία δεν οδήγησε στην
θέλησαν οι ψηφοφόροι τον
του 1981.

Οι εκλεγέντες
δήμαρχοι
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ 18 (ΑΠΕ)

Σύμφω να με τα μέχρι τις βραδυνές ώρες χθές υ π ο τελ ή *
'fnvMV
ΐληνώνν pJeA¿vmmri
GLi ICOi'1'
χθεσινώ
ν Π
εκλογώ
εκλέγονται ni
οι cFñr
εξής εΥήιιπηνΛΐ
δήμαρχοι tC
και
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ Τελώνας Νίκος
ΚΡΑΝ1Δ1 Στεφάνου Κυριάκος
ΛΑΓΚΑΔΙΑ Σιοκορέλης Κων/νος
ΛΕΒΙΔΙ Παπαναστασίου Π.
ΤΡΙΠΟΛΗ Σεχιώτης Θόδ.
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ Κακαβάς Κων/νος
ΓΑΛΑΤΣΙ Παπαδιονυσίου Βασ.
ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ Καψάνης Δημήτρης
ΕΡΥΘΡΕΣ Γκιόκας Κριτών
ΜΕΝ1ΔΙ Βρεττός Ντίνος
ΚΗΦΙΣΙΑ Κανακάκης Ιχ.
ΨΥΧΙΚΟ Χαραλάμπους Γιαν.
ΔΟΞΑΤΟ Φουτσιτζής Χρίστος
ΑΙΓΙΟ Μέγαρης Αλίξ.
ΔΡΑΜΑ Δημητριάδης Σωκ.
ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ Αμαραντίδης Παυλ.
ΛΑΥΡΙΟ Πόγκας Κων/νος
ΘΗΒΑ Κουρκούτης Κων/νος
ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΑΛ1ΑΡΤΟΣ Κουντουριώτης Κων/νος
ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΛΕΙΨΟΙ Κραμβουσόνος Μιχ.
ΚΩΣ Καϊσερλής Κων/νος
ΚΑΡΠΑΘΟΣ Μακρής Γεώργ.
ΚΑΣΟΣ Παπαγεωργίου Γεώργ.
Καλούνται οι γονείς οι κηδεμόνες των παρακάτω παιδιών, που
ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ Καμάς Γρηγόρης
έχουν υποβάλει στην Μουσική Σχολή Δήμου Βέροιας (ΩΔΕΚΟ)
ΣΥΜΗ Χαβιάρας Δημοσθένης
αιτήσεις σειράς προτεραιότητας για την φοίτηση αυτών στο εκπαιδεοΧΑΛΚΗ Φραγκάκης Διαμ.
τήριο, να παρουσιαστούν οπωσδήποτε στο κατάστημα της Σχολής
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Σου>Λκάκης Τάος
(κτίριο Στέγης Γ ραμμάτων και Τεχνών οδός Ξάνθης 5 ) 2ος όροφος ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ Νικαλαίδης Ιωάννης
τηλέφ. 22967) από 19 μέχρι 22 Οκτωβρίου (Τετάρτη Παρασκευή)
ΣΟΥΦΛΙ Φιλχιρίδης Παύλος
1982 κατά τις ώρες 9 π.μ, - 1.30 μ.μ. κσι 3 μ.μ. 9 μ,μ. για να φροντί
ΑΙΔΗΨΟΣ Καρατζής Ιωάννης
σουν για την εισαγωγή τους στο προπαιδευτικό τμήμα του ιδρύματος,
ΚΥΜΗ Βαμβάς Κώστας
που θα λειτουργήσει κατά την σχολική περίοδο 1982 1983:
ΖΑΚΥΝΘΟΣ Ταλμπόστ Κεφαλλ.ηνός
1) Καπράρας Ανδρέας του Γεωργίου
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ Βαρβαρέσος Κων/νος
2) Πετράκης Αντώνιος του Γεωργίου
ΓΑΣΤΟΥΝΗ Πεπελώσης Πάνος
3) Παπαδοπούλας Χαράλαμπος του Ιωάννη
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΑ ΝικολόπουλύΧ Ν\κ.
4) Σιδηροπούλου Ά ννα του Κων/νου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Καρέλλης Μαν.
5) Πασχαλίδου Αικατερίνη του Παναγιώτη
ΚΟΥΦΑΛΙΑ Παπαμιχαήλ Δημ,
6) Δημοπούλου Πολύτιμη του Γεωργίου
ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ μπλσυκίδης Ιωάν.
7) Αναγνώστου Ελένη του Νικολάου
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ Σερετάκης Τάνης
8) Ζερδαλής Ιορδάνης του Χρήστου
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Μπρουσκέλης Δημ.
9) Μπεσίνας Θωμάς του Κων/νου
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ Λιάκος Πέτρος
10) Παπαγεωργίου Ευαγγελία του Πάρη
ΦΙΛΙΑΤΕΣ Λεντζάρης Δημ.
11) Βασιλείου Μαρία του Αντωνίου
ΔΕΛΒ1ΝΑΚ1 Μπέλλος Γιώργος
12) Παντπλίδου Σοφία του Μιχαήλ
ΜΟΥΖΑΚΙ Παπαποστόλου Αλέξ.
13) Παπαδόπουλος Κων/νος του Χρήστου
ΠΑΛΑΜΑΣ Ζατζάρας Θεμιστ.
14) Νικολούζου Ευδοξία του Ιωάννη
ΣΟΦΑΔΕΣ Δαμψαράς Νικ.
151 Σωτηρίου Φωτεινή του Ιωάννη
ΚΕΡΚΥΡΑ Κούρκουλος Γιαν
16) Παντελεμίδου Βασιλική του Επαμεινώνδα
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Κουίνης Νικ.
17) Τσιαφούλης Κων/νος του Γεωργίου
ΦΑΡΣΑΛΑ Μπούτης Κων/νος
18) Γρηγσριάδου Ά ννα του Όθωνα
ΙΘΑΚΗ Αρσένης Σπόρος
19) Χρυσού Ό λγα του Ιωάννη
ΚΙ ΑΤΟ Εμμανουηλίδης θαν.
20) Βαϊνά Σοφία του Ιωάννη
ΝΑΞΟΣ Λατινας Κωστ.
21) Σωτηρίου Κατερίνα του Δημητρίαυ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ Πιταούλης Λευτ22) Πιλιτσίδου Γιαννούλα του Σταύρου
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Μηγιόκης Μιζάλης
23) Συριοπούλου Βάΐα του Σταύρου
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χατζηδάκης Γιώρν.
24) Σέτλατσεκ Αντόν του Ρομάν
ΝΕΑΠΟΛΗ Γαράκης Γιώργο:
Αν ορισμένοι από τους παραπάνω καλούμενους δεν παρουσία-'
ΣΗΤΕΙΑ Πετράκης Νίκος
στοάν μέχρι 22 Οκτωβρίου 1982. θα κληθούν μετά στη θέση τους άλ
ΜΕΘΥΜΝΑ Δούκας Κωστ.
λοι υποψήφιοι μαθητές, οι οποίοι ακολουθούν στην σειρά προτεραιό
ΛΟΥΤΡΑ ΘΕΡΜΗΣ Βαγιάνης Βαστ.
τητας για φοίτηση στην Σχολή.
ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ Καραμπερόπουλος Βασ.
Βέροια 15 Οκτωβρίου 1982
ΒΟΛΟΣ Κουντούρης Μιχ.
Ο Πρόεδρος Δ.Ε.
ΣΚΙΑΘΟΣ Παπαδούλης Κων/νος
ΔΗΜ. ΚΑΙΑΜΠΑΛΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ Χριστόπουλος Χριστ.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ανόπουλος Χαράλ
ΑΡΙΔΑΙΑ Ιωαννίδης Γιώργος
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Γεωργιάδης θοδ.
Π ΑΡΓΑ Λέκκας Σπόρος
ΑΝΩΓΙΑ Κλάδος Γιώργος
ΡΕΘΥΜΝΟ Σκουλούδης Χρισ.
ΚΟΜΟΤΊΝΗΣ Κατσιμίγας Χαράλ.
ΗΡΑΚΛΕΙΑ (ΣΕΡΡΩΝ) Σαμαράς Χριστ.
ΔΟΜΟΚΟΣ Καραγιάννης Βελ.ισ.
ΑΤΑΛΑΝΤΗ Μαμανδράς Δημ.
ΣΤΥΛΙΔΑ Παππάς Εοσγ.
ΥΠΑΤΗ Μυλωνάς Αλέξ.
ΑΜΦΙΣΣΑ Καμπεράκης Χριστ.
Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ Ηλιόπουλχις Γερασ.
ΒΡΟΝΤΑΔΕΣ Μένης Μάρκος
ΛΑΜΙΑ Παπαόήμας Λάμπρος
ΠΛΩΜΑΡΙ Γαλέτσας Χρισ.
ΚΑΛΑΜΑΤΑ Μπένος Σταυρ.
ΕΔΕΣΣΑ Σούγγαρης Πέτρος
κής Δημοκρατίας.
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ Χύτας Βεσσυρ.
ΤΟΡΟΝΤΟ 18 (ΑΠΕ)
«Έχουμε ανάγκη της ηθικής συμ
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ Καρύδας Αποστ
παράστασής πας για να αντιμετωπί
ΛΕΩΝΙΔΙ Τσιγγούνης Δημήτριος
Συγκινήσεις νια Τόν Πρόεδρο της
σουμε τα κρίσιμα εξωτερικά προβλή ΠΟΡΟΣ Σολωμονίδης Επαμανιίινδσς
Δημοκρατίας κ, Κωνσταντίνο Καρα
ματα που έχουν άμεση σχέση με την
ΥΔΡΑ ΣαΓτης Θεόφιλος
μανλή έγινε την Κυριακή το απόγευ ασφάλεια του ελληνικού έθνους», εί ΚΕΡΑΤΕΑ Αντωνίου Αντ.
μα στην μεγάλη πλατεία του δημαρ
πε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε:
ΠΑ1ΑΝΙΑ Τσουκαλάς Παν.
χείου του Τορόντο, όπου περισσότε
«Αντιμετωπίστε όλους εκείνους
1ΠΑΤΑ Κουλοχέρης Βασ.
ροι από πέντε χιλιάδες Έλληνες με
που προσπαθούν να βλάψουν την
ΠΑΠΑΓΟΥ Μπλαδένης Βασ.
ζωηρές και θερμές εκδηλώσεις επκυ
Ελλάδα παραμορφώνοντας την ιστο
ΟΡΕΣΤΙΑΛΑ Ευαγγέλχιυ Νικ.
φήμησαν τον Πρόεδρο της Ελληνι
ρία της».
ΧΑΛΚΙΔΑ Σπανός Ιωάν
Τον Πρόεδσρο της Ελληνικής
ΚΟΝΙΤΣΑ Γκόρτζος Σπι>ρ.
Δημοκρατίας παρουσίασε στους
ΜΕΤΣΟΒΟ Τόπης Δημ.
συγκεντρωθέντες ο πρόεδρος της
ΘΑΣΟΣ Μπαλτάς Αθαν.
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
ελληνικής κοινότητας του Τορόντο
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Γέλογλου Αναστ.
κ. Χρ. Αντωνίου, ο οποίος είπε, χαρα
ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ
ΤΗΝΟΣ Κορνάρος Νικ.
κτηριστικά ότι ο πρόεδρος Καραμαν
ΚΑΣΤΟΡΙΑ Πετκάνας Απόστ.
Τον εκλεκτό συνάδελφο διαιτητή λής είναι η μεγαλύτερη πολιτική μορ
ΑΝΛΡΟΥΣΑ Κοντόπσυλος Μιχ.
Χρήστο Καραγκ\οζόπουλο, τακτικό φή της μεταπολεμικής ιστορίας της
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ Παπουτσής Κων/νος
μέλος του Συνδέσμου μας, που ηγή- Ελλάδας.
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Τσάκος Παναγιώτης
θηκε του συνδυασμού «Δημοκρατική
Το βράδυ της Κυριακής, ο ομο
ΠΑΤΜΟΣ Μελιανός Δημ.
Ενότητα» στην Κοινότητα Νεοκά- σπονδιακός υπουργός πολιτισμού κ.
ΚΟΛΙΝΔΡΟΣ Μπιλ.ιαδέρης Εμμαν
στρου και υπερψηφίσθηκε (έλαβε Τζαίημς Φλέμιγκ Αιρέθεσε επίσημο
ΜΟΛΑΟΙ Κολχικούρης Βενετσ.
περισσότερους ψήφους απ όσους οι γεύμα προς τιμήν του κ Κωνσταντί
ΣΑΜΟΣ Γρύλλο; Πέτρο;
άλλοι δυο μιιζύ), συγχαίρουμε θερμό νου Καραμανλή.
ΑΜΦΙΚΛΕ1Λ Δαίρης Γειύργ.
τατα για την εκλογή tou.
Χθες (Δευτέρα) το μεσημέρι,
ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ Πλατανιάς Ηλίας
Ευχή μας. όπως επέτυχε μέχρι τώ- πραγματοποιήθηκε η τελευταία επί
ΔΕΛΦΟΙ Σεγούνης Ηλίας
ρο στη διαιτητική του καρριέρα. να σημη εκδήλωση, με γεύμα που παρέ
ΑΡΝΑΙΑ Καραστέριος Ασχέρ.
πητύχσ και σαν Πιιόεόρος του θεσε ιτρος τιμήν του Προέδρου τη ς1 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Σχοιι-άς Χρξστ. .
Σημοερατιας b τρωθυπουργός ταυ
χωριού του.
Ο ΙΝ Ο ΙΣΕ Σ Λαιμό; ΑντΑν
Οντάριο κ ΟύΓλλιαμ Νταίηβις.
Τ ια τα διοικητικό
(IVΛΟΣ Βρετάκο: Ιωάν.
Ο
Πρόεδρος
της
Δημοκρατίας
συμβούλιο του
ΞΑΝΘΗ Μπελής Κων/νος
και η ακολουθία του θα αναχωρή
Συνδέσμου Διαιτητών
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Μακρής Παν.
σουν για την Αθήνα στις 6 το παό
Κεντρικής
ΤΑΥΡΟΣ Βακαλόπουλος Παναγιώτης
γεύμα (τοπική ώρα μεσάνυχτα ώρα
ΝΙΚΑΙΑ Λογοθέτης Στέλιος
Ifc. «ταέ.—υ)
Ελλάδας) n u θα φβόαονν στην ελλη
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Παξιμάδας Νικ.
Πρόεδρος
νική πρωτεύουσα σήμερα το πρωΓ.
ΝΑΓΤΟΛΗ. Δ ύο νέες απα
γω γές σημειώθηκαν προχτές
στην Ιταλία. Πρόκειται για τον
Στενό Μαρτσεγκάλυι, 42 ετών,
διευθυντή χαλυβουργείου, που
απήχθη από έξι μαστοφόρους
στην πόλη Αρτσάνο έξω από
τη Νάπολη και για τον Ε τω ρε
Πετρίνι, 29 ετών, διευθυντή ερ
γοστασίου τροφίμων, που α π ή 
χθη στην Περούτζια.
Τα θύματα των οπαγωγών
στην Ιταλία έφτασαν τα 29 μέ
σα στο 1982 εκ των οποίων τα
11 βρίσκονται ακόμα στα χέρια
των απαγωγέων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Συγκινήθηκε
ο Καραμανλής
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Επιδεινώνεται
η οικονομία
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ
Ανακοίνωση των εισαγωγέων
της Κοινής Αγοράς

ΠαυίΗοΒΛήΒηπε το ΠΑΣΟΗ
το εκλογικό αποτέλεσμα
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
π * Α ή κΡίστ1 ξέσπασε πάλι
εκλον, - n0UÇ tou ΠΑΣΟΚ μετά το
«ο« ε-μΐ,κ”° τέλκ'3μα ^ Κυριαιτής,
rvjfi,. ‘ .
τη συρρίκνωση του
^Ρνωντος κόμματος.
Π^Σοίτ"
που υ~έστη το
l'ttvu
ICU' που Υπολογίζεται σύμ
π0ο,, μ>: 0ντ'κειμενικές εκτιμήσεις σε
|0 ·15% της δυνάμεώς του
Β*όμη π(>ιν ζνα ΧΡόνο - μεταδόθηκε
«(Όκτλ^01 α,Ι° ^®να ε'δήσεογραφΐκά
οιεύι
(σΧ®τικό ρεπορτάζ δημο°β άλλη στήλη).
"
•^υμφύ)^ μ(; πχηρ0(ί0ρ;{ς Γ0
'ivoC TU'° νρ!ΙφΠ'0 του ΠΑΣΟΚ
* , ^ υ π ε υ θ ύ ν ο υ ς για να φυρτώ«ημιά που υπέστη το κόμμα

στις εκλογές αυτές. Αξίζει να σημειω
θεί ότι με εξαίρεση την Κρήτη σε
ελάχιστους άλλους Δήμους της χώ
ρας μπόρεσε το ΠΑΣΟΚ να εκλέξει
αυτοδύναμα δήμαρχό.
Εν τω μεταξύ πολιτικά παζαρέμα
τα και συμβιβασμοί άρχισαν μεταξύ
ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ενόψει της τελικής «μάχης» που θα δοθεί την Κυρια
κή σε πολλούς Λήμους της χώρας.
Είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ εξάν
τλησε την Κυριακή κάθε περιθώριο
από τη δύναμή του και επομένως μό
νο με την υποστήριξη του ΚΚΕ θα
μπορέσει να εκλέξει την Κυριακή 6ή
μαρχο.
Την μεγάλη πτώση της δυνάμεως

Τσαλέρας
σημαίνει αλλαγή

στο Δήμο

του ΠΑΣΟΚ. επεσήμανε και ο πρόε
δρός της Ν.Δ. κ. Ευ. Αβέρωιρ, ο
οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι, με φασιστική κατάχρηση των
κρατικών ραδιοτηλεοπτικών μέσων,
προσπάθησε να συγκαλύψα την ήττα
της και να παραπλανήσει τον λαό.
σχετικά με τα αποτελέσματα, τα
οποία δεν μπορεί να αλλάξει καμιά
χιτλερική χρησιμοποίηση μέσων
προπαγάνδας.
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ
Την αποκάλυψη για έλλειψη
αυτοδυναμίας του ΠΑΣΟΚ. έκανε
στην Βουλή ο εκπρόσωπος του
ΚΚΕ. κ. Ν. Καλούόης. ο οποίος δή
λωσε ότι από τον πρώτο γύρο βγή
καν μόνο οι «μετωπικοί» δήμαρχοι
και ότι, αν υπήρχε συμπαράταξη
ΠΑΣΟΚ ΚΚΕ) θα είχαν βγει όλοι
από τον πρώτο γύρο.
Μετά την αποκάλυψη της μετω
πικής συνεργασίας ο πρόεδρος της
Ν.Δ. κ. Ευ. Αβέρωφ, κατηγόρησε τον
υπουργό εσωτερικών κ. Γ. Γέννημα
τά για παραποίηση της πραγματικό
τητας, γιατί τους 89 δήμους, που
ισχυρίζεται ότι κέρδισε η κυβέρνηση
με την πρώτη εκλογή, δεν τους κέρδι
σε το ΠΑΣΟΚ. αλλά οι υποψήφιοι
Συνέχεια στην 4η

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΜΑΣ

Μιά περίεργη
«καταγγελία»
Η διαστρέβλω ση των πραγματικώ ν γεγονότων, που είναι γνώριαμα
πλέον των ανθρώπων που μ α ς κυβερνάνε σήμερα, αιαγκασαν αναγνώστη μ α ς ι·α γράφει την πιό κ ά τω επιστολή, μ ε αφορμή μιά *κ α τα γγελία ¡ι
επιστημόνω ν της Βέροιας.
Φ υσικά ο άνθρωπος δεν τόλμησε να βάλει το όνομά του (για τους
γνω στούς πλέον λόγους) και μ α ς τόατειλε το γράμμα με κάθε επιφ ύλα

ξηΝομίζουμε όμως ότι πλέον υπεύθυνα και χω ρίς φόβο θα πρέπει να
αρχίσει ο κόσμος να ξεσκεπάζει τον χουντοπααοκιαμό.
Γράφει, λοιπόν, ο ανώνυμος αναγνώ στης μας:
κτηρίζουν τα εργιι οοοποιΐας του κ.
«Κύριε Διευθύντά
Τσαλέρα σαν »πασαλείματα (!) μπε
Διάβασα μιά καταγγελία που την τόν και ασφάλτου στο κέντρο της πόυπογράφουν περί τους 12 αρχιτέκτο λεως*.
νες. μηχανικοί κ<Κ υπομηχανικοί
Και πρώτα πρώτα το κέντρο της
Στην καταγγελία τους αυτή που προ πόλης ήταν ασφαλτοστρωμένο και η
Καλεί το κοινό αίσθημα με τις αναχρί Φροντίδα του κ. Τσαλέρα εκεί αψο
βειές της οι νεαροί επιστήμονες χαρα ρούσε μόνο τους νεοδιανοιγόμενους
δρόμους (τους οποίους, σύμφωνα με
τις απόψεις των μηχανικών μας.
έπρεπε να αφήσει άστρωτους, όπως
γίνεται βεβαίως σήμερα). Εκεί λοι
πόν που η δραστηριότητα του κ.
Τσαλέρα δεν μπορεί να αμφισβητη
θεί. είναι οι συνοικισμοί, των οποίων
τους δρόμους ασφαλτόστρωσε «α
τσιμεντόστρωσε ιο πρώτο κι άλας
χρόνο της δημαρχίας του. Αν τώρα
ήταν πασαλείματα ή όχι. θα μας το
πει αυτά ο κ. ΝτΙνος Βαφείδης που
φαρμακοποιός κ. Γεώργιος Μπλάτης.
υπογράφει την «καταγγελία» και που
Στις πέρυσινές βουλευτικές εκλο
σαν μέλος της αρμόδιας επιτροπής,
γές το ΠΑΣΟΚ κέρδισε το 48% των
συμμετείχε στην επίβλεψη και παρα
ψήφων, έναντι 35% της Ν.Δ. και μό
λαβή των έργων αυτών (ήταν βλέπε
λις κάτι παραπάνω από 11% του
τε δημοτικός σύμβουλος αυτός ο
ΚΚΕ.
υντιχουντικός και συνεργάτης του κ.
Τσαλέρα). Θιι μας το πει ακόμη και ο
Πολιτικοί παρατηρητές λέγουν ότι
λαός της Βέροιας που απαλλάχθηκε
το ποσοστό των ψήφων των σοσιαλι
τότε από τη σκόνη του καλοκαιριού
στών φαίνεται ότι έπεσε σε σύγκριση
και τη λάσπη του χειμώνα.
με πέρυσι, Επίσης προσθέτουν ότι η
Στην ίδια «καταγγελία» χαρακτη
υποστήριξη των κομμουνιστών βοή
ρίζουν οι «μηχανικοί, υπομηχανικοί
θησε τους σοσιαλιστές υποψήφιους
κ.λπ.» τη Στέγη Γρααυάτων ναι
να κερδίσουν σε πολλές επαρχιακές
Τεχνών
«έργο εκχυδαίσμού* (αλήθεια,
πόλεις.
πώς καταδέχονται και χρήσιμο
ποιούν ένα τέτοιο κτίριο για τους
Οι βρετανικές εφημερίδες στις
Συνέχεια στην 4η
προχθεσινές εκδόσεις τους "δημο
σιεύουν μόνο πληροφορίες γύρω από
τις εκλογές, αλλά δεν έχουν «προφθάσει» να όημοσιεύοην αποτελέσματα.

ΠΩΣ ΕΙΔΑΝ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΗΤΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

.
^ ό .α π ίσ τω σ η ότι το ΠΑΣΟΚ
0|4έν' ώαφ0? στις εκλογές της περαδηη 'ς ΚυΡια,ΠΚ· έκαναν και ξένοι
¿ ^ ο γ ρ ά φ ο ι , οι οποίοι υπογράμμι
ση
Υω να κερδίσει την ερχόμε__
Οριακή στον δεύτερο γύρο το

ΜΠΕΗΣ.
y E / m E ro
yH Γ/ΟΥΣΟνΦ ΠΕΙ.

(Τού ·Λντάνη Καλαμάρα)

ΠΑΣΟΚ πρεπειθ α στηριχθεί στους
κομμουνιστές,
Η αμερικανική εφημερίδα «Ιντερνάσιοναλ Χέριιλντ Τρίμπιουν». που
εκδίδεται στην Ευρώπη, στο προχθε
σινό της φύλλο είχε τίτλο «Τα πρώτα
αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ‘Ελλη
νες σοσιαλιστές χάνουν έδαφος στις
τοπικές εκλογές».
Το σχετικό ρεπορτάζ στηρίζεται
στα τηλεγραφήματα του πρακτορείου
«Ρώϋτερ» και αναφέρει μεταξύ άλ
λων:
«Το κυβερνών πανελλήνιο σοσια
λιστικό κίνημα εμφανίζεται να χάνει
έδαφος και προς τα δεξιά κυι προς τα
αριστερά στις δημοτικές εκλογές της
Κυριακής... Οι υποψήφιοι και της
συντηρητικής Ν. Δημοκρατίας, που
ήταν στην εξουσία ως την σοσιαλι
στική εκλογική νίκη πέρυσι, όσο και
το φιλοσοβιετικό Κ.Κ. σύμφωνα με
πληροφορίες, κερδίζουν πέντε τοις
εκατό ή περισσότερο σε σχέση με τον
αριθμό των ψήφων που είχαν κερδί
σει τον Οκτώβριο του 1981.
Σε πολλές περιοχές «οι σοσιαλι
στές υποψήφιοι που ανεμένετο να
κερδίσουν εύκολα στον πρώτο γύρο
των εκλογών, έχουν να αντιμετωπί
σουν συντηρητικούς αντιπάλους
στον δεύτερο γύρο των εκλογών την
ερχόμενη Κυριακή, οπότε θα βασι-

σθούν σε κομμονιατική υποστήριξη».
ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΓΙΑ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΞΑΝΑΨΗΦΙΣΩ
Τις ίδιες εκτιμήσεις, για απώλεια
εδάφους του ΠΑΣΟΚ έκανα και άλ
λα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.
Το πρακτορείο «Ασσοσιαίηιεντ
Πρές» μεταδίδει ανταπόκριση από
την Αθήνα του απεσταλμένου του
Κέριν Χόουπ. που υπογραμμίζει ότι
οι σοσιαλιστές χάνουν έδαφος στις
δημοτικές εκλογές,
Συγκεκριμένα, ο κ. Χόουπ. γρά
φει ότι:
«Οι κυβερνώντες σοσιαλιστές του
πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου έχασαν έδαφος προς όφελος
των κομμουνιστών στις γενικές
δημοτικές εκλογές την Κυριακή» και
ότι σύμφωνα με τα τελικά αποτελέ
σματα που δημοσιεύθηκαν οι σοσια
λιστές είχαν την χειριστή απόδοσή
τους στις τρεις μεγάλες πόλεις, την
Αθήνα, τον Πειραιά, την Θεσσαλονί
κη όπου τόσο οι κομμουνιστές όσο
και οι συντηρητικοί αποτέλεσυν μιά
απροσδόκητα ισχυρή πρόκληση».
«Ο δήμαρχος Μπέης και οι
σοσιαλιστές οπαδοί του δεν έκανα
αρκετά για τα προβλήματα της Αθή
νας γι αυτό κι εγώ δεν τους ξαναψή
φισα», δήλωσε στο Ασσοσιαίητεντ ο

Η γαλλική σοσιιιλιστική «Λε
Ματέν» περιορίζεται στον ουδέτερο
τίτλο «Οι Έλληνες εξέλεξαν η ς
δημοτικές τους αρχές» για να συμ
πληρώσει διατακτικά σε υπότιτλο «τα
πρώτα αποτελέσματα, προχθές το
βράδυ, αφήνουν να διαφανή μιά νέα
επιτυχία των κομμάτων της αριστε
ράς».
Το ρεπορτάζ της εφημερίδας
εξαντλείται σε στοιχεία γύρω από τις
εκλογές και τον τρόπο ψηφοφορίας.
Αναφέρει απλώς ότι «η κομμουνιστι
κή αντιπολίτευση προχώρησε επίσης
σε αριθμό ψήφων».

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΗΣ
ΑΝΑΛΟ ΓΙΚΗΣ

Σν,-': :,>ν κατάθεση στη Βουλή του
'ου π ’ Νόθ°υ Υΐα την κατάργηση
Vw ΤαυΡ°ύ προτιμήσεως. η κυβέρΤηνΊ ^«νέλαβι: τις προθέσεις της για
VA,- ’‘"“ 'οχύρωση του δικαιώματος
άι,
τ<ον Ελλήνων του εξωτερικού
ο ν ,/« 1 την καθιέρωση ιης απλής
Ιί,ν" ΛκΈ9· Και για μεν την ψήφ^
«ο μεταναστών είναι πολύ αμφίβοo L ν .ή κυβέρνηση θα μπορέσει να
V
1* * τις εξαγγελίες της. Το ζήUitu- ,°ά<ι(ξ της απλής αναλογικής
< Ι εύκολα να πάρει σάρκα kui
tu ^ '-' συσχετισμό βέβαια πάντα με
Τψ£, Γέροντα k u i τις σχετικές πολι«¡υϋ, ’'•’"Ψ ήσεις του κόμματος της
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
2
ΤΗΣ ΠΟΛΩΣΗΣ
Uiv„ 1μνώντας λοιπόν τα συγκεκρι
«ολ1η π°λιτικά συμφέροντα κάθε
Ρέ\η
παράταξης σε κάποια δεδο'Ό,· ΧΡυνική στιγμή, αξίζει κάποιος
Π*ίμ
*° ''¿μα τη? απλής αναλοτην σκοπιά των γενικότε¡ν ^ μ ψ ε ρ ό ν τ ω ν του τόπου. Το
u,Xrr ) ‘"Πιχείρημα των οπαδών της
<ιν<1λογικής αναφέρεται στην
εκφράσεως όλων των
τάσεων του λ-αού και στην
Μίατης- πολιτικής πόλωσης.
Ι' ,'ΐ['ίζ α ι“ σ τ“ α η ς δηλαδή που, υπο"Ρτή η επιχειρηματολογία.

;θκτα καλλιεργείται με τα άλ-

ζωή παρ' όλο που λειτουργούν κάτω
οπό διυψορετικα εκλογικά συστήμα
τα (απλό πλειοψηφική» Βρπτηνία.
Καναδάς. Η ΓΙΑ. Διάφορα είδη ,ινιι
λογικού: Νορβηγία, Σουηδία, Δανία,
Αυστραλία. Ιρλανδία). Είναι μάλιστα
χορακτηρ>ΟΙι*ρ το ότι στην ίδια χώ
ρα (Μ. Βρετανία) και με το ίδιο εκλο
γικό σύστημα (μονοεδρικό πλειοψη
Φΐκό) υπάρχει έντονη πολιτική πόλω
ση Λογω ιοιομορφων τοπικών ουνίτη
κών σε μια περιοχή (Β. Ιρλανδία) ενώ
Ο βουλευτής Πειραιώς και νήσων κ. ΑΝΔΡΕΑΣ πανιού αλλού επικρατεί κλίμα συνερ
και πολιτικής νηφαλιότητας,
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ εξετάζει το θέμα της γασίας
Δεν είναι λοιπόν αυταπόδεικτο ότι
απλής αναλογικής από την σκοπιά των γενικότε μοναχά ΤΟ σύστημα της απλής ανα
λογικής εξουδετερώνει την πόλωση.
ρων συμφερόντων του τόπου.
Αντίθετα, σπς περισσότερες περιπτώ
σεις, τα συστήματα της πλειοψηφικής
λα εκλογικά συστήματα μια και τος ιδεών δηλαδή που καλλιεργεί την εκλογής ή και της σημαντικά ενισχυσυσπειρώνουν το λαό σε δυο ή τρεις καχυποψία, την αντιπαράθεση και μένης αναλογικής κατορθώνουν να
κομματικούς σχηματισμούς.
τον δογματικό φανατισμό, ©άταν μαλακώνουν το γενικό πολιτικό κλί
Η αξία αυτής της επιχειρημυτολο
αδιανόητο να πίστευε κανείς ότι με μα, με την μετάθεση της έντονης
γίας είναι απόλυτα σχετική. Κατά κύ μια μηχανιστική μεταβολή του ιδεολογικής διαπάλης από την εθνική
ριο λόγο εκφράζει τις ανησυχίες ορι συστήματος εκλογής των κοινοβου πολιτική σκηνή μέση στα όργανα
σμένων πολιτικιάν παρατάξεων για λευτικών αντιπροσώπων θα μπορού των δυο κυρίως μεγάλων κομμάτων.
την δική τους, σχεδόν συντεχνιακή, σε κάποιος, κατά βούληση, να εξαφα 11 εξέλιξη αυτή οδηγεί σε κόμματα
δυνατότητα πολιτικής εκπροσωπή
νίζει ή και να καλλιεργεί την πολιτι μεγάλης ιδεολογικής περιεκτικότη
τας που συχνά διαμορφώνουν - μετά
σεως. Αυτό μπορεί να υποδειχθεί αηό κή πόλωση σ’, ένα τόπο...
ορισμένες καίριες παρατηρήσεις. Λεν
Οι αποδείξεις αυ:ή: της πραγματι από εκτεταμένη επιχειρημστολογική
είναι λογικό να υποστηρίζεται ότι η κότητας από την διεθνή πρακτική εί αντιπαράθεση
μια φυσιογνωμία
πολιτική πόλωση μπορεί να εμφανι- ναι πάμπολλες. Ό λες σχεδόν οι γενικής αποδοχής. Έτσι όμως βέβαια
σθεί σαν αποτέλεσμα του εκλογικού αγγλοσοξωνικές χώρες και τα κράτη ειρηνεύει η πολιτική ζωή μια και
συστήματος. Η πόλωση είναι αποτέ της Βορείου Ευρώπης δεν παρουσιά αμβλύνονται έντονα σι διοκομματτλεσμα του λεγάμενου πολιτικού ζουν σχεδόν καθόλου στοιχεία πολι
Συνέχεια στην 3η
Γ-λ·τισμού μιας χώρας- ενός κλίμα τικής πόλωσης στην πολιτική τους

Μια πρώτη συζήτηση
για τον εκλογικό νόμο

Μπορεί προσωρινά η κυβέρνηση
να αυξάνει τους φόρους για να καλύ
ψει κάποιο έλλειμμα του προδπολο
γισμού, ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει
να παίρνει μέτρα που θο εξαλείψουν,
σε μακροχρόνια βάση, την «οικονομι
κή αυτή ασθένεια». Τα παραπάνω επι
σημαίνει ο Σύνδεσμος Ελλήνων Εισ
αγωγέων Κοινής Αγοράς και προτεί
νει τη ακόλουθα μέτρα για την περί
πτωση του ελλείμματος του προϋπο
λογισμού.
α) Το νοικοκύρεμα της δημόσιας
διιικίνησης και η αύξηση της παρα
γωγικότητας των δημοσίων υπαλλή
λων.
β) Η εξάλειψη των τρομακτικών
ελλειμμάτων των δημοσίων επιχειρή
σεων. με ορθολογική οργάνωσή τους
κατάλληλα και μακρόπνοα επενδυτι
κά προγράμματα, τιμολογιακή πολι
τική κ.λ.π.
γ ) Πάταξη της φοροδιαφυγής κ.ά.
Η συνταγή των φόρων, των γρα
φειοκρατικών κιιι άλλων ποσοτικών
περιορισμών στις εισαγωγές, το πά
γωμα των ημών κ.ά
αναφέρει ο
Σύνδεσμος
δοκιμάστηκαν στο
παρελθόν και απέτυχαν.
Κατιιλήγοντας ο σύνδεσμος επι
σημαίνει οτι η βαριά φορολογία που
μπήκε στις αρχές του 1982, οδήγησε
στις ακόλουθες εξελίξεις:
α. Στην επιτάχυνση του πληθωρι
σμού που ήδη τρέχει σε υψηλά επίπε
δα. εξανεμίζοντας έτσι, το πραγματι
κό διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομέ-

β. Στη χρεωκοπίο γεμάλου αρι
θμού επιχειρήσεων, κυρίως μικρομεσαιων. που δεν μπορούν πιά να αντέςυυν στον εκμηδενισμό των κερδών
τους και τις ζοφερές προοπτικέ: νια
το μέλλον.
γ. Στην έξαρση της ανεργίας σαν
αποτέλεσμα της υφέσεωε και της
αδυναμίας των επιχειρήσεων να επι
βιώσουν.
6. Στην πτώση, αντί για αύξηση,
των φορολογικών εσόδων του νρά
τους οπό τη μείωση της φορολογη·
τέας όλης και των κερδών
ε. Στην έξαρση του παραεμπορίου
και του παρασιτισμού που και το
κράτος βλάπτει αλλα και το υγιές
εμπόριο εξουθενώνει

ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ
ΤΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΟ
Α Θ Η Ν Α 19 (Α Π Ε )
Κ,αταργα'ται το α ξιόποινο της
χω ρίς άδεια τελεσεως γά μου των
α ξιω μα τικ όν και αναγνω ρίζονται
από την υπηρεσία όλοι οι χω ρίς
άδεια τελεσθέντες γόμοι.
Σχετικό νομοσχέδιο καταρτί
σθηκε από το υπουργείο Ε θνικής
Α μύνης ν α ι προωθείται στη Βου
λή για συζήτηση και ψήφιση.

Την Παρασκευή
στις 8 .15 το βράδυ

Ο Γ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ
Θα μιλήσει στο λαό
της Βέροιας στην

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ

Σε Αυστριακούς
οφείλεται
το σαμποτάζ;
ΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΨΥΓΕΙΑ
Από Αυστριακούς οδηγούς και
όχι από Έλληνες έγινε κατά πάσα
πιθανότητα το σαμποτάζ στα ιορδανι
κά αυτοκίνητα ψυγεία που ερχόν
τουσαν με φέρρυ
μπόουτ στην
Ελλάδα για να φορτώσουν ροδάκινα
από τη Βέροια για λογαριασμό της

Μελετάται η απλούστευση
τελωνειακών διαδικασιών

υπεύθυνσης δήλωσης του νόμου 105ΑΘΗΝΑ 19 (ΑΠΕΙ
Με απόφαση του υφυπουργού Σε περίπτωση nao τα στοιχεία που
Οικονομικών κ. Π. Ρουμελιώτη υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις
αποδειχθούν ανειλικρινή θα επιβάλ
συστήνεται επιτροπή από εκπροσώ
πους των παραγωγικών τάξεων και λεται πρόστιμο που θα φθάνει στο
από υπηρεσιακούς παράγοντες για τη πενταπλάσιο του ποσού που εισέπρα
ξαν επί πλέον παράνομα συν τους νό
μελέτη της απλούστευσης των τελώ
νεαικών διαδικασιών και την εφαρμο μιμους τοκους.
3. Ενίσχυση με προσωπικό των
γή των μέτρων που θυ αποφασιαρμοδίων τελωνειακών υπηρεσιών με
σθούν.
Στο μεταξύ, ο κ. υφυπουργός άμεση στόχο την όσο το δυνατό γρη
ανακοίνωσε ήδη ορισμένα πρώτα μέ γορότερη τακτοποίηση των απαιτή
τρα που αφορούν την απλούστευση σεων των εξαγωγικών επιχειρήσεων
ίου συστήματος των επιστροφών από δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις
προηγουμένων χρόνων.
δασμών και λοιπών φόρων στις εξα
4. Αποδοχή γιο Την πίστωση των
γωγικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα με
όικιιιολογητικών μεταποιήσεων που
tu μέτρα αυτά προβλέπεται η επι
στροφή του χαρτοσήμου στις εξαγω- αφορούν εκπρόθεσμες εξαγωγές μέ
γικές επιχειρήσεις και συμψηφισμός χρι κιιι 15 ημέρες.
5. Επέκταση σε 15 ημέρες της
με οφειλές από δασμούς των επιχει
προθεσμίας απαλλαγής από δικαιώ
ρήσεων αυτών προς το Δημόσιο.
Αναλυτικότερα τα μέτρο είναι τα ματα υπερημερίας των εγχωρίων
προϊόντων που εναποθέτονται σε
εξής:
I Παροχή δυνατότητας στους τελωνειακοί«; χώρους και προορίζον
ενδιαφερομένους άμεσης επιστροφής ται για εξαγωγή6. Παροχή οδηγιών στις τελω
της επήΐάρυνσης οπό το χιιρτόσημο
νειακός αρχές για κάθε δυνατή συν
προηγουμένων χρόνων σε ποσοστό
δρομή στις εξαγωγές των εγχωρίων
90% της απαίτησής τους κοι μετά
προϊόντων.
από παραίτηση ^·υς από ΤΟ μπόλοι
πο 10%.
Η επιστροφή αυτή θα πραγματο
ποιείται με απλουατευμένη διαδικα
σία μετό την εξεύρεση της αξίας FOB
των ε&ιχθέντων εμπορευμάτων και
τοο συντελεστή για το χαρτόσημο
(Ν Λ. 226/1969).
2.
Άμεση επιστροφή επιβάρυνσης
από to χαρτόσημο από I 1.83 σε
ποσοστό 100% μετά την πραγματο
ποίηση της εξαγωγής, τη συνιίλλαγματτκή τακτοποίηση από τη μεσολα
βούσα τράπεζα, και την κατάθεση
Φυτειώτες,

εταιρίας *ΕΛ ΑΡΑΜΠ1Α· και άλλων
εταιριών.
Αυτό φαίνετπι να προκύπτει,
σύμφωνα με πληροφορίες μας, από
την προανάκριση που διεξάγεται για
την σοβαρή αυτή υπόθεση δολιοφθο
ράς.
’Οπως είναι γνωστό έγρυψε σχε
τικό υ ΛΑΟΣ
προ δύο περίπου
μηνών πολλά αυτοκίνητα
ψυγεία
που ερχόντουσαν από την Ιορδανία
υπέστησαν σαμποτάζ στο ψυκτικό
τους σύστημα κατά την διάρκεια του
ταξιδιού από Συρία στο Βόλο.
Δημιουργήθηκιιν σοβαρές υπόνοιες
ότι ·ρα ανταγωνιστικούς λόγους το
σαμποτάζ «ίχε γίνει από ελληνικές
μεταφορικές ετνιριες. δεν είχε απο
κλεισθεί. όμως, το ενδεχόμενο να το
έκαναν άλλα, ξένα προς τη χώρα μας,

άτομα.
Σύμφωνα ηε τις πληροφορίες μας
στο πλοίο που επέβαιναν τα ιορδανι
κά αυτοκίνητα . επέβαιναν
και
αυστριακά και όημιουργήθηκε κά
ποιο επεισόδιο μεταξύ Ιορδανών και
Αυστριακών οδηγών
.Κατά πάσα πιθανότητα, λοιπόν, οι
Αυστριακοί μετά το επεισόδια προξέ
νησαν τις βλάβες στο ψυκτικό σύ
στημα των ιορδανικών ψυγείων
Πάντως εντός των ημερών προβλέπεται να εκδοθεί σχετικό πόρισιια
στο οποίο θα αναφέρονται τα αίτια
που προκώλεσαν τη δολιοφθορά.

Πήρε ψήφους
περισσότερους
Ο υποψήφιος σύμβουλος του συν
δυασμού ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑ
ΓΗ κ. Ιωαννίκισς Μιζαντζίδης πήρ*
99 ψήφους και όχι 29, όπως από λά
θος γράφτηκε.

±

Ο συνδυασμός Φυτείας
ΑΓΑΠΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ
ευχαριστεί

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ευχαριστώ όλους αυτούς που μ*
τίμησαν με την ψήφο τους και υπύ-,
όχυμιυ σ’ όλαψς πως θα ιψυρώσω
όλες μου η ς δυνάμεις'Μ ίτο κιιλο και
την προκοπή του Χωριού μας.
Αραμπατζής Κώστας
Σύμβουλος Κοινότητος
Μακροχωρίου

Ευχαριστούμε όλους εσάς που με τη βοήθεια σας γίνατε σιτκι
να θριαμβεύσει ο συνδυασμός μας. Υποσχόμαστε ότι για μας δεν
υπάρχουν πλέον αντίπαλοι. Υπάρχουν μόνο Φυτειάιτος. τους
οποίους καλούμε όλους για συνεργασία.

Από «) Χυνδυσομό
ΑΓΑΠΗ - ΠΡΟΟΔΟΣ
Φυτείας

I
ΣΕΛΙΔΑ in»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

**· Προτρέπει
Έρριξε πολύ μπα
ρούτι το "21.
9 Τ ην

θεραπεύει

(αντίστρ.)

ο χειρουργός
Χαρτοπαικτικόζ

ΣΤΟΠ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
κη και την φαρμακευτική βιομηχα
νία. αποτελούν τους κυριώτερους
κλάδους της οικονομίας. II πληθυσμιπκή αυτή υπερσυγκέντρωπη σε
μικρό χώρο, η υψηλή στάθμη αυτοκι
νήσεως και οι αναρίθμητες βιομηχα
νυ-.ς και επιχειρήσεις δημιουργούν,
όπως είναι φυσικό kui προβλήματα
περιβάλλοντος. Η ατμόσφαιρα βαρύvr.TUi με ία καυσιιέριιι ίων ουτοκινή
των και εργοστασίων ενώ τααπόβλη
τα κατοικιών και επιχειρήσεων κατα
λήγουν σε ποτάμια, λίμνες και στην
θάλασσα, μσλύνοντσς το περιβάλλον.
Εξ άλλου τα χημικά προϊόντα και
φυτοφάρμπκα επιδρούν αρνητικά
στην πιιραγωγή τροφίμων. Ευτυχώς
ότι στην Ομοσπονδιακή Γερμανία
έγινε σχετικά σύντομα αντιληπτό
ποιες αρνητικές επιπτώσεις είχε η
βιομηχανική ανάπτυξη στην οικολο
γία. Ή δη στην δεκαετία του 6 άρχι
σαν να λαμβάνανται τα πρώτα μέτρα
στα μεγάλα βιομηχανικά κέντρα του
Ρήνου και του Ρούρ. Οι κυβερνητι
κοί στόχοι κατέληξαν σε μιά οικολο
γική πολιτική η οποία διαμορφώθηκε
εν συνεχεία σε ένα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟΛΟΠΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, που
υποβλήθηκε το 1971 και που από τό
τε ανασυντάσπεται και αναπροσαρ
μόζεται συνεχώς. Βάση του πρυγράμ
ματος -αποτελεί η σκέψη, όττ όποιος
ρυπαίνει το περιβάλλον είναι υπο
χρεωμένος κι« υπεύθυνος για την λή
ψη μέτρων καταπολεμήσεως της
ρυπάνσεως. Μιά άλλη βάση αποτελεί
ο ορισμός της συνεργασίας, που
καθορίζει, πως όλοι κατά κάποιο τρό
πο συμμετέχουν στον αγώνα για την
προστασία του περιβάλλοντος, δηλα
δή η κεντρική κυβέρνηση, οι κυβρνήσπις των ομοσπονδίαν χωρών, οι Δή
μοι και οι Κοινότητες, οι φορείς της
ιδιωτικής οικονομίας και οι συνδικα
λιστικές οργανώσεις, τα πολιτικά
κόμματα και οι διάφοροι οργανισμοί
επιβάλλεται να συνεργάζονται μετά
ξύ τους και να αναζητούν τις προσ
φορώτερες λύσεις. Ενα τρίτο σημείο
αναφέρεται στην πρόληψη που απο
κτά ολονέν μεγαλύτερη σημασία,
αφού επιζητεί να προκαταλάβει τις
οικολογικές καταστροφές ή ζημίες.
Εδώ την κατευθυντήρια γραμμή έδω
σε ο καγκελλάριος Σμίτ, όταν, στις
24 Νοεμβρίου του 1980. ανέπτυξε το
πρόγραμμα της κυβερνήσεώς του.
«Τώρα» είπε, «οι οικονομολόγοι και
οι otK-ολόγοι Οιι πρέπει να συμφωνή
σουν σε ό.π αφορά τον καθορισμό
των στόχων, κυρίως όμως ενός στό'
χου που θα αποβλέπει στην παραγω
γή με ταυτόχρονη εξοικονόμηση
πρώτων υλών και ενεργείας και με
την κατά το δυνατόν μικρότερη επι
βάρυνση του περιβάλλοντος. Χρεια
ζόμαστε συγχρόνως και τα δύο μαζί:
νέες θέσεις εργασίας και npoaiuaiu
για το φυσικό μας περιβάλλον». Οι
προσπάθειες βέβαιη που κατηβλήθη
καν από τις αρχές της δεκαετίας του
70 για την αποφυγή και την καταπο
λέμηση της περιβαλλοντολογίας
ρυπάνσεως υπήρξαν τεράσπες.Μόνο
τα τελευταία δέκα χρόνια το κράτος
και η οικονομία ανέλαβαν στον
τομέα αυτό επενδύσεις ύψους 120
δισεκατομμυρίων μάρκων. Το «δί
χτυ· νόμων και διαταγμάτων που
αφορούν την προστασία τού περιβάλ
λοντος είναι τώρα τέλειο και συμπε
ριλαμβάνει διατάξεις που ξεκινούν
από την ένταση του θορύβου που επι
τρέπεται να προκαλεί η λειτουργία
των... χορτοκοπτών μέχρι την περιε
κτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο,
για να καταλήξει στις γενικές όιιιτά
ξεις προστασίας που προβλέπουν
αυστηρές ποινές φυλακίσεως και
χρηματικές ποινές για τους παραβά
τες. Η προσπάθεια αυτή δεν επίτρεπε
ται ούτε να διακοπεί ούτε να σταμα
τήσει. Ο αρμόδιος για τα περιβαλλονιολογικά θέματα ομοσπονδιακός
υπουργός των εσωτερικών Μπάουμ,
δήλωσε στις 3 Φεβρουάριου 1981
στη Βόννη: «Παρά τις προσπάθειες
του κράτους και της οικονομίας η ρύ
πανση και η καταστροφή των ana
ραίτητοιν για την οικονομική μας
ζωή φυσικοιν πόρων συνεχίζεται, uv
και σε πολλούς τομείς σημειώθηκαν
αξιόλογες πρόοδοι ή kui επιτεύχθηκε
ανάσχεση της αρνητικής εξελίξεως.
Μικροπολιτική αντίδραση στην περιβολλοντολογική πρόοδο σμικρύνει
τον χρόνο που έχουμε στην διάθεσή
μας και ενδυναμώνει ταυτόχρονα τις
αμφιβολίες μας κατά πόσον Οιι μπο-

Η Ομοσπονδιακή Γερμανία είναι
μια unô τις πιο πυκνοκατωκημένες
χώρες του κόσμου. Στα 250.000 περί
που τετραγωνικά χιλιόμετρα του εόά
ΚΑΘΕΤΑ:
φους της ζούν περισσότερα από 60
1■ Αυτή έχει σχέση με το 9 αριζ. β ■ I εκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή 247
2· Της νοικοκυράς εργαλείο στην | ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Χάριν
κουζίνα — Γενάρχης μιάς μεγά I συγκρίσεως αναφέρουμε, ότι στις
λης ιρυλής.
Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν 2-*
3 Αντίστροφη νότα — Γίνεται για
άτομιι σε κάθε τετραγωνικό χιλιόμε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
τον νεκρό, εδώ όμως... άφωνη — τρο. στη Μεγάλη Βρετανία 229. στη
Μιαά... μήλα.
1 Ενα ημοθτακό χωριό που έχει
Γαλλία 98. H συμβίωση τόσων πολ
4. Αυτή είναι έργο της φάκας.
°γέση μ... βεροιώτικο νερό.
λών ανθρώπων σε σχετικά περιορι
5.
370
(αντίστρ.)
—
Υπάρχουν
και
2 Στην Τουρκία έχει οικονομική
σμένο χώρο δημιουργεί προβλήματα,
τέτοια τσιγάρα.
αξία - Σταυρολεξολούλουδα.
ιδίως όταν πρόκειται για μιά βιομη
ύ .' Ενας άνθρωπος στον...καθρέπτη.
3. Α νάποδα δείχνει - Μαί τσεχο
χιινικά και τεχνολογικά ανεπτυγμένη
Στρατηγός της αρχαίας Αθήνας
σλοβάκικη πόλη (αντίστρ ).
χώρα. Οι πολίτες της χρειάζονται
στη γενική (αντίστρ.).
4 . ΓΓ α υ τ ά , ε ιδ ικ ό δ ικ α σ τ ή ρ ιο .
κατοικίες και χώρους εργασίας, δρό
8. Παληό
μεταφορικό
μέσο
5 Αρχικά εταιρειών - Φόβος της
μους. σιδηροδρομικές γραμμές και
(αντίστρ.) - Και μιά παληά μάρ αεροδρόμια. Περίπου 10% του εδά
καθαρεύουσας — 'Αρθρο πλη
κα αυτοκινήτων.
θ υ ν τ ικ ο ύ .
φους της Ομοσπονδιακής Γερμανίας
9. Μ αυτές ζούν πολλοί ορεινοί
6· Κατάσταση ανθρώπου που.
είναι σήμερα κατειλημμένα από κτίΜετράει ξένες
μας αγρότες.
μυιραινεται
σματα και στον όγκο αυτό προστίθεν
10. Ενα σώμα... στρατιωτικό (αρχι
εκτάσεις.
ται κάθε μέρα άλλα 100 περίπου
7. Η γενική ποδοσφαιριστή της
κά) Η καθημερινή πρωινή δου
εκτάρια γής. αντίστοιχα περίπου
λειά του μανάβη (αντίστρ.),.
Όιιοιιι σύμφωνα.
Νάουσας
προς την επιφάνεια που καλύπτουν
περισσότερα από δέκα ποδοσφαιρικά
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
γήπεδα. Στους δρόμους της κυκλο
Ο ΡΙΖΟ Ν ΓΙΑ: I. ΒΛΑΖΑΚΗΣ 2. ΑΝΑΤΟΛΑ1 3. ABE - Τ Ρ ΙΑ Ι 4. ΡΕ1 φορούν περί τα 22 εκατομμύρια οχή
•
ΙΦΑΡ 5. ΑΡΣΑΚΗΣ 6. ΜΑΟΥ - ΗΡ 7. ΝΚ - ΡΟΥΜΙ 8.
ματα. Η αυτοκινητοβιομηχανία της.
μαζί με την μεταλλουργική, την χημιΙΑΕΙΡΟΣ 9. ΣΤΕΝΑ - ΑΤΗ.
ΚΑΘΕΤΑ: I ΑΡΑΜ - ΝΣ 2.ΛΑΒΕΡΑΝ 3 ΑΝΕΙΣΟΚΙΕ 4. ZA - ΑΥ ΑΝ 5. ΑΤΤΙΚ - ΡΕΑ 6. ΚΟΡΦΗ - ΟΙ 7. ΗΛΙΑΣ 8. ΣΑΑΡ
- ΗΜΟΤ 9. ΙΣ - ΚΡΙΣΗ
όρος.

Τρώγονται κι έτσι τα καρώτα Προηγούνται στους βασιληάδες.

Q 965a(E 3
ΤΕΤΑΡΤΗ, 20

ΤΕΤΑΡΤΗ, 2 0
5.45 ΓΟΜ ΚΑΙ ΤΖΕΡΡΥ
6.05 ΒΡΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6 .4 5 Η OPA ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
Β ΙΟ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
10.35 ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟ
ΣΜΟ
I Τ.10 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΣΤΟ ΣΥΡΤΑΡΙ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
5.30 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
6.30 0 ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
7 00 ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΜΕ ΤΗ
ΝΤΟΡΙΣ ΝΤΑΙΗ
7 30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
8.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
8.45 0 ΖΗΤΙΑΝΟΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1000 0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γνωστοποιείταε, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982. ότι:
Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΛΑΡΑ
ΚΗΣ του Γεωργίου και της Παρα
σκευής το γένος Τόδουλου που γεν
νήθηκε στην Ά ρτα και κατοικεί στην
Βέροια επαγγέλματος Υπάλληλος
ΔΕΗ και η ΕΛΕΝΗ ΔΑΛΗΓΚΑ
ΡΟΥ του Στεφάνου και της Παναγιώ
τας το γένος Νικοπούλου που γεννή
θηκε στην Κουλούρα Βέροιας και
κατοικεί στη Βέροια επαγγέλματος
οικοκυρά πρόκειται να παντρευτούν
και ο γάμος θα γίνει στον Ιερό Ναό
Αγίων Αναργύρων Βέροιας.

ΛΑΟΣ
Κ Α Θ Η Μ ΕΡΙΝ Η ΕΦΗΜ ΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ Η Μ ΑΘ ΙΑ Σ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε)

7ΗΛΕΦΩΝΑ

Ιδρυτής

Β Ε Ρ Ο ΙΑ !

ΠοροσΡεστιχη
Μοοοοομώυ
Δ ΕΗ (βέαβίςΙ
ΎΑΐΚυοη
Ο Χ Ε (οιαθμόΟ

22 222
22.505
325
25.749
24.44$

ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης I)

Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΤΣΙΔΗΣ
του Βασιλείου και της Μαρίας το γέ
νος Θκοόωροπούλου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Βέροια επαγγέλμα
τος 16. Υπάλληλος καί η ΜΑΚΡΥ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΑΘΟΥΛΑ του Γεωρ
γίου kui της Μαργιορίτσας το γένος
Καμενάκη που γεννήθηκε στην
Φυτεία Ημαθίας και κατοικεί στη Βέ
ροια επαγγέλματος !δ. Υπάλληλος
πρόκειται να παντρευτούν και ο γά
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό Αγίου
Γεωργίου Βεροία;.

Υπεύθυνος
Αστυνομικά Τμήμα

21233
26444

Τροχαία

ΦωτυσυνθεσηςΟΕΙ-δΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαουξη 4)

i tu να Βυμάστε ς,ις
ομορψώτερες στιγμές
της ζωής σας

Νομικός σύμβουλος

ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

ΝΑΟΥΣΗΣ
Π υ βρ ο ο β ·σ ειι·θ
Ν οσοκομείο
Α-Ε-Η. (βλάβες)

(Ιπποκράτους 26)
2 2 .1 9 9
22 200
2 2 .3 1 4

ΟΧΕ. (σταθμός)

4νΊ53

2 3 .6 1 9
2 3 364
2 3 .3 7 6

Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)

10C
121

Πυροσβεστική

19Α

Δ ια β ά ζ ε τ ε
κ ρ ί δ ι ο ό ' δ ε ι:Γ

Μ Α Γ Ν Η Τ Ο Σ Κ Ο Π Η Σ Ε ΙΣ

ΓΑΜΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Π μ ρ ο σ β εσ π α ή
Α.Ε.Η. (βλάβες)
|.Κ.Α (πρωε. βοήθειες)

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπολεως 72
Τηλ. 23137 29762
ΒΕΡΟΙΑ

II

6ρχ 15001
Ιδιωτων
Σωματείων
Συλλόγων Γ.Π.Σ
δον 7000
» ωνοτητων
όρχ. 3000
Ά Ε κυι ΕΠΕ
Δήμων Οργανισμών
Ε.Γ Σ, Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενε? ή
όχι δεν επιστρέοονται.

VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζας

I Γερπρεριόα μ α ς 1

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

n

θέσουμε να επιβληθούμε στο θέμα
του περιβάλλοντος και της σπατάλης
πολλές φορές χρησιμοποιήσει»; των
πρώτων υλών». Την προστασία του
περιβάλλοντος θα έπρεπε να την
αντιμετωπίσει κανείς σήμερα σαν
βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη
μιάς πολιτικής που θα προσβλέπει
στο απώτερο μέλλον. Στις αρχές της
δεκαετίας του 8 οι σκοποί της περιβαλλυντολογικής πολιτικής έγιναν
ακόμα πιό πολύπλευροι. Εκτός από
το βασικό έργο προστασίας του
ανθρώπου, της ψύσεως και του
τοπίου από τις ζημιογόνες συνέπειες
μιάς βιομηχανικής μαζικής κοινω
νίας. είναι ανάγκη να ληφθεί υπόψη
και το γεγονός, ότι οι υπάρχουσες
στην γή μας πρώτες ρλες παραμέ
νουν περιορισμένες και ότι ακόμα και
τα απλοικττερα στοιχεία όπως ο αέ
ρας. το νερό και το έδαφος, δεν θα
πρέπει να θεωρούνται ανεξάντλητα.
Οικονομία λοιπόν στην κατανάλωση
ενέργειας, οικονομία στις πρώτες
ύλες, ακόμα και στο ίδιο το νερό, για
τί όλα αυτά αποτελούν στοιχεία μιάς
παραγωγικής διαδικασίας που συναρτωντυι με το περιβάλλον και την
προστασία του. Οι οικονομικές
δυσχέρειες που αντιμετωπίζει η Ομο
σπονδιακή Γερμανία, όπως και όλες
οι άλλες προηγμένες χώρες της Δύπεως δεν επιτρέπεται με κανένα τρό
πο ν' αποτέλέσουν δικαιολογία ούτε
για τους πολιτικούς ούτε και για τους
κύκλους της οικονομίας, ώστε να
σταματήσουν την συνεχή μέριμνα
για τα οικολογικά θέματα. Φυσικά η
εν λόγω προστασία στοιχίζει και μά
λιστα ακριβά, πλην όμως η αναστολή
της προσπάθειας θα κοστίσει ακόμα
περισσότερα.
Η Ομοσπονδιακή κυβέρνηση
διαθέτει για έρευνες μόνο στον τομέα
αυτό περίπου 450 εκατομμύρια μάρ
κα κάθε χρόνο. Στις προσπάθειες της
υποστηρίζεται από την Ομοσπονδία
κή υπηρεσία προστασίας του περι
βάλλοντος. που έχει την έδρα της
στο Βερολίνο (Δυτικό) και από το
«Συμβούλιο εμπειρογνωμόνων για
θέματα προστασίας του περιβάλλον
τος» που αποτελείται από επιπτήμο
νες διαφόρων ειδικοτήτων και κλά
δων που με γνωματεύσεις και ιδέες
αλλά και με συγκεκριμένες προτάσεις
συμβάλλουν στη διαμόρφωση της
όλης κυβερνητικής πολιτικής στα
παραπάνω θέματα.

Βενζινάδικα Ί
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Πετρελαιοειδή ΤΡΑΝΣ ΕΠΕ
Θεσ/νΐκης 174 τηλ. 24119
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πετρίδης Θεόδωρος
Σπηλαίων 30 τηλ. 22737
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Αφοί Τέγου
τηλ. 23635
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Ηλιάδης Χρηστός

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩ Ν

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΟΝΑΧΟ (ΙΝΡ)
Σε λίγους έγινε γνωστό, ότι περί
τα τέλη Ιανουάριου συγκροτήθηκε
ένας ειδικός φορέας και παράλληλα
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες
Με πρωτοβουλία των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ένα Συνέδριο για την
αποκάλυψη και εκμετάλλευση νέων
ενεργειακών πηγών. Το Συνέδριο
αυτό θεσμοθετήθηκε με σκοπό να ενί
σχυση τη συνεργασία των κρατών μελών στον τομέα κυρίως της ηλια
κής ενέργηας. Στα ιδρυτικά μέλη του
φορέα και κατ' επέκταση του συνε
δρίου συγκαταλέγεται και η γερμανι
κή εταιρία ηλιακής ενέργειας καθώς
και άλλες παρεμφερείς οργανώσεις
‘>πό την Γαλλία, την Ολλανδία, την

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΨΑΡΙ A
ΒΟΝΝΗ (ΙΝΡ)
Για το Σουρινάμ υπάρχουν προϋ
ποθέσεις υπερδιπλασιασμού των
αλιευμάτων, εφόσον χρησιμοποιη
θούν βελτιωμένες μέθοδοι αλιείας.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν
Γερμανοί ύστερα από Ι8μηνη παρα
μονή και έρευνες που έκαναν στα
ύοατα της μικρής αυτής χώρας, που
βρίσκεται στην Καραϊβική. στις
ακτές του βοριέου τμήματος της

ΝΤΑΡΜΠΣΤΑΝΤ (ΙΝΡ)
Το νέο «γιατρικό» με το ποιο θα
καταπολεμούνται μελλοντικά στις
γερμανικές βιβλαοθήκες δύο ταυτό
χρονα »αρρώστειες.. αφ' ενός μεν η
λόγω παρελεύσεως χρόνου κατα
στροφή και αφ' ετέρου, η οικονομική
δυσπραγία των βιβλιοθηκών, ονομά
ζεται »αλισίβα βάτρου». Εφ’ όσον με
την βοήθεια του καινούργιου φαρμά
κου σταματά η «λόγω ηλικίας»
προιούσα
καταστροφή
παλαιών
βιβλίων και εγγράφων, προκύπτει
ταυτόχρονα μεγάλο οικονομικό κέρ
δος γιατί φυσικά οι βιβλιοθήκες δεν
είναι πια υποχρεωμένες να αντικαθι
στούν τα καταστρεφόμενα πληρώ
νοντας συνήθως- μεγάλα ποσά. Το
νέο όμως «γιατρικό· που αναπτύχθη
κε στο πολυτεχνείο του Ντάρμαστατ,
έχει κυι μιά αρνητική παρενέργεια:
Το χαρτί ή το ψύλλο που εμβαπτίζε
ται σε αυτό συρρικώνεται και
«μαζεύει», χάνοντας έτσι 10 επως
30“" του αρχικού του μεγέθους.

ΒΟΝΝΗ (ΙΝΡ)
Με τη μεσολάβηση ενός μικρό-

Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 -273211

ΘΕΣ'ΝΙΚΗ
Σήμερα Τετάρτη 20 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει ως τις 8 το βράδυ το
φαρμακείο:
Βαγγέλη Τριανταφυλλίδη
τηλ. 23666
Ενώ διανυκτερεύει το φαρμακείο:
Παπαδοπουλου-Σμυρλή
τηλ. 22316

CLUB ΒΕΡΟΙΜ

„
->,,¡(514
Ό πω ς αναφερθηκε στα ·■'
„ά»
72ου συνεδρίου των
4
βιβλιοθηκάριων στο ΝταΡΡ ■ ^
επιστήμονες που ασχολο»'
χημεία του χάρο ου και ^
ζης προσπαθούσαν να ανακ ι
μέθοδο που θα μπορούσε
σθεί σε κάθε εργαστήρι °,ιΤ.· 1γ,ρ»
ή αποκατυστάσεως παλιιιω' ^¡¡)
Φων και σε κάθε βι(3λιοθη*-ά
όμως, που θα ήταν και απ«
μ»
κή- απόψεωτ ανεκτή- ■>
την «αίασίβα νάτρου»
εμβάππση ίω ν άρρωστ»·'^
στ. διάφορες διαλύσεις κ“1
^
κρασία χώρου 20 βαθμών- χεια τα χαρτιά στεγνώνουν·^ ^
πρι«ναφέρθηκε. όμως. ιία''1 {(ιΐ4^
γνωμα το χαρτί «παχαίνει» « ^ ^
χρονα συρρικνώνεται.
<«·
την παρατηρούμενη απαγ·"
-ρ,
παλαίιοση. ιδίως σ ε .φ θ η ν ο « -^ ^ .
τιά των τελευταίων όεκαετυ·1' ·
κοί αναφέρουν τη φθορά ιυ·' ¿φ·
πτ σελουλόζηζ _
ρικών ινων της
φόρων μορφών ημιισε?κθ\>λόζ^ί*

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΒΟΗΘΕΙΑ;*

»ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

62.555 62 666

Νοτίου Αμερικής. Στο
^1
που αναγκάζεται να εισα/α?·Λ, ¡φ
περίπου ίων παραιτήτων
τροφής των κατοίκων Γ01>· '■']
σύνολο των αλιευμάτων δεν - · ^
τις 4.500 τόνους. Σύμφωνα Μ
γνώμη των ειδικών όμως-t " ' -1>Λ·
προϊόντα uno αλιεύματα »
^
τόν. αν χρη τιμοποιηθουν ■. r¿y.
μέθοδοι , να φΟασουν τις ·Ο
νους.

ΕΝΑ ΓΙΑΤΡΙΚΟ ΓΙΑ
«ΑΡΡΩΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ»

• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
»KOIN.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΡοΛιυιαξι

Ιρλανδία, την Δοστρία. την Π ^
γαί.ία αλλά και την
αντιπροσωπεύουν συνολικό
^
περίπου αέλη. Στόχος του
_^
να, μεταξύ άλλων η
αναπτύξεως και εφαρμογή
δων ηλιακής ενέργειας
κ κ χώρες, πράγμα που σημ«ν
μελλοντικό θα συντόνιζε· ·°
νρομαατισμό σε ευρωπαϊκό ^
χιστυν επίπεδο - συνεδρίων μ1
χαρακτήρα, θα επιδιώκει ιψ ^
Λαγη πληροφοριών και τη
για επαφών μεταξύ επισηΐ«1
κών και διεθνών οργανώσεων. ^
χε· ακόμα η σκέψη συβ? ' ^ ’ί*Τ
ευρωπαϊκού ιδρύματος ηλ>
γειας.

σκοπικού μηχανήματος
κ««
να κρεμαστή με μια &■'■ ^ <Ρ
τον λαιμό, θα καταστεί
μέλλον η άμεση παροχή Ρ ·ν μί·’’
ηλικιωμένα άτομα που «
*
τους. Και τούτο ανεξάρππ „ ρ #
πού θα βρίσκονται. Με πη
Ρ
ποίηση του μχανήμαπος
- *
μπορούν μά?.ις παθο>>
_
εκπέμπουν ενα ειδο, ση» ,£<βι
νου. Το σήμα θα
% %
κέντρο παροχής βοηθέ ν β1α®5.
διαθέτει όλα ία απαραιπΠ·1. ^ ρί4Γ
αναφορικά με τον ηλικιωθ
^
μα που θα διευκολύνει
την αντιμετώπιση κάθε πε . ,ημί?
Το μικροσκοπικό αυτό
ναι προϊόν μεγάλης ΥΕΡμ ■γ
ρίας παραγωγής ηλεκτΡ1
α»
θα μπορεί δε είτε να αγοΡ -^( ,υ
τους ενδιαφερομένους ειΐΕ:
κιάζεται.

STUDIO

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΡίνιζέΛσυ
23.434
Εθν.κη Γρόπ«Γα24 141-24.343
Ενονιι ΔΕΗ
23.131
Εναντι ΚΤΕΛ
26.72b
Ιπιιοκράιους
26 920
ri*. Ωρολογίου
23 880
B u ,.ιου

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

ΝΑΟΥΣΗλ

11Αατ. ;{«ιμι. mou 22.532-22.636

ΕκπαιδώοθεΙς στην ΕλληννκΛ Τ ηλεόρα ση

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 — THJL 28.077 — ΒΕΡΟ ΙΑ

Σνανι 1νT C-A

2 4 .0 8 0

Μωραιτη

23.350

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφ·0
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροττόλεως 7-Τηλ. 62.03
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΠ>
,

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

σε τρεις μήνες
o

i _

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
¡Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ 31 Τ Η Λ . 6 2 7 7 7

,

>
t ,'·

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

Β Ε Ρ Ο Ι Α · ( Π Α Ν Ω Α Π Ο Τ Ο Φ Ρ Ο Κ Π Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ε Π 1 Σ Τ Η Μ Ε Σ )]

^

Γνωστοποιεί σ τη ν πελατεία τη ς όττ: λόγω τη ς χειμ ερ·' «’ρονί·"'
ί0 κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί αε"

ΣΟΥΒΛΑΚΙΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚ'
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίΥα'
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.1*
ΒΕΡΟΙΑ

ÏETüi

ΡΤΓ' '° Οκτωβρίου

1982

«w o?

Ι ΑΚΗΣ ΠΑΠΑΤΖΙΚΟΣ:
Μιά μακρόχρονη περίοδος
ποδοσφαιρικής προσφοράς
¡ης
ρη

q ~ VIK^

e,WH *1 διαπίστωση όη ο πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής

. ΟΙ-4Σ Τάκης Παπατζΐκος. αυτή την στιγμή κερνά την καλύτεη?<
* μακρόχρονης ποδοσφαιρικής του καριέρας.
ίαΑα°
αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο Παπατζίκοςείναι ο
• W j €ροί* <U)T'I τη στιγμή παίκτης της ομάδας, μιά και κλείνει Π
, ° Μ άνια παρουσίας στη «Βασίλισσα του Βορρά» αρχικά στην
Κθ> €ί>ααιΤεΧνική ομάδα και εν συνεχεία στην επαγγελματική,
υη"Ζρε<ί>νουν να αρχίσουμε από αυτόν την παρουσίαση από τις οιή■ Γης εφημερίδας μας του πορτραίτου όλων των αμειβομένων ποδο****'««&» της ΒΕΡΟΙΑΣ.

μΐ;

^ δούμε όμως -μ είπε ο Ιΐαπατζίις Φ®*ΤήαΗς που του υποβάλα-

θ (ι^ ’ ,tu - Τάκη πώς βλέπεις εσύ
,^ Ρ ο ,τ α γ ο Μ ο τ ή ς . την, φετονή
vqj

1 **15 ομάδας σου και ποιοΙ ει-

λορΓ, ^
ονντελεστές <ιυτής της
— Γί-ν*5 ·
μ|~ ‘
Μπορώ να πώ ότι φέτος και
^ . « λ ε υ τ ο , ' ο μας αγώνα με τον
Onù,11
η η°Ρεία
κρινεται σαν
^ *Πί και πιστεύω ότι θα αυνεχι
«¡η,; ,u.'r*01 αγώνες που ακολουθούν
τ01ν- . P“ °τις δυνατότητες μας να
ltll y cPôîao«^E. Ολα αυτά οφειλονt t i t ô r ι3ω0τ,ί δουλειά που γίνεται
τ Ο ο ύ ^ Τϋϋ<= ποραγοντΕς που αποΒΕΡοι 0X0 °όνολό τους την
Ho« ' Λ (Αίοίκηση προπονητής Ojh, .'ιΚίιΡ,στές - ιρίέ^αθλοι ί. Επίσης η
Βική-' ^ Ρ ^ό λ λ ευ σ η όλης της δυνα¡COuv -t(l’ tü)v π<,|κτών. ποο υπάρ(w . OT1)v ομάδα μας, οι οποίοι εάν
™ούν με συναδέλφους τους της
¿η ? ^τη γορ ία ς θα δούμε ότι υπερέόίν< *ΓΠ:^ πο^ύ. Αν και 6εν θέλω να
rot μνεί<*ΥΙΟ τον προπονητή μου κ.
’Όω·
κατ“ μεγάλο ποσοστό η
πομ * μα5 UV)tIí οφείλεται σε αυτόν,
tnr
„®Vl εμφυπήσει το πνεύμα
« ομαδικότη τας και έχει κάνει
k_ ^ Ρ®1 Μας ότι το πρωτάθλημα είναι
ΪΡόνυΓ11^ συνατότητές μας, Άλλα
Sou fc7tllcPUT°àoe μιά χαλάρωση
l,t
TOtu ποδοσφαιρικού τμήματος,
^ί^ο τέλεσ μ α στα ετκός έδρας παι10 να χάνουμε αμαχηη. έστω και

με ένα γκολ διαφορά, Φέτος φύγαμε
από αυτήν την ηττοπάθεια και όπως
προανέφερα αυτό οφείλεται κυρίως
στο Επιστημονικά πλαίσια στα οποία
δουλεύει ο κ. Γαίτάνος.
- Η απόδοσή οου στα μέχρι τιάρα
παιχνίδια είναι κάτι παραπάνω από
καλή. Δικαιολόγησε την,
- Το ποδόσφαιρο για μένα είναι ένα
πάΟυε και ποοσπαθώ πάντοτε αυτό το
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ
ΕΠΩΝΥΜΟ: Παπατζΐκος
ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΗΣ.: Βέροια
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣ: 1951
ΥΨΟΣ ΑΝΑΣΤ.: 1.81
ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΒΕΡΟΙΑ:
Μόνο ΒΕΡΟΙΑ.
ΤΡΑΜ. ΓΝΩΣΕΙΣ: Απόφοιτος
Γυμνασίου
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Δημοτ. Υπάλλη
λος
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ανύπανδρος
ΦΙΛΟΔΟΞΙΕΣ: Ένας ακόμη τί
τλος με την «Βασίλισσα του Βορ
ρά«
πάθος και ο φανατισμός νσ υπερέ
χουν στον εαυτό μου. Αν τώρα σε
αυτά προστεθεί και το ότι δεν αντιμε
τωπίζω κανένα πρόβλημα, ούτε
ψυχολογικό (8ετία) ούτε και οικονο
μικό, τότε να είστε σίγουροι ότι θα
έχω την σημερινή απόδοση μέχρι να
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Φάση από τον περσινό αγώνα πρωταθλήματος Βέροιας - Τοξότη Β. 1 0
τότε που ο Τάκης Παπατζΐκος αγωνιζόταν και πάλι με επιτυχία στην
θέση του σέντερ φόρ.
σταματήσω το ποδόσφαιρο. Σαν πιστεύω ότι θα ει'ίσχύσω τη Βέροια.
παράδειγμα μπορώ να φέρω την - Τώρα, πώς βλέπεις τον αγώνα με
φετεινή χρονιά που έκανα προετοιμα την Αλεξανδρούπολη και τι πιστεύεις
σία με την ομάδά μου. ενώ πέρυσι ότι μπορείτε να πετύχετε με μιά ομά
απείχα από αυτήν λόγω της διαφοράς δα που είναι νεοφώτιστη στην Β'
μου με το θέμα της 8ετίας μου.
Εθνική και η οποία έχει γήπεδα με
- Τάκη έχεις τραυματισθεί στον χόρτο.
αγώνα με τον Εορδαικό και συνεχί - Κάθε αγώνας έχει την δυσκολία
ζεις να είσαι τραυματίας, αν και πέρα του και γι' αυτό και εμείς τους αντι
σαν μέρες.Πώς έχει η κατάστασή σου μετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα
τώρα και πές μας εάν πιστεύεις ότι θα όλους. Γιατί όταν κυνηγάς ένα πρω
αγωνιστείς στην Αλεξανδρούπολη.
τάθλημα δεν υπάρχει αντίπαλος
— Ο τραυματισμός μου ήταν μιά μικρός ή μεγάλος. Την Βέροια την
άτυχη σηγμή.Και λέω άτυχη γιατί ξέρουν ανό το πανελλήνιο και έτσι
έγινε σε μιά ακίνδυνη φάση και μάλι την αντιμετωπίζουν όλοι οι αντίπα
στα από συμπαίκτη μου, φυσικά λοί της δυνατά και σκληρά. Ξέρουμε
χωρίς να το θέλει, στον αγώνα με τον ότι στην Αλεξανδρούπολη θα αντιμε
Εορδαικό, στο πρώτο ημίχρονο. τωπιστούμε έτσι, γι «υτό και ετοιμα
Συγκεκριμένα χτυπήθηκα στο μεγά ζόμαστε ειδικό γι αυτό το παιχνίδι,
λο δάκτυλο του δεξιού μου ποδιού στο οποίο νομίζω ότι θα πάρουμε την
(άρθρωπηί. Ενώ στην αρχή φάνηκε νίκη, γιατί και η ομάδα περνάει μιά
να μην είναι τίποτα το ανησυχητικό, περίοδο φόρμας και γιατί το γήπεδο
αφού «έβγαλα» και όλο τον αγώνα, όπως είπατε και εσείς παραπάνω διαμετά από την γνωμάτευση του τραυ
θέτει χόρτο.
ματιολόγου κ. Μαυρίδη και όπως - Τελειώνοντας θέλω να πεις και
έδειξαν όλες οι εξετάσεις, ήταν πολύ όύο λόγια για τους φιλάθλους σου.
πιό σοβαρό με αποτέλεσμα να μην Υπάρχει φέτος τίποτα το ξεχωριστό
αγοινισιώ στα δύο φιλικά της ομάδος σ' αυτούς;
μου, καθώς και στον αγώνα των επί
Γι' αυτούς πραγματικά αρκουν
λεκτων που έγινε στην Αθήνα για δύο λόγια, Είναι συγκινητικοί. Το
την ημέρα του ποδοσφαιριστή. Επί απόδειξην σε όλα τα παιχνίδια. Τους
σης δεν θα αγωνιστώ και σήμερα με ευχαριστούμε και να το ξέρουν ότι
την Καστοριά, γιατί όλη η προσπά τουε θέλουμε πάντοτε έτσι.
θεια μας έχει σαν σκοπό να αγωνιστώ
ΒΥΛΛΗΣ ΓΛΛΑΝΟΜΑΤΗΣ
στην
Αλεξανδρούπολη,
όπου
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ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
Συνέχεια από την 1η
κές πολιτικές συγκρούσεις.

Σήμερα
ΒΕΡΟΙΑΚΑΣΤΟΡΙΑ
' Εναν πολύ ενδιαφέροντα αγώνα
θα έχουν την ευκαιρία να παρακο
λουθήσουν σήμερα, όχι μόνο οι φίλα
θλοι της Βέροιας αλλά ολόκληρης
της Ημαθίας.
Πρόκειται για την συνάντηση
ΒΕΡΟΙΑΣ - ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ που θα γί
νει σήμερα στο εθνικό στάδιο
Βέροιας,
Οι δύο αντίπαλοι μετά την διακο
πή των πρωταθλημάτων λόγων των
δημοτικών εκλογών θα κάνουνσήμερα πρόβα τζενεράλε εν όψει των δύ
σκολων αγώνων που τους περιμέ
νουν και ως εκ τούτου θυ παρατά
ξουν ότι καλύτερο διαθέτουν από
πλευράς έμψυχου υλικού, πράγμα
που εξασφαλίζει την συναρπαστικότητα του αγώνα.
Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 3.15.

Να παίξει ο
Χατζηπαναγής
στην Εθνική
Προσπάθειες για να παίξει και πά
λι, επίσημα αυτή τη φορά, στην Εθνι
κή ομάδα, ο διεθνής κυνηγός του
Ηρακλή Βασίλης Χατζηπαναγής.
ξεκινάει ή ΕΠΟ. Μετά από πρωτο
βουλία του Γ.Γ Αθλητισμού κ. Κίμωνα Κουλούρη, αποφάσισε για τρί
τη φορά, τα τελευταία έξη χρόνια, να
παρέμβει στη ΦΙΦΑ και να εξαντλή
σει όλες τις δυνατότητες, που υπάρ
χουν, ώστε να μην υπολογίζεται μελ
λοντικά η «θητεία» του 28χρονου
παίκτη στις εθνικές ομάδες της Σοβ.
Ένωσης, όπου αγωνίστηκε, πριν έλ
θει στην Ελλάδα.
Ο κ. Κουλούρας, με επιστολή του
προς τον πρόεδρο της ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας κ. Βασίλη Χατζηγιάννη, ζήτησε «άμεση και σε βάθος μελέ
τη όλων των δυνατοτήτων για εξεύ
ρεση και άρση των εμποδίων στο θέ
μα της χρησιμοποίησης του ποδο
σφαιριστή».
' Ετσι ο κ. Χατζηγιάννης, ποο φεύ

Διάφορες ειδήσεις από την
ΕΠΣΚΜ

^Υ ω να ς ΚΑΒΑΛΑΣ-ΒΕΡΟ Ι Α Σ έχει λήξει ισόπαλος (1-1) και ο προ"^Ιζ κ. I αϊτάνος συγχαίρει τον Τάκη Παπατζίκο τόσο για την από
δοσή του όσο και για το θετικό αποτέλεσμα.
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Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Διαμέρισμα 60 τ.μ. ανώγειο - εσωτερικά επί της Μάρκου ΜπότσαΡη θεσ/νίκης αντί 900.000 δρχ. Πληροφορίες 22304 Βέροια.

Ζ Η Τ Ε ,Τ Α Ι K O H tA A A
Pe γνώσεις Λογιστικής γισ να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υνιειωΐ,
Βέροια. ΠΛηρ. τηΛ. 28 7 2 4 .
ς
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
νιΛ Ί” Α Ε· φ ο ύ ν τ α , νέες και νέο, με εφρόδειο λόγου 20-35 ετών
«Ιωτερική εργασία. Μισθός 20.000 συν ποσοστό.
ΘΛεφωνήσατε στον κ. Κόγ/α 2 1 9 1 9 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
Μι«λ ? γόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
*"*“9 40 - 30.000 το μήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

Α Π Ο Κ Λ Ε ΙΣ Τ ΙΚ Ο Σ Α Ν Τ Ι Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Σ
τ°ν Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επιχεί-
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■~ Ί>μής παιγνι6ιών, Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. ΗΛιιιία

7 .g'" " ετών, μικρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15.945,
και 2 - 5 μ.μ.

&ΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.
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Με απόφαση της επιτροπής πρω
ταθλήματος της Ενώσεως και εξ
αιτίας των επαναληπτικών δημοτι
κών εκλογών, αναβάλλονται οι παρα
κάτω αγώνες; 1) Εθνικός Ράχης ΜΑΣ «Βεργίνα» θα γίνει την Τετάρτη
3/11/82 ώρα 2.30 μ.μ.. 2) Θύελλα
Παπάγου - Αχιλλέας Ναούσης, θα γί
νει την Τετάρτη 10/10 ώρα 2.30 μ.μ.,
3) Αγροτ. Αστέρα Αγ. Βαρβάρας
Ελπίδα Μονοσπίτων θα γίνει την
Τετάρτη 3/11/82, 4) Δόξα Λαζοχω
ρίου
ΠΑΟ Αρχαγγέλου, θα γίνει
την Τετάρτη 27/10 ώρα 2.30 μ.μ.
Εξ άλλου ο αναβληθείς αγώνας
ΑΟ Τριποτάμου Αχιλλέα Ναούσης
θα γίνει την Τετάρτη 3/11/82 και
ώρα 2.30 μ.μ. στο γήπεδο Τριποτά-

του ΠΑΟ Παλατίτσια 3, Γκουγκουλάρας Σωτήριος του Νησσαϊκού
Νησιού I. Γκουγκουλάρας Γεώργιο;
του Νησσαϊκού Νησιού 3, Μπλιάτκας Κων/νος του Βερμίου Ναούσης
3. Λαζάρου Απόστολος του Βερμίου
Ναούσης Γ Λοκμανίδης Νικόλαος
του Βερμίου Σελίου 2. Μπέκας Αστέριος του Εθνικού Ράχης I.
•
Για την κιΛύτερη προετοιμα
σία του το κλιμάκιο των επίλεκτων
της Ενώσεως, εν όψει των αγώνων
που θα δώσει με την ουγγρική ομάδα
ΖΕ-ΤΕ-Ε. την Πέμπτη 21 / 10/82 δίδει
φιλικό αγώνα στο γήπεδο της Νέας
μου.
•
Επίσης με απόφαση της επι Νικομήδειας με την ομάδα της Δόξας
τροπής πρωταθλήματος επεβλήθηκαν Μακροχωρίου.
• Από την ΕΠΟ στάλθηκε στην
οι παρακάτω ποινές αποκλεισμού σε
Ενωση το παρακάτω τηλεγράφημα:
παρεκτραπέντες ποδοσφαιριστές.
«Εγκρίνουμε αίτημα Ενώσεως
Σαγρής Χρήστος του Βερμίου
Ναούσης I αγωνιστική. Ιορδανίδης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κεντρί
Νικόλαος της ΑΕ Καλλιθέας Βέροιας Κής Μακεδονίας για μετάκληση ομά
3. Μαυροματίδης Βασίλειος της Πον δας' ΕΠΣ νομού ΖΑΛΑ ΕΓΚΕΡΖΕΕ
τιακής Νεολαίας 1, Γελαδάρης Ουγγαρίας για φιλικούς αγώνες στο
Δημήτριος της Ποντιακής Νεολαίας διάστημα 28/10 έως 7/11 με υπο
1, Καραλιπούλος Μερκούριος της χρέωση ανταπόδοσης φιλοξενίας στο
Α.Ε. Καμποχωρίου 3, Τσιρπμνλής μέλλον στύπ- Παρακαλείται Γενική
Σωτήριος της Θύελλας Στενημάχου Γραμματεία Αθλητισμού για σχετική
2, Γιοβανόπουλος Κων/νος του άδεια σύμφωνο με το ΝΟμο»,.
• Με απόφαση της Γενικής
ΠΑΟ Κορυφής 3. Τρικαλόπουλος
Διονύσιος του Φιλίππου Μελικής 2, Γραμματείας Αθλητισμού αναγνωρί
Πεχλιβάνος Βασίλειος του Ατρομη-' στηκαν σαν φίλαθλα σωματεία ο
του Διαβατού 2, Σιμιτζής Βασίλειος αθλητικός σύλλογος «Απόλλων»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ
PEU G EO T 3 0 5
PEUG EO T 3 0 5
FORT ESCORT
FORT ESCORT
FORT ESCORT

GL 8ΗΓΊ
GL 9ΗΓΊ
GL
L
Δ ίθυρα pe οροφή
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ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ
ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
8.30-1.30 και 5-8.30
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 46-2ος ΟΡΟΦΟΣ
(πολυκατοικία Λαναρά)
Τηλ. Ιατρείου 25850-Οικίας 29530
ΒΕΡΟΙΑ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

Ραψομανίκης και ο αθλητικός μορ
φωτικός σύλλογος Πρασινάδας
Κυδωνέας «Ηρακλής» και κατά τη
φετεινή ποδοσφαιρική περίοδο θα πά
ρουν μέρος στο πρωτάθλημα Γ' ερα
σιτεχνικής κατηγορίας της Ενώσεως.
■ Με απόφαση της ΕΠΟ οι αγώ
νες της 24.10 1982 της Β' Εθνικής
κατηγορίας θα γίνουν κανονικά εφ'
όσον στην έδρα του γηπεδούχου και
του μετακινούμενου σωματείου δεν
γίνονται επαναληπτικές δημοτικές
εκλογές. Έτσι ο αγώνας Ναούσης
Πιερικού Οα γίνει τη Δευτέρα
25.10.82 γιατί την Κυριακή 24.10.82
στη Νάουσα θα γίνουν επαναληπτι
κές δημοτικές εκλογές.
• «Οι υποψήφιοι για τη σχολή
προπονητών ποδοσφαίρου 1982 θα
πρέπει να έχουν ενεργό συμμετοχή
στο άθλημα επί μία πενταετία». Αυτό
τονίζεται σε τηλεγράφημα της Γενι
κής Γραμματείας Αθλητισμού πρ ος'
την Ένωση.
• Με απόφαση της Γ ενικής
Γραμματείας Αθλητισμού κι ύστερα
από σχετική πρόταση του Ν.Ε.Φ.Α.
Ημαθίας, χορηγήθηκε άδεια λειτουρ
γίας του γηπέδου του συνοικισμού
Αγίας Τριάδας.

Β Ε Ρ Ο ΙΑ - Τ Η Λ . 2 2 .5 6 8

γει το μεσημέρι για τη Βιέννη - είναι
παρατηρητής του αγώνα Ραπίντ Λότζ - θα έχει τις πρώτες επαφές με
παράγοντες της ΦΙΦΑ και θα συζη
τήσει το θέμα.
Η ελληνική πλευρά, θα ζητήσει
«φορτικά» - σύμφωνα με προχθεσινή
διαβεβαίωση τουθ προέδρου της
ΕΠΟ - την άρση απαγόρευσης συμ
μετοχής ίου Χατζηπσναγή στην
Εθνική ομάδα. Και θα υποστηρίξει
ότι οι Σοβιετικοί έκαναν λάθος, όταν
χρησιμοποίησαν τον παίκτη στο
συγκρότημα «Ελπίδων» της χώρας
τους, ενώ ήξεραν πως έχει ελληνική
υπηκοότητα και διαβατήριο.
ΣΤΗ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ
Με τον τρόπο αυτό πιστεύεται όη
η ΦΙΦΑ θα δει ευνοϊκά το πρόβλημα,
αφού οι επαφές θα αυνεχιαθούν ως το
Δεκέμβριο, όταν θα γίνει η γενική
συνέλευση της ΟΥΈΦΑ στη Ζυρίχη.
Ο κ. Χατζηγιάννης. πρόκειται να
συναντηθεί και να συζητήσει με τον
γνωστό ποινικολόγο και αθλητικό
παράγοντυ κ. Χάΐντς Γκερόε, ο
οποίος και Οα καθορίσει, πιθανότατα,
την τακτική που θα ακολουθήσει η
ΕΠΟ στο θέμα.
•

Παρόμοιες προσπάθειες έγιναν

το 1978 και το 1980, αλλά η απάντη
ση της ΦΙΦΑ ήταν αρνητική, μιά και
κανένας παίκτης δεν μπορεί να μεταπηδήσει από μιά Εθνική ομάδα σε άλ
λη, Ο Ζατζηπαναγής, πάντα«;, έπαιξε
σε ένα και μοναδικό αγώνα με τα
ελληνικά «χρώματα·: στο φιλικό
μάτς Ελλάδας Πολωνίας (1-0) στο
γήπεδο της Λεωφόρου. Αλλά σταμά
τησε γιθα να μην υπάρξουν συνέπειες
για το εθνικό συγκρότημα.
Παλιότερα παρόμοιες «μεταγρα
φές» ήταν συνηθισμένο φαινόμενο.
•
Ο Ούγγρος Λάσλο Κουμπάλα
έπαιξε σε τρεις Εθνικές ομάδες: τρεις
φορές στην Ουγγαρία, έξω στην
Τσεοχοσλοβακία και είκοσι μία στην
Ισπανία.

• Οι Ούγγροι Πούσκας, Κόκσιτς και ο Αργεντινός Ντι Στέφανο
στην Ισπανία.

Η ΔΙΕΘΝΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ
Αξίζει όμως κανείς να εξετάσει και
π ς διεθνείς εφαρμογές των διαφόρων
εκλογικών συστημάτων για να κρίνει
τις διάφορες προτάσεις που ακούγονται. Χαρακτηριστικά μπορεί να
σημειώσει κανείς ότι Kuni μεγάλη
πλειοψηφία. και γενικά στις χώρες
που γίνονται κάποιας μορφής εκλο
γές - έστω και χωρίς ουσιαστικό
περιεχόμενο - εφαρμόζεται κάποιο εί
δος πλειοψηφικού. Στις περισσότερες
δημοκροηκές χώρες, και μάλιστα
στις αγγλοσαξωνικές και σ αυτές
που προήλθαν από την Βρετανική
Κοινοπολιτεία, εφαρμόζεται το απλό
πλειοψηφικό και κυρίως το μονοεδρι
κό (First Pass The Post Szstcm).
Παράλληλα, σχεδόν ο όλες η ς
σοσιαλισηκές χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης καθώς κσι σε μερικές της
Ασιατικής Ηπείρου, ισχύει το σύστη
μα της απολύτου πλειοψηφίιις, με
αποτέλεσμα την δημιουργία συμπα
γών μονοκομματικών κυβερνήσεων
καθεστώτων.
Σ ας υπόλοιπες δημοκροηκές χώ
ρες κυριαρχεί κατά μεγάλη πλειοψη
φία το αναλογικό σύστημα, αλλά μι
μια πλειάδα διαφορεηκών μεθόδων
εφαρμογής του. Οι διαφορές κυρίως
αναφέρονιαι στον υπολογισμό των
εκλογικών υπολοίπων και στον καθο
ρισμό των κατανομών των εδρών.
Επίσης σε λίγες χώρε; εφαρμόζεται
το λεγόμενο σύστημα της Εναλλακτι
κής Μεταφερομένης Ψήφου (Alterna
tive Transtcr Vote) και όπου ένο
καραρά πλειοψηφικό σύστημα συμ
πληρώνεται από στοιχεία αναλογικής
για την εκπροσώπηση κυρίως ιωνι
κών ή θρησκευτικών μειονοτήτων.
Τέλος, σε μια μόνο χώρα, την Ομο
σπονδιακή Γερμανία, λειτουργεί από
χρόνια ένα ιδιότυπο μεικτό εκλογικό
σύστημα που συνδυάζει επιτυχημένα,
και μέσα σε κάθε εκλογική περιφέ
ρεια. την αναλογική με ΤΟ μονοεδρι
κό πλειοψηφικό.

ΑΥΡΙΟ: Ιο |Γ μέρος

ΠΡΟ=ΠΟ
•

Το ÓCATIO ι ι κ υ - π ο Π Κ ά λ λ η ς

Κυριακής (31. τρ«χ.):
ΑΕΚ - Πανσερροικός
Απόλλων Α0. - Ολυμπιακός Γί.
Εθνικός Π. - Κοστοριό
Λάρισα - Ο.Φ.Η.
Μακεδονικός θ. - Δόξα Δρόμος
Παναθηναϊκός - Ηρακλής
Πανοχαϊκή - Πανιώνιος
ΠΑΟΚ - Αρης
Ρόδος - Γιάννινα
Αχαϊκή - Κόρινθος
Χανιά - Παναιτωλικος
Αθελίνο - Γιουθέντους
Ουντιέζε - Βεράνα

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ .
ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Η Τοπική Εφορεία Προσκόπων
Βέροιας (μέλος της Ε.Φ.Ο.Ε.Π.Λ)
I προκηρύσσει το 8ο εσωτερικό πρω
τάθλημα Πίγκ Πόνγκ στη μνήμη
του πρώτου τοπικού της Εφόρου «Γ.
ΓΟΥΛΙΙ». για τους προσκόπους,
νέους κοι νέε; της πόλης μας που
επιθυμούν νιι πάρουν μέρος.
Οι αγώνες θα γίνουν το Σάββατο
23 Οκτωβρίου 1982 ώρα 10 το πρωϊ
στο κλειστό γυμναστήριο Εληάς.
Για τη διάδοση του ωραίου αυτού
αθλήματος και την ανάπτυξη του η
οργανωτική επιτροπή έχει καλέσει
για την ημέρα αυτή το κλιμάκιο
αθλητών της Προεθνικής Β. Ελλάδος
που θα χαρίσουν στους φιλάθλους
της πόλης μας συγκινητικές στιγμές.
Περισσότερες
πληροφορίες
δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερό
μενοι μπορούν να ζητήσουν μέχρι
την Παρασκευή 22.10/82 στα τηλέ
φωνα 2482Θ πρωί. 23274 6-8 απόγευ-

μα.
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ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜ Α ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπίεση rou κόστους από το σκιόιο της μελέτης
in οωστές και οικονομικές μελέτες οτα υλικά και στους
X ιυμυυς, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και
οω'αιά συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. ΚΟΥΖΙ
Ν Α . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ. ΣΑ Λ Ο Ν Ι ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ
3
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ: 1 10 .00 Μ2
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 Δ 50.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
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ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Δεν εξαντλείται όμως μόνο στο ζή·
τημα της πόλωσης η αδυναμία της
επιχειρηματολογίας των οπαδών, της
απλής αναλογικής. Η δημιουργία
πολλών μικρών κομμάτων έχει μέσα
της έμφυτο και το στοιχείο της πολι
τικής αστάθειας. Οι κυβερνήσεις
συνασπισμού, που από τα πράγματα
προκύπτουν κάτω από την απλή ανα
λογική, σπάνια συμβάλουν στη
σωστή πορεία μιας χώρας. Οι συχνές
κρίσεις κι η ακυβερνησία πολύ συχνά
κάνουν την εμφάνισή τους. Συνάμα,
πολλές φορές νοθεύεται κι η ψήφος
του μέσου ψηφοφόρου, που έκπλη
κτος βλέπει το κόμμα της αρεσκείας
του, που με την δική του ψήφο είναι
ενδεχόμενο να μπόρεσε να εκπροσω
πηθεί στη Βουλή, να συνασπίζεται με
παρατάξεις που αυτός καίρια αντιπα
θεί και αποστρέφεται!!
Ενας άλλος τομέας που δραστικά
κακοποιείται και υποφέρει κάτω από
το σύστημα της απλής αναλογικής εί
ναι υ συνδικαλισμός και γενικά η
εκπροσώπηση των συμφερόντων. Η
κομματικοποίηση των χώρων αυτών
από τις αντιμαχόμενες πολλές πολιτι
κές παρατάξεις αποτελεί γι' αυτές
Γ,οτική ανάγκη για την επιβίωσή

τους. Στα πολυκομματικά συστήμα
τα. είναι τα κόμματα που «αποικίζουν* τα συνδικάτα προσπαθώντας
να tu κάνουν φερέφωνα των δπκι'ον
τους απόψεων, Με αποτέλεσμα βέ
βαια ν' αδυνατίζουν την διεκδικητική
τους ικανότητα.
Αντίθετα, στις χώρες όπου, σαν
αποτέλεσμα κυρίως του εκλογικού
συστήματος, είναι πολύ λιγότερα τα
κόμματα στην πολιηκή ζωή, οι συν
δικαλιστικές οργανώσεις είναι ενιαίες
και πανίσχυρες, οι δε διεκδικητνκές
τους δυνατότητες απεριόριστες. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στα συστήματα
αυτά είναι συχνές οι περιπτώσεις που
τα συνδικάτα σχηματίζουν τα δικά
τους κόμματα. Τόσο είναι μεγάλη η
δύναμη και η αυτοτέλειά τους. Θα
πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι στις
χώρες ακριβώς αυτές που η εργατική
τάξη είναι πανίσχυρη και πολιτικά
συνειδητοποιημένη ιπναι μηδαμινή
και η παρουσία των κομμουνιστικών
κομμάτων (Δ. Γερμανία. Μ. Βρετα
νία, Η.Π.Α.. Καναδάς κ.α.) Kui είναι
βέβαιο όη τα κομμουνισηκά κόμμα
τα πάντοτε ευνοούν στη Δυτική
Ευρώπη την απλή αναλογική, για να.
μπορούν να εξασφαλίζουν την πολιηκή τους εκπροσώπηση και ταυτό
χρονα να διεισδύουν στο, σα φυσική
συνέπεια, κατακερματισμένο εργαη
κό κίνημα.
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Εληξε χθές το μεσημέρι το Σβμβαύλιο ττον υπουργών Γέωργνκς της
ΕΟΚ. χωρίς νπ ληφθούν, ούτε χΟές'.
οποιρασεις. 'Οπως δήλωσε ο υπουρ
γός Γεωργίσς «. Κ. Σημίτης, σχετικό
** το Ελληνικού ενδιαφέροντος θέμοτα, έγινε μια επισκόπηση των μέ
χρι τάρα συζητήσεων για το κοινοτι
κό κβκτημένο. δηλαδή για την ανα
θεώρηση της οργάνωσης της αγοράς
των μεσογειακών προϊόντων ενόψει
της εντάξιως της Ισπανία; και της
Πορτογαλίας και αδικότχρα για τα
Φρούτα και το ελαιόλαδο Οι όιαφο
ρές όμως μεταξύ των κρατών μχλαιν
•ξακολοοθούν να είναι μεγάλες και
ζητήθηκε από την προεδρία (Δανία)
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επε
ξεργασθούν νέες πρότασης. πρόκα
μένημ νπ Εεπεραοτούν οι διαφορές.
Η Ελλάδα στο θέμα αυτό ακολου
θεί τις (διβ; γενικές γραμμές με την
Ιταλία και τη Γαλλία. Στόχος των
τριών μεσογειακών χωρών, όπως είπε

υ κ. Σημίτης, είναι η ενίσχυση των
αεστΓ/Γΐηνάν ποοϊόντων.
Συζητήθηκε επίσης το Ηεμα των
ποσοστώσεων στην παραγωγή ζάχα
ρης μετά από παρέμβαση της Ιταλίας.
Η Ελλάδα συμφώνησε με την Ιταλία
ό π πρέπει να επανεξετασθεί το καθε
στώς των ποσοστώσεων της ζάχαρης
γιατί αδικεί τις χώρες στις οποίες η
κατανάλωση δεν καλύπτεται από την
παραγωγή (όποις στην Ελλάδα). Το
θέμα θα συζητηθεί πάλι σε προσεχές
συμβούλιο οπουργών Γεωργίας.
Τέλος, εγκρίθηκαν οι γενικές
αρχές ενός συμβιβασμού για την εισ
αγωγή στην Βρεταννία 87.000 χάν
νων βουτύρου Νέας Ζηλανδίας και
πιστεύεται ότι θα ληφθεί τελική από
φαση στην ειδική επιτροπή Γεωρ
Υ«ις. την προσεχή Δευτέρα,
Ορίστηκε, εξάλλου, νέο συμβούλιο
των υπουργών Γεωργίας για τις
13-14 Νοεμβρίου.

Τεταμένη ατμόσφαιρα
επικρατεί στην Πολωνία
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Ισχυρές
δυνάμεις ασφαλείας
συγκεντρώθηκαν στη Νόβα Χούτα,
βιομηχανικό προάστιο της Κρακο
βίας. για τον φόβο μήπως ξεσπάσουν
νέα επεισόδια σήμερα, κατά την
κηδεία του 20χρονου εργάτη, που
σκοτώθηκε την περασμένη εβδομάδα
από την αστυνομία κατά την διάρκεια
διαδηλώσεων της «Αλληλεγγύης».
Η κατάσταση στην Νόβα Χούτα
εξακολουθεί να είναι τεταμένη ύσιε
ρα από τις συγκρούσεις της περασμέ

Εξάλλου ανακοινώθηκε στη Βόννη
επίσημα ύ π ο Δυπκογερμονός
Καγκελάριος αποδέχτηκε σχετική
πρόσκληση του κροέδρου Ρήγκιιν
και θα «ισιαφθΕί την Ουάσιγκτον
στις IS Νοεμβρίοιι, συυοδευδμένος
από τον ανπκαγκελάριο και υπουργό
Εξωτερικών Χάνς Ντήντριχ Γκέναερ. Πολιπκοί παρατηρητές υπενθύ
μ«ζαν μ« την cmcaipia ό π ο κ Κσλ
μετά την εκλογή του στην Κάγκελά
ρία υκοσχέθηκε »θεαματική» βελ-τίω
ση w v σχέσεων της Δ. Γερμανίας με
τις Η ΠΑ, ενώ στην Ουάσιγκτον υ
•πτροσω το; too Λευκού Οίκου Λόρ
ρυ Σπήκς όήλ.ωσκ όπ τόοο ο πρόε
δρος Ρήγκαν. όσο και α Καγκελάριος

Κολ επιθυμούν ειλικρινή την συνεχι
ση των στενών σχέσεων μεταξύ των
δυο χωρών.
Την Πέμπτη τέλος υπενθυμίζεται
ότι Οα πραγματοποιηθεί γάλλο-γερμανική συνάντηση κορυφής στη Βόν
νη, όπου αναμένεται ο Γάλλος πρόε
δρος Φρανσουά Μιτεράν συνοδευόμενος από τον πρωθυπουργό Πιέρ
Μωρουό κοι τουλάχιστον πέντε από
τους υπουργούς κλειδιά της κυβερνήαιως.
Η σύντομη επίσκεψη του Δυπκο
γκρμανού Καγκελαρίου στην πρωθυπουργική κατοικία της «σιδηράς
Κυρίάς» της Βρετανίας χαρακτήριζε
ται επίσημα σαν »εντατική επίσκεψη
εργασίας» και σημειώνεται μια εβδο
μάδα πριν από την έναρξη των επίση
μιιιν αγγλογκρμανικών διαβαυλεύσεων στη Βόννη,
Σημειώνεται σχετικά ότι παρά τη
ρητή διαβεβαίωση που παρέσχε ο κ.
Κολ μετά την πρόσφατη συνάντησή
του στυ Παρίσι με τον Φρανσουά
Μιτεράν, ό π θα παραμείνει προσηλω
μένος στην αρχή της διατηρήσεως
της γαλλογερμανικής φιλίας, στην
πραγμαηκότητα η επίσκεψή του στο
Λονδίνο αποδεικνύει κατά την γνώμη

έμειναν προχθές χωρίς ανταπόκριση,
εγάτες δήλωσαν ότι αυξάνεται το
ρεύμα για στάση εργασίας στις 10
Νοεμβρίου δεύτερη επέτειο της αναγνωρίσεως του καταστατικού της
«Αλληλεγγύης».
Η προσέλευση στην εργασία
ήταν και πάλι κανονική στο τεράστιο
χαλυβουργείο Χούτα Βασζάβα στην
Βαρσοβία και τα ναυπηγεία του Γκν
τάνσκ όπου μοιράστηκαν προχθές
προκηρύξεις νια απεονία.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Συνέχεια από την 1η
που είχαν συμμαχήσει με τυ ΚΚΕ.
Επίσης ο κ. Αβέρωφ τόνισε ό π το
ΠΑΣΟΚ έχασε στην Αθήνα το
21,8% της όυνάμεώς του και το 32%
στην Θεσσαλονίκη.
ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΩ
Σημαντική κομματική ανακατά
ταξη σε σχέση με π ς πέρυσι νες βου
λευτικές εκλογές αποκαλύπτουν οι
δημοτικές εκλογές, κατά την άποψη
ίου προέδρου της ΕΔΗΚ κ . !. Ζίγδη.
Εε σχετική δήλωσή του αναφέρει
ό π η ανακατάταξη αυτή υπήρξε έντο
νη μέσα στους κόλπους της ευρύτε-

Μαραθώνιο επαφών
αρχίζει ο X. Κόλ
ΒΟΝΝΗ
Ταύτχτη απόψεων και «πλήρης
αρμονία στόχ**ν, αναμένεται να
σημειωθεί τόσο σε οικονομικά θέματα
όσο και στα μεγάλο διεθνή προβλή
ματα μεταξύ της Βρετττνίδας πρωθυ
πουργού Μάργκπρετ θάτσερ και του
Δυπκογερμαναύ Καγκελαρίου Χέλ
μαυτ Χολ, ο οποίος πραγματοποιεί
επίσημη «χίακκνη στο ·Ν θ Ιο» της
Ντάουνιγκ Στρήτ-

νης εβδομάδας που υπήρξαν οι
αγριώτερες σε ολόκληρη τη χώρα.
Στο μεταξύ ο στρατηγός Γιαρουζελακι συμπλήρωσε προχθές τον
πρώτο χρόνο στην εξουσία αντιμετω
πίζοντας ακόμη την οικονομική και
κοινωνική κρίση βτη χώρα του. παρά
την διάλυση του κυριώτερου αντιπά
λου του, του ανεξαρτήτου εργατικού
συνδικάτου »Αλληλεγγύη» που αρι
θμούσε 10 εκατομμύρια μέλη.
Μολονότι οι εκκλήσεις για απερν ικ σε πολλές πόλειε Φαίνεται ότι

των παρατηρητών ότι υπό την
παρούσα δυπκογερμανική κνβέρνη
ση δεν μπορεί να λειτουργήσει ουσία
σπκιί ο άξονας Βόννης - Παρισίων.
Διπλωματικοί κύκλοι υποστήριζαν
ό π η κυρία Θάτσερ ενδέχεται να ανα
πτύξει με τον ιδεολογικά συγγενή της
Καγκελάριο Κολ πιο θερμές προσ
ωπικές σχέσεις απ' ό π με τον Σοσιαλ
δημοκράτη προκάτοχό too Χέλμουτ
Σμιτ, ο οποίος συχνά δεν έκρυβε, την
δυσαρέσκεια του για την πολιπκή
της.

ρης προοδευτικής και δημοκρατικής
παρατά ξεως.
Εξ άλλου, ο κ. Ζίγδης διαμαρτυρήθηκε διότι η τηλεόραση δεν ανέφε
ρε και την ΕΔΗΚ μεταξύ των κομμά
των που υποστήριξαν τους συνδυα
σαούς του ΠΑΣΟΚ.
Για παρασιώπηση της υποστηρίξειίις του σε συνδυασμούς του
ΠΑΣΟΚ και των ανακοινώσεων του
από την τηλεόραση διαμαρτυρήθηκε
και το ΚΟΛΗΣΟ ενώ η ΕΛΑ επιμέ
νει να βλέπει συντριβή της δεξιάς και
εντυπωσιακό αποτελέσματα, όπου
υπήρξε συσπείρωση και συνεργασία,
προβάλλοντας την συμβολή της,
Ο κ. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
των δημοτικών εκλογών ο ανεξάρτη
τος βουλευτής κ Στ. Παναγούλης,
δήλωσε ότι ο ελληνικός λαός έδειξε
τον δρόμο της ενότητας και καταδί
κασε κάθε προσπάθεια λοξοδρομήσεως και μονοπωλήσεως της αλλα
γής. Έδειξε ακόμη ότι ο αυτπρχισμός
δεν τραυματίζει μόνο την δημοκρα
τία. αλλά γίνεται επιζήμιος και σε
αυτούς που χρησιμοποιούν τις μεθό
δους του. γιατί τους στερεί από την
σωστή πληροφόρηση και τους οδηγεί
σε λαθεμένες εκτιμήσεις και επιλογές.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι ιδιαίτερα
στους δήμους του λεκανοπεδίου
Αττικής και <nu μεγάλα αστικά κέν
τρα. ώστε καμιά προπαγάνδα αμερι
κανικού «μάρκετινγκ» δεν μπορεί να
αλλοιώσει το νόημά τους.

ΚΟΔΗΣΟ κ. X. Πρωτόπαππας ιιπέοτειλε επιστολή στον υπουργό τύπου
και πληροφοριών κ. Μαρούδα. με
την οποία διαμαρτύρεται για τη μη
μετάδοση, unó την ΕΡΤ, της ανακοινώσεως του πολιτικού γραφείου του
κόμματος. Στην επιστολή επισημαίνεται ότι ενώ οι ανακοινώσεις των
άλλων κομμάτων μεταδόθηκαν κατ'
επανάληψη, η ανακοίνωση του
ΚΟΔΗΣΟ αποσιωπήθηκε. »Να βρε
θεί κάποιο κριτήρια που να δικαιολο
γεί τον αποκλεισμό του ΚΚΕ εσ.
ποοδεν εκπροσωπείται στη Βουλή
και της ΕΔΑ που δεν εκπροσωπείται
και στα δύο. Η μόνη ειδοποιός διαφο
ρά μας από τα δύο κόμματα που
προαναφέρατε μένει, ότι εκείνα έβγα
λαν φιλοκυβερνητικές ανακοινώσεις
ενώ εμείς μιλήσαμε για την αποτυχία
του ΠΑΣΟΚ.
Ά λλ η δυσμενής σε βάρος μας
μεταχείριση είναι η παρασιώπησή
της υποστήριξης που δώσαμε σε υπο
ψήφιους δημάρχους στα τέσσερα
πέμπτα τουλάχιστον των περιπτώ
σεων. Τέτοιο λάθος, ούτ κατά προσ
έγγιση δεν σημειώθηκε ως προς
οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Kui παρά
τις διαμαρτυρίες μας η ΕΡΤ δεν
φρόντισε να σταματήσουν την παρά
λειψη του ΚΟΔΗΣΟ από τις πληρο
φορίες που έδωσε.
Γ ια την αποκατάσταση μιάς
κατάφορα αντιδημοκρατικής συμπε
ριφοράς σε βάρος μας, αξιώνουμε να
μεταδοθεί από την τηλεόραση και τη
ραδιοφωνία έστω και σήμερα ολό
κληρο το κείμενο της προχθεσινής
μας ανακοινώσεως, καβώς και η
παρούσα επιστολή μας».

« Χ Ε Ρ Α Λ Ν Τ Τ Ρ ΙΜ Π ΙΟ Υ Ν ξ

«Η Ελλάδα
θα παραμείνει
στο ΝΑΤΟ»
ΠΑΡΙΣΙ
Η Ελλάδα θα παραμείνει στο
ΝΑΤΟ», είναι ο τίτλος που δίνη η
εφημερίδα «Ιντερνάσιοναλ Χέραλντ
Τρίμπιουν» σε αποσπάσματα από
συνέντευξη του πρωθυπουργού κ.
Αν. Παπανδρέου προς την εφημερίδα
•Ουάσιγκτον Πόστ». που δόθηκε το
περασμένο Σάββατο.
Στη συνέντευξή του αυτή ο κ
Παπανδρέου φέρεται δηλώσας ότι «η
Ελλάδα δεν θα προ βεί σε μονομερείς
ενέργειες για την απομάκρυνση των
αμερικανικών βάσεων από την Ελλά
δα ή την αποχώρηση υπό το .ΝΑΤΟ»
Η σοσιαλιστική κυβέρνηση δεν θα
οδηγήσει την Ελλάδα σε «μια περιπέ
τεια» που θα τη» άφηνε εκτεθειμένη
σε επίθεση από την Τουρκία.
Ο κ. Παπανδρέου παραδέχθηκε
στην συνέντευξή του ό π στρατηγικό
δεδομένα για την άμυνα της Ελλόδο;
από την Τουρκία τον οδήγησαν στο
να παραμερίσει μερικές από τις πιο
ριζοσπαστικές του ιδέες στην εξωτε
ρική πολιτική - ιδέες που διακήρυττε
ότυν ανέβηκε στην εξουσία, πριν ένο
χρόνο.
Κατά τον Αμερικανό δημοσιογρά
φο ο κ. Παπανδρέου του έδωσε την
εντύπωση ανθρώπου που «έχει εγκα-.
ταλείψει την οργισμένη ρητορία που
χαρακτήριζε την άνοδό του στην
εξουσία, υπέρ ενός ήρεμου πράγματι-

Οι νομισματικές εξελίξει
της χώρας στο
τρέχον έτος
fTppC

ΑΘΗΝΑ 19 (ΛΠΕ)
Ικανοποιητικές χαρακτήρισχ πς
νομισματικές εξελίξεις μέσα στο τρέ
χον έτος ο υπουργός Εθνικής Οικο
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
νομίας κ. Γερ. Αροένης και υπογράμ
ΠΡΩΤΟΠΛΠΠΛ
μισε ότι η αύξηση της νομισματικής
Ο γενικός γραμματέας του
κυκλοφορίας φέτος 6α κρατηθεί στο
Οι Ιδιες πηγές πρόσθετον πάντως
όριο που είχε καθορίσει το νόμισμα
ότι Οι μέχρι σήμερα διακηρύξεις του
τοπιστωηκό πρόγραμμα.
κ. Κολ, τόσο για τις σχέσεις Α ν α τ ο 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα
λής Δύσεως, όσο και για την Ευρω
τελευταία στοιχεία η νομισματική
παϊκή Κοινότητα, υπήρξαν αρκετά
κυκλοφορία στις 14 Οκτωβρίου εκισυγκεχυμένες, ιόστε να μην είναι
νείτο με ρυθμό 19,6% επί ετήσιας βάδυνατόν να προβλεψθεί ακόμα το
σεως, για ολόκληρο δε το έτος και μέακριβές περιεχόμενο των μελλοντι
XPt 31 Δεκεμβρίου η αύξηση δεν θα
κών αγγλογερμανικών σχέσεων.
ξέπεράσει το 24% που προέβλεπε το
'Ενα σημείο πάντως στο οπαίο η
πρόγραμμα.
ταύτιση Βόννης - Λονδίνου θεωρείται
Από την άλλη πλευρά ευνοϊκές
δεδομένη, είναι η πρόθεση διατηρή
εξελίξεις σημειώθηκαν και όσον αφο
σει ος των εμπορικών συναλλαγών με
ρά τη συρροή ιδιωτικών καταθέσεων
την ΕΣΣΔ (αγωγός φυσικού αερίου),
στις Τράπεζες. Συγκεκριμένα τα
με ταυτόχρονη προσπάθεια βελτιώτελευταία στοιχεία δείχνουν όη οι
σεως των σχέσεων με π ς ΗΠΑ.
ιόιωηκές καταθέσεις αυξάνονται με
ρυθμό ταχύτερο εκείνου που είχε
προβλεφθεί. Πράγμαη μέχρι και τέ
λος Σεπτεμβρίου οι καταθέσεις αυξά
νονταν με ρυθμό 32% έναντι 30,3%.
που προέβλεπε το νομιομακκησιωηφορία
ότι
το
γαλλικό
υπουργείο
εξω
Η Πιλλίιι του Φρ. Μιτεράν »πά
κό πρόγραμμα.
τερικών
έχει
κατατάξει
την
Ελλάδα
γωσε» τις διαπραγμάτευσης για συμ
Τέλος, ο κ. Αρσένης είπε ότι συνε
παραγωγή στην Ελλάδα - σε συνερ του «πρώτου Έλληνα σοσιαλιστή
χίζονται ακόμη οι υπολογισμοί για
γασία με την ΕΑΒ δύο νέων τύπων πρωθυπουργού» στη ζώνη των
τον προσδιορισμό του ύψους του
αεροσκαφών «Μιράζ». φοβούμενη χωρών «αμφιβόλου εμπιστοσύνης». > ελλείμματος του δημοσίου φέτος που
Ένα
συμπέρασμα
του
οποίοι
όμως,
διαρροή τεχνικών μυστικών σε χώρες
αρχικά η χε υπολογιστεί όη δεν θα
οι αρμόδιοι γαλλικοί κύκλοι αρνούν«εκτός δυτικής συμμαχίας».
ξεπεράσει tu 340 δισεκ. δρχ. Ο κ.
Η αποκάλυψη αυτή, που έφτασε ται να αποκαλύψουν τα στοιχεία της
υπουργός είπε ό η στον τομέα αυτόν
συλλογιστικής...
μέσα
από
έγκυρα
κανάλια
πληροφοενεργειας απ' όπου αποκλείσθηκε τον
έχει σημειωθεί κάποια υπέρβαση, η
Ως
προς
το
θέμα
πάντως
της
συμ
ρήοειος, συνοδεύεται απά την πληροπερασμένο μήνα το Ισραήλ.
οποία πάντως σε καμμιά περίπτωση
παραγωγής δύο νέων τύπων «Μιράζ»
δεν θα οδηγήσει το έλλειμμα στα 500
στην Ελλάδα, φαίνεται ότι αιτία (ή
δισεκ. δρχ. όπως υποστηρίζεται από,
αφορμή...) αποτέλεσε το γεγονός ότι
την αντιπολίτευση, »Δεν θα εκπλαγώ
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει προαν το έλλειμμα δεν ξεπεράσει τα 400
βεί σε ορισμένες προσλήψεις σε καί
δισεκ. δρχ».
ριους τομείς της ελληνικής αεροπορι
ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
κής βιομηχανίας, οι οποίες δεν έχουν
Εξάλλου από την Τράπεζα της
τύχει της εγκρίσεως του ΝΑΤΟ Ελλάδος ανακοινώθηκαν τα στοιχεία
όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Το γεγο
για την εξέλιξη των καταθέσεων σε
νός αυτό (ενδεχόμενα πάνω στη βάση
εκφράζει πάντως, την πεποίθηση ότι
ΜΑΔΡΙΤΗ
δραχμές στους μήνες Μάιο, Ιούνιο
στοιχείων δεν είναιθ σε θέση να ξέρει)
Ένα άτομο τραυματίσθηκε προ είναι έργο της βασικής αυτονομιστι- δημιούργησε στους Γάλλους ιθύνον
και Ιούλιο 1982. όπως και συνολικά
κής
οργανώσεως
ΕΤΑ
ή
της
αριστεχθές, ελαφρά, από έκρηξη βόμβας
για το επτάμηνο του 1982. σε σύγκρι
τες φόβους, ότι απόρρητες τεχνικές
ρίσπκης
οργανώσεως
Γκράππο.
που σημειώθηκε σε υποκατάστημα
ση με την αντίστοιχη περίοδο του
πληροφορίες θα ήταν δυνατό να διαρΤέλος, όπως μεταδίδει το Γαλλικό
της Τράπεζας του Μπιλμπάο στην
ρεύσουν μέσω Αθηνών προς μη συμ1981
ισπανική πρωτεύουσα Πρόκειται για Πρακτορείο, ο ταγματάρχης του
'Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
μαχικές χώρες.
ισπανικού
στρατού
Ρικαρόο
Σαενθ
την ενδέκατη βομβιστική ενέργηα
της περιόδου Ιανουάριου Ιουλίου
Ας σημειωθεί, ότι το αρχικό σχέ
ντε
Ινεστρίγιας.
ο
οποίος
τα
τελευ
που σημειώνετιιι στην Ισπανία ης
1982. οι ιδιωηκές καταθέσεις εξελίσ
διο της ελληνογαλλικής συνεργασίας
ταία χρόνιυ πήρε μέρος σε δυο συνω
τελευταίες 48 ώρες.
σονται ικανοποιηηκά. Συγκεκριμένα,
ήισν εξαιρετικά μεγαλόπνοο: οι Γάλ
μοσίες με στόχο την κατάλυση του
Νωρίτερα, αστυνομικές πηγές d
στο πεντάμηνο του 1982, οι ιδιωηκές
λοι σχέδιαζαν να προχωρήσουν στη
χαν ανακοινώσει ό η αργά τη νύκτα δημοκρατικού πολιτεύματος, πήρε δημιουργία ενός τεράστιου κέντρου
καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 156,9
επείγουσα
μετάθεση
σε
στρατιωπκή
της Κυριακής άγνωστοι επετέθηκαν
δισεκ. δρχ σε σύγκριση με αύξηση
επισκευών στην Ελλάδα, όπου θα
μονάδα
του
Λας
Πάλμας
σ
π
ς
Κανα
με χειροβομβίδες εναντίον ενός
κατά 143.2 δισεκ δρχ., στην αντί
επισκευάζονταν και Οα συντηρούνταν
ρίαος
νήσους,
σύμφωνα
με
διαταγή
στρατώνα της Πολιτοφυλακής στο
στοιχη περίοδο του 1981 Εποχικά
τα
«Μιράζ»
από
όλο
τον
(ευρύτερο)
Λρρονίθ της επαρχίας Νπβάρρυ και που δημοσιεύτηκε προχθές στην εφη χώρο της Μεσογείου.
διορθωμένη η αύξηση του επταμήνου
κιπόρθ<ύσ«ν να διαφύγουν πυροβο μερίδα too ισπανικού στρατού.
Η επένδυση Οα ήταν κυριολεκτι
Επίσης,
οι
δυο
γιοι
του
ταγματάρ
λώντας στον αέρα με αυτόματα όπλα.
κά ζωογόνα για την ελληνική οικονο
Μέχρι στιγμής καμιά οργάνωση χη. που θεωρούνται ύποπτοι ότι μία. Τώρα, δεν αποκλείεται τυ μέσο
προετοίμαζαν
βομβιστική
επίθεση
δεν ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέγειακό κέντρο επισκευών «Μιράζ» να
'σείς αυτές που o'xuv σαν αποτέλεσμα εναντίον γραφείων πολιτικού κόμμα δημιουργηθεί στην Τουρκία
την
τος
στο
Τολέδο,
συνελήφθηκαν
στις
την επιδείνωση των εντάσεων στην
οποία η γαλλική πολιτική θεωρεί πιό
10
Οκτωβρίου
στη
Μαδρίτη,
αλλά
ο
ήδη τεταμένη προεκλογική ατμό
αξιόπιστη σύμμαχο από τη »σοσιαλι
σφαιρα της Ισπανίας. Η ϋοτυνομίο •ένας αφέθηκε στην συνέχεια ελεύθε στική» Ελλάδα.

Η Βέροια θα ζήσει
ο Τσαλέρας θα νικήσει
Ο Μιττεράν πάγωσε
τις διαπραγματεύσεις
για τα «ΜΙΡΑΖ»

Ο Τζεμαγιελ υπέρ κράτους
Παλαιστινίων στον ΟΗΕ
Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΗ Γ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ
Την αποχώρηση όλων των ξένων
στρατευμάτων οπό το Λίβανο ζήτησε
Προχθές ο Αμί» Τζαιαγιέλ μιράντας
ενώπιον της γενικής συνελκύαεως
του ΟΗΕ και «άλεσε την διεθνή κοι
λότητα να βοηθήσει την χωρά του να
ονακτήσο την εθνική της ανεξαρτη
σία και να ανασυγκρότηση την οικο
νομία της.
Κατά την διάρκεια της ομιλίας
του. η οποίο πολλές φορές πρσκάλε
σε θυελλώδη χειροκροτήματα, ο,
Αιβαντζος πρόεδρος υπογράμμισε
μεταξύ άλλων την ανάγκη ενός ειρη
νικού διακανονισμού της συγκρού
σεως μεταξυλ Ιαραήλ «οι ΓΙαλαισπ
νίων. στη βάση του αμοιβαίου σέβα
σμού των δικαιωμάτων των δύο
λαών, κο» υποστήριξε εμμέσως πλην
σαφιίχ το δικαίωμα των Παλαιστι
νίων να αποκτήσουν δική τους πατρί
δα.

Πανικός
στην Ιταλία
από 80
δονήσεις
<

ΡΩΜΗ

Σειρά σεισμικών δονήσεων
συγκλόνισαν για δεύτερη κατά
σειρά ημέρα προχθές την Περούτζια, την Ασσίζη. το Γκούμπιο
και άλλες μεσαιωνικές πόλεις
στην επαρχία Ούμπρια, βοριέως
της Ρώμης κατά την διάρκεια της
νύκτας της Κυριακής προς Δα>
τέρα.
Λεν υπάρχουν πληροφορίες
Υ«*
ζημιές. Το εθηκογετ,ΐφν,
σικό ινστιτούτο ανακοίνωση, ότι
την νύχτα σημειώθηκαν τουλάχι
στον 5 δονήσος κκ των οποίων η
ισχυρότερη 5 βαΟ. Ρίχτερ, αρκετά
ισχορή για νσ προξενήσει μέτριες
ζημιές σε κτίρια.
Η περιοχή έπληγη την
Κ οριακή από 80 δονήσεις και οι
περισσότερες ζη μ ιές προκλήθηκαν στην Βαλιραμπρίκα. 28 χιλιό
μετρα έξω από την Περούτζια,
ι»που κάπου 200 άτομ α εγκατέλει
·,·ιιτ ιη σπίτια τοας από φόβο
«ιιτιιρρι ι·σ»ι.«ς.

Η περιοδεία ταυ Λμίν Τζεμαγιέλ
στις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα έχει
σαν δεύτερο στιιθμύ την Ουάσιγκτον
για συνομιλίες με τον πρόεδρο Ρή
γκαν, θα μσιιμπέσει με την άφιξη
στην αμερικανική πρωτεύουσα του
ασιλιά Χασάν του Μαρόκου, σύμ
πτωση που οι παρατηρητές κάθε άλ
λο παρά »συμπτωματική» θεωρούν.
Ο Μαροκινός μονάρχης ο οποίος
ηγείται επταμελαύς αραβικής αντι
προσωπείας, Οα αναλάβει στην Ουάσιγκτον όραστήρια πρωτοβουλία για
την ειρήνευση της Μέσης Ανατολής
υπό το φώς των νέων εξελίξεων αποΦεύγοντας όμως επιμελώς να έλθει σε
σύγκρουση με τον πρόεδρο Ρι'ιγκαν
πάνω στο θέμα της συμμετοχής ή μη
της ΟΛΠ στην αντιπροσωπεία της
οποίος ηγείται.
Εκπρόσωπος του υπουργείου
εξωτερικών του Μαρόκου δήλωσε
ό π η ππταμελής αντιπροσωπεία θα
μεταβεί στην Ουάσιγκτον «στην πλή
ρη της σύνθεση», πράγμα που σημαί
νει ότι 8u συμμετέχει σ' αυτήν και ο
Παλαιστίνιος εκπρόσωπος, παρά τις
αντίρρησης τις οποίες εξέφρασε η
Ουάσιγκτον.
Δεύτερη αντιπροσωπεία στην
ιοπαία Ou συμμετέχει τόσο ο Παλαι
στίνιος ηγέτης Γιασέρ Αρικράτ, όσο
»κιι ο βασιληάς της Ιορδανίας Χουσείν πρόκειται να επιακεφθεί την Μόοχα και το Πεκίνο.
Στο μεταξύ η πμερικαχικη επιθεώρηση ·ΤάΙμ* αποκακυπτει ότι ο βασι
λιάς Xonor.lv της Ιορδανίας ζήτησε
από τον Γιασέρ Αραφάτ να αποδεχθεί
επίσημα την ιδία της δημιουργίας
μιάς ιαρδονοππλαιστινιακής ομο
σπονδίας. όπως προβλέπει εξ άλλου
και το ειρηνευτικό σχέδιο του προέ
όρου Ρηγκαν. Σύμφωναμ ε δημοσία
γραφικές πληροφορίες ο Ιορδανός
ηγέτης προειδοποίησε τον Αραφάτ
ότι τελικά δεν αποκλείεται να «μνα
γκαπθι,ί εκ ιω ν πραγμάτων να αποδε
χθεί μιά τέτοια λύση, παρ' όλη την
επιθυμία ίων Παλαιστινίων να απο
κτήσουν ανιξάρτητυ κράτος.
Το πρακτορείο ·ΤΛΣ» «ιτήγγηλε
προχθές η ς ΗΠΑ όιι ασκούν χ0ν
δροηδή εκβιασμό εις βάρος tn>v κρα
τών μελιάν του OHE, με στόχο να
διατηρήσουν το Ιαριτήλ στους κόλ
πους του διεθνούς οργανισμού.
Το πρακτορείο προσθέτει ότι ο
Α μ ε ρ ικ α ν ό ς

υπουργός

ε ξ ω τε ρ ιΚ,ό ν

Τζώρτζ Σοήλτς προρδοποίηπκ ό Λ
εάν το Ισραήλ ιΐΓΓΟΤλησίΙ«Ι αΛι _ ν
γενική σιινέλ^οση scmj (JKfc, όπ»«;
απαιτούν ορισμένα ιιμτφικό κράτη, οι
ΗΙ1Λ θα πάψου» vu συμμετέχουν
στην γενική συνέλευση του οργανι
σμού και θα »κόψουν» την συνδρομή

ιούς στην διεθνή επιτροπή ατομικής

Η προεκλογική βία
σαρώνει την Ισπανία

ρος.

Ο Καραμανλής συνέχεια στο
ακουστικό για τις εκλογές
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ κ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΤΟΡΟΝΤΟ, 19.
Με συνεχή τηλεφωνική επικοινωνία με την
Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων/νος Καραμανλής παρακολούθησε με έκδηλα ζωηρό ενδια
φέρον το αποτελέσματα του πρώτου γύρου των δημοτικών εκλογών - γιο τα οποίο, πάντως, απέφυγε
οποιοδήποτε σχόλιο.
ιιιστευεται, Οιι υ κ κ καραμσνλης
που επιστρέφει σήμερα το πρωί στην
Αθήνα, θα δεχθεί οο συνεργασία τον
πρωθυπουργό κ Ανόρέα ΠαπονΑρεου Η συνάντηση θα πραγματο
ποιηθώ πιθανότατα μετό την επι
στροφή του Πρωθυπουργού από τις
Βρυξέλλες (αναχωρεί αύριο), όπου
¿κ. πρόκειται να μειιίθι-ί ο υπουργός
Είωτερωών κ Γ χοραλαυπόηοι,^ης.
κοιαηονημένος από το αλλεπάλληλο
ταξίδια
Κατά την συνάντηση ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί τον
πρωθυπουργό γιο τις εδώ συνομιλίες

του με την *σνα&.«η ηγεσία και ιδιαί
τερα με τον κ. Πιέρ Τρυντώ. Ο τιλκν-

τοίος θο έχει οημερα <πην Οττάθο
συνομιλίες με τον υπουργό Εξωτερι
κών των ΗΠΑ κ. Σουλτς. Υπενθυμίζε
ται ότι ο κ Κ Καραμανλής επεσήμανε
επίμονο στον κ. Τρυντώ ο οποίος διατηρεί άριοτες σχέσεις με την αμερι
κανική ηγεσία, ότι οι εκκρεμότητες
στην Κύπρο και το Αιγαίο απειλούν
tnv σύνοχή της ΣυμμαχΙος. αλλά κοι τηγ εα-Λνποτην Ανατολική Μεσόγειο
χιηύ- επικείμενη συνάντηση Προέ
δρου τής Δημοκρατίας και Πρωθυ
πουργού πιστεύετε* ότι κυρίως θα συ
ζητηθούν ο» εωωτκρωές πολιτικές
Β β ψ α Η ^ ί Γ κ β ^ Γ τ ο 'τ ί π κ ^ των

αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλο
γών.
0 κ. Καραμανλής ολοκληρωυ«, κ«ες
τις εποφες του με την καναδική ηγε·
οια σε γεύμα που του παρέθεσε ο
ιιρωθυπουργός του Οντάριο κ Νταίηθις

Κατά την τετραήμερη παροιΛνή
του στον Καναδό, πάντιτς, περισσότε
ρες επαφές είχε ο Πρόεδρος της Δη
μοκρατίας με τον εδώ Ελληνισμό (ξε
περνάει συνολικό τις 300 χιλιάδες 1
από τον οποίο έγινε δεκτός με πολύ
*ρ>ώς ι»έη>·οιε ιδιαίτερο στο
Μόντρεαλ και το Τορόντο

ηγέτη που τώρα δίνει»·
ΚΑΙ ETO NBC ηαΛ^
Σε άλλη συνέντευξη 0 * ^
όρεου δήλωσε - £>ος το αμερ' ^
τηλεοπτικό δίκτυο NBC
η μονυ
δα δεν σκόπευα νο προβει οι μ ^
μεράς ενέργειες, σχετικά με
σας,
-.«awήid*
Οσο για το χρονικό ορω
Λ
πραγματεύσεων λέει οτι
^
ζητήσουμε την ταχεία ta n ‘A,ù
συνομιλιών μέχρι ένα ^'1'' · ^ ·
συνέχισε, «περιμένω τον . ■ ^
διαπραγματευτή κ.
α,ο·
και θα έχουμε την ενκσψω ™ ■
φασίσουμε μαζί κοινή
»ν
Στη. ερώτηση μήπως
^
η σκληρή γραμμή ^
θετούσε για τις αμερικ»'’"“ ·’.' -pje'
προς το στρατιωτικό tpc- ^ ^οτές
ΝΑΤΟ θα έσπρωχνε «
pu
δυνάμεις, στην αγκαλια ο . 0 ς
φοβάται; δηλαδή της Tuup*"*·
Παπανδρέου απάντησε:
■Βέβαια, αυτό ά ν »
νο που πρέπει να το ’■‘¡ν1'
όψη του και κατέστησα _ ^
σαφές στον ελληνικό λου.
^
σκοπεύουμε να πράβουμε
)(ίί1β
ενέργεια που θα μπορούσε
με οποιοδήποτε τρόπο οι
την εδαφική μας α κ έ ρ α ιο ί___

του 1982 αντίστοιχό Λ'
ηοβιιο
αι»
ρυθμό 331%, .του
που είναι ελξΐψΡ1
εΛ“ν," 1' ^υμτ
τερος από την πρόβλεψη *1’ ^ |j
,.-Λ.· Υ
V·“
lU T“
σματικού προγράμματος
(30,4%).
1*
Σημειώνεται όη η
ιδιωτικών καταθέσεων P‘ei
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, w * Ijjp
σθο από την ανεργία τ“ ν J; ,«ι
κών Ιδιαίτερο, τα υικΛΟ«» ^
καταθέσεων όψεως εμφον ¿,,ψΐ
καθαρά τεχνικούς λόγους. ■
διόγκωση μέσα στον Ιοάνι · ^
σ' αυτή την περίοδο οεν '
ό ΐχς οι συμψηφισηκές ST7P“. ,a,rí·
τη διακίνηση των ε π τ σ γ ^ ^ 4
ποίηση αυτών των
μέσα στον Ιούλιο και τις^πρω
ρες του Αυγούστοο. ^
J
ολοκληρώθηκε επίσης
θ ypff
τόκων πρώτου εξαμήνου et
ριασμούς των καταθέσεων1
ριου και προθεσμίας των Τ(“

ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡ1*^
«ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ*
• σΐν 1,1
Σονεχει“ απο
σκο7τούς τουςύ και «rcup'f.'Teiü»
δεν αποτελεί έργο του Τσαλί
οφείλεται στον όρο του
Αντωνιάδη, να αξιοποιηΒ^
χ«(
θεν οικόπεδο, θ α τους θυΜΠ
το οικόπεδο το δώρησε α.ηΡ^ 0ρΐί^
Αντωνιάδης το 1964 ε«ί
ΤσελέπογλΛυ με τους ‘^u’ .
αλλά δεν έγινε το π α ρ α μ ίό "^ ρ*«'
αξιοποίησή του. Έτσι η
κλήθηκε για να επανελθεί ο
όταν είδε πως υπήρχε ο
,<ι
άνθρωπος που θα έκομνί
όνειρά του για τη Βέροια· * jii*
βαίνω κύριε Διευθυντόπ°^ιη#ιΛ
έκταση σε μιά παιδαριώδη
pff
κρίθηκε ιιιάλΛγα από τους ^
τες μας. Άλλωστε την
τά τοι-ς εκφράζουν οι ίδιο*1,1 pii?
φάντες, παραθέτοντας δεύτπ-Ρ^,
νο με το οποίο όλοι touî
δύο αρχιτέκτονες που e t”
ψηλά από τους ά)Δσυί3
φανταστικές δυνατότητες y° ^ >0*
φίου του ΠΑΣΟΚ. παρ
jj.V*
γνωρίζουν ποιο θα είναι
της πόλης υπό την δ ια β ^
δημοτική αρχή.
Μ* εκτίμηση
Αναγνώστης*

Μεγάλης κλίμακο^
επιθέσεις ανταρτώ’
στο Σαλβαντόρ
ΣΑΝ ΣΑΛΒΑΔΟΡ. 19: Αριστεροί αντΰρτκ: εππτέίϋ ί jβ ¡
εναντίον της πόλης Τζοκοατικ στη Β.Α. επαρχία Μοροζ5 ..
4.000 στρατιώτες της κυβέρνησης του Σαλβαντόρ ¿Xο υ.
στην περιοχή γιο νο τους αντιμετωπίσουν και νο ανοεο'ν ηϊΡ
τέσσερις πόλεις που έχουν κυριεύσει ο» αντάρτες σπό »θ ^ ύ
ομένη εβδομάδα. Δεν ανακοινώθηκαν σχετικά περισσό™^
πιομερειες.

Σε μια άλλη ε ν έ ρ γ ε ώ το υ ς
χθ ες, οι α ν τά ρ τες ανατίναξαν
δύο ηλεκτρικούς πυλώ νες υψ η 
λής τάαης, βυθίζοντας τη ν πρω 
τεύουσα στο οκοτάδι νια μια
ώρα. χ τ ε ς το χαράματα. Δ εν α να 
φ έρθη κε αν υπάρχουν θύματα
από τις δ ύ ο εκρήξεις.
Νωρίτερα, ο παρά νομος ρ α διο
φω νικός σταθμός τω ν ανταρτώ ν
-Β ιντσ ερ έμ ο ς· μετέδω σε ότι κυ
β ερνητικές δυ νά μ εις κατευθύνο ντο π ρ ος βορρόν. και π ρ ο ειδο 
ποίησε το υ ς κατοίκους τη ς *παρχίος Μ οραζρν ότι θα ξαναρχί
σουν σκληρές μ ά χες στην περ *ο »
Χή
Την περασμένη εβδομάδα 275

άτομα σκοτώθηκαν ή τραυματί
στηκαν και από το δ ύ ο μέρη, σκ

μάχες. κο·.ό τις ο π ο ά ζ ^ ί1^
τες κοτέλαθαν τις πβ
κουΐν Τορόλα. Ια ν
Τέτζερε. κοντό σ ια .σ^,|- Ο
Ο νδούρας. Οι
χο υ ν επίσης τον ϊ·θν„,, χ Λ
από βορρά σε νότο. π0 0ήβ \{
την επαρχία Μ οραίά4'
ποταμό Ταρόλο και ,σ
της Ο νδούρας.
^
Οι α ντά ρτες έχουν
ριεύσει την πόλη Λας
*.
Ον Χιλιόμετρα βόρεια
Σ αλθανιόρ ».αι το Χ^Ρ*£νι
λογίζετο O ll*»"· ftlOK'sf
VnoXuy>«.Kiui
έχο υ ν σκοτω θεί κστά ΐθ
PL
του εμφυλίου πολέμο^

3

κολουθεί να συγκλονί*^μ
ρ α Τα π«ριοοότ«ρα
πολίτες

ΠΕΜ ΠΤΗ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του *Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρύσεως 1965
Αρ. Φύλλου 2060
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φυλλου δρχ. 10

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
εναντίον του
κ. Γ. Τσαλέρα

Μέτωπο ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ
δημιουργείται και στη Βέροια για
να κερδηθούν οι εκλογές τη ς
προσεχούς Κυριακής.
Αυτό προκύπτει από την δή
λωση - ανακοίνωση του κ. Σάββα
Γαβριηλίδη που κιιλεί τους
ψηφοφόρους του συνδυασμού
του - οι οποίοι στην συντριπτική
τους πλειοψηφία ανήκουν στο
ΚΚΕ να ψηφίσουν τον συνδυα
σμό «Δημοκρατική Αλλαγή» του
κ. Βλαζάκη·
Σύμφωνα με πληροφορίες
μας η απόφαση να υποστηριχθεί
unô το ΚΚΕ ο κ. Βλαζάκης πάρθηκε μετά από διαβουλεύσεις που
έγιναν στη Βέροια και στην Αθή
να και έχει σχέση (σύμφωνα με τις
πληροφορίες μας. με ανάλογη
απόφαση να υποστηριχθεί στην
Κοζάνη από το ΠΑΣΟΚ ο υπο
ψήφιος του ΚΚΕ.
Εν τω μεταξύ αρκετά από τα
ψε το τμήμα για να συνομιλήσει με στελέχη του συνδυασμού του κ.
τον νομάρχη Θεσσαλονίκης τηλεφωΓαβριηλίδη - που δεν ανήκουν
νικώς από το ισόγειο, ανέβηκε στον
πρώτο όροφο και απούσιασε πάνω στο ΚΚΕ - δηλώνουν στις συζη
από 10 λεπτά χωρίς να αναφερθεί τήσεις τους ότι δει1 συμφωνούν
διακοπή, Η δικαστική αντιπρόσωπος με τη «γραμμή» που δόθηκε υπέρ
σε κατάσταση υστερίας εκλιπαρούσε του κ. Βλαζάκη κάι συνιστούν
να την απαλλάξουν από τα καθήκον
τα της και ήταν ιιδύνατο να διευθύνει στους φίλους τους να υποστηρί
την εκλογή και να κάνει τη διαλογή, ξουν τον συνδυασμό του κ. Τσα
η οποία τελικά έγινε με συνδρομή λέρα.

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟΙΙ-ΙΙΚΕ
ΣΤΗ « ΜΑΧΗ )) ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Καταγγέλονται τρομοκρατικές ενέργειες
^ "^‘βηραγματΕύσας» μεταξύ ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ φαϊνεοτι αρχισαν και συνεχίζονται στην Αθήνα για την τύτιον δημοτικών εκλογών της προσεχούς Κυριακής.
11,1 πλαίσια αυτών των διαπραγματεύσεων εντάσσεται
με πληροφορίες μας - και η απόφαση του ΚΚΕ
°*ο<πηρ,χ0εί στη Βέροια ο υποψήφιος του ΠΑΓΟΚ.
Ετίϊΐ
“Ι άποδεικνύεται ότι μόνο^ υ ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να
μάχη των
>ν **** ότι μόνο μία συμπα5^ · ^ Με το Κ Κ Ε θα του εξαβ ^ · 7' Π' ν ^ κ ρ ά τ η σ η σε οριΕ'" ; άτιμους τη ς χώ ρας.

της Κυριακής. Δηλαδή σε περίπτωση
επικρατήσεως των υποψηφίων του

^

ΠΑΣΟΚ. θα μπορεί να υποστηριχθεί
ότι οι οπαδοί του ΚΚΕ. χωρίς να
- νς δοθεί καμιά «γραμμή» και χωρίς
να γίνει κανένα παζάρεμα από την
ηγεσία τους, ψήφισαν κατά συνείδη
ση. Η πραγματικότητα, όμως, θα εί
ναι διαφορετική και αυτό το αντιλαμ
βάνεται καλά ο λαός.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτικών
παρατηρητών, η στάση του κ.
Παπανδρέου. στηρίζεται στην πεποί
θησή του. ότι οι κομμουνιστές ψηφο-

Η Κυβέρνηση είπε «όχι»
στον Τζανή Τζαννετάκη

' αυΡ>ό-α>
ο ίδιος ο πρωθυ!7': δηλώσεις του απέκλεισε
¡Αιο; }0μενο Ενός τέτοιου παζαρέϊοθι," .°Γ"“ηυΡΥώντας έτσι ενο «άλΓΟ εκλογικό αποτέλεσμα

ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Δεν όέχεται τον τηλεοπτικό διάλο
γο μεταξύ των δυο υποψηφίων
Δημάρχων της Αθήνας (Μπέη
Τζαννετάκη) η Κυβέρνηση. Το συμ
πέρασμα αυτό βγήκε από την χθεσινή
συνάντηση που είχε ο υπουργός
Εσωτερικών κ. Γ. Γεννήματος με
τους δημοσιογράφους.
Ο κ. υπουργός δήλωσε ότι θα ισχύσει ότι ίσχυσε και στην πρώτη
Κυριακή των εκλογών και δεν έχουν

αλλάξει τα δεδομένα για να γίνει μιιι
τέτοια συζήτηση. Θα υπάρξουν
δηλαδή διαφωτιστικά πεντάλεπτα και
οι συγκεντρώσεις των υποψηφίων θιι
συνεχιστούν μέχρι την Παρασκευή.
Ανιαφερόμενος ο κ. Γεννήματος
στην καθυστέρηση των αποτελεσμά
των του Λήμου Πειραιά απο τις οθό
νες των κομπιούτερς είπε ό.τι αυτό
οφείλετω στο γεγονός ότι τα αποτε
λέσματα της επαρχίας ήταν πιο λίγα
και προλάβαιναν εκείνα του Πειραιά.

Εγκάρδια συνοιιιλια
Παπανδρέου - Κυπριανού
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Από το διπλωματικό γραφείο του
πρωθυπουργού εκδόθηκε χθές η εξής
ανακοίνωση:
Στα πλαίσια της στενής και ειλι
κρινούς συνεργασίας και των τακτι
κών διαβουλεύσεων μεταξύ των
κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου ο
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρα
τίας κ. Σπύρος Κυπριανού επισκέφθηκε την Αθήνα και συναντήθηκε

τού Κ - Κ . Ε . ί . . .
& Ρ Ι2 Τ 0 Δ 0 Τ Δ 0 Υ )

Δήλωση του υποψηφίου Δημάρχου της

«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΣΑΒΒΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ
Χαιρετίζουμε τους Βεροιώτες και τις Βεροιώτισσες που μας
Μήοιιν με την ψήφ0 Τους.
ι °υς καλούμε όλους να υπερψηφίσουν τον Συνδυασμό της
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓηΤ
Δεν ζητάμε ανταλλάγματα. Είμαστε περήφανοι δημοκρά^ ®α τιμήσουμε την Βέροια.
Η δεξιά πολιτική και πρακτική δεν θα περάσει.

Σάββας Γαβριηλίδης
Υ ποψήφιος Δ ήμαρχος

της «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ»

με τον πρωθυπουργό κ Ανόρεπ
Παπανδρέου στις 18 και 19 Οκτώ
βρίου.
Κατά π ς σχετικές συνομιλίες που
διεξήχθηκαν σε εγκάρδια ατμόσφαιρα
έγινε ανασκόπηση των μέχρι σήμερα
εξελίξεων του Κυπριακού και ιδιαίτε
ρα χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων για
τις διαγραφόμενες προοπτικές του
εθνικού θέματος. Οι δυο κυβερνήσεις
προέβησαν σε εκτίμηση της κατάστα
σης και αποφάσισαν για τις επιβαλόμενες ενέργειες ενόψη της διάσκεψης
κορυφής των αδέσμευτων και της
συζήτησης
στη
συνέχεια
του
Κυπριακού στη γενική συνέλευση
των Ηνωμένων .Εθνών.
Εξάλλου εξετάστηκε ιδιαίτερα το
ανθρωπιστικό θέμα των Κυπρίων και
Ελλαδιτών αγνοουμένων και πάρθηκαν αποφάσεις για την ταχύτερη και
αποτελεσματικότερη προώθησή του.
Στις συναντήσεις παρέστησαν από
Κυπριακής πλευράς ο υπουργός
Εξωτερικών κ. Ρολάνδης, ο υπουρ
γός Προεδρίας κ. Μιχαηλίδης. ο πρέσβης της Κύπρου στην Αθήνα κ.
Χατζημιλτής και οι κ.κ. Βωβίδης και
Σιάμπος και από Ελληνικής πλευράς
ο υφυπουργός
Εξωτερικών κ.
Καψής, ο διευθυντής του διπλωματι
κού γραφείου του πρωθυπουργού κ.
Μαχαιρίτσας και ο πρέσβης της
Ελλάδας στην Κύπρο κ. Ζαχαράκης.

φόροι δεν έχουν άλλη διέξοδο πιιρά
να ψηφίσουν τουε πασοκικσύς υπο
ψηφίους. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να
δοθούν ανταλλάγματα στην ηγεσία
τους.
Εξάλλου, κατά τις εκτιμήσεις των
ίδιων παρατηρητών, ο πρωθυπουρ
γός είναι αποφασισμένος vu αδιαφο
ρήσει για τις ενδεχόμενες διαρροές
οπαδών του προς την αριστερά και
να συγκροτήσει οπωσδήποτε ης κεν
τρώες δυνάμεις που απέσπασε το
1981. Έτσι, αποκλείεται να κάνει
οποιαδήποτε ανοίγματα προς τα αρι
στερά.
Πάντως το αποτέλεσμα του πρώ
του γύρου τωνεκλογών αποτέλεσμα
που περιέχει έντονο πολιτικό μήνυμα
οδήγησε τον κ. Παπανδρέου σε επα
νεξέταση των σκέψεων του για προσ
φυγή σύντομα σε εκλογές (την άνοι
ξη) γιατί δεν αισθάνεται πιά το ίδιο
ισχυρός όσο πριν από την Κυριακή
των εκλογών.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

¡¡μ
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^<6ίκ|Ι[,Τ|: Parliaments of the World,
^ « n ,1
Interparliamentary
JV* ^°όΜογή της αναλογικής,
^^ι^ήΜειώθηκε και παραπάνω,
λώηΛ1 ,!0^ ό ζ διαφοροποιήσεις
°ε
Κι αυτό, επειδή
K<1Vδιάφοροι μέθοδοι υπο¿θώμη,.1 ΤΟυ εκλογικού μέτρου και
ι και Ιων εκλογικών υπολοίπων
JaitOA711(1 αντικειμενικά να γίνεται
a)jyOT! των λαϊκών προτιμήr.1
να διασφαλίζεται μιά
^ ^ ό ό τη τα στο πολιτικό
Χώρας. Έτσι, μπήκαν
νες εντοπισμού της δυνα
ενώ- ■
κ°μματος να μπει στηΝ ο ω *αίηνομή, .υπολογισμού των

T bs?

» J1 .
l(UVfÄ^ ωστπ μέθοδος kotuvo¡¿Οηκ^Μάιν σύμφωνα με τις κατα% ,0ντά^ .^ΗΦους, και που έρχεται
^ ‘’έ,κή'3 αυτ° που ■'‘όγ'-ΐΐ" "“ »λή
3*τον ’ε*ναι εκείνη που στηρίζε"ώνόνα του υ Ηοηάυ. Το
Ο ΐ ι ' ^ ό αποβλέπει στην κατα®δρών κατά κόμματα με τέΗ tro
û>°Te μετά το πρώτο μοί. -vçj
-,- wt να μην υπαρχουν,
Ν ιο η ^Ρες. Στόχος είναι η εξα»J
βεβαιότητας ό π . μετά
μή όλων των βουλευτιD μίσος όρος του αρικου χρειάζονται γιβ
^

*»** έ δ ρ α θ α ε ίν α ι π ε ρ ίπ ο υ

Μια πρώτη συζήτηση
για τον εκλογικό νόμο
Ο βουλευτής Πειραιώς και νήσων κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ εξετάζει το θέμα της
απλής αναλογικής από την σκοπιά των γενικότε
ρων συμφερόντων του τόπου.
ο ίδιος για όλες τις έδρες όλων των
κομμάτων (La veglc de la plus forte
moyenne - ο κανόνας, δηλαδή, του
υψηλότερου μέσου όρου).
Βέβαια η μέθοδος που ακολουθεί
τον κανόνα του D Hondt δεν είναι
τόσο ευνοϊκή για τα μικρά κόμματα
όσο το σύστημα των «υψηλότερων
υπολοίπων»: Εκεί, πφού γίνει η αρχι
κή κατανομή των εδρών με βάση την
κάλυψη του εκλογικού μέτρου, οι
αδιάθετες έδρες μοιράζονται στα κόμ
ματα με τα υψηλότερα κατά περιφέ
ρεια υπόλοιπα (Le plus fort veste). To
κακό όμως αυτής της μεθόδου ήταν
ότι. με διάφορα τεχνάσματα, ορισμέ
νοι κομματικοί σχηματισμοί κατόρ
θωναν να παίρνουν πολλές περισσό
τερες έδρες από όσες εδικαιούντο. Το
σύστημα λοιπόν αυτό βελτιώθηκε με
την εισαγωγή από τον Η. R. Droop
του γνωστού και στην Ελλάδα «συν
ένα», που όμως μείωνε την σημασία
των υπολοίπων στην κατανομή των
εδρών. Έ τσι, το όλο σύστημα ολο

κληρώθηκε με τον κανόνα υπολογι
σμού που εισήγαγε ο καθηγητής του
πανεπιστημίου του Ghent Doctor
D α: Hondt, και που σήμερα θεωρεί
ται το πιό κοντινό στην λεγάμενη
απλή αναλογική.
Χωρίς όμως συζήτηση κι αυτό το
σύστημα δεν εκφράζει τους πόθους
των μικρών κομμάτων για αντιπρο
σώπευση, μιά και θυσιάζει τα υπόλοι
πα των ψήφων τους, το ζήτημα αυτό
αντιμετωπίσθηκε σε διάφορες δημο
κρατικές χώρες (Γερμανία της Δημο
κρατίας της Βαϊμάρης. Ισραήλ,
Γουιάνα κ.ά.) με την επέκταση της
εκλογικής περιφέρειας ώστε να καλύ
ψει ολόκληρη την χώρα. Έ τσι, τα
κομματικά υπόλοιπα αθροίζονταν σε
εθνική κλίμακα και ¡¡διαιρούντο με το
εκλογικό μ ίτρ α Και στο σημερινό
μεικτό Δυτικογερμανικό σύστημα
κάτι τέτοιο γίνεται για την κατανομή
των υπολοίπων. Με την διαφορά
όμως ότι εισήχθηοαν ορισμένες
προόποβέσης για την «Ιοοδο στη β*ό-

ι ια καταπίεση και εκφοβισμό της
προαναφερθείσης αντιπροσώπου ερί
φθησαν κροτίδες έξω από ίο εκλογι
κύ κέντρο. Αμέσως εισήλθε βιαίως
στο κέντρο ο υποψήφιος πρόωρος
(ΠΑΣΟΚ) ακολουθούμενος ιιπό
συνυποψήφιους του. για να ελέγξουν
τα ψηφοδέλτια, τα οποίο άρπαξε
χωρίς την άδεια της δικαστικής αντί
ποοσώπου,

Η Ο Μ ΙΛ ΙΑ
ΤΟΥ κ. Τ Σ Α Λ Ε ΡΑ

Αύριο το βράδυ στις 8.15 στο

Καπέλο
250.000 δρχ.
σε... φασόλια
ΑΘΗΝΑ 20 (ΛΠΕΙ
Καπέλο 250,000 δραχμών «σ
έπραξε μέσα σε ένα μήνα από την πώ
ληση 24.905 κιλών οσπρίων (φασό
λια, γίγαντες) ο έμπορος Χαι'.ησπύρος Παναγιώτης του Νικολάου που
διατηρεί αποθήκη στο Μενί&μ και ο
οποίος μηνόθηκτ. από την αγυραναμία.
Επίσης ο πρατηριούχος υγρών
καυσίμων Τσούτρας Γεώργιο; TOU
Λημητρίσυ νόθα», τη βενζίνη σούπερ
με απλή σι. ποσοστό 25%. Εναντίον
ΤΟυ έγινε μήνυση από την αγορανο
μία.
Ο Τσούτρας διατηρεί πρατήριο
με υγρά καύσιμα στο 22ο χιλιόμετρο
της εθνικής οδού Αθιινων Λαμίας.

Την Παρασκευή
στις 8.15 το βράδυ

Ο Γ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ

Νέες καταγγελίες γίνονται εν τω
• Τέλος ο κ Αντ. Στογιαννίδης.
μεταξύ για επηρεασμό και τρομοκρα
τία ψηφοφόρων οπό μέρους του υποψήφιος δήμαρχος Κομοτηνής,
κυβερνητικού μηχανισμού, κατά την καταγγέλει ότι η στάση του νομάρχη
Ροδόπης κ Γ Περβανίδη σε όλη τη
ημέρα των δημοτικών εκλογών αλλά
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου,
και της προεκλογικής περιόδου γένι
ήταν προκλητική, απαράδεκτη και
κώτερα.
παράνομη. Οπως έγινε γνωστό, ο
Συγκεκριμένα:
• Ο πρόεδρος της κοινότητας εισαγγελέας πλ.ημμελαοδικών Ροδό
Παπάγου κ. Μπλαδένης καταγγέλει πης. διέταξε έρευνα για τα επεισόδια
ότι ο γενικός γραμματέας του υπουρ που έγιναν στην πόλη.
γείου δημοσίας τάξεοις κ. Αναγνω
στύπουλος επισκέπτετο με το υπηρε
σιακό του αυτοκίνητα y p 25.""λ σε
όλη τη διάρκαα της νιμρι·φορΙας τη
εκλογικά τμήματα και με κάθε τρόπο
προσπαθούσε να επηρεάσει τους
προσερχομένους ψηφοφόρους υπέρ
Η αυτονομία της δημοτικής
της «Ενωτικής Ανανεωτικής Κινή
μας αρχής δεν κινδυνεύει από το
σεως Παπάγου».
πολιτικό παρελθόν του κ. Τοαλέ• Ο
υποψήφιος
δήμαρχος
ρα αλλά από το πολιτικό μέλλον
Ηλιουπόλεως κ. Κ. Δελλαπόρτας
Αντίθετα ο κ. Βλαζάκης είναι,
την εμπορική διαφήμιση ματς οδον
καταγγέλει ότι τραμπούκοι οπαδοί
του κ. Βλαζάκη.
κατά δική του ομολογία κομματικά
τόπαστας και ενός σποροπαντικυΰ.
του συνδυασμού «Δημοκριιτική Ενό
Αυτό τονίζεται στη δήλωση του στρατευμένος και θεωρεί τον εαυτό
Η μέθοδος .είναι- γνωστή Την
τητα Λημητρ. Κιντή» έσπασαν τη
εκπροσώπου των ανένταχτων φιλε- του στρατιώτη στις τάξεις του
χρησιμοποίησαν όλοι, οι κατά κβι·
νύχτσ της 18ης προς 19η Οκτωβρίου
λευθεριστών κ. Κιον. Ζαρκάόα. Η ΠΑΣΟΚ. Είναι γνωστό όμως ότι οι
ρους «δημοκρατικοί, τύρρανοι κ®
τα γραφεία δύο εκλογικών του κέν καινούργια αυτή δήλωση που προσ στρατιώτες είναι αποδέκτες και εκτε
μάλιστα με επιτυχία όταν απευθύνον
τρων. στην οδό Πιιναγούλη 1 το ένα
υπογράφεται από ολόκληρη την λεστές διαταγών που εξέδωσαν άλ
ταν σε πολίτες που κατέβαλαν λιγόκαι στην πλατεία 25ης Μαρτίου το
νομαρχιακή επιτροπή της Κίνησης λου Και ο στρατιώτης (αν ανέβηκε
τερη προσπάθεια για την κατανόηση
άλλο.
των πολιτικών προβλημάτων από
Βόλβης και επικροτείται από πολ οτην ιεραρχεϊα και έγινε λοχίας ας με
•
Κάτοικοι της περιοχής Καλ λούς ανεξάρτητους δημοκράτες που συγχωρήσει) του ΠΑΣΟΚ κ. Βλαζά
όση κατέβαλαν παίζοντας κολιτσιν*.
λονής Λέσβου καταγγέλουν ότι μετά
την περασμένη Κυριακή ήταν με το κης θα είναι εκτελεστής των διατα
Ελπίζω ότι ο βεροιώτικος λαός
την έκδοση ιωναποτελεσμάτων οπα μέρος του κ. Γαβριηλίδη (και που τώ γών του τοπικού κομματικού γρα
θα καταλάβει ότι το πρόβλημα είνοι
δοί
του εκλεγέντος
προέδρου
ρα δεν συμφωνούν με την «γραμμή» φείου και του κεντρικού στρατηγείου
πολιτικό και θα το κατανοήσει. Λ·ό
(ΠΑΣΟΚ) παρακινούμενοι από στε
που δίνει ο κ. Γαβριηλίδης). έχει ως του ΠΑΣΟΚ που εδρεύει στην Αθή
το απυτελεσμα της Κυριακής εξαρτάλέχη του κόμματος συγκεντρώθηκαν
να.
ται η αυτονομία και η ανεξαρτησία
εξής:
στην πλατεία του χωριού και στη
Το
«ήκρον
άωτον»
της
πολιτικής
της δημοτικής μας αρχής, που οίκος
Η ΔΗΛΩΣΗ
συνέχεια περιφερόμενοι στους δρό
αδιαντροπιάς είναι ότι οι άνθρωποι
είπα δεν κινδύνευα από το πολιτικό
«Κάποτε
μας
διέγραψαν
από
το
μους. άρχισαν να πυροβολούν, να
ταυ ΠΑΣΟΚ ιοχυρίζονται ακριβώς
παρελθόν του κ. TaaijfM άλλο από
κόμμα της Νέας Δημοκρατίας Yiuti ίο αντίθετο και προσπαθούν νο καθυ
κτυπούν την καμπάνα και να βρίζουν
το πολιτικό μέλλον ταυ
Βλαζάκη
είχαμε το Οάρος να πούμε την αλή ποτάξουν τον Δήμο στο κόμμα εν
τους πάντες και τα πάντα.
Ας μην ξεχνάμε ακόμα ότι η
θεια και να καταγγείλουμε δημόσια ονόματι... «της δημοτικής αυτονο αυτόνομη δράση προϋποθέτει αυτό
• Ο πρόεδρος της κοινότητας
τα στραβά της. Σήμερα κινδυνεύουμε μίας·.
Θέρμης Θεσσαλονίκης κ. Βεν.
νομη σκέψη. Και όπου δεν μπορείς
Μιχαηλίδης καταγγέλει όργιο τρομο να μας., διαγράψουν Küt από την
Προσπαθούν να φαμπρικάρουν
να δράς αυτόνομα αποτελεσματικό
δημοκρατία επειδή λέμε την αλήθεια. • λαϊκή θέληση» με το σύστημα της
κρατίας και δολιοφθοράς και καταλύδεν μπορείς o in t kuv να σκεφθί»«
Αν είμασταν Παναγούληδες. Πέτοοι «ενημέρωσης» που δει’ διαφέρει από
σεως κάθε έννοιας έννομης τάξεως
παραγωγικά».
ή Μπουλούκοι θα μας διέγραφαν και
στο 619 εκλογικό τμήμα ανδρών της
από
τα
δύο
γιατί
φαίνεται
πως
η
αλή
κοινότητας Θέρμης Θεσσαλονίκης.
θεια τσούζει.
Δικαστική αντιπρόσωπος εγκατέλειΔεν γνωρίζουν άραγε οι αφελείς
πως κατηγορώντας για χουντιαμό
τον Τσαλέρα ασκούν πλήγμα κοιά
της δημοκρατίιις; AV το 40% περί
που του λαού που ψήφισε Τσαλέρα
προτιμά χουντιαμό τότε αλοίμονο
τερη αυτή κατανομή (π.χ, 5ύύ των
στην δημοκρατία. Δεν είναι όμως
Ηταν επόμενο ότι θα απαντούσαν οι διοικούντκς την Λντωνιάοειο
αναλογικών ψήφων ή τουλάχιστον 3
έτσι το πράγματα.
Στέγη Τραμμάτων και Τεχνών στην καταγγελία μιις γιο την πρωτοφανή
έδρες των μονοεδρικών περιφερειών).
Εμάς δεν μας φοβίζει το πολιτικό
ασχήμια τους, να αποβάλουν από το πνευματικό μας κέντρο τον Ομιλο
Αντίστοιχες προϋποθέσεις έχουν εισ·
Προστασίας Παιδιού,
παρελθόν του κ. Τσαλέρα. Μας τρο
αχθεί και στο καθαρά αναλογικό σύ
Ή τα ν επόμενο να επιχειρήσουν να δικαιολογήσουν την ιιόικπιαλόγη
μάζει το πολιτικό μέλλον του κ. Βλα
στημα της Ολλανδίας, ενώ στην
τη kui αχαρακτήριστη συμπεριφορά τους.
ζάκη.
Κάτι Οάλεγαν έστω και αν δεν πείθονταν ούτε οι ίδιοι μπ τους ιιστίΛους
Αυστρία και την Δανία τα υπόλοιπα
Δεν κινδυνεύουμε από την χούν
ισχυρισμούς τους που ο συντάκτης και υπογράψας m έγγραφα Λεν πρέππ
συγκεντρώνονται και μοιράζονται,
τα του παρελθόντος, αλλά από τις
νάνοι καθόλου περήφανος για το δημιούργημα του.
και πάλι κάτω από προϋποθέσεις, μέ
χούντες του μέλλοντος με η χωρίς
Και αυτή την φορά υπερέβαλαν τους εαυτούς των. διέψευσαν όσους
σα από ευρύτερα γεωγραφικά διαμε
κοινοβουλευτικό μανδύα.
αισθάνθηκαν αρχικά μόνο οίκτο για την σπασμωδική τους ενέργεια να
ρίσματα.
Αγαπούμε την δημοκρατία μα πά
συγκεντρώσουν στον διάδρομο ταυ κτιρίου τον εξοπλισμό του γραφείου
Γο συμπέρασμα είναι ότι ουσία-' νω απ ολα λατρεύουμε την ελευθε
μας gui^.., .ην στοιχειωοη ευγενεια να μας ειοοποιηοουν προηγαυμι.νωι,.
στικά σχεδόν πουθενά η αναλογική
Λυιη την φορά αισθανόμαστε και πικρία γιατί ενσυνείδητα λασπαλογούν
ρία. Και η ελευθερία μιας πόλης
έχοντας την εντύπωση πως έτσι κάνουν επίδειξη πνεύματος.
δεν είναι «απλή»- Ακόμα και oc χώρες
εκφράζεται με την αυτονομία της
Δεν πρόκειται και ούτε υπάρχει δυνατότητα να τους παρακολουθή
που ο πολιτικός προβληματισμός
δημοτικής της αρχής.
σουμε στηνάγνσιά τους. Ό μω ς αισθανόμαστε την ανάγκη να τους πούμε:
οδηγούσε σε αναζητήσεις μιάς όσο
Αν δήμαρχος εκλεγεί ο κ. Τσαλέα) Κανένα έγγραφο δεν κοινοποιήθηκε ποτέ σε μάς που να δαιτυπάινεπιό ευρείας εκπροσώπησης των δια
ρας η δημοτική μας αρχή θα είναι
ται παράκληση ή απόφαση έξωσης του ομίλου μας.
θέσεων του εκλογικού σώματος το
αυτόνομη και οι αποφάσεις θα παιρβ) Η καταγγελία μας έγινε την ίδια ημέρα που συναντήσαμε το γρα
τελικό αποτέλεσμα ήταν κάποιας
νοντπι μέσα από το δημοτικό συμ
φείο μας κλειστεί και έναν υπάλληλο να μας απαγορεύει την είσοδο uva
μορφής «ενισχυμένη» αναλογική.
κοινώνοντάς
μας ότι πήρε εντολή να κλειδώσει το γραφείο μας. Αν λοινάνοι
βούλιο γιατί ο Τσαλέρας δεν είναι
Παράδειγμα Π Ιταλία όπου για να
- Α·· - διαμαρτυρία μας συνέπεσε με τις δημοτικές εκλογές αυτό αφορά
πον
πουθενά στρατευμένος ή το λιγότερο
τους ιίπικούντες την Στέγη και όχι εμάς. αφού, τότεσυνελαβαν και τξετέ
συμμετάσχει ένα κόμμα στην κατανο
είναι κομματικά παροπλισμένος. Η
ηκυχτ την έξωσή μας. Εκτός εάν υποστηρίζουν ό π επιδιώξομε την έξωσή
μή των υπολοίπων χρειάζεται να έχει
μόνη εξάρτηση του Τσαλέρα είναι η
μιις προ των δημοτικών εκλογών!
κερδίσει 300,000 Ψήφους σε όλη τη
εξάρτησή του από τον λαό της
γ) Η πρόεδρός μας δε»’ είναι υποψήφια δημοτική σύμβουλος, χωρίς
χώμα και τουλάχιστον μία έδρα.
Βέροιας.
αυτό να σημαίνει ό π δεν θα εδικαιούτο να είναι, σ' οποιονδηποτε συνδυα
Αλλά και η Σουηδία, που με την τρο
σμό αφού η συμμετοχή της σ' οποιοδήποτε σύλλογο ή σωματεία δεν
ποποίηση του κανόνα D ατΗηάι
συνεπάγεται την απώλεια των πολιτικών δικαιωμάτων
6) Αν μέχρι σήμερα δεν μάθατε κύριοι ποιο είναι τιι ουσιαστικό έργο
προσπάθησε να δώσει μεγαλύτερη
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
του ομίλου μας στην Προστασία του Παιδιού δεν θα το μάθεπ ποτέ, είτε
εκπροσώπηση στα μικρά κόμματα
γιατί εθελοτυφλείτε, είτε γιατί όεν έχετε την ικανότητα. Είτε ίο ένα συμ
Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστή
κατέληξε (μέθοδος Saime-Lague)
βαίνει είτε το άλλο να μεμφεσθε τους εαυτούς σας μόνον.
σω και δημόσια όλους τους Σελιώτες
στον αποκλεισμό από τη διανομή
ε) Τα καινούργια προστατευτικά χέρια, κύριοι, που Οιι σχηματίσουν
και όλες τις Σελιώτισες που με την
εδρών, ακόμα και από την η κατανο
την νέα στέγη του Παιδιού θάναι τιι χέρια του ανώνυμου λαού, --ηι ληαιλ
προτίμησή τους με ιινέδειξαν πρώτο
μή, των κομμάτων που δεν συγκέν
που δεν έχει καμιά σχέση με τα κομματικοποιημένα διοικηηκύ συμβούλια
κοινοτικό σύμβουλο ταυ νικητή συν
τρωσαν το 60“Λι των συνολικών ψή
πνευματικών κέντρων.
δυασμού του Γιώργου Τζημούρτου.
φων διαιρουμένου δια του αριθμού
στ) Κύριοι, η ειλικρίνεια, ο ανδρισμός και η ευθύτητα δεν είναι πολυτέ
Διαβεβαιώνω όλους τους συγχω
λεία, α-ςείστεεναντίον ης πολυτελείας
των εδρών
Και νιό νά εξηγούβ* *: Τον όμιλό μας τον νρατήπιΐυε ιιέχΡ» σήμερα
ριανούς ροιι ότι θα προσφέρω μ’ όλες
Στο «Κιστημυ Μάλιστα αυτό προσ
% .‘ίιιΐψΛ
Miif.! .μακριά
__
. ....
*. . ..
o n t που rivui η θέση του,
κοιτά «νν
στηr-, καΐδί,
a_
u t ιήιρώστηυΐνί..
π ς δυνάμεις μου γιβ την ΔΗ ΜΙΟΛ Ρχώρησε, από το 1952. και η Νορβη
ΚομβΜτικέφΨπογορΓίιαης, Λυτό δεν ΐ.χατι μ μεγολχΐφ να μιτξ^ο ουνχω
Π Κ Η ΛΝ ΑΐΊΕΐίΣΗ του αγβπηαδ·
γΙα. Τέλος και η μέθοδος Haganbachμήσιιτε.Και αντί να χτιιυήσεκ εμάς χτυπήαάτε το παιδί.
νου μας Σελίου.
-Bischozz, που_κυρίως ακολουθείται
Το Διοικητικά Συμβούλιο
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΓΤΟΥΛ1ΑΣ
στην Αυστρία
την Ελβετία, δεν
του Ομίλου Προστασίας Παιδιού
του Στηργίου
12 - Ν μ
Συνέχεια στην 4η

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ
Ν ϋ,,ικτ Ι'.λί:'0ψηφί“ ς
μεταφερομένης

των δικαστικών αντιπροσώπων άλ
λων εκλογικών τμημάτων, άλλου
τελικά κτιρίου. Η καταμέτρηση τέλειωαε στις 9 π.μ. της Δευτέρας, ενώ
άρχισε στις 6 μ.μ. της Κυριακής,
δηλαδή μετά από 15 ώρες.

πάρκο της Εληάς θα γίνει η ομι
λία του υποψηφίου δημάρχου κ
Γιώργου Τσαλέρα. Ο κ Τσαλί,
ρας θα ζητήσει για άλλη μιά φορά
από το βεριώτικο λαό να του δώ
σπ την ψήφο του και προβλέπε
ται να μιλήσει με σκληρή γλώσσα
για τους αντιπάλους του που
κομματικοποίησαν τις εκλογές
αυτές.

Θα μιλήσει στο λαο
της Βέροιας ατην

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟ ΓΕΣ

Νέες δηλώσεις του κ. Ζαοκάδα

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ

y

ΣΕΛΙΔΑ 2b

Πέμπτη 21 ΟκτωβΡ*011

αΛΛΟΣ»

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
i 2 54 S í 7 8 9

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΕΗ
ση - Τέτοιος παίκτης για τη Βέ
ροια είναι ο Χατζάρας (αντίστρ.).
7. Αντιθετικός σύνδεσμος — Αντί
στροφα, μιά θέση στο μπάσκετ.
8. Εχει και ο Διαβατός Ημαθίας
τον... δικό του. εδώ στην ονομα
στική.
9. Συνήθως προσψερεται για μεζές Ένα ιτύμιρωνο.

Μια ειδική Σχολή'Οδηγών

ΙΑΤΡΙΚΑ

ΒΟΝΝΗ (ΙΝΡ)
σημαντικό οδικό άξονα και αποτε
υυχνιι μιι επιχειρηματίες που ασχο
Ανδρες διαφόρων ηλικιών κά
λούσε κέντρο, όπου συνανπώνταν οι
λούνται με τον κλάδο μεταφορών.
θονται στα θρανία σε μιά μεγάλη
τότε ταχυδρομικές και εμπορικές
Στη σχολή καταφθάνουν συνεχώς
φωτεινή αίθουσα παραδόσεων και
άμαξες και φυσικά και οι αμαξάδες
ειδικοί για αυτοκίνητα, οικονομολό
ακούν με προσοχή τον καθηγητή
τους. Στη σχολή Φοίτησαν ιέχρι τώρα
γοι, πολιτικοί, ψυχολόγοι για να πά
τους, παρακολουθούν πειράματα
σε 650 σειρές μαθημάτων, συνολικά
ρουν μέρος στις συζητήσεις και στα
χημείας και ανασκαλεύουν χαρτιά.
15.000 οδηγοί μεγάλων αποστάσεων.
σεμινάρια που γίνονται εκεί. Το πεί
Σε κάθε προσεκτικό παρατηρητή γί Στα μαθήματα, που όπως προαναφέρθομαι βρήκε μιμητές και σε άλλες
νεται εύκολα αντιληπτό, πως οι εν
χώρες. Στο Μάγιίλινγκεν της Ελβεθηκε διαρκούν μιά εβδομάδα και
ΚΑΘΕΤΑ:
λόγω άνδρες έχουν ξεσυνηθίσει να
περιλαμβάνουν 44 ώρες διδασκαλίας,
τίιις π.χ.. συγκροτήθηκε ανάλογο
1. Επώνυμο ποδοσφαιριστή που ασχολούνται με... σχολικά βιβλία.
δεν συμμετέχουν μόνο οδηγοί μεγά
σχολείο βασισμένο στο πρότυπο και
αγωνίζεται στη Νέα Νικομήδεια.
Ενδιαφέρονται περισσότερο για τιμό λιον φορτηγών που διακινούν εμπο
την εμπειρία του Ρίνεκ. Αντιπροσω
2. Το μικρό όνομα μεγάλου κακο νια αυτοκινήτων, μηχανές και έργα
ρεύματα σε μάκρυνες αποστάσεις
πείες από την Δανία, τη Γιουγκοσλα
ποιού — Πολεμική ιαχή.
λεία. Πρόκειται για οδηγούς μεγάλων
αλλά επίσης και σωφέρ βυτιοφόρων,
βία, τη Σουηδία, τη Γαλλία και άλλες
3. Σπουδαίος αρχαιολόγος — Αντί αποστάσεων που διακινούν τα γνω
μεταφορείς επίπλων, ακόμα και οδη
χώρες, επισκέφθηκαν την σχολή για
στροφη νότα.
στά σε όλους μας τεράστια καμιόνια
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
γοί λεωφορείων. Εκτός τούτου από
να εξετάσουν τις δυνατότητες συστά4 Ελληνικό νησί - Παληά τα είχε... και διασχίζουν τους αυτοκινητόδρο
ΤΟ 1974 οργανώνονται και σεμινάρια
σεως ανάλογου ιδρύματος και στη
1. Η χθεσινή αντίπα>-ο; της ποδο
τετρακόσια.
μους της Ευρώπης. Οι επαγνελματίες
για επαγγελματίες. Το πρόγραμμα εί χώρα τους. Εν τω μεταξύ χιλιάδες
σφαιρικής Βέροιας (γεν,).
5. Υπόδειγμα... υπομονής (γκν.) αυτοί παίρνουν μέρος σκ ειδικό φρον ναι πολύπλευρο και περιλαμβάνει ότι
οδηγοί δεν έμαθαν μόνο πώς να χειρί
2.
‘Ενα... Ελληνικό αεροδρόμιο ο την
Συνεχόμενα στο αλφαβητάριο.
τιστήριο διάρκειας μιάς εβδομάδος.
ζονται κατά τον καλύτερο τρόπο το
περίπου μπορεί να ενδιαφέρει έναν
καθαρεύουσα.
6. Μιά ριπή... ατέλειωτη — Αναφέρε
που πραγματοποιείται σε μιά πρωτό
οδηγό μεγάλαιν αποστάσεων, π.χ.
όχημά τους και το εμπόρευμα που
3. Αλλιώς η ίικαρδπ. η σκληρή
ται στα βιβλία και σαν Διδάσκα τυπη σχολή για οδηγούς μεγάλων
παθαρχική και ασφαλή οδήγηση, τους έχουν εμπιστευθεί, αλλά αυνέ(αντίστρ.).
λος (γεν. και αντίστρ.).
φορτηγών στο Ρίνεκ του Σπέζαρτ της
κυκλοιροριακό δίκαιο, αποφυγή ατυ
βαλαν και στην καλυτέρευση της
4. Ο ταχυδρόμος της μυθολογίας
7.
' Εδωσε το όνομά του σ' ένα ομοσπονδιακής
πέλα
Γερμανίας. Η παρα χημάτων, τεχνικά θέματα από την πέ εικόνας του «φορτηγατζή» που στα
μας (γεν.) - Ξετρελαίνει.., τη νεο
γος.
πάνω σχολή, που υπήρξε η πρώτη
δηση μέχρι τα ελαστικά καθώς και πλαίσια της αρχικής «πάλης των τά
λαία.
8. Αρχικά πολλών αθλητ. σωμα του είδους της στην Ευρώπη,
στοιχεία μεταφοράς εμπορευμάτων. ξεων» (των αυτοκινήτων βέβαια), είχε
5. Παρακινεί — Παληότερα έπαιρνε
τείων - Μάρκα αυτοκινήτων.
δημιουργήθηκε το 1956 από τις
Έ να σημαντικό θέμα τα τελευταία
κάπως στραπατσαριστεί. Σήμερα ο
και οξείσ
και περισπωμένη
9. Προηγείται σε πολλά... μπαρ — οργανώσεις οδικής κυκλοφορίας της
χρόνια είναι και η τεχνική για την οδηγός του μεγάλ,ου φορτηγού με
(«ιντίστρ.).
Πρώτη του ύλη. κυρίως τα λου Γερμανίας με σκοπό τη βελτίωση της
εξοικονόμηση ενεργείας. Ο «λογικός την ρυμούλκα θεωρείται γενικά
6. Αντίστροφη ιιονολεχτική απάντηλούδια.
ασφαλείας στους δρόμους και αυτο τρόπος οδηγήσεως». όπως ονομάζε
απαλλιιγμένος από πλέγματα και
κινητόδρομους της χώρας και την
Ot επιστήμονες κρούουν και πάλι
ται χαρακτηριστικά στην σχολή, ενι «αναζήτηση περιπέτειας», έχει γίνει
Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ενίσχυση της πειθαρχίας των οδη σχύει τις δυνατότητες των σημερινών θετικός και πειθαρχικός στην δουλειά
τον κώδωνα του κινδύνου και προ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 2. ΡΕΣΑΤ - ΙΑ 3 ΑΝ - ΟΝΡΠΜ 4.
γών. Η μέχρι τώρα λειτουργία της
μηχανών έλξεως να λειτουργούν σε του. Το σύνολο των Γερμανών οδη τρέπουν τις έγκυες γυναίκες να μην
ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ 5. Ο.Ε. - ΔΕΟΣ - ΤΑ 6. ΥΣΤΕΡΙΑ - ΑΡ 7.
σχολής αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυ οικονομικό αριθμό στροφών, πράγμα γών μεγάλων αποστάσεων φθάνει τις κάνουν «ούτε ελάχιστη» χρήση οινο
ΦΥΤΟΥ - ΤΤ 8. ΑΧ - Σ1ΣΑ Ν ΕΙ 9. ΗΛΗΚ - ΠΑΣΟ 10.
χής. Πράγματι στους κύκλους των
που καταλήγω επίσης σε εξοικονόμη
220.000 περίπου. Εξ άλλου. 240.000 πνευματωδών ποτών κατά την διάρ
ΩΜΑ - AM.
Γερμανών οδηγών μεγάλων αποστά
ση καυσίμων. Υπάρχουν επί πλέον βαρέα οχήματα εξασφαλίζουν την κεια της εγκυμοσύνης τους. Μόνο
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΤΡΑΠΟΥΛΑ 2. ΡΕΝΤΕΣ - ΣΗΜ 3. ΙΣ - Τ(Α)Φ(Η) ΛΑ
σεων είναι σήμερα πιά γνωστό το
■απόλυτη αποχή» εξασφαλίζει το έμ
ωδικά μαθήματα, π.χ. για την μετακί γρήγορη διακίνηση εμπορευμάτων.
4 ΠΑΓΙΔΕΥΣΗ 5. ΟΤ - ΣΕΡΤΙΚΑ 6. ΟΜΟΙΟΣ 7. AINA
λεγόμενο «πνεύμα του Ρίνεκ*. Τότε,
νηση «επικίνδυνων υλακών», που επι Πολλά από τα προαναφερθέντα οχή βρυο από τυχόν ζημιογόνες συνέ
ΣΑΥΑΠ 8. Μ ΑΡΤ - Ν Α Ι 9. ΠΑΤΑΤΕΣ 10. ΣΕΜ το 1956. το πνεύμα αυτό ασφαλούς
τρέπουν στον οδηγό ενός βυτιοψό
ματα φέρουν σήμερα το σήμα της πειες. Τούτο τουλάχιστον υποστηρί
ΑΡΤΣΟΜ.
και πειθαρχικής οδηγήσεως. ιδίως
ρου που μεταφέρει βενζίνη, να κρίνει «Σχολής του Ρίνεκ». Ό που υπάρχει ζει το «ίδρυμα προστασίας αναξιοπα
των μεγάλων φορτηγών, δεν υπήρχε
έγκαιρα τον βαθμό κινδύνου από την το σήμα αυτό θα βρείτε έναν οδηγό θών παιδιών» που ασχολείται με θέ
στην έκταση που 6σ έπρεπε. Στο
διαφυγή αερίων. Στο Ρίνεκ. όμως δεν συγκρατημένο και προσεκτικό, πρό ματα εγκυμοσύνης και έγκαιρης διά
συγκοινωνιακό δίκτυο επικρατούσαν εκπαιδεύονται μόνον οδηγοί αλλά θυμο να σας βοηθήσει, σύμφωνα πάν- γνωσης. Μέχρι σήμερα πολλές μητέ
ένταση και εκνευρισμός ενώ η «πάλη
ρες εξακολουθούν να αγνοούν τις
τα με το «πνεύμα του Ρίνεκ».
των τάξεων» είχε μεταφερθεί στους
καταστρεπτικές συνέπειες που μπορεί
αυτοκινητόδρομους και διεξαγόταν
να έχει η κατανάλωση αλκοόλ για το
βασικά ανάμεσα στο μικρό ιδιωτικό
έμβρυο. Τα παιδιά που γεννιούνται
και τα μεγάλο βαρύ Φορτηγό αυτοκί
νητο. Οι αρμόδιοι, που ασχολούντο
ΠΕΜΠΤΗ, 21
ΠΕΜΠΤΗ. 21
τότε με την κίνηση στις μεγάλες οδι
ΚΛΟΓΤΗ
5.0Ο-Ρ0ΠΕΡΣ
5 4 5 ΚΟΚΚΙΝΗ
I
κές αρτηρίες της χώρας, αναγνώρι
ΜΠΑΣΕ
5 30 ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ
6.00ι ΦΡΕΝΤ
'
ζαν έγκαιρα τους κινδύνους που
8.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.05 0
ι ΜΥΣΤΙΚΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟ
συνεπάγονταν ο εν λόγω ανταγωνι
8.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΟΡΟ
IΜΟΣ
σμός για τον τόσο σημαντικό κλάδο
6.30 ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
των οδικών μεταφορών. Η νέα σχολή
7.00 Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΝ ΑΓΡΟ
6 40 Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΟΝΤΑ VAX
Μιά από τις πιό διαδεδομένες
είχε σαν προορισμό να «σώσει» τον
ΤΟΝ ΜΑΣ
6.65 IΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
μορφές καρκίνου μεταξύ των γυναι
«καπετάνιο των αυτοκινητοδρόμων.,
7.30 ΣΑΛΛΙΘΑΝΣ
7.15. ιΜΙΚΡΑ ΧΡΟΝΙΚΑ
κών είναι ο καρκίνος του μαστού.
8.30 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩ
τον οδηγό του μεγάλου φορτηγού,
7 30 ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
I
ΣΗ
Προς το παρόν είναι πολύ δύσκολο
8 0 0 ΤΟ ΤΣΙΡΚΟ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
από τον άχαρο ως τότε ρόλο του
Δανία,
τη
Γερμανία,
τη
Φιλλανδία.
Οι
αρμόδιες
αρχές
θα
έχουν
πολύ
9.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
I
«ενοχλητικού». Βρέθηκε τελικά ένα σύντομα τη δυνατότητα να αναγνω την Πολωνία, τη Σουηδία και τη για τους γιατρούς να προβλέψουν
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50ι Ο
ι ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ποιές είναι οι επικίνδυνες περιπτώ
παληό αγρόκτημα κοντά στο Ρίνεκ ρίζουν την προέλευση των κηλίδων
Σοβιετική Ενωση, συνεργάστηκαν
10.00 ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ
σεις για να προχωρήσουν στον εντο
και
εκεί
εγκαταστάθηκε
η
σχολή.
Η
πετρελαίου. Τα μεγαλύτερο μέρος γιιι την επινόηση μέσων θετικής ανα
11.15 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΔΡΑΜΑΤΟΥΡΓΟΙ
πισμό και την έγκαιρη αφαίρεση του
επιλογή του Ρίνεκ συνδέθηκε τελείως της ρύπανσης των θαλασσών δεν εί
11.00 ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΙΡΕΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
γνω ρίσεις της πηγής προελεύσεις
όγκου χωρίς να προβούν αργότερα
τυχαία
και
με
την
παράδοση,
γιατί
το
12.00
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
μιάς
κηλίδας.
Ένας
τρόπος
είναι
να
ναι «ποτέλεσμο καταστροφικών ιιτυ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
μικρό αυτό χωριό βρισκόταν και χημάτων. ιιλλά προκαλείται από τα «σηματοδοταύνται» τα φορτία πετρε σε μιά μεγάλη και παραμορφωτική
11.00 0 ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
κατά το μεσαίωνα πάνω σε ένα πετρελαιοφόρα, που ρίχνουν στη θά λαίου με μόρια μετάλλων. Υπάρχει εγχείρηση. Θα ήταν αναμφιβόλων
11,30 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΗ ΜΑ1
πολύ καλύτερα αν οι περιπτώσεις
μιά απεριόριστη ποικιλία μικρασκολασσα βρώμικο νερό με κατάλοιπα
11 SS ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
των γυναικών εκείνων που διατρέ
πικών
μεταλλικών
μορίων,
που
μπο
πετρελαίου όταν καθαρίζουν το σνά4.00 ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ. ΓΑΛΛΙΚΑ
χουν μεγαλύτερο κίνδυνο μπορού
ù n v u m K ù o m
ρεί να αναμιχθεί με τα φορτία ώστε
ψος ή τις δεξαμενές τους. Δεκάδες
4.20 Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΝ ΦΥΤΟΝ
ΛΑΟΣ
σαν
ακόμα
να εντοπισθούν
4 4 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Th MAX
χιλιάδες τέτοιου είδους ενέργειες γ ί να τους δίνει ένα αποκλειστικά προσ εγκαίρως. Τώρα ένας Βρετανός για
A04 ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
νονται σήμερα μερικές τυχαία, άλ ωπικό «αποτύπωμα». Εάν πραγματο τρός πραγματοποιεί ένα μοναδικό
ποιηθεί μιά τέτοια διεθνής συμφωνία
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
λες συνειδητά - και οι υπεύθυνοι
πείραμα προσπαθώντας να απομονώ
συνήθως δεν υφίστανται κυρώσεις, εξ για την εισαγωγή συστήματος «σήμα
(Τακτικό μέλος Ε Ι.Η .Ε )
σει τις γυναίκες εκείνες που διατρέ
Ιδρυτής
αιτίας της δυσκολίας αναγνωρίσεις
τοδοτήσεως· τότε θα ιδρυθεί μιά κεν
χουν κίνδυνο. Πρόκειται για τον
τρική τράπεζα πληροφοριών που θα
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
τους. Τώρα όμως οι επιστήμονες
καθηγητή Ρότζερ Μπλαίημυ που κά
Ιδιοκτήτες Εκδότες
πιστεύουν ότι διαθέτουν δύο τρόπους
διαθέτει, τα στοιχεία του ειδικού μείγ
νει τα πειράματα του σε συνεργασία
ΑΦΟΙ ΠΑΤΤΙΚΑ
ματος μεταλλικών μορίων, που θα
για τον εντοπισμό της πηγής της
με το εργαστήριο για τη μελέτη του
Διευθυντής
ρυπάνσεως. Οι κηλίδες πετρελαίου
έχει κάθε φορτίο πετρελαίου. Έτσι.
καρκίνου του μαστού «Τένοβους»,
μό7.ις εντοπισθεί μιά κηλίδα, μιά
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
μπορούν να αυξήσουν τη θερμοκρο
Σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου
ένα κέντρο μελετών που ιδρύθηκε
(Εδέσσης
1)
ιιπλή
ανάλυση
του
δείγματος,
θα
δεί
σι'α
της
θάλιισσας
στη
συγκεκριμένη
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
στο Κάρντιφ με τη βοήθεια του. Η
Υπεύθυνος
μολυσμένη περιοχή κατά ένα βαθμό - χνει από ποιο συγκεκριμένο πλοίο
φαρμακείο:
ιδέα είναι να εντοπισθεί τυχόν- έλλει
Φωτοσι'ινθβιης-ΟΕΡβΕΤ
αρκετός για να καταδβιχθεί στις υπέ προέρχεται. Και τότε θα είναι δυνα
Βασ. Μουρτζίλα
ψη ισορροπίας στις ορμόνες των
τόν να κινηθεί η μόνιμη διαδικασία
ρυθρες εικόνες, που λαμβα νονται από
ΜΙΧΛΛΙΙΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
γυναικών που διατρέχουν κίνδυνο.
(Π. Μιοούλη 4)
διαστημικούς δορυφόρους, που περ εναντίον του παραβάτη. Μιά δοκιμή
Η ανάλυση του σιέλου τους εί
Νομικός σύμβουλος
της ιδέας αυτής, που έγινε σε περιορι
νούν από την περιοχή. Οι ερευνητές
ναι μιά επίπονη δουλειά, αλλά ήδη
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
σμένη κλίμακα, λέγεται ότι απέδωσε
στο πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ,
έχουν αρχίσει να παρουσιάζονται
(Ιπποκράτους 26)
θετικά αποτελέσματα. Παρόμοιο σύ
στη Βόρεια Αγγλία, υποστηρίζουν
ορισμένα στοιχεία. Η λήψη ενός κύ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
στημα αναπτύσσεται και στις Ηνωμέ
ότι ανιχνεύοντας και αναλύοντας τις
κλου 24 ωρών φαίνεται να εμφανίζω
Μητροπόλεως 72
νες
Πολιτείες.
Το
αμερικανικό
σύ
εικόνες των δορυφόρων, είναι δυνα
κάποια διαφορά στην αναλογία
Τηλ. 23.137 29.762
στημα περιλαμβάνει τη σηματοδότη
ιόν να αναγνωριστεί το μέγεθος της
ανδρικών και γυναικείων ορμονών,
ΒΕΡΟΙΑ
ση
των
φορτίων
μι:
μεταλλικά
μόρια
,
ρύπανσης
και
να
ακολουθηθεί
η
δια
ΒΕΡΟΙΑΣ
μεταξύ αυτών που έχουν καρκίνο και
που έχουν διαφορετικές μαγνητικές
δρομή της κηλίδας.
αυτών που δεν έχουν. Ο καθηγητής
Πυροσβεστική
2X222
ιδιότητες
Αλλα ιδρύματα ερευνών στη
Μπλαίημυ, ελπίζει ότι αν τα πειράμαΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Νοσοκομείο
2X505
Δ .Ε Η . (βλάβες;
115
Ιδιωτών
6ρχ. 1500
Υδρευση
25.749
Σωματείων
Ο.Σ Ε . (σταθμάς)
24.444
Συλλόγων Γ.Π.Σ.
Αστυνομικά Τμήμα
2ΧΧ33
Ραδιοταςι
6X555-6X666 Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Τροχοί ο
26.444
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΒΕΡΟΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΗΧ
Δήμων-Οργανισμων
Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ω Ν
Βερμίου-Βενιζέλου
23.434
Ε.Γ.Σ, Τραπεζών
δρχ. 4000
Πυροσβεστική
22.199
ΣΠΟ ΥΔΩ Ν
Εθνική Τράπεζα
24.141-24.343
Νοσοκομείο
22X00
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα η
Εναντι ΔΕΗ
23.131
όχι δεν επιστρέφονται.
Δ.Ε.Η. βλάβες)
2 2 J I4
Εναντι ΚΤΕΛ
26.726
•ΒΡΕΦ ΟΚΟΜ ΩΝ
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
41.353
Ιπποκρατους
26.920
•Ν Η Π ΙΟ ΤΡΟ Φ Ω Ν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πλ. Ωρολογίου
23.880
Ε
Λ
Λ
Η
Ν
ΙΚ
Η
Δ
Η
Μ
Ο
Κ
Ρ
Α
Τ
ΙΑ
Πυροσβεστική
23.619
•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΝΑΟΥΣΗΣ
I ια να θυμάστε τις 1
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
23.364
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε ΙΟ ΕΜ Π Ο ΡΙΟ Υ
Πλατ. Κοματασου
2X532-22.636
ομορφώτερες στιγμές
LK.A. (ιιρώτ. βοήθειες)
23.376
Ε Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ Α.Ε.
Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 -273211
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
'Αμεση Δράση
ΙΟΟ
της
ζωής
σας
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ο.Τ.Ε (βλάβες)
121
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Πυροσβεστική
199 ΜωραΓτη
23.350

ΘΕΜΑΤΑ

ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ
ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

@ 6530

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

υπό το ένα τρίτο περίπου των
κών που «πίνουν» - και με ΐύ
,
• πίνουν» εννοούμε περισσότερο ®
40 γραμμάρια καθαρού ΟίνοίτΊ®^
τος τη μέρα - παρουσιάζουν διάφΟΙ®·
ανωμαλίες. Για να γίνει αντιληπτό
αντιπροσωπεύουν τα 40 αυτά γΡ®·**
μόρια αναφέρουμε ότι η ποσότΠΐ
αυτή βρίσκεται ήδη σε μισό λιΐΡ”
κρασιού ή σε τρία ή τέσσερα ποΤήΡ^
κια οινοπνευματωδών ποτών. ΑΜΑ
ακόμα και με τη μισή από την πι’®0'
τητα αυτή, δηλαδή με 20
γραμμάρια την ημέρα. εμφανίσω!)®*
περιπτώσεις αποβολής, ιδιαίτερέ»
ευαισθησίας των νεογνών ή ελοΠ 1
μενο βάρος.

ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΝΤΟΠΙΣΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟ?

φ^ΜΚΜΙ

ΧΡΗΣΙΜΑ

τά του επιτύχουν, το δείγμα του
7ου θα αποτελεί ένα απλό και
τρόπο για την αναγνώριση Υυνα1
με καρκίνο του μαστού.

m£-

Γνωστοποιειται. σύμφωνα μ '
άρθρο 1369 του Αστικού Κω» ^
όπως τροποποιήθηκε με ι ° ν

1250/1982. ότι:
Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑ Ν Ο Ϊ * *
Στεργίου και της Π α ν α γ ιώ τ α ς
νος Τσιπροπούλου ποο γεννη ^
στη Μελική Ημαθίας και
^
στη Βέροια επαγγέλματος 01κ°". οΥ
και η ΟΛΓΑ Μ Α Υ Ρ Ο Μ Α Τ ΙΔ ^
του Χαραλάμπους και της *ίΟ^νστ0
το γένος Γκαυτόν που γεννήθη*1- ^
Βουκουρέστι Ρουμανίας και κατ^ ^
στη Βέροια επαγγέλματος ο1*01· ».
πρόκειται να παντρευτούν και ΟΤΡ
μος θα γίνει στον Ιερό Ναό ΜΠ ”
πόλεως Βέροιας.

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Η Βέροια θα ζήσει
ο Τσαλέρας θα νικήσει

εργαστήρι

ΘΕΣΉΙΚΗ

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΧ Τ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΛΝ

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

VÍDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 31.10.1982
ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

Α ναφερόμενσι
στη
δημυαιευθείσα προκήρυξη
από
24.9.1982 γνω στοποιούμε ότι σύμφωνα με κυβερνητική α π ό 
φαση (υπ' αριΟμ. «ρώτ. 5516/7.10.1982 υπουργείου Π ροεδρίας
τη ς Κ υβέρνησης που κοινοποιήθηκε με υπηρεσιακό σήμα προς
όλα τα υπουργεία και υφυπουργεία) σχετικά με την επέκταση
αναστολής τω ν διαδικασιώ ν επιλογή ς και διαγω νισμώ ν για
πλήρω ση θέσεων σε δημόσιες υπηρεσίες, Ν .Π .Λ .Δ ., Ο .Τ .Δ . και
σε όλους τους λ οιπούς φορείς που ορίζονται με το άρθρο I
παράγρ. 6 του Ν. 1256/82 εν όωει γενικώ τερης αναμόρφω σης
του συσ τήματος επ ιλ ογή ς προσω πικού στ», δημόσιο τομέα, η
διενέργεια του πιό πάνω διαγω νισμού, αν
Χλεται πρ οσ ω ρ ι
νά μέχρι νεω έραςΕ Μ Π Ο Ρ ΙΚ Η Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Τ Η Σ ΕΛ Λ Α Δ Ο Σ Α.Ε.
Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Η Π ΡΟ ΣΩ Π ΙΚ Ο Υ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
'» * σε τρεις μήνες
^
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
I

ΣΓΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

^ ^ ^ n n 0 A E 5 ^ ^ H A ^ 2 7 7 ^ E P O I A B (n A N i^ V n ^ ^ ^ r o ^ n ^ r e

Üäik/T!
βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γανόπουλος ΓεώρΥ1®!
Σταδίου 162 τηλ. 242Θ6
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 2782
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Πούλιος Αθαν.
τηλ. 22580
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελίδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρηστός

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
KáOe €ίδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής
ίο κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί σ ερβψ °ν

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟ YKAKI
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ Yiyavt<*
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ
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ΣΕΛΙΔΑ 3η

?Λ>0?

ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ

Η Βέροια χθες σε φιλικό
νίκησε την Καστοριά 3-2
4ΝΚΑΙ ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΝ
T a,tolWl11 ί-τττύ βασικών
ouv . {Πΐ (Ακριβόπουλος, ΓκέΠιι·0:, ι' ' " / ' ^ 0πουλος· Κατσώνης,
Οι „.Z.
Οαριζας, Πουρσανίδης)
Pounmyll05 αηι* Τα άέσα
όευτέ«t „
4 ερασιτέχνες παί^ iT O P u ° A vikrrloi: χθ(!·ί "1ν
Ϊ Τ0
W σνόρ 3-2.
tfffy η '*ρ®!το θθίχρονο η απόδοση
«Wjj
ιε.",ν αμύνθηκε σε πολύ
fflo
!Χεί>α 1(01 ενώ προηγήθηκαν
θούρΓ., Ρ κ νιολ. του Γιάννη Μου*ϊς Λολυ ^ ?Vv^ cla έχασαν ορισμέV», ‘ καλες ευκαιρίες από αυτέε
'ν® 0 ^ ,^ Τηρί^ )νται σπάνιες καί
Unογλ £Ûtl^ ïav άτι οι φιλοξενούμε< ; ? ν μ ή σε στιγμή Θα δεχτούν
* * * „ « ?» τρίτΠ παραβίαση της
λη^.
^ ΤΡ'α λεπτά πριν από την
τ χρόνου πέτυχαν την
^ Br
τέρμα που πέτυχε ο
*ά; γ., ■ρ0ι,°της και νυν Καστορια«itf 0|U% Αιόλιος. Για το τέρμυ
Eat Ο',ίν '<7,ΤΤ€®°έ>Ζ0ΐ όιαμαρτυρήθη«Ovt,JOn ‘"®ντητή ότι ο σκόρερ πριν
ϊίρ, “ ίσ*ρωσκ την μπάλλα με το
H» J V
j ^ Ί ά λ ή ν τ ί υι φιλοξενούμεΊν , , , . - ^ ν έ ς που πραγμ«τοποίηή»Λ„ ,^ α Ρ α ν » κατά το ήμισυ την
6oüîJ(1
Ί °ποία πήρε την πρωτοέτυχη
ο ν ήπεων, αλλά στάθηκε
Ρ*με- 1 . πεΡΐπτώσεις αφού ισάΠ μπάλλα βρήκε τα
*ΡίΐΓη n TOu νεαρού Αντωνά. Την
Üuvtiv 10 4ά σε συρτό σουτ του
■Uni την δεύτερη στο 55' σε

Ι0" Τσιλίδη.
4 Τ?0ουνέλεια η ΒΕΡΟΙΑ ισορρό
παιγν^ και ότι δεν πέτυχε η
iy ,
Α στο διάστημα της υπε"5όϊΐ(ι^,1^ Τ0 πέτυχε αυτή, μια και το
:ήΐ(η0 * πποτέλεσμα μέσα σε ένα
πή)
,:>Pus το μετέτρεψε σε 3-1
r’; f,,Uv
^·κ'άρερς των τερμάτων
^ ίγιι- ^ . ^ Ουσο':,ρης <65') και ο
^ Μ λ η ς (79').
* Κοπτ ° |lf:vu δέκα τελευταία λεπτά.
V,«0T.0P«vot με ύστατη προσπά
* 1-2 / “®ΕΡβν να μειώσουν το σκορ
° ^£ση
αηό τέρμα που πέτυχε
π»τι <ΆΜε<>λής στο 92' (Άγνωστο
,,^ - τ η τ ή ς παρέτεινε την λήξη
Από
*>!> „
ομάδα της ΒΕΡΟΙΑΣ.,
tPift,|l(0 'Ί τΠ! κρίνεται δίκαιη, διαI, ° 1 Περαχιορίτης. ΜουσούS in, - „ Ρορύνεται με την απώS o j ouV βέβαιων τερμάτων) Χ Ά ι'τρα ? ' ° χρησιμοποιηθείς στο
*σκιΐς , ημίχρονο νεαρός τερματοφύ^ ‘»νές. ο οποίος όμως ελέγ►
ΥΚ0λ που δέχτηκε στο
''έορ .. VTUl» τον Μεσημερλή να
S tic τ &><ιΛ,,ά· στην καρδιά της
> L ° U περιοχής.
*°ü UóvoV° μάδ<1 της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
επανάληψη κινήθηκε
V ;, α,.Τ11^ · ξεχώρισαν οι Παρά
λ ιο Τσιλίδης καθώς και ο
W. ·. Λ
στο πρώτο
- ΟΙΙ νν·.%__
Γw»._
ν»Λ 45λεπτο
Μ411iυ
Mr , , « ν°ς επικίνδυνος
ιδυνος κυνηγός.
.....
θ Οιαιτησία του κ. ΝικοΓ.Γ.
Τ° ΦΙΛΜ ΤΟΥ
9· 5ΐϊν
Α ΓΩ ΝΑ
^ .ί 1(Χ| τ°υ Ισχνόπουλου από
ν ν
Ίΐιυα ίου Καλτσά
^''ώ(,νρη δεν προλαβαίνει ο
* Κιι" πρ·° τσυ Τοιώτσα.
0 Μουσούρης δεν
σΐι ,,0ι^ σ°ύτ του Σίμπου που

,ι5 ? 01Α με τον

34· 0 Μ θΥ ί;ογΡΗ 1-0
η ‘°χνόπουλος κάνει ωραία
Μουσούρη που πλασάρει
"™ι>ι ', '1 κάνοντας το 1-0 για την
λ,38'

Κ

''μη' νη Τριανταφυλλίδη άουτ του τελευταίου
Λ ^
άουτ.
¿¡Λιημ ' Πάς, Ισχνόπουλος συνν ^θεα;;Ραί'>· 0 τελευταίος βγάζει
“όη με τον Τσιώτσα. αλλά

7>{|

Μικ

ρέ ς

Αγ » Έ λ ι ε ς

7

ΒΑΣΙΚΟΙ

Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΙΣΟΦΑΡΙΖΕΙ
4 1’ Σέντρα του Τσιρώνη από αρι
στερά, ο Λιόλιος στρώνει την μπάλλα
με το χέρι, χωρίς ο διαιτητής να το
δει, και πλασάρει τον εξελθόντα
Μπαλτζή ισοφαρίζοντας για την
Καστοριά.
44' Σέντρα φάουλ του Χατζάρα
ιιπό δεξιά, ο Σίμπος από δυο μέτρα σε
κενή εστία πιάνει κεφαλιά ψαράκι
που φεύγει πάνω από το οριζόντιο
δοκάρι του Τσιώτσα.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΟΚΑΡΙ
55' Μακρυνό σούτ του Τσιλίδη
βρίσκει την συμβολή των δοκυριών
της εστίας.
63' Σε μπιιλλιά του Τοπαλίδη ο
Μουσούρης πλασάρει τον Παρουσιάδη αλλά η μπάλλα βρίσκει τα πόδια
του τελευταίου kui απομακρύνεται
από τον Παράσχο.
2-1 ΑΠΟ ΤΟΝ
ΜΟΥΣΟΥΡΗ
65’ Ο Μελετίδης κάνει τρύπα στον
Τοπαλίδη που ύστερα από ωραία
κούρσα σεντράρει, ο Παρουσιάοης

Ο Μουσούρης με δυο τέρματα και ο Φ. Μίλης με ένα, ήταν οι σκορερς της
ΒΕΡΟΙΑΣ στο χθεσινό νικηφόρο αγώνα της επί της ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ,
αποκρούει ασθενώς και ο Μουσού
ρης με κεφαλιά κάνει το 2-1 για τη
Βέροια.
75' Ο Αντωνάς πέφτει με αυτοθυσία
στα πόδια του Τσιλίδη και σώζει την
ομάδα του από την ισοφάριση.
ΒΕΡΟΙΑ
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 3-1
79' Σε μπαλλιά του Χώματά, ο Μί
λης με γυριστό σούτ ανεβάζει το
σκορ στο 3-1.
Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ
ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΕ 3-2
92' Ύστερα από σέντρα του Παπαδόπουλου από δεξιά, ο Μεσημερλής
ανενόχλητος με κεφαλιά μειώνει σε

3-2.
ΒΕΡΟΙΑ: Μπαλτζής ι4ό Αντωνάς).
ΧΆΟανασίου (46' Μελετίδης), Πέρα
χωρίτης. Μίλης Φ., Μίλης Γ.. Χατζά
ρας, Ισχνόπουλος ι46' Τοπαλίόης),
Σίμπος (66" Χώματός). Μουσούρης
( 70' Μαυρουόής), Βογιατζόπουλος.
Καλτσάς.
ΚΑΣΤΟΡΙΑ:Τσιώτσας (46 Πάρου
σιάδης), Αγόρου, Σιαπανίδης (40'
Ποντικής), Τριανταφυλλίδης. Γεωρ
γάκας. Παράσχος, Νικηφόρου (46'
Τσιλίδης).|Περγπμηνός, Λιόλιος (46'
Μεσημερλή).
Καλλιμάνης
(46'
Παπαόόπουλος). Τσιρώνης.
Β.Γ.

Θέλουν οι φιλοξενούμενοι εργάτες
να επιστρέφουν στην πατρίδα τους;

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
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Ιταλούς και τους Τούρκους. Πολλοί
αλλοδαποί εργαζόμενοι έψόαααν
στην Γερμανία με σκοπό να αποτα
μιεύσουν ένα κεφάλαιο, ώστε αργότε
ρα να μπορεσουν να αρχίσουν ατον
τόπο τους μιά «δική τους» δουλειά.
Περίπου 19% αναφέρουν σαν am u
για την παράταση της πιιραμονής
τους το γεγονός, ότι δεν μπόρεσαν
ως τώρα να εξοικονομήσουν αρκετά
χρήματα. Εδώ προηγούνται οι Γιου
γκοσλάβοι με 28.2%. Εξ άλλου
14,8% ανέφεραν ότι «αισθάνονται
καλά στην Γερμιινία» και στην ατιολογία αυτή προηγούνται οι Πορτογά
λοι (22,8%) ακολουθούμενοι από
τους Ελληνες (19,4%). Ένα 11.3%
παρέτεινε την παραμονή του μετά
την έλευση και επομένως την εκ νέου
συνένωση της οικογένειας. Πολλοί
αναφέρουν σαν αιτία την σχολική
μόρφωση των παιδιών τους και εδώ
προηγούνται οι Έλληνες (13,4%)
ακολουθούμενοι από τους Τούρκους
(12,8%) και τους Γιουγκοσλάβους.
Εκτός όμως από τις παραπάνω αιτιο
λογίας, με τις οποίες, οι ξένοι εργαζό
μενοι δικαιολογούν την παραμονή
τους πέρα από τα όρια που οι ίδιοι εί
χαν προκαθορίσει, υπάρχουν και
πολλές άλλες, όπως π.χ. ότι «τους
ικανοποιεί τοείδος της δουλειάς
τους», ότι «αν φύγουν δεν θα μπορέ
σουν πιά να επιστρέφουν», ότι «τα
παιόιά θέλουν να μείνουν εδώ» κ.λ.π.
Συχνά αναφέρονται και πολιτικοί λό
γοι, ιδίως μεταξύ των Τούρκων. Δεν
υπάρχει βέβαια αμφιβολία, ότι όσο
επιμηκύνεται η παραμονή των αλλο
δαπών εργαζομένων στην ομοσπον
διακή Γερμανία κι όσον αυτοί συνη
Οίζουν στον γερμανικό τρόπο ζωής,
τόσο δυσκολώτερη γίνεται η επανεξέ
τασή τους στις ίδιες τους τις πατρί
δες. Τούτο αφορά, φυσικά, σε μεγα
λύτερο βαθμό τα παιδιά και τους
νέους. Στο ερώτημα αν επιδιώκουν
να επιστρέφουν κάποτε πίσω τα τρία
τέταρτα των ερωτηθέντων (75.1%)
απάντησαν καταφατικά. Οι Πορτογά
λοι απάντησαν σε ποσοστό 93,3% ότι
επιθυμούν την επιστροφή, οι Ισπανοί
σε ποσοστό 87,9%, οι Γιουγκοσλά
βοι 86,7%, οίΕλληνες σε ποσοστό
83,6% και οι Ιταλοί σε ποσοστό
78.3%. Από τους Τούρκους μόνο
59% εξέφρασαν ανάλογη επιθυμία.
Φυσικά οι παρα πόνοι απόψεις και επι,Ουμίες ένουν μάλλον φιλοσοφικό και
συναισθηματικό χαρακτήρα. Απόδει
ξη περί τούτου είναι το γεγονός, ότι
μόνον 21,3% των ξένων εργαζομέ
νων που είχαν εκδηλώσει επιθυμία
επιστροφής, τήρησαν το προκαθορι

σμένα χρονοώιαγραμμπ, Ο περιορι
σμένος αριθμός Τούρκων εργαζομέ
νων που επιζητούν επάνοδο στην
Τουρκία και τούτο παρ' όλο όπ οι
Τούρκοι συναντούν τις μεγαλύτερες
δυσκολίες εντάξεαις στην γερμανική
κοινωνία δείχνει, ότι οι άνθρωποι
αυτοί είναι πρόθυμοι νο παραμείνουν
στην Γερμανία έστω και κάτω από
δυσχερείς συνθήκες. Αν τώρα ξεκινή
σουμε από την εθνικότητα και την
ηλικία θα διαπιστώσουμε, ότι οι
περισσότεροι νεαροί Τούρκοι, Γιου
γκοσλάβοι και Ιταλοί δεν θέλουν επι
στροφή στην πατρίδα τους,
ΑντίθειΟ η πλειοψηφίυ των νεα
ρών Ελλήνων, Ισπανών και Πορτο
γάλων επιθυμούν να επιστρέφουν
ακόμα κι αν οι γονείς τους προτιμή
σουν να παραμείνουν στη Γ ερμανία.
Φυσικά, στα πλαίσια της μεγάλης
αυτής . δημοσκοπικής έρευνας υπο
βλήθηκε και το ερώτημα, υπό ποιές
προϋποθέσεις θα ήταν επιθυμητή η
επάνοδος. Οι απαντήσεις κάλυψαν
ένα πολυποίκιλο φάσμα. Οι περισσό
τεροι έθεσαν σαν προϋπόθεση την
«αποταμίευση ενός επαρκούς ποσού»,
άλλοι, την εξεύρεση εργασίας στην
πατρίδα, ενώ άλλοι θέσαν σαν όρο
την επιστροφή ολόκληρης της οικο
γένειας ή την δυνατότητα να ξεκινή
σουν μιά δική τους δουλειά.
Μερικού πάλι, είπαν ότι θα γυρί
σουν εφ όσον θα μπορούν να κερδί
ζουν και στην πατρίδα τους «τα ίδια
λεφτά», ή όταν τα πάιδιά θα έχουν
τελειώσει το σχολείο, όταν θα έχουν
• μεγαλώσει» κ.λ.π. κΛ.π. Φυσικά τέ
τοιες προϋποθέσεις δεν είναι δυνατόν
συνήθως να υπάρξουν και τούτο πεί
θει, ότι μακροχρόνια οι περισσότεροι
ξένοι που εργάζονται σήμερα στην
ομοσπονδιακή Γερμανία δεν θα θελήσουν να επιστρέφουν στον τόπο
τους. Αυτό πάλι δημιουργεί μιά μόνι
μη ανάγκη λύψεως μέτρων, που θα
επιτρέψουν στους φιλοξενούμενου;
εργάτες να βελτιώσουν ακόμα περισ
σότερο τις συνθήκες διαβιώσεως
τους και σε ό.τι αφορά τα παιδιά και
τους νέους, 0α τους διευκολύνουν
στην σχολική και επαγγελματική
τους μόοωωση.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
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ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΑΙ ΤΑ 19
ΠΑΙΓΝΙΔΙΑ
Β' ΕΘΝΙΚΗΣ
Η επιτροπή πρωταθλήματος της
ΕΠΟ, που συνεδρίασε προχθές έκτα
κτα. πήρε την απόφαση, όλοι οι αγώ
νες της 6ης αγωνιστικής ημέρας του
πρωταθλήματος Β' Εθνικής να γί
νουν την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου.
Η παραπάνω απόφαση πάρθηκε
ύστερα από δικαιολογημένες διαμαρ
τυρίες ομάδων, που είχε αρχικά αποφασιστει να παίξουν την Κυριακή (4
παιχνίδια) με το αιτιολογικό: Ναι μεν
στις έδρες τους έχει εκλεγεί δήμαρ
χος, υλλά παίκτες τους που ψηφίζουν
σε άλλους δήμους, που θα γίνουν την
Κυριακή επαναληπτικές, δεν μπο
ρούσαν να αγωνιστούν.

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΑΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

βάζει λιγότερους περιορισμούς στον
κομματικό κατακερματισμό to)V
εδρών.
Η ΕΠΙΛΟΓΗ
ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ
Πέρα όμως από τα εκλογικά
συστήματα ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η διεθνής πρακτική και
στη μέθοδο επιλογής των βουλευτών.
Ουσιαστικά δύο είναι οι μέθοδοι με
τις οποίες ο λαός μπορεί να εκλέξει
τους συγκεκριμένους αντιπροσώπους
του. Η μία είναι μέσιι από την αντι
παράθεση μεμονωμένων υποψηφίων.
Αυτό κυρίως συμβαίνει στιι πλειοψη
φικά συστήματα, με πιό ορθόδοξη
εφαρμογή το μονοεδρικό πλειοψηφι
κό. Στις περιπτώσεις αυτές το κάθε
κόμμα υποδείκνυα ένα υποψήφιο yiu
κάθε έδρα. Και ο εκλογέας εκδηλώνει
την προτίμησή τσυ yui το κόμμα,
αλλά ταυτόχρονα και γιο γο πρόσαιπο.
Η δεύτερη μέθοδος εκλογής αντι
προσώπων είναι μέσα ιιπό τους κομιιατικούς συνδυασμούς ή «λίστες».
Στις περιπτώσεις αυτές ο ψηφοφόρος
έχει το δικαίωμα να ειτιλέξει το πρόσ
ωπο που θέλει μέσα από τον κομμάτι
κό κατάλογο ή σε άλλα συστήματα,
να εγκρίνει αυτούσιο τον κομματικό
συνδυασμό Και oxu δύο παραπάνω
ενδεχόμενα υπάρχουν διάφορες ειΗ
μέρους μέθοδοι επιλογής, των βου
λευτών. Στις περιπτώσεις που ο
ψηφοφόρος έχει την δυνατότητα επι
λογής του αντιπροσώπου της αρε
σκεΐας του μέσα από την κομματική
λίστα, αυτό μπορεί να γίνει με διάφο
ρους τρόπους. Ο σταυρός προτίμη
σης για ένα υποψήφιο του κόμματος
που Ο ψηφοφόρος προτιμά είναι ένας
απ" αυτούς και εκτός από την Ελλάδα
εφαρμόζεται στην Ολλανδία και την
Φινλανδία. Γο ίδιο ισχύει και στην
Ιταλία, αλλά με την διαφορά ότι όλες
οι περιφέρειες είναι ευρείες και ισχύει
παντού η πολυσταυρία. Ά λλοι τρό
ποι επιλογής συγκεκριμένων υποψη
φίων από τους κομματικούς συνδυα
σμούς είναι η δυνατότητα προτίμη
σης υποψηφίων που ανήκουν και
στις λίστες άλλων κομμάτων (Split-Voling) και που εφαρμόζεται στη
Δανία, την Ελβετία και την Αυστρία,
to δικαίωμα ανακατανομής των υπο
ψηφίων όλων των κομμάτων σε και
νούργια σειρά 1Alternative Voling) με
παραδείγματα
εφαρμογής
την
Αυστραλία, την Ιρλανδία και την
Μόλοι και τέλος, την οταυροδοτηση
υποψηφίοιν ενός συνδυασμού με στό
χο την ανατροπή της λίστας που το
κόμμα έχει παρουσιάσει στο εκλογι
κό σώμα (π .χ Κύπρος).
Πιά χαρακτηριστικές περιπτώσεις
έγκρισης αυτούσιας της λίστας που

προτείνει το κόμμα έχουμε στα
πολυεδρικά πλειοψηφικά συστήματα.
Αλλά και εκεί που εφαρμόζονται
συστήματα αναλογικής είναι πολλές
οι περιπτώσεις που οι εκλογείς
κιιλσύνιαι να εγκρίνουν αυτούσιες
τις κομματικές επιλογές Στο Ισραήλ,
για παράδειγμα, όπου ισχύασύστημα
αναλογικό
βάσει
του
κανόνα
D uHonde υπάρχει μιά ενιαία κομμα
τική λίστα για όλη την επικράτεια
από την οποία κτπ εκλέγονται, με τη
σειρά αναγραφής τους, οι υποψήφιοι
βουλευτές. Σε πολλές πάλι άλλις χώ
ρες η κομματική λίστα για όλη την
επικράτεια από την οποία και εκλέ
γονται. με τη σειρά αναγραφής τους,
οι υποψήφιοι βουλευτές- Σε πολλές
πάλι άλλες χώρες η κομματική λίστο
καλύπτει τις πολυεδρικές περιφέρειες
και σι βουλευτές εκλέγονται σύμφω
να με ττ^ν σειρά που έχει αποφασίσει
ιο κόμμα. Στη Αργεντινή πριν βέ
βαια από την τελευταία δικτατορία
(σύμφωνα με την μέθοδο D reHondtl,
στην Αυστρία (μεικτή μέθοδος
Hegcnbach-8ísclioz¿ kui D icIIondt),
στο Βέλγιο (D irHnndO. πτη Βραζι
λία (μεικτό σύστημα - μονοεδρικό
αναλογικό αλλά μέθοδος D ÆHondl
γιο τη λίστα), το ίδιο στην Ομοσπον
διακή Γερμανία, σπ> ΛιχτίΛτ,τάίν
(D arHondt), στη Νορβηγία (S t
L-aguc), και στη Σουηδία (τροποποιη
μένη St. Laguel στην Πορτογαλία
(παραλλαγή D «H endí) και στη
Σουηδία (τροποποιημένη St, L«$uc)
οι εκλογείς δει· έχουν δικαίωμα να
μεταβάλουν τις κομματικές επιλογές.
Σ' όλες πάντως αυτές τις περιπτώσεις
η κατάταξη των υποψηφίων δεν γίνεTul ποτέ αυθαίρετα από τις κομματι
κές ηγεσίες.
Ακόμα κσι στη Βραζιλία, την Κό
στα Ρίκα, τη Βενεζουέλα και το
Καμερούν υπάρχουν ήδη καθορισμέ
νες διαδικασίες που κατοχυρώνουν
την κατάταξη των υποψηφίων με
τρόπο αντιπροσωπευτικό και δημο
κρατικά γνήσιο.
Για όλους τους παραπάνω λ ό 
γους μπορεί κάποιος να σταθεί με
μεγάλο σκεπτικισμό απέναντι στις
κυβερνητικές εξαγγελίες και επιλο
γές. Η απλή αναλογική, όπως τουλά
χιστον την εννοούν τα κόμματα και
οι παρατάξεις της αριστερός, ciναι dτεέννοισ χιμαιρική και εξωπραγματι
κή είτε πολιτικά επικίνδυνη. Αλλά
και η καθιέρωση της «αρχηγικής λί
στας», με π ς πολιτικές συνθήκες της
Ελλάδας και τις κομματικές της
πραγματικότητες, είναι πέρα για πέρα
αντιδημοκρατική
και
παράδοξη.
Κυρίως όταν, για την επιτυχημένη
αντιμετώπιση ίων αδυναμιών της
μονυσταυρών. η κυβέρνηση ηχε τό
σα άλλα συστήματα vu επιλέξει .

Ένα ακόμη βήμα στην
αφαλάτωση τον ύδατος
να λεχτεί ότι ολονέν και περισσάτε- τώσεως όχι μόνο γιιι την εξασφάλιση
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ (ΙΝΠ)
πόσιμου ύδατος αλλά και για το απαΌ πω ς φαίνεται η Βιομηχανία προ ρες επιχειρήσεις αρχίζουν να ενδια
χώρησε ένα ακόμη βήμα στην κατα φέρονται για εγκαταστάσεις αφαλό- ραΐτητο στις διάφορες διαδικασίες
παραγωγής. ·ερό.
σκευή εγκαταστάσεων για την αφα
λάτωση του θαλασσινού νερού. Μια
γερμανική επιχείρηση στο Ντύσσελντορφ, κατάθεσε σειρά ευρεσιτε
χνιών, που έκαναν πρόσφατα την
εμφάνισή τους υπό μορφή νέας εγκαταστάσεως αφαλατώσεως σε ειδική
έκθεση της Φρανκφούρτης. Η νέα
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
εγκατάσταση λειτουργεί ως ένα
σημείο με βάση τα μέχρι τώρα δεδο
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO
μένα. Το θαλασσινό νερό, δηλαδή,
εξατμίζεται κλιμακωτά με σταθερά
μειούμενη πίεση. α?»λά μ' ένα μηχανι
αμό που συνδυάζει την επάλληλη
διύλιση μ' έκυ κάθετο κύλινδρο εξα
τμίσεως. Νέο στην εγκατάσταση εί
Ζ κ η α ιδέυθείς ermv Ε λληνική Τηλεόραση·
ναι ένα σύστημα που επιτρέπει την
τοποθέτηση 55 βαθμιδών διϋλίσεως,
ΜΗΤΡΟ ΠΟΛΕΩΣ 37 - ΤΗ Λ 28.077 - ΒΕΡΟ IA
αριθμός που δεν έχει επιτευχθεί μέχρι
σήμερα. Σαν παράδειγμα αναφέρουμε
την εγκατάσταση
αφαλατώσεως
«ΜΕΔΑ» που χρηματοδοτήθηκε εν
μέρει από το ομοσπονδιακό Υπουρ
γείο Ερευνών και διαθέτει μόλις 24
βαθμίδες αφαλατώσεως. Η νέα εγκα
τάσταση χτυπάει «μ' ένα σμπάρο ..
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε
πολλά τρυγόνια». Οι 55 βαθμίδες βρί
σκονται ταξινομημένες η μια πάνω
unó την άλλη, σε ένα «πύργο» ύψους
34 μέτρων τοποθετημένο σε χώρο
μόλις 4 επί 4μ. Με τους συνηθισμέ
νους εναλλάκτες θερμότητας η παρα
πάνω λύση c :ν Bu ήταν δυνατή. Τα
πλεονεκτήματα του νέου συστήματος
είναι οφθαλμοφανή: Για τους νέους
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
εναλλάκτες μπορεί, λόγω του μικρού
τους όγκου, να χρησιμοποιηθεί το
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ακριβώτερο μεν αλλά πολύ ανθεκτιΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
κώτερο τιτάνιο. Έ τσι η νέα εγκατά
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
σταση έχει δυνατότητες ζωής 40 ως
50 ετών, όπως τουλάχιστον διαβεβαιώνουν οι κατασκευαστές της.
m
]m
Ενδιαφέρον παρουσιάζει όμως το νέο
σύστημα αφαλατώσεως και από ενερ
*" “ * y
γειακής πλευράς. Σύμφωνα με τα
: ,
στοιχεία του κατασκευαστικού Ο ί
κου. για κάθε κυβικό μέτρο πόσιμου
ύδατος απαιτούνται μόνο 1,3 κιλοβα
τώρες έναντι 4 μέχρι 5 στις συνηθι
σμένες εγκαταστάσεις. Το νέολ σύ
Η συμπίεση' του κόστους από το στάδιο της μελέτης
στημα αφαλατώσεως πουλήθηκε ήδη
στην Λιβύη. Την οπαιτούμενη για
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στουι
την λειτουργία του ενέργεια θα εξα
X ώμους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα κα
σφαλίζει σύστημα ηλιακών συλλεσωστό συνεργεία.
κτήρων. Για ποσότητα 10.000 κυβι
κών μέτρων νερού την ημέρα θ' απαι
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ Φ Θ ΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. ΚΟΥΖΙ
τηθεί επιφάνεια κατόπτρων 20,000
ΝΑ,
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑΛΑ - 3
τετραγωνικών μέτρων. Η εγκατάστα
ση δουλεύει με αυτοματισμό. Οι
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ: 1 10 .00 Μ 2
εργασίες συντηρήσεως γίνονται με
ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1 .4 5 0 .0 0 0
ανελκυστήρα που κινείται κατά μή
κος, του κϊίτρσκού σωλήνα Η όλη
εγκατάσταση θα »πηκεταρισθ»· στην
Γερμανία κσι θα τοποθετηθεί οιον
χώρο προορισμού της με τη βοήθεια
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0 3 3 1 ) 6 2 .3 3 3 -6 2 .1 6 0
ελαφρού ικριώματος. Ακόμ» και για
τον τρόπο σχινυρμολογήσεώς της
ΟΙ Μ ΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑ ΙΡ ΙΑ ! ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ
«ατόγραφηκι ευρκσιτεχνία από τον
κατασκευαστή Οίκο, θα πρέπει εδώ

VIDEO ClIIB ΒΕΡΟΙΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
ΜΕΚΑΤ

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

5lQ,l,v δ*ομ6 Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από €Γ
ειτιχεί-νοΜή5 παιγνιδιών. Προσόντα: Απάφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
Η
"8 „ u riuw· μιερό κεφάλαιο. Πληροφορίες τη λ <01 ) 94.15.'-945,
■*· ^ 2 -5 μ.μ.

Τελικός
κυπέλου
μπάσκετ

Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΒΟΝΝΗ (1ΝΡ)
Στο πόντιι επίκιηθρυ θέμα των
φιλοξενουμένων εργατών η παραπά
νω ερώτηση παίζει ξεχωριστό ρόλο.
Σύμφωνα με δημοσκοπική έρευνα
που έγινε το καλοκαίρι του 1980, τα
76,6% όλων τωνφιλοξενούμενων
στην ομοσπονδιακή Γερμανία ξένων
εργατών ζούααν εκεί πάνω από οκτώ
χρόνια. Οι μισοί από αυτούς κατοι
κούσαν στη Γερμανία οκτώ με δέκα
χρόνια και τέλος, κάθε έκτος αλλοδα
πός βρισκόταν εκεί από II ως 15
χρόνια. Έ να 11% παρουσίαζε δείκτη
παραμονής που ξεπερνούσε τα 16
χρόνια. Το μεγαλύτερο διάστημα
παραμονής παρουσιάζουν στους άνδρες, οι Ισπανοί (οπό τους οποίους
το 52%) και τους Ιτυλούς (45%).
Εξυπακούεται φυσικά ότι οι διαμένοντες στην ομοσπονδιακή Γερμανία
πάνω από 10 χρόνια είναι απασχο
λούμενο δυναμικό ενώ αντίθετα, επί
ατόμων με διαμονή κάτω των 8 ετών,
πρόκειται συνήθως για μέλη που ακο
λούθησαν τον αρχηγό της οικογέ
νειας στα πλαίσια της «συνένωσης
των οικογενειών». Περίπου ένα τρίτο
των αλλοδαπών που εργάζονται σή
μερα στην Γερμανία είχαν προβλέψει. κατά την εκεί άφιξή τους, παρα
μονή όχι μεγαλύτερη από πέντε χρό
νια. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι
σήμερα διαφορετική. Ήδη το 1980
τα 65% των Τούρκων, 66% των
Γιουγκοσλάβων. 56% των Ιταλών.
75% των Ελλήνων, 72% τιαν Ισπα
νών και τα 76% των Πορτογάλων εί
χαν ξεπεράσει τα χρονικά όρια παρα
μονής που είχαν προβλέψει ή προκα
θορίσει κατά την άφιξή τους. Οι
αιτίες για την εν λόγω παράταση εί
ναι βέβαια διαφορετικές. Οι περισσό
τεροι (20.8%) ανέφεραν σαν αιτιολο
γία, ότι στην πατρίδα τους δεν θα
βρουν δουλειά. Την άποψη αυτή
εκπροσωπούν κατά κύριο λόγο οι
Ισπανοί, ακολουθούμενοι αηό τους

Π
Την Παρασκευή 22/10 και ώρα
7.15 μ.μ. θα γίνει, στο Ε.Α.Κ.
Βέροιας, ο τελικός του Κυπέλλου
Μπάσκετ της Ε.Κ.Λ.Σ.Κ.ΕΆ.Υ.Μ.
μεταξύ των ομάδων Αρχέλαου Κατε
ρίνης και ΓΑΣ Εδεσσα.
Τον αγώνα θα διευθύνουν οι κ.κ.
Σανίκης Μπιντας του Συνδέσμου
Διαιτητών Κεντρικής Δυτικής Μακε
δονίας.
• Έχασε ο Φίλιππος στο Μπάϊα
Μόρε από την Μινάουρ με 51 !5 ημ.
26-7. Περισσότερες λεπτομέρειες στο
αυριανό μας φύλλο

ο παίκτης της Βέροιας πλασάρει
άουτ.

ΔΟΚΑΡΙ
Η ΚΑΣΤΟΡΙΑ
46' Ο Ποντικής με ατομική προσ
πάθεια uno το κέντρο του γηπέδου
φτάνει στην περιοχή της Βέροιας,
πλασάρει τον εξελθόντα Αντωνά
αλλά η μπάλλα βρίσκει το δεξί κάθε
το δοκάρι, και ιιπομακρύνει στην
συνέχεια ο Βογιατζόπουλος.

Γυνέγεια από την 1η

/

Ο ξένος Τύπος σχολιάζει
την πτώση του Π Α ΣΟ Κ
Σχολιάζοντας ο ξένος τάχος τα
αποτελέσματα του πρώτου γύρου
των δημοτικών εκλογών επισημαίνει
κυρίως την πτώση της Εκλογικής δύ
ναμης του ΠΑΣΟΚ και τις επιπτώ
σεις που πιθανό να έχει στην εσωτε
ρική και εξωτερική πολιτική της
κυβερνήσεως το αυξημένο ποοοστό
ψήφων που συγκέντρωσε το ΚΚΕ.
Οι σχετικές εκτιμήσεις ή εικασίες
ίω ν ξένων παρατηρητών:
• »Φαΐνάνσιαλ Τάιμς»: «...Τα
πρόβλημα τώρα είναι αν ο όρ.
Παπανδρέου θα αλλάξει κοτεύθυνση
περισσότερο προς τα αριστερά σε μιά
προσπάθεια να ανακόψε.- την αιμορ
ραγία προς το κομμουνιστικό κόμμα
ή περισσότερο προς τα δεξιά για να
διατηρήσει την κυμαινόμενη ψήφο
της μέσης τάξη;..
• «Φιγκαρο»; ·Το φιλοσοβιετικό
ΚΚΕ προσθετοί να ανσμτωπίσει το
ΠΑΣΟΚ. εξ ίσου σκληρό, όσο και η
Νέα Δημοκρατία Είναι σίγουρο, πως
w Έλληνες κομμουνιστές, ενισχυμένοι από τα εκλογικά αποτελέσματα
της Κυριακής, θα ασκήσουν έντονη
πίεση στην κυβέρνηση Παπανδρίου.
προκειμένου να πετύχουν την υπανα
χώρησή τη; ακ θέματα που αφορούν
to ΝΑΤΟ και την ΕΟΚ»
• «Κορριέρε
ντέλλιι
Σέρα·:
«„.Είναι αλήθεια, όπως λέα ο Παπαν
δρέου. ó ti «νίκησε η αλλαγή· αλλά ο
ισχυρισμός αυτό; είναι ακριβής αν το
σύνολο των νήφων της αριστερός
περιλαμβάνει και το KKEL. Μιά εσω
τερική μετάγγιση λοιπόν στα πλαίσια
των δυνάμεων της αριστερός κι ορι
αμένα σήματα ανάκαμψη; από την
πλευρά της Νέας Δημοκρατίας...»
• ·Τά|μς·: < ..Η προειδοποίηση
αιιτΛ. όπως και η αυξημένη, εξάρτη-

ση των σοσιαλιστών από το ΚΚΕ για
να νικήσουν τους συντηρητικούς
τους αντιπάλους έθεσε το ερώτημα
κα'ά πόσο ο κ. Παπανδρέου δε θιι
προσπαθήσει να ανακτήσει τις αηώλειές του σκληραίνοντας τη στάση
της κυβέρνησής του απέναντι στη
Λύση. Τη στιγμή που η Ελλάδα ετοι
μάζεται νσ διαπραγματευθεί με τους
Αμερικανούς το μέλλον των στρα
τιωτικών τους βάσεων στη χώρα·.
•

*Μόντ·: ·,_Οι ψήφοι του φιλο

σοβιετικού ΚΚΕ αυξήθηκαν σε βά
ρος του ΠΑΣΟΚ. πράγμα που αποδεικνύει ότι το παιχνίδι των κομμου
νιστών έχει εκλογικό αντίκρυσμα...
Αποτελεί αναμφίβολη μεγάλη πικρία
για τον κ. Παπανδρέου να βλέπει
τους κομμουνιστές να επωφελούνται
και να εκμεταλλεύονται στο έπακρο
κάθε λανθασμένη κίνηση της κυβέρνησής του·.
• «Νταίηλυ Τέλεγκραφ»: ... .Ου
δέτεροι παρατηρητές υπογραμμίζουν
ότι οι στατιστικές δείχνουν αυάινό-

μενη απογοητευοη uno τον π puno
χρόνο σοσιαλιστικής διακυβέρνησης.
Η απογοήτευση αυτή πιστεύεται ότι
πηγάζει κυρίως από την επιδείνωση
της οικονομικής κατάστασης·,
• «Ματέν»: ·Η άνοδος των κομ
μουνιστών. αντιπροσωπεύει εν μέρει
«προειδοποιητική βολή από τα αρι
στερά», που δόθηκε από τμήμα της
εκλογικής πελατείας του ΠΑΣΟΚ, το
οποίο θεωρεί, πως το κυβερνητικό
κόμμα αργοπορεί στην υλοποίηση
του προγράμματος της αλλαγής.

Έκθεση-καταπ έλτης
του Κογκρέσσου
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ
Καταπέλτης για την κατάσταση
των ανθρωπίνων και πολιτικών
δικαιωμάτων στην Τουρκία είναι η
έκθεση που συνέταξε η επιτροπή
ασφαλείας και συνεργασίας του αμε
ρικανικού Κογκρέσσου και που θα
κυκλοφορήσει στο τέλος αυτής της
εβδομάδας.
Σύμφωνα με πηγές της αμερικανι
κής βουλής, ο Τούρκος πρεσβευτής
στην Ουάσιγκτον κ. Ελέγκτάγκ είναι
έξαλλος για το περιεχόμενο της έκθε
σης.
Παράλληλα το Σταίητ Ντηπάρτμεντ εκδήλωσε και αυτό την έντονη
όιχϊαρέσκπά του και κινητοποιήθηκε

ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ ΕΒΡΕΝ
για να εξαλείψει τα «προσβλητικά.·
γιο την Τουρκία στοιχείο της έκθε
σης. Το κείμενο, όμως που προέκυψε.
ύστερα και από αυτό ακόμα το
«ρετουσάρισμα» των Αμερικανών
διπλωματών, άφησε τον Τούρκο πρέ
σβη ανικανοποίητο και σφόδρα όιαμαρτυρόμενο.
Η δεκαεξασέλιδη έκθεση κατα
πελτης συντάχθηκε ύστερα από εκτε
ταμένη έρευνα, που περιελάμβανε και
εβδομαδιαία επίσκεψη επιτελών στην
Τουρκία από τις 22-29 Αύγουστου.
1982, με αφορμή πληθώρα καταγγε
λιών από δυτικοευρωπαϊκούς πολιτι

κσυς και οργανισμούς προς την επι
τροπή και με διαταγή του προέδρου
της δημοκρατικού βουλευτή από το
Μαϊάμι της Φλώριδας κ. Τάντε
ΦασέλλΗ έκθεση καταλήγει με προτροπή
προς το Κογκρέσσο να λάβει υπόψη
του την κατάσταση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην Τουρκία όταν εξε
τάσει μελλοντικά αιτήματα γω οικο
νομική και στρατιωτική βοήθεια προς
την ’Αγκυρα Kat uvaipépctai στους
πολιτικού; κρατούμενους, στα βασα
νιστήρια, τις ομαδικές δίκες, την
κατάσταση των θρησκευτικών και
εθνικών μειονοτήτων στην Τουρκία
καθώς και στους περιορισμούς τωνελευθεριών που προβλέπει το τουρκι
κό σύνταγμα.
Συγκεκριμένα διαπιστώνεται ό π :
«Οι μέθοδοι των στρατιωτικών
αρχών έχουν παραβιάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ευρεία κλίμακα» ότι
• Βασανιστήρια έγιναν συστηματικά
και με τις ευλογίες του επισήμου κρά
τους», ότι: Το κουρδικό πρόβλημα
έχα μακροχρόνια «εκρηκτικές δια
στάσεις» και ότι υπάρχουν «πολλές
καταπιεστικέ; ενέργειες των τουρκι
κών αρχών κατά των Αρμενίων».
Το πλέον όμως δυσάρεστο στοι
χείο για τον κ. Ελεγκτάγκ, που τον
ανάγκασε να απευθύνει οργισμένη
επιστολή προς όλα τα μέλη της επι
τροπής διαμαρτυρομενος για το
περιεχόμενο της έκθεσης, φαίνεται
πως είναι ηδια πίστωσή της πως εάν
βασικές διατάξεις του νέου τουρκι
κού συντάγματος δεν αλλάξουν, τότε
με το δημοψήφισμα της 7ης Νοεμ
βρίου 1982. θα προκόψει «μιά πιό
καταπιεστική και λιγότερο δημοκρα
τική κοινωνία από ιιυτήν που πολλοί
στην Τουρκία και στο εξωτερικό θα
ήθελαν». Και τότε, «όπως πολλοί
φοβούνται, η επιστροφή στην δημο
κρατία θα είναι στην πραγματικότητα
η απλή συνέχιση του στρατιωτικού
καθεστώτος με συνταγματικό μαν
δύα».

Βραβείο απ’ τα
στον
Αντώνη Σαμαράκη
ΒΡΥ2ΕΑΛΕΣ 20 (ΑΠΕ)
■ Η οδική επιτροπή yin το λογοτε
χνικό βραβείο των Εορωπολίοιν Ελλάδα 82. στη χθεσινή τελευταία
συνεδρίασή της. αποφάσισε να απονείμρ το βραβείο αυτό στον Αντώνη
Ια μ α ράκη τον συγγραφέα του ·λό
Ιούς·. «Αρνούμαι·, «Σήμα κινδύνου·,
κλπ
Η απονομή του βραβείου ανακοι
νώθηκε αμέσως μετά την λήξη της
συνεδρίασης της επιτροπής από τον
πρόεδρο της Γάλλο συγγραφέα και
ελληνιστή Ζμκ Λάκκαριερ.
Σήμερα το πρωί αναμένεται στις
Βρυξέλλες η. πρωθυπουργός κ. Α.
Παπανδρέου. ο οποίος έχει κληθεί
MÓ την Βελγική κοβένρηση και θα

παραστεί στη τελετή της απονομής
του λογοτεχνικού βραβείου των
Ευρωπαλίων από την βασίλισσα του
Βελγίου - ο βασιλιάς Μπώντοιιεν που
επρόκειτο να το επιδώσει. είναι ασθε
νής. Στην τελετή θα μιλήσουν ο Βέλ
γος πρωθυπουργός κ. Μάρτενς και ο
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο
πής κ. Τόρν.
Το λογοτεχνικό βραβείο των
Ευρωπαλίων θεωρείται το πιο σπου
δαίο της Ευρώπης, όχι μόνο για το
ποσύν των 500.000 Βελγικών φρά
γκων που δίδεται στον βραβευθέντα,
αλλά κυρίως γιατί είναι το πρώτο,
μεγάλο γεγονός του είδους αυτού
στην Ευρώπη των «10».
Η επιτροπή για το βραβείο αποτε

Τσαλέρας
σημαίνει αλλαγή

στο Δήμο

λα'ται από 9 μέλη με . ηφο - προσ
ωπικότητες των γραμμάτων στην
Ευρώπη ένα από κάθε κράτος μέλος
της ΕΟΚ (η χώρα μας δεν συμμετέχει
εφέτος με αντιπρόσωπο της δεόομέ
νου ότι το βραβείο απονέμεται σε
συγγραφέα της τιμώμενης χώρας,
που είναι η Ελλάδα). Η επιτροπή
πριν από ένα περίπου χρόνο άρχισε
να διαβάζει και να κάνα μια πρώτη
επιλογή ιιπό τους 'Ελληνες ζώντες
συγγραφείς. Σε πρώτη φάση, τον
περασμένο Απρίλιο κάθε ένα από τα
9 μέλη υπέδειξε τρεις υποψήφιους
Σε δεύτερη φάση - τον περασμένο
Ιούνιο κάθε μέλος υπέδειξε από ένα
υποψήφιο. Σήμερα έγινε η επιλογή
απο τούς 9 υποψήφιους του Αντώνη
Σαμαράκη.
Στο βιογραφικό σημείωμα για τον
Σαμαράκη που έδωσε η επιτροπή
ιιναφέριται ότι είναι ένας ιιπό τους
;τιο γνωστούς 'Ελληνες συγγραφείς
με διεθνή φήμη και με μπέστ Σέλλερ
«το λάθος». Στον 2ο παγκόσμιο πάλε
μο συμμκττ.ίχε στην αντίσταση και
αυτή η εμπειρία σημαδεύει την θεώ
ρηση του για τον άνθρωπο και την
κοινωνία, με ειρωνεία και καμμιά
φορά με σαρκασμό. Λε μιλάει για
ευκαιριακές προσωπικότητες, οι πρω
ταγωνιοτές του διστάζουν και αμφι
βάλουν, είναι ανθρώπινες υπάρξεις
σαν τον αναγνώστη

Σχέδιο για τον εξοπλισμό
των χωρών - μελών της ΕΟΚ
Το σχέδιο αυτό το οποίο παρου
ΒΡΥ2ΕΛΛΕΣ 20 (ΛΠΕ)
Η αρμόδια επιτροπή του Ευρω σίασε προχθές βράδυ ο συντηρητικός
παϊκού Κοινοβουλίου άρχισε χθές τη Βρετανός ευρωβουλευτής κ. Α. Φέρμελέτη ενόί σχεδίου εναρμόνισης γκιουσον αναφρ.ρπται στην ανάπτυξη
των εξοπλισμών στις χώρες μέλη προγραμμάτων μικτής παραγωγής,
μετά την ως γνωστό, υιοθέτηση, εδώ όπου ευρωπαϊκά κονσόρτσιουμ θα
■αι αρκετούς μήνες, από το ίδιο όρ παράγουν τεχνολογικό υλικό, το
γανο. ενός σχεδίου γιο τη στρατιωτι οποίο έχει ήδη μελετηθεί και παρακή υποστήριξη των θαλασσίων οδών χθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ταυ
τόχρονα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής
της Κοινότητας-

Συμψηφισμός επιστροφών
χαρτοσήμου με οφειλές
Πλήθος κολάιων υποθέσεων έχει
συσσωρευτεί στη τελωνεία και η
κυβέρνηση προκβιμένου να αντιμε
τώπιση το τρορκημα. αποφάσισε την
εφαρμογή μιας απλσύοτερης διαδικα
σίας. για την επιστροφή του χαρτο
σήμου σ π ς ε-ξογωγικές επιχειρήσεις
και συμψηφισμούς μ* οφειλές οπό
δασμούς των επιχειρήσεων αυτών
προς το Δημόσιο.
Σύμφωνα με δηλώσεις του υφυ
πουργού Οικονομικών κ. Π- Ρουμε
λιώτη μέση από αυτή τη ρύθμιση, δεν
δα γίνει δεχτό kuvcvu αίτημα για άλ
λες παρατάσεις, ώστε να αποφεύγεται
ο αθέμιτο; ανταγωνισμός πτ. βάρος
των επιχειρήσεων. Που είναι συνεπής
με τις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα
αποοασίστηκον τα εξής:
• ιιαροχη ουνατύτητιις στους
ενδιαφερομένους άμεσης επιστροφής
της επιβάρυνσης από to χαρτόσημο
προηγούμενων χρόνιαν οε ποσοστό
90*> της απαίτησής τους και μετά
από -ταρυίτηση τοο; από το υπόλοι
πο 10% Η επιστροφή αυτή θο πραγ
ματοποιείται με απλουστευμένη δια
δικιισύι μετά την εξεύρεση της αξίας
ΦΟΜΠ των εξαχθέντων εμπόρευμά
των και του συντελεστή για το χαρ
τόσημο (N„V 220/1909).
• Αμεση επιστροφή επιβάρυνσης
οπό το χαρτόσημο αϊτό 1.1.83 στ
πιχκΜττό 100% μετά από την πραγ
μη tonoi ησμ της εξαγωγής, τη συναλΑαγοατ««τι τακτοποίηση από τη ueoo-

λαβούσα Τράπεζα, και τη κατάθεση
υπεύθυνης δήλωσης του Νόμου 105
Σε περίπτωση που~τα στοιχεία που
υποβλήθηκαν από τις επιχειρήσεις
αποδειχτούν ανειλικρινή θα επιβάλ
λεται πρόστιμο που Οπ φτάνει στο
πενταπλάσιο του ποσού που ειαέπραξαν επί πλέον παράνομα συν τους νό
μιμους τόκους.
• F-νίσχυση μ* προσωπικό των
αρμόδιων Τελωνειακών Υπηρεσιών
μτ άμεσο στόχο την όσο το δυνατό
γρηγορότερη τακτοποίηση των απαι
τήσκων των εξαγωγικών επιχειρή
σεων από δασμούς και λοιπές επιβα
ρύνσεις προηγούμενων χρόνων.
• Αποδοχή γιη την πίστωση των
δικαιολογητικοϊν μεταποιήσεων που
αφορούν εκπρόθεσμες εξαγωγές μέ
χρι και 15 ημέρες.
• Επέκτοση πε 15 ημέρες της προ
θεσμίας απαλλαγής από δικαιώματα
υπερημερίας των εγχωρίων προϊόν
των που κναποθέτιονται σε τελωνεία
κούς χώρους και προορίζονται για
εξαγωγή.
• Παροχή οδηγιών στις Τελωνείο
κές Αρχές για κάθε δυνατή συνδρομή
στις εξαγωγές των εγχωρίων προϊόν
Των.
,, ,
, • Σύσταση επιτροπής α«6 Ρπηρί
σιακούς παράγοντες κβι εκ πρόσω
πους των παραγωγικών τάξεων για
την μελέτη της απλύύστευσης των
τελωνειακών διαδικασιών και την

τφαρμσγή των μέτρων που θα αποφα
σισθούν

Κοινότητας θα εναρμονίσουν τνς
πωλήσεις όπλων σε τρίτες χώρες.
Στο στρατηγικό τομέα, τώρα και
αφού συνεννοηθούν οι χώρες της
ΕΟΚ με το ΝΑΤΟ (αφού ορισμένη
κράτη, όπως η Ιρλανδία, δεν μετέ
χουν στο συνασπισμό), θα καθαρί
σουν κοινές θέσεις. Το σχέδιο επίσης
προβλέπει τη συγκρότηση μιας κοι
νής πολιτικής για την υπεράσπιση
των υμάχων πληθυσμών ίων χωρών
των δέκα.
Πρόταση να μην συζητηθεί το
σχέδιο iiutó. λόγω αναρμοδιότητας
ιης ΕΟΚ vu ασχοληθεί με τα θέματα
ιιυτά καταψηφίστηκκ. υπέρ της πρό
τασης ψήφισαν οι Γάλλοι σοσιαλι
στές και κομμουνιστές, το ΠΛΕΟΚ
και ΚΚΕ te. kui οι Γερμανοί σοσιαλ
δημοκράτες, ενώ το ΚΚΕ απούσιαζε.
Κατά της πρότασης και υπέρ της
συζήτησης του σχεδίου στην επιτρο
πή του κοινοβουλίου ψήφισαν οι
Γερμανοί χριστιανοδημοκράτες και
φιλελεύθεροι
Εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ, ο ευρω
βουλευτής κ. Πλασκοβίτης. χαρα
κτήρισε σαν απαράδεκτο το σχέδιο
αυτό, διότι συνδέει την εθνική άμυνα
με την πολιτική ασφάλεια της Ευρώ
πης. Κατήγγειλε δε, δ η γίνεται μιά
συνειδητή προσπάθεια με το σχέδιο
Φέρνκιουσον να συνδεθεί πολιτικά
και στρατιωτικά η ΕΟΚ με τις ΗΠΑ
Και το ΝΑΤΟ.
Ο κ Πλασκοβίτης τόνισε εξάλ
λου. όπ κείμενα σαν auto, βλάπτουν
to κύρος του κοινοβουλίου. Ο
Ελληνας ευρωβουλευτής, επεσήμανε
πως σε περίπτωση που το Ευρωπιιίκό
Κοινοβούλιο διέθετε περισσότερες
αρμοδιότητες, μιά θετική απόφαση οε
σχέση με το σχέδιο Φέρνκιουσον. θο
ήταν δεσμευτική για την Κοινότητα.
Autü όμως υποστήριξε α κ. Πλασκο
βίτης, αυξάνει τη δυσπιστία των
μικρών χοιρών γιη διεύρυνση των
αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου».
Τελειώνοντας ο *. Πλασκοβίτης uno
γράμμισρ ότι γίνεται προσπάθεια vu
μπτκκμβηί η Κοσάτητιι m ένα . χροπολεμικό οργανισμό και η ελληνική
κυβέρνηση δεν θα δεχθεί τέτοιου α
δους εκθέσεις που επί πλέον βλά
πτουν το κύρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου

ΣΩΘΗΚΕ
Ο ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Σύμφωνα με ανακοίνωση του
ΓΕΑ. χθες στις 10 το πρωί, αεριοθού
μενο αεροσκάφος της πολεμικής
αεροπορίας κατά την εκτέλεση εκπαι
δευτικής πτήαεως κατέπεσε στη
θαλάσσια περιοχή του Παγασητικού
κόλπου. Ο χειριστής του αεροσκά
φους ανθυποσμήναρχος Λημήτριος
Σταυρόπουλος χρησιμοποίησε με
επιτυχία το αλεξίπτωτό του και δια
σώθηκε.
Αργότερα περισυνελέγη από ελι
κόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.
Επιτροπή από εμπειρογνώμονες
διερευνά τα αίτια και τις συνθήκες
του ατυχήματος.

Πρόγραμμα για αντιμέτωπο1!
της ανεργίας των νέων
ΕΤΟΙΜΑΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Το περιεχόμενο και τις κατευθύν
σεις της διεύθυνσης εργασίας - απα
σχόλησης του τομέα τη; Νέα; Γενιάς
του υφυπουργείου Νέας Γενιάς και
Αθλητισμού, ανακοίνωσε χθές ο υφυπουργός κ. Κώστας Λαλιώτης.
Η διεύθυνση θα ασχολειται με τα
προβλήματα εργασίας των νέων και
θα δώσει ιδιαίτερο βάρος στην αγρο
τική και γενικά την επαρχιακή νεο
λαία.
Ειδικότερα η διεύθυνση εργασίας απασχολήσεως ήα ασχολειται με:
- Την εκπόνηση και προώθηση,
σε συνεργασία με τον ΟΑΕΛ, προ
γραμμάτων για την αντιμετώπιση της
νεανικής ανεργίας, υπό απασχόλησης
και ετεροαπασχόλησης.
- Την ενίσχυση και προώθηση
προγραμμάτων (6 μηνών ή 9 μηνών)
ταχύρρυθμης επαγγελματικής εκπαί'όκυσης.
- Την προώθηση και ενίσχυση
προτύπων - πειραματικών μονάδων
από φορείς νέων για την παραγωγική
αντιμετώπιση της ανεργίας επιστημόνο>ν, τεχνικών και ανειδικεύτων
νέων.
- Την επεξεργασία προγραμμάτων'
για τα κέντρα εργαζομένων νέων και
νεανίδων, κέντρα που θα αναμορφω
θούν.
- Την έρευνα και την προώθηση
των λύσεων του προβλήματος της
κατοικίας των νέων και κυρίως των
νέων ζευγαριών.
- Την ενίσχυση των πολιτιστικών
δραστηριοτήτων των νέων στους χώ
ρους δουλειάς τους.
- Την μελέτη και προώθηση των
σταθμών επαγγελματικού προσανα
τολισμού των νέιον σε όλη τη χώρα
- Την μελέτη που θεσμικού πλαι
σίου που διέπει τις σχέσεις εργασίας
των νέων εργαζομένων, με στόχο τη
δημιουργία ενός νέου καταλληλότε
ρου θεσμικού πλαισίου.
- Την αξιοποίηση της νεανικής
φαντασίας και πρωτοβουλίας στον
χώρο εργασίας, για την αύξηση της
παραγωγικότητας.
- Την επεξεργασία προγράμματος
ανταλλαγής νέων εργαζομένων των
χοιρών της Ευρώπης.
- Τη διαμόρφωση, ενίσχυση και
προώθηση επιμορφωτικών σεμινα
ρίων για την ενημέρωση των νέων
εργαζομένων, για την ιστορία του
εργατικού κινήματος, τα συνδικαλι
στικά δικαιώματα, τον κοινωνικό ρόλολ της νεολαίας, την αυτοδιαχείρι
ση κλπ.
- Την μέριμνα, σε συνεργασία με
το υφυπουργείο αποδήμου Ελληνι
σμού, για την σωστή προσαρμογή
στον Ελληνικό εργασιακό χώρο των
νέων μεταναστών
- Την ενίσχυση των πρωτοβου
λιών για τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης και εργασίας των νέων
ναυτεργατών Συνεργασία για το θέ
μα με το υπουργείο Εμπορικής Ναυ
τιλίας.

- Θα ενισχύει τους νέους που θέ
λουν να επιστρέφουν στην ύπαιθρο
και θα προσπαθήσει να εξαλείψει τις
ανισότητες ευκαιριών μεταξύ των
νέων της πόλης κσι της επαρχίας.

— Θα επεξεργάζονται, σε
σία με τις συνεταιριστικέ; τ.-3)®*
και τα υπουργεία Εθνικής Ο'*"*
μίας και Γεωργίας, προτράμμ11131*
τη δημιουργία πρότυπων
κών αγροτικών και κτηνοτρο®1“ *
μονάδων, για την αντιμετώπωΐ ™
απασχόλησης των νέων και ττλΛ
— Θα προωθεί και θα ενιοί® ^
συνεργασία με την τοπική
κηση. τις αθλητικές όραστηριώΤ®
στην ύπαιθρο.

Προαγωγές και μεταθέσει?
Δικαστών - Εισαγγελέων
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Συνήλθε χθές το ανίατα το δικαστι
κό συμβούλιο, υπό την προεδρία του
προέδρου του Αρείου Πάγου κ. Γ.
Κώνστα και προήγαγε σε Εισαγγελέα
Εφετών τον Αντεισαγγελέα Εφετών
Αθηνών κ. Ν. Παπαγεωργίοο και τον
μετέθεσε στα Δωδεκάνησιι. Επίσης
μετέθεσε τον Εισαγγελέα Εφετών
Δωδεκάνησου κ. Θ. Αραβαντίνο.
στην Αθήνα.

Με άλλη απόφαση το Λ.Λ.Σ.,
προήγαγε σε Αντιεισαγγελείς Εφετών
τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών κ.κ.
Γρ. Κανιαδάκη (τοποθετείται στο
Ναύπλιο) και Map. Χατζόπουλο
(τοποθεταίται στην Κρήτη) σε Εισ
αγγελείς Πρωτοδικών τους Αντει
σαγγελείς Αθ. Σμυρλή (τοποθετείται
στα Χανιά) και Λημ Γιαμουτζη
(τοποθετείται στην Κέρκυρα).
Επίσης μετατίθενται οι Αντεισαγ
γελεις Εφετών κ.κ. Γ Κούβελης στον
Πειραιά, Ν. Παπακωνσταντίνου στην
Αθήνα), Αρ. Παπαιωάννου στη Λάρι
σα και Δ, Χριτοψίλης στη Θράκη.
Μετατίθενται τέλος οι Εισαγγελείς
Πρωτοδικών Ε Φλωρότος στο Ναύ
πλιο. Ν. Παπαδόπουλο; στη θοσ/νίκη, Ζ. Μαρόπουλος στην Κατερίνη.
Κ. Μπέσας στα Τρίκαλα. Αθ. Γκου
τζουμάνης στη Χαλκιδική. Ιορδ-

Δημητριάδη; στην Ξάνθη ΨΒ
Παπανικολάου στη ΔράμΟ-

«Ψάρι»
με στόμα
και μύτη
ανθρώπου!
ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Ένα παράξενο υδρόβιο ■
περισυνέλεξαν χθές το πΡ°^ [μ
του κεντρικού λιμεναρχί“
^
ραιώς, λίγα μέτρα μακρυα
^
ακτή της Σαλαμίνας. Το •vui’ .,,cs
πλακέ, διαστάσεως ενο; ■ ^
τετραγωνικού μέτρου,
^
πτερύγια, στόμα και μύτη
ζουν με ανθρώπινα και
Εντοπίστηκε προχθές το βί" ^
ψαράδες, στα ανοικτά Τ“ ν Λ λ
ριών της Σαλαμίνας, που
^
σαν το λιμενικό περιπολικό
φ
ναρχειου ερεύνησε την nSP"nL(|
χθές το πρωί βρήκε το «ψοΡ**
μάζεψε μισοπεθαμένο.

^

Το «ψάρι» μεταφέρθη**
φ
στην ιχθυόσκαλα Κερατσιν'1 ^
τοποθετήθηκε σε ψυνείο ν'0
τη θά.
. .,rtiï<
Οπως διαπιστώθηκε προ*· ' ¿ρ
μεγάλο σαλάχι, που προΠ«1
τερατογένεση.

Ενίσχυση
του ΝΑΤΟ
ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟ1

Χ Α Γ Κ Ε Ν (Δ Υ Τ. Γ Ε Ρ Μ Α 
Ν ΙΑ )
Π Α ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ
Ο υπ ουρ γός τη ς α μ όνη ς κ.
ΝΕΟΛΑΙΑ
Μ ανφρέντ Βαίρνερ ζήτησε χθές
Ιδιαίτερο βάρος, επισήμανε ο κ. την ενίσχυση τω ν συμ βατικώ ν
Λαλιώτης θα δοθεί στα προβλήματα
δυνάμ εω ν του Ν Α Τ Ο ώστε να
της αγροτικής και επαρχιακής νεο
μειωθεί ο κ ίνδυνος ενός πυρηνι
λαίας.
κού πολέμου.
Πιο ειδικά η διεύθυνση:
«’Ο σο περισσότερο η συτμβα- Θα προωθεί προγράμματα αγρο
τικής και τεχνικής επιμόρφωσης, σε π κ ή υπεροπλία το υ συμφώ νου
συνεργασία με τα υπουργεία Παι της Β αρσοβίας αυξάνει, τόσο
δείας και Γεωργίας.
ευκολώ τερα το Ν Α Τ Ο θα εξαναΤα προγράμματα περιλαμβάνουν γκασθεί να χρησιμ οποιήσει π υρ η 
την ίδρυση ταχύρρυθμων σχολείων
νικά όπ λα σε μιά κρίση», δήλωσε
αγροτικής και τεχνικής επιμόρφωσης
ο κ. Βαίρνερ σε συγκέντρω ση
και την αναδιάρθρωση των ήδη λειτουργούντων κέντρων γεωργικής ανω τέρω ν Δ υτικογερμ ανώ ν αξιω
και επισήμω ν
του
εκπαίδευσης (ΚΕΓΕ). Στα ΚΕΓΕ ματικώ ν
(εξάμηνης διάρκειας) θα υπάρχουν, Ν Α Τ Ο .
εκτός των άλλων και μαθήματα για
την λαϊκή παράδοση, την ιστορία του
αγροτικού κινήματος, τους συνεται
ρισμούς. το περιβάλλον, την αγροτι
κή κατοικία κλπ.
- Θα επεξεργαστεί και θα προωθεί
προγράμματα δημιουργίας πολιτιοτικών λεσχών της αγροτικής νεολαίας
με στόχο τη λύση του προβλήματος
της επικοινωνίας και την επαφή των
νέων της επαρχίας με τα σύγχρονα

«Για το ν λ ό γο αοτό. Λ(*
σε. πρέπει να βρούμε' Π*1 j
ενίσ χυσ η ς τη ς ικ α νό τη τά
για συμβατική άμυνα.
Η έκκληση του *·
ευθυγραμμίζεται με τις *Ρ~
τις ανακοινώ σ εις του σ ιρ α* ^
Ροίτζερς, α νώ τατου αρχηΥ0 ^
δυνάμεω ν του
Ν Α ΤΟ
^
Ε υρώ πη, που οι παρατηΡΤ1
α μ ύ νη ς χαρακτήρισαν ως
τική στροφ ή στη δυτική α1^\ (/
τική σκέψη. Ο κ. Βαίρνερ ° '
π ρ ώ το ς Δ υτικοευρω παίοζ νη ^
γό ς της α μ ύνη ς που aK° z ’r1fli
τη ν ίδια γραμμή με τον ertP0
Ρότζερς.
J

Στις Βρυξέλλες
σήμερα-αύριο
ο Πρωθυπουργός

«Χτενίζεται» η Ν. Υόρκη
για το επικίνδυνο φάρμακο
το θ α ν α τ ο τ η ς μ ικ ρ ή ς κ ό ρ η ς τ ο υ . π ο υ
π έ θ α ν ι τ ο 19 7 4 , μ ετά α π ο ε γ χ ε ίρ η σ η
α ν ο ικ τ ή ς κ α ρ δ ιά ς . Ο α σ τ υ ν ο μ ικ ό ς
δ ιε υ ρ κ ίν η σ ε ω σ τ ό σ ο ό τ ι ο ι π λ η ρ ο φ ο 
ρ ίες π ο υ έ χ ε ι είν α ι » α π ό δ ε ύ τ ε ρ ο χ έ 
ρι».

ΣΙΚΑΓΟ 20 (ΑΠΕ)
Δεκάδες πστυνομικοί και πράκτο
ρες του FBI «χτενίζουν» τη Νέα Υόρ
κη ακολουθώντας τα ίχνη του υπ'
αριθμόν ένα υπόπτου γιο την υπόθε
ση του δηλητηριασμένο» >υ κυάνιο
φάρμακου «Τυλενόλ·. γράφει η αμε
ρικάνικη εφημερίδα »Σικάγο Σανταίμς»,
'Οπως διευκρινίστηκε, ο Τζέημς
Λιούις, ή Θιοντόρ Γουίλοον, θεωρεί
ται από την αρχή της εβδομάδας ο
υπ' αριθμόν ένα ύποπτος στην υπόθε
ση αυτή, που στοίχισε τη ζωή επτά
ατόμων στο Σικάγο.
Κατά την εφημερίδα, οι αστυνομι
κοί. ποιι έχουν ιιναλάβει τη διαλεύ
κανση της υπόθεσης, μπόρεσαν να
τον αναγνωρίσουν α«ό μια φωτογρα
φία που »τράβηξε» κάμερα κλειστού
κυκλώματος παρακολούθησης σε
κατάστημα όπου αγοράστηκαν δηλη
τηριασμένα κουτιά »Τυλενόλ». Ο
Λιούις παρακολουθούσε τη στιγμή
εκείνη από κάποιο απόσταση ένα
υποψήφιο θύμα του. Οι αστυνομικές
αρχές, αν και δεν επιβεβαίωσαν την
είδηση ότι αναγνωρίσιηκε α δρά
στης. θεωρούν ωστόσο πως βρίσκον
raí trtu ίχνη του.
Εξ άλλου, μια εφημερίδα της πό
λης Μέμψις του Τένεση, όπου ο
Λιούις έζηαε :π παιδικά του χρόνια,
u n kuλουμένη δηλώσεις ενός “ Οτυνυ
μικού, υποστηρίζει ότι κι'νηη» του
είναι η εκδίκηση. Συγκεκριμένο, ο
αστυνομικός αυτός δήλωσε ότι ο
Λιούις θεωρεί την ι · ιρέ» «Τζόνοον

ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Στα πλαίσια της μικτής διϋπουρΥΐκης επιτροπής Ελλάδος - Ουγγα
ρίας. οι εργασίες της οποίας άρχισαν
προχθές στην Βουδαπέστη kui θα λή
ξοιτν το Σάββατο, αναζητούνται τρό
ποι και μεθοδεύσεις για την ανάπτυξη
των εκατέρωθεν ανταλλαγών, οι
οποίοι υπό του 1981 που καταργήθηκε το κλήριγκ σημείωσαν κάθετη
πτώση.
Οπως δήλωσε Ο υπουργός ανα
πληρωτής συντονισμού κ. Γιαν. Ποττάκης από τις συζητήσεις που έγιναν
διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν δυοκο
λίες, αλλά και οι δύο πλευφες ιξεδήλωουν την πρόθεσή τους να βρούν
τρόπους να αναπτύξουν τιςσύναλλπ
γές τους και τελικά υπάρχει αισιοδο
ξία ότι θα «νακοπεί η πτώση και θα
περάσουμε οε φάση ανόδου του

εν Τζόν— μ. θφγψιμχή της «κέες

ελΣηνοοογγρυτού εμπορίου.

«εράγει το »Τυλενόλ» υπεύθυνη γιο

καλλιτεχνικά ρεύματα, το βιβλίο και
την κίνηση των ιδεών.
— Θα διοργανώνει σεμινάρια και
εκδηλώσεις για θέματα όπως νεολαία
και παράδοση, νεολαία και εργασία,
κοινωνική ένταξη των νέων κλπ.

ΑΘΗΝΑ 20 (ΑΠΕ)
Αναχωρεί σήμερα ιο πρωί για τις
Βρυξέλες ο
πρωθυπουργός κ.
Ανδρέας Παπανδρέου, συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς εξωτερι
κών κ. κ. Γρηγόρη Βάρφη και Γιάννη
Καψή
Σττς 11 το πρωί ο κ. πρωθυπουρ
γός θα προσφωνήσει την τελετή της
απονομής του λογοτεχνικού βρα
βείου »Ευρωπάλια». σε διακεκριμένη
Ελληνική λογοτεχνική προσωπικότη
τα και στις 12.00 θσ συναντηθεί με

τον Βέλγο συνάδελφό του *·
τένς·
, 0 C h.
Το απόγευμα στις ?
ύΛ *
Παπανδρέου θα έχει σόνΡΜ* ¡ρ
τον πρόεδρο της εκτε)χβχιν"·(-έ^
τροπής της ΕΟΚ κ. Γκαοτθ' j 4
και αργότερα, θα παρευρ1™ ^
δεξίωση που θα δοθεί προς TU' ¿β
στην ελληνική πρεσβεία στις w
λες

Ο κ. Ανδρέας Πα«α'
επιστρέψα στην Αθήνα νωρ‘4
το απόγευιια

Ανάπτυξη ανταλλαγών
Ελλάδας - Ουγγαρίας

Ανάμεσα στα κρσγρ&ιιιιατα που

συζητούνται για ανάπτυξη τη;
σονεργιισίας ανάμεσα στις δύο χώ
ρες, στον βιομηχανικό, εμπορικό και
ενεργειακό τομόα περιλαμβάνονται:
1 Η κατασκευή στην Ελλάδα
εργοστασίου παραγωγής ανταλλακτι
κών κω εξαρτημάτων για τα λεωφο
ρεία ικάρους που ο αριθμό; των
κυκλοφορούντων στην Ελλάδα θα
φθάσει στις αρχές του "83 τα 900. Σε
δεύτερη φάση το εργοστάσιο αυτό θα
επεκταθεί στην συναρμολόγηση και
παραγωγή αμαξωμάτων.
2. Η μελέτη για τη δυνατότητα
πραγματοποίησε«*; cot δεύτερης
γεωθερμικής γεωτρήσαος στην Ν·στ>ρο όπου ήδη έχουν κάνο « Ούγγρο«
μιΛ πρώτη που έδωσε θετικό αποτελέ
σματα.
3. Η συμμετοχή της Ουγγαρίας
στην μονάδα αλοομίνας. η συμμττογ Λ αντή θα αναι προσφορά τεχνολο-

γίας και απορρόφηση ,έροάν
παραγωγής σε συνει
Bau/.γαρία που ήδη έχει
. tr íf'i
απορροφά 100.000 τόννουζ·
νο. Σε περίπτωση που
σοβιετική τεχνολογία τότε Π
ρία θα «εριορισθεί στην πΡί,μ
της uJ-oupívn;.
iyjf f
4. Η όημιουρ'^ία από ττΐν
ρία ενός ιχθυογεννητικού
yiu την ανάπτυξη της ιχθιωΠ“*
Τής5. Η κατασκευή εί>γ^ ,,) ιΓ
χυμών και κομπόστας. Η εν”,
του μηχανολογικού εξοπλ^ώ γΐ*
θα προμηθεύσουν οι ΟύνγΡ01^ ^
μ ε την :ιγομά προϊόντων τηί
6. Μονάδα παραγωγής
r
οποίας θα βίναι και θα
την π α ρ α γ ω γ ή κ τ η ν ο τ ρ ό φ ω ''^ ν Ρ

φθάνη μέχρι την «αρσγβτή

Παραπομπή
έξη δικαστών
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Μ. ΛΙΝΑΡΔΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α. ΠΑΓΟΥ

Νομού Ημαθίας

Εκδηλώσεις συμπαραστάσεως στον κ. Τσαλέρα

ΠΕΙΒΒΡΧΕΙ Η ΒΑΣΗ
« ΒΒΜ. ΣΤΒΕΡΓΒΗΒΣ))
Αντίθετα πολλά στελέχη στη σύμπραξη
για την υποστήριξη του κ. Βλαζάκη
^ τοΓ',,!' Γτην
ηγ<·
«*ήρ.„ . ν°υασμού «Δημοκρατική
ί «
' ν*β υποστήριξη του κ.
«¿Wic ‘-* 9 στις εκλογές της
f*vui πολλά στελέχη του
(ι^ Mini ακόμη και τα προερχόu ‘;° πς τάξε,ς του ΚΚΕ m m
λ Εοινϊε
συΓππιπείΓ των
Till στε
Γΐνές συζητήσεις

Σ ύγκρο υση

τΡαΐνου και
τΡακτέρ στο
Καλοχώρι
t&ft
Ας Uf .««η επιβατικής αμαξοστοι-

Ας,, ^"Ργικό ελκυστήρα έγινε
&¿on' 1 XUΡεοημέρι στο Καλοχώ-

J, lf^
^ η ^ ,Λ,ΓΤΤ1 σιδηροδρομική διά^ο/ν^^^ύσ&ηκε η αμαξοστοιχία
V n l / ΦλωΡ*νης με γεωργικό
^ !'ια -π° υ °ώΐΥθύσκ ο Αθανάτου Ιωάννου από το

An,“πλεσ.

μα

ρουσεως
σ βαγόνι
* i 5 W í oνα καταστραφεί η
^ ‘‘Μτ .ΙΟυ ελκυστήρα και να
Ίς ^
ελαφρά ο προϊστάμενος
^ ,,./^ τ ο 'χ ία ς Δημ. ΖακογιάνΜ(. Τη ®εσ/νίκη.
ΠΓ'^£ρ<1 το πρωί στις 10 έχει
*λίι- ' η συγκοινωνία με τραίνο.
V ;,,;,' ®Τ1 Μ£τά την ώρα αυτή θα
κ
"■ Κανονικά τα δρομολόγια.
Αν

Νέο Α.Σ.
t(°v Βλάχων
Βέροιας
»

T

r
οε σώμα το νεοε“ f
ιου Λαογραφικού
Hpñjj "λόχων Βέροιας, o»ç εξής:
Γ,Λ, Ρον Καπράρας Νικ.

%.

Ραμμα τέ α ς;

Γ κ α λ α ϊτ σ η ς

1*5. |~
Avi.’j "ΜΜοτέας: Μάνια Μαρία
W 0* Μπέλας Σ,τεργιος
, Μέί,η? η^τώγας Αντώνιος
Γ,ιη Γ,. , 'τκου Ιυ ρ , Αυγέρος Νικ.,
1
νχών, Καλπάκης Δημ.

λεχών αυτών, που υποστηρίζονται
από μεγάλο αριθμό δημοτών, τονιζό
ταν η απόφασή τους να μην πειθαρ
χήσουν στην ·γραμμή· που έδωσε ο
Σάββας Γαβριηλίδης και σε κατ’
ιδίαν συζητήσεις τους συνιστούν
στους ψηφοφόρους να υποστηρίξουν
τον ανεξάρτητο συνδυασμό του κ
Γιώργου Τσαλέρα.
Τα στελέχη αυτά ανέφεραν ότι
δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα
συνδυασμό (του κ. Βλαζάκη) που
τους έρριξε τόση λάσπη και τόσες
συκοφαντίες
στην
προεκλογική
περίοδο, σε αντίθεση με τον συνδυα
σμό του κ. Τσαλέρα που κράτησε τον
προεκλογικό αγώνα σε υψηλό κιλι
πολιτισμένο επίπεδο.
Απόδειξη της αλήθειας των ισχυ
ρισμών αυτών αποτελεί και η δήλω
ση των υποψηφίων συμβούλων της
«Δημοκρατικής Συνεργασίας» που
κυκλοφόρησε σε φέιγ - βολάν, με την
οποία δηλώνουν μεν ότι θα υποστη
ρίξουν τον συνδυασμό του κ. Βλαζά
κη, αλλά αναφέρουν επί λέξει:
«Οι συκοφαντίες και η «πολιτική
λασπολογία» που ανέπτυξε με ιδιαίτε
ρο ζήλο ο συνδυασμός της Δημοκρα
τικής Αλλαγής του κ. Βλαζάκη πρέ
πει να καταδικαστούν από κάθε τίμια
και προοδευτική φωνή των πολιτι
κών χώρων που τον υποστηρίζουν
όπως καταδικάστηκε από όλους τους
Βεροιώτες».
Έ τσ ι παρά την φαινομενική υπο
στήριξη που δηλώνουν οι υποψήφιοι
σύμβουλοι του κ. Γαβριηλίδη. αναμέ
νεται ότι ακόμη και ορισμένοι απ’
αυτούς - εκτός από άλλα στελέχη της
•Δημοκρατικής Συνεργασίας» - θα
υποστηρίξουν τον συνδυασμό του κ.
Τσαλέρα.
01 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Τελειώνει σήμερα ο προεκλογι
κός αγώνας στη Βέροια και στη
Νάουσα με τις συγκεντρώσεις και
ομιλίες των υποψήφιων δημάρχων
που προκρίθηκαν για την Κυριιική
αυτή.
Συγκεκριμένα στη Βέροια σήμερα
το βράδυ θα γίνουν δύο συγκεντρώ
σεις σχεδόν την ίδια ώρα. Στη μία,
που θα γίνει στην Εληά στις 8.15, θα
μιλήσει ο ανεξάρτητος υποψήφιος κ.
Γιώργος Τσαλέρας. Στην άλλη, που
θα γίνει στην πλατεία Αγ. Αντωνίου
στις 8.30, θα μιλήσει ο υποψήφιος
του
συνδυασμού
«Δημοκρατική

Τροποποίηση
της νομοθεσίας
ζητά η ΓΣΕΕ
21 (ΑΠΕ)

S*'■3|üü!0!!olTlm1τωνδιατάξεων
\ "
ώη. 55 σχετικάμετηνδια« It "V Γ,,,,ι __ „
το δικαίωμα της
τ«ει η πΒΙ
ΓΣΕΕ pc
με υπόμνηw
O
e
p
V
n
J
^
fto
J
x
σ
τ
ο
υ
ς
υπουρ
ιΆ ι, „'"»Ια;
Α ι Ει* ι
και δικαιοσύνης
Μον,,-νν. Γιαννόπουλο και Γ.

ήκΤ^Ιιότ», ' τί“ν διατάξεων για την
{κ"·νώΐ; ιΧρ 'ιφήνει ευρύ πεδίο
Τφ'ν'1π°β,,ίνει τελικά σε
Αίιΐη, ^ΡΥαζαμένων. τονίζεται
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Τθνι.'7' “Ίτή. συνεχίζεται, απο^
ότι το τελευταίο και·
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Ί' Κλάδου Ζωής.

ρο παρατηρειται απο ενα συνεχώς
αυξανόμενο αριθμό επιχειρήσεων η
χρησιμοποίηση του μέτρου της δια
θεσιμότητας, που απειλεί άμεσα το
δικαίωμα της εργασίας χιλιό >ων
εργαζομένων.
Για την αντιμετώπιση του προ
βλήματος η Γ.Σ.Ε.Ε. ζητάει να τρο
ποποιηθεί η σχετική νομοθεσία και
να ισχύει ο έλεγχος που εφαρμόζεται
για τις απολύσεις.
Σημειώνεται ότι με την ισχύουσα
νομοθεσία παρέχεται η ευχέρεια στον
εργοδότη αντί να απολύσει τον εργα
ζόμενο να τον θέσει σε διαθεσιμότητα
σε περίπτωση «περιορισμού της οικο
νομικής δραστηριότητας της επιχεί
ρησής του». Επίσης ορίζεται ότι το
διάστημα της διαθεσιμότητας κατά το
οποίο καταβάλλονται στον εργαζόμε
νη οι μισές αποδοχές δεν πρέπει να
ξεπερνά τους τρεις μήνες το χρόνο.
Τέλος η νομοθεσία ορίζει ότι εί
ναι απαραίτητη η έγκριση του υπουρ
γού εργασίας για την εφαρμογή του
μέτρου της διαθεσιμότητας, μόνο
όταν η επιχείρηση απασχολεί περισ
σότερους από 5.000 εργαζομένους.

Διευκρίνιση
Διευκρινίζεται ότι ο αρτοποιός που
συνελήφθη στο Σταυρό Βέροιας από
αστυνομικά όργανα, γιατί έβαζε υπα
γορευμένες ουσίες στο ψωμί, δεν εί
ναι ο κ. Κων/νος Παπαγιαννόπουλος
αλλά ο κ. Μουρατίδης.

Αλλαγή» κ. Ανδρέας Βλαζάκης.
Στη Νάουσα θα γίνουν το βράδυ
οι συγκεντρώσεις των υποψηφίων
δημάρχων κ.κ. Βλάχου και Κολτσάκη.
Εν τω μεταξύ έγινε γνωστό ότι οι
εκλογείς θα ψηφίσουν την Κυριυκή
στα ίδια εκλογικά τμήματα που ψήφι
σαν την πρώτη Κυριακή (σχετικά
δημοσιεύουμε σε άλλη στήλη).

Στιγμιότυπο από ru συγκέντρωση της περαομένης Πέμπτης που μίλησε
ο κ. Τσαλέρας. —τη σημερινή συγκέντρωση ο υποψήφιος όήμαρχος
Βέροιας κ. Τσαλέρας θα κάνει αποκαλύψεις που πρέπει ra τις ακού
σουν όλοι οι Βεροιώτες.

Προσοχή

Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ «Ν.Δ.»
Διατυπώνοντας τις θέσεις της
Ν.Δ. κατά τις επαναληπτικές εκλογές
της Κυριακής, ο πρόεδρος του κόμ
ματος κ. Ευ. Αβέρωφ υπογράμμισε
ότι η πτώση του ΠΑΣΟΚ μέσα σε
ένα χρόνο, είναι αποκαλυπτική και
« ’τητρλίί βαρύτατο γτύπημα, που δεν
θα αργήσει να φέρει την κατάρρευση
του και κάλεσε όλους τους οπαδούς
της Ν.Δ. να προσέλθουν στις κάλπες
την Κυριακή.
Σχετικά ο κ. Αβέρωφ δήλωσε:
«Τιι πολιτικά συμπεράσματα που
μόνον από τον πρώτο γύρο των
δημοτικών εκλογών μπορούν να προκύψουν, είναι σαφή. Δεν σηκώνουν
αμφισβήτηση: το ΠΑΣΟΚ έχασε ένα
πολύ μεγάλο μέρος της λαϊκής βάσεως, που είχε εδώ και ένα χρόνο,
ενώ η Νέα Δημοκρατία ανάκτησε ένα
σημαντικό μέρος από ό,τι είχε χάσει.
Αν λογαριάσει κανείς ότι αυτό
έγινε μέσα σε ένα χρόνο, καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για
βαρύτατο χτύπημυ που δεν θα αργή
σει να φέρει την κιιτάρευση του
ΠΑΣΟΚ. Η μείωση της δυνάμεώς
του κατά 21.80% στην Αθήνα και
32% στη Θεσσαλονίκη, στις δύο
αυτές πόλεις που ουσιαστικά σφραγί
ζουν το εκλογικό αποτέλεσμα, είναι
αποκαλυπτική της πτωτικής πορείας
που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ.

Στα ίδια
τμήματα
θα ψηφίσουν
οι εκλογείς
Στους Δήμους Βέροιας και Ναούσης θα γίνει επαναληπτική εκλογή
την Κυριακή 24 Οκτωβρίου 1982 για
την εκλογή Δημάρχων, επειδή στην
πρώτη εκλογή της 17ης Οκτωβρίου
κανένας συνδυασμός δεν συγκέντρω
σε την απόλυτη πλειοψηφία που προ
βλέπει ο νόμος.
Η επαναληπτική ψηφοφορία θα γί
νει στα ίδια εκλογικά τμήματα που
έγινε η πρώτη και θα αρχίσει από την
06.42 ώρα και Οο λήγει την 17.36'
ώρα.
Στην επαναληπτική ψηφοφορία θα
χρησιμοποιηθούν τα ίδια ψηφοδέλτια
που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη
όμως δεν θα σημειωθούν σ' αυτά
σταυροί προτιμήσεως υπέρ των υπο
ψηφίων συμβούλων.
Η επαναληπτική ψηφοφορία θα γί
νει μεταξύ τοιν συνδυασμών:
Για τη Βέροια
«ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ* και
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΣΥΝΔΥΑ
ΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑ
ΛΕΡΑ «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΟΔΟΣ.
Για τη Νάουσα
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Κ ΙΝ Η ΣΗ , και
«ΑΝΑΝΕΩΣΗ»

Ενδιαφέρουσα Ανακοίνωση
Βεροιώτες και Βεροιώτισσες σήμερα Παρασκευή
22-10-82 ο Γ. Τσαλέρας στην ομιλία του στην πλα
τεία της Εληάς ώρα 8.15, θα κάνει αποκαλύψεις για
όλους και για όλα για να μάθει ο Βεροιώτικος λαός
την αλήθεια.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΕΤΕ
Στο δεύτερο γύρο, η Νέα Δήμο
κρατία, δεν πρόκειται να λάβει θέση
στις περιπτώσεις στις οποίες δε συμ
μετέχουν υποψήφιο*- που είχε δηλώ
σει ότι υποστηρίζει. Εκεί, για την
αποόοτικώτερη λειτουργία της Τοπι
κής Αυθτοδιοίκησης, η Ν.Δ. συνιστά
στους οπαδούς της να κρίνουν κατά
συνείδηση και να αποφασίσουν με
γνώμονα ΤΟ τοπικόσυμφέρον.
Στους δήμους όμως που συμμετέ
χει στο 2ο γύρο υποψήφιος που η
Ν.Δ. υποστήριξε, ή ικανός υποψή
φιος που προέρχεται από το δικό μας
ιδεολογικό χώρο, καλούμε τους οπα
δούς μας να τους υποστηρίξουν με

χή την προηγούμενη Κυριακή ήταν
μεγάλη kui προφανώς σε βάρος μας.
Αλλά σε τόσο κρίσιμες ιόρες. η απο
χή ισούται με άρνηση υπηρεσίας
προς τον τόπο. Και οι νεοδημοκράτες
δεν είναι αρνητές. Είναι μαχητές,
μαχητές του καλού, μαχητές στην
υπηρεσία της Ελλάδας μας. Στις 24
του μηνάς, όλοι οι οπαδοί μας πρέπει
να ψηφίσουν·.

ε ν θ ο υ σ ια σ μ ό .

Δεν είναι απλό θέμα κομματικής
πειθαρχίας. Είναι θέμυ που ενδιαφέ
ρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση, και
που έχει μεγάλη πολιτική σημασία.
Τόση σημασία, ώστε να μπορεί να
βάλει κάποιο φραγμό στην καταστρο
φική πολιτική της κυβερνήσεως των
52. Και τούτο προβαδίζει κάθε άλλης
σκέψεως.
Καλώ λοιπόν τους οπαδούς μα;
στις περιπτώσεις αυτές, κατέληξε ο κ.
Αβέρωφ να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Τους καλώ, προπάντων αν
ζούν αλλού από τον τόπο, όπου
ψηφίζουν, να σπεύσουν εκεί. Η απο-

Αναζητούνται
οι υπεύθυνοι
της nttaç του
ΠΑΣΟΚ στο Σέλι
Φαίνεται ότι στο Σέλ.ι το ΠΑΣΟΚ
έπαθε μεγάλο... «όκ. Ανησυχία και
πανικός επικράτησε στο εκλογικό
κέντρο του υποψηφίου του ΠΑΣΟΚ.
όπως πληροφορούμαστε, αμέσως
μετά την αναγγελία των αποτελεσμά
των των εκλογών στην Κοινότητα,
που έφεραν νικητή τον κ. Γιώργο
Τζιμούρτο. που υποστηρίχθηκε-από
τη .Νέα ΛημΛΡ“ ,ία*·
v n c τάξεις του ΠΑΣΟΚ επικρά
τησε μεγάλη αναστάτωση και αναζητείται ο υπεύθυνος της ήττας.
Πάντως «ρος «J Ή»ρόν τα σίελέ
χη του ΠΑΣΟΚ καταλογίζουν τις
ευθύνες ο ένας στον άλλο.

ΑΘΗΝΑ 21 (ΑΠΕ)
Παραπομπή στο πειθαρχικό συμ
βούλιο έξη δικαστικών λειτουργών
προτείνει ο αντιπρόεδρος του Αρειου
Πάγου κ. Βασ. Λινάρδος, που διενήργησε προκαταρκτική εξέταση ύστερα
από τις καταγγελίες που περιλαμβά
νονται στην έκθεση του επίτιμου
αντεισαγγελέα του Αρειου Πάγου κ.
Λέων. Παπακαρυά.
Παραδίδοντας, χθές το μεσημέρι,
το πόρισμα του κ. Λινάρδου στους
δημοσιογράφους, μαζί με ολόκληρη
την έκθεση Παπακαρυά. ο υπουργός
δικαιοσύνης κ. Γ. Α. Μαγκάνης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση είναι αποφα
σισμένη να προστατεύσει το κύρος
της δικαιοσύνης και να κατοχυρώσει
την λειτουργία της. Γι αυτό θα ασκη
θούν παθαρχικές αγωγές.
Η ΔΗΛΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Ο υπουργός δικαιοσύνης δήλω
σε, συγκεκριμένα, στους δημοσιογρά
φους τα εξής:
•Προχθές το μεσημέρι παραδόθη
κε στο υπουργείο δικαιοσύνης από
τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου
κ. Ν.Λινάρδο το πόρισμα του σχετικά
με τις καταγγελίες που περιλαμβά
νονται τ.την έκθεση του Π. Αντεισαγ
γελέα Αρείου Πάγου κ. Λ. Παπακα
ρυά. Σήμερα το δίνουμε στη δημο
σιότητα μαζί με την έκθεση αυτή.
Κατά το πόρισμα έξη δικαστικοί
λειτουργοί κρίνεται ότι πρέπει να
παραπεμφθούν στο πειθαρχικό συμ
βούλιο. Σύμφωνα με το σύνταγμα
(άρθρο 91) η έξερση της πειθαρχικής
αγωγής περιλαμβάνεται στα καθή
κοντα του υπουργού δικαιοσύνης.
Με βάση τα δύο υπεύθυνο κείμενα,
το πόρισμα του αντιπροέδρου κ.
Λινάρδου και την έκθεση του Π.
Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου κ. Λ.
Πιιπακαρυά. θα εκπληρώσω το καθή
κον μου αυτό. Η έγρση των πειθαρχι
κών αγωγών θα γίνει συντομότατα.
Γ ιατί η κυβέρνηση είναι αποφασισμέ
νη. όπως τόνισε πρόσφατα ο πρωθυ
πουργός, να προστατεύσει to κύρος
της δικαιοσύνης kui να κατοχυρώσει
την άψογη λειτουργία της. Και ο μό
νος ηθικά σωστός και πρακτικά απο
τελεσματικός τρόπος για να γίνει
αυτό είναι να κριθούν ταχύτατα από
τα αρμόδια δικαστικά όργανα και να
φωτισούν με άπλετο φώς οι ελάχιστες
εκείνες περιπτώσεις δικαστικών λει
τουργών που τυχόν παρέβησαν το

Το προϊόν της εκδηλώσεως, που
ήταν 50.000 δρχ.. κατατέθηκε στην
Κτηματική Τράπεζα για την ενίσχυ
ση ενός νέου που είναι άρρωστος.
Το Δ.Σ. και to μέλη της Λέσχης
Λαϊονές Βέροιας ευχαριστούν θερμά
όσους συντέλεσαν στην επιτυχή
εκπλήρωση του σκοπού και ιδιαίτερα
όλες τις κυρίες που τόσο πρόθυμυ
έαπευσαν να ενισχύσουν με την
παρουσίυ τους την εκδήλωση, τον
Στρατηγό Διοικητή του Β'Σ.Σ. για
ττ»ν ευγενική παραχώρηση της Λέ
ΟΧΊ5· 'ο*' ΔΛτή και το προσωπικό
της Λέσχης, την -ορχήστρα τβυ
Β'Σ.Σ.. τα καταστήματα ΝΙΝΕΤΤΑ.
ΜΑΙΡΗ Λ1ΖΑ και ΝΑΚ και οποιονδήποτε άλλο που βοήθησε για την
επιτυχία της εκδηλώσεως.

Ερευνώντας όλες τις καταγγελίες
που περιέχονται στην έκθεση Παπα
καρυά, ο κ. Λινάρδος. προτείνει να
ελεγχθούν πειθαρχικά, για ασυμβίβα
στη προς τον δικαστικό λειτουργό
δραστηριότητα ή συμπεριφορά:
1) Πρόεδρος εφετών Γεώργιος
Καμπέρης, που διετέλεσε μέχρι προ
πνος προϊστάμενος των υπηρεσιών
του Πρωτοδικείου Αθηνών.
2) Πρόεδρος Πρωτοδικών Β. Καρβάλας.
3) Πρόεδρος Πρωτοδικών Παν.
Αναστασόπσυλος.
4) Πρωτόδικης Κορνήλιος Σπαθάρης.
5) Πρωτόδικης Γ. Λθανασιάδης
και
6) Πρωτόδικης Χαρ. Μακρής.
Ο ενερνήσας την προκαταρκτική
εξέταση αντιπρόεδρος του ανωτάτοο
δικαστηρίου δεν επεκτείνει την έρευ
να ιου και σε άλλους δικαστικούς
λειτουργούς που αναφέρονταν μεν
στην έκθεση, γιατί υπηρετούσαν τό
τε, αλλά απεχώρησαν αργότερα, για
τί. όπως επισημαίνει, αυτοί δεν υπέ
χουν πειθαρχική ευθύνη. Εξ άλλου, η
έρευνα δεν αφορά εκείνους για τους
οποίους τα παραπτώματα των οποίων
παρεγράφησαν και δεν επισύρουν
πειθαρχική κύρωση ή εκείνους για
τους οποίους εκδόθηκε ήδη τελεσίδι
κη απόφαση - λόγω υπάρξεως δεδικασμένου (περίπτωση του πρώην πρω
τόδικη Βασ. Καλαντζάκη, που απο
βλήθηκε από το δικαστικό σώμα, με
απόφαση της ολομέλειας του Αρείου
Πάγου, γιατί είχε κατηγορηθεί για
μοιχεία).
Ακόμη, ο κ. Λινάρδος προτείνει
την πειθαρχική δίωξη και για όσους
είχαν διοριστεί διαιτητές και δεν υπέ
βαλαν εμπροθέσμως και νομίμως
φορολογική δήλωση, στην οποία νο
πειρλαμβάνεται και η αμοιβή που
εισέπραξαν από την διαιτησία.

Σήμερα
στις 8 .15 το βράδυ

Ο Γ. ΤΣΑΛΕΡΑΣ
Θα μιλήσει στο λαό
της Βέροιας στην

ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΗΑΣ
Η κυβέρνηση επιχειρεί
εκβιαστικά την επιβολή
του συνεχούς ωραρίου
Η κυβέρνηση επιχειρεί να εκβιά
σει καταστηματάρχες και υπαλλή
λους να δεχθούν το ωράριο που η
ίδια επιθυμεί να καθιερώσει, ορίζον
τας σαν μέρα συσκέψεως όλων των
ενδιαφερομένων την 1η Νοεμβρίου,
οπότε και θα αρχίσει η εφαρμογή του
μέτρου της εκ περιοτρπής κυκλοφο
ρίας των Ι.Χ. στο κέντρο της Αθήνας
από τις 9.30 π.μ. 2 μ-μ.
Σύμφωναμ με · · χθεσινές δηλώ
σεις του υπουργού Ο Π κ. Τρίτση,η
κυβέρνηση προσανατολίζεται στην
καθιέρωση συνεχούς ωραρίου εργα
σίας που θα αρχίσει όσο το δυνατόν
ιιργότερα, ίσως και μετά τις 9 το
πρωί,

Ο κ. Γιαννόπουλο;, αντίθετο, σε
δηλώσεις του προς τους δημοσιογρά
φους απέφυγε να οναφρθεί στις σκέ
ψεις της κυβέρνησης ακτ ανέβαλε την
σύσκεψη καταστηματαρχών, υπαλ
λήλων και άλλων συναρμοδίων
υπουργών για την 1η Νοεμβρίου,
οπότε υπό το κράτος των περιοριστι
κών μέτρων οι ενδιαφερόμενοι θα
υποχωρήσουν στις θέσεις τους και θα
δεχθούν τις κυβερνητικές προτάσεις.
•
Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθη
Επίδειξη μόόαε των καταστημά νών προτείνει να αρχίζει η εργασία
των ΝΙΝΕΤΤΑ. ΜΑ1ΡΗ Λ1ΖΑ και στα καταστήματα λιανικής πωλή
ΝΑΚ έγινε πρόσφατα στη Λέσχη
Αξιωματικών Βέροιας. Την εκδήλω
ση που είχε μεγάλη επιτυχία οργάνω
σε η Λέσχη Λαϊονές Βέροιας και είχε
φιλανθρωπικό σκοπό.

Εκδήλωση
της Λέσχης
Λαϊονές
Βέροιας

δικαστικός τους καθήκον.
Απαντώντας σε σχετικές ερωτή
σεις ο υπουργός δικαιοσύνης συμ
πλήρωσε ότι θα ασκήσει τις πειθαρ
χικά αγωγές μετά την διεκλογική
μελέτη του πορίσματος Λινάρδου,
δεν διευκρίνισε, όμως, αν θα διω
χθουν πειθαρχικά και οι έξη άικαστικοί λειτουργοί. Είπε ακόμη ότι η.επί
ψογη δραστηριότητα των δικαστών
αυτών αναφέρεται σε δέκα υποθέσεις.
ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

αεως στις ν π.μ. ενώ μόνο την Vnrtέμα να μένουν κλειστά το πρωί και να
λειτουργούν το απόγευμα από τις 2-8
Μ-μ• Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων
Λιανικών Πωλήαεων Ελλάδος (ΣΕΛ·
ΠΕ) προτείνει το συνεχές εκτεταμένο
ωράριο γαλλικού τπου όπου τα κατα
στήματα λειτουργούν 52.5 ώρες την
εβδομάδα για 6 ημέρες και οι υπάλ
ληλοι 41 ώρες για 4.5 ημίρες.
• Ο Σύνδεσμος Επιχπρήσεων
Σούπερ μαρκετ Ελλάδος (ΣΕλΜΕ)
όπως και ο ΣΕΑΠΕ ζητούν την
καθιέρωση συνεχούς ωραρίου μι
παράλληλη αποδέσμευση του χρόνοβ
απασχολήσεως των εργαζομένων.
Δηλαδή οι υπάλληλοι 0u εργάζονται
τις ώρες που καθορίζονται από το
υπουργείο εργασίας τα δε καταστή
ματα θα είναι ανοικτά περισπάτε ρος
ώρες.
•
Σε σύσκεψη μικρομεσαιων
καταστηματαρχών έγινε πρόταση νω
την εφαρμογή του συνεχούς ωραρίου
' επί tónnnpi; συνεχείς ημέρες και ιου
διακεκομμένου ωραρίου επί δύο
συνεχείς ημέρες ενώειδικά γιο τα
καταστήματα τροφίμοίν προτάθηκε η
λειτουργία τους επί τρεις ημέρες μ ι
συνεχές και επί τρεις ημέρες με όιπκκκομμένο.

Ο συνδυασμός Φυτείας
ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
ευχαριστεί

Φυτειώτες και κάτοικοι των Συνοικισμών,
Ευχαριστούμε όλους εσάς που με τη βοήθεια σας γίνατε- αιτία
να θριαμβεύσει ο συνδυασ μός μας. Υ ποσχόμαστε ότι για μας δεν
υπάρχουν πλέον αντίπαλοι. Υ πάρχουν μόνο Φ υτειώτες. τους
οποίους καλούμε όλους για συνεργασία.

Από το Συνδυασμό
ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΟΔΟΣ
Φυτειάς

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
4 η

Παρασκιού η 22 Οκτώβριο®ιΐΐβ

. ΛΑΟΣ.

Η

( 1 t

9 10

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
I. Είναι και το ΟΧΙ που θα γνορτά
σουμε σε λίγες μέρες — Του γά
μου. τις περισσότερες φορές εί
ναι ισόβια
2· Νότα βυζαντινή — Λεν εϊνμι
υπόλυτα στρογγυλό (ξενικά).
3. Τέτοιο τοπείο στη γή, υπάρχει
μόνο με μεταφορική έννοια.
4. Καν χρόνο προσδιορίζει αυτό —
Σύγχρονος -Ελληνας ποιητής.
5. Μιά πόλη ευρωπαϊκή που είναι
και ξακουστό λιμάνι.
6. Ανάποδα, δείχνει - Έ να ξένο
άρθρο
Έλαβε μέρος στη ναυ
μαχία της Γιουτλάνδης.
7. Μπορείτε να τη βρείτε και να την
etopijiWT' «τ« ζαχαροπλαστεία.

Tou ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ
8. Σ" όλους μας βρίσκονται στην
άκρη
των ματιών.
9. Το επώνυμο του ηθοποιού αυτού
είναι Χάουαρντ, εδώ θέλουμε το
όνομά του — Εγώ, ξενικά.
10. Είδος πλεούμενου που ανήκει
στις μαούνες — Αγροτικό εργα
λείο.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Πρόθεση, που έχει και... αλλαγή
— Ο ευχάριστος, ο αξιοθαύμα
στος αλλιώς.
2. Έ ν α ς τοίχος που δεν είναι... όρ
θιος,
3. Συμπερασματικός σύνδεσμος —
Έτσι λέγεται η Σκωτσέζικη φού
στα.
4. Ανήκει και αυτή σε μιά... σκάλα
- Επίρρημα της αρχαίας γλώσ
σας,
5 ‘ Ενας μαθητής του Αποστ. Παύ
λου, άγιος.
6. Μιά χώρα της Ευρώπης —
Αυτό... υπάρχουν αλλά χωρίς...
βάρος,
7. Φίρμα ζαχαροπλαστείου της
Βέροιας — Έ να είδος κουκουβά
γιας (καθ.).
8. Κρύα ή ζεστά... δεν τρώγονται.
9. Τέτοιες φανέλλες πολλές κύκλο
φορούν — Σημείο του ΠΡΟ-ΠΟ
στην καθαρεύουσα — Υποθετικό.
10. Αυτή η αρρώστεια είναι μολυ
σματική (δήμοτ.).

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ 3. ΗΝΟΠΑ 4. ΕΡΜΟΥ ΡΟΚ 5 ΑΣ - ΥΟΠ 6. ΙΑΝ - ΣΟΣΕΜ 7. ΔΕ - ΛΕ 8. ΗΡΑ
ΚΛΗΣ 9. ΣΑΛΑΜΙ - ΝΙ.
ΚΑΘΕΤΑ: I ΚΕΛΕΣΙΛΗΣ 2. ΑΛ (Κιιπόνε) - ΑΕΡΑ 3. ΙΛΗΜ ΑΝ ΑΛ 4. ΤΗΝΟΣ - ΟΚΑ 5. ΟΝΟΥ - AM 6. ΡΙΠ(Η) - ΥΟΣΗΙ
7 ΙΚΑΡΟΣ 8. Α.Ο. - ΟΠΕΛ 9. ΣΝΑΚ - ΜΕΛΙ.
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ΔΙΑ

606 0 ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 Ο ΕΛΛΗΝΑΣ
ΚΑΙ Τ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
7.05 ΜΟΥΣΙΚΟΡΑΜΑ
7 35 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
8.10 01 ΝΤΙΟΥΚΣ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.40 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ
1025 Μ' ΑΝΟΙΧΤΑ ΧΑΡΤΙΑ
11.20 0 ΜΥΣΤΗΡΙΟΔΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΤΗΣ Τ20ΑΝ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
ΧΙΛΛ
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.05 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΛΕΣΧΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11.00 ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11.20 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΙ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ
4.00 5ΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
4^αθΛ0ΛΟ ΓΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
5.10 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥΣ

5.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
5.30 Η ΚΥΠΡΟΣ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6 30 ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ
7.00 ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
7.30 01 ΧΡΥΣΟΘΗΡΕΣ
8 3 0 ΒΙΕΤΝΑΜ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΝ
10.000 ΗΜΕΡΟΝ
9.00 ΟΙ ΔΕΣΜΏΤΕΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΦΛΑΜΙΓΚΟ ΡΟΟΥΝΤ: Η ΚΟ
ΡΥΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
II 00 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΧΙΛ ΣΤΡΗΤ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
&.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ
62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
Βερμίου ΗπιζίΛου
23.434
Εθνική Τρόχιζα
24.141 24.343
Έναντι ΔΕΗ
23.131
Ένπντι ΚΤΕΛ
26.726
Ιηηοκράτους
26.920
23.880
Πλ. Ωρολογίου
Ραδισιαξί

ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσου
22.532-22,636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΑ
24.080
Μωραίτη
23,350

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (mafluóc)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
MCA. (πρωτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική
A .iu p ù x c c o
καί θ ιο δ ίό ε ε Γ
τ ιή ν

Iε - φ η μ ε ρ ϊ ΰ α μ α ς

22.222
22.505
125
25.749
24.444
22.233
26.444
22.199
22.200
22.314
41.353
23.619
23.364
23.376
100
121
199
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ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙA ΣΜΟΙ
Αριθμός 92
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτσδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Χρηστός Αποστ
Ζήαος ως επί της εκτελέσεως ιοιούΓος
όηλοποιώ ότι την εβδόμην (7ην) tou
μηνός Νοεμβρίου του χιλιοστού εννεοκοσιοστοϋ ογδοηκοστού δευτέρου (1982)
έτους ημέραν Κυριακήν και από ιας ώρας
10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής εν των
κοινοτικά καταστήματι Αγκαθιάς Ημα
θίας ως συνήθη τόπον των πλειστηρια
σμών ενώπιον του Συμβολαιογράφου
Αλεξάνδρειάς κ. Κων/νου Στεφανάκη ως
cm του πλαστηριασμού υπαλλήλου ή
τούτου κωλυόμενου ενώπιον του νομίμου
ιιναπληρωτού του. τη επισπεύσει του
δανειστοϋ του Γεωργίου Σουρανόάκη
κατοίκου
Αμπελοκήπων
Θεσ/νίκης
δικαιούμενου λαμβάνειν παρά του αφειλέ
του Αθανασίου Τσιμοπούλ.ου του Κων
/νου κατοίκου Αγκαθιάς Ημαθίας το επι
τασσόμενου ποσόν των δραχμών 162.961.
νομιμοτόκως μέχρις εξοφλήσεως, πλέον
παραγγελίας εκτελέσεως εκ δραχμών
1500 και πάντα τα λοιπά έξοδα εκτελέ
σεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος
αυτού, δυνάμει και προς εκτελεσιν της υπ'
αριθμ. 355/1982 6/γής πληρωμής του κ.
όικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Βέροιας και της σχετικής προς τον άνω
οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιταγής προς
πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ της υπ'
αριθμ 1.413/4-8-82 εκθέσεως επιδόσεως
του Δικαστικού Επιμελητού των εν
Βεροία Πρωτοδικών Αποστόλου Χρ.
Αλεκόζογλου εκτίθενται εις δημόσιον
αναγκαστικόν πλαστηριασμόν τα κάτωθι
ακίνητο του αντατέρω οφειλέτου κατασχε
θέντα δυνάμει της υπ αριθμόν 90/17-9-82
κατασχετηρίου εκθέσεώς μου. Ητοι: Το
υπ' αριθμ. 1.134 αγροτεμάχιου κείμενον
εις κοινότητα Αγκαθιάς, του ομωνύμου
Δήμου και Ειρηνοδικείου Αλεξάνδρειάς,
ολικής εκτάσεως 5.313 τ.μ. κατηγορίας A
με αριθμό τίτλου 12.774/30-3-76 νομίμως
μεταγεγράμμένον εις tu βιβλία ίου Υπο
θηκοφυλακείου Αλεξανδρείας εν τόμω ΡΘ
και αριθμό 109. Συνορευόμενον γύρωθεν
ανατολάς με αγρόκτημα Νικολάου Κατσι
κα. ΟυσμΟς με αγρόκτημα Νικολάου ΜπόiTKOu, βορείως με αγρόκτημα Γεωργίου
Χολέβα, νοτιάς με κεντρική τάφρο, γίνε
nu μνεία ότι είναι εσπαρμένον δια βόμβα
κας. εκτιμηθέν αντί ποσού 6ρχ. 500.000
χίλ. (πεντακοσι'αιν χιλιάδων). Επί του ως
άνω κιιτιισχεθέντος φέ,ρονται οι κάτωθι
έγγραφα!· σιιμφώνως του από 21-9-1982
πιστοποιητικού του υποθηκοφό7.ακος
Αλεξάνδρειάς I) Εν τόμω ΡΙΘαρ. φύλ. 48
φέρονται εγγεγραμμένιιι δύο υποθήκαι
υπέρ της Αγροτικής Τραπέζης της Ελλά
δος (Α.Τ.Ε.) εγγραφεισαι η πρώτη την
9-2-1978 6ι απαίτησιν δρχ. 500.000 και η
δεύτερη την 27-5-1980 δΓ απαίτησιν δρα
χμών 300.000. 2) Εν τόμοι ΡΑΣΤ αρ. φύλ
80 φέρεται εγγεγραμμένη υποθήκη, υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου, ενγραφείσα
την 16-9-1982 δια το τίμημα του κλήρου.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκπμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 250.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την 12ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεοϋται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα εις μετρητά ή vu καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφειον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτων εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού το έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικιίις και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανί
σεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δω ν θέλει συμψηφίσει :ο εκπλειστηρίασμα εις την απαίτησιν του. Τα κηρύκσα
δικαιώματα ως και ίου επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίου πλειοδότην. Το φερέγγυου ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί tou πλειστηριασμού
υπαλλήλου Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλοστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΧΡ. ΖΗΣΟΣ
Αριθμός 5.959
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικεία) Βέροιας
.Δικαστικός Επιμελητής Φίλιππος Απο
στόλου Κοκκαλιάρης ως επί της εκτελέ
σεως τοιούτος όηλοποιώ ότι την (7ην)
εβδόμην του μηνός Νοεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας

ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Βεροία και εις την αίθουσαν των συνε
δριάσεων του Πρωτοδικείου Βέροιας ως
συνήθη τόπον των πλειστηριασμών ενώ
πιον της Συμβολαιογράφου Βέροιας
Σοφίας Μπονάνου
Μεταλλίδοο ως επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή τούτου
κωλυομένου ενώπιον του νομίμου ανα
κληρωτού του. τη επισπεύσει του δανει
στού Παρασκευή Μπιμπκλέκου του Γεωρ
γίου. κατοίκου θεσ/νίκης. Αποστόί,ου
Πιιύ).ου 125. δικαιούμενου λαμβάνειν
παρά του οφειλέτου του Φωτίου Κρεμλί
δη κατοίκου Βέροιας το επιτασσόμενον
ποσόν των δραχμών 53.000, νομιμοτόκως
μέχρις εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας
εκτελέσεως εκ δραχμών 3000 και πάντα
τα λοιπά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και
προς εκτελεσιν των υπ’ αριθμ. 370/1982
και 373/1982 διαταγών πληρωμής του κ.
Ειρηνοδίκου Βέροιας και των σχετικών
προς τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθεισών
επιταγών προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται εκ των υπ' αριθμ. 14847,
14848/1982 εκθέσεων επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητού των εν Βέροια
Πρωτοδικών Ιωάννου Σολάκογλου εκτί
θενται εις δημόσιον αναγκαστικόν πλκι
στηριασμόν τα κάτωθι ακίνητα του ανίατέ
ρω οφειλέτου κατασχεθέντα όυνάμει της
υπ' αριθμόν 3503/23-8-1978 κατασχέτη
ρίου εκθέσεώς μου. Ήτοι. Ενός οικοπέ
δου κειμένου εις θέσιν ·Κρεββατό».(ΐγρο
κτήματος
Βέροιας,
Ειρηνοδικείου
Βέροιας, ολικής εκτάσεως δύο χιλιάδων
(2.0001 τετραγωνικών μέτρων ή όσης και
αν είναι, οριζομένου γύρωθεν ανατολικώς
με δημόσιον δρόμον Βέροιας Ναοίισης
επί πλευράς 43,50 τ.μ. δυτικώς με παλαιόν
όρόμον Βέροιας Ναούσης επί πλευράς
43.50 τ.μ. Βοριέως με ιδιοκτησίαν Πελά
γιας Καφετχή επί πλευράς 52 τ.μ. και
νοτίως με ακίνητον Λημητρίου Χριστοφορίδη επί πλευράς 40 τ,μ. μετά της επ'
υυτού οικοδομής εαβαδόυ 536 τ.μ, όπερ
περιήλθεν εις το καθ' ού δυνάμει του υπ
αριθμ. 14060/20-2-1978 συμβολαίου του
Συμβολαιογραφείου Βέροιας Αναστασίου
Σπανίόη. νομίμως μεταγραφέντος εν τόμω
ΤΞΛ αριθμ 43 βιβλίων Υποθ/κείου
Βέροιας. Εξετιμήθη ως σύνολον αντί δραχμάς 3.000.000.
Ος πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι δρχ. 1.500.000 Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέ
ροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς π?χιοδοσίαν υπό του κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
έκαστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματιστής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα ας μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφειον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλειστηριασμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτού
αναγκαστικως και δια προσιοπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίαεως τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύδων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρίασμι» εις την απαίτησιν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειατηριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον'
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
ερίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμενοι να γίνωσιν αγοραστοί της πλειστηριασθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήσωσιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΦΙΛ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ
Αριθμός 5961
Β ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Ο παρά τω Πρωτοδικείω Βέροιας
Δικαστικός Επιμελητής Φίλιππος Απο
στόλου Κοκκαλιάρης ως επί της εκτελέ
σεως τοιούτος όηλοποιώ ότι την (7ην)
εροομην του μηνός Νοεμβρίου 1982
έτους, ημέραν Κυριακήν και από τας
ώρας 10ης π.μ. μέχρι 12ης μεσημβρινής
εν Τρικόλόις Ημαθίας και εις το κοινού
κόν κατάστημα Τρικάλων ως συνήθη τό
πον των πλειστηριασμών ενώπιον της
Συμβολαιογράφου Αΐχξανδρείας Ζηνο
βίας Τσαραμπουλίδου ως επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου ή τούτου κωλυομέ
νου ενώπιον του νομίμου αναπληρωτού
του. τη επισπεύσει του δανειστού Χρή
στου Αναστασίου Δημητριάδη, κατοίκου
Θεσ/νίκης, ΜΟναστηρίου 119 δικαιουμέ
νου λαμβάνειν παρά του οφειλέτου του
Κυριάκου Δήμου Παπαμιχαήλ κατοίκου
Τρικάλων το ιπιτασσομενον ποσόν των
δραχμών 386.000 νομιμοτόκως μέχρις
εξοφλήσεως. πλέον παραγγελίας εκτελέ
σεως εκ δραχμών 1500 και πάντα τα λοι

πά έξοδα εκτελέσεως και πλειστηριασμού
μέχρι πέρατος αυτού, δυνάμει και προς
εκτέλέσιν της υπ' αριθμ. 5785/1981 διατιι
γής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδι
κείου Θεσ/νίκης και της σχετικής προς
τον άνω οφειλέτην κοινοποιηθείσης επιτα
γής προς πληρωμήν ως τούτο δείκνυται
εκ της υπ' αριθμ. 7483Β/22 9-1981 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελή
τού των εν Βεροία Πρωτοδικών Δημη
τρίοΰ Τσορμπατζίδη εκτίθενται α ς δημό
σιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα
κάτωθι ακίνητα του ανωτέρω οφειλέτου
κατασχεθέντυ δυνάμει της υπ' αριθμόν
5889/1 1-2-Ι9Κ3 κατασχετηρίου εκθέσεώς
μου. Ητοι Είκοσι (20) στρέμματα εξ
αδιαιρέτου εκ των υπ' αριθμ. 419 Α' και
419 Β' κατηγορίας αγροτεμαχίων-ιιποτέ
λούντων ενιαίου αγροτεμαχίου συνολικής
εκτάσεως 63.060 τ.μ. κειμένου εν τη κτη
μιιτική περιοχή της κοινότητας Τρικάλων
της περιφέρειας του ιρηνοδικείου Αλεξάν
δρειάς και εν τη τοποθεσία.ΑΜΠΕΛΙΑ»
συνορευομένου γύρωθεν με στραγγιστι
κήν τάφρον, ανατολικώς με αγροτεμόσιον
Λημητρίου Ζαφειροπούλου δυτικώς με
καναλέτο και δρόμον βορείως και στραγ
■αστικήν τάφρον νοτίως. Τούτο εξετιμήθη
αντί δραχμάς 50.000 κατά στρέμμα, ήτοι
συνολικής αξίας δρχ. 1.000.000. Το εν λό
γω κατασχεθέν ακίνητον κατέχει ο καθ’ ού
εκ κληρονομιάς του αποβιώσιιντος
πατρός του.
Ως πρώτη προσφορά δια την έναρξιν
του πλειστηριασμού θέλει χρησιμεύσει η
παρά του νόμου προβλεπόμενη τοιαύτη
του 1/2 της γενομένης εκτιμήσεως των
κατασχεθέντων ήτοι όρχ. 500.000- Η
κατακύρωσις γενήσεται εις τον προσφέροντα την μεγαλυτέραν τιμήν τελευταίον
πλειοδότην την Ι2ην ώραν της μεσημ
βρίας της άνω καθορισθείσης ημέρας
πλειστηριασμού αφού προηγουμένως γί
νει τρεις φοράς πρόσκλησις προς πλειοδο
σίαν υπό ton κήρυκος τη εντολή του επί
του πλειστηριασμού υπαλλήλου, όστις
δικαιούται όπως ζητήσει και λάβει παρ'
εκάστου πλειοδότου χρηματικός εγγυή
σεις. Άμα τη κατακυρώσει ο υπερθεματι
στής υποχρεούται να καταβάλει εις τον
επί του πλειστηριασμού υπάλληλον το
εκπλειστηρίασμα ας μετρητά ή να καταθέ
σει τούτο αμελητί εις το Δημόσιον
Ταμείον (Γραφειον Παρακαταθηκών και
Δανείων) προσκομίζων και το σχετικόν
γραμμάτιον εις τον επί του πλαστήρια
σμού υπάλληλον, άλλως ενεργηθήσεται
αναπλειστηριασμός κατ' αυτού τα έξοδα
του οποίου θέλουν εισπραχθεί παρ' αυτου
αναγκαστικως και δια προσωπικής του
κρατήσεως. Εις περίπτωσιν μη εμφανίσεοις τελευταίου πλειοδότου ο επισπεύ
δων θέλει συμψηφίσει το εκπλειστηρία
πμα εις την απαίτησιν του. Τα κηρύκεια
δικαιώματα ως και του επί του πλειστη
ριασμού υπαλλήλου βαρύνουσιν τον
τελευταίον πλειοδότην. Το φερέγγυον ή
μη των πλειοδοτών είναι της απολύτου
κρίσεως του επί του πλειστηριασμού
υπαλλήλου. Καλούνται όθεν οι βουλόμε
νοι να γίνωσιν αγορασταί της πλειστηρια
σθησομένης ως άνω περιουσίας, όπως
προσέλθουν και πλειοδοτήοωοιν κατά την
εν αρχή του παρόντος οριζομένην ημέραν
και ώραν.

Η ΤΕΧΝ Ο ΛΟ ΓΙΑ
Σ Τ Η ΖΩΗ ΜΑΣ
Ελικόπτερα πετούν
με προφορικές εντολές
Η μέρα κατά την οποία τα πολε
μικά ελικόπτερα θα επτούν με μόνη
την προφορική εντολή, δεν είναι
πολύ μακριά. Τα ελικόπτερα αυτά θα
είναι έτοιμα να τεθούν σε υπηρεσία
περί το μέσον της δεκαετίας 1990.
σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της
βρετανικής εταιρίας Ουέστλαντ Ελικόπτερς.
Η εταιρία αποκάλυψε ότι εργάζε
ται πάνω σε ένα σχέδιο προηγμένου
θαλάμου ελέγχου, με στόχο να
τελειοποιήσει ένα ολοκληρωμένο λει
τουργικό σύστημα τα προσεχή δέκα
χρόνια. Το κύριο σημείο της όλης
εργασίας είναι ένα σύστημα ελέγχου
του αεροπλάνου με την ομιλία που θα
δίνει τη δυνατότητα στον πιλότο να
οδηγεί το αεροσκάφος του προφορι
κά, να διατάζει να εκτελεί ορισμένες
εργασίες όπως η αλλαγή της ραδιο
φωνικής συχνότητας ή σύνδεση με
το σύστημα αυτόματης πτήσης και

να ακούει τις πληροφορεί 7 1
επικοινωνίες εν πτήσει. απ0 *
πιούτερ.
. ¿λ
Η εταιρία Ουέστλαντ / Μ ' · ^
ήόη κατασκευάσει και αναπ .ΐΛ .
πρότυπο σύστημα προφορ1* ^ ^ '^
χου. που θα εγκατασταθεί σε 1
μοιωτή στο έδαφος, για να ΒίΦ
τη γνώμη τους και τις ^ ^ „ μ ΐ
τους οι πιλότοι. συγκρίνονίι
τις παραδοσιακές μ εθ ό δ ο υ ς τγγ
Π
υνιψό*'
,
Το τελικό συμπέρασμαΛ
ται να εξαχθεί το 1984.
■■(’*
μα uvunέξεως θα καθορίσει τι ^
τοοργικό όρια του
γνωρίσεως της ομιλίας ει» 1
net :α ενδεχόμενα πρόβλημα' ^
Το σύστημα «πτήοεωςθ „
φωνή» είναι προφανές ότι,!»1
φόρτο εργασίας του πιλότου ^
και
ανάγκες
μ ήΜ
»VVfcl τις
II«; ■
·»··' -- Τ π λ η ρ ω „t,
.Ι*V*
όπως ισχυρίζεται η εταίρα*· θ"_ο^ .
κάνη δυνατή την πτήση τω' ·
κών ελικοπτέρων με ένα μονο

Κατασκευή πτέρυγας
αεροπλάνου σε σχήμα X

Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
ΦΙΛ. ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗΣ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.
1250/1982, ότι:
Η ΕΛΕΝΗ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ
ΚΗ του Θεμιστοκλέους και της
Μαρίας το γένος Σιδέρη που γεννή
θηκε και κατοικεί στη Βέροια επαγ
γέλματος οικοκυρά και ο ΘΩΜΑΣ
ΠΑΣΧΟΥΛΑΣ του Αντωνίου και
της Αικατερίνης το γένος Τιλιοπούλου που γεννήθηκε στην Φυτειά
Ημαθίας και κατοικεί στην Θεσ/νίκη
επαγγέλματος ηλεκτρονικός πρόκει
ται να παντρευτούν και ο γάμος θα
γίνει στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύ
ρων.

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας

Ο ειδικός ηύργος δοκιμών και αεροδιαβτημικώτ εφαρμογών xo v1
κε το νέου τύπου αεροπλάνο με πτέρυγες X , για 21 ώρ*ί·
Μιά ομάδα μηχανικών της
πυραυλικής και αεροδιαστημικής
εταιρείας ιης «Λοκχήντ» έχει συμ
πληρώσει μιά σειρά μελετών και ανα
λυτών δοκιμών όσον αφορά τις δυνα
τότητες τοποθέτησης μιάς σταθερό
ποιούμενης και περιστρεφόμενης
πτέρυγας, σχήματος X. σε σκάφος το
οποίο θα έχει χαρακτηριστικά ελικο
πτέρου κατά την απογείωση και
ταχύτητα κατά την πτήση ενός αερο-

σνάφους τζετ.
ytfp*
Δοκιμές έγιναν στο ε*>Ε, ι > ·
κέντρο ΡίεΚάνσον, στην
ν ρί>'
της Καλιφόρνιας. επάνω σε
^ φ
κά κατασκευασμένο πύργο, ύν
ποδών επί 21 ώρες.
Η διάμετρος αυτής ττ\ς ■ -ρ·
*' - και
ανέρχεται σε 25 πόδια
σκευάζεται κατόπιν
^ ο γ_ ρ.nF
α,Vy«
UhbUUWUUl
MllW/UY υKivwjr
βολαίου με τον οργανισμό * ν
προηγμένων αμυντικών σ%εω

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.

Γν<υστοποα.ί στην πελατεία της ότι! λόγω της χειμερινής περίοδο
το κατάστημα θα d m ανοικτό οπό τις 10 το πρωί' σερβίροντας:

ΙΑΤΡΟΣ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στο κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

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

VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

σε τρεις μήνες
ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

ΡΟΠΟΛΕΩΣ 31 ΤΗΛ. 62777 ΒΕΡΟΙΑΒ(ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΦΡΟΝΤΙ

STUDIO

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

Γο χρονογράφημά μας

Ασύλληπτος

1 * * * * * * * * *

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

H ΝΑΟΥΣΑ ΗΡΘΕ ΙΣΟΠΑΛΗ
ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΜΑ, Λε*'ΐ0ντοί
κανονικό
τον
·ί| τοιι Ρ07ΤΟνήπε(ης παρά την διάκο
^ " ‘^ -η μ η το ζ . η ΝΑΟΥΣΑ
'ον
®να δυνατό τεστ με

στο παιχνίδι της παρουσίασε περισ
σότερο ουσία.

ΤΟ Α ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Με πρωταγωνιστή την ΝΑΟΥΣΑ
ία#),
' ^ « λ η με τέρματα 1 I ξεκίνησε το παιχνίδι, που οι παίκτες
της προσπάθησαν να αναλάβουν,από
Νλο^ ° λ ^ ^ ε τ τ ι ν ά παιχνίδι η I τα πρώτα λεπτά τον έλεγχο. Η σωστή
*«ΡώχΓ i -έ6ε4 ε οτι πεΡν" Μία τοποθέτηση των παικτών και οι γρή
ttU
!t00 τTrv
Φόρμας
κι WW
αυτό yu
φάνη- I γορες εναλλαγές της μπάλλας, έφε
VUÎ7
-- -5 -·
«Οίο,
laJuVr.. W>vôç ότι ήταν πολύ πιό
ραν τους κυνηγούς της πολύ κοντά
- J -1"1""ό τον αντίπαλό της, ενώ
στην επιτυχία, που δεν το πέτυχαν
όμως διόπ τυχερός στάθηκε ο τερμα
τοφύλακας Αρβανιτίδης σε δύο του
λάχιστον περιπτώσεις.

®εσ/νίκης,

■Κ η 1 Κε* ° ™ Κ 0

ΚΛΗΡΩΣΗ

^α χ ε ιο φ ο ρ ο υ
ΑΓΟΡΑΣ
$όό) <^10ι*·Τΐπκό Συμβούλιο της
^ η ι · ) ^ ΙΤενημά?0υ ανακοινώνει
¡ι * ·ήρο>ση της λαχειοψόρου αγο-

^ « ΐ'ίΓ ι^ 00 (Κι ·γίνΕΙ την
Ίώνιι β , . ; , ' 82 οτο ημίχρονο του
«*οαμίνίΓ>Λς “ ΓΓ·νημάχου ΠΟΞ
Ιτ,^ Ιυϊ 8Ρ0ς αριθμός κερδίζει μια
^ .ό ρ α σ η .
Από το Λ/κό Συμβούλιο

Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Με περισσότερο συγκινητικές
προσπάθειες, των παικτών της Ναούσης στην επανάληψη, δεν έφεραν την
νίκη με ένα ευρύ ακόρ. αφού η μία
ευκαιρία διαδέχονταν την άλλη, είτε
υπό καθαρά τύχη είτε από σωστές
επεμβάσεις του τερματοφύλακα των
φιλοξενούμενων.
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ
Από την ΝΑΟΥΣΑ που οι παί
κτες της ήταν αγωνιστικοί και κυνή
γησαν την μπάλλα, σε όλη την διάρ
κεια που αγωνίσθηκαν, καλύτεροι

Η Βέροια θα ζήσει
ο Τσαλέρας θα νικήσει

ήταν οι Μπλιάτκας, Κελεσϊόης. σκει το χέρι του, για να δώσει πολύ
Παπαδόπουλος, και Μητρούσης. σωστά ο κ. Χρυσάνης πέναλτυ, να το
Από τον Μακεδονικό που δεν παρου εκτελέσει ο Παπαδόπουλος κάνοντας
σίασε και πολλά πράγματα, που είχαν ίο 1-1.
όμως καλή φυσική κατάσταση όια- — 80' Νέα ευκαιρία για την Νάουσα
κρίθηκαν οι Τερζανίδης, Λράμπης, όταν ο Μπασιάκος βρίσκεται τέτ-ατέτ με τον Αρβανιτίδη. αλλά kui πά
Νικολούόης, Μπίκας.
λι αποκρούει σε κόρνερ ο γκολκήπερ
Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
των φιλοξενουμένων.
Η διαιτησία του κ. Χρυσάνη - 84’ Ο Μητρούσης χάνει την πιό
υπήρξε σωστή και χωρίς λάθη. Τον καταπληκτική ευκαιρία όταν με θαυ
ακολούθησαν και οι επόπτες Ξεμι- μάσια ενέργεια ξεφεύγει την επιτήρη
τούδης, Ιωσηφίδης με τις σωστές ση δύο αντιπάλων αλλά προ του
τους υποδείξεις.
Αρβανιτίδη το σουτ που επιχειρεί εί
ναι άστοχο.
ΦΑΣΕΙΣΓΚΟΛ
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
- ·Ι8" Ο Διαμαντής κερδίζει την
ΝΑΟΥΣΑ: Σψυντηλάς. Μαυρομπάλλα και από το ύψος της μεγάλης
περιοχής εξαπολύει δυνατό σουτ. για δουλάκης. Κελεσίόης, Σταφυλίδης.
να αναγκάσει τον Αρβανιτίδη να Φύτος. Μπάμπος, Μητρούσης. Δια
αποκρούσει δύσκολα για την εστία μαντής. Μπασιάκος. Παπαδόπουλος.
Μπλιάτκας (Β' ημίχρονο: Κουμά
του.
- 26' Ο Μπασιάκος με ατομική γκας, Κερκινίόης).
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ: Αρβανιτίδης,
προσπάθεια περνά δύο αντιπάλους
και ενώ βρίσκεται μόνος προ του Ατματζίδης, Μπίκας, Ηλιάδης, Ευαγ
Αρβανιτίδη, την τελευταία στιγμή γέλου. Νικολουδης, Κερμανίδης.
τον αποκρούει με τα πόδια σε κόρνερ. Τερζανίδης, Τομής. Δράμπης, Πένος
- 52' Ένας θαυμάσιος συνδυασμός (β' ημίχρονο: Γαλανής. Μποϊκόγλου.
Μπασιάκου
Μητρούση, ο τελευ Ιωσηφίδης. Παπαδόπουλος. Ρήγας)·
ΝΙΚ. Τ7.ΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
ταίος πιάνει δυνατό σουτ αλλά ο
Αρβανιτίδης αποκρούει σε κόρνερ.
- 66' Ο Μακεδονικός προηγείται
στο σκορ όταν ο Μπίκας με μακρυνό
ΜΙΑ ΣΩΣΤΗ
βολέ πιάνει στον ύπνο τον Σφυντηλά
και κάνει το I -0, αφού η μπαλλιά βρί
ΧΕΙΡΟΝΟΜΙΑ
σκει και το κάθετο δοκάρι.
- 73' Η Νάουσα που πιέζει συνεχώς
ΑΠΟ ΤΗΝ
την εστία του Αρβανιτίδη φθάνει
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
στην ισοφάριση όταν ο Ηλαάδης στην
προσπάθειά του να αποκρούσει βρίΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

ΟΛΟΙ MAZY ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ Α' ΕΘΝΙΚΗ
•^ |EP.DJ
jjfëa

Η διοίκηση του συνδέσμου διαι
τητών με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.
Παπαδόπουλο Χαράλαμπο αποφάσι
σε όπως κάθε φιλικό παιχνίδι που θα
πραγματοποιεί η ΒΕΡΟΙΑ ή η
ΝΑΟΥΣΑ, οι διαιτητές θα διευθύ
νουν τους αγώνες αφιλοκερδώς.
Αυτά μας δήλωσε ο πρόεδρος κ.
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος που
παραβρέθηκε στον προχθεσινό αγώ
να Ναούσης Μακεδονικού.

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
ΑΓΚΑΘΙΑ

6
5

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
Ο Αρης Παλαιοχωρίου απεκλκισε από το εοασιιεχνικό κύπελλο
την Νίκη ΑγκαΟιής με σκορ στην
παράταση 3·3. Έτσι με 3 2 στα πέ
ναλτυ προχώρησε στην επόμενη ψά
ση. Στο I IT ο διαιτητής κ. X. Ιωση
φίδης. που ήταν καλός, απέβαλε τον
Μπεσυρόπουλο.
Γ. Σ.

7ίο μεγάλο όχλο της ψαετνης Βέροιας. Οι ψίλαθλοί της η «θύρα 4». Σε
— κάθε αγώνα μέαα ή έζιο. είναι πάντα πρώτοι.
(ο _*>άανητικοί μπορούμε vu πούμε
k j t0v 01 νεαροί φίλαθλοι της Βέ( 3 στους μέχρ, τώρα αγώνες της
η,, t ζ τ°υς, τόσο στην Κατερίνη
όσο και μέσα στο
Q C : °ης. στους αγώνες με τον
tv,, rtlUk*'-> Βόλου και τον Εορδαϊκό,
Της ,^ ά λ ο ποσοστό τωνεπιτυχιών
ΐΐμ ^ή^ίλισσας του βορρά» οφείλεf ““Ρά σ' αυτούς, που με την τέ6, ' ^ “νιοσή τους, την ιαχή Βέροια
6μ0ι U| όμ τα κόσμια κατά γενική
W VU1 συνθήματα τους, κατατάσ1ανάμεηα στους πιό οργανωμέΙβοΙ,^11 ^ ’νατικούς συνδέσμους της
θ ' μΐ1ς·
4η ^ "Ρέπει να παραδεχθούμε όμως
0 ε.Φ. Βέροιας, έχει ένα μεγά%ύ\,.η? τ^>σΕ υυτή την επιτυχία της
των νεαρών φιλάθλων,
He *,α·ον στους εκτός έδρας αγώ-^Ίλώ
' “ΊΌύ
'υυ για
^ια τθ ν μετάβασή τους
*τ»ι . ν° Ρε δικά του έξοδα πούλμαν
^ ι δ ί ν » • την ευκαιρία στα νεαρα
' π°υ eívul η πλειοψηφία της
*4; ., ν α μην έχουν οικονομι
ών ,|.'”ηΡήνσεις για να ενισχύσουν
άυίημένη τους ομάδα.

Μ ικ

ρέ ς

α γγελίες

Ό μ ω ς και η διοίκηση του ΓΑΣ
ΒΕΡΟΙΑ, καταλαβαίνοντας ότι φέτος
οι φίλαθλοι θα είναι ένα γερό όπλο,
για το δύσκολο έργο του πρωταθλη
τισμού έχει καθιερώσει πυρήνες της
«ΘΥρας 4», που υπολογίζονται γύρω
στα 1000 άτομα, να μπαίνουν στο γή
πεδο της Βέροιας με μειωμένη την
τιμή του εισιτηρίου και συγκεκριμένα

με 50 δραχμές.
Συγχαρητήρια λοιπόν αξίζουν σε
όλους, διοίκηση ΓΑΣ, Σ.Φ. Βέροιας,
«Θύρα 4»; γιατί βοηθώντας ο ένας
τον άλλο, βοηθούν όλοι μαζί για το
μεγαλείο της ΒΕΡΟΙΑΣ και το δύ
σκολο έργο της που είναι ο πρωτα
θλητισμός.
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ1

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ
ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΝΙΚΩΝΤΑΣ
ΤΗΝ ΚΥΨΕΛΗ ΜΕ 4-1
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
Για το κύπελλο Ελλάδος, μεταξύ
ερασιτεχνικών ομάδων, η Αλεξάν
δρεια έπαιξε στην Κυψέλη, με την
τοπική ομάδα την οποία και κέρδισε
με σκορ 4 -1 (2-0).
' Ετσι η ομάδα της Αλεξανδρείας,
προχώρησε πολύ πιό εύκολα από ότι
δείχνει το 4 1, στον επόμενο γύρο
της διοργάνωσης. Πραγματοποιών-

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ
/ Ul να εργασθεί στα γραφεία του «ΛΑΟΥ». Πληροφ. αυτοπροσώτο πρωί.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
διαμέρισμα 60 τ.μ. ανώγειο - εσωτερικό επί της Μάρκου Μπόταα("Ι θεο/νίκης αντί 900.000 δρχ. Πληροφορίες 22304 Βέροια.

ΖΗΤΕ.ΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
ννώοεις λογιστικής γιο να εργαστεί αε κατάστημα ειδών υγιεινής
,Γ1 Βέροια. Πληρ. τηλ. 28724.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
ζητούνται νέες και νέοι με εφρά6εια λόγου 20 -3 5 ετών
1 1(ωτερική εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
Πλ( φω „. ,,,Ιτί (ττον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.
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Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Μ Α ΙΕ Σ
Μ η*? άόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
°θός 40 50.000 το αήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
ρΓ|ΰ*'α τον Νομό Ημαθίας με έδριι τη Βέροια, ζητείται απά «πιχεί2θ ^ διανομής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
*'ω ν. μικρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15.945,
"4*- και 2 -5 μ.μ.

τας μιά πολύ καλή εμφάνιση η Αλε
ξάνδρεια, παρ' ότι έπαιξε σε ένα

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
Σ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ ΡΟ Υ Π Ο Λ Η
Ο Σ.Φ. Βεροίας σε συνεργασία με
την «Θύρα 4» διοργανώνει δωρεάν
εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη, για
την παρακολούθηση του αγώνα Αλε
ξανδρούπολης Βέροιας.
' Οσοι φίλαθλοι θέλουν να ενισχύσουν την αγαπημένη τους ομάδα
στον δύσκολο αυτό εκτός έδρας αγώ
να της, έχουν την ευκαιρία να το κά
νουν αφού η μετάβαση είναι δωρεάν.
Η αναχώρηση θα γίνει την Δευτέρα
το πρωί στις 5.30. Πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής στον Γιώργο
Πολατίδη.

Η ΟΧΕ
ΑΠΕΚΤΗΣΕ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συμπληρώθηκε με διορισμένους,
ιιπό ίο Πρωτοδικείο, το συμβούλιο
της Ομοσπονδίας Χ άνι - Μπώλ.
Έτσι μαζί με τους 7 που είχαν
εκλεγεί από τη Γενική Συνέλευση
Κακαντώνης Αλικάκος Καζαντζί
δης Τσεβάς Βρόντζος Κορκάς Σταύρου) την νέα Διοίκηση της
Ο.Χ.Ε συμπληρώνουν οι κ.κ. Γραμματικόπουλος - Καρολής, Οικονομά
πουλος. Πέρρος. Ζυπαρτίδης, Κ,ομιτούδης. Γκίνης, Μαργαρόπουλος
Αναπληρωματικοί διορίστηκαν οι
κ κ. Μαραγκούσης. Μπουφίδης. Σου
μελάς. Χαρόπουλος, Λώ?«ος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
Ι5μελές συμβούλιο της Ο.Χ.Ε. υπάρ
χουν δυο καταξιωμένοι στον αθλητι
κό χώρο, συμπολίτες μιις. Πρόκειται
για τους κ.κ Καζαντζίδη Φιλάρετο,
πρόεδρος της Γ.Ε. Βεροίας και Οικο
νομόπουλυς Στέΐ|>ανος, γενικός γραμ
μμιέας του Φιλίππου και συνεργάτης
της εφημερίδας μας.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ

To A2L. .ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ΒΕΡΟΙΑΣ.
συγχαίρει τους αθλητάς ναι τις αθλή
τριες του Συλλόγου που πέτυχαν σε
διάφορες σχολές και τους εύχεται,
καλή πρόοδο στη νέα τους προσπόΟειιι.
ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ
1) Στογιαννοπούλου Ό λγα KATE
Δασοπονίας Λορίσης (Βόλλεϋ)
2) Στανούλη AOuvaoia KlATE Δασο
ΠΕΡΙΛΙΙΊΊΓ
πονίας Λαρίσης (Στίβος)
ΛΗΜΟΕΙΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΥ
3) Βαφείδου Ελένη Ε.Α.Σ.Α Θεσ/νίΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
κης (Βόλλεϋ)
τον υπ αριΟμ. 2903/82
ΑΘΛΗΤΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΟΥ
1) Καραγιάννης Ιωάννης Ε.Α.Σ.Α
Ο παρά τω Πρωτοδικείο) Βέροιας Δικ.
Αθηνών (Στίβος)
Επιμελητής Μιχαήλ Λνανιάδης δηλοποιώ
2) Κελεπούρης Δημήτριος (Στί|Ιος).
ότι την 7-11 -1982 έτους ημέραν Κυρία
κήν και από ώρας ΙΟης π.μ. μέχρι 12ης σαν Πρωταθλητής Ελλάδος κερδίζει
μεσημβρινής εν Βεροία και ας το ακροατο 20% και πηγαίνει σε όποια σχολή
τήριον του Πρωτοδικείου και ενώπιον του θέλει.
Συμβολαιογράφου Βέροιας Στυλιανού
3) Κελεπούρης Αντώνης ΚΛΤΕ
Ελευθεριάδη επισπεύσει του Νικολάου
Λογιστών Κοζάνης (Στίβος)
Τσιαζαμπούνα κυτοίκου Αλεξανδρείας
δικαιούμενου λαμβάνειν παρά του οφειλέ 4) Στεργίου Στέλιος KATE Μηχανο
λόγων Σερρών (Βόλλεϋ Στίβος)
του Νικολάου Στυμ. Σπαναμανώλη κατοί

κου Βέροιας το ποοόν των δρχ. 238464
δυνάμει της υπ αριθμ. 667/81 αποφάσεως
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας
και του σχετικού επιδοτηρίου, «τίθεται
εις πλειστηρωαμόν. η κάτωθι περιουσία
του άνω οφειλέτου, κατασχεθείοα δυνάμει
της υπ' αριθμ 2858/81 κατασχετηρίου
εκΟέσεώς μου. Ήτοι ένα οικόπεδο εμβαόού 100 Τ.μ. περίπου κείμενον εντός της
πόλεως Βέροιας και ας τον συνοικισμό
εργατικές κατοικίες. Εντός αυτού υπάρχει
μονόροφος οικοδομή εμβαδαύ 86 τ.μ.
αποτελουμένη εκ δύο δωματίων, σάλας,
κουζίνας, λουτροκομπινέ. Εξετιμήθη αντί
δρχ. 1.000.000.

φοβερά ανώμαλο γήπεδο, νίκησε την
αντίπαλό της με ένα σκορ 4 -1, ενώ θα
μπορούσε α ήτσν πολύ μεγαλύτερο,
αφού χάθηκαν πολλές κλασικές
Ως πρώτη προσφορά το 1/2 της εκτιευκαιρίες από τους παίκτες της. Βέ- μήσεως, δρχ. 500-000 όθεν καλούνται οι
βαιιι η διαφορά δυναμικότητας των βυυ?ώμενοι όπως προσέλθουν Κ(Π πλειο
δύο ομάδων ήταν πολύ μεγάλη και δοτήσουν κατά την άνω οριζομενην ημέ
ραν και ώραν.
δεν μπορεί το παιχνίδι να κριθεί.
Η ομάδα της Κυψέλης, παρ’ ότι
προσπάθησε να σταθεί ότο το δυνα
Ο επί της εκτελέσεως
Δικαστικός Επιμελητής
τόν καλύτερα απέναντι στην Αλεξάν
δρεια, εν τούτοις έχασε με βαρύ
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ
σκορ. Πάντως οι παίκτες της, ήταν
πολύ αθλητικοί στις ενέργειες τους
και τους αξίζουν συγχαρητήρια. Το
σκορ άνοιξε στο 13' ο Συναχείρης με
ατομική προσπάθεια. Στο 22' κεφαλιά
του Κούντζα βρήκε το οριζόντιο
δοκάρι. Στο 40' ο Η. Ιασωνίδης με
βολίδα έκανε το 2-0. αφού δέχθηκε
μπαλλιά του Ζαρογιάννη. Με πλασα
ριστό σουτ στο 58' ο Λέκκας έκανε
το 3-0. Ο Ζαρογιάννης στο 69' ανέ
βασε το σκορ σε 4-0, ενώ στο 90' η
Κυψέλη με τον Κορορέα II μείωσε το
σκορ σε 4-1.
Αάό την Αλεξάνδρεια ξεχώρισαν
οι Ελευθεριάδης, Η. Ιασωνίδης, Δημ
τσούδης. Ευναχείρης και Ζαρογιάννης. Από την Κυψέλη καλύτεροι
ήταν οι Σαμαράς, Παυλόπουλος I και
II και Γιοβανόπουλος.

Ασύλληπτος παραμένει ο φονιάς
του Τούρκου ξενύχτη της Κομοτινής
Αμέτ Ντεφίκ και φυσικά αγνοούμε
νος.
Και κινούνται οι ελληνικές αρχές
για να εξακριβώσουν έναν αγνοούμε
νο φονιά που μπορεί να είναι και
Τούρκος.
Αν είναι Τούρκος ίσως ξέφυγε.
και τώρα βρίσκεται δωσκεδάζων
στην Τουρκία χωρίς κανείς να τον
ενοχλεί. Ευκολότατη θα είναι ασφα
λώς η δικαιολογία του. Σκότωσα
έναν με τις πέτρες, τον έκανα θρύψα
λα το κεφάλι του, και ξέρετε γιατί;
Διότι αυτός έκανε το τάδε και το τά
δε. και δόστο κατηγορίες εναντίον
μας une τους ανακριτές του Τούρ
κους και unô την άλλη μεριά, ορίστε
κύριοι Έλληνες σκοτώνετε τους ομο
φύλους μας στην Ελλάδα και δεν ψά
χνετε, δεν τους ανακαλύπτετε. Έτσι
μπορεί να οργιάσει η.τουρκική προ
παγάνδα αν ο φονιάς είναι Τούρκος,
και αν κατόρθωσε να ξεφύγει στην
Τουρκία. Κανείς un" αυτούς δεν θα
πει πως διασκέδαζε κάθε νύχτα, ποις
την βραδιά εκειίνη αφού διασκέδασε
στο χωριό του με παρέα, μετά τα
μεσάνυχτα ξεκίνησε για την Κομοτινή και αφού βρήκε κέντρο με γυναί
κες διασκέδαζε μ αυτές μαζί με τον
γιό του και στο τέλος όταν όλοι οδη
γήθηκαν στην αστυνομία μετά τα
παράπονα του κέντρου γιατί δεν πλή
ρωναν. ως που να γυρίσουν δεν τον
βρήκαν εκεί, παρά μόνα το πρωΓ με
σπασμένο το κεφάλι.

Αγνοούμενος λοιπόν ο φονιάς και
ποιος ξέρει τί τρέχει.
Και τα πάντα σε κίνηση για έναν
που μπορεί να τρέχει ελεύθερος στην
Τουρκία. Αυτό είναι το ηθικό και
νομοταγές κράτος, το κράτος της
δικαιοσύνης, ο ελεύθερο; άνθρωπος,
που ενεργεί χωρίς να εξετάζει αν εί
ναι εχθρός του κάποιος, αλλά τρέχα
να τον βοηθήσει σε ώρες ανάγκης.
Ό πω ς και τώρα συγκεντρώνει όλους
τους φυγάδες του Εβρέν και τους
περιθάλπει.
Και παραπέρα-, Ας έλθουμε τώρα
στην πολιτισμένη Ευρώπη, στα μεγά
λα έθνη, τους γίγαντες που κρατούν
σι κλειδιά της υφηλίοϋ, τους ιιργανιτμούς Ην. Εθνών, τα συμβούλια
ασφαλείας, το κέντρα ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Τί μας κάνουν; Έ χου
με βαρεθεί να ακούμι. για τους
αγνοούμενους της Κύπρου, ΓΙοιά εί
ναι η Τουρκία η οποία οκτώ περίπου
χρόνια δεν απαντά, αν υπάρχουν, ή
δεν υπάρχουν αγνοούμενοι, και αν
υπάρχουν, πού ευρίακονται; Κάθι
φορά που έρχεται ο φίλος μας της
Κύπρου, αυτό μας θέτει, αλλά και
αυτό αναφέρει στους ισχυρούς της
γής. και δυστυχώς κονείς δεν απαντά.
Και συζητήσεις και κόντρα συζητή
σεις. και μαύρες σημαίες και διαμαρ
τυρίες και υποσχέσεις και οι χαροκα
μένες μάννες και γυναίκες κλαίνε,
κλαίνε και περιμένουν. Οι πολιτισμέ
νοι δεν απαντούν, οι Έλληνες κλαίνε
και οι Τούρκοι χορεύουν. Γιατί:

Υποκ/τος ΤΣΑ Βεροίας. Το προσφερόμενο προς μίσθωση γραφείο πρέπει
να έχει μβαδό 35-45 τ.μ περίπου, να
ευρίσκετιιι όσον το όυνιιτόν πλησιέοτερα στο κέντρο της πόλεως και να
είναι κατά προτίμηση στο ισόγειο ή
τον πρώτο όροφο της οικοδομής και
να πληροί όλους τους όρους υγιεινής
διαβίωσης.
Η διάρκεια της μισθώσεως Οα εί
ναι για τρία χρόνια αρχομένη από
της υπογραφής της σχετικής συμβόσεως
Προσφορές για διάρκεια μίσθω
σης μικρότερη της τριετίας, θα εςετασθούν από το Α.Σ. μόνο ι.φ' όσον δια
τούτων ζητείται από τους ενδιαφερο
μένους μικρότερο μίσθωμιι εκείνου
το οποίο θα προσφέρουν οι αποδεχό
μενοι την ιριετή μίσθωση.
Ο εκμισθωτής που θα επιλεγεί
επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσιεύσεως της παρούσης διακηρύξιως δια
του τύπου, καθώς και με τις νόμιμες
Σ το δ ια γ ω ν ισ μ ό γ ίν ο ν τ α ι δ ε κ τ ο ί
κρατήσεις (Μ.Τ.Π.Υ. και το 50% του
ε ρ γ ο λ ή π τ α ι δ η μ ο σ ίω ν έ ρ γ ω ν γ ια έ ρ γ α
χαρτοσήμου).
ο ικ ο δ ο μ ικ ά - υ δ ρ α υ λ ικ ά κ ά τ ο χ ο ι π τ υ
Γιιι περισσότερες πληροφορίες
χίοιι ανάλογου τάξκως σύμφωνα με περί των όρων της μιαθώπεως οι
τις κείμενες διατάξεις σχετικά μκ τη ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύ
δυναμικότητα πτυχίων εργοληπτών
νονται στο Υποκ/μα ΤΣΑ Βεροίας
δημ έργω ν.
.
οδός Βενιζέλου 32 τηλ 23216. στο
Οι διαγωνίζόμενοι πρέπει να οποίο θα παραόώσουν τις σφραγισμέ
προσκομίσουν ja) εγγυητική επιοτο
νες προσφορές των «ο βραδύτερου
λή συμμετοχής στη δημοπρασία δρχ.
μέχρι της 20ης ημέραςαπύτης δήμο4400 η οποία πρέπει νιι απευθύνεται σιεύοεως δια του τύπου της παροδ
επί ποινή απαράδεκτου, προς το ίτης όιακηρύξεως.
Νομαρχ. Ταμείο Ν. Ημαθίας και β)
Η έγκριση της μισθώσεως εναπό
υπεύθυνη δήλωση ίου Ν. 105/69 για
κειται στην ελεύθερα κρίση του διοι
το άθροισμπ των εν ενεργεία εργολα κητικού Συμβουλίου του Ταμείου
βιών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις Συντάξεων
Αυτοκινητιστών,
το
της παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. οποίο και θα αποσφραγίσει τις προσ
689/1977.
φορές σεσυνεδρίασή του.
Για περισσότερες πληροφορίες οι
ΕΚ ΤΟΥ ΤΣΑ
ενδιαφερόμενοι μπορΛτν να απευθύ
νονται κατά τις ώρες υποδοχής του
κοινού, στη Δ/νση Τ.Υ Ν. Ημαθίας
όπου υπάρχουν και τα τεύχη της
εγκεκριμένης μελέτης.
Βέροια 21-10-1982
Ο Δ/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας
Λ^ιλλ. Παπαδόπουλος
Νομ/κόςμ» 3οβ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αριθμ. Πρωί. 3231
Π Ε Ρ ΙΛ Η Ψ Η
Λ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
Ο Α/ντής Τ.Υ.Ν. Ημαθίας διακη
ρύττει ότι την 8 Νοεμβρίου 1982
ημέρα Δεοτέρα Kut ωρο (10.00 έναρ
ξη εκφωνήσε.ως προσφορών) θα διε
νεργηθεί στα γραφεία της Δ.ΤΥ Ν.
Ημαθίας (οδός Βερόης 1 Βέροια)
δημόσιος μειοδοτικός διαγωνιμός δια
του συστήματος της Προφορικής
Δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατά
ξεις του Ν.Λ. 1266/72 «περί εκτελέ
αεως των δημ. έργων και του εκτελε
στικού τού Π.Α. 475/76 όπως τροπο
ποιήθηκε με το Ι1.Λ. 724/79. για την
ανάδειξη ιιναόόχου εκτελέσεως του
έργου» Επισκευή και συντήρηση
Διοικητηρίου Ναούσης συνολικού
προϋπολογισμού μελέτης.
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Εκ του Α.Σ. του Α.Σ.
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ» ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Η

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟ ΥΔΩ Ν
■Β ΡΕΦ Ο Κ Ο Μ Ω Ν

•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
■ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
Τ Η Λ .2 2 5 7 4 0 -273211

ΘΕΙ'ΝΙΚΗ

Τσαλέρας

Το Ταμείο Συντάξεων Αυτ/στών
(Τ.Σ.Α.), προκηρύσσει δημόσιο μειο
δοτικό διαγωνισμό, με έγγραφες
σφραγισμένες προσφορές, για την μί
σθωση γραφείου, προς στέγαση του

Σήμερα Παρασκευή 22 Οκτω
βρίου 1982 εφημερεύω και διανυκτ*ρεύει το φαρμακείο:
Μανώλη Λάιου
τηλ- 26226

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΔΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΠ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

σημαίνει αλλαγή

στο Δήμο

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Νταλακούδης,
Γ. Ιασωνίδης (46' Λέκκας) Δημτσούδης. Τσιβούλας. Μέκκας. Κουθντζιις.
Ελευθεριάδης (60' Καρδάκος) Συναχείρης. Ζαρογιάννης και Η. Ιασωνί
δης.
ΚΥΨΕΛΗ: Γκατζίδης, Ευαγγελάπουλος. Σαμαράς, Κορορέαο I και
II. Ποβονόπουλος, Παυλόπουλος I
Και II, Κωνστοντινίδης 146 Δη μη
τριάδης) ΠυνίΓ'ίωτόπουλος και Μπό
σκυς.
Ο διαιτητής κ. Μαντζίλας
(Κολιός - Τσούπρος) του συνδέσμου
Βέροιας, άριστοι.
ΠΜΟΠΟΥΑΟΕ

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η αυμηϊεοη του κόστους από το στάδιο της μελέτης
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και σωστά
συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΠΕΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. ΚΟΥ
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑ
ΛΑ · 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ:
110.00 Μ2 ΚΑΘΑΡΑ: ΛΡΧ. 1.450.000

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 22.568

ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 62.333^2.160
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΑΣ

[

Μακεδονική
Π

X

ω

ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΕΙ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ;
Λ/ετα τητ Ι7ητ Οκτωβρίου. οπού ο ελληνικός λαός και ειδικώτερα ο
βεροιώτικος λαός, νηφισι όχι υποψήφιους Δημάρχους. αλλά κόμματα, μεθαύ
ριο Κυριακή 14 Οκτωβρίου. χάλι θα παρελάσουν αχό π ς κάλχες οι Βεροιείς,
f i a ta βγάλουν τον Δήμαρχό τους.
Αν σταθούν ατητ λέξη ΔΗΜΑΡΧΟΣ και όχι ΚΟΜΜΑ ή ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ
KOMMA TUS. τότε, αλλα *κουκιά* θα πρέπει να βγάλουν οι κάλχες.
Mc Ttf* ακλή λογική. μ· oft σκέψη για το συμφέρον της χόλειός μας. και οχι
τοιν κομμάτων. τα αράγματα απλοποιούνται.
Προ της ΚΡΙΣΕΩΣ των Βεροιέυιν τίθεται t u ερώτημα:
ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ: Ο κ. Βλαζακης ή ο κ. Τοαλέρας:
, Jet χρειάζεται σκέψη jta ro αχαντησχι κανένας διαφορετικά αχό το να εχιλέζυ τον κ. Τοαλερα.
Αλλά φοβούμαι ότι η κομματική γραμμή του ΠΑΣΟΚ. χου μέρα με την μέρα
αναμένει με χιό λίγους οχιιδοιις. θα βρει νέα συνθήματα για μια ακόμη napa
χλάιηση του λαού μας.
Φοβούμαι στι χολλοέ αυμχατριώττς μας, ενώ γνωρίζουν την αλήθεια θα
νομίσουν ότι χροσψέρου* υχηριαιες, αν εκλεγεί ο κ. Βλαζάκης.
fia είναι Ομως κρίμα μα την χόλη μας.
θα καταδικαοθει η Βέροια ρα 4 χρόνια να είναι ουραγος σε πρόοδο ενώ
έχει τα νοοντα* για ta γένει σημαιοφόρος αναχιυξεως και χροόδου.
Ο υχογράοων δεν κατέχεται αχό χροκαταλήιρεις για να μειώσει τον κ. Βλαζακη. Αλλά θεωρεί τητ ταύτιση του Δημάρχου με το κόμμα, ααν πράξη ολέθρια,
θα είναι ΝΑΙ η ΟΧΙ όργανο του ΠΑΣΟΚ ο κ. Βλαζάκης;
Θα μχυρει να δχαοωτησιΐ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ με το ΠΑΣΟΚ:
θα υψώσει ανάστημα σε era μέτρο της κυβέρνησε ως που θίγει τα συμφέ
ροντα της Βέροιας: (κχ;. opat δομήοεως. Μουθοειο Βεργίνας).
Είμαι βέβαιος on ΚΑΜΜΙΑ φορά δεν θα το κάνει αυτό. Γιατί είναι δέσμιος
του ΠΑΣΟΚ. Επομηως ο κ. Βλαζάκης ατ εκλεγεί Δήμαρχος δεν θα λέγεται
Δήμαρχος των Βεροάων αλλά Δήμαρχος τον ΠΑΣΟΚ Βέροιας.
Κρίμα λοτπον για τηι Βέροια.
Κρίμα για το μέλλον της γεμάτης ζωντάνιας πόλης μας.
Αυτές ot γραμμές γράφονται για να γίνει μιά ύστατη προσπάθεια στο να οκε·
φθουτ οι Βεροιωτες. το έξης απλό χραγμα.
Γα κόμματα μετρήθηκαν την Κυριακή. Το ΠΑΣΟΚ μαζό με το ΚΚΕ εαοιτ.,
ΕΑΗΚ, κΧ λ . χήρε το 40%. ίο ΚΚΕ χήρε το 21% και Ο συνδυασμός του κ.
Τοαλέρα πήρε το J9%, Τώρα αυτήν την Κυριακή, ας μετρηθεί η ικανό της των
Βεροιέωτ στο να εχιλτζονν τον ΙΚΑΝΟ. Γu m e r νικήσει ο Τοαλέρας, δεν θα
ηχηθώ τυ ΠΑΣΟΚ if ro ΚΚΕ. αλλά θα ιχκηαει το συμφέρον της Βέροιας.
ΜΑΚΕάΟΝΑΣ

ΡΑΛΛΗΣ: Σε επαγρύπνηση
οι δημοκρατικές δυνάμεις
ΑΠΟΘΡΑΣΥΝΕΤΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ ΤΩΝ
<ΠΡΑΣΕΝΟΦΡΟΥ ΡΩΝ»

Σε επαγρύπνηση καλεί τους αλη
θινούς δημοκράτες ο πρώην πρωθυ
πουργός κ. Γ. Ράλλης για να εξουδε
τερώσουν την κυβερνητική τακτική
των απειλών και παρανόμων προσπα
θειών.
Η δήλωση ιου κ. Ράλλη έγινε
καθώς αρχίζει το νέο κλίμα τρομο
κρατίας του λαϊκού μετώπου εν όψει
των επαναληπτικών εκλογών της
Κυριακής και φθάνουν νέες καταγγε
λίες για την δράση της χούντας των
πρασινοφρουρών
Ο κ. Ράλλης κατήγγειλε προχθές
την τακτική της κυβερνήσεως που
εφαρμόσθηκε ήδη την περασμένη
Κυριακή, την ίδια μάλιστα στιγμή
που ο αρμόδιος υπουργός εσωτερι
κών ισχυρίζονταν ότι όεν συνέβη
απολύτως τίποτα.
Οι δηλώσεις του πρώην πρωθυ
πουργού κ. Ράλλη έχουν ως εξής:
«Είναι κοινή πεποίθηση, ότι κατά
τρόπο άψογα δημοκρατικό έγιναν
στις ημέρες των κυβερνήσεων της
Ν.Δ. τρεις βουλευτικές και δύο δημο
τικές εκλογές.
Δυστυχώς, ο κανόνας αυτός δεν
ίσχυσε στις εκλογές της περασμένης
Κυριακής. Σε πολλές περιπτώσεις οι
κομματικοί νομάρχες, που διότισε η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, πίεσαν,
απείλησαν και τελικά, συχνά, επέτυ
χαν πρόεδροι κοινοτήτων και υποψή
φιοι κοινοτικοί σύμβουλοι να αποσύ
ρουν την υποψηφιότητά τους, γιατί

ΑΥΣΚΟΛΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 21 ίΑΠΕί
Ο Αμερικανός υπουργός εξωτερι
κών κ. Σούλ.τς έχει εμπλοκή στην
Ουόσιγκτον σε ένα ιδιαίτερα λ-επτο
διπλωματικό παιγνίδι, υποδεχόμενος
από τη μιά το νομάρχη του Μαρό
κου, Xoouv Β και από την άλλη τον
υπουργό εξωτερικών του Ισραήλ κ.
Γιτζάκ Σπμϊρ.
Το β>«σιλ«> Χασάν θα αυνιιοεύαουν. σήμερα στο Λευκό Οίκο, όπου
θα συναντηθεί με rav πρόεδρο Ρήγκαν. οι υπουργοί εξωτερικών έξω
αραβικών χωρών που παίρνουν μέ
ρος στην «επιτροπή των επτά· δηλα
δή π>υ Μαρόκου, της Συρίας, της
Τυνησίας, της Σαουδικής Αραβίας,
της Ιορδανίας και της Αλ.γερίας. Το
έβδομο μ ΰ ιΚ της επιτροπής είναι ο
εκπρτ.-τω,τος της ΟΑΠ. ο οποίος δεν
θυ γίικι δεκτός στις συνομιλίες με
tot»; Αμερικανούς υπεύθυνους, οι
οποίοι, πιστοί στην πολιτική τους,
- μ -■— ι_ρ·:οιαόήΓϋτ»: άμεση ιπαφή
με την ΟΑΠ. r.o Ο σ ο ν η τελευταία
δεν αναγνωρίζ/ι το κράτος του
Ισραήλ.
Η επιμονή του προέδρου Ρήγκαν
για επίλυση του Μεσανατολικού και
ΤΟ γεγονός άτι το αραβικό σχέδιο
περιέχει την «έμμεση αναγνώριση·
to o ro o tin g too Ισραήλ, αποτελούν
στοιχεία που απαλύνουν κάπως τις
θέσει; των ενδιαφερομένων μερών
και δικαιολογούν ταυτόχρονα τη
συνέχιση του διαλόγου
Τόσο όμως <μ Αραβες όσο κιη οι
Αμερικανοί διπλωμάτες δεν τρέφουν
αυταπάτες όσον αφορά τις πιθανότη
τες για την επίτευξη προόδου στα
πλαίσια των διαπραγματεύσεων. Εί
ναι (Sr. χαρακτηριστικό πο*; ο Αμερι
κανός υπουργός εξωτερικών κ.
ίοιίλτς. όεν προεστοί να επιχειρήσει,
οντό το χρόνο, μιά περωδκίο στη Μέ
ση Ανατολή, όπως έγππ γνωστό από
κυβερνητικές πηγές
Το βασικότερο πρόβλημα αποτε
λεί αυτή τη στιγμή η επίλυση της
λιβανικής υπόθεσης. Γι' αυτό (ικρι
βώς το θίμπ, ο αρχηγός της ιοραηλι
νής διπλωματίας κ. Σαμίρ Οέληοε να
βυναντηθα εκ νέου μ>. τι>ν Αγίερικανό συνάδελφό του. ύστερα μάλιστα
από την «επίσκεψη αστραπή· τσυ

προέδρου του Λιβάνου κ. Λμίν Τζε- ρη «ελαστικότητα· από πλευράς του
Λιβανέζου προέδρου. Οι Αμερικανοί
μιιγιέλ στην Ουόσιγκτον.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ό π ο κ. διπλωμάτες, από την άλλη, επιθυ
Τζεμαγιέλ. τόσο στο λόγο του o ta μούν να γνωρίσουν εάν και μέχρι
Ηνωμένα Έθνη όσο και στις συναν ποιου σημείου το Ισραήλ είναι έτοιμο
να προβεί σε περαιτέρω υποχωρή
τήσεις του στην αμερικανική πρω
τ<ύουσα, δεν άφησε σε καμιά περί σεις.
πτωση να εννοηθεί πως έχει την πρό
Τα αποτελέσματα των συνομι
θεση να ικανοποιήσει τους όρους που
έχει θέσει το Ισραήλ προκειμέναυ να λιών αυτών, που θα πραγματοποιη
θούν στην Ουόσιγκτον. πρόκειται να
αποχωρήσει από το Λίβανο.
Στις σημερινές του συνομιλίες, ο χρησιμεύσουν ασφαλώς στον Αμερι
Ιοραηλινός υπουργός εξωτερικών <ανό απεσταλμένο στη Μέση Ανατοπρο τίθεται να επαληθκύαει εάν στις ή κ. Ντρέϊπερ. Πάντως, είναι απίθα
συνομιλίες του προέδρου Τζεμαγιέλ νο να επιτευχθεί η αποχώρηση όλων
με τους Αμερικανούς υπευθύνους ίων ξένων στρατευμάτων από το Λί
υπήρξαν ενδείξεις για μιά μεγαλύτε- βανο. πριν από το τέλος του 1982.

ή (14 δισεκ. δαλλαριών).

Τα μέτρα σκοπεύουν στο να μειώ
σουν τα κόστος τιον εισαγωγών evtpγειας (πετρελαίου) να πνισχύσουν ος

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Αθανασιόδης Χρηστός
Σταδϊοο 19 τηλ. 22589
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Αποστόλου Δημητριος
Πετρίδη 9 τηλ. 28144
Π Ή Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Δριζης Αθανάσιο;
θεοένίκης Κατιρίνης-23687
ΣΤΟ ΜΛΚΡΟΧΩΡ!
Ουστάς Ευστάθιος
Σ Ι Ο ΔΙΑΒΑΤΟ

Λρο-ϊδης Ιωάννης

Λ

δεν ήταν αρεστοί στο κυβερνών κόμ
μα. Η ίδια τακτική των απειλών και
των παρανόμων υποσχέσεων, εφαρ
μόστηκε σε ορισμένες νομαρχίες
εναντίον απλών ψηφοφόρων, από
νομάρχες και κρατικούς υπαλλήλους,
που είχαν μεταβλ.ηθεί σε κομματικά
όργανα του ΠΑΣΟΚ.
Αλλά και κατά τη μετάδοση των

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 21 <ΑΠΕ)
Εφθασε χθές ίο πρωί στις Βρυξέλ
λες (10 ώρα Βελγίου) ο πρωθυπουρ
γός κ. Α. Παπανδρέου με τη σύζυγό
του, συνοδευόμενος από τους υφυ
πουργούς Προεδρίας κ. Δημ Μαρούδα και Εξωτερικών κ.κ. Γρ Βαρφή
και I. Καψή
Τον κ πρωθυπουργό, που πραγμα
τοποιεί διήμερη επίσημη επίσκεψη
στη Βελγική πρωτεύουσα, υποδέχθηκε a to αεροδρόμιο α εκπρόσωπος της
Βελγικής κυβένρησης υπουργός
Αμύνης κ. Κ. Βρεβέν,
Από Ελληνικής πλευράς στην
υποδοχή ήταν ο πρέσβυς στις Βρυ
ξέλλες κ. Ηρακλείδης και οι πρέσβεις
των μόνιμων αντιπροσωπειών στην
ΕΟΚ κ. Δημάδης και στο ΝΑΤΟ κ.
Βαπι Χυτός.
Μετά την απόδοση τιμών από
στρατιωτικό άγημα και στην ανά-

Ρανδαία και επικίνδυνη αύξηση
της ανεργίας σημειώθηκε μέσα σ' ένα
χρόνο στην Ελλάδα, όπως επίσημα
πια ομολογείται ότι το ποσοστό των
ανέργων έφθααε στο 8% του συνό-

ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Οι υπουργοί ιιμύνης των χωρών
μελών του Συμφώνου της Βαρσοβίας
όλοι στρατηγοί συνεδρίασαν προ
χθές αιφνιδιαστικά στην πολωνική
πρωτεύουσα ενώ την (δια ώρα στην
πάλη ΝΟβα Χούτα της Κρακοβίας
γινόταν η κηδεία του 20χρονου εργά
τη. που δολοφόνησε η χούντα Γιάμουζέλσκι,
Πλήθος από 20.000 άτομα,
κυρίως νέοι, παρακολούθησαν την
κηόεία κρατώντας πλακάτ με συνθή
ματα της «Αλληλεγγύης·, και σχημα
τίζοντας το σήμα της νίκης.
Το πλήθοις υπάκουσε στην έκ
κληση του ιερέα που έψαλλε την
νεκρώσιμη ακολουθία και διαλύθηκε
αρηνικά μετά την τελετή στο κοιμη-

εξαγωγές και να δυσχερανουν π ς ει«·
αγωγές ξένων προϊόντων στην Γαλ
λία.
Μεταξύ των μέτρων που ανακοι
νιοθηκαν προχθές Τετάρτη από τον κ.
Ζάκ Αττιιλί. πρόεδρο των συμβούλων του προέδρου Μιττεράν, είναι
και μέτρα που δυσχεραίνουν τις εισ
αγωγές τα οποία συχνά κατέκρινε η
Γαλλία όταν άλλες χώρες τα εφάρμο
ζαν (ιδιαίτερα οι χώρες της Ά πω
Ανατολής).
Πιο συγκεκριμένα όλα τα έγγρα
φα εμπυρευμάτοιν που εξάγονται,
στην ΓαλλΙυ 0<ι πρέπει να είναι γραμ
μένα στα γαλλικά, ενώ ο κ. Λτταλί
τόνισε ότι η Γαλλία θα πάρει μέτρα
για να μεποδίσει την πρακτική πολ
λών εισαγωγέων να προωθούν τα
εμπορεύματά τους προς την Γαλλία
μέσω χωρών της Ευρωπαϊκής Κοινά
τητας για να ιιποφεύγουν την κατα
βολή δασμών.
Η κυβέρνηση επίσης ανακοίνωσε
μέτρα περιορισμού της χρήσεως ηλεκηρκής ενέργειας στα δημόσιιι γρα
φεία κατά τις νυκώόινές ώρες, έλεγ
χο στην θερμοκρασία των ίπιατερ«·
κών χώρων κ λ.π.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο το έλ
λειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της
Γαλλίας σχεδόν διπλασιάσθηκε στα
Ι.7 διπτΑ διάλαρια από 900 εκ. δολ.
του Σεπτεμβρίου Ι981.

τήριο του Γκρομπάλωφ, έξω από το
προάστιο της Κρακοβίας, όπου βρί-

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και
ot Τρόφιμοι του Γηροκομείου
Βέροιας ευχαριστούν τους κάτωθι.
1) Την κ. Ελένη Ψυχικά και κ.
Γεωργία Έντουαρντ για τη δωρεά
των 2.000 δραχμών, εις μνήμη της
μητέρας τους Σοφίας Παρασκεικν
πούλου.
2) Την Εκκλησιαστική Επιτροπή
I Ν. Αγίου Αντωνίου Βέροιας για τη
δωρεά 2 δοχείων λαδιού.
3) Την εταιρία I Μπουτάρης και
ΥιΟς για την δωρεά των 5 000 δρα
χμών. αντί στεφάνου, εις μνήμην
Χαρυλάμπους Εφραιμίδη, πατέρα
του Μάκη Εφραιμίδη προϊσταμένου
παραγωγής του εργοστασίου Στενημάχου.
4) Την κ. Αικατερίνη Αριστοιέλυιις για τη δωρεό των ΧΟΟΟ δρα
χμών. εις μνήμην του συζύγου και
γονέων.
5) Τον κ. Avtcimo Πιιπαδόπσυλο
για τη δωρεά των 2 000 δραχμών, εις
μνήμην της μήτρας του Ελίζας και
του αδελφού του Φιλοκτήμονυ.
6) Τθν κ. Ιωάννη Βλαχόπουλο για
την όωρίά 1.000 δρχ. οτην μνήμη
της θείας του Μαριάνθης Βλαχοποΰ
λοο του Αθανασίου.
7) Το Σωματείο Ραπτών και
Εμποροραπτών για την δωρεό 1.0*30
δρχ. αντί στεφάνου στην μνήμη
ΔημητρΙου Παπαγιαννούλη
Από to Γηροκομείο

σκέτοι το χαλυβουργείο της Νόβα
Χούτα.
Εν τούτυις. στο προάστιο ειδικές
μονάδες της αστυνομίας κατά των
ταραχών ενισχυμένες οπό βαρειά
οχήματα και πυροσ|Ιεστικές αντλίες
ήταν σε επιφυλακή και περιπολούσαν
επιδεικπκιι στους δρόμους για να
τρομοκρατήσουν τον λαό και να απο
τρέψουν διαδηλώσεις,
Λυγμοί ακαυγόντουσαν σε όλη
την διάρκεια της τελετής για τον
20χρονο Μπόγκνταν Βλόσκ και η
μητέρα του νέου. Ίρμα κατέρρευσε
μπροστά στο φέρετρο στο παρεκκλή
σι του κοιμητηρίου.
*Ω" παιδί μου. παιδί μου·, έλεγε με
αναφυλλητά.
Μετά την ακολουθία το πλήθος
προχώρησε σε πομπή προς τον τάφο.
Οι επικεφαλής της πομπής, στην
οποία υπήρχε και ένας νέος στρατιώ
της με στολή, κρατούσαν πλακάτ με
συνθήματα της «Αλληλεγγύης».
«Η «Αλληλεγγύη» είναι ζωντα
νή». έγραφε ένα πλακάτ με μεγάλα
μαύρα και κόκκινα γράμματα. «Είναι
προημώτερυ να πεθάνει κανείς όρ
θιος παρά να ζεί γονατιστός», ήταν
γραμμένο σε άλλο πλακάτ.

κρουση των εθνικών ύμνων, ο κ.
Παπανδρέου μετέβη απευθείας στην
αίθουσα του μεγάρου των καλών
τεχνών για να παραστεί στην τελετή
της απονομής του λογοτεχνικού βρα
βείου τοιν Ευρωπιιλίων Ελλάδα 82
στον συγγραφέα Αντώνη Σαμαράκη.
Το βραβείο απένειμε η βασίλισσα
ίου Βελγίου Φαμπιόλα παρουσία του
Έλληνα πρωθυπουργού και του Βέλ
γου πρωθυπουργού κ. Μαρτένς.
Πρώτος μίλησε ο βαρώνος ντε
Μπογκέλ επικεφαλής της οργανωτι
κής επιτροπής τοιν Ευρωπαλίων.
Ο πρόεδρος της επιτροπής Ευρω
παίων Ελληνιστών για το λογοτεχνι
κό βραβείο Γάλλος κ. Ζακ Λακαρριέρ πήρε τον λόγο και ιινήγγειλε επί
σημα την απονομή του βραβείου
στον Αντώνη Σαμαράκη.
Κατ' αρχήν εξήγησε την ανάγκη
να προβληθεί και ο Ελληνικός πεζός

?νσυ του εργατικού δυναμικού της
χώρας.
• Και το 60% αυτών των ανέργων
είναι νέοι, όπως απεκάλυψε προχθές
ο υφυπουργός Νέας Γενιάς και
Αθλητισμού Κ- Κ. Λαλιώτης.
Αυτή η επισήμανση προκάλεαε
ιδιαίτερη αίσθηση διότι φανερώνει
ότι η κυβένρηση όχι μόνο απέτυχε να
δημιουργήσει κατάλληλ,ες συνθήκες
για νέες θέσειο εονασίαε αλλά μείωσε
κι αυτές που υπήρχαν με το κλείσιμο
βιομηχανιών (ΠΥΡ ΚΑΛ κλπ).
Για την αντιμετώπιση του θέματος
της ανεργίας τοιν νέων η κυβένρηση,
όπως είπε ο κ. Λαλιώτης:
• ©α αναθέσει την εκπόνηση και
προώθηση ειδικών προγραμμάτων
• Θα αναθέσει την έρευνα για την
δημιουργία πειραματικών μονάδων
από ομαδικούς φορείς νέων
• Θα ενισχύσει τις πολιτιστικές
δραστηριότητες
• Θα επιδιώξει την αύξηση της
παρανωγικότητος.
Φυσικά όλι^ αυτές οι μελέτες θα
ανατεθούν σε ειδικούς «φωστήρες»
που θα κληθούν από το εξωτερικό,
όπως συνέβει και με τους διαφόρους
οικονομολογους.

Είναι φανερό τί επιδιώκει η
κυβέρνηση με αυτή την τακτική. Και
θα πρέπει οι αληθινοί δημοκράτες να
επαγρυπνούν από τώρα, ώστε να
εξουδετερωθεί η επανάληψη κάθε
παρόμοιας προσπάθειας στο μέλλον·.

λόγος και οι Έλληνες πεζσγράφοι,
αφού ήδη η Ελληνική ποίηση, με τα
δυο βραβεία Νόμπελ. στον Σεφέρη
και στον Ελύτη, έχει καταντήσει τη
δόξα. Για τον κ. Λακαρριέρ Ο Α.
Σιιμοράκης είναι ο συγγραφέας της
υπερηφάνειας και της ελπίδας, μιας
ελπίδας που ή/άε να αναζοπυρώσει.
πριν ένα χρόνο η εκλογή του Α.
Παπανδρέου ως πρωθυπουργού tu>v
Ελλήνων. Το έργο του Α. Σαμαράκη,
είπε ο κ. Λακαρριέρ. μαρτυρεί την
τραγωδία του ολοκληρωτισμού, την
ιπουσία ελευθερίας και τη μάχη που
δίνουν οι άνθρωποι για να την κατα
κτήσουν.
·,
Είπε ακόμα ότι η βράβευση του
Σαμαράκη ήταν μια επιλογή δύσκολη
για την επιτροπή, που είχε να διαλέ
ξει ανάμεσα σε πολλούς ισάξιους
πεζσγρόφους, όπως ο Ανδρέας Φρα
γκιάς. ο Αρης Αλεξάνδρου και ο
Βασιλικός.
Ο γραμμυτέ<ις της επιτροπής του
βραβείου Βαν Ούστ έκαμε μια σύντο
μη ανάλυση του έργου tou Α. Σαμαράκη.
Ο τιμώμενος συγγραφέας δήλωσε
με έμφαση πως το βραβείο ποο του
απονέμεται σήμερα, απονέμεται ταυ
τόχρονα σε όλους του; φίλους του
και τους συντρόφους του, εργάτες
του πνεύματος και τη; Τέχνης στην
Ελλάδα και ιδιαίτερα στους νέους
καλλιτέχνες και συγγραφείς. Ο Α.
Σαμαράκη; έκλεισε την ομιλία του
λέγοντας ότι «Σαράντα χρόνια σχε
δόν μετά την λήξη του Β' παγκό
σμιου πολέμου, τα ιδεώδη της ειρή
νης, της ελευθερίας και της κοινωνι
κή; δικαιοσύνης περνάνε τρομερή
κρίση, και κάλεσε όλους, πολιτικούς
και καλλιτέχνες, νιι καταβάλουν κάθε
προσπάθεια για την αποτροπή νέων
οΛΟκαυτωματων.
Ο Βέλγος πρωθυπουργός κ. Μαρ
τένς συνεχάρει την οργανωτική επι
τροπή των Ευρωπαλίων. η οποία
όπως είπε, βρήκε συμπαραστάτες στο
δύσκολο έργο της την Ελληνική
κυβένρηση kui lóiuítepu την υπουρ
γό Πολιτισμού κ. Μελίνα Μερκούρη.
Ανοφερόμενος στην καλλιτεχνική
δημιουργία υπογράμμισε ότι τα έργα
της φαντασίας αποτελούν την καλύ
τερη επένδυση για τους λαούς της
ενωμένης Ευρώπης.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επι
τροπή; κ. Τόρν στην ομιλία του αντιπιιρέθεσε στην μεγάλη οικονομική
κρίση ποο μαστίζει σήμερα την
Ευρώπη, «την καταπληκτική άνθιση
των γραμμάτων και Τεχνών στην
Ήπειρό μας·

Ό ρκοι πίστεως για
την Αλληλεγγύη πάνω
στη σορό του εργάτη
ΝΟΒΑ ΧΟΥΝΤΑ
Χιλιάδες οργισμένοι Πολωνοί,
ψάλλοντας το πένθιμο εμβατήριο του
Σοπέν και κρατώντας πανώ που
έγραφαν «η Αλληλεγγύη δεν θα πεθάνει», κήδευσιιν πρυχθέ; τον 20χρονο
εργάτη Μπόγκνταν Βλόοικ. τον )$ο
Πολωνό που σκοτώθηκε από σφαίρες
των αστυνομικών στη διάρκεια δια
δηλώσεων εναντίον του στρατιωτι
κού καθεστώτος στη χώρα τους.

Καθώς 10.000 άτομα αποχωρού
σαν ειρηνικά από την κηδεία, εκατον
τάδες πάνοπλοι αστυνομικοί υποστηριζόμενοι από μονάδες αλεξιπτωτι
στών του στρατού, περιπολούσαν
επιδεικτικά τους δρόμους της Νόβα
Χούτα. γω να αποτρέψουν νέο ξέ
σπασμα ταραχών.
«Μάλλον θα πραγματοποιήσουμε
μια εκδήλωση στις 10 Νοεμβρίου, με
την ευκαιρία της δεύτερης επετείου
από την νομιμοποίηση της Αλληλεγ
γύης», δήλωσε ένας εργάτης στη
κηδεία, αναφερόμενος στην τετράω
ρη στάση εργασίας που έχουν εξαγγείλλει οι παράνομοι συνδικαλιστές
θερμικής γκωτρήσεως στη Νίσυρο ηγέτες.
όπου οι Ούγγροι έχουν κάνει ήδη μιά
II σοβιετική εφημερίδα «Λιτεραπρώτη γεώτρηση, η οποία έδωσε θετι τούρναγια Γκαζέτα», εξαπέλυσε επί
κά αποτελέσματα.
θεση εναντίον των Πολωνών δια
— Η συμμετοχή της Ουγγαρίας νοουμένων και παράλληλα, κατηγό
στην μονάδα αλουμίνας. Η συμμετο ρησε την καθολική εκκλησία ότι χρη
χή αυτή, θα είναι προσφορά τεχνολο ματοδοτεί την «αντεπανάσταση»,
γίας και απορρόφησης μέρους της
Από το Μάλμοε της Σουηδίας,
παραγωγής, σε συνεργασία με τη μεταδίδεται, ότι οι σουηδικές αρχές
Βουλγαρία, η οποία έχει ήδη δεχθεί άρχισαν να εξετάζουν τις αιτήσεις για
νιι απορροφά 100.000 τόννους, το πολιτικό άσυλο 20 Πολωνών, ύστερα
χρόνο.
από δραματική φυγή τους με γεωργικ'ή ί χρήσεως αεροπλάνο στη ΣουρΣε περίπτωση που προκριθεί η
δία. Τα ονόματα των φυγάδων μετά
ρωσική τεχνολογία, τότε η Ουγγαρία
ξύ των οποίων βρίσκονται και τέσσε
θα περιορισθκί στην προμήθεια της
ρα παιδιά, όεν αποκαλύφθηκαν, για
αλουμίνας.
. . ω <β| ■
νιι προστπτίΛίθούν οι οικογίναέ;
ΦΙΚ’. λ ι στην Αθήνα την προσεχή
τους, που παρέμεινην στη χώρα τους.
Λέάτέρα τσεχοσλοβακική αυτιπροΤο παλφνικό πρακτορείο μετέδω
σιαπεία, μπ επικεφαλής τον υπουργό
σε. ότι το στρατιωτικό συμβούλιο
βιομηχανίας της χώρας αυτής, για να
του Συμφώνου της Βαρσοβίας, θα
συζητήσα βάμίπω αναχτόξοης των
σύνελθε, οτην πολωνική πρωτεύου
σιχσνοφαχΛπι σχβααα
κ « · , χωρίς όψως να προ οίχορόσα τη»
«ας Ταιχοσλοβαπίος,
^Μτριβή ημερομηνία της σανβντή
Η μητέρα του νεκρού και ο σύζυ
γό ; της Γιόζεφ είχαν απευθύνει έκ
κληση στους οπαδούς του συνδικά
του σε συνέντευξή τους προς τοπική
εφημερίδα, να τους επιτρέψουν να
κηδέψουν ειρηνικά τον γιο τους,
παράκληση που μεταβίβασε ακολού
θως ο ιερέας στην εκκλησία,

Διευρύνονται οι σχέσεις με
Ουγγαρία-Τσεχοσλοβακία
Η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή
Ελλάδας Ουγγαρίας, αναζητεί τρό
πους για την ανάπτυξη των εκατέρω
θεν οικονομικών ανταλλαγών, δήλω
σε προχθές ο υπουργός αναπληρωτής
εθνική οικονομίας κ. 1. Ποττάκης.
Ή δη η επιτροπή αυτή συνεδριάζει
στη Βουδαπέστη και θα περατώσει
την εργασία της ΤΟ Σάββατο. Ανάμε
σα στα προγράμματα που συζητούνται για την ανάπτυξη των οικονομι
κών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών,
είναι;
Η κατασκευή στην Ελλάδα εργο
στασίου παραγωγής ανταλλακτικών
κοι εξαρτημάτων, για τα λεωφορεία
•ΙΚΑΡΟΥΣ» που ρ αριθμός της
κιπελαφορίας τ·«1ς «τη» Ελλαώι, ύα
ηΛίσι.1 σ*'ς αρχές τσυ Ι983. τα 90(1.
Σε δεύτερη φάση, το εργοστάσιο
αυτό θα επεκταθεί στη συναρμολόγηση και παραγωγή αμαξωμάτων.
- Η μελέτη για τη δανατότητα
πραγματοποίηση; κ » δίύτπρης γ » -

κορυφώθηκε με την πρωθυπουργική
δήλωση την ίδια νύγτα.

στον Αντώνη Σαμαράκη

ΣΤΡΑΤΙΕΣ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

στρατηγών στη Βαρσοβία
ΒΑΡΣΟΒΙΑ

εκλογικών αποτελεσμάτων από την
τηλεόραση, το βράδυ της Κυριακής,
αντίθετα από ό,τι έγινε το βράδυ της
18ης Οκτωβρίου 1981. επί των ημε
ρών της δικής μου κυβερνήσεως.
καταβλήθηκε έντονη και συνεχής
προσπάθεια να δοθεί μιά διαφορετική
από την πραγματικότητα εικόνα των
ιιποτελεσμάτων Η προσπάθεια αυτή

ΑΘΗΝΑ 21 <ΑΠΕ)
Με απόφαση που υπέγράΥ*
υπουργός Γεωργίας κ. Κ· ,ΐ-ημ' ν ’
ύστερα από σύμφωνη γνώμΗ __
Ορνανιαμού Βαμβακο; απαγόρευε™^
η μεταφορά συσπόρου βόμβα*1““
περιοχές που βρίσκονται εκτοί
κέντρων σποροπαραγωγής ^ ϊ ή ι ι
Νομού Ημαθίας για την ποικιλω και Αδένδρου Νομού
*’'·
για την ποικιλία Σίνδου 80 κ α θ ό ς,
η εισανωνή στα σποροπαραγ“ ^®“
αυτά κέντρα του προϊόντος
παραπάνω ποικιλιών.
Κατεςαίρεση μπορώ νο επ'τΡ“
η μεταφορά συσπόρου βαμβ®™;
εκτός των κέντρων μόνο αν προ*#
ται ντα βαμβάκι κατώτερης not0flÎ»J
και ύστερα από σχετική άδειά
Ορνανισμού Βαμβακιού.

Ο Πρωθυπουργός παρέστη στην απονομή του βραβείου

Αιφνιδιαστική σύσκεψη

Κατρακύλησε
η Γαλλική
οικονομία .
ΠΑΡΙΣΙ
Η σοσιαλιστική κυβέρνηση της
Γαλλίας ανακοίνωσε σειρά μέτρων
για να περιορίσει το έλλειμμα του
ιμκορικ'ΐά της ισοζυγίου που πρόκα
ται εφέτος να φθάσει στο ύψος ρεκόρ
των 100 δισεκατομμυρίων φράγκων

i

Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΣΥΣΠΟΡΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ

σεως. Το στρατιωτικό συμβούλιο
σποτελούν οι υπουργοί Αμύνης των
επτά χοίρων του Συμφώνου της Βαρ
σοβίας.
Στο μεταξύ, νέες λεπτομέρειες
απσκαλύφτηκαν προχθές, για τις συν
θήκες της φυγής που άρχισε σε αγρό
κτήμα του Τζινώφ σε περιοχή της
Βαλτικής. Σύμφωνα με πληροφορίες,
όλοι οι άνδρες είναι πιλότοι με απα
σχόληση τον ψεκασμό των αγρών
και των δασών.

Αναφέρθηκε επίσης, στα rnyvrt’'^,
μένα μέτρα που προτείνει
κή Επιτροπή για τη ν προσταο»0
εργατών της Τέχνης.
Ο πρωθυπουργός ιί- Π αεανδΡ^
που μίλησε., τελευταίος. ευχαΡι<,'^ ν
θερμά όλους όσους συνέβαλα'· ^
επιτυχημένη προβολή της Ελλά«*»
ιρχαίας και σύγχρονης - με
πάλνα α αυτό τον τόπο, στο
«σταυροδρόμι στην πολιτικά
ποίατιστική πορεία των Ευρωπαι* _
Εθνών·. Ο κ. Παπανδρέου
μένος στον Βέλνο πρωθυπσ»ρν° ,
όιαβεβαίωσε πως η Ελλαόα 0“ Ρ
σνεται πάντοτε στο πλευρό ο31’ _
γιου και θα υποστηρίζει κάθε
του «για να σωθεί ο πολιτισμός μΠ
Μετά την τελετή ο c. 0pW uîW^
γός είχε ιδιαίτερη συνομιλία à *
Βέλγο πρωθυπουργό, ο οποίο?
συνέχεια παρέθεσε επίσημο 7™**“·
τρος τιμή του κ. Παπανδρέου.

ηEuPul

Το Νόμπελ
λογοτεχνίας
σε Κολομβιανό
ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 21 ΙΑΠΕ)
Το βραβεία Νόμπελ >jy o : kT ""J
για το 1982 απονεμήθηκε χθέ:
Κολομβιανό συγγραφέα ΓκαΡ^ά
Γκαρσία Μάρκες, όπως ονοια?'α1ης
η βασιλ.ική ακαδημία επιστημ“>ν
'oonôiac.
Η λογοτεχνική καρρώρα ^
Γκαμπριελ Γκαρσία Μάρκες
όταν ο συγγραφέας ήταν 27 ί : '1,ν<γ0
τη δημοσίευση του έργου του »
φύλλο ράισμα».
ο
Στη συνέχεια δη μ οσ ιεύθη κ'-'·.
«Νουβέλλχς», «ο συνταγμ"
δεν περιμένει γράμμα ano nf>
tt)
(1961). «η κακιά ώρσ» 11 ,ΓΤΑ) ·Ί
κηδπα της μαμά Γκράντε»Δi ■
διήγηση ενό; ναυαγού» ' lu fpâi
γέρος κύριος με μΓ<αλα ν
χ
(1972). ·η απίστευτη και
<ιμ
ιστορία της Αθήνας Ε ρ ε ν η '^ ^
της κακιάς γιαγιάς της» I ,' «π·
•το φθινόπωρο του natp
r
Μ9761.
■ , σπα&
Στρατευμένος συγγΡαΐ’θ1Υ 1 t(rti
του σοσιαλισμού, είναι Φ' α' 0ρ4
Φίντελ Κάστρο και ίου <ΡΡ« ^
Μιττεράν. Γεννή·}ηκε το |Ç* ,;^ Αρακατάκα στα βόρια της . .βή)
βίας, κι αφού πέρασε μώ
ζ0μ
παιδική ηλικία κοντό στον π""1^ ^
και τη γιαγιά του, φοίτησε
^
λη των ιηοουϊτων και κατο»1
πανεπιστήμιο του ΜπογκοτάΤο τπό γνωστό μυθιστορΠΜ ς,
το · 100 χρόνια μοναξιάς 196
φράστηκε σε όλες σχεδόν « Λ ^
πες του κόσμου και πουλήθ’ά ^ ^ ,
εκατομμύρια αντίτυπα με το μ1’
ρημυ αυτό, που αποτελεί τη σι)' ,(7U,
όλου του προηγούμενου έργ°“ t0ç
θεωρήθηκε σαν ·ο συγ-|·|>αφ^''’)Λχ^ενός μυθιστορήματος. Το
' p/ÔÇ
σο δημοσιεύει «το χρονικά
προαναγγελ.θέντος θανάτου».
Ôovtuç έτσι τον χυρακτηριυά0

Πλήρη υποστήριξη
υποσχέβηκε και ο Μιτεράν
στον πρόεδρο του Λιβάνου
ΠΑΡΙΣΙ
Ο Γάλλος πρόεδρο; Φρανσουά
Μιτεράν υποσχέθηκε προχθές στον
Λιβανέζο ομόλογό του που τον ετησκέφθηκε επίσημα στο Μέναρο των
Ηλυσίων, ότι είναι πρόθυμο; να
παράσχει στο Λίβανο κάθε βοήθεια
που θα ζητούσε για την ανοικοδόμη
σή του. στο στρατιωτικό, τεχνικό,
οικονομικό, πολιτιστικό και σε
οποιονδήποτε άλλο τομέα.
Ο Φρανσουά Μιτεράν πρόσθεσε
ό π η χώρα του είναι επίσης έτοιμη νο
στείλει περισσότερα στρατεύματα
στο Λίβανο, προκειμέναυ να βοηθη
θεί η νόμιμη κυβέρνησή ταυ στην
προσπάθεια της να επανακτήσει πλή
ρως τον έλεγχο της χώρας. Υπενθυ
μίζεται σχετικά ότι η Γαλλία συμμε
τέχει στην τριεθνή ειρηνευτική δύνα
μη του Λιβάνου ιΐε τον μεγαλύτερο
αριβμό ανδρών (1.600) μαζί με φ ς
ΗΠΛ και την Ιταλία.
Ο ι,κπροσωποζ του πηοέδρου
Μιτύρά»· δήλωσε στους δημοσιογρά
φους ότι η διάρκειας δυο ωρών συνο
μιλία τιον δυο ηγετών περιστροφήκε
κυρίως στο θέμα της γαλλικής βοή
θειας στο Λίβονο.
Μετά τις συνομιλίες ο Τζεμιηΐϊλ

δήλωσε ότι 6u επιθυμούσε τ Ί ' 1" ,ης
ση της σημερινής
πολυεθνικής ειρηνευτικής ΰι>
σε 30.000 άνδρες. καθώς
διεύρυνση των αρμοδιοτήτων την
εκτός της Βηρυτού.
.;ρθί
Ο νεαρό; Λιβανέζο: Π Ρ ^ ς
πρ,γσθεσε ότι η περιοδεία ι ’11 ^
ΗΠΑ. την Γαλλία και την >ιαλ ^τ»τρεις δηλαδή χώρες που
χουν στην δύναμη εποπτεωγραμμίζει ακριβώς τις λ*Ρ° ΐμτί*
του για διεύρυνση tou στρατ'
σώματος.
ρό·
Ο Τζεμαγιέλ αναμένεται βΓ|ν,(ψΐ·
μη. όπου πρόκειται να έχ£> οι'. |μι
λιές με την πολαπκή ηγεσία Τθ* j¡¿.
λία; και να γίνει δεκτός από >u
πα Ιωάννη Παύλο Β'.
Στα πλίαίαια των όιπλωμ'1' ^
πρωτοβουλιών για την επίτευξθ 7^
ειρηνευτικού πλαισίου ΥΚ* ^
μώ
Ανατολή, ο βααιλιά; Χαο»1'
MuoÓKc-u αικιχώριγιιε προχθές
Ουάστνκτον επικεφαλής p * > ,tfrfe|(
αραβικής ανππροσωπείας 9
συνεστήθη κατ' εντολήν της η°"ρέλ
βυκής διασκέψεως κορυφής
μ ι στόχο να κροωθήσα το ειρθ”
κό της σχέδιο.

ΠΑΣΟΚ, ΟΓΑ
ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ
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Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Έτος ιδρύοεως 196K
Αρ. Φύλλου 2062
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

Νομού Ημαθίας

ΕΙΚΕΠΑΙΤΗΚΑΝ
ΧΟΥΝΤΟΠΑΣΟΚΤΙΗΑΕΙ
Εντυπώσιασαν οι καταγγελίες του κ. Τσαλέρα
«

πρόσκληση προς
ιούς Βεροιώτες (δεξιούς,

αριοτε<,ού? )να νηρ·-

^

Ίθ'ΐρχο για ,η ν g¿potu κ-αι

Æ p w * ινός

70 βράδυ ο υποψ ήφ ιος
“Ι’ϊΟς κ. Γ ιώ ργος Τσαλέρας
εν7υπα»οι«κη ομιλία του
„*"? της πόλεως.

ο κ. Τσαλέρας κά"*0λ«ό Km ιδιαίτερα τους φίtou
'Όιΐν μ
.. ΠΑΣΟΚ να καταδικά. ΤΤ1ν νηψο ιούς την «κλίτην αποκάλεσε. του
Ιθρ^ _ ΠΓΠ Βέροια, που με διάΤρόπους κατάφερε να
ΐκ„ . α* α" ’ το κόμμα σαν
'Ίί „ Τ * ° κ' Α νδΡ“ ς Βλαζά-

εκλεκτού της βάσης
Υ'Οτρού κ. Ανέστη

'^ & ίδ η
0 1 -»· . .

σαλερας με στοιχεία που
1^ 1'£ *'ατήΥγειλε επώνυμα στο
^ Βέροιας όλους αυτούς
πΊΜερα Τ0ν |ΐρ(ςουν κ-α , τον

κατηγορουν σα χ
·κό, λέγον
τας χαρακτηριστι
αυτοί
έσκυψαν το κεφάλι και γίνανε
χουντικοί για το ατομικό τους
συμφέρον ενοι ο ίδιος δέχθηκε να
γίνει δήμαρχος για το συμφέρον,
όλων, για το καλό της πόλεως.
Τον κ. Τσαλέρα προλόγισε ο
γνωστός γιατρός της Βέροιας και
εκπρόσωπος των Φιλελευθεριστών της Βέροιας κ. Κώστας
Ζαρκάδας, που κάλεσε το λαό να
ψηφίσουν τον άξιο για δήμαρχο
κ. Τσαλέρα και να κατιιδικάσουν
το ΙΙΑΕΟΚ και τους χουντοπασοκτσήδες που προβάλουν για
υποψήφιο δήμαρχο τον κ. Βλαζάκη. Εναν «στρατιώτη», όπως τον
αποκάλεσε, του κόμματος που
φυσικό είναι να εκτελεί τις κομ
ματικές διαταγές.
Η ομιλία του κ. Τσαλέρα αποτέλεσκ, σύμφωνα με αντικειμενι
κές εκτιμήσεις, .γροθιά στο στο
μάχι» όλων αυτών που σήμερα

κάνουν τους αντιστασιακούς και
τους δημοκράτες και μιλούν περι
φρονητικά για τον κ. Τσαλέρα,
ενώ οι ίδιοι υπήρξαν συνομιλητές
και συνεργάτες της δικτατορίας.
Ειδικώτερα ο κ. Τσαλέρας
μεταξύ των άλλων ανέφερε στην
ομιλία του:
• Η υποψηφιότητα του κ.
Βλαζάκη είναι προϊόν ανωμαλίας,
αφού ανώμαλα γεννήθηκε (με την
αποπομπή του γιατρού Ανδρεάδη
από την «κλίκα» όπως την απεκάλεσε, του κ. Γεωργιάδη) και ανώ
μαλα (με διάφορες πιέσεις κ.λ.π)
προσπαθούν να την περάσουν
στη βάση του ΠΑΣΟΚ και στη
συνέχεια του Βεροιώτικου λαού.
• Η λασπολογία γίνεται από
ανθρώπους που υπηρέτησαν τη
χούντα για το δικό τους συμφέ
ρον και ανέφερε ονόματα ηγετικά
του συνδυασμού Βλαζάκη και
γενικώτερα του χώρου του
ΠΑΣΟΚ.

Νοθεία και στο λάδι
καταγγέλουν οι έμποροι
&
-VQ
'Ψι, “ π°η°στό 30-40% του κατα; ν»υ ελαιόλαδου, προωθεί
ην κατανάλωση νοθευμένο, με

συνέπεια σοβαρούς κινδύνους για
την δημόσια υγεία. Την καταγγελία
αυτή έκανε η Εθνική Συνομοσπονδία
Παντοπωλών Ελλάδος και'ΤΙρύσθεσε

Η Θεσσαλονίκη
θα τιμήσει
τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας

^0p[

ρα σπορέλαια, που κύριο σινστατικό
ταυς ιέναι το γογγυλέλαιο (ουσία
δηλητηριώδης) προκαλούν «τοξικό
σύνδρομο».

Λ Ζ Ε Τ Α Ι Α Υ Ρ ΙΟ

Για το τελευταίο δεν υπάρχει
αντίδοτο και το σώμα δεν αποβάλει
το δηλητήριο, με συνέπεια τα συμ
πτώματα να επανέρχονται επ' άπειρο.
Οι παντοπώλες ζητούν να απαγορευθεί η πώληση ελαιόλαδου από
πλανόδιους πωλητές και να γίνεται
αυστηρός έλεγχος των φερομένων ως
»παραγωγών», οι οποίοι προωθούν
στην αγορά το νοθευμένο ελαιόλαδο.
Στο μεταξύ, για την αντιμετώπι
ση περιπτώσεων νοθείας στα τρόφι
μα, καθώς και διαφόρων άλλων παρα
βάσεων, που πληθαίνουν τον τελευ
ίο καιρό, δημιουργείται ενιαίος
φορέας τροφίμων, που θα ασχολείται
αποκλειστικά με την τυποποίηση και
την κυκλοφορία των τροφίμων.
Το
Αυτό ανακοίνωσε προχθές ο
υπουργός
εμπορίου κ. Γ. Μωραίτης
Ί Γιουγκοσλαβία
και πρόσθεαε ότι στόχοι του φορέα
22 (ΑΠΕ)
στον οποίο θα συμμετέχουν εκπρό
^ ^ ° ^ ° « λ α β ΐ α υποτίμησε το σωποι των υπουργείων εμπορίου,
ή * * * *ατά 20%. £ε συνέντευ- γεωργίας, κοινωνικών υπηρεσιών,
Ύθς
^ *0’ ficvi
μεσημέρι.
ο uv
αντιπρόεΛζ «_
iιμτ,μιι, u
un^/voοικονομικών και δημοσίας τάξεως
\ \ · ' ' Ο μ ο σ π ο ν δ ια κ ή ς κ υ β έ ρ ν η Οα είναι ο συντονισμός των ενερ
^ ’tia v P i,w P<tç. ο υ π ο υ ρ γ ό ς Ο ικ ο γειών για την καταπολέμιση της
νοθείας και την προστασία του κατα
¡ S ud’v a · , Φ λ ο ρ ιγ ιά ν τ σ ιτ ς κ α ι ο
"*7ς.
Εξωτερικών, κ. Α γ ιά ν ο ναλωτικού κοινού.
°δήγη(ΐ.'1Ή α α ν ό τ ι η Γ ιο υ γ κ ο σ λ α β ία
Σημειώνεται πάντως ότι η ίδρυση
"|V
ΠΤθ ν ε ν έ ρ γ ε ια α υ τ ή α π ό
ενιαίου φορέα τροφίμων είχε αποφιι* * " « 1 να ιιπ ο κ τ ή σ ε ι τ ο ε θ ν ικ ό
σισθεί επί κυβερνήσεως Νέας Δημο
^ θ α . Γην π ρ α γ μ α τ ικ ή α ν τ α λ κρατίας. οπότε είχε συνταχθεί και
,()ν
α ξ 'α κ ά τι π ο υ u n ο τελεί
σχετικό νομοσχέδιο, που επρόκειτο
®Ιν ^ ’“'ατίκότερο παραγοντο για να κατατεθεί στην Βουλή.
, vl>lilw,
“προγράμματος
I'“ ΤΗ"
Υ*„. λ ” 1“» Σταθεροποίησης
^ ' ‘ηικί*ύτηκε· επίσης, από τη
^ ’Ίι-,'1πτώσΠ της Γιουγκοσλαβι^ «Τη ,νηθ*κής ανταγωνιστικότηJin,
Ήεθνή αγορά, σαν αποτέλε&>Ρ.κάα^ αη? των τιμών στο
Χ κ . . 0> "άνω uno τα επίπεδα της
Ε ίν,,,'^Ρ α ς.
Στα ίδια εκλογικά τμήματα, με τις
υποτίμηση μέσα
vAcivrniu χρόνια.
ίδιες εφορευτικές επιτροπές θα διεξα-

μαι0σΤϋλ'°μύ των δημοσίων
κτιρίων και με κστάθεν° υ Ου γιορτασθεί αύριο
Βνβ,11. Τ* ’’ϊη Βέροια π «ημέρα των
Εθνών».
Ι| 0 ‘νι θα καταθέσει το πρωί στις
*χουν γ αρΧΊς *· Πινακίδης, ενώ
να παραστούν στην
'« Ζ " ’
Αρχές της πόλεως.
V
1 Συλλόγων και οργανώ
. ’ °Χολεία κ.λ.π.

‘Ο
7γ|

Υποτίμησε
δηνάριο

Δυο Ελληνίδες
ηθοποιοί
βραβεύτηκαν
στο «Φεστιβάλ
Μεσογείου»
ΠΑΡΙΣΙ
Αυο Ελληνίδες ηθοποιοί, η δεσποι
νίδα Τομαζάνη και η Διδώ Λυκούόη
μοιράστηκαν το βραβείο του γυναι
κείου ρόλου στο πρώτο «κινηματο
γραφικό Φεστιβάλ της Μεσογείου,
στη Μπαστιά της Κορσικής, στο
οποίο ανηπροσωπεύθηκαν πολλές
Μεσογειακές χώρες.
Η δεσποινίδα Τομαζάνη βραβεύ
τηκε. για το ρόλο της πρωταγωνί
στριας στη Γάλλο Τυνησιακή ταινία
«η σκιά της γης., της οποίας αρχίζει
η προβολή σε έξη Γαλλικές αίθουσες.
Η ταινία αυτή του Τυνήσιου σκηνο
θέτη Ταϊεμπ Λου'ιζι, πάυ τιμήθηκε με,
το ειδικό βραβείι) της επιτροπής,
αφηγείται την αναστάτωση του τρό
που ζωής των νομάδων της ερήμου
και τον εκφυλισμό των παραδόσεων
τους, υπό την πίεση του δυτικού
«πολιτισμού» η ruiviu έχει ήδη αποσπάσει,το βραβείο της «Ουνεσκο»
,11 άμδώ Λ υκούόη yui την f.inixm-

- Κ,.βΥβνιΑΙ.Οϋ μΓ· Οΐ%Α\**Α·-

Η ημέρα
του ΟΗΕ

• Το συμφέρον της πόλης επι
βάλει να τιμωρηθούν αυτοί που
θέλουν να επιβάλουν για δήμαρ-

«Τα καλά της» θα φορέσει από
την Δευτέρα η Θεσσαλονίκη, για τις
δύο μεγάλες επετείους της απελευθε
ρύσεως (τα 70 χρόνια της) και του
Ο ν ί αλλά και για να τιμήσει τον
Μακεδόνα Κωνσταντίνο Καραμαν
λή, Εκτός από την τιμητική παρου
σία του στις δύο επετείους ο πρόε
δρος της δημοκρατίας θα εγκαινιάσει
την Τετάρτη (27 τρ. μηνάς) το Μη»,
σείο Μακεδονικού Αγώνα
Είναι το κτίριο στην συμβολή
των οδών Αγίας Σοφίας και Καλαποθάκη από όπου ξεπήδησον οι πρώτες
σπίθες του αγώνα από τον πρόξενο
Κορόμηλά. Εκτός από αυτήν την
εκδήλωση ο πρόεδρος της δημοκρα
τίας Οα παρακαθήσει σι: επίσημο δει
πνο που δίδει προς τιμήν του στην
λέσχη αξιωματικών στις 8 μ.μ. της
ιδίας ημέρας ο διοικητής του Γ' Σώ
ματος Στρατού αντιστράτηγος Σούν
δίας.

Φαφούτη «τα όπλα μου πετούν λου
λούδια» που είναι εμπνευσμένη από
την περίπτωση Βενάρδου. Στην ται
νία η Λυκούδη παίζει το ρόλο της
αδελφής του πρωταγωνιστού. Το
βραβείο σκηνοθεσίας απενεμήθη
στην Ισπανίδα σκηνοθέτη Πιλάρ Μίρο. για την ταινία της «το έγκλημα
της Κουένκα».
Στα μέλη της κριτικής επιτροπής,
που αποτελείτο από σκηνοθέτες,
ζωγράφους και συγγραφείς διαφόρων
χωρών της Μεσογείου, περιλαμβά
νονταν ο
Ελληνας σκηνοθίέτης
Νικος Παπατάκης. ο Μαροκινός συγ
γραφέας Μπέν Ζελούν και ο γνωστός
στο Παρίσι Τούρκος ζωγράφος
Αμπιντίν Ντίνο.

Στις 28 Οκτωβρίου ο κ. Καρα
μανλής θα καταθέσει στις 10.30 π.μ.
στεφάνι στο ηρώο του Γ'Σ.Σ., και
στις 11 π.μ. 0α πραγματοποιηθεί ενώ
πιον του η μεγάλη στρατιωτική παρέ
λαση στην παραλιακή λεωφόρο Μεγ.
Αλεξάνδρου.

Στα ίδια εκλογικά
τμήματα ψηφίζουμε

£δλλί-ειμματικος ο φετεινος
Κοινωνικός Προϋπολογισμός
Su
Ν ι (/ '! μμθ 7ης τάξεως του 1835
¿ V , κ0·Ρλ· παρουσιάζει ο φετεινός
jV ii .
προϋπολογισμός που
^Χ^ές στη όημοσιάτητα ο
’ υ π ο υ ρ ίς κ. Ελ Βερυβα«<?ΰηαλ°γισμός παρουσιάζει
ΐ!·<)3ΐ
« ιιτ. δρχ. και έξοδα
«λ’ήή.ι-τ CICnt- δρχ. Το έλλειμμα
-0 ""ύ τους φορείς αοφαλία ^ γ ,κ
α 10 υπουργείο
'Hiirj- °ιν Υπηρεσιών και είναι της
llfc¿ ’ Των <
S-á79 εκατ. δρχ. αλλά
u«ó πλεόνασμα που
υν οι φορείς άλλων
VRfov
θα διατεθεί ποσόν
*094] ^ 7Κτιτ. ήρχ για την κοινωνική
o “' ΐΓ”0μ πραγματοποιείται απο
« ' ‘λιοι'''. υπηρεσίες κοινωνικής
ενώ από τον κρατικό
Η.ύΓγ^-'ΎιΟι
·θ% '"Υαγμό θα διατεθεί ποσόν
S o , ^ · άρχ. για την συνταξιο
“λιτικοιν και στρατιωτικών

συνταξιούχων και 7.533 εκατ. δρχ.
για την ασφάλιση κατά της ασθένειας
των δημοσίων υπαλλήλων και συντα
ξιούχων.
Πρέπει να τονισθεί ότι κατά το
1981 ο προϋπολογισμός παρουσίαζε
πλεόνασμα της τάξεως των 21.370
εκατ. δρχ. που κατανέμετο σε 15.697
εκατ. δρχ. πλεόνασμα από τιι έσοδα
και το έξοδα των φορέων κοινωνικής
ασφαλΐσεως του υπουργείου κοινωνι
κών υπηρεσιών και 5.675 εκατ. δρχ.
από τους φορείς των άλλων υπουργείων.
Τέλος, οι παροχές ασθένειας
εμφανίζονται ηυξημένες από πέρυσι
κατά 5.405 εκατ. δρχ.. αλλά «υτό
οφείλεται βασικά στην αύξηση του
αριθμού των ατόμων που δικαιούνται
περίθαλψη και στην αναπροσαρμογή
των τιμολογίων, δεδομένου ότι οι
ποσοτική και ποιοτική βελτίωση δεν
παρουσιάζει εμφανείς διαφοροποιή
σεις.

χθούν οι επαναληπτικές εκλογές της
Κυριακής στους 140 Δήμους και τις
10 κοινότητες της χώρας.
Η ψηφοφορία Οα αρχίσει με την
ανατολή του ήλιου στις 6.42 το πρωί
και θα τελειώσει στις 17.36.
Ψηφοδέλτια θα χρησιμοποιηθούν
τσ ίδια μ' αυτά της περασμένης
Κυριακής, αλλά δεν θα υπάρχει σταυ
ρός προημήσεως. Θα ψηφίζεται
δηλαδή συνδυασμός. Δήμαρχοι ή
πρόεδροι κοινότητας θα εκλεγούν
όσοι συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο
ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων.
* Οι εκλογείς που παραλείψθηκαν από τους κωδικοποιημένους
εκλογικούς κιιταλόγους και ψήφισαν
την περασμένη Κυριακή βάσει
βεβαιώσεων των Πρωτοδικείων, μπο
ρούν να ψηφίσουν και την ερχόμενη
Κυριακή χωρίς να προσκομίσουν νέα
βεβαίωση,
Αρκεί να έχουν μαζί ρους το
εκλογικό τους βιβλιάριο που φέρπ
επάνω την ένδοξη ότι ψήφισαν στις
17 Οκτωβρίου, Αυτό αναφέρει εγκύ
κλιος του υπουργείου εσωτερικών
προς π ς νομαρχίες.

χο ένα άνθρωπο του οποίου τα
προσόντα είναι η «πειθαρχία
στρατιώτη»-στο κόμμα.
• Η επιθυμία του να προσφέ
ρει στην πόλη τον έκανε δήμαρχο
της χούντας και οι υπηρεσίες του
προς όλους τους βεροιώτες ανα
γνωρίσθηκαν.
• Σαν δήμαρχος θα είναι δή
μαρχος για τη Βέροια και για
όλους τους δημότες και όχι κομ
ματάρχης ή άβουλο όργανο του
κόμματος.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
Οσο το ΠΑΣΟΚ ήταν αντιπολί
τευση διαμαρτυρόταν και ζητούσε
«εδώ και τώρα» επίλυση διαφόρων
θεμάτων, έλεγε δε ότι μόλις θα ερχό
ταν στην εξουσία θα έδινε αμέσως τις
πρέπουσες λύσεις.
Ειδικώτερα οι βουλευτές του
ΠΑΣΟΚ που επί «Νέας Δημοκρα
τίας» είχαν φωνή, ενώ τώρα εντελώς
περίεργα την έχουν χάσει - ζητούσαν
να καλύπτονται οι ζημιές στην γεωρ
γική παραγωγή ακόμη και από τις
βροχοπτώσεις και έλεγαν ότι μόλις
το ΠΑΣΟΚ θα γίνει κυβέρνηση θα
τροποποιήσει τον κανονισμό του
ΟΓΑ και θα καλυφθούν έτσι πλήρως
(ή... πλέρια) οι ζημιές στην γεωργία.
Τώρα. όμως, μετά ένα ολόκληρο
χρόνο εξουσίας το ΠΑΣΟΚ »ποιεί
την νήσσαν» στο θέμα αυτό και στα
επίμονα αιτήματα των αγροτών και
των εκπροσώπων τους βουλευτών
(βεβαίως όχι του ΠΑΣΟΚ τώρα)
απαντά όπως απαντούσε σχεδόν η
προηγούμενη κυβέρνηση (.ξέρετε
δεν υπάρχει απ' τον ΟΓ Α κάλυψη για
ζημιές από βροχοπτώσεις» kui τα
ταιαύτα.) με την προσθήκη βέβαια του
«ΘΑ», που φυσική δεν... συμπαθούσε
τόσο η κυβέρνηση της «Ν.Δ.» («μην
ανησυχείτε αγρότες θά μελετηθεί τα
αίτημά σας σε βάθος» κ.Α.π.).
Ας περιμένουν, λοιπόν, οι αγρό
τες μας να μελετηθεί «σε βάθος» (πό
σο βάθος δεν έχει σημασία) το θέμα
της κάλυψης των ζημιών και ας ξεχάσουν τις «εδώ και τώρα» λύσεις που
επιιγγελόταν σαν αντιπολίτευση ro,
ΠΑΣΟΚ.

Σε

ΤΙ ΛΕΕΙ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
απάντηση που έδωσε

•ιουργείο κοινωνικών ασφαλίσεων.
- βουλευτές ton ΚΚΕ, για το θέμα
της κάλυψης Γων ζημιών ΠΟΟ προ
κλήθηκαν στην γεωργική παραγωγή
απο | ροχοπτώσεΐί αναφέροντιτι τα
έξης:
«Απαντώντας στο έγγραφό σας
j 6S/25-8-82, με το οποίο μας
διαβιβάσθηκε η αρ. πρωτ. 195/6-8 82
αναφορα του αγροτικού Συλλόγου
Ν. Ημαθίας, που κοτατέθηκε στη
Βουλή σπς 20 8-82 από roi*ç βουλεοτές κ.κ, Δ. Σαχίνη, Κ. Λοιίλέ, A
Μαυρουδόγλου kui Κ. Κ άππο.οχετι
κά με αιτήματα των παραγωγών Γου
πιό πάνω Νομού, σας πληροφορούμε
τιι εξής:
α. Οι ζημιές «ου προξενήθηκαν
οπό βροχοπτώσεις στα οπωροφόρο
δένδρα της περιοχής κατά την περίο
δο της ανθοφορίας, δεν καλύπτονται
από τον ΟΓ Α. γιατί οι βροχοπτώσεις
δεν περιλαμβάνονται στην έννοια της
πλημμύρας, όπως αυτή ορίζεται οπό
το άρθρο 2 παρ. 3 του κανονισμού
ιισφάλισης της γεωργικής πιιρανωΥής κατά ανεμοθύελλας και «λημμύρας.
β. Οσο αφορά την ασφάλιση toi)
φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, σας
γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό απαιτεί
τροποποίηση των σχεηκών διατά
ξεων των κανονισμών, η οποία δεν
μπορεί να γίνει άμεσα.
Πάντως μέσα στα πλαίσια μιάς
γενικότερης αναθεώρησης του όλου
θεσμού των γεωργικών ασφαλίσεων,
με τη δημιουργία του νέου φορέα
ασφάλισης της γεωργικής παραγω
γής. θα μελετηθούν σε βάθος άλα τα
αιτήματα των παραγωγών.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
το
ΕΛ. ΒΕΡΥ8ΛΚΗΣ»

Να μη ανήκει η Ελλάδα
σε κανένα συνασπισμό
ΔΗΛΩΣΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 22 (ΑΠΕ)
Ο Ελληνας πρωθυπουργό: κ.
Ανόρέης Πηπηνδρέου δήλωσε χθες
ότι μακροπρόθεσμος στόχος του εί
ναι να μην ανήκει η Ελλάδα σε κανέ
να στρατιωτικό συνασπισμό.
»Δεν πιστεύουμε στους στρατιω
τικούς συνασπισμούς. Σε μακροπρό
θεσμη στρατηγική η Ελλάδα θα πρέ
πει να είναι έξω από κάθε στρατιωτι
κή συμμαχεί» τόνισε ο κ. Ποπανδ ρ ^ υ σε συνέντευξη τύπου. Πρόσθε
κ ωστάβο. όη η ΕΙλοΛα ιη κ ια ω
την ύπαρξη των στρατιωτικών αυνα
σιτισμών και της ισορροπίας δυνα
μκων•Εξ αιτίας της πρόσφατης σκλή
ρυνσης των θέσεων ιδιαίτερα εκ μέ
ρους των Ηνωμένων Πολιτειών και
της πολιτικής της εγκατάστασης πορ
νικών πυραύλων μεσαίας ακτίνας τό
σο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όσο
και την Σοβιετική Ένωση, το κόμμα
του ΠΑΣΟΚ ταυτίζεται μι: το ειρη
νευτικο κίνημα» δήλωσε και πρόσδε
σε «θέλουμε την απομάκρυνση όλων
των πυρηνικών όπλων από το ευρω
παϊκό έδαφος. Ιδιαίτερα θέλουμε να
καταστούν τα Βαλκάνια αποπυρηνι
κοποιημένη ζώνη. Σήμερα υπάρχει
πραγματικός κίνδυνος πυρηνικού

Ποιος πρέπει νάναι
ο Δήμαρχος της
Από την Επιτροπή Αγώνα του
Συνδυασμού ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΣΑΛΕΡΑ
εκδόθηκε η π·ό *άτω ανακοίνωση
που απευθύνεται στο λαό της
Βέροιας:
•Λαέ της Βέροιας
Η «Δημοκρατική Αλλαγή, και η
«Δημοκρατική Συνεργασία» εξαπέλυ
σαν μιά εκστρατεία κατά του υποψη
φίου Δήμαρχο» της πόλεως Γιώργου
ΤΣΑΛΕΡΑ που στηρίζεται στην
ΛΑΣΠΟΛΟΓΙΑ και όχι στην άμιλλα,
τον τίμιο και αξιοπρεπή αγώνα.
Λποκαλούν τον Γιώργο ΤΙΛΛΕ
ΡΑ χουντικό. Γιατί δεν μπορούν να
τον βρούν τίποτα άλλο. Γιατι ο ΤΣΑΛΕΡΑΣ είναι επιστήμονας, είναι δά
σκαλος. είναι αρχηγός, είναι προσ
ωπικότητα. Δίδαξε στο Σχολείο του
TU παιδιά μας και έβγαλε επιστήμο
νες. Για αυτά του τα προσόντα Π
χούντα τον επιστράτευσε και τον
έκσνε Δήμαρχο- Tuv Δήμαρχος ανα
μόρφωσε την Βέροια.
τήμερα έρχεται kui όιεκδικεί την
ψήφο σου ο ΑΝΛΡΕΑΣ ΒΛΑΖΑ
ΚΗΣ. Ποιος ε'ναι ο ΑΝΔΡΕΑΣ
ΒΛΑΖΑΚΗΣ; Τ ϊ προσέφερε στην
πόλη; Ποιά μόρφωση έχει; Ποια
προσωπικότητα: Ποιά ηγετικά προσ
όντα: Με ποιά εφόδια Οα διοίκηση
την πόλη. Πώς θα επιβληθεί στους
υπαλλήλους, ατούς υφισταμένους,
στους προϊσταμένους, στους διπλα
νούς του; Με το χρίσμα του κόμμα
τος; Το κόμμο °την Βουλή. Γιατί
ένυς τέτοιος Δήμαρχος θα είναι το
.παραπαίδι» της κυβερνήσεως. ο
νεροκουβαλητής- Δεν θα τολμήσει
ποτέ να αντιδικήσει με την κυβέρνη
ση για το καλό της πόλεως. Αυτός
που έφερε ,ουί- προστάτες του
υπουργούς και στεκόντουσαν στην
ομιλία του σαν «Κέρβεροι».
Ακόμη σουκαταγγέλουμε λαέ της
Βεροίαε την συμπεριφορά της
»Δημοκρατικής Συνεργασίας, του
ΐ"ΑΒΒΛ ΓΛΒΡΙΠΛΙΔΗ που σκ διο
τάζει να ψήφίοης τον ΒΛΑΖΑΚΗ
σαν να ήσουν, εσύ ο ελεύθερός άν
θρωπος. μουζίκος και ανελεύθερος.
Ποιός του έδυ** το δικαίωμα, ελεύBcpc λαέ της Βέροιας, να *οζηρκόο
την ψήφο σου και την ελεύθερη ftou-

Βέροιας
λησή σου κιιι να σε προστάζει να
ψηφίσεις ΒΛΑΖΑΚΗ;
Περήφανε λαέ της Βέροιας ύψωσε
ΤΟ ανάστημά σου και με την ψήφο
σου. δείξε σ αυτούς που σε πιλα
τεύουν ότι ψηφίζεις Δήμαρχο δοκι
μασμένο που εργάστηκε και θα εργα
στεί για την πόλη, όπως έκανε και σε
μαύρες εποχές και όχι φερέφωνα και
τοποτηρητές του κόμματος.
Από την Επιτροπή
Αγώνα Γ. Τσαλέρα

πολέμου. Ακόμη και η σκέψη ότι την πολιτική του προέδρου της
ένας πυρηνικός πόλεμος μπορεί \τι «Οργάνωσης Απελευθέρωσης της
είναι περιορισμένος, είναι δυνατή, Παλαιστίνης» κ. Γιοοέρ Αμαφάτ
Για πρώτη φορά αντιμετωπίζουμε το •πού μας έκαμε την τιμή να περάσα
ενδεχόμενο πυρηνικού πολέμου. Οι από την Αθήνα μετά την αναχώρησή
λαοί της Ευρώπης πρεπει να πάρουν του από την Βηρυτό», γιατί «προσπα
θέση για να προστατεύσουν την ή πει
θεί να καταλήξπ σε μιά πολιτική λύ
ρο».
ση χωρίς πάθη, παρά την πραγματική
Αν και είπε ότι η Ελλάδα δεν θα γενοκτονία της Δυτυτής Βηρυτού·.
«Το κράτος του Ισραήλ, είπε, δεν
αποσυρθεί από το ΝΑΤΟ 0 κ
Παπαν^ρέου έκαμε μερικές πικρόχο- πρέπει να αφήσει να χαθεί αυτή η
ιΐρήππς γ»α την βυμμαχνη. ευκαιριακού είναι ίσως η τελευταία,
γ « την-Λιιθέτηση της διένεξης».
Λυυ την θεωρεί «οπεύθυνη νι%
για την τραγιοαια της ιΟ,ι.ρ,,ν Γ..^· »«Υ «ΊΙ
. —
.... «
άφησε πικρές αναμι-ήσας στον ελλη λωσι ότι το «μοροιύριουμ· που
Οετηοαν οι δύο χώρες, τον Ιούλιο,
νικό λαό».
«Το ΝΑΤΟ αποτελεί τώρα περί «γίνεται βασικά σεβαστό»
Σχετικά με τις σχέσης με το Βέλ
πλοκο πρόβλημα στην Ανατολική
Μεσόγειο» δήλωσε. «Η Ελλάδα βρί γιο. ο κ Παπανδρέου χαρακτήρα*
σκεται σε μοναδική θέση. Υπάρχει ως «άκρως χρήσιμες» τις συνομιλίας
μιά ισχυρή απειλή εναντίον της εδα που είχε με ιον Βέλγο πρωθυπουργό
φικής ακεραιότητάς της εκ μέρους κ. Μαριέν, και οι οποίες αφιεμάτθη·
καν κυρίως στην διεθνή κατάστασή
της Τουρκίας.
«π την οικονομική σιινεργιισία.
Είναι σοφές ότι η κυβέρνησή μου
δεν θα κάνει τίποτε που Οα μπορέσει
να εκθέσει σε κίνδυνο την εδαφικήμκεραιότητα της χώρας ή την ηρήνη
στην περιοχή».
Ο κ, Πππανδρέαυ δήλωσε επίσης,
ότι συζήτησε την αίτηση της Ελλά
δας. για ειδική σχέση στους κόλπους
τηί Ευρωπαϊκής .Κοινότητας, με τον
πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής
κ. Τόρν.
Ο κ. Παπανόρέου είπε επίσης, ότι
συμφωνεί με τον υπουργό της άμυ
νας κ. Γκρεβέν για την αποστολή
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 22 1ΑΠΕ)
υφυπουργού της εθνικής αμυνιις στις
Βρυξέλλες για την εξέταση ιου θίμα
Σαράντα βιοτέχνες. βιομήχανους
τος ενδεχομένων κοινών επενδύσεων
και επαγγελματίες εξαπάτησε ο Λντ.
και την συνεργασία για την παραγω Μαυρσμμανώλης. 51 χρόνων, ίινερ
γή όπλων.
γος unó τους Αμπελοκήπους Θεσσα
Ο κ. Παπανόρέου εξέφρασε ικανο
λονίκης
ποίηση για την «καλή θέληση και την
κατανόηση» της ευρωπαϊκής επιτρο
πής, που εκδηλώθηκε κυρίως κατά
Ο Μαυρομμιινώλης εμφανιζόταν
την συνομιλία του με τον κ. Τόρν.
σαν βιυμήχιινος πλαστικών και
σχετικό με τις μεταρρυθμίσεις που
έπαιρνε προκαταβολές από 2 10
ζήτησε η Ελλάδα στο μνημόνιό της
χιλιάδες δραχμές για πλαστικές σακ«Πιστεύω ότι θα προέλθουμι; σε
κούλες. τις οποίες όμως ποτέ δεν
τελική απόφαση την άνοιξη του
παρεδωσε. Είχε ιδρύσει βιομηχανία
1983» υπογράμμισε.
πλαστικών και τυπογραφείο στη Νέα
Ο Ελληνας πρωθυπουργός είπε
Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, με την
εξ άλλου, ότι είναι «ιδιαίτερα ικανό
επωνυμία «ΠΛΑΣΠΚΟΕ». αλλά γιο
ποιημένος» για την θέση της ΕΟΚ
άγνωστο ακόμα λόγο δεν εκτελοόο*
στην μεσανατολική διένεξη ιδιαιτέρα
τις παραγγελίες των πελατών του.
ιος προς το δικαίωμα αυτοδιάθεση:
Ο δράστης πιιραπέμπεταί στον
του παλαιστινιακού λαού. Προς τούΕισαγγελέα.
χαρακτήρισε ως »εντυπωσιακή»

Απατεώνες
εξαπάτησε
βιοτέχνες και
βιομήχανους

Χορηγούνται 60 εκατ. Ε.Ν.Μ.
για έργα σε νησιά
και μειονεκτικές περιοχές
ΑΠΟ

Τ Ο Ε Υ Ρ Ω Π Α ΪΚ Ο

Τ Α Μ Ε ΙΟ

Π Ε Ρ ΙΦ Ε Ρ Ε ΙΑ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ε Ω Σ

τροπής τα 60.000.000 ΕΝΜ που θα
Τη χορήγηση στην Ελλάδα
χορηγηθούν στην Ελλάδα κατανέμΙ
60.000. 000 ΕΝΜ οπό το εκτός ποσο
tui ως εξής:
_
στώσεων Τμήμα του Ευρωπαϊκού
Λ) Ποσό 40.000000 ΕΝΜ 0ο δια
Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως
τεθεί για έργιι που αποβλέπουν στην
(1ΓΤΤ1Α) Yiu τη χρηματοδότηση σει
πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων,
ράς έργων σε νησιά που μειονεκτούν
που ενδεχομένως 0α προκόψουν για
εξαετίας της γεωγραφικής Βέσεώς
ορισμένες περιοχές (αφορά μόνο
τους πρότεινε η Ευρωπιιίκή Επιτρο
νησιά που μειονεκτούν εξ αιτως της
ηή σε σχετικό σχέδιο Κανονισμού
γεωγραφικής
θέσεώς τους) από τη
που υπέβαλε στο Συμβούλιο.
διεύρυνση της Κοινότητας με την έν
Το ποσό αυτό εντάσσεται στη δεύ
τάξη της Ισπανίας και της Παριογιι
τερη σειρά προγραμμάτων που χρη
λίας,.
μυτο&υτσύναιι το 1982 α πό το εκτός
Στα έργα tum i =t.»AuMnlávovmi
ποοοστώσοΰΐ τμήμα του ΕΤΓΙΛ με
αΐ’άππξτι μυςρΐιίεπαιων και βιοτπ710.000. 0)0 ENM Y»» την ινίσχυση
χνικπΛ· επιχειρήσεων,προώθηση και
σχχδίων σε διάφορος χώρες μέλη της
νοτομιών. αξιοποίηση δυνατοτήτων
Κοινότητας κατανεμημένες σε πέντε
του τουριστικού τομέα κιιι βελτίωση
χρόνια.
της συγκοινωνίας των νησιών αυτών
Σύμφωνα μ* ανακοίνωση του Γραμι πχριοχές της Ηπειρωτικής Ελλά
φΗου Αθηνών της Ευρωπαϊκής Επι

οος
Β) Ποσό 20 000 000 ΕΝΜ ι»α οια
τεθεί νμι την ενίσχυση σχεδίων ποβ
αποβλέπουν στη βελτίωση του αν«·
φοδιασμού των νησιών αυτών α«
ενέργεια με καλύτερη χρησιμοποίηση
ίων νέων τεχνολογιών στην υδροη
λεκτρική ενέργεια, καθώς και αχ άλ
λες, εναλλακτικές πηγές ενεργείος.
Έτσι, τα ελληνικά νησιά που μειονκκτούν ιυσΟηιά στον ενεργειακό
τομέα περιλαμβάνονται στο πρό
γραμμα που υπάρχει, ήόπ χιά το
ΜτΛοτζιόρνο κυι στο οποίο θα προστιθετ μια \·έα δρσστηιΐυιηηι μι στό
χ ο την ΛξιΟΒοίηση της >ε·ω)*ρμΐκής
ενι.ρνΓ.ιαςΥπε><τυμίζκται. ότι το εκτός ποσοστώσεων Τμήμα του ΕΤΠΑ καλύπτει
το 5% του προϋπολογισμού ισυ
Ταμείου.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Ανυψωτικά ... μαξιλάρια

αναστροφή.
5. Χωρίζονται από το Ε, Ζ - Αντί
στροφος αντιθετικός σύνδεσμος.
6. Αφρικανός φύλαρχος.
ΒΟΝΝΗ (ΪΝΠ)
7. Μέτρο βάρους στην αιτιατική.
Στις 10 Νοεμβρίου 1979 ανατινά
ΚΑΘΕΤΑ:
χτηκαν κοντά στο Τορόντο του
1. Χώρα που πρόσφατα επισκέφθηκε Καναδά 10 βαγόνια βυτία ενός μεγά
ο Πρόεδρος Δημοκρατίας.
λου συρμού. Ανάμεσα στα κατα
στραμμένα βαγόνια υπήρχε και ένα
2. Είναι και τα Αροάνια.
3. Διάζευξη των 'Αγγλων — Αιγυ βυτίο με χλώριο, που άρχισε να δια
φεύγει από ένα ρήγμα, πράγμα που
πτιακός... ήλιος.
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
4. Τ’ αρχικά του προσκοπισμού μας απείλησε να οδηγήσει σε μεγάλη
1. ,Μιό ξένη λέξη για τα... περίπτερα
καταστροφή. Οι αρχές είχαν ήδη
— Ισοπαλία σ’ ένα παιγνίδι.
(πληθ.).
5. Μισό... καλά — ΚΓ ένα μισό... σή ξεκινήσει τις προετοιμασίες για την
2. Αρχαία θεά.
εκκένωση της περιοχής από τον πλη
μα.
3. Ξενική άρνηση — Αντίστροφο άρ 6. Ο συγγραφέας του «Αρχισιδη- θυσμό, που ανερχόταν σε περίπου
θρο.
350.000 άτομα. Ευτυχώς δεν επακο
ρουργού*.
4. Γυμπερασμάτων... αρχή — Μιά 7. Είναι και τα φραντζολάκια των λούθησε έκρηξη και τούτο χάρη στα
καθαρευουσιάνικη κλωστή, αλλ
ανυψωτικά μαξιλάρια που παράγει
σάντουιτς (καθ.),
μια γερμανική εταιρία κοντό ατη
Η ΛΥΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Βόννη. Με την βοήθεια των εν λόγω
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΕΠΟΓ - ΔΕΓ.ΜΑ 2. ΚΕ - ΟΒΑΛ 3. ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ 4.
μαξιλαριών κλείστηκε προσωρινά το
ΑΜΑ - ΡΙΤΧΟΣ 5. ΓΕΝΟΥΑ 6. ΑΝ — ΙΛ - ΓΕΕΡ 7.
ρήγμα και αποφεύχθηκε η καταστρο
ΣΟΚΟΛΑΤΙΝΑ 8. ΤΣΙΝΟΥΕΑ 9, ΛΕΣΛΙ - Α Ϊ 10. ΓΑΤΙ φή που θα προκαλούσε η έκρηξη.
ΑΞΙΝΑ
Πράγματι τα μαξιλάρια του Γέρμα
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΕΚ
ΑΓΑΣΤΟΣ 2. ΠΕΣΜΕΝΟΣ 3. ΕΑΝ - ΚΙΛΤ 4
νοό επιχειρηματία Μάνφρεντ Φέττερ
ΣΟΛ - ΟΙΟΝΕΙ 5. ΒΗΡΥΛΛΟΣ 6. ΔΑΝΙΑ - ΑΫΛΑ 7.
έχουν εξαιρετικές ιδιότητες. Μπο
ΕΛΙΤ - ΣΤΡΙΞ 8. ΑΣΤΕΙΑ 9. ΜΑΚΟ - ΕΝ - ΑΝ 10.
ρούν π.χ. ν’ ανασηκώσουν ένα αερο
ΟΣΤΡΑΚΙΑ
πλάνο, ένα θωρακισμένο άρμα δίχως
τον πυργίσκο του, ένα απορριμματο
φόρο, μεγάλους σωλήνες αποχετεύσεως και τεράστιους όγκους μπετόν.
Ό λα αυτά τα βάρη δεν θεωρούνται...
«αβάσταχτα» για τα ανυψωτικά μαξι
λάρια του κυρίου Φέττερ, που μπο
ρούν να ανασηκώσουν μέχρι 68 τόν-

ΣΑΒΒΑΤΟ, 2 3

ΣΑΒΒΑΤΟ· 2 3
1.05 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΤΟΣ
1.30 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
(Α' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.3 0 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΒ" μέρος)
3 .0 0 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4 3 0 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΣΠΟΡ
5 50 ΝΟΝΤΥ
6.05 XAÍNTI
6 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0.4 0 ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗ
ΘΙΝΑ
7.30 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
8 25 01 ΑΠΟΜΑΧΟΙ
9 .0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.4 5 ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΟΜΑ
10.46 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
0 0 .0 5 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 4
1.05 ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
1.35 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 3 0 ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
3 .3 0 ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
3 5 5 ΒΟΚΑΚΙΟΣ
4.55 Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΆΔΑ
6 .30 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ' ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

840 t m v r uT

Το χρονογράφημά μας

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ

Tou ΑΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

1 2 3 4 5 t ?

*

5 4 0 ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ Δ0 5 ΑΣ
7.35 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

1.00
1.30
2.00
2 30
2.45
4 15
4.30
6 .0 0
6.15
7.30
8 .0 0
8.30
9 30
10.00
12.00
0 0.10

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΚΟΥΚΛΕΣ
ΤΑΙΝΙΑ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΚΥΡΙΑΚΟ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΤΟΠ ΠΕΝ
Η ΥΕΝΕΔ ΚΑΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 2 4
12 0 0 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
12.30 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1 0 0 0 ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2 .0 0 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2 .3 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3.00 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
3.20 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
,,
5.15 Η OPA ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΐΛΓοΥΣΙ
6.15
6 30
7.30
8.15
8 30
' 9 00
9.30
1000
12 0 0

Στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο
το Βορειοηπειρωτικό
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Ο Ά γγλος ευρωβουλευτής κ.
Μπάττερσμπυ κατέθεσε στο Ευρω
κοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος
για τους Βορειοηπειρώτες. Τούτο έγι
νε με αφορμή την έκθεση για τα
ανθρώπινα δικαιώματα και δόθηκε
μεγάλη συνέντευξη Τύπου με θέμα
την καταπίεση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων της ελληνικής μειονό
τητας στην Αλβανία.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και
αντιπροσωπεία
Βορειοηπειρωτών
από την Ελλάδα με επικεφαλής την
Κεντρική Επιτροπή Βορειοηπειρωτικού Αγώνος, η οποία έχει κληθεί από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Προηγουμένως, την αντιπροσω
πεία δεξιώθηκε ο Δήμος του Στρα
σβούργου προς τον εκπρόσωπο του
οποίου έγινε πλήρης ενημέρωση της
τραγικής καταστάαεως του Ελληνι
σμού της Αλβανίας,
Ο Εκπρόσωπος του κ, Δημάρχου
κατεπλάγει για την κατάσταση που
επικρατεί εκεί και είπε, ότι στο πρόσ
ωπό του οι Βορειοηπειρώτες βρήκαν
ένα ομέριστο συμπαραστάτη τους,
που θα «ναλάβια εκστρατεία για^το
ΚΑυι. ΜιιείΑΐυνυη.

ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ ΝΤΙΣΝΕΥ
ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΟΡΗΣΗ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

νους σε ύψος 52 εκατοστών. Η γενι
κή ιόέα είναι σχετικά απλή. Το άδειο
μαξιλάρι τοποθετείται π.χ. κάτω από
ένα ιιεροπλάνο που έκανε αναγκαστι
κή προσγείωση. Στη συνέχεια φου
σκώνεται και ανασηκώνει το αερο
σκάφος. Κατασκευασμένα καθώς εί
ναι από ειδικό συνθετικό υλικό και
ενισχυμένα με δέσμες σιδερένιων
συρμάτων τα μαξιλάρια αυτά μπο
ρούν να ανασηκώνουν ακόμα και ένα
Τζούμπο - τζετ. Ο Μάνφρεντ Φέττερ
ήθελε αρχικά να γίνει αρχιτέκτονας
εσωτερικών χώρων. Αργότερα ανα
κάλυψε το επιχειρηματικό του πνεύ
μα. Παράλληλα βοηθούσε την τοπική
πυροσβεστική υπηρεσία και την
αεράμυνα σαν εθελοντής. Εκεί για
πρώτη φορά αντιλήφθηκε, πως συχνά
τα. συνηθισμένα ανυψωτικά μηχανή
ματα δεν μπορούσαν να προσφέρουν
αποτελεσματική βοήθεια, όπως π.χ.
σε περιπτώσεις που άνθρωποι έπρεπε
να απελευθερωθούν από ανατραπέντα
οχήματα ή μηχανήματα. Από κει
ξεκίνησε η σκέψη του για το ανυψω
τικό μαξιλάρι που έχει πολλά πλεονε
κτήματα απέναντι στις συμβατικές
ανυψωτικές μεθόδους. Είναι κατά
πολύ ελαφρότερο και μπορεί να
τοποθετείται (άδειο φυσικά από αέρα)
με πολύ μεγαλύτερη ευκολία κάτω
από ένα καταστραμμένο όχημα.
Πολύ σύντομα ο Φέττερ ανακάλυψε,
ότι τα μαξιλίάρια του δεν ήσαν μόνο
χρήσιμα για την ανύψωση μεγάλων
βαρών. Η ιδέα του ήρθε όταν πήγε
στο γιατρό του για να του πάρει την
πίεση. Ξαφνικά σκέφθηκε να δόκιμό

ΑΝΛΓΝΩΡΙΣΙΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Δυνάμει της υπ αριθμ. 511/1982
αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτο
δικείου Βέροιας ανεγνωρίσθη Αθλη
τικόν Σωματείον υπό την επωνυμίαν
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΠΟΛΛΟΝ» Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΓ.
με έδρα το χωρίον Νέα Λυκσγιάννη
Νομού Ημαθίας και σκοπόν την σύμ
μετρον και αρμονικήν ανάπτυξιν των
σωματεικών και ψυχικών δυνάμεων
και δεξιοτήτων των μελών και την
δημιουργίαν ισχυρών και ηθικών
χαρακτήρων δια της χρησιμοποιή
σεως του ποδοσφαίρου, της γυμνα
στικής και λοιπών ασκήσεων επί των
αθλουμένων.
Βέροια 12 10-1982
ΠΟΛΥΜΝΙΑ Γ. ΛΕΛΕΚΑΚΗ

23.434
Βέρμιου Βπτζέλοι·
24.141 24.343
Εθνική Τμαπίζα
Εναντι ΑΕΗ
23.131
26.726
Έναντι ΚΤΕΛ
In flu x ματους
26.920
IT)., {¡ρολογιού
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καμστασου
23532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
ΜωραΤτη
23.350

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κσθ€ είδους φωτογραφία
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλί,ως 7-Τηλ. 62.031
ΒΕΡΟΙΑ

Ι ε φ η μ ε ρ ίδ α μ α ς 1

Ευχάριστα νέα για συνανθρώ
πους που πάσχουν από χοληόοχοκύτταρα. ένα σπάνιο είδος νεοπλα
σμάτων στην περιοχή του δωδεκαδα
κτύλου. Μελλοντικά θα μπορούν να
εγχειρίζονται δίχως νυστέρι και νάρ
κωαη. Αντί για την μέχρι σήμερα, όχι
πάντοτε ακίνδυνη εγχείρηση θα υπο
βάλλονται σε μιά μικροεπέμβαση που
θα διαρκεί δέκα περίπου λεπτά κυι θα
μπορούν στην συνέχεια να σηκωθούν
και να επιστρέφουν... με τα πόδω
στον θάλαμο νοσηλείας τους. Τη νέα
μέθοδο ανέπτυξαν ιατροί της πολυ
κλινικής του πανεπιστημίου της Βόν
νης. υπό την διεύθυνση του καθηγη
τή Δρος Μίντερερ. Ό πω ς ανέφερε
σχετικά ο καθηγητής τα χοληδοχο
κύτταρα είναι ένα είδος μικροσκοπικού αάκκου ιστών στον δωδεκάδά κτυλο, που παρουσιάζονται πολύ
σπάνια και αναπτύσσονται κατά την
ίμβρυακή περίοδο της ζωής του
ανθρώπου. Τα εν λόγω μικροσακίδια
παρεμποδίζουν την έκκριση της
χολής και του παγκρέατος στο δωδε
καδάκτυλο.
Έτσι
προκαλούνται
συγκεντρώσεις των υγρών αυτών,
που
περικλείουν
τον
κίνδυνο
δημιουργίας λίθων υλλά κιιι φλεγμο
νών. Για την απομάκρυνση των σακι
δίων οι πάσχοντες υποβάλλονται
συνήθως σε εγχειρήσεις, που κατά τη
όιάρκειά ιούς ο χειρουργός δεν ανοί

ρ ε ύ ο υ ν

Αύριο Κυριακή 24 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύουν οι εξής ιατροί της
Μπάλιος Νικόλαος
Μαλακαύση 10
τηλ. 29633 - 29634
για παθολογικά, καρδιολογικά
και περιστατικά γενικής ιατρικής,

Σαζακλίδης Στ.
Καρακωστή 15
τηλ. 29074
για γυνιιικολογικά και χειρουργι
κ« περιστατικά,

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΓΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες- Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φωτοαύνθεσης-ΟΕΈδΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΛΦΕ1Α-ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 - 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500'
Σωματείων
ΣυλλυγωνΓ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε, και ΕΠΕ
δρχ. 3000
Δήμων-Οργανισμών
Ε.Γ.Σ.-Τραπεζών
δρχ. 4000
I Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
όχι δεν επιστρέφονται.

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
ΚΙΔΙΚΛ ΤΜΗΜΑΤΑ
ΙΜΗΓΡΟΠΟΛΕΏΣ 31 ΤΗΛ* 62777 ΒΕΡΟΙΑ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

έβλεπε την πατρίδα μας να aVartvY*·
τιη.
Ο αγαπητός μας
.
που σύχναζε τα βράδια στο W
κι των αδελφών Καζινάρη κ0'
σμένος στο βαρέλι ή σε κάποια
σμένη καρέκλα, ένα οοζακι. _
ρεπάνι, ή μια πιπεριά τουρσί
το Ευαγγέλιο της χαράς και πιί
θερίας. Κοντά του συνήθως *·’αι
παληοί Βεροιώτες, ας μην
σω τα ονόματά τους, δύο υπιι λ
του δικαστηρίου, ένας Κή«ον£7
ένας δύο ανάπηροι πολέμου X“11
κοί άλλοι άκουγαν.
«
Και την εβδομάδα
«Κρόταλος» για να κηρύξει τα
κό του ως επί το πλείστον.
Πέρασε μιά εποχή όμορΊ'1!· ^
για να είμαι ακριβοόίκειος.
^
υπήρχε πτώση αξιών.
αγνοί, φτωχοί αλλά τίμιοι. AU
άνθρωπο θυμήθηκα, τον Λ»*"1
ύστερα απ’ αυτά όλα που είδα
τηλεόραση προχθές.
.

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
- Ο κ, Δημήτριος Μαραγ*ά< (Τ’*
ιρός) δεν εορτάζει.
— Ο κ. Δημήτριος Μιπζέτας Üty
τάζει.

ΑΠΩΛΕΙΑ
• ífttC
Απωλέσθη δίπλωμα
γεωργικού ελκυστήρα του
^
σίου Καραμελίδη του V
κατοίκου
Μακροχωρίου rflO
iw V
»
--------- 1— λ . - líl»'
Παρακαλείται ο ευρών να το
u
σει στο πλησιέστερο Aain
Τμήμα ή να τηλεφωνήσει στο

ΧΡΗΣΙΜΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το
άρθρο 1369 του Αστικού Κώδικα,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν'.
1250/1982, ότι:
Η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΕΧΑΠΑ του
Δημητρίου και της Παναγιώτας το
γένος Παπαβασιλείου που γεννήθηκε
και κατοικεί στην Βέροια επάγγελμά
τοσ οικοκυρά και ο ΚΩΝΣΤΑΝΤ!
NUL· ι U lU Y lK ian v ιυυ ι εωονιου
και της Κατερίνας το γένος Ευσταθιάδου που γεννήθηκε και κατοικεί
στα Αλωνάκια Κοζάνης επαγγέλμα
τος γουνατοτεχνίτης πρόκειται να
παντρευτούν και ο γάμος θα γίνει
στον
Ιερό
Ναό
Κυρκοτίσσηε
Βέροιας.

Για να θυμάστε τις ■
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ-ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΒΕΡΟΙΑΣ:

Z¿^

4ιυμυυρ«Μ

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

26.74*

>

26>**

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Α.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ü

E B

si

$

'Λ

Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Λ. (πρώτ. βοήθειες)
Άμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

E

ΛΑΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
&

Προχθές βράδυ στις 21 τρέχον
τος Πέμπτη η τηλεόραση μας έδειξε
τον αείμνηστο Παπαναστασίου, τον
πατέρα της Δημοκρατίας. Το έργο
του γνωστό στους μορφωμένους
ανθρώπους και ιδιαιτέρως στους
δημοκρατικούς. Μας μίλησε ο
Ηλιού, ο τότε βουλευτής του χωριού
της Τρίπολης της γενέτειρας των
γονέων του Παπαναστασίου, του
Λεβιόιού, και πολλά άλλα και η δικη
γόρος (με διαφεύγει το επίθετό της).
Το πανεπιστήμιο βέβαια της Θεσσα
λονίκης φωνάζει γι’ αυτόν, και ο
καθηγητής Ελευθερόπουλος, μένει
στην'*μνήμη των πρώτων φοιτητών
του, και για το γνωστό του τότε από
φθεγμα όταν ρωτήθηκε από τους
δικαστάς που έφτασαν ύστερα από
μιά διαδήλωση των φοιτητών. Ποιος
τους τσαλαπάτησε: Και απάντησε:
Κάτι κτήνη επί κτηνών καθήμενα... Ο
νοών νοήτω...».
Και όλα αυτά και πολλά άλλα τα
οποία ασφαλώς ενθυμούνται πολλοί
που παρηκολούθησαν το έργο του,
αλλά και αυτή η γραμμένη ιστορία
του.
Τώρα έρχομαι στη Βέροια. Μιά
κινησις που άρχισε ζωντανή από την
25 Μαρτίου 1924 όταν στην πλατεία
Ωρολογίου έγινε τελετή μεγάλη επί
τη ανακηρύξει της Δημοκρατίας.
Και το πρώτο μυαλουόάκτ της
σοσιαλιστικής ιδέας στον τόπο μας. ο
αγαπημένος από τους Βεροιώτες
φαρμακοποιός Αναστάσιος Λεονάρ
δος.
’ Εβγαλε την εφημερίδα · θ Κρόταλος· και σε ένα άρθρο του έγραφε:
«Ζήθι ώ άνόρες Έλληνες». Τόση ήτα
η χάρε του για μιά καινούργια Ελλά
δα ύστ. οα από μιά καταστροφή, όταν

|Ε«ριψε

για παιδιατρικά περιστατικά.

γει μόνο την κοιλιακή κοιλότητα
αλλά και το δωδεκαδάκτυλο του
ιισθενούς. Οι παραπάνω εγχειρήσεις
είναι επικίνδυνες και οι ασθενείς
παραμένουν στο νοσοκομείο δύο ως
τέσσερις εβδομάδες. Η νέα εγχειρητι
κή μέθοδος των Γερμανών γιατρών
καθιστά τώρα περιττά τη νάρκωση
και το νυστέρι. Το μηχάνημα που
χρησιμοποιείται, το «δυοδενοσκό
πιο», είναι ένας καθετήρας που εισάγεται από το στόμα και εισχωρεί στο
δωδεκαδάκτυλο. Οι γιατροί μπορούν
με τον καθετήρα να... κατοπτεύσουν
το εσωτερικό του δωδεκαδακτύλου
και εν συνεχεία να εισαγάγουν άλλον
καθετήρα, που διοχετεύει ένα φαρμα
κευτικό ιδιοσκεύασμα πάνω στα
σακίδια, ώστε να μπορέσουν να τα
διακρίνουν ευκρινώς. Ταυτόχρονα
δια της ιδίας οδού προωθείται και
ειδικά κατασκευασμένος μικροσκοπικός ηλεκτρικός καυστήρας που με τη
βοήθεια του προκαλείται τρύπα στην
επιφάνεια του σακιδίου. Με την ίδια
μέθοδο προωθείται τελικά στο εσωτε
ρικό του εντέρου μικροσκοπικό,
μαχαίρι με το οποίο ανοίγεται το νεό
πλασμα. Η επέμβαση είναι τελείως
ανώδυνη, δεδομένου ότι τα σακίδια
δεν έχουν νεύρα στην επιφάνεια τους.
Έτσι περιττεύει και η νάρκωση. Δύο
ή το πολύ τρεις μέρες αργότερα, έπει
τα από μιά τυπική παρακολούθηση,
οι ασθενείς μπορούν να επιστρέφουν
στο σπίτι τους.

του ΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΙΑΔΗ

ΙΊοτρβϊ
Ί ι I πού

στο Δήμο

ΒΟΝΝΗ ΠΝΡ)

Θυμήθηκα···

V . 7 ^

Κωνσταντούδης Α.
Π. Παστέρ 4
τηλ. 24723 - 22052

ΕΓΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΑ ΕΝΤΕΡΑ
ΔΙΧΩΣ ΝΑΡΚΩΣΗ
Σήμερα 23 Οκτωβρίου 1982 εφη
μερεύει και διανυκτερεύει το φαρμα
κκίο:
Χοτοϊιρα Αθανασίου
τηλ. 27475
Αύριο Κυριακή 24 Οκτωβρίου
εφημερεύει και διανυκτερεύει το φαρ
μακείο:
Ζέρη Τσιαρέα
τηλ. 62163

Δ ια β ά ζ ε τ ε
►νχτΐ ö i o ö i ö e c g
κήν

σημαίνει αλλαγή
4«ÍV «K Í«|

62.555 62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

αει τα μαξιλάρια ακόμα και όταν
παρουσιάζονται διαρροές σε σωλη
νώσεις. Τύλιξε λοιπόν ένα μαξιλάρι
γύρω από ένα μεγάλο χαλασμένο
σωλήνα και ανέκοψε την διαρροή. Τα
μαξιλάρια του κ. Φέττερ πωλούνται
σήμερα σε ολόκληρο το κόσμο σε
εννέα διαφορετικά μεγέθη. Η κατηγο
ρία «μίνι» είναι ιδιαίτερα ανθεκτική.
Τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο
τα «μίνι* μπορούν να ανασηκώσουν
ακόμα και ένα τάνκς που έχει ανα
τραπεί. Ανυψωτικό μαξιλάρι των 0,5
μπαρ με πίεση ενός ελαστικού φορτη
γού αυτοκινήτου, είναι σε θέση να
ανυψώσει βάρος σαράντα τόννων σε
ύψος μέχρι τρία μέτρα. Αυτό, κι αν
ακόμα πρόκειται για το μικρότερο
μαξιλάρι που έχει επιφάνεια 37 επί 37
εκατοστά και βάρος 4,5 κιλά.
Σημειιοτέον, ότι το παραπάνω μαξι
λάρι παρουσιάζει μεγάλη αντοχή τό
σο στο ψύχος όσο και στη ζέστη και
μπορεί συνεπώς να χρησιμοποιηθεί
στην ανταρκτική καθώς και στους
Τροπικούς. Εξ’ άλλου είναι ιδιαίτερα
γρήγορο στη χρήση. Σε λιγώτερα
από 60 δευτερόλεπτα μπορεί ένα
μαξιλάρι Φέττερ του τύπου 11/4 ν'
ανασηκώσει κατά 60 εκατοστά βάρος
4.500 κιλών.

Η Βέροια θα ζήσει
ο Τσαλέρας θα νικήσει

Τσαλέρας

ta v u tH K ù c n K

Ραδιοταζί

Σάββατο 23 Οκτωβρίου I# 3
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VIDEO CLUB
Θωμάς Α. Βύζας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

. ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
■ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
• κ ο ι ν .λ ε ι τ ο υ ρ γ ω Ν

ΤΗΛ.2 2 5 7 4 0 - 2 7 3 2 ^

ΟΕΣ'ΝΙΚΗ

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

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΪ»
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής **^ςΐ
το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί σερβίΡ0

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
.
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγα**
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

Σβββϋ,
10 23 Οκτωβρίου 1982
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Τη Δευτέρα οι αγώνες ΒΤΕθνικής

—

Η Νάουσα με τον Πιερικό
°'.ζ ειναι ννωβτό θ ε απόφαση της επιτροπής πρωταθλήματος της
® Ιά ' 0' 01 α^ νε9 *75 όης αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος
,,κ1ζ κατηγορίας θα γίνουν την Δευτέρα και όχι αύριο.
*■ν* απόφαση αυτή η αρμόδια επιτροπή οδηγήθηκε ύστερα από διαι · # · 1“1^ ηο*λων ομάδων που εδρεύουν σε πόλεις όπου ήδη έχουν
'ε>01 δήμαρχοι και φυσικά δεν θα γίνουν επαναληπτικές εκλογές.
Ττη ν_Λευτέρ« εχουμε το
Bj¿T” ^ ®εσ/νίκης. όπου στον
Αστέpet μ" Ι07,ικός
τοπικ°ς Αγροτικός Αστέ
W r,Uoí'2KT'11 τον Ολυμπιακό Βό0|Λ(- ' ικτΙτής θα μπορέσει να κυνηΊητ,Μ έ^,ι πρ,ΟΙΟπύΡ°υ^ «ν<-> °
μείνει πολύ πίσω και
>ο» τίτλου και στην
Μ,
™wAovm.
ό η ρ ,^'^ '.^νώ νες έχουν σαν χαραUou
" «η οι διεκδικητές του τίmit0ll 'Ρ<)'α· Καλαμαριό και Καβάλα
έδρας. Η πρώτη και η
fevonr, ” με n S νεοφώτιστες ΑλεΚολ,,, "η’,λΊ K‘UI Φλώρινα, ενώ η
όπου 1:1ν" ^Πναίνει στον Βόλο,
*η>μη, I1'1' Pev C*VU1 διατεθειμένη
lj 1 μοθμό στό γήπεδό της.
σποντ,;;0’^ " Kui.n KuC<,VIl που βρί
fluOUo> . a t1v δεύτερη θέση της
είναι τα φαβορί των
«οι ία ψ * * & * ™ * .™ Πιερικό
d'vtn 'ί,Λ<ΐάΐακό. οι οποίοι φέτοε
™ »«ν°ι σε απόδοση.
Γ ι ^ / ^ παιχνίδι θα γίνει στα
τήπ,^ η“\ άπου συγκρούονται η
οι
‘^αδα με τον Εορδαίκό. Και
’ά,Π . ° Μ,Ιί>ες δεν παρουσιάζονται
r *Uvt" « όσο - έρυσι.
·
*ίι (j · °’ νεοφώτιστοι Λαγκαδάς
Jijqwy ειν"' νηπεδούχοι και υποΚΐτό ι".:α Τρίκαλα και τον ΠανθραUvlln-τοιχα.
-

δημότες Βέροιας.
ΝΑΟΥΓΑ ΠΙΕΡΙΚΌΣ
Μετά την πολύ καλή εμφάνισή
της και την ισοπαλία που πήρε η
Νάουσα στο Κιλκίς, υποδέχεται την
Δευτέρα τον Πιερικό,
Οι Ναουσαίοι παίκτες είναι σί
γουροι ότι θα συνεχίσουν τα καλά
αποτελέσματα και δεν θα τους ξεψύγει η νίκη. Άλλωστε ο αγώνας με τον
Μακεδονικό (1 -1) έδειξε ότι δεν τους

η,χερός αριθμός ,κερδίζει! μιά
θή τηλβόραση.
Από το Δ/κό Συμβούλιο

^ ν ζ ιν ά ό ικ α

ΣΑΒΒΑΤΟ
Ν ,νΤ ™ β Ε Ρ Ο Ά
g λοπουλος Κων/νος
^
1 τηλ. 25111
Ιω . ΝΑΟΥΣΑ
κ“ θννίδης Δημήτριος
1 τηλ. 22767
ΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
^
Στανέλος Δ.
59 τηλ. 23466
μ ακ ροχ ω ρι

^ “πόγλου Κων/νος
KVPIAKH
ΣΤη ΒΕΡΟΙΑ
β ε γ , ^ η ς Γεώργιος
‘φ-λου 62 τηλ. 22289
Ku-,™ ΝΑΟΥΣΑ
Χρ 71αννοπούλου Αντ.
λγ,,ύ,'Ρ'δΠ 6 τηλ. 22.27!
Ν ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Προκοπής Αθ.
^ήλ. 23366
.Μ α κ ρ ο χ ω ρ ι
Αίλιας ©ωμάς
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Υ'νει και σήμερα
&ήβΓι
η αποστολή θα αναχωοόι,ν Πυ,ηο Κυριακή, αφού ψηφί'Ρώτμ οι παίκτες που είναι

-διοικητικό Συμβούλιο της
ότι τι ,·1’- ^ενημ ά χου ανακοινώνει
6ό-1 ' ΘΡωση της λαχειοφόρου αγοΝ ώ κέ
θα γίνει την
24-1|)-82 στο ημίχρονο του
»
®ύελλαΓς **—
1— - ”ΠΟΗ
'“’—
Στενημάχου
ϊ ^ η ιΚενής.
έ

ΤΟ ΠΛΗΡΕΓ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αλεξανδρούπολη ΒΕΡΟΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ Πιερικός
Κοζάνη-Κιλκισιακός
Νίκη Β.-Καλαμαριά
Λαγκαδάς-Τρίκαλα
Φλώρινα-Καβόλα
Θήβα-Πανθρακικός
Αγρ. Αστήρ Ολυμπιακός
Γ ιαννπσά-Εορδαϊκός
• Δεν αγωνίζεται η Ξάνθη.

Η Μινάουρ κέρδισε και στην
«ρεβάνς» τον Φίλιππο, στο μακρυνό
Μπάϊα Μάρε, με 51-15 ημ· 26-7.
Ετσι πέρασε στον β' γύρο του
κυπέλλου της ευρωπαϊκής ομοσπον
δίας του χόντ μπώλ.
Το κέρδος του Φιλίππου από τα
δύο υυτά διεθνή παιγνίδια ήταν πολύ
μεγάλο. Οί παίκτες του γνώρισαν, το
ευρωπαϊκό χάντ μπώλ και μάλιστα
το πλέον ανεπτυγμένο, διδάχθηκαν
πολλά από τους Ρουμάνους μαιτρ
του αθλήματος και συνειδητοποίη
σαν το πόσο μετρά το ελληνικό χάντ
- μπώλ στην Ευρώπη.
Πρέπει να κατάλαβαν ότι για να
φθάσουμε τους αντιπάλους μας. θέ
λουμε ακόμη πολύ και σκληρή προσ
πάθεια. Η αλήθεια είναι μιά και μονά
δική. Το ελληνικά χάντ μπώλ βρί
σκεται ακόμη στην βρεφική του ηλι
κία. Οι προσπάθειες όλων, ομοσπον
δίας, πα ριιγόντων. διοικήσεων, προ

ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Ε*ΑΝΛΡθΥΠΟΛΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γα|,^° ’βδομάδες ετοιμάζει ο κ.
5>ήνα :0υϊ παίκτες του για τον
*οΚ 1° Γθν μακρυνή Αλέξανδρού
14-2) . ,11 τώα φιλικά με τον ΠΑΟΚ
10-2) και Καστοριά (3-2)
90ρμ(1 011 Π ομάδα βρίσκεται σε

. ΚΛΗΡΩΣΗ
'άΧΕΙΟΦΟΡΟΥ
ΑΓΟΡΑΣ

έχει επηρεάσει η διακοπή του πρωτα
θλήματος.
Ο κ. Γρηγοριάδης θα προπονήσει
τους παίκτες του και σήμερα και μετά
Οα ανακοινώσει την 16άόα.

*/
Εγινε τελικά την Παρασκευή Ή
15/10 και το Σάββατο 16/10 το τουρ
νουά μπάσκετ που διοργάνωσε ο Φί
λιππος, στο ΕΑΚ Βέροιας. Έλαβαν
μέρος οι ομάδες της Θεσ/νίκης
Δημόκριτος (Α' Εθνικής) ΧΑΝΘ και
Μελιτέας.
Την πρώτη θέση κατέκτησε η
εκπληκτική. ομάδα της ΧΑΝΘ που
κέρδισε στον τελικό τον Δημόκριτο
με 88-70. Ο Φίλιππος κατέλαβε την
τρίτη θέση, αφού νίκησε στον μικρό
τελικό τον Μελιτέα με 81-79.
Ας δούμε όμως τα πλήρη αποτελέ
σματα των δύο ημερών,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/10
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣΜΕΛΓΓΕΑΣ
83-56 ημ. 34-32
Μέχρι το 25' άντεξε ο Μελιτέας
στο πρώτο παιγνίδι του τουρνουά
του Φιλίππου.
Κέρδιζε τον πανίσχυρο αντίπαλό
του με 42-38, Μιά φοβερή επίθεση
διάρκειας τριών λεπτών των πεπειρα
μένων παικτών του Δημόκριτου,
μετέτρεψαν την διαγραφόμενη ήττα
σε άνετη επικράτηση.
Στο 28' το σκορ ήταν 53-42 υπέρ
του Δημοκρίτου. Στο υπόλοιπο διά
στημα ο Δημόκριτοξεκανε επίδειξη
δυνάμεων.
Τα 5λεπτα: με πρώτο τον Δημό
κριτο: 5-10, 15-16, 26-20, 34-32 ημί
χρονο.
38 42. 61-46. 72-50, 83-56 τελικό
σκορ.
Διακρίθηκαν από τον Δημόκριτο
οι Τσελεπής, Βαμβακούδης, Δόσπρας
και Τσόρλαλης.
Από τον μαχητικό Μελιτέα ο
Βαφείδης, Κόκκας, Καπέλλας και
Κιουρτζής.
Μέτρια η διαιτησία των κ.κ. Πόδα, Περτσικάπα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Τσελεπής 24
Βαμβακούδης 15, Δόσπρας 13, Γκίνης 2. Τσόρλαλης 6. Ιγνατιάδης 4,
Κουλακτσής 1, Κουκουρίκος 1.
Στεργίου 6. Χριστοδουλίδης 4,
Χαραταάρης 7. Καραντώνης, Τσιταρίδης.

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
λ ΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 22.568

Ί
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ομάδα μηάσκετ του ♦ I A m n O Y
ΜΕΛΙΤΕΑΣ: Βαφείδης 16, Κόκ
κας 6, Καπέλλας 12, Κιουρτζής 8,
Σίγκ 2, Λαζαρίόης 2. Γρηγορίου 2,
Κανδυλιάρης 6, Αλεξός 2. Πιπερόπουλος.
ΧΑΝΘ-Φ1ΛΙΠΠΟΣ
81-73 ημ. 43-36
Ο Φίλιππος την Παρασκευή το
βράδυ έκανε «κόντρα» στην ΧΑΝΘ.
ένα από τα καλύτερό του παιγνίδια
και παρ' ολίγο να δημιουργήσει την
έκπληξη, να κερδίσει την ισχυρή
αντίπαλό του.
Τελικά έχασε με 81-73 ημ. 43-36.
Το παιγνίδι κρίθηκε στο 27', τότε
ο Φίλιππος πλησίασε την ΧΑΝΘ
στον 1,5 πόντο (54-51) και ενώ όλα
έδειχναν οπτι θα κτυπούσε το παιγνίη, τελικά από απειρία και ενθουσιαομό έχασε το παιγνίδι.
Τα 5λεπτα με πρώτη την ΧΑΝΘ.
17-7. 27-16, 40-26,'43-36 ημίχρο
νο.
54-47, 64-55, 75-64. 81-73 τελικό
σκορ.
Η ΧΑΝΘ παρουσίασε μιά γρήγο
ρη και πολύ δυνατή ομάδα, χωρίς
ψηλούς παίκτες, αλλά με άριστη
φυσική κατάσταση. Απέναντι σε
συτή την ομάδα ο Φίλιππος στάθηκε
περίφημα. Έδειξε ότι έχει τα φόντα
να σταθεί στην Β' Εθνική. Μέτρια η
διαιτησία των κ.κ. Σανίκη και Δημητριάδη.
Από τον Φίλιππο διακρίθηκαν οι
Γεωργιάδης, Μπλατσιώτης, Καϊσίδης Ά γγ. και Ζήκσς.
Από την ΧΑΝΘ ο -Καζάκος,
Κυνηγόπουλος,
ΝικολαΓδης και
Βακάρος.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΧΑΝΘ: Τσικίνας 2, Παράσχου 6,
Βακάρος 6. Λιάτσης 6, Καζάκος 20.
Πεγίνας 6. Μεταξάς 4, ΝικολαΓδης
1), Κυνηγόπουλος 15. Δαλέσης 5.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Μπλατσιώτης 14.
'ουτόπουλος 4, Γεωργιάδης 18. Χριστοφορίδης 6. Καϊσίδης Γ. 5. Καϊσίδης Αγγ, 10. Τρανίδης Ι.Ζ ή κος 12,
Γκίμας 3.
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10
ΧΑΝΘ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
88-70 ημ. 45-27
Η ΧΑΝΘ το Σάββατο δημιούρ
γησε στον τελικό την έκπληξη. Κέρ
δισε με μεγάλη άνεση τον Δημόκριτο
με 88-70 ημ. 45-27. Οι νεαροί παίκτες
της ΧΑΝΘ, παίζοντας γρήγορο και
σωστό μπάσκετ και «πρεσάροντας»
κατά μεγάλο διάστημα τους αντιπά
λους τους, κέρδισαν δίακαια τον αγώ
να.
Ο Δημόκριτος κατέβηκε στον
αγώνα, με την υπεροψία του μεγά-,
λου. Τιμωρήθηκε όμως δίκαια. Έ χα
σε τφ παιγνίδι Ό χον συνήλθε στο β
ημίχρονο ήταν αργά. Οτπ τακτές της
ΧΑΝΘ, δεν τους επέτρεψαν να κά
νουν το παιγνίδι τους. Βρέθηκαν σε
φοβερή μέρα και είχαν μεγάλη και
εκνευριοηκή ευστοχία.
Τα 5λεπτα με πρώτη την ΧΑΝΘ.

,- ΤΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΜΑΣ

*

Έχασε και πάλι
ο Φίλιππος από
την Μινάουρ

Η «ΒΕΡΟΙΑ» ΣΤΗ Ν
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

.
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11-5, 25-14. 32-23, 45-27 ημίχρο
νο.
60-37. 73-49. 79-58. 88-70 τελικό
σκορ.
Από την ΧΑΝΘ δεν υπάρχει παί
κτης που να υστέρησε και οι 8 που
αγωνίσθηκαν ήταν υπέροχοι. Κατέπληξαν με την αγωνιστικότητα και
την ευστοχία τους οτ Στρατίνάκης.
Καζάκος, ΝικολαΓδης και Κυνηγάπουλος.
Από τον Δημόκριτο διασώθηκαν
μόνο ο Δόσπρας, ήταν ο καλύτερος
παίκτης του αγώνα και ο Κιτσούκαλης. Σε μέτρια επίπεδα κυμάνθηκε η
διαιτησία των κ.κ. Σανίκη και Περ
τσικάπα.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΧΑΝΘ: Παράσχου Π , Δαλέσης
λ ΝικολαΓδης 15. Κυνηγόπουλος 12,
έτρατινάκης 23, Καζάκος II, Βακά
ρος 3. Μεταξάς 4.
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ: Τσόρλαλης 1.
Τσελεπής 4, Κιτσούκαλης 10. Δό
σπρας 28. Γκίνης 2, Βαμβακούδης 4,
Κουλακτσής. Ιγνατιάδης 4, Χριοτυδουλίδης 9. Στεργίου, Κουκουρίκος
Συνέχεια στην 4η

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

πονητών και παικτών, πρεπει να γί
νουν σε σωστές και στέρεες βάσεις,
με μεθοδικότητα και προγραμματι
σμό. κυρίως προγραμματισμό μακρο
χρόνιο.
Τα αποτελέσματα θα έρθουν τότε
μόνα τους. Δεν πρέπει όμως να βια
στούμε και ούτε να μας ενθουσιά
σουν οι τυχόν μεμονωμένες επιτυ
χίες·
Θα πούμε ότι το χάντ - μπώλ
προόόευσε στην Ελλάδα, όταν οι επι
τυχίες είναι μαζικές, προέρχονται
από πολλές ομάδες ή είναι συνεχείς
επιτυχίες εθνικών ομάδων.
Για να γυρίσουμε στο παιγνίδι
του Φιλίππου με την Μινάουρ, έχου
με να πούμε ότι η αποστολή, ταλαι
πωρήθηκε αφάνταστα και έφθασε
στην Μπάϊα Μύρε 4 ώρες πριν από
το παιγνίδι.
Παρ' όλα αυτά όλα τα παιδιά του
Φιλίππουστάθηκαν πολύ καλά στο
γήπεδο, πάλαιναν το παιγνίδι και
έχασαν φυσιολογικά από ένα πανί
σχυρο αντίπαλο που έπαιξε με όλους
τους διεθνείς του.
Τον αγώνα στην «Σπορτχάλλί
Ντάτσια» της Μπάϊα Μάρε παρακο
λούθησαν 2.500 φίλαθλοι που απο
θέωναν σε κάθε ενέργεια τους παίκτες
τους, αλλά χειροκροτούσαν και τις
ωραίες ενέργειες - που δεν ήταν και
λίγες των παικτών του Φιλίππου.
Το σκορ ανά ΙΟλεπτο ήταν:
8-1. 15 5. 26-7 ημίχρονο, 31-9.
40 13. 51-15 τελικό σκορ.
Από τον Φίλιππο διακρίθηκαν οι
Ιυμπρής
πέτυχε θαυμάσια γκολ.
Αλεξανδρίδης., Παυλίδης Θ. και
Σαββίδης στην επίθεση και Καζαντζίδης στην άμυνα.
Από την ΜΙνάουρ δεν υπάρχουν
υστερήσαντες. εντυπώσιασαν οι διε
θνείς Βοϊνέα Μ. Μιρόντουκ, Ρόρουμπ. καθώς και Βοϊνέα Ν. και
Μάρτο.
Η διαιτησία των Βουλγάρων κ.κ.
Βόρις Γκεοργκιέφ και Ντιμίτερ Αγγέ
λοφ αριστη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ: Παυλίδης Ν. Παπα
όόπουλος Αλ.. Δομπρής 4. Παναγιωτίδης. Ραπτόπουλος, Δεληπρίμης,
Μπλατσιώτης. Παυλίδης Θ. 3,
Καζαντζιδης. Αλεξανδρίδης 5. Σαβ
βίδηί 3. Τπολάκος.
ΜΙΝΑΟΥΡ: Νέσοβιτς. Παντζάρου. Βοϊνέα Ν. 7, Κοβάτσου 6. Μαρ
ία 9, Νιρόνισυκ 7, Ό ρος 4. Πόρουμπ
5. Βοϊνέα Μ. 5. Φλάγκεα 3. Χαμπερ
πούρχ 4, Ντάν 1.
* Μετά τον αγώνα ο δήμαρχος
της πόλης δεξιώθηκε την αποστολή
του Φιλίππου, σε τουριστικό κέντρο.
Στο γλέντι που ακολούθησε επεκράτησε ευχάριστη και φιλική ατμόσφαι
ρα και η ορχήστρα έπαιξε και ελληνι
κούς σκοπούς.
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Ο Σ.Φ. Βέροιας σε συνεργασία με
την «Θύρα 4» διοργανώνει δωρεάν
εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη, για
την παρακολούθηση του αγώνα Αλε
ξανδρούπολης Βέροιάς.
'Οσοι φίλαθλοι θέλουν να ενισχύ
ο υ ν την αγαπημένη τους ομάδα
πτον δύσκολο αυτό εκτός έδρας αγώ
να της, εχοον την ευκαιρία να το κά
νουν αφού η μετάβαση είναι δωρεάν.
Η αναχώρηση θα γίνει την Δευτέρα
το πρωί στις 5.30. Πληροφορίες και
δηλώσεις συμμετοχής στον Γιώργο1
Πολατίδη.

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Συνεχίζεται σήμερα και αύριο το
πρωτάθλημα της Α ’ κατηγορίας της
Ενώσεώς μας για την 6η αγωνιστική.
Σήμερα και ώρα 2.30 γίνονται
δύο ενδιαφέρουσες συναντήσεις.
Στην Νάουσα το Βέρμιο υποδέχεται
την Μελική, σε έναν αγώνα που
χαρακτηρίζεται σαν ντέρμπυ. αφού
και οι δύο ομάδες παρουσιάζονται με
αξιώσεις στο φετεινό πρωτάθλημα. Ο
άλλος αγώνας θα γίνει στην Νικομή
δεια μεταξύ του Σελίου ναι του Εθνι
κού Μακροχωρίου, Εδώ θα πρέπει να
τονίσουμε ότι η τοπική ομάδα θα ενισχυθεί πλέον με τις μεταγραφές της
(7 στο σύνολο) οι οποίες δίνουν το
δικαίωμα να σκέφτεται το Σέλα με
αισιοδοξία τον πρωταθλητισμό.
ΟΙ άλλοι δύο πρωτοπόροι Διαβα
τός και Ξεχασμένη παίζουν εκτός
έδρας με ομάδες που παρουσιάστη
καν δυνατές τις πρώτες αγωνιστικές
και που είναι το Ζερβοχώρι και η
Στενήμαχος αντίστοιχα.
Η έκπληξη του πρωταθλήματος
που κατά γενική ομολογία είναι η
Αγ, Τριάδα παίζοντας στο γήπδό της,
αισιοδοξεί για μιά ακόμη νίκη, αυτή
την φορά επι της πεπειραμένης
Κορυφής. Σίγουρα θα γίνει ωραίος
αγώνας αφού και οι δύο ομάδες
έχουν στις τάξεις τους νεαρούς σε
ηλικία παίκτες.
Η Νικομήδεια που και σ' αυτήν
αγωνίζονται από αύριο οι μεταγραφές
της, με αντίπαλο την Αγκάθια, ελπί
ζει στη νίκη, την οποία χρειάζεται

πάαει θυσία ώστε να διατηρηθεί
στην κορυφή.
Ντέρμπυ ισοβάθμων έχουμε στον
Αγ. Γεώργιο. Ο τοπικός Απόλλων
υποδέχεται το Νησί.
Τέλος το Σκυλίτσι σαν γηπεδού
χο. έχει αντίπαλο τον Τριπόταμο με
μοναδικό σκοπό να σπάσει το 0Δεν θα γίνουν οι αγώνες Ραχιάς Βεργίνας και Παπάγου - Αχιλλεα Ν.
ΤΟ ΠΛΗΡΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10
Ωρα 2.30 μ,μ.
Βέρμιο Ν. Μελική
Σέλι - Εθνικός Μακρ.
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10
Ωρα 2.30 μ,μ.
Νικομήδεια Αγκαθιά
Αγ. Τριάδα Κορυφή
Στενήμαχος Ξεχασμένη
Αγ. Γεώργιος Νησί
Ζεροχώρι - Λιαβοτός
Σκυλίτσι Τριπόταμος
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Βεργίνα
Διαβατός
Μελική
Ξεχασμένη
Αγ. Τριαόα
Βέρμιο Ν.
Κρρυφή
Αν. Γεώργιος
Νησί

8
8
8
8
7
7
6
5
5
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ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταπο
κριτού μας)
•
Σήμερα στις 10 π.μ. στα γρα
φεία της ΕΠΟ. που βρίσκονται στη
Λεωφόρο Συγγρού 137. γίνεται η
κλήρωση του πρωταθλήματος της Α
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας.
Το πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 31
του μηνός και τον ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
θα εκπροσωπήσει ο γεν. αρχηγός της
Ομάδας κ. Αναστάσυις Τσιάρτας,
Μάλιστα από πλευράς Αλεξανδρείας
θα γίνουν και δύο προτάσεις που
αφορούν όλα τα σωματείο της κατη
γορίας. Συγκεκριμένα θα προτιιθυύν
προς το συμβούλιο της ΕΠΟ το θέμα
της διαιτησίας, και η αύξηση των
μετακινήσεων των ομάδων, να επιβα
ρύνει περισσότερο την πολιτεία,
• Ο ΑΜΣ Αλεξάνδρεια στον
επόμενο γύρο του ερασιτεχνικού
νυπέλου ΕΠΣΚΜ. θα αντιμετωπίσει
στο εθνικό στάδιο της πόλης μας. τον
νικητή του αγώνα Ηρακλή Διαβατού
Ά ρη Κεφαλοχωρίου.
•
Μετά το ατύχημα που είχε ο
αμυντικός της Αλεξανδρείας Λάζος,
σε τροχαίο, ο προπονητής της ομά-

Ικανοί να όιαπρεψουν σε οποιαδήπο
τε ομάδα.
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια. κυκλοφόρησε μικρά λάβαρα
της ομάδος. τα οποία οι φίλαθλοι
κρεμιινε στα αυτοκίνητά τους Ταυ
τόχρονα ετοιμάζεται νΰ κυκλοφορή
σκι λαχείϋ για την κλήρωση ενός
αυτοκινήτου. Ετσι με unió τον τρό
πο. η διοίκηση σκοπεύει να εω π χύσει
τα οικονομικά ταυ συλλόγου, αφού
έχει σαν στόχο να κάνει πρωταθλητι
σμό. Πιστεύεται ότι οι Αλεξανδρινοί
φίλαθλοι θα ενισχύσουν την προσπά
θεια της διοίκησης.

όος κ. Μιινιύλης Κ-|Μ ι,.ι.νί.. j-ρηίΐι

μοποιεί στη θέση του No 3 τον νεαρό
Κώστιι Αλβανό. Ο νεαρός αμυντικός
τα πηγαίνει θαυιιάσια και εχει καλυ
ψει πολύ καλά τον απάντα Λάζο.
•
Μέχρι την ημέρα που 0α αρχί
σει το πρωτάθλημα της Α Εθνικής
ερασιτεχνικής κατηγορίας, η Αλεξάν
δρεια θα όέοσει ένα φιλικά ματς. Θα
γίνει την Τρίτη 26 Οκτώβρη στα
Κουφάλια με τον τοπικό ΠΑΟΚ.
•
Η αισιοδοξία ποο επικρατεί
στις τάξεις τσυ ΑΜΣ Αλεξάνδρεια,
αναφορικά με την πορεία της ομάδος
στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής ερα
σιτεχνικής κατηγορίας, είναι μεγάλη.
Ό λοι πιστεύουν ότι η ομάδα θα
κατακτήσει την πρώτη θέση στον 5ο
όμιλο που συμμκτέχει και από του
χρόνου θα βρίσκεται στην Τ' Εθνική.
Πάνω στο θέμα αυτό ο προπονη
τής της ομάδος κ. Μανώλης Κεραμι
δάς μας δήλωσε: «Έχουμε δουλέψει
πάρα πολύ και πιστεύω ότι η ομάδα
Iείναι πολύ ισχυρή, Υπάρχει μεγάλη
οργάνωση σε όλους τους τομείς και
δεν μπορώ να μη το αναγνωρίσω.
(Διοίκηση, παίκτες, φίλαθλοι και εγώ
όλοι μαζί, πιστεύω ακράδαντα ότι θα
) ανεβάσουμε την ομάδα σε μεγαλύτε'ρη κατηγορία, θα πρέπει να τονίσω
επίσης, ότι οι παίκτες που παίζουν
στην Αλεξάνδρεια, είναι και καλά
παιδιά, αλλά και μεγάλοι παίκτες.

Ο νεαρός άσσος του Α Μ Σ Α λ ε 
ξάνδρειά Κώ στας Αλβανός, ποο ο
κ. Κεραμιδάς τον χρηοιμοποοΗ
στη θέση του ιραυματια ίσ ζ·* .
Ολοι πιστεύουν ότι ο Αλβανός t u
δικαιώσει τον προπονητή τον.
•
Με την έναρξη του πρωταθλή
ματος. η επιχωμάτωση του εθνικού
σταδίου της πόλης μας, σκι χώρο
των κερκίδων. Οα είναι έτοιμη. Αυτό
δήλωσε ο εργολάβος των έργων κ.
Τάσος Σαχπαντίδης, στη διοίκηση
του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια
w το ν άτυχο Λάζο, που νοση
λεύεται στο 424 Στρ. Νοσοκομείο,
επισκέφθηκαν και του ευχήθηκαν
περαστικά όλοι οι συμπαίκτες «m.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Λάζος,
τιστεύει ότι θα παίξει ποδόσφαιρο κ α
μάλιστα φέτος. Του το ευχόμασι»
όλοι.
• Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια. περιμένει πολλά για τον αθλη
τισμό της πόλης μας. από το νέο δή
μαρχο κ. Δημ Μπρουσκέλη και τους
συνεργάτες του, όταν αναλάβουν τη
καθήκοντα τους. Άλλωστε κάτι τί
τοιο αναφέρθηκε και στις προεκλογι
κές ομιλίες του νέου δημάρχου.
Γ. ΣΊΜΟΠΟΥΛΟΣι

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-Κ AT ΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε* ΛΕΝΟΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βάρκα 7 μέτρων ξύλινη με σττυράγιο και καμπίνα- Μηχανή μερσεντές 45 ίππων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
23204 - 24850 Αλεξάνδρεια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
με γνώσεις λογιυιικής γιπ να εργαστεί σε καιάστημο ειδών υγιεινό»
στη Βέροια. ΠΑηρ. τηλ. 28724

ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΠΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
για να εργασΟει στα γραφεία του «AAOYV Πληροφ. αυτοπροσώ

πως 12*2 το πρωί.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρ10θ“ 60 τ.μ. ανώγαο εσωτερικό επι της Μάρκου Μπότοα
μη θεσ/νίκηε αντί 900.000 δρχ. Πληροφορίες 22304 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Από Α.Ε- ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20 -3 5 ετών
για εξωτερική εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστά.
Τηλεφωνήσατε στον κ. Κόγισ 2 1 9 1 9 Βέμοιο.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
γιπ μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
Μισθός 40 - 50.000 το μήνα Πληο. τηλ. 27.900.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Για ταν

Νομό Ημαθίας με έόρο τη Βέροια, ζητείτο: απδ ειτιχει
ρηση διανομής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
20-30 «ηί*. μκρά κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ (011 94.15.945,
Ί-% « μ · · 2 · ί

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της μελέτης
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και σωστά
συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π,χ. ΚΟΥ
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑ
ΛΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ:
110.00 Μ2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 62.333-62.160
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΑΣ

Μακβδονική
[-------------- η X ώ
ΠΡΟ ΤΗΣ ΚΑΛΠΗΣ

··■

Δ ε ν α πομένυυν χ α ρ α λ ίγ ε ς α κ ό μ η ώ ρ ες, χ ο υ θα α νοίξουν at κ ά λ χ ε ς .
A u υ π ο λ ε ίπ ε τα ι χ α ρ ά μ ιά μ έ ρ α , χ ο ν θα μ ά θ ει ο β ε ρ ο ιώ τ ικ ο ς λ α ό ς
π ο ιο ς θα u n I l ir a i ο Π ρ ώ το ς Π ο λ ίτη ς .
Η χέννα μ ο υ , έ β α λ ε κ ε φ α λ α ίο σ τ ις λ έ ξ ε ις π ο λ ίτη ς κ α ι π ρ ώ το ς, για τί
έτσ ι θ α β ρ έ χ ε ι να είνα ι ο π ρ ώ το ς τ η ς π ο λ ίτη ς .

Π ΡΩ ΤΟ Σ «τ' άλα. Αφεντικό στην κυριολεξία. Νοικοκύρης στον τό·
στην κρίση του.
Λυτός θα πρέπει τα είναι ο Δήμαρχός μας.
Αν οί παραπάνω ακέφεις μου είναι σωστές, τότε στην κρίση του
βεροιύιτικου λαόν την Κυριακή θα πρέπει να πρυτανεύσει η λογική. Τί
λέει η Κ οπ ή Λογική:
β ο . Ανεξάρτητος στις αποφάσεις του. Λδέβμευ τος

Αν ακόμη τα κόμματα, δεν μπόρεσαν να βάλουν παρωπίδες στους
ψηφοφόρους τους, αν δεν επήλθε η χόλωσις, τότε την Κυριακή το βράδυ
Δήμαρχο θα έχουμε τον ΤΣΑΛΕΡΑ.
Αν όμως τα κόμματα, με δυστυχίας πρώτο το Π ΛΣΟ Κ, κομματικά
•τυφ λώ σ ει· τους φηροφόρους του. αν οι οπαδοί του Κ Κ Ε «πάρουν
γραμμή· για τοτ Βλαζάκη, τότε η Βέροια την Κυριακή το βράδυ θα έχει
Δήμαρχο (πιθανόν) τον κ. Βλαζάκη.
Α λλά αυτός δεν θα είναι ο Π ΡΩ ΤΟ Σ Π Ο Λ ΙΤ Η Σ της Βέροιας. Θα
είναι το ΟΡΓΑΝΟ που θα εκ τιλεί α ς αποφάσεις του Π ΛΣΟ Κ. Γιατί, αν
υποθέσουμε, οτι θα τολμήσει να βάλει πιο πάνω από το συμφέρον του
κόμματος, το συμφέρον της Βέροιας, τότε ο κ. Βλαζάκης θα έχει την τύ
χ η του Π Ε ΤΣΟ Υ, του Π ΛΝ Λ ΓΟ ΥΛΗ , του Μ Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Ο Υ κλπ. Γι'
φυτό και στο χθεσινό σημείωμα μου, έγραφα άτι τα κόμματα μέτρησαν
την δύναμη τους την Κυριακή /7 Οκτωβρίου. Τώρα ας μετρήσει η λογι
κή και το συμφέρον της πόλεώς μας.
Και το συμφέρον της πόλεώ ς μας, το συμφέρον ΟΛΩ Ν μας είναι να
εκλεγεί Δήμαρχος ο κ. Τοαλέρας. Τα περί χούντας κ Σ λ . ας μην τα
Λψόμαατε. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο οι χιό πολλοί που ουνεργάαθηκαν
με την χούντα, βρίσκονται στην πλευρά χου Π ΛΣΟ Κ.
Μ ΑΚΕΔΩΝ

Συμφώνησαν για

τα πυρηνικά
ΓΑΛΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΒΟΝΝΗ
Η Γαλλία και η Δυτική Γερμανια
συμφώνησαν προχθές να έχουν
τακτικές όιαβουλ-ειχτπς «κ υπουργικό
επίπεδο για την συνεργασία μκταξί
τους «η θέματα στρατηγικής κα
ασφάλειας. Η συνάντηση των υπουρ
γών ·ξωτί(Η«ων και ιμιυνας ττ’ν δύο
χωρών έγινε στη Βόννη λα'γις ώρις
πριν από την γαλλνο · γερμανική διά«ηαν π κορυφής r.ou άρχισε προχθές
το βράδυ μετάξι· του προέδρου Μιτ« ρ ο ν και του καγκελλάριου Κόλ’Οπως δήλωσαν διπλωματικές
κηγΐς. η συμφωνώ προήλθε μετά από
πέντε ώρες εντατικών συνομιλιών
μεταξύ των υπουργών εξωτερικών
ΚΧ Κλώντ Σεϋαόν και Χάνς Ντήτριχ Γκένσερ και των υπουργών άμυτβς Ιά ρ λ Ερνύ και Μάνφρεντ Βέρ
νερ

Επίσημοι ιιρνήθηκαν να απυτκαλύψουν το κύρια σημειά των χθεσι
νών συνομιλιών, αλλά δημοσιογρα
φικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ot
συζητήσεις περιστράφηκον στο θέμα
της γερμανικής συμβολής στο γαλλι
κό πυρηνικό πρόγραμμα
Σύμφωνα με ορισμένες πληροφο
ρίες η Γαλλία κνοεχκτιιι νιι προσφέρει
στη Δυτική Γερμανία μερική πυρηνική spom um a με αντάλλαγμα otKovoμική βοήθεια γι« την ανάπτυξη της
γαλλικής βόμβας νετρονίου.
Διπλωματικές πηγές δήλωσαν
πως τίνπι η πρώτη φορά που η Γαλ
λία φαίνεται έτοιμη να αποκαλ.ϋφει
σε «τιγιμαχική χώρα λεπτομέρειες
σχετικό με την ανεξάρτητη αποτρε
πτική πυρηνική στρατηγική της. από
το 1966. ότο> είχε αποχωρήσει από
το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ
Ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά
Μιττχρά* έφθάσε χθες στη Βόννη γτα
την τηκτική γαλλσγερμανική συνάντηση κορυφής, πυνοδευόμενος από
σημαίνοντα μέλη της κυβέρνησής
του
Οικονυμικά προβλήματα, ιδιαίτε
ρα στ σχέση με την ΕΟΚ π νυμένεται
ότι θα δεσπόσουν στην πρώτη φάση
των συνομιλιών κορυφής, παρακο
λουθήσουν συνομιλίες μεταξύ των
διαφόρων υπουργών των δύο χωρών.
Γαλλικές πηγές δήλωσαν ότι η
κυβέρνηση του Παρισιού θα προσδώο*ι έμφαση στην ιινιπυρροπία του
εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών.
Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
ττφς αντιπολίτευση; «συγχαίρει την
■πόοαση της κυβέρνησης να οννεχί-

σκι την ίδια πολιτική απέναντι στις
ανατολικές χώρες·, δήλωσε ο πρόε
δρος του κόμματος κ. Βίλλυ Μπράντ,
προχθές κατά την διάρκεια συνεστία
σης στο «ίδρυμα Φρήντριχ Έμπερτ*
που πρόσκειται στους σοσιαλδημο
κράτες.
«Το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα
θα λάβω σοβαρά υπόψη τις προγραμ
ματικές θηλιάσεις της κυβέρνη«της
και Οα την κρίνει από τις δεσμεύσεις
που έχβ αναλάβει» τόνισε ο κ.
Μπράντ.
Ο πρώην καγκελλάριος υπογράμ
μισε επίσης «τη μεγάλη σημασία που
έχει η διατήρηση των καλών σχέ
σεων μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και
Δυτικής Γερμανίας,, για την Ευρώπη
και ότι η ανάπτυξη των σχέσεων
αυτών δεν πρέπει να εξαρτάται από
την αλλαγή του ηγέτη της μιάς ή της
άλλης χώρας,
Ο κ Μπράντ απηύθυνε γτα μιά
ακόμη Φορά «έντονη έκκληση» στους
Αμερικανούς κυι Σοβιετικούς δια
πραγματευτές στη Γενεύη για τους
ευρωπυραύλους, να δημιουργήσουν
τις «συνθήκες για τη μη ανάπτυξη
νέων πυρηνικο'ιν πυραύλων μέσου
Βεληνεκούς» στην Ευρώπη,
Η γαλλική κυβέρνηση θα χρημα
τοδοτεί κατά το 70% τα έξοδα των
εμβλώσεων. οι οποίες έχουν νομιμο
ποιηθεί στη Γαλλία από το 1975,
σύμφωνα με τις υποσχέσεις που είχε
δώσει προεκλογικά. Το νομοσχέδιο
θα κατατεθεί στη Βουλή πριν το τέ
λος αυτού του χρόνου.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ
Ενώ οι διοικήσεις των επιμελητηριακών οργανισμών των βιοτεχνών και των ετιαγγελματτών, συνέρχονται σε σύσκενη την προσεχή
Πέμπτη, οι αντίδρασης γτα ττς κυβερνητικές παρεμβάσεις στο χώρο
των επιμελητηρίων συνεχίζονται. Κορυφαίοι παράγοντες του επιμελητηριακού κόσμου με εμπιστευτική αναφορά τους στον αρχηγό της
Νέας Δημοκρατίας, ξεσκεπάζουν την κυβερνητική μεθοδολογία και
επισημαίνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η παρέμβαση αυτή
του κομματικού μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ στην ομαλή λειτουργία
των επιμελητηρίων.
Τα κυριότερα σημεία της εμπιστευ
τους με διαχωρισμούς που. ασφαλώς,
τικής αναφοράς προς τον κ. Αβέρωψ θα αποσκοπούν στην καθολική κομ
έχουν ως εξής:
μαπκοποίησή τους, πράγμα που δεν
• «Οι εκλογές των επιμελητηρίων επετεόχθη με την αντίσταση των
σύμφωνα με τον νόμο 1089 Π 980. Διοικήσεων τουλάχιστον των Κεν
έπρεπε να διεξαχθούν κατά τους τρικών Επιμελητηρίων μέχρι τιά
τελευταίους μήνες του έτους 1981 ρα-.».
κομματικοί. όμα>ς, παράγοντες, ενι• «Ό πως ήδη ανεκοίνοπτε ο αρμό
σχυόμενοι - καθοδηγούμενοι από τα όιος υπουργός, οι προσεχείς εκλογές
δραστήρια και άριστα οργανωμένα που θα γίνουν, και οι εκλεγμένες νέες
στελέχη του ΚΚΕ σε στενή συνεργα Διοικήσεις θα έχουν προσωρινό
σία μετά των αρμοδίων κυβερνητι χαρακτήρα ίμεταβατικό στάδιο) αφού
κών παραγόντων, απεφάσισαν την τροτίθεται στις αρχές του 1983 να
αναβολή των εκλογών με την προσ επιτύχει νέα νομοθετική ρύθμιση που
θήκη του άρθρου 9 στον άσχετο νόμο να προσιδιάζει στους σκοπούς και
1236/1982, προκειμένου να επιτύ τους στόχους της κυβερνήσεως και
χουν προεδρικά διατάγματα για τη συνεπώς νέες εκλογές σύμφωνα με
νόθευση της βουλήσεως των εκλο τον υπό σκέψη νόμο, προεικάζοντας
γέων, εάν δεν θα επετύγχαναν τη έτσι, από τώρα πως οι νέες Διοική
νομοθετική ανατροπή του ιοχύονιος σεις δεν θα εξαντλήσουν τη θητεία
νόμου 1089/80.
τους...».
Τα μέλη των επιμελητηρίων που
• «Πλήν όμως, του μεταβατικού
υποχρεούνται να ψηφίσουν (βιοτέ- αυτού σταδίου, ήδη με υπουργικές
χνες - βιομήχανοι - έμποροι και επαγ αποφάσεις ή νομαρχιακές αποφάσεις
γελματίες), δηλαδή οι ελληνικές ή εκδόσεις προεδρικών διαταγμάτων,
παραγωγικές τάξεις, υπολογίζονται που ήδη η διαδικασία τους άρχισε, θα
σε 450-50.000 εργοδότες στη μείζονα επιχειρηθούν νέες - άγνωστες σ' εμάς
περιοχή πρωτευούσης».
ρυθμίσεις διαδικασιών για τη διε
• «Στην προσπάθεια τους αυτή νέργεια των λίαν προσεχών εκλογών
προκατασκεύαζαν από καιρού σε και που αφορούν η ς κατηγορίες επαγ
ρό ανακοινώσεις που δυστυχώς. εδη- γελμάτων και το μπέρδεμα των
μοσιεύοντο σε μερίδα του Τύπου, δια εδρών και η ς οίδε ποιες και πόσες και
των οποίων, ζητούσαν την τροπο σε ποια έκταση φαλκιδεύσεις, προκειποίηση του νεαρού νόμου 1089/1980
περί επιμελητηρίων, την αναβολή
των εκλογών των επιμελητηρίων, το
διορισμό προσωρινών Διοικήσεων
που να διεξάγουν τις εκλογές, ανα
κοινώσεις υπογραφόμενες από ανύ
παρκτα ή ανεπίσημα σωματεία, ομά
δες επαγγελματικές ή κλαδικές ενώ
σεις διαφόρων συνοικιών και περιφε
ρειών...».
• «...Ο αρμόδιος υπουργός αε ης
ΑΘΗΝΑ 22 (ΑΠΕ)
πρόσφατες ανακοινώσεις του ανα
Από τις ανακρίσεις και η ς έρευνες
γκάσθηκε να δεχθεί ότι οι εκλογές θα
που διενήργησε το τμήμα ασφαλείας
διεξαχθούν στο τρέχον 3μηνο του
Βόλου, διαπιστώθηκε ότι, δράστης
λήγοντας έτους, καθορίζοντας και
του βιασμού που διαπράχθηκε σε βά
τον σχεδόν ακριβή χρόνο τους, δηλα
ρος της Αργυρώς Ν Καρακώστα, εί
δή το δεύτερο ΙΟήμερο του προσ
ναι ο Στυλιανός Δ. Μπιμπιδάκης 23
εχούς Δεκεμβρίου, χρόνου μάλλον
« ώ ν . ο οποίος συνεληφθη. Ο βια
ακατάλληλου σε παραμονές Χρι
«ττής. είχε παρασύρει την Καρακώστα
στουγεννών, κατά τον οποίον ο επι
σε νκαρσονώρα, με το πρόσχημα όη
χειρηματίας είναι βεβαρυμένος με τις
θυ την προσλάμβυνε ως οικιακή βοη
επαγγελματικές, οικονομικές, και άλ
θό. Μετά το βιασμό ο δράστης αφή
λες εορταστικές υποχρεώσεις του. με
ρεσε και την τσάντα της που περιείχε
σκοπό κατά τη γνώμη σας - αποχής
1.000 δραχμές.
προσελεύσεως κ«ιτά το διήμερο των
εκλογών των κατά το μάλλον και ήττον σοβαρότερων επιχειρηματιών
στο εκλογικό τους δικαίωμα, αφού
ως γνωστόν οι κομματικοί και οργιινωμένοι στο κυβερνών κόμμα και οι
συμπαραστάτες τους του ΚΚΕ διακρίνοντυι για την πειθαρχία τους
ΑΓΚΥΡΑ
στην κομματική σκοπιμότητα και την
Ό λες οι επικρίσεις εναντίον του σχε
παρουσία τους, στο προσκλητήριο,
δίου του νέου Συντάγματος της
πράγμα, που δυστυχώς, δεν συμβαί
Τουρκίας, έχουν ήδη μελετηθεί και
νει με τους υπολοίπους, τους πάρα
γι' udto το λόγο, όπως αναφέρει το
πολλούς εν προκειμένω «αστούς
σχετικά διάταγμα, απαγορεύεται κάθε
νοικοκυραίους».
επίκριση των λόγων που θα κκφωνή
• «...Ο αρμόδιος υπουργός, καθώς
σει ο αρχηγός της χούντας στρατη
και ο προκάτοχός του επαναλαμβά
γός Εβρέν. σχεηκά με το νέο Σύντπγνουν ότι τα Επιμελητήρια δεν είναι
όργανα προαγωγής των συμφερόν μα.
Από Τιάρα και στο εξής, αναφέρετων των τάξεων που εκπροσωπούν
ται στο διάταγμα, «δεν επιτρέπονται
ούτε όργανα ασκήσεως γονίμου κρι
γραπτά και προφορικά σχόλια για τις
τικής, αλλά τα ήθελαν όργανα εκτελέποοσωρινές διατάξεις του Συντάγμα
σεως και προαγωγής και μόνο, των τος και για τις ομιλίες του αρχηγού
επαγγελιών και της πολιτικής της του κράτους από τη ραδιοτηλεόραση
Κυβερνήσεως. δηλαδή εκ διαμέτρου kui via π ς περιοδείες του υνά τη χώ
αντίθετα προς την ανέκαθεν νομοθε ρα προς παρουσίαση του Συντάγμα
σία, αλλά και τη λογική. Γι' αυτό τος*. Ό πω ς είναι γνωστό, οι προσ
σκέπτονται την προσεχή, κατά το ωρινές διατάξεις προβλέπουν τον
1983, κατάργησή τους και τη δω
εξοστρακισμό για δέκα χρόνια από
νέου νόμου, επίτευξη νέας μορφής την πολιπκή ζωή των παλαιών κομ
μάτων και αυτόματη ανακήρυξη του
Εβρέν. ως προέδρου της Δημοκρα
τίας, μαζί με την έγκριση του Συν
τάγματος στο δημοψήφισμα της 7ης
Νοεμβρίου.
για τους δύο ομίλους της Β' κατηΤο διάταγμα, που απαγορεύει
γρίας. Οι αγώνες του α' ομίλου Οα γι
οποιαδήποτε κριτική για το νέο Σύν
νουν αύριο Κυριακή και ώρα 10.30 ταγμα. εκδόθηκε από το Εθνικό Συμ
το πρωί, ενώ οι αγώνες του β' ομίλου
βούλιο Ασφαλείας, επικεφαλής του
σήμερα Σάββαιο και ώρα 2.30 το
οποίου βρίσκεται ακριβώς ο Εβρέν.
μεσημέρι
Τα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας,
τονίζεται, έκρινε ό η είναι αρκετές οι
γνώμες αυτών που τους τελευταίους
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6υο μήνες «εξέφρασυν την άποψη»
Λ ΟΜΙΛΟΣ
τους νμι το κείμενο του νέου Συντάγ
ματος.
Συνέπειυ αυτής της απαγόρευσης
Χαρίεσσο Αγγκλοχώρι
ήταν να μη δημοσιευτεί προχθές ούτε
Ζερβοχώρι Αρχάγγελος
ένϋ άρθρο στις τουρκικές εφημερίδες
Γ ιαννυκοχώρι Βαρβάρες
ναι το νέο Σύνταγμα. Ο κ. Ραούφ
Μονόσπιτα Νεόκαστρο
Τιιμέρ. αρθρογράφος της εφημερίδας
Δεν θα γίνει ο αγώνας Λαζοχώρι
•Τερτζουμέν» απολογήθηκε στους
Μονόσπιτυ.
αναγνώστες
του. γράφοντας ότι είχε
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
έτοιμο σχόλιο που όμως δεν δημοa όμιλος
σιεύθηκε «ξαιη'ας της απαγόρευσης.
4
Αγγελοχώρι
Οι τελευταίες αντιδράσεις στο
4
Π. Ζερβοχώρι
Σύντιτγμα
δημοσιεύθηκαν
στην
4
Μονόσπιτα
•Τζουμχουριέτ» Από τις στήλες της
4
Χαρίεσσα
εφημερίδας καταδίκασαν το Σύνταγ
3
Γικννακοχώρι
μα παλαιοί πολιπκοί. όπως ο πρώην
3
Αρχάγγελος
γερουσιαστής και πρώην αρχηγός
Λευκάδια
3
της Αεροπορίας κ. Μουχτίν Μπε
Βαρβάρες
2
τούρ. που τόνισε ότι το νέο Σύνταγ
Λαζοχώρι
2
μα rival αντίθετο με τις υρχές και
Νεόκαστρο
I
τους στόχους του Ατατούρκ. Ο
πρώην υπουργός Ενέργειας κ. ΝτεΒ ΟΜΙΛΟΣ
μίρ Μπαϊκάλ δήλωσε όη το νέο Σύν
Καψόχωρ« Παλατίτσω
ταγμα μοιάζει μάλλον με σχέδιο φιρΆ ραχος Νησέλι
μανιού.
Σταυρός Μ. Αλέξανδρος Αλεξ.
Η τουρκική τηλεόραση εξάλλου,
Κουλούρα Καμποχώρι
μεταδίδει εδώ και αρκετές ημέρες
Λεν Ou γτνει ο αγώνας Καλλιθέας
εκπομπές κατά τις οποίες εμφανίζον
- Λουτρού.
ται μόνο οι υποστηρικτές του «Ναι»
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ενώ οι παλαιοί πολιηκοί έχουν κατα
β όμιλος
δικαστεί σε σιγή,
Οπως έγραψε προχθές η «ΧουΛουτρός
ριέτ», πρόκειται να ιδρύσουν κόμμαΜ, Αλέξανδρος
πι Γ «τόζυγος ΤΟ» πρώην πρωθυπουρ
llaA/rrlWÄ
γοί. Μπουλέντ Ετσεβίτ. Κ- Ραχσάν
Καλλιθέα
U
Ετσεβίτ,ιΚαι ο αδελφός του επίσης
Κάμποχώρι
πρώην πρωθυπουργού Σουλεΐμάν
Κουλούρα
Ντεμιρέλ, κ. Σεβκέτ Ντεμιρέλ. Πάν
Σταυρός
Αραχος
τοτε κατά τις τουρκικές ·φημερίδ«ς.
κόμμα θα ιδρόσα η» ο σ ημε ρ ινός
Νησέλι

Βρέθηκε

ο β ια σ τή ς

Συνέχεια από την 3η
5
Νικομήδεια
4
Αχιλλέας Ν.
ΑγκαΟιά
4
Ραχιά
4
Σέλ.ι
4
ΓΙιιπιίγος
3
Σιενήμαχος
3
Εθνικός Μ.
2
Ζερβοχιόρι
2
Τριπόταμος.
1
Π. Σκυλίτσι
0
•
Ο Αχιλλέας Ν. έχει δύο αγώ
νες λιγότερους, ενώ ό Τριπόταμος, ο
Λγ. Γεώργιος, ο Εθνικός Μ. και το
Ζερβοχώρι από έναν,
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
4η ιιγωνισιική σήμερα και αύριο

Μ Ε Χ Ρ Ι

3 .0 0 0 0 0 0

Λύατε κάθε οτεγασιικό
σας πρόβλημα
ΓΡΑ Φ Θ ΕΙΤΕ ΣΤΟ Σ Τ ΕΓΑ ΓΤ ΪΚ Ο
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Το οιιοίο σας προσφέρει όλα τα πλεονεκτήμα
τα που έχουν οι καταθέσεις του απλού Ταμιευτηρί
ου και επί πλέον την ελευθερία να έχετε τα χρήμα
ι ά σας αδέσμευτα, γιατί μπορείτε να τα αποσύρε
τε κάθε στιγμή.
ΓΡΑ Φ ΤΕ ΤΟ Π Α ΙΔ Ι ΣΑ Σ
ΣΤΟ Σ Τ Ε Γ Α Σ Τ ΙΚ 0 ΤΑΜ ΙΕΥΤΗΡΙΟ
Μ<5(θετέ το να αποταμιεύει, λύνοντας του ταυ τόχρονα και το στεγαστεκό του πρόβλημα.

μένου να επιτευχθεί η όσο το δυνα
τόν μεγαλύτερη επιτυχία των οπαδών
κυβερνητικών υποψηφίων».

Καταλήγοντας, οι παράγοντες του
επιμελητηριακού χώρου, τονίζουν
ότι ο κίνδυνος αλώσεως των επιμελη

Καψοχώς»

πρωθυπουργός

της Τουρκίας κ.

τηρίων. είναι άμεσος και ζητοονJJ
συμπαράσταση του προέδρου
Νέας Δημοκρατίας.

Διαψεύδονται δημοσιεύματα
του Κυπριακού τύπου
ΛΕΥΚΩΣΙΑ 22 (ΑΠΕ)
Ο πρέσβυς της Ελλάδος στην Λευ
κωσία κ. Χρ. Ζαχαράκης και ο
κυβερνηηκός εκπρόσωπος διέψευσαν χθες δημοσιεύματα του Κυπρια
κού τύπου, που αναφέρονται στην μη
πραγματοποίηση της συναντήσεως
του προέδρου Καραμανλή και του
προέδρου Κυπριανού.
Ο πρέσβυς της Ελλάδος κ, Χρ.
Ζαχαράκης εξέδωσε την ακόλουθη
ανακοίνωση:
• Είμαι εξουσιοδοτημένος να δηλώ
σω ο η τα δημοσιεύματα, σχόλια για
τη μη πραγματοποίηση συναντήσεως
του προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κ.
Καραμανλή με τον πρόεδρο Κυπρια
νού είναι απολύτως ανακριβή».

Εξ άλλου, ο κυβερνηηκός εκπρό
σωπος απαντών σε ερώτηση, γιατί
>εν έγινε η συνάντηση του προέδρου
Κυπριανού με τον πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρα
μανλή και κατά πόσον ή μη πραγμα
τοποίησή της συναντήσεως υποδηλώνει αποδοκιμασία της πολιηκής
του κ. Κυπριανού από τον κ. Καρα
μανλή. όπως ισχυρίστηκε κάποια
εφημερίδα, ο κυβερνητικός εκρπόσωπος οπήντπσε:
• Ο ισχυρισμός περί αποδοκιμασίας
της πολιηκής του προέδρου κ.
Κυπριανού από τον πρόεδρο της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Καρα
μανλή προκαλεί κατάπληξη.
Ως γνωστόν, ο κ. Καραμανλής
επέστρεψε από τον Καναδά όπου

ιυρισκετο την Τρίτη »
δε πρόεδρος Κυπριανού
^
ευρίσκετο στην Τήνο. O
Κυπριανού επεκοινώνησε τηλ.
κτος με τον κ. Καραμανλή.
με τον οποίο είχε μακρά σι>™

ανβ-

Κατόπιν τούτοο, δεν παρέστη
γκη προσωπικής
---------- - συναντήβενν
δυο πρόεδροι συνεφώνη00*. συναντηθούν μεταξύ τ ο υ ς •'ιΐΓ0 ,
ε π ο μ έ ν η επίσκεψη του κ.
σ τ η ν Αθήνα. Στην δήλωση που ι
ο πρόεδρος της Δ η μ ο κ ρ α τ ία ς *■
Κυπριανού κ α τά την επιστροφή
στην Κύπρο προχθές ανέφερε οβ
πρόεδρος" της Ελληνικής
τίας του εζήτησε να όιαβιβάβκ ,
3ερμό του χαιρετισμό στον Ku*P'ui^
λαό·.

Προβλήματα στο ΝΑΤΟ
από δηλώσεις Ρότζερς
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 22 (ΑΠΕ)
Ορισμένα προβλήματα φαίνεται
όη προκάλεσε στην έδρα του ΝΑΤΟ,
στην Ευρώπη, η πνακοίνωση από το
διοικητή των συμμαχικών δυνάμεων
του Βορειοατλαντικού συμφώνου
στην Ευρώπη κ. Ρότζερς των νέων
θεωριών στα πλαίσια του «αμυνηκού
δόγματος του ΝΑΤΟ», όπως έγινε
γνωστό από καλά πληρορορημένες
πηγές της Βελγικής πρωτεύουσας,
Ορισμένες δηλώσεις του στρατη
γού Ρότζερς, αναφορικά με την ανά
γκη ενίσχυσης το» συμβαηκού δυνα
μικού των συμμαχικών δυνάμεων,
προκαλεσον μια κάποια αντίδραση,
τόσο στο διπλωμιιτικό όοο και στο
στρατιωτικό τομέα, στο ΝΑΤΟ. Ο κ.
Ρότζερς, προωθώντας την ιδέα αυτή,
είχε δηλώσει πως η ενίσχυση του
συμβαηκού δυναμικού των δυνά
μεων της συμμαχίας θα επέτρεπε την
απομάκρυνση από τον Ευρωπαϊκό

χώρο 6.000 πυρηνικών κεφαλών, με
αποτέλεσμα να μειωθεί η πυρηνική
παρουσία στην Ευρώπη. Ορισμένοι
αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ δήλωσαν,
πάντως, πως οι δηλώσεις του κ. Ρό
τζερς. πραγματοποιήθηκαν χωρίς να
τους έχει πληροφορήσει ή ακόμα και
ρωτήσει, ενώ ταυτόχρονα κατήγγει
λαν όη ο στρατηγός Ρότζερς προσ
βλέπει στους «ίδιους ακριβώς σκο
πούς με τους ειρηνιστές».
Σε επιστολή του προς τους πρε
σβευτές των 16 χωρών - μελών της
συμμαχίας. που έστειλε σ η ς 18
Οκτωβρίου, ο στρατηγός Ρότζερς
επισημαίνει, όη τον απασχολούν
ιδιαίτερα οι ανηφάσεις που υπάρ
χουν μεταξύ του αμυντικού δόγματος
του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη και των
σχεδίων του αμερικανικού πενταγώ
νου που ονομάζονται «Αιρλαντ
Μπάτλ» και «Αιρλαντ Μπάτλ 2.000». "Οπως υπογραμμίζει ο κ. Ρό-

Εβρέν: Απαγορεύονται
οι επικρίσεις
για το Σύνταγμα

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δ Α Ν Ε Ι Ο

Με εμπιστευτική αναφορά στον κ. Λβέρωφ

ΜποΟλέντ Ουλουσού, μαζί με τον
πρώην ανηπρόεδρο της τουρκικής
κυβένρησης κ. Τουργκούτ Οζάλ.
- Ο υπουργός Εξωτερικών της
Τουρκίας κ. Ιλτέρ Τουρκμέν πναχώ-

ΤΟ

ρησε προχθές από την Τεχεράνη,
ύστερα από διήμερη επίσκεψη και
συνομιλίες με Πέρσες οξιωματού;ους, όπως μετέδωσε το περσικό
πρακτορείο ειδήσεων.

τζερς στην επιστολή του. απο α·I »ίλή
του 1979, το ανώτερο στρατήι*:
των συμμαχικών δυνάμεων
Ευρώπη κατέληξη σε μια στρΟΤω .
θεωρία που προβλέπει μια αντεπί
από ης συμβατικές δυνάμεις ·
ΝΑΤΟ εναντίον των δυνάμεων
συμφώνου της Βαρσοβίας. Η
αυτή, που ονομάστηκε «επίθεσύ
π'ον του δευτέρου κύματος».
χθηκε αναφορικά με η ς
κατευθύνσεις του μακροπροΊτ01!
σ τρ α η ω η κ ού σχεδιασμού τηί '

μαχίας και προβλέπει την
ανημετώπτση μιας επίθεσης ι° υ ^
φώνου της Βαρσοβίας, ιό ια ί^ '* ^
την εκμηδένιση του δεί'τέρου
τος της εξ ανατολών επίθεσης,
μοποιώντας
υπερσύγχρονες
τελειοποιημένες τεχνικές ηλε*·'·· ^
κής αναγΛ’ώρισης. Ταυτόχρ0" 1 ^
στα πλαίσια αυτού του σχέδιο'1^
χρησιμοποιηθούν και νέοι πύρ σ ^Λ
με συμβατική γόμωση που έ*ον
εξαιρετικά αποτελέσματα.
Η εφαρμογή αυτού του
σύμφοινα με η ς δηλώσεις τοι
,
τηγού Ρότζερς, προϋποθέτει την .
4% αύξηση των στραπωτικών
πολογισμών των χωρών
^
ΝΑΤΟ και αυτό γιο τα εξής ^πάΗ
ΖΡονιά.
^
Το σχέδιο αυτό, αφού πρωτ ^
βλήθηκε στα διάφορα όργΡνα
ΝΑΤΟ καθώς και σ η ς χώρο» ' ¡J ^
θα συζητηθεί κατά η ς £P7ael,t ’uV«)4
επιτροπής σχεδιασμού και ιιι:^
του ΝΑΤΟ που ιος γνωστό
το ανώτερο όργανο της Ατλον· ^
Συμμαχίας και που οι έργα01” ^
αρχίζουν την Ιη Λεκεμβρ*°υ
Βρυξέλλες.

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ
ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Συνέχεια από την 3η
4, Χαρατσιιρης 4.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΜΕΛΙΤΕΑΣ
81-79 ημ. 36-39

Καϊσίδης Γ- 6. Κιιραφουλίόης. Ζή που αγωνίζεται στον Δημό*Ριί0.\^
Μετά από ένα πολύ καλό παιγνίδι κας 17. Χριστοφορίδης 20. Μπλα* Και τις δύο μέρες τους
Olí
υ Φίλιππος, στον τελευταίο αγώνα τσιώτης 6. Τρανίδης 6. Γεωργιάδης
παρακολούθησε και το >,έλοςηώ*
του τουρνουά, κέρδισε τον ισχυρό
Διαιτί·
15, Γ κιμάς, Γ ουτόπουλος 4. Αλεξίου.
Ο ,Δ.ΚΕ. ίΟμο«ιπονδία -*>·—
Μελιτέιι με 8 1-79 ημ. 36-39 και κατέΚαλαθοσφαίρισης Ελλάδος)
κτησε την τρίτη θέση.
ΜΕΛΙΤΕΑΣ: Γρηγορίου
10. πολίτης μας κ. Χατζηνικολάκθί
Ο αγώνας κράτησε το ενδιαφέρον Κόκκας 26, Καπέλλας !2,Μανιός 7, φανός. Μαζί του την Πιιρυ'1*1^
των λίγων δυστυχοις φιλάθλων, από
Λαζαρίδης 4. Κανδυλιάρης, Β«ιφεί·
ήταν και ο κ. Προεστός, δια'*1’'
την αρχή μέχρι το τέλος.
δης 12, Σίγκ 4. Κοσμάς 4, Πιπερό- μπάσκετ.
Καμιά ομάδα δεν μπόρεσε να πουλος, Αλεξός.
.
γιϊΙ·7
αποσπάσει το σκορ. Ο Φίλιππος έκα
* Οι πρώτοι σκορερς του
λ
νε μιά από τις καλύτερες εμφανίσεις
νουά ήταν: I ) Δόσπρας (Λημόκί1. j)
ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ
του. στα φιλικά παιγνίδια που έδωσε
4), 21 Γεωργιάδης (Φίλιππος ,·ρ £
μέχρι τώρα με πανίσχυρες ομάδες και
Κόκκας (Μελ,ιτέας) 32. 4) Κ.®·': ,ς.
■
*
Τους
4
αγώνες
του
τουρνουά
κέρδισε μπορούμε να πούμε δίκαια.
ΙΧΑΝΘΙ 31.51 Ζήκας (Φίλιππος·
μπάσκετ.
παρακολούθησαν
ελάχιστοι
Στο σημείο που υστερεί η ομάδα,
φίλαθλοι. Αξίζει να σημειωθεί ση το
είναι η νευραλγική θέση του «πλαίη
* Ο Καϊσίδης ΆΥΥ- θθι<(Κ1'μι.
Σάββατο, τους αγώνες Γ.αρακο?πιύθη
μαΙηκερ»,
Παρασκευή το πρωΓ unó την A
σαν
όλοι
οι
παίκτες
και
παίκτριες
του
Ο Χριστοφορίδης φάνηκε κουρα
Αλκέτο Αλεξανδρείας, με επί κεφα Το απόγευμα ήταν από τους **·! (ψ
σμένος, ο Τρανίόης απροσάρμοστος.
ρους παίκτες της ομάδος. AW*
λής το μέλος του Δ.Σ. κ. Παπαποστό
Από τον Φίλιππο διακρίθηκαν οι
λου. Οι του Αλκέπι ήρθαν να όούν πει αθλητική συνέπεια.
Ζήκας, Γεωργιάδης και Κιιϊσίδης
ΣΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟνΛ1·
Αγγ. Επίσης και ο Χρισιοφορίδης. τον προπονητή τους κ. Βαμβακούδη
μόνο για την ευστοχία του. Στην
οργάνω«τη του παιγνιδιού απέτυχε,
ήταν αργός και έδωσε άσχημες πάοος
Από τον Μελιτέπ διακρίθηκαν οι
Κόκκας. Βιιφείδης. Καπέλλας και
Γ ρηγορίου.
Τα 5λεπτπ με πρώτο τον Φίλιππο
ήητν:
6·9. 19 19. 32-26. 36-39 ημίχρο
νο.
49-53. 55-67, 61-75. 81-79 τελικό
σκορ.
Ό π ω ς φαίνεται και από την δια
κύμανση τοο σκορ το καλύτερο
5λεπτή του Φιλίππου ήταν το τελευ
ταίο. Σε αυτό έπαιξε δυνατά και
προσεκηκά και κυνήγησε με πάθος
την νίκη, που πέτυχε 7' πριν από το
τέλος του αγώνα. Ή ταν μιά τονωτική
Πάρτε τον μεγαλύτερο σημερινό τό<°
νίκη, λίγες μέρες πριν από την πρώτη
του εμφάνκτη, στο πρωτάθλημα της
Για κατάθεση 1.00Û00O δρχ.
Β' Εθνικής κατηγορίας.
Παίρνετε τόκο 210.000 δρχ. 21 °>
Οι διαιτητές του αγώνα κ.κ.
500.000 δρν
Μπίντφς και Πόδας, ήιιιν μέτριοι.
Έχασαν οπό νωρίς τον ελεγχο του
Παίρνετε τόκο 96.000 δρχ. 19 o)c
παιγνιδιού και έκαναν πολλά σφάλ
200 000 δρχ.
,.
ματα που ζημίωσαν και τις δύο ομά
Παίρνετε τόκο 34.000 δρχ. 17 ο)
δες. Με αποτέλεσμα στο τέλος να
100.000 δρχ.
διαμαρτύρονται και οι δύο.

ΟΜΟΛΟΓΑ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Αξιοποιήβτε έξυπνο
τις οικονομίες oac

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ· ΚαΛσίόης Ά τγ 7,

Παίρνετε τάκο 17)000 δρχ.

Οι δηλώσεις
των πολιτικών
ΓΙΑ
Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Ό πως σΤ όλη την Ελλάδα

ΙΜΙ.Ε. ΕΒΓΑΛΕ 0ΗΜ0ΡΧ0
ΒΕΡΟΙΑ T0H κ. ΒΛΟΖΒΙΙΗ
Πρώτο κόμμα τώρα η Ν. Δημοκρατία
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΒΓΑΛΕ ΤΟΝ κ. ΒΛΑΧΟ
Ζ Ζ KXnva*,lnTlKéÇ εκλογές της Κυριακής δήμαρχος της Βέροιας
Λ. Γ'Ίκε ο κ. Ανδρέας Βλαζάκης, χάρη στις ψήφους του ηλαϊκού

ηοα°οτό 59,21%, έναντι ποσοστού 40,79% του κ. Γ. Ταα■ htot όμως στη Βέροια το «λαϊκό μέτωπο» έπιασε πολύ μικρότερο
°°*ό αι σύγκριση με την Αλεξάνδρεια και τη Νάουσα.
^? 0ι>αα δήμαρχος εζελέγη ο κ. Αημ. Βλάχος, που κ ϊ αυτός
Plon °*° Πι' ^ ϊν ο υ ς Κ Κ Ε eo„ ΕάΑ κλπ χρειάστηκε να πάρει και τις
6)
'°ϋ Κ Κ Ε για να κερδίσει την εκλογική αναμέτρηση με ποσοστό
·'· ν έναντι ποσοστού 31.73% που συγκέντρωσε ο συνδυασμός του

Γ°λ. Κολτσάκη.
σπ; Βέροια στις έκανα·
,β*'Ι®ί εκλογές ψήφισαν

ιΫκυΡα ψηφοδέλτια ήοαν
Tjj ' και
και πήραν: Αημοκραιυα)
¡K .1’1 VJ84 ψήφους · Ένωση
° i Í6J3!9 7 ψ ήφους.
ϊΐ*®«
ΙαΣΧ* Ηάοιιη
""αα ψηφιοο ι 10.9 86, έγκυ

^ \^ 'δ ε λ η α 1 0 Λ 3 3

και πήραν,

~ ’ ~6 ιυ υ κ η κ ίν η σ η 7 J 9 6 ψ ή φ ο υς

Ανανέωση 3Α37 ψήφους.
ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
αυτά στους Δήμους Βέροιας και
κάτω
Ναούσης εκλέγονται, οι
δημοτικοί Σύμβουλοι:
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δήμαρχος ο κ. Ανδρέας Βλαζάκης.

ΤΟ ·Α ·Ρ Ο

iv a * ik M A it

Συνεταιρισμοί θα
τροφοδοτούν στρατό
και νοσοκομεία
ο.

’Ίν ’ σι>ν*Ταιρισμο( 0α αναλάβουν
**U„ ' ?®üôoo(u των νοσοκομείων
V >t τ. ^ ι του στρατού με οπωροπρώτη φάση η ΣυνεΠρομηθευτική 'Ενωση, με
των υπουργών
Γεωργίας
,,
. . .
^ 4 Λ,(ιι0ρΐ011 θα αναλάβει την τρο®4α;ΐ) 114 νωπά φρούτα και λαχανι
%
ν'*συκομεία και άλλα ιδρύμαπολλοί συνεταιρι%(„ ' ·00) έχουν εκδηλώσει επιβΊ,
Γ°υς δοθούν, σε μόνιμη βάV , " ^ Γήρατα μέσα στις λαχανα*%
Αθηνσς και Θεσσαλονίκης
ν^ι», "“όειάσουν» από τους χον**ς τ·ρ,;’,ιι'ν του δεν συγκεντρώνουν
Γ·°θέσεις για την παραμονή

τους στις λαχαναγορές.
Από μιά πρώτη διαλογή, που έκα
νε η διοίκηση του Οργανισμού Κεν
τρικής Λαχαναγοράς, προκύπτει ότι
τουλάχιστον 200 χονδρέμποροι (υπό
ένα σύνολο περίπου 800) οπωσδήπο
τε φεύγουν από τη λαχαναγορά του
Ρέντη. ενώ επίσης άλλοι 200 δεν
έχουν κάποια από τις προϋποθέσεις,
αλλά οι περιπτώσεις για τους δεύτε
ρους θα κριθούν από τον ΟΚΛΑ με
επιείκεια.
Τρία συνεργεία υπαλλήλων του
ΟΚΛΑ εξετάζουν με μεγάλη προσ
οχή τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν
περίπου 750 χονδρέμποροι του Ρέντη, για ανανέωση των μισθώσεων,

Δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ.
Αθαν. Γεωργιάδης, Νικ. Χαμαλής,
Μιχ. Καρασσββίδης, Ανδρ. Κάπα
ρης. Ιωάν. Χασιώτης, Στέργιος Ιωαννίδης, Αντών. Σιμόπουλος. Ιωάν,
Αληχιινίδου, Νικ. Χονδροματίδης,
Δημ. Μούρνος, ΓΤαντ. Μαυρίδης.
Πετρ. Βαρανάκη
Μαρκοβίτση,
Κων. Ασλάνογλου. Βασ. Μπαλτζής,
Παναγ. Σιδηρόπουλος (από τον συν
δυασμό Βλαζάκη), Γεώργιος Τσαλέρας, Χρ. Μπαντής. Δημ. Ζαμάνης,
Παναγ. Γιαννακάκης, Γεώργ. Λαζός.
Παναγ. Θεοδωρίδης. Αδάμος Καπρί
νης (από τον συνδυασμό Τσαλέρα),
Σάββας Γαβριηλ.ίδης, Σταύρος Ελευθεριαδης και Γιάννης Στιόκας (από
τον συνδυασμό Γαβριηλίδη).
ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Δήμαρχος ο κ. Δημήτρης Βλάχος.
Δημοτικοί σύμβουλοι οι κ.κ. Πλ.
Μώκιος. Κων Τόμπης. Νικ Καραμ
πινέσης, Παντ. Παλαντζίδης, Δημ.
Μαυρογιώργος. Αθαν. Τσίλης. Δημ.
Σαράτσης, Γεώργ. Πολάκης, Αναστ.
Μπορδάνος και Νικ. Τσίιρος,
Πολΰδ. Κατσάνος, Στέργ. Σαρμπίνος
(από τον συνδυασμό Βλάχου). Πτολ.
Κολτσάκη;. Χρ. Χρηστίδης, Γεώργ.
Βογιατζής. Γτεφ. ΣΙνος. Νικ. Πιπω
Κωνσταντίνου (απ τον συνδυασμό
Κολτσάκη). Αθαν Χατζόπουλος.
Σπύρος Χρήστου (υπ' τον συνδυα
σμό Χατζόπουλου).

από 37%, δηλαδή παρουσιάστηκε, σ'
ένα χρόνο, μείωση της δυνάμεώς του
σε ποσοστό μεγαλύτερο από 10%,
ενώ η Ν.Α., αντίθετα, έγινε πάλι, στη
Βέροια, πρώτο κόμμα, με δύναμη
41,35%, έναν η του 33,86%, που είχε
στις
βουλευτικές εκλογές της
18.10.1981. Και τούτυ. αν και το
ΠΑΣΟΚ έχει πιά γίνει κυβέρνηση
και είνυι γνωστή η έντονη ψυχολογι
κή βία που ασκήθηκε, ακόμα και σε
επιστήμονες. Έ τστ,σης προκηρύξεις
των «δημοκρατικών» υγειονομικών,
μηχανικών, νομικών υπέγραφαν και.
γνωστοί «χουντικοί». Ακροδεξιοί.
Δεξιοί. Κεντρώοι κΛ.π.. πουαναγκά
στηκαν. γιατί, αλλιώτικο κινδύνευαν
να χάσουν tic θέσεις τους ή γιατί επι
διώκουν να αποκτήσουν τέτοιες, οι
«Πασοκαλλητοί» τούτοι, ·μη προνο
μιούχοι·, επιστήμονες.

Μιά άλλη παρατήρηση που πρέ
πει να γίνει είναι υπ αν εφαρμοζόταν
η ανόθευτη, απλή αναλογική και όχι
το παραμορφωτικό σύστημα που
ίσχυσε, τότε το Π α ΣΟΚ θα ήταν δεύ
τερο (και όχι πρώτο) κόμμα στον Δή
μο Βέροιας σε αριθμό δημοτικών
σ υμ β ο ύ λ ω ν^ π · ιτη, πάλι, τη Ν Δ-,
γιατί ιι τον συνδυασμό ταυ εκΛίχτη
καν και σύμβουλοι που ανήκουν στο
ΚΚΕ εσωτ. κ.ά.
Συγκεκριμένα, αν εκλέγονταν αι
δημ. σύμβουλοι σύμφωνα με την
πραγματική δύναμη των κομμάτων,
θα έπρεπε να ανήκει ανά ένας σύμ
ΠΑΡΑΤέΙΡΗΣΕΙΣ
βουλος σε κάθε κόμμα που θα
Π Α ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
συγκέντρωνε ( 100; 25) 4% των ψή
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
φων και. συνεπώς, από τους Δημ.
Σχετικό με το αποτέλεσμα των Συμβούλους Βέροιας να εκλέξει Ο κ,
εκλογών στο Νομό μας αντικει Γ. Τσαλέρας - Ν.Δ. συνολικά δέκα
μενικοί παρατηρητές σημείωναν (10). ο κ. Βλαζάκης - ΠΑΣΟΚ κ.λ,π.
δέκα ( 10). από τους οποίους οι «καθατα εξής:
οόαιμοι Πασοκτσήδες θα ήσαν 7-8.
Το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε χαρα και ο συνδυασμός του κ. Γαβριηλίδη
κτηριστική πτώση στις ψήφους του. - ΚΚΕ και των άλλων αριστερών
σε σχέση με τη δύναμη που είχε δυνάμεων πέντε (5),
συγκεντρώσει στις βουλευτικές εκλο
' Ετσι, ο συνδυασμός του ΠΑΣΟΚ
0α απφτελούσέ μειοψηφία, ενώ τώρο
θα tivfai πλειοψηφώ χάρη στα τεχνάσμαΛ του νόμου. Συγκεκριμένα,
εκλέγονται πέντε (5) σύμβουλοι του
συνδυασμού τούτου σε βάρος τριών
(3) υποψηφίου Γ°υ συνδυασμού Τσπλέροκαι δύο (2) σε βάρος του συν
δυασμού Γαβριηλίδη, αν και έχουν
πιάσει λιγότερους ψήφους προτιμήσεως από τους σφσγιιισθέντες από το
εκλογικό νόμο συναδέλφους τους
των άλλων δύο συνδυασμών.
Αυτά όλα τα έχουν καταλάβει
ασφαλώς οι ινστρούχτορες του
ΠΑΣΟΚ στη Βέροια και έχουν μου
διάσει, γιατί καταλαβαίνουν τί τους
περιμένει στο μέλλον. Δεν είναι λοι
πόν τυχαίο το γεγονός ότι η φυλλάδα
του ΠΑΣΟΚ «Αλλαγή» «τα έχει βά
ψει μαύρ» στο τελευταίο φύλλο της
(της 22-10-1982) και πουθενά δεν
νοάΦει για το ποσοστό που έπιασε ο
συνασπισμός tou ΠΑΣΟΚ - ΚΚΕ
εσωτ
ΕΔΑ - ΕΔΗΚ. την πρώτη
Κυριακή. Είναι φανερός ο εκνευρι
σμός όλων των ανθρώπων του
ΠΑΣΟΚ. που πίστευαν και διακή
ρυσσαν στο προηγούμενο φύλλο
(15.10.1982) τη? «Αλλαγής», ότι c
συνδυασμός τους θα «παρελασει»,
γιατί θα έπαιρνε - δήθεν· - την απόλυ
τη πλειοψηφώ από την πρώτη
Κυριακή και θα εβγαζε τον Δήμαρχό
του. Ασχετα, συνεπώς, από τις
θριαμβολογίες «>υς. που θυμίζουν
«γύφτικα πανηγύρια» και τη «μεγαλιώδη* νίκη, για Γθν οποία, ασφαλώς,
θα γράφει η «Ποσοκτάδα» εφημερίδα,
για λόγους εμψυχώσεως και προπα
γανδιστικών. « το αναμενόμενο και
νούργιο φύλλο της. η ψυχρή αλήθεια
είναι πολύ διαφορετική: Το ΠΑΣΟΚ
Συν/σμό Β' Ελληνορωσσοπροσφύ- στη Βέροια, ηττήθηκε και η δήθεν νί
κη του είναι τραυματισμένη και «πύργων Δήμου Βέροιας·.
—Έ γκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα ρεια». γιατί δεν είναι δίκιά του αλλά
και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «Ανα «του λαϊκού μετώπου ευκαιρίας». Το
καίνιση. βελτίωση, συντήρηση υφι ΠΑΣΟΚ »,'αι οτη Βέροια, έπεσε και
σταμένων εγκαταστάσεων και κατα πάλι στην τάξη του δεύτερου κόμμα
σκευή κόμβων φωτεινής σηματοδό τος. όπως αναδείχθηκε στις βουλευτι
κές εκλογές της 20.10.1977, και έχα
τησης πόλεως Βέροιας».
- Διαγραφή τελών και μισθωμάτων. σε την πρώτη Οεση. που πήρε στις
- Επιβολή ή μη φόρου φωτιζόμενης τελευταίες βουλευτικές εκλογές της
18.10.1981.
επιφάνειας,
' Αρχισε λοιπών η αρχή του τέλους
— Χορήγηση ή μη οικονομικής ενί
σχυσης στην Εταιρία Προστασίας του στην πόλη της Βέροιας και σ’
'Ανηλίκων Νομού Ημαθίας το έτο< όλη την Ε λ λ ά δ α . Αργά ή γρήγορα θα
έλθει και η «απαλλαγή» από την
1983.
, — Τροποποίηση των υπ' ιιριθμ. «Αλλαγή». γι°τί Μεγάλη μερίδα των
43/82 και 137/82 αποφάσεων του ψηφοφόρων, που παρασύρθηκε στις
Δημοτικού Συμβουλίου «Σύσταση βΐιυλευτ**·', εΛογδς της 17.10 1V8I,
Ιδρύματος Δήμου Βέροιας με όνομα από την αδίστακτη συνθηματολογία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑ του. κατάλαβε πιά ότι έπεσε σε παγί
ΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΘΕΑΝΩΣ δα κ β γυρεό* "Β βρβ τρόπο για vu

γές της Ι8.ΙΟ.Ι 081, στη Βέροια. Σύ
γκριση με τα δεδομένα των προηγού
μενων δημοτικών εκλογών του 1978,
δεν μπορεί να γίνει, γιατί ο τότε υπο
ψήψιος δήμαρχος κ. Κ. Ζαμπούνης
δεν ανήκε στο ΠΑΣΟΚ. ούτε οι
δημοτικές εκλογές ε ίχ τ · πολιτικο
ποιηθεί τόσο πολύ, ούτε, πολύ περισ
σότερο. είχαν κομματικοποιηθεί με
δημόσιες και επίσημες δηλώσεις του
κ. Παπανδρέου.
Πραγματικά, το ΠΑΣΟΚ είχε έλ
θει πρώτο κόμμα στις προηγούμενες
βουλευτικές εκλογές, με ποσοστό
47,64%, που είχε πάρει μόνο του,
ενώ στις δημοτικές εκλογές της
17.10.1982 έπιασε ποσοστό 40.07%,
(μαζί, μάλιστα, με τους οπαδούς του
ΚΚ.Ε εσωτ.» πκ, ΕΔΑ. της ΕΔΗΚ της
μη ενταγμένης αριστερός). Αν λοι
πού αφαιρεύουν οι ψήφοι του ΚΚΕ
εσωτ. της 18.10.1981 (1,24%) που
πρέπει, μάλιστα, να ήταν μεγαλύτε
ρου ποσοστού, λόγω του ότι ψήφι
σαν τώρα και οι 18άρηδες, όπου το
κόμμα τούτο έχει κάποια ενισχυμένη
δύναμη, της ΕΔΑ κ.λ,π. πρέπει να
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι,
στη Βέροια, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να
πήρε μόνο του ποσοστό λιγότερο

Συνεδριάζει την Παρασκευή
τοΑημ. Συμβούλιο Βέροιας
την Παρασκκυή
το βράδυ το Δ ημοτικό
Π φ ο ια ς με τα roo κά-

%

■

V

^θμητρίου Μπουσμπούσυαπεριληφθεί στα απαλ-·
*- ^
ακίνητα της οδού'
«ü„„· '““¿των προς το Γενικό
“■“ο Βέροιας,

Ζ

τΓΤοίκων παρόδου ΑνοίΒέροιας, για τσιμεντόπαΡόδου Ανοίξεως.
*®-0τχ,
πίστωσης ποσού δρχ.
Λ ύ π ΐ/1** “ποζημίωση του απαλλυ^ ο ή ΐ °υ χτίσματος Αντωνίου

'

Π°ο«Α> 3000 δρχ. που
***>*«
οηΜ ηα ι.
λογ/ομού για δαπάνες

που έγιναν σε βάρος εντ/τος παγίας
προκαταβολής από τον υπόλογο
υπάλληλο Βασίλειο Ντουλόπουλο.
Αποδοχή επιχορήγησης ποσού
δρχ. 150.000 από το Νομαρχιακό
Ταμκιο για την κατασκευή του έργου
•Διανοίξεις οδών στο συν/σμό Β'
Ελληνορωααοπροσφύγων· και τροτ/ση προϋπ/ομού Δήμου 1982.
— Εκποίηση με δημοπρασία παλιών
μαρμάρων του Δημοτικού Νεκροτα
φείου.
— Οναμασίυ ανώνυμων οδών της
πόλης.
—Έ γκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Αμμοχαλικόστρωση
αγροτικών οδών·.
—' Εγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα
του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών
Κονίτσης - Κρήτης - Καρατάσου
Γράμμου - Βερμίου
Ακαταμάχη
του».

-Έ γκριση 3ου Συγκριτικού πίνακα
του έργου «Κατασκευή γεφύρας στο

ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ» και προσαρμογή
του άρθρου 20 του Ν. 1270/82.

ξάρότ» *°*
π**!»·κ^^ιΙ Ο
χρόνος λοιπόν τρέχη ο* βάρος του

ΤΙΣ ΔΗΜΟΤ.ΕΚΛΟΓ

«Μεγάλο και πολυσήμαντο πολιτικό
γεγονός», χαρακτήρισε ο πρόεδρος της
Ί.Δ. κ. Ευ. Αβέρωφ το αποτέλεσμα κσι
ίου β' γύρου των δημοτικών εκλογών,
που »κατατάσσει όπως υπογράμμιζα - τη
Ν.Δ. ως αυτοδύναμο κόμμα με ποσοστό
ψήφων 41% περίπου».
Ο κ. Λβέρωφ επεσήμονε πράγματι το
εντυπωσιακό γεγονός ότι οι υπυστηριζόμενοι από το μέτωπο υποψήφιοι, δεν πήραν το σύνολο των ψηφων που_είχαν πά
τ· ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ πριν
ρα χωριστό το
μια βδομάδα,
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. αναφέρΛηκε στο
ιδιαίτερης σημασίας γεγονός των αποτε
λεσμάτων Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
κατά το οποίο οι υποστηριζόμενοι από τη
Ν.Δ υποψήφιοι (Τζ. Τζαννετάκης - Σωτ.
Κούβελας) πήραν καθένας τους 44% περί
που*.
Εξ άλλου ο κ. Αβερωφ απαντώντας
στις ηηλώαεις Α. Παπανδρέου από την
τηλ-εόροση περί... συμπτΰξεπις μετώπου
Ν.Δ. - ΚΚΕ «υπενθύμισε»' στον πρωθυ
πουργό ότι «ηγείται της μόνης παρατά
ξεως που δεν έκανε ποτέ συμβιβασμούς
με το Κ Κ Ε και ότι η Ν.Δ. κατά τον β’ γύ
ρο των εκλογών είχε συστήσει στους οπα
οούς της οπόλ,υτη ουδετερότητιι. στους
δήμους όπου αντίπαλοι ήσαν ΠΑΣΟΚ
και ΚΚΕ.
«Αν κάποιος στερείται ιδεολογίας τό
νισε στην απάντησή του ο κ. Λβέρωφ
αυτός civui υ κ. Παπανδρέου. ο οποίος δεν
έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ποιός ήταν, ποιός
είναι, τί είναι και πού βαδίζει·

ΓΥΓΚΙΝΗΜΕΝΟΕ
Πς «βαθιά» πυγκινημένος από το απο
τέλεσμα ενεφανίαθη ο πρωθυπουργός με
δηλώσεις του στο Kaotpi. «Ο λαός είπε
έδωσε μιά ακόμη συντριπτική νίκη στο
ΠΑΣΟΚ!
Εξ άλλου για να μειώσει τις ενιυπω
σεις για την ευρυτάτη σε πολυάριθμους
Δήμους συνεργασία με το ΚΚΕ δήλωσε:
«βέλο» να πώ τούτο: ότι η Νέα Δημο
κρατία σε οποιαδήποτε αναμέτρηση μετα
ξύ του ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ επέλεξε ιυ
ΚΚΕ και γι αυτό νομίζω ότι δεν έχει
πλέον to δικαίωμα η Νέα Δημοκρατία να
μιλήσει ο αυτόν τον τόπο γιο λαίκό μέτω
πο. Α λ λ ά και κάτι παραπάνω: ο αρχηγός
της Νέας Δημοκρατίας έχει οδηγήσει to
κομμά ταυ σε μιά πορεία αδιέξοδη, ιδεο
λογικό και πολιτικά. Θιι έλεγα όη έχει
υποστεί όχι μόνο μιά εκλογική αλλά και
μιά ηθική ήττα πρώτου μεγέθους. Θα ήθε
λα να γνωρίζω τί επιτέλους είναι η Νέα
Δημοκρατία, τί παριστάνει στον πολιτικό
χάρτη μας, ας το αναλ-ογιαθεί ο κ Αβέρωφ».

ΠΑΣΟΚ.
Άλλωστε, και στα χωριά του
νομού Ημαθίας το ΠΑΣΟΚ δεν
παρουσίασε αύξηση αλλά σε πολλές
περιπτώσεις αξιοσημείωτη μείωση,
γιατί, στην περίπτωση των Κοινοτή
ΔΗΛΩΣΗ ΛΒΕΡΩΦ
των. δεν βγήκε Πρόεδρος όποιος πή
• Πρόκειται για μεγάλο και πολυσή
ρε το 50% αλλά όποιος ήλθε πρώτος. μαντό ηύλιπκό γεγονός» τόνισε ο πρόε
Το ΠΑΣΟΚ όμως είχε πιάσει πάνω δρος της Ν.Λ. κ. Ευ. Αβερωφ. αναΦερόμε
από το 50% σ’ όλο τον νομό στις νος στο αποτέλεσμα του β' γύρου ιων
βουλευτικές εκλογές του 1981. Τώρα δημοτικών εκλογών. Συγκεκριμένα ,ι κ.
Αβέρωφ δήλωσε: . Οπως προκύπτει από
σε ελάχιστες μόνο κοινότητες πήρε ανάλυση των αποτέλεομάιων των εκλο
όμοιο ποσοστό στις κοινοτικές εκλο γών. το εκλογικό σώμα κατατάσσει τη
γές της 17.10.1982 και τούτο μονάχα Νέα Λημοκρατία ως πρώτο αυτοδύναμο
ρε ποσοστό ψήφων 41 τοις εκατό
όπου οι συνδυασμοί ήσαν δύο, ενώ κόμμο
Πρόκειται για μεγάλο και πιιλιχιήραγ.
όπου ήσυν τρεις ή περισσότεροι, ο to πολιτικό γεγονός. Καταβάλεται κιόλας
συνδυασμός ταυ ΠΑΣΟΚ βγήκε προσπάθεια, δια των ραδιοτηλεοπτικών
(όπου έγινε τούτο) υλ-λά με ποσοστό μέσων, με διοστρέβίωιση αριθμών, να
αλλοιωθεί η πραγματική εικόνα του ιιπο
πολύ μικρότερο από το 50% και απ' :ελάσματος. Αυτό είναι αδύνατο να επι
όσο πήρε στις τελευταίες βουλευτικές τευχθεί. Οι αριθμοί μιλούν την αδιάψευ
εκλ,ογές. Αν λοιπόν αθροίσουμε τις στη γλώσσα τους.
Τα πολιτικά συμπτράσματα των δημο
ψήφους που πήρε το ΠΑΣΟΚ στα τικών
εκλογάιν, βγήκαν από τον πρώτο,
χωριά της Ημαθίας, θα διαπιστώσου γύρο και είναι σιιφέστατα: μειώθηκε
με οσ το ΠΑΣΟΚ έμεινε στάσιμο και αισθητά η εκλογική δύναμη τον· ΠΑΣΟΚ
συχνά έχιισε και ψήφους κοι τούτο huí αντνστρόφιυς αυξήθηκε σημαντικά η
δύναμη της Νέας Δημοκρατίας.
αν και στα χωριό υπήρξμν (σε πολλές
Από τον δεύτερο γύρο των τκλογών.
περιπτώσεις) πράξεις
βίας και τα συμπεράσματα αυτή βγαίνουν, ακόμα
πώ
ενισχυμένα
Στ καμιά σχεδόν περίπτω
έτσι πολλοί κεντρώοι και υποψήφιοι
ση, οι υπυατηριξόμενοι από το μέτωπο
της Ν.Λ. τελικά δεν κατέβηκαν
»υποψήφιοι, δτν πφκιν το σιώυλυ -Γ-υ
«π»V-ντστφτηΓ«*«ι»» " » » « a » » 1.1»»· , -.»<■»σ, , « flA L O k
Γενικό' συμπέρασμα βγαίνει ότι
·>.ίγα είναι τα ψωμιά, του ΠΑΣΟΚ,
όπως λέγει ο προδομένος λαός μας.

και τε> ΚΚΕ. πριν από μιά βδομάδα. Πολ
λ,., α ο ·ις δυνάμεις ποο εγκατέλετψαν το
Π λ ΣΟΚ και απυδοκίμαοαν το λαϊκό με
«υπο. συσπηρώθηκαν σιον ευρΰτκρο,
ónuOKpariKÓ. φιλέλεύθερυ χώρο που

εκφράζει η μεγάλη παραταςη μας
Ιδιαίτερης σημασίας rivai το γεγονός
?τι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη,
υπου όπως προκύπτει απο άλες « ς προη
γούμενε; εκλογές, τα αποτελέσματα ο ν«
ratontpiÇoiiv πάντα εκείνα αλης της
Ελλάδας, ΟΙ υποστηριζόμενοι απο την
Νέα Δημοκρατία υποψήφιοι, πήραν κάθε
να; 44% περίπου.
Ενσ άλλο συμπέρασμα ιδιαίτερα ανη
συχητικό είναι ότι το ΠΛΣΟΚ στην εξου
σία έστρωσε το ορόμο στο ΚΚΕ. '.toi itou
μέσα σε ένα χρονο vu αυξήσο αισθητά τνς
δυνάμεις του. Για το γεγονός αυιύ. ι> πρώ
τος που έπρεπε να ανήσυχα, είναι ο αρχηγος του ΠΑΣΟΚ. Ακόμα περισσότερο
γιατί σε ποΛλιί ανοίγματα του υτιερψαλιιγ
γιστηκε kui αιχμαλωτίστηκε από tu ΚΚΕ
Η εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού
προς π| Νέα Λημοκρατία, napa ένα πρω
τοφανές κλίμα βίας και τρομακρυτιας,
αποτελεί για τη μεγάλη πσραταξή μας.
εντολή να συνεχίσει με ανανεωμένο πρό
γραμμα όράσεως. τη μάχη γμι την αποκα
τάσταση των γνήσιων δημοκρατικών
θεσμών. Την εντολή αυτή, μας ιη ν óSioat
κι ένα μεγάλο μέρος της ζωντανής νυολοιας μαςπ au άλλη μιά φορά απέδειξε την
ωριμότητά της και την πίστη της στη

δημοκρατία.

Ππρέχω τη όύιβεβαίωαη σιπν ελληνικά
λσο ότι θα ανταποκριθοιίμι στην εντολή
που μαε λόωσε»
ΔΗΛΩΣΗ
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των
νημοηκών εκλογών η πρωθυπουργός κ.
Α. Πυπιινδρέού, έκανε την έξης δήλωσή:
«Πρέπει να πώ, ό « είμαι patin; συγκν
ιημένος. -ιατί με την ψήφο του ο λαάίς
έδωσε ακόμη μιά συντριπτική νίκη στο
ΠΑΣΟΚ. στις δυνάμεις της αλλαγής
Πραγματικά η ψήφος του ινκξ έργεξανά να τονίσει ισχυροτιρα
ισγυηοιιηα ιιιν
πίσι
ται ξανα
ιην πίστη
του λαού στο έργο που έχιιύμι ανιιλόβα
«ι φτιάξουμε μιά νέα Ελλαόι που να
ιιντπποκρίνετηι στις «[κισδοκίις tou
ελληνικού λυτού και ταμ -Ονους. Είναι
συντριπτική νίκη και μπορεί να πει κανείς
οτι έχει πρασινίσει ο χιιρτης της Ελλά·
δυς·
Ο κ. ΦΛΩΡΛΚΙΙΣ
Ο γ.γ. ίου ΚΚΕ κ. Χαρ. Φλωράκης.
δήλωσε• Μπορούμε να πούμε Λ« u δεύτερο;
γύρος τιιιν δημοτικτίιν εκλυγών ιιποπλχι
ένα πραγματικό λαϊκά δημοψήφισμα υπέρ
τη; ενότητας, υπέρ της δημοκρατίας κοι
της προόδου στον τοπα μας.
Το πρώτο συμπέρασμα είναι ό ν από
κοινού οι δυνάμεις που έχουν ΰιακηρύξα
αλλαγές στη ζιαη του τόπου, υπερίσχυοαν
αδιαμφισβήτητα των ουντηρητικών δυνά
μεων στ ύλη τη χώρα και κοτίκτησαν
όλους τους σημπνπκούς Οήμου; της χώ·
1ρας. Είναι μιά νίκη που επιτεύχθηκε ναι
με την αποφασιστική αυνεισφυρίά του
ΚΚΕ. Είναι ενα γτνικότερο μάθημα γαι το
πόσο αναγκαία και αποΐέλασματική κίνιιι
η πιά πλπηιί δημυκ,-κετική συνεργασία
Το δκύτερτι είναι ότι οι πυνδυαομοί
που υποστηρίείτ το ΚΚΕ σημείωσαν
μτγόλη «πιτυχία και κέρδισαν ιτημιιντιΚΰυς δήμους οτ όλη την χώρα Αποδείχνειαι όη ιυρυτερις ληικίς Λυνάμεις, ανε
ξάρτητα από κομματικές τυποθετήστις,
θεωρούν συνοκ,ττερου; εκφραστές των
συμφερόντων τους τούς κομμουνιστές
δήμαρχους
ΤΟ ΚΟΛΗΣΟ
Από το πολιτικά γραφείο της Κ.Ε. too
ΚΟΔΜΣΟ ανικυινώαη, εξάλλου ότι:
Βασικό είναι τιι συμπέρασμα iVri η
μεγαλ,η πλετοψηφία των όημόρχων που
έκλέχθηκυν οτο δεύτερο γύρο ιων όημοτικ,ίιν εκλογών, είναι καρπός συνασπι
σμού πολ.ιτικών κομμάτων Και προστίθ*·
ται:
•Οι ανιίγκες της Τοπικής Αιαοδιοίκη·
σης y ii το νόη^ι .οιείγτιεης εντολής an- ·
θαλαειν νωιί Λ . «ώ·υινώ ς^ειχίς - π θ
κατά πρώτο ΛογΟ Βτην Αθήνα, τον 11α
nail και τη Θεσηιιλεΐνίκη vu ιιγκαταλκέψουν τις κιιμμηηκκς ιαοχρι'οσεις και νκ
υςκισυι,θ,ιύν οτην επίλυση των πιεπυνων
προβλημάτων της καθημερινής ζωής».

Ο Καραμανλής
από χθες
στην Θεσ/νίκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 25 (ΑΠΕ)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κων/νος Καραμανλής, έφθαοε χθες
στη Θεσσαλονίκη, όπου Οα παραστεί
στις τριήμερες εορταστικές εκδηλώ
σεις για την 60ή επέτειο της απελευ
θέρωσης της Θεσσαλονίκης και την
επέτειο του ιστορικού ΟΧΙ. Οι εκδη
λώσεις που θα ολοκληρωθοέιν την
Πέμπτη με τη μεγάλη στρατιωτική
παρέλμιση άρχισαν χθες το πρωί με
βυζαντινή μεγαλοπρέπειο με την
λιτάνευση του σκηνώματος του
Αγίου Δημητρίου και της θαυμα
τουργού εικόνας του, προεξάρχοντος
Μητροπολίτου ΘεσοαλΛνίκης
Παντελεήμονος, συμπαραστουμένου
12 άλλων αρχιερέων από όλη την
Ελλάδα. Ο υπουργός Β. Ελλάδας, κ.
Β. Ινϊζές. κιιι ο υφυπουργός παιδείας
και θρησκευμάτων κ. Στυλ. Παπαθεμελής αντιπροσώπευσαν την κυβέρ
νηση ενώ την λιτάνευση παρακολού-_
θησπν ο διοικητής του Γ' Σώματος
Στρατού κ. Α. Σουνδΐας, βουλευτές
και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.
Τη λιτάνευση παρακολούθησε και ο
νεοενλεγμένος δήμαρχος Θεσσαλονί
κης κ. Θεοχάρης Μανάβης και χιλιά
δες λαού, ενώ στη διάρκεια της λιτάνευσης οι καμπάνες των εκκλησιών
χτυπούσαν χαρμόσυνα,
Στις 12.30 προσγειώθηκε στη
Θεσσαλονίκη το αεροπλάνο με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Κ.
Καραμανλή τον' οποίο συνόδευε ο
υφυπουργός εθν. αμύνης κ Αντ.
Δροσογιάννης. Στο αεροδρόμιο τον
υποδέχθηκαν ο υπουργός Β. Ελλάδας
κ Β. Ιντζές. ο υφυπουργός παιδείας
και θρησκευμάτων κ. Στυλ. Παπαθε
μελής, ο Μητροπολίτης Κρήνης και
Καλαμαριάς, κ. Προκόπιος, η ηγεσία
των ενόπλων δυνάμεων και οι τοπι
κές αρχές.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
αφού επιθεώρησε το τιμητικό άνημα
που του απέδωσε τιμές, προσφωνήθηκε από τον δήιιαρχο Θεσσαλονί
κης κ. θ . Γιαννούση. Ο δήμαρχος
ανάμεσα στα άλλα ιόνισε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον που έχ£ΐ επιδείξει ο κ.
Καρομμνλής για την πόλη και ότι θ
παρουσία tou τις μέρες υύτές προσοίδ α ιδιαίτερες διαστάσεις στην ανά
γκη της ενότητας του λχιού KW της
βελτίωσης και προώθησης των
θεσμών. Ο δήμαρχος κοτίληξκ ως
*ξής: «Η παρουσία της κ. Πρόεδρε θα

προσδώσει ιδιαίτερη λαμπρότητα
στις εορταστικές εκδηλώσεις nui θα
στεριώσει τα ιόαπκά και τον πόθο
που δεν παύετε να διαλαλείτε για
ειρήνη, ανεξαρτησία και δικυιοσύνη
στο λαό μας. καθώς και για μιό
δημιουργική αναγέννηση της χώρας
μας. Με αυτή την πίστη, με αυτές τις
σκέψεις και με αυτό το αίσθημα του
λαού μας. σας καλωσορίζω οτην πό
λη μας».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας χαιρέτησε όλους τους
επισήμους ενώ χιλιάδες λαού που
ήταν συγκεντρωμένοι τον επευφη
μούσαν και τον χειροκροτούσαν, με
ιδιαίτερη θέρμη. Ο Πρόεδρος πλησία
σε προς τα κιγκλιδώματα του αερο
δρομίου και αντάλλαξε χειραψίες με
πολλούς πολίτες.

Στη συνεχεία σχηματίστηκε πομ
πή η οποίο κπτπιθύνθηκκ προς το
προεδρικό μέγαρο στο οποίο θα
κπταλύσει ο Πρόεδρο; της Δημοκρα
τίας Σε όλη την διαδρομή ο κόσμος*
ου είχε συγκεντρωθεί κατά μήκος
«ον λεωφόρων Γράμμου - Βίτσι,
Βασιλίσσης Σοφίας και Σοφούλη
επευφημούσαν ζωηρά τον Πρόεδρο.
Σήμερα στις 11 το πρωί ο Πρόε
δρος θα μεταβεί σιον καθεδρικό νοώ
του Αγίου Δημητρίου. όπου θα πραγ
ματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία
ενώ στις 7 το βράδυ ο κ. Καραμαν
λής θα πάει στο Αριστοτέλειο Πανε
πιστήμιο όπου θα γίνει ο πανηγυρι
κός εορτασμός και ο καθηγητής της
Φιλοσοφικής Σχολής ν. Ν. Κονόμης
θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό με θέ
μα «Στο περιθώριο της ιστορίας και
της ποίησης».

Αδικαιολόγητη
καθυστέρηση
των μέτρων
για το βαμβάκι
Μεγάλη δυσκολία και οπωσδήπο
τε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση,
παρατηρείται εδώ και λίγες μέρες,
στην εξαγγελία των μέτρων για το
βαμβάκι. Ό πω ς έχει το θέμα είχε
συζητηθεί στη συνεδρίαση της επι
τροπής τιμών και εισοδημάτων την
περασμένη Τετάρτη και είχε ανπγγελ
θπϊ ότι αμέσως μετά θα εξπγγέλονταν
«ι μέτρα που αποφασίσθηκαν.
Παρά το γεγονός ότι έχω περάσει
σχτδον μιά εβδομάδα και οδηγούμεθα για την επόμενη συνεδρίαση της
επιτροπής τίποτα δεν ονακοινίαθη«
αιίαημα ή ανεπίσημα.
Έγκυροι παρατηρητές, υπογρόμ
' μιζαν ότι τα μέτρα που συζητήθηκαν
στην επιτροπή τιμών και εισόδημά
των υπολοίπονται από αυτά που είχε
εφαρμόσει πέρυσι η προηγούμενη

κυβέρνηση της »Ν.Δ-». με αποτέλε
σμα η τωρινή πολιτική ηγεσία του
υπουργείου γεωργίας να μην ξέρει τί
πρέπει να εφαρμόσα Μέτρα και τιμές
υποδεέστερα των περσινών ή να ακο
λουθήσει πολιτική λιτότητας στον
τομέα αυτό της αγροτικής πολιτικής.
Λπό την άλλη μεριά εκφράζονται φό
βοι μήπως μέσα στη δέσμη των μέ
τρων που συζητήθηκαν υπάρξουν και
προτάσεις ασυμβίβαστες μ< το κοινο
τικό καθεστώς, που δημιουργούν
προβλήματα στην άμεση εξαγγελία
των μέτρων για το βαμβάκι. Οπα»ς
και νπΐ έχει πάντος η κατάσταση θα
πρωία νο πημειώότί ότι ο* αγρότες
περιμένουν την εξαγγελία W θ*·
τρων αυτών, γαι να μην είναι πλέον
αργά και υποβσθμιτΛώ το προϊόν

τους.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Κι αυτά εξυπηρετούν τους οδη
γούς.
2. Μιά... παγίδα στην καθαρεύουσα.
3. Βυζαντινή νότα.
4. Η διάρκειά του τρεις μήνες (καθ.)

Τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

— Αυτή πάντοτε μας αρέσει.
3. Παληό μέσο συγκοινωνίας- Λύρα
χωρίς... φωνή.
6. Είναι κάθε απόφθεγμα (καθ.).
7. Παρακινεί - Αυτός... τελευταίο
κατοικία.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Μέσο μεταφοράς πτωμάτων.
2. Υποθετικό — Ελληνική ομάδα
καλαθοσφαιρίσεως.
3. Μιά γνωστή... θάλασσα (γεν.).
4 Αρχυεύ · ελληνικού κόμματος
(αντίστρ.) — Μόνον... αυτή.
5. Ό μ ο ια σύμφωνα - 204.
6. Σταύρολεξολούλουόα — Θέση
στο μπάσκετ.
7. Αυτός έχει σχέση με τον 7 οριζ.
β·

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΜΑΚΡΟΧΟΡΙ - ΚΕ 2. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 3. ΜΑΡΤΥΡΑΣ
- ANA 4 Η ΑΝΑΦΗ - ΕΝΤ 5. ΣΟΤΛΑΓΒΑ - ΟΥΣ 6.
ÍJOEIA1A - ΚΣ 7. ΙΟΡΑΓΑΛ - AM 8. ΣΕΣΟΥΛΑ 9.
ΑΜΙΣ - ΥΠΕΡ 10. ΤΡΙΤΟΣ - ΤΣΑΚΑ 11. ΑΠΑΡΑΤΗΡΗ
ΤΟΣ 12. ΣΑ - ΑΝΑΚΙ - ΗΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: 1. Μ ΤΜΗΣΕΙΣ - ΤΑΣ 2. Α(Π)Α(Λ)0 - ΑΡΠΑ 3. ΚΑΡΝΤΕΡΙΜΙΑ 4. ΡΕΤΑΛΙΑ - ΙΤΡΑ 5. ΟΡΥΦΑΛΓ - ΣΟΑΝ 6.
ΧΟΡΗΓΙΑΣ - ΣΤΑ 7. ΩΠΑ - ΒΑΛΕΣΗΚ 8. ΡΟΣ - ΤΡΙ(Α)
9. (Λ)ΙΡ(ΑΪ - ΚΡΟΥΣΗ 10. ΙΑΝΟΣ - ΥΠΑΤΗ 11. ΚΑΝΤΥ
ΑΛΕΚΟΣ 12. ΕΣΑ - ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ. 26

ΤΡΙΤΗ, 26

5 45 ΔΥΟ ΚΟΥΚΙΑ
ΚΑΙ ΔΥΟ ΡΕβνθΙΑ
6.00 Ο ΘΑΥΜΑΣΙΟΙ ΚΟΣΜΟΙ
ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.4 0 Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
7.30 Η ΕΡΤ ΣΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ
8.05 ΛΟΥ ΓΚΡΑΝΤ
9 0 0 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.50 Η ΚΟΥΡΣΑ ΤΟΥ ©ΑΚΑΤΟΥ
10.35 ΜΠΟΥΑΤ
11.10 0 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
1205 Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

11.00 ΞΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ
11.20 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
11.35 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΟΓΡΑφΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
12.00 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
4,00 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑ
4 15 ζΕΝΗ ΓΛΟΣΣΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
4.25 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑ
ΦΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ
5 Π5 ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

εργαστήρι
ÉAEYOEPQN
Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ω Ν
- Ε Π βν& Ω Ν '

11.00 ΔΟΞΟΛΟΓΙΑ
5.00
5.15
5.30
6.00
6.15
6.30
7.30
8.00
8.30
9.30
10.00

ΓΝΟΣΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΠΑΡΕΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΔΙΑΣΩΣΗ 1»
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ
ΟΡΚΙΣΤΕΙΤΕ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ
ΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΣ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
10.45 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Για να θυμάστε τις
ομορφώτερες στιγμές
της ζωής σας
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ

•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
• ΝΗΠΙΟ ΤΡΟΦΩΝ
-ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΤΗΛ 2 2 5 7 4 0 -2 7 3 2 1 1

VIDEO CLUB

ΘΕΣ'ΝΙΚΗ
Δ ια β ά ζ ε τ ε
κ α ί ό ια Λ ίό ε ο ε
εήν
I & φ τ»μ ερκ 5α μ α ς !

m

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΒΕΡΟΙΑ

CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ
Τ Η Λ Ε Ο Π Τ ΙΚ Ε Σ

ΜΕ

Θωμάς A. Βϋζας

Κ ο ι ν ό β ι ο και
γ ι α μ ε σ ή λ ι κε ς
Έ να πράγμα αρνούνται όλοι: ίο
να ζούν σε ένα όμορφο μεσοαστικό
σπίτι σε κάποιο προάστιο μιάς πόλης,
να μαγειρεύουν σε μιά σύγχρονη
εντοιχισμένη κουζίνα και να κάθον
ται τις Κυριακές και τις αργίες στη
βεράντα τους απολαμβάνοντας ράθυ
μα την ξενοιασιά τους.
Αναφερόμαστε σε μιά κατηγορία
ανθρώπων, που βρίσκονται στην τρί
τη ή τέταρτη δεκαετία της ζωής τους
και που παρά την ιςάθρ άλλο παρά
νεαρή πιά ηλικία τους, απορρίπτουν
τον συνηθισμένο τρόπο διαβίωσης
και προτιμούν αν ζούν σε ένα είδος
κοινοβίου, μαζί με άλλους. Δύο είναι
οι λόγοι αυτής της συμπεριφοράς,
που και οι δύο συναρτώνται με την
ηλικία. Τα νεώτερα άτομα, γύρω στα
είκοσι προτιμούν μιά τέτοια συμβίω
ση συνήθως για λόγους οικονομι
κούς. Η ζωή στο κοινόβιο είναι φθη
νότερη, ενώ ταυτόχρονα το άτομα
αυτά δεν νιώθουν πιά απομόνωση,
βρίσκουν γρήγορα παρηγοριά αν
έχουν ερωτικούς καύμούς ή καταπραύνουν τους φόβους τους μπροστά
στις εξετάσεις.
Κάπως πιά μπλεγμένα είναι τα
πράγματα, όταν οι οπαδοί των κοινο
βίων έχουν ξεπεράσει τα τριάντα ή τα
σαράντα. Το να «βαδίσει κανείς στην
ηλικία αυτή ενάντια στο ρεύμα» απαι
τεί τρομακτική θέλησή και προ πάν
των την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται
πιά να βρει την ευτυχία στα πλαίσια
μιάς μικροαστικής ζωής. Σε ένα τέ
τοιο κοινόβιο ζεί π.χ. ένας κατά τα
άλλα σοβαρότατος άνθρωπος ηλικίας
38 ετών, που εργαζόταν σε κάποιο
μεγάλο εκδοτικό οίκο. Μετάτο διαζύ
γιό του παραιτήθηκε από τη δουλειά
του κιιι άρχισε- να σπουδάζει λογοτε
χνία. Εδώ και δύο χρόνια ο άνθρω
πος αυτός ζεί κάτω από την ίδια στέ
γη με ένα ζευγάρι νεαρών νυχολό
γων, που απόκτησε μάλιστα πρόσφα
τα το πρώτο του παιδί. «Το αίσθημα
από το οποίο διακατέχεται κανείς σ'
αυτό το σπιτικό» λέγει τώρα, «είναι
ότι λείπει κάθε μορφής υπερένταση.
Ζούμε με μιά κοινή βάση αλληλοσυμπαθείας». Τούτο φυσικά δεν

Το επαγγελματικό άγχος αποτελεί
αιτία ψυχοσωματικών συνδρόμων,
σύμφωνα με τη γνώμη της ομάδας
μελετών «ου πσγολείται με το θέμα
ιιυτό στα πλαίσια μιας έρευνας, που
διεξάγει το Πανεπιστήμιο της Χαϊόελβέργης. Λένε λοιπόν οι ερευνητές,
ότι η έλλειψη ελευθερίας κίνησης και
η ανάγκη γρήγορης και αποδοτικής
εργασίας προκαλούν άγχος.
Οι γνωστές σε όλους μας νευροψυ
χικές διαταραχές έχουν σε μεγάλο
βαθμό ψυχοσωματικά αίτια που καθι
στούν αναγκαίο τον εξανθρωπισμό
της εργασίας. Τα ψυχοσωματικά
αυτά φαινόμενα δεν συναρτώνται με
την προσωπικότητα του ατόμου και
το νευροψυχικό του σύστημα αλλά με
το καθαρά ψυχολογικό άγχος που
μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην
ασθένεια.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξε
τάστηκαν συνολικά 383 γυναίκες,
που εργάζονται σε πέντε διαφορετικά
εργοστάσια παραγωγής ειδών ένδυ-

Anvunucuona

V ID E O

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Α π α ιδ ε υ θ ε Ι ς σ την Ε λληνικά Τ η λεόρα σ η
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΟΣ 37 — ΤΗΛ. 28.077 — ΒΕΡΟ ΙΑ

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

νία) σε κοινόβια 80.000 ως 100.000
άτομα. Από αυτά μόνον 6.6% έχουν
περάσει το τριακοστό έτος της ηλι
κίας τους και μόνο 1,2% το τεσσαρα
κοστό.
Τα τελευταία χρόνια ωστόσο,
παρουσιάστηκαν και «κρούσματα»
ινθρώπων μεγαλύτερης ακόμη ηλι
κίας, που ζήτησαν να γίνουν δεκτά σε
κοινόβια. Κοινό στοιχείο των ανθρώ
πων αυτών είναι η ελπίδα, ότι με τον
τρόπο αυτό θα μπορέσουν να χαρούν
περισσότερο την ζωή. Έτσι υπάρχει
στην Κολωνία ένα κοινόβιο δασκά
λων που αποβλέπουν σε μεγαλύτερη
διωτική και επαγγελματική σιγουριά,
,νώ στο Μόναχο τα μέλη μιας θεατρι
κής ενώσεως που ακούει στο πρωτό
τυπο όνομα «Το κοκκινογούλι»,
έχουν στεγπσθεί σε μιά παλιά βίλα
και ζούν την ζωή τους όπως αυτοί
νομίζουν καλύτερα. Εσφαλμένη εποιιένως η εντύπωση που επικρατεί σήικρα, ότι η ιδέα της κοινοβιακής
ζωής, που παρουσίασε θεαματική εξέ
λιξη στην δεκαετία του εξήντα, έχει
ήδη πεθόνει, ενώ συμβαίνει ακριβώς
το αντίθετο.

Το επαγγελματικό άγχος,
αιτία ψυχοσωματικών
διαταραχών

Λ Η Ψ Ε ΙΣ

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ ΙΚ Α

σημαίνει ότι η «συμβίωση» δεν έχει
και τα αρνητικά της στοιχεία. Ρ
οργάνωση π.χ. του νοικοκυριού απο
τελεί για πολλά κοινόβια θέμα
μακρών συζητήσεων. Υπηρεσία κου
ζίνας έχει συνήθως αυτός που ανέλα
βε για την ημέρα εκείνη και το μαγεί
ρεμα. Το καθάρισμα πραγματοποιεί
ται από κοινού, τα νώνια γίνονται με
βάση ένα χρονοδιάγραμμα (σήμερα
αυτός, αύριο εκείνος).
Για τα έξοδα διατροφής καταβόλ
λει κάθε μέλος του κοινοβίου 200
μάρκα (5000 περίπου δραχμές) τα μή
να σε ένα κοινό ταμείο. Αυτό που
επικρατεί στα κοινόβια είναι κάποιο
αίσθημα σιγουριάς έστω και αν τα μέ
λη του κοινοβίου δεν μπορούν φυσι
κά να εγγυηθούν για τίποτα. Δεν
υπάρχει συμβίωση «μέχρι θανάτου»
Η δυνατότητα να εγκαταλείπει κά
ποιος το κοινόβιο και κάποιος άλλος
ή άλλη να πάρει τη θέση -ου. εμφανί
ζεται πάντοτε. Εδώ θα πρεπει βέβαια
να σημειωθώ ότι τα μέλη κοινοβίων
στην Γερμανία που ξεπεράσαν τα
τριάντα τους χρόνια, αποτελούν ακό
μα ισχνή μειονότητα. Συνολικά ζούν
σήμερα (μιλάμε πάντα για τη Γερμα

Σήμερα Τρίτη 26 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Τ ράί'ου- Μανουσαρίδου

αης. Στις γυναίκες αυτές παρατηρή
θηκαν βασικές διαφοροποιήσεις ανά
μεσα στο αίσθημα του άγχους από τη
μια πλευρό και στη συνηθισμένη
σωματική κόπωση από την άλλη.
Ό λες οι γυναίκες που εξετάσθη
καν, υποβλήθηκαν σε σειρά τέστ για
να καθοριστεί ο βαθμός της νευροφυ
τικής αστάθειας καθώς και σε εξετά
σεις της καρδιάς για να διαπιστωθώ η
πίεση και η ικανότητα αντιμετώπισης
της υπερκόπωσης. Τα συμπτώματα
για τα οποία παραπονύθηκαν οι υπό
εξέταση γυναίκες και που δεν έγινε
δυνατόν ν' αποδοθούν σε καθαρά
οργανικέςαιιίες,συμπεριλάβαιναν το
«σύνδρομο της ωμοπλάτης», δερματι
κό εξανθήματα και αυξημένη ευαι
σθησία στους πόνους. Ο αριθμός των
ψυχοσωματικών διαταραχών ήταν
αυξημένος σε εργοστάσια με συχνές
αλλαγές στο προσωπικό κιιι μεγάλα
ποσοστά απουσιών καθώς και με
περιοδικά εργατικά ατυχήματα. Πό
νοι στην περιοχή του τραχήλου, των
ώμων και των βραχιόνων, κάποιο
τρεμούλιασμα στα χέρια και στα πό
δια και ένα γενικό συναίσθημα φόβου
παρατηρούνται συχνότερα σε βιομη
χανικά κέντρα, όπου η εργασία έχει
συγκεντρωτική μορφή και συνδυάζε
ται με μεγάλη ταχύτητα.
Ό λα αυτά συνοδεύονται και από
κάποια ανησυχία σε ότι αφορά την
ασφάλεια της εργασίας. Σοβαρό άγ
χος αντιμετωπίζουν και οι τηλεφωνή
τριες. Τα παράπονα των τηλεφωνη
τριών ξεπέρασαν κατά 30% περίπου

ΒΑΡΗΚΟΟΙ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΑΚΟΗ
α ν δρεαδη

Ερχεται από τή Γερμανία ο διευθυντής τώνπερίφημων
ακουστικών UNITRON κ. C. JAKOVIDI μ έτά νεώτερα
ακουστικά γιά απόλαυση ακοής, ραδιοφώνου. τηλεό
ρασης καί ειδικά γιά μικρό παιδιά. Θά δέχεται τούς
ενδιαφερομένους ατό ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΗΚΟ Ϊ ΑΣ UNITRON
HELLAS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 27, 4ος όροφος,
τηλέφ. 270.650, μία μόνο εβδομάδα 1 - 6 Νοεμβρίου.
Γιά πληροφορίες καί για σειρά προτεραιάτητος τηλεφωνεϊστε μας στό 270 650-

τον αριθμό που είχε αρχικά υπολογι
σθεί. Εδώ βασική αιτία ήταν η συνε
χής ροή τηλεφωνημάτων. Αντίθετα
οι εργάτες σιδηροχυτηρίων. που είναι
εκτεθειμένοι σε μεγάλους θορύβους
και εκτελούν μια βαριά δίουλειά, δεν
παρουσιάζουν περισσότερες ψυχο
σωματικές διαταραχές.

Βάσει της υπ' αριθμ. 512/1982
αποψάαεως του Πολυμελούς Πρωτο
δικείου Βέροιας (εκούσιας δικαιοδο
σίας), ανεγνωρίσθη το εν Επισκοπή
Ημαθίας ιδρυθέν από 30-6-1982
<ΐωματ€Ϊον οπό την επωνυμίαν
•ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΑΥ
ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ»,
κοι με σκοπούς αυτού εις το άρθρον
(I) του καταστατικού αναγραφομέ
νους.
Εν Βέροια τη 25-10-1982
Ο Πληρεξ. Δικηγόρος
ΑΛΕΞ. Κ. ΤΖΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Γ ΕΚΠ/ΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΜΑΘΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Σχολική Εφορεία του Νηπια
γωγείου Καμποχωρίου διακηρύττει
ότι στις 7 Νοεμβρίου 1982, ημέρα
Κυριακή και στις ώρες 11.00 - 13.00,
θα γίνει φανερή πλειοδοτική δημο
πρασία για την εκμίαθωση του σχολι
κού κλήρου εκτάοεως 16 στρεμμά
των. που βρίσκεται στη θέση «Βάλ
τος« της κτηματικής περιοχής Καμπογωοίου.
Ως κατώτερη τιμή ορίστηκε το
ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων
(2500) δρχ. κατά στρέμμα για ένα
χρόνο και εγγύηση συμμετοχής στο
διαγωνισμό το ποσό των πέντε χιλιά
δων (5000) δρχ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά
βουν γνώση των όρων της λεπτομε
ρούς όιακηρύξεως στο γραφείο του
Νηπιαγωγείου, στις εργάσιμες ημέ
ρες και ώρες.
Καμποχώρι 23/10/1982
Ο Πρόεδρος της Σχολ. Εφορείας
ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.
π^

όφ ρο

Ν τΪ γ τ η ρ Ϊ ^

Γέννησαν:
— Η Θεοψανία συζ. Κων. Αποστό
λου, εγέννησε κορίτσι και το ονόμα
σε Αικατερίνη,
— Η Σοφία συζ. Νικολ. Εμμανουηλίδοο, αγόρι Δημήτριος.
— Η Μαρία συζ. Δημ. Φιλιού, αγόρι
Βασίλειος.
— Η Αικατερίνη συζ. Αθαν. Τσιαμήτρου, αγόρι Απόστολος.
— Η Δροσιά συζ. Αντων. Νικοπούλ,ου, αγόρι Ευάγγελος.
— Η Ευδοξία συζ. Σωτ. Γιαρίκη,
αγόρι Πρόδρομος.
— Η Ελένη συζ. Θωμά Γεωργιάδου,
κορίτσι Σωτηρία.
— Η Κυριακή συζ. Γεωργ. Οψιμού
λη, κορίτσι Νικολέττα.
— Η Μαρία συζ. Γεωργ. Μπρίτσκου,
κορίτσι Σοφία.
— Η Ευδοξία συζ. Αντων. Νατσιοπούλου, κορίτσι Βάγια.
— Η Χρυσούλα συζ. Γρηγ. Μαυρομιχάλη, αγόρι Απόστολος.
— Η Ελισάβετ συζ. Ελευθ. Κουρή
ϊγόρι Αθανάσιος.
— Η Αικατερίνη συζ. Σταματίου
Τσιουλή, κορίτσι Μερόπη.
— Η Καλλιόπη συζ. Γεωρ. Μελιτζά
να. αγόρι Θωμάς.
— Η Δήμητρα συζ. Δημ. Ευφραιμίδου, αγόρι Νικόλαος.
— Η Σταματία συζ. Ιωάν. Αυγέρου,
αγόρι Γεώργιος.

- Η Αναστασία συζ. Θωμά
τρου. αγόρι Απόστολος.
¡,
- Η Αναστασία συζ. ΧΡ- η
λου. αγόρι Απόστολος·
φ .
- Η Κυριακή συζ. ΔΠΜ·
πούλου. αγόρι ΚλεάνθηςΛ.
- Η Αικατερίνη συζ. Ανα<π· ·
τίδου, αγόρι Κων/νος.
ΓΛΜΟΙ
Παντρεύτηκαν
- Ο Απόστολος Βενώποολ«^
Αντωνίου και η Εμορφια Β"“1
πούλου του Κων/νου
^
- Ο Κων/νος ΕιΛυμ»6* ^
Σταύρου και η Θεοδώρα
ίου Σταύρου
^
- Ο Μιχαήλ Δημητρια™ ^
Κων/νου και η Κωνοταντιβ
¿ου του Σάββα
.
- Ο Κωνσταντίνος Μ ?*»«**
του Νικολάου και η ΕλένΠ 0
πούλου του Χρήστου
^
- Ο Ηρακλής Γ εω ρ γ ό ς
Μιχαήλ και η Ευφραξια Χατνΐ
Πέτρου
ΘΑΝΑΤΟΙ
Π έθ α ν α ν · „ ) λ:
Ο Ιωσηφίδης
ΑποστΟλοί

-

' θ Παπανιαννούλης Δ ΐ|Ι * ^
του Ιωάννου ·
ι ν ι®
- Ο Τσιγαρίδης Παντελής
Γεωργίου

ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ
- Ο κ. Δ η μ ή τ ρ ιο ς Μ αρβΥ *^
ιρ ό ς ) δ ε ν ε ο ρ τ ά ζ ει.
^

- Ο κ. Δημήτριος Μπιζέιαί
τάζει.
-

Ο

..χΟκ.

Δ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Σ

ΠΟΥΛΟΣ δικηγόρος *·
δ ε ν θα γ ιο ρ τ ά σ ε ι.
- Ο κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ

. ιΤ τ Η #

^

ΜΗΤΡΙΟΥ, βουλευτής. ο&
τάσει.
-

Ραδιοταξί

62.555-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ

23.434
24.141-24.343
23.131
26.726
26.920
23.880
ΝΑΟΥΣΗΣ
Πλατ. Καρατάσου
2Ζ5 32-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Εναντι ΚΤΕΛ
24.080
Μωραιτη
23.350

Βερμίου Βενιζέλου
Εθνική Τράπεζα
Έναντι ΔΕΗ
Έναντι ΚΤΕΛ
Ιπποκράτους
Πλ. Ωρολογίου

Ο κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Κ Α ΣΑ ^

ΛΗΣ, γιατροί δεν
“Τ ΐ ^ Η Μ Η Τ Ρ ,Ο ΐ

Ι* ""1

ια τ ρ ό ς δ ε ν ε ο ρ τ ά ζ ε ι.
.,η γ ιι#
- Ο ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ
.Κ
Σ Η Σ δ ε ν θα δ ε χ θ ε ί ε π ι σ κ ε ν ^ '
ο ν ο μ α σ τ ικ ή τ ο υ γιορ τή ·
,ρ ίθ Ο
- Ο κ. Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ ΣΑΤ
'Λ Ο Υ , δ ε ν ε ο ρ τ ά ζ ε ι.
-

. ..

Ο κ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Μ·

Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ. Π ολ.

ΜηΧ“Μ

εορτ“ζ α ·

Α ΐ»έι

Ο κ . Δ Η Μ Η Τ Ρ Ι Ο Σ Σ Τ ΙΛ
Λ Η Σ . γ ε ω π ό ν ο ς δεν ε ο ρ τ ώ ν

ΧΡΗΣΙΜΑ

ΛΑΟΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡ|Δ*
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
, (Τακτικό μέλος Ε.1·π·
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΑ!
Ιδιοκτήτες- Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ*
(Εδέσσης I)
Υπεύθυνος
,

ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική

22.222

Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμάς)
Αστυνομικό Τμήμα
Τροχαία
ΝΑΟΥΣΗΣ

22.505
125
25.749
24.444
2Σ23 3
26.444

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ο.Γ.Ε. (σταθμός)

22.199
22.200
22.314
41.353

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυροσβεστική
Δ.Ε.Η. (βλάβες)
Ι.Κ.Α. (πρώτ. βοήθειες)
Αμεση Δράση
Ο.Τ.Ε. (βλάβες)
Πυροσβεστική

23.619
23.364
23.376
100
121
199

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑ"
(Π. Μιαούλη Α)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑ*
(Ιπποκράτους 261 ^ . λ
ΓΡΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΟΓΡΑ®
Μητροπόλεως
Τηλ. 23.137 - 29.761
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥ ΝΔΡΟ Μ ΕΣ

W

Ιδιωτών
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
Α.Ε. και ΕΠΕ
Δήμων-Οργανισμών
Ε.Γ.Σ. Τραπεζών
όμ*'*
• Χειρόγραφα δημοσω1
όχι δεν επιατρέφονται.

$

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγιο της χειμερινής
ιο κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωί σερβ»Ρρν

ΣΟΥΒΛΑΚΙ-ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
.
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

STUDIO

ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΑΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
6277 ^ β ε ρ ο ι α Μ ( π α ν Ι ^

: ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

Φ ωτοσυνθεσηςΌ ΓΡ^ _

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΗΙΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΟΙΝΟΝΠίΤ

π ι^

^ ^ 3

ΤΕΧΝΗ

I

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

(ΣΕΛΙΔΑ 3η

«ΛΑΟΣ»

Τ?**§ 26 Οκτωβρίου (982 ¡

Η ΒΕΡΟΙΑ ΕΧΑΣΕ 2-0
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛ Η

ΛΕΥΚΗ ΙΣΟΠΑΛΙΑ Η ΝΑΟΥΣΑ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕ ΣΤΟΝ ΠΙΕΡΙΚΟ
Θα μπορούσε και να κερδίσει
ισόπαλος χωρίς τέρματα έληξε ο
<™ην0ς αγώνας της Ν Α Ο ΥΙΗ Σ
Πρ°ς τον ΠΤΕΡΙΚΟ.
,
0 τελικό αποτέλεσμα αδικεί
1η ' '''ΠΊεδούχους που στάθηκαν πιό
ν°«οιητικά μέσα στον αγωνιστικό

Αθλητικές
Ειδήσεις
■«JP Σε εκατό εκατομμύρια δραχμές
EWaoav τα έξοδα της διοργανώσεως
^ διεθνούς Μαραθώνιου δρόμου
Νέας Υόρκης, που έγινε στην
Λίρ,ι>χή του Πόκε Ντι Βερατζάνο,
αν> ιεντρικό πάρκο της πόλεως με
7 σνμμετοχή πάνω από 16.000 δροαπό τους 60.000 που είχατ
“Πλιόσει συμμετοχή.
® Νικητής του αγώνα, για τρίτη
χρονιά, άναδείχθηκε ο αμεριΑλμπέρτο Σαλαζάρ. με δυο
jWÇ. εννέα πρώτα λεπτά και 29 δεύ_ ΡΟ, ενώ τον αγώνα των γυναικών
fcj! κέρδισε η Νορβηγίδα Γκρέτε
^ ' ^ με 2.27.14.
• Ο κ. Λέμποου, που είναι διοργατου αγώνα, ανακοίνωσε ότι
*'ώζ νικητές δεν θα δοθούν χρημα"Κ(* δώρα.
Γ-, αλλά ο Σαλαζάρ είπε
-0UÇ δημοσιογράφους ότι από την
*υυ στη Νέα Υόρκη 0u πάρει 3,5
“άΐτομμύρια δραχμές.
★
„ Η ελληνική πρεσβεία της Οττά¡Ύ' Οίεβίβασε στην Γ.Γ.Α., πρόσκληtou Καναδικού Συνδέσμου ΒόλT'a συμμετοχή της εθνικής βόλύ ονδρών σε διεθνές τουρνουά του
5£μοντον (29 Νοεμβρίου - ί
"ό μ β ρ ιο υ ) στο οποίο θα μετά·
λουν, επίσης οι ομάδες των Ην
"Ολιιτειών και της Ιαπωνίας.

Αναμένεται
στην ΕΠΟ
η απάντηση
îc o v Άγγλων

ΓΡΑΦΕΙ Ο
χώρο, ενώ παράλληλα κράτησαν |
κατά το μεγαλύτερο διάστημα του
ιιγώνα την εδαφική υπεροχή. Εκεί
όμως που υστερούσαν απελπιστικά χρονο κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα,
ήταν η ανάπτυξη του παιγνιδιού και ενώ στο δεύτερο ήταν πολύ καλός
ο ανορθόδοξος τρόπος με τον οποίο που του παρουσιάζονται στο να
επιδίωκαν το γκο λ
καθιερωθεί στην πρώτη ενδεκάδα
Η μη σωστή ανάπτυξη του παι Εμφανίσεις σαν την χθεσινή καταλο
γνιδιού θα πρέπει να αποδοθεί στην γίζονται στο παθητικό του.
ΜΠΑΣ1ΑΚΟΣ: Ή ταν εμφανής η
όχι καλή απόδοση του Αλ. Παπαδόπουλου. ο οποίος κατεχόταν από διστακτικότητά του στις προσωπικές
έναν αδικαιολόγητο εκνευρισμό, που μονομαχίες που έδωσε, Κάτι που του
του στοίχισε μάλιστα και κίτρινη αφαιρεί κάθε δικαίωμα για διάκριση
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν απέ
κάρτα.
δωσε σύμφωνα με τις δυνατότητες
Για το οπωσδήποτε όχι θετικό του και αυτό είχε αντίκτυπο σε όλη
αποτέλεσμα, δεν είναι άμοιρος ευθυ την ομάδα.
νών και ο προπονητής της ομάδος, ο
ΜΠΛ1ΑΤΚΑΣ: Κινήθηκε μεταξύ
οποίος θα μπορούσε να κάνει μιά «κί φθοράς και αφθαρσίας.
νηση» για να ανατρέψει την κατάστα
Ο ΠΙΕΡΙΚΟΣ
ση και οι «κινήσεις» που μπορούσε
Η
ανανεωμένη
ομάδα της Κατερί
να κάνει ήταν δύο.
νης. παρουσιάστηκε πολύ κατώτερη
α) Να περάσει στον αγώνα έναν από προηγούμενες εμφανίσεις της
από τους παίκτες του πάγκου και στην πόλη μας και ως εκ τούτου το
ιδιαίτερα τον έμπειρο Χ'Ίωαννίδη ισόπαλο αποτέλεσμα που απέσπασε
θα πρέπει να την ικανοποιεί. Καλύτε
και
β) Να πραγματοποιήσει ιδιαίτερα ροι παίκτες της ο έμπειρος Αδαμόστα τελευταία λεπτά μιά τουλάχιστον πουλος (Νο 4) και οι νεαροί Καλέσης
εσωτερική αλλαγή, ώστε να δώσει (Νο 7) και Μαυρομουστακίδης (Νο
μεγαλύτερη επιθετικότητα στην ομά 8).
δα.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ
Με επουσιώδη λάθη η διαιτησΰ.
Η ΑΠΟΔΟΣΗ
του κ. Δίσκου του Συνδέσμου ΠέλΤΩΝ ΠΑΙΚΤΩΝ
λης καθώς επίσης και οι υποδείξεις
των εποπτών γραμμών του ίδιου συν
ΣΦΥΝΤΗΛΑΣ: Δεν δέχτηκε πίε δέσμου κ.κ. Γκίνη και Μπίνα.
ση. ωστόσο σε δύο - τρεις περιπτώ
Ο ΦΙΛΜ
σεις που χρειάστηκε να επέμβη, έδει
ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
ξε ετοιμότητα και φανέρωσε την κλάση του.
— 13' Σε σέντρα του Ανανιάδη ο
ΚΟΥΜΑΓΚΑΣ: Πολύ καλός. Τζιφόπουλος σουτάρει άουτ.
Στην παρθενική του εμφάνιση άφησε — 2 Γ Ύστερα από φάουλ του Παπαπάρα πολλές υποσχέσεις.
δόπουλου, ο Διαμαντής κερδίζει
κεφαλιά που περνά μόλις άουτ.
— 30' Ο Παπαδόπουλος με ατομική
ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ: Πεσμένος συγκρι
προσπάθεια περνά δύο αντιπάλους
τικά με προηγούμενες εμφανίσεις
και εξαπολύει δυνατό σουτ για να
του, εκεί δε που υστέρησε όλως ιδιαι
αποκρούσουν σε κόρνερ οι του Πιετέρως ήταν στον επιθετικό τομέα
ρικού που περνά ανεκμετάλλευτο.
αφού δεν μπόρεσε να περάσει ούτε
— 43' Μετά από λάθος των αμυντι
μιά μπαλλιά της προκοπής.
κών του Πιερικού ο Διαμαντής που
ΣΤΑΦΥΛΙΔΗΣι Με το γεμάτο
κερδίζει την μπάλλα αργεί να σουτά
ζωντάνια και δύναμη παιγνίδι του
ρει και αποκρούεται την τελευταία
αναδείχθηκε σε κορυφαία αμυντική
στιγμή.
φυσιογνωμία της ομάδος του.
— 53' Ο Διαμαντής εκτελεί αράουτ
ΦΥΤΟΣι Πολύ καλός. Ίσως θα
και ο Μητρούσης πιάνει κεφαλιά που
μπορούσε στα τελευταία λεπτά να
προσφέρει περισσότερα στην επίθε πέρνα μούις άουτ.
— 64' Ο Παπαδόπουλος τροφοδοτεί
ση.
τον Μητρούση που σουτάρει δυνατά
Μ ΠΑΜ ΠΟ!:' Επαιξε με εμφανές
για να αποκρούσουν οι αμυντικοί του
τράκ από το οποίο επηρεάστηκε η
Πιερικού.
απόδοσή του.
— 74' Ο Τσιφόπουλος που κέρδιζα
ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ: Στο πρώτο ημί-

Η ΒΕΡΟΙΑ γνώρισε απροσδόκη·
Π ήττα με 2-0 μέσα στην Αλεξανραύπολη,
Λόγω της μακρυνής αποστάσεως,
ή πλήρης κριτικοπεριγραφή του αγώ
να από τον απεσταλμένο μα; Βύλλη
Γαλανομάτη θα δημοσιεοθεί στο
αυριανό μας φύλλο.

Η ΟΜΑΔΑ
ΧΑΝΤ-ΜΠΩΛ
ΤΟΥ Π.Α.Ο.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Το Σαββατοκύριακα

ΝΙΚΟΣ ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΑΣ
την μπάλλα πιάνει δυνατό σουτ για
να αποκρούσει σωτήρια ο Σφυντηλάς.
~ 76' Ο ΦύΧος εκτελεί φάουλ και ο
Παπαδόπουλος πιάνει κεφαλιά που
περνά ελάχιστα άουτ από ίο οριζόν
τιο δοκάρι του Βασιλειάδη.
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
ΝΑΟΥΣΑ: Σφυντηλάς, Κουμάγκας, Κελεσίδης. Σταφυλίδης. Φύτος.
Μπάμπος, Μητρούσης, Διαμαντής,
Μπασιάκος, Παπαδόπουλος, Μπλιάτκας.
ΠΙΕΡΙΚΟΣ: Βασιλειάδης, Τζούτζος, Μυστακίδης. Αδαμόπουλος,
Δεληγιάννης, Βαζάκας. Καλέσης,
Μαυρομουστακίδης, Ανανιάόης (46'
Τσούχας) Λιάνας, Τσιφόπουλος.

Πλούσιο θα είναι το Σαββατοκύ
ριακο για τους φίλους του χάντ μπώλ.
Συγκεκριμένα οι ομάδες ανδρών
και γυναικών του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ
ΚΟΥ θα έρθουν διλοξενούμενες της
Γ υμναστικής
Ενώσεως
Βέροιας
(Γ.Ε.Β.) και θα δώσουν τους εξ τ,
αγώνες:
ΣΑΒΒΑΤΟ
Ώρα 6 μ.μ.
Γ,Ε.Β.-Π.Α.Ο. γυναικών
Ώ ρα 7.30 μ.μ.
Γ.Ε.Β.-ΠΑΟ ανδρών
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ώ ρα 10,30 π.μ.
ΦΙΛΓΠΠΟΣ-ΠΑΟ γυναικών
Ώ ρα 12.00 μ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΠΑΟ ανδρών

γνίδε Το μάτς θα διευθύνει Ο κ.
Κοσμάς Λουκιδης, που ως γνωστόν
είναι διαιτητής της Α' Εθνικής κατη
γορίας του Συνδέσμου Βέροιας.
•
Ο κ- Θόδωρος Κολοβός είναι
το νέο πρόσωπο στην διοίκηση του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. Η κενή θέση που
υπήρχε στο εννεαμελές συμβούλιο
της Αλεξανδρείας, καλύφθηκε από
τον κ. Κολοβά, που πιστεύεται ό π θα
βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, σε
πολλούς τομείς.
•
Η συντονιστική επιτροπή των
σωματείων της Α' Εθνικής ερασιτεχνυιής κατηγορίας, της οποίας γενικός/γραμματέας είναι ο γενικός αρχη
γός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. Ανα
στάσιος Τσιάρτας, λίγο μετά την
κλήρωση που έγινε στα γραφεία της
ΕΠΟ στην Αθήνα, υπέβαλε υπόμνη
μα με σειρά προτάσεων για το πρωτά
θλημα της Α Εθνικής ερασιτεχνικής
κατηγορίας, στον υφυπουργό αθλητι
σμού κ. Κώστα Λάλοι)τη. στον Γ Γ.
Αθλητισμού κ. Κίμωνα Κουλούρη
'π»' στην ΕΠΟ Στο υπόμνημα αναφέρονται οι περιπτώσεις της οικονομν
κής ενίσχυσης, της διαιτησίας, των
μετακινήσεων των ομάδων, των
στρατευσίμων, και των μαθητών.

0^ . ^ ΕΠΟ περιμένει σήμερα την
ον ,ντι''Τη της αγγλικής ομοσπονδίας
*Ετ«' να γίνει ο αγώνας Αγγλίας
' <Ι Νοεμβρίου στο ολυμπιακό
βπο -*· ^ θ ν ώ ν . Αν η αγγλική ομο0|τ ιρ' "1 αΡν,'®ε' Γην πρόταση αυτή
Τίνι
'^ Ιε 0 αγώνας οριστικά θα
° Τιζ 17/11/82 στο ΚαυτατζόΑν”' Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι
'/λοι Η« όεχθούν την πρόταση,
»-χετικά με τις ανωτέρω ενέργειές
η
ενημέρωσε και την ΟΥΕ1 Είτ' 0πο'α όεν αντέδρασε. Σήμερα
^ ΙΟ- θα έχει και τηλεφωνική επι^ννινία με την αγγλική ομοσπον-

Βν&Α.νε^ Ρ π ιτ α με τον αγώνα των
η10Ρων ατις [6 Νοεμβρίου θα γίνει
ηίν ^ “διο Καραϊσκάκη ο αγώνας
*»- “ ^κών ομάδων Ελπίδων Ελλάν 6νγλίας.
Η Εθνική Ελλάδος αναχωρεί
στην Λευκωσία για να παίξει
" Τετάρτη με την εθνική Κύπρου.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ
Η ΟΥΓΓΡΙΚΗ ΖΑΛΑ
Στην τελευταία της συνεδρίαση η
ολομέλεια της διοικήσεως της Ενώσεως Ποδοσφαιρικών Σωματείων
Κεντρικής Μακεδονίας αποφάσισε
τις λεπτομέρειες υποδοχής και φιλο
ξενίας στην πόλη μας της ΖΑΛΑ
ΕΓΚΕΡΖΕΕ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ, που
όπως είναι γνωστό φθάνω την Πέμ
πτη 28 Οκτωβρίου για να δώσει μιά
σειρά φιλικών αγώνων με τη μικτή
ομάδα της ενώσεως., Οι αγώνες γί
νονται με σκοπό την προώθηση νέων
ποδοσφαιριστών της περιοχής μας
στις εθνικές μας ομάδες.
Η ομάδα του ΖΑΛΑ ΕΓΚΕΡΖΕΕ
αποτελείται από ποδοσφαιριστές που
παράλληλα με τα σχολικά τους μαθή
ματα. διδάσκονται την τέχνη του
ποδοσφαίρου στο κολλέγιο του ομώ
νυμου νομού που λέγεται ότι είναι το

Μ ΙΚΡΕΣ
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
βάρκα 7 μέτρων ξύλινη με σπυράγιυ και καμπίνα. Μηχανή μερ°τν·ίες 45 ίππων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ.
32(14 - 24850 Αλεξάνδρεια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΛΑ
ννώοεις λογιστικής γιο να εργαστεί σε κατάστημα ειδών υγιεινής
Βέροια. Πληρ. τηλ. 28724.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
για να τργασθεί στα γραφεία του «ΛΑΟΥ». Πληροφ. αυτοπροσώ12-2 το πρωί.

Ι1ΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέρισμα 60 τ.μ. ανώγειο - εσωτερικό επί της Μάρκου Μπότσα
&ή θεσ/νίκης αντί ‘>00.000 δοχ. Πληροφορίες 22304 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
Δ ιό Λ.Ε. ζητούνται νέες και νέοι με εφράδεια λόγου 20-35 ετών
',ι° εξωτερική εργασία. Μισθός 2 0 .0 0 0 συν ποσοστό.
Ιήλεφαινήσοτε στον κ. Κόγια 2 1 9 1 9 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ

καλύτερο ποδοσφαιρικό κολλέγιο
της Ευρώπης.
Ετσι και επειδή και η ομάδα της
Ενώσεως απαρτίζεται από επίλεκτους
ποδοσφαιριστές της περιοχής μας οι
φίλαθλοι αναμένεται ότι θα παρακο
λουθήσουν ένα θαυμάσιο ποδοσφαι
ρικό θέαμα επειδή δε η φιλοξενία της
ουγγρικής ομάδας είναι ανταποδοτι
κή η διοίκηση της ενώσεως αποφάσι
σε να προσφέρει αυτό το θέαμα χωρίς
εισιτήριο για να μπορέσουν να το
παρακολουθήσουν περισσότεροι φί
λαθλοι και ιδίως νεαροί και μαθητές.
' Ενας από τους παραπάνω αγώνες
θα γίνει το Σάββατο 30 Οκτωβρίου, ο
δεύτερος αγώνας θα γίνει την Τετάρ
τη 3 Νοεμβρίου στη Νάουσα για να
δοθεί η ευκαιρία στους φιλάθλους της
περιοχής Ναούσης να τον παρακο
λουθήσουν κι ένας τρίτος αγώνας θα
γίνει το άλλο Σάββατο 6 Νοεμβρίου
στη Θεσ/νίκη με μιά ομάδα του
ΠΑΟΚ.
Ό λο υς τους αγώνες θα τους
παρακολουθήσουν
ομοσπονδιακοί
προπονητές και μέλη της διοικήσεως
της ΕΠΟ.
Αξίζουν λοιπόν θερμά συγχαρη
τήρια στο Δ.Σ. της ΕΠΣΚΜ για την
ωραία του πρωτοβουλία να φέρει
στην χώρα μας την φημισμένη σχολή
ποδοσφαίρου των Μαγυάρων καθώς
επίσης και για την απόφαση τητ
δωρεάν εισόδου στο γήπεδο, πράγμο
που θα δώσει την δυνατότητα σε
όλους τους φιλάθλους της περιοχής
μας και ιδιαίτερα στον μαθητόκοσμο
να παρακολουθήσουν τις τόσο ενδια
φέρουσες
αυτές
ποδοσφαιρικές
συναντήσεις.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Καλαμαριά
Καβάλα
Κοζάνη
•λαγκαδάς
Νίκη Β.
ΝΑΟΥΣΑ
ΒΕΡΟΙΑ
Ολυμπιακός Β.
Πανθρακικός
Αλεξανδρούπολη
Εορδαικός
Αγρ. Αστέρας
Ξάνθη
Πιερικός
Κιλκισιακός
Γ ιαννιτσά
Φλώρινα
Θήβα
Τρίκαλα

0-0
2-0
3-0
1-0
1-0
1-1
1-0
0-1
3-0

Δύο παίκτες
της Σεβίλλης
στην Εθνική
Δύο παίκτες της ισπανικής Γεβίλ
λης. αντίπαλος του ΠΑΟΚ στο κύ
πελλο ΟΥΕΦΑ, συμπεριλήφθηκαν
στην Εθνική ομάδα και αγωνίζονται
την Τετάρτη στην Μαλάγκα στον
αγώνα lonuvia; - Ισλανδίας. Πρόκει
ται για τον τερματοφύλακα Φραντσίδκο Μπούγιο και τον αμυντικό Α 'τόνια Αλβαρέζ.

8
8
8
8
8
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
3
3
3
3

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
3Π1ΜΕΛΟ ΥΝΤ AI
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΕΩΣ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
8ο εσωτερικό πρωτάθλημα επιτραπέ
ζιου αντιαφαιρίσεως ·Γ. ΓΟΥΔΗ»
της Τοπικής Εφορείας Προσκόπων
Βέροιας με μεγάλη Συμμετοχή Προσ
κόπων, Βαθμοφόρων και Φίλων του
Προσκοπισμού.
Οι νικητές κατά κατηγορίες ήταν:
ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
1ος Ιωσηφίδης Κων/νος
2ος Χριστοδουλίδης Χρηστός
3ος Ευθυμιάδης Αναστάσιος
1ος
2ος
3ος

Ιος
2ος

ΒΑΘΜΟΦΟΡΩΝ
Ηλιάδης Ιάκωβος
Γκόγκος Κων./νος
Ουαουλτζόγλου Βασίλειος
ΦΙΛΩΝ
ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
Τσάκελίδης Γεώργιος
Κατσαβουνίδης Ιωάννης
Τππητηηύδπε Γεώργιος

Το ιιπόγευμα της ίδιας μέρος κλι
μάκιο της προεθνικής Πιγκ Πογκ
έκ<ινε επίδειξη τεχνικής του παιγνι
διού. Στους νικητές απονεμήθηκαν
διπλώματα.

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
ΕΠΕΤΕΙΟΥ
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με την ευκαιρία εορτασμού της
εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου
, 1940, οι βαθμοφόροι της Τοπικής
Εφορείας Προσκόπων Βέροιας, θα
I γιορτάσουν την επέτειο την 27 10-82
[ ώρα 6 μ.μ. εις την αίθουσα νυχσγω
I γίας (πλατεία Ωρολογίου - Μέγαρο
Ζώκου) με ομιλητή τον καθηγητή
Θεολόγο κ. Νίτσιο θωμά και μουσιI κή συναυλία. Είοοδος ελεύθεαυ.
I

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων
έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΜΑΖΙ
ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ

βI
Οι τρεις νεοαχοκτηθέντες π α ίκτες της Αλεξάνδρειάς Νταλακούδης,
Δημταούδης κ α ι Ζαρογιάννης. που με την πείρα τους, αναμένεται να
βοηθήσουν πάρα πολύ την ομάδα τους, στην προσπάθεια αυτή, να κάνει
πρωταθλητισμό στον ί ο όμιλο της Α ' Εθνικής Ερασιτεχνικής κατηγο
ρίας που συμμετέχει.
το ολικό και τον προπονητή που έχει,
είναι σε θέση να κάνει πρωταθλητι
σμό. Υπάρχει ταυτόχρονα και μιά
όιοίκηση. η οποία κατά γενική ομο
λογία. εργάζεται πολύ δραστήρια και
πολύ σωστά Μέσα σε αυτή τη διοί
κηση βρίσκεται και ένα μέλος, με
πανελλήνια δραστηριότητα στο χώρο
του ερασιτοχνικού ποδοσφαίρου,
πράγμα που ανεβάζει τις μετοχές
δραστηριότητας του διοικητικού
συμβουλίου. Τέλος είναι και οι φίλα
θλοι οι οποίοι πιστεύεται ότι θα βοη
θήσουν περισσότερο από κάθε άλλη
χρονιά την προσπάθεια των παικτών,
για την κατάκτηση του πρωταθλήμα
τος. στον όμιλό τους. Συνεπώς όλα
μέχρι στιγμής πάνε πολύ καλά για
την Αλεξάνδρεια και από την Κυρια
κή θα φανεί η φετεινή της δύναμη.
• ΣήμεΡ*1 το απόγευμα στις 3
μ.μ. με την ευκαιρία της τοπικής
πανήγυρης. η Αλεξάνδρεια αγωνίζε
ται στο Σχοινά με την τοπτκή ομάδα.
Η Αλεξάνδρεια εν όψει της έναρξης
του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής
ερασιτεχνικής κιιτηγορίας την προσ
εχή Κυριακή, θα παίξε, κομπλέ, κά
νοντας μ*ά γενική πρόβα. Άλλωστε
είναι και το τελευταίο της φιλικό παι-

ΤΟ ΝΕΟ
ZASTAVA
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
Γ,ο τον Νομό Ημαθίας με έδρα τη Βέροια, ζητείται από επιχείθοη διονομής παιγνιδιών. Προσόντα: Απόφοιτος-η Λυκείου. Ηλικία
20
30 ετών, μικρό κεφάλαιο. Πληροφορίες τηλ. (01) 94.15.945
>-ι
η·μ. ‘και 2-5 μ.μ.

Αποκλβιστικοΐ αντιπρόσωποι
Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ και Π ΕΛΛΗΣ
ΤΗΛ. 0331-22568

"τιθ ο ς 40 - 50.000 το ιιήνα. Πληρ. τηλ. 27.900.

ΝΑΟΥΣΑ-Πιερικός
Αλεξ/ πόλη- ΒΕΡΟΙΑ
Νίκη Β -Καλαμαριά
Φλώρινα-Καβάλα
λγρ. Αστέρας-Καβάλα
Γιαννιτσά-Εορδαϊκός
Λαγκαδάς-Τρίναλα
Θήβα-Πανθρακικός
Κ οζά νη-Κιλκισιακός

ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ

lia μόνιμη εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.

ΤΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταποκριτού μας)
,
• Την προσεχή Κυριακή, αρχί
ζει το πρωτάθλημά της Α Εθνικής
Ερασιτεχνικής κατηγορίας. Η Αλε
ξάνδρεια που συμμετέχει στον 5ο
όμιλο, υποδέχεται στο εθνικό στάδιο
της πόλης μας τον πρωταθλητή της
ΕΠΣ Λάρισας, Αμπελωνιακό Αμπε
λώνων. Η Αλεξάνδρεια που στοχεύει
την πρώτη θέση του ομίλου της, για
να ανέβει στην Γ' εθνική κατηγορία,
παρουσιάζεται φέτος περισσότερο
ισχυρή από κάθε χρονιά. Δεν παρεχώρησε κανένα βασικό της ποδο
σφαιριστή, ενώ απεναντίας απόκτησί
αρκετούς άλλους. Ιδιαίτερα η προσ
θήκη στην ομάδα των ποδοσφαιρι
στών
Ν' ταλακούδη
(Απόλλωνυ
Καλαμαριάς) Δημτσούδη (Αναγέννη
ση Γιαννιτσών) και Ζαρογιάννη (Πέ·
λοπα Κιάπιν; *χ« ιοχιιραιωιήοα πά
ρα πολύ την ομάδα. Βέβαια υπάρχω
το πρόβλημα της απουσίας του Λά
ζου, που τραυματίσθηκε σοβαρά σε
τροχαίο ατύχημα- Πιστεύεται όμως,
ότι το κενό αυτό Βο καλυφθεί απο τον
Αλβανό, ή από έναν άλλο παίκτη.
Γενικά υπάρχει η αισιοδοξία σε
.όλους, ότι η φετεινή Αλεξάνδρεια, με.

•
Η ΒΕΡΟΙΑ, ο Αγρ. Αστέρας,
τα Γιαννιτσά, ο Πανθρακικός, η
Φλώρινα και η Ξάνθη έχουν από
έναν αγώνα λιγότερο.

Έχει παρθεί η διαβεβαίωση ότι τα
προβλήματα αυτά θα επιλυθούν,
αφού η πολιτεία είναι αποφασισμένη
να ενισχύσει περισσότερο τα ερασιτε
χνικά σωματεία.
Φ Η παιδική ομάδα του ΑΜΣ
Αλεξάνδρεια, τροχθές ύστερα από
εντυπωσιακή εμφάνιση συνέτρίψε
την αντίστοιχη του Μ. Αλεξάνδρου
Τρικάλων με σκορ 11-6. Οι αυριανοί
άσσοι του αλεξανδρινού ποδοσφαί
ρου, σε κάθε τους εμφάνιση εντυπω
σιάζουν με το παιγνίδι τους όλους
τους φιλάθλους που τους παρακο
λουθούν.
•
Για τον αγώνα της Κυριακής
με τον Αμπελωνιακό. ο χώρος των
κερκίδων στο εθνικό στάδιο της πό
λης μας θα είναι έτοιμος, αφού η επιχωμάτωση αυτή την εβδομάδα θα
έχει τελειώσει. Ετσι σι φίλαθλοι θα
μπορέσουν με κάποια άνεση να δούν
το παιχνίδι.
• Από μέρα σε μέρσ αναμένον
ται στην ΕΠΟ οι ελεύθερες μεταγρα
φές των ποδοσφαιριστών Σκόρνου,
Θεοδωρίόη και Σκούρλα. από πς
ομοσπονδίες των κρατών Τσεχοσλο
βακίας. Ελβετίας και Δ. Γερμανίας.
Οι τρεις αυτοί παίκτες που παρακο
λούθησαν όλες τις προπονήσεις κυι
τα ψιλικά παιχνίδια της Αλεξάν
δρειάς Φέτος, πιστεύεται ότι θα βοη
θήσουν πάρα πολύ την ομάδα, στο
μαραθώνιο των σαράντα αγώνων του
πρωταθλήματος, που θα όώαει.
• Οι αδελφοί ΙααιονΙδη. που εί
ναι από τους βασικούς παίκτες του
ΑΜΣ Αλεξάνδρεια τα τελευταία χρό
νια, εντός των ημερών, δίπλα από το
ξενοδοχείο ΜΑΝΘΟΣ ανοίγουν
ζαχαροπλαστείο. Οπωσδήποτε καθή
κον των Αλεξανδρινών φιλάθλων εί
ναι να βοηθήσουν τους δύο θαυμά
σιους ποδοσφαιριστές στη βιοπάλη
της ζωής. Άλλωστε αυτή τη συμπα
ράσταση την χρειάζονται, αφού βρίσκονιαι στο ξρκίνηοά τους.
• Ο Κί. Αλέξανδρος Αλεξίαν
δρείας, Υΐιι το τρωτόθλημβ της Β'
κατηγορίας ΕΠΣΚΜ νίκησε προχθές
στο Σταυρό την τοπική Θύελλα με
σκορ 2-1 και προπορεύεται στο
βαθμολογικό πίνακα του ομίλου του.
Γ. ΣΙΜΟΠΟΥΛ0Σ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μητροπόλεως 72-Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-Κ ΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ Ε. ΑΕΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

β

π

π

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η σομπίεση του κόστους από το στάδιο της μελέτης
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους
χώρους; μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και σωστά
συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π,χ. ΚΟΥ
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΑ
ΛΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ:
110.00 Μ2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 62.333-62.160
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΣΑΣ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ Ί 60 δις από την Ε.Ο.Κ.
ΝΑΤΟ ΘΑ ΚΑΝΕΙ για τα αγροτι κά μας
προιοντα
Ο ΓΚΟΝΖΑΛΕΣ
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«Το Σοσιαλιστικό κόμιια t e έχει
δυο πράγματι να κάνβ, όταν βα ίλ&α
στην εξουσία, πάνω στα θέμα το»
Ν.Λ.Τ.Ο.
Πρώτο, να «παγώσει» την ένταξη
■caí μετά να πάρει την απόφαση για
το δημοψήφισμα».
Αυτή γην απάντηση έδωσε ο Φελίxc Γκονζάλες γενικός γραμματέας
too Σοσιαλιστικού εργατικού κόμμα
τος (PSOE), το Σάββατο το βράδυ
στην Βαρκελώνη σχετικά με την έν
ταξη της Ισπανίας στο Ν.Α.Τ.Ο.
Ο κ. Γκονζάλες με την απάντηση
too για το θέμα to o Ν.Α.Τ.Ο έδωσε
την επίσημη άποψη too «PSOE» και
διευκρίνισε έτσι ορισμένες παρεξηγή
σεις που είχαν δημιουργηθεί από τις
απόψεις που είχε εκφράσπ πριν λίγες
μέρες στην Βαρκελώνη ένας από
τους τοπικούς Σοσιαλιστές ηγέτες.
Ειδικότερα ο Σοσιαλιστής Ζόζεφ
Βέρντε Αλντέα στην περιοχή της
Βαρκελώνης είχε δηλώσεις πρόσφατα
άτι το δημοψήφισμα του σοσιαλιστι
κού κόμματος πάνω στο θέμα της
πλήρους ένέαξης της Ισπανίας στο
ΝΑΤΟ ή της αποχώρησης της από
αυτό, θα αφορά την έξοδο μόνο από
το στρατιωτικό σκέλος της Ατλαντν
κής συμμαχίας και όχι το πολιτικό
σκέλος του Ν.Α.Τ.Ο.
Ο καt πλάνος Σοσιαλιστής ηγέτης
απέδιδε κατά αυτόν τον τρόπο στο
Σοσιαλιστικό κόμμα μια άποψη αντί
στοιχη με αυτή της Γαλλίας σε σχέση'
με το Ν.Α.Τ.Ο.
Πάνω από 60 χιλιάδες άτομα κατέκλυσαν την άρρενα των ταυρομαχιών
της Μπαρτσελώνας. παρ όλο το
κρύο, για να ακούσουν τον Φελίπε
Γκονζάλες που είχε ψθασει via να ενισχάσει το Σοσιαλ.ιστικύ κόμμα της
Καηιλώνιας, »Επιθυμώ - είπε στην
Βορκελώνη ο Γκονζάλες να κυβερ
νήσουμε αποκλειστικά σαν σοσιαλι

σηκό κόμμα, με μια κυβένρηση στην
πλειοψηφία της Σοσιαλιστική».
Ο κ. Γκονζάλες δήλωσε ακόμα ότι
θα περιλάβει οπωσδήποτε στην
κυβέρνηση του Καταλανούς υπουρ
γούς και θα σεβαστεί την αυτονομία
της μεγάλης αυτής βιομηχανικής
περιφέρειας στην οποία τα εθνικιστι
κά κόμματα ζητούν περισσότερη
αυτονομία- Πριν από την άφιξη του
στη Βαρκελώνη ο Φελίπε Γκονζάλες
μίλησε στην μεγάλη πόλη της Κ,αταλώνιας, Σάρα Τόσα, όπου επιτέθηκε
κατά του αρχηγού της δεξιάς «Λαϊ
κής Συμμαχίας» Φράγκα Ιριμπάρνε
λέγοντας ό η δεν μπορεί να δίνουν
μαθήματα δημοκρατίας «άνθρωποι
σαν τον Φράγκα που υπηρέτησαν την
δικτατορία» σαν υπουργός του Φράν
κο. Στην κατάμεστη από κόσμο αρρένα της Σαραγόσα μίλησε ακόμα ο
αρχηγός του «κόμματος Δημοκρατι
κής δράσης» κ. Φκρνάντεθ Ορντονιέθ
που συνεργάζεται με το Σοσιαλιστικό
κόμμα και αναφέρθηκε στο νόμο του
διαζυγίου ο οποίος έχει ακόμα προ
βλήματα για να ψηφιστεί στην Ισπα
νία. Μιλώντας αργότερα προς τους
Ισπανούς δημοσιογράφους που τον
συνοδεύουν ο κ. Γκονζάλες τόνισε
ότι η «'Ενωση δημοκρατικού κέν
τρου» με πρόεδρο τον Λαντελίνο
Λαμπίλια είναι μια «δεξιά μετριοπα
θής, μεταρρυθμιστική και αναγκαίε
για την Ισπανία».
Την Κυριακή ο κ. Γ κονζάλες μίλη
σε σε μεγάλες συγκεντρώσεις στην

Αβίλα, το Καθερές και την Μπαδαχώθ. Στην τελευταία αυτή πόλη κοντά στα Πορτογαλικά σύνορα - σε
μια από η ς πιο καθυστερημένες
περιοχές της Ισπανίας, την Εστραμαδούρα - πραγματοποιήθηκε μια από
π ς μαζικότερες συγκεντρώσεις του
Σοσιαλιστικού κόμματος. Ο Σοσιαλι
στής ηγέτης αναφέρθηκε στην ανά
γκη εκσυγχρονισμού της Ισπανίας
και στην βιομηχανική ανάπτυξη της

αγροτικής περιοχής της Εστραμα
δούρα.
Οι προεκλογικές ομιλίες του κ.
Γκονζάλες θα τελειώσουν Τρίτη με
την μεγάλη συγκέντρωση στην
Μαδρίτη που θα αρχίσει με γιορτή
τη ς 6 το απόγευμα και θα τελειώσει
με το λόγο του γραμματέα του Σοσια
λισηκού κόμματος στις 8.30' το βρά
δυ. Αργότερα ο κ. Γκονζάλες θα
μιλήσει στην Σεβίλια όπου θα τελειώ
σει την προεκλογική του εκστρατεία.

Ο εορτασμός της
28ης Οκτωβρίου 1940
Με επισημότητα και μεγαλοπρέ
πεια - όπως ταιριάζει στη μέρα αυτή θα γιορτασθεί και φέτος στη Βέροια
και στις άλλες πόλεις του Νομού μας,
η επέτειος της 28ης Οκτωρίου 1940.
Στη Βέροια, ειδικώτερα, ο εορτα
σμός αρχίζει από σήμερα Τρίτη με
γενικό σημαιοστολισμό (καταστήμα
τα - σπίτια), ενώ αύριο Τετάρτη θα γί
νουν ομιλίες στα σχολεία καθώς και
ομιλία στη Στέγη Γ ραμμάτων και
Τεχμών που θα παρακολουθήσουν οι
δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι,*
Το απόγευμα της Τετάρτης στις 4.30
θα γίνει προσκύνημα μαθητών σχο
λείων, προσκόπων και οδηγών στε

ηρώο των Πεσόντων της πόλης με
επικεφαλής τους καθηγητές, δασκά
λους και βαθμοφόρους.
Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου θα γί
νει στις 10.30 το πρωί επίσημη δοξο
λογία στον ιερό ναό Αγίου Αντω
νίου. χοροστατούντος του Μητροπο
λίτη Βέροιας - Ναούσης κ. Παύλου.
Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφω
νήσει ο φιλόλογος καθηγητής κ.
Ηλιος Τριανηιφυλλίδης.
Στη συνέχεια θα γίνει κατάθεση
στεφανιών στο Ηρώο των Πεσόντων
και θα ακολουθήσει παρέλαση πολιτι
κών και στρατιωτικών τμημάτων
στην οδό Μητροπόλεως.

Διωγμό κατά των μεταναστών
εξαγγέλλει υπουργός του Κόλ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
λοιπο πληθυσμό και ζουν απομονω
μένοι κατά δεκάδες χιλιάδες».
Τέλος, επανέλαβε την παρατήρηση
που είχε κάνει, σε πρόσφατη τηλεο
πτική συγκέντρωση, ό η δηλαδή οι
ξένοι που δεν μπορούν να αφομοιω
θούν με τους Δυηκογερμανούς και1
βρίσκονται στη χώρα μόνο για να
κερδίσουν χρήματα, πρέπει να κπι·
στρέψουν στην πατρίδα τους,
Στο μεταξύ το κύμα διαδηλώσεων
που ξέσπασε το Σάββατο, σε πολλές
πόλεις της χώρας κατά της οικονομι
κής πολιτικής της νέας κεντροδεξιάς
κυβερνήσεως της χώρας, προκαλεί
ήόη έντονους πονοκεφάλους στον
Καγκελάριο Κόλ.
Πολιτικοί παρατηρητές ελπίζουν
ό η πολύ σύντομα πρέπει να αναμένε
ται κλιμάκωση παρόμοιων εκδηλώ
σεων διαμαρτυρίας, καθώς η εργαηκή ομοσπονδία απείλησε περαιτέρω
μαχηηκές κινητοποιήσεις, εάν δεν
επιλυθεί το οξύ πρόβλημα της ανερ
γίας που ανημετωπίζει πράγματι η
Χώρα.
Ό πω ς σημειώνει το πρακτορείο
«Ρώυιερ», οι βιομήχανοι ανήσυχοι
για η ς εξελίξεις, ζήτησαν τη συνερ
γασία των συνδικάτων για την ανημετώπιση των οικονομικών προβλη
μάτων της χώρας, αλλά τα τελευταία
απάντησαν ό η ιιυτό δεν γίνεται, εφ'
όσον η κυβέρνηση Κολ επιδιώκει να
ρίξει το βάρος των οικονομικών μέ
τρων στους εργαζόμενους.

Στη Φρανκφούρτη, στο Ντόρτμουντ, στη Νυρεμβέργη, στο
Μάιντς και σε άλλες μεγάλες πόλεις,
οι δρόμοι γέμισαν το Σάββατο με
κραυγές κατά της οικονομικής, κοι
νωνικής και εργαηκής πολιηκής του
συντηρητικού κυβερνηηκού συνα
σπισμού σε μαζικές εκδηλώσεις, που
υποστηρίχθηκαν από το Σοσιαλδη
μοκρατικό κόμμα της ανηπολιτεύσεως.
• Στο Αμβούργο, η τοπική βουλή

Απεργιακός σάλος απειλείται τώ
ρα στην Γαλλία. όπου οι προσπάθειες
του σοσιαλιστικού καθεστώτος να
καθηλώσει η ς αποδοχές και να'
ματαιοιηει η ς αυξήσεις των μισθών
και των ημερομισθίων προκαλούν
γενικά σάλο και εξέγερση των «ργα
ζομίνιυν.
Αυτή την εβδομάδα, ήδη. τα γαλ
λικά συνδικάτα προγραμματίζουν κύ
μα απεργιών στον τομέα του Δήμο
σϊου, ενώ προετοιμάζονται γιο τη μά
χη για η ς αποδοχές καθώς λήγει το
τετράμηνο καθηλώσεως ημών και
μισθών, που έχει επιβάλει η σοσιαλι
στική κυβέρνηση. Στάσεις εργασίας
που θα διαρκέσουν από 2 24 ώρες

αναμένεται να πλήξουν την παραγω
γή ηλεκτρισμού τις βιομηχανίες
μεταλλευμάτων, τα λιμάνια και τα μέ
σα μεταφορών της γαλλικής πρω
τεύουσας.
Η καθήλυκτη των μίσθιόν λήγει
στις 31 Οκτωβρίου και τα συνδικάτα
αντιτίθενται στις προσπάθειες της
κυβερνήσεως να μην υπερβούν οι
αυξήσεις των μισθών την αύξηση του
κόστους ζωής που καθορίσθηκε σε
8% γιη την περίοδο αυτή.
Πολιηκές πηγές αναφέρουν ό η η
κυβέρνηση αισιοδοξεί πως μετά την
δραστήρια εκστρατεία του να πείσει
τους Γάλλους για την σοβαρότητα
της οικονομικής κρίοεως που πλήττει
την χώρα, οι εργαζόμενοι δεν θο
ανπιποκριθούν στις απεργίας των

ΟΜΟΛΟΓΑ

Η απόφαση ελήφθη με 64 ψήφους
υπέρ και 56 κατά. Οι 64 ψήφοι ανή
κουν στους Σοσιαλδημοκράτες και
τους «Πράσινους» και οι 56 στους
Συντηρητικούς.

• ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΔΕΛΕΑΣΤΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
Ο Λεχ Βαλέσα, σε μήνυμά του, με.
αφορμή τα πρόσφατα επεισόδια, αναφέρει ότι «οποιοδήποτε είδος διαμαρτυρίας κάνει καλό» και ό η απέρριψε

σωματείων τους.
Σφυγμομέτρηση της περασμένης
εβδομάόος αναφέρει ό η το 43% των
Γάλλων πιστεύει ό η τα συνδικάτα θο
έπρεπε vu αποδεχθούν έλεγχο των
μίσθιόν, αλλά το 57% δεν πιστεύει όη
παρόμοιοι έλεγχοι μπορούν να βοη
θήσουν να ξεπερασθεί ο πληθωρι
σμός, που είχε φθάσπ το 14% πέρυσι.
Την Τετάρτη, απεργίες που προ
γραμματίζουν οι εργαζόμενοι στα
λεωφορεία, στο μετρό και το τραίνο,
ενδέχεται εφ όσον επιτύχουν να
παραλύσουν την κυκλοφορία στην
γαλλική πρωτεύουσα.
Εξ άλλου, απεργίες προγραμματί
ζονται από τους λιμενεργάτες για σή
μερα σε όλα τα γαλλικά λιμάνια και
από τους ανθρακωρύχους την Παρα
σκευή.

πρόταση να αφεθεί ελεύθερος με
αντάλλαγμα την υποστήριξή του στα
νέα εργατικά συνδικάτα, που προβλέπεται να ιδρυθούν με την πρόσφατη
νομοθεσία.
Η πληροφορία αυτή, που αρχικά
κυκλοφόρησε ως φήμη, επιβεβαιώθη
κε αργά χθές από την σύζυγο του
ηγέτου της Αλληλεγγύης, που δήλω
σε προς το Πρακτοοείο Ρώϋτερ, ότι ο
ανυμω, της ιψνησηκε προσφορά να
αφεθεί ελεύθερος, με αντάλλαγμα να
υποστηρίξει τα νέα κρατικά συνδικά-

Η Ντανούτα Βαλέσα. η οποία επισκέφθηκε για πέντε μέρες τον άνδρα
της και επέστρεψε προχθές στο Γκντάνσκ σε τηλεφωνική συνέντευξή της
είπε ότι οι Αρχές είχαν επαφές με τον
άνδρα της προτού τεθεί εκτός νόμου
η «Αλληλεγγύη» ύστερα από απόφα
ση του κοινοβουλίου, στις 8 Οκτω
βρίου.
Η κ. Βαλέσα είπε ό η τις συνομι
λίες όιεξήγαγε από κυβερνητικής
πλευράς ο υπουργός συνδικάτων
Στανισλάβ Τσιόζεκ. Υπαινίχθηκε όη
οι συνομιλίες υπήρξαν σκληρές και
τόνισε ότι εάν ο άνδρας της υποστή
ριζε τα νέα συνδικάτα «Θα τον άφη
ναν ελεύθερο·.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Α.Ε.»

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
Αξιοποιήβτε έξυπνα
τις οικονομίες οας
Πάρτε τον μεγαλύτερο σημερινό τόκο
Για κστ<Φεστ^ 1£00.000 δρχ.
Ιαίρνετε τόκο 210.000 δρχ.
δρχ*
Π α ί ^ ε τόκο 95.000 δρχ.
ΧΟΟΟ δρχ.
Παίρνετε τόκο 34.000 δρχ.
100.000 δρχ.
Παίρνετε τόκο 17,000 δρχ.

αποφάσισε προχθές την άρση του
πολιτικού αδιεξόδου που έχει χρονί
σει στο ομόσπονδο αυτό κρατίδιο, με
τη διάλυση του κοινοβουλίου και την
προσφυγή σης κάλπες στις 19
Δεκεμβρίου.

Ο Βαλέσα κάλεσε
τους Πολωνούς
σε διαδηλώσεις

Μεγάλες απεργίες
ξέσπασαν στη Γαλλία
ΠΑΡΙΣΙ

21 ο)ο
19 ο )ο
17 ο )ο
17 ο) ο

Ο! ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ κ. ΣΗΜΙΤΗ
Ο υπουργός γεωργίας Κώστας
Σημίτης έκανε την ακόλουθη δήλω
ση:
— Σύμφωνα με εκημήσεις της επι
τροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των, η Ελλάδα προβλέπεται να απορ
ροφήσει από τον προϋπολογισμό
1983 του FEOGA - τμήμα εγγυήσεις,
περίπου 910 εκατομμύρια λογισηκές
μονάδες. Το ποσό αυτό μεταφραζόμε
νο σήμερα σε δραχμές είναι 60 δισε
κατομμύρια.
— Οι προβλέψεις για τη χώρα μας
για τον επόμενο χρόνο, είναι αυξημέ
νες σε σχέση με τις προβλέψεις
αυτού του χρόνου, κατά 56.9%. Η
μεταβολή αυτή δικαιολογείται κατά
μικρό μέρος στη σταδιακή προσέγγι
ση των ημώ ν, κατά κυριότερο όμως
λόγο σ η ς σοβαρές αυξήσεις τιμών
που πέτυχε η ελληνική ανηπροσωπεία σ η ς σχετικές συζητήσεις για η ς
τιμές, στο συμβούλιο,τον Απρίλη του
82.

· ·

— Ο προϋπολογισμός του FEOGA
εγγυήσεις για το 1983 θα είνηι 14.050
ΕΚ.Λ.Μ. από το ποσό αυτό 6.151
ΕΚ.Λ,Μ. προβλέπεται να δαπανηθούν για επιστροφές εξαγωγών, 7.659
ΕΚ.Λ.Μ. για παρεμβαηκές δραστη
ριότητες (διάφορες οικονομικές ενι
σχύσεις) και 240 ΕΚ.Λ.Μ. για νομισμαηκά ποσά.
— Οι δαπάνες που προβλέπονται να
απορροφηθούν από την Ελλάδα το
1983, και ιδιαίτερα αυτές που αφο
ρούν σ η ς κύριες γεωργικές δραστη
ριότητες, όπως ενισχύσεις παραγω
γής, κατανάλωσης, μεταποίησης,
βελτίωσης ποιότητας, ιδιωτικής αποθεματοποίηδης, απόσυρσης κ.λ_π.
αποτελούν ποσοστό 12,3% σ η ς αντίστοιχες που προβλέπονται για την
Κοινότητα των »10».

Ψ

Η μεγαλύτερη απορρόφηοη ***
πιστώσεων του '83 για τη
παρουσιάζεται στο προϊόν
18,8 δις δρχ. δηλαδή (ποσοστό 3™
και ακολουθούν τα προϊόν«»·
Φρούτα (νωπά και μετ»π.) !**'$
δρχ. 23%.
Λάδι 8.4 δις δρχ. 14%.
Βαμβάκι 8 δις δρχ- 1396»
Σιτηρά 6 δις δρχ. 10%.
«
Είναι άξιο αναφοράς όρ »·
1.1.82
30.9.82 έχουν
27.566 εκ. δρχ. και προβλέποντ®
πληρωθούν τους επόμενους τρΒτΙ1’
νες ¡8.100 εκ. δρχ. Δηλαδή Μ συ"
λο πληρωμής για το 1982.Δ5.6σ0^^
δρχ. που σε σχέση με η ς πληΡ®·"’
του έτους 1981 )10.000 εκ.
σημαντικά αυξημένο. Α υτόοβπϊλ^
στην αυξημένη αποόοτικότητ» '!π
ΥΔΑΓΕΠ.

Σκοτώθηκε στη Βέροια
9χρονος ποδηλάτης

Ο ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ
Σ Τ Ο Β Ε Λ ΙΓ Ρ Α Δ Ι
ΒΕΛΙΤΡΑΛΙ 24 (ΑΠΕ)

-b

ΒΟΝΝΗ
Διωγμό κατά τ*»ν μεταναστών στη
Λ- Γερμανία εξαγγέλλει ο υπουργός
Εσωτερικών Ντήτριχ Τσίμμερμαν σι
συνέντευξή του στην επιθεώρηση
«Ντέρ Ιπήνκελ» μ ι το αίτιο λογικό
ότι η «συγκέντρωση χιλιάδων ξένων
σ η ς μεγάλες πόλεις της χώρας έχει
δημιουργήσει κλίμα εχθρότητας», και
οξύνει το πρόβλημα της ανεργίας.
Τα «γκέτο των εργατών έχουν
δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα»
δήλωσε συγκεκριμένα ο νέος Δυτικό
γερμανός υπουργός, οι «σκληρές»
απόψεις του οποίου έχουν π ροκαλέ
σε» πολλές συζητήσεις από την μέρα
που ανέλαβε τα καθήκοντα του και
εξήγησε:
•Η Λ. Γερμανία έχει 4.6 περίπου
εκατομμύρια ξένους εργάτες μαζί με
τις οικογένειας τους, οι οποίοι άρχι
σαν να καταφθάνουν στη χώρα πριν
από 20 χρόνια, προερχόμενοι από
την Τουρκία και άλλες χώρες της
Μεσογείου, για να καλύψουν την έλ
λειψη εργατικού δυναμικού. Σήμερα
όμως, η Δ. Γερμανία έχει 1,8 εκατομ
μύρια ανέργους».
Ο Κ. Τσίμμερμαν συνέχισε ό η η
ύπαρξη τόσων ξένων μεταναστών
αττς μεγάλες πόλεις δημιουργεί κλίμα
εχθρότητας, «διότι στα μεγάλα αστι
κά κέντρα οι ντόπιοι περιβάλλονται
από άτομα άλλου μορφωηκού επιπέ
δου. τα οποία δεν μπορούν και δεν
Λίλιητν να αφομοιωθούν με τον υπό*

Πανηγυρίζει τώρα η σοσιαλισηνή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για η ς
ενισχύσεις της Ε.Ο.Κ. προς τους
ιγρότες μας.
Εμείς όμως, όπως και όλος ο
ελληνικός λαός, δεν ξεχνάμε τα «έξω
απ' την Ε.Ο.Κ.» και «Ε.Ο.Κ. και
ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο», τα οποία
ευτυχώς για τη χώρα μας εγκατέλειψε ο κ. Παπανδρέου.

Με τη λήξη τ<οων εργαστών της Βιομηχανίας μας κατά την
εφετανή παραγωγική περίοδο που ήταν πολύ πετυχημένη τόσο
σε ποσότητα, όσο και ο» ποιότητα προϊόντων (κομπόστες φρούτ κοκγϋλ κΑ,π.) και την ολοσχερή και έγκυρη εξόφληση
όλων ίων παραγωγών της πρώτης ύλης και του πολυάριθμου
εργατικού προσωπικού που απασχλήθηκε, αισθανόμαστε την
υποχρέωση να ευχαριστήσουμε όλους τους μετόχους μας και
μη, παραγωγούς και Νομικά Πρόσωπα (Συν/σμούς - Κοτνο«ραξϊες - Ομάδες παραγωγών) που μας προμηθέυσαν τα
προϊόντα τους (κεράσια - βερύκκοκκα βίσσυνα ροδάκινα αχλάδια σταφύλια) καθώς και όλους και όλες που εργάστηκαν
στο εργοστάσιό μας, για την καλή συνεργασία που οχαμ* και
ευχόμαστε και του χρόνου την επανάληψή της.
Κύλινδρός 21.10.1982
ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΝ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΑΧ
Ο ΙΙΡΟΒΛΡΟΓ ΤΟΥ Δ.Ε.
ΕΜΜΑΝ. ΜΠΙΛΙΑΔΕΡΗΣ
Ο ΛΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΙΏΝ. ΚΑΝΟΥΡΑΣ

Ο Ρουμάνος πρόεδρος Νικόλαε
Τσαουσέσκου, που πραγματοποιεί
επίσημη επίσκεψη στη Γιουγκοσλα
βία. μετά από πρόσκληση του προέ
δρου Πετάρ Στάμπολιτς και του
προέδρου της Ένωσης Γιουγκοσλά
βων Κομμουνιστών, Μίηα Ρίμπιτσιτς, εφθασε το μεσημέρι στο Βελι
γράδι, συνοδευόμενος από τη σύζυγό
του και άλλους επισήμους.
Σ η ς συνομιλίες που άρχισαν το
απόγευμα, εκτός από τα διμερή θέμα
τα εξετάζονται και οι διεθνείς σχέσεις
και ειδικότερα ο χώρος της Μεσο
γείου και των Βαλκανίων.
Στο μεταξύ, Βελιγράδι και Βουκουρέση διακηρύσσουν όη είναι
πάντοτε υπέρ της μετατροπής των
Βαλκανίων σε ζώνη ειρήνης, συνερ
γασίας και καλής γειτονίας, και όη
θα συνεχίσουν τον αγώνα για την
επίτευξη αυτού του σκοπού, που θα
συμβάλει αποφασισηκά στη χαλάρω
ση της διεθνούς έντασης και στην
εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης.
Οι συνομιλίες μεταξύ των δυο
μερών θα συνεχισθούν και θα ολο
κληρωθούν την Τρίτη, ενώ την
Τετάρτη το πρωί ο πρόεδρος Τσαου
σέσκου θα αναχωρήσει επιστρέφοντας στη Ρουμανία.

Τραγικό Bavatû, erro όιβο; α?ς η λ ικ ία ς
tou, βρήκ ο Ρχροτνς Βκροιώ της f l a r n J j f t
Τοιγαρεόας urn îro ip y to v το Σ ά β β α τό to

axây*ομο.
Παρααυρ&ηκι α χό Ι Λ . αοχοκόπγΐο «nú
οόηγυίκιτ το χ ο δ ή λα τό τον «ana στψτ t& tt-

Μ' αυτό υπάγονται στην ασφάλιση
του ταμείου επικουρικής ασφαλίσεως
μισθωτών (TEAM) όλοι οι μισθωτοί
της χώρας οπουδήποτε και αν απα
σχολούνται, εφ' όσον για την εργασία
τους αυτή ασφαλίζονται υποχρεωηκά στο ΙΚΑ ή σε άλλο φορέα κύριας
ασφαλίσεως μισθωτών και δεν υπά
γονται για την ίδια εργασία σε άλλο

από n yi Κ 'ρισχη tou ,\ίσχμοχο>ρ">Λ·

rp tiç ικφαττατ σ ι χούηλστο
Σ,ύμφιa m μ ι fO κρώ τα OToaO®

.. jpr
'

χαχας Btpotας, ayr στιγμή *σ» P f“’ u¿^
οαν oro όσος tou ΒοολκαηζαχιΡ ^
ο μικρός Παττιλακος

Επεκτεινεται σ’ όλη τη χώρα
η επικουρική ασφάλιση
ΑΘΗΝΑ 25 (ΑΠΕ)
Από 1ης Φεβρουάριου 1983 επεκτείνεται η επικουρική ασφάλιση
στους μισθωτούς όλης της χώρας με
προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο
υπουργός Κοινο)νικών Ασφαλίσεων
ι κ. Ε. Βερυβάκης.

Kif οδό Βτροιας - étea/wayç.
Σιτγκικρψιτα ο άτυχος η *
^
(μχατηι to axayeoun
axoycoun too
tou
tpxoxnr
n¡ fírprna μαΧρ μ ι αΧλοοζ Aw ν Λ ^

x t p à o t t toψ ñ a otXo too «ou ·*■ ι φ

Εκιιτη ακριβώς τη στιγμή W 1*0 ’
σω τονς μ ι καιινΟυτση *ρος *1
I X αντοκιπγτο (OPEL ΚΑΡΑ®

πιμείο επικουρικής ασφάλισης.
Στο TEAM δεν ασφαλίζονται: Α)
Οι έκτακτοι υπάλληλοι του Δημο
σίου που συνταξιοδοτούνται από το
Δημόσιο και Β) Οι τακηκοί υπάλλη
λοι των Ν'.Π.Δ.Δ. και των λοιπών
οργανισμών του Δημοσίου τομέα
που συνταξιοδοτούνται από το ΙΚΑ
ή από άλλο φορέα κύριας επικουρι
κής ασφαλίσεως σύμφωνα με τις ειδι
κές διατάξεις των δημοσίων υπαλλή
λων ή με συναφείς προς αυτές ή μια
διατάξεις που παρέχουν δικαίωμα
συνταξιοδοτήσεως
ανεξαρτήτως
ορίου ηλικίας. Οι δυο αυτές κατηγο
ρίες θα υπαχθούν στο TEAM με άλλο
προεδρικό διάταγμα.

¿μ
Ψ*

οδηγούσε ο εργοστασώρχη'· t1vl*
Πατριαρχίας. 47 χρόνων. Το
κτύπηοε με δύναμη το ■°Í'7W ^
μικρού και ο Παντελάκος
ορόιηια πάνω στην liu,—·--;
άσφαλτο· αy;1
οροτητα
/ο>oiA
Ι^τ
θηκε αμέσως στο Νοσοκομο®

μμ

αλλά εκεί διαπιστώθηκε ο θά»®
Είχε οποστει κακώσεις σιο κ£ψα'”
άλλα σημεία του σώματός το0· 0
Το
ίο δυστύχημα,
ουστυχημα. σύμφωνο
σνμνω.» P**
σ
,
χοα της Χωροφυλακής,
*
__________
_
έλλειψη
φωτισμού τοο ΒΟίιη
&
στην έλλειψη ιδιαίτερης προοσρσ
ιον οδηγό του αυτοκινήτου.
jUff
' Οπως έγινε γνωστό ο μι*?04 (,<ί»
λάκος ζούσε με τη μητέροι τ®°
αγωνιζόταν με κόπους και
«ρένα τον ίδιο κοι τον μεγαλοβΡ'
ψό του

Σκάνδαλο κατασκοπείας
σ υ γ κ λ ο ν ί ζ ε ι την Α γγλ ία
ΛΟΝΔΙΝΟ
Οι εργατικοί κάλεσαν στη Βουλή
των Κοινοτήτων την πρωθυπουργό
της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ να
δώσει υπεύθυνες πληροφορίες για μιά
υπόθεση κατασκοπείας, που έρχεται
να κορυφώσει σειρά ολόκληρη από
σκάνδαλα ο η ς μυστικές υπηρεσίες
της χώρας.
Αναφκρόμενος αε δημοσίευμα των
•Τάϊμς της Νέας Υόρκης· ο εργαηκός βουλευτής Τέντ Λεντμπίττερ τό
νισε:
■Η εθνική ασφάλεια της Βρετα
νίας βρίσκεται σε κίνδυνο». Κατά το
δημοσίευμα, που αποδίδει η ς πληρο
φορίες της εφημερίδας σε έγκυρες
πηγές της αμερικανικής κυβερνήαεως, το νέο σκάνδαλο αφορά μιά
από η ς βαθύτερες διεισδύσεις των
Σοβιεηκών οτο σύστημα πληροφο
ριών της δύσεως, από το μέλος του
Δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου.
Πράκτορας των Σοβιεηκών, που
εργαζόταν ως διερμηνέας στο κέντρο
πληροφοριών του Τσέλτενχαμ - την
κυριότερη βρετανική βάση επεξεργα-

σώς πληροφοριών από δορυφόρους
και σταθμούς ηλεκτρονικής παρακολουθήσεως στο έδαφος - είχε τη
δυνατότητα vu διαβιβάζει στις αρμό
διες υπηρεσίες της ΕΣΣΔ άκρως
απόρρητα στοιχεία που ενδέχεται να
τους επέτρεψαν να προστατεύσουν
από κρίσιμες απειλές τα δίκτυά τους,
αλλάζοντας τους σχετικούς κώοικες
επικοινωνίας.
Ό π ω ς αποκαλύπτουν οι «Τάιμς
της Νέας Υόρκης» ο πράκτορας ονο
μάζεται Τζιόφρεϋ Άρθρουρ Πράιμ.
είναι 44 ετών, και εργαζόταν στο κέν
τρο του Τσέλτενχαμ ως διερμηνέας
στα ρώσικα. Ο Πράιμ έχει συλληφθεί
από καιρό, αλλά η εξαιρετικά αυστη-

ρή, όταν πρόκειται για την
ψη κραηκών μυσηκών. vOp‘ ^
της Βρετιινίας δεν επέτρεψε l0' · ^
να έρθει στη δημοσιότητα η u!t0^

>ι··ιέν·
Το υπουργείο εξωτερ'“
" ι((ιτ
υρμόδιες γιυ θέματα ιιοψαλεί0
ρεσίες και ίο γραφείο τηζ
μ
πουργού κ. Θάτσερ αρνή^, ) η ,4
προβούν σε οποιοδήποτε οχϋ ^
το δημοσίευμα της αμε(>ιευνι
μερίδας. Εκπρόσωπος της
φ
κυρίας» είπε, ωστόσο, όη δ _ φ
τσερ «θα εξετάσει» την npc·'"’ ^ »»>
ερ να η κ ο ύ βουλευτή Λ ενμΐϋ^^ ^
προβεί σε δηλώσεις για το θώ
Βουλή.

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Δ Α Ν Ε Ι Ο

ΜΕΧΡΙ

3 . 0 0 0 0 °°

Λύατε κάθε οιεγαατικό
οος πρόβλημα

ΒενζινάδικαΊ

ΓΡΑΦΘΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΤΤΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Ιωακειμίδου Δόμνα
Σταδίου 85 τηλ. 26878
ΓΓΗ ΝΑΟΥΣΑ
Πκτρίδης «.Αδωρος
Σπηλαίων 30 f l f l 22Τ37
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Πιτσάβας Β.
Αγ. Γεωργίου
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
M U é6* Χρήστος

τα
ου
τά
τε

Το οποίο σας προσφέρει όλα τα πλεονεκ^ί^.
που έχουν οι κατο^έσεις του οηιλού Τ α μ ι^ ^ β
και επί πλέον την ελευθερία να έχετε τ<χ
οας αδέσμευτα, γιατί μπορείτε να τα
κά3&ε στιγμή.
!. ',

ΓΡΑΠΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΓΑ Γ
ΣΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
Μάθετέ το να αποταμιεύει, λύνοντας τοο
^άχρονα και το ςττεγοιστιχά του πρόβλημα.

,
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. ο ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ
η

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Νομού Ημαθίας

Ετος ιδρύοεως 1965
Αρ. Φύλλου 2065
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

ΠΕΤΣΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ:

Δέσμιος του
Διευθυντηρίου
( ο Ανδρέας
ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΔΡΟΜΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ διερευνά για τη συρρίκνωση

Η ΑΙΤΙΑ ΤΗΙ ΠΤΩΣΕΩΣ
ΕΙΝΑΙ Ο ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΙ
η_

α^ Τ1ΟΤΙ κόστους ζω ής κοι
' ^ Χ η ς οικονομική πολιτιViu
*φατηση τω ν τιμών.
flou

ΠήΣοΓ" π 'Γυ^έρνησ'1 του
’ υηΠΡζαν

«υ-υ,
9θν|υ
το0 ^
ΐω,,0
0^ (

»*ό
Ο

μάλλον

οι

που πρ ° κάλε° ην
ω οι1 του « ν ή μ α τ ο ς
1500 Β^Χις πΡ,ν ένα χρόνο
νϋ έχε. την εμπιστοσύνη
1011 ελληνικού λαού και
° πως έ®ε,ξϋν οι δημοτικές

“'°θητά Κ<,τ<°
τ β6“«,“ ν« με πληροφορίες

Σύγκρουση
ταξί και
μοτοσακό
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Evo

ιϊ®»ϊ

και ένα μοτοποδήλατο
- η , ^ η κ α ν χθες το απόγευμα
ϋΐΐτ,η,ι ; 1,011 “ε βττοτέλεσμα να τραυ. >«ν ελπφριι οι υόηγοί τους,
η , ν ^ ΤΟυ τι,ξ> ήταν ο Θεόο.

48 ετών και του μοτο
Όιν ,Ι1Ιι1υ 0 Χρ. Κόττης, 32 χρό^ Η ώ ι ^ συγκρούσεως υπήρξε η
Ή πινακίδας ΣΤΟΠ και η
^ ιψ η '
προσοχής από τους οόη
ΙΌές

Και η οικονομική πολιτική
μας. από την ηγεσία του κινήματος
ιινμζητούνται τα αίτια που συνετέλεσαν στη θεαματική πτώση της δυνά
μευις του ΠΑΣΟΚ και ήδη έχουν
εντοπισϋεί οι κυριότεροι παράγοντες.
Εν ιοί μεταξύ ο πρόεδρος της
«Ν.Δ.» κ. Λβέρωφ με δήλωσή του
τονίζει προς τον κ Παπανδρέου ότι
το ΠΑΣΟΚ απέτυχε και ότι ο λαός
άρχισε να εγκαταλείπει τις τάξεις του
Kut να επιστρέφει στη «Νέ.ι Δημο
κρατία».
Σύμφωνα με εκτιμήσεις πολιτι
κών παρατηρητών ορισμένοι πιιρά
γοντες που απομάκρυναν ένα σημαν
τικό ποσοστό ψηφοφόρων από το
ΠΑΣΟΚ είναι.
• Η αύξηση του κόστους ζωής τις
επιπτιίιοεις κυρίως που είχε στο λεγόμενο
καλάθι της νοικοκυράς, Λέγεται χαρακτη
ριστικά για την διαμαρτυρία, για τηνιικρί|1εια. τις ελλείψεις, τις ουρές του περασμέ
νου Ιουλίου κατά τη διάρκεια του πολέ
μου καια των χονδρεμπόρων κ.ά. προβά
λει uno tov τρόπο που ψήφισαν στην
ΑΜήνα γυναίκες στα περισσότερα γυνιιι
κεια εκλογική τμήματα.
Και αυτός μάλιστα, φαίνεται να. είναι ο
λόγος που όεν δίδονται αναλυτικά τα απο
τελέσματα Via να μη γίνει κομματική
εκμετάλλευση.

ΑΠΕΤΥΧΕ Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΛΕΕΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ Ν.Δ.
(σως σύντομο.
•
Το νέφος και το μέτρα περιορισμού
της κυκλοφορίας συν Ι.Χ. στο κέντρο σε
συνδυασμό με την οικονομική πολιτική
πυυ έχει προκαλέσει την απογοήτευση ή
την οργή σε ευρύτατα στρώματα στον κό
σμο τωνεπιχειρηματιών, των εμπίιρων.
των μικρομεπαίοιν κ.ά. Επίσης η ένταση
του φοροκυνηγητού αντί των αντυπωσισ
κών υποσχέσεων για πάταξη της μεγάλης
φοροδιαφυγής η οποία 0ο είχε ως αποτέ
λεσμα την ελάφρυνση της φορολογίας
των μικρομεσαίων.

Ο κ. ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΣ
Την αποτυχία ίων κομματικών και
κυβερνητικών παραγόντων του ΠΑΣΟΚ

*®ΗΝΑ 26 ΙΑ ΓΙΕ)
^ °λλοί υπουργοί και υφυπουργοί
^^Γ αβ ούν στην επαρχία, γιο να
γη',, ‘"""έήσουν την κυβέρνηση,
που Οα γίνουν σε
.''όλετς της χώρας, για το
. „ ·. ΐής επετείου της 28ης
'Λΐόη Π ° '1'
Βέροια την κυβέρ^ ¿ 4 ε κ π ρ 0ΐ3ωπή σει ο υφυπουρ-

ΜΑΝΤΑΜ Ο

,0 ΕΘΝΟΣ τής 261082

γός δημ. έργων Βασ. Παπαγιάννης.
Εξάλλου ο υπουργός κοινωνικών
ασφαλίσεων Λεύτερης Βερυβάκης, θα
εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στις
γιορταστικές εκδηλώσεις στην Κέρ
κυρα. ο υπουργός εμπορικής ναυτι
λίας Γιώργος Καταιφάρας στον Πει
ραιά, ο υπουργός ενεργείας και φυσι
κών πόρων Ευάγγελος Κουλουμπής
στη Μυτιλήνη, ο υπουργός οικονομι
κών Δημήτρης Κουλουριάνος στην
Καλαμάτα, ο υπουργός εμπορίου
Γιώργος ΜωραΓτης στα Γιάννινα, ο
αναπληρωτής υπουργός εθνικής
οικονομίυς Γιάννης Ποττάκης στην
Κόρινθο, ο υφυπουργός συγκοινω
νιών Κώστας Ασλάνης στο Ηρά
κλειο, ο υφυπουργός συγκοινωνιών
Σήφης Βαλυράκης στα Χανιά, ο υφυ
πουργός εθνικής οικονομίας Αντώνης Γεοιργιάδης στη Ρόδο, ο υφυ
πουργός εθνικής οικονομίας Δημο
σθένης
Δημοσθενόπουλος
στην
Καβάλα, ο υφυπουργός παιδείας Πέ
τρος Μώραλης στις Σέρρες, ο υφυ
πουργός εμπορίου Θόδωρος Πάγκα
λος στην Αλεξανδρούπολη, ο υφυ
πουργός οικονομικών Τάκης Ρουμε
λιώτης στην Ξάνθη, ο υφυπουργός
αποδήμου ελληνισμού Ασημάκης
Φωτήλας στην Πάτρα. ο υφυπουργός
υγείας και πρόνοιας Γιάννης Φλώρος
στη Λάρισα και ο αντιπρόεδρος της
Βουλής Μάρκος Νάτσινας στην
Κοζάνη.

a r U s ? 0 ΠΡεπει και θ στήλη της
•θιι Γ, jö(,t της εφημερίδας αυτής.
Hid β ^Ράφεται »Μιά στο καρφί και
οιη,χ,β0 " « α λ ο . να αλλάξει τίτλο
,Μι„'’Τ|'ΐ0Τε και να γίνει τούτος:
^ σΦε’Ρΐ (ή. καλύτερα, στο

ÜlQWpcii;itrivo) και μιά στο πέτα>Λ»,
%
Πϋν«ργάστηκαν οι δύο συνW ' ^ r o v 2ο γύρο (αφού δεν
W
^ ,rv και... 3ος γύρος), αν kui
ΐιός ' Ρ'στηκαν στον πρώτο. Συνε^Υ(ΙΙ( *:' Μισός τίτλος ανήκει πιό
ώυό(· μα.η«ά στο ΚΚΕ, όπως και ο
° ,)|*', ΡΧυς. Το πέταλο όμως
*1») tj..Vu Ίαραμείνει στο άλλο μισό
Μις. ^ ·°υ. για να θυμίζει το πετάλιυJo »„ Χρειάστηκε στον δεύτερο γύ
''Ρ'ξε <λθΥ<' tou ΠΑΣΟΚ. που δεν
ών ^ ° ν πρώτο γύρο όσο περίμε, ΧΡειάστηκε το καπέλωμϋ του

*«* ,2, u Vu νικήσει το «λοϊκό μέτω-

άλ) T,uv
V συνεργαζομένων αλλά και
Ρριζομένων δυνάμεων.,

Και τώρα μερικά εκλογικά:
• ' Ελεγε ένας Βεροιώτης. χθες
Χρίτη, μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτωνι σύμφωνα με τα
οποία το ΚΚΕ ήλθε δεύτερο κόμμα
σε αριθμό εκλεγόμενων δήμαρχων σ'
όλη τη χώρα και πήρε τη Λάρισα, την
Πστρα. τα Χανιά (!!) και όλες σχεδόν
τις δημορχίες της Β' περιφέρειας της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και. βέ
βαια, της Μυτιλήνης:
«Άνοιξε λοιπόν πιά το καρπούζι,
που απ' έξω είναι πράσινο (ΠΑΣΟΚ)
και φάνηκε το μέσα του χρώμα, που
είναι κόκκινο (Κ.Κ.Ε,)».
Και του παρετήρηοε ο άλλος:
«Καλά εδύ δεν ήθελες την «αλλαγή»;
Και απάντησε ο άλλος:
«Ήθελα την αλλαγή, μα πράσινη,
όχι κόκκινη»!!
•
Παραπονιόταν ένας μεγάλος
άνθρωπος του ΠΑΣΟΚ Ημαθίας και
νέος δημοτικός σύμβουλος Βέροιας,
γιατί με όσα μαθεύτηκαν δίνεται η
εντύπωση στον κόσμο ότι ήταν και
μέγας χουντικός ή. έστω,φιλοχουντικός. λέγοντας:
«Μα τα μισά απ' αυτά δεν eivui
αλήθεια».
Apa. τα υπόλοιπα μισό είναι: Και
δεν φθάνει αυτό; Και αν αποκάλυ

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΟΚ
ΓΙΑ ΤΟ «ΜΝΗΜΟΝΙΟ»
Μέχρι τέλους του έτους

Αυτό δήλαισε ο βοηθός του αρμό
διου επιτρόπου κ, Kcr που βρίσκεται
στη χωρά μας ιττικεψαλής πολυμε
κυινύτητάς. για Λΐιιπρονμπτπυσην«Γ·
τεχνικό επίπεδο με την Ελληνική
πλευρό.
Σε συνέντευξη Τύπου που έδωσαν
οι κοινοτικοί εμπειρογνώμονες, πνα
φέρθηκαν στην πορεία τοιν εδώ συζη
τήσεων. Απαντώντας σε εραιτήσεις
διευκρίνισαν τις Ελληνικές και κοι
νοτικές θέσεις Συμπερασματικά τα
σημεία που αναφέρθηκαν είναι:
- Στα πλαίσια των μεσογειακών
προγραμμάτων που προωθεί η ΕΟΚ.
θα αντιμετωπιστούν πολλά ελληνικά
αιτήματα
- Επανεξετάζεται το καθεστώς
των επιδοτήσεων στις εξαγωγές των
ϊΛΛηνικων εσπεριοοειοων προς τις
Το αρνάκι πκτούοε στα υψη την περα Ανατολικές χώρες.

σμένη εβδομάδα. Οι τιμές φαίνονται
ασυγκράτητες.
που χειρίοθηκαν το θέμιι των εκλογών
επισημαίνει με επιστολή του ο πρόσφατα
διαγράφεις βουλευτής κ. 'Αρης Μπουλού
κος.
Από τη σκοπιά μου, τονίζει είχε οντιληφθεί τη δυσαρέσκεια στρωμάτων του λαού
και ιδωίτερα των μεγάλων αστικών κέν
τρων γιιι ορισμένες επιλογές σε μέτρα,
πρόσωπα και χειρισμούς kui είχα έγκαι
ρα επισύρει την προσοχή κομματικών και
κυβερνητικών παραγόντων και το είχα
έπισημάνει στον πρόεδρο του κινήματος.
Ο κ. Αρ. Μπουλούκος αφού τονίζει
ότι τα αποτελέσματα δεν τον ικανοποιούν.
υπογ|ΐαμμίζει πως η απομάκρυνση ενός
ποσοστού ψήφων από το Γ1ΑΙΟΚ nupâ
την κατάκτηση του μεγαλύτερου αριθμού
δήμων και κοινοτήτων μειώνει την ukti
νοβολία και βάζει «σε κίνδυνο την αυτό
νομη. δυναμική πορεία του ΠΑΣΟΚ σαν
φορέα της αλλαγής».
Εκτός αν (προσθέτει) η ηγεσία, όπως
οφείλει, θελήσει και βρει τη δύναμη να
ιιντιληφθεί το λαϊκό μήνυμα διαμαρτυ
ρίας».

Εύθυμα εκλογικά...
άης .¿Ρ°φορούμμστε ότι ανάμεσα
^Αξειν ^ ° υΜΦωνίες. που έκαναν το
^ *91 το ΚΚΕ στη Βέροια (κ.
Γαβριηλίδης) για να
λ»ρ0 ή συνεργασία τους στον δεύ*liqv ‘üp° των δημοτικών εκλογών
“ΥοΙξουν και οι στήλες της
^ μ ε ρ ίδ α ς (του ΠΑΣΟΚ)
Κ«ν j n » για το Κ.Κ.Ε., όπως γινόΛ°';σλ,ότερα
.. “' ί ο είναι, πράγματι, αλή-

και ο λαός που το ψήφισε, lin |tpci τη 5ύ
ναμη για να βγάλει το αναγκαία συμπερά
npiíTu και να πάρει tu ενδεΑειγμένιι εοω
κομματικιί και κυβερνητικά μέτρα·.

ΑΘΗΝΑ 26 (ΛΠΕ1
φορετικης αντιμετώπισης της χώρας
Μέχρι το τέλος του χρόνου η μας.
Ευρωπαϊκή Επιηνιπη θα έχει έτοιμες
πς προτάσεις της yiu τα Ελληνικά
αιτήματα που περιλαμβάνονται στο
μνημόνιο προς την ΕΟΚ, για το ·
γεωργικό τομέα

•
Ο ΦΑΠ Φόρος Ακίνητης Περιου
σίας που παρά την απόσυρσή του την
τελευταία στιγμή χρεώθηκε στο παθητικό
της κυ|!ερνήσεως ως πρόθεση και ως κιν
ιΐ*>ός να j* o v gWl>9ei με άλλη μορφή

Ο κ. Παπαγιάννης στη Βέροια
εκπρόσωπος της Κυβέρνησης
στον γιορτασμό του «ΟΧΙ»

Ο κ Αρη; Μπιυλουκο; τονίζει επί
σης ότι παραμένει ςιστός στα i6ovn.ii γιιι
το οποία υγωνίσίΐιρσί κιιι σημειώνει πως
όπιυς ελπίζει ·τυ κίνημα που δεν είναι μό
νο η ηγεσία. αλλά κιιι Ποργανωμένη βάση

•
Ενας από τους «αηλωσίες» επι
στήμονες, που υπέγραψε το σχετικό
μανιφέστο στριμώχτηκε σε μιά παρέα
και οι... ανάγωγοι του θύμιζαν ότι μέ
χρι πριν λίγους μήνες ξημεροβράδυαζε στο γραφείο του κ. Ιακωβίδη
για να τακτοποιηθεί σε θέση. Τον
ρωτούσαν λοιπόν, πώς ξαφνικά τον
έκαψε ο πράσινος ήλιος του
ΠΑΣΟΚ; Ο φίλος μας, φυσικά δεν
μπόρεσε να δώσει πειστική εξήγηση
(λέγοντας ότι αναγκάστηκε να το κά
νει για τα παιδιά ίου κ.λ.π.) οπότε
έφυγε απ' την παρέα ντροπιασμένος
και συνομιλητής έπειτα αποκάλυψε
ότι σε τούτο τον παρακίνησε η γυναί
κα του. που - όπως λέγεται συντηρεί
και αγαπάει ιδιαίτερα και .ένα σκύλο,
που τον ταΐζει... μπόν φιλέ!
Και το πειραχτήρι της παρέας
κατέληξε:
•Ξέρετε, η περίπτωση τούτου του
σοκολατένιου μας σοσιαλιστή και φί
λου μου θυμίζει νεορεαλιστικό ιταλι
κό κινηματογραφικό έργο, με την
Ελληνονταλίδα Υβόν Σανσόν και τον
Αμεντέο Νατσάρι. Αν λοιπόν θέλαμε
να -πιλοφορήσουμε το έργο αυτό, Ορ
έπρεπε να πούμε: «Λμάρτησα για το
παιδί μού», η. καλύτερα, «Λμάρτησα
για το... σκυλί μου»Ι!
Σαν δεν ντρεπόσαστε πρασινοαν-

πταν kui άλλα γεγονότα, που δεν θρωπάκτα...
αναφέρθηκαν;

«ΕΙκΛΟΓΕΑΣ»

- Η Κοινότητα θα ενισχύσει épyu
που περιλαμβάνονται στο πενταετές
πρόγραμμα της Ελληνικής κυβέρνη
σης και επιλύουν προβλήματα που
αναφέρονται στο μνημόνιο.
- Για την αλιεία η Ε.Ο.Κ. μπορεί
να δώσει μέχρι 350 εκατ. δρχ. αλλά
πρέπει να υπάρξουν προγράμματα
και μπίλιες.
- 0 u παρασχεθεί βοήθεια (επενδύ
σεις) για να βελτιωθεί και οργανωθεί
το σύστημα του ποιοτικού ελέγχου
των εξαγωμένων προϊόντων.
- Ó προστατευτισμός της Κοινό
τητας έχει επιδρύσει δυσμενώς στον
τομέα «κρέας» στην Ελλάδα. Γ Γ αυτό
εξετάζεται η δυνατότητα κάποιας δια

Χαρίζονται
οι ποινές
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Με την ευκαιρία της εθνικής εορ
τής της 28η; Οκτωβρίου 1940, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κων
σταντίνος Καραμανλής, απαλάσσει
όλους τους αξιωμαπκούς, υπιτςιωμα·
τικούς, οπλίτα; και μαθητάς σχολών
ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων
ασφαλείας από την έκπση του υπό
λοιπου των πειθαρχικών ποινών.

Σ Υ Ν Ε Σ Τ ΙΑ Σ Η
Τ Η Σ «Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΚ Η Σ
Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ «

Εντυπωσιακές αποκαλύψεις έκα
νε ο βουλευτής και πρώην υπουργός
της »Αλλαγής» κ. ΓιοΊργος Πέτσος σε
συνέντευξή του που παραχώρησε
στην εφημερίδα «Απογευματινή».
Ο κ. Πέτσος για άλλη μιά φορά
κατάψέρεΜΙ κατά του κομματικοί)
μηχανισμού του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτε
ρα κατά της ηγεσίας του κόμματος
(Εκτελεστικό Γραφείο) λέγοντας
χαρακτηριστικά: · 0 Ανδρέας είναι
δέσμιος του Διευθυντηρίου του που
παρασύρει το κόμμα σε λάθος δρόμο.
Η ηγεσία του κόμματος διώχνει τους
αγνούς αγωνιστές και δέχεται τους
εχθρούς της Αλλαγής. Οι σημερινοί
φίλοι του Ανδρέα θα είναι οι αυριανοί
αποστάτες...».
Δημοσιεύουμε πιό κάτω αποσπά
σματπ από την βαρυσήμαντη και
αποκαλυπτική συνέντευξη του κ. Πε
ίσου (Το πλήρες κείμενό της θα το
δημοσιεύσουμε, για καλύτερη ενημέ
ρωση της Κοινής Γνώμης του τόπου,
στο αυριανό φύλλο μας):
• Πιστεύω ότι ένας βουλευτής
που εκλέγεται κάτω ιιπύ τη σημαία
ενός κόμματος, ένας βουλευτής που
εμφανίζεται προεκλογικά στο λαό με
ένιι συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν
πρέπει να αποχωρεί από το κόμμα με
το οποίο εξελέγη. Αν αποχωρήσει
μπορεί να θεωρηθεί αποστάτης.
Οταν όμως εκφέρει τη γνώμη του για
ορισμένα γ Γγονότα που συμβάλλουν
στην υλοποίηση του προγράμματος
που εχει υποστηρίξει δεν πρόκειται
βέβαια και για αποστασία και αν το
κόμμα τον διαγράψει είναι αυτό
υπεύθυνο για την πράξη του Στη 6ικτ,
μου περίπτωση δεν συνήλθε ούτε το
πειθαρχικό συμβούλιο, ούτε καμιά
επιτροπή για να αποφασίσει τη δια
γραφή μου. Μόνο ο πρωθυπουργός
«πε ότι με τις δηλώσεις μου έθεσα
εαυτόν εκτός κινήματος. Αλλα μι τη
δήλωσή του. ήθελε να πει ότι εγώ εθε
σα τον εαυτό μου Οπός πράγμα που

Αρχίζουν οι συζητήσεις
via
των ΗΠΑ rC1

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ
Για τις... «βάσεις θανάτου», όπως
τις αποκαλούσε κάποτε ο πρόεδρος
του ΠΑΣΟΚ και για τις οποίες υπο
κινούσε τους οπαδούς του ν<ι φωνά
ζουν. όπως γίνεται περίπου στις αρέ
νες, «έξω οι βάσεις» αρχίζουν τώρα
συνομιλίες στην Αθήνα μεταξύ των
κυβερνήσεων Ελλάδας ΗΠΑ.

Η πρώτη φάση των διαπραγμα
τεύσεων αρχίζει επίσημα σήμερα το
πρωί με συνάντηση των δύο αντιπρο
σωπειών στο υπουργείο εξωτερικών,
κατά την οποία θα συζητηθούν
κυρίως διαδικαστικά θέματα. Οι
συνομιλίες για τις βάσεις όμως σε
πολιτικό επίπεδο έχουν ήδη αρχίσει,
αφού ο πρωθυπουργός κ. Α. Παπανδρέοτι έχει συζητήσει το θέμιι με τον
πρώην υπουργό εξωτερικών των
ΗΠΛ κ. Χαίηγκ. τον υπουργό αμύνης κ. ΒαϊνμπέρΥκερ. τον γερουσια
στή κ. Πέρσυ και άλλους, ενώ έχει
ανταλλάξει επανειλημμένως απόψεις
με τον Αμερικπνό πρέσβυ κ. Στέρνς.
Πρόσφατα, άλλωστε, το θέμα των βά
σεων συζήτησε στη νέα Υ’όρκη, ο
υπουργός εξωτερικών κ. Χαραλαμπόπουλος με τον Αμερικανό υπουρ
γό κ. Σούλτς.
Οι δύο αντιπροσωπείες Οα επισκε
φθούν το Σάββατο π ς αμερικανικές
βάσεις του Ελληνικού και της Νέας
Μάκρης « ιι την Κυριακή π ς βάσεις
του Ηρακλείου και της Σούδας, στην
Κρήτη.
Από την αμερικανική πλευρά,
σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες,
έχει τεθεί ως όριο για τον τερματισμό
των διαπραγματεύσεων η άνοιξη του
1983. ενώ έχει εκφροσθεί η επιθυμία
η πρώτη φάση τους να έχει ολοκλη
ρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, και
οπωσδήποτε πριν από τις εορτές των
Χριστουγέννων.

Μαθήματα
φωτογραφίας
στη Στέγη

κ α ι ΤΟ π ρ ό γ ρ α μ μ α τ η ς « Δ ή μ ο

Ο Κ. Κ ,Α Υ Π Α

λήξη των διαπραγματεύσεων, αλλά
δεν θα προβει σε μονομερείς ενέρ
γειες και ο χρόνος περατώσεως των
διαπραγματεύσεων
θαανακοινωθει
μετά από συνεννόηση τοιν δύο α νπ
προσωπειών».

Ο εκπρόσωπός επανέλυβε ότι
υπάρχουν 108 κείμενα συμφωνιών,
που ορίζουν το καθεστώς των αμερι
Βέβαια ούτε λόγος να γίνεται για κανικών βάσεων στην Ελλάδα και
κλείσιμο των βάσεων και αποχώρηση πρόσθεσε ότι η ελληνική αντιπροσω
από την Ελλάδα των Αμερικανών. πεία, στην οποία επικεφαλής είναι 0
Αυτό που θα συζητηθεί τώοα είναι „«.«„■υυμγος εςωτερικων κ. I. Καψης,
απΛως το νεο καθεστώς που θα έχει πραγματοποιήσει 2-3 συνεδρτάδημιουργηθπϊ στο θέμα των αμερικα • σεις, με την συμμετοχή και Ελλήνων
νικών βάσεων. Για τον τερματισμό στρατιωτικών
εμπειρογνωμόνων.
των διαπραγματεύσεων αυτών η Στην αμερικανική αντιπροσωπεία επί
ελληνική κυβέρνηση πιστεύει ότι θα κεφαλής είναι ο πρέσβυς κ. Μπαρτό
χρειοσθεί διάστημα 6-9 μηνών.

Την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου
σ π ς 8.30 ϊ ° (*Ρά®υ στο κέντρο
Γχεπκά άλλωστε ο κυβερνητικός
• ΕΛΗΑ« Θο Υϊνει η συνεστίαση των
εκπρόσωπος δήλωσε ότι ·π ελληνική
υποψηφίων κοι των φίλων του συν κυβέρνηση θεωρεί ως εύλογο χρονι
δυασμού της «Δημοκρατικής Συνερ κό περιθώριο τους 6-9 μήνες για τη
γασίας». Είναι μιά εκδήλωση που είχε
προγραμματίσει, η οργανωτική επι
τροπή του συνδυασμού, να γίνει, ανε
ξάρτητα από τυ αποτέλεσμα των
εκλογών, με στόχο την παραπέρα σύ
σφίξη των σχέσεων, όλων των
ανθρώπων που αγωνΐσθηκαν για τη
«Δημοκρατική Συνερνασκι»,
Ετσι η «Δημοκρατική Σύνεργο
σία». δεν Οα αποτελέσει μιά ομάόα
Την Πορασκατή 29 Οκτώβρη
ανθρώπων rov δούλιψαν για ¿να 1982 αρχίζοίΜ τσ μαθΛμαη Φίυ
σκοπό και στη συνέχεια χώρισαν, φωτογραφικό «ιιήμα της Στέγης
αλλά θα είναι η ομάδα που Οα δουλέ
Η πρώτη αυτή συνάντηση θα γίνει
ψει και στη συνέχεια μ* οδηγούς π ς στις 8.30 το βράδυ.
κραπκής Συνεργασίας..

πρνήθηκα. Έκανα μιά καλόπιοτη
κριτική, για την οποία δεν μετάνιωπσ
και συνεχίζω να την κάνω. Πίσρ;ψ,.
ότι με την κριτική αυτή Οα ουνεβάλπ
στην υλοποίηση του κυβερνητικού
προγράμματος»,
•
Υπάρχουν
άνθρωποι
που
ιτπαμτίζουν τους κομματικούς μηχα
νισμοϋς του ΠΑΣΟΚ και δεν ί.-χουν
ιιντιληφθεί το νόημα της «Αλλαγής,
και υπονομεύουν το έργο της. Αυτό
θα είναι καταστροφικό για ιο
ΠΑΣΟΚ Τώρα μάλιστα, αρχίζυι να
προβληματίζομαι πού οδηγούν το
ΠΑΣΟΚ οι άνθρωποι αυτοί: Γιατί
βρέθηκαν εκτός του ΠΑΣΟΚ και οι
Παναγούλης. Μπουλούκο:, αγωνι
στές και οι δύο. αγνοί καθαρού Αφού
οι άνθρωποι αυτοί έχουν τη δύναμη
νιι προκαλοίιν διαγραφές αντιλίίμβά
νεστε, ό π αρχίζουν να επικρατούν.
Και Οα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ εκεί
που θιι θέλουν γιο να εξυπηρετήσουν
τα σχέδιά Τους. Κιπ τα οποία είναι
οπωσδήποτε σκοτεινά.
• Τους φόβους αυτούς δεν ταυ,
έχω μόνο εγώ αλλά κιιι ο κόσμος. Με
επισκέπτονται στο · ράφι,ίο μου ναι
δεν είναι υπερβολή αυτό · κάπου
1.500 ιιτομιι τη βδομάδα. Απ' όλη τη
μέρή της Ελλάδας.
• Βέβαια ένυ μεγάλη ποσοστό
είναι από τη Μακεδονία Οι ίσιοι
αυτοί άνθρωποι μου λένε ότι »-.μας
παραμεριζόμαστε και επιβιώνουν άν
θρωπ,«, που ενεγράφησυν στις τόπι
κές οργανώσεις ή στις Νομαρχιακές».
Προωθούνται στους συνιταιριομαύς.
στις ενώσεις. και στους αγροτικούς
συλλόγους. Και είναι αυτοί που
ουδέποτε αγωνίστηκαν για τη οημι.
κρατία.
Θ Αν ει .Tpi'iOi·-ουρ»',·. -μψει να
είναι δέσμιος του Διευθυντηρίου θα
πετύχπι Οι άνθρωποι όμως του Διευ
θυντηρίου δεν ξέρω πού οδηγούν το
ΠΑΣΟΚ. Τιι μέλλον του τόπου δεν
μπορεί κανείς να τιι διαγράψει μι
βεβαιότητα,

θα γίνονται μαθήματα γιΠ αρχυ
ρίους καθώς και σκοτεινός θάλαμος.

λομιου.
Ό πω ς προκύπτει οπό τις κυβερ
νητικές ανακοινώσεις, η κυβέρνηση
αποβλέπω στον αριθμηπκό περιορι
σμό των βάσεων σε τέσσερεις, όπως
είχαν προτείνει kui οι προηγούμενες
ελληνικές κυβερνήσεις, με παράλλη
λη κατάργηση διαφόρων άλλων διευ
κολύνσεων. που ιιχον κριθεί ανα
VKuiec στο παρελθόν. Στις προηγού
μενες διαπραγμάτευσης, άλλωστε, εί
χαν τεθεί από τις τότε ελληνικές
κυβερνήσεις και τα θέματα του ελλη
νικού προσωπικού των βάσεων, της
ετεροδικίας, της συνοιυικήσεως από
Ελληνα αξιωματικό, της παροχής
των πληρωρυριών. που συγκεντρώ
νουν, tou καθορισμού της αποοτολήςτους Ιστα πλαίσια too ΝΑΤΟ) κ.ά.

Συνεδριάζουν
οι υπουργοί
εξωτερικών
της E.OJC.
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Συνήλθε στις 25 Οκτωβρίου, και
συνεχίζεται ojo Λουξεμβούργο, το
συμβούλιο των υπουργών Εξωτερι
κών των χωρών των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.
Την Ελλάδα αντιπροσωπεύει ο
υφυπουργός Εξωτερικών για θέματα
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κ. Γρήγο
ρης Βαρφής. Μεταξύ των θεμάτων
που συζητούνται περιλαμβάνονται τα
ακόλουθα: Σχέσης ΕΟΚ
ΗΠΑ.
Πορτογαλία, σχέσεις ΕΟΚ
Ιαπω
νίας. Κύπρος (σχέσεις για προετοιμα
σία συμβουλίου συνδέσκως). προε
τοιμασία
υπουργικής
συνοδοί'
GATT, κλωστοϋφαντουργικά, Κεν
τρική Αμερική, μνημόνιο Ελληνικής
κυβέρνησης, Βρεταννική συμμετοχή
στον Κοινοτικό προϋπολογισμό.
Στα πλαίσιο του συμβουλίου
πραγματοποιήθηκε επίσης το συμ
βυύλιο σύνδεσης ΕΟΚ Κύπρου.
Ο υπουργός Εξωτερικών της Κύ
πρου κ Ρολάνδης στην ομιλία του
καυτηρίασε την μη τήρηση, από μέ
ρους της Κοινότηπις. των συμψω
νιών που έχουν συναφθει με την Κύ
προ και χαρακτήρισε τις προτάσεις
της ΕΟΚ νιο το 1983 ως μη iKuwποιηπκές και ανεδαφικές Είπε δε. ότι
αποτελούν ελάχιστη μόνο παραχώ
ρηση γιατί δεν έχουν κομμά r.pavnκή σημασία.

Ο Έλληνας υφυπουργός κ. Βαρφης, στο συμβούλιο που προηγήθηκε
του συμβουλίου ΕΟΚ - Κύπρου δια
τύπωνε την απογοήτευσή ιου γιο τη
στάση της Κοινότητας στο θέμα της
Κύπρου και πίεσε για τη συμμόρφω

ση της κοινότητας με την συμφωνία
που έχει υπογράψει με την Κύπρο.

Παρότρυνε δε να αρχίσει όσο γίνεται
πιο γρήγορα ο διάλογος μεταξύ ΕΟΚ
Κύπρου για την τελωνειακό Ένω
ση.
Το θέμα της συμμετοχής της Βρε
τοννίας στον κοινοηκό προϋπολογι
σμό eívui από tu θέματα εκείνα στο
ιποιη διαπιστώθηκε και πάλι διαφω
νία μεταξύ tojv Κρατών μελών και
αποτελεί ένα από πι ζητήματα που
καθηλώνουν κάθε πρόοδο στο θέμα
του Κοινοτικού προϋπολογισμού

Αρχαιολογικούς
χώρους
θα επισκεφθεί
ο κ. Καραμανλής
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Από την προεδρία της δημοκρα
τίας «δόθηκε η ακόλουθη ανακοίνω
ση:
«Ο Πρόεδρος της Δημοκραπας κ.
Κων/νος Καραμανλής, μαά την ολο
κλήρωση των εορτών της Θεσσαλο
νίκης. θα ΓπισκεφΒπ αρχαιολογικούς
χώρους της Μακεδονίας και της
Θράκης όπου βάσει ειδικών προ
γραμμάτων. τα οποία α ίδιος κατήρησε προ τριετίας. εΚτίλούνται αρχαίολογικές ανασναφές. Με την ευκαιρώ
Οα επισκεφθεί την πόλη της Ξάνθης
πήοκίιμενου να επικοινωνήσει με
τους^ζιωματικοφς τοιι Λ' Σώματος
Στρατού. Ο κ. Καραμανλής θα φθά
σπ στην κεντρική πλατεία της ϊάνθης το Σάββατο 30 Οκτωβρίου στις

13.00. όπου θο τον υποδεχθούν οι
αρχές της πόλεως»

Τετάρτη 27 Οκτωϋρί01'

« Λ Α Ο Σ»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΜΟΥΣΗ

ΤΟ ΤΕΡΑΣ

σιάνικη τροιρή.
8. Μισό _. ισιάδι - Ξένη ... καλή τέ
χνη — Μια προσωπική αντωνυ
μία. σε μια πτώση.
9. Το μικρό όνομα διάσημου ξένου
ηθοποιού — ΚΓ ένα επώνυμο
μεγάλου θεατρικού συγγραφέα.
10. Δείχνει - Αυτή δεν φοβάται
τους ... αέρες.
ΚΑΘΕΤΑ:
1. Το επίρρημα αυτό το χρησιμο
ποιούμε και για την ... ησυχία —
Είναι το σώμα του Χριστού.
2. Το μόνιμο πρόβλημα πολλών, στη
Βέροια.
3. Στην ονομαστική ένας ελληνικός
νομός που δεν είν α ι... μόνος του.
4 Βρήκε το φώς του χάρη στον
αρχάγγελο Ραφαήλ - Αιγυπτιακή
θεότητα.
5. Μ' άλλη λέξη τα ανόχκυτα.
6. Φτωχό, απέριττο
Είναι και το
ΑδΤΟΙ*
7 Αλλιώς ο ερεθισμός — Αρθρο της
γενικής
8. Λίγος στον ... νυκτοφύλακα (δοτ.)
Διαφορετικά το μαζύ.
9. Η εργασία του πάντυ πληρώνεται.
10. Εργαλείο όλων των κλωστοΟ
φαντουργείων.

το Μεσολόγγι- Έτσι είδα το συνερ
Στην μαγνητοταινία του ο Χάρυ
Κλίν μας μιλάει για το τέρας του Λόχ γείο της τηλεοράσεως που έκανε
νές. Αυτό το τέρας το είδε ο τραμ- έρευνα για το φάντασμα που έβλεπε ο
πάκουλας. κτηνοτρόφος, απλοϊκός μικρός Σταθάκης και πετροβολούσε
το χωριό, έρριχνε χώματα και αλάτι
άνθρωπος και με δυσκολία εκφρά
σεως. Έτσι παίρνει ο δημοσιογράφος στο κεφάλι της γιαγιάς του. έκοβε το
μιά συνέντευξη από τον Τραμπάκου- ρεύμα και σταμάτησε τη ζωή στο
χωριό Μπαμπίνι. Μάλιστα το 1982.
λα:
— Είδες το τέρας και μπορείς να μας έοθασε από την Αθήνα ένα ολόκληρο
το περί γράψεις, κύριε Τραμπάκουλα: συνεργείο τηλεοράσεως, με δύο
—' Οχι δεν το είδα γιατί λιποθύμησα δημοσιογράφους, με κάμερες, με
τεχνικούς, με φιλμ, με φώτα και με
μόλις είδα το τέρας.
— Πώς ήταν αυτό το τέρας που είδες έξοδα για νο λύσουν το φαινόμενο
του φαντάσματος.
πριν λιποθυμήσεις;
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
Κατάσταση πρωτόγονη, ζωώδης,
—
Λεν
το
είδα
γιατί
λιποθύμησα
μό
1. Δεν λογαριάζουν τα έξοδα. αυτά
μεσαιωνική. Πλησιάζει το συνεργείο
λις το είδα...
- Ένα σύμφωνο,
της τηλεοράσεως τον παπά του
Γιατί λιποθύμησες αφού δεν το εί
2. Της γαλλικής επαναστάσεως. οι
χωριού, τον πατέρα του παιδιού και
δες;
«άκρως αριστεροί·.
τον πρόεδρο, που περισσότερο βελά— Λιποθύμησα γιατί το είδα—
3. Και γι' αοτήν κάποιος ... κόμπος.
ζουν. χειρονομούν, κινούνται παρά
Με
τέτοια
φαιδρολογήματα,
αλλά
4. Πρόσωπα των οποίων η ομιλία εί
μιλούν και απαντούν ανθρώπινα, για
απόλυτα φανταστικά, ο Κλίν μας κά
ναι απερίσκεπτη.
νει να γελάμε. Φαιδρολογήματα και vu ενημερωθούν ,ηιι το τέρας. Μάλι
5. Της δημοτικής μια προστακτική
πιά πολύ φαντασπκά, γιατί κανείς δε στα φίλοι μου. Το 1982 ρωτούν τον
που καθημερινά τη χρησιμοποιού
θα
μπορεί να πιστέψει πως είναι παπά τί έκανε για vu απαλλαγεί το
με Συνεχόμενα στο ... λάμπω.
χωριό από το φάντασμα και λέει «τα
δυνατόν το 1982 να υπάρχει Τραμπά
6. Αρχή συμπερασμάτων — Το»
καυλας και να δει το τέρας. Να δει το νόμιμα, ότι έπρεπε». Αγιασμό, ευχέαργαλειού παραγωγές.
ανύπαρκτο, το φανταστικό τέρας, λαιο, διάβασα ευχές και έκανα κψτα7. Έ χει σχέση με ... βγάλσιμο
ένας υπαρκτός άνθρωπος κι αυτός να πάπαδο ευχέλαιο. Αυτό το ξέρει και ο
ματιού, αυτό - Μω καθαρευουζεί στην προηγμένη Ελλάδα, την σεβασμιώταΐος... είπε ο παπάς.
Ο πρόεδρος το έμαθε, έζησε το
Η ΛΥΣΙΙ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Ελλάδα των δέκα της Ευρώπης, την
δράμα του χωριού και δει' έκανε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1 ΦΑΝΑΡΙΑ 2. ΕΝΕΑΡΑ 3. ΚΕ 4. ΕΑΡ - ΘΕΑ 5. ΤΡΑΜ Ελλάδα με την εννιάχρονη οποχρεω
ΑΟΊΡίΑ) 6. ΡΗΣΙΣ 7. Α Σ - ΑΔΗΣ.
τική εκπαίδευση, με τα δέκα εκατομ καμιά προσπάθεια προς καμιά κατεύ
ΚΑΘΕΤΑ: I. ΦΕΡΕΤΡΑ 2. ΑΝ
ΑΡΗΣ 3. ΝΕΚΡΑΣ 4. A JE - ΜΙΑ 5. ΡΡ μύρια συσκευές τηλεοράσεως και τα θυνση. Δεν πήγε ούτε στο σπίτι που
- ΣΔ 6. !Α
ΕΛ 7. ΧΑΡΟΣ.
δύο εκατομμύριααυτοκίνητα. Δεν εί I γινόταν τα γεγονότα για να έχει δική
ναι λοιπόν δυνατόν να φαντασθούμε του αντίληψη·
Η Νομαρχία το πληροφορήθηκε
ότι ένας τέτοιος άνθρωπος, σαν τον
Τραμπάκουλα του Χάρυ Κλίν μπορεί και ίσως γέλασε γιατί σκέφθηκε πως
να είναι υπαρκτό πρόσωπο. Κι εγω ο Χάρυ Κλίν είχε επισκεφθεί το
χωριό...
το ίδιο πίστευα μέχρι πριν λίγες ημέ
' Ομως κατά τους δημοσιογράφους
ρες όταν είδα στην τηλεόραση μιά
εκπομπή για το χωριό Μπαμπίνι της της τηλεοράσεως το πρόβλημα, το
Ισως είναι
Αιτωλοακαρνανίας. Ένα χωριό μεγά τερατώδες υπάρχει.
ΤΕΤΑΡΤΗ, 27
ΤΕΤΑΡΤΗ, 27
λο. με συγκοινωνία, με σχολείο, με αστείο. Ομως αν είναι τόσο αστείο
5.45 TOM ΚΑΙ ΤΖΕΡΡν
παπά με ανθρώπους που μορφώνον επιτρέπεται να ξεκινήσει ένα ολόκλη
5.00 ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
6.05 ΒΡΕΙ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΓΗΣ
ται. που σπουδάζουν και που απέχει ρο συνεργείο τηλεοράσεως. με κάμε
6.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
5.30 ΜΙΣΗ ΟΡΑ ΜΕ ΤΗ ΝΤΟΡΙΣ
λίγα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα ρες. με τεχνικούς, με έξοδα, έξοδα
6 45 Η ΟΡΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΝΤΑΙΗ
τεράστια και vu προβληθεί στην
7.30 ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
τηλεόραση μισή ώρα το τέρας του
8 .ΤΟ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
6 15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
χωριού Μπαμπίνι;
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.30 Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΣ
Αν πάλι είναι σοβαρό και πραγ
9.40 ΠΡΟΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
7.00 ΛΑΪΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι ματικό τέρας, η Νομαρχία τί έκανε;
ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
10.35 το ΟΧΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙ
Τρόφιμοι του Γηροκομείου Βερυίας Πήγε ο Νομάρχης, ο διευθυντής ο
ΚΗ ΠΑΛΙΑ
7.30 ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ
ευχαριστούν;
νομίατρος ή έστω κάποιος υπάλλη
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ
11.30 ΛΑΪΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ 194<
1. Τον κ. Στρατή Καραγοβριηλί- λος για vu ενημερωθεί και να κρίνει
12 00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
8.30 ΜΟΥΣΙΚΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
όη
γιπ
την
δωρεά
10.000
δρχ
στην
την σοβαρότητα; Λεν υπάρχει καμ
θ 45 Ο ΖΗΤΙΑΝΟΣ
μνήμη του θείου του Απόστολου μιά συνεργασία ανάμεσα στην
9 30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
(ωσηφίδη.
Νομαρχία και τηντηλιόραση; Μάλ
2. Την δ. Τασία Σιαμλίδου για λον όχι. Γι αυτό υπάρχουν Μπαμπίνι
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
την δωρεά 2.000 δρχ. στην μνήμη και τέρατα. Ας μας φάνε όπως κιιταν
του θείου της Απόστολου Ιωσηφίδη. τήσαμε...
Από το Γηροκομείο
ΦΩΚΙΩΝΑΣ
ΛΑΟΣ

Ι Α ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΡΑΛΛΥ
ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ!

Πιό συγκεκριμένα, και σύμφω
να με τη βαθμολογία των επιθεωρη
τών της Διεθνούς Ομοσπονδίας του
σπορ του αυτοκινήτου (ΦΙΖΑ), το
ράλλυ «Ακρόπολις» συγκέντρωσε
141.75 βαθμούς έναντι 139,50 του
ράλλυ Πορτογαλίας. 138.75 του ράλ
λυ 1000 λιμνών (Φινλανδία). 134,50
του γύρου της Κορσικής. 132,50 του
ράλλυ Μόντε Κάρλο. 131.75 του
ράλλυ Σάν Ρέμο κ.λ.π.
Ακόμα πιό σημαντική ήταν η
υπεροχή του ράλλυ Χπλκιδικής που
συγκέντρωσε 135,875 βαθμούς έναν
τι 129.325 της Κόστα Μπράβο
(Ισπανία). 128.500 της «Χρυσής
Αμμου· [(Βουλγαρία). 127.50 του
ράλλυ Σουηδίας 126,525 των 24
ωρών του Ύπρ (Βέλγιο). 125,250 του
γύρου Γαλλίας κ.λ.π,
Η διεθνής αυτή καταξίωση αποτε
λεί την καλύτερη αναγνώριση της
αξίας των δύο μεγάλων ελληνικών
ράλλυ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

··**·■

Νοσοκομείο

22.303

Λ. fu ll. (βλάβες)
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Υδρευση
Ο.Σ.Ε. <σταθμόςI
\στυνομικό Τμήμα
Ιροχαία

75.749
24.444
22.233
26.444

Ν.ΑΟΥΣΜΣ
Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες!
Ο.Σ.Ε. (σταθμός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυρόσβεση»
VE..H. (βλάβες)
Ι.Κ.Λ, (ηρώτ. βοήθειες)
\μεσΐ| Δράση
• Γ.Ε_ (βλάβες)
Ιι^ιοσβιχττική

22.199
22.200
22.314
41.35*

ΜΗΙ

121
|9 9

εργαστήρι
EA EY O EPQ

- ι·

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
23.619
23.364
23.376

Ιδιωτών

δρχ. 1500
1- ιματείων
Συλλογών Γ.Π.Γ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2001
Α.Κ. και EIIF.
δρχ. 300θ|
Δ ημών-Οργανισμών
Γ.Γ.Σ. Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
•η· κπιστρέφονται.

n

Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩ Ν
•ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ
• ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ετιιιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Νομού Ημαθίας εκφράζει τις θερμές
του ευχαριστίες προς το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειάς
για την ευγενή τους χειρονομία, ήτοι
της εγγραφής στον πρ/ομύ του Δήuou οικ. έτους 1983. τριακόσιες
ανέγερση της στέγης νεότητος στην
πόλη τους, σύμφωνα με την αριθμ.
270/82 απόφασή του.
Για το Διοικ. Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Λ.
Αργύριος Τσίχλος
Εισαγγέλευε

Φωτοσύνθεσης-Ο ΙΈΈΕΤ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)
Νομικός σύμβουλος
ΤΑΣΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Ιπποκμάτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ

A ia ß ö x c c c

ven ö io ö iö c c e

Βενζινάδικα
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Σισμανίόης Θεόδωρος
Πικριών 178 τηλ. 28052
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μπίλης Αναστάσιος
Β. Κων/νου 36 τηλ. 27820
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
I κιζάρης Οδ.
Βενιζέλου 88 τηλ. 23207
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
Καραμελιδης Παύλος
ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ
Πετρίδης Χρήστος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες Εκδότες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Διευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ

Διακηρύξεις
ιν α κ ο ιν ώ σ α ς
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ
Αριθμ. Πρωτ. 880

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ι

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩ ΡΠ ΑΣ
Βέροια 25 Οκτωβρίου 1982
Αριθμ. Πρωτ. 18480
ΘΕΜΑ: « Αρση περιορισμών για
την εγγραφή υποθήκης
σε αγροτικά ακίνητα της
Κοινότητος
Λευκα
δίων».

Ο Πρόεδρος Κοινότητας Βρυσα
κίσυ Ημαθίας Νομού Ημαθίας διακη
ρύττει ό.τι ακυρώνει την υπ' αριθμ.
Για να θυμάστε τις
860/1982 διακήρυξη δημοπραοίας
που θα γινόταν στις 29 10 1982 και
ομορφώτερες στιγμές
ΑΠΟΦΑΣΗ
προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό
της ζωής σας
Ο Νομάρχης Ημαθίας
δια συμπληρώσεως τιμολογίου εκ μέ
Έχοντας υπόψη:
ρος του μειοδότου την 5 11 1982
I. Τις διατάξεις των:
ημέρα Παρασκευή και ώρα 1112 π.μ.
α) Ν. 3200/55 «περί διοικητικής
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙ! εις tu γραφεία της ΤΥΛΚ Ημαθίας
«ποκεντρωσεως, όπως τροποποιήθη
5ος
όροφυς
Μητροπόλεως
60
δΓ
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
ενσφραγίστων προσφορών για την κε και συμπληρώθηκε αργότερα.
β) Ν. 3250/24 όπως τροποποιή
προμήθεια των σωλήνων μετά της
φορτοεκφορτώσεως και μεταφοράς θηκε αργότερα με το Ν. 2148/52.
3
Τις 5660/18-2-1969 και
επί τόπου, προοριζομένων για το έρ
37830/24 1-67 αποφάσεις μας με τις
νο
ΥΔΡΕΥΣΗ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΒΡΥΣΑΚΙΟΥ προϋπολογισμός έρ οποίες έχουν μεταβιβαστεί οι κατωτέ
ρω κοινόχρηστες εκτάσεις του αγρ
γου 1.892.618 δρχ.
•ος Λευκαδίων κατά κυριότητα στην
Σαν εγγύηση συμμετοχής όριζε
ται το ποσόν των 100.000 δρχ. που ομώνυμη Κοινότητα ήτοι: τεμάχιο
θα δοθεί σε Γραμμάτιο του Ταμείου 442 μ2 έκταση 9250 τ.μ. και εκ του
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με 398 τεμαχίου συνολικής εκτάσεως
εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης 347.687 τ.μ. έκταση 7500 τ.μ.
3. Την 27/1982 απόφαση του κοι
Τ ραπίζης.
Για περισσότερες πληροφορίες νοτικού συμβουλίου Λευκαδίων και
την 12708/7-10-1982 εγκριτική της
οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύ
νονται στο γραφείο της κοινότητας ή Δ/νσεως Εσωτερικών Νομαρχίας
θωμάς A. ΒΟζας
της ΤΥΔΚ Νομαρχίας Ημαθίας, σε Ημαθίας
Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874 όλες
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Αποφασίζουμε
Βρυσάκι ¿5-10-1982
ΒΕΡΟΙΑ
Αίρουμε την απαγόρευση του
Ο Πρόεδρος Κοινότητας
άρθρ. 2 του Ν. 3250/24 όπως τροπο
ΑΝΑΣΤ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΣ
ποιήθηκε αργότερα με το Ν. 2148/52
και παρέχουμε στην Κοινότητα Λευ
καδίων το δικαίωμα εγγραφής υποθή
κης στα κατωτέρω αγριτεμάχια που
μεταβιβάστηκαν σ' αυτήν με τις
5660/18-2-1969
καί
37830/24-1-1967 αποφάσεις μας
υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
Τεμάχιο 442 με έκταση 9.250 τ.μ.
Τεμάχιο 298 με έκταση 7,500 τ.μ.
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO
Σημειώνουμε ότι το δικαίωμα
εγγραφής υποθήκης παρέχεται με την
επιφύλαξη κάθε δικαιώματος του
Δημοσίου στα εν λόγω τεμάχια με
τον όρο να καταβληθούν υπέρ του
Δημοσίου τα ειδικά δικαιώματα και
Εκπαιδί-υθεΙς στη ν Ε λληνική Τ η λεόρα ση
να δημοσιευθεί η παρούσα σύμφωνα
του Ν. 2148/52.
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 — ΤΗΛ. 28.077 — ΒΕΡΟ ΙΑ αε την παρ.Ο3 Νομάρχης
Ν. Ιΐινοιόδης

VIDEO CLUB

εή»

[u p r i p c p i â a μ α ς !

ΤΗΛ 2 2 5 7 4 0 -2 7 3 2 1 1

ΘΕΣΉΙΚΗ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
ΓviiwTTOKóuá στην πελατπα της ότι : λόγω της χειμερινής περίοδε
το κατάστημα θα είναι uvooctó απο τις 10 το πρωί σερβίροντας:

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαντες
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

VIDEO CLUB ΒΕΡΟΙΑΣ

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ ΤΕΛΕΞ

ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΙΣ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
ση του ασθενούς, κυρίως *..
...ι ·ί/έί^

ΑΑΧΕΝ (ΙΝΠ)
Κάθε χρόνο στην ομοσπονδιακή
Γερμανία ξοδεύονται περίπου 610
εκατομμύρια μάρκα για την αγορά
αναλγητικών
φαρμάκων.
που
πωλούνται δίχως υποχρέωση συντα
γής και που συχνά - ανάλογα βέβαια
με την περίπτωση - μπορούν να κά
νουν περισσότερο κακό παρά καλό.
Ο σύγχρονος άνθρωπος και πολίτης
μιας βιομηχανικά προηγμένης χώρας
μεγάλωσε με την πίστη, πως η σημε
ρινή επιστήμη και ιδίως η ιατρική
μπορεί να καταπολεμήσει κάθε αρρώστεια και κάθε είδος πόνου. Συνεπώς,
ο εν λόγω άνθρωπος δεν είναι διότι:
Οειμένος να υποφέρει. Παράδοξο
αλλά αληθινό το γεγονός, ότι σε ανα
πτυσσόμενες χώρες με υποτυπώδεις
συνήθως υγειονομικές παροχές, το
πρόβλημα καταπολεμήσεως του πσ
von είναι πολύ μικρότερο από ότι
στις δυτικές «προηγμένες» κοινωνίες
με υψηλή στάθμη περιθάλψεως.
Φυσικά ο σημερινός άνθρωπος δεν
σκέπτεται να γυρίσει πίσω στην
αθωότητα της παραδοσιακής ανθρώ
πινης μοίρας, τότε που ο καθένας
αποδεχόταν καρτερικά την αρράιστεια. τον πόνο και το θάνατο στι μέ
ρος της ζωής του. Πόνος σημαίνει
κατά κανόνα αρρώσιεια και η ενδει
κτική αυτή λειτουργία του είναι
αναμφίβολα σημαντική. Τι συμβαίνει
όμως όταν ο πόνος παραμένει και γί
νεται χρόνιος κάνοντας τον άνθρωπο
φοβισμένο και μελαγχολικό: Το θέμα
ιιυτό αποτέλεσε το επίκεντρο Συμπο

απο χρόνιους π ο νους και ■· .<
Είτε πρόκειται για απλό uV!lLr<
είτε για παυσίπονα με ~
*
όπιο, οι δόσεις πρέπει Γυ'1 ^
προσαρμόζονται OIOV. tl0” g j f l
δή στην μορφή και
των π όνω ν π ου τον καταιΡ™“"^
π ό νο ς, όπω ς αναφέρει o ‘
γιατρός Ν τάουμπ. είναι Γ·νΙ1 ¿
κοίατρικό και. ταυτόχρο^ · *
μυτικό ή και ψυχιατρικό "<*
και επομένω ς η θκρα πεία
yf
να είναι ανάλογα πολύπλεΟ ΡΊ^
πεία κατά του π ό νο υ σημ“". ^
τι: επίδραση στον πνεύμα:'«0
και νευρικό μηχανισμό TOt'
που μέσοι ψυχοθεραπεία?·
νούς εκγυμνάσεως. ψυχ°®”τΓ <·
ναρκωτικών, διαλογισμόν 1 ,,·
προσευχής. Ία πορίσματα
4
χρ ονη ς ιπτρικής για την
π όνου, καθώρισαν κατά Κ®
πο Kui την αναζήτηση ví-<jV
κων, που βρίσκονται τώρ* ^ ^
δκι του πειραματισμού· ΤΟ .

φάρμακα, σε αντίθεση μέ ι11Ρ”
ρα ισχύοντα. σύμφωνα Μ*
υπάρχει ενα μονο κέντρα |Γμ
ερεθισμών το » σμ μπκριφ έΡ*^ ^
κά απέναντι στα •οπιοείδθ· ■’ J)
ι·α. στηρίζονται στην ιεκμίΡ*«
άποψη, ότι >ειτουργεί ο Ά Ρ ° *^
ρη νευρικών κέντρων. «0» ^ ^
τους ανιιορά μι; δ ια φ ο ρ ι^ Β

Η έρευνα των παρενερΥ8',

MV*

διεξάγει μεταξύ άλλων 11
^
Χέρτς του Ινστιτούτου Μα?
—....
,,, μ, ι„An,,.- r f ) rnκσηίι,κ: σε όη αφορά το ι1λ-πι,ιΓ
ταίο στο Ά αχεν της ομοσπονδιακής
τό άγχος, σημεκίινει ενθαΡ.»'
Γερμανίας, με σκοπό ένα γενικό προόδους. Η έρευνα αοχ®
κατατοπισμό όχι μόνον του προσωπι
την μείωση ή και εξαφ“ν Γ
κού περιθάλψεως των Σταθμών Εντα παρενεργείων των ·ο ιη θ θ Ο Β
τικής Παρακολουθήσεως αλλά και μάκων. ο'ιστι: να καταστούν ** ι
των ειδικών γιατρών.
δυνατόν τελείως αβλαβή·
Λ
Παρουσιάζεται συχνά το φαινόμε
Μεγάλη σημασία εξακολίΜ
νο. ιατροί και νοσηλευτικό προσωπι αποδίδει και σήμερα ακόμ» Ρ Α
κό να προτιμούν, λόγω αγνοίας αλλά σε εναλλακτικές μεθόδους «‘^ 3
και φόβου σε ότι αφορά τα νέα φαρ
μήσεως του πόνου, όπωξ
μακευηκά ιδιοσκευάσματα, «παλαιό λουτρά, μασάζ, κομπρέσες ^ λ
κιιι αναγνωρισμένα» παυσίπονα, με χρόνιες περιπτάισκις. Στις ^ ^
άλλα λόγια να αφήνουν τον ασθενή σεις αυτές, στις οποίες υπάρΧς^
τους νο «πάσχει περισσότερο από κή επιβάρυνση του
όσο πρέπει», όπως ανέφερε χαρακτη θεραπευτική αγωγή με τη
ριστικά ο Καθηγητής Κάλφ, αναι- •δερματικής επαφής». αποΚώ
σθησιολόγος του Πανεπιστημίου του ρη σημασία για τον ιιοΟι.'νθ
Ααχεν. Φυσικά για τον ασθενή λίγη
σημασία έχει ο βαθμός επαγγελματι-'
κής εκπαιδεύσεως και πείρας ενός
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡ1^
'•ιατρού ή μιας νοσοκόμου, εφ" όσον
σ' αυτά δεν προστίθεται η έφεση των
Το Διοικητικό ΣυμΡ1’^ )
παραπάνω να πλησιάσουν τον ασθε
Εταιρείας Προστασίας
"
νή. να τον πείσουν. να του δείξουν Νομού Ημαθίας εκφραζε1
συμπάθεια και συμπόνια για την πά του ευχαριστίες προς Τβν Α*
θησή του. Μια τέτοια έφεση, όμως, Φιλάθλων Βέροιας, για τη 0 Α
δεν μπορεί να προελθεί ούτε από τις (5.000) πέντε χιλιάδων όΡ«^ι>
εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, ούτε και τους σκοπούς της εταιρείον
από τον τυχόν καλό βαθμό κάποιου θεσε στο λογαριασμό πΠί νΛ
διπλώματος. Ο πόνος και η θεραπεία 412/480264 που ύπαρχε' 911
του δεν είναι δυνατόν να σχηματο κή Τράπεζα της Βέροι«?·
ποιηθούν. Πρέπει να αντιμετωπίζον
Για το Διοικ. Συμβ*’ ν
ται πάνω σε καθαρά προσωπική βάση
Ο Πρόεδρος της Γ" '
απέναντι σε κάθε ασθενή, χωριστά.
Αργύριος Τσιχλσν
Προ πάντων, πρέπει να λαμβάνεται
Ε ισ α γ γ ε λ ε ύ ς
οπωσδήποτε υπ' όψη η ψυχική διάθε-

STUDIO

ΤΕΧΝΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΛΕΜΟΣΟΓΛΟΥ
Κάθε είδους φωτογραφώ
ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μητροπόλεως 7-Τηλ. 62.03^
ΒΕΡΟΙΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡί

σε τρεις μήνες
ΗΛΙΚΛ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ

Ανεπανάληπτη ελληνική επι
τυχία σημειώθηκε στο διεθνή χώρο
του σπόρ του αυτοκινήτου με την
ανακήρυξη από τη ΦΙΖΑ του 29ου
ράλλυ «Ακρόπολις» ως του καλύτε
ρου ράλλυ του παγκόσμιου πρωτα
θλήματος 1982 και του 7ου ράλλυ
Χαλκιδικής ως του καλύτερου ράλλυ
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος
1982.

© Ε 53θ

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

I

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 1982
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Η ΜΠΑΛΑΑ ΤΙΜΩΡΗΣΕ
Η Βέροια στην εκπνοή του αγώνα
έχασε στην Αλεξανδρούπολη 2-0
ΕΝΩ ΕΙΧΕ ΠΟΛΛΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΚΟΛ
^ Π Α Μ Α

ΤΙΜΩΡΕΙ, Αυτό

δρού-Μ' U!t.o®E*X01KE στην Αλεξαν
'«εόμ„ in· " Π° υ τενώ 0 »νώ νας είχε
9)Π, „ J νο λήξει οι ντόπιοι φίλα00r r ,l ? ‘”Vra* *“ > rn v ισοπαλία
i,v(;,ü n f wvuínv στον διαιτητή ó n ο

^ να ςελη ξεΐ.γ,α τίέβ λ επ ο ^ό τ,α π ό

ίσε στιγμή η ομάδα Ιο ι,ς gcv 9^,

ΓΓΡΑΦΕΙ Ο
ΑΠΕΣΤΑΛΙΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ «ΛΑΟΥ»
βυλλης
ΤΑΛΑΝΟΜ ΑΤΗΣ
Πττ> συνεχή πίεση της
^
^ '»I παίκτες της οποίας έχα^ *Τν Μιά ευκαιρία μετά την άλλη,
ίιιι °μω! ΓΓ0Ι) Πτ0 τελευταίο όλεπτο
,, , ®^°ύ απόρκσαν να αποφύγουν
Ρ ΐΌραβίαση της εστίας τους, χάρις
ι,νι«ανότητη τιον επιθετικών
Λ ' ' I,υΓίΐς. Πέτυχον στις δύο μονσεπιθέσεις στο δεύτερο ημί
όι'κιΤ'0
'’κ°λ που τους έδωσαν το
, ο;... να πανηγυρίσουν για κάτι
0

'ίΐ*ν λίγα λεπτα δεν το χωρούσε
τους, ότι 0α γινόταν.

σ:..ιν Λ·,1=Ρ°-ώχες έ*«™ ν ΠΡ°Χθέί
τ . Αλεξανδρούπολη, χωρίς να πιά

σοΰν μεγάλη απόδοση (ήταν κατώτε
ροι και από τον αγώνα με τον Ολυμ
πιακό Β.) έναν αγώνα 100% δικό
τους. Δεν δικαιολογούνται να χάνουν
έτσι εύκολα δύο βαθμούς, έστω και
μακρυό από το γήπεδό τους, όταν
όλα είναι υπέρ τους. Δεν πιστεύουμε
να βρούν σε άλλο εκτός έδρας πυι
χνίδι, έναν τέτοιο εύκολο αντίπαλο
όπως ήταν χθές ο Ά λεξ, που το νήπε
δό του να διαθέτει χόρτο. Ούτε τέτοια
φιλική ατμόσφαιρα από τους ντό
πιους φιλάθλους, αλλά ούτε και μιά
τόσο ήσυχη ομάδα, όπως ήταν την
Δευτέρα ο γηπεδούχος. Μέσα σε όλα
αυτά εάν προσθέσουμε και την αντι
κειμενική (50-50) διαιτησία του κ.
Σιδηρόπουλου τότε καταλαβαίνετε
όλοι πόσο εύκολα ήταν τα πράγματα
για την Βέροια.
Το δοκάρι και οι χαμένες ευκαι
ρίες δεν πρέπει να πείσουν κανένα ότι
οι Βεροιώτες παίκτες παρουσίασαν
μιά ομάδα πλήρη Μπορεί μετά τον
αγώνα οι Αλεξανδροπουλίτες φίλα
Ολοι να εκφραζόταν με τα καλύτερα
λόγια για την Βέροια, όμως εμείς που
ξέρουμε την ομάδα και τις δυνατότητές της και όπως είπε στιςοηλώσεις
του ο κ. Γαίτάνος, δεν δικαιολογούν
ται παίκτες οι οποίοι θέλουν να κώ
νουν πρωταθλητισμό να χάνουν τό
σες ευκαιρίες για γκολ, ενώ στον

χάσουν δύο τίόλύ καλές ευκαιρίες μι
τον Μιλη Φ. Η ατυχία όμως φάνηκε
πως θα χτυπήσει τους Βεροιώτες στο
IV.Μιά βαθειά μπαλλιό του Χ’ΆΟαΓΑΪΤΑΝΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ:
νασίοιι βρίσκει τον Μουσούρη μόνο. «Ήταν μιά κακή Βέροια και αυτή μου
Ο σέντερ φόρ της Βέροιας που απο την γνώμη δεν την ανατρέπει το
δείχθηκε πολύ αργός, δεν προλαβαί γεγονός ότι είχαμε τον έλεγχο του
νει την μπάλλα προ του Χ Ταββίδη. παιχνιδιού στο β' ημίχρονο και η
με αποτέλεσμα να έλθει από πίσω ο απώλεια σοβαρών ευκαιριών και
Ιωι/ννίδης και να την βγάλει κόρνερ. αυτά γιατί μιά ομάδα που διαθέτει
Το εκτελεί ο Κιιτσώνης, ο Μίλης Φ
στις τάξεις της θαυμάσιους ποδο
σηκώνεται πιό ψηλά από όλους και σφαιριστές οι οποίοι δουλεύουν με
πιάνει κεφαλιά η οποία όμως απο
μεθοδικότητα επάνω στο πλάνο του
κρούεται από το οριζόντιο δοκάρι και
πρωταθλητισμού δεν δικαιολογούν
στη συνέχεια απομακρύνεται από
ται να μην μετατρέπουν σε γκολ μιά
τους αμυντικούς του Άλεξ. Ο ίδιος
από τις τόσες ευκαιρίες και ιιπό την
παίκτης στο 14' έδειξε την απειρία
άλλη να κάνουν λάθη στοναμυντικό
του αφού ενώ κλέβει ωραία την
χώρο, ένα από τα οποία δυστυχώς
μπάλλα ύστερυ uno κακή συνεννόη και μέτρησε, εννοώντας το πρώτο
ση των Ιωαννίδη
Ξανθόπουλου.
γκολ, με αποτέλεσμα η ομάδα στα
ξεχύνεται μόνος στα αντίπαλιι καρέ,
τελευταία λεπτά να είναι σαν χυμένη,
Ο Γιάννης Μουσούρης ήταν Ο μοι και φθάνοντας στο ύφος της μεγάλης
κάτι που οπωσδήποτε μας ξάφνιασε,
ραίος παίκτης της ΒΕΡΟ ΙΑΣ στην περιοχής αντί να μπει ακόμη λίγο και
μιά και ο αντίπαλος δεν είχε περιθώ
Αλεξανδρούπολη, αφού έχασε να πλασάρει άνετο τον Χ 'Ίαββίδη,
ρια και δυνατότητες να δημιουργήσει
προτιμάει να κάνα σουτ το οποίο
κλασικές ευκαιρίες για γκολ.
κάτι το άσχημυ σε βάρος μας. Η
φεύγει άουτ. Οι δύο αυτές ευκαιρίες
ευθύνη είναι αποκλειστικά δική μας.
υμοντικό χώρο, α οποίος μέχρι τον ξυπνούν φαίνεται τους αντιπάλους,
Η ήττα με προβλημάτισε χωρίς όμως
προχθεσινό αγώνα ήταν ο καλύτερος οι οποίοι χωρίς να πάρουν την πρω
να με ανησυχήσει. Λεν θα επιτρέψω
της αμάδας, να κάνει τέτοια λάθη.
τοβουλία με ξαφνικές αντεπιθέσεις
στους παίκτες μου να σκύψουν το
Ας δούμε όμως τα παιχνίδι από κατεβαίνουν τρεις φορές επικίνδυνα
κεφάλα στην πρώτη αποτυχία, ©α
την αρχή του,
στα βεροιώτικα καρέ. Ευτυχώς όμως
πρέπει να δέχονται σωστά όλα τα
Πολύ ωραίυ άρχισαν τον αγώνα ο Γιατζιτζόπουλος στο 23' και 28' με
αποτελέσματα, γιατί στο ποδόσφαιρο
οι Βεροιώτες και από την αρχή του όύο τάκλιν απομοκρύνει τον κίνδυνο,
υπάρχουν όλαι».
έδειξαν ης διαθέσεις τους. Ό τι πήγαν σε μετωπικό μπάσιμο του Καλαϊτζίδη
στην Αλεξανδρούπολη για 2άρι. και σε παράλληλη σέντρα του Ιωση
ΓΡΗΓΟΡΙΛΔΗΣ: Κικ αρχήν
Έτσι ο κ. Γαί'τάνος έδωσε οδηγίες φίδη από αριστερά και ενώ αυτή πή
στους παίκτες του να πιιίξουν μπρο γαΐΫε σε αμαρκάριστο συμπαίκτη έγινε ένα παιχνίδι, χωρίς πλούσιες
φάσεις και συνκινήσεις που παρέχει
στά. αλλά να μην ξεχάσουν και το του. Η τρίτη ήταν στο 40' όταν ο
ένα ντέρμπι., Εμείς παίζαμε τελ.είωζ
πρέσινγκ όταν οι αντίπαλοι Ου επιτί Δογάνης ππέφυγε τον Παπατζίκο
θενται. Αποτέλεσμα αυτών ήταν στο από αριστερά, κάνει παράλληλη σέν ανοργάνωτα, UC αποτέλεσμα να δί
δουμε την ευκαιρία στον αντίπαλο να
πρώτο Ι5λεπτο οι της Βέροιας να τρα και ο ΚαλαΙτζίδης από πολύ κον
αποκρούει, όπως θα έπρεπε να διαφυ
έχουν την υπεροχή και μάλιστα να τά προ του Μπαλτζή σουτάρει άουτ.
Στο διάστημα αυτό των χαμένων λαξει την εστία του ανέπαφη. Παρ'
ευκαιριών του Αλεξ και μέχρι το τέ ^όλχι αυτά όμως μπορούσαμε και να
στους φιλάθλους που δεν υπολόγι
κερδίσουμε, εάν εκμεταλλευόμασταν
λος του ημιχρόνου οι Βεροιώτες
τις μία - δύο ευκαιρίες που δημιουρσαν τα τόσα χιλιόμετρα και πήγαν να ήταν φλύαροι αφού έχασαν με ευκο
γήθηκυν.
δουν την ομάδα τους.
λία μπροστά την μπάλλα. ενώ και
• Με καινούργιες φόρμες έκαναν στο κέντρο tu λάθη δεν έπεφταν πί
Ο αντίπαλός μας έπαιξε ποδό
την εμφάνισή τους οι Βεροιώτες παί
σφαιρο καταστροφικό, που θέλω να
σω. Έτσι εκτός από το δοκάρι και
κτες. με μια Φίρμα γραμμένη στην Γ„ν
Φ Λι
πιστεύω, ότι δεν τον ενδιέφερε το
γκολ.
πλάτη Τελικά φαίνεται πως δεν ήταν έχουν να παρουσιάσουν τίποτα καλά
Σημασία πάντως έχει, ότι πή
γουρικες.
Συνέχεια στην 4η
• Ελάχιστη η διαφορά ηλικίας
ραν ένα θετικό αποτέλεσμα, την στιγ
στις δυο ομάδες για τους δέκα τρεις
μή που ·.· Πιερικός δεν πάει καλό.
μπορέσει να παίξει, σε κλινική της
παίκτες που έπαιξαν και yiu τις 6υο.
Αυτό του δίνει ένα κουρόνιο στο
Αλεξανδρούπολης. Τελικά αφού το
ξεκίνημά του.
δοκίμασε, διαπιστώθηκε ότι και με Έτσι μικρότερος είναι ο Ά λεξ με
συντελεστή 25.7 ενώ η Βέροια έχει
την ένεση δεν έγινε τίποτα, με αποτέΓια μάς οπωσδήποτε, η απώλεια
25.9. Ας όούμε όμως και τις χρονο
λχπμα να μείνει στον πάγκο και να
αυτού του βαθμού, πρέπει να μας
προβληματίσει, τουλάχιστον τώρα
δηλωθεί στην αρχική ενδεκάδα ο Μί λογίες που γεννήθηκαν οι παίκτες:
ΒΕΡΟΙΑ Μπαλτζής 1957. ΧΆθαναπου πιστέψαμε, ότι η ομάδα μετά τις
λης Φ
σίου 1961, Μελετίδης 1957. Γιατζιιελχυταίες επιτυχίες είχε κάποια άνο
• Τελικά από την Ιδάδα αποκλεί
τζόπουλος 1955. Παπατζίκος 1951,
δο. Κατά συνέπεια, είμαστε αδικαιο
στηκαν οι Μαυρουδόγλου (πρώτη
Υστερα από άρνηση
Παρίζας 1957. Ακριβόπουλος 1961.
λόγητοι που τον καιρό αυτά διίκταμε
φορά συμπεριελήφθη στην αποστολή
της Γ.Γ. Αθλητισμού
Σίμπος 1954, Μουσούρης 1951.
βαθμό, από αυτούς που κερδίσαμε
σε επίσημο παιχνίδι) και ο ΙσχνόπουΚατσώνης 1957. Μίλης Φ. 1957.
λος. Χρησιμοποιήθηκαν οι Χατζά
Ματαιώθηκε τελικά η άφιξη στη εκτός έδρας (Εύοσμο. Κιλκίς) με κό
Καλτσάς 1958, Χατζάρας 1953.
ρας, Καλτσάς, ενώ έμειναν στον πά
χώρα μας της ουγγρικής ομάδας πο και ιδρώτα.
ΑΛΕΣ. Χ'Σαββίδης 1955. ΧατζιΔεν θα ασχοληθώ καθόλου με -ης
γκο οι Αντωνάς. Παυρσανίδης και
ΖΑΛΑ ΕΓΚΕΡΖΕΕ η οποία ήτυν
δης I960. Καρυπίδης 1958. Ιωαννί- προσκεκλημένη της Ενώσεως Ποδο
Ιίασικέ: απουσίες των τριών ποδο
Γ κέσιος.
1957, Ξανθόπουλος 1958, σφαιρικών Σωματείων Κεντρικής σφαιριστών μου και ούτε θέλω να πώ,
• Ανθοδέσμη πρόσφορε μέσα στον δης
Μπάρμπας 1954, Δογάνης 1959, Μακεδονίας (ΕΠΣΚΜ) για μιά σειρά ότι έλειπαν αυτοί και δεν πήγε καλά η
αγωνιστικό χώρο στους Βεροιώτες
Λεπιοκαρύδης 1948, Καλαίτζίδης φιλικών ρνΛ»«"»·
ομάδα αου. απλιίκ όαωε γνωρίζω
παίκτες και στην αποστολή, ο επιση
ο,, η απουσία του ΜαΜοωρα ιτραυ
1950. Μαλιώρας 1961. Ιωστιφιδυ'
μος ΑΟ Αλεξϋνδρουπόλεως ή Άλεξ.
II ματαίωση οφειΑετηι στην άρ
αυτισμός
Ξόνθης) επηρέασε αισθητά
(959.
Καρυπίδης
Γ.
1954.
Ανδρικά
.
• Με την αποστολή την Κυριακή
νηση της Γ.Ι Α. να χορηγήσει την
την απόδοση, ύλης της ομάδος στα
κης 1958. Ό πω ς φαίνεται παππούς σχετική άδεια.
ταξίδεψε στην Αλεξανδρούπολη και
παιχνίδια που μας λείπει.
του αγώνα ήταν ο 34χρονος Λέπτο- |
ο ερασιτέχνης Μωυσίδης. που επι
σκέφθηκε φίλους του μια και υπηρέ κιιρύδης. περσυνός παίκτης του Παν
Οριικικού και που αγωνίστηκε μια .
τησε σε μονάδα της πόλκως,
• Τις 25 προσκλήσεις που πήρε Μ
Συνέχεια στην 4η
Βέροια, μοίρασαν αι παίκτες της

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ; Α' ΚΑΙ Β
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΣΚΜ
ΣΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΜΑΣ ΦΥΛΛΟ

Παραλειπόμενα
Από τον αγώνα της Βέροιας
■

Την Κυριακή στις 11 το πρωί
Ί αποστολή της Βέροιας, με 18
τ . ,,,Γ·? και αρχηγό αποστολής τον κ.
Τ’ιμήνη,
^ '-Τιν 5.40 το πρωί έφυγε το λεωυ ^ Γ·'ο με τους 37 φιλάθλους από την
.Μ ’ΐα γυι την Αλεξανδρούπολη,
άνο τ®' η εργάσιμη μέριι και το
,
των σχολείων κράτησαν
% Φιλάθλους στην Βέροια.
“Τήν Ασπροβάλτα ακούσαμε
όΤ| θΕΡβιτόρο παραλιακού κέντρου
νόν° κα^άιεροι φίλαθλοι που περα”ά κεί είναι οι Βεροιώτες, ενώ
^ Χειρότερους έχει τους ΠΑΟΚτσί-

y0 Ακούσαμε τον παρακάτω διάλο^ινίΓ *!εντΡι·εΛ καφετέρια της Αλεθούπολης και μάλιστα από μορ'"'"'“ νους οποις φάνηκε ανθρώπους:
Τ, - ' " Πν°λο παιχνίδι σήμερα για
' Δ λεξ
Β Βέροι« έχει πολύ καλή ομάδα
γίνει ωραίος αγώνας
Κλιί
ριξ°ιιν 01 δικοί μας μερικές
στην αρχή και φοβηθούν Οι
ναυμ"*ΤΚί 11=1X6 ΚΜΧΙ Μπορούμε να κ“ '
^

'''λτε λοιπόν μόνοι σας συμπερά

Ματαιώνεται
η άφιξη της
Ουγγρικής ΖΑΛΑ

Από τον αγώνα της Ναούοης

•
Μετά από πολλά χρόνια, γιοι
, * Μέσα ιιπύ την Καβάλα πέρασε,
ήη '.(“ΦΟΡείθ με τους φιλάθλους και πρώτη φορά ορίσθηκε διαιτητής, από
την Μακεδονία και μάλιστα από την
·%! ^ΐ6(,ε °την μνήμη τους τιι επκι
τ , 111 ’’ου δημιούργησαν οι Καβα- Εδεσσα, όπου ανακούφισε κάπως το
ταμείο της Νάουσας.
'άες εις βάρος τους.
•
Ο Γυμνασίαρχος του αγώνα
¿,* ®°ίνειαι μάλιστα ότι οι Καβα„ "τ,-·ί δεν τους ξέχασαν και με διά- μας ήρθε από μακρυά και συγκεκρι
®αρε χειρονομίες και βρυσιές έδει- μένα από την ένωση Σερρών. Πάν
íynv
τως στα καθήκοντα του ήταν πολύ
την έχθρυ τους.
* Πριν από τον αγώνα έκανε ο τυπικότατος.
•
Με απόντες τρεις βασικούς
'°Ός Γ.ντχιη στο πόδι του Yta vu

Μικ ρέ ς
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Όαλήοεως αυτοκινήτων και ανταλλακτικών TOYOTA στη γωνία
-Δν0(;γειας
Βενιζέλου. Διατίθενται .— .- γνήσι. : ανταλλακτικά
'°VOTA. Πληροψ. τηλ. 23.303 και 26.818 Βέροιια

ΠΑΡΑΛΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Πιυχιούχος Αγγλικής φιλολογίας παραδίδει μαθήματα σε αρχα
άίαιις και προχωρημένους. Πληρ. τηλ. 62135.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Βάρκα 7 μέτρων ξύλινη με σπυράγιο και καμπίνα. Μηχανή μερ
γενιές 45 ίππων επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τη λ
204 24850 Αλεξανδραα.

ΖΗ1Ε1ΤΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
Υια να εργασθεί στα γραφεία του «ΛΑΟΥ». Πληροφ. αυτοπροσώη"Κ 12-2 το πρωί.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Διαμέριαμα 60 τ.μ. ανώγειο - εσωτερικό επί της Μάρκου Μπότσα1‘Ί θεα /^κ ης αντί 900.000 δρχ. Πληροφορίες 22304 Βέροια.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΜΑΙΕΣ
,. Υ'α μόνιμη^γαοια στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα.
ιαθός 40 /ΟΛΜΟ το μήνα. Πληρ- τηλ 27.900.

παίκτες κατέβηκι η ΝΑΟΥΣΑ
(Μαλιυύφιις. Ασλανίδης. Χ'Ίωαννί
δης) που δημιούργησαν πολλίπρο
βλήματα στον προπονητή κ. Γρηγοριάδη. ως προς to στήσιμο της ομά
δος.
•
Για πρώτη φορά περιελήφθησαν πτ^)ν Ιδάδα οι Παπαδάκης.
Μιιλούνυς που τους ευχόμαστε γρή
γορα να βρεθούν στην ενδεκάδα της
ομάδας
•
Πολύς φίλαθλος κόσμος βρέ
(Ιηκε στο προχθεσινό πιιιχνι'δι. ενώ
αρκετοί ήταν και φίλαθλοι από τις γύ
ρω περιοχές.
• Στις θέσεις των προσκλήσεων,
διακρίναμε τους κ. Πιιτσίκα Χρήστο
(διευθυντή του ΛΑΟΥ) Γαλανομάτη
I ιώργο (ιιθλητικογράφο) συντροφιά
όπως πάντα μι: τον κ. Μπατάκη
Θωμά, και Φωπάδη Ηλία.,
• Ο δυναμικός Στάθης Καραφουλίδης (γνωστός από την διαπερα
στική φωνή του) ακούστηκε πολλές
φορές να φωνάζει το Ναουσάρα...
• Στις κερκίδες διακρίναμε τους
Μαλιούφα που σύντομα (Ια επανέλΟει, τον Χαλβατζή που απέχει και τον
Ασλανίδη που βρέθηκε εκτός απο
στολής.
•
Πλήγμα γκι την ΝΑΟΥΣΑ η
τρίτη κίτρινη κάρτα του Παπαδόπουλου Αλ. που θα είναι απών, οπό το
παιχνίδι της Καβάλας την μεταπροσε
χή Κυριακή.
Φ Ο πρόεδρος του Πιι.ρικού σε
όλη τη διάρκεια του α' ημιχρόνου, με
τα κολακευτικά λόγια για κάθε προσ
πάθεια των παικτών του Πιερικού,
άρχισε να γίνεται ενοχλητικός, για να
ιινιιγκααθεΐ να αλλάξει θέση, όταν ο
κ. Καραφουλίδης άρχισε να φωνάζει
δίπλα του το Ναουσάρα
•
πριμ 7000 δρχ. έχασαν οι παί
κτες της Νάουσας που δεν κέρδιφαν
το-προχθεσινό παιχνίδι.
•
Ευθύνες ζητούσαν οι φίλαθλσι
για τον χαμένο βαθμό, αλλά εμείς θα
λέγαμε, ότι Tiiipu χρειάζεται ψυχραι
μία και αυτοσυγκράτηση, γιο το καλό
των παικτών και της ομάδος.
ΝΙΚ. ΤΖΗΜΟΡΑΓΚΛΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΑ

PEUGEOT 305 GL 8ΗΠ
PEUGEOT 305 GL 9ΗΠ
FORD ESCORT GL
f o r d ESCORT L
FORD ESCORT Δίθυρα με οροφή

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΑΟΥ ΑΓΕΡΟΓ ΑΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259
ΒΕΡΟΙΑ - ΤΗΛ. 22.568

Ο ΓΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΛΔΗΣ
ΠΑ ΤΟΥΣ ΧΤΩΑΝΝΙΔΗ-ΑΣΛΑΝΙΔΗ
ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ ΕΚΤΟΣ Ι6ΑΔΑΣ
Οπως είδε, ο κόσμος στο προχθε
σινό παιγνίδι δεν χρησιμοποίησα
τους X Ιωαννίδη και Ασλανίδη, διό
τι εγκατέλειψαν την ομάδα στην δια
κοπή του πρωταθλήματος, αναχωρήσαντες για τουρισμό.
Η απουσία τοιν δύο αυτών παι
κτών, γνωρίζω στο κοινό ότι είναι
πρόβλημα δικό τουε και όχι δικό
αου.
Εν κοιρώ πολέμου ποδοσφαιρι
κής μάχης, εγκατέλχιψιιν την ομάδα
και έφυγιιν, χωρίς να διαισθανθούν
το μέγεθος της ευθύνης, που
δημιούργησαν οι ίδιοι. Έφυγαν και
γύρισαν μετά την τουριστική τους
περιοδεία, παραμονή αγώνα μι; απο
τέλεσμα να με δημιουργήσουν πρό-

βλήμα πειθαρχίας, τον καιρό που
δημιουργούμε μιά ομάδα, που να ης
διέπει το αίσθημα της ευθύνης, της
αγωνιστική; τακτικής και νινί« , ¿ν
σύνολο πειΒαρχημίνο. Για μάς δίδου
με μι:γά>.η σημασία στα τρία αοτά
στοιχεία.
Δεν είναι του χαρακτήρα μου ια
συμβιβάζομαι με καταστάσεις κ ί -, να
κάυ... ήρωες τους ποδοσφαιριστές
κοτ αυτόν τον τρόπο, κι όταν ακόμα
το αποτέλεσμα τ.ίνοι δυσμενέε για την
ομάδα μου.
Η λοιπόν δημιουργούμε Ομάδα
νοικοκυρεμένη, ή πέφτει πέλίκυς
ατα οχι υγιό στοιχεω. Την ευθύνη
κάθε αποτελέσματος αναλτιμβάνω
υπεύθυνα εγώ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Του ανταπο
κριτού μας)
• Την προσεχή Δευτέρα 1 Νοεμ
βρίου και ώρα 6 μ.μ. στο δημαρχιακό
μέγαρα, πραγματοποιείται ενημερωτι
κή συνέλευση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια. Η διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια θα κάνει γνωστό στους φιλά
Ολους τους φετεινούς τους στόχους.
Έτσι οι φίλαθλοι θα μπορέσουν να
μάθουν υπεύθυνα για τα προβλήματα
της ομάδος τους.
•
Εντός των ημερών κυκλοφο
ρούν τα λαχεία ιου ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια. για την κλήρωση ενός αυτοκι
νήτου ΤΖΙΠ. Η κλήρωση θα γίνει
στις 6 Δεκεμβρίου με το λαϊκό
λαχείο Οι τρεις τελευταίοι αριθμοί,
του πρώτου λαχνού του λαϊκού
λαχείου θα δώσουν το αυτοκίνητο σ
αυτόν τον τυχερό που θα τους έχει
στο λαχείο της Αλεξάνδρειάς;
• Σήμερα Τετάρτη και ι'οριι 7
μ.μ. στο οικογενειακό κέντρο της πό
λης μας «ΦΑΡΟΣ· η διοίκηση του
ΛΜΣ Αλεξάνδρεια, με την ευκαιρία
της έναρξης του πρωταθλήματος της
Α' Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγο
ρίας. θα πιιραθέσει γεύμα στους ιιπί
κτες και τον προπονητή της ομάδος.
Με την ευκαιρία θα γίνει και ουξήτη
ση της διοίκησης με τους παίκτες για
όλα τα θέματα της ομάδος
Φ Την προσεχή Κυριακή στις
2.30 μ.μ. για το πρωτάθλημα της Α'
Εθνικής ερασιτεχνικής κατηγορίας, η
Αλεξάνδρεια στο γήπεδο της. αντιμε
τωπίζει τον Αμπελωνιακό Αμπέλι»
νων Λιιρίσης. σε ένιι πολύ ι νδιαφε
ροντα αγώνα. Ο αγώνας αυτός είναι ε
πρώτος που δίνει η ομάδα της πάλης
μας. κιιι πιστεύεται ότι θα είναι νίκη
φόρος.
I Περίοδο φόρμας διέρχεται ο
Χρήστος Συναχείρης. κάτι που ικο
νοποιεί όλους τους φιλάθλους. Είναι

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΣΤΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΜΠΑΣΚΕΤ ΑΝΔΡΩΝ
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Από την Ε.0.Λ του Συνδέσμου
Διαιτητών Μπάσκιτ Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας ορίστηκαν οι
διαιτητές των παρακάτω αγώνων
μπάσκιτ Α' κατηγορίας της Ενιυσεώς
μας που θα γίνουν την Κυριακή.
1) ΚΟΖΑΝΗ:
ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΑΡΧΕ
ΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Σανίκης Τρύ
φων Περτσικάπας Δημήτριος).
2) ΝΑΟΥΣΑ:
ΕΓΣ ΖΑΦΕ1ΡΛΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
Φ.Ο. API ΔΑΙΑΣ (Μπίντας Σταύρος
Ρουσσος , ι . υ μ , . |„
3) ΕΔΕΣΣΑ:
ΓΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
Α.Ο.Κ Ι ΟΥ ΜΕ
Ν1ΣΣΑΣ (Σκαρκολάς Ιωάννης Ι.λ
λας Κΐιΐν/νας).
4) ΦιΣΩΡΙΝΑ:
Γ.Ε. ΦΛΠΡΙΝΑΣ
Α Χ ΒΕΛΒΕΝ
ΤΟ (Λημητριάδης Γ..δργιος Μπι;μ
πέτσοε Στυλιανός)
5) ΚΙΛΚΙΣ:
ΓΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΑΛΚΕΤΛΣ ΑΛΕ
ΞΑΝΛΡΕ1ΑΣ (Πόδας Λημητριος
Ταρσινός Ιωάννης),

γεγονός ότι οι Αλεξανδρινοί φίλα
θλοι περιμένουν πολλά φέτος από
τον Συναχείρη,
• Το πρωί της προσεχούς
Κυριακής ο Μ. Αλέξανδρος Αλεξυν
όρείας αντιμετωπίζει τον ισχυρό
Ολυμπιακό Λουτρού για :ο πρωτά
θλημά της Β κατηγορίας ΕΠΣΚΜ.
•
Ο ΑΜΣ Αλεξάνδρεια ζήτησε
ιπό το ΣΕΔΕΑΠ την εξαίρεση τωι
διαιτητών ιιπό το σύνδεσμο Κιλκίς.
Υ»ι τους αγώνες του, όλους ανεξαιρέ
τως. Και αυτό γιατί εκκρίμεί όικαστι
κή απόφαση μ< διιιιιητή του συνδέ
σμου αυτού, από πέρυσι. Γο αίτημα
της Αλεξάνδρειας έγινε αποδεκτό,
γιατί κρίθηκε δίκαιο.
• Στις 10 Νοεμβρίου ημέρα
Τετάρτη, η Αλεξάνδρεια θα δώσει το
δεύτερο παιχνίδι γαι το κύπελλο
ΕΠΣΚΜ με αντίπαλα τον Ά ρη
Κεφαλοχωρίου. Τα ματς m ito θα γί
ν.’ι στο υθνικχι στάδιο της πύλης μας
Kui φυσικό είναι να μην αντέχει αε
προγνωστικά, αφού η διάφορά δυνα
μικότηιυ; των ομάδων είναι πολύ
μεγάλη.
Γ. ΣΙΜΟΙΙΟΤΛΟΧ

Η ΑΝΑΒΑΣΗ
ΡΓΓΣΩΝΑΣ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ
31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Μετά το τέλος «ον εγγραφών για
τους ιινώνεε ταχύτητας της Ρόδου
■στις 29.30 και Μ τρεχ. και αφού δια
πντΓώΟηκϊ ότι κανένας οδηγός αυτό
κινήτημ δι ν οηλ»«Η συμμέτοχη σ
••ΐιτιΥιΙς. η ΕΘΕΑ απυφιισκι. όπως ο
προσεχής υγύιιτις πρωταθλήματος
αναβάσεων της Ριτσιίινας 6ικξαχθεί
κανονικά στις 31 τρεχ-, όπως ηχι
αρχικά ιιποφασισΠπ.

Ριιδιοταξι

62JS5-62.666
ΒΕΡΟΙΑΣ
23.434
Κιρμιου ΙΙ.Λ'ιφ 'ου
24.141 24.34 »
Εθνική Ιρα πκιι
23.131
Εναντι \Ε»Ι
26.726
LvtrvTi ΚΓΗΛ
26.920
ΙπττόΚρατυυ;
23.Η80
Πλ. ίΐρολογιοι)
ΝΛΟΥΕΗΣ
Πλατ. Καριιτασι.υ
22.532 22.636
ΛΛΙ ΞΑΝΛΡΕΙΑΣ
24.080
i »'αντί ΚΤΕΛ
23.350
Μΐ'ίμιιΤτιι

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-Ο.Ε

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ
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Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων
ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

έγινε πρόβλημα
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ

ΜΑΖΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.
Μητροπόλεως 72-Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

1

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!
Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της μελέτης
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και στους
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και σωστά
συνεργεία.
ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. ΚΟΥ
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΚΛ
ΑΑ - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ 2 ΛΟΥΤΡΑ) ΗΤΟΙ:
110.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: <0331) 62.333-02.1θ0
ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΟΕΙ
ΣΑΣ

ΦΕΥΓΕΙ Ο X. ΣΜΙΤ
ΑΠΟΧΗΝ
ΠΟΛΓΠΚΗ
Δεν θα διεκδικήσει
ξανά την Καγκελαρία
ΦΡΓΚΦΟΥΡΤΗ 26 (ΑΠΕ)
Ο Χέλμσυτ Σμίτ 5εν
είναι ο
υποψήφιος των σοσιαλδημοκρατών

Η πλειοψηφϊα
των Γάλλων
δεν πιστεύει
στην Εκκλησία
ΠΑΡΙΣΙ 26 (ΑΠΕ)
Το 53% των Γάλλων θεωρεί ότι η
Εκκλησία είντιι θεσμός ςεπερασμενος
στην εποχή μας και ότι υπεράσπιζε
ται μια ηθική παλαιών καιρών, σύμ
φωνα με σφυγμομέτρηση που δημο
σιεύει το Γαλλιχό μηνκιιο θρησκευτι
κό
έντυπο
«PANORAMA
AUUQURD HUI».
Ωστόσο. ένα ποοοστό 73% έχει
την άποψη πως αν και ο αριθμός των
ιερέων έχει μειωθεί σημαντικά - σήμε
ρα ανέρχονται σ ί 30.000 και Οπως
προβλέπεται στο έτος 2.000 μόλις θα
φθάνουν τους 12.000 - αρκετοί άν
θρωποι θα .πιστεύουν πάντα στο Θεό,
αλλά θα «πληρώ νουν tu θρησκευτι
κά τους καθήκοντα κατά τρόπο δια
φορεπκό.

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Από τη Διοίκηση του Συνδέσμου
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομού
Ημαθίας (έδρα Βέροιο) ανακοινώθηκε
ότι θ» λειιοοργήστι νίια σχολή διαιτητοιν.
Στην καινούργια σχολή, στην
onolu θα διδάξουν καθηγητές διιιιτη
σίεες από τη Βέροια και Γην Αθήνα,
μποροον να φοιτήσουν όσοι νέοι και
νέες επιθυμούν >α προσφέρουν πς
υπηρκσίο; τους μέσα στους αγωνιστι
κό Ot χωρείυς
Απαραίτητες προϋποθέσεις yiu
τους υποψήψ>ους διαιτητές είναι:
α> No «i«τι απόφοιτοι Γυμνασίου
β) Να έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους και
γ) Το ύφος του αναστήματος τους
νυ υπερβαίνει το 1,65 μ.
Αιτήσει; υποψηφίων θα γίνονται
δεκτές καθημερινά, τις εργάσιμες
ώρες στα γραφεία του Συνδέσμου
(Σολομού 2 τηϊ_ 32200 Βέροια ι μέ
χμ. και τις 20 Νοεμβρίου 1982, ημέ
pj που θ αρχίσουν τα μαθήματα της
νέας σχολής.
Για τη Διοίκηση
του Συνδτσμου Ημαθίας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΛΔΟΠΟΥΛΟΣ

γιίί το αξίωμα του καγκεί,λάρισυ στις
γενικές βουλευτικές εκλογές τον
Μάρτη του 1983. 'Οπως έγινε προ
χθές γνωστό στη Βόννη ο τέως
καγκελλάριος ήδη ενημέρωσε σχετι
κά προχθές, το βράδυ, το προεδρείο
του κόμματος. Στην αιτιολόγηση της
απόφασης του ο κ. Σμίτ αναφέρει ότι
λόγω της κατάστασης της υγείας του
δεν θα ήταν σε θέση να αναλάβει το
αξίωμα του καγκελλάριου σε περί
πτώση που το κόμμα του κερδίσει
τον Μάρτιο τις εκλογές.
Τόσο ο αρχζηγος του SPD κ,
Βίλλυ Μπράντ. όσο και ο αναπληρω
τής το», πρωθυπουργός του ομό
σπονδου κρατιδίου της Βόρειας
Ρηνανίας
Βεστφαλίας Γ ιοχάνες
Ράου, είχαν ασκήσει μέχρι τέλους
πιέσεις στον κ. Σμίτ vrf θέσει υποψη
φιότητα για το αξίωμα του κογκελλώριου στις εκλογές του ερχόμενου
Μαρτίου.
Το προεδρείο και η διοικούσα επι
τροπή των σοσιαλδημοκρατών θα
αποφασίσουν αύριο Παρασκευή σε
κοινή τους συνεδρίαση, ποιός θα χρι
αθεί υποψήφιος του καύματος για το
αξίωμα του καγκελλάριου. Τις περισ
σότερες προοπτικές συγκεντρώνουν
ο αρχηγός της κοινοβουλευτικής
ομάδας των σοσιαλδημοκρατών στην
τοπική βουλή ταυ Δυτικού Βερολί
νου κ. Γ ιόχαν Φόγκελ. 56 ετών και ο
κ. Γιοχάνες Ράου. 51 ετών.
Η παραίτηση του κ. Χέλμουτ
Σμιτ από την υποψηφιότητα ως
καγκελλάριου δείχνει κατά την εκτί
μηση του γενικού γραμματέα των
χριστιανοδημοκρατών κ. Χαίνερ
Γκάισλερ μιά στροφή στην κατεύθυν
ση που ακολουθεί .· πολιτική του
ΣΠΔ.
Σε συνέντευξη τύπου στη Βόννη
ο κ. Γκάϊσλερ υπογράμμισε ότι ο κ.
X, Σμίτ απεδείχθη «μεγάλος πολιτι
κός που πρόσφερε σημαντικές υπηρκ
σίες στη Δυτική Γερμανία» που όμως
«τον έφραζε τον δρόμο το ίδιο του το
κόμμα». Η σοσιαλδημοκρατία έθεσε
τον κ. Σμίτ κατά την γνώμη του γενι
κού γραμματέα των χριστιανοόημο
κρατών μπροστά στο δίλημμα «ή vu
γίνει το δόλωμα για την προσέλκυση
ψήφων υπέρ ενός συνασπισμού μετά
ξ» σοσιαλδημοκρατών και πράσινων
ή να αποσυρθεί».

Στα κάτεργα στέλνει ο Γιαρουζέλσκ»
απεργούς Πολωνούς συνδικαλιστές
ΒΑΡΣΟΒΙΑ
Η Πολωνική χούντα ψήφιζα ένα
σατανικό νομοσχέδιο με το οποίο θα
μπορεί να στέλνει στα κάτεργα τα μέ
λη της «Αλληλεγγύης» και όσους
τολμούν να μετέχουν σε απεργίες.
Το φασιστικής νοοτροπίας νομο
σχέδιο της σοσιαλιστικής χούντας
ορίζει ότι:
• Θα καταδικάζονται σε κατανα
Υκαστικά έργο 60 ημερών όσα άτομα,
ηλικίας 18 έως 45 ετών, δεν έχουν
εργαστεί επί τρεις μήνες.
Δεδομένο», όμως ότι τα μέλη της
«Αλληλεγγύης» δύσκολα βρίσκουν
εργασία, γίνεται φανερό πως ο νόμος
της χούντας αποβλέπει στον εντοπι
σμό τους και την τιμωρία τους.
Το νομοσχέδιο περί «κοινωνικών
παρασίτων» που δόθηκε στην δημο
σιότητα από το προεδρείο της Βου
λής προβλέπει επίσης αυστηρές
κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η
στέρηση του διαμερίσματος σε οποιοδήποτε άτομο που θα διαπιστωθεί
ότι:
• Αποζεί από κέρδη που απεκόμι
σε με μεθόδους οι οποίες ανπστρατεύονται τους κανόνες της κοινωνι
κής τόξεως.
• Δεν εργάζεται για «κοινωνικά
αδικαιολόγητους λόγους»
• Αποζεί από εισοδήματα από μη
κατονομαζόμενες πηγές ή από πηγές
ασυμβίβαστες προς τις αρχές της κοι
νωνικής αλληλοεξαρτήσεως.
«Ο νόμος αυτός μπορεί να εφαρμο-

ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Στα πλαίσια των επαφών του με
τους εκπροσώπους των παρανωγι
κών τάξεων ο υπουργός Εθνικής
Οικονομίας κ. Γεράσιμος Αρσένης
δέχθηκε προχθές το πρωί την διοίκη
ση του ΕΒΕΑ. Κατά τη συνάντηση
συζητήθηκαν
διάφορα
τρέχοντα
οικονομικά προβλήματα μεταξύ των
οποίων θέματα εισαγωγών, -ημών και
ανταγωνιστικότητας, με ιδιαίτερη έμ
φαση στο πρόβλημα της διαμόρφω
σης των τιμών λιανικής πώλησης.
Εξάλλου, προχθές το απόγευμα, ο
κ. Αρσένης δέχθηκε τους εκπροσιόπους του εξαγωγικού εμπορίου. Στη
σύσκεψη πήραν μέρος εκπρόσωποι
του Πανελληνίου συνδέσμου Εξαγωγέων, του συνδέσμου Εξαγωγέων
Βορείου Ελ,λάδος. καθώς και υπηρε
αιακοί παράγοντες από τα υπουργεία
Εθνικής Οικονομίας και την Τράπεζα
της Ελλάδος. Εξετάσθηκαν τα προ
Ο κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
βλήματα των ελληνικών εξαγωγών
κατά την παρούσα περίοδο καθώς και
ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ
οι προοπτικές τους για το 1983.
Συζητήθηκαν επίσης, μέθοδοι για
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
Αναχώρησε χθές γκι τη Μάλτα, ο την απλσύστκυση των διαδικασιών
υφυπουργός εξωτερικών Κάρολος που προβλέπονται από την 1954
Παπούλιας, ο οποίος θα πραγματο απόφαση της Ν.Ε. για την επιστροφή
ποιήσει τριήμερη επίσημη επίσκεψη εξαγωγικών επιτοκίων. Η σύσκεψη
εκεί ανταποκρινόμενος σε πρόσκλη πρόκειται να επαναληφθεί σύντομα
με στόχο τη χάραξη της πρόσφορης
ση της κυβέρνησης της Μάλτας.
Στη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. εξαγωγικής πολιτικής για τον ερχό
Παπούλιας θα έχει συνομιλίες με τον μενο χρόνο.
Τίλΐος. ο υπουργός Εθνικής Οικο
υπουργό εξωτερικών κ. ALEX TRI
GONA πάνω σε θέματα μεσογειακής νομίας κ Γεράσιμος Αρσένης δκχθη
συνεργασίας, αφοπλισμού καθώς kui κε το προεδρείο του συνδέσμου
σε άλλοι θέματα.διεθνούς και διμε Ελληνικών βιομηχανιών. Στη πυσκί
ψη που συγκροτήθηκε συζητήθηκαν
ρούς ενδιαφέροντος.
Ο κ. Παπούλιας θα συναντηθεί όλα τα τρέχοντα προβλήματα που
επίσης στη Βολέτα με τον πρτοθυ αφορούν τη δραστηριότητα των επι
μέρους κλάδων της Ελλ.ηνικής βιο
πσυργό της χώρας Ντόμ Μιντόφ.
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Σήμερα Τττάρτη 27 Οκτωβρίου
1082 εφημερεύει το φαρμακείο:
Μαρίας ΙΙαηαστεργιοιι

τηλ. 22017
Ενώ «ψημερηιπ και ótavijK-rrΊ*ι το φαρμακείο:
Γιάννη Παππγκυργιου
τηλ. 29551

αμυντικοί του Αλεξ περιμένουν οφ
σάίντ ψηλοκρεμαστή σεντρει του
Λκριβόπουλου. α Κυτσώνης από
καλή θέση πιάνει απ' ευθείας σουτ
άουτ. Στο 58' ο Ακριβόπουλος μτ.
κεφαλιά τροφοδοτεί τον Καλτσά που
μπαίνει από αριστερά σεντράρει
Παράλληλα στον Μουσούρη που
απέναντι στον Χ' ΣαββΙδη και οπό
την πίεση το» Ιωυννίόη π)αισάρει
άουτ. Στο 70' χάνεται η πιό κλασική
ευκαιρία για την Βέροια. Συγκεκριμέ
να ο Μουσούρης αφήνει έξυπνα την
μπάλλα να περάσει πάνω από αντίπα
λο αμυντικό, μι: αποτέλεσμα αυτή να
καταλήξει στον Ακριβοπουλά, ο
οποίος από το σημείο του πέναλτυ
και μόνος απέναντι στον X "Σαββίδη
την περνάει από πάνω του. Το γήπε
δό έχει πιτγώσει, οι Βεροιώτες ιίναι
έτοιμοι να πανηγυρίσουν για το
γκολ, όμως δεν τους το επιτρέπει ο
ΙμκιννΙΛης ο οποίος στην όλη εκτέλε
ση της φάσεως τρέχει και επάνω uno
την γραμμή της εστίας του με uvánoόο ψαλίδι σώζει την ομάδα του από
το σίγουρο γκολ. Στο 74* πρωταγωνι
στές είναι κοι πάλι οι ίδιοι παίκτες, ο
τερματοφύλακας όμως X' Σιιββίδης
πέφτει στα πόδια του Ακριβόπουλου,
που ήταν μόνος του ύστερα από
μπαλλιό το» Μουσούρη και σώζει
γιο μιά ακόμα φορά από παραβίαση
την εστία του.
Στα επόμενα λεπτά και μέχρι το
83' έχουμε μιά φλύαρη υπεροχή της
Βέροιας χωρίς καμιά φάση στις δύο
εστίες. Σ' αυτό όμως το λεπτό και πά
λι ο Μουσούρης ύστερα από ωραία
μπαλλιά του Καλτσά μόνος με τον
Χ"Σαββίδη πατάει την μπάλλα την
χάνει και τη» μπλοκάρει ο τερματο
φύλακας. Αυτό όμως που δεν nétu
χαν σε όλο ίο δεύτερο ημίχρονο οι
Βεροιώτες το πέτυχαν στο επόμενα
λεπτό οι αντίπαλοί τους, δίνοντάς
ΤΟύς νακαταλάβουν ότι η μπάλλα
τιμωρεί. Ενθουσιασμένοι μάλλον από
την υπεροχή τους, η οποία όπως αποόείχθηκε «κοίμισε» τους αμυντικούς
της, η Βέροια δέχεται το πρώτο γκολ,
ΐ&χασμένυς ο Χατζίδης κάτω από το
κέντρο χωρίς να έχει την επιτήρηση
κιινκνύς π α ίζα το 1-2 με τον Ιωσηςή·
όη Ο ό ΐξψ τ οπισϋοφύληκας ¡ου
Αλεξ μπαίνει και πάλι χωρίς την
ενόχληση κανη/ός αντιαάΛαυ του κοι
εξω α«ιί την μεγάλη περιοχή της
Βέροιας πιάνει όυνατό σουτ, το οποίο
ιτιφνιδιάζει το»' Μπαλτζή και καταλήγα στο αριστερό παραθυράκι της

ΜΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
στεί σχεδόν σε όλους τους Πολω
νούς·. δήλωσε ένας Πολωνός δήμο
σιογράφος.

Ωστόσο το πλέον επίμαχο από το
τρία είναι ο νόμος περί κοινωνικών
παρασίτων που εμφανίζεται ως «δια
δικασία εναντίον ατόμων που απο
φεύγουν την εργασία».
Πολλοί παρατηρητές εκφράζουν
φόβους ότι οι διατάξεις του θα μπο
ρούσαν να εφαρμοστούν εναντίον
των πολιτικών αντιπάλων ή ίων
πρώην μελών της «Αλληλεγγύης»
που δεν κατόρθωσαν να βρούν νέες
εργασίες εξ αιτίας των πολιτικών
φρονημάτων τους.
Τα περισσότερα άτομα από ηλικίας

ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΑ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ
Η κυβερνητική εφημερίδα «Δημο
κρατία· δημοσιεύει στην πρώτη σελί
δα δήλωση το» στρατηγού Γυιρουζέλσκυ του ανέφερε ότι «το εγγυημέ
νο δικαίωμα σε εργασία και οι εξ
αυτού υποχρεώσεις είναι αξεχώριστα
πράγμα τα, Ο σοσιαλισμός δεν μπορεί
να αποτελεί παράδεισο για αργόσχο
λους·.
Το νομοσχέδιο αυτό είναι ένα από
τα τρία καταπιεστικό νομοσχέδια που
θα συζητηθούν και θα ψηφιστούν
κατά την τωρινή σύνοδο της Βουλής
ύστερα από την απόφασή της για την
κατάργηση της «Αλληλεγγύης» και
άλλων συνδικάτων.
Τα άλλα δυο νομοσχέδια εμφανί
ζονται με παραπλανητικούς τίτλους
όπως »περί καταπολεμήσεως του
ΑΘΗΝΑ 26 (ΑΠΕ)
αλκοολισμού» και περί «καταπολεμή
Ο υπουργός γεωργίας κ. Κ. Σημί
σεως της νεανικής εγκληματικότη
της έκανε την εξής δήλωση:
τα::».

18 έως 45 ετών θα καλούνται να
δηλώσουν στις αρχές αν είναι τρεις
μήνες χωρίς εργασία.
Άτομα που θα δηλώσουν ανεργία
και θα εξακολουθούν να μην εργά
ζονται για «κοινωνικά αδικαιολόνη
τους λόγους» θα υπόκεινται σε
αυστηρές ποινές. Θα υποχρεώνονται
νη δηλώσουν τις πηγές του εισοδή
ματος τους και θα καταδικάζονται σε
κατιινΗγκαιτηκά έργα 60 ημερών. Η
μη υποβολή δηλώσεως συνεπάγεται

Ο ΠΡΙΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Στο μεταξύ ο π ςημάτο?
νιας Αρχιεπίσκοπος Γώ>τ9,'V?
έφθαοε προχθές στο Βπτκυνο ι
χιστ αμέσως με τον Πόπολα]
Παύλο Β «συζήτηση
την εξέταση της κατοστάββοί
| Πολωνία.
Κατά την άφιξή του πτΟΦί*'
μιο της Ρώμης 0 ΑρΧ«^®^
οποντών στην ερώτηση σ
τον Λεχ Βαλέσα οήλωο*1" * ®
ποάν-ματα. Είναι πάντοτε Ιι“Λΐ >.
Ο πριμάτος είπε ότι δεν *1* .
ιληθεύα η πληροφορία ότι II
/ος του Βαλέσυ Ντπνούσο.ώω^
σ. και υποβλήθηκε οε
έρευνα από τους φρουρά“? “
λεία; μετά την αν«χώρήΒ’Γ”>'·|
επίσκεψη του συζύγου τηςΟ*"1'1^
όπου κρατείται.

Η καταλληλότητα των τροφίμων δεν
μπορεί να ελεγχθεί στην Ελλάδα

Ο κ. Αρσένης δέχεται
εκπροσώπους των τάξεων
μηχανίας kui έγινε ανταλλαγή από
ψεων γύρω από τους αναπτυξιακούς
σκοπούς του επενδυτικού προγράμ
ματος της κυβένρησης για το 1983.
Επίσης, συμφωνήθηκε ότι σε
προακχή «πητχντηση ?ου κ*. οποοργου
με τοι>; εκπροσώπους :ου LEB θα
συζητηθούν τα επενδυτικά προγράμ
ματα των ελληνικών βιομηχανιών

για το 1983.

Τα τρόφιμα είναι ένα προϊόν
πολύπλοκης σύστασης και επομένως
ο έλεγχός τους απαιτεί πολλές και
διάφορες αναλύσεις (φυσικές, χημι
κές. μικροβιολογικές, τοξικολογικές
κ.λ.π.) οι οποίες θα πρέπει να εκτελσύνται από ειδικευμένους επιστήμο
νες των αντίστοιχων ειδικοτήτων
Στη χώρα μας, σήμερα, δεν υπάρ
χει μιά υπηρεσία ττελεχωμένη με ειδι
κευμένο προσωπικό όλων των ειδικό
ι-ήτων ώστε ένα δείγμα του προς
έλεγχο τροφίμου να υποβάλλεται σε
ύλ.ους τους αναγκαίους ελέγχους και
να διαπιστώνεται η καταλληλότητα
του. Ούτε υπάρχουν ουσιαστικές

Κυβέρνηση: Δεν
είναι άμεσο θέμα
η κατάργηση
των ιδιωτικών

σε η επιτροπή που συντάσσει το
νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαί
δευση.
Προβλέπεται ακόμα να είναι ονο
μαστικές οι μετοχές των σχολικών
επιχειρήσεων γιυ να είναι Συκολοδιάκριτη η τυχόν επέμβαση ξένου κεφα
λαίου. Γυι τον σκοπό αυτό θα επανε
ξεταστούν όλες οι άδειες λειτουργίας
των ιδιωτικών σχολείων.
Η επιτροπή μελετά ακόμα πρότα
ση να μη δοθούν νέες άδειες ίδρυσης
και λειτουργίας σε ιδιωτικά σχολεία.
Το ενδεχόμενο αυτό θα σημάνκι την
συρρίκνωση της ιδιωτικής εκπαίδευ
σης. Η επιτροπή αποφάσισε την
κατάργηση των πειραματικών και
την απαγόρευση ίδρυσης νυκτερινών
2 - 0
σχολείων καθώς και τον οικονομικό
έλεγχο όλων των ιδιωτικών σχολείων
εσπ'ας του. Πανζουρλισμός από
ο γνωστός Παρίζας. Παρασύρθηκε ιιπό εκπροσώπους των εκπαιδευτι
πλευράς νηπιδοόχιον νι αυτό το αναστην μετριότητα. Ο αντικαταστάτης κών και των υπουργείων παιδείας και
πάνίβχο γκολ. Οι βεροιώτες τα έχουν
mu ΚΑΛΤΣΑΣ στην πρώτη ιο» επί
οικονομικών.
χαμένα. Παρ' όλα αυτά με την σέντρα
οημη εμφάνιση άφησε καλές έντυποι
φτάνουν κοντά στην ισοφάριση και
πεις, αφού ήταν ο πιό επικίνδυνος
πάλι με. τον Μουσούρη, ο οποίος δε
κυνηγό; της Βεριώις.
χεταί κεφαλια· πάσα το» Καλτσά. την
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ:
Απόδειξη
στρώνει με to στήθος του και πιάνει
όυ δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος
απ' ευθείας août από το σημείο too
της ομάδας το» στις πλάτες του. όταν
πέναλτυ το οποίο αποκρούει θεαματι αυτή κινείται μέτρια. Στο β' ημίχρο
κά σε κόρνερ ο Χ'Έαββίδης.
νο ανέβηκε και δημιούργησε ευκαι
Αυτή πλέον η ευκαιρία κόβει
ρίες.
στην κυριολεξία τους Βεροιώτες οι
ΣΙΜΠΟΣ: Κινήθηκε σε πολύ λι
Συνέχεια από την 3η
οποίοι υποτάσσονται στην μοίρα
γα τετραγωνικά. \εν ήταν ο ηγέτης
χρονιά
στην
Βέροια,
όταν υπηρέτου
τους και στο 89' με τον Ιωσηφίόη δέ
που περιμεναμε όλοι. Ο ΧΑΤΖΑ
σι: στην πόλη μας σαν Πυροσβέστης
χονται το δεύτερο γκολ, αφού πρώτα
ΡΑΣ που τον αντικατέστησε ήταν
• Το Νο 10 του Αλεξ ο Μαλιώτο αριστερό εξτρέμ το» Αλεξ έκανε
καλύτερός του και διακρίθηκε.
ρος είναι με ένα χρόνο υποσχετική
κατά μέτωπο επίθεση και πλάσαρε
ΜΟΥΣΟΥΡΗΣ: Δεν επιτρέπεται
uno τον Ολυμπιακό, μια και υπηρετεί
επιτυχώς τον εξελθδντα Μπαλτζή για
vu χάνει τέτοιες ευκαιρίες ένας nuiτην θητεία του στην πόλη της Αλε
να βρει η μπάλλα το δεξί κάθετο
κτης της πείρας του και της κλάσης
ξανορούπολης
δοκάρι του και στη συνέχεια να κατιτ
του Ένα άλλο που έδειξε ήταν ότι
• Φιλόξενοι και ευγενικοί ήταν
λήξει στα δίχτυα του.
δεν είχι δυνάμεις vu τρέξει.
Ολα το παραπάνω νομίζουμε ότι
ΚΑΤΣΩΝΗΣ: Ή ταν από τους κατά γενική ομολογία, οι φίλαθλοι
της Αλεξανδρούπολης, από τους
δίνουν μιά εικόνα του τί έγινε και ri
διακριθέντας. Στο πρώτο ημίχρονο
οποίους δεν ακούστηκε η παραμικρή
επεφύλαοε η μοίρο στη Βέροια και τα
μαζί με τον Μίλη <!>. ήταν οι μόνοι
βρισιά. Μπράβο τους.
λόγια νομίζουμε ότι είναι περιττά. Η από κέντρο κι» επίθεση που κινήθη
Φ Φαίνεται πως ο προπονητής
Αλεξανδρούπολη ήταν μιά ομάδα
καν σε σωστά πλαίσια· Στο β ημί
Κασάπης (δεν βάζουμε την λέξη κύ
που στηρίχθηκε κυρίως στην δύναμή
χρονο περίρισκ την δραστηριότητα
ριος γιατί δεν την αξίζει) το έχει κά
της (δεν ξεηέρασε καθόλου τα αθλη το» Καλαίτζίδη,
νει βίωμά του, να σηκώνεται από τον
τικά πλαίσια) και στην φυσική κατά
ΜΙΛΗΣ Φ.: Ό πυις npoavuipepuπάγκο του και να απειλ.εί τον επόπτη
στυση των παικτών της. Στάθηκε
με ήταν από τους σωστούς. Στο κέν
όμως τυχερή που είχε απέναντι της
τρο στο α' ημίχρονο κινήθηκε δρα που αγωνίζεται προς την μεριά του,
έναν άστοχο Μουσούρη. Καλύτεροι
στήρια . ενώ και σα δεύτερο σέντερ θυμίζοντας έτσι τα περσυνά στην
Κοζάνη όταν ήταν εκεί προπονητής.
παίκτες της οι Ιωαννίδης. Καρυπίφόρ στο δεύτερο και πάλι ήταν
Αλλιώς δεν εξηγείται το ότι σηκώθη
δης. Καλαϊτζίδης Κ και Ιωσηφιδης.
καλός.
κε δυο φορές από την θέση του kui
Η διαιτησία του κ. Σιδηρόπουλου
Η ΑΤΟΜΙΚΗ
ενώ ο αγώνας nuiCótuv άρχισε να
ήταν
αντικειμενική.
Έκανε
ορισμένα
ΑΠΟΔΟΣΗ
ταρακουνά τυν επόπτη κ. Τσιρώνα.
λάθη και εις βάρος της Βέροιας, τα
ΤΩΝ ΒΕΡΟΙΩΤΩΝ
γιατί κατά την γνώμη του έκανε λά
οποία
όμως
δεν
μπορούμε
vu
πούμε
ΜΠΑΛΤΖΗΣ: Δεν χραάσθηκε
0ος. Λίγη ντροπή και συνέπεια στο
να ί,πτμβη καμιά φορά, αφού όλοι Οι ότι επηρέασαν την εξέλιξη του αγώ επάγγελμα του προπονητή όεν βλά
να.
Είχαν
κυκλοφορήσει
πολλές
φή
κίνδυνοι απομακρύνονταν από τους
πτει.
αμυντικούς. Δεν φέρει ευθύνη για τα .μες λόγω της ΒεροκΙιιικης καταγω
Φ Στην αρχή νομίζαμε ότι μας
γής του, όμως το ότι δεν έχει παρά
δύο γκολ αφού βρέθηκε εκτεθειμένος.
δουλεύανε, αλλά μετά αποδείχτηκε
πονά
η
τοπική
ομάδα
και
το
ότι
πήρε
X ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΕΛΕΤΪότι αι άνθρωποι δεν είχαν τέτοια πρό
τα συγχαρητήρια και από τις δύο
ΔΗΣ: Κάνουμε κριτική και τους δύο
θεση. Πρόκειται για τους ντόπιους
ομάδες
τα
λέει
όλα.
μαζί γιατί kui οι δύο υστέρησαν στα
φιλάθλους, οι οποίοι έλεγαν σε
ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ
άκρα της αμίινης. Βραδυκίνητοι
Βεροιώτες «Μην στενιιχωριέσιτ,
Α
Λ
Ε
Ξ
Α
Ν
Δ
Ρ
Ο
Υ
Π
Ο
Λ
Η
:
Χ
'Σαβ
μακρυά ιιπό τις γνωστές τους αποδό
εσείς θα βγείτε σίγουρα στην Α' Εθνι
βίόης. Χατζίδης. Καρυπίδης. Ιωαννίσεις, ιδίως ο πρώτος.
κή. Έχετε πολύ καλή ομάδα». Και
δης.
Ξανθόπουλος.
Μπάρμπας. όταν τους είπαμε όη εμείς σαν
ΠΛΤΖΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ α λ υ
Λογανης. Λεπιοκιιρύδης (73' Λνόριτ ε ρ ο ς π α ίκ τ η ς Α π ο μ ά κ ρ υ ν ε π ο λ λ ο ύ ς
Βεροιώτες δει· είμασταν ικανοποιημέ
κάκης) Καέωίτζίίης Κ.. Μαζιώριις
κ ιν δ ύ ν ο υ ς
που
δ ια δ ρ α μ α τ ίζ ο ν τ α ν
νοι από την απόδοσή της. απορούσαν
(69 Καρυπίδης Γ.) Ιωσηφιδης.
σ τ η ν π ε ρ ιο χ ή τ η ς ο μ μ ρ ο ς τ ο υ , α λ λ ά
και be»· πίστευαν στ' αυτιά τους.
ΒΕΡΟΙΑ» Μπολτζής. λ Άθανα
ί «η λάθη του ήταν εκουσωφη
Φ «Μήτσο μφύρη γιορτή θο κάνου
σιΟΛ'. Μιλιτίδης, ΓιατζπζόποιύΛς.
ΠΛΠΑΤΖΙΚΟΣ: Μ αχςι» από
με αύριο. Τι καλά θα ήταν να νι» θύ
ΠσΚοτζίκάς. Παρίζας (46 Κιιλτοάς) σαμε,» ελεγέ ο Τακης Παπατζίκος
ripr γνωστή τού απόδοση, προφανιδς,
Ακριβόπουλος. Σίμπος (63* Χατζά- στον Γκέσιο στον γυρισμό ο συμπα
επηρεασμένος από τον τραυματισμό
ραςί Μουσούρης. Κοτσιδνης. Μιλης θής Μητσάρας συμφωνούσε κουνών
tou. Ή ταν πόντιος από αυτούς που
πάλα ιψαν.
Φ.
τας καταφατικά το κεφάλι. Με την
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ
ΠΑΡΙ7ΑΣ: Ούτε και αυτός ήταν
ευκαιρία ευχόμαστε στους δυο ανιο-

Αλεξανδρούπολη-Βέροια
Συνέχεια από την Ιη
tip o στον επιθετικό τομέα. όταν
έβλεπες ένα« βραδυκίνητο και με
χωρίς δυνάμεις Μσυσούρη. ενώ από
τους παίκτες που έπιοξσν στο κέντρο
και την ετιΓνπη οι μόνοι που δίκαιο
λσνούσαν την itnpoumu τους στο γή
πεδο η τα ν οι Κατσώνης και Μιλης φ,
Στιι β- ημίχρονο και για ένα
ΙΟλεπιο συνέχιζε :οι η πτώση της
Βέροιας με αποτέλεσμα σ’ αυτό το
διάστημα οι γηπεδουχοι να πάρουν
την πρωτοβουλία και να φτάσουν
επικίνδυνα μιά φορά στην εστία του
Μπαλτζη. στο 49**όταν ένα άουτ του
Δογάνη και ενώ η μπάλλα πηγαίνει
προς την ιστία της Βέροιας, χτυπάει
σ. πόδι αμυντικό» της καν φεύγει
κόρνερ. Η «ιλλανη που έκανι στην
ανάπαυλα σ κ Γαίτάνος, .ταιρνώντος
στον αγώνα τον Καλταά στην θέση
του Πόριζα, τοποθετώντας τον
Κοτσώνη επάνικ στον πιό επικίνδυνο
παίκτη τη; τοπικής ομάδας τον
Καλαίτζίδη. και βάζοντας τον Μίλ.η
Ψ νυ πσιξο σαν δεύτερο σέντερ φύρ.
ανεβοξεπ την επιθετικότητα της
Ηεροψις. η οποία από to 55* και μετά
αναλαμβάνει πλήρη πρωτοβουλία,
κλαίει τους αντιπάλους της στην
περιοχή τους και με το ανέβσσμιι το»
Ακριβοπουλά» και τον επικίνδυνο
από αριστερά Κσλτσά δημιουργούν
πολλές ευκαιρίες yiu γκολ. Νά όμως
πρι> ο περισσότερος από αυτές έχουν
κατάληξη τον Μουσούρη που -δεν
δικαιαλτιγα’ται με την πείρα πού έχει
σι χάνει τέτοια σίγουρα γκολ
Ας δούμε όμι··: τι ευκαιρίες χάθη
καν από πλευράς Βέροιας μέχρι αυτή
να δκχθκί to »κολ Στο $5' ενώ οι

φυλάκιση ουο ετών.

Αυστηρότατος θα είναι ο έλεγχος
του υπουργείου Παιδείας στα ιδιωτι
κά σχολεία, για το οποία απαγορεύε
ται ακόμα και πδιαφήυιση. Δεν
δεσμεύεται όμως η κυβέρνηση σε ένα
χρονοδιάγραμμα.για την κατάργηση
της ιόιωτικής εκπαίδευσης και απέρριψκ πρόταση για σύσταση επιτροπής
που θα μελετούσε την δυνατότητα
απορρόφησης των μαθητών των ιδιω
τικών στα δημόσια σχολεία.
Αυτά είναι τι:ι συμπεράσματα που
προβλέπουν τα μέτρα τιι οποία εξέτα

ποιοτικές προδιαγραφές για τα τρόφι
μο. Ούτε έχουν τυποποιηθεί όλες οι
μέθοδοι ελέγχου. Έτσι, ένα δείγμα
για να ελεγχθεί από όλ-ες τις πλευρές
θο πρέπει να κάνει τον γύρο διαφό
ρων υπηρεσιών που εκτελούν τις επί
μέρους αναλύσεις. Πράγμιτ αντικείμε
νικά αδύνατο με αποτέλεσμα έλεγχος
να μην υπάρχει ή να είναι ελάχιστα
αποτελεσματικός.
Οι υπηρεσίες που ασχολούνται
σήμερα με τον έλ,εγχο των τροφίμων
υπάγονται σε πέντε υπουργεία (γεωρ
γίας. δημοσίας τάξης, εμπορίου,
υγείας και οικονομικών).
Αυτή η πολυαρχία έχα σαν συνέ
πεια να παρατηρούνται ·
α) Συγκρούσεις αρμοδιοτήτων
κοι επικαλύψεις υπηρεσιών στον
έλ-εγχο των τρόφιμόν.
β) Κενά και παραλείψεις στην
ισχύουσα νομοθεσία περί τροφίμων
και
γ) Ακόμη και αντιφάσεις στις διά

φορές αποφάσεις και διατάξεις που
εκδίδουν οι όιασπαρτκς υπηρεσίες.
Επίπτωση «υτής της ασυνιιρτη
αίας που προέρχεται από την
πολυαρχν«. είναι η ανεπάρκεια για
σωστό και πλήρη έλ,εγχο:
Α) Των τροφίμων,
Β) Των εργοστασίων παραγωγής
τους και
Γ) Των χώρων συντήρησης
αποθήκευσής τους, με αποτέλεσμα νυ
μηνονακιιλύπτονται οι περισσότερες
περιπτώσεις νοθείας των τροφίμων η
μόλ.υναή . τους από φυτοφάρμακα,
αντιβιοτικό, ορμόνες Κ.Λ..Π. και έτσι

να μην προστατεύεται σ
τής.
Tiu να παυσει να υπάρ?1, ο
απαράδεκτη κατάσταση
πρωτοβουλία του υπουρΐ®®!3
γίας επιτροπή από εκπροσιπε^ΰι
πέντε υπουργείων που Θβ uW'ÿ
τη δυνατότητα σύστασή? ^
φορέα ελέγχου τροφίμων.
βλήμα ποιύ υπουργείο θα ε",η
δια -ρα την κποπτεία too «pjj
φορέα ελ,έγχου τροφίμων, «β'**“ i
στο παρελ,θόν ανάλ.υγεζ tffltî’^ î
λυθεί vino του; συναρμοδίηαΐ,^«Ι
•-τιΰς αφού παρουσιάσει Π
το πόρισμά της.
Η ίδρυση του ενιαίου
4
χου τροφίμων αποσκοπενήΜ
συνκεντριύσει σι; μ 1C
gf
μηνάδα όλχς τις αρμοδιδτή*
κά με τον έλεγχο ι,,ιν
περιορίζοντας έτσι τη διάΦ^τΒ
ευθυνών και τον κ-ατα^θΐ1
των προσπαθειών
ονπμετωπιζοντα1 πιό ',rx’v \ 4 t
κά και ολ-οκληρωμένα in
ι(^ί
μα προβλήματα ποιότητας
και προστασίας uñó νοθεία * ^
νή κιιτάπταση τσυ ώ-ληνιενν π I
Η ίδρυσή τσυ θα προωθήοο
KÜ και ττ|ν καθιέρωση r0iOtl,‘,.^y
τηρίων. όπως και τη χάρ·Νή'""^“
φικής πολιπκής.
Το πόρισμα της οιιτΡ ^ ^
δοθεί στη δημυσιόιητα.ωστε ^ ^
ρουν τις απόψεις τους κάΐ ΐ’1^
ροι φορείς Των ενδιαφερό“,·ν'' -j
tot'
οριπτινέ·^

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡΧΗΓΩΝ
ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
Πρότεινε ο Τσαουσέσκου
ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 26 (ΑΠΕ)
Ο πρόεδρος της Ρουμανίας κ.
Νικόλαε Τσαουσέσκου πρότεινε προ
χθές την σύγκληση διασκέψεως των
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
της Βαλ.κανίκης «το συντομότερο
όυνατό».
Την πρόταση αυτή, όπως μετέδωσε

Παραλειπόμενα από
τον αγώνα της Βέροιας
τέρω καθώς και στον Παρίζα χρόνια
πολ_λή για την γιορτή τους
Φ Νεκροταφείο ήταν τα αποδυτή
ρια της Βέροιας μετά τον αγώνα.
Κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει όη
χάθηκε ενυς τέτοιος αγώνας. Όταν ο
γραφών του; είπε ότι έχασαν και οι
άλλοι διεκδικητές τότε είδες ό η ένα
πικρό χαμόγελο διαγράφτηκα στα
χείλη όλων. Και ο Γκέσιος φώνιιξε:
• Κοιτιτ που εάν κερδίζαμε το μισό
πρωτάθλ.ημα θα ήταν δικό μας».
Φ Κάτι μικροσυζητήσεις που πή
γαν νο ανοιχτούν στον γυρισμό μετά
ξύτων παικτών για τον αγώνα, ης
έκοψε στην μέση ο κ. Γαίτάνος λέ
νοντας: «Κύριοι ο αγώνας αυτός
τελείωσε. Το τι έπρεπε να ιαίνουμε
και το τι έφταιξε που όεν τον κερδί
σαμε θα τα βρούμε και πάλι μέσα στυ
γήπεδο, όλη αυτή την εβδομάδα. Τέ
λος οι συζητήσεις·.

Β. ΓΑΑΑΝΟΜΑΤΗΣ

το Γιουγκοσλαβικό πρακτοΡ^^ί
σεων »Τανγιούγν». έκανε υ
ηγέτης στυ Βελιγράδι οπουΙτ u
yiu επίσημη επίσκεψη,
<9
Μιλ-ώντος σε γεύμα "°1’ j r f 1
προς τιμήν του. ο κ Touo'Wj#
ιψΛ.
πρόσθεσε ότι η συνάντησή «Jw
δώσει την δυνατότητα νυ
βάσεις για μια συνεργασία
ijfi
τροπή των Βαλκανίων σε
ειρήνης, χωρίς πυρηνικά
χωρίς ξένες στρατιωτικές Γ1 ¿<ι-*
Ο κ. Τσαουσέσκου τθνιΛΓ'^|(«^
Ευρώπη δεν χρειάζεται νέου» · ργ
κούς πυραύλ.ους. ούτεμέσης, ούτε μεγάλης ακο»'«? y_- ,#
Αντίθετα, πρέπει να Κ(ΐτ(ΐβλΐτν|β
προσπάθεια για μια Ευρώ1"* μ#
πυρηνικά ύπλια. για μια ΕΟΡ**'
μένη. για μια Ευριίιπη συΛΡ
ασφάλειας και ειρήνης.
Είπε ακόμη, ότι στο
ενδιαφέροντος τη; νιιι την
κή ααφάλαα. η Ρουμανία ‘^,,βτΐ
οδική σπουδαιότητα στάν
της φιλίιις και της συνερΤβ”ιμ'Ι
Βαλ.κάνια.
Απο την ΠΛχυρα του. 0 ; j 0
της Γιουγκοσλαβίας κ. Π ε τά θ ^
πόλης, δήλωσε ότι τα οπ
που βρίσκονται γύρω uno ·θ
πη κινδυνεύουν «να σττθ1" ^ »
πλήρως τη διαδικασία τη?
¡d1
Οι δυο ηγέτες τόνισαν, τέλ1^ ¡V
Γιουγκοσλαβία και η Ροω1"'^ , *
νουν τις προσπάθειες του?
αποκατι’τσταση διαρκούς
Α\
νης, συνεργασίας ασφαλεία?
νης ntu Βαλκάνια, στην
στον κόσμο, με την επιδίωξή W
κής επίλυσης των όιαφορώ'’ rr %i
ίων διαφόρων Εθνών.

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. ΑΡΣΕΝΗ
Μεταφέρθηκαν στην οδό
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 42
(πάνω από τα άνθη ΤΕΛΗ)

T

ΣΑΒΒΑΤΟ
30
Ο Κ Τ Ω Β Ρ ΙΟ Υ 1982

Αδέσμευτη καθημερινή εφημερίδα του

Φόρος αίματος
στην άσφαλτο
°* 0lK01eveleCΛύϋ ξεκληρίζονται σε τροχαία αυτοκίνητε
Γ*λίι>ιαί ΐ7Ρ,ματα 0
*VV Ελλάδα. Ο ρυθμός έχει αυξηθεί τώρα
ftao
β|,9σιιχψτι».·ά μέχρι σημείου να είναι καθημερινά πρωτοσέλιδο

Z S Z T piSci-

onw δυσιυ>,^σΤε **

και avf/ßajv°vv τΟσα πολλά αυτακινητι
Ήκλοο α'ν^',μαια· βλέποντας όμως την σαβούρα των αυτοκινήτων που
Λι' γοκΤ>' V ° ^ρομο pcf Χ ιά ζ ετα ι να αάξουμκ παραπέρα.
αοι„ ",'1'α νκ&τάλληλα για κυκλοφορία είναι γεμάτη η χώρα μας, κι
°P°0i I
, α0°ν κ α”ά το Ojt.Y. και τα ηαασάρουν με ευνοϊκούς
Oxnioa υΐίο*'ε&· απαλλαγή φορολογική κλχ. Αυτοκίνητα που έχουν
re,
mr6 παραμικρό τράνταγμα είναι έτοιμα να διαλυθούν κινούν■Ir ~Prna Ρας και ... »όποιον πάρει ο χάρος*.
K*tzujp>l-*‘x*'^1<li· ^ νοΜ°θεοία που ισχύει σχεδόν σ' όλες π ς ευρωπαίχρονικΑ ι"
το κάθε αυτοκίνητο να περνάει από έλεγχο σε τακτά
tauITiK0 ,α<ΤΤ?ματα και να όέρει μαζί του πάντοτε το υπεύθυνο πιστοifra
ίου αυτοκινήτου, τότε πιστεύουμε όττ τα μισά αυτοκί
βοριαμα “α ¿‘έθεταν αυτά το πιστοποιητικό και θα πήγαιναν για πρεσ«ο, 'Ραμ0* aa^J,° σίδερα στις βιομηχανίες, αντί ιό σκοτώνουν κόσμο

Νομού Hunftínr

Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
ΤΟΥ «ΟΧΙ»
Γιορτάσθηκε και στη Βέροια
με ιδιαίτερη λαμπρότητα
των τμημάτων των μαθητών στην
οδό Εληάς. που ενώ συνεχιζόταν η
παρέλαση αυτοί ξαναγύριζαν μέσα
στην οδό Μητραπόλεως (με τα τύμ
πανά τους κ.λ.π.) και χαλυύσαν όλη
την ωραία εικόνα. Κάποιοι θα μπο
ρούσαν να συστήσουν στους μαθητές
να μη κυκλοφορούν έτσι στο δρόμο
προκαλώντας δυσμενή σχόλια.

Ό k t°

Va χμρει<· καινούργιο αυτοκίνητο όταν το κράτος περιμένει
τη,0. ';,ολ° Τα οικονομικά προβλήματα της χώρας από το ¡Λ . αυτοκίασψ^ 'ar ετα θίκρύ επιβατηγό έχει 1.000Λ00 6ρχ. με στοιχειώδη
ipX^üJj11 ί7,ι?ι’ οάπγηοη και ένα καλό επιβατηγό περνάει τα 22)00.000
* ' r ΤεκΘΠΡΐα και ένα σωρό άλλα που έ χ ε ι στην »πλάτην του!
το II κο Γ
ΠΟν r‘*e ^‘Vei χρ,ν an° Χλ*>ν,α σττ!ν Γερμανία σχετικά με
9 °,1^α Ί στθρώπινη ζωή και τι χάνει το δημόσιο από π ς αχώ
ζοη Και 'ίϋΤ0<,νητιστικα ίυστυχήματα και τις αναπηρίες, έδειξε ότι η
na9uXin 11*7*™ του φορολογούμενου είναι το πρωταρχικό και για να το
λόμηλό r» 'Τ™ Γωι κινδύνων από τροχαία ατυχήματα κράτησε σε
*Pü<,ürn. "tl"e ui η ά ίC των αυτοκινήτων και τα απάλλαξε από κάθε
£ ™τη φορολογία.
ify. η" ΓεΡάανία ένα « Οπελάκι» έχει 110.000 δρχ και χρειάζεται 2S0
• ι ό T,<i ’ί·',<*κί6ες με τον αριθμό κυκλοφορίας! Στην Ελλάδα το
H r0 { r" y ,7!ro Φτάνει π ς 8502)00 δρχ! Και εδω πρέπει να εξηγήσου
σχηι
χον βάλαμε πιο πάνιυ: Τα αυτοκίνητα που έρχονται
oi/rd Λο W ° αχρ **? X“JPei σου τα κατασκευάζουν δεν είναι τα ίδια με
Μθρ«ς χο ΧΡοοριζονται για χώρες απαιτητικές όσον αφορά τις προδιά
*00 ι)α „ b a,Jt°KJV7roü. Αλλη οδική συμπεριφορά έχει το αυτοκίνητο
«*# tftu έώιααει ο Ευρωπαίος απαιτητικός οδηγός και άλλη ο οδηγός
ώ Ζ „ · ϊκαντα·
><0 ot
rou( Ελληνες μας έχουν κατατάξει στην ίδια κατηγο,0Ου Πα ρ„
οι βιομηχανίες αυτοκινήτων και δικαιολογημένα
UnaYojyr10 *κμάαει από το τελωνείο ένα αυτοκίνητο αναγκάζονται οι
W
< Ρα .Γ0 'ξτγυμνώσουνν για να μην τους βάλουν σε μεγάλη
ip/0 q i'fiK’’ κλάαη. Έτσι όπ αυτοκίνητα βγαίνουν στην διαλογή των
Wv σαν μη κατάλληλα για απαιτητικές αγορές, φορτώνονται
7*0
no“ °X‘ ß0vo τα ανέχονται αλλά τα ζητούν, γιατί τους tai
δόλο,,p.tr0* n“v ” vat' χωρίς πολλά *εξτρά» (στο κουτσό το άλογο τι να
οτιμ κ · Τ' λάντρες) και πετυχαίνουν χαμηλές τιμές εισαγωγής και είναι
έ-τσ>αα^ rOÜ
mo τελωνείο.
J'eio» [. ° Έλληνα ς. που θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι Ευρωπαίος
**"νφ*α'· ** ¿,'J!PPa· Συνήθως προτιμάει κορμιά *σακαράκα» που τοι
*V(*no<nH,
“ Χ,μ'* ‘υκαιρίας (δυο φορές ακριβότερα από ότι και~ Ευρώπη} *.<*. Γ. —^ _ ι ι-, -----¿
— __ _______ —
ihn υ'*'νμίύ Ί ΊΚιη/οία τού με τα γνωστά επακόλουθα. ΙΙροΒπαθει αυνε¿>a *° t0 ¿ιατηρήσει σε μια κάποια κατάσταση, αφού φτιάχνοντας το
λΡλατι το άλλο και γίνεται χωρίς να το θέλει δημόσιος κίνδυνος.
. ^¿*¿4 χέλος πόντιον κάποτε να ötcuiaxijor.i to κακό* Το αυτοκίνητο
τίναι είδος πρώτης ανάγκης για τον άνθρωπο και όταν λέμε
η· κ*τητο εννοούμε το αυτοκίνητο το σωστό, που προσφέρει ασφάλεια
που το οδηγεί και α αυτους που μεταφέρει.
t- Φάρας με αίμα που πληρώνει ο νεοέλληνας, που δεν διαθέτει εκ α^ ύ α σ >>‘a
σωβΙ®αυτοκίνητο που για τον Ευρωπαίο είναι υπόθεση
Ί\ύ σταματήσει μόνο όταν το κράτος* αξιολογήσει την
ρμ>κινη ζωή έναντι των ωφελημάτων ποο έχει από το I.X. αυτοκίνητο.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ
Καταγγελίες φθάνουν στην εφη
μερίδα μας από γονείς και μαθητές
της Βέροιας γι<ι διάφορα παρατρά
γουδα που συνέβησαν στον εορτα
σμό στα σχολεία. Συγκεκριμένα
καταγγέλουν ό η έγινε ωμή κομμου
νιστική προπαγάνδα και αναρτήθηκαν ακόμη και φωτογραφίες του
Αρη Βελουχιώτη.
f --------------

ΚΑΤΑΓΓΕΑΕΙ Ο ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚ ΗΣ
Με ανοικτή επιστολή του, 35 χρόνια, που κάθε παραπέρα ôorv
Λρος τον κ. Ανδρ. Παπανδρέου, μααία απλώς μ- ενδυναμώνει σε αυτό
Ίου απέστηλε ο βουλευτής κ. μου τον αγώνα. Ως προς την ουσία
Δημ. Χονδροκσύκης, αφού τονί- του θέματος δίδω την απάντηση με
σχετική δήλωσή μου που έδωσα στον
ζα άτι πληροφορηθηκε τη δια Τύπο .
γραφή του απ’ το κόμμα από την
Φιλικά
τηλεόραση διαμαρτύρεται, διότι
Δημ, Χανϋρσκούκης
στρατηγός - Βουλευτής
δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες
Α ' Πειραιά».
από το καταστατικό διαδικασίες
rV NEN TEV SH
για τη διαγραφή του, γεγονός που
Εξάλλου σε συνέντευξη που
σημαίνει ότι «ο ίδιος ο πρωθυ
σε αθηναϊκή εφημερίδα
πουργός παρασύρθηκε από κακές οπαραχώρησε
κ. Χονδροκούκης τονίζει τα εξής:
εισηγήσεις σε λύσης επιζήμιος
• Ο κανονισμός λειτουργίας των
για την αλλαγή».
Πειθαρχικών Συμβουλίων του Κινή
ματος, ορίζει όη ο υπό κατηγορίαν ή
Το πλήρες κείμενο της ανοικτής
διαγραφήν δίδει εξηγήσεις, ακούγν
επιστολής του κ. Χανδροκοΰκη έχει
ται. απολογείται. Εδώ δεν έγινε τίπο
ως εξής:
«Ανοικτή επιστολή στον Πρόε to. Τηρήθηκε το αποφασίζομεν και
διαγράφομεν Έτσι, όμυις, δεν μπορεί
δρο του ΠΑΣΟΚ και Πρωθυπουργό
να πάει μπροστά το Κίνημα.
κ. Α. Παπανδρέου.
• Δημοκρατία και Δικαιοσύνη
Θεσ/νίκη 28 Οκτώβρη 1982
είναι οι βασικοί κανόνες του σοσιαλι
Κύριε Πρόεδρε,
σμού. Γι αυτές αγωνιστήκαμε. Γι
Mr. έκπληξη, ανήμερα στην εθνι
αυτές ενταχθήκαμε στο ΠΛΣΟΚ.
κή μας γιορτή και ευρισκόμενος στη
Αυτές υπηρετούμε.
Θεσ/νίκη πληροφορήθηκα από τα μέ
Ο κ. Δημ. Χονδροκούκης πληρο
σα μαζικής ενημέρωσης τη διαγραφή
μου από το Κίνημα για «παραβίαση φορηθηκε την παραπομπή του στο
Πειθαρχικό του ΓΙΑΣΟΚ. με το ερώβασικών αρχών του Κινήματος»,
τημα της διαγραφής, από τις ειδήσεις
Απευθύνομαι σε σάς γιατί είσθε ο
εισηγητής της πρότασης για διαγρα κι ενώ βρισκόταν στη Θκσο.ιλονίκη,
στο σπίτι της κόρης του, όπου είχε
φή μου από το Πειθαρχικό Συμβού
πάει για να περάσει το εορταστικό
λιο του Κινήματος και θέλω να
πιστεύω και ο εγγυητής για αδιάβλη
Συνέχεια στην 4η *
τες διαδικασίες μέσα σ αυτό και σας
ερωτώ:
I.
Γνωρίζετε αν τηρήθηκε έστω
ςυνεληφθη
και μιά διαδικασία.απ' αυτές που π ρ οβλέπονται από τ ο ’καταστατικό λει
ΣΕΣΗΜΑΣΜΕΝΟΣ
τουργίας των πειθαρχικών οργάνων,
ΚΛΕΦΤΗΣ
δεδομένου ό η ούτε καν κλητεύτηκα
απ αυτά;
Το Τμήμα Ασφαλείας Βέροιας
2.
Είναι γνωστό σε σάς και το Πει
πυμπεριέλαβε στο ενεργητικό του μιά
θαρχικό Συμβούλιο, που μ' έκρινε, η
σημαντική σύλληψη σεσημασμένου
οποιαδήποτε άποψή μου για το σταυ
κλέφτη, ο οποίος «ρήμαξε» στη
ρό προτίμησης, δοθέντος ότι η απου
κυριολεξία την περιοχή μας.
σία μου από τη συζήτηση του σχετι
Πρόκειται για τον Ευστάθιο
κού νομοσχεδίου στη Βουλή δεν μου
Παραοκευαϊδη 23 ετών από το Νησί
επέτρεπε να την διατυπώσω;
Γρεβενών. κάτοικο τώρα Μακροχω
3.
Ειλικρινά πιστεύετε ότι με τέ
ρι'ου.
τοιες διαδικασίες μπορεί το κίνημα ν'
Ο ΠαρασκευαΒης είχε κλέψει 5
ανταποκριθεί στις ελπίδες του λαού
αυτοκίνητα, τα οποία τελικό βρεθη
μας για δημοκρατία, δικαιοσύνη, λαϊ
καν εγκαταλελειμένα και παραδόθηκή κυριαρχία; Φοβούμαι ότι για μιά
καν στους ιδιοκτήτες τους.
ακόμη φορά, παραουρθήκατε από
Επίσης στη Βέροια έκανε 10 δια
κακές εισηγήσεις σε λύσεις επιζήμιες
ρήξεις καταστημάτων και πολλές σε
ι-ια το κίνημά μας και γενικότερα για
σπίτια, εκκλησίες και συνεργεία
αλόκλητο το λαϊκό κίνημα για την
αυτ/των.
υπόθεση της αλλαγής στην Ελλάδα.
Οι άνδρες του Τμήματος Λσφα
Εύχομαι, κύριε πρόεδρε, όταν το
λείας Βέροιας ενήργηααν μεθοδικά
αντιληφθείτε να μην είναι πολύ αργά.
και πέτυχαν να συλλάβουν αυτόν τον
Εις ό,τι αφορά εμένα προσωπικά,
σεσημασμένο κλέφτη που είχε γίνει
έχω υποστεί τόσες ταλαιπωρίες κατά
πληγή για την περιοχή μας.
την διάρκεια του αγώνα για την υπό
Ο ΠαρασκευαΓδης ομολόγησε και
θέση της δημοκρατίας και της αλλα
ήδη παραπέμφθηκε στον Εισαγγελέα
γής
,η ς στην
σ τ η ν πατρίδα
π α τ ρ ίδ α μας
μ α ς στα
σ το τελευταία
τ ε λ ε υ τ α ία
B ro o m r

2*κεψεις πάνω σ eVa χαρτί

μάχη των συνεταιρισμών
Άρθρο του Δ.Θ. Χατζηδημητρΐου Βουλευτού Ημαθίας,
Προέδρου του τμήματος Αγροτών «Νέας Δημοκρατίας»

Η αντιαγροτική Κυβέρνηση μειο γκη να ξεσηκωθούν. Είναι ανάγκη να
ψηφίας θα προσπαθήσει να καθυπο σχηματίσουν ένα ενιαίο εθνικό μέτω
τάξει το γεωργικό συνεταιριστικό κί πο, εντασσόμενοι στους αντιμαρξι
σηκούς συνδυασμούς και χωρίς κανέ
νημα στο κόμμα.
Θέλει να αιχμαλωτίσει την ηγεσία να δισταγμό να δώσουν τη μάχη της
των συνεταιρισμών γω να την χρησι επιβιώσεώς τους. Τη μάχη της ελεύ
μοποιήσει ως πιόνι στη σκακιέριι του θερης γεωργίας μυκριό και έξω από
σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της τα σκλαβοπάζαρα «της κολλεκηβοποίησης»του ΠΑΣΟΚ.
αγροτικής οικονομίας.
Με την ενότητα, με την πίστη στον
Θέλει να αντιγράψει για λογαρια
σμό των Ελλήνων αγροτών το σύ αγώνα για επιβίωση, οι Έλληνες
στημα των δήθεν αγροτοβιομηχανι- αγρότες θα νικήσουν κυι μαζί τους να
κών συνεταιρισμών που εφαρμόζεται νικήσει το ελεύθερο, το αδέσμευτο
εδώ και 37 χρόνια στις ανατολικές γεωργικό συνεταιριστικό κίνημα
χώρες της Ευρώπης. Έ να σύστημα αλλά και η ίδια η Δημοκρατία.
καταδικασμένο σε αποτυχία. Ένα σύ
στημα που οδηγεί ευθέως στην κολλεντιβοποίηση της Ελληνικής γεωρ
γίας και μεταβάλει τον ελεύθερο καλ
λιεργητή σε σκλάβο της κολλεκτίβας
και του κόμματος.
Στις εκλογές αυτές καλούνται οι
αγρότες να πουν ναι ή όχι στην κολλεκτιβοποίηση της Ελληνικής Γεωργίας.
Για την υλοποίηση του στόχου
αυτού, το ΠΑΣΟΚ, θα χρησιμοποιή
σει και πάλι τα ίδια μέσα που γνώρισε
η Ελληνική ύπαιθρος στις Κοινοτι
κές εκλογές. Το ψεύδος, την συκο
φαντία κατά των αντιπάλων, την εξα
πάτηση των μαζών, την βία και την
τρομοκροτία. Θα εξαπολύσει και πά
ΑΔΙΑΘΕΤΗΣΕ ΜΕΤΑ
λι το μηχανισμό του παρακράτους
ΤΟΝ «ΘΡΙΑΜΒΟ»...
του ΠΑΣΟΚ και στο τελευταίο
χωριό της Ελλάδος για να υφαρπάξει
Ξαφνική αδιαθεσία αισθάνθηκε'
την ψήφο του αγρότη.
τη νύχτα της Κυριακής, αμέσως μετά
Η απάντηση σ’ αυτήν την θρασεία
την τηλεοπτική «συγκίνησή του» διό
και ιταμή πρόκληση πρέπει να είναι
τι η Ελλάς «πρασίνισε» στις δημοτι
αποφασιστική. Πρέπει να είναι σκλη
κές εκλογές, ο πρόεδρος του
ρή. Ό λοι υι αγρότες ,ινεξάρτητα από
ΠΑΣΟΚ κ. Αν. Παπανδρέου, όπως
τις πολιτικές τους θέσεις είναι ανά
αποκαλύφθηκε.
Ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου μετα
φέρθηκε αμέσως, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, στο Καρδιολογι
κό Τμήμα του Νοσοκομείου «Υγεία«,
όπου εξετάσθηκε από τον καρδιολό
γο κ. Παραρό. για να διαπιστωθεί, ότι
δεν επρόκειιαι για τίποτα το πολύ
σοβαρό.
^ Συνεργάτης για να αναλάβει τον ΛΑΟ στη
Οι ιατροί συνέστησαν στον πρόε
, α<Η>σα' Μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα με
δρο του Π λ ΣΟΚ «να αποφεύγει ης
“νάτηχες. Μισθός και ποσοστά, Πληρ. τηλ.
στεναχώριες· και ο κ. Ανδρέας
Παπανδρέου επέστρεψε η ς πρωϊνές
υ>531/23.137.
{ Λ σ τ ο Καστρί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
, ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
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Ano την παρέλαση της 28ης Οκτώρίον στη Βέροια.
ΠΑΝΩ: Ο υφυπουργός κ. Βασ.
Παπαγιάννης, που εκπροσώπησε την
κυβέρνηση, στην εξέδρα των επισή
μων.
ΣΤΗ ΜΕΣΗ: Τα σχρατιυμένα
νώτα της πατρίδας μας παρελαύνουν
δίνοντας με το αγέρωχο παράστημά
τους τη διαβεβαίωση ότι είναι πανέ
τοιμοι να αντιμετωπίσουν κάθε κίνδυ
νο.
ΚΑΤΩ: Οι Ελληνοπούλες μαθή
τριες. οι αυριανές μητέρις της ΕλλάUne "ηριΧαννουν προ των επισήμων.

ΈΥΘΕΡΟ Ρ,5ΜΛ
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3 ΐ7 ·ιη Β Ve tt,v πΡώτη Κυριακή
J Hité . 2
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..πΊ ¡f
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Έτος ιδρυοεως 1965
Αρ. Φύλλοιί 2067,
Μητροπόλεως 72-Τηλ. 23.137
ΒΕΡΟΙΑ
Τιμή Φύλλου δρχ. 10

«Με διέγραψαν
μέσω.,.Τν!

Στο «Υγεία»
ο Ανδρέας
τη νύχτα
των εκλογών

Γ ιο ρ τ ά σ θ η κ ε με κ ά θ ε επισημότη
τα και με παλλαϊκή συμμετοχή η επέ
τειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 στη
Βέροια.
Το πρωϊ στις 10.30 έγινε η δοξο
λογία στον Ναό του Αγίου Αντωνίου
με χοροστοσίιι του Μητροπολίτη
Βέροιας και Ναούσης κ. Παύλου,
στην onoiu παρέστησαν οι Αρχές της
πόλεως kui την κυβέρνηση εκπροσώ
πησε ο υφυπουργός δημ, έργων κ.
Βασ. Παπαγιάννης. Τον πανηγυρικό
εκφώνησε ο καθηγητής κ. Ηλίας
Τριανταφυλλίδης. Ίου αναφέρθηκε
στην εποποιϊα του '40. στον ηρωισμό
και την αντίσταση του ελληνικού

λαού·
c . , , .
Μετά την δοξολογία εγινε στο
Ηρώο των πεσόντων, στην πλατεία
Προλογίου, κατάθεση στεφάνων από
τις Αρχές και τους εκπροσώπους
Συλλόγων και Οργανώσεων και στη
συνέχεια ακολούθησε επιβλητική
παρέλαση πολιτικών και στραηωτικών τμημάτων.
Εντυπώσιασε το άψογο πέρασμα
τηε μαθητιώσας νεολαίας μας και το
επιβλητικό παράστημα των στρατευμένων παιδιών της πατρίδας μας. Η
σημαία του ηρωϊτού συντάγματος
πεζικού σκόρπισε για ά/.λη μια φορά
ρίγη συγκινήοεως.
Γενικά η παρέλαση των τμήμα
των υπήρξε εντυπωσιακή και γΓ αυτό
αξίέουνσυγχαρηώρια
σ'
όλους
όσους εγάσθηκαν για να υπάρξει
αυτό το αποτέλεσμα
Το μόνο «παρατράγουδο» σ' όλη
την ωραία εμφάνιση ήταν η διάλυση

Ενοχλητικός
ραδιοπειρατής
στη Βέροια
Παρουσιόσθηκε στα γραφεία της
εφημερίδας μαζ τακτικός αναγνώ
στης και παραπονέθηκε ότι στην
περιοχή Κεμάλ Μπέη (από την οδό
Βερόης και μετά) παράνομος ραδιοφωνικός σταθμός ακούγεται. Βέβαια,
όπωε δήλωσε, μπορεί ο κύριος αυτός
να κάνει το »κέφι» του αφιερώνοντας
τραγούδια, αλλά θα πρέπει να ξέρει και οπωσδήποτε το ξέρει - ότι με τις
εκπομπές του παρεμποδίζει σε αρκε
τά ενοχλητικό βαθμό τα κανάλια της
τηλεοράσεως·
«Δεν μας οφηνει να δούμε καμμιά
τηλεοπτική εκπομπή» μας είπε, «γιατί
κάνει τις εκπομπές του α κύριος
αυτός από η ς έξη το απόγευμα ως τις
11 το βράδυ, και ενώ παρακολουθού
με ΕΙΔΗΣΗ»- οκούμε λαϊκά τ ραγού
δκι της αρβσκείος του».
Συμφωνώντας με την άποψη του
αναγνώστη μα?· νομίζουμε ό η οι
αστυνομικές αρχές έχουν τον λόγο.

Από
αναγνώστες
του
«ΛΑΟΥ» στάλθηκε για δημοσίευ
ση το πτό κάτω κείμενο που
τιτλοφορείται «Σκέψεις πάνω α'
έν α χαρτί». Αναφέρεται στη γνω
στή προκήρυξη που κυκλοφόρη
σε στη Βέροια προεκλογικά σε
Φαγ βολάν από «δημοκρατικούς
δικηγόρους της Βέροιας»:
Τώρα που ο θόρυβος κόπασε και
που η ζωή ξαναβρίσκει τον γνώριμο
ρυθμό της, τώρα που οι κομματικοί
παράγοντες θ' αρχίσουν να αξιολο
γούν τα δικαίους ωφελήματα ή τις
απώλειες τους, δεν μπορείς νη μην
ξοναπάρεις στα χέρια σου ένα κομμά
τι χάρη που βρίσκεται ακόμα πεταμέ
νο σ’ ένα λασπωμένο πεζοδρόμιο.
Θα μπορούσες να το ξεπεράσεις
σαν ένα ακόμα χαρτί, σαν τα τόσα
άλλα λασπωμένα χαρτιά που γέμισαν
αυτές η ς μέρες τους δρόμους μας και
σκέπασαν τους συντόκες τους και
τους εμπνευστέ; τους. Γιατί μ' αυτά
τα χαρτιά συμβαίνει πολλές φορές
κάτι περίεργο. Εκείνος που σίγουρα
λερώνεται είναι αυτός που εηεχείρησε το πέταμα, κι ας έχει την άρρωστη
ψευδαίσθηση πως έρριξε λάσπη σε
κάποιον. Είναι ανίκανος να κοιτάξει
τα χέρια του. το μυαλό του, την ψυχή
του. Αν είχε την δύναμη να κοιτάξει
τον εαυτό του θάβλεπε την λάσπη νά
νοι πάνω του κολλημένη. Η ίδια εκεί
νη λάσπη που τόλμησε να πιστέψει
πως μπορεί να ρίξει σ' άλλον.
Ομως αυτό το χαρτί δεν το προσ
περνάς. Σε εντυπωσιάζει η έντονη σε
μέγεθος και χρώμα φράση «ΔΙΑΚΗ
ΡΥΞΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚ Η 
ΓΟΡΩΝ». Δεν μπορείς να προσπερά
σεις αδιάφορα ένα εκπόνημα μελών
του πρώτου πνευμαηκού συλλόγου
της πόλης μας. Δεν μπορείς να το
εξομοιώσεις με τπ χαρτιά της γνω
στής Χαρούλας και των ομοίων της
και σαν δικό τους προϊόν να το ξεπεράσεις αδιάφορα. Ιδιαίτερα όταν αυτό
το χαρτί είναι όχι όλων των δικηγό
ρων αλλά μόνον των «ΔΗΜΟΚΡΑ
ΤΙΚΩΝ«.
Σ' άλλη περίπτωση ο Βεροιώτης
που ατύχησε να μην είναι δικηγόρος
θάπρεπε να είναι ευτυχής. Σχεδόν 50
δικηγόροι τον θωρακίζουν και τον
προφυλάγουν από φοβερό ολισθήμα
τα σε σημαντικές για τη ζωή του τό
που αποφάσεις Δεν είναι και λίγο
πράγμα. Μιλάμε για ό.τι πνευματικά)·
ιερό έχει να δείξα ο τόπος μας.
Μιλάμε για τους υπηρέτες στο ναό
της θέμιδας, του; διακόνους της
δικαιοσύνης. Οι αποφάσεις τους
έχουν πάντα πρώπι το σκεπηκό. την
σοφία, την πιηολόγηση. Εχουν
πρώτα το «Επειδή· και ύστερα το
«Δια ταύτα».
Εδώ όμως ξαναδιαβάζοντας το
σκέφτεσαι πως δεν είναι απλή αύμ
πτώση ούτε τό ό η το χαρτί αυτό βρέ
θηκε στο πεζοδρόμιο, Ούτε γιατί είναι
λασπωμένο
Κι' όσο κ» αν ·:αΟαρίσος «1 λά
σπη «ου πάνω του κόλλησε απ η ς
πατημασιές των πεζών, μένα η άλλη
- -οη ονάυττΎΌ Μ

τήριο και χολή αποτυπώθηκε μόνιμα
στο χαρτί. Λάσπη που λένε πως
ζυμώθηκε μέσα στο γνωστό «όνειρό
πωλείο· της οδού Τρύφωνος και στη
συνέχεια την μοιράστηκαν 48 άτομα.
Εδώ οι υπογράφοντες υπηρέτες ίου
ναού της Θέμιδας Εεν αισθανθηκαν
την ανάγκη να βαλουν το «επειδή».
Ίσως γιαη στη λάσπη δεν μπορεί να
υπάρξει «επειδή·.
Κι επειδή η γνώμη τους σαν
απλών πολιτών, ακεφθηκαν πως δεν
θα μετρούσε, αφού ίσως ποτέ ορισμέ
νοι απ' αυτούς δεν παρατάχθηκαν σε
κανένα προσκλητήριο, αφού ποτέ
κανένας δεν ακούστηκε να τους
ξεχωρίσει απ' το σύνολο, τότε έντε
χνα χρησιμοποίησαν την ιδιότητά
τους, Αυτή σίγουρο θα εντυπωσιάσει.
Km διαβάζοντας το βιάζεσαι να
τελεώκτεις το κείμενο για να φτάσεις
στα ονόματα. Να μάθεις τους αυτό
κλητούς προστάτες σου. Τους σωτή-

ρες σου. που για πρώτη φορά χωρίς
δική σου αμοιβή κέρδισαν σίγουρα
την υπόθεση που ποτέ δεν τους ανέ
θεσες. ποτέ δεν τους επέλεξες.
Κι όταν διαβάζεις τα ονόματα
αισθάνεσαι να πνίγεσαι από υποκρι
σία και φαρισαϊσμό. Θα εξαιρέσεις
βέβαια 2 ή 3 ονόματα που σε τυπο
γραφικά μάλλον λάθος αποδίδεις την
ανάμιξή τους.
Απ' τους άλλους θα ξεχωρίσεις
εκείνους πουοπέκρυψαν οπ δεν είναι
ούτε καν δημότες της Βέροιας. Τόλ
μησαν όμως και συμπλήρωσαν τον
αριθμό. Έτσι για να φαινόμαστε πολ
λοί. Μπορεί ιτι μη γνωρίζουν οι άλ
λοι που ψηφίζουμε. Οι περισσότεροι
είναι παιδιό που είναι ζήτημα αν
έχουν ζωντανές παραστάσεις εκείνης
της περιόδου. Είναι ζήτημα αν άκου
σαν νωρίτερα ή αν έτυχε να γνωρίΣυνέχεια στην 4η

Επίκαιρες ιστοριούλες
Κάποιος γιατρός της πόλης μας,
έγραψε σε τοπική εφημερίδα πως είvui ντροπή για τη Βέροια να δώσει
38% στο χουνπκό υποψήφιο.
Αργότερα που το ποσοστό έγινε
41%, ανέβηκε ανάλογα και το ποσο
ατό ντροπής που πρέπει να αισθανό
μαστε εμείς ot Βεροιώτες.
Μια από τις ερχόμενες μέρες, θα
σταθούμε στη σειρά έξη χιλιάδες άν
θρωποι για να περάσει ο από τριακον
ταετίας Βεροιεύς και vu μας φτύσει
έναν évuv.
Δε γνωρίζω πως σκέφτεται ο άν
θρωπος κι ούτε με κάνει κέφι να το
μάθω. Αν όμως καθόμασταν σ' ένα
ιραπέζι, θα ήθελα ν' απαντήσω σε
δυο - τρείς αδιάκριτες ερωτήσεις.
Αν μας πα πως στο διάστημα της
δικτατορίας δεν «προσήλθε» και δε
χειροκρότησε τοι»; χουνηκούς στις
διάφορες συγκεντρώσεις τους, χαλά
λι το φτύσημο που θα μας κάνα.
Αν μας πει πως την εποχή εκείνη
δεν είχε καμμιάν ευκαιρία για προα
φορά υπηρεσιών, θα μειδιάοωμε»'
ελαφρώς γιατί θα θυμηθούμε πως
όταν η δικτατορία απέλυσε το εκλεγ
μένο συμβούλιο του ιατρικού συλλό
γου. διάλεξε αυτόν και τον διώρισι
ταμία για πολλά χρόνια.
Α ν μ α ς π ε ι π ω ς ή τ α ν κ ι’ α υ τ ό ς α ν ά •μέσα σ τ ο υ ς γ ια τ ρ ο ύ ς « ο υ α ν τ ιτ ά χ θ η κ α ν σ τ ο ν ο μ ο σ χ έ δ ιο ι η ς χ ο ύ ν τ α ς γ ια
τ η ν π ε ρ ίθ α λ ψ η , θ ο χ α χ α ν ίσ ω μ ε ν
α γ ρ ίω ς ω σ ά ν ν α ε π ρ ό κ ε ιτ ο π ε ρ ί
Ο λ λ α ν δ ικ ο ύ α σ τε ίο υ .
Γ ια τί
κ ά π ο ιε ς
κακές γλ ώ σ σ ες
σ υ ν α δ έλ φ ο υ · τ ο υ , λ ε ν π ω ς ο κ α τ ή γ ο 
ρ ο ς τ ο υ 4 1 % το ιν Β ερ ο ιέ ω ν . υ π ή ρ ξ ε ο
μ ό ν ο ς γ ια τ ρ ό ς π ο υ α π ο δ έ χ θ η κ ε το
χ ο υ ν τ ικ ό σ ύ σ τ η μ υ α ν α λ α β σ ίν ο ν τ α ς
την
π ε ρ ίθ α λ ψ η
μ εγάλου
μ έρους
α σ φ α λ ισ μ έ ν ω ν . Λ ο ιπ ό ν γ ια τ ρ έ μ ο υ ,
ε π ιμ έ ν ο ς α κ ό μ η π ω ς π ρ έ π ε ι ν α ν ιρ ε
πόμαοιε α π έ ν β ν τ ί σου: - -

• · ·

Σ’ όλον τον κόσμο ης εκλογές ης
κερόίΟι τ

'»n 4 ΤΟ Αλλο

Στην Ελλάδα τις κερδίζουν και τα
δυο. Θριαμβολογεί ο ένας: Πήραμε
τους πιο πολλούς δήμους και η ς πιο
πολλές κοινότητες. Και που είσαι
ακόμη!
Πανηγυρίζει ο άλλο;: Πιάσαμε
45% γυρίσαμε στα ποσοστά μος Και
που είσαι ακόμη!
Νικητής ο ένας, θριαμβευτής ο άλ
λος. Ποιος είναι λοιπόν ο νικημένος;
Μήπως το ΚΚΕ. Αμ δε; Αυτό εί
ναι που δεν πιάνεται. Διπλάσιασε
τους ψήφους του. Και που είσαι ακό
μη!
• · ·
Τα παράξενα των εκλογών συνεχί
ζονται: Το ψηφοδέλτιο της «Δημο
κρατικής Συνεργασίας» που είχε σα
βάσει το ΚΚΕ, πολιτεύθηκε ήρεμα,
δημοκραηκά και ασπκώς πολιτισμέ
να.
Το δεύτερο παράξενο που είδαμε
ήταν πως ενώ περιμέναμε όλοι να
τιμωρήσει α λαός τους αυΟυδιάζοντες
νεοσοσιαλιστές. η κάλπη απέδειξε to
αντίθετο: Τους επιβράβευσή Για να
θημηθούμε τον Κωστή Παλαμά που
έγραψε:
«Λα> 1*0 μούσζρ ο λαός κ α μη i & a Ο
w m scare θα dam oÁe»
IM

«

ta j o ufcar=T W mmm*«
OKU η μ φ α η η ^ Λκυ ψαπη. η

φγπ«έ1η.

Τρίτο παράξενο: Το ψηφοδέλτιο
«Ένωση
Πρόοδο;· έκαντ αγώνα
Ευρωπαϊκού επιπέδου παρ' όλο που
στο οπλοστάσιό του είχε πυρομαχικά
ικανά να τρέψουν τον εχθρό ο* άτα
κτη φυγή.
Το χρησιμοποίησε όταν mo ήταν
αργά. Και εντυπώσιασαν. Πολλοί
ακόμη και σήμερα το συζητούν
Ό μω ς Ο κύβος είχε ριφθεί. Οι διστα
κηκοί τραβήξαν προς το μέρος του
πιθανότερου νικητή μουρμουρίζον
τας:
- Ας. τον δοκιμάσουιΗ «V αυτόν.
Στυ κάτω - κάτω η Βέροια υντέχει σε
κάθε είδους δοκιμές. Το έδαξε τόσο
Hl —»«»i ti» nJ-n»»T»iu γρόν<»

ΣΕΛΙΔΑ 2η

Σάββατο 30 Οκτώβριο« UC
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: YΡΟΛΕΓΟ
1 2 3 4 5 ί 7 fl 9*0 1112

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. Χρήματο μιάς Ευρωπαϊκής χώ 
ρας (αντίστρ.) — Γνα την άγια
μετάληψη τω* Καθολικών χΡτ1ΓΠμοποιούνται αυτές.
2. Μεγάλος θεός των αρχαίων
Αιγυπτίων - Το επώνυμο μιάς
.εκλεκτής ηθοποιού μας.
3. Σ' αυτήν και η Σιβηρία - Πράξη
νόμιμη στους πολέμους, με άρ
θρο.
4. Για φιλόδοξου;., κάθισμα (γεν.)
— Υπάρχει και πεπιεσμένος
(αντίστρ.).
5. Έ ν α ζώο. ποιητικό — Κι αυτά...
κλίνονται.
6. Δεν εκφράζει βεβαιότητα - Τα
αίτιά του νευρικά.
7. Παληος διεθνής ποδοσφαιριστής
της Αγγλίας - Ηγετικός τίτλος
που τώρα δεν υπάρχει π\ά.
8. Έ γιναν πολλές στην Αλβανία.
εδώ μία (αντίστρ.) - Μικρή πόλη
της Αγγλίας με χολλέγια, Υ*ο
στό διεθνώς.
9. Νίνα... Ιταλίδο δημιουργός της

Η

λ *ΣΗ

Του ΔΗΜΗΤΡΗ KOY M QY ïft

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΙΑΣΩΣΕΩΣ Η ΤΕΧΝ ΟΛΟΓΙΑ
3 ΟΣΟ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΖΕ Ι
*1

παρισινής μόδας — Κυκλαδίτικο
νησί (αιτ. δημοτ.).
10. Απ' το κάτι... κάτι — Αντίστρο
φα, πρόσφατα είχε συνάντηση μι
τον Πρόεδρο της χώρας μας.
11. Γνωστή Λίμνη της Γενεύης Κοινός όρος σε πολλά ομαδικό
αθλήματα.
12. Της δημοτικής μας άγιος - Ξέ
νης προελεόσεως λέξη της δημο
τικής για αλκοολικό διάλυμα
αρωματικής ύλης.

ΒΑΪΝΧΑΪΜ (ΙΝΡ)
Πριν α.τό το - αμφισβητούμενο δικαίωμα του θανάτου κάθε άνθρω
πος έχει κατ' αρχήν δικαίωμα στη
ζωή. Γι αυτό πρέπει να καταβάλλεται
κάθε προσπάθεια για την διάσωση
της ζωής, εφόσον υπάρχει έστω και η
πιό αμυθρή ελπίδα επιβιώσεως. Τις
ΚΑΘΕΤΑ:
αλήθειες αυτές ανέφερε ο πρόεδρος
1. Ξεκίνημα για... συμπέρασμα — της γερμανικής εταιρείας αναισθησιο
λόγιας και εντατικής παρακολουθήΈ να αθηναϊκό θέατρο.
2. Φρούτο της εποχής - Είναι κον σεως Γιοάχιμ Σάρα, σε ενδιαφέρουσα
συνέντευξή του σε γερμανικό επιστη
τά στην Ά μφισσα
3. Γι αυτήν γίνονται πολλά φονικά. μονικό περιοδικό. Ο Δρ. Σάρα είπε
4. Χαρακτηρίζεται έτσι από την μεταξύ άλλων επί λέξει: «Νομίζω
πως σε κάθε περίπτωση πρέπει να
αφέλεια του — Παρακινεί.
5. Αλλιώτικο... μαζύ - Διακόπτει προχωρούμε στην θεραπεία, έστω κι
πολλές Φορές την συγκοινωνία αν οι πιθανότητες επιβιώσεως είναι
ελάχιστες. Κάθε τι άλλο δεν θα αντα(καθ,).
6. Ενα χορταρικό... κλωστοϋφαν ποκρινόταν στο κοινό αίσθημα του
τουργικό - Ά ρθρο πληθυντι ανθρωπισμού». Στο ερώτημα αν και
κατά πόσον σε μερικές περιπτώσεις
κού.
7. Με άρθρο ένα γνωστό θεατρικό δεν επιβάλλεται από τον ίδιο το\
ανθρωπισμό ακριβώς το αντίθετο
έργο του Διον. Παγουλάτου.
απάντησε: «Όταν δεν υπάρχει προο
8. Ταινία κινηματογραφική με πρω
ταγωνιστές τους Λώρενς Ολιβιέ πτική επιτυχίας, τότε πράγματι ο
και Μάϊκλ Καίην.
9. Από μιά αιτιατική... ακολουθεί
ται — Παίρνει μέρος στις... συμ
φωνίες (αιτιατ.).
Για να θυμάστε τις
10. Στη γενική, αναφέρεται πάντα
ομορφώτερες στιγμές
στα μετεωρολογικά δελτία (καθ ).
11. Κρατίδιο της Δυχ. Γερμανίας της ζωής σας
Το λέμε στις πράξεις μας τις αρι
θμητικές.
ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ
12. Ελληνικής ποδοσφαιρικής ομά
δος τ ' αρχικά — Αυτά, καταλα
ΓΑΜΩΝ ΒΑΠΤΙΣΕΩΝ
βαίνονται.

ΤΟ τ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2. (ΣΕ)ΙΡΕ(Σ) - (ΤΣ)ΑΝΤΕ(Σ) 3. ΓΥΨΙ
ΝΟΣ - ΤΑΜ 4 ΟΦ (Σάϊντ) - Κ(Ω)Χ - ΑΣΙ 5. ΑΛΚΟΟΛΙ
ΙΜ Ο Σ 6. ΙΣΠΑΝΙΑ 7. ΟΔΟΝ - ΤΟ 8. ΔΑΚΟΣ - (Ζαν
Ν τ) ΑΡΚ 9. ΗΜΥΡ - ΑΡΙΑ 10. ΩΝΙΑ - ΠΡΩΤΗ 11. Ο
ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ.
ΚΑΘΕΤΑ: ί ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 2. ΜΩΒ 3. ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΑ 4. ΓΡΙΦΟΣ
- ΑΡΙΛ 5. ΑΕΝ - ΟΠΟΚ - ΑΑ 6. ΟΚΛΑΔΟΝ 7. ΣΧΙΝΟΣ
- ΠΡ 8. ΤΑ - ΣΙΝ - API 9. ΑΝΤΑΜΑ - ΑΡΩΤ 10. ΤΑΣΟ
- ΤΡΙΤΗ II. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

62-355-62.66»

Ραδιοταξι

ΒΕΡΟΙΑΣ
23.434
24.141 24.343*
U .U I
26.920
23.880
ΝΛΟΥΕΗΣ
Πλατ. Καρατάοου
22-532-22.636
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Έναντι ΚΤΕΑ
24.080
Μωραΐτη
23.3S0/J

Βέρμιου Βενιζέλου
Εθνική Τρόπεζο
Λ··*··· ΪΛ*Α. ·
Ιχκοκράτους
Πλ_ Ωρολογίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων
Νομού Ημαθίας εκφράζει τις θερμές
του ευχαριστίες προς το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρείας
για την ευγενή τους χειρονομία, ήτοι
της έγγραφης στον πρ/σμό του Δή
μου οικ. έτους 1983, τριακόσιες
(300.000) χιλιάδες δραχμές, για την
ανέγερση της στέγης νεότητος στη\
πόλη τους, σύμφωνα με την αριθμ
270/82 απόφασή του.
Για το Διοικ. Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος της Ε.Π.Α.
Αργύριος Τσίχλας
Ειααγγελεύς

εργαστήρι
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν
ΣΠΟΥΔΩ Ν

VIDEO CLUB
Θωμάς A. Βύζας

PEUGEOT-TALBOT
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΝ

Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
Α/ΦΟΙ ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΑΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 259 ΒΕΡΟΙΑ
ΤΗΛ. 22.568

ΛΑΟΣ

ΤΗΛ.2 2 5 7 4 0 - 273211

ΒΕΡΟΙΑ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΝΟΜΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ
(Τακτικό μέλος Ε.Ι.Η.Ε.)
Ιδρυτής
ΖΗΣΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
Ιδιοκτήτες- Εκδοτες
ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΙΚΑ
Αιευθυντής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Εδέσσης 1)
Υπεύθυνος
Φωτοσύνθεσης OFFSET
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΤΣΙΚΑΣ
(Π. Μιαούλη 4)

ΘΕΣ'ΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ , 3 0

ΣΑΒΒΑΤΟ , 3 0
1.05 Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΙΤΗΜ Α-

ΤΠ,

1.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ^

ΚΥΡΙΑ ΚΗ , 31
1.05
1 35
2.15
2.30
3.30
3.55
4.55
5.30
5.40
6.05
630
6.40
7.35
9.00
9.40
10.20
12 00

ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η
ΑΘΗΝΑ
ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ
ΕΝΟΣ ΜΥΘΟΥ
ΒΟΚΑΚΙΟΣ
Η ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΑΠ’ ΟΛΟ ΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ
01 ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ZQA
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΝ ΠΥΡΕΤΟ ΤΗΣ ΔΟΞΑΣ
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΚΩΜΩΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

2.45 ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
4.15 ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΒΔΟΜΑΔΑ
4.30 ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ
5.30 ΤΟΠ TEN
6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.10 Η ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ
8.00 Η ΕΡΤ 2 ΚΑΘΕ ΕΘΔΟΜΑΔΑ
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Β.35 ΡΕΠΟΡΤΕΡΣ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
00.10 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΜΕΤΑ ΤΑ
ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ

12.00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ
12.30 ΜΑΤ ΚΑΙ ΤΖΕΝΥ
1.00 Ο ΑΓΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ
ΖΩΩΝ
1.30 ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ
2.00 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2.45 ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΘΕΑΤΡΑ
3.00 Η ΧΑΛΚΙΝΗ ΜΑΣΚΑ
3.20 ΤΑΙΝΙΑ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟ
ΓΕΝΕΙΑ
5.00 Η ΖΩΗ ΑΥΡΙΟ
5.15 Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΗΣ ΜΟΥΣΙ
ΚΗΣ

π

S3B3
ΣΤΗ ΖΩΗ1 ΜΑΣ

Το λεωφορείο «γεμίζει»
ενέργεια στη στάση
ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΜΙΑ
ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Í

Ν Τ Υ Σ Σ Ε Λ Ν Τ Ο Ρ Φ (Υ εΓ )

Η έρευνα για ά λ λ ε ς εκδοχές καυαίμων που θα αντικαταανήθ^\
συνήθη προϊόντα πετρελαίου, γίνεται όλο και πιό εντατική . Η
σιδηροδρόμων του Ρήνου», στο Ντύσσελντορφ. αρχίζει τώρα την
ρη σειρά πειραμάτων με ένα νέο σύστημα φόρτισης για
φορεία που κινούνται με μπαταρία (στη φωτογραφία). Μ ε την νέο
κή φορτίοεως »γεμίζει» το λεωφορείο μελλοντικά ενώ θα
σύμφωνα με το δρομολόγιο στο »τέρμα». Η φόρτιση θα γίνεται
ρευματολήπτη που είνα συναρμολογημένος στη σκεπή, για « ί ^
ρίες που βρίσκονται στο λεωφορείο. H αυτοκινητοβιομηχανία
- Μπένζ στη Δυτική Γερμανία, παρουσίασε εξ ά λ λ ο ι* ένα άλλο
τικόσχέδιογια λεωφορεία. Σύμφωνα μ ' αυτό, έχει το υδρογόνο ώ,α I
ενδιαφέρουσες δυνατότητες, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να
ποιηθεί χωρίς μεγάλα προβλήματα, ο συνδυασμός κινητήρων
και υδροσυσσωρευτών. Οπως ανακοινώνει η επιχείρηση τ η ς / μ
δης. εφοδιάστηκε ήδη με παροχή κίνησης - υδρογόνου, για
πρώτο αστικό λεωφορείο.

(Ιπποκράτους 26)
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
Μητροπόλεως 72
Τηλ. 23.137 29.762
ΒΕΡΟΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Ιδιωτών
δρχ. 1500
Σωματείων
Συλλόγων-Γ.Π.Σ.
Κοινοτήτων
δρχ. 2000
Α.Ε. και ΕΠΕ
δρχ. 3000
ΔήμωνΌργανισμών
Ε.Γ.Σ,-Τραπεζών
δρχ. 4000
• Χειρόγραφα δημοσιευόμενα ή
' /ι δεν κπιστρέφονται.

ΜΕΚΑΤ
ΜΕΛΕΤΕΣ-ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΪJ

Θ. ΤΟΓΡΟΥΖΙΔΗΣ-Ε. ΛΕΝΟΪ

Γ

ΧΡΗΣΙΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ
Η ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΕΓΙΝΕ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΟΓΩ
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
ΚΟΣΤΟΥΣ

6.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

6.15 ΤΟ ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΩΡΟ
6.30 ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΩΛΤ ΝΤΙΣΝΕΫ
7.30 ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ
8.00 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9.00 ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
9.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
10.00 Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΛΗΨΕΙΣ
ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ VIDEO

ΤΑΣΟΣ ΑΣΙΚΙΑΗΣ
Ε κπαιδευθεΙς σ τη ν Ε λληνική Τ η λεόρα σ η
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 37 — ΤΗΛ. 28.077 — ΒΕΡΟΙΛ

Ι|

22.222

- - .-ΓΤ Μ

ΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ!

Νοσοκομείο
Λ.Ε.Η. (βλάβες)
Υδρευση
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)
\οτυνομικο Τμήμα
I ροχαία
ΜΛΟΥΣΜ-

22.505
125
25.749|
24.444
22.233
26.444]

Πυροσβεστική
Νοσοκομείο
VE.H. (βλάβες)
Ο.Σ.Ε. (σταθμός)

22.1991
22.200
22.314 1
41.353 I

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Πυρόσβεση»
\.Ε Η . (βλάβες)
Ι.Κ,Α. (πρώτ. βοήθειες)
'μέση Δράση
• Τ.Ε. (βλάβες)
ιμοσβκποκή

23.6191
23.3641
23.3761
|0 0 |
ΟΙ
1211
|9 9 |

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΗ - ΤΕΛΕΞ ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΙΑ
σε τρεις μήνες
ΣΤΟ Ε.Σ.Ο.Ε.

Γm

? '|l . · II

Z * Λλ
ΒΕΡΟΙΑΣ
Πυροσβεστική

VIDEO C1UB ΒΕΡΟΙΑΣ

Ι ΙΛΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

■¡

ν

1·38 !Ϊ/1Ρ<?ΠΛΙ **'

Κ Υ ΡΙΑ Κ Η , 31

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΛΥΣΟΥΜΕ

Μητροπόλεως 72-Βέροια
Τηλ. 62.492 - 20.001

•ΝΗΠΙΟΤΡΟΦΩΝ
•ΚΟΙΝ.ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

10.45 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΤΑΙΝΙΑ
12.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ

έγινε πρόβλημα

την προϋπόθεση για την έναρξη και
την συνέχιση μιάς θεραπείας». Ο Γεραανός επιστήμων επιβεβαίωσε, ότι
συχνά η ευθύνη επί εντατικών παρα
κολουθήσεων παρατείνεται και ο
ασθενής παραμένει δεμένος στα διάςήιρα μηχανήματα μέχρις ότου επέλβει ο θάνατος. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
χε η άποψή του σχετικά με την δια
ρκή - ή την τελευταία θέληση - του
ααθενούς. Ο Δρ. Σάρα είπε ότι προσ
ωπικά παίρνει τις τελευταίες θελήσεις
«πολύ σοβαρά», σε πολλές όμως περί
πτώσεις ένας γιατρός δεν μπορεί να
τις τηρήσει, γιατί από νομικής πλευ
ράς δεν μπορεί να υποστηριχθεί η τή
ρησή τους εφόσον είναι πάντοτε
δυνατόν να ανακληθούν. »Θελήσεις»
του είδους αυτού ισχύουν μόνο για
τη στιγμή που αναφέρονται. αλλά όχι
για αργότερα. Τέτοιες »διαθήκες»
ασθενών, που ο Δρ. Σάρα τις αποκαΧεί «επιστολές», αποτελούν ένα είδος
εκκλήσεως. όχι όμως και εντολή.
Ακόμα μιά τέτοια επιστολή, γραμμέ
νη σε κατάσταση πλήρους υγείας και
αναφερομένη σε μιά άλλη κατάσταση
την οποία δεν έχει «ζήσει» ο γράφων,
δεν βπορεί από καθαρά ψυχολογική
άποψη να έχει ισχύ. Εξαίρεση, φυσι- ·
κά, αποτελεί η περίπτωση που η
συνέχιση της ζωής με ταυτόχρονη
διατήρηση της προαναφερθείσας
αυτονομίας, δεν είναι πιά δυνατή.
«Τότε μόνο παίρνω στα σοβαρά την
επιθυμία ενός αρρώστου μου. όταν
καταλήγω στην βεβαιότητα, ότι έλα
βε την απόφασή του με πλήρη
κυριαρχία των πνευματικών του
δυνάμεων, δηλαδή με σαφή επίγνωση
όλων των δεδομένων που βρίσκονταιθ και στην διάθεση του γιατρού.
Τότε - και μόνον τότε - θα είμαι πρό
θυμος να διακόψω την θεραπεία». Ο
Δρ. Σάρα έκλεισε την συνέντευξή
του τονίζοντας, ότι «πρέπει να κατα
στήσουμε σαφές στους γιατρούς των
μονάδων εντατικής παρακολουθή
σεως, ότι η συνέχιση της θεραπείας
ιποτελεί απόφαση για την οποία θα
ρέρουν κάθε ευθύνη·.

Βενιζέλου 37-Τηλ. 24874

ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ

ΜΑΖΙ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
ΒΕΡΟΙΑΣ Ο.Ε.

•ΒΡΕΦΟΚΟΜ ΩΝ

(Α' μέρος)
2.15 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
2 3 0 ΣΑΒΒΑΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΙΣΗ
ΙΒ' μέρος)
3.00 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ
4.30 ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΝ ΙΠ Ο Ρ
5.50 ΝΟΝΤΥ
6.05 XAÍNTI
8.30 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
6.40 ΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
7.30 ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
8.25 ΟΙ ΑΠΟΜΑΧΟΙ
9.00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
9.45 ΠΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑΜΑΤΑ

Αν η κατανομή
των κοινοχρήστων

ανθρωπισμός επιβάλλει τη διακοπή
της θεραπείας». Η διακοπή αναφέρε
ται εδώ στην καθ' έκαστα περίπτωση
που δεν μπορεί φυσικά να γενικευθεί.
Το δίλημμα της εντατικής παρακολουθήσεως π.χ. συνίσταται στο ότι εί
ναι απόλυτα άγνωστη η έκβασ" σπε.
Γι αυτό πρέπκτ κανείς να α φ ή Λ αυτή
την έκβαση και να συνεχίζει τ% θερα
πεία που ωστόσο είναι δυνατήν «β
καταλήξει σε οργανικές ανωμαλίες,
π.χ. σε σπαστικά φαινόμενα, σπα
σμούς.
παραλύσεις.
πνευματική
καθυστέρηση κ.λ.π. Στο κάτω - κάτω,
κάθε άνθρωπος μπορεί να ζήσει με
ανωμαλίες σαν τις προαναφερθείσες
και, σε τελευταία ανάλυση, αν δεν
μπορέσει να συμβιβασθεί με αυτές,
έχει πάντοτε τη δυνατότητα της
αυτοκτονίας. Δύσκολη γίνεται φυσι
κά η θέση του γιατρού, όταν πρόκει
ται για ανίατη πνευματική φθορά.
Μιά τέτοια κατάσταση συνεπάγεται
για τον ίδιο τον ασθενή αλλά και για
τα πρόσωπα του άμεσου περιβάλλον
τος του, βάρος δυσβάστακτο. Εκτε
ταμένες εγκεφαλικές κακώσεις συνο
δεύονται σχεδόν πάντοτε από ανα
στολή των βασικών λειτουργιών και
δεν παρέχουν πιά στον ασθενή ή
τραυματία την'δυνατότητα, να δώσει
ο ίδιος ένα τέτοιο ασθενή νόημα η
συνέχιση της ζωής, όταν μπορεί να
την αντιληφθεί». Ό ποιος δεν μπορεί
να συμμετέχει στη ζωή. όπως οι άν
θρωποι φυτά, τότε δεν διαθέτει και
την αυτονομία του, δηλαδή την ικα
νότητα να πάρει ο ίδιος τις αποφάσεις
του. «Γιαμένα είπε ο Δρ. Σάρ»ι - η
αυτονομία του ασθενούς σαν επιδιω«όμενος δυνατός στόχος, αποτελεί

π

Η συμπίεση του κόστους από το στάδιο της μ&
με σωστές και οικονομικές μελέτες στα υλικά και <
χώρους, μέχρι την κατασκευή από οργανωμένα και 0
συνεργεία.
I 7 ,.Γ λΙΑ/ ΩΣΤΗ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ: (π.χ. *
ΖΙΝΑ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ, ΣΑΛΟΝΙ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Σ
\Α - 3 ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΕΣ - 2 ΛΟΥΤΡΑ) Η*
110.00 M2 ΚΑΘΑΡΑ: ΔΡΧ. 1.450.000

ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΤΟ ΧΕΡΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΜΑΣ: (0331) 62.333-62.16«
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑ0
ΣΑΣ

ΜΠΥΡΑΡΙΑ «ΜΙΜΙΣ»
Γνωστοποιεί στην πελατεία της ότι: λόγω της χειμερινής το κατάστημα θα είναι ανοικτό από τις 10 το πρωϊ σερβίρω

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙ
(Στα κάρβουνα)
.
ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΤΟΣΤ γίγαν^
Ιπποκράτους 21-Τηλ. 62.118
ΒΕΡΟΙΑ

•ΣΕΛΙΔΑ 3η

•ΛΑΟΣ»

**ββο·ιο 30 Οκτωβρίου 1982 !
* - » * * > * *

« a · * * .* .* * * * * - * * -* * -* ·*

[— Ποο θα γίνει
το Παγκόσμιο
Ποδοσφαίρου;

’‘• η - ή - ι ί · * » * * * * · » ' * » - » - * * · * * * - * * * » * * - * * * · * » · * : * - * 4 - r * * - » · · * * *

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
1 1 * * * * * * * *

¥■¥¥

Η Βέροια υποδέχεται τη Θήβα
Ο
Η Νάουσα εχει «ρεπό»

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΤΩΡΑ
ΔΙΣΤΑΖΕΙ ΚΑΙ Η ΒΡΑΖΙΛΙΑ

Σήμερα και αύριο

ten,, - : αμε σ π 1ν 7η αγωνιστική,
jjyj Π αυτήν θα μετρήσουν τις
ι«ί„],0ς Τους 01 πρωτοπόροι Καλα
Ug. 1,11 Κοζάνη στο γήπεδο ΧαριU,^, ’ Υ'1* *UI οι άλλοι συγκάτοικοί
«*τά- ΪΓ 1 Β' Km λαγκαδάς παίζουν
Κ * 1 - Τ ς οτα Τρίκαλα και την
τή ,- 'Η Ρ£ tou τοπικό ΠανθρακιΚ ίΒ ό,,ΓΓ011? ·

***

Εξ α Φ εσΤ1

τη ν

,Ί 0!1οια στο νήπεδό της υ«ο·
*1^ γειτονική της Ξάνθη,
tel r,° ,1J1 TU ην<*>τέρω πιστεύεται
teiten ΙΡθ1” .Ε' ναι Ρ0?Λον η κερδιέναν αγώνα λιγότερο,
'ϊτην έδρα
Γην Θήβα,
,

Α θλητικά

νέα από
τη Βεργίνα
και έναν αγώνο
Μη χ?ν**? Ί °άάδα της Βεργίνας,
^ϊιά- ο Cyw£: 0 αγώνας μεταξύ
#Π
.°Τίνας,
ολό αισιοδοξία επικρατεί
ΡΚά ^ του ΜΑΣ Βεργίνα αναιρο
°"®δο- Π!νμέχρι στ*ΥΜής πορεία της
*ΐϋν?.'., Ρ,° Μοριακή η Βεργίνα
Είνοι\ α' μϊ το Βέρμιο Ναούσης,
ίοζ.,,., 0 ν'έρρπυ, αλλά όλοι αίσιο
ι^
0τθν Βεργίνα και κυρίως οι
4η εΥ μέ πολύ ενθουσιασμό λένε
Φ ν^Οδίσουν το Βέρμιο.
' ° μα ^τια **®ν ®λει ΥνωΡ·σει
ΤΠΐϊ Βεργίνας στο πρωτάθλη14*' . Ρ '^ 1 νίκες και δύο ισοπαι*, Γίτ<51 ίίναι ένα από τα φαβορί
%
®έτος η ομάδα της Βεργί
“νώτερη κάθε άλλης χρο
Υ>νε σωστή δουλειά και η
• Π ,“1 δεΜένη μεταξύ της.
14«. 0ΑΘ καλός είνυι ο νεαρός
| ^ . νος σέντερ μπάκ της Βεργίνας
Ιη ,
θεοχαρόπουλος και παία Γβ '° υ κλιμακίου της ΕΠΣΚΜ,
(φ '°μη και από την άμυνα σκορά°0ίν 10Τ*' 'τννεχίζη να διακρίνεται
•Ρύρ της Βεργίνας Σ. Μου·

για να διασκεδάσει την εκτός έδρας
ήττα της τής περασμένης Κυριακής
στην Αλεξανδρούπολη, η οποία με
ανεβασμένο το ηθικό πηγαίνει στα
Γιαννιτσά,· όπου η τοπική ομάδα δεν
μπορεί ακόμη να συνέλθει από τον
κακό εαυτό της φέτος.
Στα γήπεδά τους παίζουν ο
Ολυμπιακός Β. και ΕορδαΙ'κός με την
Φλώρινα και τον Εύοσμο, ενώ ντέρμ
πυ ισοβάθμιον θα γίνει στο Κιλκίς με
την τοπική ομάδα και τον Πιερικό.'
Τέλος η Νάουσα δεν παίζει αύ
ριο, αφού δεν γνωρίζει και αυτή ιικόμη αν αντίπαλός της είναι η Πρέβεζα
ή ο Λεβαδειακός. Βλέπεται είναι τόσο
δύσκολο να βγει μιά απόφαση από
τους «φωστήρες της Αλλαγής».
ΒΕΡΟΙΑ ΘΗΒΑ
Αποδείχθηκε στον αγώνα με την
Αλεξανδρούπολη ότι δεν υπάρχει εύ
κολος ή δύσκολος αντίπαλος έστω
και όταν παίζεις μέσα στην έδρα σου.
Μήπως έχασε η Βέροια περισσότερες
κλασικές ευκαιρίες στο γήπεδό της,
με οποιονδήποτε αντίπαλο, από
αυτές που έχασε στην Αλεξανδρού
πολη; Μήπως αυτή δεν είχε την υπε
ροχή παίζοντας τον αντίπαλό της σε
μισό γήπεδο; Ά ρα πιά η διαφορά;
Εμείς λέμε καμιά. Γι αυτό συνιοτούμε στους παίκτες, αύριο να είναι πιό
σοβαροί και να εκμεταλλευθούν τις
ευκαιρίες που θα τους παρουσια
στούν, έστω Kut αν ο αντίπαλός τους
είνιιι νεοφώτιστος. Για να μπορέσουν
να φέρουν και πάλι στους φιλάθλους
τους το γέλιο και τον ενθουσιασμό.
Και μιά και μιλάμε για τους τελευ
ταίους, επιβάλεται αύριο η συμπαρά
στασή τους να είναι ακόμη μεγαλύτε
ρη, Ας μην απογοητευτούν. Τώρα οι
παίκτες τους έχουν πραγματικά ανά
γκη. Ας ξεχάσουν τον αγώνα της
Αλεξανδρούπολης και να είναι εκδη
λωτικοί όπως και στους άλλους δυο
αγώνες μέσα στο γήπεδό τους με τον
Ολυμπιακό και τον Εορδαϊκό. Εάν το
κάνουν αυτό τότε είναι άξιοι συγχα
ρητηρίων. Άλλωστε την συμπαρά
στασή τους ζήτησαν μετά τον αγώνα
με τον Ά λεξ και όλοι οι ποδοσφαιρι-

στές και ο προπονητής κ. Γαϊτάνος
σε δηλώσεις τους, Αύριο λοιπόν τους
θέλουμε πρωταγωνιστές.
Τελειώνοντας, για να υπάρχει και
η ενημέρωση πληροφορούμε ότι όλη
την εβδομάδα οι παίκτες της Βέροιας
έκαναν διπλές προπονήσεις, στις
οποίες φάνηκε ότι δεν ξεπεράστηκε
το πρόβλημα του Γκέσιου ο οποίος
αισθάνεται ακόμη ενοχλήσεις και δεν
θα ενισχύσει την ομάδα του την
Κυριακή. Ένα ακόμη πρόβλημα
υπάρχει στον Καλτσά ο οποίος στην
προπόνηση της Πέμπτης σε μιά κόν
τρα με συμπαίκτη του έπαθε θλάση
στον μηρό και απεχώρησε από

Απόλλων Λυκ.
Θύελλα Παπ,

4
2

Συνεχίζοντας τις έξοχες εμφανί
σεις της και το σερί των επιτυχιών
της η νεοΤδρυθείσα ομάδα της Λυκογιάνης με το όνομα Απόλλων, νίκησε
τηνέμπειρη και αγωνιζόμενη στην Α ’
κατηγορία τηςενώσεώς μας ομάδα
του Παπάγου με σκορ 4-2.
Ο αγώνας ήταν θαυμάσιος με τις
δύο ομάδες να είναι κινητικότατες,
αλλά νά που ο ενθουσιασμός των
νέων παιδιών της Λυκογιάννης «έβα
λε γυαλιά» στους έμπειρους του
Παπάγου.
Τα γκολ yiu τους νικητές πέτυ
χαν οι Σακαλής 20', Καλόμβος 29',
Τσιφλιδης 48', Σακαλής I. 59',, δί
νοντας έτσι στην ομάδα τους να
προηγηθεί με 4-0, ενώ για τους ηττημένους μείωσαν την διαφορά οι
Πιστορίδης 63" και Κοτυλούσιας οτο
78'. Ας σημειωθεί ότι στο 75' ο Τσιλώνης του Παπάγου κτύπησε πέναλτυ το οποίο απέκρουσε ο Δούκας.
Οι νικητές από τους οποίους
κανείς δεν υστέρησε έπαιξαν με τους
Δούκα, Παυλίδη I, Κουτσούκη, Παυ
λίδη Η, III. Σακαλή I, Κολόμβο, Τσι·
φλίδη, Σακαλή Η, III, Σαμαρά, Τσιφλϊδη και Ιωαννίδη.
Β. Γ.

ιζοτήν. Οι εξετάσεις θα δείξουν εάν θα
είναι παρών στον αυριανό αγώνα.
Χθες Παρασκευή ο κ. Γαϊτάνος προ
πόνησε ταυς παίκτες του το απόγευ
μα. με διάφορες καμπίνες, σουτ στους
τερματοφύλακες και σέντρες σ'
αικούς και στους κυνηγούς από τοος
κεντρώους. Προπόνηση θα γίνει και
σήμερα το πρωί και μετά θα ανακοι
νωθεί στους παίκτες η 16άδα που θα
αποσυρθεί σε ξενοδοχείο της πόλεώς
Συνέχεια στην 4η

ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ
ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ
ΕΠΙΜΕΛΟΥΝΤΑΙ
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ
Ο ΒΥΛΛΗΣ
ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

Κ

Πλούσιο θα είναι το Σαββατοκύ
ριακο για τους φίλους του Χάντ
ΜπώλΣυγκεκριμένα οι ομάδες ανδρών
και γυναικών του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪ
ΚΟΥ θα έρθουν φιλοξενούμενες της
Γυμναστικής
Ενώσεως
Βέροιας
(Γ.Ε.Β.) και θα δώσουν τους εξής
αγώνες;
ΣΑΒΒΑΤΟ
Ώρα 6 μ.μ.
Γ.Ε.Β.-Π.Α.Ο. γυναικών
Ώ ρα 7.30 μ.μ.
Γ.Ε.Β. ΠΑΟ ανδρών
ΚΥΡΙΑΚΗ
Ώ ρα 10.30 π.μ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΑΟ γυναικών
Ώ ρα 12.00 μ.
ΦίΛίΠΠΟΣ-ΠΑΟ ανδρών

Τα πρωταθλήματα ΕΠΣΚΜ
Α' και Β’ κατηγορίας
Συνεχίζονται σήμερα και αύριο
για 7η αγωνιστική μέΡ“ Τ° ΛΡωτ° '
θλημα της Α' κατηγορίας της ενώσεώς μας.
Σήμερα Σάββατο γίνεται ένας
ωραίος ενδιαφέρον αγώνας μεταξύ
των νεοφώτιστων ομάδων του Εθνι
κού Μακροχωρίου και της Αγίας
Τριάδας, οι οποίες έδειξαν ότι διαθέ
τουν αξιόλογα συγκροτήματα, με κύ
ριο χαρακτηριστικό τα νεαρά παιδιά
που αγωνίσονται β αυτό
Στους αυριανούς αγώνο; ξεχωρϊ
ζουν δύο, οι οποίοι μπορούν να
χαρακτηρισθούν ντέρμπυ.
Είναι
αυτοί μεταξύ της Βεργίνας με το Βέρ
μιο Ναούσης και της Κορυφής με
την Νικομήδεια οτα γήπεδο των
πρώτων. Φαβορί για τις νίκες είναι οι

πρώτη θέση και ο νικητής θα βρεθεί'
μόνος επικεφαλής στο βαθμολογικό
πίνακα.
•
Με την ευκαιρία της έναρξης
του πρωταθλήματος της Α' Εθνικής γηκχδοόχοι a ta άλλα παιχνίδια,
^ Α Ν Δ Ρ Ε Γ Α (Του ανταποκρι- σο των κερκίδων του εθνικού στα ερασιτεχνικής κατηγορίας, η συντο όπως η Μελική που υποδέχεται την
δίου της πόλης μας και έτσι οι φίλα νιστική επιτροπή έστειλε μήνυμα Αγκαθιά, η Ξεχασμένη με αντίπαλο
Alujαύριο το απόγευμα, ο θλοι θα μπορούν να βλέπουν τα παι προς τα 137 σωματείο που λαμβά την Ραχιά, ο Διαβατός με τον Παπάνουν μέρος, για ομαλή διεξαγωγή γο και το Σκυλί τσι με το Ζερβοχώρι.
{* τοιΓΓί *άνδρβα· Ρ*χνεται στη μά- χνίδια με κάποια ευχέρεια. Βέβαια η των αγώνων. Το μήνυμα που στάλθη
Τέλος θα κυνηγήσουν τις νίκες
ttr
"θωταθλήματος της Α' Εθνι- επιτροπή σταδίου προσπαθεί για την
£ ^ ί χ ν , κ τ , ς . Η Αλεξάνδρεια δημιουργία των κερκίδων, μιά και η κε και στις εφημερίδες Αθηνών και μακρυά από τα γήπεδά τους το Σέλε.
Ιχη 0^μθετέχει στον πέμπτο όμιλο, επιχωμάτωση είναι προσωρινή λύση Θεσσαλονίκης υπογράφει ο γεν. !η Στενήμαχος και ο Αγ. Γεώργιος, με
αρχηγός του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια κ. αντιπάλους δύσκολους, που είναι λί
θ[ν
^ ν πΡώτη θέση, που θα του προβλήματος.
•
Πέθανε προχθές ο πατέρας του' Αναστάσιος Τσιάρτας, ως γενικός γο δύσκολο να τους το επιτρέψουν
^ <m'v
Εβνυσή κατηΑύριο υποδέχεται στο εθνικό τερματοφύλακα της Αλεξανδρείας γραμματέας της συντονιστικής επι και που είναι το Νησί, ο Αχιλλέας Ν
και ο Τριπόταμος αντίστοιχα.
τροπής.
^ ι π ω ^ . ^ θ ζ ραί· εήν π ρωτά- Παπαηλία, Ηλίας Παπαηλίας. Στην
Φ Το αυτοκίνητο που κληρώνει
κηδεία που έγινε στην Βεργίνα, την
!Ίνο ω £ μαδα Της Ε 'Π 'Σ · ΛαΡίστ1?·
l4vtav ζ? το.υ Αμπελωνιακού Αμπε- διοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια, στις 6 Δεκεμβρίου ο ΑΜΣ Αλεξάν
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
*4*· m α
“ΡΖίβει στις 2.30 εκπροσώπησαν οι παράγοντες κ.κ. δρεια, είναι ένα ΤΖΙΠ ΦΙΑΤ 127
ΠΡΟΓΡΑΜ Μ Α
teva,_ ώαΐτηιή τον κ. Τσιρώνα του Αναστ. Τσιάρτας και Στερ. Καστα •ΑΜΙΚΟΐ Ο *άθε λαχνός στοιχείζει
Σάββατο ώρα 2.30 μ-μ.
Ityg μου Θεσσαλονίκης. Η Αλε- νάς. Ταυτόχρονα η διοίκηση συλλη- χίλιες δραχμές και η διοίκηση της Εθνικλός Μ. - Αγ. Τριάδα
tt τ0^ 07,ωαδήποτε είναι το φαβο πείται την οικογένεια Παπαηλία γιο Αλεξάνδρειας, πιστεύει ότι οι φίλα
θλοι θα βοηθήσουν την ομάδα με την
Κυριακή ώρα 2.30 μ4ΐ.
ρ ί uii r<‘}VU ι<α' 01 φίλαθλοι της πό- την απώλεια του πατέρα τους.
• Την ημέρα του Αγίου Δημη- αγορά ίων λαχείων.
®ι>υν ζ ετοιμάζονται να πανηγυριΜελική - Αγκαθιά
• Το απόγευμα της προσεχούς
τρίου, η Αλεξάνδρεια έδωσε φιλικό
• η,^Ρώτη νίκη.
Βεργίνα - Βέρμιο Ν.
οιοίκηση του ΑΜΣ Αλεξάν- αγώνα στο Σχοινά με την τοπική Δευτέρας και συγκεκριμένα στις 6 Κορυφή - Νικομήδεια
ι^Ρ^Ρετίζει τα σωματεία της ομάδα. Η Αλεξάνδρεια ύστερα από μ.μ. στο κτίριο της Δημαρχίας. ο
Α^οτι* ·’ Δρξα Μακροχωρίου, μιά θαυμάσια απόδοση κέρδισε με ΑΜΣ Αλεξάνδρεια πραγματοποιεί
0 Αστέρα Πλατέος, και Μ. σκορ 3-0 με τέρματα του Μέκκα στο έκτακτη γενική συνέλευση για ενημέ
8', Η. Ιασωνίδη στο 17' και Δαλαμ- ρωση των μελών και φιλάθλων της
m
J Τρικάλων αε την ευκαιπόρα στο 26'. Ρεσιτάλ διαιτησίας ομάδος. Η διοίκηση θα ενημερώσει
Ρ|ς
ρ^Ρξής του πρωταθλήματος
έκανε ο διαιτητής του συνδέσμου τους φιλάθλους, για όλα τα θέματα
ΪΊρώ- Ε|,ν”εής ερασιτεχνικής κατηΒέροιας, κ. Κοσμάς Λουκίδης, πιστο της Αλεξανδρείας.
« s εαι τους εύχεται καλή πορεία.
• Ο γενικός αρχηγός του ΑΜΣ
ποιώντας την αξία τοο, ως διαιτητής·
^ 0κό Ρ°Χ**ές το βράδυ στο οικογεΑλεξάνδρεια, με την ευκαιρία της
Α' Εθνικής κατηγορίας.
Ϊ Α Ρ 0 ϊΚεν1Ρ°. ΤΊί πόλης μας,
•
Προ του αγώνα Αλεξάνδρειας έναρξης του. πρωταθλήματος της Α'
ï b i p * ’ Πδιοίκηση του ΑΜΣ Αλε- Αμπελωνιακού αύριο, θα παίξουν οι Εθνικής ερασιτεχνικής δήλωσε tu
πάρέθεσε γεύμα σε όλους
^» ttiK T^ ec με την ευκαιρία της
δύο ομάδες «τσικό» του ΑΜΣ Αλε εξής: Μπαίνουμε από αύριο στη μά
του πρωταθλήματος. Στη
ξάνδρεια, οι οποίες σε κάθε αγώνα χη του πρωταθλήματος, με ένα στό
τους ενθουσιάζουν τους φιλάθλους, χο. Να πάρουμε την πρώτη θέση
*°0
γεύματος η διοίκηση
¡■ ^όλε m,
■ στον όμιλό μας και να ανέβουμε στη
με το περίτεχνο παιχνίδι τους.
ι ' ΐ . . . τα πριμ για τους παι• Αύριο το πρωί στις 10.30 ο Μ. Γ' Εθνική. Πιστεύω όλων μας είναι,
Jjteov „° Ρέροος της διοίκησης μίΑλέξανδρος Αλεξανδρείας για το ότι θα τα καταφέρουμε , αφού βέβαια
^Ρόεόρος της ομάδος
πρωτάθλημα Β' κατηγορίας ΕΠΣΚΜ και οι φίλαθλοι μας βοηθήσουν, ©α
yj Αρτόπουλος και ο γεν.
^ ) *• ς£ κ Αναστάσιος Τσιάρτας.
αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό Λου πρέπει να τονίσω και κάτι που είναι
τρού. Οι δύο ομάδες ισοβαθμούν στη πολύ σοβαρό. Να αποφεύγουμε τις
’ινε η ετπχωμάτωση στο χώ·
εκδηλώοεις εκείνες, οι οποίες μπο
ρούν να σταθούν αιτία να τιμωρηθεί
ενδεχόμενα το γήπεδό μας. Βέβαια
Μικρές
ΜΙΚΡΕΣ
για τους Αλεξανδρινούς φιλάθλους,
αγγελιες
ΑΓΓΕΛΙΕΣ
οι οποίοι πάντα διακρίνονται για την
ενωτερότητά τους, δεν υπάρχει πρό
βλημα. Καλό είναι όμως να προσέ
Ε Ν Ο ΙΚ ΙΑ Ζ Ε Τ Α Ι Τ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Η Μ Α
χουμε όλοι μας,, γιατί ξένα στοιχεία
μπορεί να μας δημιουργήσουν προ
Λνα^^θσεως αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Τ Ο Υ Ο Τ Α στη γωνίο
βλήματα. Με αισιοδοξία λοιπόν, και
^ΟΥπν"*
Βκνιζέλαυ. Διατίθενται και τα γνήσια ανταλλακτικά
μέσιι σε αθλητικό πλαίσια, θα δώσου
' Α. Πληροφ. τηλ. 23.303 και 26.818 Βέοοια.
με τη μάχη για πρωταθλητισμό. Και
πιστεύω ότι φέτος έχουμε τα περισ
σότερο φόντα για να το πετύχουμε.
ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΜΑΘΗΜ ΑΤΑ

Αθ λ η τ ι κ έ ς ε ι δ ή σ ε ι ς
ΑΠΟ Τ Η Ν Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ε ΙΑ

Η ΟΜΑΔΑ
ΧΑΝΤ ΜΠΩΛ
ΤΟΥ Π.Α.Ο.
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

ιίου Βα γίνουν τελικά οι αγώνες
του επόμενου, του 13ου Παγκόσμιου
Κυπέλλου;
Η Κολομβία που έχει την εντολή
αντιμετωπίζει πολλά οικονομικά,
αλλά και πολιτικά προβλήματα. Πριν
ακόμη από το Μουντιάλ της Ισπα
νιας είχαν φανεί οι αδυναμίες της για
να αναλάβει μια τόσο μεγάλη αθλητι
κή διοργάνωση και η ΦΙΦΑ άρχισε
vu μελετάει διάφορες λύσεις. Τα τελι
κά του 13ου ΠΚ πρέπει να γίνουν
στη Νότιο Αμερική ή και στη Βόρειο,
γιατί σύμφωνα με μια απόφαση που
υπάρχει, μεταπολεμικά, ένα Κύπελλο
γίνεται στην Ευρώπη και ένα στην
Αμερική. Η Βραζιλία, λοιπόν, ήταν η
πρώτη ποο, μέσω τοο προέδρου της
ΦΙΦΑ του Χαβελάνκε είχε ζητήσει
την εντολή σε περίπτωση που η
Κολομβία θα έλεγε το οριστικό όχι.
Πολύ πριν γίνει η τελική σύσκεψη
των μελών της ΦΙΦΑ η Κολομβία
άρχισε να ... κάνει νερά και η ΦΙΦΑ
στράφηκε για βολιδοσκόπηση στη
Βραζιλία. Αλλά προς γενική έκπληξη
οι εφημερίδες εκεί έγραφαν ότι ένα
Παγκόσμιο Κύπελλο θα ήιαν μεγάλο
ρίσκο αυτή τη στιγμή για την κυβέρ
νηση, γιατί δεν αντέχει τώρα ο προϋ
πολογισμός για μια τόοο μεγάλη
δαπάνη. Τα έσοδα, βέβαια, θα είναι
μεγάλα γιατί υπάρχουν εκεί τεράστια
έτοιμυ γήπεδα, ο κόσμος θα πάπ στα
παιχνίδια και η τηλεόραση θα δώσει

γίνει στην Αλεξάνδρεια.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ο' όμιλος
Σάββατο ώρα 2.30 μ-μ.

•π,εχαομενη Ραχιά
Αχιλλέας Ν. Στενήμαχος
Νησί - Σέλι
Διαβατός - Παπάγος
Τριπόταμος - Αγ. Γεώργιος
Σκυλϊτσι Ζερβοχώρι
Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Διαβατό;
Ξεχασμένη
Αγ. Τριάδα
Βέρμιο Ν.
Βεργίνα
Μελική
Αγ. Γεώργιος
Νικομήδεια
Κορυφή
Μακροχώρι
Νησί
Βέρμιο Σελίου
Αχιλλέας Ν.
Αγκαθιά
Ράχη
Παπάγος
Στενήμαχος
Ζερβοχώρι
Π. Σκυλϊτσι
Τριπόταμος

10
10
9
9
8
8
7
7
6
5
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1

• Ο Αχιλλέας Ναούσης έχει
τρεις αγώνες λιγότερους και από
έναν οι ομάδες Τριπόταμος, Ζερβο
χώρι. Ράχη, Βεργίνα και Παπάγου.
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5η αγωνιστική σήμερα και αύριο
για τους δύο ομίλους της Β' κατηγο
ρίας. Σήμερα στις 2.30 μ.μ. θα γίνουν
οι αγώνες του α' ομίλου ενώ αύριο
Κυριακή στις 10.30 οι αγώνες του β'
ομίλου, στους οποίους ξεχωρίζει το
ντέρμπυ των πρωτοπόρων και όπως
δείχνουν τα πράγματα των βασικών
διεκδικητών του τίτλου, του Μ. Λλε
ξάνδρου Αλ.. με το Λουτρό, που βα

.να τριπλάσιο ίσως, ποσό οη αυτό
που έδωσε στην Ισπανία. Αλλά οι
Βραζιλιάνοι φαίνεται ότι διατάζουν
να το τολμήσουν
Ερχεται, λοιπόν, στο προσκήνιο
μια πρόσφατη πρόταση που έκαναν
οι ΗΠΛ. αμέσως μετά το Κύπελλο
της Ισπανίας. Η επιτυχία που είχαν
οι τηλεοπτικές μεταδόσεις σε ύλες τις
πόλεις της Αμερικής οδήγησαν έναν
όμιλο επιχειρηματιών oti|v πρόταση.
Θα είναι, ίσως, η πρώτη φορά ποί
ένα Κύπελλο Κόσμου θα ανατεθεί
στην ιδιωτική πρωτοβουλία
θα
υπάρχει βέβαιη και η.κρατικη υπο
στήριξη - αλλά και ιο χρήμα ..
περισσεύει και η όρεξη των Αμερικα
νών να «μπάσουν για τα καλά» το
άθλημα στη χώρα τους και στα μεγά\λ , τα τεράστια στάδιά τους υπάρχει.
Και ακόμη θο έχουν τη πείρα από τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Α γο 
νων στο Λος Άντζελες.
Ποο θα γίνουν, λοιπόν, αυτό τα
τελικά; Η Κολομβία θέλει να διώξα
από πάνω της την ευθύνη. Αν η Βρα
ζιλία πει το ναι, δεν γίνεται λόγος,
ίχει πάρα, αυτόματα, και ΐην εντολή,
γιατί είναι πολύ ποδοσφαιρική χώρα
και έχα και τον πρόεδρο της ΦΙΦΑ
μαζί της. Αν αρνηύιί «ιι> η Βραζιλία,
τότε όλα δείχνουν ότι πάμε για τις
ΙΙΠΑ Η το πολύ
πολύ για τις
ΗΠΑ - Καναδά. Εκτός και αν πέτα
χτεί ξαφνικά καμιά Ουρουγουάη,
όπως οτυ παρελθόν. Μόνη που τώρα
δεν υπάρχουν τα λεφτά, ούτε κιμ
κανένα οικονομικό «κραχ* φαίνεται
στον ορίζοντα άλλων χοίρων Γιο την
ώρα τουλάχιστον

ΣΧΟΛΗ
ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Ζερβοχώρι - Λοζοχώρι
Μονόσπιτα - Αγγέλοχώρι
Αρχάγγελος - Αγ. Βαρβάρα
Χαρίεοσα Γιοννακοχώρι
Νεόκαστρο - Αευκάδια
Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Αγγελοχώρι
6
Χαρίεοσα "
6
Από τη Διοίκηση του Σύνδεσμον
Λαζοχώρι
4
Διαιτητών Ποδοσφαίρου Νομσό
Μονόσπιτα
4
Ημαθίας (έδρα Βέροια) ανακοινώθηβ
Ζερβοχώρι
4
ότι θα λειτουργήσει νέο σχολή έκαν
Αρχάγγελος
3
τητών.
Γ ιαννακοχώρι
3
Στην καινούργια σχολή, στην
Αευκάδια
3
οποία θα διδάξουν καθηγητές διαιτη
Νεόκαστρο
3
σίας από τη Βέροια και την Αθήνα,
Βαρβάρες
2
• Τα ΜονόσπιτιΤκτπ οι Βαρβά μπορούν να φοιτήσουν όσοι νέοι m
ρες έχουν από ένα αγώνα λιγώτερο ~νκς "επιθυμούν να προσφέρουν τις
υπηρεσίες τους μέσα στους αγωνιατ»β' όμιλος
κούς χώρους.
Κυριακή ώρα 10.30 ιιμ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις y »
Νησέλι - Καψόχωρα
του; υποψήφιους διαιτητές civu»:
Καρποχωρι - Ά ραχος
α) Να είναι απόφοιτοι Γυμνάσιο·
Παλατίτσια - Κουλούρα
β) Να έχουν συμπλήρωσα το 18·
Μ. Αλέξανδρος Λοισρός
έτος της ηλικίας τους και
Καλλιθέα - Σταυρός
γ) Το ύψος του αναστήματος τσι
να υπερβαίνει το 1,65 μ.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΠΑ
Αιτήοεις υποψηφίων θα γίνοντο
7
Λουτρός
δεκτές καθημερινά, τις εργάσιμο,
Μ. Αλέξανδρος
7
ώρες στα γραφεία του Συνδέσμοι
Κουλούρα
5
(Σολωμού 2 τηλ. 22200 Βέροια) μέ
4
Ά ραχος
χρι και τις 20 Νοεμβρίου 1982. ημέ
4
Παλατίτσια
ρα που θ' αρχίσουν τα μαθήματα της
3
Καλλιθέα
νέας σχολής.
3
Καμπαχώρι
Για τη Διοίκηση
Σταυρό;
3
του Συνδέσμου Ημαθίας
2
Καψοχώρι
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2
Νησέλι
ΧΑΡΛΛ. ΠΑΠΑΑΟΙΙΟΥΛΟΣ
ΒΥΛΛΗΣ ΓΑΛΑΝΟΜΑΤΗΣ

W

Πτυχνούχος Αγγλικής Φιλολογίας παρα&Ιόει μαθήματα ο* αρχα*αΙ προχωρημένους. Πληρ. τηλ. Θ2135.
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
β<φκ

>
0íVlic^í« 7 P*TVu,v ξύλινη μι σπυράγιο και καμπίνα. Μηχανή μερ
‘ ln,K*v επισκευασμένη. Τιμή λογική. Πληροφορίες τηλ
υ4 248«ο λ 3«¿ανδρεία.

Ζ Η Τ Ε ΙΤ Α Ι Δ Ε Σ Π Ο ΙΝ ΙΣ
«, Τια »ο *ί»Τ<">θη στα γραφεία του «ΛΑΟΥ». Πληροφ. αυτοπροοώV 12.2
πρωΰ
Π Ω Λ Ε ΙΤ Α Ι
Ρθυ ' Τ 010
Τρίλοφος με 100 μέτρα πρόσοψη επι-της λεωφό
«θματα Î 600 δρχ. 280.000 το στρέμμα τηλ. (01X 3614987.

Ζ Η Τ Ο Υ Ν Τ Α Ι Μ Α ΙΕ Σ
μόνιμι, εργασία στην κλινική ΥΓΕΙΑ του Κων/νου Ζαρκάδα
»M O* το μήνα. ίΌ^ψ. τηλ. 27J80.

• Οι ενδιαφερόμενοι για διαφη
μίσεις. στα εθνικό στάδιο, μπορούν
να απευθύνονται στον κ. Γιάννη
Πασιντέλη, στο τηλέφωνο 23273. Ως
γνωστόν τα κέρδη των διβφημίαίί,>ν'
περιέρχονται εξ ολοκλήρου στο
ταμείο του ΑΜΣ Αλεξάνδρεια. Αυτό
είναι μιά προσφορά του πρώην ποδο
οφιιιριστού της ομάδος κ Φίλιππου
Σουρλόπουλου, ο οποίος έχει και τη
σχετική σύμβαση για τις ^ιπφημίσβζ;
με την Γ.Γ. Αθλητισμού.
•
Από σήμερα κυκλοφορούν τα
διαρκή εισιτήρια του ΑΜΣ Αλεξάν
δρεια γιιι όλους τους αγώνες πρωτα
θλήματος και κυπέλλου, πλην των
φιλικών. Η τιμή του κάθε εισιτηρίου
είναι της τάξεως των 2,500 δρχ. και
καλύπτει περίπου είκοσι πέντε παι
χνίδιο μέοα στην Αλεξάνδρεια.
Πιστεύεται ότι οι περισσότεροι φίλα
θλοι Οα προμηθευθούν διαρκή εισιτή
ρια της ομάδος.

Γ.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
■ΕΡΟΙΑί θ η /vtmic 79 - Τηλ. 27.187 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ: Ββτοοιιούλου 21 - Τηλ. 22.594

Παρέλυσαν οι υπηρεσίες
του υπουργείου γεωργίας
ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ
Οι ομαδικές απολύσεις «ο* μετά
βί«πς στελεχών του υπουργείου
γεωργίας είχαν οαν αποτέλεσμα να
καραλύσουν όλες οι υπηρεσίες και νο
ταλαιπωρούνται οι αγρότες, αφοί
καθυστερεί η έγκριση και καταβολή
των αποζημιώσεων και ενισχύσεων.
Σχετικό με το θέμα αυτό ο βου
λευτής κ Αθ. Κανελλόπουλος έκανε
ας ακόλουθες δηλώσεις:
«Νέους ομαδικούς διωγμούς στε
λεχών του υπουργείου γεωργίας εξα
πέλυσε τις ημέρες αυτές η κλαδική
του ΠΑΣΟΚ.. Με απόφαση που υπα
γορεύτηκε στον αρμόδιο υπουργό
μετατίθενται άλλοι 85 οικογενειάρχες:
γεωπόνοι, διευθυντές και ιμηματάρχες με 20ετή υπηρεσία. Έτσι από της
καταλήψεως του υπουργείου από το
ΠΑΣΟΚ έχουν μέχρι της σττγμής
μετακινηθεί ή μετατεθεί 585 υπάλλη
λοι. γεγονός πρωτοφανές στα όιοικη
τικά χρονικό της χώρας. Ουσιαστικό,

το υπουργείο γεωργίας έχει εξαρθρω
θεί. η διοίκηση του υπουργείου γίνε
ται από 70 ανεύθυνους συμβούλους,
που έχουν ήδη καταλάβει δύο πλή
ρεις ορόφους του υπουργείου.
»Αποτέλεσμα της καταστάσεοκ
αυτής είναι να καθυστερούν απελπι
στικά οι αποζημιώσεις προς τους
αγρότες, να μη καταβάλλονται οι επι
δοτήσεις και να μη ειπράττονται από
την ΕΟΚ τεράστια ποσά που
δικαιούται η Ελλάς. Ας σημειωθεί ότι
το 1983 η Ελλάς θα εισπράξει από
την ΕΟΚ 67 δισεκατομμύρια. Το
μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού
προέρχεται από τον τομέα των εγγυή
σεων για τις τιμές. Εισπράξεις από
προγράμματα έργων προβλέπονται
ελάχιστες γιατί εξ αιτίας της ανύστα
τώσεως του υπουργείου, δεν υποβάλ
λονται ή δεν προωθούνται διαρθρωτι
κά προγράμματα, ενώ οι διαπραγμα
τεύσεις για το μνημόνιο οδηγούν σε
(αναβολές των χρηματοδοτήσεων».

ΚΕΡΔΙΣΑΝ 201 ΕΔΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙ 106 ΤΗΣ ΔΕΞΙΑΣ
ΜΑΛΡΠΉ 29 (ΑΠΕ)
Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα αποτελέσματα των προχθεσινών εκλο
γών στην Ισπανία, τα πολιτικά κόμματα κατατάσσονται, ανάλογα με τους
εκλεγμένους βουλευτές τους, ως εξής:
Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισπανίας (PSOE)
έδρες 201
Λαϊκή Συμμαχία (ΑΡ)
.
106
Ενωση Δημοκρατικού Κέντρου (UCD)
»
12
Εθνικιστικό Κόμμα Καταλωνίας (CIV)
.
12
Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων (PNV)
■
8
Κομμουνιστικό Κόμμα Ισπανίας (PCE)
·
5
Δημοκρατικό και Κοινωνικό Κέντρο (CDS)
·
2
Χέρρι Μπατασούνα (Αυτόνομο Κόμμα των Βάσκων)
·
Εουσκαντικό Εσκέρα (Βασκική Αριστερά)
·
1
Εσκέρο Ρεπουμπλικάνα Καταλάνα (Καταλωνική Κεντροαριστερά) 2
Δεν αναμένεται να υπάρξουν Ισπανίας στη Βορειοατλαντική Συμσοβαρές μεταβολές του αριθμού των μαχία.
εδρών που αναφέρονται στον παραΟ γενικός γραμματέας του κομπάνω πίνακα.
μουνισπκού κόμματος της Ισπανίας

2

Παρέσυρε 82χρονη
με το αυτοκίνητο
και τη σκότωσε
θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα
έγινε το βράδυ της 28ης Οκτωβρίου
στο Μακρυχώρι
Έ ν α Ι.Χ. αυτοκίνητο παρέσυρε
και σκότωσε μιά 82χρονη γριούλα
την ώρο που αυτή επιχειρούσε να
διασχίσει την εθνική οδό.
Η φονευθτίσα ήταν η Σεβαστή
Βαμβακοπούλου χήρο Ιωάννου και ο
οδηγός του αυτοκινήτου ο 28χρονος

Ο υπουργός γεωργίας κ. Κ. Σημί
της έκανε την ακόλουθη δήλωση:
Από αύριο 30 Οκτωβρίου αρχί
ζουν να πραγματοποιούνται εκλογές
σ* όλες ττς συνεταιριστικές οργανώ
σεις για την ανάδειξη νέων οργάνων
διοίκησης. I ια πρώτη φορά οι εκλο
γές πραγματοποιούνται με διαδικα
σίες που εξασφαλίζουν το αποτέλε
σμα να ανταποκρινεται στην πραγμα
τική βούληση των μελών. Για πρώτη
φορά ισχύουν κανόνες που κατοχυ
ρώνουν όλοι οι συνεταιρισμένοι
αγρότες να έχουν' τα ίδια δικαιώματα
στην ψηφοφορία. Οι εκλογές δίνουν
γι αυτό τήν ευκαιρία στους αγρότες
να επιλέξουν ελεύθερα και άμεσο
(κείνους που θα εκπροσωπήσουν π ιό

Απόπειρα
αυτοκτονίας
24χρονης
Αποπειραθηκε να αυτοκτονήσει η
24χρονη Ό Λ γα συζ. Χαράλαμπου
Κιιιοιιπελίδτν κάτοικος Βέροιας,
παίρνοντας απ' το στόμα 25 δισκία
ασπιρίνης. Η Κατσαπελίδσυ, σύμφω
να με πληροφορίες, είχε οικογενειακά
προβλήματα

Μί-ταφέρθηκε έγκαιρα στο Νοσο
κομείο Βέροιας και βρίσκεται εκτός
κινδύνου.

ν._Γιοτρβΐ
Πeg

ιποτελεσματικά τα συμφέροντά τους.
.·)α πρέπει όλοι να αξιοποιήσουν την
ευκαιρία αυτή. Γιατί ο συνεταιρισμός
είναι μέσο να ξεπεροσθούν πολλές
από τις αδυναμίες της ελληνικής
γεωργίας, μέσο να ελέγξει ο αγρότης
την εμπορία και μεταποίηση των
προϊόντων του, για να πάρει την τύ
χη του στα χέρια του. Οι εκλογές εί
ναι ένα σημαντικό βήμα για να εκλε
γούν ηγεσίες που θα αξιοποιήσουν τα
μέσα και τη συμπαράσταση που
παρέχει σήμερα η πολιτεία για την
οικονομική και κοινωνική ανάπλαση
της υπαίθρου. Καλώ γι αυτό όλα τα
μέλη των συνεταιρισμών να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες και να φρον
τίσουν γιο την άψογη διεξαγωγή
τους.
Η εκλογική επιτροπή που προβλέπεται από τον ν. 1257/182 «για
την αποκατάσταση της δημοκρατικής
λειτουργίας των συν-κών οργανώ
σεων» στη συνεδρίαση της 27.10.82
καθόρισε τα κατωτέρω σχετικά με
τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφο
ρίας στους γεωργ. συνεταιρισμούς,
την μορφή των ψηφοδελτίων και λοι
πά θέματα της αρμοδιότητάς, με σκο
πό την εξασφάλιση της μυστικότητας
της ψηφοφορίας και την αποφυγή
αμφισβητήσεων που είναι δυνατόν να
προκόψουν στις αρχαιρεσίες που
αρχίζουν
στους
πρωτοβάθμιους
συνεταιρισμούς από τις 30.10.82 και
λήγουν σ π ς 28.11.82.

Ιταλοί
έφερναν
ηρωίνη
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)

ptOouy

Ηρωίνη, βάρους 4 κιλών και 190
γραμμαρίων και αξίας 50 περίπου
εκατομμυρίων δραχμών, αποπειραθη
καν να εισαγάγουν λαθραία στην
Αύριο Κυριακή 31 Οκτωβρίου Ελλάδα οι Ιταλοί υπήκοοι Εσπύζιτο
1982 εφημερεύουν m εξής ιατροί της Β. Λίριο, 33 ετών και Κοντσίτα Μ.
Σαγκέζι 27 ετών Εισήλθαν στην
Βέροιας:
Ελλάδα με το ιδιωτικό τους αυτοκί
Χοραλαμπίδης Ναι.
νητο
και είχαν κρύψει το ναρκωτικό
Βενιζελου 40
σε μυστική κρύπτη που είχαν κατα
τηλ. 29752 29742
για παθολογικά, καρδιολογικά σκευάσει σε αυτό. Στο σταθμό ελέγ
χου διαβατηριθων κήπων Έβρου,
και περιστατικά γενικής ιατρικής.
προκάλεσαν υποψίες, το αυτοκίνητό
Σωτηρίου Ιωάννης
τους ερευνήθηκε με προσοχή και
Ικκοκράτοος 24
ανακαλύφθηκε τελικά η κρύπτη με το
τηλ. 27335 275*5
ναρκωτικό. Οι δύο Ιταλοί συνελήγια παιδιατρικά περιστατικά.
1 φθησαν και απεστάλησαν στον αρμό
Πέτρου Κιαν/νος
6ιο εισαγγελέα. Το ναρκωτικό και
Μαλακσυση 11
φυσικά φμι το αυτοκίνητό τους κατα
τηλ. 2974«
σχέθηκαν.
για χειρουργικά και γυναικολογι
κά περιστατικά.

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Α. ΑΡΣΕΝΗ
Μεταφέρθηκαν στην οδό
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
(ηάνω από τα άνθη ΤΕΛΗ)
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γή•Ηδη σε τρεις Νοτιοευρωπαϊκές
χώρες, έχουν αναλάβει την κυβέρνη
ση οι δυνάμεις του δημοκρατικού
σοσιαλισμού.
Σε στενή συνεργασία θα μπορέ
σουμε νο συμβάλουμε στην ύφεση
και την ειρήνη στην Ευρώπη, καθώς
και στην ελευθερία και την ευημερία
των λαών της,
Με συντροφικούς
χαιρετισμούς
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ.

Συνέχεια από την 1η

Ο νικητής των εκλογιν τ στην Ισπανία Φελίχε Γ κονζάλες την στιγμή «ον
ψηφίζει.

ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)

του ΠΑΣΟΚ. κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου απέστειλε προς tov ηγέτη του
ισπανικού σοσιαλιστικού κόμματος
Φελίπε Γκονζάλες, νικητή των προ
χθεσινών εκλογών, το ακόλουθο
τηλεγράφημα:
«Αγαπητέ φίλε Φελίπε Γκονζά
λες.
Αισθανόμαστε βαθειά συγκίνηση
για την περίτρανη νίκη σου, για τη
μεγάλη νίκη του δημοκρατικού
σοσιαλισμού στην Ισπανία
Κάτω από την άξια ηγεσία του.
είμαστε βέβαιοι πως η σοσιαλιστική
κυβέρνηση της Ισπανίας θα κατοχυ
ρώσει τους δημοκρατικούς θεσμούς
και θα θέσει τα θεμέλια για την αλλα

Ο κ. Χονδροκοόκης
καταγγέλει

Δημήτριος
Αμπλάς,
κάτοικος
Βέροιας.
Ο οδηγός, ας σημειωθεί, εγκατέλειψε το θύμα και εξαφανίσθηκε, ανα
καλύφθηκε δε χθές το μεσημέρι από
όργανα της Τροχαίας Βέροιας.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχείι
της Τροχαίας το δυστύχημα οφείλε
ται σε υπερβολική ταχύτητα του
αυτοκινήτου και στην ανεξέλεγκτη
διάσχιση της οδού υπό της πεζής.

Οι εκλογές στους
συνεταιρισμούς

Τροπολογίες στον
προϋπολογισμό
της Κοινότητας

Αυτοδύναμοι στην εξουσία
οι Ισπανοί σοσιαλι στές

«Οι Νοτιοευρωπαϊκές χώρες - δή
λωσε τις πρωινές ώρες χθές ο αντι
πρόεδρος του εργατικού σοσιαλισττκού κόμματος της Ισπανίας κ.
Αλψόνσο Γκέρα στο Αθηναϊκό Πρα
κτορείο Ειδήσεων - και ειδικώτερα r
Γαλλία, η Ελλάδα και η Ισπανία
μπορούν να συντονισθούν στην Νό
τια Ευρώπη και νο έχουν μιά σοβαρέ
επίδραση στο χώρο της Ευρώπης και
της Μεσογείου».
Ο κ. Γκοντζάλές μιλώντας στη
Μαδρίτη χθές το πρωϊ σε ξένες α ντι
προσωπείες των σοσιαλιστικών κομ
μάτων τόνισε Λτ> «το σοσιαλιστικέ
κόι μα σ' αυτές τις εκλογές επέτυχι
την πλειοψηφια του ισπανικού λαού.
Θέλω να ευχαριστήσω τους πολιτν
κούς αρχηγούς και τα άλλα κόμματα,
που με τις δηλώσεις τους αναγνώρι
σαν το εκλογικό αποτέλεσμα. Πάνω
στο σοσιαλιστικό κόμμα πέφτει τώρα
το τιμητικό καθήκον να αναλόβει την
διακυβέρνηση του έθνους για τα τέσ
σερα επόμενα χρόνια».
Συνεχίζοντας είπε: «Ας δώαοοι
όλοι την υποστήριξή τους για την
οριστική εδραίωση της δημοκρατίας
στην Ισπανία, το ξεπέρασμα της
οικονομικής κρίσης και νια την οικο
δόμηση ενός κράτους που να σέβε
ται' την αυτονομία των περιοχών
του».
Εξάλλου, κιινείς δεν μπορεί να
αρνηθεί, λίγες ώρες μετά τον «κλογι
κό θρίαμβο του ισπανικού σοσιαλι
στικού κόμματος, ότι οι Ισπανοί
εκλογείς, με τη προχθεσινή ψήφο
τους, όχι μόνο πρόσφεραν στο σοσια
λιστή ηγέτη μιά άνετη πλειοψηφώ
στο κοινοβούλιο αλλά ταυτόχρονο
απομάκρυναν από την πολιτική σκη
νή της Ισπανίας τους βασικούς αντι
πάλους του Φελίπε Γκονζάλες. τόσο
στην αριστερά όσο και στο κέντρο.
Το
ηγετικό
στέλεχος
του
«PSOEB», Αλφόνσο Γκουέρα. λίγο
μετά τη νίκη, ανακοίνωσε την άμεση
διακοπή των διαπραγματεύσεων με
το ΝΑΤΟ και επανέλαβε την προε
κλογική υπόσχεση για διεξαγωνή
δημοψηφίσματος για την ένταξη της

Η Βέροια
υποδέχεται
τη Θήβα
Συνέχεια από τ>|ν 3η
μας σήμερα το βράδυ.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Βέροια - Θήβα Κωνσταντινίδης
(Δράμας).
Κιλκισιακός - Πιερικός Καλιόνης
(Χερκύρας).
Απόλλων Καλαμαριάς Κοζάνη
Τσάκωνας (Αθηνών).
Τρίκαλα - Νίκη Βόλου Γιασό
γλου (Θεσσαλονίκης).
Καβάλα
Ξάνθη Κυριοκίδης
(Κιλκίς).
Παιθρακτκός - Λαγκαδάς Χατζής
(Σερρών).
Ολυμπιακός Βόλου - Φλώρινα
Καραμπιδάκης (Πειραιώς).
Εορδαικός - Αγροτικός Αστήρ
Μασούρας (Σερρών).
Αναγέννηση Γιαννιτσών Αλε
ξανδρούπολη Σαββάτης (Τρικάλων)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Καλαμαριό
8
Καβάλα
«
Κοζάνη
8
Λαγκαδάς
8
Νίκη Β.
8
ΝΑΟΥΣΑ
7
ΒΕΡΟΙΑ
6
Ολυμπιακός Β.
6
ΓΙαιθροκικός
6
Αλεξανδρούπολη
6
Eopômcô;
6
Αγρ. Αστέρας
5
Ξάνθη
5
Πιερικός
Ί » ‘5
Κιλκισιακός
5

Γιαννιτσά

Φλώρινα
Θήβα
Τρίκαλα

3
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κ. Σαντιάγο Καρίγιο δεν σκέπτεται
να παραιτηθεί μετά την ήττα που υπέστη το κόμμα του στις προχθεσινές
εκλογές.
Εξάλλου, ο κ. Μαρτσελίνο Καμά
τσο γενικός γραμματέας των εργατι
κών επιτροπών του συνδικάτου που
πρόσκειται στους κομμουνιστές, εξέφρασε τη γνώμη, μιλώντας στο
ραδιοφωνικό σταθμό της Ισπανίας,
ότι το αποτέλεσμα των εκλογών απο
τελεί «δημοψήφισμα υπέρ της ελευθε
ρίας και της δημοκρατίας».
'Ο πως μεταδόθηκε από τη Μόσχα
τι ποογθεσινή νίκη του σοσιαλιστι
κού κόμματος στην Ισπανία θα πρέ
πει να έχει σαν συνέπεια το πάγωμα
των διαπραγματεύσεων για την έντα
ξη της χώρας στο ΝΑΤΟ και την
επανεξέταση του καθεστώτος των
αμερικανικών βάσεων, υποστηρίζει
σε χθεσινό του σχόλιο το επίσημο
σοβιετικό πρακτορείο «Τάς».
Ο ανταποκριτής του σοβιετικού
πρακτορείου στη Μαδρίτη, σε σχόλιό
του για ης εκλογές, αναφέρθηκε στην
«πειστικότητα της νίκης» του σοσιαλιστυτοό κόμματος και στη μεγάλη
συμμετοχή των εκλογέων.
Εξάλλου, το «Τάς» καταλήγει δια
πιστώνοντας την κατάρρευση της
•δημοκρατικής ένωσης του κέντρου»,
χωρίς να uvuipepctui στο κομμουνι
στικό κόμμα Ισπανίας που έχει μειώ
σει τις έδρες του σε ί μετά τις προ
χθεσινές εκλογές.
Ο κ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ
ΣΥΓΧΑΙΡΕΙ
Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Α ΙΑ Κ Η Ρ Υ Ξ Ε Ω Σ
ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ’
ΑΙΑΓΠΝ1ΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΕΘΠΣΗ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ
ΧΩΡΑΦΙΟΥ ΤΟΥ 3ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Η Σχολική Εφορεία του 3ου
Δημοτικού Σχολείου Αλεξανδρείας
προκηρύσσει φανερή πλειοδοτική
δημοπρασία για την ενοικίαση του
χωραφιού του σχολικού κλήρου που
είναι 32 στρέμματα και βρίσκεται στη
θέση «Μηχανική Καλλιέργεια» της
αγροτικής περιοχής Αλεξανδρείας.
Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γρα
φείο του 3ου Δημοτικού Σχολείου
Αλεξάνδρειάς την )0 -11-82 ημέρα
Τετάρτη και από ώρα Ι5έως 17.
Σαν ελάχιστη προσφορά ορίστηκε
το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000)
δραχμών κατά στρέμμα κιιι εγγύηση
συμμετοχής στη δημοπρασία το ποσό
των δέκα χιλιάδων (10.000) δρασ
χμών.
Οι όροι της λεπτομερούς διακηρύξεως βρίσκονται στο γραφείο του
παραπάνω σχολείου όπου οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να έρχονται και νι
μαθαίνουν σχετικά με τη δημοπρασίι.
τις εργάσιμες ημέρες kui ώρες.
Αλεξάνδρεια 22/10/19*2
Ο Πρόεδρος
της Σχολ. Εφορείας
ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ

Σήμκρα Σάββατο 30 Οκτωβρίου
1982 εφημερεύει και διανυκτερεύει το
φαρμακείο:
Αργυρίου Φοοκαλα

τηλ. 22113

Αύριο Κυριακή 51 Οκτωβρίου
1982 εφημβρίύκι και διανυκτερεύετ το
φαρμακείο:
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τριήμερο Κϋΐ την ονομαστική του
εορτή.
•
Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο κ.
Χονδροκουκης
στους «όψιμους
δημοκράτες» του ΠΑΣΟΚ που επη
ρεάζουν τώρα αποφασιστικά την
κυβερνητική πολιτική, κατηγορών
τας τους ευθέως, χωρίς να τους κατο
νομάζει, ότι ήταν απόντες στους αγώ
νες της δημοκρατίας.
• Υπήρξε τρόπος να ειδοποιηθώ,
για να δώσω εξηγήσεις, γιατί δεν πή
γα στη Βουλή κατά την συζήτηση
του νομοσχεδίου για την κατάργηση
του σταυρού. Λεν ερευνήθηκε ούτεη
περίπτωση να μην ήμουν σε θέση νο
πάω για τον οποιοδήποτε λόγο. Δεν
με ρώτησαν αν τάσσομαι υπέρ ή κατά
της κατάργησης του σταυρού.
•
Πιστεύω στις αρχές και στις
διακήρυξης του Κινήματος, αλλά πό
νοι απ' όλα είμαι ελεύθερος άνθρω
πος, δημοκράτης και έχω ορισμένα
πιστεύω και αρχές. Πειθαρχώ, αλλά
και θέλω να είμαι ελεύθερος να
εκφράσω την άποψή μου, τη γνώμη
μου. Και σ' αυτό είμαι αμετακίνητος.
Έααθα να είμαι πιστόςστις αρχές
μου. Ακέραιος. Δεν εκ„νιι πίσω ούτε
όταν ήμουν μελλοθάνατος στο κελί
και μπορούσα με μιά δήλωσή μου. με
μιά υπογραφή μου να ελευθερωθώ
αμέσως. Δεν το έκανα. Ούτε απαρνήθηκα τον κ. Α. Παπανδρέου, στον
οποίο πίστεψα και εξακολουθώ να
πιστεύω. Αλλού πρέπει να αναζητή
σουμε την αιτία του κακού. Στο στε
νό περιβάλλον του.
• Ο Πέτσος, ο Παναγούλης και
ο Μπουλούκος είναι αγωνιστές, τί
μιοι και δεν πιστεύω ότι μπορούν να
έχουν οποιαδήποτε διασύνδεση με
άλλα κόμματα. Απλώς είπαν τη γνώ
μη τους για ορισμένα θέματα. Αυτό
ήταν όλο. Αλλά δεν άρεσε φαίνεται
σε ορισμένους που δεν ξέρω πού
ήταν στους αγώνες για τη δημοκρα
τία. Εγώ αγωνίζομαι 35 χρόνια και
δεν έχω δει κανένα απ' αυτούς.

mm

Κρυολόγησε
ο Καραμανλής
ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Από την προεδρία της Δημοκρα
τίας εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνω
ση:
•Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ.
Κωνσταντίνος Καραμανλής επέστρε
ψε το μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη
στην Αθήνα χωρίς να ολοκληρώσει
την περιοδεία του με επίσκεψη στη
Θράκη, όπως προεβλέπετο, λόγω
ελαφρού κρυολογήματος».
Εξάλλου, πριν αναχωρήσει γιο
την Αθήνα, ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμαν
λής, δέχθηκε το πρωί στο κυβερνείο
τους αρχαιολόγους που ασχολούνται
με τις ανασκαφές στη Μακεδονία και
Θράκη και ενημερώθηκε για την
πρόοδο των ερευνών τους.

Βενζινάδικα
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Γιαννόπουλος Αναστάσιος
Βενιζέλου 46 τηλ. 23635
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Καραγιαννοηούλου Αντ.
Χρ. Πετρίδη 6 τηλ. 22271
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Μουχταρόπουλος Δημ.
Βενιζέλου τηλ. 23741
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΛΡΙ
Λίλιας Θωμάς
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ
Κυρσάνογλου Παύλος
Θεο/νίκης 134 τηλ. 24305
ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ
Μούκας Στέργιος
Γρ. Λόγγου 1 τηλ. 22593
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Βαγγέλας Γεώργιος
Θεο/νίκης- Βεροίας-23650
ΣΤΟ ΜΑΚΡΟΧΟΡ1
«"-Τ«—
• “ ' I* ΓΓ·ιί«ΠΓ
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ΑΘΗΝΑ 29 (ΑΠΕ)
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφι
σε προχθές τις προτάσεις τροπολο
γίας πάνω στο σχέδιο του κοινοτικού
προϋπολογισμού για το 1983, που εί
χε επεξεργαστεί το συμβούλιο τωι
υπουργών.
Μετά από τροπολογίες, που είχε
υποβάλει η Ευρωβουλευτίνα του
ΠΑΣΟΚ κα Πόπη Νικολάου και οι
οποίες υποστηρίχθηκαν απ’ όλους
τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε
εκ» *«*·|^·

1) Να ενισχύσει με 17 εκατομμύ
ρια Ευρωπαϊκές λογιστικές μονάδες
1 δισ. 20 εκατομμύρια δραχμές) ορι
σμένα ειδικά προγράμματα για την

Ελληνική και μεσογειακή Υ6“ ^ . ,
2) Να εγγράφει στον προύιοΜΠ
σμό νέο κονδύλίο για τη στήριζΠ ·
προσπαθειών εκβιομηχάνησηί
λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών “
Κοινότητας.
Επίσης, έγιναν δεκτές και ω υ"
πολανίες των Ευρωβουλευτών
ΠΑ.ΣΟ.Κ για ενίσχυση με ί" ' ^
τομμύριο λογιστικές μονάδες (
εκατομμύρια δραχμές) των
για τη συντήρηση και αναοτή·1'
του Παρθενώνα, καθώς και ώ
χιλιάδες λογιστικές μονάδες (
τομμύρια 200.000 δραχμές)
γράμματος κατανραφής των ρϋψυπ
νών μνημείων.
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Σκέψεις πάνω σ' ένα χαρ*1
Συνέχεια από την Ιτγ
ζουν τον «επικίνδυνο» Τσαλέρα.
Ό μως ατύχησαν ν' αρχίσουν την
δημόσια ζωή τους με αυτόν τον τρό
πο. Έ τσι αβασάνιστα, με ασυγχώρη
τα ελαφρά συνείδηση. Οι καθοδηγη
τές τους και οι υποκινητές τους αυτό
το υλικό ίσως μόνον διέθεταν, μ'
ιυτό τους εφόδιασαν. Δει* είναι αύκολο να βεβαιώσεις τυχόν ποιές ανά
γκες τους εκμεταλλεόθηκαν. Το θέμα
είναι όη τους «χρησιμοποίησαν» την
κατάλληλη στιγμή...
Και απομένουν οι άλλοι. Οι «δρά
στες» και «ηθικοί αυτουργοί*. Γνω
στοί και αδίστακτοι. Ξέρεις τα κίνη
τρά τους. Δεν μπορούν νά παραπλα
νήσουν κανέναν για τις πραγματικές
τους προθέσεις, γι αυτό και δεν εμφα
νίζονται καν σαν εμπνευστές του
ρυπαρού κατασκευάσματος.
Κι όλοι μαζύ Βεροιώτες και ξέ
νοι. υποκινητές και υποκινηθέντες.
γνωστοί κιιι άγνωστοι, προβάλοντας
σκόπιμα την δικηγορική σας ιδιότητα
δεν φαίνεστε να είστε με τον εαυτό
σας ελικρινείς. Γιατί αν θέλατε νόστε
ειλικρινείς, θα λέγατε, τουλάχιστον,
στον βεροιώτικο λαό, πως αν στον

ένα συνδυασμό ο αρχηγός
Δήμαρχος επί χούντας στον β**"
συνδυασμό, ποο εσείς υποστηΡ'ν^
υπάρχουν σαν υπονήφιοι 01 - .
συνεργάτες του, οι τότε δημοτά®
δ*
σύμβουλοι. Κι αν κανένας
..
φεύγε δεν
οεν είχατε παρά
παρα νιι
νυ ροΠ
μ·“· 1α.τ
τον Γιάννη τον Χασιώτη. Τ°ν / ΐ
του πρώτου Δημάρχου της Ι ου*ζ7
και στη συνέχεια για ολόκληρί ^
επταετία προέδρου του Λημ0,’\ .
Συμβουλίου της πόλης μας. Ε*® ^
θα απορούσε να σας δώσει στο®
της προσφοράς του ΤσαλέρΟ
^
συνεργατών του. Ίσως μάλισω
έδινε και πληροφορίες για την
των οικοπέδων των Βεροιέων Υ^Γ
ιπό την γνωστή βίλλα του λΡ**
Χασιώτη (Βίλλα Βικέλα) που
σήμερα εξακολουθούν να χαρ®*?1^
ζονται σαν επιβαλλόμενη π ραβί® ^
ϊιψ'
α π ό φ α σ η το υ τ ό τ ε Δ η μ ο τ ικ ο ύ
βουλίου και που η περίπτωση
κτηριστηκε ως παράνομη πράξη
rap5*
Τσαλέρα. Και ξαναπετώντας το V
στη φυσική του θέση, στη } ° σ^Ζ
σούρχεται στα χείλη η κραυγή:
ρε».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ι
ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
Νέος ή νέα για να εργασθεϊ για ιον ΛΑΟ.
Ικανότητα, υπευθυνότητα απαραίτητα στοιχείο.
Μισθός και ποσοστά. Πληρ. τηλ. 0331/23.137.

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΠΕΑΕΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Χαιρετισμός
Στο λαό της Βέροιας
Αυτές -πς μέρες του Οκτώβρη γιορτάζουμε την απελευθέρωση τθί
πόλης μας από δυο βάρβαρους κατακτητές. Από τον Τουρκικό ζ°Υ°
το 1912 και το τριπλό φασιστικά ζυγό το 1944.
Στο διάστημα της διπλής αυτής υποδούλωσης η πατρίδα μας και ο
λαός υπόφερε τα πάνδεινα. Οι τύραννοι προσπάθησαν με κάθε βάρβ?'
ρο μέσο να εξαφανίσουν το έθνος μας. Δεν το πέτυχαν (γαιτί ο Λαοί
μας. πιστός στις παραδόσεις του έθνους μας αγωνίστηκε και στις δύ°
φορές, με πίστη και αυταπάρνηση απότρεψε τα εγκληματικά σχέδιο
των τυράννων και απελευθέρωσε την πατρίδα μας.
Χαιρετίζουμε τους αγώνες όλων εκείνων που συνέβαλαν στην απε
λευθέρωση της πόλης μας. Τιμούμε τους ηρωϊκούς νεκρούς που έδο>'
σαν τη ζωή τους για τον ιερό αυτό σκοπό.
Υποσχόμαστε ότι αν χρειαστεί θα αγωνιστούμε και πάλι στην πρώ
τη γραμμή για την τιμή και την ελευθερία της πατρίδας μας και ι° υ
Ελληνικού Λαού.
Βέροια 29 Οκτώβρη 1982
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόίδρος
Κ. Μακρής

Ο Γραμματέας
X. Κυριακίδης

ΟΙ ΗΜΑΘΙΩΤΕί
ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
Στην Α' Εθνική Ερασιτεχνικά
Γο νέο όργανο της διαιτησίας του
ελληνικού ποδοσφαίρου ΓΕΔΑΕΠ
που ανέλναβε την τύχη των διαιτητών
που θα σφυρίζουν στους αγώνες της
Α' Εθνικής ερασιτεχνικής, έκανε την
επλογή των διαιτητών και εποπτών
απ' όλους τους συνδέσμους της χώ 
ρας.
Από τον Σύνδεσμο Διαιτητών
του Νομού Ημαθίας (έδρα Βέροια)
επελέγησαν 17 διαιτητές και 39 επό
πτες (ο μεγαλύτερος αριθμός μετά
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον
Πειραιά).
Πιό κάτω δημοσιεύουμε τα ovo
ιιατεπώνυμο των αξιολογηθέντων
διαιτητών από τον Σύνδεσμο Ημα
θίας (κατ' απόλυτο αλφαβητική σει

ρά):
ΟΙ ΔΙΑΤΗΤΕΣ
Αμανατίδης Χρήστος. Αρελόκης
Σταύρος, Γκίκας Ιατρός. Ιωσηφίδης
Παύλος (Ναούσης), Χαγκελίδης
Ιωάννης, Καραντουμάνης Ktov/riνος. Κόρακας Αναστάσιος. Κουφό-,
πουλάς Στέφανος, Μαγαλιός Κων/νος (Μακροχωρίου), Μπιλαδέρης
Βασίλειος, Νικολαϊδης Λάζαρος,
Ξεμιτούδης Γεώργιος (Ναούσης),
Χυμεωνιρης Γεώργιος, Τσιλιγκιρίδης
Εμμανουήλ^ Τσιμούρης Νικόλαος.
¡Τσούπρος Λεωνίδας και Χρυσόνης
Θωμάς (Διαβατού).

ΟΙ ΕΠΟΠΤΕΣ
Αθιιιβσίου Κων/τίνσς (Μακροιχωρίου),
Αντωνιάδιγς
Σάββας
(Μοκροχωρίου), Βσυβώλης Ιωάννης.
(Αγ. Βαρβάρας), Βράνιστας Βάίος.
(Αρ4χσ·λ

Γιάννινας Θωμάς (Μ ακροχωώ^
Δεληγιάννης Αθανάσιος (ΔισβΠ^
t :ϊ
ι .. .
ι _____: _______ ___
. . . . . , ι r Γ ι ϊ. ' 4
Δέλλος
Ιωάννης,
Διαμαντό'1
’1,«;,
**Hu>ñr
θωμάς (Καβασίλων), Ια κ ω Ρ ^
Νικόλαος,
Ιωσηφίδης
λ ί / Π,
(Σταυρού). Κάμαλης
Καραγκιοζόπουλος Χρήστος
κάστρου), Κεϊσίδης Λάζαρος
ρού), Κολλιός Παναγιώτης Θ ι>^
λων). Κουφόπουλος Αντώνιος. ^
σκαρης Βασίλειος, Λάσκαρηί
/τίνος, Λουμπουρδής Πέτρος
μ
σπίτωνλ Μαλούτας Γεώργιος/ ”^
•αςλ
Μαντζίλας
Χ ρισ τός ^
,Καβασίλων), Ματράκας Κ«ιν' ..
(Κορυφής) Μιχαηλίδης Δ η μ ^ ^ ι
υυζουνιοης Ιωάννης, Παπανυά'ΛΔ(.
Μερκούριος (Νεοκάστρου),
δης Παύλος (Αράχου), Π ερλΎ ^ιγ
Αντώνιος (Καμποχωρίου),
νιανηόης Βασίλειος, Σιδηρό'1’ ^
Γεώργιος (θεσ/νίκης), ΣτερΥιϋ ^
λος Χρήστος (Κορυφής). Ταμ." λΛ
Ηλιος (Συκιάς), Τάτσης
(Αγ. Βαρβάρας), Τίκας
Τόπης Γεώργιος (Διαβατού), . λ
trtrtwtr
«Γ Απόστολος
ΑπΛιΨτηΙιν
τραντζής
‘Γ «i
Γσερκέζυς Γρηγόριος
ρίου), Τσολάκης Γρηγόριος.1 ρ
κης Νικόλαος (Βρυσακίου).
λαμπιδης Γεώργιος (Ν ικομΠ ^^
και Χλιάρας Πρόδρομος (Ξεί®
νης)·
_ ^
• ' Ηδη από την π λ ή ρ ω σ η ς
έγινε την Τρίτη από τον
Διαιτητών ΙΙμαθίας, θα διεϋθϋ
α

την Κυριακή « :
Κ. Καραντουμάνης
Κατερίνης

^
I®» ^

[ο κ ώ μ η χ^
Αρης Ποντοκώμηνί

L Καγκελώης (Μ. ΑΜ & Τ Γ
ΘυαΜκης - AJB. Πολοκώστρ^’

J

